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ମାକର୍ ଲିଖିତଃ ସୁସଂୱାଦଃ
Ⅰଈ ରପୁତ୍ର ସ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦାର ଃ|
Ⅱଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ଗ୍ର େ ଷୁ ଲିପିରି ମାେ , ପଶ୍ୟ କୀଯଦୂତ ୁ

ତୱାେଗ୍ର େପ୍ର ଷଯାମ୍ୟହମ୍|ଗ ା ଦୀଯପ ାନଂ ସ ହି ପରି ରିଷ୍ୟତି|
Ⅲ "ପରେମଶସ୍ୟ ପ ାନଂ ପରି ୁରୁ ତ ସୱର୍ ୍ଵ ତଃ| ତସ୍ୟ

ରାଜପଥୈ ୱ ସମାନଂ କୁରୁ ତାଧୁନା| " ଇେତ୍ୟତତ୍ ପ୍ର ା େର ୱାକ୍ୟଂ
ୱଦତଃ କସ୍ୟଚିଦ୍ର ୱଃ||

Ⅳସଏୱ େଯାହନ୍ ପ୍ର ା େର ମି ତୱାନ୍ ତଥା ପାପମାଜର୍ ନନିମି ଂ
ମେନାୱ୍ୟାୱ ର୍ କମ ନସ୍ୟ କଥା ପ୍ର ଚାରିତୱାନ୍|

Ⅴ ତେତା ଯିହୂ ଦାେଦଶଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରନିୱାସି ନଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା
ବହି ଭର୍ୂ ା ତସ୍ୟ ସମୀପମାଗତ୍ୟ ାନି ାନି ପାପାନ୍ୟ ୀକୃତ୍ୟ
ଯ ର୍ ନନଦ୍ୟାଂ େତନ ମି ତା ବଭୂ ୱୁଃ|

Ⅵ ଅସ୍ୟ େଯାହନଃ ପରିେଧଯାନି କ୍ର େମଲକେଲାମଜାନି, ତସ୍ୟ
କଟିବ ନଂ ଚ ର୍ ଜାତମ୍, ତସ୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟାଣି ଚ ଶୂକକୀଟା ୱନ୍ୟମଧୂନି
ଚାସନ୍|

Ⅶ ସ ପ୍ର ଚାରଯନ୍ କଥଯା େକ୍ର , ଅହଂ ନମ୍ର ୀଭୂ ଯ ଯସ୍ୟ
ପାଦୁକାବ ନଂ େମାଚଯିତୁ ମପି ନ େଯାେଗ୍ୟାି , ତାଦୃେଶା ମେ ା
ଗୁରୁ ତର ଏକଃ ପୁରୁ େଷା ମ ାଦାଗ ତି|

Ⅷ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜେଲ ମି ତୱାନ୍ କି ୁ ସ ପୱିତ୍ର ଆ ାନି
ସଂମ ଯିଷ୍ୟତି|

Ⅸଅପର ତି େ ୱ କାେଲ ଗାଲୀ ୍ରେଦଶସ୍ୟ ନାସର ୍ରାମାଦ୍
ଯୀଶୁରାଗତ୍ୟ େଯାହନା ଯ ର୍ ନନଦ୍ୟାଂ ମି େତାଽଭୂ ତ୍|

Ⅹ ସ ଜଲାଦୁି ତମାେତ୍ର ା େମଘ ାରଂ ମୁ ଂ କେପାତୱତ୍
େସ୍ୟାପରି ଅୱେରାହ ମା ାନ ଦୃ ୱାନ୍|
Ⅺ ଂ ମମ ପି୍ର ଯଃ ପୁତ୍ର ୍ଵେଯ୍ୟୱ ମମମହାସେ ାଷ

ଇଯମାକାଶୀଯା ୱାଣୀ ବଭୂ ୱ|
Ⅻତି ନ୍ କାେଲ ଆ ା ତଂ ପ୍ର ା ରମଧ୍ୟଂ ନିନାଯ|
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ⅩⅢ ଅଥ ସ ଚ ାରିଂଶି ନାନି ତି ନ୍ ାେନ ୱନ୍ୟପଶୁଭିଃ ସହ
ତି ନ୍ େଶୖତାନା ପରୀକି୍ଷତଃ; ପ ାତ୍ ଗର୍ ୀଯଦୂତା ଂ ସି େଷୱିେର|

ⅩⅣ ଅନ ରଂ େଯାହନି ବ ନାଲେଯ ବେ ସତି ଯୀଶୁ
ଗର୍ ାଲୀ ୍ରେଦଶମାଗତ୍ୟ ଈ ରରାଜ୍ୟସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯନ୍
କଥଯାମାସ,

ⅩⅤକାଲଃ ସ ୂ ଣର୍ ଈ ରରାଜ୍ୟ ସମୀପମାଗତଂ; ଅେତାେହେତା
ୟର୍ୂ ଯଂ ମନାଂସି ୱ୍ୟାୱ ର୍ ଯ ଂ ସୁସଂୱାେଦ ଚ ୱି ାସି ତ|

ⅩⅥତଦନ ରଂ ସ ଗାଲୀଲୀଯସମୁଦ୍ର ସ୍ୟ ତୀେର ଗ ନ୍ ଶିେମାନ୍
ତସ୍ୟ ଭ୍ର ାତା ଅ ି ଯନାମା ଚ ଇେମୗ େ ୗ ଜେନୗ ମ ୍ୟଧାରିେଣୗ
ସାଗରମେଧ୍ୟ ଜାଲଂ ପ୍ର କି୍ଷପେ ୗ ଦୃ ୍ଵା ତାୱୱଦତ୍,

ⅩⅦ ଯୁୱାଂ ମମ ପ ାଦାଗ ତଂ, ଯୁୱାମହଂ ମନୁଷ୍ୟଧାରିେଣୗ
କରିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅧ ତତେ ୗ ତତଣେମୱ ଜାଲାନି ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ତସ୍ୟ ପ ାତ୍
ଜଗ୍ମ ତୁ ଃ|

ⅩⅨ ତତଃ ପରଂ ତ ୍ଥାନାତ୍ କିି ଦ୍ ଦୂରଂ ଗ ା ସ
ସି ୱଦୀପୁତ୍ର ଯାକୂବ୍ ତ ୍ରାତୃ େଯାହନ୍ ଚଇେମୗ େନୗକାଯାଂ ଜାଲାନାଂ
ଜୀଣର୍ ମୁ ାରଯେ ୗ ଦୃ ୍ଵା ତାୱାହୂ ଯତ୍|

ⅩⅩ ତତେ ୗ େନୗକାଯାଂ େୱତନଭୁ ଗି୍ଭ ଃ ସହିତଂ ପିତରଂ ୱିହାଯ
ତ ାଦୀଯତୁ ଃ|

ⅩⅪ ତତଃ ପରଂ କଫନର୍ ାହୂ ମ୍ନ ାମକଂ ନଗରମୁପ ାଯ ସ
ୱିଶ୍ର ାମଦିୱେସ ଭଜନଗ୍ର ହଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ସମୁପଦିେଦଶ|

ⅩⅫ ତେସ୍ୟାପେଦଶାେ ାକା ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ େମନିେର ଯତଃ
େସାଧ୍ୟାପକାଇୱ େନାପଦିଶନ୍ ପ୍ର ଭାୱୱାନିୱ େପ୍ର ାପଦିେଦଶ|

ⅩⅩⅢ ଅପର ତି ନ୍ ଭଜନଗୃେହ ଅପୱିତ୍ର ଭୂ େତନ ଗ୍ର ଏେକା
ମାନୁଷ ଆସୀତ୍| ସ ଚୀତ୍ଶ ଂ କୃ ା କଥଯା େକ

ⅩⅩⅣ େଭା ନାସରତୀଯ ଯୀେଶା ମ ାନ୍ ତ୍ୟଜ, ଯା ସହା ାକଂ
କଃ ସ ଃ? ଂ କିମ ାନ୍ ନାଶଯିତୁ ଂ ସମାଗତଃ? ମୀ ରସ୍ୟ
ପୱିତ୍ର େଲାକ ଇତ୍ୟହଂ ଜାନାମି|

ⅩⅩⅤତଦା ଯୀଶୁ ଂ ତଜର୍ ଯି ା ଜଗାଦ ତୂ ୀଂ ଭୱଇେତା ବହିଭର୍ ୱ
ଚ|
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ⅩⅩⅥ ତତଃ େସାଽପୱିତ୍ର ଭୂ ତ ଂ ସ ୀଡ୍ୟ ଅତୁ ୍ୟେଚୖ ୀ ୃ ତ୍ୟ
ନିଜର୍ ଗାମ|

ⅩⅩⅦ େତେନୖୱ ସେୱର୍ ୍ଵ ଚମୃ ତ୍ୟ ପର ରଂ କଥଯା କି୍ର େର,
ଅେହା କିମିଦଂ? କୀଦୃେଶାଽଯଂ ନୱ୍ୟ ଉପେଦଶଃ? ଅେନନ
ପ୍ର ଭାେୱନାପୱିତ୍ର ଭୂ େତଷ୍ଵ ାଜ୍ଞାପିେତଷୁ େତ ତଦାଜ୍ଞାନୁୱ େନା
ଭୱି |

ⅩⅩⅧ ତଦା ତସ୍ୟ ଯେଶା ଗାଲୀଲ ତୁ ଦ ୍ଥସୱର୍ ୍ଵ େଦଶାନ୍
ୱ୍ୟାେପ୍ନ ାତ୍|

ⅩⅩⅨ ଅପର େତ ଭଜନଗୃହାଦ୍ ବହି ଭର୍ୂ ା ଯାକୂେବ୍ୟାହନ୍ଭ ୍ୟାଂ
ସହ ଶିେମାନ ଆ ି ଯସ୍ୟ ଚ ନିେୱଶନଂ ପ୍ର ୱିୱିଶୁଃ|

ⅩⅩⅩତଦା ପିତରସ୍ୟ ଶ ର୍ ରପୀଡିତା ଶଯ୍ୟାଯାମା ଇତି େତତଂ
ଝଟିତି ୱିଜ୍ଞାପଯା କଃ|

ⅩⅩⅪ ତତଃ ସ ଆଗତ୍ୟ ତସ୍ୟା ହ ଂ ଧୃ ା ତାମୁଦ ାପଯତ୍;
ତେଦୖୱ ତାଂ େରାଽତ୍ୟାକ୍ଷୀତ୍ ତତଃ ପରଂ ସା ତାନ୍ ସି େଷେୱ|

ⅩⅩⅫଅଥା ଂ ଗେତ ରେୱୗ ସ ୍ୟାକାେଲ ସତି େଲାକା ମୀପଂ
ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ େରାଗିେଣା ଭୂ ତଧୃତାଂ ସମାନିନୁ୍ୟଃ|

ⅩⅩⅩⅢସେୱର୍ ୍ଵ ନାଗରିକା େଲାକା ାରି ସଂମିଲିତା |
ⅩⅩⅩⅣ ତତଃ ସ ନାନାୱିଧେରାଗିେଣା ବହୂ ନ୍

ମନୁଜାନେରାଗିଣ କାର ତଥା ବହୂ ନ୍ ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯା କାର
ତାନ୍ ଭୂ ତାନ୍ କିମପି ୱାକ୍ୟଂ ୱ ୁଂ ନିଷିେଷଧ ଚ ଯେତାେହେତାେ
ତମଜାନନ୍|

ⅩⅩⅩⅤଅପର େସାଽତିପ୍ର ତୂ ୍ୟେଷ ୱ ୁତ ୁ ରାତି୍ର େଶେଷ ସମୁ ାଯ
ବହିଭର୍ୂ ଯ ନିଜର୍ ନଂ ାନଂ ଗ ା ତତ୍ର ପ୍ର ାଥର୍ ଯା େକ୍ର |

ⅩⅩⅩⅥଅନ ରଂ ଶିେମାନ୍ ତ ି ନ ତସ୍ୟ ପ ାଦ୍ ଗତୱ ଃ|
ⅩⅩⅩⅦ ତଦୁେ ଶଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତମୱଦନ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ୍ଵାଂ

ମୃଗଯେ |
ⅩⅩⅩⅧ ତଦା େସାଽକଥଯତ୍ ଆଗ ତ ୱଯଂ ସମୀପ ାନି

ନଗରାଣି ଯାମଃ, ଯେତାଽହଂ ତତ୍ର କଥାଂ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ଂ ବହିରାଗମମ୍|
ⅩⅩⅩⅨଅଥସ େତଷାଂ ଗାଲୀ ୍ରେଦଶସ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ଭଜନଗୃେହଷୁ

କଥାଃ ପ୍ର ଚାରଯା େକ୍ର ଭୂ ତାନତ୍ୟାଜଯ |
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ⅩⅬ ଅନ ରେମକଃ କୁ ୀ ସମାଗତ୍ୟ ତ ୁେଖ ଜାନୁପାତଂ
ୱିନଯ କୃ ା କଥିତୱାନ୍ ଯଦି ଭୱାନ୍ ଇ ତି ତହ ମାଂ ପରି ର୍ୁ ଂ
ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅬⅠତତଃ କୃପାଲୁ ୟର୍ ୀଶୁଃ କେରୗ ପ୍ର ସାୟର୍ ୍ୟ ତଂ ୍ଵା କଥଯାମାସ
ⅩⅬⅡ ମେମ ା ୱିଦ୍ୟେତ ଂ ପରି ୃେତା ଭୱ| ଏତ ଥାଯାଃ

କଥନମାତ୍ର ାତ୍ ସ କୁ ୀ େରାଗାନ୍ମୁ ଃ ପରି ୃେତାଽଭୱତ୍|
ⅩⅬⅢତଦା ସ ତଂ ୱିସୃଜନ୍ ଗାଢମାଦିଶ୍ୟ ଜଗାଦ
ⅩⅬⅣ ସାୱଧାେନା ଭୱ କଥାମିମାଂ କମପି ମା ୱଦ; ା ାନଂ

ଯାଜକଂ ଦଶର୍ ଯ, େଲାେକଭ୍ୟଃ ପରି ୃେତଃ ପ୍ର ମାଣଦାନାଯ
ମୂସାନିଣର୍ ୀତଂ ଯ ାନଂ ତଦୁ ୃଜ ଚ|

ⅩⅬⅤ କି ୁ ସଗ ା ତତ୍କ ର୍ ଇ ଂ ୱି ାୟର୍ ୍ୟ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ଂ ପ୍ର ାେରେଭ
େତେନୖୱ ଯୀଶୁଃ ପୁନଃ ସପ୍ର କାଶଂ ନଗରଂ ପ୍ର େୱ ୁଂ ନାଶେକ୍ନ ାତ୍
ତେତାେହେତାବର୍ ହିଃ କାନନ ାେନ ତେସ୍ୟୗ; ତଥାପି ଚତୁ େଗ୍ଭ ୍ୟା
େଲାକା ସ୍ୟ ସମୀପମାଯଯୁଃ|

Ⅱ
Ⅰ ତଦନ ରଂ ଯୀେଶୖ କତିପଯଦିନାନି ୱିଲ ୍ୟ ପୁନଃ

କଫନର୍ ାହୂ ମ୍ନ ଗରଂ ପ୍ର ୱିେ ସ ଗୃହ ଆ ଇତି କିଂୱଦ ୍ୟା ତତଣଂ
ତ ମୀପଂ ବହେୱା େଲାକା ଆଗତ୍ୟ ସମୁପତ ୁଃ,

Ⅱ ତ ାଦ୍ ଗୃହମେଧ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ କୃେତ ାନଂ ନାଭୱଦ୍
ାରସ୍ୟ ଚତୁ ଦ ୍ଵ ପି ନାଭୱତ୍, ତ ାେଲ ସ ତାନ୍ ପ୍ର ତି କଥାଂ

ପ୍ର ଚାରଯା େକ୍ର |
Ⅲ ତତଃ ପରଂ େଲାକା ତୁ ଭ ମର୍ ାନେୱୖେରକଂ ପକ୍ଷାଘାତିନଂ

ୱାହଯି ା ତ ମୀପମ୍ ଆନିନୁ୍ୟଃ|
Ⅳ କି ୁ ଜନାନାଂ ବହୁ ାତ୍ ତଂ ଯୀେଶାଃ ସ ୁଖମାେନତୁ ଂ ନ

ଶକ୍ନୁ ୱେ ା ଯି ନ୍ ାେନ ସ ଆେ ତଦୁପରିଗୃହପୃ ଂ ଖନି ା ଛିଦ୍ର ଂ
କୃ ା େତନ ମାେଗର୍ ଣ ସଶଯ୍ୟଂ ପକ୍ଷାଘାତିନମ୍ ଅୱେରାହଯାମାସୁଃ|

Ⅴତେତା ଯୀଶୁେ ଷାଂ ୱି ାସଂ ଦୃ ୍ଵା ତଂ ପକ୍ଷାଘାତିନଂ ବଭାେଷ
େହ ୱ ତୱ ପାପାନାଂ ମାଜର୍ ନଂ ଭୱତୁ |
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Ⅵ ତଦା କିଯେ ାଽଧ୍ୟାପକା େତ୍ର ାପୱିଶେ ା ମେନାଭି
ୱ ତକର୍ ଯା କଃ, ଏଷ ମନୁଷ୍ୟ ଏତାଦୃଶୀମୀ ରନି ାଂ କଥାଂ
କୁତଃ କଥଯତି?

Ⅶଈ ରଂ ୱିନା ପାପାନି ମା ର୍ ୁଂ କସ୍ୟ ସାମଥର୍ ୍ୟମ୍ ଆେ ?
Ⅷ ଇ ଂ େତ ୱିତକର୍ ଯି ଯୀଶୁ ତଣଂ ମନସା ତଦ୍ ବୁ ୍ଵା

ତାନୱଦଦ୍ ଯୂଯମ ଃକରେଣୖଃ କୁତ ଏତାନି ୱିତକର୍ ଯଥ?
Ⅸ ତଦନ ରଂ ଯୀଶୁ ୍ଥାନାତ୍ ପୁନଃ ସମୁଦ୍ର ତଟଂ ଯେଯୗ;

େଲାକନିୱେହ ତ ମୀପମାଗେତ ସ ତାନ୍ ସମୁପଦିେଦଶ|
Ⅹ କି ୁ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ପାପାନି ମା ର୍ ୁଂ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସ୍ୟ ସାମଥର୍ ୍ୟମି ,

ଏତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯିତୁ ଂ (ସ ତୈ ପକ୍ଷାଘାତିେନ କଥଯାମାସ)
Ⅺ ଉି ତୱ ଶଯ୍ୟାଂ ଗୃହୀ ା ଗୃହଂ ଯାହି, ଅହଂ ାମିଦମ୍

ଆଜ୍ଞାପଯାମି|
Ⅻ ତତଃ ସ ତତଣମ୍ ଉ ାଯ ଶଯ୍ୟାଂ ଗୃହୀ ା ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସାକ୍ଷାତ୍

ଜଗାମ; ସେୱର୍ ୍ଵ ୱିି ତା ଏତାଦୃଶଂ କ ର୍ ୱଯମ୍ କଦାପି ନାପଶ୍ୟାମ,
ଇମାଂ କଥାଂ କଥଯିେ ରଂ ଧନ୍ୟମବୱନ୍|

ⅩⅢ ତଦନ ରଂ ଯୀଶୁ ୍ଥାନାତ୍ ପୁନଃ ସମୁଦ୍ର ତଟଂ ଯେଯୗ;
େଲାକନିୱେହ ତ ମୀପମାଗେତ ସ ତାନ୍ ସମୁପଦିେଦଶ|

ⅩⅣଅଥ ଗ ନ୍ କରସ ଯଗୃହ ଉପୱି ମ୍ ଆ ୀଯପୁତ୍ର ଂ େଲୱିଂ
ଦୃ ୍ଵା ତମାହୂ ଯ କଥିତୱାନ୍ ମ ାତ୍ ାମାମ ତତଃ ସ ଉ ାଯ
ତ ାଦ୍ ଯେଯୗ|

ⅩⅤ ଅନ ରଂ ଯୀେଶୗ ତସ୍ୟ ଗୃେହ େଭା ୁମ୍ ଉପୱିେ ବହୱଃ
କରମ ାଯିନଃ ପାପିନ େତନ ତି େଷୖ୍ୟ ସେହାପୱିୱିଶୁଃ,ଯେତା
ବହୱ ାଦାଜଗ୍ମୁ ଃ|

ⅩⅥ ତଦା ସ କରମ ାଯିଭିଃ ପାପିଭି ସହ ଖାଦତି, ତଦ୍
ଦୃ ୍ଵାଧ୍ୟାପକାଃ ଫିରୂ ଶିନ ତସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାନୂଚୁ ଃ କରମ ାଯିଭିଃ
ପାପିଭି ସହାଯଂ କୁେତା ଭୁ ଂେ ପିୱତି ଚ?

ⅩⅦ ତ ାକ୍ୟଂ ଶ ା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ,ଅେରାଗିେଲାକାନାଂ
ଚିକି େକନ ପ୍ର େଯାଜନଂ ନାି , କି ୁ େରାଗିଣାେମୱ; ଅହଂ



Mark Ⅱ:ⅩⅧ vi Mark Ⅱ:ⅩⅩⅥ

ଧା କାନା ାତୁ ଂ ନାଗତଃ କି ୁ ମେନା ୱ୍ୟାୱ ର୍ ଯିତୁ ଂ ପାପିନ
ଏୱ|

ⅩⅧ ତତଃ ପରଂ େଯାହନଃ ଫିରୂ ଶିନାେ ାପୱାସାଚାରିଶିଷ୍ୟା
ଯୀେଶାଃ ସମୀପମ୍ ଆଗତ୍ୟ କଥଯାମାସୁଃ, େଯାହନଃ ଫିରୂ ଶିନା
ଶିଷ୍ୟା ଉପୱସି କି ୁ ଭୱତଃ ଶିଷ୍ୟା େନାପୱସି କିଂ କାରଣମସ୍ୟ?

ⅩⅨ ତଦା ଯୀଶୁ ାନ୍ ବଭାେଷ ଯାୱତ୍ କାଲଂ ସଖିଭିଃ ସହ
କନ୍ୟାଯା ୱରି ତି ତାୱ ାଲଂ େତ କିମୁପୱ ୁଂ ଶକ୍ନୁ ୱି ?
ଯାୱ ାଲଂ ୱରେ ୖ ଃ ସହ ତି ତି ତାୱ ାଲଂ ତ ଉପୱ ୁଂ ନ
ଶକ୍ନୁ ୱି |

ⅩⅩଯି ନ୍ କାେଲ େତଭ୍ୟଃ ସକାଶାଦ୍ ୱେରା େନଷ୍ୟେତ ସ କାଲ
ଆଗ ତି, ତି ନ୍ କାେଲ େତ ଜନା ଉପୱ ୍ୟି |

ⅩⅪ େକାପି ଜନଃ ପୁରାତନୱେ ନୂତନୱ ଂ ନ ସୀୱ୍ୟତି, ଯେତା
ନୂତନୱେ ଣ ସହ େସୱେନ କୃେତ ଜୀଣର୍ ଂ ୱ ଂ ଛିଦ୍ୟେତ ତ ାତ୍
ପୁନ ମର୍ ହତ୍ ଛିଦ୍ର ଂ ଜାଯେତ|

ⅩⅫ େକାପି ଜନଃ ପୁରାତନକୁତୂ ଷୁ ନୂତନଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସଂ ନ
ାପଯତି, ଯେତା ନୂତନଦ୍ର ାକ୍ଷାରସସ୍ୟ େତଜସା ତାଃ କୁେ ା
ୱିଦୀୟର୍ ୍ୟେ ତେତା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପତତି କୁ ନଶ୍ୟି , ଅତଏୱ
ନୂତନଦ୍ର ାକ୍ଷାରେସା ନୂତନକୁତୂ ଷୁ ାପନୀଯଃ|

ⅩⅩⅢ ତଦନ ରଂ ଯୀଶୁ ୟର୍ ଦା ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ଶସ୍ୟେକ୍ଷେତ୍ର ଣ
ଗ ତି ତଦା ତସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଗ ଃ ଶସ୍ୟମ ରୀେ ୁ ଂ ପ୍ର ୱୃ ାଃ|

ⅩⅩⅣ ଅତଃ ଫିରୂ ଶିେନା ଯୀଶେୱ କଥଯାମାସୁଃ ପଶ୍ୟତୁ
ୱିଶ୍ର ାମୱାସେର ଯତ୍ କ ର୍ ନ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ ତଦ୍ ଇେମ କୁତଃ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ?

ⅩⅩⅤ ତଦା ସ େତେଭ୍ୟାଽକଥଯତ୍ ଦାଯୂଦ୍ ତ ଂି ନ
ଭକ୍ଷ୍ୟାଭାୱାତ୍ କୁ୍ଷଧିତାଃ ସେ ା ଯତ୍ କ ର୍ କୃତୱ ତ୍ କିଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭି
ନର୍ ପଠିତମ୍?

ⅩⅩⅥ ଅବିଯାଥନର୍ ାମେକ ମହାଯାଜକତାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ତି
ସ କଥମୀ ରସ୍ୟାୱାସଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ େଯ ଦଶର୍ ନୀଯପୂପା
ଯାଜକାନ୍ ୱିନାନ୍ୟସ୍ୟ କସ୍ୟାପି ନ ଭକ୍ଷ୍ୟା ାେନୱ ବୁଭୁ େଜ
ସି େଲାେକେଭ୍ୟାଽପି ଦେଦୗ|
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ⅩⅩⅦ େସାଽପରମପି ଜଗାଦ, ୱିଶ୍ର ାମୱାେରା ମନୁଷ୍ୟାଥର୍ େମୱ
ନିରୂ ପିେତାଽି କି ୁ ମନୁେଷ୍ୟା ୱିଶ୍ର ାମୱାରାଥର୍ ଂ େନୖୱ|

ⅩⅩⅧମନୁଷ୍ୟପୁେତ୍ର ା ୱିଶ୍ର ାମୱାରସ୍ୟାପି ପ୍ର ଭୁ ରାେ |

Ⅲ
Ⅰଅନ ରଂ ଯୀଶୁଃ ପୁନ ଭର୍ ଜନଗୃହଂ ପ୍ର ୱି ି ନ୍ ାେନ ଶୁ ହ

ଏେକା ମାନୱ ଆସୀତ୍|
Ⅱ ସ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ତମେରାଗିଣଂ କରିଷ୍ୟତି ନେୱତ୍ୟତ୍ର

ବହୱ ମ୍ ଅପୱଦିତୁ ଂ ଛିଦ୍ର ମେପକି୍ଷତୱ ଃ|
Ⅲତଦା ସ ତଂ ଶୁ ହ ଂ ମନୁଷ୍ୟଂ ଜଗାଦ ମଧ୍ୟ ାେନ ମୁ ି |
Ⅳତତଃ ପରଂ ସ ତାନ୍ ପପ୍ର ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ହିତମହିତଂ ତଥା ହି

ପ୍ର ାଣରକ୍ଷା ୱା ପ୍ର ାଣନାଶ ଏଷାଂ ମେଧ୍ୟ କିଂ କରଣୀଯଂ ? କି ୁ େତ
ନିଃଶ ା ୁଃ|

Ⅴ ତଦା ସ େତଷାମ ଃକରଣାନାଂ କାଠିନ୍ୟାେ େତା ଦର୍ୁ ଃଖିତଃ
େକ୍ର ାଧାତ୍ ଚତର୍ୁ ि◌ଦେଶା ଦୃ ୱାନ୍ ତଂ ମାନୁଷଂ ଗଦିତୱାନ୍ ତଂ
ହ ଂ ୱି ାରଯ, ତତେ ନ ହେ ୱି ୃେତ ତ େ ାଽନ୍ୟହ ୱଦ୍
ଅେରାେଗା ଜାତଃ|

Ⅵ ଅଥ ଫିରୂ ଶିନଃ ପ୍ର ାଯ ତଂ ନାଶଯିତୁ ଂ େହେରାଦୀେଯୖଃ ସହ
ମ ଯିତୁ ମାେରଭିେର|

Ⅶ ଅତଏୱ ଯୀଶୁ ୍ଥାନଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସହ ପୁନଃ
ସାଗରସମୀପଂ ଗତଃ;

Ⅷ ତେତା ଗାଲୀଲି୍ୟହୂ ଦା-ଯିରୂ ଶାଲମ୍-ଇେଦାମ୍-
ଯଦର୍ ଦୀପାର ାେନେଭ୍ୟା େଲାକସମୂହ ସ୍ୟ ପ ାଦ୍ ଗତଃ;
ତଦନ୍ୟଃ େସାରସୀଦେନାଃ ସମୀପୱାସି େଲାକସମୂହ ତସ୍ୟ
ମହାକ ର୍ ଣାଂ ୱା ର୍ ଂ ଶ ା ତସ୍ୟ ସି ଧିମାଗତଃ|

Ⅸ ତଦା େଲାକସମୂହେ ତ୍ ତେସ୍ୟାପରି ପତତି ଇତ୍ୟାଶ ୍ୟ ସ
ନାୱେମକାଂ ନିକେଟ ାପଯିତୁ ଂ ଶିଷ୍ୟାନାଦି ୱାନ୍|

Ⅹ ଯେତାଽେନକମନୁଷ୍ୟାଣାମାେରାଗ୍ୟକରଣାଦ୍ ୱ୍ୟାଧିଗ୍ର ାଃ
ସେୱର୍ ୍ଵ ତଂ ୍ର ୁଂ ପର ରଂ ବେଲନ ଯ ୱ ଃ|

Ⅺ ଅପର ଅପୱିତ୍ର ଭୂ ତା ଂ ଦୃ ୍ଵା ତ ରଣେଯାଃ ପତି ା
େପ୍ର ାେଚୖଃ େପ୍ର ାଚୁ ଃ, ମୀ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଃ|
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Ⅻ କି ୁ ସ ତାନ୍ ଦୃଢମ୍ ଆଜ୍ଞାପ୍ୟ ଂ ପରିଚାଯିତୁ ଂ ନିଷି ୱାନ୍|
ⅩⅢଅନ ରଂ ସ ପୱର୍ ୍ଵ ତମାରୁ ହ୍ୟ ଯଂ ଯଂ ପ୍ର ତି ା ତଂ ତମାହୂ ତୱାନ୍

ତତେ ତ ମୀପମାଗତାଃ|
ⅩⅣତଦା ସ ାଦଶଜନାନ୍ େ ନ ସହ ାତୁ ଂ ସୁସଂୱାଦପ୍ର ଚାରାଯ

େପ୍ର ରିତା ଭୱିତୁ ଂ
ⅩⅤସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର କାରୱ୍ୟାଧୀନାଂ ଶମନକରଣାଯ ପ୍ର ଭାୱଂ ପ୍ର ା ୁଂ ଭୂ ତାନ୍

ତ୍ୟାଜଯିତୁ ନିଯୁ ୱାନ୍|
ⅩⅥ େତଷାଂ ନାମାନୀମାନି, ଶିେମାନ୍ ସି ୱଦିପୁେତ୍ର ା
ⅩⅦ ଯାକୂବ୍ ତସ୍ୟ ଭ୍ର ାତା େଯାହନ୍ ଚ ଆ ି ଯଃ ଫିଲିେପା

ବଥର୍ ଲମଯଃ,
ⅩⅧମଥୀ େଥାମା ଚଆ ୀଯପୁେତ୍ର ା ଯାକୂବ୍ ଥ ୀଯଃ କିନାନୀଯଃ

ଶିେମାନ୍ ଯ ଂ ପରହେ ଷ୍ଵ ପର୍ ଯିଷ୍ୟତି ସ ଈ ରିେଯାତୀଯଯିହୂ ଦା |
ⅩⅨସ ଶିେମାେନ ପିତରଇତୁ ୍ୟପନାମଦେଦୗ ଯାକୂେବ୍ୟାହନ୍ଭ ୍ୟାଂ ଚ

ବିେନରିଗିଶ୍ ଅଥର୍ େତା େମଘନାଦପୁତ୍ର ାୱିତୁ ୍ୟପନାମ ଦେଦୗ|
ⅩⅩ ଅନ ରଂ େତ ନିେୱଶନଂ ଗତାଃ, କି ୁ ତତ୍ର ାପି ପୁନମର୍ ହାନ୍

ଜନସମାଗେମା ଽଭୱତ୍ ତ ାେ େଭା ୁମପ୍ୟୱକାଶଂ ନ ପ୍ର ା ାଃ|
ⅩⅪତତ ସ୍ୟ ସୁହୃ େ ାକା ଇମାଂ ୱା ର୍ ାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ସ ହତଜ୍ଞାେନାଭୂ ଦ୍

ଇତି କଥାଂ କଥଯି ା ତଂ ଧୃ ାେନତୁ ଂ ଗତାଃ|
ⅩⅫ ଅପର ଯିରୂ ଶାଲମ ଆଗତା େଯ େଯଽଧ୍ୟାପକାେ

ଜଗଦୁରଯଂ ପୁରୁ େଷା ଭୂ ତପତ୍ୟାବି େ ନ ଭୂ ତପତିନା ଭୂ ତାନ୍
ତ୍ୟାଜଯତି|

ⅩⅩⅢତତ ାନାହୂ ଯ ଯୀଶୁ ଦର୍ୃ ାୈ ଃ କଥାଂ କଥିତୱାନ୍ େଶୖତାନ୍
କଥଂ େଶୖତାନଂ ତ୍ୟାଜଯିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି?

