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ପ୍ର କାଶିତଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟଂ
Ⅰ ଯତ୍ ପ୍ର କାଶିତଂ ୱାକ୍ୟମ୍ ଈ ରଃ ଦାସାନାଂ ନିକଟଂ

ଶୀଘ୍ର ମୁପ ାସ୍ୟ ୀନାଂ ଘଟନାନାଂ ଦଶର୍ ନାଥର୍ ଂ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ
ସମପ ତୱାନ୍ ତତ୍ ସ ୀଯଦୂତଂ େପ୍ର ଷ୍ୟ ନିଜେସୱକଂ େଯାହନଂ
ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍|

Ⅱ ସ େଚ ରସ୍ୟ ୱାେକ୍ୟ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସାେକ୍ଷ୍ୟ ଚ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଦୃ ୱାନ୍
ତସ୍ୟ ପ୍ର ମାଣଂ ଦ ୱାନ୍|

Ⅲ ଏତସ୍ୟ ଭୱିଷ୍ୟ ୃଗ୍ର ସ୍ୟ ୱାକ୍ୟାନାଂ ପାଠକଃ େଶ୍ର ାତାର
ତନ୍ମ େଧ୍ୟ ଲିଖିତାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିଣ ଧନ୍ୟା ଯତଃ ସ କାଲଃ ସି କଟଃ|

Ⅳ େଯାହନ୍ ଆଶିଯାେଦଶ ାଃ ସ ସମିତୀଃ ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ ଲିଖତି|
େଯା ୱ ର୍ ମାେନା ଭୂ େତା ଭୱିଷ୍ୟଂ େଯ ଚ ସ ା ାନ ସ୍ୟ
ସି ଂହାସନସ୍ୟ ସ ୁେଖ◌े ତି ି

Ⅴଯ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ା ୱି ଃ ସାକ୍ଷୀ ମୃତାନାଂ ମେଧ୍ୟପ୍ର ଥମଜାେତା
ଭୂ ମ ଲ ରାଜାନାମ୍ ଅଧିପତି ଭୱତି, ଏେତେଭ୍ୟା ଽନୁଗ୍ର ହଃ
ଶାି ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ୱ ର୍ ତାଂ|

Ⅵ େଯା ଽ ାସୁ ପ୍ର ୀତୱାନ୍ ରୁ ଧିେରଣା ାନ୍ ପାେପଭ୍ୟଃ
ପ୍ର କ୍ଷାଲିତୱାନ୍ ତସ୍ୟ ପିତୁ ରୀ ରସ୍ୟ ଯାଜକାନ୍ କୃ ା ାନ୍ ରାଜୱେଗର୍
ନିଯୁ ୱାଂ ତି ନ୍ ମହିମା ପରାକ୍ର ମ ାନ କାଲଂ ଯାୱଦ୍ ୱ ର୍ ତାଂ|
ଆେମନ୍|

Ⅶପଶ୍ୟତ ସ େମେଘୖରାଗ ତି େତେନୖେକୖକସ୍ୟ ଚକୁ୍ଷ ଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟତି
େଯ ଚ ତଂ ୱି ୱ େ ଽପି ତଂ ୱିେଲାକିଷ୍ୟେ ତସ୍ୟ କୃେତ
ପୃଥିୱୀ ାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ୱଂଶା ୱିଲପିଷ୍ୟି | ସତ୍ୟମ୍ ଆେମନ୍|

Ⅷ ୱ ର୍ ମାେନା ଭୂ େତା ଭୱିଷ୍ୟଂ ଯଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଶି ମାନ୍ ପ୍ର ଭୁ ଃ
ପରେମ ରଃ ସ ଗଦତି, ଅହେମୱ କଃ କ୍ଷ ାଥର୍ ତ ଆଦିର |

Ⅸ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଭ୍ର ାତା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େକ୍ଲ ଶରାଜ୍ୟତିତିକ୍ଷାଣାଂ
ସହଭାଗୀ ଚାହଂ େଯାହନ୍ ଈ ରସ୍ୟ ୱାକ୍ୟେହେତା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
ସାକ୍ଷ୍ୟେହେତା ପା ନାମକ ଉପ ୀପ ଆସଂ|
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Ⅹତତ୍ର ପ୍ର େଭାଦ େନଆ ନାୱିେ ା ଽହଂ ପ ାତ୍ ତୂ ରୀ ନିୱତ୍
ମହାରୱମ୍ ଅେଶ୍ର ୗଷଂ,

Ⅺେତେନା ମ୍, ଅହଂ କଃ କ୍ଷ ାଥର୍ ତଆଦିର | ଂ ଯଦ୍ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟସି
ତଦ୍ ଗ୍ର େ ଲିଖି ାଶିଯାେଦଶ ାନାଂ ସ ସମିତୀନାଂ ସମୀପମ୍
ଇଫିଷଂ ୁଣର୍ ାଂ ଥୁଯାତୀରାଂ ସା ଂ ଫିଲାଦିି ଯାଂ ଲାଯଦୀେକଯା
େପ୍ର ଷଯ|

Ⅻତେତା ମଯା ସ ାଷମାଣସ୍ୟକସ୍ୟରୱଃଶଯେତତ ଶର୍ ନାଥର୍ ଂ
ମୁଖଂ ପରାୱ ତଂ ତତ୍ ପରାୱତର୍ ୍ୟ ଣର୍ ମଯାଃ ସ ଦୀପୱୃକ୍ଷା
ଦୃ ାଃ|

ⅩⅢ େତଷାଂ ସ ଦୀପୱୃକ୍ଷାଣାଂ ମେଧ୍ୟ ଦୀଘର୍ ପରି ଦପରିହିତଃ
ସୁୱଣର୍ ଶୃ େଲନ େୱି ତୱକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ାକୃତିେରେକା
ଜନି ତି,

ⅩⅣ ତସ୍ୟ ଶିରଃ େକଶ େ ତେମଷେଲାମାନୀୱ ହିମୱତ୍
େଶ୍ର େତୗ େଲାଚେନ ୱି ଶିଖାସେମ

ⅩⅤ ଚରେଣୗ ୱି କୁେ ତାପିତସୁପି ଲସଦୃେଶୗ ରୱ
ବହୁ େତାଯାନାଂ ରୱତୁ ଲ୍ୟଃ|

ⅩⅥ ତସ୍ୟ ଦକି୍ଷଣହେ ସ ତାରା ୱିଦ୍ୟେ ୱ ା
ତୀେ ା ି ଧାରଃ ଖେ ା ନିଗର୍ ତି ମୁଖମ ଲ େତଜସା
େଦଦୀପ୍ୟମାନସ୍ୟ ସୂୟର୍ ୍ୟସ୍ୟ ସଦୃଶଂ|

ⅩⅦତଂ ଦୃ ୍ଵାହଂ ମୃତକ ରେଣ ପତିତ ତଃ ଦକି୍ଷଣକରଂ
ମଯି ନିଧାଯ େତେନା ମ୍ ମା େଭୖଷୀଃ; ଅହମ୍ ଆଦିର |

ⅩⅧଅହମ୍ ଅମର ଥାପି ମୃତୱାନ୍ କି ୁ ପଶ୍ୟାହମ୍ ଅନ କାଲଂ
ଯାୱତ୍ ଜୀୱାମି| ଆେମନ୍| ମୃେତ୍ୟାଃ ପରେଲାକସ୍ୟ ଚ କିୁ କା ମମ
ହ ଗତାଃ|

ⅩⅨ ଅେତା ଯଦ୍ ଭୱତି ଯେ ତଃ ପରଂ ଭୱିଷ୍ୟତି ଯା ଦୃ ଂ
ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଲିଖ୍ୟତାଂ|

ⅩⅩ ମମ ଦକି୍ଷଣହେ ି ତା ଯାଃ ସ ତାରା େଯ ଚ ଣର୍ ମଯାଃ
ସ ଦୀପୱୃକ୍ଷା ୍ଵଯା ଦୃ ା ା ୟର୍ ୍ୟମିଦଂ ତାଃ ସ ତାରାଃ ସ
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ସମିତୀନାଂ ଦୂତାଃ ସୁୱଣର୍ ମଯାଃ ସ ଦୀପୱୃକ୍ଷା ସ ସମିତଯଃ
ସି |

Ⅱ
Ⅰ ଇଫିଷ ସମିେତ ଦର୍ୂ ତଂ ପ୍ର ତି ମ୍ ଇଦଂ ଲିଖ; େଯା

ଦକି୍ଷଣକେରଣ ସ ତାରା ଧାରଯତି ସ ାନାଂ ସୁୱଣର୍ ଦୀପୱୃକ୍ଷାଣାଂ
ମେଧ୍ୟ ଗମନାଗମେନ କେରାତି ଚ େତେନଦମ୍ ଉଚ୍ୟେତ|

Ⅱ ତୱ କି୍ର ଯାଃ ଶ୍ର ମଃ ସହି ୁତା ଚ ମମ େଗାଚରାଃ, ଂ ଦୁ ାନ୍
େସାଢୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାଷି େଯ ଚ େପ୍ର ରିତା ନ ସ ଃ ାନ୍ େପ୍ର ରିତାନ୍ ୱଦି
ଂ ତାନ୍ ପରୀକ୍ଷ୍ୟ ମୃଷାଭାଷିେଣା ୱିଜ୍ଞାତୱାନ୍,
Ⅲଅପରଂ ଂ ତିତିକ୍ଷାଂ ୱିଦଧାସି ମମ ନାମାଥର୍ ଂ ବହୁ େସାଢୱାନସି

ତଥାପି ନ ପୟର୍ ୍ୟକ୍ଲ ାମ୍ୟ ଦପି ଜାନାମି|
Ⅳ କି ତୱ ୱିରୁ ଂ ମେଯୖତତ୍ ୱ ୱ୍ୟଂ ଯତ୍ ତୱ ପ୍ର ଥମଂ େପ୍ର ମ
ଯା ୱ୍ୟହୀଯତ|
Ⅴ ଅତଃ କୁତଃ ପତିେତା ଽସି ତତ୍ ୃ ା ମନଃ ପରାୱ ର୍ ୍ୟ

ପୂୱର୍ ୍ଵ ୀଯକି୍ର ଯାଃ କୁରୁ ନ େଚତ୍ ଯା ମନସି ନ ପରିୱ େତ ଽହଂ
ତୂ ଣର୍ ମ୍ ଆଗତ୍ୟ ତୱ ଦୀପୱୃକ୍ଷଂ ାନାଦ୍ ଅପସାରଯିଷ୍ୟାମି|

Ⅵ ତଥାପି ତେୱଷ ଗୁେଣା ୱିଦ୍ୟେତ ଯତ୍
ନୀକଲାଯତୀଯେଲାକାନାଂ ଯାଃ କି୍ର ଯା ଅହମ୍ ଋତୀେଯ ତା ୍ଵମପି
ଋତୀଯେମ|

Ⅶ ଯସ୍ୟ େଶ୍ର ାତ୍ର ଂ ୱିଦ୍ୟେତ ସ ସମିତୀଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଚ୍ୟମାନାମ୍
ଆ ନଃ କଥାଂ ଶୃେଣାତୁ | େଯା ଜେନା ଜଯତି ତ ା ଅହମ୍
ଈ ରସ୍ୟାରାମ ଜୀୱନତେରାଃ ଫଲଂ େଭା ୁଂ ଦାସ୍ୟାମି|

Ⅷ ଅପରଂ ୁଣର୍ ା ସମିେତ ଦର୍ୂ ତଂ ପ୍ର ତୀଦଂ ଲିଖ; ଯ ଆଦିର
େଯା ମୃତୱାନ୍ ପୁନଜର୍ ୀୱିତୱାଂ େତେନଦମ୍ ଉଚ୍ୟେତ,

Ⅸ ତୱ କି୍ର ଯାଃ େକ୍ଲ େଶା େଦୖନ୍ୟ ମମ େଗାଚରାଃ କି ୁ ଂ
ଧନୱାନସି େଯ ଚ ଯିହୂ ଦୀଯା ନ ସ ଃ ଶଯତାନସ୍ୟ ସମାଜାଃ ସି
ତଥାପି ାନ୍ ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ ୱଦି େତଷାଂ ନି ାମପ୍ୟହଂ ଜାନାମି|

Ⅹ ଯା େଯା ଯଃ େକ୍ଲ ଶଃ େସାଢୱ୍ୟ ାତ୍ ମା େଭୖଷୀଃ ପଶ୍ୟ
ଶଯତାେନା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପରୀକ୍ଷାଥର୍ ଂ କାଂି ତ୍ କାରାଯାଂ ନିେକ୍ଷ ୍ୟତି ଦଶ
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ଦିନାନି ଯାୱତ୍ େକ୍ଲ େଶା ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ୱ ଷ୍ୟେତ ଚ| ଂ ମୃତୁ ୍ୟପୟର୍ ୍ୟ ଂ
ୱି ାେସ୍ୟା ଭୱ େତନାହଂ ଜୀୱନକିରୀଟଂ ତୁ ଭ୍ୟଂ ଦାସ୍ୟାମି|

Ⅺଯସ୍ୟ େଶ୍ର ାତ୍ର ଂ ୱିଦ୍ୟେତ ସ ସମିତୀଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଚ୍ୟମାନାମ୍ ଆ ନଃ
କଥାଂ ଶୃେଣାତୁ | େଯା ଜଯତି ସ ି ତୀଯମୃତୁ ୍ୟନା ନ ହିଂସି ଷ୍ୟେତ|

Ⅻ ଅପରଂ ପଗର୍ ାମ ସମିେତ ଦର୍ୂ ତଂ ପ୍ର ତୀଦଂ ଲିଖ, ଯ ୀ ଂ
ି ଧାରଂ ଖ ଂ ଧାରଯତି ସ ଏୱ ଭାଷେତ|

ⅩⅢ ତୱ କି୍ର ଯା ମମ େଗାଚରାଃ, ଯତ୍ର ଶଯତାନସ୍ୟ ସି ଂହାସନଂ
ତେତୖ୍ର ୱ ଂ ୱସସି ତଦପି ଜାନାମି| ଂ ମମ ନାମ ଧାରଯସି
ମ େ ର ୀକାର ୍ଵଯା ନ କୃେତା ମମ ୱି ାସ୍ୟସାକି୍ଷଣ
ଆି ପାଃ ସମେଯ ଽପି ନ କୃତଃ| ସ ତୁ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ଽଘାନି ଯତଃ
ଶଯତାନ େତୖ୍ର ୱ ନିୱସତି|

ⅩⅣ ତଥାପି ତୱ ୱିରୁ ଂ ମମ କିି ଦ୍ ୱ ୱ୍ୟଂ ଯେତା
େଦୱପ୍ର ସାଦାଦନାଯ ପରଦାରଗମନାଯ େଚସ୍ର ାେଯଲଃ ସ ାନାନାଂ
ସ ୁଖ ଉନ୍ମ ାଥଂ ାପଯିତୁ ଂ ବାଲାକ୍ େଯନାଶିକ୍ଷ୍ୟତ ତସ୍ୟ ବିଲିଯମଃ
ଶିକ୍ଷାୱଲି ନ ୱ େକଚିତ୍ ଜନା ତ୍ର ସି |

ⅩⅤ ତଥା ନୀକଲାଯତୀଯାନାଂ ଶିକ୍ଷାୱଲି ନ ୱ େକଚିତ୍ ଜନା
ଅପି ସି ତେଦୱାହମ୍ ଋତୀେଯ|

ⅩⅥଅେତା େହେତା ୍ଵଂ ମନଃପରିୱ ର୍ ଯନ େଚଦହଂ ରଯା ତୱ
ସମୀପମୁପ ାଯ ମ ଖେ ନ େତୖଃ ସହ େଯା ୍ୟାମି|

ⅩⅦ ଯସ୍ୟ େଶ୍ର ାତ୍ର ଂ ୱିଦ୍ୟେତ ସ ସମିତୀଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଚ୍ୟମାନାମ୍
ଆ ନଃ କଥାଂ ଶୃେଣାତୁ | େଯା ଜେନା ଜଯତି ତ ା ଅହଂ
ଗୁ ମା ାଂ େଭା ୁଂ ଦାସ୍ୟାମି ଶୁଭ୍ର ପ୍ର ରମପି ତୈ ଦାସ୍ୟାମି
ତତ୍ର ପ୍ର େର ନୂତନଂ ନାମ ଲିଖିତଂ ତ ଗ୍ର ହୀତାରଂ ୱିନା ନାେନ୍ୟନ
େକନାପ୍ୟୱଗମ୍ୟେତ|

ⅩⅧ ଅପରଂ ଥୁଯାତୀରା ସମିେତ ଦର୍ୂ ତଂ ପ୍ର ତୀଦଂ ଲିଖ| ଯସ୍ୟ
େଲାଚେନ ୱି ଶିଖାସଦୃେଶ ଚରେଣୗ ଚ ସୁପି ଲସ ାେଶୗ ସ
ଈ ରପୁେତ୍ର ା ଭାଷେତ,

ⅩⅨ ତୱ କି୍ର ଯାଃ େପ୍ର ମ ୱି ାସଃ ପରିଚୟର୍ ୍ୟା ସହି ୁତା ଚ
ମମ େଗାଚରାଃ, ତୱ ପ୍ର ଥମକି୍ର ଯାଭ୍ୟଃ େଶଷକି୍ର ଯାଃ େଶ୍ର ା ଦପି
ଜାନାମି|
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ⅩⅩ ତଥାପି ତୱ ୱିରୁ ଂ ମଯା କିି ଦ୍ ୱ ୱ୍ୟଂ ଯେତା
ଯା ଈେଷବଲ୍ନ ାମିକା େଯାଷିତ୍ ାଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନୀଂ ମନ୍ୟେତ
େୱଶ୍ୟାଗମନାଯ େଦୱପ୍ର ସାଦାଶନାଯ ଚ ମମ ଦାସାନ୍ ଶିକ୍ଷଯତି
ଭ୍ର ାମଯତି ଚ ସା ଯା ନ ନିୱାୟର୍ ୍ୟେତ|

ⅩⅪ ଅହଂ ମନଃପରିୱ ର୍ ନାଯ ତେସୖ୍ୟ ସମଯଂ ଦ ୱାନ୍ କି ୁ ସା
ୀଯେୱଶ୍ୟାକି୍ର ଯାେତା ମନଃପରିୱ ର୍ ଯିତୁ ଂ ନାଭିଲଷତି|
ⅩⅫ ପଶ୍ୟାହଂ ତାଂ ଶଯ୍ୟାଯାଂ ନିେକ୍ଷ ୍ୟାମି, େଯ ତଯା ସା ର୍ ଂ

ୱ୍ୟଭିଚାରଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି େତ ଯଦି କି୍ର ଯାେଭ୍ୟା ମନାଂସି ନ ପରାୱ ର୍ ଯି
ତହ ତାନପି ମହାେକ୍ଲ େଶ ନିେକ୍ଷ ୍ୟାମି

ⅩⅩⅢ ତସ୍ୟାଃ ସ ାନାଂ ମୃତୁ ୍ୟନା ହନିଷ୍ୟାମି| େତନାହମ୍
ଅ ଃକରଣାନାଂ ମନସା ାନୁସ ାନକାରୀ ଯୁଷ୍ମ ାକେମେକୖକୈ
ଚ କି୍ର ଯାଣାଂ ଫଲଂ ମଯା ଦାତୱ୍ୟମିତି ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ ସମିତେଯା ଜ୍ଞାସ୍ୟି |

ⅩⅩⅣ ଅପରମ୍ ଅୱଶି ାନ୍ ଥୁଯାତୀର େଲାକାନ୍ ଅଥର୍ େତା
ଯାୱ ାଂ ଶିକ୍ଷାଂ ନ ଧାରଯି େଯ ଚ େକୖି ତ୍ ଶଯତାନସ୍ୟ
ଗ ୀରାଥର୍ ା ଉଚ୍ୟେ ତାନ୍ େଯ ନାୱଗତୱ ାନହଂ ୱଦାମି ଯୁଷ୍ମ ାସୁ
କମପ୍ୟପରଂ ଭାରଂ ନାେରାପଯିଷ୍ୟାମି;

ⅩⅩⅤ କି ୁ ଯଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱିଦ୍ୟେତ ତତ୍ ମମାଗମନଂ ଯାୱଦ୍
ଧାରଯତ|

ⅩⅩⅥ େଯା ଜେନା ଜଯତି େଶଷପୟର୍ ୍ୟ ଂ ମମ କି୍ର ଯାଃ ପାଲଯତି ଚ
ତ ା ଅହମ୍ ଅନ୍ୟଜାତୀଯାନାମ୍ ଆଧିପତ୍ୟଂ ଦାସ୍ୟାମି;

ⅩⅩⅦ ପିତୃ େତା ମଯା ଯ ତ୍ କତର୍ୃ ଂ ଲ ଂ ତ ତ୍ େସା ଽପି
େଲୗହଦେ ନ ତାନ୍ ଚାରଯିଷ୍ୟତି େତନ ମୃ ାଜନାନୀୱ େତ ଚୂ ଣର୍ ା
ଭୱିଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅧଅପରମ୍ ଅହଂ ତୈ ପ୍ର ଭାତୀଯତାରାମ୍ ଅପି ଦାସ୍ୟାମି|
ⅩⅩⅨ ଯସ୍ୟ େଶ୍ର ାତ୍ର ଂ ୱିଦ୍ୟେତ ସ ସମିତୀଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଚ୍ୟମାନାମ୍

ଆ ନଃ କଥାଂ ଶୃେଣାତୁ |

Ⅲ
Ⅰ ଅପରଂ ସା ସମିେତ ଦର୍ୂ ତଂ ପ୍ର ତୀଦଂ ଲିଖ, େଯା ଜନ

ଈ ରସ୍ୟ ସ ା ନଃ ସ ତାରା ଧାରଯତି ସ ଏୱ ଭାଷେତ, ତୱ
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କି୍ର ଯା ମମେଗାଚରାଃ, ଂ ଜୀୱଦାେଖ୍ୟା ଽସି ତଥାପି ମୃେତା ଽସି ତଦପି
ଜାନାମି|

Ⅱପ୍ର ବୁେ ା ଭୱ, ଅୱଶି ଂ ଯଦ୍ୟତ୍ ମୃତକ ଂ ତଦପି ସବଲୀକୁରୁ
ଯତ ଈ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ ତୱ କ ର୍ ାଣି ନ ସି ାନୀତି ପ୍ର ମାଣଂ ମଯା
ପ୍ର ା ଂ|

Ⅲ ଅତଃ କୀଦୃଶୀଂ ଶିକ୍ଷାଂ ଲ ୱାନ୍ ଶତୱା ାସି ତତ୍ ରନ୍ ତାଂ
ପାଲଯ ମନଃ ପରିୱ ର୍ ଯ ଚ| େଚତ୍ ପ୍ର ବୁେ ା ନ ଭେୱ ହର୍ ୍ୟହଂ
େ ନ ଇୱ ତୱ ସମୀପମ୍ ଉପ ାସ୍ୟାମି କି କି ନ୍ ଦେ
ଉପ ାସ୍ୟାମି ତ ଜ୍ଞାସ୍ୟସି |

Ⅳ ତଥାପି େଯୖଃ ୱାସାଂସି ନ କଲି ତାନି ତାଦୃଶାଃ
କତିପଯେଲାକାଃ ସା ନଗେର ଽପି ତୱ ୱିଦ୍ୟେ େତ
ଶୁଭ୍ର ପରି େଦୖ ମର୍ ମ ସେ ଗମନାଗମେନ କରିଷ୍ୟି ଯତେ
େଯାଗ୍ୟାଃ|

