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୨ ତୀମଥିଯଂ ପତ୍ର ଂ

Ⅰଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁନା ଯା ଜୀୱନସ୍ୟ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ତାମଧୀ ରେସ୍ୟ ଯା
ଯୀେଶାଃ ଖ୍ର ୀ େସୖ୍ୟକଃ େପ୍ର ରିତଃ େପୗେଲାଽହଂ କୀଯଂ ପି୍ର ଯଂ
ଧ ର୍ ପୁତ୍ର ଂ ତୀମଥିଯଂ ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ ଲିଖାମି|

Ⅱ ତାତ ଈ େରାଽ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ଯି ପ୍ର ସାଦଂ ଦଯାଂ
ଶାି କି୍ର ଯା ାଂ|

Ⅲଅହମ୍ ଆ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାତ୍ ଯମ୍ ଈ ରଂ ପୱିତ୍ର ମନସା େସେୱ ତଂ
ଧନ୍ୟଂ ୱଦନଂ କଥଯାମି, ଅହମ୍ ଅେହାରାତ୍ର ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାସମେଯ ାଂ
ନିର ରଂ ରାମି|

Ⅳଯ ୱି ାସଃ ପ୍ର ଥେମ େଲାଯୀନାମିକାଯାଂ ତୱ ମାତାମହ୍ୟାମ୍
ଉନୀକୀନାମିକାଯାଂ ମାତରି ଚାତି ତ୍ ତୱା େରଽପି ତି ତୀତି
ମେନ୍ୟ

Ⅴ ତୱ ତଂ ନି ପଟଂ ୱି ାସଂ ମନସି କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ତୱାଶପାତଂ ରନ୍
ଯଥାନେ ନ ପ୍ର ଫେ ା ଭେୱଯଂ ତଦଥର୍ ଂ ତୱ ଦଶର୍ ନମ୍ ଆକାେଙ|

Ⅵ ଅେତା େହେତା ମର୍ ମ ହ ାପର୍ େଣନ ଲେ ା ଯ ଈ ରସ୍ୟ
ୱର ୍ଵଯି ୱିଦ୍ୟେତ ତମ୍ ଉ ାଲଯିତୁ ଂ ାଂ ାରଯାମି|

Ⅶ ଯତ ଈ େରାଽ ଭ୍ୟଂ ଭଯଜନକମ୍ ଆ ାନମ୍ ଅଦ ା
ଶି େପ୍ର ମସତକର୍ ତାନାମ୍ ଆକରମ୍ ଆ ାନଂ ଦ ୱାନ୍|

Ⅷ ଅତଏୱା ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ମଧି ତସ୍ୟ ୱ ି ଦାସଂ ମାମଧି ଚ ପ୍ର ମାଣଂ
ଦାତୁ ଂ ନ ତ୍ର ପ କି ୀ ରୀଯଶ ୍ୟା ସୁସଂୱାଦସ୍ୟ କୃେତ ଦୁଃଖସ୍ୟ
ସହଭାଗୀ ଭୱ|

Ⅸ େସାଽ ାନ୍ ପରିତ୍ର ାଣପାତ୍ର ାଣି କୃତୱାନ୍
ପୱିେତ୍ର ଣା ାେନନାହୂ ତୱାଂ ; ଅ ର୍ େହତୁ େନତି ନହି
ୀଯନିରୂ ପାଣସ୍ୟ ପ୍ର ସାଦସ୍ୟ ଚ କୃେତ ତତ୍ କୃତୱାନ୍| ସ ପ୍ର ସାଦଃ
ସୃେ ଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ କାେଲ ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁନା ଭ୍ୟମ୍ ଅଦାଯି,
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Ⅹ କି ଧୁନା ାକଂ ପରିତ୍ର ାତୁ ୟର୍ ୀେଶାଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାଗମେନନ
ପ୍ର ାକାଶତ| ଖ୍ର ୀେ ା ମୃତୁ ୍ୟଂ ପରାଜିତୱାନ୍ ସୁସଂୱାେଦନ ଚ ଜୀୱନମ୍
ଅମରତା ପ୍ର କାଶିତୱାନ୍|

