
Hebrews Ⅰ:Ⅰ i Hebrews Ⅰ:Ⅹ

ଇବି୍ର ଣଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰ ପୁରା ଯ ଈ େରା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଭିଃ ପିତୃ େଲାେକେଭ୍ୟା

ନାନାସମେଯ ନାନାପ୍ର କାରଂ କଥିତୱାନ୍
Ⅱସ ଏତି ନ୍ େଶଷକାେଲ ନିଜପୁେତ୍ର ଣା ଭ୍ୟଂ କଥିତୱାନ୍| ସ ତଂ

ପୁତ୍ର ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଧିକାରିଣଂ କୃତୱାନ୍ େତେନୖୱ ଚ ସୱର୍ ୍ଵ ଜଗି ସୃ ୱାନ୍|
Ⅲ ସ ପୁତ୍ର ସ୍ୟ ପ୍ର ଭାୱସ୍ୟ ପ୍ର ତିବି ସ୍ୟ ତ ସ୍ୟ ମୂ ାି
ୀଯଶି ୱାେକ୍ୟନ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଧେ ଚ ପ୍ର ାେଣୖର ାକଂ ପାପମା ର୍ ନଂ
କୃ ା ଊ ର୍ ାେନ ମହାମହିେମ୍ନ ା ଦକି୍ଷଣପାେ ର୍ ସମୁପୱି ୱାନ୍|

Ⅳ ଦିୱ୍ୟଦୂତଗଣାଦ୍ ଯଥା ସ ୱିଶି ନାେମ୍ନ ା ଽଧିକାରୀ ଜାତ ଥା
େତେଭ୍ୟାଽପି େଶ୍ର େ ା ଜାତଃ|

Ⅴ ଯେତା ଦୂତାନାଂ ମେଧ୍ୟ କଦାଚିଦୀ େରେଣଦଂ କ ଉ ଃ?
ଯଥା, "ମଦୀଯତନେଯା ଽସି ମ୍ ଅେଦୖ୍ୟୱ ଜନିେତା ମଯା| " ପୁନ
"ଅହଂ ତସ୍ୟ ପିତା ଭୱିଷ୍ୟାମି ସ ଚ ମମ ପୁେତ୍ର ା ଭୱିଷ୍ୟତି| "

Ⅵ ଅପରଂ ଜଗତି କୀଯା ି ତୀଯପୁତ୍ର ସ୍ୟ ପୁନରାନଯନକାେଲ
େତେନା ଂ,ଯଥା, "ଈ ରସ୍ୟସକେଲୖଦର୍ୂ େତୖେରଷଏୱପ୍ର ଣମ୍ୟତାଂ|
"

Ⅶ ଦୂତାନ୍ ଅଧି େତେନଦମ୍ ଉ ଂ, ଯଥା, "ସ କେରାତି
ନିଜାନ୍ ଦୂତାନ୍ ଗ ୱାହ ରୂ ପକାନ୍| ୱି ଶିଖା ରୂ ପାଂ କେରାତି
ନିଜେସୱକାନ୍|| "

Ⅷ କି ୁ ପୁତ୍ର ମୁ ି ଶ୍ୟ େତେନା ଂ, ଯଥା, "େହ ଈ ର ସଦା
ାଯି ତୱ ସି ଂହାସନଂ ଭେୱତ୍| ଯାଥାଥର୍ ୍ୟସ୍ୟ ଭେୱ େ ା
ରାଜଦ ୍ଵଦୀଯକଃ|

Ⅸ ପୁେଣ୍ୟ େପ୍ର ମ କେରାଷି ଂ କି ାଧ ର୍ ମ୍ ଋତୀଯେସ| ତ ାଦ୍ ଯ
ଈଶ ଈଶେ ସ େତ ମିତ୍ର ଗଣାଦପି| ଅଧିକା ାଦେତୖେଲନ େସଚନଂ
କୃତୱାନ୍ ତୱ|| "

Ⅹ ପୁନ , ଯଥା, "େହ ପ୍ର େଭା ପୃଥିୱୀମୂଲମ୍ ଆେଦୗ ସଂ ାପିତଂ
ଯା| ତଥା ଦୀଯହେ ନ କୃତଂ ଗଗନମ ଲଂ|
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Ⅺଇେମ ୱିନଂକ୍ଷ୍ୟତ ୍ଵ ୁ ନିତ୍ୟେମୱାୱତି େସ| ଇଦ ୁ ସକଲଂ
ୱି ଂ ସଂଜରିଷ୍ୟତି ୱ ୱତ୍|

Ⅻ ସେ ାଚିତଂ ଯା ତୁ ୱ ୱତ୍ ପରିୱ ର୍ ୍ୟେତ| ୁ ନିତ୍ୟଂ ସ
ଏୱାସୀ ନ ର ା ୱ ୱ ରାଃ|| "

ⅩⅢ ଅପରଂ ଦୂତାନାଂ ମେଧ୍ୟ କଃ କଦାଚିଦୀ େରେଣଦମୁ ଃ?
ଯଥା, "ତୱାରୀନ୍ ପାଦପୀଠଂ େତ ଯାୱ ହି କେରାମ୍ୟହଂ| ମମ
ଦକି୍ଷଣଦିଗ୍ଭ ାେଗ ତାୱତ୍ ଂ ସମୁପାୱିଶ|| "

ⅩⅣ େଯ ପରିତ୍ର ାଣସ୍ୟାଧିକାରିେଣା ଭୱିଷ୍ୟି େତଷାଂ
ପରିଚୟର୍ ୍ୟାଥର୍ ଂ େପ୍ର ଷ୍ୟମାଣାଃ େସୱନକାରିଣ ଆ ାନଃ କିଂ େତ
ସେୱର୍ ୍ଵ ଦୂତା ନହି?

Ⅱ
Ⅰ ଅେତା ୱଯଂ ଯଦ୍ ଭ୍ର ମେସ୍ର ାତସା ନାପନୀଯାମେହ ତଦଥର୍ ମ ାଭି

ୟର୍ ଦ୍ୟଦ୍ ଅଶ୍ର ାୱି ତି ନ୍ ମନାଂସି ନିଧାତୱ୍ୟାନି|
Ⅱଯେତା େହେତା ଦୂେତୖଃ କଥିତଂ ୱାକ୍ୟଂ ଯଦ୍ୟେମାଘମ୍ ଅଭୱଦ୍

ଯଦି ଚ ତ ନକାରିେଣ ତସ୍ୟାଗ୍ର ାହକାଯ ଚ ସୱର୍ ୍ଵ େ ୖ ସମୁଚିତଂ
ଦ ମ୍ ଅଦୀଯତ,

Ⅲ ତହର୍ ୍ୟ ାଭି ାଦୃଶଂ ମହାପରିତ୍ର ାଣମ୍ ଅୱଜ୍ଞାଯ କଥଂ ରକ୍ଷା
ପ୍ର ା ୍ୟେତ,ଯତ୍ପ୍ର ଥମତଃପ୍ର ଭୁ ନା େପ୍ର ା ଂ ତେତାଽ ାନ୍ ଯାୱତ୍ତସ୍ୟ
େଶ୍ର ାତୃ ଭିଃ ି ରୀକୃତଂ,

Ⅳ ଅପରଂ ଲକ୍ଷେଣୖରୁ ତକ ର୍ ଭି ୱ ୱିଧଶି ପ୍ର କାେଶନ
ନିେଜ ାତଃ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା େନା ୱିଭାେଗନ ଚ ଯଦ୍ ଈ େରଣ
ପ୍ର ମାଣୀକୃତମ୍ ଅଭୂ ତ୍|

Ⅴ ୱଯଂ ତୁ ଯସ୍ୟ ଭାୱିରାଜ୍ୟସ୍ୟ କଥାଂ କଥଯାମଃ, ତତ୍ େତନ୍
ଦିୱ୍ୟଦୂତାନାମ୍ ଅଧୀନୀକୃତମିତି ନହି|

Ⅵ କି ୁ କୁତ୍ର ାପି କି ତ୍ ପ୍ର ମାଣମ୍ ଈଦୃଶଂ ଦ ୱାନ୍, ଯଥା,
"କିଂ ୱ ୁ ମାନେୱା ଯତ୍ ସ ନିତ୍ୟଂ ସଂ ୟର୍ ୍ୟେତ ଯା| କିଂ ୱା
ମାନୱସ ାେନା ଯତ୍ ସ ଆେଲାଚ୍ୟେତ ଯା|
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Ⅶ ଦିୱ୍ୟଦତଗେଣଭ୍ୟଃ ସ କିି ନ୍ ନୂ୍ୟନଃ କୃତ ୍ଵଯା|
େତେଜାେଗୗରୱରୂ େପଣ କିରୀେଟନ ୱିଭୂ ଷିତଃ| ସୃ ଂ ଯତ୍ େତ
କରାଭ୍ୟାଂ ସ ତ ଭୁ େ ନିେଯାଜିତଃ|

Ⅷ ଚରଣାଧ ତେସୖ୍ୟୱ ଯା ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱଶୀକୃତଂ|| " େତନ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ
ଯସ୍ୟ ୱଶୀକୃତଂ ତସ୍ୟାୱଶୀଭୂ ତଂ କିମପି ନାୱେଶଷିତଂ କି ଧୁନାପି
ୱଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ତସ୍ୟ ୱଶୀଭୂ ତାନି ନ ପଶ୍ୟାମଃ|

Ⅸତଥାପି ଦିୱ୍ୟଦୂତଗେଣେଭ୍ୟା ଯଃ କିି ନ୍ ନୂ୍ୟନୀକୃେତାଽଭୱତ୍
ତଂ ଯୀଶୁଂ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗେହେତାେ େଜାେଗୗରୱରୂ େପଣ କିରୀେଟନ
ୱିଭୂ ଷିତଂ ପଶ୍ୟାମଃ, ଯତ ଈ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହାତ୍ ସ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ କୃେତ
ମୃତୁ ୍ୟମ୍ ଅ ଦତ|

Ⅹ ଅପର ଯୈ େଯନ ଚ କୃ ଂ ୱ ୁ ସୃ ଂ ୱିଦ୍ୟେତ
ବହୁ ସ ାନାନାଂ ୱିଭୱାଯାନଯନକାେଲ େତଷାଂ ପରିତ୍ର ାଣାଗ୍ର ସରସ୍ୟ
ଦୁଃଖେଭାେଗନ ସି ୀକରଣମପି ତେସ୍ୟାପଯୁ ମ୍ ଅଭୱତ୍|

Ⅺଯତଃ ପାୱକଃ ପୂଯମାନା ସେୱର୍ ୍ଵ ଏକ ାେଦେୱା ା ଭୱି ,
ଇତି େହେତାଃ ସ ତାନ୍ ଭ୍ର ାତୃ ନ୍ ୱଦିତୁ ଂ ନ ଲ େତ|

Ⅻ େତନ ସ ଉ ୱାନ୍, ଯଥା, "େଦ୍ୟାତଯିଷ୍ୟାମି େତ ନାମ
ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ ମଧ୍ୟେତା ମମ| ପର ୁ ସମିେତ ମର୍ େଧ୍ୟ କରିେଷ୍ୟ େତ
ପ୍ର ଶଂସନଂ|| "

ⅩⅢ ପୁନରପି, ଯଥା, "ତି ନ୍ ୱି ସ୍ୟ ାତାହଂ| " ପୁନରପି, ଯଥା,
"ପଶ୍ୟାହମ୍ ଅପତ୍ୟାନି ଚ ଦ ାନି ମହ୍ୟମ୍ ଈ ରାତ୍| "

ⅩⅣ େତଷାମ୍ ଅପତ୍ୟାନାଂ ରୁ ଧିରପଲଲୱିଶି ାତ୍
େସାଽପି ତ ତ୍ ତି ଶିେ ାଽଭୂ ତ୍ ତସ୍ୟାଭିପ୍ର ାେଯାଽଯଂ ଯତ୍ ସ
ମୃତୁ ୍ୟବଲାଧିକାରିଣଂ ଶଯତାନଂ ମୃତୁ ୍ୟନା ବଲହୀନଂ କୁୟର୍ ୍ୟାତ୍

ⅩⅤ େଯ ଚ ମୃତୁ ୍ୟଭଯାଦ୍ ଯାୱ ୀୱନଂ ଦାସ ସ୍ୟ ନି ା ଆସନ୍
ତାନ୍ ଉ ାରେଯତ୍|

ⅩⅥ ସ ଦୂତାନାମ୍ ଉପକାରୀ ନ ଭୱତି କିି ବ୍ର ାହୀେମା
ୱଂଶେସୖ୍ୟେୱାପକାରୀ ଭୱତୀ|

ⅩⅦ ଅେତା େହେତାଃ ସ ଯଥା କୃପାୱାନ୍ ପ୍ର ଜାନାଂ
ପାପେଶାଧନାଥର୍ ମ୍ ଈ େରାେ ଶ୍ୟୱିଷେଯ ୱି ାେସ୍ୟା
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ମହାଯାଜେକା ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ
ସଦୃଶୀଭୱନଂ ତେସ୍ୟାଚିତମ୍ ଆସୀତ୍|

ⅩⅧ ଯତଃ ସ ଯଂ ପରୀକ୍ଷାଂ ଗ ା ଯଂ ଦୁଃଖେଭାଗମ୍
ଅୱଗତେ ନ ପରୀକ୍ଷାକ୍ର ା ାନ୍ ଉପକ ର୍ୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି|

Ⅲ
Ⅰ େହ ଗର୍ ୀଯସ୍ୟା ାନସ୍ୟ ସହଭାଗିନଃ ପୱିତ୍ର ଭ୍ର ାତରଃ, ଅ ାକଂ

ଧ ର୍ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯା ଦୂେତାଽଗ୍ର ସର େଯା ଯୀଶୁ ମ୍ ଆେଲାଚ ଂ|
Ⅱ ମୂସା ଯ ତ୍ ତସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ପରିୱାରମେଧ୍ୟ ୱି ାସ୍ୟଆସୀତ୍,ତ ତ୍

ଅଯମପି ନିେଯାଜକସ୍ୟ ସମୀେପ ୱି ାେସ୍ୟା ଭୱତି|
Ⅲ ପରିୱାରା ଯ ତ୍ ତ ୍ଥାପଯିତୁ ରଧିକଂ େଗୗରୱଂ ଭୱତି

ତ ତ୍ ମୂସେସାଽଯଂ ବହୁ ତରେଗୗରୱସ୍ୟ େଯାେଗ୍ୟା ଭୱତି|
Ⅳ ଏେକୖକସ୍ୟ ନିେୱଶନସ୍ୟ ପରିଜନାନାଂ ାପଯିତା କି ଦ୍

