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େରାମିଣଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰଈ େରା ନିଜପୁତ୍ର ମଧି ଯଂ ସୁସଂୱାଦଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଭି ଧର୍ ର୍ ଗ୍ର େ

ପ୍ର ତିଶତୱାନ୍ ତଂ ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ଂ ପୃଥ ୃ ତ ଆହୂ ତଃ
େପ୍ର ରିତ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େସୱେକା ଯଃ େପୗଲଃ

Ⅱସ େରାମାନଗର ାନ୍ ଈ ରପି୍ର ଯାନ୍ ଆହୂ ତାଂ ପୱିତ୍ର େଲାକାନ୍
ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ ଲିଖତି|

Ⅲଅ ାକଂ ସ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଃ ଖ୍ର ୀ ଃ ଶାରୀରିକସ େ ନ ଦାଯୂେଦା
ୱଂେଶା ୱଃ

Ⅳ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା ନଃ ସ େ ନ େଚ ରସ୍ୟ ପ୍ର ଭାୱୱାନ୍ ପୁତ୍ର ଇତି
ଶ୍ମ ଶାନାତ୍ ତେସ୍ୟା ାେନନ ପ୍ର ତିପ ଂ|

Ⅴ ଅପରଂ େଯଷାଂ ମେଧ୍ୟ ଯୀଶୁନା ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୂଯମପ୍ୟାହୂ ତାେ
ଽନ୍ୟେଦଶୀଯେଲାକା ସ୍ୟ ନାମି୍ନ ୱି ସ୍ୟ ନିେଦଶଗ୍ର ାହିେଣା ଯଥା
ଭୱି

Ⅵ ତଦଭିପ୍ର ାେଯଣ ୱଯଂ ତ ାଦ୍ ଅନୁଗ୍ର ହଂ େପ୍ର ରିତ ପଦ
ପ୍ର ା ାଃ|

Ⅶ ତାେତନା ାକମ୍ ଈ େରଣ ପ୍ର ଭୁ ଣା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ଚ
ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଅନୁଗ୍ର ହଃ ଶାି ପ୍ର ଦୀେଯତାଂ|

Ⅷପ୍ର ଥମତଃ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ଜଗତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସସ୍ୟ ପ୍ର କାଶିତ ାଦ୍
ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ନିମି ଂ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ ଗୃ ନ୍
ଈ ରସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାଦଂ କେରାମି|

Ⅸ ଅପରମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର ସାଦାଦ୍ ବହୁ କାଲାତ୍ ପରଂ ସା ତଂ
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପଂ ଯାତୁ ଂ କଥମପି ଯତ୍ ସୁେଯାଗଂ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାମି,
ଏତଦଥର୍ ଂ ନିର ରଂ ନାମାନୁ୍ୟ ାରଯନ୍ ନିଜାସୁ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ାଥର୍ ନାସୁ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା
ନିେୱଦଯାମି,

Ⅹ ଏତି ନ୍ ଯମହଂ ତ ୁ ତ୍ର ୀଯସୁସଂୱାଦପ୍ର ଚାରେଣନ ମନସା
ପରିଚରାମି ସ ଈ େରା ମମ ସାକ୍ଷୀ ୱିଦ୍ୟେତ|

Ⅺ ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମମ ଚ ୱି ାେସନ ୱଯମ୍ ଉଭେଯ ଯଥା
ଶାି ଯୁ ା ଭୱାମ ଇତି କାରଣାଦ୍
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Ⅻ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େ ୖ ୟର୍ ୍ୟକରଣାଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ
କିି ରମାଥର୍ ଦାନଦାନାଯ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ କ ର୍ୁ ଂ ମଦୀଯା ୱା ା|

ⅩⅢେହଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଭି େଦଶୀଯେଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ ଯ ତ୍ ତ ଦ୍
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟପି ଯଥା ଫଲଂ ଭୁ େ ତଦଭିପ୍ର ାେଯଣ ମୁହୁ ମର୍ୁ ହୁ
ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପଂ ଗ ୁମ୍ ଉଦ୍ୟେତାଽହଂ କି ୁ ଯାୱଦ୍ ଅଦ୍ୟ ତି ନ୍
ଗମେନ ମମ ୱିେ ା ଜାତ ଇତି ଯୂଯଂ ଯଦ୍ ଅଜ୍ଞାତାି ଥ ତଦହମ୍
ଉଚିତଂ ନ ବୁେଧ୍ୟ|

ⅩⅣ ଅହଂ ସଭ୍ୟାସଭ୍ୟାନାଂ ୱି ଦୱି ତା ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଋଣୀ
ୱିେଦ୍ୟ|

ⅩⅤ ଅତଏୱ େରାମାନିୱାସି ନାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀେପଽପି ଯଥାଶି
ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ମ୍ ଅହମ୍ ଉଦ୍ୟେତାି |

ⅩⅥଯତଃଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସୁସଂୱାେଦା ମମଲ ା ଦଂ ନହି ସଈ ରସ୍ୟ
ଶି ରୂ ପଃ ସନ୍ ଆ ଯିହୂ ଦୀେଯେଭ୍ୟା ଽନ୍ୟଜାତୀଯାନ୍ ଯାୱତ୍
ସୱର୍ ୍ଵ ଜାତୀଯାନାଂ ମେଧ୍ୟ ଯଃ କି ଦ୍ ତତ୍ର ୱି ସି ତି ତେସୖ୍ୟୱ ତ୍ର ାଣଂ
ଜନଯତି|

ⅩⅦ ଯତଃ ପ୍ର ତ୍ୟଯସ୍ୟ ସମପରିମାଣମ୍ ଈ ରଦ ଂ ପୁଣ୍ୟଂ
ତ ୁସଂୱାେଦ ପ୍ର କାଶେତ| ତଦଧି ଧ ର୍ ପୁ େକପି ଲିଖିତମିଦଂ
"ପୁଣ୍ୟୱାନ୍ ଜେନା ୱି ାେସନ ଜୀୱିଷ୍ୟତି"|

ⅩⅧଅତଏୱ େଯମାନୱାଃ ପାପକ ର୍ ଣା ସତ୍ୟତାଂ ରୁ ି େତଷାଂ
ସୱର୍ ୍ଵ ସ୍ୟ ଦୁରାଚରଣସ୍ୟାଧ ର୍ ସ୍ୟ ଚ ୱିରୁ ଂ ଗର୍ ାଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ େକାପଃ
ପ୍ର କାଶେତ|

ⅩⅨଯତଈ ରମଧିଯଦ୍ୟଦ୍ େଜ୍ଞଯଂ ତଦ୍ଈ ରଃ ଯଂ ତାନ୍ ପ୍ର ତି
ପ୍ର କାଶିତୱାନ୍ ତ ାତ୍ େତଷାମ୍ ଅେଗାଚରଂ ନହି|

ⅩⅩ ଫଲତ ସ୍ୟାନ ଶ ୀ ର ାଦୀନ୍ୟଦୃଶ୍ୟାନ୍ୟପି ସୃି କାଲମ୍
ଆରଭ୍ୟ କ ର୍ ସୁ ପ୍ର କାଶମାନାନି ଦୃଶ୍ୟେ ତ ାତ୍ େତଷାଂ
େଦାଷପ୍ର କ୍ଷାଲନସ୍ୟ ପ ା ନାି |

ⅩⅪ ଅପରମ୍ ଈ ରଂ ଜ୍ଞା ାପି େତ ତମ୍ ଈ ରଜ୍ଞାେନନ ନାଦି୍ର ଯ
କୃତଜ୍ଞା ୱା ନ ଜାତାଃ; ତ ାତ୍ େତଷାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ତକର୍ ା ୱିଫଲୀଭୂ ତାଃ,
ଅପର େତଷାଂ ୱିେୱକଶୂନ୍ୟାନି ମନାଂସି ତିମିେର ମ ାନି|

ⅩⅫ େତ ାନ୍ ଜ୍ଞାନିେନା ଜ୍ଞା ା ଜ୍ଞାନହୀନା ଅଭୱନ୍
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ⅩⅩⅢ ଅନ ରେସ୍ୟ ରସ୍ୟ େଗୗରୱଂ ୱିହାଯ
ନ ରମନୁଷ୍ୟପଶୁପକୁ୍ଷ୍ୟେରାଗାମିପ୍ର ଭୃ େତରାକୃତିୱିଶି ପ୍ର ତିମାେ ୖ ରାଶି୍ର ତାଃ|

ⅩⅩⅣ ଇ ଂ ତ ଈ ରସ୍ୟ ସତ୍ୟତାଂ ୱିହାଯ ମୃଷାମତମ୍
ଆଶି୍ର ତୱ ଃ ସି ଦାନ ଂ ସୃି କ ର୍ ାରଂ ତ୍ୟ ୍ଵା ସୃ ୱ ୁନଃ ପୂଜାଂ
େସୱା କୃତୱ ଃ;

ⅩⅩⅤ ଇତି େହେତାରୀ ର ାନ୍ କୁକି୍ର ଯାଯାଂ ସମପର୍ ୍ୟ
ନିଜନିଜକୁଚି ାଭିଲାଷାଭ୍ୟାଂ ଂ ଂ ଶରୀରଂ ପର ରମ୍
ଅପମାନିତଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଅଦଦାତ୍|

ⅩⅩⅥ ଈ େରଣ େତଷୁ ଭିଲାେଷ ସମପ େତଷୁ େତଷାଂ
େଯାଷିତଃ ାଭାୱିକାଚରଣମ୍ ଅପହାଯ ୱିପରୀତକୃେତ୍ୟ ପ୍ର ାୱ ର୍ ;

ⅩⅩⅦ ତଥା ପୁରୁ ଷା ଅପି ାଭାୱିକେଯାଷି ମଂ ୱିହାଯ
ପର ରଂ କାମକୃଶାନୁନା ଦ ାଃ ସ ଃ ପୁମାଂସଃ ପୁଂଭିଃ ସାକଂ
କୁକୃେତ୍ୟ ସମାସଜ୍ୟ ନିଜନିଜଭ୍ର ାେ ଃ ସମୁଚିତଂ ଫଲମ୍ ଅଲଭ |

ⅩⅩⅧେତ େ ଷାଂ ମନଃ ୀ ରାଯ ାନଂ ଦାତୁ ମ୍ ଅନି ୁକା େତା
େହେତାରୀ ର ାନ୍ ପ୍ର ତି ଦୁ ମନ ମ୍ ଅୱିହିତକି୍ର ଯ
ଦ ୱାନ୍|

ⅩⅩⅨ ଅତଏୱ େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ଽନ୍ୟାେଯା ୱ୍ୟଭିଚାେରା ଦୁ ଂ
େଲାେଭା ଜିଘାଂସା ଈଷର୍ ୍ୟା ୱେଧା ୱିୱାଦ ାତୁ ରୀ କୁମତିରିତ୍ୟାଦିଭି
ଦର୍ୁ ର୍ ଭିଃ ପରିପୂଣର୍ ାଃ ସ ଃ

ⅩⅩⅩକେଣର୍ ଜପା ଅପୱାଦିନ ଈ ରେ ଷକା ହିଂସକା ଅହ ାରିଣ
ଆ ଶ୍ଲ ାଘିନଃ କୁକେ ର୍ ା ାଦକାଃ ପିେତ୍ର ାରାଜ୍ଞାଲ କା

ⅩⅩⅪ ଅୱିଚାରକା ନିଯମଲି ନଃ େ ହରହିତା ଅତିେ ଷିେଣା
ନିଦର୍ ଯା ଜାତାଃ|

ⅩⅩⅫ େଯ ଜନା ଏତାଦୃଶଂ କ ର୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ତଏୱ ମୃତିେଯାଗ୍ୟା
ଈ ରସ୍ୟ ୱିଚାରମୀଦୃଶଂ ଜ୍ଞା ାପି ତ ଏତାଦୃଶଂ କ ର୍ ଯଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି
େକୱଲମିତି ନହି କି ୁ ତାଦୃଶକ ର୍ କାରିଷୁ େଲାେକଷ୍ଵ ପି ପ୍ର ୀଯେ |
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Ⅱ
Ⅰେହପରଦୂଷକମନୁଷ୍ୟଯଃକ ନ ଂଭୱସି ତେୱା ରଦାନାଯ

ପ ା ନାି ଯେତାଯ ାତ୍ କ ର୍ ଣଃପର ୍ଵଯା ଦୂଷ୍ୟେତତ ାତ୍ ମପି
ଦୂଷ୍ୟେସ, ଯତ ଂ ଦୂଷଯ ପି ଂ ତ ଦ୍ ଆଚରସି |

Ⅱ କିେ ତାଦୃଗାଚାରିେଭ୍ୟା ଯଂ ଦ ମ୍ ଈ େରା ନିି େନାତି ସ
ଯଥାଥର୍ ଇତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|

Ⅲଅତଏୱ େହ ମାନୁଷ ଂ ଯାଦୃଗାଚାରିେଣା ଦୂଷଯସି ଯଂ ଯଦି
ତାଦୃଗାଚରସି ତହ ମ୍ ଈ ରଦ ାତ୍ ପଲାଯିତୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟସୀତି କିଂ
ବୁଧ୍ୟେସ?

Ⅳ ଅପରଂ ତୱ ମନସଃ ପରିୱ ର୍ ନଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଇ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହା
ଭୱତି ତ ବୁ ା ଂ କିଂ ତଦୀଯାନୁଗ୍ର ହକ୍ଷମାଚିରସହି ୁ ନିଧିଂ
ତୁ ୀକେରାଷି?

Ⅴ ତଥା ା ଃକରଣସ୍ୟ କେଠାର ାତ୍ େଖଦରାହିତ୍ୟାେ ରସ୍ୟ
ନ୍ୟାଯ୍ୟୱିଚାରପ୍ର କାଶନସ୍ୟ େକ୍ର ାଧସ୍ୟ ଚ ଦିନଂ ଯାୱତ୍ କିଂ ାଥର୍ ଂ
େକାପଂ ସି େନାଷି?