ⅩⅩⅣ କି ନରାଜ୍ୟଂଯଦି ୱିେରାେଧନ ପୃଥଗ୍ଭୱତିତହ ତଦ୍
ରାଜ୍ୟଂ ି ରଂ ାତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅩⅤ ତଥା କସ୍ୟାପି ପରିୱାେରା ଯଦି ପର ରଂ ୱିେରାଧୀ ଭୱତି
ତହ େସାପି ପରିୱାରଃ ି ରଂ ାତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅩⅥତ ତ୍ େଶୖତାନ୍ ଯଦି ୱିପକ୍ଷତଯା ଉି ନ୍ ଭିେ ା ଭୱତି
ତହ େସାପି ି ରଂ ାତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି କି ୂ ି େ ା ଭୱତି|
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ⅩⅩⅦଅପର ପ୍ର ବଲଂ ଜନଂ ପ୍ର ଥମଂ ନ ବ ା େକାପି ତସ୍ୟ ଗୃହଂ
ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ଲୁ ଯିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି, ତଂ ବେ ୖ ୍ଵୱ ତସ୍ୟ ଗୃହସ୍ୟ
ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ଲୁ ଯିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅩⅧ ଅେତାେହେତା ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ଭ୍ୟମହଂ ସତ୍ୟଂ କଥଯାମି
ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ସ ାନା ଯାନି ଯାନି ପାପାନୀ ରନି ା କୁୱର୍ ୍ଵ ି େତଷାଂ
ତ େୱର୍ ୍ଵ ଷାମପରାଧାନାଂ କ୍ଷମା ଭୱିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି,

ⅩⅩⅨ କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ ପୱିତ୍ର ମା ାନଂ ନି ତି ତସ୍ୟାପରାଧସ୍ୟ
କ୍ଷମା କଦାପି ନ ଭୱିଷ୍ୟତି େସାନ ଦ ସ୍ୟାେହର୍ ା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩ ତସ୍ୟାପୱିତ୍ର ଭୂ େତାଽି େତଷାେମତ ଥାେହେତାଃ ସ ଇ ଂ
କଥିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅪ ଅଥ ତସ୍ୟ ମାତା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ାଗତ୍ୟ ବହିି ନେତା
େଲାକାନ୍ େପ୍ର ଷ୍ୟ ତମାହୂ ତୱ ଃ|

ⅩⅩⅫ ତତ ି େଧୗ ସମୁପୱି ା େଲାକା ଂ ବଭାଷିେର ପଶ୍ୟ
ବହି ୱ ମାତା ଭ୍ର ାତର ାମ୍ ଅନି୍ଵ ି |

ⅩⅩⅩⅢତଦା ସ ତାନ୍ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ ମମ ମାତା କା ଭ୍ର ାତେରା ୱା େକ?
ତତଃ ପରଂ ସ ମୀେପାପୱି ାନ୍ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ପ୍ର ତି ଅୱେଲାକନଂ କୃ ା
କଥଯାମାସ

ⅩⅩⅩⅣପଶ୍ୟେତୖେତ ମମ ମାତା ଭ୍ର ାତର |
ⅩⅩⅩⅤ ଯଃ କି ଦ୍ ଈ ରେସ୍ୟ ାଂ କି୍ର ଯାଂ କେରାତି ସ ଏୱ ମମ

ଭ୍ର ାତା ଭଗିନୀ ମାତା ଚ|

Ⅳ
Ⅰ ଅନ ରଂ ସ ସମୁଦ୍ର ତେଟ ପୁନରୁ ପେଦ ୁଂ ପ୍ର ାେରେଭ, ତତ ତ୍ର

ବହୁ ଜନାନାଂ ସମାଗମାତ୍ ସ ସାଗେରାପରି େନୗକାମାରୁ ହ୍ୟ
ସମୁପୱି ଃ; ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକାଃ ସମୁଦ୍ର କୂେଲ ତ ୁଃ|

Ⅱ ତଦା ସ ଦୃ ା କଥାଭି ବର୍ ହୂ ପଦି ୱାନ୍ ଉପଦିଶଂ
କଥିତୱାନ୍,

Ⅲଅୱଧାନଂ କୁରୁ ତ, ଏେକା ବୀଜୱ ା ବୀଜାନି ୱ ୁଂ ଗତଃ;
Ⅳ ୱପନକାେଲ କିଯି ବୀଜାନି ମାଗର୍ ପାେ ପତିତାନି, ତତ

ଆକାଶୀଯପକି୍ଷଣ ଏତ୍ୟ ତାନି ଚଖାଦୁଃ|
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Ⅴ କିଯି ବୀଜାନି ମୃ ି କାୱ ାଷାଣଭୂ େମୗ ପତିତାନି ତାନି
ମୃେଦା ାତ୍ ଶୀଘ୍ର ମ ୁ ରିତାନି;

Ⅵ କି ୂଦିେତ ସୂେୟର୍ ୍ୟ ଦ ାନି ତଥା ମୂଲାେନା ନାେଧାଗତ ାତ୍
ଶୁ ାଣି ଚ|

Ⅶ କିଯି ବୀଜାନି କ କିୱନମେଧ୍ୟ ପତିତାନି ତତଃ କ କାନି
ସଂୱୃ ୍ୟ ତାନି ଜଗ୍ର ସୁ ାନି ନ ଚ ଫଲିତାନି|

Ⅷ ତଥା କିଯି ବୀଜାନୁ୍ୟ ମଭୂ େମୗ ପତିତାନି ତାନି ସଂୱୃ ୍ୟ
ଫଲାନୁ୍ୟ ାଦିତାନି କିଯି ବୀଜାନି ତି୍ର ଂଶୁ ଣାନି କିଯି ଷି ଗୁଣାନି
କିଯି ଶତଗୁଣାନି ଫଲାନି ଫଲିତୱି |

Ⅸଅଥ ସ ତାନୱଦତ୍ ଯସ୍ୟ େଶ୍ର ାତୁ ଂ କେଣ ଃ ସ ଶୃେଣାତୁ |
Ⅹ ତଦନ ରଂ ନିଜର୍ ନସମେଯ ତ ି େନା ାଦଶଶିଷ୍ୟା ତଂ

ତ ୃ ା ୱାକ୍ୟସ୍ୟାଥର୍ ଂ ପପ୍ର ୁଃ|
Ⅺତଦା ସ ତାନୁଦିତୱାନ୍ ଈ ରରାଜ୍ୟସ୍ୟ ନିଗୂଢୱାକ୍ୟଂ େବା ୁ ଂ

ଯୁଷ୍ମ ାକମଧିକାେରାଽି ;
Ⅻ କି ୁ େଯ ୱହିଭର୍ୂ ତାଃ "େତ ପଶ୍ୟ ଃ ପଶ୍ୟି କି ୁ ନ

ଜାନି , ଶୃଣ୍ଵ ଃ ଶୃଣ୍ଵ ି କି ୁ ନ ବୁଧ୍ୟେ , େଚେ ୖ ମର୍ ନଃସୁ
କଦାପି ପରିୱ େତଷୁ େତଷାଂ ପାପାନ୍ୟେମାଚଯିଷ୍ୟ ,"
ଅେତାେହେତା ାନ୍ ପ୍ର ତି ଦୃ ାୈ େରୱ ତାନି ମଯା କଥିତାନି|

ⅩⅢ ଅଥ ସ କଥିତୱାନ୍ ଯୂଯଂ କିେମତଦ୍ ଦୃ ା ୱାକ୍ୟଂ ନ
ବୁଧ୍ୟେ ? ତହ କଥଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଦୃ ା ାନ େଭା ୍ୟେ ?

ⅩⅣବୀଜୱ ା ୱାକ୍ୟରୂ ପାଣି ବୀଜାନି ୱପତି;
ⅩⅤ ତତ୍ର େଯ େଯ େଲାକା ୱାକ୍ୟଂ ଶୃଣ୍ଵ ି , କି ୁ ଶତମାତ୍ର ାତ୍

େଶୖତାନ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଗତ୍ୟ େତଷାଂ ମନଃସୂ ାନି ତାନି ୱାକ୍ୟରୂ ପାଣି
ବୀଜାନ୍ୟପନଯତି ତଏୱ ଉ ବୀଜମାଗର୍ ପାେ ର୍ ରୂ ପାଃ|

ⅩⅥ େଯ ଜନା ୱାକ୍ୟଂ ଶ ା ସହସା ପରମାନେ ନ ଗୃ ି ,
କି ୁ ହୃ ଦି େ ୖ ୟର୍ ୍ୟାଭାୱାତ୍ କିି ତ୍ କାଲମାତ୍ର ଂ ତି ି ତ ାତ୍
ତ ାକ୍ୟେହେତାଃ

ⅩⅦ କୁତ୍ର ଚିତ୍ େକ୍ଲ େଶ ଉପଦ୍ର େୱ ୱା ସମୁପି େତ ତେଦୖୱ ୱି ଂ
ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱି ତଏୱ ଉ ବୀଜପାଷାଣଭୂ ମି ରୂ ପାଃ|
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ⅩⅧ େଯ ଜନାଃ କଥାଂ ଶୃଣ୍ଵ ି କି ୁ ସାଂସାରିକୀ ଚି ା ଧନଭ୍ର ାି
ୱ ଷଯେଲାଭ ଏେତ ସେୱର୍ ୍ଵ ଉପ ାଯ ତାଂ କଥାଂ ଗ୍ର ସି ତତଃ ମା
ୱିଫଲା ଭୱତି

ⅩⅨତଏୱ ଉ ବୀଜସକ କଭୂ ମି ରୂ ପାଃ|
ⅩⅩ େଯ ଜନା ୱାକ୍ୟଂ ଶ ା ଗୃ ି େତଷାଂ କସ୍ୟ ୱା ତି୍ର ଂଶୁ ଣାନି

କସ୍ୟ ୱା ଷି ଗୁଣାନି କସ୍ୟ ୱା ଶତଗୁଣାନି ଫଲାନି ଭୱି ତଏୱ
ଉ ବୀେଜାୱର୍ ୍ଵ ରଭୂ ମି ରୂ ପାଃ|

ⅩⅪ ତଦା େସାଽପରମପି କଥିତୱାନ୍ େକାପି ଜେନା ଦୀପାଧାରଂ
ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ େଦ୍ର ାଣସ୍ୟାଧଃ ଖଟ୍ଵ ାଯା ଅେଧ ୱା ାପଯିତୁ ଂ
ଦୀପମାନଯତି କିଂ?

ⅩⅫ ଅେତାେହେତା ୟର୍ ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟେତ ତାଦୃଗ୍ ଲୁ ାଯିତଂ
କିମପି ୱ ୁ ନାି ; ଯଦ୍ ୱ୍ୟ ଂ ନ ଭୱିଷ୍ୟତି ତାଦୃଶଂ ଗୁ ଂ କିମପି
ୱ ୁ ନାି |

ⅩⅩⅢଯସ୍ୟ େଶ୍ର ାତୁ ଂ କେଣ ଃ ସ ଶୃେଣାତୁ |
ⅩⅩⅣ ଅପରମପି କଥିତୱାନ୍ ଯୂଯଂ ଯଦ୍ ଯଦ୍ ୱାକ୍ୟଂ ଶୃଣୁଥ

ତତ୍ର ସାୱଧାନା ଭୱତ, ଯେତା ଯୂଯଂ େଯନ ପରିମାେଣନ ପରିମାଥ
େତେନୖୱ ପରିମାେଣନ ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ମପି ପରିମାସ୍ୟେତ; େଶ୍ର ାତାେରା
ଯୂଯଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମଧିକଂ ଦାସ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅤ ଯସ୍ୟାଶ୍ର େଯ ୱ ର୍ େତ ତୈ ଅପରମପି ଦାସ୍ୟେତ, କି ୁ
ଯସ୍ୟାଶ୍ର େଯ ନ ୱ ର୍ େତ ତସ୍ୟ ଯତ୍ କିି ଦି ତଦପି ତ ାନ୍
େନଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅥ ଅନ ରଂ ସ କଥିତୱାନ୍ ଏେକା େଲାକଃ େକ୍ଷେତ୍ର
ବୀଜାନୁ୍ୟ ୍ଵା

ⅩⅩⅦ ଜାଗରଣନିଦ୍ର ାଭ୍ୟାଂ ଦିୱାନିଶଂ ଗମଯତି, ପର ୁ ତ ୀଜଂ
ତସ୍ୟାଜ୍ଞାତରୂ େପଣା ୁ ରଯତି ୱ ର୍ େତ ଚ;

ⅩⅩⅧ ଯେତାେହେତାଃ ପ୍ର ଥମତଃ ପତ୍ର ାଣି ତତଃ ପରଂ କଣିଶାନି
ତ ାତ୍ କଣିଶପୂଣର୍ ାନି ଶସ୍ୟାନି ଭୂ ମିଃ ଯମୁ ାଦଯତି;

ⅩⅩⅨ କି ୁ ଫେଲଷୁ ପେ ଷୁ ଶସ୍ୟେ ଦନକାଲଂ ଜ୍ଞା ା ସ ତତଣଂ
ଶସ୍ୟାନି ଛିନ ି , ଅେନନ ତୁ ଲ୍ୟମୀ ରରାଜ୍ୟଂ|
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ⅩⅩⅩ ପୁନଃ େସାଽକଥଯଦ୍ ଈ ରରାଜ୍ୟଂ େକନ ସମଂ? େକନ
ୱ ୁନା ସହ ୱା ତଦୁପମାସ୍ୟାମି?

ⅩⅩⅪ ତତ୍ ସଷର୍ େପୖେକନ ତୁ ଲ୍ୟଂ ଯେତା ମୃଦି ୱପନକାେଲ
ସଷର୍ ପବୀଜଂ ସୱର୍ ୍ଵ ପୃଥିୱୀ ବୀଜାତ୍ କୁ୍ଷଦ୍ର ଂ

ⅩⅩⅫ କି ୁ ୱପନାତ୍ ପରମ୍ ଅ ୁ ରଯି ା ସୱର୍ ୍ଵ ଶାକାଦ୍ ବୃହଦ୍
ଭୱତି, ତସ୍ୟ ବୃହତ୍ୟଃ ଶାଖା ଜାଯେ ତତ ାଯାଂ ପକି୍ଷଣ
ଆଶ୍ର ଯେ |

ⅩⅩⅩⅢ ଇ ଂ େତଷାଂ େବାଧାନୁରୂ ପଂ
େସାଽେନକଦୃ ାୈ ାନୁପଦି ୱାନ୍,

ⅩⅩⅩⅣ ଦୃ ା ଂ ୱିନା କାମପି କଥାଂ େତେଭ୍ୟା ନ କଥିତୱାନ୍
ପ ାନ୍ ନିଜର୍ େନ ସ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଦୃ ା ାଥର୍ ଂ େବାଧିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅩⅤତି ନସ୍ୟ ସ ୍ୟାଯାଂ ସ େତେଭ୍ୟାଽକଥଯଦ୍ଆଗ ତୱଯଂ
ପାରଂ ଯାମ|

ⅩⅩⅩⅥତଦା େତ େଲାକାନ୍ ୱିସୃଜ୍ୟତମୱିଲ ଂ ଗୃହୀ ା େନୗକଯା
ପ୍ର ତି େର; ଅପରା ଅପି ନାୱ ଯା ସହ ି ତାଃ|

ⅩⅩⅩⅦ ତତଃ ପରଂ ମହାଝଞ୍ଭ ୍ଶଗମାତ୍ େନୗ େଦର୍ ାଲାଯମାନା
ତରେ ଣ ଜେଲୖଃ ପୂଣର୍ ାଭୱ |

ⅩⅩⅩⅧ ତଦା ସ େନୗକାଚ ା ାେଗ ଉପଧାେନ ଶିେରା ନିଧାଯ
ନିଦି୍ର ତ ଆସୀତ୍ ତତେ ତଂ ଜାଗରଯି ା ଜଗଦୁଃ, େହ ପ୍ର େଭା,
ଅ ାକଂ ପ୍ର ାଣା ଯାି କିମତ୍ର ଭୱତି ା ନାି ?

ⅩⅩⅩⅨ ତଦା ସ ଉ ାଯ ୱାଯୁଂ ତଜ ତୱାନ୍ ସମୁଦ୍ର େ ା ୱାନ୍
ଶା ଃ ସୁି ର ଭୱ; ତେତା ୱାେଯୗ ନିୱୃେ ଽି ନ ରେ ାଭୂ ତ୍|

ⅩⅬ ତଦା ସ ତାନୁୱାଚ ଯୂଯଂ କୁତ ଏତାଦୃକ୍ଶ ାକୁଲା ଭୱତ? କିଂ
େୱା ୱି ାେସା ନାି ?

ⅩⅬⅠ ତ ାେ ଽତୀୱଭୀତାଃ ପର ରଂ ୱ ୁମାେରଭିେର, ଅେହା
ୱାଯୁଃ ସି ୁ ାସ୍ୟ ନିେଦଶଗ୍ର ାହିେଣୗ କୀଦୃଗଯଂ ମନୁଜଃ|

Ⅴ
Ⅰଅଥ ତୂ ସି ୁ ପାରଂ ଗ ା ଗିେଦରୀଯପ୍ର େଦଶ ଉପତ ୁଃ|
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Ⅱ େନୗକାେତା ନିଗର୍ ତମାତ୍ର ାଦ୍ ଅପୱିତ୍ର ଭୂ ତଗ୍ର ଏକଃ
ଶ୍ମ ଶାନାେଦତ୍ୟ ତଂ ସାକ୍ଷାଚ୍ ଚକାର|

Ⅲ ସ ଶ୍ମ ଶାେନଽୱା ୀତ୍ େକାପି ତଂ ଶୃ େଲନ ବ ୍ଵା ାପଯିତୁ ଂ
ନାଶେକ୍ନ ାତ୍|

Ⅳ ଜେନୖୱର୍ ାରଂ ନିଗେଡୖଃ ଶୃ େଲୖ ସ ବେ ାପି
ଶୃ ଲାନ୍ୟାକୃଷ୍ୟ େମାଚିତୱାନ୍ ନିଗଡାନି ଚ ଭଂ ୍ଵା ଖ ଂ ଖ ଂ
କୃତୱାନ୍ େକାପି ତଂ ୱଶୀକ ର୍ୁ ଂ ନ ଶଶକ|

Ⅴ ଦିୱାନିଶଂ ସଦା ପୱର୍ ୍ଵ ତଂ ଶ୍ମ ଶାନ ଭ୍ର ମି ା ଚୀତ୍ଶ ଂ କୃତୱାନ୍
ଗ୍ର ାୱଭି ଯଂ ଂ କୃତୱାନ୍|

Ⅵ ସ ଯୀଶୁଂ ଦୂରାତ୍ ପଶ୍ୟେ ୱ ଧାୱନ୍ ତଂ ପ୍ର ଣନାମ
ଉେଚୖରୁ ୱଂେ ାୱାଚ,

Ⅶ େହ ସେୱର୍ ୍ଵ ାପରିେ ରପୁତ୍ର ଯୀେଶା ଭୱତା ସହ େମ କଃ
ସ ଃ? ଅହଂ ାମୀ େରଣ ଶାପେଯ ମାଂ ମା ଯାତଯ|

Ⅷ ଯେତା ଯୀଶୁ ଂ କଥିତୱାନ୍ େର ଅପୱିତ୍ର ଭୂ ତ, ଅ ା ରାଦ୍
ବହିନ ଗର୍ |

Ⅸ ଅଥ ସ ତଂ ପୃ ୱାନ୍ କିେ ନାମ? େତନ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ଂ
ୱଯମେନେକ ଽ େତାଽ ାମ ବାହିନୀ|

Ⅹତେତା ାନ୍ େଦଶା େପ୍ର ଷେଯତି େତ ତଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ |
Ⅺତଦାନୀଂ ପୱର୍ ୍ଵ ତଂ ନିକଷା ବୃହନ୍ ୱରାହୱ୍ର ଜ ର ାସୀତ୍|
Ⅻ ତ ାଦ୍ ଭୂ ତା ୱିନେଯନ ଜଗଦୁଃ, ଅମୁଂ ୱରାହୱ୍ର ଜମ୍

ଆଶ୍ର ଯିତୁ ମ୍ ଅ ାନ୍ ପ୍ର ହିଣୁ|
ⅩⅢ ଯୀଶୁନାନୁଜ୍ଞାତାେ ଽପୱିତ୍ର ଭୂ ତା ବହିନ ୟର୍ ାଯ ୱରାହୱ୍ର ଜଂ

ପ୍ର ାୱିଶନ୍ ତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ୱରାହା ୱ ୁତ ୁ ପ୍ର ାେଯା ି ସହସ୍ର ସଂ ୍ୟକାଃ
କଟେକନ ମହାଜୱାଦ୍ ଧାୱ ଃ ସି େ ୗ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଜହୁ ଃ|

ⅩⅣ ତ ାଦ୍ ୱରାହପାଲକାଃ ପଲାଯମାନାଃ ପୁେର ଗ୍ର ାେମ ଚ
ତ ା ର୍ ଂ କଥଯା କଃ| ତଦା େଲାକା ଘଟିତଂ ତ ାୟର୍ ୍ୟଂ ଦ୍ର ୁଂ
ବହିଜର୍ ଗ୍ମୁ ଃ
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ⅩⅤ ଯୀେଶାଃ ସି ଧିଂ ଗ ା ତଂ ଭୂ ତଗ୍ର ମ୍ ଅଥର୍ ାଦ୍
ବାହିନୀଭୂ ତଗ୍ର ଂ ନରଂ ସୱ ଂ ସେଚତନଂ ସମୁପୱି ଦୃ◌ृ ୍ଵା
ବିଭୁ ୍ୟଃ|

ⅩⅥ ତେତା ଦୃ ତ ାୟର୍ ୍ୟେଲାକା ସ୍ୟ ଭୂ ତଗ୍ର ନରସ୍ୟ
ୱରାହୱ୍ର ଜସ୍ୟାପି ତାଂ ଧଟନାଂ ୱଣର୍ ଯାମାସୁଃ|

ⅩⅦତତେ ସୀମାେତା ବହିଗର୍ ୁଂ ଯୀଶୁଂ ୱିେନତୁ ମାେରଭିେର|
ⅩⅧଅଥତସ୍ୟ େନୗକାେରାହଣକାେଲସଭୂ ତମୁେ ା ନା ଯୀଶୁନା

ସହ ାତୁ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯେତ;
ⅩⅨ କି ୁ ସ ତମନନୁମତ୍ୟ କଥିତୱାନ୍ ଂ ନିଜା ୀଯାନାଂ ସମୀପଂ

ଗୃହ ଗ ପ୍ର ଭୁ ୍ଵଯି କୃପାଂ କୃ ା ଯାନି କ ର୍ ାଣି କୃତୱାନ୍ ତାନି ତାନ୍
ଜ୍ଞାପଯ|

ⅩⅩ ଅତଃ ସ ପ୍ର ାଯ ଯୀଶୁନା କୃତଂ ତ ୱର୍ ୍ଵ ା ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍
ଦିକାପଲିେଦେଶ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ଂ ପ୍ର ାର ୱାନ୍ ତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା
ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ େମନିେର|

ⅩⅪ ଅନ ରଂ ଯୀେଶୗ ନାୱା ପୁନରନ୍ୟପାର ଉ ୀେଣର୍ ସି ୁ ତେଟ
ଚ ତି ତି ସତି ତ ମୀେପ ବହୁ େଲାକାନାଂ ସମାଗେମାଽଭୂ ତ୍|

ⅩⅫ ଅପରଂ ଯାଯୀର୍ ନାମ୍ନ ା କି ଦ୍ ଭଜନଗୃହସ୍ୟାଧିପ ଆଗତ୍ୟ
ତଂ ଦୃେ ୖ ୍ଵୱ ଚରଣେଯାଃ ପତି ା ବହୁ ନିେୱଦ୍ୟ କଥିତୱାନ୍;

ⅩⅩⅢ ମମ କନ୍ୟା ମୃତପ୍ର ାଯାଭୂ ଦ୍ ଅେତା ଭୱାେନତ୍ୟ
ତଦାେରାଗ୍ୟାଯ ତସ୍ୟା ଗାେତ୍ର ହ ମ୍ ଅପର୍ ଯତୁ େତେନୖୱ ସା
ଜୀୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅣ ତଦା ଯୀଶୁେ ନ ସହ ଚଲିତଃ କି ୁ ତ ାଦ୍
ବହୁ େଲାକା ଲି ା ତା ାେତ୍ର ପତିତାଃ|

ⅩⅩⅤଅଥ ାଦଶୱଷର୍ ାଣି ପ୍ର ଦରେରାେଗଣ
ⅩⅩⅥ ଶୀଣର୍ ା ଚିକି କାନାଂ ନାନାଚିକି ାଭି ଦୁଃଖଂ ଭୁ ୱତୀ ଚ

ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱ୍ୟଯି ାପି ନାେରାଗ୍ୟଂ ପ୍ର ା ା ଚ ପୁନରପି ପୀଡିତାସୀ
ⅩⅩⅦଯା ୀ ସା ଯୀେଶା ୱର୍ ା ର୍ ାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ମନସାକଥଯତ୍ ଯଦ୍ୟହଂ

ତସ୍ୟ ୱ ମାତ୍ର ୍ର ୁଂ ଲେଭଯଂ ତଦା େରାଗହୀନା ଭୱିଷ୍ୟାମି|
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ⅩⅩⅧ ଅେତାେହେତାଃ ସା େଲାକାରଣ୍ୟମେଧ୍ୟ ତ ାଦାଗତ୍ୟ
ତସ୍ୟ ୱ ଂ ପ ଶର୍ |

ⅩⅩⅨ େତେନୖୱ ତତଣଂ ତସ୍ୟା ର େସ୍ର ାତଃ ଶୁ ଂ ଯଂ ତ ାଦ୍
େରାଗାନ୍ମୁ ା ଇତ୍ୟପି େଦେହଽନୁଭୂ ତା|

ⅩⅩⅩ ଅଥ ାତ୍ ଶି ନ ଗର୍ ତା ଯୀଶୁେରତନ୍ମ ନସା ଜ୍ଞା ା
େଲାକନିୱହଂ ପ୍ର ତି ମୁଖଂ ୱ୍ୟାୱୃତ୍ୟ ପୃ ୱାନ୍ େକନ ମ ଂ ୃ ଂ?

