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ଫିଲିପିନଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰ େପୗଲତୀମଥିନାମାେନୗ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦାେସୗ

ଫିଲିପିନଗର ାନ୍ ଖ୍ର ୀ ଯୀେଶାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ପୱିତ୍ର େଲାକାନ୍
ସମିେତରଧ୍ୟକ୍ଷାନ୍ ପରିଚାରକାଂ ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ ଲିଖତଃ|

Ⅱ ଅ ାକଂ ତାତ ଈ ରଃ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ପ୍ର ସାଦସ୍ୟ
ଶାେ େଭାଗଂ େଦଯା ାଂ|

Ⅲ ଅହଂ ନିର ରଂ ନିଜସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ାଥର୍ ନାସୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ କୃେତ
ସାନ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍

Ⅳଯତି ୱାରାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ରାମି ତତି ୱାରାନ୍ ଆ ପ୍ର ଥମାଦ୍ ଅଦ୍ୟ
ଯାୱଦ୍

Ⅴ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସୁସଂୱାଦଭାଗି କାରଣାଦ୍ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମି|
Ⅵ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ େଯେନା ମଂ କ ର୍ କ ର୍ୁ ମ୍ ଆରି େତେନୖୱ

ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦିନଂ ଯାୱତ୍ ତତ୍ ସାଧଯିଷ୍ୟତ ଇତ୍ୟି ନ୍
ଦୃଢୱି ାେସା ମମାେ |

Ⅶ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଅଧିମମତାଦୃେଶାଭାେୱାଯଥାେଥର୍ ା ଯେତାଽହଂ
କାରାୱ ାଯାଂ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ରକରେଣ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟ ପ୍ର ାମାଣ୍ୟକରେଣ
ଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ମଯା ସା ର୍ ମ୍ ଏକାନୁଗ୍ର ହସ୍ୟ ଭାଗିେନା ମ ା
ହୃ ଦେଯ ଧାରଯାମି|
Ⅷ ଅପରମ୍ ଅହଂ ଖ୍ର ୀ ଯୀେଶାଃ େ ହୱତ୍ େ େହନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍

କୀଦୃଶଂ କାଙାମି ତଦଧୀ େରା ମମ ସାକ୍ଷୀ ୱିଦ୍ୟେତ|
Ⅸ ମଯା ଯତ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ୍ୟେତ ତଦ୍ ଇଦଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େପ୍ର ମ ନିତ୍ୟଂ ୱୃ ି ଂ

ଗ ା
Ⅹ ଜ୍ଞାନସ୍ୟ ୱିଶି ାନାଂ ପରୀକି୍ଷକାଯା ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧବୁେ ବର୍ ାହୁ ଲ୍ୟଂ

ଫଲତୁ ,
Ⅺ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦିନଂ ଯାୱଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସାରଲ୍ୟଂ ନିୱ

ଭୱତୁ , ଈ ରସ୍ୟ େଗୗରୱାଯ ପ୍ର ଶଂସାେଯୖ ଚ ଯୀଶୁନା ଖ୍ର ୀେ ନ
ପୁଣ୍ୟଫଲାନାଂ ପୂଣର୍ ତା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଦୀଯତାମ୍ ଇତି|
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Ⅻ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ମାଂ ପ୍ର ତି ଯଦ୍ ଯଦ୍ ଘଟିତଂ େତନ
ସୁସଂୱାଦପ୍ର ଚାରସ୍ୟ ବାଧା ନହି କି ୁ ୱୃ ି େରୱ ଜାତା ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ଜ୍ଞାପଯିତୁ ଂ କାମେଯଽହଂ|

ⅩⅢ ଅପରମ୍ ଅହଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ କୃେତ ବେ ାଽ ୀତି ରାଜପୁୟର୍ ୍ୟାମ୍
ଅନ୍ୟ ାେନଷୁ ଚ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ନିକେଟ ସୁ ମ୍ ଅଭୱତ୍,

ⅩⅣ ପ୍ର ଭୁ ସ ୀଯା ଅେନେକ ଭ୍ର ାତର ମମ ବ ନାଦ୍ ଆ ାସଂ
ପ୍ର ାପ୍ୟ ୱ ର୍ ମାେନେନା ାେହନ ନିଃେକ୍ଷାଭଂ କଥାଂ ପ୍ର ଚାରଯି |

ⅩⅤେକଚିଦ୍ େ ଷାଦ୍ ୱିେରାଧା ାପେର େକଚି ସ ାୱାତ୍ ଖ୍ର ୀ ଂ
େଘାଷଯି ;

