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ଗାଲାତିନଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰ ମନୁେଷ୍ୟେଭ୍ୟା ନହି ମନୁେଷୖ୍ୟରପି ନହି କି ୁ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ

ମୃତଗଣମଧ୍ୟାତ୍ ତେସ୍ୟା ାପଯିତ୍ର ା ପିେତ୍ର େରଣ ଚ େପ୍ର ରିେତା
େଯାଽହଂ େପୗଲଃ େସାଽହଂ

Ⅱ ମ ହୱ େନା ଭ୍ର ାତର ୱଯଂ ଗାଲାତୀଯେଦଶ ାଃ
ସମିତୀଃ ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ ଲିଖାମଃ|

Ⅲ ପିେତ୍ର େରଣା ାଂକ ପ୍ର ଭୁ ନା ଯୀଶୁନା ଖ୍ର ୀେ ନ ଚ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍
ଅନୁଗ୍ର ହଃ ଶାି ଦୀଯତାଂ|

Ⅳ ଅ ାକଂ ତାେତ େରେସ୍ୟ ାନୁସାେରଣ ୱ ର୍ ମାନାତ୍
କିୁ ତସଂସାରାଦ୍ ଅ ାନ୍ ନି ାରଯିତୁ ଂ େଯା

Ⅴ ଯୀଶୁର ାକଂ ପାପେହେତାରାେ ା ଗର୍ ଂ କୃତୱାନ୍ ସ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା
ଧେନ୍ୟା ଭୂ ଯାତ୍| ତଥା ୁ|

Ⅵ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହଣ େଯା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଆହୂ ତୱାନ୍ ତ ାି ୱୃତ୍ୟ
ଯୂଯମ୍ ଅତିତୂ ଣର୍ ମ୍ ଅନ୍ୟଂ ସୁସଂୱାଦମ୍ ଅନ୍ଵ ୱ ର୍ ତ ତତ୍ର ାହଂ ୱି ଯଂ
ମେନ୍ୟ|

Ⅶ େସାଽନ୍ୟସୁସଂୱାଦଃ ସୁସଂୱାେଦା ନହି କି ୁ େକଚିତ୍ ମାନୱା
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଚ ଲୀକୁୱର୍ ୍ଵ ି ଖ୍ର ୀ ୀଯସୁସଂୱାଦସ୍ୟ ୱିପୟର୍ ୍ୟଯଂ କ ର୍ୁ ଂ
େଚ େ ଚ|

Ⅷ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି େଧୗ ଯଃ ସୁସଂୱାେଦାଽ ାଭି େଘର୍ ାଷିତ ାଦ୍
ଅନ୍ୟଃ ସୁସଂୱାେଦାଽ ାକଂ ଗର୍ ୀଯଦୂତାନାଂ ୱା ମେଧ୍ୟ େକନଚିଦ୍
ଯଦି େଘାଷ୍ୟେତ ତହ ସ ଶେ ା ଭୱତୁ |

Ⅸ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯ ଦ୍ ଅକଥଯାମ, ଇଦାନୀମହଂ ପୁନ ତ୍ କଥଯାମି
ଯୂଯଂ ଯଂ ସୁସଂୱାଦଂ ଗୃହୀତୱ ାଦ୍ ଅେନ୍ୟା େଯନ େକନଚିଦ୍
ଯୁଷ୍ମ ି େଧୗ େଘାଷ୍ୟେତ ସ ଶେ ା ଭୱତୁ |

Ⅹ ସା ତଂ କମହମ୍ ଅନୁନଯାମି? ଈ ରଂ କିଂୱା ମାନୱାନ୍?
ଅହଂ କିଂ ମାନୁେଷେଭ୍ୟା େରାଚିତୁ ଂ ଯେତ? ଯଦ୍ୟହମ୍ ଇଦାନୀମପି
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ମାନୁେଷେଭ୍ୟା ରୁ ରୁ ଚିେଷଯ ତହ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପରିଚାରେକା ନ
ଭୱାମି|

Ⅺ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ମଯା ଯଃ ସୁସଂୱାେଦା େଘାଷିତଃ ସ ମାନୁଷା
ଲ ଦହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯାମି|

Ⅻଅହଂକ ା ି ତ୍ ମନୁଷ୍ୟାତ୍ ତଂ ନ ଗୃହୀତୱାନ୍ ନୱା ଶିକି୍ଷତୱାନ୍
େକୱଲଂ ଯୀେଶାଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପ୍ର କାଶନାେଦୱ|

ⅩⅢ ପୁରା ଯିହୂ ଦିମତାଚାରୀ ଯଦାହମ୍ ଆସଂ ତଦା ଯାଦୃଶମ୍
ଆଚରଣମ୍ ଅକରୱମ୍ଈ ରସ୍ୟସମିତିଂ ପ୍ର ତ୍ୟତୀେୱାପଦ୍ର ୱଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍
ଯାଦୃକ୍ ତାଂ ୱ୍ୟନାଶଯଂ ତଦୱଶ୍ୟଂ ଶତଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ|

ⅩⅣ ଅପର ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷପର ରାଗେତଷୁ
ୱାେକ୍ୟଷ୍ଵ ନ୍ୟାେପକ୍ଷାତୀୱାସ ଃ ସନ୍ ଅହଂ ଯିହୂ ଦିଧ ର୍ େତ ମମ
ସମୱଯ ାନ୍ ବହୂ ନ୍ ଜାତୀଯାନ୍ ଅତ୍ୟଶଯି|

ⅩⅤ କି ଯ ଈ େରା ମାତୃ ଗଭର୍ ଂ ମାଂ ପୃଥକ୍ କୃ ା
ୀଯାନୁଗ୍ର େହଣାହୂ ତୱାନ୍
ⅩⅥ ସ ଯଦା ମଯି ପୁତ୍ର ଂ ପ୍ର କାଶିତୁ ଂ ଭି େଦଶୀଯାନାଂ ସମୀେପ

ଭଯା ତଂ େଘାଷଯିତୁ ାଭ୍ୟଲଷତ୍ ତଦାହଂ କ୍ର ୱ୍ୟେଶାଣିତାଭ୍ୟାଂ ସହ
ନ ମ ଯି ା

ⅩⅦ ପୂୱର୍ ୍ଵ ନିଯୁ ାନାଂ େପ୍ର ରିତାନାଂ ସମୀପଂ ଯିରୂ ଶାଲମଂ ନ
ଗ ାରୱେଦଶଂ ଗତୱାନ୍ ପ ାତ୍ ତ ୍ଥାନାଦ୍ ଦେ ଷକନଗରଂ
ପରାୱୃତ୍ୟାଗତୱାନ୍|

