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ଯାକୂବଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଚ ଦାେସା ଯାକୂବ୍

ୱିକୀଣର୍ ୀଭୂ ତାନ୍ ାଦଶଂ ୱଂଶାନ୍ ପ୍ର ତି ନମ ୃତ୍ୟ ପତ୍ର ଂ ଲିଖତି|
Ⅱ େହ ମମ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯଂ ଯଦା ବହୁ ୱିଧପରୀକ୍ଷାଷୁ ନିପତତ

ତଦା ତତ୍ ପୂଣର୍ ାନ ସ୍ୟ କାରଣଂ ମନ୍ୟ ଂ|
Ⅲଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସସ୍ୟ ପରୀକି୍ଷତେ ନ େଧୖୟର୍ ୍ୟଂ ସ ାଦ୍ୟତ

ଇତି ଜାନୀଥ|
Ⅳତ େଧୖୟର୍ ୍ୟଂ ସି ଫଲଂ ଭୱତୁ େତନ ଯୂଯଂ ସି ାଃ ସ ୂ ଣର୍ ା

ଭୱିଷ୍ୟଥ କସ୍ୟାପି ଗୁଣସ୍ୟାଭାୱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନ ଭୱିଷ୍ୟତି|
Ⅴ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କସ୍ୟାପି ଜ୍ଞାନାଭାେୱା ଯଦି ଭେୱତ୍ ତହ ଯ ଈ ରଃ

ସରଲଭାେୱନ ତିର ାର ୱିନା ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟା ଦଦାତି ତତଃ ସ
ଯାଚତାଂ ତତ ୈ ଦାଯିଷ୍ୟେତ|

Ⅵ କି ୁ ସ ନିଃସେ ହଃ ସନ୍ ୱି ାେସନ ଯାଚତାଂ ଯତଃ ସ ି େ ା
ମାନେୱା ୱାଯୁନା ଚାଲିତେସ୍ୟା ୍ଲୱମାନସ୍ୟ ଚ ସମୁଦ୍ର ତର ସ୍ୟ
ସଦୃେଶା ଭୱତି|

Ⅶତାଦୃେଶା ମାନୱଃ ପ୍ର େଭାଃ କିି ତ୍ ପ୍ର ା ୍ୟତୀତି ନ ମନ୍ୟତାଂ|
Ⅷ ି ମନା େଲାକଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଗତିଷୁ ଚ େଲା ଭୱତି|
Ⅸ େଯା ଭ୍ର ାତା ନମ୍ର ଃ ସ ନିେଜା ତ୍ୟା ଶ୍ଲ ାଘତାଂ|
Ⅹଯ ଧନୱାନ୍ ସ ନିଜନମ୍ର ତଯା ଶ୍ଲ ାଘତାଂଯତଃ ସ ତୃ ଣପୁ ୱତ୍

କ୍ଷଯଂ ଗମିଷ୍ୟତି|
Ⅺ ଯତଃ ସତାେପନ ସୂେୟର୍ ୍ୟେଣାଦିତ୍ୟ ତୃ ଣଂ େଶାଷ୍ୟେତ

ତ ୁ ଭ୍ର ଶ୍ୟତି େତନ ତସ୍ୟ ରୂ ପସ୍ୟ େସୗ ୟର୍ ୍ୟଂ ନଶ୍ୟତି ତ ଦ୍
ଧନିେଲାେକାଽପି ୀଯମୂଢତଯା ମ୍ଲ ାସ୍ୟତି|

Ⅻ େଯା ଜନଃ ପରୀକ୍ଷାଂ ସହେତ ସ ଏୱ ଧନ୍ୟଃ, ଯତଃ
ପରୀକି୍ଷତ ଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ସ ପ୍ର ଭୁ ନା େପ୍ର ମକାରିଭ୍ୟଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତଂ
ଜୀୱନମୁକୁଟଂ ଲ ୍ୟେତ|
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ⅩⅢ ଈ େରା ମାଂ ପରୀକ୍ଷତ ଇତି ପରୀକ୍ଷାସମେଯ େକାଽପି ନ
ୱଦତୁ ଯତଃ ପାପାେଯ ରସ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନ ଭୱତି ସ ଚ କମପି ନ
ପରୀକ୍ଷେତ|

ⅩⅣ କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ ୀଯମେନାୱା ଯାକୃଷ୍ୟେତ େଲାଭ୍ୟେତ ଚ
ତେସୖ୍ୟୱ ପରୀକ୍ଷା ଭୱତି|

ⅩⅤତ ାତ୍ ସା ମେନାୱା ା ସଗଭର୍ ା ଭୂ ା ଦୁ ୃତିଂ ପ୍ର ସୂେତ ଦୁ ୃତି
ପରିଣାମଂ ଗ ା ମୃତୁ ୍ୟଂ ଜନଯତି|

ⅩⅥ େହ ମମ ପି୍ର ଯଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯଂ ନ ଭ୍ର ାମ୍ୟତ|
ⅩⅦଯତ୍ କିି ଦ୍ ଉ ମଂ ଦାନଂ ପୂେଣର୍ ା ୱର ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଊ ର୍ ାଦ୍

