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େଯାହନଲିଖିତଃ ସୁସଂୱାଦଃ

Ⅰଆେଦୗୱାଦଆସୀତ୍ ସଚୱାଦଈ େରଣସାଧର୍ ମାସୀତ୍ ସୱାଦଃ
ଯମୀ ର ଏୱ|
Ⅱସ ଆଦାୱୀ େରଣ ସହାସୀତ୍|
Ⅲ େତନ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱ ୁ ସସୃେଜ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ସୃ ୱ ୁଷୁ କିମପି ୱ ୁ

େତନାସୃ ଂ ନାି |
Ⅳସ ଜୀୱନସ୍ୟାକାରଃ, ତ ଜୀୱନଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ େଜ୍ୟାତିଃ
Ⅴତେ ୍ୟାତିର କାେର ପ୍ର ଚକାେଶ କି କାର ଜଗ୍ର ାହ|
Ⅵ େଯାହନ୍ ନାମକ ଏେକା ମନୁଜ ଈ େରଣ େପ୍ର ଷଯା େକ୍ର |
Ⅶତ ାରା ଯଥା ସେୱର୍ ୍ଵ ୱି ସି ତଦଥର୍ ଂ ସ ତେ ୍ୟାତିଷି ପ୍ର ମାଣଂ

ଦାତୁ ଂ ସାକି୍ଷ ରୂ େପା ଭୂ ାଗମତ୍,
Ⅷ ସ ଯଂ ତେ ୍ୟାତି ନର୍ କି ୁ ତେ ୍ୟାତିଷି ପ୍ର ମାଣଂ

ଦାତୁ ମାଗମତ୍|
Ⅸ ଜଗତ୍ୟାଗତ୍ୟ ଯଃ ସୱର୍ ୍ଵ ମନୁେଜେଭ୍ୟା ଦୀି ଂ ଦଦାତି ତେଦୱ

ସତ୍ୟେଜ୍ୟାତିଃ|
Ⅹ ସ ଯ ଗଦସୃଜତ୍ ତନ୍ମ ଦ୍ୟ ଏୱ ସ ଆସୀତ୍ କି ୁ ଜଗେତା

େଲାକା ଂ ନାଜାନନ୍|
Ⅺ ନିଜାଧିକାରଂ ସ ଆଗ ତ୍ କି ୁ ପ୍ର ଜା ଂ ନାଗୃ ନ୍|
Ⅻ ତଥାପି େଯ େଯ ତମଗୃ ନ୍ ଅଥର୍ ାତ୍ ତସ୍ୟ ନାମି୍ନ ୱ୍ୟ ସନ୍

େତଭ୍ୟ ଈ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ା ଭୱିତୁ ମ୍ ଅଧିକାରମ୍ ଅଦଦାତ୍|
ⅩⅢ େତଷାଂ ଜନିଃ େଶାଣିତା ଶାରୀରିକାଭିଲାଷା

ମାନୱାନାମି ାେତା ନ କି ୀ ରାଦଭୱତ୍|
ⅩⅣ ସ ୱାେଦା ମନୁଷ୍ୟରୂ େପଣାୱତୀୟର୍ ୍ୟ ସତ୍ୟତାନୁଗ୍ର ହାଭ୍ୟାଂ

ପରିପୂଣର୍ ଃ ସନ୍ ସାଧର୍ ମ୍ ଅ ାଭି ନର୍ ୍ୟୱସତ୍ ତତଃ ପିତୁ ରି ତୀଯପୁତ୍ର ସ୍ୟ
େଯାେଗ୍ୟା େଯା ମହିମା ତଂ ମହିମାନଂ ତସ୍ୟାପଶ୍ୟାମ|
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ⅩⅤ ତେତା େଯାହନପି ପ୍ର ଚାୟର୍ ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟମିଦଂ ଦ ୱାନ୍ େଯା ମମ
ପ ାଦ୍ ଆଗମିଷ୍ୟତି ସ ମେ ା ଗୁରୁ ତରଃ; ଯେତା ମ ୂ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ସ
ୱିଦ୍ୟମାନ ଆସୀତ୍; ଯଦଥର୍ ମ୍ ଅହଂ ସାକ୍ଷ୍ୟମିଦମ୍ ଅଦାଂ ସ ଏଷଃ|

ⅩⅥ ଅପର ତସ୍ୟ ପୂଣର୍ ତାଯା ୱଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ କ୍ର ମଶଃ
କ୍ର ମେଶାନୁଗ୍ର ହଂ ପ୍ର ା ାଃ|

ⅩⅦ ମୂସା ାରା ୱ୍ୟୱ ା ଦ ା କି ନୁଗ୍ର ହଃ ସତ୍ୟ
ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ାରା ସମୁପାତି ତାଂ|

ⅩⅧ େକାପି ମନୁଜ ଈ ରଂ କଦାପି ନାପଶ୍ୟତ୍ କି ୁ ପିତୁ ଃ
େକ୍ର ାଡେ ାଽ ି ତୀଯଃ ପୁତ୍ର ଂ ପ୍ର କାଶଯତ୍|

ⅩⅨ ଂ କଃ? ଇତି ୱାକ୍ୟଂ େପ୍ର ୁଂ ଯଦା ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା
ଯାଜକାନ୍ େଲୱିେଲାକାଂ ଯିରୂ ଶାଲେମା େଯାହନଃ ସମୀେପ
େପ୍ର ଷଯାମାସୁଃ,

ⅩⅩ ତଦା ସ ୀକୃତୱାନ୍ ନାପ ୂତୱାନ୍ ନାହମ୍ ଅଭିଷି
ଇତ୍ୟ ୀକୃତୱାନ୍|

ⅩⅪ ତଦା େତଽପୃ ନ୍ ତହ େକା ଭୱାନ୍? କିଂ ଏଲିଯଃ?
େସାୱଦତ୍ ନ; ତତେ ଽପୃ ନ୍ ତହ ଭୱାନ୍ ସ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ?
େସାୱଦତ୍ ନାହଂ ସଃ|

ⅩⅫତଦା େତଽପୃ ନ୍ ତହ ଭୱାନ୍ କଃ? ୱଯଂ ଗ ା େପ୍ର ରକାନ୍
ଯି କିଂ ୱକ୍ଷ୍ୟାମଃ? ି ନ୍ କିଂ ୱଦସି ?
ⅩⅩⅢତଦା େସାୱଦତ୍|ପରେମଶସ୍ୟ ପ ାନଂ ପରି ୁରୁ ତ ସୱର୍ ୍ଵ ତଃ|

ଇତୀଦଂ ପ୍ର ା େର ୱାକ୍ୟଂ ୱଦତଃ କସ୍ୟଚିଦ୍ର ୱଃ| କଥାମିମାଂ ଯି ନ୍
ଯିଶଯିେଯା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ଲିଖିତୱାନ୍ େସାହମ୍|

ⅩⅩⅣ େଯ େପ୍ର ଷିତାେ ଫିରୂ ଶିେଲାକାଃ|
ⅩⅩⅤ ତଦା େତଽପୃ ନ୍ ଯଦି ନାଭିଷିେ ାସି ଏଲିେଯାସି ନ ସ

ଭୱିଷ୍ୟ ାଦ୍ୟପି ନାସି ଚ, ତହ େଲାକାନ୍ ମ ଯସି କୁତଃ?
ⅩⅩⅥ ତେତା େଯାହନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚତ୍, େତାେଯଽହଂ ମ ଯାମୀତି

ସତ୍ୟଂ କି ୁ ଯଂ ଯୂଯଂ ନଜାନୀଥତାଦୃଶ ଏେକା ଜେନା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମଧ୍ୟ
ଉପତି ତି|

ⅩⅩⅦ ସ ମ ାଦ୍ ଆଗେତାପି ମ ୂ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱ ର୍ ମାନ ଆସୀତ୍ ତସ୍ୟ
ପାଦୁକାବ ନଂ େମାଚଯିତୁ ମପି ନାହଂ େଯାେଗ୍ୟାି |
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ⅩⅩⅧ ଯ ର୍ ନନଦ୍ୟାଃ ପାର େବୖଥବାରାଯାଂ ଯି ନ୍ସ ୍ଥାେନ
େଯାହନମ ଯତ୍ ତି ନ ାେନ ସୱର୍ ୍ଵ େମତଦ୍ ଅଘଟତ|

ⅩⅩⅨ ପେରଽହନି େଯାହନ୍ ନିକଟମାଗ ଂ ଯିଶୁଂ ୱିେଲାକ୍ୟ
ପ୍ର ାେୱାଚତ୍ ଜଗତଃ ପାପେମାଚକମ୍ ଈ ରସ୍ୟ େମଷଶାୱକଂ
ପଶ୍ୟତ|

ⅩⅩⅩ େଯା ମମ ପ ାଦାଗମିଷ୍ୟତି ସ ମେ ା ଗୁରୁ ତରଃ, ଯେତା
େହେତାମର୍ ୂ ୱର୍ ୍ଵ ଂ େସାଽୱ ର୍ ତ ଯି ହଂ କଥାମିମାଂ କଥିତୱାନ୍ ସ
ଏୱାଯଂ|

ⅩⅩⅪଅପରଂ ନାହେମନଂ ପ୍ର ତ୍ୟଭିଜ୍ଞାତୱାନ୍ କି ୁ ଇସ୍ର ାେଯେ ାକା
ଏନଂ ଯଥା ପରିଚିନ୍ଵ ି ତଦଭିପ୍ର ାେଯଣାହଂ ଜେଲ ମ ଯିତୁ ମାଗ ମ୍|

ⅩⅩⅫ ପୁନ େଯାହନପରେମକଂ ପ୍ର ମାଣଂ ଦ ା କଥିତୱାନ୍
ୱିହାଯସଃ କେପାତୱଦ୍ ଅୱତର ମା ାନମ୍ ଅେସ୍ୟାପୟର୍ ୍ୟୱତି ଂ
ଚ ଦୃ ୱାନହମ୍|

ⅩⅩⅩⅢ ନାହେମନଂ ପ୍ର ତ୍ୟଭିଜ୍ଞାତୱାନ୍ ଇତି ସତ୍ୟଂ କି ୁ େଯା
ଜେଲ ମ ଯିତୁ ଂ ମାଂ େପୖ୍ର ରଯତ୍ ସ ଏେୱମାଂ କଥାମକଥଯତ୍
ଯେସ୍ୟାପୟର୍ ୍ୟା ାନମ୍ ଅୱତର ମ୍ ଅୱତି ଦ୍ର କ୍ଷଯସି ସଏୱ
ପୱିେତ୍ର ଆ ନି ମ ଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅣ ଅୱ ି ରୀକ୍ଷ୍ୟାଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ତନଯ ଇତି ପ୍ର ମାଣଂ
ଦଦାମି|

ⅩⅩⅩⅤପେରଽହନି େଯାହନ୍ ାଭ୍ୟାଂ ଶିଷ୍ୟାଭ୍ୟାଂ ସାେ ର୍ ଂ ତି ନ୍
ⅩⅩⅩⅥ ଯିଶୁଂ ଗ ଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ଗଦିତୱାନ୍, ଈ ରସ୍ୟ

େମଷଶାୱକଂ ପଶ୍ୟତଂ|
ⅩⅩⅩⅦଇମାଂ କଥାଂ ଶ ା େ ୗ ଶିେଷ୍ୟୗ ଯୀେଶାଃ ପ ାଦ୍ଈଯତୁ ଃ|
ⅩⅩⅩⅧତେତା ଯୀଶୁଃ ପରାୱୃତ୍ୟ େତୗ ପ ାଦ୍ ଆଗ େ ୗ ଦୃ ୍ଵା

ପୃ ୱାନ୍ ଯୁୱାଂ କିଂ ଗେୱଶଯଥଃ? ତାୱପୃ ତାଂ େହ ରି ଅଥର୍ ାତ୍
େହ ଗୁେରା ଭୱାନ୍ କୁତ୍ର ତି ତି?

ⅩⅩⅩⅨ ତତଃ େସାୱାଦିତ୍ ଏତ୍ୟ ପଶ୍ୟତଂ| ତେତା ଦିୱସସ୍ୟ
ତୃ ତୀଯପ୍ର ହରସ୍ୟ ଗତ ାତ୍ େତୗ ତି ନଂ ତସ୍ୟ ସେ ଽ ାତାଂ|

ⅩⅬ େଯୗ େ ୗ େଯାହେନା ୱାକ୍ୟଂ ଶ ା ଯିେଶାଃ ପ ାଦ୍ ଆଗମତାଂ
ତେଯାଃ ଶିେମାନି୍ପ ତରସ୍ୟ ଭ୍ର ାତା ଆ ି ଯଃ
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ⅩⅬⅠ ସ ଇ ା ପ୍ର ଥମଂ ନିଜେସାଦରଂ ଶିେମାନଂ ସାକ୍ଷା ାପ୍ୟ
କଥିତୱାନ୍ ୱଯଂ ଖ୍ର ୀ ମ୍ ଅଥର୍ ାତ୍ ଅଭିଷି ପୁରୁ ଷଂ ସାକ୍ଷା ୃ ତୱ ଃ|

ⅩⅬⅡ ପ ାତ୍ ସ ତଂ ଯିେଶାଃ ସମୀପମ୍ ଆନଯତ୍| ତଦା ଯୀଶୁ ଂ
ଦୃ ୍ଵାୱଦତ୍ ଂ ଯୂନସଃ ପୁତ୍ର ଃ ଶିେମାନ୍ କି ୁ ାମେଧଯଂ େକୖଫାଃ
ୱା ପିତରଃ ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର େରା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅬⅢ ପେରଽହନି ଯୀେଶୗ ଗାଲୀଲଂ ଗ ୁଂ ନିି ତେଚତସି ସତି
ଫିଲିପନାମାନଂ ଜନଂ ସାକ୍ଷା ାପ୍ୟାେୱାଚତ୍ ମମ ପ ାଦ୍ ଆଗ |

ⅩⅬⅣ େବୖେ ୖ ଦାନାମି୍ନ ଯି ନ୍ ଗ୍ର ାେମ ପିତରା ି ଯେଯାୱର୍ ାସ ଆସୀତ୍
ତି ନ୍ ଗ୍ର ାେମ ତସ୍ୟ ଫିଲିପସ୍ୟ ୱସତିରାସୀତ୍|

ⅩⅬⅤ ପ ାତ୍ ଫିଲିେପା ନିଥେନଲଂ ସାକ୍ଷା ାପ୍ୟାୱଦତ୍ ମୂସା
ୱ୍ୟୱ ା ଗ୍ର େ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ଗ୍ର େ ଷୁ ଚ ଯସ୍ୟାଖ୍ୟାନଂ
ଲିଖିତମାେ ତଂ ଯୂଷଫଃ ପୁତ୍ର ଂ ନାସରତୀଯଂ ଯୀଶୁଂ ସାକ୍ଷାଦ୍
ଅକାଷର୍ ୍ମ ୱଯଂ|

ⅩⅬⅥତଦା ନିଥେନଲ୍ କଥିତୱାନ୍ ନାସର ଗରାତ କିଂ କି ଦୁ ମ
ଉ ୁଂ ଶେକ୍ନ ାତି? ତତଃ ଫିଲିେପା ଽେୱାଚତ୍ ଏତ୍ୟ ପଶ୍ୟ|

ⅩⅬⅦ ଅପର ଯୀଶୁଃ ସ୍ୟ ସମୀପଂ ତମ୍ ଆଗ ଂ ଦୃ ୍ଵା
ୱ୍ୟାହୃ ତୱାନ୍, ପଶ୍ୟାଯଂ ନି ପଟଃ ସତ୍ୟ ଇସ୍ର ାେଯେ ାକଃ|

ⅩⅬⅧ ତତଃ େସାୱଦଦ୍, ଭୱାନ୍ ମାଂ କଥଂ ପ୍ର ତ୍ୟଭିଜାନାତି?
ଯୀଶୁରୱାଦୀତ୍ ଫିଲିପସ୍ୟ ଆ ାନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯଦା ମୁଡୁ ରସ୍ୟ
ତେରାମର୍ୂ େଲଽ ା ଦା ାମଦଶର୍ ମ୍|

ⅩⅬⅨ ନିଥେନଲ୍ ଅଚକଥତ୍, େହ ଗୁେରା ଭୱାନ୍ ନିତା ମ୍
ଈ ରସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ାସି , ଭୱାନ୍ ଇସ୍ର ାେଯଲ୍ଵ ଂଶସ୍ୟ ରାଜା|

Ⅼ ତେତା ଯୀଶୁ ୱର୍ ୍ୟାହରତ୍, ାମୁଡୁ ରସ୍ୟ ପାଦପସ୍ୟ
ମୂେଲ ଦୃ ୱାନାହଂ ମେମୖତ ା ାକ୍ୟାତ୍ କିଂ ଂ ୱ୍ୟ ସୀଃ?
ଏତ ାଦପ୍ୟା ୟର୍ ୍ୟାଣି କାୟର୍ ୍ୟାଣି ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟସି |

ⅬⅠ ଅନ୍ୟ ାୱାଦୀଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, ଇତଃ ପରଂ
େମାଚିେତ େମଘ ାେର ତ ାନ୍ମ ନୁଜସୂନୁନା ଈ ରସ୍ୟ ଦୂତଗଣମ୍
ଅୱେରାହ ମାେରାହ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ|
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Ⅱ
Ⅰ ଅନ ରଂ ତତୀଯଦିୱେସ ଗାଲୀଲ୍ ପ୍ର େଦଶିେଯ କା ାନାମି୍ନ

ନଗେର ୱିୱାହ ଆସୀତ୍ ତତ୍ର ଚ ଯୀେଶାମର୍ ାତା ତି ତ୍|
Ⅱତୈ ୱିୱାହାଯ ଯୀଶୁ ସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ନିମି ତା ଆସନ୍|
Ⅲ ତଦନ ରଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସସ୍ୟ ନୂ୍ୟନ ାଦ୍ ଯୀେଶାମର୍ ାତା ତମୱଦତ୍

ଏେତଷାଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରେସା ନାି |
Ⅳ ତଦା ସ ତାମେୱାଚତ୍ େହ ନାରି ମଯା ସହ ତୱ କିଂ କାୟର୍ ୍ୟଂ?

ମମ ସମଯ ଇଦାନୀଂ େନାପତି ତି|
Ⅴ ତତ ସ୍ୟ ମାତା ଦାସାନେୱାଚଦ୍ ଅଯଂ ଯଦ୍ ୱଦତି ତେଦୱ

କୁରୁ ତ|
Ⅵତି ନ୍ ାେନ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ଶୁଚି କରଣୱ୍ୟୱହାରାନୁସାେରଣାଢେକୖକଜଲଧରାଣି

ପାଷାଣମଯାନି ଷଡ୍ଵୃ ହ ାତ୍ର ାଣିଆସନ୍|
Ⅶ ତଦା ଯୀଶୁ ାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ କଲଶାନ୍ ଜେଲୖଃ ପୂରଯିତୁ ଂ

ତାନାଜ୍ଞାପଯତ୍, ତତେ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ କୁ ାନାକଣର୍ ଂ ଜେଲୖଃ
ପୟର୍ ୍ୟପୂରଯନ୍|

Ⅷ ଅଥ େତଭ୍ୟଃ କିି ଦୁ ାୟର୍ ୍ୟ େଭାଜ୍ୟାଧିପାେତଃସମୀପଂ
େନତୁ ଂ ସ ତାନାଦିଶତ୍, େତ ତଦନଯନ୍|

Ⅸଅପର ତ ଲଂକଥଂଦ୍ର ାକ୍ଷାରେସାଽଭୱତ୍ତ ଲୱାହକାଦାସା
ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଶ ାଃ କି ୁ ତେ ାଜ୍ୟାଧିେପା ଜ୍ଞାତୁ ଂ ନାଶେକ୍ନ ାତ୍ ତଦୱଲିହ୍ୟ
ୱରଂ ସଂେ ାଦ୍ୟାୱଦତ,

Ⅹ େଲାକାଃ ପ୍ର ଥମଂ ଉ ମଦ୍ର ାକ୍ଷାରସଂ ଦଦତି ତଷୁ ଯେଥ ଂ
ପିତୱ ୁ ତ ା କିି ଦନୁ ମ ଦଦତି କି ୁ ମିଦାନୀଂ ଯାୱତ୍
ଉ ମଦ୍ର ାକ୍ଷାରସଂ ାପଯସି |

Ⅺ ଇ ଂ ଯୀଶୁଗର୍ ାଲୀଲପ୍ର େଦେଶ ଆ ୟର୍ ୍ୟକା ର୍ ପ୍ର ାର
ନିଜମହିମାନଂ ପ୍ର ାକାଶଯତ୍ ତତଃ ଶିଷ୍ୟା ି ନ୍ ୱ୍ୟ ସନ୍|

Ⅻ ତତଃ ପରମ୍ ସ ନିଜମାତଭ୍ର ାତସି୍ଶ େଷୖ୍ୟଃ ସା ର୍ ୍ ଂ କଫନର୍ ାହୂ ମମ୍
ଆଗମତ୍ କି ୁ ତତ୍ର ବହୂ ଦିନାନି ଆତି ତ୍|

ⅩⅢ ତଦନ ରଂ ଯିହୂ ଦିଯାନାଂ ନି ାେରା େୱ ନିକଟମାଗେତ
ଯୀଶୁ ୟ ରୂ ଶାଲମ୍ ନଗରମ୍ ଆଗ ତ୍|
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ⅩⅣ ତେତା ମ ି ରସ୍ୟ ମେଧ୍ୟ େଗାେମଷପାରାୱତୱିକ୍ର ଯିେଣା
ୱାଣିଜେ ୍ଚ ାପୱି ାନ୍ ୱିେଲାକ୍ୟ

ⅩⅤ ର ୁଭିଃ କଶାଂ ନି ର୍ ାଯ ସୱର୍ ୍ଵ େଗାେମଷାଦିଭିଃ ସା ର୍ ଂ ତାନ୍
ମ ି ରାଦ୍ ଦୂରୀକୃତୱାନ୍|

ⅩⅥ ୱଣିଜାଂ ମୁଦ୍ର ାଦି ୱିକୀୟର୍ ୍ୟ ଆସନାନି ନୂ୍ୟ ୀକୃତ୍ୟ
ପାରାୱତୱିକ୍ର ଯିେଭ୍ୟାଽକଥଯଦ୍ ଅ ାତ୍ ାନାତ୍ ସୱର୍ ାେଣ୍ୟତାନି
ନଯତ, ମମ ପିତୁ ଗୃହଂ ୱାଣିଜ୍ୟଗୃହଂ ମା କା ର୍ |

ⅩⅦ ତ ାତ୍ ତନ୍ମ ି ରାଥର୍ ଉେଦ୍ୟାେଗା ଯ ୁ ସ ଗ୍ର ସତୀୱ ମାମ୍|
ଇମାଂ ଶା ୀଯଲିପିଂ ଶିଷ୍ୟାଃସମ ରନ୍|

ⅩⅧ ତତଃ ପରମ୍ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ଯୀଷିମୱଦନ୍
ତୱମିଦୃଶକ ର୍ କରଣାତ୍ କିଂ ଚି ମ ାନ୍ ଦଶର୍ ଯସି ?

ⅩⅨ ତେତା ଯୀଶୁ ାନେୱାଚଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିେର ତି ନ୍ ମ ି େର
ନାଶିେତ ଦିନତ୍ର ଯମେଧ୍ୟଽହଂ ତଦ୍ ଉ ାପଯିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅩ ତଦା ଯିହୂ ଦିଯା ୱ୍ୟାହାଷର୍ୁ ଃ, ଏତସ୍ୟ ମ ି ରସ ନି ର୍ ାେଣନ
ଷଟ୍ଚ ାରିଂଶଦ୍ ୱ ରା ଗତାଃ, ଂ କିଂ ଦିନତ୍ର ଯମେଧ୍ୟ ତଦ୍
ଉ ାପଯିଷ୍ୟସି ?

ⅩⅪ କି ୁ ସ ନିଜେଦହରୂ ପମ ି େର କଥାମିମାଂ କଥିତୱାନ୍|
ⅩⅫ ସ ଯେଦତାଦୃଶଂ ଗଦିତୱାନ୍ ତି ଷ୍ୟାଃ ଶ୍ମ ଶାନାତ୍

ତଦୀେଯା ାେନ ସତି ୃ ା ଧ ର୍ ଗ୍ର େ ଯୀଶୁେନା କଥାଯାଂ ଚ
ୱ୍ୟ ସି ଷୁଃ|

ⅩⅩⅢ ଅନ ରଂ ନି ାେରା ୱସ୍ୟ େଭାଜ୍ୟସମେଯ ଯିରୂ ଶାଲମ୍
ନଗେର ତ ୁତା ୟର୍ ୍ୟକ ର୍ ାଣି ୱିେଲାକ୍ୟ ବହୁ ଭି ସ୍ୟ ନାମନି
ୱି ସି ତଂ|

ⅩⅩⅣ କି ୁ ସ େତଷାଂ କେରଷୁ ଂ ନ ସମପର୍ ଯତ୍, ଯତଃ ସ
ସୱର୍ ୍ଵ ାନେୱୖତ୍|

ⅩⅩⅤ ସ ମାନେୱଷୁ କସ୍ୟଚିତ୍ ପ୍ର ମାଣଂ ନାେପକ୍ଷତ ଯେତା
ମନୁଜାନାଂ ମେଧ୍ୟ ଯଦ୍ୟଦି ତ ତ୍ େସାଜାନାତ୍|
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Ⅲ
Ⅰ ନିକଦିମନାମା ଯିହୂ ଦୀଯାନାମ୍ ଅଧିପତିଃ ଫିରୂ ଶୀ କ୍ଷଣଦାଯାଂ
Ⅱ ଯୀେଶୗରଭ୍ୟଣର୍ ମ୍ ଆୱ୍ର ଜ୍ୟ ୱ୍ୟାହାଷର୍ ୀତ୍, େହ ଗୁେରା ଭୱାନ୍

ଈ ରାଦ୍ ଆଗତ୍ ଏକ ଉପେଦ ା, ଏତଦ୍ ଅ ାଭିଜ୍ଞର୍ ାଯେତ; ଯେତା
ଭୱତା ଯାନ୍ୟା ୟର୍ ୍ୟକ ର୍ ାଣି କି୍ର ଯେ ପରେମ ରସ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟଂ ୱିନା
େକନାପି ତ ର୍ ାଣି କ ର୍ୁ ଂ ନ ଶକ୍ୟେ |

Ⅲତଦା ଯୀଶୁରୁ ରଂ ଦ ୱାନ୍ ତୱାହଂ ଯଥାଥର୍ ତରଂ ୱ୍ୟାହରାମି
ପୁନଜର୍ ନ୍ମ ନି ନ ସତି େକାପି ମାନୱ ଈ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଂ ଦ୍ର ୁଂ ନ
ଶେକ୍ନ ାତି|

Ⅳ ତେତା ନିକଦୀମଃ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚତ୍ ମନୁେଜା ୱୃେ ା ଭୂ ା କଥଂ
ଜନିଷ୍ୟେତ? ସ କିଂ ପୁନ ମର୍ ାତୃ ଜର୍ ଠରଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ଜନିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି?

Ⅴ ଯୀଶୁରୱାଦୀଦ୍ ଯଥାଥର୍ ତରମ୍ ଅହଂ କଥଯାମି ମନୁେଜ
େତାଯା ଭ୍ୟାଂ ପୁନ ନର୍ ଜାେତ ସ ଈ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଂ ପ୍ର େୱ ୁଂ ନ
ଶେକ୍ନ ାତି|

Ⅵ ମାଂସାଦ୍ ଯତ୍ ଜାଯେତ ତନ୍ ମାଂସେମୱ ତଥା େନା େଯା
ଜାଯେତ ସ ଆେ ୖ ୱ|

Ⅶ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପୁନ ଜର୍ ନିତୱ୍ୟଂ ମେମୖତସ୍ୟାଂ କଥାଯାମ୍ ଆ ୟର୍ ଂ ମା
ମଂ ାଃ|

Ⅷ ସଦାଗତିୟର୍ ାଂ ଦିଶମି ତି ତସ୍ୟାେମୱ ଦିଶି ୱାତି, ଂ ତସ୍ୟ
ନଂ ଶୁେଣାଷି କି ୁ ସ କୁତ ଆଯାତି କୁତ୍ର ଯାତି ୱା କିମପି ନ ଜାନାସି
ତ ାଦ୍ ଆ ନଃ ସକାଶାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ମନୁଜାନାଂ ଜନ୍ମ ଭୱତି|

Ⅸତଦା ନିକଦୀମଃ ପୃ ୱାନ୍ ଏତତ୍ କଥଂ ଭୱିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି?
Ⅹ ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟ ୱାନ୍ ମିସ୍ର ାେଯେଲା ଗୁରୁ ଭର୍ୂ ାପି କିେମତାଂ

କଥାଂ ନ େୱି ?
Ⅺ ତୁ ଭ୍ୟଂ ଯଥାଥର୍ ଂ କଥଯାମି, ୱଯଂ ଯଦ୍ ୱିଦ୍ମ ଦ୍ ୱଚ୍ମ ଃ ଯଂ

ପଶ୍ୟାମ େସୖ୍ୟୱ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦ୍ମ ଃ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାଭିର ାକଂ ସାକି୍ଷ ଂ ନ
ଗୃହ୍ୟେତ|

Ⅻଏତସ୍ୟସଂସାରସ୍ୟକଥାଯାଂ କଥିତାଯାଂ ଯଦି ଯୂଯଂ ନ ୱି ସି ଥ
ତହ ଗର୍ ୀଯାଯାଂ କଥାଯାଂ କଥଂ ୱି ସି ଷ୍ୟଥ?
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ⅩⅢଯଃ େଗର୍ ଽି ଯଂ ଚ ଗର୍ ାଦ୍ ଅୱାେରାହତ୍ ତଂ ମାନୱତନଯଂ
ୱିନା େକାପି ଗର୍ ଂ ନାେରାହତ୍|

ⅩⅣ ଅପର ମୂସା ଯଥା ପ୍ର ା େର ସପର୍ ଂ େପ୍ର ା ାପିତୱାନ୍
ମନୁଷ୍ୟପୁେତ୍ର ାଽପି ତେଥୖେୱା ାପିତୱ୍ୟଃ;

ⅩⅤ ତ ାଦ୍ ଯଃ କି ତ୍ ତି ନ୍ ୱି ସି ଷ୍ୟତି େସାଽୱିନାଶ୍ୟଃ ସନ୍
ଅନ ାଯୁଃ ପ୍ର ା ୍ୟତି|

ⅩⅥ ଈ ର ଇ ଂ ଜଗଦଦଯତ ଯତ୍ ମି ତୀଯଂ ତନଯଂ
ପ୍ର ାଦଦାତ୍ ତେତା ଯଃ କି ତ୍ ତି ନ୍ ୱି ସି ଷ୍ୟତି େସାଽୱିନାଶ୍ୟଃ ସନ୍
ଅନ ାଯୁଃ ପ୍ର ା ୍ୟତି|

ⅩⅦ ଈ େରା ଜଗେତା େଲାକାନ୍ ଦ ଯିତୁ ଂ ପୁତ୍ର ଂ ନ େପ୍ର ଷ୍ୟ
ତାନ୍ ପରିତ୍ର ାତୁ ଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍|

ⅩⅧଅତଏୱ ଯଃ କି ତ୍ ତି ନ୍ ୱି ସି ତି ସ ଦ ାେହର୍ ା ନ ଭୱତି
କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ ତି ନ୍ ନ ୱି ସି ତି ସ ଇଦାନୀେମୱ ଦ ାେହର୍ ା
ଭୱତି,ଯତଃ ସ ଈ ରସ୍ୟା ି ତୀଯପୁତ୍ର ସ୍ୟ ନାମନି ପ୍ର ତ୍ୟଯଂ ନ
କେରାତି|

ⅩⅨ ଜଗେତା ମେଧ୍ୟ େଜ୍ୟାତିଃ ପ୍ର ାକାଶତ କି ୁ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ
କ ର୍ ଣାଂ ଦୃ ାତ୍ େତ େଜ୍ୟାତିେଷାପି ତିମିେର ପ୍ର ୀଯେ ଏତେଦୱ
ଦ ସ୍ୟ କାରଣାଂ ଭୱତି|

ⅩⅩ ଯଃ କୁକ ର୍ କେରାତି ତସ୍ୟାଚାରସ୍ୟ ଦୃ ାତ୍ ସ
େଜ୍ୟାତିରୄ ତୀଯି ା ତି କଟଂ ନାଯାତି;

ⅩⅪ କି ୁ ଯଃ ସ ର୍ କେରାତି ତସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି କ ର୍ ାଣୀ େରଣ
କୃତାନୀତି ସଥା ପ୍ର କାଶେତ ତଦଭିପ୍ର ାେଯଣ ସ େଜ୍ୟାତିଷଃ ସି ଧିମ୍
ଆଯାତି|

ⅩⅫତତଃ ପରମ୍ ଯୀଶୁଃ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସା ର୍ ଂ ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶଂ ଗ ା
ତତ୍ର ି ା ମ ଯିତୁ ମ୍ ଆରଭତ|

ⅩⅩⅢ ତଦା ଶାଲମ୍ ନଗରସ୍ୟ ସମୀପ ାଯିନି ଐନନ୍ ଗ୍ର ାେମ
ବହୁ ତରେତାଯି େତ ତ୍ର େଯାହନ୍ ଅମ ଯତ୍ ତଥା ଚ େଲାକା
ଆଗତ୍ୟ େତନ ମି ତା ଅଭୱନ୍|

ⅩⅩⅣତଦା େଯାହନ୍ କାରାଯାଂ ନ ବ ଃ|
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ⅩⅩⅤ ଅପର ଶାଚକ ର୍ ଣି େଯାହାନଃ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସହ
ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାନାଂ ୱିୱାେଦ ଜାେତ, େତ େଯାହନଃ ସଂି ଧିଂ
ଗ ାକଥଯନ୍,

ⅩⅩⅥ େହ ଗୁେରା ଯ ର୍ ନନଦ୍ୟାଃ ପାେର ଭୱତା ସା ର୍ ଂ ଯ ଆସୀତ୍
ଯି ଂ ଭୱାନ୍ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ପ୍ର ଦଦାତ୍ ପଶ୍ୟତୁ େସାପି ମ ଯତି ସେୱର୍ ୍ଵ
ତସ୍ୟ ସମୀପଂ ଯାି ଚ|

ⅩⅩⅦ ତଦା େଯାହନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚଦ୍ ଈ େରଣ ନ ଦେ େକାପି
ମନୁଜଃ କିମପି ପ୍ର ା ୁଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅩⅧ ଅହଂ ଅଭିଷିେ ା ନ ଭୱାମି କି ୁ ତଦେଗ୍ର େପ୍ର ଷିେତାି
ଯାମିମାଂ କଥାଂ କଥିତୱାନାହଂ ତତ୍ର ଯୂଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ସାକି୍ଷଣଃ |

ⅩⅩⅨ େଯା ଜନଃ କନ୍ୟାଂ ଲଭେତ ସ ଏୱ ୱରଃ କି ୁ ୱରସ୍ୟ
ସି େଧୗ ଦ ାଯମାନଂ ତସ୍ୟ ଯନି୍ମ ତ୍ର ଂ େତନ ୱରସ୍ୟ ଶେ
ଶେତଽତୀୱା ାଦ୍ୟେତ ମମାପି ତ ଦ୍ ଆନ ସି ି ଜର୍ ାତା|

ⅩⅩⅩ େତନ କ୍ର ମେଶା ୱ ତୱ୍ୟଂ କି ୁ ମଯା ହି୍ସ ତୱ୍ୟଂ|
ⅩⅩⅪ ଯ ଊ ର୍ ାଦାଗ ତ୍ ସ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ମୁେଖ୍ୟା ଯ ସଂସାରାଦ୍

ଉଦପଦ୍ୟତ ସ ସାଂସାରିକଃ ସଂସାରୀଯାଂ କଥା କଥଯତି ଯ ୁ
ଗର୍ ାଦାଗ ତ୍ ସ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ମୁଖ୍ୟଃ|
ⅩⅩⅫ ସ ଯଦପଶ୍ୟଦଶୃେଣା ତି େ ୱ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦାତି ତଥାପି

ପ୍ର ାଯଶଃ କି ତ୍ ତସ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ନ ଗୃ ାତି;
ⅩⅩⅩⅢ କି ୁ େଯା ଗୃ ାତି ସ ଈ ରସ୍ୟ ସତ୍ୟୱାଦି ଂ ମୁଦ୍ର ାି ତଂ

କେରାତି|
ⅩⅩⅩⅣଈ େରଣ ଯଃ େପ୍ର ରିତଃ ସଏୱ ଈ ରୀଯକଥାଂ କଥଯତି

ଯତ ଈ ର ଆ ାନଂ ତୈ ଅପରିମିତମ୍ ଅଦଦାତ୍|
ⅩⅩⅩⅤ ପିତା ପୁେତ୍ର େ ହଂ କୃ ା ତସ୍ୟ ହେ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି

ସମପ ତୱାନ୍|
ⅩⅩⅩⅥ ଯଃ କି ତ୍ ପୁେତ୍ର ୱି ସି ତି ସ ଏୱାନ ମ୍ ପରମାଯୁଃ

ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ ପୁେତ୍ର ନ ୱି ସି ତି ସ ପରମାଯୁେଷା ଦଶର୍ ନଂ
ନ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି କି ୀ ରସ୍ୟ େକାପଭାଜନଂ ଭୂ ା ତି ତି|
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Ⅳ
Ⅰଯୀଶୁଃ ଯଂ ନାମ ଯତ୍ େକୱଲଂ ତସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଅମ ଯତ୍ କି ୁ

େଯାହେନାଽଧିକଶିଷ୍ୟାନ୍ ସ କେରାତି ମ ଯତି ଚ,
Ⅱ ଫିରୂ ଶିନ ଇମାଂ ୱା ର୍ ାମଶୃଣ୍ଵ ନ୍ ଇତି ପ୍ର ଭୁ ରୱଗତ୍ୟ
Ⅲ ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶଂ ୱିହାଯ ପୁନ ଗର୍ ାଲୀଲମ୍ ଆଗତ୍|
Ⅳତତଃ େଶାମିେରାଣପ୍ର େଦଶସ୍ୟ ମେଦ୍ୟନ େତନ ଗ େୱ୍ୟ ସତି
Ⅴ ଯାକୂବ୍ ନିଜପୁତ୍ର ାଯ ଯୂଷେଫ ଯାଂ ଭୂ ମିମ୍ ଅଦଦାତ୍

ତ ମୀପ ାଯି େଶାମିେରାଣପ୍ର େଦଶସ୍ୟ ସୁଖାର୍ ନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାତସ୍ୟ
ନଗରସ୍ୟ ସି ଧାୱୁପା ାତ୍|

Ⅵ ତତ୍ର ଯାକୂବଃ ପ୍ର ହିରାସୀତ୍; ତଦା ି ତୀଯଯାମେୱଲାଯାଂ
ଜାତାଯାଂ ସ ମାେଗର୍ ଶ୍ର ମାପ ସ୍ୟ ପ୍ର େହଃ ପାେ ର୍ ଉପାୱିଶତ୍|

Ⅶ ଏତହ କାଚିତ୍ େଶାମିେରାଣୀଯା େଯାଷିତ୍
େତାେଯାେ ାଲନାଥର୍ ମ୍ ତତ୍ର ାଗମତ୍

Ⅷତଦା ଶିଷ୍ୟାଃ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି େକ୍ର ତୁ ଂ ନଗରମ୍ ଅଗ ନ୍|
Ⅸ ଯୀଶୁଃ େଶାମିେରାଣୀଯାଂ ତାଂ େଯାଷିତମ୍ ୱ୍ୟାହାଷର୍ ୀତ୍ ମହ୍ୟଂ

କିି ତ୍ ପାନୀଯଂ ପାତୁ ଂ େଦହି| କି ୁ େଶାମିେରାଣୀେଯୖଃ ସାକଂ
ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ନ ୱ୍ୟୱାହରନ୍ ତ ାେ େତାଃ ସାକଥଯତ୍
େଶାମିେରାଣୀଯା େଯାଷିତଦହଂ ଂ ଯିହୂ ଦୀେଯାସି କଥଂ ମ ଃ
ପାନୀଯଂ ପାତୁ ମ୍ ଇ ସି ?