ⅩⅩⅪତତ ସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଊଚୁ ଃ ଭୱେତା ୱପୁଷି େଲାକାଃ ସଂଘଷର୍ ି
ତଦ୍ ଦୃ ୍ଵା େକନ ମ ଂ ୃ ମିତି କୁତଃ କଥଯତି?

ⅩⅩⅫ କି ୁ େକନ ତତ୍ କ ର୍ କୃତଂ ତଦ୍ ଦ୍ର ୁଂ ଯୀଶୁ ତୁ ଦ େଶା
ଦୃ ୱାନ୍|

ⅩⅩⅩⅢ ତତଃ ସା ୀ ଭୀତା କି ତା ଚ ସତୀ ସ୍ୟା ରୁ କ୍ପ ୍ରତିକି୍ର ଯା
ଜାେତତି ଜ୍ଞା ାଗତ୍ୟ ତ ୁେଖ ପତି ା ସୱର୍ ୍ଵ ୱୃ ା ଂ ସତ୍ୟଂ ତୈ
କଥଯାମାସ|

ⅩⅩⅩⅣ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ ାଂ ଗଦିତୱାନ୍, େହ କେନ୍ୟ ତୱ
ପ୍ର ତୀତି ୍ଵାମ୍ ଅେରାଗାମକେରାତ୍ ଂ େକ୍ଷେମଣ ୱ୍ର ଜ େରାଗାନ୍ମୁ ା
ଚ ତି |

ⅩⅩⅩⅤ ଇତିୱାକ୍ୟୱଦନକାେଲ ଭଜନଗୃହାଧିପସ୍ୟ ନିେୱଶନାଲ୍
େଲାକା ଏତ୍ୟାଧିପଂ ବଭାଷିେର ତୱ କନ୍ୟା ମୃତା ତ ାଦ୍ ଗୁରୁ ଂ ପୁନଃ
କୁତଃ କି୍ଲ ଶ୍ନ ାସି ?

ⅩⅩⅩⅥ କି ୁ ଯୀଶୁ ଦ୍ ୱାକ୍ୟଂ ଶେ ୖ ୱ ଭଜନଗୃହାଧିପଂ
ଗଦିତୱାନ୍ ମା େଭୖଷୀଃ େକୱଲଂ ୱି ାସି ହି|

ⅩⅩⅩⅦଅଥ ପିତେରା ଯାକୂବ୍ ତ ୍ରାତା େଯାହନ୍ ଚ ଏତାନ୍ ୱିନା
କମପି ପ ାଦ୍ ଯାତୁ ଂ ନାନ୍ଵ ମନ୍ୟତ|

ⅩⅩⅩⅧ ତସ୍ୟ ଭଜନଗୃହାଧିପସ୍ୟ ନିେୱଶନସମୀପମ୍ ଆଗତ୍ୟ
କଲହଂ ବହୁ େରାଦନଂ ୱିଲାପ କୁୱର୍ ୍ଵ େତା େଲାକାନ୍ ଦଦଶର୍ |

ⅩⅩⅩⅨ ତ ାନ୍ ନିେୱଶନଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ େପ୍ର ା ୱାନ୍ ଯୂଯଂ କୁତ ଇ ଂ
କଲହଂ େରାଦନ କୁରୁ ଥ? କନ୍ୟା ନ ମୃତା ନିଦ୍ର ାତି|

ⅩⅬ ତ ାେ ତମୁପଜହସୁଃ କି ୁ ଯୀଶୁଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ ବହି ୃତ୍ୟ
କନ୍ୟାଯାଃ ପିତେରୗ ସି ନ ଗୃହୀ ା ଯତ୍ର କନ୍ୟାସୀତ୍ ତତ୍ ାନଂ
ପ୍ର ୱି ୱାନ୍|
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ⅩⅬⅠଅଥ ସ ତସ୍ୟାଃ କନ୍ୟାଯା ହେ ୗ ଧୃ ା ତାଂ ବଭାେଷ ଟାଲୀଥା
କୂମୀ, ଅଥର୍ େତା େହ କେନ୍ୟ ମୁ ି ଇତ୍ୟାଜ୍ଞାପଯାମି|

ⅩⅬⅡ ତୁ େନୖୱ ତତଣଂ ସା ାଦଶୱଷର୍ ୱଯ ା କନ୍ୟା େପା ାଯ
ଚଲିତୁ ମାେରେଭ, ଇତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ମହାୱି ଯଂ ଗତାଃ|

ⅩⅬⅢ ତତ ଏତେସୖ୍ୟ କିି ତ୍ ଖାଦ୍ୟଂ ଦେ ତି କଥଯି ା ଏତ ର୍
କମପି ନ ଜ୍ଞାପଯେତତି ଦୃଢମାଦି ୱାନ୍|

Ⅵ
Ⅰ ଅନ ରଂ ସ ତ ୍ଥାନାତ୍ ପ୍ର ାଯ ପ୍ର େଦଶମାଗତଃ ଶିଷ୍ୟା

ତ ାଦ୍ ଗତାଃ|
Ⅱ ଅଥ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ସତି ସ ଭଜନଗୃେହ ଉପେଦ ୁମାର ୱାନ୍

ତେତାଽେନେକ େଲାକା ଥାଂ ଶ ା ୱିି ତ୍ୟ ଜଗଦୁଃ, ଅସ୍ୟ
ମନୁଜସ୍ୟ ଈଦୃଶୀ ଆ ୟର୍ ୍ୟକି୍ର ଯା କ ାଜ୍ ଜାତା? ତଥା କରାଭ୍ୟାମ୍
ଇ ମୁ ତଂ କ ର୍ କ ର୍ ା◌ମ୍ु ଏତୈ କଥଂ ଜ୍ଞାନଂ ଦ ମ୍?

Ⅲ କିମଯଂ ମରିଯମଃ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞା େନା? କିମଯଂ ଯାକୂବ୍-େଯାସି -
ଯିହୁ ଦା-ଶିେମାନାଂ ଭ୍ର ାତା େନା? ଅସ୍ୟ ଭଗିନ୍ୟଃ କିମିହା ାଭିଃ ସହ
େନା? ଇ ଂ େତ ତଦେଥର୍ ପ୍ର ତୂ ୍ୟହଂ ଗତାଃ|

Ⅳ ତଦା ଯୀଶୁେ େଭ୍ୟାଽକଥଯତ୍ େଦଶଂ କୁଟୁ ାନ୍
ପରିଜନାଂ ୱିନା କୁତ୍ର ାପି ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ଅସୃ େତା ନ ଭୱତି|
Ⅴ ଅପର େତଷାମପ୍ର ତ୍ୟଯାତ୍ ସ ୱିି ତଃ କିଯତାଂ େରାଗିଣାଂ

ୱପୁଃଷୁ ହ ମ୍ ଅପର୍ ଯି ା େକୱଲଂ େତଷାମାେରାଗ୍ୟକରଣାଦ୍
ଅନ୍ୟତ୍ କିମପି ଚିତ୍ର କାୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ ାଂ ନ ଶ ଃ|

Ⅵଅଥ ସ ଚତୁ ଦ ୍ଥ ଗ୍ର ାମାନ୍ ଭ୍ର ମି ା ଉପଦି ୱାନ୍
Ⅶ ାଦଶଶିଷ୍ୟାନ୍ ଆହୂ ଯ ଅେମଧ୍ୟଭୂ ତାନ୍ ୱଶୀକ ର୍ ାଂ ଶି ଂ

ଦ ା େତଷାଂ େ ୗ େ ୗ ଜେନା େପ୍ର ଷିତୱାନ୍|
Ⅷ ପୁନରିତ୍ୟାଦିଶଦ୍ ଯୂଯମ୍ ଏେକୖକାଂ ଯି ଂ ୱିନା ୱ ସଂପୁଟଃ

ପୂପଃ କଟିବେ ତାମ୍ର ଖ ଏଷାଂ କିମପି ମା ଗ୍ର ୀତ,
Ⅸ ମାଗର୍ ଯାତ୍ର ାେଯୖ ପାେଦଷୂପାନେହୗ ଦ ା େ ଉ ରୀେଯ ମା

ପରିଧ ୍ଵଂ|
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Ⅹ ଅପରମପୁ୍ୟ ଂ େତନ ଯୂଯଂ ଯସ୍ୟାଂ ପୁୟର୍ ୍ୟାଂ ଯସ୍ୟ ନିେୱଶନଂ
ପ୍ର େୱକ୍ଷ୍ୟଥ ତାଂ ପୁରୀଂ ଯାୱ ତ୍ୟକ୍ଷ୍ୟଥ ତାୱତ୍ ତି େୱଶେନ
ାସ୍ୟଥ|
Ⅺ ତତ୍ର ଯଦି େକପି ଯୁଷ୍ମ ାକମାତିଥ୍ୟଂ ନ ୱିଦଧତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ

କଥା ନ ଶୃଣ୍ଵ ି ତହ ତ ୍ଥାନାତ୍ ପ୍ର ାନସମେଯ େତଷାଂ ୱିରୁ ଂ
ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦାତୁ ଂ ପାଦାନା ାଲ୍ୟ ରଜଃ ସ ାତଯତ; ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଚି୍ମ ୱିଚାରଦିେନ ତ ଗରସ୍ୟାୱ ାତଃ ସି େଦାମାେମାରେଯା
ନର୍ ଗରେଯାରୱ ା ସହ୍ୟତରା ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅻ ଅଥ େତ ଗ ା େଲାକାନାଂ ମନଃପରାୱ ର୍ ନୀଃ କଥା
ପ୍ର ଚାରିତୱ ଃ|

ⅩⅢ ଏୱମେନକାନ୍ ଭୂ ତାଂ ତ୍ୟାଜିତୱ ଥା େତୖେଲନ
ମ ର୍ ଯି ା ବହୂ ନ୍ ଜନାନେରାଗାନକାଷର୍ୁ ଃ|

ⅩⅣ ଇ ଂ ତସ୍ୟ ସୁଖ୍ୟାତି ତୁ ଦ େଶା ୱ୍ୟା ା ତଦା େହେରାଦ୍
ରାଜା ତି ଶମ୍ୟ କଥିତୱାନ୍, େଯାହନ୍ ମ କଃ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉି ତ
ଅେତାେହେତାେ ନ ସୱର୍ ୍ଵ ା ଏତା ଅୁ ତକି୍ର ଯାଃ ପ୍ର କାଶେ |

ⅩⅤ ଅେନ୍ୟଽକଥଯନ୍ ଅଯମ୍ ଏଲିଯଃ, େକପି କଥିତୱ ଏଷ
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ଯ ା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ସଦୃଶ ଏେକାଯମ୍|

ⅩⅥ କି ୁ େହେରାଦ୍ ଇତ୍ୟାକଣର୍ ୍ୟ ଭାଷିତୱାନ୍ ଯସ୍ୟାହଂ
ଶିରି ୱାନ୍ ସ ଏୱ େଯାହନଯଂ ସ ଶ୍ମ ଶାନାଦୁଦତି ତ୍|

ⅩⅦ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଭ୍ର ାତୁ ଃ ଫିଲିପସ୍ୟ ପ ୍ୟା ଉ ାହଂ କୃତୱ ଂ
େହେରାଦଂ େଯାହନୱାଦୀତ୍ ଭାତୃ ୱଧୂ ନର୍ ୱିୱାହ୍ୟା|

ⅩⅧଅତଃ କାରଣାତ୍ େହେରାଦ୍ େଲାକଂ ପ୍ର ହିତ୍ୟ େଯାହନଂ ଧୃ ା
ବ ନାଲେଯ ବ ୱାନ୍|

ⅩⅨେହେରାଦିଯା ତୈ େଯାହେନପ୍ର କୁପ୍ୟ ତଂ ହ ୁମ୍ ଐ ତ୍ କି ୁ
ନ ଶ ା,

ⅩⅩ ଯ ାଦ୍ େହେରାଦ୍ ତଂ ଧା କଂ ସ ୁ ରୁ ଷ ଜ୍ଞା ା ସ ନ୍ୟ
ରକି୍ଷତୱାନ୍; ତ ଥାଂ ଶ ା ତଦନୁସାେରଣ ବହୂ ନି କ ର୍ ାଣି କୃତୱାନ୍
ହୃ ମନା ଦୁପେଦଶଂ ଶତୱାଂ |
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ⅩⅪ କି ୁ େହେରାଦ୍ ଯଦା ଜନ୍ମ ଦିେନ ପ୍ର ଧାନେଲାେକଭ୍ୟଃ
େସନାନୀଭ୍ୟ ଗାଲୀ ୍ରେଦଶୀଯେଶ୍ର େଲାେକଭ୍ୟ ରାେତ୍ର ୗ
େଭାଜ୍ୟେମକଂ କୃତୱାନ୍

ⅩⅫ ତି ନ୍ ଶୁଭଦିେନ େହେରାଦିଯାଯାଃ କନ୍ୟା ସେମତ୍ୟ
େତଷାଂ ସମକ୍ଷଂ ସଂନୃତ୍ୟ େହେରାଦେ ନ ସେହାପୱି ାନା
େତାଷମଜୀଜନତ୍ ତତା ନୃପଃ କନ୍ୟାମାହ ମେ ା ଯଦ୍ ଯାଚେସ
ତେଦୱ ତୁ ଭ୍ୟଂ ଦାେସ୍ୟ|

ⅩⅩⅢଶପଥଂ କୃ ାକଥଯତ୍ େଚଦ୍ ରାଜ୍ୟା ର୍ ମପି ଯାଚେସ ତଦପି
ତୁ ଭ୍ୟଂ ଦାେସ୍ୟ|

ⅩⅩⅣ ତତଃ ସା ବହି ଗର୍ ା ମାତରଂ ପପ୍ର କିମହଂ ଯାଚିେଷ୍ୟ?
ତଦା ସାକଥଯତ୍ େଯାହେନା ମ କସ୍ୟ ଶିରଃ|

ⅩⅩⅤ ଅଥ ତୂ ଣର୍ ଂ ଭୂ ପସମୀପମ୍ ଏତ୍ୟ ଯାଚମାନାୱଦତ୍ କ୍ଷେଣି ନ୍
େଯାହେନା ମ କସ୍ୟ ଶିରଃ ପାେତ୍ର ନିଧାଯ େଦହି, ଏତଦ୍ ଯାେଚଽହଂ|

ⅩⅩⅥ ତ ାତ୍ ଭୂ େପାଽତିଦୁଃଖିତଃ, ତଥାପି ଶପଥସ୍ୟ
ସହେଭାଜିନା ାନୁେରାଧାତ୍ ତଦନ ୀକ ର୍ୁ ଂ ନ ଶ ଃ|

ⅩⅩⅦ ତତଣଂ ରାଜା ଘାତକଂ େପ୍ର ଷ୍ୟ ତସ୍ୟ ଶିର
ଆେନତୁ ମାଦି ୱାନ୍|

ⅩⅩⅧତତଃସକାରାଗାରଂ ଗ ା ତି ରି ା ପାେତ୍ର ନିଧାଯାନୀଯ
ତେସୖ୍ୟ କନ୍ୟାେଯୖ ଦ ୱାନ୍ କନ୍ୟା ଚ ମାେତ୍ର ଦେଦୗ|

ⅩⅩⅨ ଅନନତରଂ େଯାହନଃ ଶିଷ୍ୟା ା ର୍ ାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟାଗତ୍ୟ ତସ୍ୟ
କୁଣପଂ ଶ୍ମ ଶାେନଽ ାପଯନ୍|

ⅩⅩⅩ ଅଥ େପ୍ର ଷିତା ଯୀେଶାଃ ସି େଧୗ ମିଲିତା ଯଦ୍ ଯଚ୍ ଚକଃ
ଶିକ୍ଷଯାମାସୁ ତ ୱର୍ ୍ଵ ୱା ର୍ ା େ ୖ କଥିତୱ ଃ|

ⅩⅩⅪ ସ ତାନୁୱାଚ ଯୂଯଂ ୱିଜନ ାନଂ ଗ ା ୱିଶ୍ର ାମ୍ୟତ
ଯତ ି େଧୗ ବହୁ େଲାକାନାଂ ସମାଗମାତ୍ େତ େଭା ୁଂ ନାୱକାଶଂ
ପ୍ର ା ାଃ|

ⅩⅩⅫତତେ ନାୱା ୱିଜନ ାନଂ ଗୁ ଂ ଗଗ୍ମୁ ଃ|
ⅩⅩⅩⅢ ତେତା େଲାକନିୱହେ ଷାଂ ାନା ରଯାନଂ ଦଦଶର୍ ,

ଅେନେକ ତଂ ପରିଚିତ୍ୟ ନାନାପୁେରଭ୍ୟଃ ପେଦୖୱର୍୍ର ଜି ା ଜେୱନ
େତୖଷାମେଗ୍ର ଯୀେଶାଃ ସମୀପ ଉପତ ୁଃ|
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ⅩⅩⅩⅣ ତଦା ଯୀଶୁ ନର୍ ାେୱା ବହିଗର୍ ତ୍ୟ େଲାକାରଣ୍ୟାନୀଂ ଦୃ ୍ଵା
େତଷୁ କରୁ ଣାଂ କୃତୱାନ୍ ଯତେ ଽରକ୍ଷକେମଷା ଇୱାସନ୍ ତଦା ସ
ତାନ ନାନାପ୍ର ସ ାନ୍ ଉପଦି ୱାନ୍|

ⅩⅩⅩⅤ ଅଥ ଦିୱାେ ସତି ଶିଷ୍ୟା ଏତ୍ୟ ଯୀଶୁମୂଚିେର, ଇଦଂ
ୱିଜନ ାନଂ ଦିନ ାୱସ ଂ|

ⅩⅩⅩⅥ େଲାକାନାଂ କିମପି ଖାଦ୍ୟଂ ନାି , ଅତ ତୁ ଦ କୁ୍ଷ ଗ୍ର ାମାନ୍
ଗ ୁଂ େଭାଜ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି େକ୍ର ତୁ ଭୱାନ୍ ତାନ୍ ୱିସୃଜତୁ |

ⅩⅩⅩⅦତଦା ସ ତାନୁୱାଚ ଯୂଯେମୱ ତାନ୍ େଭାଜଯତ; ତତେ
ଜଗଦୁ ୱର୍ ଯଂ ଗ ା ି ଶତସଂଖ୍ୟେକୖ ମର୍ୁ ଦ୍ର ାପାେଦୖଃ ପୂପାନ୍ କ୍ର ୀ ା କିଂ
ତାନ୍ େଭାଜଯିଷ୍ୟାମଃ?

ⅩⅩⅩⅧ ତଦା ସ ତାନ୍ ପୃ ୱାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି େଧୗ କତି ପୂପା
ଆସେତ? ଗ ା ପଶ୍ୟତ; ତତେ ଦୃ ୍ଵା ତମୱଦନ୍ ପ ପୂପା େ ୗ
ମେ ୍ୟୗ ଚ ସି |

ⅩⅩⅩⅨ ତଦା ସ େଲାକାନ୍ ଶେ ାପରି ପଂି ଭିରୁ ପେୱଶଯିତୁ ମ୍
ଆଦି ୱାନ୍,

ⅩⅬ ତତେ ଶତଂ ଶତଂ ଜନାଃ ପ ାଶତ୍ ପ ାଶ ନା ପଂି ଭି
ଭର୍ୁ ୱି ସମୁପୱିୱିଶୁଃ|

ⅩⅬⅠ ଅଥ ସ ତାନ୍ ପ ପୂପାନ୍ ମ ୍ୟ ଯ ଧୃ ା ଗର୍ ଂ ପଶ୍ୟନ୍
ଈ ରଗୁଣାନ୍ ଅନ୍ଵ କୀ ର୍ ଯତ୍ ତାନ୍ ପୂପାନ୍ ଭଂ ୍ଵା େଲାେକଭ୍ୟଃ
ପରିେୱଷଯିତୁ ଂ ଶିେଷ୍ୟେଭ୍ୟା ଦ ୱାନ୍ ା ମେ ୍ୟୗ ଚ ୱିଭଜ୍ୟ
ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟା ଦ ୱାନ୍|

ⅩⅬⅡତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭୁ ୍ଵାତୃ ପ୍ୟନ୍|
ⅩⅬⅢଅନ ରଂ ଶିଷ୍ୟା ଅୱଶିେ ୖ ଃ ପୂେପୖ ମର୍ େ ୖ ୍ୟ ପୂଣର୍ ାନ୍ ଦଶ

ଡ କାନ୍ ଜଗୃହୁ ଃ|
ⅩⅬⅣ େତ େଭା ାରଃ ପ୍ର ାଯଃ ପ ସହସ୍ର ାଣି ପୁରୁ ଷା ଆସନ୍|
ⅩⅬⅤ ଅଥ ସ େଲାକାନ୍ ୱିସୃଜେ ୱ ନାୱମାେରାଢୁ ଂ ାଦେଗ୍ର

ପାେର େବୖେ ୖ ଦାପୁରଂ ଯାତୁ ଶି୍ଷ ୍ୟ◌ाନ୍ ୱାଢମାଦି ୱାନ୍|
ⅩⅬⅥତଦା ସ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ୱିସୃଜ୍ୟ ପ୍ର ାଥର୍ ଯିତୁ ଂ ପୱର୍ ୍ଵ ତଂ ଗତଃ|
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ⅩⅬⅦତତଃ ସ ୍ୟାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ େନୗଃ ସି ୁ ମଧ୍ୟ ଉପି ତା କି ୁ ସ
ଏକାକୀ େଲ ି ତଃ|

ⅩⅬⅧଅଥସ ୁଖୱାତୱହନାତ୍ ଶିଷ୍ୟା ନାୱଂ ୱାହଯି ା ପରିଶ୍ର ା ା
ଇତି ଜ୍ଞା ା ସ ନିଶାଚତୁ ଥର୍ ଯାେମ ସି ୂ ପରି ପ ୍ୟାଂ ୱ୍ର ଜନ୍ େତଷାଂ
ସମୀପେମତ୍ୟ େତଷାମେଗ୍ର ଯାତୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟତଃ|

ⅩⅬⅨ କି ୁ ଶିଷ୍ୟାଃ ସି ୂ ପରି ତଂ ୱ୍ର ଜ ଂ ଦୃ ୍ଵା ଭୂ ତମନୁମାଯ
ରୁ ରୁ ୱୁଃ,

Ⅼଯତଃସେୱର୍ ୍ଵ ତଂ ଦୃ ୍ଵା ୱ୍ୟାକୁଲିତାଃ|ଅତଏୱଯୀଶୁ ତଣଂ େତୖଃ
ସହାଲପ୍ୟ କଥିତୱାନ୍, ସୁି ରା ଭୂ ତ, ଅଯମହଂ ମା େଭୖ |

ⅬⅠ ଅଥ େନୗକାମାରୁ ହ୍ୟ ତି ନ୍ େତଷାଂ ସି ଧିଂ ଗେତ ୱାେତା
ନିୱୃ ଃ; ତ ାେ ମନଃସୁ ୱିି ତା ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ େମନିେର|

ⅬⅡଯତେ ମନସାଂ କାଠିନ୍ୟାତ୍ ତତ୍ ପୂପୀଯମ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ ନ
ୱିୱି ୱ ଃ|

ⅬⅢ ଅଥ େତ ପାରଂ ଗ ା ଗିେନଷର େଦଶେମତ୍ୟ ତଟ
ଉପି ତାଃ|

ⅬⅣ େତଷୁ େନୗକାେତା ବହିଗର୍ େତଷୁ ତ େଦଶୀଯା େଲାକା ଂ
ପରିଚିତ୍ୟ

ⅬⅤଚତୁ ଦ କୁ୍ଷ ଧାୱେ ା ଯତ୍ର ଯତ୍ର େରାଗିେଣା ନରା ଆସନ୍ ତାନ୍
ସୱର୍ ୍ଵ ାନ ଖେଟ୍ଵ ାପରି ନିଧାଯଯତ୍ର କୁତ୍ର ଚିତ୍ ତ ା ର୍ ାଂ ପ୍ର ାପୁଃ ତତ୍ ାନମ୍
ଆେନତୁ ମ୍ ଆେରଭିେର|

ⅬⅥ ତଥା ଯତ୍ର ଯତ୍ର ଗ୍ର ାେମ ଯତ୍ର ଯତ୍ର ପୁେର ଯତ୍ର ଯତ୍ର ପ ୍ୟା
େତନ ପ୍ର େୱଶଃ କୃତ ର୍ ମେଧ୍ୟ େଲାକାଃ ପୀଡିତାନ୍ ାପଯି ା
ତସ୍ୟ େଚଲଗ୍ର ି ମାତ୍ର ଂ ୍ର ୁମ୍ େତଷାମେଥର୍ ତଦନୁଜ୍ଞାଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଃ
ଯାୱେ ା େଲାକାଃ ପ ୃଶୁ ାୱ ଏୱ ଗଦାନ୍ମୁ ାଃ|

Ⅶ
Ⅰ ଅନ ରଂ ଯିରୂ ଶାଲମ ଆଗତାଃ ଫିରୂ ଶିେନାଽଧ୍ୟାପକା

ଯୀେଶାଃ ସମୀପମ୍ ଆଗତାଃ|
Ⅱ େତ ତସ୍ୟ କିଯତଃ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଅଶୁଚିକେରୖରଥର୍ ାଦ

ଅପ୍ର କ୍ଷାଲିତହେ ୖ ଭର୍ୁ େତା ଦୃ ୍ଵା ତାନଦୂଷଯନ୍|
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Ⅲଯତଃ ଫିରୂ ଶିନଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଯିହୂ ଦୀଯା ପ୍ର ାଚାଂ ପର ରାଗତୱାକ୍ୟଂ
ସ ନ୍ୟ ପ୍ର ତେଲନ ହ ାନ୍ ଅପ୍ର କ୍ଷାଲ୍ୟ ନ ଭୁ େତ|

Ⅳଆପନାଦାଗତ୍ୟ ମ ନଂ ୱିନା ନ ଖାଦି ; ତଥା ପାନପାତ୍ର ାଣାଂ
ଜଲପାତ୍ର ାଣାଂ ପି ଲପାତ୍ର ାଣାମ୍ ଆସନାନା ଜେଲ ମ ନମ୍
ଇତ୍ୟାଦେଯାେନ୍ୟପି ବହୱେ ଷାମାଚାରାଃ ସି |

Ⅴେତ ଫିରୂ ଶିେନାଽଧ୍ୟାପକା ଯୀଶୁଂ ପପ୍ର ୁଃ,ତୱ ଶିଷ୍ୟାଃ ପ୍ର ାଚାଂ
ପର ରାଗତୱାକ୍ୟାନୁସାେରଣ ନାଚରେ ାଽପ୍ର କ୍ଷାଲିତକେରୖଃ କୁେତା
ଭୁ ଜଂେତ?

Ⅵ ତତଃ ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ କପଟିେନା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ଉି ଶ୍ୟ ଯିଶଯିଯଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ଯୁ ମୱାଦୀତ୍| ଯଥା
କୀେଯୖରଧେରୖେରେତ ସ ନ୍ୟନେତ ସେଦୖୱ ମାଂ| କି ୁ ମେ ା
ୱିପ୍ର କେଷର୍ ସି େତଷାଂ ମନାଂସି ଚ|

Ⅶ ଶିକ୍ଷଯେ ା ବିଧୀନ୍ ାଜ୍ଞା ଭଜେ ମାଂ ମୁେଧୖୱ େତ|
Ⅷ ଯୂଯଂ ଜଲପାତ୍ର ପାନପାତ୍ର ାଦୀନି ମ ଯେ ା

ମନୁଜପର ରାଗତୱାକ୍ୟଂ ରକ୍ଷଥ କି ୁ ଈ ରାଜ୍ଞାଂ ଲଂଘେ ;
ଅପରା ଈଦୃେଶ୍ୟାେନକାଃ କି୍ର ଯା ଅପି କୁରୁ େ |

Ⅸ ଅନ୍ୟ ାକଥଯତ୍ ଯୂଯଂ ପର ରାଗତୱାକ୍ୟସ୍ୟ ରକ୍ଷାଥର୍ ଂ
ରୂ େପଣ ଈ ରାଜ୍ଞାଂ େଲାପଯଥ|

Ⅹ ଯେତା ମୂସା ାରା େପ୍ର ା ମି ପିତେରୗ ସ ନ୍ୟ ଂ ଯ ୁ
ମାତରଂ ପିତରଂ ୱା ଦୁୱର୍ ୍ଵ ାକ୍ୟଂ ୱି ସ ନିତା ଂ ହନ୍ୟତାଂ|

Ⅺ କି ୁ ମଦୀେଯନ େଯନ ଦ୍ର େୱ୍ୟଣ ତେୱାପକାେରାଭୱତ୍ ତତ୍
କ ର୍ ାଣମଥର୍ ାଦ୍ ଈ ରାଯ ନିେୱଦିତମ୍ ଇଦଂ ୱାକ୍ୟଂ ଯଦି େକାପି
ପିତରଂ ମାତରଂ ୱା ୱି

Ⅻତହ ଯୂଯଂ ମାତୁ ଃ ପିତୁ େୱର୍ ାପକାରଂ କ ର୍ ାଂ ତଂ ୱାରଯଥ|
ⅩⅢ ଇ ଂ ପ୍ର ଚାରିତପର ରାଗତୱାେକ୍ୟନ ଯୂଯମ୍ ଈ ରାଜ୍ଞାଂ

ମୁଧା ୱିଧେ ୍ଵ, ଈଦୃଶାନ୍ୟନ୍ୟାନ୍ୟେନକାନି କ ର୍ ାଣି କୁରୁ େ |
ⅩⅣଅଥ ସ େଲାକାନାହୂ ଯ ବଭାେଷ ଯୂଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ମ ାକ୍ୟଂ ଶୃଣୁତ

ବୁଧ୍ୟ |
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ⅩⅤବାହ୍ୟାଦ ରଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ନରମେମଧ୍ୟଂ କ ର୍ ାଂ ଶେକ୍ନ ାତି ଈଦୃଶଂ
କିମପି ୱ ୁ ନାି , ୱରମ୍ ଅ ରାଦ୍ ବହିଗର୍ ତଂ ଯ ୁ ତନ୍ମ ନୁଜମ୍
ଅେମଧ୍ୟଂ କେରାତି|

ⅩⅥଯସ୍ୟ େଶ୍ର ାତୁ ଂ େଶ୍ର ାେତ୍ର ଃ ସ ଶୃେଣାତୁ |
ⅩⅦ ତତଃ ସ େଲାକାନ୍ ହି ା ଗୃହମଧ୍ୟଂ ପ୍ର ୱି ଦା

ଶିଷ୍ୟା ଦୃ ା ୱାକ୍ୟାଥର୍ ଂ ପପ୍ର ୁଃ|
ⅩⅧ ତ ାତ୍ ସ ତାନ୍ ଜଗାଦ ଯୂଯମପି କିେମତାଦୃଗେବାଧାଃ?