ଅଥର୍ େତା ଯି ନ୍ ଦଶା ରଂ ପରିୱ ର୍ ନଜାତ ାଯା ୱା ନାି ତ ାଦ୍
ଦୀ ୍ୟାକରାତ୍ ପିତୁ ରୱେରାହତି|

ⅩⅧ ତସ୍ୟ ସୃ ୱ ୂନାଂ ମେଧ୍ୟ ୱଯଂ ଯତ୍ ପ୍ର ଥମଫଲ ରୂ ପା
ଭୱାମ ଦଥର୍ ଂ ସ େ ାତଃ ସତ୍ୟମତସ୍ୟ ୱାେକ୍ୟନା ାନ୍
ଜନଯାମାସ|

ⅩⅨ ଅତଏୱ େହ ମମ ପି୍ର ଯଭ୍ର ାତରଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏେକୖେକା ଜନଃ
ଶ୍ର ୱେଣ ରିତଃ କଥେନ ଧୀରଃ େକ୍ର ାେଧଽପି ଧୀେରା ଭୱତୁ |

ⅩⅩଯେତା ମାନୱସ୍ୟ େକ୍ର ାଧ ଈ ରୀଯଧ ର୍ ଂ ନ ସାଧଯତି|
ⅩⅪଅେତା େହେତା ୟର୍ୂ ଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାମ୍ ଅଶୁଚିକି୍ର ଯାଂ ଦୁ ତାବାହୁ ଲ୍ୟ

ନିକି୍ଷପ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ ନସାଂ ପରିତ୍ର ାେଣ ସମଥର୍ ଂ େରାପିତଂ ୱାକ୍ୟଂ
ନମ୍ର ଭାେୱନ ଗୃ ୀତ|

ⅩⅫ ଅପର ଯୂଯଂ େକୱଲମ୍ ଆ ୱ ଯିତାେରା ୱାକ୍ୟସ୍ୟ
େଶ୍ର ାତାେରା ନ ଭୱତ କି ୁ ୱାକ୍ୟସ୍ୟ କ ର୍ କାରିେଣା ଭୱତ|

ⅩⅩⅢ ଯେତା ଯଃ କି ଦ୍ ୱାକ୍ୟସ୍ୟ କ ର୍ କାରୀ ନ ଭୂ ା
େକୱଲଂ ତସ୍ୟ େଶ୍ର ାତା ଭୱତି ସ ଦପର୍ େଣ ୀଯଶାରୀରିକୱଦନଂ
ନିରୀକ୍ଷମାଣସ୍ୟ ମନୁଜସ୍ୟ ସଦୃଶଃ|

ⅩⅩⅣ ଆ ାକାେର ଦୃେ ସ ପ୍ର ାଯ କୀଦୃଶ ଆସୀତ୍ ତତ୍
ତତଣାଦ୍ ୱି ରତି|

ⅩⅩⅤ କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ ନ ା ମୁେ ଃ ସି ାଂ ୱ୍ୟୱ ାମ୍ ଆେଲାକ୍ୟ
ତି ତି ସ ୱି ୃତିଯୁ ଃ େଶ୍ର ାତା ନ ଭୂ ା କ ର୍ କେ ୖ ର୍ ୱ ସନ୍ କାେୟର୍ ୍ୟ
ଧେନ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟତି|
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ⅩⅩⅥ ଅନାଯ ରସନଃ ସନ୍ ଯଃ କି ତ୍ ମେନା ୱ ଯି ା ଂ
ଭ ଂ ମନ୍ୟେତ ତସ୍ୟ ଭି ମର୍ୁ ଧା ଭୱତି|

ⅩⅩⅦ େକ୍ଲ ଶକାେଲ ପିତୃ ହୀନାନାଂ ୱିଧୱାନା ଯଦ୍ ଅେୱକ୍ଷଣଂ
ସଂସାରା ନି ଲେ ନ ଯଦ୍ ଆ ରକ୍ଷଣଂ ତେଦୱ ପିତୁ ରୀ ରସ୍ୟ
ସାକ୍ଷାତ୍ ଶୁଚି ନ ର୍ ଲା ଚ ଭି ଃ|

Ⅱ
Ⅰ େହ ମମ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯମ୍ ଅ ାକଂ େତଜି ନଃ ପ୍ର େଭା

ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଧ ର୍ ଂ ମୁଖାେପକ୍ଷଯା ନ ଧାରଯତ|
Ⅱ ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସଭାଯାଂ ଣର୍ ା ୁ ରୀଯକଯୁେ

ଭ୍ର ାଜି ୁପରି େଦ ପୁରୁ େଷ ପ୍ର ୱିେ ମଲିନୱେ କି ଂି ଦ୍
ଦରିେଦ୍ର ଽପି ପ୍ର ୱିେ

Ⅲ ଯୂଯଂ ଯଦି ତଂ ଭ୍ର ାଜି ୁପରି ଦୱସାନଂ ଜନଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ୱେଦତ
ଭୱାନ୍ ଅେତ୍ର ା ମ ାନ ଉପୱିଶି ତି କି ତଂ ଦରିଦ୍ର ଂ ଯଦି ୱେଦତ
ମ୍ ଅମୁି ନ୍ ାେନ ତି ଯ ାତ୍ର ମମ ପାଦପୀଠ ଉପୱିେଶତି,
Ⅳ ତହ ମନଃସୁ ୱିେଶଷ୍ୟ ଯୂଯଂ କିଂ କୁତେକୖର୍ ଃ କୁୱିଚାରକା ନ