Ⅹ ତେତା ଯୀଶୁରୱଦଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ଯ ାନଂ ତ ୀଦୃକ୍ ପାନୀଯଂ
ପାତୁ ଂ ମହ୍ୟଂ େଦହି ଯ ଇ ଂ ାଂ ଯାଚେତ ସ ୱା କ ଇତି
େଚଦଜ୍ଞାସ୍ୟଥା ହ ତମଯାଚିଷ୍ୟଥାଃ ସ ଚ ତୁ ଭ୍ୟମମୃତଂ
େତାଯମଦାସ୍ୟତ୍|

Ⅺ ତଦା ସା ସୀମି ନୀ ଭାଷିତୱତି, େହ ମେହ ପ୍ର ହିଗର୍ ୀେରା
ଭୱେତା ନୀେରାେ ାଲନପାତ୍ର ଂ ନା ୀ ଚ ତ ାତ୍ ତଦମୃତଂ କୀଲାଲଂ
କୁତଃ ପ୍ର ା ୍ୟସି ?

Ⅻ େଯା ଭ୍ୟମ୍ ଇମମୂ ଂ ଦେଦୗ, ଯସ୍ୟ ଚ ପରିଜନା
େଗାେମଷାଦଯ ସେୱର୍ ୍ଵ ଽସ୍ୟ ପ୍ର େହଃ ପାନୀଯଂ ପପୁେରତାଦୃେଶା
େଯା ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ େଷା ଯାକୂବ୍ ତ ାଦପି ଭୱାନ୍ ମହାନ୍ କିଂ?
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ⅩⅢ ତେତା ଯୀଶୁରକଥଯଦ୍ ଇଦଂ ପାନୀଯଂ ସଃ ପିୱତି ସ
ପୁନ ୃଷାେ ର୍ ା ଭୱିଷ୍ୟତି,

ⅩⅣ କି ୁ ମଯା ଦ ଂ ପାନୀଯଂ ଯଃ ପିୱତି ସ ପୁନଃ କଦାପି
ତୃ ଷାେ ର୍ ା ନ ଭୱିଷ୍ୟତି| ମଯା ଦ ମ୍ ଇଦଂ େତାଯଂ ତସ୍ୟା ଃ
ପ୍ର ସ୍ର ୱଣରୂ ପଂ ଭୂ ା ଅନ ାଯୁୟର୍ ାୱତ୍ େସ୍ର ାଷ୍ୟତି|

ⅩⅤ ତଦା ସା ୱନିତାକଥଯତ୍ େହ ମେହ ତହ ମମ ପୁନଃ
ପୀପାସା ଯଥା ନ ଜାଯେତ େତାେଯାେ ାଲନାଯ ଯଥାତ୍ର ାଗମନଂ ନ
ଭୱତି ଚ ତଦଥର୍ ଂ ମହ୍ୟଂ ତେ ାଯଂ େଦହୀ|

ⅩⅥତେତା ଯୀଶୂରୱଦଦ୍ୟାହି ତୱ ପତିମାହୂ ଯ ାେନଽତ୍ର ାଗ |
ⅩⅦ ସା ୱାମାୱଦତ୍ ମମ ପତିନର୍ ାି | ଯୀଶୁରୱଦତ୍ ମମ

ପତିନର୍ ା ୀତି ୱାକ୍ୟଂ ଭଦ୍ର ମେୱାଚଃ|
ⅩⅧ ଯତ ୱ ପ ପତେଯାଭୱନ୍ ଅଧୁନା ତୁ ଯା ସା ର୍ ଂ

ଯି ତି ସ ତୱ ଭ ର୍ ା ନ ୱାକ୍ୟମିଦଂ ସତ୍ୟମୱାଦିଃ|
ⅩⅨ ତଦା ସା ମହିଲା ଗଦିତୱତି େହ ମେହ ଭୱାନ୍ ଏେକା

ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀତି ବୁ ଂ ମଯା|
ⅩⅩ ଅ ାକଂ ପିତୃ େଲାକା ଏତି ନ୍ ଶିେଲା େଯଽଭଜ , କି ୁ

ଭୱି ରୁ ଚ୍ୟେତ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ ନଗେର ଭଜନେଯାଗ୍ୟଂ ାନମାେ |
ⅩⅪ ଯୀଶୁରେୱାଚତ୍ େହ େଯାଷିତ୍ ମମ ୱାେକ୍ୟ ୱି ସି ହି ଯଦା

ଯୂଯଂ େକୱଲେଶୖେଲଽି ନ୍ ୱା ଯିରୂ ଶାଲମ୍ ନଗେର ପିତୁ ଭର୍ ଜନଂ ନ
କରିଷ୍ୟେ କାଲ ଏତାଦୃଶ ଆଯାତି|

ⅩⅫ ଯୂଯଂ ଯଂ ଭଜେ ତଂ ନ ଜାନୀଥ, କି ୁ ୱଯଂ ଯଂ ଭଜାମେହ
ତଂ ଜାନୀମେହ, ଯେତା ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାନାଂ ମଧ୍ୟାତ୍ ପରିତ୍ର ାଣଂ
ଜାଯେତ|

ⅩⅩⅢ କି ୁ ଯଦା ସତ୍ୟଭ ା ଆ ନା ସତ୍ୟରୂ େପଣ ଚ ପିତୁ ଭର୍ ଜନଂ
କରିଷ୍ୟେ ସମଯ ଏତାଦୃଶ ଆଯାତି, ୱରମ୍ ଇଦାନୀମପି ୱିଦ୍ୟେତ
; ଯତ ଏତାଦୃେଶା ଭ ାନ୍ ପିତା େଚ େତ|

ⅩⅩⅣ ଈ ର ଆ ା; ତତ ସ୍ୟ େଯ ଭ ାେ ୖ ଃ ସ ଆ ନା
ସତ୍ୟରୂ େପଣ ଚ ଭଜନୀଯଃ|
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ⅩⅩⅤ ତଦା ସା ମହିଲାୱାଦୀତ୍ ଖ୍ର ୀ ନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାେତାଽଭିଷି ଃ
ପୁରୁ ଷ ଆଗମିଷ୍ୟତୀତି ଜାନାମି ସ ଚ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ କଥା ଅ ାନ୍
ଜ୍ଞାପଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅥ ତେତା ଯୀଶୁରୱଦତ୍ ଯା ସା ର୍ ଂ କଥନଂ କେରାମି
େଯାଽହମ୍ ଅହେମୱ ସ ପୁରୁ ଷଃ|

ⅩⅩⅦ ଏତି ନ୍ ସମେଯ ଶିଷ୍ୟା ଆଗତ୍ୟ ତଥା ି ଯା ସା ର୍ ଂ ତସ୍ୟ
କେଥାପକଥେନ ମହା ୟର୍ ୍ୟମ୍ ଅମନ୍ୟ ତଥାପି ଭୱାନ୍ କିମି ତି?
ଯ ା କିମଥର୍ ମ୍ ଏତଯା ସା ର୍ ଂ କଥାଂ କଥଯତି? ଇତି େକାପି ନାପୃ ତ୍|

ⅩⅩⅧତତଃପରଂସା ନାରୀକଲଶଂ ାପଯି ା ନଗରମଧ୍ୟଂଗ ା
େଲାେକେଭ୍ୟାକଥାଯଦ୍

ⅩⅩⅨ ଅହଂ ଯଦ୍ୟତ୍ କ ର୍ ାକରୱଂ ତ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ମହ୍ୟମକଥଯଦ୍
ଏତାଦୃଶଂ ମାନୱେମକମ୍ ଆଗତ୍ୟ ପଶ୍ୟତ ରୁ କିମ୍ ଅଭିଷିେ ା
ନ ଭୱତି ?

ⅩⅩⅩତତେ ନଗରାଦ୍ ବହିରାଗତ୍ୟ ତାତସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଆଯନ୍|
ⅩⅩⅪ ଏତହ ଶିଷ୍ୟାଃ ସାଧଯି ା ତଂ ୱ୍ୟାହାଷର୍ୁ ଃ େହ ଗୁେରା

ଭୱାନ୍ କିି ଦ୍ ଭୂ ାଂ|
ⅩⅩⅫ ତତଃ େସାୱଦଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିୟର୍ ଜ୍ଞାଯେତ ତାଦୃଶଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ

ମମାେ |
ⅩⅩⅩⅢତଦା ଶିଷ୍ୟାଃ ପର ରଂ ପ୍ର ୁମ୍ ଆର , କିମୈ େକାପି

କିମପି ଭକ୍ଷ୍ୟମାନୀଯ ଦ ୱାନ୍?
ⅩⅩⅩⅣ ଯୀଶୁରେୱାଚତ୍ ମେ ରକସ୍ୟାଭିମତାନୁରୂ ପକରଣଂ

ତେସୖ୍ୟୱ କ ର୍ ସି ି କାରଣ ମମ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ|
ⅩⅩⅩⅤମାସଚତୁ େଯ ଜାେତ ଶସ୍ୟକ ର୍ ନସମେଯା ଭୱିଷ୍ୟତୀତି

ୱାକ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କିଂ େନାଦ୍ୟେତ? କି ହଂ ୱଦାମି, ଶିର ଉେ ାଲ୍ୟ
େକ୍ଷତ୍ର ାଣି ପ୍ର ତି ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ପଶ୍ୟତ, ଇଦାନୀଂ କ ର୍ ନେଯାଗ୍ୟାନି
ଶୁକ୍ଲ ୱଣର୍ ାନ୍ୟଭୱନ୍|

ⅩⅩⅩⅥଯି ନ ି ସ େୱତନଂଲଭେତଅନ ାଯୁଃ ରୂ ପଂ ଶସ୍ୟଂ ସ
ଗୃ ାତି ଚ, େତେନୖୱ ୱ ା େଛ ା ଚ ଯୁଗପଦ୍ ଆନ ତଃ|

ⅩⅩⅩⅦଇ ଂ ସତି ୱପେତ୍ୟକି ନତ୍ୟନ୍ୟ ଇତି ୱଚନଂ ସି ୍ୟତି|
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ⅩⅩⅩⅧ ଯତ୍ର ଯୂଯଂ ନ ପୟର୍ ୍ୟଶ୍ର ାମ୍ୟତ ତାଦୃଶଂ ଶସ୍ୟଂ େଛୁ ଂ
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େପୖ୍ର ରଯମ୍ ଅେନ୍ୟ ଜନାଃପୟର୍ ୍ୟଶ୍ର ାମ୍ୟନ୍ ଯୂଯଂ େତଷାଂ
ଶ୍ର ଗସ୍ୟ ଫଲମ୍ ଅଲଭ ମ୍|

ⅩⅩⅩⅨ ଯି ନ୍ କାେଲ ଯଦ୍ୟତ୍ କ ର୍ ାକାଷର୍ ଂ ତ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ସ
ମହ୍ୟମ୍ ଅକଥଯତ୍ ତସ୍ୟା ୱନିତାଯା ଇଦଂ ସାକ୍ଷ୍ୟୱାକ୍ୟଂ ଶ ା
ତ ଗରନିୱାସି େନା ବହୱଃ େଶାମିେରାଣୀଯେଲାକା ୱ୍ୟ ସନ୍|

ⅩⅬ ତଥା ଚ ତସ୍ୟାି େକ ସମୁପ ାଯ େ ଷାଂ ସି େଧୗ କତିଚିଦ୍
ଦିନାନି ାତୁ ଂ ତି ନ୍ ୱିନଯମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ାନ ତ ାତ୍ ସ ଦିନ ଯଂ
ତ ୍ଥାେନ ନ୍ୟୱ ତ୍

ⅩⅬⅠତତ େସ୍ୟାପେଦେଶନ ବହେୱାଽପେର ୱି ସ୍ୟ
ⅩⅬⅡ ତାଂ େଯାଷାମୱଦନ୍ େକୱଲଂ ତୱ ୱାେକ୍ୟନ ପ୍ର ତୀମ ଇତି

ନ, କି ୁ ସ ଜଗେତାଽଭିଷି ାେତତି ତସ୍ୟ କଥାଂ ଶ ା ୱଯଂ
ଯେମୱାଜ୍ଞାସମହି|
ⅩⅬⅢ େଦେଶ ଭୱିଷ୍ୟ ୁଃ ସ ାେରା ନା ୀତି ଯଦ୍ୟପି ଯୀଶୁଃ

ପ୍ର ମାଣଂ ଦ ାକଥଯତ୍
ⅩⅬⅣ ତଥାପି ଦିୱସ ଯାତ୍ ପରଂ ସ ତ ାତ୍ ାନାଦ୍ ଗାଲୀଲଂ

ଗତୱାନ୍|
ⅩⅬⅤ ଅନ ରଂ େଯ ଗାଲୀଲୀ ଲିଯେଲାକା ଉ େୱ ଗତା

ଉ ୱସମେଯ ଯିରୂ ଶଲମ୍ ନଗେର ତସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ କି୍ର ଯା ଅପଶ୍ୟନ୍ େତ
ଗାଲୀଲମ୍ ଆଗତଂ ତମ୍ ଆଗୃ ନ୍|

ⅩⅬⅥତତଃ ପରମ୍ ଯୀଶୁ ୟର୍ ି ନ୍ କା ାନଗେର ଜଲଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସମ୍
ଆକେରାତ୍ ତତ୍ ାନଂ ପୁନରଗାତ୍| ତି େ ୱ ସମେଯ କସ୍ୟଚିଦ୍
ରାଜସଭା ାରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଃ କଫନର୍ ାହୂ ମପୁରୀ େରାଗଗ୍ର ଆସୀତ୍|

ⅩⅬⅦ ସ େଯହୂ ଦୀଯେଦଶାଦ୍ ଯୀେଶା ଗର୍ ାଲୀଲାଗମନୱା ର୍ ାଂ
ନିଶମ୍ୟ ତସ୍ୟ ସମୀପଂ ଗ ା ପ୍ର ାଥର୍ ୍ୟ ୱ୍ୟାହୃ ତୱାନ୍ ମମ ପୁତ୍ର ସ୍ୟ
ପ୍ର ାେଯଣ କାଲ ଆସ ଃ ଭୱାନ୍ ଆଗତ୍ୟ ତଂ ଂ କେରାତୁ |

ⅩⅬⅧ ତଦା ଯୀଶୁରକଥଯଦ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ ଚିତ୍ର ଂ ଚି ଂ ଚ ନ
ଦୃ ା ଯୂଯଂ ନ ପ୍ର େତ୍ୟଷ୍ୟଥ|

ⅩⅬⅨତତଃ ସ ସଭାସଦୱଦତ୍ େହ ମେହ ମମ ପୁେତ୍ର ନ ମୃେତ
ଭୱାନାଗ ତୁ |
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Ⅼ ଯୀଶୁ ମୱଦଦ୍ ଗ ତୱ ପୁେତ୍ର ାଽଜୀୱୀତ୍ ତଦା
ଯୀଶୁେନା ୱାେକ୍ୟ ସ ୱି ସ୍ୟ ଗତୱାନ୍|

ⅬⅠଗମନକାେଲ ମାଗର୍ ମେଧ୍ୟ ଦାସା ଂ ସାକ୍ଷା ାପ୍ୟାୱଦନ୍ ଭୱତଃ
ପୁେତ୍ର ାଽଜୀୱୀତ୍|

ⅬⅡ ତତଃ କଂ କାଲମାରଭ୍ୟ େରାଗପ୍ର ତୀକାରାରେ ା ଜାତା
ଇତି ପୃେ େତୖରୁ ଂ ହ୍ୟଃ ସା ର୍ ଦ ଯାଧିକି ତୀଯଯାେମ ତସ୍ୟ
ରତ୍ୟାେଗାଽଭୱତ୍|
ⅬⅢ ତଦା ଯୀଶୁ ି ନ୍ କ୍ଷେଣ େପ୍ର ା ୱାନ୍ ତୱ ପୁେତ୍ର ାଽଜୀୱୀତ୍

ପିତା ତଦ୍ବୁ ା ସପରିୱାେରା ୱ୍ୟ ସୀତ୍|
ⅬⅣ ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶାଦ୍ ଆଗତ୍ୟ ଗାଲୀଲି ଯୀଶୁେରତଦ୍ ି ତୀଯମ୍

ଆ ୟର୍ ୍ୟକ ର୍ ାକେରାତ୍|

Ⅴ
Ⅰ ତତଃ ପରଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାମ୍ ଉ ୱ ଉପି େତ ଯୀଶୁ

ୟ ରୂ ଶାଲମଂ ଗତୱାନ୍|
Ⅱ ତି ଗେର େମଷନାେମ୍ନ ା ାରସ୍ୟ ସମୀେପ ଇବ୍ର ୀଯଭାଷଯା

େବୖେଥସ୍ଦ ା ନାମ୍ନ ା ପି ରିଣୀ ପ ଘ ଯୁ ାସୀତ୍|
Ⅲ ତସ୍ୟାେ ଷୁ ଘେ ଷୁ କିଲାଲକ ନମ୍ ଅେପକ୍ଷ୍ୟ

ଅ ଖ ଶୁ ା ାଦେଯା ବହେୱା େରାଗିଣଃ ପତ ି ି |
Ⅳ ଯେତା ୱିେଶଷକାେଲ ତସ୍ୟ ସରେସା ୱାରି ଗର୍ ୀଯଦୂତ

ଏତ୍ୟାକ ଯତ୍ ତ ୀଲାଲକ ନାତ୍ ପରଂ ଯଃ କି ଦ୍ େରାଗୀ
ପ୍ର ଥମଂପାନୀଯମୱାେରାହତ୍ସଏୱତତଣାଦ୍ େରାଗମୁେ ାଽଭୱତ୍|

Ⅴ ତଦା ାତି୍ର ଂଶ ଷର୍ ାଣି ଯାୱଦ୍ େରାଗଗ୍ର ଏକଜନ ି ନ୍ ାେନ
ି ତୱାନ୍|

Ⅵ ଯୀଶୁ ଂ ଶଯିତଂ ଦୃ ୍ଵା ବହୁ କାଲିକେରାଗୀତି ଜ୍ଞା ା
ୱ୍ୟାହୃ ତୱାନ୍ ଂ କିଂ େ ା ବୁଭୂ ଷସି ?

Ⅶ ତେତା େରାଗୀ କଥିତୱାନ୍ େହ ମେହ ଯଦା କୀଲାଲଂ
କ େତ ତଦା ମାଂ ପୁ ରିଣୀମ୍ ଅୱେରାହଯିତୁ ଂ ମମ େକାପି ନାି ,
ତ ାନ୍ ମମ ଗମନକାେଲ କି ଦେନ୍ୟାଽେଗ୍ର ା ଗ ା ଅୱେରାହତି|

Ⅷତଦା ଯୀଶୁରକଥଯଦ୍ ଉି , ତୱଶଯ୍ୟାମୁେ ାଲ୍ୟ ଗୃହୀ ା
ଯାହି|
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Ⅸସ ତତଣାତ୍ େ ା ଭୂ ା ଶଯ୍ୟାମୁେ ାଲ୍ୟାଦାଯ ଗତୱାନ୍ କି ୁ
ତ ି ନଂ ୱିଶ୍ର ାମୱାରଃ|

Ⅹତ ାଦ୍ ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ଂ ନରଂ ୱ୍ୟାହରନ୍ ଅଦ୍ୟ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର
ଶଯନୀଯମାଦାଯ ନ ଯାତୱ୍ୟମ୍|

Ⅺତତଃ ସ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚଦ୍ େଯା ମାଂ ମ୍ ଅକାଷର୍ ୀତ୍ ଶଯନୀଯମ୍
ଉେ ାଲ୍ୟାଦାଯ ଯାତୁ ଂ ମାଂ ସ ଏୱାଦିଶତ୍|

Ⅻ ତଦା େତଽପୃ ନ୍ ଶଯନୀଯମ୍ ଉେ ାଲ୍ୟାଦାଯ ଯାତୁ ଂ ଯ
ଆଜ୍ଞାପଯତ୍ ସ କଃ?

ⅩⅢ କି ୁ ସ କ ଇତି ୀଭୂ େତା ନାଜାନାଦ୍ ଯତ ି ନ୍ ାେନ
ଜନତାସ ାଦ୍ ଯୀଶୁଃ ାନା ରମ୍ ଆଗମତ୍|

ⅩⅣ ତତଃ ପରଂ େଯଶୁ ମର୍ ି େର ତଂ ନରଂ ସାକ୍ଷା ାପ୍ୟାକଥଯତ୍
ପେଶ୍ୟଦାନୀମ୍ ଅନାମେଯା ଜାେତାସି ଯଥାଧିକା ଦୁଦର୍ ଶା ନ ଘଟେତ
ତେ େତାଃ ପାପଂ କ ର୍ ପୁନମର୍ ାକାଷର୍ ୀଃ|

ⅩⅤତତଃ ସ ଗ ା ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ ଅୱଦଦ୍ ଯୀଶୁ ମର୍ ାମ୍ ଅେରାଗିଣମ୍
ଅକାଷର୍ ୀତ୍|

ⅩⅥ ତେତା ଯୀଶୁ ୱ ଶ୍ର ାମୱାେର କେ ର୍ ଦୃଶଂ କୃତୱାନ୍ ଇତି
େହେତା ୟ ହୂ ଦୀଯା ଂ ତାଡଯି ା ହ ୁମ୍ ଅେଚ |

ⅩⅦ ଯୀଶୁ ାନାଖ୍ୟତ୍ ମମ ପିତା ଯତ୍ କାୟର୍ ୍ୟଂ କେରାତି
ତଦନୁରୂ ପମ୍ ଅହମପି କେରାତି|

ⅩⅧତେତା ଯିହୂ ଦୀଯା ଂ ହ ୁଂ ପୁନରଯତ ଯେତା ୱିଶ୍ର ାମୱାରଂ
ନାମନ୍ୟତ ତେଦୱ େକୱଲଂ ନ ଅଧିକ ୁ ଈ ରଂ ପିତରଂ େପ୍ର ାଚ୍ୟ
ମପୀ ରତୁ ଲ୍ୟଂ କୃତୱାନ୍|
ⅩⅨ ପ ାଦ୍ ଯୀଶୁରୱଦଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ତରଂ ୱଦାମି ପୁତ୍ର ଃ

ପିତରଂ ଯଦ୍ୟତ୍ କ ର୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ଂ ପଶ୍ୟତି ତଦତିରି ଂ େ ାତଃ କିମପି
କ ର୍ କ ର୍ୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି| ପିତା ଯତ୍ କେରାତି ପୁେତ୍ର ାପି ତେଦୱ
କେରାତି|

ⅩⅩ ପିତା ପୁେତ୍ର େ ହଂ କେରାତି ତ ାତ୍ ଯଂ ଯଦ୍ୟତ୍ କ ର୍
କେରାତି ତ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ପୁତ୍ର ଂ ଦଶର୍ ଯତି ; ଯଥା ଚ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଆ ୟର୍ ୍ୟଜ୍ଞାନଂ
ଜନିଷ୍ୟେତ ତଦଥର୍ ମ୍ ଇେତାପି ମହାକ ର୍ ତଂ ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟତି|
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ⅩⅪ ୱ ୁତ ୁ ପିତା ଯଥା ପ୍ର ମିତାନ୍ ଉ ାପ୍ୟ ସଜିୱାନ୍ କେରାତି
ତ ତ୍ ପୁେତ୍ର ାପି ଯଂ ଯଂ ଇ ତି ତଂ ତଂ ସଜୀୱଂ କେରାତି|

ⅩⅫ ସେୱର୍ ୍ଵ ପିତରଂ ଯଥା ସ ୁ ୱର୍ ୍ଵ ି ତଥା ପୁତ୍ର ମପି ସ ାରଯିତୁ ଂ
ପିତା ଯଂ କସ୍ୟାପି ୱିଚାରମକୃ ା ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଚାରାଣାଂ ଭାରଂ ପୁେତ୍ର
ସମପ ତୱାନ୍|

ⅩⅩⅢଯଃ ପୁତ୍ର ଂ ସତ୍ କେରାତି ସତସ୍ୟ େପ୍ର ରକମପି ସତ୍କେରାତି|
ⅩⅩⅣ ଯୁଷ୍ମ ାନାହଂ ଯଥାଥର୍ ତରଂ ୱଦାମି େଯା ଜେନା ମମ

ୱାକ୍ୟଂ ଶ ା ମେ ରେକ ୱି ସି ତି େସାନ ାଯୁଃ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି କଦାପି
ଦ ବାଜନଂ ନ ଭୱତି ନିଧନାଦୁ ାଯ ପରମାଯୁଃ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି|

ⅩⅩⅤ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନତିଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି ଯଦା ମୃତା ଈ ରପୁତ୍ର ସ୍ୟ
ନିନାଦଂ େଶ୍ର ାଷ୍ୟି େଯ ଚ େଶ୍ର ାଷ୍ୟି େତ ସଜୀୱା ଭୱିଷ୍ୟି ସମଯ
ଏତାଦୃଶ ଆଯାତି ୱରମ୍ ଇଦାନୀମପୁ୍ୟପତି ତି|

ⅩⅩⅥ ପିତା ଯଥା ଯ ୀୱୀ ତଥା ପୁତ୍ର ାଯ ଯ ୀୱି ାଧିକାରଂ
ଦ ୱାନ୍|

ⅩⅩⅦ ସ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଃ ଏତ ାତ୍ କାରଣାତ୍ ପିତା
ଦ କରଣାଧିକାରମପି ତି ନ୍ ସମପ ତୱାନ୍|

ⅩⅩⅧ ଏତଦେଥର୍ ଯୂଯମ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ ନ ମନ୍ୟ ଂ ଯେତା ଯି ନ୍
ସମେଯ ତସ୍ୟ ନିନାଦଂ ଶ ା ଶ୍ମ ଶାନ ାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ବହିରାଗମିଷ୍ୟି
ସମଯ ଏତାଦୃଶ ଉପ ାସ୍ୟତି|

ⅩⅩⅨତ ାଦ୍ େଯସ ର୍ ାଣି କୃତୱ ଉ ାଯଆଯୁଃପ୍ର ା ୍ୟି େଯ
ଚ କୁକମର୍ ାଣି କୃତୱ ଉ ାଯ ଦ ଂ ପ୍ର ା ୍ୟି |

ⅩⅩⅩ ଅହଂ ଯଂ କିମପି କ ର୍ୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାମି ଯଥା ଶୁେଣାମି ତଥା
ୱିଚାରଯାମି ମମ ୱିଚାର ନ୍ୟାଯ୍ୟଃ ଯେତାହଂ ୀଯାଭୀ ଂ େନହି ା
ମେ ରଯିତୁ ଃ ପିତୁ ରି ମ୍ ଈେହ|

ⅩⅩⅪ ଯଦି ି ନ୍ ଯଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦାମି ତହ ତ ାକ୍ଷ୍ୟମ୍
ଆଗ୍ର ାହ୍ୟଂ ଭୱତି ;

ⅩⅩⅫ କି ୁ ମଦେଥର୍ ଽପେରା ଜନଃ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦାତି ମଦେଥର୍ ତସ୍ୟ
ଯତ୍ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ତତ୍ ସତ୍ୟମ୍ ଏତଦପ୍ୟହଂ ଜାନାମି|
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ⅩⅩⅩⅢ ଯୁଷ୍ମ ାଭି େୟର୍ ାହନଂ ପ୍ର ତି େଲାେକଷୁ େପ୍ର ରିେତଷୁ ସ
ସତ୍ୟକଥାଯାଂ ସାକ୍ଷ୍ୟମଦଦାତ୍|

ⅩⅩⅩⅣ ମାନୁଷାଦହଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ େନାେପେକ୍ଷ ତଥାପି ଯୂଯଂ ଯଥା
ପରିତ୍ର ଯେ ତଦଥର୍ ମ୍ ଇଦଂ ୱାକ୍ୟଂ ୱଦାମି|

ⅩⅩⅩⅤ େଯାହନ୍ େଦଦୀପ୍ୟମାେନା ଦୀପ ଇୱ େତଜ ୀ ି ତୱାନ୍
ଯୂଯମ୍ ଅ କାଲଂ ତସ୍ୟ ଦୀ ୍ୟାନ ି ତୁ ଂ ସମମନ୍ୟ ଂ|

ⅩⅩⅩⅥ କି ୁ ତ ମାଣାଦପି ମମ ଗୁରୁ ତରଂ ପ୍ର ମାଣଂ ୱିଦ୍ୟେତ ପିତା
ମାଂ େପ୍ର ଷ୍ୟ ଯଦ୍ୟତ୍ କ ର୍ ସମାପଯିତୁ ଂ ଶି ୍ତମଦଦାତ୍ ମଯା କୃତଂ
ତ ତ୍ କ ର୍ ମଦେଥର୍ ପ୍ର ମାଣଂ ଦଦାତି|

ⅩⅩⅩⅦ ଯଃ ପିତା ମାଂ େପ୍ର ରିତୱାନ୍ େମାପି ମଦେଥର୍ ପ୍ର ମାଣଂ
ଦଦାତି|ତସ୍ୟୱାକ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କଦାପି ନଶତଂତସ୍ୟରୂ ପ ନ ଦୃ ଂ

ⅩⅩⅩⅧ ତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅ ଃ କଦାପି ାନଂ ନାେପ୍ନ ାତି
ଯତଃ ସ ଯଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍ ଯୂଯଂ ତି ନ୍ ନ ୱି ସି ଥ|

ⅩⅩⅩⅨ ଧ ର୍ ପୁ କାନି ଯୂଯମ୍ ଆେଲାଚଯ ଂ େତୖ
ୱର୍ ାେକୖ୍ୟରନ ାଯୁଃ ପ୍ର ା ୍ୟାମ ଇତି ଯୂଯଂ ବୁଧ୍ୟେ ତ ର୍ ପୁ କାନି
ମଦେଥର୍ ପ୍ର ମାଣଂ ଦଦତି|

ⅩⅬ ତଥାପି ଯୂଯଂ ପରମାଯୁଃପ୍ର ା େଯ ମମ ସଂନିଧିମ୍ ନ
ଜିଗମିଷଥ|

ⅩⅬⅠଅହଂ ମାନୁେଷଭ୍ୟଃ ସ ାରଂ ନ ଗୃ ାମି|
ⅩⅬⅡଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜାନାମି; ଯୁଷ୍ମ ାକମ ର ଈ ରେପ୍ର ମ ନାି |
ⅩⅬⅢ ଅହଂ ନିଜପିତୁ ନର୍ ାମ୍ନ ାଗେତାି ତଥାପି ମାଂ ନ ଗୃ ୀଥ କି ୁ

କି ଦ୍ ଯଦି ନାମ୍ନ ା ସମାଗମିଷ୍ୟତି ତହ ତଂ ଗ୍ର ହୀଷ୍ୟଥ|
ⅩⅬⅣ ଯୂଯମ୍ ଈ ରାତ୍ ସ ାରଂ ନ ଚି ା େକୱଲଂ ପର ରଂ

ସ ାରମ୍ େଚଦ୍ ଆଦେ ୍ଵ ତହ କଥଂ ୱି ସି ତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ?
ⅩⅬⅤ ପୁତୁ ଃ ସମୀେପଽହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅପୱଦିଷ୍ୟାମୀତି ମା ଚି ଯତ

ଯି ନ୍ , ଯି ନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ସଃ ସଏୱ ମୂସା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅପୱଦତି|
ⅩⅬⅥ ଯଦି ଯୂଯଂ ତି ନ୍ ୱ୍ୟ ସି ଷ୍ୟତ ତହ ମଯ୍ୟପି

ୱ୍ୟ ସି ଷ୍ୟତ, ଯତ୍ ସ ମଯି ଲିଖିତୱାନ୍|
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ⅩⅬⅦ ତେତା ଯଦି େତନ ଲିଖିତୱାନି ନ ପ୍ର ତିଥ ତହ ମମ
ୱାକ୍ୟାନି କଥଂ ପ୍ର େତ୍ୟଷ୍ୟଥ?

Ⅵ
Ⅰ ତତଃ ପରଂ ଯୀଶୁ ଗର୍ ାଲୀଲ୍ ପ୍ର େଦଶୀଯସ୍ୟ ତିୱିରିଯାନାମ୍ନ ଃ

ସି େ ାଃ ପାରଂ ଗତୱାନ୍|
Ⅱ ତେତା ୱ୍ୟାଧିମେ ାକ ା ୍ୟକରଣରୂ ପାଣି ତସ୍ୟା ୟର୍ ୍ୟାଣି

କ ର୍ ାଣି ଦୃ ୍ଵା ବହେୱା ଜନା ାଦ୍ ଅଗ ନ୍|
Ⅲତେତା ଯୀଶୁଃ ପୱର୍ ୍ଵ ତମାରୁ ହ୍ୟ ତତ୍ର ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସାକମ୍|
Ⅳ ତି ନ୍ ସମଯ ନି ାେରା ୱନାମି୍ନ ଯିହୂ ଦୀଯାନାମ ଉ ୱ

ଉପି େତ
Ⅴ ଯୀଶୁ େନର୍ େତ୍ର ଉେ ାଲ୍ୟ ବହୁ େଲାକାନ୍ ସମୀପାଗତାନ୍

ୱିେଲାକ୍ୟ ଫିଲିପଂ ପୃ ୱାନ୍ ଏେତଷାଂ େଭାଜନାଯ େଭାଜଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି
ୱଯଂ କୁତ୍ର େକ୍ର ତୁ ଂ ଶକମଃ?

Ⅵୱାକ୍ୟମିଦଂ ତସ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଥର୍ ମ୍ ଅୱାଦୀତ୍ କି ୁ ଯତ୍ କରିଷ୍ୟତି
ତତ୍ ଯମ୍ ଅଜାନାତ୍|

Ⅶ ଫିଲିପଃ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚତ୍ ଏେତଷାମ୍ ଏେକୖେକା ଯଦ୍ୟ ମ୍
ଅ ଂ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି ତହ ମୁଦ୍ର ାପାଦି ଶେତନ କ୍ର ୀତପୂପା ଅପି ନୂ୍ୟନା
ଭୱିଷ୍ୟି |

Ⅷ ଶିେମାନ୍ ପିତରସ୍ୟ ଭ୍ର ାତା ଆ ି ଯାଖ୍ୟଃ ଶିଷ୍ୟାଣାେମେକା
ୱ୍ୟାହୃ ତୱାନ୍

Ⅸ ଅତ୍ର କସ୍ୟଚିଦ୍ ବାଲକସ୍ୟ ସମୀେପ ପ ଯାୱପୂପାଃ
କୁ୍ଷଦ୍ର ମ ୍ୟ ଯ ସି କି ୁ େଲାକାନାଂ ଏତାୱାତାଂ ମେଧ୍ୟ େତୖଃ
କିଂ ଭୱିଷ୍ୟତି?

