
Luke Ⅰ:Ⅰ i Luke Ⅰ:Ⅻ

ଲୂକଲିଖିତଃ ସୁସଂୱାଦଃ

Ⅰ ପ୍ର ଥମେତା େଯ ସାକି୍ଷେଣା ୱାକ୍ୟପ୍ର ଚାରକା ାସନ୍ େତଽ ାକଂ
ମେଧ୍ୟ ଯଦ୍ୟତ୍ ସପ୍ର ମାଣଂ ୱାକ୍ୟମପର୍ ଯି

Ⅱତଦନୁସାରେତାଽେନ୍ୟପି ବହୱ ୃ ା ଂ ରଚଯିତୁ ଂ ପ୍ର ୱୃ ାଃ|
Ⅲ ଅତଏୱ େହ ମହାମହିମଥିଯଫିଲ୍ ଂ ଯା ଯାଃ କଥା

ଅଶିକ୍ଷ୍ୟଥା ାସାଂ ଦୃଢପ୍ର ମାଣାନି ଯଥା ପ୍ର ାେପ୍ନ ାଷି
Ⅳ ତଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ଥମମାରଭ୍ୟ ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଜ୍ଞା ାହମପି ଅନୁକ୍ର ମାତ୍

ସୱର୍ ୍ଵ ୱୃ ା ାନ୍ ତୁ ଭ୍ୟଂ େଲଖିତୁ ଂ ମତିମକାଷର୍ ମ୍|
Ⅴ ଯିହୂ ଦାେଦଶୀଯେହେରାଦ୍ନ ାମେକ ରାଜ ଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ତି

ଅବୀଯଯାଜକସ୍ୟ ପୟର୍ ୍ୟାଯାଧିକାରୀ ସି ଖରିଯନାମକ ଏେକା
ଯାଜେକା ହାେରାଣୱଂେଶା ୱା ଇଲୀେଶୱାଖ୍ୟା

Ⅵ ତସ୍ୟ ଜାଯା ାୱିେମୗ ନିେଦର୍ ାେଷୗ ପ୍ର େଭାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଜ୍ଞା ୱ୍ୟୱ ା
ସଂମନ୍ୟ ଈ ରଦୃେ ୗ ଧା କାୱା ାମ୍|

Ⅶ ତେଯାଃ ସ ାନ ଏେକାପି ନାସୀତ୍, ଯତ ଇଲୀେଶୱା ବ ୍ୟା
େତୗ ାେୱୱ ୱୃ ାୱଭୱତାମ୍|

Ⅷ ଯଦା ପୟର୍ ୍ୟାନୁକ୍ର େମଣ ସି ଖରିଯ ଈ ାସ୍ୟ ସମକ୍ଷଂ
ଯାଜକୀଯଂ କ ର୍ କେରାତି

Ⅸ ତଦା ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ଦିନପରିପାଯ୍ୟା ପରେମ ରସ୍ୟ ମ ି େର
ପ୍ର େୱଶକାେଲ ଧୂପ ାଲନଂ କ ର୍ ତସ୍ୟ କରଣୀଯମାସୀତ୍|

Ⅹତ ୂ ପ ାଲନକାେଲ େଲାକନିୱେହ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କତର୍ୁ ଂ ବହିି ତି
Ⅺ ସତି ସି ଖରିେଯା ଯସ୍ୟାଂ େୱଦ୍ୟାଂ ଧୂପଂ ାଲଯତି

ତ କି୍ଷଣପାେ ର୍ ପରେମ ରସ୍ୟ ଦୂତ ଏକ ଉପି େତା ଦଶର୍ ନଂ
ଦେଦୗ|

Ⅻତଂ ଦୃ ୍ଵା ସି ଖରିଯ ଉି ୱିେଜ ଶଶେ ଚ|
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ⅩⅢତଦା ସ ଦୂତ ଂ ବଭାେଷ େହ ସି ଖରିଯ ମା େଭୖ ୱ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
ଗ୍ର ାହ୍ୟା ଜାତା ତୱ ଭାୟର୍ ୍ୟା ଇଲୀେଶୱା ପୁତ୍ର ଂ ପ୍ର େସାଷ୍ୟେତ ତସ୍ୟ
ନାମ େଯା◌ହेନ୍ ଇତି କରିଷ୍ୟସି |

ⅩⅣ କି ଂ ସାନ ଃ ସହଷର୍ ଭୱିଷ୍ୟସି ତସ୍ୟ ଜନ୍ମ ନି ବହୱ
ଆନ ି ଷ୍ୟି ଚ|

ⅩⅤ ଯେତା େହେତାଃ ସ ପରେମ ରସ୍ୟ େଗାଚେର ମହାନ୍
ଭୱିଷ୍ୟତି ତଥା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସଂ ସୁରାଂ ୱା କିମପି ନ ପାସ୍ୟତି, ଅପରଂ
ଜନ୍ମ ାରଭ୍ୟ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପରିପୂଣର୍ ଃ

ⅩⅥସନ୍ ଇସ୍ର ାେଯଲ୍ଵ ଂଶୀଯାନ୍ ଅେନକାନ୍ ପ୍ର େଭାଃ ପରେମ ରସ୍ୟ
ମାଗର୍ ମାେନଷ୍ୟତି|

ⅩⅦ ସ ାନାନ୍ ପ୍ର ତି ପିତୃ ଣାଂ ମନାଂସି ଧ ର୍ ଜ୍ଞାନଂ
ପ୍ର ତ୍ୟନାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିଣ ପରାୱ ର୍ ଯିତୁ ଂ, ପ୍ର େଭାଃ
ପରେମ ରସ୍ୟ େସୱାଥର୍ ମ୍ ଏକାଂ ସି ତଜାତିଂ ୱିଧାତୁ ସ
ଏଲିଯରୂ ପା ଶି ପ୍ର ା ସ୍ୟାେଗ୍ର ଗମିଷ୍ୟତି|

ⅩⅧ ତଦା ସି ଖରିେଯା ଦୂତମୱାଦୀତ୍ କଥେମତଦ୍ େୱ ୍ୟାମି?
ଯେତାହଂ ୱୃେ ା ମମ ଭାୟର୍ ୍ୟା ଚ ୱୃ ା|

ⅩⅨ ତେତା ଦୂତଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ ପେଶ୍ୟ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷା ର୍ ୀ
ଜିବ୍ର ାେଯଲ୍ନ ାମା ଦୂେତାହଂ ଯା ସହ କଥାଂ ଗଦିତୁ ଂ ତୁ ଭ୍ୟମିମାଂ
ଶୁଭୱା ର୍ ାଂ ଦାତୁ େପ୍ର ଷିତଃ|

ⅩⅩ କି ୁ ମଦୀଯଂ ୱାକ୍ୟଂ କାେଲ ଫଲିଷ୍ୟତି ତତ୍ ଯା ନ
ପ୍ର ତୀତମ୍ ଅତଃ କାରଣାଦ୍ ଯାୱେଦୱ ତାନି ନ େସ ୍ୟି ତାୱତ୍ ଂ
ୱ ୁଂମଶେ ା ମୂେକା ଭୱ|

ⅩⅪ ତଦାନୀଂ େଯ େଯ େଲାକାଃ ସି ଖରିଯମେପୖକ୍ଷ େତ
ମେଧ୍ୟମ ି ରଂ ତସ୍ୟ ବହୁ ୱିଲ ାଦ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ େମନିେର|

ⅩⅫସ ବହିରାଗେତା ଯଦା କିମପି ୱାକ୍ୟଂ ୱ ୁମଶ ଃ ସେ ତଂ
କୃ ା ନିଃଶ େସ୍ୟୗ ତଦା ମେଧ୍ୟମ ି ରଂ କସ୍ୟଚିଦ୍ ଦଶର୍ ନଂ େତନ
ପ୍ର ା ମ୍ ଇତି ସେୱର୍ ୍ଵ ବୁବୁଧିେର|

ⅩⅩⅢ ଅନ ରଂ ତସ୍ୟ େସୱନପୟର୍ ୍ୟାେଯ ସ ୂ େଣର୍ ସତି ସ
ନିଜେଗହଂ ଜଗାମ|
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ⅩⅩⅣ କତିପଯଦିେନଷୁ ଗେତଷୁ ତସ୍ୟ ଭାୟର୍ ୍ୟା ଇଲୀେଶୱା
ଗବର୍୍ଭ ୱତୀ ବଭୂ ୱ

ⅩⅩⅤ ପ ାତ୍ ସା ପ ମାସାନ୍ ସଂେଗାପ୍ୟାକଥଯତ୍ େଲାକାନାଂ
ସମକ୍ଷଂ ମମାପମାନଂ ଖ ଯିତୁ ଂ ପରେମ େରା ମଯି ଦୃି ଂ ପାତଯି ା
କେ ର୍ ଦୃଶଂ କୃତୱାନ୍|

ⅩⅩⅥ ଅପର ତସ୍ୟା ଗବର୍୍ଭ ସ୍ୟ ଷେ ମାେସ ଜାେତ
ଗାଲୀ ୍ରେଦଶୀଯନାସର ୁ େର

ⅩⅩⅦ ଦାଯୂେଦା ୱଂଶୀଯାଯ ଯୂଷଫ୍ନ ାେମ୍ନ ପୁରୁ ଷାଯ ଯା
ମରିଯମ୍ନ ାମକୁମାରୀ ୱା ାସୀତ୍ ତସ୍ୟାଃ ସମୀପଂ ଜିବ୍ର ାେଯଲ୍
ଦୂତ ଈ େରଣ ପ୍ର ହିତଃ|

ⅩⅩⅧ ସ ଗ ା ଜଗାଦ େହ ଈ ରାନୁଗୃହୀତକେନ୍ୟ ତୱ ଶୁଭଂ
ଭୂ ଯାତ୍ ପ୍ର ଭୁ ଃ ପରେମ ର ୱ ସହାେଯାି ନାରୀଣାଂ ମେଧ୍ୟ
େମୱ ଧନ୍ୟା|
ⅩⅩⅨ ତଦାନୀଂ ସା ତଂ ଦୃ ୍ଵା ତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟତ ଉି ଜ୍ୟ କୀଦୃଶଂ

ଭାଷଣମିଦମ୍ ଇତି ମନସା ଚି ଯାମାସ|
ⅩⅩⅩ ତେତା ଦୂେତାଽୱଦତ୍ େହ ମରିଯମ୍ ଭଯଂ ମାକାଷର୍ ୀଃ, ଯି

ପରେମ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହାି |
ⅩⅩⅪ ପଶ୍ୟ ଂ ଗବର୍୍ଭ ଂ ଧୃ ା ପୁତ୍ର ଂ ପ୍ର େସାଷ୍ୟେସ ତସ୍ୟ ନାମ

ଯୀଶୁରିତି କରିଷ୍ୟସି |
ⅩⅩⅫ ସ ମହାନ୍ ଭୱିଷ୍ୟତି ତଥା ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ୟଃ େଶ୍ର ସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଇତି

ଖ୍ୟାସ୍ୟତି; ଅପରଂ ପ୍ର ଭୁ ଃ ପରେମ ର ସ୍ୟ ପିତୁ ଦର୍ ାଯୂଦଃ ସି ଂହାସନଂ
ତୈ ଦାସ୍ୟତି;

ⅩⅩⅩⅢତଥା ସ ଯାକୂେବା ୱଂେଶାପରି ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ରାଜ ଂ କରିଷ୍ୟତି,
ତସ୍ୟ ରାଜ ସ୍ୟାେ ା ନ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅣ ତଦା ମରିଯମ୍ ତଂ ଦୂତଂ ବଭାେଷ ନାହଂ ପୁରୁ ଷସ ଂ
କେରାମି ତହ କଥେମତତ୍ ସ ୱିଷ୍ୟତି?

ⅩⅩⅩⅤତେତା ଦୂେତାଽକଥଯତ୍ ପୱିତ୍ର ଆ ା ାମାଶ୍ର ାଯିଷ୍ୟତି ତଥା
ସୱର୍ ୍ଵ େଶ୍ର ସ୍ୟ ଶି େୱାପରି ଛାଯାଂ କରିଷ୍ୟତି ତେତା େହେତା ୱ
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ଗବର୍୍ଭ ାଦ୍ ଯଃ ପୱିତ୍ର ବାଲେକା ଜନିଷ୍ୟେତ ସ ଈ ରପୁତ୍ର ଇତି ଖ୍ୟାତିଂ
ପ୍ର ା ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅥ ଅପର ପଶ୍ୟ ତୱ ଜ୍ଞାତିରିଲୀେଶୱା ଯାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ
ବ ୍ୟାମୱଦନ୍ ଇଦାନୀଂ ସା ୱା ର୍ େକ୍ୟ ସ ାନେମକଂ
ଗେବର୍୍ଭ ଽଧାରଯତ୍ ତସ୍ୟ ଷ ମାେସାଭୂ ତ୍|

ⅩⅩⅩⅦ କିମପି କ ର୍ ନାସାଧ୍ୟମ୍ ଈ ରସ୍ୟ|
ⅩⅩⅩⅧ ତଦା ମରିଯମ୍ ଜଗାଦ, ପଶ୍ୟ ପ୍ର େଭରହଂ ଦାସୀ

ମହ୍ୟଂ ତୱ ୱାକ୍ୟାନୁସାେରଣ ସୱର୍ ୍ଵ େମତଦ୍ ଘଟତାମ୍; ଅନନତରଂ
ଦୂତ ସ୍ୟାଃ ସମୀପାତ୍ ପ୍ର ତେ |

ⅩⅩⅩⅨ ଅଥ କତିପଯଦିନାତ୍ ପରଂ ମରିଯମ୍ ତ ାତ୍
ପୱର୍ ୍ଵ ତମଯପ୍ର େଦଶୀଯଯିହୂ ଦାଯା ନଗରେମକଂ ଶୀଘ୍ର ଂ ଗ ା

ⅩⅬସି ଖରିଯଯାଜକସ୍ୟ ଗୃହଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ତସ୍ୟ ଜାଯାମ୍ ଇଲୀେଶୱାଂ
ସେ ାଧ୍ୟାୱଦତ୍|

ⅩⅬⅠ ତେତା ମରିଯମଃ ସେ ାଧନୱାେକ୍ୟ ଇଲୀେଶୱାଯାଃ
କଣର୍ େଯାଃ ପ୍ର ୱି ମାେତ୍ର ସତି ତସ୍ୟା ଗବର୍୍ଭ ବାଲେକା ନନ ର୍ | ତତ
ଇଲୀେଶୱା ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପରିପୂଣର୍ ା ସତୀ

ⅩⅬⅡ େପ୍ର ାେ ୖ ଗର୍ ଦିତୁ ମାେରେଭ, େଯାଷିତାଂ ମେଧ୍ୟ େମୱ ଧନ୍ୟା,
ତୱ ଗବର୍୍ଭ ଃ ଶିଶୁ ଧନ୍ୟଃ|

ⅩⅬⅢ ଂ ପ୍ର େଭାମର୍ ାତା, ମମ ନିେୱଶେନ ଯା ଚରଣାୱପ େତୗ,
ମମାଦ୍ୟ େସୗଭାଗ୍ୟେମତତ୍|

ⅩⅬⅣ ପଶ୍ୟ ତୱ ୱାେକ୍ୟ ମମ କଣର୍ େଯାଃ ପ୍ର ୱି ମାେତ୍ର ସତି
ମେମାଦର ଃ ଶିଶୁରାନ ାନ୍ ନନ ର୍ |

ⅩⅬⅤ ଯା ୀ ୱ୍ୟ ସୀତ୍ ସା ଧନ୍ୟା, ଯେତା େହେତା ାଂ ପ୍ର ତି
ପରେମ େରା ଂ ୱାକ୍ୟଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ସି ଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅬⅥତଦାନୀଂ ମରିଯମ୍ ଜଗାଦ|ଧନ୍ୟୱାଦଂ ପେରଶସ୍ୟ କେରାତି
ମାମକଂ ମନଃ|

ⅩⅬⅦମମା ା ତାରେକେଶ ଚ ସମୁ ାସଂ ପ୍ର ଗ ତି|
ⅩⅬⅧ ଅକେରାତ୍ ସ ପ୍ର ଭୁ ଦର୍ୁ ି ଂ ଦାସ୍ୟା ଦୁଗର୍ ତିଂ ପ୍ର ତି|

ପଶ୍ୟାଦ୍ୟାରଭ୍ୟ ମାଂ ଧନ୍ୟାଂ ୱକ୍ଷ୍ୟି ପୁରୁ ଷାଃ ସଦା|
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ⅩⅬⅨ ଯଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଶି ମାନ୍ ଯସ୍ୟ ନାମାପି ଚ ପୱିତ୍ର କଂ| ସ ଏୱ
ସୁମହ ର୍ କୃତୱାନ୍ ମି ମି କଂ|

Ⅼ େଯ ବିଭ୍ୟତି ଜନା ାତ୍ େତଷାଂ ସ ାନପଂି ଷୁ| ଅନୁକ ା
ତଦୀଯା ଚ ସୱର୍ ୍ଵ େଦୖୱ ସୁତି ତି|

ⅬⅠ ବାହୁ ବଲତେ ନ ପ୍ର ାକାଶ୍ୟତ ପରାକ୍ର ମଃ|
ମନଃକୁମ ଣାସା ର୍ ଂ ୱିକୀୟର୍ ୍ୟେ ଽଭିମାନିନଃ|

ⅬⅡ ସି ଂହାସନଗତାେ ାକାନ୍ ବଲିନ ାୱେରାହ୍ୟ ସଃ|
ପେଦଷୂେ ଷୁ େଲାକାଂ ୁ କୁ୍ଷଦ୍ର ାନ୍ ସଂ ାପଯତ୍ୟପି|

ⅬⅢ କୁ୍ଷଧିତାନ୍ ମାନୱାନ୍ ଦ୍ର େୱୖ୍ୟରୁ େମୖଃ ପରିତପର୍ ୍ୟ ସଃ|ସକଲାନ୍
ଧନିେନା େଲାକାନ୍ ୱିସୃେଜଦ୍ ରି ହ କାନ୍|

ⅬⅣ ଇବ୍ର ାହୀମି ଚ ତ ଂେଶ ଯା ଦଯାି ସେଦୖୱ ତାଂ| ୃ ା ପୁରା
ପିତୃ ଣାଂ େନା ଯଥା ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ର ତିଶତଂ|

ⅬⅤଇସ୍ର ାେଯେଲ୍ସ ୱକେ ନ ତେଥାପକି୍ର ଯେତ ଯଂ||
ⅬⅥ ଅନ ରଂ ମରିଯମ୍ ପ୍ର ାେଯଣ ମାସତ୍ର ଯମ୍ ଇଲୀେଶୱଯା

ସେହାଷି ା ୱ୍ୟାଘୁଯ୍ୟ ନିଜନିେୱଶନଂ ଯେଯୗ|
ⅬⅦତଦନ ରମ୍ଇଲୀେଶୱାଯାଃ ପ୍ର ସୱକାଲଉପି େତ ସତି ସା

ପୁତ୍ର ଂ ପ୍ର ାେସା |
ⅬⅧତତଃପରେମ ର ସ୍ୟାଂ ମହାନୁଗ୍ର ହଂ କୃତୱାନ୍ ଏତତ୍ଶ ା

ସମୀପୱାସି ନଃ କୁଟୁ ା ାଗତ୍ୟ ତଯା ସହ ମୁମୁଦିେର|
ⅬⅨତଥା େମ ଦିେନ େତ ବାଲକସ୍ୟ ଚଂ େଛୁ ମ୍ ଏତ୍ୟ ତସ୍ୟ

ପିତୃ ନାମାନୁରୂ ପଂ ତ ାମ ସି ଖରିଯ ଇତି କ ର୍ୁ ମୀଷୁଃ|
ⅬⅩ କି ୁ ତସ୍ୟ ମାତାକଥଯତ୍ ତ , ନାମାସ୍ୟ େଯାହନ୍ ଇତି

କ ର୍ ୱ୍ୟମ୍|
ⅬⅪ ତଦା େତ ୱ୍ୟାହରନ୍ ତୱ ୱଂଶମେଧ୍ୟ ନାେମଦୃଶଂ କସ୍ୟାପି

ନାି |
ⅬⅫତତଃ ପରଂ ତସ୍ୟ ପିତରଂ ସି ଖରିଯଂ ପ୍ର ତି ସେ ତ୍ୟ ପପ୍ର ୁଃ

ଶିେଶାଃ କିଂ ନାମ କାରିଷ୍ୟେତ?
ⅬⅩⅢ ତତଃ ସ ଫଲକେମକଂ ଯାଚି ା ଲିେଲଖ ତସ୍ୟ ନାମ

େଯାହନ୍ ଭୱିଷ୍ୟତି| ତ ାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ େମନିେର|
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ⅬⅩⅣ ତତଣଂ ସି ଖରିଯସ୍ୟ ଜି ାଜାେଡ୍ୟଽପଗେତ ସ ମୁଖଂ
ୱ୍ୟାଦାଯ ୱଣର୍ ମୁ ାୟର୍ ୍ୟ ଈ ରସ୍ୟ ଗୁଣାନୁୱାଦଂ ଚକାର|

ⅬⅩⅤ ତ ା ତୁ ଦ ୍ଥାଃ ସମୀପୱାସି େଲାକା ଭୀତା ଏୱେମତାଃ
ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ କଥା ଯିହୂ ଦାଯାଃ ପୱର୍ ୍ଵ ତମଯପ୍ର େଦଶସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ପ୍ର ଚାରିତାଃ|

ⅬⅩⅥ ତ ାତ୍ େଶ୍ର ାତାେରା ମନଃସୁ ାପଯି ା କଥଯା ଭୂ ୱୁଃ
କୀଦୃେଶାଯଂ ବାେଲା ଭୱିଷ୍ୟତି? ଅଥ ପରେମ ର ସ୍ୟ
ସହାେଯାଭୂ ତ୍|

ⅬⅩⅦତଦା େଯାହନଃ ପିତା ସି ଖରିଯଃ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପରିପୂଣର୍ ଃ
ସନ୍ ଏତାଦୃଶଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟଂ କଥଯାମାସ|

ⅬⅩⅧଇସ୍ର ାେଯଲଃ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୁ ସ ଧନ୍ୟଃ ପରେମ ରଃ| ଅନୁଗୃହ୍ୟ
ନିଜାେ ାକାନ୍ ସ ଏୱ ପରିେମାଚେଯତ୍|

ⅬⅩⅨ ୱିପକ୍ଷଜନହେ େଭ୍ୟା ଯଥା େମାଚ୍ୟାମେହ ୱଯଂ|
ଯାୱ ୀୱ ଧେ ର୍ ଣ ସାରେଲ୍ୟନ ଚ ନିଭର୍ ଯାଃ|

ⅬⅩⅩ େସୱାମେହୖ ତେମେୱୖକମ୍ ଏତ ାରଣେମୱ ଚ| କୀଯଂ
ସୁପୱିତ୍ର ସଂ ୃତ୍ୟ ନିଯମଂ ସଦା|

ⅬⅩⅪ କୃପଯା ପୁରୁ ଷାନ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ନିକଷାଥର୍ ାୁ ନଃ ପିତୁ ଃ|ଇବ୍ର ାହୀମଃ
ସମୀେପ ଯଂ ଶପଥଂ କୃତୱାନ୍ ପୁରା|

ⅬⅩⅫ ତେମୱ ସଫଲଂ କ ର୍ ଂ ତଥା ଶତଗଣସ୍ୟ ଚ|
ଋ◌ତृୀଯାକାରିଣେ ୖ ୱ କେରେଭ୍ୟା ରକ୍ଷଣାଯ ନଃ|

ⅬⅩⅩⅢ ସୃେ ଃ ପ୍ର ଥମତଃ ୀେଯୖଃ ପୱିେତୖ୍ର ଭର୍ ାୱିୱାଦିଭିଃ|
ⅬⅩⅩⅣଯେଥା ୱାନ୍ ତଥା ସ୍ୟ ଦାଯୂଦଃ େସୱକସ୍ୟ ତୁ |
ⅬⅩⅩⅤୱଂେଶ ତ୍ର ାତାରେମକଂ ସ ସମୁ ାଦିତୱାନ୍ ଯମ୍|
ⅬⅩⅩⅥ ଅେତା େହ ବାଲକ ୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ୟଃ େଶ୍ର ଏୱ

ଯଃ| ତେସୖ୍ୟୱ ଭାୱିୱାଦୀତି ପ୍ର ୱିଖ୍ୟାେତା ଭୱିଷ୍ୟସି | ଅ ାକଂ
ଚରଣାନ୍ େକ୍ଷେମ ମାେଗର୍ ଚାଲଯିତୁ ଂ ସଦା| ଏୱଂ ାେ ଽଥର୍ େତା
ମୃେତ୍ୟା ାଯାଯାଂ େଯ ତୁ ମାନୱାଃ|

ⅬⅩⅩⅦ ଉପୱି ା ୁ ତାେନୱ ପ୍ର କାଶଯିତୁ େମୱ ହି| କୃ ା
ମହାନୁକ ାଂ ହି ଯାେମୱ ପରେମ ରଃ|
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ⅬⅩⅩⅧ ଊ ର୍ ୍ଵାତ୍ ସୂୟର୍ ୍ୟମୁଦାେଯୖ୍ୟୱା ଭ୍ୟଂ ପ୍ର ାଦାୁ ଦଶର୍ ନଂ|
ତଯାନୁକ ଯା ସ୍ୟ େଲାକାନାଂ ପାପେମାଚେନ|

ⅬⅩⅩⅨ ପରିତ୍ର ାଣସ୍ୟ େତେଭ୍ୟା ହି ଜ୍ଞାନୱିଶ୍ର ାଣନାଯ ଚ| ପ୍ର େଭା
ମର୍ ାଗର୍ ଂ ପରି ର୍ୁ ଂ ତସ୍ୟାଗ୍ର ାଯୀ ଭୱିଷ୍ୟସି ||

ⅬⅩⅩⅩ ଅଥ ବାଲକଃ ଶରୀେରଣ ବୁ ୍ୟା ଚ ୱ ତୁ ମାେରେଭ;
ଅପର ସ ଇସ୍ର ାେଯେଲା ୱଂଶୀଯେଲାକାନାଂ ସମୀେପ ଯାୱ
ପ୍ର କଟୀଭୂ ତ ା ାୱତ୍ ପ୍ର ା େର ନ୍ୟୱସତ୍|

Ⅱ
Ⅰ ଅପର ତି ନ୍ କାେଲ ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ େଲାକାନାଂ ନାମାନି

େଲଖଯିତୁ ମ୍ ଅଗ େକୖସର ଆଜ୍ଞାପଯାମାସ|
Ⅱତଦନୁସାେରଣ କୁରୀଣିଯନାମନି ସୁରିଯାେଦଶସ୍ୟ ଶାସେକ ସତି

ନାମେଲଖନଂ ପ୍ର ାେରେଭ|
Ⅲ ଅେତା େହେତା ନର୍ ାମ େଲଖିତୁ ଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଜନାଃ ୀଯଂ ୀଯଂ

ନଗରଂ ଜଗ୍ମୁ ଃ|
Ⅳ ତଦାନୀଂ ଯୂଷଫ୍ ନାମ େଲଖିତୁ ଂ ୱା ଯା ଭାୟର୍ ୍ୟଯା

ଗବର୍୍ଭ ୱତ୍ୟା ମରିଯମା ସହ ଯଂ ଦାଯୂଦଃ ସଜାତିୱଂଶଇତି କାରଣାଦ୍
ଗାଲୀ ୍ରେଦଶସ୍ୟ ନାସର ଗରାଦ୍

Ⅴ ଯିହୂ ଦାପ୍ର େଦଶସ୍ୟ େବୖେତ୍ଲ ହମାଖ୍ୟଂ ଦାଯୂଦ୍ନ ଗରଂ ଜଗାମ|
Ⅵ ଅନ୍ୟ ତତ୍ର ାେନ ତେଯାି େତାଃ ସେତା ମର୍ ରିଯମଃ

ପ୍ର ସୂତିକାଲ ଉପି େତ
Ⅶ ସା ତଂ ପ୍ର ଥମସୁତଂ ପ୍ର ାେସା କି ୁ ତି ନ୍ ୱାସଗୃେହ
ାନାଭାୱାଦ୍ ବାଲକଂ ୱେ ଣ େୱ ଯି ା େଗାଶାଲାଯାଂ
ାପଯାମାସ|
Ⅷଅନ ରଂ େଯ କିଯେ ା େମଷପାଲକାଃ େମଷୱ୍ର ଜରକ୍ଷାେଯୖ

ତ େଦେଶ ି ା ରଜନ୍ୟାଂ ପ୍ର ା େର ପ୍ର ହରିଣଃ କ ର୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ,
Ⅸ େତଷାଂ ସମୀପଂ ପରେମ ରସ୍ୟ ଦୂତ ଆଗେତ୍ୟାପତେ ୗ;

ତଦା ଚତୁ ାେ ର୍ ପରେମ ରସ୍ୟ େତଜସଃ ପ୍ର କାଶିତ ାତ୍
େତଽତିଶଶି େର|

Ⅹ ତଦା ସ ଦୂତ ଉୱାଚ ମା େଭୖ ପଶ୍ୟତାଦ୍ୟ ଦାଯୂଦଃ ପୁେର
ଯୁଷ୍ମ ି ମି ଂ ତ୍ର ାତା ପ୍ର ଭୁ ଃ ଖ୍ର ୀେ ାଽଜନି ,
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Ⅺ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ େଲାକାନାଂ ମହାନ ଜନକମ୍ ଇମଂ ମ ଲୱୃ ା ଂ
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯାମି|

Ⅻ ଯୂଯଂ (ତ ୍ଥାନଂ ଗ ା) ୱ େୱି ତଂ ତଂ ବାଲକଂ
େଗାଶାଲାଯାଂ ଶଯନଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତୀଦଂ ଚି ଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅢ ଦୂତ ଇମାଂ କଥାଂ କଥିତୱତି ତତ୍ର ାକ ାତ୍ ଗର୍ ୀଯାଃ ପୃତନା
ଆଗତ୍ୟ କଥାମ୍ ଇମାଂ କଥଯିେ ରସ୍ୟ ଗୁଣାନନ୍ଵ ୱାଦିଷୁଃ, ଯଥା,

ⅩⅣ ସେୱର୍ ୍ଵ ା ର୍ ୍ଵେ ୖ ରୀ ରସ୍ୟ ମହିମା ସ କାଶ୍ୟତାଂ| ଶାି ଭର୍ୂ ଯାତ୍
ପୃଥିୱ୍ୟା ୁ ସେ ାଷ ନରାନ୍ ପ୍ର ତି||

ⅩⅤ ତତଃ ପରଂ େତଷାଂ ସି େଧ ଦର୍ୂ ତଗେଣ ଗର୍ ଂ ଗେତ
େମଷପାଲକାଃ ପର ରମ୍ ଅେୱଚନ୍ଆଗ ତପ୍ର ଭୁ ଃ ପରେମ େରା
ଯାଂ ଘଟନାଂ ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍ ତସ୍ୟା ଯାଥୟର୍ ଂ ଜ୍ଞାତୁ ଂ ୱଯମଧୁନା
େବୖେତ୍ଲ ହ ୁ ରଂ ଯାମଃ|

ⅩⅥ ପ ାତ୍ େତ ତୂ ଣର୍ ଂ ୱ୍ର ଜି ା ମରିଯମଂ ଯୂଷଫଂ େଗାଶାଲାଯାଂ
ଶଯନଂ ବାଲକ ଦଦୃଶୁଃ|

ⅩⅦ ଇ ଂ ଦୃ ୍ଵା ବାଲକସ୍ୟାେଥର୍ େପ୍ର ା ାଂ ସୱର୍ ୍ଵ କଥାଂ େତ
ପ୍ର ାଚାରଯା କଃ|

ⅩⅧତେତା େଯ େଲାକା େମଷରକ୍ଷକାଣାଂ ୱଦେନଭ୍ୟ ାଂ ୱା ର୍ ାଂ
ଶୁଶୱୁେ ମହା ୟର୍ ୍ୟଂ େମନିେର|

ⅩⅨ କି ୁ ମରିଯମ୍ ଏତ ୱର୍ ୍ଵ ଘଟନାନାଂ ତା ୟର୍ ୍ୟଂ ୱିୱିଚ୍ୟ ମନସି
ାପଯାମାସ|
ⅩⅩ ତ ାଦ୍ ଦୂତୱିଜ୍ଞ ାନୁରୂ ପଂ ଶ ା ଦୃ ୍ଵା ଚ େମଷପାଲକା

ଈ ରସ୍ୟ ଗୁଣାନୁୱାଦଂ ଧନ୍ୟୱାଦ କୁୱର୍ ୍ଵ ାଣାଃ ପରାୱୃତ୍ୟ ଯଯୁଃ|
ⅩⅪ ଅଥ ବାଲକସ୍ୟ େକ୍ଛ ଦନକାେଲଽ ମଦିୱେସ ସମୁପି େତ

ତସ୍ୟଗବର୍୍ଭ ି େତଃ ପୁୱର୍ ୍ଵ ଂ ଗର୍ ୀଯଦୂେତାଯଥାଜ୍ଞାପଯତ୍ତଦନୁରୂ ପଂ େତ
ତ ାମେଧଯଂ ଯୀଶୁରିତି ଚକି୍ର େର|

ⅩⅫ ତତଃ ପରଂ ମୂସାଲିଖିତୱ୍ୟୱ ାଯା ଅନୁସାେରଣ ମରିଯମଃ
ଶୁଚି କାଲ ଉପି େତ,

ⅩⅩⅢ "ପ୍ର ଥମଜଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଃ ପୁରୁ ଷସ ାନଃ ପରେମ େର
ସମପର୍ ୍ୟତାଂ," ଇତି ପରେମ ରସ୍ୟ ୱ୍ୟୱ ଯା
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ⅩⅩⅣ ଯୀଶୁଂ ପରେମ େର ସମପର୍ ଯିତୁ ମ୍ ଶା ୀଯୱିଧୁ୍ୟ ଂ
କେପାତ ଯଂ ପାରାୱତଶାୱକ ଯଂ ୱା ବଲିଂ ଦାତୁ ଂ େତ ତଂ
ଗୃହୀ ା ଯିରୂ ଶାଲମମ୍ ଆଯଯୁଃ|

ⅩⅩⅤ ଯିରୂ ଶାଲ ୁ ରନିୱାସୀ ଶିମିେଯା ାମା ଧା କ ଏକ
ଆସୀତ୍ ସ ଇସ୍ର ାେଯଲଃ ସା ନାମେପକ୍ଷ୍ୟ ତେ ୗ କି ପୱିତ୍ର
ଆ ା ତି ାୱିଭର୍ୂ ତଃ|

ⅩⅩⅥ ଅପରଂ ପ୍ର ଭୁ ଣା ପରେମ େରଣାଭିଷିେ ତ୍ର ାତରି ଯା ନ
ଦୃେ ଂ ନମରିଷ୍ୟସୀତି ୱାକ୍ୟଂ ପୱିେତ୍ର ଣଆ ନାତ ପ୍ର ାକଥ୍ୟତ|

ⅩⅩⅦ ଅପର ଯଦା ଯୀେଶାଃ ପିତା ମାତା ଚ ତଦଥର୍ ଂ
ୱ୍ୟୱ ାନୁରୂ ପଂ କ ର୍ କ ର୍ୁ ଂ ତଂ ମ ି ରମ୍ ଆନିନ୍ୟତୁ ଦା

ⅩⅩⅧ ଶିମିେଯାନ୍ ଆ ନ ଆକଷର୍ େଣନ ମ ି ରମାଗତ୍ୟ ତଂ
େକ୍ର ାେଡ ନିଧାଯ ଈ ରସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାଦଂ କୃ ା କଥଯାମାସ, ଯଥା,

ⅩⅩⅨେହପ୍ର େଭା ତୱଦାେସାଯଂ ନିଜୱାକ୍ୟାନୁସାରତଃ|ଇଦାନୀ ୁ
ସକଲ୍ୟାେଣା ଭୱତା ସଂୱିସୃଜ୍ୟତାମ୍|

ⅩⅩⅩଯତଃ ସକଲେଦଶସ୍ୟ ଦୀ େଯ ଦୀି ରୂ ପକଂ|
ⅩⅩⅪଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାକସ୍ୟ ମହାେଗୗରୱରୂ ପକଂ|
ⅩⅩⅫ ଯଂ ତ୍ର ାଯକଂ ଜନାନା ୁ ସ ୁେଖ ମଜୀଜନଃ| ସଏୱ

ୱିଦ୍ୟେତଽ ାକଂ ଧ୍ର ୱଂ ନଯନନେଗାଚେର||
ⅩⅩⅩⅢ ତଦାନୀଂ େତେନା ା ଏତାଃ ସକଲାଃ କଥାଃ ଶ ା ତସ୍ୟ

ମାତା ଯୂଷଫ୍ ଚ ୱି ଯଂ େମନାେତ|
ⅩⅩⅩⅣ ତତଃ ପରଂ ଶିମିେଯାନ୍ େତଭ୍ୟ ଆଶିଷଂ ଦ ା ତନ୍ମ ାତରଂ

ମରିଯମମ୍ ଉୱାଚ, ପଶ୍ୟ ଇସ୍ର ାେଯେଲା ୱଂଶମେଧ୍ୟ ବହୂ ନାଂ
ପାତନାେଯା ାପନାଯ ଚ ତଥା ୱିେରାଧପାତ୍ର ଂ ଭୱିତୁ ଂ, ବହୂ ନାଂ
ଗୁ ମେନାଗତାନାଂ ପ୍ର କଟୀକରଣାଯ ବାଲେକାଯଂ ନିଯୁେ ାି |

ⅩⅩⅩⅤତ ାତ୍ ତୱାପି ପ୍ର ାଣାଃ ଶୂେଲନ ୱ୍ୟ ୍ୟେ |
ⅩⅩⅩⅥ ଅପର ଆେଶରସ୍ୟ ୱଂଶୀଯଫିନୂେଯେଲା ଦୁହିତା

ହ ାଖ୍ୟା ଅତିଜରତୀ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନ୍ୟକା ଯା ୱିୱାହାତ୍ ପରଂ
ସ ୱ ରାନ୍ ପତ୍ୟା ସହ ନ୍ୟୱସତ୍ ତେତା ୱିଧୱା ଭୂ ା
ଚତୁ ରଶୀତିୱଷର୍ ୱଯଃପୟର୍ ୍ୟନତଂ
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ⅩⅩⅩⅦ ମ ି େର ି ା ପ୍ର ାଥର୍ େନାପୱାେସୖଦ ୱାନିଶମ୍ ଈ ରମ୍
ଅେସୱତ ସାପି ୀ ତି ନ୍ ସମେଯ ମ ି ରମାଗତ୍ୟ

ⅩⅩⅩⅧ ପରେମ ରସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାଦଂ ଚକାର,
ଯିରୂ ଶାଲ ୁ ରୱାସି େନା ଯାୱେ ା େଲାକା ମୁି ମେପକ୍ଷ୍ୟ ି ତା ାନ୍
ଯୀେଶାୱର୍ୃ ା ଂ ଜ୍ଞାପଯାମାସ|

ⅩⅩⅩⅨ ଇ ଂ ପରେମ ରସ୍ୟ ୱ୍ୟୱ ାନୁସାେରଣ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ କ ର୍ ସୁ
କୃେତଷୁ େତୗ ପୁନ ଗାଲୀେଲା ନାସର ାମକଂ ନିଜନଗରଂ
ପ୍ର ତ ାେତ|

ⅩⅬତ ାଦ୍ ବାଲକଃ ଶରୀେରଣ ୱୃି େମତ୍ୟ ଜ୍ଞାେନନ ପରିପୂଣର୍
ଆ ନା ଶି ମାଂ ଭୱିତୁ ମାେରେଭ ତଥା ତି ନ୍ ଈ ରାନୁଗ୍ର େହା
ବଭୂ ୱ|

ⅩⅬⅠ ତସ୍ୟ ପିତା ମାତା ଚ ପ୍ର ତିୱଷର୍ ଂ ନି ାେରା ୱସମେଯ
ଯିରୂ ଶାଲମମ୍ ଅଗ ତାମ୍|

ⅩⅬⅡଅପର ଯୀେଶୗ ାଦଶୱଷର୍ ୱଯେ ସତି େତୗ ପୱର୍ ୍ଵ ସମଯସ୍ୟ
ରୀତ୍ୟନୁସାେରଣ ଯିରୂ ଶାଲମଂ ଗ ା

ⅩⅬⅢ ପାୱର୍ ୍ଵ ଣଂ ସ ାଦ୍ୟ ପୁନରପି ୱ୍ୟାଘୁଯ୍ୟ ଯାତଃ କି ୁ
ଯୀଶୁବର୍ ାଲେକା ଯିରୂ ଶାଲମି ତି ତି| ଯୂଷଫ୍ ତନ୍ମ ାତା ଚ ତଦ୍ ଅୱିଦି ା

ⅩⅬⅣ ସ ସି ଭିଃ ସହ ୱିଦ୍ୟତ ଏତ ବୁ ୍ଵା ଦିେନୖକଗମ୍ୟମାଗର୍ ଂ
ଜଗ୍ମ ତୁ ଃ| କି ୁ େଶେଷ ଜ୍ଞାତିବ ୂ ନାଂ ସମୀେପ ମୃଗଯି ା
ତଦୁେ ◌ଶेମପ୍ର ାପ୍ୟ

ⅩⅬⅤ େତୗ ପୁନରପି ଯିରୂ ଶାଲମମ୍ ପରାୱୃତ୍ୟାଗତ୍ୟ ତଂ
ମୃଗଯା କ୍ର ତୁ ଃ|

ⅩⅬⅥ ଅଥ ଦିନତ୍ର ଯାତ୍ ପରଂ ପି ତାନାଂ ମେଧ୍ୟ େତଷାଂ କଥାଃ
ଶୃଣ୍ଵ ନ୍ ତ ଂ ପୃ ଂ ମ ି େର ସମୁପୱି ଃ ସ ତାଭ୍ୟାଂ ଦୃ ଃ|

ⅩⅬⅦ ତଦା ତସ୍ୟ ବୁ ୍ୟା ପ୍ର ତୁ ୍ୟ େରୖ ସେୱର୍ ୍ଵ େଶ୍ର ାତାେରା
ୱି ଯମାପଦ୍ୟେ |

ⅩⅬⅧ ତାଦୃଶଂ ଦୃ ୍ଵା ତସ୍ୟ ଜନେକା ଜନନୀ ଚ ଚମ କ୍ର ତୁ ଃ
କି ତସ୍ୟ ମାତା ତମୱଦତ୍, େହ ପୁତ୍ର , କଥମାୱାଂ ପ୍ର ତୀ ଂ
ସମାଚର ୍ଵମ୍? ପଶ୍ୟ ତୱ ପିତାହ େଶାକାକୁେଲୗ ସେ ୗ
ାମନି୍ଵ ାୱଃ |



Luke Ⅱ:ⅩⅬⅨ xi LukeⅢ:Ⅵ

ⅩⅬⅨତତଃ େସାୱଦତ୍ କୁେତା ମାମ୍ ଅେନୖ୍ଵ ତଂ? ପିତୁ ଗର୍ୃ େହ ମଯା
ାତୱ୍ୟମ୍ ଏତତ୍ କିଂ ଯୁୱାଭ୍ୟାଂ ନ ଜ୍ଞାଯେତ?
Ⅼ କି ୁ େତୗ ତେସୖ୍ୟତ ାକ୍ୟସ୍ୟ ତା ୟର୍ ୍ୟଂ େବା ୁ ଂ ନାଶକ୍ନୁ ତାଂ|
ⅬⅠ ତତଃ ପରଂ ସ ତାଭ୍ୟାଂ ସହ ନାସରତଂ ଗ ା

ତେଯାୱର୍ ଶୀଭୂ ତ େ ୗ କି ୁ ସୱର୍ ୍ଵ ା ଏତାଃ କଥା ସ୍ୟ ମାତା ମନସି
ାପଯାମାସ|
ⅬⅡ ଅଥ ଯୀେଶା ବର୍ୁ ି ଃ ଶରୀର ତଥା ତି ନ୍ ଈ ରସ୍ୟ

ମାନୱାନା ାନୁଗ୍ର େହା ୱ ତୁ ମ୍ ଆେରେଭ|

Ⅲ
Ⅰ ଅନ ରଂ ତିବିରିଯେକୖସରସ୍ୟ ରାଜ ସ୍ୟ ପ ଦେଶ

ୱ େର ସତି ଯଦା ପ ୀଯପୀଲାେତା ଯିହୂ ଦାେଦଶାଧିପତି
େହର୍ େରାଦ୍ ତୁ ଗାଲୀ ୍ରେଦଶସ୍ୟ ରାଜା ଫିଲିପନାମା ତସ୍ୟ
ଭ୍ର ାତା ତୁ ଯିତୂ ରିଯାଯା ାେଖାନୀତିଯାପ୍ର େଦଶସ୍ୟ ଚ ରାଜାସୀତ୍
ଲୁଷାନୀଯନାମା ଅୱିଲୀନୀେଦଶସ୍ୟ ରାଜାସୀତ୍

Ⅱ ହାନନ୍ କିଯଫାେ େମୗ ପ୍ର ଧାନଯାଜାକାୱା ାଂ ତଦାନୀଂ
ସି ଖରିଯସ୍ୟ ପୁତ୍ର ାଯ େଯାହେନ ମେଧ୍ୟପ୍ର ା ରମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ୱାେକ୍ୟ
ପ୍ର କାଶିେତ ସତି

Ⅲ ସ ଯ ର୍ ନ ଉଭଯତଟପ୍ର େଦଶାନ୍ ସେମତ୍ୟ ପାପେମାଚନାଥର୍ ଂ
ମନଃପରାୱ ର୍ ନସ୍ୟ ଚି ରୂ ପଂ ଯନ୍ମ ନଂ ତଦୀଯାଃ କଥାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର
ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ମାେରେଭ|

Ⅳ ଯିଶଯିଯଭୱିଷ୍ୟ ୃଗ୍ର େ ଯାଦୃଶୀ ଲିପିରାେ ଯଥା,
ପରେମଶସ୍ୟ ପ ାନଂ ପରି ୁରୁ ତ ସୱର୍ ୍ଵ ତଃ| ତସ୍ୟ ରାଜପଥୈ ୱ
ସମାନଂ କୁରୁ ତାଧୁନା|

Ⅴ କାରିଷ୍ୟେ ସମୁ ୍ରାଯାଃ ସକଲା ନିମ୍ନ ଭୂ ମଯଃ| କାରିଷ୍ୟେ
ନତାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ପୱର୍ ୍ଵ ତାେ ାପପୱର୍ ୍ଵ ତାଃ| କାରିଷ୍ୟେ ଚ ଯା ୱକ୍ର ା ାଃ
ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ ସରଲା ଭୁ ୱଃ| କାରିଷ୍ୟେ ସମାନା ା ଯା ଉ ନୀଚଭୂ ମଯଃ|

Ⅵ ଈ େରଣ କୃତଂ ତ୍ର ାଣଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟି ସୱର୍ ୍ଵ ମାନୱାଃ| ଇେତ୍ୟତତ୍
ପ୍ର ା େର ୱାକ୍ୟଂ ୱଦତଃ କସ୍ୟଚିଦ୍ ରୱଃ||
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Ⅶ େଯ େଯ େଲାକା ମ ନାଥର୍ ଂ ବହିରାଯଯୁ ାନ୍ େସାୱଦତ୍
େର େର ସପର୍ ୱଂଶା ଆଗାମିନଃ େକାପାତ୍ ପଲାଯିତୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
କେ ତଯାମାସ?

Ⅷ ତ ାଦ୍ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ଅ ାକଂ ପିତା କଥାମୀଦୃଶୀଂ ମେନାଭି ନର୍
କଥଯି ା ଯୂଯଂ ମନଃପରିୱ ର୍ ନେଯାଗ୍ୟଂ ଫଲଂ ଫଲତ; ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ
ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି ପାଷାେଣଭ୍ୟ ଏେତଭ୍ୟ ଈ ର ଇବ୍ର ାହୀମଃ
ସ ାେନା ାଦେନ ସମଥର୍ ଃ|

Ⅸ ଅପର ତରୁ ମୂେଲଽଧୁନାପି ପରଶୁଃ ସଂଲେ ାି
ଯ ରୁ ରୁ ମଂ ଫଲଂ ନ ଫଲତି ସ ଛିଦ୍ୟେତଽେ ୗ ନିକି୍ଷପ୍ୟେତ
ଚ|

Ⅹତଦାନୀଂ େଲାକା ଂ ପପ୍ର ୁ ହ କିଂ କ ର୍ ୱ୍ୟମ ାଭିଃ?
Ⅺ ତତଃ େସାୱାଦୀତ୍ ଯସ୍ୟ େ ୱସେନ ୱିେଦ୍ୟେତ ସ

ୱ ହୀନାେଯୖକଂ ୱିତରତୁ କିଂ ଯସ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟଂ ୱିଦ୍ୟେତ େସାପି
ତେଥୖୱ କେରାତୁ |

Ⅻତତଃ ପରଂ କରସ ାଯିେନା ମ ନାଥର୍ ମ୍ ଆଗତ୍ୟ ପପ୍ର ୁଃ େହ
ଗୁେରା କିଂ କ ର୍ ୱ୍ୟମ ାଭିଃ?

ⅩⅢତତଃ େସାକଥଯତ୍ ନିରୂ ପିତାଦଧିକଂ ନ ଗୃି ତ|
ⅩⅣ ଅନ ରଂ େସନାଗଣ ଏତ୍ୟ ପପ୍ର କିମ ାଭି ୱର୍ ା କ ର୍ ୱ୍ୟମ୍?

ତତଃ େସାଭିଦେଧ କସ୍ୟ କାମପି ହାନିଂ ମା କା ର୍ ତଥା ମୃଷାପୱାଦଂ
ମା କୁରୁ ତ ନିଜେୱତେନନ ଚ ସ ୁଷ୍ୟ ତି ତ|

ⅩⅤ ଅପର େଲାକା ଅେପକ୍ଷଯା ି ା ସେୱର୍ ୍ଵ ପୀତି ମେନାଭି
ୱ ତକର୍ ଯା କଃ, େଯାହନଯମ୍ ଅଭିଷି ାତା ନ େୱତି?