ଭୱଥ?
Ⅴ େହ ମମ ପି୍ର ଯଭ୍ର ାତରଃ, ଶୃଣୁତ, ସଂସାେର େଯ ଦରିଦ୍ର ା ାନ୍

ଈ େରା ୱି ାେସନ ଧନିନଃ େପ୍ର ମକାରିଭ୍ୟ ପ୍ର ତିଶତସ୍ୟ
ରାଜ୍ୟସ୍ୟାଧିକାରିଣଃ କ ର୍ୁ ଂ କିଂ ନ ୱରୀତୱାନ୍? କି ୁ ଦରିେଦ୍ର ା
ଯୁଷ୍ମ ାଭିରୱଜ୍ଞାଯେତ|

Ⅵଧନୱ ଏୱ କିଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େନାପଦ୍ର ୱି ବଲା ୱିଚାରାସନାନାଂ
ସମୀପଂ ନ ନଯି ?

Ⅶ ଯୁଷ୍ମ ଦୁପରି ପରିକୀ ତଂ ପରମଂ ନାମ କିଂ େତୖେରୱ ନ
ନି ୍ୟେତ?

Ⅷ କି ଂ ସମୀପୱାସି ନି ା ୱତ୍ ପ୍ର ୀଯ ,
ଏତ ା ୀଯୱଚନାନୁସାରେତା ଯଦି ଯୂଯଂ ରାଜକୀଯୱ୍ୟୱ ାଂ
ପାଲଯଥ ତହ ଭଦ୍ର ଂ କୁରୁ ଥ|

Ⅸଯଦି ଚ ମୁଖାେପକ୍ଷାଂ କୁରୁ ଥ ତହ ପାପମ୍ଆଚରଥୱ୍ୟୱ ଯା
ଚାଜ୍ଞାଲି ନ ଇୱ ଦୂଷ୍ୟେ |
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Ⅹଯେତା ଯଃ କି ତ୍ କୃ ାଂ ୱ୍ୟୱ ାଂ ପାଲଯତି ସ ଯେଦ୍ୟକି ନ୍
ୱିେଧୗ ଲତି ତହ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଅପରାଧୀ ଭୱତି|

Ⅺ ଯେତା େହେତା ୍ଵଂ ପରଦାରାନ୍ ମା ଗେ ତି ଯଃ କଥିତୱାନ୍
ସ ଏୱ ନରହତ୍ୟାଂ ମା କୁୟର୍ ୍ୟା ଇତ୍ୟପି କଥିତୱାନ୍ ତ ାତ୍ ଂ
ପରଦାରାନ୍ ନ ଗ ା ଯଦି ନରହତ୍ୟାଂ କେରାଷି ତହ ୱ୍ୟୱ ାଲ ୀ
ଭୱସି |

Ⅻ ମୁେ ୱର୍ ୍ୟୱ ାେତା େଯଷାଂ ୱିଚାେରଣ ଭୱିତୱ୍ୟଂ ତାଦୃଶା
େଲାକା ଇୱ ଯୂଯଂ କଥାଂ କଥଯତ କ ର୍ କୁରୁ ତ ଚ|

ⅩⅢେଯା ଦଯାଂ ନାଚରତି ତସ୍ୟ ୱିଚାେରା ନି ର୍ େଯନ କାରିଷ୍ୟେତ,
କି ୁ ଦଯା ୱିଚାରମ୍ ଅଭିଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅣ େହ ମମ ଭ୍ର ାତରଃ, ମମ ପ୍ର ତ୍ୟେଯାଽ ୀତି ଯଃ କଥଯତି ତସ୍ୟ
କ ର୍ ାଣି ଯଦି ନ ୱିଦ୍ୟ ତହ େତନ କିଂ ଫଲଂ? େତନ ପ୍ର ତ୍ୟେଯନ
କିଂ ତସ୍ୟ ପରିତ୍ର ାଣଂ ଭୱିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି?

ⅩⅤ େକଷୁଚିଦ୍ ଭ୍ର ାତୃ ଷୁ ଭଗିନୀଷୁ ୱା ୱସନହୀେନଷୁ
ପ୍ର ାତ୍ୟହିକାହାରହୀେନଷୁ ଚ ସ ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକାଽପି େତଭ୍ୟଃ
ଶରୀରାଥର୍ ଂ ପ୍ର େଯାଜନୀଯାନି ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ନ ଦ ା ଯଦି ତାନ୍ ୱେଦତ୍,

ⅩⅥ ଯୂଯଂ ସକୁଶଲଂ ଗେ ା ଗାତ୍ର ା ଭୱତ ତୃ ପ୍ୟତ େଚତି
ତେହର୍ ୍ୟେତନ କିଂ ଫଲଂ?