Ⅵ କି ୁ ସ ଏେକୖକମନୁଜାଯ ତ ର୍ ାନୁସାେରଣ ପ୍ର ତିଫଲଂ
ଦାସ୍ୟତି;

Ⅶ ୱ ୁତ ୁ େଯ ଜନା େଧୖୟର୍ ୍ୟଂ ଧୃ ା ସ ର୍ କୁୱର୍ ୍ଵ େ ା ମହିମା
ସ ାେରାଽମର ୈ ତାନି ମୃଗଯେ େତେଭ୍ୟାଽନ ାଯୁ ଦର୍ ାସ୍ୟତି|

Ⅷ ଅପରଂ େଯ ଜନାଃ ସତ୍ୟଧ ର୍ ମ୍ ଅଗୃହୀ ା ୱିପରୀତଧ ର୍ ମ୍
ଗୃ ି ତାଦୃଶା ୱିେରାଧିଜନାଃ େକାପଂ େକ୍ର ାଧ େଭାକ୍ଷ୍ୟେ |

Ⅸଆ ଯିହୂ ଦିେନାଽନ୍ୟେଦଶିନଃ ପୟର୍ ୍ୟ ଂ ଯାୱ ଃ କୁକ ର୍ କାରିଣଃ
ପ୍ର ାଣିନଃ ସି େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ଦୁଃଖଂ ଯାତନା ଗମିଷ୍ୟି ;

Ⅹ କି ୁ ଆ ଯିହୂ ଦିେନା ଭି େଦଶିପୟର୍ ୍ୟ ା ଯାୱ ଃ ସ ର୍ କାରିେଣା
େଲାକାଃ ସି ତାନ୍ ପ୍ର ତି ମହିମା ସ ାରଃ ଶାି ଭୱିଷ୍ୟି |

Ⅺଈ ରସ୍ୟ ୱିଚାେର ପକ୍ଷପାେତା ନାି |
Ⅻ ଅଲ ୱ୍ୟୱ ାଶାେ ୖ େୟୖର୍ ଃ ପାପାନି କୃତାନି

ୱ୍ୟୱ ାଶା ାଲ ାନୁରୂ ପେ ଷାଂ ୱିନାେଶା ଭୱିଷ୍ୟତି; କି ୁ
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ଲ ୱ୍ୟୱ ାଶା ା େଯ ପାପାନ୍ୟକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ୱ୍ୟୱ ାନୁସାରାେଦୱ େତଷାଂ
ୱିଚାେରା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅢ ୱ୍ୟୱ ାେଶ୍ର ାତାର ଈ ରସ୍ୟ ସମୀେପ ନି ାପା ଭୱିଷ୍ୟ ୀତି
ନହି କି ୁ ୱ୍ୟୱ ାଚାରିଣ ଏୱ ସପୁଣ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟି |

ⅩⅣ ଯେତା ଽଲ ୱ୍ୟୱ ାଶା ା ଭି େଦଶୀଯେଲାକା ଯଦି
ଭାୱେତା ୱ୍ୟୱ ାନୁରୂ ପାନ୍ ଆଚାରାନ୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ତହର୍ ୍ୟଲ ଶା ାଃ
ସେ ାଽପି େତ େ ଷାଂ ୱ୍ୟୱ ାଶା ମିୱ ଯେମୱ ଭୱି |

ⅩⅤ େତଷାଂ ମନସି ସାକି୍ଷ ରୂ େପ ସତି େତଷାଂ ୱିତେକର୍ ଷୁ ଚ କଦା
ତାନ୍ େଦାଷିଣଃ କଦା ୱା ନିେଦର୍ ାଷାନ୍ କୃତୱ ୁ େତ ା ଲ ଖିତସ୍ୟ
ୱ୍ୟୱ ାଶା ସ୍ୟ ପ୍ର ମାଣଂ ଯେମୱ ଦଦତି|

ⅩⅥ ଯି ନ୍ ଦିେନ ମଯା ପ୍ର କାଶିତସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟାନୁସାରାଦ୍
ଈ େରା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ମାନୁଷାଣାମ୍ ଅ ଃକରଣାନାଂ
ଗୂଢାଭିପ୍ର ାଯାନ୍ ଧୃ ା ୱିଚାରଯିଷ୍ୟତି ତି ନ୍ ୱିଚାରଦିେନ ତତ୍
ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅦପଶ୍ୟ ଂ ଯଂ ଯିହୂ ଦୀତି ୱିଖ୍ୟାେତା ୱ୍ୟୱେ ାପରି ୱି ାସଂ
କେରାଷି,

ⅩⅧଈ ରମୁି ଶ୍ୟ ଂ ଶ୍ଲ ାଘେସ, ତଥା ୱ୍ୟୱ ଯା ଶିକି୍ଷେତା ଭୂ ା
ତସ୍ୟାଭିମତଂ ଜାନାସି , ସୱର୍ ୍ଵ ାସାଂ କଥାନାଂ ସାରଂ ୱିୱିଂେକ୍ଷ,

ⅩⅨ ଅପରଂ ଜ୍ଞାନସ୍ୟ ସତ୍ୟତାଯା ାକର ରୂ ପଂ ଶା ଂ ମମ
ସମୀେପ ୱିଦ୍ୟତ ଅେତା ଽ େଲାକାନାଂ ମାଗର୍ ଦଶର୍ ଯିତା

ⅩⅩ ତିମିରି ତେଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟଦୀି ରୂ େପାଽଜ୍ଞାନେଲାେକେଭ୍ୟା
ଜ୍ଞାନଦାତା ଶିଶୂନାଂ ଶିକ୍ଷଯିତାହେମେୱତି ମନ୍ୟେସ|

ⅩⅪ ପରାନ୍ ଶିକ୍ଷଯନ୍ ଯଂ ଂ କିଂ ନ ଶିକ୍ଷଯସି ?
ୱ ୁତେ ୗୟର୍ ୍ୟନିେଷଧୱ୍ୟୱ ାଂ ପ୍ର ଚାରଯନ୍ ଂ କିଂ ଯେମୱ
େଚାରଯସି ?

ⅩⅫ ତଥା ପରଦାରଗମନଂ ପ୍ର ତିେଷଧନ୍ ଯଂ କିଂ ପରଦାରାନ୍
ଗ ସି ? ତଥା ଂ ଯଂ ପ୍ର ତିମାେ ଷୀ ସନ୍ କିଂ ମ ି ରସ୍ୟ ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି
ହରସି ?

ⅩⅩⅢ ଯ ୍ଵଂ ୱ୍ୟୱ ାଂ ଶ୍ଲ ାଘେସ ସ ଂ କିଂ ୱ୍ୟୱ ାମ୍ ଅୱମତ୍ୟ
େନ ରଂ ସ ନ୍ୟେସ?
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ⅩⅩⅣ ଶାେ ଯଥା ଲିଖତି "ଭି େଦଶିନାଂ ସମୀେପ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
େଦାଷାଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ନାେମ୍ନ ା ନି ା ଭୱତି| "

ⅩⅩⅤଯଦି ୱ୍ୟୱ ାଂ ପାଲଯସି ତହ ତୱ େକ୍ଛ ଦକି୍ର ଯା ସଫଲା
ଭୱତି; ଯତି ୱ୍ୟୱ ାଂ ଲ େସ ତହ ତୱ େକ୍ଛ େଦାଽ େକ୍ଛ େଦା
ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅥଯେତା ୱ୍ୟୱ ାଶା ାଦି ଧ ର୍ କ ର୍ ାଚାରୀ ପୁମାନ୍ ଅ େକ୍ଛ ଦୀ
ସ ପି କିଂ େକ୍ଛ ଦିନାଂ ମେଧ୍ୟ ନ ଗଣଯିଷ୍ୟେତ?

ⅩⅩⅦ କି ୁ ଲ ଶା ି କ୍ ଚ ଂ ଯଦି ୱ୍ୟୱ ାଲ ନଂ
କେରାଷି ତହ ୱ୍ୟୱ ାପାଲକାଃ ାଭାୱିକା ି େଚା େଲାକା ୍ଵାଂ
କିଂ ନ ଦୂଷଯିଷ୍ୟି ?

ⅩⅩⅧ ତ ାଦ୍ େଯା ବାେହ୍ୟ ଯିହୂ ଦୀ ସ ଯିହୂ ଦୀ ନହି ତଥା ସ୍ୟ
ଯ ୍ଵେକ୍ଛ ଦଃ ସ େକ୍ଛ େଦା ନହି;

ⅩⅩⅨ କି ୁ େଯା ଜନ ଆ ରିେକା ଯିହୂ ଦୀ ସ ଏୱ ଯିହୂ ଦୀ ଅପର
େକୱଲଲିଖିତଯା ୱ୍ୟୱ ଯା ନ କି ୁ ମାନସି େକା ଯ ୍ଵେକ୍ଛ େଦା ଯସ୍ୟ
ଚ ପ୍ର ଶଂସା ମନୁେଷ୍ୟେଭ୍ୟା ନ ଭୂ ା ଈ ରାଦ୍ ଭୱତି ସ ଏୱ
େକ୍ଛ ଦଃ|

Ⅲ
Ⅰ ଅପର ଯିହୂ ଦିନଃ କିଂ େଶ୍ର ଂ? ତଥା େକ୍ଛ ଦସ୍ୟ ୱା କିଂ

ଫଲଂ?
Ⅱ ସୱର୍ ୍ଵ ଥା ବହୂ ନି ଫଲାନି ସି , ୱିେଶଷତ ଈ ରସ୍ୟ ଶା ଂ

େତେଭ୍ୟାଽଦୀଯତ|
Ⅲ େକୖି ଦ୍ ଅୱି ସେନ କୃେତ େତଷାମ୍ ଅୱି ସନାତ୍ କିମ୍

ଈ ରସ୍ୟ ୱି ାସ୍ୟତାଯା ହାନିରୁ ୍ୟେତ?
Ⅳ େକନାପି ପ୍ର କାେରଣ ନହି| ଯଦ୍ୟପି ସେୱର୍ ୍ଵ ମନୁଷ୍ୟା

ମିଥ୍ୟାୱାଦିନ ଥାପୀ ରଃ ସତ୍ୟୱାଦୀ| ଶାେ ଯଥା ଲିଖିତମାେ ,
ଅତ ୍ଵ ୁ ୱାେକ୍ୟନ ନିେ ର୍ ାେଷା ହି ଭୱିଷ୍ୟସି | ୱିଚାେର େଚୖୱ
ନି ାେପା ଭୱିଷ୍ୟସି ନ ସଂଶଯଃ|

Ⅴ ଅ ାକମ୍ ଅନ୍ୟାେଯନ ଯଦୀ ରସ୍ୟ ନ୍ୟାଯଃ ପ୍ର କାଶେତ ତହ
କିଂ ୱଦିଷ୍ୟାମଃ? ଅହଂ ମାନୁଷାଣାଂ କଥାମିୱ କଥାଂ କଥଯାମି,
ଈ ରଃ ସମୁଚିତଂ ଦ ଂ ଦ ା କିମ୍ ଅନ୍ୟାଯୀ ଭୱିଷ୍ୟତି?
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Ⅵଇ ଂ ନ ଭୱତୁ , ତଥା ସତୀ ରଃ କଥଂ ଜଗେତା ୱିଚାରଯିତା
ଭୱିଷ୍ୟତି?

Ⅶ ମମ ମିଥ୍ୟାୱାକ୍ୟୱଦନାଦ୍ ଯଦୀ ରସ୍ୟ ସତ୍ୟେ ନ ତସ୍ୟ
ମହିମା ୱ ର୍ େତ ତହ କ ାଦହଂ ୱିଚାେରଽପରାଧିେ ନ ଗେଣ୍ୟା
ଭୱାମି?

Ⅷ ମ ଲାଥର୍ ଂ ପାପମପି କରଣୀଯମିତି ୱାକ୍ୟଂ ଯା କୁେତା
େନାଚ୍ୟେତ? କି ୁ େଯୖରୁ ଚ୍ୟେତ େତ ନିତା ଂ ଦ ସ୍ୟପାତ୍ର ାଣି ଭୱି ;
ତଥାପି ତ ାକ୍ୟମ୍ ଅ ାଭିରପୁ୍ୟଚ୍ୟତ ଇତ୍ୟ ାକଂ ଗ୍ଲ ାନିଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ଃ
କିଯେ ା େଲାକା ୱଦି |

Ⅸଅନ୍ୟେଲାେକେଭ୍ୟା ୱଯଂ କିଂ େଶ୍ର ାଃ? କଦାଚନ ନହି ଯେତା
ଯିହୂ ଦିେନା ଽନ୍ୟେଦଶିନ ସୱର୍ ୍ଵ ଏୱ ପାପସ୍ୟାଯ ା ଇତ୍ୟସ୍ୟ ପ୍ର ମାଣଂ
ୱଯଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଅଦଦାମ|

Ⅹ ଲିପି ୟର୍ ଥାେ , େନୖେକାପି ଧା େକା ଜନଃ|
Ⅺତଥା ଜ୍ଞାନୀ ରଜ୍ଞାନୀ ମାନୱଃ େକାପି ନାି ହି|
Ⅻ ୱିମାଗର୍ ଗାମିନଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ସେୱର୍ ୍ଵ ଦୁ ର୍ କାରିଣଃ| ଏେକା ଜେନାପି

େନା େତଷାଂ ସାଧୁକ ର୍ କେରାତି ଚ|
ⅩⅢ ତଥା େତଷା ୁ େୱୖ କ ା ଅନାୱୃତଶ୍ମ ଶାନୱତ୍| ୁତିୱାଦଂ

ପ୍ର କୁୱର୍ ୍ଵ ି ଜି ାଭିେ ତୁ େକୱଲଂ| େତଷାେମା ସ୍ୟ ନିେମ୍ନ ତୁ ୱିଷଂ
ତି ତି ସ ର୍ ୱତ୍|

ⅩⅣ ମୁଖଂ େତଷାଂ ହି ଶାେପନ କପେଟନ ଚ ପୂୟର୍ ୍ୟେତ|
ⅩⅤର ପାତାଯ େତଷାଂ ତୁ ପଦାନି କି୍ଷପ୍ର ଗାନି ଚ|
ⅩⅥପଥି େତଷାଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ନାଶଃ େକ୍ଲ ଶ େକୱଲଃ|
ⅩⅦ େତ ଜନା ନହି ଜାନି ପ ାନଂ ସୁଖଦାଯିନଂ|
ⅩⅧପରେମଶାଦ୍ ଭଯଂ ଯ ତ୍ ତ କୁ୍ଷେଷାରେଗାଚରଂ|
ⅩⅨ ୱ୍ୟୱ ାଯାଂ ଯଦ୍ୟି ଖତି ତଦ୍ ୱ୍ୟୱ ାଧୀନାନ୍ େଲାକାନ୍

ଉି ଶ୍ୟ ଲିଖତୀତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|ତେତା ମନୁଷ୍ୟମାେତ୍ର ା ନିରୁ ରଃ
ସନ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଅପରାଧୀ ଭୱତି|

ⅩⅩ ଅତଏୱ ୱ୍ୟୱ ାନୁରୂ େପୖଃ କ ର୍ ଭିଃ କି ଦପି ପ୍ର ାଣୀ ରସ୍ୟ
ସାକ୍ଷାତ୍ ସପୁଣ୍ୟୀକୃେତା ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟତି ଯେତା ୱ୍ୟୱ ଯା
ପାପଜ୍ଞାନମାତ୍ର ଂ ଜାଯେତ|
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ⅩⅪ କି ୁ ୱ୍ୟୱ ାଯାଃ ପୃଥଗ୍ ଈ େରଣ େଦଯଂ ଯତ୍ ପୁଣ୍ୟଂ
ତଦ୍ ୱ୍ୟୱ ାଯା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଗଣସ୍ୟ ଚ ୱଚେନୖଃ ପ୍ର ମାଣୀକୃତଂ ସଦ୍
ଇଦାନୀଂ ପ୍ର କାଶେତ|

ⅩⅫ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ୱି ାସକରଣାଦ୍ ଈ େରଣ ଦ ଂ ତତ୍ ପୁଣ୍ୟଂ
ସକେଲଷୁ ପ୍ର କାଶିତଂ ସତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ୱି ାସି ନଃ ପ୍ର ତି ୱ ର୍ େତ|

ⅩⅩⅢ େତଷାଂ େକାପି ପ୍ର େଭେଦା ନାି , ଯତଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଏୱ ପାପିନ
ଈ ରୀଯେତେଜାହୀନା ଜାତାଃ|

ⅩⅩⅣ ତ ଈ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହାଦ୍ ମୂଲ୍ୟଂ ୱିନା ଖ୍ର ୀ କୃେତନ
ପରିତ୍ର ାେଣନ ସପୁଣ୍ୟୀକୃତା ଭୱି |