ⅩⅥ ତଦା େଯାହନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ୱ୍ୟାଜହାର, ଜେଲଽହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ମ ଯାମି ସତ୍ୟଂ କି ୁ ଯସ୍ୟ ପାଦୁକାବ ନଂ େମାଚଯିତୁ ମପି ନ
େଯାେଗ୍ୟାି ତାଦୃଶ ଏେକା ମେ ା ଗୁରୁ ତରଃ ପୁମାନ୍ ଏତି, ସ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ୱି ରୂ େପ ପୱିତ୍ର ଆ ନି ମ ଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅦ ଅପର ତସ୍ୟ ହେ ଶୂପର୍ ଆେ ସ ଶସ୍ୟାନି ଶୁ ରୂ ପଂ
ପ୍ର େ ାଟ୍ୟ େଗାଧୂମାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଭା ାଗାେରସଂଗ୍ର ହୀଷ୍ୟତି କି ୁ ବୂଷାଣି
ସୱର୍ ୍ଵ ାଣ୍ୟନିୱର୍ ୍ଵ ାଣୱି ନା ଦାହଯିଷ୍ୟତି|
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ⅩⅧ େଯାହନ୍ ଉପେଦେଶେନ ଂ ନାନାକଥା େଲାକାନାଂ ସମକ୍ଷଂ
ପ୍ର ଚାରଯାମାସ|

ⅩⅨଅପର େହେରାଦ୍ ରାଜା ଫିଲିପ୍ନ ାମ୍ନ ଃ ସେହାଦରସ୍ୟ ଭାୟର୍ ୍ୟାଂ
େହେରାଦିଯାମଧି ତଥାନ୍ୟାନି ଯାନି ଯାନି କୁକ ର୍ ାଣି କୃତୱାନ୍ ତଦଧି
ଚ

ⅩⅩ େଯାହନା ତିର ୃେତା ଭୂ ା କାରାଗାେର ତସ୍ୟ ବ ନାଦ୍
ଅପରମପି କୁକ ର୍ ଚକାର|

ⅩⅪଇତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯି ନ୍ ସମେଯ ସେୱର୍ ୍ଵ େଯାହନା ମି ତା ଦାନୀଂ
ଯୀଶୁରପ୍ୟାଗତ୍ୟ ମି ତଃ|

ⅩⅫ ତଦନ ରଂ େତନ ପ୍ର ାଥ େତ େମଘ ାରଂ ମୁ ଂ ତ ା
ପୱିତ୍ର ଆ ା ମୂ ମାନ୍ ଭୂ ା କେପାତୱତ୍ ତଦୁପୟର୍ ୍ୟୱରୁ େରାହ;
ତଦା ଂ ମମ ପି୍ର ଯଃ ପୁତ୍ର ୍ଵଯି ମମ ପରମଃ ସେ ାଷ
ଇତ୍ୟାକାଶୱାଣୀ ବଭୂ ୱ|

ⅩⅩⅢ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ାେଯଣ ତି୍ର ଂଶ ଷର୍ ୱଯ ଆସୀତ୍|
େଲୗକିକଜ୍ଞାେନ ତୁ ସ ଯୂଷଫଃ ପୁତ୍ର ଃ,

ⅩⅩⅣ ଯୂଷଫ୍ ଏେଲଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଏଲିମର୍ ତଃ ପୁତ୍ର ଃ, ମ ତ୍ େଲେୱଃ
ପୁତ୍ର ଃ, େଲୱି ମର୍ େ ଃ ପୁତ୍ର ଃ, ମି ୟର୍ ା ସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଃ; ଯାେ ା ଯୂଷଫଃ
ପୁତ୍ର ଃ|

ⅩⅩⅤ ଯୂଷଫ୍ ମ ଥିଯସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଃ, ମ ଥିଯ ଆେମାସଃ ପୁତ୍ର ଃ,
ଆେମାସ୍ ନହୂ ମଃ ପୁତ୍ର ଃ, ନହୂ ମ୍ ଇେଷ୍ଲ ଃ ପୁତ୍ର ଃ ଇଷି୍ଲ ନର୍ େଗଃ ପୁତ୍ର ଃ|

ⅩⅩⅥ ନଗିମର୍ ାଟଃ ପୁତ୍ର ଃ, ମାଟ୍ ମ ଥିଯସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଃ, ମ ଥିଯଃ
ଶିମିେଯଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଶିମିଯିୟର୍ୂ ଷଫଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଯୂଷଫ୍ ଯିହୂ ଦାଃ ପୁତ୍ର ଃ|

ⅩⅩⅦ ଯିହୂ ଦା େଯାହାନାଃ ପୁତ୍ର ଃ, େଯାହାନା ରୀଷାଃ ପୁତ୍ର ଃ,ରୀଷାଃ
ସି ରୁ ାବିଲଃ ପୁତ୍ର ଃ, ସି ରୁ ାବିଲ୍ ଶଲ୍ତ ୀେଯଲଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଶଲ୍ତ ୀେଯଲ୍
େନେରଃ ପୁତ୍ର ଃ|

ⅩⅩⅧ େନରିମର୍ େ ଃ ପୁତ୍ର ଃ, ମି ଃ ଅଦ୍ୟଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଅ ୀ େକାଷମଃ
ପୁତ୍ର ଃ, େକାଷମ୍ ଇେ ାଦଦଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଇେ ାଦଦ୍ ଏରଃ ପୁତ୍ର ଃ|

ⅩⅩⅨ ଏର୍ େଯାେଶଃ ପୁତ୍ର ଃ, େଯାଶିଃ ଇଲୀେଯଷରଃ ପୁତ୍ର ଃ,
ଇଲୀେଯଷର୍ େଯାରୀମଃ ପୁତ୍ର ଃ, େଯାରୀମ୍ ମ ତଃ ପୁତ୍ର ଃ, ମ ତ
େଲେୱଃ ପୁତ୍ର ଃ|
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ⅩⅩⅩ େଲୱିଃ ଶିମିେଯାନଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଶିମିେଯାନ୍ ଯିହୂ ଦାଃ ପୁତ୍ର ଃ,
ଯିହୂ ଦା ଯୂଷୁଫଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଯୂଷୁଫ୍ େଯାନନଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଯାନନ୍
ଇଲୀଯାକୀମଃ ପୁତ୍ର ଃ|

ⅩⅩⅪଇଲିଯାକୀମ୍ଃ ମିେଲଯାଃ ପୁତ୍ର ଃ, ମିେଲଯା େମୖନନଃ ପୁତ୍ର ଃ,
େମୖନନ୍ ମ ସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଃ, ମ େ ା ନାଥନଃ ପୁତ୍ର ଃ, ନାଥନ୍ ଦାଯୂଦଃ
ପୁତ୍ର ଃ|

ⅩⅩⅫ ଦାଯୂଦ୍ ଯିଶଯଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଯିଶଯ ଓେବଦଃ ପୁତ୍ର , ଓେବଦ୍
େବାଯସଃ ପୁତ୍ର ଃ, େବାଯସ୍ ସେ ାନଃ ପୁତ୍ର ଃ, ସେ ାନ୍ ନହେଶାନଃ
ପୁତ୍ର ଃ|

ⅩⅩⅩⅢ ନହେଶାନ୍ ଅ ୀନାଦବଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଅ ୀନାଦବ୍ ଅରାମଃ
ପୁତ୍ର ଃ, ଅରାମ୍ ହିେଷ୍ର ାଣଃ ପୁତ୍ର ଃ, ହିେଷ୍ର ାଣ୍ େପରସଃ ପୁତ୍ର ଃ, େପରସ୍
ଯିହୂ ଦାଃ ପୁତ୍ର ଃ|

ⅩⅩⅩⅣ ଯିହୂ ଦା ଯାକୂବଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଯାକୂବ୍ ଇସ୍ହ ାକଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଇସ୍ହ ାକ୍
ଇବ୍ର ାହୀମଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଇବ୍ର ାହୀମ୍ େତରହଃ ପୁତ୍ର ଃ, େତରହ୍ ନାେହାରଃ
ପୁତ୍ର ଃ|

ⅩⅩⅩⅤ ନାେହାର୍ ସି ରୁ ଗଃ ପୁତ୍ର ଃ, ସି ରୁ ଗ୍ ରିଯ୍ଵ ଃ ପୁତ୍ର ଃ, ରିଯୂଃ
େପଲଗଃ ପୁତ୍ର ଃ, େପଲଗ୍ ଏୱରଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଏୱର୍ େଶଲହଃ ପୁତ୍ର ଃ|

ⅩⅩⅩⅥ େଶଲହ୍ େକୖନନଃ ପୁତ୍ର ଃ, େକୖନନ୍ ଅଫର୍ କ୍ଷଦଃ ପୁତ୍ର ଃ,
ଅଫର୍ କ୍ଷଦ୍ ଶାମଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଶାମ୍ େନାହଃ ପୁତ୍ର ଃ, େନାେହା େଲମକଃ
ପୁତ୍ର ଃ|

ⅩⅩⅩⅦ େଲମକ୍ ମିଥୂେଶଲହଃ ପୁତ୍ର ଃ, ମିଥୂେଶଲହ୍ ହେନାକଃ
ପୁତ୍ର ଃ, ହେନାକ୍ େଯରଦଃ ପୁତ୍ର ଃ, େଯରଦ୍ ମହଲେଲଲଃ ପୁତ୍ର ଃ,
ମହଲେଲଲ୍ େକୖନନଃ ପୁତ୍ର ଃ|

ⅩⅩⅩⅧେକୖନନ୍ ଇେନାଶଃ ପୁତ୍ର ଃ,ଇେନାଶ୍ େଶତଃ ପୁତ୍ର ଃ, େଶତ୍
ଆଦମଃ ପୁତ୍ର ,ଆଦମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଃ|

Ⅳ
Ⅰ ତତଃ ପରଂ ଯୀଶୁଃ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପୂଣର୍ ଃ ସନ୍ ଯ ର୍ ନନଦ୍ୟାଃ

ପରାୱୃତ୍ୟା ନା ପ୍ର ା ରଂ ନୀତଃ ସନ୍ ଚ ାରିଂଶି ନାନି ଯାୱତ୍
େଶୖତାନା ପରୀକି୍ଷେତାଽଭୂ ତ୍,

Ⅱ କି ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ଦିନାନି େଭାଜନଂ ୱିନା ି ତ ାତ୍ କାେଲ ପୂେଣର୍ ସ
କୁ୍ଷଧିତୱାନ୍|
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Ⅲତତଃ େଶୖତାନାଗତ୍ୟ ତମୱଦତ୍ ଂ େଚଦୀ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ହ
ପ୍ର ରାେନତାନ୍ ଆଜ୍ଞଯା ପୂପାନ୍ କୁରୁ |

Ⅳତଦାଯୀଶୁରୁ ୱାଚ, ଲିପିରୀଦୃଶୀ ୱିଦ୍ୟେତମନୁଜଃ େକୱେଲନ
ପୂେପନ ନ ଜୀୱତି କି ୀ ରସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ାଭିରାଜ୍ଞାଭି ଜର୍ ୀୱତି|

Ⅴତଦା େଶୖତାନ୍ ତମୁ ଂ ପୱର୍ ୍ଵ ତଂ ନୀ ା ନିମିେଷୖକମେଧ୍ୟ ଜଗତଃ
ସୱର୍ ୍ଵ ରାଜ୍ୟାନି ଦଶ ତୱାନ୍|

Ⅵ ପ ାତ୍ ତମୱାଦୀତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଏତଦ୍ ୱିଭୱଂ ପ୍ର ତାପ ତୁ ଭ୍ୟଂ
ଦାସ୍ୟାମି ତନ୍ ମଯି ସମପ ତମାେ ଯଂ ପ୍ର ତି ମେମ ା ଜାଯେତ
ତୈ ଦାତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାମି,

Ⅶ ଂ େଚନ୍ମ ାଂ ଭଜେସ ତହ ସୱର୍ ୍ଵ େମତତ୍ ତେୱୖୱ ଭୱିଷ୍ୟତି|
Ⅷତଦା ଯୀଶୁ ଂ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ୱାନ୍ ଦୂରୀ ଭୱ େଶୖତାନ୍ ଲିପିରାେ ,

ନିଜଂ ପ୍ର ଭୁ ଂ ପରେମ ରଂ ଭଜ େକୱଲଂ ତେମୱ େସୱ ଚ|
Ⅸଅଥ େଶୖତାନ୍ ତଂ ଯିରୂ ଶାଲମଂ ନୀ ା ମ ି ରସ୍ୟ ଚୂ ଡାଯା ଉପରି

ସମୁପେୱଶ୍ୟ ଜଗାଦ ଂ େଚଦୀ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ହ ାନାଦିେତା
ଲି ାଧଃ

Ⅹ ପତ ଯେତା ଲିପିରାେ , ଆଜ୍ଞାପଯିଷ୍ୟତି ୀଯାନ୍ ଦୂତାନ୍ ସ
ପରେମ ରଃ|

Ⅺ ରକି୍ଷତୁ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ମାେଗର୍ ାଂ େତନ ରେଣ ଯଥା| ନ ଲେଗତ୍
ପ୍ର ରାଘାତ ୍ଵାଂ ଧରିଷ୍ୟି େତ ତଥା|

Ⅻ ତଦା ଯୀଶୁନା ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ମ୍ ଇଦମପୁ୍ୟ ମି ଂ ପ୍ର ଭୁ ଂ
ପେରଶଂ ମା ପରୀକ୍ଷ |

ⅩⅢ ପ ାତ୍ େଶୖତାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ପରୀକ୍ଷାଂ ସମାପ୍ୟ କ୍ଷଣା ଂ ତ୍ୟ ୍ଵା
ଯେଯୗ|

ⅩⅣ ତଦା ଯୀଶୁରା ପ୍ର ଭାୱାତ୍ ପୁନଗର୍ ାଲୀ ୍ରେଦଶଂ ଗତ ଦା
ତ ୁଖ୍ୟାତି ତୁ ଦ ଶଂ ୱ୍ୟାନେଶ|

ⅩⅤ ସ େତଷାଂ ଭଜନଗୃେହଷୁ ଉପଦିଶ୍ୟ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ଃ ପ୍ର ଶଂସି େତା
ବଭୂ ୱ|

ⅩⅥ ଅଥ ସ ପାଲନ ାନଂ ନାସର ୁ ରେମତ୍ୟ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର
ାଚାରାଦ୍ ଭଜନେଗହଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ପଠିତୁ ମୁ େ ୗ|
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ⅩⅦ ତେତା ଯିଶଯିଯଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଃ ପୁ େକ ତସ୍ୟ କରଦେ
ସତି ସ ତତ୍ ପୁ କଂ ୱି ାୟର୍ ୍ୟ ଯତ୍ର ୱକ୍ଷ୍ୟମାଣାନି ୱଚନାନି ସି ତତ୍
ାନଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ପପାଠ|
ⅩⅧଆ ା ତୁ ପରେମଶସ୍ୟ ମଦୀେଯାପରି ୱିଦ୍ୟେତ| ଦରିେଦ୍ର ଷୁ

ସୁସଂୱାଦଂ ୱ ୁଂ ମାଂ େସାଭିଷି ୱାନ୍| ଭ ା ଃ କରଣାେ ାକାନ୍
ସୁ ାନ୍ କ ର୍ୁ େମୱ ଚ| ବ ୀକୃେତଷୁ େଲାେକଷୁ ମୁେ େଘର୍ ାଷଯିତୁ ଂ
ୱଚଃ| େନତ୍ର ାଣି ଦାତୁ ମେ ଭ୍ୟ ାତୁ ଂ ବ ଜନାନପି|

ⅩⅨ ପେରଶାନୁଗ୍ର େହ କାଲଂ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ େମୱ ଚ|
ସେୱୖର୍ ୍ଵ ତ ରଣାଥର୍ ାଯ ମାେମୱ ପ୍ର ହିେଣାତି ସଃ||

ⅩⅩ ତତଃ ପୁ କଂ ବ ୍ଵା ପରିଚାରକସ୍ୟ ହେ ସମପର୍ ୍ୟ ଚାସେନ
ସମୁପୱି ଃ, ତେତା ଭଜନଗୃେହ ଯାୱେ ା େଲାକା ଆସନ୍ େତ
ସେୱର୍ ୍ଵ ଽନନ୍ୟଦୃ ୍ୟା ତଂ ୱିଲୁେଲାକିେର|

ⅩⅪ ଅନ ରମ୍ ଅେଦୖ୍ୟତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଲିଖିତୱଚନାନି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ମେଧ୍ୟ ସି ାନି ସ ଇମାଂ କଥାଂ େତଭ୍ୟଃ କଥଯିତୁ ମାେରେଭ|

ⅩⅫ ତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ତି ନ୍ ଅନ୍ଵ ରଜ୍ୟ , କି ତସ୍ୟ
ମୁଖାି ଗର୍ ତାଭିରନୁଗ୍ର ହସ୍ୟ କଥାଭି ମୃ ତ୍ୟ କଥଯାମାସୁଃ କିମଯଂ
ଯୂଷଫଃ ପୁେତ୍ର ା ନ?

ⅩⅩⅢ ତଦା େସାଽୱାଦୀଦ୍ େହ ଚିକି କ େମୱ ଂ କୁରୁ
କଫନର୍ ାହୂ ମି ଯଦ୍ୟତ୍ କୃତୱାନ୍ ତଦେଶ୍ର ୗଷ୍ମ ତାଃ ସୱର୍ ାଃ କି୍ର ଯା ଅତ୍ର
େଦେଶ କୁରୁ କଥାେମତାଂ ଯୂଯେମୱାୱଶ୍ୟଂ ମାଂ ୱଦିଷ୍ୟଥ|
ⅩⅩⅣ ପୁନଃ େସାୱାଦୀଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, େକାପି

ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ େଦେଶ ସ ାରଂ ନ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି|
ⅩⅩⅤ ଅପର ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଚି୍ମ , ଏଲିଯସ୍ୟ ଜୀୱନକାେଲ ଯଦା

ସା ର୍ ତି୍ର ତଯୱଷର୍ ାଣି ଯାୱତ୍ ଜଲଦପ୍ର ତିବ ାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ େଦେଶ
ମହାଦୁଭ କ୍ଷମ୍ ଅଜନି ତଦାନୀମ୍ ଇସ୍ର ାେଯେଲା େଦଶସ୍ୟ ମେଧ୍ୟ
ବେ ୍ୟା ୱିଧୱା ଆସନ୍,

ⅩⅩⅥ କି ୁ ସୀେଦାନ୍ପ ୍ରେଦଶୀଯସାରିଫ ୁ ରନିୱାସି ନୀମ୍ ଏକାଂ
ୱିଧୱାଂ ୱିନା କସ୍ୟାି ଦପି ସମୀେପ ଏଲିଯଃ େପ୍ର ରିେତା ନାଭୂ ତ୍|
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ⅩⅩⅦ ଅପର ଇଲୀଶାଯଭୱିଷ୍ୟ ାଦିୱିଦ୍ୟମାନତାକାେଲ
ଇସ୍ର ାେଯେଲ୍ଦ େଶ ବହୱଃ କୁି ନ ଆସନ୍ କି ୁ ସୁରୀଯେଦଶୀଯଂ
ନାମାନ୍କୁ ି ନଂ ୱିନା େକାପ୍ୟନ୍ୟଃ ପରି ୃେତା ନାଭୂ ତ୍|

ⅩⅩⅧଇମାଂ କଥାଂ ଶ ା ଭଜନେଗହି ତା େଲାକାଃ ସେକ୍ର ାଧମ୍
ଉ ାଯ

ⅩⅩⅨନଗରା ଂ ବହି ୃତ୍ୟ ଯସ୍ୟ ଶିଖରିଣଉପରି େତଷାଂ ନଗରଂ
ାପିତମାେ ତ ାି େକ୍ଷ ୁଂ ତସ୍ୟ ଶିଖରଂ ତଂ ନିନୁ୍ୟଃ
ⅩⅩⅩ କି ୁ ସ େତଷାଂ ମଧ୍ୟାଦପସୃତ୍ୟ ାନା ରଂ ଜଗାମ|
ⅩⅩⅪ ତତଃ ପରଂ ଯୀଶୁଗର୍ ାଲୀ ୍ରେଦଶୀଯକଫନର୍ ାହୂ ମ୍ନ ଗର

ଉପ ାଯ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର େଲାକାନୁପେଦ ୁମ୍ ଆର ୱାନ୍|
ⅩⅩⅫ ତଦୁପେଦଶାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଚମ କ ୟର୍ ତ ସ୍ୟ କଥା ଗୁରୁ ତରା

ଆସନ୍|
ⅩⅩⅩⅢ ତଦାନୀଂ ତ ଜନେଗହି େତାଽେମଧ୍ୟଭୂ ତଗ୍ର ଏେକା

ଜନ ଉେ ୖ ଃ କଥଯାମାସ,
ⅩⅩⅩⅣ େହ ନାସରତୀଯଯୀେଶାଽ ାନ୍ ତ୍ୟଜ, ଯା ସହା ାକଂ କଃ

ସ ଃ? କିମ ାନ୍ ୱିନାଶଯିତୁ ମାଯାସି ? ମୀ ରସ୍ୟ ପୱିେତ୍ର ା ଜନ
ଏତଦହଂ ଜାନାମି|

ⅩⅩⅩⅤ ତଦା ଯୀଶୁ ଂ ତଜର୍ ଯି ାୱଦତ୍ େମୗନୀ ଭୱ ଇେତା
ବହିଭର୍ ୱ; ତତଃ େସାେମଧ୍ୟଭୂ ତ ଂ ମଧ୍ୟ ାେନ ପାତଯି ା
କିି ଦପ୍ୟହିଂସି ା ତ ାଦ୍ ବହିଗର୍ ତୱାନ୍|

ⅩⅩⅩⅥତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ମ ୃ ତ୍ୟ ପର ରଂ ୱ ୁମାେରଭିେର
େକାଯଂ ଚମ ାରଃ| ଏଷ ପ୍ର ଭାେୱଣ ପରାକ୍ର େମଣ ଚାେମଧ୍ୟଭୂ ତାନ୍
ଆଜ୍ଞାପଯତି େତେନୖୱ େତ ବହିଗର୍ ି |

ⅩⅩⅩⅦଅନ ରଂ ଚତୁ ଦ ୍ଥେଦଶାନ୍ ତସ୍ୟ ସୁଖ୍ୟାତିୱର୍ ୍ୟାେପ୍ନ ାତ୍|
ⅩⅩⅩⅧ ତଦନ ରଂ ସ ଭଜନେଗହାଦ୍ ବହିରାଗତ୍ୟ ଶିେମାେନା

ନିେୱଶନଂ ପ୍ର ୱିେୱଶ ତଦା ତସ୍ୟ ଶ ର୍ େରଣାତ୍ୟ ଂ ପୀଡିତାସୀତ୍
ଶିଷ୍ୟା ଦଥର୍ ଂ ତି ନ୍ ୱିନଯଂ ଚକଃ|

ⅩⅩⅩⅨ ତତଃ ସ ତସ୍ୟାଃ ସମୀେପ ି ା ରଂ ତଜର୍ ଯାମାସ
େତେନୖୱ ତାଂ େରାଽତ୍ୟାକ୍ଷୀତ୍ ତତଃ ସା ତତଣମ୍ ଉ ାଯ ତାନ୍
ସି େଷେୱ|



LukeⅣ:ⅩⅬ xviii Luke Ⅴ:Ⅶ

ⅩⅬ ଅଥ ସୂୟର୍ ୍ୟା କାେଲ େ ଷାଂ େଯ େଯ ଜନା ନାନାେରାେଗୖଃ
ପୀଡିତା ଆସନ୍ େଲାକା ାନ୍ ଯୀେଶାଃ ସମୀପମ୍ ଆନିନୁ୍ୟଃ, ତଦା ସ
ଏେକୖକସ୍ୟ ଗାେତ୍ର କରମପର୍ ଯି ା ତାନେରାଗାନ୍ ଚକାର|

ⅩⅬⅠତେତା ଭୂ ତା ବହୁ େଭ୍ୟା ନିଗର୍ ତ୍ୟ ଚୀତ୍ଶ ଂ କୃ ା ଚ ବଭାଷିେର
ମୀ ରସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ାଽଭିଷି ତ୍ର ାତା; କି ୁ େସାଭିଷି ତ୍ର ାେତତି େତ
ୱିୱିଦୁେରତ ାତ୍ କାରଣାତ୍ ତାନ୍ ତଜର୍ ଯି ା ତ ୁଂ ନିଷିେଷଧ|

ⅩⅬⅡ ଅପର ପ୍ର ଭାେତ ସତି ସ ୱିଜନ ାନଂ ପ୍ର ତେ ପ ାତ୍
ଜନା ମନି୍ଵ ି କଟଂ ଗ ା ାନା ରଗମନାଥର୍ ଂ ତମନ୍ଵ ରୁ ନ୍|

ⅩⅬⅢ କି ୁ ସ ତାନ୍ ଜଗାଦ, ଈ ରୀଯରାଜ୍ୟସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦଂ
ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ମ୍ ଅନ୍ୟାନି ପୁରାଣ୍ୟପି ମଯା ଯାତୱ୍ୟାନି ଯତ ଦଥର୍ େମୱ
େପ୍ର ରିେତାହଂ|

ⅩⅬⅣଅଥ ଗାଲୀେଲା ଭଜନେଗେହଷୁ ସ ଉପଦିେଦଶ|

Ⅴ
Ⅰ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁେରକଦା ଗିେନଷରଥ୍ଦ ସ୍ୟ ତୀର ଉି ତି, ତଦା

େଲାକା ଈ ରୀଯକଥାଂ େଶ୍ର ାତୁ ଂ ତଦୁପରି ପ୍ର ପତିତାଃ|
Ⅱ ତଦାନୀଂ ସ ହ୍ଦ ସ୍ୟ ତୀରସମୀେପ େନୗ ଯଂ ଦଦଶର୍ କି

ମେ ୍ୟାପଜୀୱିେନା ନାୱଂ ୱିହାଯ ଜାଲଂ ପ୍ର କ୍ଷାଲଯି |
Ⅲ ତତ େଯା ର୍ େଯା ମର୍ େଧ୍ୟ ଶିେମାେନା ନାୱମାରୁ ହ୍ୟ ତୀରାତ୍

କିି ୂ ରଂ ଯାତୁ ଂ ତି ନ୍ ୱିନଯଂ କୃ ା େନୗକାଯାମୁପୱିଶ୍ୟ େଲାକାନ୍
େପ୍ର ାପଦି ୱାନ୍|

Ⅳପ ାତ୍ ତଂ ପ୍ର ାୱଂ ସମାପ୍ୟ ସ ଶିେମାନଂ ୱ୍ୟାଜହାର,ଗଭୀରଂ
ଜଲଂ ଗ ା ମ ୍ୟାନ୍ ଧ ର୍ୁ ଂ ଜାଲଂ ନିକି୍ଷପ|

Ⅴ ତତଃ ଶିେମାନ ବଭାେଷ, େହ ଗୁେରା ଯଦ୍ୟପି ୱଯଂ କୃ ାଂ
ଯାମିନୀଂ ପରିଶ୍ର ମ୍ୟ ମେ ୖ ୍ୟକମପି ନ ପ୍ର ା ା ଥାପି ଭୱେତା
ନିେଦଶେତା ଜାଲଂ କି୍ଷପାମଃ|

Ⅵଅଥ ଜାେଲ କି୍ଷେ ବହୁ ମ ୍ୟପତନାଦ୍ ଆନାଯଃ ପ୍ର ି ଃ|
Ⅶ ତ ାଦ୍ ଉପକ ର୍ୁ ମ୍ ଅନ୍ୟେନୗ ାନ୍ ସି ନ ଆଯାତୁ ମ୍

ଇି େତନ ସମା ଯନ୍ ତତ ଆଗତ୍ୟ ମେ ୖ ୍ୟ େନ ଯଂ
ପ୍ର ପୂରଯାମାସୁ େୟୖର୍ େନ ଯଂ ପ୍ର ମ ମ୍|
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Ⅷ ତଦା ଶିେମାନି୍ପ ତର ଦ୍ ୱିେଲାକ୍ୟ ଯୀେଶା ରଣେଯାଃ
ପତି ା, େହ ପ୍ର େଭାହଂ ପାପୀ ନେରା ମମ ନିକଟାଦ୍ ଭୱାନ୍ ଯାତୁ ,
ଇତି କଥିତୱାନ୍|

Ⅸ ଯେତା ଜାେଲ ପତିତାନାଂ ମ ୍ୟାନାଂ ଯୂଥାତ୍ ଶିେମାନ୍
ତ ି ନ ଚମୃ ତୱ ଃ; ଶିେମାନଃ ସହକାରିେଣୗ ସି ୱେଦଃ
ପୁେତ୍ର ୗ ଯାକୂବ୍ େଯାହନ୍ େଚେମୗ ତାଦୃେଶୗ ବଭୂ ୱତୁ ଃ|

Ⅹ ତଦା ଯୀଶୁଃ ଶିେମାନଂ ଜଗାଦ ମା େଭୖଷୀରଦ୍ୟାରଭ୍ୟ ଂ
ମନୁଷ୍ୟଧେରା ଭୱିଷ୍ୟସି |

Ⅺ ଅନ ରଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାସୁ େନୗସୁ ତୀରମ୍ ଆନୀତାସୁ େତ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍
ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ତସ୍ୟ ପ ା ାମିେନା ବଭୂ ୱୁଃ|

Ⅻ ତତଃ ପରଂ ଯୀେଶୗ କି ଂି ତ୍ ପୁେର ତି ତି ଜନ ଏକଃ
ସୱର୍ ୍ଵ ା କୁ ଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ତସ୍ୟ ସମୀେପ ନୁ୍ୟ ଃ ପତି ା ସୱିନଯଂ
ୱ ୁମାେରେଭ, େହ ପ୍ର େଭା ଯଦି ଭୱାନି ତି ତହ ମାଂ ପରି ର୍ୁ ଂ
ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅢ ତଦାନୀଂ ସ ପାଣିଂ ପ୍ର ସାୟର୍ ୍ୟ ତଦ ଂ ୃଶନ୍ ବଭାେଷ ଂ
ପରିି ଯେ ତି ମେମ ାି ତତ ତଣଂ ସ କୁ ାତ୍ ମୁ ଃ|

ⅩⅣ ପ ାତ୍ ସ ତମାଜ୍ଞାପଯାମାସ କଥାମିମାଂ କୈ ଚିଦ୍
ଅକଥଯି ା ଯାଜକସ୍ୟ ସମୀପ ଗ ା ଂ ଦଶର୍ ଯ, େଲାେକେଭ୍ୟା
ନିଜପରି ୃତ ସ୍ୟ ପ୍ର ମାଣଦାନାଯ ମୂସାଜ୍ଞାନୁସାେରଣ ଦ୍ର ୱ୍ୟମୁ ୃ ଜ
ଚ|

ⅩⅤ ତଥାପି ଯୀେଶାଃ ସୁଖ୍ୟାତି ବର୍ ହୁ ୱ୍ୟା ୁମାେରେଭ କି ତସ୍ୟ
କଥାଂ େଶ୍ର ାତୁ ଂ ୀଯେରାେଗେଭ୍ୟା େମା ୁ େଲାକା ଆଜଗ୍ମୁ ଃ|

ⅩⅥଅଥ ସ ପ୍ର ା ରଂ ଗ ା ପ୍ର ାଥର୍ ଯା େକ୍ର |
ⅩⅦ ଅପର ଏକଦା ଯୀଶୁରୁ ପଦିଶତି, ଏତହ

ଗାଲୀଲି୍ୟହୂ ଦାପ୍ର େଦଶେଯାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ନଗେରେଭ୍ୟା ଯିରୂ ଶାଲମ
କିଯ ଃ ଫିରୂ ଶିେଲାକା ୱ୍ୟୱ ାପକା ସମାଗତ୍ୟ ତଦି େକ
ସମୁପୱିୱିଶୁଃ, ତି ନ୍ କାେଲ େଲାକାନାମାେରାଗ୍ୟକାରଣାତ୍
ପ୍ର େଭାଃ ପ୍ର ଭାୱଃ ପ୍ର ଚକାେଶ|

ⅩⅧ ପ ାତ୍ କିଯେ ା େଲାକା ଏକଂ ପକ୍ଷାଘାତିନଂ ଖଟ୍ଵ ାଯାଂ
ନିଧାଯ ଯୀେଶାଃ ସମୀପମାେନତୁ ଂ ସ ୁେଖ ାପଯିତୁ ୱ୍ୟାପି୍ର ଯ |
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ⅩⅨ କି ୁ ବହୁ ଜନନିୱହସମ୍ଵ ାଧାତ୍ ନ ଶକ୍ନୁ ୱେ ା ଗୃେହାପରି ଗ ା
ଗୃହପୃ ଂ ଖନି ା ତଂ ପକ୍ଷାଘାତିନଂ ସଖଟ୍ଵ ଂ ଗୃହମେଧ୍ୟ ଯୀେଶାଃ
ସ ୁେଖ ଽୱେରାହଯାମାସୁଃ|

ⅩⅩ ତଦା ଯୀଶୁେ ଷାମ୍ ଈଦୃଶଂ ୱି ାସଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ତଂ
ପକ୍ଷାଘାତିନଂ ୱ୍ୟାଜହାର, େହ ମାନୱ ତୱ ପାପମକ୍ଷମ୍ୟତ|

ⅩⅪ ତ ାଦ୍ ଅଧ୍ୟାପକାଃ ଫିରୂ ଶିନ ଚିେ ୖ ରି ଂ ପ୍ର ଚିି ତୱ ଃ,
ଏଷଜନଈ ରଂ ନି ତି େକାଯଂ? େକୱଲମୀ ରଂ ୱିନା ପାପଂକ୍ଷ ୁଂ
କଃ ଶେକ୍ନ ାତି?

ⅩⅫତଦା ଯୀଶୁେ ଷାମ୍ ଇ ଂ ଚି ନଂ ୱିଦି ା େତେଭ୍ୟାକଥଯଦ୍
ଯୂଯଂ ମେନାଭିଃ କୁେତା ୱିତକର୍ ଯଥ?

ⅩⅩⅢତୱ ପାପକ୍ଷମା ଜାତା ଯ ା ମୁ ାଯ ୱ୍ର ଜ ଏତେଯା ମର୍ େଧ୍ୟ
କା କଥା ସୁକଥ୍ୟା?

ⅩⅩⅣ କି ୁ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ପାପଂ କ୍ଷ ୁଂ ମାନୱସୁତସ୍ୟ ସାମଥର୍ ୍ୟମ ୀତି
ଯଥା ଯୂଯଂ ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ ତଦଥର୍ ଂ (ସ ତଂ ପକ୍ଷାଘାତିନଂ ଜଗାଦ)
ଉି ଶଯ୍ୟାଂ ଗୃହୀ ା ଗୃହଂ ଯାହୀତି ାମାଦିଶାମି|

ⅩⅩⅤତ ାତ୍ ସ ତତଣମ୍ ଉ ାଯ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ନିଜଶଯନୀଯଂ
ଗୃହୀ ା ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦନ୍ ନିଜନିେୱଶନଂ ଯେଯୗ|

ⅩⅩⅥ ତ ାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ୱି ଯ ପ୍ର ା ା ମନଃସୁ ଭୀତା
ୱଯମଦ୍ୟାସ ୱକାୟର୍ ୍ୟାଣ୍ୟଦଶର୍ ାମ ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ପରେମ ରଂ ଧନ୍ୟଂ
େପ୍ର ାଦିତାଃ|

ⅩⅩⅦ ତତଃ ପରଂ ବହିଗର୍ ନ୍ କରସ ଯ ାେନ େଲୱିନାମାନଂ
କରସ ାଯକଂ ଦୃ ୍ଵା ଯୀଶୁ ମଭିଦେଧ ମମ ପ ାେଦହି|

ⅩⅩⅧତ ାତ୍ ସ ତତଣାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ତସ୍ୟ ପ ାଦିଯାଯ|
ⅩⅩⅨ ଅନ ରଂ େଲୱି ନ ଜଗୃେହ ତଦଥର୍ ଂ ମହାେଭାଜ୍ୟଂ

ଚକାର, ତଦା େତୖଃ ସହାେନେକ କରସ ାଯିନ ଦନ୍ୟେଲାକା
େଭା ୁମୁପୱିୱିଶୁଃ|

ⅩⅩⅩତ ାତ୍ କାରଣାତ୍ ଚ ାଲାନାଂ ପାପିେଲାକାନା ସେ ଯୂଯଂ
କୁେତା ଭଂେ ୍ଵ ପିୱଥ େଚତିକଥାଂ କଥଯି ା ଫିରୂ ଶିେନାଽଧ୍ୟାପକା
ତସ୍ୟ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସହ ୱାଗୁ୍ୟ ଂ କ ର୍ୁ ମାେରଭିେର|
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ⅩⅩⅪ ତ ାଦ୍ ଯୀଶୁ ାନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚଦ୍ ଅେରାଗେଲାକାନାଂ
ଚିକି େକନ ପ୍ର େଯାଜନଂ ନାି କି ୁ ସେରାଗାଣାେମୱ|

ⅩⅩⅫ ଅହଂ ଧା କାନ୍ ଆ ାତୁ ଂ ନାଗେତାି କି ୁ ମନଃ
ପରାୱ ର୍ ଯିତୁ ଂ ପାପିନ ଏୱ|

ⅩⅩⅩⅢ ତତେ େପ୍ର ାଚୁ ଃ, େଯାହନଃ ଫିରୂ ଶିନା ଶିଷ୍ୟା
ୱାରଂୱାରମ୍ ଉପୱସି ପ୍ର ାଥର୍ ଯେ ଚ କି ୁ ତୱ ଶିଷ୍ୟାଃ କୁେତା
ଭୁ େତ ପିୱି ଚ?

ⅩⅩⅩⅣ ତଦା ସ ତାନାଚେଖ୍ୟୗ ୱେର ସେ ତି ତି ୱରସ୍ୟ
ସଖିଗଣଂ କିମୁପୱାସଯିତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ?

ⅩⅩⅩⅤ କି ୁ ଯଦା େତଷାଂ ନିକଟାଦ୍ ୱେରା େନଷ୍ୟେତ ତଦା େତ
ସମୁପୱ ୍ୟି |

ⅩⅩⅩⅥ େସାପରମପି ଦୃ ା ଂ କଥଯା ଭୂ ୱ ପୁରାତନୱେ
େକାପି ନୁତନୱ ଂ ନ ସୀୱ୍ୟତି ଯତେ ନ େସୱେନନ ଜୀଣର୍ ୱ ଂ
ଛିଦ୍ୟେତ, ନୂତନପୁରାତନୱ େଯା େମର୍ ଲ ନ ଭୱତି|

ⅩⅩⅩⅦ ପୁରାତନ୍ୟାଂ କୁ ାଂ େକାପି ନୁତନଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସଂ ନ
ନିଦଧାତି, ଯେତା ନୱୀନଦ୍ର ାକ୍ଷାରସସ୍ୟ େତଜସା ପୁରାତନୀ କୁତୂ
ୱ ଦୀୟର୍ ୍ୟେତ ତେତା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସଃ ପତତି କୁତୂ ନଶ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅧ ତେତା େହେତା ନର୍ୂ ତନ୍ୟାଂ କୁ ାଂ ନୱୀନଦ୍ର ାକ୍ଷାରସଃ
ନିଧାତୱ୍ୟେ େନାଭଯସ୍ୟ ରକ୍ଷା ଭୱତି|

ⅩⅩⅩⅨ ଅପର ପୁରାତନଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସଂ ପୀ ା େକାପି ନୂତନଂ ନ
ୱା ତି, ଯତଃ ସ ୱି ନୂତନାତ୍ ପୁରାତନମ୍ ପ୍ର ଶ ମ୍|

Ⅵ
Ⅰ ଅଚର ପୱର୍ ୍ଵ େଣା ି ତୀଯଦିନାତ୍ ପରଂ ପ୍ର ଥମୱିଶ୍ର ାମୱାେର

ଶସ୍ୟେକ୍ଷେତ୍ର ଣ ଯୀେଶାଗର୍ ମନକାେଲ ତସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାଃ କଣିଶଂ ଛି ା
କେରଷୁ ମ ର୍ ଯି ା ଖାଦିତୁ ମାେରଭିେର|

Ⅱତ ାତ୍ କିଯ ଃ ଫିରୂ ଶିନ ାନୱଦନ୍ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ଯତ୍ କ ର୍ ନ
କ ର୍ ୱ୍ୟଂ ତତ୍ କୁତଃ କୁରୁ ଥ?
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Ⅲଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ ଦାଯୂଦ୍ ତସ୍ୟ ସି ନ କୁ୍ଷଧା ର୍ ାଃ କିଂ ଚକଃ
ସ କଥମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ମ ି ରଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ

Ⅳ େଯ ଦଶର୍ ନୀଯାଃ ପୂପା ଯାଜକାନ୍ ୱିନାନ୍ୟସ୍ୟ
କସ୍ୟାପ୍ୟେଭାଜନୀଯା ାନାନୀଯ ଯଂ ବୁଭେଜ ସି େଭ୍ୟାପି
ଦେଦୗ ତତ୍ କିଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କଦାପି ନାପାଠି?

Ⅴ ପ ାତ୍ ସ ତାନୱଦତ୍ ମନୁଜସୁେତା ୱିଶ୍ର ାମୱାରସ୍ୟାପି ପ୍ର ଭୁ
ଭର୍ ୱତି|

Ⅵ ଅନ ରମ୍ ଅନ୍ୟୱିଶ୍ର ାମୱାେର ସ ଭଜନେଗହଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ
ସମୁପଦିଶତି| ତଦା ତ ୍ଥାେନ ଶୁ ଦକି୍ଷଣକର ଏକଃ ପୁମାନ୍
ଉପତି ୱାନ୍|

Ⅶ ତ ାଦ୍ ଅଧ୍ୟାପକାଃ ଫିରୂ ଶିନ ତି ନ୍ େଦାଷମାେରାପଯିତୁ ଂ
ସ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ତସ୍ୟ ା ୍ୟଂ କେରାତି ନେୱତି
ପ୍ର ତୀକି୍ଷତୁ ମାେରଭିେର|

Ⅷ ତଦା ଯୀଶୁେ ଷାଂ ଚି ାଂ ୱିଦି ା ତଂ ଶୁ କରଂ ପୁମାଂସଂ
େପ୍ର ାୱାଚ, ମୁ ାଯ ମଧ୍ୟ ାେନ ତି |

Ⅸ ତ ାତ୍ ତି ନ୍ ଉି ତୱତି ଯୀଶୁ ାନ୍ ୱ୍ୟାଜହାର, ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ଇମାଂ କଥାଂ ପୃ ାମି, ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ହିତମ୍ ଅହିତଂ ୱା, ପ୍ର ାଣରକ୍ଷଣଂ
ପ୍ର ାଣନାଶନଂ ୱା, ଏେତଷାଂ କିଂ କ ର୍ କରଣୀଯମ୍?

Ⅹ ପ ାତ୍ ଚତୁ ଦ କୁ୍ଷ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ୱିେଲାକ୍ୟ ତଂ ମାନୱଂ ବଭାେଷ,
ନିଜକରଂ ପ୍ର ସାରଯ; ତତେ ନ ତଥା କୃତ ଇତରକରୱତ୍ ତସ୍ୟ
ହ ଃ େ ାଭୱତ୍|

Ⅺ ତ ାତ୍ େତ ପ୍ର ଚ େକାପାନି୍ଵ ତା ଯୀଶୁଂ କିଂ କରିଷ୍ୟ ୀତି
ପର ରଂ ପ୍ର ମି ତାଃ|

Ⅻ ତତଃ ପରଂ ସ ପୱର୍ ୍ଵ ତମାରୁ େହ୍ୟ ରମୁି ଶ୍ୟ ପ୍ର ାଥର୍ ଯମାନଃ
କୃ ାଂ ରାତି୍ର ଂ ଯାପିତୱାନ୍|

ⅩⅢଅଥ ଦିେନସତିସସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଶିଷ୍ୟାନ୍ଆହୂ ତୱାନ୍ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ
ⅩⅣ ପିତରନାମ୍ନ ା ଖ୍ୟାତଃ ଶିେମାନ୍ ତସ୍ୟ ଭ୍ର ାତା ଆ ି ଯ ଯାକୂବ୍

େଯାହନ୍ ଚ ଫିଲିପ୍ ବଥର୍ ଲମଯ
ⅩⅤମଥିଃ େଥାମା ଆ ୀଯସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା ଯାକୂବ୍ ଲ ନାମ୍ନ ା ଖ୍ୟାତଃ

ଶିେମାନ୍
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ⅩⅥ ଚ ଯାକୂେବା ଭ୍ର ାତା ଯିହୂ ଦା ତଂ ଯଃ ପରକେରଷୁ
ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି ସ ଈ ରୀେଯାତୀଯଯିହୂ ଦାେ ୖ ତାନ୍ ାଦଶ ଜନାନ୍
ମେନାନୀତାନ୍ କୃ ା ସ ଜଗ୍ର ାହ ତଥା େପ୍ର ରିତ ଇତି େତଷାଂ ନାମ
ଚକାର|

ⅩⅦ ତତଃ ପରଂ ସ େତୖଃ ସହ ପୱର୍ ୍ଵ ତାଦୱରୁ ହ୍ୟ ଉପତ୍ୟକାଯାଂ
ତେ ୗ ତତ ସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟସେ ା ଯିହୂ ଦାେଦଶାଦ୍ ଯିରୂ ଶାଲମ
େସାରଃ ସୀେଦାନ ଜଲେଧ େରାଧେସା ଜନନିହା ଏତ୍ୟ ତସ୍ୟ
କଥାଶ୍ର ୱଣାଥର୍ ଂ େରାଗମୁ ୍ୟଥର୍ ତସ୍ୟ ସମୀେପ ତ ୁଃ|

ⅩⅧଅେମଧ୍ୟଭୂ ତଗ୍ର ା ତି କଟମାଗତ୍ୟ ା ୍ୟଂ ପ୍ର ାପୁଃ|
ⅩⅨ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ା ୍ୟକରଣପ୍ର ଭାୱସ୍ୟ ପ୍ର କାଶିତ ାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ

େଲାକା ଏତ୍ୟ ତଂ ୍ର ୁଂ େଯତିେର|
ⅩⅩପ ାତ୍ ସ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ପ୍ର ତି ଦୃି ଂ କୁ ା ଜଗାଦ, େହଦରିଦ୍ର ା ଯୂଯଂ

ଧନ୍ୟା ଯତ ଈ ରୀେଯ ରାେଜ୍ୟ େୱାଽଧିକାେରାି |
ⅩⅪ େହ ଅଧୁନା କୁ୍ଷଧିତେଲାକା ଯୂଯଂ ଧନ୍ୟା ଯେତା ଯୂଯଂ ତ ର୍ ୍ୟଥ;

େହ ଇହ େରାଦିେନା ଜନା ଯୂଯଂ ଧନ୍ୟା ଯେତା ଯୂଯଂ ହସି ଷ୍ୟଥ|
ⅩⅫ ଯଦା େଲାକା ମନୁଷ୍ୟସୂେନା ନର୍ ାମେହେତା ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାନ୍

ଋ◌ତृୀଯିଷ୍ୟେ ପୃଥକ୍ କୃ ା ନି ି ଷ୍ୟି , ଅଧମାନିୱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ସମୀପାଦ୍ ଦୂରୀକରିଷ୍ୟି ଚ ତଦା ଯୂଯଂ ଧନ୍ୟାଃ|
ⅩⅩⅢ େଗର୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯେଥ ଂ ଫଲଂ ଭୱିଷ୍ୟତି, ଏତଦଥର୍ ଂ ତି ନ୍

ଦିେନ େପ୍ର ା ସତ ଆନେ ନ ନୃତ୍ୟତ ଚ, େତଷାଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଃ ପ୍ର ତି ତେଥୖୱ ୱ୍ୟୱାହରନ୍|

ⅩⅩⅣ କି ୁ ହା ହା ଧନୱେ ା ଯୂଯଂ ସୁଖଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ତ| ହ ପରିତୃ ା
ଯୂଯଂ କୁ୍ଷଧିତା ଭୱିଷ୍ୟଥ;

ⅩⅩⅤ ଇହ ହସେ ା ଯୂଯଂ ୱତ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ େଶାଚିତୱ୍ୟଂ
େରାଦିତୱ୍ୟ |

ⅩⅩⅥ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ଲାେକୖ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାକଂ ସୁଖ୍ୟାେତୗ କୃତାଯାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦୁଗର୍ ତି
ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା ମୃଷାଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଃ ପ୍ର ତି ତ ତ୍
କୃତୱ ଃ|
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ⅩⅩⅦ େହ େଶ୍ର ାତାେରା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମହଂ କଥଯାମି, ଯୂଯଂ ଶତଷୁ
ପ୍ର ୀଯ ଂ େଯ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ି ଷି େତଷାମପି ହିତଂ କୁରୁ ତ|

ⅩⅩⅧ େଯ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଶପି େତଭ୍ୟ ଆଶିଷଂ ଦ େଯ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ଅୱମନ୍ୟେ େତଷାଂ ମ ଲଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଂ|

ⅩⅩⅨଯଦି କି ତ୍ ତୱ କେପାେଲ ଚେପଟାଘାତଂ କେରାତି ତହ
ତଂ ପ୍ର ତି କେପାଲମ୍ ଅନ୍ୟଂ ପରାୱ ର୍ ୍ୟ ସ ୁଖୀକୁରୁ ପୁନ ଯଦି
କି ତ୍ ତୱ ଗାତ୍ର ୀଯୱ ଂ ହରତି ତହ ତଂ ପରିେଧଯୱ ମ୍ ଅପି
ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ମା ୱାରଯ|

ⅩⅩⅩଯ ୍ଵାଂ ଯାଚେତ ତୈ େଦହି, ଯ ତୱ ସ ି ଂ ହରତି ତଂ
ମା ଯାଚ |

ⅩⅩⅪପେରଭ୍ୟଃ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଯଥାଚରଣମ୍ଅେପକ୍ଷେ ପରାନ୍ପ୍ର ତି
ଯୂଯମପି ତଥାଚରତ|

ⅩⅩⅫ େଯ ଜନା ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ପ୍ର ୀଯେ େକୱଲଂ େତଷୁ ପ୍ର ୀଯମାେଣଷୁ
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କିଂଫଲଂ? ପାପିେଲାକା ଅପି େ ଷୁପ୍ର ୀଯମାେଣଷୁପ୍ର ୀଯେ |

ⅩⅩⅩⅢ ଯଦି ହିତକାରିଣ ଏୱ ହିତଂ କୁରୁ ଥ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କିଂ
ଫଲଂ? ପାପିେଲାକା ଅପି ତଥା କୁୱର୍ ୍ଵ ି |

ⅩⅩⅩⅣ େଯଭ୍ୟ ଋଣପରିେଶାଧସ୍ୟ ପ୍ର ାି ପ୍ର ତ୍ୟାଶାେ େକୱଲଂ
େତଷୁ ଋେଣ ସମପ େତ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କିଂ ଫଲଂ? ପୁନଃ ପ୍ର ା ୍ୟାଶଯା
ପାପୀେଲାକା ଅପି ପାପିଜେନଷୁ ଋଣମ୍ ଅପର୍ ଯି |

ⅩⅩⅩⅤଅେତା ଯୂଯଂ ରିପୁଷ୍ଵ ପି ପ୍ର ୀଯ ଂ, ପରହିତଂ କୁରୁ ତ ଚ; ପୁନଃ
ପ୍ର ା ୍ୟାଶାଂ ତ୍ୟ ୍ଵା ଋଣମପର୍ ଯତ, ତଥା କୃେତ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମହାଫଲଂ
ଭୱିଷ୍ୟତି, ଯୂଯ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ଧାନସ୍ୟ ସ ାନା ଇତି ଖ୍ୟାତିଂ ପ୍ର ା ୍ୟଥ,
ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପିତା କୃତ ାନାଂ ଦୁୱର୍ ୍ଟ ାନା ହିତମାଚରତି|

ⅩⅩⅩⅥ ଅତ ଏୱ ସ ଯଥା ଦଯାଲୁ ୟର୍ୂ ଯମପି ତାଦୃଶା ଦଯାଲେୱା
ଭୱତ|

ⅩⅩⅩⅦ ଅପର ପରାନ୍ େଦାଷିେଣା ମା କୁରୁ ତ ତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ
େଦାଷୀକୃତା ନ ଭୱିଷ୍ୟଥ; ଅଦ ୍ୟାନ୍ ମା ଦ ଯତ ତ ାଦ୍ ଯୂଯମପି
ଦ ଂ ନ ପ୍ର ା ୍ୟଥ; ପେରଷାଂ େଦାଷାନ୍ କ୍ଷମ ଂ ତ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକମପି
େଦାଷାଃ କ୍ଷମିଷ୍ୟେ |
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ⅩⅩⅩⅧ ଦାନାନିଦ ତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ଦାନାନି ପ୍ର ା ୍ୟଥ, ୱର
େଲାକାଃ ପରିମାଣପାତ୍ର ଂ ପ୍ର ଦଲଯ୍ୟ ସ ାଲ୍ୟ େପ୍ର ା ାଲ୍ୟ ପରିପୂୟର୍ ୍ୟ
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକ୍ର ାେଡଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟି ; ଯୂଯଂ େଯନ ପରିମାେଣନ
ପରିମାଥ େତେନୖୱ ପରିମାେଣନ ଯୁଷ୍ମ ୃ େତ ପରିମାସ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅩⅨ ଅଥ ସ େତେଭ୍ୟା ଦୃ ା କଥାମକଥଯତ୍, ଅେ ା ଜନଃ
କିମ ଂ ପ ାନଂ ଦଶର୍ ଯିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି? ତ ାଦ୍ ଉଭାୱପି କିଂ ଗେ ର୍
ନ ପତିଷ୍ୟତଃ?