ⅩⅥ େଯ ୱିେରାଧାତ୍ ଖ୍ର ୀ ଂ େଘାଷଯି େତ ପୱିତ୍ର ଭାୱାତ୍ ତ
କୁୱର୍ ୍ଵ େ ା ମମ ବ ନାନି ବହୁ ତରେକ୍ଲ ାଶଦାଯୀନି କ ର୍ୁ ମ୍ ଇ ି |

ⅩⅦ େଯ ଚ େପ୍ର ମ୍ନ ା େଘାଷଯି େତ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟ
ପ୍ର ାମାଣ୍ୟକରେଣଽହଂ ନିଯୁେ ାଽ ୀତି ଜ୍ଞା ା ତତ୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ି |

ⅩⅧ କିଂ ବହୁ ନା? କାପଟ୍ୟାତ୍ ସରଲଭାୱାଦ୍ ୱା ଭେୱତ୍, େଯନ
େକନଚିତ୍ ପ୍ର କାେରଣ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େଘାଷଣା ଭୱତୀତ୍ୟି ନ୍ ଅହମ୍
ଆନ ାମ୍ୟାନ ି ଷ୍ୟାମି ଚ|

ⅩⅨ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନଯା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟା ନେ ାପକାେରଣ ତତ୍
ମି ାରଜନକଂ ଭୱିଷ୍ୟତୀତି ଜାନାମି|

ⅩⅩତତ୍ର ଚ ମମାକାଙା ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ଚ ସି ି ଂ ଗମିଷ୍ୟତି ଫଲେତାଽହଂ
େକନାପି ପ୍ର କାେରଣ ନ ଲି େଷ୍ୟ କି ୁ ଗେତ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ କାେଲ ଯ ତ୍
ତ ଦ୍ ଇଦାନୀମପି ସ ୂ େଣର୍ ା ାହ ାରା ମମ ଶରୀେରଣ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
ମହିମା ଜୀୱେନ ମରେଣ ୱା ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅪଯେତା ମମ ଜୀୱନଂ ଖ୍ର ୀ ାଯ ମରଣ ଲାଭାଯ|
ⅩⅫ କି ୁ ଯଦି ଶରୀେର ମଯା ଜୀୱିତୱ୍ୟଂ ତହ ତତ୍ କ ର୍ ଫଲଂ

ଫଲିଷ୍ୟତି ତ ାତ୍ କିଂ ୱରିତୱ୍ୟଂ ତନ୍ମ ଯା ନ ଜ୍ଞାଯେତ|
ⅩⅩⅢ ାଭ୍ୟାମ୍ ଅହଂ ସ ୀେଡ୍ୟ, େଦହୱାସତ୍ୟଜନାଯ ଖ୍ର ୀେ ନ

ସହୱାସାଯ ଚ ମମାଭିଲାେଷା ଭୱତି ଯତ ତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ା ମଂ|
ⅩⅩⅣ କି ୁ େଦେହ ମମାୱି ତ୍ୟା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅଧିକପ୍ର େଯାଜନଂ|
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ⅩⅩⅤ ଅହମ୍ ଅୱ ାେସ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ଃ ସା ର୍ ମ୍ ଅୱି ତିଂ
କରିେଷ୍ୟ ଚ ତଯା ଚ ୱି ାେସ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱୃ ୍ୟାନେ ୗ ଜନିେଷ୍ୟେତ
ତଦହଂ ନିି ତଂ ଜାନାମି|

ⅩⅩⅥ େତନ ଚ ମେ ାଽଥର୍ େତା ଯୁଷ୍ମ ମୀେପ ମମ
ପୁନରୁ ପି ତ ାତ୍ ଯୂଯଂ ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁନା ବହୁ ତରମ୍ ଆ ାଦଂ
ଲ ୍ୟେ |

ⅩⅩⅦ ଯୂଯଂ ସାୱଧାନା ଭୂ ା ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦେସ୍ୟାପଯୁ ମ୍
ଆଚାରଂ କୁରୁ ଂ ଯେତାଽହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଉପାଗତ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ କିଂ ୱା
ଦୂେର ତି ନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯାଂ ୱା ର୍ ାଂ େଶ୍ର ାତୁ ମ୍ ଇ ାମି େସଯଂ ଯୂଯମ୍
ଏକା ାନି ଥ, ଏକମନସା ସୁସଂୱାଦସ ୀଯୱି ାସସ୍ୟ ପେକ୍ଷ
ଯତେ , ୱିପେକୖ୍ଷ େକନାପି ପ୍ର କାେରଣ ନ ୱ୍ୟାକୁଲୀକି୍ର ଯ ଇତି|