ⅩⅧ ତତଃ ପରଂ ୱଷର୍ ତ୍ର େଯ ୱ୍ୟତୀେତଽହଂ ପିତରଂ ସ ାଷିତୁ ଂ
ଯିରୂ ଶାଲମଂ ଗ ା ପ ଦଶଦିନାନି େତନ ସା ର୍ ମ୍ ଅତି ଂ|

ⅩⅨ କି ୁ ତଂ ପ୍ର େଭା ଭର୍୍ର ାତରଂ ଯାକୂବ ୱିନା େପ୍ର ରିତାନାଂ ନାନ୍ୟଂ
କମପ୍ୟପଶ୍ୟଂ|

ⅩⅩ ଯାେନ୍ୟତାନି ୱାକ୍ୟାନି ମଯା ଲିଖ୍ୟେ ତାନ୍ୟନୃତାନି ନ ସି
ତଦ୍ ଈ େରା ଜାନାତି|

ⅩⅪତତଃ ପରମ୍ ଅହଂ ସୁରିଯାଂ କିଲିକିଯା େଦେଶୗ ଗତୱାନ୍|
ⅩⅫତଦାନୀଂ ଯିହୂ ଦାେଦଶ ାନାଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସମିତୀନାଂ େଲାକାଃ

ସାକ୍ଷାତ୍ ମମ ପରିଚଯମପ୍ର ାପ୍ୟ େକୱଲଂ ଜନଶତିମିମାଂ ଲ ୱ ଃ,
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ⅩⅩⅢ େଯା ଜନଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଅ ାନ୍ ପ୍ର ତୁ ୍ୟପଦ୍ର ୱମକେରାତ୍ ସ ତଦା
ଯଂ ଧ ର୍ ମନାଶଯତ୍ ତେମେୱଦାନୀଂ ପ୍ର ଚାରଯତୀତି|

ⅩⅩⅣତ ାତ୍ େତ ମାମଧୀ ରଂ ଧନ୍ୟମୱଦନ୍|

Ⅱ
Ⅰ ଅନ ରଂ ଚତୁ ଦର୍ ଶସୁ ୱ େରଷୁ ଗେତଷ୍ଵ ହଂ ବଣର୍ ା ସହ

ଯିରୂ ଶାଲମନଗରଂ ପୁନରଗ ଂ, ତଦାେନାଂ ତୀତମପି ସି ନମ୍
ଅକରୱଂ|

Ⅱ ତ ାେଲଽହମ୍ ଈ ରଦଶର୍ ନାଦ୍ ଯାତ୍ର ାମ୍ ଅକରୱଂ ମଯା
ଯଃ ପରିଶ୍ର େମାଽକାରି କାରିଷ୍ୟେତ ୱା ସ ଯି େଲା ନ
ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ଭି ଜାତୀଯାନାଂ ମେଧ୍ୟ ମଯା େଘାଷ୍ୟମାଣଃ
ସୁସଂୱାଦ ତ୍ର େତ୍ୟେଭ୍ୟା େଲାେକେଭ୍ୟା ୱିେଶଷେତା ମାେନ୍ୟେଭ୍ୟା
ନେରେଭ୍ୟା ମଯା ନ୍ୟେୱଦ୍ୟତ|

Ⅲତେତା ମମସହଚର ୀେତା ଯଦ୍ୟପି ଯୂନାନୀଯଆସୀତ୍ ତଥାପି
ତସ୍ୟ େକ୍ଛ େଦାଽପ୍ୟାୱଶ୍ୟେକା ନ ବଭୂ ୱ|

Ⅳ ଯତ େଲନାଗତା ଅ ାନ୍ ଦାସାନ୍ କ ର୍ୁ ମ୍ ଇ ୱଃ କତିପଯା
ଭା ଭ୍ର ାତରଃ ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁନା ଭ୍ୟଂ ଦ ଂ ାତ ୍ୟମ୍
ଅନୁସ ାତୁ ଂ ଚାରା ଇୱ ସମାଜଂ ପ୍ର ାୱିଶନ୍|

Ⅴ ଅତଃ ପ୍ର କୃେତ ସୁସଂୱାେଦ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅଧିକାେରା ଯତ୍ ତିେ ତ୍
ତଦଥର୍ ଂ ୱଯଂ ଦେ ୖ କମପି ଯାୱଦ୍ ଆଜ୍ଞାଗ୍ର ହେଣନ େତଷାଂ ୱଶ୍ୟା
ନାଭୱାମ|

Ⅵପର ୁ େଯ େଲାକା ମାନ୍ୟାେ େଯ େକଚିଦ୍ ଭେୱଯୁ ାନହଂ ନ
ଗଣଯାମି ଯତ ଈ ରଃ କସ୍ୟାପି ମାନୱସ୍ୟ ପକ୍ଷପାତଂ ନ କେରାତି,
େଯ ଚ ମାନ୍ୟାେ ମାଂ କିମପି ନୱୀନଂ ନାଜ୍ଞାପଯନ୍|

Ⅶ କି ୁ ଛି ଚାଂ ମେଧ୍ୟ ସୁସଂୱାଦପ୍ର ଚାରଣସ୍ୟ ଭାରଃ ପିତରି
ଯଥା ସମପ ତ େଥୖୱା ି ଚାଂ ମେଧ୍ୟ ସୁସଂୱାଦପ୍ର ଚାରଣସ୍ୟ
ଭାେରା ମଯି ସମପ ତ ଇତି େତୖ ବର୍ୁ ବୁେଧ|

Ⅷ ଯତି ଚାଂ ମେଧ୍ୟ େପ୍ର ରିତ କ ର୍ େଣ ଯସ୍ୟ ଯା ଶି ଃ
ପିତରମାଶି୍ର ତୱତୀ ତେସୖ୍ୟୱ ସା ଶି ଭ ଜାତୀଯାନାଂ ମେଧ୍ୟ
ତୈ କ ର୍ େଣ ମାମପ୍ୟାଶି୍ର ତୱତୀ|
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Ⅸଅେତାମହ୍ୟଂଦ ମ୍ଅନୁଗ୍ର ହଂ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯ ାଇୱଗଣିତା େଯ
ଯାକୂବ୍ େକୖଫା େଯାହନ୍ େଚୖେତ ସହାଯତାସୂଚକଂ ଦକି୍ଷଣହ ଗ୍ର ହଂଣ
ୱିଧାଯ ମାଂ ବଣର୍ ା ଜଗଦୁଃ, ଯୁୱାଂ ଭି ଜାତୀଯାନାଂ ସି ଧିଂ
ଗ ତଂ ୱଯଂ ଛି ଚା ସି ଧିଂ ଗ ାମଃ,