Ⅴ େଯା ଜେନା ଜଯତି ସ ଶୁଭ୍ର ପରି ଦଂ ପରିଧାପଯିଷ୍ୟେ , ଅହ
ଜୀୱନଗ୍ର ାତ୍ ତସ୍ୟ ନାମ ନା ଧର୍ ାପଯିଷ୍ୟାମି କି ୁ ମି ତୁ ଃ ସାକ୍ଷାତ୍
ତସ୍ୟ ଦୂତାନାଂ ସାକ୍ଷା ତସ୍ୟ ନାମ ୀକରିଷ୍ୟାମି|

Ⅵଯସ୍ୟ େଶ୍ର ାତ୍ର ଂ ୱିଦ୍ୟେତ ସ ସମିତୀଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଚ୍ୟମାନାମ୍ ଆ ନଃ
କଥାଂ ଶୃେଣାତୁ |

Ⅶ ଅପର ଫିଲାଦିି ଯା ସମିେତ ଦର୍ୂ ତଂ ପ୍ର ତୀଦଂ ଲିଖ, ଯଃ
ପୱିତ୍ର ଃ ସତ୍ୟମଯ ାି ଦାଯୂଦଃ କିୁ କାଂ ଧାରଯତି ଚ େଯନ
େମାଚିେତ ଽପରଃ େକାଽପି ନ ରୁ ଣି ରୁ େ ଚାପରଃ େକାଽପି ନ
େମାଚଯତି ସ ଏୱ ଭାଷେତ|

Ⅷ ତୱ କି୍ର ଯା ମମ େଗାଚରାଃ ପଶ୍ୟ ତୱ ସମୀେପ ଽହଂ ମୁ ଂ
ାରଂ ାପିତୱାନ୍ ତତ୍ େକନାପି େରା ୁ ଂ ନ ଶକ୍ୟେତ ଯତ ୱା ଂ

ବଲମାେ ତଥାପି ଂ ମମ ୱାକ୍ୟଂ ପାଲିତୱାନ୍ ମମ ନାେମ୍ନ ା
ଽ ୀକାରଂ ନ କୃତୱାଂ |

Ⅸପଶ୍ୟ ଯିହୂ ଦୀଯା ନ ସେ ା େଯ ମୃଷାୱାଦିନଃ ାନ୍ ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍
ୱଦି େତଷାଂ ଶଯତାନସମାଜୀଯାନାଂ କାଂି ଦ୍ ଅହମ୍ ଆେନଷ୍ୟାମି
ପଶ୍ୟ େତ ମଦାଜ୍ଞାତ ଆଗତ୍ୟ ତୱ ଚରଣେଯାଃ ପ୍ର ଣଂସ୍ୟି ମମ
ପି୍ର େଯା ଽସୀତି ଜ୍ଞାସ୍ୟି |
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Ⅹ ଂ ମମ ସହି ୁତାସୂଚକଂ ୱାକ୍ୟଂ ରକି୍ଷତୱାନସି
ତ ାରଣାତ୍ ପୃଥିୱୀନିୱାସି ନାଂ ପରୀକ୍ଷାଥର୍ ଂ କୃ ଂ ଜଗଦ୍
େଯନାଗାମିପରୀକ୍ଷାଦିେନନାକ୍ର ମିଷ୍ୟେତ ତ ାଦ୍ ଅହମପି ାଂ
ରକି୍ଷଷ୍ୟାମି|

Ⅺପଶ୍ୟ ମଯା ଶୀଘ୍ର ମ୍ ଆଗ ୱ୍ୟଂ ତୱ ଯଦି ତତ୍ ଧାରଯ େକା
ଽପି ତୱ କିରୀଟଂ ନାପହରତୁ |

Ⅻ େଯା ଜେନା ଜଯତି ତମହଂ ମଦୀେଯ ରସ୍ୟ ମ ି େର ଂ
କୃ ା ାପଯିସ୍ୟାମି ସ ପୁନ ନର୍ ନିଗର୍ ମିଷ୍ୟତି| ଅପର ତି ନ୍
ମଦୀେଯ ରସ୍ୟ ନାମ ମଦୀେଯ ରସ୍ୟ ପୁୟର୍ ୍ୟା ଅପି ନାମ ଅଥର୍ େତା
ଯା ନୱୀନା ଯିରୂ ଶାନମ୍ ପୁରୀ ଗର୍ ାତ୍ ମଦୀେଯ ରସ୍ୟ ସମୀପାଦ୍
ଅୱେରାକ୍ଷ୍ୟତି ତସ୍ୟା ନାମ ମମାପି ନୂତନଂ ନାମ େଲଖିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅢଯସ୍ୟ େଶ୍ର ାତ୍ର ଂ ୱିଦ୍ୟେତ ସସମିତୀଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଚ୍ୟମାନାମ୍ ଆ ନଃ
କଥାଂ ଶୃେଣାତୁ |

ⅩⅣ ଅପର ଲାଯଦିେକଯା ସମିେତ ଦର୍ୂ ତଂ ପ୍ର ତୀଦଂ ଲିଖ,
ଯ ଆେମନ୍ ଅଥର୍ େତା ୱି ାସ୍ୟଃ ସତ୍ୟମଯ ସାକ୍ଷୀ, ଈ ରସ୍ୟ
ସୃେ ରାଦି ାି ସ ଏୱ ଭାଷେତ|

ⅩⅤତୱ କି୍ର ଯା ମମ େଗାଚରାଃ ଂ ଶୀେତା ନାସି ତେ ା ଽପି ନାସୀତି
ଜାନାମି|

ⅩⅥ ତୱ ଶୀତ ଂ ତ ଂ ୱା ୱରଂ ଭେୱତ୍, ଶୀେତା ନ ଭୂ ା
ତେ ା ଽପି ନ ଭୂ ା େମୱ ୂତଃ କଦୂେ ା ଽସି ତ ାରଣାଦ୍ ଅହଂ
ମୁଖାତ୍ ାମ୍ ଉ ମିଷ୍ୟାମି|
ⅩⅦ ଅହଂ ଧନୀ ସମୃ ାି ମମ କସ୍ୟାପ୍ୟଭାେୱା ନ ଭୱତୀତି
ଂ ୱଦସି କି ୁ େମୱ ଦୁଃଖାେ ର୍ ା ଦୁଗର୍ େତା ଦରିେଦ୍ର ା ଽେ ା
ନ ାସି ତତ୍ ଯା ନାୱଗମ୍ୟେତ|

ⅩⅧ ଂ ଯଦ୍ ଧନୀ ଭେୱ ଦଥର୍ ଂ ମେ ା ୱେ ୗ ତାପିତଂ ସୁୱଣର୍ ଂ
କ୍ର ୀଣୀହି ନ ାତ୍ ତୱ ଲ ା ଯ ପ୍ର କାେଶତ ତଦଥର୍ ଂ ପରିଧାନାଯ
ମ ଃ ଶୁଭ୍ର ୱାସାଂସି କ୍ର ୀଣୀହି ଯ ତୱ ଦୃି ଃ ପ୍ର ସ ା ଭେୱତ୍ତଦଥର୍ ଂ
ଚକୁ୍ଷେଲର୍ ପନାଯା ନଂ ମ ଃ କ୍ର ୀଣୀହୀତି ମମ ମ ଣା|
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ⅩⅨ େଯଷ୍ଵ ହଂ ପ୍ର ୀେଯ ତାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଭ ର୍ ଯାମି ଶାି ଚ, ଅତ ୍ଵମ୍
ଉଦ୍ୟମଂ ୱିଧାଯ ମନଃ ପରିୱ ର୍ ଯ|

ⅩⅩ ପଶ୍ୟାହଂ ାରି ତି ନ୍ ତଦ୍ ଆହନି୍ମ ଯଦି କି ତ୍ ମମ ରୱଂ
ଶ ା ାରଂ େମାଚଯତି ତହର୍ ୍ୟହଂ ତସ୍ୟ ସି ଧିଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ େତନ ସା ର୍ ଂ
େଭାେକ୍ଷ୍ୟ େସା ଽପି ମଯା ସା ର୍ ଂ େଭାକ୍ଷ୍ୟେତ|

ⅩⅪଅପରମହଂ ଯଥା ଜିତୱାନ୍ ମମ ପିତ୍ର ା ଚ ସହତସ୍ୟ ସି ଂହାସନ
ଉପୱି ାି , ତଥା େଯା ଜେନା ଜଯତି ତମହଂ ମଯା ସା ର୍ ଂ
ମି ଂହାସନ ଉପେୱଶଯିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅫଯସ୍ୟ େଶ୍ର ାତ୍ର ଂ ୱିଦ୍ୟେତସସମିତୀଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଚ୍ୟମାନମ୍ଆ ନଃ
କଥାଂ ଶୃେଣାତୁ |

Ⅳ
Ⅰ ତତଃ ପରଂ ମଯା ଦୃି ପାତଂ କୃ ା େଗର୍ ମୁ ଂ ାରମ୍ ଏକଂ

ଦୃ ଂ ମଯା ସହଭାଷମାଣସ୍ୟ ଚ ଯସ୍ୟ ତୂ ରୀୱାଦ୍ୟତୁ େଲ୍ୟା ରୱଃ
ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଶତଃସମାମ୍ ଅେୱାଚତ୍ ାନେମତଦ୍ଆେରାହଯ,ଇତଃପରଂ
େଯନ େଯନ ଭୱିତୱ୍ୟଂ ତଦହଂ ାଂ ଦଶର୍ ଯିେଷ୍ୟ|

Ⅱ େତନାହଂ ତତଣାଦ୍ ଆ ାୱିେ ା ଭୂ ା ଽପଶ୍ୟଂ େଗର୍
ସି ଂହାସନେମକଂ ାପିତଂ ତତ୍ର ସି ଂହାସେନ ଏେକା ଜନ ଉପୱିେ ା
ଽି |

Ⅲସି ଂହାସେନଉପୱି ସ୍ୟ ତସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ ରୂ ପଂ ସୂୟର୍ ୍ୟକା ମେଣଃ
ପ୍ର ୱାଲସ୍ୟ ଚତୁ ଲ୍ୟଂ ତତ୍ ସି ଂହାସନ ମରକତମଣିୱଦପୱିଶିେ ନ
େମଘଧନୁଷା େୱି ତଂ|

Ⅳତସ୍ୟସି ଂହାସେନଚତୁ ଦ କୁ୍ଷ ଚତୁ ୱ ଂଶତିସି ଂହାସନାନି ତି ି
େତଷୁ ସି ଂହାସେନଷୁ ଚତୁ ୱ ଂଶତି ପ୍ର ାଚୀନେଲାକା ଉପୱି ାେ
ଶୁଭ୍ର ୱାସଃପରିହିତାେ ଷାଂ ଶିରାଂସି ଚ ସୁୱଣର୍ କିରୀେଟୖ ଭର୍ୂ ଷିତାନି|

Ⅴ ତସ୍ୟ ସି ଂହାସନସ୍ୟ ମଧ୍ୟାତ୍ ତଡିେତା ରୱାଃ ନିତାନି ଚ
ନିଗର୍ ି ସି ଂହାସନସ୍ୟାି େକ ଚ ସ ଦୀପା ଲି ତ ଈ ରସ୍ୟ
ସ ା ାନଃ|

Ⅵ ଅପରଂ ସି ଂହାସନସ୍ୟାି େକ ଟିକତୁ ଲ୍ୟଃ କାଚମେଯା
ଜଲାଶେଯା ୱିଦ୍ୟେତ, ଅପରମ୍ ଅଗ୍ର ତଃ ପ ା
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ବହୁ ଚକୁ୍ଷଷ୍ମ ାରଃ ପ୍ର ାଣିନଃ ସି ଂହସନସ୍ୟ ମେଧ୍ୟ ଚତୁ ଦ କୁ୍ଷ
ଚ ୱିଦ୍ୟେ |

Ⅶ େତଷାଂ ପ୍ର ଥମଃ ପ୍ର ାଣୀ ସି ଂହାକାେରା ି ତୀଯଃ ପ୍ର ାଣୀ
େଗାୱା ାକାର ୃତୀଯଃ ପ୍ର ାଣୀ ମନୁଷ୍ୟୱ ଦନୱିଶି ତୁ ଥର୍
ପ୍ର ାଣୀ ଉ ୀଯମାନକୁରେରାପମଃ|

Ⅷ େତଷାଂ ଚତୁ ଣର୍ ାମ୍ ଏେକୖକସ୍ୟ ପ୍ର ାଣିନଃ ଷଟ୍ ପକ୍ଷାଃ ସି େତ
ଚ ସୱର୍ ୍ଵ ାେ ଷ୍ଵ ଭ୍ୟ େର ଚ ବହୁ ଚକୁ୍ଷୱ ଶି ାଃ, େତ ଦିୱାନିଶଂ ନ
ୱିଶ୍ର ାମ୍ୟ ଗଦି ପୱିତ୍ର ଃ ପୱିତ୍ର ଃ ପୱିତ୍ର ଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଶି ମାନ୍ ୱ ର୍ ମାେନା
ଭୂ େତା ଭୱିଷ୍ୟଂ ପ୍ର ଭୁ ଃ ପରେମ ରଃ|

Ⅸ ଇ ଂ େତୖଃ ପ୍ର ାଣିଭି ସ୍ୟାନ ଜୀୱିନଃ ସି ଂହାସେନାପୱି ସ୍ୟ
ଜନସ୍ୟ ପ୍ର ଭାେୱ େଗୗରେୱ ଧନ୍ୟୱାେଦ ଚ ପ୍ର କୀ େତ

Ⅹ େତ ଚତୁ ୱ ଂଶତିପ୍ର ାଚୀନା ଅପି ତସ୍ୟ
ସି ଂହାସେନାପୱି ସ୍ୟାି େକ ପ୍ର ଣିନତ୍ୟ ତମ୍ ଅନ ଜୀୱିନଂ ପ୍ର ଣମି
ୀଯକିରୀଟାଂ ସି ଂହାସନସ୍ୟାି େକ ନିକି୍ଷପ୍ୟ ୱଦି ,
Ⅺେହପ୍ର େଭାଈ ରା ାକଂ ପ୍ର ଭାୱଂ େଗୗରୱଂବଲଂ| େମୱାହର୍ ସି

ସ ା ୁଂ ଯତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ସସୃେଜ ଯା| ତୱାଭିଲାଷତେ ୖ ୱ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ସ ୂଯ
ନି ର୍ େମ||

Ⅴ
Ⅰ ଅନ ରଂ ତସ୍ୟ ସି ହାସେନାପୱି ଜନସ୍ୟ ଦକି୍ଷଣେ ଽ ବର୍ ହି

ଲିଖିତଂ ପତ୍ର େମକଂ ମଯା ଦୃ ଂ ତତ୍ ସ ମୁଦ୍ର ାଭିରି ତଂ|
Ⅱ ତ ାଦ୍ ଏେକା ବଲୱାନ୍ ଦୂେତା ଦୃ ଃ ସ ଉେ ୖ ଃ େରଣ

ୱାଚମିମାଂ େଘାଷଯତି କଃ ପତ୍ର େମତଦ୍ ୱିୱରୀତୁ ଂ ତ ୁଦ୍ର ା
େମାଚଯିତୁ ାହର୍ ତି?

Ⅲ କି ୁ ଗର୍ ମ ର୍ ୍ୟପାତାେଲଷୁ ତତ୍ ପତ୍ର ଂ ୱିୱରୀତୁ ଂ ନିରୀକି୍ଷତୁ
କସ୍ୟାପି ସାମଥର୍ ୍ୟଂ ନାଭୱତ୍|

Ⅳ ଅେତା ଯ ତ୍ ପତ୍ର ଂ ୱିୱରୀତୁ ଂ ନିରୀକି୍ଷତୁ ାହର୍ ତି
ତାଦୃଶଜନସ୍ୟାଭାୱାଦ୍ ଅହଂ ବହୁ େରାଦିତୱାନ୍|
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Ⅴ କି ୁ େତଷାଂ ପ୍ର ାଚୀନାନାମ୍ ଏେକା ଜେନା ମାମୱଦତ୍
ମା େରାଦୀଃ ପଶ୍ୟ େଯା ଯିହୂ ଦାୱଂଶୀଯଃ ସି ଂେହା ଦାଯୂେଦା
ମୂଲ ରୂ ପ ାି ସ ପତ୍ର ସ୍ୟ ତସ୍ୟ ସ ମୁଦ୍ର ାଣା େମାଚନାଯ
ପ୍ର ମୂତୱାନ୍|

Ⅵ ଅପରଂ ସି ଂହାସନସ୍ୟ ଚତୁ ଣର୍ ାଂ ପ୍ର ାଣିନାଂ ପ୍ର ାଚୀନୱଗର୍ ସ୍ୟ ଚ
ମଧ୍ୟ ଏେକା େମଷଶାୱେକା ମଯା ଦୃ ଃ ସ େଛଦିତ ଇୱ ତସ୍ୟ
ସ ଶୃ ାଣି ସ େଲାଚନାନି ଚ ସି ତାନି କୃ ାଂ ପୃଥିୱୀଂ େପ୍ର ଷିତା
ଈ ରସ୍ୟ ସ ା ାନଃ|

Ⅶ ସ ଉପାଗତ୍ୟ ତସ୍ୟ ସି ଂହାସେନାପୱି ଜନସ୍ୟ ଦକି୍ଷଣକରାତ୍
ତତ୍ ପତ୍ର ଂ ଗୃହୀତୱାନ୍|

Ⅷ ପେତ୍ର ଗୃହୀେତ ଚ ାରଃ ପ୍ର ାଣିନ ତୁ ୱ ଂଂଶତିପ୍ର ାଚୀନା
ତସ୍ୟ େମଷଶାୱକସ୍ୟାି େକ ପ୍ର ଣିପତି େତଷାମ୍ ଏେକୖକସ୍ୟ
କରେଯା ୱର୍ ୀଣାଂ ସୁଗ ି ଦ୍ର େୱୖ୍ୟଃ ପରିପୂଣର୍ ଂ ଣର୍ ମଯପାତ୍ର ତି ତି
ତାନି ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ରୂ ପାଣି|

Ⅸ ଅପରଂ େତ ନୂତନେମକଂ ଗୀତମଗାଯନ୍, ଯଥା, ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ
ପତି୍ର କାଂ ତସ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା େମାଚଯିତୁ ଂ ତଥା| େମୱାହର୍ ସି ଯ ାତ୍ ଂ
ବଲିୱତ୍ େଛଦନଂ ଗତଃ| ସୱର୍ ୍ଵ ାେଭ୍ୟା ଜାତିଭାଷାଭ୍ୟଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଦ୍
ୱଂଶେଦଶତଃ| ଈ ରସ୍ୟ କୃେତ ଽ ାନ୍ ଂ ୀଯରେ ନ କ୍ର ୀତୱାନ୍|

Ⅹ ଅ ଦୀ ରପେକ୍ଷ ଽ ାନ୍ ନୃପତୀନ୍ ଯାଜକାନପି| କୃତୱାଂେ ନ
ରାଜ ଂ କରିଷ୍ୟାେମା ମହୀତେଲ||

Ⅺ ଅପରଂ ନିରୀକ୍ଷମାେଣନ ମଯା ସି ଂହାସନସ୍ୟ ପ୍ର ାଣିଚତୁ ଯସ୍ୟ
ପ୍ର ାଚୀନୱଗର୍ ସ୍ୟ ଚ ପରିେତା ବହୂ ନାଂ ଦୂତାନାଂ ରୱଃ ଶତଃ, େତଷାଂ
ସଂଖ୍ୟା ଅଯୁତାଯୁତାନି ସହସ୍ର ସହ ାଣି ଚ|

Ⅻ େତୖରୁ େ ୖ ରିଦମ୍ ଉ ଂ, ପରାକ୍ର ମଂ ଧନଂ ଜ୍ଞାନଂ ଶି ଂ
େଗୗରୱମାଦରଂ| ପ୍ର ଶଂସା ାହର୍ ତି ପ୍ର ା ୁଂ େଛଦିେତା େମଷଶାୱକଃ||

ⅩⅢ ଅପରଂ ଗର୍ ମ ର୍ ୍ୟପାତାଲସାଗେରଷୁ ଯାନି ୱିଦ୍ୟେ େତଷାଂ
ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସୃ ୱ ୂନାଂ ୱାଗିଯଂ ମଯା ଶତା, ପ୍ର ଶଂସାଂ େଗୗରୱଂ
େଶୗୟର୍ ୍ୟମ୍ ଆଧିପତ୍ୟଂ ସନାତନଂ| ସି ଂହସେନାପୱି େମଷୱ
ଗ ତାଂ|
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ⅩⅣ ଅପରଂ େତ ଚ ାରଃ ପ୍ର ାଣିନଃ କଥିତୱ ଥା ୁ,
ତତ ତୁ ୱ ଂଶତିପ୍ର ାଚୀନା ଅପି ପ୍ର ଣିପତ୍ୟ ତମ୍ ଅନ କାଲଜୀୱିନଂ
ପ୍ର ାଣମନ୍|

Ⅵ
Ⅰ ଅନ ରଂ ମଯି ନିରୀକ୍ଷମାେଣ େମଷଶାୱେକନ ତାସାଂ

ସ ମୁଦ୍ର ାଣାମ୍ ଏକା ମୁଦ୍ର ା ମୁ ା ତତେ ଷାଂ ଚତୁ ଣର୍ ାମ୍ ଏକସ୍ୟ
ପ୍ର ାଣିନ ଆଗତ୍ୟ ପେଶ୍ୟତିୱାଚେକା େମଘଗଜର୍ ନତୁ େଲ୍ୟା ରେୱା
ମଯା ଶତଃ|

Ⅱ ତତଃ ପରମ୍ ଏକଃ ଶୁକ୍ଲ ାେ ା ଦୃ ଃ, ତଦାରୂ େଢା ଜେନା ଧନୁ
ଧର୍ ାରଯତି ତୈ ଚ କିରୀଟେମକମ୍ ଅଦାଯି ତତଃ ସ ପ୍ର ଭୱନ୍
ପ୍ର ଭୱିଷ୍ୟଂ ନିଗର୍ ତୱାନ୍|

Ⅲଅପରଂ ି ତୀଯମୁଦ୍ର ାଯାଂ େତନେମାଚିତାଯାଂ ି ତୀଯସ୍ୟପ୍ର ାଣିନ
ଆଗତ୍ୟ ପେଶ୍ୟତି ୱାକ୍ ମଯା ଶତା|

Ⅳ ତେତା ଽରୁ ଣୱେଣର୍ ା ଽପର ଏେକା ଽେ ା ନିଗର୍ ତୱାନ୍
ତଦାେରାହିଣି ପୃଥିୱୀତଃ ଶା ୍ୟପହରଣସ୍ୟ େଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ
ପର ରଂ ପ୍ର ତିଘାେତା ାଦନସ୍ୟ ଚ ସାମଥର୍ ୍ୟଂ ସମପ ତମ୍, ଏେକା
ବୃହତ୍ଖ େ ା ଽପି ତ ା ଅଦାଯି|

Ⅴ ଅପରଂ ତୃ ତୀଯମୁଦ୍ର ାଯାଂ ତନ େମାଚିତାଯାଂ ତୃ ତୀଯସ୍ୟ ପ୍ର ାଣିନ
ଆଗତ୍ୟ ପେଶ୍ୟତି ୱାକ୍ ମଯା ଶତା, ତତଃ କାଲୱଣର୍ ଏେକା ଽେ ା
ମଯା ଦୃ ଃ, ତଦାେରାହିେଣା ହେ ତୁ ଲା ତି ତି

Ⅵ ଅନ ରଂ ପ୍ର ାଣିଚତୁ ଯସ୍ୟ ମଧ୍ୟାଦ୍ ୱାଗିଯଂ ଶତା
େଗାଧୂମାନାେମକଃ େସଟେକା ମୁଦ୍ର ାପାେଦୖକମୂଲ୍ୟଃ, ଯୱାନା
େସଟକତ୍ର ଯଂ ମୁଦ୍ର ାପାେଦୖକମୂଲ୍ୟଂ େତୖଲଦ୍ର ାକ୍ଷାରସା ଯା ମା
ହିଂସି ତୱ୍ୟାଃ|

Ⅶଅନ ରଂଚତୁ ଥର୍ ମୁଦ୍ର ାଯାଂ େତନେମାଚିତାଯାଂ ଚତୁ ଥର୍ ସ୍ୟପ୍ର ାଣିନ
ଆଗତ୍ୟ ପେଶ୍ୟତି ୱାକ୍ ମଯା ଶତା|

Ⅷତତଃ ପା ୁରୱଣର୍ ଏେକା ଽେ ା ମଯା ଦୃ ଃ, ତଦାେରାହିେଣା
ନାମ ମୃତୁ ୍ୟରିତି ପରେଲାକ ତମ୍ ଅନୁଚରତି ଖେ ନ
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ଦୁଭ େକ୍ଷଣ ମହାମାୟର୍ ୍ୟା ୱନ୍ୟପଶୁଭି େଲାକାନାଂ ବଧାଯ
ପୃଥିୱ୍ୟା ତୁ ଥର୍ ାଂଶସ୍ୟାଧିପତ୍ୟଂ ତ ା ଅଦାଯି|

Ⅸ ଅନ ରଂ ପ ମମୁଦ୍ର ାଯାଂ େତନ େମାଚିତାଯାମ୍
ଈ ରୱାକ୍ୟେହେତା ତ୍ର ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନା େଛଦିତାନାଂ େଲାକାନାଂ
େଦହିେନା େୱଦ୍ୟା ଅେଧା ମଯାଦୃଶ୍ୟ |

Ⅹ ତ ଉେ ୖ ରିଦଂ ଗଦି , େହ ପୱିତ୍ର ସତ୍ୟମଯ ପ୍ର େଭା ଅ ାକଂ
ର ପାେତ ପୃଥିୱୀନିୱାସି ଭି ୱ ୱଦିତୁ ଂ ତସ୍ୟ ଫଲ ଦାତୁ କତି
କାଲଂ ୱିଲ େସ?