ⅩⅩⅤ ଯ ାତ୍ େଶାଣିେତନ ୱି ାସାତ୍ ପାପନାଶେକା
ବଲୀ ଭୱିତୁ ଂ ସ ଏୱ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଈ େରଣ ନିି ତଃ, ଇ ମ୍
ଈ ରୀଯସହି ୁ ାତ୍ ପୁରାକୃତପାପାନାଂ ମା ର୍ ନକରେଣ
ୀଯଯାଥାଥର୍ ୍ୟଂ େତନ ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ,
ⅩⅩⅥ ୱ ର୍ ମାନକାଲୀଯମପି ଯାଥାଥର୍ ୍ୟଂ େତନ ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ,

ଅପରଂ ଯୀେଶୗ ୱି ାସି ନଂ ସପୁଣ୍ୟୀକୁୱର୍ ୍ଵ ପି ସ ଯାଥାଥ କି ତି|
ⅩⅩⅦତହ କୁତ୍ର ା ଶ୍ଲ ାଘା? ସା ଦୂରୀକୃତା; କଯା ୱ୍ୟୱ ଯା? କିଂ

କି୍ର ଯାରୂ ପୱ୍ୟୱ ଯା? ଇ ଂ ନହି କି ୁ ତତ୍ େକୱଲୱି ାସରୂ ପଯା
ୱ୍ୟୱ େଯୖୱ ଭୱତି|

ⅩⅩⅧ ଅତଏୱ ୱ୍ୟୱ ାନୁରୂ ପାଃ କି୍ର ଯା ୱିନା େକୱେଲନ
ୱି ାେସନ ମାନୱଃ ସପୁଣ୍ୟୀକୃେତା ଭୱିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତୀତ୍ୟସ୍ୟ
ରା ା ଂ ଦଶର୍ ଯାମଃ|

ⅩⅩⅨ ସ କିଂ େକୱଲଯିହୂ ଦିନାମ୍ ଈ େରା ଭୱତି?
ଭି େଦଶିନାମ୍ ଈ େରା ନ ଭୱତି? ଭି େଦଶିନାମପି ଭୱତି;

ⅩⅩⅩ ଯ ାଦ୍ ଏକ ଈ େରା ୱି ାସାତ୍ େକ୍ଛ ଦିେନା
ୱି ାେସନା େକ୍ଛ ଦିନ ସପୁଣ୍ୟୀକରିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅪ ତହ ୱି ାେସନ ୱଯଂ କିଂ ୱ୍ୟୱ ାଂ ଲୁ ାମ? ଇ ଂ ନ
ଭୱତୁ ୱଯଂ ୱ୍ୟୱ ାଂ ସଂ ାପଯାମ ଏୱ|
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Ⅳ
Ⅰ ଅ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ କାଯିକକି୍ର ଯଯା କିଂ ଲ ୱାନ୍

ଏତଦଧି କିଂ ୱଦିଷ୍ୟାମଃ?
Ⅱସଯଦି ନିଜକି୍ର ଯାଭ୍ୟଃ ସପୁେଣ୍ୟା ଭେୱତ୍ ତହ ତସ୍ୟା ଶ୍ଲ ାଘାଂ

କ ର୍ୁ ଂ ପ ା ଭେୱଦିତି ସତ୍ୟଂ, କି ୀ ରସ୍ୟ ସମୀେପ ନହି|
Ⅲ ଶାେ କିଂ ଲିଖତି? ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ଈ େର ୱି ସନାତ୍ ସ

ୱି ାସ ୈ ପୁଣ୍ୟାଥର୍ ଂ ଗଣିେତା ବଭୂ ୱ|
Ⅳକ ର୍ କାରିେଣା ଯଦ୍ େୱତନଂ ତଦ୍ ଅନୁଗ୍ର ହସ୍ୟ ଫଲଂ ନହି କି ୁ

େତେନାପାଜ ତଂ ମ ୱ୍ୟମ୍|
Ⅴ କି ୁ ଯଃ ପାପିନଂ ସପୁଣ୍ୟୀକେରାତି ତି ନ୍ ୱି ାସି ନଃ

କ ର୍ ହୀନସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ େଯା ୱି ାସଃ ସ ପୁଣ୍ୟାଥର୍ ଂ ଗେଣ୍ୟା ଭୱତି|
Ⅵ ଅପରଂ ଯଂ କି୍ର ଯାହୀନମ୍ ଈ ରଃ ସପୁଣ୍ୟୀକେରାତି ତସ୍ୟ

ଧନ୍ୟୱାଦଂ ଦାଯୂଦ୍ ୱଣର୍ ଯାମାସ, ଯଥା,
Ⅶସ ଧେନ୍ୟାଽଘାନି ମୃ ାନି ଯସ୍ୟାଗାଂସ୍ୟାୱୃତାନି ଚ|
Ⅷସ ଚ ଧନ୍ୟଃ ପେରେଶନ ପାପଂ ଯସ୍ୟ ନ ଗଣ୍ୟେତ|
Ⅸଏଷ ଧନ୍ୟୱାଦ ୍ଵେକ୍ଛ ଦିନମ୍ ଅ େକ୍ଛ ଦିନଂ ୱା କଂ ପ୍ର ତି ଭୱତି?

ଇବ୍ର ାହୀେମା ୱି ାସଃ ପୁଣ୍ୟାଥର୍ ଂ ଗଣିତ ଇତି ୱଯଂ ୱଦାମଃ|
Ⅹ ସ ୱି ାସ ସ୍ୟ େକ୍ଛ ଦି ାୱ ାଯାଂ କିମ୍ ଅ େକ୍ଛ ଦି ାୱ ାଯାଂ

କି ନ୍ ସମେଯ ପୁଣ୍ୟମିୱ ଗଣିତଃ? େକ୍ଛ ଦି ାୱ ାଯାଂ ନହି
କି େକ୍ଛ ଦି ାୱ ାଯାଂ|

Ⅺ ଅପର ସ ଯତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଅ େକ୍ଛ ଦିନାଂ ୱି ାସି ନାମ୍
ଆଦିପୁରୁ େଷା ଭେୱତ୍, େତ ଚ ପୁଣ୍ୟୱେ ନ ଗେଣ୍ୟରନ୍;

Ⅻ େଯ ଚ େଲାକାଃ େକୱଲଂ ଛି େଚା ନ ସେ ା ଽ ୂ ୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷ
ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ଅଛି କ୍ ସନ୍ େଯନ ୱି ାସମାେଗର୍ ଣ ଗତୱାନ୍ େତେନୖୱ
ତସ୍ୟ ପାଦଚିେ ନ ଗ ି େତଷାଂ େକ୍ଛ ଦିନାମପ୍ୟାଦିପୁରୁ େଷା
ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ମ୍ ଅ େକ୍ଛ ଦିେନା ମାନୱସ୍ୟ ୱି ାସାତ୍ ପୁଣ୍ୟମ୍
ଉ ଦ୍ୟତ ଇତି ପ୍ର ମାଣ ରୂ ପଂ େକ୍ଛ ଦଚି ଂ ସ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତ୍|
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ⅩⅢ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ଜଗେତାଽଧିକାରୀ ଭୱିଷ୍ୟତି େଯୖଷା ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ତଂ
ତସ୍ୟ ୱଂଶ ପ୍ର ତି ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଅକି୍ର ଯତ ସା ୱ୍ୟୱ ାମୂଲିକା ନହି କି ୁ
ୱି ାସଜନ୍ୟପୁଣ୍ୟମୂଲିକା|

ⅩⅣ ଯେତା ୱ୍ୟୱ ାୱଲି େନା ଯଦ୍ୟଧିକାରିେଣା ଭୱି ତହ
ୱି ାେସା ୱିଫେଲା ଜାଯେତ ସା ପ୍ର ତିଜ୍ଞାପି ଲୁେ ୖ ୱ|

ⅩⅤ ଅଧିକ ୁ ୱ୍ୟୱ ା େକାପଂ ଜନଯତି ଯେତା ଽୱିଦ୍ୟମାନାଯାଂ
ୱ୍ୟୱ ାଯାମ୍ ଆଜ୍ଞାଲ ନଂ ନ ସ ୱତି|

ⅩⅥଅତଏୱ ସା ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ଯଦ୍ ଅନୁଗ୍ର ହସ୍ୟ ଫଲଂ ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ
ୱି ାସମୂଲିକା ଯତ ଥାେ ତ ଂଶସମୁଦାଯଂ ପ୍ର ତି ଅଥର୍ େତା େଯ
ୱ୍ୟୱ ଯା ତ ଂଶସ ୱାଃ େକୱଲଂ ତାନ୍ ପ୍ର ତି ନହି କି ୁ ଯ
ଇବ୍ର ାହୀମୀଯୱି ାେସନତ ୱା ାନପିପ୍ର ତି ସା ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ା ୁଭର୍ ୱତି|

ⅩⅦ େଯା ନିଜର୍ ୀୱାନ୍ ସଜୀୱାନ୍ ଅୱିଦ୍ୟମାନାନି ୱ ୂନି ଚ
ୱିଦ୍ୟମାନାନି କେରାତି ଇବ୍ର ାହୀେମା ୱି ାସଭୂ େମ େସ୍ୟ ରସ୍ୟ
ସାକ୍ଷାତ୍ େସାଽ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଆଦିପୁରୁ ଷ ଆେ , ଯଥା ଲିଖିତଂ
ୱିଦ୍ୟେତ, ଅହଂ ାଂ ବହୁ ଜାତୀନାମ୍ ଆଦିପୁରୁ ଷଂ କୃ ା ନିଯୁ ୱାନ୍|

ⅩⅧ ଦୀଯ ାଦୃେଶା ୱଂେଶା ଜନିଷ୍ୟେତ
ଯଦିଦଂ ୱାକ୍ୟଂ ପ୍ର ତିଶତଂ ତଦନୁସାରାଦ୍ ଇବ୍ର ାହୀମ୍
ବହୁ େଦଶୀଯେଲାକାନାମ୍ ଆଦିପୁରୁ େଷା ଯଦ୍ ଭୱତି ତଦଥର୍ ଂ
େସାଽନେପକି୍ଷତୱ୍ୟମପ୍ୟେପକ୍ଷମାେଣା ୱି ାସଂ କୃତୱାନ୍|

ⅩⅨ ଅପର କ୍ଷୀଣୱି ାେସା ନ ଭୂ ା ଶତୱ ରୱଯ ାତ୍
ଶରୀରସ୍ୟ ଜରାଂ ସାରାନାମ୍ନ ଃ ଭାୟର୍ ୍ୟାଯା ରେଜାନିୱୃ ି ତୃ ଣାଯ
ନ େମେନ|

ⅩⅩ ଅପରମ୍ ଅୱି ାସାଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାୱଚେନ କମପି
ସଂଶଯଂ ନ ଚକାର;

ⅩⅪ କି ୀ େରଣ ଯତ୍ ପ୍ର ତିଶତଂ ତତ୍ ସାଧଯିତୁ ଂ ଶକ୍ୟତ
ଇତି ନିି ତଂ ୱିଜ୍ଞାଯ ଦୃଢୱି ାସଃ ସନ୍ ଈ ରସ୍ୟ ମହିମାନଂ
ପ୍ର କାଶଯା କାର|

ⅩⅫଇତି େହେତା ସ୍ୟ ସ ୱି ାସ ଦୀଯପୁଣ୍ୟମିୱ ଗଣଯା େକ୍ର |
ⅩⅩⅢ ପୁଣ୍ୟମିୱାଗଣ୍ୟତ ତତ୍ େକୱଲସ୍ୟ ତସ୍ୟ ନିମି ଂ ଲିଖିତଂ

ନହି, ଅ ାକଂ ନିମି ମପି,
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ⅩⅩⅣ ଯେତାଽ ାକଂ ପାପନାଶାଥର୍ ଂ ସମପ େତାଽ ାକଂ
ପୁଣ୍ୟପ୍ର ା ୍ୟଥର୍ େ ା ାପିେତାଽଭୱତ୍ େଯାଽ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ
ୟର୍ ୀଶୁ େସ୍ୟା ାପଯିତରୀ େର

ⅩⅩⅤଯଦି ୱଯଂ ୱି ସାମ ହର୍ ୍ୟ ାକମପି ସଏୱ ୱି ାସଃ ପୁଣ୍ୟମିୱ
ଗଣଯିଷ୍ୟେତ|

Ⅴ
Ⅰ ୱି ାେସନ ସପୁଣ୍ୟୀକୃତା ୱଯମ୍ ଈ େରଣ ସା ର୍ ଂ ପ୍ର ଭୁ ଣା ାକଂ

ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ େମଲନଂ ପ୍ର ା ାଃ|
Ⅱ ଅପରଂ ୱଯଂ ଯି ନ୍ ଅନୁଗ୍ର ହାଶ୍ର େଯ

ତି ାମ ନ୍ମ ଧ୍ୟଂ ୱି ାସମାେଗର୍ ଣ େତେନୖୱାନୀତା ୱଯମ୍
ଈ ରୀଯୱିଭୱପ୍ର ାି ପ୍ର ତ୍ୟାଶଯା ସମାନ ାମଃ|

Ⅲ ତତ୍ େକୱଲଂ ନହି କି ୁ େକ୍ଲ ଶେଭାେଗଽପ୍ୟାନ ାେମା ଯତଃ
େକ୍ଲ ଶା◌ाଦ୍ େଧୖୟର୍ ୍ୟଂ ଜାଯତ ଇତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ,

Ⅳ େଧୖୟର୍ ୍ୟା ପରୀକି୍ଷତ ଂ ଜାଯେତ, ପରୀକି୍ଷତ ାତ୍ ପ୍ର ତ୍ୟାଶା
ଜାଯେତ,

Ⅴପ୍ର ତ୍ୟାଶାେତା ୱ୍ର ୀଡିତ ଂ ନ ଜାଯେତ, ଯ ାଦ୍ ଅ ଭ୍ୟଂ ଦେ ନ
ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ାକମ୍ ଅ ଃକରଣାନୀ ରସ୍ୟ େପ୍ର ମୱାରିଣା
ସି ାନି|

Ⅵ ଅ ାସୁ ନିରୁ ପାେଯଷୁ ସ ୁ ଖ୍ର ୀ ଉପଯୁେ ସମେଯ ପାପିନାଂ
ନିମି ଂ ୀଯାନ୍ ପ୍ର ଣାନ୍ ଅତ୍ୟଜତ୍|

Ⅶ ହିତକାରିେଣା ଜନସ୍ୟ କୃେତ େକାପି ପ୍ର ଣାନ୍ ତ୍ୟ ୁଂ ସାହସଂ
କ ର୍ୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି, କି ୁ ଧା କସ୍ୟ କୃେତ ପ୍ର ାେଯଣ େକାପି ପ୍ର ାଣାନ୍ ନ
ତ୍ୟଜତି|

Ⅷ କି ାସୁ ପାପିଷୁ ସ ୍ଵପି ନିମି ମ ାକଂ ଖ୍ର ୀ ଃ ପ୍ର ାଣାନ୍
ତ୍ୟ ୱାନ୍, ତତ ଈ େରା ାନ୍ ପ୍ର ତି ନିଜଂ ପରମେପ୍ର ମାଣଂ
ଦଶ ତୱାନ୍|

Ⅸଅତଏୱତସ୍ୟର ପାେତନସପୁଣ୍ୟୀକୃତା ୱଯଂ ନିତା ଂ େତନ
େକାପାଦ୍ ଉ ାରିଷ୍ୟାମେହ|
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Ⅹ ଫଲେତା ୱଯଂ ଯଦା ରିପୱ ଆ ତେଦ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ସ୍ୟ
ମରେଣନ େତନ ସା ର୍ ଂ ଯଦ୍ୟ ାକଂ େମଲନଂ ଜାତଂ ତହ
େମଲନପ୍ର ା ାଃ ସେ ାଽୱଶ୍ୟଂ ତସ୍ୟ ଜୀୱେନନ ରକ୍ଷାଂ ଲ ୍ୟାମେହ|

