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ମଥିଲିଖିତଃ ସୁସଂୱାଦଃ
Ⅰ ଇବ୍ର ାହୀମଃ ସ ାେନା ଦାଯୂଦ୍ ତସ୍ୟ ସ ାେନା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ

ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷୱଂଶେଶ୍ର ଣୀ|
Ⅱ ଇବ୍ର ାହୀମଃ ପୁତ୍ର ଇସ୍ହ ାକ୍ ତସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା ଯାକୂବ୍ ତସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା

ଯିହୂ ଦା ସ୍ୟ ଭ୍ର ାତର |
Ⅲ ତ ାଦ୍ ଯିହୂ ଦାତ ାମେରା ଗେଭର୍ େପରେସ୍ସ ରେହୗ ଜଜ୍ଞାେତ,

ତସ୍ୟ େପରସଃ ପୁେତ୍ର ା ହିେଷ୍ର ାଣ୍ ତସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା ଽରାମ୍|
Ⅳତସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା ଽ ୀନାଦବ୍ ତସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା ନହେଶାନ୍ ତସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଃ

ସେ ାନ୍|
Ⅴ ତ ାଦ୍ ରାହେବା ଗେଭର୍ େବାଯମ୍ ଜେଜ୍ଞ, ତ ାଦ୍ ରୂ େତା ଗେଭର୍

ଓେବଦ୍ ଜେଜ୍ଞ, ତସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା ଯିଶଯଃ|
Ⅵ ତସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା ଦାଯୂଦ୍ ରାଜଃ ତ ାଦ୍ ମୃେତାରିଯସ୍ୟ ଜାଯାଯାଂ

ସୁେଲମାନ୍ ଜେଜ୍ଞ|
Ⅶ ତସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା ରିହବିଯାମ୍, ତସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ାଽବିଯଃ, ତସ୍ୟ ପୁତ୍ର

ଆସା:|
Ⅷ ତସ୍ୟ ସୁେତା ଯିେହାଶାଫଟ୍ ତସ୍ୟ ସୁେତା ଯିେହାରାମ ତସ୍ୟ

ସୁତ ଉଷିଯଃ|
Ⅸତସ୍ୟ ସୁେତା େଯାଥମ୍ ତସ୍ୟ ସୁତଆହମ୍ ତସ୍ୟ ସୁେତା ହିି ଯଃ|
Ⅹ ତସ୍ୟ ସୁେତା ମିନଶିଃ, ତସ୍ୟ ସୁତ ଆେମାନ୍ ତସ୍ୟ ସୁେତା

େଯାଶିଯଃ|
Ⅺବାବିଲ୍ନ ଗେର ପ୍ର ୱସନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ସ େଯାଶିେଯା ଯିଖନିଯଂ ତସ୍ୟ

ଭ୍ର ାତୃ ଂ ଜନଯାମାସ|
Ⅻ ତେତା ବାବିଲି ପ୍ର ୱସନକାେଲ ଯିଖନିଯଃ ଶଲ୍ତ ୀେଯଲଂ

ଜନଯାମାସ, ତସ୍ୟ ସୁତଃ ସି ରୁ ାୱିଲ୍|
ⅩⅢ ତସ୍ୟ ସୁେତା ଽେବାହୁ ଦ୍ ତସ୍ୟ ସୁତ ଇଲୀଯାକୀମ୍ ତସ୍ୟ

ସୁେତାଽେସାର୍|
ⅩⅣ ଅେସାରଃ ସୁତଃ ସାେଦାକ୍ ତସ୍ୟ ସୁତ ଆଖୀମ୍ ତସ୍ୟ ସୁତ

ଇଲୀହୂ ଦ୍|
ⅩⅤତସ୍ୟ ସୁତ ଇଲିଯାସର୍ ତସ୍ୟ ସୁେତା ମ ନ୍|
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ⅩⅥ ତସ୍ୟ ସୁେତା ଯାକୂବ୍ ତସ୍ୟ ସୁେତା ଯୂଷଫ୍ ତସ୍ୟ ଜାଯା
ମରିଯମ୍; ତସ୍ୟ ଗେଭର୍ ଯୀଶୁରଜନି, ତେମୱ ଖ୍ର ୀ ମ୍ (ଅଥର୍ ାଦ୍
ଅଭିଷି ଂ) ୱଦି |

ⅩⅦ ଇ ମ୍ ଇବ୍ର ାହୀେମା ଦାଯୂଦଂ ଯାୱତ୍ ସାକେଲ୍ୟନ
ଚତୁ ଦର୍ ଶପୁରୁ ଷାଃ; ଆ ଦାଯୂଦଃ କାଲାଦ୍ ବାବିଲି ପ୍ର ୱସନକାଲଂ
ଯାୱତ୍ ଚତୁ ଦର୍ ଶପୁରୁ ଷା ଭୱି | ବାବିଲି ପ୍ର ୱାସନକାଲାତ୍ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
କାଲଂ ଯାୱତ୍ ଚତୁ ଦର୍ ଶପୁରୁ ଷା ଭୱି |

ⅩⅧ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଜନ୍ମ କଥ୍ଥ େତ| ମରିଯମ୍ ନାମିକା କନ୍ୟା
ଯୂଷେଫ ୱା ାସୀତ୍, ତଦା ତେଯାଃ ସ ମାତ୍ ପ୍ର ାକ୍ ସା କନ୍ୟା 
ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ଗଭର୍ ୱତୀ ବଭୂ ୱ|

ⅩⅨ ତତ୍ର ତସ୍ୟାଃ ପତି ୟର୍ୂ ଷଫ୍ େସୗଜନ୍ୟାତ୍ ତସ୍ୟାଃ କଲ ଂ
ପ୍ର କାଶଯିତୁ ମ୍ ଅନି ନ୍ େଗାପେନେନ ତାଂ ପାରିତ୍ୟ ୁଂ ମନ େକ୍ର |

ⅩⅩ ସ ତେଥୖୱ ଭାୱଯତି, ତଦାନୀଂ ପରେମ ରସ୍ୟ ଦୂତଃ  େପ୍ନ
ତଂ ଦଶର୍ ନଂ ଦ ା ୱ୍ୟାଜହାର, େହ ଦାଯୂଦଃ ସ ାନ ଯୂଷଫ୍ ଂ ନିଜାଂ
ଜାଯାଂ ମରିଯମମ୍ ଆଦାତୁ ଂ ମା େଭୖଷୀଃ|

ⅩⅪ ଯତ ସ୍ୟା ଗଭର୍ ଃ ପୱିତ୍ର ାଦା େନାଽଭୱତ୍, ସା ଚ ପୁତ୍ର ଂ
ପ୍ର ସୱିଷ୍ୟେତ, ତଦା ଂ ତସ୍ୟ ନାମ ଯୀଶୁମ୍ (ଅଥର୍ ାତ୍ ତ୍ର ାତାରଂ)
କରୀଷ୍ୟେସ, ଯ ାତ୍ ସ ନିଜମନୁଜାନ୍ େତଷାଂ କଲୁେଷଭ୍ୟ
ଉ ରିଷ୍ୟତି|

ⅩⅫ ଇ ଂ ସତି, ପଶ୍ୟ ଗଭର୍ ୱତୀ କନ୍ୟା ତନଯଂ ପ୍ର ସୱିଷ୍ୟେତ|
ଇ ାନୂେଯଲ୍ ତଦୀଯ ନାମେଧଯଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|| ଇ ାନୂେଯଲ୍
ଅ ାକଂ ସ ୀ ରଇତ୍ୟଥର୍ ଃ|

ⅩⅩⅢଇତି ଯଦ୍ ୱଚନଂ ପୁୱର୍ ୍ଵ ଂ ଭୱିଷ୍ୟ ା ଈ ରଃ କଥାଯାମାସ,
ତତ୍ ତଦାନୀଂ ସି ମଭୱତ୍|

ⅩⅩⅣ ଅନ ରଂ ଯୂଷଫ୍ ନିଦ୍ର ାେତା ଜାଗରିତ ଉ ାଯ
ପରେମ ରୀଯଦୂତସ୍ୟ ନିେଦଶାନୁସାେରଣ ନିଜାଂ ଜାଯାଂ ଜଗ୍ର ାହ,

ⅩⅩⅤ କି ୁ ଯାୱତ୍ ସା ନିଜଂ ପ୍ର ଥମସୁତଂ ଅ ସୁଷୁେୱ, ତାୱତ୍ ତାଂ
େନାପାଗ ତ୍, ତତଃ ସୁତସ୍ୟ ନାମ ଯୀଶୁଂ ଚେକ୍ର |
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Ⅱ
Ⅰ ଅନ ରଂ େହେରାଦ୍ ସଂଜ୍ଞେକ ରାଜି୍ଞ ରାଜ୍ୟଂ ଶାସତି

ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶସ୍ୟ େବୖେତ୍ଲ ହମି ନଗେର ଯୀେଶୗ ଜାତୱତି ଚ,
କତିପଯା େଜ୍ୟାତିୱର୍ ୍ଵୁ ଦଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ସ୍ୟା ଦିେଶା ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରଂ ସେମତ୍ୟ
କଥଯମାସୁଃ,

Ⅱ େଯା ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜା ଜାତୱାନ୍, ସ କୁତ୍ର ାେ ? ୱଯଂ
ପୂୱର୍ ୍ଵ ସ୍ୟାଂ ଦିଶି ତି ଦୀଯାଂ ତାରକାମ୍ ଅପଶ୍ୟାମ ତ ାତ୍ ତଂ
ପ୍ର ଣ ୁମ୍ ଅ◌ाଗମାମ|

Ⅲ ତଦା େହେରାଦ୍ ରାଜା କଥାେମତାଂ ନିଶମ୍ୟ
ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରି େତୖଃ ସୱର୍ ୍ଵ ମାନେୱୖଃ ସା ର୍ ମ୍ ଉି ଜ୍ୟ

Ⅳସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାନ୍ ଅଧ୍ୟାପକାଂ ସମାହୂ ଯାନୀଯ ପପ୍ର ,
ଖ୍ର ୀ ଃ କୁତ୍ର ଜନିଷ୍ୟେତ?

Ⅴ ତଦା େତ କଥଯାମାସୁଃ, ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶସ୍ୟ େବୖେତ୍ଲ ହମି
ନଗେର, ଯେତା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା ଇ ଂ ଲିଖିତମାେ ,

Ⅵ ସୱର୍ ୍ଵ ାେଭ୍ୟା ରାଜଧାନୀେଭ୍ୟା ଯିହୂ ଦୀଯସ୍ୟ ନୀୱୃତଃ|
େହ ଯୀହୂ ଦୀଯେଦଶେସ୍ୟ େବୖେତ୍ଲ ହମ୍ ଂ ନ ଚାୱରା|
ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାକାନ୍ େମ ଯେତା ଯଃ ପାଲଯିଷ୍ୟତି| ତାଦୃେଗେକା
ମହାରାଜ ୍ଵନ୍ମ ଧ୍ୟ ଉ ୱିଷ୍ୟତୀ||

Ⅶ ତଦାନୀଂ େହେରାଦ୍ ରାଜା ତାନ୍ େଜ୍ୟାତିୱ ୍ଵେଦା େଗାପନମ୍
ଆହୂ ଯ ସା ତାରକା କଦା ଦୃ ାଭୱତ୍ , ତଦ୍ ୱିନି ଯାମାସ|

Ⅷଅପରଂ ତାନ୍ େବୖେତ୍ଲ ହମଂ ପ୍ର ହୀତ୍ୟ ଗଦିତୱାନ୍, ଯୂଯଂ ଯାତ,
ଯ ାତ୍ ତଂ ଶିଶୁମ୍ ଅନି୍ଵ ଷ୍ୟ ତଦୁେ େଶ ପ୍ର ାେ ମହ୍ୟଂ ୱା ର୍ ାଂ
ଦାସ୍ୟଥ, ତେତା ମଯାପି ଗ ା ସ ପ୍ର ଣଂସ୍ୟେତ|

Ⅸତଦାନୀଂ ରାଜ୍ଞ ଏତାଦୃଶୀମ୍ ଆଜ୍ଞାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ େତପ୍ର ତି େର,ତତଃ
ପୂୱର୍ ୍ଵ ସର୍ ୍ୟାଂ ଦିଶି ି େତୖେ ୖ ୟର୍ ା ତାରକା ଦୃ ା ସା ତାରକା େତଷାମେଗ୍ର
ଗ ା ଯତ୍ର ାେନ ଶିଶୂରାେ , ତସ୍ୟ ାନେସ୍ୟାପରି ଗିତା ତେସ୍ୟୗ|

Ⅹତଦ୍ ଦୃ ୍ଵା େତ ମହାନ ି ତା ବଭୂ ୱୁଃ,
Ⅺ ତେତା େଗହମଧ୍ୟ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ତସ୍ୟ ମାତ୍ର ା ମରିଯମା ସା ଂ

ତଂ ଶିଶୁଂ ନିରୀକ୍ଷଯ ଦ ୱଦ୍ ଭୂ ା ପ୍ର େଣମୁଃ, ଅପରଂ େ ଷାଂ
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ଘନସ ି ଂ େମାଚଯି ା ସୁୱଣର୍ ଂ କୁ ୁ ରୁ ଂ ଗ ରମ ତୈ ଦଶର୍ ନୀଯଂ
ଦ ୱ ଃ|

Ⅻ ପ ାଦ୍ େହେରାଦ୍ ରାଜସ୍ୟ ସମୀପଂ ପୁନରପି ଗ ୁଂ ପ୍ନ
ଈ େରଣ ନିଷି ାଃ ସେ ା ଽେନ୍ୟନ ପଥା େତ ନିଜେଦଶଂ ପ୍ର ତି
ପ୍ର ତି େର|

ⅩⅢ ଅନ ରଂ େତଷୁ ଗତୱ ୁ ପରେମ ରସ୍ୟ ଦୂେତା ଯୂଷେଫ
େପ୍ନ ଦଶର୍ ନଂ ଦ ା ଜଗାଦ, ମ୍ ଉ ାଯ ଶିଶୁଂ ତନ୍ମ ାତର
ଗୃହୀ ା ମିସେଦର୍ ଶଂ ପଲାଯ , ଅପରଂ ଯାୱଦହଂ ତୁ ଭ୍ୟଂ ୱା ର୍ ାଂ ନ
କଥଯିଷ୍ୟାମି, ତାୱତ୍ ତେତୖ୍ର ୱ ନିୱସ, ଯେତା ରାଜା େହେରାଦ୍ ଶିଶୁଂ
ନାଶଯିତୁ ଂ ମୃଗଯିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅣତଦାନୀଂ ଯୂଷଫ୍ ଉ ାଯ ରଜନ୍ୟାଂ ଶିଶୁଂ ତନ୍ମ ାତର ଗୃହୀ ା
ମିସେଦର୍ ଶଂ ପ୍ର ତି ପ୍ର ତେ ,

ⅩⅤ ଗ ା ଚ େହେରାେଦା ନୃପେତ ମର୍ ରଣପୟର୍ ୍ୟ ଂ ତତ୍ର େଦେଶ
ନୁ୍ୟୱାସ, େତନ ମିସେଦର୍ ଶାଦହଂ ପୁତ୍ର ଂ କୀଯଂ ସମୁପାହୂ ଯମ୍|
ଯେଦତ ଚନମ୍ ଈ େରଣ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା କଥିତଂ ତତ୍
ସଫଲମଭୂ ତ୍|

ⅩⅥଅନ ରଂ େହେରାଦ୍ େଜ୍ୟାତିୱ ି ରା ାନଂ ପ୍ର ୱି ତଂ ୱିଜ୍ଞାଯ
ଭୃ ଶଂ ଚୁ େକାପ; ଅପରଂ େଜ୍ୟାତିୱ ୍ଵ ୍ୟେ ନ ୱିନିି ତଂ ଯଦ୍ ଦିନଂ
ତି ନାଦ୍ ଗଣଯି ା ି ତୀଯୱ ରଂ ପ୍ର ୱି ା ଯାୱେ ା ବାଲକା ଅି ନ୍
େବୖେତ୍ଲ ହମ୍ନ ଗେର ତ ୀମମେଧ୍ୟ ଚାସନ୍, େଲାକାନ୍ ପ୍ର ହିତ୍ୟ ତାନ୍
ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଘାତଯାମାସ|

ⅩⅦ ଅତଃ ଅେନକସ୍ୟ ୱିଲାପସ୍ୟ ନିନାଦ: କ୍ର ନସ୍ୟ
ଚ| େଶାେକନ କୃତଶ ରାମାଯାଂ ସଂନିଶମ୍ୟେତ|
ବାଲଗଣେହେତାେୱୖର୍ ରାେହଲ୍ ନାରୀ ତୁ େରାଦିନୀ| ନ ମନ୍ୟେତ
ପ୍ର େବାଧ ୁ ଯତେ େନୖୱ ମି ହି||

ⅩⅧଯେଦତଦ୍ ୱଚନଂ ଯିରୀମିଯନାମକଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା କଥିତଂ
ତତ୍ ତଦାନୀଂ ସଫଲମ୍ ଅଭୂ ତ୍|

ⅩⅨ ତଦନ ରଂ େହେରଦି ରାଜନି ମୃେତ ପରେମ ରସ୍ୟ ଦୂେତା
ମିସେଦର୍ େଶ େପ୍ନ ଦଶର୍ ନଂ ଦ ା ଯୂଷେଫ କଥିତୱାନ୍
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ⅩⅩ ମ୍ ଉ ାଯ ଶିଶୁଂ ତନ୍ମ ାତର ଗୃହୀ ା ପୁନରପୀସ୍ର ାେଯେଲା
େଦଶଂ ଯାହୀ, େଯ ଜନାଃ ଶିଶୁଂ ନାଶଯିତୁ ମ୍ ଅମୃଗଯ , େତ
ମୃତୱ ଃ|

ⅩⅪତଦାନୀଂ ସଉ ାଯ ଶିଶୁଂ ତନ୍ମ ାତର ଗୃ ନ୍ ଇସ୍ର ାେଯେଲ୍ଦ ଶମ୍
ଆଜଗାମ|

ⅩⅫ କି ୁ ଯିହୂ ଦୀଯେଦେଶ ଅଖ ଲାଯନାମ ରାଜକୁମାେରା
ନିଜପିତୁ େହର୍ େରାଦଃ ପଦଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ରାଜ ଂ କେରାତୀତି ନିଶମ୍ୟ ତତ୍
ାନଂ ଯାତୁ ଂ ଶି ତୱାନ୍, ପ ାତ୍ ପ୍ନ ଈ ରାତ୍ ପ୍ର େବାଧଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ
ଗାଲୀେଲ୍ଦ ଶସ୍ୟ ପ୍ର େଦେଶୖକଂ ପ୍ର ାଯ ନାସର ାମ ନଗରଂ ଗ ା ତତ୍ର
ନୁ୍ୟଷିତୱାନ୍,

ⅩⅩⅢ େତନ ତଂ ନାସରତୀଯଂ କଥଯିଷ୍ୟି , ଯେଦତ ାକ୍ୟଂ
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଭିରୁ ୍ତଂ ତତ୍ ସଫଲମଭୱତ୍|

Ⅲ
Ⅰ ତଦାେନାଂ େଯା ୍ନାମା ମ ଯିତା ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶସ୍ୟ ପ୍ର ା ରମ୍

ଉପ ାଯ ପ୍ର ଚାରଯନ୍ କଥଯାମାସ,
Ⅱମନାଂସି ପରାୱ ର୍ ଯତ, ଗର୍ ୀଯରାଜ ଂ ସମୀପମାଗତମ୍|
Ⅲ ପରେମଶସ୍ୟ ପ ାନଂ ପରି ୁରୁ ତ ସୱର୍ ୍ଵ ତଃ| ତସ୍ୟ

ରାଜପଥାଂେ ୖ ୱ ସମୀକୁରୁ ତ ସୱର୍ ୍ଵ ଥା| ଇେତ୍ୟତତ୍ ପ୍ର ା େର ୱାକ୍ୟଂ
ୱଦତଃ କସ୍ୟଚିଦ୍ ରୱଃ||

Ⅳ ଏତ ଚନଂ ଯିଶଯିଯଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା େଯାହନମୁି ଶ୍ୟ
ଭାଷିତମ୍| େଯାହେନା ୱସନଂ ମହା େରାମଜଂ ତସ୍ୟ କେଟୗ
ଚ ର୍ କଟିବ ନଂ; ସ ଚ ଶୂକକୀଟାନ୍ ମଧୁ ଚ ଭୁ ୱାନ୍|

Ⅴ ତଦାନୀଂ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରନିୱାସି ନଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯିହୂ ଦିେଦଶୀଯା
ଯ ର୍ ଟିନ୍ୟା ଉଭଯତଟ ା ମାନୱା ବହିରାଗତ୍ୟ ତସ୍ୟ ସମୀେପ

Ⅵ ୀଯଂ ୀଯଂ ଦୁରିତମ୍ ଅ ୀକୃତ୍ୟତସ୍ୟାଂ ଯ ର୍ ନି େତନମି ତା
ବଭୂ ୱୁଃ|

Ⅶ ଅପରଂ ବହୂ ନ୍ ଫିରୂ ଶିନଃ ସି ଦୂକିନ ମନୁଜାନ୍ ମଂ ୁଂ
ସମୀପମ୍ ଆଗେ ୍ତା ୱିେଲାକ୍ୟ ସ ତାନ୍ ଅଭିଦେଧୗ, େର
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େର ଭୁ ଜଗୱଂଶା ଆଗାମୀନଃ େକାପାତ୍ ପଲାଯିତୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
କେ ତିତୱାନ୍?

Ⅷମନଃପରାୱ ର୍ ନସ୍ୟ ସମୁଚିତଂ ଫଲଂ ଫଲତ|
Ⅸ କି ାକଂ ତାତ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ଅ ୀତି େ ଷୁ ମନଃସୁ ଚୀ ଯେ ା

ମା ୱ୍ୟାହରତ| ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅହଂ ୱଦାମି, ଈ ର ଏେତଭ୍ୟଃ
ପାଷାେଣଭ୍ୟ ଇବ୍ର ାହୀମଃ ସ ାନାନ୍ ଉ ାଦଯିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି|

Ⅹଅପରଂ ପାଦପାନାଂ ମୂେଲ କୁଠାର ଇଦାନୀମପି ଲଗନ୍ ଆେ ,
ତ ାଦ୍ ଯି ନ୍ ପାଦେପ ଉ ମଂ ଫଲଂ ନ ଭୱତି, ସ କୃେ ା
ମେଧ୍ୟଽି ଂ ନିେକ୍ଷ ୍ୟେତ|

Ⅺ ଅପରମ୍ ଅହଂ ମନଃପରାୱ ର୍ ନସୂଚେକନ ମ େନନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ମ ଯାମୀତି ସତ୍ୟଂ, କି ୁ ମମ ପ ାଦ୍ ଯ ଆଗ ତି, ସ ମେ ାପି
ମହାନ୍, ଅହଂ ତଦୀେଯାପାନେହୗ େୱାଢୁ ମପି ନହି େଯାେଗ୍ୟାି , ସ
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱି ରୂ େପ ପୱିତ୍ର ଆ ନି ସଂମ ଯିଷ୍ୟତି|

Ⅻତସ୍ୟ କାେର ସୂପର୍ ଆେ , ସ ୀଯଶସ୍ୟାନି ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ର େ ାଟ୍ୟ
ନିଜାନ୍ ସକଲେଗାଧୂମାନ୍ ସଂଗୃହ୍ୟ ଭା ାଗାେର ାପଯିଷ୍ୟତି, କିଂ ୁ
ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ୱୁଷାଣ୍ୟନିୱର୍ ୍ଵ ାଣୱି ନା ଦାହଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅢଅନ ରଂଯୀଶୁ େୟର୍ ାହନା ମି େତାଭୱିତୁ ଂ ଗାଲୀ ୍ରେଦଶାଦ୍
ଯ ର୍ ନି ତସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଆଜଗାମ|

ⅩⅣ କି ୁ େଯାହନ୍ ତଂ ନିଷିଧ୍ୟ ବଭାେଷ, ଂ କିଂ ମମ ସମୀପମ୍
ଆଗ ସି ? ୱରଂ ଯା ମ ନଂ ମମ ପ୍ର େଯାଜନମ୍ ଆେ |

ⅩⅤତଦାନୀଂ ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚତ୍; ଈଦାନୀମ୍ ଅନୁମନ୍ୟ , ଯତ
ଇ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଧ ର୍ ସାଧନମ୍ ଅ ାକଂ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ, ତତଃ େସାଽନ୍ଵ ମନ୍ୟତ|

ⅩⅥଅନ ରଂ ଯୀଶୁର ସି ମି ତୁ ଃ ସନ୍ ତତଣାତ୍ େତାଯମଧ୍ୟାଦ୍
ଉ ାଯ ଜଗାମ, ତଦା ଜୀମୂତ ାେର ମୁେ ଜାେତ, ସ
ଈ ରସ୍ୟା ାନଂ କେପାତୱଦ୍ ଅୱରୁ ହ୍ୟ େ ାପୟର୍ ୍ୟାଗ ଂ
ୱୀକ୍ଷା େକ୍ର |

ⅩⅦଅପରମ୍ଏଷମମ ପି୍ର ଯଃ ପୁତ୍ର ଏତି େ ୱମମମହାସେ ାଷ
ଏତାଦୃଶୀ େୱ୍ୟାମଜା ୱାଗ୍ ବଭୂ ୱ|
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Ⅳ
Ⅰତତଃ ପରଂ ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତାରେକଣ ପରୀକି୍ଷେତା ଭୱିତୁ ମ୍ ଆ ନା

ପ୍ର ା ରମ୍ ଆକୃ ଃ
Ⅱସନ୍ ଚ ାରିଂଶଦେହାରାତ୍ର ାନ୍ ଅନାହାରି ନ୍ କୁ୍ଷଧିେତା ବଭୂ ୱ|
Ⅲ ତଦାନୀଂ ପରୀକି୍ଷତା ତ ମୀପମ୍ ଆଗତ୍ୟ ୱ୍ୟାହୃ ତୱାନ୍, ଯଦି
ମୀ ରା େଜା ଭେୱ ହର୍ ୍ୟାଜ୍ଞଯା ପାଷାଣାେନତାନ୍ ପୂପାନ୍ ୱିେଧହି|
Ⅳ ତତଃ ସ ପ୍ର ତ୍ୟବ୍ର ୱୀତ୍, ଇ ଂ ଲିଖିତମାେ , "ମନୁଜଃ

େକୱଲପୂେପନ ନ ଜୀୱିଷ୍ୟତି, କି ୀ ରସ୍ୟ ୱଦନାଦ୍ ଯାନି ଯାନି
ୱଚାଂସି ନିଃସରି େତୖେରୱ ଜୀୱିଷ୍ୟତି| "

Ⅴ ତଦା ପ୍ର ତାରକ ଂ ପୁଣ୍ୟନଗରଂ ନୀ ା ମ ି ରସ୍ୟ ଚୂ େଡାପରି
ନିଧାଯ ଗଦିତୱାନ୍,

Ⅵ ଂ ଯଦି ରସ୍ୟ ତନେଯା ଭେୱ ହର୍ ୀେତାଽଧଃ ପତ, ଯତ
ଇ ଂ ଲିଖିତମାେ , ଆେଦକ୍ଷ୍ୟତି ନିଜାନ୍ ଦୂତାନ୍ ରକି୍ଷତୁ ଂ ାଂ
ପରେମ ରଃ| ଯଥା ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ମାେଗର୍ ଷୁ ଦୀଯଚରଣ େଯ| ନ
ଲେଗତ୍ ପ୍ର ରାଘାତ ୍ଵାଂ ଘରିଷ୍ୟି େତ କେରୖଃ||

Ⅶତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ େ ୖ କଥିତୱାନ୍ ଏତଦପି ଲିଖିତମାେ , " ଂ
ନିଜପ୍ର ଭୁ ଂ ପରେମ ରଂ ମା ପରୀକ୍ଷ | "

Ⅷ ଅନ ରଂ ପ୍ର ତାରକଃ ପୁନରପି ତମ୍ ଅତୁ ୍ୟ ଧରାଧେରାପରି
ନୀ ା ଜଗତଃ ସକଲରାଜ୍ୟାନି ତେଦୖ ୟର୍ ୍ୟାଣି ଚ ଦଶର୍ ଯା କାର
କଥଯା କାର ଚ,

Ⅸଯଦି ଂ ଦ ୱଦ୍ ଭୱନ୍ ମାଂ ପ୍ର ଣେମ ହର୍ ୍ୟହମ୍ ଏତାନି ତୁ ଭ୍ୟଂ
ପ୍ର ଦାସ୍ୟାମି|

Ⅹତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ ମେୱାଚତ୍, ଦୂରୀଭୱପ୍ର ତାରକ, ଲିଖିତମିଦମ୍
ଆେ , " ଯା ନିଜଃ ପ୍ର ଭୁ ଃ ପରେମ ରଃ ପ୍ର ଣମ୍ୟଃ େକୱଲଃ ସ
େସୱ୍ୟ | "

Ⅺ ତତଃ ପ୍ର ତାରେକଣ ସ ପୟର୍ ୍ୟତ୍ୟାଜି, ତଦା
ଗର୍ ୀଯଦୂେତୖରାଗତ୍ୟ ସ ସି େଷେୱ|
Ⅻ ତଦନ ରଂ େଯାହନ୍ କାରାଯାଂ ବବେ , ତ ା ର୍ ାଂ ନିଶମ୍ୟ

ଯୀଶୁନା ଗାଲୀଲ୍ ପ୍ର ା ୀଯତ|
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ⅩⅢ ତତଃ ପରଂ ସ ନାସର ଗରଂ ୱିହାଯ ଜଲେଘ େଟ
ସି ବୂଲୂ ାଲୀ ଏତେଯାରୁ ୱଭେଯାଃ ପ୍ର େଦଶେଯାଃ
ସୀେମ୍ନ ାମର୍ ଧ୍ୟୱ ର୍ ୀ ଯ: କଫନର୍ ାହୂ ମ୍ ତ ଗରମ୍ ଇ ା ନ୍ୟୱସତ୍|

ⅩⅣ ତ ାତ୍, ଅନ୍ୟାେଦଶୀଯଗାଲୀଲି ଯ ର୍ ନ୍ପ ାେରଽି େରାଧସି |
ନ ାଲିସି ବୂଲୂେ େଶୗ ଯତ୍ର ାେନ ି େତୗ ପୁରା|

ⅩⅤ ତତ୍ର ତ୍ୟା ମନୁଜା େଯ େଯ ପୟର୍ ୍ୟଭ୍ର ାମ୍ୟନ୍ ତମିସ୍ର େକ|
େତୖଜର୍ େନୖବର୍ୃ ହଦାେଲାକଃପରିଦଶ ଷ୍ୟେତତଦା|ଅୱସନ୍ େଯଜନା
େଦେଶ ମୃତୁ ୍ୟ ାଯା ରୂ ପେକ| େତଷାମୁପରି େଲାକାନାମାେଲାକଃ
ସଂପ୍ର କାଶିତଃ||

ⅩⅥଯେଦତ ଚନଂ ଯିଶଯିଯଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା େପ୍ର ା ଂ, ତତ୍ ତଦା
ସଫଲମ୍ ଅଭୂ ତ୍|

ⅩⅦ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁଃ ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯନ୍ ଏତାଂ କଥାଂ
କଥଯିତୁ ମ୍ ଆେରେଭ, ମନାଂସି ପରାୱ ର୍ ଯତ, ଗର୍ ୀଯରାଜ ଂ
ସୱିଧମଭୱତ୍|

ⅩⅧତତଃପରଂ ଯୀଶୁ ଗର୍ ାଲୀେଲା ଜଲେଧ େଟନଗ ନ୍ ଗ ନ୍
ଆ ି ଯ ସ୍ୟ ଭ୍ର ାତା ଶିେମାନ୍ ଅଥର୍ େତା ଯଂ ପିତରଂ ୱଦି ଏତାୱୁେଭୗ
ଜଲେଘୗ ଜାଲଂ କି୍ଷପେ ୗ ଦଦଶର୍ , ଯତେ ୗ ମୀନଧାରିଣାୱା ାମ୍|

ⅩⅨତଦା ସ ତାୱାହୂ ଯ ୱ୍ୟାଜହାର, ଯୁୱାଂ ମମ ପ ାଦ୍ ଆଗ ତଂ,
ଯୁୱାମହଂ ମନୁଜଧାରିେଣୗ କରିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅩ େତେନୖୱ େତୗ ଜାଲଂ ୱିହାଯ ତସ୍ୟ ପ ାତ୍ ଆଗ ତାମ୍|
ⅩⅪ ଅନ ରଂ ତ ାତ୍ ାନାତ୍ ୱ୍ର ଜନ୍ ୱ୍ର ଜନ୍ ସି ୱଦିଯସ୍ୟ ସୁେତୗ

ଯାକୂବ୍ େଯାହ ାମାେନୗ େ ୗ ସହେଜୗ ତାେତନ ସା ର୍ ଂ େନୗେକାପରି
ଜାଲସ୍ୟ ଜୀେଣର୍ ା ାରଂ କୁୱର୍ ୍ଵ େ ୗ ୱୀକ୍ଷ୍ୟ ତାୱାହୂ ତୱାନ୍|

ⅩⅫ ତତଣାତ୍ େତୗ ନାୱଂ ତାତ ୱିହାଯ ତସ୍ୟ ପ ା ାମିେନୗ
ବଭୂ ୱତୁ ଃ|

ⅩⅩⅢଅନ ରଂଭଜନଭୱେନସମୁପଦିଶନ୍ ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦଂ
ପ୍ର ଚାରଯନ୍ ମନୁଜାନାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର କାରାନ୍ େରାଗାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର କାରପୀଡା
ଶମଯନ୍ ଯୀଶୁଃ କୃ ଂ ଗାଲୀେଲ୍ଦ ଶଂ ଭ୍ର ମିତୁ ମ୍ ଆରଭତ|
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ⅩⅩⅣ େତନ କୃ ସୁରିଯାେଦଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟଂ ତସ୍ୟ ଯେଶା ୱ୍ୟାେପ୍ନ ାତ୍,
ଅପରଂ ଭୂ ତଗ୍ର ା ଅପ ାରଗର୍ ୀଣଃ ପକ୍ଷାଧାତିପ୍ର ଭୃ ତଯ ଯାୱେ ା
ମନୁଜା ନାନାୱିଧୱ୍ୟାଧିଭିଃ କି୍ଲ ା ଆସନ୍, େତଷୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ତସ୍ୟ
ସମୀପମ୍ ଆନୀେତଷୁ ସ ତାନ୍ ାନ୍ ଚକାର|

ⅩⅩⅤ ଏେତନ ଗାଲୀଲ୍-ଦିକାପନି-ଯିରୂ ଶାଲମ୍-
ଯିହୂ ଦୀଯେଦେଶେଭ୍ୟା ଯ ର୍ ନଃ ପାରା ବହେୱା ମନୁଜା ସ୍ୟ
ପ ାଦ୍ ଆଗ ନ୍|

Ⅴ
Ⅰ ଅନ ରଂ ସ ଜନନିୱହଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ଭୂ ଧେରାପରି ୱ୍ର ଜି ା

ସମୁପୱିେୱଶ|
Ⅱତଦାନୀଂ ଶିେଷ୍ୟଷୁ ତସ୍ୟ ସମୀପମାଗେତଷୁ େତନ େତଭ୍ୟ ଏଷା

କଥା କଥ୍ୟା େକ୍ର |
Ⅲ ଅଭିମାନହୀନା ଜନା ଧନ୍ୟାଃ, ଯତେ ଗର୍ ୀଯରାଜ୍ୟମ୍

ଅଧିକରିଷ୍ୟି |
Ⅳ ଖିଦ୍ୟମାନା ମନୁଜା ଧନ୍ୟାଃ, ଯ ାତ୍ େତ ସା ନାଂ ପ୍ର ା ି |
Ⅴନମ୍ର ା ମାନୱା ଧନ୍ୟାଃ, ଯ ାତ୍ େତ େମଦିନୀମ୍ ଅଧିକରିଷ୍ୟି |
Ⅵ ଧ ର୍ ାଯ ବୁଭୁ କି୍ଷତାଃ ତୃ ଷା ର୍ ା ମନୁଜା ଧନ୍ୟାଃ, ଯ ାତ୍ େତ

ପରିତ ର୍ ୍ୟି |
Ⅶ କୃପାଲେୱା ମାନୱା ଧନ୍ୟାଃ, ଯ ାତ୍ େତ କୃପାଂ ପ୍ର ା ୍ୟି |
Ⅷ ନି ର୍ ଲହୃ ଦଯା ମନୁଜା ଧନ୍ୟାଃ, ଯ ାତ୍ ତ ଈ ରଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟି |
Ⅸ େମଲଯିତାେରା ମାନୱା ଧନ୍ୟାଃ, ଯ ାତ୍ ତ ଈ ରସ୍ୟ

ସ ାନେ ନ ୱିଖ୍ୟାସ୍ୟି |
Ⅹ ଧ ର୍ କାରଣାତ୍ ତାଡିତା ମନୁଜା ଧନ୍ୟା, ଯ ାତ୍ ଗର୍ ୀଯରାେଜ୍ୟ

େତଷାମଧିକେରା ୱିଦ୍ୟେତ|
Ⅺ ଯଦା ମନୁଜା ମମ ନାମକୃେତ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନି ି ତାଡଯି ମୃଷା

ନାନାଦୁୱର୍ ୍ଵ ାକ୍ୟାନି ୱଦି ଚ, ତଦା ଯୁଯଂ ଧନ୍ୟାଃ|
Ⅻ ତଦା ଆନ ତ, ତଥା ଭୃ ଶଂ ାଦ , ଯତଃ େଗର୍ ଭୂ ଯାଂସି

ଫଲାନି ଲ ୍ୟେ ; େତ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପୁରାତନାନ୍ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନାଽପି
ତାଦୃଗ୍ ଅତାଡଯନ୍|
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ⅩⅢ ଯୁଯଂ େମଦିନ୍ୟାଂ ଲୱଣରୂ ପାଃ, କି ୁ ଯଦି ଲୱଣସ୍ୟ
ଲୱଣ ମ୍ ଅପଯାତି, ତହ ତତ୍ େକନ ପ୍ର କାେରଣ ାଦୁଯୁ ଂ
ଭୱିଷ୍ୟତି? ତତ୍ କସ୍ୟାପି କାୟର୍ ୍ୟସ୍ୟାେଯାଗ୍ୟ ାତ୍ େକୱଲଂ ବହିଃ
ପ୍ର େକ୍ଷ ୁଂ ନରାଣାଂ ପଦତେଲନ ଦଲଯିତୁ େଯାଗ୍ୟଂ ଭୱତି|

ⅩⅣ ଯୂଯଂ ଜଗତି ଦୀି ରୂ ପାଃ, ଭୂ ଧେରାପରି ି ତଂ ନଗରଂ ଗୁ ଂ
ଭୱିତୁ ଂ ନହି ଶକ୍ଷ୍ୟତି|

ⅩⅤଅପରଂ ମନୁଜାଃ ପ୍ର ଦୀପାନ୍ ପ୍ର ାଲ୍ୟ େଦ୍ର ାଣାେଧା ନ ାପଯି ,
କି ୁ ଦୀପାଧାେରାପେୟର୍ ୍ୟୱ ାପଯି , େତନ େତଦୀପା େଗହି ତାନ୍
ସକଲାନ୍ ପ୍ର କାଶଯି |

ⅩⅥ େଯନ ମାନୱା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସ ର୍ ାଣି ୱିେଲାକ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଗର୍ ଂ
ପିତରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦି , େତଷାଂ ସମକ୍ଷଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦୀି ାଦୃକ୍
ପ୍ର କାଶତାମ୍|

ⅩⅦଅହଂ ୱ୍ୟୱ ାଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟ େଲା ୁମ୍ ଆଗତୱାନ୍,ଇ ଂ
ମାନୁଭୱତ, େତ େ େଲା ୁଂ ନାଗତୱାନ୍, କି ୁ ସଫେଲ କ ର୍ୁ ମ୍
ଆଗେତାି |

ⅩⅧ ଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅହଂ ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି ଯାୱତ୍
େୱ୍ୟାମେମଦିେନ୍ୟା ର୍ ଂେସା ନ ଭୱିଷ୍ୟତି, ତାୱତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ସଫେଲ
ନ ଜାେତ ୱ୍ୟୱ ାଯା ଏକା ମାତ୍ର ା ବି ୁ େରେକାପି ୱା ନ େଲା ୍ୟେତ|

ⅩⅨ ତ ାତ୍ େଯା ଜନ ଏତାସାମ୍ ଆଜ୍ଞାନାମ୍ ଅତିକୁ୍ଷଦ୍ର ାମ୍
ଏକାଜ୍ଞାମପୀ ଲଂଘେତ ମନୁଜାଂ ତେଥୖୱ ଶିକ୍ଷଯତି, ସ
ଗର୍ ୀଯରାେଜ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ୟଃ କୁ୍ଷଦ୍ର େ ନ ୱିଖ୍ୟାସ୍ୟେତ, କି ୁ େଯା
ଜନ ାଂ ପାଲଯତି, ତେଥୖୱ ଶିକ୍ଷଯତି ଚ, ସ ଗର୍ ୀଯରାେଜ୍ୟ
ପ୍ର ଧାନେ ନ ୱିଖ୍ୟାସ୍ୟେତ|

ⅩⅩ ଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅହଂ ୱଦାମି, ଅଧ୍ୟାପକଫିରୂ ଶିମାନୱାନାଂ
ଧ ର୍ ାନୁ ାନାତ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଧ ର୍ ାନୁ ାେନ େନା େମ ଜାେତ ଯୂଯମ୍
ଈ ରୀଯରାଜ୍ୟଂ ପ୍ର େୱ ୁଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ|

ⅩⅪ ଅପର ଂ ନରଂ ମା ୱଧୀଃ, ଯ ାତ୍ େଯା ନରଂ ହି , ସ
ୱିଚାରସଭାଯାଂ ଦ ାେହର୍ ା ଭୱିଷ୍ୟତି, ପୂୱର୍ ୍ଵ କାଲୀନଜେନଭ୍ୟ ଇତି
କଥିତମାସୀତ୍, ଯୁଷ୍ମ ାଭିରଶ୍ର ାୱି|
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ⅩⅫ କି ହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି,ଯଃ କି ତ୍ କାରଣଂ ୱିନା ନିଜଭ୍ର ାେତ୍ର
କୁପ୍ୟତି, ସ ୱିଚାରସଭାଯାଂ ଦ ାେହର୍ ା ଭୱିଷ୍ୟତି; ଯଃ କି
ୀଯସହଜଂ ନିେ ର୍ ାଧଂ ୱଦତି,ସମହାସଭାଯାଂ ଦ ାେହର୍ ା ଭୱିଷ୍ୟତି;
ପୁନ ଂ ମୂଢ ଇତି ୱାକ୍ୟଂ ଯଦି କି ତ୍ ୀଯଭ୍ର ାତରଂ ୱି , ତହ
ନରକାେ ୗ ସ ଦ ାେହର୍ ା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅢ ଅେତା େୱଦ୍ୟାଃ ସମୀପଂ ନିଜେନୖେୱେଦ୍ୟ ସମାନୀେତଽପି
ନିଜଭ୍ର ାତରଂ ପ୍ର ତି କ ା ି ତ୍ କାରଣାତ୍ ଂ ଯଦି େଦାଷୀ ୱିଦ୍ୟେସ,
ତଦାନୀଂ ତୱ ତସ୍ୟ ୃତି ଜର୍ ାଯେତ ଚ,

ⅩⅩⅣ ତହ ତସ୍ୟା େୱଦ୍ୟାଃ ସମୀେପ ନିଜେନୖେୱୖଦ୍ୟଂ
ନିଧାଯ ତେଦୖୱ ଗ ା ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ େତନ ସା ର୍ ଂ ମିଲ, ପ ାତ୍ ଆଗତ୍ୟ
ନିଜେନୖେୱଦ୍ୟଂ ନିେୱଦଯ|

ⅩⅩⅤଅନ୍ୟ ଯାୱତ୍ ୱିୱାଦିନା ସା ର୍ ଂ ୱ ର୍ ନି ତି ସି ,ତାୱତ୍ େତନ
ସା ର୍ ଂ େମଲନଂ କୁରୁ ; େନା େଚତ୍ ୱିୱାଦୀ ୱିଚାରଯିତୁ ଃ ସମୀେପ ାଂ
ସମପର୍ ଯତି ୱିଚାରଯିତା ଚ ରକି୍ଷଣଃ ସି େଧୗ ସମପର୍ ଯତି ତଦା ଂ
କାରାଯାଂ ବେଧ୍ୟଥାଃ|

ⅩⅩⅥ ତହ ାମହଂ ତଥ୍ଥ ଂ ବ୍ର ୱୀମି, େଶଷକପଦର୍ େକଽପି ନ
ପରିେଶାଧିେତ ତ ାତ୍ ାନାତ୍ କଦାପି ବହିରାଗ ୁଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟସି |

ⅩⅩⅦ ଅପରଂ ଂ ମା ୱ୍ୟଭିଚର, ଯେଦତଦ୍ ୱଚନଂ
ପୂୱର୍ ୍ଵ କାଲୀନେଲାେକଭ୍ୟଃ କଥିତମାସୀତ୍, ତଦ୍ ଯୂଯଂ ଶତୱ ଃ;

ⅩⅩⅧ କି ହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, ଯଦି କି ତ୍ କାମତଃ କା ନ
େଯାଷିତଂ ପଶ୍ୟତି, ତହ ସ ମନସା ତେଦୖୱ ୱ୍ୟଭିଚରିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅨ ତ ାତ୍ ତୱ ଦକି୍ଷଣଂ େନତ୍ର ଂ ଯଦି ାଂ ବାଧେତ, ତହ
ତେ ତ୍ର ମ୍ ଉ ାଟ୍ୟ ଦୂେର ନିକି୍ଷପ,ଯ ାତ୍ ତୱ ସୱର୍ ୍ଵ ୱପୁେଷା ନରେକ
ନିେକ୍ଷପାତ୍ ତେୱୖକା ସ୍ୟ ନାେଶା ୱରଂ|

ⅩⅩⅩ ଯ ା ତୱ ଦକି୍ଷଣଃ କେରା ଯଦି ାଂ ବାଧେତ, ତହ ତଂ
କରଂ ଛି ା ଦୂେର ନିକି୍ଷପ, ଯତଃ ସୱର୍ ୍ଵ ୱପୁେଷା ନରେକ ନିେକ୍ଷପାତ୍
ଏକା ସ୍ୟ ନାେଶା ୱରଂ|

ⅩⅩⅪଉ ମାେ , ଯଦି କି ନ୍ ନିଜଜାଯାଂ ପରିତ୍ୟ ୍ତୁମ୍ ଇ ତି,
ତହ ସ ତେସୖ୍ୟ ତ୍ୟାଗପତ୍ର ଂ ଦଦାତୁ |
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ⅩⅩⅫ କି ହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱ୍ୟାହରାମି, ୱ୍ୟଭିଚାରେଦାେଷ ନ ଜାେତ
ଯଦି କି ନ୍ ନିଜଜାଯାଂ ପରିତ୍ୟଜତି, ତହ ସ ତାଂ ୱ୍ୟଭିଚାରଯତି;
ଯ ତାଂ ତ୍ୟ ାଂ ି ଯଂ ୱିୱହତି, େସାପି ୱ୍ୟଭିଚରତି|

ⅩⅩⅩⅢ ପୁନ ଂ ମୃଷା ଶପଥମ୍ ନ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ଈ ରାଯ ନିଜଶପଥଂ
ପାଲଯ, ପୂୱର୍ ୍ଵ କାଲୀନେଲାେକେଭ୍ୟା େଯୖଷା କଥା କଥିତା, ତାମପି
ଯୂଯଂ ଶତୱ ଃ|

ⅩⅩⅩⅣ କି ହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, କମପି ଶପଥଂ ମା କା ର୍ , ଅଥର୍ ତଃ
ଗର୍ ନାମ୍ନ ା ନ, ଯତଃ ସ ଈ ରସ୍ୟ ସି ଂହାସନଂ;
ⅩⅩⅩⅤ ପୃଥିୱ୍ୟା ନାମ୍ନ ାପି ନ, ଯତଃ ସା ତସ୍ୟ ପାଦପୀଠଂ;

ଯିରୂ ଶାଲେମା ନାମ୍ନ ାପି ନ, ଯତଃ ସା ମହାରାଜସ୍ୟ ପୁରୀ;
ⅩⅩⅩⅥ ନିଜଶିେରାନାମ୍ନ ାପି ନ, ଯ ାତ୍ ତେସୖ୍ୟକଂ କଚମପି ସି ତମ୍

ଅସି ତଂ ୱା କ ର୍ୁ ଂ ଯା ନ ଶକ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅩⅦ ଅପରଂ ଯୂଯଂ ସଂଲାପସମେଯ େକୱଲଂ ଭୱତୀତି ନ

ଭୱତୀତି ଚ ୱଦତ ଯତ ଇେତାଽଧିକଂ ଯତ୍ ତତ୍ ପାପା େନା
ଜାଯେତ|

ⅩⅩⅩⅧ ଅପରଂ େଲାଚନସ୍ୟ ୱିନିମେଯନ େଲାଚନଂ ଦ ସ୍ୟ
ୱିନିମେଯନ ଦ ଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମିଦଂ ୱଚନ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରଶଯତ|

ⅩⅩⅩⅨ କି ହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି ଯୂଯଂ ହିଂସକଂ ନରଂ ମା
ୱ୍ୟାଘାତଯତ| କି ୁ େକନଚିତ୍ ତୱ ଦକି୍ଷଣକେପାେଲ ଚେପଟାଘାେତ
କୃେତ ତଂ ପ୍ର ତି ୱାମଂ କେପାଲ ୱ୍ୟାେଘାଟଯ|

ⅩⅬ ଅପରଂ େକନଚିତ୍ ଯା ସାଧର୍ ୍ଦ ଂ ୱିୱାଦଂ କୃ ା ତୱ
ପରିେଧଯୱସେନ ଜିଘୃତିେତ ତ ାଯୁ ରୀଯୱସନମପି େଦହି|

ⅩⅬⅠଯଦିକି ତ୍ ାଂ େକ୍ର ାଶେମକଂ ନଯନାଥର୍ ଂ ଅନ୍ୟାଯେତା ଧରତି,
ତଦା େତନ ସାଧର୍ ୍ଦ ଂ େକ୍ର ାଶ ଯଂ ଯାହି|

ⅩⅬⅡଯ ମାନୱ ୍ଵାଂ ଯାଚେତ, ତୈ େଦହି, ଯଦି କି ତ୍ ତୁ ଭ୍ୟଂ
ଧାରଯିତୁ ମ୍ ଇ ତି, ତହ ତଂ ପ୍ର ତି ପରାଂମୁେଖା ମା ଭୂ ଃ|

ⅩⅬⅢ ନିଜସମୀପୱସି ନି େପ୍ର ମ କୁରୁ , କି ୁ ଶତଂ ପ୍ର ତି େ ଷଂ କୁରୁ ,
ଯେଦତତ୍ ପୁେରା ଂ ୱଚନଂ ଏତଦପି ଯୂଯଂ ଶତୱ ଃ|
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ⅩⅬⅣ କି ହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, ଯୂଯଂ ରିପୁୱ୍ଵ ପି େପ୍ର ମ କୁରୁ ତ, େଯଚ
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଶପେ ,ତାନ,ଆଶିଷଂ ୱଦତ, େଯଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଋ◌ृତୀଯେ ,
େତଷାଂ ମ ଲଂ କୁରୁ ତ, େଯ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନି ି , ତାଡଯି ଚ, େତଷାଂ
କୃେତ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଂ|

ⅩⅬⅤତତ୍ର ଯଃ ସତାମସତାେ ାପରି ପ୍ର ଭାକରମ୍ ଉଦାଯଯତି,ତଥା
ଧା କାନାମଧା କାନାେ ାପରି ନୀରଂ ୱଷର୍ ଯତି ତାଦୃେଶା େଯା
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଗର୍ ଃ ପିତା, ଯୂଯଂ ତେସୖ୍ୟୱ ସ ାନା ଭୱିଷ୍ୟଥ|

ⅩⅬⅥ େଯ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ େପ୍ର ମ କୁୱର୍ ୍ଵ ି , ଯୂଯଂ ଯଦି େକୱଲଂ େତେୱ୍ଵ ୱ
େପ୍ର ମ କୁରୁ ଥ, ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କିଂ ଫଲଂ ଭୱିଷ୍ୟତି? ଚ ାଲା ଅପି
ତାଦୃଶଂ କିଂ ନ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ?