Ⅹ େକୱଲଂ ଦରିଦ୍ର ା ଯୁୱାଭ୍ୟାଂ ରଣୀଯା ଇତି| ଅତ େଦୱ
କ ର୍ୁ ମ୍ ଅହଂ ଯେତ |

Ⅺ ଅପରମ୍ ଆି ଯଖିଯାନଗରଂ ପିତର ଆଗେତଽହଂ ତସ୍ୟ
େଦାଷି ାତ୍ ସମକ୍ଷଂ ତମ୍ ଅଭ ର୍ ଯଂ|

Ⅻ ଯତଃ ସ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଅନ୍ୟଜାତୀେଯୖଃ ସା ର୍ ମ୍ ଆହାରମକେରାତ୍
ତତଃ ପରଂ ଯାକୂବଃ ସମୀପାତ୍ କତିପଯଜେନଷ୍ଵ ାଗେତଷୁ ସ
ଛି ଙ୍ମ ନୁେଷ୍ୟେଭ୍ୟା ଭେଯନ ନିୱୃତ୍ୟ ପୃଥଗ୍ ଅଭୱତ୍|

ⅩⅢ ତେତାଽପେର ସେୱର୍ ୍ଵ ଯିହୂ ଦିେନାଽପି େତନ ସା ର୍ ଂ
କପଟାଚାରମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ବଣର୍ ା ଅପି େତଷାଂ କାପେଟ୍ୟନ
ୱିପଥଗାମ୍ୟଭୱତ୍|

ⅩⅣ ତତେ ପ୍ର କୃତସୁସଂୱାଦରୂ େପ ସରଲପେଥ ନ ଚର ୀତି
ଦୃ ୍ଵାହଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ପିତରମ୍ ଉ ୱାନ୍ ଂ ଯିହୂ ଦୀ
ସନ୍ ଯଦି ଯିହୂ ଦିମତଂ ୱିହାଯ ଭି ଜାତୀଯ ଇୱାଚରସି ତହ
ଯିହୂ ଦିମତାଚରଣାଯ ଭି ଜାତୀଯାନ୍ କୁତଃ ପ୍ର ୱ ର୍ ଯସି ?

ⅩⅤଆୱାଂ ଜନ୍ମ ନା ଯିହୂ ଦିେନୗ ଭୱାେୱା ଭି ଜାତୀେଯୗ ପାପିେନୗ
ନ ଭୱାୱଃ

ⅩⅥ କି ୁ ୱ୍ୟୱ ାପାଲେନନ ମନୁଷ୍ୟଃ ସପୁେଣ୍ୟା ନ ଭୱତି
େକୱଲଂ ଯୀେଶୗ ଖ୍ର ୀେ େଯା ୱି ାସେ େନୖୱ ସପୁେଣ୍ୟା ଭୱତୀତି
ବୁ ାୱାମପି ୱ୍ୟୱ ାପାଲନଂ ୱିନା େକୱଲଂ ଖ୍ର ୀେ ୱି ାେସନ
ପୁଣ୍ୟପ୍ର ା େଯ ଖ୍ର ୀେ ଯୀେଶୗ ୱ୍ୟ ସି ୱ ଯେତା ୱ୍ୟୱ ାପାଲେନନ
େକାଽପି ମାନୱଃ ପୁଣ୍ୟଂ ପ୍ର ା ୁଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅦ ପର ୁ ଯୀଶୁନା ପୁଣ୍ୟପ୍ର ା େଯ ଯତମାନାୱପ୍ୟାୱାଂ ଯଦି
ପାପିେନୗ ଭୱାୱ ହ କିଂ ୱ ୱ୍ୟଂ? ଖ୍ର ୀ ଃ ପାପସ୍ୟ ପରିଚାରକ
ଇତି? ତ ଭୱତୁ |
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ⅩⅧ ମଯା ଯଦ୍ ଭ ଂ ତଦ୍ ଯଦି ମଯା ପୁନନ ର୍ ୀଯେତ ତହ
ମେଯୖୱା େଦାଷଃ ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ|

ⅩⅨଅହଂ ଯଦ୍ ଈ ରାଯ ଜୀୱାମି ତଦଥର୍ ଂ ୱ୍ୟୱ ଯା ୱ୍ୟୱ ାେଯୖ
ଅମି୍ର େଯ|

ⅩⅩ ଖ୍ର ୀେ ନ ସା ର୍ ଂ କେଶ ହେତାଽି ତଥାପି ଜୀୱାମି କି ହଂ
ଜୀୱାମୀତି ନହି ଖ୍ର ୀ ଏୱ ମଦ ଜର୍ ୀୱତି| ସା ତଂ ସଶରୀେରଣ
ମଯା ଯ ୀୱିତଂ ଧାୟର୍ ୍ୟେତ ତତ୍ ମମ ଦଯାକାରିଣି ମଦଥର୍ ଂ
ୀଯପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗିନି େଚ ରପୁେତ୍ର ୱି ସତା ମଯା ଧାୟର୍ ୍ୟେତ|
ⅩⅪ ଅହମୀ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହଂ ନାୱଜାନାମି ଯ ାଦ୍ ୱ୍ୟୱ ଯା ଯଦି

ପୁଣ୍ୟଂ ଭୱତି ତହ ଖ୍ର ୀେ ା ନିରଥର୍ କମମି୍ର ଯତ|

Ⅲ
Ⅰେହ ନିେ ର୍ ାଧା ଗାଲାତିେଲାକାଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ କେଶ ହତଇୱ

ଯୀଶୁଃ ଖ୍ର ୀେ ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମକ୍ଷଂ ପ୍ର କାଶିତଆସୀତ୍ ଅେତା ଯୂଯଂ ଯଥା
ସତ୍ୟଂ ୱାକ୍ୟଂ ନ ଗୃ ୀଥ ତଥା େକନାମୁହ୍ୟତ?

Ⅱ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ଃ କଥାେମକାଂ ଜିଜ୍ଞାେସ ଯୂଯମ୍ ଆ ାନଂ
େକନାଲଭ ଂ? ୱ୍ୟୱ ାପାଲେନନ କିଂ ୱା ୱି ାସୱାକ୍ୟସ୍ୟ
ଶ୍ର ୱେଣନ?

Ⅲ ଯୂଯଂ କିମ୍ ଈଦୃଗ୍ ଅେବାଧା ଯଦ୍ ଆ ନା କ ର୍ ାରଭ୍ୟ
ଶରୀେରଣ ତତ୍ ସାଧଯିତୁ ଂ ଯତେ ?

Ⅳ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଗୁରୁ ତେରା ଦୁଃଖେଭାଗଃ କିଂ ନି େଲା
ଭୱିଷ୍ୟତି? କୁଫଲଯୁେ ା ୱା କିଂ ଭୱିଷ୍ୟତି?

Ⅴ େଯା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଆ ାନଂ ଦ ୱାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ ଧ୍ୟ ଆ ୟର୍ ୍ୟାଣି
କ ର୍ ାଣି ଚ ସାଧିତୱାନ୍ ସ କିଂ ୱ୍ୟୱ ାପାଲେନନ ୱି ାସୱାକ୍ୟସ୍ୟ
ଶ୍ର ୱେଣନ ୱା ତତ୍ କୃତୱାନ୍?