ⅩⅩⅧ ତତ୍ େତଷାଂ ୱିନାଶସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଂ ଯୁଷ୍ମ ାକେ ରଦ ଂ
ପରିତ୍ର ାଣସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅨ ଯେତା େଯନ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ଖ୍ର ୀେ େକୱଲୱି ାସଃ କି୍ର ଯେତ
ତ ହି କି ୁ ତସ୍ୟ କୃେତ େକ୍ଲ େଶାଽପି ସହ୍ୟେତ ତାଦୃେଶା ୱରଃ
ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁେରାଧାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପ୍ର ାପି,

ⅩⅩⅩ ତ ାତ୍ ମମ ଯାଦୃଶଂ ଯୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରଦଶ ସା ତଂ
ଶଯେତ ଚ ତାଦୃଶଂ ଯୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅପି ଭୱତି|

Ⅱ
Ⅰଖ୍ର ୀ ାଦ୍ ଯଦି କିମପି ସା ନଂ କି ତ୍ େପ୍ର ମଜାେତା ହଷର୍ ଃ କିି ଦ୍

ଆ ନଃ ସମଭାଗି ଂ କାଚିଦ୍ ଅନୁକ ା କୃପା ୱା ଜାଯେତ ତହ
ଯୂଯଂ ମମା ାଦଂ ପୂରଯ

Ⅱଏକଭାୱା ଏକେପ୍ର ମାଣ ଏକମନସ ଏକେଚ ା ଭୱତ|
Ⅲ ୱିେରାଧାଦ୍ ଦପର୍ ାଦ୍ ୱା କିମପି ମା କୁରୁ ତ କି ୁ ନମ୍ର ତଯା

େ େଭ୍ୟାଽପରାନ୍ ୱିଶି ାନ୍ ମନ୍ୟ ଂ|
Ⅳ େକୱଲମ୍ ଆ ହିତାଯ ନ େଚ ମାନାଃ ପରହିତାଯାପି

େଚ ଂ|
Ⅴ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଯୀେଶା ୟର୍ ାଦୃଶଃ ଭାେୱା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅପି ତାଦୃେଶା

ଭୱତୁ |



Philippians Ⅱ:Ⅵ iv Philippians Ⅱ:ⅩⅧ

Ⅵ ସ ଈ ରରୂ ପୀ ସନ୍ କୀଯାମ୍ ଈ ରତୁ ଲ୍ୟତାଂ ଶ୍ଲ ାଘା ଦଂ
ନାମନ୍ୟତ,

Ⅶ କି ୁ ଂ ଶୂନ୍ୟଂ କୃ ା ଦାସରୂ ପୀ ବଭୂ ୱ ନରାକୃତିଂ େଲେଭ ଚ|
Ⅷ ଇ ଂ ନରମୂ ମ୍ ଆଶି୍ର ତ୍ୟ ନମ୍ର ତାଂ ୀକୃତ୍ୟ

ମୃେତ୍ୟାରଥର୍ ତଃ କଶୀଯମୃେତ୍ୟାେରୱ େଭାଗାଯାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହୀ ବଭୂ ୱ|
Ⅸ ତ ାରଣାଦ୍ ଈ େରାଽପି ତଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ା ତଂ ଚକାର ଯ ନାମ

ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ନାମ୍ନ ାଂ େଶ୍ର ଂ ତେଦୱ ତୈ ଦେଦୗ,
Ⅹ ତତ ୈ ଯୀଶୁନାେମ୍ନ ଗର୍ ମତର୍ ୍ୟପାତାଲି େତୖଃ ସେୱୖର୍ ୍ଵ

ଜର୍ ାନୁପାତଃ କ ର୍ ୱ୍ୟଃ,
Ⅺ ତାତେ ରସ୍ୟ ମହିେମ୍ନ ଚ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ଃ ପ୍ର ଭୁ ରିତି ଜି ାଭିଃ
ୀକ ର୍ ୱ୍ୟଂ|
Ⅻଅେତା େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା କି୍ର ଯେତ ତ ତ୍

େକୱେଲ ମେମାପି ତିକାେଲ ତ ହି କିି ଦାନୀମ୍ ଅନୁପି େତଽପି
ମଯି ବହୁ ତରଯେ ନାଜ୍ଞାଂ ଗୃହୀ ା ଭଯକ ାଭ୍ୟାଂ ପରିତ୍ର ାଣଂ
ସାଧ୍ୟତାଂ|