ⅩⅬⅦ ଅପରଂ ଯୂଯଂ ଯଦି େକୱଲଂ ୀଯଭ୍ର ାତୃ େ ନ ନମତ,
ତହ କିଂ ମହତ୍ କ ର୍ କୁରୁ ଥ? ଚ ାଲା ଅପି ତାଦୃଶଂ କିଂ ନ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ?

ⅩⅬⅧ ତ ାତ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଗର୍ ଃ ପିତା ଯଥା ପୂେଣର୍ ା ଭୱତି,
ଯୂଯମପି ତାଦୃଶା ଭୱତ|

Ⅵ
Ⅰ ସାୱଧାନା ଭୱତ, ମନୁଜାନ୍ ଦଶର୍ ଯିତୁ ଂ େତଷାଂ େଗାଚେର

ଧ ର୍ କ ର୍ ମା କୁରୁ ତ, ତଥା କୃେତ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଗର୍ ପିତୁ ଃ ସକାଶାତ୍
କି ନ ଫଲଂ ନ ପ୍ର ା ୍ୟଥ|

Ⅱ ଂ ଯଦା ଦଦାସି ତଦା କପଟିେନା ଜନା ଯଥା ମନୁେଜଭ୍ୟଃ
ପ୍ର ଶଂସାଂ ପ୍ର ା ୁଂ ଭଜନଭୱେନରାଜମାେଗର୍ ଚ ତୂ ରୀଂ ୱାଦଯି ,ତଥା
ମା କୁରି◌,ु ଅହଂ ତୁ ଭ୍ୟଂ ଯଥାଥର୍ ଂ କଥଯାମି, େତ କାଯଂ ଫଲମ୍
ଅଲଭ |

Ⅲ କି ୁ ଂ ଯଦା ଦଦାସି , ତଦା ନିଜଦକି୍ଷଣକେରା ଯତ୍ କେରାତି,
ତଦ୍ ୱାମକରଂ ମା ଜ୍ଞାପଯ|

Ⅳ େତନ ତୱ ଦାନଂ ଗୁ ଂ ଭୱିଷ୍ୟତି ଯ ୁ ତୱ ପିତା ଗୁ ଦଶର୍ ୀ,
ସ ପ୍ର କାଶ୍ୟ ତୁ ଭ୍ୟଂ ଫଲଂ ଦାସ୍ୟତି|

Ⅴ ଅପରଂ ଯଦା ପ୍ର ାଥର୍ ଯେସ, ତଦା କପଟିନଇୱ ମା କୁରୁ , ଯ ାତ୍
େତ ଭଜନଭୱେନ ରାଜମାଗର୍ ସ୍ୟ େକାେଣ ତି େ ା େଲାକାନ୍
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ଦଶର୍ ଯ ଃ ପ୍ର ାଥର୍ ଯିତୁ ଂ ପ୍ର ୀଯେ ; ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି, େତ
କୀଯଫଲଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱନ୍|
Ⅵ ତ ାତ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ନାକାେଲ ଅ ରାଗାରଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ାରଂ ରୁ ୍ଵା

ଗୁ ଂ ପଶ୍ୟତ ୱ ପିତୁ ଃ ସମୀେପ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ; େତନ ତୱ ଯଃ ପିତା
ଗୁ ଦଶର୍ ୀ, ସ ପ୍ର କାଶ୍ୟ ତୁ ଭ୍ୟଂ ଫଲଂ ଦାସ୍ୟତିl

Ⅶ ଅପରଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାକାେଲ େଦୱପୂଜକାଇୱ ମୁଧା ପୁନରୁ ି ଂ ମା
କୁରୁ , ଯ ାତ୍ େତ େବାଧେ , ବହୁ ୱାରଂ କଥାଯାଂ କଥିତାଯାଂ େତଷାଂ
ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଗ୍ର ାହିଷ୍ୟେତ|

Ⅷ ଯୂଯଂ େତଷାମିୱ ମା କୁରୁ ତ, ଯ ାତ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯଦ୍ ଯତ୍
ପ୍ର େଯାଜନଂ ଯାଚନାତଃ ପ୍ର ାେଗୱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପିତା ତତ୍ ଜାନାତି|

Ⅸ ଅତଏୱ ଯୂଯମ ଈଦୃକ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଂ, େହ ଅ ାକଂ ଗର୍ ପିତଃ,
ତୱ ନାମ ପୂଜ୍ୟଂ ଭୱତୁ |

Ⅹ ତୱ ରାଜ ଂ ଭୱତୁ ; ତେୱ ା େଗର୍ ଯଥା ତେଥୖୱ
େମଦିନ୍ୟାମପି ସଫଲା ଭୱତୁ |

Ⅺଅ ାକଂ ପ୍ର େଯାଜନୀଯମ୍ ଆହାରମ୍ ଅଦ୍ୟ େଦହି|
Ⅻ ୱଯଂ ଯଥା ନିଜାପରାଧିନଃ କ୍ଷମାମେହ, ତେଥୖୱା ାକମ୍

ଅପରାଧାନ୍ କ୍ଷମ |
ⅩⅢ ଅ ାନ୍ ପରୀକ୍ଷାଂ ମାନଯ, କି ୁ ପାପା େନା ରକ୍ଷ; ରାଜ ଂ

େଗୗରୱଂ ପରାକ୍ର ମଃ ଏେତ ସେୱର୍ ୍ଵ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ତୱ; ତଥା |ୁ
ⅩⅣଯଦି ଯୂଯମ୍ ଅେନ୍ୟଷାମ୍ ଅପରାଧାନ୍ କ୍ଷମେ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ଗର୍ ପିତାପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ କ୍ଷମିଷ୍ୟେତ;
ⅩⅤ କି ୁ ଯଦି ଯୂଯମ୍ ଅେନ୍ୟଷାମ୍ ଅପରାଧାନ୍ ନ କ୍ଷମେ , ତହ

ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଜନେକାପି ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅପରାଧାନ୍ ନ କ୍ଷମିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅥ ଅପରମ୍ ଉପୱାସକାେଲ କପଟିେନା ଜନା ମାନୁଷାନ୍

ଉପୱାସଂ ଜ୍ଞାପଯିତୁ ଂ େ ଷାଂ ୱଦନାନି ମ୍ଲ ାନାନି କୁୱର୍ ୍ଵ ି , ଯୂଯଂ
ତଇୱ ୱିଷଣୱଦନା ମା ଭୱତ; ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି େତ
କୀଯଫଲମ୍ ଅଲଭ |
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ⅩⅦଯଦା ମ୍ ଉପୱସସି , ତଦା ଯଥା େଲାେକୖ ୍ଵଂ ଉପୱାସୀୱ
ନ ଦୃଶ୍ୟେସ, କି ୁ ତୱ େଯାଽେଗାଚରଃ ପିତା େତେନୖୱ ଦୃଶ୍ୟେସ,
ତୃ େତ ନିଜଶିରସି େତୖଲଂ ମ ର୍ ଯ ୱଦନ ପ୍ର କ୍ଷାଲଯ;

ⅩⅧ େତନ ତୱ ଯଃ ପିତା ଗୁ ଦଶର୍ ୀ ସ ପ୍ର କାଶ୍ୟ ତୁ ଭ୍ୟଂ ଫଲଂ
ଦାସ୍ୟତି|

ⅩⅨଅପରଂ ଯତ୍ର ାେନ କୀଟାଃ କଲ ା କ୍ଷଯଂ ନଯି , େଚୗରା
ସ ି ଂ କ ର୍ ଯି ା େଚାରଯିତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ୱି , ତାଦୃଶ୍ୟାଂ େମଦିନ୍ୟାଂ ାଥର୍ ଂ
ଧନଂ ମା ସଂଚିନୁତ|

ⅩⅩ କି ୁ ଯତ୍ର ାେନ କୀଟାଃ କଲ ା କ୍ଷଯଂ ନ ନଯି , େଚୗରା
ସ ି ଂ କ ର୍ ଯି ା େଚାରଯିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ୱି , ତାଦୃେଶ େଗର୍ ଧନଂ
ସି ନୁତ|

ⅩⅪ ଯ ାତ୍ ଯତ୍ର ାେନ ଯୁଷ୍ମ ାଂକ ଧନଂ ତେତୖ୍ର ୱ ଖାେନ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ମନାଂସି |

ⅩⅫ େଲାଚନଂ େଦହସ୍ୟ ପ୍ର ଦୀପକଂ, ତ ାତ୍ ଯଦି ତୱ େଲାଚନଂ
ପ୍ର ସ ଂ ଭୱତି, ତହ ତୱ କୃ ଂ ୱପୁ ଦର୍ ୀି ଯୁ ଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅢ କି ୁ େଲାଚେନଽପ୍ର ସେ ତୱ କୃ ଂ ୱପୁଃ ତମିସ୍ର ଯୁ ଂ
ଭୱିଷ୍ୟତି| ଅତଏୱ ଯା ଦୀି ୍ଵଯି ୱିଦ୍ୟେତ, ସା ଯଦି ତମିସ୍ର ଯୁ ା
ଭୱତି, ତହ ତତ୍ ତମିସ୍ର ଂ କିଯନ୍ ମହତ୍|

ⅩⅩⅣ େକାପି ମନୁେଜା େ ୗ ପ୍ର ଭୂ େସୱିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି, ଯ ାଦ୍
ଏକଂ ସଂମନ୍ୟ ତଦନ୍ୟଂ ନ ସ ନ୍ୟେତ, ଯ ା ଏକତ୍ର ମେନା ନିଧାଯ
ତଦନ୍ୟମ୍ ଅୱମନ୍ୟେତ; ତଥା ଯୂଯମପୀ ରଂ ଲ ୀେ ତୁ ୍ୟେଭ
େସୱିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ଥ|

ⅩⅩⅤଅପରମ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ତଥ୍ୟଂ କଥଯାମି, କିଂ ଭକି୍ଷଷ୍ୟାମଃ?
କିଂ ପାସ୍ୟାମଃ? ଇତି ପ୍ର ାଣଧାରଣାଯ ମା ଚି ଯତ; କିଂ
ପରିଧାସ୍ୟାମଃ? ଇତି କାଯରକ୍ଷଣାଯ ନ ଚି ଯତ; ଭକ୍ଷ୍ୟାତ୍ ପ୍ର ାଣା
ୱସନା ୱପୂଂଷି କିଂ େଶ୍ର ାଣି ନ ହି?

ⅩⅩⅥ ୱିହାଯେସା ୱିହ ମାନ୍ ୱିେଲାକଯତ; େତୖ େନର୍ ାପ୍ୟେତ ନ
କୃତ୍ୟେତ ଭା ାଗାେର ନ ସ ୀଯେତଽପି; ତଥାପି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଗର୍ ଃ
ପିତା େତଭ୍ୟ ଆହାରଂ ୱିତରତି|
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ⅩⅩⅦ ଯୂଯଂ େତଭ୍ୟଃ କିଂ େଶ୍ର ା ନ ଭୱଥ? ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କି ତ୍
ମନୁଜଃ ଚି ଯନ୍ ନିଜାଯୁଷଃ କ୍ଷଣମପି ୱ ର୍ ଯିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି?

ⅩⅩⅧ ଅପରଂ ୱସନାଯ କୁତି ଯତ? େକ୍ଷେତ୍ର ା ାନି ପୁ ାଣି
କଥଂ ୱ ର୍ େ ତଦାେଲାଚଯତ| ତାନି ତ ୂନ୍ େନା ାଦଯି କିମପି
କାୟର୍ ୍ୟଂ ନ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ;

ⅩⅩⅨ ତଥାପ୍ୟହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, ସୁେଲମାନ୍ ତାଦୃଗ୍
ଐ ୟର୍ ୍ୟୱାନପି ତ ୁ ମିୱ ୱିଭୂ ଷିେତା ନାସୀତ୍|

ⅩⅩⅩତ ାତ୍ କ୍ଷଦ୍ୟ ୱିଦ୍ୟମାନଂ ଃ ଚୁ ୍ୟାଂ ନିେକ୍ଷ ୍ୟେତ ତାଦୃଶଂ
ଯତ୍ େକ୍ଷତ୍ର ି ତଂ କୁସୁମଂ ତତ୍ ଯଦୀ ର ଇ ଂ ବିଭୂ ଷଯତି, ତହ
େହ େ ାକପ୍ର ତ୍ୟଯିେନା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ କିଂ ନ ପରିଧାପଯିଷ୍ୟତି?

ⅩⅩⅪ ତ ାତ୍ ଅ ାଭିଃ କିମ ୍ୟେତ? କି ପାଯିଷ୍ୟେତ? କିଂ ୱା
ପରିଧାଯିଷ୍ୟେତ, ଇତି ନ ଚି ଯତ|

ⅩⅩⅫ ଯ ାତ୍ େଦୱା ର୍ କା ଅପୀତି େଚ େ ; ଏେତଷୁ ଦ୍ର େୱ୍ୟଷୁ
ପ୍ର େଯାଜନମ ୀତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଗର୍ ଃ ପିତା ଜାନାତି|

ⅩⅩⅩⅢଅତଏୱ ପ୍ର ଥମତ ଈ ରୀଯରାଜ୍ୟଂ ଧ ର୍ େଚ ଂ, ତତ
ଏତାନି ୱ ୂନି ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ପ୍ର ଦାଯିଷ୍ୟେ |

ⅩⅩⅩⅣ ଃ କୃେତ ମା ଚି ଯତ, ଏୱ ଯଂ ମୁ ି ଶ୍ୟ
ଚି ଯିଷ୍ୟତି; ଅଦ୍ୟତନୀ ଯା ଚି ା ସାଦ୍ୟକୃେତ ପ୍ର ଚୁ ରତରା|

Ⅶ
Ⅰଯଥା ଯୂଯଂ େଦାଷୀକୃତା ନ ଭୱଥ, ତୃ େତଽନ୍ୟଂ େଦାଷିଣଂ ମା

କୁରୁ ତ|
Ⅱ ଯେତା ଯାଦୃେଶନ େଦାେଷଣ ଯୂଯଂ ପରାନ୍ େଦାଷିଣଃ କୁରୁ ଥ,

ତାଦୃେଶନ େଦାେଷଣ ଯୂଯମପି େଦାଷୀକୃତା ଭୱିଷ୍ୟଥ, ଅନ୍ୟ
େଯନ ପରିମାେଣନ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପରିମୀଯେତ, େତେନୖୱ ପରିମାେଣନ
ଯୁଷ୍ମ ୃ େତ ପରିମାଯିଷ୍ୟେତ|

Ⅲ ଅପର ନିଜନଯେନ ଯା ନାସା ୱିଦ୍ୟେତ, ତାମ୍ ଅନାେଲାଚ୍ୟ
ତୱ ସହଜସ୍ୟ େଲାଚେନ ଯତ୍ ତୃ ଣମ୍ ଆେ , ତେଦୱ କୁେତା
ୱୀକ୍ଷେସ?
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Ⅳତୱ ନିଜେଲାଚେନ ନାସାଯାଂ ୱିଦ୍ୟମାନାଯାଂ, େହ ଭ୍ର ାତଃ, ତୱ
ନଯନାତ୍ ତୃ ଣଂ ବହିଷ୍ୟତର୍ୁ ଂ ଅନୁଜାନୀହି, କଥାେମତାଂ ନିଜସହଜାଯ
କଥଂ କଥଯିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାଷି?

Ⅴ େହ କପଟିନ୍, ଆେଦୗ ନିଜନଯନାତ୍ ନାସାଂ ବହି ୁରୁ ତେତା
ନିଜଦୃେ ୗ ସୁପ୍ର ସ ାଯାଂ ତୱ ଭ୍ର ାତୃ େଲର୍ ାଚନାତ୍ ତୃ ଣଂ ବହି ତର୍ୁ ଂ
ଶକ୍ଷ୍ୟସି |

Ⅵ ଅନ୍ୟ ସାରେମେଯଭ୍ୟଃ ପୱିତ୍ର ୱ ୂନି ମା ୱିତରତ,
ୱରାହାଣାଂ ସମକ୍ଷ ମୁ ା ମା ନିକି୍ଷପତ; ନିେକ୍ଷପଣାତ୍ େତ ତାଃ
ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ ପେଦୖ ଦର୍ ଲଯିଷ୍ୟି , ପରାୱୃତ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାନପି ୱିଦାରଯିଷ୍ୟି |

Ⅶ ଯାଚ ଂ ତେତା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଦାଯିଷ୍ୟେତ; ମୃଗଯ ଂ ତତ
ଉେ ଶଂ ଲ ୍ୟେ ; ାରମ୍ ଆହତ, ତେତା ଯୁଷ୍ମ ୃ େତ ମୁ ଂ
ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅷଯ ାଦ୍ େଯନ ଯାଚ୍ୟେତ, େତନ ଲଭ୍ୟେତ; େଯନ ମୃଗ୍ୟେତ
େତେନାେ ଶଃ ପ୍ର ାପ୍ୟେତ; େଯନ ଚ ାରମ୍ ଆହନ୍ୟେତ, ତୃ େତ
ାରଂ େମାଚ୍ୟେତ|
Ⅸଆ େଜନ ପୂେପ ପ୍ର ାଥ େତ ତୈ ପାଷାଣଂ ୱିଶ୍ର ାଣଯତି,
Ⅹ ମୀେନ ଯାଚିେତ ଚ ତୈ ଭୁ ଜଗଂ ୱିତରତି, ଏତାଦୃଶଃ ପିତା

ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ କ ଆେ ?
Ⅺ ତ ାଦ୍ ଯୂଯମ୍ ଅଭଦ୍ର ାଃ ସେ ାଽପି ଯଦି ନିଜବାଲେକଭ୍ୟ

ଉ ମଂ ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ ଦାତୁ ଂ ଜାନୀଥ, ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଗର୍ ଃ ପିତା
ୀଯଯାଚେକଭ୍ୟଃ କିମୁ ମାନି ୱ ୂନି ନ ଦାସ୍ୟତି?
Ⅻ ଯୂଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତୀତେରଷାଂ ଯାଦୃେଶା ୱ୍ୟୱହାେରା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପି୍ର ଯଃ,

ଯୂଯଂ ତାନ୍ ପ୍ର ତି ତାଦୃଶାେନୱ ୱ୍ୟୱହାରାନ୍ ୱିଧ ; ଯ ାଦ୍
ୱ୍ୟୱ ାଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ୱଚନାନାମ୍ ଇତି ସାରମ୍|

ⅩⅢସ ୀଣର୍ ାେରଣପ୍ର ୱିଶତ;ଯେତା ନରକଗମନାଯଯଦ୍ ାରଂ
ତଦ୍ ୱି ୀଣର୍ ଂ ଯ ୱ ର୍ ତଦ୍ ବୃହତ୍ େତନ ବହୱଃ ପ୍ର ୱିଶି |

ⅩⅣଅପରଂ ଗର୍ ଗମନାଯଯଦ୍ ାରଂ ତତ୍କୀଦୃକ୍ ସଂକୀଣର୍ ଂ|ଯ
ୱ ର୍ ତତ୍ କୀଦୃଗ୍ ଦୁଗର୍ ମମ୍| ତଦୁେ ାରଃ କିଯେ ାଽ ାଃ|
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ⅩⅤ ଅପର େଯ ଜନା େମଷେୱେଶନ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପମ୍
ଆଗ ି , କି ଦର୍ୁ ର ା ୱୃକା ଏତାଦୃେଶେଭ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଭ୍ୟଃ
ସାୱଧାନା ଭୱତ, ଯୂଯଂ ଫେଲନ ତାନ୍ ପରିେଚତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ|

ⅩⅥ ମନୁଜାଃ କିଂ କ କିେନା ୱୃକ୍ଷାଦ୍ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଲାନି
ଶୃଗାଲେକାଲିତ ଉଡୁ ରଫଲାନି ଶାତଯି ?

ⅩⅦ ତ ଦ୍ ଉ ମ ଏୱ ପାଦପ ଉ ମଫଲାନି ଜନଯତି,
ଅଧମପାଦପଏୱାଧମଫଲାନି ଜନଯତି|

ⅩⅧ କି ୂ ମପାଦପଃ କଦାପ୍ୟଧମଫଲାନି ଜନଯିତୁ ଂ ନ
ଶେକ୍ନ ାତି, ତଥାଧେମାପି ପାଦପ ଉ ମଫଲାନି ଜନଯିତୁ ଂ ନ
ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅨ ଅପରଂ େଯ େଯ ପାଦପା ଅଧମଫଲାନି ଜନଯି , େତ କୃ ା
ୱେ ୗ କି୍ଷପ୍ୟେ |

ⅩⅩଅତଏୱ ଯୂଯଂ ଫେଲନ ତାନ୍ ପରିେଚଷ୍ୟଥ|
ⅩⅪେଯଜନାମାଂ ପ୍ର ଭୁ ଂ ୱଦି , େତସେୱର୍ ୍ଵ ଗର୍ ରାଜ୍ୟଂ ପ୍ର େୱକ୍ଷ୍ୟି

ତ , କି ୁ େଯା ମାନେୱା ମମ ଗର୍ ସ୍ୟ ପିତୁ ରି ଂ କ ର୍ କେରାତି ସ
ଏୱ ପ୍ର େୱକ୍ଷ୍ୟତି|

ⅩⅫତଦ୍ ଦିେନ ବହେୱା ମାଂ ୱଦିଷ୍ୟି , େହ ପ୍ର େଭା େହ ପ୍ର େଭା,
ତୱ ନାମ୍ନ ା କିମ ାମି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟଂ ନ ୱ୍ୟାହୃ ତଂ? ତୱ ନାମ୍ନ ା ଭୂ ତାଃ
କିଂ ନ ତ୍ୟାଜିତାଃ? ତୱ ନାମ୍ନ ା କିଂ ନାନାୁ ତାନି କ ର୍ ାଣି ନ କୃତାନି?

ⅩⅩⅢ ତଦାହଂ ୱଦିଷ୍ୟାମି, େହ କୁକ ର୍ କାରିେଣା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅହଂ ନ
େୱଦି୍ମ , ଯୂଯଂ ମ ମୀପାଦ୍ ଦୂରୀଭୱତ|

ⅩⅩⅣ ଯଃ କି ତ୍ ମେମୖତାଃ କଥାଃ ଶ ା ପାଲଯତି, ସ
ପାଷାେଣାପରି ଗୃହନି ର୍ ାତ୍ର ା ଜ୍ଞାନିନା ସହ ମେଯାପମୀଯେତ|

ⅩⅩⅤ ଯେତା ୱୃେ ୗ ସତ୍ୟାମ୍ ଆପ୍ଲ ାୱ ଆଗେତ ୱାେଯୗ ୱାେତ ଚ
େତଷୁ ତେ ହଂ ଲେ ଷୁ ପାଷାେଣାପରି ତସ୍ୟ ଭିେ ପତତିl

ⅩⅩⅥ କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ ମେମୖତାଃ କଥାଃ ଶ ା ନ ପାଲଯତି ସ
େସୖକେତ େଗହନି ର୍ ାତ୍ର ା ଽଜ୍ଞାନିନା ଉପମୀଯେତ|

ⅩⅩⅦ ଯେତା ଜଲୱୃେ ୗ ସତ୍ୟାମ୍ ଆପ୍ଲ ାୱ ଆଗେତ ପୱେନ
ୱାେତଚ େତୖ ଗର୍ୃ େହ ସମାଘାେତତତ୍ ପତତି ତ ତନଂ ମହଦ୍ଭୱତି|
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ⅩⅩⅧ ଯୀଶୁେନୖେତଷୁ ୱାେକ୍ୟଷୁ ସମାପିେତଷୁ
ମାନୱା ଦୀେଯାପେଦଶମ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ େମନିେର|

ⅩⅩⅨ ଯ ାତ୍ ସ ଉପାଧ୍ୟାଯା ଇୱ ତାନ୍ େନାପଦିେଦଶ କି ୁ
ସମଥର୍ ପୁରୁ ଷଇୱ ସମୁପଦିେଦଶ|

Ⅷ
Ⅰଯଦା ସ ପୱର୍ ୍ଵ ତାଦ୍ ଅୱାେରାହତ୍ ତଦା ବହେୱା ମାନୱା ାଦ୍

ୱୱ୍ର ଜୁଃ|
Ⅱଏକଃ କୁ ୱାନ୍ଆଗତ୍ୟତଂପ୍ର ଣମ୍ୟବଭାେଷ, େହପ୍ର େଭା,ଯଦି

ଭୱାନ୍ ସଂମନ୍ୟେତ, ତହ ମାଂ ନିରାମଯଂ କ ର୍ୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି|
Ⅲ ତେତା ଯୀଶୁଃ କରଂ ପ୍ର ସାୟର୍ ୍ୟ ତସ୍ୟା ଂ ୃଶନ୍ ୱ୍ୟାଜହାର,

ସ େନ୍ୟଽହଂ ଂ ନିରାମେଯା ଭୱ; େତନ ସ ତତଣାତ୍
କୁେ ନାେମାଚି|

Ⅳ ତେତା ଯୀଶୁ ଂ ଜଗାଦ, ଅୱେଧହି କଥାେମତାଂ କି ଦପି ମା
ବହି, କି ୁ ଯାଜକସ୍ୟ ସି ଧିଂ ଗ ା ା ାନଂ ଦଶର୍ ଯ ମନୁେଜେଭ୍ୟା
ନିଜନିରାମଯ ଂ ପ୍ର ମାଣଯିତୁ ଂ ମୂସାନିରୂ ପିତଂ ଦ୍ର ୱ୍ୟମ୍ ଉ ୃଜ ଚ|

Ⅴତଦନ ରଂ ଯୀଶୁନା କଫନର୍ ାହୂ ମ୍ନ ାମନି ନଗେର ପ୍ର ୱିେ କି ତ୍
ଶତେସନାପତି ମୀପମ୍ ଆଗତ୍ୟ ୱିନୀଯ ବଭାେଷ,

Ⅵ େହ ପ୍ର େଭା, ମଦୀଯ ଏେକା ଦାସଃ ପକ୍ଷାଘାତୱ୍ୟାଧିନା ଭୃ ଶଂ
ୱ୍ୟଥିତଃ, ସତୁ ଶଯନୀଯ ଆେ |

Ⅶ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ େ ୖ କଥିତୱାନ୍, ଅହଂ ଗ ା ତଂ ନିରାମଯଂ
କରିଷ୍ୟାମି|

Ⅷ ତତଃ ସ ଶତେସନାପତିଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, େହ ପ୍ର େଭା, ଭୱାନ୍
ଯତ୍ ମମ େଗହମଧ୍ୟଂ ଯାତି ତେଦ୍ୟାଗ୍ୟଭାଜନଂ ନାହମି ; ୱାଙ୍ମ ାତ୍ର ମ୍
ଆଦିଶତୁ , େତେନୖୱ ମମ ଦାେସା ନିରାମେଯା ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅸ ଯେତା ମଯି ପରନିେଧ୍ନ ଽପି ମମ ନିେଦଶୱଶ୍ୟାଃ କତି କତି
େସନାଃ ସି , ତତ ଏକି ନ୍ ଯାହୀତୁ ୍ୟେ ସ ଯାତି, ତଦନ୍ୟି ନ୍
ଏହୀତୁ ୍ୟେ ସ ଆଯାତି, ତଥା ମମ ନିଜଦାେସ କେ ୖ ର୍ ତତ୍
କୁୱ ୍ଵତୁ ୍ୟେ ସ ତତ୍ କେରାତି|
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Ⅹ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ େସୖ୍ୟତତ୍ ୱେଚା ନିଶମ୍ୟ ୱି ଯାପେ ାଽଭୂ ତ୍;
ନିଜପ ା ାମିେନା ମାନୱାନ୍ ଅେୱା , ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତଥ୍ୟଂ ୱଚି୍ମ ,
ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟଽପି େନୖତାଦୃେଶା ୱି ାେସା ମଯା
ପ୍ର ା ଃ|

Ⅺ ଅନ୍ୟ ାହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, ବହୱଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ସ୍ୟାଃ ପି ମାଯା
ଦିଶ ଆଗତ୍ୟ ଇବ୍ର ାହୀମା ଇସ୍ହ ାକା ଯାକୂବା ଚ ସାକମ୍ ମିଲି ା
ସମୁପେୱକ୍ଷ୍ୟି ;

Ⅻ କି ୁ ଯତ୍ର ାେନ େରାଦନଦ ଘଷର୍ େଣ ଭୱତ ି ନ୍
ବହିଭର୍ୂ ତତମିେସ୍ର ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ସ ାନା ନିେକ୍ଷସ୍ୟେ |

ⅩⅢ ତତଃ ପରଂ ଯୀଶୁ ଂ ଶତେସନାପତିଂ ଜଗାଦ, ଯାହି, ତୱ
ପ୍ର ତୀତ୍ୟନୁସାରେତା ମ ଲଂ ଭୂ ଯାତ୍; ତଦା ତି େ ୱ ଦେ
ତଦୀଯଦାେସା ନିରାମେଯା ବଭୂ ୱ|

ⅩⅣଅନ ରଂ ଯୀଶୁଃ ପିତରସ୍ୟ େଗହମୁପ ାଯ େରଣ ପୀଡିତାଂ
ଶଯନୀଯି ତାଂ ତସ୍ୟ ଶଂ ୱୀକ୍ଷା େକ୍ର |

ⅩⅤତତେ ନତସ୍ୟାଃ କରସ୍ୟ ୃ ତୱାତ୍ ର ାଂ ତତ୍ୟାଜ,ତଦା
ସା ସମୁ ାଯ ତାନ୍ ସି େଷେୱ|

ⅩⅥ ଅନ ରଂ ସ ୍ୟାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ ବହୁ େଶା ଭୂ ତଗ୍ର ମନୁଜାନ୍
ତସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଆନିନୁ୍ୟଃ ସ ଚ ୱାେକ୍ୟନ ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯାମାସ,
ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର କାରପୀଡିତଜନାଂ ନିରାମଯାନ୍ ଚକାର;

ⅩⅦ ତ ାତ୍, ସୱର୍ ୍ଵ ା ଦୁ ର୍ ଲତା ାକଂ େତେନୖୱ ପରିଧାରିତା|
ଅ ାକଂ ସକଲଂ ୱ୍ୟାଧିଂ ସଏୱ ସଂଗୃହୀତୱାନ୍| ଯେଦତ ଚନଂ
ଯିଶଯିଯଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା ମାସୀତ୍, ତ ଦା ସଫଲମଭୱତ୍|

ⅩⅧଅନ ରଂ ଯୀଶୁ ତୁ ଦ କୁ୍ଷ ଜନନିୱହଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ତଟିନ୍ୟାଃ
ପାରଂ ଯାତୁ ଂ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଆଦିେଦଶ|

ⅩⅨତଦାନୀମ୍ ଏକ ଉପାଧ୍ୟାଯ ଆଗତ୍ୟ କଥିତୱାନ୍, େହ ଗୁେରା,
ଭୱାନ୍ ଯତ୍ର ଯାସ୍ୟତି ତତ୍ର ାହମପି ଭୱତଃ ପ ାଦ୍ ଯାସ୍ୟାମି|

ⅩⅩ ତେତା ଯୀଶୁ ଜର୍ ଗାଦ, େକ୍ର ା ୁଃ ାତୁ ଂ ାନଂ ୱିଦ୍ୟେତ,
ୱିହାଯେସା ୱିହ ମାନାଂ ନୀଡାନି ଚ ସି ; କି ୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସ୍ୟ ଶିରଃ
ାପଯିତୁ ଂ ାନଂ ନ ୱିଦ୍ୟେତ|
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ⅩⅪ ଅନ ରମ୍ ଅପର ଏକଃ ଶିଷ୍ୟ ଂ ବଭାେଷ, େହ ପ୍ର େଭା,
ପ୍ର ଥମେତା ମମ ପିତରଂ ଶ୍ମ ଶାେନ ନିଧାତୁ ଂ ଗମନାଥର୍ ଂ ମାମ୍
ଅନୁମନ୍ୟ |

ⅩⅫ ତେତା ଯୀଶୁରୁ ୱାନ୍ ମୃତା ମୃତାନ୍ ଶ୍ମ ଶାେନ ନିଦଧତୁ , ଂ
ମମ ପ ାଦ୍ ଆଗ |

ⅩⅩⅢଅନ ରଂ ତି ନ୍ ନାୱମାରୂ େଢ ତସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ାତ୍ ଜଗ୍ମୁ ଃ|
ⅩⅩⅣ ପ ାତ୍ ସାଗରସ୍ୟ ମଧ୍ୟଂ େତଷୁ ଗେତଷୁ ତାଦୃଶଃ

ପ୍ର ବେଲା ଝଞ୍ଭ ୍ଶନିଲ ଉଦତି ତ୍, େଯନ ମହାତର ଉ ାଯ ତରଣିଂ
ଛାଦିତୱାନ୍, କି ୁ ସ ନିଦି୍ର ତ ଆସୀତ୍|

ⅩⅩⅤ ତଦା ଶିଷ୍ୟା ଆଗତ୍ୟ ତସ୍ୟ ନିଦ୍ର ାଭ ଂ କୃ ା କଥଯାମାସୁଃ,
େହ ପ୍ର େଭା, ୱଯଂ ମି୍ର ଯାମେହ, ଭୱାନ୍ ଅ ାକଂ ପ୍ର ାଣାନ୍ ରକ୍ଷତୁ |

ⅩⅩⅥ ତଦା ସ ତାନ୍ ଉ ୱାନ୍, େହ ଅ ୱି ାସି େନା ଯୂଯଂ କୁେତା
ୱିଭୀଥ? ତତଃ ସ ଉ ାଯ ୱାତଂ ସାଗର ତଜର୍ ଯାମାସ, ତେତା
ନିୱର୍ ୍ଵ ାତମଭୱତ୍|

ⅩⅩⅦ ଅପରଂ ମନୁଜା ୱି ଯଂ ୱିେଲାକ୍ୟ କଥଯାମାସୁଃ, ଅେହା
ୱାତସରି ତୀ ଅସ୍ୟ କିମାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେଣୗ? କୀଦୃେଶାଽଯଂ ମାନୱଃ|

ⅩⅩⅧଅନ ରଂସପାରଂଗ ା ଗିେଦରୀଯେଦଶମ୍ଉପି ତୱାନ୍;
ତଦା େ ୗ ଭୂ ତଗ୍ର ମନୁେଜୗ ଶ୍ମ ଶାନ ାନାଦ୍ ବହି ଭର୍ୂ ା ତଂ ସାକ୍ଷାତ୍
କୃତୱେ ୗ, ତାେୱତାଦୃେଶୗ ପ୍ର ଚ ାୱା ାଂ ଯତ୍ େତନ ାେନନ
େକାପି ଯାତୁ ଂ ନାଶେକ୍ନ ାତ୍|

ⅩⅩⅨ ତାୱୁେଚୖଃ କଥଯାମାସତୁ ଃ, େହ ଈ ରସ୍ୟ ସୂେନା ଯୀେଶା,
ଯା ସାକମ୍ ଆୱେଯାଃ କଃ ସ ଃ? ନିରୂ ପିତକାଲାତ୍ ପ୍ର ାେଗୱ
କିମାୱାଭ୍ୟାଂ ଯାତନାଂ ଦାତୁ ମ୍ ଅତ୍ର ାଗେତାସି ?

ⅩⅩⅩ ତଦାନୀଂ ତାଭ୍ୟାଂ କିି ଦ୍ ଦୂେର ୱରାହାଣାମ୍ ଏେକା
ମହାୱ୍ର େଜାଽଚରତ୍|

ⅩⅩⅪ ତେତା ଭୂ େତୗ େତୗ ତସ୍ୟାି େକ ୱିନୀଯ କଥଯାମାସତୁ ଃ,
ଯଦ୍ୟାୱାଂ ତ୍ୟାଜଯସି , ତହ ୱରାହାଣାଂ ମେଧ୍ୟୱ୍ର ଜମ୍ ଆୱାଂ
େପ୍ର ରଯ|
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ⅩⅩⅫ ତଦା ଯୀଶୁରୱଦତ୍ ଯାତଂ, ଅନ ରଂ େତୗ ଯଦା ମନୁେଜୗ
ୱିହାଯ ୱରାହାନ୍ ଆଶି୍ର ତୱେ ୗ,ତଦା େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ୱରାହା ଉ ାନାତ୍
ମହାଜେୱନ ଧାୱ ଃ ସାଗରୀଯେତାେଯ ମ େ ା ମମଃ|

ⅩⅩⅩⅢ ତେତା ୱରାହରକ୍ଷକାଃ ପଲାଯମାନା ମେଧ୍ୟନଗରଂ େତୗ
ଭୂ ତଗ୍ର େ ୗ ପ୍ର ତି ଯଦ୍ୟଦ୍ ଅଘଟତ, ତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ୱା ର୍ ା ଅୱଦନ୍|

ⅩⅩⅩⅣ ତେତା ନାଗରିକାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ମନୁଜା ଯୀଶୁଂ ସାକ୍ଷାତ୍ କ ର୍ୁ ଂ
ବହିରାଯାତାଃ ତ ୱିେଲାକ୍ୟ ପ୍ର ାଥର୍ ଯା କି୍ର େର ଭୱାନ୍ ଅ ାକଂ
ସୀମାେତା ଯାତୁ |

Ⅸ
Ⅰଅନ ରଂ ଯୀଶୁ େନକାମାରୁ ହ୍ୟ ପୁନଃ ପାରମାଗତ୍ୟ ନିଜଗ୍ର ାମମ୍

ଆଯେଯୗ|
Ⅱତତଃ କତିପଯା ଜନା ଏକଂ ପକ୍ଷାଘାତିନଂ େ ାପରି ଶାଯଯି ା

ତ ମୀପମ୍ ଆନଯନ୍; ତେତା ଯୀଶୁେ ଷାଂ ପ୍ର ତୀତିଂ ୱିଜ୍ଞାଯ ତଂ
ପକ୍ଷାଘାତିନଂ ଜଗାଦ, େହ ପୁତ୍ର , ସୁି େରା ଭୱ, ତୱ କଲୁଷସ୍ୟ
ମଷର୍ ଣଂ ଜାତମ୍|

Ⅲତାଂ କଥାଂ ନିଶମ୍ୟ କିଯ ଉପାଧ୍ୟାଯା ମନଃସୁ ଚିି ତୱ ଏଷ
ମନୁଜ ଈ ରଂ ନି ତି|

Ⅳତତଃ ସ େତଷାମ୍ ଏତାଦୃଶୀଂ ଚି ାଂ ୱିଜ୍ଞାଯ କଥିତୱାନ୍, ଯୂଯଂ
ମନଃସୁ କୃତ ଏତାଦୃଶୀଂ କୁଚି ାଂ କୁରୁ ଥ?

Ⅴତୱ ପାପମଷର୍ ଣଂ ଜାତଂ, ଯ ା ମୁ ାଯ ଗ , େଯାରନେଯା
ୱର୍ ାକ୍ୟେଯାଃ କିଂ ୱାକ୍ୟଂ ୱ ୁଂ ସୁଗମଂ?

Ⅵ କି ୁ େମଦିନ୍ୟାଂ କଲୁଷଂ କ୍ଷମିତୁ ଂ ମନୁଜସୁତସ୍ୟ ସାମଥର୍ ୍ୟମ ୀତି
ଯୂଯଂଯଥାଜାନୀଥ,ତଦଥର୍ ଂ ସତଂପକ୍ଷାଘାତିନଂଗଦିତୱାନ୍,ଉି ,
ନିଜଶଯନୀଯଂ ଆଦାଯ େଗହଂ ଗ |

Ⅶତତଃ ସ ତତଣାଦ୍ ଉ ାଯ ନିଜେଗହଂ ପ୍ର ି ତୱାନ୍|
Ⅷ ମାନୱା ଇ ଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ୱି ଯଂ େମନିେର, ଈ େରଣ

ମାନୱାଯ ସାମଥର୍ ୍ୟମ୍ ଈଦୃଶଂ ଦ ଂ ଇତି କାରଣାତ୍ ତଂ ଧନ୍ୟଂ
ବଭାଷିେର ଚ|
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Ⅸ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁ ୍ଥାନାଦ୍ ଗ ନ୍ ଗ ନ୍ କରସଂଗ୍ର ହ ାେନ
ସମୁପୱି ଂ ମଥିନାମାନମ୍ ଏକଂ ମନୁଜଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ତଂ ବଭାେଷ,
ମମ ପ ାଦ୍ ଆଗ , ତତଃ ସ ଉ ାଯ ତସ୍ୟ ପ ାଦ୍ ୱୱ୍ର ାଜ|

Ⅹ ତତଃ ପରଂ ଯୀେଶୗ ଗୃେହ େଭା ୁମ୍ ଉପୱିେ ବହୱଃ
କରସଂଗ୍ର ାହିଣଃ କଲୁଷିଣ ମାନୱା ଆଗତ୍ୟ େତନ ସାକଂ ତସ୍ୟ
ଶିେଷୖ୍ୟ ସାକମ୍ ଉପୱିୱିଶୁଃ|

Ⅺ ଫିରୂ ଶିନ ଦ୍ ଦୃ ୍ଵା ତସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ବଭାଷିେର, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଗୁରୁ ଃ
କିଂ ନିମି ଂ କରସଂଗ୍ର ାହିଭିଃ କଲୁଷିଭି ସାକଂ ଭୁ ଂେ ?

Ⅻ ଯୀଶୁ ତ୍ ଶ ା ତାନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, ନିରାମଯେଲାକାନାଂ
ଚିକି େକନ ପ୍ର େଯାଜନଂ ନାି , କି ୁ ସାମଯେଲାକାନାଂ
ପ୍ର େଯାଜନମାେ |

ⅩⅢ ଅେତା ଯୂଯଂ ଯା ା ୱଚନସ୍ୟାସ୍ୟାଥର୍ ଂ ଶିକ୍ଷ ମ୍, ଦଯାଯାଂ
େମ ଯଥା ପ୍ର ୀତି ନର୍ ତଥା ଯଜ୍ଞକ ର୍ ଣି| ଯେତାଽହଂ ଧା କାନ୍
ଆ ାତୁ ଂ ନାଗେତାଽି କି ୁ ମନଃ ପରିୱ ର୍ ଯିତୁ ଂ ପାପିନ ଆ ାତୁ ମ୍
ଆଗେତାଽି |

ⅩⅣ ଅନ ରଂ େଯାହନଃ ଶିଷ୍ୟା ସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଆଗତ୍ୟ
କଥଯାମାସୁଃ, ଫିରୂ ଶିେନା ୱଯ ପୁନଃ ପୁନରୁ ପୱସାମଃ, କି ୁ
ତୱ ଶିଷ୍ୟା େନାପୱସି , କୁତଃ?