କିମପି ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ ବାହ୍ୟାଦ ରଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ନରମେମଧ୍ୟଂ କ ର୍ ାଂ ନ
ଶେକ୍ନ ାତି କଥାମିମାଂ କିଂ ନ ବୁଧ୍ୟେ ?

ⅩⅨ ତତ୍ ତଦ ନର୍ ପ୍ର ୱିଶତି କି ୁ କୁକି୍ଷମଧ୍ୟଂ ପ୍ର ୱିଶତି େଶେଷ
ସୱର୍ ୍ଵ ଭୁ ୱ ୁଗ୍ର ାହିଣି ବହିେଦର୍ େଶ ନିୟର୍ ାତି|

ⅩⅩ ଅପରମପ୍ୟୱାଦୀଦ୍ ଯ ରାି େରତି ତେଦୱ ନରମେମଧ୍ୟଂ
କେରାତି|

ⅩⅪ ଯେତାଽ ରାଦ୍ ଅଥର୍ ାନ୍ ମାନୱାନାଂ ମେନାଭ୍ୟଃ କୁଚି ା
ପର ୀେୱଶ୍ୟାଗମନଂ

ⅩⅫ ନରୱଧେ ୗୟର୍ ୍ୟଂ େଲାେଭା ଦୁ ତା ପ୍ର ୱ ନା କାମୁକତା
କୁଦୃି ରୀ ରନି ା ଗୱର୍ ୍ଵ ମ ଇତ୍ୟାଦୀନି ନିଗର୍ ି |

ⅩⅩⅢଏତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଦୁରିତାନ୍ୟ ରାେଦତ୍ୟ ନରମେମଧ୍ୟଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି |
ⅩⅩⅣ ଅଥ ସ ଉ ାଯ ତ ୍ଥାନାତ୍ େସାରସୀେଦାନ୍ପୁ ରପ୍ର େଦଶଂ

ଜଗାମ ତତ୍ର କିମପି ନିେୱଶନଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ରଜ୍ଞାତଃ ାତୁ ଂ
ମତି େକ୍ର କି ୁ ଗୁ ଃ ାତୁ ଂ ନ ଶଶାକ|

ⅩⅩⅤ ଯତଃ ସୁରେଫୖନିକୀେଦଶୀଯଯୂନାନୀୱଂେଶା ୱି ଯାଃ
କନ୍ୟା ଭୂ ତଗ୍ର ାସୀତ୍| ସା ୀ ତ ା ର୍ ାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତ ମୀପମାଗତ୍ୟ
ତ ରଣେଯାଃ ପତି ା

ⅩⅩⅥ କନ୍ୟାେତା ଭୂ ତଂ ନିରାକ ର୍ ାଂ ତି ନ୍ ୱିନଯଂ କୃତୱତୀ|
ⅩⅩⅦ କି ୁ ଯୀଶୁ ାମୱଦତ୍ ପ୍ର ଥମଂ ବାଲକା ୃପ୍ୟ ୁ ଯେତା

ବାଲକାନାଂ ଖାଦ୍ୟଂ ଗୃହୀ ା କୁ ୁ େରେଭ୍ୟା ନିେକ୍ଷେପାଽନୁଚିତଃ|
ⅩⅩⅧତଦା ସା ୀ ତମୱାଦୀତ୍ େଭାଃ ପ୍ର େଭା ତତ୍ ସତ୍ୟଂ ତଥାପି

ମ ାଧଃ ାଃ କୁ ୁ ରା ବାଲାନାଂ କରପତିତାନି ଖାଦ୍ୟଖ ାନି ଖାଦି |
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ⅩⅩⅨତତଃ େସାଽକଥଯଦ୍ ଏତ ଥାେହେତାଃ ସକୁଶଲା ଯାହି ତୱ
କନ୍ୟାଂ ତ୍ୟ ୍ଵା ଭୂ େତା ଗତଃ|

ⅩⅩⅩ ଅଥ ସା ୀ ଗୃହଂ ଗ ା କନ୍ୟାଂ ଭୂ ତତ୍ୟ ାଂ ଶଯ୍ୟାି ତାଂ
ଦଦଶର୍ |

ⅩⅩⅪ ପୁନ ସ େସାରସୀେଦାନ୍ପୁ ରପ୍ର େଦଶାତ୍ ପ୍ର ାଯ
ଦିକାପଲିେଦଶସ୍ୟ ପ୍ର ା ରଭାେଗନ ଗାଲୀଲ୍ଜ ଲେଧଃ ସମୀପଂ
ଗତୱାନ୍|

ⅩⅩⅫ ତଦା େଲାେକୖେରକଂ ବଧିରଂ କ ଦ ନରଂ
ତି କଟମାନୀଯ ତସ୍ୟ ଗାେତ୍ର ହ ମପର୍ ଯିତୁ ଂ ୱିନଯଃ କୃତଃ|

ⅩⅩⅩⅢ ତେତା ଯୀଶୁ େଲର୍ ାକାରଣ୍ୟାତ୍ ତଂ ନିଜର୍ ନମାନୀଯ ତସ୍ୟ
କଣର୍ େଯା ୁ ଲୀ ଦର୍ େଦୗ ନି ୀୱଂ ଦ ା ଚ ତି ାଂ ପ ଶର୍ |

ⅩⅩⅩⅣ ଅନ ରଂ ଗର୍ ଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ଦୀଘର୍ ଂ ନି ସ୍ୟ ତମୱଦତ୍
ଇତଫତଃ ଅଥର୍ ାନ୍ ମୁେ ା ଭୂ ଯାତ୍|

ⅩⅩⅩⅤତତ ତଣଂତସ୍ୟକେଣ ମୁେ ୗ ଜି ାଯା ଜାଡ୍ୟାପଗମାତ୍
ସ ସୁ ୱାକ୍ୟମକଥଯତ୍|

ⅩⅩⅩⅥ ଅଥ ସ ତାନ୍ ୱାଢମିତ୍ୟାଦିେଦଶ ଯୂଯମିମାଂ କଥାଂ
କୈ ଚିଦପି ମା କଥଯତ, କି ୁ ସ ଯତି ନ୍ୟେଷଧତ୍ େତ ତତି
ବାହୁ େଲ୍ୟନ ପ୍ର ାଚାରଯନ୍;

ⅩⅩⅩⅦ େତଽତିଚମୃ ତ୍ୟ ପର ରଂ କଥଯାମାସୁଃ ସ ବଧିରାଯ
ଶ୍ର ୱଣଶି ଂ ମୂକାଯ ଚ କଥନଶି ଂ ଦ ା ସୱର୍ ୍ଵ ଂ କେ ର୍ ା ମରୂ େପଣ
ଚକାର|

Ⅷ
Ⅰ ତଦା ତ ମୀପଂ ବହେୱା େଲାକା ଆଯାତା ଅତେ ଷାଂ

େଭାଜ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟାଭାୱାଦ୍ ଯୀଶୁଃ ଶିଷ୍ୟାନାହୂ ଯ ଜଗାଦ,|
Ⅱ େଲାକନିୱେହ ମମ କୃପା ଜାଯେତ େତ ଦିନତ୍ର ଯଂ ମଯା ସା ର୍ ଂ

ସି େତଷାଂ େଭାଜ୍ୟଂ କିମପି ନାି |
Ⅲ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟଽେନେକ ଦୂରାଦ୍ ଆଗତାଃ, ଅଭୁ େ ଷୁ େତଷୁ

ମଯା ଗୃହମଭିପ୍ର ହିେତଷୁ େତ ପଥି କ୍ଲ ମିଷ୍ୟି |
Ⅳ ଶିଷ୍ୟା ଅୱାଦିଷୁଃ, ଏତାୱେତା େଲାକାନ୍ ତପର୍ ଯିତୁ ମ୍ ଅତ୍ର

ପ୍ର େର ପୂପାନ୍ ପ୍ର ା ୁଂ େକନ ଶକ୍ୟେତ?
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Ⅴତତଃ ସ ତାନ୍ ପପ୍ର ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କତି ପୂପାଃ ସି ? େତଽକଥଯନ୍
ସ |

Ⅵ ତତଃ ସ ତାେ ାକାନ୍ ଭୁ ୱି ସମୁପେୱ ୁମ୍ ଆଦିଶ୍ୟ ତାନ୍
ସ ପୂପାନ୍ ଧୃ ା ଈ ରଗୁଣାନ୍ ଅନୁକୀ ର୍ ଯାମାସ, ଭଂ ୍ଵା
ପରିେୱଷଯିତୁ ଂ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ପ୍ର ତି ଦେଦୗ, ତତେ େଲାେକଭ୍ୟଃ
ପରିେୱଷଯାମାସୁଃ|

Ⅶ ତଥା େତଷାଂ ସମୀେପ େଯ କୁ୍ଷଦ୍ର ମ ୍ୟା ଆସନ୍ ତାନପ୍ୟାଦାଯ
ଈ ରଗୁଣାନ୍ ସଂକୀତର୍ ୍ୟ ପରିେୱଷଯିତୁ ମ୍ ଆଦି ୱାନ୍|

Ⅷ ତେତା େଲାକା ଭୁ ୍ଵା ତୃ ି ଂ ଗତା ଅୱଶି ଖାେଦୖ୍ୟଃ ପୂଣର୍ ାଃ
ସ ଡ କା ଗୃହୀତା |

Ⅸ ଏେତ େଭା ାରଃ ପ୍ର ାଯ ତୁ ଃ ସହସ୍ର ପୁରୁ ଷା ଆସନ୍ ତତଃ ସ
ତାନ୍ ୱିସସଜର୍ |

Ⅹଅଥ ସ ଶିଷ୍ୟଃ ସହ ନାୱମାରୁ ହ୍ୟ ଦ ାନୂଥାସୀମାମାଗତଃ|
Ⅺ ତତଃ ପରଂ ଫିରୂ ଶିନ ଆଗତ୍ୟ େତନ ସହ ୱିୱଦମାନା ସ୍ୟ

ପରୀକ୍ଷାଥର୍ ମ୍ ଆକାଶୀଯଚି ଂ ଦ୍ର ୁଂ ଯାଚିତୱ ଃ|
Ⅻତଦା େସାଽ ଦର୍ ୀଘର୍ ଂ ନି ସ୍ୟାକଥଯତ୍, ଏେତ ୱିଦ୍ୟମାନନରାଃ

କୁତି ନ୍ହ ଂ ମୃଗଯେ ? ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ବ୍ର ୱୀମି େଲାକାେନତାନ୍
କିମପି ଚି ଂ ନ ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅢଅଥ ତାନ୍ ହି ା ପୁନ ନର୍ ାୱମ୍ ଆରୁ ହ୍ୟ ପାରମଗାତ୍|
ⅩⅣ ଏତହ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ପୂେପଷୁ ୱି ୃେତଷୁ ନାୱି େତଷାଂ ସି େଧୗ

ପୂପ ଏକଏୱ ି ତଃ|
ⅩⅤତଦାନୀଂଯୀଶୁ ାନ୍ଆଦି ୱାନ୍ ଫିରୂ ଶିନାଂ େହେରାଦ କିଣ୍ଵ ଂ

ପ୍ର ତି ସତକର୍ ାଃ ସାୱଧାନା ଭୱତ|
ⅩⅥ ତତେ ଽେନ୍ୟାନ୍ୟଂ ୱିେୱଚନଂ କତର୍ୁ ମ୍ ଆେରଭିେର, ଅ ାକଂ

ସି େଧୗ ପୂେପା ନା ୀତି େହେତାରିଦଂ କଥଯତି|
ⅩⅦ ତଦ୍ ବୁ ୍ଵା ଯୀଶୁେ େଭ୍ୟାଽକଥଯତ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ାେନ

ପୂପାଭାୱାତ୍ କୁତ ଇ ଂ ୱିତକର୍ ଯଥ? ଯୂଯଂ କିମଦ୍ୟାପି କିମପି
ନ ଜାନୀଥ? େବା ୁ ନ ଶକ୍ନୁ ଥ? ଯାୱଦଦ୍ୟ କିଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମନାଂସି
କଠିନାନି ସି ?
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ⅩⅧସ ୁ େନେତ୍ର ଷୁ କିଂ ନ ପଶ୍ୟଥ? ସ ୁ କେଣର୍ ଷୁ କିଂ ନ ଶୃଣୁଥ?
ନ ରଥ ଚ?

ⅩⅨ ଯଦାହଂ ପ ପୂପାନ୍ ପ ସହସ୍ର ାଣାଂ ପୁରୁ ଷାଣାଂ ମେଧ୍ୟ
ଭଂ ୍ଵା ଦ ୱାନ୍ ତଦାନୀଂ ଯୂଯମ୍ ଅୱଶି ପୂେପୖଃ ପୂଣର୍ ାନ୍ କତି
ଡ କାନ୍ ଗୃହୀତୱ ଃ? େତଽକଥଯନ୍ ାଦଶଡ କାନ୍|

ⅩⅩ ଅପର ଯଦା ଚତୁ ଃସହସ୍ର ାଣାଂ ପୁରୁ ଷାଣାଂ ମେଧ୍ୟ ପୂପାନ୍
ଭଂ ୍ଵାଦଦାଂ ତଦା ଯୂଯମ୍ ଅତିରି ପୂପାନାଂ କତି ଡ କାନ୍
ଗୃହୀତୱ ଃ? େତ କଥଯାମାସୁଃ ସ ଡ କାନ୍|

ⅩⅪତଦା ସ କଥିତୱାନ୍ ତହ ଯୂଯମ୍ ଅଧୁନାପି କୁେତା େବା ୍ଵୁଂ
ନ ଶକ୍ନୁ ଥ?

ⅩⅫ ଅନ ରଂ ତି ନ୍ େବୖେ ୖ ଦାନଗେର ପ୍ର ାେ େଲାକା
ଅ େମକଂ ନରଂ ତ ମୀପମାନୀଯ ତଂ ୍ର ୁଂ ତଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯା କି୍ର େର|

ⅩⅩⅢତଦା ତସ୍ୟା ସ୍ୟ କେରୗ ଗୃହୀ ା ନଗରାଦ୍ ବହିେଦର୍ ଶଂ ତଂ
ନୀତୱାନ୍; ତେ େତ୍ର ନି ୀୱଂ ଦ ା ତ ାେତ୍ର ହ ାୱପର୍ ଯି ା ତଂ
ପପ୍ର , କିମପି ପଶ୍ୟସି ?

ⅩⅩⅣ ସ େନେତ୍ର ଉନ୍ମ ୀଲ୍ୟ ଜଗାଦ, ୱୃକ୍ଷୱତ୍ ମନୁଜାନ୍ ଗ େତା
ନିରୀେକ୍ଷ|

ⅩⅩⅤ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପୁନ ସ୍ୟ ନଯନେଯା ହର୍ ାୱପର୍ ଯି ା
ତସ୍ୟ େନେତ୍ର ଉନ୍ମ ୀଲଯାମାସ; ତ ାତ୍ ସ େ ା ଭୂ ା ରୂ ପଂ
ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନ୍ ଦଦଶର୍ |

ⅩⅩⅥ ତତଃ ପରଂ ଂ ଗ୍ର ାମଂ ମା ଗ ଗ୍ର ାମ ଂ କମପି ଚ
କିମପ୍ୟନୁ ୍ଵା ନିଜଗୃହଂ ଯାହୀତ୍ୟାଦିଶ୍ୟ ଯୀଶୁ ଂ ନିଜଗୃହଂ
ପ୍ର ହିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅦ ଅନ ରଂ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସହିେତା ଯୀଶୁଃ
େକୖସରୀଯାଫିଲିପିପୁରଂ ଜଗାମ, ପଥି ଗ ନ୍ ତାନପୃ ତ୍ େକାଽହମ୍
ଅତ୍ର େଲାକାଃ କିଂ ୱଦି ?

ⅩⅩⅧ େତ ପ୍ର ତୂ ୍ୟଚୁ ଃ ାଂ େଯାହନଂ ମ କଂ ୱଦି କି ୁ େକପି
େକପିଏଲିଯଂୱଦି ;ଅପେରେକପି େକପିଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାମ୍ ଏେକା
ଜନ ଇତି ୱଦି |

ⅩⅩⅨ ଅଥ ସ ତାନପୃ ତ୍ କି ୁ େକାହମ୍? ଇତ୍ୟତ୍ର ଯୂଯଂ କିଂ
ୱଦଥ? ତଦା ପିତରଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍ ଭୱାନ୍ ଅଭିଷି ାତା|
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ⅩⅩⅩ ତତଃ ସ ତାନ୍ ଗାଢମାଦିଶଦ୍ ଯୂଯଂ ମମ କଥା କୈ ଚିଦପି
ମା କଥଯତ|

ⅩⅩⅪ ମନୁଷ୍ୟପୁେତ୍ର ଣାୱଶ୍ୟଂ ବହେୱା ଯାତନା େଭା ୱ୍ୟାଃ
ପ୍ର ାଚୀନେଲାେକୖଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜେକୖରଧ୍ୟାପେକୖ ସ ନି ି ତଃ
ସନ୍ ଘାତଯିଷ୍ୟେତ ତୃ ତୀଯଦିେନ ଉ ାସ୍ୟତି ଚ, ଯୀଶୁଃ
ଶିଷ୍ୟାନୁପେଦ ୁମାରଭ୍ୟ କଥାମିମାଂ ମାଚ |

ⅩⅩⅫତ ାତ୍ ପିତର ସ୍ୟ ହେ ୗ ଧୃ ା ତଂ ତ ତୱାନ୍|
ⅩⅩⅩⅢ କି ୁ ସ ମୁଖଂ ପରାୱତର୍ ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଗଣଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ପିତରଂ

ତଜର୍ ଯି ାୱାଦୀଦ୍ ଦୂରୀଭୱ ୱି କାରିନ୍ ଈ ରୀଯକାୟର୍ ୍ୟାଦପି
ମନୁଷ୍ୟକାୟର୍ ୍ୟଂ ତୁ ଭ୍ୟଂ େରାଚତତରାଂ|

ⅩⅩⅩⅣ ଅଥ ସ େଲାକାନ୍ ଶିଷ୍ୟାଂ ାହୂ ଯ ଜଗାଦ ଯଃ କି ନ୍
ମାମନୁଗ ୁମ୍ ଇ ତି ସଆ ାନଂ ଦାମ୍ୟତୁ , କଶଂ ଗୃହୀ ା ମ ାଦ୍
ଆଯାତୁ |

ⅩⅩⅩⅤ ଯେତା ଯଃ କି ତ୍ ପ୍ର ାଣଂ ରକି୍ଷତୁ ମି ତି ସ ତଂ
ହାରଯିଷ୍ୟତି, କି ୁ ଯଃକି ନ୍ ମଦଥର୍ ଂ ସୁସଂୱାଦାଥର୍ ପ୍ର ାଣଂ ହାରଯତି
ସ ତଂ ରକି୍ଷଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅥ ଅପର ମନୁଜଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଜଗତ୍ ପ୍ର ାପ୍ୟ ଯଦି ପ୍ର ାଣଂ
ହାରଯତି ତହ ତସ୍ୟ େକା ଲାଭଃ?

ⅩⅩⅩⅦନରଃ ପ୍ର ାଣୱିନିମେଯନ କିଂ ଦାତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି?
ⅩⅩⅩⅧ ଏେତଷାଂ ୱ୍ୟଭିଚାରିଣାଂ ପାପିନା େଲାକାନାଂ ସାକ୍ଷାଦ୍

ଯଦି େକାପି ମାଂ ମ ଥା ଲ ା ଦଂ ଜାନାତି ତହ ମନୁଜପୁେତ୍ର ା
ଯଦା ଧ ର୍ ଦୂେତୖଃ ସହ ପିତୁ ଃ ପ୍ର ଭାେୱଣାଗମିଷ୍ୟତି ତଦା େସାପି ତଂ
ଲ ା ଦଂ ଜ୍ଞାସ୍ୟତି|

Ⅸ
Ⅰ ଅଥ ସ ତାନୱାଦୀତ୍ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ କଥଯାମି,

ଈ ରରାଜ୍ୟଂ ପରାକ୍ର େମେଣାପି ତଂ ନ ଦୃ ୍ଵା ମୃତୁ ୍ୟଂ
ନା ାଦିଷ୍ୟେ , ଅତ୍ର ଦ ାଯମାନାନାଂ ମେଧ୍ୟପି ତାଦୃଶା େଲାକାଃ
ସି |
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Ⅱ ଅଥ ଷଡି୍ଦ େନଭ୍ୟଃ ପରଂ ଯୀଶୁଃ ପିତରଂ ଯାକୂବଂ େଯାହନ
ଗୃହୀ ା ଗିେରରୁ ସ୍ୟ ନିଜର୍ ନ ାନଂ ଗ ା େତଷାଂ ପ୍ର ତ୍ୟେକ୍ଷ
ମୂତର୍ ୍ୟ ରଂ ଦଧାର|

Ⅲ ତତ ସ୍ୟ ପରିେଧଯମ୍ ଈଦୃଶମ୍ ଉ ଲହିମପାଣଡରଂ ଜାତଂ
ଯଦ୍ ଜଗତି େକାପି ରଜେକା ନ ତାଦୃକ୍ ପାଣଡରଂ କ ର୍ ାଂ ଶେକ୍ନ ାତି|

Ⅳଅପର ଏଲିେଯା ମୂସା େତେଭ୍ୟା ଦଶର୍ ନଂ ଦ ା ଯୀଶୁନା ସହ
କଥନଂ କ ର୍ୁ ମାେରଭାେତ|

Ⅴ ତଦା ପିତେରା ଯୀଶୁମୱାଦୀତ୍ େହ ଗୁେରାଽ ାକମତ୍ର
ି ତିରୁ ମା, ତତଏୱ ୱଯଂ ୃ େତ ଏକାଂ ମୂସାକୃେତ ଏକାମ୍
ଏଲିଯକୃେତ େଚୖକାଂ, ଏତାି ସ୍ର ଃ କୁଟୀ ନ ର୍ ାମ|

Ⅵ କି ୁ ସ ଯଦୁ ୱାନ୍ ତତ୍ ଯଂ ନ ବୁବୁେଧ ତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ
ବିଭଯା କଃ|

Ⅶ ଏତହ ପେଯାଦ ାନ୍ ଛାଦଯାମାସ, ମମଯାଂ ପି୍ର ଯଃ
ପୁତ୍ର ଃ କଥାସୁ ତସ୍ୟ ମନାଂସି ନିେୱଶଯେତତି ନେଭାୱାଣୀ
ତେନ୍ମ ଦ୍ୟାି ୟର୍ େଯୗ|

Ⅷଅଥ ହଠାେ ଚତୁ ଦ େଶା ଦୃ ୍ଵା ଯୀଶୁଂ ୱିନା େ ୖ ଃ ସହିତଂ
କମପି ନ ଦଦୃଶୁଃ|

Ⅸ ତତଃ ପରଂ ଗିେରରୱେରାହଣକାେଲ ସ ତାନ୍ ଗାଢମ୍
ଦୂତ୍ୟାଦିେଦଶ ଯାୱ ରସୂେନାଃ ଶ୍ମ ଶାନାଦୁ ାନଂ ନ ଭୱତି, ତାୱତ୍
ଦଶର୍ ନସ୍ୟାସ୍ୟ ୱା ର୍ ା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କୈ ଚିଦପି ନ ୱ ୱ୍ୟା|

Ⅹ ତଦା ଶ୍ମ ଶାନାଦୁ ାନସ୍ୟ େକାଭିପ୍ର ାଯ ଇତି ୱିଚାୟର୍ ୍ୟ େତ
ତ ାକ୍ୟଂ େ ଷୁ େଗାପାଯା କି୍ର େର|

Ⅺ ଅଥ େତ ଯୀଶୁଂ ପପ୍ର ୁଃ ପ୍ର ଥମତ ଏଲିେଯନାଗ ୱ୍ୟମ୍ ଇତି
ୱାକ୍ୟଂ କୁତ ଉପାଧ୍ୟାଯା ଆହୁ ଃ?

Ⅻ ତଦା ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ , ଏଲିଯଃ ପ୍ର ଥମେମତ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ କାୟର୍ ୍ୟାଣି
ସାଧଯିଷ୍ୟତି; ନରପୁେତ୍ର ଚ ଲିପି ୟର୍ ଥାେ ତେଥୖୱ େସାପି ବହୁ ଦୁଃଖଂ
ପ୍ର ାପ୍ୟାୱଜ୍ଞାସ୍ୟେତ|

ⅩⅢ କି ହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି , ଏଲିଯାେଥର୍ ଲିପି ୟର୍ ଥାେ ତେଥୖୱ ସ
ଏତ୍ୟ ଯେଯୗ, େଲାକା: େ ାନୁରୂ ପଂ ତମଭିୱ୍ୟୱହରି |
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ⅩⅣ ଅନ ରଂ ସ ଶିଷ୍ୟସମୀପେମତ୍ୟ େତଷାଂ ଚତୁ ଃପାେ ର୍ େତୖଃ
ସହ ବହୁ ଜନାନ୍ ୱିୱଦମାନାନ୍ ଅଧ୍ୟାପକାଂ ଦୃ ୱାନ୍;

ⅩⅤ କି ୁ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ଂ ଦୃେ ୖ ୍ଵୱ ଚମୃ ତ୍ୟ ତଦାସ ଂ ଧାୱ ଂ
ପ୍ର େଣମୁଃ|

ⅩⅥ ତଦା ଯୀଶୁରଧ୍ୟାପକାନପ୍ର ାକ୍ଷୀଦ୍ ଏେତୖଃ ସହ ଯୂଯଂ କିଂ
ୱିୱଦେ ?