ⅩⅢଯତଈ ରଏୱ କୀଯାନୁେରାଧାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ମନ ାମନାଂ
କ ର୍ ସି ି ୱିଦଧାତି|

ⅩⅣ ଯୂଯଂ କଲହୱିୱାଦୱ ଜତମ୍ ଆଚାରଂ କୁୱର୍ ୍ଵ େ ାଽନି ନୀଯା
ଅକୁଟିଲା

ⅩⅤ ଈ ରସ୍ୟ ନି ଲ ା ସ ାନାଇୱ ୱକ୍ର ଭାୱାନାଂ
କୁଟିଲାଚାରିଣା େଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ ତି ତ,

ⅩⅥଯତେ ଷାଂ ମେଧ୍ୟ ଯୂଯଂଜୀୱନୱାକ୍ୟଂ ଧାରଯେ ାଜଗେତା
ଦୀପକା ଇୱ ଦୀପ୍ୟେ | ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଥା କୃେତ ମମ ଯ ଃ ପରିଶ୍ର େମା
ୱା ନ ନି େଲା ଜାତଇତ୍ୟହଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦିେନ ଶ୍ଲ ାଘାଂ କ ର୍ୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟାମି|

ⅩⅦ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସାଥର୍ କାଯ ବଲିଦାନାଯ େସୱନାଯ ଚ
ଯଦ୍ୟପ୍ୟହଂ ନିେୱଦିତେୱ୍ୟା ଭେୱଯଂ ତଥାପି େତନାନ ାମି
ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆନ ସ୍ୟାଂଶୀ ଭୱାମି ଚ|

ⅩⅧତ ଦ୍ ଯୂଯମପ୍ୟାନ ତ ମଦୀଯାନ ସ୍ୟାଂଶିେନା ଭୱତ ଚ|
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ⅩⅨ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅୱ ାମ୍ ଅୱଗତ୍ୟାହମପି ଯତ୍ ସା ନାଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ଯାଂ
ତଦଥର୍ ଂ ତୀମଥିଯଂ ରଯା ଯୁଷ୍ମ ମୀପଂ େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟାମୀତି ପ୍ର େଭୗ
ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଂ କୁେୱର୍ ୍ଵ |

ⅩⅩ ଯଃ ସତ୍ୟରୂ େପଣ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ହିତଂ ଚି ଯତି ତାଦୃଶ
ଏକଭାୱ ାଦନ୍ୟଃ େକାଽପି ମମ ସି େଧୗ ନାି |

ⅩⅪଯେତାଽପେର ସେୱର୍ ୍ଵ ଯୀେଶାଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ୱିଷଯାନ୍ ନ ଚି ଯ
ଆ ୱିଷଯାନ୍ ଚି ଯି |

ⅩⅫ କି ୁ ତସ୍ୟ ପରୀକି୍ଷତ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଜ୍ଞର୍ ାଯେତ ଯତଃ ପୁେତ୍ର ା
ଯାଦୃକ୍ ପିତୁ ଃ ସହକାରୀଭୱତିତେଥୖୱ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟପରିଚୟର୍ ୍ୟାଯାଂ
ସ ମମ ସହକାରୀ ଜାତଃ|

ⅩⅩⅢ ଅତଏୱ ମମ ଭାୱିଦଶାଂ ଜ୍ଞା ା ତତଣାତ୍ ତେମୱ
େପ୍ର ଷଯିତୁ ଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଂ କୁେୱର୍ ୍ଵ

ⅩⅩⅣ ଯମ୍ ଅହମପି ତୂ ଣର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ମୀପଂ ଗମିଷ୍ୟାମୀତ୍ୟାଶାଂ
ପ୍ର ଭୁ ନା କୁେୱର୍ ୍ଵ |

ⅩⅩⅤ ଅପରଂ ଯ ଇପାଫ୍ର ଦୀେତା ମମ ଭ୍ର ାତା କ ର୍ ଯୁ ାଭ୍ୟାଂ
ମମ ସହାଯ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦୂେତା ମଦୀେଯାପକାରାଯ ପ୍ର ତିନିଧି ାି
ଯୁଷ୍ମ ମୀେପ ତସ୍ୟ େପ୍ର ଷଣମ୍ ଆୱଶ୍ୟକମ୍ ଅମେନ୍ୟ|