Ⅺ ତତେ ଷାମ୍ ଏେକୖକୈ ଶୁଭ୍ର ଃ ପରି େଦା ଽଦାଯି
ୱାଗିଯ ାକଥ୍ୟତ ଯୂଯମ କାଲମ୍ ଅଥର୍ େତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଯ ସହାଦାସା
ଭ୍ର ାତେରା ଯୂଯମିୱ ଘାନିଷ୍ୟେ େତଷାଂ ସଂଖ୍ୟା ଯାୱତ୍ ସ ୂ ଣର୍ ତାଂ
ନ ଗ ତି ତାୱଦ୍ ୱିରମତ|

Ⅻ ଅନ ରଂ ଯଦା ସ ଷ ମୁଦ୍ର ାମେମାଚଯତ୍ ତଦା
ମଯି ନିରୀକ୍ଷମାେଣ ମହାନ୍ ଭୂ କେ ା ଽଭୱତ୍ ସୂୟର୍ ୍ୟ
ଉ େଲାମଜୱ ୱତ୍ କୃ ୱଣର୍ ମା ର ସ ାେଶା ଽଭୱତ୍

ⅩⅢ ଗଗନ ତାରା ପ୍ର ବଲୱାଯୁନା ଚାଲିତାଦ୍ ଉଡୁ ରୱୃକ୍ଷାତ୍
ନିପାତିତାନ୍ୟପ ଫଲାନୀୱ ଭୂ ତେଲ ନ୍ୟପତନ୍|

ⅩⅣ ଆକାଶମ ଲ ସ ୁ ଚ୍ୟମାନଗ୍ର ଇୱା ଧର୍ ାନମ୍ ଅଗମତ୍
ଗିରଯ ଉପ ୀପା ସେୱର୍ ୍ଵ ାନା ରଂ ଚାଲିତାଃ

ⅩⅤ ପୃଥିୱୀ ା ଭୂ ପାଲା ମହାେ ାକାଃ ସହ ପତେଯା ଧନିନଃ
ପରାକ୍ର ମିଣ େଲାକା ଦାସା ମୁ ା ସେୱର୍ ୍ଵ ଽପି ଗୁହାସୁ
ଗିରି େଶୖେଲଷୁ ଚ ାନ୍ ପ୍ର ା ାଦଯନ୍|

ⅩⅥ େତ ଚ ଗିରୀନ୍ େଶୖଲାଂ ୱଦି ଯୂଯମ୍ ଅ ଦୁପରି ପତି ା
ସି ଂହାସେନାପୱି ଜନସ୍ୟ ଦୃି େତା େମଷଶାୱକସ୍ୟ େକାପା ା ାନ୍
େଗାପାଯତ;

ⅩⅦ ଯତ ସ୍ୟ େକ୍ର ାଧସ୍ୟ ମହାଦିନମ୍ ଉପି ତଂ କଃ ାତୁ ଂ
ଶେକ୍ନ ାତି?
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Ⅶ
Ⅰଅନ ରଂ ଚ ାେରା ଦିୱ୍ୟଦୂତା ମଯା ଦୃ ାଃ, େତ ପୃଥିୱ୍ୟା ତୁ ଷର୍ୁ

େକାେଣଷୁ ତି ନତଃ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ସମୁେଦ୍ର ୱୃେକ୍ଷଷୁ ଚ ୱାଯୁ ୟର୍ ଥା ନ
ୱେହତ୍ ତଥା ପୃଥିୱ୍ୟା ତୁ େରା ୱାଯୂନ୍ ଧାରଯି |

Ⅱ ଅନ ରଂ ସୂେୟର୍ ୍ୟାଦଯ ାନାଦ୍ ଉଦ୍ୟନ୍ ଅପର ଏେକା ଦୂେତା
ମଯା ଦୃ ଃ େସାଽମେର ରସ୍ୟ ମୁଦ୍ର ାଂ ଧାରଯତି, େଯଷୁ ଚତର୍ୁ ଷୁ
ଦୂେତଷୁ ପୃଥିୱୀସମୁଦ୍ର େଯା ହ ଂସନସ୍ୟ ଭାେରା ଦ ାନ୍ ସ
ଉେ ୖ ରିଦଂ ଅୱଦତ୍|

Ⅲ ଈ ରସ୍ୟ ଦାସା ଯାୱଦ୍ ଅ ାଭି ଭର୍ ାେଲଷୁ ମୁଦ୍ର ଯାି ତା ନ
ଭୱିଷ୍ୟି ତାୱତ୍ ପୃଥିୱୀ ସମୁେଦ୍ର ା ତରୱ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ହିଂସ୍ୟ ାଂ|

Ⅳ ତତଃ ପରଂ ମୁଦ୍ର ା ି ତେଲାକାନାଂ ସଂଖ୍ୟା ମଯାଶ୍ର ାୱି|
ଇସ୍ର ାେଯଲଃ ସୱର୍ ୍ଵ ୱଂଶା◌ीଯା ତୁ ାରିଂଶ ହସ୍ର ାଧିକଲକ୍ଷେଲାକା
ମୁଦ୍ର ଯାି ତା ଅଭୱନ୍,

Ⅴ ଅଥର୍ େତା ଯିହୂ ଦାୱଂେଶ ାଦଶସହସ୍ର ାଣି ରୂ େବଣୱଂେଶ
ାଦଶସହସ୍ର ାଣି ଗାଦୱଂେଶ ାଦଶସହସ୍ର ାଣି,
Ⅵ ଆେଶରୱଂେଶ ାଦଶସହସ୍ର ାଣି ନ ାଲିୱଂେଶ
ାଦଶସହସ୍ର ାଣି ମିନଶିୱଂେଶ ାଦଶସହସ୍ର ାଣି,
Ⅶ ଶିମିେଯାନୱଂେଶ ାଦଶସହସ୍ର ାଣି େଲୱିୱଂେଶ
ାଦଶସହସ୍ର ାଣି ଇଷାଖରୱଂେଶ ାଦଶସହସ୍ର ାଣି,
Ⅷ ସି ବୂଲୂନୱଂେଶ ାଦଶସହସ୍ର ାଣି ଯୂଷଫୱଂେଶ
ାଦଶସହସ୍ର ାଣି ବିନ୍ୟାମୀନୱଂେଶ ଚ ାଦଶସହସ୍ର ାଣି େଲାକା

ମୁଦ୍ର ା ି ତାଃ|
Ⅸ ତତଃ ପରଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଜାତୀଯାନାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱଂଶୀଯାନାଂ

ସୱର୍ ୍ଵ େଦଶୀଯାନାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଭାଷାୱାଦିନା ମହାେଲାକାରଣ୍ୟଂ
ମଯା ଦୃ ଂ, ତାନ୍ ଗଣଯିତୁ ଂ େକନାପି ନ ଶକ୍ୟଂ, େତ ଚ
ଶୁଭ୍ର ପରି ଦପରିହିତାଃ ସ ଃ କେରୖ ତାଲୱୃ ାନି ୱହ ଃ
ସି ଂହାସନସ୍ୟ େମଷଶାୱକସ୍ୟ ଚାି େକ ତି ି ,
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Ⅹ ଉୈ ଃ େରୖରିଦଂ କଥଯି ଚ, ସି ଂହାସେନାପୱି ସ୍ୟ
ପରେମଶସ୍ୟ ନଃ ୱଃ| ୱ େମଷୱ ସ୍ୟ ସ ୂଯାତ୍
ତ୍ର ାଣକାରଣାତ୍|

Ⅺ ତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଦୂତାଃ ସି ଂହାସନସ୍ୟ ପ୍ର ାଚୀନୱଗର୍ ସ୍ୟ
ପ୍ର ାଣିଚତୁ ଯସ୍ୟ ଚ ପରିତି ଃ ସି ଂହାସନସ୍ୟାି େକ
ନୂ୍ୟ ୀଭୂ େଯ ରଂ ପ୍ର ଣମ୍ୟ ୱଦି ,

Ⅻ ତଥା ୁ ଧନ୍ୟୱାଦ େତେଜା ଜ୍ଞାନଂ ପ୍ର ଶଂସନଂ| େଶୗୟର୍ ୍ୟଂ
ପରାକ୍ର ମ ାପି ଶି ସୱର୍ ୍ଵ େମୱ ତତ୍| ୱ ର୍ ତାମୀ େରଽ ାକଂ ନିତ୍ୟଂ
ନିତ୍ୟଂ ତଥାି ୍ଵତି|

ⅩⅢତତଃ ପରଂ େତଷାଂ ପ୍ର ାଚୀନାନାମ୍ ଏେକା ଜେନା ମାଂ ସ ାଷ୍ୟ
ଜଗାଦ ଶୁଭ୍ର ପରି ଦପରିହିତା ଇେମ େକ? କୁେତା ୱାଗତାଃ?

ⅩⅣ ତେତା ମେଯା ଂ େହ ମେହ ଭୱାେନୱ ତତ୍ ଜାନାତି|
େତନକଥିତଂ,ଇେମମହାେକ୍ଲ ଶମଧ୍ୟାଦ୍ଆଗତ୍ୟ େମ◌ଷेଶାୱକସ୍ୟ
ରୁ ଧିେରଣ ୀଯପରି ଦାନ୍ ପ୍ର କ୍ଷାଲିତୱ ଃ ଶୁକ୍ଲ ୀକୃତୱ |

ⅩⅤ ତ ାରଣାତ୍ ତ ଈ ରସ୍ୟ ସି ଂହାସନସ୍ୟାି େକ ତି େ ା
ଦିୱାରାତ୍ର ଂ ତସ୍ୟ ମ ି େର ତଂ େସୱେ ସି ଂହାସେନାପୱିେ ା ଜନ
ତାନ୍ ଅଧି ାସ୍ୟତି|

ⅩⅥ େତଷାଂ କୁ୍ଷଧା ପିପାସା ୱା ପୁନ ନର୍ ଭୱିଷ୍ୟତି େରୗଦ୍ର ଂ
େକାପୁ୍ୟ ାେପା ୱା େତଷୁ ନ ନିପତିଷ୍ୟତି,

ⅩⅦ ଯତଃ ସି ଂହାସନାଧି ାନକାରୀ େମଷଶାୱକ ାନ୍
ଚାରଯିଷ୍ୟତି, ଅମୃତେତାଯାନାଂ ପ୍ର ସ୍ର ୱଣାନାଂ ସି ଧିଂ ତାନ୍
ଗମଯିଷ୍ୟତି ଚ, ଈ େରାଽପି େତଷାଂ ନଯନଭ୍ୟଃ ସୱର୍ ୍ଵ ମଶ
ପ୍ର ମାକ୍ଷର୍ ୍ୟତି|

Ⅷ
Ⅰ ଅନ ରଂ ସ ମମୁଦ୍ର ାଯାଂ େତନ େମାଚିତାଯାଂ ସା ର୍ ଦ କାଲଂ
େଗର୍ ା ନିଃଶେ ାଽଭୱତ୍|
Ⅱ ଅପରମ୍ ଅହମ୍ ଈ ରସ୍ୟାି େକ ତି ତଃ ସ ଦୂତାନ୍ ଅପଶ୍ୟଂ

େତଭ୍ୟଃ ସ ତୂ େୟର୍ ୍ୟାଽଦୀଯ |
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Ⅲ ତତଃ ପରମ୍ ଅନ୍ୟ ଏେକା ଦୂତ ଆଗତଃ ସ ଣର୍ ଧୂପାଧାରଂ
ଗୃହୀ ା େୱଦିମୁପାତି ତ୍ ସ ଚ ଯତ୍ ସି ଂହାସନସ୍ୟାି େକ ି ତାଯାଃ
ସୁୱଣର୍ େୱଦ୍ୟା ଉପରି ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାସୁ ଧୂପାନ୍
େଯାଜେଯତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ଚୁ ରଧୂପା େ ୖ ଦ ାଃ|

Ⅳ ତତ ସ୍ୟ ଦୂତସ୍ୟ କରାତ୍ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଭିଃ
ସଂଯୁ ଧୂପାନାଂ ଧୂମ ଈ ରସ୍ୟ ସମକ୍ଷଂ ଉଦତି ତ୍|

Ⅴ ପ ାତ୍ ସ ଦୂେତା ଧୂପାଧାରଂ ଗୃହୀ ା େୱଦ୍ୟା ୱି ନା
ପୂରଯି ା ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ନିକି୍ଷ ୱାନ୍ େତନରୱା େମଘଗ ର୍ ନାନି ୱିଦୁ୍ୟେତା
ଭୂ ମିକ ାଭୱନ୍|

Ⅵ ତତଃ ପରଂ ସ ତୂ ରୀ ଧର୍ ାରଯ ଃ ସ ଦୂତା ୂରୀ ୱର୍ ାଦଯିତୁ ମ୍
ଉଦ୍ୟତା ଅଭୱନ୍|

Ⅶପ୍ର ଥେମନତୂ ୟର୍ ୍ୟାଂ ୱାଦିତାଯାଂ ର ମିଶି୍ର େତୗ ଶିଲାୱ ୀ ସ ୂଯ
ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ନିକି୍ଷେ ୗ େତନ ପୃଥିୱ୍ୟା ୃତୀଯାଂେଶା ଦ ଃ, ତରୂ ଣାମପି
ତୃ ତୀଯାଂେଶା ଦ ଃ, ହରି ଣର୍ ତୃ ଣାନି ଚ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଦ ାନି|

Ⅷ ଅନ ରଂ ି ତୀଯଦୂେତନ ତୂ ୟର୍ ୍ୟାଂ ୱାଦିତାଯାଂ ୱି ନା
ପ୍ର ଲିେତା ମହାପୱର୍ ୍ଵ ତଃ ସାଗେର ନିକି୍ଷ େ ନ ସାଗରସ୍ୟ
ତୃ ତୀଯାଂେଶା ର ୀଭୂ ତଃ

Ⅸସାଗେର ି ତାନାଂ ସପ୍ର ାଣାନାଂ ସୃ ୱ ୂନାଂ ତୃ ତୀଯାଂେଶା ମୃତଃ,
ଅଣର୍ ୱଯାନାନାମ୍ ଅପି ତୃ ତୀଯାଂେଶା ନ ଃ|

Ⅹ ଅପରଂ ତୃ ତୀଯଦୂେତନ ତୂ ୟର୍ ୍ୟାଂ ୱାଦିତାଯାଂ ଦୀପ ଇୱ
ଲ ୀ ଏକା ମହତୀ ତାରା ଗଗଣାତ୍ ନିପତ୍ୟ ନଦୀନାଂ
ଜଲପ୍ର ସ୍ର ୱଣାନାେ ାପୟର୍ ୍ୟାୱତୀଣର୍ ା|

Ⅺ ତସ୍ୟା ାରାଯା ନାମ ନାଗଦମନକମିତି, େତନ େତାଯାନାଂ
ତୃ ତୀଯାଂେଶ ନାଗଦମନକୀଭୂ େତ େତାଯାନାଂ ତି ାତ୍ ବହେୱା
ମାନୱା ମୃତାଃ|

Ⅻ ଅପରଂ ଚତୁ ଥର୍ ଦୂେତନ ତୂ ୟର୍ ୍ୟାଂ ୱାଦିତାଯାଂ ସୂୟର୍ ୍ୟସ୍ୟ
ତୃ ତୀଯାଂଶ ସ୍ୟ ତୃ ତୀଯାଂେଶା ନକ୍ଷତ୍ର ାଣା ତୃ ତୀଯାଂଶଃ ପ୍ର ହୃ ତଃ,
େତନ େତଷାଂ ତୃ ତୀଯାଂେଶ ଽ କାରୀଭୂ େତ ଦିୱସ ୃତୀଯାଂଶକାଲଂ
ଯାୱତ୍ େତେଜାହୀେନା ଭୱତି ନିଶାପି ତାେମୱାୱ ାଂ ଗ ତି|
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ⅩⅢ ତଦା ନିରୀକ୍ଷମାେଣନ ମଯାକାଶମେଧ୍ୟନାଭିପତତ
ଏକସ୍ୟ ଦୂତସ୍ୟ ରୱଃ ଶତଃ ସ ଉେ ୖ ଗର୍ ଦତି, ଅପେରୖ
େୟୖର୍ ି ଭି ଦର୍ୂ େତୖ ୂେୟର୍ ୍ୟା ୱାଦିତୱ୍ୟାେ ଷାମ୍ ଅୱଶି ତୂ ରୀ ନିତଃ
ପୃଥିୱୀନିୱାସି ନାଂ ସ ାପଃ ସ ାପଃ ସ ାପ ସ ୱିଷ୍ୟତି|

Ⅸ
Ⅰ ତତଃ ପରଂ ସ ମଦୂେତନ ତୂ ୟର୍ ୍ୟାଂ ୱାଦିତାଯାଂ ଗଗନାତ୍

ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ନିପତିତ ଏକ ାରେକା ମଯା ଦୃ ଃ, ତୈ
ରସାତଲକୂପସ୍ୟ କିୁ କାଦାଯି|

Ⅱ େତନ ରସାତଲକୂେପ ମୁେ ମହାି କୁ ସ୍ୟ ଧୂମ ଇୱ
ଧୂମ ାତ୍ କୂପାଦ୍ ଉ ତଃ| ତ ାତ୍ କୂପଧୂମାତ୍ ସୂୟର୍ ୍ୟାକାେଶୗ
ତିମିରାୱୃେତୗ|

Ⅲ ତ ାଦ୍ ଧୂମାତ୍ ପତେ ଷୁ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ନିଗର୍ େତଷୁ
ନରେଲାକ ୱୃି କୱତ୍ ବଲଂ େତେଭ୍ୟାଽଦାଯି|

Ⅳ ଅପରଂ ପୃଥିୱ୍ୟା ୃଣାନି ହରି ଣର୍ ଶାକାଦେଯା ୱୃକ୍ଷା େତୖ ନର୍
ସି ଂହିତୱ୍ୟାଃ କି ୁ େଯଷାଂ ଭାେଲଷ୍ଵ ୀ ରସ୍ୟ ମୁଦ୍ର ାଯା ଅେ ା ନାି
େକୱଲଂ େତ ମାନୱାେ ୖ ହ ଂସି ତୱ୍ୟା ଇଦଂ ତ ଆଦି ାଃ|

Ⅴ ପର ୁ େତଷାଂ ବଧାଯ ନହି େକୱଲଂ ପ ମାସାନ୍ ଯାୱତ୍
ଯାତନାଦାନାଯ େତଭ୍ୟଃ ସାମଥର୍ ୍ୟମଦାଯି| ୱୃି େକନ ଦ ସ୍ୟ
ମାନୱସ୍ୟ ଯାଦୃଶୀ ଯାତନା ଜାଯେତ େତୖରପି ତାଦୃଶୀ ଯାତନା
ପ୍ର ଦୀଯେତ|

Ⅵ ତି ନ୍ ସମେଯ ମାନୱା ମୃତୁ ୍ୟଂ ମୃଗଯିଷ୍ୟେ କି ୁ ପ୍ର ା ୁଂ ନ
ଶକ୍ଷ୍ୟି , େତ ପ୍ର ାଣାନ୍ ତ୍ୟ ୁମ୍ ଅଭିଲଷିଷ୍ୟି କି ୁ ମୃତୁ ୍ୟେ େଭ୍ୟା
ଦୂରଂ ପଲାଯିଷ୍ୟେତ|

Ⅶ େତଷାଂ ପତ ାନାମ୍ ଆକାେରା ଯୁ ାଥର୍ ଂ ସୁସି ତାନାମ୍
ଅ ାନାମ୍ ଆକାରସ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟଃ, େତଷାଂ ଶିରଃସୁ ସୁୱଣର୍ କିରୀଟାନୀୱ
କିରୀଟାନି ୱିଦ୍ୟେ , ମୁଖମ ଲାନି ଚ ମାନୁଷିକମୁଖତୁ ଲ୍ୟାନି,

Ⅷ େକଶା େଯାଷିତାଂ େକଶାନାଂ ସଦୃଶାଃ, ଦ ା
ସି ଂହଦ ତୁ ଲ୍ୟାଃ,
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Ⅸ େଲୗହକୱଚୱତ୍ େତଷାଂ କୱଚାନି ସି , େତଷାଂ ପକ୍ଷାଣାଂ
ଶେ ା ରଣାଯ ଧାୱତାମ ରଥାନାଂ ସମୂହସ୍ୟ ଶ ତୁ ଲ୍ୟଃ|

Ⅹ ୱୃି କାନାମିୱ େତଷାଂ ଲା ୂ ଲାନି ସି , େତଷୁ ଲା ୂ େଲଷୁ
କ କାନି ୱିଦ୍ୟେ , ଅପରଂ ପ ମାସାନ୍ ଯାୱତ୍ ମାନୱାନାଂ
ହିଂସନାଯ େତ ସାମଥର୍ ୍ୟପ୍ର ା ାଃ|