ⅩⅦତେତା େଲାକାନାଂ କି େଦକଃପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀତ୍ େହ ଗୁେରା ମମ
ସୂନୁଂ ମୂକଂ ଭୂ ତଧୃତ ଭୱଦାସ ମ୍ ଆନଯଂ|

ⅩⅧ ଯଦାେସୗ ଭୂ ତ ମାକ୍ର ମେତ ତେଦୖୱ ପାତସତି ତଥା ସ
େଫଣାଯେତ, ଦୈ ଦର୍ ାନ୍ ଘଷର୍ ତି କ୍ଷୀେଣା ଭୱତି ଚ; ତେତା
େହେତା ଂ ଭୂ ତଂ ତ୍ୟାଜଯିତୁ ଂ ଭୱି ଷ୍ୟାନ୍ ନିେୱଦିତୱାନ୍ କି ୁ େତ
ନ େଶକୁଃ|

ⅩⅨତଦା ସ ତମୱାଦୀତ୍, େର ଅୱି ାସି ନଃ ସ ାନା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସହ
କତି କାଲାନହଂ ାସ୍ୟାମି? ଅପରାନ୍ କତି କାଲାନ୍ ୱା ୱ ଆଚାରାନ୍
ସହିେଷ୍ୟ? ତଂ ମଦାସ ମାନଯତ|

ⅩⅩତତ ି ଧିଂ ସ ଆନୀଯତ କି ୁ ତଂ ଦୃେ ୖ ୍ଵୱ ଭୂ େତା ବାଲକଂ
ଧୃତୱାନ୍; ସ ଚ ଭୂ େମୗ ପତି ା େଫଣାଯମାେନା ଲୁେଲାଠ|

ⅩⅪ ତଦା ସ ତି ତରଂ ପପ୍ର , ଅେସ୍ୟଦୃଶୀ ଦଶା କତି ଦିନାନି
ଭୂ ତା? ତତଃ େସାୱାଦୀତ୍ ବାଲ୍ୟକାଲାତ୍|

ⅩⅫ ଭୂ େତାଯଂ ତଂ ନାଶଯିତୁ ଂ ବହୁ ୱାରାନ୍ ୱେ ୗ ଜେଲ ଚ
ନ୍ୟକି୍ଷପତ୍ କି ୁ ଯଦି ଭୱାନ କିମପି କ ର୍ ାଂ ଶେକ୍ନ ାତି ତହ ଦଯାଂ
କୃ ା ାନ୍ ଉପକେରାତୁ |

ⅩⅩⅢ ତଦା ଯୀଶୁ ମୱଦତ୍ ଯଦି ପ୍ର େତ୍ୟତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାଷି ତହ
ପ୍ର ତ୍ୟଯିେନ ଜନାଯ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ସାଧ୍ୟମ୍|

ⅩⅩⅣତତ ତଣଂ ତଦ୍ବ ାଲକସ୍ୟ ପିତା େପ୍ର ାେ ୖ ରୂ ୱନ୍ ସାଶେନତ୍ର ଃ
େପ୍ର ାୱାଚ, ପ୍ର େଭା ପ୍ର େତ୍ୟମି ମମାପ୍ର ତ୍ୟଯଂ ପ୍ର ତିକୁରୁ |

ⅩⅩⅤ ଅଥ ଯୀଶୁ େଲର୍ ାକସ ଂ ଧାୱି ାଯା ଂ ଦୃ ୍ଵା ତମପୂତଭୂ ତଂ
ତଜର୍ ଯି ା ଜଗାଦ, େରବଧିର ମୂକଭୂ ତ େମତ ାଦ୍ ବହିଭର୍ ୱ ପୁନଃ
କଦାପି ମାଶ୍ର େଯୖନଂ ାମହମ୍ ଇତ୍ୟାଦିଶାମି|
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ⅩⅩⅥ ତଦା ସ ଭୂ ତ ୀତ୍ଶ ଂ କୃ ା ତମାପୀଡ୍ୟ ବହିଜର୍ ଜାମ,
ତେତା ବାଲେକା ମୃତକେ ା ବଭୂ ୱ ତ ାଦଯଂ ମୃତଇତ୍ୟେନେକ
କଥଯାମାସୁଃ|

ⅩⅩⅦ କି ୁ କରଂ ଧୃ ା ଯୀଶୁେନା ାପିତଃ ସ ଉ େ ୗ|
ⅩⅩⅧ ଅଥ ଯୀେଶୗ ଗୃହଂ ପ୍ର ୱିେ ଶିଷ୍ୟା ଗୁ ଂ ତଂ ପପ୍ର ୁଃ,

ୱଯେମନଂ ଭୂ ତଂ ତ୍ୟାଜଯିତୁ ଂ କୁେତା ନ ଶ ାଃ?
ⅩⅩⅨସଉୱାଚ,ପ୍ର ାଥର୍ େନାପୱାେସୗ ୱିନା େକନାପ୍ୟେନ୍ୟନକ ର୍ ଣା

ଭୂ ତମୀଦୃଶଂ ତ୍ୟାଜଯିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ୟଂ|
ⅩⅩⅩଅନ ରଂ ସତ ୍ଥାନାଦି ା ଗାଲୀ େଧ୍ୟନଯେଯୗ, କି ୁ ତତ୍

େକାପି ଜାନୀଯାଦିତି ସ େନୖ ତ୍|
ⅩⅩⅪ ଅପର ସ ଶିଷ୍ୟାନୁପଦିଶନ୍ ବଭାେଷ, ନରପୁେତ୍ର ା

ନରହେ ଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟେତ େତ ଚ ତଂ ହନିଷ୍ୟି େତୖ ି ନ୍
ହେତ ତୃ ତୀଯଦିେନ ସ ଉ ାସ୍ୟତୀତି|

ⅩⅩⅫ କି ୁ ତ ଥାଂ େତ ନାବୁଧ୍ୟ ପ୍ର ୁ ବିଭ୍ୟଃ|
ⅩⅩⅩⅢ ଅଥ ଯୀଶୁଃ କଫନର୍ ାହୂ ୁ ରମାଗତ୍ୟ ମେଧ୍ୟଗୃହେ ତ୍ୟ

ତାନପୃ ଦ୍ ୱ ର୍ ମେଧ୍ୟ ଯୂଯମେନ୍ୟାନ୍ୟଂ କିଂ ୱିୱଦେ ?
ⅩⅩⅩⅣ କି ୁ େତ ନିରୁ ରା ୁ ୟର୍ ାେ ଷାଂ େକା ମୁଖ୍ୟ ଇତି

ୱ ର୍ ାନି େତଽେନ୍ୟାନ୍ୟଂ ୱ୍ୟୱଦ |
ⅩⅩⅩⅤ ତତଃ ସ ଉପୱିଶ୍ୟ ାଦଶଶିଷ୍ୟାନ୍ ଆହୂ ଯ ବଭାେଷ ଯଃ

କି ତ୍ ମୁେଖ୍ୟା ଭୱିତୁ ମି ତି ସ ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟା େଗୗଣଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ
େସୱକ ଭୱତୁ |

ⅩⅩⅩⅥତଦା ସ ବାଲକେମକଂ ଗୃହୀ ା ମେଧ୍ୟ ସମୁପାେୱଶଯତ୍
ତତ ଂ େକ୍ର ାେଡ କୃ ା ତାନୱାଦାତ୍

ⅩⅩⅩⅦଯଃ କି ଦୀଦୃଶସ୍ୟ କସ୍ୟାପି ବାଲସ୍ୟାତିଥ୍ୟଂ କେରାତି ସ
ମମାତିଥ୍ୟଂ କେରାତି; ଯଃ କି ନ୍ମ ମାତିଥ୍ୟଂ କେରାତି ସ େକୱଲମ୍
ମମାତିଥ୍ୟଂ କେରାତି ତ ମେ ରକସ୍ୟାପ୍ୟାତିଥ୍ୟଂ କେରାତି|

ⅩⅩⅩⅧ ଅଥ େଯାହନ୍ ତମବ୍ର ୱୀତ୍ େହ ଗୁେରା,
ଅ ାକମନନୁଗାମିନମ୍ ଏକଂ ା ାମ୍ନ ା ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯ ଂ ୱଯଂ
ଦୃ ୱ ଃ, ଅ ାକମପ ା ାମି ା ତଂ ନ୍ୟେଷଧାମ|
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ⅩⅩⅩⅨ କି ୁ ଯୀଶୁରୱଦତ୍ ତଂ ମା ନିେଷଧତ୍, ଯେତା ଯଃ କି ନ୍
ମ ାମ୍ନ ା ଚିତ୍ର ଂ କ ର୍ କେରାତି ସ ସହସା ମାଂ ନି ି ତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅬ ତଥା ଯଃ କି ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱିପକ୍ଷତାଂ ନ କେରାତି ସ
ଯୁଷ୍ମ ାକେମୱ ସପକ୍ଷଃ|

ⅩⅬⅠଯଃ କି ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଖ୍ର ୀ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଜ୍ଞା ା ମ ାମ୍ନ ା କଂେସୖେକନ
ପାନୀଯଂ ପାତୁ ଂ ଦଦାତି, ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଚି୍ମ , ସ ଫେଲନ
ୱି େତା ନ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅬⅡ କି ୁ ଯଦି କି ନ୍ ମଯି ୱି ାସି ନାେମଷାଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ପ୍ର ାଣିନାମ୍
ଏକସ୍ୟାପି ୱି ଂ ଜନଯତି, ତହ ତେସୖ୍ୟତ ର୍ କରଣାତ୍
କ ବ େପଷଣୀକସ୍ୟ ତସ୍ୟ ସାଗରାଗାଧଜଲ ମ ନଂ ଭଦ୍ର ଂ|

ⅩⅬⅢଅତଃ କେରା ଯଦି ାଂ ବାଧେତ ତହ ତଂ ଛି ି ;
ⅩⅬⅣ ଯ ାତ୍ ଯତ୍ର କୀଟା ନ ମି୍ର ଯେ ୱି ନ ନିୱର୍ ୍ଵ ାତି,

ତି ନ୍ ଅନିୱର୍ ୍ଵ ାଣାନଲନରେକ କର ଯୱ ୱ ଗମନାତ୍ କରହୀନସ୍ୟ
ଗର୍ ପ୍ର େୱଶ ୱ େକ୍ଷମଂ|
ⅩⅬⅤଯଦି ତୱ ପାେଦା ୱି ଂ ଜନଯତି ତହ ତଂ ଛି ି ,
ⅩⅬⅥ ଯେତା ଯତ୍ର କୀଟା ନ ମି୍ର ଯେ ୱି ନ ନିୱର୍ ୍ଵ ାତି, ତି ନ୍

ଽନିୱର୍ ୍ଵ ାଣୱେ ୗ ନରେକ ି ପାଦୱତ ୱ ନିେକ୍ଷପାତ୍ ପାଦହୀନସ୍ୟ
ଗର୍ ପ୍ର େୱଶ ୱ େକ୍ଷମଂ|
ⅩⅬⅦ େନତ୍ର ଂ ଯଦି ାଂ ବାଧେତ ତହ ତଦପୁ୍ୟ ାଟଯ, ଯେତା

ଯତ୍ର କୀଟା ନ ମି୍ର ଯେ ୱି ନ ନିୱର୍ ୍ଵ ାତି,
ⅩⅬⅧତି ନ ଽନିୱର୍ ୍ଵ ାଣୱେ ୗ ନରେକ ି େନତ୍ର ସ୍ୟ ତୱ ନିେକ୍ଷପାଦ୍

ଏକେନତ୍ର ୱତ ଈ ରରାେଜ୍ୟ ପ୍ର େୱଶ ୱ େକ୍ଷମଂ|
ⅩⅬⅨ ଯଥା ସେୱର୍ ୍ଵ ା ବଲି ଲର୍ ୱଣା ଃ କି୍ର ଯେତ ତଥା ସେୱର୍ ୍ଵ ା ଜେନା

ୱି ରୂ େପଣ ଲୱଣା ଃ କାରିଷ୍ୟେତ|
Ⅼ ଲୱଣଂ ଭଦ୍ର ଂ କି ୁ ଯଦି ଲୱେଣ ାଦୁତା ନ ତି ତି, ତହ

କଥମ୍ ଆ ାଦୁ୍ୟ ଂ କରିଷ୍ୟଥ? ଯୂଯଂ ଲୱଣଯୁ ା ଭୱତ ପର ରଂ
େପ୍ର ମ କୁରୁ ତ|
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Ⅹ
Ⅰ ଅନ ରଂ ସ ତ ୍ଥାନାତ୍ ପ୍ର ାଯ ଯ ର୍ ନନଦ୍ୟାଃ ପାେର

ଯିହୂ ଦାପ୍ର େଦଶଉପି ତୱାନ୍,ତତ୍ର ତଦି େକ େଲାକାନାଂ ସମାଗେମ
ଜାେତ ସ ନିଜରୀତ୍ୟନୁସାେରଣ ପୁନ ାନ୍ ଉପଦିେଦଶ|

Ⅱତଦା ଫିରୂ ଶିନ ମୀପମ୍ଏତ୍ୟତଂପରୀକି୍ଷତୁ ଂ ପପ୍ର ଃ ଜାଯା
ମନୁଜାନାଂ ତ୍ୟଜ୍ୟା ନ େୱତି?

Ⅲ ତତଃ ସ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀତ୍, ଅତ୍ର କାେୟର୍ ୍ୟ ମୂସା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି
କିମାଜ୍ଞାପଯତ୍?

Ⅳ ତ ଊଚୁ ଃ ତ୍ୟାଗପତ୍ର ଂ େଲଖିତୁ ଂ ପ ୀଂ ତ୍ୟ ୁ
ମୂସାଽନୁମନ୍ୟେତ|

Ⅴ ତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମନସାଂ କାଠିନ୍ୟାେ େତା
ମର୍ୂ ସା ନିେଦଶମିମମ୍ ଅଲିଖତ୍|

Ⅵ କି ୁ ସୃେ ରାେଦୗ ଈ େରା ନରାନ୍ ପୁଂରୂ େପଣ ୀରୂ େପଣ ଚ
ସସଜର୍ |

Ⅶ "ତତଃ କାରଣାତ୍ ପୁମାନ୍ ପିତରଂ ମାତର ତ୍ୟ ୍ଵା
ଜାଯାଯାମ୍ ଆସେ ା ଭୱିଷ୍ୟତି,
Ⅷ େତୗ ାୱ୍ ଏକାେ ୗ ଭୱିଷ୍ୟତଃ| " ତ ାତ୍ ତ ାଲମାରଭ୍ୟ

େତୗ ନ ାୱ୍ ଏକାେ ୗ|
Ⅸ ଅତଃ କାରଣାଦ୍ ଈ େରା ଯଦେଯାଜଯତ୍ େକାପି ନର

ୱିେଯଜେଯତ୍|
Ⅹଅଥ ଯୀଶୁ ଗର୍ୃ ହଂ ପ୍ର ୱି ଦା ଶିଷ୍ୟାଃ ପୁନ ଥାଂ ତଂ ପପ୍ର ୁଃ|
Ⅺ ତତଃ େସାୱଦତ୍ କି ଦ୍ ଯଦି ଭାୟର୍ ୍ୟାଂ ତ୍ୟ ୱାନ୍ୟାମ୍

ଉ ହତି ତହ ସ ଭାୟର୍ ୍ୟାଯାଃ ପ୍ର ାତିକୂେଲ୍ୟନ ୱ୍ୟଭିଚାରୀ ଭୱତି|
Ⅻକାଚି ାରୀଯଦି ପତିଂ ହି ାନ୍ୟପୁଂସା ୱିୱାହିତାଭୱତିତହ

ସାପି ୱ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭୱତି|
ⅩⅢଅଥସଯଥା ଶିଶୂନ୍ ୃେଶତ୍,ତଦଥର୍ ଂ େଲାେକୖ ଦି କଂ ଶିଶୱ

ଆନୀଯ , କି ୁ ଶିଷ୍ୟା ାନାନୀତୱତ ଜର୍ ଯାମାସୁଃ|
ⅩⅣଯୀଶୁ ଦ୍ ଦୃ ୍ଵା କଧ୍ୟନ୍ ଜଗାଦ, ମି କଟମ୍ ଆଗ ୁଂ ଶିଶୂନ୍

ମା ୱାରଯତ, ଯତ ଏତାଦୃଶା ଈ ରରାଜ୍ୟାଧିକାରିଣଃ|
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ⅩⅤ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଚି୍ମ , ଯଃ କି ତ୍ ଶିଶୁୱଦ୍ ଭୂ ା
ରାଜ୍ୟମୀ ରସ୍ୟ ନ ଗୃ ୀଯାତ୍ ସ କଦାପି ତଦ୍ର ାଜ୍ୟଂ ପ୍ର େୱ ୁଂ ନ
ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅥ ଅନନତରଂ ସ ଶିଶୂନେ ନିଧାଯ େତଷାଂ ଗାେତ୍ର ଷୁ ହେ ୗ
ଦ ାଶିଷଂ ବଭାେଷ|

ⅩⅦ ଅଥ ସ ୱ ର୍ ନା ଯାତି, ଏତହ ଜନ ଏେକା ଧାୱନ୍ ଆଗତ୍ୟ
ତ ୁେଖ ଜାନୁନୀ ପାତଯି ା ପୃ ୱାନ୍, େଭାଃ ପରମଗୁେରା,
ଅନ ାଯୁଃ ପ୍ର ା େଯ ମଯା କିଂ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ?

ⅩⅧତଦା ଯୀଶୁରୁ ୱାଚ, ମାଂ ପରମଂ କୁେତା ୱଦସି ? ୱିେନ ରଂ
େକାପି ପରେମା ନ ଭୱତି|

ⅩⅨ ପର ୀଂ ନାଭିଗ ; ନରଂ ମା ଘାତଯ; େ ଯଂ ମା କୁରୁ ;
ମୃଷାସାକ୍ଷ୍ୟଂ ମା େଦହି; ହିଂସା ମା କୁରୁ ; ପିତେରୗ ସ ନ୍ୟ ;
ନିେଦଶା ଏେତ ଯା ଜ୍ଞାତାଃ|

ⅩⅩତତ ନପ୍ର ତୁ ୍ୟ ଂ, େହ ଗୁେରା ବାଲ୍ୟକାଲାଦହଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାେନତାନ୍
ଆଚରାମି|

ⅩⅪ ତଦା ଯୀଶୁ ଂ ୱିେଲାକ୍ୟ େ େହନ ବଭାେଷ,
ତେୱୖକସ୍ୟାଭାୱ ଆେ ; ଂ ଗ ା ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱିକ୍ର ୀଯ ଦରିେଦ୍ର େଭ୍ୟା
ୱିଶ୍ର ାଣଯ, ତତଃ େଗର୍ ଧନଂ ପ୍ର ା ୍ୟସି ; ତତଃ ପରମ୍ ଏତ୍ୟ କଶଂ
ୱହନ୍ ମଦନୁୱ ର୍ ୀ ଭୱ|

ⅩⅫ କି ୁ ତସ୍ୟ ବହୁ ସ ି ଦ୍ୟମାନ ାତ୍ ସ ଇମାଂ କଥାମାକଣର୍ ୍ୟ
ୱିଷେଣା ଦୁଃଖିତ ସନ୍ ଜଗାମ|

ⅩⅩⅢ ଅଥ ଯୀଶୁ ତୁ ଦ େଶା ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଅୱାଦୀତ୍,
ଧନିେଲାକାନାମ୍ ଈ ରରାଜ୍ୟପ୍ର େୱଶଃ କୀଦୃଗ୍ ଦୁ ରଃ|

ⅩⅩⅣତସ୍ୟ କଥାତଃ ଶିଷ୍ୟା ମ କଃ, କି ୁ ସ ପୁନରୱଦତ୍, େହ
ବାଲକା େଯ ଧେନ ୱି ସି େତଷାମ୍ ଈ ରରାଜ୍ୟପ୍ର େୱଶଃ କୀଦୃଗ୍
ଦୁ ରଃ|

ⅩⅩⅤ ଈ ରରାେଜ୍ୟ ଧନିନାଂ ପ୍ର େୱଶାତ୍ ସୂଚିରେ ଣ ମହା ସ୍ୟ
ଗମନାଗମନଂ ସୁକରଂ|

ⅩⅩⅥତଦା ଶିଷ୍ୟା ଅତୀୱ ୱିି ତାଃ ପର ରଂ େପ୍ର ାଚୁ ଃ, ତହ କଃ
ପରିତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ା ୁଂ ଶେକ୍ନ ାତି?
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ⅩⅩⅦତେତା ଯୀଶୁ ାନ୍ ୱିେଲାକ୍ୟ ବଭାେଷ,ତନ୍ ନରସ୍ୟାସାଧ୍ୟଂ
କି ୁ େନ ରସ୍ୟ, ଯେତା େହେତାରୀ ରସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ସାଧ୍ୟମ୍|

ⅩⅩⅧ ତଦା ପିତର ଉୱାଚ, ପଶ୍ୟ ୱଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ
ଭୱେତାନୁଗାମିେନା ଜାତାଃ|

ⅩⅩⅨ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି,
ମଦଥର୍ ଂ ସୁସଂୱାଦାଥର୍ ଂ ୱା େଯା ଜନଃ ସଦନଂ ଭ୍ର ାତରଂ ଭଗିନୀଂ
ପିତରଂ ମାତରଂ ଜାଯାଂ ସ ାନାନ୍ ଭୂ ମି ୱା ତ୍ୟ ୍ଵା

ⅩⅩⅩ ଗୃହଭ୍ର ାତୃ ଭଗିନୀପିତୃ ମାତୃ ପ ୀସ ାନଭୂ ମୀନାମିହ
ଶତଗୁଣାନ୍ େପ୍ର ତ୍ୟାନ ାଯୁ ନ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି ତାଦୃଶଃ େକାପି ନାି |

ⅩⅩⅪ କି ଗ୍ର ୀଯା ଅେନେକ େଲାକାଃ େଶଷାଃ, େଶଷୀଯା ଅେନେକ
େଲାକା ାଗ୍ର ା ଭୱିଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅫ ଅଥ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ୟାନକାେଲ ଯୀଶୁେ ଷାମ୍ ଅଗ୍ର ଗାମୀ
ବଭୂ ୱ, ତ ାେ ଚିତ୍ର ଂ ଜ୍ଞା ା ପ ା ାମିେନା ଭୂ ା ବିଭୁ ୍ୟଃ| ତଦା
ସ ପୁନ ର୍ ାଦଶଶିଷ୍ୟାନ୍ ଗୃହୀ ା ୀଯଂ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଘଟିଷ୍ୟେତ ତ ତ୍
େତଭ୍ୟଃ କଥଯିତୁ ଂ ପ୍ର ାେରେଭ;

ⅩⅩⅩⅢ ପଶ୍ୟତ ୱଯଂ ଯିରୂ ଶାଲ ୁ ରଂ ଯାମଃ, ତତ୍ର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଃ
ପ୍ର ଧାନଯାଜକାନାମ୍ ଉପାଧ୍ୟାଯାନା କେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟେତ;
େତ ଚ ୱଧଦ ାଜ୍ଞାଂ ଦାପଯି ା ପରେଦଶୀଯାନାଂ କେରଷୁ ତଂ
ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅩⅣ େତ ତମୁପହସ୍ୟ କଶଯା ପ୍ର ହୃ ତ୍ୟ ତ ପୁଷି ନି ୀୱଂ
ନିକି୍ଷପ୍ୟ ତଂ ହନିଷ୍ୟି , ତତଃ ସ ତୃ ତୀଯଦିେନ େପ୍ର ା ାସ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅤତତଃ ସି ୱେଦଃ ପୁେତ୍ର ୗ ଯାକୂେବ୍ୟାହେନୗ ତଦି କମ୍ ଏତ୍ୟ
େପ୍ର ାଚତୁ ଃ, େହ ଗୁେରା ଯଦ୍ ଆୱାଭ୍ୟାଂ ଯାଚିଷ୍ୟେତ ତଦ ଦଥର୍ ଂ
ଭୱାନ୍ କେରାତୁ ନିେୱଦନମିଦମାୱେଯାଃ|

ⅩⅩⅩⅥ ତତଃ ସ କଥିତୱାନ୍, ଯୁୱାଂ କିମି ଥଃ? କିଂ ମଯା
ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ଂ କରଣୀଯଂ?

ⅩⅩⅩⅦ ତଦା େତୗ େପ୍ର ାଚତୁ ଃ, ଆୱେଯାେରକଂ ଦକି୍ଷଣପାେ ର୍
ୱାମପାେ ର୍ େଚୖକଂ ତେୱୖ ୟର୍ ୍ୟପେଦ ସମୁପେୱ ୁମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯ|
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ⅩⅩⅩⅧ କି ୁ ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ ଯୁୱାମଜ୍ଞାେ ଦଂ ପ୍ର ାଥର୍ େଯେଥ,
େଯନ କଂେସନାହଂ ପାସ୍ୟାମି େତନ ଯୁୱାଭ୍ୟାଂ କିଂ ପାତୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟେତ?
ଯି ନ୍ ମ େନନାହଂ ମି େଷ୍ୟ ତନ୍ମ େନ ମ ଯିତୁ ଂ କିଂ ଯୁୱାଭ୍ୟାଂ
ଶକ୍ଷ୍ୟେତ? େତୗ ପ୍ର ତୂ ୍ୟଚତୁ ଃ ଶକ୍ଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅩⅨ ତଦା ଯୀଶୁରୱଦତ୍ େଯନ କଂେସନାହଂ ପାସ୍ୟାମି
େତନାୱଶ୍ୟଂ ଯୁୱାମପି ପାସ୍ୟଥଃ, େଯନ ମ େନନ ଚାହଂ ମି େଯ୍ୟ
ତତ୍ର ଯୁୱାମପି ମି େଷ୍ୟେଥ|

ⅩⅬ କି ୁ େଯଷାମଥର୍ ମ୍ ଇଦଂ ନିରୂ ପିତଂ, ତାନ୍ ୱିହାଯାନ୍ୟଂ କମପି
ମମ ଦକି୍ଷଣପାେ ର୍ ୱାମପାେ ର୍ ୱା ସମୁପେୱଶଯିତୁ ଂ ମମାଧିକାେରା
ନାି |

ⅩⅬⅠ ଅଥାନ୍ୟଦଶଶିଷ୍ୟା ଇମାଂ କଥାଂ ଶ ା ଯାକୂେବ୍ୟାହନ୍ଭ ୍ୟାଂ
ଚୁ କୁପୁଃ|

ⅩⅬⅡ କି ୁ ଯୀଶୁ ାନ୍ ସମାହୂ ଯ ବଭାେଷ, ଅନ୍ୟେଦଶୀଯାନାଂ
ରାଜ ଂ େଯ କୁୱର୍ ୍ଵ ି େତ େତଷାେମୱ ପ୍ର ଭୁ ଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି , ତଥା େଯ
ମହାେଲାକାେ େତଷାମ୍ ଅଧିପତି ଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ୀତି ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ|

ⅩⅬⅢ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ନ ତଥା ଭୱିଷ୍ୟତି, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ
ଯଃ ପ୍ର ାଧାନ୍ୟଂ ୱା ତି ସ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େସୱେକା ଭୱିଷ୍ୟତି,

ⅩⅬⅣ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଯା ମହାନ୍ ଭୱିତୁ ମି ତି ସ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ କି େରା
ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅬⅤ ଯେତା ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଃ େସେୱ୍ୟା ଭୱିତୁ ଂ ନାଗତଃ
େସୱାଂ କ ର୍ ାଂ ତଥାେନେକଷାଂ ପରିତ୍ର ାଣସ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରୂ ପ ପ୍ର ାଣଂ
ଦାତୁ ାଗତଃ|

ⅩⅬⅥ ଅଥ େତ ଯିରୀେହାନଗରଂ ପ୍ର ା ା ାତ୍ ଶିେଷୖ୍ୟ େଲର୍ ାେକୖ
ସହ ଯୀେଶା ଗର୍ ମନକାେଲ ଟୀମଯସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା ବଟର୍ ୀମଯନାମା
ଅ ନ୍ମ ାଗର୍ ପାେ ର୍ ଭିକ୍ଷାଥର୍ ମ୍ ଉପୱି ଃ|

ⅩⅬⅦ ସ ନାସରତୀଯସ୍ୟ ଯୀେଶାରାଗମନୱା ର୍ ାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ େପ୍ର ାେଚୖ
ୱର୍ ୁମାେରେଭ, େହ ଯୀେଶା ଦାଯୂଦଃ ସ ାନ ମାଂ ଦଯ |
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ⅩⅬⅧ ତେତାେନେକ େଲାକା େମୗନୀଭେୱତି ତଂ ତଜର୍ ଯାମାସୁଃ,
କି ୁ ସ ପୁନରଧିକମୁେ ୖ ଜର୍ ଗାଦ, େହ ଯୀେଶା ଦାଯୂଦଃ ସ ାନ ମାଂ
ଦଯ |

ⅩⅬⅨ ତଦା ଯୀଶୁଃ ି ା ତମା ାତୁ ଂ ସମାଦିେଦଶ, ତେତା
େଲାକା ମ ମାହୂ ଯ ବଭାଷିେର, େହ ନର, ି େରା ଭୱ, ଉି , ସ
ାମା ଯତି|
Ⅼ ତଦା ସ ଉ ରୀଯୱ ଂ ନିକି୍ଷପ୍ୟ େପ୍ର ା ାଯ ଯୀେଶାଃ ସମୀପଂ

ଗତଃ|
ⅬⅠ ତେତା ଯୀଶୁ ମୱଦତ୍ ଯା କିଂ ପ୍ର ାଥର୍ ୍ୟେତ? ତୁ ଭ୍ୟମହଂ

କିଂ କରିଷ୍ୟାମୀ? ତଦା େସା ମୁୱାଚ, େହ ଗୁେରା ମଦୀଯା
ଦୃି ଭର୍ େୱତ୍|

ⅬⅡ ତେତା ଯୀଶୁ ମୁୱାଚ ଯାହି ତୱ ୱି ାସ ୍ଵାଂ ମକାଷର୍ ୀତ୍,
ତ ାତ୍ ତତଣଂ ସ ଦୃି ଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ପଥା ଯୀେଶାଃ ପ ାଦ୍ ଯେଯୗ|

Ⅺ
Ⅰ ଅନ ରଂ େତଷୁ ଯିରୂ ଶାଲମଃ ସମୀପ େଯା

େବୖର୍ ତ୍ଫ ଗୀେବୖଥନୀଯପୁରେଯାରି କ ଂ େଜୖତୁ ନନାମାଦି୍ର ମାଗେତଷୁ
ଯୀଶୁଃ େପ୍ର ଷଣକାେଲ େ ୗ ଶିଷ୍ୟାୱିଦଂ ୱାକ୍ୟଂ ଜଗାଦ,

Ⅱ ଯୁୱାମମୁଂ ସ ୁଖ ଂ ଗ୍ର ାମଂ ଯାତଂ, ତତ୍ର ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ େଯା ନରଂ
ନାୱହତ୍ ତଂ ଗ ର୍ ଭଶାୱକଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ ଂ େମାଚଯି ାନଯତଂ|

Ⅲ କି ୁ ଯୁୱାଂ କେ ର୍ ଦଂ କୁତଃ କୁରୁ ଥଃ? କଥାମିମାଂ ଯଦି େକାପି
ପୃ ତି ତହ ପ୍ର େଭାରତ୍ର ପ୍ର େଯାଜନମ ୀତି କଥିେତ ସ ଶୀଘ୍ର ଂ
ତମତ୍ର େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟତି|

Ⅳତତେ ୗ ଗ ା ି ମାଗର୍ େମଲେନ କସ୍ୟଚିଦ୍ ାରସ୍ୟ ପାେ ର୍ ତଂ
ଗ ର୍ ଭଶାୱକଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ େମାଚଯତଃ,

Ⅴଏତହ ତେତ୍ର ାପି ତେଲାକାନାଂ କି ଦ୍ ଅପୃ ତ୍, ଗ ର୍ ଭଶିଶୁଂ
କୁେତା େମାଚଯଥଃ?