ⅩⅩⅥ ଯତଃ ସ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଅକାଙତ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ସ୍ୟ େରାଗସ୍ୟ
ୱା ର୍ ାଶ୍ର ାୱୀତି ବୁ ା ପୟର୍ ୍ୟେଶାଚ |

ⅩⅩⅦ ସ ପୀଡଯା ମୃତକେ ାଽଭୱଦିତି ସତ୍ୟଂ କି ୀ ର ଂ
ଦଯିତୱାନ୍ ମମ ଚ ଦୁଃଖାତ୍ ପରଂ ପୁନଦର୍ୁ ଃଖଂ ଯ ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ
େକୱଲଂ ତଂ ନ ଦଯି ା ମାମପି ଦଯିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅧ ଅତଏୱ ଯୂଯଂ ତଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ଯତ୍ ପୁନରାନେ ତ
ମମାପି ଦୁଃଖସ୍ୟ ହ୍ର ାେସା ଯଦ୍ ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ମ୍ ଅହଂ ରଯା ତମ୍
ଅେପ୍ର ଷଯଂ|

ⅩⅩⅨଅେତା ଯୂଯଂ ପ୍ର େଭାଃ କୃେତ ସ ୂ େଣର୍ ନାନେ ନ ତଂ ଗୃ ୀତ
ତାଦୃଶାନ୍ େଲାକାଂ ାଦରଣୀଯାନ୍ ମନ୍ୟ ଂ|

ⅩⅩⅩ ଯେତା ମମ େସୱେନ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ତଟିଂ ପୂରଯିତୁ ଂ ସ ପ୍ର ାଣାନ୍
ପଣୀକୃତ୍ୟ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ କାୟର୍ ୍ୟାଥର୍ ଂ ମୃତପ୍ର ାେଯଽଭୱତ୍|
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Ⅲ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, େଶେଷ ୱଦାମି ଯୂଯଂ ପ୍ର ଭାୱାନ ତ| ପୁନଃ

ପୁନେରକସ୍ୟ ୱେଚା େଲଖନଂ ମମ େକ୍ଲ ଶଦଂ ନହି ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍
ଭ୍ର ମନାଶକଂ ଭୱତି|

Ⅱ ଯୂଯଂ କୁ ୁ େରଭ୍ୟଃ ସାୱଧାନା ଭୱତ ଦୁ ର୍ କାରିଭ୍ୟଃ
ସାୱଧାନା ଭୱତ ଛି ମୂେଲେଭ୍ୟା େଲାେକଭ୍ୟ ସାୱଧାନା ଭୱତ|

Ⅲ ୱଯେମୱ ଛି େଚା େଲାକା ଯେତା ୱଯମ୍ ଆ େନ ରଂ
େସୱାମେହ ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁନା ଶ୍ଲ ାଘାମେହ ଶରୀେରଣ ଚ ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତାଂ
ନ କୁୱର୍ ୍ଵ ାମେହ|

Ⅳ କି ୁ ଶରୀେର ମମ ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତାଯାଃ କାରଣଂ ୱିଦ୍ୟେତ, କି ଦ୍
ଯଦି ଶରୀେରଣ ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତାଂ ଚିକୀଷର୍ ତି ତହ ତ ାଦ୍ ଅପି ମମ
ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତାଯା ଗୁରୁ ତରଂ କାରଣଂ ୱିଦ୍ୟେତ|

Ⅴ ଯେତାଽହମ୍ ଅ ମଦିୱେସ େକ୍ଛ ଦପ୍ର ା ଇସ୍ର ାେଯଲ୍ଵ ଂଶୀେଯା
ବିନ୍ୟାମୀନେଗା ୀଯ ଇବି୍ର କୁଲଜାତ ଇବି୍ର େଯା ୱ୍ୟୱ ାଚରେଣ
ଫିରୂ ଶୀ

Ⅵ ଧେ ର୍ ା ାହକାରଣାତ୍ ସମିେତରୁ ପଦ୍ର ୱକାରୀ ୱ୍ୟୱ ାେତା
ଲେଭ୍ୟ ପୁେଣ୍ୟ ଚାନି ନୀଯଃ|

Ⅶ କି ୁ ମମ ଯଦ୍ୟତ୍ ଲଭ୍ୟମ୍ ଆସୀତ୍ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଅହଂ
ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁେରାଧାତ୍ କ୍ଷତିମ୍ ଅମେନ୍ୟ|

Ⅷ କି ାଧୁନାପ୍ୟହଂ ମ େଭାଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଯୀେଶା
ଜ୍ଞର୍ ାନେସ୍ୟା ୃ ତାଂ ବୁ ା ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ କ୍ଷତିଂ ମେନ୍ୟ|