Ⅹ ପ ାଦ୍ ଯୀଶୁରୱଦତ୍ େଲାକାନୁପେୱଶଯତ ତତ୍ର
ବହୁ ଯୱସସ ାତ୍ ପ ସହେ େଭ୍ୟା ନୂ୍ୟନା ଅଧିକା ୱା ପୁରୁ ଷା
ଭୂ ମ୍ୟାମ୍ ଉପାୱିଶନ୍|

Ⅺ ତେତା ଯୀଶୁ ାନ୍ ପୂପାନାଦାଯ ଈ ରସ୍ୟ ଗୁଣାନ୍ କୀ ର୍ ଯି ା
ଶିେଷ୍ୟଷୁ ସମାପର୍ ଯତ୍ତତେ େତଭ୍ୟଉପୱି େଲାେକଭ୍ୟଃ ପୂପାନ୍
ଯେଥ ମ ୍ୟ ପ୍ର ାଦୁଃ|
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Ⅻ େତଷୁ ତୃ େ ଷୁ ସ ତାନେୱାଚଦ୍ ଏେତଷାଂ କିି ଦପି ଯଥା
ନାପଚୀଯେତ ତଥା ସୱର୍ ୍ଵ ାଣ୍ୟୱଶି ାନି ସଂଗୃ ୀତ|

ⅩⅢ ତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ େଭାଜନାତ୍ ପରଂ େତ େତଷାଂ ପ ାନାଂ
ଯାୱପୂପାନାଂ ଅୱଶି ାନ୍ୟଖିଲାନି ସଂଗୃହ୍ୟ ାଦଶଡ କାନ୍
ଅପୂରଯନ୍|

ⅩⅣ ଅପରଂ ଯୀେଶାେରତାଦୃଶୀମ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟକି୍ର ଯାଂ ଦୃ ୍ଵା େଲାକା
ମିେଥା ୱ ୁମାେରଭିେରଜଗତିଯସ୍ୟାଗମନଂଭୱିଷ୍ୟତି ସଏୱାଯମ୍
ଅୱଶ୍ୟଂ ଭୱିଷ୍ୟ ୍ତା|

ⅩⅤ ଅତଏୱ େଲାକା ଆଗତ୍ୟ ତମାକ୍ର ମ୍ୟ ରାଜାନଂ କରିଷ୍ୟି
ଯୀଶୁେ ଷାମ୍ ଈଦୃଶଂ ମାନସଂ ୱିଜ୍ଞାଯ ପୁନ ପୱର୍ ୍ଵ ତମ୍ ଏକାକୀ
ଗତୱାନ୍|

ⅩⅥ ସାଯଂକାଲ ଉପି େତ ଶିଷ୍ୟା ଜଲଧିତଟଂ ୱ୍ର ଜି ା
ନାୱମାରୁ ହ୍ୟ ନଗରଦିଶି ସି େ ୗ ୱାହଯି ାଗମନ୍|

ⅩⅦ ତି ନ୍ ସମେଯ ତିମିର ଉପାତି ତ୍ କି ୁ ଯୀଷୁେ ଷାଂ
ସମୀପଂ ନାଗ ତ୍|

ⅩⅧ ତଦା ପ୍ର ବଲପୱନୱହନାତ୍ ସାଗେର ମହାତରେ ା
ଭୱିତୁ ମ୍ ଆେରେଭ|

ⅩⅨ ତତେ ୱାହଯି ା ି ତ୍ର ାନ୍ େକ୍ର ାଶାନ୍ ଗତାଃ ପ ାଦ୍ ଯୀଶୁଂ
ଜଲେଧରୁ ପରି ପ ୍ୟାଂ ୱ୍ର ଜ ଂ େନୗକାି କମ୍ ଆଗ ଂ ୱିେଲାକ୍ୟ
ତ୍ର ାସଯୁ ା ଅଭୱନ୍

ⅩⅩ କି ୁ ସ ତାନୁ ୍ତୱାନ୍ ଅଯମହଂ ମା େଭୖ |
ⅩⅪ ତଦା େତ ତଂ େ ୖ ରଂ ନାୱି ଗୃହୀତୱ ଃ ତଦା ତତଣାଦ୍

ଉି ାେନ େନୗରୁ ପା ାତ୍|
ⅩⅫ ଯଯା ନାୱା ଶିଷ୍ୟା ଅଗ ନ୍ ତଦନ୍ୟା କାପି େନୗକା ତି ନ୍
ାେନ ନାସୀତ୍ ତେତା ଯୀଶୁଃ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସାକଂ ନାଗମତ୍ େକୱଲାଃ
ଶିଷ୍ୟା ଅଗମନ୍ ଏତତ୍ ପାର ା େଲାକା ଜ୍ଞାତୱ ଃ|

ⅩⅩⅢ କି ୁ ତତଃ ପରଂ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ତ୍ର ଈ ରସ୍ୟ ଗୁଣାନ୍ ଅନୁକୀ ର୍ ୍ୟ
େଲାକାନ୍ ପୂପାନ୍ ଅେଭାଜଯତ୍ ତ ୍ଥାନସ୍ୟ ସମୀପ ତିୱିରିଯାଯା
ଅପରା ରଣଯ ଆଗମନ୍|
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ⅩⅩⅣଯୀଶୁ ତ୍ର ନାି ଶିଷ୍ୟା ଅପି ତତ୍ର ନା ସି େଲାକା ଇତି ୱିଜ୍ଞାଯ
ଯୀଶୁଂ ଗେୱଷଯିତୁ ଂ ତରଣିଭିଃ କଫନର୍ ାହୂ ମ୍ ପୁରଂ ଗତାଃ|

ⅩⅩⅤ ତତେ ସରି େତଃ ପାେର ତଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ର ାପ୍ୟ ପ୍ର ାେୱାଚନ୍
େହ ଗୁେରା ଭୱାନ୍ ଅତ୍ର ାେନ କଦାଗମତ୍?

ⅩⅩⅥ ତଦା ଯୀଶୁ ାନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ତରଂ
ୱଦାମି ଆ ୟର୍ ୍ୟକ ର୍ ଦଶର୍ ନାେ େତା ନର୍ କି ୁ ପୂପେଭାଜନାତ୍ େତନ
ତୃ ା ମାଂ ଗେୱଷଯଥ|

ⅩⅩⅦ କ୍ଷଯଣୀଯଭକ୍ଷ୍ୟାଥର୍ ଂ ମା ଶ୍ର ାମି କି ାଯୁଭର୍ କ୍ଷ୍ୟାଥର୍ ଂ
ଶ୍ର ାମ୍ୟତ, ତ ାତ୍ ତାଦୃଶଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ମନୁଜପୁେତ୍ର ା ଯୁଷ୍ମ ାଭ୍ୟଂ ଦାସ୍ୟତି;
ତି ନ୍ ତାତ ଈ ରଃ ପ୍ର ମାଣଂ ପ୍ର ାଦାତ୍|

ⅩⅩⅧତଦା େତଽପୃ ନ୍ ଈ ରାଭିମତଂ କ ର୍ କ ର୍ୁ ମ୍ ଅ ାଭିଃ କିଂ
କ ର୍ ୱ୍ୟଂ?

ⅩⅩⅨ ତେତା ଯୀଶୁରୱଦଦ୍ ଈ େରା ଯଂ େପୖ୍ର ରଯତ୍ ତି ନ୍
ୱି ସନମ୍ ଈ ରାଭିମତଂ କ ର୍ |

ⅩⅩⅩତଦା େତ ୱ୍ୟାହରନ୍ ଭୱତା କିଂ ଲକ୍ଷଣଂ ଦଶ ତଂ ଯ ୃ ୍ଵା
ଭୱତି ୱି ସି ଷ୍ୟାମଃ? ଯା କିଂ କ ର୍ କୃତଂ?

ⅩⅩⅪ ଅ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା ମହାପ୍ର ା େର ମା ାଂ େଭା ୍ତୁଂ ପ୍ର ାପୁଃ
ଯଥା ଲିପିରାେ | ଗର୍ ୀଯାଣି ତୁ ଭକ୍ଷ୍ୟାଣି ପ୍ର ଦେଦୗ ପରେମ ରଃ|

ⅩⅩⅫ ତଦା ଯୀଶୁରୱଦଦ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନତିଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି ମୂସା
ଯୁଷ୍ମ ାଭ୍ୟଂ ଗର୍ ୀଯଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ନାଦାତ୍ କି ୁ ମମ ପିତା ଯୁଷ୍ମ ାଭ୍ୟଂ ଗର୍ ୀଯଂ
ପରମଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦାତି|

ⅩⅩⅩⅢ ଯଃ ଗର୍ ାଦୱରୁ ହ୍ୟ ଜଗେତ ଜୀୱନଂ ଦଦାତି ସ
ଈ ରଦ ଭକ୍ଷ୍ୟରୂ ପଃ|

ⅩⅩⅩⅣ ତଦା େତ ପ୍ର ାେୱାଚନ୍ େହ ପ୍ର େଭା ଭକ୍ଷ୍ୟମିଦଂ
ନିତ୍ୟମ ଭ୍ୟଂ ଦଦାତୁ |

ⅩⅩⅩⅤଯୀଶୁରୱଦଦ୍ ଅହେମୱ ଜୀୱନରୂ ପଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ େଯା ଜେନା
ମମ ସି ଧିମ୍ ଆଗ ତି ସ ଜାତୁ କୁ୍ଷଧାେ ର୍ ା ନ ଭୱିଷ୍ୟତି, ତଥା େଯା
ଜେନା ମାଂ ପ୍ର େତ୍ୟତି ସ ଜାତୁ ତୃ ଷାେ ର୍ ା ନ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅥମାଂ ଦୃ ୍ଵାପି ଯୂଯଂ ନ ୱି ସି ଥ ଯୁଷ୍ମ ାନହମ୍ ଇତ୍ୟେୱାଚଂ|
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ⅩⅩⅩⅦ ପିତା ମହ୍ୟଂ ଯାୱେତା େଲାକାନଦଦାତ୍ େତ ସୱର୍ ୍ଵ ଏୱ
ମମାି କମ୍ ଆଗମିଷ୍ୟି ଯଃ କି ମମ ସି ଧିମ୍ ଆଯାସ୍ୟତି ତଂ
େକନାପି ପ୍ର କାେରଣ ନ ଦୂରୀକରିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅩⅧ ନିଜାଭିମତଂ ସାଧଯିତୁ ଂ ନ ହି କି ୁ େପ୍ର ରଯିତୁ ରଭିମତଂ
ସାଧଯିତୁ ଂ ଗର୍ ାଦ୍ ଆଗେତାି |

ⅩⅩⅩⅨ ସ ଯାନ୍ ଯାନ୍ େଲାକାନ୍ ମହ୍ୟମଦଦାତ୍ େତଷାେମକମପି
ନ ହାରଯି ା େଶଷଦିେନ ସୱର୍ ୍ଵ ାନହମ୍ ଉ ାପଯାମି ଇଦଂ
ମେ ରଯିତୁ ଃ ପିତୁ ରଭିମତଂ|

ⅩⅬ ଯଃ କି ନ୍ ମାନୱସୁତଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ୱି ସି ତି ସ େଶଷଦିେନ
ମେଯା ାପିତଃ ସନ୍ ଅନ ାଯୁଃ ପ୍ର ା ୍ୟତି ଇତି ମେ ରକସ୍ୟାଭିମତଂ|

ⅩⅬⅠ ତଦା ଗର୍ ାଦ୍ ଯଦ୍ ଭକ୍ଷ୍ୟମ୍ ଅୱାେରାହତ୍ ତଦ୍ ଭକ୍ଷ୍ୟମ୍
ଅହେମୱ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା େସୖ୍ୟତଦ୍ ୱାେକ୍ୟ ୱିୱଦମାନା
ୱ ୍ତୁମାେରଭିେର

ⅩⅬⅡ ଯୂଷଫଃ ପୁେତ୍ର ା ଯୀଶୁ ୟର୍ ସ୍ୟ ମାତାପିତେରୗ ୱଯଂ ଜାନୀମ
ଏଷ କିଂ ସଏୱ ନ? ତହ ଗର୍ ାଦ୍ ଅୱାେରାହମ୍ ଇତି ୱାକ୍ୟଂ କଥଂ
ୱି ୍ତ?

ⅩⅬⅢତଦା ଯୀଶୁ ାନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍ ପର ରଂ ମା ୱିୱଦ ଂ
ⅩⅬⅣ ମେ ରେକଣ ପିତ୍ର ା ନାକୃ ଃ େକାପି ଜେନା ମମାି କମ୍

ଆଯାତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି କି ାଗତଂ ଜନଂ ଚରେମଽି େପ୍ର ା ାପଯିଷ୍ୟାମି|
ⅩⅬⅤ େତ ସୱର୍ ୍ଵ ଈ େରଣ ଶିକି୍ଷତା ଭୱିଷ୍ୟି ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ

ଗ୍ର େ ଷୁ ଲିପିରି ମାେ ଅେତା ଯଃ କି ତ୍ ପିତୁ ଃ ସକାଶାତ୍ ଶ ା
ଶିକ୍ଷେତ ସ ଏୱ ମମ ସମୀପମ୍ ଆଗମିଷ୍ୟତି|

ⅩⅬⅥ ଯ ଈ ରାଦ୍ ଅଜାଯତ ତଂ ୱିନା େକାପି ମନୁେଷ୍ୟା ଜନକଂ
ନାଦଶର୍ ତ୍ େକୱଲଃ ସଏୱ ତାତମ୍ ଅଦ୍ର ାକ୍ଷୀତ୍|

ⅩⅬⅦଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଯଥାଥର୍ ତରଂ ୱଦାମି େଯା ଜେନା ମଯି ୱି ାସଂ
କେରାତି େସାନ ାଯୁଃ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି|

ⅩⅬⅧଅହେମୱ ତ ୀୱନଭକ୍ଷ୍ୟଂ|
ⅩⅬⅨ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା ମହାପ୍ର ା େର ମ ାଭକ୍ଷ୍ୟଂ ଭୂ ୍ତାପି

ମୃତାଃ
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Ⅼ କି ୁ ଯ କ୍ଷ୍ୟଂ ଗର୍ ାଦାଗ ତ୍ ତଦ୍ ଯଦି କି ଦ୍ ଭୁ େ ୍ତ ତହ ସ
ନ ମି୍ର ଯେତ|

ⅬⅠ ଯ ୀୱନଭକ୍ଷ୍ୟଂ ଗର୍ ାଦାଗ ତ୍ େସାହେମୱ ଇଦଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ
େଯା ଜେନା ଭୁ େ ୍ତ ସ ନିତ୍ୟଜୀୱୀ ଭୱିଷ୍ୟତି| ପୁନ ଜଗେତା
ଜୀୱନାଥର୍ ମହଂ ଯତ୍ କୀଯପିଶିତଂ ଦାସ୍ୟାମି ତେଦୱ ମଯା
ୱିତରିତଂ ଭକ୍ଷ୍ୟମ୍|

ⅬⅡତ ାଦ୍ ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ପର ରଂ ୱିୱଦମାନା ୱ ୍ତୁମାେରଭିେର
ଏଷ େଭାଜନାଥର୍ ଂ ୀଯଂ ପଲଲଂ କଥମ୍ ଅ ଭ୍ୟଂ ଦାସ୍ୟତି?

ⅬⅢ ତଦା ଯୀଶୁ ାନ୍ ଆେୱାଚଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ତରଂ ୱଦାମି
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସ୍ୟାମିେଷ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ଭୁ େ ୍ତ ତସ୍ୟ ରୁ ଧିେର ଚନପୀେତ
ଜୀୱେନନ ସା ର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସ େ ା ନାି |

ⅬⅣ େଯା ମମାମିଷଂ ାଦତି ମମ ସୁଧିର ପିୱତି େସାନ ାଯୁଃ
ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି ତତଃ େଶେଷଽି ତମହମ୍ ଉ ାପଯିଷ୍ୟାମି|

ⅬⅤ ଯେତା ମଦୀଯମାମିଷଂ ପରମଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ତଥା ମଦୀଯଂ
େଶାଣିତଂ ପରମଂ େପଯଂ|

ⅬⅥେଯାଜେନା ମଦୀଯଂପଲଲଂ ାଦତିମଦୀଯଂରୁ ଧିର ପିୱତି
ସ ମଯି ୱସତି ତି ହ ୱସାମି|

ⅬⅦମେ ରଯିତ୍ର ା ଜୀୱତା ତାେତନ ଯଥାହଂ ଜୀୱାମି ତ ଦ୍ ଯଃ
କି ନ୍ ମାମି େସାପି ମଯା ଜୀୱିଷ୍ୟତି|

ⅬⅧ ଯ କ୍ଷ୍ୟଂ ଗର୍ ାଦାଗ ତ୍ ତଦିଦଂ ଯନ୍ମ ା ାଂ ାଦି ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ପିତେରାଽମି୍ର ଯ ତାଦୃଶମ୍ ଇଦଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ନଭୱତି ଇଦଂଭକ୍ଷ୍ୟଂ େଯା
ଭକ୍ଷତି ସ ନିତ୍ୟଂ ଜୀୱିଷ୍ୟତି|

ⅬⅨ ଯଦା କଫନର୍ ାହୂ ମ୍ ପୁୟର୍ ୍ୟାଂ ଭଜନେଗେହ ଉପାଦିଶତ୍ ତଦା
କଥା ଏତା ଅକଥଯତ୍|

ⅬⅩ ତେଦ ଂ ଶ ା ତସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାଣାମ୍ ଅେନେକ ପର ରମ୍
ଅକଥଯନ୍ ଇଦଂ ଗାଢଂ ୱାକ୍ୟଂ ୱାକ୍ୟମୀଦୃଶଂ କଃ େଶ୍ର ାତୁ ଂ
ଶକଯାତ୍?

ⅬⅪ କି ୁ ଯୀଶୁଃ ଶିଷ୍ୟାଣାମ୍ ଇ ଂ ୱିୱାଦଂ ଚିେ ୱିଜ୍ଞାଯ
କଥିତୱାନ୍ ଇଦଂ ୱାକ୍ୟଂ କିଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ଂ ଜନଯତି?
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ⅬⅫ ଯଦି ମନୁଜସୁତଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ୱାସ ାନମ୍ ଊ ର୍ ୍ଵଂ ଗ ଂ ପଶ୍ୟଥ
ତହ କିଂ ଭୱିଷ୍ୟତି?

ⅬⅩⅢଆେ ୖ ୱ ଜୀୱନଦାଯକଃ ୱପୁ ନ ଲଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମହଂ ଯାନି
ୱଚାଂସି କଥଯାମି ତାନ୍ୟା ା ଜୀୱନ |

ⅬⅩⅣ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ େକଚନ ଅୱି ାସି ନଃ ସି େକ
େକ ନ ୱି ସି େକା ୱା ତଂ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି ତାନ୍
ଯୀଶୁରାପ୍ର ଥମାଦ୍ େୱି |

ⅬⅩⅤ ଅପରମପି କଥିତୱାନ୍ ଅ ାତ୍ କାରଣାଦ୍ ଅକଥଯଂ ପିତୁ ଃ
ସକାଶାତ୍ ଶି ୍ତମପ୍ର ାପ୍ୟ େକାପି ମମାି କମ୍ ଆଗ ୁଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅬⅩⅥ ତ ାେଲଽେନେକ ଶିଷ୍ୟା ୱ୍ୟାଘୁଟ୍ୟ େତନ ସା ର୍ ଂ ପୁନ
ନର୍ ାଗ ନ୍|

ⅬⅩⅦ ତଦା ଯୀଶୁ ର୍ ାଦଶଶିଷ୍ୟାନ୍ ଉ ୍ତୱାନ୍ ଯୂଯମପି କିଂ
ଯାସ୍ୟଥ?

ⅬⅩⅧ ତତଃ ଶିେମାନ୍ ପିତରଃ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚତ୍ େହ ପ୍ର େଭା
କସ୍ୟାଭ୍ୟଣର୍ ଂ ଗମିଷ୍ୟାମଃ?

ⅬⅩⅨ ଅନ ଜୀୱନଦାଯିେନ୍ୟା ଯାଃ କଥା ା େୱୖୱ| ଭୱାନ୍
ଅମେର ରସ୍ୟାଭିଷି ୍ତପୁତ୍ର ଇତି ୱି ସ୍ୟ ନିି ତଂ ଜାନୀମଃ|

ⅬⅩⅩ ତଦା ଯୀଶୁରୱଦତ୍ କିମହଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ାଦଶଜନାନ୍
ମେନାନୀତାନ୍ ନ କୃତୱାନ୍? କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟପି କି େଦେକା
ୱି କାରୀ ୱିଦ୍ୟେତ|

ⅬⅩⅪ ଇମାଂ କଥଂ ସ ଶିେମାନଃ ପୁତ୍ର ମ୍ ଈ ରୀେଯାତୀଯଂ
ଯିହୂ ଦାମ୍ ଉି ଶ୍ୟ କଥିତୱାନ୍ ଯେତା ାଦଶାନାଂ ମେଧ୍ୟ ଗଣିତଃ ସ
ତଂ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି|

Ⅶ
Ⅰ ତତଃ ପରଂ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ଂ ହ ୁଂ ସେମୖହ ତ ାଦ୍

ଯୀଶୁ ୟ ହୂ ଦାପ୍ର େଦେଶ ପୟର୍ ୍ୟଟିତୁ ଂ େନ ନ୍ ଗାଲୀଲ୍ ପ୍ର େଦେଶ
ପୟର୍ ୍ୟଟିତୁ ଂ ପ୍ର ାରଭତ|

Ⅱ କି ୁ ତି ନ୍ ସମେଯ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ଦୂଷ୍ୟୱାସନାେମା ୱ
ଉପି େତ
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Ⅲ ତସ୍ୟ ଭ୍ର ାତର ମ୍ ଅୱଦନ୍ ଯାନି କ ର୍ ାଣି ଯା କି୍ର ଯେ ତାନି
ଯଥା ତୱ ଶିଷ୍ୟାଃ ପଶ୍ୟି ତଦଥର୍ ଂ ମିତଃ ାନାଦ୍ ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶଂ
ୱ୍ର ଜ|

Ⅳ ଯଃ କି ତ୍ ଯଂ ପ୍ର ଚିକାଶିଷତି ସ କଦାପି ଗୁ ଂ କ ର୍ ନ
କେରାତି ଯଦୀଦୃଶଂ କ ର୍ କେରାଷି ତହ ଜଗତି ନିଜଂ ପରିଚାଯଯ|

Ⅴଯତ ସ୍ୟ ଭ୍ର ାତେରାପି ତଂ ନ ୱି ସି |
Ⅵତଦା ଯୀଶୁ ାନ୍ ଅେୱାଚତ୍ ମମ ସମଯଇଦାନୀଂ େନାପତି ତି

କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମଯଃ ସତତମ୍ ଉପତି ତି|
Ⅶଜଗେତା େଲାକା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଋତୀଯିତୁ ଂ ନ ଶକୱି କି ୁ ମାେମୱ

ଋତୀଯେ ଯତେ ଷାଂ କମର୍ ାଣି ଦୁ ାନି ତତ୍ର ସାକ୍ଷ୍ୟମିଦମ୍ ଅହଂ
ଦଦାମି|

Ⅷ ଅତଏୱ ଯୂଯମ୍ ଉ େୱଽି ନ୍ ଯାତ ନାହମ୍ ଇଦାନୀମ୍
ଅି ୁ େୱ ଯାମି ଯେତା ମମ ସମଯ ଇଦାନୀଂ ନ ସ ୂ ଣର୍ ଃ|

Ⅸଇତି ୱାକ୍ୟମ୍ ଉ ୍ତ୍ଵା ସ ଗାଲୀଲି ି ତୱାନ୍
Ⅹ କି ୁ ତସ୍ୟ ଭ୍ର ାତୃ ଷୁ ତତ୍ର ପ୍ର ି େତଷୁ ସ ୁ େସାଽପ୍ର କଟ ଉ ୱମ୍

ଅଗ ତ୍|
Ⅺଅନ ରମ୍ ଉ ୱମ୍ ଉପି ତା ଯିହୂ ଦୀଯା ଂ ମୃଗଯି ାପୃ ନ୍ ସ

କୁତ୍ର ?
Ⅻତେତା େଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ ତି ନ୍ ନାନାୱିଧା ୱିୱାଦା ଭୱିତୁ ମ୍

ଆର ୱ ଃ| େକଚିଦ୍ ଅେୱାଚନ୍ ସ ଉ ମଃ ପୁରୁ ଷଃ େକଚିଦ୍
ଅେୱାଚନ୍ ନ ତଥା ୱରଂ େଲାକାନାଂ ଭ୍ର ମଂ ଜନଯତି|

ⅩⅢ କି ୁ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ଭଯାତ୍ େକାପି ତସ୍ୟ ପେକ୍ଷ ଂ
ନାକଥଯତ୍|

ⅩⅣ ତତଃ ପରମ୍ ଉ ୱସ୍ୟ ମଧ୍ୟସମେଯ ଯୀଶୁ ମର୍ ି ରଂ ଗ ା
ସମୁପଦିଶତି |

ⅩⅤ ତେତା ଯିହୂ ଦୀଯା େଲାକା ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ ଜ୍ଞା ାକଥଯନ୍ ଏଷା
ମାନୁେଷା ନାଧୀତ୍ୟା କଥମ୍ ଏତାଦୃେଶା ୱି ାନଭୂ ତ୍?

ⅩⅥତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚଦ୍ ଉପେଦେଶାଯଂ ନ ମମ କି ୁ େଯା
ମାଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍ ତସ୍ୟ|
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ⅩⅦ େଯା ଜେନା ନିେଦଶଂ ତସ୍ୟ ଗ୍ର ହୀଷ୍ୟତି ମେମାପେଦେଶା
ମେ ା ଭୱତି କିମ୍ ଈ ରାଦ୍ ଭୱତି ସ ଗନ ଜ୍ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟତି|

ⅩⅧ େଯା ଜନଃ ତଃ କଥଯତି ସ ୀଯଂ େଗୗରୱମ୍ ଈହେତ
କି ୁ ଯଃ େପ୍ର ରଯିତୁ େଗ ରୱମ୍ ଈହେତ ସ ସତ୍ୟୱାଦୀ ତି ନ୍
େକାପ୍ୟଧେ ର୍ ା ନାି |

ⅩⅨ ମୂସା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ୱ୍ୟୱ ାଗ୍ର ଂ କିଂ ନାଦଦାତ୍? କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
େକାପି ତାଂ ୱ୍ୟୱ ାଂ ନ ସମାଚରତି| ମାଂ ହ ୁଂ କୁେତା ଯତେ ?

ⅩⅩତଦା େଲାକା ଅୱଦନ୍ ଂ ଭୂ ତଗ୍ର ୍ଵାଂ ହ ୁଂ େକା ଯତେତ?
ⅩⅪ ତେତା ଯୀଶୁରେୱାଚଦ୍ ଏକଂ କ ର୍ ମଯାକାରି ତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ

ସୱର୍ ୍ଵ ମହା ୟର୍ ୍ୟଂ ମନ୍ୟେ |
ⅩⅫ ମୂସା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ େକ୍ଛ ଦୱିଧିଂ ପ୍ର ଦେଦୗ ସ ମୂସାେତା ନ ଜାତଃ

କି ୁ ପିତୃ ପୁରୁ େଷେଭ୍ୟା ଜାତଃ େତନ ୱିଶ୍ର ାମୱାେରଽପି ମାନୁଷାଣାଂ
େକ୍ଛ ଦଂ କୁରୁ ଥ|
ⅩⅩⅢ ଅତଏୱ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ େକ୍ଛ େଦ କୃେତ ଯଦି

ମୂସାୱ୍ୟୱ ାମ ନଂ ନ ଭୱତି ତହ ମଯା ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ମାନୁଷଃ
ସ ୂ ଣର୍ ରୂ େପଣ େ ାଽକାରି ତ ାରଣାଦ୍ ଯୂଯଂ କିଂ ମହ୍ୟଂ କୁପ୍ୟଥ?

ⅩⅩⅣସପକ୍ଷପାତଂ ୱିଚାରମକୃ ା ନ୍ୟାଯ୍ୟଂ ୱିଚାରଂ କୁରୁ ତ|
ⅩⅩⅤତଦା ଯିରୂ ଶାଲମ୍ ନିୱାସି ନଃ କତିପଯଜନା ଅକଥଯନ୍ଇେମ

ଯଂ ହ ୁଂ େଚ େ ସ ଏୱାଯଂ କିଂ ନ?
ⅩⅩⅥ କି ୁ ପଶ୍ୟତ ନିଭର୍ ଯଃ ସନ୍ କଥାଂ କଥଯତି ତଥାପି

କିମପି ଅ ୱଦେ ୍ୟେତ ଅଯେମୱାଭିଷିେ ୍ତା ଭୱତୀତି ନିି ତଂ
କିମଧିପତେଯା ଜାନି ?

ⅩⅩⅦ ମନୁେଜାଯଂ କ ାଦାଗମଦ୍ ଇତି ୱଯଂ ଜାେନାମଃ
କି ଭିଷି ୍ତ ଆଗେତ ସ କ ାଦାଗତୱାନ୍ ଇତି େକାପି ଜ୍ଞାତୁ ଂ ନ
ଶକ୍ଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅧ ତଦା ଯୀଶୁ ମର୍ େଧ୍ୟମ ି ରମ୍ ଉପଦିଶନ୍ ଉେ ୖ ଃକାରମ୍
ଉ ୍ତୱାନ୍ ଯୂଯଂ କିଂ ମାଂ ଜାନୀଥ? କ ା ାଗେତାି ତଦପି କିଂ
ଜାନୀଥ? ନାହଂ ତ ଆଗେତାି କି ୁ ଯଃ ସତ୍ୟୱାଦୀ ସଏୱ ମାଂ
େପ୍ର ଷିତୱାନ୍ ଯୂଯଂ ତଂ ନ ଜାନୀଥ|

ⅩⅩⅨତମହଂ ଜାେନ େତନାହଂ େପ୍ର ରିତ ଅଗେତାି |
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ⅩⅩⅩ ତ ାଦ୍ ଯିହୂ ଦୀଯା ଂ ଧ ର୍ୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟତା ଥାପି େକାପି ତସ୍ୟ
ଗାେତ୍ର ହ ଂ ନାପର୍ ଯଦ୍ ଯେତା େହେତା ଦା ତସ୍ୟ ସମେଯା
େନାପତି ତି|

ⅩⅩⅪ କି ୁ ବହେୱା େଲାକା ି ନ୍ ୱି ସ୍ୟ
କଥିତୱାେ ାଽଭିଷି ୍ତପୁରୁ ଷ ଆଗତ୍ୟ ମାନୁଷସ୍ୟାସ୍ୟ କି୍ର ଯାଭ୍ୟଃ
କିମ୍ ଅଧିକା ଆ ୟର୍ ୍ୟାଃ କି୍ର ଯାଃ କରିଷ୍ୟତି?

ⅩⅩⅫ ତତଃ ପରଂ େଲାକା ି ନ୍ ଇ ଂ ୱିୱଦେ ଫିରୂ ଶିନଃ
ପ୍ର ଧାନଯାଜକାେ ତି ଶତୱ ଂ ଧୃ ା େନତୁ ଂ ପଦାତିଗଣଂ
େପ୍ର ଷଯାମାସୁଃ|

ⅩⅩⅩⅢ ତେତା ଯୀଶୁରୱଦଦ୍ ଅହମ୍ ଅ ଦିନାନି ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ
ି ା ମେ ରଯିତୁ ଃ ସମୀପଂ ଯାସ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅩⅣମାଂ ମୃଗଯିଷ୍ୟେ କି ୂେ ଶଂ ନ ଲ ୍ୟେ ରତ୍ର ାସ୍ୟାମି
ତତ୍ର ଯୂଯଂ ଗ ୁଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ|

ⅩⅩⅩⅤ ତଦା ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ପର ରଂ ୱ ୍ତୁମାେରଭିେର
ଅେସ୍ୟାେ ଶଂ ନ ପ୍ର ା ୍ୟାମ ଏତାଦୃଶଂ କିଂ ାନଂ ଯାସ୍ୟତି?
ଭି େଦେଶ ୱିକୀଣର୍ ାନାଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ସି ଧିମ୍ ଏଷ ଗ ା ତାନ୍
ଉପେଦକ୍ଷ୍ୟତି କିଂ?

ⅩⅩⅩⅥ େନା େଚତ୍ ମାଂ ଗେୱଷଯିଷ୍ୟଥ କି ୂେ ଶଂ ନ ପ୍ର ା ୍ୟଥ
ଏଷ େକାଦୃଶଂ ୱାକ୍ୟମିଦଂ ୱଦତି?

ⅩⅩⅩⅦ ଅନ ରମ୍ ଉ ୱସ୍ୟ ଚରେମଽହନି ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ଧାନଦିେନ
ଯୀଶୁରୁ ି ନ୍ ଉେ ୖ ଃକାରମ୍ ଆ ଯନ୍ ଉଦିତୱାନ୍ ଯଦି କି ତ୍
ତୃ ଷାେ ର୍ ା ଭୱତି ତହ ମମାି କମ୍ ଆଗତ୍ୟ ପିୱତୁ |

ⅩⅩⅩⅧ ଯଃ କି ନ୍ମ ଯି ୱି ସି ତି ଧ ର୍ ଗ୍ର ସ୍ୟ ୱଚନାନୁସାେରଣ
ତସ୍ୟାଭ୍ୟ ରେତାଽମୃତେତାଯସ୍ୟ େସ୍ର ାତାଂସି ନିଗର୍ ମିଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅩⅨ େଯ ତି ନ୍ ୱି ସି ତ ଆ ାନଂ ପ୍ର ା ୍ୟ ୀତ୍ୟେଥର୍ ସ
ଇଦଂ ୱାକ୍ୟଂ ୱ୍ୟାହୃ ତୱାନ୍ ଏତ ାଲଂ ଯାୱଦ୍ ଯୀଶୁ ୱ ଭୱଂ ନ
ପ୍ର ା ାତ୍ ପୱିତ୍ର ଆ ା ନାଦୀଯତ|

ⅩⅬ ଏତାଂ ୱାଣୀଂ ଶ ା ବହେୱା େଲାକା ଅୱଦନ୍ ଅଯେମୱ
ନିି ତଂ ସ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ|
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ⅩⅬⅠ େକଚିଦ୍ ଅକଥଯନ୍ ଏଷଏୱ େସାଭିଷି ୍ତଃ କି ୁ େକଚିଦ୍
ଅୱଦନ୍ େସାଭିଷି ୍ତଃ କିଂ ଗାଲୀଲ୍ ପ୍ର େଦେଶ ଜନିଷ୍ୟେତ?

ⅩⅬⅡ େସାଭିଷିେ ୍ତା ଦାଯୂେଦା ୱଂେଶ ଦାଯୂେଦା ଜନ୍ମ ାେନ
େବୖେତ୍ଲ ହମି ପ େନ ଜନିଷ୍ୟେତ ଧ ର୍ ଗ୍ର େ କିମି ଂ ଲିଖିତଂ ନାି ?

ⅩⅬⅢଇ ଂ ତି ନ୍ େଲାକାନାଂ ଭି ୱାକ୍ୟତା ଜାତା|
ⅩⅬⅣ କତିପଯେଲାକା ଂ ଧ ର୍ୁ ମ୍ ଐ ନ୍ ତଥାପି ତ ପୁଷି େକାପି

ହ ଂ ନାପର୍ ଯତ୍|
ⅩⅬⅤ ଅନ ରଂ ପାଦାତିଗେଣ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାନାଂ ଫିରୂ ଶିନା

ସମୀପମାଗତୱତି େତ ତାନ୍ ଅପୃ ନ୍ କୁେତା େହେତା ଂ ନାନଯତ?
ⅩⅬⅥତଦା ପଦାତଯଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍ ସ ମାନୱ ଇୱ େକାପି କଦାପି

େନାପାଦିଶତ୍|
ⅩⅬⅦତତଃ ଫିରୂ ଶିନଃ ପ୍ର ାେୱାଚନ୍ ଯୂଯମପି କିମଭ୍ର ାମି ?
ⅩⅬⅧଅଧିପତୀନାଂ ଫିରୂ ଶିନା େକାପି କିଂ ତି ନ୍ ୱ୍ୟ ସୀତ୍?
ⅩⅬⅨ େଯ ଶା ଂ ନ ଜାନି ତ ଇେମଽଧମେଲାକାଏୱ ଶାପଗ୍ର ାଃ|
Ⅼ ତଦା ନିକଦୀମନାମା େତଷାେମେକା ଯଃ କ୍ଷଣଦାଯାଂ ଯୀେଶାଃ

ସି ଧିମ୍ ଅଗାତ୍ ସ ଉ ୍ତୱାନ୍
ⅬⅠ ତସ୍ୟ ୱାେକ୍ୟ ନ ଶେତ କ ର୍ ଣି ଚ ନ ୱିଦିେତ ଽ ାକଂ ୱ୍ୟୱ ା

କିଂ କ ନ ମନୁଜଂ େଦାଷୀକେରାତି?
ⅬⅡ ତତେ ୱ୍ୟାହରନ୍ ମପି କିଂ ଗାଲୀଲୀଯେଲାକଃ? ୱିୱିଚ୍ୟ

ପଶ୍ୟ ଗଲୀଲି େକାପି ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ େନା ଦ୍ୟେତ|
ⅬⅢ ତତଃ ପରଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଂ ଂ ଗୃହଂ ଗତାଃ କି ୁ ଯୀଶୁ

େଜୖର୍ ତୁ ନନାମାନଂ ଶିେଲା ଯଂ ଗତୱାନ୍|

Ⅷ
Ⅰପ୍ର ତୂ ୍ୟେଷ ଯୀଶୁଃ ପନମର୍ ି ରମ୍ ଆଗ ତ୍
Ⅱତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ େଲାେକଷୁ ତସ୍ୟ ସମୀପଆଗେତଷୁ ସଉପୱିଶ୍ୟ

ତାନ୍ ଉପେଦ ୁମ୍ ଆରଭତ|
Ⅲ ତଦା ଅଧ୍ୟାପକାଃ ଫିରୂ ଶିନ ୱ୍ୟଭିଚାରକ ର୍ ଣି ଧୃତଂ

ି ଯେମକାମ୍ ଆନିଯ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ମେଧ୍ୟ ାପଯି ା ୱ୍ୟାହରନ୍
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Ⅳ େହ ଗୁେରା େଯାଷିତମ୍ ଇମାଂ ୱ୍ୟଭିଚାରକ ର୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ାଣାଂ େଲାକା
ଧୃତୱ ଃ|

Ⅴ ଏତାଦୃଶେଲାକାଃ ପାଷାଣାଘାେତନ ହ ୱ୍ୟା ଇତି
ୱିଧିମର୍ୂ ସାୱ୍ୟୱ ାଗ୍ର େ ଲିଖିେତାି କି ୁ ଭୱାନ୍ କିମାଦିଶତି?

Ⅵ େତ ତମପୱଦିତୁ ଂ ପରୀକ୍ଷାଭିପ୍ର ାେଯଣ ୱାକ୍ୟମିଦମ୍ ଅପୃ ନ୍
କି ୁ ସ ପ୍ର ୀଭୂ ଯ ଭୂ ମାୱ ଲ୍ୟା େଲଖିତୁ ମ୍ ଆରଭତ|

Ⅶ ତତେ ୖ ଃ ପୁନଃ ପୁନଃ ପୃ ଉ ାଯ କଥିତୱାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ମେଧ୍ୟ େଯା ଜେନା ନିରପରାଧୀ ସଏୱ ପ୍ର ଥମମ୍ ଏନାଂ
ପାଷାେଣନାହ |ୁ

Ⅷପ ାତ୍ ସ ପୁନ ପ୍ର ୀଭୂ ଯ ଭୂ େମୗ େଲଖିତୁ ମ୍ ଆରଭତ|
Ⅸତାଂ କଥଂ ଶ ା େତ ମନସି ପ୍ର େବାଧଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ େଜ୍ୟ ାନୁକ୍ର ମଂ

ଏେକୖକଶଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ବହିରଗ ନ୍ ତେତା ଯୀଶୁେରକାକୀ
ତଯେ ୍ତାଭୱତ୍ ମଧ୍ୟ ାେନ ଦ ାଯମାନା ସା େଯାଷା ଚ ି ତା|

Ⅹ ତ ାଦ୍ ଯୀଶୁରୁ ାଯ ତାଂ ୱନିତାଂ ୱିନା କମପ୍ୟପରଂ ନ
ୱିେଲାକ୍ୟ ପୃ ୱାନ୍ େହ ୱାେମ ତୱାପୱାଦକାଃ କୁତ୍ର ? େକାପି ାଂ
କିଂ ନ ଦ ଯତି?