ୱିଦ୍ୟେତ ଯ ସୱର୍ ୍ଵ ାପଯିତା ସ ଈ ର ଏୱ|
Ⅴ ମୂସା ୱକ୍ଷ୍ୟମାଣାନାଂ ସାକ୍ଷୀ ଭୃ ତ୍ୟ ଇୱ ତସ୍ୟ

ସୱର୍ ୍ଵ ପରିଜନମେଧ୍ୟ ୱି ାେସ୍ୟାଽଭୱତ୍ କି ୁ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
ପରିଜନାନାମଧ୍ୟକ୍ଷ ଇୱ|

Ⅵ ୱଯଂ ତୁ ଯଦି ୱି ାସେସ୍ୟା ାହଂ ଶ୍ଲ ାଘନ େଶଷଂ ଯାୱଦ୍
ଧାରଯାମ ହ ତସ୍ୟ ପରିଜନା ଭୱାମଃ|

Ⅶ ଅେତା େହେତାଃ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ଯ ତ୍ କଥିତଂ, ତ ତ୍,
"ଅଦ୍ୟ ଯୂଯଂ କଥାଂ ତସ୍ୟ ଯଦି ସଂେଶ୍ର ାତୁ ମି ଥ|

Ⅷ ତହ ପୁରା ପରୀକ୍ଷାଯା ଦିେନ ପ୍ର ା ରମଧ୍ୟତଃ|
ମଦାଜ୍ଞାନିଗ୍ର ହ ାେନ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୁ କୃତଂ ଯଥା| ତଥା ମା କୁରୁ େତଦାନୀଂ
କଠିନାନି ମନାଂସି ୱଃ|

Ⅸ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପିତର ତ୍ର ମ ରୀକ୍ଷାମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ତ| କୁୱର୍ ୍ଵ ି
େମର୍ ଽନୁସ ାନଂ େତୖରଦୃଶ୍ୟ ମି ଯାଃ| ଚ ାରିଂଶ ମା ଯାୱତ୍
କ ାହ ୁ ତଦନ୍ଵ େଯ|

Ⅹଅୱାଦିଷମ୍ ଇେମ େଲାକା ଭ୍ର ା ା ଃକରଣାଃ ସଦା|ମାମକୀନାନି
ୱ ର୍ ାନି ପରିଜାନି େନା ଇେମ|
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Ⅺ ଇତି େହେତାରହଂ େକାପାତ୍ ଶପଥଂ କୃତୱାନ୍ ଇମଂ|
େପ୍ର େୱକ୍ଷ୍ୟେତ ଜେନୖେରେତୖ ନର୍ ୱିଶ୍ର ାମ ଲଂ ମମ|| "

Ⅻ େହ ଭ୍ର ାତରଃ ସାୱଧାନା ଭୱତ, ଅମେର ରାତ୍ ନିୱ ର୍ େକା
େଯାଽୱି ାସ ଦୁ୍ୟ ଂ ଦୁ ା ଃକରଣଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କସ୍ୟାପି ନ ଭୱତୁ |

ⅩⅢ କି ୁ ଯାୱଦ୍ ଅଦ୍ୟନାମା ସମେଯା ୱିଦ୍ୟେତ ତାୱଦ୍
ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ େକାଽପି ପାପସ୍ୟ ୱ ନଯା ଯତ୍ କେଠାରୀକୃେତା ନ
ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ତିଦିନଂ ପର ରମ୍ ଉପଦିଶତ|

ⅩⅣ ଯେତା ୱଯଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାଂଶିେନା ଜାତାଃ କି ୁ ପ୍ର ଥମୱି ାସସ୍ୟ
ଦୃଢ ମ୍ ଅ ାଭିଃ େଶଷଂ ଯାୱଦ୍ ଅେମାଘଂ ଧାରଯିତୱ୍ୟଂ|

ⅩⅤ ଅଦ୍ୟ ଯୂଯଂ କଥାଂ ତସ୍ୟ ଯଦି ସଂେଶ୍ର ାତୁ ମି ଥ,
ତହର୍ ୍ୟାଜ୍ଞାଲ ନ ାେନ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୁ କୃତଂ ଯଥା,ତଥା ମା କୁରୁ େତଦାନୀଂ
କଠିନାନି ମନାଂସି ୱ ଇତି େତନ ଯଦୁ ଂ,

ⅩⅥତଦନୁସାରାଦ୍ େଯ ଶ ା ତସ୍ୟ କଥାଂ ନ ଗୃହୀତୱ େ େକ?
କିଂ ମୂସସା ମିସରେଦଶାଦ୍ ଆଗତାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ନହି?

ⅩⅦ େକେଭ୍ୟା ୱା ସ ଚ ାରିଂଶ ଷର୍ ାଣି ଯାୱଦ୍ ଅକଧ୍ୟତ୍? ପାପଂ
କୁୱର୍ ୍ଵ ତାଂ େଯଷାଂ କୁଣପାଃ ପ୍ର ା େର ଽପତନ୍ କିଂ େତେଭ୍ୟା ନହି?

ⅩⅧପ୍ର େୱକ୍ଷ୍ୟେତଜେନୖେରେତୖ ନର୍ ୱିଶ୍ର ାମ ଲଂ ମେମତି ଶପଥଃ
େକଷାଂ ୱିରୁ ଂ େତନାକାରି? କିମ୍ ଅୱି ାସି ନାଂ ୱିରୁ ଂ ନହି?

ⅩⅨ ଅତେ ତତ୍ ାନଂ ପ୍ର େୱ ୁମ୍ ଅୱି ାସାତ୍ ନାଶକ୍ନୁ ୱନ୍ ଇତି
ୱଯଂ ୱୀକ୍ଷାମେହ|

Ⅳ
Ⅰଅପରଂ ତି ଶ୍ର ାମପ୍ର ାେ ଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ଯଦି ତି ତି ତହର୍ ୍ୟ ାକଂ କି ତ୍

େଚତ୍ ତସ୍ୟାଃ ଫେଲନ ୱି େତା ଭେୱତ୍ ୱଯମ୍ ଏତ ାଦ୍ ବିଭୀମଃ|
Ⅱ ଯେତା ଽ ାକଂ ସମୀେପ ଯ ତ୍ ତ ତ୍ େତଷାଂ ସମୀେପଽପି

ସୁସଂୱାଦଃ ପ୍ର ଚାରିେତା ଽଭୱତ୍ କି ୁ େତୖଃ ଶତଂ ୱାକ୍ୟଂ ତାନ୍
ପ୍ର ତି ନି ଲମ୍ ଅଭୱତ୍, ଯତେ େଶ୍ର ାତାେରା ୱି ାେସନ ସା ର୍ ଂ
ତ ାମିଶ୍ର ଯନ୍|

Ⅲ ତଦ୍ ୱିଶ୍ର ାମ ାନଂ ୱି ାସି ଭିର ାଭିଃ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟେତ
ଯତେ େନା ଂ, "ଅହଂ େକାପାତ୍ ଶପଥଂ କୃତୱାନ୍ ଇମଂ,
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ପ୍ର େୱକ୍ଷ୍ୟେତ ଜେନୖେରେତୖ ନର୍ ୱିଶ୍ର ାମ ଲଂ ମମ| " କି ୁ ତସ୍ୟ
କ ର୍ ାଣି ଜଗତଃ ସୃି କାଲାତ୍ ସମା ାନି ସି |

Ⅳ ଯତଃ କି ଂି ତ୍ ାେନ ସ ମଂ ଦିନମଧି େତେନଦମ୍ ଉ ଂ,
ଯଥା, "ଈ ରଃ ସ େମ ଦିେନ କୃେତଭ୍ୟଃ ସୱର୍ ୍ଵ କ ର୍ େଭ୍ୟା
ୱିଶଶ୍ର ାମ| "

Ⅴ କିେ ତି ନ୍ ାେନ ପୁନେ େନାଚ୍ୟେତ, ଯଥା, "ପ୍ର େୱକ୍ଷ୍ୟେତ
ଜେନୖେରେତୖ ନର୍ ୱିଶ୍ର ାମ ଲଂ ମମ| "

Ⅵ ଫଲତ ତ୍ ାନଂ େକୖି ତ୍ ପ୍ର େୱ ୱ୍ୟଂ କି ୁ େଯ ପୁରା
ସୁସଂୱାଦଂ ଶତୱ େ ୖ ରୱି ାସାତ୍ ତ ପ୍ର ୱି ମ୍,

Ⅶଇତି େହେତାଃ ସ ପୁନରଦ୍ୟନାମକଂ ଦିନଂ ନିରୂ ପ୍ୟଦୀଘର୍ କାେଲ
ଗେତଽପି ପୂେୱର୍ ୍ଵ ା ାଂ ୱାଚଂ ଦାଯୂଦା କଥଯତି, ଯଥା, "ଅଦ୍ୟ ଯୂଯଂ
କଥାଂ ତସ୍ୟ ଯଦି ସଂେଶ୍ର ାତୁ ମି ଥ, ତହ ମା କୁରୁ େତଦାନୀଂ
କଠିନାନି ମନାଂସି ୱଃ| "

Ⅷଅପରଂ ଯିେହାଶୂେଯାଯଦିତାନ୍ ୱ୍ୟଶ୍ର ାମଯିଷ୍ୟତ୍ତହ ତତଃ
ପରମ୍ ଅପରସ୍ୟ ଦିନସ୍ୟ ୱାଗ୍ ଈ େରଣ ନାକଥଯିଷ୍ୟତ|

Ⅸଅତ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର ଜାଭିଃ କ ର୍ ୱ୍ୟ ଏେକା ୱିଶ୍ର ାମି ତି|
Ⅹ ଅପରମ୍ ଈ େରା ଯ ତ୍ କୃତକ ର୍ େଭ୍ୟା ୱିଶଶ୍ର ାମ ତ ତ୍

ତସ୍ୟ ୱିଶ୍ର ାମ ାନଂ ପ୍ର ୱିେ ା ଜେନାଽପି କୃତକ ର୍ େଭ୍ୟା ୱିଶ୍ର ାମ୍ୟତି|
Ⅺ ଅେତା ୱଯଂ ତଦ୍ ୱିଶ୍ର ାମ ାନଂ ପ୍ର େୱ ୁଂ ଯତାମେହୖ,

ତଦୱି ାେସାଦାହରେଣନ େକାଽପି ନ ପତତୁ |
Ⅻ ଈ ରସ୍ୟ ୱାେଦାଽମରଃ ପ୍ର ଭାୱୱିଶି ସୱର୍ ୍ଵ ାଦ୍

ି ଧାରଖ ାଦପି ତୀ ଃ, ଅପରଂ ପ୍ର ାଣା େନା ଗର୍୍ର ି ମ େଯା
ପରିେଭଦାଯ ୱିେ ଦକାରୀ ମନସ ସ ାନାମ୍ ଅଭିେପ୍ର ତାନା
ୱିଚାରକଃ|

ⅩⅢଅପରଂ ଯସ୍ୟ ସମୀେପ ୀଯା ୀଯା କଥା ାଭିଃ କଥଯିତୱ୍ୟା
ତସ୍ୟାେଗାଚରଃ େକାଽପି ପ୍ର ାଣୀ ନାି ତସ୍ୟ ଦୃେ ୗ ସୱର୍ ୍ଵ େମୱାନାୱୃତଂ
ପ୍ର କାଶିତ ାେ |
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ⅩⅣ ଅପରଂ ଯ ଉ ତମଂ ଗର୍ ଂ ପ୍ର ୱି ଏତାଦୃଶ ଏେକା
ୱ୍ୟି ରଥର୍ ତ ଈ ରସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା ଯୀଶୁର ାକଂ ମହାଯାଜେକାଽି ,
ଅେତା େହେତା ୱର୍ ଯଂ ଧ ର୍ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଂ ଦୃଢମ୍ ଆଲ ାମେହୖ|

ⅩⅤଅ ାକଂ େଯା ମହାଯାଜେକା ଽି େସାଽ ାକଂ ଦୁଃେଖୖ ଦର୍ୁ ଃଖିେତା
ଭୱିତୁ ମ୍ ଅଶେ ା ନହି କି ୁ ପାପଂ ୱିନା ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ୱଯମିୱ
ପରୀକି୍ଷତଃ|

ⅩⅥ ଅତଏୱ କୃପାଂ ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ପ୍ର େଯାଜନୀେଯାପକାରାଥର୍ ମ୍
ଅନୁଗ୍ର ହଂ ପ୍ର ା ୁ ୱଯମ୍ ଉ ାେହନାନୁଗ୍ର ହସି ଂହାସନସ୍ୟ ସମୀପଂ
ଯାମଃ|

Ⅴ
Ⅰଯଃ କି ତ୍ ମହାଯାଜେକା ଭୱତି ସ ମାନୱାନାଂ ମଧ୍ୟାତ୍ ନୀତଃ

ସନ୍ ମାନୱାନାଂ କୃତ ଈ େରାେ ଶ୍ୟୱିଷେଯଽଥର୍ ତ ଉପହାରାଣାଂ
ପାପାଥର୍ କବଲୀନା ଦାନ ନିଯୁଜ୍ୟେତ|

Ⅱ ସ ଚାଜ୍ଞାନାଂ ଭ୍ର ା ାନା େଲାକାନାଂ ଦୁଃେଖନ ଦୁଃଖୀ ଭୱିତୁ ଂ
ଶେକ୍ନ ାତି, ଯେତା େହେତାଃ ସ ଯମପି େଦୗ ର୍ ଲ୍ୟେୱି େତା ଭୱତି|

Ⅲ ଏତ ାତ୍ କାରଣା ଯ ତ୍ େଲାକାନାଂ କୃେତ ତ ଦ୍
ଆ କୃେତଽପି ପାପାଥର୍ କବଲିଦାନଂ େତନ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ|

Ⅳସ େଘା ପଦଃ େ ାତଃ େକନାପି ନ ଗୃହ୍ୟେତ କି ୁ ହାେରାଣ
ଇୱ ଯ ଈ େରଣାହୂ ଯେତ େତେନୖୱ ଗୃହ୍ୟେତ|

Ⅴ ଏୱ କାେରଣ ଖ୍ର ୀେ ାଽପି ମହାଯାଜକ ଂ ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ
ୀଯେଗୗରୱଂ ଯଂ ନ କୃତୱାନ୍, କି ୁ "ମଦୀଯତନେଯାଽସି ମ୍
ଅେଦୖ୍ୟୱ ଜନିେତା ମେଯତି" ୱାଚଂ ଯ ଂ ଭାଷିତୱାନ୍ ସ ଏୱ ତସ୍ୟ
େଗୗରୱଂ କୃତୱାନ୍|