ⅩⅬ ଗୁେରାଃ ଶିେଷ୍ୟା ନ େଶ୍ର ଃ କି ୁ ଶିେଷ୍ୟ ସି େ ସତି ସ
ଗୁରୁ ତୁ େଲ୍ୟା ଭୱିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅬⅠ ଅପର ଂ ଚକୁ୍ଷ◌ुଷି ନାସାମ୍ ଅଦୃ ୍ଵା ତୱ ଭ୍ର ାତୁ କୁ୍ଷଷି
ଯୃ ଣମି ତେଦୱ କୁତଃ ପଶ୍ୟମି?

ⅩⅬⅡ ଚକୁ୍ଷଷିଯା ନାସା ୱିଦ୍ୟେତତାମ୍ ଅଜ୍ଞା ା,ଭ୍ର ାତ ୱ େନତ୍ର ାତ୍
ତୃ ଣଂ ବହିଃ କେରାମୀତି ୱାକ୍ୟଂ ଭ୍ର ାତରଂ କଥଂ ୱ ୁଂ ଶେକ୍ନ ାଷି? େହ
କପଟିନ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ନଯନାତ୍ ନାସାଂ ବହିଃ କୁରୁ ତେତାଭ୍ର ାତୁ କୁ୍ଷଷ ୃଣଂ
ବହିଃ କ ର୍ୁ ଂ ସୁଦୃି ଂ ପ୍ର ା ୍ୟସି |

ⅩⅬⅢ ଅନ୍ୟ ଉ ମ ରୁ ଃ କଦାପି ଫଲମନୁ ମଂ ନ
ଫଲତି, ଅନୁ ମତରୁ ଫଲମୁ ମଂ ନ ଫଲତି କାରଣାଦତଃ
ଫେଲୖ ରେୱା ଜ୍ଞାଯେ |

ⅩⅬⅣକ କିପାଦପାତ୍ େକାପି ଉଡୁ ରଫଲାନି ନ ପାତଯତି ତଥା
ଶୃଗାଲେକାଲିୱୃକ୍ଷାଦପି େକାପି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଲଂ ନ ପାତଯତି|

ⅩⅬⅤ ତ ତ୍ ସାଧୁେଲାେକାଽ ଃକରଣରୂ ପାତ୍
ସୁଭା ାଗାରାଦ୍ ଉ ମାନି ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ବହିଃ କେରାତି, ଦୁେ ା
େଲାକ ା ଃକରଣରୂ ପାତ୍ କୁଭା ାଗାରାତ୍ କିୁ ତାନି ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି
ନିଗର୍ ମଯତି ଯେତାଽ ଃକରଣାନାଂ ପୂଣର୍ ଭାୱାନୁରୂ ପାଣି ୱଚାଂସି
ମୁଖାି ଗର୍ ି |

ⅩⅬⅥଅପର ମମାଜ୍ଞାନୁରୂ ପଂ ନାଚରି ା କୁେତା ମାଂ ପ୍ର େଭା ପ୍ର େଭା
ଇତି ୱଦଥ?

ⅩⅬⅦ ଯଃ କି ନ୍ ମମ ନିକଟମ୍ ଆଗତ୍ୟ ମମ କଥା ନିଶମ୍ୟ
ତଦନୁରୂ ପଂ କ ର୍ କେରାତି ସ କସ୍ୟ ସଦୃେଶା ଭୱତି ତଦହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ଜ୍ଞା◌ाପଯାମି|
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ⅩⅬⅧ େଯା ଜେନା ଗଭୀରଂ ଖନି ା ପାଷାଣ େଲ ଭିି ଂ
ନି ର୍ ାଯ ଗୃହଂ ରଚଯତି େତନ ସହ ତେସ୍ୟାପମା ଭୱତି; ଯତ
ଆପ୍ଲ ାୱିଜଲେମତ୍ୟ ତସ୍ୟ ମୂେଲ େୱେଗନ ୱହଦପି ତେ ହଂ
ଲାଡଯିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି ଯତ ସ୍ୟ ଭି ି ଃ ପାଷାେଣାପରି ତି ତି|

ⅩⅬⅨ କି ୁ ଯଃ କି ନ୍ ମମ କଥାଃ ଶ ା ତଦନୁରୂ ପଂ ନାଚରତି
ସ ଭି ି ଂ ୱିନା ମୃ◌ଦୁृପରି ଗୃହନି ର୍ ାତ୍ର ା ସମାେନା ଭୱତି; ଯତ
ଆପ୍ଲ ାୱିଜଲମାଗତ୍ୟ େୱେଗନ ଯଦା ୱହତି ତଦା ତୃ ହଂ ପତତି
ତସ୍ୟ ମହତ୍ ପତନଂ ଜାଯେତ|

Ⅶ
Ⅰ ତତଃ ପରଂ ସ େଲାକାନାଂ କଣର୍ େଗାଚେର ତାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍

ଉପେଦଶାନ୍ ସମାପ୍ୟ ଯଦା କଫନର୍ ାହୂ ୁ ରଂ ପ୍ର ୱିଶତି
Ⅱ ତଦା ଶତେସନାପେତଃ ପି୍ର ଯଦାସ ଏେକା ମୃତକ ଃ ପୀଡିତ

ଆସୀତ୍|
Ⅲ ଅତଃ େସନାପତି ୟର୍ ୀେଶା ୱର୍ ା ର୍ ାଂ ନିଶମ୍ୟ

ଦାସସ୍ୟାେରାଗ୍ୟକରଣାଯ ତସ୍ୟାଗମନାଥର୍ ଂ ୱିନଯକରଣାଯ
ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ କିଯତଃ ପ୍ର ାଚଃ େପ୍ର ଷଯାମାସ|

Ⅳ େତ ଯୀେଶାରି କଂ ଗ ା ୱିନଯାତିଶଯଂ ୱ ୁମାେରଭିେର, ସ
େସନାପତି ଭର୍ ୱେତାନୁଗ୍ର ହଂ ପ୍ର ା ୁମ୍ ଅହର୍ ତି|

Ⅴ ଯତଃ େସା ାତୀେଯଷୁ େଲାେକଷୁ ପ୍ର ୀଯେତ ତଥା ୃ େତ
ଭଜନେଗହଂ ନି ତୱାନ୍|

Ⅵତ ାଦ୍ ଯୀଶୁେ ୖ ଃ ସହଗ ା ନିେୱଶନସ୍ୟ ସମୀପଂ ପ୍ର ାପ,ତଦା
ସ ଶତେସନାପତି ୱର୍ କ୍ଷ୍ୟମାଣୱାକ୍ୟଂ ତଂ ୱ ୁଂ ବ ୂ ନ୍ ପ୍ର ାହିେଣାତ୍|
େହ ପ୍ର େଭା ଯଂ ଶ୍ର େମା ନ କ ର୍ େୱ୍ୟା ଯଦ୍ ଭୱତା ମେ ହମେଧ୍ୟ
ପାଦାପର୍ ଣଂ କି୍ର େଯତ ତଦପ୍ୟହଂ ନାହର୍ ାମି,

Ⅶ କି ାହଂ ଭୱ ମୀପଂ ଯାତୁ ମପି ନା ାନଂ େଯାଗ୍ୟଂ ବୁ ୱାନ୍,
ତେତା ଭୱାନ୍ ୱାକ୍ୟମାତ୍ର ଂ ୱଦତୁ େତେନୖୱ ମମ ଦାସଃ େ ା
ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅷ ଯ ାଦ୍ ଅହଂ ପରାଧୀେନାପି ମମାଧୀନା ଯାଃ େସନାଃ ସି
ତାସାମ୍ ଏକଜନଂପ୍ର ତି ଯାହୀତି ମଯା େପ୍ର ାେ ସଯାତି;ତଦନ୍ୟଂ ପ୍ର ତି
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ଆଯାହୀତି େପ୍ର ାେ ସଆଯାତି;ତଥା ନିଜଦାସଂ ପ୍ର ତି ଏତତ୍ କୁୱ ୍ଵତି
େପ୍ର ାେ ସ ତେଦୱ କେରାତି|

Ⅸ ଯୀଶୁରିଦଂ ୱାକ୍ୟଂ ଶ ା ୱି ଯଂ ଯେଯୗ, ମୁଖଂ ପରାୱତର୍ ୍ୟ
ପ ା େନା େଲାକାନ୍ ବଭାେଷ ଚ, ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି
ଇସ୍ର ାେଯେଲା ୱଂଶମେଧ୍ୟପି ୱି ାସମୀଦୃଶଂ ନ ପ୍ର ାପ୍ନ ୱଂ|

Ⅹତତେ େପ୍ର ଷିତା ଗୃହଂ ଗ ା ତଂ ପୀଡିତଂ ଦାସଂ ଂ ଦଦୃଶୁଃ|
Ⅺ ପେରଽହନି ସ ନାଯୀନାଖ୍ୟଂ ନଗରଂ ଜଗାମ ତସ୍ୟାେନେକ

ଶିଷ୍ୟା ଅେନ୍ୟ ଚ େଲାକାେ ନ ସା ର୍ ଂ ଯଯୁଃ|
Ⅻ େତଷୁ ତ ଗରସ୍ୟ ାରସି ଧିଂ ପ୍ର ାେ ଷୁ କିଯେ ା

େଲାକା ଏକଂ ମୃତମନୁଜଂ ୱହେ ା ନଗରସ୍ୟ ବହିୟର୍ ାି , ସ
ତନ୍ମ ାତୁ େରକପୁତ୍ର ନ୍ମ ାତା ଚ ୱିଧୱା; ତଯା ସା ର୍ ଂ ତ ଗରୀଯା
ବହେୱା େଲାକା ଆସନ୍|

ⅩⅢପ୍ର ଭୁ ାଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ସାନୁକ ଃ କଥଯାମାସ, ମା େରାଦୀଃ| ସ
ସମୀପମି ା ଖଟ୍ଵ ାଂ ପ ଶର୍ ତ ାଦ୍ ୱାହକାଃ ଗିତା ମୁ୍ୟଃ;

ⅩⅣ ତଦା ସ ଉୱାଚ େହ ଯୁୱମନୁଷ୍ୟ ମୁ ି , ାମହମ୍
ଆଜ୍ଞାପଯାମି|

ⅩⅤ ତ ାତ୍ ସ ମୃେତା ଜନ ତଣମୁ ାଯ କଥାଂ ପ୍ର କଥିତଃ; ତେତା
ଯୀଶୁ ସ୍ୟ ମାତରି ତଂ ସମପର୍ ଯାମାସ|

ⅩⅥତ ାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକାଃ ଶଶି େର; ଏେକା ମହାଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ
ମେଧ୍ୟଽ ାକମ୍ ସମୁେଦୖତ୍,ଈ ର େଲାକାନନ୍ଵ ଗୃ ାତ୍ କଥାମିମାଂ
କଥଯି ା ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ଜଗଦୁଃ|

ⅩⅦ ତତଃ ପରଂ ସମ ଂ ଯିହୂ ଦାେଦଶଂ ତସ୍ୟ
ଚତୁ ଦ ୍ଥେଦଶ ତେସୖ୍ୟତ ୀ ୱର୍ ୍ୟାନେଶ|

ⅩⅧତତଃ ପରଂ େଯାହନଃ ଶିେଷ୍ୟଷୁ ତଂ ତୃ ା ଂ ଜ୍ଞାପିତୱ ୁ
ⅩⅨ ସ ଶିଷ୍ୟାଣାଂ େ ୗ ଜନାୱାହୂ ଯ ଯୀଶୁଂ ପ୍ର ତି ୱକ୍ଷ୍ୟମାଣଂ

ୱାକ୍ୟଂ ୱ ୁଂ େପ୍ର ଷଯାମାସ, ଯସ୍ୟାଗମନମ୍ ଅେପକ୍ଷ୍ୟ ତି ାେମା
ୱଯଂ କିଂ ସ ଏୱ ଜନ ୍ଵଂ? କିଂ ୱଯମନ୍ୟମେପକ୍ଷ୍ୟ ାସ୍ୟାମଃ?

ⅩⅩ ପ ାେ ୗ ମାନେୱୗ ଗ ା କଥଯାମାସତୁ ଃ, ଯସ୍ୟାଗମନମ୍
ଅେପକ୍ଷ୍ୟ ତି ାେମା ୱଯଂ, କିଂ ସଏୱ ଜନ ୍ଵଂ? କିଂ



LukeⅦ:ⅩⅪ xxviii LukeⅦ:ⅩⅩⅨ

ୱଯମନ୍ୟମେପକ୍ଷ୍ୟ ାସ୍ୟାମଃ? କଥାମିମାଂ ତୁ ଭ୍ୟଂ କଥଯିତୁ ଂ
େଯାହନ୍ ମ କ ଆୱାଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍|

ⅩⅪ ତି ନ୍ ଦେ ଯୀଶୂେରାଗିେଣା ମହାୱ୍ୟାଧିମେତା
ଦୁ ଭୂ ତଗ୍ର ାଂ ବହୂ ନ୍ ାନ୍ କୃ ା, ଅେନକାେ ଭ୍ୟ କୁ୍ଷଂଷି
ଦ ା ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ,

ⅩⅫ ଯୁୱାଂ ୱ୍ର ଜତମ୍ ଅ ା େନତ୍ର ାଣି ଖ ା ରଣାନି ଚ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱି ,
କୁି ନଃ ପରିି ଯେ , ବଧିରାଃ ଶ୍ର ୱଣାନି ମୃତା ଜୀୱନାନି
ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱି , ଦରିଦ୍ର ାଣାଂ ସମୀେପଷୁ ସୁସଂୱାଦଃ ପ୍ର ଚାୟର୍ ୍ୟେତ, ଯଂ
ପ୍ର ତି ୱି ରୂ େପାହଂ ନ ଭୱାମି ସ ଧନ୍ୟଃ,

ⅩⅩⅢଏତାନି ଯାନି ପଶ୍ୟଥଃ ଶୃଣୁଥ ତାନି େଯାହନଂ ଜ୍ଞାପଯତମ୍|
ⅩⅩⅣ ତେଯା ଦର୍ୂ ତେଯା ଗର୍ ତେଯାଃ ସେତା େୟର୍ ାହନି ସ େଲାକାନ୍

ୱ ୁମୁପଚକ୍ର େମ, ଯୂଯଂ ମେଧ୍ୟପ୍ର ା ରଂ କିଂ ଦ୍ର ୁଂ ନିରଗମତ? କିଂ
ୱାଯୁନା କି ତଂ ନଡଂ?

ⅩⅩⅤ ଯୂଯଂ କିଂ ଦ୍ର ୁଂ ନିରଗମତ? କିଂ ସୂ ୱ ପରିଧାଯିନଂ କମପି
ନରଂ? କି ୁ େଯ ସୂ ମୃଦୁୱ ାଣି ପରିଦଧତି ସୂ ମାନି ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି
ଭୁ େତ ଚ େତ ରାଜଧାନୀଷୁ ତି ି |

ⅩⅩⅥ ତହ ଯୂଯଂ କିଂ ଦ୍ର ୁଂ ନିରଗମତ? କିେମକଂ
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଂ? ତେଦୱ ସତ୍ୟଂ କି ୁ ସ ପୁମାନ୍ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନାପି
େଶ୍ର ଇତ୍ୟହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି;

ⅩⅩⅦ ପଶ୍ୟ କୀଯଦୂତ ୁ ତୱାଗ୍ର େପ୍ର ଷଯାମ୍ୟହଂ| ଗ ା
ଦୀଯମାଗର୍ ୁ ସ ହି ପରି ରିଷ୍ୟତି| ଯଦେଥର୍ ଲିପିରିଯମ୍ ଆେ
ସ ଏୱ େଯାହନ୍|

ⅩⅩⅧ ଅେତା ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି ି ଯା ଗବର୍୍ଭ ଜାତାନାଂ
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ମେଧ୍ୟ େଯାହେନା ମ କାତ୍ େଶ୍ର ଃ େକାପି ନାି ,
ତତ୍ର ାପି ଈ ରସ୍ୟ ରାେଜ୍ୟ ଯଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାତ୍ କୁ୍ଷଦ୍ର ଃ ସ େଯାହେନାପି
େଶ୍ର ଃ|

ⅩⅩⅨ ଅପର ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକାଃ କରମ ାଯିନ ତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟାନି
ଶ ା େଯାହନା ମ େନନ ମି ତାଃ ପରେମ ରଂ ନିେଦର୍ ାଷଂ
େମନିେର|
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ⅩⅩⅩ କି ୁ ଫିରୂ ଶିେନା ୱ୍ୟୱ ାପକା େତନ ନ ମି ତାଃ ାନ୍
ପ୍ର ତୀ ରେସ୍ୟାପେଦଶଂ ନି ଲମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍|

ⅩⅩⅪ ଅଥ ପ୍ର ଭୁ ଃ କଥଯାମାସ, ଇଦାନୀ ନଜନାନ୍
େକେନାପମାମି? େତ କସ୍ୟ ସଦୃଶାଃ?

ⅩⅩⅫ େଯ ବାଲକା ୱିପଣ୍ୟାମ୍ ଉପୱିଶ୍ୟ ପର ରମ୍ ଆହୂ ଯ
ୱାକ୍ୟମିଦଂ ୱଦି , ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନିକେଟ ୱଂଶୀରୱାଦିଷ୍ମ , କି ୁ
ଯୂଯଂ ନାନ , ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନିକଟ ଅେରାଦିଷ୍ମ , କି ୁ ଯୁଯଂ ନ
ୱ୍ୟଲପି , ବାଲେକୖେରତାଦୃେଶୖେ ଷାମ୍ ଉପମା ଭୱତି|

ⅩⅩⅩⅢ ଯେତା େଯାହନ୍ ମ କ ଆଗତ୍ୟ ପୂପଂ ନାଖାଦତ୍
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ନାପିୱତ୍ ତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ୱଦଥ, ଭୂ ତଗ୍ର େ ାଯମ୍|

ⅩⅩⅩⅣ ତତଃ ପରଂ ମାନୱସୁତ ଆଗତ୍ୟାଖାଦଦପିୱ ତ ାଦ୍
ଯୂଯଂ ୱଦଥ, ଖାଦକଃ ସୁରାପ ା ାଲପାପିନାଂ ବ ୁ େରେକା ଜେନା
ଦୃଶ୍ୟତାମ୍|

ⅩⅩⅩⅤ କି ୁ ଜ୍ଞାନିେନା ଜ୍ଞାନଂ ନିେଦର୍ ାଷଂ ୱିଦୁଃ|
ⅩⅩⅩⅥ ପ ାେଦକଃ ଫିରୂ ଶୀ ଯୀଶୁଂ େଭାଜନାଯ ନ୍ୟମ ଯତ୍

ତତଃ ସ ତସ୍ୟ ଗୃହଂ ଗ ା େଭା ୁମୁପୱି ଃ|
ⅩⅩⅩⅦ ଏତହ ତତି୍ଫ ରୂ ଶିେନା ଗୃେହ ଯୀଶୁ େଭର୍ ୁମ୍

ଉପାେୱକ୍ଷୀତ୍ ତ ୍ରୁ ା ତ ଗରୱାସି ନୀ କାପି ଦୁ ା ନାରୀ
ପା ରପ୍ର ରସ୍ୟ ସ ୁ ଟେକ ସୁଗ ି େତୖଲମ୍ ଆନୀଯ

ⅩⅩⅩⅧ ତସ୍ୟ ପ ାତ୍ ପାଦେଯାଃ ସି େଧୗ ତେସ୍ୟୗ ରୁ ଦତୀ ଚ
େନତ୍ର ା ୁଭି ସ୍ୟ ଚରେଣୗ ପ୍ର କ୍ଷାଲ୍ୟ ନିଜକେଚୖରମାକ୍ଷର୍ ୀତ୍, ତତ ସ୍ୟ
ଚରେଣୗ ଚୁ ି ା େତନ ସୁଗ ି େତୖେଲନ ମମଦର୍ |

ⅩⅩⅩⅨ ତ ାତ୍ ସ ନିମ ଯିତା ଫିରୂ ଶୀ ମନସା ଚି ଯାମାସ,
ଯଦ୍ୟଯଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ଭେୱତ୍ ତହ ଏନଂ ୃଶତି ଯା ୀ ସା କା
କୀଦୃଶୀ େଚତି ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଯାତ୍ ଯତଃ ସା ଦୁ ା|

ⅩⅬ ତଦା ଯାଶୁ ଂ ଜଗାଦ, େହ ଶିେମାନ୍ ାଂ ପ୍ର ତି ମମ କିି ଦ୍
ୱ ୱ୍ୟମି ; ତ ାତ୍ ସ ବଭାେଷ, େହ ଗୁେରା ତଦ୍ ୱଦତୁ |
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ⅩⅬⅠ ଏେକା ମଣର୍ ସ୍ୟ ାୱଧମଣର୍ ାୱା ାଂ, ତେଯାେରକଃ
ପ ଶତାନି ମୁଦ୍ର ାପାଦାନ୍ ଅପର ପ ାଶତ୍ ମୁଦ୍ର ାପାଦାନ୍
ଧାରଯାମାସ|

ⅩⅬⅡ ତଦନ ରଂ ତେଯାଃ େଶାଧ୍ୟାଭାୱାତ୍ ସ ଉ ମଣର୍ େଯା
ରୃ େଣ ଚକ୍ଷେମ; ତ ାତ୍ ତେଯା ର୍ େଯାଃ କ ି ନ୍ େପ୍ର ଷ୍ୟେତ ବହୁ ?
ତଦ୍ ବହି|

ⅩⅬⅢ ଶିେମାନ୍ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ମଯା ବୁଧ୍ୟେତ ଯସ୍ୟାଧିକମ୍ ଋଣଂ
ଚକ୍ଷେମ ସ ଇତି; ତେତା ଯୀଶୁ ଂ ୱ୍ୟାଜହାର, ଂ ଯଥାଥର୍ ଂ
ୱ୍ୟଚାରଯଃ|

ⅩⅬⅣ ଅଥ ତାଂ ନାରୀଂ ପ୍ର ତି ୱ୍ୟାଘୁଠ୍ୟ ଶିେମାନମେୱାଚତ୍,
ୀମିମାଂ ପଶ୍ୟସି ? ତୱ ଗୃେହ ମଯ୍ୟାଗେତ ଂ ପାଦପ୍ର କ୍ଷାଲନାଥର୍ ଂ
ଜଲଂ ନାଦାଃ କି ୁ େଯାଷିେଦଷା ନଯନଜେଲୖ ମର୍ ମ ପାେଦୗ ପ୍ର କ୍ଷାଲ୍ୟ
େକେଶୖରମାକ୍ଷର୍ ୀତ୍|

ⅩⅬⅤ ଂ ମାଂ ନାଚୁ ୀଃ କି ୁ େଯାଷିେଦଷା ୀଯାଗମନାଦାରଭ୍ୟ
ମଦୀଯପାେଦୗ ଚୁ ି ତୁ ଂ ନ ୱ୍ୟରଂ |

ⅩⅬⅥ ମଦୀେଯା ମାେ କିି ଦପି େତୖଲଂ ନାମଦର୍ ୀଃ କି ୁ
େଯାଷିେଦଷା ମମ ଚରେଣୗ ସୁଗ ି େତୖେଲନାମ ର୍ ୀତ୍|

ⅩⅬⅦ ଅତ ୍ଵାଂ ୱ୍ୟାହରାମି, ଏତସ୍ୟା ବହୁ ପାପମକ୍ଷମ୍ୟତ ତେତା
ବହୁ ପ୍ର ୀଯେତ କି ୁ ଯସ୍ୟା ପାପଂ କ୍ଷମ୍ୟେତ େସା ଂ ପ୍ର ୀଯେତ|

ⅩⅬⅧତତଃ ପରଂ ସ ତାଂ ବଭାେଷ, ଦୀଯଂ ପାପମକ୍ଷମ୍ୟତ|
ⅩⅬⅨ ତଦା େତନ ସା ର୍ ଂ େଯ େଭା ୁମ୍ ଉପୱିୱିଶୁେ ପର ରଂ

ୱ ୁମାେରଭିେର, ଅଯଂ ପାପଂ କ୍ଷମେତ କ ଏଷଃ?
Ⅼ କି ୁ ସ ତାଂ ନାରୀଂ ଜଗାଦ, ତୱ ୱି ାସ ୍ଵାଂ ପୟର୍ ୍ୟତ୍ର ା ଂ

େକ୍ଷେମଣ ୱ୍ର ଜ|

Ⅷ
Ⅰ ଅପର ଯୀଶୁ ର୍ ାଦଶଭିଃ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସା ର୍ ଂ ନାନାନଗେରଷୁ

ନାନାଗ୍ର ାେମଷୁ ଚ ଗ ନ୍ ଇ ରୀଯରାଜ ସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦଂ
ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ଂ ପ୍ର ାେରେଭ|
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Ⅱତଦା ଯସ୍ୟାଃ ସ ଭୂ ତା ନିରଗ ନ୍ ସା ମ ଲୀନୀତି ୱିଖ୍ୟାତା
ମରିଯମ୍ େହେରାଦ୍ର ାଜସ୍ୟ ଗୃହାଧିପେତଃ େହାେଷ ଭର୍ ାୟର୍ ୍ୟା େଯାହନା
ଶୂଶାନା

Ⅲ ପ୍ର ଭୃ ତେଯା ଯା ବ ୍ୟଃ ି ଯଃ ଦୁ ଭୂ େତେଭ୍ୟା େରାେଗଭ୍ୟ
ମୁ ାଃ ସେତ୍ୟା ନିଜୱିଭୂ ତୀ ୱର୍ ୍ୟଯି ା ତମେସୱ , ତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାେ ନ
ସା ର୍ ମ୍ ଆସନ୍|

Ⅳ ଅନ ରଂ ନାନାନଗେରେଭ୍ୟା ବହେୱା େଲାକା ଆଗତ୍ୟ ତସ୍ୟ
ସମୀେପଽମିଲନ୍, ତଦା ସ େତଭ୍ୟ ଏକାଂ ଦୃ ା କଥାଂ କଥଯାମାସ|
ଏକଃ କୃଷୀବେଲା ବୀଜାନି ୱ ୁଂ ବହିଜର୍ ଗାମ,

Ⅴ ତେତା ୱପନକାେଲ କତିପଯାନି ବୀଜାନି ମାଗର୍ ପାେ ର୍ େପତୁ ଃ,
ତତ ାନି ପଦତେଲୖ ଦର୍ ଲିତାନି ପକି୍ଷଭି ଭର୍ କି୍ଷତାନି ଚ|

Ⅵ କତିପଯାନି ବୀଜାନି ପାଷାଣ େଲ ପତିତାନି ଯଦ୍ୟପି
ତାନ୍ୟ ୁ ରିତାନି ତଥାପି ରସାଭାୱାତ୍ ଶୁଶୁଷୁଃ|

Ⅶ କତିପଯାନି ବୀଜାନି କ କିୱନମେଧ୍ୟ ପତିତାନି ତତଃ
କ କିୱନାନି ସଂୱୃ ୍ୟ ତାନି ଜଗ୍ର ସୁଃ|

Ⅷ ତଦନ୍ୟାନି କତିପଯବୀଜାନି ଚ ଭୂ ମ୍ୟାମୁ ମାଯାଂ
େପତୁ ତ ାନ୍ୟ ୁ ରଯି ା ଶତଗୁଣାନି ଫଲାନି େଫଲୁଃ| ସ ଇମା
କଥାଂ କଥଯି ା େପ୍ର ାେ ୖ ଃ େପ୍ର ାୱାଚ, ଯସ୍ୟ େଶ୍ର ାତୁ ଂ େଶ୍ର ାେତ୍ର ଃ ସ
ଶୃେଣାତୁ |

Ⅸତତଃ ପରଂ ଶିଷ୍ୟା ଂ ପପ୍ର ୁରସ୍ୟ ଦୃ ା ସ୍ୟ କିଂ ତା ୟର୍ ୍ୟଂ?
Ⅹ ତତଃ ସ ୱ୍ୟାଜହାର, ଈ ରୀଯରାଜ୍ୟସ୍ୟ ଗୁହ୍ୟାନି ଜ୍ଞାତୁ ଂ

ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମଧିକାେରା ଦୀଯେତ କି େନ୍ୟ ଯଥା ଦୃ ୍ଵାପି ନ ପଶ୍ୟି
ଶ ାପି ମ ବୁଧ୍ୟେ ଚ ତଦଥର୍ ଂ େତଷାଂ ପୁର ାତ୍ ତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ କଥା
ଦୃ ାେ ନ କଥ୍ୟେ |

Ⅺ ଦୃ ା ସ୍ୟାସ୍ୟାଭିପ୍ର ାଯଃ, ଈ ରୀଯକଥା ବୀଜ ରୂ ପା|
Ⅻ େଯ କଥାମାତ୍ର ଂ ଶୃଣ୍ଵ ି କି ୁ ପ ାଦ୍ ୱି ସ୍ୟ ଯଥା ପରିତ୍ର ାଣଂ

ନ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱି ତଦାଶେଯନ େଶୖତାେନତ୍ୟ ହୃ ଦଯାତୃ ତାଂ କଥାମ୍
ଅପହରତି ତ ଏୱ ମାଗର୍ ପା ର୍ ଭୂ ମି ରୂ ପାଃ|
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ⅩⅢ େଯ କଥଂ ଶ ା ସାନ ଂ ଗୃ ି କି ବ ମୂଲ ାତ୍
କାଲମାତ୍ର ଂ ପ୍ର ତୀତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାକାେଲ ଭ୍ର ଶ୍ୟି ତଏୱ

ପାଷାଣଭୂ ମି ରୂ ପାଃ|
ⅩⅣ େଯ କଥାଂ ଶ ା ଯାି ୱିଷଯଚି ାଯାଂ ଧନେଲାେଭନ

ଏ◌ेହିକସୁେଖ ଚ ମ ଉପଯୁ ଫଲାନି ନ ଫଲି ତ
ଏେୱା ବୀଜକ କିଭୂ ରୂ ପାଃ|

ⅩⅤ କି ୁ େଯ ଶ ା ସରେଲୖଃ ଶୁେ ୖ ା ଃକରେଣୖଃ କଥାଂ ଗୃ ି
େଧୖୟର୍ ୍ୟମ୍ ଅୱଲ ୍ୟ ଫଲାନୁ୍ୟ ାଦଯି ଚ ତ ଏେୱା ମମୃ ୍ଵରୂ ପାଃ|

ⅩⅥ ଅପର ପ୍ର ଦୀପଂ ପ୍ର ାଲ୍ୟ େକାପି ପାେତ୍ର ଣ ନା ାଦଯତି
ତଥା ଖଟ୍ଵ ାେଧାପି ନ ାପଯତି, କି ୁ ଦୀପାଧାେରାପେୟର୍ ୍ୟୱ ାପଯତି,
ତ ାତ୍ ପ୍ର େୱଶକା ଦୀି ଂ ପଶ୍ୟି |

ⅩⅦଯ ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟେତ ତାଦୃଗ୍ ଅପ୍ର କାଶିତଂ ୱ ୁ କିମପି ନାି
ଯ ନ ସୁୱ୍ୟ ଂ ପ୍ର ଚାରଯିଷ୍ୟେତ ତାଦୃଗ୍ ଗୃ ଂ ୱ ୁ କିମପି ନାି |

ⅩⅧ ଅେତା ଯୂଯଂ େକନ ପ୍ର କାେରଣ ଶୃଣୁଥ ତତ୍ର ସାୱଧାନା
ଭୱତ, ଯସ୍ୟ ସମୀେପ ବ ର୍ େତ ତୈ ପୁନଦର୍ ାସ୍ୟେତ କି ୁ
ଯସ୍ୟାଶ୍ର େଯ ନ ବ ର୍ େତ ତସ୍ୟ ଯଦ୍ୟଦି ତଦପି ତ ାତ୍ େନଷ୍ୟେତ|

ⅩⅨଅପର ଯୀେଶା ମର୍ ାତା ଭ୍ର ାତର ତସ୍ୟ ସମୀପଂ ଜିଗମିଷୱଃ
ⅩⅩ କି ୁ ଜନତାସ ାଧାତ୍ ତ ି ଧିଂ ପ୍ର ା ୁଂ ନ େଶକୁଃ| ତ ାତ୍

ତୱ ମାତା ଭ୍ର ାତର ାଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ଚିକୀଷର୍ େ ା ବହିି ନତୀତି
ୱା ର୍ ାଯାଂ ତୈ କଥିତାଯାଂ

ⅩⅪ ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ; େଯ ଜନା ଈ ରସ୍ୟ କଥାଂ ଶ ା
ତଦନୁରୂ ପମାଚରି ତଏୱ ମମ ମାତା ଭ୍ର ାତର |

ⅩⅫ ଅନ ରଂ ଏକଦା ଯୀଶୁଃ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସା ର୍ ଂ ନାୱମାରୁ ହ୍ୟ
ଜଗାଦ,ଆଯାତ ୱଯଂ ହ୍ର ଦସ୍ୟ ପାରଂ ଯାମଃ, ତତେ ଜଗ୍ମୁ ଃ|

ⅩⅩⅢ େତଷୁ େନୗକାଂ ୱାହଯ ୁ ସ ନିଦେଦ୍ର ୗ;
ⅩⅩⅣ ଅଥାକ ାତ୍ ପ୍ର ବଲଝଞ୍ଭ ୍ଶଗମାଦ୍ ହ୍ର େଦ େନୗକାଯାଂ

ତରେ ୖ ରା ାଯାଂ ୱିପତ୍ ତାନ୍ ଜଗ୍ର ାସ| ତ ାଦ୍ ଯୀେଶାରି କଂ
ଗ ା େହ ଗୁେରା େହ ଗୁେରା ପ୍ର ାଣା େନା ଯା ୀତି ଗଦି ା ତଂ
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ଜାଗରଯା ଭୂ ୱୁଃ| ତଦା ସ ଉ ାଯ ୱାଯୁଂ ତର ାଂ ତଜର୍ ଯାମାସ
ତ ାଦୁେଭୗ ନିୱୃତ୍ୟ ି େରୗ ବଭୂ ୱତୁ ଃ|

ⅩⅩⅤ ସ ତାନ୍ ବଭାେଷ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସଃ କ? ତ ାେ ଭୀତା
ୱିି ତା ପର ରଂ ଜଗଦୁଃ, ଅେହା କୀଦୃଗଯଂ ମନୁଜଃ ପୱନଂ
ପାନୀଯ ାଦିଶତି ତଦୁଭଯଂ ତଦାେଦଶଂ ୱହତି|

ⅩⅩⅥ ତତଃ ପରଂ ଗାଲୀ ୍ରେଦଶସ୍ୟ
ସ ୁଖ ଗିେଦରୀଯପ୍ର େଦେଶ େନୗକାଯାଂ ଲଗ ୍ୟାଂ
ତେଟଽୱେରାହମାୱାଦ୍

ⅩⅩⅦବହୁ ତିଥକାଲଂ ଭୂ ତଗ୍ର ଏେକା ମାନୁଷଃ ପୁରାଦାଗତ୍ୟ ତଂ
ସାକ୍ଷା କାର| ସ ମନୁେଷା ୱାେସା ନ ପରିଦଧତ୍ ଗୃେହ ଚ ନ ୱସନ୍
େକୱଲଂ ଶ୍ମ ଶାନମ୍ ଅଧୁ୍ୟୱାସ|

ⅩⅩⅧସ ଯୀଶୁଂ ଦୃେ ୖ ୍ଵୱ ଚୀ ଂ ଚକାର ତସ୍ୟ ସ ୁେଖ ପତି ା
େପ୍ର ାେ ୖ ଜର୍ ଗାଦ ଚ, େହସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ଧାେନ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ,ମଯା ସହତୱକଃ
ସ ଃ? ଯି ୱିନଯଂ କେରାମି ମାଂ ମା ଯାତଯ|

ⅩⅩⅨ ଯତଃ ସ ତଂ ମାନୁଷଂ ତ୍ୟ ୍ଵା ଯାତୁ ମ୍ ଅେମଧ୍ୟଭୂ ତମ୍
ଆଦିେଦଶ; ସ ଭୂ ତ ଂ ମାନୁଷମ୍ ଅସକୃଦ୍ ଦଧାର ତ ାେ ାକାଃ
ଶୃ େଲନ ନିଗେଡନ ଚ ବବୁ ଃ; ସ ତଦ୍ ଭଂ ୍ଵା ଭୂ ତୱଶ ାତ୍
ମେଧ୍ୟପ୍ର ା ରଂ ଯେଯୗ|

ⅩⅩⅩଅନ ରଂଯୀଶୁ ଂ ପପ୍ର ତୱ କି ାମ? ସଉୱାଚ,ମମନାମ
ବାହିେନା ଯେତା ବହେୱା ଭୂ ତା ମାଶିଶି୍ର ଯୁଃ|

ⅩⅩⅪ ଅଥ ଭୂ ତା ୱିନେଯନ ଜଗଦୁଃ, ଗଭୀରଂ ଗ ର୍ ଂ ଗ ୁଂ
ମାଜ୍ଞାପଯା ାନ୍|

ⅩⅩⅫ ତଦା ପୱର୍ ୍ଵ େତାପରି ୱରାହୱ୍ର ଜ ରତି ତ ାଦ୍ ଭୂ ତା
ୱିନେଯନ େପ୍ର ାଚୁ ଃ, ଅମୁଂ ୱରାହୱ୍ର ଜମ୍ ଆଶ୍ର ଯିତୁ ମ୍ ଅ ାନ୍
ଅନୁଜାନୀହି; ତତଃ େସାନୁଜେଜ୍ଞୗ|

ⅩⅩⅩⅢ ତତଃ ପରଂ ଭୂ ତା ଂ ମାନୁଷଂ ୱିହାଯ ୱରାହୱ୍ର ଜମ୍
ଆଶିଶି୍ର ଯୁଃ ୱରାହୱ୍ର ଜା ତତଣାତ୍ କଟେକନ ଧାୱେ ା ହ୍ର େଦ
ପ୍ର ାଣାନ୍ ୱିଜୃହୁ ଃ|

ⅩⅩⅩⅣ ତଦ୍ ଦୃ ୍ଵା ଶୂକରରକ୍ଷକାଃ ପଲାଯମାନା ନଗରଂ ଗ୍ର ାମ
ଗ ା ତ ୱର୍ ୍ଵ ୱୃ ା ଂ କଥଯାମାସୁଃ|
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ⅩⅩⅩⅤ ତତଃ କିଂ ୱୃ ମ୍ ଏତ ଶର୍ ନାଥର୍ ଂ େଲାକା ନିଗର୍ ତ୍ୟ
ଯୀେଶାଃ ସମୀପଂ ଯଯୁଃ, ତଂ ମାନୁଷଂ ତ୍ୟ ଭୂ ତଂ ପରିହିତୱ ଂ
ମାନୁଷୱଦ୍ ଯୀେଶା ରଣସି େଧୗ ସୂପୱିଶ ଂ ୱିେଲାକ୍ୟ

ବିଭୁ ୍ୟଃ|
ⅩⅩⅩⅥ େଯ େଲାକା ସ୍ୟ ଭୂ ତଗ୍ର ସ୍ୟ ା ୍ୟକରଣଂ ଦଦୃଶୁେ

େତଭ୍ୟଃ ସୱର୍ ୍ଵ ୱୃ ା ଂ କଥଯାମାସୁଃ|
ⅩⅩⅩⅦ ତଦନ ରଂ ତସ୍ୟ ଗିେଦରୀଯପ୍ର େଦଶସ୍ୟ ଚତୁ ଦ ୍ଥା

ବହେୱା ଜନା ଅତିତ୍ର ା ୱିନେଯନ ତଂ ଜଗଦୁଃ, ଭୱାନ୍ ଅ ାକଂ
ନିକଟାଦ୍ ୱ୍ର ଜତୁ ତ ାତ୍ ସ ନାୱମାରୁ ହ୍ୟ ତେତା ୱ୍ୟାଘୁଟ୍ୟ ଜଗାମ|

ⅩⅩⅩⅧ ତଦାନୀଂ ତ୍ୟ ଭୂ ତମନୁଜେ ନ ସହ ାତୁ ଂ
ପ୍ର ାଥର୍ ଯା େକ୍ର

ⅩⅩⅩⅨ କି ୁ ତଦଥର୍ ମ୍ ଈ ରଃ କୀଦୃଙ୍ମ ହାକ ର୍ କୃତୱାନ୍ ଇତି
ନିେୱଶନଂ ଗ ା ୱିଜ୍ଞାପଯ, ଯୀଶୁଃ କଥାେମତାଂ କଥଯି ା ତଂ
ୱିସସଜର୍ | ତତଃ ସ ୱ୍ର ଜି ା ଯୀଶୁ ଦଥର୍ ଂ ଯନ୍ମ ହାକ ର୍ ଚକାର ତତ୍
ପୁରସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ପ୍ର କାଶଯିତୁ ଂ ପ୍ର ାେରେଭ|

ⅩⅬ ଅଥ ଯୀେଶୗ ପରାୱୃତ୍ୟାଗେତ େଲାକା ଂ ଆଦେରଣ ଜଗୃହୁ
ୟର୍ ାେ ସେୱର୍ ୍ଵ ତମେପକ୍ଷା କି୍ର େର|

ⅩⅬⅠତଦନ ରଂ ଯାଯୀନର୍ ାେମ୍ନ ା ଭଜନେଗହେସୖ୍ୟେକାଧିପ ଆଗତ୍ୟ
ଯୀେଶା ରଣେଯାଃ ପତି ା ନିେୱଶନାଗମନାଥର୍ ଂ ତି ନ୍ ୱିନଯଂ
ଚକାର,

ⅩⅬⅡ ଯତ ସ୍ୟ ାଦଶୱଷର୍ ୱଯ ା କେନୖ୍ୟକାସୀତ୍ ସା
ମୃତକ ାଭୱତ୍| ତତ ସ୍ୟ ଗମନକାେଲ ମାେଗର୍ େଲାକାନାଂ ମହାନ୍
ସମାଗେମା ବଭୂ ୱ|

ⅩⅬⅢ ାଦଶୱଷର୍ ାଣି ପ୍ର ଦରେରାଗଗ୍ର ା ନାନା େୱୖେଦୖ୍ୟି କିି ତା
ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱ୍ୟଯି ାପି ା ୍ୟଂ ନ ପ୍ର ା ା ଯା େଯାଷିତ୍ ସା ଯୀେଶାଃ
ପ ାଦାଗତ୍ୟ ତସ୍ୟ ୱ ଗ୍ର ି ଂ ପ ଶର୍ |

ⅩⅬⅣତ ାତ୍ ତତଣାତ୍ ତସ୍ୟା ର ସ୍ର ାେୱା ରୁ ଃ|
ⅩⅬⅤ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁରୱଦତ୍ େକନାହଂ ୃ ଃ?

ତେତାଽେନେକୖରନ ୀକୃେତ ପିତର ସ୍ୟ ସି ନ ାୱଦନ୍, େହ
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ଗୁେରା େଲାକା ନିକଟ ାଃ ସ ୱ େଦେହ ଘଷର୍ ଯି , ତଥାପି
େକନାହଂ ୃ ଇତି ଭୱାନ୍ କୁତଃ ପୃ ତି?