Ⅺ ତସ୍ୟ େଘାଷଯିତା ଦୂତ ାନ୍ୟଜାତୀଯାନାଂ ଶିକ୍ଷକ ାହଂ
ନିଯୁେ ାଽି |

Ⅻତ ାତ୍ କାରଣାତ୍ ମମାଯଂ େକ୍ଲ େଶା ଭୱତି େତନମମଲ ା ନ
ଜାଯେତ ଯେତାଽହଂ ଯି ନ୍ ୱି ସି ତୱାନ୍ ତମୱଗେତାଽି ମହାଦିନଂ
ଯାୱତ୍ ମେମାପନିେଧ େଗର୍ ାପନସ୍ୟ ଶି ସ୍ୟ ୱିଦ୍ୟତ ଇତି ନିି ତଂ
ଜାନାମି|

ⅩⅢ ହିତଦାଯକାନାଂ ୱାକ୍ୟାନାମ୍ ଆଦଶର୍ ରୂ େପଣ ମ ଃ ଶତାଃ
ଖ୍ର ୀେ ଯୀେଶୗ ୱି ାସେପ୍ର େମ୍ନ ାଃ କଥା ଧାରଯ|

ⅩⅣ ଅପରମ୍ ଅ ଦ ୱର୍ ାସି ନା ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ତାମୁ ମାମ୍
ଉପନିଧିଂ େଗାପଯ|

ⅩⅤ ଆଶିଯାେଦଶୀଯାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ମାଂ ତ୍ୟ ୱ ଇତି ଂ ଜାନାସି
େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ ଫୂଗିେ ା ହ ର୍ ଗିନି ୱିେଦ୍ୟେତ|

ⅩⅥପ୍ର ଭୁ ରନୀଷିଫରସ୍ୟ ପରିୱାରାନ୍ ପ୍ର ତି କୃପାଂ ୱିଦଧାତୁ ଯତଃ
ସ ପୁନଃ ପୁନ ମର୍ ାମ୍ ଆପ୍ୟାଯିତୱାନ୍

ⅩⅦମମ ଶୃ େଲନ ନ ତ୍ର ପି ା େରାମାନଗେର ଉପି ତିସମେଯ
ଯେ ନ ମାଂ ମୃଗଯି ା ମେମାେ ଶଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍|

ⅩⅧଅେତା ୱିଚାରଦିେନ ସ ଯଥା ପ୍ର େଭାଃ କୃପାଭାଜନଂ ଭେୱତ୍
ତାଦୃଶଂ ୱରଂ ପ୍ର ଭୁ େ ୖ େଦଯାତ୍| ଇଫିଷନଗେରଽପି ସ କତି
ପ୍ର କାେରୖ ମର୍ ାମ୍ ଉପକୃତୱାନ୍ ତତ୍ ଂ ସମ୍ୟଗ୍ େୱି |

Ⅱ
Ⅰ େହ ମମ ପୁତ୍ର , ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁେତା େଯାଽନୁଗ୍ର ହ ସ୍ୟ ବେଲନ ଂ

ବଲୱାନ୍ ଭୱ|
Ⅱଅପରଂ ବହୁ ଭିଃ ସାକି୍ଷଭିଃ ପ୍ର ମାଣୀକୃତାଂ ଯାଂ ଶିକ୍ଷାଂ ଶତୱାନସି

ତାଂ ୱି ାେସ୍ୟଷୁ ପରୈ ଶିକ୍ଷାଦାେନ ନିପୁେଣଷୁ ଚ େଲାେକଷୁ
ସମପର୍ ଯ|

Ⅲ ଂ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ େସ୍ୟା େମା େଯାେ ୱ େକ୍ଲ ଶଂ ସହ |
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Ⅳେଯା ଯୁ ଂ କେରାତି ସସାଂସାରିେକୱ୍ୟାପାେରମେ ା ନଭୱତି
କି ୁ ନିେଯାଜଯିେତ୍ର େରାଚିତୁ ଂ େଚ େତ|

Ⅴ ଅପରଂ େଯା ମେ ୖ ୟର୍ୁ ଧ୍ୟତି ସ ଯଦି ନିଯମାନୁସାେରଣ ନ
ଯୁ ୍ୟତି ତହ କିରୀଟଂ ନ ଲ ୍ୟେତ|

Ⅵ ଅପରଂ ଯଃ କୃଷୀୱଲଃ କ ର୍ କେରାତି େତନ ପ୍ର ଥେମନ
ଫଲଭାଗିନା ଭୱିତୱ୍ୟଂ|

Ⅶମଯାଯଦୁଚ୍ୟେତତତ୍ ଯା ବୁଧ୍ୟତାଂ ଯତଃପ୍ର ଭୁ ୁଭ୍ୟଂ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର
ବୁ ି ଂ ଦାସ୍ୟତି|