Ⅺ େତଷାଂ ରାଜା ଚ ରସାତଲସ୍ୟ ଦୂତ ସ୍ୟ ନାମ ଇବ୍ର ୀଯଭାଷଯା
ଅବେ ାନ୍ ଯୂନାନୀଯଭାଷଯା ଚ ଅପ ୁ େଯାନ୍ ଅଥର୍ େତା ୱିନାଶକ
ଇତି|

Ⅻ ପ୍ର ଥମଃ ସ ାେପା ଗତୱାନ୍ ପଶ୍ୟ ଇତଃ ପରମପି ାଭ୍ୟାଂ
ସ ାପାଭ୍ୟାମ୍ ଉପ ାତୱ୍ୟଂ|

ⅩⅢ ତତଃ ପରଂ ଷ ଦୂେତନ ତୂ ୟର୍ ୍ୟାଂ ୱାଦିତାଯାମ୍
ଈ ରସ୍ୟାି େକ ି ତାଯାଃ ସୁୱଣର୍ େୱଦ୍ୟା ତୁ ୂ ଡାତଃ କସ୍ୟଚିଦ୍
ରେୱା ମଯାଶ୍ର ାୱି|

ⅩⅣ ସ ତୂ ରୀଧାରିଣଂ ଷ ଦୂତମ୍ ଅୱଦତ୍, ଫରାତାେଖ୍ୟ
ମହାନେଦ େଯ ଚ ାେରା ଦୂତା ବ ାଃ ସି ତାନ୍ େମାଚଯ|

ⅩⅤ ତତ ସ୍ୟ ତି ନସ୍ୟ ତନ୍ମ ାସସ୍ୟ ତ ରସ୍ୟ ଚ କୃେତ
ନିରୂ ପିତାେ ଚ ାେରା ଦୂତା ମାନୱାନାଂ ତୃ ତୀଯାଂଶସ୍ୟ ବଧାଥର୍ ଂ
େମାଚିତାଃ|

ⅩⅥ ଅପରମ୍ ଅ ାେରାହିେସୖନ୍ୟାନାଂ ସଂଖ୍ୟା ମଯାଶ୍ର ାୱି, େତ
ୱିଂଶତିେକାଟଯ ଆସନ୍|

ⅩⅦ ମଯା େଯ ଽ ା ଅ ାେରାହିଣ ଦୃ ା ଏତାଦୃଶାଃ,
େତଷାଂ ୱି ରୂ ପାଣି ନୀଲପ୍ର ର ରୂ ପାଣି ଗ କ ରୂ ପାଣି
ଚ ୱ ର୍ ାଣ୍ୟାସନ୍, ୱାଜିନା ସି ଂହମୂ ର୍ ସଦୃଶା ମୂ ର୍ ାନଃ, େତଷାଂ
ମୁେଖେଭ୍ୟା ୱି ଧୂମଗ କା ନିଗର୍ ି |

ⅩⅧ ଏେତୖି ଭି ଦର୍ େ ୖ ରଥର୍ ତେ ଷାଂ ମୁେଖେଭ୍ୟା ନିଗର୍ ି
ୱର୍ ି ଧୂମଗ େକୖ ମର୍ ାନୁଷାଣାଂ ତୁ ତୀଯାଂେଶା ଽଘାନି|

ⅩⅨ େତଷାଂ ୱାଜିନାଂ ବଲଂ ମୁେଖଷୁ ଲା ୂ େଲଷୁ ଚ ି ତଂ,
ଯତେ ଷାଂ ଲା ୂ ଲାନି ସପର୍ ାକାରାଣି ମ କୱିଶି ାନି ଚ େତୖେରୱ
େତ ହିଂସି |
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ⅩⅩ ଅପରମ୍ ଅୱଶି ା େଯ ମାନୱା େତୖ ଦର୍ େ ୖ ନର୍ ହତାେ ଯଥା
ଦୃି ଶ୍ର ୱଣଗମନଶି ହୀନାନ୍ ଣର୍ େରୗପ୍ୟପି ଲପ୍ର ରକା ମଯାନ୍
ୱିଗ୍ର ହାନ୍ ଭୂ ତାଂ ନ ପୂଜଯିଷ୍ୟି ତଥା ହ ାନାଂ କି୍ର ଯାଭ୍ୟଃ
ମନାଂସି ନ ପରାୱ ତୱ ଃ
ⅩⅪ ବଧକୁହକୱ୍ୟଭିଚାରେଚୗେୟର୍ ୍ୟାେଭ୍ୟା ଽପି ମନାଂସି ନ

ପରାୱ ତୱ ଃ|

Ⅹ
Ⅰଅନ ରଂ ଗର୍ ାଦ୍ ଅୱେରାହନ୍ ଅପର ଏେକା ମହାବେଲା ଦୂେତା

ମଯା ଦୃ ଃ, ସ ପରିହିତେମଘ ସ୍ୟ ଶିର େମଘଧନୁଷା ଭୂ ଷିତଂ
ମୁଖମ ଲ ସୂୟର୍ ୍ୟତୁ ଲ୍ୟଂ ଚରେଣୗ ଚ ୱି ସେମୗ|

Ⅱ ସ କେରଣ ୱି ୀଣର୍ େମକଂ କୂ୍ଷଦ୍ର ଗ୍ର ଂ ଧାରଯତି,
ଦକି୍ଷଣଚରେଣନ ସମୁେଦ୍ର ୱାମଚରେଣନ ଚ େଲ ତି ତି|

Ⅲ ସ ସି ଂହଗଜର୍ ନୱଦ୍ ଉେ ୖ ଃ େରଣ ନ୍ୟନଦତ୍ ନିନାେଦ କୃେତ
ସ ନିତାନି କୀଯାନ୍ ନାନ୍ ପ୍ର ାକାଶଯନ୍|

Ⅳ େତୖଃ ସ ନିେତୖ ୱର୍ ାେକ୍ୟ କଥିେତ ଽହଂ ତତ୍ େଲଖିତୁ ମ୍
ଉଦ୍ୟତ ଆସଂ କି ୁ ଗର୍ ାଦ୍ ୱାଗିଯଂ ମଯା ଶତା ସ ନିେତୖ ୟର୍ ଦ୍
ଯଦ୍ ଉ ଂ ତତ୍ ମୁଦ୍ର ଯା ଯ ମା ଲିଖ|

Ⅴ ଅପରଂ ସମୁଦ୍ର େମଦିେନ୍ୟାି ନ୍ େଯା ଦୂେତା ମଯା ଦୃ ଃ ସ
ଗଗନଂ ପ୍ର ତି ଦକି୍ଷଣକରମୁ ାପ୍ୟ

Ⅵ ଅପରଂ ଗର୍ ାଦ୍ ଯସ୍ୟ ରେୱା ମଯାଶ୍ର ାୱି ସ ପୁନ ମର୍ ାଂ
ସ ାୱ୍ୟାୱଦତ୍ ଂ ଗ ା ସମୁଦ୍ର େମଦିେନ୍ୟାି େତା ଦୂତସ୍ୟ କରାତ୍
ତଂ ୱି ୀଣର୍ କୁ୍ଷଦ୍ର ଗ୍ର ଂ ଗୃହାଣ, େତନମଯା ଦୂତସମୀପଂ ଗ ା କଥିତଂ
ଗ୍ର େ ା ଽେସୗ ଦୀଯତାଂ|

Ⅶ କି ୁ ତୂ ରୀଂ ୱାଦିଷ୍ୟତଃ ସ ମଦୂତସ୍ୟ ତୂ ରୀୱାଦନସମଯ
ଈ ରସ୍ୟ ଗୁ ା ମ ଣା ତସ୍ୟ ଦାସାନ୍ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଃ ପ୍ର ତି େତନ
ସୁସଂୱାେଦ ଯଥା ପ୍ର କାଶିତା ତେଥୖୱ ସି ା ଭୱିଷ୍ୟତି|
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Ⅷ ଅପରଂ ଗର୍ ାଦ୍ ଯସ୍ୟ ରେୱା ମଯାଶ୍ର ାୱି ସ ପୁନ ମର୍ ାଂ
ସ ାଷ୍ୟାୱଦତ୍ ଂ ଗ ା ସମୁଦ୍ର େମଦିେନ୍ୟାି େତା ଦୂତସ୍ୟ କରାତ୍
ତଂ ୱି ୀଣର୍ ଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ଗ୍ର ଂ ଗୃହାଣ,

Ⅸ େତନ ମଯା ଦୂତସମୀପଂ ଗ ା କଥିତଂ ଗ୍ର େ ା ଽେସୗ ଦୀଯତାଂ|
ସ ମାମ୍ ଅୱଦତ୍ ତଂ ଗୃହୀ ା ଗିଲ, ତେୱାଦେର ସ ତି ରେସା
ଭୱିଷ୍ୟତି କି ୁ ମୁେଖ ମଧୁୱତ୍ ାଦୁ ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି|

Ⅹ େତନ ମଯା ଦୂତସ୍ୟ କରାଦ୍ ଗ୍ର େ ା ଗୃହୀେତା ଗିଲିତ |
ସ ତୁ ମମ ମୁେଖ ମଧୁୱତ୍ ାଦୁରାସୀତ୍ କି ଦନାତ୍ ପରଂ
ମେମାଦରି ତାଂ ଗତଃ|

Ⅺତତଃସମାମ୍ ଅୱଦତ୍ ବହୂ ନ୍ ଜାତିୱଂଶଭାଷାୱଦିରାଜାନ୍ ଅଧି
ଯା ପୁନ ଭର୍ ୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟଂ ୱ ୱ୍ୟଂ|

Ⅺ
Ⅰ ଅନ ରଂ ପରିମାଣଦ ୱଦ୍ ଏେକା ନେଲା ମହ୍ୟମଦାଯି, ସ ଚ

ଦୂତ ଉପତି ନ୍ ମାମ୍ ଅୱଦତ୍, ଉ ାେଯ ରସ୍ୟ ମ ି ରଂ େୱଦୀଂ
ତତ୍ର ତ୍ୟେସୱକାଂ ମିମୀଷ୍ଵ |

Ⅱ କି ୁ ମ ି ରସ୍ୟ ବହିଃପ୍ର ା ଣଂ ତ୍ୟଜ ନ ମିମୀଷ୍ଵ ଯତ ଦ୍
ଅନ୍ୟଜାତୀେଯେଭ୍ୟା ଦ ଂ, ପୱିତ୍ର ଂ ନଗର ି ଚ ାରିଂଶନ୍ମ ାସାନ୍
ଯାୱତ୍ େତଷାଂ ଚରେଣୖ ମର୍ ଷ୍ୟେତ|

Ⅲ ପ ାତ୍ ମମ ାଭ୍ୟାଂ ସାକି୍ଷଭ୍ୟାଂ ମଯା ସାମଥର୍ ୍ୟଂ ଦାଯିଷ୍ୟେତ
ତାୱୁ େଲାମଜୱ ପରିହିେତୗ ଷ ୍ୟଧିକି ଶତାଧିକସହସ୍ର ଦିନାନି
ଯାୱଦ୍ ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟାନି ୱଦିଷ୍ୟତଃ|

Ⅳ ତାେୱୱ ଜଗଦୀ ରସ୍ୟାି େକ ତି େ ୗ ଜିତୱୃେକ୍ଷୗ
ଦୀପୱୃେକ୍ଷୗ ଚ|

Ⅴ ଯଦି େକଚିତ୍ େତୗ ହିଂସି ତୁ ଂ େଚ େ ତହ ତେଯା
ୱର୍ ଦନାଭ୍ୟାମ୍ ଅି ନ ଗର୍ ତ୍ୟ ତେଯାଃ ଶତନ୍ ଭ ୀକରିଷ୍ୟତି|
ଯଃ କି ତ୍ େତୗ ହିଂସି ତୁ ଂ େଚ େତ େତେନୖୱେମୱ ୱିନ ୱ୍ୟଂ|

Ⅵ ତେଯା ଭର୍ ୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟକଥନଦିେନଷୁ ଯଥା ୱୃି ନର୍ ଜାଯେତ
ତଥା ଗଗନଂ େରା ୁ ଂ ତେଯାଃ ସାମଥର୍ ୍ୟମ୍ ଅି , ଅପରଂ େତାଯାନି
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େଶାଣିତରୂ ପାଣି କ ର୍ୁ ଂ ନିଜାଭିଲାଷାତ୍ ମୁହୁ ମର୍ୁ ହୁ ଃ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧଦେ ୖ ଃ
ପୃଥିୱୀମ୍ ଆହ ୁ ତେଯାଃ ସାମଥର୍ ୍ୟମି |

Ⅶ ଅପରଂ ତେଯାଃ ସାେକ୍ଷ୍ୟ ସମାେ ସତି ରସାତଲାଦ୍
େଯେନାି ତୱ୍ୟଂ ସ ପଶୁ ାଭ୍ୟାଂ ସହ ଯୁ ା େତୗ େଜଷ୍ୟତି ହନିଷ୍ୟତି
ଚ|

Ⅷ ତତ େଯାଃ ପ୍ର ଭୁ ରପି ଯସ୍ୟାଂ ମହାପୁୟର୍ ୍ୟାଂ କେଶ ହେତା
ଽଥର୍ େତା ଯସ୍ୟାଃ ପାରମାଥ କନାମନୀ ସି େଦାମଂ ମିସରେ ତି ତସ୍ୟା
ମହାପୁୟର୍ ୍ୟାଂଃ ସି େୱେଶ ତେଯାଃ କୁଣେପ ାସ୍ୟତଃ|

Ⅸ ତେତା ନାନାଜାତୀଯା ନାନାୱଂଶୀଯା ନାନାଭାଷାୱାଦିେନା
ନାନାେଦଶୀଯା ବହେୱା ମାନୱାଃ ସା ର୍ ଦିନତ୍ର ଯଂ ତେଯାଃ କୁଣେପ
ନିରୀକି୍ଷଷ୍ୟେ , ତେଯାଃ କୁଣପେଯାଃ ଶ୍ମ ଶାେନ ାପନଂ ନାନୁଜ୍ଞାସ୍ୟି |

Ⅹ ପୃଥିୱୀନିୱାସି ନ ତେଯା େହର୍ େତାରାନ ି ଷ୍ୟି ସୁଖେଭାଗଂ
କୁୱର୍ ୍ଵ ଃ ପର ରଂ ଦାନାନି େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟି ଚ ଯତ ାଭ୍ୟାଂ
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଭ୍ୟାଂ ପୃଥିୱୀନିୱାସି େନା ଯାତନାଂ ପ୍ର ା ାଃ|

Ⅺ ତ ାତ୍ ସା ର୍ ଦିନତ୍ର ଯାତ୍ ପରମ୍ ଈ ରାତ୍ ଜୀୱନଦାଯକ
ଆ ନି େତୗ ପ୍ର ୱିେ େତୗ ଚରେଣୖରୁ ଦତି ତାଂ, େତନ
ଯାୱ ାୱପଶ୍ୟନ୍ େତ ଽତୀୱ ତ୍ର ାସଯୁ ା ଅଭୱନ୍|

Ⅻ ତତଃ ପରଂ େତୗ ଗର୍ ାଦ୍ ଉେ ୖ ରିଦଂ କଥଯ ଂ ରୱମ୍
ଅଶୃଣୁତାଂ ଯୁୱାଂ ାନମ୍ ଏତଦ୍ ଆେରାହତାଂ ତତ େଯାଃ ଶତଷୁ
ନିରୀକ୍ଷମାେଣଷୁ େତୗ େମେଘନ ଗର୍ ମ୍ ଆରୂ ଢୱେ ୗ|

ⅩⅢ ତ େ ମହାଭୂ ମିକେ ଜାେତ ପୁୟର୍ ୍ୟା ଦଶମାଂଶଃ ପତିତଃ
ସ ସହସ୍ର ାଣି ମାନୁଷା େତନ ଭୂ ମିକେ ନ ହତାଃ, ଅୱଶି ା
ଭଯଂ ଗ ା ଗର୍ ୀେଯ ରସ୍ୟ ପ୍ର ଶଂସାମ୍ ଅକୀ ର୍ ଯନ୍|

ⅩⅣ ି ତୀଯଃ ସ ାେପା ଗତଃ ପଶ୍ୟ ତୃ ତୀଯଃ ସ ାପ ୂଣର୍ ମ୍
ଆଗ ତି|

ⅩⅤ ଅନ ରଂ ସ ଦୂେତନ ତୂ ୟର୍ ୍ୟାଂ ୱାଦିତାଯାଂ ଗର୍ ଉେ ୖ ଃ
େରୖୱର୍ ାଗିଯଂ କୀ ତା, ରାଜ ଂ ଜଗେତା ଯଦ୍ୟଦ୍ ରାଜ୍ୟଂ
ତଦଧୁନାଭୱତ୍| ଅ େଭା ଦୀଯାଭିଷି ସ୍ୟ ତାରକସ୍ୟ ଚ| େତନ
ଚାନ କାଲୀଯଂ ରାଜ ଂ ପ୍ର କରିଷ୍ୟେତ||
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ⅩⅥଅପରମ୍ଈ ରସ୍ୟାି େକ କୀଯସି ଂହାସେନଷୂପୱି ା ତୁ ୱ ଂଶତିପ୍ର ାଚୀନା
ଭୁ ୱି ନ୍ୟଙ୍ଭୂ ଖା ଭୂ େ ରଂ ପ୍ର ଣମ୍ୟାୱଦନ୍,

ⅩⅦ େହ ଭୂ ତ ୱ ର୍ ମାନାପି ଭୱିଷ୍ୟଂ ପେର ର| େହ
ସୱର୍ ୍ଵ ଶି ମନ୍ ାମିନ୍ ୱଯଂ େତ କୁ ର୍ େହ ୱଂ| ଯତ୍ ଯା କି୍ର ଯେତ
ରାଜ୍ୟଂ ଗୃହୀ ା େତ ମହାବଲଂ|

ⅩⅧ ୱିଜାତୀେଯଷୁ କୁପ୍ୟ ୁ ପ୍ର ାଦୁଭର୍ୂ ତା ତୱ କଧା| ମୃତାନାମପି
କାେଲା ଽେସୗ ୱିଚାେରା ଭୱିତା ଯଦା| ଭୃ ତ୍ୟା ତୱ ଯାୱେ ା
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିସାଧୱଃ| େଯ ଚ କୁ୍ଷଦ୍ର ା ମହାେ ା ୱା ନାମତେ ହି
ବିଭ୍ୟତି| ଯଦା ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ୟ ଏେତେଭ୍ୟା େୱତନଂ ୱିତରିଷ୍ୟେତ|
ଗ ୱ୍ୟ ଯଦା ନାେଶା ୱସୁଧାଯା ୱିନାଶେକୖଃ||

ⅩⅨ ଅନ ରମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ଗର୍ ମ ି ରସ୍ୟ ାରଂ ମୁ ଂ
ତନ୍ମ ି ରମେଧ୍ୟ ଚ ନିଯମମ ୂ ଷା ଦୃଶ୍ୟାଭୱତ୍, େତନ ତଡିେତା
ରୱାଃ ନିତାନି ଭୂ ମିକେ ା ଗୁରୁ ତରଶିଲାୱୃି େ ୖ ତାନି ସମଭୱନ୍|

Ⅻ
Ⅰ ତତଃ ପରଂ େଗର୍ ମହାଚିତ୍ର ଂ ଦୃ ଂ େଯାଷିେଦକାସୀତ୍ ସା

ପରିହିତସୂୟର୍ ୍ୟା ଚ ତସ୍ୟା ରଣେଯାରେଧା ାଦଶତାରାଣାଂ
କିରୀଟ ଶିରସ୍ୟାସୀତ୍|

Ⅱ ସା ଗଭର୍ ୱତୀ ସତୀ ପ୍ର ସୱେୱଦନଯା ୱ୍ୟଥିତା ର୍ ରାୱମ୍
ଅକେରାତ୍|

Ⅲ ତତଃ େଗର୍ ଽପରମ୍ ଏକଂ ଚିତ୍ର ଂ ଦୃ ଂ ମହାନାଗ ଏକ
ଉପାତି ତ୍ ସ େଲାହିତୱଣର୍ ସ୍ୟ ସ ଶିରାଂସି ସ ଶୃ ାଣି ଶିରଃସୁ
ଚ ସ କିରୀଟାନ୍ୟାସନ୍|

Ⅳ ସ ଲା ୂ େଲନ ଗଗନ ନକ୍ଷତ୍ର ାଣାଂ ତୃ ତୀଯାଂଶମ୍ ଅୱମୃଜ୍ୟ
ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ନ୍ୟପାତଯତ୍| ସ ଏୱ ନାେଗା ନୱଜାତଂ ସ ାନଂ ଗ୍ର ସି ତୁ ମ୍
ଉଦ୍ୟତ ସ୍ୟାଃ ପ୍ର ସୱିଷ୍ୟମାଣାଯା େଯାଷିେତା ଽି େକ ଽତି ତ୍|

Ⅴ ସା ତୁ ପୁଂସ ାନଂ ପ୍ର ସୂତା ସ ଏୱ େଲୗହମଯରାଜଦେ ନ
ସୱର୍ ୍ଵ ଜାତୀ ାରଯିଷ୍ୟତି, କି ତସ୍ୟାଃ ସ ାନ ଈ ରସ୍ୟ ସମୀପଂ
ତଦୀଯସି ଂହାସନସ୍ୟ ଚ ସି ଧିମ୍ ଉ ୃ ତଃ|
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Ⅵସା ଚ େଯାଷିତ୍ ପ୍ର ା ରଂ ପଲାଯିତା ଯତ େତ୍ର େରଣ ନି ତ
ଆଶ୍ର େମ ଷ ୍ୟଧିକଶତ ଯାଧିକସହସ୍ର ଦିନାନି ତସ୍ୟାଃ ପାଲେନନ
ଭୱିତୱ୍ୟଂ|

Ⅶ ତତଃ ପରଂ େଗର୍ ସଂଗ୍ର ାମ ଉପାପି ତ୍ ମୀଖାେଯଲ ସ୍ୟ
ଦୂତା େତନ ନାେଗନ ସହାଯୁଧ୍ୟନ୍ ତଥା ସ ନାଗ ସ୍ୟ ଦୂତା
ସଂଗ୍ର ାମମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍, କି ୁ ପ୍ର ଭୱିତୁ ଂ ନାଶକ୍ନୁ ୱନ୍

Ⅷଯତଃ େଗର୍ େତଷାଂ ାନଂ ପୁନ ନର୍ ାୱିଦ୍ୟତ|
Ⅸ ଅପରଂ ସ ମହାନାେଗା ଽଥର୍ େତା ଦିଯାୱଲଃ (ଅପୱାଦକଃ)

ଶଯତାନ (ୱିପକ୍ଷଃ) ଇତି ନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାେତା ଯଃ ପୁରାତନଃ ସପର୍ ଃ
କୃ ଂ ନରେଲାକଂ ଭ୍ର ାମଯତି ସ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ନିପାତିତେ ନ ସା ର୍ ଂ ତସ୍ୟ
ଦୂତା ଅପି ତତ୍ର ନିପାତିତାଃ|

Ⅹ ତତଃ ପରଂ େଗର୍ ଉେ ୖ ଭର୍ ାଷମାେଣା ରେୱା ଽଯଂ ମଯାଶ୍ର ାୱି,
ତ୍ର ାଣଂ ଶି ରାଜ ମଧୁେନୖେୱ ରସ୍ୟ ନଃ| ତଥା େତନାଭିଷି ସ୍ୟ
ତ୍ର ାତୁ ଃ ପରାକ୍ର େମା ଽଭୱତ୍ଂ|| ଯେତା ନିପାତିେତା ଽ ାକଂ ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ
େସା ଽଭିେଯାଜକଃ| େଯେନ ରସ୍ୟ ନଃ ସାକ୍ଷାତ୍ େତ ଽଦୂଷ୍ୟ
ଦିୱାନିଶଂ||

