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ଇଫିଷିଣଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰ ଈ ରେସ୍ୟ ଯା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େପ୍ର ରିତଃ େପୗଲ

ଇଫିଷନଗର ାନ୍ ପୱିତ୍ର ାନ୍ ଖ୍ର ୀ ଯୀେଶୗ ୱି ାସି େନା େଲାକାନ୍
ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ ଲିଖତି|

Ⅱ ଅ ାକଂ ତାତେସ୍ୟ ରସ୍ୟ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଚାନୁଗ୍ର ହଃ
ଶାି ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ୱ ର୍ ତାଂ|

Ⅲ ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀେଶାଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ତାତ ଈ େରା ଧେନ୍ୟା
ଭୱତୁ ; ଯତଃ ସ ଖ୍ର ୀେ ନା ଭ୍ୟଂ ସୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଆଧ୍ୟାି କଂ ଗର୍ ୀଯୱରଂ
ଦ ୱାନ୍|

Ⅳ ୱଯଂ ଯତ୍ ତସ୍ୟ ସମକ୍ଷଂ େପ୍ର ମ୍ନ ା ପୱିତ୍ର ା ନି ଲ ା
ଭୱାମ ଦଥର୍ ଂ ସଜଗତଃ ସୃେ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ େତନା ାନ୍ ଅଭିେରାଚିତୱାନ୍,
ନିଜାଭିଲଷିତାନୁେରାଧା

Ⅴ ଯୀଶୁନା ଖ୍ର ୀେ ନ ସ୍ୟ ନିମି ଂ ପୁତ୍ର ପେଦଽ ାନ୍
କୀଯାନୁଗ୍ର ହସ୍ୟ ମହ ସ୍ୟ ପ୍ର ଶଂସାଥର୍ ଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ନିଯୁ ୱାନ୍|
Ⅵ ତ ାଦ୍ ଅନୁଗ୍ର ହାତ୍ ସ େଯନ ପି୍ର ଯତେମନ ପୁେତ୍ର ଣା ାନ୍

ଅନୁଗୃହୀତୱାନ୍,
Ⅶୱଯଂତସ୍ୟ େଶାଣିେତନ ମୁି ମ୍ ଅଥର୍ ତଃ ପାପକ୍ଷମାଂ ଲ ୱ ଃ|
Ⅷ ତସ୍ୟ ଯ ଈଦୃେଶାଽନୁଗ୍ର ହନିଧି ାତ୍ େସାଽ ଭ୍ୟଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧଂ

ଜ୍ଞାନଂ ବୁ ି ବାହୁ ଲ୍ୟରୂ େପଣ ୱିତରିତୱାନ୍|
Ⅸ ଗର୍ ପୃଥିେୱ୍ୟା ୟର୍ ଦ୍ୟଦ୍ ୱିଦ୍ୟେତ ତ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ସ ଖ୍ର ୀେ

ସଂଗ୍ର ହୀଷ୍ୟତୀତି ହିେତୖଷିଣା
Ⅹ େତନ କୃେତା େଯା ମେନାରଥଃ ସ ୂ ଣର୍ ତାଂ ଗତୱ ୁ ସମେଯଷୁ

ସାଧଯିତୱ୍ୟ ମଧି ସ କୀଯାଭିଲାଷସ୍ୟ ନିଗୂଢଂ ଭାୱମ୍ ଅ ାନ୍
ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍|

Ⅺ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଖ୍ର ୀେ ୱି ାସି େନା େଯ ୱଯମ୍ ଅ େ ା ଯତ୍ ତସ୍ୟ
ମହିମ୍ନ ଃ ପ୍ର ଶଂସା ଜାଯେତ,
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Ⅻତଦଥର୍ ଂ ଯଃ କୀେଯ ାଯାଃ ମ ଣାତଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ସାଧଯତିତସ୍ୟ
ମେନାରଥାଦ୍ ୱଯଂ ଖ୍ର ୀେ ନ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ନିରୂ ପିତାଃ ସେ ାଽଧିକାରିେଣା
ଜାତାଃ|

ⅩⅢ ଯୂଯମପି ସତ୍ୟଂ ୱାକ୍ୟମ୍ ଅଥର୍ େତା ଯୁଷ୍ମ ରିତ୍ର ାଣସ୍ୟ
ସୁସଂୱାଦଂ ନିଶମ୍ୟ ତି େ ୱ ଖ୍ର ୀେ ୱି ସି ତୱ ଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାେତନ
ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ମୁଦ୍ର େଯୱାି ତା |

ⅩⅣ ଯତ ସ୍ୟ ମହିମ୍ନ ଃ ପ୍ର କାଶାଯ େତନ କ୍ର ୀତାନାଂ େଲାକାନାଂ
ମୁି ୟର୍ ାୱ ଭୱିଷ୍ୟତି ତାୱତ୍ ସ ଆ ା ାକମ୍ ଅଧିକାରି ସ୍ୟ
ସତ୍ୟ ାରସ୍ୟ ପଣ ରୂ େପା ଭୱତି|

ⅩⅤ ପ୍ର େଭୗ ଯୀେଶୗ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ପୱିତ୍ର େଲାେକଷୁ
େପ୍ର ମ ଚା ଇତି ୱା ର୍ ାଂ ଶ ାହମପି

ⅩⅥ ଯୁଷ୍ମ ାନଧି ନିର ରମ୍ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦନ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ନାସମେଯଚ
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ରନ୍ ୱରମିମଂ ଯାଚାମି|

ⅩⅦ ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ତାେତା ଯଃ ପ୍ର ଭାୱାକର
ଈ ରଃ ସ କୀଯତ ଜ୍ଞାନାଯ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଜ୍ଞାନଜନକମ୍
ପ୍ର କାଶିତୱାକ୍ୟେବାଧକ ା ାନଂ େଦଯାତ୍|

ⅩⅧ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଜ୍ଞାନଚକୂ୍ଷଂଷି ଚ ଦୀି ଯୁ ାନି କୃ ା ତସ୍ୟା ାନଂ
କୀଦୃଶ୍ୟା ପ୍ର ତ୍ୟାଶଯା ସ ଲିତଂ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ େତନ
ଦେ ାଽଧିକାରଃ କୀଦୃଶଃ ପ୍ର ଭାୱନିଧି ୱ ାସି ଷୁ ଚା ାସୁ
ପ୍ର କାଶମାନସ୍ୟ