ⅩⅦ ତ ତ୍ ପ୍ର ତ୍ୟେଯା ଯଦି କ ର୍ ଭି ୟର୍ୁ େ ା ନ ଭେୱତ୍
ତେହର୍ ୍ୟକାକି ାତ୍ ମୃତ ଏୱାେ |

ⅩⅧ କି କି ଦ୍ ଇଦଂ ୱଦିଷ୍ୟତି ତୱ ପ୍ର ତ୍ୟେଯା ୱିଦ୍ୟେତ
ମମ ଚ କ ର୍ ାଣି ୱିଦ୍ୟେ , ଂ କ ର୍ ହୀନଂ ପ୍ର ତ୍ୟଯଂ ମାଂ ଦଶର୍ ଯ
ତହର୍ ୍ୟହମପି ମ ର୍ ଭ୍ୟଃ ପ୍ର ତ୍ୟଯଂ ାଂ ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅨଏକଈ େରା ଽ ୀତି ଂ ପ୍ର େତ୍ୟଷି|ଭଦ୍ର ଂ କେରାଷି|ଭୂ ତା ଅପି
ତତ୍ ପ୍ର ତିଯି କ େ ଚ|

ⅩⅩ କି ୁ େହ ନିେ ର୍ ାଧମାନୱ, କ ର୍ ହୀନଃ ପ୍ର ତ୍ୟେଯା ମୃତ
ଏୱାେ ୍ୟତଦ୍ ଅୱଗ ୁଂ କିମ୍ ଇ ସି ?

ⅩⅪ ଅ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ େଷା ଯ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ପୁତ୍ର ମ୍ ଇସ୍ହ ାକଂ
ଯଜ୍ଞେୱଦ୍ୟାମ୍ ଉ ୃ ୱାନ୍ ସ କିଂ କ ର୍ େଭ୍ୟା ନ ସପୁଣ୍ୟୀକୃତଃ?
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ⅩⅫ ପ୍ର ତ୍ୟେଯ ତସ୍ୟ କ ର୍ ଣାଂ ସହକାରିଣି ଜାେତ କ ର୍ ଭିଃ
ପ୍ର ତ୍ୟଯଃ ସି େ ା ଽଭୱତ୍ ତତ୍ କିଂ ପଶ୍ୟସି ?

ⅩⅩⅢ ଇ େ ଦଂ ଶା ୀଯୱଚନଂ ସଫଲମ୍ ଅଭୱତ୍, ଇବ୍ର ାହୀମ୍
ପରେମ େର ୱି ସି ତୱାନ୍ ତ ତସ୍ୟ ପୁଣ୍ୟାଯାଗଣ୍ୟତ ସ
େଚ ରସ୍ୟ ମିତ୍ର ଇତି ନାମ ଲ ୱାନ୍|

ⅩⅩⅣପଶ୍ୟତ ମାନୱଃ କ ର୍ ଭ୍ୟଃ ସପୁଣ୍ୟୀକି୍ର ଯେତ ନ େଚୖକାକିନା
ପ୍ର ତ୍ୟେଯନ|

ⅩⅩⅤ ତ ଦ୍ ଯା ରାହବ୍ନ ାମିକା ୱାରା ନା ଚାରାନ୍
ଅନୁଗୃହ୍ୟାପେରଣ ମାେଗର୍ ଣ ୱିସସଜର୍ ସାପି କିଂ କ ର୍ େଭ୍ୟା ନ
ସପୁଣ୍ୟୀକୃତା?

ⅩⅩⅥ ଅତଏୱା ହୀେନା େଦେହା ଯଥା ମୃେତାଽି ତେଥୖୱ
କ ର୍ ହୀନଃ ପ୍ର ତ୍ୟେଯାଽପି ମୃେତାଽି |

Ⅲ
Ⅰେହମମଭ୍ର ାତରଃ, ଶିକ୍ଷେକୖର ାଭି ଗର୍ୁ ରୁ ତରଦେ ା ଲ ୍ୟତଇତି

ଜ୍ଞା ା ଯୂଯମ୍ ଅେନେକ ଶିକ୍ଷକା ମା ଭୱତ|
Ⅱଯତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ୱଯଂ ବହୁ ୱିଷେଯଷୁ ଲାମଃ, ଯଃ କି ଦ୍ ୱାେକ୍ୟ

ନ ଲତି ସ ସି ପୁରୁ ଷଃ କୃ ଂ ୱଶୀକ ର୍ୁ ଂ ସମଥର୍ ାି |
Ⅲପଶ୍ୟତ ୱଯମ୍ ଅ ାନ୍ ୱଶୀକ ର୍ୁ ଂ େତଷାଂ ୱେ ଷୁ ଖଲୀନାନ୍

ନିଧାଯ େତଷାଂ କୃ ଂ ଶରୀରମ୍ ଅନୁୱ ର୍ ଯାମଃ|
Ⅳ ପଶ୍ୟତ େଯ େପାତା ଅତୀୱ ବୃହଦାକାରାଃ ପ୍ର ଚ ୱାେତୖ