Ⅸଯେତା େହେତାରହଂ ଯତ୍ ଖ୍ର ୀ ଂ ଲେଭଯ ୱ୍ୟୱ ାେତା ଜାତଂ
କୀଯପୁଣ୍ୟ ନ ଧାରଯନ୍ କି ୁ ଖ୍ର ୀେ ୱି ସନାତ୍ ଲଭ୍ୟଂ ଯତ୍
ପୁଣ୍ୟମ୍ ଈ େରଣ ୱି ାସଂ ଦୃ ୍ଵା ଦୀଯେତ ତେଦୱ ଧାରଯନ୍ ଯତ୍
ଖ୍ର ୀେ ୱିେଦ୍ୟଯ ତଦଥର୍ ଂ ତସ୍ୟାନୁେରାଧାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ କ୍ଷତିଂ ୀକୃତ୍ୟ
ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣ୍ୟୱକରାନିୱ ମେନ୍ୟ|

Ⅹ ଯେତା େହେତାରହଂ ଖ୍ର ୀ ଂ ତସ୍ୟ ପୁନରୁ ି େତ ଗର୍ୁ ଣଂ ତସ୍ୟ
ଦୁଃଖାନାଂ ଭାଗି ଜ୍ଞା ା ତସ୍ୟ ମୃେତ୍ୟାରାକୃତି ଗୃହୀ ା

Ⅺେଯନେକନଚିତ୍ପ୍ର କାେରଣ ମୃତାନାଂ ପୁନରୁ ି ତିଂ ପ୍ର ା ୁଂ ଯେତ|
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Ⅻ ମଯା ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଅଧୁନା ପ୍ର ାପି ସି ତା ୱାଲି ତ ହି କି ୁ
ଯଦଥର୍ ମ୍ ଅହଂ ଖ୍ର ୀେ ନ ଧାରିତ ଦ୍ ଧାରଯିତୁ ଂ ଧାୱାମି|

ⅩⅢ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ମଯା ତଦ୍ ଧାରିତମ୍ ଇତି ନ ମନ୍ୟେତ
କିେ ତେଦୖକମାତ୍ର ଂ ୱଦାମି ଯାନି ପ ାତ୍ ି ତାନି ତାନି ୱି ୃତ୍ୟାହମ୍
ଅଗ୍ର ି ତାନୁ୍ୟ ି ଶ୍ୟ

ⅩⅣ ପୂଣର୍ ଯେ ନ ଲକ୍ଷ୍ୟଂ ପ୍ର ତି ଧାୱନ୍ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁେନା ର୍ ାତ୍ ମାମ୍
ଆ ଯତ ଈ ରାତ୍ େଜତୃ ପଣଂ ପ୍ର ା ୁଂ େଚେ |

ⅩⅤ ଅ ାକଂ ମେଧ୍ୟ େଯ ସି ାେ ୖ ଃ ସେୱୖର୍ ୍ଵ େଦୱ ଭାୱ୍ୟତାଂ,
ଯଦି ଚ କ ନ ୱିଷଯମ୍ ଅଧି ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅପେରା ଭାେୱା ଭୱତି
ତହର୍ ୀ ର ମପି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅥ କି ୁ ୱଯଂ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଅୱଗତା ଆ ତ୍ର ା ାଭିେରେକା
ୱିଧିରାଚରିତୱ୍ୟ ଏକଭାେୱୖ ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟ |

ⅩⅦ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯଂ ମମାନୁଗାମିେନା ଭୱତ ୱଯ
ଯାଦୃଗାଚରଣସ୍ୟ ନିଦଶର୍ ନ ରୂ ପା ଭୱାମ ାଦୃଗାଚାରିେଣା
େଲାକାନ୍ ଆେଲାକଯ ଂ|

ⅩⅧ ଯେତାଽେନେକ ୱିପେଥ ଚରି େତ ଚ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ କଶସ୍ୟ
ଶତ୍ର ୱ ଇତି ପୁରା ମଯା ପୁନଃ ପୁନଃ କଥିତମ୍ ଅଧୁନାପି ରୁ ଦତା ମଯା
କଥ୍ୟେତ|

ⅩⅨ େତଷାଂ େଶଷଦଶା ସୱର୍ ୍ଵ ନାଶ ଉଦରେ େରା ଲ ା ଚ ଶ୍ଲ ାଘା
ପୃଥିୱ୍ୟା ଲ ଂ ମନଃ|

ⅩⅩ କି ାକଂ ଜନପଦଃ େଗର୍ ୱିଦ୍ୟେତ ତ ା ାଗମିଷ୍ୟ ଂ
ତ୍ର ାତାରଂ ପ୍ର ଭୁ ଂ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ଂ ୱଯଂ ପ୍ର ତୀକ୍ଷାମେହ|