ⅩⅨତଦୀଯମହାପରାକ୍ର ମସ୍ୟମହ ଂକୀଦୃଗ୍ ଅନୁପମଂତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯତୁ |

ⅩⅩ ଯତଃ ସ ଯସ୍ୟାଃ ଶେ ଃ ପ୍ର ବଲତାଂ ଖ୍ର ୀେ ପ୍ର କାଶଯନ୍
ମୃତଗଣମଧ୍ୟାତ୍ ତମ୍ ଉ ାପିତୱାନ୍,

ⅩⅪ ଅଧିପତି ପଦଂ ଶାସନପଦଂ ପରାକ୍ର େମା
ରାଜ େ ତିନାମାନି ଯାୱି ପଦାନୀହ େଲାେକ ପରେଲାେକ ଚ
ୱିଦ୍ୟେ େତଷାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଊେ ର୍ େଗର୍ ନିଜଦକି୍ଷଣପାେ ର୍ ତମ୍
ଉପେୱଶିତୱାନ୍,
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ⅩⅫ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ତସ୍ୟ ଚରଣେଯାରେଧା ନିହିତୱାନ୍ ଯା ସମିତି ସ୍ୟ
ଶରୀରଂ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ପୂରଯିତୁ ଃ ପୂରକ ଭୱତି ତଂ ତସ୍ୟା
ମୂ ର୍ ାନଂ କୃ ା

ⅩⅩⅢ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଉପୟର୍ୁ ୍ୟପରି ନିଯୁ ୱାଂ େସୖୱ ଶି ର ା ପି
େତନ ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ|

Ⅱ
Ⅰ ପୁରା ଯୂଯମ୍ ଅପରାେଧୖଃ ପାେପୖ ମୃତାଃ ସ ାନ୍ୟାଚର

ଇହେଲାକସ୍ୟ ସଂସାରାନୁସାେରଣାକାଶରାଜ୍ୟସ୍ୟାଧିପତିମ୍
Ⅱ ଅଥର୍ ତଃ ସା ତମ୍ ଆଜ୍ଞାଲି ୱଂେଶଷୁ କ ର୍ କାରିଣମ୍ ଆ ାନମ୍

ଅନ୍ଵ ୱ୍ର ଜତ|
Ⅲ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ୱଯମପି ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଶରୀରସ୍ୟ

ମନ ାମନାଯାେ ହାଂ ସାଧଯ ଃ ଶରୀରସ୍ୟାଭିଲାଷାନ୍ ଆଚରାମ
ସେୱର୍ ୍ଵ ଽନ୍ୟ ଇୱ ଚ ଭାୱତଃ େକ୍ର ାଧଭଜନାନ୍ୟଭୱାମ|

Ⅳ କି ୁ କରୁ ଣାନିଧିରୀ େରା େଯନ ମହାେପ୍ର ମ୍ନ ା ାନ୍ ଦଯିତୱାନ୍
Ⅴ ତସ୍ୟ େପ୍ର େମ୍ନ ା ବାହୁ ଲ୍ୟାଦ୍ ଅପରାେଧୖ ମର୍ୃ ତାନପ୍ୟ ାନ୍

ଖ୍ର ୀେ ନ ସହ ଜୀୱିତୱାନ୍ ଯେତାଽନୁଗ୍ର ହାଦ୍ ଯୂଯଂ ପରିତ୍ର ାଣଂ
ପ୍ର ା ାଃ|

Ⅵସ ଚ ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁନା ାନ୍ େତନ ସା ର୍ ମ୍ ଉ ାପିତୱାନ୍ ଗର୍
ଉପେୱଶିତୱାଂ |

Ⅶ ଇ ଂ ସ ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁନା ାନ୍ ପ୍ର ତି ହିେତୖଷିତଯା
ଭାୱିଯୁେଗଷୁ କୀଯାନୁଗ୍ର ହସ୍ୟାନୁପମଂ ନିଧିଂ ପ୍ର କାଶଯିତୁ ମ୍ ଇ ତି|

Ⅷ ଯୂଯମ୍ ଅନୁଗ୍ର ହାଦ୍ ୱି ାେସନ ପରିତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ା ାଃ, ତ
ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମୂ ଲକଂ ନହି କି ୀ ରେସୖ୍ୟୱ ଦାନଂ,

Ⅸତତ୍ କ ର୍ ଣାଂ ଫଲମ୍ ଅପି ନହି, ଅତଃ େକନାପି ନ ଶ୍ଲ ାଘିତୱ୍ୟଂ|
Ⅹ ଯେତା ୱଯଂ ତସ୍ୟ କାୟର୍ ୍ୟଂ ପ୍ର ାଗ୍ ଈ େରଣ ନିରୂ ପିତାଭିଃ

ସି ଯାଭିଃ କାଲଯାପନାଯ ଖ୍ର ୀେ ଯୀେଶୗ େତନ ମୃ ା |
Ⅺ ପୁରା ଜନ୍ମ ନା ଭି ଜାତୀଯା ହ କୃତଂ େକ୍ଛ ଦଂ ପ୍ର ାେ ୖ

େଲର୍ ାେକୖ ା ି ଚ ଇତିନାମ୍ନ ା ଖ୍ୟାତା େଯ ଯୂଯଂ େତୖ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭିରିଦଂ
ର୍ ୱ୍ୟଂ
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Ⅻ ଯତ୍ ତି ନ୍ ସମେଯ ଯୂଯଂ ଖ୍ର ୀ ାଦ୍
ଭି ା ଇସ୍ର ାେଯଲେଲାକାନାଂ ସହୱାସାଦ୍ ଦୂର ାଃ
ପ୍ର ତିଜ୍ଞାସ ଲିତନିଯମାନାଂ ବହିଃ ି ତାଃ ସେ ା ନିରାଶା ନିରୀ ରା
ଜଗତ୍ୟା ମ୍ ଇତି|

ⅩⅢ କି ଧୁନା ଖ୍ର ୀେ ଯୀଶାୱାଶ୍ର ଯଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ପୁରା ଦୂରୱ େନା
ଯୂଯଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େଶାଣିେତନ ନିକଟୱ େନାଽଭୱତ|

