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୨ ଥିଷଲନୀକିନଃ ପତ୍ର ଂ

Ⅰ େପୗଲଃ ସି ଲ୍ଵ ାନ ୀମଥିଯେ ତିନାମାେନା ୱଯମ୍
ଅ ଦୀଯତାତମ୍ ଈ ରଂ ପ୍ର ଭୁ ଂ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ାଶି୍ର ତାଂ ଥିଷଲନୀକିନାଂ
ସମିତିଂ ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ ଲିଖାମଃ|

Ⅱଅ ାକଂ ତାତ ଈ ରଃ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ଯୁଷ୍ମ ା ନୁଗ୍ର ହଂ ଶାି
କି୍ର ଯା ାଂ|

Ⅲ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କୃେତ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ଯଥାେଯାଗ୍ୟମ୍ ଈ ରସ୍ୟ
ଧନ୍ୟୱାେଦା ଽ ାଭିଃ କ ର୍ ୱ୍ୟଃ, ଯେତା େହେତା ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସ
ଉ େରା ରଂ ୱ ର୍ େତ ପର ରମ୍ ଏେକୖକସ୍ୟ େପ୍ର ମ ଚ ବହୁ ଫଲଂ
ଭୱତି|

Ⅳ ତ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ାୱ ଉପଦ୍ର ୱେକ୍ଲ ଶାଃ ସହ୍ୟେ େତଷୁ
ଯଦ୍ େଧ◌ैୟର୍ ୍ୟଂ ଯ ୱି ାସଃ ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ ତ ାରଣାଦ୍ ୱଯମ୍
ଈ ରୀଯସମିତିଷୁ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ଶ୍ଲ ାଘାମେହ|

Ⅴ ତେ ରସ୍ୟ ନ୍ୟାଯୱିଚାରସ୍ୟ ପ୍ର ମାଣଂ ଭୱତି ଯେତା ଯୂଯଂ
ଯସ୍ୟ କୃେତ ଦୁଃଖଂ ସହ ଂ ତେସ୍ୟ ରୀଯରାଜ୍ୟସ୍ୟ େଯାଗ୍ୟା ଭୱଥ|

Ⅵ ଯତଃ କୀଯ ଗର୍ ଦୂତାନାଂ ବେଲୖଃ ସହିତସ୍ୟ ପ୍ର େଭା
ୟର୍ ୀେଶାଃ ଗର୍ ାଦ୍ ଆଗମନକାେଲ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକ୍ଲ ଶେକଭ୍ୟଃ େକ୍ଲ େଶନ
ଫଲଦାନଂ ସା ର୍ ମ ାଭି

Ⅶ କି୍ଲ ଶ୍ୟମାେନେଭ୍ୟା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଶାି ଦାନମ୍ ଈ େରଣ ନ୍ୟାଯ୍ୟଂ
େଭା ୍ୟେତ;

Ⅷ ତଦାନୀମ୍ ଈ ରାନଭିେଜ୍ଞେଭ୍ୟା ଽ େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
ସୁସଂୱାଦାଗ୍ର ାହେକଭ୍ୟ େଲାେକେଭ୍ୟା ଜା ଲ୍ୟମାେନନ ୱି ନା
ସମୁଚିତଂ ଫଲଂ ଯୀଶୁନା ଦାସ୍ୟେତ;

Ⅸ େତ ଚ ପ୍ର େଭା ୱର୍ ଦନାତ୍ ପରାକ୍ର ମଯୁ ୱିଭୱା
ସଦାତନୱିନାଶରୂ ପଂ ଦ ଂ ଲ ୍ୟେ ,
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Ⅹ କି ୁ ତି ନ୍ ଦିେନ କୀଯପୱିତ୍ର େଲାେକଷୁ ୱିରାଜିତୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ଅପରାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ୱି ାସି େଲାକାନ୍ ୱି ାପଯିତୁ ସ ଆଗମିଷ୍ୟତି
ଯେତା ଽ ାକଂ ପ୍ର ମାେଣ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୱ ାେସାଽକାରି|