ⅩⅪ ସ ଚ ଯଯା ଶ ୍ୟା ସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟୱ ସ୍ୟ ୱଶୀକ ର୍ୁ ଂ
ପାରଯତି ତଯା ାକମ୍ ଅଧମଂ ଶରୀରଂ ରୂ ପା ରୀକୃତ୍ୟ
କୀଯେତେଜାମଯଶରୀରସ୍ୟ ସମାକାରଂ କରିଷ୍ୟତି|

Ⅳ
Ⅰ େହ ମଦୀଯାନ ମୁକୁଟ ରୂ ପାଃ ପି୍ର ଯତମା ଅଭୀ ତମା

ଭ୍ର ାତରଃ, େହ ମମ େ ହପାତ୍ର ାଃ, ଯୂଯମ୍ ଇ ଂ ପେଭୗ ି ରାି ତ|
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Ⅱ େହ ଇୱଦିେଯ େହ ସୁ ୁଖି ଯୁୱାଂ ପ୍ର େଭୗ ଏକଭାେୱ ଭୱତମ୍
ଏତଦ୍ ଅହଂ ପ୍ର ାଥର୍ େଯ|

Ⅲ େହ ମମ ସତ୍ୟ ସହକାରିନ୍ ାମପି ୱିନୀଯ ୱଦାମି
ଏତେଯାରୁ ପକାର ୍ଵଯା କି୍ର ଯତାଂ ଯତେ କ୍ଲ ୀମିନାଦିଭିଃ
ସହକାରିଭିଃ ସା ର୍ ଂ ସୁସଂୱାଦପ୍ର ଚାରଣାଯ ମମ ସାହାଯ୍ୟାଥର୍ ଂ
ପରିଶ୍ର ମମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ତାଂ େତଷାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ନାମାନି ଚ ଜୀୱନପୁ େକ
ଲିଖିତାନି ୱିଦ୍ୟେ |

Ⅳ ଯୂଯଂ ପ୍ର େଭୗ ସୱର୍ ୍ଵ ଦାନ ତ| ପୁନ ୱର୍ ଦାମି ଯୂଯମ୍ ଆନ ତ|
Ⅴ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱିନୀତ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ମାନେୱୖ ଜ୍ଞର୍ ାଯତାଂ, ପ୍ର ଭୁ ଃ ସି େଧୗ

ୱିଦ୍ୟେତ|
Ⅵ ଯୂଯଂ କିମପି ନ ଚି ଯତ କି ୁ ଧନ୍ୟୱାଦଯୁ ାଭ୍ୟାଂ

ପ୍ର ାଥର୍ ନାଯା ାଭ୍ୟାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ପ୍ର ାଥର୍ ନୀଯମ୍ ଈ ରାଯ
ନିେୱଦଯତ|

Ⅶତଥା କୃତ ଈ ରୀଯା ଯା ଶାି ଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଂ ବୁ ି ମ୍ ଅତିେଶେତ ସା
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଚି ାନି ମନାଂସି ଚ ଖ୍ର ୀେ ଯୀେଶୗ ରକି୍ଷଷ୍ୟତି|

Ⅷ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, େଶେଷ ୱଦାମି ଯଦ୍ୟତ୍ ସତ୍ୟମ୍ ଆଦରଣୀଯଂ
ନ୍ୟାଯ୍ୟଂ ସାଧୁ ପି୍ର ଯଂ ସୁଖ୍ୟାତମ୍ ଅେନ୍ୟଣ େଯନ େକନଚିତ୍
ପ୍ର କାେରଣ ୱା ଗୁଣଯୁ ଂ ପ୍ର ଶଂସନୀଯଂ ୱା ଭୱତି ତେତୖ୍ର ୱ ମନାଂସି
ନିଧ ଂ|

Ⅸ ଯୂଯଂ ମାଂ ଦୃ ୍ଵା ଶ ା ଚ ଯଦ୍ୟତ୍ ଶିକି୍ଷତୱେ ା ଗୃହୀତୱ
ତେଦୱାଚରତ ତ ାତ୍ ଶାି ଦାଯକ ଈ େରା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ
ାସ୍ୟତି|
Ⅹ ମେମାପକାରାଯ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯା ଚି ା ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଆସୀତ୍ କି ୁ