Ⅺ ସାୱଦତ୍ େହ ମେହ େକାପି ନ ତଦା ଯୀଶୁରେୱାଚତ୍
ନାହମପି ଦ ଯାମି ଯାହି ପୁନଃ ପାପଂ ମାକାଷର୍ ୀଃ|

Ⅻ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପୁନରପି େଲାେକଭ୍ୟ ଇ ଂ କଥଯିତୁ ମ୍
ଆରଭତଜଗେତାହଂ େଜ୍ୟାତିଃ ରୂ େପା ଯଃ କି ନ୍ ମ ାଦଗ ତି
ସ ତିମିେର ନ ଭ୍ର ମି ା ଜୀୱନରୂ ପାଂ ଦୀି ଂ ପ୍ର ା ୍ୟତି|

ⅩⅢ ତତଃ ଫିରୂ ଶିେନାଽୱାଦିଷୁ ୍ଵଂ ାେଥର୍ ଯଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦାସି
ତ ାତ୍ ତୱ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଗ୍ର ାହ୍ୟଂ ନ ଭୱତି|

ⅩⅣତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦିତୱାନ୍ ଯଦ୍ୟପି ାେଥର୍ ଽହଂ ଯଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ
ଦଦାମି ତଥାପି ମତ୍ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଗ୍ର ାହ୍ୟଂ ଯ ାଦ୍ ଅହଂ କୁତ ଆଗେତାି
ଯାମି ଚ ତଦହଂ ଜାନାମି କି ୁ କୁତ ଆଗେତାି କୁତ୍ର ଗ ାମି ଚ ତଦ୍
ଯୂଯଂ ନ ଜାନୀଥ|

ⅩⅤ ଯୂଯଂ େଲୗକିକଂ ୱିଚାରଯଥ ନାହଂ କିମପି ୱିଚାରଯାମି|
ⅩⅥ କି ୁ ଯଦି ୱିଚାରଯାମି ତହ ମମ ୱିଚାେରା ଗ୍ର ହୀତେୱ୍ୟା

ଯେତାହମ୍ ଏକାକୀ ନାି େପ୍ର ରଯିତା ପିତା ମଯା ସହ ୱିଦ୍ୟେତ|
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ⅩⅦ େଯା ଜର୍ ନେଯାଃ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଗ୍ର ହଣୀଯଂ ଭୱତୀତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ୱ୍ୟୱ ାଗ୍ର େ ଲିଖିତମି |

ⅩⅧ ଅହଂ ାେଥର୍ ଯଂ ସାକି୍ଷ ଂ ଦଦାମି ଯ ମମ ତାେତା ମାଂ
େପ୍ର ରିତୱାନ୍ େସାପି ମଦେଥର୍ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦାତି|

ⅩⅨ ତଦା େତଽପୃ ନ୍ ତୱ ତାତଃ କୁତ୍ର ? ତେତା ଯୀଶୁଃ
ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀଦ୍ ଯୂଯଂ ମାଂ ନ ଜାନୀଥ ମି ତର ନଜାନୀଥ ଯଦି ମାମ୍
ଅକ୍ଷାସ୍ୟତ ତହ ମମ ତାତମପ୍ୟକ୍ଷାସ୍ୟତ|

ⅩⅩ ଯୀଶୁ ମର୍ ି ର ଉପଦିଶ୍ୟ ଭ ାଗାେର କଥା ଏତା ଅକଥଯତ୍
ତଥାପି ତଂ ପ୍ର ତି େକାପି କରଂ େନାଦେତାଲଯତ୍|

ⅩⅪ ତତଃ ପରଂ ଯୀଶୁଃ ପୁନରୁ ଦିତୱାନ୍ ଅଧୁନାହଂ ଗ ାମି ଯୂଯଂ
ମାଂ ଗେୱଷଯିଷ୍ୟଥ କି ୁ ନିେଜୖଃ ପାେପୖ ମର୍ ରିଷ୍ୟଥଯତ୍ ାନମ୍ ଅହଂ
ଯାସ୍ୟାମି ତତ୍ ାନମ୍ ଯୂଯଂ ଯାତୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ|

ⅩⅫ ତଦା ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ପ୍ର ାେୱାଚନ୍ କିମଯମ୍ ଆ ଘାତଂ
କରିଷ୍ୟତି? ଯେତା ଯତ୍ ାନମ୍ ଅହଂ ଯାସ୍ୟାମି ତତ୍ ାନମ୍
ଯୂଯଂ ଯାତୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ ଇତି ୱାକ୍ୟଂ ବ୍ର ୱୀତି|

ⅩⅩⅢ ତେତା ଯୀଶୁେ ଭ୍ୟଃ କଥିତୱାନ୍ ଯୂଯମ୍ ଅଧଃ ାନୀଯା
େଲାକା ଅହମ୍ ଊ ର୍ ୍ଵ ାନୀଯଃ ଯୂଯମ୍ ଏତ ଗ ୀଯା ଅହମ୍
ଏତ ଗ ୀେଯା ନ|

ⅩⅩⅣ ତ ାତ୍ କଥିତୱାନ୍ ଯୂଯଂ ନିେଜୖଃ ପାେପୖ ମର୍ ରିଷ୍ୟଥ
ଯେତାହଂ ସ ପୁମାନ୍ ଇତି ଯଦି ନ ୱି ସି ଥ ତହ ନିେଜୖଃ ପାେପୖ
ମର୍ ରିଷ୍ୟଥ|

ⅩⅩⅤତଦା େତ ଽପୃ ନ୍ କ ୍ଵଂ? ତେତାଯୀଶୁଃ କଥିତୱାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ସି େଧୗ ଯସ୍ୟ ପ୍ର ାୱମ୍ ଆ ପ୍ର ଥମାତ୍ କେରାମି ସଏୱ ପୁରୁ େଷାହଂ|

ⅩⅩⅥ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ମଯା ବହୁ ୱାକ୍ୟଂ ୱ ୍ତୱ୍ୟଂ ୱିଚାରଯିତୱ୍ୟ କି ୁ
ମେ ରଯିତା ସତ୍ୟୱାଦୀ ତସ୍ୟ ସମୀେପ ଯଦହଂ ଶତୱାନ୍ ତେଦୱ
ଜଗେତ କଥଯାମି|

ⅩⅩⅦ କି ୁ ସ ଜନେକ ୱାକ୍ୟମିଦଂ େପ୍ର ା ୍ତୱାନ୍ ଇତି େତ
ନାବୁଧ୍ୟ |

ⅩⅩⅧ ତେତା ଯୀଶୁରକଥଯଦ୍ ଯଦା ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମ୍ ଊ ର୍ ୍ଵ
ଉ ାପଯିଷ୍ୟଥ ତଦାହଂ ସ ପୁମାନ୍ େକୱଲଃ ଯଂ କିମପି କ ର୍ ନ
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କେରାମି କି ୁ ତାେତା ଯଥା ଶିକ୍ଷଯତି ତଦନୁସାେରଣ ୱାକ୍ୟମିଦଂ
ୱଦାମୀତି ଚ ଯୂଯଂ ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ|

ⅩⅩⅨ ମେ ରଯିତା ପିତା ମାମ୍ ଏକାକିନଂ ନ ତ୍ୟଜତି ସ ମଯା
ସା ର୍ ଂ ତି ତି ଯେତାହଂ ତଦଭିମତଂ କ ର୍ ସଦା କେରାମି|

ⅩⅩⅩତଦା ତେସୖ୍ୟତାନି ୱାକ୍ୟାନି ଶ ା ବହୁ ୱ ାି ନ୍ ୱ୍ୟ ସନ୍|
ⅩⅩⅪ େଯ ଯିହୂ ଦୀଯା ୱ୍ୟ ସନ୍ ଯୀଶୁେ େଭ୍ୟାଽକଥଯତ୍
ⅩⅩⅫ ମମ ୱାେକ୍ୟ ଯଦି ଯୂଯମ୍ ଆ ାଂ କୁରୁ ଥ ତହ ମମ

ଶିଷ୍ୟା ଭୂ ା ସତ୍ୟ ଂ ଜ୍ଞାସ୍ୟଥ ତତଃ ସତ୍ୟତଯା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େମାେକ୍ଷା
ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅢ ତଦା େତ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦିଷୁଃ ୱଯମ୍ ଇବ୍ର ାହୀେମା ୱଂଶଃ
କଦାପି କସ୍ୟାପି ଦାସା ନ ଜାତା ହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମୁି ୍ତ ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତୀତି
ୱାକ୍ୟଂ କଥଂ ବ୍ର ୱୀଷି?

ⅩⅩⅩⅣ ତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ତରଂ ୱଦାମି
ଯଃ ପାପଂ କେରାତି ସ ପାପସ୍ୟ ଦାସଃ|

ⅩⅩⅩⅤ ଦାସ ନିର ରଂ ନିେୱଶେନ ନ ତି ତି କି ୁ ପୁେତ୍ର ା
ନିର ରଂ ତି ତି|

ⅩⅩⅩⅥଅତଃ ପୁେତ୍ର ା ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େମାଚଯତି ତହ ନିତା େମୱ
ମୁ ୍ତା ଭୱିଷ୍ୟଥ|

ⅩⅩⅩⅦ ଯୁଯମ୍ ଇବ୍ର ାହୀେମା ୱଂଶ ଇତ୍ୟହଂ ଜାନାମି କି ୁ ମମ
କଥା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅ ଃକରେଣଷୁ ାନଂ ନ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱି ତ ାେ େତା ମର୍ ାଂ
ହ ୁମ୍ ଈହେ |

ⅩⅩⅩⅧ ଅହଂ ପିତୁ ଃ ସମୀେପ ଯଦପଶ୍ୟଂ ତେଦୱ କଥଯାମି
ତଥା ଯୂଯମପି ପିତୁ ଃ ସମୀେପ ଯଦପଶ୍ୟତ ତେଦୱ କୁରୁ େ |

ⅩⅩⅩⅨ ତଦା େତ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚନ୍ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ଅ ାକଂ ପିତା ତେତା
ଯୀଶୁରକଥଯଦ୍ଯଦି ଯୂଯମ୍ଇବ୍ର ାହୀମଃସ ାନା ଅଭୱିଷ୍ୟତତହ
ଇବ୍ର ାହୀମ ଆଚାରଣୱଦ୍ ଆଚରିଷ୍ୟତ|

ⅩⅬ ଈ ରସ୍ୟ ମୁଖାତ୍ ସତ୍ୟଂ ୱାକ୍ୟଂ ଶ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯାମି
େଯାହଂ ତଂ ମାଂ ହ ୁଂ େଚ େ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ଏତାଦୃଶଂ କ ର୍ ନ ଚକାର|

ⅩⅬⅠ ଯୂଯଂ ପିତୁ ଃ କ ର୍ ାଣି କୁରୁ ଥ ତଦା େତୖରୁ ୍ତଂ ନ ୱଯଂ
ଜାରଜାତା ଅ ାକମ୍ ଏକଏୱ ପିତାି ସ ଏେୱ ରଃ
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ⅩⅬⅡ ତେତା ଯୀଶୁନା କଥିତମ୍ ଈ େରା ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ତାେତାଭୱିଷ୍ୟତ୍ ତହ ଯୂଯଂ ମଯି େପ୍ର ମାକରିଷ୍ୟତ ଯେତାହମ୍
ଈ ରାି ଗର୍ ତ୍ୟାଗେତାି େତା ନାଗେତାହଂ ସ ମାଂ ପ୍ର ାହିେଣାତ୍|

ⅩⅬⅢ ଯୂଯଂ ମମ ୱାକ୍ୟମିଦଂ ନ ବୁଧ୍ୟେ କୁତଃ? ଯେତା ଯୂଯଂ
ମେମାପେଦଶଂ େସାଢୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ଥ|

ⅩⅬⅣ ଯୂଯଂ େଶୖତାନ୍ ପିତୁ ଃ ସ ାନା ଏତ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ପିତୁ ରଭିଲାଷଂ ପୂରଯଥ ସ ଆ ପ୍ର ଥମାତ୍ ନରଘାତୀ ତଦ ଃ
ସତ୍ୟ ସ୍ୟ େଲେଶାପି ନାି କାରଣାଦତଃ ସ ସତ୍ୟତାଯାଂ ନାତି ତ୍
ସ ଯଦା ମୃଷା କଥଯତି ତଦା ନିଜ ଭାୱାନୁସାେରେଣୖୱ କଥଯତି
ଯେତା ସ ମୃଷାଭାଷୀ ମୃେଷା ାଦକ |

ⅩⅬⅤ ଅହଂ ତଥ୍ୟୱାକ୍ୟଂ ୱଦାମି କାରଣାଦ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ମାଂ ନ
ପ୍ର ତୀଥ|

ⅩⅬⅥ ମଯି ପାପମ ୀତି ପ୍ର ମାଣଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକା ଦାତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି?
ଯଦ୍ୟହଂ ତଥ୍ୟୱାକ୍ୟଂ ୱଦାମି ତହ କୁେତା ମାଂ ନ ପ୍ର ତିଥ?

ⅩⅬⅦ ଯଃ କ ନ ଈ ରୀେଯା େଲାକଃ ସ ଈ ରୀଯକଥାଯାଂ
ମେନା ନିଧେ ଯୂଯମ୍ ଈ ରୀଯେଲାକା ନ ଭୱଥ ତି ଦାନାତ୍ ତତ୍ର
ନ ମନାଂସି ନିଧେ |

ⅩⅬⅧ ତଦା ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦିଷୁଃ େମକଃ
େଶାମିେରାଣୀେଯା ଭୂ ତଗ୍ର ୱଯଂ କିମିଦଂ ଭଦ୍ର ଂ ନାୱାଦିଷ୍ମ ?

ⅩⅬⅨ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀତ୍ ନାହଂ ଭୂ ତଗ୍ର ଃ କି ୁ
ନିଜତାତଂ ସ େନ୍ୟ ତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ମାମ୍ ଅପମନ୍ୟେ |

Ⅼଅହଂ ସୁଖ୍ୟାତିଂ ନ େଚେ କି ୁ େଚି ତା ୱିଚାରଯିତା ଚାପର
ଏକ ଆେ |

ⅬⅠଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଅତୀୱଯଥାଥର୍ ଂ କଥଯାମି େଯା ନେରା ମଦୀଯଂ
ୱାଚଂ ମନ୍ୟେତ ସ କଦାଚନ ନିଧନଂ ନ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟତି|

ⅬⅡ ଯିହୂ ଦୀଯା ମୱଦନ୍ ଂ ଭୂ ତଗ୍ର ଇତୀଦାନୀମ୍ ଅେୱୖଷ୍ମ |
ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ ସେୱର୍ ୍ଵ ମୃତାଃ କି ୁ ଂ ଭାଷେସ େଯା
ନେରା ମମ ଭାରତୀଂ ଗୃ ାତି ସ ଜାତୁ ନିଧାନା ାଦଂ ନ ଲ ୍ୟେତ|
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ⅬⅢତହ ଂ କିମ୍ ଅ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଦ୍ ଇବ୍ର ାହୀେମାପି ମହାନ୍?
ଯ ାତ୍ େସାପି ମୃତଃ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନାପି ମୃତାଃ ଂ ଂ କଂ ପୁମାଂସଂ
ମନୁେଷ?

ⅬⅣଯୀଶୁଃପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚଦ୍ଯଦ୍ୟହଂ ଂ ଯଂ ସ େନ୍ୟତହ ମମ
ତତ୍ ସ ନନଂ କିମପି ନ କି ୁ ମମ ତାେତା ଯଂ ଯୂଯଂ ୀଯମ୍ ଈ ରଂ
ଭାଷେ ସଏୱ ମାଂ ସ ନୁେତ|

ⅬⅤ ଯୂଯଂ ତଂ ନାୱଗ ଥ କି ହଂ ତମୱଗ ାମି ତଂ ନାୱଗ ାମୀତି
ୱାକ୍ୟଂ ଯଦି ୱଦାମି ତହ ଯୂଯମିୱ ମୃଷାଭାଷୀ ଭୱାମି କି ହଂ
ତମୱଗ ାମି ତଦାକ୍ଷାମପି ଗୃ ାମି|

ⅬⅥ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ମମ ସମଯଂ ଦ୍ର ୁମ୍
ଅତୀୱାୱା ତ୍ ତି ରୀକ୍ଷ୍ୟାନ |

ⅬⅦ ତଦା ଯିହୂ ଦୀଯା ଅପୃ ନ୍ ତୱ ୱଯଃ ପ ାଶ ରା ନ ଂ
କିମ୍ ଇବ୍ର ାହୀମମ୍ ଅଦ୍ର ାକ୍ଷୀଃ?

ⅬⅧ ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ତରଂ ୱଦାମି
ଇବ୍ର ାହୀେମା ଜନ୍ମ ନଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ କାଲମାରଭ୍ୟାହଂ ୱିେଦ୍ୟ|

ⅬⅨତଦା େତ ପାଷାଣାନ୍ ଉେ ାଲ୍ୟ ତମାହ ୁମ୍ ଉଦଯ ନ୍ କି ୁ
ଯୀଶୁ ଗର୍ୁ େ ା ମି ରାଦ୍ ବହିଗର୍ ତ୍ୟ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟନ ପ୍ର ି ତୱାନ୍|

Ⅸ
Ⅰତତଃ ପରଂ ଯୀଶୁଗର୍ ନ୍ ମାଗର୍ ମେଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ା ଂ ନରମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍|
Ⅱତତଃ ଶିଷ୍ୟା ମ୍ ଅପୃ ନ୍ େହ ଗୁେରା ନେରାଯଂ ପାେପନ ୱା
ପିତ୍ର ାଃ ପାେପନାେ ାଽଜାଯତ?
Ⅲ ତତଃ ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦିତୱାନ୍ ଏତସ୍ୟ ୱାସ୍ୟ ପିେତ୍ର ାଃ ପାପାଦ୍

ଏତାଦୃେଶାଭୂ ଦ ଇତି ନହି କି େନନ ଯେଥ ରସ୍ୟ କ ର୍ ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ
ତେ େତାେରୱ|

Ⅳ ଦିେନ ତି ତି ମେ ରଯିତୁ ଃ କ ର୍ ମଯା କ ର୍ ୱ୍ୟଂ ଯଦା କିମପି
କ ର୍ ନ କି୍ର ଯେତ ତାଦୃଶୀ ନିଶାଗ ତି|

Ⅴ ଅହଂ ଯାୱ ାଲଂ ଜଗତି ତି ାମି ତାୱ ାଲଂ ଜଗେତା
େଜ୍ୟାତିଃ ରୂ େପାି |

Ⅵଇତୁ ୍ୟ ୍ତା ଭୂ େମୗ ନି ୀୱଂ ନିକି୍ଷପ୍ୟ େତନ ପ ଂ କୃତୱାନ୍
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Ⅶପ ାତ୍ ତ େ ନତସ୍ୟା ସ୍ୟ େନେତ୍ର ପ୍ର ଲିପ୍ୟତମିତ୍ୟାଦିଶତ୍
ଗ ା ଶିେଲାେହ ଽଥର୍ ାତ୍ େପ୍ର ରିତନାମି୍ନ ସରସି ାହି| ତେତାେ ା ଗ ା
ତତ୍ର ା ାତ୍ ତତଃ ପ୍ର ଚକୁ୍ଷ ଭର୍ୂ ା ୱ୍ୟାଘୁଟ୍ୟାଗାତ୍|

Ⅷ ଅପର ସମୀପୱାସି େନା େଲାକା େଯ ଚ ତଂ
ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ ମ୍ ଅପଶ୍ୟନ୍ େତ ବ ୍ତୁମ୍ ଆରଭ େଯା େଲାେକା
ୱ ର୍ ନୁ୍ୟପୱିଶ୍ୟାଭିକ୍ଷତ ସ ଏୱାଯଂ ଜନଃ କିଂ ନ ଭୱତି?

Ⅸ େକଚିଦୱଦନ୍ ସ ଏୱ େକଚିଦେୱାଚନ୍ ତାଦୃେଶା ଭୱତି କି ୁ
ସ ଯମବ୍ର ୱୀତ୍ ସ ଏୱାହଂ ଭୱାମି|

Ⅹଅତଏୱ େତ ଽପୃ ନ୍ ଂ କଥଂ ଦୃି ଂ ପା ୱାନ୍?
Ⅺ ତତଃ େସାୱଦଦ୍ ଯୀଶନାମକ ଏେକା ଜେନା ମମ ନଯେନ

ପେ ନ ପ୍ର ଲିପ୍ୟ ଇତ୍ୟାଜ୍ଞାପଯତ୍ ଶିେଲାହକାସାରଂ ଗ ା ତତ୍ର ାହି|
ତତ ତ୍ର ଗ ା ମଯି ାେତ ଦୃି ମହଂ ଲ ୱାନ୍|

Ⅻତଦା େତ ଽୱଦନ୍ସ ପୁମାନ୍ କୁତ୍ର ? େତେନା ୍ତଂ ନାହଂଜାନାମି|
ⅩⅢଅପରଂ ତି ନ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ାେ ଜେନ ଫିରୂ ଶିନାଂ ନିକଟମ୍ ଆନୀେତ

ସତି ଫିରୂ ଶିେନାପି ତମପୃ ନ୍ କଥଂ ଦୃି ଂ ପ୍ର ାେ ାସି ?
ⅩⅣତତଃ ସ କଥିତୱାନ୍ ସ ପେ ନ ମମ େନେତ୍ର ଽଲି ତ୍ ପ ାଦ୍
ା ା ଦୃି ମଲେଭ|
ⅩⅤ କି ୁ ଯୀଶୁ ୱ ଶ୍ର ାମୱାେର କ ର୍ ମଂ କୃ ା ତସ୍ୟ ନଯେନ

ପ୍ର ସେ ଽକେରାଦ୍ ଇତିକାରଣାତ୍ କତିପଯଫିରୂ ଶିେନାଽୱଦନ୍
ⅩⅥ ସ ପୁମାନ୍ ଈ ରା ଯତଃ ସ ୱିଶ୍ର ାମୱାରଂ ନ ମନ୍ୟେତ|

ତେତାେନ୍ୟ େକଚିତ୍ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍ ପାପୀ ପୁମାନ୍ କିମ୍ ଏତାଦୃଶମ୍
ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ କ ର୍ୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି?

ⅩⅦ ଇ ଂ େତଷାଂ ପର ରଂ ଭି ୱାକ୍ୟ ମ୍ ଅଭୱତ୍| ପ ାତ୍
େତ ପୁନରପି ତଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ା ଂ ମାନୁଷମ୍ ଅପ୍ର ାକୁ୍ଷଃ େଯା ଜନ ୱ ଚକୁ୍ଷଷୀ
ପ୍ର ସେ କୃତୱାନ୍ ତି ନ୍ ଂ କିଂ ୱଦସି ? ସ ଉ ୍ତୱାନ୍ ସ
ଭୱିଶ ାଦୀ|

ⅩⅧ ସ ଦୃି ମ୍ ଆ ୱାନ୍ ଇତି ଯିହୂ ଦୀଯା ସ୍ୟ ଦୃି ଂ ପ୍ର ା ସ୍ୟ
ଜନସ୍ୟ ପିେତ୍ର ା ମର୍ୁ ଖାଦ୍ ଅଶ ା ନ ପ୍ର ତ୍ୟଯନ୍|
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ⅩⅨଅତଏୱ େତ ତାୱପୃ ନ୍ ଯୁୱେଯା ୟର୍ ଂ ପୁତ୍ର ଂ ଜନ୍ମ ା ଂ ୱଦଥଃ
ସ କିମଯଂ? ତହର୍ ୀଦାନୀଂ କଥଂ ଦ୍ର ୁଂ ଶେକ୍ନ ାତି?

ⅩⅩ ତତ ସ୍ୟ ପିତେରୗ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚତାମ୍ ଅଯମ୍ ଆୱେଯାଃ ପୁତ୍ର
ଆ ଜେନର ତଦପ୍ୟାୱାଂ ଜାନୀୱଃ

ⅩⅪ କି ଧୁନା କଥଂ ଦୃି ଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍ ତଦାୱାଂ ନ୍ ଜାନୀୱଃ େକାସ୍ୟ
ଚକୁ୍ଷଷୀ ପ୍ର ସେ କୃତୱାନ୍ ତଦପି ନ ଜାନୀୱ ଏଷ ୱଯଃପ୍ର ା ଏନଂ
ପୃ ତ କଥାଂ ଯଂ ୱକ୍ଷ୍ୟତି|

ⅩⅫ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ଭଯାତ୍ ତସ୍ୟ ପିତେରୗ ୱାକ୍ୟମିଦମ୍
ଅୱଦତାଂ ଯତଃ େକାପି ମନୁେଷ୍ୟା ଯଦି ଯୀଶୁମ୍ ଅଭିଷି ଂ ୱଦତି
ତହ ସ ଭଜନଗୃହାଦ୍ ଦୂରୀକାରିଷ୍ୟେତ ଯିହୂ ଦୀଯା ଇତି ମ ଣାମ୍
ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍

ⅩⅩⅢ ଅତ ସ୍ୟ ପିତେରୗ ୱ୍ୟାହରତାମ୍ ଏଷ ୱଯଃପ୍ର ା ଏନଂ
ପୃ ତ|

ⅩⅩⅣତଦା େତ ପୁନ ତଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ା ମ୍ ଆହୂ ଯ ୱ୍ୟାହରନ୍ ଈ ରସ୍ୟ
ଗୁଣାନ୍ ୱଦ ଏଷ ମନୁଷ୍ୟଃ ପାପୀତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|

ⅩⅩⅤତଦା ସଉ ୍ତୱାନ୍ ସପାପୀ ନ େୱତି ନାହଂ ଜାେନ ପୂୱର୍ ାମ
ଆସମହମ୍ ଅଧୁନା ପଶ୍ୟାମୀତି ମାତ୍ର ଂ ଜାନାମି|

ⅩⅩⅥ େତ ପୁନରପୃ ନ୍ ସ ାଂ ପ୍ର ତି କିମକେରାତ୍? କଥଂ େନେତ୍ର
ପ୍ର ସେ ଽକେରାତ୍?

ⅩⅩⅦ ତତଃ େସାୱାଦୀଦ୍ ଏକକୃେ ାକଥଯଂ ଯୂଯଂ ନ ଶୃଣୁଥ
ତହ କୁତଃ ପୁନଃ େଶ୍ର ାତୁ ମ୍ ଇ ଥ? ଯୂଯମପି କିଂ ତସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା
ଭୱିତୁ ମ୍ ଇ ଥ?

ⅩⅩⅧତଦା େତତଂ ତିର ୃତ୍ୟ ୱ୍ୟାହରନ୍ ଂ ତସ୍ୟ ଶିେଷ୍ୟା ୱଯଂ
ମୂସାଃ ଶିଷ୍ୟାଃ|

ⅩⅩⅨ ମୂସାୱେ େଣ େରା ଜଗାଦ ତ ାନୀମଃ କିେ ଷ
କୁତ୍ର ତ୍ୟେଲାକ ଇତି ନ ଜାନୀମଃ|

ⅩⅩⅩ େସାୱଦଦ୍ ଏଷ ମମ େଲାଚେନ ପ୍ର ସେ ଽକେରାତ୍ ତଥାପି
କୁତ୍ର ତ୍ୟେଲାକ ଇତି ଯୂଯଂ ନ ଜାନୀଥ ଏତଦ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ ଭୱତି|
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ⅩⅩⅪ ଈ ରଃ ପାପିନାଂ କଥାଂ ନ ଶୃେଣାତି କି ୁ େଯା ଜନ ି ନ୍
ଭି ଂ କୃ ା ତଦି କି୍ର ଯାଂ କେରାତି ତେସୖ୍ୟୱ କଥାଂ ଶୃେଣାତି ଏତଦ୍
ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|

ⅩⅩⅫ େକାପି ମନୁେଷ୍ୟା ଜନ୍ମ ା ାଯ ଚକୁ୍ଷଷୀ ଅଦଦାତ୍
ଜଗଦାର ାଦ୍ ଏତାଦୃଶୀଂ କଥାଂ େକାପି କଦାପି ନାଶୃେଣାତ୍|

ⅩⅩⅩⅢ ଅ ାଦ୍ ଏଷ ମନୁେଷ୍ୟା ଯଦୀ ରା ାଜାଯତ ତହ
କିି ଦପୀଦୃଶଂ କ ର୍ କ ର୍ୁ ଂ ନାଶେକ୍ନ ାତ୍|

ⅩⅩⅩⅣ େତ ୱ୍ୟାହରନ୍ ଂ ପାପାଦ୍ ଅଜାଯଥାଃ କିମ ାନ୍ ଂ
ଶିକ୍ଷଯସି ? ପ ାେ ତଂ ବହିରକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍|

ⅩⅩⅩⅤତଦନ ରଂ ଯିହୂ ଦୀେଯୖଃ ସ ବହିରକି୍ର ଯତଯୀଶୁରିତି ୱା ର୍ ାଂ
ଶ ା ତଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ର ାପ୍ୟ ପୃ ୱାନ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ଂ ୱି ସି ଷି?

ⅩⅩⅩⅥତଦା ସ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚତ୍ େହ ପ୍ର େଭା ସ େକା ଯତ୍ ତି ହଂ
ୱି ସି ମି?

ⅩⅩⅩⅦ ତେତା ଯୀଶୁଃ କଥିତୱାନ୍ ଂ ତଂ ଦୃ ୱାନ୍ ଯା ସାକଂ
ଯଃ କଥଂ କଥଯତି ସଏୱ ସଃ|

ⅩⅩⅩⅧତଦା େହ ପ୍ର େଭା ୱି ସି ମୀତୁ ୍ୟ ୍ଵା ସ ତଂ ପ୍ର ଣାମତ୍|
ⅩⅩⅩⅨପ ାଦ୍ ଯୀଶୁଃ କଥିତୱାନ୍ ନଯନହୀନା ନଯନାନି ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱି

ନଯନୱ ା ା ଭୱ ୀତ୍ୟଭିପ୍ର ାେଯଣ ଜଗଦାହମ୍ ଆଗ ମ୍|
ⅩⅬ ଏତତ୍ ଶ ା ନିକଟ ାଃ କତିପଯାଃ ଫିରୂ ଶିେନା ୱ୍ୟାହରନ୍

ୱଯମପି କିମ ାଃ?
ⅩⅬⅠ ତଦା ଯୀଶୁରୱାଦୀଦ୍ ଯଦ୍ୟ ା ଅଭୱତ ତହ ପାପାନି

ନାତି ନ୍ କି ୁ ପଶ୍ୟାମୀତି ୱାକ୍ୟୱଦନାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପାପାନି ତି ି |

Ⅹ
Ⅰଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନତିଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, େଯା ଜେନା ାେରଣ ନ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ

େକନାପ୍ୟେନ୍ୟନ େମଷଗୃହଂ ପ୍ର ୱିଶତି ସ ଏୱ େ େନା ଦସୁ୍ୟ |
Ⅱ େଯା ାେରଣ ପ୍ର ୱିଶତି ସ ଏୱ େମଷପାଲକଃ|
Ⅲ େଦୗୱାରିକ ୈ ାରଂ େମାଚଯତି େମଷଗଣ ତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ

ଶୃେଣାତି ସ ନିଜାନ୍ େମଷାନ୍ ନାମ୍ନ ାହୂ ଯ ବହିଃ କୃ ା ନଯତି|
Ⅳତଥା ନିଜାନ୍ େମଷାନ୍ ବହିଃ କୃ ା ଯଂ େତଷାମ୍ ଅେଗ୍ର ଗ ତି,

ତେତା େମଷା ସ୍ୟ ଶ ଂ ବୁଧ୍ୟେ , ତ ାତ୍ ତସ୍ୟ ପ ାଦ୍ ୱ୍ର ଜି |
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Ⅴ କି ୁ ପରସ୍ୟ ଶ ଂ ନ ବୁଧ୍ୟେ ତ ାତ୍ ତସ୍ୟ ପ ାଦ୍ ୱ୍ର ଜିଷ୍ୟି
ୱରଂ ତସ୍ୟ ସମୀପାତ୍ ପଲାଯିଷ୍ୟେ |

Ⅵ ଯୀଶୁେ ଭ୍ୟ ଇମାଂ ଦୃ ା କଥାମ୍ ଅକଥଯତ୍ କି ୁ େତନ
କଥିତକଥାଯା ା ୟର୍ ୍ୟଂ େତ ନାବୁଧ୍ୟ |

Ⅶ ଅେତା ଯୀଶୁଃ ପୁନରକଥଯତ୍, ଯୁଷ୍ମ ାନାହଂ ଯଥାଥର୍ ତରଂ
ୱ୍ୟାହରାମି, େମଷଗୃହସ୍ୟ ାରମ୍ ଅହେମୱ|

Ⅷ ମଯା ନ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ଯ ଆଗ ନ୍ େତ େ ନା ଦସ୍ୟୱ କି ୁ
େମଷାେ ଷାଂ କଥା ନାଶୃଣ୍ଵ ନ୍|

Ⅸ ଅହେମୱ ାର ରୂ ପଃ, ମଯା ଯଃ କି ତ ପ୍ର ୱିଶତି ସ ରକ୍ଷାଂ
ପ୍ର ା ୍ୟତି ତଥା ବହିର ଗମନାଗମେନ କୃ ା ଚରଣ ାନଂ ପ୍ର ା ୍ୟତି|

Ⅹ େଯା ଜନେ ନଃ ସ େକୱଲଂ େ ୖ ନ୍ୟବଧୱିନାଶାନ୍ କ ର୍ୁ େମୱ
ସମାଯାତି କି ହମ୍ଆଯୁଦର୍ ାତୁ ମ୍ ଅଥର୍ ାତ୍ ବାହୂ େଲ୍ୟନତେଦୱଦାତୁ ମ୍
ଆଗ ମ୍|

Ⅺଅହେମୱସତ୍ୟେମଷପାଲେକା ଯ ୁ ସେତ୍ୟା େମଷପାଲକଃ ସ
େମଷାଥର୍ ଂ ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗଂ କେରାତି;

Ⅻ କି ୁ େଯା ଜେନା େମଷପାଲେକା ନ,ଅଥର୍ ାଦ୍ ଯସ୍ୟ େମଷା ନିଜା
ନ ଭୱି , ଯ ଏତାଦୃେଶା େୱୖତନିକଃ ସ ୱୃକମ୍ ଆଗ ଂ ଦୃ ୍ଵା
େମଜୱ୍ର ଜଂ ୱିହାଯ ପଲାଯେତ, ତ ାଦ୍ ୱୃକ ଂ ୱ୍ର ଜଂ ଧୃ ା ୱିକିରତି|

ⅩⅢ େୱୖତନିକଃ ପଲାଯେତ ଯତଃ ସ େୱତନାଥର୍ ୀ େମଷାଥର୍ ଂ ନ
ଚି ଯତି|

ⅩⅣ ଅହେମୱ ସେତ୍ୟା େମଷପାଲକଃ, ପିତା ମାଂ ଯଥା ଜାନାତି,
ଅହ ଯଥା ପିତରଂ ଜାନାମି,

ⅩⅤତଥା ନିଜାନ୍ େମଷାନପି ଜାନାମି, େମଷା ମାଂ ଜାନାି , ଅହ
େମଷାଥର୍ ଂ ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗଂ କେରାମି|

ⅩⅥଅପର ଏତଦ୍ ଗୃହୀଯ େମେଷେଭ୍ୟା ଭି ା ଅପି େମଷା ମମ
ସି େତ ସକଲା ଆନଯିତୱ୍ୟାଃ; େତ ମମ ଶ ଂ େଶ୍ର ାଷ୍ୟି ତତ
ଏେକା ୱ୍ର ଜ ଏେକା ରକ୍ଷେକା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅦପ୍ର ାଣାନହଂ ତ୍ୟ ୍ଵା ପୁନଃ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଗ୍ର ହୀଷ୍ୟାମି, ତ ାତ୍ ପିତା
ମଯି େ ହଂ କେରାତି|
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ⅩⅧ କି େନା ମମ ପ୍ର ାଣାନ୍ ହ ୁଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି କି ୁ ଯଂ
ତାନ୍ ସମପର୍ ଯାମି ତାନ୍ ସମପର୍ ଯିତୁ ଂ ପୁନଗର୍୍ର ହୀତୁ ମମ ଶି ରାେ
ଭାରମିମଂ ପିତୁ ଃ ସକାଶାତ୍ ପ୍ର ାେ ାହମ୍|

ⅩⅨଅ ାଦୁପେଦଶାତ୍ ପୁନ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ମେଧ୍ୟ ଭି ୱାକ୍ୟତା
ଜାତା|

ⅩⅩ ତେତା ବହେୱା ୱ୍ୟାହରନ୍ ଏଷ ଭୂ ତଗ୍ର ଉନ୍ମ , କୁତ
ଏତସ୍ୟ କଥାଂ ଶୃଣୁଥ?

ⅩⅪ େକଚିଦ୍ ଅୱଦନ୍ ଏତସ୍ୟ କଥା ଭୂ ତଗ୍ର ସ୍ୟ କଥାୱ ଭୱି ,
ଭୂ ତଃ କିମ୍ ଅ ାଯ ଚକୁ୍ଷଷୀ ଦାତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି?