Ⅺ ତତ୍ େକୱଲଂ ନହି କି ୁ େଯନ େମଲନମ୍ ଅଲଭାମହି
େତନା ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ଣା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ସା ତମ୍ ଈ େର
ସମାନ ାମ |

Ⅻ ତଥା ସତି, ଏେକନ ମାନୁେଷଣ ପାପଂ ପାେପନ ଚ ମରଣଂ
ଜଗତୀଂ ପ୍ର ାୱିଶତ୍ ଅପରଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ପାପି ାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ମାନୁଷା ମୃେତ
ନ ା ଅଭୱତ୍|

ⅩⅢ ଯେତା ୱ୍ୟୱ ାଦାନସମଯଂ ଯାୱତ୍ ଜଗତି ପାପମ୍ ଆସୀତ୍
କି ୁ ଯତ୍ର ୱ୍ୟୱ ା ନ ୱିଦ୍ୟେତ ତତ୍ର ପାପସ୍ୟାପି ଗଣନା ନ ୱିଦ୍ୟେତ|

ⅩⅣ ତଥାପ୍ୟାଦମା ଯାଦୃଶଂ ପାପଂ କୃତଂ ତାଦୃଶଂ ପାପଂ େଯୖ
ନର୍ ାକାରି ଆଦମମ୍ ଆରଭ୍ୟ ମୂସାଂ ଯାୱତ୍ େତଷାମପୁ୍ୟପରି ମୃତୂ ୍ୟ
ରାଜ ମ୍ ଅକେରାତ୍ ସ ଆଦମ୍ ଭାୱ୍ୟାଦେମା ନିଦଶର୍ ନେମୱାେ |

ⅩⅤ କି ୁ ପାପକ ର୍ େଣା ଯାଦୃେଶା ଭାୱ ାଦୃଗ୍ ଦାନକ ର୍ େଣା
ଭାେୱା ନ ଭୱତି ଯତ ଏକସ୍ୟ ଜନସ୍ୟାପରାେଧନ ଯଦି
ବହୂ ନାଂ ମରଣମ୍ ଅଘଟତ ତଥାପୀ ରାନୁଗ୍ର ହ ଦନୁଗ୍ର ହମୂଲକଂ
ଦାନୈ େକନ ଜେନନାଥର୍ ାଦ୍ ଯୀଶୁନା ଖ୍ର ୀେ ନ ବହୁ ଷୁ
ବାହୁ ଲ୍ୟାତିବାହୁ େଲ୍ୟନ ଫଲତି|

ⅩⅥ ଅପରମ୍ ଏକସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ ପାପକ ର୍ ଯାଦୃକ୍ ଫଲଯୁ ଂ
ଦାନକ ର୍ ତାଦୃକ୍ ନ ଭୱତି ଯେତା ୱିଚାରକେ ୖ ର୍ କଂ ପାପମ୍ ଆରଭ୍ୟ
ଦ ଜନକଂ ବଭୂ ୱ, କି ୁ ଦାନକ ର୍ ବହୁ ପାପାନ୍ୟାରଭ୍ୟ ପୁଣ୍ୟଜନକଂ
ବଭୂ ୱ|

ⅩⅦ ଯତ ଏକସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ ପାପକ ର୍ ତେ େନୖେକନ ଯଦି
ମରଣସ୍ୟ ରାଜ ଂ ଜାତଂ ତହ େଯ ଜନା ଅନୁଗ୍ର ହସ୍ୟ ବାହୁ ଲ୍ୟଂ
ପୁଣ୍ୟଦାନ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱି ତ ଏେକନ ଜେନନ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ,
ଜୀୱେନ ରାଜ ମ୍ ଅୱଶ୍ୟଂ କରିଷ୍ୟି |
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ⅩⅧ ଏେକାଽପରାେଧା ଯ ତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ମାନୱାନାଂ ଦ ଗାମୀ
ମାେଗର୍ ା ଽଭୱତ୍ ତ ଦ୍ ଏକଂ ପୁଣ୍ୟଦାନଂ ସୱର୍ ୍ଵ ମାନୱାନାଂ
ଜୀୱନଯୁ ପୁଣ୍ୟଗାମୀ ମାଗର୍ ଏୱ|

ⅩⅨ ଅପରମ୍ ଏକସ୍ୟ ଜନସ୍ୟାଜ୍ଞାଲ ନାଦ୍ ଯଥା ବହେୱା
ଽପରାଧିେନା ଜାତା ଦ୍ ଏକସ୍ୟାଜ୍ଞାଚରଣାଦ୍ ବହୱଃ ସପୁଣ୍ୟୀକୃତା
ଭୱି |

ⅩⅩ ଅଧିକ ୁ ୱ୍ୟୱ ାଗମନାଦ୍ ଅପରାଧସ୍ୟ ବାହୁ ଲ୍ୟଂ ଜାତଂ କି ୁ
ଯତ୍ର ପାପସ୍ୟ ବାହୁ ଲ୍ୟଂ ତେତୖ୍ର ୱ ତ ାଦ୍ ଅନୁଗ୍ର ହସ୍ୟ ବାହୁ ଲ୍ୟମ୍
ଅଭୱତ୍|

ⅩⅪ େତନ ମୃତୁ ୍ୟନା ଯ ତ୍ ପାପସ୍ୟ ରାଜ ମ୍ ଅଭୱତ୍ ତ ଦ୍
ଅ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ାରାନ ଜୀୱନଦାଯିପୁେଣ୍ୟନାନୁଗ୍ର ହସ୍ୟ
ରାଜ ଂ ଭୱତି|

Ⅵ
Ⅰପ୍ର ଭୂ ତରୂ େପଣଯଦ୍ଅନୁଗ୍ର ହଃପ୍ର କାଶେତତଦଥର୍ ଂ ପାେପ ତି ାମ

ଇତି ୱାକ୍ୟଂ କିଂ ୱଯଂ ୱଦିଷ୍ୟାମଃ? ତ ଭୱତୁ |
Ⅱପାପଂ ପ୍ର ତି ମୃତା ୱଯଂ ପୁନ ି ନ୍ କଥମ୍ ଜୀୱିଷ୍ୟାମଃ?
Ⅲ ୱଯଂ ଯାୱେ ା େଲାକା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ମି ତା ଅଭୱାମ ତାୱ

ଏୱ ତସ୍ୟ ମରେଣ ମି ତା ଇତି କିଂ ଯୂଯଂ ନ ଜାନୀଥ?
Ⅳତେତାଯଥା ପିତୁ ଃ ପରାକ୍ର େମଣଶ୍ମ ଶାନାତ୍ ଖ୍ର ୀ ଉ ାପିତ ଥା

ୱଯମପି ଯତ୍ ନୂତନଜୀୱିନ ଇୱାଚରାମ ଦଥର୍ ଂ ମ େନନ େତନ
ସା ର୍ ଂ ମୃତୁ ୍ୟରୂ େପ ଶ୍ମ ଶାେନ ସଂ ାପିତାଃ|

Ⅴ ଅପରଂ ୱଯଂ ଯଦି େତନ ସଂଯୁ ାଃ ସ ଃ ସ ଇୱ
ମରଣଭାଗିେନା ଜାତା ହ ସ ଇେୱା ାନଭାଗିେନାଽପି
ଭୱିଷ୍ୟାମଃ|

Ⅵ ୱଯଂ ଯତ୍ ପାପସ୍ୟ ଦାସାଃ ପୁନ ନର୍ ଭୱାମ ଦଥର୍ ମ୍ ଅ ାକଂ
ପାପରୂ ପଶରୀରସ୍ୟ ୱିନାଶାଥର୍ ମ୍ ଅ ାକଂ ପୁରାତନପୁରୁ ଷେ ନ
ସାକଂ କେଶଽହନ୍ୟେତତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|

Ⅶ େଯା ହତଃ ସ ପାପାତ୍ ମୁ ଏୱ|
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Ⅷ ଅତଏୱ ଯଦି ୱଯଂ ଖ୍ର ୀେ ନ ସା ର୍ ମ୍ ଅହନ୍ୟାମହି ତହ
ପୁନରପି େତନ ସହିତା ଜୀୱିଷ୍ୟାମ ଇତ୍ୟତ୍ର ା ାକଂ ୱି ାେସା
ୱିଦ୍ୟେତ|

Ⅸଯତଃ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉ ାପିତଃ ଖ୍ର ୀେ ା ପୁନ ନର୍ ମି୍ର ଯତ ଇତି ୱଯଂ
ଜାନୀମଃ| ତି ନ୍ େକାପ୍ୟଧିକାେରା ମୃେତ୍ୟା ନର୍ ାି |

Ⅹଅପର ସ ଯଦ୍ ଅମି୍ର ଯତ େତେନୖକଦା ପାପମ୍ ଉି ଶ୍ୟାମି୍ର ଯତ,
ଯ ଜୀୱତି େତେନ ରମ୍ ଉି ଶ୍ୟ ଜୀୱତି;

Ⅺତ ଦ୍ ଯୂଯମପି ାନ୍ ପାପମ୍ ଉି ଶ୍ୟ ମୃତାନ୍ ଅ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ଣା
ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ େନ ରମ୍ ଉି ଶ୍ୟ ଜୀୱେ ା ଜାନୀତ|

Ⅻ ଅପର କିୁ ତାଭିଲାଷା◌ाନ୍ ପୂରଯିତୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ମତର୍ ୍ୟେଦେହଷୁ ପାପମ୍ ଆଧିପତ୍ୟଂ ନ କେରାତୁ |

ⅩⅢ ଅପରଂ ଂ ମ୍ ଅ ମ୍ ଅଧ ର୍ ସ୍ୟା ଂ କୃ ା ପାପେସୱାଯାଂ
ନ ସମପର୍ ଯତ, କି ୁ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉି ତାନିୱ ାନ୍ ଈ େର ସମପର୍ ଯତ
ାନ୍ୟ ାନି ଚ ଧ ର୍ ା ରୂ ପାଣୀ ରମ୍ ଉି ଶ୍ୟ ସମପର୍ ଯତ|
ⅩⅣ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଉପରି ପାପସ୍ୟାଧିପତ୍ୟଂ ପୁନ ନର୍ ଭୱିଷ୍ୟତି,ଯ ାଦ୍

ଯୂଯଂ ୱ୍ୟୱ ାଯା ଅନାଯ ା ଅନୁଗ୍ର ହସ୍ୟ ଚାଯ ା ଅଭୱତ|
ⅩⅤ କି ୁ ୱଯଂ ୱ୍ୟୱ ାଯା ଅନାଯ ା ଅନୁଗ୍ର ହସ୍ୟ ଚାଯ ା

ଅଭୱାମ, ଇତି କାରଣାତ୍ କିଂ ପାପଂ କରିଷ୍ୟାମଃ? ତ ଭୱତୁ |
ⅩⅥ ଯେତା ମୃତିଜନକଂ ପାପଂ ପୁଣ୍ୟଜନକଂ

ନିେଦଶାଚରଣୈ ତେଯା ର୍ େଯା ୟର୍ ି ନ୍ ଆଜ୍ଞାପାଲନାଥର୍ ଂ ଭୃ ତ୍ୟାନିୱ
ାନ୍ ସମପର୍ ଯଥ, ତେସୖ୍ୟୱ ଭୃ ତ୍ୟା ଭୱଥ, ଏତତ୍ କିଂ ଯୂଯଂ ନ
ଜାନୀଥ?

ⅩⅦ ଅପର ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୂଯଂ ପାପସ୍ୟ ଭୃ ତ୍ୟା ଆେ ତି ସତ୍ୟଂ କି ୁ
ଯସ୍ୟାଂ ଶିକ୍ଷାରୂ ପାଯାଂ ମୂଷାଯାଂ ନିକି୍ଷ ା ଅଭୱତ ତସ୍ୟା ଆକୃତିଂ
ମେନାଭି ଲର୍ ୱ ଇତି କାରଣାଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାେଦା ଭୱତୁ |

ⅩⅧ ଇ ଂ ଯୂଯଂ ପାପେସୱାେତା ମୁ ାଃ ସେ ା ଧ ର୍ ସ୍ୟ ଭୃ ତ୍ୟା
ଜାତାଃ|

ⅩⅨ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଶାରୀରିକ୍ୟା ଦୁ ର୍ ଲତାଯା େହେତା ମର୍ ାନୱୱଦ୍
ଅହମ୍ ଏତଦ୍ ବ୍ର ୱୀମି; ପୁନଃ ପୁନରଧ ର୍ କରଣାଥର୍ ଂ ଯ ତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ
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ପାପାେମଧ୍ୟେଯା ଭର୍ୃ ତ୍ୟେ ନିଜା ାନି ସମାପର୍ ଯତ ତ ଦ୍ ଇଦାନୀଂ
ସାଧୁକ ର୍ କରଣାଥର୍ ଂ ଧ ର୍ ସ୍ୟ ଭୃ ତ୍ୟେ ନିଜା ାନି ସମପର୍ ଯତ|

ⅩⅩଯଦା ଯୂଯଂ ପାପସ୍ୟ ଭୃ ତ୍ୟା ଆ ତଦା ଧ ର୍ ସ୍ୟ ନାଯ ା ଆ |
ⅩⅪତହ ଯାନି କ ର୍ ାଣି ଯୂଯମ୍ ଇଦାନୀଂ ଲ ାଜନକାନି ବୁଧ୍ୟେ

ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ େତୖ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାକଂ େକା ଲାଭ ଆସୀତ୍? େତଷାଂ କ ର୍ ଣାଂ ଫଲଂ
ମରଣେମୱ|

ⅩⅫ କି ୁ ସା ତଂ ଯୂଯଂ ପାପେସୱାେତା ମୁ ାଃ ସ
ଈ ରସ୍ୟ ଭୃ ତ୍ୟାଽଭୱତ ତ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପୱିତ୍ର ରୂ ପଂ ଲଭ୍ୟମ୍
ଅନ ଜୀୱନରୂ ପ ଫଲମ୍ ଆେ |

ⅩⅩⅢ ଯତଃ ପାପସ୍ୟ େୱତନଂ ମରଣଂ କି ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ଣା
ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନାନ ଜୀୱନମ୍ ଈ ରଦ ଂ ପାରିେତାଷିକମ୍ ଆେ |

Ⅶ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ୱ୍ୟୱ ାୱିଦଃ ପ୍ର ତି ମେମଦଂ ନିେୱଦନଂ| ୱିଧିଃ

େକୱଲଂ ଯାୱ ୀୱଂ ମାନେୱାପୟର୍ ୍ୟଧିପତି ଂ କେରାତୀତି ଯୂଯଂ କିଂ
ନ ଜାନୀଥ?