Ⅵ ଲିଖିତମାେ ,ଇବ୍ର ାହୀମଈ େରୱ୍ୟ ସୀତ୍ ସଚ ୱି ାସ ୈ
ପୁଣ୍ୟାଥର୍ ଂ ଗଣିେତା ବଭୂ ୱ,

Ⅶଅେତା େଯ ୱି ାସାଶି୍ର ତା ଏେୱବ୍ର ାହୀମଃ ସ ାନା ଇତି ଯୁଷ୍ମ ାଭି
ଜ୍ଞର୍ ାଯତାଂ|
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Ⅷ ଈ େରା ଭି ଜାତୀଯାନ୍ ୱି ାେସନ ସପୁଣ୍ୟୀକରିଷ୍ୟତୀତି
ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଜ୍ଞା ା ଶା ଦାତା ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଇବ୍ର ାହୀମଂ ସୁସଂୱାଦଂ ଶ୍ର ାୱଯନ
ଜଗାଦ, େ ା ଭି ଜାତୀଯାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଆଶିଷଂ ପ୍ର ା ୍ୟ ୀତି|

Ⅸଅେତା େଯ ୱି ାସାଶି୍ର ତାେ ୱି ାସି େନବ୍ର ାହୀମା ସା ର୍ ମ୍ଆଶିଷଂ
ଲଭେ |

Ⅹ ଯାୱେ ା େଲାକା ୱ୍ୟୱ ାଯାଃ କ ର୍ ଣ୍ୟାଶ୍ର ଯି େତ ସେୱର୍ ୍ଵ
ଶାପାଧୀନା ଭୱି ଯେତା ଲିଖିତମାେ , ଯଥା, "ଯଃ କି ଦ୍ ଏତସ୍ୟ
ୱ୍ୟୱ ାଗ୍ର ସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ୱାକ୍ୟାନି ନିି ଦ୍ର ଂ ନ ପାଲଯତି ସ ଶ ଇତି| "

Ⅺ ଈ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ େକାଽପି ୱ୍ୟୱ ଯା ସପୁେଣ୍ୟା ନ ଭୱତି
ତଦ ୱ୍ୟ ଂ ଯତଃ "ପୁଣ୍ୟୱାନ୍ ମାନେୱା ୱି ାେସନ ଜୀୱିଷ୍ୟତୀତି"
ଶା ୀଯଂ ୱଚଃ|

Ⅻ ୱ୍ୟୱ ା ତୁ ୱି ାସସ ି ନୀ ନ ଭୱତି କିେ ତାନି ଯଃ
ପାଲଯିଷ୍ୟତି ସ ଏୱ େତୖ ଜର୍ ୀୱିଷ୍ୟତୀତିନିଯମସ ି ନୀ|

ⅩⅢ ଖ୍ର ୀେ ାଽ ାନ୍ ପରିକ୍ର ୀଯ ୱ୍ୟୱ ାଯାଃ ଶାପାତ୍ େମାଚିତୱାନ୍
ଯେତାଽ ାକଂ ୱିନିମେଯନ ସ ଯଂ ଶାପା ଦମଭୱତ୍ ତଦଧି
ଲିଖିତମାେ ,ଯଥା, "ଯଃକି ତ୍ ତରାୱୁ ୍ୟେତ େସାଽଭିଶ ଇତି|
"

ⅩⅣ ତ ାଦ୍ ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁେନୱ୍ର ାହୀମ ଆଶୀ
ଭ ଜାତୀଯେଲାେକଷୁ ୱ ର୍ େତ େତନ ୱଯଂ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତମ୍ ଆ ାନଂ
ୱି ାେସନ ଲୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ମଃ|

ⅩⅤ େହ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମାନୁଷାଣାଂ ରୀତ୍ୟନୁସାେରଣାହଂ କଥଯାମି
େକନଚିତ୍ ମାନେୱନ େଯା ନିଯେମା ନିରଚାଯି ତସ୍ୟ ୱିକୃତି ୱର୍ୃ ି ୱର୍ ା
େକନାପି ନ କି୍ର ଯେତ|

ⅩⅥ ପରି ବ୍ର ାହୀେମ ତସ୍ୟ ସ ାନାଯ ଚ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଃ ପ୍ର ତି
ଶୁଶୱିେର ତତ୍ର ସ ାନଶ ଂ ବହୁ ୱଚନା ମ୍ ଅଭୂ ା ତୱ
ସ ାନାେଯେତ୍ୟକୱଚନା ଂ ବଭୂ ୱ ସ ଚ ସ ାନଃ ଖ୍ର ୀ ଏୱ|

ⅩⅦଅତଏୱାହଂ ୱଦାମି,ଈ େରଣେଯା ନିଯମଃ ପୁରା ଖ୍ର ୀ ମଧି
ନିରଚାଯି ତତଃ ପରଂ ତି୍ର ଂଶଦଧିକଚତୁ ଃଶତୱ େରଷୁ ଗେତଷୁ
ାପିତା ୱ୍ୟୱ ା ତଂ ନିଯମଂ ନିରଥର୍ କୀକୃତ୍ୟ ତଦୀଯପ୍ର ତିଜ୍ଞା େଲା ୁଂ
ନ ଶେକ୍ନ ାତି|
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ⅩⅧ ଯ ାତ୍ ସ ଦଧିକାେରା ଯଦି ୱ୍ୟୱ ଯା ଭୱତି ତହ
ପ୍ର ତିଜ୍ଞଯାନଭୱତି କି ୀ ରଃପ୍ର ତିଜ୍ଞଯାତଦଧିକାରି ମ୍ଇବ୍ର ାହୀେମ
ଽଦଦାତ୍|

ⅩⅨ ତହ ୱ୍ୟୱ ା କି ୂତା? ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ଯୈ ପ୍ର ତିଶତା ତସ୍ୟ
ସ ାନସ୍ୟାଗମନଂ ଯାୱଦ୍ ୱ୍ୟଭିଚାରନିୱାରଣାଥର୍ ଂ ୱ୍ୟୱ ାପି ଦ ା,
ସା ଚ ଦୂେତୖରାଜ୍ଞାପିତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୟ କେର ସମପ ତା ଚ|

ⅩⅩ େନୖକସ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ା ୱିଦ୍ୟେତ କି ୀ ର ଏକ ଏୱ|
ⅩⅪ ତହ ୱ୍ୟୱ ା କିମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନାଂ ୱିରୁ ା? ତ

ଭୱତୁ | ଯ ାଦ୍ ଯଦି ସା ୱ୍ୟୱ ା ଜୀୱନଦାେନସମଥର୍ ାଭୱିଷ୍ୟତ୍
ତହ ୱ୍ୟୱ େଯୖୱ ପୁଣ୍ୟଲାେଭାଽଭୱିଷ୍ୟତ୍|