Ⅵ ତ ଦ୍ ଅନ୍ୟଗୀେତଽପୀଦମୁ ଂ, ଂ ମ ୀେଷଦକଃ େଶ୍ର ଣ୍ୟାଂ
ଯାଜେକାଽସି ସଦାତନଃ|

Ⅶ ସ ଚ େଦହୱାସକାେଲ ବହୁ କ୍ର େନନାଶପାେତନ ଚ ମୃତୁ ୍ୟତ
ଉ ରେଣ ସମଥର୍ ସ୍ୟ ପିତୁ ଃ ସମୀେପ ପୁନଃ ପୁନୱ ନତିଂ ପ୍ର ଥର୍ ନା
କୃ ା ତତ୍ଫ ଲରୂ ପିଣୀଂ ଶ ାେତା ରକ୍ଷାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ଚ
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Ⅷ ଯଦ୍ୟପି ପୁେତ୍ର ାଽଭୱତ୍ ତଥାପି େଯୖରକି୍ଲ ଶ୍ୟତ
େତୖରାଜ୍ଞାଗ୍ର ହଣମ୍ ଅଶିକ୍ଷତ|

Ⅸଇ ଂସି ୀଭୂ ଯ ନିଜାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିଣାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଅନ ପରିତ୍ର ାଣସ୍ୟ
କାରଣ ରୂ େପା ଽଭୱତ୍|

Ⅹ ତ ାତ୍ ସ ମ ୀେଷଦକଃ େଶ୍ର ଣୀଭୁ େ ା ମହାଯାଜକ
ଈ େରଣାଖ୍ୟାତଃ|

Ⅺ ତମଧ୍ୟ ାକଂ ବହୁ କଥାଃ କଥଯିତୱ୍ୟାଃ କି ୁ ତାଃ କେଣୖର୍
ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭି ଦର୍ୁ ଗର୍ ମ୍ୟାଃ|

Ⅻଯେତା ଯୂଯଂ ଯଦ୍ୟପି ସମଯସ୍ୟ ଦୀଘର୍ ାତ୍ ଶିକ୍ଷକା ଭୱିତୁ ମ୍
ଅଶକ୍ଷ୍ୟତ ତଥାପୀ ରସ୍ୟ ୱାକ୍ୟାନାଂ ଯା ପ୍ର ଥମା ୱଣର୍ ମାଲା ତାମଧି
ଶିକ୍ଷାପ୍ର ାି ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାକଂ ପୁନରାୱଶ୍ୟକା ଭୱତି, ତଥା କଠିନଦ୍ର େୱ୍ୟ ନହି
କି ୁ ଦୁେ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର େଯାଜନମ୍ ଆେ |

ⅩⅢ େଯା ଦୁ ପାଯୀ ସ ଶିଶୁେରେୱତିକାରଣାତ୍ ଧ ର୍ ୱାେକ୍ୟ
ତ େରା ନାି |

ⅩⅣ କି ୁ ସଦସି ଚାେର େଯଷାଂ େଚତାଂସି ୱ୍ୟୱହାେରଣ
ଶିକି୍ଷତାନି ତାଦୃଶାନାଂ ସି େଲାକାନାଂ କେଠାରଦ୍ର େୱ୍ୟଷୁ
ପ୍ର େଯାଜନମି |

Ⅵ
Ⅰ ୱଯଂ ମୃତିଜନକକ ର୍ େଭ୍ୟା ମନଃପରାୱ ର୍ ନମ୍ ଈ େର

ୱି ାେସା ମ ନଶିକ୍ଷଣଂ ହ ାପର୍ ଣଂ ମୃତେଲାକାନାମ୍ ଉ ାନମ୍
Ⅱ ଅନ କାଲ ାଯିୱିଚାରାଜ୍ଞା େଚୖେତୖଃ ପୁନଭ ି ମୂଲଂ ନ
ାପଯ ଃ ଖ୍ର ୀ ୱିଷଯକଂ ପ୍ର ଥେମାପେଦଶଂ ପ ା ୃ ତ୍ୟ ସି ି ଂ
ଯାୱଦ୍ ଅଗ୍ର ସରା ଭୱାମ|

Ⅲଈ ରସ୍ୟାନୁମତ୍ୟା ଚ ତଦ୍ ଅ ାଭିଃ କାରିଷ୍ୟେତ|
Ⅳ ଯ ଏକକୃେ ା ଦୀି ମଯା ଭୂ ା ଗର୍ ୀଯୱରରସମ୍

ଆ ଦିତୱ ଃ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା େନାଽଂଶିେନା ଜାତା
Ⅴ ଈ ରସ୍ୟ ସୁୱାକ୍ୟଂ ଭାୱିକାଲସ୍ୟ ଶି ା ଦିତୱ େତ

ଭ୍ର ୍ଵା ଯଦି
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Ⅵ ମେନାଭିରୀ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଂ ପୁନଃ କେଶ ି ଲ ା ଦଂ
କୁୱର୍ ୍ଵ େତ ଚ ତହ ମନଃପରାୱ ର୍ ନାଯ ପୁନ ାନ୍ ନୱୀନୀକ ର୍ୁ ଂ
େକାଽପି ନ ଶେକ୍ନ ାତି|

Ⅶ ଯେତା ଯା ଭୂ ମିଃ େ ାପରି ଭୂ ଯଃ ପତିତଂ ୱୃି ଂ ପିୱତୀ
ତତ୍ଫ ଲାଧିକାରିଣାଂ ନିମି ମ୍ ଇ ାନି ଶାକାଦୀନୁ୍ୟ ାଦଯତି ସା
ଈ ରାଦ୍ ଆଶିଷଂ ପ୍ର ା ା|

Ⅷ କି ୁ ଯା ଭୂ ମି େଗର୍ ାକୁ୍ଷରକ କୱୃକ୍ଷାନ୍ ଉ ାଦଯତିସା ନଗ୍ର ାହ୍ୟା
ଶାପାହର୍ ା ଚ େଶେଷ ତସ୍ୟା ଦାେହା ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅸ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଯଦ୍ୟପି ୱଯମ୍ ଏତାଦୃଶଂ ୱାକ୍ୟଂ ଭାଷାମେହ
ତଥାପି ଯୂଯଂ ତତ ଉୃ ାଃ ପରିତ୍ର ାଣପଥସ୍ୟ ପଥିକା ା ଇତି
ୱି ସାମଃ|

Ⅹ ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ଯ ଉପକାେରା ଽକାରି
କି୍ର ଯେତ ଚ େତେନ ରସ୍ୟ ନାେମ୍ନ ପ୍ର କାଶିତଂ େପ୍ର ମ ଶ୍ର ମ ୱି ର୍ୁ ମ୍
ଈ େରାଽନ୍ୟାଯକାରୀ ନ ଭୱତି|

Ⅺ ଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏେକୖେକା ଜେନା ଯତ୍ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାପୂରଣାଥର୍ ଂ
େଶଷଂ ଯାୱତ୍ ତେମୱ ଯ ଂ ପ୍ର କାଶେଯଦିତ୍ୟହମ୍ ଇ ାମି|

Ⅻ ଅତଃ ଶିଥିଲା ନ ଭୱତ କି ୁ େଯ ୱି ାେସନ ସହି ୁତଯା ଚ
ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନାଂ ଫଲାଧିକାରିେଣା ଜାତାେ ଷାମ୍ ଅନୁଗାମିେନା ଭୱତ|

ⅩⅢ ଈ େରା ଯଦା ଇବ୍ର ାହୀେମ ପ୍ର ତ୍ୟଜାନାତ୍ ତଦା େଶ୍ର ସ୍ୟ
କସ୍ୟାପ୍ୟପରସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ଶପଥଂ କ ର୍ୁ ଂ ନାଶେକ୍ନ ାତ୍, ଅେତା େହେତାଃ
ନାମ୍ନ ା ଶପଥଂ କୃ ା େତେନା ଂ ଯଥା,
ⅩⅣ "ସତ୍ୟମ୍ ଅହଂ ାମ୍ ଆଶିଷଂ ଗଦିଷ୍ୟାମି ତୱାନ୍ଵ ଯଂ

ୱ ର୍ ଯିଷ୍ୟାମି ଚ| "
ⅩⅤଅେନନପ୍ର କାେରଣସସହି ୁତାଂ ୱିଧାଯ ତସ୍ୟାଃ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଯାଃ

ଫଲଂ ଲ ୱାନ୍|
ⅩⅥ ଅଥ ମାନୱାଃ େଶ୍ର ସ୍ୟ କସ୍ୟଚିତ୍ ନାମ୍ନ ା ଶପେ , ଶପଥ

ପ୍ର ମାଣାଥର୍ ଂ େତଷାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିୱାଦା େକା ଭୱତି|
ⅩⅦ ଇତ୍ୟି ନ୍ ଈ ରଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯାଃ ଫଲାଧିକାରିଣଃ
ୀଯମ ଣାଯା ଅେମାଘତାଂ ବାହୁ ଲ୍ୟେତା ଦଶର୍ ଯିତୁ ମି ନ୍ ଶପେଥନ
ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଂ ି ରୀକୃତୱାନ୍|
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ⅩⅧ ଅତଏୱ ଯି ନ୍ ଅନୃତକଥନମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ନ ସାଧ୍ୟଂ
ତାଦୃେଶନାଚେଲନ ୱିଷଯ େଯନ ସ ୁଖ ରକ୍ଷା ଲସ୍ୟ ପ୍ର ା େଯ
ପଲାଯିତାନାମ୍ ଅ ାକଂ ସୁଦୃଢା ସା ନା ଜାଯେତ|

ⅩⅨସା ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ାକଂ ମେନାେନୗକାଯା ଅଚେଲା ଲ େରା ଭୂ ା
ୱିେ ଦକୱ ସ୍ୟାଭ୍ୟ ରଂ ପ୍ର ୱି ା|

ⅩⅩ ତେତୖ୍ର ୱା ାକମ୍ ଅଗ୍ର ସେରା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ମ ୀେଷଦକଃ
େଶ୍ର ଣ୍ୟାଂ ନିତ୍ୟ ାଯୀ ଯାଜେକାଽଭୱତ୍|

Ⅶ
Ⅰ ଶାଲମସ୍ୟ ରାଜା ସେୱର୍ ୍ଵ ାପରି େସ୍ୟ ରସ୍ୟ ଯାଜକ ସନ୍ େଯା

ନୃପତୀନାଂ ମାରଣାତ୍ ପ୍ର ତ୍ୟାଗତମ୍ ଇବ୍ର ାହୀମଂ ସାକ୍ଷା ୃ ତ୍ୟାଶିଷଂ
ଗଦିତୱାନ୍,

Ⅱ ଯୈ େଚବ୍ର ାହୀମ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣାଂ ଦଶମାଂଶଂ ଦ ୱାନ୍ ସ
ମ ୀେଷଦକ୍ ନାେମ୍ନ ାଽେଥର୍ ନ ପ୍ର ଥମେତା ଧ ର୍ ରାଜଃ ପ ାତ୍
ଶାଲମସ୍ୟ ରାଜାଥର୍ ତଃ ଶାି ରାେଜା ଭୱତି|

Ⅲ ଅପରଂ ତସ୍ୟ ପିତା ମାତା ୱଂଶସ୍ୟ ନିଣର୍ ଯ ଆଯୁଷ ଆରେ ା
ଜୀୱନସ୍ୟ େଶଷେ ୖ େତଷାମ୍ ଅଭାେୱା ଭୱତି, ଇ ଂ ସ
ଈ ରପୁତ୍ର ସ୍ୟ ସଦୃଶୀକୃତଃ, ସ ନ କାଲଂ ଯାୱଦ୍ ଯାଜକି ତି|

Ⅳ ଅତଏୱା ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ଯୈ ଲୁଠିତଦ୍ର ୱ୍ୟାଣାଂ
ଦଶମାଂଶଂ ଦ ୱାନ୍ ସ କୀଦୃକ୍ ମହାନ୍ ତଦ୍ ଆେଲାଚଯତ|

Ⅴ ଯାଜକ ପ୍ର ା ା େଲେୱଃ ସ ାନା ୱ୍ୟୱ ାନୁସାେରଣ
େଲାେକେଭ୍ୟାଽଥର୍ ତ ଇବ୍ର ାହୀେମା ଜାେତଭ୍ୟଃ ୀଯଭ୍ର ାତୃ େଭ୍ୟା
ଦଶମାଂଶଗ୍ର ହଣସ୍ୟାେଦଶଂ ଲ ୱ ଃ|

Ⅵ କି େସୗ ଯଦ୍ୟପି େତଷାଂ ୱଂଶାତ୍ େନା ଥାପୀବ୍ର ାହୀେମା
ଦଶମାଂଶଂ ଗୃହୀତୱାନ୍ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନାମ୍ ଅଧିକାରିଣମ୍ ଆଶିଷଂ
ଗଦିତୱାଂ |

Ⅶ ଅପରଂ ଯଃ େଶ୍ର ଯାନ୍ ସ କୁ୍ଷଦ୍ର ତରାଯାଶିଷଂ ଦଦାତୀତ୍ୟତ୍ର
େକାଽପି ସେ େହା ନାି |

Ⅷଅପରମ୍ଇଦାନୀଂ େଯଦଶମାଂଶଂ ଗୃ ି େତ ମୃେତ୍ୟାରଧୀନା
ମାନୱାଃ କି ୁ ତଦାନୀଂ େଯା ଗୃହୀତୱାନ୍ ସଜୀୱତୀତିପ୍ର ମାଣପ୍ର ା ଃ|
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Ⅸ ଅପରଂ ଦଶମାଂଶଗ୍ର ାହୀ େଲୱିରପୀବ୍ର ାହୀମ୍ଦ ୍ଵାରା ଦଶମାଂଶଂ
ଦ ୱାନ୍ ଏତଦପି କଥଯିତୁ ଂ ଶକ୍ୟେତ|

Ⅹ ଯେତା ଯଦା ମ ୀେଷଦକ୍ ତସ୍ୟ ପିତରଂ ସାକ୍ଷାତ୍ କୃତୱାନ୍
ତଦାନୀଂ ସ େଲୱିଃ ପିତୁ ରୁ ରସ୍ୟାସୀତ୍|

Ⅺ ଅପରଂ ଯସ୍ୟ ସ େ େଲାକା ୱ୍ୟୱ ାଂ ଲ ୱ େ ନ
େଲୱୀଯଯାଜକୱେଗର୍ ଣ ଯଦି ସି ି ଃ ସମଭୱିଷ୍ୟତ୍ ତହ
ହାେରାଣସ୍ୟ େଶ୍ର ଣ୍ୟା ମଧ୍ୟାଦ୍ ଯାଜକଂ ନ ନିରୂ େପ୍ୟ େରଣ
ମ ୀେଷଦକଃ େଶ୍ର ଣ୍ୟା ମଧ୍ୟାଦ୍ ଅପରେସୖ୍ୟକସ୍ୟ
ଯାଜକେସ୍ୟା ାପନଂ କୁତ ଆୱଶ୍ୟକମ୍ ଅଭୱିଷ୍ୟତ୍?