ⅩⅬⅥଯୀଶୁଃକଥଯାମାସ, େକନାପ୍ୟହଂ ୃେ ା,ଯେତାମ ଃଶି
ନ ଗର୍ େତତି ମଯା ନିି ତମଜ୍ଞାଯି|

ⅩⅬⅦ ତଦା ସା ନାରୀ ଯଂ ନ ଗୁେ ତି ୱିଦି ା କ ମାନା ସତୀ
ତସ୍ୟ ସ ୁେଖ ପପାତ; େଯନ ନିମିେ ନ ତଂ ପ ଶର୍ ଶର୍ ମାତ୍ର ା
େଯନ ପ୍ର କାେରଣ ାଭୱତ୍ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ତସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦାଚେଖ୍ୟୗ|

ⅩⅬⅧ ତତଃ ସ ତାଂ ଜଗାଦ େହ କେନ୍ୟ ସୁି ରା ଭୱ, ତୱ
ୱି ାସ ୍ଵାଂ ାମ୍ ଅକାଷର୍ ୀତ୍ ଂ େକ୍ଷେମଣ ଯାହି|

ⅩⅬⅨ ଯୀେଶାେରତ ାକ୍ୟୱଦନକାେଲ ତସ୍ୟାଧିପେତ
ନ େୱଶନାତ୍ କି େ ାକ ଆଗତ୍ୟ ତଂ ବଭାେଷ, ତୱ କନ୍ୟା
ମୃତା ଗୁରୁ ଂ ମା କି୍ଲ ଶାନ|

Ⅼ କି ୁ ଯୀଶୁ ଦାକଣର୍ ୍ୟାଧିପତିଂ ୱ୍ୟାଜହାର, ମା େଭୖଷୀଃ େକୱଲଂ
ୱି ସି ହି ତ ାତ୍ ସା ଜୀୱିଷ୍ୟତି|

ⅬⅠ ଅଥ ତସ୍ୟ ନିେୱଶେନ ପ୍ର ାେ ସ ପିତରଂ େଯାହନଂ ଯାକୂବ
କନ୍ୟାଯା ମାତରଂ ପିତର ୱିନା, ଅନ୍ୟଂ କ ନ ପ୍ର େୱ ୁଂ
ୱାରଯାମାସ|

ⅬⅡଅପର େଯ ରୁ ଦି ୱିଲପି ଚ ତାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଜନାନ୍ ଉୱାଚ,
ଯୂଯଂ ମା େରାଦି କନ୍ୟା ନ ମୃତା ନିଦ୍ର ାତି|

ⅬⅢ କି ୁ ସା ନିି ତଂ ମୃେତତି ଜ୍ଞା ା େତ ତମୁପଜହସୁଃ|
ⅬⅣପ ାତ୍ ସ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ବହିଃ କୃ ା କନ୍ୟାଯାଃ କେରୗ ଧୃ ାଜୁହୁ େୱ,

େହ କେନ୍ୟ ମୁ ି ,
ⅬⅤ ତ ାତ୍ ତସ୍ୟାଃ ପ୍ର ାେଣଷୁ ପୁନରାଗେତଷୁ ସା ତତଣାଦ୍

ଉ େସ୍ୟୗ| ତଦାନୀଂ ତେସୖ୍ୟ କିି ଦ୍ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ଦାତୁ ମ୍ ଆଦିେଦଶ|
ⅬⅥ ତତ ସ୍ୟାଃ ପିତେରୗ ୱି ଯଂ ଗେତୗ କି ୁ ସ ତାୱାଦିେଦଶ

ଘଟନାଯା ଏତସ୍ୟାଃ କଥାଂ କୈ ଚିଦପି ମା କଥଯତଂ|

Ⅸ
Ⅰ ତତଃ ପରଂ ସ ାଦଶଶିଷ୍ୟାନାହୂ ଯ ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯିତୁ ଂ

େରାଗାନ୍ ପ୍ର ତିକ ର୍ୁ େତଭ୍ୟଃ ଶି ମାଧିପତ୍ୟ ଦେଦୗ|
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Ⅱ ଅପର ଈ ରୀଯରାଜ୍ୟସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର କାଶଯିତୁ ମ୍
େରାଗିଣାମାେରାଗ୍ୟଂ କ ର୍ୁ େପ୍ର ରଣକାେଲ ତାନ୍ ଜଗାଦ|

Ⅲ ଯାତ୍ର ାଥର୍ ଂ ଯି ୱର୍ ପୁଟକଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ମୁଦ୍ର ା ି ତୀଯୱ ମ୍, ଏଷାଂ
କିମପି ମା ଗୃ ୀତ|

Ⅳ ଯୂଯ ଯି େୱଶନଂ ପ୍ର ୱିଶଥ ନଗରତ୍ୟାଗପୟର୍ ୍ୟନତଂ
ତି େୱଶେନ ତି ତ|

Ⅴ ତତ୍ର ଯଦି କସ୍ୟଚିତ୍ ପୁରସ୍ୟ େଲାକା ଯୁଷ୍ମ ାକମାତିଥ୍ୟଂ ନ
କୁୱର୍ ୍ଵ ି ତହ ତ ା ଗରାଦ୍ ଗମନକାେଲ େତଷାଂ ୱିରୁ ଂ ସାକ୍ଷ୍ୟାଥର୍ ଂ
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପଦଧୂଲୀଃ ସ ାତଯତ|

Ⅵ ଅଥ େତ ପ୍ର ାଯ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ଂ ପୀଡିତାନ୍
ାନ୍ କ ର୍ୁ ଗ୍ର ାେମଷୁ ଭ୍ର ମିତୁ ଂ ପ୍ର ାେରଭିେର|
Ⅶ ଏତହ େହେରାଦ୍ ରାଜା ଯୀେଶାଃ ସୱର୍ ୍ଵ କ ର୍ ଣାଂ ୱା ର୍ ାଂ ଶ ା

ଭୃ ଶମୁ ି ୱିେଜ
Ⅷ ଯତଃ େକଚିଦୂଚୁ େୟର୍ ାହନ୍ ଶ୍ମ ଶାନାଦୁଦତି ତ୍| େକଚିଦୂଚୁ ଃ,

ଏଲିେଯା ଦଶର୍ ନଂ ଦ ୱାନ୍; ଏୱମନ୍ୟେଲାକା ଊଚୁ ଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ୀଯଃ କି ଦ୍
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ସମୁି ତଃ|

Ⅸ କି ୁ େହେରାଦୁୱାଚ େଯାହନଃ ଶିେରାଽହମଛିନଦମ୍ ଇଦାନୀଂ
ଯେସ୍ୟଦୃ ର୍ ଣାଂ ୱା ର୍ ାଂ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାମି ସକଃ? ଅଥସତଂଦ୍ର ୁମ୍ଐ ତ୍|

Ⅹ ଅନ ରଂ େପ୍ର ରିତାଃ ପ୍ର ତ୍ୟାଗତ୍ୟ ଯାନି ଯାନି କ ର୍ ାଣି ଚକ ାନି
ଯୀଶେୱ କଥଯାମାସୁଃ ତତଃ ସ ତାନ୍ େବୖେ ୖ ଦାନାମକନଗରସ୍ୟ
ୱିଜନଂ ାନଂ ନୀ ା ଗୁ ଂ ଜଗାମ|

Ⅺ ପ ାଲ୍ େଲାକା ଦ୍ ୱିଦି ା ତସ୍ୟ ପ ାଦ୍ ଯଯୁଃ; ତତଃ ସ
ତାନ୍ ନଯନ୍ ଈ ରୀଯରାଜ୍ୟସ୍ୟ ପ୍ର ସ ମୁ ୱାନ୍, େଯଷାଂ ଚିକି ଯା
ପ୍ର େଯାଜନମ୍ ଆସୀତ୍ ତାନ୍ ାନ୍ ଚକାର ଚ|

Ⅻ ଅପର ଦିୱାୱସେ ସତି ାଦଶଶିଷ୍ୟା ଯୀେଶାରି କମ୍
ଏତ୍ୟ କଥଯାମାସୁଃ, ୱଯମତ୍ର ପ୍ର ା ର ାେନ ତି ାମଃ, ତେତା
ନଗରାଣି ଗ୍ର ାମାଣି ଗ ା ୱାସ ାନାନି ପ୍ର ାପ୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି େକ୍ର ତୁ ଂ
ଜନନିୱହଂ ଭୱାନ୍ ୱିସୃଜତୁ |
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ⅩⅢ ତଦା ସ ଉୱାଚ, ଯୂଯେମୱ ତାନ୍ େଭଜଯ ଂ; ତତେ
େପ୍ର ାଚୁ ର ାକଂ ନିକେଟେକୱଲଂପ ପୂପା େ ୗ ମେ ୍ୟୗ ଚ ୱିଦ୍ୟେ ,
ଅତଏୱ ାନା ରମ୍ ଇ ା ନିମି େମେତଷାଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ର େୱ୍ୟଷୁ ନ
କ୍ର ୀେତଷୁ ନ ଭୱତି|

ⅩⅣତତ୍ର ପ୍ର ାେଯଣ ପ ସହସ୍ର ାଣି ପୁରୁ ଷା ଆସନ୍|
ⅩⅤ ତଦା ସ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଜଗାଦ ପ ାଶତ୍ ପ ାଶ େନୖଃ

ପଂ ୀକୃତ୍ୟ ତାନୁପେୱଶଯତ, ତ ାତ୍ େତ ତଦନୁସାେରଣ
ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନୁପେୱଶଯାପାସୁଃ|

ⅩⅥ ତତଃ ସ ତାନ୍ ପ ପୂପାନ୍ ମୀନ ଯ ଗୃହୀ ା ଗର୍ ଂ
ୱିେଲାେକ୍ୟ ରଗୁଣାନ୍ କୀ ର୍ ଯା େକ୍ର ଭ ା ଚ େଲାେକଭ୍ୟଃ
ପରିେୱଷଣାଥର୍ ଂ ଶିେଷ୍ୟଷୁ ସମପର୍ ଯା ଭୂ ୱ|

ⅩⅦ ତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭୁ ୍ଵା ତୃ ି ଂ ଗତା ଅୱଶି ାନା ାଦଶ
ଡ କାନ୍ ସଂଜଗୃହୁ ଃ|

ⅩⅧ ଅେଥୖକଦା ନିଜର୍ େନ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସହ ପ୍ର ାଥର୍ ନାକାେଲ ତାନ୍
ପପ୍ର , େଲାକା ମାଂ କଂ ୱଦି ?

ⅩⅨ ତତେ ପ୍ର ାଚୁ ଃ, ାଂ େଯାହନ୍ମ କଂ ୱଦି ; େକଚିତ୍ ାମ୍
ଏଲିଯଂ ୱଦି , ପୂୱର୍ ୍ଵ କାଲିକଃ କି ଦ୍ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍
ଉଦତି ଦ୍ ଇତ୍ୟପି େକଚିଦ୍ ୱଦି |

ⅩⅩତଦା ସଉୱାଚ, ଯୂଯଂ ମାଂ କଂ ୱଦଥ? ତତଃ ପିତରଉ ୱାନ୍
ମ୍ ଈ ରାଭିଷି ଃ ପୁରୁ ଷଃ|
ⅩⅪ ତଦା ସ ତାନ୍ ଦୃଢମାଦିେଦଶ, କଥାେମତାଂ କୈ ଚିଦପି ମା

କଥଯତ|
ⅩⅫ ସ ପୁନରୁ ୱାଚ, ମନୁଷ୍ୟପୁେତ୍ର ଣ ୱହୁ ଯାତନା େଭା ୱ୍ୟାଃ

ପ୍ର ାଚୀନେଲାେକୖଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜେକୖରଧ୍ୟାପେକୖ େସାୱଜ୍ଞାଯ
ହ ୱ୍ୟଃ କି ୁ ତୃ ତୀଯଦିୱେସ ଶ୍ମ ଶାନାତ୍ େତେନା ାତୱ୍ୟମ୍|

ⅩⅩⅢ ଅପରଂ ସ ସୱର୍ ୍ଵ ାନୁୱାଚ, କି ଦ୍ ଯଦି ମମ ପ ାଦ୍ ଗ ୁଂ
ୱା ତି ତହ ସ ଂ ଦାମ୍ୟତୁ , ଦିେନ ଦିେନ କଶଂ ଗୃହୀ ା ଚ ମମ
ପ ାଦାଗ ତୁ |
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ⅩⅩⅣ ଯେତା ଯଃ କି ତ୍ ପ୍ର ାଣାନ୍ ରିରକି୍ଷଷତି ସ ତାନ୍
ହାରଯିଷ୍ୟତି, ଯଃ କି ନ୍ ମଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ାଣାନ୍ ହାରଯିଷ୍ୟତି ସ ତାନ୍
ରକି୍ଷଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅤକି ଦ୍ ଯଦି ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଜଗତ୍ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି କି ୁ ପ୍ର ାଣାନ୍ ହାରଯତି
ଯଂ ୱିନଶ୍ୟତି ଚ ତହ ତସ୍ୟ େକା ଲାଭଃ?
ⅩⅩⅥ ପୁନ ୟର୍ ଃ କି ନ୍ ମାଂ ମମ ୱାକ୍ୟଂ ୱା ଲ ା ଦଂ ଜାନାତି

ମନୁଷ୍ୟପୁେତ୍ର ା ଯଦା ସ୍ୟ ପିତୁ ପୱିତ୍ର ାଣାଂ ଦୂତାନା େତେଜାଭିଃ
ପରିେୱି ତ ଆଗମିଷ୍ୟତି ତଦା େସାପି ତଂ ଲ ା ଦଂ ଜ୍ଞାସ୍ୟତି|

ⅩⅩⅦ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, ଈ ରୀଯରାଜ ଂ ନ
ଦୃ ୱା ମୃତୁ ୍ୟଂ ନା ାଦିଷ୍ୟେ , ଏତାଦୃଶାଃ କିଯେ ା େଲାକା ଅତ୍ର
େନଽପି ଦ ାଯମାନାଃ ସି |
ⅩⅩⅧ ଏତଦାଖ୍ୟାନକଥନାତ୍ ପରଂ ପ୍ର ାେଯଣା ସୁ ଦିେନଷୁ

ଗେତଷୁ ସ ପିତରଂ େଯାହନଂ ଯାକୂବ ଗୃହୀ ା ପ୍ର ାଥର୍ ଯିତୁ ଂ
ପୱର୍ ୍ଵ ତେମକଂ ସମାରୁ େରାହ|

ⅩⅩⅨ ଅଥ ତସ୍ୟ ପ୍ର ାଥର୍ ନକାେଲ ତସ୍ୟ ମୁଖାକୃତିରନ୍ୟରୂ ପା ଜାତା,
ତଦୀଯଂ ୱ ମୁ ଲଶୁକ୍ଲ ଂ ଜାତଂ|

ⅩⅩⅩଅପର ମୂସା ଏଲିଯେ ାେଭୗ େତଜି େନୗ ଦୃେ ୗ
ⅩⅩⅪ େତୗ େତନ ଯିରୂ ଶାଲ ୁ େର େଯା ମୃତୁ ୍ୟଃ ସାଧିଷ୍ୟେତ

ତଦୀଯାଂ କଥାଂ େତନ ସା ର୍ ଂ କଥଯିତୁ ମ୍ ଆେରଭାେତ|
ⅩⅩⅫତଦା ପିତରାଦଯଃ ସ୍ୟସି େନା ନିଦ୍ର ଯାକୃ ାଆସନ୍ କି ୁ

ଜାଗରି ା ତସ୍ୟ େତଜେ ନ ସା ର୍ ମ୍ ଉ ି େ ୗ ଜେନୗ ଚ ଦଦୃଶୁଃ|
ⅩⅩⅩⅢ ଅଥ ତେଯାରୁ ଭେଯା ଗର୍ ମନକାେଲ ପିତେରା ଯୀଶୁଂ

ବଭାେଷ, େହ ଗୁେରାଽ ାକଂ ାେନଽି ନ୍ ି ତିଃ ଶୁଭା, ତତ ଏକା
ଦଥର୍ ା, ଏକା ମୂସାଥର୍ ା, ଏକା ଏଲିଯାଥର୍ ା, ଇତି ତିସ୍ର ଃ କୁେଟ୍ୟା ାଭି
ନ ର୍ ୀଯ ାଂ, ଇମାଂ କଥାଂ ସ ନ ୱିୱିଚ୍ୟ କଥଯାମାସ|

ⅩⅩⅩⅣ ଅପର ତ ାକ୍ୟୱଦନକାେଲ ପେଯାଦ ଏକ ଆଗତ୍ୟ
େତଷାମୁପରି ଛାଯାଂ ଚକାର, ତତ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ତେଯାଃ ପ୍ର େୱଶାତ୍ େତ
ଶଶି େର|
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ⅩⅩⅩⅤତଦା ତ ାତ୍ ପେଯାଦାଦ୍ ଇଯମାକାଶୀଯା ୱାଣୀ ନିଜର୍ ଗାମ,
ମମାଯଂ ପି୍ର ଯଃ ପୁତ୍ର ଏତସ୍ୟ କଥାଯାଂ ମେନା ନିଧ |

ⅩⅩⅩⅥ ଇତି ଶେ ଜାେତ େତ ଯୀଶୁେମକାକିନଂ ଦଦୃଶୁଃ କି ୁ
େତ ତଦାନୀଂ ତସ୍ୟ ଦଶର୍ ନସ୍ୟ ୱାଚେମକାମପି େନା ୍ଵା ମନଃସୁ
ାପଯାମାସୁଃ|
ⅩⅩⅩⅦପେରଽହନି େତଷୁ ତ ାେ ୖ ଲାଦ୍ ଅୱରୂ େଢଷୁ ତଂ ସାକ୍ଷାତ୍

କ ର୍ୁ ଂ ବହେୱା େଲାକା ଆଜଗ୍ମୁ ଃ|
ⅩⅩⅩⅧ େତଷାଂ ମଧ୍ୟାଦ୍ ଏେକା ଜନ ଉେ ୖ ରୁ ୱାଚ, େହ ଗୁେରା

ଅହଂ ୱିନଯଂ କେରାମି ମମ ପୁତ୍ର ଂ ପ୍ର ତି କୃପାଦୃି ଂ କେରାତୁ , ମମ ସ
ଏେୱୖକଃ ପୁତ୍ର ଃ|

ⅩⅩⅩⅨଭୂ େତନ ଧୃତଃସନ୍ସଂପ୍ର ସଭଂଚୀ ଂକେରାତିତନ୍ମୁ ଖାତ୍
େଫଣା ନିଗର୍ ି ଚ,ଭୂ ତଇ ଂ ୱିଦାୟର୍ ୍ୟ କି୍ଲ ୍ଵା ପ୍ର ାଯଶ ଂ ନତ୍ୟଜତି|

ⅩⅬତ ାତ୍ ତଂ ଭୂ ତଂ ତ୍ୟାଜଯିତୁ ଂ ତୱ ଶିଷ୍ୟସମୀେପ ନ୍ୟେୱଦଯଂ
କି ୁ େତ ନ େଶକୁଃ|

ⅩⅬⅠ ତଦା ଯୀଶୁରୱାଦୀତ୍, େର ଆୱି ାସି ନ୍ ୱିପଥଗାମିନ୍ ୱଂଶ
କତିକାଲାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସହ ାସ୍ୟାମ୍ୟହଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆଚରଣାନି ଚ
ସହିେଷ୍ୟ? ତୱ ପୁତ୍ର ମିହାନଯ|

ⅩⅬⅡ ତତ ି ାଗତମାେତ୍ର ଭୂ ତ ଂ ଭୂ େମୗ ପାତଯି ା ୱିଦଦାର;
ତଦା ଯୀଶୁ ମେମଧ୍ୟଂ ଭୂ ତଂ ତଜର୍ ଯି ା ବାଲକଂ ଂ କୃ ା ତସ୍ୟ
ପିତରି ସମପର୍ ଯାମାସ|

ⅩⅬⅢ ଈ ରସ୍ୟ ମହାଶି ମ୍ ଇମାଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ଚମ କଃ;
ଇ ଂ ଯୀେଶାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଭିଃ କି୍ର ଯାଭିଃ ସେୱୖର୍ ୍ଵ େଲର୍ ାେକୖରା େୟର୍ ୍ୟ
ମନ୍ୟମାେନ ସତି ସ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ବଭାେଷ,

ⅩⅬⅣ କେଥଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କେଣର୍ ଷୁ ପ୍ର ୱିଶତୁ , ମନୁଷ୍ୟପୁେତ୍ର ା
ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅬⅤ କି ୁ େତ ତାଂ କଥାଂ ନ ବୁବୁଧିେର, ାଭାୱାତ୍ ତସ୍ୟା
ଅଭିପ୍ର ାଯେ ଷାଂ େବାଧଗେମ୍ୟା ନ ବଭୂ ୱ; ତସ୍ୟା ଆଶଯଃ କ
ଇତ୍ୟପି େତ ଭଯାତ୍ ପ୍ର ୁଂ ନ େଶକୁଃ|
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ⅩⅬⅥ ତଦନ ରଂ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ କଃ େଶ୍ର ଃ କଥାେମତାଂ
ଗୃହୀ ା େତ ମିେଥା ୱିୱାଦଂ ଚକଃ|

ⅩⅬⅦ ତେତା ଯୀଶୁେ ଷାଂ ମେନାଭିପ୍ର ାଯଂ ୱିଦି ା ବାଲକେମକଂ
ଗୃହୀ ା ସ୍ୟ ନିକେଟ ାପଯି ା ତାନ୍ ଜଗାଦ,

ⅩⅬⅧ େଯା ଜେନା ମମ ନାମ୍ନ ାସ୍ୟ ବାଲାସ୍ୟାତିଥ୍ୟଂ ୱିଦଧାତି
ସ ମମାତିଥ୍ୟଂ ୱିଦଧାତି, ଯ ମମାତିଥ୍ୟଂ ୱିଦଧାତି ସ ମମ
େପ୍ର ରକସ୍ୟାତିଥ୍ୟଂ ୱିଦଧାତି, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟଯଃ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାତ୍ କୁ୍ଷଦ୍ର ଂ
ଜାନୀେତ ସ ଏୱ େଶ୍ର େ ା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅬⅨ ଅପର େଯାହନ୍ ୱ୍ୟାଜହାର େହ ପ୍ର େଭ◌ा ତୱ ନାମ୍ନ ା
ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯ ଂ ମାନୁଷମ୍ ଏକଂ ଦୃ ୱେ ା ୱଯଂ, କି ାକମ୍
ଅପ ାଦ୍ ଗାମି ାତ୍ ତଂ ନ୍ୟେଷଧାମ୍| ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁରୁ ୱାଚ,

Ⅼ ତଂ ମା ନିେଷଧତ, ଯେତା େଯା ଜେନା ାକଂ ନ ୱିପକ୍ଷଃ ସ
ଏୱା ାକଂ ସପେକ୍ଷା ଭୱତି|

ⅬⅠ ଅନ ରଂ ତସ୍ୟାେରାହଣସମଯ ଉପି େତ ସ ି ରେଚତା
ଯିରୂ ଶାଲମଂ ପ୍ର ତି ଯାତ୍ର ାଂ କ ର୍ୁ ଂ ନିି ତ୍ୟାେଗ୍ର ଦୂତାନ୍ େପ୍ର ଷଯାମାସ|

ⅬⅡ ତ ାତ୍ େତ ଗ ା ତସ୍ୟ ପ୍ର େଯାଜନୀଯଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ସଂଗ୍ର ହୀତୁ ଂ
େଶାମିେରାଣୀଯାନାଂ ଗ୍ର ାମଂ ପ୍ର ୱିୱିଶୁଃ|

ⅬⅢ କି ୁ ସ ଯିରୂ ଶାଲମଂ ନଗରଂ ଯାତି ତେତା େହେତା
େଲର୍ ାକା ସ୍ୟାତିଥ୍ୟଂ ନ ଚକଃ|

ⅬⅣ ଅତଏୱ ଯାକୂେବ୍ୟାହେନୗ ତସ୍ୟ ଶିେଷ୍ୟୗ ତଦ୍ ଦୃ ୍ଵା
ଜଗଦତୁ ଃ, େହ ପ୍ର େଭା ଏଲିେଯା ଯଥା ଚକାର ତଥା ୱଯମପି କିଂ
ଗଗଣାଦ୍ ଆଗ ୁମ୍ ଏତାନ୍ ଭ ୀକ ର୍ୁ ୱି ମାଜ୍ଞାପଯାମଃ? ଭୱାନ୍
କିମି ତି?

ⅬⅤ କି ୁ ସ ମୁଖଂ ପରାୱତର୍ ୍ୟ ତାନ୍ ତଜର୍ ଯି ା ଗଦିତୱାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ମେନାଭାୱଃ କଃ, ଇତି ଯୂଯଂ ନ ଜାନୀଥ|

ⅬⅥ ମନୁଜସୁେତା ମନୁଜାନାଂ ପ୍ର ାଣାନ୍ ନାଶଯିତୁ ଂ ନାଗ ତ୍, କି ୁ
ରକି୍ଷତୁ ମ୍ ଆଗ ତ୍| ପ ାଦ୍ ଇତରଗ୍ର ାମଂ େତ ଯଯୁଃ|

ⅬⅦ ତଦନ ରଂ ପଥି ଗମନକାେଲ ଜନ ଏକ ଂ ବଭାେଷ, େହ
ପ୍ର େଭା ଭୱାନ୍ ଯତ୍ର ଯାତି ଭୱତା ସହାହମପି ତତ୍ର ଯାସ୍ୟାମି|
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ⅬⅧ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ ମୁୱାଚ, େଗାମାଯୂନାଂ ଗ ର୍ ା ଆସେତ,
ୱିହାଯସୀଯୱିହଗା◌ाନାଂ ନୀଡାନି ଚ ସି , କି ୁ ମାନୱତନଯସ୍ୟ
ଶିରଃ ାପଯିତୁ ଂ ାନଂ ନାି |

ⅬⅨ ତତଃ ପରଂ ସ ଇତରଜନଂ ଜଗାଦ, ଂ ମମ ପ ାଦ୍ ଏହି;
ତତଃ ସ ଉୱାଚ, େହ ପ୍ର େଭା ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ପିତରଂ ଶ୍ମ ଶାେନ ାପଯିତୁ ଂ
ମାମାଦିଶତୁ |

ⅬⅩ ତଦା ଯୀଶୁରୁ ୱାଚ, ମୃତା ମୃତାନ୍ ଶ୍ମ ଶାେନ ାପଯ ୁ କି ୁ ଂ
ଗେ ରୀଯରାଜ୍ୟସ୍ୟ କଥାଂ ପ୍ର ଚାରଯ|

ⅬⅪତେତାନ୍ୟଃ କଥଯାମାସ, େହ ପ୍ର େଭା ମଯାପି ଭୱତଃ ପ ାଦ୍
ଗଂସ୍ୟେତ, କି ୁ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ମମ ନିେୱଶନସ୍ୟ ପରିଜନାନାମ୍ ଅନୁମତିଂ
ଗ୍ର ହୀତୁ ମ୍ ଅହମାଦିେଶୖ୍ୟ ଭୱତା|

ⅬⅫ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ ଂ େପ୍ର ା ୱାନ୍, େଯା ଜେନା ଲା େଲ
କରମପର୍ ଯି ା ପ ାତ୍ ପଶ୍ୟତି ସ ଈ ରୀଯରାଜ୍ୟଂ ନାହର୍ ତି|

Ⅹ
Ⅰ ତତଃ ପରଂ ପ୍ର ଭୁ ରପରାନ୍ ସ ତିଶିଷ୍ୟାନ୍ ନିଯୁଜ୍ୟ ଯଂ ଯାନି

ନଗରାଣି ଯାନି ାନାନି ଚ ଗମିଷ୍ୟତି ତାନି ନଗରାଣି ତାନି ାନାନି ଚ
ପ୍ର ତି େ ୗ େ ୗ ଜେନୗ ପ୍ର ହିତୱାନ୍|

Ⅱ େତଭ୍ୟଃ କଥଯାମାସ ଚ ଶସ୍ୟାନି ବହୂ ନୀତି ସତ୍ୟଂ କି ୁ
େଛଦକା ଅେ ; ତ ାେ େତାଃ ଶସ୍ୟେକ୍ଷେତ୍ର େଛଦକାନ୍ ଅପରାନପି
େପ୍ର ଷଯିତୁ ଂ େକ୍ଷତ୍ର ାମିନଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଂ|

Ⅲ ଯୂଯଂ ଯାତ, ପଶ୍ୟତ, ୱୃକାଣାଂ ମେଧ୍ୟ େମଷଶାୱକାନିୱ
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ହିେଣାମି|

Ⅳ ଯୂଯଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ଂ ମହଦ୍ ୱା ୱସନସ ୁ ଟକଂ ପାଦୁକା ମା ଗୃ ୀତ,
ମାଗର୍ ମେଧ୍ୟ କମପି ମା ନମତ ଚ|

Ⅴ ଅପର ଯୂଯଂ ଯଦ୍ ଯତ୍ ନିେୱଶନଂ ପ୍ର ୱିଶଥ ତତ୍ର
ନିେୱଶନସ୍ୟାସ୍ୟ ମ ଲଂ ଭୂ ଯାଦିତି ୱାକ୍ୟଂ ପ୍ର ଥମଂ ୱଦତ|

Ⅵ ତ ାତ୍ ତି ନ୍ ନିେୱଶେନ ଯଦି ମ ଲପାତ୍ର ଂ ାସ୍ୟତି
ତହ ତନ୍ମ ଲଂ ତସ୍ୟ ଭୱିଷ୍ୟତି, େନାେଚତ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି
ପରାୱ ଷ୍ୟେତ|
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Ⅶ ଅପର େତ ଯି ି ଦ୍ ଦାସ୍ୟି ତେଦୱ ଭୁ ୍ଵା ପୀ ା
ତି ି େୱଶେନ ାସ୍ୟଥ; ଯତଃ କ ର୍ କାରୀ ଜେନା ଭୃ ତିମ୍ ଅହର୍ ତି;
ଗୃହାଦ୍ ଗୃହଂ ମା ଯାସ୍ୟଥ|

Ⅷ ଅନ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ କିମପି ନଗରଂ ପ୍ର ୱିେ ଷୁ େଲାକା ଯଦି
ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆତିଥ୍ୟଂ କରିଷ୍ୟି , ତହ ଯତ୍ ଖାଦ୍ୟମ୍ ଉପ ାସ୍ୟି
ତେଦୱ ଖାଦିଷ୍ୟଥ|

Ⅸତ ଗର ାନ୍ େରାଗିଣଃ ାନ୍ କରିଷ୍ୟଥ, ଈ ରୀଯଂ ରାଜ୍ୟଂ
ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅି କମ୍ ଆଗମତ୍ କଥାେମତା ପ୍ର ଚାରଯିଷ୍ୟଥ|

Ⅹ କି ୁ କିମପି ପୁରଂ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ପ୍ର ୱିେ ଷୁ େଲାକା ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍
ଆତିଥ୍ୟଂ ନ କରିଷ୍ୟି , ତହ ତସ୍ୟ ନଗରସ୍ୟ ପ ାନଂ ଗ ା
କଥାେମତାଂ ୱଦିଷ୍ୟଥ,

Ⅺ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନଗରୀଯା ଯା ଧୂେଲ୍ୟାଽ ାସୁ ସମଲଗନ୍ ତା ଅପି
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର ାତିକୂେଲ୍ୟନ ସାକ୍ଷ୍ୟାଥର୍ ଂ ସ ାତଯାମଃ; ତଥାପୀ ରରାଜ୍ୟଂ
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପମ୍ ଆଗତମ୍ ଇତି ନିି ତଂ ଜାନୀତ|

Ⅻ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଯଥାଥର୍ ଂ କଥଯାମି, ୱିଚାରଦିେନ ତସ୍ୟ
ନଗରସ୍ୟ ଦଶାତଃ ସି େଦାେମା ଦଶା ସହ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅢ ହା ହା େକାରାସୀନ୍ ନଗର, ହା ହା େବୖେ ୖ ଦାନଗର
ଯୁୱେଯାମର୍ େଧ୍ୟ ଯାଦୃଶାନି ଆ ୟର୍ ୍ୟାଣି କ ର୍ ାଣ୍ୟକି୍ର ଯ , ତାନି କ ର୍ ାଣି
ଯଦି େସାରସୀେଦାେନା ନର୍ ଗରେଯାରକାରିଷ୍ୟ , ତଦା ଇେତା
ବହୁ ଦିନପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ତି ୱାସି ନଃ ଶଣୱ ାଣି ପରିଧାଯ ଗାେତ୍ର ଷୁ ଭ
ୱିଲିପ୍ୟ ସମୁପୱିଶ୍ୟ ସମେଖ ୍ୟ |

ⅩⅣ ଅେତା ୱିଚାରଦିୱେସ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦଶାତଃ
େସାରସୀେଦାି ୱାସି ନାଂ ଦଶା ସହ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅤେହକଫନର୍ ାହୂ ମ୍, ଂ ଗର୍ ଂ ଯାୱଦ୍ ଉ ତା କି ୁ ନରକଂ ଯାୱତ୍
ନ୍ୟଗ୍ଭ ୱିଷ୍ୟସି |

ⅩⅥ େଯା ଜେନା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱାକ୍ୟଂ ଗୃ ାତି ସ ମେମୖୱ ୱାକ୍ୟଂ
ଗୃ ାତି; କି େଯା ଜେନା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅୱଜ୍ଞାଂ କେରାତି ସ
ମେମୖୱାୱଜ୍ଞାଂ କେରାତି; େଯା ଜେନା ମମାୱଜ୍ଞାଂ କେରାତି ଚ ସ
ମେ ରକେସୖ୍ୟୱାୱଜ୍ଞାଂ କେରାତି|
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ⅩⅦଅଥ େତ ସ ତିଶିଷ୍ୟା ଆନେ ନ ପ୍ର ତ୍ୟାଗତ୍ୟ କଥଯାମାସୁଃ,
େହ ପ୍ର େଭା ଭୱେତା ନାମ୍ନ ା ଭୂ ତା ଅପ୍ୟ ାକଂ ୱଶୀଭୱି |

ⅩⅧ ତଦାନୀଂ ସ ତାନ୍ ଜଗାଦ, ୱିଦୁ୍ୟତମିୱ ଗର୍ ାତ୍ ପତ ଂ
େଶୖତାନମ୍ ଅଦଶର୍ ମ୍|

ⅩⅨ ପଶ୍ୟତ ସପର୍ ାନ୍ ୱୃି କାନ୍ ରିେପାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ପରାକ୍ର ମାଂ
ପଦତେଲୖ ଦର୍ ଲଯିତୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଶି ଂ ଦଦାମି ତ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
କାପି ହାନି ନର୍ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩଭୂ ତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱଶୀଭୱି ,ଏତି ମି ତ୍ ମା ସମୁ ସତ, େଗର୍
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନାମାନି ଲିଖିତାନି ସ ୀତି ନିମି ଂ ସମୁ ସତ|

ⅩⅪ ତ ଟିକାଯାଂ ଯୀଶୁ ମର୍ ନସି ଜାତା ାଦଃ କଥଯାମାସ
େହ ଗର୍ ପୃଥିେୱ୍ୟାେରକାଧିପେତ ପିତ ୍ଵଂ ଜ୍ଞାନୱତାଂ ୱିଦୁଷା
େଲାକାନାଂ ପୁର ାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ େମତଦ୍ ଅପ୍ର କାଶ୍ୟ ବାଲକାନାଂ ପୁର ାତ୍
ପ୍ର ାକାଶଯ ଏତ ାେ େତା ୍ଵାଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମି, େହ ପିତରି ଂ ଭୱତୁ
ଯଦ୍ ଏତେଦୱ ତୱ େଗାଚର ଉ ମମ୍|

ⅩⅫ ପିତ୍ର ା ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ମଯି ସମପ ତାନି ପିତରଂ ୱିନା େକାପି ପୁତ୍ର ଂ
ନ ଜାନାତି କି ପୁତ୍ର ଂ ୱିନା ଯୈ ଜନାଯ ପୁତ୍ର ଂ ପ୍ର କାଶିତୱାନ୍ ତ
ୱିନା େକାପି ପିତରଂ ନ ଜାନାତି|

ⅩⅩⅢ ତପଃ ପରଂ ସ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ପ୍ର ତି ପରାୱୃତ୍ୟ ଗୁ ଂ ଜଗାଦ,
ଯୂଯେମତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ପଶ୍ୟଥ ତେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଚକୂ୍ଷଂଷି ଧନ୍ୟାନି|

ⅩⅩⅣ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି, ଯୂଯଂଯାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ପଶ୍ୟଥତାନି ବହେୱା
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା ଭୂ ପତଯ ଦ୍ର ୁମି େ ାପି ଦ୍ର ୁଂ ନ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱନ୍,
ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ା ଯାଃ କଥା ଶଯେ ତାଃ େଶ୍ର ାତୁ ମି େ ାପି େଶ୍ର ାତୁ ଂ
ନାଲଭ |

ⅩⅩⅤ ଅନ ରମ୍ ଏେକା ୱ୍ୟୱ ାପକ ଉ ାଯ ତଂ ପରୀକି୍ଷତୁ ଂ
ପପ୍ର , େହ ଉପେଦଶକ ଅନ ାଯୁଷଃ ପ୍ର ା େଯ ମଯା କିଂ
କରଣୀଯଂ?

ⅩⅩⅥ ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ଅତ୍ର ାେଥର୍ ୱ୍ୟୱ ାଯାଂ କିଂ ଲିଖିତମି ?
ଂ କୀଦୃକ୍ ପଠସି ?
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ⅩⅩⅦ ତତଃ େସାୱଦତ୍, ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ା ଃକରେଣୖଃ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ାେଣୖଃ
ସୱର୍ ୍ଵ ଶି ଭିଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଚିେ ୖ ପ୍ର େଭୗ ପରେମ େର େପ୍ର ମ କୁରୁ ,
ସମୀପୱାସି ନି ୱତ୍ େପ୍ର ମ କୁରୁ ଚ|

ⅩⅩⅧ ତଦା ସ କଥଯାମାସ, ଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚଃ, ଇ ମ୍
ଆଚର େତେନୖୱ ଜୀୱିଷ୍ୟସି |

ⅩⅩⅨ କି ୁ ସ ଜନଃ ଂ ନିେ ର୍ ାଷଂ ଜ୍ଞାପଯିତୁ ଂ ଯୀଶୁଂ ପପ୍ର , ମମ
ସମୀପୱାସୀ କଃ? ତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ,

ⅩⅩⅩ ଏେକା ଜେନା ଯିରୂ ଶାଲ ୁ ରାଦ୍ ଯିରୀେହାପୁରଂ ଯାତି,
ଏତହ ଦସୂ୍ୟନାଂ କେରଷୁ ପତିେତ େତ ତସ୍ୟ ୱ ାଦିକଂ ହୃ ତୱ ଃ
ତମାହତ୍ୟ ମୃତପ୍ର ାଯଂ କୃ ା ତ୍ୟ ୍ଵା ଯଯୁଃ|

ⅩⅩⅪ ଅକ ାଦ୍ ଏେକା ଯାଜକେ ନ ମାେଗର୍ ଣ ଗ ନ୍ ତଂ ଦୃ ୍ଵା
ମାଗର୍ ାନ୍ୟପାେ ର୍ ନ ଜଗାମ|

ⅩⅩⅫଇ ମ୍ ଏେକା େଲୱୀଯ ୍ଥାନଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତସ୍ୟାି କଂ ଗ ା
ତଂ ୱିେଲାକ୍ୟାେନ୍ୟନ ପାେ ର୍ ନ ଜଗାମ|

ⅩⅩⅩⅢ କିେ କଃ େଶାମିେରାଣୀେଯା ଗ ନ୍ ତ ୍ଥାନଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତଂ
ଦୃ ୍ଵାଦଯତ|

ⅩⅩⅩⅣ ତସ୍ୟାି କଂ ଗ ା ତସ୍ୟ କ୍ଷେତଷୁ େତୖଲଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ପ୍ର କି୍ଷପ୍ୟ କ୍ଷତାନି ବ ା ନିଜୱାହେନାପରି ତମୁପେୱଶ୍ୟ
ପ୍ର ୱାସୀଯଗୃହମ୍ ଆନୀଯ ତଂ ସି େଷେୱ|

ⅩⅩⅩⅤ ପରି ନ୍ ଦିୱେସ ନିଜଗମନକାେଲ େ ୗ ମୁଦ୍ର ାପାେଦୗ
ତୃ ହ ାମିେନ ଦ ାୱଦତ୍ ଜନେମନଂ େସୱ ତତ୍ର େଯାଽଧିେକା
ୱ୍ୟେଯା ଭୱିଷ୍ୟତି ତମହଂ ପୁନରାଗମନକାେଲ ପରିେଶା ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅩⅥଏଷାଂ ତ୍ର ଯାଣାଂ ମେଧ୍ୟ ତସ୍ୟ ଦସୁ୍ୟହ ପତିତସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ
ସମୀପୱାସୀ କଃ? ଯା କିଂ ବୁଧ୍ୟେତ?

ⅩⅩⅩⅦ ତତଃ ସ ୱ୍ୟୱ ାପକଃ କଥଯାମାସ ଯ ି ନ୍ ଦଯାଂ
ଚକାର| ତଦା ଯୀଶୁଃ କଥଯାମାସ ମପି ଗ ା ତଥାଚର|

ⅩⅩⅩⅧ ତତଃ ପରଂ େତ ଗ ଏକଂ ଗ୍ର ାମଂ ପ୍ର ୱିୱିଶୁଃ; ତଦା
ମଥର୍ ାନାମା ୀ ଗୃେହ ତସ୍ୟାତିଥ୍ୟଂ ଚକାର|

ⅩⅩⅩⅨ ତ ାତ୍ ମରିଯମ୍ ନାମେଧଯା ତସ୍ୟା ଭଗିନୀ ଯୀେଶାଃ
ପଦସମୀପ ଉୱୱିଶ୍ୟ ତେସ୍ୟାପେଦଶକଥାଂ େଶ୍ର ାତୁ ମାେରେଭ|
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ⅩⅬ କି ୁ ମଥର୍ ା ନାନାପରିଚୟର୍ ୍ୟାଯାଂ ୱ୍ୟଗ୍ର ା ବଭୂ ୱ
ତ ାେ େତା ସ୍ୟ ସମୀପମାଗତ୍ୟ ବଭାେଷ; େହ ପ୍ର େଭା ମମ
ଭଗିନୀ େକୱଲଂ ମେମାପରି ସୱର୍ ୍ଵ କ ର୍ ଣାଂ ଭାରମ୍ ଅପ ତୱତୀ
ତତ୍ର ଭୱତା କିି ଦପି ନ ମେନା ନିଧୀଯେତ କିମ୍? ମମ ସାହାଯ୍ୟଂ
କ ର୍ୁ ଂ ଭୱାନ୍ ତାମାଦିଶତୁ |

ⅩⅬⅠ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ େହ ମେଥର୍ େହ ମେଥର୍ , ଂ
ନାନାକାେୟର୍ ୍ୟଷୁ ଚିି ତୱତୀ ୱ୍ୟଗ୍ର ା ଚାସି ,

ⅩⅬⅡ କି ୁ ପ୍ର େଯାଜନୀଯମ୍ ଏକମାତ୍ର ମ୍ ଆେ | ଅପର ଯମୁ ମଂ
ଭାଗଂ େକାପି ହ ର୍ୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି ସଏୱ ମରିଯମା ୱୃତଃ|

Ⅺ
Ⅰ ଅନ ରଂ ସ କି ଂି ତ୍ ାେନ ପ୍ର ାଥର୍ ଯତ ତ ମାେ ୗ ସତ୍ୟାଂ

ତେସୖ୍ୟକଃ ଶିଷ୍ୟ ଂ ଜଗାଦ େହ ପ୍ର େଭା େଯାହନ୍ ଯଥା ଶିଷ୍ୟାନ୍
ପ୍ର ାଥର୍ ଯିତୁ ମ୍ ଉପଦି ୱାନ୍ ତଥା ଭୱାନପ୍ୟ ାନ୍ ଉପଦିଶତୁ |

Ⅱ ତ ାତ୍ ସ କଥଯାମାସ, ପ୍ର ାଥର୍ ନକାେଲ ଯୂଯମ୍ ଇ ଂ କଥଯ ଂ,
େହ ଅ ାକଂ ଗର୍ ପିତ ୱ ନାମ ପୂଜ୍ୟଂ ଭୱତୁ ; ତୱ ରାଜ ଂ
ଭୱତୁ ; େଗର୍ ଯଥା ତଥା ପୃଥିୱ୍ୟାମପି ତେୱ ଯା ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଭୱତୁ |

Ⅲପ୍ର ତ୍ୟହମ୍ ଅ ାକଂ ପ୍ର େଯାଜନୀଯଂ େଭାଜ୍ୟଂ େଦହି|
Ⅳ ଯଥା ୱଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଅପରାଧିନଃ କ୍ଷମାମେହ ତଥା ମପି

ପାପାନ୍ୟ ାକଂ କ୍ଷମ | ଅ ାନ୍ ପରୀକ୍ଷାଂ ମାନଯ କି ୁ ପାପା େନା
ରକ୍ଷ|

Ⅴ ପ ାତ୍ େସାପରମପି କଥିତୱାନ୍ ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କସ୍ୟଚିଦ୍
ବ ୁ ି ତି ନିଶୀେଥ ଚ ତସ୍ୟ ସମୀପଂ ସ ଗ ା ୱଦତି,

Ⅵ େହ ବେ ା ପଥିକ ଏେକା ବ ୁ ମର୍ ମ ନିେୱଶନମ୍ ଆଯାତଃ
କି ୁ ତସ୍ୟାତିଥ୍ୟଂ କ ର୍ୁ ଂ ମମାି େକ କିମପି ନାି , ଅତଏୱ ପୂପତ୍ର ଯଂ
ମହ୍ୟମ୍ ଋଣଂ େଦହି;

Ⅶତଦାସଯଦି ଗୃହମଧ୍ୟାତ୍ ପ୍ର ତିୱଦତିମାଂ ମା କି୍ଲ ଶାନ,ଇଦାନୀଂ
ାରଂ ରୁ ଂ ଶଯେନ ମଯା ସହ ବାଲକା ତି ି ତୁ ଭ୍ୟଂ ଦାତୁ ମ୍

ଉ ାତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାମି,
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Ⅷ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି, ସ ଯଦି ମିତ୍ର ତଯା ତୈ କିମପି
ଦାତୁ ଂ େନା ି ତି ତଥାପି ୱାରଂ ୱାରଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାତ ଉ ାପିତଃ ସନ୍
ଯି ନ୍ ତସ୍ୟ ପ୍ର େଯାଜନଂ ତେଦୱ ଦାସ୍ୟତି|

Ⅸଅତଃକାରଣାତ୍ କଥଯାମି,ଯାଚ ଂ ତେତା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଦାସ୍ୟେତ,
ମୃଗଯ ଂ ତତ ଉେ ଶଂ ପ୍ର ା ୍ୟଥ, ାରମ୍ ଆହତ ତେତା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ
ାରଂ େମାକ୍ଷ୍ୟେତ|
Ⅹ େଯା ଯାଚେତ ସ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି, େଯା ମୃଗଯେତ ସ ଏେୱାେ ଶଂ

ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି, େଯା ାରମ୍ ଆହି ତଦଥର୍ ଂ ାରଂ େମାଚ୍ୟେତ|
Ⅺ ପୁେତ୍ର ଣ ପୂେପ ଯାଚିେତ ତୈ ପାଷାଣଂ ଦଦାତି ୱା ମେ ୍ୟ

ଯାଚିେତ ତୈ ସପର୍ ଂ ଦଦାତି
Ⅻ ୱା ଅେ ଯାଚିେତ ତୈ ୱୃି କଂ ଦଦାତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ କ

ଏତାଦୃଶଃ ପିତାେ ?
ⅩⅢତ ାେଦୱ ଯୂଯମଭଦ୍ର ା ଅପି ଯଦି ବାଲେକଭ୍ୟ ଉ ମାନି

ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ଦାତୁ ଂ ଜାନୀଥ ତହର୍ ୍ୟ ାକଂ ଗର୍ ଃ ପିତା ନିଜଯାଚେକଭ୍ୟଃ
କିଂ ପୱିତ୍ର ମ୍ ଆ ାନଂ ନ ଦାସ୍ୟତି?