ⅩⅫଶୀତକାେଲ ଯିରୂ ଶାଲମି ମ ି େରା ଗର୍ ପୱର୍ ୍ଵ ଣୁ୍ୟପି େତ
ⅩⅩⅢଯୀଶୁଃ ସୁେଲମାେନା ନିଃସାେରଣ ଗମନାଗମେନ କେରାତି,
ⅩⅩⅣଏତି ନ୍ ସମେଯ ଯିହୂ ଦୀଯା ଂ େୱ ଯି ା ୱ୍ୟାହରନ୍ କତି

କାଲାନ୍ ଅ ାକଂ ୱିଚିକି ାଂ ାପଯିଷ୍ୟାମି? ଯଦ୍ୟଭିଷିେ ା ଭୱତି
ତହ ତତ୍ ଂ ୱଦ|

ⅩⅩⅤ ତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦଦ୍ ଅହମ୍ ଅଚକଥଂ କି ୁ ଯୂଯଂ ନ
ପ୍ର ତୀଥ, ନିଜପିତୁ ନର୍ ାମ୍ନ ା ଯାଂ ଯାଂ କି୍ର ଯାଂ କେରାମି ସା କି୍ର େଯୖୱ ମମ
ସାକି୍ଷ ରୂ ପା|

ⅩⅩⅥ କି ହଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମକଥଯଂ ଯୂଯଂ ମମ େମଷା ନ ଭୱଥ,
କାରଣାଦ ାନ୍ ନ ୱି ସି ଥ|

ⅩⅩⅦମମ େମଷା ମମ ଶ ଂ ଶୃଣ୍ଵ ି ତାନହଂ ଜାନାମି େତ ଚ ମମ
ପ ାଦ୍ ଗ ି |

ⅩⅩⅧ ଅହଂ େତେଭ୍ୟାଽନ ାଯୁ ଦର୍ ଦାମି, େତ କଦାପି ନ ନଂକ୍ଷ୍ୟି
େକାପି ମମ କରାତ୍ ତାନ୍ ହ ର୍ୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅨ େଯା ମମ ପିତା ତାନ୍ ମହ୍ୟଂ ଦ ୱାନ୍ ସ ସୱର୍ ୍ଵ ାତ୍ ମହାନ୍,
େକାପି ମମ ପିତୁ ଃ କରାତ୍ ତାନ୍ ହ ର୍ୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩଅହଂ ପିତା ଚ େଯାେରକ ମ୍|
ⅩⅩⅪ ତେତା ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ପୁନରପି ତଂ ହ ୁଂ ପାଷାଣାନ୍

ଉଦେତାଲଯନ୍|
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ⅩⅩⅫ ଯୀଶୁଃ କଥିତୱାନ୍ ପିତୁ ଃ ସକାଶାଦ୍ ବହୂ ନୁ୍ୟ ମକ ର୍ ାଣି
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର ାକାଶଯଂ େତଷାଂ କସ୍ୟ କ ର୍ ଣଃ କାରଣାନ୍ ମାଂ
ପାଷାେଣୖରାହ ୁମ୍ ଉଦ୍ୟତାଃ ?

ⅩⅩⅩⅢ ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍ ପ୍ର ଶ କ ର୍ େହେତା ନର୍ କି ୁ
ଂ ମାନୁଷଃ ମୀ ରମ୍ ଉେ ୍ଵ ରଂ ନି ସି କାରଣାଦ ାତ୍ ାଂ
ପାଷାେଣୖହର୍ ନ୍ମ ଃ|

ⅩⅩⅩⅣ ତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ୱାନ୍ ମଯା କଥିତଂ ଯୂଯମ୍ ଈ ରା
ଏତ ଚନଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଶାେ ଲିଖିତଂ ନାି କିଂ?

ⅩⅩⅩⅤ ତ ାଦ୍ େଯଷାମ୍ ଉେ େଶ ଈ ରସ୍ୟ କଥା କଥିତା େତ
ଯଦୀ ରଗଣା ଉଚ୍ୟେ ଧ ର୍ ଗ୍ର ସ୍ୟାପ୍ୟନ୍ୟଥା ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ୟଂ,

ⅩⅩⅩⅥ ତହର୍ ୍ୟାହମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଇତି ୱାକ୍ୟସ୍ୟ କଥନାତ୍
ଯୂଯଂ ପିତ୍ର ାଭିଷି ଂ ଜଗତି େପ୍ର ରିତ ପୁମାଂସଂ କଥମ୍ ଈ ରନି କଂ
ୱାଦଯ?

ⅩⅩⅩⅦଯଦ୍ୟହଂ ପିତୁ ଃ କ ର୍ ନ କେରାମି ତହ ମାଂ ନ ପ୍ର ତୀତ;
ⅩⅩⅩⅧ କି ୁ ଯଦି କେରାମି ତହ ମଯି ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପ୍ର ତ୍ୟେଯ

ନ କୃେତଽପି କାେୟର୍ ୍ୟ ପ୍ର ତ୍ୟଯଃ କି୍ର ଯତାଂ, ତେତା ମଯି ପିତା ୀତି
ପିତୟର୍ ୍ୟହମ୍ ଅ ୀତି ଚ କ୍ଷା ା ୱି ସି ଷ୍ୟଥ|

ⅩⅩⅩⅨ ତଦା େତ ପୁନରପି ତଂ ଧ ର୍ୁ ମ୍ ଅେଚ କି ୁ ସ େତଷାଂ
କେରେଭ୍ୟା ନି ୀୟର୍ ୍ୟ

ⅩⅬ ପୁନ ୟର୍ ର୍ ନ୍ ଅଦ୍ୟା େଟ ଯତ୍ର ପୁୱର୍ ୍ଵ ଂ େଯାହନ୍ ଅମ ଯତ୍
ତତ୍ର ାଗତ୍ୟ ନ୍ୟୱସତ୍|

ⅩⅬⅠ ତେତା ବହେୱା େଲାକା ମୀପମ୍ ଆଗତ୍ୟ ୱ୍ୟାହରନ୍
େଯାହନ୍ କିମପ୍ୟା ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ ନାକେରାତ୍ କି ି ନ୍ ମନୁେଷ୍ୟ ଯା ଯଃ
କଥା ଅକଥଯତ୍ ତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ ସତ୍ୟାଃ;

ⅩⅬⅡତତ୍ର ଚ ବହେୱା େଲାକା ି ନ୍ ୱ୍ୟ ସନ୍|

Ⅺ
Ⅰ ଅନ ରଂ ମରିଯମ୍ ତସ୍ୟା ଭଗିନୀ ମଥର୍ ା ଚ ଯି ନ୍

େୱୖଥନୀଯାଗ୍ର ାେମ ୱସତ ି ନ୍ ଗ୍ର ାେମ ଇଲିଯାସର୍ ନାମା ପୀଡିତ
ଏକ ଆସୀତ୍|
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Ⅱ ଯା ମରିଯମ୍ ପ୍ର ଭୁ ଂ ସୁଗ ି େତେଲୖନ ମ ର୍ ଯି ା େକେଶୖ ସ୍ୟ
ଚରେଣୗ ସମମାଜର୍ ତ୍ ତସ୍ୟା ଭ୍ର ାତା ସ ଇଲିଯାସର୍ େରାଗୀ|

Ⅲ ଅପର େହ ପ୍ର େଭା ଭୱାନ୍ ଯି ନ୍ ପ୍ର ୀଯେତ ସ ଏୱ
ପୀଡିେତା ୀତି କଥାଂ କଥଯି ା ତସ୍ୟ ଭଗିେନ୍ୟୗ େପ୍ର ଷିତୱେତ୍ୟୗ|

Ⅳତଦା ଯୀଶୁରିମାଂ ୱା ର୍ ାଂ ଶ ାକଥଯତ ପୀେଡଯଂ ମରଣାଥର୍ ଂ ନ
କି ୀ ରସ୍ୟ ମହିମାଥର୍ ମ୍ ଈ ରପୁତ୍ର ସ୍ୟ ମହିମପ୍ର କାଶାଥର୍ ଜାତା|

Ⅴଯୀଶୁ ୟର୍ ଦ୍ୟପିମଥର୍ ାଯାଂ ତ ଗିନ୍ୟାମ୍ ଇଲିଯାସରି ଚାପ୍ର ୀଯତ,
Ⅵ ତଥାପି ଇଲିଯାସରଃ ପୀଡାଯାଃ କଥଂ ଶ ା ଯତ୍ର ଆସୀତ୍

ତେତୖ୍ର ୱ ଦିନ ଯମତି ତ୍|
Ⅶ ତତଃ ପରମ୍ ସ ଶିଷ୍ୟାନକଥଯଦ୍ ୱଯଂ ପୁନ

ୟ ହୂ ଦୀଯପ୍ର େଦଶଂ ଯାମଃ|
Ⅷ ତତେ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍, େହ ଗୁେରା ଦିନାନି ଗତାନି

ଯିହୂ ଦୀଯା ୍ଵାଂ ପାଷାେଣୖ ହର୍ ୁମ୍ ଉଦ୍ୟତା ଥାପି କିଂ ପୁନ ତ୍ର
ଯାସ୍ୟସି ?

Ⅸ ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, ଏକି ନ୍ ଦିେନ କିଂ ାଦଶଘଟିକା ନ
ଭୱି ? େକାପି ଦିୱା ଗ ନ୍ ନ ଲତି ଯତଃ ସ ଏତ ଗେତା ଦୀି ଂ
ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି|

Ⅹ କି ୁ ରାେତ୍ର ୗ ଗ ନ୍ ଲତି ଯେତା େହେତା ତ୍ର ଦୀି ନର୍ ାି |
Ⅺ ଇମାଂ କଥାଂ କଥଯି ା ସ ତାନୱଦଦ୍, ଅ ାକଂ ବ ୁ ଃ

ଇଲିଯାସର୍ ନିଦି୍ର େତାଭୂ ଦ୍ ଇଦାନୀଂ ତଂ ନିଦ୍ର ାେତା ଜାଗରଯିତୁ ଂ
ଗ ାମି|

Ⅻଯୀଶୁ ମର୍ୃ େତୗ କଥାମିମାଂ କଥିତୱାନ୍ କି ୁ ୱିଶ୍ର ାମାଥର୍ ଂ ନିଦ୍ର ାଯାଂ
କଥିତୱାନ୍ ଇତି ଜ୍ଞା ା ଶିଷ୍ୟା ଅକଥଯନ୍,

ⅩⅢ େହ ଗୁେରା ସ ଯଦି ନିଦ୍ର ାତି ତହ ଭଦ୍ର େମୱ|
ⅩⅣତଦା ଯୀଶୁଃ ଂ ତାନ୍ ୱ୍ୟାହରତ୍, ଇଲିଯାସର୍ ଅମି୍ର ଯତ;
ⅩⅤ କି ୁ ଯୂଯଂ ଯଥା ପ୍ର ତୀଥ ତଦଥର୍ ମହଂ ତତ୍ର ନ ି ତୱାନ୍

ଇତ୍ୟ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ି ମି ମ୍ ଆ ାଦିେତାହଂ, ତଥାପି ତସ୍ୟ ସମୀେପ
ଯାମ|

ⅩⅥତଦା େଥାମା ଯଂ ଦିଦୁମଂ ୱଦି ସ ସି ନଃ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଅୱଦଦ୍
ୱଯମପି ଗ ା େତନ ସା ର୍ ଂ ମି୍ର ଯାମେହୖ|
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ⅩⅦଯୀଶୁ େତ୍ର ାପ ାଯ ଇଲିଯାସରଃ ଶ୍ମ ଶାେନ ାପନାତ୍ ଚ ାରି
ଦିନାନି ଗତାନୀତି ୱା ର୍ ାଂ ଶତୱାନ୍|

ⅩⅧେୱୖଥନୀଯା ଯିରୂ ଶାଲମଃସମୀପ ା େକ୍ର ାେଶୖକମାତ୍ର ା ରିତା;
ⅩⅨ ତ ାଦ୍ ବହେୱା ଯିହୂ ଦୀଯା ମଥର୍ ାଂ ମରିଯମ

ଭ୍ୟାତୃ େଶାକାପ ାଂ ସା ଯିତୁ ଂ ତେଯାଃ ସମୀପମ୍ ଆଗ ନ୍|
ⅩⅩମଥର୍ ା ଯୀେଶାରାଗମନୱାତର୍ ାଂ ଶେ ୖ ୱ ତଂ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଅକେରାତ୍

କି ୁ ମରିଯମ୍ େଗହ ଉପୱିଶ୍ୟ ି ତା|
ⅩⅪ ତଦା ମଥର୍ ା ଯୀଶୁମୱାଦତ୍, େହ ପ୍ର େଭା ଯଦି ଭୱାନ୍

ଅତ୍ର ା ାସ୍ୟତ୍ ତହ ମମ ଭ୍ର ାତା ନାମରିଷ୍ୟତ୍|
ⅩⅫ କିି ଦାନୀମପି ଯଦ୍ ଈ େର ପ୍ର ାଥର୍ ଯିଷ୍ୟେତ ଈ ର ଦ୍

ଦାସ୍ୟତୀତି ଜାେନଽହଂ|
ⅩⅩⅢଯୀଶୁରୱାଦୀତ୍ ତୱ ଭ୍ର ାତା ସମୁ ାସ୍ୟତି|
ⅩⅩⅣ ମଥର୍ ା ୱ୍ୟାହରତ୍ େଶଷଦିୱେସ ସ ଉ ାନସମେଯ

େପ୍ର ା ାସ୍ୟତୀତି ଜାେନଽହଂ|
ⅩⅩⅤ ତଦା ଯୀଶୁଃ କଥିତୱାନ୍ ଅହେମୱ ଉ ାପଯିତା ଜୀୱଯିତା

ଚ ଯଃ କ ନ ମଯି ୱି ସି ତି ସ ମୃ ାପି ଜୀୱିଷ୍ୟତି;
ⅩⅩⅥଯଃକ ନଚଜୀୱନ୍ ମଯି ୱି ସି ତି ସ କଦାପି ନ ମରିଷ୍ୟତି,

ଅସ୍ୟାଂ କଥାଯାଂ କିଂ ୱି ସି ଷି?
ⅩⅩⅦ ସାୱଦତ୍ ପ୍ର େଭା ଯସ୍ୟାୱତରଣାେପକ୍ଷାି ଭୱାନ୍

ସଏୱାଭିଷି ୍ତ ଈ ରପୁତ୍ର ଇତି ୱି ସି ମି|
ⅩⅩⅧ ଇତି କଥାଂ କଥଯି ା ସା ଗ ା ାଂ ଭଗିନୀଂ ମରିଯମଂ

ଗୁ ମାହୂ ଯ ୱ୍ୟାହରତ୍ ଗୁରୁ ରୁ ପତି ତି ାମାହୂ ଯତି ଚ|
ⅩⅩⅨକଥାମିମାଂ ଶ ା ସା ତୂ ଣର୍ ମ୍ ଉ ାଯତସ୍ୟସମୀପମ୍ଅଗ ତ୍|
ⅩⅩⅩ ଯୀଶୁ ଗର୍୍ର ାମମଧ୍ୟଂ ନ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ଯତ୍ର ମଥର୍ ା ତଂ ସାକ୍ଷାଦ୍

ଅକେରାତ୍ ତତ୍ର ି ତୱାନ୍|
ⅩⅩⅪ େଯ ଯିହୂ ଦୀଯା ମରିଯମା ସାକଂ ଗୃେହ ତି ାମ୍

ଅସା ଯନ େତ ତାଂ କି୍ଷପ୍ର ମ୍ ଉ ାଯ ଗ ି ଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ୱ୍ୟାହରନ୍,
ସ ଶ୍ମ ଶାେନ େରାଦିତୁ ଂ ଯାତି,ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା େତ ତସ୍ୟାଃ ପ ାଦ୍ ଅଗ ନ୍|
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ⅩⅩⅫ ଯତ୍ର ଯୀଶୁରତି ତ୍ ତତ୍ର ମରିଯମ୍ ଉପ ାଯ ତଂ ଦୃ ୍ଵା
ତସ୍ୟ ଚରଣେଯାଃ ପତି ା ୱ୍ୟାହରତ୍ େହ ପ୍ର େଭା ଯଦି ଭୱାନ୍
ଅତ୍ର ା ାସ୍ୟତ୍ ତହ ମମ ଭ୍ର ାତା ନାମରିଷ୍ୟତ୍|

ⅩⅩⅩⅢ ଯୀଶୁ ାଂ ତସ୍ୟାଃ ସି େନା ଯିହୂ ଦୀଯାଂ ରୁ ଦେତା
ୱିେଲାକ୍ୟ େଶାକା ର୍ ଃ ସନ୍ ଦୀଘର୍ ଂ ନି ସ୍ୟ କଥିତୱାନ୍ ତଂ
କୁତ୍ର ା ାପଯତ?

ⅩⅩⅩⅣ େତ ୱ୍ୟାହରନ୍, େହ ପ୍ର େଭା ଭୱାନ୍ ଆଗତ୍ୟ ପଶ୍ୟତୁ |
ⅩⅩⅩⅤଯୀଶୁନା କ୍ର ି ତଂ|
ⅩⅩⅩⅥ ଅତଏୱ ଯିହୂ ଦୀଯା ଅୱଦନ୍, ପଶ୍ୟତାଯଂ ତି ନ୍ କିଦୃଗ୍

ଅପି୍ର ଯତ|
ⅩⅩⅩⅦ େତଷାଂ େକଚିଦ୍ ଅୱଦନ୍ େଯା ାଯ ଚକୁ୍ଷଷୀ ଦ ୱାନ୍ ସ

କିମ୍ ଅସ୍ୟ ମୃତୁ ୍ୟଂ ନିୱାରଯିତୁ ଂ ନାଶେକ୍ନ ାତ୍?
ⅩⅩⅩⅧ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପୁନର ଦର୍ ୀଘର୍ ଂ ନି ସ୍ୟ ଶ୍ମ ଶାନାି କମ୍

ଅଗ ତ୍| ତତ୍ ଶ୍ମ ଶାନମ୍ ଏକଂ ଗ ରଂ ତନ୍ମୁ େଖ ପାଷାଣ ଏକଆସୀତ୍|
ⅩⅩⅩⅨତଦା ଯୀଶୁରୱଦଦ୍ ଏନଂ ପାଷାଣମ୍ ଅପସାରଯତ, ତତଃ

ପ୍ର ମୀତସ୍ୟଭଗିନୀ ମଥର୍ ାୱଦତ୍ ପ୍ର େଭା, ଅଧୁନା ତତ୍ର ଦୁଗର୍ େ ା ଜାତଃ,
ଯେତାଦ୍ୟ ଚ ାରି ଦିନାନି ଶ୍ମ ଶାେନ ସ ତି ତି|

ⅩⅬ ତଦା ଯୀଶୁରୱାଦୀତ୍, ଯଦି ୱି ସି ଷି ତହର୍ ୀ ରସ୍ୟ
ମହିମପ୍ର କାଶଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟସି କଥାମିମାଂ କିଂ ତୁ ଭ୍ୟଂ ନାକଥଯଂ?

ⅩⅬⅠ ତଦା ମୃତସ୍ୟ ଶ୍ମ ଶାନାତ୍ ପାଷାେଣାଽପସାରିେତ ଯୀଶୁରୂ ର୍ ୍ଵଂ
ପଶ୍ୟନ୍ ଅକଥଯତ୍, େହ ପିତ ମର୍ ମ େନେୱସନମ୍ ଅଶୃେଣାଃ
କାରଣାଦ ାତ୍ ାଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମି|

ⅩⅬⅡ ଂ ସତତଂ ଶୃେଣାଷି ତଦପ୍ୟହଂ ଜାନାମି, କି ୁ ଂ ମାଂ ଯତ୍
େପୖ୍ର ରଯ ଦ୍ ଯଥାି ନ୍ ାେନ ି ତା େଲାକା ୱି ସି ତଦଥର୍ ମ୍ ଇଦଂ
ୱାକ୍ୟଂ ୱଦାମି|

ⅩⅬⅢଇମାଂ କଥାଂ କଥଯି ା ସ େପ୍ର ାେ ୖ ରା ଯତ୍, େହଇଲିଯାସର୍
ବହିରାଗ |

ⅩⅬⅣ ତତଃ ସ ପ୍ର ମୀତଃ ଶ୍ମ ଶାନୱୈ ବର୍ ହ ପାେଦା
ଗାତ୍ର ମାଜର୍ ନୱାସସା ବ ମୁଖ ବହିରାଗ ତ୍| ଯୀଶୁରୁ ଦିତୱାନ୍
ବ ନାନି େମାଚଯି ା ତ୍ୟଜେତୖନଂ|
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ⅩⅬⅤ ମରିଯମଃ ସମୀପମ୍ ଆଗତା େଯ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ଦା
ଯୀେଶାେରତତ୍ କ ର୍ ାପଶ୍ୟନ୍ େତଷାଂ ବହେୱା ୱ୍ୟ ସନ୍,

ⅩⅬⅥ କି ୁ େକଚିଦେନ୍ୟ ଫିରୂ ଶିନାଂ ସମୀପଂ ଗ ା
ଯୀେଶାେରତସ୍ୟ କ ର୍ େଣା ୱା ର୍ ାମ୍ ଅୱଦନ୍|

ⅩⅬⅦ ତତଃ ପରଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାଃ ଫିରୂ ଶିନା ସଭାଂ କୃ ା
ୱ୍ୟାହରନ୍ ୱଯଂ କିଂ କୁ ର୍ ଃ? ଏଷ ମାନେୱା ବହୂ ନ୍ୟା ୟର୍ ୍ୟକ ର୍ ାଣି
କେରାତି|

ⅩⅬⅧ ଯଦୀଦୃଶଂ କ ର୍ କ ର୍ୁ ଂ ନ ୱାରଯାମ ହ ସେୱର୍ ୍ଵ
େଲାକା ି ନ୍ ୱି ସି ଷ୍ୟି େରାମିେଲାକା ାଗତ୍ୟା ାକମ୍ ଅନଯା
ରାଜଧାନ୍ୟା ସା ର୍ ଂ ରାଜ୍ୟମ୍ ଆେଛ ୍ୟି |

ⅩⅬⅨ ତଦା େତଷାଂ କିଯଫାନାମା ଯ ି ନ୍ ୱ େର
ମହାଯାଜକପେଦ ନ୍ୟଯୁଜ୍ୟତ ସ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦଦ୍ ଯୂଯଂ କିମପି ନ
ଜାନୀଥ;

Ⅼ ସମଗ୍ର େଦଶସ୍ୟ ୱିନାଶେତାପି ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାଥର୍ ମ୍ ଏକସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ
ମରଣମ୍ଅ ାକଂମ ଲେହତୁ କମ୍ଏତସ୍ୟ ୱିେୱଚନାମପିନ କୁରୁ ଥ|

ⅬⅠଏତାଂ କଥାଂ ସ ନିଜବୁ ୍ୟା ୱ୍ୟାହରଦ୍ ଇତି ନ,
ⅬⅡ କି ୁ ଯୀଶୂ େ ଶୀଯାନାଂ କାରଣାତ୍ ପ୍ର ାଣାନ୍ ତ୍ୟକ୍ଷ୍ୟତି, ଦିଶି

ଦିଶି ୱିକୀଣର୍ ାନ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସ ାନାନ୍ ସଂଗୃେହୖ୍ୟକଜାତିଂ କରିଷ୍ୟତି
ଚ, ତି ନ୍ ୱ େର କିଯଫା ମହାଯାଜକ ପେଦ ନିଯୁ ଃ ସନ୍ ଇଦଂ
ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟଂ କଥିତୱାନ୍|

ⅬⅢତି ନମାରଭ୍ୟ େତ କଥଂ ତଂ ହ ୁଂ ଶକ୍ନୁ ୱ ୀତି ମ ଣାଂ କ ର୍ୁ ଂ
ପ୍ର ାେରଭିେର|

ⅬⅣ ଅତଏୱ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ମେଧ୍ୟ ଯୀଶୁଃ ସପ୍ର କାଶଂ
ଗମନାଗମେନ ଅକୃ ା ତ ାଦ୍ ଗ ା ପ୍ର ା ରସ୍ୟ
ସମୀପ ାଯିପ୍ର େଦଶେସ୍ୟଫ୍ର ାଯିମ୍ ନାମି୍ନ ନଗେର ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସାକଂ
କାଲଂ ଯାପଯିତୁ ଂ ପ୍ର ାେରେଭ|

ⅬⅤ ଅନ ରଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ନି ାେରା େୱ ନିକଟୱ ନି ସତି
ତଦୁ ୱାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ାନ୍ ଶୁଚୀନ୍ କ ର୍ୁ ଂ ବହେୱା ଜନା ଗ୍ର ାେମେଭ୍ୟା
ଯିରୂ ଶାଲମ୍ ନଗରମ୍ ଆଗ ନ୍,
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ⅬⅥ ଯୀେଶାରେନ୍ଵ ଷଣଂ କୃ ା ମ ି େର ଦ ାଯମାନାଃ ସ ଃ
ପର ରଂ ୱ୍ୟାହରନ୍, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କୀଦୃେଶା େବାେଧା ଜାଯେତ? ସ କିମ୍
ଉ େୱଽି ନ୍ ଅତ୍ର ାଗମିଷ୍ୟତି?

ⅬⅦ ସ ଚ କୁତ୍ର ାି ଯେଦ୍ୟତତ୍ କି ଦ୍ େୱି ତହ ଦଶର୍ ଯତୁ
ପ୍ର ଧାନଯାଜକାଃ ଫିରୂ ଶିନ ତଂ ଧ ର୍ୁ ଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଇମାମ୍ ଆଜ୍ଞାଂ
ପ୍ର ାଚାରଯନ୍|

Ⅻ
Ⅰ ନି ାେରା ୱାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଦିନଷେଟ୍କ ି େତ ଯୀଶୁ ୟର୍ ଂ ପ୍ର ମୀତମ୍

ଇଲିଯାସରଂ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉଦ ାପରତ୍ ତସ୍ୟ ନିୱାସ ାନଂ
େବୖଥନିଯାଗ୍ର ାମମ୍ ଆଗ ତ୍|

Ⅱ ତତ୍ର ତଦଥର୍ ଂ ରଜନ୍ୟାଂ େଭାେଜ୍ୟ କୃେତ ମଥର୍ ା ପୟର୍ ୍ୟେୱଷଯଦ୍
ଇଲିଯାସର୍ ଚ ତସ୍ୟ ସି ଭିଃ ସା ର୍ ଂ େଭାଜନାସନ ଉପାୱିଶତ୍|

Ⅲ ତଦା ମରିଯମ୍ ଅ ର୍ େସଟକଂ ବହୁ ମୂଲ୍ୟଂ ଜଟାମାଂସୀଯଂ
େତୖଲମ୍ ଆନୀଯ ଯୀେଶା ରଣେଯା ମର୍ ର୍ ଯି ା ନିଜେକଶ ମର୍ ା ର୍ ୁମ୍
ଆରଭତ; ତଦା େତୖଲସ୍ୟ ପରିମେଲନ ଗୃହମ୍ ଆେମାଦିତମ୍
ଅଭୱତ୍|

Ⅳ ଯଃ ଶିେମାନଃ ପୁତ୍ର ରି ରିେଯାତୀେଯା ଯିହୂ ଦାନାମା ଯୀଶୁଂ
ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି ସ ଶିଷ୍ୟ ଦା କଥିତୱାନ୍,

Ⅴ ଏତେ ୖ ଲଂ ତି୍ର ଭିଃ ଶେତୖ ମର୍ୁ ଦ୍ର ାପେଦୖ ୱ କ୍ର ୀତଂ ସଦ୍
ଦରିେଦ୍ର ଭ୍ୟଃ କୁେତା ନାଦୀଯତ?

Ⅵ ସ ଦରିଦ୍ର େଲାକାଥର୍ ମ୍ ଅଚି ଯଦ୍ ଇତି ନ, କି ୁ ସ େଚୗର ଏୱଂ
ତି କେଟ ମୁଦ୍ର ାସ ୁ ଟକି ତ୍ୟା ତନ୍ମ େଧ୍ୟ ଯଦତି ତ୍ ତଦପାହରତ୍
ତ ାତ୍ କାରଣାଦ୍ ଇମାଂ କଥାମକଥଯତ୍|

Ⅶ ତଦା ଯୀଶୁରକଥଯଦ୍ ଏନାଂ ମା ୱାରଯ ସା ମମ
ଶ୍ମ ଶାନ ାପନଦିନାଥର୍ ଂ ତଦରକ୍ଷଯତ୍|

Ⅷ ଦରିଦ୍ର ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି େଧୗ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ତି ି କି ହଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି େଧୗ ନ ତି ାମି|

Ⅸତତଃପରଂଯୀଶୁ ତ୍ର ା ୀତି ୱା ର୍ ାଂ ଶ ା ବହେୱା ଯିହୂ ଦୀଯା ଂ
ଶ୍ମ ଶାନାଦୁ ାପିତମ୍ ଇଲିଯାସର ଦ୍ର ୁଂ ତତ୍ ାନମ୍ ଆଗ ନ|
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Ⅹତଦା ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ମ୍ ଇଲିଯାସରମପି ସଂହ ର୍ୁ ମ୍ ଅମ ଯନ୍
;

Ⅺଯତେ ନ ବହେୱା ଯିହୂ ଦୀଯା ଗ ା ଯୀେଶୗ ୱ୍ୟ ସନ୍|
Ⅻ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁ ୟ ରୂ ଶାଲମ୍ ନଗରମ୍ ଆଗ ତୀତି ୱା ର୍ ାଂ

ଶ ା ପେରଽହନି ଉ ୱାଗତା ବହେୱା େଲାକାଃ
ⅩⅢ ଖ ର୍ ୂରପତ୍ର ାଦ୍ୟାନୀଯ ତଂ ସାକ୍ଷାତ୍ କ ର୍ୁ ଂ ବହିରାଗତ୍ୟ ଜଯ

ଜେଯତି ୱାଚଂ େପ୍ର ାେ ୖ ୱର୍ ୁମ୍ ଆରଭ , ଇସ୍ର ାେଯେଲା େଯା ରାଜା
ପରେମ ରସ୍ୟ ନାମ୍ନ ାଗ ତି ସ ଧନ୍ୟଃ|

ⅩⅣ ତଦା "େହ ସି େଯାନଃ କେନ୍ୟ ମା େଭୖଷୀଃ ପଶ୍ୟାଯଂ ତୱ
ରାଜା ଗ ର୍ ଭଶାୱକମ୍ ଆରୁ ହ୍ୟାଗ ତି"

ⅩⅤ ଇତି ଶା ୀଯୱଚନାନୁସାେରଣ ଯୀଶୁେରକଂ ଯୁୱଗ ର୍ ଭଂ
ପ୍ର ାପ୍ୟ ତଦୁପୟର୍ ୍ୟାେରାହତ୍|

ⅩⅥ ଅସ୍ୟାଃ ଘଟନାଯା ା ୟର୍ ୍ୟଂ ଶିଷ୍ୟାଃ ପ୍ର ଥମଂ ନାବୁଧ୍ୟ ,
କି ୁ ଯୀେଶୗ ମହିମାନଂ ପ୍ର ାେ ସତି ୱାକ୍ୟମିଦଂ ତି ନ ଅକଥ୍ୟତ
େଲାକା ତ ତୀ ମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ଇତି େତ ୃତୱ ଃ|

ⅩⅦ ସ ଇଲିଯାସରଂ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଆଗ ୁମ୍ ଆ ତୱାନ୍ ଶ୍ମ ଶାନା
ଉଦ ାପଯଦ୍ େଯ େଯ େଲାକା ମର୍ ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଅପଶ୍ୟନ୍ େତ
ପ୍ର ମାଣଂ ଦାତୁ ମ୍ ଆରଭ |

ⅩⅧ ସ ଏତାଦୃଶମ୍ ଅୁ ତଂ କ ର୍ କେରାତ୍ ତସ୍ୟ ଜନଶେତ
େଲର୍ ାକା ଂ ସାକ୍ଷାତ୍ କ ର୍ୁ ମ୍ ଆଗ ନ୍|

ⅩⅨ ତତଃ ଫିରୂ ଶିନଃ ପର ରଂ ୱ ୁମ୍ ଆରଭ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ସୱର୍ ୍ଵ ାେ ା ୱୃଥା ଜାତାଃ,ଇତି କିଂ ଯୂଯଂ ନ ବୁଧ୍ୟେ ? ପଶ୍ୟତ ସେୱର୍ ୍ଵ
େଲାକା ସ୍ୟ ପ ା େନାଭୱନ୍|

ⅩⅩ ଭଜନଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଉ ୱାଗତାନାଂ େଲାକାନାଂ କତିପଯା ଜନା
ଅନ୍ୟେଦଶୀଯା ଆସନ୍ ,

ⅩⅪ େତ ଗାଲୀଲୀଯେବୖେ ୖ ଦାନିୱାସି ନଃ ଫିଲିପସ୍ୟ ସମୀପମ୍
ଆଗତ୍ୟ ୱ୍ୟାହରନ୍ େହ ମେହ ୱଯଂ ଯୀଶୁଂ ଦ୍ର ୁମ୍ ଇ ାମଃ|

ⅩⅫ ତତଃ ଫିଲିେପା ଗ ା ଆ ି ଯମ୍ ଅୱଦତ୍ ପ ାଦ୍
ଆ ି ଯଫିଲିେପୗ ଯୀଶେୱ ୱା ର୍ ାମ୍ ଅକଥଯତାଂ|
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ⅩⅩⅢ ତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦିତୱାନ୍ ମାନୱସୁତସ୍ୟ
ମହିମପ୍ର ାି ସମଯ ଉପି ତଃ|

ⅩⅩⅣ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନତିଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, ଧାନ୍ୟବୀଜଂ ମୃ ି କାଯାଂ
ପତି ା ଯଦି ନ ମୃଯେତ ତେହର୍ ୍ୟକାକୀ ତି ତି କି ୁ ଯଦି ମୃଯେତ
ତହ ବହୁ ଗୁଣଂ ଫଲଂ ଫଲତି|

ⅩⅩⅤ େଯା ଜେନ◌ा ନିଜପ୍ର ାଣାନ୍ ପି୍ର ଯାନ୍ ଜାନାତି ସ ତାନ୍
ହାରଯିଷ୍ୟତି କି ୁ େଯ◌ा ଜନ ଇହେଲାେକ ନିଜପ୍ର ାଣାନ୍ ଅପି୍ର ଯାନ୍
ଜାନାତି େସ◌ाନ ାଯୁଃ ପ୍ର ା ୁଂ ତାନ୍ ରକି୍ଷଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅥକି ଦ୍ ଯଦି ମମ େସୱେକା ଭୱିତୁ ଂ ୱା ତି ତହ ସ ମମ
ପ ା ାମୀ ଭୱତୁ , ତ ାଦ୍ ଅହଂ ଯତ୍ର ତି ାମି ମମ େସୱେକ◌ाପି
ତତ୍ର ାସ୍ୟତି; େଯା ଜେନା ମାଂ େସୱେତ ମମ ପିତାପି ତଂ
ସ ଂସ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅦ ସା ତଂ ମମ ପ୍ର ାଣା ୱ୍ୟାକୁଲା ଭୱି , ତ ାଦ୍ େହ ପିତର
ଏତ ାତ୍ ସମଯାନ୍ ମାଂ ରକ୍ଷ, ଇତ୍ୟହଂ କିଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯିେଷ୍ୟ? କି ହମ୍
ଏତ ମଯାଥର୍ ମ୍ ଅୱତୀଣର୍ ୱାନ୍|

ⅩⅩⅧ େହ ପିତ: ନାେମ୍ନ ା ମହିମାନଂ ପ୍ର କାଶଯ; ତେନୖୱ
ନାେମ୍ନ ା ମହିମାନମ୍ ଅହଂ ପ୍ର ାକାଶଯଂ ପୁନରପି ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟାମି,
ଏଷା ଗଗଣୀଯା ୱାଣୀ ତି ନ୍ ସମେଯଽଜାଯତ|

ⅩⅩⅨ ତଚ୍ଶ ୍ରୁ ା ସମୀପ େଲାକାନାଂ େକଚିଦ୍ ଅୱଦନ୍
େମେଘାଽଗଜର୍ ୀତ୍, େକଚିଦ୍ ଅୱଦନ୍ ଗର୍ ୀଯଦୂେତାଽେନନ ସହ
କଥାମଚକଥତ୍|

ⅩⅩⅩ ତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀତ୍, ମଦଥର୍ ଂ ଶେ ାଯଂ ନାଭୂ ତ୍
ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ େମୱାଭୂ ତ୍|

ⅩⅩⅪଅଧୁନା ଜଗେତାସ୍ୟ ୱିଚାର: ସ ୍ୟେତ, ଅଧୁନାସ୍ୟ ଜଗତ:
ପତୀ ରାଜ୍ୟାତ୍ େଚ୍ୟାଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅫ ଯଦ୍ୟଈ ପୃଥିୱ୍ୟା ଊେ ର୍ ୍ଵ େପ୍ର ା ାପିେତାି ତହ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍
ମାନୱାନ୍ ସମୀପମ୍ ଆକଷ ଷ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅩⅢକଥଂ ତସ୍ୟ ମୃତି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି, ଏତଦ୍ େବାଧଯିତୁ ଂ ସ ଇମାଂ
କଥାମ୍ ଅକଥଯତ୍|
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ⅩⅩⅩⅣ ତଦା େଲାକା ଅକଥଯନ୍ େସାଭିଷି ଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ତି ତୀତି
ୱ୍ୟୱ ାଗ୍ର େ ଶତମ୍ ଅ ାଭିଃ, ତହ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଃ େପ୍ର ା ାପିେତା
ଭୱିଷ୍ୟତୀତି ୱାକ୍ୟଂ କଥଂ ୱଦସି ? ମନୁଷ୍ୟପୁେତ୍ର ାଯଂ କଃ?