Ⅵ ତଦା ଯୀେଶାରାଜ୍ଞାନୁସାେରଣ େତଭ୍ୟଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦିେତ ତତଣଂ
ତମାଦାତୁ ଂ େତଽନୁଜଜୁ୍ଞଃ|
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Ⅶ ଅଥ େତୗ ଯୀେଶାଃ ସି ଧିଂ ଗ ର୍ ଭଶିଶୁମ୍ ଆନୀଯ ତଦୁପରି
ୱ ାଣି ପାତଯାମାସତୁ ଃ; ତତଃ ସ ତଦୁପରି ସମୁପୱି ଃ|
Ⅷ ତଦାେନେକ ପଥି ୱାସାଂସି ପାତଯାମାସୁଃ, ପେରୖ

ତରୁ ଶାଖାି ତୱା ମାେଗର୍ ୱିକୀଣର୍ ାଃ|
Ⅸ ଅପର ପ ା ାମିେନାଽଗ୍ର ଗାମିନ ସେୱର୍ ୍ଵ ଜନା

ଉେଚୖଃ େରଣ ୱ ୁମାେରଭିେର, ଜଯ ଜଯ ଯଃ ପରେମ ରସ୍ୟ
ନାମ୍ନ ାଗ ତି ସ ଧନ୍ୟ ଇତି|

Ⅹ ତଥା ାକମଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷସ୍ୟ ଦାଯୂେଦା ଯଦ୍ର ାଜ୍ୟଂ
ପରେମ ରନାମ୍ନ ାଯାତି ତଦପି ଧନ୍ୟଂ, ସୱର୍ ୍ଵ ାଦୁ ୍ରାେଯ େଗର୍
ଈ ରସ୍ୟ ଜେଯା ଭେୱତ୍|

Ⅺ ଇ ଂ ଯୀଶୁ ୟ ରୂ ଶାଲମି ମ ି ରଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ଚତୁ ଦ ୍ଥାନି
ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ୱ ୂନି ଦୃ ୱାନ୍; ଅଥ ସାଯଂକାଲ ଉପି େତ
ାଦଶଶିଷ୍ୟସହିେତା େବୖଥନିଯଂ ଜଗାମ|
Ⅻଅପେରହନି େବୖଥନିଯାଦ୍ ଆଗମନସମେଯ କୁ୍ଷଧାେ ର୍ ା ବଭୂ ୱ|
ⅩⅢ ତେତା ଦୂେର ସପତ୍ର ମୁଡୁ ରପାଦପଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ତତ୍ର କିି ତ୍

ଫଲଂ ପ୍ର ା ୁଂ ତସ୍ୟ ସି କୃ ଂ ଯେଯୗ, ତଦାନୀଂ ଫଲପାତନସ୍ୟ
ସମେଯା ନାଗ ତି| ତତ େତ୍ର ାପି ତଃ ପତ୍ର ାଣି ୱିନା କିମପ୍ୟପରଂ ନ
ପ୍ର ାପ୍ୟ ସ କଥିତୱାନ୍,

ⅩⅣ ଅଦ୍ୟାରଭ୍ୟ େକାପି ମାନୱ ୍ଵ ଃ ଫଲଂ ନ ଭୁ ୀତ; ଇମାଂ
କଥାଂ ତସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାଃ ଶୁଶୱୁଃ|

ⅩⅤତଦନ ରଂ େତଷୁ ଯିରୂ ଶାଲମମାଯାେତଷୁ ଯୀଶୁ ମର୍ ି ରଂ ଗ ା
ତତ୍ର ାନାଂ ବଣିଜାଂ ମୁଦ୍ର ାସନାନି ପାରାୱତୱିେକ୍ର ତୃ ଣାମ୍ ଆସନାନି ଚ
ନୁ୍ୟ ଯା କାର ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ େକ୍ର ତୃ ନ୍ ୱିେକ୍ର ତୃ ଂ ବହି କାର|

ⅩⅥ ଅପରଂ ମ ି ରମେଧ୍ୟନ କିମପି ପାତ୍ର ଂ େୱାଢୁ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଜନଂ
ନିୱାରଯାମାସ|

ⅩⅦ େଲାକାନୁପଦିଶନ୍ ଜଗାଦ, ମମ ଗୃହଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଜାତୀଯାନାଂ
ପ୍ର ାଥର୍ ନାଗୃହମ୍ ଇତି ନାମ୍ନ ା ପ୍ର ଥିତଂ ଭୱିଷ୍ୟତି ଏତତ୍ କିଂ ଶାେ
ଲିଖିତଂ ନାି ? କି ୁ ଯୂଯଂ ତେଦୱ େଚାରାଣାଂ ଗ ରଂ କୁରୁ ଥ|
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ⅩⅧ ଇମାଂ ୱାଣୀଂ ଶ ାଧ୍ୟାପକାଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ତଂ
ଯଥା ନାଶଯିତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ୱି ତେଥା◌ेପାଯଂ ମୃଗଯାମାସୁଃ, କି ୁ
ତେସ୍ୟାପେଦଶାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ୱି ଯଂ ଗତା ଅତେ ତ ାଦ୍
ବିଭୁ ୍ୟଃ|

ⅩⅨଅଥ ସାଯଂସମଯ ଉପି େତ ଯୀଶୁନର୍ ଗରାଦ୍ ବହିୱର୍ ୱ୍ର ାଜ|
ⅩⅩ ଅନ ରଂ ପ୍ର ାତଃକାେଲ େତ େତନ ମାେଗର୍ ଣ

ଗ ମୁଡୁ ରମହୀରୁ ହଂ ସମୂଲଂ ଶୁ ଂ ଦଦୃଶୁଃ|
ⅩⅪତତଃ ପିତରଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ୱାକ୍ୟଂ ରନ୍ ଯୀଶୁଂ ବଭାଷଂ, େହ ଗୁେରା

ପଶ୍ୟତୁ ଯ ଉଡୁ ରୱିଟପୀ ଭୱତା ଶ ଃ ସ ଶୁେ ା ବଭୂ ୱ|
ⅩⅫତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀତ୍, ଯୂଯମୀ େର ୱି ସି ତ|
ⅩⅩⅢ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି େକାପି ଯେଦ୍ୟତି ରିଂ ୱଦତି,
ମୁ ାଯ ଗ ା ଜଲେଧୗ ପତ, େପ୍ର ା ମିଦଂ ୱାକ୍ୟମୱଶ୍ୟଂ
ଘଟିଷ୍ୟେତ, ମନସା କିମପି ନ ସ ି ହ୍ୟ େଚଦିଦଂ ୱି େସତ୍ ତହ
ତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟାନୁସାେରଣ ତଦ୍ ଘଟିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅣ ଅେତା େହେତାରହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଚି୍ମ , ପ୍ର ାଥର୍ ନାକାେଲ
ଯଦ୍ୟଦାକାଂକି୍ଷଷ୍ୟେ ତ ଦୱଶ୍ୟଂ ପ୍ର ା ୍ୟଥ, ଇ ଂ ୱି ସି ତ, ତତଃ
ପ୍ର ା ୍ୟଥ|

ⅩⅩⅤ ଅପର ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ପ୍ର ାଥର୍ ଯିତୁ ଂ ସମୁି େତଷୁ ଯଦି େକାପି
ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅପରାଧୀ ତି ତି, ତହ ତଂ କ୍ଷମ ଂ, ତଥା କୃେତ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ଗର୍ ଃ ପିତାପି ଯୁଷ୍ମ ାକମାଗାଂମି କ୍ଷମିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅥ କି ୁ ଯଦି ନ କ୍ଷମେ ତହ ୱଃ ଗର୍ ଃ ପିତାପି

ଯୁଷ୍ମ ାକମାଗାଂସି ନ କ୍ଷମିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅦ ଅନ ରଂ େତ ପୁନ ୟ ରୂ ଶାଲମଂ ପ୍ର ୱିୱିଶୁଃ, ଯୀଶୁ

ୟର୍ ଦା ମେଧ୍ୟମ ି ରମ୍ ଇତ େତା ଗ ତି, ତଦାନୀଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା
ଉପାଧ୍ୟାଯାଃ ପ୍ର ା ତଦି କେମତ୍ୟ କଥାମିମାଂ ପପ୍ର ୁଃ,

ⅩⅩⅧ ଂ େକନାେଦେଶନ କ ର୍ ାେଣ୍ୟତାନି କେରାଷି? ତେଥୖତାନି
କ ର୍ ାଣି କ ର୍ ାଂ େକନାଦିେ ାସି ?
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ⅩⅩⅨ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତିଗଦିତୱାନ୍ ଅହମପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଏକକଥାଂ
ପୃ ାମି, ଯଦି ଯୂଯଂ ତସ୍ୟା ଉ ରଂ କୁରୁ ଥ, ତହ କଯାଜ୍ଞଯାହଂ
କ ର୍ ାେଣ୍ୟତାନି କେରାମି ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ କଥଯିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅩ େଯାହେନା ମ ନମ୍ ଈ ରାତ୍ ଜାତଂ କିଂ ମାନୱାତ୍?
ତନ୍ମ ହ୍ୟଂ କଥଯତ|

ⅩⅩⅪ େତ ପର ରଂ ୱିେୱ ୁଂ ପ୍ର ାେରଭିେର, ତଦ୍ ଈ ରାଦ୍
ବଭୂ େୱତି େଚଦ୍ ୱଦାମ ହ କୁତ ଂ ନ ପ୍ର େତୖ୍ୟତ? କଥେମତାଂ
କଥଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅫ ମାନୱାଦ୍ ଅଭୱଦିତି େଚଦ୍ ୱଦାମ ହ େଲାେକେଭ୍ୟା
ଭଯମି ଯେତା େହେତାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଯାହନଂ ସତ୍ୟଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଂ
ମନ୍ୟେ |

ⅩⅩⅩⅢ ଅତଏୱ େତ ଯୀଶୁଂ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦିଷୁ ୱର୍ ଯଂ ତଦ୍ ୱ ୁଂ
ନ ଶକ୍ନୁ ମଃ| ଯୀଶୁରୁ ୱାଚ, ତହ େଯନାେଦେଶନ କ ର୍ ାେଣ୍ୟତାନି
କେରାମି, ଅହମପି ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ତ କଥଯିଷ୍ୟାମି|

Ⅻ
Ⅰ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁ ଦର୍ୃ ାେ ନ େତଭ୍ୟଃ କଥଯିତୁ ମାେରେଭ,

କି େଦେକା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଂ ୱିଧାଯ ତ ତୁ ଦ କୁ୍ଷ ୱାରଣୀଂ କୃ ା
ତନ୍ମ େଧ୍ୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେପଷଣକୁ ମ୍ ଅଖନତ୍, ତଥା ତସ୍ୟ ଗଡମପି
ନି ତୱାନ୍ ତତ େତତ୍ର ଂ କୃଷୀୱେଲଷୁ ସମପର୍ ୍ୟ ଦୂରେଦଶଂ
ଜଗାମ|

Ⅱ ତଦନ ରଂ ଫଲକାେଲ କୃଷୀୱେଲେଭ୍ୟା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଫଲାନି
ପ୍ର ା ୁଂ େତଷାଂ ସୱିେଧ ଭୃ ତ୍ୟମ୍ ଏକଂ ପ୍ର ାହିେଣାତ୍|

Ⅲ କି ୁ କୃଷୀୱଲା ଂ ଧୃ ା ପ୍ର ହୃ ତ୍ୟ ରି ହ ଂ ୱିସସୃଜୁଃ|
Ⅳ ତତଃ ସ ପୁନରନ୍ୟେମକଂ ଭୃ ତ୍ୟଂ ପ୍ର ଷଯାମାସ, କି ୁ େତ

କୃଷୀୱଲାଃ ପାଷାଣାଘାେତୖ ସ୍ୟ ଶିେରା ଭ ୍ଵା ସାପମାନଂ ତଂ
ୱ୍ୟସଜର୍ ନ୍|

Ⅴ ତତଃ ପରଂ େସାପରଂ ଦାସଂ ପ୍ର ାହିେଣାତ୍ ତଦା େତ ତଂ ଜ ୁଃ,
ଏୱମ୍ ଅେନେକଷାଂ କସ୍ୟଚିତ୍ ପ୍ର ହାରଃ କସ୍ୟଚିଦ୍ ୱଧ େତୖଃ
କୃତଃ|
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Ⅵତତଃପରଂମଯା ପୁେତ୍ର ପ୍ର ହିେତ େତତମୱଶ୍ୟଂ ସ ଂସ୍ୟେ ,
ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵାୱେଶେଷ େତଷାଂ ସି େଧୗ ନିଜପି୍ର ଯମ୍ ଅି ତୀଯଂ ପୁତ୍ର ଂ
େପ୍ର ଷଯାମାସ|

Ⅶ କି ୁ କୃଷୀୱଲାଃ ପର ରଂ ଜଗଦୁଃ, ଏଷ ଉ ରାଧିକାରୀ,
ଆଗ ତ ୱଯେମନଂ ହନ୍ମ ଥା କୃେତ ଽଧିକାେରାଯମ୍ ଅ ାକଂ
ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅷତତ ଂ ଧୃ ା ହ ା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ାଦ୍ ବହିଃ ପ୍ର ାକି୍ଷପନ୍|
Ⅸ ଅେନନାେସୗ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପତିଃ କିଂ କରିଷ୍ୟତି? ସ ଏତ୍ୟ

ତାନ୍ କୃଷୀୱଲାନ୍ ସଂହତ୍ୟ ତେତତ୍ର ମ୍ ଅେନ୍ୟଷୁ କୃଷୀୱେଲଷୁ
ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି|

Ⅹ ଅପର , " ପତଯଃ କରିଷ୍ୟି ଗ୍ର ାୱାଣଂ ଯ ୁ ତୁ କଂ|
ପ୍ର ାଧାନପ୍ର ରଃ େକାେଣ ସ ଏୱ ସଂଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅺଏତତ୍କ ର୍ ପେରଶସ୍ୟାଂୁ ତଂ େନା ଦୃି େତାଭେୱତ୍|| "ଇମାଂ
ଶା ୀଯାଂ ଲିପିଂ ଯୂଯଂ କିଂ ନାପାଠି ?

Ⅻତଦାନୀଂ ସ ତାନୁ ି ଶ୍ୟ ତାଂ ଦୃ ା କଥାଂ କଥିତୱାନ୍,ତଇ ଂ
ବୁ ୍ଵା ତଂ ଧ ର୍ ାମୁଦ୍ୟତାଃ, କି ୁ େଲାେକେଭ୍ୟା ବିଭୁ ୍ୟଃ, ତଦନ ରଂ
େତ ତଂ ୱିହାଯ ୱୱ୍ର ଜୁଃ|

ⅩⅢ ଅପର େତ ତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟେଦାଷଂ ଧ ର୍ ାଂ କତିପଯାନ୍
ଫିରୂ ଶିେନା େହେରାଦୀଯାଂ େଲାକାନ୍ ତଦି କଂ େପ୍ର ଷଯାମାସୁଃ|

ⅩⅣ ତ ଆଗତ୍ୟ ତମୱଦନ୍, େହ ଗୁେରା ଭୱାନ୍ ତଥ୍ୟଭାଷୀ
କସ୍ୟାପ୍ୟନୁେରାଧଂ ନ ମନ୍ୟେତ, ପକ୍ଷପାତ ନ କେରାତି, ଯଥାଥର୍ ତ
ଈ ରୀଯଂ ମାଗର୍ ଂ ଦଶର୍ ଯତି ୱଯେମତତ୍ ପ୍ର ଜାନୀମଃ, େକୖସରାଯ
କେରା େଦେଯା ନ ୱାଂ? ୱଯଂ ଦାସ୍ୟାେମା ନ ୱା?

ⅩⅤ କି ୁ ସ େତଷାଂ କପଟଂ ଜ୍ଞା ା ଜଗାଦ, କୁେତା ମାଂ ପରୀକ୍ଷେ ?
ଏକଂ ମୁଦ୍ର ାପାଦଂ ସମାନୀଯ ମାଂ ଦଶର୍ ଯତ|

ⅩⅥତଦା େତୖେରକି ନ୍ ମୁଦ୍ର ାପାେଦ ସମାନୀେତ ସ ତାନ୍ ପପ୍ର ,
ଅତ୍ର ଲିଖିତଂ ନାମ ମୂ ୱର୍ ା କସ୍ୟ? େତ ପ୍ର ତୂ ୍ୟଚୁ ଃ, େକୖସରସ୍ୟ|

ⅩⅦତଦା ଯୀଶୁରୱଦତ୍ ତହ େକୖସରସ୍ୟ ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି େକୖସରାଯ
ଦ , ଈ ରସ୍ୟ ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ତୁ ଈ ରାଯ ଦ ; ତତେ ୱି ଯଂ
େମନିେର|
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ⅩⅧ ଅଥ ମୃତାନାମୁ ାନଂ େଯ ନ ମନ୍ୟେ େତ ସି ଦୂକିେନା
ଯୀେଶାଃ ସମୀପମାଗତ୍ୟ ତଂ ପପ୍ର ୁଃ;

ⅩⅨ େହ ଗୁେରା କି େନା ଯଦି ନିଃସ ତିଃ ସନ୍ ଭାୟର୍ ୍ୟାଯାଂ
ସତ୍ୟାଂ ମି୍ର ଯେତ ତହ ତସ୍ୟ ଭ୍ର ାତା ତସ୍ୟ ଭାୟର୍ ୍ୟାଂ ଗୃହୀ ା ଭ୍ର ାତୁ
ୱର୍ ଂେଶା ି ଂ କରିଷ୍ୟତି, ୱ୍ୟୱ ାମିମାଂ ମୂସା ଅ ାନ୍ ପ୍ର ତି ୱ୍ୟଲିଖତ୍|

ⅩⅩ କି ୁ େକଚିତ୍ ସ ଭ୍ର ାତର ଆସନ୍, ତତେ ଷାଂ େଜ୍ୟ ଭ୍ର ାତା
ୱିୱହ୍ୟ ନିଃସ ତିଃ ସନ୍ ଅମି୍ର ଯତ|

ⅩⅪ ତେତା ି ତୀେଯା ଭ୍ର ାତା ତାଂ ି ଯମଗୃହଣତ୍ କି ୁ େସାପି
ନିଃସ ତିଃ ସନ୍ ଅମି୍ର ଯତ; ଅଥ ତୃ ତୀେଯାପି ଭ୍ର ାତା ତାଦୃେଶାଭୱତ୍|

ⅩⅫ ଇ ଂ ସେ ୖ ୱ ଭ୍ର ାତର ାଂ ି ଯଂ ଗୃହୀ ା ନିଃସ ାନାଃ
ସେ ାଽମି୍ର ଯ , ସୱର୍ ୍ଵ େଶେଷ ସାପି ୀ ମି୍ର ଯେତ |

ⅩⅩⅢଅଥ ମୃତାନାମୁ ାନକାେଲ ଯଦା ତ ଉ ାସ୍ୟି ତଦା େତଷାଂ
କସ୍ୟ ଭାୟର୍ ୍ୟା ସା ଭୱିଷ୍ୟତି? ଯତେ ସେ ୖ ୱ ତାଂ ୱ୍ୟୱହନ୍|

ⅩⅩⅣତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ ଶା ମ୍ ଈ ରଶି ଯୂଯମଜ୍ଞା ା
କିମଭ୍ର ାମ୍ୟତ ନ?

ⅩⅩⅤ ମୃତେଲାକାନାମୁ ାନଂ ସତି େତ ନ ୱିୱହି ୱା ା ଅପି ନ
ଭୱି , କି ୁ ଗର୍ ୀଯଦୂତାନାଂ ସଦୃଶା ଭୱି |

ⅩⅩⅥ ପୁନ "ଅହମ୍ ଇବ୍ର ାହୀମ ଈ ର ଇସ୍ହ ାକ ଈ େରା
ଯାକୂବେ ରଃ" ଯାମିମାଂ କଥାଂ ମେଧ୍ୟ ତି ନ୍ ଈ େରା
ମୂସାମୱାଦୀତ୍ ମୃତାନାମୁ ାନାେଥର୍ ସା କଥା ମୂସାଲିଖିେତ ପୁ େକ
କିଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ାପାଠି?

ⅩⅩⅦ ଈ େରା ଜୀୱତାଂ ପ୍ର ଭୁ ଃ କି ୁ ମୃତାନାଂ ପ୍ର ଭୁ ନର୍ ଭୱତି,
ତ ାେ େତା ୟର୍ୂ ଯଂ ମହାଭ୍ର େମଣ ତି ଥ|

ⅩⅩⅧ ଏତହ ଏେକାଧ୍ୟାପକ ଏତ୍ୟ େତଷାମି ଂ ୱିଚାରଂ
ଶୁଶ୍ର ାୱ; ଯୀଶୁେ ଷାଂ ୱାକ୍ୟସ୍ୟ ସଦୁ ରଂ ଦ ୱାନ୍ ଇତି ବୁ ୍ଵା ତଂ
ପୃ ୱାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାସାମ୍ ଆଜ୍ଞାନାଂ କା େଶ୍ର ା? ତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ,

ⅩⅩⅨ "େହ ଇସ୍ର ାେଯେ ାକା ଅୱଧ , ଅ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ଃ ପରେମ ର
ଏକ ଏୱ,
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ⅩⅩⅩ ଯୂଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଃକରେଣୖଃ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ାେଣୖଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଚିେ ୖ ଃ
ସୱର୍ ୍ଵ ଶି ଭି ତି ନ୍ ପ୍ର େଭୗ ପରେମ େର ପ୍ର ୀଯ ଂ," ଇତ୍ୟାଜ୍ଞା
େଶ୍ର ା|

ⅩⅩⅪ ତଥା " ପ୍ର ତିୱାସି ନି ୱତ୍ େପ୍ର ମ କୁରୁ ଂ," ଏଷା ଯା
ି ତୀଯାଜ୍ଞା ସା ତାଦୃଶୀ; ଏତାଭ୍ୟାଂ ାଭ୍ୟାମ୍ ଆଜ୍ଞାଭ୍ୟାମ୍ ଅନ୍ୟା
କାପ୍ୟାଜ୍ଞା େଶ୍ର ା ନାି |

ⅩⅩⅫ ତଦା େସାଧ୍ୟାପକ ମୱଦତ୍, େହ ଗୁେରା ସତ୍ୟଂ ଭୱାନ୍
ଯଥାଥର୍ ଂ େପ୍ର ା ୱାନ୍ ଯତ ଏକ ାଦ୍ ଈ ରାଦ୍ ଅେନ୍ୟା ି ତୀଯ
ଈ େରା ନାି ;

ⅩⅩⅩⅢ ଅପରଂ ସୱର୍ ୍ଵ ା ଃକରେଣୖଃ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ାେଣୖଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଚିେ ୖ ଃ
ସୱର୍ ୍ଵ ଶି ଭି ଈ େର େପ୍ର ମକରଣଂ ତଥା ମୀପୱାସି ନି ୱତ୍
େପ୍ର ମକରଣ ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟା େହାମବଲିଦାନାଦିଭ୍ୟଃ ଶ୍ର ଂ ଭୱତି|

ⅩⅩⅩⅣତେତା ଯୀଶୁଃ ସୁବୁେ ରିୱ ତେସ୍ୟଦମ୍ ଉ ରଂ ଶ ା ତଂ
ଭାଷିତୱାନ୍ ମୀ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟା ଦୂେରାସି |ଇତଃ ପରଂ େତନ ସହ
କସ୍ୟାପି ୱାକ୍ୟସ୍ୟ ୱିଚାରଂ କ ର୍ ାଂ କସ୍ୟାପି ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତା ନ ଜାତା|

ⅩⅩⅩⅤ ଅନ ରଂ ମେଧ୍ୟମ ି ରମ୍ ଉପଦିଶନ୍ ଯୀଶୁରିମଂ ପ୍ର ଶ୍ନ ଂ
ଚକାର, ଅଧ୍ୟାପକା ଅଭିଷି ଂ (ତାରକଂ) କୁେତା ଦାଯୂଦଃ ସ ାନଂ
ୱଦି ?

ⅩⅩⅩⅥ ଯଂ ଦାଯୂଦ୍ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା ନ ଆେୱେଶେନଦଂ
କଥଯାମାସ| ଯଥା| "ମମ ପ୍ର ଭୁ ମିଦଂ ୱାକ୍ୟୱଦତ୍ ପରେମ ରଃ|
ତୱ ଶତନହଂ ଯାୱତ୍ ପାଦପୀଠଂ କେରାମି ନ| ତାୱତ୍ କାଲଂ
ମଦୀେଯ ଂ ଦକ୍ଷପା ର୍ ୍ ଉପାୱିଶ| "

ⅩⅩⅩⅦ ଯଦି ଦାଯୂଦ୍ ତଂ ପ୍ର ଭୂ ଂ ୱଦତି ତହ କଥଂ ସ ତସ୍ୟ
ସ ାେନା ଭୱିତୁ ମହର୍ ତି? ଇତେର େଲାକା ଥାଂ ଶ ାନନ ୁ ଃ|

ⅩⅩⅩⅧ ତଦାନୀଂ ସ ତାନୁପଦିଶ୍ୟ କଥିତୱାନ୍ େଯ ନରା
ଦୀଘର୍ ପରିେଧଯାନି ହେ ୱିପେନୗ ଚ

ⅩⅩⅩⅨ େଲାକକୃତନମ ାରାନ୍ ଭଜନଗୃେହ ପ୍ର ଧାନାସନାନି
େଭାଜନକାେଲ ପ୍ର ଧାନ ାନାନି ଚ କାଙେ ;
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ⅩⅬ ୱିଧୱାନାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଗ୍ର ସି ା ଛଲାଦ୍ ଦୀଘର୍ କାଲଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯେ
େତଭ୍ୟ ଉପାଧ୍ୟାେଯଭ୍ୟଃ ସାୱଧାନା ଭୱତ; େତଽଧିକତରାନ୍
ଦ ାନ୍ ପ୍ର ା ୍ୟି |

ⅩⅬⅠ ତଦନ ରଂ େଲାକା ଭା ାଗାେର ମୁଦ୍ର ା ଯଥା ନିକି୍ଷପି
ଭା ାଗାରସ୍ୟ ସ ୁେଖ ସମୁପୱିଶ୍ୟ ଯୀଶୁ ଦୱଲୁେଲାକ; ତଦାନୀଂ
ବହେୱା ଧନିନ ସ୍ୟ ମେଧ୍ୟ ବହୂ ନି ଧନାନି ନିରକି୍ଷପନ୍|

ⅩⅬⅡ ପ ାଦ୍ ଏକା ଦରିଦ୍ର ା ୱିଧୱା ସମାଗତ୍ୟ ି ପଣମୂଲ୍ୟାଂ
ମୁେଦୖ୍ର କାଂ ତତ୍ର ନିରକି୍ଷପତ୍|

ⅩⅬⅢତଦା ଯୀଶୁଃ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଆହୂ ଯ କଥିତୱାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ
ୱଦାମି େଯ େଯ ଭା ାଗାେରଽି ନ ଧନାନି ନିଃକି୍ଷପି େତଭ୍ୟଃ
ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ୟ ଇଯଂ ୱିଧୱା ଦରିଦ୍ର ାଧିକମ୍ ନିଃକି୍ଷପତି |

ⅩⅬⅣ ଯତେ ପ୍ର ଭୂ ତଧନସ୍ୟ କିି ତ୍ ନିରକି୍ଷପନ୍ କି ୁ ଦୀେନଯଂ
ଦିନଯାପନେଯାଗ୍ୟଂ କିି ଦପି ନ ାପଯି ା ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ନିରକି୍ଷପତ୍|

ⅩⅢ
Ⅰ ଅନ ରଂ ମ ି ରାଦ୍ ବହିଗର୍ ମନକାେଲ ତସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାଣାେମକ ଂ

ୱ୍ୟାହୃ ତୱାନ୍ େହ ଗୁେରା ପଶ୍ୟତୁ କୀଦୃଶାଃ ପାଷାଣାଃ କୀଦୃକ୍ ଚ
ନିଚଯନଂ|

Ⅱତଦା ଯୀଶୁ ମ୍ ଅୱଦତ୍ ଂ କିେମତଦ୍ ବୃହି ଚଯନଂ ପଶ୍ୟସି ?
ଅେସୖ୍ୟକପାଷାେଣାପି ି ତୀଯପାଷାେଣାପରି ନ ାସ୍ୟତି ସେୱର୍ ୍ଵ
ଽଧଃେକ୍ଷ ୍ୟେ |

Ⅲ ଅଥ ଯି ନ୍ କାେଲ େଜୖତୁ ନି୍ଗ େରୗ ମ ି ରସ୍ୟ ସ ୁେଖ ସ
ସମୁପୱି ି ନ୍ କାେଲ ପିତେରା ଯାକୂବ୍ େଯାହନ୍ ଆ ି ଯେ ୖ େତ
ତଂ ରହସି ପପ୍ର ୁଃ,

Ⅳ ଏତା ଘଟନାଃ କଦା ଭୱିଷ୍ୟି ? ତେଥୖତ ୱର୍ ୍ଵ ାସାଂ
ସି ୁ ୍ୟପକ୍ର ମସ୍ୟ ୱା କିଂ ଚି ଂ? ତଦ ଭ୍ୟଂ କଥଯତୁ ଭୱାନ୍|

Ⅴ ତେତା ଯାଶୁ ାନ୍ ୱ ୁମାେରେଭ, େକାପି ଯଥା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନ
ଭ୍ର ାମଯତି ତଥାତ୍ର ଯୂଯଂ ସାୱଧାନା ଭୱତ|