କ ର୍ ାରଂ ନ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତ୍ ଇଦାନୀଂ ସା ପୁନରଫଲତ୍ ଇତ୍ୟି ନ୍ ପ୍ର େଭୗ
ମମ ପରମା ାେଦାଽଜାଯତ|

Ⅺ ଅହଂ ଯଦ୍ େଦୖନ୍ୟକାରଣାଦ୍ ଇଦଂ ୱଦାମି ତ ହି ଯେତା ମମ
ଯା କାଚିଦ୍ ଅୱ ା ଭେୱତ୍ ତସ୍ୟାଂ ସେ ା ୁମ୍ ଅଶିକ୍ଷଯଂ|

Ⅻ ଦରିଦ୍ର ତାଂ େଭା ୁଂ ଶେକ୍ନ ାମି ଧନାଢ୍ୟତାମ୍ ଅପି େଭା ୁଂ
ଶେକ୍ନ ାମି ସୱର୍ ୍ଵ ଥା ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯଷୁ ୱିନୀେତାଽହଂ ପ୍ର ଚୁ ରତାଂ କୁ୍ଷଧା ଧନଂ
େଦୖନ୍ୟ ାୱଗେତାଽି |
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ⅩⅢମମଶି ଦାଯେକନଖ୍ର ୀେ ନ ସୱର୍ ୍ଵ େମୱମଯା ଶକ୍ୟଂ ଭୱତି|
ⅩⅣ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାଭି େଦୖର୍ ନ୍ୟନିୱାରଣାଯମାମ୍ ଉପକୃତ୍ୟ ସ ର୍ ାକାରି|
ⅩⅤ େହ ଫିଲିପୀଯେଲାକାଃ, ସୁସଂୱାଦେସ୍ୟାଦଯକାେଲ ଯଦାହଂ

ମାକିଦନିଯାେଦଶାତ୍ ପ୍ର ତିେ ତଦା େକୱଲାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିନାପରଯା
କଯାପି ସମିତ୍ୟା ସହ ଦାନାଦାନେଯା ମର୍ ମ େକାଽପି ସ େ ା ନାସୀଦ୍
ଇତି ଯୂଯମପି ଜାନୀଥ|

ⅩⅥ ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ମର୍ ମ ପ୍ର େଯାଜନାଯ ଥିଷଲନୀକୀନଗରମପି
ମାଂ ପ୍ର ତି ପୁନଃ ପୁନଦର୍ ାନଂ େପ୍ର ଷିତଂ|

ⅩⅦଅହଂ ଯଦ୍ ଦାନଂ ମୃଗେଯ ତ ହି କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଲାଭୱ ର୍ କଂ
ଫଲଂ ମୃଗେଯ|

ⅩⅧ କି ୁ ମମ କସ୍ୟାପ୍ୟଭାେୱା ନାି ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପ୍ର ଚୁ ରମ୍ ଆେ ଯତ
ଈ ରସ୍ୟ ଗ୍ର ାହ୍ୟଂ ତୁ ି ଜନକଂ ସୁଗ ି େନୖେୱଦ୍ୟ ରୂ ପଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ଦାନଂ ଇପାଫ୍ର ଦିତାଦ୍ ଗୃହୀ ାହଂ ପରିତୃ େ ାଽି |

ⅩⅨ ମେମ େରାଽପି ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁନା କୀଯୱିଭୱନିଧିତଃ
ପ୍ର େଯାଜନୀଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷଯଂ ପୂଣର୍ ରୂ ପଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ େଦଯାତ୍|

ⅩⅩ ଅ ାକଂ ପିତୁ ରୀ ରସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାେଦାଽନ କାଲଂ ଯାୱଦ୍
ଭୱତୁ |ଆେମନ୍|

ⅩⅪ ଯୂଯଂ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ େସୖ୍ୟେକୖକଂ ପୱିତ୍ର ଜନଂ ନମ ୁରୁ ତ| ମମ
ସି ଭ୍ର ାତେରା ଯୂଷ୍ମ ାନ୍ ନମ ୁୱର୍ ୍ଵ େତ|

ⅩⅫ ସେୱର୍ ୍ଵ ପୱିତ୍ର େଲାକା ୱିେଶଷତଃ େକୖସରସ୍ୟ ପରିଜନା
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନମ ୁୱର୍ ୍ଵ େତ|

ⅩⅩⅢଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପ୍ର ସାଦଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି
ଭୂ ଯାତ୍|ଆେମନ୍|
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