ⅩⅩⅩⅤ ତଦା ଯୀଶୁରକଥାଯଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ମ୍ ଅ ଦିନାନି
େଜ୍ୟାତିରାେ , ଯଥା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅ କାେରା ନା ାଦଯତି ତଦଥର୍ ଂ
ଯାୱ ାଲଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ େଜ୍ୟାତିି ତି ତାୱ ାଲଂ ଗ ତ; େଯା
ଜେନାଽ କାେର ଗ ତି ସ କୁତ୍ର ଯାତୀତି ନ ଜାନାତି|

ⅩⅩⅩⅥ ଅତଏୱ ଯାୱ ାଲଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନିକେଟ େଜ୍ୟାତିରାେ
ତାୱ ାଲଂ େଜ୍ୟାତୀରୂ ପସ ାନା ଭୱିତୁ ଂ େଜ୍ୟାତିଷି ୱି ସି ତ; ଇମାଂ
କଥାଂ କଥଯି ା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ାଯ େତଭ୍ୟଃ ଂ ଗୁ ୱାନ୍|

ⅩⅩⅩⅦ ଯଦ୍ୟପି ଯୀଶୁେ ଷାଂ ସମକ୍ଷମ୍ ଏତାୱଦା ୟର୍ ୍ୟକ ର୍ ାଣି
କୃତୱାନ୍ ତଥାପି େତ ତି ନ୍ ନ ୱ୍ୟ ସନ୍|

ⅩⅩⅩⅧ ଅତଏୱ କଃ ପ୍ର େତ୍ୟତି ସୁସଂୱାଦଂ ପେରଶା ତ୍
ପ୍ର ଚାରିତଂ? ପ୍ର କାଶେତ ପେରଶସ୍ୟ ହ ଃ କସ୍ୟ ଚ ସି େଧୗ?
ଯିଶଯିଯଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା ଯେଦତଦ୍ ୱାକ୍ୟମୁ ଂ ତତ୍ ସଫଲମ୍
ଅଭୱତ୍|

ⅩⅩⅩⅨ େତ ପ୍ର େତ୍ୟତୁ ଂ ନାଶନ୍କୁ ୱନ୍ ତି ନ୍ ଯିଶଯିଯଭୱିଷ୍ୟ ାଦି
ପୁନରୱାଦୀଦ୍,

ⅩⅬ ଯଦା, "େତ ନଯେନୖ ନର୍ ପଶ୍ୟି ବୁ ି ଭି ନ ବୁଧ୍ୟେ େତୖ
ମର୍ ନଃସୁ ପରିୱ େତଷୁ ଚ ତାନହଂ ଯଥା ାନ୍ ନ କେରାମି ତଥା
ସ େତଷାଂ େଲାଚନାନ୍ୟ ାନି କୃ ା େତଷାମ ଃକରଣାନି ଗାଢାନି
କରିଷ୍ୟତି| "

ⅩⅬⅠ ଯିଶଯିେଯା ଯଦା ଯୀେଶା ମର୍ ହିମାନଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ତି ନ୍
କଥାମକଥଯତ୍ ତଦା ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟମ୍ ଈଦୃଶଂ ପ୍ର କାଶଯତ୍|

ⅩⅬⅡ ତଥାପ୍ୟଧିପତିନାଂ ବହୱ ି ନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟାଯନ୍| କି ୁ
ଫିରୂ ଶିନ ାନ୍ ଭଜନଗୃହାଦ୍ ଦୂରୀକୁୱର୍ ୍ଵ ୀତି ଭଯାତ୍ େତ ତଂ ନ
ୀକୃତୱ ଃ|
ⅩⅬⅢ ଯତ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର ଶଂସାେତା ମାନୱାନାଂ ପ୍ର ଶଂସାଯାଂ

େତଽପି୍ର ଯ |
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ⅩⅬⅣ ତଦା ଯୀଶୁରୁ େ ୖ ଃକାରମ୍ ଅକଥଯଦ୍ େଯା ଜେନା ମଯି
ୱି ସି ତି ସ େକୱେଲ ମଯି ୱି ସି ତୀତି ନ, ସ ମେ ରେକଽପି
ୱି ସି ତି|

ⅩⅬⅤ େଯା ଜେନା ମାଂ ପଶ୍ୟତି ସ ମେ ରକମପି ପଶ୍ୟତି|
ⅩⅬⅥ େଯା ଜେନା ମାଂ ପ୍ର େତ୍ୟତି ସ ଯଥା କାେର ନ ତି ତି

ତଦଥର୍ ମ୍ ଅହଂ େଜ୍ୟାତିଃ ରୂ େପା ଭୂ ା ଜଗତ୍ୟି ନ୍ ଅୱତୀଣର୍ ୱାନ୍|
ⅩⅬⅦ ମମ କଥାଂ ଶ ା ଯଦି କି ନ୍ ନ ୱି ସି ତି ତହ ତମହଂ

େଦାଷିଣଂ ନ କେରାମି, ଯେତା େହେତା ଜର୍ ଗେତା ଜନାନାଂ େଦାଷାନ୍
ନିି ତାନ୍ କ ର୍ୁ ଂ ନାଗତ୍ୟ ତାନ୍ ପରିଚାତୁ ମ୍ ଆଗେତାି |

ⅩⅬⅧଯଃ କି ନ୍ ମାଂ ନ ଶ୍ର ାଯ ମମ କଥଂ ନ ଗୃ ାତି, ଅନ୍ୟ ଂ
େଦାଷିଣଂ କରିଷ୍ୟତି ୱ ୁତ ୁ ଯାଂ କଥାମହମ୍ ଅଚକଥଂ ସା କଥା
ଚରେମଽନି୍ହ ତଂ େଦାଷିଣଂ କରିଷ୍ୟତି|

ⅩⅬⅨ ଯେତା େହେତାରହଂ ତଃ କିମପି ନ କଥଯାମି, କିଂ କିଂ
ମଯା କଥଯିତୱ୍ୟଂ କିଂ ସମୁପେଦ ୱ୍ୟ ଇତି ମେ ରଯିତା ପିତା
ମାମାଜ୍ଞାପଯତ୍|

Ⅼ ତସ୍ୟ ସାଜ୍ଞା ଅନ ାଯୁରିତ୍ୟହଂ ଜାନାମି, ଅତଏୱାହଂ ଯତ୍
କଥଯାମି ତତ୍ ପିତା ଯଥାଜ୍ଞାପଯତ୍ ତେଥୖୱ କଥଯାମ୍ୟହମ୍|

ⅩⅢ
Ⅰ ନି ାେରା ୱସ୍ୟ କିି ାଲାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ପୃଥିୱ୍ୟାଃ ପିତୁ ଃ

ସମୀପଗମନସ୍ୟ ସମଯଃ ସି କେଷର୍ ାଭୂ ଦ୍ ଇତି ଜ୍ଞା ା
ଯୀଶୁରାପ୍ର ଥମାଦ୍ େଯଷୁ ଜଗ ୱାସି ଷ୍ଵ ା ୀଯେଲାେକଷ େପ୍ର ମ
କେରାତି େତଷୁ େଶଷଂ ଯାୱତ୍ େପ୍ର ମ କୃତୱାନ୍|

Ⅱ ପିତା ତସ୍ୟ ହେ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ସମପ ତୱାନ୍ ଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ
ସମୀପାଦ୍ ଆଗ ଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସମୀପଂ ଯାସ୍ୟତି ଚ, ସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟତାନି
ଜ୍ଞା ା ରଜନ୍ୟାଂ େଭାଜେନ ସ ୂ େଣର୍ ସତି,

Ⅲଯଦା େଶୖତାନ୍ ତଂ ପରହେ ଷୁ ସମପର୍ ଯିତୁ ଂ ଶିେମାନଃ ପୁତ୍ର ସ୍ୟ
ଈ ାରିେଯାତିଯସ୍ୟ ଯିହୂ ଦା ଅ ଃକରେଣ କୁପ୍ର ୱୃ ି ଂ ସମାପର୍ ଯତ୍,
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Ⅳ ତଦା ଯୀଶୁ େଭର୍ ାଜନାସନାଦ୍ ଉ ାଯ ଗାତ୍ର ୱ ଂ େମାଚଯି ା
ଗାତ୍ର ମାଜର୍ ନୱ ଂ ଗୃହୀ ା େତନ କଟିମ୍ ଅବଧ୍ନ ାତ୍,

Ⅴ ପ ାଦ୍ ଏକପାେତ୍ର ଜଲମ୍ ଅଭିଷିଚ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାଣାଂ ପାଦାନ୍
ପ୍ର କ୍ଷାଲ୍ୟ େତନ କଟିବ ଗାତ୍ର ମାଜର୍ ନୱାସସା ମା ର୍ ୁଂ ପ୍ର ାରଭତ|

Ⅵତତଃ ଶିେମାନି୍ପ ତରସ୍ୟସମୀପମାଗେତସଉ ୱାନ୍ େହପ୍ର େଭା
ଭୱାନ୍ କିଂ ମମ ପାେଦୗ ପ୍ର କ୍ଷାଲଯିଷ୍ୟତି?

Ⅶଯୀଶୁରୁ ଦିତୱାନ୍ ଅହଂ ଯତ୍ କେରାମି ତତ୍ ସ ତି ନ ଜାନାସି
କି ୁ ପ ାଜ୍ ଜ୍ଞାସ୍ୟସି |

Ⅷ ତତଃ ପିତରଃ କଥିତୱାନ୍ ଭୱାନ୍ କଦାପି ମମ ପାେଦୗ ନ
ପ୍ର କ୍ଷାଲଯିଷ୍ୟତି| ଯୀଶୁରକଥଯଦ୍ ଯଦି ାଂ ନ ପ୍ର କ୍ଷାଲେଯ ତହ
ମଯି ତୱ େକାପ୍ୟଂେଶା ନାି |

Ⅸ ତଦା ଶିେମାନି୍ପ ତରଃ କଥିତୱାନ୍ େହ ପ୍ର େଭା ତହ
େକୱଲପାେଦୗ ନ, ମମ ହେ ୗ ଶିର ପ୍ର କ୍ଷାଲଯତୁ |

Ⅹ ତେତା ଯୀଶୁରୱଦଦ୍ େଯା ଜେନା େଧୗତ ସ୍ୟ
ସୱର୍ ୍ଵ ା ପରି ୃତ ାତ୍ ପାେଦୗ ୱିନାନ୍ୟା ସ୍ୟ ପ୍ର କ୍ଷାଲନାେପକ୍ଷା
ନାି | ଯୂଯଂ ପରି ୃତା ଇତି ସତ୍ୟଂ କି ୁ ନ ସେୱର୍ ୍ଵ ,

Ⅺ ଯେତା େଯା ଜନ ଂ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି ତଂ ସ
ଜ୍ଞାତୱାନ; ଅତଏୱ ଯୂଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ନ ପରି ୃତା ଇମାଂ କଥାଂ
କଥିତୱାନ୍|

Ⅻ ଇ ଂ ଯୀଶୁେ ଷାଂ ପାଦାନ୍ ପ୍ର କ୍ଷାଲ୍ୟ ୱ ଂ ପରିଧାଯାସେନ
ସମୁପୱିଶ୍ୟ କଥିତୱାନ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି କିଂ କ ର୍ ାକାଷର୍ ଂ ଜାନୀଥ?

ⅩⅢ ଯୂଯଂ ମାଂ ଗୁରୁ ଂ ପ୍ର ଭୁ ୱଦଥ ତତ୍ ସତ୍ୟେମୱ ୱଦଥ
ଯେତାହଂ ସଏୱ ଭୱାମି|

ⅩⅣ ଯଦ୍ୟହଂ ପ୍ର ଭୁ ଗର୍ୁ ରୁ ସନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପାଦାନ୍ ପ୍ର କ୍ଷାଲିତୱାନ୍
ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକମପି ପର ରଂ ପାଦପ୍ର କ୍ଷାଲନମ୍ ଉଚିତମ୍|

ⅩⅤଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଯଥା ୱ୍ୟୱାହରଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତଥା ୱ୍ୟୱହ ର୍ୁ ମ୍
ଏକଂ ପ ାନଂ ଦଶ ତୱାନ୍|

ⅩⅥ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନତିଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, ପ୍ର େଭା ଦର୍ ାେସା ନ ମହାନ୍
େପ୍ର ରକା େପ୍ର ରିେତା ନ ମହାନ୍|
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ⅩⅦ ଇମାଂ କଥାଂ ୱିଦି ା ଯଦି ତଦନୁସାରତଃ କ ର୍ ାଣି କୁରୁ ଥ
ତହ ଯୂଯଂ ଧନ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟଥ|

ⅩⅧ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ କଥାମିମାଂ କଥଯାମି ଇତି ନ, େଯ ମମ
ମେନାନୀତା ାନହଂ ଜାନାମି, କି ୁ ମମ ଭକ୍ଷ୍ୟାଣି େଯା ଭୁ େ
ମ ାଣପ୍ର ାତିକୂଲ୍ୟତଃ| ଉ ାପଯତି ପାଦସ୍ୟ ମୂଲଂ ସ ଏଷ ମାନୱଃ|
ଯେଦତଦ୍ ଧ ର୍ ପୁ କସ୍ୟ ୱଚନଂ ତଦନୁସାେରଣାୱଶ୍ୟଂ ଘଟିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅨ ଅହଂ ସ ଜନ ଇତ୍ୟତ୍ର ଯଥା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାେସା ଜାଯେତ
ତଦଥର୍ ଂ ଏତାଦୃଶଘଟନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଅହମିଦାନୀଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମକଥଯମ୍|

ⅩⅩଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନତୀୱ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, ମଯା େପ୍ର ରିତଂ ଜନଂ େଯା
ଗୃ ାତି ସ ମାେମୱ ଗୃ ାତି ଯ ମାଂ ଗୃ ାତି ସ ମେ ରକଂ ଗୃ ାତି|

ⅩⅪ ଏତାଂ କଥାଂ କଥଯି ା ଯୀଶୁ ଦର୍ୁ ଃଖୀ ସନ୍ ପ୍ର ମାଣଂ ଦ ା
କଥିତୱାନ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନତିଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏେକା ଜେନା
ମାଂ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅫ ତତଃ ସ କମୁି ଶ୍ୟ କଥାେମତାଂ କଥିତୱାନ୍ ଇତ୍ୟତ୍ର
ସ ି ାଃ ଶିଷ୍ୟାଃ ପର ରଂ ମୁଖମାେଲାକଯିତୁ ଂ ପ୍ର ାରଭ |

ⅩⅩⅢ ତି ନ୍ ସମେଯ ଯୀଶୁ ୟର୍ ି ନ୍ ଅପ୍ର ୀଯତ ସ ଶିଷ୍ୟ ସ୍ୟ
ୱକ୍ଷଃ ଲମ୍ ଅୱାଲ ତ|

ⅩⅩⅣ ଶିେମାନି୍ପ ତର ଂ ସେ େତନାୱଦତ୍, ଅଯଂ କମୁି ଶ୍ୟ
କଥାେମତାମ୍ କଥଯତୀତି ପୃ |

ⅩⅩⅤ ତଦା ସ ଯୀେଶା ୱର୍ କ୍ଷଃ ଲମ୍ ଅୱଲ ୍ୟ ପୃ ୱାନ୍, େହ
ପ୍ର େଭା ସ ଜନଃ କଃ?

ⅩⅩⅥତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦଦ୍ ଏକଖ ଂ ପୂପଂ ମ ଯି ା ଯୈ
ଦାସ୍ୟାମି ସଏୱ ସଃ; ପ ାତ୍ ପୂପଖ େମକଂ ମ ଯି ା ଶିେମାନଃ
ପୁତ୍ର ାଯ ଈ ରିେଯାତୀଯାଯ ଯିହୂ େଦୖ ଦ ୱାନ୍|

ⅩⅩⅦ ତି ନ୍ ଦେ ସତି େଶୖତାନ୍ ତମାଶ୍ର ଯତ୍; ତଦା ଯୀଶୁ ମ୍
ଅୱଦତ୍ ଂ ଯତ୍ କରିଷ୍ୟସି ତତ୍ କି୍ଷପ୍ର ଂ କୁରୁ |

ⅩⅩⅧ କି ୁ ସ େଯନାଶେଯନ ତାଂ କଥାମକଥାଯତ୍ ତମ୍
ଉପୱି େଲାକାନାଂ େକାପି ନାବୁଧ୍ୟତ;
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ⅩⅩⅨ କି ୁ ଯିହୂ ଦାଃ ସମୀେପ ମୁଦ୍ର ାସ ୁ ଟକି େତଃ େକଚିଦ୍ଇ ମ୍
ଅବୁଧ୍ୟ ପାୱର୍ ୍ଵ ଣାସାଦନାଥର୍ ଂ କିମପି ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ େକ୍ର ତୁ ଂ ୱା ଦରିେଦ୍ର ଭ୍ୟଃ
କିି ଦ୍ ୱିତରିତୁ ଂ କଥିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅩତଦା ପୂପଖ ଗ୍ର ହଣାତ୍ ପରଂ ସ ତୂ ଣର୍ ଂ ବହିରଗ ତ୍; ରାତି୍ର
ସମୁପସି ୍ୟତା|

ⅩⅩⅪ ଯିହୂ େଦ ବହିଗର୍ େତ ଯୀଶୁରକଥଯଦ୍ ଇଦାନୀଂ
ମାନୱସୁତସ୍ୟ ମହିମା ପ୍ର କାଶେତ େତେନ ରସ୍ୟାପି ମହିମା
ପ୍ର କାଶେତ|

ⅩⅩⅫ ଯଦି େତେନ ରସ୍ୟ ମହିମା ପ୍ର କାଶେତ ତହର୍ ୀ େରାପି
େ ନ ତସ୍ୟ ମହିମାନଂ ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟତି ତୂ ଣର୍ େମୱ ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅢ େହ ୱ ା ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ କିି ାଲମାତ୍ର ମ୍ ଆେସ,
ତତଃ ପରଂ ମାଂ ମୃଗଯିଷ୍ୟେ କି ହଂ ଯ ୍ଥାନଂ ଯାମି ତ ୍ଥାନଂ
ଯୂଯଂ ଗ ୁଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ, ଯାମିମାଂ କଥାଂ ଯିହୂ ଦୀେଯଭ୍ୟଃ କଥିତୱାନ୍
ତଥାଧୁନା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମପି କଥଯାମି|

ⅩⅩⅩⅣ ଯୂଯଂ ପର ରଂ ପ୍ର ୀଯ ମ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ଯଥା ପ୍ର ୀେଯ
ଯୂଯମପି ପର ରମ୍ ତେଥୖୱ ପ୍ର ୀଯ ଂ, ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଇମାଂ ନୱୀନାମ୍
ଆଜ୍ଞାମ୍ ଆଦିଶାମି|

ⅩⅩⅩⅤେତେନୖୱଯଦି ପର ରଂ ପ୍ର ୀଯେ ତହ ଲକ୍ଷେଣନାେନନ
ଯୂଯଂ ମମ ଶିଷ୍ୟା ଇତି ସେୱର୍ ୍ଵ ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅩⅥ ଶିେମାନପିତରଃ ପୃ ୱାନ୍ େହ ପ୍ର େଭା ଭୱାନ୍ କୁତ୍ର
ଯାସ୍ୟତି? ତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, ଅହଂ ଯ ୍ଥାନଂ ଯାମି
ତ ୍ଥାନଂ ସା ତଂ ମମ ପ ାଦ୍ ଗ ୁଂ ନ ଶେକ୍ନ ାଷି କି ୁ ପ ାଦ୍
ଗମିଷ୍ୟସି |

ⅩⅩⅩⅦତଦା ପିତରଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦିତୱାନ୍, େହ ପ୍ର େଭା ସା ତଂ କୁେତା
େହେତା ୱ ପ ାଦ୍ ଗ ୁଂ ନ ଶେକ୍ନ ାମି? ଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଦାତୁ ଂ
ଶେକ୍ନ ାମି|

ⅩⅩⅩⅧତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ୱାନ୍ ମି ମି ଂ କିଂ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଦାତୁ ଂ
ଶେକ୍ନ ାଷି? ାମହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, କୁ ୁ ଟରୱଣାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଂ ତି୍ର
ମର୍ ାମ୍ ଅପେ ାଷ୍ୟେସ|
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ⅩⅣ
Ⅰମେନାଦୁଃଖିେନା ମା ଭୂ ତ; ଈ େର ୱି ସି ତ ମଯି ଚ ୱି ସି ତ|
Ⅱମମ ପିତୁ ଗୃେହ ବହୂ ନି ୱାସ ାନି ସି େନା େଚତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍

ଅଜ୍ଞାପଯିଷ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ଂ ାନଂ ସ ଯିତୁ ଂ ଗ ାମି|
Ⅲଯଦି ଗ ାହଂ ଯୁଷ୍ମ ି ମି ଂ ାନଂ ସ ଯାମି ତହ ପନରାଗତ୍ୟ

ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସମୀପଂ େନଷ୍ୟାମି, ତେତା ଯତ୍ର ାହଂ ତି ାମି ତତ୍ର ଯୂଯମପି
ାସ୍ୟଥ|
Ⅳ ଅହଂ ଯ ୍ଥାନଂ ବ୍ର ଜାମି ତ ୍ଥାନଂ ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ ତସ୍ୟ

ପ ାନମପି ଜାନୀଥ|
Ⅴତଦା େଥାମା ଅୱଦତ୍, େହ ପ୍ର େଭା ଭୱାନ୍ କୁତ୍ର ଯାତି ତ ଯଂ ନ

ଜାନୀମଃ, ତହ କଥଂ ପ ାନଂ ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ମଃ?
Ⅵ ଯୀଶୁରକଥଯଦ୍ ଅହେମୱ ସତ୍ୟଜୀୱନରୂ ପପେଥା ମଯା ନ

ଗ ା େକାପି ପିତୁ ଃ ସମୀପଂ ଗ ୁଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|
Ⅶ ଯଦି ମାମ୍ ଅଜ୍ଞାସ୍ୟତ ତହ ମମ ପିତରମପ୍ୟଜ୍ଞାସ୍ୟତ

କି ଧୁନାତ ଂ ଜାନୀଥ ପଶ୍ୟଥ ଚ|
Ⅷ ତଦା ଫିଲିପଃ କଥିତୱାନ୍, େହ ପ୍ର େଭା ପିତରଂ ଦଶର୍ ଯ

ତ ାଦ ାକଂ ଯେଥ ଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|
Ⅸ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟାୱାଦୀତ୍, େହ ଫିଲିପ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ମ୍

ଏତାୱି ନାନି ି ତମପି ମାଂ କିଂ ନ ପ୍ର ତ୍ୟଭିଜାନାସି ? େଯା ଜେନା
ମାମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍ ସ ପିତରମପ୍ୟପଶ୍ୟତ୍ ତହ ପିତରମ୍ ଅ ାନ୍
ଦଶର୍ େଯତି କଥାଂ କଥଂ କଥଯସି ?

Ⅹ ଅହଂ ପିତରି ତି ାମି ପିତା ମଯି ତି ତୀତି କିଂ ଂ ନ ପ୍ର ତ୍ୟଷି?
ଅହଂ ଯ ାକ୍ୟଂ ୱଦାମି ତତ୍ େତା ନ ୱଦାମି କି ୁ ଯଃ ପିତା ମଯି
ୱିରାଜେତ ସ ଏୱ ସୱର୍ ୍ଵ କ ର୍ ାଣି କରାତି|

Ⅺ ଅତଏୱ ପିତୟର୍ ୍ୟହଂ ତି ାମି ପିତା ଚ ମଯି ତି ତି ମମାସ୍ୟାଂ
କଥାଯାଂ ପ୍ର ତ୍ୟଯଂ କୁରୁ ତ, େନା େଚତ୍ କ ର୍ େହେତାଃ ପ୍ର ତ୍ୟଯଂ କୁରୁ ତ|

Ⅻ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନତିଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, େଯା ଜେନା ମଯି ୱି ସି ତି
େସାହମିୱ କ ର୍ ାଣି କରିଷ୍ୟତି ୱରଂ ତେତାପି ମହାକ ର୍ ାଣି କରିଷ୍ୟତି
ଯେତା େହେତାରହଂ ପିତୁ ଃ ସମୀପଂ ଗ ାମି|
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ⅩⅢ ଯଥା ପୁେତ୍ର ଣ ପିତୁ ମର୍ ହିମା ପ୍ର କାଶେତ ତଦଥର୍ ଂ ମମ ନାମ
େପ୍ର ାଚ୍ୟ ଯତ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ଯିଷ୍ୟେ ତତ୍ ସଫଲଂ କରିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅣ ଯଦି ମମ ନାମ୍ନ ା ଯତ୍ କିି ଦ୍ ଯାଚେ ତହ ତଦହଂ
ସାଧଯିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅤଯଦି ମଯି ପ୍ର ୀଯେ ତହ ମମାଜ୍ଞାଃ ସମାଚରତ|
ⅩⅥ ତେତା ମଯା ପିତୁ ଃ ସମୀେପ ପ୍ର ାଥ େତ ପିତା ନିର ରଂ

ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ ାତୁ ମ୍ ଇତରେମକଂ ସହାଯମ୍ ଅଥର୍ ାତ୍ ସତ୍ୟମଯମ୍
ଆ ାନଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନିକଟଂ େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅦ ଏତ ଗେତା େଲାକା ଂ ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ୱି ଯତେ ତଂ
ନାପଶ୍ୟନ୍ ନାଜନଂ କି ୁ ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ ଯେତା େହେତାଃ ସ
ଯୁଷ୍ମ ାକମ ନ ୱସତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ାସ୍ୟତି ଚ|

ⅩⅧଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅନାଥାନ୍ କୃ ା ନ ଯାସ୍ୟାମି ପୁନରପି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ସମୀପମ୍ ଆଗମିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅨ କିଯ ାଲରତ୍ ପରମ୍ ଅସ୍ୟ ଜଗେତା େଲାକା ମାଂ ପୁନ ନର୍
ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟି କି ୁ ଯୂଯଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ;ଅହଂ ଜୀୱିଷ୍ୟାମି ତ ାତ୍ କାରଣାଦ୍
ଯୂଯମପି ଜୀୱିଷ୍ୟଥ|

ⅩⅩ ପିତୟର୍ ୍ୟହମି ମଯି ଚ ଯୂଯଂ ,ତଥାହଂ ଯୁଷ୍ମ ା ି ତଦପି ତଦା
ଜ୍ଞାସ୍ୟଥ|

ⅩⅪ େଯା ଜେନା ମମାଜ୍ଞା ଗୃହୀ ା ତା ଆଚରତି ସଏୱ ମଯି
ପ୍ର ୀଯେତ; େଯା ଜନ ମଯି ପ୍ର ୀଯେତ ସଏୱ ମମ ପିତୁ ଃ ପି୍ର ଯପାତ୍ର ଂ
ଭୱିଷ୍ୟତି, ତଥାହମପି ତି ନ୍ ପ୍ର ୀ ା ତୈ ଂ ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅫ ତଦା ଈ ରିେଯାତୀଯାଦ୍ ଅେନ୍ୟା ଯିହୂ ଦା ମୱଦତ୍, େହ
ପ୍ର େଭା ଭୱାନ୍ ଜଗେତା େଲାକାନାଂ ସି େଧୗ ପ୍ର କାଶିେତା ନ
ଭୂ ା ାକଂ ସି େଧୗ କୁତଃ ପ୍ର କାଶିେତା ଭୱିଷ୍ୟତି?

ⅩⅩⅢତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦିତୱାନ୍, େଯା ଜେନା ମଯି ପ୍ର ୀଯେତ ସ
ମମାଜ୍ଞା ଅପି ଗୃ ାତି, େତନ ମମ ପିତାପି ତି ନ୍ େପ୍ର ଷ୍ୟେତ, ଆୱା
ତି କଟମାଗତ୍ୟ େତନ ସହ ନିୱ ୍ୟାୱଃ|

ⅩⅩⅣ େଯା ଜେନା ମଯି ନ ପ୍ର ୀଯେତ ସ ମମ କଥା ଅପି ନ ଗୃ ାତି
ପୁନ ଯାମିମାଂ କଥାଂ ଯୂଯଂ ଶୃଣୁଥ ସା କଥା େକୱଲସ୍ୟମମନ କି ୁ
ମମ େପ୍ର ରେକା ଯଃ ପିତା ତସ୍ୟାପି କଥା|
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ⅩⅩⅤଇଦାନୀଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନିକେଟ ୱିଦ୍ୟମାେନାହମ୍ ଏତାଃ ସକଲାଃ
କଥାଃ କଥଯାମି|

ⅩⅩⅥ କିି ତଃ ପରଂ ପିତ୍ର ା ଯଃ ସହାେଯାଽଥର୍ ାତ୍ ପୱିତ୍ର ଆ ା ମମ
ନାମି୍ନ େପ୍ର ରଯିଷ୍ୟତି ସ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଶିକ୍ଷଯି ା ମେଯା ାଃ ସମ ାଃ କଥା
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ାରଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅦଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନିକେଟ ଶାି ଂ ାପଯି ା ଯାମି, ନିଜାଂ ଶାି ଂ
ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଦଦାମି, ଜଗେତା େଲାକା ଯଥା ଦଦାତି ତଥାହଂ ନ ଦଦାମି;
ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅ ଃକରଣାନି ଦୁଃଖିତାନି ଭୀତାନି ଚ ନ ଭୱ ୁ|

ⅩⅩⅧ ଅହଂ ଗ ା ପୁନରପି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପମ୍ ଆଗମିଷ୍ୟାମି
ମେଯା ଂ ୱାକ୍ୟମିଦଂ ଯୂଯମ୍ ଅେଶ୍ର ୗ ; ଯଦି ମଯ୍ୟେପ୍ର ଷ୍ୟ ଂ
ତହର୍ ୍ୟହଂ ପିତୁ ଃ ସମୀପଂ ଗ ାମି ମମାସ୍ୟାଂ କଥାଯାଂ ଯୂଯମ୍
ଅ ାଦିଷ୍ୟ ଂ ଯେତା ମମ ପିତା ମେ ାପି ମହାନ୍|

ⅩⅩⅨ ତସ୍ୟା ଘଟନାଯାଃ ସମେଯ ଯଥା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଶ୍ର ା ଜାଯେତ
ତଦଥର୍ ମ୍ ଅହଂ ତସ୍ୟା ଘଟନାଯାଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଇଦାନୀଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଏତାଂ
ୱା ର୍ ାଂ ୱଦାମି|

ⅩⅩⅩଇତଃ ପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସହ ମମ ବହୱଆଲାପା ନ ଭୱିଷ୍ୟି
ଯତଃ କାରଣାଦ୍ ଏତସ୍ୟ ଜଗତଃ ପତିରାଗ ତି କି ୁ ମଯା ସହତସ୍ୟ
େକାପି ସ େ ା ନାି |

ⅩⅩⅪ ଅହଂ ପିତରି େପ୍ର ମ କେରାମି ତଥା ପିତୁ ୱ ଧିୱତ୍ କ ର୍ ାଣି
କେରାମୀତି େଯନ ଜଗେତା େଲାକା ଜାନି ତଦଥର୍ ମ୍ ଉି ତ ୱଯଂ
ାନାଦ ାଦ୍ ଗ ାମ|

ⅩⅤ
Ⅰ ଅହଂ ସତ୍ୟଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ରୂ େପା ମମ ପିତା

ତୂ ଦ୍ୟାନପରିଚାରକ ରୂ ପ |
Ⅱ ମମ ଯାସୁ ଶାଖାସୁ ଫଲାନି ନ ଭୱି ତାଃ ସ ଛିନି

ତଥା ଫଲୱତ୍ୟଃ ଶାଖା ଯଥାଧିକଫଲାନି ଫଲି ତଦଥର୍ ଂ ତାଃ
ପରି େରାତି|

Ⅲଇଦାନୀଂ ମେଯାେ ାପେଦେଶନ ଯୂଯଂ ପରି ୃତାଃ|



John ⅩⅤ:Ⅳ liv John ⅩⅤ:ⅩⅤ

Ⅳ ଅତଃ କାରଣାତ୍ ମଯି ତି ତ େତନାହମପି ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ତି ାମି,
ଯେତା େହେତା ଦର୍୍ର ାକ୍ଷାଲତାଯାମ୍ ଅସଂଲ ା ଶାଖା ଯଥା ଫଲୱତୀ
ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି ତଥା ଯୂଯମପି ମଯ୍ୟତି ଃଫଲୱେ ା ଭୱିତୁ ଂ
ନ ଶକ୍ନୁ ଥ|

Ⅴ ଅହଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ରୂ େପା ଯୂଯ ଶାଖା ରୂ େପାଃ; େଯା ଜେନା
ମଯି ତି ତି ଯତ୍ର ଚାହଂ ତି ାମି, ସ ପ୍ର ଚୂ ରଫେଲୖଃ ଫଲୱାନ୍ ଭୱତି,
କି ୁ ମାଂ ୱିନା ଯୂଯଂ କିମପି କ ର୍ୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ଥ|

Ⅵଯଃ କି ନ୍ ମଯି ନ ତି ତି ସ ଶୁ ଶାେଖୱ ବହି ନ କି୍ଷପ୍ୟେତ
େଲାକା ତା ଆହୃ ତ୍ୟ ୱେ ୗ ନିକି୍ଷପ୍ୟ ଦାହଯି |

Ⅶ ଯଦି ଯୂଯଂ ମଯି ତି ଥ ମମ କଥା ଚ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ତି ତି ତହ
ଯଦ୍ ୱାି ା ଯାଚିଷ୍ୟେ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ତେଦୱ ସଫଲଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅷଯଦି ଯୂଯଂ ପ୍ର ଚୂ ରଫଲୱେ ା ଭୱଥତହ ତ ାରା ମମ ପିତୁ
ମର୍ ହିମା ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେତ ତଥା ଯୂଯଂ ମମ ଶିଷ୍ୟା ଇତି ପରିକ୍ଷାଯିଷ୍ୟେ |

Ⅸ ପିତା ଯଥା ମଯି ପ୍ର ୀତୱାନ୍ ଅହମପି ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ତଥା ପ୍ର ୀତୱାନ୍
ଅେତା େହେତା ୟର୍ୂ ଯଂ ନିର ରଂ ମମ େପ୍ର ମପାତ୍ର ାଣି ଭୂ ା ତି ତ|

Ⅹ ଅହଂ ଯଥା ପିତୁ ରାଜ୍ଞା ଗୃହୀ ା ତସ୍ୟ େପ୍ର ମଭାଜନଂ ତି ାମି
ତେଥୖୱ ଯୂଯମପି ଯଦି ମମାଜ୍ଞା ଗୁ ୀଥ ତହ ମମ େପ୍ର ମଭାଜନାନି
ାସ୍ୟଥ|
Ⅺ ଯୁଷ୍ମ ି ମି ଂ ମମ ଯ ଆ ାଦଃ ସ ଯଥା ଚିରଂ ତି ତି ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍

ଆନ ଯଥା ପୂୟର୍ ୍ୟେତ ତଦଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଏତାଃ କଥା ଅତ୍ର କଥମ୍|
Ⅻଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ଯଥା ପ୍ର ୀେଯ ଯୂଯମପି ପର ରଂ ତଥା ପ୍ର ୀଯ ମ୍

ଏଷା ମମାଜ୍ଞା|
ⅩⅢ ମିତ୍ର ାଣାଂ କାରଣାତ୍ ପ୍ର ାଣଦାନପୟର୍ ୍ୟ ଂ ଯତ୍ େପ୍ର ମ ତ ାନ୍

ମହାେପ୍ର ମ କସ୍ୟାପି ନାି |
ⅩⅣ ଅହଂ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଆଦିଶାମି ତ େଦୱ ଯଦି ଯୂଯମ୍ ଆଚରତ

ତହ ଯୂଯେମୱ ମମ ମିତ୍ର ାଣି|
ⅩⅤ ଅଦ୍ୟାରଭ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଦାସାନ୍ ନ ୱଦିଷ୍ୟାମି ଯତ୍ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ତ୍

କେରାତି ଦାସ ଦ୍ ନ ଜାନାତି; କି ୁ ପିତୁ ଃ ସମୀେପ ଯଦ୍ୟଦ୍
ଅଶୃଣୱଂ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୂଷ୍ମ ାନ୍ ଅଜ୍ଞାପଯମ୍ ତ ାରଣାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ମିତ୍ର ାଣି
େପ୍ର ା ୱାନ୍|
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ⅩⅥ ଯୂଯଂ ମାଂ େରାଚିତୱ ଇତି ନ, କି ହେମୱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
େରାଚିତୱାନ୍ ଯୂଯଂ ଗ ା ଯଥା ଫଲାନୁ୍ୟ ାଦଯଥ ତାନି ଫଲାନି
ଚାକ୍ଷଯାଣି ଭୱି , ତଦଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନ୍ୟଜୁନଜଂ ତ ାନ୍ ମମ ନାମ
େପ୍ର ାଚ୍ୟ ପିତରଂ ଯତ୍ କିି ଦ୍ ଯାଚିଷ୍ୟେ ତେଦୱ ସ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ
ଦାସ୍ୟତି|

ⅩⅦ ଯୂଯଂ ପର ରଂ ପ୍ର ୀଯ ମ୍ ଅହମ୍ ଇତ୍ୟାଜ୍ଞାପଯାମି|
ⅩⅧ ଜଗେତା େଲାେକୖ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାସୁ ଋତୀଯିେତଷୁ େତ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ

ମାେମୱା ର୍ ୀଯ ଇତି ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ|
ⅩⅨ ଯଦି ଯୂଯଂ ଜଗେତା େଲାକା ଅଭୱିଷ୍ୟତ ତହ ଜଗେତା

େଲାକା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଆ ୀଯାନ୍ ବୁ ାେପ୍ର ଷ୍ୟ ; କି ୁ ଯୂଯଂ ଜଗେତା
େଲାକା ନ ଭୱଥ, ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅ ା ଗେତାଽେରାଚଯମ୍ ଏତ ାତ୍
କାରଣା ଗେତା େଲାକା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଋତୀଯେ |

ⅩⅩ ଦାସଃ ପ୍ର େଭା ମର୍ ହାନ୍ ନ ଭୱତି ମେମୖତତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ୀଯଂ ୱାକ୍ୟଂ
ରତ; େତ ଯଦି ମାେମୱାତାଡଯନ୍ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାନପି ତାଡଯିଷ୍ୟି ,
ଯଦି ମମ ୱାକ୍ୟଂ ଗୃ ି ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକମପି ୱାକ୍ୟଂ ଗ୍ର ହୀଷ୍ୟି |

ⅩⅪ କି ୁ େତ ମମ ନାମକାରଣାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ତାଦୃଶଂ
ୱ୍ୟୱହରିଷ୍ୟି ଯେତା େଯା ମାଂ େପ୍ର ରିତୱାନ୍ ତଂ େତ ନ ଜାନି |

ⅩⅫ େତଷାଂ ସି ଧିମ୍ ଆଗତ୍ୟ ଯଦ୍ୟହଂ ନାକଥଯିଷ୍ୟଂ ତହ
େତଷାଂ ପାପଂ ନାଭୱିଷ୍ୟତ୍ କି ଧୁନା େତଷାଂ ପାପମା ାଦଯିତୁ ମ୍
ଉପାେଯା ନାି |

ⅩⅩⅢ େଯା ଜେନା ମାମ୍ ଋତୀଯେତ ସ ମମ ପିତରମପି
ଋତୀଯେତ|

ⅩⅩⅣ ଯାଦୃଶାନି କ ର୍ ାଣି େକନାପି କଦାପି ନାକି୍ର ଯ ତାଦୃଶାନି
କ ର୍ ାଣି ଯଦି େତଷାଂ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଅହଂ ନାକରିଷ୍ୟଂ ତହ େତଷାଂ ପାପଂ
ନାଭୱିଷ୍ୟତ୍ କି ଧୁନା େତ ଦୃ ୍ଵାପି ମାଂ ମମ ପିତର ା ର୍ ୀଯ |

ⅩⅩⅤ ତ ାତ୍ େତଽକାରଣଂ ମାମ୍ ଋତୀଯେ ଯେଦତଦ୍ ୱଚନଂ
େତଷାଂ ଶାେ ଲିଖିତମାେ ତତ୍ ସଫଲମ୍ ଅଭୱତ୍|

ⅩⅩⅥ କି ୁ ପିତୁ ନ ଗର୍ ତଂ ଯଂ ସହାଯମଥର୍ ାତ୍ ସତ୍ୟମଯମ୍ଆ ାନଂ
ପିତୁ ଃ ସମୀପାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀେପ େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟାମି ସ ଆଗତ୍ୟ ମଯି
ପ୍ର ମାଣଂ ଦାସ୍ୟତି|
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ⅩⅩⅦ ଯୂଯଂ ପ୍ର ଥମମାରଭ୍ୟ ମଯା ସା ର୍ ଂ ତି ଥ ତ ାେ େତା
ୟର୍ୂ ଯମପି ପ୍ର ମାଣଂ ଦାସ୍ୟଥ|

ⅩⅥ
Ⅰ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯଥା ୱାଧା ନ ଜାଯେତ ତଦଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଏତାନି

ସୱର୍ ୍ଵ ୱାକ୍ୟାନି ୱ୍ୟାହରଂ|
Ⅱ େଲାକା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଭଜନଗୃେହେଭ୍ୟା ଦୂରୀକରିଷ୍ୟି ତଥା ଯି ନ୍

ସମେଯ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ହ ା ଈ ରସ୍ୟ ତୁ ି ଜନକଂ କ ର୍ ାକୁ ର୍ ଇତି
ମଂସ୍ୟେ ସ ସମଯ ଆଗ ି |

Ⅲ େତ ପିତରଂ ମା ନ ଜାନି , ତ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତୀଦୃଶମ୍
ଆଚରିଷ୍ୟି |

Ⅳ ଅେତା େହତାଃ ସମେଯ ସମୁପି େତ ଯଥା ମମ କଥା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ମନଃସୁଃ ସମୁପତି ତି ତଦଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭ୍ୟମ୍ ଏତାଂ କଥାଂ କଥଯାମି
ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ମ୍ ଅହଂ ତି ନ୍ ପ୍ର ଥମଂ ତାଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ନାକଥଯଂ|

Ⅴସା ତଂ ସ୍ୟ େପ୍ର ରଯିତୁ ଃ ସମୀପଂ ଗ ାମି ତଥାପି ଂ ଗ ସି
କଥାେମତାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକାପି ମାଂ ନ ପୃ ତି|

Ⅵ କି ୁ ମେଯା ାଭିରାଭିଃ କଥାଭି ୟର୍ୂ ଷ୍ମ ାକମ୍ ଅ ଃକରଣାନି
ଦୁଃେଖନ ପୂଣର୍ ାନ୍ୟଭୱନ୍|

Ⅶ ତଥାପ୍ୟହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ କଥଯାମି ମମ ଗମନଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ହିତାଥର୍ େମୱ, ଯେତା େହେତା ଗର୍ ମେନ ନ କୃେତ ସହାେଯା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ସମୀପଂ ନାଗମିଷ୍ୟତି କି ୁ ଯଦି ଗ ାମି ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀେପ
ତଂ େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟାମି|

Ⅷ ତତଃ ସ ଆଗତ୍ୟ ପାପପୁଣ୍ୟଦେ ଷୁ ଜଗେତା େଲାକାନାଂ
ପ୍ର େବାଧଂ ଜନଯିଷ୍ୟତି|

Ⅸ େତ ମଯି ନ ୱି ସି ତ ାେ େତାଃ ପାପପ୍ର େବାଧଂ
ଜନଯିଷ୍ୟତି|

Ⅹ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅଦୃଶ୍ୟଃ ସ ହଂ ପିତୁ ଃ ସମୀପଂ ଗ ାମି ତ ାଦ୍
ପୁେଣ୍ୟ ପ୍ର େବାଧଂ ଜନଯିଷ୍ୟତି|

Ⅺ ଏତ ଗେତାଽଧିପତି ଦର୍ ାଜ୍ଞାଂ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି ତ ାଦ୍ ଦେ
ପ୍ର େବାଧଂ ଜନଯିଷ୍ୟତି|
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Ⅻ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ କଥଯିତୁ ଂ ମମାେନକାଃ କଥା ଆସେତ, ତାଃ କଥା
ଇଦାନୀଂ ଯୂଯଂ େସାଢୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ଥ;

ⅩⅢ କି ୁ ସତ୍ୟମଯ ଆ ା ଯଦା ସମାଗମିଷ୍ୟତି ତଦା ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ସତ୍ୟଂ
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େନଷ୍ୟତି, ସ ତଃ କିମପି ନ ୱଦିଷ୍ୟତି କି ୁ ଯେ ୍ରାଷ୍ୟତି
ତେଦୱ କଥଯି ା ଭାୱିକାୟର୍ ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅣ ମମ ମହିମାନଂ ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟତି ଯେତା ମଦୀଯାଂ କଥାଂ
ଗୃହୀ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େବାଧଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅤ ପିତୁ ୟର୍ ଦ୍ୟଦ୍ ଆେ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ମମ ତ ାଦ୍ କାରଣାଦ୍
ଅୱାଦିଷଂ ସ ମଦୀଯାଂ କଥାଂ ଗୃହୀ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େବାଧଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅥ କିଯ ାଲାତ୍ ପରଂ ଯୂଯଂ ମାଂ ଦ୍ର ୁଂ ନ ଲ ୍ୟେ କି ୁ
କିଯ ାଲାତ୍ ପରଂ ପୁନ ଦର୍୍ର ୁଂ ଲ ୍ୟେ ଯେତାହଂ ପିତୁ ଃ ସମୀପଂ
ଗ ାମି|

ⅩⅦ ତତଃ ଶିଷ୍ୟାଣାଂ କିଯେ ା ଜନାଃ ପର ରଂ ୱଦିତୁ ମ୍
ଆରଭ , କିଯ ାଲାତ୍ ପରଂ ମାଂ ଦ୍ର ୁଂ ନ ଲ ୍ୟେ କି ୁ
କିଯ ାଲାତ୍ ପରଂ ପୁନ ଦର୍୍ର ୁଂ ଲ ୍ୟେ ଯେତାହଂ ପିତୁ ଃ ସମୀପଂ
ଗ ାମି, ଇତି ଯଦ୍ ୱାକ୍ୟମ୍ ଅଯଂ ୱଦତି ତତ୍ କିଂ?