Ⅷ ମମ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟ ୱଚନାନୁସାରାଦ୍ ଦାଯୂ ଂଶୀଯଂ
ମୃତଗଣମଧ୍ୟାଦ୍ ଉ ାପିତ ଯୀଶୁଂ ଖ୍ର ୀ ଂ ର|

Ⅸ ତ ୁସଂୱାଦକାରଣାଦ୍ ଅହଂ ଦୁ େ ର୍ ୱ ବ ନଦଶାପୟର୍ ୍ୟ ଂ
େକ୍ଲ ଶଂ ଭୁ େ କି ୀ ରସ୍ୟ ୱାକ୍ୟମ୍ ଅବ ଂ ତି ତି|

Ⅹ ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁନା ଯଦ୍ ଅନ େଗୗରୱସହିତଂ ପରିତ୍ର ାଣଂ
ଜାଯେତ ତଦଭିରୁ ଚିେତୖ େଲର୍ ାେକୖରପି ଯତ୍ ଲେଭ୍ୟତ ତଦଥର୍ ମହଂ
େତଷାଂ ନିମି ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟତାନି ସେହ|

Ⅺ ଅପରମ୍ ଏଷା ଭାରତୀ ସତ୍ୟା ଯଦି ୱଯଂ େତନ ସା ର୍ ଂ
ମି୍ର ଯାମେହ ତହ େତନ ସା ର୍ ଂ ଜୀୱିୱ୍ୟାମଃ, ଯଦି ଚ େକ୍ଲ ଶଂ
ସହାମେହ ତହ େତନ ସା ର୍ ଂ ରାଜ ମପି କରିଷ୍ୟାମେହ|

Ⅻ ଯଦି ୱଯଂ ତମ୍ ଅନ ୀକୁ ର୍ ହ େସା
ଽ ାନପ୍ୟନ ୀକରିଷ୍ୟତି|

ⅩⅢଯଦି ୱଯଂ ନ ୱି ାସାମ ହ ସ ୱି ାସ୍ିୟ ତି ଯତଃ ମ୍
ଅପେ ାତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅣ େମତାନି ାରଯନ୍ େତ ଯଥା ନି ଲଂ େଶ୍ର ାତୃ ଣାଂ
ଭ୍ର ଂଶଜନକଂ ୱାଗୁ୍ୟ ଂ ନ କୁୟର୍ ୍ୟ ଥା ପ୍ର େଭାଃ ସମକ୍ଷଂ ଦୃଢଂ
ୱିନୀଯାଦିଶ|

ⅩⅤ ଅପରଂ ମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ ଂ ପରୀକି୍ଷତମ୍
ଅନି ନୀଯକ ର୍ କାରିଣ ସତ୍ୟମତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟାନାଂ ସି ଭଜେନ
ନିପୁଣ ଦଶର୍ ଯିତୁ ଂ ଯତ |
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ⅩⅥ କି ପୱିତ୍ର ା ଅନଥର୍ କକଥା ଦୂରୀକୁରୁ ଯତ ଦାଲି ନ
ଉ େରା ରମ୍ ଅଧେ ର୍ ୱ ଷ୍ୟେ ,

ⅩⅦ େତଷା ୱାକ୍ୟଂ ଗଲିତକ୍ଷତୱତ୍ କ୍ଷଯୱ ର୍ େକା ଭୱିଷ୍ୟତି
େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ ହୁ ମିନାଯଃ ଫିଲୀତେ ତିନାମାେନୗ େ ୗ ଜେନୗ
ସତ୍ୟମତାଦ୍ ଭ୍ର େ ୗ ଜାେତୗ,

ⅩⅧ ମୃତାନାଂ ପୁନରୁ ି ତି ୱର୍ ୍ୟତୀେତତି ୱଦେ ୗ େକଷାି ଦ୍
ୱି ାସମ୍ ଉ ାଟଯତ |

ⅩⅨ ତଥାପୀ ରସ୍ୟ ଭି ି ମୂଲମ୍ ଅଚଲଂ ତି ତି ତି ଂେ ଯଂ
ଲିପି ମର୍ୁ ଦ୍ର ା ି ତା ୱିଦ୍ୟେତ| ଯଥା, ଜାନାତି ପରେମଶ ୁ କୀଯାନ୍
ସୱର୍ ୍ଵ ମାନୱାନ୍| ଅପଗେ ଦ୍ ଅଧ ର୍ ା ଯଃ କି ତ୍ ଖ୍ର ୀ ନାମକୃତ୍||