ⅩⅤତଦା ଯୀଶୁ ାନ୍ ଅେୱାଚତ୍ ଯାୱତ୍ ସଖୀନାଂ ସଂେ କନ୍ୟାଯା
ୱରି ତି, ତାୱତ୍ କିଂ େତ ୱିଲାପଂ କ ର୍ୁ ଂ ଶକ୍ଲୁ ୱି ? କି ୁ ଯଦା
େତଷାଂ ସଂ ାଦ୍ ୱରଂ ନଯି , ତାଦୃଶଃ ସମଯ ଆଗମିଷ୍ୟତି, ତଦା
େତ ଉପୱ ୍ୟି |

ⅩⅥ ପୁରାତନୱସେନ େକାପି ନୱୀନୱ ଂ ନ େଯାଜଯତି, ଯ ାତ୍
େତନ େଯାଜିେତନ ପୁରାତନୱସନଂ ଛିନି ତି ଦ୍ର ବହୁ କିୁ ତଂ
ଦୃଶ୍ୟେତ|

ⅩⅦ ଅନ୍ୟ ପୁରାତନକୁ ାଂ େକାପି ନୱାନେଗା ନୀରସଂ
ନ ନିଦଧାତି, ଯ ାତ୍ ତଥା କୃେତ କୁତୂ ୱ ଦୀୟର୍ ୍ୟେତ େତନ
େଗା ନୀରସଃ ପତତି କୁତୂ ନଶ୍ୟତି; ତ ାତ୍ ନୱୀନାଯାଂ କୁ ାଂ
ନୱୀେନା େଗା ନୀରସଃ ାପ୍ୟେତ, େତନ େଯାରୱନଂ ଭୱତି|
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ⅩⅧ ଅପରଂ େତେନୖତ ଥାକଥନକାେଲ ଏେକାଽଧିପତି ଂ
ପ୍ର ଣମ୍ୟ ବଭାେଷ, ମମ ଦୁହିତା ପ୍ର ାେଯେଣୖତାୱ ାେଲ ମୃତା, ତ ାଦ୍
ଭୱାନାଗତ୍ୟ ତସ୍ୟା ଗାେତ୍ର ହ ମପର୍ ଯତୁ , େତନ ସା ଜୀୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅨ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁଃ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସାକମ୍ ଉ ାଯ ତସ୍ୟ ପ ାଦ୍
ୱୱ୍ର ାଜ|

ⅩⅩ ଇତ୍ୟନ େର ାଦଶୱ ରାନ୍ ଯାୱତ୍ ପ୍ର ଦରାମେଯନ
ଶୀେଣୖର୍ କା ନାରୀ ତସ୍ୟ ପ ାଦ୍ ଆଗତ୍ୟ ତସ୍ୟ ୱସନସ୍ୟ ଗ୍ର ି ଂ ପ ଶର୍ ;

ⅩⅪଯ ାତ୍ ମଯା େକୱଲଂ ତସ୍ୟ ୱସନଂ ୃ ୍ଵା ା ୍ୟଂ ପ୍ର ା ୍ୟେତ,
ସା ନାରୀତି ମନସି ନିି ତୱତୀ|

ⅩⅫ ତେତା ଯୀଶୁୱର୍ ଦନଂ ପରାୱ ର୍ ୍ୟ ତାଂ ଜଗାଦ, େହ କେନ୍ୟ,
ଂ ସୁି ରା ଭୱ, ତୱ ୱି ାସ ୍ଵାଂ ାମକାଷର୍ ୀତ୍| ଏତ ାେକ୍ୟ
ଗଦିତଏୱ ସା େଯାଷିତ୍ ାଭୂ ତ୍|

ⅩⅩⅢ ଅପରଂ ଯୀଶୁ ସ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷସ୍ୟ େଗହଂ ଗ ା ୱାଦକପ୍ର ଭୃ ତୀନ୍
ବହୂ ନ୍ େଲାକାନ୍ ଶ ାଯମାନାନ୍ ୱିେଲାକ୍ୟ ତାନ୍ ଅୱଦତ୍,

ⅩⅩⅣ ପ ାନଂ ତ୍ୟଜ, କେନ୍ୟଯଂ ନାମି୍ର ଯତ ନିଦି୍ର ତାେ ;
କଥାେମତାଂ ଶ ା େତ ତମୁପଜହସୁଃ|

ⅩⅩⅤ କି ୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ବହି ୃେତଷୁ େସାଽଭ୍ୟ ରଂ ଗ ା କନ୍ୟାଯାଃ
କରଂ ଧୃତୱାନ୍, େତନ େସାଦତି ତ୍;

ⅩⅩⅥତତ ର୍ େଣା ଯଶଃ କୃ ଂ ତଂ େଦଶଂ ୱ୍ୟା ୱତ୍|
ⅩⅩⅦତତଃ ପରଂ ଯୀଶୁ ାତ୍ ାନାଦ୍ ଯାତ୍ର ାଂ ଚକାର; ତଦା େହ

ଦାଯୂଦଃ ସ ାନ, ଅ ାନ୍ ଦଯ , ଇତି ୱଦେ ୗ େ ୗ ଜନାୱେ ୗ
େପ୍ର ାେଚୖରାହୂ ଯେ ୗ ତ ାଦ୍ ୱୱ୍ର ଜତୁ ଃ|

ⅩⅩⅧ ତେତା ଯୀେଶୗ େଗହମଧ୍ୟଂ ପ୍ର ୱି ଂ ତାୱପି ତସ୍ୟ
ସମୀପମ୍ ଉପି ତୱେ ୗ, ତଦାନୀଂ ସ େତୗ ପୃ ୱାନ୍ କେ ୖ ର୍ ତତ୍
କ ର୍ୁ ଂ ମମ ସାମଥର୍ ୍ୟମ୍ ଆେ , ଯୁୱାଂ କିମିତି ପ୍ର ତୀଥଃ? ତଦା େତୗ
ପ୍ର ତୂ ୍ୟଚତୁ ଃ, ସତ୍ୟଂ ପ୍ର େଭା|

ⅩⅩⅨତଦାନୀଂ ସ ତେଯା େଲର୍ ାଚନାନି ୃଶନ୍ ବଭାେଷ, ଯୁୱେଯାଃ
ପ୍ର ତୀତ୍ୟନୁସାରାଦ୍ ଯୁୱେଯା ମର୍ ଲଂଭୂ ଯାତ୍| େତନତତଣାତ୍ ତେଯା
େନର୍ ତ୍ର ାଣି ପ୍ର ସ ାନ୍ୟଭୱନ୍,
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ⅩⅩⅩ ପ ାଦ୍ ଯୀଶୁେ ୗ ଦୃଢମାଜ୍ଞାପ୍ୟ ଜଗାଦ, ଅୱଧ ମ୍ ଏତାଂ
କଥାଂ େକାପି ମନୁେଜା ମ ଜାନୀଯାତ୍|

ⅩⅩⅪ କି ୁ େତୗ ପ୍ର ାଯ ତି ନ୍ କୃେ େଦେଶ ତସ୍ୟ କୀ ଂ
ପ୍ର କାଶଯାମାସତୁ ଃ|

ⅩⅩⅫ ଅପରଂ େତୗ ବହିୟର୍ ାତ ଏତି େର ମନୁଜା ଏକଂ
ଭୂ ତଗ୍ର ମୂକଂ ତସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଆନୀତୱ ଃ|

ⅩⅩⅩⅢ େତନ ଭୂ େତ ତ୍ୟାଜିେତ ସ ମୂକଃ କଥାଂ କଥଯିତୁ ଂ
ପ୍ର ାରଭତ, େତନ ଜନା ୱି ଯଂ ୱିଜ୍ଞାଯ କଥଯାମାସୁଃ, ଇସ୍ର ାେଯେଲା
ୱଂେଶ କଦାପି େନଦୃଗଦୃଶ୍ୟତ;

ⅩⅩⅩⅣ କି ୁ ଫିରୂ ଶିନଃ କଥଯା କଃ ଭୂ ତାଧିପତିନା ସ ଭୂ ତାନ୍
ତ୍ୟାଜଯତି|

ⅩⅩⅩⅤ ତତଃ ପରଂ ଯୀଶୁେ ଷାଂ ଭଜନଭୱନ ଉପଦିଶନ୍
ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯନ୍ େଲାକାନାଂ ଯସ୍ୟ ଯ ଆମେଯା ଯା
ଚ ପୀଡାସୀତ୍, ତାନ୍ ଶମଯନ୍ ଶମଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ନଗରାଣି ଗ୍ର ାମାଂ
ବଭ୍ର ାମ|

ⅩⅩⅩⅥ ଅନ୍ୟ ମନୁଜାନ୍ ୱ୍ୟାକୁଲାନ୍ ଅରକ୍ଷକେମଷାନିୱ ଚ
ତ୍ୟ ାନ୍ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ େତଷୁ କାରୁ ଣିକଃ ସନ୍ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଅୱଦତ୍,

ⅩⅩⅩⅦଶସ୍ୟାନି ପ୍ର ଚୁ ରାଣି ସି , କି ୁ େଛ ାରଃ େ ାକାଃ|
ⅩⅩⅩⅧ େକ୍ଷତ୍ର ଂ ପ୍ର ତ୍ୟପରାନ୍ େଛଦକାନ୍ ପ୍ର େହତୁ ଂ ଶସ୍ୟ ାମିନଂ

ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ମ୍|

Ⅹ
Ⅰ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁ ର୍ ାଦଶଶିଷ୍ୟାନ୍ ଆହୂ ଯାେମଧ୍ୟଭୂ ତାନ୍

ତ୍ୟାଜଯିତୁ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର କାରେରାଗାନ୍ ପୀଡା ଶମଯିତୁ ଂ େତଭ୍ୟଃ
ସାମଥର୍ ୍ୟମଦାତ୍|

Ⅱ େତଷାଂ ାଦଶେପ୍ର ଷ୍ୟାଣାଂ ନାମାେନ୍ୟତାନି| ପ୍ର ଥମଂ ଶିେମାନ୍
ଯଂ ପିତରଂ ୱଦି , ତତଃ ପରଂ ତସ୍ୟ ସହଜ ଆି ଯଃ, ସି ୱଦିଯସ୍ୟ
ପୁେତ୍ର ା ଯାକୂବ୍

Ⅲ ତସ୍ୟ ସହେଜା େଯାହନ୍; ଫିଲିପ୍ ବଥର୍ ଲମଯ୍ େଥାମାଃ
କରସଂଗ୍ର ାହୀ ମଥିଃ,ଆେ ଯପୁେତ୍ର ା ଯାକୂବ୍,
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Ⅳ କିନାନୀଯଃ ଶିେମାନ୍, ଯ ଈ ରିେଯାତୀଯଯିହୂ ଦାଃ ଖ୍ର ୀ ଂ
ପରକେରଽପର୍ ଯତ୍|

Ⅴ ଏତାନ୍ ାଦଶଶିଷ୍ୟାନ୍ ଯୀଶୁଃ େପ୍ର ଷଯନ୍ ଇତ୍ୟାଜ୍ଞାପଯତ୍,
ଯୂଯମ୍ ଅନ୍ୟେଦଶୀଯାନାଂ ପଦୱୀଂ େଶମିେରାଣୀଯାନାଂ କିମପି
ନଗର ନ ପ୍ର ୱିେଶ୍ୟ

Ⅵ ଇସ୍ର ାେଯେ ାତ୍ର ସ୍ୟ ହାରିତା େଯ େଯ େମଷାେ ଷାେମୱ
ସମୀପଂ ଯାତ|

Ⅶ ଗ ା ଗ ା ଗର୍ ସ୍ୟ ରାଜ ଂ ସୱିଧମଭୱତ୍, ଏତାଂ କଥାଂ
ପ୍ର ଚାରଯତ|

Ⅷ ଆମଯଗ୍ର ାନ୍ ାନ୍ କୁରୁ ତ, କୁି ନଃ ପରି ୁରୁ ତ,
ମୃତେଲାକାନ୍ ଜୀୱଯତ, ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯତ, ୱିନା ମୂଲ୍ୟଂ ଯୂଯମ୍
ଅଲଭ ଂ ୱିେନୖୱ ମୂଲ୍ୟଂ ୱିଶ୍ର ାଣଯତ|

Ⅸ କି ୁ େ ଷାଂ କଟିବେ ଷୁ ଣର୍ ରୂ ପ୍ୟତାମ୍ର ାଣାଂ କିମପି ନ ଗୃ ୀତ|
Ⅹଅନ୍ୟ ଯାତ୍ର ାେଯୖ େଚଲସ ୁ ଟଂ ୱା ି ତୀଯୱସନଂ ୱା ପାଦୁେକ

ୱା ଯି ଃ, ଏତାନ୍ ମା ଗୃ ୀତ, ଯତଃ କାୟର୍ ୍ୟକୃତ୍ ଭ ର୍ୁ ଂ େଯାେଗ୍ୟା
ଭୱତି|

Ⅺଅପରଂ ଯୂଯଂ ଯତ୍ ପୁରଂ ଯ ଗ୍ର ାମଂ ପ୍ର ୱିଶଥ,ତତ୍ର େଯା ଜେନା
େଯାଗ୍ୟପାତ୍ର ଂ ତମୱଗତ୍ୟ ଯାନକାଲଂ ଯାୱତ୍ ତତ୍ର ତି ତ|

Ⅻଯଦା ଯୂଯଂ ତେ ହଂ ପ୍ର ୱିଶଥ, ତଦା ତମାଶିଷଂ ୱଦତ|
ⅩⅢ ଯଦି ସ େଯାଗ୍ୟପାତ୍ର ଂ ଭୱତି, ତହ ତ ଲ୍ୟାଣଂ ତୈ

ଭୱିଷ୍ୟତି, େନାେଚତ୍ ସାଶୀୟର୍ୁ ଷ୍ମ ଭ୍ୟେମୱ ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅣ କି ୁ େଯଜନା ଯୁଷ୍ମ ାକମାତିଥ୍ୟଂ ନ ୱିଦଧତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କଥା ନ

ଶୃଣ୍ଵ ି େତଷାଂ େଗହାତ୍ ପୁରା ା ପ୍ର ାନକାେଲ ପଦୂଲୀଃ ପାତଯତ|
ⅩⅤ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ତଥ୍ୟଂ ୱଚି୍ମ ୱିଚାରଦିେନ ତ ୁ ରସ୍ୟ ଦଶାତଃ

ସି େଦାମେମାରାପୁରେଯାଦର୍ ଶା ସହ୍ୟତରା ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅥ ପଶ୍ୟତ, ୱୃକଯୂଥମେଧ୍ୟ େମଷଃ ଯଥାୱି ଥା ଯୁଷ୍ମ ାନ

ପ୍ର ହିେଣାମି, ତ ାଦ୍ ଯୂଯମ୍ ଅହିରିୱ ସତକର୍ ାଃ କେପାତାଇୱାହିଂସକା
ଭୱତ|

ⅩⅦ ନୃଭ୍ୟଃ ସାୱଧାନା ଭୱତ; ଯତେ ୖ ୟର୍ୂ ଯଂ ରାଜସଂସଦି
ସମପ ଷ୍ୟେ େତଷାଂ ଭଜନେଗେହ ପ୍ର ହାରିଷ୍ୟେ |
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ⅩⅧ ଯୂଯଂ ମ ାମେହେତାଃ ଶା ୃଣାଂ ରାଜ୍ଞା ସମକ୍ଷଂ
ତାନନ୍ୟେଦଶିନ ାଧି ସାକି୍ଷ ାଥର୍ ମାେନଷ୍ୟେ |

ⅩⅨ କିି ଂ ସମପ ତା ଯୂଯଂ କଥଂ କିମୁ ରଂ ୱକ୍ଷ୍ୟଥ ତତ୍ର ମା
ଚି ଯତ, ଯତ ଦା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ଦ୍ ୱ ୱ୍ୟଂ ତତ୍ ତ େ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ ନଃ
ସୁ ସମୁପ ାସ୍ୟତି|

ⅩⅩଯ ାତ୍ ତଦା େଯା ୱକ୍ଷ୍ୟତି ସ ନ ଯୂଯଂ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକମ ର ଃ
ପିତ୍ର ା ା|

ⅩⅪ ସହଜଃ ସହଜଂ ତାତଃ ସୁତ ମୃେତୗ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି,
ଅପତ୍ୟାଗି ପିେତ୍ର ା◌े ୱ ପକ୍ଷୀଭୂ ଯ େତୗ ଘାତଯିଷ୍ୟି |

ⅩⅫ ମ ମେହେତାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଜନା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଋ◌ृତୀଯିଷ୍ୟେ , କି ୁ
ଯଃ େଶଷଂ ଯାୱଦ୍ େଧୖୟର୍ ୍ୟଂ ଘୃ ା ାସ୍ୟତି, ସ ତ୍ର ାଯିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅢ େତୖ ୟର୍ ଦା ଯୂଯେମକପୁେର ତାଡିଷ୍ୟେ , ତଦା
ଯୂଯମନ୍ୟପୁରଂ ପଲାଯ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ତଥ୍ୟଂ ୱଚି୍ମ ଯାୱନ୍ମ ନୁଜସୁେତା
େନୖତି ତାୱଦ୍ ଇସ୍ର ାେଯେଲ୍ଦ ଶୀଯସୱର୍ ୍ଵ ନଗରଭ୍ର ମଣଂ ସମାପଯିତୁ ଂ ନ
ଶକ୍ଷ୍ୟଥ|

ⅩⅩⅣ ଗୁେରାଃ ଶିେଷ୍ୟା ନ ମହାନ୍, ପ୍ର େଭାଦର୍ ାେସା ନ ମହାନ୍|
ⅩⅩⅤଯଦି ଶିେଷ୍ୟା ନିଜଗୁେରା ଦର୍ ାସ ପ୍ର େଭାଃ ସମାେନା ଭୱତି

ତହ ତଦ୍ ଯେଥ ଂ| େଚେ ୖ ଗର୍ୃ ହପତିଭର୍ୂ ତରାଜ ଉଚ୍ୟେତ, ତହ
ପରିୱାରାଃ କିଂ ତଥା ନ ୱକ୍ଷ୍ୟେ ?

ⅩⅩⅥ କି ୁ େତେଭ୍ୟା ଯୂଯଂ ମା ବିଭୀତ, ଯେତା ଯ
ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେତ, ତାଦୃକ୍ ଛାଦିତଂ କିମପି ନାି , ଯ ନ ୱ୍ୟି ଷ୍ୟେତ,
ତାଦୃଗ୍ ଗୁ ଂ କିମପି ନାି |

ⅩⅩⅦଯଦହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତମସି ୱଚି୍ମ ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଦର୍ ୀେ ୗ କଥ୍ୟତାଂ;
କଣର୍ ାଭ୍ୟାଂ ଯତ୍ ଶଯେତ ତଦ୍ େଗେହାପରି ପ୍ର ଚାୟର୍ ୍ୟତାଂ|

ⅩⅩⅧ େଯ କାଯଂ ହ ୁଂ ଶକ୍ନୁ ୱି ନା ାନଂ, େତେଭ୍ୟା ମା େଭୖ ;
ଯଃ କାଯା ାେନୗ ନିରେଯ ନାଶଯିତୁ ଂ, ଶେକ୍ନ ାତି, ତେତା ବିଭୀତ|

ⅩⅩⅨେ ୗ ଚଟେକୗ କିେମକତାମ୍ର ମୁଦ୍ର ଯା ନ ୱିକ୍ର ୀେଯେତ? ତଥାପି
ଯୁଷ୍ମ ାତାନୁମତିଂ ୱିନା େତଷାେମେକାପି ଭୁ ୱି ନ ପତତି|

ⅩⅩⅩ ଯୁଷ୍ମ ି ରସାଂ ସୱର୍ ୍ଵ କଚା ଗଣିତାଂଃ ସି |
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ⅩⅩⅪଅେତା ମା ବିଭୀତ, ଯୂଯଂ ବହୁ ଚଟେକେଭ୍ୟା ବହୁ ମୂଲ୍ୟାଃ|
ⅩⅩⅫ େଯା ମନୁଜସାକ୍ଷାନ୍ମ ାମ ୀକୁରୁ େତ ତମହଂ
ଗର୍ ତାତସାକ୍ଷାଦ ୀକରିେଷ୍ୟ|
ⅩⅩⅩⅢ ପୃଥ୍ଵ ୍ୟାମହଂ ଶାି ଂ ଦାତୁ ମାଗତଇତି ମାନୁଭୱତ, ଶାି ଂ

ଦାତୁ ଂ ନ କି ସି ଂ|
ⅩⅩⅩⅣ ପିତୃ ମାତୃ ଶଭିଃ ସାକଂ ସୁତସୁତାବଧୂ

ୱ େରାଧଯିତୁ ାଗେତ◌ा ି |
ⅩⅩⅩⅤତତଃ ପରିୱାରଏୱ ନୃଶତ ଭର୍ ୱିତା|
ⅩⅩⅩⅥ ଯଃ ପିତରି ମାତରି ୱା ମେ ାଧିକଂ ପ୍ର ୀଯେତ, ସ ନ

ମଦହର୍ ଃ;
ⅩⅩⅩⅦଯ ସୁେତ ସୁତାଯାଂ ୱା ମେ ାଧିକଂ ପ୍ର ୀଯେତ, େସ◌ाପି

ନ ମଦହର୍ ଃ|
ⅩⅩⅩⅧଯଃ କଶଂ ଗୃ ନ୍ ମ ାୈ ତି, େସ◌ाପି ନ ମଦହର୍ ଃ|
ⅩⅩⅩⅨଯଃ ପ୍ର ାଣାନୱତି, ସ ତାନ୍ ହାରଯିଷ୍ୟେତ, ଯ ୁ ମ ୃ େତ
ପ୍ର ାଣାନ୍ ହାରଯତି, ସ ତାନୱତି|
ⅩⅬ େଯା ଯୁଷ୍ମ ାକମାତିଥ୍ୟଂ ୱିଦଧାତି, ସମମାତିଥ୍ୟଂ ୱିଦଧାତି,ଯ

ମମାତିଥ୍ୟଂ ୱିଦଧାତି, ସ ମେ ରକସ୍ୟାତିଥ୍ୟଂ ୱିଦଧାତି|
ⅩⅬⅠ େଯା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀତି ଜ୍ଞା ା ତସ୍ୟାତିଥ୍ୟଂ ୱିଧେ , ସ

ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଃ ଫଲଂ ଲ ୍ୟେତ, ଯ ଧା କ ଇତି ୱିଦି ା
ତସ୍ୟାତିଥ୍ୟଂ ୱିଧେ ସ ଧା କମାନୱସ୍ୟ ଫଲଂ ପ୍ର ା ୍ୟତି|

ⅩⅬⅡ ଯ କି ତ୍ ଏେତଷାଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ନରାଣାମ୍ ଯଂ କ େନୖକଂ ଶିଷ୍ୟ
ଇତି ୱିଦି ା କଂେସୖକଂ ଶୀତଲସଲିଲଂ ତୈ ଦେ , ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ
ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି, ସ େକନାପି ପ୍ର କାେରଣ ଫେଲନ ନ ୱି ଷ୍ୟେତ|

Ⅺ
Ⅰଇ ଂ ଯୀଶୁଃ ାଦଶଶିଷ୍ୟାଣାମାଜ୍ଞାପନଂ ସମାପ୍ୟ ପୁେର ପୁର

ଉପେଦ ୁଂ ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ଂ ତ ୍ଥାନାତ୍ ପ୍ର ତେ |
Ⅱ ଅନ ରଂ େଯାହନ୍ କାରାଯାଂ ତି ନ୍ ଖି୍ର ସ୍ୟ କ ର୍ ଣାଂ ୱା ର୍ ଂ

ପ୍ର ାପ୍ୟ ଯସ୍ୟାଗମନୱା ର୍ ାସୀତ୍ ସଏୱ କିଂ ଂ? ୱା ୱଯମନ୍ୟମ୍
ଅେପକି୍ଷଷ୍ୟାମେହ?
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Ⅲଏତତ୍ ପ୍ର ୁଂ ନିେଜୗ େ ୗ ଶିେଷ୍ୟୗ ପ୍ର ାହିେଣାତ୍|
Ⅳ ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚତ୍, ଅ ା େନତ୍ର ାଣି ଲଭେ , ଖ ା ଗ ି ,

କୁି ନଃ ା ଭୱି , ବଧିରାଃ ଶୃଣ୍ଵ ି , ମୃତା ଜୀୱ ଉି ି ,
ଦରିଦ୍ର ାଣାଂ ସମୀେପ ସୁସଂୱାଦଃ ପ୍ର ଚାୟର୍ ୍ୟତ,

Ⅴ ଏତାନି ଯଦ୍ୟଦ୍ ଯୁୱାଂ ଶୃଣୁଥଃ ପଶ୍ୟଥ ଗ ା ତ ା ର୍ ାଂ
େଯାହନଂ ଗଦତଂ|

Ⅵଯସ୍ୟାହଂ ନ ୱି ୀଭୱାମି, ସଏୱ ଧନ୍ୟଃ|
Ⅶ ଅନ ରଂ ତେଯାଃ ପ୍ର ି ତେଯା ୟର୍ ୀଶୁ େୟର୍ ାହନମ୍ ଉି ଶ୍ୟ

ଜନାନ୍ ଜଗାଦ, ଯୂଯଂ କିଂ ଦ୍ର ୁଂ ୱହିମର୍ େଧ୍ୟପ୍ର ା ରମ୍ ଅଗ ତ? କିଂ
ୱାେତନ କି ତଂ ନଲଂ?

Ⅷ ୱା କିଂ ୱୀକି୍ଷତୁ ଂ ୱହିଗର୍ ତୱ ଃ? କିଂ ପରିହିତସୂ ୱସନଂ
ମନୁଜେମକଂ? ପଶ୍ୟତ, େଯ ସୂ ୱସନାନି ପରିଦଧତି, େତ
ରାଜଧାନ୍ୟାଂ ତି ି |

Ⅸ ତହ ଯୂଯଂ କିଂ ଦ୍ର ୁଂ ବହିରଗମତ, କିେମକଂ
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଂ? ତେଦୱ ସତ୍ୟଂ| ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି, ସ
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନାପି ମହାନ୍;

Ⅹ ଯତଃ, ପଶ୍ୟ କୀଯଦୂେତାଯଂ ଦେଗ୍ର େପ୍ର ଷ୍ୟେତ ମଯା|
ସ ଗ ା ତୱ ପ ାନଂ ଯକ୍ ପରି ରିଷ୍ୟତି|| ଏତ ଚନଂ ଯମଧି
ଲିଖିତମାେ େସାଽଯଂ େଯାହନ୍|

Ⅺଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ତଥ୍ୟଂ ବ୍ର ୱୀମି, ମ ଯିତୁ େୟର୍ ାହନଃ େଶ୍ର ଃ
େକାପି ନାରୀେତା ନାଜାଯତ; ତଥାପି ଗର୍ ରାଜ୍ୟମେଧ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟା
ଯଃ କୁ୍ଷଦ୍ର ଃ ସ େଯାହନଃ େଶ୍ର ଃ|

Ⅻଅପର ଆ େଯାହେନାଽଦ୍ୟ ଯାୱତ୍ ଗର୍ ରାଜ୍ୟଂ ବଲାଦାକ୍ର ା ଂ
ଭୱତି ଆକ୍ର ମିନ ଜନା ବେଲନ ତଦଧିକୁୱର୍ ୍ଵ ି |

ⅩⅢ ଯେତା େଯାହନଂ ଯାୱତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଭି ୱର୍ ୍ୟୱ ଯା ଚ
ଉପେଦଶଃ ପ୍ର ାକାଶ୍ୟତ|

ⅩⅣ ଯଦି ଯୂଯମିଦଂ ୱାକ୍ୟଂ ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ, ତହ େଶ୍ର ଯଃ,
ଯସ୍ୟାଗମନସ୍ୟ ୱଚନମାେ େସାଽଯମ୍ ଏଲିଯଃ|

ⅩⅤଯସ୍ୟ େଶ୍ର ାତୁ ଂ କେଣ ଃ ସ ଶୃେଣାତୁ |
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ⅩⅥଏେତ ୱିଦ୍ୟମାନଜନାଃ େକୖ ମର୍ େଯାପମୀଯେ ? େଯ ବାଲକା
ହ ଉପୱିଶ୍ୟ ଂ ଂ ବ ୁ ମାହୂ ଯ ୱଦି ,

ⅩⅦ ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀେପ ୱଂଶୀରୱାଦଯାମ, କି ୁ ଯୂଯଂ
ନାନୃତ୍ୟତ; ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀେପ ଚ ୱଯମେରାଦିମ, କି ୁ ଯୂଯଂ ନ
ୱ୍ୟଲପତ, ତାଦୃେଶୖ ବର୍ ାଲେକୖ ଉପମାଯିଷ୍ୟେ |

ⅩⅧଯେତା େଯାହନ୍ ଆଗତ୍ୟ ନ ଭୁ ୱାନ୍ ନ ପୀତୱାଂ , େତନ
େଲାକା ୱଦି , ସ ଭୂ ତଗ୍ର ଇତି|

ⅩⅨ ମନୁଜସୁତ ଆଗତ୍ୟ ଭୁ ୱାନ୍ ପୀତୱାଂ , େତନ େଲାକା
ୱଦି , ପଶ୍ୟତ ଏଷ େଭା ା ମଦ୍ୟପାତା ଚ ାଲପାପିନାଂ ବ ,
କି ୁ ଜ୍ଞାନିେନା ଜ୍ଞାନୱ୍ୟୱହାରଂ ନିେଦର୍ ାଷଂ ଜାନି |

ⅩⅩ ସ ଯତ୍ର ଯତ୍ର ପୁେର ବ ା ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ କୃତୱାନ୍, ତି ୱାସି ନାଂ
ମନଃପରାୱୃ ୍ୟଭାୱାତ୍ ତାନି ନଗରାଣି ପ୍ର ତି ହେ ତୁ ୍ୟ ା
କଥିତୱାନ୍,

ⅩⅪହା େକାରାସୀନ୍, ହା େବୖେ ୖ େଦ, ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ଯଦ୍ୟଦା ୟର୍ ୍ୟଂ
କ ର୍ କୃତଂ ଯଦି ତତ୍ େସାରସୀେଦା ଗର ଅକାରିଷ୍ୟତ, ତହ
ପୂୱର୍ ୍ଵ େମୱ ତି ୱାସି ନଃ ଶାଣୱସେନ ଭ ନି େଚାପୱିଶେ ା ମନାଂସି
ପରାୱ ଷ୍ୟ |

ⅩⅫ ତ ାଦହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, ୱିଚାରଦିେନ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦଶାତଃ
େସାରସୀେଦାେନା ଦର୍ ଶା ସହ୍ୟତରା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅢ ଅପର ବତ କଫନର୍ ାହୂ ମ୍, ଂ ଗର୍ ଂ ଯାୱଦୁ େତାସି ,
କି ୁ ନରେକ ନିେକ୍ଷ ୍ୟେସ, ଯ ାତ୍ ଯି ଯାନ୍ୟା ୟର୍ ୍ୟାଣି
କ ର୍ ଣ୍ୟକାରିଷତ, ଯଦି ତାନି ସି େଦାମ୍ନ ଗର ଅକାରିଷ୍ୟ , ତହ
ତଦଦ୍ୟ ଯାୱଦ ାସ୍ୟତ୍|

ⅩⅩⅣ କି ହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, ୱିଚାରଦିେନ ତୱ ଦ ତଃ
ସି େଦାେମା ଦେ ା ସହ୍ୟତେରା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅤ ଏତି େ ୱ ସମେଯ ଯୀଶୁଃ ପୁନରୁ ୱାଚ, େହ
ଗର୍ ପୃଥିେୱ୍ୟାେରକାଧିପେତ ପିତ ୍ଵଂ ଜ୍ଞାନୱେତା ୱିଦୁଷ େଲାକାନ୍
ପ୍ର େତ୍ୟତାନି ନ ପ୍ର କାଶ୍ୟ ବାଲକାନ୍ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତୱାନ୍, ଇତି
େହେତା ୍ଵାଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମି|

ⅩⅩⅥ େହ ପିତଃ, ଇ ଂ ଭେୱତ୍ ଯତ ଇଦଂ ଦୃ ାୱୁ ମଂ|
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ⅩⅩⅦ ପିତ୍ର ା ମଯି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ସମପ ତାନି, ପିତରଂ ୱିନା େକାପି ପୁତ୍ର ଂ
ନ ଜାନାତି, ଯାନ୍ ପ୍ର ତି ପୁେତ୍ର ଣ ପିତା ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ ତାନ୍ ୱିନା ପୁତ୍ର ାଦ୍
ଅନ୍ୟଃ େକାପି ପିତରଂ ନ ଜାନାତି|

ⅩⅩⅧ େହ ପରିଶ୍ର ା ା ଭାରାକ୍ର ା ା େଲାକା ଯୂଯଂ ମ ି ଧିମ୍
ଆଗ ତ, ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିଶ୍ର ମଯିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅨ ଅହଂ କ୍ଷମଣଶୀେଲା ନମ୍ର ମନା , ତ ାତ୍ ମମ ଯୁଗଂ
େ ଷାମୁପରି ଧାରଯତ ମ ଃ ଶିକ୍ଷ , େତନ ଯୂଯଂ େ େ ମନସି
ୱିଶ୍ର ାମଂ ଲ ୍ୟେଧ୍ବ |

ⅩⅩⅩଯେତା ମମ ଯୁଗମ୍ ଅନାଯାସଂ ମମ ଭାର ଲଘୁଃ|

Ⅻ
Ⅰ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁ ୱ ଶ୍ର ାମୱାେର ଶ୍ସ ୍ୟମେଧ୍ୟନ ଗ ତି, ତଦା

ତି ଷ୍ୟା ବୁଭୁ କି୍ଷତାଃ ସ ଃ ଶ୍ସ ୍ୟମ ରୀ ା ଛି ା ଖାଦିତୁ ମାରଭ |
Ⅱତଦ୍ ୱିେଲାକ୍ୟ ଫିରୂ ଶିେନା ଯୀଶୁଂ ଜଗଦୁଃ,ପଶ୍ୟ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର

ଯତ୍ କ ର୍ ାକ ର୍ ୱ୍ୟଂ ତେଦୱ ତୱ ଶିଷ୍ୟାଃ କୁୱର୍ ୍ଵ ି |
Ⅲ ସ ତାନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟାୱଦତ, ଦାଯୂଦ୍ ତ ି ନ ବୁଭୁ କି୍ଷତାଃ ସେ ା

ଯତ୍ କ ର୍ ାକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ତତ୍ କିଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ାପାଠି?
Ⅳ େଯ ଦଶର୍ ନୀଯାଃ ପୂପାଃ ଯାଜକାନ୍ ୱିନା ତସ୍ୟ

ତ ି ମନୁଜାନା ାେଭାଜନୀଯା ଈ ରାୱାସଂ ପ୍ର ୱିେ ନ େତନ
ଭୁ ାଃ|

Ⅴ ଅନ୍ୟ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ମେଧ୍ୟମ ି ରଂ ୱିଶ୍ର ାମୱାରୀଯଂ ନିଯମଂ
ଲଙ୍ଵ େ ାପିଯାଜକା ନିେଦର୍ ାଷାଭୱି ,ଶା ମେଧ୍ୟ କିମିଦମପି ଯୁଷ୍ମ ାଭି
ନର୍ ପଠିତଂ?

Ⅵ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି, ଅତ୍ର ାେନ ମ ି ରାଦପି ଗରୀଯାନ୍ ଏକ
ଆେ |

Ⅶ କି ୁ ଦଯାଯାଂ େମ ଯଥା ପ୍ର ୀତି ନର୍ ତଥା ଯଜ୍ଞକ ର୍ ଣି|
ଏତ ଚନସ୍ୟାଥର୍ ଂ ଯଦି ଯୁଯମ୍ ଅଜ୍ଞାସି ତହ ନିେଦର୍ ାଷାନ୍
େଦାଷିେଣା ନାକା ର୍ |

Ⅷଅନ୍ୟ ମନୁଜସୁେତା ୱିଶ୍ର ାମୱାରସ୍ୟାପି ପତିରାେ |
Ⅸ ଅନ ରଂ ସ ତ ୍ଥାନାତ୍ ପ୍ର ାଯ େତଷାଂ ଭଜନଭୱନଂ

ପ୍ର ୱି ୱାନ୍, ତଦାନୀମ୍ ଏକଃ ଶୁ କରାମଯୱାନ୍ ଉପି ତୱାନ୍|
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Ⅹ ତେତା ଯୀଶୁମ୍ ଅପୱଦିତୁ ଂ ମାନୁଷାଃ ପପ୍ର ୁଃ, ୱିଶ୍ର ାମୱାେର
ନିରାମଯ ଂ କରଣୀଯଂ ନ ୱା?

Ⅺ େତନ ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ଯଦି କସ୍ୟଚିଦ୍ ଅୱି ଗର୍ େ ର୍
ପତତି, ତହ ଯ ଂ ଘୃ ା ନ େତାଲଯତି, ଏତାଦୃେଶା ମନୁେଜା
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ କ ଆେ ?

Ⅻ ଅେୱ ମର୍ ାନୱଃ କିଂ ନହି େଶ୍ର ଯାନ୍? ଅେତା ୱିଶ୍ର ାମୱାେର
ହିତକ ର୍ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ|

ⅩⅢଅନ ରଂ ସ ତଂ ମାନୱଂ ଗଦିତୱାନ୍, କରଂ ପ୍ର ସାରଯ; େତନ
କେର ପ୍ର ସାରିେତ େସାନ୍ୟକରୱତ୍ େ ାଽଭୱତ୍|

ⅩⅣ ତଦା ଫିରୂ ଶିେନା ବହିଭର୍ୂ ଯ କଥଂ ତଂ ହନିଷ୍ୟାମ ଇତି
କୁମ ଣାଂ ତ ାତିକୂେଲ୍ୟନ ଚକଃ|

ⅩⅤ ତେତା ଯୀଶୁ ଦ୍ ୱିଦି ା ନା ରଂ ଗତୱାନ୍; ଅେନ୍ୟଷୁ
ବହୁ ନେରଷୁ ତ ାଦ୍ ଗେତଷୁ ତାନ୍ ସ ନିରାମଯାନ୍ କୃ ା
ଇତ୍ୟାଜ୍ଞାପଯତ୍,

ⅩⅥ ଯୂଯଂ ମାଂ ନ ପରିଚାଯଯତ|
ⅩⅦ ତ ାତ୍ ମମ ପ୍ର ୀେଯା ମେନାନୀେତା ମନସ ୁି କାରକଃ|

ମଦୀଯଃ େସୱେକା ଯ ୁ ୱିଦ୍ୟେତ ତଂ ସମୀକ୍ଷତାଂ| ତେସ୍ୟାପରି
କୀଯା ା ମଯା ସଂ ାପଯିଷ୍ୟେତ| େତନାନ୍ୟେଦଶଜାେତଷୁ ୱ୍ୟୱ ା
ସଂପ୍ର କାଶ୍ୟେତ|

ⅩⅧ େକନାପି ନ ୱିେରାଧଂ ସ ୱିୱାଦ କରିଷ୍ୟତି| ନ ଚ
ରାଜପେଥ େତନ ୱଚନଂ ଶ୍ର ାୱଯିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅨ ୱ୍ୟୱ ା ଚଲିତା ଯାୱତ୍ ନହି େତନ କରିଷ୍ୟେତ| ତାୱତ୍
ନେଲା ୱିଦୀେଣର୍ ାଽପି ଭଂକ୍ଷ୍ୟେତ ନହି େତନ ଚ| ତଥା ସଧୂମୱ
ନ ସ ନିୱର୍ ୍ଵ ାପଯିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩପ୍ର ତ୍ୟାଶା କରିଷ୍ୟି ତ ାମି୍ନ ଭି େଦଶଜାଃ|
ⅩⅪ ଯାେନ୍ୟତାନି ୱଚନାନି ଯିଶଯିଯଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା

େପ୍ର ା ାନ୍ୟାସନ୍, ତାନି ସଫଲାନ୍ୟଭୱନ୍|
ⅩⅫ ଅନ ରଂ େଲାେକୖ ମୀପମ୍ ଆନୀେତା

ଭୂ ତଗ୍ର ା ମୂେକୖକମନୁଜେ ନ ୀକୃତଃ, ତତଃ େସାଽେ ା
ମୂେକା ଦ୍ର ୁଂ ୱ ୁ ାର ୱାନ୍|
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ⅩⅩⅢ ଅେନନ ସେୱର୍ ୍ଵ ୱିି ତାଃ କଥଯା କଃ, ଏଷଃ କିଂ ଦାଯୂଦଃ
ସ ାେନା ନହି?

ⅩⅩⅣ କି ୁ ଫିରୂ ଶିନ ତ୍ ଶ ା ଗଦିତୱ ଃ, ବାଲି୍ସ ବୂବ୍ନ ାେମ୍ନ ା
ଭୂ ତରାଜସ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟଂ ୱିନା ନାଯଂ ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯତି|

ⅩⅩⅤତଦାନୀଂ ଯୀଶୁେ ଷାମ୍ ଇତି ମାନସଂ ୱିଜ୍ଞାଯ ତାନ୍ ଅୱଦତ୍
କି ନ ରାଜ୍ୟଂ ଯଦି ୱିପକ୍ଷାଦ୍ ଭିଦ୍ୟେତ, ତହ ତତ୍ ଉି ଦ୍ୟେତ;
ଯ କି ନ ନଗରଂ ୱା ଗୃହଂ ୱିପକ୍ଷାଦ୍ ୱିଭିଦ୍ୟେତ, ତତ୍ ାତୁ ଂ ନ
ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅩⅥତ ତ୍ ଶଯତାେନା ଯଦି ଶଯତାନଂ ବହିଃ କୃ ା ୱିପକ୍ଷାତ୍
ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭୱତି, ତହ ତସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଂ େକନ ପ୍ର କାେରଣ
ାସ୍ୟତି?
ⅩⅩⅦ ଅହ ଯଦି ବାଲି୍ସ ବୂବା ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯାମି, ତହ

ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସ ାନାଃ େକନ ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯି ? ତ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍
ଏତି ଚାରଯିତାର ଏୱ ଭୱିଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅧ କି ୱହଂ ଯଦୀ ରା ନା ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯାମି,
ତହର୍ ୀ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି ଧିମାଗତୱତ୍|

ⅩⅩⅨ ଅନ୍ୟ େକାପି ବଲୱ ଜନଂ ପ୍ର ଥମେତା ନ ବ ୍ଵା େକନ
ପ୍ର କାେରଣ ତସ୍ୟ ଗୃହଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ତ ୍ରୱ୍ୟାଦି େଲାଠଯିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି?
କି ୁ ତତ୍ କୃ ା ତଦୀଯଗୃସ୍ୟ ଦ୍ର ୱ୍ୟାଦି େଲାଠଯିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅩⅩଯଃ କି ତ୍ ମମ ପକ୍ଷୀେଯା ନହି ସ ୱିପକ୍ଷୀଯ ଆେ , ଯ
ମଯା ସାକଂ ନ ସଂଗୃ ାତି, ସ ୱିକିରତି|

ⅩⅩⅪଅତଏୱ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି,ମନୁଜାନାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର କାରପାପାନାଂ
ନି ାଯା ମଷର୍ ଣଂ ଭୱିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି, କି ୁ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା େନା
ୱିରୁ ନି ାଯା ମଷର୍ ଣଂ ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅩⅫ େଯା ମନୁଜସୁତସ୍ୟ ୱିରୁ ାଂ କଥାଂ କଥଯତି,
ତସ୍ୟାପରାଧସ୍ୟ କ୍ଷମା ଭୱିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି, କି ୁ ଯଃ କି ତ୍
ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା େନା ୱିରୁ ାଂ କଥାଂ କଥଯତି େନହେଲାେକ ନ େପ୍ର ତ୍ୟ
ତସ୍ୟାପରାଧସ୍ୟ କ୍ଷମା ଭୱିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି|
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ⅩⅩⅩⅢ ପାଦପଂ ଯଦି ଭଦ୍ର ଂ ୱଦଥ, ତହ ତସ୍ୟ ଫଲମପି
ସାଧୁ ୱ ୱ୍ୟଂ, ଯଦି ଚ ପାଦପଂ ଅସାଧୁଂ ୱଦଥ, ତହ ତସ୍ୟ
ଫଲମପ୍ୟସାଧୁ ୱ ୱ୍ୟଂ; ଯତଃ ୀଯ ୀଯଫେଲନ ପାଦପଃ
ପରିଚୀଯେତ|

ⅩⅩⅩⅣ େର ଭୁ ଜଗୱଂଶା ଯୂଯମସାଧୱଃ ସ ଃ କଥଂ ସାଧୁ
ୱାକ୍ୟଂ ୱ ୁଂ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ? ଯ ାଦ୍ ଅ ଃକରଣସ୍ୟ ପୂଣର୍ ଭାୱାନୁସାରାଦ୍
ୱଦନାଦ୍ ୱେଚା ନିଗର୍ ତି|

ⅩⅩⅩⅤ େତନ ସାଧୁମର୍ ାନେୱାଽ ଃକରଣରୂ ପାତ୍ ସାଧୁଭା ାଗାରାତ୍
ସାଧୁ ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ ନିଗର୍ ମଯତି, ଅସାଧୁମର୍ ାନୁଷ ୍ଵସାଧୁଭା ାଗାରାଦ୍
ଅସାଧୁୱ ୂନି ନିଗର୍ ମଯତି|

ⅩⅩⅩⅥ କି ହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, ମନୁଜା ଯାୱ ୍ୟାଲସ୍ୟୱଚାଂସି
ୱଦି , ୱିଚାରଦିେନ ତଦୁ ରମୱଶ୍ୟଂ ଦାତୱ୍ୟଂ,

ⅩⅩⅩⅦ ଯତ ୍ଵଂ ୀଯୱେଚାଭି ନ ରପରାଧଃ ୀଯୱେଚାଭି
ସାପରାେଧା ଗଣିଷ୍ୟେସ|

ⅩⅩⅩⅧ ତଦାନୀଂ କତିପଯା ଉପାଧ୍ୟାଯାଃ ଫିରୂ ଶିନ ଜଗଦୁଃ,
େହ ଗୁେରା ୱଯଂ ଭୱ ଃ କି ନ ଲ ଦିଦୃକ୍ଷାମଃ|

ⅩⅩⅩⅨ ତଦା ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ୱାନ୍, ଦୁେ ା ୱ୍ୟଭିଚାରୀ ଚ ୱଂେଶା
ଲ ମୃଗଯେତ, କି ୁ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା ଯୂନେସା ଲ ୱିହାଯାନ୍ୟତ୍
କିମପି ଲ େତ ନ ପ୍ର ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟେ |

ⅩⅬଯେତା ଯୂନମ୍ ଯଥା ତ୍ର ୍ୟେହାରାତ୍ର ଂ ବୃହନ୍ମ ୀନସ୍ୟ କୁକ୍ଷାୱାସୀତ୍,
ତଥା ମନୁଜପୁେତ୍ର ାପି ତ୍ର ୍ୟେହାରାତ୍ର ଂ େମଦିନ୍ୟା ମେଧ୍ୟ ାସ୍ୟତି|

ⅩⅬⅠ ଅପରଂ ନୀନିୱୀଯା ମାନୱା ୱିଚାରଦିନ ଏତ ଂଶୀଯାନାଂ
ପ୍ର ତିକୂଲମ୍ ଉ ାଯ ତାନ୍ େଦାଷିଣଃ କରିଷ୍ୟି , ଯ ାେ ଯୂନସ
ଉପେଦଶାତ୍ ମନାଂସି ପରାୱ ର୍ ଯା କି୍ର େର, କି ତ୍ର ଯୂନେସାପି
ଗୁରୁ ତର ଏକ ଆେ |

ⅩⅬⅡ ପୁନ ଦକି୍ଷଣେଦଶୀଯା ରାଜ୍ଞୀ ୱିଚାରଦିନ ଏତ ଂଶୀଯାନାଂ
ପ୍ର ତିକୂଲମୁ ାଯ ତାନ୍ େଦାଷିଣଃ କରିଷ୍ୟତି ଯତଃ ସା ରାଜ୍ଞୀ
ସୁେଲମେନା ୱିଦ୍ୟାଯାଃ କଥାଂ େଶ୍ର ାତୁ ଂ େମଦିନ୍ୟାଃ ସୀମ୍ନ ଆଗ ତ୍,
କି ୁ ସୁେଲମେନାପି ଗୁରୁ ତର ଏେକା ଜେନାଽତ୍ର ଆେ |
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ⅩⅬⅢ ଅପରଂ ମନୁଜାଦ୍ ବହିଗର୍ େତା ଽପୱିତ୍ର ଭୂ ତଃ ଶୁ ାେନନ
ଗ ା ୱିଶ୍ର ାମଂ ଗେୱଷଯତି, କି ୁ ତଦଲଭମାନଃ ସ ୱି , ଯ ା;
ନିେକତନାଦ୍ ଆଗମଂ, ତେଦୱ େୱଶ୍ମ ପକାୱୃତ୍ୟ ଯାମି|

ⅩⅬⅣ ପ ାତ୍ ସ ତତ୍ ାନମ୍ ଉପ ାଯ ତତ୍ ଶୂନ୍ୟଂ ମା ତଂ
େଶାଭିତ ୱିେଲାକ୍ୟ ୱ୍ର ଜନ୍ େତାପି ଦୁ ତରାନ୍ ଅନ୍ୟସ ଭୂ ତାନ୍
ସି ନଃ କେରାତି|

ⅩⅬⅤ ତତେ ତତ୍ ାନଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ନିୱସି , େତନ ତସ୍ୟ
ମନୁଜସ୍ୟ େଶଷଦଶା ପୂୱର୍ ୍ଵ ଦଶାେତାତୀୱାଶୁଭା ଭୱତି, ଏେତଷାଂ
ଦୁ ୱଂଶ୍ୟାନାମପି ତେଥୖୱ ଘଟିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅬⅥ ମାନେୱଭ୍ୟ ଏତାସାଂ କଥନାଂ କଥନକାେଲ ତସ୍ୟ ମାତା
ସହଜା େତନ ସାକଂ କାି ତ୍ କଥାଂ କଥଯିତୁ ଂ ୱା େ ା ବହିେରୱ
ି ତୱ ଃ|

ⅩⅬⅦ ତତଃ କି ତ୍ ତୈ କଥିତୱାନ୍, ପଶ୍ୟ ତୱ ଜନନୀ
ସହଜା ଯା ସାକଂ କା ନ କଥାଂ କଥଯିତୁ ଂ କାମଯମାନା
ବହିି ି |

ⅩⅬⅧ କି ୁ ସ ତଂ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, ମମ କା ଜନନୀ? େକ ୱା ମମ
ସହଜାଃ?