ⅩⅧ ତତଃ କିଯ ାଲାତ୍ ପରମ୍ ଇତି ତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ କିଂ? ତସ୍ୟ
ୱାକ୍ୟସ୍ୟାଭିପ୍ର ାଯଂ ୱଯଂ େବା ୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ମେ ୖ ରିତି

ⅩⅨ ନିଗଦିେତ ଯୀଶୁେ ଷାଂ ପ୍ର େଶ୍ନ ାଂ ଜ୍ଞା ା େତେଭ୍ୟାଽକଥଯତ୍
କିଯ ାଲାତ୍ ପରଂ ମାଂ ଦ୍ର ୁଂ ନ ଲ ୍ୟେ , କି ୁ କିଯ ାଲାତ୍ ପରଂ
ପୂନ ଦର୍୍ର ୁଂ ଲ ୍ୟେ , ଯାମିମାଂ କଥାମକଥଯଂ ତସ୍ୟା ଅଭିପ୍ର ାଯଂ କିଂ
ଯୂଯଂ ପର ରଂ ମୃଗଯେ ?

ⅩⅩ ଯୁଷ୍ମ ାନହମ୍ ଅତିଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି ଯୂଯଂ କ୍ର ି ଷ୍ୟଥ ୱିଲପିଷ୍ୟଥ
ଚ, କି ୁ ଜଗେତା େଲାକା ଆନ ି ଷ୍ୟି ; ଯୂଯଂ େଶାକାକୁଲା ଭୱିଷ୍ୟଥ
କି ୁ େଶାକାତ୍ ପରଂ ଆନ ଯୁ ା ଭୱିଷ୍ୟଥ|

ⅩⅪ ପ୍ର ସୱକାଲ ଉପି େତ ନାରୀ ଯଥା ପ୍ର ସୱେୱଦନଯା
ୱ୍ୟାକୁଲା ଭୱତି କି ୁ ପୁେତ୍ର ଭୂ ମିେ ସତି ମନୁେଷୖ୍ୟେକା ଜନ୍ମ ନା
ନରେଲାେକ ପ୍ର ୱି ଇତ୍ୟାନ ାତ୍ ତସ୍ୟା ୱର୍ ୍ଵ ଂ ଦୁଃଖଂ ମନସି ନ
ତି ତି,
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ⅩⅫ ତଥା ଯୂଯମପି ସା ତଂ େଶାକାକୁଲା ଭୱଥ କି ୁ ପୁନରପି
ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଦଶର୍ ନଂ ଦାସ୍ୟାମି େତନ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅ ଃକରଣାନି ସାନ ାନି
ଭୱିଷ୍ୟି , ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ତମ୍ ଆନ େକାପି ହ ର୍ୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅢ ତି ନ୍ ଦିୱେସ କାମପି କଥାଂ ମାଂ ନ ପ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ| ଯୁଷ୍ମ ାନହମ୍
ଅତିଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, ମମ ନାମ୍ନ ା ଯତ୍ କିି ଦ୍ ପିତରଂ ଯାଚିଷ୍ୟେ
ତେଦୱ ସ ଦାସ୍ୟତି|

ⅩⅩⅣ ପୂେୱର୍ ୍ଵ ମମ ନାମ୍ନ ା କିମପି ନାଯାଚ ଂ, ଯାଚ ଂ ତତଃ ପ୍ର ା ୍ୟଥ
ତ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସ ୂ ଣର୍ ାନେ ା ଜନିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅤ ଉପମାକଥାଭିଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟତାନି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍ କି ୁ
ଯି ନ୍ ସମେଯ ଉପମଯା େନା ୍ଵା ପିତୁ ଃ କଥାଂ ଂ ଜ୍ଞାପଯିଷ୍ୟାମି
ସମଯ ଏତାଦୃଶ ଆଗ ତି|

ⅩⅩⅥ ତଦା ମମ ନାମ୍ନ ା ପ୍ର ାଥର୍ ଯିଷ୍ୟେ ଽହଂ ଯୁଷ୍ମ ି ମି ଂ ପିତରଂ
ୱିେନେଷ୍ୟ କଥାମିମାଂ ନ ୱଦାମି;

ⅩⅩⅦ ଯେତା ଯୂଯଂ ମଯି େପ୍ର ମ କୁରୁ ଥ, ତଥାହମ୍ ଈ ରସ୍ୟ
ସମୀପାଦ୍ ଆଗତୱାନ୍ ଇତ୍ୟପି ପ୍ର ତୀଥ, ତ ାଦ୍ କାରଣାତ୍ କାରଣାତ୍
ପିତା ଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ପ୍ର ୀଯେତ|

ⅩⅩⅧ ପିତୁ ଃ ସମୀପା ଜଦ୍ ଆଗେତାି ଜଗତ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଚ
ପୁନରପି ପିତୁ ଃ ସମୀପଂ ଗ ାମି|

ⅩⅩⅨ ତଦା ଶିଷ୍ୟା ଅୱଦନ୍, େହ ପ୍ର େଭା ଭୱାନ୍ ଉପମଯା
େନା ୍ଵାଧୁନା ଂ ୱଦତି|

ⅩⅩⅩ ଭୱାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଜ୍ଞଃ େକନଚିତ୍ ପୃେ ା ଭୱିତୁ ମପି ଭୱତଃ
ପ୍ର େଯାଜନଂ ନା ୀତ୍ୟଧୁନା ାକଂ ି ରଜ୍ଞାନଂ ଜାତଂ ତ ାଦ୍ ଭୱାନ୍
ଈ ରସ୍ୟ ସମୀପାଦ୍ ଆଗତୱାନ୍ ଇତ୍ୟତ୍ର ୱଯଂ ୱି ସି ମଃ|

ⅩⅩⅪତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀଦ୍ ଇଦାନୀଂ କିଂ ଯୂଯଂ ୱି ସି ଥ?
ⅩⅩⅫ ପଶ୍ୟତ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯୂଯଂ ୱିକୀଣର୍ ାଃ ସେ ା ମାମ୍ ଏକାକିନଂ

ପୀରତ୍ୟଜ୍ୟ ଂ ଂ ାନଂ ଗମିଷ୍ୟଥ, ଏତାଦୃଶଃ ସମଯ ଆଗ ତି
ୱରଂ ପ୍ର ାେଯେଣାପି ତୱାନ୍; ତଥାପ୍ୟହଂ େନୖକାକୀ ଭୱାମି ଯତଃ
ପିତା ମଯା ସା ର୍ ମ୍ ଆେ |
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ⅩⅩⅩⅢ ଯଥା ମଯା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଶାି ଜର୍ ାଯେତ ତଦଥର୍ ମ୍ ଏତାଃ କଥା
ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଅଚକଥଂ; ଅି ନ୍ ଜଗତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକ୍ଲ େଶା ଘଟିଷ୍ୟେତ
କି େକ୍ଷାଭା ଭୱତ ଯେତା ମଯା ଜଗି ତଂ|

ⅩⅦ
Ⅰତତଃପରଂ ଯୀଶୁେରତାଃ କଥାଃ କଥଯି ା ଗର୍ ଂ ୱିେଲାେକୖ୍ୟତତ୍

ପ୍ର ାଥର୍ ଯତ୍, େହ ପିତଃ ସମଯ ଉପି ତୱାନ୍; ଯଥା ତୱ ପୁତ୍ର ୱ
ମହିମାନଂ ପ୍ର କାଶଯତି ତଦଥର୍ ଂ ଂ ନିଜପୁତ୍ର ସ୍ୟ ମହିମାନଂ ପ୍ର କାଶଯ|

Ⅱ ଂ େଯାେ ାକାନ୍ ତସ୍ୟ ହେ ସମପ ତୱାନ୍ ସ
ଯଥା େତେଭ୍ୟାଽନ ାଯୁ ଦର୍ ଦାତି ତଦଥର୍ ଂ ଂ ପ୍ର ାଣିମାତ୍ର ାଣାମ୍
ଅଧିପତି ଭାରଂ ତୈ ଦ ୱାନ୍|

Ⅲଯ ୍ଵମ୍ ଅି ତୀଯଃ ସତ୍ୟ ଈ ର ୍ଵଯା େପ୍ର ରିତ ଯୀଶୁଃ ଖ୍ର ୀ
ଏତେଯାରୁ ଭେଯାଃ ପରିଚେଯ ପ୍ର ାେ ଽନ ାଯୁ ଭର୍ ୱତି|

Ⅳ ଂ ଯସ୍ୟ କ ର୍ େଣା ଭାରଂ ମହ୍ୟଂ ଦ ୱାନ୍, ତତ୍ ସ ଂ କୃ ା
ଜଗତ୍ୟି ନ୍ ତୱ ମହିମାନଂ ପ୍ର ାକାଶଯଂ|

Ⅴଅତଏୱ େହ ପିତ ଜର୍ ଗତ୍ୟୱିଦ୍ୟମାେନ ଯା ସହ ତି େତା ମମ
େଯା ମହିମାସୀତ୍ ସ ତି ତୱ ସମୀେପ ମାଂ ତଂ ମହିମାନଂ ପ୍ର ାପଯ|

Ⅵ ଅନ୍ୟ ମ୍ ଏତ ଗେତା ଯାେ ାକାନ୍ ମହ୍ୟମ୍ ଅଦଦା ଅହଂ
େତଭ୍ୟ ୱ ନାମ୍ନ ଜ୍ଞାନମ୍ ଅଦଦାଂ, େତ ତେୱୖୱାସନ୍, ଂ ତାନ୍
ମହ୍ୟମଦଦାଃ, ତ ାେ ତେୱାପେଦଶମ୍ ଅଗୃ ନ୍|

Ⅶ ଂ ମହ୍ୟଂ ଯତ୍ କିି ଦ୍ ଅଦଦା ୱର୍ ୍ଵ ଂ େ ା ଜାଯେତ
ଇତ୍ୟଧୁନାଜାନନ୍|

Ⅷମହ୍ୟଂ ଯମୁପେଦଶମ୍ ଅଦଦା ଅହମପି େତଭ୍ୟ ମୁପେଦଶମ୍
ଅଦଦାଂ େତପି ତମଗୃ ନ୍ େ ାହଂ ନିଗର୍ ତ୍ୟ ଯା େପ୍ର ରିେତାଭୱମ୍
ଅତ୍ର ଚ ୱ୍ୟ ସନ୍|

Ⅸ େତଷାେମୱ ନିମି ଂ ପ୍ର ାଥର୍ େଯଽହଂ ଜଗେତା େଲାକନିମି ଂ
ନ ପ୍ର ାଥର୍ େଯ କି ୁ ଯାେ ାକାନ୍ ମହ୍ୟମ୍ ଅଦଦାେ ଷାେମୱ ନିମି ଂ
ପ୍ର ାଥର୍ େଯଽହଂ ଯତେ ତେୱୖୱାସେତ|

Ⅹ େଯ ମମ େତ ତୱ େଯ ଚ ତୱ େତ ମମ ତଥା େତୖ ମର୍ ମ ମହିମା
ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ|
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Ⅺ ସା ତମ୍ ଅି ନ୍ ଜଗତି ମମାୱି େତଃ େଶଷମ୍ ଅଭୱତ୍
ଅହଂ ତୱ ସମୀପଂ ଗ ାମି କି ୁ େତ ଜଗତି ାସ୍ୟି ; େହ ପୱିତ୍ର
ପିତରାୱେଯା ୟର୍ େଥୖକ ମାେ ତଥା େତଷାମେପ୍ୟକ ଂ ଭୱତି
ତଦଥର୍ ଂ ଯାେ ାକାନ୍ ମହ୍ୟମ୍ ଅଦଦା ାନ୍ ନାମ୍ନ ା ରକ୍ଷ|

Ⅻଯାୱି ଦିନାନି ଜଗତ୍ୟି ନ୍ େତୖଃ ସହାହମାସଂ ତାୱି ଦିନାନି
ତାନ୍ ତୱ ନାମ୍ନ ାହଂ ରକି୍ଷତୱାନ୍; ଯାେ ାକାନ୍ ମହ୍ୟମ୍ ଅଦଦା ାନ୍
ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଅହମରକ୍ଷଂ, େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ େକୱଲଂ ୱିନାଶପାତ୍ର ଂ ହାରିତଂ
େତନ ଧ ର୍ ପୁ କସ୍ୟ ୱଚନଂ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷଂ ଭୱତି|

ⅩⅢ କି ଧୁନା ତୱ ସି ଧିଂ ଗ ାମି ମଯା ଯଥା େତଷାଂ
ସ ୂ ଣର୍ ାନେ ା ଭୱତି ତଦଥର୍ ମହଂ ଜଗତି ତି ନ୍ ଏତାଃ କଥା
ଅକଥଯମ୍|

ⅩⅣ ତେୱାପେଦଶଂ େତେଭ୍ୟାଽଦଦାଂ ଜଗତା ସହ ଯଥା ମମ
ସ େ ା ନାି ତଥା ଜଜତା ସହ େତଷାମପି ସ ାଭାୱାଜ୍ ଜଗେତା
େଲାକା ାନ୍ ଋତୀଯେ |

ⅩⅤ ଂ ଜଗତ ାନ୍ ଗୃହାେଣତି ନ ପ୍ର ାଥର୍ େଯ କି ଶୁଭାଦ୍ ରେକ୍ଷତି
ପ୍ର ାଥର୍ େଯହମ୍|

ⅩⅥ ଅହଂ ଯଥା ଜଗ ୀେଯା ନ ଭୱାମି ତଥା େତପି
ଜଗ ୀଯା ନ ଭୱି |

ⅩⅦତୱ ସତ୍ୟକଥଯା ତାନ୍ ପୱିତ୍ର ୀକୁରୁ ତୱ ୱାକ୍ୟେମୱ ସତ୍ୟଂ|
ⅩⅧ ଂ ଯଥା ମାଂ ଜଗତି େପୖ୍ର ରଯ ଥାହମପି ତାନ୍ ଜଗତି

େପୖ୍ର ରଯଂ|
ⅩⅨ େତଷାଂ ହିତାଥର୍ ଂ ଯଥାହଂ ଂ ପୱିତ୍ର ୀକେରାମି ତଥା

ସତ୍ୟକଥଯା େତପି ପୱିତ୍ର ୀଭୱ ୁ|
ⅩⅩ େକୱଲଂ ଏେତଷାମେଥର୍ ପ୍ର ାଥର୍ େଯଽହମ୍ ଇତି ନ

କିେ େତଷାମୁପେଦେଶନ େଯ ଜନା ମଯି ୱି ସି ଷ୍ୟି
େତଷାମପ୍ୟେଥର୍ ପ୍ର ାେଥର୍ େଯଽହମ୍|

ⅩⅪ େହ ପିତେ ଷାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଏକ ଂ ଭୱତୁ ତୱ ଯଥା ମଯି
ମମ ଚ ଯଥା େଯ୍ୟକ ଂ ତଥା େତଷାମପ୍ୟାୱେଯାେରକ ଂ ଭୱତୁ
େତନ ଂ ମାଂ େପ୍ର ରିତୱାନ୍ ଇତି ଜଗେତା େଲାକାଃ ପ୍ର ତିଯ ୁ|
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ⅩⅫ ଯଥାୱେଯାେରକ ଂ ତଥା େତଷାମେପ୍ୟକ ଂ ଭୱତୁ
େତଷ୍ଵ ହଂ ମଯି ଚ ମ୍ ଇ ଂ େତଷାଂ ସ ୂ ଣର୍ େମକ ଂ ଭୱତୁ , ଂ
େପ୍ର ରିତୱାନ୍ ଂ ମଯି ଯଥା ପ୍ର ୀଯେସ ଚ ତଥା େତଷ୍ଵ ପି ପ୍ର ୀତୱାନ୍
ଏତଦ୍ୟଥା ଜଗେତା େଲାକା ଜାନି

ⅩⅩⅢ ତଦଥର୍ ଂ ଂ ଯଂ ମହିମାନଂ ମହ୍ୟମ୍ ଅଦଦା ଂ ମହିମାନମ୍
ଅହମପି େତେଭ୍ୟା ଦ ୱାନ୍|

ⅩⅩⅣ େହ ପିତ ଜର୍ ଗେତା ନି ର୍ ାଣାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ମଯି େ ହଂ କୃ ା ଯଂ
ମହିମାନଂ ଦ ୱାନ୍ ମମ ତଂ ମହିମାନଂ ଯଥା େତ ପଶ୍ୟି ତଦଥର୍ ଂ
ଯାେ ାକାନ୍ ମହ୍ୟଂ ଦ ୱାନ୍ ଅହଂ ଯତ୍ର ତି ାମି େତପି ଯଥା ତତ୍ର
ତି ି ମେମୖଷା ୱା ା|

ⅩⅩⅤ େହ ଯଥାଥ କ ପିତ ଜର୍ ଗେତା େଲାେକୖ ୍ଵଯ୍ୟଜ୍ଞାେତପି
ାମହଂ ଜାେନ ଂ ମାଂ େପ୍ର ରିତୱାନ୍ ଇତୀେମ ଶିଷ୍ୟା ଜାନି |
ⅩⅩⅥ ଯଥାହଂ େତଷୁ ତି ାମି ତଥା ମଯି େଯନ େପ୍ର ମ୍ନ ା

େପ୍ର ମାକେରା ତ୍ େତଷୁ ତି ତି ତଦଥର୍ ଂ ତୱ ନାମାହଂ ତାନ୍
ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍ ପୁନରପି ଜ୍ଞାପଯିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅧ
Ⅰତାଃ କଥାଃ କଥଯି ା ଯୀଶୁଃ ଶିଷ୍ୟାନାଦାଯ କିେଦ୍ର ା ାମକଂ େସ୍ର ାତ

ଉ ୀୟର୍ ୍ୟ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସହ ତତ୍ର େତ୍ୟାଦ୍ୟାନଂ ପ୍ର ାୱିଶତ୍|
Ⅱ କି ୁ ୱି ାସଘାତିଯିହୂ ଦା ତ୍ ାନଂ ପରିଚୀଯେତ ଯେତା ଯୀଶୁଃ

ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସା ର୍ ଂ କଦାଚିତ୍ ତତ୍ ାନମ୍ ଅଗ ତ୍|
Ⅲ ତଦା ସ ଯିହୂ ଦାଃ େସୖନ୍ୟଗଣଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାନାଂ ଫିରୂ ଶିନା

ପଦାତିଗଣ ଗୃହୀ ା ପ୍ର ଦୀପାନ୍ ଉ ାନ୍ ଅ ାଣି ଚାଦାଯ ତି ନ୍ ାନ
ଉପି ତୱାନ୍|

Ⅳ ଂ ପ୍ର ତି ଯଦ୍ ଘଟିଷ୍ୟେତ ତଜ୍ ଜ୍ଞା ା ଯୀଶୁରେଗ୍ର ସରଃ ସନ୍
ତାନପୃ ତ୍ କଂ ଗେୱଷଯଥ?

Ⅴ େତ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍, ନାସରତୀଯଂ ଯୀଶୁଂ; ତେତା ଯୀଶୁରୱାଦୀଦ୍
ଅହେମୱ ସଃ; େତୖଃ ସହ ୱି ାସଘାତୀ ଯିହୂ ଦା ାତି ତ୍|

Ⅵ ତଦାହେମୱ ସ ତେସୖ୍ୟତାଂ କଥାଂ ଶେ ୖ ୱ େତ ପ ାେଦତ୍ୟ
ଭୂ େମୗ ପତିତାଃ|
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Ⅶ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପୁନରପି ପୃ ୱାନ୍ କଂ ଗେୱଷଯଥ? ତତେ
ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍ ନାସରତୀଯଂ ଯୀଶୁଂ|

Ⅷ ତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦିତୱାନ୍ ଅହେମୱ ସ ଇମାଂ
କଥାମଚକଥମ୍; ଯଦି ମାମନି୍ଵ ଥ ତହର୍ ୀମାନ୍ ଗ ୁଂ ମା ୱାରଯତ|

Ⅸ ଇ ଂ ଭୂ େତ ମହ୍ୟଂ ଯାେ ାକାନ୍ ଅଦଦାେ ଷାମ୍ ଏକମପି
ନାହାରଯମ୍ ଇମାଂ ଯାଂ କଥାଂ ସ ଯମକଥଯତ୍ ସା କଥା ସଫଲା
ଜାତା|

Ⅹ ତଦା ଶିେମାନି୍ପ ତରସ୍ୟ ନିକେଟ ଖ ଲି୍ସ ୍ଥେତଃ ସ ତଂ ନିେ ାଷଂ
କୃ ା ମହାଯାଜକସ୍ୟ ମାଲ୍ଖ ନାମାନଂ ଦାସମ୍ ଆହତ୍ୟ ତସ୍ୟ
ଦକି୍ଷଣକଣର୍ ଂ ଛି ୱାନ୍|

Ⅺତେତା ଯୀଶୁଃ ପିତରମ୍ ଅୱଦତ୍, ଖ ଂ େକାେଷ ାପଯ ମମ
ପିତା ମହ୍ୟଂ ପାତୁ ଂ ଯଂ କଂସମ୍ ଅଦଦାତ୍ େତନାହଂ କିଂ ନ ପାସ୍ୟାମି?

Ⅻ ତଦା େସୖନ୍ୟଗଣଃ େସନାପତି ୟ ହୂ ଦୀଯାନାଂ ପଦାତଯ
ଯୀଶୁଂ ଘୃ ା ବ ା ହାନ ାମ୍ନ ଃ କିଯଫାଃ ଶୁରସ୍ୟ ସମୀପଂ ପ୍ର ଥମମ୍
ଅନଯନ୍|

ⅩⅢସ କିଯଫା ି ନ୍ ୱ େର ମହାଯାଜ ପେଦ ନିଯୁ ଃ
ⅩⅣ ସନ୍ ସାଧାରଣେଲାକାନାଂ ମ ଲାଥର୍ ମ୍ ଏକଜନସ୍ୟ

ମରଣମୁଚିତମ୍ ଇତି ଯିହୂ ଦୀେଯୖଃ ସା ର୍ ମ୍ ଅମ ଯତ୍|
ⅩⅤ ତଦା ଶିେମାନି୍ପ ତେରାଽେନୖ୍ୟକଶିଷ୍ୟ ଯୀେଶାଃ ପ ାଦ୍

ଅଗ ତାଂ ତସ୍ୟାନ୍ୟଶିଷ୍ୟସ୍ୟ ମହାଯାଜେକନ ପରିଚିତ ାତ୍ ସ
ଯୀଶୁନା ସହ ମହାଯାଜକସ୍ୟା ାଲିକାଂ ପ୍ର ାୱିଶତ୍|

ⅩⅥ କି ୁ ପିତେରା ବହି ର୍ ାରସ୍ୟ ସମୀେପଽତି ଦ୍ ଅତଏୱ
ମହାଯାଜେକନ ପରିଚିତଃ ସ ଶିଷ୍ୟଃ ପୁନବର୍ ହିଗର୍ ା େଦୗୱାଯିକାେଯୖ
କଥଯି ା ପିତରମ୍ ଅଭ୍ୟ ରମ୍ ଆନଯତ୍|

ⅩⅦ ତଦା ସ ାରରକି୍ଷକା ପିତରମ୍ ଅୱଦତ୍ ଂ କିଂ ନ ତସ୍ୟ
ମାନୱସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଃ? ତତଃ େସାୱଦଦ୍ ଅହଂ ନ ଭୱାମି|

ⅩⅧ ତତଃ ପରଂ ଯ ୍ଥାେନ ଦାସାଃ ପଦାତଯ
ଶୀତେହେତାର ାେରୖ ୱର୍ ି ଂ ପ୍ର ାଲ୍ୟ ତାପଂ େସୱିତୱ ୍ଥାେନ
ପିତରି ନ୍ େତୖଃ ସହ ୱି ତାପଂ େସୱିତୁ ମ୍ ଆରଭତ|

ⅩⅨତଦା ଶିେଷ୍ୟଷୂପେଦେଶ ଚ ମହାଯାଜେକନ ଯୀଶୁଃ ପୃ ଃ
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ⅩⅩସନ୍ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ୱାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନାଂ ସମକ୍ଷଂକଥାମକଥଯଂ ଗୁ ଂ
କାମପି କଥାଂ ନ କଥଯି ା ଯତ୍ ାନଂ ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ସତତଂ ଗ ି
ତତ୍ର ଭଜନେଗେହ ମ ି େର ଚାଶିକ୍ଷଯଂ|

ⅩⅪ ମ ଃ କୁତଃ ପୃ ସି ? େଯ ଜନା ମଦୁପେଦଶମ୍ ଅଶୃଣ୍ଵ ନ୍
ତାେନୱ ପୃ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଅୱଦଂ େତ ତତ୍ ଜାନି |

ⅩⅫ ତେଦ ଂ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦିତ ାତ୍ ନିକଟ ପଦାତି ୟର୍ ୀଶୁଂ
ଚେପେଟନାହତ୍ୟ ୱ୍ୟାହରତ୍ ମହାଯାଜକମ୍ ଏୱଂ ପ୍ର ତିୱଦସି ?

ⅩⅩⅢ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତିଗଦିତୱାନ୍ ଯଦ୍ୟଯଥାଥର୍ ମ୍ ଅଚକଥଂ
ତହ ତସ୍ୟାଯଥାଥର୍ ସ୍ୟ ପ୍ର ମାଣଂ େଦହି, କି ୁ ଯଦି ଯଥାଥର୍ ଂ ତହ
କୁେତା େହେତା ମର୍ ାମ୍ ଅତାଡଯଃ?

ⅩⅩⅣ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ହାନନ୍ ସବ ନଂ ତଂ କିଯଫାମହାଯାଜକସ୍ୟ ସମୀପଂ
େପୖ୍ର ଷଯତ୍|

ⅩⅩⅤ ଶିେମାନି୍ପ ତରି ନ୍ ୱି ତାପଂ େସୱେତ, ଏତି ନ୍ ସମେଯ
କିଯ ମ୍ ଅପୃ ନ୍ ଂ କିମ୍ ଏତସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ ଶିେଷ୍ୟା ନ? ତତଃ
େସାପ ୁତ୍ୟାବ୍ର ୱୀଦ୍ ଅହଂ ନ ଭୱାମି|

ⅩⅩⅥତଦା ମହାଯାଜକସ୍ୟ ଯସ୍ୟ ଦାସସ୍ୟ ପିତରଃ କଣର୍ ମି ନତ୍
ତସ୍ୟ କୁଟୁ ଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦିତୱାନ୍ ଉଦ୍ୟାେନ େତନ ସହ ତି ଂ ାଂ କିଂ
ନାପଶ୍ୟଂ?

ⅩⅩⅦ କି ୁ ପିତରଃ ପୁନରପ ୁତ୍ୟ କଥିତୱାନ୍; ତଦାନୀଂ
କୁ ୁ େଟାଽେରୗତ୍|

ⅩⅩⅧତଦନ ରଂ ପ୍ର ତୂ ୍ୟେଷ େତ କିଯଫାଗୃହାଦ୍ ଅଧିପେତ ଗର୍ୃ ହଂ
ଯୀଶୁମ୍ ଅନଯନ୍ କି ୁ ଯି ନ୍ ଅଶୁଚିେ ଜାେତ େତୖ ନ ାେରା େୱ
ନ େଭା ୱ୍ୟଂ, ତସ୍ୟ ଭଯାଦ୍ ଯିହୂ ଦୀଯା ୃ ହଂ ନାୱିଶନ୍|

ⅩⅩⅨ ଅପରଂ ପୀଲାେତା ବହିରାଗତ୍ୟ ତାନ୍ ପୃ ୱାନ୍ ଏତସ୍ୟ
ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ କଂ େଦାଷଂ ୱଦଥ?

ⅩⅩⅩ ତଦା େତ େପତ୍ୟୱଦନ୍ ଦୁ ର୍ କାରିଣି ନ ସତି ଭୱତଃ
ସମୀେପ େନୖନଂ ସମାପର୍ ଯିଷ୍ୟାମଃ|

ⅩⅩⅪ ତତଃ ପୀଲାେତାଽୱଦଦ୍ ଯୂଯେମନଂ ଗୃହୀ ା େ ଷାଂ
ୱ୍ୟୱ ଯା ୱିଚାରଯତ| ତଦା ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍ କସ୍ୟାପି
ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ ପ୍ର ାଣଦ ଂ କ ର୍ୁ ଂ ନା ାକମ୍ ଅଧିକାେରାଽି |
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ⅩⅩⅫଏୱଂ ସତି ଯୀଶୁଃ ସ୍ୟ ମୃେତ୍ୟୗ ଯାଂ କଥାଂ କଥିତୱାନ୍ ସା
ସଫଲାଭୱତ୍|

ⅩⅩⅩⅢ ତଦନ ରଂ ପୀଲାତଃ ପୁନରପି ତଦ୍ ରାଜଗୃହଂ ଗ ା
ଯୀଶୁମାହୂ ଯ ପୃ ୱାନ୍ ଂ କିଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜା?

ⅩⅩⅩⅣ ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍ ମ୍ ଏତାଂ କଥାଂ ତଃ କଥଯସି
କିମନ୍ୟଃ କି ନ୍ ମଯି କଥିତୱାନ୍?

ⅩⅩⅩⅤପୀଲାେତାଽୱଦଦ୍ ଅହଂ କିଂ ଯିହୂ ଦୀଯଃ? ତୱ େଦଶୀଯା
ୱିେଶଷତଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ମମ ନିକେଟ ାଂ ସମାପର୍ ଯନ, ଂ କିଂ
କୃତୱାନ୍?

ⅩⅩⅩⅥ ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍ ମମ ରାଜ୍ୟମ୍ ଏତ ଗ ୀଯଂ
ନ ଭୱତି ଯଦି ମମ ରାଜ୍ୟଂ ଜଗ ୀଯମ୍ ଅଭୱିଷ୍ୟତ୍ ତହ
ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ହେ ଷୁ ଯଥା ସମପ େତା ନାଭୱଂ ତଦଥର୍ ଂ ମମ
େସୱକା ଅେଯା ୍ୟନ୍ କି ୁ ମମ ରାଜ୍ୟମ୍ ଐହିକଂ ନ|

ⅩⅩⅩⅦ ତଦା ପୀଲାତଃ କଥିତୱାନ୍, ତହ ଂ ରାଜା ଭୱସି ?
ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ୱାନ୍ ଂ ସତ୍ୟଂ କଥଯସି , ରାଜାହଂ ଭୱାମି;
ସତ୍ୟତାଯାଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦାତୁ ଂ ଜନିଂ ଗୃହୀ ା ଜଗତ୍ୟି ନ୍ ଅୱତୀଣର୍ ୱାନ୍,
ତ ାତ୍ ସତ୍ୟଧ ର୍ ପକ୍ଷପାତିେନା ମମ କଥାଂ ଶୃଣ୍ଵ ି |

ⅩⅩⅩⅧତଦା ସତ୍ୟଂ କିଂ? ଏତାଂ କଥାଂ ପ ୍ଵା ପୀଲାତଃ ପୁନରପି
ବହିଗର୍ ା ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ ଅଭାଷତ, ଅହଂ ତସ୍ୟ କମପ୍ୟପରାଧଂ ନ
ପ୍ର ାେପ୍ନ ାମି|

ⅩⅩⅩⅨ ନି ାେରା ୱସମେଯ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରଭିରୁ ଚିତ ଏେକା ଜେନା
ମଯା େମାଚଯିତୱ୍ୟ ଏଷା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ରୀତିରି , ଅତଏୱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ନିକେଟ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜାନଂ କିଂ େମାଚଯାମି, ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଇ ା କା?