Ⅻ ଯେତା ଯାଜକୱଗର୍ ସ୍ୟ ୱିନିମେଯନ ସୁତରାଂ ୱ୍ୟୱ ାଯା ଅପି
ୱିନିମେଯା ଜାଯେତ|

ⅩⅢଅପର ତଦ୍ ୱାକ୍ୟଂ ଯେସ୍ୟାେ ଶ୍ୟଂ େସାଽପେରଣୱଂେଶନ
ସଂଯୁ ାଽି ତସ୍ୟ ୱଂଶସ୍ୟ ଚ େକାଽପି କଦାପି େୱଦ୍ୟାଃ କ ର୍ ନ
କୃତୱାନ୍|

ⅩⅣ ୱ ୁତ ୁ ଯଂ ୱଂଶମଧି ମୂସା ଯାଜକ େସୖ୍ୟକାଂ କଥାମପି ନ
କଥିତୱାନ୍ ତି ନ୍ ଯିହୂ ଦାୱଂେଶଽ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ଜର୍ ନ୍ମ ଗୃହୀତୱାନ୍ ଇତି
ସୁ ଂ|

ⅩⅤ ତସ୍ୟ ତରମ୍ ଅପରଂ ପ୍ର ମାଣମିଦଂ ଯତ୍ ମ ୀେଷଦକଃ
ସାଦୃଶ୍ୟୱତାପେରଣ ତାଦୃେଶନ ଯାଜେକେନାେଦତୱ୍ୟଂ,

ⅩⅥ ଯସ୍ୟ ନିରୂ ପଣଂ ଶରୀରସ ୀଯୱିଧିଯୁ ଯା ୱ୍ୟୱ ାଯା ନ
ଭୱତି କି କ୍ଷଯଜୀୱନଯୁ ଯା ଶ ୍ୟା ଭୱତି|

ⅩⅦ ଯତ ଈ ର ଇଦଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦ ୱାନ୍, ଯଥା, " ଂ
ମକ୍ଲ ୀେଷଦକଃ େଶ୍ର ଣ୍ୟାଂ ଯାଜେକାଽସି ସଦାତନଃ| "

ⅩⅧ ଅେନନାଗ୍ର ୱ େନା ୱିେଧ ଦୁ ର୍ ଲତାଯା ନି ଲତାଯା
େହେତାରଥର୍ େତା ୱ୍ୟୱ ଯା କିମପି ସି ଂ ନ ଜାତମିତିେହେତା ସ୍ୟ
େଲାେପା ଭୱତି|

ⅩⅨ ଯଯା ଚ ୱଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ନିକଟୱ େନା ଭୱାମ
ଏତାଦୃଶୀ େଶ୍ର ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ସଂ ାପ୍ୟେତ|

ⅩⅩ ଅପରଂ ଯୀଶୁଃ ଶପଥଂ ୱିନା ନ ନିଯୁ ାଦପି ସ
େଶ୍ର ନିଯମସ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ା ଜାତଃ|
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ⅩⅪ ଯତେ ଶପଥଂ ୱିନା ଯାଜକା ଜାତାଃ କି େସୗ ଶପେଥନ
ଜାତଃ ଯତଃ ସ ଇଦମୁ ଃ, ଯଥା,

ⅩⅫ "ପରେମଶ ଇଦଂ େଶେପ ନ ଚ ତ ାି ୱ ର୍ ୍ୟେତ| ଂ
ମ ୀେଷଦକଃ େଶ୍ର ଣ୍ୟାଂ ଯାଜେକାଽସି ସଦାତନଃ| "

ⅩⅩⅢ େତ ଚ ବହେୱା ଯାଜକା ଅଭୱନ୍ ଯତେ ମୃତୁ ୍ୟନା
ନିତ୍ୟ ାଯି ାତ୍ ନିୱାରିତାଃ,

ⅩⅩⅣ କି ସାୱନ କାଲଂ ଯାୱତ୍ ତି ତି ତ ାତ୍ ତସ୍ୟ ଯାଜକ ଂ
ନ ପରିୱ ର୍ ନୀଯଂ|

ⅩⅩⅤ ତେତା େହେତା େୟର୍ ମାନୱାେ େନ ରସ୍ୟ ସି ଧିଂ ଗ ି
ତାନ୍ ସ େଶଷଂ ଯାୱତ୍ ପରିତ୍ର ାତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି ଯତେ ଷାଂ କୃେତ
ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କ ର୍ୁ ଂ ସ ସତତଂ ଜୀୱତି|

ⅩⅩⅥଅପରମ୍ ଅ ାକଂ ତାଦୃଶମହାଯାଜକସ୍ୟ ପ୍ର େଯାଜନମାସୀଦ୍
ଯଃ ପୱିେତ୍ର ା ଽହିଂସେକା ନି ଲ ଃ ପାପିେଭ୍ୟା ଭି ଃ
ଗର୍ ାଦପୁ୍ୟ ୀକୃତ ସ୍ୟାତ୍|
ⅩⅩⅦ ଅପରଂ ମହାଯାଜକାନାଂ ଯଥା ତଥା ତସ୍ୟ ପ୍ର ତିଦିନଂ

ପ୍ର ଥମଂ ପାପାନାଂ କୃେତ ତତଃ ପରଂ େଲାକାନାଂ ପାପାନାଂ କୃେତ
ବଲିଦାନସ୍ୟ ପ୍ର େଯାଜନଂ ନାି ଯତ ଆ ବଲିଦାନଂ କୃ ା ତଦ୍
ଏକକୃ େ ନ ସ ାଦିତଂ|

ⅩⅩⅧ ଯେତା ୱ୍ୟୱ ଯା େଯ ମହାଯାଜକା ନିରୂ ପ୍ୟେ େତ
େଦୗ ର୍ ଲ୍ୟଯୁ ା ମାନୱାଃ କି ୁ ୱ୍ୟୱ ାତଃ ପରଂ ଶପଥଯୁେ ନ
ୱାେକ୍ୟନ େଯା ମହାଯାଜେକା ନିରୂ ପିତଃ େସା ଽନ କାଲାଥର୍ ଂ ସି ଃ
ପୁତ୍ର ଏୱ|

Ⅷ
Ⅰ କଥ୍ୟମାନାନାଂ ୱାକ୍ୟାନାଂ ସାେରାଽଯମ୍ ଅ ାକମ୍ ଏତାଦୃଶ

ଏେକା ମହାଯାଜେକାଽି ଯଃ େଗର୍ ମହାମହିମ୍ନ ଃ ସି ଂହାସନସ୍ୟ
ଦକି୍ଷଣପାେ ର୍ ା ସମୁପୱି ୱାନ୍

Ⅱ ଯ ଦୂଷ୍ୟଂ ନ ମନୁେଜୖଃ କି ୀ େରଣ ାପିତଂ ତସ୍ୟ
ସତ୍ୟଦୂଷ୍ୟସ୍ୟ ପୱିତ୍ର ୱ ୂନା େସୱକଃ ସ ଭୱତି|
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Ⅲ ଯତ ଏେକୖେକା ମହାଯାଜେକା େନୖେୱଦ୍ୟାନାଂ ବଲୀନା
ଦାେନ ନିଯୁଜ୍ୟେତ, ଅେତା େହେତାେରତସ୍ୟାପି କିି ଦ୍ ଉ ଜର୍ ନୀଯଂ
ୱିଦ୍ୟତ ଇତ୍ୟାୱଶ୍ୟକଂ|

Ⅳ କି ସ ଯଦି ପୃଥିୱ୍ୟାମ୍ ଅ ାସ୍ୟତ୍ ତହ ଯାଜେକା
ନାଭୱିଷ୍ୟତ୍, ଯେତା େଯ ୱ୍ୟୱ ାନୁସାରାତ୍ େନୖେୱଦ୍ୟାନି
ଦଦେତ୍ୟତାଦୃଶା ଯାଜକା ୱିଦ୍ୟେ |

Ⅴ େତ ତୁ ଗର୍ ୀଯୱ ୂନାଂ ଦୃ ାେ ନ ଛାଯଯା ଚ େସୱାମନୁତି ି
ଯେତା ମୂସସି ଦୂଷ୍ୟଂ ସାଧଯିତୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟେତ ସତୀ ର େଦୱ
ତମାଦି ୱାନ୍ ଫଲତଃ ସତମୁ ୱାନ୍,ଯଥା, "ଅୱେଧହି ଗିେରୗ ାଂ
ଯଦ୍ୟି ଦଶର୍ ନଂ ଦଶ ତଂ ତ ତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଯା କି୍ର ଯ ାଂ| "

Ⅵ କିି ଦାନୀମ୍ ଅେସୗ ତ ାତ୍ େଶ୍ର ଂ େସୱକପଦଂ
ପ୍ର ା ୱାନ୍ ଯତଃ ସ େଶ୍ର ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଭିଃ ାପିତସ୍ୟ େଶ୍ର ନିଯମସ୍ୟ
ମଧ୍ୟେ ାଽଭୱତ୍|

Ⅶ ସ ପ୍ର ଥେମା ନିଯେମା ଯଦି ନିେ ର୍ ାେଷାଽଭୱିଷ୍ୟତ ତହ
ି ତୀଯସ୍ୟ ନିଯମସ୍ୟ କିମପି ପ୍ର େଯାଜନଂ ନାଭୱିଷ୍ୟତ୍|

Ⅷ କି ୁ ସ େଦାଷମାେରାପଯନ୍ େତଭ୍ୟଃ କଥଯତି, ଯଥା,
"ପରେମ ର ଇଦଂ ଭାଷେତ ପଶ୍ୟ ଯି ନ୍ ସମେଯଽହମ୍
ଇସ୍ର ାେଯଲୱଂେଶନ ଯିହୂ ଦାୱଂେଶନ ଚ ସା ର୍ ମ୍ ଏକଂ ନୱୀନଂ
ନିଯମଂ ି ରୀକରିଷ୍ୟାେମ୍ୟତାଦୃଶଃ ସମଯ ଆଯାତି|

Ⅸ ପରେମ େରାଽପରମପି କଥଯତି େତଷାଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଣାଂ
ମିସରେଦଶାଦ୍ ଆନଯନାଥର୍ ଂ ଯି ନ୍ ଦିେନଽହଂ େତଷାଂ କରଂ ଧୃ ା
େତୖଃ ସହ ନିଯମଂ ି ରୀକୃତୱାନ୍ ତି ନସ୍ୟ ନିଯମାନୁସାେରଣ ନହି
ଯତେ ୖ ମର୍ ମ ନିଯେମ ଲି େତଽହଂ ତାନ୍ ପ୍ର ତି ଚି ାଂ ନାକରୱଂ|

Ⅹ କି ୁ ପରେମ ରଃ କଥଯତି ତି ନାତ୍ ପରମହଂ
ଇସ୍ର ାେଯଲୱଂଶୀେଯୖଃ ସା ର୍ ମ୍ ଇମଂ ନିଯମଂ ି ରୀକରିଷ୍ୟାମି,
େତଷାଂ ଚିେ ମମ ୱିଧୀନ୍ ାପଯିଷ୍ୟାମି େତଷାଂ ହୃ େତ୍ର ଚ ତାନ୍
େଲଖିଷ୍ୟାମି, ଅପରମହଂ େତଷାମ୍ ଈ େରା ଭୱିଷ୍ୟାମି େତ ଚ ମମ
େଲାକା ଭୱିଷ୍ୟି |
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Ⅺ ଅପରଂ ଂ ପରେମ ରଂ ଜାନୀହୀତିୱାେକ୍ୟନ
େତଷାେମେକୖେକା ଜନଃ ଂ ଂ ସମୀପୱାସି ନଂ ଭ୍ର ାତର ପୁନ
ନର୍ ଶିକ୍ଷଯିଷ୍ୟତି ଯତ ଆକୁ୍ଷଦ୍ର ାତ୍ ମହା ଂ ଯାୱତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ମାଂ ଜ୍ଞାସ୍ୟି |

Ⅻ ଯେତା େହେତାରହଂ େତଷାମ୍ ଅଧ ର୍ ାନ୍ କ୍ଷମିେଷ୍ୟ େତଷାଂ
ପାପାନ୍ୟପରାଧାଂ ପୁନଃ କଦାପି ନ ରିଷ୍ୟାମି| "

ⅩⅢ ଅେନନ ତଂ ନିଯମଂ ନୂତନଂ ଗଦି ା ସ ପ୍ର ଥମଂ ନିଯମଂ
ପୁରାତନୀକୃତୱାନ୍; ଯ ପୁରାତନଂ ଜୀଣର୍ ା ଜାତଂ ତସ୍ୟ େଲାେପା
ନିକେଟା ଽଭୱତ୍|

Ⅸ
Ⅰସପ୍ର ଥେମା ନିଯମଆରାଧନାଯା ୱିୱିଧରୀତିଭିେରୖହିକପୱିତ୍ର ାେନନ

ଚ ୱିଶି ଆସୀତ୍|
Ⅱ ଯେତା ଦୂଷ୍ୟେମକଂ ନିରମୀଯତ ତସ୍ୟ ପ୍ର ଥମେକା ସ୍ୟ

ନାମ ପୱିତ୍ର ାନମିତ୍ୟାସୀତ୍ ତତ୍ର ଦୀପୱୃେକ୍ଷା େଭାଜନାସନଂ
ଦଶର୍ ନୀଯପୂପାନାଂ େଶ୍ର ଣୀ ଚାସୀତ୍|

Ⅲ ତ ାଦ୍ ି ତୀଯାଯାି ର ରିଣ୍ୟା ଅଭ୍ୟ େର
ଽତିପୱିତ୍ର ାନମିତିନାମକଂ େକା ମାସୀତ୍,

Ⅳ ତତ୍ର ଚ ସୁୱଣର୍ ମେଯା ଧୂପାଧାରଃ ପରିତଃ ସୁୱଣର୍ ମି ତା
ନିଯମମ ୂ ଷା ଚାସୀତ୍ ତନ୍ମ େଧ୍ୟ ମା ାଯାଃ ସୁୱଣର୍ ଘେଟା ହାେରାଣସ୍ୟ
ମ ରିତଦ କି୍ଷେତୗ ନିଯମପ୍ର େରୗ,

Ⅴ ତଦୁପରି ଚ କରୁ ଣାସେନ ଛାଯାକାରିେଣୗ େତେଜାମେଯୗ
କିରୂ ବାୱା ାମ୍, ଏେତଷାଂ ୱିେଶଷୱୃ ା କଥନାଯ ନାଯଂ ସମଯଃ|

Ⅵ ଏେତଷ୍ଵ ୀଦୃକ୍ ନି େତଷୁ ଯାଜକା ଈ ରେସୱାମ୍
ଅନୁତି ନେତା ଦୂଷ୍ୟସ୍ୟ ପ୍ର ଥମେକା ଂ ନିତ୍ୟଂ ପ୍ର ୱିଶି |