ⅩⅬⅨପ ାତ୍ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ପ୍ର ତି କରଂ ପ୍ର ସାୟର୍ ୍ୟ କଥିତୱାନ୍,ପଶ୍ୟ ମମ
ଜନନୀ ମମ ସହଜାେ ୖ େତ;

Ⅼଯଃ କି ତ୍ ମମ ଗର୍ ସ୍ୟ ପିତୁ ରି ଂ କ ର୍ କୁରୁ େତ, ସଏୱ ମମ
ଭ୍ର ାତା ଭଗିନୀ ଜନନୀ ଚ|

ⅩⅢ
Ⅰଅପର ତି ନ୍ ଦିେନ ଯୀଶୁଃ ସଦ୍ମ େନା ଗ ା ସରି େତ େରାଧସି

ସମୁପୱିେୱଶ|
Ⅱ ତତ୍ର ତ ି େଧୗ ବହୁ ଜନାନାଂ ନିୱେହାପି େତଃ ସ

ତରଣିମାରୁ ହ୍ୟ ସମୁପାୱିଶତ୍, େତନ ମାନୱା େରାଧସି ି ତୱ ଃ|
Ⅲତଦାନୀଂ ସ ଦୃ ାୈ ାନ୍ ଇ ଂ ବହୁ ଶ ଉପଦି ୱାନ୍|ପଶ୍ୟତ,

କି ତ୍ କୃଷୀୱେଲା ବୀଜାନି ୱ ୁଂ ବହିଜର୍ ଗାମ,
Ⅳ ତସ୍ୟ ୱପନକାେଲ କତିପଯବୀେଜଷୁ ମାଗର୍ ପାେ ର୍ ପତିେତଷୁ

ୱିହଗା ାନି ଭକି୍ଷତୱ ଃ|



Matthew ⅩⅢ:Ⅴ xxxvi Matthew ⅩⅢ:ⅩⅤ

Ⅴ ଅପରଂ କତିପଯବୀେଜଷୁ େ ାକମୃଦୁ୍ୟ ପାଷାେଣ ପତିେତଷୁ
ମୃଦ ାତ୍ ତତଣାତ୍ ତାନ୍ୟ ୁ ରିତାନି,

Ⅵ କି ୁ ରୱାୱୁଦିେତ ଦ ାନି େତଷାଂ ମୂଲାପ୍ର ୱି ାତ୍ ଶୁ ତାଂ
ଗତାନି ଚ|

Ⅶ ଅପରଂ କତିପଯବୀେଜଷୁ କ କାନାଂ ମେଧ୍ୟ ପତିେତଷୁ
କ କାେନ୍ୟଧି ା ତାନି ଜଗ୍ର ସୁଃ|

Ⅷ ଅପର କତିପଯବୀଜାନି ଉୱର୍ ୍ଵ ରାଯାଂ ପତିତାନି; େତଷାଂ
ମେଧ୍ୟ କାନିଚିତ୍ ଶତଗୁଣାନି କାନିଚିତ୍ ଷି ଗୁଣାନି କାନିଚିତ୍
ତି୍ର ଂଶଗୁଂଣାନି ଫଲାନି ଫଲିତୱି |

Ⅸ େଶ୍ର ାତୁ ଂ ଯସ୍ୟ ଶତୀ ଆସାେତ ସ ଶୃଣୁଯାତ୍|
Ⅹ ଅନ ରଂ ଶିେଷୖ୍ୟରାଗତ୍ୟ େସାଽପୃ ୍ୟତ, ଭୱତା େତଭ୍ୟଃ

କୁେତା ଦୃ ା କଥା କଥ୍ୟେତ?
Ⅺ ତତଃ ସ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, ଗର୍ ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ନିଗୂଢାଂ କଥାଂ େୱଦିତୁ ଂ

ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ସାମଥର୍ ୍ୟମଦାଯି, କି ୁ େତେଭ୍ୟା ନାଦାଯି|
Ⅻଯ ାଦ୍ ଯସ୍ୟାି େକ ୱ ର୍ େତ, ତ ାେଯୱ ଦାଯିଷ୍ୟେତ, ତ ାତ୍

ତସ୍ୟ ବାହୁ ଲ୍ୟଂ ଭୱିଷ୍ୟତି, କି ୁ ଯସ୍ୟାି େକ ନ ୱ ର୍ େତ, ତସ୍ୟ ଯତ୍
କି ନାେ , ତଦପି ତ ାଦ୍ ଆଦାଯିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅢ େତ ପଶ୍ୟେ ାପି ନ ପଶ୍ୟି , ଶୃଣ୍ଵ େ ାପି ନ ଶୃଣ୍ଵ ି , ବୁଧ୍ୟମାନା
ଅପି ନ ବୁଧ୍ୟେ ଚ, ତ ାତ୍ େତେଭ୍ୟା ଦୃ ା କଥା କଥ୍ୟେତ|

ⅩⅣଯଥା କେଣୖର୍ ଃ େଶ୍ର ାଷ୍ୟଥ ଯୂଯଂ େୱୖ କି ୁ ଯୂଯଂ ନ େଭା ୍ୟଥ|
େନେତୖ୍ର ଦର୍୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ ଯୂଯ ପରିଜ୍ଞାତୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ| େତ ମାନୁଷା ଯଥା
େନୖୱ ପରିପଶ୍ୟି େଲାଚେନୖଃ| କେଣୖର୍ ୟର୍ ଥା ନ ଶୃଣ୍ଵ ି ନ ବୁଧ୍ୟେ
ଚ ମାନେସୖଃ| ୱ୍ୟାୱ େତଷୁ ଚିେ ଷୁ କାେଲ କୁତ୍ର ାପି େତୖଜର୍ େନୖଃ|
ମ େ ମନୁଜାଃ ା ଯଥା େନୖୱ ଭୱି ଚ| ତଥା େତଷାଂ
ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କି୍ର ଯେ ୂଲବୁ ଯଃ| ବଧିରୀଭୂ ତକଣର୍ ା ଜାତା
ମୁଦି୍ର ତା ଦୃଶଃ|

ⅩⅤଯେଦତାନି ୱଚନାନି ଯିଶଯିଯଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା େପ୍ର ା ାନି େତଷୁ
ତାନି ଫଲି |
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ⅩⅥ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନଯନାନି ଧନ୍ୟାନି, ଯ ାତ୍ ତାନି ୱୀକ୍ଷେ ;
ଧନ୍ୟା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଶ ଗ୍ର ହାଃ, ଯ ାତ୍ େତୖରାକଣର୍ ୍ୟେତ|

ⅩⅦମଯା ଯୂଯଂ ତଥ୍ୟଂ ୱଚାମି ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ଦ୍ୟଦ୍ ୱୀକ୍ଷ୍ୟେତ, ତଦ୍
ବହେୱା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା ଧା କା ମାନୱା ଦିଦୃକ୍ଷେ ାପି ଦ୍ର ୁଂ
ନାଲଭ , ପୁନ ଯୂଯଂ ଯଦ୍ୟତ୍ ଶୃଣୁଥ, ତତ୍ େତ ଶୁଶଷମାଣା ଅପି
େଶ୍ର ାତୁ ଂ ନାଲଭ |

ⅩⅧ କୃଷୀୱଲୀଯଦୃ ା ସ୍ୟାଥର୍ ଂ ଶୃଣୁତ|
ⅩⅨ ମାଗର୍ ପାେ ର୍ ବୀଜାନୁ୍ୟ ାନି ତସ୍ୟାଥର୍ ଏଷଃ, ଯଦା କି ତ୍

ରାଜ୍ୟସ୍ୟ କଥାଂ ନିଶମ୍ୟ ନ ବୁଧ୍ୟେତ, ତଦା ପାପା ାଗତ୍ୟ
ତଦୀଯମନସ ଉ ାଂ କଥାଂ ହରନ୍ ନଯତି|

ⅩⅩ ଅପରଂ ପାଷାଣ େଲ ବୀଜାନୁ୍ୟ ାନି ତସ୍ୟାଥର୍ ଏଷଃ; କି ତ୍
କଥାଂ ଶେ ୖ ୱ ହଷର୍ ଚିେ ନ ଗୃ ାତି,

ⅩⅪ କି ୁ ତସ୍ୟ ମନସି ମୂଲାପ୍ର ୱି ାତ୍ ସ କିି ାଲମାତ୍ର ଂ
ି ରି ତି; ପ ାତ ତ ଥାକାରଣାତ୍ େକାପି େକ୍ଲ ାଡନା ୱା େଚତ୍
ଜାଯେତ, ତହ ସ ତତଣାଦ୍ ୱି େମତି|

ⅩⅫ ଅପରଂ କ କାନାଂ ମେଧ୍ୟ ବୀଜାନୁ୍ୟ ାନି ତଦଥର୍ ଏଷଃ;
େକନଚିତ୍ କଥାଯାଂ ଶତାଯାଂ ସାଂସାରିକଚି ାଭି ଭର୍୍ର ା ି ଭି ସା
ଗ୍ର ସ୍ୟେତ, େତନ ସା ମା ୱିଫଲା ଭୱତି|

ⅩⅩⅢ ଅପରମ୍ ଉୱର୍ ୍ଵ ରାଯାଂ ବୀଜାନୁ୍ୟ ାନି ତଦଥର୍ ଏଷଃ; େଯ ତାଂ
କଥାଂ ଶ ା ୱୁଧ୍ୟେ , େତ ଫଲିତାଃ ସ ଃ େକଚିତ୍ ଶତଗୁଣାନି
େକଚିତ ଷି ଗୁଣାନି େକଚି ତି୍ର ଂଶୁ ଣାନି ଫଲାନି ଜନଯି |

ⅩⅩⅣ ଅନ ରଂ େସାପରାେମକାଂ ଦୃ ା କଥାମୁପ ାପ୍ୟ
େତଭ୍ୟଃ କଥଯାମାସ; ଗର୍ ୀଯରାଜ୍ୟଂ ତାଦୃେଶନ
େକନଚିଦ୍ ଗୃହେ େନାପମୀଯେତ, େଯନ ୀଯେକ୍ଷେତ୍ର
ପ୍ର ଶ ବୀଜାେନ୍ୟୗପ୍ୟ |

ⅩⅩⅤ କି ୁ କ୍ଷଣଦାଯାଂ ସକଲେଲାେକଷୁ ସୁେ ଷୁ
ତସ୍ୟ ରିପୁରାଗତ୍ୟ େତଷାଂ େଗାଧୂମବୀଜାନାଂ ମେଧ୍ୟ
ୱନ୍ୟଯୱମବୀଜାନୁ୍ୟ ୍ଵା ୱୱ୍ର ାଜ|
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ⅩⅩⅥ ତେତା ଯଦା ବୀେଜେଭ୍ୟାଽ ରା ଜାଯମାନାଃ କଣିଶାନି
ଘୃତୱ ଃ; ତଦା ୱନ୍ୟଯୱସାନ୍ୟପି ଦୃଶ୍ୟମାନାନ୍ୟଭୱନ୍|

ⅩⅩⅦ ତେତା ଗୃହ ସ୍ୟ ଦାେସଯା ଆଗମ୍ୟ ତୈ କଥଯା କଃ,
େହ ମେହ , ଭୱତା କିଂ େକ୍ଷେତ୍ର ଭଦ୍ର ବୀଜାନି େନୗପ୍ୟ ? ତଥାେ
ୱନ୍ୟଯୱସାନି କୃତ ଆଯନ୍?

ⅩⅩⅧ ତଦାନୀଂ େତନ େତ ପ୍ର ତିଗଦିତାଃ, େକନଚିତ୍ ରିପୁଣା
କ ର୍ ଦମକାରି| ଦାେସଯାଃ କଥଯାମାସୁଃ, ୱଯଂ ଗ ା ତାନୁ୍ୟ ାଯ୍ୟ
କି୍ଷପାେମା ଭୱତଃ କୀଦୃଶୀ ା ଜାଯେତ?

ⅩⅩⅨ େତନାୱାଦି, ନହି, ଶେ ଽହଂ ୱନ୍ୟଯୱେସା ାଟନକାେଲ
ଯୁଷ୍ମ ାଭିେ ୖ ଃ ସାକଂ େଗାଧୂମା ଅପୁ୍ୟ ାଟିଷ୍ୟେ |

ⅩⅩⅩ ଅତଃ ଶ୍ସ ୍ୟକ ର୍ ନକାଲଂ ଯାୱଦ୍ ଉଭଯାନ୍ୟପି ସହ ୱ ର୍ ାଂ,
ପ ାତ୍ କ ର୍ ନକାେଲକ ର୍ କାନ୍ ୱକ୍ଷ୍ୟାମି, ଯୂଯମାେଦୗ ୱନ୍ୟଯୱସାନି
ସଂଗୃହ୍ୟ ଦାହଯିତୁ ଂ ୱୀଟିକା ବ ୍ଵା ାପଯତ; କି ୁ ସେୱର୍ ୍ଵ େଗାଧୂମା
ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଭର୍ ା ାଗାରଂ ନୀ ା ାପ୍ୟ ାମ୍|

ⅩⅩⅪ ଅନ ରଂ େସାପରାେମକାଂ ଦୃ ା କଥାମୁ ାପ୍ୟ େତଭ୍ୟଃ
କଥିତୱାନ୍ କି ନ୍ମ ନୁଜଃ ସଷର୍ ପବୀଜେମକଂ ନୀ ା େକ୍ଷତ୍ର ଉୱାପ|

ⅩⅩⅫ ସଷର୍ ପବୀଜଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଦ୍ ବୀଜାତ୍ କୁ୍ଷଦ୍ର ମପି ସଦ ୁ ରିତଂ
ସୱର୍ ୍ଵ ାତ୍ ଶାକାତ୍ ବୃହଦ୍ ଭୱତି; ସ ତାଦୃଶ ରୁ ଭର୍ ୱତି, ଯସ୍ୟ
ଶାଖାସୁ ନଭସଃ ଖଗା ଆଗତ୍ୟ ନିୱସି ; ଗର୍ ୀଯରାଜ୍ୟଂ ତାଦୃଶସ୍ୟ
ସଷର୍ େପୖକସ୍ୟ ସମମ୍|

ⅩⅩⅩⅢ ପୁନରପି ସ ଉପମାକଥାେମକାଂ େତଭ୍ୟଃ କଥଯା କାର;
କାଚନ େଯାଷିତ୍ ଯତ୍ କିଣ୍ଵ ମାଦାଯ େଦ୍ର ାଣତ୍ର ଯମିତେଗାଧୂମଚୂ ଣର୍ ାନାଂ
ମେଧ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ମିଶ୍ର ୀଭୱନପୟର୍ ୍ୟ ଂ ସମା ାଦ୍ୟ ନିଧ ୱତୀ,
ତି ଣ୍ଵ ମିୱ ଗର୍ ରାଜ୍ୟଂ|

ⅩⅩⅩⅣ ଇ ଂ ଯୀଶୁ ମର୍ ନୁଜନିୱହାନାଂ
ସି ଧାୱୁପମାକଥାଭିେରତାନ୍ୟାଖ୍ୟାନାନି କଥିତୱାନ୍ ଉପମାଂ ୱିନା
େତଭ୍ୟଃ କିମପି କଥାଂ ନାକଥଯତ୍|
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ⅩⅩⅩⅤ ଏେତନ ଦୃ ା ୀେଯନ ୱାେକ୍ୟନ ୱ୍ୟାଦାଯ ୱଦନଂ
ନିଜଂ| ଅହଂ ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟାମି ଗୁ ୱାକ୍ୟଂ ପୁରାଭୱଂ| ଯେଦତ ଚନଂ
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା େପ୍ର ା ମାସୀତ୍, ତତ୍ ସି ମଭୱତ୍|

ⅩⅩⅩⅥ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ମନୁଜାନ୍ ୱିସୃଜ୍ୟ ଯୀେଶୗ ଗୃହଂ ପ୍ର ୱିେ
ତି ଷ୍ୟା ଆଗତ୍ୟ ଯୀଶେୱ କଥିତୱ ଃ, େକ୍ଷତ୍ର ସ୍ୟ
ୱନ୍ୟଯୱସୀଯଦୃ ା କଥାମ୍ ଭୱାନ ଅ ାନ୍ ୀକୃତ୍ୟ ୱଦତୁ |

ⅩⅩⅩⅦ ତତଃ ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, େଯନ ଭଦ୍ର ବୀଜାନୁ୍ୟପ୍ୟେ ସ
ମନୁଜପୁତ୍ର ଃ,

ⅩⅩⅩⅧ େକ୍ଷତ୍ର ଂ ଜଗତ୍, ଭଦ୍ର ବୀଜାନୀ ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ସ ାନାଃ,
ⅩⅩⅩⅨ ୱନ୍ୟଯୱସାନି ପାପା ନଃ ସ ାନାଃ| େଯନ ରିପୁଣା

ତାନୁ୍ୟ ାନି ସ ଶଯତାନଃ,କ ର୍ ନସମଯ ଜଗତଃ େଶଷଃ,କ ର୍ କାଃ
ଗର୍ ୀଯଦୂତାଃ|
ⅩⅬଯଥା ୱନ୍ୟଯୱସାନି ସଂଗୃହ୍ୟ ଦାହ୍ୟେ ,ତଥା ଜଗତଃ େଶେଷ

ଭୱିଷ୍ୟତି;
ⅩⅬⅠଅଥର୍ ାତ୍ ମନୁଜସୁତଃ ାଂଯଦୂତାନ୍ େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟତି, େତନ େତଚ

ତସ୍ୟ ରାଜ୍ୟାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ୱି କାରିେଣାଽଧା କେଲାକାଂ ସଂଗୃହ୍ୟ
ⅩⅬⅡ ଯତ୍ର େରାଦନଂ ଦ ଘଷର୍ ଣ ଭୱତି, ତତ୍ର ାି କୁେ

ନିେକ୍ଷ ୍ୟି |
ⅩⅬⅢ ତଦାନୀଂ ଧା କେଲାକାଃ େ ଷାଂ ପିତୂ ରାେଜ୍ୟ

ଭା ରଇୱ େତଜି େନା ଭୱିଷ୍ୟି | େଶ୍ର ାତୁ ଂ ଯସ୍ୟ ଶତୀ ଆସାେତ,
ମ ଶୃଣୁଯାତ୍|

ⅩⅬⅣଅପର େକ୍ଷତ୍ର ମେଧ୍ୟ ନିଧିଂ ପଶ୍ୟନ୍ େଯା େଗାପଯତି,ତତଃ
ପରଂ ସାନେ ା ଗ ା ୀଯସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱିକ୍ର ୀଯ େକ୍ଷତ୍ର ଂ କ୍ର ୀଣାତି,ସଇୱ
ଗର୍ ରାଜ୍ୟଂ|
ⅩⅬⅤଅନ୍ୟ େଯା ୱଣିକ୍ ଉ ମାଂ ମୁ ାଂ ଗେୱଷଯନ୍
ⅩⅬⅥମହାଘର୍ ାଂ ମୁ ାଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ନିଜସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱିକ୍ର ୀଯ ତାଂ କ୍ର ୀଣାତି,

ସ ଇୱ ଗର୍ ରାଜ୍ୟଂ|
ⅩⅬⅦ ପୁନ ସମୁେଦ୍ର ା ନିକି୍ଷ ଃ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର କାରମୀନସଂଗ୍ର ାହ୍ୟାନାଯଇୱ
ଗର୍ ରାଜ୍ୟଂ|
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ⅩⅬⅧ ତି ନ୍ ଆନାେଯ ପୂେଣର୍ ଜନା ଯଥା େରାଧସୁ୍ୟେ ାଲ୍ୟ
ସମୁପୱିଶ୍ୟପ୍ର ଶ ମୀନାନ୍ ସଂଗ୍ର ହ୍ୟଭାଜେନଷୁ ନିଦଧେତ, କିୁ ତାନ୍
ନିକି୍ଷପି ;

ⅩⅬⅨ ତେଥୖୱ ଜଗତଃ େଶେଷ ଭୱିଷ୍ୟତି, ଫଲତଃ ଗର୍ ୀଯଦୂତା
ଆଗତ୍ୟ ପୁଣ୍ୟୱ ନାନାଂ ମଧ୍ୟାତ୍ ପାପିନଃ ପୃଥକ୍ କୃ ା ୱି କୁେ
ନିେକ୍ଷ ୍ୟି ,

Ⅼତତ୍ର େରାଦନଂ ଦୈ ଦର୍ ଘଷର୍ ଣ ଭୱିଷ୍ୟତଃ|
ⅬⅠ ଯୀଶୁନା େତ ପୃ ା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କିେମତାନ୍ୟାଖ୍ୟାନାନ୍ୟବୁଧ୍ୟ ?

ତଦା େତ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍, ସତ୍ୟଂ ପ୍ର େଭା|
ⅬⅡତଦାନୀଂ ସ କଥିତୱାନ୍, ନିଜଭା ାଗାରାତ୍ ନୱୀନପୁରାତନାନି

ୱ ୂନି ନିଗର୍ ମଯତି େଯା ଗୃହ ଃ ସ ଇୱ ଗର୍ ରାଜ୍ୟମଧି ଶିକି୍ଷତାଃ ୱର୍
ଉପେଦ ାରଃ|

ⅬⅢ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁେରତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ା ଦୃ ା କଥାଃ ସମାପ୍ୟ ତ ାତ୍
ାନାତ୍ ପ୍ର ତେ | ଅପରଂ େଦଶମାଗତ୍ୟ ଜନାନ୍ ଭଜନଭୱନ
ଉପଦି ୱାନ୍;

ⅬⅣ େତ ୱି ଯଂ ଗ ା କଥିତୱ ଏତେସୖ୍ୟତାଦୃଶଂ ଜ୍ଞାନମ୍
ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ ଚ କ ାଦ୍ ଅଜାଯତ?

ⅬⅤ କିମଯଂ ସୂତ୍ର ଧାରସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା ନହି? ଏତସ୍ୟ ମାତୁ ନର୍ ାମ ଚ
କିଂ ମରିଯମ୍ ନହି? ଯାକୁବ୍-ଯୂଷଫ୍-ଶିେମାନ୍-ଯିହୂ ଦା କିେମତସ୍ୟ
ଭ୍ର ାତେରା ନହି?

ⅬⅥ ଏତସ୍ୟ ଭଗିନ୍ୟ କିମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ନ ସି ? ତହ
କ ାଦଯେମତାନି ଲ ୱାନ୍? ଇ ଂ ସ େତଷାଂ ୱି ରୂ େପା ବଭୂ ୱ;

ⅬⅦ ତେତା ଯୀଶୁନା ନିଗଦିତଂ େଦଶୀଯଜନାନାଂ ମଧ୍ୟଂ ୱିନା
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ କୁତ୍ର ାପ୍ୟନ୍ୟତ୍ର ନାସ ାେନ୍ୟା ଭୱତୀ|

ⅬⅧେତଷାମୱି ାସେହେତାଃ ସତତ୍ର ାେନବ ା ୟର୍ ୍ୟକ ର୍ ାଣି ନ
କୃତୱାନ୍|

ⅩⅣ
Ⅰତଦାନୀଂ ରାଜା େହେରାଦ୍ ଯୀେଶା ୟର୍ ଶଃ ଶ ା ନିଜଦାେସଯାନ୍

ଜଗାଦ୍,
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Ⅱ ଏଷ ମ ଯିତା େଯାହନ୍, ପ୍ର ମିେତଭଯ େସ୍ୟା ାନାତ୍
େତେନ ମୁ ତଂ କ ର୍ ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ|

Ⅲ ପୁରା େହେରାଦ୍ ନିଜଭ୍ର ାତୁ : ଫିଲିେପା ଜାଯାଯା
େହେରାଦୀଯାଯା ଅନୁେରାଧାଦ୍ େଯାହନଂ ଧାରଯି ା ବ ା କାରାଯାଂ
ାପିତୱାନ୍|
Ⅳ ଯେତା େଯାହନ୍ ଉ ୱାନ୍, ଏ ଯାଃ ସଂଗ୍ର େହା ଭୱେତା

େନାଚିତଃ|
Ⅴ ତ ାତ୍ ନୃପତି ଂ ହ ୁମି ପି େଲାେକେଭ୍ୟା ୱିଭଯା କାର;

ଯତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଯାହନଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଂ େମନିେର|
Ⅵ କି ୁ େହେରାେଦା ଜନ୍ମ ାହୀଯମହ ଉପି େତ େହେରାଦୀଯାଯା

ଦୁହିତା େତଷାଂ ସମକ୍ଷଂ ନୃତି ା େହେରାଦମପ୍ର ୀଣ୍ୟତ୍|
Ⅶତ ାତ୍ ଭୂ ପତିଃ ଶପଥଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ଇତି ପ୍ର ତ୍ୟଜ୍ଞାସୀତ୍, ଯା ଯଦ୍

ଯାଚ୍ୟେତ, ତେଦୱାହଂ ଦାସ୍ୟାମି|
Ⅷ ସା କୁମାରୀ ୀଯମାତୁ ଃ ଶିକ୍ଷାଂ ଲ ା ବଭାେଷ,

ମ ଯିତୁ େୟର୍ ାହନ ଉ ମା ଂ ଭାଜେନ ସମାନୀଯ ମହ୍ୟଂ ୱିଶ୍ର ାଣଯ|
Ⅸ ତେତା ରାଜା ଶୁେଶାଚ, କି ୁ େଭାଜନାେଯାପୱିଶତାଂ ସି ନାଂ
କୃତଶପଥସ୍ୟ ଚାନୁେରାଧାତ୍ ତତ୍ ପ୍ର ଦାତୁ ମ ଆଦିେଦଶ|
Ⅹପ ାତ୍ କାରାଂ ପ୍ର ତି ନରଂ ପ୍ର ହିତ୍ୟ େଯାହନ ଉ ମା ଂ ଛି ା
Ⅺ ତତ୍ ଭାଜନ ଆନାଯ୍ୟ ତେସୖ୍ୟ କୁମାେୟୖର୍ ୍ୟ ୱ୍ୟଶ୍ର ାଣଯତ୍, ତତଃ

ସା ଜନନ୍ୟାଃ ସମୀପଂ ତି ନାଯ|
Ⅻ ପ ାତ୍ େଯାହନଃ ଶିଷ୍ୟା ଆଗତ୍ୟ କାଯଂ ନୀ ା ଶ୍ମ ଶାେନ
ାପଯାମାସୁ େତା ଯୀେଶାଃ ସି ଧିଂ ୱ୍ର ଜି ା ତ ା ର୍ ାଂ ବଭାଷିେର|
ⅩⅢ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁରିତି ନିଶଭ୍ୟ ନାୱା ନିଜର୍ ନ ାନମ୍ ଏକାକୀ

ଗତୱାନ୍, ପ ାତ୍ ମାନୱା ତ୍ ଶ ା ନାନାନଗେରଭ୍ୟ ଆଗତ୍ୟ
ପେଦୖ ାଦ୍ ଈଯୁଃ|

ⅩⅣ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ ବର୍ ହିରାଗତ୍ୟ ମହା ଂ ଜନନିୱହଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ
େତଷୁ କାରୁ ଣିକଃ ମନ୍ େତଷାଂ ପୀଡିତଜନାନ୍ ନିରାମଯାନ୍ ଚକାର|
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ⅩⅤ ତତଃ ପରଂ ସ ୍ୟାଯାଂ ଶିଷ୍ୟା ଦି କମାଗତ୍ୟ କଥଯା କଃ,
ଇଦଂ ନିଜର୍ ନ ାନଂ େୱଲାପ୍ୟୱସ ା; ତ ାତ୍ ମନୁଜାନ୍ ଗ୍ର ାମଂ
ଗ ୁଂ ାଥର୍ ଂ ଭକ୍ଷ୍ୟାଣି େକ୍ର ତୁ ଭୱାନ୍ ତାନ୍ ୱିସୃଜତୁ |

ⅩⅥ କି ୁ ଯୀଶୁ ାନୱାଦୀତ୍, େତଷାଂ ଗମେନ ପ୍ର େଯାଜନଂ ନାି ,
ଯୂଯେମୱ ତାନ୍ େଭାଜଯତ|

ⅩⅦ ତଦା େତ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍, ଅ ାକମତ୍ର ପୂପପ କଂ
ମୀନ ଯ ାେ |

ⅩⅧତଦାନୀଂ େତେନା ଂ ତାନି ମଦି କମାନଯତ|
ⅩⅨ ଅନ ରଂ ସ ମନୁଜାନ୍ ଯୱେସାପୟର୍ୁ ୍ୟପେୱ ୁମ୍

ଆଜ୍ଞାପଯାମାସ; ଅପର ତତ୍ ପୂପପ କଂ ମୀନ ଯ ଗୃ ନ୍
ଗର୍ ଂ ପ୍ର ତି ନିରୀେକ୍ଷ୍ୟ ରୀଯଗୁଣାନ୍ ଅନୂଦ୍ୟ ଭଂ ୍ଵା ଶିେଷ୍ୟେଭ୍ୟା
ଦ ୱାନ୍, ଶିଷ୍ୟା େଲାେକେଭ୍ୟା ଦଦୁଃ|

ⅩⅩ ତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭୁ ୍ଵା ପରିତୃ ୱ ଃ, ତତ ଦୱଶି ଭେକୖ୍ଷ୍ୟଃ
ପୂଣର୍ ାନ୍ ାଦଶଡଲକାନ୍ ଗୃହୀତୱ ଃ|

ⅩⅪେତ େଭା ାରଃ ୀବର୍ ାଲକାଂ ୱିହାଯପ୍ର ାେଯଣପ ସହସ୍ର ାଣି
ପୁମାଂସ ଆସନ୍|

ⅩⅫ ତଦନ ରଂ ଯୀଶୁ େଲର୍ ାକାନାଂ ୱିସଜର୍ ନକାେଲ ଶିଷ୍ୟାନ୍
ତରଣିମାେରାଢୁ ଂ ାେଗ୍ର ପାରଂ ଯାତୁ ଗାଢମାଦି ୱାନ୍|

ⅩⅩⅢ ତେତା େଲାେକଷୁ ୱିସୃେ ଷୁ ସ ୱିୱିେ ପ୍ର ାଥର୍ ଯିତୁ ଂ
ଗିରିେମକଂ ଗ ା ସ ୍ୟାଂ ଯାୱତ୍ ତେତୖ୍ର କାକୀ ି ତୱାନ୍|

ⅩⅩⅣ କି ୁ ତଦାନୀଂ ସ ୁଖୱାତ ାତ୍ ସରି େତ ମର୍ େଧ୍ୟ
ତରେ ୖ ରଣିେଦର୍ ାଲାଯମାନାଭୱତ୍|

ⅩⅩⅤ ତଦା ସ ଯାମିନ୍ୟା ତୁ ଥର୍ ପ୍ର ହେର ପ ୍ୟାଂ ୱ୍ର ଜନ୍
େତଷାମି କଂ ଗତୱାନ୍|

ⅩⅩⅥ କି ୁ ଶିଷ୍ୟା ଂ ସାଗେରାପରି ୱ୍ର ଜ ଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ସମୁି ା
ଜଗଦୁଃ, ଏଷ ଭୂ ତ ଇତି ଶ ମାନା ଉେ ୖ ଃ ଶ ାଯା କି୍ର େର ଚ|

ⅩⅩⅦ ତେଦୖୱ ଯୀଶୁ ାନୱଦତ୍, ସୁି ରା ଭୱତ, ମା େଭୖ ,
ଏେଷାଽହମ୍|

ⅩⅩⅧତତଃ ପିତର ଇତୁ ୍ୟ ୱାନ୍, େହ ପ୍ର େଭା, ଯଦି ଭୱାେନୱ,
ତହ ମାଂ ଭୱ ମୀପଂ ଯାତୁ ମାଜ୍ଞାପଯତୁ |
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ⅩⅩⅨ ତତଃ େତନାଦି ଃ ପିତର ରଣିେତାଽୱରୁ ହ୍ୟ
ଯୀେଶ◌ाରି କଂ ପ୍ର ା ୁଂ େତାେଯାପରି ୱୱ୍ର ାଜ|

ⅩⅩⅩ କି ୁ ପ୍ର ଚ ଂ ପୱନଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ଭଯାତ୍ େତାେଯ ମଂ ୁମ୍
ଆେରେଭ, ତ ାଦ୍ ଉେ ୖ ଃ ଶ ାଯମାନଃ କଥିତୱାନ୍, େହ ପ୍ର େଭା,
ମାମୱତୁ |

ⅩⅩⅪ ଯୀଶୁ ତଣାତ୍ କରଂ ପ୍ର ସାୟର୍ ୍ୟ ତଂ ଧରନ୍ ଉ ୱାନ୍, ହ
େ ାକପ୍ର ତ୍ୟଯିନ୍ ଂ କୁତଃ ସମେଶଥାଃ?

ⅩⅩⅫଅନ ରଂ ତେଯା ରଣିମାରୂ ଢେଯାଃ ପୱେନା ନିୱୱୃେତ|
ⅩⅩⅩⅢ ତଦାନୀଂ େଯ ତରଣ୍ୟାମାସନ୍, ତ ଆଗତ୍ୟ ତଂ ପ୍ର ଣଭ୍ୟ

କଥିତୱ ଃ, ଯଥାଥର୍ ୍ଵେମେୱ ରସୁତଃ|
ⅩⅩⅩⅣ ଅନ ରଂ ପାରଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ େତ ଗିେନଷର ାମକଂ

ନଗରମୁପତ ୁଃ,
ⅩⅩⅩⅤ ତଦା ତତ୍ର ତ୍ୟା ଜନା ଯୀଶୁଂ ପରିଚୀଯ ତେ ଶ୍ସ ୍ୟ

ଚତୁ ଦ େଶା ୱା ର୍ ାଂ ପ୍ର ହିତ୍ୟ ଯତ୍ର ଯାୱ ଃ ପୀଡିତା ଆସନ୍,
ତାୱତଏୱ ତଦି କମାନଯାମାସୁଃ|

ⅩⅩⅩⅥ ଅପରଂ ତଦୀଯୱସନସ୍ୟ ଗ୍ର ି ମାତ୍ର ଂ ୍ର ୁଂ ୱିନୀଯ
ଯାୱେ ା ଜନା ତ୍ ଶର୍ ଂ ଚକି୍ର େର, େତ ସୱର୍ ୍ଵ ଏୱ ନିରାମଯା ବଭୂ ୱୁଃ|

ⅩⅤ
Ⅰଅପରଂ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରୀଯାଃ କତିପଯା ଅଧ୍ୟାପକାଃ ଫିରୂ ଶିନ

ଯୀେଶାଃ ସମୀପମାଗତ୍ୟ କଥଯାମାସୁଃ,
Ⅱତୱ ଶିଷ୍ୟାଃ କିମଥର୍ ମ୍ ଅପ୍ର କ୍ଷାଲିତକେରୖ ଭର୍ କି୍ଷ ା ପର ରାଗତଂ

ପ୍ର ାଚୀନାନାଂ ୱ୍ୟୱହାରଂ ଲଙ୍ଵ େ ?
Ⅲ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ଯୂଯଂ ପର ରାଗତାଚାେରଣ କୁତ

ଈ ରାଜ୍ଞାଂ ଲଙ୍ଵ େ |
Ⅳଈ ରଇତ୍ୟାଜ୍ଞାପଯତ୍, ଂ ନିଜପିତେରୗ ସଂମେନ୍ୟଥାଃ, େଯନ

ଚ ନିଜପିତେରୗ ନିେ ୍ୟେତ, ସ ନିି ତଂ ମି୍ର େଯତ;
Ⅴ କି ୁ ଯୂଯଂ ୱଦଥ, ଯଃ ଜନକଂ ଜନନୀଂ ୱା ୱାକ୍ୟମିଦଂ

ୱଦତି, ଯୁୱାଂ ମେ ା ଯ େଭେଥ, ତତ୍ ନ୍ୟୱିଦ୍ୟତ,
Ⅵ ସ ନିଜପିତେରୗ ପୁନ ନର୍ ସଂମଂସ୍ୟେତ| ଇ ଂ ଯୂଯଂ

ପର ରାଗେତନ େ ଷାମାଚାେରେଣ ରୀଯାଜ୍ଞାଂ ଲୁ ଥ|
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Ⅶ େର କପଟିନଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯିଶଯିେଯା ଯୁଷ୍ମ ାନଧି
ଭୱିଷ୍ୟ ଚନାେନ୍ୟତାନି ସମ୍ୟଗ୍ ଉ ୱାନ୍|

Ⅷ ୱଦେନୖ ମର୍ ନୁଜା ଏେତ ସମାଯାି ମଦି କଂ| ତଥାଧେରୖ
ମର୍ ଦୀଯ ମାନଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି େତ ନରାଃ|

Ⅸ କି ୁ େତଷାଂ ମେନା ମେ ା ୱିଦୂରଏୱ ତି ତି| ଶିକ୍ଷଯେ ା
ୱିଧୀନ୍ ନ୍ର ାଜ୍ଞା ଭଜେ ମାଂ ମୁେଧୖୱ େତ|

Ⅹତେତାଯୀଶୁ େଲର୍ ାକାନ୍ଆହୂ ଯ େପ୍ର ା ୱାନ୍, ଯୂଯଂଶ ା ବୁଧ୍ୟଧ୍ବ ଂ|
Ⅺ ଯନ୍ମୁ ଖଂ ପ୍ର ୱିଶତି, ତତ୍ ମନୁଜମ୍ ଅେମଧ୍ୟଂ ନ କେରାତି, କି ୁ

ଯଦାସ୍ୟାତ୍ ନିଗର୍ ତି, ତେଦୱ ମାନୁଷମେମଧ୍ୟୀ କେରାତୀ|
Ⅻ ତଦାନୀଂ ଶିଷ୍ୟା ଆଗତ୍ୟ ତୈ କଥଯା କଃ, ଏତାଂ କଥାଂ

ଶ ା ଫିରୂ ଶିେନା ୱ୍ୟରଜ୍ୟ , ତତ୍ କିଂ ଭୱତା ଜ୍ଞାଯେତ?
ⅩⅢ ସ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, ମମ ଗର୍ ଃ ପିତା ଯଂ କି ଦ ୁ ରଂ

ନାେରାପଯତ୍, ସ ଉ ାୱ୍ଦ ୍ୟେତ|
ⅩⅣ େତ ତି ୁ, େତ ଅ ମନୁଜାନାମ୍ ଅ ମାଗର୍ ଦଶର୍ କା ଏୱ;

ଯଦ୍ୟେ ାଽ ଂ ପ ାନଂ ଦଶର୍ ଯତି, ତହର୍ୁ ୍ୟେଭୗ ଗେ ର୍ ପତତଃ|
ⅩⅤତଦା ପିତର ଂ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, ଦୃ ା ମିମମ ାନ୍ େବାଧଯତୁ |
ⅩⅥଯୀଶୁନା େପ୍ର ା ଂ, ଯୂଯମଦ୍ୟ ଯାୱତ୍ କିମେବାଧାଃ ?
ⅩⅦ କଥାମିମାଂ କିଂ ନ ବୁଧ୍ୟେଧ୍ବ ? ଯଦାସ୍ୟଂ େପ୍ର ୱିଶତି, ତଦ୍

ଉଦେର ପତନ୍ ବହିନ ୟର୍ ାତି,
ⅩⅧ କି ାସ୍ୟାଦ୍ ଯି ୟର୍ ାତି, ତଦ୍ ଅ ଃକରଣାତ୍ ନିୟର୍ ାତ ାତ୍

ମନୁଜମେମଧ୍ୟଂ କେରାତି|
ⅩⅨ ଯେତାଽ ଃକରଣାତ୍ କୁଚି ା ବଧଃ ପାରଦାରିକତା

େୱଶ୍ୟାଗମନଂ େଚୖୟର୍ ୍ୟଂ ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷ୍ୟମ୍ ଈ ରନି ା େଚୖତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି
ନିୟର୍ ୍ୟାି |

ⅩⅩ ଏତାନି ମନୁଷ୍ୟମପୱିତ୍ର ୀ କୁୱର୍ ୍ଵ ି କି ପ୍ର କ୍ଷାଲିତକେରଣ
େଭାଜନଂ ମନୁଜମେମଧ୍ୟଂ ନ କେରାତି|

ⅩⅪ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁ ାତ୍ ାନାତ୍ ପ୍ର ାଯ
େସାରସୀେଦା ଗରେଯାଃ ସୀମାମୁପତେସ୍ୟୗ|
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ⅩⅫ ତଦା ତ ୀମାତଃ କାଚିତ୍ କିନାନୀଯା େଯାଷିଦ୍ ଆଗତ୍ୟ
ତମୁେ ୖ ରୁ ୱାଚ, େହ ପ୍ର େଭା ଦାଯୂଦଃ ସ ାନ, ମେମୖକା ଦୁହିତାେ
ସା ଭୂ ତଗ୍ର ା ସତୀ ମହାେକ୍ଲ ଶଂ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି ମମ ଦଯ |

ⅩⅩⅢ କି ୁ ଯୀଶୁ ାଂ କିମପି େନା ୱାନ୍, ତତଃ ଶିଷ୍ୟା
ଆଗତ୍ୟ ତଂ ନିେୱଦଯାମାସୁଃ, ଏଷା େଯାଷିଦ୍ ଅ ାକଂ ପ ାଦ୍
ଉେ ୖ ରାହୂ ଯାଗ ତି, ଏନାଂ ୱିସୃଜତୁ |

ⅩⅩⅣ ତଦା ସ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, ଇସ୍ର ାେଯେ ାତ୍ର ସ୍ୟ ହାରିତେମଷାନ୍
ୱିନା କସ୍ୟାପ୍ୟନ୍ୟସ୍ୟ ସମୀପଂ ନାହଂ େପ୍ର ଷିେତାି |

ⅩⅩⅤ ତତଃ ସା ନାରୀସମାଗତ୍ୟ ତଂ ପ୍ର ଣମ୍ୟ ଜଗାଦ, େହ ପ୍ର େଭା
ମାମୁପକୁରୁ |

ⅩⅩⅥ ସ ଉ ୱାନ୍, ବାଲକାନାଂ ଭକ୍ଷ୍ୟମାଦାଯ ସାରେମେଯେଭ୍ୟା
ଦାନଂ େନାଚିତଂ|

ⅩⅩⅦତଦା ସା ବଭାେଷ, େହ ପ୍ର େଭା, ତତ୍ ସତ୍ୟଂ, ତଥାପି ପ୍ର େଭା
ଭର୍ ାଦ୍ ଯଦୁି ଂ ପତତି, ତତ୍ ସାରେମଯାଃ ଖାଦି |

ⅩⅩⅧ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, େହ େଯାଷିତ୍, ତୱ ୱି ାେସା
ମହାନ୍ ତ ାତ୍ ତୱ ମେନାଭିଲଷିତଂ ସି ଦ୍ୟ୍ୟତୁ , େତନ ତସ୍ୟାଃ କନ୍ୟା
ତି େ ୱ ଦେ ନିରାମଯାଭୱତ୍|

ⅩⅩⅨ ଅନ ରଂ ଯୀଶ ାତ୍ ାନାତ୍ ପ୍ର ାଯ ଗାଲୀଲ୍ସ ାଗରସ୍ୟ
ସି ଧିମାଗତ୍ୟ ଧରାଧରମାରୁ ହ୍ୟ ତେତ୍ର ାପୱିେୱଶ|

ⅩⅩⅩ ପ ାତ୍ ଜନନିୱେହା ବହୂ ନ୍ ଖ ା ମୂକଶୁ କରମାନୁଷାନ୍
ଆଦାଯ ଯୀେଶାଃ ସମୀପମାଗତ୍ୟ ତ ରଣାି େକ ାପଯାମାସୁଃ,
ତତଃ ସା ତାନ୍ ନିରାମଯାନ୍ ଅକେରାତ୍|

ⅩⅩⅪ ଇ ଂ ମୂକା ୱାକ୍ୟଂ ୱଦି , ଶୁ କରାଃ ା ୍ୟମାଯାି ,
ପ େୱା ଗ ି , ଅ ା ୱୀକ୍ଷେ , ଇତି ୱିେଲାକ୍ୟ େଲାକା ୱି ଯଂ
ମନ୍ୟମାନା ଇସ୍ର ାେଯଲ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ବଭାଷିେର|

ⅩⅩⅫ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁଃ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଆହୂ ଯ ଗଦିତୱାନ୍,
ଏତ ନନିୱେହଷୁ ମମ ଦଯା ଜାଯେତ, ଏେତ ଦିନତ୍ର ଯଂ
ମଯା ସାକଂ ସି , ଏଷାଂ ଭକ୍ଷ୍ୟୱ ୁ ଚ କି ଦପି ନାି ,
ତ ାଦହେମତାନକୃତାହାରାନ୍ ନ ୱିସ୍ର କ୍ଷ୍ୟାମି, ତଥାେ ୱ ର୍ ମେଧ୍ୟ
କ୍ଲ ାେମ୍ୟଷୁଃ|



Matthew ⅩⅤ:ⅩⅩⅩⅢ xlvi Matthew ⅩⅥ:Ⅵ

ⅩⅩⅩⅢ ତଦା ଶିଷ୍ୟା ଊଚୁ ଃ, ଏତି ନ୍ ପ୍ର ା ରମଧ୍ୟ ଏତାୱେତା
ମତର୍ ୍ୟାନ୍ ତପର୍ ଯିତୁ ଂ ୱଯଂ କୁତ୍ର ପୂପାନ୍ ପ୍ର ା ୍ୟାମଃ?