ⅩⅣ ଯତଃ ସ ଏୱା ାକଂ ସ ି ଃ ସ ଯମ୍ ଏକୀକୃତୱାନ୍
ଶତତାରୂ ପିଣୀଂ ମଧ୍ୟୱ ନୀଂ ପ୍ର େଭଦକଭିି ଂ ଭ ୱାନ୍
ଦ ାଜ୍ଞାଯୁ ଂ ୱିଧିଶା ଂ ଶରୀେରଣ ଲୁ ୱାଂ |

ⅩⅤଯତଃ ସ ସ ି ଂ ୱିଧାଯ େତୗ େ ୗ ି ନ୍ ଏକଂ ନୁତନଂ ମାନୱଂ
କ ର୍ୁ ଂ

ⅩⅥ କୀଯକେଶ ଶତତାଂ ନିହତ୍ୟ େତେନୖେୱୖକି ନ୍ ଶରୀେର
ତେଯା ର୍ େଯାରୀ େରଣ ସ ି ଂ କାରଯିତୁ ଂ ନି ତୱାନ୍|

ⅩⅦସ ଚାଗତ୍ୟ ଦୂରୱ େନା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନିକଟୱ େନା ଽ ାଂ
ସେ ମର୍ ଲୱା ର୍ ାଂ ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍|

ⅩⅧ ଯତ ାଦ୍ ଉଭଯପକ୍ଷୀଯା ୱଯମ୍ ଏେକନା ନା ପିତୁ ଃ
ସମୀପଂ ଗମନାଯ ସାମଥର୍ ୍ୟଂ ପ୍ର ା ୱ ଃ|

ⅩⅨଅତ ଇଦାନୀଂ ଯୂଯମ୍ ଅସ କର୍ ୀଯା ୱିେଦଶିନ ନ ତି ନତଃ
ପୱିତ୍ର େଲାେକୖଃ ସହୱାସି ନ ଈ ରସ୍ୟ େୱଶ୍ମ ୱାସି ନ ାେ |

ⅩⅩଅପରଂ େପ୍ର ରିତା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ ଯତ୍ର ଭି ି ମୂଲ ରୂ ପା ତ୍ର
ଯୂଯଂ ତି ନ୍ ମୂେଲ ନିଚୀଯେ ତତ୍ର ଚ ଯଂ ଯୀଶୁଃ ଖ୍ର ୀ ଃ ପ୍ର ଧାନଃ
େକାଣ ପ୍ର ରଃ|

ⅩⅪେତନ କୃ ା ନି ତିଃ ସଂଗ୍ର ଥ୍ୟମାନା ପ୍ର େଭାଃ ପୱିତ୍ର ଂ ମ ି ରଂ
ଭୱିତୁ ଂ ୱ ର୍ େତ|

ⅩⅫ ଯୂଯମପି ତତ୍ର ସଂଗ୍ର ଥ୍ୟମାନା ଆ େନ ରସ୍ୟ ୱାସ ାନଂ
ଭୱଥ|

Ⅲ
Ⅰ ଅେତା େହେତା ଭ ଜାତୀଯାନାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନିମି ଂ

ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ବ ୀ ଯଃ େସାଽହଂ େପୗେଲା ବ୍ର ୱୀମି|
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Ⅱ ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ମ୍ ଈ େରଣ ମହ୍ୟଂ ଦ ସ୍ୟ ୱରସ୍ୟ ନିଯମଃ
କୀଦୃଶ ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରଶ୍ର ାୱୀତି ମେନ୍ୟ|

Ⅲ ଅଥର୍ ତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ମଯା ସଂେକ୍ଷେପଣ ଯଥା ଲିଖିତଂ ତଥାହଂ
ପ୍ର କାଶିତୱାେକ୍ୟେନ ରସ୍ୟ ନିଗୂଢଂ ଭାୱଂ ଜ୍ଞାପିେତାଽଭୱଂ|

Ⅳଅେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ତ୍ ପଠି ା ଖ୍ର ୀ ମଧି ତି ି ଗୂେଢ ଭାେୱ ମମ
ଜ୍ଞାନଂ କୀଦୃଶଂ ତଦ୍ େଭା ୍ୟେତ|

Ⅴ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଯୁେଗଷୁ ମାନୱସ ାନା ଂ ଜ୍ଞାପିତା ନାସନ୍ କି ଧୁନା
ସ ଭାୱ ସ୍ୟ ପୱିତ୍ର ାନ୍ େପ୍ର ରିତାନ୍ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ ପ୍ର ତ୍ୟା ନା
ପ୍ର କାଶିେତାଽଭୱତ୍;

Ⅵ ଅଥର୍ ତ ଈ ରସ୍ୟ ଶେ ଃ ପ୍ର କାଶାତ୍ ତସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହଣ
େଯା ୱେରା ମହ୍ୟମ୍ ଅଦାଯି େତନାହଂ ଯସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟ
ପରିଚାରେକାଽଭୱଂ,

Ⅶତ ାରା ଖ୍ର ୀେ ନ ଭି ଜାତୀଯା ଅେନୖ୍ୟଃ ସା ର୍ ମ୍ ଏକାଧିକାରା
ଏକଶରୀରା ଏକସ୍ୟାଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯା ଅଂଶିନ ଭୱିଷ୍ୟ ୀତି|

Ⅷ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ତମାଯ ମହ୍ୟଂ ୱେରାଽଯମ୍
ଅଦାଯି ଯଦ୍ ଭି ଜାତୀଯାନାଂ ମେଧ୍ୟ େବାଧାଗଯସ୍ୟ ଗୁଣନିେଧଃ
ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ମ ଲୱା ର୍ ାଂ ପ୍ର ଚାରଯାମି,

Ⅸକାଲାୱ ାତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ା େଯା ନିଗୂଢଭାୱଈ େର ଗୁ ଆସୀତ୍
ତଦୀଯନିଯମଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯାମି|

Ⅹଯତ ଈ ରସ୍ୟ ନାନାରୂ ପଂ ଜ୍ଞାନଂ ଯତ୍ ସା ତଂ ସମିତ୍ୟା େଗର୍
ପ୍ର ାଧାନ୍ୟପରାକ୍ର ମଯୁ ାନାଂ ଦୂତାନାଂ ନିକେଟ ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ ତଦଥର୍ ଂ ସ
ଯୀଶୁନା ଖ୍ର ୀେ ନ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ସୃ ୱାନ୍|