Ⅺ େମଷୱ ସ୍ୟ ରେ ନ ସାକ୍ଷ୍ୟୱଚେନନ ଚ| େତ ତୁ
ନିଜ ତୱ ଂ ନ ଚ େ ହମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ତ| ପ୍ର ାେଣାଷ୍ଵ ପି କୀେଯଷୁ
ମରଣେସୖ୍ୟୱ ସ େଟ|

Ⅻ ତ ାଦ୍ ଆନ ତୁ େଗର୍ ା ହୃ ଷ୍ୟ ାଂ ତି ୱାମିନଃ| ହା
ଭୂ ମିସାଗେରୗ ତାେପା ଯୁୱାେମୱାକ୍ର ମିଷ୍ୟତି| ଯୁୱେଯାରୱତୀେଣର୍ ା
ଯତ୍ େଶୖତାେନା ଽତୀୱ କାପନଃ| ଅେ ା େମ ସମେଯା ଽେ ୍ୟତ ାପି
େତନାୱଗମ୍ୟେତ||

ⅩⅢ ଅନ ରଂ ସ ନାଗଃ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ଂ ନିକି୍ଷ ଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ତାଂ
ପୁତ୍ର ପ୍ର ସୂତାଂ େଯାଷିତମ୍ ଉପାଦ୍ର ୱତ୍|

ⅩⅣତତଃସା େଯାଷିତ୍ ଯତ୍ କୀଯଂ ପ୍ର ା ର ାଶ୍ର ମଂ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ତିତୁ ଂ
ଶକ୍ନୁ ଯାତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ମହାକୁରରସ୍ୟ ପକ୍ଷ ଯଂ ତେ ୖ ଦ ଂ, ସା ତୁ ତତ୍ର
ନାଗେତା ଦୂେର କାେଲୖକଂ କାଲ ଯଂ କାଲା ର୍ ଯାୱତ୍ ପାଲ୍ୟେତ|

ⅩⅤ କି ସ ନାଗ ାଂ େଯାଷିତଂ େସ୍ର ାତସା ପ୍ଲ ାୱଯିତୁ ଂ ମୁଖାତ୍
ନଦୀୱତ୍ େତାଯାନି ତସ୍ୟାଃ ପ ାତ୍ ପ୍ର ାକି୍ଷପତ୍|
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ⅩⅥ କି ୁ େମଦିନୀ େଯାଷିତମ୍ ଉପକୁୱର୍ ୍ଵ ତୀ ନିଜୱଦନଂ ୱ୍ୟାଦାଯ
ନାଗମୁଖାଦ୍ ଉ ୀଣର୍ ାଂ ନଦୀମ୍ ଅପିୱତ୍|

ⅩⅦ ତେତା ନାେଗା େଯାଷିେତ କ ା
ତ ଂଶସ୍ୟାୱଶି େଲାେକୖରଥର୍ େତା ଯ ଈ ରସ୍ୟାଜ୍ଞାଃ ପାଲଯି
ଯୀେଶାଃ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଧାରଯି ଚ େତୖଃ ସହ େଯା ୁ ଂ ନିଗର୍ ତୱାନ୍|

ⅩⅧ []

ⅩⅢ
Ⅰ ତତଃ ପରମହଂ ସାଗରୀଯସି କତାଯାଂ ତି ନ୍ ସାଗରାଦ୍

ଉ ମ୍ ଏକଂ ପଶୁଂ ଦୃ ୱାନ୍ ତସ୍ୟ ଦଶ ଶୃ ାଣି ସ ଶିରାଂସି
ଚ ଦଶ ଶୃେ ଷୁ ଦଶ କିରୀଟାନି ଶିରଃସୁ େଚ ରନି ାସୂଚକାନି
ନାମାନି ୱିଦ୍ୟେ |

Ⅱ ମଯା ଦୃ ଃ ସ ପଶୁି ତ୍ର ୱ୍ୟାଘ୍ର ସଦୃଶଃ କି ୁ ତସ୍ୟ ଚରେଣୗ
ଭ ୂ କେସ୍ୟୱ ୱଦନ ସି ଂହୱଦନମିୱ| ନାଗେନ ତୈ
ୀଯପରାକ୍ର ମଃ ୀଯଂ ସି ଂହାସନଂ ମହାଧିପତ୍ୟ ାଦାଯି|
Ⅲ ମଯି ନିରୀକ୍ଷମାେଣ ତସ୍ୟ ଶିରସାମ୍ ଏକମ୍ ଅ କାଘାେତନ

େଛଦିତମିୱାଦୃଶ୍ୟତ, କି ୁ ତସ୍ୟା କକ୍ଷତସ୍ୟ ପ୍ର ତୀକାେରା ଽକି୍ର ଯତ
ତତଃ କୃେ ା ନରେଲାକ ଂ ପଶୁମଧି ଚମ ାରଂ ଗତଃ,

Ⅳଯ ନାଗ ୈ ପଶେୱସାମଥର୍ ୍ୟଂ ଦ ୱାନ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ତଂ ପ୍ର ାଣମନ୍
ପଶୁମପି ପ୍ର ଣମେ ା ଽକଥଯନ୍, େକା ୱିଦ୍ୟେତ ପେଶା ୁଲ୍ୟେ ନ
େକା େଯା ୁ ମହର୍ ତି|

Ⅴ ଅନ ରଂ ତୈ ଦପର୍ ୱାେକ୍ୟ ରନି ାୱାଦି ୱଦନଂ
ି ଚ ାରିଂଶନ୍ମ ାସାନ୍ ଯାୱଦ୍ ଅୱି େତଃ ସାମଥର୍ ୍ୟ ାଦାଯି|

Ⅵ ତତଃ ସ ଈ ରନି ନାଥର୍ ଂ ମୁଖଂ ୱ୍ୟାଦାଯ ତସ୍ୟ ନାମ
ତସ୍ୟାୱାସଂ ଗର୍ ନିୱାସି ନ ନି ି ତୁ ମ୍ ଆରଭତ|

Ⅶ ଅପରଂ ଧା େକୖଃ ସହ େଯାଧନସ୍ୟ େତଷାଂ ପରାଜଯସ୍ୟ
ଚାନୁମତିଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଜାତୀଯାନାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱଂଶୀଯାନାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଭାଷାୱାଦିନାଂ
ସୱର୍ ୍ଵ େଦଶୀଯାନା ାଧିପତ୍ୟମପି ତ ା ଅଦାଯି|
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Ⅷ ତେତା ଜଗତଃ ସୃି କାଲାତ୍ େଛଦିତସ୍ୟ େମଷୱ ସ୍ୟ
ଜୀୱନପୁ େକ ଯାୱତାଂ ନାମାନି ଲିଖିତାନି ନ ୱିଦ୍ୟେ େତ
ପୃଥିୱୀନିୱାସି ନଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ତଂ ପଶୁଂ ପ୍ର ଣଂସ୍ୟି |

Ⅸଯସ୍ୟ େଶ୍ର ାତ୍ର ଂ ୱିଦ୍ୟେତ ସ ଶୃେଣାତୁ |
Ⅹ େଯା ଜେନା ଽପରାନ୍ ୱ ୀକୃତ୍ୟ ନଯତି ସ ଯଂ ୱ ୀଭୂ ଯ
ାନା ରଂ ଗମିଷ୍ୟତି, ଯ ଖେ ନ ହି ସ ଯଂ ଖେ ନ
ଘାନିଷ୍ୟେତ| ଅତ୍ର ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ସହି ୁତଯା ୱି ାେସନ ଚ
ପ୍ର କାଶିତୱ୍ୟଂ|

Ⅺଅନ ରଂ ପୃଥିୱୀତ ଉ ନ୍ ଅପର ଏକଃ ପଶୁ ମର୍ ଯା ଦୃ ଃ ସ
େମଷଶାୱକୱତ୍ ଶୃ ଯୱିଶି ଆସୀତ୍ ନାଗୱ ାଭାଷତ|

Ⅻ ସ ପ୍ର ଥମପେଶାରି େକ ତସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପରାକ୍ର ମଂ ୱ୍ୟୱହରତି
ୱିେଶଷେତା ଯସ୍ୟ ପ୍ର ଥମପେଶାରି କକ୍ଷତଂ ପ୍ର ତୀକାରଂ ଗତଂ ତସ୍ୟ
ପୂଜାଂ ପୃଥିୱୀଂ ତି ୱାସି ନ କାରଯତି|

ⅩⅢଅପରଂମାନୱାନାଂ ସାକ୍ଷାଦ୍ଆକାଶେତାଭୁ ୱି ୱି ୱଷର୍ ଣାଦୀନି
ମହାଚିତ୍ର ାଣି କେରାତି|

ⅩⅣ ତସ୍ୟ ପେଶାଃ ସାକ୍ଷାଦ୍ େଯଷାଂ ଚିତ୍ର କ ର୍ ଣାଂ ସାଧନାଯ
ସାମଥର୍ ୍ୟଂ ତୈ ଦ ଂ େତୖଃ ସ ପୃଥିୱୀନିୱାସି େନା ଭ୍ର ାମଯତି,
ୱିେଶଷେତା ଯଃ ପଶୁଃ ଖେ ନ କ୍ଷତଯୁେ ା ଭୂ ାପ୍ୟଜୀୱତ୍ ତସ୍ୟ
ପ୍ର ତିମାନି ର୍ ାଣଂ ପୃଥିୱୀନିୱାସି ନ ଆଦିଶତି|

ⅩⅤ ଅପରଂ ତସ୍ୟ ପେଶାଃ ପ୍ର ତିମା ଯଥା ଭାଷେତ ଯାୱ
ମାନୱା ାଂ ପଶୁପ୍ର ତିମାଂ ନ ପୂଜଯି େତ ଯଥା ହନ୍ୟେ ତଥା
ପଶୁପ୍ର ତିମାଯାଃ ପ୍ର ାଣପ୍ର ତି ାଥର୍ ଂ ସାମଥର୍ ୍ୟଂ ତ ା ଅଦାଯି|

ⅩⅥଅପରଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ମହ ନିଦରିଦ୍ର ମୁ ଦାସାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଦକି୍ଷଣକେର
ଭାେଲ ୱା କଲ ଂ ଗ୍ର ାହଯତି|

ⅩⅦ ତ ାଦ୍ େଯ ତଂ କଲ ମଥର୍ ତଃ ପେଶା ନର୍ ାମ ତସ୍ୟ ନାମ୍ନ ଃ
ସଂଖ୍ୟା ଂ ୱା ଧାରଯି ତାନ୍ ୱିନା ପେରଣ େକନାପି କ୍ର ଯୱିକ୍ର େଯ
କ ର୍ୁ ଂ ନ ଶେକ୍ୟେତ|
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ⅩⅧ ଅତ୍ର ଜ୍ଞାେନନ ପ୍ର କାଶିତୱ୍ୟଂ| େଯା ବୁ ି ୱିଶି ଃ ସ ପେଶାଃ
ସଂଖ୍ୟାଂ ଗଣଯତୁ ଯତଃ ସା ମାନୱସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଭୱତି| ସା ଚ ସଂଖ୍ୟା
ଷଟ୍ଷ ୍ୟଧିକଷଟ୍ଶ ତାନି|

ⅩⅣ
Ⅰ ତତଃ ପରଂ ନିରୀକ୍ଷମାେଣନ ମଯା େମଷଶାୱେକା ଦୃ ଃ ସ

ସି େଯାନପୱର୍ ୍ଵ ତେସ୍ୟାପୟର୍ ୍ୟତି ତ୍, ଅପରଂ େଯଷାଂ ଭାେଲଷୁ ତସ୍ୟ
ନାମ ତି ତୁ ନାମ ଲିଖିତମାେ ତାଦୃଶା ତୁ ାରିଂଶ ହସ୍ର ାଧିକା
ଲକ୍ଷେଲାକାେ ନ ସା ର୍ ମ୍ ଆସନ୍|

Ⅱ ଅନ ରଂ ବହୁ େତାଯାନାଂ ରୱ ଇୱ ଗୁରୁ ତର ନିତସ୍ୟ ଚ
ରୱ ଇୱ ଏେକା ରୱଃ ଗର୍ ାତ୍ ମଯାଶ୍ର ାୱି| ମଯା ଶତଃ ସ ରେୱା
ୱୀଣାୱାଦକାନାଂ ୱୀଣାୱାଦନସ୍ୟ ସଦୃଶଃ|

Ⅲ ସି ଂହସନସ୍ୟାି େକ ପ୍ର ାଣିଚତୁ ଯସ୍ୟ ପ୍ର ାଚୀନୱଗର୍ ସ୍ୟ ଚାି େକ
ଽପି େତ ନୱୀନେମକଂ ଗୀତମ୍ ଅଗାଯନ୍ କି ୁ ଧରଣୀତଃ
ପରିକ୍ର ୀତାନ୍ ତାନ୍ ଚତୁ ାରିଂଶତ୍ୟହସ୍ର ାଧିକଲକ୍ଷେଲାକାନ୍ ୱିନା
ନାପେରଣ େକନାପି ତଦ୍ ଗୀତଂ ଶିକି୍ଷତୁ ଂ ଶକ୍ୟେତ|

Ⅳ ଇେମ େଯାଷିତାଂ ସେ ନ ନ କଲି ତା ଯତେ ଽେମୖଥୁନା
େମଷଶାୱେକା ଯତ୍ କିମପି ାନଂ ଗେ ତ୍ ତ ୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ାେନ ତମ୍
ଅନୁଗ ି ଯତେ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ମଧ୍ୟତଃ ପ୍ର ଥମଫଲାନୀେୱ ରସ୍ୟ
େମଷଶାୱକସ୍ୟ ଚ କୃେତ ପରିକ୍ର ୀତାଃ|

Ⅴ େତଷାଂ ୱଦେନଷୁ ଚାନୃତଂ କିମପି ନ ୱିଦ୍ୟେତ ଯତେ
ନିେ ର୍ ାଷା ଈ ରସି ଂହାସନସ୍ୟାି େକ ତି ି |

Ⅵ ଅନ ରମ୍ ଆକାଶମେଧ୍ୟେନା ୀଯମାେନା ଽପର ଏେକା
ଦୂେତା ମଯା ଦୃ ଃ େସା ଽନ କାଲୀଯଂ ସୁସଂୱାଦଂ ଧାରଯତି ସ
ଚ ସୁସଂୱାଦଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଜାତୀଯାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ୱଂଶୀଯାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଭାଷାୱାଦିନଃ
ସୱର୍ ୍ଵ େଦଶୀଯାଂ ପୃଥିୱୀନିୱାସି ନଃ ପ୍ର ତି େତନ େଘାଷିତୱ୍ୟଃ|

Ⅶ ସ ଉେ ୖ ଃ େରେଣଦଂ ଗଦତି ଯୂଯମୀ ରାଦ୍ ବିଭୀତ ତସ୍ୟ
ୱଂ କୁରୁ ତ ଚ ଯତ ଦୀଯୱିଚାରସ୍ୟ ଦ ଉପାତି ତ୍ ତ ାଦ୍
ଆକାଶମ ଲସ୍ୟ ପୃଥିୱ୍ୟାଃ ସମୁଦ୍ର ସ୍ୟ େତାଯପ୍ର ସ୍ର ୱଣାନା ସ୍ର ା
ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପ୍ର ଣମ୍ୟତାଂ|
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Ⅷ ତ ାଦ୍ ି ତୀଯ ଏେକା ଦୂତ ଉପ ାଯାୱଦତ୍ ପତିତା
ପତିତା ସା ମହାବାବିଲ୍ ଯା ସୱର୍ ୍ଵ ଜାତୀଯାନ୍ କୀଯଂ ୱ୍ୟଭିଚାରରୂ ପଂ
େକ୍ର ାଧମଦମ୍ ଅପାଯଯତ୍|

Ⅸତ ାଦ୍ ତୃ ତୀେଯା ଦୂତ ଉପ ାେଯାେ ୖ ରୱଦତ୍, ଯଃ କି ତ
ତଂ ଶଶୁଂ ତସ୍ୟ ପ୍ର ତିମା ପ୍ର ଣମତି ଭାେଲ କେର ୱା କଲ ଂ
ଗୃ ାତି ଚ

Ⅹ େସା ଽପୀ ରସ୍ୟ େକ୍ର ାଧପାେତ୍ର ି ତମ୍ ଅମିଶି୍ର ତଂ ମଦତ୍ ଅଥର୍ ତ
ଈ ରସ୍ୟ େକ୍ର ାଧମଦଂ ପାସ୍ୟତି ପୱିତ୍ର ଦୂତାନାଂ େମଷଶାୱକସ୍ୟ ଚ
ସାକ୍ଷାଦ୍ ୱି ଗ କେଯା ୟର୍ ାତନାଂ ଲ ୍ୟେତ ଚ|

Ⅺେତଷାଂ ଯାତନାଯା ଧୂେମା ଽନ କାଲଂ ଯାୱଦ୍ ଉ ମିଷ୍ୟତି େଯ
ଚ ପଶୁଂ ତସ୍ୟ ପ୍ର ତିମା ପୂଜଯି ତସ୍ୟ ନାେମ୍ନ ା ଽ ଂ ୱା ଗୃ ି େତ
ଦିୱାନିଶଂ କ ନ ୱିରାମଂ ନ ପ୍ର ା ୍ୟି |

Ⅻ େଯ ମାନୱା ଈ ରସ୍ୟାଜ୍ଞା ଯୀେଶୗ ୱି ାସ ପାଲଯି େତଷାଂ
ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ସହି ୁତଯାତ୍ର ପ୍ର କାଶିତୱ୍ୟଂ|

ⅩⅢ ଅପରଂ ଗର୍ ାତ୍ ମଯା ସହ ସ ାଷମାଣ ଏେକା ରେୱା
ମଯାଶ୍ର ାୱି େତେନା ଂ ଂ ଲିଖ, ଇଦାନୀମାରଭ୍ୟ େଯ ପ୍ର େଭୗ
ମି୍ର ଯେ େତ ମୃତା ଧନ୍ୟା ଇତି;ଆ ାଭାଷେତସତ୍ୟଂ ଶ୍ର େମଭ୍ୟେ ୖ
ୱ ରାମଃ ପ୍ର ା ୱ୍ୟଃ େତଷାଂ କ ର୍ ାଣି ଚ ତାନ୍ ଅନୁଗ ି |

ⅩⅣତଦନ ରଂ ନିରୀକ୍ଷମାେଣନ ମଯା େ ତୱଣର୍ ଏେକା େମେଘା
ଦୃ େନ୍ମ ଘାରୂ େଢା ଜେନା ମାନୱପୁତ୍ର ାକୃତିରି ତସ୍ୟ ଶିରସି
ସୁୱଣର୍ କିରୀଟଂ କେର ଚ ତୀ ଂ ଦାତ୍ର ଂ ତି ତି|

ⅩⅤ ତତଃ ପରମ୍ ଅନ୍ୟ ଏେକା ଦୂେତା ମ ି ରାତ୍
ନିଗର୍ େତ୍ୟାେ ୖ ଃ େରଣ ତଂ େମଘାରୂ ଢଂ ସ ାଷ୍ୟାୱଦତ୍ ଯା
ଦାତ୍ର ଂ ପ୍ର ସାୟର୍ ୍ୟ ଶସ୍ୟେ ଦନଂ କି୍ର ଯତାଂ ଶସ୍ୟେ ଦନସ୍ୟ ସମଯ
ଉପି େତା ଯେତା େମଦିନ୍ୟାଃ ଶସ୍ୟାନି ପରିପ ାନି|

ⅩⅥତତେ ନ େମଘାରୂ େଢନ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ଦାତ୍ର ଂ ପ୍ର ସାୟର୍ ୍ୟ ପୃଥିୱ୍ୟାଃ
ଶସ୍ୟେ ଦନଂ କୃତଂ|

ⅩⅦଅନ ରମ୍ ଅପରଏେକା ଦୂତଃ ଗର୍ ମ ି ରାତ୍ ନିଗର୍ ତଃ େସା
ଽପି ତୀ ଂ ଦାତ୍ର ଂ ଧାରଯତି|
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ⅩⅧ ଅପରମ୍ ଅନ୍ୟ ଏେକା ଦୂେତା େୱଦିେତା ନିଗର୍ ତଃ
ସ ୱେ ରଧିପତିଃ ସ ଉେ ୖ ଃ େରଣ ତଂ ତୀ ଦାତ୍ର ଧାରିଣଂ
ସ ାଷ୍ୟାୱଦତ୍ ଯା ଂ ତୀ ଂ ଦାତ୍ର ଂ ପ୍ର ସାୟର୍ ୍ୟ େମଦିନ୍ୟା
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଗୁ େ ଦନଂ କି୍ର ଯତାଂ ଯତ ତ୍ଫ ଲାନି ପରିଣତାନି|

ⅩⅨ ତତଃ ସ ଦୂତଃ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ଦାତ୍ର ଂ ପ୍ର ସାୟର୍ ୍ୟ ପୃଥିୱ୍ୟା
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଲେ ଦନମ୍ ଅକେରାତ୍ ତତ୍ଫ ଲାନି େଚ ରସ୍ୟ
େକ୍ର ାଧ ରୂ ପସ୍ୟ ମହାକୁ ସ୍ୟ ମଧ୍ୟଂ ନିରକି୍ଷପତ୍|

ⅩⅩ ତୁ ଫଲାନି ଚ ବହି ମର୍ ତାନି ତତଃ କୁ ମଧ୍ୟାତ୍
ନିଗର୍ ତଂ ର ଂ େକ୍ର ାଶଶତପୟର୍ ୍ୟ ମ୍ ଅ ାନାଂ ଖଲୀନାନ୍ ଯାୱଦ୍
ୱ୍ୟାେପ୍ନ ାତ୍|

ⅩⅤ
Ⅰ ତତଃ ପରମ୍ ଅହଂ େଗର୍ ଽପରମ୍ ଏକମ୍ ଅୁ ତଂ ମହାଚି ଂ

ଦୃ ୱାନ୍ ଅଥର୍ େତା େଯୖ ଦର୍ େ ୖ ରୀ ରସ୍ୟ େକାପଃ ସମାି ଂ ଗମିଷ୍ୟତି
ତାନ୍ ଦ ାନ୍ ଧାରଯ ଃ ସ ଦୂତା ମଯା ଦୃ ାଃ|

Ⅱ ୱି ମିଶି୍ର ତସ୍ୟ କାଚମଯସ୍ୟ ଜଲାଶଯସ୍ୟାକୃତିରପି ଦୃ ା େଯ
ଚ ପେଶା ତିମାଯା ାେମ୍ନ ା ଽ ସ୍ୟ ଚ ପ୍ର ଭୂ ତୱ େ ତସ୍ୟ
କାଚମଯଜଲାଶଯସ୍ୟ ତୀେର ତି ଈ ରୀଯୱୀଣା ଧାରଯି ,

Ⅲ ଈ ରଦାସସ୍ୟ ମୂସେସା ଗୀତଂ େମଷଶାୱକସ୍ୟ ଚ ଗୀତଂ
ଗାଯେ ା ୱଦି ,ଯଥା, ସୱର୍ ୍ଵ ଶି ୱିଶି ୍ଵଂ େହ ପ୍ର େଭା ପରେମ ର|
ଦୀଯସୱର୍ ୍ଵ କ ର୍ ାଣି ମହାି ଚାୁ ତାନି ଚ| ସୱର୍ ୍ଵ ପୁଣ୍ୟୱତାଂ ରାଜନ୍
ମାଗର୍ ା ନ୍ୟାଯ୍ୟା ଋତା େତ|