Ⅶ କି ୁ ି ତୀଯଂ େକା ଂ ପ୍ର ତିୱଷର୍ ମ୍ ଏକକୃ ଏକାକିନା
ମହାଯାଜେକନ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟେତ କି ା ନିମି ଂ େଲାକାନାମ୍
ଅଜ୍ଞାନକୃତପାପାନା ନିମି ମ୍ ଉ ର୍ ନୀଯଂ ରୁ ଧିରମ୍ ଅନାଦାଯ
େତନ ନ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟେତ|
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Ⅷ ଇତ୍ୟେନନ ପୱିତ୍ର ଆ ା ଯତ୍ ଜ୍ଞାପଯତି ତଦିଦଂ ତତ୍
ପ୍ର ଥମଂ ଦୂଷ୍ୟଂ ଯାୱତ୍ ତି ତି ତାୱତ୍ ମହାପୱିତ୍ର ାନଗାମୀ ପ ା
ଅପ୍ର କାଶିତି ତି|

Ⅸ ତ ଦୂଷ୍ୟଂ ୱ ର୍ ମାନସମଯସ୍ୟ ଦୃ ା ଃ, ଯେତା େହେତାଃ
ସା ତଂ ସଂେଶାଧନକାଲଂ ଯାୱଦ୍ ଯି ରୂ ପିତଂ ତଦନୁସାରାତ୍
େସୱାକାରିେଣା ମାନସି କସି ି କରେଣଽସମଥର୍ ାଭିଃ

Ⅹ େକୱଲଂ ଖାଦ୍ୟେପେଯଷୁ ୱିୱିଧମ େନଷୁ ଚ
ଶାରୀରିକରୀତିଭି ୟର୍ୁ ାନି େନୖେୱଦ୍ୟାନି ବଲିଦାନାନି ଚ ଭୱି |

Ⅺ ଅପରଂ ଭାୱିମ ଲାନାଂ ମହାଯାଜକଃ ଖ୍ର ୀ
ଉପ ାଯାହ ନି େତନାଥର୍ ତ ଏତ ୃେ ବର୍ ହିଭର୍ୂ େତନ େଶ୍ର େ ନ
ସି େ ନ ଚ ଦୂେଷ୍ୟଣ ଗ ା

Ⅻ ଛାଗାନାଂ େଗାୱ ାନାଂ ୱା ରୁ ଧିରମ୍ ଅନାଦାଯ ୀଯରୁ ଧିରମ୍
ଆଦାେଯୖକକୃ ଏୱ ମହାପୱିତ୍ର ାନଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟାନ କାଲିକାଂ ମୁି ଂ
ପ୍ର ା ୱାନ୍|

ⅩⅢ ୱୃଷଛାଗାନାଂ ରୁ ଧିେରଣ ଗୱୀଭ ନଃ ପ୍ର େକ୍ଷେପଣ ଚ
ଯଦ୍ୟଶୁଚିେଲାକାଃ ଶାରୀରିଶୁଚି ାଯ ପୂଯେ ,

ⅩⅣତହ କିଂ ମନ୍ୟେ ଯଃସଦାତେନନା ନା ନି ଲ ବଲିମିୱ
େମେୱ ରାଯ ଦ ୱାନ୍, ତସ୍ୟ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ରୁ ଧିେରଣ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ମନାଂସ୍ୟମେର ରସ୍ୟ େସୱାେଯୖ କିଂ ମୃତୁ ୍ୟଜନେକଭ୍ୟଃ କ ର୍ େଭ୍ୟା
ନ ପୱିତ୍ର ୀକାରିଷ୍ୟେ ?

ⅩⅤ ସ ନୂତନନିଯମସ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ାଽଭୱତ୍ ତସ୍ୟାଭିପ୍ର ାେଯାଽଯଂ
ଯତ୍ ପ୍ର ଥମନିଯମଲ ନରୂ ପପାେପେଭ୍ୟା ମୃତୁ ୍ୟନା ମୁେ ୗ
ଜାତାଯାମ୍ ଆହୂ ତେଲାକା ଅନ କାଲୀଯସ ଦଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଫଲଂ
ଲେଭରନ୍|

ⅩⅥଯତ୍ର ନିଯେମା ଭୱତି ତତ୍ର ନିଯମସାଧକସ୍ୟ ବେଲ ମର୍ୃ ତୁ ୍ୟନା
ଭୱିତୱ୍ୟଂ|

ⅩⅦ ଯେତା ହେତନ ବଲିନା ନିଯମଃ ି ରୀଭୱତି କି ୁ
ନିଯମସାଧେକା ବଲି ୟର୍ ାୱତ୍ ଜୀୱତି ତାୱତ୍ ନିଯେମା
ନିରଥର୍ କି ତି|

ⅩⅧତ ାତ୍ ସ ପୂୱର୍ ୍ଵ ନିଯେମାଽପି ରୁ ଧିରପାତଂ ୱିନା ନ ସାଧିତଃ|



HebrewsⅨ:ⅩⅨ xvi HebrewsⅨ:ⅩⅩⅧ

ⅩⅨଫଲତଃ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି ୱ୍ୟୱ ାନୁସାେରଣ ସୱର୍ ୍ଵ ା ଆଜ୍ଞାଃ
କଥଯି ା ମୂସା ଜେଲନସି ୂ ରୱଣର୍ େଲାମ୍ନ ା ଏେଷାୱତୃ େଣନଚସା ର୍ ଂ
େଗାୱ ାନାଂ ଛାଗାନା ରୁ ଧିରଂ ଗୃହୀ ା ଗ୍ର େ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାେକଷୁ ଚ
ପ୍ର କି୍ଷପ୍ୟ ବଭାେଷ,

ⅩⅩ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅଧୀ େରା ଯଂ ନିଯମଂ ନିରୂ ପିତୱାନ୍ ତସ୍ୟ
ରୁ ଧିରେମତତ୍|

ⅩⅪ ତ ତ୍ ସ ଦୂେଷ୍ୟଽପି େସୱାଥର୍ େକଷୁ ସୱର୍ ୍ଵ ପାେତ୍ର ଷୁ ଚ ରୁ ଧିରଂ
ପ୍ର କି୍ଷ ୱାନ୍|

ⅩⅫ ଅପରଂ ୱ୍ୟୱ ାନୁସାେରଣ ପ୍ର ାଯଶଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ରୁ ଧିେରଣ
ପରିି ଯେ ରୁ ଧିରପାତଂ ୱିନା ପାପେମାଚନଂ ନ ଭୱତି ଚ|

ⅩⅩⅢ ଅପରଂ ଯାନି ଗର୍ ୀଯୱ ୂନାଂ ଦୃ ା ାେ ଷାମ୍ ଏେତୖଃ
ପାୱନମ୍ ଆୱଶ୍ୟକମ୍ ଆସୀତ୍ କି ୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ଗର୍ ୀଯୱ ୂନାମ୍
ଏେତଭ୍ୟଃ େଶ୍ର େ ◌ै ବର୍ ଲିଦାେନୖଃ ପାୱନମାୱଶ୍ୟକଂ|

ⅩⅩⅣ ଯତଃ ଖ୍ର ୀ ଃ ସତ୍ୟପୱିତ୍ର ାନସ୍ୟ ଦୃ ା ରୂ ପଂ ହ କୃତଂ
ପୱିତ୍ର ାନଂ ନ ପ୍ର ୱି ୱାନ୍ କି ି ମି ମ୍ ଇଦାନୀମ୍ ଈ ରସ୍ୟ
ସାକ୍ଷାଦ୍ ଉପ ାତୁ ଂ ଗର୍ େମୱ ପ୍ର ୱି ଃ|

ⅩⅩⅤ ଯଥା ଚ ମହାଯାଜକଃ ପ୍ର ତିୱଷର୍ ଂ ପରେଶାଣିତମାଦାଯ
ମହାପୱିତ୍ର ାନଂ ପ୍ର ୱିଶତି ତଥା ଖ୍ର ୀେ ନ ପୁନଃ ପୁନରାେ ା େଗର୍ ା
ନ କ ର୍ ୱ୍ୟଃ,

ⅩⅩⅥକ ର୍ େୱ୍ୟ ସତି ଜଗତଃ ସୃି କାଲମାରଭ୍ୟ ବହୁ ୱାରଂ ତସ୍ୟ
ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ ଆୱଶ୍ୟେକାଽଭୱତ୍; କିି ଦାନୀଂ ସ ଆେ ା େଗର୍ ଣ
ପାପନାଶାଥର୍ ମ୍ ଏକକୃେ ା ଜଗତଃ େଶଷକାେଲ ପ୍ର ଚକାେଶ|

ⅩⅩⅦ ଅପରଂ ଯଥା ମାନୁଷେସୖ୍ୟକକୃେ ା ମରଣଂ ତତ୍ ପ ାଦ୍
ୱିଚାେରା ନିରୂ ପିେତାଽି ,

ⅩⅩⅧ ତ ତ୍ ଖ୍ର ୀେ ାଽପି ବହୂ ନାଂ ପାପୱହନାଥର୍ ଂ
ବଲିରୂ େପେଣୖକକୃ ଉ ସୃେଜ, ଅପରଂ ି ତୀଯୱାରଂ ପାପାଦ୍
ଭି ଃ ସନ୍ େଯ ତଂ ପ୍ର ତୀକ୍ଷେ େତଷାଂ ପରିତ୍ର ାଣାଥର୍ ଂ ଦଶର୍ ନଂ
ଦାସ୍ୟତି|
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Ⅹ
Ⅰ ୱ୍ୟୱ ା ଭୱିଷ୍ୟନ୍ମ ଲାନାଂ ଛାଯା ରୂ ପା ନ ଚ ୱ ୂନାଂ

ମୂ ରୂ ପା ତେତା େହେତା ନ ତ୍ୟଂ ଦୀଯମାେନୖେରକୱିେଧୖ
ୱର୍ ାଷ କବଲିଭିଃ ଶରଣାଗତେଲାକାନ୍ ସି ାନ୍ କ ର୍ୁ ଂ କଦାପି ନ
ଶେକ୍ନ ାତି|

Ⅱ ଯଦ୍ୟଶକ୍ଷ୍ୟତ୍ ତହ େତଷାଂ ବଲୀନାଂ ଦାନଂ କିଂ ନ
ନ୍ୟୱ ଷ୍ୟତ? ଯତଃ େସୱାକାରିେଷ୍ଵ କକୃ ଃ ପୱିତ୍ର ୀଭୂ େତଷୁ
େତଷାଂ େକାଽପି ପାପେବାଧଃ ପୁନ ନର୍ ାଭୱିଷ୍ୟତ୍|

Ⅲ କି ୁ େତୖ ବର୍ ଲିଦାେନୖଃ ପ୍ର ତିୱ ରଂ ପାପାନାଂ ାରଣଂ ଜାଯେତ|
Ⅳ ଯେତା ୱୃଷାଣାଂ ଛାଗାନାଂ ୱା ରୁ ଧିେରଣ ପାପେମାଚନଂ ନ

ସ ୱତି|
Ⅴଏତ ାରଣାତ୍ ଖ୍ର ୀେ ନ ଜଗତ୍ ପ୍ର ୱିେଶ୍ୟଦମ୍ ଉଚ୍ୟେତ, ଯଥା,

"େନ ୍ଵା ବଲିଂ ନ େନୖେୱଦ୍ୟଂ େଦେହା େମ ନି ତ ୍ଵଯା|
Ⅵନ ଚ ଂ ବଲିଭି ହର୍ େୱୖ୍ୟଃ ପାପେ ୖ ୱର୍ ା ପ୍ର ତୁ ଷ୍ୟସି |
Ⅶ ଅୱାଦିଷଂ ତେଦୖୱାହଂ ପଶ୍ୟ କୁେୱର୍ ୍ଵ ସମାଗମଂ| ଧ ର୍ ଗ୍ର ସ୍ୟ

ସେଗର୍ େମ ୱିଦ୍ୟେତ ଲିଖିତା କଥା| ଈଶ ମେନାଽଭିଲାଷେ ମଯା
ସ ୂ ରଯିଷ୍ୟେତ| "

Ⅷ ଇତ୍ୟି ନ୍ ପ୍ର ଥମେତା େଯଷାଂ ଦାନଂ ୱ୍ୟୱ ାନୁସାରାଦ୍
ଭୱତି ତାନ୍ୟଧି େତେନଦମୁ ଂ ଯଥା, ବଲିେନୖେୱଦ୍ୟହୱ୍ୟାନି
ପାପ େ ାପଚାରକଂ, େନମାନି ୱା ସି ଂ ହି ନ େଚୖେତଷୁ
ପ୍ର ତୁ ଷ୍ୟସୀତି|

Ⅸ ତତଃ ପରଂ େତେନା ଂ ଯଥା, "ପଶ୍ୟ ମେନାଽଭିଲାଷଂ େତ
କ ର୍ୁ ଂ କୁେୱର୍ ୍ଵ ସମାଗମଂ;" ି ତୀଯମ୍ ଏତଦ୍ ୱାକ୍ୟଂ ି ରୀକ ର୍ୁ ଂ ସ
ପ୍ର ଥମଂ ଲୁ ତି|

Ⅹ େତନ ମେନାଽଭିଲାେଷଣ ଚ ୱଯଂ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ େସୖ୍ୟକକୃ ଃ
ଶରୀେରା ଗର୍ ାତ୍ ପୱିତ୍ର ୀକୃତା ଅଭୱାମ|
Ⅺ ଅପରମ୍ ଏେକୖେକା ଯାଜକଃ ପ୍ର ତିଦିନମ୍ ଉପାସନାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍

େଯୖ ପାପାନି ନାଶଯିତୁ ଂ କଦାପି ନ ଶକ୍ୟେ ତାଦୃଶାନ୍ ଏକରୂ ପାନ୍
ବଲୀନ୍ ପୁନଃ ପୁନରୁ ୃଜନ୍ ତି ତି|
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Ⅻ କି େସୗ ପାପନାଶକମ୍ ଏକଂ ବଲିଂ ଦ ାନ କାଲାଥର୍ ମ୍
ଈ ରସ୍ୟ ଦକି୍ଷଣ ଉପୱିଶ୍ୟ

ⅩⅢ ଯାୱତ୍ ତସ୍ୟ ଶତ୍ର ୱ ସ୍ୟ ପାଦପୀଠଂ ନ ଭୱି ତାୱତ୍
ପ୍ର ତୀକ୍ଷମାଣି ତି|

ⅩⅣ ଯତ ଏେକନ ବଲିଦାେନନ େସାଽନ କାଲାଥର୍ ଂ ପୂଯମାନାନ୍
େଲାକାନ୍ ସାଧିତୱାନ୍|

ⅩⅤଏତି ନ୍ ପୱିତ୍ର ଆ ାପ୍ୟ ାକଂ ପେକ୍ଷ ପ୍ର ମାଣଯତି
ⅩⅥ "ଯେତା େହେତା ି ନାତ୍ ପରମ୍ ଅହଂ େତୖଃ ସା ର୍ ମ୍ ଇମଂ