ⅩⅩ କି ୁ ବୃହି େକତେନ େକୱଲ ସୁୱଣର୍ ମଯାନି େରୗପ୍ୟମଯାଣି ଚ
ଭାଜନାନି ୱିଦ୍ୟ ଇତି ତହ କା ମଯାନି ମୃଣ୍ମ ଯାନ୍ୟପି ୱିଦ୍ୟେ
େତଷା କିଯି ସ ାନାଯ କିଯ ପମାନାଯ ଚ ଭୱି |

ⅩⅪ ଅେତା ଯଦି କି ଦ୍ ଏତାଦୃେଶଭ୍ୟଃ ଂ ପରି େରାତି
ତହ ସପାୱିତଂ ପ୍ର େଭାଃ କାୟର୍ ୍ୟେଯାଗ୍ୟଂ ସୱର୍ ୍ଵ ସ ାୟର୍ ୍ୟାେଯାପଯୁ ଂ
ସ ାନାଥର୍ କ ଭାଜନଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅫ େଯୗୱନାୱ ାଯା ଅଭିଲାଷା ୍ଵଯା ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ାଂ ଧେ ର୍ ା
ୱି ାସଃ େପ୍ର ମ େଯ ଚ ଶୁଚିମେନାଭିଃ ପ୍ର ଭୁ ମ୍ ଉି ଶ୍ୟ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ
କୁୱର୍ ୍ଵ େତ େତୖଃ ସା ର୍ ମ୍ ଐକ୍ୟଭାୱେ ୖ େତଷୁ ଯା ଯେ ା ୱିଧୀଯତାଂ|

ⅩⅩⅢ ଅପରଂ ମ୍ ଅନଥର୍ କାନ୍ ଅଜ୍ଞାନାଂ ପ୍ର ଶ୍ନ ାନ୍
ୱାଗୁ୍ୟେ ା ାଦକାନ୍ ଜ୍ଞା ା ଦୂରୀକୁରୁ |

ⅩⅩⅣ ଯତଃ ପ୍ର େଭା ଦର୍ ାେସନ ଯୁ ମ୍ ଅକ ର୍ ୱ୍ୟଂ କି ୁ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍
ପ୍ର ତି ଶାେ ନ ଶିକ୍ଷାଦାେନ ୁେକନ ସହି ୁନା ଚ ଭୱିତୱ୍ୟଂ, ୱିପକ୍ଷା
େତନ ନମ୍ର େ ନ େଚତିତୱ୍ୟାଃ|

ⅩⅩⅤ ତଥା କୃେତ ଯଦୀ ରଃ ସତ୍ୟମତସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଥର୍ ଂ େତେଭ୍ୟା
ମନଃପରିୱ ର୍ ନରୂ ପଂ ୱରଂ ଦଦ୍ୟାତ୍,

ⅩⅩⅥ ତହ େତ େଯନ ଶଯତାେନନ ନିଜାଭିଲାଷସାଧନାଯ
ଧୃତା ସ୍ୟ ଜାଲାତ୍ େଚତନାଂ ପ୍ର ାେପ୍ୟା ାରଂ ଲୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟି |
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Ⅲ
Ⅰଚରମଦିେନଷୁ େକ୍ଲ ଶଜନକାଃ ସମଯା ଉପ ାସ୍ୟ ୀତି ଜାନୀହି|
Ⅱ ଯତ ା ାଲିକା େଲାକା ଆ େପ୍ର ମିେଣା ଽଥର୍ େପ୍ର ମିଣ

ଆ ଶ୍ଲ ାଘିେନା ଽଭିମାନିେନା ନି କାଃ ପିେତ୍ର ାରନାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିଣଃ କୃତ ା
ଅପୱିତ୍ର ାଃ