Ⅺଯେତା ୱଯଂ ଯି ନ୍ ୱି ସ୍ୟ ଦୃଢଭ ୍ୟା ନିଭର୍ ଯତାମ୍ ଈ ରସ୍ୟ
ସମାଗେମ ସାମଥର୍ ୍ୟ

Ⅻପ୍ର ା ୱ ମ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ଂ ଯୀଶୁଂ ଖ୍ର ୀ ମଧି ସ କାଲାୱ ାଯାଃ
ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ତଂ ମେନାରଥଂ କୃତୱାନ୍|

ⅩⅢଅେତାଽହଂ ଯୁଷ୍ମ ି ମି ଂ ଦୁଃଖେଭାେଗନକ୍ଲ ାି ଂ ଯ ଗ ାମୀତି
ପ୍ର ାଥର୍ େଯ ଯତ େଦୱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଗୗରୱଂ|
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ⅩⅣ ଅେତା େହେତାଃ ଗର୍ ପୃଥିେୱ୍ୟାଃ ି ତଃ କୃେ ା ୱଂେଶା ଯସ୍ୟ
ନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାତ ମ୍

ⅩⅤ ଅ େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପିତରମୁି ଶ୍ୟାହଂ ଜାନୁନୀ
ପାତଯି ା ତସ୍ୟ ପ୍ର ଭାୱନିଧିେତା ୱରମିମଂ ପ୍ର ାଥର୍ େଯ|

ⅩⅥ ତସ୍ୟା ନା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆ ରିକପୁରୁ ଷସ୍ୟ ଶେ ୱର୍ୃ ି ଃ
କି୍ର ଯତାଂ|

ⅩⅦ ଖ୍ର ୀ ୁ ୱି ାେସନ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ହୃ ଦେଯଷୁ ନିୱସତୁ | େପ୍ର ମଣି
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ବ ମୂଲ ଂ ସୁି ର ଭୱତୁ |

ⅩⅧ ଇ ଂ ପ୍ର ତାଯା ଦୀଘର୍ ତାଯା ଗଭୀରତାଯା ଉ ତାଯା
େବାଧାଯ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ଃ ପୱିତ୍ର େଲାେକୖଃ ପ୍ର ାପ୍ୟଂ ସାମଥର୍ ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭି
ଲର୍ ଭ୍ୟତାଂ,

ⅩⅨ ଜ୍ଞାନାତିରି ଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େପ୍ର ମ ଜ୍ଞାଯତାମ୍ ଈ ରସ୍ୟ
ସ ୂ ଣର୍ ୱୃ ି ପୟର୍ ୍ୟ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱୃ ି ଭର୍ ୱତୁ ଚ|

ⅩⅩଅ ାକମ୍ ଅ େରଯା ଶି ଃ ପ୍ର କାଶେତତଯା ସୱର୍ ୍ଵ ାତିରି ଂ କ ର୍
କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ଅ ାକଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କ ନା ାତିକ୍ର ମିତୁ ଂ ଯଃ ଶେକ୍ନ ାତି

ⅩⅪ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁନା ସମିେତ ମର୍ େଧ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ଯୁେଗଷୁ ତସ୍ୟ
ଧନ୍ୟୱାେଦା ଭୱତୁ | ଇତି|

Ⅳ
Ⅰ ଅେତା ବ ି ରହଂ ପ୍ର େଭା ନର୍ ାମ୍ନ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିନେଯ ଯୂଯଂ

େଯନା ାେନନାହୂ ତା ଦୁପଯୁ ରୂ େପଣ
Ⅱ ସୱର୍ ୍ଵ ଥା ନମ୍ର ତାଂ ମୃଦୁତାଂ ତିତିକ୍ଷାଂ ପର ରଂ ପ୍ର ମ୍ନ ା

ସହି ୁତା ାଚରତ|
Ⅲପ୍ର ଣଯବ େନନ ଚା ନ ଏ◌କै୍ୟଂ ରକି୍ଷତୁ ଂ ଯତ ଂ|
Ⅳ ଯୂଯମ୍ ଏକଶରୀରା ଏକା ାନ ତ ଦ୍ ଆ ାେନନ ଯୂଯମ୍

ଏକପ୍ର ତ୍ୟାଶାପ୍ର ା େଯ ସମାହୂ ତାଃ|
Ⅴ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏକଃ ପ୍ର ଭୁ େରେକା ୱି ାସ ଏକଂ ମ ନଂ, ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ

ତାତଃ
Ⅵସେୱର୍ ୍ଵ ାପରି ଃ ସୱର୍ ୍ଵ ୱ୍ୟାପୀ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମଧ୍ୟୱ ର୍ ୀ େଚୖକ

ଈ ର ଆେ |
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Ⅶ କି ୁ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦାନପରିମାଣାନୁସାରାଦ୍ ଅ ାକମ୍ ଏେକୖକୈ
ୱିେଶେଷା ୱେରାଽଦାଯି|

Ⅷଯଥା ଲିଖିତମ୍ ଆେ , "ଊ ର୍ ମ୍ ଆରୁ ହ୍ୟ େଜତୃ ନ୍ ସ ୱିଜିତ୍ୟ
ବ ି େନାଽକେରାତ୍| ତତଃ ସ ମନୁେଜେଭ୍ୟାଽପି ୀଯାନ୍ ୱ୍ୟଶ୍ର ାଣଯଦ୍
ୱରାନ୍|| "

Ⅸ ଊ ର୍ ମ୍ ଆରୁ େହ୍ୟତିୱାକ୍ୟସ୍ୟାଯମଥର୍ ଃ ସ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ପୃଥିୱୀରୂ ପଂ
ସୱର୍ ୍ଵ ାଧଃି ତଂ ାନମ୍ ଅୱତୀଣର୍ ୱାନ୍;

Ⅹ ଯ ାୱତୀଣର୍ ୱାନ୍ ସ ଏୱ ଗର୍ ାଣାମ୍ ଉପୟର୍ୁ ୍ୟପୟର୍ ୍ୟାରୂ ଢୱାନ୍
ଯତଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି େତନ ପୂରଯିତୱ୍ୟାନି|

Ⅺ ସ ଏୱ ଚ କାଂ ନ େପ୍ର ରିତାନ୍ ଅପରାନ୍
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନାଽପରାନ୍ ସୁସଂୱାଦପ୍ର ଚାରକାନ୍ ଅପରାନ୍ ପାଲକାନ୍
ଉପେଦଶକାଂ ନିଯୁ ୱାନ୍|