ନିଯମଂ ି ରୀକରିଷ୍ୟାମୀତି ପ୍ର ଥମତ ଉ ୍ଵା ପରେମ େରେଣଦଂ
କଥିତଂ, େତଷାଂ ଚିେ ମମ ୱିଧୀନ୍ ାପଯିଷ୍ୟାମି େତଷାଂ ମନଃସୁ
ଚ ତାନ୍ େଲଖିଷ୍ୟାମି ଚ,

ⅩⅦ ଅପର େତଷାଂ ପାପାନ୍ୟପରାଧାଂ ପୁନଃ କଦାପି ନ
ାରିଷ୍ୟାମି| "
ⅩⅧ କି ୁ ଯତ୍ର ପାପେମାଚନଂ ଭୱତି ତତ୍ର ପାପାଥର୍ କବଲିଦାନଂ

ପୁନ ନର୍ ଭୱତି|
ⅩⅨ ଅେତା େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୀେଶା ରୁ ଧିେରଣ

ପୱିତ୍ର ାନପ୍ର େୱଶାଯା ାକମ୍ ଉ ାେହା ଭୱତି,
ⅩⅩଯତଃ େସାଽ ଦଥର୍ ଂ ତିର ରିଣ୍ୟାଥର୍ ତଃ ଶରୀେରଣ ନୱୀନଂ

ଜୀୱନଯୁ ୈ କଂ ପ ାନଂ ନି ତୱାନ୍,
ⅩⅪ ଅପରେ ରୀଯପରିୱାରସ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏେକା

ମହାଯାଜେକାଽ ାକମି |
ⅩⅫ ଅେତା େହେତାର ାଭିଃ ସରଲା ଃକରେଣୖ

ଦର୍ୃ ଢୱି ାେସୖଃ ପାପେବାଧାତ୍ ପ୍ର କ୍ଷାଲିତମେନାଭି ନ ର୍ ଲଜେଲ
ାତଶରୀେରୖେ ରମ୍ ଉପାଗତ୍ୟ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଯାଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ନି ଲା
ଧାରଯିତୱ୍ୟା|

ⅩⅩⅢଯେତା ଯ ାମ୍ ଅ ୀକୃତୱାନ୍ ସ ୱି ସନୀଯଃ|
ⅩⅩⅣ ଅପରଂ େପ୍ର ମି୍ନ ସି ଯାସୁ େଚୖେକୖକେସ୍ୟା ାହୱୃ ୍ୟଥର୍ ମ୍

ଅ ାଭିଃ ପର ରଂ ମ ଯିତୱ୍ୟଂ|
ⅩⅩⅤ ଅପରଂ କତିପଯେଲାକା ଯଥା କୁୱର୍ ୍ଵ ି ତଥା ାଭିଃ

ସଭାକରଣଂ ନ ପରିତ୍ୟ ୱ୍ୟଂ ପର ରମ୍ ଉପେଦ ୱ୍ୟ
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ଯତ ତ୍ ମହାଦିନମ୍ ଉ େରା ରଂ ନିକଟୱ ଭୱତୀତି ଯୁଷ୍ମ ାଭି
ଦର୍ୃ ଶ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅥ ସତ୍ୟମତସ୍ୟ ଜ୍ଞାନପ୍ର ାେ ଃ ପରଂ ଯଦି ୱଯଂ ଂ ଯା
ପାପାଚାରଂ କୁ ର୍ ହ ପାପାନାଂ କୃେତ ଽନ୍ୟତ୍ କିମପି ବଲିଦାନଂ
ନାୱଶିଷ୍ୟେତ

ⅩⅩⅦ କି ୁ ୱିଚାରସ୍ୟ ଭଯାନକା ପ୍ର ତୀକ୍ଷା ରିପୁନାଶକାନଲସ୍ୟ
ତାପ ାୱଶିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅧ ଯଃ କି ତ୍ ମୂସେସା ୱ୍ୟୱ ାମ୍ ଅୱମନ୍ୟେତ ସ ଦଯାଂ
ୱିନା େଯାି ସୃଣାଂ ୱା ସାକି୍ଷଣାଂ ପ୍ର ମାେଣନ ହନ୍ୟେତ,

ⅩⅩⅨ ତ ାତ୍ କିଂ ବୁଧ୍ୟେ େଯା ଜନ ଈ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ମ୍
ଅୱଜାନାତି େଯନଚପୱିତ୍ର ୀକୃେତା ଽଭୱତ୍ ତତ୍ ନିଯମସ୍ୟ ରୁ ଧିରମ୍
ଅପୱିତ୍ର ଂ ଜାନାତି, ଅନୁଗ୍ର ହକରମ୍ ଆ ାନମ୍ ଅପମନ୍ୟେତ ଚ, ସ
କିଯନ୍ମ ହାେଘାରତରଦ ସ୍ୟ େଯାେଗ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟତି?

ⅩⅩⅩ ଯତଃ ପରେମ ରଃ କଥଯତି, "ଦାନଂ ଫଲସ୍ୟ ମ ର୍
ସୂଚିତଂ ପ୍ର ଦଦାମ୍ୟହଂ| " ପୁନରପି, "ତଦା ୱିଚାରଯିଷ୍ୟେ
ପେରେଶନ ନିଜାଃ ପ୍ର ଜାଃ| " ଇଦଂ ଯଃ କଥିତୱାନ୍ ତଂ ୱଯଂ
ଜାନୀମଃ|

ⅩⅩⅪଅମେର ରସ୍ୟ କରେଯାଃ ପତନଂ ମହାଭଯାନକଂ|
ⅩⅩⅫେହଭ୍ର ାତରଃ, ପୂୱର୍ ୍ଵ ଦିନାନି ରତଯତ ଦାନୀଂ ଯୂଯଂ ଦୀି ଂ

ପ୍ର ାପ୍ୟ ବହୁ ଦୁଗର୍ ତିରୂ ପଂ ସଂଗ୍ର ାମଂ ସହମାନା ଏକେତା ନି ାେକ୍ଲ େଶୖଃ
େକୗତୁ କୀକୃତା ଅଭୱତ,

ⅩⅩⅩⅢଅନ୍ୟତ ତେ ାଗିନାଂ ସମାଂଶିେନା ଽଭୱତ|
ⅩⅩⅩⅣ ଯୂଯଂ ମମ ବ ନସ୍ୟ ଦୁଃେଖନ ଦୁଃଖିେନା ଽଭୱତ,

ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଉ ମା ନିତ୍ୟା ଚ ସ ି ଃ େଗର୍ ୱିଦ୍ୟତ ଇତି ଜ୍ଞା ା
ସାନ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ସ୍ୟାପହରଣମ୍ ଅସହ |

ⅩⅩⅩⅤ ଅତଏୱ ମହାପୁର ାରଯୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଉ ାହଂ ନ
ପରିତ୍ୟଜତ|

ⅩⅩⅩⅥ ଯେତା ଯୂଯଂ େଯେନ ରେସ୍ୟ ାଂ ପାଲଯି ା ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯାଃ
ଫଲଂ ଲଭ ଂ ତଦଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭି େଧୖର୍ ୟର୍ ୍ୟାୱଲ ନଂ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ|
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ⅩⅩⅩⅦ େଯନାଗ ୱ୍ୟଂ ସ କାଲାତ୍ ପରମ୍ ଆଗମିଷ୍ୟତି ନ ଚ
ୱିଲି ଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅩⅧ "ପୁଣ୍ୟୱାନ୍ ଜେନା ୱି ାେସନ ଜୀୱିଷ୍ୟତି କି ୁ ଯଦି
ନିୱ ର୍ େତ ତହ ମମ ମନ ି ନ୍ ନ େତାଷଂ ଯାସ୍ୟତି| "

ⅩⅩⅩⅨ କି ୁ ୱଯଂ ୱିନାଶଜନିକାଂ ଧ ର୍ ାତ୍ ନିୱୃ ି ଂ ନ କୁୱର୍ ୍ଵ ାଣା
ଆ ନଃ ପରିତ୍ର ାଣାଯ ୱି ାସଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ାମେହ◌े|

Ⅺ
Ⅰ ୱି ାସ ଆଶଂସି ତାନାଂ ନି ଯଃ, ଅଦୃଶ୍ୟାନାଂ ୱିଷଯାଣାଂ ଦଶର୍ ନଂ

ଭୱତି|
Ⅱ େତନ ୱି ାେସନ ପ୍ର ାେ ା େଲାକାଃ ପ୍ର ାମାଣ୍ୟଂ ପ୍ର ା ୱ ଃ|
Ⅲ ଅପରମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ୱାେକ୍ୟନ ଜଗ ୍ୟସୃଜ୍ୟ , ଦୃ ୱ ୂନି ଚ

ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷୱ ୁେଭ୍ୟା େନାଦପଦ୍ୟୈ ତଦ୍ ୱଯଂ ୱି ାେସନ ବୁଧ୍ୟାମେହ|
Ⅳ ୱି ାେସନ ହାବିଲ୍ ଈ ରମୁି ଶ୍ୟ କାବିଲଃ େଶ୍ର ଂ ବଲିଦାନଂ

କୃତୱାନ୍ ତ ାେ େରଣ ତସ୍ୟ ଦାନାନ୍ୟଧି ପ୍ର ମାେଣ ଦେ ସ
ଧା କ ଇତ୍ୟସ୍ୟ ପ୍ର ମାଣଂ ଲ ୱାନ୍ େତନ ୱି ାେସନ ଚ ସ ମୃତଃ
ସନ୍ ଅଦ୍ୟାପି ଭାଷେତ|

Ⅴ ୱି ାେସନ ହେନାକ୍ ଯଥା ମୃତୁ ୍ୟଂ ନ ପେଶ୍ୟତ୍ ତଥା େଲାକା ରଂ
ନୀତଃ, ତେସ୍ୟାେ ଶ େକନାପି ନ ପ୍ର ାପି ଯତ ଈ ର ଂ
େଲାକା ରଂ ନୀତୱାନ୍, ତ ମାଣମିଦଂ ତସ୍ୟ େଲାକା ରୀକରଣାତ୍
ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ସ ଈ ରାଯ େରାଚିତୱାନ୍ ଇତି ପ୍ର ମାଣଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍|

Ⅵ କି ୁ ୱି ାସଂ ୱିନା େକାଽପୀ ରାଯ େରାଚିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି
ଯତ ଈ େରାଽି ାେନ୍ଵ ଷିେଲାେକଭ୍ୟଃ ପୁର ାରଂ ଦଦାତି
େଚତିକଥାଯାମ୍ ଈ ରଶରଣାଗେତୖ ୱ ସି ତୱ୍ୟଂ|

Ⅶ ଅପରଂ ତଦାନୀଂ ଯାନ୍ୟଦୃଶ୍ୟାନ୍ୟାସନ୍ ତାନୀ େରଣାଦି ଃ
ସନ୍ େନାେହା ୱି ାେସନ ଭୀ ା ପରିଜନାନାଂ ରକ୍ଷାଥର୍ ଂ େପାତଂ
ନି ତୱାନ୍ େତନ ଚ ଜଗ ନାନାଂ େଦାଷାନ୍ ଦଶ ତୱାନ୍
ୱି ାସାତ୍ ଲଭ୍ୟସ୍ୟ ପୁଣ୍ୟସ୍ୟାଧିକାରୀ ବଭୂ ୱ ଚ|
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Ⅷ ୱି ାେସେନବ୍ର ାହୀମ୍ ଆହୂ ତଃ ସନ୍ ଆଜ୍ଞାଂ ଗୃହୀ ା ଯସ୍ୟ
ାନସ୍ୟାଧିକାରେ ନ ପ୍ର ା ୱ୍ୟ ତ୍ ାନଂ ପ୍ର ି ତୱାନ୍ କି ୁ
ପ୍ର ାନସମେଯ ଯାମୀତି ନାଜାନାତ୍|

Ⅸ ୱି ାେସନ ସ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାେତ େଦେଶ ପରେଦଶୱତ୍ ପ୍ର ୱସନ୍
ତସ୍ୟାଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯାଃ ସମାନାଂଶିଭ୍ୟାମ୍ ଇସ୍ହ ାକା ଯାକୂବା ଚ ସହ
ଦୂଷ୍ୟୱାସ୍ୟଭୱତ୍|

Ⅹଯ ାତ୍ ସଈ େରଣ ନି ତଂ ାପିତ ଭି ି ମୂଲଯୁ ଂ ନଗରଂ
ପ୍ର େତୖ୍ୟକ୍ଷତ|

Ⅺଅପର ୱି ାେସନସାରା ୱେଯାତିକ୍ର ା ା ସ ୍ୟପିଗଭର୍ ଧାରଣାଯ
ଶି ଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ପୁତ୍ର ୱତ୍ୟଭୱତ୍, ଯତଃ ସା ପ୍ର ତିଜ୍ଞାକାରିଣଂ ୱି ାସ୍ୟମ୍
ଅମନ୍ୟତ|

Ⅻ ତେତା େହେତା ମର୍ୃ ତକ ାଦ୍ ଏକ ାତ୍ ଜନାଦ୍
ଆକାଶୀଯନକ୍ଷତ୍ର ାଣୀୱ ଗଣନାତୀତାଃ ସମୁଦ୍ର ତୀର ସି କତା ଇୱ
ଚାସଂଖ୍ୟା େଲାକା ଉେ ଦିେର|

ⅩⅢ ଏେତ ସେୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯାଃ ଫଲାନ୍ୟପ୍ର ାପ୍ୟ େକୱଲଂ
ଦୂରାତ୍ ତାନି ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ୱ ି ା ଚ, ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ୱଯଂ ୱିେଦଶିନଃ
ପ୍ର ୱାସି ନ ା ହ ଇତି ୀକୃତ୍ୟ ୱି ାେସନ ପ୍ର ାଣାନ୍ ତତ୍ୟଜୁଃ|

ⅩⅣ େଯ ତୁ ଜନା ଇ ଂ କଥଯି େତୖଃ େପୖତୃ କେଦେଶା
ଽ ାଭିରନି୍ଵ ଷ୍ୟତ ଇତି ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ|