Ⅺ ଅେତାଽ ାକମ୍ ଈ େରା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତସ୍ୟା ାନସ୍ୟ େଯାଗ୍ୟାନ୍
କେରାତୁ େସୗଜନ୍ୟସ୍ୟ ଶୁଭଫଲଂ ୱି ାସସ୍ୟ ଗୁଣ ପରାକ୍ର େମଣ
ସାଧଯି ତି ପ୍ର ାଥର୍ ନା ାଭିଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ଯୁଷ୍ମ ି ମି ଂ କି୍ର ଯେତ,

Ⅻ ଯତ ଥା ସତ୍ୟ ାକମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
ଚାନୁଗ୍ର ହାଦ୍ ଅ େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାେମ୍ନ ା େଗୗରୱଂ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ
ଯୁଷ୍ମ ାକମପି େଗୗରୱଂ ତି ନ୍ ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେତ|

Ⅱ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାଗମନଂ ତସ୍ୟ

ସମୀେପ ଽ ାକଂ ସଂି ତି ାଧି ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଇଦଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯାମେହ◌े,
Ⅱପ୍ର େଭ ଦ୍ ଦିନଂ ପ୍ର ାେଯେଣାପି ତମ୍ ଇତି ଯଦି କି ଦ୍ ଆ ନା

ୱାଚା ୱା ପେତ୍ର ଣୱା ାକମ୍ଆେଦଶଂକ ଯନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଗଦତିତହ
ଯୂଯଂ େତନ ଚ ଲମନସ ଉି ା ନ ଭୱତ|

Ⅲ େକନାପି ପ୍ର କାେରଣ େକାଽପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନ ୱ ଯତୁ ଯତ ାଦ୍
ଦିନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଧ ର୍ େଲାେପେନାପସ୍ୟାତୱ୍ୟଂ,

Ⅳ ଯ ଜେନା ୱିପକ୍ଷତାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାଦ୍ େଦୱାତ୍
ପୂଜନୀଯୱ ୁେ ା ଂସ୍ୟେତ ମ୍ ଈ ରମିୱ ଦଶର୍ ଯନ୍ ଈ ରୱଦ୍
ଈ ରସ୍ୟ ମ ି ର ଉପେୱକ୍ଷ୍ୟତି ଚ େତନ ୱିନାଶପାେତ୍ର ଣ
ପାପପୁରୁ େଷେଣାେଦତୱ୍ୟଂ|

Ⅴ ଯଦାହଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି ଧାୱାସଂ ତଦାନୀମ୍ ଏତଦ୍ ଅକଥଯମିତି
ଯୂଯଂ କିଂ ନ ରଥ?

Ⅵ ସା ତଂ ସ େଯନ ନିୱାୟର୍ ୍ୟେତ ତଦ୍ ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ, କି ୁ
ସମେଯ େତେନାେଦତୱ୍ୟଂ|
Ⅶ ୱିଧ ର୍ ସ୍ୟ ନିଗୂେଢା ଗୁଣ ଇଦାନୀମପି ଫଲତି କି ୁ ଯ ଂ

ନିୱାରଯତି େସାଽଦ୍ୟାପି ଦୂରୀକୃେତା ନାଭୱତ୍|
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Ⅷ ତି ନ୍ ଦୂରୀକୃେତ ସ ୱିଧ ର୍ ୁ୍ୟେଦଷ୍ୟତି କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଃ
ମୁଖପୱେନନ ତଂ ୱି ଂସଯିଷ୍ୟତି ନିେଜାପି େତେ ଜସା
ୱିନାଶଯିଷ୍ୟତି ଚ|

Ⅸ ଶଯତାନସ୍ୟ ଶି ପ୍ର କାଶନାଦ୍ ୱିନାଶ୍ୟମାନାନାଂ ମେଧ୍ୟ
ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧାଃ ପରାକ୍ର ମା ଭ୍ର ମିକା ଆ ୟର୍ ୍ୟକି୍ର ଯା ଲକ୍ଷଣାନ୍ୟଧ ର୍ ଜାତା
ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧପ୍ର ତାରଣା ଚ ତେସ୍ୟାପି େତଃ ଫଲଂ ଭୱିଷ୍ୟତି;