Ⅱଯାୱ ାଲଂ ପତି ଜର୍ ୀୱତି ତାୱ ାଲମ୍ ଊଢା ଭାୟର୍ ୍ୟା ୱ୍ୟୱ ଯା
ତି ନ୍ ବ ା ତି ତି କି ୁ ଯଦି ପତି ମ ୍ରଯେତ ତହ ସା ନାରୀ ପତୁ ୍ୟ
ୱର୍ ୍ୟୱ ାେତା ମୁଚ୍ୟେତ|

Ⅲ ଏତ ାରଣାତ୍ ପତୁ ୍ୟଜର୍ ୀୱନକାେଲ ନାରୀ ଯଦ୍ୟନ୍ୟଂ ପୁରୁ ଷଂ
ୱିୱହତିତହ ସା ୱ୍ୟଭିଚାରିଣୀଭୱତି କି ୁ ଯଦି ସପତିମ ୍ରଯେତ
ତହ ସା ତସ୍ୟା ୱ୍ୟୱ ାଯା ମୁ ା ସତୀ ପୁରୁ ଷା େରଣ ୱୂ୍ୟଢାପି
ୱ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ନ ଭୱତି|

Ⅳ େହ ମମ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ, ଈ ରନିମି ଂ ଯଦ ାକଂ ଫଲଂ ଜାଯେତ
ତଦଥର୍ ଂ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉ ାପିେତନ ପୁରୁ େଷଣ ସହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱିୱାେହା
ଯଦ୍ ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଶରୀେରଣ ଯୂଯଂ ୱ୍ୟୱ ାଂ ପ୍ର ତି
ମୃତୱ ଃ|

Ⅴ ଯେତାଽ ାକଂ ଶାରୀରିକାଚରଣସମେଯ ମରଣନିମି ଂ ଫଲମ୍
ଉ ାଦଯିତୁ ଂ ୱ୍ୟୱ ଯା ଦୂଷିତଃ ପାପାଭିଲାେଷାଽ ାକମ୍ ଅେ ଷୁ
ଜୀୱନ୍ ଆସୀତ୍|
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Ⅵ କି ୁ ତଦା ଯସ୍ୟା ୱ୍ୟୱ ାଯା ୱେଶ ଆ ହି ସା ତଂ
ତାଂ ପ୍ର ତି ମୃତ ାଦ୍ ୱଯଂ ତସ୍ୟା ଅଧୀନ ାତ୍ ମୁ ା ଇତି
େହେତାରୀ େରାଽ ାଭିଃ ପୁରାତନଲିଖିତାନୁସାରାତ୍ ନ େସୱିତୱ୍ୟଃ
କି ୁ ନୱୀନ ଭାେୱେନୖୱ େସୱିତୱ୍ୟଃ

Ⅶ ତହ ୱଯଂ କିଂ ବମଃ? ୱ୍ୟୱ ା କିଂ ପାପଜନିକା ଭୱତି?
େନ ଂ ଭୱତୁ | ୱ୍ୟୱ ାମ୍ ଅୱିଦ୍ୟମାନାଯାଂ ପାପଂ କିମ୍ ଇତ୍ୟହଂ
ନାେୱଦଂ; କି େଲାଭଂ ମା କାଷର୍ ୀରିତି େଚଦ୍ ୱ୍ୟୱ ାଗ୍ର େ ଲିଖିତଂ
ନାଭୱିଷ୍ୟତ୍ ତହ େଲାଭଃ କି ୂତ ଦହଂ ନାଜ୍ଞାସ୍ୟଂ|

Ⅷ କି ୁ ୱ୍ୟୱ ଯା ପାପଂ ଛିଦ୍ର ଂ ପ୍ର ାପ୍ୟା ାକମ୍ ଅ ଃ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧଂ
କିୁ ତାଭିଲାଷମ୍ ଅଜନଯତ୍; ଯେତା ୱ୍ୟୱ ାଯାମ୍ ଅୱିଦ୍ୟମାନାଯାଂ
ପାପଂ ମୃତଂ|

Ⅸ ଅପରଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱ୍ୟୱ ାଯାମ୍ ଅୱିଦ୍ୟମାନାଯାମ୍ ଅହମ୍ ଅଜୀୱଂ
ତତଃ ପରମ୍ ଆଜ୍ଞାଯାମ୍ ଉପି ତାଯାମ୍ ପାପମ୍ ଅଜୀୱତ୍ ତଦାହମ୍
ଅମି୍ର େଯ|

Ⅹଇ ଂ ସତି ଜୀୱନନିମି ା ଯାଜ୍ଞା ସା ମମ ମୃତୁ ୍ୟଜନିକାଭୱତ୍|
Ⅺ ଯତଃ ପାପଂ ଛିଦ୍ର ଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ୱ୍ୟୱି ତାେଦେଶନ ମାଂ ୱ ଯି ା

େତନ ମାମ୍ ଅହନ୍|
Ⅻ ଅତଏୱ ୱ୍ୟୱ ା ପୱିତ୍ର ା, ଆେଦଶ ପୱିେତ୍ର ା ନ୍ୟାେଯ୍ୟା

ହିତକାରୀ ଚ ଭୱତି|
ⅩⅢ ତହ ଯତ୍ ଯଂ ହିତକୃତ୍ ତତ୍ କିଂ ମମ ମୃତୁ ୍ୟଜନକମ୍

ଅଭୱତ୍? େନ ଂ ଭୱତୁ ; କି ୁ ପାପଂ ଯତ୍ ପାତକମିୱ ପ୍ର କାଶେତ
ତଥା ନିେଦେଶନ ପାପଂ ଯଦତୀୱ ପାତକମିୱ ପ୍ର କାଶେତ ତଦଥର୍ ଂ
ହିେତାପାେଯନ ମମ ମରଣମ୍ ଅଜନଯତ୍|

ⅩⅣ ୱ୍ୟୱ ା େବାଧିେକତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ କି ହଂ
ଶାରୀରତାଚାରୀ ପାପସ୍ୟ କ୍ର ୀତକି େରା ୱିେଦ୍ୟ|

ⅩⅤ ଯେତା ଯତ୍ କ ର୍ କେରାମି ତତ୍ ମମ ମେନାଽଭିମତଂ ନହି;
ଅପରଂ ଯନ୍ ମମ ମେନାଽଭିମତଂ ତ କେରାମି କି ୁ ଯଦ୍ ଋତୀେଯ
ତତ୍ କେରାମି|

ⅩⅥ ତଥାେ ଯନ୍ ମମାନଭିମତଂ ତଦ୍ ଯଦି କେରାମି ତହ
ୱ୍ୟୱ ା ସୂ େମତି ୀକେରାମି|
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ⅩⅦ ଅତଏୱ ସ ତି ତତ୍ କ ର୍ ମଯା କି୍ର ଯତ ଇତି ନହି କି ୁ ମମ
ଶରୀରେ ନ ପାେପେନୖୱ କି୍ର ଯେତ|

ⅩⅧ ଯେତା ମଯି, ଅଥର୍ େତା ମମ ଶରୀେର, କିମପୁ୍ୟ ମଂ ନ
ୱସତି, ଏତଦ୍ ଅହଂ ଜାନାମି; ମେମ ୁକତାଯାଂ ତି ୍ୟାମପ୍ୟହମ୍
ଉ ମକ ର୍ ସାଧେନ ସମେଥର୍ ା ନ ଭୱାମି|

ⅩⅨଯେତା ଯାମୁ ମାଂ କି୍ର ଯାଂ କ ର୍ୁ ମହଂ ୱା ାମି ତାଂ ନ କେରାମି
କି ୁ ଯତ୍ କିୁ ତଂ କ ର୍ କ ର୍ୁ ମ୍ ଅନି ୁେକାଽି ତେଦୱ କେରାମି|

ⅩⅩ ଅତଏୱ ଯଦ୍ୟତ୍ କ ର୍ କ ର୍ୁ ଂ ମେମ ା ନ ଭୱତି ତଦ୍ ଯଦି
କେରାମି ତହ ତତ୍ମଯା ନ କି୍ର ଯେତ,ମମା ୱର୍ ନା ପାେପେନୖୱ
କି୍ର ଯେତ|

ⅩⅪ ଭଦ୍ର ଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଇ ୁକଂ ମାଂ େଯା ଽଭଦ୍ର ଂ କ ର୍ୁ ଂ ପ୍ର ୱ ର୍ ଯତି
ତାଦୃଶଂ ଭାୱେମକଂ ମଯି ପଶ୍ୟାମି|

ⅩⅫଅହମ୍ ଆ ରିକପୁରୁ େଷେଣ ରୱ୍ୟୱ ାଯାଂ ସ ୁ ଆେସ;
ⅩⅩⅢ କି ୁ ତି ପରୀତଂ ଯୁଧ୍ୟ ଂ ତଦନ୍ୟେମକଂ ଭାୱଂ

ମଦୀଯା ି ତଂ ପ୍ର ପଶ୍ୟାମି, ସ ମଦୀଯା ି ତପାପ ଭାୱସ୍ୟାଯ ଂ
ମାଂ କ ର୍ୁ ଂ େଚ େତ|

ⅩⅩⅣ ହା ହା େଯାଽହଂ ଦୁଭର୍ ାେଗ୍ୟା ମନୁଜ ଂ ମାମ୍ ଏତ ାନ୍
ମୃତା ରୀରାତ୍ େକା ନି ାରଯିଷ୍ୟତି?

ⅩⅩⅤ ଅ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ଣା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ନି ାରଯିତାରମ୍ ଈ ରଂ
ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମି| ଅତଏୱ ଶରୀେରଣ ପାପୱ୍ୟୱ ାଯା ମନସା ତୁ
ଈ ରୱ୍ୟୱ ାଯାଃ େସୱନଂ କେରାମି|

Ⅷ
Ⅰ େଯ ଜନାଃ ଖ୍ର ୀ ଂ ଯୀଶୁମ୍ ଆଶି୍ର ତ୍ୟ ଶାରୀରିକଂ ନାଚର

ଆି କମାଚରି େତଽଧୁନା ଦ ାହର୍ ା ନ ଭୱି |
Ⅱ ଜୀୱନଦାଯକସ୍ୟା େନା ୱ୍ୟୱ ା ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁନା

ପାପମରଣେଯା ୱର୍ ୍ୟୱ ାେତା ମାମେମାଚଯତ୍|
Ⅲ ଯ ା ାରୀରସ୍ୟ ଦୁ ର୍ ଲ ାଦ୍ ୱ୍ୟୱ ଯା ଯତ୍ କ ର୍ ାସାଧ୍ୟମ୍

ଈ େରା ନିଜପୁତ୍ର ଂ ପାପିଶରୀରରୂ ପଂ ପାପନାଶକବଲିରୂ ପ େପ୍ର ଷ୍ୟ
ତସ୍ୟ ଶରୀେର ପାପସ୍ୟ ଦ ଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ତ ର୍ ସାଧିତୱାନ୍|
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Ⅳ ତତଃ ଶାରୀରିକଂ ନାଚରି ା ାଭିରାି କମ୍
ଆଚରି ୱର୍ ୍ୟୱ ାଗ୍ର େ ନି ାନି ପୁଣ୍ୟକ ର୍ ାଣି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ସାଧ୍ୟେ |

Ⅴେଯଶାରୀରିକାଚାରିଣେ ଶାରୀରିକାନ୍ ୱିଷଯାନ୍ଭାୱଯି େଯ
ଚାି କାଚାରିଣେ ଆ େନା ୱିଷଯାନ୍ ଭାୱଯି |

Ⅵ ଶାରୀରିକଭାୱସ୍ୟ ଫଲଂ ମୃତୁ ୍ୟଃ କି ାି କଭାୱସ୍ୟ ଫେଲ
ଜୀୱନଂ ଶାି |

Ⅶଯତଃ ଶାରୀରିକଭାୱ ଈ ରସ୍ୟ ୱିରୁ ଃ ଶତତାଭାୱ ଏୱ ସ
ଈ ରସ୍ୟ ୱ୍ୟୱ ାଯା ଅଧୀେନା ନ ଭୱତି ଭୱିତୁ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|

Ⅷଏତ ାତ୍ ଶାରୀରିକାଚାରିଷୁ େତା ୁମ୍ ଈ େରଣ ନ ଶକ୍ୟଂ|
Ⅸ କି ୀ ରସ୍ୟା ା ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ୱସତି ତହ ଯୂଯଂ

ଶାରୀରିକାଚାରିେଣା ନ ସ ଆି କାଚାରିେଣା ଭୱଥଃ| ଯି ନ୍ ତୁ
ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟା ା ନ ୱିଦ୍ୟେତ ସ ତ େୱା ନହି|

Ⅹ ଯଦି ଖ୍ର ୀେ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅଧିତି ତି ତହ ପାପମ୍ ଉି ଶ୍ୟ
ଶରୀରଂ ମୃତଂ କି ୁ ପୁଣ୍ୟମୁ ି ଶ୍ୟା ା ଜୀୱତି|

Ⅺ ମୃତଗଣାଦ୍ ଯୀଶୁ େୟର୍ େନା ାପିତ ସ୍ୟା ା ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ
ୱସତି ତହ ମୃତଗଣାତ୍ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସ ଉ ାପଯିତା ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ ଧ୍ୟୱାସି ନା
କୀଯା ନା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମୃତେଦହାନପି ପୁନ ଜର୍ ୀୱଯିଷ୍ୟତି|
Ⅻ େହ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଶରୀରସ୍ୟ ୱଯମଧମଣର୍ ା ନ ଭୱାେମାଽତଃ

ଶାରୀରିକାଚାେରାଽ ାଭି ନର୍ କ ର୍ ୱ୍ୟଃ|
ⅩⅢ ଯଦି ଯୂଯଂ ଶରୀରିକାଚାରିେଣା ଭେୱତ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାଭି

ମର୍ ର୍ ୱ୍ୟେମୱ କି ା ନା ଯଦି ଶରୀରକ ର୍ ାଣି ଘାତେଯତ ତହ
ଜୀୱିଷ୍ୟଥ|

ⅩⅣ ଯେତା ଯାୱେ ା େଲାକା ଈ ରସ୍ୟା ନାକୃଷ୍ୟେ େତ ସୱର୍ ୍ଵ
ଈ ରସ୍ୟ ସ ାନା ଭୱି |

ⅩⅤ ଯୂଯଂ ପୁନରପି ଭଯଜନକଂ ଦାସ୍ୟଭାୱଂ ନ ପ୍ର ା ାଃ କି ୁ
େଯନ ଭାେୱେନ ରଂ ପିତଃ ପିତରିତି େପ୍ର ାଚ୍ୟ ସେ ାଧଯଥ ତାଦୃଶଂ
ଦ କପୁତ୍ର ଭାୱମ୍ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ତ|

ⅩⅥ ଅପର ୱଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସ ାନା ଏତି ନ୍ ପୱିତ୍ର ଆ ା
ଯମ୍ ଅ ାକମ୍ ଆ ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ ପ୍ର ମାଣଂ ଦଦାତି|
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ⅩⅦ ଅତଏୱ ୱଯଂ ଯଦି ସ ାନା ହର୍ ୍ୟଧିକାରିଣଃ, ଅଥର୍ ାଦ୍
ଈ ରସ୍ୟ ାଧିକାରିଣଃ ଖ୍ର ୀେ ନ ସହାଧିକାରିଣ ଭୱାମଃ;
ଅପରଂ େତନ ସା ର୍ ଂ ଯଦି ଦୁଃଖଭାଗିେନା ଭୱାମ ହ ତସ୍ୟ
ୱିଭୱସ୍ୟାପି ଭାଗିେନା ଭୱିଷ୍ୟାମଃ|

ⅩⅧ କି ାସୁ େଯା ଭାୱୀୱିଭୱଃ ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେତ ତସ୍ୟ ସମୀେପ
ୱ ର୍ ମାନକାଲୀନଂ ଦୁଃଖମହଂ ତୃ ଣାଯ ମେନ୍ୟ|

ⅩⅨ ଯତଃ ପ୍ର ାଣିଗଣ ଈ ରସ୍ୟ ସ ାନାନାଂ ୱିଭୱପ୍ର ାି ମ୍
ଆକାଙନ୍ ନିତା ମ୍ ଅେପକ୍ଷେତ|

ⅩⅩ ଅପର ପ୍ର ାଣିଗଣଃ େ ୖ ରମ୍ ଅଲୀକତାଯା ୱଶୀକୃେତା
ନାଭୱତ୍

ⅩⅪ କି ୁ ପ୍ର ାଣିଗେଣାଽପି ନ ରତାଧୀନ ାତ୍ ମୁ ଃ ସନ୍ ଈ ରସ୍ୟ
ସ ାନାନାଂ ପରମମୁି ଂ ପ୍ର ା ୍ୟତୀତ୍ୟଭିପ୍ର ାେଯଣ ୱଶୀକତର୍୍ର ା
ୱଶୀଚେକ୍ର |

ⅩⅫ ଅପର ପ୍ର ସୂଯମାନାୱଦ୍ ୱ୍ୟଥିତଃ ସନ୍ ଇଦାନୀଂ ଯାୱତ୍
କୃ ଃ ପ୍ର ାଣିଗଣ ଆ ର୍ ରଂ କେରାତୀତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|

ⅩⅩⅢ େକୱଲଃ ସ ଇତି ନହି କି ୁ ପ୍ର ଥମଜାତଫଲ ରୂ ପମ୍
ଆ ାନଂ ପ୍ର ା ା ୱଯମପି ଦ କପୁତ୍ର ପଦପ୍ର ାି ମ୍ ଅଥର୍ ାତ୍ ଶରୀରସ୍ୟ
ମୁି ଂ ପ୍ର ତୀକ୍ଷମାଣା ଦ୍ ଅ ରା ର୍ ରାୱଂ କୁ ର୍ ଃ|

ⅩⅩⅣୱଯଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଶଯା ତ୍ର ାଣମ୍ ଅଲଭାମହି କି ୁ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷୱ ୁେନା
ଯା ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ସା ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ନହି, ଯେତା ମନୁେଷ୍ୟା ଯତ୍ ସମୀକ୍ଷେତ
ତସ୍ୟ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଂ କୁତଃ କରିଷ୍ୟତି?