ⅩⅫ କି ୁ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ େଯା ୱି ାସ ି ଯାଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯାଃ
ଫଲଂଯଦ୍ ୱି ାସି େଲାେକେଭ୍ୟା ଦୀଯେତତଦଥର୍ ଂ ଶା ଦାତା ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍
ପାପାଧୀନାନ୍ ଗଣଯତି|

ⅩⅩⅢ ଅତଏୱ ୱି ାସସ୍ୟାନାଗତସମେଯ ୱଯଂ ୱ୍ୟୱ ାଧୀନାଃ
ସେ ା ୱି ାସେସ୍ୟାଦଯଂ ଯାୱଦ୍ ରୁ ା ଇୱାରକ୍ଷ୍ୟାମେହ|

ⅩⅩⅣ ଇ ଂ ୱଯଂ ଯଦ୍ ୱି ାେସନ ସପୁଣ୍ୟୀଭୱାମ ଦଥର୍ ଂ
ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଅ ାନ୍ େନତୁ ଂ ୱ୍ୟୱ ାଗ୍ର େଥାଽ ାକଂ ୱିେନତା
ବଭୂ ୱ|

ⅩⅩⅤ କି ଧୁନାଗେତ ୱି ାେସ ୱଯଂ ତସ୍ୟ ୱିେନତୁ ରନଧୀନା
ଅଭୱାମ|

ⅩⅩⅥଖ୍ର ୀେ ଯୀେଶୗ ୱି ସନାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯୂଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସ ାନା
ଜାତାଃ|

ⅩⅩⅦ ଯୂଯଂ ଯାୱେ ା େଲାକାଃ ଖ୍ର ୀେ ମି ତା ଅଭୱତ ସେୱର୍ ୍ଵ
ଖ୍ର ୀ ଂ ପରିହିତୱ ଃ|

ⅩⅩⅧ ଅେତା ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ଯିହୂ ଦିଯୂନାନିେନା ଦର୍ ାସ ତ େଯା
େୟର୍ ାଷାପୁରୁ ଷେଯା େକାଽପି ୱିେଶେଷା ନାି ; ସେୱର୍ ୍ଵ ଯୂଯଂ ଖ୍ର ୀେ
ଯୀଶାେୱକ ଏୱ|

ⅩⅩⅨ କି ଯୂଯଂ ଯଦି ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଭୱଥ ତହ ସୁତରାମ୍
ଇବ୍ର ାହୀମଃ ସ ାନାଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞଯା ସ ଦଧିକାରିଣ ାେ |
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Ⅳ
Ⅰ ଅହଂ ୱଦାମି ସ ଦଧିକାରୀ ଯାୱଦ୍ ବାଲି ତି ତାୱତ୍

ସୱର୍ ୍ଵ ସ୍ୟାଧିପତିଃ ସ ପି ସ ଦାସାତ୍ େକନାପି ୱିଷେଯଣ ନ
ୱିଶିଷ୍ୟେତ

Ⅱ କି ୁ ପିତ୍ର ା ନିରୂ ପିତଂ ସମଯଂଯାୱତ୍ପାଲକାନାଂ ଧନାଧ୍ୟକ୍ଷାଣା
ନି ି ତି|

Ⅲ ତ ଦ୍ ୱଯମପି ବାଲ୍ୟକାେଲ ଦାସା ଇୱ
ସଂସାରସ୍ୟାକ୍ଷରମାଲାଯା ଅଧୀନା ଆ େହ|

Ⅳ ଅନ ରଂ ସମେଯ ସ ୂ ଣର୍ ତାଂ ଗତୱତି ୱ୍ୟୱ ାଧୀନାନାଂ
େମାଚନାଥର୍ ମ୍

Ⅴ ଅ ାକଂ ପୁତ୍ର ପ୍ର ା ୍ୟଥର୍ େ ରଃ ି ଯା ଜାତଂ ୱ୍ୟୱ ାଯା
ଅଧିନୀଭୂ ତ ପୁତ୍ର ଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍|

Ⅵ ଯୂଯଂ ସ ାନା ଅଭୱତ ତ ାରଣାଦ୍ ଈ ରଃ ପୁତ୍ର ସ୍ୟା ାନାଂ
ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅ ଃକରଣାନି ପ୍ର ହିତୱାନ୍ ସ ଚା ା ପିତଃ ପିତରିତ୍ୟା ାନଂ
କାରଯତି|

Ⅶ ଅତ ଇଦାନୀଂ ଯୂଯଂ ନ ଦାସାଃ କି ୁଃ ସ ାନା ଏୱ ତ ାତ୍
ସ ାନ ା ଖ୍ର ୀେ େନ ରୀଯସ ଦଧିକାରିେଣାଽପ୍ୟାେ |

Ⅷ ଅପର ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୂଯମ୍ ଈ ରଂ ନ ଜ୍ଞା ା େଯ
ଭାୱେତାଽନୀ ରାେ ଷାଂ ଦାସେ ଽତି ତ|
Ⅸ ଇଦାନୀମ୍ ଈ ରଂ ଜ୍ଞା ା ଯଦି େୱ େରଣ ଜ୍ଞାତା ଯୂଯଂ କଥଂ

ପୁନ ାନି ୱିଫଲାନି ତୁ ାନି ଚାକ୍ଷରାଣି ପ୍ର ତି ପରାୱ ତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ?
ଯୂଯଂ କିଂ ପୁନେ ଷାଂ ଦାସା ଭୱିତୁ ମି ଥ?

Ⅹ ଯୂଯଂ ଦିୱସାନ୍ ମାସାନ୍ ତିଥୀନ୍ ସଂୱ ରାଂ ସ ନ୍ୟେ |
Ⅺ ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ଂ ମଯା ଯଃ ପରିଶ୍ର େମାଽକାରି ସ ୱିଫେଲା ଜାତ ଇତି

ଯୁଷ୍ମ ାନଧ୍ୟହଂ ବିେଭମି|
Ⅻ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଅହଂ ଯାଦୃେଶାଽି ଯୂଯମପି ତାଦୃଶା ଭୱେତତି

ପ୍ର ାଥର୍ େଯ ଯେତାଽହମପି ଯୁଷ୍ମ ୁ େଲ୍ୟାଽଭୱଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ମର୍ ମ କିମପି
ନାପରା ଂ|

ⅩⅢ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମହଂ କେଲୱରସ୍ୟ େଦୗ ର୍ େଲ୍ୟନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସୁସଂୱାଦମ୍
ଅଜ୍ଞାପଯମିତି ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ|
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ⅩⅣ ତଦାନୀଂ ମମ ପରୀକ୍ଷକଂ ଶାରୀରେକ୍ଲ ଶଂ ଦୃ ୍ଵା ଯୂଯଂ ମାମ୍
ଅୱଜ୍ଞାଯ ଋତୀଯିତୱ ହି କି ୀ ରସ୍ୟ ଦୂତମିୱ ସାକ୍ଷାତ୍ ଖ୍ର ୀ
ଯୀଶୁମିୱ ୱା ମାଂ ଗୃହୀତୱ ଃ|