ଚାଲିତାେ ଽପି କଣର୍ ଧାରସ୍ୟ ମେନାଽଭିମତାଦ୍ ଅତିକୁ୍ଷେଦ୍ର ଣ କେଣର୍ ନ
ୱାି ତଂ ାନଂ ପ୍ର ତ୍ୟନୁୱ ର୍ େ |

Ⅴ ତ ଦ୍ ରସନାପି କୁ୍ଷଦ୍ର ତରା ଂ ସ ୀ ଦପର୍ ୱାକ୍ୟାନି ଭାଷେତ|
ପଶ୍ୟ କୀଦୃଙ୍ମ ହାରଣ୍ୟଂ ଦହ୍ୟେତ ଽେ ନ ୱି ନା|

Ⅵ ରସନାପି ଭେୱଦ୍ ୱି ରଧ ର୍ ରୂ ପପି େପ| ଅ ଦେ ଷୁ
ରସନା ତାଦୃଶଂ ସି ତି ସା କୃ ଂ େଦହଂ କଲ ଯତି ସୃି ରଥସ୍ୟ
ଚକ୍ର ଂ ପ୍ର ଲଯତି ନରକାନେଲନ ଲତି ଚ|

Ⅶ ପଶୁପକୁ୍ଷ୍ୟେରାଗଜଲଚରାଣାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଭାେୱା ଦମଯିତୁ ଂ
ଶକ୍ୟେତ ମାନୁଷିକ ଭାେୱନ ଦମଯା େକ୍ର ଚ|
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Ⅷ କି ୁ ମାନୱାନାଂ େକନାପି ଜି ା ଦମଯିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ୟେତ ସା ନ
ନିୱାୟର୍ ୍ୟମ୍ ଅନି ଂ ହଲାହଲୱିେଷଣ ପୂଣର୍ ା ଚ|

Ⅸତଯା ୱଯଂ ପିତରମ୍ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମଃ, ତଯା େଚ ରସ୍ୟ
ସାଦୃେଶ୍ୟ ସୃ ାନ୍ ମାନୱାନ୍ ଶପାମଃ|

Ⅹ ଏକ ାଦ୍ ୱଦନାଦ୍ ଧନ୍ୟୱାଦଶାେପୗ ନିଗର୍ ତଃ| େହ ମମ
ଭ୍ର ାତରଃ, ଏତାଦୃଶଂ ନ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ|

Ⅺ ପ୍ର ସ୍ର ୱଣଃ କିମ୍ ଏକ ାତ୍ ଛିଦ୍ର ାତ୍ ମି ଂ ତି େତାଯଂ
ନିଗର୍ ମଯତି?

Ⅻ େହ ମମଭ୍ର ାତରଃ,ଉଡୁ ରତରୁ ଃ କିଂ ଜିତଫଲାନି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା
ୱା କିମ୍ ଉଡୁ ରଫଲାନିଫଲିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି? ତ ଦ୍ଏକଃପ୍ର ସ୍ର ୱେଣା
ଲୱଣମିେ େତାେଯ ନିଗର୍ ମଯିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅢ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ସୁେବାଧ କ ଆେ ? ତସ୍ୟ କ ର୍ ାଣି
ଜ୍ଞାନମୂଲକମୃଦୁତାଯୁ ାନୀତି ସଦାଚାରାତ୍ ସ ପ୍ର ମାଣଯତୁ |

ⅩⅣ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ଦ ଃକରଣମେଧ୍ୟ ଯଦି ତିେ ଷର୍ ୍ୟା ୱିୱାେଦ ା
ଚ ୱିଦ୍ୟେତ ତହ ସତ୍ୟମତସ୍ୟ ୱିରୁ ଂ ନ ଶ୍ଲ ାଘ ଂ ନଚାନୃତଂ
କଥଯତ|

ⅩⅤତାଦୃଶଂ ଜ୍ଞାନମ୍ ଊ ର୍ ାଦ୍ ଆଗତଂ ନହି କି ୁ ପାଥ ୱଂ ଶରୀରି
େଭୗତିକ |

ⅩⅥ ଯେତା େହେତାରୀଷର୍ ୍ୟା ୱିୱାେଦ ା ଚ ଯତ୍ର େୱେଦ୍ୟେତ
ତେତୖ୍ର ୱ କଲହଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଦୁ ୃତ ୱିଦ୍ୟେତ|

ⅩⅦ କି ୂ ର୍ ାଦ୍ ଆଗତଂ ଯତ୍ ଜ୍ଞାନଂ ତତ୍ ପ୍ର ଥମଂ ଶୁଚି ତତଃ ପରଂ
ଶା ଂ କ୍ଷା ମ୍ ଆଶୁସେ ଯଂ ଦଯାଦିସତ୍ଫ େଲୖଃ ପରିପୂଣର୍ ମ୍ ଅସ ି ଂ
ନି ପଟ ଭୱତି|

ⅩⅧଶା ୍ୟାଚାରିଭିଃ ଶା ୍ୟା ଧ ର୍ ଫଲଂ େରାପ୍ୟେତ|

Ⅳ
Ⅰ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ସମରା ରଣ କୁତ ଉ ଦ୍ୟେ ?