Ⅵ ଯତଃ ଖ୍ର ୀେ ାହମିତି କଥଯି ା ମମ ନାମ୍ନ ାେନେକ ସମାଗତ୍ୟ
େଲାକାନାଂ ଭ୍ର ମଂ ଜନଯିଷ୍ୟି ;
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Ⅶ କି ୁ ଯୂଯଂ ରଣସ୍ୟ ୱା ର୍ ାଂ ରଣାଡ ର ଶ ା ମା ୱ୍ୟାକୁଲା
ଭୱତ, ଘଟନା ଏତା ଅୱଶ୍ୟ ାୱିନ୍ୟଃ; କି ାପାତେତା ନ ଯୁଗାେ ା
ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅷ େଦଶସ୍ୟ ୱିପକ୍ଷତଯା େଦେଶା ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ୱିପକ୍ଷତଯା
ଚ ରାଜ୍ୟମୁ ାସ୍ୟତି, ତଥା ାେନ ାେନ ଭୂ ମିକେ ା ଦୁଭ କ୍ଷଂ
ମହାେକ୍ଲ ଶା ସମୁପ ାସ୍ୟି , ସୱର୍ ୍ଵ ଏେତ ଦୁଃଖସ୍ୟାର ାଃ|

Ⅸ କି ୁ ଯୂଯମ୍ ଆ ାେଥର୍ ସାୱଧାନାି ତ, ଯେତା େଲାକା
ରାଜସଭାଯାଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟି ,ତଥାଭଜନଗୃେହପ୍ର ହରିଷ୍ୟି ;
ଯୂଯଂ ମଦେଥର୍ େଦଶାଧିପାନ୍ ଭୂ ପାଂ ପ୍ର ତି ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନାଯ େତଷାଂ
ସ ୁେଖ ଉପ ାପଯିଷ୍ୟେ |

Ⅹ େଶଷୀଭୱନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ େଦଶୀଯାନ୍ ପ୍ର ତି ସୁସଂୱାଦଃ
ପ୍ର ଚାରଯିଷ୍ୟେତ|

Ⅺ କି ୁ ଯଦା େତ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଧୃ ା ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟି ତଦା ଯୂଯଂ ଯଦ୍ୟଦ୍
ଉ ରଂ ଦାସ୍ୟଥ, ତଦଗ୍ର ତସ୍ୟ ୱିେୱଚନଂ ମା କୁରୁ ତ ତଦଥର୍ ଂ
କିି ଦପି ମା ଚି ଯତ ଚ,ତଦାନୀଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମନଃସୁ ଯଦ୍ୟଦ୍ ୱାକ୍ୟମ୍
ଉପ ାପଯିଷ୍ୟେତ ତେଦୱ ୱଦିଷ୍ୟଥ, ଯେତା ଯୂଯଂ ନ ତ ାରଃ
କି ୁ ପୱିତ୍ର ଆ ା ତସ୍ୟ ୱ ା|

Ⅻ ତଦା ଭ୍ର ାତା ଭ୍ର ାତରଂ ପିତା ପୁତ୍ର ଂ ଘାତନାଥର୍ ଂ ପରହେ ଷୁ
ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟେତ, ତଥା ପତ୍ୟାନି ମାତାପିେତ୍ର ା ୱ ପକ୍ଷତଯା େତୗ
ଘାତଯିଷ୍ୟି |

ⅩⅢ ମମ ନାମେହେତାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସୱିେଧ ଯୂଯଂ ଜୁଗୁି ତା
ଭୱିଷ୍ୟଥ, କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ େଶଷପୟର୍ ୍ୟ ଂ େଧୖୟର୍ ୍ୟମ୍ ଆଲି ଷ୍ୟେତ
ସଏୱ ପରିତ୍ର ାସ୍ୟେତ|

ⅩⅣ ଦାନିେଯଲ୍ଭ ୱିଷ୍ୟ ାଦିନା େପ୍ର ା ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ନାଶି ଜୁଗୁି ତ ୱ ୁ
ଯଦା େଯାଗ୍ୟ ାେନ ୱିଦ୍ୟମାନଂ ଦ୍ର କ୍ଷଥ (େଯା ଜନଃ ପଠତି ସ
ବୁଧ୍ୟତାଂ) ତଦା େଯ ଯିହୂ ଦୀଯେଦେଶ ତି ି େତ ମହୀଧ୍ର ଂ ପ୍ର ତି
ପଲାଯ ାଂ;

ⅩⅤ ତଥା େଯା ନେରା ଗୃେହାପରି ତି ତି ସ ଗୃହମଧ୍ୟଂ
ନାୱେରାହତୁ , ତଥା କିମପି ୱ ୁ ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ମେଧ୍ୟଗୃହଂ ନ ପ୍ର ୱିଶତୁ ;
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ⅩⅥ ତଥା ଚ େଯା ନରଃ େକ୍ଷେତ୍ର ତି ତି େସାପି ୱ ଂ ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ
ପରାୱୃତ୍ୟ ନ ୱ୍ର ଜତୁ |

ⅩⅦ ତଦାନୀଂ ଗବର୍୍ଭ ୱତୀନାଂ ନ୍ୟଦାତ୍ର ୀଣା େଯାଷିତାଂ ଦୁଗର୍ ତି
ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅧ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପଲାଯନଂ ଶୀତକାେଲ ଯଥା ନ ଭୱତି ତଦଥର୍ ଂ
ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଂ|

ⅩⅨ ଯତ ଦା ଯାଦୃଶୀ ଦୁଘର୍ ଟନା ଘଟିଷ୍ୟେତ ତାଦୃଶୀ ଦୁଘର୍ ଟନା
ଈ ରସୃେ ଃ ପ୍ର ଥମମାରଭ୍ୟାଦ୍ୟ ଯାୱତ୍ କଦାପି ନ ଜାତା ନ
ଜନିଷ୍ୟେତ ଚ|

ⅩⅩ ଅପର ପରେମ େରା ଯଦି ତସ୍ୟ ସମଯସ୍ୟ ସଂେକ୍ଷପଂ ନ
କେରାତି ତହ କସ୍ୟାପି ପ୍ର ାଣଭୃ େତା ରକ୍ଷା ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟତି, କି ୁ
ଯାନ୍ ଜନାନ୍ ମେନାନୀତାନ୍ ଅକେରାତ୍ େତଷାଂ ମେନାନୀତାନାଂ
େହେତାଃ ସ ତଦେନହସଂ ସଂେକ୍ଷ ୍ୟତି|

ⅩⅪ ଅନ୍ୟ ପଶ୍ୟତ ଖ୍ର ୀେ ାତ୍ର ାେନ ୱା ତତ୍ର ାେନ ୱିଦ୍ୟେତ,
ତି ନ୍କ ାେଲ ଯଦି କି ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଏତାଦୃଶଂ ୱାକ୍ୟଂ ୱ୍ୟାହରତି, ତହ
ତି ନ୍ ୱାେକ୍ୟ େଭୖୱ ୱି ସି ତ|

ⅩⅫ ଯେତାେନେକ ମିଥ୍ୟାଖ୍ର ୀ ା ମିଥ୍ୟାଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ
ସମୁପ ାଯବହୂ ନି ଚି ାନ୍ୁୟ ତାନି କ ର୍ ାଣି ଚ ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟି ;ତଥା ଯଦି
ସ ୱତି ତହ ମେନାନୀତେଲାକାନାମପି ମିଥ୍ୟାମତିଂ ଜନଯିଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅢ ପଶ୍ୟତ ଘଟନାତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ କାୟର୍ ୍ୟସ୍ୟ ୱା ର୍ ାଂ
ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମଦାମ୍, ଯୂଯଂ ସାୱଧାନାି ତ|

ⅩⅩⅣ ଅପର ତସ୍ୟ େକ୍ଲ ଶକାଲସ୍ୟାୱ୍ୟୱହିେତ ପରକାେଲ
ଭା ରଃ ସା କାେରା ଭୱିଷ୍ୟତି ତେଥୖୱ ଚ ି କାଂ ନ ଦାସ୍ୟତି|

ⅩⅩⅤ ନଭଃ ାନି ନକ୍ଷତ୍ର ାଣି ପତିଷ୍ୟି , େୱ୍ୟାମମ ଲ ା ଗ୍ର ହା
ୱିଚଲିଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅥ ତଦାନୀଂ ମହାପରାକ୍ର େମଣ ମେହୖ େୟର୍ ୍ୟଣ ଚ
େମଘମାରୁ ହ୍ୟ ସମାଯା ଂ ମାନୱସୁତଂ ମାନୱାଃ ସମୀକି୍ଷଷ୍ୟେ |

ⅩⅩⅦ ଅନ୍ୟ ସ ନିଜଦୂତାନ୍ ପ୍ର ହିତ୍ୟ ନେଭାଭୂ େମ୍ୟାଃ ସୀମାଂ
ଯାୱଦ୍ ଜଗତ ତୁ ଦ ଗ୍ଭ ୍ୟଃ ମେନାନୀତେଲାକାନ୍ ସଂଗ୍ର ହୀଷ୍ୟତି|
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ⅩⅩⅧ ଉଡୁ ରତେରା ଦର୍ୃ ା ଂ ଶିକ୍ଷ ଂ ଯେଦାଡୁ ରସ୍ୟ ତେରା
ନର୍ ୱୀନାଃ ଶାଖା ଜାଯେ ପ ୱାଦୀନି ଚ ନ ଗ ି , ତଦା
ନିଦାଘକାଲଃ ସୱିେଧା ଭୱତୀତି ଯୂଯଂ ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ|

ⅩⅩⅨ ତ ଦ୍ ଏତା ଘଟନା ଦୃ ୍ଵା ସ କାେଲା ାୟର୍ୁ ୍ୟପି ତ ଇତି
ଜାନୀତ|

ⅩⅩⅩ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, ଆଧୁନିକେଲାକାନାଂ ଗମନାତ୍
ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଘଟିଷ୍ୟେ |

ⅩⅩⅪଦ୍ୟାୱାପୃଥିେୱ୍ୟା ୱ ଚଲିତେଯାଃ ସେତ୍ୟା ମର୍ ଦୀଯା ୱାଣୀ ନ
ୱିଚଲିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅫ ଅପର ଗର୍ ଦୂତଗେଣା ୱା ପୁେତ୍ର ା ୱା ତାତାଦନ୍ୟଃ
େକାପି ତଂ ଦିୱସଂ ତଂ ଦ ଂ ୱା ନ ଜ୍ଞାପଯତି|

ⅩⅩⅩⅢ ଅତଃ ସ ସମଯଃ କଦା ଭୱିଷ୍ୟତି, ଏତଜ୍ଜ୍ଞାନାଭାୱାଦ୍
ଯୂଯଂ ସାୱଧାନାି ତ, ସତକର୍ ା ଭୂ ା ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଂ;

ⅩⅩⅩⅣ ଯ ତ୍ କି ତ୍ ପୁମାନ୍ ନିେୱଶନାଦ୍ ଦୂରେଦଶଂ ପ୍ର ତି
ଯାତ୍ର ାକରଣକାେଲ ଦାେସଷୁ କାୟର୍ ୍ୟସ୍ୟ ଭାରମପର୍ ଯି ା ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ େ
େ କ ର୍ ଣି ନିେଯାଜଯତି; ଅପରଂ େଦୗୱାରିକଂ ଜାଗରିତୁ ଂ ସମାଦିଶ୍ୟ
ଯାତି, ତ ନ୍ ନରପୁତ୍ର ଃ|

ⅩⅩⅩⅤ ଗୃହପତିଃ ସାଯଂକାେଲ ନିଶୀେଥ ୱା ତୃ ତୀଯଯାେମ ୱା
ପ୍ର ାତଃକାେଲ ୱା କଦାଗମିଷ୍ୟତି ତଦ୍ ଯୂଯଂ ନ ଜାନୀଥ;

ⅩⅩⅩⅥସହଠାଦାଗତ୍ୟଯଥା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନିଦି୍ର ତାନ୍ ନପଶ୍ୟତି,ତଦଥର୍ ଂ
ଜାଗରିତାି ତ|

ⅩⅩⅩⅦ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଦ୍ ୱଦାମି ତେଦୱ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ୱଦାମି,
ଜାଗରିତାି େତତି|

ⅩⅣ
Ⅰ ତଦା ନି ାେରା ୱକିଣ୍ଵ ହୀନପୂେପା ୱେଯାରାର ସ୍ୟ

ଦିନ େଯ ଽୱଶିେ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ଅଧ୍ୟାପକା େକନାପି ଛେଲନ
ଯୀଶୁଂ ଧ ର୍ ାଂ ହ ୁ ମୃଗଯା କି୍ର େର;

Ⅱ କି ୁ େଲାକାନାଂ କଲହଭଯାଦୂଚିେର, ନେଚା ୱକାଲ
ଉଚିତେମତଦିତି|
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Ⅲ ଅନ ରଂ େବୖଥନିଯାପୁ◌ुେର ଶିେମାନକୁି େନା ଗୃେହ
େଯାେଶୗ େଭା ୁ ମୁପୱିେ ସତି କାଚିଦ୍ େଯାଷିତ୍ ପା ରପାଷାଣସ୍ୟ
ସ ୁ ଟେକନ ମହାେଘର୍ ୍ୟା ମେତୖଲମ୍ ଆନୀଯ ସ ୁ ଟକଂ ଭଂ ୍ଵା
ତେସ୍ୟା ମାେ େତୖଲଧାରାଂ ପାତଯା େକ୍ର |

Ⅳ ତ ାତ୍ େକଚିତ୍ ାେ କୁପ୍ୟ ଃ କଥିତୱଂ ଃ କୁେତାଯଂ
େତୖଲାପୱ୍ୟଯଃ?

Ⅴ ଯେଦ୍ୟତତ୍ େତୖଲ ୱ୍ୟେକ୍ର ଷ୍ୟତ ତହ
ମୁଦ୍ର ାପାଦଶତତ୍ର ଯାଦପ୍ୟଧିକଂ ତସ୍ୟ ପ୍ର ା ମୂଲ୍ୟଂ
ଦରିଦ୍ର େଲାେକେଭ୍ୟା ଦାତୁ ମଶକ୍ଷ୍ୟତ, କଥାେମତାଂ କଥଯି ା ତଯା
େଯାଷିତା ସାକଂ ୱାଚାଯୁହ୍ୟନ୍|

Ⅵ କି ୁ ଯୀଶୁରୁ ୱାଚ, କୁତ ଏତେସୖ୍ୟ କୃ ୍ରଂ ଦଦାସି ? ମହ୍ୟମିଯଂ
କେ ର୍ ା ମଂ କୃତୱତୀ|

Ⅶଦରିଦ୍ର ାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସହ ତି ି ,ତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ଯେଦ ଥ
ତେଦୖୱ ତାନୁପକ ର୍ ାଂ ଶକ୍ନୁ ଥ, କି ହଂ ଯୁଭାଭିଃ ସହ ନିର ରଂ ନ
ତି ାମି|

Ⅷ ଅସ୍ୟା ଯଥାସାଧ୍ୟଂ ତେଥୖୱାକେରାଦିଯଂ, ଶ୍ମ ଶାନଯାପନାତ୍
ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ସେମତ୍ୟ ମ ପୁଷି େତୖଲମ୍ ଅମ ର୍ ଯତ୍|

Ⅸ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଯଥାଥର୍ ଂ କଥଯାମି, ଜଗତାଂ ମେଧ୍ୟ ଯତ୍ର
ଯତ୍ର ସୁସଂୱାେଦାଯଂ ପ୍ର ଚାରଯିଷ୍ୟେତ ତତ୍ର ତତ୍ର େଯାଷିତ ଏତସ୍ୟାଃ
ରଣାଥର୍ ଂ ତ ୃ ତକେ ୖ ର୍ ତତ୍ ପ୍ର ଚାରଯିଷ୍ୟେତ|
Ⅹ ତତଃ ପରଂ ାଦଶାନାଂ ଶିଷ୍ୟାଣାେମକ

ଈ ରିେଯାତୀଯଯିହୂ ଦାେଖ୍ୟା ଯୀଶୁଂ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିତୁ ଂ
ପ୍ର ଧାନଯାଜକାନାଂ ସମୀପମିଯାଯ|

Ⅺ େତ ତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ ସମାକଣର୍ ୍ୟ ସ ୁ ାଃ ସ ୈ ମୁଦ୍ର ା ଦାତୁ ଂ
ପ୍ର ତ୍ୟଜାନତ; ତ ାତ୍ ସ ତଂ େତଷାଂ କେରଷୁ ସମପର୍ ଣାେଯାପାଯଂ
ମୃଗଯାମାସ|

Ⅻ ଅନ ରଂ କିଣ୍ଵ ଶୂନ୍ୟପୂେପା ୱସ୍ୟ ପ୍ର ଥେମଽହନି
ନି ାେରା ୱାଥର୍ ଂ େମଷମାରଣାସମେଯ ଶିଷ୍ୟା ଂ ପପ୍ର ଃ କୁତ୍ର
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ଗ ା ୱଯଂ ନି ାେରା ୱସ୍ୟ େଭାଜ୍ୟମାସାଦଯିଷ୍ୟାମଃ? କିମି ତି
ଭୱାନ୍?

ⅩⅢ ତଦାନୀଂ ସ େତଷାଂ ଯଂ େପ୍ର ରଯନ୍ ବଭାେଷ ଯୁୱେଯାଃ
ପୁରମଧ୍ୟଂ ଗତେଯାଃ ସେତା େୟର୍ ା ଜନଃ ସଜଲକୁ ଂ ୱହନ୍ ଯୁୱାଂ
ସାକ୍ଷାତ୍ କରିଷ୍ୟତି ତେସୖ୍ୟୱ ପ ାଦ୍ ଯାତଂ;

ⅩⅣସ ଯତ୍ ସଦନଂ ପ୍ର େୱକ୍ଷ୍ୟତି ତ ୱନପତିଂ ୱଦତଂ, ଗୁରୁ ରାହ
ଯତ୍ର ସଶିେଷ୍ୟାହଂ ନି ାେରା ୱୀଯଂ େଭାଜନଂ କରିଷ୍ୟାମି, ସା
େଭାଜନଶାଲା କୁତ୍ର ାି ?

ⅩⅤ ତତଃ ସ ପରି ୃତାଂ ସୁସି ତାଂ ବୃହତୀଚ ଯାଂ ଶାଲାଂ
ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟତି ତସ୍ୟାମ ଦଥର୍ ଂ େଭାଜ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟାଣ୍ୟାସାଦଯତଂ|

ⅩⅥତତଃ ଶିେଷ୍ୟୗ ପ୍ର ାଯ ପୁରଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ସଯେଥା ୱାନ୍ ତେଥୖୱ
ପ୍ର ାପ୍ୟ ନି ାେରା ୱସ୍ୟ େଭାଜ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ସମାସାଦେଯତାମ୍|

ⅩⅦ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁଃ ସାଯଂକାେଲ ାଦଶଭିଃ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସା ର୍ ଂ
ଜଗାମ;

ⅩⅧ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ େଭାଜନାଯ େପ୍ର ାପୱିେ ଷୁ ସ ତାନୁଦିତୱାନ୍
ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱ୍ୟାହରାମି, ଅତ୍ର ଯୁଷ୍ମ ାକେମେକା ଜେନା େଯା
ମଯା ସହ ଭୁ ଂେ ମାଂ ପରେକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅨତଦାନୀଂ େତ ଦୁଃଖିତାଃ ସ ଏେକୖକଶ ଂ ପ୍ର ୁମାର ୱ ଃ
ସ କିମହଂ? ପ ାଦ୍ ଅନ୍ୟ ଏେକାଭିଦେଧ ସ କିମହଂ?

ⅩⅩତତଃ ସ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦଦ୍ ଏେତଷାଂ ାଦଶାନାଂ େଯା ଜେନା ମଯା
ସମଂ େଭାଜନାପାେତ୍ର ପାଣିଂ ମ ଯିଷ୍ୟତି ସ ଏୱ|

ⅩⅪ ମନୁଜତନଯମଧି ଯାଦୃଶଂ ଲିଖିତମାେ ତଦନୁରୂ ପା
ଗତି ସ୍ୟ ଭୱିଷ୍ୟତି, କି ୁ େଯା ଜେନା ମାନୱସୁତଂ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟେତ
ହ ତସ୍ୟ ଜନ୍ମ ାଭାେୱ ସତି ଭଦ୍ର ମଭୱିଷ୍ୟତ୍|

ⅩⅫ ଅପର େତଷାଂ େଭାଜନସମେଯ ଯୀଶୁଃ ପୂପଂ
ଗୃହୀେ ରଗୁଣାନ୍ ଅନୁକୀତର୍ ୍ୟ ଭ ୍ଵା େତେଭ୍ୟା ଦ ା ବଭାେଷ,
ଏତଦ୍ ଗୃହୀ ା ଭୁ ୀ ମ୍ ଏତନ୍ମ ମ ୱିଗ୍ର ହରୂ ପଂ|

ⅩⅩⅢ ଅନ ରଂ ସ କଂସଂ ଗୃହୀେ ରସ୍ୟ ଗୁଣାନ୍ କୀ ର୍ ଯି ା
େତେଭ୍ୟା ଦେଦୗ, ତତେ ସେୱର୍ ୍ଵ ପପୁଃ|
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ⅩⅩⅣ ଅପରଂ ସ ତାନୱାଦୀଦ୍ ବହୂ ନାଂ ନିମି ଂ ପାତିତଂ ମମ
ନୱୀନନିଯମରୂ ପଂ େଶାଣିତେମତତ୍|

ⅩⅩⅤ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, ଈ ରସ୍ୟ ରାେଜ୍ୟ ଯାୱତ୍
ସେଦ୍ୟାଜାତଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସଂ ନ ପାସ୍ୟାମି,ତାୱଦହଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଲରସଂ
ପୁନ ନର୍ ପାସ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅥ ତଦନ ରଂ େତ ଗୀତେମକଂ ସଂଗୀଯ ବହି େଜୖର୍ ତୁ ନଂ
ଶିଖରିଣଂ ଯଯୁଃ

ⅩⅩⅦଅଥ ଯୀଶୁ ାନୁୱାଚ ନିଶାଯାମସ୍ୟାଂ ମଯି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ
ପ୍ର ତୂ ୍ୟେହା ଭୱିଷ୍ୟତି ଯେତା ଲିଖିତମାେ ଯଥା, େମଷାଣାଂ
ରକ୍ଷକ ାହଂ ପ୍ର ହରିଷ୍ୟାମି େୱୖ ତତଃ| େମଷାଣାଂ ନିୱେହା ନୂନଂ
ପ୍ର ୱିକୀେଣର୍ ା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅧ କ ୁ ମଦୁ ାେନ ଜାେତ ଯୁଷ୍ମ ାକମେଗ୍ର ଽହଂ ଗାଲୀଲଂ
ୱ୍ର ଜିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅨ ତଦା ପିତରଃ ପ୍ର ତିବଭାେଷ, ଯଦ୍ୟପି ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ପ୍ର ତୂ ୍ୟେହା
ଭୱତି ତଥାପି ମମ େନୖୱ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩ ତେତା ଯୀଶୁରୁ ାୱାନ୍ ଅହଂ ତୁ ଭ୍ୟଂ ତଥ୍ୟଂ କଥଯାମି,
କ୍ଷଣାଦାଯାମଦ୍ୟ କୁ ୁ ଟସ୍ୟ ି ତୀଯୱାରରୱଣାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଂ
ୱାରତ୍ର ଯଂ ମାମପେ ାଷ୍ୟେସ|

ⅩⅩⅪ କି ୁ ସ ଗାଢଂ ୱ୍ୟାହରଦ୍ ଯଦ୍ୟପି ଯା ସା ର୍ ଂ ମମ ପ୍ର ାେଣା
ଯାତି ତଥାପି କଥମପି ାଂ ନାପେ ାେଷ୍ୟ; ସେୱର୍ ୍ଵ ଽପୀତେର ତେଥୖୱ
ବଭାଷିେର|

ⅩⅩⅫ ଅପର େତଷୁ େଗତି୍ଶ ମାନୀନାମକଂ ାନ ଗେତଷୁ ସ
ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଜଗାଦ, ଯାୱଦହଂ ପ୍ର ାଥର୍ େଯ ତାୱଦତ୍ର ାେନ ଯୂଯଂ
ସମୁପୱିଶତ|

ⅩⅩⅩⅢ ଅଥ ସ ପିତରଂ ଯାକୂବଂ େଯାହନ ଗୃହୀ ା ୱୱ୍ର ାଜ;
ଅତ୍ୟ ଂ ତ୍ର ାସି େତା ୱ୍ୟାକୁଲିତ େତଭ୍ୟଃ କଥଯାମାସ,

ⅩⅩⅩⅣ ନିଧନକାଲୱତ୍ ପ୍ର ାେଣା େମଽତୀୱ ଦଃଖେମତି, ଯୂଯଂ
ଜାଗ୍ର େତାତ୍ର ାେନ ତି ତ|
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ⅩⅩⅩⅤ ତତଃ ସ କିି ୂ ରଂ ଗ ା ଭୂ ମାୱେଧାମୁଖଃ ପତି ା
ପ୍ର ାଥ ତୱାେନତତ୍, ଯଦି ଭୱିତୁ ଂ ଶକ୍ୟଂ ତହ ଦୁଃଖସମେଯାଯଂ
ମେ ା ଦୂରୀଭୱତୁ |

ⅩⅩⅩⅥଅପରମୁଦିତୱାନ୍ େହ ପିତ େହର୍ ପିତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯା ସାଧ୍ୟଂ,
ତେତା େହେତାରିମଂ କଂସଂ ମେ ା ଦୂରୀକୁରୁ , କି ୁ ତନ୍ ମେମ ାେତା
ନ ତେୱ ାେତା ଭୱତୁ |

ⅩⅩⅩⅦ ତତଃ ପରଂ ସ ଏତ୍ୟ ତାନ୍ ନିଦି୍ର ତାନ୍ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ପିତରଂ
େପ୍ର ାୱାଚ, ଶିେମାନ୍ ଂ କିଂ ନିଦ୍ର ାସି ? ଘଟିକାେମକାମ୍ ଅପି ଜାଗରିତୁ ଂ
ନ ଶେକ୍ନ ାଷି?

ⅩⅩⅩⅧ ପରୀକ୍ଷାଯାଂ ଯଥା ନ ପତଥ ତଦଥର୍ ଂ ସେଚତନାଃ ସ ଃ
ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଂ; ମନ ଉଦୁ୍ୟ ମିତି ସତ୍ୟଂ କି ୁ ୱପୁରଶି କଂ|

ⅩⅩⅩⅨଅଥ ସ ପୁନୱର୍୍ର ଜି ା ପୂୱର୍ ୍ଵ ୱତ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ଯା େକ୍ର |
ⅩⅬପରାୱୃତ୍ୟାଗତ୍ୟ ପୁନରପି ତାନ୍ ନିଦି୍ର ତାନ୍ ଦଦଶର୍ ତଦା େତଷାଂ

େଲାଚନାନି ନିଦ୍ର ଯା ପୂଣର୍ ାନି, ତ ା ୈ କା କଥା କଥଯିତୱ୍ୟା ତ
ଏତଦ୍ େବା ୁ ଂ ନ େଶକୁଃ|

ⅩⅬⅠ ତତଃପରଂ ତୃ ତୀଯୱାରଂ ଆଗତ୍ୟ େତେଭ୍ୟା ଽକଥଯଦ୍
ଇଦାନୀମପି ଶଯି ା ୱିଶ୍ର ାମ୍ୟଥ? ଯେଥ ଂ ଜାତଂ,
ସମଯେ ାପି ତଃ ପଶ୍ୟତ ମାନୱତନଯଃ ପାପିେଲାକାନାଂ ପାଣିଷୁ
ସମପର୍ ୍ୟେତ|

ⅩⅬⅡ ଉି ତ, ୱଯଂ ୱ୍ର ଜାେମା େଯା ଜେନା ମାଂ ପରପାଣିଷୁ
ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟେତ ପଶ୍ୟତ ସ ସମୀପମାଯାତଃ|

ⅩⅬⅢ ଇମାଂ କଥାଂ କଥଯତି ସ, ଏତହ ାଦଶାନାେମେକା
ଯିହୂ ଦା ନାମା ଶିଷ୍ୟଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାନାମ୍ ଉପାଧ୍ୟାଯାନାଂ
ପ୍ର ାଚୀନେଲାକାନା ସି େଧଃ ଖ ଲଗୁଡଧାରିେଣା ବହୁ େଲାକାନ୍
ଗୃହୀ ା ତସ୍ୟ ସମୀପ ଉପି ତୱାନ୍|

ⅩⅬⅣ ଅପର ାେସୗ ପରପାଣିଷୁ ସମପର୍ ଯିତା ପୂୱର୍ ୍ଵ ମିତି ସେ ତଂ
କୃତୱାନ୍ ଯମହଂ ଚୁ ି ଷ୍ୟାମି ସ ଏୱାେସୗ ତେମୱ ଧୃ ା ସାୱଧାନଂ
ନଯତ|

ⅩⅬⅤଅେତା େହେତାଃ ସ ଆଗେତୖ୍ୟୱ େଯାେଶାଃ ସୱିଧଂ ଗ ା େହ
ଗୁେରା େହ ଗୁେରା, ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ତଂ ଚୁ ଚୁ |
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ⅩⅬⅥତଦା େତ ତଦୁପରି ପାଣୀନପର୍ ଯି ା ତଂ ଦଧ୍ନୁ ଃ|
ⅩⅬⅦ ତତ ସ୍ୟ ପା ର୍ ାନାଂ େଲାକାନାେମକଃ ଖ ଂ

ନିେ ାଷଯନ୍ ମହାଯାଜକସ୍ୟ ଦାସେମକଂ ପ୍ର ହୃ ତ୍ୟ ତସ୍ୟ କଣର୍ ଂ
ଚିେ ଦ|

ⅩⅬⅧପ ାଦ୍ ଯୀଶୁ ାନ୍ ୱ୍ୟାଜହାର ଖ ାନ୍ ଲଗୁଡାଂ ଗୃହୀ ା
ମାଂ କିଂ େଚୗରଂ ଧ ର୍ ାଂ ସମାଯାତାଃ?