ⅩⅩⅩⅣଯୀଶୁରପୃ ତ୍, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନିକେଟ କତି ପୂପା ଆସେତ? ତ
ଊଚୁ ଃ, ସ ପୂପା ଅ ାଃ କୁ୍ଷଦ୍ର ମୀନା ସି |

ⅩⅩⅩⅤତଦାନୀଂ ସ େଲାକନିୱହଂ ଭୂ ମାୱୁପେୱ ୁମ୍ ଆଦିଶ୍ୟ
ⅩⅩⅩⅥ ତାନ୍ ସ ପୂପାନ୍ ମୀନାଂ ଗୃ ନ୍ ଈ ରୀଯଗୁଣାନ୍

ଅନୂଦ୍ୟ ଭଂ ୍ଵା ଶିେଷ୍ୟେଭ୍ୟା ଦେଦୗ, ଶିଷ୍ୟା େଲାେକେଭ୍ୟା ଦଦୁଃ|
ⅩⅩⅩⅦ ତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭୁ ୍ଵା ତୃ ୱ ଃ; ତଦୱଶି ଭେକ୍ଷ୍ୟଣ

ସ ଡଲକାନ୍ ପରିପୂୟର୍ ୍ୟ ସଂଜଗୃହୁ ଃ|
ⅩⅩⅩⅧେତ େଭା ାେରା େଯାଷିେତା ବାଲକାଂ ୱିହାଯ ପ୍ର ାେଯଣ

ଚତୁ ଃସହସ୍ର ାଣି ପୁରୁ ଷା ଆସନ୍|
ⅩⅩⅩⅨ ତତଃ ପରଂ ସ ଜନନିୱହଂ ୱିସୃଜ୍ୟ ତରିମାରୁ ହ୍ୟ

ମ ଲାପ୍ର େଦଶଂ ଗତୱାନ୍|

ⅩⅥ
Ⅰତଦାନୀଂ ଫିରୂ ଶିନଃ ସି ଦୂକିନ ାଗତ୍ୟ ତଂ ପରୀକି୍ଷତୁ ଂ ନଭମୀଯଂ

କି ନ ଲ ଦଶର୍ ଯିତୁ ଂ ତୈ ନିେୱଦଯାମାସୁଃ|
Ⅱତତଃ ସ ଉ ୱାନ୍, ସ ୍ୟାଯାଂ ନଭେସା ର ାଦ୍ ଯୂଯଂ ୱଦଥ,

େ ା ନି ର୍ ଲଂ ଦିନଂ ଭୱିଷ୍ୟତି;
Ⅲ ପ୍ର ାତଃକାେଲ ଚ ନଭେସା ର ାତ୍ ମଲିନ ା ୱଦଥ,

ଝଞ୍ଭ ୍ଶଦ୍ୟ ଭୱିଷ୍ୟତି| େହ କପଟିେନା ଯଦି ଯୂଯମ୍ ଅ ରୀକ୍ଷସ୍ୟ ଲ
େବା ୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ,ତହ କାଲେସୖ୍ୟତସ୍ୟଲ କଥଂ େବା ୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ଥ?

Ⅳଏତ ାଲସ୍ୟ ଦୁେ ା ୱ୍ୟଭିଚାରୀ ଚ ୱଂେଶା ଲ ଗେୱଷଯତି,
କି ୁ ଯୂନେସା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା ଲ ୱିନାନ୍ୟତ୍ କିମପି ଲ ତାନ୍ ନ
ଦଶର୍ ଯିଯ୍ୟେତ| ତଦାନୀଂ ସ ତାନ୍ ୱିହାଯ ପ୍ର ତେ |

Ⅴ ଅନ ରମନ୍ୟପାରଗମନକାେଲ ତସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାଃ ପୂପମାେନତୁ ଂ
ୱି ୃତୱ ଃ|

Ⅵ ଯୀଶୁ ାନୱାଦୀତ୍, ଯୂଯଂ ଫିରୂ ଶିନାଂ ସି ଦୂକିନା କିଣ୍ଵ ଂ ପ୍ର ତି
ସାୱଧାନାଃ ସତକର୍ ା ଭୱତ|
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Ⅶ େତନ େତ ପର ରଂ ୱିୱିଚ୍ୟ କଥଯିତୁ ମାେରଭିେର, ୱଯଂ
ପୂପାନାେନତୁ ଂ ୱି ୃତୱ ଏତ ାରଣାଦ୍ ଇତି କଥଯତି|

Ⅷ କି ୁ ଯୀଶୁ ି ଜ୍ଞାଯ ତାନେୱାଚତ୍, େହ େ ାକୱି ାସି େନା
ଯୂଯଂ ପୂପାନାନଯନମଧି କୁତଃ ପର ରେମତଦ୍ ୱିୱିଂକ୍ୟ?

Ⅸ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କିମଦ୍ୟାପି ନ ଜ୍ଞାଯେତ? ପ ଭିଃ ପୂେପୖଃ
ପ ସହସ୍ର ପୁରୁ େଷଷୁ େଭାଜିେତଷୁ ଭେକ୍ଷ୍ୟା ି ପୂଣର୍ ାନ୍ କତି
ଡଲକାନ୍ ସମଗୃ ୀତଂ;

Ⅹ ତଥା ସ ଭିଃ ପୂେପୖ ତୁ ଃସହସ୍ର ପୁରୁ େଷଷୁ େଭଜିେତଷୁ କତି
ଡଲକାନ୍ ସମଗୃ ୀତ, ତତ୍ କିଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିନର୍ ୟର୍ ୍ୟେତ?

Ⅺ ତ ାତ୍ ଫିରୂ ଶିନାଂ ସି ଦୂକିନା କିଣ୍ଵ ଂ ପ୍ର ତି ସାୱଧାନାି ତ,
କଥାମିମାମ୍ ଅହଂ ପୂପାନଧି ନାକଥଯଂ, ଏତଦ୍ ଯୂଯଂ କୁେତା ନ
ବୁଧ୍ୟେ ?

Ⅻ ତଦାନୀଂ ପୂପକିଣ୍ଵ ଂ ପ୍ର ତି ସାୱଧାନାି େତତି େନା ୍ଵା
ଫିରୂ ଶିନାଂ ସି ଦୂକିନା ଉପେଦଶଂ ପ୍ର ତି ସାୱଧାନାି େତତି
କଥିତୱାନ୍, ଇତି େତୖରେବାଧି|

ⅩⅢଅପର ଯୀଶୁଃ େକୖସରିଯା-ଫିଲିପିପ୍ର େଦଶମାଗତ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାନ୍
ଅପୃ ତ୍, େଯାଽହଂ ମନୁଜସୁତଃ େସାଽହଂ କଃ? େଲାେକୖରହଂ
କିମୁେଚ୍ୟ?

ⅩⅣ ତଦାନୀଂ େତ କଥିତୱ ଃ, େକଚିଦ୍ ୱଦି ଂ ମ ଯିତା
େଯାହନ୍, େକଚି ଦି , ମ୍ ଏଲିଯଃ, େକଚି ୱଦି , ଂ
ଯିରିମିେଯା ୱା କି ଦ୍ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀତି|

ⅩⅤପ ାତ୍ ସ ତାନ୍ ପପ୍ର , ଯୂଯଂ ମାଂ କଂ ୱଦଥ? ତତଃ ଶିେମାନ୍
ପିତର ଉୱାଚ,

ⅩⅥ ମମେର ରସ୍ୟାଭିଷି ପୁତ୍ର ଃ|
ⅩⅦ ତେତା ଯୀଶୁଃ କଥିତୱାନ୍, େହ ଯୂନସଃ ପୁତ୍ର ଶିେମାନ୍ ଂ

ଧନ୍ୟଃ;ଯତଃ େକାପି ଅନୁଜ ୍ଵେଯ୍ୟତଜ୍ଜ୍ଞାନଂ େନାଦପାଦଯତ୍, କି ୁ
ମମ ଗର୍ ସ୍ୟଃ ପିେତାଦପାଦଯତ୍|

ⅩⅧଅେତାଽହଂ ାଂ ୱଦାମି, ଂ ପିତରଃ (ପ୍ର ରଃ) ଅହ ତସ୍ୟ
ପ୍ର ରେସ୍ୟାପରି ମ ଲୀଂ ନି ର୍ ାସ୍ୟାମି, େତନ ନିରେଯା ବଲାତ୍ ତାଂ
ପରାେଜତୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟତି|
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ⅩⅨଅହଂ ତୁ ଭ୍ୟଂ ଗର୍ ୀଯରାଜ୍ୟସ୍ୟ କିୁ କାଂ ଦାସ୍ୟାମି, େତନ ଯତ୍
କି ନ ଂ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ଭଂ ୍ୟସି ତ ୍ଵେଗର୍ ଭଂ ୍ୟେତ, ଯ କି ନ
ମହ୍ୟାଂ େମାକ୍ଷ୍ୟସି ତତ୍ େଗର୍ େମାକ୍ଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩ ପ ାତ୍ ସ ଶିଷ୍ୟାନାଦିଶତ୍, ଅହମଭିଷିେ ା ଯୀଶୁରିତି କଥାଂ
କୈ ଚିଦପି ଯୂଯଂ ମା କଥଯତ|

ⅩⅪ ଅନ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରଂ ଗ ା ପ୍ର ାଚୀନେଲାେକଭ୍ୟଃ
ପ୍ର ଧାନଯାଜେକଭ୍ୟ ଉପାଧ୍ୟାେଯଭ୍ୟ ବହୁ ଦୁଃଖେଭାଗେ ୖ
ହର୍ ତ ଂ ତୃ ତୀଯଦିେନ ପୁନରୁ ାନ ମମାୱଶ୍ୟକମ୍ ଏତାଃ କଥା
ଯୀଶୁ ାଲମାରଭ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଜ୍ଞାପଯିତୁ ମ୍ ଆର ୱାନ୍|

ⅩⅫ ତଦାନୀଂ ପିତର ସ୍ୟ କରଂ ଘୃ ା ତଜର୍ ଯି ା
କଥଯିତୁ ମାର ୱାନ୍, େହ ପ୍ର େଭା, ତତ୍ େ ା ଦୂରଂ ଯାତୁ , ାଂ
ପ୍ର ତି କଦାପି ନ ଘଟିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅢ କି ୁ ସ ୱଦନଂ ପରାୱତର୍ ୍ୟ ପିତରଂ ଜଗାଦ, େହ ୱି କାରିନ୍,
ମ ୁଖାଦ୍ ଦୂରୀଭୱ, ଂ ମାଂ ବାଧେସ, ଈ ରୀଯକାୟର୍ ୍ୟାତ୍
ମାନୁଷୀଯକାୟର୍ ୍ୟଂ ତୁ ଭ୍ୟଂ େରାଚେତ|

ⅩⅩⅣ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁଃ ୀଯଶିଷ୍ୟାନ୍ ଉ ୱାନ୍ ଯଃ କି ତ୍ ମମ
ପ ା ାମୀ ଭୱିତୁ ମ୍ ଇ ତି, ସ ଂ ଦାମ୍ୟତୁ , ତଥା କଶଂ ଗୃ ନ୍
ମ ାଦାଯାତୁ |

ⅩⅩⅤଯେତା ଯଃପ୍ର ାଣାନ୍ ରକି୍ଷତୁ ମି ତି,ସତାନ୍ ହାରଯିଷ୍ୟତି, କି ୁ
େଯା ମଦଥର୍ ଂ ନିଜପ୍ର ାଣାନ୍ ହାରଯତି, ସ ତାନ୍ ପ୍ର ା ୍ୟତି|

ⅩⅩⅥମାନୁେଷା ଯଦି ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଜଗତ୍ ଲଭେତ ନିଜପ୍ର ଣାନ୍ ହାରଯତି,
ତହ ତସ୍ୟ େକା ଲାଭଃ? ମନୁେଜା ନିଜପ୍ର ାଣାନାଂ ୱିନିମେଯନ ୱା
କିଂ ଦାତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି?

ⅩⅩⅦ ମନୁଜସୁତଃ ଦୂେତୖଃ ସାକଂ ପିତୁ ଃ ପ୍ର ଭାେୱଣାଗମିଷ୍ୟତି;
ତଦା ପ୍ର ତିମନୁଜଂ କ ର୍ ାନୁସାରାତ୍ ଫଲଂ ଦାସ୍ୟତି|

ⅩⅩⅧଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତଥ୍ୟଂ ୱଚି୍ମ , ସରାଜ୍ୟଂ ମନୁଜସୁତମ୍ ଆଗତଂ
ନ ପଶ୍ୟେ ା ମୃତୁ ୍ୟଂ ନ ାଦିଷ୍ୟି , ଏତାଦୃଶାଃ କତିପଯଜନା ଅତ୍ର ାପି
ଦ ାଯମାନାଃ ସି |
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ⅩⅦ
Ⅰ ଅନ ରଂ ଷଡି୍ଦ େନଭ୍ୟଃ ପରଂ ଯୀଶୁଃ ପିତରଂ ଯାକୂବଂ ତ ହଜଂ

େଯାହନ ଗୃ ନ୍ ଉ ାେଦ୍ର ୱ ୱି ାନମ୍ ଆଗତ୍ୟ େତଷାଂ ସମକ୍ଷଂ
ରୂ ପମନ୍ୟତ୍ ଦଧାର|

Ⅱ େତନ ତଦାସ୍ୟଂ େତଜି , ତଦାଭରଣମ୍ ଆେଲାକୱତ୍
ପା ରମଭୱତ୍|

Ⅲ ଅନ୍ୟ େତନ ସାକଂ ସଂଲପେ ୗ ମୂସା ଏଲିଯ େତେଭ୍ୟା
ଦଶର୍ ନଂ ଦଦତୁ ଃ|

Ⅳ ତଦାନୀଂ ପିତେରା ଯୀଶୁଂ ଜଗାଦ, େହ ପ୍ର େଭା ି ତିରତ୍ର ା ାକଂ
ଶୁଭା, ଯଦି ଭୱତାନୁମନ୍ୟେତ, ତହ ଭୱଦଥର୍ େମକଂ
ମୂସାଥର୍ େମକମ୍ ଏଲିଯାଥର୍ ୈ କମ୍ ଇତି ତ୍ର ୀଣି ଦୂଷ୍ୟାଣି ନି ର୍ ମ|

Ⅴ ଏତ ଥନକାଲ ଏକ ଉ ୱଲଃ ପେଯାଦେ ଷାମୁପରି ଛାଯାଂ
କୃତୱାନ୍, ୱାରିଦାଦ୍ ଏଷା ନଭସୀଯା ୱାଗ୍ ବଭୂ ୱ, ମମାଯଂ ପି୍ର ଯଃ
ପୁତ୍ର ଃ, ଅି ନ୍ ମମ ମହାସେ ାଷ ଏତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ ଯୂଯଂ ନିଶାମଯତ|

Ⅵ କି ୁ ୱାଚେମତାଂ ଶୃଣ୍ଵ ଏୱ ଶିଷ୍ୟା ମୃଶଂ ଶ ମାନା ନୁ୍ୟ ା
ନ୍ୟପତନ୍|

Ⅶତଦା ଯୀଶୁରାଗତ୍ୟ େତଷାଂ ଗାତ୍ର ାଣି ୃଶନ୍ ଉୱାଚ, ଉି ତ,
ମା େଭୖ |

Ⅷତଦାନୀଂ େନତ୍ର ାଣୁ୍ୟନ୍ମ ୀଲ୍ୟ ଯୀଶୁଂ ୱିନା କମପି ନ ଦଦୃଶୁଃ|
Ⅸ ତତଃ ପରମ୍ ଅେଦ୍ର ରୱେରାହଣକାେଲ ଯୀଶୁ ାନ୍

ଇତ୍ୟାଦିେଦଶ, ମନୁଜସୁତସ୍ୟ ମୃତାନାଂ ମଧ୍ୟାଦୁ ାନଂ ଯାୱ
ଜାଯେତ,ତାୱତ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିେରତ ଶର୍ ନଂ କୈ ଚିଦପି ନ କଥଯିତୱ୍ୟଂ|

Ⅹ ତଦା ଶିଷ୍ୟା ଂ ପପ୍ର ୁଃ, ପ୍ର ଥମମ୍ ଏଲିଯ ଆଯାସ୍ୟତୀତି କୁତ
ଉପାଧ୍ୟାେଯୖରୁ ଚ୍ୟେତ?

Ⅺ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀତ୍, ଏଲିଯଃ ପ୍ର ାେଗତ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି
ସାଧଯିଷ୍ୟତୀତି ସତ୍ୟଂ,

Ⅻ କି ହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଚି୍ମ , ଏଲିଯ ଏତ୍ୟ ଗତଃ, େତ ତମପରିଚିତ୍ୟ
ତି ନ୍ ଯେଥ ଂ ୱ୍ୟୱଜହୁ ଃ;ମନୁଜସୁେତନାପି େତଷାମି େକତାଦୃଗ୍
ଦୁଃଖଂ େଭା ୱ୍ୟଂ|
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ⅩⅢ ତଦାନୀଂ ସ ମ ଯିତାରଂ େଯାହନମଧି କଥାେମତାଂ
ୱ୍ୟାହୃ ତୱାନ୍, ଇ ଂ ତି ଷ୍ୟା ବୁବୁଧିେର|

ⅩⅣ ପ ାତ୍ େତଷୁ ଜନନିୱହସ୍ୟାି କମାଗେତଷୁ କି ତ୍
ମନୁଜ ଦି କେମତ୍ୟ ଜାନୂନୀ ପାତଯି ା କଥିତୱାନ୍,

ⅩⅤେହପ୍ର େଭା,ମ ୁ ତ୍ର ଂ ପ୍ର ତି କୃପାଂ ୱିଦଧାତୁ , େସାପ ାରାମେଯନ
ଭୃ ଶଂ ୱ୍ୟଥିତଃ ସନ୍ ପୁନଃ ପୁନ ୱର୍ େ ୗ ମୁହୁ ଜର୍ ଲମେଧ୍ୟ ପତତି|

ⅩⅥତ ାଦ୍ ଭୱତଃ ଶିଷ୍ୟାଣାଂ ସମୀେପ ତମାନଯଂ କି ୁ େତ ତଂ
ା ଂ କ ର୍ୁ ଂ ନ ଶ ାଃ|
ⅩⅦ ତଦା ଯୀଶୁଃ କଥିତୱାନ୍ େର ଅୱି ାସି ନଃ, େର

ୱିପଥଗାମିନଃ, ପୁନଃ କତିକାଲାନ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି େଧୗ ାସ୍ୟାମି?
କତିକାଲାନ୍ ୱା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସହିେଷ୍ୟ? ତମତ୍ର ମମାି କମାନଯତ|

ⅩⅧ ପ ାଦ୍ ଯୀଶୁନା ତଜର୍ ତଏୱ ସ ଭୂ ତ ଂ ୱିହାଯ ଗତୱାନ୍,
ତ ଏୱ ସ ବାଲେକା ନିରାମେଯାଽଭୂ ତ୍|

ⅩⅨତତଃ ଶିଷ୍ୟା ଗୁ ଂ ଯୀଶୁମୁପାଗତ୍ୟ ବଭାଷିେର, କୁେତା ୱଯଂ
ତଂ ଭୂ ତଂ ତ୍ୟାଜଯିତୁ ଂ ନ ଶ ାଃ?

ⅩⅩଯୀଶୁନା େତ େପ୍ର ା ାଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକମପ୍ର ତ୍ୟଯାତ୍;
ⅩⅪ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ତଥ୍ୟଂ ୱଚି୍ମ ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସଷର୍ େପୖକମାେତ୍ର ାପି

ୱି ାେସା ଜାଯେତ, ତହ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରି ନ୍ େଶୖେଲ ମିତଃ
ାନାତ୍ ତତ୍ ାନଂ ଯାହୀତି ବେତ ସ ତେଦୖୱ ଚଲିଷ୍ୟତି,
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କିମପ୍ୟସାଧ୍ୟ କ ର୍ ନ ାସ୍ୟାତି| କି ୁ ପ୍ର ାଥର୍ େନାପୱାେସୗ
ୱିେନୖତାଦୃେଶା ଭୂ େତା ନ ତ୍ୟାେଜ୍ୟତ|

ⅩⅫ ଅପରଂ େତଷାଂ ଗାଲୀ ୍ରେଦେଶ ଭ୍ର ମଣକାେଲ ଯୀଶୁନା
େତ ଗଦିତାଃ, ମନୁଜସୁେତା ଜନାନାଂ କେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟେତ େତୖ
ହର୍ ନିଷ୍ୟେତ ଚ,

ⅩⅩⅢ କି ୁ ତୃ ତୀେଯଽହି◌ନ् ମ ଉ ାପିଷ୍ୟେତ, େତନ େତ ଭୃ ଶଂ
ଦୁଃଖିତା ବଭୂ ୱଃ|

ⅩⅩⅣ ତଦନ ରଂ େତଷୁ କଫନର୍ ାହୂ ମ୍ନ ଗରମାଗେତଷୁ
କରସଂଗ୍ର ାହିଣଃ ପିତରାି କମାଗତ୍ୟ ପପ୍ର ୁଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଗୁରୁ ଃ କିଂ
ମ ି ରାଥର୍ ଂ କରଂ ନ ଦଦାତି? ତତଃ ପିତରଃ କଥିତୱାନ୍ ଦଦାତି|
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ⅩⅩⅤତତ ି ନ୍ ଗୃହମଧ୍ୟମାଗେତତସ୍ୟକଥାକଥନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ େମୱ
ଯୀଶୁରୁ ୱାଚ, େହ ଶିେମାନ୍, େମଦିନ୍ୟା ରାଜାନଃ ାପେତ୍ୟଭ୍ୟଃ କିଂ
ୱିେଦଶିଭ୍ୟଃ େକଭ୍ୟଃ କରଂ ଗୃ ି ? ଅତ୍ର ଂ କିଂ ବୁଧ୍ୟେସ? ତତଃ
ପିତର ଉ ୱାନ୍, ୱିେଦଶିଭ୍ୟଃ|

ⅩⅩⅥତଦା ଯୀଶୁରୁ ୱାନ୍, ତହ ସ ାନା ମୁ ାଃ ସି |
ⅩⅩⅦ ତଥାପି ଯଥା ାଭିେ ଷାମ ରାେଯା ନ ଜନ୍ୟେତ, ତୃ େତ

ଜଲେଧ ୀରଂ ଗ ା ୱଡିଶଂ କି୍ଷପ, େତନାେଦୗ େଯା ମୀନ ଉ ାସ୍ୟତି,
ତଂ ଘୃ ା ତନ୍ମୁ େଖ େମାଚିେତ େତାଲେକୖକଂ ରୂ ପ୍ୟଂ ପ୍ର ା ୍ୟସି , ତଦ୍
ଗୃହୀ ା ତୱ ମମ ଚ କୃେତ େତେଭ୍ୟା େଦହି|

ⅩⅧ
Ⅰତଦାନୀଂ ଶିଷ୍ୟା ଯୀେଶାଃ ସମୀପମାଗତ୍ୟ ପୃ ୱ ଃ ଗର୍ ରାେଜ୍ୟ

କଃ େଶ୍ର ଃ?
Ⅱ ତେତା ଯୀଶୁଃ କୁ୍ଷଦ୍ର େମକଂ ବାଲକଂ ସମୀପମାନୀଯ େତଷାଂ

ମେଧ୍ୟ ନିଧାଯ ଜଗାଦ,
Ⅲ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ସତ୍ୟଂ ବ୍ର ୱୀମି, ଯୂଯଂ ମେନାୱିନିମେଯନ

କୁ୍ଷଦ୍ର ବାଲୱତ୍ ନ ସ ଃ ଗର୍ ରାଜ୍ୟଂ ପ୍ର େୱ ୁଂ ନ ଶକ୍ନୁ ଥ|
Ⅳ ଯଃ କି ଦ୍ ଏତସ୍ୟ କୁ୍ଷଦ୍ର ବାଲକସ୍ୟ ସମମା ାନଂ

ନମ୍ର ୀକେରାତି, ସଏୱ ଗର୍ ରାଜେଯ େଶ୍ର ଃ|
Ⅴଯଃ କି ଦ୍ ଏତାଦୃଶଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ବାଲକେମକଂ ମମ ନାମି୍ନ ଗୃ ାତି, ସ

ମାେମୱ ଗୃ ାତି|
Ⅵ କି ୁ େଯା ଜେନା ମଯି କୃତୱି ାସାନାେମେତଷାଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ପ୍ର ାଣିନାମ୍

ଏକସ୍ୟାପି ୱିଧି୍ନ ଂ ଜନଯତି, କ ବ େପଷଣୀକସ୍ୟ ତସ୍ୟ
ସାଗରାଗାଧଜେଲ ମ ନଂ େଶ୍ର ଯଃ|

Ⅶ ୱି ାତ୍ ଜଗତଃ ସ ାେପା ଭୱିଷ୍ୟତି, ୱିେ ାଽୱଶ୍ୟଂ
ଜନଯିଷ୍ୟେତ, କି ୁ େଯନ ମନୁେଜନ ୱିେ ା ଜନିଷ୍ୟେତ ତେସୖ୍ୟୱ
ସ ାେପା ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅷ ତ ାତ୍ ତୱ କର ରେଣା ୱା ଯଦି ାଂ ବାଧେତ, ତହ ତଂ
ଛି ା ନିକି୍ଷପ, ି କରସ୍ୟ ି ପଦସ୍ୟ ୱା ତୱାନ ୱେ ୗ ନିେକ୍ଷପାତ୍,
ଖ ସ୍ୟ ୱା ଛି ହ ସ୍ୟ ତୱ ଜୀୱେନ ପ୍ର େୱେଶା ୱରଂ|
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Ⅸ ଅପରଂ ତୱ େନତ୍ର ଂ ଯଦି ାଂ ବାଧେତ, ତହ ତଦପୁ୍ୟ ାୱ୍ୟ
ନିକି୍ଷପ, ି େନତ୍ର ସ୍ୟ ନରକାେ ୗ ନିେକ୍ଷପାତ୍ କାଣସ୍ୟ ତୱ ଜୀୱେନ
ପ୍ର େୱେଶା ୱରଂ|

Ⅹ ତ ାଦୱଧ ଂ, ଏେତଷାଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ପ୍ର ାଣିନାମ୍ ଏକମପି ମା
ତୁ ୀକୁରୁ ତ,

Ⅺ ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ତଥ୍ୟଂ ବ୍ର ୱୀମି, େଗର୍ େତଷାଂ ଦୂତା ମମ
ଗର୍ ସ୍ୟ ପିତୁ ରାସ୍ୟଂ ନିତ୍ୟଂ ପଶ୍ୟି | ଏୱଂ େଯ େଯ ହାରିତା ାନ୍
ରକି୍ଷତୁ ଂ ମନୁଜପୁତ୍ର ଆଗ ତ୍|

Ⅻ ଯୂଯମତ୍ର କିଂ ୱିୱିଂେଗ୍ଘ ୍ଵ? କସ୍ୟଚିଦ୍ ଯଦି ଶତଂ େମଷାଃ
ସି , େତଷାେମେକା ହାୟର୍ ୍ୟେତ ଚ, ତହ ସ ଏେକାନଶତଂ େମଷାନ୍
ୱିହାଯ ପୱର୍ ୍ଵ ତଂ ଗ ା ତଂ ହାରିତେମକଂ କିଂ ନ ମୃଗଯେତ?

ⅩⅢ ଯଦି ଚ କଦାଚିତ୍ ତେନ୍ମ େଷାେ ଶଂ ଲମେତ,
ତହ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ସତ୍ୟଂ କଥଯାମି, େସାଽୱିପଥଗାମିଭ୍ୟ
ଏେକାନଶତେମେଷେଭ୍ୟାପି ତେଦକେହେତାରଧିକମ୍ ଆ ାଦେତ|

ⅩⅣ ତ ଦ୍ ଏେତଷାଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ପ୍ର ାଏि◌ନାମ୍ ଏେକାପି ନଶ୍ୟତୀତି
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଗର୍ ପିତୁ ନର୍ ାଭିମତମ୍|

ⅩⅤ ଯଦ୍ୟପି ତୱ ଭ୍ର ାତା ଯି କିମପ୍ୟପରାଧ୍ୟତି, ତହ ଗ ା
ଯୁୱେଯା ର୍ େଯାଃ ି ତେଯା ସ୍ୟାପରାଧଂ ତଂ ଜ୍ଞାପଯ| ତତ୍ର ସ ଯଦି
ତୱ ୱାକ୍ୟଂ ଶୃେଣାତି, ତହ ଂ ଭ୍ର ାତରଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍,

ⅩⅥ କି ୁ ଯଦି ନ ଶୃେଣାତି, ତହ ାଭ୍ୟାଂ ତି୍ର ଭି ୱର୍ ା ସାକ୍ଷୀଭିଃ
ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱାକ୍ୟଂଯଥା ନିି ତଂ ଜାଯେତ,ତଦଥର୍ ମ୍ ଏକଂ େ ୗ ୱା ସାକି୍ଷେଣୗ
ଗୃହୀ ା ଯାହି|

ⅩⅦ େତନ ସ ଯଦି ତେଯା ୱର୍ ାକ୍ୟଂ ନ ମାନ୍ୟେତ, ତହ ସମାଜଂ
ତଜ୍ଜ୍ଞାପଯ, କି ୁ ଯଦି ସମାଜସ୍ୟାପି ୱାକ୍ୟଂ ନ ମାନ୍ୟେତ,ତହ ସ
ତୱ ସମୀେପ େଦୱପୂଜକଇୱ ଚ ାଲଇୱ ଚ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅧ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସତ୍ୟଂ ୱଦାମି, ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ଯଦ୍
ବଧ୍ୟେତ ତତ୍ େଗର୍ ଭଂ ୍ୟେତ; େମଦିନ୍ୟାଂ ଯତ୍ େଭାଚ୍ୟେତ,
େଗର୍ ଽପି ତତ୍ େମାକ୍ଷ୍ୟେତ|
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ⅩⅨ ପୁନରହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, େମଦିନ୍ୟାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯଦି
ାେୱକୱାକ୍ୟୀଭୂ ଯ କିି ତ୍ ପ୍ର ାଥର୍ େଯେତ, ତହ ମମ ଗର୍ ପିତ୍ର ା

ତତ୍ ତେଯାଃ କୃେତ ସ ଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩ ଯେତା ଯତ୍ର େ ୗ ତ୍ର େଯା ୱା ମମ ନାି ମିଲି , ତେତୖ୍ର ୱାହଂ

େତଷାଂ ମେଧ୍ୟଽି |
ⅩⅪ ତଦାନୀଂ ପିତର ମୀପମାଗତ୍ୟ କଥିତୱାନ୍ େହ ପ୍ର େଭା,

ମମ ଭ୍ର ାତା ମମ ଯଦ୍ୟପରାଧ୍ୟତି, ତହ ତଂ କତିକୃ ଃ କ୍ଷମିେଷ୍ୟ?
ⅩⅫ କିଂ ସ କୃ ଃ? ଯୀଶୁ ଂ ଜଗାଦ, ାଂ େକୱଲଂ ସ କୃେ ା

ଯାୱତ୍ ନ ୱଦାମି, କି ୁ ସ ତ୍ୟା ଗୁଣିତଂ ସ କୃେ ା ଯାୱତ୍|
ⅩⅩⅢ ଅପରଂ ନିଜଦାେସୖଃ ସହ ଜିଗଣଯିଷୁଃ କି ଦ୍ ରାେଜୱ
ଗର୍ ରାଜଯଂ|
ⅩⅩⅣ ଆରେ ତି ନ୍ ଗଣେନ ସା ର୍ ସହସ୍ର ମୁଦ୍ର ାପୂରିତାନାଂ

ଦଶସହସ୍ର ପୁଟକାନାମ୍ ଏେକାଽଘମଣର୍ ମକ୍ଷମାନାଯି|
ⅩⅩⅤ ତସ୍ୟ ପରିେଶାଧନାଯ ଦ୍ର ୱ୍ୟାଭାୱାତ୍ ପରିେଶାଧନାଥର୍ ଂ ସ

ତଦୀଯଭାୟର୍ ୍ୟାପୁତ୍ର ାଦିସୱର୍ ୍ଵ ୱିକ୍ର ୀଯତାମିତି ତ ଭୁ ରାଦିେଦଶ|
ⅩⅩⅥ େତନ ସ ଦାସ ସ୍ୟ ପାଦେଯାଃ ପତନ୍ ପ୍ର ଣମ୍ୟ କଥିତୱାନ୍

, େହ ପ୍ର େଭା ଭୱତା େଘୖେୟର୍ ୍ୟ କୃେତ ମଯା ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପରିେଶାଧିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅦତଦାନୀଂ ଦାସସ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ଃ ସକରୁ ଣଃ ସନ୍ ସକଲଣର୍ ଂ କ୍ଷମି ା

ତଂ ତତ୍ୟାଜ|
ⅩⅩⅧ କି ୁ ତି ନ୍ ଦାେସ ବହି ୟର୍ ାେତ, ତସ୍ୟ ଶତଂ

ମୁଦ୍ର ାଚତୁ ଥର୍ ାଂଶାନ୍ େଯା ଧାରଯତି, ତଂ ସହଦାସଂ ଦୃଷ୍ଦ ୍ଵା ତସ୍ୟ
କ ଂ ନି ୀଡ୍ୟ ଗଦିତୱାନ୍, ମମ ଯତ୍ ପ୍ର ାପ୍ୟଂ ତତ୍ ପରିେଶାଧଯ|

ⅩⅩⅨତଦା ତସ୍ୟ ସହଦାସ ାଦେଯାଃ ପତି ା ୱିନୀଯ ବଭାେଷ,
ଯା େଧୖେୟର୍ ୍ୟ କୃେତ ମଯା ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପରିେଶାଧିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅩ ତଥାପି ସ ତତ୍ ନାଙଗୀକୃତ୍ୟ ଯାୱତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ମୃଣଂ ନ

ପରିେଶାଧିତୱାନ୍ ତାୱତ୍ ତଂ କାରାଯାଂ ାପଯାମାସ|
ⅩⅩⅪ ତଦା ତସ୍ୟ ସହଦାସା େସୖ୍ୟତାଦୃଗ୍ ଆଚରଣଂ ୱିେଲାକ୍ୟ

ପ୍ର େଭାଃ ସମୀପଂ ଗ ା ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱୃ ା ଂ ନିେୱଦଯାମାସୁଃ|
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ⅩⅩⅫ ତଦା ତସ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ମାହୂ ଯ ଜଗାଦ, େର ଦୁ ଦାସ, ଯା
ମ ି େଧୗ ପ୍ର ାଥ େତ ମଯା ତୱ ସୱର୍ ୍ଵ ମୃଣଂ ତ୍ୟ ଂ;

ⅩⅩⅩⅢଯଥା ଚାହଂ ଯି କରୁ ଣାଂ କୃତୱାନ୍, ତେଥୖୱ ହଦାେସ
କରୁ ଣାକରଣଂ କିଂ ତୱ େନାଚିତଂ?

ⅩⅩⅩⅣ ଇତି କଥଯି ା ତସ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ଃ କ ୍ୟନ୍ ନିଜପ୍ର ାପ୍ୟଂ ଯାୱତ୍
ସ ନ ପରିେଶାଧିତୱାନ୍, ତାୱତ୍ ପ୍ର ହାରକାନାଂ କେରଷୁ ତଂ
ସମପ ତୱାନ୍|

ⅩⅩⅩⅤଯଦି ଯୂଯଂ ା ଃକରେଣୖଃ ସହଜାନାମ୍ ଅପରାଧାନ୍ ନ
କ୍ଷମେ , ତହ ମମ ଗର୍ ସ୍ୟଃ ପିତାପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତୀ ଂ କରିଷ୍ୟତି|

ⅩⅨ
Ⅰ ଅନ ରମ୍ ଏତାସୁ କଥାସୁ ସମା ାସୁ ଯୀଶୁ ଗର୍ ାଲୀଲପ୍ର େଦଶାତ୍

ପ୍ର ାଯ ଯଦର୍ ୀର ଂ ଯିହୂ ଦାପ୍ର େଦଶଂ ପ୍ର ା ଃ|
Ⅱ ତଦା ତ ାତ୍ ଜନନିୱେହ ଗେତ ସ ତତ୍ର ତାନ୍ ନିରାମଯାନ୍

ଅକେରାତ୍|
Ⅲ ତଦନ ରଂ ଫିରୂ ଶିନ ମୀପମାଗତ୍ୟ ପାରୀକି୍ଷତୁ ଂ ତଂ

ପପ୍ର ୁଃ, କ ାଦପି କାରଣାତ୍ ନେରଣ ଜାଯା ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟା ନ
ୱା?

Ⅳ ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ପ୍ର ଥମମ୍ ଈ େରା ନରେ ନ ନାରୀେ ନ ଚ
ମନୁଜାନ୍ ସସଜର୍ , ତ ାତ୍ କଥିତୱାନ୍,

Ⅴ ମାନୁଷଃ ପିତେରୗ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ପ ୍ୟାମ୍ ଆସକ୍ଷ୍ୟେତ, େତୗ
େ ୗ ଜନାେୱକାେ ୗ ଭୱିଷ୍ୟତଃ, କିେମତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ପଠିତମ୍?

Ⅵ ଅତେ ୗ ପୁନ ନର୍ େ ୗ ତେଯାେରକା ଂ ଜାତଂ, ଈ େରଣ
ଯ ସମଯୁଜ୍ୟତ, ମନୁେଜା ନ ତଦ୍ ଭି ୍ୟାତ୍|

Ⅶତଦାନୀଂ େତତଂପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍,ତଥାେ ତ୍ୟାଜ୍ୟପତ୍ର ଂ ଦ ା ାଂ
ାଂ ଜାଯାଂ ତ୍ୟ ୁଂ ୱ୍ୟୱ ାଂ ମୂସାଃ କଥଂ ଲିେଲଖ?
Ⅷତତଃ ସକଥିତୱାନ୍, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମନସାଂ କାଠିନ୍ୟାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ାଂ
ାଂ ଜାଯାଂ ତ୍ୟ ୁମ୍ ଅନ୍ଵ ମନ୍ୟତ କି ୁ ପ୍ର ଥମାଦ୍ ଏେଷା ୱିଧିନର୍ ାସୀତ୍|
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Ⅸ ଅେତା ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି, ୱ୍ୟଭିଚାରଂ ୱିନା େଯା ନିଜଜାଯାଂ
ତ୍ୟେଜତ୍ ଅନ୍ୟା ୱିୱେହତ୍, ସ ପରଦାରାନ୍ ଗ ତି; ଯ ତ୍ୟ ାଂ
ନାରୀଂ ୱିୱହତି େସାପି ପରଦାେରଷୁ ରମେତ|

Ⅹ ତଦା ତସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଂ ବଭାଷିେର, ଯଦି ଜାଯଯା ସାକଂ ପୁଂସ
ଏତାଦୃକ୍ ସ େ ା ଜାଯେତ, ତହ ୱିୱହନେମୱ ନ ଭଦ୍ର ଂ|

Ⅺତତଃସଉ ୱାନ୍, େଯଭ୍ୟ ାମଥର୍ ୍ୟଂ ଆଦାଯି,ତାନ୍ ୱିନାନ୍ୟଃ
େକାପି ମନୁଜ ଏତନ୍ମ ତଂ ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|

Ⅻ କତିପଯା ଜନନକ୍ଲ ୀବଃ କତିପଯା ନରକୃତକ୍ଲ ୀବଃ
ଗର୍ ରାଜ୍ୟାଯ କତିପଯାଃ କୃତକ୍ଲ ୀବା ସି , େଯ ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ୱି
େତ ଗୃ |ୁ

ⅩⅢ ଅପରମ୍ ଯଥା ସ ଶିଶୂନାଂ ଗାେତ୍ର ଷୁ ହ ଂ ଦ ା ପ୍ର ାଥର୍ ଯେତ,
ତଦଥର୍ ଂ ତ ମୀଂପଂ ଶିଶୱ ଆନୀଯ , ତତ ଆନଯିତୃ ନ୍
ଶିଷ୍ୟାି ର ୃତୱ ଃ|

ⅩⅣ କି ୁ ଯୀଶୁରୁ ୱାଚ, ଶିଶେୱା ମଦି କମ୍ ଆଗ ,ୁ ତାନ୍ ମା
ୱାରଯତ, ଏତାଦୃଶାଂ ଶିଶୂନାେମୱ ଗର୍ ରାଜ୍ୟଂ|

ⅩⅤତତଃ ସ େତଷାଂ ଗାେତ୍ର ଷୁ ହ ଂ ଦ ା ତ ାତ୍ ାନାତ୍ ପ୍ର ତେ |
ⅩⅥ ଅପରମ୍ ଏକ ଆଗତ୍ୟ ତଂ ପପ୍ର , େହ ପରମଗୁେରା,

ଅନ ାଯୁଃ ପ୍ର ା ୁଂ ମଯା କିଂ କିଂ ସ ର୍ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ?
ⅩⅦ ତତଃ ସ ଉୱାଚ, ମାଂ ପରମଂ କୁେତା ୱଦସି ? ୱିେନ ରଂ

ନ େକାପି ପରମଃ, କି ୁ ଯଦ୍ୟନ ାଯୁଃ ପ୍ର ା ୁଂ ୱା ସି , ତହର୍ ୍ୟାଜ୍ଞାଃ
ପାଲଯ|

ⅩⅧ ତଦା ସ ପୃ ୱାନ୍, କାଃ କା ଆଜ୍ଞାଃ? ତେତା ଯୀଶୁଃ
କଥିତୱାନ୍, ନରଂ ମା ହନ୍ୟାଃ, ପରଦାରାନ୍ ମା ଗେ ଃ, ମା
େଚାରେଯଃ, ମୃଷାସାକ୍ଷ୍ୟଂ ମା ଦଦ୍ୟାଃ,

ⅩⅨ ନିଜପିତେରୗ ସଂମନ୍ୟ , ସମୀପୱାସି ନି ୱତ୍ େପ୍ର ମ କୁରୁ |
ⅩⅩସ ଯୁୱା କଥିତୱାନ୍,ଆବାଲ୍ୟାଦ୍ ଏତାଃ ପାଲଯାମି,ଇଦାନୀଂ

କିଂ ନୂ୍ୟନମାେ ?
ⅩⅪ ତେତା ଯୀଶୁରୱଦତ୍, ଯଦି ସି େ ା ଭୱିତୁ ଂ ୱା ସି , ତହ

ଗ ା ନିଜସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱିକ୍ର ୀଯ ଦରିେଦ୍ର େଭ୍ୟା ୱିତର, ତତଃ େଗର୍ ୱି ଂ
ଲ ୍ୟେସ;ଆଗ , ମ ା ର୍ ୀ ଚ ଭୱ|
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ⅩⅫଏତାଂ ୱାଚଂ ଶ ା ସ ଯୁୱା ୀଯବହୁ ସ େ ୱ ଷଣଃ ସନ୍
ଚଲିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅢ ତଦା ଯୀଶୁଃ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଅୱଦତ୍, ଧନିନାଂ
ଗର୍ ରାଜ୍ୟପ୍ର େୱେଶା ମହାଦୁ ର ଇତି ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି|
ⅩⅩⅣ ପୁନରପି ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି, ଧନିନାଂ ଗର୍ ରାଜ୍ୟପ୍ର େୱଶାତ୍

ସୂଚୀଛିେଦ୍ର ଣ ମହା ଗମନଂ ସୁକରଂ|
ⅩⅩⅤ ଇତି ୱାକ୍ୟଂ ନିଶମ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଅତିଚମୃ ତ୍ୟ କଥଯାମାସୁଃ;

ତହ କସ୍ୟ ପରିତ୍ର ାଣଂ ଭୱିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି?
ⅩⅩⅥ ତଦା ସ ତାନ୍ ଦୃଷ୍ଦ ୍ଵା କଥଯାମାସ, ତତ୍ ମାନୁଷାଣାମଶକ୍ୟଂ

ଭୱତି, କି ୀ ରସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଶକ୍ୟମ୍|
ⅩⅩⅦତଦା ପିତର ଂ ଗଦିତୱାନ୍, ପଶ୍ୟ, ୱଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ

ଭୱତଃ ପ ା େନା ଽଭୱାମ; ୱଯଂ କିଂ ପ୍ର ା ୍ୟାମଃ?
ⅩⅩⅧତେତା ଯୀଶୁଃ କଥିତୱାନ୍, ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି, ଯୂଯଂ

ମମ ପ ା େନା ଜାତା ଇତି କାରଣାତ୍ ନୱୀନସୃି କାେଲ ଯଦା
ମନୁଜସୁତଃ ୀେଯୖ ୟର୍ ୍ୟସି ଂହାସନ ଉପେୱକ୍ଷ୍ୟତି, ତଦା ଯୂଯମପି
ାଦଶସି ଂହାସେନଷୂପୱିଶ୍ୟ ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯ ାଦଶୱଂଶାନାଂ ୱିଚାରଂ

କରିଷ୍ୟଥ|
ⅩⅩⅨ ଅନ୍ୟ ଯଃ କି ତ୍ ମମ ନାମକାରଣାତ୍ ଗୃହଂ ୱା

ଭ୍ର ାତରଂ ୱା ଭଗିନୀଂ ୱା ପିତରଂ ୱା ମାତରଂ ୱା ଜାଯାଂ ୱା
ବାଲକଂ ୱା ଭୂ ମିଂ ପରିତ୍ୟଜତି, ସ େତଷାଂ ଶତଗୁଣଂ ଲ ୍ୟେତ,
ଅନ ାଯୁେମାଽଧିକାରି ପ୍ର ା ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩ କି ୁ ଅଗ୍ର ୀଯା ଅେନେକ ଜନାଃ ପ ାତ୍,ପ ାତୀଯା ାେନେକ
େଲାକା ଅେଗ୍ର ଭୱିଷ୍ୟି |

ⅩⅩ
Ⅰ ଗର୍ ରାଜ୍ୟମ୍ ଏତାଦୃଶା େକନଚିଦ୍ ଗୃହେସ୍ୟନ ସମଂ,

େଯାଽତିପ୍ର ଭାେତ ନିଜଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷେତ୍ର କୃଷକାନ୍ ନିେଯା ୁଂ ଗତୱାନ୍|
Ⅱପ ାତ୍ େତୖଃ ସାକଂ ଦିେନୖକଭୃ ତିଂ ମୁଦ୍ର ାଚତୁ ଥର୍ ାଂଶଂ ନିରୂ ପ୍ୟ ତାନ୍

ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଂ େପ୍ର ରଯାମାସ|
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Ⅲ ଅନ ରଂ ପ୍ର ହେରୖକେୱଲାଯାଂ ଗ ା ହେ କତିପଯାନ୍
ନି ର୍ କାନ୍ ୱିେଲାକ୍ୟ ତାନୱଦତ୍,

Ⅳ ଯୂଯମପି ମମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଂ ଯାତ, ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମହଂ େଯାଗ୍ୟଭୃ ତିଂ
ଦାସ୍ୟାମି, ତତେ ୱୱ୍ର ଜୁଃ|

Ⅴ ପୁନ ସ ି ତୀଯତୃ ତୀଯେଯାଃ ପ୍ର ହରେଯା ବର୍ ହି ଗର୍ ା ତେଥୖୱ
କୃତୱାନ୍|

Ⅵ ତେତା ଦ ଯାୱଶି ାଯାଂ େୱଲାଯାଂ ବହି ଗର୍ ାପରାନ୍
କତିପଯଜନାନ୍ ନି ର୍ କାନ୍ ୱିେଲାକ୍ୟ ପୃ ୱାନ୍, ଯୂଯଂ କିମଥର୍ ମ୍
ଅତ୍ର ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଦିନଂ ନି ର୍ ାଣି ଥ?