Ⅹଯେତା େହେତାେ ପରିତ୍ର ାଣପ୍ର ା େଯ ସତ୍ୟଧ ର୍ ସ୍ୟାନୁରାଗଂ ନ
ଗୃହୀତୱ ାତ୍ କାରଣାଦ୍

Ⅺ ଈ େରଣ ତାନ୍ ପ୍ର ତି ଭ୍ର ାି କରମାଯାଯାଂ େପ୍ର ଷିତାଯାଂ େତ
ମୃଷାୱାେକ୍ୟ ୱି ସି ଷ୍ୟି |

Ⅻ ଯେତା ଯାୱେ ା ମାନୱାଃ ସତ୍ୟଧେ ର୍ ନ ୱି ସ୍ୟାଧେ ର୍ ଣ
ତୁ ଷ୍ୟି େତୖଃ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ଦର୍ ଭାଜେନୖ ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟଂ|

ⅩⅢ େହ ପ୍ର େଭାଃ ପି୍ର ଯା ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କୃତ ଈ ରସ୍ୟ
ଧନ୍ୟୱାେଦାଽ ାଭିଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା କ ର୍ େୱ୍ୟା ଯତ ଈ ର ଆ ପ୍ର ଥମାଦ୍
ଆ ନଃ ପାୱେନନ ସତ୍ୟଧେ ର୍ ୱି ାେସନ ଚ ପରିତ୍ର ାଣାଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ୱରୀତୱାନ୍

ⅩⅣ ତଦଥର୍ ା ାଭି େଘର୍ ାଷିେତନ ସୁସଂୱାେଦନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ଆହୂ ଯା ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େତଜେସାଽଧିକାରିଣଃ
କରିଷ୍ୟତି|

ⅩⅤ ଅେତା େହ ଭ୍ର ାତରଃ ଯୂଯମ୍ ଅ ାକଂ ୱାେକୖ୍ୟଃ ପେତୖ୍ର ଯାଂ
ଶିକ୍ଷାଂ ଲ ୱ ାଂ କୃ ାଂ ଶିକ୍ଷାଂ ଧାରଯ ଃ ସୁି ରା ଭୱତ|

ⅩⅥ ଅ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ାତ ଈ ର ାଥର୍ େତା େଯା ଯୁଷ୍ମ ାସୁ
େପ୍ର ମ କୃତୱାନ୍ ନିତ୍ୟା ସା ନାମ୍ ଅନୁଗ୍ର େହେଣା ମପ୍ର ତ୍ୟାଶା
ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଦ ୱାନ୍

ⅩⅦ ସ ଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅ ଃକରଣାନି ସା ଯତୁ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍
ସ ାେକ୍ୟ ସ ର୍ ଣି ଚ ସୁି ରୀକେରାତୁ ଚ|
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Ⅲ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, େଶେଷ ୱଦାମି, ଯୂଯମ୍ ଅ ଭ୍ୟମିଦଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଂ

ଯତ୍ ପ୍ର େଭା ୱର୍ ାକ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ଯଥା ତେଥୖୱାନ୍ୟତ୍ର ାପି
ପ୍ର ଚେରତ୍ ମାନ୍ୟ ଭେୱତ୍;

Ⅱ ଯ ୱଯମ୍ ଅୱିେୱଚେକେଭ୍ୟା ଦୁେ ଭ୍ୟ େଲାେକେଭ୍ୟା
ରକ୍ଷାଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ଯାମ ଯତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ୱି ାେସା ନ ଭୱତି|

Ⅲ କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ୱ ାସ୍ୟଃ ସ ଏୱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ି ରୀକରିଷ୍ୟତି ଦୁ ସ୍ୟ
କରାଦ୍ ଉ ରିଷ୍ୟତି ଚ|

Ⅳ ଯୂଯମ୍ ଅ ାଭି ୟର୍ ଦ୍ ଆଦିଶ୍ୟେ ତତ୍ କୁରୁ ଥ କରିଷ୍ୟଥ େଚତି
ୱି ାେସା ଯୁଷ୍ମ ାନଧି ପ୍ର ଭୁ ନା ାକଂ ଜାଯେତ|

Ⅴଈ ରସ୍ୟ େପ୍ର ମି୍ନ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସହି ୁତାଯା ପ୍ର ଭୁ ଃ ଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍
ଅ ଃକରଣାନି ୱିନଯତୁ |