ⅩⅤ ଅତ ଦାନୀଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯା ଧନ୍ୟତାଭୱତ୍ ସା ଗତା?
ତଦାନୀଂ ଯୂଯଂ ଯଦି େ ଷାଂ ନଯନାନୁ୍ୟ ାଟ୍ୟ ମହ୍ୟଂ ଦାତୁ ମ୍
ଅଶକ୍ଷ୍ୟତ ତହ ତଦପ୍ୟକରିଷ୍ୟେତତି ପ୍ର ମାଣମ୍ ଅହଂ ଦଦାମି|

ⅩⅥସା ତମହଂ ସତ୍ୟୱାଦି ାତ୍ କିଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ରିପୁ ଜର୍ ାେତାଽି ?
ⅩⅦ େତ ଯୁଷ୍ମ ୃ େତ ର୍ େ କି ୁ ସା ର୍ ା କିୁ ତା ଯେତା ଯୂଯଂ

ତାନଧି ଯତ୍ ର୍ ଂ ତଦଥର୍ ଂ େତ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପୃଥକ୍ କ ର୍ୁ ମ୍ ଇ ି |
ⅩⅧ େକୱଲଂ ଯୁଷ୍ମ ମୀେପ ମେମାପି ତିସମେଯ ତ ହି, କି ୁ

ସୱର୍ ୍ଵ େଦୖୱ ଭଦ୍ର ମଧି ର୍ ନଂ ଭଦ୍ର ଂ|
ⅩⅨ େହ ମମ ବାଲକାଃ, ଯୁଷ୍ମ ଦ ୟର୍ ାୱତ୍ ଖ୍ର ୀେ ା ମୂତ ମାନ୍ ନ

ଭୱତି ତାୱଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାରଣାତ୍ ପୁନଃ ପ୍ର ସୱେୱଦେନୱ ମମ େୱଦନା
ଜାଯେତ|

ⅩⅩ ଅହମିଦାନୀଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି ଧିଂ ଗ ା ରା େରଣ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ସ ାଷିତୁ ଂ କାମେଯ ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାନଧି ୱ୍ୟାକୁେଲାଽି |

ⅩⅪ େହ ୱ୍ୟୱ ାଧୀନତାକାଙିଣଃ ଯୂଯଂ କିଂ ୱ୍ୟୱ ାଯା ୱଚନଂ ନ
ଗୃ ୀଥ?

ⅩⅫତନ୍ମ ାଂ ୱଦତ| ଲିଖିତମାେ ,ଇବ୍ର ାହୀେମା େ ୗ ପୁତ୍ର ାୱାସାେତ
ତେଯାେରେକା ଦାସ୍ୟାଂ ି ତୀଯ ପ ୍ୟାଂ ଜାତଃ|

ⅩⅩⅢ ତେଯା େୟର୍ ା ଦାସ୍ୟାଂ ଜାତଃ ସ ଶାରୀରିକନିଯେମନ ଜେଜ୍ଞ
ଯ ପ ୍ୟାଂ ଜାତଃ ସ ପ୍ର ତିଜ୍ଞଯା ଜେଜ୍ଞ|

ⅩⅩⅣ ଇଦମାଖ୍ୟାନଂ ଦୃ ରୂ ପଂ| େତ େ
େଯାଷିତାୱୀ ରୀଯସ ୀ ତେଯାେରକା ସୀନଯପୱର୍ ୍ଵ ତାଦ୍ ଉ ା
ଦାସଜନଯିତ୍ର ୀ ଚ ସା ତୁ ହାଜିରା|

ⅩⅩⅤ ଯ ାଦ୍ ହାଜିରାଶେ ନାରୱେଦଶ ସୀନଯପୱର୍ ୍ଵ େତା
େବାଧ୍ୟେତ, ସା ଚ ୱ ର୍ ମାନାଯା ଯିରୂ ଶାଲ ୁ ୟର୍ ୍ୟାଃ ସଦୃଶୀ| ଯତଃ
ବାେଲୖଃ ସହିତା ସା ଦାସ ଆେ |
ⅩⅩⅥ କି ୁ ଗର୍ ୀଯା ଯିରୂ ଶାଲ ୁ ରୀ ପ ୀ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଅ ାକଂ ମାତା

ଚାେ |
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ⅩⅩⅦଯାଦୃଶଂ ଲିଖିତମ୍ ଆେ , "ୱେ ୍ୟ ସ ାନହୀେନ ଂ ରଂ
ଜଯଜଯଂ କୁରୁ | ଅପ୍ର ସୂେତ େଯା ାେସା ଜଯାଶ ଗୀଯତାଂ|ଯତ
ଏୱ ସନାଥାଯା େଯାଷିତଃ ସ େତ ଗର୍ ଣାତ୍| ଅନାଥା ଯା ଭେୱ ାରୀ
ତଦପତ୍ୟାନି ଭୂ ରିଶଃ|| "

ⅩⅩⅧ େହ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ, ଇମ୍ହ ାକ୍ ଇୱ ୱଯଂ ପ୍ର ତିଜ୍ଞଯା ଜାତାଃ
ସ ାନାଃ|

ⅩⅩⅨ କି ୁ ତଦାନୀଂ ଶାରୀରିକନିଯେମନ ଜାତଃ ପୁେତ୍ର ା ଯ ଦ୍
ଆି କନିଯେମନ ଜାତଂ ପୁତ୍ର ମ୍ ଉପାଦ୍ର ୱତ୍ ତଥାଧୁନାପି|

ⅩⅩⅩ କି ୁ ଶାେ କିଂ ଲିଖିତଂ? " ମ୍ ଇମାଂ ଦାସୀଂ ତସ୍ୟାଃ
ପୁତ୍ର ାପସାରଯ ଯତ ଏଷ ଦାସୀପୁତ୍ର ଃ ପ ୀପୁେତ୍ର ଣ ସମଂ
େନା ରାଧିକାରୀ ଭୱିଯ୍ୟତୀତି| "

ⅩⅩⅪ ଅତଏୱ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ୱଯଂ ଦାସ୍ୟାଃ ସ ାନା ନ ଭୂ ା
ପା ୍ୟାଃ ସ ାନା ଭୱାମଃ|

Ⅴ
Ⅰଖ୍ର ୀେ ାଽ ଭ୍ୟଂ ଯତ୍ ାତ ୍ୟଂ ଦ ୱାନ୍ ଯୂଯଂ ତତ୍ର ି ରାି ତ

ଦାସ ଯୁେଗନ ପୁନ ନର୍ ନିବଧ୍ୟ ଂ|
Ⅱ ପଶ୍ୟତାହଂ େପୗେଲା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି ଯଦି ଛି େଚା ଭୱଥ