ⅩⅤ େତ ଯ ାଦ୍ େଦଶାତ୍ ନିଗର୍ ତା ଂ ଯଦ୍ୟ ରିଷ୍ୟନ୍ ତହ
ପରାୱ ର୍ ନାଯ ସମଯମ୍ ଅଲ ୍ୟ |

ⅩⅥ କି ୁ େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ା ୃ ମ୍ ଅଥର୍ ତଃ ଗର୍ ୀଯଂ େଦଶମ୍ ଆକାଙି
ତ ାଦ୍ ଈ ର ାନଧି ନ ଲ ମାନେ ଷାମ୍ ଈ ର ଇତି ନାମ
ଗୃହୀତୱାନ୍ ଯତଃ ସ େତଷାଂ କୃେତ ନଗରେମକଂ ସଂ ାପିତୱାନ୍|

ⅩⅦ ଅପରମ୍ ଇବ୍ର ାହୀମଃ ପରୀକ୍ଷାଯାଂ ଜାତାଯାଂ ସ
ୱି ାେସେନସ୍ହ ାକମ୍ ଉ ସଜର୍ ,

ⅩⅧ ୱ ୁତ ଇସ୍ହ ାକି ତୱ ୱଂେଶା ୱିଖ୍ୟାସ୍ୟତ ଇତି ୱାଗ୍ ଯମଧି
କଥିତା ତମ୍ ଅି ତୀଯଂ ପୁତ୍ର ଂ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାପ୍ର ା ଃ ସ ଉ ସଜର୍ |

ⅩⅨ ଯତ ଈ େରା ମୃତାନପୁ୍ୟ ାପଯିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତୀତି ସ େମେନ
ତ ାତ୍ ସ ଉପମାରୂ ପଂ ତଂ େଲେଭ|
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ⅩⅩ ଅପରମ୍ ଇସ୍ହ ାକ୍ ୱି ାେସନ ଯାକୂବ୍ ଏଷାେୱ ଚ
ଭାୱିୱିଷଯାନଧ୍ୟାଶିଷଂ ଦେଦୗ|

ⅩⅪ ଅପରଂ ଯାକୂବ୍ ମରଣକାେଲ ୱି ାେସନ ଯୂଷଫଃ
ପୁତ୍ର େଯାେରେକୖକୈ ଜନାଯାଶିଷଂ ଦେଦୗ ଯ ୍ୟା ଅଗ୍ର ଭାେଗ
ସମାଲ ୍ୟ ପ୍ର ଣନାମ ଚ|

ⅩⅫଅପରଂ ଯୂଷଫ୍ଚରମକାେଲ ୱି ାେସେନସ୍ର ାେଯଲ୍ଵ ଂଶୀଯାନାଂ
ମିସରେଦଶାଦ୍ ବହିଗର୍ ମନସ୍ୟ ୱାଚଂ ଜଗାଦ ନିଜା ୀନି ଚାଧି
ସମାଦିେଦଶ|

ⅩⅩⅢନୱଜାେତା ମୂସା ୱି ାସାତ୍ ତ୍ର ା◌ीନ୍ ମାସାନ୍ ପିତୃ ଭ୍ୟାମ୍
ଅେଗାପ୍ୟତ ଯତେ ୗ ଶିଶୁଂ ପରମସୁ ରଂ ଦୃ ୱେ ୗ ରାଜାଜ୍ଞା
ନ ଶି ତୱେ ୗ|

ⅩⅩⅣ ଅପରଂ ୱଯଃପ୍ର ାେ ା ମୂସା ୱି ାସାତ୍ ଫିେରୗେଣା େଦୗହିତ୍ର
ଇତି ନାମ ନା ୀଚକାର|

ⅩⅩⅤଯତଃ ସ କ୍ଷଣିକାତ୍ ପାପଜସୁଖେଭାଗାଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର ଜାଭିଃ
ସା ର୍ ଂ ଦୁଃଖେଭାଗଂ ୱେୱ୍ର |

ⅩⅩⅥତଥା ମିସରେଦଶୀଯନିଧିଭ୍ୟଃଖ୍ର ୀ ନିମି ାଂ ନି ାଂ ମହତୀଂ
ସ ି ଂ େମେନ ଯେତା େହେତାଃ ସ ପୁର ାରଦାନମ୍ ଅେପୖକ୍ଷତ|

ⅩⅩⅦ ଅପରଂ ସ ୱି ାେସନ ରାଜ୍ଞଃ େକ୍ର ାଧାତ୍ ନ ଭୀ ା
ମିସରେଦଶଂ ପରିତତ୍ୟାଜ, ଯତେ ନାଦୃଶ୍ୟଂ ୱୀକ୍ଷମାେଣେନୱ
େଧୖୟର୍ ୍ୟମ୍ ଆଲି |

ⅩⅩⅧ ଅପରଂ ପ୍ର ଥମଜାତାନାଂ ହ ା ଯତ୍ ୀଯେଲାକାନ୍
ନ ୃେଶତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ସ ୱି ାେସନ ନି ାରପୱର୍ ୍ଵ ୀଯବଲିେ ଦନଂ
ରୁ ଧିରେସଚନ ାନୁି ତାୱାନ୍|

ⅩⅩⅨଅପରଂ େତ ୱି ାସାତ୍ େଲେନୱ ସୂଫ୍ସ ାଗେରଣ ଜଗ୍ମୁ ଃ କି ୁ
ମିସ୍ର ୀଯେଲାକା ତ୍ କ ର୍ୁ ମ୍ ଉପକ୍ର ମ୍ୟ େତାେଯଷୁ ମମ ୁଃ|

ⅩⅩⅩ ଅପର ୱି ାସାତ୍ େତୖଃ ସ ାହଂ ଯାୱଦ୍ ଯିରୀେହାଃ
ପ୍ର ାଚୀରସ୍ୟ ପ୍ର ଦକି୍ଷେଣ କୃେତ ତତ୍ ନିପପାତ|

ⅩⅩⅪ ୱି ାସାଦ୍ ରାହବ୍ନ ାମିକା େୱଶ୍ୟାପି ପ୍ର ୀତ୍ୟା ଚାରାନ୍
ଅନୁଗୃହ୍ୟାୱି ାସି ଭିଃ ସା ର୍ ଂ ନ ୱିନନାଶ|
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ⅩⅩⅫ ଅଧିକଂ କିଂ କଥଯିଷ୍ୟାମି? ଗିଦିେଯାେନା ବାରକଃ
ଶିେମ୍ଶ ାେନା ଯି େହା ଦାଯୂଦ୍ ଶିମୂେଯେଲା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନେ ୖ େତଷାଂ
ୱୃ ା କଥନାଯ ମମ ସମଯାଭାେୱା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅢ ୱି ାସାତ୍ େତ ରାଜ୍ୟାନି ୱଶୀକୃତୱେ ା ଧ ର୍ କ ର୍ ାଣି
ସାଧିତୱ ଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନାଂ ଫଲଂ ଲ ୱ ଃ ସି ଂହାନାଂ ମୁଖାନି
ରୁ ୱେ ା

ⅩⅩⅩⅣୱେ ଦର୍ ାହଂ ନିୱର୍ ୍ଵ ାପିତୱ ଃ ଖ ଧାରାଦ୍ ରକ୍ଷାଂ ପ୍ର ା ୱେ ା
େଦୗ ର୍ େଲ୍ୟ ସବଲୀକୃତା ଯୁେ ପରାକ୍ର ମିେଣା ଜାତାଃ ପେରଷାଂ
େସୖନ୍ୟାନି ଦୱଯିତୱ |

ⅩⅩⅩⅤ େଯାଷିତଃ ପୁନରୁ ାେନନ ମୃତାନ୍ ଆ ଜାନ୍ େଲଭିେର◌े,
ଅପେର ଚ େଶ୍ର େ ା ାନସ୍ୟ ପ୍ର ାେ ରାଶଯା ରକ୍ଷାମ୍ ଅଗୃହୀ ା
ତାଡେନନ ମୃତୱ ଃ|

ⅩⅩⅩⅥ ଅପେର ତିର ାେରୖଃ କଶାଭି ବର୍ େନୖଃ କାରଯା ଚ
ପରୀକି୍ଷତାଃ|

ⅩⅩⅩⅦ ବହୱ ପ୍ର ରାଘାେତୖ ହର୍ ତାଃ କରପେତୖ୍ର ୱର୍ ା ୱିଦୀଣର୍ ା
ଯୈ ୱର୍ ା କି୍ଲ ାଃ ଖ ଧାେରୖ ୱର୍ ା ୱ୍ୟାପାଦିତାଃ| େତ େମଷାଣାଂ
ଛାଗାନାଂ ୱା ଚ ର୍ ାଣି ପରିଧାଯ ଦୀନାଃ ପୀଡିତା ଦୁଃଖା ର୍ ା ାଭ୍ର ାମ୍ୟନ୍|

ⅩⅩⅩⅧ ସଂସାେରା େଯଷାମ୍ ଅେଯାଗ୍ୟେ ନିଜର୍ ନ ାେନଷୁ
ପୱର୍ ୍ଵ େତଷୁ ଗ େରଷୁ ପୃଥିୱ୍ୟାି େଦ୍ର ଷୁ ଚ ପୟର୍ ୍ୟଟନ୍|

ⅩⅩⅩⅨ ଏେତୖଃ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ୱ ାସାତ୍ ପ୍ର ମାଣଂ ପ୍ର ାପି କି ୁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯାଃ
ଫଲଂ ନ ପ୍ର ାପି|

ⅩⅬ ଯତେ ଯଥା ାନ୍ ୱିନା ସି ା ନ
ଭେୱଯୁ େଥୖେୱ େରଣା ାକଂ କୃେତ େଶ୍ର ତରଂ କିମପି
ନିଦ ଦିେଶ|

Ⅻ
Ⅰ ଅେତା େହେତାେରତାୱ ାକି୍ଷେମେଘୖ େୱର୍ ି ତାଃ ସେ ା ୱଯମପି

ସୱର୍ ୍ଵ ଭାରମ୍ ଆଶୁବାଧକଂ ପାପ ନିକି୍ଷପ୍ୟା ାକଂ ଗମନାଯ ନିରୂ ପିେତ
ମାେଗର୍ େଧୖେୟର୍ ୍ୟଣ ଧାୱାମ|
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Ⅱ ଯ ା ାକଂ ୱି ାସସ୍ୟାେଗ୍ର ସରଃ ସି ି କ ର୍ ା ଚାି ତଂ ଯୀଶୁଂ
ୱୀକ୍ଷାମେହୖ ଯତଃ ସ ସ ୁଖି ତାନ ସ୍ୟ ପ୍ର ା ୍ୟଥର୍ ମ୍ ଅପମାନଂ
ତୁ ୀକୃତ୍ୟ କଶସ୍ୟ ଯାତନାଂ େସାଢୱାନ୍ ଈ ରୀଯସି ଂହାସନସ୍ୟ
ଦକି୍ଷଣପାେ ର୍ ସମୁପୱି ୱାଂ |

Ⅲ ଯଃ ପାପିଭିଃ ୱିରୁ ମ୍ ଏତାଦୃଶଂ େୱୖପରୀତ୍ୟଂ େସାଢୱାନ୍
ତମ୍ ଆେଲାଚଯତ େତନ ଯୂଯଂ ମନଃସୁ ଶ୍ର ା ାଃ କ୍ଲ ା ା ନ
ଭୱିଷ୍ୟଥ|

Ⅳ ଯୂଯଂ ପାେପନ ସହ ଯୁଧ୍ୟେ ାଽଦ୍ୟାପି େଶାଣିତୱ୍ୟଯପୟର୍ ୍ୟ ଂ
ପ୍ର ତିେରାଧଂ ନାକୁରୁ ତ|

Ⅴତଥା ଚ ପୁତ୍ର ାନ୍ ପ୍ର ତୀୱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଯ ଉପେଦଶ ଉ ଂ କିଂ
ୱି ୃତୱ ଃ? "ପେରେଶନ କୃତାଂ ଶାି ଂ େହ ମ ୁ ତ୍ର ନ ତୁ ଯ| େତନ
ସଂଭ ତ ାପି େନୖୱ କ୍ଲ ାମ୍ୟ କଦାଚନ|

Ⅵପେରଶଃପ୍ର ୀଯେତଯି ନ୍ ତୈ ଶାି ଂ ଦଦାତି ଯତ୍|ଯ ୁ ପୁତ୍ର ଂ
ସ ଗୃ ାତି ତେମୱ ପ୍ର ହରତ୍ୟପି| "

Ⅶଯଦି ଯୂଯଂଶାି ଂ ସହ ଂତହର୍ ୀ ରଃ ପୁେତୖ୍ର ରିୱ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ
ୱ୍ୟୱହରତି ଯତଃ ପିତା ଯୈ ଶାି ଂ ନ ଦଦାତି ତାଦୃଶଃ ପୁତ୍ର ଃ କଃ?

Ⅷ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯସ୍ୟାଃ ଶାେ ରଂଶିେନା ଭୱି ସା ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନ
ଭୱତି ତହ ଯୂଯମ୍ ଆ ଜା ନ କି ୁ ଜାରଜା ଆେ |

Ⅸ ଅପରମ୍ ଅ ାକଂ ଶାରୀରିକଜନ୍ମ ଦାତାେରାଽ ାକଂ
ଶାି କାରିେଣାଽଭୱନ୍ େତ ଚା ାଭିଃ ସ ାନିତା ାଦ୍ ଯ ଆ ନାଂ
ଜନଯିତା ୱଯଂ କିଂ ତେତାଽଧିକଂ ତସ୍ୟ ୱଶୀଭୂ ଯ ନ ଜୀୱିଷ୍ୟାମଃ?