Ⅶ େତ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍, ଅ ାନ୍ ନ େକାପି କମର୍ ମଣି ନିଯୁଂେ |
ତଦାନୀଂ ସ କଥିତୱାନ୍, ଯୂଯମପି ମମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଂ ଯାତ, େତନ
େଯାଗ୍ୟାଂ ଭୃ ତିଂ ଲ ୍ୟଥ|

Ⅷ ତଦନ ରଂ ସ ୍ୟାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ ସଏୱ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପତିରଧ୍ୟକ୍ଷଂ ଗଦିୱାନ୍, କୃଷକାନ୍ ଆହୂ ଯ
େଶଷଜନମାରଭ୍ୟ ପ୍ର ଥମଂ ଯାୱତ୍ େତେଭ୍ୟା ଭୃ ତିଂ େଦହି|

Ⅸ େତନ େଯ ଦ ଯାୱି େତ ସମାଯାତାେ ଷାମ୍ ଏେକୖେକା
ଜେନା ମୁଦ୍ର ାଚତୁ ଥର୍ ାଂଶଂ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତ୍|

Ⅹତଦାନୀଂ ପ୍ର ଥମନିଯୁ ା ଜନା ଆଗତ୍ୟାନୁମିତୱେ ା ୱଯମଧିକଂ
ପ୍ର ୍ୟାମଃ, କି ୁ େତୖରପି ମୁଦ୍ର ାଚତୁ ଥର୍ ାଂେଶାଽଲାଭି|

Ⅺ ତତେ ତଂ ଗୃହୀ ା େତନ େକ୍ଷତ୍ର ପତିନା ସାକଂ ୱାଗୁ୍ୟ ଂ
କୁୱର୍ ୍ଵ ଃ କଥଯାମାସୁଃ,

Ⅻ ୱଯଂ କୃ ଂ ଦିନଂ ତାପେକ୍ଲ େଶୗ େସାଢୱ ଃ, କି ୁ ପ ାତାଯା
େସ ଜନା ଦ ଯମାତ୍ର ଂ ପରିଶ୍ର ା ୱ େ ଽ ାଭିଃ ସମାନାଂଶାଃ
କୃତାଃ|

ⅩⅢ ତତଃ ସ େତଷାେମକଂ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, େହ ୱ , ମଯା ାଂ
ପ୍ର ତି େକାପ୍ୟନ୍ୟାେଯା ନ କୃତଃ କିଂ ଯା ମ ମକ୍ଷଂ ମୁଦ୍ର ାଚତୁ ଥର୍ ାଂେଶା
ନା ୀକୃତଃ?

ⅩⅣ ତ ାତ୍ ତୱ ଯତ୍ ପ୍ର ାପ୍ୟଂ ତଦାଦାଯ ଯାହି, ତୁ ଭ୍ୟଂ ଯତି,
ପ ାତୀଯନିଯୁ େଲାକାଯାପି ତତି ଦାତୁ ମି ାମି|
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ⅩⅤ େ ଯା ନିଜଦ୍ର ୱ୍ୟୱ୍ୟୱହରଣଂ କିଂ ମଯା ନ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ? ମମ
ଦାତୃ ାତ୍ ଯା କିମ୍ ଈଷର୍ ୍ୟାଦୃି ଃ କି୍ର ଯେତ?

ⅩⅥ ଇ ମ୍ ଅଗ୍ର ୀଯେଲାକାଃ ପ ତୀଯା ଭୱିଷ୍ୟି ,
ପ ାତୀଯଜନା ଗ୍ର ୀଯା ଭୱିଷ୍ୟି , ଅହୂ ତା ବହୱଃ କି େ
ମେନାଭିଲଷିତାଃ|

ⅩⅦ ତଦନ ରଂ ଯୀଶୁ ୟ ରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରଂ ଗ ନ୍ ମାଗର୍ ମେଧ୍ୟ
ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଏକାେ ୱଭାେଷ,

ⅩⅧ ପଶ୍ୟ ୱଯଂ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରଂ ଯାମଃ, ତତ୍ର
ପ୍ର ଧାନଯାଜକାଧ୍ୟାପକାନାଂ କେରଷୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଃ ସମପ ଷ୍ୟେତ;

ⅩⅨ େତ ଚ ତଂ ହ ୁମାଜ୍ଞାପ୍ୟ ତିର ୃତ୍ୟ େୱେତ୍ର ଣ ପ୍ର ହ ର୍ୁ ଂ
କେଶ ଧାତଯିତୁ ାନ୍ୟେଦଶୀଯାନାଂ କେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟି , କି ୁ ସ
ତୃ ତୀଯଦିୱେସ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉ ାପିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩ ତଦାନୀଂ ସି ୱଦୀଯସ୍ୟ ନାରୀ ପୁତ୍ର ାୱାଦାଯ ଯୀେଶାଃ
ସମୀପମ୍ ଏତ୍ୟ ପ୍ର ଣମ୍ୟ କ ନାନୁଗ୍ର ହଂ ତଂ ଯଯାେଚ|

ⅩⅪ ତଦା ଯୀଶୁ ାଂ େପ୍ର ା ୱାନ୍, ଂ କିଂ ଯାଚେସ? ତତଃ
ସା ବଭାେଷ, ଭୱେତା ରାଜେ ମମାନେଯାଃ ସୁତେଯାେରକଂ
ଭୱ କି୍ଷଣପାେ ର୍ ି ତୀଯଂ ୱାମପା ର୍ ଉପେୱ ୁମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯତୁ |

ⅩⅫଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ଯୁୱାଭ୍ୟାଂ ଯଦ୍ଯାଚ୍ୟେତ,ତ ବୁଧ୍ୟେତ,
ଅହଂ େଯନକଂେସନପାସ୍ୟାମି ଯୁୱାଭ୍ୟାଂ କିଂ େତନପାତୁ ଂ ଶକ୍ୟେତ?
ଅହ େଯନ ମେ େନନ ମି େଷ୍ୟ, ଯୁୱାଭ୍ୟାଂ କିଂ େତନ ମ ଯିତୁ ଂ
ଶକ୍ୟେତ? େତ ଜଗଦୁଃ ଶକ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅢ ତଦା ସ ଉ ୱାନ୍, ଯୁୱାଂ ମମ କଂେସନାୱଶ୍ୟଂ ପାସ୍ୟଥଃ,
ମମ ମ େନନ ଚ ଯୁୱାମପି ମି େଷ୍ୟେଥ, କି ୁ େଯଷାଂ
କୃେତ ମ ାେତନ ନିରୂ ପିତମ୍ ଇଦଂ ତାନ୍ ୱିହାଯାନ୍ୟଂ କମପି
ମ କି୍ଷଣପାେ ର୍ ୱାମପାେ ର୍ ଚ ସମୁପେୱଶଯିତୁ ଂ ମମାଧିକାେରା
ନାି |

ⅩⅩⅣ ଏତାଂ କଥାଂ ଶ ାେନ୍ୟ ଦଶଶିଷ୍ୟାେ ୗ ଭ୍ର ାତେରୗ ପ୍ର ତି
ଚୁ କୁପୁଃ|
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ⅩⅩⅤ କି ୁ ଯୀଶୁଃ ସମୀପଂ ତାନାହୂ ଯ ଜଗାଦ,
ଅନ୍ୟେଦଶୀଯେଲାକାନାଂ ନରପତଯ ାନ୍ ଅଧିକୁୱର୍ ୍ଵ ି , େଯ ତୁ
ମହା େ ତାନ୍ ଶାସତି, ଇତି ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ|

ⅩⅩⅥ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ନ ତଥା ଭେୱତ୍, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯଃ କି ତ୍
ମହାନ୍ ବୁଭୂ ଷତି, ସ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େସେୱତ;

ⅩⅩⅦଯ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ମୁେଖ୍ୟା ବୁଭୂ ଷତି, ସ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦାେସା
ଭେୱତ୍|

ⅩⅩⅧ ଇ ଂ ମନୁଜପୁତ୍ର ଃ େସେୱ୍ୟା ଭୱିତୁ ଂ ନହି, କି ୁ େସୱିତୁ ଂ
ବହୂ ନାଂ ପରିତ୍ର ାଣମୂଲ୍ୟାଥର୍ ଂ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଦାତୁ ାଗତଃ|

ⅩⅩⅨ ଅନ ରଂ ଯିରୀେହାନଗରାତ୍ େତଷାଂ ବହିଗର୍ ମନସମେଯ
ତସ୍ୟ ପ ାଦ୍ ବହେୱା େଲାକା ୱୱ୍ର ଜୁଃ|

ⅩⅩⅩ ଅପରଂ ୱ ର୍ ପା ର୍ ଉପୱିଶେ ୗ ାୱେ ୗ େତନ ମାେଗର୍ ଣ
ଯୀେଶା ଗର୍ ମନଂ ନିଶମ୍ୟ େପ୍ର ାେ ୖ ଃ କଥଯାମାସତୁ ଃ, େହ ପ୍ର େଭା
ଦାଯୂଦଃ ସ ାନ,ଆୱେଯା ଦର୍ ଯାଂ ୱିେଧହି|

ⅩⅩⅪ ତେତା େଲାକାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ତୁ ୀ ୱତମିତୁ ୍ୟ ୍ଵା େତୗ
ତଜର୍ ଯାମାସୁଃ; ତଥାପି େତୗ ପୁନରୁ େ ୖ ଃ କଥଯାମାସତୁ ଃ େହ ପ୍ର େଭା
ଦାଯୂଦଃ ସ ାନ,ଆୱାଂ ଦଯ |

ⅩⅩⅫ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁଃ ଗିତଃ ସନ୍ ତାୱାହୂ ଯ ଭାଷିତୱାନ୍,
ଯୁୱେଯାଃ କୃେତ ମଯା କିଂ କ ର୍ ୱର୍ ୍ୟଂ? ଯୁୱାଂ କିଂ କାମେଯେଥ?

ⅩⅩⅩⅢ ତଦା ତାୱୁ ୱେ ୗ, ପ୍ର େଭା େନତ୍ର ାଣି େନୗ ପ୍ର ସ ାନି
ଭେୱଯୁଃ|

ⅩⅩⅩⅣ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁେ ୗ ପ୍ର ତି ପ୍ର ମ ଃ ସନ୍ ତେଯା େନର୍ ତ୍ର ାଣି
ପ ଶର୍ , େତେନୖୱ େତୗ ସୁୱୀକ୍ଷା କ୍ର ାେତ ତ ାତ୍ ଜଗ୍ମୁ ତୁ |

ⅩⅪ
Ⅰ ଅନ ରଂ େତଷୁ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରସ୍ୟ ସମୀପେୱ େନା

େଜୖତୁ ନନାମକଧରାଧରସ୍ୟ ସମୀପି ୍ତଂ େବୖତ୍ଫ ଗିଗ୍ର ାମମ୍ ଆଗେତଷୁ,
ଯୀଶୁଃ ଶିଷ୍ୟ ଯଂ େପ୍ର ଷଯନ୍ ଜଗାଦ,

Ⅱ ଯୁୱାଂ ସ ୁଖ ଗ୍ର ାମଂ ଗ ା ବ ାଂ ଯାଂ ସୱ ାଂ ଗ ର୍ ଭୀଂ ହଠାତ୍
ପ୍ର ା ୍ୟଥଃ, ତାଂ େମାଚଯି ା ମଦି କମ୍ ଆନଯତଂ|
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Ⅲତତ୍ର ଯଦି କି ତ୍ କିି ଦ୍ ୱକ୍ଷ୍ୟତି, ତହ ୱଦିଷ୍ୟଥଃ, ଏତସ୍ୟାଂ
ପ୍ର େଭାଃ ପ୍ର େଯାଜନମାେ , େତନ ସ ତତଣାତ୍ ପ୍ର େହଷ୍ୟତି|

Ⅳ ସୀେଯାନଃ କନ୍ୟକାଂ ଯୂଯଂ ଭାଷ ମିତି ଭାରତୀଂ| ପଶ୍ୟ
େତ ନମ୍ର ଶୀଲଃ ସନ୍ ନୃପ ଆରୁ ହ୍ୟ ଗଦର୍ ଭୀଂ| ଅଥର୍ ାଦାରୁ ହ୍ୟ
ତ ମାଯାସ୍ୟତି ଦି କଂ|

Ⅴଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା ଂ ୱଚନମିଦଂ ତଦା ସଫଲମଭୂ ତ୍|
Ⅵଅନ ରଂ େତୗ ଶି୍ଷ ୍ୟ◌ौ ଯୀେଶା ୟର୍ ଥାନିେଦଶଂ ତଂ ଗ୍ର ାମଂ ଗ ା
Ⅶ ଗଦର୍ ଭୀଂ ତ ସମାନୀତୱେ ୗ, ପ ାତ୍ ତଦୁପରି
ୀଯୱସନାନୀ ପାତଯି ା ତମାେରାହଯାମାସତୁ ଃ|
Ⅷ ତେତା ବହେୱା େଲାକା ନିଜୱସନାନି ପଥି

ପ୍ର ସାରଯିତୁ ମାେରଭିେର, କତିପଯା ଜନା ପାଦପପଣର୍ ାଦିକଂ ଛି ା
ପଥି ୱି ାରଯାମାସୁଃ|

Ⅸ ଅଗ୍ର ଗାମିନଃ ପ ା ାମିନ ମନୁଜା ଉେ ୖ ଜର୍ ଯ ଜଯ ଦାଯୂଦଃ
ସ ାେନତି ଜଗଦୁଃ ପରେମ ରସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ଯ ଆଯାତି ସ ଧନ୍ୟଃ,
ସେୱର୍ ୍ଵ ାପରି େଗର୍ ପି ଜଯତି|

Ⅹଇ ଂ ତି ନ୍ ଯିରୂ ଶାଲମଂ ପ୍ର ୱିେ େକାଽଯମିତି କଥନାତ୍ କୃ ଂ
ନଗରଂ ଚ ଲମଭୱତ୍|

Ⅺ ତତ୍ର େଲାେକାଃ କଥଯାମାସୁଃ, ଏଷ ଗାଲୀ ୍ରେଦଶୀଯ-
ନାସରତୀଯ-ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ଯୀଶୁଃ|

Ⅻ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁରୀ ରସ୍ୟ ମ ି ରଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ତନ୍ମ ଧ୍ୟାତ୍
କ୍ର ଯୱିକ୍ର ଯିେଣା ୱହି କାର; ୱଣିଜାଂ ମୁଦ୍ର ାସନାନୀ
କେପାତୱିକ୍ର ଯିଣା ସନାନୀ ଚ ନୁ୍ୟୱ୍ଜ ଯାମାସ|

ⅩⅢ ଅପରଂ ତାନୁୱାଚ, ଏଷା ଲିପିରାେ , "ମମ ଗୃହଂ
ପ୍ର ାଥର୍ ନାଗୃହମିତି ୱିଖ୍ୟାସ୍ୟତି", କି ୁ ଯୂଯଂ ତଦ୍ ଦସୂ୍ୟନାଂ ଗ ରଂ
କୃତୱ ଃ|

ⅩⅣତଦନ ରମ୍ ଅ ଖ େଲାକା ସ୍ୟ ସମୀପମାଗତାଃ, ସ ତାନ୍
ନିରାମଯାନ୍ କୃତୱାନ୍|

ⅩⅤ ଯଦା ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ଅଧ୍ୟାପକା େତନ କୃତାେନ୍ୟତାନି
ଚିତ୍ର କ ର୍ ାଣି ଦଦୃଶୁଃ, ଜଯ ଜଯ ଦାଯୂଦଃ ସ ାନ, ମ ି େର
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ବାଲକାନାମ୍ ଏତାଦୃଶମ୍ ଉ ନିଂ ଶୁଶୱୁ , ତଦା ମହାକ ା
ବଭୂ ୱଃ,

ⅩⅥ ତଂ ପପ୍ର ୁ , ଇେମ ଯଦ୍ ୱଦି , ତତ୍ କିଂ ଂ ଶୃେଣାଷି?
ତେତା ଯୀଶୁ ାନ୍ ଅେୱାଚତ୍, ସତ୍ୟମ୍; ନ୍ୟପାଯିଶିଶୂନା
ବାଲକାନା ୱ ତଃ| କୀଯଂ ମହିମାନଂ ଂ ସଂପ୍ର କାଶଯସି ଯଂ|
ଏତ ାକ୍ୟଂ ଯୂଯଂ କିଂ ନାପଠତ?

ⅩⅦ ତତ ାନ୍ ୱିହାଯ ସ ନଗରାଦ୍ େବୖଥନିଯାଗ୍ର ାମଂ ଗ ା ତତ୍ର
ରଜନୀଂ ଯାପଯାମାସ|

ⅩⅧ ଅନ ରଂ ପ୍ର ଭାେତ ସତି ଯୀଶୁଃ ପୁନରପି ନଗରମାଗ ନ୍
କୁ୍ଷଧାେ ର୍ ା ବଭୂ ୱ|

ⅩⅨ ତେତା ମାଗର୍ ପା ର୍ ଉଡୁ ରୱୃକ୍ଷେମକଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ତ ମୀପଂ
ଗ ା ପତ୍ର ାଣି ୱିନା କିମପି ନ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତଂ ପାଦପଂ େପ୍ର ାୱାଚ,
ଅଦ୍ୟାରଭ୍ୟ କଦାପି ଯି ଫଲଂ ନ ଭୱତୁ ; େତନ ତତଣାତ୍ ସ
ଉଡୁ ରମାହୀରୁ ହଃ ଶୁ ତାଂ ଗତଃ|

ⅩⅩ ତଦ୍ ଦୃ ୍ଵା ଶିଷ୍ୟା ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ ୱିଜ୍ଞାଯ କଥଯାମାସୁଃ, ଆଃ,
ଉଡୁ ମ୍ଵ ରପାଦେପାଽତିତୂ ଣର୍ ଂ ଶୁେ ାଽଭୱତ୍|

ⅩⅪ ତେତା ଯୀଶୁ ାନୁୱାଚ, ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ସତ୍ୟଂ ୱଦାମି, ଯଦି
ଯୂଯମସ ି ାଃ ପ୍ର ତୀଥ, ତହ ଯୂଯମପି େକୱେଲାଡୁ ମ୍ଵ ରପାଦପଂ
ପ୍ର ତୀ ଂ କ ର୍ୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ, ତ , ଂ ଚଲି ା ସାଗେର ପେତତି ୱାକ୍ୟଂ
ଯୁଷ୍ମ ାଭିରି ନ େଶୖେଲ େପ୍ର ାେ ପି ତେଦୖୱ ତଦ୍ ଘଟିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅫ ତଥା ୱି ସ୍ୟ ପ୍ର ାଥର୍ ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ଦ୍ ଯାଚିଷ୍ୟେତ, ତେଦୱ
ପ୍ର ା ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅢ ଅନ ରଂ ମ ି ରଂ ପ୍ର ୱିେଶ୍ୟାପେଦଶନସମେଯ ତ ମୀପଂ
ପ୍ର ଧାନଯାଜକାଃ ପ୍ର ାଚୀନେଲାକା ାଗତ୍ୟ ପପ୍ର ୁଃ, ଯା େକନ
ସାମଥର୍ ୍ୟେନୖତାନି କ ର୍ ାଣି କି୍ର ଯେ ? େକନ ୱା ତୁ ଭ୍ୟେମତାନି
ସାମଥର୍ ୍ୟାନି ଦ ାନି?

ⅩⅩⅣ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, ଅହମପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱାଚେମକାଂ
ପୃ ାମି, ଯଦି ଯୂଯଂ ତଦୁ ରଂ ଦାତୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ, ତଦା େକନ
ସାମେଥର୍ ୍ୟନ କ ର୍ ାେଣ୍ୟତାନି କେରାମି, ତଦହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱକ୍ଷ୍ୟାମି|
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ⅩⅩⅤ େଯାହେନା ମ ନଂ କସ୍ୟାଜ୍ଞଯାଭୱତ୍? କିମୀ ରସ୍ୟ
ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ ୱା? ତତେ ପର ରଂ ୱିୱିଚ୍ୟ କଥଯାମାସୁଃ,
ଯଦୀ ରେସ୍ୟତି ୱଦାମ ହ ଯୂଯଂ ତଂ କୁେତା ନ ପ୍ର େତୖ୍ୟତ?
ୱାଚେମତାଂ ୱକ୍ଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅥ ମନୁଷ୍ୟେସ୍ୟତି ୱ ୁମପି େଲାେକେଭ୍ୟା ବିଭୀମଃ, ଯତଃ
ସେୱୖର୍ ୍ଵ ରପି େଯାହନ୍ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀତି ଜ୍ଞାଯେତ|

ⅩⅩⅦ ତ ାତ୍ େତ ଯୀଶୁଂ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍, ତଦ୍ ୱଯଂ ନ ୱିଦ୍ମ ଃ|
ତଦା ସତାନୁ ୱାନ୍,ତହ େକନସାମରେଥ୍ୟନକ ର୍ ାେଣ୍ୟତାନ୍ୟହଂ
କେରାମି, ତଦପ୍ୟହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନ ୱକ୍ଷ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅧ କସ୍ୟଚି ନସ୍ୟ େ ୗ ସୁତାୱା ାଂ ସ ଏକସ୍ୟ ସୁତସ୍ୟ
ସମୀପଂ ଗ ା ଜଗାଦ, େହ ସୁତ, ମଦ୍ୟ ମମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷେତ୍ର କ ର୍
କତର୍ୁ ଂ ୱ୍ର ଜ|

ⅩⅩⅨ ତତଃ ସ ଉ ୱାନ୍, ନ ଯାସ୍ୟାମି, କି ୁ େଶେଷଽନୁତପ୍ୟ
ଜଗାମ|

ⅩⅩⅩ ଅନ ରଂ େସାନ୍ୟସୁତସ୍ୟ ସମୀପଂ ଗ ା ତେଥୖୱ କଥି୍ତ ୱାନ୍;
ତତଃ ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ମେହ ଯାମି, କି ୁ ନ ଗତଃ|

ⅩⅩⅪଏତେଯାଃ ପୁତ୍ର େଯା ମର୍ େଧ୍ୟ ପିତୁ ରଭିମତଂ େକନ ପାଲିତଂ?
ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କିଂ ବୁଧ୍ୟେତ? ତତେ ପ୍ର ତୂ ୍ୟଚୁ ଃ, ପ୍ର ଥେମନ ପୁ◌େुତ୍ର ଣ|
ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ ାନୁୱାଚ, ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି, ଚ ାଲା
ଗଣିକା ଯୁଷ୍ମ ାକମଗ୍ର ତ ଈ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଂ ପ୍ର ୱିଶି |

ⅩⅩⅫଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପଂ େଯାହନି ଧ ର୍ ପେଥନାଗେତ ଯୂଯଂ
ତଂ ନ ପ୍ର ତୀଥ, କି ୁ ଚ ାଲା ଗଣିକା ତଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଯନ୍, ତଦ୍
ୱିେଲାକ୍ୟାପି ଯୂଯଂ ପ୍ର େତ୍ୟତୁ ଂ ନାଖିଦ୍ୟ ଂ|

ⅩⅩⅩⅢ ଅପରେମକଂ ଦୃ ା ଂ ଶୃଣୁତ, କି ଦ୍ ଗୃହ ଃ େକ୍ଷେତ୍ର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା େରାପଯି ା ତ ତୁ ଦ କୁ୍ଷ ୱାରଣୀଂ ୱିଧାଯ ତନ୍ମ େଧ୍ୟ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଯ ଂ ାପିତୱାନ୍,ମା ନି ତୱାନ୍,ତତଃ କୃଷେକଷୁ ତତ୍
େକ୍ଷତ୍ର ଂ ସମପର୍ ୍ୟ ଯଂ ଦୂରେଦଶଂ ଜଗାମ|

ⅩⅩⅩⅣ ତଦନ ରଂ ଫଲସମଯ ଉପି େତ ସ ଫଲାନି ପ୍ର ା ୁଂ
କୃଷୀୱଲାନାଂ ସମୀପଂ ନିଜଦାସାନ୍ େପ୍ର ଷଯାମାସ|
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ⅩⅩⅩⅤ କି ୁ କୃଷୀୱଲା ସ୍ୟ ତାନ୍ ଦାେସଯାନ୍ ଧୃ ା କ ନ
ପ୍ର ହୃ ତୱ ଃ, କ ନ ପାଷାେଣୖରାହତୱ ଃ, କ ନ ଚ ହତୱ ଃ|

ⅩⅩⅩⅥ ପୁନରପି ସ ପ୍ର ଭୁ ଃ ପ୍ର ଥମେତାଽଧିକଦାେସଯାନ୍
େପ୍ର ଷଯାମାସ, କି ୁ େତ ତାନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟପି ତେଥୖୱ ଚକଃ|

ⅩⅩⅩⅦ ଅନ ରଂ ମମ ସୁେତ ଗେତ ତଂ ସମାଦରିଷ୍ୟେ ,
ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା େଶେଷ ସ ନିଜସୁତଂ େତଷାଂ ସି ଧିଂ େପ୍ର ଷଯାମାସ|

ⅩⅩⅩⅧ କି ୁ େତ କୃଷୀୱଲାଃ ସୁତଂ ୱୀକ୍ଷ୍ୟ ପର ରମ୍
ଇତି ମ ଯିତୁ ମ୍ ଆେରଭିେର, ଅଯମୁ ରାଧିକାରୀ ୱଯେମନଂ
ନିହତ୍ୟାସ୍ୟାଧିକାରଂ ୱଶୀକରିଷ୍ୟାମଃ|

ⅩⅩⅩⅨ ପ ାତ୍ େତ ତଂ ଧୃ ା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ାଦ୍ ବହିଃ
ପାତଯି ାବଧିଷୁଃ|

ⅩⅬଯଦା ସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପତିରାଗମିଷ୍ୟତି,ତଦା ତାନ୍ କୃଷୀୱଲାନ୍
କିଂ କରିଷ୍ୟତି?

ⅩⅬⅠ ତତେ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍, ତାନ୍ କଲୁଷିେଣା
ଦାରୁ ଣଯାତନାଭିରାହନିଷ୍ୟତି, େଯ ଚ ସମଯାନୁକ୍ର ମାତ୍ ଫଲାନି
ଦାସ୍ୟି , ତାଦୃେଶଷୁ କୃଷୀୱେଲଷୁ େକ୍ଷତ୍ର ଂ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅬⅡ ତଦା ଯୀଶୁନା େତ ଗଦିତାଃ, ଗ୍ର ହଣଂ ନ କୃତଂ ଯସ୍ୟ
ପାଷାଣସ୍ୟ ନିଚାଯେକୖଃ| ପ୍ର ଧାନପ୍ର ରଃ େକାେଣ ସଏୱ
ସଂଭୱିଷ୍ୟତି| ଏତତ୍ ପେରଶିତୁ ଃ କ ର୍ ା ଦୃ ାୱୁ ତଂ ଭେୱତ୍|
ଧ ର୍ ଗ୍ର େ ଲିଖିତେମତ ଚନଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କିଂ ନାପାଠି?

ⅩⅬⅢତ ାଦହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, ଯୁଷ୍ମ ଈ ରୀଯରାଜ୍ୟମପନୀଯ
ଫେଲା ାଦଯିତ୍ର ନ୍ୟଜାତେଯ ଦାଯିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅬⅣ େଯା ଜନ ଏତ ାଷାେଣାପରି ପତିଷ୍ୟତି, ତଂ ସ ଭଂକ୍ଷ୍ୟେତ,
କି ଯଂ ପାଷାେଣା ଯେସ୍ୟାପରି ପତିଷ୍ୟତି, ତଂ ସ ଧୂଲିୱତ୍
ଚୂ ଣର୍ ୀକରିଷ୍ୟତି|

ⅩⅬⅤ ତଦାନୀଂ ପ୍ର ାଧନଯାଜକାଃ ଫିରୂ ଶିନ ତେସ୍ୟମାଂ
ଦୃ ା କଥାଂ ଶ ା େସାଽ ାନୁ ି ଶ୍ୟ କଥିତୱାନ୍, ଇତି ୱିଜ୍ଞାଯ
ତଂ ଧ ର୍ୁ ଂ େଚି ତୱ ଃ;
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ⅩⅬⅥ କି ୁ େଲାେକେଭ୍ୟା ବିଭୁ ୍ୟଃ, ଯେତା େଲାେକୖଃ ସ
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀତ୍ୟଜ୍ଞାଯି|

ⅩⅫ
Ⅰଅନ ରଂ ଯୀଶୁଃ ପୁନରପି ଦୃ ାେ ନ ତାନ୍ ଅୱାଦୀତ୍,
Ⅱ ଗର୍ ୀଯରାଜ୍ୟମ୍ ଏତାଦୃଶସ୍ୟ ନୃପେତଃ ସମଂ, େଯା ନିଜ ପୁତ୍ର ଂ

ୱିୱାହଯନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ନିମି ତାନ୍ ଆେନତୁ ଂ ଦାେସଯାନ୍ ପ୍ର ହିତୱାନ୍,
Ⅲ କି ୁ େତ ସମାଗ ୁଂ େନ ୱ ଃ|
Ⅳତେତା ରାଜା ପୁନରପି ଦାସାନନ୍ୟାନ୍ ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା େପ୍ର ଷଯାମାସ,

ନିମି ତାନ୍ ୱଦତ, ପଶ୍ୟତ, ମମ େଭଜ୍ୟମାସାଦିତମାେ ,
ନିଜୱ୍ଟ ଷାଦିପୁ ଜ ୂନ୍ ମାରଯି ା ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟମାସାଦିତୱାନ୍,
ଯୂଯଂ ୱିୱାହମାଗ ତ|

Ⅴ ତଥପି େତ ତୁ ୀକୃତ୍ୟ େକଚିତ୍ ନିଜେକ୍ଷତ୍ର ଂ େକଚିଦ୍ ୱାଣିଜ୍ୟଂ
ପ୍ର ତି ମାେଗର୍ ଣ ଚଲିତୱ ଃ|

Ⅵ ଅେନ୍ୟ େଲାକା ସ୍ୟ ଦାେସଯାନ୍ ଧୃ ା େଦୗରା ୍ୟଂ ୱ୍ୟୱହୃ ତ୍ୟ
ତାନୱଧିଷୁଃ|

Ⅶଅନ ରଂ ସ ନୃପତି ାଂ ୱା ର୍ ାଂ ଶ ା କଧ୍ୟନ୍ େସୖନ୍ୟାନି ପ୍ର ହିତ୍ୟ
ତାନ୍ ଘାତକାନ୍ ହ ା େତଷାଂ ନଗରଂ ଦାହଯାମାସ|

Ⅷ ତତଃ ସ ନିଜଦାେସଯାନ୍ ବଭାେଷ, ୱିୱାହୀଯଂ
େଭାଜ୍ୟମାସାଦିତମାେ , କି ୁ ନିମି ତା ଜନା ଅେଯାଗ୍ୟାଃ|

Ⅸ ତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ରାଜମାଗର୍ ଂ ଗ ା ଯାୱେତା ମନୁଜାନ୍ ପଶ୍ୟତ,
ତାୱତଏୱ ୱିୱାହୀଯେଭାଜ୍ୟାଯ ନିମ ଯତ|

Ⅹ ତଦା େତ ଦାେସଯା ରାଜମାଗର୍ ଂ ଗ ା ଭଦ୍ର ାନ୍ ଅଭଦ୍ର ାନ୍
ୱା ଯାୱେତା ଜନାନ୍ ଦଦୃଶୁଃ, ତାୱତଏୱ ସଂଗୃହ୍ୟାନଯନ୍;
ତେତାଽଭ୍ୟାଗତମନୁେଜୖ ୱ ୱାହଗୃହମ୍ ଅପୂୟର୍ ୍ୟତ|

Ⅺ ତଦାନୀଂ ସ ରାଜା ସୱର୍ ୍ଵ ାନଭ୍ୟାଗତାନ୍ ଦ୍ର ୁମ୍
ଅଭ୍ୟ ରମାଗତୱାନ୍; ତଦା ତତ୍ର ୱିୱାହୀଯୱସନହୀନେମକଂ
ଜନଂ ୱୀକ୍ଷ୍ୟ ତଂ ଜଗାଦ୍,

Ⅻ େହ ମିତ୍ର , ଂ ୱିୱାହୀଯୱସନଂ ୱିନା କଥମତ୍ର ପ୍ର ୱି ୱାନ୍?
େତନ ସ ନିରୁ େରା ବଭୂ ୱ|



Matthew ⅩⅫ:ⅩⅢ lxv Matthew ⅩⅫ:ⅩⅩⅣ

ⅩⅢ ତଦା ରାଜା ନିଜାନୁଚରାନ୍ ଅୱଦତ୍, ଏତସ୍ୟ କରଚରଣାନ୍
ବ ା ଯତ୍ର େରାଦନଂ ଦୈ ଦର୍ ଘଷର୍ ଣ ଭୱତି, ତତ୍ର
ୱହିଭର୍ୂ ତତମିେସ୍ର ତଂ ନିକି୍ଷପତ|

ⅩⅣଇ ଂ ବହୱ ଆହୂ ତା ଅେ ମେନାଭିମତାଃ|
ⅩⅤଅନ ରଂ ଫିରୂ ଶିନଃ ପ୍ର ଗତ୍ୟ ଯଥା ସଂଲାେପନ ତମ୍ ଉନ୍ମ ାେଥ

ପାତେଯଯୁ ଥା ମ ଯି ା
ⅩⅥ େହେରାଦୀଯମନୁେଜୖଃ ସାକଂ ନିଜଶିଷ୍ୟଗେଣନ

ତଂ ପ୍ର ତି କଥଯାମାସୁଃ, େହ ଗୁେରା, ଭୱାନ୍ ସତ୍ୟଃ
ସତ୍ୟମୀ ରୀଯମାଗର୍ ମୁପଦିଶତି, କମପି ମାନୁଷଂ ନାନୁରୁ ଧ୍ୟେତ,
କମପି ନାେପକ୍ଷେତ ଚ, ତଦ୍ ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|

ⅩⅦଅତଃ େକୖସରଭୂ ପାଯ କେରାଽ ାକଂ ଦାତେୱ୍ୟା ନ ୱା? ଅତ୍ର
ଭୱତା କିଂ ବୁଧ୍ୟେତ? ତଦ୍ ଅ ାନ୍ ୱଦତୁ |

ⅩⅧ ତେତା ଯୀଶୁେ ଷାଂ ଖଲତାଂ ୱିଜ୍ଞାଯ କଥିତୱାନ୍, େର
କପଟିନଃ ଯୁଯଂ କୁେତା ମାଂ ପରିକ୍ଷେ ?

ⅩⅨ ତ ରଦାନସ୍ୟ ମୁଦ୍ର ାଂ ମାଂ ଦଶର୍ ଯତ| ତଦାନୀଂ େତୖ ସ୍ୟ
ସମୀପଂ ମୁଦ୍ର ାଚତୁ ଥର୍ ଭାଗ ଆନୀେତ

ⅩⅩ ସ ତାନ୍ ପପ୍ର , ଅତ୍ର କେସ୍ୟଯଂ ମୂ ନର୍ ାମ ଚାେ ? େତ
ଜଗଦୁଃ, େକୖସରଭୂ ପସ୍ୟ|

ⅩⅪ ତତଃ ସ ଉ ୱାନ, େକୖସରସ୍ୟ ଯତ୍ ତତ୍ େକୖସରାଯ ଦ ,
ଈ ରସ୍ୟ ଯତ୍ ତଦ୍ ଈ ରାଯ ଦ |

ⅩⅫ ଇତି ୱାକ୍ୟଂ ନିଶମ୍ୟ େତ ୱି ଯଂ ୱିଜ୍ଞାଯ ତଂ ୱିହାଯ
ଚଲିତୱ ଃ|

ⅩⅩⅢ ତି ହନି ସି ଦୂକିେନାଽଥର୍ ାତ୍ ଶ୍ମ ଶାନାତ୍ େନା ାସ୍ୟ ୀତି
ୱାକ୍ୟଂ େଯ ୱଦି , େତ ଯୀେଶ◌ाରି କମ୍ ଆଗତ୍ୟ ପପ୍ର ୁଃ,

ⅩⅩⅣ େହ ଗୁେରା, କି ନ୍ମ ନୁଜେ ତ୍ ନିଃସ ାନଃ ସନ୍ ପ୍ର ାଣାନ୍
ତ୍ୟଜତି, ତହ ତସ୍ୟ ଭ୍ର ାତା ତସ୍ୟ ଜାଯାଂ ୱୁ୍ୟହ୍ୟ ଭ୍ର ାତୁ ଃ ସ ାନମ୍
ଉ ାଦଯିଷ୍ୟତୀତି ମୂସା ଆଦି ୱାନ୍|
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ⅩⅩⅤ କି ାକମତ୍ର େକଽପି ଜନାଃ ସ ସେହାଦରା ଆସନ୍, େତଷାଂ
େଜ୍ୟ ଏକାଂ କନ୍ୟାଂ ୱ୍ୟୱହାତ୍, ଅପରଂ ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗକାେଲ ଯଂ
ନିଃସ ାନଃ ସନ୍ ତାଂ ି ଯଂ ଭ୍ର ାତରି ସମପ ତୱାନ୍,

ⅩⅩⅥତେତା ି ତୀଯାଦିସ ମା ା ତେଥୖୱ ଚକଃ|
ⅩⅩⅦ େଶେଷ ସାପୀ ନାରୀ ମମାର|
ⅩⅩⅧ ମୃତାନାମ୍ ଉ ାନସମେଯ େତଷାଂ ସ ାନାଂ ମେଧ୍ୟ ସା

ନାରୀ କସ୍ୟ ଭାୟର୍ ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟତି? ଯ ାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଏୱ ତାଂ ୱ୍ୟୱହନ୍|
ⅩⅩⅨ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀତ୍, ଯୂଯଂ ଧ ର୍ ପୁ କମ୍

ଈ ରୀଯାଂ ଶି ନ ୱିଜ୍ଞାଯ ଭ୍ର ାି ମ ଃ|
ⅩⅩⅩ ଉ ାନପ୍ର ା ା େଲାକା ନ ୱିୱହି , ନ ଚ ୱାଚା ଦୀଯେ ,

କି ୀ ରସ୍ୟ ଗର୍ ଦୂତାନାଂ ସଦୃଶା ଭୱି |
ⅩⅩⅪଅପରଂ ମୃତାନାମୁ ାନମଧି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତୀଯମୀ େରାି ଃ,
ⅩⅩⅫ "ଅହମିବ୍ର ାହୀମ ଈ ର ଇସ୍ହ ାକ ଈ େରା ଯାକୂବ ଈ ର"

ଇତି କିଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ାପାଠି? କି ୀ େରା ଜୀୱତାମ୍ ଈ ର:, ସ
ମୃତାନାମୀ େରା ନହି|

ⅩⅩⅩⅢଇତି ଶ ା ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା େସ୍ୟାପେଦଶାଦ୍ ୱି ଯଂ ଗତାଃ|
ⅩⅩⅩⅣଅନ ରଂ ସି ଦୂକିନାମ୍ ନିରୁ ର ୱାତର୍ ାଂ ନିଶମ୍ୟ ଫିରୂ ଶିନ

ଏକତ୍ର ମିଲିତୱ ଃ,
ⅩⅩⅩⅤ େତଷାେମେକା ୱ୍ୟୱ ାପେକା ଯୀଶୁଂ ପରୀକି୍ଷତୁ ଂ ପପ ,
ⅩⅩⅩⅥ େହ ଗୁେରା ୱ୍ୟୱ ାଶା ମେଧ୍ୟ କାଜ୍ଞା େଶ୍ର ା?
ⅩⅩⅩⅦ ତେତା ଯୀଶୁରୁ ୱାଚ, ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ା ଃକରେଣୖଃ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ାେଣୖଃ

ସୱର୍ ୍ଵ ଚିେ ୖ ସାକଂ ପ୍ର େଭୗ ପରେମ େର ପ୍ର ୀଯ ,
ⅩⅩⅩⅧଏଷା ପ୍ର ଥମମହାଜ୍ଞା| ତସ୍ୟାଃ ସଦୃଶୀ ି ତୀଯାେଜୖ୍ଞଷା,
ⅩⅩⅩⅨତୱ ସମୀପୱାସି ନି ା ନୀୱ େପ୍ର ମ କୁରୁ |
ⅩⅬ ଅନେଯା ର୍ େଯାରାଜ୍ଞେଯାଃ କୃ ୱ୍ୟୱ ାଯା

ଭୱିଷ୍ୟ ୃଗ୍ର ସ୍ୟ ଚ ଭାରି ତି|
ⅩⅬⅠଅନ ରଂ ଫିରୂ ଶିନାମ୍ ଏକତ୍ର ି ତିକାେଲ ଯୀଶୁ ାନ୍ ପପ୍ର ,
ⅩⅬⅡ ଖ୍ର ୀ ମଧି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କୀଦୃେଗ୍ବ ାେଧା ଜାଯେତ? ସ କସ୍ୟ

ସ ାନଃ? ତତେ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍, ଦାଯୂଦଃ ସ ାନଃ|
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ⅩⅬⅢ ତଦା ସ ଉ ୱାନ୍, ତହ ଦାଯୂଦ୍ କଥମ୍ ଆ ାଧି ାେନନ
ତଂ ପ୍ର ଭୁ ଂ ୱଦତି ?

ⅩⅬⅣ ଯଥା ମମ ପ୍ର ଭୁ ମିଦଂ ୱାକ୍ୟମୱଦତ୍ ପରେମ ରଃ|
ତୱାରୀନ୍ ପାଦପୀଠଂ େତ ଯାୱ ହି କେରାମ୍ୟହଂ| ତାୱତ୍ କାଲଂ
ମଦୀେଯ ଂ ଦକ୍ଷପା ର୍ ଉପାୱିଶ| ଅେତା ଯଦି ଦାଯୂଦ୍ ତଂ ପ୍ର ଭୁ ଂ
ୱଦତି, ତ ହ ସ କଥଂ ତସ୍ୟ ସ ାେନା ଭୱତି?

ⅩⅬⅤ ତଦାନୀଂ େତଷାଂ େକାପି ତ ାକ୍ୟସ୍ୟ କିମପୁ୍ୟ ରଂ ଦାତୁ ଂ
ନାଶେକ୍ନ ାତ୍;

ⅩⅬⅥତି ନମାରଭ୍ୟ ତଂ କିମପି ୱାକ୍ୟଂ ପ୍ର ୁଂ କସ୍ୟାପି ସାହେସା
ନାଭୱତ୍|

ⅩⅩⅢ
Ⅰଅନ ରଂ ଯୀଶୁ ଜର୍ ନନିୱହଂ ଶିଷ୍ୟାଂ ାୱଦତ୍,
Ⅱଅଧ୍ୟାପକାଃ ଫିରୂ ଶିନ ମୂସାସେନ ଉପୱିଶି ,
Ⅲ ଅତେ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଯଦ୍ୟତ୍ ମ ୁମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯି , ତତ୍ ମନ୍ୟ ଂ

ପାଲଯ , କି ୁ େତଷାଂ କ ର୍ ାନୁରୂ ପଂ କ ର୍ ନ କୁରୁ ଂ; ଯତେ ଷାଂ
ୱାକ୍ୟମାତ୍ର ଂ ସାରଂ କାେୟର୍ ୍ୟ କିମପି ନାି |

Ⅳ େତ ଦୁୱର୍ ୍ଵ ହାନ୍ ଗୁରୁ ତରାନ୍ ଭାରାନ୍ ବ ୍ଵା ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ
େ ପରି ସମପର୍ ଯି , କି ୁ ଯମ ୁ େଲୖ୍ୟକଯାପି ନ ଚାଲଯି |
Ⅴ େକୱଲଂ େଲାକଦଶର୍ ନାଯ ସୱର୍ ୍ଵ କ ର୍ ାଣି କୁୱର୍ ୍ଵ ି ; ଫଲତଃ

ପ ବ ାନ୍ ପ୍ର ସାୟର୍ ୍ୟ ଧାରଯି , ୱେ ଷୁ ଚ ଦୀଘର୍ ଗ୍ର ୀନ୍ ଧାରଯି ;
Ⅵ େଭାଜନଭୱନ ଉ ାନଂ, ଭଜନଭୱେନ ପ୍ର ଧାନମାସନଂ,
Ⅶହେଟ୍ଠ ନମ ାରଂ ଗୁରୁ ରିତି ସେ ାଧନୈ ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ୱା ି |
Ⅷ କି ୁ ଯୂଯଂ ଗୁରୱ ଇତି ସେ ାଧନୀଯା ମା ଭୱତ, ଯେତା

ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏକଃ ଖ୍ର ୀ ଏୱ ଗୁରୁ
Ⅸୟର୍ୂ ଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ମିେଥା ଭ୍ର ାତର | ପୁନଃ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ କମପି ପିେତତି

ମା ସ ୁଧ୍ୟ ଂ, ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାକେମକଃ ଗର୍ ଏୱ ପିତା|
Ⅹ ଯୂଯଂ ନାଯେକତି ସ ାଷିତା ମା ଭୱତ, ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାକେମକଃ

ଖ୍ର ୀ ଏୱ ନାଯକଃ|
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Ⅺ ଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ଯଃ ପୁମାନ୍ େଶ୍ର ଃ ସ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
େସୱିଷ୍ୟେତ|

Ⅻଯେତା ଯଃ ମୁ ମତି, ସ ନତଃ କରିଷ୍ୟେତ; କି ୁ ଯଃ କି ତ୍
ମୱନତଂ କେରାତି, ସ ଉ ତଃ କରିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅢ ହ କପଟିନ ଉପାଧ୍ୟାଯାଃ ଫିରୂ ଶିନ , ଯୂଯଂ ମନୁଜାନାଂ

ସମକ୍ଷଂ ଗର୍ ାରଂ ରୁ , ଯୂଯଂ ଯଂ େତନନପ୍ର ୱିଶଥ,ପ୍ର ୱିୱିକୂ୍ଷନପି
ୱାରଯଥ| ୱତ କପଟିନ ଉପାଧ୍ୟାଯାଃ ଫିରୂ ଶିନ ଯୂଯଂ ଛଲାଦ୍
ଦୀଘର୍ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ୍ୟ ୱିଧୱାନାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଗ୍ର ସଥ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଘାରତରଦେ ା
ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅣ ହ କପଟିନ ଉପାଧ୍ୟାଯାଃ ଫିରୂ ଶିନ , ଯୂଯେମକଂ
ଧ ର୍ ାୱଲି ନଂ କ ର୍ୁ ଂ ସାଗରଂ ଭୂ ମ ଲ ପ୍ର ଦକି୍ଷଣୀକୁରୁ ଥ,
ⅩⅤକ ନ ପ୍ର ାପ୍ୟ େତା ି ଗୁଣନରକଭାଜନଂ ତଂ କୁରୁ ଥ|
ⅩⅥ ୱତ ଅ ପଥଦଶର୍ କାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ , ଯୂଯଂ ୱଦଥ, ମ ି ରସ୍ୟ

ଶପଥକରଣାତ୍ କିମପି ନ େଦଯଂ; କି ୁ ମ ି ର ସୁୱଣର୍ ସ୍ୟ
ଶପଥକରଣାଦ୍ େଦଯଂ|

ⅩⅦ େହ ମୂଢା େହ ଅ ାଃ ସୁୱଣର୍ ଂ ତ ୁୱଣର୍ ପାୱକମ ି ରମ୍
ଏତେଯାରୁ ଭେଯା ମର୍ େଧ୍ୟ କିଂ େଶ୍ର ଯଃ?