ତହ ଖ୍ର ୀେ ନ କିମପି େନାପକାରିଷ୍ୟେ |
Ⅲ ଅପରଂ ଯଃ କି ତ୍ ଛି ଗ୍ ଭୱତି ସ କୃ ୱ୍ୟୱ ାଯାଃ

ପାଲନମ୍ ଈ ରାଯ ଧାରଯତୀତି ପ୍ର ମାଣଂ ଦଦାମି|
Ⅳ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯାୱେ ା େଲାକା ୱ୍ୟୱ ଯା ସପୁଣ୍ୟୀଭୱିତୁ ଂ

େଚ େ େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ଖ୍ର ୀ ାଦ୍ ଭ୍ର ା ଅନୁଗ୍ର ହାତ୍ ପତିତା |
Ⅴ ଯେତା ୱଯମ୍ ଆ ନା ୱି ାସାତ୍ ପୁଣ୍ୟଲାଭାଶାସି ଂ

ପ୍ର ତୀକ୍ଷାମେହ|
Ⅵଖ୍ର ୀେ ଯୀେଶୗ େକ୍ଛ ଦା େକ୍ଛ ଦେଯାଃ କିମପି ଗୁଣଂ ନାି କି ୁ

େପ୍ର ମ୍ନ ା ସଫେଲା ୱି ାସ ଏୱ ଗୁଣଯୁ ଃ|
Ⅶ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୂଯଂ ସୁ ରମ୍ ଅଧାୱତ କିି ଦାନୀଂ େକନ ବାଧାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ

ସତ୍ୟତାଂ ନ ଗୃ ୀଥ?
Ⅷ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସା ମତି ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ଦା ାନକାରିଣ ଈ ରା ଜାତା|
Ⅸ ୱିକାରଃ କୃ ଶ ୂନାଂ କିେଣ୍ଵ ନ ଜସଯେତ|
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Ⅹ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମତି ୱ କାରଂ ନ ଗମିଷ୍ୟତୀତ୍ୟହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନଧି
ପ୍ର ଭୁ ନାଶଂେସ; କି ୁ େଯା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିଚାରଲଯତି ସ ଯଃ କି ଦ୍
ଭେୱତ୍ ସମୁଚିତଂ ଦ ଂ ପ୍ର ା ୍ୟତି|

Ⅺ ପର ୁ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯଦ୍ୟହମ୍ ଇଦାନୀମ୍ ଅପି େକ୍ଛ ଦଂ
ପ୍ର ଚାରେଯଯଂ ତହ କୁତ ଉପଦ୍ର ୱଂ ଭୁ ି ଯ? ତୃ େତ କଶଂ
ନି ର୍ ାଧମ୍ ଅଭୱିଷ୍ୟତ୍|

Ⅻ େଯ ଜନା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଚା ଲ୍ୟଂ ଜନଯି େତଷାଂ େଛଦନେମୱ
ମଯାଭିଲଷ୍ୟେତ|

ⅩⅢ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯଂ ାତ ୍ୟାଥର୍ ମ୍ ଆହୂ ତା ଆେ କି ୁ
ତ ୍ଵାତ ୍ୟ ାେରଣ ଶାରୀରିକଭାେୱା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନ ପ୍ର ୱିଶତୁ | ଯୂଯଂ
େପ୍ର ମ୍ନ ା ପର ରଂ ପରିଚୟର୍ ୍ୟାଂ କୁରୁ ଂ|

ⅩⅣଯ ାତ୍ ଂ ସମୀପୱାସି ନି ୱତ୍ େପ୍ର ମ କୁୟର୍ ୍ୟା ଇେତ୍ୟକାଜ୍ଞା
କୃ ାଯା ୱ୍ୟୱ ାଯାଃ ସାରସଂଗ୍ର ହଃ|

ⅩⅤ କି ୁ ଯୂଯଂ ଯଦି ପର ରଂ ଦଂଦଶ୍ୟେ ଽଶାଶ୍ୟେ ଚ ତହ
ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏେକାଽେନ୍ୟନ ଯ ଗ୍ର ସ୍ୟେତ ତତ୍ର ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସାୱଧାେନୖ
ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟଂ|

ⅩⅥଅହଂବ୍ର ୱୀମି ଯୂଯମ୍ଆି କାଚାରଂ କୁରୁ ତଶାରୀରିକାଭିଲାଷଂ
ମା ପୂରଯତ|

ⅩⅦ ଯତଃ ଶାରୀରିକାଭିଲାଷ ଆ େନା ୱିପରୀତଃ,
ଆି କାଭିଲାଷ ଶରୀରସ୍ୟ ୱିପରୀତଃ, ଅନେଯାରୁ ଭେଯାଃ
ପର ରଂ ୱିେରାେଧା ୱିଦ୍ୟେତ େତନ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ଦ୍ ଅଭିଲଷ୍ୟେତ
ତ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ|

ⅩⅧ ଯୂଯଂ ଯଦ୍ୟା ନା ୱିନୀଯେ ତହ ୱ୍ୟୱ ାଯା ଅଧୀନା ନ
ଭୱଥ|

ⅩⅨ ଅପରଂ ପରଦାରଗମନଂ େୱଶ୍ୟାଗମନମ୍ ଅଶୁଚିତା
କାମୁକତା ପ୍ର ତିମାପୂଜନମ୍

ⅩⅩ ଇ ଜାଲଂ ଶତ ଂ ୱିୱାେଦାଽ ର୍ ଲନଂ େକ୍ର ାଧଃ
କଲେହାଽେନୖକ୍ୟଂ

ⅩⅪ ପାଥର୍ କ୍ୟମ୍ ଈଷର୍ ୍ୟା ୱେଧା ମ ଂ ଲ ଟ ମିତ୍ୟାଦୀନି
େ ନଶାରୀରିକଭାୱସ୍ୟକ ର୍ ାଣି ସି | ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯ ତ୍ମଯାକଥିତଂ
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ତ ତ୍ ପୁନରପି କଥ୍ୟେତ େଯ ଜନା ଏତାଦୃଶାନି କ ର୍ ାଣ୍ୟାଚରି
େତୖରୀ ରସ୍ୟ ରାେଜ୍ୟଽଧିକାରଃ କଦାଚ ନ ଲ ୍ୟେତ|

ⅩⅫ କି େପ୍ର ମାନ ଃ ଶାି ି ରସହି ୁତା ହିେତୖଷିତା ଭଦ୍ର ଂ
ୱି ାସ୍ୟତା ତିତିକ୍ଷା

ⅩⅩⅢ ପରିମିତେଭାଜି ମିତ୍ୟାଦୀନ୍ୟା ନଃ ଫଲାନି ସି େତଷାଂ
ୱିରୁ ା କାପି ୱ୍ୟୱ ା ନହି|

ⅩⅩⅣ େଯ ତୁ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େଲାକାେ ରିପୁଭିରଭିଲାେଷୖ ସହିତଂ
ଶାରୀରିକଭାୱଂ କେଶ ନିହତୱ ଃ|