ଯୁଷ୍ମ ଦ ଶିବିରାଶି୍ର ତାଭ୍ୟଃ ସୁେଖ ାଭ୍ୟଃ କିଂ େନା ଦ୍ୟେ ◌?े
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Ⅱ ଯୂଯଂ ୱା ଥ କି ୁ ନାପ୍ନୁ ଥ, ଯୂଯଂ ନରହତ୍ୟାମ୍ ଈଷର୍ ୍ୟା କୁରୁ ଥ
କି ୁ କୃତାଥର୍ ା ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ଥ, ଯୂଯଂ ଯୁଧ୍ୟଥ ରଣଂ କୁରୁ ଥ ଚ
କି ପ୍ର ା ାି ଥ, ଯେତା େହେତାଃ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ ନ କୁରୁ ଥ|

Ⅲ ଯୂଯଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯେ କି ୁ ନ ଲଭେ ଯେତା େହେତାଃ
ସୁଖେଭାେଗଷୁ ୱ୍ୟଯାଥର୍ ଂ କୁ ପ୍ର ାଥର୍ ଯେ |
Ⅳ େହ ୱ୍ୟଭିଚାରିେଣା ୱ୍ୟଭିଚାରିଣ୍ୟ , ସଂସାରସ୍ୟ ଯତ୍ େମୖତ୍ର ୍ୟଂ

ତଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ଶାତ୍ର ୱମିତି ଯୂଯଂ କିଂ ନ ଜାନୀଥ? ଅତ ଏୱ ଯଃ
କି ତ୍ ସଂସାରସ୍ୟ ମିତ୍ର ଂ ଭୱିତୁ ମ୍ ଅଭିଲଷତି ସ ଏେୱ ରସ୍ୟ ଶତ
ଭର୍ ୱତି|

Ⅴ ଯୂଯଂ କିଂ ମନ୍ୟେ ? ଶା ସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ କିଂ ଫଲହୀନଂ ଭେୱତ୍?
ଅ ଦ ୱର୍ ାସୀ ଯ ଆ ା ସ ୱା କିମ୍ ଈଷର୍ ୍ୟାଥର୍ ଂ େପ୍ର ମ କେରାତି?

Ⅵ ତ ହି କି ୁ ସ ପ୍ର ତୁ ଲଂ ୱରଂ ୱିତରତି ତ ାଦ୍ ଉ ମାେ
ଯଥା,ଆ ାଭିମାନେଲାକାନାଂ ୱିପେକ୍ଷା ଭୱତୀ ରଃ| କି ୁ େତେନୖୱ
ନେମ୍ର ଭ୍ୟଃ ପ୍ର ସାଦାଦ୍ ଦୀଯେତ ୱରଃ||

Ⅶ ଅତଏୱ ଯୂଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ୱଶ୍ୟା ଭୱତ ଶଯତାନଂ ସଂରୁ
େତନ ସ ଯୁଷ୍ମ ଃ ପଲାଯିଷ୍ୟେତ|

Ⅷ ଈ ରସ୍ୟ ସମୀପୱ େନା ଭୱତ େତନ ସ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ସମୀପୱ ର୍ ୀ ଭୱିଷ୍ୟତି| େହ ପାପିନଃ, ଯୂଯଂ କରାନ୍ ପରି ୁରୁ ଂ|
େହ ି ମେନାେଲାକାଃ, ଯୂଯଂ ା ଃକରଣାନି ଶୁଚୀନି କୁରୁ ଂ|

Ⅸ ଯୂଯମ୍ ଉି ଜ ଂ େଶାଚତ ୱିଲପତ ଚ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ହାସଃ
େଶାକାଯ,ଆନ କାତରତାେଯୖ ପରିୱେ ର୍ ତାଂ|

Ⅹପ୍ର େଭାଃ ସମକ୍ଷଂ ନମ୍ର ା ଭୱତତ ାତ୍ ସ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଉ ୀକରିଷ୍ୟତି|
Ⅺ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯଂ ପର ରଂ ମା ଦୂଷଯତ| ଯଃ କି ଦ୍

ଭ୍ର ାତରଂ ଦୂଷଯତି ଭ୍ର ାତୁ ୱ ଚାର କେରାତି ସ ୱ୍ୟୱ ାଂ ଦୂଷଯତି
ୱ୍ୟୱ ାଯା ୱିଚାରଂ କେରାତି| ଂ ଯଦି ୱ୍ୟୱ ାଯା ୱିଚାରଂ
କେରାଷି ତହ ୱ୍ୟୱ ାପାଲଯିତା ନ ଭୱସି କି ୁ ୱିଚାରଯିତା
ଭୱସି |
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Ⅻ ଅି ତୀେଯା ୱ୍ୟୱ ାପେକା ୱିଚାରଯିତା ଚ ସ ଏୱାେ େଯା
ରକି୍ଷତୁ ଂ ନାଶଯିତୁ ପାରଯତି| କି ୁ କ ୍ଵଂ ଯତ୍ ପରସ୍ୟ ୱିଚାରଂ
କେରାଷି?