ⅩⅬତଦା େତସେୱର୍ ୍ଵ ରୁ ୱେ ା ୱ୍ୟାହରନ୍ଏନଂମାନୁଷଂ ନହିବର ାଂ
େମାଚଯ| କି ୁ ସ ବର ା ଦସୁ୍ୟରାସୀତ୍|

ⅩⅨ
Ⅰପୀଲାେତା ଯୀଶୁମ୍ ଆନୀଯ କଶଯା ପ୍ର ାହାରଯତ୍|
Ⅱ ପ ାତ୍ େସନାଗଣଃ କ କନି ତଂ ମୁକୁଟଂ ତସ୍ୟ ମ େକ

ସମପର୍ ୍ୟ ୱା ର୍ ାକୀୱଣର୍ ଂ ରାଜପରି ଦଂ ପରିଧାପ୍ୟ,
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Ⅲ େହ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜନ୍ ନମ ାର ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ତଂ
ଚେପେଟନାହ ୁମ୍ ଆରଭତ|

Ⅳ ତଦା ପୀଲାତଃ ପୁନରପି ବହିଗର୍ ା େଲାକାନ୍ ଅୱଦତ୍, ଅସ୍ୟ
କମପ୍ୟପରାଧଂ ନ ଲେଭଽହଂ, ପଶ୍ୟତ ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯିତୁ ଂ
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି େଧୗ ବହିେରନମ୍ ଆନଯାମି|

Ⅴତତଃ ପରଂ ଯୀଶୁଃ କ କମୁକୁଟୱାନ୍ ୱା ର୍ ାକୀୱଣର୍ ୱସନୱାଂ
ବହିରାଗ ତ୍| ତତଃ ପୀଲାତ ଉ ୱାନ୍ ଏନଂ ମନୁଷ୍ୟଂ ପଶ୍ୟତ|

Ⅵ ତଦା ପ୍ର ଧାନଯାଜକାଃ ପଦାତଯ ତଂ ଦୃ ୍ଵା, ଏନଂ କେଶ
ୱିଧ, ଏନଂ କେଶ ୱିଧ, ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ରୱିତୁ ଂ ଆରଭ | ତତଃ ପୀଲାତଃ
କଥିତୱାନ୍ ଯୂଯଂ ଯମ୍ ଏନଂ ନୀ ା କେଶ ୱିଧତ, ଅହମ୍ ଏତସ୍ୟ
କମପ୍ୟପରାଧଂ ନ ପ୍ର ା ୱାନ୍|

Ⅶ ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍ ଅ ାକଂ ଯା ୱ୍ୟୱ ାେ
ତଦନୁସାେରଣାସ୍ୟ ପ୍ର ାଣହନନମ୍ ଉଚିତଂ ଯେତାଯଂ ମ୍ ଈ ରସ୍ୟ
ପୁତ୍ର ମୱଦତ୍|

Ⅷପୀଲାତ ଇମାଂ କଥାଂ ଶ ା ମହାତ୍ର ାସଯୁ ଃ
Ⅸସନ୍ ପୁନରପିରାଜଗୃହଆଗତ୍ୟଯୀଶୁଂ ପୃ ୱାନ୍ ଂ କୁତ୍ର େତ୍ୟା

େଲାକଃ? କି ୁ ଯୀଶ ସ୍ୟ କିମପି ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ରଂ ନାୱଦତ୍|
Ⅹ ୧॰ ତତଃ ପୀଲାତ୍ କଥିତୱାନ ଂ କିଂ ମଯା ସା ର୍ ଂ ନ

ସଂଲପିଷ୍ୟସି ? ାଂ କେଶ େୱଧିତୁ ଂ ୱା େମାଚଯିତୁ ଂ ଶି
ମର୍ ମାେ ଇତି କିଂ ଂ ନ ଜାନାସି ? ତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦଦ୍
ଈ େରଣାଦŸा◌ଂ ମେମାପରି ତୱ କିମପ୍ୟଧିପତି ଂ ନ ୱିଦ୍ୟେତ,
ତଥାପି େଯା ଜେନା ମାଂ ତୱ ହେ ସମାପର୍ ଯତ୍ ତସ୍ୟ ମହାପାତକଂ
ଜାତମ୍|

Ⅺ ତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦଦ୍ ଈ େରଣାଦ ଂ ମେମାପରି ତୱ
କିମପ୍ୟଧିପତି ଂ ନ ୱିଦ୍ୟେତ, ତଥାପି େଯା ଜେନା ମାଂ ତୱ ହେ
ସମାପର୍ ଯତ୍ ତସ୍ୟ ମହାପାତକଂ ଜାତମ୍|

Ⅻ ତଦାରଭ୍ୟ ପୀଲାତ ଂ େମାଚଯିତୁ ଂ େଚି ତୱାନ୍ କି ୁ
ଯିହୂ ଦୀଯା ରୁ ୱେ ା ୱ୍ୟାହରନ୍ ଯଦୀମଂ ମାନୱଂ ତ୍ୟଜସି ତହ
ଂ େକୖସରସ୍ୟ ମିତ୍ର ଂ ନ ଭୱସି , େଯା ଜନଃ ଂ ରାଜାନଂ ୱି ସଏୱ
େକୖମରସ୍ୟ ୱିରୁ ାଂ କଥାଂ କଥଯତି|
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ⅩⅢ ଏତାଂ କଥାଂ ଶ ା ପୀଲାେତା ଯୀଶୁଂ ବହିରାନୀଯ
ନି ାେରା ୱସ୍ୟ ଆସାଦନଦିନସ୍ୟ ି ତୀଯପ୍ର ହରାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ
ପ୍ର ରବ ନନାମି୍ନ ାେନ ଽଥର୍ ାତ୍ ଇବ୍ର ୀଯଭାଷଯା ଯଦ୍ ଗି ଥା
କଥ୍ୟେତ ତି ନ୍ ାେନ ୱିଚାରାସନ ଉପାୱିଶତ୍|

ⅩⅣଅନ ରଂ ପୀଲାେତା ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ ଅୱଦତ୍, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ରାଜାନଂ
ପଶ୍ୟତ|

ⅩⅤ କି ୁ ଏନଂ ଦୂରୀକୁରୁ , ଏନଂ ଦୂରୀକୁରୁ , ଏନଂ କେଶ ୱିଧ, ଇତି
କଥାଂ କଥଯି ା େତ ରୱିତୁ ମ୍ ଆରଭ ; ତଦା ପୀଲାତଃ କଥିତୱାନ୍
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ରାଜାନଂ କିଂ କେଶ େୱଧିଷ୍ୟାମି? ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ଉ ରମ୍
ଅୱଦନ୍ େକୖସରଂ ୱିନା େକାପି ରାଜା ାକଂ ନାି |

ⅩⅥ ତତଃ ପୀଲାେତା ଯୀଶୁଂ କେଶ େୱଧିତୁ ଂ େତଷାଂ ହେ ଷୁ
ସମାପର୍ ଯତ୍, ତତେ ତଂ ଧୃ ା ନୀତୱ ଃ|

ⅩⅦତତଃ ପରଂ ଯୀଶୁଃ କଶଂ ୱହନ୍ ଶିରଃକପାଲମ୍ ଅଥର୍ ାଦ୍ ଯଦ୍
ଇବ୍ର ୀଯଭାଷଯା ଗୁ ଲ୍ତ ାଂ ୱଦି ତି ନ୍ ାନ ଉପି ତଃ|

ⅩⅧ ତତେ ମଧ୍ୟ ାେନ ତଂ ତେସ୍ୟାଭଯପାେ ର୍ ାୱପେରୗ
କେଶଽୱିଧନ୍|

ⅩⅨ ଅପରମ୍ ଏଷ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜା ନାସରତୀଯଯୀଶୁଃ, ଇତି
ୱିଜ୍ଞାପନଂ ଲିଖି ା ପୀଲାତ ସ୍ୟ କେଶାପରି ସମେଯାଜଯତ୍|

ⅩⅩ ସା ଲିପିଃ ଇବ୍ର ୀଯଯୂନାନୀଯେରାମୀଯଭାଷାଭି ଲ ଖିତା;
ଯୀେଶାଃ କଶେୱଧନ ାନଂ ନଗରସ୍ୟ ସମୀପଂ, ତ ାଦ୍ ବହେୱା
ଯିହୂ ଦୀଯା ାଂ ପଠିତୁ ମ୍ ଆରଭ |

ⅩⅪ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାଃ ପୀଲାତମିତି ନ୍ୟେୱଦଯନ୍
ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାେଜତି ୱାକ୍ୟଂ ନ କି ୁ ଏଷ ଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ
ରାଜାନମ୍ ଅୱଦଦ୍ ଇ ଂ ଲିଖତୁ |

ⅩⅫ ତତଃ ପୀଲାତ ଉ ରଂ ଦ ୱାନ୍ ଯେ ଖନୀଯଂ
ତି ଖିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅢ ଇ ଂ େସନାଗେଣା ଯୀଶୁଂ କେଶ ୱିଧି ା ତସ୍ୟ
ପରିେଧଯୱ ଂ ଚତୁ େରା ଭାଗାନ୍ କୃ ା ଏେକୖକେସନା
ଏେକୖକଭାଗମ୍ ଅଗୃ ତ୍ ତେସ୍ୟା ରୀଯୱ ାଗୃ ତ୍|
କି ୂ ରୀଯୱ ଂ ସୂଚିେସୱନଂ ୱିନା ସୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଊତଂ|
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ⅩⅩⅣ ତ ାେ ୱ୍ୟାହରନ୍ ଏତତ୍ କଃ ପ୍ର ା ୍ୟତି? ତ ଖ ଯି ା
ତତ୍ର ଗୁଟିକାପାତଂ କରୱାମ| ୱିଭଜେ ଽଧରୀଯଂ େମ ୱସନଂ
େତ ପର ରଂ| ମେମା ରୀଯୱ ାଥର୍ ଂ ଗୁଟିକାଂ ପାତଯି ଚ| ଇତି
ଯ ାକ୍ୟଂ ଧ ର୍ ପୁ େକ ଲିଖିତମାେ ତତ୍ େସନାଗେଣେନ ଂ
ୱ୍ୟୱହରଣାତ୍ ସି ମଭୱତ୍|

ⅩⅩⅤ ତଦାନୀଂ ଯୀେଶା ମର୍ ାତା ମାତୁ ଭର୍ ଗିନୀ ଚ ଯା କି୍ଲ ଯପା
ଭାୟର୍ ୍ୟା ମରିଯମ୍ ମ ଲୀନୀ ମରିଯମ୍ ଚ ଏତା ସ୍ୟ କଶସ୍ୟ ସି େଧୗ
ସମତି ନ୍|

ⅩⅩⅥ ତେତା ଯୀଶୁଃ ମାତରଂ ପି୍ର ଯତମଶିଷ୍ୟ ସମୀେପ
ଦ ାଯମାେନୗ ୱିେଲାକ୍ୟ ମାତରମ୍ ଅୱଦତ୍, େହ େଯାଷିଦ୍ ଏନଂ
ତୱ ପୁତ୍ର ଂ ପଶ୍ୟ,

ⅩⅩⅦ ଶିଷ୍ୟ ୱଦତ୍, ଏନାଂ ତୱ ମାତରଂ ପଶ୍ୟ| ତତଃ ସ
ଶିଷ୍ୟ ଟିକାଯାଂ ତାଂ ନିଜଗୃହଂ ନୀତୱାନ୍|

ⅩⅩⅧ ଅନ ରଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ କ ର୍ ାଧୁନା ସ ମଭୂ ତ୍ ଯୀଶୁରିତି ଜ୍ଞା ା
ଧ ର୍ ପୁ କସ୍ୟ ୱଚନଂ ଯଥା ସି ଂ ଭୱତି ତଦଥର୍ ମ୍ ଅକଥଯତ୍ ମମ
ପିପାସା ଜାତା|

ⅩⅩⅨ ତତ ି ନ୍ ାେନ ଅମ୍ଲ ରେସନ ପୂଣର୍ ପାତ୍ର ି ତ୍ୟା େତ
େମକଂ ତଦମ୍ଲ ରେସନାଦର୍୍ର ୀକୃତ୍ୟ ଏେସାବ୍ନ େଲ ତଦ୍ େଯାଜଯି ା

ତସ୍ୟ ମୁଖସ୍ୟ ସି ଧାୱ ାପଯନ୍|
ⅩⅩⅩ ତଦା ଯୀଶୁରମ୍ଲ ରସଂ ଗୃହୀ ା ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ସି ମ୍ ଇତି କଥାଂ

କଥଯି ା ମ କଂ ନମଯନ୍ ପ୍ର ାଣାନ୍ ପୟର୍ ୍ୟତ୍ୟଜତ୍|
ⅩⅩⅪ ତି ନମ୍ ଆସାଦନଦିନଂ ତ ାତ୍ ପେରଽହନି ୱିଶ୍ର ାମୱାେର

େଦହା ଯଥା କେଶାପରି ନ ତି ି , ଯତଃ ସ ୱିଶ୍ର ାମୱାେରା
ମହାଦିନମାସୀତ୍, ତ ାଦ୍ ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ପୀଲାତନିକଟଂ ଗ ା େତଷାଂ
ପାଦଭ ନସ୍ୟ ାନା ରନଯନସ୍ୟ ଚାନୁମତିଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ |

ⅩⅩⅫ ଅତଃ େସନା ଆଗତ୍ୟ ଯୀଶୁନା ସହ କେଶ ହତେଯାଃ
ପ୍ର ଥମି ତୀଯେଚାରେଯାଃ ପାଦାନ୍ ଅଭ ନ୍;

ⅩⅩⅩⅢ କି ୁ ଯୀେଶାଃ ସି ଧିଂ ଗ ା ସ ମୃତ ଇତି ଦୃ ୍ଵା ତସ୍ୟ
ପାେଦୗ ନାଭ ନ୍|
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ⅩⅩⅩⅣ ପ ାଦ୍ ଏେକା େଯା ା ଶୂଲାଘାେତନ ତସ୍ୟ କୁକି୍ଷମ୍
ଅୱିଧତ୍ ତତଣାତ୍ ତ ାଦ୍ ର ଂ ଜଲ ନିରଗ ତ୍|

ⅩⅩⅩⅤ େଯା ଜେନାଽସ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦାତି ସ ଯଂ ଦୃ ୱାନ୍
ତେସ୍ୟଦଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ତସ୍ୟ କଥା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସଂ ଜନଯିତୁ ଂ
େଯାଗ୍ୟା ତତ୍ ସ ଜାନାତି|

ⅩⅩⅩⅥତେସୖ୍ୟକମ୍ ଅସ୍ଧ ୍ୟପି ନ ଭଂକ୍ଷ୍ୟେତ,
ⅩⅩⅩⅦ ତ ଦ୍ ଅନ୍ୟଶାେ ପି ଲିଖ୍ୟେତ, ଯଥା, "ଦୃି ପାତଂ

କରିଷ୍ୟି େତଽୱିଧନ୍ ଯ ୁ ତ ତି| "
ⅩⅩⅩⅧଅରିମଥୀଯନଗରସ୍ୟ ଯୂଷଫ୍ନ ାମା ଶିଷ୍ୟ ଏକଆସୀତ୍ କି ୁ

ଯିହୂ ଦୀେଯେଭ୍ୟା ଭଯାତ୍ ପ୍ର କାଶିେତା ନ ଭୱତି; ସ ଯୀେଶା େଦର୍ ହଂ
େନତୁ ଂ ପୀଲାତସ୍ୟାନୁମତିଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯତ, ତତଃ ପୀଲାେତନାନୁମେତ
ସତି ସ ଗ ା ଯୀେଶା େଦର୍ ହମ୍ ଅନଯତ୍|

ⅩⅩⅩⅨ ଅପରଂ େଯା ନିକଦୀେମା ରାେତ୍ର ୗ ଯୀେଶାଃ
ସମୀପମ୍ ଅଗ ତ୍ େସାପି ଗ ରେସନ ମିଶି୍ର ତଂ ପ୍ର ାେଯଣ
ପ ାଶେ ଟକମଗୁରୁ ଂ ଗୃହୀ ାଗ ତ୍|

ⅩⅬ ତତେ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ଶ୍ମ ଶାେନ ାପନରୀତ୍ୟନୁସାେରଣ
ତ ୁଗ ି ଦ୍ର େୱ୍ୟଣ ସହିତଂ ତସ୍ୟ େଦହଂ ୱେ ଣାେୱ ଯନ୍|

ⅩⅬⅠ ଅପର ଯତ୍ର ାେନ ତଂ କେଶଽୱିଧନ୍ ତସ୍ୟ
ନିକଟେ ାଦ୍ୟାେନ ଯତ୍ର କିମପି ମୃତେଦହଂ କଦାପି ନା ାପ୍ୟତ
ତାଦୃଶମ୍ ଏକଂ ନୂତନଂ ଶ୍ମ ଶାନମ୍ ଆସୀତ୍|

ⅩⅬⅡ ଯିହୂ ଦୀଯାନାମ୍ ଆସାଦନଦିନାଗମନାତ୍ େତ ତି ନ୍
ସମୀପ ଶ୍ମ ଶାେନ ଯୀଶୁମ୍ ଅଶାଯଯନ୍|

ⅩⅩ
Ⅰଅନ ରଂ ସ ାହସ୍ୟ ପ୍ର ଥମଦିେନ ଽତିପ୍ର ତୂ ୍ୟେଷ ଽ କାେର ତି ତି

ମ ଲୀନୀ ମରିଯମ୍ ତସ୍ୟ ଶ୍ମ ଶାନସ୍ୟ ନିକଟଂ ଗ ା ଶ୍ମ ଶାନସ୍ୟ
ମୁଖାତ୍ ପ୍ର ରମପସାରିତମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍|

Ⅱ ପ ାଦ୍ ଧାୱି ା ଶିେମାନି୍ପ ତରାଯ ଯୀେଶାଃ ପି୍ର ଯତମଶିଷ୍ୟାଯ
େଚଦମ୍ ଅକଥଯତ୍, େଲାକାଃ ଶ୍ମ ଶାନାତ୍ ପ୍ର ଭୁ ଂ ନୀ ା କୁତ୍ର ା ାପଯନ୍
ତଦ୍ ୱ ୁଂ ନ ଶେକ୍ନ ାମି|
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Ⅲଅତଃ ପିତରଃ େସାନ୍ୟଶିଷ୍ୟ ବହ ଭର୍ୁ ା ଶ୍ମ ଶାନ ାନଂ ଗ ୁମ୍
ଆରେଭତାଂ|

Ⅳ ଉଭେଯାଧର୍ ାୱେତାଃ େସାନ୍ୟଶିଷ୍ୟଃ ପିତରଂ ପ ାତ୍ ତ୍ୟ ୍ଵା
ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଶ୍ମ ଶାନ ାନ ଉପି ତୱାନ୍|

Ⅴତଦା ପ୍ର ୀଭୂ ଯ ାପିତୱ ାଣି ଦୃ ୱାନ୍ କି ୁ ନ ପ୍ର ାୱିଶତ୍|
Ⅵଅପରଂ ଶିେମାନି୍ପ ତର ଆଗତ୍ୟ ଶ୍ମ ଶାନ ାନଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ
Ⅶ ାପିତୱ ାଣି ମ କସ୍ୟ ୱ ପୃଥକ୍ ାନା େର ାପିତଂ

ଦୃ ୱାନ୍|
Ⅷ ତତଃ ଶ୍ମ ଶାନ ାନଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଆଗେତା େଯାନ୍ୟଶିଷ୍ୟଃ େସାପି

ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ତାଦୃଶଂ ଦୃ ା ୱ୍ୟ ସୀତ୍|
Ⅸଯତଃଶ୍ମ ଶାନାତ୍ ସଉ ାପଯିତୱ୍ୟଏତସ୍ୟଧ ର୍ ପୁ କୱଚନସ୍ୟ

ଭାୱଂ େତ ତଦା େୱା ୁ ଂ ନାଶନ୍କୁ ୱନ୍|
Ⅹଅନ ରଂ େତୗ େ ୗ ଶିେଷ୍ୟୗ ଂ ଂ ଗୃହଂ ପରାୱୃତ୍ୟାଗ ତାମ୍|
Ⅺ ତତଃ ପରଂ ମରିଯମ୍ ଶ୍ମ ଶାନ ାରସ୍ୟ ବହିଃ ି ା େରାଦିତୁ ମ୍

ଆରଭତ ତେତା ରୁ ଦତୀ ପ୍ର ୀଭୂ ଯ ଶ୍ମ ଶାନଂ ୱିେଲାକ୍ୟ
Ⅻ ଯୀେଶାଃ ଶଯନ ାନସ୍ୟ ଶିରଃ ାେନ ପଦତେଲ ଚ େଯା

ଦ େଶା େ ୗ ଗର୍ ୀଯଦୂତାୱୁପୱିେ ୗ ସମପଶ୍ୟତ୍|
ⅩⅢେତୗ ପୃ ୱେ ୗ େହ ନାରି କୁେତା େରାଦିଷି? ସାୱଦତ୍ େଲାକା

ମମ ପ୍ର ଭୁ ଂ ନୀ ା କୁତ୍ର ା ାପଯନ୍ ଇତି ନ ଜାନାମି|
ⅩⅣ ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ମୁଖଂ ପରାୱୃତ୍ୟ ଯୀଶୁଂ ଦ ାଯମାନମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍

କି ୁ ସ ଯୀଶୁରିତି ସା ଜ୍ଞାତୁ ଂ ନାଶେକ୍ନ ାତ୍|
ⅩⅤତଦା ଯୀଶୁ ାମ୍ ଅପୃ ତ୍ େହ ନାରି କୁେତା େରାଦିଷି? କଂ ୱା

ମୃଗଯେସ? ତତଃ ସା ତମ୍ ଉଦ୍ୟାନେସୱକଂ ଜ୍ଞା ା ୱ୍ୟାହରତ୍, େହ
ମେହ ଂ ଯଦୀତଃ ାନାତ୍ ତଂ ନୀତୱାନ୍ ତହ କୁତ୍ର ା ାପଯ ଦ୍
ୱଦ ତ ୍ଥାନାତ୍ ତମ୍ ଆନଯାମି|

ⅩⅥତଦା ଯୀଶୁ ାମ୍ ଅୱଦତ୍ େହ ମରିଯମ୍| ତତଃ ସା ପରାୱୃତ୍ୟ
ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍ େହ ର ୂ ନୀ ଅଥର୍ ାତ୍ େହ ଗୁେରା|

ⅩⅦ ତଦା ଯୀଶୁରୱଦତ୍ ମାଂ ମା ଧର, ଇଦାନୀଂ ପିତୁ ଃ ସମୀେପ
ଊ ର୍ ଗମନଂ ନ କେରାମି କି ୁ େଯା ମମ ଯୁଷ୍ମ ାକ ପିତା ମମ
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ଯୁଷ୍ମ ାକେ ର ସ୍ୟ ନିକଟ ଊ ର୍ ଗମନଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟେତାି , ଇମାଂ
କଥାଂ ଂ ଗ ା ମମ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣଂ ଜ୍ଞାପଯ|

ⅩⅧ ତେତା ମ ଲୀନୀମରିଯମ୍ ତତଣାଦ୍ ଗ ା
ପ୍ର ଭୁ େସୖ୍ୟ ଦଶର୍ ନଂ ଦ ା କଥା ଏତା ଅକଥଯଦ୍ ଇତି ୱା ର୍ ାଂ
ଶିେଷ୍ୟେଭ୍ୟାଽକଥଯତ୍|

ⅩⅨ ତତଃ ପରଂ ସ ାହସ୍ୟ ପ୍ର ଥମଦିନସ୍ୟ ସ ୍ୟାସମେଯ ଶିଷ୍ୟା
ଏକତ୍ର ମିଲି ା ଯିହୂ ଦୀେଯେଭ୍ୟା ଭିଯା ାରରୁ ମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍,
ଏତି ନ୍ କାେଲଯୀଶୁେ ଷାଂ ମଧ୍ୟ ାେନ ତି ନ୍ ଅକଥଯଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
କଲ୍ୟାଣଂ ଭୂ ଯାତ୍|

ⅩⅩଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ନିଜହ ଂ କୁକି୍ଷ ଦଶ ତୱାନ୍,ତତଃ ଶିଷ୍ୟାଃ ପ୍ର ଭୁ ଂ
ଦୃ ୍ଵା ହୃ ା ଅଭୱନ୍|

ⅩⅪ ଯୀଶୁଃ ପୁନରୱଦଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କଲ୍ୟାଣଂ ଭୂ ଯାତ୍ ପିତା ଯଥା
ମାଂ େପୖ୍ର ଷଯତ୍ ତଥାହମପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େପ୍ର ଷଯାମି|

ⅩⅫ ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ସ େତଷାମୁପରି ଦୀଘର୍ ପ୍ର ାସଂ ଦ ା କଥିତୱାନ୍
ପୱିତ୍ର ମ୍ ଆ ାନଂ ଗୃ ୀତ|

ⅩⅩⅢ ଯୂଯଂ େଯଷାଂ ପାପାନି େମାଚଯିଷ୍ୟଥ େତ େମାଚଯିଷ୍ୟେ
େଯଷା ପାପାତି ନ େମାଚଯିଷ୍ୟଥ େତ ନ େମାଚଯିଷ୍ୟେ |

ⅩⅩⅣ ାଦଶମେଧ୍ୟ ଗଣିେତା ଯମେଜା େଥାମାନାମା ଶିେଷ୍ୟା
ଯୀେଶାରାଗମନକାେଲୖ େତୖଃ ସା ର୍ ଂ ନାସୀତ୍|

ⅩⅩⅤଅେତା ୱଯଂପ୍ର ଭୂ ମ୍ ଅପଶ୍ୟାେମତି ୱାେକ୍ୟଽନ୍ୟଶିେଷୖ୍ୟରୁ େ
େସାୱଦତ୍, ତସ୍ୟ ହ େଯା େଲହକୀଲକାନାଂ ଚି ଂ ନ ୱିେଲାକ୍ୟ
ତି ମ୍ ଅ ୁ ଲ୍ୟା ନ ୃ ୍ଵା ତସ୍ୟ କୁେକ୍ଷୗ ହ ଂ ନାେରାପ୍ୟ ଚାହଂ ନ
ୱି ସି ଷ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅥ ଅପରମ୍ ଅ େମଽି ଗେତ ସତି େଥାମାସହିତଃ ଶିଷ୍ୟଗଣ
ଏକତ୍ର ମିଲି ା ାରଂ ରୁ ାଭ୍ୟ ର ଆସୀତ୍, ଏତହ ଯୀଶୁେ ଷାଂ
ମଧ୍ୟ ାେନ ତି ନ୍ ଅକଥଯତ୍, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କୁଶଲଂ ଭୂ ଯାତ୍|

ⅩⅩⅦପ ାତ୍ ଥାେମୖ କଥିତୱାନ୍ ମ୍ ଅ ୁ ଲୀମ୍ ଅତ୍ର ାପର୍ ଯି ା ମମ
କେରୗ ପଶ୍ୟ କରଂ ପ୍ର ସାୟର୍ ୍ୟ ମମ କୁକ୍ଷାୱପର୍ ଯ ନାୱି ସ୍ୟ|

ⅩⅩⅧତଦା େଥାମା ଅୱଦତ୍, େହ ମମ ପ୍ର େଭା େହ ମଦୀ ର|
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ⅩⅩⅨଯୀଶୁରକଥଯତ୍, େହ େଥାମା ମାଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ୱି ସି ଷି େଯ ନ
ଦୃ ୍ଵା ୱି ସି ତଏୱ ଧନ୍ୟାଃ|

ⅩⅩⅩଏତଦନ୍ୟାନି ପୁ େକଽି ନ୍ ଅଲିଖିତାନି ବହୂ ନ୍ୟା ୟର୍ ୍ୟକ ର୍ ାଣି
ଯୀଶୁଃ ଶିଷ୍ୟାଣାଂ ପୁର ାଦ୍ ଅକେରାତ୍|

ⅩⅩⅪ କି ୁ ଯୀଶୁରୀ ରସ୍ୟାଭିଷି ଃ ସୁତ ଏେୱତି ଯଥା ଯୂଯଂ
ୱି ସି ଥ ୱି ସ୍ୟ ଚ ତସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ପରମାଯୁଃ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ଥ ତଦଥର୍ ମ୍ ଏତାନି
ସୱର୍ ୍ଵ ାଣ୍ୟଲିଖ୍ୟ |

ⅩⅪ
Ⅰ ତତଃ ପରଂ ତିବିରିଯାଜଲେଧ େଟ ଯୀଶୁଃ ପୁନରପି

ଶିେଷ୍ୟେଭ୍ୟା ଦଶର୍ ନଂ ଦ ୱାନ୍ ଦଶର୍ ନସ୍ୟାଖ୍ୟାନମିଦମ୍|
Ⅱ ଶିେମାନି୍ପ ତରଃ ଯମଜେଥାମା ଗାଲୀଲୀଯକା ାନଗରନିୱାସୀ

ନିଥେନଲ୍ ସି ୱେଦଃ ପୁତ୍ର ାୱେନ୍ୟୗ େ ୗ ଶିେଷ୍ୟୗ େଚୖେତେଷ୍ଵ କତ୍ର
ମିଲିେତଷୁ ଶିେମାନି୍ପ ତେରାଽକଥଯତ୍ ମ ୍ୟାନ୍ ଧତର୍ୁ ଂ ଯାମି|

Ⅲ ତତେ ୱ୍ୟାହରନ୍ ତହ ୱଯମପି ଯା ସା ର୍ ଂ ଯାମଃ
ତଦା େତ ବହିଗର୍ ତାଃ ସ ଃ କି୍ଷପ୍ର ଂ ନାୱମ୍ ଆେରାହନ୍ କି ୁ ତସ୍ୟାଂ
ରଜନ୍ୟାମ୍ ଏକମପି ନ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱନ୍|

Ⅳ ପ୍ର ଭାେତ ସତି ଯୀଶୁ େଟ ି ତୱାନ୍ କି ୁ ସ ଯୀଶୁରିତି ଶିଷ୍ୟା
ଜ୍ଞାତୁ ଂ ନାଶକ୍ନୁ ୱନ୍|

Ⅴ ତଦା ଯୀଶୁରପୃ ତ୍, େହ ୱ ା ସି େଧୗ କିି ତ୍ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟମ୍
ଆେ ? େତଽୱଦନ୍ କିମପି ନାି |

Ⅵ ତଦା େସାଽୱଦତ୍ େନୗକାଯା ଦକି୍ଷଣପାେ ର୍ ଜାଲଂ ନିକି୍ଷପତ
ତେତା ଲ ୍ୟେ , ତ ାତ୍ େତୖ ନ କି୍ଷେ ଜାେଲ ମ ୍ୟା
ଏତାୱେ ାଽପତନ୍ େଯନ େତ ଜାଲମାକୃଷ୍ୟ େନାେ ାଲଯିତୁ ଂ
ଶ ାଃ|

Ⅶତ ାଦ୍ ଯୀେଶାଃ ପି୍ର ଯତମଶିଷ୍ୟଃ ପିତରାଯାକଥଯତ୍ ଏଷପ୍ର ଭୁ
ଭର୍ େୱତ୍, ଏଷ ପ୍ର ଭୁ ରିତି ୱାଚଂ ଶେ ୖ ୱ ଶିେମାନ୍ ନ ତାେହେତା
ମର୍ ୍ୟଧାରିଣ ଉ ରୀଯୱ ଂ ପରିଧାଯ ହ୍ର ଦଂ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦଲ ଯତ୍|
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Ⅷ ଅପେର ଶିଷ୍ୟା ମେ ୖ ୍ୟଃ ସା ର୍ ଂ ଜାଲମ୍ ଆକଷର୍ ଃ
କୁ୍ଷଦ୍ର େନୗକାଂ ୱାହଯି ା କୂଲମାନଯନ୍ େତ କୂଲାଦ୍ ଅତିଦୂେର
ନାସନ୍ ି ଶତହେ େଭ୍ୟା ଦୂର ଆସନ୍ ଇତ୍ୟନୁମୀଯେତ|

Ⅸ ତୀରଂ ପ୍ର ାେ ୖ େ ୖ ତ୍ର ପ୍ର ଲିତାି ଦୁପରି ମ ୍ୟାଃ ପୂପା
ଦୃ ାଃ|

Ⅹ ତେତା ଯୀଶୁରକଥଯଦ୍ ଯାନ୍ ମ ୍ୟାନ୍ ଅଧରତ େତଷାଂ
କତିପଯାନ୍ ଆନଯତ|

Ⅺ ଅତଃ ଶିେମାନି୍ପ ତରଃ ପରାୱୃତ୍ୟ ଗ ା
ବୃହି ି ପ ାଶଦଧିକଶତମେ ୖ ୍ୟଃ ପରିପୂଣର୍ ଂ ତ ାଲମ୍
ଆକୃେଷ୍ୟାଦେତାଲଯତ୍ କିେ ତାୱି ମର୍ େ ୖ ୍ୟରପି ଜାଲଂ ନାଛିଦ୍ୟତ|

Ⅻ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁ ାନ୍ ଅୱାଦୀତ୍ ଯୂଯମାଗତ୍ୟ ଭୁ ଂ ୍ଵଂ; ତଦା
ସଏୱ ପ୍ର ଭୁ ରିତି ଜ୍ଞାତ ାତ୍ ଂ କଃ? ଇତି ପ୍ର ୁଂ ଶିଷ୍ୟାଣାଂ କସ୍ୟାପି
ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତା ନାଭୱତ୍|

ⅩⅢ ତେତା ଯୀଶୁରାଗତ୍ୟ ପୂପାନ୍ ମ ୍ୟାଂ ଗୃହୀ ା େତଭ୍ୟଃ
ପୟର୍ ୍ୟେୱଷଯତ୍|

ⅩⅣଇ ଂ ଶ୍ମ ଶାନାଦୁ ାନାତ୍ ପରଂ ଯୀଶୁଃ ଶିେଷ୍ୟଭ୍ୟ ୃତୀଯୱାରଂ
ଦଶର୍ ନଂ ଦ ୱାନ୍|

ⅩⅤ େଭାଜେନ ସମାେ ସତି ଯୀଶୁଃ ଶିେମାନି୍ପ ତରଂ ପୃ ୱାନ୍, େହ
ଯୂନସଃ ପୁତ୍ର ଶିେମାନ୍ ଂ କିମ୍ ଏେତେଭ୍ୟାଧିକଂ ମଯି ପ୍ର ୀଯେସ?
ତତଃ ସ ଉଦିତୱାନ୍ ସତ୍ୟଂ ପ୍ର େଭା ଯି ପ୍ର ୀେଯଽହଂ ତଦ୍ ଭୱାନ୍
ଜାନାତି; ତଦା ଯୀଶୁରକଥଯତ୍ ତହ ମମ େମଷଶାୱକଗଣଂ
ପାଲଯ|

ⅩⅥ ତତଃ ସ ି ତୀଯୱାରଂ ପୃ ୱାନ୍ େହ ଯୂନସଃ ପୁତ୍ର ଶିେମାନ୍
ଂ କିଂ ମଯି ପ୍ର ୀଯେସ? ତତଃ ସ ଉ ୱାନ୍ ସତ୍ୟଂ ପ୍ର େଭା ଯି
ପ୍ର ୀେଯଽହଂ ତଦ୍ ଭୱାନ୍ ଜାନାତି; ତଦା ଯୀଶୁରକଥଯତ ତହ ମମ
େମଷଗଣଂ ପାଲଯ|

ⅩⅦ ପ ାତ୍ ସ ତୃ ତୀଯୱାରଂ ପୃ ୱାନ୍, େହ ଯୂନସଃ ପୁତ୍ର
ଶିେମାନ୍ ଂ କିଂ ମଯି ପ୍ର ୀଯେସ? ଏତ ାକ୍ୟଂ ତୃ ତୀଯୱାରଂ ପୃ ୱାନ୍
ତ ାତ୍ ପିତେରା ଦୁଃଖିେତା ଭୂ ାଽକଥଯତ୍ େହ ପ୍ର େଭା ଭୱତଃ
କିମପ୍ୟେଗାଚରଂ ନାି ଯ୍ୟହଂ ପ୍ର ୀେଯତଦ୍ଭୱାନ୍ ଜାନାତି;ତେତା
ଯୀଶୁରୱଦତ୍ ତହ ମମ େମଷଗଣଂ ପାଲଯ|
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ⅩⅧ ଅହଂ ତୁ ଭ୍ୟଂ ଯଥାଥର୍ ଂ କଥଯାମି େଯୗୱନକାେଲ ଯଂ
ବ କଟି ୟର୍ େତ୍ର ା ତତ୍ର ଯାତୱାନ୍ କିି ତଃ ପରଂ ୱୃେ ୱଯସି ହ ଂ
ୱି ାରଯିଷ୍ୟସି , ଅନ୍ୟଜନ ୍ଵାଂ ବ ା ଯତ୍ର ଗ ୁଂ ତେୱ ା ନ ଭୱତି
ାଂ ଧୃ ା ତତ୍ର େନଷ୍ୟତି|
ⅩⅨ ଫଲତଃ କୀଦୃେଶନ ମରେଣନ ସ ଈ ରସ୍ୟ ମହିମାନଂ

ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟତି ତଦ୍ େବାଧଯିତୁ ଂ ସ ଇତି ୱାକ୍ୟଂ େପ୍ର ା ୱାନ୍|
ଇତୁ ୍ୟେ ସତି ସ ତମେୱାଚତ୍ ମମ ପ ାଦ୍ ଆଗ |

ⅩⅩ େଯା ଜେନା ରାତି୍ର କାେଲ ଯୀେଶା ୱର୍ େକ୍ଷାଽୱଲ ୍ୟ, େହ ପ୍ର େଭା
େକା ଭୱ ଂ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତୀତି ୱାକ୍ୟଂ ପୃ ୱାନ୍, ତଂ
ଯୀେଶାଃ ପି୍ର ଯତମଶିଷ୍ୟଂ ପ ାଦ୍ ଆଗ ଂ

ⅩⅪ ପିତେରା ମୁଖଂ ପରାୱ ର୍ ୍ୟ ୱିେଲାକ୍ୟ ଯୀଶୁଂ ପୃ ୱାନ୍, େହ
ପ୍ର େଭା ଏତସ୍ୟ ମାନୱସ୍ୟ କୀଦୃଶୀ ଗତି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି?

ⅩⅫ ସ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, ମମ ପୁନରାଗମନପୟର୍ ୍ୟ ଂ ଯଦି ତଂ
ାପଯିତୁ ମ୍ ଇ ାମି ତତ୍ର ତୱ କିଂ? ଂ ମମ ପ ାଦ୍ ଆଗ |
ⅩⅩⅢ ତ ାତ୍ ସ ଶିେଷ୍ୟା ନ ମରିଷ୍ୟତୀତି ଭ୍ର ାତୃ ଗଣମେଧ୍ୟ

କିଂୱଦ ୀ ଜାତା କି ୁ ସ ନ ମରିଷ୍ୟତୀତି ୱାକ୍ୟଂ ଯୀଶୁ ନର୍ ାୱଦତ୍
େକୱଲଂ ମମ ପୁନରାଗମନପୟର୍ ୍ୟ ଂ ଯଦି ତଂ ାପଯିତୁ ମ୍ ଇ ାମି
ତତ୍ର ତୱ କିଂ? ଇତି ୱାକ୍ୟମ୍ ଉ ୱାନ୍|

ⅩⅩⅣେଯା ଜନଏତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଲିଖିତୱାନ୍ ଅତ୍ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ ୱାନ୍
ସଏୱ ସ ଶିଷ୍ୟଃ, ତସ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ପ୍ର ମାଣମିତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|

ⅩⅩⅤଯୀଶୁେରେତେଭ୍ୟାଽପରାଣ୍ୟପି ବହୂ ନି କ ର୍ ାଣି କୃତୱାନ୍ ତାନି
ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଯେଦ୍ୟେକୖକଂ କୃ ା ଲିଖ୍ୟେ ତହ ଗ୍ର ା ଏତାୱେ ା ଭୱି
େତଷାଂ ଧାରେଣ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ାନଂ ନ ଭୱତି| ଇତି||
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