ⅩⅩⅤଯଦ୍ ଅପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷଂ ତସ୍ୟପ୍ର ତ୍ୟାଶାଂ ଯଦି ୱଯଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ୀମହି ତହ
େଧୖୟର୍ ୍ୟମ୍ ଅୱଲ ୍ୟ ପ୍ର ତୀକ୍ଷାମେହ|

ⅩⅩⅥ ତତ ଆ ାପି ଯମ୍ ଅ ାକଂ ଦୁ ର୍ ଲତାଯାଃ ସହାଯ ଂ
କେରାତି; ଯତଃ କିଂ ପ୍ର ାଥ ତୱ୍ୟଂ ତଦ୍ େବା ୁ ଂ ୱଯଂ ନ ଶକ୍ନୁ ମଃ,
କି େ ୖ ରା ର୍ ରାେୱୖରା ା ଯମ୍ ଅ ି ମି ଂ ନିେୱଦଯତି|

ⅩⅩⅦ ଅପରମ୍ ଈ ରାଭିମତରୂ େପଣ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ କୃେତ
ନିେୱଦଯତି ଯ ଆ ା ତସ୍ୟାଭିପ୍ର ାେଯାଽ ୟର୍ ୍ୟାମିନା ଜ୍ଞାଯେତ|
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ⅩⅩⅧ ଅପରମ୍ ଈ ରୀଯନିରୂ ପଣାନୁସାେରଣାହୂ ତାଃ ସେ ା େଯ
ତି ନ୍ ପ୍ର ୀଯେ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ମିଲି ା େତଷାଂ ମ ଲଂ ସାଧଯି , ଏତଦ୍
ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|

ⅩⅩⅨ ଯତ ଈ େରା ବହୁ ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ ମେଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ଂ େଜ୍ୟ ଂ
କ ର୍ୁ ମ୍ ଇ ନ୍ ଯାନ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଲକ୍ଷ୍ୟୀକୃତୱାନ୍ ତାନ୍ ତସ୍ୟ ପ୍ର ତିମୂତର୍ ୍ୟାଃ
ସାଦୃଶ୍ୟପ୍ର ା ୍ୟଥର୍ ଂ ନ୍ୟଯୁଂ |

ⅩⅩⅩ ଅପର େତନ େଯ ନିଯୁ ା ଆହୂ ତା ଅପି େଯ ଚ
େତନାହୂ ତାେ ସପୁଣ୍ୟୀକୃତାଃ, େଯ ଚ େତନ ସପୁଣ୍ୟୀକୃତାେ
ୱିଭୱଯୁ ାଃ|

ⅩⅩⅪ ଇତ୍ୟତ୍ର ୱଯଂ କିଂ ବମଃ? ଈ େରା ଯଦ୍ୟ ାକଂ ସପେକ୍ଷା
ଭୱତି ତହ େକା ୱିପେକ୍ଷାଽ ାକଂ?

ⅩⅩⅫ ଆ ପୁତ୍ର ଂ ନ ରକି୍ଷ ା େଯାଽ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ କୃେତ ତଂ
ପ୍ର ଦ ୱାନ୍ ସ କିଂ େତନ ସହା ଭ୍ୟମ୍ ଅନ୍ୟାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ନ ଦାସ୍ୟତି?

ⅩⅩⅩⅢଈ ରସ୍ୟାଭିରୁ ଚିେତଷୁ େକନ େଦାଷ ଆେରାପଯିଷ୍ୟେତ?
ଯ ଈ ର ାନ୍ ପୁଣ୍ୟୱତ ଇୱ ଗଣଯତି କିଂ େତନ?

ⅩⅩⅩⅣ ଅପରଂ େତେଭ୍ୟା ଦ ଦାନାଜ୍ଞା ୱା େକନ କରିଷ୍ୟେତ?
େଯାଽ ି ମି ଂ ପ୍ର ାଣାନ୍ ତ୍ୟ ୱାନ୍ େକୱଲଂ ତ କି ୁ
ମୃତଗଣମଧ୍ୟାଦ୍ ଉି ତୱାନ୍, ଅପି େଚ ରସ୍ୟ ଦକି୍ଷେଣ ପାେ ର୍
ତି ନ୍ ଅଦ୍ୟାପ୍ୟ ାକଂ ନିମି ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ତ ଏୱ ୂେତା ଯଃ ଖ୍ର ୀ ଃ କିଂ
େତନ?

ⅩⅩⅩⅤ ଅ ାଭିଃ ସହ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େପ୍ର ମୱିେ ଦଂ ଜନଯିତୁ ଂ କଃ
ଶେକ୍ନ ାତି? େକ୍ଲ େଶା ୱ୍ୟସନଂ ୱା ତାଡନା ୱା ଦୁଭ କ୍ଷଂ ୱା
ୱ ହୀନ ଂ ୱା ପ୍ର ାଣସଂଶେଯା ୱା ଖେ ା ୱା କିେମତାନି ଶକ୍ନୁ ୱି ?

ⅩⅩⅩⅥ କି ୁ ଲିଖିତମ୍ ଆେ , ଯଥା, ୱଯଂ ତୱ ନିମି ଂ
େ ା ମୃତୁ ୍ୟୱେ ଽଖିଲଂ ଦିନଂ| ବଲିେଦର୍ େଯା ଯଥା େମେଷା ୱଯଂ
ଗଣ୍ୟାମେହ ତଥା|

ⅩⅩⅩⅦ ଅପରଂ େଯାଽ ାସୁ ପ୍ର ୀଯେତ େତେନୖତାସୁ ୱିପ ୁ ୱଯଂ
ସମ୍ୟଗ୍ ୱିଜଯାମେହ|

ⅩⅩⅩⅧ ଯେତାଽ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ନା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ େନ ରସ୍ୟ ଯତ୍
େପ୍ର ମ ତ ାଦ୍ ଅ ାକଂ ୱିେ ଦଂ ଜନଯିତୁ ଂ ମୃତୁ ୍ୟ ଜର୍ ୀୱନଂ ୱା
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ଦିୱ୍ୟଦୂତା ୱା ବଲୱେ ା ମୁଖ୍ୟଦୂତା ୱା ୱ ର୍ ମାେନା ୱା ଭୱିଷ୍ୟନ୍
କାେଲା ୱା ଉ ପଦଂ ୱା ନୀଚପଦଂ ୱାପରଂ କିମପି ସୃ ୱ ୁ

ⅩⅩⅩⅨ େୱୖେତଷାଂ େକନାପି ନ ଶକ୍ୟମିତ୍ୟି ନ୍ ଦୃଢୱି ାେସା
ମମାେ |

Ⅸ
Ⅰ ଅହଂ କାି ଦ୍ କି ତାଂ କଥାଂ ନ କଥଯାମି, ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍

ସତ୍ୟେମୱ ବ୍ର ୱୀମି ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା ନଃ ସାକ୍ଷାନ୍ ମଦୀଯଂ ମନ ଏତତ୍
ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦାତି|

Ⅱମମା ରତିଶଯଦୁଃଖଂ ନିର ରଂ େଖଦ
Ⅲ ତ ାଦ୍ ଅହଂ ଜାତୀଯଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ ନିମି ାତ୍ ଯଂ

ଖ୍ର ୀ ା ାପାକ୍ର ାେ ା ଭୱିତୁ ମ୍ ଐ ମ୍|
Ⅳ ଯତ ଇସ୍ର ାେଯଲସ୍ୟ ୱଂଶା ଅପି ଚ ଦ କପୁତ୍ର ଂ

େତେଜା ନିଯେମା ୱ୍ୟୱ ାଦାନଂ ମ ି େର ଭଜନଂ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଃ
ପିତୃ ପୁରୁ ଷଗଣେ ୖ େତଷୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ େତଷାମ୍ ଅଧିକାେରାଽି |

Ⅴ ତତ୍ େକୱଲଂ ନହି କି ୁ ସୱର୍ ୍ଵ ାଧ୍ୟକ୍ଷଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ସି ଦାନ
ଈ େରା ଯଃ ଖ୍ର ୀ ଃ େସାଽପି ଶାରୀରିକସ େ ନ େତଷାଂ
ୱଂଶସ ୱଃ|

Ⅵ ଈ ରସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ ୱିଫଲଂ ଜାତମ୍ ଇତି ନହି ଯ ାରଣାଦ୍
ଇସ୍ର ାେଯେଲା ୱଂେଶ େଯ ଜାତାେ ସେୱର୍ ୍ଵ ୱ ୁତ ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯା ନ
ଭୱି |

Ⅶ ଅପରମ୍ ଇବ୍ର ାହୀେମା ୱଂେଶ ଜାତା ଅପି ସେୱର୍ ୍ଵ ତେସୖ୍ୟୱ
ସ ାନା ନ ଭୱି କି ୁ ଇସ୍ହ ାେକା ନାମ୍ନ ା ତୱ ୱଂେଶା ୱିଖ୍ୟାେତା
ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅷ ଅଥର୍ ାତ୍ ଶାରୀରିକସଂସଗର୍ ାତ୍ ଜାତାଃ ସ ାନା ଯାୱ ାୱ
ଏେୱ ରସ୍ୟ ସ ାନା ନ ଭୱି କି ୁ ପ୍ର ତିଶ୍ର ୱଣାଦ୍ େଯ ଜାଯେ
ତଏେୱ ରୱଂେଶା ଗଣ୍ୟେତ|

Ⅸ ଯତ ତିଶେତ ୱର୍ ାକ୍ୟେମତତ୍, ଏତାଦୃେଶ ସମେଯ ଽହଂ
ପୁନରାଗମିଷ୍ୟାମି ତ ୂ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ସାରାଯାଃ ପୁତ୍ର ଏେକା ଜନିଷ୍ୟେତ|

Ⅹ ଅପରମପି ୱଦାମି ମେନାଽଭିଲାଷତ ଈ େରଣ ଯି ରୂ ପିତଂ
ତତ୍ କ ର୍ େତା ନହି କି ା ଯିତୁ ଜର୍ ାତେମତଦ୍ ଯଥା ସି ୍ୟତି
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Ⅺତଦଥର୍ ଂ ରିବ୍କ ାନାମିକଯା େଯାଷିତା ଜେନୖକ ାଦ୍ ଅଥର୍ ାଦ୍ ଅ ାକମ୍
ଇସ୍ହ ାକଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଦ୍ ଗେଭର୍ ଧୃେତ ତସ୍ୟାଃ ସ ାନେଯାଃ ପ୍ର ସୱାତ୍
ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ କି ତେଯାଃ ଶୁଭାଶୁଭକ ର୍ ଣଃ କରଣାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ

Ⅻତାଂ ପ୍ର ତୀଦଂ ୱାକ୍ୟମ୍ ଉ ଂ, େଜ୍ୟ ଃ କନି ଂ େସୱିଷ୍ୟେତ,
ⅩⅢ ଯଥା ଲିଖିତମ୍ ଆେ , ତଥାେପ୍ୟଷାୱି ନ ପ୍ର ୀ ା ଯାକୂବି

ପ୍ର ୀତୱାନ୍ ଅହଂ|
ⅩⅣତହ ୱଯଂ କିଂ ବମଃ? ଈ ରଃ କିମ୍ ଅନ୍ୟାଯକାରୀ? ତଥା

ନ ଭୱତୁ |
ⅩⅤ ଯତଃ ସ ଯଂ ମୂସାମ୍ ଅୱଦତ୍; ଅହଂ ଯି ନ୍ ଅନୁଗ୍ର ହଂ

ଚିକୀଷର୍ ାମି ତେମୱାନୁଗୃ ାମି, ଯ ଦଯିତୁ ମ୍ ଇ ାମି ତେମୱ ଦେଯ|
ⅩⅥ ଅତଏେୱ ତା ଯତମାେନନ ୱା ମାନେୱନ ତ ସାଧ୍ୟେତ

ଦଯାକାରିେଣ େରେଣୖୱ ସାଧ୍ୟେତ|
ⅩⅦ ଫିେରୗଣି ଶାେ ଲିଖତି, ଅହଂ ୍ଵାରା ମ ରାକ୍ର ମଂ

ଦଶର୍ ଯିତୁ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ନିଜନାମ ପ୍ର କାଶଯିତୁ ାଂ ାପିତୱାନ୍|
ⅩⅧଅତଃ ସ ଯମ୍ ଅନୁଗ୍ର ହୀତୁ ମ୍ ଇ ତି ତେମୱାନୁଗୃ ାତି, ଯ

ନିଗ୍ର ହୀତୁ ମ୍ ଇ ତି ତଂ ନିଗୃ ାତି|
ⅩⅨ ଯଦି ୱଦସି ତହ ସ େଦାଷଂ କୁେତା ଗୃ ାତି?