ⅩⅢ ଅଦ୍ୟ େ ା ୱା ୱଯମ୍ ଅମୁକନଗରଂ ଗ ା ତତ୍ର ୱଷର୍ େମକଂ
ଯାପଯେ ା ୱାଣିଜ୍ୟଂ କରିଷ୍ୟାମଃ ଲାଭଂ ପ୍ର ା ୍ୟାମେ ତି କଥାଂ
ଭାଷମାଣା ଯୂଯମ୍ ଇଦାନୀଂ ଶୃଣୁତ|

ⅩⅣ ଃ କିଂ ଘଟିଷ୍ୟେତ ତଦ୍ ଯୂଯଂ ନ ଜାନୀଥ ଯେତା ଜୀୱନଂ
େୱାଭେୱତ୍କୀଦୃକ୍ ତୁ ବା ରୂ ପକଂ,କ୍ଷଣମାତ୍ର ଂ ଭେୱଦ୍ ଦୃଶ୍ୟଂ
ଲୁପ୍ୟେତ ଚ ତତଃ ପରଂ|

ⅩⅤ ତଦନୁ ୍ଵା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଇଦଂ କଥନୀଯଂ ପ୍ର େଭାରି ାେତା ୱଯଂ
ଯଦି ଜୀୱାମ େହର୍ ୍ୟତତ୍ କ ର୍ ତତ୍ କ ର୍ ୱା କରିଷ୍ୟାମ ଇତି|

ⅩⅥ କିି ଦାନୀଂ ଯୂଯଂଗୱର୍ ୍ଵ ୱାେକୖ୍ୟଃଶ୍ଲ ାଘନଂ କୁରୁ େ ତାଦୃଶଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ
ଶ୍ଲ ାଘନଂ କିୁ ତେମୱ|

ⅩⅦଅେତା ଯଃ କି ତ୍ ସ ର୍ କ ର୍ ଂ ୱିଦି ା ତ କେରାତି ତସ୍ୟ
ପାପଂ ଜାଯେତ|

Ⅴ
Ⅰ େହ ଧନୱ ଃ, ଯୂଯମ୍ ଇଦାନୀଂ ଶୃଣୁତ

ଯୁଷ୍ମ ାଭିରାଗମିଷ୍ୟେ ୍ଲଶେହେତାଃ କ୍ର ୍ୟତାଂ ୱିଲପ୍ୟତା |
Ⅱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦ୍ର ୱିଣଂ ଜୀଣର୍ ଂ କୀଟଭୁ ାଃ ସୁେଚଲକାଃ|
Ⅲକନକଂ ରଜତ ାପି ୱିକୃତିଂ ପ୍ର ଗମିଷ୍ୟତି, ତ ଲ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ

ପାପଂ ପ୍ର ମାଣଯିଷ୍ୟତି, ହୁ ତାଶୱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପିଶିତଂ ଖାଦଯିଷ୍ୟତି|
ଇ ମ୍ ଅି ମଘେସ୍ର ଷୁ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସି ତଂ ଧନଂ|

Ⅳ ପଶ୍ୟତ େଯୖଃ କୃଷୀୱେଲୖ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାକଂ ଶସ୍ୟାନି ଛି ାନି େତେଭ୍ୟା
ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ଦ୍ େୱତନଂ ଛି ଂ ତଦ୍ ଉେ ୖ ର୍ ନିଂ କେରାତି େତଷାଂ
ଶସ୍ୟେ ଦକାନାମ୍ ଆ ର୍ ରାୱଃ େସନାପେତଃ ପରେମ ରସ୍ୟ
କଣର୍ କୁହରଂ ପ୍ର ୱି ଃ|

Ⅴ ଯୂଯଂ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ସୁଖେଭାଗଂ କାମୁକତା ାରିତୱ ଃ,
ମହାେଭାଜସ୍ୟ ଦିନ ଇୱ ନିଜା ଃକରଣାନି ପରିତପ ତୱ |
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Ⅵ ଅପର ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଧର୍ ା କସ୍ୟ ଦ ାଜ୍ଞା ହତ୍ୟା ଚାକାରି ତଥାପି
ସ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନ ପ୍ର ତିରୁ ୱାନ୍|

Ⅶ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯଂ ପ୍ର େଭାରାଗମନଂ ଯାୱଦ୍
େଧୖୟର୍ ୍ୟମାଲ ଂ| ପଶ୍ୟତ କୃଷିୱେଲା ଭୂ େମ ବର୍ ହୁ ମୂଲ୍ୟଂ ଫଲଂ
ପ୍ର ତୀକ୍ଷମାେଣା ଯାୱତ୍ ପ୍ର ଥମମ୍ ଅି ମ ୱୃି ଜଲଂ ନ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି
ତାୱଦ୍ େଧୖୟର୍ ୍ୟମ୍ ଆଲ େତ|

Ⅷ ଯୂଯମପି େଧୖୟର୍ ୍ୟମାଲ ୍ୟ ା ଃକରଣାନି ି ରୀକୁରୁ ତ, ଯତଃ
ପ୍ର େଭାରୁ ପି ତିଃ ସମୀପୱ ନ୍ୟଭୱତ୍|