ⅩⅧ ଅନ୍ୟ ୱଦଥ, ଯଜ୍ଞେୱଦ୍ୟାଃ ଶପଥକରଣାତ୍ କିମପି ନ
େଦଯଂ, କି ୁ ତଦୁପରିି ତସ୍ୟ େନୖେୱଦ୍ୟସ୍ୟଶପଥକରଣାଦ୍ େଦଯଂ|

ⅩⅨ େହ ମୂଢା େହ ଅ ାଃ, େନୖେୱଦ୍ୟଂ
ତୈ େୱଦ୍ୟପାୱକେୱଦିେରତେଯାରୁ ଭେଯା ମର୍ େଧ୍ୟ କିଂ େଶ୍ର ଯଃ?

ⅩⅩ ଅତଃ େକନଚିଦ୍ ଯଜ୍ଞେୱଦ୍ୟାଃ ଶପେଥ କୃେତ ତଦୁପରି ସ୍ୟ
ସୱର୍ ୍ଵ ସ୍ୟ ଶପଥଃ କି୍ର ଯେତ|

ⅩⅪ େକନଚିତ୍ ମ ି ରସ୍ୟ ଶପେଥ କୃେତ ମ ି ରତି ୱାସି େନାଃ
ଶପଥଃ କି୍ର ଯେତ|

ⅩⅫ େକନଚିତ୍ ଗର୍ ସ୍ୟ ଶପେଥ କୃେତ
ଈ ରୀଯସି ଂହାସନତଦୁପୟର୍ୁ ୍ୟପୱି େଯାଃ ଶପଥଃ କି୍ର ଯେତ|

ⅩⅩⅢ ହ କପଟିନ ଉପାଧ୍ୟାଯାଃ ଫିରୂ ଶିନ , ଯୂଯଂ
େପାଦିନାଯାଃ ସି ତ ତ୍ର ାଯା ଜୀରକସ୍ୟ ଚ ଦଶମାଂଶାନ୍ ଦ , କି ୁ
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ୱ୍ୟୱ ାଯା ଗୁରୁ ତରାନ୍ ନ୍ୟାଯଦଯାୱି ାସାନ୍ ପରିତ୍ୟଜଥ; ଇେମ
ଯୁଷ୍ମ ାଭିରାଚରଣୀଯା ଅମୀ ଚ ନ ଲଂଘନୀଯାଃ|

ⅩⅩⅣ େହ ଅ ପଥଦଶର୍ କା ଯୂଯଂ ମଶକାନ୍ ଅପସାରଯଥ, କି ୁ
ମହା ାନ୍ ଗ୍ର ସଥ|

ⅩⅩⅤହ କପଟିନଉପାଧ୍ୟାଯାଃ ଫିରୂ ଶିନ , ଯୂଯଂ ପାନପାତ୍ର ାଣାଂ
େଭାଜନପାତ୍ର ାଣା ବହିଃ ପରି ୁରୁ ଥ; କି ୁ ତଦଭ୍ୟ ରଂ
ଦୁରା ତଯା କଲୁେଷଣ ଚ ପରିପୂଣର୍ ମାେ |

ⅩⅩⅥ େହ ଅ ାଃ ଫିରୂ ଶିେଲାକା ଆେଦୗ ପାନପାତ୍ର ାଣାଂ
େଭାଜନପାତ୍ର ାଣା ାଭ୍ୟ ରଂ ପରି ୁରୁ ତ, େତନ େତଷାଂ ବହିରପି
ପରି ାରିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅦ ହ କପଟିନ ଉପାଧ୍ୟାଯାଃ ଫିରୂ ଶିନ , ଯୂଯଂ
ଶୁକ୍ଲ ୀକୃତଶ୍ମ ଶାନ ରୂ ପା ଭୱଥ, ଯଥା ଶ୍ମ ଶାନଭୱନସ୍ୟ ବହି ାରୁ ,
କି ଭ୍ୟ ରଂ ମୃତେଲାକାନାଂ କୀକେଶୖଃ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର କାରମେଲନ ଚ
ପରିପୂଣର୍ ମ୍;

ⅩⅩⅧ ତେଥୖୱ ଯୂଯମପି େଲାକାନାଂ ସମକ୍ଷଂ ବହିଧର୍ ା କାଃ
କି ଃକରେଣଷୁ େକୱଲକାପଟ୍ୟାଧ ର୍ ାଭ୍ୟାଂ ପରିପୂଣର୍ ାଃ|

ⅩⅩⅨ ହା ହା କପଟିନ ଉପାଧ୍ୟାଯାଃ ଫିରୂ ଶିନ , ଯୂଯଂ
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ଶ୍ମ ଶାନେଗହଂ ନି ର୍ ାଥ, ସାଧୂନାଂ ଶ୍ମ ଶାନନିେକତନଂ
େଶାଭଯଥ

ⅩⅩⅩ ୱଦଥ ଚ ଯଦି ୱଯଂ େ ଷାଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଣାଂ କାଲ
ଅ ାସ୍ୟାମ, ତହ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ େଶାଣିତପାତେନ େତଷାଂ
ସହଭାଗିେନା ନାଭୱିଷ୍ୟାମ|

ⅩⅩⅪ ଅେତା ଯୂଯଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଘାତକାନାଂ ସ ାନା ଇତି
ଯେମୱ େ ଷାଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦ |
ⅩⅩⅫ ଅେତା ଯୂଯଂ ନିଜପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଣାଂ ପରିମାଣପାତ୍ର ଂ

ପରିପୂରଯତ|
ⅩⅩⅩⅢ େର ଭୁ ଜଗାଃ କୃ ଭୁ ଜଗୱଂଶାଃ, ଯୂଯଂ କଥଂ

ନରକଦ ାଦ୍ ରକି୍ଷଷ୍ୟେ |
ⅩⅩⅩⅣପଶ୍ୟତ, ଯୁଷ୍ମ ାକମି କମ୍ ଅହଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା ବୁ ି ମତ

ଉପାଧ୍ୟାଯାଂ େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟାମି, କି ୁ େତଷାଂ କତିପଯା ଯୁଷ୍ମ ାଭି
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ଘର୍ ାନିଷ୍ୟେ , କେଶ ଚ ଘାନିଷ୍ୟେ , େକଚିଦ୍ ଭଜନଭୱେନ
କଷାଭିରାଘାନିଷ୍ୟେ , ନଗେର ନଗେର ତାଡିଷ୍ୟେ ଚ;

ⅩⅩⅩⅤ େତନ ସ ୁ ରୁ ଷସ୍ୟ ହାବିେଲା ର ପାତମାରଭ୍ୟ
େବରିଖିଯଃ ପୁତ୍ର ଂ ଯଂ ସି ଖରିଯଂ ଯୂଯଂ ମ ି ରଯଜ୍ଞେୱେଦ୍ୟା ମର୍ େଧ୍ୟ
ହତୱ ଃ, ତଦୀଯେଶାଣିତପାତଂ ଯାୱଦ୍ ଅି ନ୍ େଦେଶ ଯାୱତାଂ
ସାଧୁପୁରୁ ଷାଣାଂ େଶାଣିତପାେତା ଽଭୱତ୍ ତତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମାଗସାଂ ଦ ା
ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ୱ ଷ୍ୟେ |

ⅩⅩⅩⅥ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ା ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି, ୱିଦ୍ୟମାେନଽି ନ୍ ପୁରୁ େଷ
ସେୱର୍ ୍ଵ ୱ ଷ୍ୟେ |

ⅩⅩⅩⅦ େହ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ େହ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ ନଗରି ଂ
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା ହତୱତୀ, ତୱ ସମୀପଂ େପ୍ର ରିତାଂ
ପାଷାେଣୖରାହତୱତୀ, ଯଥା କୁ ୁ ଟୀ ଶାୱକାନ୍ ପକ୍ଷାଧଃ ସଂଗୃ ାତି,
ତଥା ତୱ ସ ାନାନ୍ ସଂଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ଅହଂ ବହୁ ୱାରମ୍ ଐ ଂ; କି ୁ ଂ ନ
ସମମନ୍ୟଥାଃ|

ⅩⅩⅩⅧପଶ୍ୟତ ଯଷ୍ମ ାକଂ ୱାସ ାନମ୍ ଉି ଂ ତ୍ୟକ୍ଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅩⅨ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି, ଯଃ ପରେମ ରସ୍ୟ

ନାମ୍ନ ାଗ ତି,ସଧନ୍ୟଇତିୱାଣୀଂ ଯାୱ ୱଦିଷ୍ୟଥ,ତାୱତ୍ମାଂ ପୁନ
ନର୍ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ|

ⅩⅩⅣ
Ⅰଅନ ରଂ ଯୀଶୁ ୟର୍ ଦା ମ ି ରାଦ୍ ବହି ଗର୍ ତି, ତଦାନୀଂ ଶିଷ୍ୟା ଂ

ମ ି ରନି ର୍ ାଣଂ ଦଶର୍ ଯିତୁ ମାଗତାଃ|
Ⅱ ତେତା ଯୀଶୁ ାନୁୱାଚ, ଯୂଯଂ କିେମତାନି ନ

ପଶ୍ୟଥ? ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ସତ୍ୟଂ ୱଦାମି, ଏତି ଚଯନସ୍ୟ
ପାଷାେଣୖକମପ୍ୟନ୍ୟପାଷାେଣ◌ाପରି ନ ାସ୍ୟତି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଭୂ ମିସାତ୍
କାରିଷ୍ୟେ |

Ⅲଅନ ରଂ ତି ନ୍ େଜୖତୁ ନପୱର୍ ୍ଵ େତାପରି ସମୁପୱିେ ଶିଷ୍ୟା ସ୍ୟ
ସମୀପମାଗତ୍ୟ ଗୁ ଂ ପପ୍ର ୁଃ, ଏତା ଘଟନାଃ କଦା ଭୱିଷ୍ୟି ?
ଭୱତ ଆଗମନସ୍ୟ ଯୁଗା ସ୍ୟ ଚ କିଂ ଲ ? ତଦ ାନ୍ ୱଦତୁ |
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Ⅳ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ ାନେୱାଚତ୍, ଅୱଧ ୍ଵଂ, େକାପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନ
ଭ୍ର ମେଯତ୍|

Ⅴ ବହେୱା ମମ ନାମ ଗୃ ଆଗମିଷ୍ୟି , ଖ୍ର ୀେ ାଽହେମେୱତି
ୱାଚଂ ୱଦେ ା ବହୂ ନ୍ ଭ୍ର ମଯିଷ୍ୟି |

Ⅵ ଯୂଯ ସଂଗ୍ର ାମସ୍ୟ ରଣସ୍ୟ ଚାଡ ରଂ େଶ୍ର ାଷ୍ୟଥ, ଅୱଧ ୍ଵଂ
େତନ ଚ ଲା ମା ଭୱତ, ଏତାନ୍ୟୱଶ୍ୟଂ ଘଟିଷ୍ୟେ , କି ୁ ତଦା
ଯୁଗାେ ା ନହି|

Ⅶ ଅପରଂ େଦଶସ୍ୟ ୱିପେକ୍ଷା େଦେଶା ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ୱିପେକ୍ଷା
ରାଜ୍ୟଂ ଭୱିଷ୍ୟତି, ାେନ ାେନ ଚ ଦୁଭ କ୍ଷଂ ମହାମାରୀ ଭୂ କ
ଭୱିଷ୍ୟି ,

Ⅷଏତାନି ଦୁଃେଖାପକ୍ର ମାଃ|
Ⅸ ତଦାନୀଂ େଲାକା ଦୁଃଖଂ େଭାଜଯିତୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପରକେରଷୁ

ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟି ହନିଷ୍ୟି ଚ, ତଥା ମମ ନାମକାରଣାଦ୍ ଯୂଯଂ
ସୱର୍ ୍ଵ େଦଶୀଯମନୁଜାନାଂ ସମୀେପ ଘୃଣାହର୍ ା ଭୱିଷ୍ୟଥ|

Ⅹ ବହୁ ଷୁ ୱି ଂ ପ୍ର ା ୱ ୁ ପର ରମ୍ ଋ◌ृତୀଯାଂ କୃତୱ ୁ ଚ
ଏେକାଽପରଂ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି|

Ⅺ ତଥା ବହେୱା ମୃଷାଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ ଉପ ାଯ ବହୂ ନ୍
ଭ୍ର ମଯିଷ୍ୟି |

Ⅻ ଦୁ ର୍ ଣାଂ ବାହୁ ଲ୍ୟା ବହୂ ନାଂ େପ୍ର ମ ଶୀତଲଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅢ କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ େଶଷଂ ଯାୱଦ୍ େଧୖୟର୍ ୍ୟମାଶ୍ର ଯେତ, ସଏୱ

ପରିତ୍ର ାଯିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅣ ଅପରଂ ସୱର୍ ୍ଵ େଦଶୀଯେଲାକାନ୍ ପ୍ର ତିମାକ୍ଷୀ ଭୱିତୁ ଂ ରାଜସ୍ୟ

ଶୁଭସମାଚାରଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଜଗତି ପ୍ର ଚାରିଷ୍ୟେତ, ଏତାଦୃଶି ସତି ଯୁଗା
ଉପ ାସ୍ୟତି|

ⅩⅤ ଅେତା ଯତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ନାଶକୃୃ ଣାହର୍ ଂ ୱ ୁ ଦାନିେଯଲ୍ଭ ୱିଷ୍ୟ ଦିନା
େପ୍ର ା ଂ ତଦ୍ ଯଦା ପୁଣ୍ୟ ାେନ ାପିତଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ, (ଯଃ ପଠତି, ସ
ବୁଧ୍ୟତାଂ)

ⅩⅥ ତଦାନୀଂ େଯ ଯିହୂ ଦୀଯେଦେଶ ତି ି , େତ ପୱର୍ ୍ଵ େତଷୁ
ପଲାଯ ାଂ|
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ⅩⅦ ଯଃ କି ଦ୍ ଗୃହପୃେ ତି ତି, ସ ଗୃହାତ୍ କିମପି
ୱ ୍ଵାେନତୁ ମ୍ ଅେଧ◌ा ନାୱେରାେହତ୍|

ⅩⅧ ଯ େକ୍ଷେତ୍ର ତି ତି, େସାପି ୱ ମାେନତୁ ଂ ପରାୱୃତ୍ୟ ନ
ଯାଯାତ୍|

ⅩⅨତଦାନୀଂ ଗଭ ଣୀ ନ୍ୟପାଯଯିତ୍ର ୀଣାଂ ଦୁଗର୍ ତି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩଅେତା ଯଷ୍ମ ାକଂ ପଲାଯନଂ ଶୀତକାେଲ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ୱା ଯ

ଭେୱତ୍, ତଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ମ୍|
ⅩⅪ ଆ ଜଗଦାର ାଦ୍ ଏତ ାଲପୟର୍ ୍ୟନ ଂ ଯାଦୃଶଃ କଦାପି

ନାଭୱତ୍ ନ ଚ ଭୱିଷ୍ୟତି ତାଦୃେଶା ମହାେକ୍ଲ ଶ ଦାନୀମ୍
ଉପ ାସ୍ୟତି|

ⅩⅫ ତସ୍ୟ େକ୍ଲ ଶସ୍ୟ ସମେଯା ଯଦି େହ୍ସ ୍ଵା ନ କି୍ର େଯତ,
ତହ କସ୍ୟାପି ପ୍ର ାଣିେନା ରକ୍ଷଣଂ ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ଯାତ୍, କି ୁ
ମେନାନୀତମନୁଜାନାଂ କୃେତ ସ କାେଲା ହ୍ସ ୍ଵୀକରିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅢଅପର ପଶ୍ୟତ, ଖ୍ର ୀେ ାଽତ୍ର ୱିଦ୍ୟେତ, ୱା ତତ୍ର ୱିଦ୍ୟେତ,
ତଦାନୀଂ ଯଦୀ କି ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ ଇତି ୱାକ୍ୟଂ ୱଦତି, ତଥାପି ତତ୍ ନ
ପ୍ର ତୀତ୍|

ⅩⅩⅣ ଯେତା ଭା ଖ୍ର ୀ ା ଭା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ ଉପ ାଯ ଯାନି
ମହି ଲ ାଣି ଚିତ୍ର କ ର୍ ାଣି ଚ ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟି , େତୖ ୟର୍ ଦି ସ େୱତ୍
ତହ ମେନାନୀତମାନୱା ଅପି ଭ୍ର ାମିଷ୍ୟେ |

ⅩⅩⅤପଶ୍ୟତ, ଘଟନାତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱା ର୍ ାମ୍ ଅୱାଦିଷମ୍|
ⅩⅩⅥଅତଃ ପଶ୍ୟତ, ସ ପ୍ର ା େର ୱିଦ୍ୟତ ଇତି ୱାେକ୍ୟ େକନଚିତ୍

କଥିେତପି ବହି ମର୍ ା ଗ ତ, ୱା ପଶ୍ୟତ, େସା ଃପୁେର ୱିଦ୍ୟେତ,
ଏତ ାକ୍ୟ ଉେ ପି ମା ପ୍ର ତୀତ|

ⅩⅩⅦ ଯେତା ଯଥା ୱିଦୁ୍ୟତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଦିେଶା ନିଗର୍ ତ୍ୟ ପି ମଦିଶଂ
ଯାୱତ୍ ପ୍ର କାଶେତ, ତଥା ମାନୁଷପୁତ୍ର ସ୍ୟାପ୍ୟାଗମନଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅧଯତ୍ର ଶୱି ତି, ତେତ୍ର ୱ ଗୃଧ୍ର ା ମିଲି |
ⅩⅩⅨ ଅପରଂ ତସ୍ୟ େକ୍ଲ ଶସମଯସ୍ୟାୱ୍ୟୱହିତପରତ୍ର ସୂୟର୍ ୍ୟସ୍ୟ

େତେଜା େଲା ୍ୟେତ, ଚ ମା େଜ୍ୟା ାଂ ନ କରିଷ୍ୟତି, ନଭେସା
ନକ୍ଷତ୍ର ାଣି ପତିଷ୍ୟି , ଗଗଣୀଯା ଗ୍ର ହା ୱିଚଲିଷ୍ୟି |
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ⅩⅩⅩତଦାନୀମ୍ଆକାଶମେଧ୍ୟମନୁଜସୁତସ୍ୟଲ ଦଶ ଷ୍ୟେତ,
ତେତା ନିଜପରାକ୍ର େମଣ ମହାେତଜସା ଚ େମଘାରୂ ଢଂ ମନୁଜସୁତଂ
ନଭସାଗ ଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ପୃଥିୱ୍ୟାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ୱଂଶୀଯା ୱିଲପିଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅪ ତଦାନୀଂ ସ ମହାଶ ାଯମାନତୂ ୟର୍ ୍ୟା ୱାଦକାନ୍ ନିଜଦୂତାନ୍
ପ୍ର େହଷ୍ୟତି, େତ େୱ୍ୟାମ୍ନ ଏକସୀମାେତାଽପରସୀମାଂ ଯାୱତ୍
ଚତୁ ଦ ଶ ସ୍ୟ ମେନାନୀତଜନାନ୍ ଆନୀଯ େମଲଯିଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅫଉଡୁ ରପାଦପସ୍ୟ ଦୃ ା ଂ ଶିକ୍ଷ ଂ; ଯଦା ତସ୍ୟ ନୱୀନାଃ
ଶାଖା ଜାଯେ , ପ ୱାଦି ନିଗର୍ ତି, ତଦା ନିଦାଘକାଲଃ ସୱିେଧା
ଭୱତୀତି ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ;

ⅩⅩⅩⅢ ତ ଦ୍ ଏତା ଘଟନା ଦୃ ୍ଵା ସ ସମେଯା ାର ଉପା ାଦ୍
ଇତି ଜାନୀତ|

ⅩⅩⅩⅣ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି, ଇଦାନୀ ନଜନାନାଂ ଗମନାତ୍
ପୂୱର୍ ୍ଵ େମୱ ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଘଟିଷ୍ୟେ |

ⅩⅩⅩⅤ ନେଭାେମଦିେନ୍ୟା ଲର୍ୁ େଯାରପି ମମ ୱାକ୍ କଦାପି ନ
େଲା ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅩⅥ ଅପରଂ ମମ ତାତଂ ୱିନା ମାନୁଷଃ ଗର୍ େ ା ଦୂେତା ୱା
େକାପି ତି ନଂ ତ ନ ଜ୍ଞାପଯତି|

ⅩⅩⅩⅦ ଅପରଂ େନାେହ ୱିଦ୍ୟମାେନ ଯାଦୃଶମଭୱତ୍ ତାଦୃଶଂ
ମନୁଜସୁତସ୍ୟାଗମନକାେଲପି ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅧଫଲେତା ଜଲାପ୍ଲ ାୱନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯି ନଂ ଯାୱତ୍ େନାହଃ
େପାତଂ ନାେରାହତ୍, ତାୱ ାଲଂ ଯଥା ମନୁଷ୍ୟା େଭାଜେନ ପାେନ
ୱିୱହେନ ୱିୱାହେନ ଚ ପ୍ର ୱୃ ା ଆସନ୍;

ⅩⅩⅩⅨ ଅପରମ୍ ଆପ୍ଲ ାୱିେତାଯମାଗତ୍ୟ ଯାୱତ୍ ସକଲମନୁଜାନ୍
ପ୍ଲ ାୱଯି ା ନାନଯତ୍, ତାୱତ୍ େତ ଯଥା ନ ୱିଦାମାସୁଃ, ତଥା
ମନୁଜସୁତାଗମେନପି ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅬ ତଦା େକ୍ଷତ୍ର ି ତେଯା ର୍ େଯାେରେକା ଧାରିଷ୍ୟେତ,
ଅପର ୍ୟାଜିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅬⅠ ତଥା େପଷଣ୍ୟା ପିଂଷେତ୍ୟାରୁ ଭେଯା େୟର୍ ାଷିେତାେରକା
ଧାରିଷ୍ୟେତଽପରା ତ୍ୟାଜିଷ୍ୟେତ|
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ⅩⅬⅡ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ଃ କି ନ୍ ଦ ଆଗମିଷ୍ୟତି, ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି
ନର୍ ାୱଗମ୍ୟେତ, ତ ାତ୍ ଜାଗ୍ର ତଃ ସ ି ତ|

ⅩⅬⅢ କୁତ୍ର ଯାେମ େ ନ ଆଗମିଷ୍ୟତୀତି େଚଦ୍ ଗୃହେ ା ଜ୍ଞାତୁ ମ୍
ଅଶକ୍ଷ୍ୟତ୍, ତହ ଜାଗରି ା ତଂ ସ ି ଂ କ ତୁ ମ୍ ଅୱାରଯିଷ୍ୟତ୍
ତଦ୍ ଜାନୀତ|

ⅩⅬⅣ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରୱଧୀଯତାଂ, ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ତ୍ର ନ ବୁଧ୍ୟେତ,
ତେତୖ୍ର ୱ ଦେ ମନୁଜସୁତ ଆଯାସ୍ୟତି|

ⅩⅬⅤପ୍ର ଭୁ ନ ଜପରିୱାରାନ୍ ଯଥାକାଲଂ େଭାଜଯିତୁ ଂ ଯଂ ଦାସମ୍
ଅଧ୍ୟକ୍ଷୀକୃତ୍ୟ ାପଯତି, ତାଦୃେଶା ୱି ାେସ୍ୟା ଧୀମାନ୍ ଦାସଃ କଃ?

ⅩⅬⅥ ପ୍ର ଭୁ ରାଗତ୍ୟ ଯଂ ଦାସଂ ତଥାଚର ଂ ୱୀକ୍ଷେତ, ସଏୱ
ଧନ୍ୟଃ|

ⅩⅬⅦ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ସତ୍ୟଂ ୱଦାମି, ସ ତଂ ନିଜସୱର୍ ୍ଵ ସ୍ୟାଧିପଂ
କରିଷ୍ୟତି|

ⅩⅬⅧ କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ରାଗ ୁଂ ୱିଲ ତ ଇତି ମନସି ଚି ଯି ା େଯା
ଦୁେ ା ଦାେସା

ⅩⅬⅨ ଽପରଦାସାନ୍ ପ୍ର ହ ର୍ୁ ଂ ମ ାନାଂ ସେ େଭା ୁଂ ପାତୁ
ପ୍ର ୱ ର୍ େତ,

Ⅼସଦାେସା ଯଦା ନାେପକ୍ଷେତ,ଯ ଦ ଂ ନଜାନାତି,ତ ାଲଏୱ
ତ ଭୁ ରୁ ପ ାସ୍ୟତି|

ⅬⅠତଦା ତଂ ଦ ଯି ା ଯତ୍ର ାେନ େରାଦନଂ ଦ ଘଷର୍ ଣ ାସାେତ,
ତତ୍ର କପଟିଭିଃ ସାକଂ ତ ଶାଂ ନିରୂ ପଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅤ
Ⅰ ଯା ଦଶ କନ୍ୟାଃ ପ୍ର ଦୀପାନ୍ ଗୃ େତ୍ୟା ୱରଂ ସାକ୍ଷାତ୍ କ ର୍ୁ ଂ

ବହିରିତାଃ, ତାଭି ଦା ଗର୍ ୀଯରାଜ୍ୟସ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|
Ⅱତାସାଂ କନ୍ୟାନାଂ ମେଧ୍ୟ ପ ସୁଧିଯଃ ପ ଦୁଧ ଯ ଆସନ୍|
Ⅲଯା ଦୁଧ ଯ ାଃ ପ୍ର ଦୀପାନ୍ ସେ ଗୃହୀ ା େତୖଲଂ ନ ଜଗୃହୁ ଃ,
Ⅳ କି ୁ ସୁଧିଯଃ ପ୍ର ଦୀପାନ୍ ପାେତ୍ର ଣ େତୖଲ ଜଗୃହୁ ଃ|
Ⅴଅନ ରଂ ୱେର ୱିଲି େତ ତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ା ନିଦ୍ର ାୱି ା ନିଦ୍ର ାଂ ଜଗ୍ମୁ ଃ|
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Ⅵ ଅନ ରମ୍ ଅ ର୍ ରାେତ୍ର ପଶ୍ୟତ ୱର ଆଗ ତି, ତଂ ସାକ୍ଷାତ୍
କ ର୍ୁ ଂ ବହିୟର୍ ାେତତି ଜନରୱାତ୍

Ⅶତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ କନ୍ୟା ଉ ାଯ ପ୍ର ଦୀପାନ୍ ଆସାଦଯିତୁ ଂ ଆରଭ |
Ⅷତେତା ଦୁଧ ଯଃ ସୁଧିଯ ଊଚୁ ଃ, କିି ତ୍ େତୖଲଂ ଦ , ପ୍ର ଦୀପା

ଅ ାକଂ ନିୱର୍ ୍ଵ ାଣାଃ|
Ⅸ କି ୁ ସୁଧିଯଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍, ଦେ ଯୁଷ୍ମ ାନ ାଂ ପ୍ର ତି େତୖଲଂ

ନୂ୍ୟନୀଭେୱତ୍, ତ ାଦ୍ ୱିେକ୍ର ତୃ ଣାଂ ସମୀପଂ ଗ ା ାଥର୍ ଂ େତୖଲଂ
କ୍ର ୀଣୀତ|

Ⅹ ତଦା ତାସୁ େକ୍ର ତୁ ଂ ଗତାସୁ ୱର ଆଜଗାମ, ତେତା ଯାଃ ସି ତା
ଆସନ୍, ତାେ ନ ସାକଂ ୱିୱାହୀଯଂ େୱଶ୍ମ ପ୍ର ୱିୱିଶୁଃ|

Ⅺଅନ ରଂ ାେର ରୁ େ ଅପରାଃ କନ୍ୟା ଆଗତ୍ୟ ଜଗଦୁଃ, େହ
ପ୍ର େଭା, େହ ପ୍ର େଭା, ଅ ାନ୍ ପ୍ର ତି ାରଂ େମାଚଯ|

Ⅻ କି ୁ ସ ଉ ୱାନ୍, ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି, ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ନ େୱଦି୍ମ |
ⅩⅢଅେତା ଜାଗ୍ର ତଃ ସ ି ତ, ମନୁଜସୁତଃ କି ନ୍ ଦିେନ କି ନ୍

ଦେ ୱାଗମିଷ୍ୟତି, ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ଜ୍ଞାଯେତ|
ⅩⅣ ଅପରଂ ସ ଏତାଦୃଶଃ କସ୍ୟଚିତ୍ ପୁଂସ ୁଲ୍ୟଃ, େଯା

ଦୂରେଦଶଂ ପ୍ର ତି ଯାତ୍ର ାକାେଲ ନିଜଦାସାନ୍ ଆହୂ ଯ େତଷାଂ
ସାମଥର୍ ୍ୟାନୁରୂ ପମ୍
ⅩⅤ ଏକି ନ୍ ମୁଦ୍ର ାଣାଂ ପ େପାଟଲିକାଃ ଅନ୍ୟି ଂ େ

େପାଟଲିେକ ଅପରି ଂ େପାଟଲିେକୖକାମ୍ ଇ ଂ ପ୍ର ତିଜନଂ ସମପର୍ ୍ୟ
ଯଂ ପ୍ର ୱାସଂ ଗତୱାନ୍|
ⅩⅥ ଅନ ରଂ େଯା ଦାସଃ ପ େପାଟଲିକାଃ ଲ ୱାନ୍, ସ ଗ ା

ୱାଣିଜ୍ୟଂ ୱିଧାଯ ତା ି ଗୁଣୀଚକାର|
ⅩⅦ ଯ ଦାେସା େ େପାଟଲିେକ ଅଲଭତ, େସାପି ତା ମୁଦ୍ର ା

ି ଗୁଣୀଚକାର|
ⅩⅧ କି ୁ େଯା ଦାସ ଏକାଂ େପାଟଲିକାଂ ଲ ୱାନ୍, ସ ଗ ା ଭୂ ମିଂ

ଖନି ା ତନ୍ମ େଧ୍ୟ ନିଜପ୍ର େଭା ା ମୁଦ୍ର ା େଗାପଯା କାର|
ⅩⅨ ତଦନ ରଂ ବହୁ ତିେଥ କାେଲ ଗେତ େତଷାଂ ଦାସାନାଂ

ପ୍ର ଭୁ ରାଗତ୍ୟ େତୖଦର୍ ାେସୖଃ ସମଂ ଗଣଯା କାର|
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ⅩⅩ ତଦାନୀଂ ଯଃ ପ େପାଟଲିକାଃ ପ୍ର ା ୱାନ୍ ସ ତା
ି ଗୁଣୀକୃତମୁଦ୍ର ା ଆନୀଯ ଜଗାଦ; େହ ପ୍ର େଭା, ଭୱତା ମଯି ପ
େପାଟଲିକାଃ ସମପ ତାଃ, ପଶ୍ୟତୁ , ତା ମଯା ି ଗୁଣୀକୃତାଃ|

ⅩⅪତଦାନୀଂ ତସ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ମୁୱାଚ, େହ ଉ ମ ୱି ାସ୍ୟ ଦାସ, ଂ
ଧେନ୍ୟାସି , େ ାେକନ ୱି ାେସ୍ୟା ଜାତଃ, ତ ାତ୍ ାଂ ବହୁ ୱି ାଧିପଂ
କେରାମି, ଂ ପ୍ର େଭାଃ ସୁଖସ୍ୟ ଭାଗୀ ଭୱ|

ⅩⅫତେତା େଯନ େ େପାଟଲିେକଲେ େସାପ୍ୟାଗତ୍ୟ ଜଗାଦ,
େହପ୍ର େଭା,ଭୱତାମଯି େ େପାଟଲିେକସମପ େତ,ପଶ୍ୟତୁ େତ
ମଯା ି ଗୁଣୀକୃେତ|

ⅩⅩⅢ େତନ ତସ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ମେୱାଚତ୍, େହ ଉ ମ ୱି ାସ୍ୟ
ଦାସ, ଂ ଧେନ୍ୟାସି , େ ାେକନ ୱି ାେସ୍ୟା ଜାତଃ, ତ ାତ୍ ାଂ
ବହୁ ଦ୍ର ୱିଣାଧିପଂ କେରାମି, ଂ ନିଜପ୍ର େଭାଃ ସୁଖସ୍ୟ ଭାଗୀ ଭୱ|

ⅩⅩⅣ ଅନ ରଂ ଯ ଏକାଂ େପାଟଲିକାଂ ଲ ୱାନ୍, ସ ଏତ୍ୟ
କଥିତୱାନ୍, େହ ପ୍ର େଭା, ାଂ କଠିନନରଂ ଜ୍ଞାତୱାନ୍, ଯା ଯତ୍ର
େନା ଂ, ତେତୖ୍ର ୱ କୃତ୍ୟେତ, ଯତ୍ର ଚ ନ କୀଣର୍ ଂ, ତେତୖ୍ର ୱ ସଂଗୃହ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅤଅେତାହଂ ସଶ ଃ ସନ୍ ଗ ା ତୱ ମୁଦ୍ର ା ଭୂ ମେଧ୍ୟ ସଂେଗାପ୍ୟ
ାପିତୱାନ୍, ପଶ୍ୟ, ତୱ ଯତ୍ ତେଦୱ ଗୃହାଣ|
ⅩⅩⅥତଦା ତସ୍ୟପ୍ର ଭୁ ଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍ େର ଦୁ ାଲସଦାସ,ଯତ୍ର ାହଂ

ନ ୱପାମି, ତତ୍ର ଛିନଦି୍ମ , ଯତ୍ର ଚ ନ କିରାମି, ତେତ୍ର ୱ ସଂଗୃ ାମୀତି
େଚଦଜାନା ହ

ⅩⅩⅦ ୱଣିକୁ୍ଷ ମମ ୱି ାପର୍ ଣଂ ତେୱାଚିତମାସୀତ୍,
େଯନାହମାଗତ୍ୟ ୱୃ ୍ୟା ସାକଂ ମୂଲମୁଦ୍ର ାଃ ପ୍ର ା ୍ୟମ୍|

ⅩⅩⅧ ଅେତା ାତ୍ ତାଂ େପାଟଲିକାମ୍ ଆଦାଯ ଯସ୍ୟ ଦଶ
େପାଟଲିକାଃ ସି ତି ପର୍ ଯତ|

ⅩⅩⅨ େଯନ ୱ ର୍ ୍ୟେତ ତି ୈ ୱାପ ଷ୍ୟେତ, ତେସୖ୍ୟୱ ଚ
ବାହୁ ଲ୍ୟଂ ଭୱିଷ୍ୟତି, କି ୁ େଯନ ନ ୱ ର୍ ୍ୟେତ, ତସ୍ୟାି େକ ଯତ୍
କି ନ ତି ତି, ତଦପି ପୁନେନର୍ ଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅩଅପରଂ ଯୂଯଂ ତମକ ର୍ ଣ୍ୟଂ ଦାସଂ ନୀ ା ଯତ୍ର ାେନ କ୍ର ନଂ
ଦ ଘଷର୍ ଣ ୱିେଦ୍ୟେତ, ତି ନ୍ ବହିଭର୍ୂ ତତମସି ନିକି୍ଷପତ|
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ⅩⅩⅪ ଯଦା ମନୁଜସୁତଃ ପୱିତ୍ର ଦୂତାନ୍ ସି ନଃ କୃ ା
ନିଜପ୍ର ଭାେୱନାଗତ୍ୟ ନିଜେତେଜାମେଯ ସି ଂହାସେନ ନିେୱକ୍ଷ୍ୟତି,

ⅩⅩⅫତଦା ତ ୁେଖ ସୱର୍ ୍ଵ ଜାତୀଯା ଜନା ସଂେମଲିଷ୍ୟି | ତେତା
େମଷପାଲେକା ଯଥା ଛାେଗେଭ୍ୟାଽୱୀନ୍ ପୃଥକ୍ କେରାତି ତଥା
େସାେପ୍ୟକ ାଦନ୍ୟମ୍ ଇ ଂ ତାନ୍ ପୃଥକ କୃ ାୱୀନ୍

ⅩⅩⅩⅢଦକି୍ଷେଣ ଛାଗାଂ ୱାେମ ାପଯିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅩⅣ ତତଃ ପରଂ ରାଜା ଦକି୍ଷଣି ତାନ୍ ମାନୱାନ୍ ୱଦିଷ୍ୟତି,

ଆଗ ତ ମ ାତସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହଭାଜନାନି, ଯୁଷ୍ମ ୃ ତ ଆ ଜଗଦାର ତ୍
ଯଦ୍ ରାଜ୍ୟମ୍ ଆସାଦିତଂ ତଦଧିକୁରୁ ତ|

ⅩⅩⅩⅤଯେତା ବୁଭୁ କି୍ଷତାଯ ମହ୍ୟଂ େଭାଜ୍ୟମ୍ ଅଦ , ପିପାସି ତାଯ
େପଯମଦ , ୱିେଦଶିନଂ ମାଂ ାନମନଯତ,

ⅩⅩⅩⅥ ୱ ହୀନଂ ମାଂ ୱସନଂ ପୟର୍ ୍ୟଧାପଯତ, ପୀଡୀତଂ ମାଂ
ଦ୍ର ୁମାଗ ତ, କାରା ମାଂ ୱୀକି୍ଷତୁ ମ ଆଗ ତ|

ⅩⅩⅩⅦ ତଦା ଧା କାଃ ପ୍ର ତିୱଦିଷ୍ୟି , େହ ପ୍ର େଭା, କଦା
ାଂ କୁ୍ଷଧିତଂ ୱୀକ୍ଷ୍ୟ ୱଯମେଭାଜଯାମ? ୱା ପିପାସି ତଂ ୱୀକ୍ଷ୍ୟ
ଅପାଯଯାମ?

ⅩⅩⅩⅧ କଦା ୱା ାଂ ୱିେଦଶିନଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ାନମନଯାମ?
କଦା ୱା ାଂ ନ ଂ ୱୀକ୍ଷ୍ୟ ୱସନଂ ପୟର୍ ୍ୟଧାପଯାମ?

ⅩⅩⅩⅨକଦାୱା ାଂ ପୀଡିତଂକାରା ୱୀକ୍ଷ୍ୟ ଦି କମଗ ାମ?
ⅩⅬତଦାନୀଂ ରାଜା ତାନ୍ ପ୍ର ତିୱଦିଷ୍ୟତି, ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ସତ୍ୟଂ ୱଦାମି,

ମେମୖେତଷାଂ ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ ମେଧ୍ୟ କ େନୖକଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ତମଂ ପ୍ର ତି ଯଦ୍
ଅକୁରୁ ତ, ତନ୍ମ ାଂ ପ୍ର ତ୍ୟକୁରୁ ତ|

ⅩⅬⅠ ପ ାତ୍ ସ ୱାମି ତାନ୍ ଜନାନ୍ ୱଦିଷ୍ୟତି, େର ଶାପଗ୍ର ାଃ
ସେୱର୍ ୍ଵ , େଶୖତାେନ ତସ୍ୟ ଦୂେତଭ୍ୟ େଯାଽନ ୱି ରାସାଦିତ ଆେ ,
ଯୂଯଂ ମଦି କାତ୍ ତମି ଂ ଗ ତ|

ⅩⅬⅡଯେତା କୁ୍ଷଧିତାଯ ମହ୍ୟମାହାରଂ ନାଦ , ପିପାସି ତାଯ ମହ୍ୟଂ
େପଯଂ ନାଦ ,

ⅩⅬⅢ ୱିେଦଶିନଂ ମାଂ ାନଂ ନାନଯତ, ୱସନହୀନଂ ମାଂ ୱସନଂ
ନ ପୟର୍ ୍ୟଧାପଯତ, ପୀଡିତଂ କାରା ମାଂ ୱୀକି୍ଷତୁ ଂ ନାଗ ତ|
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ⅩⅬⅣତଦା େତ ପ୍ର ତିୱଦିଷ୍ୟି , େହ ପ୍ର େଭା, କଦା ାଂ କୁ୍ଷଧିତଂ ୱା
ପିପାସି ତଂ ୱା ୱିେଦଶିନଂ ୱା ନ ଂ ୱା ପୀଡିତଂ ୱା କାରା ଂ ୱୀକ୍ଷ୍ୟ
ାଂ ନାେସୱାମହି?
ⅩⅬⅤ ତଦା ସ ତାନ୍ ୱଦିଷ୍ୟତି, ତଥ୍ୟମହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ବ୍ର ୱୀମି,

ଯୁଷ୍ମ ାଭିେରଷାଂ କ ନ େକ୍ଷାଦି ଂ ପ୍ର ତି ଯ ାକାରି, ତନ୍ମ ାଂ ପ୍ର େତ୍ୟୱ
ନାକାରି|

ⅩⅬⅥ ପ ାଦମ୍ୟନ ଶାି ଂ କି ୁ ଧା କା ଅନ ାଯୁଷଂ େଭା ୁଂ
ଯାସ୍ୟି |

ⅩⅩⅥ
Ⅰଯୀଶୁେରତାନ୍ ପ୍ର ାୱାନ୍ ସମାପ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାନୂେଚ,
Ⅱ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଜ୍ଞର୍ ାତଂ ଦିନ ଯାତ୍ ପରଂ ନି ାରମହ ଉପ ାସ୍ୟତି, ତତ୍ର

ମନୁଜସୁତଃ କେଶନ ହ ୁଂ ପରକେରଷୁ ସମପ ଷ୍ୟେତ|
Ⅲ ତତଃ ପରଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାଧ୍ୟାପକପ୍ର ା ଃ କିଯଫାନାେମ୍ନ ା

ମହାଯାଜକସ୍ୟା ାଲିକାଯାଂ ମିଲି ା
Ⅳ େକେନାପାେଯନ ଯୀଶୁଂ ଧୃ ା ହ ୁଂ ଶକ୍ନୁ ଯୁରିତି ମ ଯା କଃ|
Ⅴ କି ୁ େତୖରୁ ଂ ମହକାେଲ ନ ଧ ର୍ ୱ୍ୟଃ, ଧୃେତ ପ୍ର ଜାନାଂ

କଲେହନ ଭୱିତୁ ଂ ଶକ୍ୟେତ|
Ⅵ ତେତା େବୖଥନିଯାପୁେର ଶିେମାନାଖ୍ୟସ୍ୟ କୁି େନା େୱଶ୍ମ ନି

ଯୀେଶୗ ତି ତି
Ⅶ କାଚନ େଯାଷା େ େତାପଲଭାଜେନନ ମହାଘର୍ ୍ୟଂ ସୁଗ ି

େତୖଲମାନୀଯ େଭାଜନାେଯାପୱିଶତ ସ୍ୟ ଶିେରାଭ୍ୟେଷଚତ୍|
Ⅷ କି ୁ ତଦାେଲାକ୍ୟ ତି େଷୖ୍ୟଃ କୁପିେତୖରୁ ଂ, କୁତ

ଇ ମପୱ୍ୟଯେତ?
Ⅸ େଚଦିଦଂ ୱ୍ୟେକ୍ର ଷ୍ୟତ, ତହ ଭୂ ରିମୂଲ୍ୟଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ

ଦରିେଦ୍ର େଭ୍ୟା ୱ୍ୟତାରିଷ୍ୟତ|
Ⅹ ଯୀଶୁନା ତଦୱଗତ୍ୟ େତ ସମୁଦିତାଃ, େଯାଷାେମନାଂ କୁେତା

ଦୁଃଖିନୀଂ କୁରୁ ଥ, ସା ମାଂ ପ୍ର ତି ସାଧୁ କ ର୍ ାକାଷର୍ ୀତ୍|
Ⅺ ଯୁଷ୍ମ ାକମଂ ସମୀେପ ଦରିଦ୍ର ାଃ ସତତେମୱାସେତ, କି ୁ

ଯୁଷ୍ମ ାକମି େକହଂ ନାେସ ସତତଂ|
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Ⅻ ସା ମମ କାେଯାପରି ସୁଗ ି େତୖଲଂ ସି ୍ଵା ମମ
ଶ୍ମ ଶାନଦାନକ ର୍ ାକାଷର୍ ୀତ୍|

ⅩⅢଅେତାହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ଜଗତି ଯତ୍ର ଯେତୖ୍ର ଷ
ସୁସମାଚାରଃ ପ୍ର ଚାରିଷ୍ୟେତ, ତତ୍ର ତେତୖ୍ର ତସ୍ୟା ନାୟର୍ ୍ୟାଃ ରଣାଥର୍ ମ୍
କେ ର୍ ଦଂ ପ୍ର ଚାରିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅣ ତେତା ାଦଶଶିଷ୍ୟାଣାମ୍ ଈ ରିେଯାତୀଯଯିହୂ ଦାନାମକ
ଏକଃ ଶିଷ୍ୟଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାନାମି କଂ ଗ ା କଥିତୱାନ୍,

ⅩⅤଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାକଂକେରଷୁଯୀଶୁଂ ସମପର୍ ଯାମି,ତହ କିଂଦାସ୍ୟଥ?
ତଦାନୀଂ େତ ତୈ ତି୍ର ଂଶନ୍ମୁ ଦ୍ର ା ଦାତୁ ଂ ି ରୀକୃତୱ ଃ|

ⅩⅥ ସ ତଦାରଭ୍ୟ ତଂ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିତୁ ଂ ସୁେଯାଗଂ
େଚି ତୱାନ୍|

ⅩⅦ ଅନ ରଂ କିଣ୍ଵ ଶୂନ୍ୟପୂପପୱର୍ ୍ଵ ଣଃ ପ୍ର ଥେମି ଶିଷ୍ୟା ଯୀଶୁମ୍
ଉପଗତ୍ୟ ପପ୍ର ୁଃ ଭୱୃ େତ କୁତ୍ର ୱଯଂ ନି ାରମହେଭାଜ୍ୟମ୍
ଆେଯାଜଯିଷ୍ୟାମଃ? ଭୱତଃ େକ ା?