Ⅲ ପ୍ର ୀତିୱଜ ତା ଅସେ ଯା ମୃଷାପୱାଦିେନା ଽଜିେତ ି ଯାଃ
ପ୍ର ଚ ା ଭଦ୍ର େ ଷିେଣା

Ⅳ ୱି ାସଘାତକା ଦୁଃସାହସି େନା ଦପର୍ ଧ୍ମ ାତା ଈ ରାେପ୍ର ମିଣଃ କି ୁ
ସୁଖେପ୍ର ମିେଣା

Ⅴ ଭ େୱଶାଃ କି ୀକୃତଭି ଗୁଣା ଭୱିଷ୍ୟି ; ଏତାଦୃଶାନାଂ
େଲାକାନାଂ ସଂମଗର୍ ଂ ପରିତ୍ୟଜ|

Ⅵଯେତା େଯ ଜନାଃ ପ୍ର ଂ େଗହାନ୍ ପ୍ର ୱିଶି ପାେପୖ ଭର୍ ାରଗ୍ର ା
ନାନାୱିଧାଭିଲାେଷୖ ାଲିତା ଯାଃ କାମିେନ୍ୟା

Ⅶ ନିତ୍ୟଂ ଶିକ୍ଷେ କି ୁ ସତ୍ୟମତସ୍ୟ ତ ଜ୍ଞାନଂ ପ୍ର ା ୁଂ କଦାଚିତ୍
ନ ଶକ୍ନୁ ୱି ତା ଦାସୀୱଦ୍ ୱଶୀକୁୱର୍ ୍ଵ େତ ଚ େତ ତାଦୃଶା େଲାକାଃ|

Ⅷ ଯାି ୟର୍ ାି ୍ର ଯଥା ମୂସମଂ ପ୍ର ତି ୱିପକ୍ଷ ମ୍ ଅକୁରୁ ତାଂ
ତେଥୖୱ ଭ୍ର ମନେସା ୱି ାସୱିଷେଯ ଽଗ୍ର ାହ୍ୟାେ ୖ େତ େଲାକା ଅପି
ସତ୍ୟମତଂ ପ୍ର ତି ୱିପକ୍ଷତାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି |

Ⅸ କି ୁ େତ ବହୁ ଦୂରମ୍ ଅଗ୍ର ସରା ନ ଭୱିଷ୍ୟି ଯତ େଯା ମର୍ୂ ଢତା
ଯ ତ୍ ତ ଦ୍ ଏେତଷାମପି ମୂଢତା ସୱର୍ ୍ଵ ଦୃଶ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅹ ମେମାପେଦଶଃ ଶି ତାଭିପ୍ର ାେଯା ୱି ାେସା ଧର୍ ୟର୍ ୍ୟଂ େପ୍ର ମ
ସହି ୁେତାପଦ୍ର ୱଃ େକ୍ଲ ଶା

Ⅺ ଆି ଯଖିଯାଯାମ୍ ଇକନିେଯ ଲୂ ାଯା ମାଂ ପ୍ର ତି ଯଦ୍ୟଦ୍
ଅଘଟତ ଯାଂେ ାପଦ୍ର ୱାନ୍ ଅହମ୍ ଅସେହ ସୱର୍ ୍ଵ େମତତ୍ ମ୍
ଅୱଗେତାଽସି କି ୁ ତ ୱର୍ ୍ଵ ତଃ ପ୍ର ଭୁ ମର୍ ାମ୍ ଉ ୃ ତୱାନ୍|

Ⅻ ପର ୁ ଯାୱେ ା େଲାକାଃ ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁେନ ରଭି ମ୍
ଆଚରିତୁ ମ୍ ଇ ି େତଷାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଉପଦ୍ର େୱା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅢ ଅପରଂ ପାପି ାଃ ଖଲା େଲାକା ଭ୍ର ାମ୍ୟେ ା
ଭ୍ର ମଯ େ ା େରା ରଂ ଦୁ େ ନ ୱ ଷ୍ୟେ |



2 TimothyⅢ:ⅩⅣ vi 2 TimothyⅣ:Ⅶ

ⅩⅣ କି ୁ ଂ ଯଦ୍ ଯଦ୍ ଅଶିକ୍ଷଥାଃ,ଯ ଯି ସମପ ତମ୍ ଅଭୂ ତ୍
ତି ନ୍ ଅୱତି , ଯତଃ କ ାତ୍ ଶିକ୍ଷାଂ ପ୍ର ାେ ାଽସି ତଦ୍ େୱି ;

ⅩⅤ ଯାନି ଚ ଧ ର୍ ଶା ାଣି ଖ୍ର ୀେ ଯୀେଶୗ ୱି ାେସନ
ପରିତ୍ର ାଣପ୍ର ା େଯ ାଂ ଜ୍ଞାନିନଂ କ ର୍ୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ୱି ତାନି ଂ
େଶୖଶୱକାଲାଦ୍ ଅୱଗେତାଽସି |