Ⅸ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯଂ ଯଦ୍ ଦ ୍ୟା ନ ଭେୱତ ତଦଥର୍ ଂ ପର ରଂ
ନ ଗ୍ଲ ାଯତ, ପଶ୍ୟତ ୱିଚାରଯିତା ାରସମୀେପ ତି ତି|

Ⅹ େହ ମମ ଭ୍ର ାତରଃ, େଯ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଃ ପ୍ର େଭା ନର୍ ାମ୍ନ ା
ଭାଷିତୱ ାନ୍ ଯୂଯଂ ଦୁଃଖସହନସ୍ୟ େଧୖୟର୍ ୍ୟସ୍ୟ ଚ ଦୃ ା ାନ୍
ଜାନୀତ|

Ⅺ ପଶ୍ୟତ େଧୖୟର୍ ୍ୟଶୀଲା ଅ ାଭି ଧର୍ ନ୍ୟା ଉଚ୍ୟେ | ଆଯୂେବା
େଧୖୟର୍ ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରଶ୍ର ାୱି ପ୍ର େଭାଃ ପରିଣାମ ାଦଶ ଯତଃ ପ୍ର ଭୁ
ବର୍ ହୁ କୃପଃ ସକରୁ ଣ ାି |

Ⅻ େହ ଭ୍ର ାତରଃ ୱିେଶଷତ ଇଦଂ ୱଦାମି ଗର୍ ସ୍ୟ ୱା ପୃଥିୱ୍ୟା
ୱାନ୍ୟୱ ୁେନା ନାମ ଗୃହୀ ା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ େକାଽପି ଶପେଥା ନ କି୍ର ଯତାଂ,
କି ୁ ଯଥା ଦ ୍ୟା ନ ଭୱତ ତଦଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ତେଥୖୱ ତ ହି
େଚତିୱାକ୍ୟଂ ଯେଥ ଂ ଭୱତୁ |

ⅩⅢ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କି ଦ୍ ଦୁଃଖୀ ଭୱତି? ସ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କେରାତୁ | କି ଦ୍
ୱାନ ି େତା ଭୱତି? ସ ଗୀତଂ ଗାଯତୁ |

ⅩⅣ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କି ତ୍ ପୀଡିେତା ଽି ? ସ ସମିେତଃ ପ୍ର ାଚୀନାନ୍
ଆ ାତୁ େତ ଚ ପେଭା ନର୍ ାମ୍ନ ା ତଂ େତୖେଲନାଭିଷିଚ୍ୟ ତସ୍ୟ କୃେତ
ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ୁ|

ⅩⅤ ତ ାଦ୍ ୱି ାସଜାତପ୍ର ାଥର୍ ନଯା ସ େରାଗୀ ରକ୍ଷାଂ ଯାସ୍ୟତି
ପ୍ର ଭୁ ତମ୍ ଉ ାପଯିଷ୍ୟତି ଯଦି ଚ କୃତପାେପା ଭେୱତ୍ ତହ ସ
ତଂ କ୍ଷମିଷ୍ୟେତ|
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ⅩⅥ ଯୂଯଂ ପର ରମ୍ ଅପରାଧାନ୍ ଅ ୀକୁରୁ ମ୍
ଆେରାଗ୍ୟପ୍ର ା ୍ୟଥର୍ ୈ କଜେନା ଽନ୍ୟସ୍ୟ କୃେତ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କେରାତୁ
ଧା କସ୍ୟ ସଯ ା ପ୍ର ାଥର୍ ନା ବହୁ ଶି ୱିଶି ା ଭୱତି|

ⅩⅦ ଯ ଏଲିେଯା ୱଯମିୱ ସୁଖଦୁଃଖେଭାଗୀ ମ ର୍ ୍ୟ ଆସୀତ୍
ସ ପ୍ର ାଥର୍ ନଯାନାୱୃି ଂ ଯାଚିତୱାନ୍ େତନ େଦେଶ ସା ର୍ ୱ ରତ୍ର ଯଂ
ଯାୱଦ୍ ୱୃି ନର୍ ବଭୂ ୱ|

ⅩⅧ ପ ାତ୍ େତନ ପୁନଃ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଯାଂ କୃତାଯାମ୍
ଆକାଶେ ାଯାନ୍ୟୱଷର୍ ୀତ୍ ପୃଥିୱୀ ଚ ଫଲାନି ପ୍ର ାେରାହଯତ୍|

ⅩⅨ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କି ଂି ତ୍ ସତ୍ୟମତାଦ୍ ଭ୍ର େ ଯଦି
କି ତ୍ ତଂ ପରାୱ ର୍ ଯତି

ⅩⅩ ତହ େଯା ଜନଃ ପାପିନଂ ୱିପଥଭ୍ର ମଣାତ୍ ପରାୱ ର୍ ଯତି
ସ ତସ୍ୟା ାନଂ ମୃତୁ ୍ୟତ ଉ ରିଷ୍ୟତି ବହୁ ପାପାନ୍ୟାୱରିଷ୍ୟତି େଚତି
ଜାନାତୁ |
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