ⅩⅬⅨ ମେଧ୍ୟମ ି ରଂ ସମୁପଦିଶନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟହଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସହ
ି ତୱାନତହଂ, ତି ନ୍ କାେଲ ଯୂଯଂ ମାଂ ନାଦୀଧରତ, କି େନନ
ଶା ୀଯଂ ୱଚନଂ େସଧନୀଯଂ|

Ⅼତଦା ସେୱର୍ ୍ଵ ଶିଷ୍ୟା ଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ପଲାଯା କି୍ର େର|
ⅬⅠଅେଥୖେକା ଯୁୱା ମାନେୱା ନ କାେଯ ୱ େମକଂ ନିଧାଯ ତସ୍ୟ

ପ ାଦ୍ ୱ୍ର ଜନ୍ ଯୁୱେଲାେକୖ ଧର୍ୃ େତା
ⅬⅡୱ ଂ ୱିହାଯ ନ ଃ ପଲାଯା େକ୍ର |
ⅬⅢ ଅପର ଯି ନ୍ ାେନ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ଉପାଧ୍ୟାଯାଃ

ପ୍ର ାଚୀନେଲାକା ମହାଯାଜେକନ ସହ ସଦସି ି ତା ି ନ୍ ାେନ
ମହାଯାଜକସ୍ୟ ସମୀପଂ ଯୀଶୁଂ ନିନୁ୍ୟଃ|

ⅬⅣ ପିତେରା ଦୂେର ତ ାଦ୍ ଇ ା ମହାଯାଜକସ୍ୟା ାଲିକାଂ
ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ କି େରୖଃ ସେହାପୱିଶ୍ୟ ୱି ତାପଂ ଜଗ୍ର ାହ|

ⅬⅤ ତଦାନୀଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ମି ଣ ଯୀଶୁଂ ଘାତଯିତୁ ଂ
ତ ାତିକୂେଲ୍ୟନ ସାକି୍ଷେଣା ମୃଗଯା କି୍ର େର, କି ୁ ନ ପ୍ର ା ାଃ|

ⅬⅥଅେନେକୖ ି ରୁ ଂ ମୃଷାସାେକ୍ଷ୍ୟଦେ ପି େତଷାଂ ୱାକ୍ୟାନି ନ
ସମଗ |

ⅬⅦସୱର୍ ୍ଵ େଶେଷ କିଯ ଉ ାଯ ତସ୍ୟ ପ୍ର ାତିକୂେଲ୍ୟନ ମୃଷାସାକ୍ଷ୍ୟଂ
ଦ ା କଥଯାମାସୁଃ,

ⅬⅧ ଇଦଂ କରକୃତମ ି ରଂ ୱିନାଶ୍ୟ ଦିନତ୍ର ଯମେଧ୍ୟ
ପୁନରପରମ୍ ଅକରକୃତଂ ମ ି ରଂ ନି ର୍ ାସ୍ୟାମି, ଇତି ୱାକ୍ୟମ୍ ଅସ୍ୟ
ମୁଖାତ୍ ଶତମ ାଭିରିତି|

ⅬⅨ କି ୁ ତତ୍ର ାପି େତଷାଂ ସାକ୍ଷ୍ୟକଥା ନ ସ ାତାଃ|
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ⅬⅩ ଅଥ ମହାଯାଜେକା ମେଧ୍ୟସଭମ୍ ଉ ାଯ ଯୀଶୁଂ ୱ୍ୟାଜହାର,
ଏେତ ଜନା ୍ଵଯି ଯତ୍ ସାକ୍ଷ୍ୟମଦୁଃ େମତସ୍ୟ କିମପୁ୍ୟ ରଂ କିଂ ନ
ଦାସ୍ୟସି ?

ⅬⅪ କି ୁ ସ କିମପୁ୍ୟ ରଂ ନ ଦ ା େମୗନୀଭୂ ଯ ତେସ୍ୟୗ; ତେତା
ମହାଯାଜକଃ ପୁନରପି ତଂ ପୃ ାୱାନ୍ ଂ ସି ଦାନ ସ୍ୟ ତନେଯା
ଽଭିଷି ତା?

ⅬⅫତଦା ଯୀଶୁ ଂ େପ୍ର ାୱାଚ ଭୱାମ୍ୟହମ୍ ଯୂଯ ସୱର୍ ୍ଵ ଶି ମେତା
ଦକ୍ଷୀଣପାେ ର୍ ସମୁପୱିଶ ଂ େମଘ ମାରୁ ହ୍ୟ ସମାଯା
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଂ ସ କ୍ଷ୍ୟଥ|

ⅬⅩⅢତଦା ମହାଯାଜକଃ ଂ ୱମନଂ ଛି ା ୱ୍ୟାୱହରତ୍
ⅬⅩⅣ କିମ ାକଂ ସାକି୍ଷଭିଃ ପ୍ର େଯାଜନମ୍? ଈ ରନି ାୱାକ୍ୟଂ

ଯୁଷ୍ମ ାଭିରଶ୍ର ାୱି କିଂ ୱିଚାରଯଥ? ତଦାନୀଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଜଗଦୁରଯଂ
ନିଧନଦ ମହର୍ ତି|

ⅬⅩⅤ ତତଃ କି ତ୍ କି ତ୍ ତ ପୁଷି ନି ୀୱଂ ନିଚିେକ୍ଷପ ତଥା
ତନ୍ମୁ ଖମା ାଦ୍ୟ ଚେପେଟନ ହ ା ଗଦିତୱାନ୍ ଗଣଯି ା ୱଦ,
ଅନୁଚରା ଚେପେଟୖ ମାଜ ୁଃ

ⅬⅩⅥ ତତଃ ପରଂ ପିତେରଽ ାଲିକାଧଃେକାେ ତି ତି
ମହାଯାଜକେସୖ୍ୟକା ଦାସୀ ସେମତ୍ୟ

ⅬⅩⅦ ତଂ ୱିି ତାପଂ ଗୃ ଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ତଂ ସୁନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ବଭାେଷ
ମପି ନାସରତୀଯଯୀେଶାଃ ସି ନାମ୍ ଏେକା ଜନ ଆସୀଃ|
ⅬⅩⅧ କି ୁ େସାପ ୁତ୍ୟ ଜଗାଦ ତମହଂ ନ ୱଦି୍ମ ଂ ଯତ୍ କଥଯମି

ତଦପ୍ୟହଂ ନ ବୁେ ୍ୟ|ତଦାନୀଂ ପିତେରଚ ରଂଗତୱତି କୁ◌े ୁ େଟା
ରୁ ରାୱ|

ⅬⅩⅨ ଅଥାନ୍ୟା ଦାସୀ ପିତରଂ ଦୃ ୍ଵା ସମୀପ ାନ୍ ଜନାନ୍ ଜଗାଦ
ଅଯଂ େତଷାେମେକା ଜନଃ|

ⅬⅩⅩ ତତଃ ସ ି ତୀଯୱାରମ୍ ଅପ ୁତୱାନ୍ ପ ାତ୍ ତତ୍ର ା
େଲାକାଃ ପିତରଂ େପ୍ର ାଚୁ ୍ଵମୱଶ୍ୟଂ େତଷାେମେକା ଜନଃ ଯତ ୍ଵଂ
ଗାଲୀଲୀେଯା ନର ଇତି ତେୱା ାରଣଂ ପ୍ର କାଶଯତି|

ⅬⅩⅪ ତଦା ସ ଶପଥାଭିଶାେପୗ କୃ ା େପ୍ର ାୱାଚ ଯୂଯଂ କଥାଂ
କଥଯଥ ତଂ ନରଂ ନ ଜାେନଽହଂ|
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ⅬⅩⅫ ତଦାନୀଂ ି ତୀଯୱାରଂ କୁ ୁ େଟା ଽରାୱୀତ୍| କୁ ୁ ଟସ୍ୟ
ି ତୀଯରୱାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଂ ମାଂ ୱାରତ୍ର ଯମ୍ ଅପେ ାଷ୍ୟସି , ଇତି
ଯ ାକ୍ୟଂ ଯୀଶୁନା ସମୁଦିତଂ ତତ୍ ତଦା ସଂ ୃତ୍ୟ ପିତେରା େରାଦିତୁ ମ୍
ଆରଭତ|

ⅩⅤ
Ⅰ ଅଥ ପ୍ର ଭାେତ ସତି ପ୍ର ଧାନଯାଜକାଃ ପ୍ର ା ଉପାଧ୍ୟାଯାଃ

ସେୱର୍ ୍ଵ ମି ଣ ସଭାଂ କୃ ା ଯୀଶୁ◌◌ृଂ ବ ଯି ପୀଲାତାଖ୍ୟସ୍ୟ
େଦଶାଧିପେତଃ ସୱିଧଂ ନୀ ା ସମପର୍ ଯାମାସୁଃ|

Ⅱତଦା ପୀଲାତ ଂ ପୃ ୱାନ୍ ଂ କିଂ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାନାଂ ରାଜା?
ତତଃ ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ୱାନ୍ ସତ୍ୟଂ ୱଦସି |

Ⅲ ଅପରଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ସ୍ୟ ବହୁ ଷୁ ୱାେକ୍ୟଷୁ
େଦାଷମାେରାପଯା କଃ କି ୁ ସ କିମପି ନ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ|

Ⅳ ତଦାନୀଂ ପୀଲାତ ଂ ପୁନଃ ପପ୍ର ଂ କିଂ େନା ରଯସି ?
ପେଶୖ୍ୟେତ ି ରୁ ଂ କତିଷୁ ସାେଧ୍ୟଷୁ ସାକ୍ଷଂ ଦଦତି|

Ⅴ କ ୁ ଯୀଶୁ ଦାପି େନା ରଂ ଦେଦୗ ତତଃ ପୀଲାତ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ
ଜଗାମ|

Ⅵ ଅପର କାରାବେ କି ଂି ତ୍ ଜେନ ତନ୍ମ େହା ୱକାେଲ
େଲାେକୖ ୟର୍ ାଚିେତ େଦଶାଧିପତି ଂ େମାଚଯତି|

Ⅶେଯଚ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମୁପପ୍ଲ ୱମକାଷର୍ୁ ରୁ ପପ୍ଲ େୱୱଧମପି କୃତୱ େ ଷାଂ
ମେଧ୍ୟ ତଦାେନାଂ ବର ାନାମକ ଏେକା ବ ଆସୀତ୍|

Ⅷଅେତା େହେତାଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ାପରୀଯାଂ ରୀତିକଥାଂ କଥଯି ା େଲାକା
ଉେ ୖ ରୁ ୱ ଃ ପୀଲାତସ୍ୟ ସମକ୍ଷଂ ନିେୱଦଯାମାସୁଃ|

Ⅸତଦା ପୀଲାତ ାନାଚେଖ୍ୟୗ ତହ କିଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜାନଂ
େମାଚଯିଷ୍ୟାମି? ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କିମିଷ୍ୟେତ?

Ⅹ ଯତଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ଈଷର୍ ୍ୟାତ ଏୱ ଯୀଶୁଂ ସମାପର୍ ଯି ତି ସ
ୱିେୱଦ|

Ⅺ କି ୁ ଯଥା ବର ାଂ େମାଚଯତି ତଥା ପ୍ର ାଥର୍ ଯିତୁ ଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା
େଲାକାନ୍ ପ୍ର ୱ ର୍ ଯାମାସୁଃ|
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Ⅻ ଅଥ ପୀଲାତଃ ପୁନଃ ପୃ ୱାନ୍ ତହ ଯଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ
ରାେଜତି ୱଦଥ ତସ୍ୟ କିଂ କରିଷ୍ୟାମି ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କିମିଷ୍ୟେତ?

ⅩⅢତଦା େତ ପୁନରପି େପ୍ର ାେ ୖ ଃ େପ୍ର ାଚୁ ଂ କେଶ େୱଧଯ|
ⅩⅣତ ାତ୍ ପୀଲାତଃ କଥିତୱାନ୍ କୁତଃ? ସ କିଂ କୁକ ର୍ କୃତୱାନ୍?

କି ୁ େତ ପୁନ ରୁ ୱେ ା ୱ୍ୟାଜହ ଂ କେଶ େୱଧଯ|
ⅩⅤ ତଦା ପୀଲାତଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାେ ାକାନ୍ େତାଷଯିତୁ ମି ନ୍ ବର ାଂ

େମାଚଯି ା ଯୀଶୁଂ କଶାଭିଃ ପ୍ର ହୃ ତ୍ୟ କେଶ େୱ ୁ ଂ ତଂ
ସମପର୍ ଯା ଭୂ ୱ|

ⅩⅥ ଅନ ରଂ େସୖନ୍ୟଗେଣାଽ ାଲିକାମ୍ ଅଥର୍ ାଦ୍ ଅଧିପେତ ଗର୍ୃ ହଂ
ଯୀଶୁଂ ନୀ ା େସନାନିୱହଂ ସମାହୁ ଯତ୍|

ⅩⅦ ପ ାତ୍ େତ ତଂ ଧୂମଲୱଣର୍ ୱ ଂ ପରିଧାପ୍ୟ କ କମୁକୁଟଂ
ରଚଯି ା ଶିରସି ସମାେରାପ୍ୟ

ⅩⅧ େହ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜନ୍ ନମ ାର ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ତଂ
ନମ ର୍ ାମାେରଭିେର|

ⅩⅨ ତେସ୍ୟା ମାେ େୱତ୍ର ାଘାତଂ ଚକ ାେତ୍ର ନି ୀୱ
ନିଚିକି୍ଷପୁଃ, ତଥା ତସ୍ୟ ସ ୁେଖ ଜାନୁପାତଂ ପ୍ର େଣାମୁଃ

ⅩⅩ ଇ ମୁପହସ୍ୟ ଧୂମ୍ର ୱଣର୍ ୱ ମ୍ ଉ ାୟର୍ ୍ୟ ତସ୍ୟ ୱ ଂ ତଂ
ପୟର୍ ୍ୟଧାପଯନ୍ କେଶ େୱ ୁ ଂ ବହିନ ନୁ୍ୟ |

ⅩⅪ ତତଃ ପରଂ େସକ ରସ୍ୟ ରୁ ଫସ୍ୟ ଚ ପିତା ଶିେମା ାମା
କୁରୀଣୀଯେଲାକ ଏକଃ କୁତି ଦ୍ ଗ୍ର ାମାେଦତ୍ୟ ପଥି ଯାତି ତଂ େତ
ଯୀେଶାଃ କଶଂ େୱାଢୁ ଂ ବଲାଦ୍ ଦଧ୍ନୁ ଃ|

ⅩⅫ ଅଥ ଗୁ ଲ୍ତ ା ଅଥର୍ ାତ୍ ଶିରଃକପାଲନାମକଂ ାନଂ
ଯୀଶୁମାନୀଯ

ⅩⅩⅢ େତ ଗ ରସମିଶି୍ର ତଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସଂ ପାତୁ ଂ ତୈ ଦଦୁଃ କି ୁ ସ
ନ ଜଗ୍ର ାହ|

ⅩⅩⅣତି ନ୍ କେଶ ୱିେ ସତି େତଷାେମେକୖକଶଃ କିଂ ପ୍ର ା ୍ୟତୀତି
ନିଣର୍ ଯାଯ

ⅩⅩⅤତସ୍ୟ ପରିେଧଯାନାଂ ୱିଭାଗାଥର୍ ଂ ଗୁଟିକାପାତଂ ଚକଃ|
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ⅩⅩⅥ ଅପରମ୍ ଏଷ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାେଜତି ଲିଖିତଂ େଦାଷପତ୍ର ଂ
ତସ୍ୟ ଶିରଊ ର୍ ୍ଵମ୍ ଆେରାପଯା କଃ|

ⅩⅩⅦ ତସ୍ୟ ୱାମଦକି୍ଷଣେଯା େ େଚୗେରୗ କଶେଯା
ୱ ୱିଧାେତ|

ⅩⅩⅧେତେନୖୱ "ଅପରାଧିଜେନୖଃ ସା ର୍ ଂ ସଗଣିେତାଭୱିଷ୍ୟତି,"
ଇତି ଶାେ ା ଂ ୱଚନଂ ସି ମଭୂ ତ|

ⅩⅩⅨ ଅନ ରଂ ମାେଗର୍ େଯ େଯ େଲାକା ଗମନାଗମେନ ଚକେ
ସୱର୍ ୍ଵ ଏୱ ଶିରାଂସ୍ୟାେ ାଲ୍ୟ ନି େ ା ଜଗଦୁଃ, େରମ ି ରନାଶକେର
ଦିନତ୍ର ଯମେଧ୍ୟ ତି ର୍ ାଯକ,

ⅩⅩⅩଅଧୁନା ାନମ୍ ଅୱି ା କଶାଦୱେରାହ|
ⅩⅩⅪ କି ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ଅଧ୍ୟାପକା ତ ତ୍ ତିର ୃତ୍ୟ

ପର ରଂ ଚଚକି୍ଷେର ଏଷ ପରାନାୱତ୍ କି ୁ ମୱିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|
ⅩⅩⅫ ଯଦୀସ୍ର ାେଯେଲା ରାଜାଭିଷି ାତା ଭୱତି ତହର୍ ୍ୟଧୁେନୖନ

କଶାଦୱେରାହତୁ ୱଯଂ ତଦ୍ ଦୃ ୍ଵା ୱି ସି ଷ୍ୟାମଃ; କି
େଯୗ େଲାେକୗ େତନ ସା ର୍ ଂ କେଶ ଽୱିେଧ୍ୟତାଂ ତାୱପି ତଂ
ନିଭର୍ ର୍ ଯାମାସତୁ ଃ|

ⅩⅩⅩⅢ ଅଥ ି ତୀଯଯାମାତ୍ ତୃ ତୀଯଯାମଂ ଯାୱତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ା େଦଶଃ
ସା କାେରାଭୂ ତ୍|

ⅩⅩⅩⅣ ତତ ୃତୀଯପ୍ର ହେର ଯୀଶୁରୁ େ ୖ ରୱଦତ୍ ଏଲୀ ଏଲୀ
ଲାମା ଶିୱ ନୀ ଅଥର୍ ାଦ୍ "େହ ମଦୀଶ ମଦୀଶ ଂ ପୟର୍ ୍ୟତ୍ୟାକ୍ଷୀଃ
କୁେତା ହି ମାଂ?"

ⅩⅩⅩⅤ ତଦା ସମୀପ େଲାକାନାଂ େକଚିତ୍ ତ ାକ୍ୟଂ
ନିଶମ୍ୟାଚଖୁ୍ୟଃ ପେଶୖ୍ୟଷ ଏଲିଯମ୍ ଆହୂ ଯତି|

ⅩⅩⅩⅥତତ ଏେକା ଜେନା ଧାୱି ାଗତ୍ୟ େ ଽମ୍ଲ ରସଂ ପୂରଯି ା
ତଂ ନଡାେଗ୍ର ନିଧାଯ ପାତୁ ଂ ତୈ ଦ ାୱଦତ୍ ତି ଏଲିଯ
ଏନମୱେରାହଯିତୁ ମ୍ ଏତି ନ େୱତି ପଶ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅩⅦଅଥ ଯୀଶୁରୁ େ ୖ ଃ ସମାହୂ ଯ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଜେହୗ|
ⅩⅩⅩⅧ ତଦା ମ ି ରସ୍ୟ ଜୱନିେକା ର୍ ୍ଵାଦଧଃୟର୍ ୍ୟ ା ୱିଦୀଣର୍ ା

ି ଖ ାଭୂ ତ୍|
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ⅩⅩⅩⅨ କି ଇ ମୁେ ୖ ରାହୂ ଯ ପ୍ର ାଣାନ୍ ତ୍ୟଜ ଂ ତଂ ଦୃଷ୍ଦ ୍ଵା
ତଦ୍ର କ୍ଷଣାଯ ନିଯୁେ ା ଯଃ େସନାପତିରାସୀତ୍ େସାୱଦତ୍ ନେରାଯମ୍
ଈ ରପୁତ୍ର ଇତି ସତ୍ୟମ୍|

ⅩⅬ ତଦାନୀଂ ମ ଲୀନୀ ମରିସମ୍ କନି ଯାକୂେବା େଯାେସ
ମାତାନ୍ୟମରିଯମ୍ ଶାେଲାମୀ ଚ ଯାଃ ି େଯା

ⅩⅬⅠ ଗାଲୀ ୍ରେଦେଶ ଯୀଶୁଂ େସୱି ା ତଦନୁଗାମିେନ୍ୟା
ଜାତା ଇମା ଦନ୍ୟା ଯା ଅେନକା ନାେୟର୍ ା ଯୀଶୁନା ସା ର୍ ଂ
ଯିରୂ ଶାଲମମାଯାତା ା ଦୂରାତ୍ ତାନି ଦଦୃଶୁଃ|

ⅩⅬⅡ ଅଥାସାଦନଦିନସ୍ୟାଥର୍ ାଦ୍ ୱିଶ୍ର ାମୱାରାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଦିନସ୍ୟ
ସାଯଂକାଲ ଆଗତ

ⅩⅬⅢ ଈ ରରାଜ୍ୟାେପକ୍ଷ୍ୟରିମଥୀଯଯୂଷଫନାମା ମାନ୍ୟମ ୀ
ସେମତ୍ୟ ପୀଲାତସୱିଧଂ ନିଭର୍ େଯା ଗ ା ଯୀେଶାେଦର୍ ହଂ ଯଯାେଚ|

ⅩⅬⅣ କି ୁ ସ ଇଦାନୀଂ ମୃତଃ ପୀଲାତ ଇତ୍ୟସ ୱଂ ମ ା
ଶତେସନାପତିମାହୂ ଯ ସ କଦା ମୃତ ଇତି ପପ୍ର |

ⅩⅬⅤ ଶତେସମନାପତିମୁଖାତ୍ ତଜ୍ଜ୍ଞା ା ଯୂଷେଫ ଯୀେଶାେଦର୍ ହଂ
ଦେଦୗ|

ⅩⅬⅥ ପ ାତ୍ ସ ସୂ ଂ ୱାସଃ କ୍ର ୀ ା ଯୀେଶାଃ କାଯମୱେରାହ୍ୟ
େତନୱାସସା େୱ ାଯି ା ଗିେରୗ ଖାତଶ୍ମ ଶାେନ ାପିତୱାନ୍ ପାଷାଣଂ
େଲାଠଯି ା ାରି ନିଦେଧ|

ⅩⅬⅦ କି ୁ ଯତ୍ର େସା ାପ୍ୟତ ତତ ମ ଲୀନୀ ମରିଯମ୍
େଯାସି ମାତୃ ମରିଯମ୍ ଚ ଦଦୃଶତୃ ଃ|

ⅩⅥ
Ⅰ ଅଥ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ଗେତ ମ ଲୀନୀ ମରିଯମ୍ ଯାକୂବମାତା

ମରିଯମ୍ ଶାେଲାମୀ େଚମା ଂ ମ ର୍ ଯିତୁ ଂ ସୁଗ ି ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି କ୍ର ୀ ା
Ⅱ ସ ାହପ୍ର ଥମଦିେନଽତିପ୍ର ତୂ ୍ୟେଷ ସୂେୟର୍ ୍ୟାଦଯକାେଲ

ଶ୍ମ ଶାନମୁପଗତାଃ|
Ⅲ କି ୁ ଶ୍ମ ଶାନ ାରପାଷାେଣାଽତିବୃହନ୍ ତଂ

େକାଽପସାରଯିଷ୍ୟତୀତି ତାଃ ପର ରଂ ଗଦି !
Ⅳଏତହ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ପାଷାେଣା ାେରା ଽପସାରିତ ଇତି ଦଦୃଶୁଃ|
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Ⅴ ପ ା ାଃ ଶ୍ମ ଶାନଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ଶୁକ୍ଲ ୱଣର୍ ଦୀଘର୍ ପରି ଦାୱୃତେମକଂ
ଯୁୱାନଂ ଶ୍ମ ଶାନଦକି୍ଷଣପା ର୍ ଉପୱି ଂ ଦୃ ୍ଵା ଚମ କଃ|

Ⅵ େସାଽୱଦତ୍, ମାେଭୖ ଯୂଯଂ କେଶ ହତଂ ନାସରତୀଯଯୀଶୁଂ
ଗେୱଷଯଥ େସାତ୍ର ନାି ଶ୍ମ ଶାନାଦୁଦ ାତ୍; େତୖ ୟର୍ ତ୍ର ସ ାପିତଃ
ାନଂ ତଦିଦଂ ପଶ୍ୟତ|
Ⅶ କି ୁ େତନ ଯେଥା ଂ ତଥା ଯୁଷ୍ମ ାକମେଗ୍ର ଗାଲୀଲଂ ଯାସ୍ୟେତ

ତତ୍ର ସ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ କରିଷ୍ୟେତ ଯୂଯଂ ଗ ା ତସ୍ୟ ଶିେଷ୍ୟଭ୍ୟଃ
ପିତରାଯ ଚ ୱା ର୍ ାମିମାଂ କଥଯତ|

Ⅷ ତାଃ କି ତା ୱିି ତା ତୂ ଣର୍ ଂ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ବହିଗର୍ ା ପଲାଯ
ଭଯାତ୍ କମପି କିମପି ନାୱଦଂ |

Ⅸ ଅପରଂ ଯୀଶୁଃ ସ ାହପ୍ର ଥମଦିେନ ପ୍ର ତୂ ୍ୟେଷ ଶ୍ମ ଶାନାଦୁ ାଯ
ଯସ୍ୟାଃ ସ ଭୂ ତା ୍ୟାଜିତା େସୖ୍ୟ ମ ଲୀନୀମରିଯେମ ପ୍ର ଥମଂ
ଦଶର୍ ନଂ ଦେଦୗ|

Ⅹ ତତଃ ସା ଗ ା େଶାକେରାଦନକୃେ ୍ୟାଽନୁଗତେଲାେକଭ୍ୟ ାଂ
ୱା ର୍ ାଂ କଥଯାମାସ|

Ⅺ କି ୁ ଯୀଶୁଃ ପୁନଜର୍ ୀୱନ୍ ତେସୖ୍ୟ ଦଶର୍ ନଂ ଦ ୱାନିତି ଶ ା େତ
ନ ପ୍ର ତ୍ୟଯନ୍|

Ⅻ ପ ାତ୍ େତଷାଂ ାେଯା ଗର୍୍ର ାମଯାନକାେଲ ଯୀଶୁରନ୍ୟେୱଶଂ
ଧୃ ା ତାଭ୍ୟାଂ ଦଶର୍ ନ ଦେଦୗ!

ⅩⅢ ତାୱପି ଗ ାନ୍ୟଶିେଷ୍ୟଭ୍ୟ ାଂ କଥାଂ କଥଯା କ୍ର ତୁ ଃ କି ୁ
ତେଯାଃ କଥାମପି େତ ନ ପ୍ର ତ୍ୟଯନ୍|

ⅩⅣ େଶଷତ ଏକାଦଶଶିେଷ୍ୟଷୁ େଭାଜେନାପୱିେ ଷୁ
ଯୀଶୁେ େଭ୍ୟା ଦଶର୍ ନଂ ଦେଦୗ ତେଥା ାନାତ୍ ପରଂ
ତ ଶର୍ ନପ୍ର ା େଲାକାନାଂ କଥାଯାମୱି ାସକରଣାତ୍
େତଷାମୱି ାସମନଃକାଠିନ୍ୟାଭ୍ୟାଂ େହତୁ ଭ୍ୟାଂ ସ ତାଂ ଜ ତୱାନ୍|

ⅩⅤ ଅଥ ତାନାଚେଖ୍ୟୗ ଯୂଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଜଗଦ୍ ଗ ା ସୱର୍ ୍ଵ ଜନାନ୍ ପ୍ର ତି
ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯତ|

ⅩⅥତତ୍ର ଯଃ କି ଦ୍ ୱି ସ୍ୟ ମି େତା ଭେୱତ୍ ସ ପରିତ୍ର ାସ୍ୟେତ
କି ୁ େଯା ନ ୱି ସି ଷ୍ୟତି ସ ଦ ଯିଷ୍ୟେତ|
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ⅩⅦ କି େଯ ପ୍ର େତ୍ୟଷ୍ୟି େତୖରୀଦୃଗ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍
ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟେତ େତ ମ ାମ୍ନ ା ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯିଷ୍ୟି ଭାଷା ଅନ୍ୟା
ୱଦିଷ୍ୟି |

ⅩⅧଅପରଂ େତୖଃ ସେପର୍ ଷୁ ଧୃେତଷୁ ପ୍ର ାଣନାଶକୱ ୁନି ପୀେତ ଚ
େତଷାଂ କାପି କ୍ଷତି ନର୍ ଭୱିଷ୍ୟତି; େରାଗିଣାଂ ଗାେତ୍ର ଷୁ କରାପ େତ
େତଽେରାଗା ଭୱିଷ୍ୟି ଚ|

ⅩⅨ ଅଥ ପ୍ର ଭୁ ାନିତ୍ୟାଦିଶ୍ୟ ଗର୍ ଂ ନୀତଃ ସନ୍ ପରେମ ରସ୍ୟ
ଦକି୍ଷଣ ଉପୱିେୱଶ|

ⅩⅩ ତତେ ପ୍ର ାଯ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ସୁସଂୱାଦୀଯକଥାଂ
ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ମାେରଭିେର ପ୍ର ଭୁ ୁ େତଷାଂ ସହାଯଃ ସନ୍
ପ୍ର କାଶିତା ୟର୍ ୍ୟକି୍ର ଯାଭି ାଂ କଥାଂ ପ୍ର ମାଣୱତୀଂ ଚକାର| ଇତି|
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