ⅩⅧ ତଦା ସ ଗଦିତୱାନ୍, ମେଧ୍ୟନଗରମମୁକପୁଂସଃ ସମୀପଂ
ୱ୍ର ଜି ା ୱଦତ, ଗୁରୁ ଗର୍ ଦିତୱାନ୍, ମ ାଲଃ ସୱିଧଃ, ସହ
ଶିେଷୖ୍ୟ ୍ଵଦାଲେଯ ନି ାରମହେଭାଜ୍ୟଂ େଭାେକ୍ଷ୍ୟ|

ⅩⅨ ତଦା ଶିଷ୍ୟା ଯୀେଶା ାଦୃଶନିେଦଶାନୁରୂ ପକ ର୍ ୱିଧାଯ ତତ୍ର
ନି ାରମହେଭାଜ୍ୟମାସାଦଯାମାସୁଃ|

ⅩⅩ ତତଃ ସ ୍ୟାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ ାଦଶଭିଃ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସାକଂ ସ
ନ୍ୟୱିଶତ୍|

ⅩⅪ ଅପରଂ ଭୁ ାନ ଉ ୱାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି,
ଯୁଷ୍ମ ାକେମେକା ମାଂ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅫତଦା େତଽତୀୱ ଦୁଃଖିତା ଏେକୖକେଶା ୱ ୁମାେରଭିେର, େହ
ପ୍ର େଭା, ସ କିମହଂ?

ⅩⅩⅢ ତତଃ ସ ଜଗାଦ, ମଯା ସାକଂ େଯା ଜେନା େଭାଜନପାେତ୍ର
କରଂ ସଂକି୍ଷପତି, ସ ଏୱ ମାଂ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି|
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ⅩⅩⅣ ମନୁଜସୁତମଧି ଯାଦୃଶଂ ଲିଖିତମାେ , ତଦନୁରୂ ପା ତ ତି
ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି; କି ୁ େଯନ ପୁଂସା ସ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟେତ, ହା ହା
େଚତ୍ ସ ନାଜନିଷ୍ୟତ, ତଦା ତସ୍ୟ େକ୍ଷମମଭୱିଷ୍ୟତ୍|

ⅩⅩⅤତଦା ଯିହୂ ଦାନାମା େଯା ଜନ ଂ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି,
ସ ଉ ୱାନ୍, େହ ଗୁେରା, ସ କିମହଂ? ତତଃ ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ୱାନ୍, ଯା
ସତ୍ୟଂ ଗଦିତମ୍|

ⅩⅩⅥ ଅନ ରଂ େତଷାମଶନକାେଲ ଯୀଶୁଃ
ପୂପମାଦାେଯ ରୀଯଗୁଣାନନୂଦ୍ୟ ଭଂ ୍ଵା ଶିେଷ୍ୟଭ୍ୟଃ ପ୍ର ଦାଯ
ଜଗାଦ, ମ ପୁଃ ରୂ ପମିମଂ ଗୃହୀ ା ଖାଦତ|

ⅩⅩⅦ ପ ାତ୍ ସ କଂସଂ ଗୃ ନ୍ ଈ ରୀଯଗୁଣାନନୂଦ୍ୟ େତଭ୍ୟଃ
ପ୍ର ଦାଯ କଥିତୱାନ୍, ସେୱୖର୍ ୍ଵ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭିରେନନ ପାତୱ୍ୟଂ,

ⅩⅩⅧ ଯ ାଦେନେକଷାଂ ପାପମଷର୍ ଣାଯ ପାତିତଂ
ଯନ୍ମ ୂ ନିଯମରୂ ପେଶାଣିତଂ ତେଦତତ୍|

ⅩⅩⅨ ଅପରମହଂ ନୂ େଗା ନୀରସଂ ନ ପାସ୍ୟାମି, ତାୱତ୍
େଗା ନୀଫଲରସଂ ପୁନଃ କଦାପି ନ ପାସ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅩ ପ ାତ୍ େତ ଗୀତେମକଂ ସଂଗୀଯ େଜୖତୁ ନାଖ୍ୟଗିରିଂ
ଗତୱ ଃ|

ⅩⅩⅪତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ ାନେୱାଚତ୍, ଅସ୍ୟାଂ ରଜନ୍ୟାମହଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ୱି ରୂ େପା ଭୱିଷ୍ୟାମି, ଯେତା ଲିଖିତମାେ , "େମଷାଣାଂ
ରକ୍ଷେକା ଯ ଂ ପ୍ର ହରିଷ୍ୟାମ୍ୟହଂ ତତଃ| େମଷାଣାଂ ନିୱେହା ନୂନଂ
ପ୍ର ୱିକୀେଣର୍ ା ଭୱିଷ୍ୟତି"||

ⅩⅩⅫ କି ୁ ଶ୍ମ ଶାନାତ୍ ସମୁ ାଯ ଯୁଷ୍ମ ାକମେଗ୍ର ଽହଂ ଗାଲୀଲଂ
ଗମିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅩⅢ ପିତର ଂ େପ୍ର ାୱାଚ, ଭୱାଂେ ତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ୱି ରୂ େପା
ଭୱତି, ତଥାପି ମମ ନ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅣ ତେତା ଯୀଶୁନା ସ ଉ ଃ, ତୁ ଭ୍ୟମହଂ ତଥ୍ୟଂ କଥଯାମି,
ଯାମିନ୍ୟାମସ୍ୟାଂ ଚରଣାଯୁଧସ୍ୟ ରୱାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଂ ମାଂ ତି୍ର
ନର୍ ା ୀକରିଷ୍ୟସି |
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ⅩⅩⅩⅤ ତତଃ ପିତର ଉଦିତୱାନ୍, ଯଦ୍ୟପି ଯା ସମଂ
ମ ର୍ ୱ୍ୟଂ, ତଥାପି କଦାପି ାଂ ନ ନା ୀକରିଷ୍ୟାମି; ତେଥୖୱ ସେୱର୍ ୍ଵ
ଶିଷ୍ୟାେ ାଚୁ ଃ|

ⅩⅩⅩⅥ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁଃ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସାକଂ େଗତି୍ଶ ମାନୀନାମକଂ
ାନଂ ପ୍ର ାଯ େତଭ୍ୟଃ କଥିତୱାନ୍, ଅଦଃ ାନଂ ଗ ା ଯାୱଦହଂ
ପ୍ର ାଥର୍ ଯିେଷ୍ୟ ତାୱଦ୍ ଯୂଯମେତ୍ର ାପୱିଶତ|

ⅩⅩⅩⅦ ପ ାତ୍ ସ ପିତରଂ ସି ୱଦିଯସୁେତୗ ଚ ସି ନଃ କୃ ା
ଗତୱାନ୍, େଶାକାକୁେଲାଽତୀୱ ୱ୍ୟଥିତ ବଭୂ ୱ|

ⅩⅩⅩⅧ ତାନୱାଦୀ ମୃତିଯାତେନୱ ମ ାଣାନାଂ ଯାତନା
ଜାଯେତ, ଯୂଯମତ୍ର ମଯା ସା ର୍ ଂ ଜାଗୃତ|

ⅩⅩⅩⅨ ତତଃ ସ କିି ୂ ରଂ ଗ ାେଧାମୁଖଃ ପତନ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ଯା େକ୍ର ,
େହ ମି ତୟର୍ ଦି ଭୱିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି, ତହ କଂେସାଽଯଂ ମେ ା ଦୂରଂ
ଯାତୁ ; କି ୁ ମଦି ାୱତ୍ ନ ଭୱତୁ , ଦି ାୱଦ୍ ଭୱତୁ |

ⅩⅬ ତତଃ ସ ଶିଷ୍ୟାନୁେପତ୍ୟ ତାନ୍ ନିଦ୍ର େତା ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ପିତରାଯ
କଥଯାମାସ, ଯୂଯଂ ମଯା ସାକଂ ଦ େମକମପି ଜାଗରିତୁ ଂ ନାଶନ୍କୁ ତ?

ⅩⅬⅠ ପରୀକ୍ଷାଯାଂ ନ ପତିତୁ ଂ ଜାଗୃତ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ; ଆ ା
ସମୁଦ୍ୟେତାି , କି ୁ ୱପୁ ଦର୍ୁ ର୍ ଲଂ|

ⅩⅬⅡସ ି ତୀଯୱାରଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯା େକ୍ର , େହ ମ ାତ, ନ ପୀେତ ଯଦି
କଂସମିଦଂ ମେ ା ଦୂରଂ ଯାତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି, ତହ ଦି ାୱଦ୍
ଭୱତୁ |

ⅩⅬⅢ ସ ପୁନେରତ୍ୟ ତାନ୍ ନିଦ୍ର େତା ଦଦଶର୍ , ଯତେ ଷାଂ େନତ୍ର ାଣି
ନିଦ୍ର ଯା ପୂଣର୍ ାନ୍ୟାସନ୍|

ⅩⅬⅣ ପ ାତ୍ ସ ତାନ୍ ୱିହାଯ ୱ୍ର ଜି ା ତୃ ତୀଯୱାରଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ୱତ୍
କଥଯନ୍ ପ୍ର ାଥ ତୱାନ୍|

ⅩⅬⅤ ତତଃ ଶିଷ୍ୟାନୁପାଗତ୍ୟ ଗଦିତୱାନ୍, ସା ତଂ ଶଯାନାଃ କିଂ
ୱିଶ୍ର ାମ୍ୟଥ? ପଶ୍ୟତ, ସମଯ ଉପା ାତ୍, ମନୁଜସୁତଃ ପାପିନାଂ
କେରଷୁ ସମପର୍ ୍ୟେତ|

ⅩⅬⅥ ଉି ତ, ୱଯଂ ଯାମଃ, େଯା ମାଂ ପରକେରଷୁ
ମସପର୍ ଯିଷ୍ୟତି, ପଶ୍ୟତ, ସ ସମୀପମାଯାତି|
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ⅩⅬⅦ ଏତ ଥାକଥନକାେଲ ାଦଶଶିଷ୍ୟାଣାେମେକା
ଯିହୂ ଦାନାମେକା ମୁଖ୍ୟଯାଜକେଲାକପ୍ର ାଚୀେନୖଃ ପ୍ର ହିତାନ୍
ଅସି ଧାରିଯି ଧାରିେଣା ମନୁଜାନ୍ ଗୃହୀ ା ତ ମୀପମୁପତେ ୗ|

ⅩⅬⅧ ଅେସୗ ପରକେରଷ୍ଵ ପର୍ ଯିତା ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ତାନ୍ ଇ ଂ
ସେ ତଯାମାସ,ଯମହଂ ଚୁ ି େଷ୍ୟ, େସାଽେସୗ ମନୁଜଃ,ସଏୱ ଯୁଷ୍ମ ାଭି
ଧର୍ ାୟର୍ ୍ୟତାଂ|

ⅩⅬⅨ ତଦା ସ ସପଦି ଯୀଶୁମୁପାଗତ୍ୟ େହ ଗୁେରା,
ପ୍ର ଣମାମୀତୁ ୍ୟ ୍ଵା ତଂ ଚୁ ଚୁ େ |

Ⅼ ତଦା ଯୀଶୁ ମୁୱାଚ, େହ ମିତ୍ର ଂ କିମଥର୍ ମାଗେତାସି ? ତଦା
େତୖରାଗତ୍ୟ ଯୀଶୁରାକ୍ର ମ୍ୟ ଦେଘ୍ର |

ⅬⅠ ତେତା ଯୀେଶାଃ ସି ନାେମକଃ କରଂ ପ୍ର ସାୟର୍ ୍ୟ େକାଷାଦସି ଂ
ବହି ୃତ୍ୟ ମହାଯାଜକସ୍ୟ ଦାସେମକମାହତ୍ୟ ତସ୍ୟ କଣର୍ ଂ ଚିେ ଦ|

ⅬⅡତେତା ଯୀଶୁ ଂ ଜଗାଦ, ଖ ଂ ାେନ◌े ନିେଧହି ଯେତା େଯ
େଯ ଜନା ଅସି ଂ ଧାରଯି , ତଏୱାସି ନା ୱିନଶ୍ୟି |

ⅬⅢ ଅପରଂ ପିତା ଯଥା ମଦି କଂ ଗର୍ ୀଯଦୂତାନାଂ
ାଦଶୱାହିନୀେତାଽଧିକଂ ପ୍ର ହିଣୁଯାତ୍ ମଯା ତମୁି େଶ୍ୟଦାନୀେମୱ

ତଥା ପ୍ର ାଥର୍ ଯିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ୟେତ, ଯା କିମି ଂ ଜ୍ଞାଯେତ?
ⅬⅣତଥା ସତୀ ଂ ଘଟିଷ୍ୟେତ ଧ ର୍ ପୁ କସ୍ୟ ଯଦିଦଂ ୱାକ୍ୟଂ ତତ୍

କଥଂ ସି େଧ୍ୟତ୍?
ⅬⅤ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ ଜର୍ ନନିୱହଂ ଜଗାଦ, ଯୂଯଂ ଖ ଯ ୀନ୍

ଆଦାଯ ମାଂ କିଂ େଚୗରଂ ଧ ର୍ୁ ମାଯାତାଃ? ଅହଂ ପ୍ର ତ୍ୟହଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ
ସାକମୁପୱିଶ୍ୟ ସମୁପାଦିଶଂ, ତଦା ମାଂ ନାଧରତ;

ⅬⅥ କି ୁ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ୱାକ୍ୟାନାଂ ସଂସି େଯ
ସୱର୍ ୍ଵ େମତଦଭୂ ତ୍| ତଦା ସେୱର୍ ୍ଵ ଶିଷ୍ୟା ଂ ୱିହାଯ ପଲାଯ |

ⅬⅦ ଅନ ରଂ େତ ମନୁଜା ଯୀଶୁଂ ଧୃ ା
ଯତ୍ର ାଧ୍ୟାପକପ୍ର ା ଃ ପରିଷଦଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ଉପାୱିଶନ୍ ତତ୍ର
କିଯଫାନା◌ाମକମହାଯାଜକସ୍ୟାି କଂ ନିନୁ୍ୟଃ|
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ⅬⅧ କି ୁ େଶେଷ କିଂ ଭୱିଷ୍ୟତୀତି େୱୁ ଂ ପିତେରା ଦୂେର
ତ ାଦ୍ ୱ୍ର ଜି ା ମହାଯାଜକସ୍ୟା ାଲିକାଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ଦାେସୖଃ ସହିତ
ଉପାୱିଶତ୍|

ⅬⅨ ତଦାନୀଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକପ୍ର ାଚୀନମି ଣଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯୀଶୁଂ ହ ୁଂ
ମୃଷାସାକ୍ଷ୍ୟମ୍ ଅଲି ,

ⅬⅩ କି ୁ ନ େଲଭିେର| ଅେନେକଷୁ ମୃଷାସାକି୍ଷଷ୍ଵ ାଗେତଷ୍ଵ ପି ତ
ପ୍ର ାପୁଃ|

ⅬⅪ େଶେଷ େ ୗ ମୃଷାସାକି୍ଷଣାୱାଗତ୍ୟ ଜଗଦତୁ ଃ,
ପୁମାନଯମକଥଯତ୍, ଅହମୀ ରମ ି ରଂ ଭଂ ୍ଵା ଦିନତ୍ର ଯମେଧ୍ୟ
ତି ର୍ ାତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାମି|

ⅬⅫ ତଦା ମହାଯାଜକ ଉ ାଯ ଯୀଶୁମ୍ ଅୱାଦୀତ୍| ଂ କିମପି ନ
ପ୍ର ତିୱଦସି ? ାମଧି କିେମେତ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ୱଦି ?

ⅬⅩⅢ କି ୁ ଯୀଶୁ େମ ନୀଭୂ ଯ ତେସ୍ୟୗ| ତେତା ମହାଯାଜକ
ଉ ୱାନ୍, ାମ୍ ଅମେର ରନାମ୍ନ ା ଶପଯାମି, ମୀ ରସ୍ୟ
ପୁେତ୍ର ାଽଭିଷିେ ା ଭୱସି ନେୱତି ୱଦ|

ⅬⅩⅣଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, ଂ ସତ୍ୟମୁ ୱାନ୍;ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତଥ୍ୟଂ
ୱଦାମି, ଇତଃପରଂ ମନୁଜସୁତଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଶି ମେତା ଦକି୍ଷଣପାେ ର୍ ାତୁ ଂ
ଗଗଣ ଂ ଜଲଧରାନାରୁ ହ୍ୟାଯା ଂ ୱୀକ୍ଷେ |

ⅬⅩⅤତଦା ମହାଯାଜେକା ନିଜୱସନଂ ଛି ା ଜଗାଦ, ଏଷ ଈ ରଂ
ନି ି ତୱାନ୍, ଅ ାକମପରସାେକ୍ଷ୍ୟଣ କିଂ ପ୍ର େଯାଜନଂ? ପଶ୍ୟତ,
ଯୂଯେମୱାସ୍ୟାସ୍ୟାଦ୍ ଈ ରନି ାଂ ଶତୱ ଃ,

ⅬⅩⅥ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କିଂ ୱିୱିଚ୍ୟେତ? େତ ପ୍ର ତୂ ୍ୟଚୁ ଃ, ୱଧାେହର୍ ାଽଯଂ|
ⅬⅩⅦ ତେତା େଲାେକୖ ଦାେସ୍ୟ ନି ୀୱିତଂ େକଚିତ୍

ପ୍ର ତଲମାହତ୍ୟ େକଚି ଚେପଟମାହତ୍ୟ ବଭାଷିେର,
ⅬⅩⅧ େହ ଖ୍ର ୀ ାଂ କ େପଟମାହତୱାନ୍? ଇତି ଗଣଯି ା

ୱଦା ାନ୍|
ⅬⅩⅨ ପିତେରା ବହିର ନ ଉପୱିଶତି, ତଦାନୀେମକା ଦାସୀ

ତମୁପାଗତ୍ୟ ବଭାେଷ, ଂ ଗାଲୀଲୀଯଯୀେଶାଃ ସହଚରଏକଃ|
ⅬⅩⅩ କି ୁ ସ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସମକ୍ଷମ୍ ଅନ ୀକୃତ୍ୟାୱାଦୀତ୍, ଯା

ଯଦୁଚ୍ୟେତ, ତଦଥର୍ ମହଂ ନ େୱଦି୍ମ |
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ⅬⅩⅪ ତଦା ତି ନ୍ ବହି ର୍ ାରଂ ଗେତ ଽନ୍ୟା ଦାସୀ ତଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ
ତତ୍ର ତ୍ୟଜନାନୱଦତ୍, ଅଯମପି ନାସରତୀଯଯୀଶୁନା ସା ର୍ ମ୍
ଆସୀତ୍|

ⅬⅩⅫତତଃସଶପେଥନ ପୁନରନ ୀକୃତ୍ୟକଥିତୱାନ୍,ତଂ ନରଂ
ନ ପରିଚିେନାମି|

ⅬⅩⅩⅢ କ୍ଷଣାତ୍ ପରଂ ତି େ ା ଜନା ଏତ୍ୟ ପିତରମ୍ ଅୱଦନ୍,
ମୱଶ୍ୟଂ େତଷାେମକ ଇତି ଦୁ ାରଣେମୱ େଦ୍ୟାତଯତି|
ⅬⅩⅩⅣ କି ୁ େସାଽଭିଶପ୍ୟ କଥିତୱାନ୍, ତଂ ଜନଂ ନାହଂ

ପରିଚିେନାମି, ତଦା ସପଦି କୁ ୁ େଟା ରୁ ରାୱ|
ⅬⅩⅩⅤ କୁ ୁ ଟରୱାତ୍ ପ୍ର ାକ୍ ଂ ମାଂ ତି୍ର ରପାେ ାଷ୍ୟେସ, େଯୖଷା ୱାଗ୍

ଯୀଶୁନାୱାଦି ତାଂ ପିତରଃ ସଂ ୃତ୍ୟ ବହିରି ା େଖଦାଦ୍ ଭୃ ଶଂ ଚକ୍ର |

ⅩⅩⅦ
Ⅰ ପ୍ର ଭାେତ ଜାେତ ପ୍ର ଧାନଯାଜକେଲାକପ୍ର ାଚୀନା ଯୀଶୁଂ ହ ୁଂ

ତ ତିକୂଲଂ ମ ଯି ା
Ⅱତଂ ବ ୍ଵା ନୀ ା ପ ୀଯପୀଲାତାଖ୍ୟାଧିେପ ସମପର୍ ଯାମାସୁଃ|
Ⅲ ତେତା ଯୀେଶାଃ ପରକେରୱ୍ଵ ପର୍ ଯିତା ଯିହୂ ଦା ାଣାଦ ାଜ୍ଞାଂ

ୱିଦି ା ସ ମନାଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜକେଲାକପ୍ର ାଚୀନାନାଂ ସମକ୍ଷଂ
ତା ୀଂଶନ୍ମୁ ଦ୍ର ାଃ ପ୍ର ତିଦାଯାୱାଦୀତ୍,

Ⅳ ଏତି ରାେଗାନରପ୍ର ାଣପରକରାପର୍ ଣାତ୍ କଲୁଷଂ କୃତୱାନହଂ|
ତଦା ତ ଉଦିତୱ ଃ, େତନା ାକଂ କିଂ? ଯା ତଦ୍ ବୁଧ୍ୟତାମ୍|

Ⅴତେତା ଯିହୂ ଦା ମ ି ରମେଧ୍ୟ ତା ମୁଦ୍ର ା ନିକି୍ଷପ୍ୟ ପ୍ର ି ତୱାନ୍ ଇ ା
ଚ ଯମା ାନମୁଦ୍ବ ବ |

Ⅵ ପ ାତ୍ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ା ମୁଦ୍ର ା ଆଦାଯ କଥିତୱ ଃ, ଏତା
ମୁଦ୍ର ାଃ େଶାଣିତମୂଲ୍ୟଂ ତ ାଦ୍ ଭା ାଗାେର ନ ନିଧାତୱ୍ୟାଃ|

Ⅶ ଅନ ରଂ େତ ମ ଯି ା ୱିେଦଶିନାଂ ଶ୍ମ ଶାନ ାନାଯ ତାଭିଃ
କୁଲାଲସ୍ୟ େକ୍ଷତ୍ର ମକ୍ର ୀଣନ୍|

Ⅷଅେତାଽଦ୍ୟାପି ତ ୍ଥାନଂ ର େକ୍ଷତ୍ର ଂ ୱଦି |
Ⅸ ଇ ଂ ସତି ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯସ ାେନୖ ୟର୍ ସ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଂ ନିରୁ ପିତଂ,

ତସ୍ୟ ତି୍ର ଂଶନ୍ମୁ ଦ୍ର ାମାନଂ ମୂଲ୍ୟଂ
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Ⅹ ମାଂ ପ୍ର ତି ପରେମ ରସ୍ୟାେଦଶାତ୍ େତଭ୍ୟ ଆଦୀଯତ, େତନ
ଚ କୁଲାଲସ୍ୟ େକ୍ଷତ୍ର ଂ କ୍ର ୀତମିତି ଯ ଚନଂ ଯିରିମିଯଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା
େପ୍ର ା ଂ ତତ୍ ତଦାସି ଧ୍ୟତ୍|

Ⅺ ଅନ ରଂ ଯୀେଶୗ ତଦଧିପେତଃ ସ ୁଖ ଉପତି ତି ସ ତଂ
ପପ୍ର , ଂ କିଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜା? ତଦା ଯୀଶୁ ମୱଦତ୍, ଂ
ସତ୍ୟମୁ ୱାନ୍|

Ⅻ କି ୁ ପ୍ର ଧାନଯାଜକପ୍ର ାଚୀେନୖରଭିଯୁେ ନ େତନ କିମପି ନ
ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦି|

ⅩⅢତତଃପୀଲାେତନସଉଦିତଃ,ଇେମ ତିକୂଲତଃକତିକତି
ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦତି, ତତ୍ ଂ ନ ଶୃେଣାଷି?

ⅩⅣ ତଥାପି ସ େତଷାେମକସ୍ୟାପି ୱଚସ ଉ ରଂ େନାଦିତୱାନ୍;
େତନ େସାଽଧିପତି ମର୍ ହାଚିତ୍ର ଂ ୱିଦାମାସ|

ⅩⅤଅନ୍ୟ ତନ୍ମ ହକାେଲଽଧିପେତେରତାଦୃଶୀ ରାତିରାସୀତ୍,ପ୍ର ଜା
ଯଂ କ ନ ବ ି ନଂ ଯାଚେ , ତେମୱ ସ େମାଚଯତୀତି|

ⅩⅥତଦାନୀଂ ବର ାନାମା କି ତ୍ ଖ୍ୟାତବ ୍ୟାସୀତ୍|
ⅩⅦ ତତଃ ପୀଲାତ ତ୍ର ମିଲିତାନ୍ େଲାକାନ୍ ଅପୃ ତ୍, ଏଷ

ବର ା ବ ୀ ଖ୍ର ୀ ୱିଖ୍ୟାେତା ଯୀଶୁେ ୖ ତେଯାଃ କଂ େମାଚଯିଷ୍ୟାମି?
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କିମୀି ତଂ?

ⅩⅧ େତୖରୀଷର୍ ୍ୟଯା ସ ସମପ ତ ଇତି ସ ଜ୍ଞାତୱାନ୍|
ⅩⅨ ଅପରଂ ୱିଚାରାସେନାପେୱଶନକାେଲ ପୀଲାତସ୍ୟ ପ ୀ

ଭୃ ତ୍ୟଂ ପ୍ର ହିତ୍ୟ ତୈ କଥଯାମାସ, ତଂ ଧା କମନୁଜଂ ପ୍ର ତି
ଯା କିମପି ନ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ; ଯ ାତ୍ ତୃ େତଽଦ୍ୟାହଂ େପ୍ନ
ପ୍ର ଭୂ ତକ ମଲେଭ|

ⅩⅩ ଅନ ରଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକପ୍ର ାଚୀନା ବର ାଂ ଯାଚି ାଦାତୁ ଂ
ଯୀଶୁ ହ ୁଂ ସକଲେଲାକାନ୍ ପ୍ର ାୱ ର୍ ଯନ୍|

ⅩⅪ ତେତାଽଧିପତି ାନ୍ ପୃ ୱାନ୍, ଏତେଯାଃ କମହଂ
େମାଚଯିଷ୍ୟାମି? ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକ ା? େତ େପ୍ର ାଚୁ ବର୍ ର ାଂ|

ⅩⅫତଦା ପୀଲାତଃ ପପ୍ର , ତହ ଯଂ ଖ୍ର ୀ ଂ ୱଦି , ତଂ ଯୀଶୁଂ
କିଂ କରିଷ୍ୟାମି? ସେୱର୍ ୍ଵ କଥଯାମାସୁଃ, ସ କେଶନ ୱିଧ୍ୟତାଂ|
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ⅩⅩⅢତେତାଽଧିପତିରୱାଦୀତ୍, କୁତଃ? କିଂ େତନାପରା ଂ? କି ୁ
େତ ପୁନରୁ େଚୖ ଜର୍ ଗଦୁଃ, ସ କେଶନ ୱିଧ୍ୟତାଂ|

ⅩⅩⅣ ତଦା ନିଜୱାକ୍ୟମଗ୍ର ାହ୍ୟମଭୂ ତ୍, କଲହ ାପ୍ୟଭୂ ତ୍,
ପୀଲାତ ଇତି ୱିେଲାକ୍ୟ େଲାକାନାଂ ସମକ୍ଷଂ େତାଯମାଦାଯ କେରୗ
ପ୍ର କ୍ଷାଲ୍ୟାେୱାଚତ୍, ଏତସ୍ୟ ଧା କମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ େଶାଣିତପାେତ
ନିେଦର୍ ାେଷାଽହଂ, ଯୁଷ୍ମ ାଭିେରୱ ତଦ୍ ବୁଧ୍ୟତାଂ|

ⅩⅩⅤ ତଦା ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ ପ୍ର ଜାଃ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚନ୍, ତସ୍ୟ
େଶାଣିତପାତାପରାେଧାଽ ାକମ୍ ଅ ାନାନାେ ାପରି ଭୱତୁ |

ⅩⅩⅥ ତତଃ ସ େତଷାଂ ସମୀେପ ବର ାଂ େମାଚଯାମାସ ଯୀଶୁ ୁ
କଷାଭିରାହତ୍ୟ କେଶନ େୱଧିତୁ ଂ ସମପର୍ ଯାମାସ|

ⅩⅩⅦ ଅନ ରମ୍ ଅଧିପେତଃ େସନା ଅଧିପେତ ଗର୍ୃ ହଂ
ଯୀଶୁମାନୀଯ ତସ୍ୟ ସମୀେପ େସନାସମୂହଂ ସଂଜଗୃହୁ ଃ|

ⅩⅩⅧ ତତେ ତସ୍ୟ ୱସନଂ େମାଚଯି ା
କୃ େଲାହିତୱଣର୍ ୱସନଂ ପରିଧାପଯାମାସୁଃ

ⅩⅩⅨ କ କାନାଂ ମୁକୁଟଂ ନି ର୍ ାଯ ତି ରସି ଦଦୁଃ, ତସ୍ୟ
ଦକି୍ଷଣକେର େୱତ୍ର େମକଂ ଦ ା ତସ୍ୟ ସ ୁେଖ ଜାନୂନି ପାତଯି ା,
େହ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜନ୍, ତୁ ଭ୍ୟଂ ନମ ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ତଂ ତିର କଃ,

ⅩⅩⅩ ତତ ସ୍ୟ ଗାେତ୍ର ନି ୀୱଂ ଦ ା େତନ େୱେତ୍ର ଣ ଶିର
ଆଜ ୁଃ|

ⅩⅩⅪ ଇ ଂ ତଂ ତିର ୃତ୍ୟ ତଦ୍ ୱସନଂ େମାଚଯି ା
ପୁନନ ଜୱସନଂ ପରିଧାପଯା କଃ, ତଂ କେଶନ େୱଧିତୁ ଂ
ନୀତୱ ଃ|

ⅩⅩⅫ ପ ାେ ବହିଭର୍ୂ ଯ କୁରୀଣୀଯଂ ଶିେମା ାମକେମକଂ
ୱିେଲାକ୍ୟ କଶଂ େୱାଢୁ ଂ ତମାଦଦିେର|

ⅩⅩⅩⅢ ଅନ ରଂ ଗୁ ଲ୍ତ ାମ୍ ଅଥର୍ ାତ୍ ଶିର ପାଲନାମକ ାନମୁ
ପ ାଯ େତ ଯୀଶେୱ ପି ମିଶି୍ର ତାମ୍ଲ ରସଂ ପାତୁ ଂ ଦଦୁଃ,

ⅩⅩⅩⅣ କି ୁ ସ ତମା ାଦ୍ୟ ନ ପେପୗ|
ⅩⅩⅩⅤ ତଦାନୀଂ େତ ତଂ କେଶନ ସଂୱିଧ୍ୟ ତସ୍ୟ ୱସନାନି

ଗୁଟିକାପାେତନ ୱିଭଜ୍ୟ ଜଗୃହୁ ଃ, ତ ାତ୍, ୱିଭଜେ ଽଧରୀଯଂ େମ
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େତ ମନୁଷ୍ୟାଃ ପର ରଂ| ମଦୁ ରୀଯୱ ାଥର୍ ଂ ଗୁଟିକାଂ ପାତଯି ଚ||
ଯେଦତ ଚନଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଭିରୁ ମାସୀତ୍, ତଦା ତଦ୍ ଅସି ଧ୍ୟତ୍,

ⅩⅩⅩⅥପ ାତ୍ େତ ତେତ୍ର ାପୱିଶ୍ୟ ତଦ୍ର କ୍ଷଣକୱର୍ ୍ଵ ଣି ନିଯୁ ା ୁଃ|
ⅩⅩⅩⅦ ଅପରମ୍ ଏଷ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜା

ଯୀଶୁରିତ୍ୟପୱାଦଲିପିପତ୍ର ଂ ତି ରସ ଊେ ର୍ ୍ଵ େଯାଜଯାମାସୁଃ|
ⅩⅩⅩⅧତତ ସ୍ୟ ୱାେମ ଦକି୍ଷେଣ ଚ େ ୗ େଚୖେରୗ େତନ ସାକଂ

କେଶନ ୱିୱିଧୁଃ|
ⅩⅩⅩⅨତଦା ପା ା ନିଜଶିେରା ଲାଡଯି ା ତଂ ନି େ ା ଜଗଦୁଃ,
ⅩⅬ େହ ଈ ରମ ି ରଭ କ ଦିନତ୍ର େଯ ତି ର୍ ାତଃ ଂ ରକ୍ଷ,

େଚ ମୀ ରସୁତ ହ କଶାଦୱେରାହ|
ⅩⅬⅠପ୍ର ଧାନଯାଜକାଧ୍ୟାପକପ୍ର ାଚୀନା ତଥା ତିର ୃତ୍ୟ ଜଗଦୁଃ,
ⅩⅬⅡ େସାଽନ୍ୟଜନାନାୱତ୍, କି ୁ ମୱିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|

ଯଦୀସ୍ର ାେଯେଲା ରାଜା ଭେୱତ୍, ତହର୍ ୀଦାନୀେମୱ
କଶାଦୱେରାହତୁ , େତନ ତଂ ୱଯଂ ପ୍ର େତ୍ୟଷ୍ୟାମଃ|

ⅩⅬⅢ ସ ଈ େର ପ୍ର ତ୍ୟାଶାମକେରାତ୍, ଯଦୀ ର ି ନ୍
ସ ୁ ହର୍ ୀଦାନୀେମୱ ତମେୱତ୍, ଯତଃ ସ ଉ ୱାନ୍
ଅହମୀ ରସୁତଃ|

ⅩⅬⅣ େଯୗ େ େନୗ ସାକଂ େତନ କେଶନ ୱିେ ୗ େତୗ ତ େଦୱ
ତଂ ନିନି ତୁ ଃ|

ⅩⅬⅤ ତଦା ି ତୀଯଯାମାତ୍ ତୃ ତୀଯଯାମଂ ଯାୱତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ େଦେଶ
ତମିରଂ ବଭୂ ୱ,

ⅩⅬⅥ ତୃ ତୀଯଯାେମ "ଏଲୀ ଏଲୀ ଲାମା ଶିୱ ନୀ", ଅଥର୍ ାତ୍
ମଦୀ ର ମଦୀ ର କୁେତା ମାମତ୍ୟାକ୍ଷୀଃ? ଯୀଶୁରୁ େ ୖ ରିତି ଜଗାଦ|

ⅩⅬⅦ ତଦା ତତ୍ର ି ତାଃ େକଚିତ୍ ତତ୍ ଶ ା ବଭାଷିେର, ଅଯମ୍
ଏଲିଯମାହୂ ଯତି|

ⅩⅬⅧ େତଷାଂ ମଧ୍ୟାଦ୍ ଏକଃ ଶୀଘ୍ର ଂ ଗ ା ଂ ଗୃହୀ ା
ତତ୍ର ାମ୍ଲ ରସଂ ଦ ା ନେଲନ ପାତୁ ଂ ତୈ ଦେଦୗ|

ⅩⅬⅨ ଇତେରଽକଥଯନ୍ ତି ତ, ତଂ ରକି୍ଷତୁ ମ୍ ଏଲିଯ ଆଯାତି
ନେୱତି ପଶ୍ୟାମଃ|

Ⅼଯୀଶୁଃ ପୁନରୁ େଚୖରାହୂ ଯ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଜେହୗ|
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ⅬⅠ ତେତା ମ ି ରସ୍ୟ ୱିେ ଦୱସନମ୍ ଊ ର୍ ୍ଵାଦେଧା ଯାୱତ୍
ଛିଦ୍ୟମାନଂ ି ଧାଭୱତ୍,

ⅬⅡ ଭୂ ମି କେ ଭୂ ଧେରାୱ୍ୟଦୀୟର୍ ୍ୟତ ଚ| ଶ୍ମ ଶାେନ ମୁେ
ଭୂ ରିପୁଣ୍ୟୱତାଂ ସୁ େଦହା ଉଦତି ନ୍,

ⅬⅢ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ୱହିଭର୍ୂ ଯ ତଦୁ ାନାତ୍ ପରଂ ପୁଣ୍ୟପୁରଂ ଗ ା
ବହୁ ଜନାନ୍ ଦଶର୍ ଯାମାସୁଃ|

ⅬⅣଯୀଶୁରକ୍ଷଣାଯ ନିଯୁ ଃ ଶତେସନାପତି ି ନ ତାଦୃଶୀଂ
ଭୂ କ ାଦିଘଟନାଂ ଦୃ ୍ଵା ଭୀତା ଅୱଦନ୍, ଏଷ ଈ ରପୁେତ୍ର ା ଭୱତି|

ⅬⅤ ଯା ବହୁ େଯାଷିେତା ଯୀଶୁଂ େସୱମାନା
ଗାଲୀଲ ାଦାଗତା ାସାଂ ମେଧ୍ୟ

ⅬⅥ ମ ଲୀନୀ ମରିଯମ୍ ଯାକୂେବ୍ୟାେଶ୍ୟା ମର୍ ାତା ଯା ମରିଯମ୍
ସି ବଦିଯପୁତ୍ର େଯା ମର୍ ାତା ଚ େଯାଷିତ ଏତା ଦୂେର ତି େ ୍ୟା ଦଦୃଶୁଃ|

ⅬⅦ ସ ୍ୟାଯାଂ ସତ୍ୟମ୍ ଅରିମଥିଯାନଗରସ୍ୟ ଯୂଷଫ୍ନ ାମା ଧନୀ
ମନୁେଜା ଯୀେଶାଃ ଶିଷ୍ୟ ାତ୍

ⅬⅧପୀଲାତସ୍ୟ ସମୀପଂ ଗ ା ଯୀେଶାଃ କାଯଂ ଯଯାେଚ, େତନ
ପୀଲାତଃ କାଯଂ ଦାତୁ ମ୍ ଆଦିେଦଶ|

ⅬⅨ ଯୂଷଫ୍ ତ ାଯଂ ନୀ ା ଶୁଚିୱେ ଣା ାଦ୍ୟ
ⅬⅩ ାଥର୍ ଂ େଶୖେଲ ଯତ୍ ଶ୍ମ ଶାନଂ ଚଖାନ, ତନ୍ମ େଧ୍ୟ ତ ାଯଂ ନିଧାଯ

ତସ୍ୟ ାରି ୱୃହ ାଷାଣଂ ଦେଦୗ|
ⅬⅪ କି ୁ ମ ଲୀନୀ ମରିଯମ୍ ଅନ୍ୟମରିଯମ୍ ଏେତ ି େଯୗ ତତ୍ର

ଶ୍ମ ଶାନସ ୁଖ ଉପୱିୱିଶତୁ ଃ|
ⅬⅫ ତଦନ ରଂ ନି ାେରା ୱସ୍ୟାେଯାଜନଦିନାତ୍ ପେରଽହନି

ପ୍ର ଧାନଯାଜକାଃ ଫିରୂ ଶିନ ମିଲି ା ପୀଲାତମୁପାଗତ୍ୟାକଥଯନ୍,
ⅬⅩⅢ େହ ମେହ ସ ପ୍ର ତାରେକା ଜୀୱନ ଅକଥଯତ୍, ଦିନତ୍ର ଯାତ୍

ପରଂ ଶ୍ମ ଶାନାଦୁ ାସ୍ୟାମି ତ ାକ୍ୟଂ ରାେମା ୱଯଂ;
ⅬⅩⅣତ ାତ୍ ତୃ ତୀଯଦିନଂ ଯାୱତ୍ ତତ୍ ଶ୍ମ ଶାନଂ ରକି୍ଷତୁ ମାଦିଶତୁ ,

େନାେଚତ୍ ତି ଷ୍ୟା ଯାମିନ୍ୟାମାଗତ୍ୟ ତଂ ହୃ ା େଲାକାନ୍ ୱଦିଷ୍ୟି ,
ସ ଶ୍ମ ଶାନାଦୁଦତି ତ୍, ତଥା ସତି ପ୍ର ଥମଭ୍ର ାେ ଃ େଶଷୀଯଭ୍ର ାି
ମର୍ ହତୀ ଭୱିଷ୍ୟତି|
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ⅬⅩⅤତଦା ପୀଲାତ ଅୱାଦୀତ୍, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀେପରକି୍ଷଗଣଆେ ,
ଯୂଯଂ ଗ ା ଯଥା ସାଧ୍ୟଂ ରକ୍ଷଯତ|

ⅬⅩⅥତତେ ଗ ା ତ ୂ ◌ाରପାଷାଣଂ ମୁଦ୍ର ା ି ତଂ କୃ ା ରକି୍ଷଗଣଂ
ନିେଯାଜ୍ୟ ଶ୍ମ ଶାନଂ ରକ୍ଷଯାମାସୁଃ|

ⅩⅩⅧ
Ⅰ ତତଃ ପରଂ ୱିଶ୍ର ାମୱାରସ୍ୟ େଶେଷ ସ ାହପ୍ର ଥମଦିନସ୍ୟ

ପ୍ର େଭାେତ ଜାେତ ମ ଲୀନୀ ମରିଯମ୍ ଅନ୍ୟମରିଯମ୍ ଚ ଶ୍ମ ଶାନଂ
ଦ୍ର ୁମାଗତା|

Ⅱ ତଦା ମହାନ୍ ଭୂ କେ ାଽଭୱତ୍; ପରେମ ରୀଯଦୂତଃ
ଗର୍ ାଦୱରୁ ହ୍ୟ ଶ୍ମ ଶାନ ାରାତ୍ ପାଷାଣମପସାୟର୍ ୍ୟ
ତଦୁପୟର୍ୁ ୍ୟପୱିେୱଶ|

Ⅲତ ଦନଂ ୱିଦୁ୍ୟ ତ୍ େତେଜାମଯଂ ୱସନଂ ହିମଶୁଭ୍ର |
Ⅳତଦାନୀଂ ରକି୍ଷଣ ଯାତ୍ କି ତା ମୃତୱଦ୍ ବଭୂ ୱଃ|
Ⅴସ ଦୂେତା େଯାଷିେତା ଜଗାଦ, ଯୂଯଂ ମା େଭୖ , କଶହତଯୀଶୁଂ

ମୃଗଯେ ତଦହଂ େୱଦି୍ମ |
Ⅵ େସାଽତ୍ର ନାି , ଯଥାୱଦତ୍ ତେଥାି ତୱାନ୍; ଏତତ୍ ପ୍ର େଭାଃ

ଶଯନ ାନଂ ପଶ୍ୟତ|
Ⅶତୂ ଣର୍ ଂ ଗ ା ତି ଷ୍ୟାନ୍ ଇତି ୱଦତ, ସ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉଦତି ତ୍,

ଯୁଷ୍ମ ାକମେଗ୍ର ଗାଲୀଲଂ ଯାସ୍ୟତି ଯୂଯଂ ତତ୍ର ତଂ ୱୀକି୍ଷଷ୍ୟେ ,
ପଶ୍ୟତାହଂ ୱା ର୍ ାମିମାଂ ଯୁଷ୍ମ ାନୱାଦିଷଂ|

Ⅷ ତତ ା ଭଯାତ୍ ମହାନ ା ଶ୍ମ ଶାନାତ୍ ତୂ ଣର୍ ଂ ବହିଭର୍ୂ ଯ
ତି ଷ୍ୟାନ୍ ୱା ର୍ ାଂ ୱ ୁଂ ଧାୱିତୱତ୍ୟଃ| କି ୁ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ୱା ର୍ ାଂ ୱ ୁଂ
ଯାି , ତଦା ଯୀଶୁ ଦର୍ ଶର୍ ନଂ ଦ ା ତା ଜଗାଦ,

Ⅸ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କଲ୍ୟାଣଂ ଭୂ ଯାତ୍, ତତ ା ଆଗତ୍ୟ ତ ାଦେଯାଃ
ପତି ା ପ୍ର େଣମୁଃ|

Ⅹ ଯୀଶୁ ା ଅୱାଦୀତ୍, ମା ବିଭୀତ, ଯୂଯଂ ଗ ା ମମ ଭ୍ର ାତୃ ନ୍
ଗାଲୀଲଂ ଯାତୁ ଂ ୱଦତ, ତତ୍ର େତ ମାଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟି |

Ⅺ ି େଯା ଗ ି , ତଦା ରକି୍ଷଣାଂ େକଚିତ୍ ପୁରଂ ଗ ା ଯଦ୍ୟଦ୍
ଘଟିତଂ ତ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାନ୍ ଜ୍ଞାପିତୱ ଃ|
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Ⅻ େତ ପ୍ର ାଚୀେନୖଃ ସମଂ ସଂସଦଂ କୃ ା ମ ଯେ ା ବହୁ ମୁଦ୍ର ାଃ
େସନାେଭ୍ୟା ଦ ାୱଦନ୍,

ⅩⅢଅ ାସୁ ନିଦି୍ର େତଷୁ ତି ଷ୍ୟା ଯାମିନ୍ୟାମାଗତ୍ୟ ତଂ ହୃ ାନଯନ୍,
ଇତି ଯୂଯଂ ପ୍ର ଚାରଯତ|

ⅩⅣ ଯେଦ୍ୟତଦଧିପେତଃ େଶ୍ର ାତ୍ର େଗାଚରୀଭେୱତ୍, ତହ ତଂ
େବାଧଯି ା ଯୁଷ୍ମ ାନୱିଷ୍ୟାମଃ|

ⅩⅤତତେ ମୁଦ୍ର ା ଗୃହୀ ା ଶିକ୍ଷାନୁରୂ ପଂ କ ର୍ ଚକଃ, ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ
ମେଧ୍ୟ ତସ୍ୟାଦ୍ୟାପି କିଂୱଦ ୀ ୱିଦ୍ୟେତ|

ⅩⅥଏକାଦଶ ଶିଷ୍ୟା ଯୀଶୁନିରୂ ପିତାଗାଲୀଲସ୍ୟାଦି୍ର ଂ ଗ ା
ⅩⅦତତ୍ର ତଂ ସଂୱୀକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ର େଣମୁଃ, କି ୁ େକଚିତ୍ ସ ି ୱ ଃ|
ⅩⅧ ଯୀଶୁେ ଷାଂ ସମୀପମାଗତ୍ୟ ୱ୍ୟାହୃ ତୱାନ୍,
ଗର୍ େମଦିେନ୍ୟାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଧିପତି ଭାେରା ମଯ୍ୟପ ତ ଆେ |
ⅩⅨ ଅେତା ଯୂଯଂ ପ୍ର ଯାଯ ସୱର୍ ୍ଵ େଦଶୀଯାନ୍ ଶିଷ୍ୟାନ୍ କୃ ା ପିତୁ ଃ

ପୁତ୍ର ସ୍ୟ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା ନ ନାମ୍ନ ା ତାନୱଗାହଯତ; ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ଯଦ୍ୟଦାଦିଶଂ ତଦପି ପାଲଯିତୁ ଂ ତାନୁପାଦିଶତ|

ⅩⅩ ପଶ୍ୟତ, ଜଗଦ ଂ ଯାୱତ୍ ସଦାହଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସାକଂ ତି ାମି|
ଇତି|
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