Ⅳ େହ ପ୍ର େଭା ନାମେଧଯାେ େକା ନ ଭୀତିଂ ଗମିଷ୍ୟତି| େକା
ୱା ଦୀଯନାମ୍ନ ପ୍ର ଶଂସାଂ ନ କରିଷ୍ୟତି| େକୱଲ ୍ଵଂ ପୱିେତ୍ର ା ଽସି
ସୱର୍ ୍ଵ ଜାତୀଯମାନୱାଃ| ାେମୱାଭିପ୍ର ଣଂସ୍ୟି ସମାଗତ୍ୟ ଦି କଂ|
ଯ ା ୱ ୱିଚାରାଜ୍ଞାଃ ପ୍ର ାଦୁଭର୍ ାୱଂ ଗତାଃ କିଲ||

Ⅴ ତଦନ ରଂ ମଯି ନିରୀକ୍ଷମାେଣ ସତି େଗର୍ ସାକ୍ଷ୍ୟାୱାସସ୍ୟ
ମ ି ରସ୍ୟ ାରଂ ମୁ ଂ|
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Ⅵେଯ ଚ ସ ଦୂତାଃ ସ ଦ ାନ୍ ଧାରଯି େତ ତ ାତ୍ ମ ି ରାତ୍
ନିରଗ ନ୍| େତଷାଂ ପରି ଦା ନି ର୍ ଲଶୃଭ୍ର ୱଣର୍ ୱ ନି ତା ୱକ୍ଷାଂସି
ଚ ସୁୱଣର୍ ଶୃ େଲୖ େୱର୍ ି ତାନ୍ୟାସନ୍|

Ⅶ ଅପରଂ ଚତୁ ଣର୍ ାଂ ପ୍ର ାଣିନାମ୍ ଏକେ ଭ୍ୟଃ ସ ଦୂେତଭ୍ୟଃ
ସ ସୁୱଣର୍ କଂସାନ୍ ଅଦଦାତ୍|

Ⅷ ଅନ ରମ୍ ଈ ରସ୍ୟ େତଜଃପ୍ର ଭାୱକାରଣାତ୍ ମ ି ରଂ
ଧୂେମନ ପରିପୂଣର୍ ଂ ତ ାତ୍ େତୖଃ ସ ଦୂେତୖଃ ସ ଦ ାନାଂ ସମାି ଂ
ଯାୱତ୍ ମ ି ରଂ େକନାପି ପ୍ର େୱ ୁଂ ନାଶକ୍ୟତ|

ⅩⅥ
Ⅰ ତତଃ ପରଂ ମ ି ରାତ୍ ତାନ୍ ସ ଦୂତାନ୍ ସ ାଷମାଣ ଏଷ

ମହାରେୱା ମଯାଶ୍ର ାୱି, ଯୂଯଂ ଗ ା େତଭ୍ୟଃ ସ କଂେସଭ୍ୟ
ଈ ରସ୍ୟ େକ୍ର ାଧଂ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ସ୍ର ାୱଯତ|

Ⅱ ତତଃ ପ୍ର ଥେମା ଦୂେତା ଗ ା କଂେସ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଅୱିଦ୍ୟତ
ତତ୍ ପୃଥିୱ୍ୟାମ୍ ଅସ୍ର ାୱଯତ୍ ତ ାତ୍ ପେଶାଃ କଲ ଧାରିଣାଂ
ତ ତିମାପୂଜକାନାଂ ମାନୱାନାଂ ଶରୀେରଷୁ ୱ୍ୟଥାଜନକା ଦୁ ୱ୍ର ଣା
ଅଭୱନ୍|

Ⅲତତଃ ପରଂ ି ତୀେଯା ଦୂତଃ କଂେସ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଅୱିଦ୍ୟତ ତତ୍
ସମୁେଦ୍ର ଽସ୍ର ାୱଯତ୍ େତନ ସ କୁଣପ େଶାଣିତରୂ ପ୍ୟଭୱତ୍ ସମୁେଦ୍ର
ି ତା ସେୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ାଣିେନା ମୃତୁ ୍ୟଂ ଗତାଃ|

Ⅳଅପରଂ ତୃ ତୀେଯା ଦୂତଃ କଂେସଯଦ୍ୟଦ୍ ଅୱିଦ୍ୟତ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ
ନଦୀଷୁ ଜଲପ୍ର ସ୍ର ୱେଣଷୁ ଚାସ୍ର ାୱଯତ୍ ତତ ାନି ର ମଯାନ୍ୟଭୱନ୍|
ଅପରଂ େତାଯାନାମ୍ ଅଧିପସ୍ୟ ଦୂତସ୍ୟ ୱାଗିଯଂ ମଯା ଶତା|

Ⅴ ୱ ର୍ ମାନ ଭୂ ତ ଭୱିଷ୍ୟଂ ପରେମ ରଃ| େମୱ
ନ୍ୟାଯ୍ୟକାରୀ ଯଦ୍ ଏତାଦୃକ୍ ଂ ୱ୍ୟଚାରଯଃ|

Ⅵଭୱିଷ୍ୟ ାଦିସାଧୂନାଂ ର ଂ େତୖେରୱ ପାତିତଂ| େଶାଣିତଂ ୁ
େତେଭ୍ୟା ଽଦା ାନଂ େତଷୁ ଯୁଜ୍ୟେତ||

Ⅶ ଅନ ରଂ େୱଦୀେତା ଭାଷମାଣସ୍ୟ କସ୍ୟଚିଦ୍ ଅଯଂ ରେୱା
ମଯା ଶତଃ, େହ ପର ର ସତ୍ୟଂ ତତ୍ େହ ସୱର୍ ୍ଵ ଶି ମନ୍ ପ୍ର େଭା|
ସତ୍ୟା ନ୍ୟାଯ୍ୟା ସୱର୍ ୍ଵ ା ହି ୱିଚାରାଜ୍ଞା ୍ଵଦୀଯକାଃ||
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Ⅷ ଅନ ରଂ ଚତୁ େଥର୍ ା ଦୂତଃ କଂେସ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଅୱିଦ୍ୟତ ତତ୍
ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ସୂେୟର୍ ୍ୟ ଽସ୍ର ାୱଯତ୍ ତୈ ଚ ୱି ନା ମାନୱାନ୍ ଦ ୁଂ ସାମଥର୍ ୍ୟମ୍
ଅଦାଯି|

Ⅸ େତନ ମନୁଷ୍ୟା ମହାତାେପନ ତାପିତାେ ଷାଂ ଦ ାନାମ୍
ଆଧିପତ୍ୟୱିଶି େସ୍ୟ ରସ୍ୟ ନାମାନି ନ୍ ତ ଶଂସାଥର୍
ମନଃପରିୱ ର୍ ନଂ ନାକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍|

Ⅹ ତତଃ ପରଂ ପ େମା ଦୂତଃ କଂେସ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଅୱିଦ୍ୟତ
ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପେଶାଃ ସି ଂହାସେନ ଽସ୍ର ାୱଯତ୍ େତନ ତସ୍ୟ ରା ଂ
ତିମିରା ମ୍ ଅଭୱତ୍ େଲାକା େୱଦନାକାରଣାତ୍ ରସନା
ଅଦଂଦଶ୍ୟତ|

Ⅺ କୀଯୱ୍ୟଥାୱ୍ର ଣକାରଣା ଗର୍ ମ୍ ଅନି ନ୍ କି୍ର ଯାଭ୍ୟ
ମନାଂସି ନ ପରାୱ ର୍ ଯନ୍|

Ⅻ ତତଃ ପରଂ ଷେ ା ଦୂତଃ କଂେସ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଅୱିଦ୍ୟତ ତତ୍
ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଫରାତାେଖ୍ୟା ମହାନେଦ ଽସ୍ର ାୱଯତ୍ େତନ ସୂେୟର୍ ୍ୟାଦଯଦିଶ
ଆଗମିଷ୍ୟତାଂ ରାଜ୍ଞାଂ ମାଗର୍ ସୁଗମାଥର୍ ଂ ତସ୍ୟ େତାଯାନି ପୟର୍ ୍ୟଶୁଷ୍ୟନ୍|

ⅩⅢ ଅନ ରଂ ନାଗସ୍ୟ ୱଦନାତ୍ ପେଶା ୱର୍ ଦନାତ୍
ମିଥ୍ୟାଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ ୱଦନାତ୍ ନିଗର୍ େଯା ଽଶୁଚଯ ଆ ାେନା
ମଯା ଦୃ ାେ ମ ୂକାକାରାଃ|

ⅩⅣ ତ ଆ ୟର୍ ୍ୟକ ର୍ କାରିେଣା ଭୂ ତାନାମ୍ ଆ ାନଃ ସି
ସୱର୍ ୍ଵ ଶି ମତ ଈ ରସ୍ୟ ମହାଦିେନ େଯନ ଯୁେ ନ ଭୱିତୱ୍ୟଂ
ତୃ େତ କୃ ୍ରଜଗେତା ରାଜ୍ଞାଃ ସଂଗ୍ର ହୀତୁ ଂ େତଷାଂ ସି ଧିଂ ନିଗର୍ ି |

ⅩⅤ ଅପରମ୍ ଇବି୍ର ଭାଷଯା ହ ର୍ ଗିେ ାନାମକ େନ େତ
ସ ୃ ହୀତାଃ|

ⅩⅥପଶ୍ୟାହଂ େଚୖରୱଦ୍ଆଗ ାମି େଯା ଜନଃ ପ୍ର ବୁ ି ତି ଯଥା
ଚ ନ ଃ ସନ୍ ନପୟର୍ ୍ୟଟତି ତସ୍ୟଲ ା ଚଯଥା ଦୃଶ୍ୟା ନଭୱତି ତଥା
ୱାସାଂସି ରକ୍ଷତି ସ ଧନ୍ୟଃ|
ⅩⅦତତଃ ପରଂ ସ େମା ଦୂତଃ କଂେସ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଅୱିଦ୍ୟତ ତତ୍

ସୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଆକାେଶ ଽସ୍ର ାୱଯତ୍ େତନ ଗର୍ ୀଯମ ି ରମଧ୍ୟ ସି ଂହାସନାତ୍
ମହାରେୱା ଽଯଂ ନିଗର୍ ତଃ ସମାି ରଭୱଦିତି|
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ⅩⅧ ତଦନ ରଂ ତଡିେତା ରୱାଃ ନିତାନି ଚାଭୱନ୍,
ଯି ନ୍ କାେଲ ଚ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ମନୁଷ୍ୟାଃ ସୃ ା ମ୍ ଆରଭ୍ୟ
ଯାଦୃଙ୍ମ ହାଭୂ ମିକ ଃ କଦାପି ନାଭୱତ୍ ତାଦୃଗ୍ ଭୂ କେ ା ଽଭୱତ୍|

ⅩⅨ ତଦାନୀଂ ମହାନଗରୀ ତି୍ର ଖ ା ଜାତା ଭି ଜାତୀଯାନାଂ
ନଗରାଣି ଚ ନ୍ୟପତନ୍ ମହାବାବିଲ୍ େଚ େରଣ
କୀଯପ୍ର ଚ େକାପମଦିରାପାତ୍ର ଦାନାଥର୍ ଂ ସଂ ୃତା|
ⅩⅩ ୀପା ପଲାଯିତା ଗିରଯ ା ହିତାଃ|
ⅩⅪଗଗନମ ଲା ମନୁଷ୍ୟାଣାମ୍ଉପେୟର୍ ୍ୟେକୖକେଦ୍ର ାଣପରିମିତଶିଲାନାଂ

ମହାୱୃି ରଭୱତ୍ ତି ଲାୱୃେ ଃ େକ୍ଲ ଶାତ୍ ମନୁଷ୍ୟା ଈ ରମ୍
ଅନି ମ୍ ଯତ ାତଃ େକ୍ଲ େଶା ଽତୀୱ ମହାନ୍|

ⅩⅦ
Ⅰ ତଦନ ରଂ େତଷାଂ ସ କଂସଧାରିଣାଂ ସ ଦୂତାନାମ୍ ଏକ

ଆଗତ୍ୟ ମାଂ ସ ାଷ୍ୟାୱଦତ୍, ଅତ୍ର ାଗ , େମଦିନ୍ୟା ନରପତେଯା
ଯଯା େୱଶ୍ୟଯା ସା ର୍ ଂ ୱ୍ୟଭିଚାରକ ର୍ କୃତୱ ଃ,

Ⅱଯସ୍ୟା ୱ୍ୟଭିଚାରମେଦନ ଚ ପୃଥିୱୀନିୱାସି େନା ମ ା ଅଭୱନ୍
ତସ୍ୟା ବହୁ େତାେଯଷୂପୱି ାଯା ମହାେୱଶ୍ୟାଯା ଦ ମ୍ ଅହଂ ାଂ
ଦଶର୍ ଯାମି|

Ⅲ ତେତା ଽହମ୍ ଆ ନାୱି େ ନ ଦୂେତନ ପ୍ର ା ରଂ ନୀତ ତ୍ର
ନି ାନାମଭିଃ ପରିପୂଣର୍ ଂ ସ ଶିେରାଭି ଦର୍ ଶଶୃେ ୖ ୱିଶି ଂ
ସି ୂ ରୱଣର୍ ଂ ପଶୁମୁପୱି ା େଯାଷିେଦକା ମଯା ଦୃ ା|

Ⅳସା ନାରୀ କୃ େଲାହିତୱଣର୍ ଂ ସି ୂ ରୱଣର୍ ପରି ଦଂ ଧାରଯତି
ଣର୍ ମଣିମୁ ାଭି ୱିଭୂ ଷିତାି ତସ୍ୟାଃ କେର ଘୃଣାହର୍ ଦ୍ର େୱୖ୍ୟଃ
ୱ୍ୟଭିଚାରଜାତମେଲୖ ପରିପୂଣର୍ ଏକଃ ସୁୱଣର୍ ମଯଃ କଂେସା
ୱିଦ୍ୟେତ|

Ⅴ ତସ୍ୟା ଭାେଲ ନିଗୂଢୱାକ୍ୟମିଦଂ ପୃଥିୱୀ େୱଶ୍ୟାନାଂ
ଘୃଣ୍ୟକି୍ର ଯାଣା ମାତା ମହାବାବିଲିତି ନାମ ଲିଖିତମ୍ ଆେ |

Ⅵ ମମ ଦୃି େଗାଚର ା ସା ନାରୀ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ରୁ ଧିେରଣ
ଯୀେଶାଃ ସାକି୍ଷଣାଂ ରୁ ଧିେରଣ ଚ ମ ାସୀତ୍ ତସ୍ୟା ଦଶର୍ ନାତ୍
ମମାତିଶଯମ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଜ୍ଞାନଂ ଜାତଂ|
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Ⅶତତଃ ସ ଦୂେତା ମାମ୍ ଅୱଦତ୍ କୁତ ୱା ୟର୍ ୍ୟଜ୍ଞାନଂ ଜାଯେତ?
ଅସ୍ୟା େଯାଷିତ ାହନସ୍ୟ ସ ଶିେରାଭି ଦର୍ ଶଶୃେ ୖ ଯୁ ସ୍ୟ
ପେଶା ନିଗୂଢଭାୱମ୍ ଅହଂ ାଂ ଜ୍ଞାପଯାମି|

Ⅷ ଯା ଦୃେ ା ଽେସୗ ପଶୁରାସୀତ୍ େନଦାନୀଂ ୱ ର୍ େତ କି ୁ
ରସାତଲାତ୍ େତେନାେଦତୱ୍ୟଂ ୱିନାଶ ଗ ୱ୍ୟଃ| ତେତା େଯଷାଂ
ନାମାନି ଜଗତଃ ସୃି କାଲମ୍ ଆରଭ୍ୟ ଜୀୱନପୁ େକ ଲିଖିତାନି ନ
ୱିଦ୍ୟେ େତ ପୃଥିୱୀନିୱାସି େନା ଭୂ ତମ୍ ଅୱ ର୍ ମାନମୁପ ାସ୍ୟ
ତଂ ପଶୁଂ ଦୃ ୍ଵା ୟର୍ ୍ୟଂ ମଂସ୍ୟେ |

Ⅸ ଅତ୍ର ଜ୍ଞାନଯୁ ଯା ବୁ ୍ୟା ପ୍ର କାଶିତୱ୍ୟଂ| ତାନି ସ ଶିରାଂସି
ତସ୍ୟା େଯାଷିତ ଉପେୱଶନ ାନ ରୂ ପାଃ ସ ଗିରଯଃ ସ
ରାଜାନ ସି |

Ⅹ େତଷାଂ ପ ପତିତା ଏକ ୱ ର୍ ମାନଃ
େଶଷ ାଦ୍ୟାପ୍ୟନୁପି ତଃ ସ ଯେଦାପ ାସ୍ୟତି ତଦାପି
େତନା କାଲଂ ାତୱ୍ୟଂ|

Ⅺ ଯଃ ପଶୁରାସୀତ୍ କିି ଦାନୀଂ ନ ୱ ର୍ େତ ସ ଏୱା ମଃ, ସ
ସ ାନାମ୍ ଏେକା ଽି ୱିନାଶଂ ଗମିଷ୍ୟତି ଚ|

Ⅻ ଯା ଦୃ ାନି ଦଶଶୃ ାଣ୍ୟପି ଦଶ ରାଜାନଃ ସି ଃ, ଅଦ୍ୟାପି
େତୖ ରାଜ୍ୟଂ ନ ପ୍ର ା ଂ କି ୁ ମୁହୂ ର୍ େମକଂ ଯାୱତ୍ ପଶୁନା ସା ର୍ ଂ େତ
ରାଜାନ ଇୱ ପ୍ର ଭୁ ଂ ପ୍ର ା ୍ୟି |

ⅩⅢ ତ ଏକମ ଣା ଭୱିଷ୍ୟି କୀଯଶି ପ୍ର ଭାେୱୗ ପଶେୱ
ଦାସ୍ୟି ଚ|

ⅩⅣ େତ େମଷଶାୱେକନ ସା ର୍ ଂ େଯା ୍ୟି , କି ୁ
େମଷଶାୱକ ାନ୍ େଜଷ୍ୟତି ଯତଃ ସ ପ୍ର ଭୂ ନାଂ ପ୍ର ଭୂ ରାଜ୍ଞାଂ ରାଜା
ଚାି ତସ୍ୟ ସି େନା ଽପ୍ୟାହୂ ତା ଅଭିରୁ ଚିତା ୱି ାସ୍ୟା |

ⅩⅤ ଅପରଂ ସ ମାମ୍ ଅୱଦତ୍ ସା େୱଶ୍ୟା ଯେତ୍ର ାପୱିଶତି ତାନି
େତାଯାନି େଲାକା ଜନତା ଜାତେଯା ନାନାଭାଷାୱାଦିନ ସି |

ⅩⅥ ଯା ଦୃ ାନି ଦଶ ଶୃ ାଣି ପଶୁେ େମ ତାଂ େୱଶ୍ୟାମ୍
ଋତୀଯିଷ୍ୟେ ଦୀନାଂ ନ ା କରିଷ୍ୟି ତସ୍ୟା ମାଂସାନି େଭାକ୍ଷ୍ୟେ
ୱି ନା ତାଂ ଦାହଯିଷ୍ୟି ଚ|
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ⅩⅦ ଯତ ଈ ରସ୍ୟ ୱାକ୍ୟାନି ଯାୱତ୍ ସି ି ଂ ନ ଗମିଷ୍ୟି
ତାୱଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ମେନାଗତଂ ସାଧଯିତୁ ମ୍ ଏକାଂ ମ ଣାଂ କୃ ା
ତୈ ପଶେୱ େ ଷାଂ ରାଜ୍ୟଂ ଦାତୁ େତଷାଂ ମନାଂସୀ େରଣ
ପ୍ର ୱ ତାନି|

ⅩⅧ ଅପରଂ ଯା ଦୃ ା େଯାଷିତ୍ ସା ମହାନଗରୀ ଯା ପୃଥିୱ୍ୟା
ରାଜ୍ଞାମ୍ ଉପରି ରାଜ ଂ କୁରୁ େତ|

ⅩⅧ
Ⅰ ତଦନ ରଂ ଗର୍ ାଦ୍ ଅୱେରାହନ୍ ଅପର ଏେକା ଦୂେତା ମଯା

ଦୃ ଃ ସ ମହାପରାକ୍ର ମୱିଶି ସ୍ୟ େତଜସା ଚ ପୃଥିୱୀ ଦୀ ା|
Ⅱ ସ ବଲୱତା େରଣ ୱାଚମିମାମ୍ ଅେଘାଷଯତ୍ ପତିତା ପତିତା

ମହାବାବିଲ୍, ସା ଭୂ ତାନାଂ ୱସତିଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଅଶୁଚ୍ୟା ନାଂ କାରା
ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଅଶୁଚୀନାଂ ଘୃଣ୍ୟାନା ପକି୍ଷଣାଂ ପି ର ାଭୱତ୍|

Ⅲ ଯତଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଜାତୀଯା ସ୍ୟା ୱ୍ୟଭିଚାରଜାତାଂ େକାପମଦିରାଂ
ପୀତୱ ଃ ପୃଥିୱ୍ୟା ରାଜାନ ତଯା ସହ ୱ୍ୟଭିଚାରଂ କୃତୱ ଃ
ପୃଥିୱ୍ୟା ୱଣିଜ ତସ୍ୟାଃ ସୁଖେଭାଗବାହୁ ଲ୍ୟାଦ୍ ଧନାଢ୍ୟତାଂ
ଗତୱ ଃ|

Ⅳ ତତଃ ପରଂ ଗର୍ ାତ୍ ମଯାପର ଏଷ ରୱଃ ଶତଃ, େହ ମମ
ପ୍ର ଜାଃ, ଯୂଯଂ ଯତ୍ ତସ୍ୟାଃ ପାପାନାମ୍ ଅଂଶିେନା ନ ଭୱତ ତସ୍ୟା
ଦେ ୖ ଦ ଯୁ ା ନ ଭୱତ ତଦଥର୍ ଂ ତେତା ନିଗର୍ ତ|

Ⅴ ଯତ ସ୍ୟାଃ ପାପାନି ଗଗନ ଶର୍ ାନ୍ୟଭୱନ୍ ତସ୍ୟା
ଅଧ ର୍ କି୍ର ଯାେ େରଣ ସଂ ୃତାଃ|

Ⅵ ପରାନ୍ ପ୍ର ତି ତଯା ଯ ଦ୍ ୱ୍ୟୱହୃ ତଂ ତ ତ୍ ତାଂ ପ୍ର ତି
ୱ୍ୟୱହରତ, ତସ୍ୟାଃ କ ର୍ ଣାଂ ି ଗୁଣଫଲାନି ତେସୖ୍ୟ ଦ , ଯି ନ୍
କଂେସ ସା ପରାନ୍ ମଦ୍ୟମ୍ ଅପାଯଯତ୍ ତେମୱ ତସ୍ୟାଃ ପାନାଥର୍ ଂ
ି ଗୁଣମେଦ୍ୟନ ପୂରଯତ|