ⅩⅩⅤ ଯଦି ୱଯମ୍ ଆ ନା ଜୀୱାମ ହର୍ ୍ୟାି କାଚାେରାଽ ାଭିଃ
କ ର୍ ୱ୍ୟଃ,

ⅩⅩⅥଦପର୍ ଃ ପର ରଂ ନିଭର୍ ର୍ ନଂ େ ଷ ା ାଭି ନର୍ କ ର୍ ୱ୍ୟାନି|

Ⅵ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କି ଦ୍ ଯଦି କି ଂି ତ୍ ପାେପ

ପତତି ତହର୍ ୍ୟାି କଭାୱଯୁେ ୖ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭିି ତିକ୍ଷାଭାୱଂ ୱିଧାଯ ସ
ପୁନରୁ ାପ୍ୟତାଂ ଯୂଯମପି ଯଥା ତାଦୃକ୍ପ ରୀକ୍ଷାଯାଂ ନ ପତଥ ତଥା
ସାୱଧାନା ଭୱତ|

Ⅱ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏେକୖେକା ଜନଃ ପରସ୍ୟ ଭାରଂ ୱହ େନନ
ପ୍ର କାେରଣ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ୱିଧିଂ ପାଲଯତ|

Ⅲ ଯଦି କ ନ କୁ୍ଷଦ୍ର ଃ ସନ୍ ଂ ମହା ଂ ମନ୍ୟେତ ତହ
ତସ୍ୟା ୱ ନା ଜାଯେତ|

Ⅳ ଅତ ଏେକୖେକନ ଜେନନ କୀଯକ ର୍ ଣଃ ପରୀକ୍ଷା କି୍ର ଯତାଂ
େତନ ପରଂ ନାେଲାକ୍ୟ େକୱଲମ୍ ଆ ାେଲାକନାତ୍ ତସ୍ୟ ଶ୍ଲ ଘା
ସ ୱିଷ୍ୟତି|

Ⅴଯତ ଏେକୖେକା◌े ଜନଃ କୀଯଂ ଭାରଂ ୱକ୍ଷ୍ୟତି|
Ⅵ େଯା ଜେନା ଧେ ର୍ ାପେଦଶଂ ଲଭେତ ସ ଉପେଦ ାରଂ
ୀଯସୱର୍ ୍ଵ ସ େ ଭର୍ ାଗିନଂ କେରାତୁ |
Ⅶ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଭ୍ର ାି ନର୍ ଭୱତୁ , ଈ େରା େନାପହସି ତୱ୍ୟଃ, େଯନ

ଯଦ୍ ବୀଜମ୍ ଉପ୍ୟେତ େତନ ତ ାତଂ ଶସ୍ୟଂ କ ଷ୍ୟେତ|
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Ⅷ ଶରୀରାଥର୍ ଂ େଯନ ବୀଜମ୍ ଉପ୍ୟେତ େତନ ଶରୀରାଦ୍
ୱିନାଶରୂ ପଂ ଶସ୍ୟଂ ଲ ୍ୟେତ କି ା ନଃ କୃେତ େଯନ ବୀଜମ୍
ଉପ୍ୟେତ େତନା େତାଽନ ଜୀୱିତରୂ ପଂ ଶସ୍ୟଂ ଲ ୍ୟେତ|

Ⅸ ସ ର୍ କରେଣଽ ାଭିରଶ୍ର ାୈ ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟଂ
ଯେତାଽକ୍ଲ ାେ ୗି ି ର ାଭିରୁ ପଯୁ ସମେଯ ତତ୍ ଫଲାନି
ଲ ୍ୟେ |

Ⅹ ଅେତା ଯାୱତ୍ ସମଯି ତି ତାୱତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ପ୍ର ତି ୱିେଶଷେତା
ୱି ାସେୱଶ୍ମ ୱାସି ନଃ ପ୍ର ତ୍ୟ ାଭି ହ ତାଚାରଃ କ ର୍ ୱ୍ୟଃ|

Ⅺ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଅହଂ ହେ ନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି କିଯୃ ହତ୍ ପତ୍ର ଂ
ଲିଖିତୱାନ୍ ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଦର୍ୃ ଶ୍ୟତାଂ|

Ⅻ େଯ ଶାରୀରିକୱିଷେଯ ସୁଦୃଶ୍ୟା ଭୱିତୁ ମି ି େତ ଯତ୍
ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ କଶସ୍ୟ କାରଣାଦୁପଦ୍ର ୱସ୍ୟ ଭାଗିେନା ନ ଭୱି େକୱଲଂ
ତଦଥର୍ ଂ େକ୍ଛ େଦ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ୱ ର୍ ଯି |

ⅩⅢ େତ େକ୍ଛ ଦଗ୍ର ାହିେଣାଽପି ୱ୍ୟୱ ାଂ ନ ପାଲଯି କି ୁ
ଯୁଷ୍ମ ରୀରାତ୍ ଶ୍ଲ ାଘାଲାଭାଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକ୍ଛ ଦମ୍ ଇ ି |

ⅩⅣ କି ୁ େଯନାହଂ ସଂସାରାଯ ହତଃ ସଂସାେରାଽପି ମହ୍ୟଂ
ହତ ଦ େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ କଶଂ ୱିନାନ୍ୟତ୍ର କୁତ୍ର ାପି ମମ
ଶ୍ଲ ାଘନଂ କଦାପି ନ ଭୱତୁ |

ⅩⅤଖ୍ର ୀେ ଯୀେଶୗ େକ୍ଛ ଦା େକ୍ଛ ଦେଯାଃ କିମପି ଗୁଣଂ ନାି କି ୁ
ନୱୀନା ସୃି େରୱ ଗୁଣଯୁ ା|

ⅩⅥ ଅପରଂ ଯାୱେ ା େଲାକା ଏତି ନ୍ ମାେଗର୍ ଚରି େତଷାମ୍
ଈ ରୀଯସ୍ୟ କୃ େସ୍ୟସ୍ର ାେଯଲ ଶାି ଦର୍ ଯାଲାଭ ଭୂ ଯାତ୍|

ⅩⅦ ଇତଃ ପରଂ େକାଽପି ମାଂ ନ କି୍ଲ ଶ୍ନ ାତୁ ଯ ାଦ୍ ଅହଂ ଗାେତ୍ର
ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଚି ାନି ଧାରେଯ|

ⅩⅧ େହ ଭ୍ର ାତରଃ ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପ୍ର ସାେଦା
ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆ ନି େ ଯାତ୍| ତଥା |ୁ
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