ⅩⅣ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁନା କ ା ି ଦ୍ ଏକି ନ୍ ମୂକଭୂ େତ ତ୍ୟାଜିେତ
ସତି ସ ଭୂ ତତ୍ୟେ ା ମାନୁେଷା ୱାକ୍ୟଂ ୱ ୁମ୍ ଆେରେଭ; ତେତା
େଲାକାଃ ସକଲା ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ େମନିେର|

ⅩⅤ କି ୁ େତଷାଂ େକଚିଦୂଚୁ ଜର୍ େନାଯଂ ବାଲସି ବୂବା ଅଥର୍ ାଦ୍
ଭୂ ତରାେଜନ ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯତି|

ⅩⅥ ତଂ ପରୀକି୍ଷତୁ ଂ େକଚିଦ୍ ଆକାଶୀଯମ୍ ଏକଂ ଚି ଂ ଦଶର୍ ଯିତୁ ଂ
ତଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯା କି୍ର େର|

ⅩⅦତଦା ସ େତଷାଂ ମନଃକ ନାଂ ଜ୍ଞା ା କଥଯାମାସ, କସ୍ୟଚିଦ୍
ରାଜ୍ୟସ୍ୟ େଲାକା ଯଦି ପର ରଂ ୱିରୁ ି ତହ ତଦ୍ ରାଜ୍ୟମ୍
ନଶ୍ୟତି; େକଚିଦ୍ ଗୃହ ା ଯଦି ପର ରଂ ୱିରୁ ି ତହ େତପି
ନଶ୍ୟି |

ⅩⅧ ତେଥୖୱ େଶୖତାନପି େଲାକାନ୍ ଯଦି ୱିରୁ ଣି ତଦା ତସ୍ୟ
ରାଜ୍ୟଂ କଥଂ ାସ୍ୟତି? ବାଲସି ବୂବାହଂ ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯାମି ଯୂଯମିତି
ୱଦଥ|
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ⅩⅨ ଯଦ୍ୟହଂ ବାଲସି ବୂବା ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯାମି ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ସ ାନାଃ େକନ ତ୍ୟାଜଯି ? ତ ାତ୍ ତଏୱ କଥାଯା ଏତସ୍ୟା
ୱିଚାରଯିତାେରା ଭୱିଷ୍ୟି |

ⅩⅩ କି ୁ ଯଦ୍ୟହମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପରାକ୍ର େମଣ ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯାମି
ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନିକଟମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟମୱଶ୍ୟମ୍ ଉପତି ତି|

ⅩⅪ ବଲୱାନ୍ ପୁମାନ୍ ସୁସ ମାେନା ଯତିକାଲଂ ନିଜା ାଲିକାଂ
ରକ୍ଷତି ତତିକାଲଂ ତସ୍ୟ ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ ନିରୁ ପଦ୍ର ୱଂ ତି ତି|

ⅩⅫ କି ୁ ତ ାଦ୍ ଅଧିକବଲଃକି ଦାଗତ୍ୟଯଦିତଂଜଯତିତହ
େଯଷୁ ଶ ାେ ଷୁ ତସ୍ୟ ୱି ାସ ଆସୀତ୍ ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ହୃ ା ତସ୍ୟ
ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ଗୃ ାତି|

ⅩⅩⅢ ଅତଃ କାରଣାଦ୍ େଯା ମମ ସପେକ୍ଷା ନ ସ ୱିପକ୍ଷଃ, େଯା
ମଯା ସହ ନ ସଂଗୃ ାତି ସ ୱିକିରତି|

ⅩⅩⅣଅପର ଅେମଧ୍ୟଭୂ େତା ମାନୁଷସ୍ୟା ନ ଗର୍ ତ୍ୟ ଶୁ ାେନ
ଭ୍ର ା ା ୱିଶ୍ର ାମଂ ମୃଗଯେତ କି ୁ ନ ପ୍ର ାପ୍ୟ ୱଦତି ମମ ଯ ାଦ୍ ଗୃହାଦ୍
ଆଗେତାହଂ ପୁନ ଦ୍ ଗୃହଂ ପରାୱୃତ୍ୟ ଯାମି|

ⅩⅩⅤତେତା ଗ ା ତଦ୍ ଗୃହଂ ମାଜ ତଂ େଶାଭିତ ଦୃ ୍ଵା
ⅩⅩⅥ ତତଣମ୍ ଅପଗତ୍ୟ ାଦପି ଦୁ ର୍ ତୀନ୍ ଅପରାନ୍

ସ ଭୂ ତାନ୍ ସହାନଯତି େତ ଚ ତୃ ହଂ ପୱିଶ୍ୟ ନିୱସି | ତ ାତ୍
ତସ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ ପ୍ର ଥମଦଶାତଃ େଶଷଦଶା ଦୁଃଖତରା ଭୱତି|

ⅩⅩⅦ ଅସ୍ୟାଃ କଥାଯାଃ କଥନକାେଲ ଜନତାମଧ୍ୟ ା କାଚି ାରୀ
ତମୁେ ୖ ଃ ରଂ େପ୍ର ାୱାଚ, ଯା େଯାଷିତ୍ ାଂ ଗେବର୍୍ଭ ଽଧାରଯତ୍
ନ୍ୟମପାଯଯ େସୖୱ ଧନ୍ୟା|
ⅩⅩⅧ କି ୁ େସାକଥଯତ୍ େଯ ପରେମ ରସ୍ୟ କଥାଂ ଶ ା

ତଦନୁରୂ ପମ୍ ଆଚରି ତଏୱ ଧନ୍ୟାଃ|
ⅩⅩⅨତତଃ ପରଂ ତସ୍ୟାି େକ ବହୁ େଲାକାନାଂ ସମାଗେମ ଜାେତ

ସ ୱ ୁମାେରେଭ, ଆଧୁନିକା ଦୁ େଲାକାି ଂ ଦ୍ର ୁମି ି କି ୁ
ଯୂନସ୍ଭ ୱିଷ୍ୟ ାଦିନି ଂ ୱିନାନ୍ୟତ୍ କିି ି ଂ ତାନ୍ ନ ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟେତ|
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ⅩⅩⅩ ଯୂନସ୍ ତୁ ଯଥା ନୀନିୱୀଯେଲାକାନାଂ ସମୀେପ
ଚି ରୂ େପାଭୱତ୍ ତଥା ୱିଦ୍ୟମାନେଲାକାନାମ୍ ଏଷାଂ ସମୀେପ
ମନୁଷ୍ୟପୁେତ୍ର ାପି ଚି ରୂ େପା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅪ ୱିଚାରସମେଯ ଇଦାନୀ ନେଲାକାନାଂ ପ୍ର ାତିକୂେଲ୍ୟନ
ଦକି୍ଷଣେଦଶୀଯା ରାଜ୍ଞୀ େପ୍ର ା ାଯ ତାନ୍ େଦାଷିଣଃ କରିଷ୍ୟତି, ଯତଃ
ସା ରାଜ୍ଞୀ ସୁେଲମାନ ଉପେଦଶକଥାଂ େଶ୍ର ାତୁ ଂ ପୃଥିୱ୍ୟାଃ ସୀମାତ
ଆଗ ତ୍ କି ୁ ପଶ୍ୟତ ସୁେଲମାେନାପି ଗୁରୁ ତର ଏେକା ଜେନାଽି ନ୍
ାେନ ୱିଦ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅫ ଅପର ୱିଚାରସମେଯ ନୀନିୱୀଯେଲାକା ଅପି

ୱ ର୍ ମାନକାଲିକାନାଂ େଲାକାନାଂ େୱୖପରୀେତ୍ୟନ େପ୍ର ା ାଯ ତାନ୍
େଦାଷିଣଃ କରିଷ୍ୟି , ଯେତା େହେତାେ ଯୂନେସା ୱାକ୍ୟାତ୍
ଚି ାନି ପରିୱ ର୍ ଯାମାସୁଃ କି ୁ ପଶ୍ୟତ ଯୂନେସାତିଗୁରୁ ତର ଏେକା
ଜେନାଽି ନ୍ ାେନ ୱିଦ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅩⅢ ପ୍ର ଦୀପଂ ପ୍ର ାଲ୍ୟ େଦ୍ର ାଣସ୍ୟାଧଃ କୁତ୍ର ାପି ଗୁ ାେନ
ୱା େକାପି ନ ାପଯତି କି ୁ ଗୃହପ୍ର େୱଶିେଭ୍ୟା ଦୀି ଂ ଦାତଂ
ଦୀପାଧାେରାପେୟର୍ ୍ୟୱ ାପଯତି|

ⅩⅩⅩⅣ େଦହସ୍ୟ ପ୍ର ଦୀପ କୁ୍ଷ ାେଦୱ ଚକୁ୍ଷ ୟର୍ ଦି ପ୍ର ସ ଂ ଭୱତି
ତହ ତୱ ସୱର୍ ୍ଵ ଶରୀରଂ ଦୀି ମଦ୍ ଭୱିଷ୍ୟତି କି ୁ ଚକୁ୍ଷ ୟର୍ ଦି
ମଲୀମସଂ ତି ତି ତହ ସୱର୍ ୍ଵ ଶରୀରଂ ସା କାରଂ ାସ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅤଅ ାତ୍ କାରଣାତ୍ ତୱା ଃ ଂ େଜ୍ୟାତି ୟର୍ ଥା କାରମଯଂ ନ
ଭୱତି ତଦେଥର୍ ସାୱଧାେନା ଭୱ|

ⅩⅩⅩⅥଯତଃଶରୀରସ୍ୟ କୁତ୍ର ାପ୍ୟଂେଶସା କାେରନଜାେତସୱର୍ ୍ଵ ଂ
ଯଦି ଦୀି ମତ୍ ତି ତି ତହ ତୁ ଭ୍ୟଂ ଦୀି ଦାଯିେପ୍ର ା ଲନ୍ ପ୍ର ଦୀପ
ଇୱ ତୱ ସୱୱର୍ ଶରୀରଂ ଦୀି ମଦ୍ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅦଏତ ଥାଯାଃ କଥନକାେଲ ଫିରୁ େଶ୍ୟେକା େଭଜନାଯତଂ
ନିମ ଯାମାସ, ତତଃ ସ ଗ ା େଭା ୁମ୍ ଉପୱିେୱଶ|

ⅩⅩⅩⅧ କି ୁ େଭାଜନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ନାମାଙୀତ୍ ଏତଦ୍ ଦୃ ୍ଵା ସ
ଫିରୁ ଶ୍ୟା ୟର୍ ୍ୟଂ େମେନ|
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ⅩⅩⅩⅨ ତଦା ପ୍ର ଭୁ ଂ େପ୍ର ାୱାଚ ଯୂଯଂ ଫିରୂ ଶିେଲାକାଃ
ପାନପାତ୍ର ାଣାଂ େଭାଜନପାତ୍ର ାଣା ବହିଃ ପରି ୁରୁ ଥ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକମ
େଦରାେ ୖ ୍ୟ ଦର୍ୁ ି ଯାଭି ପରିପୂଣର୍ ଂ ତି ତି|

ⅩⅬେହସେୱର୍ ୍ଵ ନିେବର୍ ାଧା େଯା ବହିଃ ସସଜର୍ ସ ଏୱ କିମ ନର୍ ସସଜର୍ ?
ⅩⅬⅠ ତତ ଏୱ ଯୁଷ୍ମ ାଭିର ଃକରଣଂ (ଈ ରାଯ) ନିେୱଦ୍ୟତାଂ

ତି ନ୍ କୃେତ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଶୁଚିତାଂ ଯାସ୍ୟି |
ⅩⅬⅡ କି ୁ ହ ଫିରୂ ଶିଗଣା ଯୂଯଂ ନ୍ୟାଯମ୍ ଈ େର େପ୍ର ମ

ଚ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ େପାଦିନାଯା ଅରୁ ଦାଦୀନାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଶାକାନା
ଦଶମାଂଶାନ୍ ଦ କି ୁ ପ୍ର ଥମଂ ପାଲଯି ା େଶଷସ୍ୟାଲ ନଂ
ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଉଚିତମାସୀତ୍|

ⅩⅬⅢ ହା ହା ଫିରୂ ଶିେନା ଯୂଯଂ ଭଜନେଗେହ େପ୍ର ା ାସେନ
ଆପେଣଷୁ ଚ ନମ ାେରଷୁ ପ୍ର ୀଯେ |

ⅩⅬⅣ ୱତ କପଟିେନାଽଧ୍ୟାପକାଃ ଫିରୂ ଶିନ
େଲାକାଯତ୍ ଶ୍ମ ଶାନମ୍ ଅନୁପଲଭ୍ୟ ତଦୁପରି ଗ ି ଯୂଯମ୍
ତାଦୃଗପ୍ର କାଶିତଶ୍ମ ଶାନୱାଦ୍ ଭୱଥ|

ⅩⅬⅤ ତଦାନୀଂ ୱ୍ୟୱ ାପକାନାମ୍ ଏକା ଯୀଶୁମୱଦତ୍, େହ
ଉପେଦଶକ ୱାେକ୍ୟେନଦୃେଶନା ା ପି େଦାଷମ୍ ଆେରାପଯସି |

ⅩⅬⅥ ତତଃ ସ ଉୱାଚ, ହା ହା ୱ୍ୟୱ ାପକା ଯୂଯମ୍ ମାନୁଷାଣାମ୍
ଉପରି ଦୁଃସହ୍ୟାନ୍ ଭାରାନ୍ ନ୍ୟସ୍ୟଥ କି ୁ ଯମ୍ ଏକା ୁ ◌ଲु୍ୟାପି
ତାନ୍ ଭାରାନ୍ ନ ୃଶଥ|

ⅩⅬⅦ ହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା ଯାନ୍
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନାଽୱଧିଷୁେ ଷାଂ ଶ୍ମ ଶାନାନି ଯୂଯଂ ନି ର୍ ାଥ|

ⅩⅬⅧ େତେନୖୱ ଯୂଯଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଣାଂ କ ର୍ ାଣି ସଂମନ୍ୟେ
ତେଦୱ ସପ୍ର ମାଣଂ କୁରୁ ଥ ଚ, ଯତେ ତାନୱଧିଷୁଃ ଯୂଯଂ େତଷାଂ
ଶ୍ମ ଶାନାନି ନି ର୍ ାଥ|

ⅩⅬⅨ ଅତଏୱ ଈ ରସ୍ୟ ଶାେ େପ୍ର ା ମି େତଷାମି େକ
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଃ େପ୍ର ରିତାଂ େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟାମି ତତେ େତଷାଂ
କାଂ ନ ହନିଷ୍ୟି କାଂ ନ ତାଡଶି୍ଷ ୍ୟି |

Ⅼ ଏତ ାତ୍ କାରଣାତ୍ ହାବିଲଃ େଶାଣିତପାତମାରଭ୍ୟ
ମ ି ରଯଜ୍ଞେୱେଦ୍ୟା ମର୍ େଧ୍ୟ ହତସ୍ୟ ସି ଖରିଯସ୍ୟ ର ପାତପୟର୍ ୍ୟ ଂ
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ⅬⅠ ଜଗତଃ ସୃି ମାରଭ୍ୟ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ
ଯତିର ପାତା ଜାତା ତୀନାମ୍ ଅପରାଧଦ ା ଏଷାଂ
ୱ ର୍ ମାନେଲାକାନାଂ ଭୱିଷ୍ୟି , ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ନିି ତଂ ୱଦାମି ସେୱର୍ ୍ଵ
ଦ ା ୱଂଶସ୍ୟାସ୍ୟ ଭୱିଷ୍ୟି |

ⅬⅡ ହା ହା ୱ୍ୟୱ ପକା ଯୂଯଂ ଜ୍ଞାନସ୍ୟ କୁି କାଂ ହୃ ା ଯଂ ନ
ପ୍ର ୱି ା େଯ ପ୍ର େୱ ୁ ପ୍ର ଯାସି ନ ାନପି ପ୍ର େୱ ୁଂ ୱାରିତୱ ଃ|

ⅬⅢଇ ଂ କଥାକଥନାଦ୍ ଅଧ୍ୟାପକାଃ ଫିରୂ ଶିନ ସତକର୍ ାଃ
ⅬⅣ ସ ମପୱଦିତୁ ଂ ତସ୍ୟ କଥାଯା େଦାଷଂ ଧ ର୍ ମି େ ା

ନାନାଖ୍ୟାନକଥନାଯ ତଂ ପ୍ର ୱ ର୍ ଯିତୁ ଂ େକାପଯିତୁ ପ୍ର ାେରଭିେର|

Ⅻ
Ⅰ ତଦାନୀଂ େଲାକାଃ ସହସ୍ର ଂ ସହସ୍ର ମ୍ ଆଗତ୍ୟ ସମୁପି ତା ତ

ଏେକୖେକା ଽେନ୍ୟଷାମୁପରି ପତିତୁ ମ୍ ଉପଚକ୍ର େମ; ତଦା ଯୀଶୁଃ
ଶିଷ୍ୟାନ୍ ବଭାେଷ, ଯୂଯଂ ଫିରୂ ଶିନାଂ କିଣ୍ଵ ରୂ ପକାପେଟ୍ୟ ୱିେଶେଷଣ
ସାୱଧାନାି ତ|

Ⅱଯେତା ଯ ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟେତ ତଦା ଂ ୱ ୁ କିମପି ନାି ; ତଥା
ଯ ଜ୍ଞାସ୍ୟେତ ତଦ୍ ଗୁ ଂ ୱ ୁ କିମପି ନାି |

Ⅲ ଅ କାେର ତି ନେତା ଯାଃ କଥା ଅକଥଯତ ତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ କଥା
ଦୀେ ୗ େଶ୍ର ାଷ୍ୟେ ନିଜର୍ େନ କେଣର୍ ଚ ଯଦକଥଯତ ଗୃହପୃ ାତ୍ ତତ୍
ପ୍ର ଚାରଯିଷ୍ୟେତ|

Ⅳ େହ ବ େୱା ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି, େଯ ଶରୀରସ୍ୟ ନାଶଂ ୱିନା
କିମପ୍ୟପରଂ କ ର୍ୁ ଂ ନ ଶକୱି େତେଭ୍ୟା ମା େଭୖ |

Ⅴ ତହ କ ାଦ୍ େଭତୱ୍ୟମ୍ ଇତ୍ୟହଂ ୱଦାମି, ଯଃ ଶରୀରଂ
ନାଶଯି ା ନରକଂ ନିେକ୍ଷ ୁଂ ଶେକ୍ନ ାତି ତ ାେଦୱ ଭଯଂ କୁରୁ ତ,
ପୁନରପି ୱଦାମି ତ ାେଦୱ ଭଯଂ କୁରୁ ତ|

Ⅵପ ଚଟକପକି୍ଷଣଃ କିଂ ାଭ୍ୟାଂ ତାମ୍ର ଖ ାଭ୍ୟାଂ ନ ୱିକ୍ର ୀଯେ ?
ତଥାପୀ ରେ ଷାମ୍ ଏକମପି ନ ୱି ରତି|

Ⅶ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଶିରଃେକଶା ଅପି ଗଣିତାଃ ସି ତ ାତ୍ ମା ୱିଭୀତ
ବହୁ ଚଟକପକି୍ଷେଭ୍ୟାପି ଯୂଯଂ ବହୁ ମୂଲ୍ୟାଃ|
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Ⅷ ଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ କଥଯାମି ଯଃ କି ନ୍ ମାନୁଷାଣାଂ
ସାକ୍ଷାନ୍ ମାଂ ୀକେରାତି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଈ ରଦୂତାନାଂ ସାକ୍ଷାତ୍
ତଂ ୀକରିଷ୍ୟତି|

Ⅸ କି ୁ ଯଃ କି ନ୍ମ ାନୁଷାଣାଂ ସାକ୍ଷାନ୍ମ ାମ୍ ଅ ୀକେରାତି ତମ୍
ଈ ରସ୍ୟ ଦୂତାନାଂ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଅହମ୍ ଅ ୀକରିଷ୍ୟାମି|

Ⅹ ଅନ୍ୟ ଯଃ କି ନ୍ ମନୁଜସୁତସ୍ୟ ନି ାଭାେୱନ କାି ତ୍ କଥାଂ
କଥଯତି ତସ୍ୟ ତ ାପସ୍ୟ େମାଚନଂ ଭୱିଷ୍ୟତି କି ୁ ଯଦି କି ତ୍
ପୱିତ୍ର ମ୍ ଆ ାନଂ ନି ତି ତହ ତସ୍ୟ ତ ାପସ୍ୟ େମାଚନଂ ନ
ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅺ ଯଦା େଲାକା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଭଜନେଗହଂ ୱିଚାରକତର୍ୃ ରାଜ୍ୟକତର୍ୃ ଣାଂ
ସ ୁଖ େନଷ୍ୟି ତଦା େକନ ପ୍ର କାେରଣ କିମୁ ରଂ ୱଦିଷ୍ୟଥ କିଂ
କଥଯିଷ୍ୟଥ େଚତ୍ୟତ୍ର ମା ଚି ଯତ;

Ⅻ ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭିୟର୍ ଦ୍ ଯଦ୍ ୱ ୱ୍ୟଂ ତତ୍ ତି ନ୍ ସମଯଏୱ
ପୱିତ୍ର ଆ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଶିକ୍ଷଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅢତତଃ ପରଂ ଜନତାମଧ୍ୟ ଃ କି ନ ଂ ଜଗାଦ େହ ଗୁେରା
ମଯା ସହ େପୖତୃ କଂ ଧନଂ ୱିଭ ୁଂ ମମ ଭ୍ର ାତରମାଜ୍ଞାପଯତୁ ଭୱାନ୍|

ⅩⅣ କି ୁ ସ ତମୱଦତ୍ େହ ମନୁଷ୍ୟ ଯୁୱେଯା ୱ ଚାରଂ ୱିଭାଗ
କ ର୍ୁ ଂ ମାଂ େକା ନିଯୁ ୱାନ୍?

ⅩⅤ ଅନ ରଂ ସ େଲାକାନୱଦତ୍ େଲାେଭ ସାୱଧାନାଃ ସତକର୍ ା
ତି ତ, ଯେତା ବହୁ ସ ି ପ୍ର ା ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟାଯୁ ନର୍ ଭୱତି|

ⅩⅥ ପ ାଦ୍ ଦୃ ା କଥାମୁ ାପ୍ୟ କଥଯାମାସ, ଏକସ୍ୟ ଧନିେନା
ଭୂ େମୗ ବହୂ ନି ଶସ୍ୟାନି ଜାତାନି|

ⅩⅦ ତତଃ ସ ମନସା ଚି ଯି ା କଥଯା ଭୂ ୱ ମେମୖତାନି
ସମୁ ାନି ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ାପଯିତୁ ଂ ାନଂ ନାି କିଂ କରିଷ୍ୟାମି?

ⅩⅧ ତେତାୱଦଦ୍ ଇ ଂ କରିଷ୍ୟାମି, ମମ ସୱର୍ ୍ଵ ଭା ାଗାରାଣି
ଭ ୍ଵା ବୃହ ା ାଗାରାଣି ନି ର୍ ାଯ ତନ୍ମ େଧ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ଫଲାନି ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ଚ
ାପଯିଷ୍ୟାମି|
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ⅩⅨ ଅପରଂ ନିଜମେନା ୱଦିଷ୍ୟାମି, େହ ମେନା ବହୁ ୱ ରାଥର୍ ଂ
ନାନାଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ସି ତାନି ସି ୱିଶ୍ର ାମଂ କୁରୁ ଭୁ ୍ଵା ପୀ ା େକୗତୁ କ
କୁରୁ | କି ୀ ର ମ୍ ଅୱଦତ୍,

ⅩⅩ େର ନିେବର୍ ାଧ ଅଦ୍ୟ ରାେତ୍ର ୗ ତୱ ପ୍ର ାଣା ୍ଵେ ା େନଷ୍ୟେ ତତ
ଏତାନି ଯାନି ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ଯାସାଦିତାନି ତାନି କସ୍ୟ ଭୱିଷ୍ୟି ?

ⅩⅪ ଅତଏୱ ଯଃ କି ଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସମୀେପ ଧନସ ଯମକୃ ା
େକୱଲଂ ନିକେଟ ସ ଯଂ କେରାତି େସାପି ତାଦୃଶଃ|

ⅩⅫ ଅଥ ସ ଶିେଷ୍ୟଭ୍ୟଃ କଥଯାମାସ, ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି, କିଂ
ଖାଦିଷ୍ୟାମଃ? କିଂ ପରିଧାସ୍ୟାମଃ? ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ଜୀୱନସ୍ୟ ଶରୀରସ୍ୟ
ଚାଥର୍ ଂ ଚି ାଂ ମା କା ର୍ |

ⅩⅩⅢଭକ୍ଷ୍ୟା ୀୱନଂ ଭୂ ଷଣା ରୀର େଶ୍ର ଂ ଭୱତି|
ⅩⅩⅣ କାକପକି୍ଷଣାଂ କାୟର୍ ୍ୟଂ ୱିଚାରଯତ, େତ ନ ୱପି ଶସ୍ୟାନି

ଚ ନ ଛି ି , େତଷାଂ ଭା ାଗାରାଣି ନ ସି େକାଷା ନ ସି ,
ତଥାପୀ ରେ େଭ୍ୟା ଭକ୍ଷ୍ୟାଣି ଦଦାତି, ଯୂଯଂ ପକି୍ଷଭ୍ୟଃ େଶ୍ର ତରା
ନ କିଂ?

ⅩⅩⅤ ଅପର ଭାୱଯି ା ନିଜାଯୁଷଃ କ୍ଷଣମାତ୍ର ଂ ୱ ର୍ ଯିତୁ ଂ
ଶେକ୍ନ ାତି, ଏତାଦୃେଶା ଲାେକା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ େକାି ?

ⅩⅩⅥ ଅତଏୱ କୁ୍ଷଦ୍ର ଂ କାୟର୍ ୍ୟଂ ସାଧଯିତୁ ମ୍ ଅସମଥର୍ ା ଯୂଯମ୍
ଅନ୍ୟି ନ୍ କାେୟର୍ ୍ୟ କୁେତା ଭାୱଯଥ?

ⅩⅩⅦ ଅନ୍ୟ କାି ଲପୁ ଂ କଥଂ ୱ ର୍ େତ ତଦାପି ୱିଚାରଯତ,
ତତ୍ କ ନ ଶ୍ର ମଂ ନ କେରାତି ତ ୂଂ ନ ଜନଯତି କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ
ଯଥାଥର୍ ଂ କଥଯାମି ସୁେଲମାନ୍ ବୈ ୟର୍ ୍ୟାନି୍ଵ େତାପି ପୁ ସ୍ୟାସ୍ୟ
ସଦୃେଶା ୱିଭୂ ଷିେତା ନାସୀତ୍|

ⅩⅩⅧ ଅଦ୍ୟ େକ୍ଷେତ୍ର ୱ ର୍ ମାନଂ ୂ ୍ୟାଂ େକ୍ଷ ୍ୟମାନଂ ଯତ୍
ତୃ ଣଂ, ତୈ ଯଦୀ ର ଇ ଂ ଭୂ ଷଯତି ତହ େହ ଅ ପ୍ର ତ୍ୟଯିେନା
ଯୁଷ୍ମ ାନ କିଂ ନ ପରିଧାପଯିଷ୍ୟତି?

ⅩⅩⅨ ଅତଏୱ କିଂ ଖାଦିଷ୍ୟାମଃ? କିଂ ପରିଧାସ୍ୟାମଃ? ଏତଦଥର୍ ଂ
ମା େଚ ଂ ମା ସଂଦି ୍ଵ |
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ⅩⅩⅩଜଗେତା େଦୱା ର୍ କା ଏତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି େଚ ନେତ;ଏଷୁୱ ୁଷୁ
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର େଯାଜନମାେ ଇତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପିତା ଜାନାତି|

ⅩⅩⅪ ଅତଏେୱ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟାଥର୍ ଂ ସେଚ ା ଭୱତ ତଥା କୃେତ
ସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟତାନି ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ପ୍ର ଦାଯିଷ୍ୟେ |

ⅩⅩⅫେହ କୁ୍ଷଦ୍ର େମଷୱ୍ର ଜ ଯୂଯଂ ମା େଭୖ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ରାଜ୍ୟଂ ଦାତୁ ଂ
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପିତୁ ଃ ସ ତିରି |

ⅩⅩⅩⅢ ଅତଏୱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯା ଯା ସ ି ରି ତାଂ ତାଂ ୱିକ୍ର ୀଯ
ୱିତରତ, ଯତ୍ ାନଂ େଚୗରା ନାଗ ି , କୀଟା ନ କ୍ଷାଯଯି
ତାଦୃେଶ େଗର୍ ନିଜାଥର୍ ମ୍ ଅଜେର ସ ୁ ଟେକ ଽକ୍ଷଯଂ ଧନଂ ସି ନୁତ
ଚ;

ⅩⅩⅩⅣଯେତାଯତ୍ର ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଧନଂୱ ର୍ େତତେତ୍ର ୱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂମନଃ|
ⅩⅩⅩⅤଅପର ଯୂଯଂ ପ୍ର ଦୀପଂ ାଲଯି ା ବ କଟଯି ତ;
ⅩⅩⅩⅥ ପ୍ର ଭୁ ୱ ୱାହାଦାଗତ୍ୟ ଯେଦୖୱ ାରମାହି ତେଦୖୱ
ାରଂ େମାଚଯିତୁ ଂ ଯଥା ଭୃ ତ୍ୟା ଅେପକ୍ଷ୍ୟ ତି ି ତଥା ଯୂଯମପି

ତି ତ|
ⅩⅩⅩⅦ ଯତଃ ପ୍ର ଭୁ ରାଗତ୍ୟ ଯାନ୍ ଦାସାନ୍ ସେଚତନାନ୍

ତି େତା ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟତି ତଏୱ ଧନ୍ୟାଃ; ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି
ପ୍ର ଭୁ ାନ୍ େଭାଜନାଥର୍ ମ୍ ଉପେୱଶ୍ୟ ଯଂ ବ କଟିଃ ସମୀପେମତ୍ୟ
ପରିେୱଷଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅧଯଦି ି ତୀେଯ ତୃ ତୀେଯ ୱା ପ୍ର ହେର ସମାଗତ୍ୟ ତେଥୖୱ
ପଶ୍ୟତି, ତହ ତଏୱ ଦାସା ଧନ୍ୟାଃ|

ⅩⅩⅩⅨ ଅପର କି ନ୍ କ୍ଷେଣ େଚୗରା ଆଗମିଷ୍ୟି ଇତି ଯଦି
ଗୃହପତି ଜ୍ଞର୍ ାତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି ତଦାୱଶ୍ୟଂ ଜାଗ୍ର ନ୍ ନିଜଗୃେହ ସ ି ଂ
କ ର୍ ଯିତୁ ଂ ୱାରଯତି ଯୂଯେମତଦ୍ ୱି |

ⅩⅬ ଅତଏୱ ଯୂଯମପି ସ ମାନାି ତ ଯେତା ଯି ନ୍ କ୍ଷେଣ ତଂ
ନାେପ୍ର କ୍ଷେ ତି େ ୱ କ୍ଷେଣ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆଗମିଷ୍ୟତି|

ⅩⅬⅠ ତଦା ପିତରଃ ପପ୍ର , େହ ପ୍ର େଭା ଭୱାନ୍ କିମ ାନ୍ ଉି ଶ୍ୟ
କିଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଉି ଶ୍ୟ ଦୃ ା କଥାମିମାଂ ୱଦତି?
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ⅩⅬⅡ ତତଃ ପ୍ର ଭୁ ଃ େପ୍ର ାୱାଚ, ପ୍ର ଭୁ ଃ ସମୁଚିତକାେଲ
ନିଜପରିୱାରାଥର୍ ଂ େଭାଜ୍ୟପରିେୱଷଣାଯ ଯଂ ତ େଦ ନିେଯାକ୍ଷ୍ୟତି
ତାଦୃେଶା ୱି ାେସ୍ୟା େବା ା କ ର୍ ାଧୀଶଃ େକାି ?

ⅩⅬⅢପ୍ର ଭୁ ରାଗତ୍ୟ ଯମ୍ ଏତାଦୃେଶକ ର୍ ଣି ପ୍ର ୱୃ ଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟତି ସଏୱ
ଦାେସା ଧନ୍ୟଃ|

ⅩⅬⅣ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି ସ ତଂ ନିଜସୱର୍ ୍ଵ ସ୍ୟାଧିପତିଂ
କରିଷ୍ୟତି|

ⅩⅬⅤ କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ୱ ଲେ ନାଗମିଷ୍ୟତି, ଇତି ୱିଚି ୍ୟ ସ ଦାେସା
ଯଦି ତଦନ୍ୟଦାସୀଦାସାନ୍ ପ୍ର ହ ର୍ୁ ମ୍ େଭା ୁଂ ପାତୁ ଂ ମଦିତୁ
ପ୍ର ାରଭେତ,

ⅩⅬⅥ ତହ ଯଦା ପ୍ର ଭୁ ଂ ନାେପକି୍ଷଷ୍ୟେତ ଯି ନ୍ କ୍ଷେଣ
େସାଽେଚତନ ାସ୍ୟତି ତି େ ୱ କ୍ଷେଣ ତସ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ରାଗତ୍ୟ
ତଂ ପଦଭ୍ର ଂ କୃ ା ୱି ାସହୀେନୖଃ ସହ ତସ୍ୟ ଅଂଶଂ ନିରୂ ପଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅬⅦ େଯା ଦାସଃ ପ୍ର େଭ◌ाରାଜ୍ଞାଂ ଜ୍ଞା ାପି ସି େତା ନ ତି ତି
ତଦାଜ୍ଞାନୁସାେରଣ ଚ କାୟର୍ ୍ୟଂ ନ କେରାତି େସାେନକାନ୍ ପ୍ର ହାରାନ୍
ପ୍ର ା ୍ୟତି;

ⅩⅬⅧ କି ୁ େଯା ଜେନାଽଜ୍ଞା ା ପ୍ର ହାରାହର୍ ଂ କ ର୍ କେରାତି
େସା ପ୍ର ହାରାନ୍ ପ୍ର ା ୍ୟତି| ଯେତା ଯୈ ବାହୁ େଲ୍ୟନ ଦ ଂ
ତ ାେଦୱ ବାହୁ େଲ୍ୟନ ଗ୍ର ହୀଷ୍ୟେତ, ମାନୁଷା ଯସ୍ୟ ନିକେଟ ବହୁ
ସମପର୍ ଯି ତ ାଦ୍ ବହୁ ଯାଚେ |

ⅩⅬⅨଅହଂ ପୃଥିୱ୍ୟାମ୍ ଅେନୖକ୍ୟରୂ ପଂ ୱି ନିେକ୍ଷ ୁମ୍ ଆଗେତାି ,
ସ େଚଦ୍ ଇଦାନୀେମୱ ପ୍ର ଲତି ତତ୍ର ମମ କା ଚି ା?

Ⅼ କି ୁ େଯନ ମ େନନାହଂ ମେ ା ଭୱିଷ୍ୟାମି ଯାୱ ାଲଂ ତସ୍ୟ
ସି ି ନର୍ ଭୱିଷ୍ୟତି ତାୱଦହଂ କତିକ ଂ ପ୍ର ା ୍ୟାମି|

ⅬⅠ େମଲନଂ କ ର୍ୁ ଂ ଜଗଦ୍ ଆଗେତାି ଯୂଯଂ କିମି ଂ େବାଧେ ?
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି ନ ତଥା, କି ହଂ େମଲନାଭାୱଂ କ ର୍ୁ ଂମ୍ ଆଗେତାି |

ⅬⅡ ଯ ାେଦତ ାଲମାରଭ୍ୟ ଏକତ୍ର ପରିଜନାନାଂ ମେଧ୍ୟ
ପ ଜନାଃ ପୃଥଗ୍ ଭୂ ା ତ୍ର େଯା ଜନା େଯାଜର୍ ନେଯାଃ ପ୍ର ତିକୂଲା
େ ୗ ଜେନୗ ଚ ତ୍ର ଯାଣାଂ ଜନାନାଂ ପ୍ର ତିକୂେଲୗ ଭୱିଷ୍ୟି |
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ⅬⅢ ପିତା ପୁତ୍ର ସ୍ୟ ୱିପକ୍ଷଃ ପୁତ୍ର ପିତୁ ୱ ପେକ୍ଷାଭୱିଷ୍ୟତିମାତା
କନ୍ୟାଯା ୱିପକ୍ଷା କନ୍ୟା ଚ ମାତୁ ୱ ପକ୍ଷା ଭୱିଷ୍ୟତି, ତଥା ଶବର୍ ା
ୱିପକ୍ଷା ବଧୂ ଶ୍ର ୍ଵା ୱିପକ୍ଷା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅬⅣ ସ େଲାେକେଭ୍ୟାପରମପି କଥଯାମାସ, ପି ମଦିଶି
େମେଘା ମଂ ଦୃ ୍ଵା ଯୂଯଂ ହଠାଦ୍ ୱଦଥ ୱୃି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି
ତତ େଥୖୱ ଜାଯେତ|

ⅬⅤ ଅପରଂ ଦକି୍ଷଣେତା ୱାେଯୗ ୱାତି ସତି ୱଦଥ ନିଦାେଘା
ଭୱିଷ୍ୟତି ତତଃ େସାପି ଜାଯେତ|

ⅬⅥ େର େର କପଟିନ ଆକାଶସ୍ୟ ଭୂ ମ୍ୟା ଲକ୍ଷଣଂ େବା ୁ ଂ
ଶକ୍ନୁ ଥ,

ⅬⅦ କି ୁ କାଲସ୍ୟାସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଂ କୁେତା େବା ୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ଥ? ଯୂଯ
ଯଂ କୁେତା ନ ନ୍ୟାଷ୍ୟଂ ୱିଚାରଯଥ?
ⅬⅧଅପର ୱିୱାଦିନା ସା ର୍ ଂ ୱିଚାରଯିତୁ ଃ ସମୀପଂ ଗ ନ୍ ପଥି

ତ ାଦୁ ାରଂ ପ୍ର ା ୁଂ ଯତ େନାେଚତ୍ ସ ାଂ ଧୃ ା ୱିଚାରଯିତୁ ଃ
ସମୀପଂ ନଯତି| ୱିଚାରଯିତା ଯଦି ାଂ ପ୍ର ହ ର୍ୁ ଃ ସମୀପଂ ସମପର୍ ଯତି
ପ୍ର ହ ର୍ ା ାଂ କାରାଯାଂ ବଧ୍ନ ାତି

ⅬⅨ ତହ ାମହଂ ୱଦାମି ଯା ନିଃେଶଷଂ କପଦର୍ େକଷୁ ନ
ପରିେଶାଧିେତଷୁ ଂ ତେତା ମୁି ଂ ପ୍ର ା ୁଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟସି |

ⅩⅢ
Ⅰ ଅପର ପୀଲାେତା େଯଷାଂ ଗାଲୀଲୀଯାନାଂ ର ାନି

ବଲୀନାଂ ରେ ୖ ଃ ସହାମିଶ୍ର ଯତ୍ େତଷାଂ ଗାଲୀଲୀଯାନାଂ ୱୃ ା ଂ
କତିପଯଜନା ଉପ ାପ୍ୟ ଯୀଶେୱ କଥଯାମାସୁଃ|

Ⅱ ତତଃ ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ େତଷାଂ େଲାକାନାମ୍ ଏତାଦୃଶୀ
ଦୁଗର୍ ତି ଘର୍ ଟିତା ତ ାରଣାଦ୍ ଯୂଯଂ କିମେନ୍ୟେଭ୍ୟା
ଗାଲୀଲୀେଯେଭ୍ୟାପ୍ୟଧିକପାପିନ ାନ୍ େବାଧେ ?

Ⅲ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି ତଥା ନ କି ୁ ମନଃସୁ ନ ପରାୱ େତଷୁ
ଯୂଯମପି ତଥା ନଂକ୍ଷ୍ୟଥ|
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Ⅳ ଅପର ଶୀେଲାହନାମ୍ନ ଉ ଗୃହସ୍ୟ
ପତନାଦ୍ େଯଽ ାଦଶଜନା ମୃତାେ ଯିରୂ ଶାଲମି
ନିୱାସି ସୱର୍ ୍ଵ େଲାେକେଭ୍ୟାଽଧିକାପରାଧିନଃ କିଂ ଯୂଯମିତ୍ୟଂ େବାଧେ ?

Ⅴ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି ତଥା ନ କି ୁ ମନଃସୁ ନ ପରିୱ େତଷୁ
ଯୂଯମପି ତଥା ନଂକ୍ଷ୍ୟଥ|

Ⅵ ଅନ ରଂ ସ ଇମାଂ ଦୃ ା କଥାମକଥଯଦ୍ ଏେକା ଜେନା
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକମୁଡୁ ରୱୃକ୍ଷଂ େରାପିତୱାନ୍| ପ ାତ୍ ସ
ଆଗତ୍ୟ ତି ନ୍ ଫଲାନି ଗେୱଷଯାମାସ,

Ⅶ କି ୁ ଫଲାପ୍ର ାେ ଃ କାରଣାଦ୍ ଉଦ୍ୟାନକାରଂ ଭୃ ତ୍ୟଂ
ଜଗାଦ, ପଶ୍ୟ ୱ ରତ୍ର ଯଂ ଯାୱଦାଗତ୍ୟ ଏତି ୁଡୁ ରତେରୗ
କ୍ଷଲାନ୍ୟନି୍ଵ ାମି, କି ୁ େନୖକମପି ପ୍ର େପ୍ନ ାମି ତରୁ ରଯଂ କୁେତା ୱୃଥା
ାନଂ ୱ୍ୟାପ୍ୟ ତି ତି? ଏନଂ ଛି ି |
Ⅷ ତେତା ଭୃ ତ୍ୟଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, େହ ପ୍ର େଭା ପୁନୱର୍ ଷର୍ େମକଂ
ାତୁ ମ୍ ଆଦିଶ; ଏତସ୍ୟ ମୂଲସ୍ୟ ଚତୁ ଦ କୁ୍ଷ ଖନି ାହମ୍ ଆଲୱାଲଂ
ାପଯାମି|
Ⅸ ତତଃ ଫଲିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି ଯଦି ନ ଫଲତି ତହ ପ ାତ୍

େଛ ୍ୟସି |
Ⅹଅଥ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ଭଜନେଗେହ ଯୀଶୁରୁ ପଦିଶତି
Ⅺତି ତ୍ ସମେଯଭୂ ତଗ୍ର ାତ୍ କୁ ୀଭୂ ଯା ାଦଶୱଷର୍ ାଣି ଯାୱତ୍

େକନାପୁ୍ୟପାେଯନ ଋଜୁ ଭର୍ ୱିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି ଯା ଦୁ ର୍ ଲା ୀ,
Ⅻତାଂ ତେତ୍ର ାପି ତାଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ଯୀଶୁ ାମାହୂ ଯ କଥିତୱାନ୍ େହ

ନାରି ତୱ େଦୗ ର୍ ଲ୍ୟାତ୍ ଂ ମୁ ା ଭୱ|
ⅩⅢ ତତଃ ପରଂ ତସ୍ୟା ଗାେତ୍ର ହ ାପର୍ ଣମାତ୍ର ାତ୍ ସା

ଋଜୁଭର୍ୂ େ ରସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାଦଂ କ ର୍ୁ ମାେରେଭ|
ⅩⅣ କି ୁ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ଯୀଶୁନା ତସ୍ୟାଃ ା ୍ୟକରଣାଦ୍

ଭଜନେଗହସ୍ୟାଧିପତିଃ ପ୍ର କୁପ୍ୟ େଲାକାନ୍ ଉୱାଚ, ଷଟ୍ସୁ ଦିେନଷୁ
େଲାେକୖଃ କ ର୍ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ ତ ାେ େତାଃ ା ୍ୟାଥର୍ ଂ େତଷୁ ଦିେନଷୁ
ଆଗ ତ, ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ମାଗ ତ|
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ⅩⅤ ତଦା ପଭୁ ଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ େର କପଟିେନା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍
ଏେକୖେକା ଜେନା ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ୀଯଂ ୀଯଂ ୱୃଷଭଂ ଗଦର୍ ଭଂ
ୱା ବ ନାେନ୍ମ ାଚଯି ା ଜଲଂ ପାଯଯିତୁ ଂ କିଂ ନ ନଯତି?

ⅩⅥ ତହର୍ ୍ୟା ାଦଶୱ ରାନ୍ ଯାୱତ୍ େଶୖତାନା ବ ା ଇବ୍ର ାହୀମଃ
ସ ତିରିଯଂ ନାରୀ କିଂ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ନ େମାଚଯିତୱ୍ୟା?

ⅩⅦଏଷୁ ୱାେକ୍ୟଷୁ କଥିେତଷୁ ତସ୍ୟ ୱିପକ୍ଷାଃ ସଲ ା ଜାତାଃ କି ୁ
େତନ କୃତସୱର୍ ୍ଵ ମହାକ ର୍ କାରଣାତ୍ େଲାକନିୱହଃ ସାନେ ାଽଭୱତ୍|

ⅩⅧ ଅନ ରଂ େସାୱଦଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଂ କସ୍ୟ ସଦୃଶଂ?
େକନ ତଦୁପମାସ୍ୟାମି?

ⅩⅨ ଯତ୍ ସଷର୍ ପବୀଜଂ ଗୃହୀ ା କି ନ ଉଦ୍ୟାନ ଉ ୱାନ୍
ତଦ୍ ବୀଜମ ୁ ରିତଂ ସତ୍ ମହାୱୃେକ୍ଷାଽଜାଯତ, ତତ ସ୍ୟ ଶାଖାସୁ
ୱିହାଯସୀଯୱିହଗା ଆଗତ୍ୟ ନୂ୍ୟଷୁଃ, ତଦ୍ର ାଜ୍ୟଂ ତାଦୃେଶନ
ସଷର୍ ପବୀେଜନ ତୁ ଲ୍ୟଂ|

ⅩⅩ ପୁନଃ କଥଯାମାସ, ଈ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଂ କସ୍ୟ
ସଦୃଶଂ ୱଦିଷ୍ୟାମି? ଯତ୍ କିଣ୍ଵ ଂ କାଚିତ୍ ୀ ଗୃହୀ ା
େଦ୍ର ାଣତ୍ର ଯପରିମିତେଗାଧୂମଚୂ େଣର୍ ଷୁ ାପଯାମାସ,

ⅩⅪ ତତଃ କ୍ର େମଣ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ େଗାଧୂମଚୂ ଣର୍ ଂ ୱ୍ୟାେପ୍ନ ାତି, ତସ୍ୟ
କିଣ୍ଵ ସ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଂ|

ⅩⅫତତଃସ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରଂପ୍ର ତି ଯାତ୍ର ାଂ କୃ ା ନଗେରନଗେର
ଗ୍ର ାେମ ଗ୍ର ାେମ ସମୁପଦିଶନ୍ ଜଗାମ|

ⅩⅩⅢତଦା କି ନ ଂ ପପ୍ର , େହ ପ୍ର େଭା କିଂ େକୱଲମ୍ ଅେ
େଲାକାଃ ପରିତ୍ର ାସ୍ୟେ ?

ⅩⅩⅣ ତତଃ ସ େଲାକାନ୍ ଉୱାଚ, ସଂକୀଣର୍ ାେରଣ ପ୍ର େୱ ୁଂ
ଯତଘ୍ଵ ଂ, ଯେତାହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, ବହୱଃ ପ୍ର େୱ ୁଂ େଚି ଷ୍ୟେ
କି ୁ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅤ ଗୃହପତିେନା ାଯ ାେର ରୁ େ ସତି ଯଦି ଯୂଯଂ ବହିଃ ି ା
ାରମାହତ୍ୟ ୱଦଥ, େହ ପ୍ର େଭା େହ ପ୍ର େଭା ଅ ାରଣାଦ୍ ାରଂ

େମାଚଯତୁ , ତତଃ ସ ଇତି ପ୍ର ତିୱକ୍ଷ୍ୟତି, ଯୂଯଂ କୁତ୍ର ତ୍ୟା େଲାକା
ଇତ୍ୟହଂ ନ ଜାନାମି|
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ⅩⅩⅥ ତଦା ଯୂଯଂ ୱଦିଷ୍ୟଥ, ତୱ ସାକ୍ଷାଦ୍ ୱଯଂ େଭ◌ाଜନଂ
ପାନ କୃତୱ ଃ, ା ାକଂ ନଗରସ୍ୟ ପଥି ସମୁପଦି ୱାନ୍|

ⅩⅩⅦ କି ୁ ସ ୱକ୍ଷ୍ୟତି, ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି, ଯୂଯଂ କୁତ୍ର ତ୍ୟା େଲାକା
ଇତ୍ୟହଂ ନ ଜାନାମି; େହ ଦୁରାଚାରିେଣା ଯୂଯଂ ମେ ା ଦୂରୀଭୱତ|

ⅩⅩⅧତଦା ଇବ୍ର ାହୀମଂ ଇସ୍ହ ାକଂ ଯାକୂବ ସୱର୍ ୍ଵ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ
ଈ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଂ ପ୍ର ା ାନ୍ ାଂ ବହି ୃତାନ୍ ଦୃ ୍ଵା ଯୂଯଂ େରାଦନଂ
ଦୈ ଦର୍ ଘଷର୍ ଣ କରିଷ୍ୟଥ|

ⅩⅩⅨ ଅପର ପୂୱର୍ ୍ଵ ପି ମଦକି୍ଷେଣା ରଦିେଗ୍ଭ ୍ୟା େଲାକା ଆଗତ୍ୟ
ଈ ରସ୍ୟ ରାେଜ୍ୟ ନିୱ ୍ୟି |

ⅩⅩⅩ ପଶ୍ୟେତ ଂ େଶଷୀଯା େଲାକା ଅଗ୍ର ା ଭୱିଷ୍ୟି , ଅଗ୍ର ୀଯା
େଲାକା େଶଷା ଭୱିଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅪ ଅପର ତି ନ୍ ଦିେନ କିଯ ଃ ଫିରୂ ଶିନ ଆଗତ୍ୟ ଯୀଶୁଂ
େପ୍ର ାଚୁ ଃ, ବହିଗର୍ , ାନାଦ ାତ୍ ପ୍ର ାନଂ କୁରୁ , େହେରାଦ୍ ାଂ
ଜିଘାଂସତି|

ⅩⅩⅫ ତତଃ ସ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚତ୍ ପଶ୍ୟତାଦ୍ୟ ଭୂ ତାନ୍ ୱିହାପ୍ୟ
େରାଗିେଣାଽେରାଗିଣଃ କୃ ା ତୃ ତୀେଯି େସ ୍ୟାମି, କଥାେମତାଂ
ଯୂଯମି ା ତଂ ଭୂ ରିମାଯଂ ୱଦତ|

ⅩⅩⅩⅢତତ୍ର ାପ୍ୟଦ୍ୟ ଃ ପର ମଯା ଗମନାଗମେନ କ ର୍ େୱ୍ୟ,
ଯେତା େହେତା ୟ ରୂ ଶାଲେମା ବହିଃ କୁତ୍ର ାପି େକାପି ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ
ନ ଘାନିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅩⅣ େହ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ େହ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ ଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା
ହଂସି ତୱାି େକ େପ୍ର ରିତାନ୍ ପ୍ର େରୖମର୍ ାରଯସି ଚ, ଯଥା କୁ ୁ ଟୀ
ନିଜପକ୍ଷାଧଃ ଶାୱକାନ୍ ସଂଗୃ ାତି, ତଥାହମପି ତୱ ଶିଶୂନ୍
ସଂଗ୍ର ହୀତୁ ଂ କତିୱାରାନ୍ ଐ ଂ କି ୁ ଂ େନୖ ଃ|

ⅩⅩⅩⅤ ପଶ୍ୟତ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱାସ ାନାନି େପ୍ର ା ି ଦ୍ୟମାନାନି
ପରିତ୍ୟ ାନି ଚ ଭୱିଷ୍ୟି ; ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, ଯଃ ପ୍ର େଭା
ନର୍ ାମ୍ନ ାଗ ତି ସଧନ୍ୟଇତିୱାଚଂ ଯାୱ ାଲଂ ନୱଦିଷ୍ୟଥ,ତାୱ ାଲଂ
ଯୂଯଂ ମାଂ ନ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ|
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ⅩⅣ
Ⅰ ଅନ ରଂ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ଯୀେଶୗ ପ୍ର ଧାନସ୍ୟ ଫିରୂ ଶିେନା ଗୃେହ

େଭା ୁଂ ଗତୱତି େତ ତଂ ୱୀକି୍ଷତୁ ମ୍ ଆେରଭିେର|
Ⅱତଦା ଜେଲାଦରୀ ତସ୍ୟ ସ ୁେଖ ି ତଃ|
Ⅲ ତତଃ ସ ୱ୍ୟୱ ାପକାନ୍ ଫିରୂ ଶିନ ପପ୍ର , ୱିଶ୍ର ାମୱାେର
ା ୍ୟଂ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ ନ ୱା? ତତେ କିମପି ନ ପ୍ର ତୂ ୍ୟଚୁ ଃ|
Ⅳତଦା ସ ତଂ େରାଗିଣଂ ଂ କୃ ା ୱିସସଜର୍ ;
Ⅴ ତାନୁୱାଚ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କସ୍ୟଚିଦ୍ ଗ ର୍ େଭା ୱୃଷେଭା ୱା

େଚଦ୍ ଗେ ର୍ ପତତି ତହ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ତତଣଂ ସ କିଂ ତଂ
େନା ାପଯିଷ୍ୟତି?