Ⅶ ତଯା ଯା ଶ୍ଲ ାଘା ଯ ସୁଖେଭାଗଃ କୃତ େଯା ଗୁେଣୗ
ଯାତନାେଶାେକୗ ତେସୖ୍ୟ ଦ , ଯତଃ ସା କୀଯା ଃକରେଣ ୱଦତି,
ରାଜ୍ଞୀୱଦ୍ ଉପୱି ାହଂ ନାନାଥା ନ ଚ େଶାକୱିତ୍|
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Ⅷ ତ ାଦ୍ ଦିୱସ ଏକି ନ୍ ମାରୀଦୁଭ କ୍ଷେଶାଚେନୖଃ,
ସା ସମାେପ୍ଲ ାଷ୍ୟେତ ନାରୀ ଧ୍ୟକ୍ଷ୍ୟେତ ୱି ନା ଚ ସା; ଯଦ୍
ୱିଚାରାଧିପ ସ୍ୟା ବଲୱାନ୍ ପ୍ର ଭୁ ରୀ ରଃ,

Ⅸୱ୍ୟଭିଚାର ଯା ସା ର୍ ଂ ସୁଖେଭାଗ େଯୖଃ କୃତଃ, େତ ସୱର୍ ୍ଵ ଏୱ
ରାଜାନ ାହଧୂମଦଶର୍ ନାତ୍, ପ୍ର େରାଦିଷ୍ୟି ୱକ୍ଷାଂସି ଚାହନିଷ୍ୟି
ବାହୁ ଭିଃ|

Ⅹ ତସ୍ୟାେ ୖ ୟର୍ ାତନାଭୀେତ ଦର୍ୂ େର ି େ ଦମୁଚ୍ୟେତ, ହା ହା
ବାବିଲ୍ ମହା ାନ ହା ପ୍ର ଭାୱାନି୍ଵ େତ ପୁରି, ଏକି ନ୍ ଆଗତା ଦେ
ୱିଚାରାଜ୍ଞା ଦୀଯକା|

Ⅺ େମଦିନ୍ୟା ୱଣିଜ ତସ୍ୟାଃ କୃେତ ରୁ ଦି େଶାଚି ଚ
ଯତେ ଷାଂ ପଣ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି େକନାପି ନ କ୍ର ୀଯେ |

Ⅻ ଫଲତଃ ସୁୱଣର୍ େରୗପ୍ୟମଣିମୁ ାଃ ସୂ ୱ ାଣି
କୃ େଲାହିତୱାସାଂସି ପ ୱ ାଣି ସି ୂ ରୱଣର୍ ୱାସାଂସି
ଚ ନାଦିକା ାନି ଗଜଦେ ନ ମହାଘର୍ କାେ ନ ପି ଲେଲୗହାଭ୍ୟାଂ
ମ ର୍ ରପ୍ର େରଣ ୱା ନି ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧପାତ୍ର ାଣି

ⅩⅢ େଗଲା ଧୂପଃ ସୁଗ ି ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ ଗ ରେସା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେ ୖ ଲଂ
ଶସ୍ୟଚୂ ଣର୍ ଂ େଗାଧୂେମା ଗାେୱା େମଷା ଅ ା ରଥା ଦାେସଯା
ମନୁଷ୍ୟପ୍ର ାଣାେ ୖ ତାନି ପଣ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି େକନାପି ନ କ୍ର ୀଯେ |

ⅩⅣ ତୱ ମେନାଽଭିଲାଷସ୍ୟ ଫଲାନାଂ ସମେଯା ଗତଃ, େ ା
ଦୂରୀକୃତଂ ଯଦ୍ୟତ୍ େଶାଭନଂ ଭୂ ଷଣଂ ତୱ, କଦାଚନ ତଦୁେ େଶା
ନ ପୁନ ଲର୍ ୍ୟେତ ଯା|

ⅩⅤ ତି େକ୍ର ତାେରା େଯ ୱଣିଜ ଯା ଧନିେନା ଜାତାେ ତସ୍ୟା
ଯାତନାଯା ଭଯାଦ୍ ଦୂେର ତି ନେତା େରାଦିଷ୍ୟି େଶାଚ େ ଦଂ
ଗଦିଷ୍ୟି

ⅩⅥ ହା ହା ମହାପୁରି, ଂ ସୂ ୱୈ ଃ କୃ େଲାହିତୱୈ ଃ
ସି ୂ ରୱଣର୍ ୱାେସାଭି ା ାଦିତା ଣର୍ ମଣିମୁ ାଭିରଲ ୃ ତା ଚାସୀଃ,

ⅩⅦ କିେ କି ନ୍ ଦେ ସା ମହାସ ଦ୍ ଲୁ ା| ଅପରଂ େପାତାନାଂ
କଣର୍ ଧାରାଃ ସମୂ◌ହूେଲାକା ନାୱିକାଃ ସମୁଦ୍ର ୱ୍ୟୱସାଯିନ ସେୱର୍ ୍ଵ



Revelation ⅩⅧ:ⅩⅧ xxxiv Revelation ⅩⅨ:Ⅰ

ⅩⅧ ଦୂେର ତି ସ୍ୟା ଦାହସ୍ୟ ଧୂମଂ ନିରୀକ୍ଷମାଣା
ଉେ ୖ ଃ େରଣ ୱଦି ତସ୍ୟା ମହାନଗୟର୍ ୍ୟାଃ କିଂ ତୁ ଲ୍ୟଂ?

ⅩⅨ ଅପରଂ ଶିରଃସୁ ମୃ ି କାଂ ନିକି୍ଷପ୍ୟ େତ ରୁ ଦ ଃ
େଶାଚ େ ାେ ୖ ଃ େରେଣଦଂ ୱଦି ହା ହା ଯସ୍ୟା
ମହାପୁୟର୍ ୍ୟା ବାହୁ ଲ୍ୟଧନକାରଣାତ୍, ସ ି ଃ ସି ତା ସେୱୖର୍ ୍ଵ ଃ
ସାମୁଦ୍ର େପାତନାଯେକୖଃ, ଏକି େ ୱ ଦେ ସା ସ ୂ େଣର୍ ା ି ତାଂ
ଗତା|

ⅩⅩ େହ ଗର୍ ୱାସି ନଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ପୱିତ୍ର ାଃ େପ୍ର ରିତା େହ| େହ
ଭାୱିୱାଦିେନା ଯୂଯଂ କୃେତ ତସ୍ୟାଃ ପ୍ର ହଷର୍ ତ| ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯତ୍ ତଯା
ସା ର୍ ଂ େଯା ୱିୱାଦଃ ପୁରାଭୱତ୍| ଦ ଂ ସମୁଚିତଂ ତସ୍ୟ ତେସୖ୍ୟ
ୱ୍ୟତରଦୀ ରଃ||

ⅩⅪ ଅନ ରମ୍ ଏେକା ବଲୱାନ୍ ଦୂେତା
ବୃହେ ଷଣୀପ୍ର ରତୁ ଲ୍ୟଂ ପାଷାଣେମକଂ ଗୃହୀ ା ସମୁେଦ୍ର
ନିକି୍ଷପ୍ୟ କଥିତୱାନ୍, ଈଦୃଗ୍ବ ଲପ୍ର କାେଶନ ବାବିଲ୍ ମହାନଗରୀ
ନିପାତଯିଷ୍ୟେତ ତତ ସ୍ୟା ଉେ ଶଃ ପୁନ ନର୍ ଲ ୍ୟେତ|

ⅩⅫୱ କୀୱାଦିନାଂ ଶ ଂ ପୁନ ନର୍ େଶ୍ର ାଷ୍ୟେତ ଯି|ଗାଥାକାନା
ଶେ ା ୱା ୱଂଶୀତୂ ୟର୍ ୍ୟାଦିୱାଦିନାଂ| ଶି କ ର୍ କରଃ େକା ଽପି ପୁନ ନର୍
ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟେତ ଯି| େପଷଣୀପ୍ର ର ାନଃ ପୁନ ନର୍ େଶ୍ର ାଷ୍ୟେତ ଯି|

ⅩⅩⅢ ଦୀପସ୍ୟାପି ପ୍ର ଭା ତ ତ୍ ପୁନ ନର୍ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟେତ ଯି| ନ
କନ୍ୟାୱରେଯାଃ ଶ ଃ ପୁନଃ ସଂେଶ୍ର ାଷ୍ୟେତ ଯି| ଯ ାନ୍ମୁ ଖ୍ୟାଃ
ପୃଥିୱ୍ୟା େଯ ୱଣିଜେ ଽଭୱନ୍ ତୱ| ଯ ା ଜାତଯଃ ସୱର୍ ୍ଵ ା
େମାହିତା ୱ ମାଯଯା|

ⅩⅩⅣ ଭାୱିୱାଦିପୱିତ୍ର ାଣାଂ ଯାୱ ହତା ଭୁ ୱି| ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ
େଶାଣିତଂ େତଷାଂ ପ୍ର ା ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ତୱା େର||

ⅩⅨ
Ⅰ ତତଃ ପରଂ ଗର୍ ାନାଂ ମହାଜନତାଯା ମହାଶେ ା ଽଯଂ ମଯା

ଶତଃ,ବତପେର ରଂ ଧନ୍ୟମ୍ ଅ ଦୀେଯା ଯଈ ରଃ|ତସ୍ୟାଭୱତ୍
ପରିତ୍ର ାଣାଂ ପ୍ର ଭାୱ ପରାକ୍ର ମଃ|
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Ⅱ ୱିଚାରାଜ୍ଞା ତେସୖ୍ୟୱ ସତ୍ୟା ନ୍ୟାଯ୍ୟା ଭୱି ଚ| ଯା
େୱଶ୍ୟାକି୍ର ଯାଭି ୱ୍ୟକେରାତ୍ କୃ େମଦିନୀଂ| ତାଂ ସ ଦି ତୱାନ୍
େୱଶ୍ୟାଂ ତସ୍ୟା କରତ ଥା| େଶାଣିତସ୍ୟ ଦାସାନାଂ ସଂେଶାଧଂ ସ
ଗୃହୀତୱାନ୍||

Ⅲ ପୁନରପି େତୖରିଦମୁ ଂ ଯଥା, ବତ ପେର ରଂ ଧନ୍ୟଂ ଯି ତ୍ୟଂ
ନିତ୍ୟେମୱ ଚ| ତସ୍ୟା ଦାହସ୍ୟ ଧୂେମା ଽେସୗ ଦିଶମୂ ର୍ ମୁେଦଷ୍ୟତି||

Ⅳ ତତଃ ପରଂ ଚତୁ ୱ ୍ଵଂଶତିପ୍ର ାଚୀନା ାରଃ ପ୍ର ାଣିନ
ପ୍ର ଣିପତ୍ୟ ସି ଂହାସେନାପୱି ମ୍ ଈ ରଂ ପ୍ର ଣମ୍ୟାୱଦନ୍, ତଥା ୁ
ପରେମଶ ସେୱୖର୍ ୍ଵ େରୱ ପ୍ର ଶସ୍ୟତାଂ||

Ⅴ ଅନ ରଂ ସି ଂହାସନମଧ୍ୟାଦ୍ ଏଷ ରେୱା ନିଗର୍ େତା, ଯଥା, େହ
ଈ ରସ୍ୟ ଦାେସଯା ାଃ ସକଲା ନରାଃ| ଯୂଯଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ା ମହା
ପ୍ର ଶଂସତ ୱ ଈ ରଂ||

Ⅵ ତତଃ ପରଂ ମହାଜନତାଯାଃ ଶ ଇୱ ବହୁ େତାଯାନା ଶ
ଇୱ ଗୃରୁ ତର ନିତାନା ଶ ଇୱ ଶେ ା ଽଯଂ ମଯା ଶତଃ, ବତ
ପେର ରଂ ଧନ୍ୟଂ ରାଜ ଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍ ଯତଃ| ସ ପରେମ େରା
ଽ ାକଂ ଯଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଶି ମାନ୍ ପ୍ର ଭୁ ଃ|

Ⅶ କୀ ର୍ ଯାମଃ ୱଂ ତସ୍ୟ ହୃ ାେ ା ାସି ତା ୱଯଂ|
ଯେନ୍ମ ଷଶାୱକେସୖ୍ୟୱ ୱିୱାହସମେଯା ଽଭୱତ୍| ୱା ା ଚାଭୱତ୍
ତୈ ଯା କନ୍ୟା ସା ସୁସି ତା|

Ⅷପରିଧାନାଯ ତେସୖ୍ୟ ଚ ଦ ଃ ଶୁଭ୍ର ଃ ସୁେଚଲକଃ||
Ⅸ ସ ସୁେଚଲକଃ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ପୁଣ୍ୟାନି| ତତଃ ସ ମାମ୍

ଉ ୱାନ୍ ମିଦଂ ଲିଖ େମଷଶାୱକସ୍ୟ ୱିୱାହେଭାଜ୍ୟାଯ େଯ
ନିମି ତାେ ଧନ୍ୟା ଇତି| ପୁନରପି ମାମ୍ ଅୱଦତ୍, ଇମାନୀ ରସ୍ୟ
ସତ୍ୟାନି ୱାକ୍ୟାନି|

Ⅹ ଅନ ରଂ ଅହଂ ତସ୍ୟ ଚରଣେଯାରି େକ ନିପତ୍ୟ ତଂ
ପ୍ର ଣ ୁମୁଦ୍ୟତଃ| ତତଃ ସ ମାମ୍ ଉ ୱାନ୍ ସାୱଧାନି େମୖୱଂ
କୁରୁ ଯୀେଶାଃ ସାକ୍ଷ୍ୟୱିଶିେ ୖ ୱ ଭ୍ର ାତୃ ଭି ୍ଵଯା ଚ ସହଦାେସା ଽହଂ|
ଈ ରେମୱ ପ୍ର ଣମ ଯ ାଦ୍ ଯୀେଶାଃ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟସ୍ୟ
ସାରଂ|
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Ⅺ ଅନ ରଂ ମଯା ମୁ ଃ େଗର୍ ା ଦୃ ଃ, ଏକଃ େ ତୱେଣର୍ ା ଽେ ା
ଽପି ଦୃ ଦାରୂ େଢା ଜେନା ୱି ାସ୍ୟଃ ସତ୍ୟମଯେ ତି ନାମ୍ନ ା ଖ୍ୟାତଃ
ସ ଯାଥାେଥର୍ ୍ୟନ ୱିଚାରଂ ଯୁ କେରାତି|

Ⅻ ତସ୍ୟ େନେତ୍ର ଽି ଶିଖାତୁ େଲ୍ୟ ଶିରସି ଚ ବହୁ କିରୀଟାନି
ୱିଦ୍ୟେ ତତ୍ର ତସ୍ୟ ନାମ ଲିଖିତମି ତେମୱ ୱିନା ନାପରଃ େକା
ଽପି ତ ାମ ଜାନାତି|

ⅩⅢ ସ ରୁ ଧିରମେ ନ ପରି େଦନା ାଦିତ ଈ ରୱାଦ ଇତି
ନାମ୍ନ ାଭିଧୀଯେତ ଚ|

ⅩⅣ ଅପରଂ ଗର୍ େସୖନ୍ୟାନି େ ତା ାରୂ ଢାନି
ପରିହିତନି ର୍ ଲେ ତସୂ ୱ ାଣି ଚ ଭୂ ା ତମନୁଗ ି |

ⅩⅤ ତସ୍ୟ ୱ ାଦ୍ ଏକ ୀକ୍ଷଣଃ ଖେ ା ନିଗର୍ ତି
େତନ ଖେ ନ ସୱର୍ ୍ଵ ଜାତୀଯାେ ନାଘାତିତୱ୍ୟାଃ ସ ଚ
େଲୗହଦେ ନ ତାନ୍ ଚାରଯିଷ୍ୟତି ସୱର୍ ୍ଵ ଶି ମତ ଈ ରସ୍ୟ
ପ୍ର ଚ େକାପରେସା ାଦକଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁେ ଯଦ୍ୟତ୍ ତି ତି ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ସ
ଏୱ ପଦାଭ୍ୟାଂ ପିନି |

ⅩⅥ ଅପରଂ ତସ୍ୟ ପରି ଦ ଉରସି ଚ ରାଜ୍ଞାଂ ରାଜା ପ୍ର ଭୂ ନାଂ
ପ୍ର ଭୁ େ ତି ନାମ ନିଖିତମି |

ⅩⅦ ଅନ ରଂ ସୂେୟର୍ ୍ୟ ତି ନ୍ ଏେକା ଦୂେତା ମଯା
ଦୃ ଃ, ଆକାଶମଧ୍ୟ ଉ ୀଯମାନାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ପକି୍ଷଣଃ ପ୍ର ତି ସ
ଉେ ୖ ଃ େରେଣଦଂ େଘାଷଯତି, ଅତ୍ର ାଗ ତ|

ⅩⅧ ଈ ରସ୍ୟ ମହାେଭାେଜ୍ୟ ମିଲତ, ରାଜ୍ଞାଂ କ୍ର ୱ୍ୟାଣି
େସନାପତୀନାଂ କ୍ର ୱ୍ୟାଣି ୱୀରାଣାଂ କ୍ର ୱ୍ୟାଣ୍ୟ ାନାଂ ତଦାରୂ ଢାନା
କ୍ର ୱ୍ୟାଣି ଦାସମୁ ାନାଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ମହତାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାେମୱ କ୍ର ୱ୍ୟାଣି ଚ
ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଭର୍ କି୍ଷତୱ୍ୟାନି|

ⅩⅨ ତତଃ ପରଂ େତନା ାରୂ ଢଜେନନ ତଦୀଯେସୖେନୖ୍ୟ ସା ର୍ ଂ
ଯୁ ଂ କ ର୍ୁ ଂ ସ ପଶୁଃ ପୃଥିୱ୍ୟା ରାଜାନେ ଷାଂ େସୖନ୍ୟାନି ଚ
ସମାଗ ୀତି ମଯା ଦୃ ଂ|

ⅩⅩ ତତଃ ସ ପଶୁ ଧର୍ୃ େତା ଯ ମିଥ୍ୟାଭୱିଷ୍ୟ ା ତସ୍ୟାି େକ
ଚିତ୍ର କ ର୍ ାଣି କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ େତୖେରୱ ପ ଧାରିଣ ତିମାପୂଜକାଂ
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ଭ୍ର ମିତୱାନ୍ େସା ଽପି େତନ ସା ର୍ ଂ ଧୃତଃ| େତୗ ଚ
ୱି ଗ କ ଲିତହ୍ର େଦ ଜୀୱେ ୗ ନିକି୍ଷେ ୗ|

ⅩⅪ ଅୱଶି ା ତସ୍ୟା ାରୂ ଢସ୍ୟ ୱ ନିଗର୍ ତଖେ ନ ହତାଃ,
େତଷାଂ କ୍ର େୱୖ୍ୟ ପକି୍ଷଣଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ତୃ ି ଂ ଗତାଃ|

ⅩⅩ
Ⅰତତଃ ପରଂ ଗର୍ ାଦ୍ ଅୱେରାହନ୍ ଏେକା ଦୂେତା ମଯା ଦୃ ସ୍ୟ

କେର ରମାତଲସ୍ୟ କିୁ କା ମହାଶୃ ଲୈ କଂ ତି ତଃ|
Ⅱ ଅପରଂ ନାେଗା ଽଥର୍ ତଃ େଯା ୱୃ ଃ ସେପର୍ ା ଽପୱାଦକଃ

ଶଯତାନ ାି ତେମୱ ଧୃ ା ୱଷର୍ ସହସ୍ର ଂ ଯାୱଦ୍ ବ ୱାନ୍|
Ⅲ ଅପରଂ ରସାତେଲ ତଂ ନିକି୍ଷପ୍ୟ ତଦୁପରି ାରଂ ରୁ ା

ମୁଦ୍ର ା ି ତୱାନ୍ ଯ ାତ୍ ତଦ୍ ୱଷର୍ ସହସ୍ର ଂ ଯାୱତ୍ ସ ୂ ଣର୍ ଂ ନ ଭେୱତ୍
ତାୱଦ୍ ଭି ଜାତୀଯାେ ନ ପୁନ ନର୍ ଭ୍ର ମିତୱ୍ୟାଃ| ତତଃ ପରମ୍
ଅ କାଲାଥର୍ ଂ ତସ୍ୟ େମାଚେନନ ଭୱିତୱ୍ୟଂ|

Ⅳଅନ ରଂ ମଯା ସି ଂହାସନାନି ଦୃ ାନି ତତ୍ର େଯଜନା ଉପାୱିଶନ୍
େତେଭ୍ୟା ୱିଚାରଭାେରା ଽଦୀଯତ; ଅନ ରଂ ଯୀେଶାଃ ସାକ୍ଷ୍ୟସ୍ୟ
କାରଣାଦ୍ ଈ ରୱାକ୍ୟସ୍ୟ କାରଣା େଯଷାଂ ଶିରେ ଦନଂ କୃତଂ
ପେଶା ଦୀଯପ୍ର ତିମାଯା ୱା ପୂଜା େଯୖ ନର୍ କୃତା ଭାେଲ କେର ୱା
କଲେ ା ଽପି ନ ଧୃତେ ଷାମ୍ ଆ ାେନା ଽପି ମଯା ଦୃ ାଃ, େତ
ପ୍ର ା ଜୀୱନା ଷର୍ ସହସ୍ର ଂ ଯାୱତ୍ ଖ୍ର ୀେ ନ ସା ର୍ ଂ ରାଜ ମକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍|

Ⅴ କି ୱଶି ା ମୃତଜନା ସ୍ୟ ୱଷର୍ ସହସ୍ର ସ୍ୟ ସମାେ ଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ
ଜୀୱନଂ ନ ପ୍ର ାପନ୍|

Ⅵ ଏଷା ପ୍ର ଥେମାି ତିଃ| ଯଃ କି ତ୍ ପ୍ର ଥମାଯା ଉି େତରଂଶୀ ସ
ଧନ୍ୟଃ ପୱିତ୍ର | େତଷୁ ି ତୀଯମୃେତ୍ୟାଃ େକା ଽପ୍ୟଧିକାେରା ନାି ତ
ଈ ରସ୍ୟ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଚ ଯାଜକା ଭୱିଷ୍ୟି ୱଷର୍ ସହସ୍ର ଂ ଯାୱତ୍ େତନ
ସହ ରାଜ ଂ କରିଷ୍ୟି ଚ|

Ⅶୱଷର୍ ସହେସ୍ର ସମାେ ଶଯତାନଃ କାରାେତା େମାକ୍ଷ୍ୟେତ|
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Ⅷ ତତଃ ସ ପୃଥିୱ୍ୟା ତୁ ଦ କୁ୍ଷ ି ତାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଜାତୀଯାନ୍
ୱିେଶଷେତା ଜୂଜାଖ୍ୟାନ୍ ମାଜୂଜାଖ୍ୟାଂ ସାମୁଦ୍ର ସି କତାୱଦ୍
ବହୁ ସଂଖ୍ୟକାନ୍ ଜନାନ୍ ଭ୍ର ମଯି ା ଯୁ ାଥର୍ ଂ ସଂଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ନିଗର୍ ମିଷ୍ୟତି|

Ⅸ ତତେ େମ◌ेଦିନ୍ୟାଃ ପ୍ର େ ନାଗତ୍ୟ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ
ଦୁଗର୍ ଂ ପି୍ର ଯତମାଂ ନଗରୀ େୱି ତୱ ଃ କି ୀ େରଣ ନିକି୍ଷେ ା
ଽି ରାକାଶାତ୍ ପତି ା ତାନ୍ ଖାଦିତୱାନ୍|