ⅩⅥ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଶା ମ୍ ଈ ରସ୍ୟା ନା ଦ ଂ ଶିକ୍ଷାେଯୖ
େଦାଷେବାଧାଯ େଶାଧନାଯ ଧ ର୍ ୱିନଯାଯ ଚ ଫଲଯୂ ଂ ଭୱତି

ⅩⅦ େତନ େଚ ରସ୍ୟ େଲାେକା ନିପୁଣଃ ସୱର୍ ୍ଵ େ ୖ ସ ର୍ େଣ
ସୁସ ଭୱତି|

Ⅳ
Ⅰ ଈ ରସ୍ୟ େଗାଚେର ଯ ଯୀଶୁଃ ଖ୍ର ୀ ଃ ୀଯାଗମନକାେଲ
ରାଜେ ନ ଜୀୱତାଂ ମୃତାନା େଲାକାନାଂ ୱିଚାରଂ କରିଷ୍ୟତି
ତସ୍ୟ େଗାଚେର ଽହଂ ାମ୍ ଇଦଂ ଦୃଢମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯାମି|

Ⅱ ଂ ୱାକ୍ୟଂ େଘାଷଯ କାେଲଽକାେଲ େଚା ୁେକା ଭୱ ପୂଣର୍ ଯା
ସହି ୁତଯା ଶିକ୍ଷଯା ଚ େଲାକାନ୍ ପ୍ର େବାଧଯ ଭ ର୍ ଯ ୱିନଯ ଚ|

Ⅲ ଯତ ଏତାଦୃଶଃ ସମଯ ଆଯାତି ଯି ନ୍ େଲାକା ଯଥାଥର୍ ମ୍
ଉପେଦଶମ୍ ଅସହ୍ୟମାନାଃ କଣର୍ କ ୂଯନୱିଶି ା ଭୂ ା
ନିଜାଭିଲାଷାତ୍ ଶିକ୍ଷକାନ୍ ସଂଗ୍ର ହୀଷ୍ୟି

Ⅳ ସତ୍ୟମତା େଶ୍ର ାତ୍ର ାଣି ନିୱ ର୍ ୍ୟ ୱିପଥଗାମିେନା
ଭୂ େ ାପାଖ୍ୟାେନଷୁ ପ୍ର ୱ ଷ୍ୟେ ;

Ⅴ କି ୁ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ପ୍ର ବୁେ ା ଭୱ ଦୁଃଖେଭାଗଂ ୀକୁରୁ
ସୁସଂୱାଦପ୍ର ଚାରକସ୍ୟ କ ର୍ ସାଧଯ ନିଜପରିଚୟର୍ ୍ୟାଂ ପୂଣର୍ େ ନ କୁରୁ
ଚ|

Ⅵ ମମ ପ୍ର ାଣାନାମ୍ ଉ େଗର୍ ା ଭୱତି ମମ
ପ୍ର ାନକାଲେ ାପାତି ତ୍|

Ⅶ ଅହମ୍ ଉ ମଯୁ ଂ କୃତୱାନ୍ ଗ ୱ୍ୟମାଗର୍ ସ୍ୟା ଂ ଯାୱଦ୍
ଧାୱିତୱାନ୍ ୱି ାସ ରକି୍ଷତୱାନ୍|
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Ⅷ େଶଷଂ ପୁଣ୍ୟମୁକୁଟଂ ମଦଥର୍ ଂ ରକି୍ଷତଂ ୱିଦ୍ୟେତ ତ ତି ନ୍
ମହାଦିେନଯଥାଥର୍ ୱିଚାରେକଣପ୍ର ଭୁ ନା ମହ୍ୟଂ ଦାଯିଷ୍ୟେତ େକୱଲଂ
ମହ୍ୟମ୍ ଇତି ନହି କି ୁ ଯାୱେ ା େଲାକା ସ୍ୟାଗମନମ୍ ଆକାଙେ
େତଭ୍ୟଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟା ଽପି ଦାଯିଷ୍ୟେତ|

Ⅸ ଂ ରଯା ମ ମୀପମ୍ ଆଗ ୁଂ ଯତ ,
Ⅹ ଯେତା ଦୀମା ଐହିକସଂସାରମ୍ ଈହମାେନା ମାଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ

ଥିଷଲନୀକୀଂ ଗତୱାନ୍ ତଥା କ୍ର ୀି ଗର୍ ାଲାତିଯାଂ ଗତୱାନ୍ ତୀତ
ଦା ାତିଯାଂ ଗତୱାନ୍|

Ⅺ େକୱେଲା ଲୂେକା ମଯା ସା ର୍ ଂ ୱିଦ୍ୟେତ| ଂ ମାକର୍ ଂ ସି ନଂ
କୃ ାଗ ଯତଃ ସ ପରିଚୟର୍ ୍ୟଯା ମେମାପକାରୀ ଭୱିଷ୍ୟତି,

Ⅻତୁ ଖିକ ାହମ୍ ଇଫିଷନଗରଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍|
ⅩⅢ ଯଦ୍ ଆ ାଦନୱ ଂ େତ୍ର ାଯାନଗେର କାପର୍ ସ୍ୟ ସି େଧୗ ମଯା

ନିକି୍ଷ ଂ ମାଗମନସମେଯ ତତ୍ ପୁ କାନି ଚ ୱିେଶଷତ ର୍ ଗ୍ର ାନ୍
ଆନଯ|

ⅩⅣକାଂସ୍ୟକାରଃ ସି କ େରା ମମ ବ ନି ଂ କୃତୱାନ୍ ପ୍ର ଭୁ ସ୍ୟ
କ ର୍ ଣାଂ ସମୁଚିତଫଲଂ ଦଦାତୁ |

ⅩⅤ ମପି ତ ାତ୍ ସାୱଧାନାି ଯତଃ େସାଽ ାକଂ ୱାକ୍ୟାନାମ୍
ଅତୀୱ ୱିପେକ୍ଷା ଜାତଃ|

ⅩⅥ ମମ ପ୍ର ଥମପ୍ର ତୁ ୍ୟ ରସମେଯ େକାଽପି ମମ ସହାେଯା
ନାଭୱତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ମାଂ ପୟର୍ ୍ୟତ୍ୟଜନ୍ ତାନ୍ ପ୍ର ତି ତସ୍ୟ େଦାଷସ୍ୟ
ଗଣନା ନ ଭୂ ଯାତ୍;

ⅩⅦ କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ମର୍ ମ ସହାେଯା ଽଭୱତ୍ ଯଥା ଚ ମଯା େଘାଷଣା
ସାେଧ୍ୟତ ଭି ଜାତୀଯା ସେୱର୍ ୍ଵ ସୁସଂୱାଦଂ ଶୃଣୁଯୁ ଥା ମହ୍ୟଂ
ଶି ମ୍ ଅଦଦାତ୍ ତେତା ଽହଂ ସି ଂହସ୍ୟ ମୁଖାଦ୍ ଉ ୃ ତଃ|

ⅩⅧ ଅପରଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଦ୍ ଦୁ ର୍ ତଃ ପ୍ର ଭୁ ମର୍ ାମ୍ ଉ ରିଷ୍ୟତି
ନିଜ ଗର୍ ୀଯରାଜ୍ୟଂ େନତୁ ଂ ମାଂ ତାରଯିଷ୍ୟତି ଚ| ତସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାଦଃ
ସଦାକାଲଂ ଭୂ ଯାତ୍|ଆେମନ୍|

ⅩⅨ ଂ ପି୍ର ାମ୍ ଆି ଲମ୍ ଅନୀଷିଫରସ୍ୟ ପରିଜନାଂ ନମ ୁରୁ |
ⅩⅩ ଇରା ଃ କରି ନଗେର ଽତି ତ୍ ତ୍ର ଫିମ ପୀଡିତ ାତ୍

ମିଲୀତନଗେର ମଯା ୱ୍ୟହୀଯତ|
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ⅩⅪ ଂ େହମ କାଲାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଆଗ ୁଂ ଯତ | ଉବୂଲଃ ପୂଦି
ଲର୍ ୀନଃ େକ୍ଲ ୗଦିଯା ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ର ାତର ାଂ ନମ ୁୱର୍ ୍ଵ େତ|

ⅩⅫ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଃ ଖ୍ର ୀ ୱା ନା ସହ ଭୂ ଯାତ୍| ଯୁଷ୍ମ ା ନୁଗ୍ର େହା
ଭୂ ଯାତ୍|ଆେମନ୍|
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