Ⅻ ଯାୱଦ୍ ୱଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ୱି ାସେସ୍ୟ ରପୁତ୍ର ୱିଷଯକସ୍ୟ
ତ ଜ୍ଞାନସ୍ୟ େଚୖକ୍ୟଂ ସ ୂ ଣର୍ ଂ ପୁରୁ ଷଥର୍ ାଥର୍ ତଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
ସ ୂ ଣର୍ ପରିମାଣସ୍ୟ ସମଂ ପରିମାଣଂ ନ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ମ ାୱତ୍

ⅩⅢସ ପରିଚୟର୍ ୍ୟାକ ର୍ ସାଧନାଯ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଶରୀରସ୍ୟ ନି ାେଯୖ ଚ
ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ସି ତାଯା ାଦୃଶମ୍ ଉପାଯଂ ନିି ତୱାନ୍|

ⅩⅣ ଅତଏୱ ମାନୁଷାଣାଂ ଚାତୁ ରୀେତା ଭ୍ର ମକଧୂ ର୍ ତାଯା ଲା
ଜାେତନ ସେୱର୍ ୍ଵ ଣ ଶିକ୍ଷାୱାଯୁନା ୱଯଂ ଯଦ୍ ବାଲକା ଇୱ
େଦାଲାଯମାନା ନ ଭ୍ର ାମ୍ୟାମ ଇତ୍ୟ ାଭି ୟର୍ ତିତୱ୍ୟଂ,

ⅩⅤ େପ୍ର ମ୍ନ ା ସତ୍ୟତାମ୍ ଆଚରି ଃ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ଖ୍ର ୀ ମ୍ ଉି ଶ୍ୟ
ୱ ତୱ୍ୟ , ଯତଃ ସ ମୂ ର୍ ା,

ⅩⅥ ତ ାେ ୖ େକୖକସ୍ୟା ସ୍ୟ ପରିମାଣାନୁସାେରଣ
ସାହାଯ୍ୟକରଣାଦ୍ ଉପକାରେକୖଃ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ଃ ସ ି ଭିଃ କୃ ସ୍ୟ
ଶରୀରସ୍ୟ ସଂେଯାେଗ ସି ଲେନ ଚ ଜାେତ େପ୍ର ମ୍ନ ା ନି ାଂ ଲଭମାନଂ
କୃ ଂ ଶରୀରଂ ୱୃ ି ଂ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି|

ⅩⅦ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅହଂ ପ୍ର ଭୁ େନଦଂ ବ୍ର ୱୀମ୍ୟାଦିଶାମି ଚ, ଅେନ୍ୟ
ଭି ଜାତୀଯା ଇୱ ଯୂଯଂ ପୂନ ମର୍ ାଚରତ|
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ⅩⅧ ଯତେ ମେନାମାଯାମ୍ ଆଚର ୍ୟା ରିକାଜ୍ଞାନାତ୍
ମାନସି କକାଠିନ୍ୟା ତିମିରାୱୃତବୁ ଯ ଈ ରୀଯଜୀୱନସ୍ୟ
ବଗୀଭର୍ୂ ତା ଭୱି ,

ⅩⅨ ାନ୍ େଚୖତନ୍ୟଶୂନ୍ୟାନ୍ କୃ ା ଚ େଲାେଭନ
ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧାେଶୗଚାଚରଣାଯ ଲ ଟତାଯାଂ ାନ୍ ସମପ ତୱ ଃ|

ⅩⅩ କି ୁ ଯୂଯଂ ଖ୍ର ୀ ଂ ନ ତାଦୃଶଂ ପରିଚିତୱ ଃ,
ⅩⅪଯେତା ଯୂଯଂ ତଂ ଶତୱେ ା ଯା ସତ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଯୀଶୁେତା ଲଭ୍ୟା

ତଦନୁସାରାତ୍ ତଦୀେଯାପେଦଶଂ ପ୍ର ା ୱ େ ତି ମେନ୍ୟ|
ⅩⅫ ତ ାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ କାଲିକାଚାରକାରୀ ଯଃ ପୁରାତନପୁରୁ େଷା

ମାଯାଭିଲାେଷୖ ନର୍ ଶ୍ୟତି ତଂ ତ୍ୟ ୍ଵା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ମର୍ ାନସି କଭାେୱା
ନୂତନୀକ ର୍ ୱ୍ୟଃ,

ⅩⅩⅢ େଯା ନୱପୁରୁ ଷ ଈ ରାନୁରୂ େପଣ ପୁେଣ୍ୟନ
ସତ୍ୟତାସହିେତନ

ⅩⅩⅣଧା କେ ନ ଚ ସୃ ଃ ସ ଏୱ ପରିଧାତୱ୍ୟ |
ⅩⅩⅤଅେତା ଯୂଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ମିଥ୍ୟାକଥନଂପରିତ୍ୟଜ୍ୟସମୀପୱାସି ଭିଃ

ସହ ସତ୍ୟାଲାପଂ କୁରୁ ତ ଯେତା ୱଯଂ ପର ରମ୍ ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ା
ଭୱାମଃ|

ⅩⅩⅥଅପରଂ େକ୍ର ାେଧଜାେତପାପଂମା କୁରୁ ମ୍,ଅଶାେ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
େରାେଷସୂେୟର୍ ୍ୟାଽ ଂ ନ ଗ ତୁ |

ⅩⅩⅦଅପରଂ ଶଯତାେନ ାନଂ ମା ଦ |
ⅩⅩⅧ େଚାରଃ ପୁନେ ୖ ୟର୍ ୍ୟଂ ନ କେରାତୁ କି ୁ ଦୀନାଯ ଦାେନ

ସାମଥର୍ ୍ୟଂ ଯ ାଯେତ ତଦଥର୍ ଂ କରାଭ୍ୟାଂ ସୃ ୍ୟା ପରିଶ୍ର ମଂ
କେରାତୁ |

ⅩⅩⅨ ଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱଦେନଭ୍ୟଃ େକାଽପି କଦାଲାେପା
ନ ନିଗର୍ ତୁ , କି ୁ େଯନ େଶ୍ର ାତୁ ରୁ ପକାେରା ଜାଯେତ ତାଦୃଶଃ
ପ୍ର େଯାଜନୀଯନି ାେଯୖ ଫଲଦାଯକ ଆଲାେପା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଭୱତୁ |

ⅩⅩⅩ ଅପର ଯୂଯଂ ମୁି ଦିନପୟର୍ ୍ୟ ମ୍ ଈ ରସ୍ୟ େଯନ
ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ମୁଦ୍ର ଯାି ତା ଅଭୱତ ତଂ େଶାକାନି୍ଵ ତଂ ମା କୁରୁ ତ|

ⅩⅩⅪ ଅପରଂ କଟୁ ୱାକ୍ୟଂ େରାଷଃ େକାଷଃ କଲେହା ନି ା
ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧେ ଷେ ୖ ତାନି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମଧ୍ୟାଦ୍ ଦୂରୀଭୱ |ୁ
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ⅩⅩⅫ ଯୂଯଂ ପର ରଂ ହିେତୖଷିଣଃ େକାମଲା ଃକରଣା ଭୱତ|
ଅପରମ୍ ଈ ରଃ ଖ୍ର ୀେ ନ ଯ ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଦାଷାନ୍ କ୍ଷମିତୱାନ୍
ତ ଦ୍ ଯୂଯମପି ପର ରଂ କ୍ଷମ ଂ|

Ⅴ
Ⅰଅେତା ଯୂଯଂ ପି୍ର ଯବାଲକା ଇେୱ ରସ୍ୟାନୁକାରିେଣା ଭୱତ,
Ⅱ ଖ୍ର ୀ ଇୱ େପ୍ର ମାଚାରଂ କୁରୁ ତ ଚ, ଯତଃ େସାଽ ାସୁ

େପ୍ର ମ କୃତୱାନ୍ ଅ ାକଂ ୱିନିମେଯନ ଚା ନିେୱଦନଂ କୃ ା
ଗ୍ର ାହ୍ୟସୁଗ ାଥର୍ କମ୍ ଉପହାରଂ ବଲିେ ରାଚ ଦ ୱାନ୍|

Ⅲ କି ୁ େୱଶ୍ୟାଗମନଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧାେଶୗଚକି୍ର ଯା େଲାଭେ ୖ େତଷାମ୍
ଉ ାରଣମପି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ନ ଭୱତୁ , ଏତେଦୱ
ପୱିତ୍ର େଲାକାନାମ୍ ଉଚିତଂ|

Ⅳ ଅପରଂ କିୁ ତାଲାପଃ ପ୍ର ଲାପଃ େଶ୍ଲ େଷାି ନ ଭୱତୁ ଯତ
ଏତାନ୍ୟନୁଚିତାନି କି ୀ ରସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାେଦା ଭୱତୁ |

Ⅴ େୱଶ୍ୟାଗାମ୍ୟେଶୗଚାଚାରୀ େଦୱପୂଜକ ଇୱ ଗେଣ୍ୟା େଲାଭୀ
େଚୖେତଷାଂ େକାଷି ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ରାେଜ୍ୟଽଥର୍ ତ ଈ ରସ୍ୟ ରାେଜ୍ୟ
କମପ୍ୟଧିକାରଂ ନ ପ୍ର ା ୍ୟତୀତି ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାଯତାଂ|

Ⅵ ଅନଥର୍ କୱାେକ୍ୟନ େକାଽପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନ ୱ ଯତୁ
ଯତ ାଦୃଗାଚାରେହେତାରନାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିଷୁ େଲାେକଷ୍ଵ ୀ ରସ୍ୟ େକାେପା
ୱ ର୍ େତ|

Ⅶତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ େତୖଃ ସହଭାଗିେନା ନ ଭୱତ|
Ⅷ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୂଯମ୍ ଅ କାର ରୂ ପା ଆ ଂ କିି ଦାନୀଂ ପ୍ର ଭୁ ନା

ଦୀି ରୂ ପା ଭୱଥ ତ ାଦ୍ ଦୀେ ଃ ସ ାନା ଇୱ ସମାଚରତ|
Ⅸ ଦୀେ ୟର୍ ତ୍ ଫଲଂ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧହିେତୖଷିତାଯାଂ ଧେ ର୍

ସତ୍ୟାଲାେପ ଚ ପ୍ର କାଶେତ|
Ⅹପ୍ର ଭେୱ ଯଦ୍ େରାଚେତ ତତ୍ ପରୀକ୍ଷ ଂ|
Ⅺ ଯୂଯଂ ତିମିରସ୍ୟ ୱିଫଲକ ର୍ ଣାମ୍ ଅଂଶିେନା ନ ଭୂ ା େତଷାଂ

େଦାଷି ଂ ପ୍ର କାଶଯତ|
Ⅻଯତେ େଲାକା ରହମି ଯଦ୍ ଯଦ୍ଆଚରି ତଦୁ ାରଣମ୍ ଅପି

ଲ ାଜନକଂ|
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ⅩⅢଯେତା ଦୀ ୍ୟା ଯଦ୍ ଯତ୍ ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ ତତ୍ ତଯା ଚକାସ୍ୟେତ
ଯ ଚକାି ତଦ୍ ଦୀି ରୂ ପଂ ଭୱତି|

ⅩⅣ ଏତ ାରଣାଦ୍ ଉ ମ୍ ଆେ , "େହ ନିଦି୍ର ତ ପ୍ର ବୁଧ୍ୟ
ମୃେତଭ୍ୟେ ାି ତିଂ କୁରୁ | ତୃ େତ ସୂୟର୍ ୍ୟୱତ୍ ଖ୍ର ୀ ଃ ଯଂ ାଂ
େଦ୍ୟାତଯିଷ୍ୟତି| "

ⅩⅤ ଅତଃ ସାୱଧାନା ଭୱତ, ଅଜ୍ଞାନା ଇୱ ମାଚରତ କି ୁ ଜ୍ଞାନିନ
ଇୱ ସତକର୍ ମ୍ ଆଚରତ|

ⅩⅥସମଯଂ ବହୁ ମୂଲ୍ୟଂ ଗଣଯ ଂ ଯତଃ କାଲା ଅଭଦ୍ର ାଃ|
ⅩⅦ ତ ାଦ୍ ଯୂଯମ୍ ଅଜ୍ଞାନା ନ ଭୱତ କି ୁ ପ୍ର େଭାରଭିମତଂ କିଂ