Ⅵ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଅ େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ଇଦମ୍ ଆଦିଶାମଃ, ଅ େ ା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ା ଶିକ୍ଷଲି ତାଂ ୱିହାଯ
କି ଦ୍ଭ୍ର ାତାଯଦ୍ୟୱିହିତାଚାରଂକେରାତିତହ ଯୂଯଂତ ାତ୍ ପୃଥଗ୍
ଭୱତ|

Ⅶ ଯେତା ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କଥମ୍ ଅନୁକ ର୍ ୱ୍ୟା ଦ୍ ଯୂଯଂ ଯଂ
ଜାନୀଥ| ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ୱଯମ୍ ଅୱିହିତାଚାରିେଣା ନାଭୱାମ,

Ⅷ ୱିନାମୂଲ୍ୟଂ କସ୍ୟାପ୍ୟ ଂ ନାଭୁ ଂଜ୍ମ ହି କି ୁ େକାଽପି ଯଦ୍ ଅ ାଭି
ଭର୍ ାରଗ୍ର େ ା ନ ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ଶ୍ର େମଣ େକ୍ଲ େଶନ ଚ ଦିୱାନିଶଂ
କାୟର୍ ୍ୟମ୍ ଅକୁ ର୍ |

Ⅸ ଅତ୍ର ା ାକମ୍ ଅଧିକାେରା ନା ୀ ଂ ନହି କି ାକମ୍
ଅନୁକରଣାଯ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଦୃ ା ଂ ଦଶର୍ ଯିତୁ ମ୍ ଇ ଦ୍ ଅକୁ ର୍ |

Ⅹ ଯେତା େଯନ କାୟର୍ ୍ୟଂ ନ କି୍ର ଯେତ େତନାହାେରାଽପି ନ
କି୍ର ଯତାମିତି ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ମୀପ ଉପି ତିକାେଲଽପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଆଦିଶାମ|

Ⅺ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ଽୱିହିତାଚାରିଣଃ େକଽପି ଜନା ୱିଦ୍ୟେ େତ ଚ
କାୟର୍ ୍ୟମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ଆଲସ୍ୟମ୍ ଆଚର ୀତ୍ୟ ାଭିଃ ଶଯେତ|
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Ⅻତାଦୃଶାନ୍ େଲାକାନ୍ ଅ ତପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ୱଯମ୍
ଇଦମ୍ ଆଦିଶାମ ଆଜ୍ଞାପଯାମ , େତ ଶା ଭାେୱନ କାୟର୍ ୍ୟଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ଃ
କୀଯମ ଂ ଭୁ ତାଂ|
ⅩⅢଅପରଂ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯଂ ସଦାଚରେଣ ନ କ୍ଲ ାମ୍ୟତ|
ⅩⅣଯଦି ଚ କି େଦତ େତ୍ର ଲିଖିତାମ୍ ଅ ାକମ୍ ଆଜ୍ଞାଂ ନ ଗୃ ାତି

ତହ ଯୂଯଂ ତଂ ମାନୁଷଂ ଲକ୍ଷଯତ ତସ୍ୟ ସଂସଗର୍ ଂ ତ୍ୟଜତ ଚ େତନ
ସ ତ୍ର ପିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅤ କି ୁ ତଂ ନ ଶତଂ ମନ୍ୟମାନା ଭ୍ର ାତରମିୱ େଚତଯତ|
ⅩⅥଶାି ଦାତା ପ୍ର ଭୁ ଃ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ସୱର୍ ୍ଵ ଥା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଶାି ଂ େଦଯାତ୍|ପ୍ର ଭୁ

ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସ ୀ ଭୂ ଯାତ୍|
ⅩⅦ ନମ ାର ଏଷ େପୗଲସ୍ୟ ମମ କେରଣ ଲିଖିେତାଽଭୂ ତ୍

ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ପତ୍ର ଏତନ୍ମ ମ ଚି ମ୍ ଏତାଦୃେଶୖରକ୍ଷେରୖ ମର୍ ଯା ଲିଖ୍ୟେତ|
ⅩⅧ ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁ◌ଗु୍ର ହଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ

ଭୂ ଯାତ୍|ଆେମନ୍|
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