Ⅵତତେ କଥାଯା ଏତସ୍ୟାଃ କିମପି ପ୍ର ତିୱ ୁଂ ନ େଶକୁଃ|
Ⅶ ଅପର ପ୍ର ଧାନ ାନମେନାନୀତ କରଣଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ସ

ନିମି ତାନ୍ ଏତଦୁପେଦଶକଥାଂ ଜଗାଦ,
Ⅷ ଂ ୱିୱାହାଦିେଭାେଜ୍ୟଷୁ ନିମି ତଃ ସନ୍ ପ୍ର ଧାନ ାେନ

େମାପାେୱକ୍ଷୀଃ| େ ା େଗୗରୱାନି୍ଵ ତନିମି ତଜନ ଆଯାେତ
Ⅸ ନିମ ଯିତାଗତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟାେଯୖତୈ ାନଂ େଦହୀତି ୱାକ୍ୟଂ

େଚଦ୍ ୱକ୍ଷ୍ୟତି ତହ ଂ ସ ୁ ଚିେତା ଭୂ ା ାନ ଇତରି ନ୍
ଉପେୱ ୁମ୍ ଉଦ୍ୟଂସ୍ୟସି |

Ⅹ ଅ ାତ୍ କାରଣାେଦୱ ଂ ନିମି େତା ଗ ାଽପ୍ର ଧାନ ାନ
ଉପୱିଶ, ତେତା ନିମ ଯିତାଗତ୍ୟ ୱଦିଷ୍ୟତି, େହ ବେ ା
େପ୍ର ା ାନଂ ଗେ ାପୱିଶ, ତଥା ସତି େଭାଜେନାପୱି ାନାଂ
ସକଲାନାଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ଂ ମାେନ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟସି |

Ⅺଯଃ କି ତ୍ ମୁ ମଯତି ସ ନମଯିଷ୍ୟେତ, କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ ଂ
ନମଯତି ସ ଉ ମଯିଷ୍ୟେତ|

Ⅻତଦା ସ ନିମ ଯିତାରଂ ଜନମପି ଜଗାଦ, ମଧ୍ୟାେ ରାେତ୍ର ୗ ୱା
େଭାେଜ୍ୟ କୃେତ ନିଜବୁ ଗେଣା ୱା ଭ୍ର ାତୃ ◌ृଗେଣା ୱା ଜ୍ଞାତିଗେଣା ୱା
ଧନିଗେଣା ୱା ସମୀପୱାସି ଗେଣା ୱା ଏତାନ୍ ନ ନିମ ଯ,ତଥା କୃେତ
େଚତ୍ େତ ାଂ ନିମ ଯିଷ୍ୟି , ତହ ପରିେଶାେଧା ଭୱିଷ୍ୟତି|
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ⅩⅢ କି ୁ ଯଦା େଭଜ୍ୟଂ କେରାଷି ତଦା ଦରିଦ୍ର ଶୁ କରଖ ା ାନ୍
ନିମ ଯ,

ⅩⅣ ତତ ଆଶିଷଂ ଲ ୍ୟେସ, େତଷୁ ପରିେଶାଧଂ କ ର୍ୁ ମଶକ୍ନୁ ୱ ୁ
ଶ୍ମ ଶାନା ା କାନାମୁ ାନକାେଲ ଂ ଫଲାଂ ଲ ୍ୟେସ|

ⅩⅤ ଅନ ରଂ ତାଂ କଥାଂ ନିଶମ୍ୟ େଭାଜେନାପୱି ଃ କି ତ୍
କଥଯାମାସ, େଯା ଜନ ଈ ରସ୍ୟ ରାେଜ୍ୟ େଭା ୁଂ ଲ ୍ୟେତ ସଏୱ
ଧନ୍ୟଃ|

ⅩⅥ ତତଃ ସ ଉୱାଚ, କି ତ୍ ଜେନା ରାେତ୍ର ୗ େଭ◌ाଜ୍ୟଂ କୃ ା
ବହୂ ନ୍ ନିମ ଯାମାସ|

ⅩⅦ ତେତା େଭାଜନସମେଯ ନିମି ତେଲାକାନ୍ ଆ ାତୁ ଂ
ଦାସ ାରା କଥଯାମାସ, ଖଦ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ସମାସାଦିତାନି
ସି , ଯୂଯମାଗ ତ|

ⅩⅧ କି ୁ େତ ସୱର୍ ୍ଵ ଏେକୖକଂ ଛଲଂ କୃ ା କ୍ଷମାଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯା କି୍ର େର|
ପ୍ର ଥେମା ଜନଃ କଥଯାମାସ, େକ୍ଷତ୍ର େମକଂ କ୍ର ୀତୱାନହଂ ତେଦୱ
ଦ୍ର ୁଂ ମଯା ଗ ୱ୍ୟମ୍, ଅତଏୱ ମାଂ କ୍ଷ ୁଂ ତଂ ନିେୱଦଯ|

ⅩⅨ ଅେନ୍ୟା ଜନଃ କଥଯାମାସ, ଦଶୱୃଷାନହଂ କ୍ର ୀତୱାନ୍ ତାନ୍
ପରୀକି୍ଷତୁ ଂ ଯାମି ତ ାେଦୱ ମାଂ କ୍ଷ ୁଂ ତଂ ନିେୱଦଯ|

ⅩⅩ ଅପରଃ କଥଯାମାସ, ୱୂ୍ୟଢୱାନହଂ ତ ାତ୍ କାରଣାଦ୍ ଯାତୁ ଂ
ନ ଶେକ୍ନ ାମି|

ⅩⅪ ପ ାତ୍ ସ ଦାେସା ଗ ା ନିଜପ୍ର େଭାଃ ସାକ୍ଷାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ୱୃ ା ଂ
ନିେୱଦଯାମାସ, ତେତାେସୗ ଗୃହପତିଃ କୁପି ା ଦାସଂ
ୱ୍ୟାଜହାର, ଂ ସ ରଂ ନଗରସ୍ୟ ସି େୱଶାନ୍ ମାଗର୍ ାଂ ଗ ା
ଦରିଦ୍ର ଶୁ କରଖ ା ାନ୍ ଅତ୍ର ାନଯ|

ⅩⅫ ତେତା ଦାେସାଽୱଦତ୍, େହ ପ୍ର େଭା ଭୱତ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେରଣାକି୍ର ଯତ ତଥାପି ାନମି |

ⅩⅩⅢତଦା ପ୍ର ଭୁ ଃ ପୁନ ଦର୍ ାସାଯାକଥଯତ୍,ରାଜପଥାନ୍ ୱୃକ୍ଷମୂଲାନି
ଚ ଯା ା ମଦୀଯଗୃହପୂରଣାଥର୍ ଂ େଲାକାନାଗ ୁଂ ପ୍ର ୱ ର୍ ଯ|

ⅩⅩⅣ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ କଥଯାମି, ପୂୱର୍ ୍ଵ ନିମି ତାନେମେକାପି
ମମାସ୍ୟ ରାତି୍ର େଭାଜ୍ୟସ୍ୟା ାଦଂ ନ ପ୍ର ା ୍ୟତି|
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ⅩⅩⅤଅନ ରଂ ବହୁ ଷୁ େଲାେକଷୁ ଯୀେଶାଃ ପ ାଦ୍ ୱ୍ର ଜିେତଷୁ ସ ୁ
ସ ୱ୍ୟାଘୁଟ୍ୟ େତଭ୍ୟଃ କଥଯାମାସ,

ⅩⅩⅥଯଃ କି ନ୍ ମମ ସମୀପମ୍ ଆଗତ୍ୟ ସ୍ୟ ମାତା ପିତା ପ ୀ
ସ ାନା ଭ୍ର ାତେରା ଭଗିେମ୍ୟା ନିଜପ୍ର ାଣା , ଏେତଭ୍ୟଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟା
ମଯ୍ୟଧିକଂ େପ୍ର ମ ନ କେରାତି, ସ ମମ ଶିେଷ୍ୟା ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅦଯଃ କି ତ୍ ୀଯଂ କଶଂ ୱହନ୍ ମମ ପ ା ଗ ତି, େସାପି
ମମ ଶିେଷ୍ୟା ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅧ ଦୁଗର୍ ନି ର୍ ାେଣ କତିୱ୍ୟେଯା ଭୱିଷ୍ୟତି, ତଥା ତସ୍ୟ
ସମାି କରଣାଥର୍ ଂ ସ ି ରି ନ ୱା, ପ୍ର ଥମମୁପୱିଶ୍ୟ ଏତ
ଗଣଯତି, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମଧ୍ୟ ଏତାଦୃଶଃ େକାି ?

ⅩⅩⅨେନାେଚଦ୍ ଭି ି ଂ କୃ ା େଶେଷଯଦିସମାପଯିତୁ ଂ ନଶକ୍ଷ୍ୟତି,
ⅩⅩⅩ ତହ ମାନୁେଷାଯଂ ନିେଚତୁ ମ୍ ଆରଭତ ସମାପଯିତୁ ଂ

ନାଶେକ୍ନ ାତ୍, ଇତି ୱ୍ୟାହୃ ତ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ତମୁପହସି ଷ୍ୟି |
ⅩⅩⅪ ଅପର ଭି ଭୂ ପତିନା ସହ ଯୁ ଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟମ୍ୟ

ଦଶସହସ୍ର ାଣି େସୖନ୍ୟାନି ଗୃହୀ ା ୱିଂଶତିସହେସ୍ର ଃ େସୖେନୖ୍ୟଃ
ସହିତସ୍ୟ ସମୀପୱାସି ନଃ ସ ୁଖଂ ଯାତୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟାମି ନ େୱତି ପ୍ର ଥମଂ
ଉପୱିଶ୍ୟ ନ ୱିଚାରଯତି ଏତାଦୃେଶା ଭୂ ମିପତିଃ କଃ?

ⅩⅩⅫ ଯଦି ନ ଶେକ୍ନ ାତି ତହ ରିପାୱତିଦୂେର ତି ତି ସତି
ନିଜଦୂତଂ େପ୍ର ଷ୍ୟ ସ ି ଂ କ ର୍ୁ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ େଯତ|

ⅩⅩⅩⅢ ତ ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ଯଃ କି ନ୍ ମଦଥର୍ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ହାତୁ ଂ
ନ ଶେକ୍ନ ାତି ସ ମମ ଶିେଷ୍ୟା ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅣ ଲୱଣମ୍ ଉ ମମ୍ ଇତି ସତ୍ୟଂ, କି ୁ ଯଦି ଲୱଣସ୍ୟ
ଲୱଣ ମ୍ ଅପଗ ତି ତହ ତତ୍ କଥଂ ାଦୁଯୁ ଂ ଭୱିଷ୍ୟତି?

ⅩⅩⅩⅤ ତଦ ଭୂ ମ୍ୟଥର୍ ମ୍ ଆଲୱାଲରାଶ୍ୟଥର୍ ମପି ଭଦ୍ର ଂ ନ ଭୱତି;
େଲାକା ଦ୍ ବହିଃ କି୍ଷପି | ଯସ୍ୟ େଶ୍ର ାତୁ ଂ େଶ୍ର ାେତ୍ର ଃ ସ ଶୃେଣାତୁ |

ⅩⅤ
Ⅰ ତଦା କରସ ାଯିନଃ ପାପିନ େଲାକା ଉପେଦଶ୍କ ଥାଂ େଶ୍ର ାତୁ ଂ

ଯୀେଶାଃ ସମୀପମ୍ ଆଗ ନ୍|
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Ⅱତତଃ ଫିରୂ ଶିନ ଉପାଧ୍ୟାଯା ୱିୱଦମାନାଃ କଥଯାମାସୁଃ ଏଷ
ମାନୁଷଃ ପାପିଭିଃ ସହ ପ୍ର ଣଯଂ କୃ ା େତୖଃ ସା ର୍ ଂ ଭୁ ଂେ |

Ⅲତଦା ସ େତଭ୍ୟ ଇମାଂ ଦୃ ା କଥାଂ କଥିତୱାନ୍,
Ⅳ କସ୍ୟଚିତ୍ ଶତେମେଷଷୁ ତି ୁ େତଷାେମକଂ ସ ଯଦି

ହାରଯତି ତହ ମେଧ୍ୟପ୍ର ା ରମ୍ ଏେକାନଶତେମଷାନ୍ ୱିହାଯ
ହାରିତେମଷସ୍ୟ ଉେ ଶପ୍ର ାି ପୟର୍ ୍ୟନତଂ ନ ଗେୱଷଯତି,
ଏତାଦୃେଶା େଲାେକା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ କ ଆେ ?

Ⅴ ତେସ୍ୟାେ ଶଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ହୃ ମନା ଂ େ ନିଧାଯ ାନମ୍
ଆନୀଯ ବୁ ବା ୱସମୀପୱାସି ନ ଆହୂ ଯ ୱି ,

Ⅵ ହାରିତଂ େମଷଂ ପ୍ର ାେ ାହମ୍ ଅେତା େହେତା ମର୍ ଯା ସା ର୍ ମ୍
ଆନ ତ|

Ⅶ ତ ଦହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, େଯଷାଂ ମନଃପରାୱ ର୍ ନସ୍ୟ
ପ୍ର େଯାଜନଂ ନାି , ତାଦୃେଶୖେକାନଶତଧା କକାରଣାଦ୍ ଯ
ଆନ ାଦ୍ ଏକସ୍ୟ ମନଃପରିୱ ନଃ ପାପିନଃ କାରଣାତ୍
େଗର୍ ଽଧିକାନେ ା ଜାଯେତ|
Ⅷ ଅପର ଦଶାନାଂ ରୂ ପ୍ୟଖ ାନାମ୍ ଏକଖେ ହାରିେତ

ପ୍ର ଦୀପଂ ପ୍ର ାଲ୍ୟ ଗୃହଂ ସ ାଜର୍ ୍ୟ ତସ୍ୟ ପ୍ର ାି ଂ ଯାୱଦ୍ ଯେ ନ ନ
ଗେୱଷଯତି, ଏତାଦୃଶୀ େଯାଷିତ୍ କାେ ?

Ⅸ ପ୍ର ାେ ସତି ବ ୁ ବା ୱସମୀପୱାସି ନୀରାହୂ ଯ କଥଯତି,
ହାରିତଂ ରୂ ପ୍ୟଖ ଂ ପ୍ର ା ାହଂ ତ ାେଦୱ ମଯା ସା ର୍ ମ୍ ଆନ ତ|

Ⅹ ତ ଦହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱ୍ୟାହରାମି, ଏେକନ ପାପିନା ମନସି
ପରିୱ େତ, ଈ ରସ୍ୟ ଦୂତାନାଂ ମେଧ୍ୟପ୍ୟାନେ ା ଜାଯେତ|

Ⅺଅପର ସ କଥଯାମାସ, କସ୍ୟଚିଦ୍ େ ୗ ପୁତ୍ର ାୱା ାଂ,
Ⅻ ତେଯାଃ କନି ଃ ପୁତ୍ର ଃ ପିେତ୍ର କଥଯାମାସ, େହ ପିତ ୱ

ସ ୍ୟା ଯମଂଶଂପ୍ର ା ୍ୟାମ୍ୟହଂ ୱିଭଜ୍ୟତଂ େଦହି,ତତଃ ପିତା ନିଜାଂ
ସ ି ଂ ୱିଭଜ୍ୟ ତାଭ୍ୟାଂ ଦେଦୗ|

ⅩⅢ କତିପଯାତ୍ କାଲାତ୍ ପରଂ ସ କନି ପୁତ୍ର ଃ ସମ ଂ
ଧନଂ ସଂଗୃହ୍ୟ ଦୂରେଦଶଂ ଗ ା ଦୁ ାଚରେଣନ ସୱର୍ ୍ଵ ାଂ ସ ି ଂ
ନାଶଯାମାସ|
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ⅩⅣ ତସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ଧେନ ୱ୍ୟଯଂ ଗେତ ତେ େଶ ମହାଦୁଭ କ୍ଷଂ
ବଭୂ ୱ, ତତ ସ୍ୟ େଦୖନ୍ୟଦଶା ଭୱିତୁ ମ୍ ଆେରେଭ|

ⅩⅤ ତତଃ ପରଂ ସ ଗ ା ତେ ଶୀଯଂ ଗୃହ େମକମ୍ ଆଶ୍ର ଯତ;
ତତଃ ସତଂ ଶୂକରୱ୍ର ଜଂ ଚାରଯିତୁ ଂ ପ୍ର ା ରଂ େପ୍ର ଷଯାମାସ|

ⅩⅥ େକନାପି ତୈ ଭକ୍ଷ୍ୟାଦାନାତ୍ ସ ଶୂକରଫଲୱ େଲନ
ପିଚି ପୂରଣାଂ ୱୱା |

ⅩⅦ େଶେଷ ସ ମନସି େଚତନାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ କଥଯାମାସ, ହା
ମମ ପିତୁ ଃ ସମୀେପ କତି କତି େୱତନଭୁ େଜା ଦାସା ଯେଥ ଂ
ତେତାଧିକ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱି କି ହଂ କୁ୍ଷଧା ମୁମୂଷର୍ୁ ଃ|

ⅩⅧ ଅହମୁ ାଯ ପିତୁ ଃ ସମୀପଂ ଗ ା କଥାେମତାଂ ୱଦିଷ୍ୟାମି,
େହ ପିତର୍ ଈ ରସ୍ୟ ତୱ ଚ ୱିରୁ ଂ ପାପମକରୱମ୍

ⅩⅨତୱ ପୁତ୍ର ଇତି ୱିଖ୍ୟାେତା ଭୱିତୁ ଂ ନ େଯାେଗ୍ୟାି ଚ, ମାଂ ତୱ
େୱୖତନିକଂ ଦାସଂ କୃ ା ାପଯ|

ⅩⅩ ପ ାତ୍ ସ ଉ ାଯ ପିତୁ ଃ ସମୀପଂ ଜଗାମ; ତତ ସ୍ୟ
ପିତାତିଦୂେର ତଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ଦଯା େକ୍ର , ଧାୱି ା ତସ୍ୟ କ ଂ ଗୃହୀ ା
ତଂ ଚୁ ଚୁ ଚ|

ⅩⅪ ତଦା ପୁତ୍ର ଉୱାଚ, େହ ପିତର୍ ଈ ରସ୍ୟ ତୱ ଚ ୱିରୁ ଂ
ପାପମକରୱଂ, ତୱ ପୁତ୍ର ଇତି ୱିଖ୍ୟାେତା ଭୱିତୁ ଂ ନ େଯାେଗ୍ୟାି ଚ|

ⅩⅫ କି ୁ ତସ୍ୟ ପିତା ନିଜଦାସାନ୍ ଆଦିେଦଶ,
ସେୱର୍ ୍ଵ ା ମୱ ାଣ୍ୟାନୀଯ ପରିଧାପଯେତୖନଂ ହେ ଚା ୁ ରୀଯକମ୍
ଅପର୍ ଯତ ପାଦେଯାେ ାପାନେହୗ ସମପର୍ ଯତ;

ⅩⅩⅢ ପୁ ଂ େଗାୱ ମ୍ ଆନୀଯ ମାରଯତ ଚ ତଂ ଭୁ ୍ଵା ୱଯମ୍
ଆନ ାମ|

ⅩⅩⅣଯେତା ମମ ପୁେତ୍ର ାଯମ୍ ଅମି୍ର ଯତ ପୁନରଜୀୱୀଦ୍ ହାରିତ
ଲେ ାଭୂ ତ୍ ତତ ଆନ ି ତୁ ମ୍ ଆେରଭିେର|

ⅩⅩⅤ ତ ାେଲ ତସ୍ୟ େଜ୍ୟ ଃ ପୁତ୍ର ଃ େକ୍ଷତ୍ର ଆସୀତ୍| ଅଥ ସ
ନିେୱଶନସ୍ୟ ନିକଟଂ ଆଗ ନ୍ ନୃତ୍ୟାନାଂ ୱାଦ୍ୟାନା ଶ ଂ ଶ ା

ⅩⅩⅥଦାସାନାମ୍ ଏକମ୍ ଆହୂ ଯ ପପ୍ର , କିଂ କାରଣମସ୍ୟ?
ⅩⅩⅦ ତତଃ େସାୱାଦୀତ୍, ତୱ ଭ୍ର ାତାଗମତ୍, ତୱ ତାତ ତଂ

ସୁଶରୀରଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ପୁ ଂ େଗାୱ ଂ ମାରିତୱାନ୍|
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ⅩⅩⅧ ତତଃ ସ ପ୍ର କୁପ୍ୟ ନିେୱଶନା ଃ ପ୍ର େୱ ୁଂ ନ ସେ େନ;
ତତ ସ୍ୟ ପିତା ବହିରାଗତ୍ୟ ତଂ ସାଧଯାମାସ|

ⅩⅩⅨ ତତଃ ସ ପିତରଂ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ପଶ୍ୟ ତୱ କାି ଦପ୍ୟାଜ୍ଞାଂ ନ
ୱିଲଂଘ୍ୟ ବହୂ ନ୍ ୱ ରାନ୍ ଅହଂ ାଂ େସେୱ ତଥାପି ମିେତୖ୍ର ଃ ସା ର୍ ମ୍
ଉ ୱଂ କ ର୍ୁ ଂ କଦାପି ଛାଗେମକମପି ମହ୍ୟଂ ନାଦଦାଃ;

ⅩⅩⅩ କି ୁ ତୱ ଯଃ ପୁେତ୍ର ା େୱଶ୍ୟାଗମନାଦିଭି ୱ ସ ି ମ୍
ଅପୱ୍ୟଯିତୱାନ୍ ତି ାଗତମାେତ୍ର ତେସୖ୍ୟୱ ନିମି ଂ ପୁ ଂ େଗାୱ ଂ
ମାରିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅪତଦା ତସ୍ୟ ପିତାେୱାଚତ୍, େହ ପୁତ୍ର ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ମଯା ସହାସି
ତ ାନ୍ ମମ ଯଦ୍ୟଦାେ ତ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ତୱ|

ⅩⅩⅫ କି ୁ ତୱାଯଂ ଭ୍ର ାତା ମୃତଃ ପୁନରଜୀୱୀଦ୍ ହାରିତ
ଭୂ ା ପ୍ର ାେ ାଭୂ ତ୍, ଏତ ାତ୍ କାରଣାଦ୍ ଉ ୱାନେ ୗ କ ର୍ୁ ମ୍
ଉଚିତମ ାକମ୍|

ⅩⅥ
Ⅰ ଅପର ଯୀଶୁଃ ଶିେଷ୍ୟେଭ୍ୟାନ୍ୟାେମକାଂ କଥାଂ

କଥଯାମାସ କସ୍ୟଚିଦ୍ ଧନୱେତା ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ ଗୃହକାୟର୍ ୍ୟାଧୀେଶ
ସ େ ରପୱ୍ୟେଯଽପୱାଦିେତ ସତି

Ⅱ ତସ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ମ୍ ଆହୂ ଯ ଜଗାଦ, ଯି ଯାମିମାଂ କଥାଂ ଶୃେଣାମି
ସା କୀଦୃଶୀ? ଂ ଗୃହକାୟର୍ ୍ୟାଧୀଶକ ର୍ େଣା ଗଣନାଂ ଦଶର୍ ଯ
ଗୃହକାୟର୍ ୍ୟାଧୀଶପେଦ ଂ ନ ାସ୍ୟସି |

Ⅲତଦା ସ ଗୃହକାୟର୍ ୍ୟାଧୀେଶା ମନସା ଚି ଯାମାସ, ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ଦି ମାଂ
ଗୃହକାୟର୍ ୍ୟାଧୀଶପଦାଦ୍ ଭ୍ର ଂଶଯତି ତହ କିଂ କରିେଷ୍ୟଽହଂ? ମୃଦଂ
ଖନିତୁ ଂ ମମ ଶି ନର୍ ାି ଭିକି୍ଷତୁ ଲି େଷ୍ୟଽହଂ|

Ⅳ ଅତଏୱ ମଯି ଗୃହକାୟର୍ ୍ୟାଧୀଶପଦାତ୍ ଚୁ ୍ୟେତ ସତି ଯଥା
େଲାକା ମହ୍ୟମ୍ ଆଶ୍ର ଯଂ ଦାସ୍ୟି ତଦଥର୍ ଂ ଯ ର୍ ମଯା କରଣୀଯଂ
ତନ୍ ନିଣର୍ ୀଯେତ|

Ⅴ ପ ାତ୍ ସ ପ୍ର େଭାେରେକୖକମ୍ ଅଧମଣର୍ ମ୍ ଆହୂ ଯ ପ୍ର ଥମଂ
ପପ୍ର , େ ା େମ ପ୍ର ଭୁ ଣା କତି ପ୍ର ାପ୍ୟମ୍?
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Ⅵ ତତଃ ସ ଉୱାଚ, ଏକଶତାଢକେତୖଲାନି; ତଦା
ଗୃହକାୟର୍ ୍ୟାଧୀଶଃ େପ୍ର ାୱାଚ, ତୱ ପତ୍ର ମାନୀଯ ଶୀଘ୍ର ମୁପୱିଶ୍ୟ
ତତ୍ର ପ ାଶତଂ ଲିଖ|

Ⅶପ ାଦନ୍ୟେମକଂ ପପ୍ର , େ ା େମ ପ୍ର ଭୁ ଣା କତି ପ୍ର ାପ୍ୟମ୍?
ତତଃ େସାୱାଦୀଦ୍ ଏକଶତାଢକେଗାଧୂମାଃ; ତଦା ସ କଥଯାମାସ,
ତୱ ପତ୍ର ମାନୀଯ ଅଶୀତିଂ ଲିଖ|

Ⅷ େତେନୖୱ ପ୍ର ଭୁ ମଯଥାଥର୍ କୃତମ୍ ଅଧୀଶଂ ତଦ୍ବୁ ି େନୖପୁଣ୍ୟାତ୍
ପ୍ର ଶଶଂସ; ଇ ଂ ଦୀି ରୂ ପସ ାେନଭ୍ୟ ଏତ ଂସାରସ୍ୟ ସ ାନା
ୱ ର୍ ମାନକାେଲଽଧିକବୁି ମେ ା ଭୱି |

Ⅸ ଅେତା ୱଦାମି ଯୂଯମପ୍ୟଯଥାେଥର୍ ନ ଧେନନ ମିତ୍ର ାଣି ଲଭ ଂ
ତେତା ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ପଦଭ୍ର େ ଷ୍ଵ ପି ତାନି ଚିରକାଲମ୍ ଆଶ୍ର ଯଂ ଦାସ୍ୟି |

Ⅹ ଯଃ କି ତ୍ କୁ୍ଷେଦ୍ର କାେୟର୍ ୍ୟ ୱି ାେସ୍ୟା ଭୱତି ସ
ମହତି କାେୟର୍ ୍ୟପି ୱି ାେସ୍ୟା ଭୱତି, କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ କୁ୍ଷେଦ୍ର
କାେୟର୍ ୍ୟଽୱି ାେସ୍ୟା ଭୱତି ସ ମହତି କାେୟର୍ ୍ୟପ୍ୟୱି ାେସ୍ୟା ଭୱତି|

Ⅺ ଅତଏୱ ଅଯଥାେଥର୍ ନ ଧେନନ ଯଦି ଯୂଯମୱି ାସ୍ୟା
ଜାତା ହ ସତ୍ୟଂ ଧନଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କେରଷୁ କଃ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି?

Ⅻଯଦି ଚ ପରଧେନନ ଯୂଯମ୍ ଅୱି ାସ୍ୟା ଭୱଥ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
କୀଯଧନଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ େକା ଦାସ୍ୟତି?
ⅩⅢ େକାପି ଦାସ ଉେଭୗ ପ୍ର ଭୂ େସୱିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି,ଯତ ଏକି ନ୍

ପ୍ର ୀଯମାେଣାଽନ୍ୟି ପ୍ର ୀଯେତ ଯ ା ଏକଂ ଜନଂ ସମାଦୃତ୍ୟ ତଦନ୍ୟଂ
ତୁ ୀକେରାତି ତ ଦ୍ ଯୂଯମପି ଧେନ େରୗ େସୱିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ଥ|

ⅩⅣତେଦୖତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ କଥାଃ ଶ ା େଲାଭିଫିରୂ ଶିନ ମୁପଜହସୁଃ|
ⅩⅤତତଃ ସ ଉୱାଚ, ଯୂଯଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ନିକେଟ ାନ୍ ନିେଦର୍ ାଷାନ୍

ଦଶର୍ ଯଥ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅ ଃକରଣାନୀ େରା ଜାନାତି, ଯତ୍
ମନୁଷ୍ୟାଣାମ୍ ଅତି ପ୍ର ଶଂସ୍ୟଂ ତଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ଘୃଣ୍ୟଂ|

ⅩⅥ େଯାହନ ଆଗମନପୟର୍ ୍ୟନତଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀେପ
ୱ୍ୟୱ ାଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ େଲଖନାନି ଚାସନ୍ ତତଃ ପ୍ର ଭୃ ତି
ଈ ରରାଜ୍ୟସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦଃ ପ୍ର ଚରତି, ଏେକୖେକା େଲାକ ନ୍ମ ଧ୍ୟଂ
ଯେ ନ ପ୍ର ୱିଶତି ଚ|
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ⅩⅦ ୱରଂ ନଭସଃ ପୃଥିୱ୍ୟା େଲାେପା ଭୱିଷ୍ୟତି ତଥାପି
ୱ୍ୟୱ ାଯା ଏକବିେ ାରପି େଲାେପା ନ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅧ ଯଃ କି ତ୍ ୀଯାଂ ଭାୟର୍ ୍ୟାଂ ୱିହାଯ ି ଯମନ୍ୟାଂ ୱିୱହତି
ସ ପରଦାରାନ୍ ଗ ତି, ଯ ତା ତ୍ୟ ାଂ ନାରୀଂ ୱିୱହତି େସାପି
ପରଦାରାନ ଗ ତି|

ⅩⅨ ଏେକା ଧନୀ ମନୁଷ୍ୟଃ ଶୁକ୍ଲ ାନି ସୂ ାଣି ୱ ାଣି ପୟର୍ ୍ୟଦଧାତ୍
ପ୍ର ତିଦିନଂ ପରିେତାଷରୂ େପଣାଭୁ ଂ ାପିୱ |

ⅩⅩ ସୱର୍ ୍ଵ ାେ କ୍ଷତଯୁ ଇଲିଯାସରନାମା କି ଦ୍ ଦରିଦ୍ର ସ୍ୟ
ଧନୱେତା େଭାଜନପାତ୍ର ାତ୍ ପତିତମ୍ ଉି ଂ େଭା ୁଂ ୱା ନ୍ ତସ୍ୟ
ାେର ପତି ାତି ତ୍;
ⅩⅪଅଥ ାନ ଆଗତ୍ୟ ତସ୍ୟ କ୍ଷତାନ୍ୟଲିହନ୍|
ⅩⅫ କିଯ ାଲା ରଂ ସ ଦରିଦ୍ର ଃ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଜେହୗ; ତତଃ
ଗର୍ ୀଯଦୂତା ଂ ନୀ ା ଇବ୍ର ାହୀମଃ େକ୍ର ାଡ ଉପେୱଶଯାମାସୁଃ|
ⅩⅩⅢପ ାତ୍ ସ ଧନୱାନପି ମମାର, ତଂ ଶ୍ମ ଶାେନ ାପଯାମାସୁ ;

କି ୁ ପରେଲାେକ ସ େୱଦନାକୁଲଃ ସନ୍ଊ ର୍ ାଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ବହୁ ଦୂରାଦ୍
ଇବ୍ର ାହୀମଂ ତେ ାଡ ଇଲିଯାସର ୱିେଲାକ୍ୟ ରୁ ୱ ୁୱାଚ;

ⅩⅩⅣ େହ ପିତର୍ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ଅନୁଗୃହ୍ୟ ଅ ୁ ଲ୍ୟଗ୍ର ଭାଗଂ ଜେଲ
ମ ଯି ା ମମ ଜି ାଂ ଶୀତଲାଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଇଲିଯାସରଂ େପ୍ର ରଯ,ଯେତା
ୱି ଶିଖାେତାହଂ ୱ୍ୟଥିେତାି |

ⅩⅩⅤ ତଦା ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ବଭାେଷ, େହ ପୁତ୍ର ଂ ଜୀୱନ୍ ସ ଦଂ
ପ୍ର ା ୱାନ୍ ଇଲିଯାସର ୁ ୱିପଦଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍ ଏତତ୍ ର, କି ୁ ସ ତି
ତସ୍ୟ ସୁଖଂ ତୱ ଚ ଦୁଃଖଂ ଭୱତି|

ⅩⅩⅥ ଅପରମପି ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅ ାକ ାନେଯା ମର୍ େଧ୍ୟ
ମହି େ େଦାଽି ତତ ଏତ ୍ଥାନସ୍ୟ େଲାକା ତ୍ ାନଂ ଯାତୁ ଂ
ଯ ା ତ ୍ଥାନସ୍ୟ େଲାକା ଏତତ୍ ାନମାଯାତୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ୱି |

ⅩⅩⅦତଦା ସ ଉ ୱାନ୍, େହ ପିତ ହ ାଂ ନିେୱଦଯାମି ମମ
ପିତୁ େଗର୍ େହ େଯ ମମ ପ ଭ୍ର ାତରଃ ସି

ⅩⅩⅧ େତ ଯେଥୖତଦ୍ ଯାତନା ାନଂ ନାଯାସ୍ୟି ତଥା ମ ଣାଂ
ଦାତୁ ଂ େତଷାଂ ସମୀପମ୍ ଇଲିଯାସରଂ େପ୍ର ରଯ|
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ⅩⅩⅨ ତତ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ଉୱାଚ, ମୂସାଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା ପୁ କାନି
େତଷାଂ ନିକେଟ ସି େତ ତ ଚନାନି ମନ୍ୟ ାଂ|

ⅩⅩⅩ ତଦା ସ ନିେୱଦଯାମାସ, େହ ପିତର୍ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ନ ତଥା,
କି ୁ ଯଦି ମୃତେଲାକାନାଂ କି ତ୍ େତଷାଂ ସମୀପଂ ଯାତି ତହ େତ
ମନାଂସି ୱ୍ୟାେଘାଟଯିଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅪ ତତ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ଜଗାଦ, େତ ଯଦି ମୂସାଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା
ୱଚନାନି ନ ମନ୍ୟେ ତହ ମୃତେଲାକାନାଂ କି ଂି ଦ୍ ଉି େତପି
େତ ତସ୍ୟ ମ ଣାଂ ନ ମଂସ୍ୟେ |

ⅩⅦ
Ⅰଇତଃ ପରଂ ଯୀଶୁଃ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଉୱାଚ, ୱିେ ୖ ରୱଶ୍ୟମ୍ ଆଗ ୱ୍ୟଂ

କି ୁ ୱି ା େଯନ ଘଟିଷ୍ୟେ ତସ୍ୟ ଦୁଗର୍ ତି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି|
Ⅱ ଏେତଷାଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ପ୍ର ାଣିନାମ୍ ଏକସ୍ୟାପି ୱି ଜନନାତ୍

କ ବ େପଷଣୀକସ୍ୟ ତସ୍ୟ ସାଗରାଗାଧଜେଲ ମ ନଂ ଭଦ୍ର ଂ|
Ⅲ ଯୂଯଂ େ ଷୁ ସାୱଧାନାି ତ; ତୱ ଭ୍ର ାତା ଯଦି ତୱ କିି ଦ୍

ଅପରାଧ୍ୟତି ତହ ତଂ ତଜର୍ ଯ, େତନ ଯଦି ମନଃ ପରିୱ ର୍ ଯତି
ତହ ତଂ କ୍ଷମ |

Ⅳ ପୁନେରକଦିନମେଧ୍ୟ ଯଦି ସ ତୱ ସ କୃେ ାଽପରାଧ୍ୟତି କି ୁ
ସ କୃ ଆଗତ୍ୟମନଃପରିୱତର୍ ୍ୟ ମଯାପରା ମ୍ ଇତି ୱଦତିତହ
ତଂ କ୍ଷମ |

Ⅴତଦା େପ୍ର ରିତାଃ ପ୍ର ଭୁ ମ୍ ଅୱଦନ୍ ଅ ାକଂ ୱି ାସଂ ୱ ର୍ ଯ|
Ⅵ ପ୍ର ଭୁ ରୁ ୱାଚ, ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସଷର୍ େପୖକପ୍ର ମାେଣା ୱି ାେସାି

ତହ ଂ ସମୂଲମୁ ାଟିେତା ଭୂ ା ସମୁେଦ୍ର େରାପିେତା
ଭୱ କଥାଯାମ୍ ଏତସ୍ୟାମ୍ ଏତଦୁଡୁ ରାଯ କଥିତାଯାଂ ସ
ଯୁଷ୍ମ ାକମାଜ୍ଞାୱେହା ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅶ ଅପରଂ ଦାେସ ହଲଂ ୱାହଯି ା ୱା ପଶୂନ୍ ଚାରଯି ା
େକ୍ଷତ୍ର ାଦ୍ ଆଗେତ ସତି ତଂ ୱଦତି, ଏହି େଭା ୁମୁପୱିଶ, ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍
ଏତାଦୃଶଃ େକାି ?
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Ⅷ ୱର ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ମମ ଖାଦ୍ୟମାସାଦ୍ୟ ଯାୱଦ୍ ଭୁ େ ପିୱାମି ଚ
ତାୱଦ୍ ବ କଟିଃ ପରିଚର ପ ାତ୍ ମପି େଭାକ୍ଷ୍ୟେସ ପାସ୍ୟସି ଚ
କଥାମୀଦୃଶୀଂ କିଂ ନ ୱକ୍ଷ୍ୟତି?

Ⅸ େତନ ଦାେସନ ପ୍ର େଭାରାଜ୍ଞାନୁରୂ େପ କ ର୍ ଣି କୃେତ ପ୍ର ଭୁ ଃ କିଂ
ତି ନ୍ ବାଧିେତା ଜାତଃ? େନ ଂ ବୁଧ୍ୟେତ ମଯା|

Ⅹ ଇ ଂ ନିରୂ ପିେତଷୁ ସୱର୍ ୍ଵ କ ର୍ ସୁ କୃେତଷୁ ସ ୁ ଯୂଯମପୀଦଂ
ୱାକ୍ୟଂ ୱଦଥ, ୱଯମ୍ ଅନୁପକାରିେଣା ଦାସା ଅ ାଭିୟର୍ ଦ୍ୟ ର୍ ୱ୍ୟଂ
ତନ୍ମ ାତ୍ର େମୱ କୃତଂ|

Ⅺସ ଯିରୂ ଶାଲମିଯାତ୍ର ାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ େଶାମିେରାଣ୍ଗ ାଲୀ ୍ରେଦଶମେଧ୍ୟନ
ଗ ତି,

Ⅻ ଏତହ କୁତ୍ର ଚିଦ୍ ଗ୍ର ାେମ ପ୍ର େୱଶମାେତ୍ର ଦଶକୁି ନ ଂ
ସାକ୍ଷାତ୍ କୃ ା

ⅩⅢ ଦୂେର ତି ନତ ଉେ ୖ ୱର୍ ୁମାେରଭିେର, େହ ପ୍ର େଭା ଯୀେଶା
ଦଯ ା ାନ୍|

ⅩⅣ ତତଃ ସ ତାନ୍ ଦୃ ୍ଵା ଜଗାଦ, ଯୂଯଂ ଯାଜକାନାଂ ସମୀେପ
ାନ୍ ଦଶର୍ ଯତ, ତତେ ଗ େ ା େରାଗାତ୍ ପରି ୃତାଃ|
ⅩⅤ ତଦା େତଷାେମକଃ ଂ ଂ ଦୃ ୍ଵା େପ୍ର ାେ ୖ ରୀ ରଂ

ଧନ୍ୟଂ ୱଦନ୍ ୱ୍ୟାଘୁଟ୍ୟାଯାେତା ଯୀେଶା ଗର୍ୁ ଣାନନୁୱଦନ୍
ତ ରଣାେଧାଭୂ େମୗ ପପାତ;

ⅩⅥସ ଚାସୀତ୍ େଶାମିେରାଣୀ|
ⅩⅦ ତଦା ଯୀଶୁରୱଦତ୍, ଦଶଜନାଃ କିଂ ନ ପରି ୃତାଃ?

ତହ୍ୟେନ୍ୟ ନୱଜନାଃ କୁତ୍ର ?
ⅩⅧଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦ ମ୍ ଏନଂ ୱିେଦଶିନଂ ୱିନା େକାପ୍ୟେନ୍ୟା

ନ ପ୍ର ାପ୍ୟତ|
ⅩⅨ ତଦା ସ ତମୁୱାଚ, ମୁ ାଯ ଯାହି ୱି ାସେ ାଂ ଂ

କୃତୱାନ୍|
ⅩⅩଅଥ କେଦ ରସ୍ୟ ରାଜ ଂ ଭୱିଷ୍ୟତୀତି ଫିରୂ ଶିଭିଃ ପୃେ ସ

ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ଈ ରସ୍ୟ ରାଜ ମ୍ ଐ ୟର୍ ୍ୟଦଶର୍ େନନ ନ ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅪ ଅତ ଏତି ନ୍ ପଶ୍ୟ ତି ନ୍ ୱା ପଶ୍ୟ, ଇତି ୱାକ୍ୟଂ େଲାକା

ୱ ୁଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟି , ଈ ରସ୍ୟ ରାଜ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅ େରୱାେ |
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ⅩⅫ ତତଃ ସ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଜଗାଦ, ଯଦା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ମର୍ ନୁଜସୁତସ୍ୟ
ଦିନେମକଂ ଦ୍ର ୁମ୍ ୱାି ଷ୍ୟେତ କି ୁ ନ ଦଶ ଷ୍ୟେତ, ଈଦୃ ାଲ
ଆଯାତି|

ⅩⅩⅢ ତଦାତ୍ର ପଶ୍ୟ ୱା ତତ୍ର ପେଶ୍ୟତି ୱାକ୍ୟଂ େଲାକା ୱକ୍ଷ୍ୟି ,
କି ୁ େତଷାଂ ପ ାତ୍ ମା ଯାତ, ମାନୁଗ ତ ଚ|

ⅩⅩⅣ ଯତ ଡିଦ୍ ଯଥାକାେଶୖକଦିଶୁ୍ୟଦିଯ ତଦନ୍ୟାମପି ଦିଶଂ
ୱ୍ୟାପ୍ୟ ପ୍ର କାଶେତ ତ ତ୍ ନିଜଦିେନ ମନୁଜସୂନୁଃ ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅤ କି ୁ ତ ୂ ୱର୍ ୍ଵ ଂ େତନାେନକାନି ଦୁଃଖାନି
େଭା ୱ୍ୟାେନ୍ୟତ ର୍ ମାନେଲାେକୖ େସାଽୱଜ୍ଞାତୱ୍ୟଃ|

ⅩⅩⅥ େନାହସ୍ୟ ୱିଦ୍ୟମାନକାେଲ ଯଥାଭୱତ୍ ମନୁଷ୍ୟସୂେନାଃ
କାେଲପି ତଥା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅦ ଯାୱ ାଲଂ େନାେହା ମହାେପାତଂ ନାେରାହଦ୍
ଆପ୍ଲ ାୱିୱାେୟର୍ ୍ୟତ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ନାନାଶଯ ତାୱ ାଲଂ ଯଥା େଲାକା
ଅଭୁ ତାପିୱନ୍ ୱ୍ୟୱହନ୍ ୱ୍ୟୱାହଯଂ ;

ⅩⅩⅧ ଇ ଂ େଲାେଟା ୱ ର୍ ମାନକାେଲପି ଯଥା େଲାକା
େଭାଜନପାନକ୍ର ଯୱିକ୍ର ଯେରାପଣଗୃହନି ର୍ ାଣକ ର୍ ସୁ ପ୍ର ାୱ ର୍ ,

ⅩⅩⅨ କି ୁ ଯଦା େଲାଟ୍ ସି େଦାେମା ନିଜର୍ ଗାମ ତଦା ନଭସଃ
ସଗ କାି ୱୃି ଭର୍ୂ ା ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱ୍ୟନାଶଯତ୍

ⅩⅩⅩତ ନ୍ ମାନୱପୁତ୍ର ପ୍ର କାଶଦିେନପି ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅪତଦା ଯଦି କି ଦ୍ ଗୃେହାପରି ତି ତି ତହ ସ ଗୃହମଧ୍ୟାତ୍

କିମପି ଦ୍ର ୱ୍ୟମାେନତୁ ମ୍ ଅୱରୁ ହ୍ୟ େନୖତୁ ;ଯ େକ୍ଷେତ୍ର ତି ତି େସାପି
ୱ୍ୟାଘୁଟ୍ୟ ନାଯାତୁ |

ⅩⅩⅫ େଲାଟଃ ପ ୀଂ ରତ|
ⅩⅩⅩⅢଯଃପ୍ର ାଣାନ୍ ରକି୍ଷତୁ ଂ େଚି ଷ୍ୟେତ ସପ୍ର ାଣାନ୍ ହାରଯିଷ୍ୟତି

ଯ ୁ ପ୍ର ାଣାନ୍ ହାରଯିଷ୍ୟତି ସଏୱ ପ୍ର ାଣାନ୍ ରକି୍ଷଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅩⅣ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଚି୍ମ ତସ୍ୟାଂ ରାେତ୍ର ୗ ଶେଯୖ୍ୟକଗତେଯା

େଲର୍ ାକେଯାେରେକା ଧାରିଷ୍ୟେତ ପର ୍ୟକ୍ଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅩⅤ ି େଯୗ ଯୁଗପତ୍ େପଷଣୀଂ ୱ୍ୟାୱ ର୍ ଯିଷ୍ୟତ େଯାେରକା

ଧାରିଷ୍ୟେତ ପରାତ୍ୟକ୍ଷ୍ୟେତ|
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ⅩⅩⅩⅥ ପୁରୁ େଷୗ େକ୍ଷେତ୍ର ାସ୍ୟତ େଯାେରେକା ଧାରିଷ୍ୟେତ
ପର ୍ୟକ୍ଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅩⅦ ତଦା େତ ପପ୍ର ୁଃ, େହ ପ୍ର େଭା କୁେତ୍ର ଂ ଭୱିଷ୍ୟତି?
ତତଃ ସ ଉୱାଚ, ଯତ୍ର ଶୱି ତି ତତ୍ର ଗୃଧ୍ର ା ମିଲି |

ⅩⅧ
Ⅰ ଅପର େଲାେକୖରକ୍ଲ ାୈ ନ ର ରଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯିତୱ୍ୟମ୍

ଇତ୍ୟାଶେଯନ ଯୀଶୁନା ଦୃ ା ଏକଃ କଥିତଃ|
Ⅱ କୁତ୍ର ଚି ଗେର କି ତ୍ ପ୍ର ାଡି୍ଵ ୱାକ ଆସୀତ୍ ସ ଈ ରା ାବିେଭତ୍

ମାନୁଷାଂ ନାମନ୍ୟତ|
Ⅲ ଅଥ ତ ୁ ରୱାସି ନୀ କାଚି ି ଧୱା ତ ମୀପେମତ୍ୟ ୱିୱାଦିନା

ସହ ମମ ୱିୱାଦଂ ପରି ୁୱ ୍ଵତି ନିେୱଦଯାମାସ|
Ⅳ ତତଃ ସ ପ୍ର ାଡି୍ଵ ୱାକଃ କିଯି ନାନି ନ ତଦ ୀକୃତୱାନ୍

ପ ା ି େ ଚି ଯାମାସ, ଯଦ୍ୟପୀ ରା ବିେଭମି ମନୁଷ୍ୟାନପି
ନ ମେନ୍ୟ

Ⅴ ତଥାେପ୍ୟଷା ୱିଧୱା ମାଂ କି୍ଲ ଶ୍ନ ାତି ତ ାଦସ୍ୟା ୱିୱାଦଂ
ପରି ରିଷ୍ୟାମି େନାେଚତ୍ ସା ସଦାଗତ୍ୟ ମାଂ ୱ୍ୟଗ୍ର ଂ କରିଷ୍ୟତି|

Ⅵ ପ ାତ୍ ପ୍ର ଭୁ ରୱଦଦ୍ ଅସାୱନ୍ୟାଯପ୍ର ାଡି୍ଵ ୱାେକା ଯଦାହ ତତ୍ର
ମେନା ନିଧ ଂ|

Ⅶ ଈ ରସ୍ୟ େଯ ଽଭିରୁ ଚିତେଲାକା ଦିୱାନିଶଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯେ ସ
ବହୁ ଦିନାନି ୱିଲ ୍ୟାପି େତଷାଂ ୱିୱାଦାନ୍ କିଂ ନ ପରି ରିଷ୍ୟତି?

Ⅷ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି ରଯା ପରି ରିଷ୍ୟତି, କି ୁ ଯଦା
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆଗମିଷ୍ୟତି ତଦା ପୃଥିୱ୍ୟାଂ କିମୀଦୃଶଂ ୱି ାସଂ
ପ୍ର ା ୍ୟତି?

Ⅸ େଯ ାନ୍ ଧା କାନ୍ ଜ୍ଞା ା ପରାନ୍ ତୁ ୀକୁୱର୍ ୍ଵ ି ଏତାଦୃଗ୍ଭ ୍ୟଃ,
କିଯ ୍ୟ ଇମଂ ଦୃ ା ଂ କଥଯାମାସ|

Ⅹ ଏକଃ ଫିରୂ ଶ୍ୟପରଃ କରସ ାଯୀ ାୱିେମୗ ପ୍ର ାଥର୍ ଯିତୁ ଂ ମ ି ରଂ
ଗେତୗ|

Ⅺ ତେତାଽେସୗ ଫିରୂ େଶ୍ୟକପାେ ର୍ ତି ନ୍ େହ ଈ ର
ଅହମନ୍ୟେଲାକୱତ୍ େଲାଠଯିତାନ୍ୟାଯୀ ପାରଦାରିକ ନ ଭୱାମି
ଅସ୍ୟ କରସ ାଯିନ ୁଲ୍ୟ ନ, ତ ା ାଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମି|
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Ⅻ ସ ସୁ ଦିେନଷୁ ଦିନ ଯମୁପୱସାମି ସୱର୍ ୍ଵ ସ େ ଦର୍ ଶମାଂଶଂ
ଦଦାମି ଚ, ଏତ ଥାଂ କଥଯନ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ଯାମାସ|

ⅩⅢ କି ୁ ସ କରସ ାଯି ଦୂେର ତି ନ୍ ଗର୍ ଂ ଦ୍ର ୁଂ େନ ନ୍
ୱକ୍ଷସି କରାଘାତଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ େହ ଈ ର ପାପି ଂ ମାଂ ଦଯ , ଇ ଂ
ପ୍ର ାଥର୍ ଯାମାସ|

ⅩⅣ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି, ତେଯା ର୍ େଯା ମର୍ େଧ୍ୟ େକୱଲଃ
କରସ ାଯୀ ପୁଣ୍ୟୱେ ନ ଗଣିେତା ନିଜଗୃହଂ ଜଗାମ, ଯେତା
ଯଃ କି ତ୍ ମୁ ମଯତି ସ ନାମଯିଷ୍ୟେତ କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ ଂ
ନମଯତି ସ ଉ ମଯିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅤଅଥ ଶିଶୂନାଂ ଗାତ୍ର ଶର୍ ାଥର୍ ଂ େଲାକା ାନ୍ ତସ୍ୟ ସମୀପମାନିନୁ୍ୟଃ
ଶିଷ୍ୟା ଦ୍ ଦୃ ୍ଵାେନତୃ ନ୍ ତଜର୍ ଯାମାସୁଃ,

ⅩⅥ କି ୁ ଯୀଶୁ ାନାହୂ ଯ ଜଗାଦ, ମି କଟମ୍ ଆଗ ୁଂ ଶିଶୂନ୍
ଅନୁଜାନୀ ଂ ତାଂ ମା ୱାରଯତ; ଯତଈ ରରାଜ୍ୟାଧିକାରିଣ ଏଷାଂ
ସଦୃଶାଃ|

ⅩⅦ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, େଯା ଜନଃ ଶିେଶାଃ ସଦୃେଶା
ଭୂ ା ଈ ରରାଜ୍ୟଂ ନ ଗୃ ାତି ସ େକନାପି ପ୍ର କାେରଣ ତତ୍ ପ୍ର େୱ ୁଂ
ନ ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅧ ଅପରମ୍ ଏେକାଧିପତି ଂ ପପ୍ର , େହ ପରମଗୁେରା,
ଅନ ାଯୁଷଃ ପ୍ର ା େଯ ମଯା କିଂ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ?