Ⅹ େତ ଦିନାନି ଯାୱତ୍ ମେନାଽମତାନୁସାେରଣ ଶାି ଂ
କୃତୱ ଃ କିେ େଷାଽ ାକଂ ହିତାଯ ତସ୍ୟ ପୱିତ୍ର ତାଯା ଅଂଶି ାଯ
ଚା ାନ୍ ଶାି |

Ⅺ ଶାି ୱ ର୍ ମାନସମେଯ େକନାପି ନାନ ଜନିକା କି ୁ
େଶାକଜନିେକୖୱ ମନ୍ୟେତ ତଥାପି େଯ ତଯା ୱିନୀଯେ େତଭ୍ୟଃ
ସା ପ ାତ୍ ଶାି ଯୁ ଂ ଧ ର୍ ଫଲଂ ଦଦାତି|

Ⅻଅତଏୱ ଯୂଯଂ ଶିଥିଲାନ୍ ହ ାନ୍ ଦୁ ର୍ ଲାନି ଜାନୂନି ଚ ସବଲାନି
କୁରୁ ଂ|
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ⅩⅢଯଥା ଚ ଦୁ ର୍ ଲସ୍ୟ ସ ି ାନଂ ନଭେଜ୍ୟତ ଂ ତିେ ତ୍ ତଥା
ଚରଣାଥର୍ ଂ ସରଲଂ ମାଗର୍ ଂ ନି ର୍ ାତ|
ⅩⅣ ଅପର ସେୱୖର୍ ୍ଵ ଃ ସାଥର୍ ମ୍ ଏ◌କे୍ୟଭାୱଂ ଯ ୱିନା

ପରେମ ରସ୍ୟ ଦଶର୍ ନଂ େକନାପି ନ ଲ ୍ୟେତ ତତ୍ ପୱିତ୍ର ଂ
େଚ ଂ|

ⅩⅤ ଯଥା କି ଦ୍ ଈ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହାତ୍ ନ ପେତତ୍, ଯଥା ଚ
ତି ତାଯା ମୂଲଂ ପ୍ର ରୁ ହ୍ୟ ବାଧାଜନକଂ ନ ଭେୱତ୍ େତନ ଚ
ବହେୱାଽପୱିତ୍ର ା ନ ଭେୱଯୁଃ,

ⅩⅥ ଯଥା ଚ କି ତ୍ ଲ େଟା ୱା ଏକକୃ ଆହାରାଥର୍ ଂ
ୀଯେଜ୍ୟ ାଧିକାରୱିେକ୍ର ତା ଯ ଏେଷୗ ଦ୍ ଅଧ ର୍ ାଚାରୀ ନ
ଭେୱତ୍ ତଥା ସାୱଧାନା ଭୱତ|

ⅩⅦ ଯତଃ ସ ଏେଷୗଃ ପ ାଦ୍ ଆଶୀୱର୍ ୍ଵ ାଦାଧିକାରୀ ଭୱିତୁ ମ୍
ଇ ପି ନାନୁଗୃହୀତ ଇତି ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ, ସ ଚାଶପାେତନ
ମତ୍ୟ ରଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯମାେନାଽପି ତଦୁପାଯଂ ନ େଲେଭ|

ⅩⅧ ଅପର ୃଶ୍ୟଃ ପୱର୍ ୍ଵ ତଃ ପ୍ର ଲିେତା ୱି ଃ କୃ ାୱେଣର୍ ା
େମେଘା ଽ କାେରା ଝଞ୍ଭ ୍ଶ ତୂ ରୀୱାଦ୍ୟଂ ୱାକ୍ୟାନାଂ ଶ େନୖେତଷାଂ
ସି େଧୗ ଯୂଯମ୍ ଆଗତାଃ|

ⅩⅨ ତଂ ଶ ଂ ଶ ା େଶ୍ର ାତାର ାଦୃଶଂ ସ ାଷଣଂ ଯତ୍ ପୁନ ନର୍
ଜାଯେତ ତତ୍ ପ୍ର ାଥ ତୱ ଃ|

ⅩⅩ ଯତଃ ପଶୁରପି ଯଦି ଧରାଧରଂ ୃଶତି ତହ ସ
ପାଷାଣାଘାେତୖ ହର୍ ୱ୍ୟ ଇତ୍ୟାେଦଶଂ େସାଢୁ ଂ େତ ନାଶକ୍ନୁ ୱନ୍|

ⅩⅪ ତ ଦଶର୍ ନମ୍ ଏୱଂ ଭଯାନକଂ ଯତ୍ ମୂସେସା ଂ
ଭୀତ ାସଯୁ ା ୀତି|

ⅩⅫ କି ୁ ସୀେଯାନ୍ପ ୱର୍ ୍ଵ େତା ଽମେର ରସ୍ୟ ନଗରଂ
ଗର୍ ଯିରୂ ଶାଲମମ୍ ଅଯୁତାନି ଦିୱ୍ୟଦୂତାଃ
ⅩⅩⅢ େଗର୍ ଲିଖିତାନାଂ ପ୍ର ଥମଜାତାନାମ୍ ଉ ୱଃ ସମିତି

ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ୱିଚାରାଧିପତିରୀ ରଃ ସି ୀକୃତଧା କାନାମ୍ ଆ ାେନା
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ⅩⅩⅣ ନୂତନନିଯମସ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ା ଯୀଶୁଃ, ଅପରଂ ହାବିେଲା
ର ାତ୍ େଶ୍ର ଯଃ ପ୍ର ଚାରକଂ େପ୍ର ାକ୍ଷଣସ୍ୟ ର ୈ େତଷାଂ ସି େଧୗ
ଯୂଯମ୍ ଆଗତାଃ|

ⅩⅩⅤସାୱଧାନା ଭୱତତଂ ୱ ାରଂ ନାୱଜାନୀତ ଯେତା େହେତାଃ
ପୃଥିୱୀି ତଃ ସ ୱ ା େଯୖରୱଜ୍ଞାତେ ୖ ୟର୍ ଦି ରକ୍ଷା ନାପ୍ର ାପି ତହ
ଗର୍ ୀଯୱ ୁଃ ପରାଙ୍ମୁ ଖୀଭୂ ଯା ାଭିଃ କଥଂ ରକ୍ଷା ପ୍ର ା ୍ୟେତ?
ⅩⅩⅥ ତଦା ତସ୍ୟ ରୱାତ୍ ପୃଥିୱୀ କି ତା କିି ଦାନୀଂ େତେନଦଂ

ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତଂ ଯଥା, "ଅହଂ ପୁନେରକକୃ ଃ ପୃଥିୱୀଂ କ ଯିଷ୍ୟାମି
େକୱଲଂ ତ ହି ଗଗନମପି କ ଯିଷ୍ୟାମି| "

ⅩⅩⅦ ସ ଏକକୃ ଃ ଶେ ା ନି ଲୱିଷଯାଣାଂ ି ତେଯ
ନି ତାନାମିୱ ଚ ଲୱ ୂନାଂ ାନା ରୀକରଣଂ ପ୍ର କାଶଯତି|

ⅩⅩⅧ ଅତଏୱ ନି ଲରାଜ୍ୟପ୍ର ାେ ୖ ର ାଭିଃ େସାଽନୁଗ୍ର ହ
ଆଲି ତେୱ୍ୟା େଯନ ୱଯଂ ସାଦରଂ ସଭଯ
ତୁ ି ଜନକରୂ େପେଣ ରଂ େସୱିତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଯାମ|

ⅩⅩⅨଯେତାଽ ାକମ୍ ଈ ରଃ ସଂହାରେକା ୱି ଃ|

ⅩⅢ
Ⅰଭ୍ର ାତୃ ଷୁ େପ୍ର ମ ତି ତୁ | ଅତିଥିେସୱା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ୱି ୟର୍ ୍ୟତାଂ
Ⅱ ଯତ ଯା ପ୍ର ରୂ େପଣ ଦିୱ୍ୟଦୂତାଃ େକଷାି ଦ୍

ଅତିଥେଯାଽଭୱନ୍|
Ⅲ ବ ି ନଃ ସହବ ି ଭିରିୱ ଦୁଃଖିନ େଦହୱାସି ଭିରିୱ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ
ୟର୍ ୍ୟ ାଂ|
Ⅳ ୱିୱାହଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସମୀେପସ ାନିତୱ୍ୟ ଦୀଯଶଯ୍ୟା ଚ ଶୁଚିଃ

କି ୁ େୱଶ୍ୟାଗାମିନଃ ପାରଦାରିକାେ େରଣ ଦ ଯିଷ୍ୟେ |
Ⅴ ଯୂଯମ୍ଆଚାେର ନିେଲର୍ ାଭା ଭୱତ ୱିଦ୍ୟମାନୱିଷେଯ ସ ୁଷ୍ୟତ

ଚ ଯ ାଦ୍ ଈ ର ଏେୱଦଂ କଥିତୱାନ୍, ଯଥା, " ାଂ ନ ତ୍ୟକ୍ଷ୍ୟାମି ନ
ାଂ ହାସ୍ୟାମି| "
Ⅵ ଅତଏୱ ୱଯମ୍ ଉ ାେହେନଦଂ କଥଯିତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ମଃ, "ମ େକ୍ଷ

ପରେମେଶାଽି ନ େଭଷ୍ୟାମି କଦାଚନ| ଯ ାତ୍ ମାଂ ପ୍ର ତି କିଂ କ ର୍ୁ ଂ
ମାନୱଃ ପାରଯିଷ୍ୟତି|| "
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Ⅶ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଯ ନାଯକା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ
କଥିତୱ େ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ୟର୍ ୍ୟ ାଂ େତଷାମ୍ ଆଚାରସ୍ୟ ପରିଣାମମ୍
ଆେଲାଚ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାଭିେ ଷାଂ ୱି ାେସାଽନୁକି୍ର ଯତାଂ|

Ⅷଯୀଶୁଃ ଖ୍ର ୀ ଃ େ ାଽଦ୍ୟ ସଦା ଚ ସ ଏୱାେ |
Ⅸ ଯୂଯଂ ନାନାୱିଧନୂତନଶିକ୍ଷାଭି ନର୍ ପରିୱ ର୍ ଂ

ଯେତାଽନୁଗ୍ର େହଣା ଃକରଣସ୍ୟ ସୁି ରୀଭୱନଂ େକ୍ଷମଂ ନ ଚ
ଖାଦ୍ୟଦ୍ର େୱୖ୍ୟଃ| ଯତ ଦାଚାରିଣେ ୖ େନର୍ ାପକୃତାଃ|

Ⅹ େଯ ଦଷ୍ୟସ୍ୟ େସୱାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି େତ ଯସ୍ୟା
ଦ୍ର ୱ୍ୟେଭାଜନସ୍ୟାନଧିକାରିଣ ାଦୃଶୀ ଯଜ୍ଞେୱଦିର ାକମ୍ ଆେ |

Ⅺଯେତା େଯଷାଂ ପଶୂନାଂ େଶାଣିତଂପାପନାଶାଯମହାଯାଜେକନ
ମହାପୱିତ୍ର ାନସ୍ୟାଭ୍ୟ ରଂ ନୀଯେତ େତଷାଂ ଶରୀରାଣି ଶିବିରାଦ୍
ବହି ଦର୍ ହ୍ୟେ |

Ⅻ ତ ାଦ୍ ଯୀଶୁରପି ଯତ୍ ରୁ ଧିେରଣ ପ୍ର ଜାଃ ପୱିତ୍ର ୀକୁୟର୍ ୍ୟାତ୍
ତଦଥର୍ ଂ ନଗର ାରସ୍ୟ ବହି ମର୍ୃ ତିଂ ଭୁ ୱାନ୍|

ⅩⅢ ଅେତା େହେତାର ାଭିରପି ତସ୍ୟାପମାନଂ ସହମାେନୖଃ
ଶିବିରାଦ୍ ବହି ସ୍ୟ ସମୀପଂ ଗ ୱ୍ୟଂ|

ⅩⅣ ଯେତା ଽତ୍ର ା ାକଂ ାଯି ନଗରଂ ନ ୱିଦ୍ୟେତ କି ୁ ଭାୱି
ନଗରମ୍ ଅ ାଭିରନି୍ଵ ଷ୍ୟେତ|

ⅩⅤ ଅତଏୱ ଯୀଶୁନା ାଭି ନ ତ୍ୟଂ ପ୍ର ଶଂସାରୂ େପା
ବଲିରଥର୍ ତ ସ୍ୟ ନାମା ୀକୁୱର୍ ୍ଵ ତାମ୍ ଓ ାଧରାଣାଂ ଫଲମ୍ ଈ ରାଯ
ଦାତୱ୍ୟଂ|

ⅩⅥ ଅପର ପେରାପକାେରା ଦାନ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ୱି ୟର୍ ୍ୟତାଂ
ଯତ ାଦୃଶଂ ବଲିଦାନମ୍ ଈ ରାଯ େରାଚେତ|

ⅩⅦ ଯୂଯଂ ନାଯକାନାମ୍ ଆଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେଣା ୱଶ୍ୟା ଭୱତ ଯେତା
େଯୖରୁ ପନିଧିଃ ପ୍ର ତିଦାତୱ୍ୟ ାଦୃଶା େଲାକାଇୱେତ ଯୁଷ୍ମ ଦୀଯା ନାଂ
ରକ୍ଷଣାଥର୍ ଂ ଜାଗ୍ର ତି, ଅତେ ଯଥା ସାନ ା ତ୍ କୁୟର୍ୁ ୍ୟ ନର୍ ଚ ସା ର୍ ରା
ଅତ୍ର ଯତ ଂ ଯତେ ଷାମ୍ ଆ ର୍ େରା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଇ ଜନେକା ନ
ଭେୱତ୍|
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ⅩⅧଅପର ଯୂଯମ୍ ଅ ି ମି ି ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁରୁ ତ ଯେତା ୱଯମ୍
ଉ ମମେନାୱିଶି ାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ସଦାଚାରଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଇ ୁକା ଭୱାମ
ଇତି ନିି ତଂ ଜାନୀମଃ|

ⅩⅨ ୱିେଶଷେତାଽହଂ ଯଥା ରଯା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ପୁନ ଦର୍ ୀେଯ ତଦଥର୍ ଂ
ପ୍ର ାଥର୍ ନାେଯୖ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅଧିକଂ ୱିନେଯ|

ⅩⅩ ଅନ ନିଯମସ୍ୟ ରୁ ଧିେରଣ ୱିଶିେ ା ମହାନ୍ େମଷପାଲେକା
େଯନ ମୃତଗଣମଧ୍ୟାତ୍ ପୁନରାନାଯି ସ ଶାି ଦାଯକ ଈ େରା

ⅩⅪ ନିଜାଭିମତସାଧନାଯ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ସ ର୍ ଣି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସି ାନ୍
କେରାତୁ , ତସ୍ୟ ଦୃେ ୗ ଚ ଯଦ୍ୟତ୍ ତୁ ି ଜନକଂ ତେଦୱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ମେଧ୍ୟ ଯୀଶୁନା ଖ୍ର ୀେ ନ ସାଧଯତୁ | ତୈ ମହିମା ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ଭୂ ଯାତ୍|
ଆେମନ୍|

ⅩⅫ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ୱିନେଯଽହଂ ଯୂଯମ୍ ଇଦମ୍ ଉପେଦଶୱାକ୍ୟଂ
ସହ ଂ ଯେତାଽହଂ ସଂେକ୍ଷେପଣ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଲିଖିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅢ ଅ ାକଂ ଭ୍ର ାତା ତୀମଥିେଯା ମୁେ ାଽଭୱଦ୍ ଇତି ଜାନୀତ,
ସ ଚ ଯଦି ରଯା ସମାଗ ତି ତହ େତନ ସା ର୍ ଂମ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ସାକ୍ଷାତ୍ କରିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅣ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ନାଯକାନ୍ ପୱିତ୍ର େଲାକାଂ ନମ ୁରୁ ତ|
ଅପରମ୍ ଇତାଲିଯାେଦଶୀଯାନାଂ ନମ ାରଂ ଜ୍ଞାସ୍ୟଥ|

ⅩⅩⅤଅନୁଗ୍ର େହା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସହାେଯା ଭୂ ଯାତ୍|ଆେମନ୍|
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