ତଦୱଗତା ଭୱତ|
ⅩⅧସୱର୍ ୍ଵ ନାଶଜନେକନ ସୁରାପାେନନମ ା ମା ଭୱତ କି ା ନା

ପୂୟର୍ ୍ୟ ଂ|
ⅩⅨଅପରଂ ଗୀେତୖ ଗର୍ ାେନୖଃ ପାରମାଥ କକୀ ର୍ େନୖ ପର ରମ୍

ଆଲପେ ା ମନସା ସା ର୍ ଂ ପ୍ର ଭୁ ମ୍ ଉି ଶ୍ୟ ଗାଯତ ୱାଦଯତ ଚ|
ⅩⅩସୱର୍ ୍ଵ ଦା ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯଽ େଭା ଯୀେଶାଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ତାତମ୍

ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦତ|
ⅩⅪ ଯୂଯମ୍ ଈ ରାଦ୍ ଭୀତାଃ ସ ଅେନ୍ୟଽପେରଷାଂ ୱଶୀଭୂ ତା

ଭୱତ|
ⅩⅫ େହ େଯାଷିତଃ, ଯୂଯଂ ଯଥା ପ୍ର େଭା ଥା ାମିେନା

ୱଶ ତା ଭୱତ|
ⅩⅩⅢ ଯତଃ ଖ୍ର ୀେ ା ଯ ତ୍ ସମିେତ ମର୍ୂ ର୍ ା ଶରୀରସ୍ୟ ତ୍ର ାତା ଚ

ଭୱତି ତ ତ୍ ାମୀ େଯାଷିେତା ମୂ ର୍ ା|
ⅩⅩⅣ ଅତଃ ସମିତି ୟର୍ ତ୍ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ୱଶୀଭୂ ତା ତ ଦ୍

େଯାଷି ି ରପି ାମିେନା ୱଶତା ୀକ ର୍ ୱ୍ୟା|
ⅩⅩⅤ ଅପର େହ ପୁରୁ ଷାଃ, ଯୂଯଂ ଖ୍ର ୀ ଇୱ େଯାଷି ୁ

ପ୍ର ୀଯ ଂ|
ⅩⅩⅥ ସ ଖ୍ର ୀେ ାଽପି ସମିେତୗ ପ୍ର ୀତୱାନ୍ ତସ୍ୟାଃ କୃେତ ଚ
ପ୍ର ାଣାନ୍ ତ୍ୟ ୱାନ୍ ଯତଃ ସୱାେକ୍ୟ ଜଲମ େନନତାଂ ପରି ୃତ୍ୟ
ପାୱଯିତୁ ମ୍

ⅩⅩⅦ ଅପରଂ ତିଲକୱଲ୍ୟାଦିୱିହୀନାଂ ପୱିତ୍ର ାଂ ନି ଲ ା ତାଂ
ସମିତିଂ େତଜି ନୀଂ କୃ ା ହେ ସମପର୍ ଯିତୁ ାଭିଲଷିତୱାନ୍|
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ⅩⅩⅧ ତ ାତ୍ ତନୁୱତ୍ େଯାଷିତି େପ୍ର ମକରଣଂ
ପୁରୁ ଷେସ୍ୟାଚିତଂ, େଯନ େଯାଷିତି େପ୍ର ମ କି୍ର ଯେତ େତନା େପ୍ର ମ
କି୍ର ଯେତ|

ⅩⅩⅨ େକାଽପି କଦାପି ନ କୀଯାଂ ତନୁମ୍ ଋତୀଯିତୱାନ୍ କି ୁ
ସେୱର୍ ୍ଵ ତାଂ ୱିଭ୍ର ତି ପୁ ି ଚ| ଖ୍ର ୀେ ାଽପି ସମିତିଂ ପ୍ର ତି ତେଦୱ
କେରାତି,

ⅩⅩⅩଯେତା ୱଯଂ ତସ୍ୟ ଶରୀରସ୍ୟା ାନି ମାଂସା ୀନି ଚଭୱାମଃ|
ⅩⅩⅪ ଏତଦଥର୍ ଂ ମାନୱଃ ମାତାପିତେରା◌ै ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ
ଭାୟର୍ ୍ୟାଯାମ୍ ଆସଂକ୍ଷ୍ୟତି େତୗ େ ୗ ଜନାେୱକାେ ୗ ଭୱିଷ୍ୟତଃ|
ⅩⅩⅫଏତି ଗୂଢୱାକ୍ୟଂ ଗୁରୁ ତରଂ ମଯା ଚଖ୍ର ୀ ସମିତୀ ଅଧି ତଦ୍

ଉଚ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅩⅢ ଅତଏୱ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏେକୖେକା ଜନ ଆ ୱତ୍ େଯାଷିତି

ପ୍ର ୀଯତାଂ ଭାୟର୍ ୍ୟାପି ାମିନଂ ସମାଦ ର୍ୁ ଂ ଯତତାଂ|

Ⅵ
Ⅰ େହ ବାଲକାଃ, ଯୂଯଂ ପ୍ର ଭୁ ମ୍ ଉି ଶ୍ୟ ପିେତ୍ର ାରାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେଣା

ଭୱତ ଯତ ତ୍ ନ୍ୟାଯ୍ୟଂ|
Ⅱ ଂ ନିଜପିତରଂ ମାତର ସ ନ୍ୟେ ତି େଯା ୱିଧିଃ ସ

ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯୁ ଃ ପ୍ର ଥେମା ୱିଧିଃ
Ⅲ ଫଲତ ାତ୍ ତୱ କଲ୍ୟାଣଂ େଦେଶ ଚ ଦୀଘର୍ କାଲମ୍ ଆଯୁ

ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତୀତି|
Ⅳ ଅପରଂ େହ ପିତରଃ, ଯୂଯଂ ବାଲକାନ୍ ମା େରାଷଯତ କି ୁ

ପ୍ର େଭା ୱ ନୀତ୍ୟାେଦଶାଭ୍ୟାଂ ତାନ୍ ୱିନଯତ|
Ⅴ େହ ଦାସାଃ, ଯୂଯଂ ଖ୍ର ୀ ମ୍ ଉି ଶ୍ୟ ସଭଯାଃ କ ାନି୍ଵ ତା ଭୂ ା

ସରଲା ଃକରେଣୖେରୖହିକପ୍ର ଭୂ ନାମ୍ ଆଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେଣା ଭୱତ|
Ⅵ ଦୃି େଗାଚରୀଯପରିଚୟର୍ ୍ୟଯା ମାନୁେଷେଭ୍ୟା େରାଚିତୁ ଂ ମା