Ⅹ େତଷାଂ ଭ୍ର ମଯିତା ଚ ଶଯତାେନା ୱି ଗ କେଯା ହର୍୍ର େଦ
ଽଥର୍ ତଃ ପଶୁ ମ ଥ୍ୟାଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ଚ ଯତ୍ର ତି ତ େତୖ୍ର ୱ ନିକି୍ଷ ଃ,
ତତ୍ର ାନ କାଲଂ ଯାୱତ୍ େତ ଦିୱାନିଶଂ ଯାତନାଂ େଭାକ୍ଷ୍ୟେ |

Ⅺ ତତଃ ଶୁକ୍ଲ ମ୍ ଏକଂ ମହାସି ଂହାସନଂ ମଯା ଦୃ ଂ ତଦୁପୱିେ ା
ଽପି ଦୃ ସ୍ୟ ୱଦନାି କାଦ୍ ଭୂ ନେଭାମ େଲ ପଲାେଯତାଂ
ପୁନ ାଭ୍ୟାଂ ାନଂ ନ ଲ ଂ|

Ⅻ ଅପରଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ା ମହା ସେୱର୍ ୍ଵ ମୃତା ମଯା ଦୃ ାଃ, େତ
ସି ଂହାସନସ୍ୟାି େକ ଽତି ନ୍ ଗ୍ର ା ୱ୍ୟ ୀୟର୍ ୍ୟ ଜୀୱନପୁ କାଖ୍ୟମ୍
ଅପରମ୍ ଏକଂ ପୁ କମପି ୱି ୀଣର୍ ଂ| ତତ୍ର ଗ୍ର େ ଷୁ ଯଦ୍ୟତ୍ ଲିଖିତଂ
ତ ାତ୍ ମୃତାନାମ୍ ଏେକୖକସ୍ୟ କି୍ର ଯାନୁଯାଯୀ ୱିଚାରଃ କୃତଃ|

ⅩⅢ ତଦାନୀଂ ସମୁେଦ୍ର ଣ ା ର ା ମୃତଜନାଃ ସମପ ତାଃ,
ମୃତୁ ୍ୟପରେଲାକାଭ୍ୟାମପି ା ର ା ମୃତଜନାଃ ସମ ପତାଃ,
େତଷାୈ େକୖକସ୍ୟ କି୍ର ଯାନୁଯାଯୀ ୱିଚାରଃ କୃତଃ|

ⅩⅣ ଅପରଂ ମୃତୁ ୍ୟପରେଲାେକୗ ୱି ହ୍ର େଦ ନିକି୍ଷେ ୗ, ଏଷ ଏୱ
ି ତୀେଯା ମୃତୁ ୍ୟଃ|

ⅩⅤ ଯସ୍ୟ କସ୍ୟଚିତ୍ ନାମ ଜୀୱନପୁ େକ ଲିଖିତଂ ନାୱିଦ୍ୟତ ସ
ଏୱ ତି ନ୍ ୱି ହ୍ର େଦ ନ୍ୟକି୍ଷପ୍ୟତ|

ⅩⅪ
Ⅰ ଅନ ରଂ ନୱୀନମ୍ ଆକାଶମ ଲଂ ନୱୀନା ପୃଥିୱୀ ଚ ମଯା

ଦୃେ ଯତଃ ପ୍ର ଥମମ୍ ଆକାଶମ ଲଂ ପ୍ର ଥମା ପୃଥିୱୀ ଚ େଲାପଂ
ଗେତ ସମୁେଦ୍ର ା ଽପି ତତଃ ପରଂ ନ ୱିଦ୍ୟେତ|
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Ⅱଅପରଂ ଗର୍ ାଦ୍ ଅୱେରାହ ୀ ପୱିତ୍ର ା ନଗରୀ, ଅଥର୍ େତା ନୱୀନା
ଯିରୂ ଶାଲମପୁରୀ ମଯା ଦୃ ା, ସା ୱରାଯ ୱିଭୂ ଷିତା କେନ୍ୟୱ
ସୁସି ତାସୀତ୍|

Ⅲ ଅନ ରଂ ଗର୍ ାଦ୍ ଏଷ ମହାରେୱା ମଯା ଶତଃ ପଶ୍ୟାଯଂ
ମାନେୱୖଃ ସା ର୍ ମ୍ ଈ ରସ୍ୟାୱାସଃ, ସ େତୖଃ ସା ର୍ ଂ ୱ ୍ୟତି େତ ଚ
ତସ୍ୟ ପ୍ର ଜା ଭୱିଷ୍ୟି ,ଈ ର ଯଂ େତଷାମ୍ ଈ େରା ଭୂ ା େତୖଃ
ସା ର୍ ଂ ାସ୍ୟତି|

Ⅳ େତଷାଂ େନେତ୍ର ଭ୍ୟ ାଶଣି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣୀ େରଣ ପ୍ର ମାକ୍ଷର୍ ୍ୟେ
ମୃତୁ ୍ୟରପି ପୁନ ନର୍ ଭୱିଷ୍ୟତି େଶାକୱିଲାପେକ୍ଲ ଶା ଅପି ପୁନ ନର୍
ଭୱିଷ୍ୟି , ଯତଃ ପ୍ର ଥମାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ୱ୍ୟତୀତିନି|

Ⅴ ଅପରଂ ସି ଂହାସେନାପୱିେ ା ଜେନାଽୱଦତ୍ ପଶ୍ୟାହଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି
ନୂତନୀକେରାମି| ପୁନରୱଦତ୍ ଲିଖ ଯତ ଇମାନି ୱାକ୍ୟାନି ସତ୍ୟାନି
ୱି ାସ୍ୟାନି ଚ ସି |

Ⅵ ପନ ମର୍ ାମ୍ ଅୱଦତ୍ ସମା ଂ, ଅହଂ କଃ କ୍ଷ , ଅହମ୍
ଆଦିର ଯଃ ପିପାସତିତ ା ଅହଂଜୀୱନଦାଯିପ୍ର ସ୍ର ୱଣସ୍ୟ େତାଯଂ
ୱିନାମୂଲ୍ୟଂ ଦାସ୍ୟାମି|

Ⅶ େଯା ଜଯତି ସ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଅଧିକାରୀ ଭୱିଷ୍ୟତି, ଅହ
ତେସ୍ୟ େରା ଭୱିଷ୍ୟାମି ସ ଚ ମମ ପୁେତ୍ର ା ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅷ କି ୁ ଭୀତାନାମ୍ ଅୱି ାସି ନାଂ ଘୃଣ୍ୟାନାଂ ନରହ ୃଣାଂ
େୱଶ୍ୟାଗାମିନାଂ େମାହକାନାଂ େଦୱପୂଜକାନାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍
ଅନୃତୱାଦିନା ାଂେଶା ୱି ଗ କ ଲିତହ୍ର େଦ ଭୱିଷ୍ୟତି, ଏଷ
ଏୱ ି ତୀେଯା ମୃତୁ ୍ୟଃ|

Ⅸ ଅନ ରଂ େଶଷସ ଦେ ୖ ଃ ପରିପୂଣର୍ ାଃ ସ କଂସା
େଯଷାଂ ସ ଦୂତାନାଂ କେରଷ୍ଵ ାସନ୍ େତଷାେମକ ଆଗତ୍ୟ ମାଂ
ସ ାଷ୍ୟାୱଦତ୍, ଆଗ ାହଂ ତାଂ କନ୍ୟାମ୍ ଅଥର୍ େତା େମଷଶାୱକସ୍ୟ
ଭାୱିଭାୟର୍ ୍ୟାଂ ାଂ ଦଶର୍ ଯାମି|

Ⅹ ତତଃ ସ ଆ ାୱି ଂ ମାମ୍ ଅତୁ ୍ୟ ଂ ମହାପୱର୍ ୍ଵ ତେମଂକ
ନୀେ ରସ୍ୟ ସି ଧିତଃ ଗର୍ ାଦ୍ ଅୱେରାହ ୀଂ ଯିରୂ ଶାଲମାଖ୍ୟାଂ
ପୱିତ୍ର ାଂ ନଗରୀଂ ଦଶ ତୱାନ୍|
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Ⅺ ସା ଈ ରୀଯପ୍ର ତାପୱିଶି ା ତସ୍ୟାେ େଜା ମହାଘର୍ ର ୱଦ୍
ଅଥର୍ ତଃ ସୂୟର୍ ୍ୟକା ମଣିେତଜ ୁଲ୍ୟଂ|

Ⅻ ତସ୍ୟାଃ ପ୍ର ାଚୀରଂ ବୃହଦ୍ ଉ ତତ୍ର ାଦଶ େଗାପୁରାଣି
ସି ତେ ାପୁେରାପରି ାଦଶ ଗର୍ ଦୂତା ୱିଦ୍ୟେ ତତ୍ର ଚ ାଦଶ
ନାମାନ୍ୟଥର୍ ତ ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯାନାଂ ାଦଶୱଂଶାନାଂ ନାମାନି ଲିଖିତାନି|

ⅩⅢ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଦିଶି ତ୍ର ୀଣି େଗାପୁରାଣି ଉ ରଦିଶି ତ୍ର ୀଣି େଗାପୁରାଣି
ଦକି୍ଷଣଦିଷି ତ୍ର ୀଣି େଗାପୁରାଣି ପ ୀମଦିଶି ଚ ତ୍ର ୀଣି େଗାପୁରାଣି ସି |

ⅩⅣ ନଗୟର୍ ୍ୟାଃ ପ୍ର ାଚୀରସ୍ୟ ାଦଶ ମୂଲାନି ସି ତତ୍ର
େମଷାଶାୱାକସ୍ୟ ାଦଶେପ୍ର ରିତାନାଂ ାଦଶ ନାମାନି ଲିଖିତାନି|

ⅩⅤ ଅନରଂ ନଗୟର୍ ୍ୟା ଦୀଯେଗାପୁରାଣାଂ ତ ାଚୀରସ୍ୟ ଚ
ମାପନାଥର୍ ଂ ମଯା ସ ାଷମାଣସ୍ୟ ଦୂତସ୍ୟ କେର ଣର୍ ମଯ ଏକଃ
ପରିମାଣଦ ଆସୀତ୍|

ⅩⅥ ନଗୟର୍ ୍ୟା ଆକୃତି ତୁ ରସ୍ର ା ତସ୍ୟା େଦୖଘର୍ ୍ୟପ୍ର େ ସେମ| ତତଃ
ପରଂ ସ େତଗ ପରିମାଣଦେ ନ ତାଂ ନଗରୀଂ ପରିମିତୱାନ୍ ତସ୍ୟାଃ
ପରିମାଣଂ ାଦଶସହସ୍ର ନଲ୍ଵ ାଃ| ତସ୍ୟା େଦୖଘର୍ ୍ୟଂ ପ୍ର ମ୍ ଉ
ସମାନାନି|

ⅩⅦ ଅପରଂ ସ ତସ୍ୟାଃ ପ୍ର ାଚୀରଂ ପରିମିତୱାନ୍
ତସ୍ୟ ମାନୱାସ୍ୟାଥର୍ େତା ଦୂତସ୍ୟ ପରିମାଣାନୁସାରତ ତ୍
ଚତୁ ାରିଂଶଦଧିକାଶତହ ପରିମିତଂ |

ⅩⅧ ତସ୍ୟ ପ୍ର ାଚୀରସ୍ୟ ନି ତିଃ ସୂୟର୍ ୍ୟକା ମଣିଭି ନର୍ ଗରୀ ଚ
ନି ର୍ ଲକାଚତୁ େଲ୍ୟନ ଶୁ ସୁୱେଣର୍ ନ ନି ତା|

ⅩⅨ ନଗୟର୍ ୍ୟାଃ ପ୍ର ାଚୀରସ୍ୟ ମୂଲାନି ଚ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧମହାଘର୍ ମଣିଭି
ଭର୍ୂ ଷିତାନି| େତଷାଂ ପ୍ର ଥମଂ ଭି ି ମୂଲଂ ସୂୟର୍ ୍ୟକା ସ୍ୟ, ି ତୀଯଂ
ନୀଲସ୍ୟ, ତୃ ତୀଯଂ ତାମ୍ର ମେଣଃ, ଚତୁ ଥର୍ ଂ ମରକତସ୍ୟ,

ⅩⅩ ପ ମଂ େୱୖଦୂୟର୍ ୍ୟସ୍ୟ, ଷ ଂ େଶାଣର ସ୍ୟ, ସ ମଂ
ଚ କା ସ୍ୟ,ଅ ମଂ େଗାେମଦସ୍ୟ, ନୱମଂ ପଦ୍ମ ରାଗସ୍ୟ, ଦଶମଂ
ଲଶୂନୀଯସ୍ୟ, ଏକାଦଶଂ େଷେରାଜସ୍ୟ, ାଦଶଂ ମଟର୍ ୀଷ୍ମ େଣ ାି |
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ⅩⅪ ାଦଶେଗାପୁରାଣି ାଦଶମୁ ାଭି ନ ତାନି,
ଏେକୖକଂ େଗାପୁରମ୍ ଏେକୖକଯା ମୁ ଯା କୃତଂ ନଗୟର୍ ୍ୟା
ମହାମାଗର୍ ା କାଚୱତ୍ ନି ର୍ ଲସୁୱେଣର୍ ନ ନି ତଂ|

ⅩⅫ ତସ୍ୟା ଅ ର ଏକମପି ମ ି ରଂ ମଯା ନ ଦୃ ଂ ସତଃ
ସୱର୍ ୍ଵ ଶି ମାନ୍ ପ୍ର ଭୁ ଃ ପରେମ େରା େମଷଶାୱକ ଯଂ ତସ୍ୟ
ମ ି ରଂ|

ⅩⅩⅢ ତେସୖ୍ୟ ନଗେୟୖର୍ ୍ୟ ଦୀି ଦାନାଥର୍ ଂ ସୂୟର୍ ୍ୟାଚ ମେସାଃ
ପ୍ର େଯାଜନଂ ନାି ଯତ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର ତାପ ାଂ ଦୀପଯତି
େମଷଶାୱକ ତସ୍ୟା େଜ୍ୟାତିରି |

ⅩⅩⅣ ପରିତ୍ର ାଣପ୍ର ା େଲାକନିୱହା ତସ୍ୟା ଆେଲାେକ
ଗମନାଗମେନ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ପୃଥିୱ୍ୟା ରାଜାନ କୀଯଂ ପ୍ର ତାପଂ
େଗୗରୱ ତନ୍ମ ଧ୍ୟମ୍ ଆନଯି |

ⅩⅩⅤ ତସ୍ୟା ାରାଣି ଦିୱା କଦାପି ନ େରା ୍ୟେ ନିଶାପି ତତ୍ର ନ
ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅥସୱର୍ ୍ଵ ଜାତୀନାଂ େଗୗରୱପ୍ର ତାେପୗ ତନ୍ମ ଧ୍ୟମ୍ ଆେନେଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅦ ପର ପୱିତ୍ର ଂ ଘୃଣ୍ୟକୃଦ୍ ଅନୃତକୃଦ୍ ୱା କିମପି ତନ୍ମ ଧ୍ୟଂ

ନ ପ୍ର େୱକ୍ଷ୍ୟତି େମଷଶାୱକସ୍ୟ ଜୀୱନପୁ େକ େଯଷାଂ ନାମାନି
ଲିଖିତାନି େକୱଲଂ ତ ଏୱ ପ୍ର େୱକ୍ଷ୍ୟି |

ⅩⅫ
Ⅰଅନ ରଂ ସ ଟିକୱତ୍ ନି ର୍ ଲମ୍ ଅମୃତେତାଯସ୍ୟ େସ୍ର ାେତା ମାମ୍

ଅଉଶର୍ ଯତ୍ତଦ୍ଈ ରସ୍ୟ େମଷଶାୱକସ୍ୟଚସି ଂହାସନାତ୍ ନିଗର୍ ତି|
Ⅱ ନଗୟର୍ ୍ୟା ମାଗର୍ ମେଧ୍ୟ ତସ୍ୟା ନଦ୍ୟାଃ ପା ର୍ େଯାରମୃତୱୃକ୍ଷା

ୱିଦ୍ୟେ େତଷାଂ ାଦଶଫଲାନି ଭୱି , ଏେକୖେକା ୱୃକ୍ଷଃ
ପ୍ର ତିମାସଂ ଫଲଂ ଫଲତି ତୃ କ୍ଷପତ୍ର ାଣି ଚାନ୍ୟଜାତୀଯାନାମ୍
ଆେରାଗ୍ୟଜନକାନି|

Ⅲ ଅପରଂ କିମପି ଶାପଗ୍ର ଂ ପୁନ ନର୍ ଭୱିଷ୍ୟତି ତସ୍ୟା ମଧ୍ୟ
ଈ ରସ୍ୟ େମଷଶାୱକସ୍ୟ ଚ ସି ଂହାସନଂ ାସ୍ୟତି ତସ୍ୟ ଦାସା ତଂ
େସୱିଷ୍ୟେ |
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Ⅳତସ୍ୟ ୱଦନଦଶର୍ ନଂ ପ୍ର ା ୍ୟି ଭାେଲଷୁ ଚ ତସ୍ୟ ନାମ ଲିଖିତଂ
ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅴ ତଦାନୀଂ ରାତି୍ର ଃ ପୁନ ନର୍ ଭୱିଷ୍ୟତି ଯତଃ ପ୍ର ଭୁ ଃ
ପରେମ ର ାନ୍ ଦୀପଯିଷ୍ୟତି େତ ଚାନ କାଲଂ ଯାୱଦ୍ ରାଜ ଂ
କରିଷ୍ୟେ |

Ⅵ ଅନ ରଂ ସ ମାମ୍ ଅୱଦତ୍, ୱାକ୍ୟାନୀମାନି ୱି ାସ୍ୟାନି
ସତ୍ୟାନି ଚ, ଅଚିରାଦ୍ େଯୖ ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟଂ ତାନି ଦାସାନ୍ ଜ୍ଞାପଯିତୁ ଂ
ପୱିତ୍ର ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ପ୍ର ଭୁ ଃ ପରେମ ରଃ ଦୂତଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍|

Ⅶ ପଶ୍ୟାହଂ ତୂ ଣର୍ ମ୍ ଆଗ ାମି, ଏତ ୍ର ସ୍ୟ ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟାନି
ଯଃ ପାଲଯତି ସ ଏୱ ଧନ୍ୟଃ|

Ⅷ େଯାହନହମ୍ ଏତାନି ଶତୱାନ୍ ଦୃ ୱାଂ ାି ଶ ା ଦୃ ୍ଵା ଚ
ତ ଶର୍ କଦୂତସ୍ୟ ପ୍ର ଣାମାଥର୍ ଂ ତ ରଣେଯାରି େକ ଽପତଂ|

Ⅸ ତତଃ ସ ମାମ୍ ଅୱଦତ୍ ସାୱଧାେନା ଭୱ େମୖୱଂ କୃରୁ , ଯା
ତୱ ଭ୍ର ାତୃ ଭି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟ ାଦିଭିେରତ ୍ର ୱାକ୍ୟପାଲନକାରିଭି
ସହଦାେସା ଽହଂ| ମ୍ ଈ ରଂ ପ୍ର ଣମ|

Ⅹ ସ ପୁନ ମର୍ ାମ୍ ଅୱଦତ୍, ଏତ ୍ର ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟାନି ଯା ନ
ମୁଦ୍ର ା ଯିତୱ୍ୟାନି ଯତଃ ସମେଯା ନିକଟୱ ର୍ ୀ|

Ⅺ ଅଧ ର୍ ାଚାର ଇତଃ ପରମପ୍ୟଧ ର୍ ମ୍ ଆଚରତୁ , ଅେମଧ୍ୟାଚାର
ଇତଃ ପରମପ୍ୟେମଧ୍ୟମ୍ ଆଚରତୁ ଧ ର୍ ାଚାର ଇତଃ ପରମପି ଧ ର୍ ମ୍
ଆଚରତୁ ପୱିତ୍ର ାଚାରେ ତଃ ପରମପି ପୱିତ୍ର ମ୍ ଆଚରତୁ |

Ⅻ ପଶ୍ୟାହଂ ତୂ ଣର୍ ମ୍ ଆଗ ାମି, ଏେକୖକୈ
କି୍ର ଯାନୁଯାଯିଫଲଦାନାଥର୍ ଂ ମ ାତୱ୍ୟଫଲଂ ମମ ସମୱ |
ⅩⅢଅହଂ କଃ କ୍ଷ ପ୍ର ଥମଃ େଶଷ ାଦିର |
ⅩⅣ ଅମୁତୱୃକ୍ଷସ୍ୟାଧିକାରପ୍ର ା ୍ୟଥର୍ ଂ ାେରୖ ନର୍ ଗରପ୍ର େୱଶାଥର୍

େଯ ତସ୍ୟାଜ୍ଞାଃ ପାଲଯି ତ ଏୱ ଧନ୍ୟାଃ|
ⅩⅤ କୁ ୁ େରୖ ମର୍ ାଯାୱିଭିଃ ପୁ ାମିଭି ନର୍ ରହ ୃ◌ଭିृ େଦର୍ ୱା ର୍ େକୖଃ

ସେୱୖର୍ ୍ଵ ରନୃେତ ପ୍ର ୀଯମାେଣୖରନୃତାଚାରିଭି ବହିଃ ାତୱ୍ୟଂ|
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ⅩⅥ ମ ଲୀଷୁ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟେମେତଷାଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନାଥର୍ ଂ ଯୀଶୁରହଂ
ଦୂତଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍, ଅହେମୱ ଦାଯୂେଦା ମୂଲଂ ୱଂଶ , ଅହଂ
େତେଜାମଯପ୍ର ଭାତୀଯତାରା ରୂ ପଃ|

ⅩⅦଆ ା କନ୍ୟା ଚ କଥଯତଃ, ଯାଗମ୍ୟତାଂ| େଶ୍ର ାତାପି ୱଦତୁ ,
ଆଗମ୍ୟତାମିତି|ଯ ତୃ ଷା ର୍ ଃ ସଆଗ ତୁ ଯେ ତିସ ୱିନା ମୂଲ୍ୟଂ
ଜୀୱନଦାଯି ଜଲଂ ଗୃ ାତୁ |

ⅩⅧଯଃକି ଦ୍ ଏତ ୍ର ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟାନି ଶୃେଣାତି ତ ା ଅହଂ
ସାକ୍ଷ୍ୟମିଦଂ ଦଦାମି, କି ଦ୍ ଯଦ୍ୟପରଂ କିମେପ୍ୟେତଷୁ େଯାଜଯତି
ତହର୍ ୀ େରାଗ୍ର େ ଽି ନ୍ ଲିଖିତାନ୍ ଦ ାନ୍ ତି େ ୱ େଯାଜଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅨ ଯଦି ଚ କି ଦ୍ ଏତ ୍ର ଭୱିଷ୍ୟ ାେକ୍ୟଭ୍ୟଃ
କିମପ୍ୟପହରତି ତହର୍ ୀ େରା ଗ୍ର େ ଽି ନ୍ ଲିଖିତାତ୍ ଜୀୱନୱୃକ୍ଷାତ୍
ପୱିତ୍ର ନଗରା ତସ୍ୟାଂଶମପହରିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩଏତତ୍ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ େଯା ଦଦାତି ସ ଏୱ ୱି ସତ୍ୟମ୍ ଅହଂ ତୂ ଣର୍ ମ୍
ଆଗ ାମି| ତଥା |ୁ ପ୍ର େଭା ଯୀେଶା◌े,ଆଗମ୍ୟତାଂ ଭୱତା|

ⅩⅪ ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ
ୱ ର୍ ତାଂ|ଆେମନ୍|
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