ⅩⅨଯୀଶୁରୁ ୱାଚ,ମାଂ କୁତଃ ପରମଂ ୱଦସି ? ଈ ରଂ ୱିନା େକାପି
ପରେମା ନ ଭୱତି|

ⅩⅩ ପରଦାରାନ୍ ମା ଗ , ନରଂ ମା ଜହି, ମା େଚାରଯ,
ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷ୍ୟଂ ମା େଦହି, ମାତରଂ ପିତର ସଂମନ୍ୟ , ଏତା ଯା
ଆଜ୍ଞାଃ ସି ତା ୍ଵଂ ଜାନାସି |

ⅩⅪତଦା ସ ଉୱାଚ, ବାଲ୍ୟକାଲାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ା ଏତା ଆଚରାମି|
ⅩⅫ ଇତି କଥାଂ ଶ ା ଯୀଶୁ ମୱଦତ୍, ତଥାପି ତେୱୖକଂ କ ର୍

ନୂ୍ୟନମାେ , ନିଜଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱିକ୍ର ୀଯ ଦରିେଦ୍ର େଭ୍ୟା ୱିତର, ତ ାତ୍
େଗର୍ ଧନଂ ପ୍ର ା ୍ୟସି ; ତତ ଆଗତ୍ୟ ମମାନୁଗାମୀ ଭୱ|
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ⅩⅩⅢ କିେ ତାଂ କଥାଂ ଶ ା େସାଧିପତିଃ ଶୁେଶାଚ, ଯତ ସ୍ୟ
ବହୁ ଧନମାସୀତ୍|

ⅩⅩⅣ ତଦା ଯୀଶୁ ମତିେଶାକାନି୍ଵ ତଂ ଦୃ ୍ଵା ଜଗାଦ, ଧନୱତାମ୍
ଈ ରରାଜ୍ୟପ୍ର େୱଶଃ କୀଦୃଗ୍ ଦୁ ରଃ|

ⅩⅩⅤଈ ରରାେଜ୍ୟ ଧନିନଃ ପ୍ର େୱଶାତ୍ ସୂେଚି େଦ୍ର ଣ ମହା ସ୍ୟ
ଗମନାଗମେନ ସୁକେର|

ⅩⅩⅥ େଶ୍ର ାତାରଃ ପପ୍ର ୁ ହ େକନ ପରିତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ା ୍ୟେତ?
ⅩⅩⅦ ସ ଉ ୱାନ୍, ଯନ୍ ମାନୁେଷଣାଶକ୍ୟଂ ତଦ୍ ଈ େରଣ

ଶକ୍ୟଂ|
ⅩⅩⅧତଦା ପିତର ଉୱାଚ, ପଶ୍ୟ ୱଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ତୱ

ପ ା ାମିେନାଽଭୱାମ|
ⅩⅩⅨ ତତଃ ସ ଉୱାଚ, ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି,

ଈ ରରାଜ୍ୟାଥର୍ ଂ ଗୃହଂ ପିତେରୗ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣଂ ଜାଯାଂ ସ ାନାଂ
ତ୍ୟ ୱା

ⅩⅩⅩଇହ କାେଲ ତେତାଽଧିକଂ ପରକାେଲ ଽନ ାଯୁ ନ ପ୍ର ା ୍ୟତି
େଲାକ ଈଦୃଶଃ େକାପି ନାି |

ⅩⅩⅪ ଅନ ରଂ ସ ାଦଶଶିଷ୍ୟାନାହୂ ଯ ବଭାେଷ, ପଶ୍ୟତ ୱଯଂ
ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରଂ ଯାମଃ, ତ ାତ୍ ମନୁଷ୍ୟପୁେତ୍ର ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଭିରୁ ଂ
ଯଦି ତଦନୁରୂ ପଂ ତଂ ପ୍ର ତି ଘଟିଷ୍ୟେତ;

ⅩⅩⅫ ୱ ୁତ ୁ େସାଽନ୍ୟେଦଶୀଯାନାଂ ହେ ଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟେତ,
େତ ତମୁପହସି ଷ୍ୟି , ଅନ୍ୟାଯମାଚରିଷ୍ୟି ତ ପୁଷି ନି ୀୱଂ
ନିେକ୍ଷ ୍ୟି , କଶାଭିଃ ପ୍ର ହୃ ତ୍ୟ ତଂ ହନିଷ୍ୟି ଚ,

ⅩⅩⅩⅢ କି ୁ ତୃ ତୀଯଦିେନ ସ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉ ାସ୍ୟତି|
ⅩⅩⅩⅣ ଏତସ୍ୟାଃ କଥାଯା ଅଭିପ୍ର ାଯଂ କିି ଦପି େତ େବା ୁ ଂ

ନ େଶକୁଃ େତଷାଂ ନିକେଟଽ ତୱାତ୍ ତେସୖ୍ୟତାସାଂ କଥାନାମ୍
ଆଶଯଂ େତ ଜ୍ଞାତୁ ଂ ନ େଶକୁ |

ⅩⅩⅩⅤ ଅଥ ତି ନ୍ ଯିରୀେହାଃ ପୁରସ୍ୟାି କଂ ପ୍ର ାେ କି ଦ ଃ
ପଥଃ ପା ର୍ ଉପୱିଶ୍ୟ ଭିକ୍ଷାମ୍ ଅକେରାତ୍

ⅩⅩⅩⅥସେଲାକସମୂହସ୍ୟଗମନଶ ଂଶ ା ତ ାରଣଂ ପୃ ୱାନ୍|
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ⅩⅩⅩⅦ ନାସରତୀଯଯୀଶୁୟର୍ ାତୀତି େଲାେକୖରୁ େ ସ
ଉେ ୖ ୱର୍ ୁମାେରେଭ,

ⅩⅩⅩⅧ େହ ଦାଯୂଦଃ ସ ାନ ଯୀେଶା ମାଂ ଦଯ |
ⅩⅩⅩⅨତେତାଗ୍ର ଗାମିନ ଂ େମୗନୀ ତିେ ତି ତଜର୍ ଯାମାସୁଃ କି ୁ ସ

ପୁନାରୁ ୱନ୍ ଉୱାଚ, େହ ଦାଯୂଦଃ ସ ାନ ମାଂ ଦଯ |
ⅩⅬତଦା ଯୀଶୁଃ ଗିେତା ଭୂ ା ାି େକ ତମାେନତୁ ମ୍ ଆଦିେଦଶ|
ⅩⅬⅠ ତତଃ ସ ତସ୍ୟାି କମ୍ ଆଗମତ୍, ତଦା ସ ତଂ ପପ୍ର , ଂ

କିମି ସି ? ଦଥର୍ ମହଂ କିଂ କରିଷ୍ୟାମି? ସଉ ୱାନ୍, େହ ପ୍ର େଭାଽହଂ
ଦ୍ର ୁଂ ଲେଭୖ|

ⅩⅬⅡତଦା ଯୀଶୁରୁ ୱାଚ, ଦୃି ଶି ଂ ଗୃହାଣ ତୱପ୍ର ତ୍ୟଯ ୍ଵାଂ ଂ
କୃତୱାନ୍|

ⅩⅬⅢ ତତ ତଣାତ୍ ତସ୍ୟ ଚକୁ୍ଷଷୀ ପ୍ର ସେ ; ତ ାତ୍ ସ ଈ ରଂ
ଧନ୍ୟଂ ୱଦନ୍ ତ ାଦ୍ ଯେଯୗ, ତଦାେଲାକ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ଈ ରଂ
ପ୍ର ଶଂସି ତୁ ମ୍ ଆେରଭିେର|

ⅩⅨ
Ⅰଯଦା ଯୀଶୁ ୟ ରୀେହାପୁରଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ତନ୍ମ େଧ୍ୟନ ଗ ଂ ଦା
Ⅱସେ ଯନାମା କରସ ାଯିନାଂ ପ୍ର ଧାେନା ଧନୱାେନେକା
Ⅲ ଯୀଶୁଃ କୀଦୃଗିତି ଦ୍ର ୁଂ େଚି ତୱାନ୍ କି ୁ

ଖୱର୍ ୍ଵ ାେ ାକସଂଘମେଧ୍ୟ ତ ଶର୍ ନମପ୍ର ାପ୍ୟ
Ⅳ େଯନ ପଥା ସ ଯାସ୍ୟତି ତ େଥଽେଗ୍ର ଧାୱି ା ତଂ ଦ୍ର ୁମ୍

ଉଡୁ ରତରୁ ମାରୁ େରାହ|
Ⅴ ପ ାଦ୍ ଯୀଶୁ ୍ଥାନମ୍ ଇ ା ଊ ର୍ ଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ତଂ

ଦୃ ୍ଵାୱାଦୀତ୍, େହ ସେ ଯ ଂ ଶୀଘ୍ର ମୱେରାହ ମଯାଦ୍ୟ େ େହ
ୱ ୱ୍ୟଂ|

Ⅵତତଃ ସ ଶୀଘ୍ର ମୱରୁ ହ୍ୟ ସା ାଦଂ ତଂ ଜଗ୍ର ାହ|
Ⅶ ତଦ୍ ଦୃ ୍ଵା ସେୱର୍ ୍ଵ ୱିୱଦମାନା ୱ ୁମାେରଭିେର,

େସାତିଥିେ ନ ଦୁ େଲାକଗୃହଂ ଗ ତି|
Ⅷ କି ୁ ସେ େଯା ଦ ାଯମାେନା ୱ ୁମାେରେଭ, େହ ପ୍ର େଭା

ପଶ୍ୟ ମମ ଯା ସ ି ରି ତଦ ର୍ ଂ ଦରିେଦ୍ର େଭ୍ୟା ଦେଦ, ଅପରମ୍
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ଅନ୍ୟାଯଂ କୃ ା କ ାଦପି ଯଦି କଦାପି କିି ତ୍ ମଯା ଗୃହୀତଂ ତହ
ତ ତୁ ଗର୍ୁ ଣଂ ଦଦାମି|

Ⅸ ତଦା ଯୀଶୁ ମୁ ୱାନ୍ ଅଯମପି ଇବ୍ର ାହୀମଃ ସ ାେନାଽତଃ
କାରଣାଦ୍ ଅଦ୍ୟାସ୍ୟ ଗୃେହ ତ୍ର ାଣମୁପି ତଂ|

Ⅹଯଦ୍ ହାରିତଂ ତତ୍ ମୃଗଯିତୁ ଂ ରକି୍ଷତୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆଗତୱାନ୍|
Ⅺ ଅଥ ସ ଯିରୂ ଶାଲମଃ ସମୀପ ଉପାତି ଦ୍

ଈ ରରାଜ ସ୍ୟାନୁ ାନଂ ତେଦୖୱ ଭୱିଷ୍ୟତୀତି
େଲାେକୖରନ୍ଵ ଭୂ ଯତ, ତ ାତ୍ ସ େଶ୍ର ାତୃ ଭ୍ୟଃ ପୁନଦର୍ୃ ା କଥାମ୍
ଉ ାପ୍ୟ କଥଯାମାସ|

Ⅻ େକାପି ମହାେ ାେକା ନିଜାଥର୍ ଂ ରାଜ ପଦଂ ଗୃହୀ ା
ପୁନରାଗ ୁଂ ଦୂରେଦଶଂ ଜଗାମ|

ⅩⅢଯାତ୍ର ାକାେଲ ନିଜାନ୍ ଦଶଦାସାନ୍ ଆହୂ ଯ ଦଶ ଣର୍ ମୁଦ୍ର ା ଦ ା
ମମାଗମନପୟର୍ ୍ୟ ଂ ୱାଣିଜ୍ୟଂ କୁରୁ େତତ୍ୟାଦିେଦଶ|

ⅩⅣ କି ୁ ତସ୍ୟ ପ୍ର ଜା ମୱଜ୍ଞାଯ ମନୁଷ୍ୟେମନମ୍ ଅ ାକମୁପରି
ରାଜ ଂ ନ କାରଯିୱ୍ୟାମ ଇମାଂ ୱା ର୍ ାଂ ତି କେଟ େପ୍ର ରଯାମାସୁଃ|

ⅩⅤ ଅଥ ସ ରାଜ ପଦଂ ପ୍ର ାପ୍ୟାଗତୱାନ୍ ଏେକୖେକା ଜେନା
ବାଣିେଜ୍ୟନ କିଂ ଲ ୱାନ୍ ଇତି ଜ୍ଞାତୁ ଂ େଯଷୁ ଦାେସଷୁ ମୁଦ୍ର ା ଅପର୍ ଯତ୍
ତାନ୍ ଆହୂ ଯାେନତୁ ମ୍ ଆଦିେଦଶ|

ⅩⅥତଦା ପ୍ର ଥମଆଗତ୍ୟକଥିତୱାନ୍, େହପ୍ର େଭା ତୱତେଯୖକଯା
ମୁଦ୍ର ଯା ଦଶମୁଦ୍ର ା ଲ ାଃ|

ⅩⅦତତଃ ସ ଉୱାଚ ମୁ େମା ଦାସଃ େ ନ ୱି ାେସ୍ୟା ଜାତ
ଇତଃ କାରଣାତ୍ ଂ ଦଶନଗରାଣାମ୍ ଅଧିେପା ଭୱ|

ⅩⅧ ି ତୀଯଆଗତ୍ୟକଥିତୱାନ୍, େହପ୍ର େଭା ତେୱୖକଯା ମୁଦ୍ର ଯା
ପ ମୁଦ୍ର ା ଲ ାଃ|

ⅩⅨତତଃ ସ ଉୱାଚ, ଂ ପ ାନାଂ ନଗରାଣାମଧିପତି ଭର୍ ୱ|
ⅩⅩ ତେତାନ୍ୟ ଆଗତ୍ୟ କଥଯାମାସ, େହ ପ୍ର େଭା ପଶ୍ୟ ତୱ ଯା

ମୁଦ୍ର ା ଅହଂ ୱେ ବ ା ାପଯଂ େସଯଂ|
ⅩⅪ ଂ କୃପେଣା ଯ ା ାପଯ ଦପି ଗୃ ାସି , ଯ ାୱପ େଦୱ ଚ

ଛିନି ତେତାହଂ େ ା ଭୀତଃ|
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ⅩⅫତଦା ସ ଜଗାଦ, େର ଦୁ ଦାସ ତୱୱାେକ୍ୟନ ାଂ େଦାଷିଣଂ
କରିଷ୍ୟାମି, ଯଦହଂ ନା ାପଯଂ ତେଦୱ ଗୃ ାମି, ଯଦହଂ ନାୱପ
ତେଦୱ ଛିନଦି୍ମ , ଏତାଦୃଶଃ କୃପେଣାହମିତି ଯଦି ଂ ଜାନାସି ,

ⅩⅩⅢତହ ମମ ମୁଦ୍ର ା ବଣିଜାଂ ନିକେଟ କୁେତାନା ାପଯଃ? ତଯା
କୃେତଽହମ୍ ଆଗତ୍ୟ କୁସୀେଦନ ସା ର୍ ଂ ନିଜମୁଦ୍ର ା ଅପ୍ର ା ୍ୟମ୍|

ⅩⅩⅣ ପ ାତ୍ ସ ସମୀପ ାନ୍ ଜନାନ୍ ଆଜ୍ଞାପଯତ୍ ଅ ାତ୍ ମୁଦ୍ର ା
ଆନୀଯ ଯସ୍ୟ ଦଶମୁଦ୍ର ାଃ ସି ତୈ ଦ |

ⅩⅩⅤ େତ େପ୍ର ାଚୁ ଃ ପ୍ର େଭାଽସ୍ୟ ଦଶମୁଦ୍ର ାଃ ସି |
ⅩⅩⅥ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି ଯସ୍ୟାଶ୍ର େଯ ୱ େତ ଽଧିକଂ ତୈ

ଦାଯିଷ୍ୟେତ, କି ୁ ଯସ୍ୟାଶ୍ର େଯ ନ ୱ ର୍ େତ ତସ୍ୟ ଯଦ୍ୟଦି ତଦପି
ତ ାନ୍ ନାଯିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅦ କି ୁ ମମାଧିପତି ସ୍ୟ ୱଶେ ାତୁ ମ୍ ଅସ ନ୍ୟମାନା େଯ
ମମ ରିପୱ ାନାନୀଯ ମମ ସମକ୍ଷଂ ସଂହରତ|

ⅩⅩⅧ ଇତୁ ୍ୟପେଦଶକଥାଂ କଥଯି ା େସାଗ୍ର ଗଃ ସନ୍
ଯିରୂ ଶାଲମପୁରଂ ଯେଯୗ|

ⅩⅩⅨ ତେତା େବୖତ୍ଫ ଗୀେବୖଥନୀଯାଗ୍ର ାମେଯାଃ ସମୀେପ
େଜୖତୁ ନାେଦ୍ର ରି କମ୍ ଇ ା ଶିଷ୍ୟ ଯମ୍ ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା େପ୍ର ଷଯାମାସ,

ⅩⅩⅩ ଯୁୱାମମୁଂ ସ ୁଖ ଗ୍ର ାମଂ ପ୍ର ୱିେଶୖ୍ୟୱ ଯଂ େକାପି
ମାନୁଷଃ କଦାପି ନାେରାହତ୍ ତଂ ଗ ର୍ ଭଶାୱକଂ ବ ଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ ଂ
େମାଚଯି ାନଯତଂ|

ⅩⅩⅪତତ୍ର କୁେତା େମାଚଯଥଃ? ଇତି େଚତ୍ େକାପି ୱକ୍ଷ୍ୟତି ତହ
ୱକ୍ଷ୍ୟଥଃ ପ୍ର େଭ◌ाରତ୍ର ପ୍ର େଯାଜନମ୍ ଆେ |

ⅩⅩⅫ ତଦା େତୗ ପ୍ର ରିେତୗ ଗ ା ତ ଥା◌ाନୁସାେରଣ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ
ପ୍ର ାେ ୗ|

ⅩⅩⅩⅢ ଗଦର୍ ଭଶାୱକେମାଚନକାେଲ ତ ାମିନ ଊଚୁ ଃ,
ଗଦର୍ ଭଶାୱକଂ କୁେତା େମାଚଯଥଃ?

ⅩⅩⅩⅣତାୱୂଚତୁ ଃ ପ୍ର େଭାରତ୍ର ପ୍ର େଯାଜନମ୍ ଆେ |
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ⅩⅩⅩⅤ ପ ାତ୍ େତୗ ତଂ ଗଦର୍ ଭଶାୱକଂ ଯୀେଶାରି କମାନୀଯ
ତ ୃ େ ନିଜୱସନାନି ପାତଯି ା ତଦୁପରି
ଯୀଶୁମାେରାହଯାମାସତୁ ଃ|

ⅩⅩⅩⅥ ଅଥ ଯାତ୍ର ାକାେଲ େଲାକାଃ ପଥି ୱ ାଣି ପାତଯିତୁ ମ୍
ଆେରଭିେର|

ⅩⅩⅩⅦ ଅପରଂ େଜୖତୁ ନାେଦ୍ର ରୁ ପତ୍ୟକାମ୍ ଇ ା ଶିଷ୍ୟସଂଘଃ
ପୂୱର୍ ୍ଵ ଦୃ ାନି ମହାକ ର୍ ାଣି ୃ ା,

ⅩⅩⅩⅧ େଯା ରାଜା ପ୍ର େଭା ନର୍ ାମ୍ନ ାଯାତି ସ ଧନ୍ୟଃ େଗର୍
କୁଶଲଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ାେ ଜଯ ନି ଭର୍ ୱତୁ , କଥାେମତାଂ କଥଯି ା ସାନ ମ୍
ଉେଚୖରୀ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱ ୁମାେରେଭ|

ⅩⅩⅩⅨ ତଦା େଲାକାରଣ୍ୟମଧ୍ୟ ାଃ କିଯ ଃ ଫିରୂ ଶିନ ତ୍ ଶ ା
ଯୀଶୁଂ େପ୍ର ାଚୁ ଃ, େହ ଉପେଦଶକ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ତଜର୍ ଯ|

ⅩⅬ ସ ଉୱାଚ, ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି ଯଦ୍ୟମୀ ନୀରୱାି ି ତହ
ପାଷାଣା ଉେଚୖଃ କଥାଃ କଥଯିଷ୍ୟି |

ⅩⅬⅠପ ାତ୍ ତ ୁ ରାି କେମତ୍ୟ ତଦୱେଲାକ୍ୟ ସାଶପାତଂ ଜଗାଦ,
ⅩⅬⅡ ହା ହା େଚତ୍ ମେଗ୍ର ଽଜ୍ଞାସ୍ୟଥାଃ, ତୱାି େ ୱ ଦିେନ ୱା

ଯଦି ମ ଲମ୍ ଉପାଲ ୍ୟଥାଃ, ତହର୍ୁ ୍ୟ ମମ୍ ଅଭୱିଷ୍ୟତ୍, କି ୁ
କ୍ଷେଣି ନ୍ ତ ୱ ଦୃେ ରେଗାଚରମ୍ ଭୱତି|

ⅩⅬⅢ ଂ ତ୍ର ାଣକାେଲ ନ ମେନା ନ୍ୟଧ ା ଇତି େହେତା ୟର୍ ାେଲ
ତୱ ରିପୱ ୍ଵାଂ ଚତୁ ଦ କୁ୍ଷ ପ୍ର ାଚୀେରଣ େୱ ଯି ା େରା ୍ୟି

ⅩⅬⅣ ବାଲେକୖଃ ସା ର୍ ଂ ଭୂ ମିସାତ୍ କରିଷ୍ୟି ଚ ନ୍ମ େଧ୍ୟ
ପାଷାେଣୖେକାପି ପାଷାେଣାପରି ନ ାସ୍ୟତି ଚ, କାଲ ଈଦୃଶ
ଉପ ାସ୍ୟତି|

ⅩⅬⅤ ଅଥ ମେଧ୍ୟମ ି ରଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ତତ୍ର ତ୍ୟାନ୍ କ୍ର ଯିୱିକ୍ର ଯିେଣା
ବହି ୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍

ⅩⅬⅥ ଅୱଦତ୍ ମୃ ହଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଗୃହମିତି ଲିପିରାେ କି ୁ ଯୂଯଂ
ତେଦୱ େଚୖରାଣାଂ ଗ ରଂ କୁରୁ ଥ|

ⅩⅬⅦ ପ ାତ୍ ସ ପ୍ର ତ୍ୟହଂ ମେଧ୍ୟମ ି ରମ୍ ଉପଦିେଦଶ; ତତଃ
ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ଅଧ୍ୟାପକାଃ ପ୍ର ାଚୀନା ତଂ ନାଶଯିତୁ ଂ ଚିେଚି େର;
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ⅩⅬⅧ କି ୁ ତଦୁପେଦେଶସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ନିୱି ଚି ାଃ ି ତା ାତ୍
େତ ତ ର୍ୁ ଂ ନାୱକାଶଂ ପ୍ର ାପୁଃ|

ⅩⅩ
Ⅰ ଅେଥୖକଦା ଯୀଶୁ ମର୍ ନିଦେର ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯନ୍

େଲାକାନୁପଦିଶତି, ଏତହ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ଅଧ୍ୟାପକାଃ ପ୍ର ା
ତି କଟମାଗତ୍ୟ ପପ୍ର ୁଃ

Ⅱ କଯାଜ୍ଞଯା ଂ କ ର୍ ାେଣ୍ୟତାନି କେରାଷି? େକା ୱା
ାମାଜ୍ଞାପଯତ୍? ତଦ ାନ୍ ୱଦ|
Ⅲ ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ତହ ଯୁଷ୍ମ ାନପି କଥାେମକାଂ ପୃ ାମି

ତେସ୍ୟା ରଂ ୱଦତ|
Ⅳ େଯାହେନା ମ ନମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ମାନୁଷାଣାଂ ୱାଜ୍ଞାେତା ଜାତଂ?
Ⅴତତେ ମିେଥା ୱିୱିଚ୍ୟ ଜଗଦୁଃ,ଯଦୀ ରସ୍ୟୱଦାମ ହ ତଂ

କୁେତା ନ ପ୍ର େତୖ୍ୟତ ସ ଇତି ୱକ୍ଷ୍ୟତି|
Ⅵ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟେସ୍ୟତି ୱଦାମ ହ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ଅ ାନ୍

ପାଷାେଣୖ ହର୍ ନିଷ୍ୟି ଯେତା େଯାହନ୍ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀତି ସେୱର୍ ୍ଵ ଦୃଢଂ
ଜାନି |

Ⅶ ଅତଏୱ େତ ପ୍ର ତୂ ୍ୟଚୁ ଃ କସ୍ୟାଜ୍ଞଯା ଜାତମ୍ ଇତି ୱ ୁଂ ନ
ଶକ୍ନୁ ମଃ|

Ⅷ ତଦା ଯୀଶୁରୱଦତ୍ ତହ କଯାଜ୍ଞଯା କ ର୍ ାେଣ୍ୟତାତି
କେରାମୀତି ଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନ ୱକ୍ଷ୍ୟାମି|

Ⅸଅଥେଲାକାନାଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ସଇମାଂ ଦୃ ା କଥାଂ ୱ ୁମାେରେଭ,
କି ଦ୍ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଂ କୃ ା ତତ୍ େକ୍ଷତ୍ର ଂ କୃଷୀୱଲାନାଂ ହେ ଷୁ
ସମପର୍ ୍ୟ ବହୁ କାଲାଥର୍ ଂ ଦୂରେଦଶଂ ଜଗାମ|

Ⅹଅଥଫଲକାେଲଫଲାନି ଗ୍ର ହୀତୁ କୃଷୀୱଲାନାଂ ସମୀେପ ଦାସଂ
ପ୍ର ାହିେଣାତ୍ କି ୁ କୃଷୀୱଲା ଂ ପ୍ର ହୃ ତ୍ୟ ରି ହ ଂ ୱିସସଜର୍ୁ ଃ|

Ⅺତତଃ େସାଧିପତିଃ ପୁନରନ୍ୟଂ ଦାସଂ େପ୍ର ଷଯାମାସ, େତ ତମପି
ପ୍ର ହୃ ତ୍ୟ କୁୱ୍ୟୱହୃ ତ୍ୟ ରି ହ ଂ ୱିସସୃଜୁଃ|

Ⅻ ତତଃ ସ ତୃ ତୀଯୱାରମ୍ ଅନ୍ୟଂ ପ୍ର ାହିେଣାତ୍ େତ ତମପି
କ୍ଷତା ଂ କୃ ା ବହି ନ ଚିକି୍ଷପୁଃ|
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ⅩⅢ ତଦା େକ୍ଷତ୍ର ପତି ୱ ଚାରଯାମାସ, ମେମଦାନୀଂ କିଂ
କ ର୍ ୱ୍ୟଂ? ମମ ପି୍ର େଯ ପୁେତ୍ର ପ୍ର ହିେତ େତ ତମୱଶ୍ୟଂ ଦୃ ୍ଵା
ସମାଦରିଷ୍ୟେ |

ⅩⅣ କି ୁ କୃଷୀୱଲା ଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ପର ରଂ ୱିୱିଚ୍ୟ େପ୍ର ାଚୁ ଃ,
ଅଯମୁ ରାଧିକାରୀ ଆଗ େତୖନଂ ହନ୍ମ େତାଧିକାେରା ାକଂ
ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅤ ତତେ ତଂ େକ୍ଷତ୍ର ାଦ୍ ବହି ନ ପାତ୍ୟ ଜ ୁ ାତ୍ ସ
େକ୍ଷତ୍ର ପତି ାନ୍ ପ୍ର ତି କିଂ କରିଷ୍ୟତି?

ⅩⅥ ସ ଆଗତ୍ୟ ତାନ୍ କୃଷୀୱଲାନ୍ ହ ା ପେରଷାଂ ହେ ଷୁ
ତେତତ୍ର ଂ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି; ଇତି କଥାଂ ଶ ା େତ ଽୱଦନ୍ ଏତାଦୃଶୀ
ଘଟନା ନ ଭୱତୁ |

ⅩⅦ କି ୁ ଯୀଶୁ ାନୱେଲାକ୍ୟ ଜଗାଦ, ତହ , ପତଯଃ
କରିଷ୍ୟି ଗ୍ର ାୱାଣଂ ଯ ୁ ତୁ କଂ| ପ୍ର ଧାନପ୍ର ରଃ େକାେଣ ସ ଏୱ ହି
ଭୱିଷ୍ୟତି| ଏତସ୍ୟ ଶା ୀଯୱଚନସ୍ୟ କିଂ ତା ୟର୍ ୍ୟଂ?

ⅩⅧ ଅପରଂ ତ ାଷାେଣାପରି ଯଃ ପତିଷ୍ୟତି ସ ଭଂକ୍ଷ୍ୟେତ
କି ୁ ଯେସ୍ୟାପରି ସ ପାଷାଣଃ ପତିଷ୍ୟତି ସ େତନ ଧୂଲିୱଚ୍
ଚୂ ଣର୍ ୀଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅨ େସା ାକଂ ୱିରୁ ଂ ଦୃ ା ମିମଂ କଥିତୱାନ୍ ଇତି ଜ୍ଞା ା
ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ଅଧ୍ୟାପକା ତେଦୖୱ ତଂ ଧତର୍ୁ ଂ ୱୱା ୁଃ କି ୁ
େଲାେକେଭ୍ୟା ବିଭୁ ୍ୟଃ|

ⅩⅩ ଅତଏୱ ତଂ ପ୍ର ତି ସତକର୍ ାଃ ସ ଃ କଥଂ ତ ାକ୍ୟେଦାଷଂ
ଧୃ ା ତଂ େଦଶାଧିପସ୍ୟ ସାଧୁେୱଶଧାରିଣ ରାନ୍ ତସ୍ୟ ସମୀେପ
େପ୍ର ଷଯାମାସୁଃ|

ⅩⅪ ତଦା େତ ତଂ ପପ୍ର ୁଃ, େହ ଉପେଦଶକ ଭୱାନ୍ ଯଥାଥର୍ ଂ
କଥଯନ୍ ଉପଦିଶତି, କମପ୍ୟନେପକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ୟେ େନୖ ରଂ
ମାଗର୍ ମୁପଦିଶତି, ୱଯେମତ ାନୀମଃ|

ⅩⅫ େକୖସରରାଜାଯ କେରା ାଭି େଦର୍ େଯା ନ ୱା?
ⅩⅩⅢସ େତଷାଂ ୱ ନଂ ଜ୍ଞା ାୱଦତ୍ କୁେତା ମାଂ ପରୀକ୍ଷେ ? ମାଂ

ମୁଦ୍ର ାେମକଂ ଦଶର୍ ଯତ|
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ⅩⅩⅣ ଇହ ଲିଖିତା ମୂତ ରିଯଂ ନାମ ଚ କସ୍ୟ? େତଽୱଦନ୍
େକୖସରସ୍ୟ|

ⅩⅩⅤତଦା ସ ଉୱାଚ, ତହ େକୖସରସ୍ୟ ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ େକୖସରାଯ ଦ ;
ଈ ରସ୍ୟ ତୁ ଦ୍ର ୱ୍ୟମୀ ରାଯ ଦ |

ⅩⅩⅥ ତ ାେ ାକାନାଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ତ ଥାଯାଃ କମପି େଦାଷଂ
ଧତର୍ୁ ମପ୍ର ାପ୍ୟ େତ ତେସ୍ୟା ରାଦ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ ମନ୍ୟମାନା
େମୗନିନ ୁଃ|

ⅩⅩⅦଅପର ଶ୍ମ ଶାନାଦୁ ାନାନ ୀକାରିଣାଂ ସି ଦୂକିନାଂ କିଯେ ା
ଜନା ଆଗତ୍ୟ ତଂ ପପ୍ର ୁଃ,

ⅩⅩⅧ େହ ଉପେଦଶକ ଶାେ ମୂସା ଅ ାନ୍ ପ୍ର ତୀତି ଲିେଲଖ
ଯସ୍ୟ ଭ୍ର ାତା ଭାୟର୍ ୍ୟାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ ନିଃସ ାେନା ମି୍ର ଯେତ ସ ତ ାଯାଂ
ୱିୱହ୍ୟ ତ ଂଶମ୍ ଉ ାଦଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅨତଥାଚ େକଚିତ୍ ସ ଭ୍ର ାତରଆସନ୍ େତଷାଂ େଜ୍ୟେ ାଭ୍ର ାତା
ୱିୱହ୍ୟ ନିରପତ୍ୟଃ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଜେହୗ|

ⅩⅩⅩ ଅଥ ି ତୀଯ ସ୍ୟ ଜାଯାଂ ୱିୱହ୍ୟ ନିରପତ୍ୟଃ ସନ୍ ମମାର|
ତୃ ତୀଯ ତାେମୱ ୱୁ୍ୟୱାହ;

ⅩⅩⅪ ଇ ଂ ସ ଭ୍ର ାତର ାେମୱ ୱିୱହ୍ୟ ନିରପତ୍ୟାଃ ସେ ା
ମମଃ|

ⅩⅩⅫ େଶେଷ ସା ୀ ଚ ମମାର|
ⅩⅩⅩⅢଅତଏୱ ଶ୍ମ ଶାନାଦୁ ାନକାେଲ େତଷାଂ ସ ଜନାନାଂ କସ୍ୟ

ସା ଭାୟର୍ ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟତି? ଯତଃ ସା େତଷାଂ ସ ାନାେମୱଭାୟର୍ ୍ୟାସୀତ୍|
ⅩⅩⅩⅣତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ,ଏତସ୍ୟଜଗେତା େଲାକା ୱିୱହି

ୱା ା ଭୱି
ⅩⅩⅩⅤ କି ୁ େଯ ତ ଗ ାି େଯାଗ୍ୟେ ନ ଗଣିତାଂ ଭୱିଷ୍ୟି

ଶ୍ମ ଶାନାେ ା ାସ୍ୟି େତ ନ ୱିୱହି ୱା ା ନ ଭୱି ,
ⅩⅩⅩⅥ େତ ପୁନ ନର୍ ମି୍ର ଯେ କି ୁ ଶ୍ମ ଶାନାଦୁ ାପିତାଃ ସ

ଈ ରସ୍ୟ ସ ାନାଃ ଗର୍ ୀଯଦୂତାନାଂ ସଦୃଶା ଭୱି |
ⅩⅩⅩⅦଅଧିକ ୁ ମୂସାଃ େ ାପାଖ୍ୟାେନ ପରେମ ର ଈବ୍ର ାହୀମ

ଈ ର ଇସ୍ହ ାକ ଈ େରା ଯାକୂବେ ର ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ମୃତାନାଂ
ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉ ାନସ୍ୟ ପ୍ର ମାଣଂ ଲିେଲଖ|
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ⅩⅩⅩⅧ ଅତଏୱ ଯ ଈ ରଃ ସ ମୃତାନାଂ ପ୍ର ଭୁ ନର୍ କି ୁ
ଜୀୱତାେମୱ ପ୍ର ଭୁ ଃ, ତି କେଟ ସେୱର୍ ୍ଵ ଜୀୱ ଃ ସି |

ⅩⅩⅩⅨ ଇତି ଶ ା କିଯେ ାଧ୍ୟାପକା ଊଚୁ ଃ, େହ ଉପେଦଶକ
ଭୱାନ୍ ଭଦ୍ର ଂ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ୱାନ୍|

ⅩⅬଇତଃ ପରଂ ତଂ କିମପି ପ୍ର ଂ େତଷାଂ ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତା ନାଭୂ ତ୍|
ⅩⅬⅠପ ାତ୍ ସ ତାନ୍ ଉୱାଚ,ଯଃ ଖ୍ର ୀ ଃ ସ ଦାଯୂଦଃ ସ ାନ ଏତାଂ

କଥାଂ େଲାକାଃ କଥଂ କଥଯି ?
ⅩⅬⅡ ଯତଃ ମମ ପ୍ର ଭୁ ମିଦଂ ୱାକ୍ୟମୱଦତ୍ ପରେମ ରଃ| ତୱ

ଶତନହଂ ଯାୱତ୍ ପାଦପୀଠଂ କେରାମି ନ| ତାୱତ୍ କାଲଂ ମଦୀେଯ
ଂ ଦକ୍ଷପା ର୍ ଉପାୱିଶ|
ⅩⅬⅢଇତି କଥାଂ ଦାଯୂଦ୍ ଯଂ ଗୀତଗ୍ର େ ଽୱଦତ୍|
ⅩⅬⅣଅତଏୱଯଦିଦାଯୂଦ୍ ତଂ ପ୍ର ଭୁ ଂ ୱଦତି,ତହ ସକଥଂତସ୍ୟ

ସ ାେନା ଭୱତି?
ⅩⅬⅤପ ାଦ୍ ଯୀଶୁଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଜନାନାଂ କଣର୍ େଗାଚେର ଶିଷ୍ୟାନୁୱାଚ,
ⅩⅬⅥ େଯଽଧ୍ୟାପକା ଦୀଘର୍ ପରି ଦଂ ପରିଧାଯ ଭ୍ର ମି ,

ହ ାପଣେଯା ନର୍ ମ ାେର ଭଜନେଗହସ୍ୟ େପ୍ର ା ାସେନ
େଭାଜନଗୃହସ୍ୟ ପ୍ର ଧାନ ାେନ ଚ ପ୍ର ୀଯେ

ⅩⅬⅦ ୱିଧୱାନାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଗ୍ର ସି ା ଛେଲନ ଦୀଘର୍ କାଲଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯେ
ଚ େତଷୁ ସାୱଧାନା ଭୱତ, େତଷାମୁଗ୍ର ଦେ ା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅪ
Ⅰଅଥଧନିେଲାକା ଭା ାଗାେର ଧନଂ ନିକି୍ଷପି ସ ତେଦୱପଶ୍ୟତି,
Ⅱଏତହ କାଚି ୀନା ୱିଧୱା ପଣ ଯଂ ନିକି୍ଷପତି ତଦ୍ ଦଦଶର୍ |
Ⅲ ତେତା ଯୀଶୁରୁ ୱାଚ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, ଦରିେଦ୍ର ଯଂ

ୱିଧୱା ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟାଧିକଂ ନ୍ୟେକ୍ଷ ୀତ୍,
Ⅳ ଯେତାେନ୍ୟ ପ୍ର ାଜ୍ୟଧେନଭ୍ୟ ଈ ରାଯ କିି ତ୍ ନ୍ୟେକ୍ଷ ୁଃ,

କି ୁ ଦରିେଦ୍ର ଯଂ ୱିଧୱା ଦିନଯାପନାଥର୍ ଂ ସ୍ୟ ଯତ୍ କିି ତ୍ ି ତଂ ତତ୍
ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ନ୍ୟେକ୍ଷ ୀତ୍|

Ⅴ ଅପର ଉ ମପ୍ର େରୖରୁ ୃ େୱୖ୍ୟ ମ ି ରଂ
ସୁେଶାଭେତତରାଂ େକୖି ଦିତୁ ୍ୟେ ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ
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Ⅵ ଯୂଯଂ ଯଦିଦଂ ନିଚଯନଂ ପଶ୍ୟଥ, ଅସ୍ୟ
ପାଷାେଣୖେକାପ୍ୟନ୍ୟପାଷାେଣାପରି ନ ାସ୍ୟତି, ସେୱର୍ ୍ଵ
ଭୂ ସା ୱିଷ୍ୟି କାେଲାଯମାଯାତି|

Ⅶତଦା େତ ପପ୍ର ୁଃ, େହ ଗୁେରା ଘଟେନଦୃଶୀ କଦା ଭୱିଷ୍ୟତି?
ଘଟନାଯା ଏତସ୍ୟସି ଂ ୱା କିଂ ଭୱିଷ୍ୟତି?

Ⅷତଦା ସଜଗାଦ,ସାୱଧାନା ଭୱତଯଥା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଭ୍ର ମଂ େକାପି
ନ ଜନଯତି, ଖୀେ ାହମିତୁ ୍ୟ ୍ଵା ମମ ନାମ୍ର ା ବହୱ ଉପ ାସ୍ୟି ସ
କାଲଃ ପ୍ର ାେଯେଣାପି ତଃ, େତଷାଂ ପ ାନ୍ମ ା ଗ ତ|

Ⅸ ଯୁ େସ୍ୟାପପ୍ଲ ୱସ୍ୟ ଚ ୱା ର୍ ାଂ ଶ ା ମା ଶ ଂ,ଯତଃ ପ୍ର ଥମମ୍
ଏତା ଘଟନା ଅୱଶ୍ୟଂ ଭୱିଷ୍ୟି କି ୁ ନାପାେତ ଯୁଗାେ ା ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅹ ଅପର କଥଯାମାସ, ତଦା େଦଶସ୍ୟ ୱିପକ୍ଷେ ନ େଦେଶା
ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ୱିପକ୍ଷେ ନ ରାଜ୍ୟମ୍ ଉ ାସ୍ୟତି,

Ⅺ ନାନା ାେନଷୁ ମହାଭୂ କେ ା ଦୁଭ କ୍ଷଂ ମାରୀ ଚ ଭୱିଷ୍ୟି ,
ତଥା େୱ୍ୟାମମ ଲସ୍ୟ ଭଯ ରଦଶର୍ ନାନ୍ୟ ୟର୍ ୍ୟଲକ୍ଷଣାନି ଚ
ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟେ |

Ⅻ କି ୁ ସୱର୍ ୍ଵ ାସାେମତାସାଂ ଘଟନାନାଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ େଲାକା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ଧୃ ା ତାଡଯିଷ୍ୟି , ଭଜନାଲେଯ କାରାଯା ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟି ମମ
ନାମକାରଣାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଭୂ ପାନାଂ ଶାସକାନା ସ ୁଖଂ େନଷ୍ୟି ଚ|

ⅩⅢସାକ୍ଷ୍ୟାଥର୍ ମ୍ ଏତାନି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଘଟିଷ୍ୟେ |
ⅩⅣ ତଦା କିମୁ ରଂ ୱ ୱ୍ୟମ୍ ଏତତ୍ ନ ଚି ଯିଷ୍ୟାମ ଇତି

ମନଃସୁ ନିି ତନୁତ|
ⅩⅤ ୱିପକ୍ଷା ଯ ାତ୍ କିମପୁ୍ୟ ରମ୍ ଆପି କ ର୍ୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟି

ତାଦୃଶଂ ୱାକ୍ପ ଟୁ ଂ ଜ୍ଞାନ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଦାସ୍ୟାମି|
ⅩⅥ କି ଯୂଯଂ ପିତ୍ର ା ମାତ୍ର ା ଭ୍ର ାତ୍ର ା ବ ୁ ନା ଜ୍ଞାତ୍ୟା କୁଟୁ େ ନ

ଚ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟେ ; ତତେ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କ ନ କ ନ
ଘାତଯିଷ୍ୟି |

ⅩⅦମମନାମ୍ନ ଃ କାରଣାତ୍ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ମର୍ ନୁେଷୖ୍ୟୟର୍ୂ ଯମ୍ଋତୀଯିଷ୍ୟେ |
ⅩⅧ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଶିରଃେକେଶୖେକାପି ନ ୱିନଂକ୍ଷ୍ୟତି,
ⅩⅨତ ାେଦୱ େଧୖୟର୍ ୍ୟମୱଲ ୍ୟ ପ୍ର ାଣାନ୍ ରକ୍ଷତ|
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ⅩⅩ ଅପର ଯିରୂ ଶାଲ ୁ ରଂ େସୖନ୍ୟେୱି ତଂ ୱିେଲାକ୍ୟ
ତେସ୍ୟା ି ତାଯାଃ ସମଯଃ ସମୀପ ଇତ୍ୟୱଗମିଷ୍ୟଥ|

ⅩⅪ ତଦା ଯିହୂ ଦାେଦଶ ା େଲାକାଃ ପୱର୍ ୍ଵ ତଂ ପଲାଯ ାଂ, େଯ ଚ
ନଗେର ତି ି େତ େଦଶା ରଂ ପଲାଯ ା, େଯ ଚ ଗ୍ର ାେମ ତି ି
େତ ନଗରଂ ନ ପ୍ର ୱିଶ ୁ,

ⅩⅫ ଯତ ଦା ସମୁଚିତଦ ନାଯ ଧ ର୍ ପୁ େକ ଯାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି
ଲିଖିତାନି ତାନି ସଫଲାନି ଭୱିଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅢ କି ୁ ଯା ଯା ଦା ଗଭର୍ ୱତ୍ୟଃ ନ୍ୟଦାୱ୍ୟ ତାମାଂ
ଦୁଗର୍ ତି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି, ଯତ ଏତାେ ାକାନ୍ ପ୍ର ତି େକାେପା େଦେଶ ଚ
ୱିଷମଦୁଗର୍ ତି ଘର୍ ଟିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅣ ୱ ୁତ ୁ େତ ଖ ଧାରପରିୱ୍ଵ ଂ ଲ ୍ୟେ ବ ାଃ
ସ ଃ ସୱର୍ ୍ଵ େଦେଶଷୁ ନାଯିଷ୍ୟେ ଚ କି ାନ୍ୟେଦଶୀଯାନାଂ
ସମେଯାପି ତିପୟର୍ ୍ୟ ଂ ଯିରୂ ଶାଲ ୁ ରଂ େତୖଃ ପଦତେଲୖ
ଦର୍ ଲଯିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅤ ସୂୟର୍ ୍ୟଚ ନକ୍ଷେତ୍ର ଷୁ ଲକ୍ଷଣାଦି ଭୱିଷ୍ୟି , ଭୁ ୱି
ସୱର୍ ୍ଵ େଦଶୀଯାନାଂ ଦୁଃଖଂ ଚି ା ଚ ସି େ ୗ ୱୀଚୀନାଂ ତଜର୍ ନଂ ଗଜର୍ ନ
ଭୱିଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅥ ଭୂ େଭୗ ଭାୱିଘଟନାଂ ଚି ଯି ା ମନୁଜା ଭିଯାମୃତକ ା
ଭୱିଷ୍ୟି , ଯେତା େୱ୍ୟାମମ େଲ େତଜି େନା େଦାଲାଯମାନା
ଭୱିଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅦ ତଦା ପରାକ୍ର େମଣା ମହାେତଜସା ଚ େମଘାରୂ ଢଂ
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମ୍ ଆଯା ଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅧ କିେ ତାସାଂ ଘଟନାନାମାରେ ସତି ଯୂଯଂ
ମ କାନୁ୍ୟେ ାଲ୍ୟ ଊଦର୍ ଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ, ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମୁେ ଃ କାଲଃ
ସୱିେଧା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅨ ତତେ େନୖତଦୃ ା କଥା କଥିତା, ପଶ୍ୟତ
ଉଡୁ ରାଦିୱୃକ୍ଷାଣାଂ

ⅩⅩⅩନୱୀନପତ୍ର ାଣି ଜାତାନୀତି ଦୃ ୍ଵା ନିଦାୱକାଲ ଉପି ତ ଇତି
ଯଥା ଯୂଯଂ ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ,
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ⅩⅩⅪ ତଥା ସୱର୍ ୍ଵ ାସାମାସାଂ ଘଟନାନାମ୍ ଆରେ ଦୃେ
ସତୀ ରସ୍ୟ ରାଜ ଂ ନିକଟମ୍ ଇତ୍ୟପି ଜ୍ଞାସ୍ୟଥ|

ⅩⅩⅫ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, ୱିଦ୍ୟମାନେଲାକାନାେମଷାଂ
ଗମନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଏତାନି ଘଟିଷ୍ୟେ |

ⅩⅩⅩⅢ ନେଭାଭୁ େୱାେଲର୍ ାେପା ଭୱିଷ୍ୟତି ମମ ୱାକ୍ ତୁ କଦାପି
ଲୁ ା ନ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅣ ଅତଏୱ ୱିଷମାଶେନନ ପାେନନ ଚ ସାଂମାରିକଚି ାଭି
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଚିେ ଷୁ ମେ ଷୁ ତି ନମ୍ ଅକ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଯଥା
େନାପତି ତି ତଦଥର୍ ଂ େ ଷୁ ସାୱଧାନାି ତ|

ⅩⅩⅩⅤ ପୃଥିୱୀ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି ତି ନମ୍ ଉନ୍ମ ାଥ ଇୱ
ଉପ ାସ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅥ ଯଥା ଯୂଯମ୍ ଏତ ାୱିଘଟନା ଉ ର୍ୁ ଂ ମନୁଜସୁତସ୍ୟ
ସ ୁେଖ ସଂ ାତୁ େଯାଗ୍ୟା ଭୱଥକାରଣାଦ ାତ୍ ସାୱଧାନାଃ ସେ ା
ନିର ରଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଂ|

ⅩⅩⅩⅦ ଅପର ସ ଦିୱା ମ ି ର ଉପଦିଶ୍ୟ ରାେଚୖ େଜୖତୁ ନାଦି୍ର ଂ
ଗ ାତି ତ୍|

ⅩⅩⅩⅧ ତତଃ ପ୍ର ତୂ ୍ୟେଷ ଲାକା ଥାଂ େଶ୍ର ାତୁ ଂ ମ ି େର
ତଦି କମ୍ ଆଗ ନ୍|

ⅩⅫ
Ⅰଅପର କିଣ୍ଵ ଶୂନ୍ୟପୂେପା ୱସ୍ୟ କାଲ ଉପି େତ
Ⅱ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ଅଧ୍ୟାଯକା ଯଥା ତଂ ହ ୁଂ ଶକ୍ନୁ ୱି

ତେଥାପାଯାମ୍ ଅେଚ କି ୁ େଲାେକେଭ୍ୟା ବିଭୁ ୍ୟଃ|
Ⅲ ଏତି ନ୍ ସମେଯ ାଦଶଶିେଷ୍ୟଷୁ ଗଣିତ

ଈ ରିେଯାତୀଯରୂ ଢିମାନ୍ େଯା ଯିହୂ ଦା ସ୍ୟା ଃକରଣଂ
େଶୖତାନାଶି୍ର ତ ାତ୍

Ⅳ ସ ଗ ା ଯଥା ଯୀଶୁଂ େତଷାଂ କେରଷୁ ସମପର୍ ଯିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି
ତଥା ମ ଣାଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜେକୖଃ େସନାପତିଭି ସହ ଚକାର|

Ⅴ େତନ େତ ତୁ ା େ ୖ ମୁଦ୍ର ାଂ ଦାତୁ ଂ ପଣଂ ଚକଃ|
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Ⅵ ତତଃ େସା ୀକୃତ୍ୟ ଯଥା େଲାକାନାମେଗାଚେର ତଂ
ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି ତଥାୱକାଶଂ େଚି ତୁ ମାେରେଭ|

Ⅶ ଅଥ କିଣ୍ଵ ଶୂନ୍ୟପୂେପା ୱଦିେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଯି ନ୍ ଦିେନ
ନି ାେରା ୱସ୍ୟ େମେଷା ହ ୱ୍ୟ ି ନ୍ ଦିେନ

Ⅷ ଯୀଶୁଃ ପିତରଂ େଯାହନ ାହୂ ଯ ଜଗାଦ, ଯୁୱାଂ ଗ ା ାକଂ
େଭାଜନାଥର୍ ଂ ନି ାେରା ୱସ୍ୟ ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣ୍ୟାସାଦଯତଂ|

Ⅸତଦା େତୗ ପପ୍ର ତୁ ଃ କୁଚାସାଦଯାେୱା ଭୱତଃ େକ ା?
Ⅹ ତଦା େସାୱାଦୀତ୍, ନଗେର ପ୍ର ୱିେ କି ଲକୁ ମାଦାଯ

ଯୁୱାଂ ସାକ୍ଷାତ୍ କରିଷ୍ୟତି ସ ଯି େୱଶନଂ ପ୍ର ୱିଶତି ଯୁୱାମପି
ତି େୱଶନଂ ତ ାଦି ା ନିେୱଶନପତିମ୍ ଇତି ୱାକ୍ୟଂ ୱଦତଂ,

Ⅺ ଯତ୍ର ାହଂ ନି ାେରା ୱସ୍ୟ େଭାଜ୍ୟଂ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସା ର୍ ଂ େଭା ୁଂ
ଶେକ୍ନ ାମି ସାତିଥିଶାଲା◌ा କୁତ୍ର ? କଥାମିମାଂ ପ୍ର ଭୁ ୍ଵାଂ ପୃ ତି|