ଯତ ଂ କି ୁ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦାସା ଇୱ ନିୱି ମେନାଭିରୀ ରେସ୍ୟ ାଂ
ସାଧଯତ|

Ⅶମାନୱାନ୍ ଅନୁ ି ଶ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ େମେୱା ି ଶ୍ୟ ସ ାେୱନ ଦାସ୍ୟକ ର୍
କୁରୁ ଂ|
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Ⅷଦାସମୁ େଯା େୟର୍ ନ ଯତ୍ ସ ର୍ କି୍ର ଯେତ େତନ ତସ୍ୟ ଫଲଂ
ପ୍ର ଭୁ େତା ଲ ୍ୟତ ଇତି ଜାନୀତ ଚ|

Ⅸ ଅପରଂ େହ ପ୍ର ଭୱଃ, ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଭର୍ ର୍ ନଂ ୱିହାଯ ତାନ୍ ପ୍ର ତି
ନ୍ୟାଯ୍ୟାଚରଣଂ କି୍ର ଯତାଂ ଯ କସ୍ୟାପି ପକ୍ଷପାତଂ ନ କେରାତି
ଯୁଷ୍ମ ାକମପି ତାଦୃଶ ଏକଃ ପ୍ର ଭୁ ଃ େଗର୍ ୱିଦ୍ୟତ ଇତି ଜ୍ଞାଯତାଂ|

Ⅹଅଧିକ ୁ େହଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯଂ ପ୍ର ଭୁ ନା ତସ୍ୟ ୱିକ୍ର ମଯୁ ଶ ୍ୟା ଚ
ବଲୱେ ା ଭୱତ|

Ⅺ ଯୂଯଂ ଯତ୍ ଶଯତାନ ଲାନି ନିୱାରଯିତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ ତଦଥର୍ ମ୍
ଈ ରୀଯସୁସ ାଂ ପରିଧ ଂ|

Ⅻ ଯତଃ େକୱଲଂ ର ମାଂସାଭ୍ୟାମ୍ ଇତି ନହି କି ୁ
କତର୍ୃ ପରାକ୍ର ମଯୁେ ୖ ି ମିରରାଜ୍ୟେସ୍ୟହେଲାକସ୍ୟାଧିପତିଭିଃ
େଗର୍ ା େୱୖ ଦର୍ୁ ା ଭିେରୱ ସା ର୍ ମ୍ ଅ ାଭି ୟର୍ୁ ଂ କି୍ର ଯେତ|
ⅩⅢଅେତା େହେତାୟର୍ୂ ଯଂଯଯା ସଂକୁ◌େेଲ ଦିେନଽୱ ାତୁ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି

ପରାଜିତ୍ୟ ଦୃଢାଃ ାତୁ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ ତାମ୍ ଈ ରୀଯସୁସ ାଂ ଗୃ ୀତ|
ⅩⅣୱ ୁତ ୁ ସତ୍ୟେ ନ ଶୃ େଲନକଟିଂ ବ ା ପୁେଣ୍ୟନ ୱ ର୍ ଣା

ୱକ୍ଷ ଆ ାଦ୍ୟ
ⅩⅤ ଶାେ ଃ ସୁୱା ର୍ ଯା ଜାତମ୍ ଉ ାହଂ ପାଦୁକାଯୁଗଲଂ ପେଦ

ସମପର୍ ୍ୟ ତି ତ|
ⅩⅥ େଯନ ଚ ଦୁ ା େନାଽି ବାଣାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ନିୱର୍ ୍ଵ ାପଯିତୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ

ତାଦୃଶଂ ସୱର୍ ୍ଵ ା ାଦକଂ ଫଲକଂ ୱି ାସଂ ଧାରଯତ|
ⅩⅦ ଶିର ଂ ପରିତ୍ର ାଣମ୍ ଆ ନଃ ଖ େ ରସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ

ଧାରଯତ|
ⅩⅧସୱର୍ ୍ଵ ସମେଯ ସୱର୍ ୍ଵ ଯାଚେନନ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ାଥର୍ େନନ ଚା ନା ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ

କୁରୁ ଂ ତଦଥର୍ ଂ ଦୃଢାକାଙଯା ଜାଗ୍ର ତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ
କୃେତ ସଦା ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁରୁ ଂ|

ⅩⅨ ଅହ ଯସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟ ଶୃ ଲବ ଃ ପ୍ର ଚାରକଦୂେତାଽି
ତମ୍ ଉପଯୁେ େନା ାେହନ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ଂ ଯଥା ଶକ୍ନୁ ଯାଂ
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ⅩⅩ ତଥା ନିଭର୍ େଯନ େରେଣା ାେହନ ଚ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟ
ନିଗୂଢୱାକ୍ୟପ୍ର ଚାରାଯ ୱ ◌ୃाତା ଯତ୍ ମହ୍ୟଂ ଦୀଯେତ ତଦଥର୍ ଂ
ମମାପି କୃେତ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁରୁ ଂ|

ⅩⅪ ଅପରଂ ମମ ଯାୱ ାି ଯ ମଯା କି୍ର ଯେତ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯଦ୍
ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଜ୍ଞର୍ ାଯେତ ତଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ଭୁ ନା ପି୍ର ଯଭ୍ର ାତା ୱି ାସ୍ୟଃ ପରିଚାରକ
ତୁ ଖିେକା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତତ୍ ଜ୍ଞାପଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅫ ଯୂଯଂ ଯଦ୍ ଅ ାକମ୍ ଅୱ ାଂ ଜାନୀଥ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମନାଂସି
ଚ ଯତ୍ ସା ନାଂ ଲଭେ ତଦଥର୍ େମୱାହଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି ଧିଂ ତଂ
େପ୍ର ଷିତୱାନ|

ⅩⅩⅢଅପରମ୍ ଈ ରଃ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟା ଭ୍ର ାତୃ ଭ୍ୟଃ
ଶାି ଂ ୱି ାସସହିତଂ େପ୍ର ମ ଚ େଦଯାତ୍|

ⅩⅩⅣ େଯ େକଚିତ୍ ପ୍ର େଭୗ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ଽକ୍ଷଯଂ େପ୍ର ମ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ତାନ୍
ପ୍ର ତି ପ୍ର ସାେଦା ଭୂ ଯାତ୍| ତଥା ୁ|
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