ତଦୀେଯ ାଯାଃ ପ୍ର ତିବ କ ଂ କ ର୍ ଂ କସ୍ୟ ସାମଥର୍ ୍ୟଂ ୱିଦ୍ୟେତ?
ⅩⅩ େହ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର ତିପକ୍ଷ ମତର୍ ୍ୟ ଂ କଃ? ଏତାଦୃଶଂ ମାଂ କୁତଃ

ସୃ ୱାନ୍? ଇତି କଥାଂ ସୃ ୱ ୁ ସ୍ର େ କିଂ କଥଯିଷ୍ୟତି?
ⅩⅪଏକ ାନ୍ ମୃି ାଦ୍ ଉ ୃ ାପକୃେ ୗ ି ୱିେଧୗ କଲେଶୗ କ ର୍ୁ ଂ

କିଂ କୁଲାଲସ୍ୟ ସାମଥର୍ ୍ୟଂ ନାି ?
ⅩⅫ ଈ ରଃ େକାପଂ ପ୍ର କାଶଯିତୁ ଂ ନିଜଶି ଂ ଜ୍ଞାପଯିତୁ େ ନ୍

ଯଦି ୱିନାଶସ୍ୟ େଯାଗ୍ୟାନି େକ୍ର ାଧଭାଜନାନି ପ୍ର ତି ବହୁ କାଲଂ
ଦୀଘର୍ ସହି ୁତାମ୍ ଆଶ୍ର ଯତି;

ⅩⅩⅢ ଅପର ୱିଭୱପ୍ର ା ୍ୟଥର୍ ଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ନିଯୁ ାନ୍ୟନୁଗ୍ର ହପାତ୍ର ାଣି
ପ୍ର ତି ନିଜୱିଭୱସ୍ୟ ବାହୁ ଲ୍ୟଂ ପ୍ର କାଶଯିତୁ ଂ େକୱଲଯିହୂ ଦିନାଂ ନହି
ଭି େଦଶିନାମପି ମଧ୍ୟାଦ୍

ⅩⅩⅣଅ ାନିୱ ତାନ୍ୟା ଯତି ତତ୍ର ତୱ କିଂ?
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ⅩⅩⅤ େହାେଶଯଗ୍ର େ ଯଥା ଲିଖିତମ୍ ଆେ , େଯା େଲାେକା ମମ
ନାସୀତ୍ ତଂ ୱଦିଷ୍ୟାମି ମଦୀଯକଂ| ଯା ଜାତି େମର୍ ଽପି୍ର ଯା ଚାସୀତ୍ ତାଂ
ୱଦିଷ୍ୟାମ୍ୟହଂ ପି୍ର ଯାଂ|

ⅩⅩⅥ ଯୂଯଂ ମଦୀଯେଲାକା ନ ଯେତ୍ର ତି ୱାକ୍ୟେମୗଚ୍ୟତ|
ଅମେରଶସ୍ୟ ସ ାନା ଇତି ଖ୍ୟାସ୍ୟି ତତ୍ର େତ|

ⅩⅩⅦ ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାେକଷୁ ଯିଶାଯିେଯାଽପି ୱାଚେମତାଂ
ପ୍ର ାଚାରଯତ୍, ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯୱଂଶାନାଂ ଯା ସଂଖ୍ୟା ସା ତୁ ନିି ତଂ|
ସମୁଦ୍ର ସି କତାସଂଖ୍ୟାସମାନା ଯଦି ଜାଯେତ| ତଥାପି େକୱଲଂ
େଲାେକୖରେ ୖ ାଣଂ ୱ୍ର ଜିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅧଯେତା ନ୍ୟାେଯନ ଂ କ ର୍ ପେରଶଃ ସାଧଯିଷ୍ୟତି| େଦେଶ
ସଏୱ ସଂେକ୍ଷପାି ଜଂ କ ର୍ କରିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅨ ଯିଶାଯିେଯାଽପରମପି କଥଯାମାସ,
େସୖନ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷପେରେଶନ େଚତ୍ କିି େ ାଦଶିଷ୍ୟତ| ତଦା ୱଯଂ
ସି େଦାେମୱାଭୱିଷ୍ୟାମ ୱିନିି ତଂ| ଯ ା ୱଯମ୍ ଅେମାରାଯା
ଅଗମିଷ୍ୟାମ ତୁ ଲ୍ୟତାଂ|

ⅩⅩⅩ ତହ ୱଯଂ କିଂ ୱକ୍ଷ୍ୟାମଃ? ଇତରେଦଶୀଯା େଲାକା ଅପି
ପୁଣ୍ୟାଥର୍ ମ୍ ଅଯତମାନା ୱି ାେସନ ପୁଣ୍ୟମ୍ ଅଲଭ ;

ⅩⅩⅪ କିି ସ୍ର ାେଯେ ାକା ୱ୍ୟୱ ାପାଲେନନ ପୁଣ୍ୟାଥର୍ ଂ
ଯତମାନା ନ୍ ନାଲଭ |

ⅩⅩⅫତସ୍ୟ କିଂ କାରଣଂ? େତ ୱି ାେସନ ନହି କି ୁ ୱ୍ୟୱ ାଯାଃ
କି୍ର ଯଯା େଚି ା ତି ନ୍ ଲନଜନେକ ପାଷାେଣ ପାଦ ଲନଂ
ପ୍ର ା ାଃ|

ⅩⅩⅩⅢ ଲିଖିତଂ ଯାଦୃଶମ୍ଆେ ,ପଶ୍ୟପାଦ ଲାଥର୍ ଂ ହି ସୀେଯାନି
ପ୍ର ର ଥା| ବାଧାକାର ପାଷାଣଂ ପରି ାପିତୱାନହମ୍| ୱି ସି ଷ୍ୟତି
ଯ ତ୍ର ସ ଜେନା ନ ତ୍ର ପିଷ୍ୟେତ|

Ⅹ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତର ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାକା ଯତ୍ ପରିତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱି

ତଦହଂ ମନସାଭିଲଷନ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସମୀେପ ପ୍ର ାଥର୍ େଯ|
Ⅱଯତଈ େର େତଷାଂ େଚ ା ୱିଦ୍ୟତ ଇତ୍ୟତ୍ର ାହଂ ସାକ୍ଷ୍ୟି ; କି ୁ

େତଷାଂ ସା େଚ ା ସଜ୍ଞାନା ନହି,
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Ⅲଯତ ଈ ରଦ ଂ ପୁଣ୍ୟମ୍ ଅୱିଜ୍ଞାଯ କୃତପୁଣ୍ୟଂ ାପଯିତୁ ମ୍
େଚ ମାନା ଈ ରଦ ସ୍ୟ ପୁଣ୍ୟସ୍ୟ ନି ଂ ନ ୀକୁୱର୍ ୍ଵ ି |

Ⅳ ଖ୍ର ୀ ଏେକୖକୱି ାସି ଜନାଯ ପୁଣ୍ୟଂ ଦାତୁ ଂ ୱ୍ୟୱ ାଯାଃ
ଫଲ ରୂ େପା ଭୱତି|

Ⅴ ୱ୍ୟୱ ାପାଲେନନ ଯତ୍ ପୁଣ୍ୟଂ ତତ୍ ମୂସା ୱଣର୍ ଯାମାସ, ଯଥା,
େଯା ଜନ ାଂ ପାଲଯିଷ୍ୟତି ସ ତ ୍ଵାରା ଜୀୱିଷ୍ୟତି|

Ⅵ କି ୁ ପ୍ର ତ୍ୟେଯନ ଯତ୍ ପୁଣ୍ୟଂ ତଦ୍ ଏତାଦୃଶଂ ୱାକ୍ୟଂ ୱଦତି,
କଃ ଗର୍ ମ୍ ଆରୁ ହ୍ୟ ଖ୍ର ୀ ମ୍ ଅୱେରାହଯିଷ୍ୟତି?

Ⅶ େକା ୱା େପ୍ର ତେଲାକମ୍ ଅୱରୁ ହ୍ୟ ଖ୍ର ୀ ଂ ମୃତଗଣମଧ୍ୟାଦ୍
ଆେନଷ୍ୟତୀତି ୱାକ୍ ମନସି ଯା ନ ଗଦିତୱ୍ୟା|

Ⅷ ତହ କିଂ ବ୍ର ୱୀତି? ତଦ୍ ୱାକ୍ୟଂ ତୱ ସମୀପ ମ୍ ଅଥର୍ ାତ୍
ତୱ ୱଦେନ ମନସି ଚାେ , ତ ୱାକ୍ୟମ୍ ଅ ାଭିଃ ପ୍ର ଚାୟର୍ ୍ୟମାଣଂ
ୱି ାସସ୍ୟ ୱାକ୍ୟେମୱ|

Ⅸୱ ୁତଃପ୍ର ଭୁ ଂ ଯୀଶୁଂ ଯଦିୱଦେନନ ୀକେରାଷି,ତେଥ ର ଂ
ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉଦ ାପଯଦ୍ ଇତି ଯଦ୍ୟ ଃକରେଣନ ୱି ସି ଷି ତହ
ପରିତ୍ର ାଣଂ ଲ ୍ୟେସ|

Ⅹ ଯ ାତ୍ ପୁଣ୍ୟପ୍ର ା ୍ୟଥର୍ ମ୍ ଅ ଃକରେଣନ ୱି ସି ତୱ୍ୟଂ
ପରିତ୍ର ାଣାଥର୍ ୱଦେନନ ୀକ ର୍ ୱ୍ୟଂ|

Ⅺ ଶାେ ଯାଦୃଶଂ ଲିଖତି ୱି ସି ଷ୍ୟତି ଯ ତ୍ର ସ ଜେନା ନ
ତ୍ର ପିଷ୍ୟେତ|

Ⅻଇତ୍ୟତ୍ର ଯିହୂ ଦିନି ତଦନ୍ୟେଲାେକ ଚ େକାପି ୱିେଶେଷା ନାି
ଯ ାଦ୍ ଯଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଅି ତୀଯଃ ପ୍ର ଭୁ ଃ ସ ନିଜଯାଚକାନ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍
ପ୍ର ତି ୱଦାେନ୍ୟା ଭୱତି|

ⅩⅢଯତଃ, ଯଃ କି ତ୍ ପରେମଶସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ହି ପ୍ର ାଥର୍ ଯିଷ୍ୟେତ| ସ
ଏୱ ମନୁେଜା ନୂନଂ ପରିତ୍ର ାେତା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅣ ଯଂ େଯ ଜନା ନ ପ୍ର ତ୍ୟାଯନ୍ େତ ତମୁି ଶ୍ୟ କଥଂ
ପ୍ର ାଥର୍ ଯିଷ୍ୟେ ? େଯ ୱା ଯସ୍ୟାଖ୍ୟାନଂ କଦାପି ନ ଶତୱ େ ତଂ
କଥଂ ପ୍ର େତ୍ୟଷ୍ୟି ? ଅପରଂ ଯଦି ପ୍ର ଚାରଯିତାେରା ନ ତି ି ତଦା
କଥଂ େତ େଶ୍ର ାଷ୍ୟି ?
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ⅩⅤ ଯଦି ୱା େପ୍ର ରିତା ନ ଭୱି ତଦା କଥଂ ପ୍ର ଚାରଯିଷ୍ୟି ?
ଯାଦୃଶଂ ଲିଖିତମ୍ ଆେ , ଯଥା, ମା ଲିକଂ ସୁସଂୱାଦଂ
ଦଦତ୍ୟାନୀଯ େଯ ନରାଃ| ପ୍ର ଚାରଯି ଶାେ ସୁସଂୱାଦଂ ଜନା ୁ
େଯ| େତଷାଂ ଚରଣପଦ୍ମ ାନି କୀଦୃକ୍ େଶାଭାନି୍ଵ ତାନି ହି|

ⅩⅥ କି ୁ େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ତଂ ସୁସଂୱାଦଂ ନ ଗୃହୀତୱ ଃ| ଯିଶାଯିେଯା
ଯଥା ଲିଖିତୱାନ୍| ଅ ଚାରିେତ ୱାେକ୍ୟ ୱି ାସମକେରା ି କଃ|

ⅩⅦ ଅତଏୱ ଶ୍ର ୱଣାଦ୍ ୱି ାସ ଐ ରୱାକ୍ୟପ୍ର ଚାରାତ୍ ଶ୍ର ୱଣ
ଭୱତି|

ⅩⅧ ତହର୍ ୍ୟହଂ ବ୍ର ୱୀମି େତୖଃ କିଂ ନାଶ୍ର ାୱି? ଅୱଶ୍ୟମ୍ ଅଶ୍ର ାୱି,
ଯ ାତ୍ େତଷାଂ ଶେ ା ମହୀଂ ୱ୍ୟାେପ୍ନ ାଦ୍ ୱାକ୍ୟ ନିଖିଲଂ ଜଗତ୍|

ⅩⅨ ଅପରମପି ୱଦାମି, ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାକାଃ କିମ୍ ଏତାଂ
କଥାଂ ନ ବୁଧ୍ୟେ ? ପ୍ର ଥମେତା ମୂସା ଇଦଂ ୱାକ୍ୟଂ େପ୍ର ାୱାଚ,
ଅହମୁ ାପଯିେଷ୍ୟ ତାନ୍ ଅଗଣ୍ୟମାନେୱୖରପି| େକ୍ଲ କ୍ଷ୍ୟାମି ଜାତିମ୍
ଏତା େପ୍ର ାନ୍ମ ଭି ଜାତିଭିଃ|

ⅩⅩ ଅପର ଯିଶାଯିେଯାଽତିଶଯାେକ୍ଷାେଭଣ କଥଯାମାସ, ଯଥା,
ଅଧି ମାଂ େଯୖ ୁ ନାେଚି ସ ା େ ୖ ଜର୍ େନୖରହଂ| ଅଧି ମାଂ େଯୖ ନର୍
ସ ୃ ଂ ୱିଜ୍ଞାତେ ୖ ଜର୍ େନୖରହଂ||

ⅩⅪ କିି ସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାକାନ୍ ଅଧି କଥଯା କାର,
େଯୖରାଜ୍ଞାଲି ଭି େଲର୍ ାେକୖ ୱ ରୁ ଂ ୱାକ୍ୟମୁଚ୍ୟେତ|ତାନ୍ ପ୍ର େତ୍ୟୱ
ଦିନଂ କୃ ଂ ହେ ୗ ୱି ାରଯାମ୍ୟହଂ||

Ⅺ
Ⅰ ଈ େରଣ ୀକୀଯେଲାକା ଅପସାରିତା ଅହଂ କିମ୍ ଈଦୃଶଂ

ୱାକ୍ୟଂ ବ୍ର ୱୀମି? ତ ଭୱତୁ ଯେତାଽହମପି ବିନ୍ୟାମୀନେଗାତ୍ର ୀଯ
ଇବ୍ର ାହୀମୱଂଶୀଯ ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାେକାଽି |

Ⅱ ଈ େରଣ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ େଯ ପ୍ର ଦୃ ାେ କୀଯେଲାକା ଅପସାରିତା
ଇତି ନହି| ଅପରମ୍ ଏଲିେଯାପାଖ୍ୟାେନ ଶାେ ଯି ଖିତମ୍ ଆେ
ତଦ୍ ଯୂଯଂ କିଂ ନ ଜାନୀଥ?