Ⅻ ତତଃ ସ ଜେନା ି ତୀଯପ୍ର େକା ୀଯମ୍ ଏକଂ ଶ ଂ େକା ଂ
ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟତି ତତ୍ର େଭାଜ୍ୟମାସାଦଯତଂ|

ⅩⅢ ତତେ ୗ ଗ ା ତ ାକ୍ୟାନୁସାେରଣ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଦୃଷ୍ଦ ୍ଵା ତତ୍ର
ନି ାେରା ୱୀଯଂ େଭାଜ୍ୟମାସାଦଯାମାସତୁ ଃ|

ⅩⅣ ଅଥ କାଲ ଉପି େତ ଯୀଶୁ ର୍ ାଦଶଭିଃ େପ୍ର ରିେତୖଃ ସହ
େଭା ୁମୁପୱିଶ୍ୟ କଥିତୱାନ୍

ⅩⅤ ମମ ଦୁଃଖେଭାଗାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୁଭାଭିଃ ସହ
ନି ାେରା ୱେସୖ୍ୟତସ୍ୟ େଭାଜ୍ୟଂ େଭା ୁଂ ମଯାତିୱା ା କୃତା|

ⅩⅥ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, ଯାୱ ାଲମ୍ ଈ ରରାେଜ୍ୟ େଭାଜନଂ ନ
କରିେଷ୍ୟ ତାୱ ାଲମ୍ ଇଦଂ ନ େଭାେକ୍ଷ୍ୟ|

ⅩⅦ ତଦା ସ ପାନପାତ୍ର ମାଦାଯ ଈ ରସ୍ୟ ଗୁଣାନ୍ କୀ ର୍ ଯି ା
େତେଭ୍ୟା ଦ ାୱଦତ୍, ଇଦଂ ଗୃ ୀତ ଯୂଯଂ ୱିଭଜ୍ୟ ପିୱତ|

ⅩⅧ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି ଯାୱ ାଲମ୍ ଈ ରରାଜ ସ୍ୟ ସଂ ାପନଂ ନ
ଭୱତି ତାୱଦ୍ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଲରସଂ ନ ପାସ୍ୟାମି|

ⅩⅨତତଃ ପୂପଂ ଗୃହୀ ା ଈ ରଗୁଣାନ୍ କୀ ର୍ ଯି ା ଭ ା େତେଭ୍ୟା
ଦ ାୱଦତ୍, ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ଂ ସମପ ତଂ ଯନ୍ମ ମ ୱପୁ ଦିଦଂ, ଏତତ୍ କ ର୍
ମମ ରଣାଥର୍ ଂ କୁରୁ ଂ|
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ⅩⅩ ଅଥ େଭାଜନାେ ତାଦୃଶଂ ପାତ୍ର ଂ ଗୃହୀ ାୱଦତ୍, ଯୁଷ୍ମ ୃ େତ
ପାତିତଂ ଯନ୍ମ ମ ର ଂ େତନ ନିଣର୍ ୀତନୱନିଯମରୂ ପଂ ପାନପାତ୍ର ମିଦଂ|

ⅩⅪ ପଶ୍ୟତ େଯା ମାଂ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି ସ ମଯା ସହ
େଭାଜନାସନ ଉପୱିଶତି|

ⅩⅫଯଥା ନିରୂ ପିତମାେ ତଦନୁସାେରଣା ମନୁଷ୍ୟପୁ◌ुତ୍ର ସ୍ୟ ଗତି
ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି କି ୁ ଯ ଂ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି ତସ୍ୟ ସ ାେପା
ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅢ ତଦା େତଷାଂ େକା ଜନ ଏତତ୍ କ ର୍ କରିଷ୍ୟତି ତତ୍ େତ
ପର ରଂ ପ୍ର ୁମାେରଭିେର|

ⅩⅩⅣ ଅପରଂ େତଷାଂ େକା ଜନଃ େଶ୍ର େ ନ ଗଣଯିଷ୍ୟେତ,
ଅତ୍ର ାେଥର୍ େତଷାଂ ୱିୱାେଦାଭୱତ୍|

ⅩⅩⅤ ଅ ାତ୍ କାରଣାତ୍ େସାୱଦତ୍, ଅନ୍ୟେଦଶୀଯାନାଂ ରାଜାନଃ
ପ୍ର ଜାନାମୁପରି ପ୍ର ଭୁ ଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ଦାରୁ ଣଶାସନଂ କୃ ାପି େତ
ଭୂ ପତିେ ନ ୱିଖ୍ୟାତା ଭୱି ଚ|

ⅩⅩⅥ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ତଥା ନ ଭୱିଷ୍ୟତି, େଯା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଶ୍ର େ ା
ଭୱିଷ୍ୟତି ସ କନି ୱଦ୍ ଭୱତୁ , ଯ ମୁେଖ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟତି ସ
େସୱକୱ ୱତୁ |

ⅩⅩⅦ େଭାଜେନାପୱି ପରିଚାରକେଯାଃ କଃ େଶ୍ର ଃ? େଯା
େଭାଜନାେଯାପୱିଶତି ସ କିଂ େଶ୍ର େ ା ନ ଭୱତି? କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ମେଧ୍ୟଽହଂ ପରିଚାରକଇୱାି |

ⅩⅩⅧ ଅପର ଯୁଯଂ ମମ ପରୀକ୍ଷାକାେଲ ପ୍ର ଥମମାରଭ୍ୟ ମଯା
ସହ ି ତା

ⅩⅩⅨ ଏତ ାରଣାତ୍ ପିତ୍ର ା ଯଥା ମଦଥର୍ ଂ ରାଜ୍ୟେମକଂ ନିରୂ ପିତଂ
ତଥାହମପି ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ଂ ରାଜ୍ୟଂ ନିରୂ ପଯାମି|

ⅩⅩⅩ ତ ାନ୍ ମମ ରାେଜ୍ୟ େଭାଜନାସେନ ଚ େଭାଜନପାେନ
କରିଷ୍ୟେ ସି ଂହାସେନଷୂପୱିଶ୍ୟ େଚସ୍ର ାେଯଲୀଯାନାଂ
ାଦଶୱଂଶାନାଂ ୱିଚାରଂ କରିଷ୍ୟେ |
ⅩⅩⅪ ଅପରଂ ପ୍ର ଭୁ ରୁ ୱାଚ, େହ ଶିେମାନ୍ ପଶ୍ୟ ତିତଉନା

ଧାନ୍ୟାନୀୱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େଶୖତାନ୍ ଚାଲଯିତୁ ମ୍ ଐ ତ୍,
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ⅩⅩⅫ କି ୁ ତୱ ୱି ାସସ୍ୟ େଲାେପାଯଥା ନଭୱତିଏତତ୍ ଦଥର୍ ଂ
ପ୍ର ାଥ ତଂ ମଯା, ନ୍ମ ନସି ପରିୱ େତ ଚ ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ ମନାଂସି
ି ରୀକୁରୁ |

ⅩⅩⅩⅢତଦା େସାୱଦତ୍, େହ ପ୍ର େଭାହଂ ଯା ସା ର୍ ଂ କାରାଂ ମୃତି
ଯାତୁ ଂ ମି େତାି |

ⅩⅩⅩⅣ ତତଃ ସ ଉୱାଚ, େହ ପିତର ାଂ ୱଦାମି, ଅଦ୍ୟ
କୁ ୁ ଟରୱାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଂ ମ ରିଚଯଂ ୱାରତ୍ର ଯମ୍ ଅପେ ାଷ୍ୟେସ|

ⅩⅩⅩⅤ ଅପରଂ ସ ପପ୍ର , ଯଦା ମୁଦ୍ର ାସ ୁ ଟଂ ଖାଦ୍ୟପାତ୍ର ଂ
ପାଦୁକା ୱିନା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ାହିଣୱଂ ତଦା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କସ୍ୟାପି
ନୂ୍ୟନତାସୀତ୍? େତ େପ୍ର ାଚୁ ଃ କସ୍ୟାପି ନ|

ⅩⅩⅩⅥତଦା େସାୱଦତ୍ କିି ଦାନୀଂ ମୁଦ୍ର ାସ ୁ ଟଂ ଖାଦ୍ୟପାତ୍ର ଂ ୱା
ଯସ୍ୟାି େତନ ତ ୍ରହୀତୱ୍ୟଂ, ଯସ୍ୟ ଚ କୃପାେଣା◌े ନାି େତନ
ୱ ଂ ୱିକ୍ର ୀଯ ସ େକ୍ର ତୱ୍ୟଃ|
ⅩⅩⅩⅦଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି,ଅପରାଧିଜେନୖଃ ସା ର୍ ଂ ଗଣିତଃ

ସଭୱିଷ୍ୟତି|ଇଦଂଯ ା ୀଯଂ ୱଚନଂ ଲିଖିତମି ତନ୍ମ ଯିଫଲିଷ୍ୟତି
ଯେତା ମମ ସ ୀଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ େସ ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅧତଦା େତ େପ୍ର ାଚୁ ଃ ପ୍ର େଭା ପଶ୍ୟ ଇେମୗ କୃପାେଣୗ| ତତଃ
େସାୱଦଦ୍ ଏେତୗ ଯେଥେ ୗ|

ⅩⅩⅩⅨଅଥସତ ା ହି ଗର୍ ା ାଚାରାନୁସାେରଣେଜୖତୁ ନନାମାଦି୍ର ଂ
ଜଗାମ ଶିଷ୍ୟା ତ ାଦ୍ ଯଯୁଃ|

ⅩⅬତେତ୍ର ାପ ାଯସତାନୁୱାଚ,ଯଥାପରୀକ୍ଷାଯାଂ ନପତଥତଦଥର୍ ଂ
ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଂ|

ⅩⅬⅠ ପ ାତ୍ ସ ତ ାଦ୍ ଏକଶରେକ୍ଷପାଦ୍ ବହି ଗର୍ ା ଜାନୁନୀ
ପାତଯି ା ଏତତ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ଯା େକ୍ର ,

ⅩⅬⅡ େହ ପିତ ୟର୍ ଦି ଭୱାନ୍ ସ ନ୍ୟେତ ତହ କଂସେମନଂ
ମମାି କାଦ୍ ଦୂରଯ କି ୁ ମଦି ାନୁରୂ ପଂ ନ ଦି ାନୁରୂ ପଂ ଭୱତୁ |

ⅩⅬⅢତଦା ତୈ ଶି ଂ ଦାତୁ ଂ ଗର୍ ୀଯଦୂେତା ଦଶର୍ ନଂ ଦେଦୗ|
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ⅩⅬⅣ ପ ାତ୍ େସାତ୍ୟ ଂ ଯାତନଯା ୱ୍ୟାକୁେଲା ଭୂ ା ପୁନଦର୍ୃ ଢଂ
ପ୍ର ାଥର୍ ଯା େକ୍ର , ତ ାଦ୍ ବୃହେ ାଣିତବି ୱ ଇୱ ତସ୍ୟ େ ଦବି ୱଃ
ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ପତିତୁ ମାେରଭିେର|

ⅩⅬⅤ ଅଥ ପ୍ର ାଥର୍ ନାତ ଉ ାଯ ଶିଷ୍ୟାଣାଂ ସମୀପେମତ୍ୟ ତାନ୍
ମେନାଦୁଃଖିେନା ନିଦି୍ର ତାନ୍ ଦୃ ୍ଵାୱଦତ୍

ⅩⅬⅥ କୁେତା ନିଦ୍ର ାଥ? ପରୀକ୍ଷାଯାମ୍ ଅପତନାଥର୍ ଂ ପ୍ର ଥର୍ ଯ ଂ|
ⅩⅬⅦ ଏତ ଥାଯାଃ କଥନକାେଲ ାଦଶଶିଷ୍ୟାଣାଂ ମେଧ୍ୟ

ଗଣିେତା ଯିହୂ ଦାନାମା ଜନତାସହିତେ ଷାମ୍ ଅେଗ୍ର ଚଲି ା
ଯୀେଶା ୁ ନାଥର୍ ଂ ତଦି କମ୍ ଆଯେଯୗ|

ⅩⅬⅧତଦା ଯୀଶୁରୁ ୱାଚ, େହ ଯିହୂ ଦା କିଂ ଚୁ େନନମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଂ
ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯସି ?

ⅩⅬⅨ ତଦା ଯଦ୍ୟଦ୍ ଘଟିଷ୍ୟେତ ତଦନୁମାଯ ସି ଭିରୁ ଂ, େହ
ପ୍ର େଭା ୱଯଂ କି ଖେ ନ ଘାତଯିଷ୍ୟାମଃ?

Ⅼ ତତ ଏକଃ କରୱାେଲନାହତ୍ୟ ପ୍ର ଧାନଯାଜକସ୍ୟ ଦାସସ୍ୟ
ଦକି୍ଷଣଂ କଣର୍ ଂ ଚିେ ଦ|

ⅬⅠ ଅଧୂନା ନିୱ ର୍ ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ଯୀଶୁ ସ୍ୟ ଶତିଂ ୃ ୍ଵା ସ୍ୟଂ
ଚକାର|

ⅬⅡ ପ ାଦ୍ ଯୀଶୁଃ ସମୀପ ାନ୍ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାନ୍ ମ ି ରସ୍ୟ
େସନାପତୀନ୍ ପ୍ର ାଚୀନାଂ ଜଗାଦ, ଯୂଯଂ କୃପାଣାନ୍ ଯ ୀଂ ଗୃହୀ ା
ମାଂ କିଂ େଚାରଂ ଧ ର୍ୁ ମାଯାତାଃ?

ⅬⅢ ଯଦାହଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସହ ପ୍ର ତିଦିନଂ ମ ି େରଽତି ଂ ତଦା
ମାଂ ଧ ର୍ ଂ ନ ପ୍ର ୱୃ ାଃ, କିି ଦାନୀଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମେଯା କାରସ୍ୟ
ଚାଧିପତ୍ୟମି |

ⅬⅣ ଅଥ େତ ତଂ ଧୃ ା ମହାଯାଜକସ୍ୟ ନିେୱଶନଂ ନିନୁ୍ୟଃ| ତତଃ
ପିତେରା ଦୂେର ଦୂେର ପ ାଦି ା

ⅬⅤ ବୃହେ ା ସ୍ୟ ମେଧ୍ୟ ଯତ୍ର ାି ଂ ାଲଯି ା େଲାକାଃ
ସେମେତ୍ୟାପୱି ା ତ୍ର େତୖଃ ସା ର୍ ମ୍ ଉପୱିେୱଶ|

ⅬⅥ ଅଥ ୱି ସି େଧୗ ସମୁପେୱଶକାେଲ କାଚି ାସୀ ମେନା
ନିୱିଶ୍ୟ ତଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟାୱଦତ୍ ପୁମାନଯଂ ତସ୍ୟ ସେ ଽ ାତ୍|
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ⅬⅦ କି ୁ ସ ତଦ୍ ଅପ ୁତ୍ୟାୱାଦୀତ୍ େହ ନାରି ତମହଂ ନ
ପରିଚିେନାମି|

ⅬⅧ କ୍ଷଣା େରଽନ୍ୟଜନ ଂ ଦୃ ୍ଵାବ୍ର ୱୀତ୍ ମପି େତଷାଂ
ନିକରେସୖ୍ୟକଜେନାସି | ପିତରଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ େହ ନର ନାହମି |

ⅬⅨ ତତଃ ସା ର୍ ଦ ଯାତ୍ ପରଂ ପୁନରେନ୍ୟା ଜେନା ନିି ତ୍ୟ
ବଭାେଷ, ଏଷ ତସ୍ୟ ସ ୀତି ସତ୍ୟଂ ଯେତାଯଂ ଗାଲୀଲୀେଯା
େଲାକଃ|

ⅬⅩତଦା ପିତର ଉୱାଚ େହ ନର ଂ ଯଦ୍ ୱଦମି ତଦହଂ େବା ୁ ଂ
ନ ଶେକ୍ନ ାମି, ଇତି ୱାେକ୍ୟ କଥିତମାେତ୍ର କୁ ୁ େଟା ରୁ ରାୱ|

ⅬⅪତଦା ପ୍ର ଭୁ ଣା ୱ୍ୟାଧୁଟ୍ୟ ପିତେର ନିରୀକି୍ଷେତ କୃକୱାକୁରୱାତ୍
ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ମାଂ ତି୍ର ରପେ ାଷ୍ୟେସ ଇତି ପୂେୱର୍ ୍ଵ ା ଂ ତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ ପିତରଃ
ୃ ା
ⅬⅫବହିଗର୍ ା ମହାେଖେଦନ ଚକ୍ର |
ⅬⅩⅢତଦା େଯୖ ୟର୍ ୀଶୁଧର୍ୃ ତେ ତମୁପହସ୍ୟ ପ୍ର ହ ର୍ୁ ମାେରଭିେର|
ⅬⅩⅣୱେ ଣ ତସ୍ୟ ଦୃେଶୗ ବ ା କେପାେଲ ଚେପଟାଘାତଂ କୃ ା

ପପ୍ର ୁଃ, କେ କେପାେଲ ଚେପଟାଘାତଂ କୃତୱାନ? ଗଣଯି ା ତଦ୍
ୱଦ|

ⅬⅩⅤତଦନ୍ୟତ୍ ତି ରୁ ଂ ବହୁ ନି ାୱାକ୍ୟଂ ୱ ୁମାେରଭିେର|
ⅬⅩⅥ ଅଥ ପ୍ର ଭାେତ ସତି େଲାକପ୍ର ା ଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା

ଅଧ୍ୟାପକା ସଭାଂ କୃ ା ମେଧ୍ୟସଭଂ ଯୀଶୁମାନୀଯ ପପ୍ର ୁଃ,
ମ୍ ଅଭିଷିକେତାସି ନ ୱା ାନ୍ ୱଦ|
ⅬⅩⅦସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ମଯା ତି ୁେ ଽପି ଯୂଯଂ ନ ୱି ସି ଷ୍ୟଥ|
ⅬⅩⅧକି ଂି ାେକ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପୃେ ଽପି ମାଂ ନତଦୁ ରଂ ୱକ୍ଷ୍ୟଥ

ନ ମାଂ ତ୍ୟକ୍ଷ୍ୟଥ ଚ|
ⅬⅩⅨ କିି ତଃ ପରଂ ମନୁଜସୁତଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଶି ମତ ଈ ରସ୍ୟ ଦକି୍ଷେଣ

ପାେ ର୍ ସମୁପେୱକ୍ଷ୍ୟତି|
ⅬⅩⅩ ତତେ ପପ୍ର ୁଃ, ତ ହ ମୀ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଃ? ସ

କଥଯାମାସ, ଯୂଯଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦଥ ସ ଏୱାହଂ|
ⅬⅩⅪ ତଦା େତ ସେୱର୍ ୍ଵ କଥଯାମାସୁଃ, ତ ହ ସାେକ୍ଷ୍ୟଽନ୍ସ ି ନ୍

ଅ ାକଂ କିଂ ପ୍ର େଯାଜନଂ? ଅସ୍ୟ ମୁଖାେଦୱ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ପ୍ର ା ମ୍|
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ⅩⅩⅢ
Ⅰ ତତଃ ସଭା ାଃ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ଉ ାଯ ତଂ ପୀଲାତସ ୁଖଂ

ନୀ ାେପ୍ର ାଦ୍ୟ ୱ ୁମାେରଭିେର,
Ⅱ ମଭିଷି ଂ ରାଜାନଂ ୱଦ ଂ େକୖମରରାଜାଯ କରଦାନଂ

ନିେଷଧ ଂ ରାଜ୍ୟୱିପୟର୍ ୍ୟଯଂ କୁ ର୍ୁ ଂ ପ୍ର ୱ ର୍ ମାନମ୍ ଏନ ପ୍ର ା ା ୱଯଂ|
Ⅲ ତଦା ପୀଲାତ ଂ ପୃ ୱାନ୍ ଂ କିଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜା? ସ

ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ ଂ ସତ୍ୟମୁ ୱାନ୍|
Ⅳ ତଦା ପୀଲାତଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାଦିେଲାକାନ୍ ଜଗାଦ୍,

ଅହେମତସ୍ୟ କମପ୍ୟପରାଧଂ ନା ୱାନ୍|
Ⅴ ତତେ ପୁନଃ ସାହମିେନା ଭୂ ାୱଦନ୍, ଏଷ ଗାଲୀଲ

ଏତ ୍ଥାନପୟର୍ ୍ୟେ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ଯିହୂ ଦାେଦେଶ ସୱର୍ ୍ଵ ାେ ାକାନୁପଦିଶ୍ୟ
କୁପ୍ର ୱୃ ି ଂ ଗ୍ର ାହୀତୱାନ୍|

Ⅵ ତଦା ପୀଲାେତା ଗାଲୀଲପ୍ର େଦଶସ୍ୟ ନାମ ଶ ା ପପ୍ର ,
କିମଯଂ ଗାଲୀଲୀେଯା େଲାକଃ?

Ⅶତତଃ ସ ଗାଲୀ ୍ରେଦଶୀଯେହେରାଦ୍ର ାଜସ୍ୟ ତଦା ି େତ ସ୍ୟ
ସମୀେପ ଯୀଶୁଂ େପ୍ର ଷଯାମାସ|

Ⅷତଦା େହେରାଦ୍ ଯୀଶୁଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ସ ୁେତାଷ, ଯତଃ ସ ତସ୍ୟ
ବହୁ ୱୃ ା ଶ୍ର ୱଣାତ୍ ତସ୍ୟ କିଞି◌्ଚଦା ୟର୍ ୍ୟକ ର୍ ପଶ୍ୟତି ଇତ୍ୟାଶାଂ
କୃ ା ବହୁ କାଲମାରଭ୍ୟ ତଂ ଦ୍ର ୁଂ ପ୍ର ଯାସଂ କୃତୱାନ୍|

Ⅸତ ାତ୍ ତଂ ବହୁ କଥାଃ ପପ୍ର କି ୁ ସ ତସ୍ୟ କସ୍ୟାପି ୱାକ୍ୟସ୍ୟ
ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ରଂ େନାୱାଚ|

Ⅹ ଅଥ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ଅଧ୍ୟାପକା େପ୍ର ା ି ଃ ସାହେସନ
ତମପୱଦିତୁ ଂ ପ୍ର ାେରଭିେର|

Ⅺ େହେରାଦ୍ ତସ୍ୟ େସନାଗଣ ତମୱଜ୍ଞାଯ ଉପହାସେ ନ
ରାଜୱ ଂ ପରିଧାପ୍ୟ ପୁନଃ ପୀଲାତଂ ପ୍ର ତି ତଂ ପ୍ର ାହିେଣାତ୍|

Ⅻ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ େହେରାଦ୍ପ ୀଲାତେଯାଃ ପର ରଂ େୱୖରଭାୱଆସୀତ୍ କି ୁ
ତି େନ େଯା େମର୍ ଲନଂ ଜାତମ୍|

ⅩⅢ ପ ାତ୍ ପୀଲାତଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାନ୍ ଶାସକାନ୍ େଲାକାଂ
ଯୁଗପଦାହୂ ଯ ବଭାେଷ,
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ⅩⅣରାଜ୍ୟୱିପୟର୍ ୍ୟଯକାରେକାଯମ୍ ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ମନୁଷ୍ୟେମନଂ ମମ
ନିକଟମାେନୖ କି ୁ ପଶ୍ୟତ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମକ୍ଷମ୍ ଅସ୍ୟ ୱିଚାରଂ କୃ ାପି
େପ୍ର ା ାପୱାଦାନୁରୂ େପଣାସ୍ୟ େକାପ୍ୟପରାଧଃ ସପ୍ର ମାେଣା ନ ଜାତଃ,

ⅩⅤ ଯୂଯ େହେରାଦଃ ସି େଧୗ େପ୍ର ଷିତା ମଯା ତତ୍ର ାସ୍ୟ
େକାପ୍ୟପରାଧେ ନାପି ନ ପ୍ର ା ଃ| ପଶ୍ୟତାେନନ ୱଧେହ◌ेତୁ କଂ
କିମପି ନାପରା ଂ|

ⅩⅥତ ାେଦନଂ ତାଡଯି ା ୱିହାସ୍ୟାମି|
ⅩⅦତେତ୍ର ା େୱ େତଷାେମେକା େମାଚଯିତୱ୍ୟଃ|
ⅩⅧ ଇତି େହେତାେ େପ୍ର ାେ ୖ େରକଦା େପ୍ର ାଚୁ ଃ, ଏନଂ

ଦୂରୀକୃତ୍ୟ ବର ାନାମାନଂ େମାଚଯ|
ⅩⅨ ସ ବର ା ନଗର ଉପପ୍ଲ ୱୱଧାପରାଧାଭ୍ୟାଂ କାରାଯାଂ ବ

ଆସୀତ୍|
ⅩⅩ କି ୁ ପୀଲାେତା ଯୀଶୁଂ େମାଚଯିତୁ ଂ ୱା ନ୍ ପୁନ ାନୁୱାଚ|
ⅩⅪତଥାେପ୍ୟନଂ କେଶ ୱ୍ୟଧକେଶୱ୍ୟେଧତି ୱଦ େ ରୁ ରୁ ୱୁଃ|
ⅩⅫତତଃ ସ ତୃ ତୀଯୱାରଂ ଜଗାଦ କୁତଃ? ସ କିଂ କ ର୍ କୃତୱାନ୍?

ନାହମସ୍ୟ କମପି ୱଧାପରାଧଂ ପ୍ର ା ଃ େକୱଲଂ ତାଡଯି ାମୁଂ
ତ୍ୟଜାମି|

ⅩⅩⅢତଥାପି େତ ପୁନେରନଂ କେଶୱ୍ୟଧଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା େପ୍ର ାେ ୖ ଦର୍ୃ ଢଂ
ପ୍ର ାଥର୍ ଯା କି୍ର େର;

ⅩⅩⅣ ତତଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାଦୀନାଂ କଲରେୱ ପ୍ର ବେଲ ସତି
େତଷାଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାରୂ ପଂ କ ର୍ୁ ଂ ପୀଲାତ ଆଦିେଦଶ|

ⅩⅩⅤ ରାଜେଦ୍ର ାହୱଧେଯାରପରାେଧନ କାରା ଂ ଯଂ ଜନଂ େତ
ଯଯାଚିେର ତଂ େମାଚଯି ା ଯୀଶୁଂ େତଷାମି ାଯାଂ ସମାପର୍ ଯତ୍|

ⅩⅩⅥ ଅଥ େତ ଯୀଶୁଂ ଗୃହୀ ା ଯାି , ଏତହ ଗ୍ର ାମାଦାଗତଂ
ଶିେମାନନାମାନଂ କୁରୀଣୀଯଂ ଜନଂ ଧୃ ା ଯୀେଶାଃ ପ ାେ ତୁ ଂ ତସ୍ୟ
େ କଶମପର୍ ଯାମାସୁଃ|
ⅩⅩⅦ ତେତା େଲା◌ाକାରଣ୍ୟମେଧ୍ୟ ବହୁ ି େଯା ରୁ ଦେତ୍ୟା

ୱିଲପ ୍ୟ ଯୀେଶାଃ ପ ାଦ୍ ଯଯୁଃ|
ⅩⅩⅧ କି ୁ ସ ୱ୍ୟାଘୁଟ୍ୟ ତା ଉୱାଚ, େହ ଯିରୂ ଶାଲେମା ନାେୟର୍ ୍ୟା

ଯୁଯଂ ମଦଥର୍ ଂ ନ ରୁ ଦି ା ାଥର୍ ଂ ାପତ୍ୟାଥର୍ ରୁ ଦିତି;
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ⅩⅩⅨ ପଶ୍ୟତ ଯଃ କଦାପି ଗଭର୍ ୱେତ୍ୟା ନାଭୱନ୍ ନ୍ୟ
ନାପାଯଯନ୍ ତାଦୃଶୀ ୱର୍ ୍ୟା ଯଦା ଧନ୍ୟା ୱକ୍ଷ୍ୟି ସ କାଲ ଆଯାତି|

ⅩⅩⅩ ତଦା େହ େଶୖଲା ଅ ାକମୁପରି ପତତ, େହ ଉପେଶୖଲା
ଅ ାନା ାଦଯତ କଥାମୀଦୃଶୀଂ େଲାକା ୱକ୍ଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅪ ଯତଃ ସେତଜସି ଶାଖିନି େଚେଦତଦ୍ ଘଟେତ ତହ
ଶୁ ଶାଖିନି କିଂ ନ ଘଟିଷ୍ୟେତ?

ⅩⅩⅫତଦା େତ ହ ୁଂ ାୱପରାଧିେନୗ େତନ ସା ର୍ ଂ ନିନୁ୍ୟଃ|
ⅩⅩⅩⅢ ଅପରଂ ଶିରଃକପାଲନାମକ ାନଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତଂ କେଶ

ୱିୱିଧୁଃ; ତ ୍ଵେଯାରପରାଧିେନାେରକଂ ତସ୍ୟ ଦକି୍ଷେଣା ତଦନ୍ୟଂ
ୱାେମ କେଶ ୱିୱିଧୁଃ|

ⅩⅩⅩⅣ ତଦା ଯୀଶୁରକଥଯତ୍, େହ ପିତେରତାନ୍ କ୍ଷମ ଯତ
ଏେତ ଯତ୍ କ ର୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ତନ୍ ନ ୱିଦୁଃ; ପ ାେ ଗୁଟିକାପାତଂ କୃ ା
ତସ୍ୟ ୱ ାଣି ୱିଭଜ୍ୟ ଜଗୃହୁ ଃ|

ⅩⅩⅩⅤ ତତ୍ର େଲାକସଂଘି ନ୍ ଦଦଶର୍ ; େତ େତଷାଂ
ଶାସକା ତମୁପହସ୍ୟ ଜଗଦୁଃ, ଏଷ ଇତରାନ୍ ରକି୍ଷତୱାନ୍
ଯଦୀ େରଣାଭିରୁ ଚିେତା ଽଭିଷି ାତା ଭୱତି ତହ ମଧୁନା
ରକ୍ଷତୁ |

ⅩⅩⅩⅥ ତଦନ୍ୟଃ େସନାଗଣା ଏତ୍ୟ ତୈ ଅମ୍ଲ ରସଂ ଦ ା
ପରିହସ୍ୟ େପ୍ର ାୱାଚ,

ⅩⅩⅩⅦ େଚ ଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜାସି ତହ ଂ ରକ୍ଷ|
ⅩⅩⅩⅧ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାେଜତି ୱାକ୍ୟଂ

ଯୂନାନୀଯେରାମୀେଯବ୍ର ୀଯାକ୍ଷେରୖ ଲ ଖିତଂ ତି ରସ
ଊେ ର୍ ଽ ାପ୍ୟତ|

ⅩⅩⅩⅨ ତେଦାଭଯପା ର୍ େଯା ୱ େ ୗ ଯାୱପରାଧିେନୗ
ତେଯାେରକ ଂ ୱିନି ୍ୟ ବଭାେଷ, େଚ ମ୍ ଅଭିଷିେ ାସି ତହ
ମାୱା ରକ୍ଷ|
ⅩⅬ କି ନ୍ୟ ଂ ତଜର୍ ଯି ାୱଦତ୍, ଈ ରା ୱ କିି ଦପି ଭଯଂ ନାି

କିଂ? ମପି ସମାନଦେ ାସି ,
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ⅩⅬⅠ େଯାଗ୍ୟପାେତ୍ର ଆୱାଂ କ ର୍ ଣାଂ ସମୁଚିତଫଲଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱଃ
କି େନନ କିମପି ନାପରା ଂ|

ⅩⅬⅡ ଅଥ ସ ଯୀଶୁଂ ଜଗାଦ େହ ପ୍ର େଭ ଭୱାନ୍
ରାଜ୍ୟପ୍ର େୱଶକାେଲ ମାଂ ରତୁ |
ⅩⅬⅢ ତଦା ଯୀଶୁଃ କଥିତୱାନ୍ ାଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି ମେଦୖ୍ୟୱ

ମଯା ସା ର୍ ଂ ପରେଲାକସ୍ୟ ସୁଖ ାନଂ ପ୍ର ା ୍ୟସି |
ⅩⅬⅣ ଅପର ି ତୀଯଯାମାତ୍ ତୃ ତୀଯଯାମପୟର୍ ୍ୟ ଂ

ରେୱେ ଜେସା ହ ତ ାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ େଦେଶାଽ କାେରଣାୱୃେତା
ⅩⅬⅤମ ି ରସ୍ୟ ଯୱନିକା ଚ ଛିଦ୍ୟମାନା ି ଧା ବଭୂ ୱ|
ⅩⅬⅥତେତା ଯୀଶୁରୁ େ ୖ ରୁ ୱାଚ, େହ ପିତ ମର୍ ମା ାନଂ ତୱ କେର

ସମପର୍ େଯ, ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ସ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଜେହୗ|
ⅩⅬⅦତେଦୖତା ଘଟନା ଦୃ ୍ଵା ଶତେସନାପତିରୀ ରଂ ଧନ୍ୟମୁ ୍ଵା

କଥିତୱାନ୍ ଅଯଂ ନିତା ଂ ସାଧୁମନୁଷ୍ୟ ଆସୀତ୍|
ⅩⅬⅧଅଥଯାୱେ ା େଲାକା ଦ୍ର ୁମ୍ ଆଗତାେ ତା ଘଟନା ଦୃ ୍ଵା

ୱକ୍ଷଃସୁ କରାଘାତଂ କୃ ା ୱ୍ୟାଚୁ ଟ୍ୟ ଗତାଃ|
ⅩⅬⅨ ଯୀେଶା ଜ୍ଞର୍ ାତେଯା ଯା ଯା େଯାଷିତ ଗାଲୀଲେ ନ

ସା ର୍ ମାଯାତା ା ଅପି ଦୂେର ି ା ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଦଦୃଶୁଃ|
Ⅼ ତଦା ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ମ ଣାଂ କି୍ର ଯା ାସ ନ୍ୟମାନ ଈ ରସ୍ୟ

ରାଜ ମ୍ ଅେପକ୍ଷମାେଣା
ⅬⅠ ଯିହୂ ଦିେଦଶୀେଯା ଽରିମଥୀଯନଗରୀେଯା ଯୂଷଫ୍ନ ାମା ମ ୀ

ଭେଦ୍ର ା ଧା କ ପୁମାନ୍
ⅬⅡପୀଲାତାି କଂ ଗ ା ଯୀେଶା େଦର୍ ହଂ ଯଯାେଚ|
ⅬⅢ ପ ାଦ୍ ୱପୁରୱେରାହ୍ୟ ୱାସସା ସଂେୱ ୍ୟ ଯତ୍ର େକାପି

ମାନୁେଷା ନା ାପ୍ୟତ ତି ନ୍ େଶୖେଲ ାେତ ଶ୍ମ ଶାେନ ତଦ ାପଯତ୍|
ⅬⅣତି ନମାେଯାଜନୀଯଂ ଦିନଂ ୱିଶ୍ର ାମୱାର ସମୀପଃ|
ⅬⅤଅପରଂ ଯୀଶୁନା ସା ର୍ ଂ ଗାଲୀଲ ଆଗତା େଯାଷିତଃ ପ ାଦି ା

ଶ୍ମ ଶାେନ ତତ୍ର ଯଥା ୱପୁଃ ାପିତଂ ତ ଦୃ ୍ଵା
ⅬⅥ ୱ୍ୟାଘୁଟ୍ୟ ସୁଗ ି ଦ୍ର ୱ୍ୟେତୖଲାନି କୃ ା ୱିଧିୱଦ୍ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର

ୱିଶ୍ର ାମଂ ଚକଃ|
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ⅩⅩⅣ
Ⅰ ଅଥ ସ ାହପ୍ର ଥମଦିେନଽତିପ୍ର ତୂ ୍ୟେଷ ତା େଯାଷିତଃ ସ ାଦିତଂ

ସୁଗ ି ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ ଗୃହୀ ା ତଦନ୍ୟାଭିଃ କିଯତୀଭିଃ ୀଭିଃ ସହ ଶ୍ମ ଶାନଂ
ଯଯୁଃ|

Ⅱ କି ୁ ଶ୍ମ ଶାନ ାରାତ୍ ପାଷାଣମପସାରିତଂ ଦୃ ୍ଵା
Ⅲତାଃ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ପ୍ର େଭା େଦର୍ ହମପ୍ର ାପ୍ୟ
Ⅳ ୱ୍ୟାକୁଲା ଭୱି ଏତହ େତେଜାମଯୱ ାନି୍ଵ େତୗ େ ୗ

ପୁରୁ େଷୗ ତାସାଂ ସମୀେପ ସମୁପି େତୗ
Ⅴ ତ ା ାଃ ଶ ାଯୁ ା ଭୂ ମାୱେଧାମୁଖ୍ୟସ୍ୟ ୁଃ| ତଦା େତୗ ତା

ଊଚତୁ ମର୍ୃ ତାନାଂ ମେଧ୍ୟ ଜୀୱ ଂ କୁେତା ମୃଗଯଥ?
Ⅵ େସାତ୍ର ନାି ସ ଉଦ ାତ୍|
Ⅶ ପାପିନାଂ କେରଷୁ ସମପ େତନ କେଶ ହେତନ ଚ

ମନୁଷ୍ୟପୁେତ୍ର ଣ ତୃ ତୀଯଦିୱେସ ଶ୍ମ ଶାନାଦୁ ାତୱ୍ୟମ୍ ଇତି କଥାଂ
ସ ଗଲୀଲି ତି ନ୍ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ କଥିତୱାନ୍ ତାଂ ରତ|

Ⅷତଦା ତସ୍ୟ ସା କଥା ତାସାଂ ମନଃସୁ ଜାତା|
Ⅸ ଅନ ରଂ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଗ ା ତା ଏକାଦଶଶିଷ୍ୟାଦିଭ୍ୟଃ

ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ୟ ାଂ ୱା ର୍ ାଂ କଥଯାମାସୁଃ|
Ⅹ ମ ଲୀନୀମରିଯମ୍, େଯାହନା, ଯାକୂେବା ମାତା ମରିଯମ୍

ତଦନ୍ୟାଃ ସି େନ୍ୟା େଯାଷିତ େପ୍ର ରିେତଭ୍ୟ ଏତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ା ୱା ର୍ ାଃ
କଥଯାମାସୁଃ

Ⅺ କି ୁ ତାସାଂ କଥାମ୍ ଅନଥର୍ କାଖ୍ୟାନମାତ୍ର ଂ ବୁ ା େକାପି ନ
ପ୍ର େତୖ୍ୟତ୍|

Ⅻତଦା ପିତର ଉ ାଯ ଶ୍ମ ଶାନାି କଂ ଦଧାୱ, ତତ୍ର ଚ ପ୍ର େ ା ଭୂ ା
ପାେ ୖ ର୍ କ ାପିତଂ େକୱଲଂ ୱ ଂ ଦଦଶର୍ ; ତ ାଦା ୟର୍ ୍ୟଂ ମନ୍ୟମାେନା
ଯଦଘଟତ ତନ୍ମ ନସି ୱିଚାରଯନ୍ ପ୍ର ତେ |

ⅩⅢ ତି େ ୱ ଦିେନ େ ୗ ଶିେଯ୍ୟୗ
ଯିରୂ ଶାଲମ ତୁ େ ାଶା ରିତମ୍ ଇ ାଯୁଗ୍ର ାମଂ ଗ େ ୗ

ⅩⅣତାସାଂ ଘଟନାନାଂ କଥାମକଥଯତାଂ
ⅩⅤ ତେଯାରାଲାପୱିଚାରେଯାଃ କାେଲ ଯୀଶୁରାଗତ୍ୟ ତାଭ୍ୟାଂ

ସହ ଜଗାମ
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ⅩⅥ କି ୁ ଯଥା େତୗ ତଂ ନ ପରିଚିନୁତ ଦଥର୍ ଂ ତେଯା ଦର୍ୃ ି ଃ
ସଂରୁ ା|

ⅩⅦସ େତୗ ପୃ ୱାନ୍ ଯୁୱାଂ ୱିଷେ ୗ କିଂ ୱିଚାରଯେ ୗ ଗ ଥଃ?
ⅩⅧ ତତ େଯାଃ କି୍ଲ ଯପାନାମା ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ

ଯିରୂ ଶାଲମପୁେରଽଧୁନା ଯାନ୍ୟଘଟ ଂ େକୱଲୱିେଦଶୀ କିଂ
ତୃ ା ଂ ନ ଜାନାସି ?

ⅩⅨ ସ ପପ୍ର କା ଘଟନାଃ? ତଦା େତୗ ୱ ୁମାେରଭାେତ
ଯୀଶୁନାମା େଯା ନାସରତୀେଯା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ଈ ରସ୍ୟ
ମାନୁଷାଣା ସାକ୍ଷାତ୍ ୱାେକ୍ୟ କ ର୍ ଣି ଚ ଶି ମାନାସୀତ୍

ⅩⅩତମ୍ ଅ ାକଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ୱିଚାରକା େକନାପି ପ୍ର କାେରଣ
କେଶ ୱି ା ତସ୍ୟ ପ୍ର ାଣାନନାଶଯନ୍ ତଦୀଯା ଘଟନାଃ;

ⅩⅪ କି ୁ ଯ ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାକାନ୍ ଉ ାରଯିଷ୍ୟତି ସ ଏୱାଯମ୍
ଇତ୍ୟାଶା ାଭିଃ କୃତା| ତଦ୍ୟଥା ତଥା ୁ ତସ୍ୟା ଘଟନାଯା ଅଦ୍ୟ
ଦିନତ୍ର ଯଂ ଗତଂ|

ⅩⅫ ଅଧିକ ାକଂ ସି ନୀନାଂ କିଯ ୍ତ୍ରୀଣାଂ
ମୁେଖେଭ୍ୟାଽସ ୱୱାକ୍ୟମିଦଂ ଶତଂ;

ⅩⅩⅢ ତାଃ ପ୍ର ତୂ ୍ୟେଷ ଶ୍ମ ଶାନଂ ଗ ା ତତ୍ର ତସ୍ୟ େଦହମ୍ ଅପ୍ର ାପ୍ୟ
ୱ୍ୟାଘୁେଟ୍ୟ ା େପ୍ର ା ୱତ୍ୟଃ ଗର୍ ୀସଦୂେତୗ ଦୃ ାୱ ାଭିେ ୗ
ଚାୱାଦି ାଂ ସ ଜୀୱିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅣ ତେତା ାକଂ େକୖି ତ୍ ଶ୍ମ ଶାନମଗମ୍ୟତ େତଽପି ୀଣାଂ
ୱାକ୍ୟାନୁରୂ ପଂ ଦୃ ୱ ଃ କି ୁ ତଂ ନାପଶ୍ୟନ୍|

ⅩⅩⅤ ତଦା ସ ତାୱୁୱାଚ, େହ ଅେବାେଧୗ େହ
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଭିରୁ ୱାକ୍ୟଂ ପ୍ର େତ୍ୟତୁ ଂ ୱିଲ ମାେନୗ;

ⅩⅩⅥ ଏତ ୱର୍ ୍ଵ ଦୁଃଖଂ ଭୁ ୍ଵା ଭୂ ତିପ୍ର ାି ଃ କିଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନ
ନ୍ୟାଯ୍ୟା?

ⅩⅩⅦତତଃ ସ ମୂସାଗ୍ର ମାରଭ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଶାେ
ି ନ୍ ଲିଖିତାଖ୍ୟାନାଭିପ୍ର ାଯଂ େବାଧଯାମାସ|
ⅩⅩⅧ ଅଥ ଗମ୍ୟଗ୍ର ାମାଭ୍ୟଣର୍ ଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ େତନାେଗ୍ର ଗମନଲକ୍ଷେଣ

ଦଶ େତ
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ⅩⅩⅨ େତୗ ସାଧଯି ାୱଦତାଂ ସହାୱାଭ୍ୟାଂ ତି ଦିେନ ଗେତ ସତି
ରାତି୍ର ରଭୂ ତ୍; ତତଃ ସ ତାଭ୍ୟାଂ ସା ର୍ ଂ ାତୁ ଂ ଗୃହଂ ଯେଯୗ|

ⅩⅩⅩ ପ ାେ ାଜେନାପେୱଶକାେଲ ସ ପୂପଂ ଗୃହୀ ା
ଈ ରଗୁଣାନ୍ ଜଗାଦ ତ ଭଂ ୍ଵା ତାଭ୍ୟାଂ ଦେଦୗ|

ⅩⅩⅪ ତଦା ତେଯା ଦର୍ୃ େ ୗ ପ୍ର ସ ାଯାଂ ତଂ ପ୍ର ତ୍ୟଭିଜ୍ଞତୁ ଃ କି ୁ ସ
ତେଯାଃ ସାକ୍ଷାଦ ଦର୍ େଧ|

ⅩⅩⅫତତେ ୗ ମିେଥାଭିଧାତୁ ମ୍ ଆର ୱେ ୗ ଗମନକାେଲ ଯଦା
କଥାମକଥଯତ୍ ଶା ାଥର୍ େବାଧଯତ୍ ତଦାୱେଯା ବର୍ୁ ି ଃ କିଂ ନ
ପ୍ର ା ଲତ୍?

ⅩⅩⅩⅢ େତୗ ତତଣାଦୁ ାଯ ଯିରୂ ଶାଲମପୁରଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଯଯତୁ ଃ,
ତ ୍ଥାେନ ଶିଷ୍ୟାଣାମ୍ ଏକାଦଶାନାଂ ସି ନା ଦଶର୍ ନଂ ଜାତଂ|

ⅩⅩⅩⅣ େତ େପ୍ର ାଚୁ ଃ ପ୍ର ଭୁ ରୁ ଦତି ଦ୍ ଇତି ସତ୍ୟଂ ଶିେମାେନ
ଦଶର୍ ନମଦା |

ⅩⅩⅩⅤତତଃ ପଥଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଘଟନାଯାଃ ପୂପଭ େନନ ତ ରିଚଯସ୍ୟ
ଚ ସୱର୍ ୍ଵ ୱୃ ା ଂ େତୗ ୱ ୁମାେରଭାେତ|

ⅩⅩⅩⅥଇ ଂ େତ ପର ରଂ ୱଦି ତ ାେଲ ଯୀଶୁଃ ଯଂ େତଷାଂ
ମଧ୍ୟ େପ୍ର ା ଯ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କଲ୍ୟାଣଂ ଭୂ ଯାଦ୍ ଇତୁ ୍ୟୱାଚ,

ⅩⅩⅩⅦ କି ୁ ଭୂ ତଂ ପଶ୍ୟାମ ଇତ୍ୟନୁମାଯ େତ ସମୁି ୱିଜିେର
େତ୍ର ଷୁ |

ⅩⅩⅩⅧ ସ ଉୱାଚ, କୁେତା ଦୁଃଖିତା ଭୱଥ? ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମନଃସୁ
ସେ ହ ଉେଦତି ଚ କୁତଃ?

ⅩⅩⅩⅨଏେଷାହଂ, ମମ କେରୗ ପଶ୍ୟତ ୱରଂ ୃ ୍ଵା ପଶ୍ୟତ, ମମ
ଯାଦୃଶାନି ପଶ୍ୟଥ ତାଦୃଶାନି ଭୂ ତସ୍ୟ ମାଂସା ୀନି ନ ସି |

ⅩⅬଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ସ ହ ପାଦାନ୍ ଦଶର୍ ଯାମାସ|
ⅩⅬⅠ େତଽସ ୱଂ ଜ୍ଞା ା ସାନ ା ନ ପ୍ର ତ୍ୟଯନ୍| ତତଃ ସ ତାନ୍

ପପ୍ର , ଅତ୍ର ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀେପ ଖାଦ୍ୟଂ କିି ଦି ?
ⅩⅬⅡତତେ କିଯ ମ ୍ୟଂ ମଧୁ ଚ ଦଦୁଃ
ⅩⅬⅢସ ତଦାଦାଯ େତଷାଂ ସାକ୍ଷାଦ୍ ବୁଭୁ େଜ
ⅩⅬⅣ କଥଯାମାସ ଚ ମୂସାୱ୍ୟୱ ାଯାଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ଗ୍ର େ ଷୁ

ଗୀତପୁ େକ ଚ ମଯି ଯାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ୱଚନାନି ଲିଖିତାନି ତଦନୁରୂ ପାଣି
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ଘଟିଷ୍ୟେ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ ି ାହଂ ଯେଦତ ାକ୍ୟମ୍ ଅୱଦଂ
ତଦିଦାନୀଂ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷମଭୂ ତ୍|

ⅩⅬⅤଅଥ େତଭ୍ୟଃ ଶା େବାଧାଧିକାରଂ ଦ ାୱଦତ୍,
ⅩⅬⅥ ଖ୍ର ୀେ େନ ଂ ମୃତିଯାତନା େଭା ୱ୍ୟା ତୃ ତୀଯଦିେନ ଚ

ଶ୍ମ ଶାନାଦୁ ାତୱ୍ୟେ ତି ଲିପିରି ;
ⅩⅬⅦ ତ ାମ୍ନ ା ଯିରୂ ଶାଲମମାରଭ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ େଦେଶ

ମନଃପରାୱ ର୍ ନସ୍ୟ ପାପେମାଚନସ୍ୟ ଚ ସୁସଂୱାଦଃ
ପ୍ର ଚାରଯିତୱ୍ୟଃ,

ⅩⅬⅧଏଷୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ଯୂଯଂ ସାକି୍ଷଣଃ|
ⅩⅬⅨଅପର ପଶ୍ୟତ ପିତ୍ର ା ଯତ୍ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତଂ ତତ୍ େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟାମି,

ଅତଏୱ ଯାୱ ାଲଂ ଯୂଯଂ ଗର୍ ୀଯାଂ ଶି ଂ ନ ପ୍ର ା ୍ୟଥ ତାୱ ାଲଂ
ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗେର ତି ତ|

Ⅼଅଥ ସ ତାନ୍ େବୖଥନୀଯାପୟର୍ ୍ୟ ଂ ନୀ ା ହ ାୱୁେ ାଲ୍ୟ ଆଶିଷ
ୱ ୁମାେରେଭ

ⅬⅠ ଆଶିଷଂ ୱଦେ ୱ ଚ େତଭ୍ୟଃ ପୃଥଗ୍ ଭୂ ା ଗର୍ ାଯ
ନୀେତାଽଭୱତ୍|

ⅬⅡ ତଦା େତ ତଂ ଭଜମାନା ମହାନେ ନ ଯିରୂ ଶାଲମଂ
ପ୍ର ତ୍ୟାଜଗ୍ମୁ ଃ|

ⅬⅢ ତେତା ନିର ରଂ ମ ି େର ତି ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର ଶଂସାଂ
ଧନ୍ୟୱାଦ କ ର୍ ମ୍ ଆେରଭିେର| ଇତି||
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