Ⅲ େହ ପରେମ ର େଲାକା ୍ଵଦୀଯାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ା ଯଜ୍ଞେୱଦୀରଭ ନ୍
ତଥା ତୱ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଅ ନ୍ େକୱଲ ଏେକାଽହମ୍
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ଅୱଶି ଆେସ େତ ମମାପି ପ୍ର ାଣାନ୍ ନାଶଯିତୁ ଂ େଚ ନେତ,
ଏତାଂ କଥାମ୍ ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାକାନାଂ ୱିରୁ ମ୍ ଏଲିଯ ଈ ରାଯ
ନିେୱଦଯାମାସ|

Ⅳ ତତ ଂ ପ୍ର ତୀ ରେସ୍ୟା ରଂ କିଂ ଜାତଂ? ବାଲ୍ନ ାେମ୍ନ ା େଦୱସ୍ୟ
ସାକ୍ଷାତ୍ େଯୖ ଜର୍ ାନୂନି ନ ପାତିତାନି ତାଦୃଶାଃ ସ ସହସ୍ର ାଣି େଲାକା
ଅୱେଶଷିତା ମଯା|

Ⅴ ତ ଦ୍ ଏତି ନ୍ ୱ ର୍ ମାନକାେଲଽପି
ଅନୁଗ୍ର େହଣାଭିରୁ ଚିତାେ ଷାମ୍ ଅୱଶି ାଃ କତିପଯା େଲାକାଃ
ସି |

Ⅵଅତଏୱ ତଦ୍ ଯଦ୍ୟନୁଗ୍ର େହଣ ଭୱତି ତହ କି୍ର ଯଯା ନ ଭୱତି
େନା େଚଦ୍ ଅନୁଗ୍ର େହାଽନନୁଗ୍ର ହ ଏୱ, ଯଦି ୱା କି୍ର ଯଯା ଭୱତି
ତହର୍ ୍ୟନୁଗ୍ର େହଣ ନ ଭୱତି େନା େଚତ୍ କି୍ର ଯା କି୍ର େଯୖୱ ନ ଭୱତି|

Ⅶ ତହ କିଂ? ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାକା ଯଦ୍ ଅମୃଗଯ ତ
ପ୍ର ାପୁଃ| କି ଭିରୁ ଚିତେଲାକା ତ୍ ପ୍ର ାପୁ ଦେନ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ଅ ୀଭୂ ତାଃ|

Ⅷଯଥା ଲିଖିତମ୍ ଆେ , େଘାରନିଦ୍ର ାଲୁତାଭାୱଂ ଦୃି ହୀେନ ଚ
େଲାଚେନ| କେଣ ଶତିୱିହୀେନୗ ଚ ପ୍ର ଦେଦୗ େତଭ୍ୟ ଈ ରଃ||

Ⅸ ଏେତି ନ୍ ଦାଯୂଦପି ଲିଖିତୱାନ୍ ଯଥା, ଅେତା ଭୁ ୍ୟାସନଂ
େତଷାମ୍ ଉନ୍ମ ାଥୱଦ୍ ଭୱିଷ୍ୟତି| ୱା ୱଂଶଯ ୱଦ୍ ବାଧା ଦ ୱଦ୍ ୱା
ଭୱିଷ୍ୟତି||

Ⅹ ଭୱିଷ୍ୟି ତଥା ାେ େନେତୖ୍ର ଃ ପଶ୍ୟି େନା ଯଥା| େୱପଥୁଃ
କଟିେଦଶସ୍ୟ େତଷାଂ ନିତ୍ୟଂ ଭୱିଷ୍ୟତି||

Ⅺ ପତନାଥର୍ ଂ େତ ଲିତୱ ଇତି ୱାଚଂ କିମହଂ ୱଦାମି?
ତ ଭୱତୁ କି ୁ ତାନ୍ ଉେଦ୍ୟାଗିନଃ କ ର୍ୁ ଂ େତଷାଂ ପତନାଦ୍
ଇତରେଦଶୀଯେଲାେକୖଃ ପରିତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ା ଂ|

Ⅻ େତଷାଂ ପତନଂ ଯଦି ଜଗେତା େଲାକାନାଂ
ଲାଭଜନକମ୍ ଅଭୱତ୍ େତଷାଂ ହ୍ର ାେସାଽପି ଯଦି ଭି େଦଶିନାଂ
ଲାଭଜନେକାଽଭୱତ୍ ତହ େତଷାଂ ୱୃ ି ଃ କତି ଲାଭଜନିକା
ଭୱିଷ୍ୟତି?
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ⅩⅢ ଅେତା େହ ଅନ୍ୟେଦଶିେନା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସେ ାଧ୍ୟ କଥଯାମି
ନିଜାନାଂ ଜ୍ଞାତିବ ୂ ନାଂ ମନଃସୂେଦ୍ୟାଗଂ ଜନଯନ୍ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ
କିଯତାଂ େଲାକାନାଂ ଯଥା ପରିତ୍ର ାଣଂ ସାଧଯାମି

ⅩⅣ ତି ମି ମ୍ ଅନ୍ୟେଦଶିନାଂ ନିକେଟ େପ୍ର ରିତଃ ସନ୍ ଅହଂ
ପଦସ୍ୟ ମହିମାନଂ ପ୍ର କାଶଯାମି|
ⅩⅤ େତଷାଂ ନିଗ୍ର େହଣ ଯଦୀ େରଣ ସହ ଜଗେତା ଜନାନାଂ

େମଲନଂ ଜାତଂ ତହ େତଷାମ୍ ଅନୁଗୃହୀତ ଂ ମୃତେଦେହ ଯଥା
ଜୀୱନଲାଭ ତ୍ କିଂ ନ ଭୱିଷ୍ୟତି?

ⅩⅥ ଅପରଂ ପ୍ର ଥମଜାତଂ ଫଲଂ ଯଦି ପୱିତ୍ର ଂ ଭୱତି ତହ
ସୱର୍ ୍ଵ େମୱ ଫଲଂ ପୱିତ୍ର ଂ ଭୱିଷ୍ୟତି; ତଥା ମୂଲଂ ଯଦି ପୱିତ୍ର ଂ ଭୱତି
ତହ ଶାଖା ଅପି ତେଥୖୱ ଭୱିଷ୍ୟି |

ⅩⅦ କିଯତୀନାଂ ଶାଖାନାଂ େଛଦେନ କୃେତ ଂ ୱନ୍ୟଜିତୱୃକ୍ଷସ୍ୟ
ଶାଖା ଭୂ ା ଯଦି ତ ାଖାନାଂ ାେନ େରାପିତା ସତି
ଜିତୱୃକ୍ଷୀଯମୂଲସ୍ୟ ରସଂ ଭୁ ଂେକ୍ଷ,

ⅩⅧତହ ତାସାଂ ଭି ଶାଖାନାଂ ୱିରୁ ଂ ମାଂ ଗୱର୍ ୍ଵ ୀଃ;ଯଦି ଗୱର୍ ୍ଵ ସି
ତହ ଂ ମୂଲଂ ଯ ଧାରଯସି କି ୁ ମୂଲଂ ାଂ ଧାରଯତୀତି ସଂ ର|

ⅩⅨ ଅପର ଯଦି ୱଦସି ମାଂ େରାପଯିତୁ ଂ ତାଃ ଶାଖା ୱିଭ ା
ଅଭୱନ୍;

ⅩⅩ ଭଦ୍ର ମ୍, ଅପ୍ର ତ୍ୟଯକାରଣାତ୍ େତ ୱିଭି ା ଜାତା ଥା
ୱି ାସକାରଣାତ୍ ଂ େରାପିେତା ଜାତ ାଦ୍ ଅହ ାରମ୍ ଅକୃ ା
ସସା େସା ଭୱ|

ⅩⅪ ଯତ ଈ େରା ଯଦି ାଭାୱିକୀଃ ଶାଖା ନ ରକ୍ଷତି ତହ
ସାୱଧାେନା ଭୱ େଚତ୍ ାମପି ନ ାପଯତି|

ⅩⅫ ଇତ୍ୟେତ୍ର ରସ୍ୟ ଯାଦୃଶୀ କୃପା ତାଦୃଶଂ ଭଯାନକ ମପି
ଯା ଦୃଶ୍ୟତାଂ; େଯ ପତିତା ାନ୍ ପ୍ର ତି ତସ୍ୟ ଭଯାନକ ଂ ଦୃଶ୍ୟତାଂ,
ଯଦି ତୃ ପାଶି୍ର ତି ସି ତହ ାଂ ପ୍ର ତି କୃପା ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟେତ; େନା

େଚତ୍ ମପି ତ ତ୍ ଛିେ ା ଭୱିଷ୍ୟସି |
ⅩⅩⅢ ଅପର େତ ଯଦ୍ୟପ୍ର ତ୍ୟେଯ ନ ତି ି ତହ ପୁନରପି

େରାପଯିଷ୍ୟେ ଯ ାତ୍ ତାନ୍ ପୁନରପି େରାପଯିତୁ ମ୍ ଇ ରସ୍ୟ
ଶି ରାେ |
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ⅩⅩⅣ ୱନ୍ୟଜିତୱୃକ୍ଷସ୍ୟ ଶାଖା ସନ୍ ଂ ଯଦି ତତି େ ା
ରୀତିୱ୍ୟତ୍ୟେଯେନା ମଜିତୱୃେକ୍ଷ େରା◌ेପିेେତାଽଭୱ ହ ତସ୍ୟ
ୱୃକ୍ଷସ୍ୟ ୀଯା ଯାଃ ଶାଖା ାଃ କିଂ ପୁନଃ ୱୃେକ୍ଷ ସଂଲଗିତୁ ଂ ନ
ଶକ୍ନୁ ୱି ?

ⅩⅩⅤ େହ ଭ୍ର ାତେରା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆ ାଭିମାେନା ଯ ଜାଯେତ
ତଦଥର୍ ଂ ମେମଦୃଶୀ ୱା ା ଭୱତି ଯୂଯଂ ଏତି ଗୂଢତ ମ୍
ଅଜାନେ ା ଯ ତି ଥ; ୱ ୁେତା ଯାୱ ାଲଂ ସ ୂ ଣର୍ ରୂ େପଣ
ଭି େଦଶିନାଂ ସଂଗ୍ର େହା ନ ଭୱିଷ୍ୟତି ତାୱ ାଲମ୍ ଅଂଶେ ନ
ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାକାନାମ୍ ଅ ତା ାସ୍ୟତି;

ⅩⅩⅥ ପ ାତ୍ େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ପରିତ୍ର ାସ୍ୟେ ; ଏତାଦୃଶଂ
ଲିଖିତମପ୍ୟାେ , ଆଗମିଷ୍ୟତି ସୀେଯାନାଦ୍ ଏେକା ଯ ାଣଦାଯକଃ|
ଅଧ ର୍ ଂ ଯାକୁେବା ୱଂଶାତ୍ ସ ତୁ ଦୂରୀକରିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅦ ତଥା ଦୂରୀକରିଷ୍ୟାମି େତଷାଂ ପାପାନ୍ୟହଂ ଯଦା| ତଦା
େତୖେରୱ ସା ର୍ ଂ େମ ନିଯେମାଽଯଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅧ ସୁସଂୱାଦାତ୍ େତ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱିପକ୍ଷା ଅଭୱନ୍
କି ଭିରୁ ଚିତ ାତ୍ େତ ପିତୃ େଲାକାନାଂ କୃେତ ପି୍ର ଯପାତ୍ର ାଣି ଭୱି |

ⅩⅩⅨଯତ ଈ ରସ୍ୟ ଦାନାଦ୍ ଆ ାନା ପ ା ାେପା ନ ଭୱତି|
ⅩⅩⅩ ଅତଏୱ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଈ େରଽୱି ାସି ନଃ ସେ ାଽପି ଯୂଯଂ

ଯ ତ୍ ସ ତି େତଷାମ୍ ଅୱି ାସକାରଣାଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ କୃପାପାତ୍ର ାଣି
ଜାତା ଦ୍

ⅩⅩⅪ ଇଦାନୀଂ େତଽୱି ାସି ନଃ ସି କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାଭି
ଲର୍ କୃପାକାରଣାତ୍ େତୖରପି କୃପା ଲ ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅫ ଈ ରଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ପ୍ର ତି କୃପାଂ ପ୍ର କାଶଯିତୁ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍
ଅୱି ାସି େ ନ ଗଣଯତି|

ⅩⅩⅩⅢ ଅେହା ଈ ରସ୍ୟ ଜ୍ଞାନବୁ ି ରୂ ପେଯା ଧର୍ ନେଯାଃ କୀଦୃକ୍
ପ୍ର ାଚୁ ୟର୍ ୍ୟଂ| ତସ୍ୟ ରାଜଶାସନସ୍ୟ ତ ଂ କୀଦୃଗ୍ ଅପ୍ର ାପ୍ୟଂ| ତସ୍ୟ
ମାଗର୍ ା କୀଦୃଗ୍ ଅନୁପଲକ୍ଷ୍ୟାଃ|

ⅩⅩⅩⅣ ପରେମ ରସ୍ୟ ସ ଂ େକା ଜ୍ଞାତୱାନ୍? ତସ୍ୟ ମ ୀ ୱା
େକାଽଭୱତ୍?
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ⅩⅩⅩⅤ େକା ୱା ତେସ୍ୟାପକାରୀ ଭୃ ା ତ ୃ େତ େତନ
ପ୍ର ତୁ ୍ୟପକ ର୍ ୱ୍ୟଃ?

ⅩⅩⅩⅥ ଯେତା ୱ ୁମାତ୍ର େମୱ ତ ାତ୍ େତନ ତୈ ଚାଭୱତ୍
ତଦୀେଯା ମହିମା ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ପ୍ର କାଶିେତା ଭୱତୁ | ଇତି|

Ⅻ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତର ଈ ରସ୍ୟ କୃପଯାହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିନେଯ ଯୂଯଂ ଂ ଂ

ଶରୀରଂ ସଜୀୱଂ ପୱିତ୍ର ଂ ଗ୍ର ାହ୍ୟଂ ବଲିମ୍ ଈ ରମୁି ଶ୍ୟ ସମୁ ୃଜତ,
ଏଷା େସୱା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଯାଗ୍ୟା|

Ⅱ ଅପରଂ ଯୂଯଂ ସାଂସାରିକା ଇୱ ମାଚରତ, କି ୁ ଂ ଂ ଭାୱଂ
ପରାୱତର୍ ୍ୟ ନୂତନାଚାରିେଣାଭୱତ,ତତଈ ରସ୍ୟ ନିେଦଶଃକୀଦୃଗ୍
ଉ େମା ଗ୍ର ହଣୀଯଃ ସ ୂ ଣର୍ େ ତି ଯୁଷ୍ମ ାଭିରନୁଭାୱିଷ୍ୟେତ|

Ⅲ କି ଦପି ଜେନା େଯାଗ୍ୟ ାଦଧିକଂ ଂ ନ ମନ୍ୟତାଂ
କି ୁ ଈ େରା ଯୈ ପ୍ର ତ୍ୟଯସ୍ୟ ଯ ରିମାଣମ୍ ଅଦଦାତ୍ ସ
ତଦନୁସାରେତା େଯାଗ୍ୟରୂ ପଂ ଂ ମନୁତାମ୍, ଈ ରାଦ୍ ଅନୁଗ୍ର ହଂ
ପ୍ର ା ଃ ସନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏେକୖକଂ ଜନମ୍ ଇତ୍ୟାଜ୍ଞାପଯାମି|

Ⅳଯେତା ଯ ଦ ାକମ୍ ଏକି ନ୍ ଶରୀେର ବହୂ ନ୍ୟ ାନି ସି କି ୁ
ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ ାନାଂ କାୟର୍ ୍ୟଂ ସମାନଂ ନହି;

Ⅴ ତ ଦ ାକଂ ବହୁ େ ଽପି ସେୱର୍ ୍ଵ ୱଯଂ ଖ୍ର ୀେ ଏକଶରୀରାଃ
ପର ରମ୍ ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ େ ନ ଭୱାମଃ|

Ⅵ ଅ ାଦ୍ ଈ ରାନୁଗ୍ର େହଣ ୱିେଶଷଂ ୱିେଶଷଂ ଦାନମ୍ ଅ ାସୁ
ପ୍ର ାେ ଷୁ ସ ୁ େକାପି ଯଦି ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟଂ ୱଦତି ତହ ପ୍ର ତ୍ୟଯସ୍ୟ
ପରିମାଣାନୁସାରତଃ ସ ତଦ୍ ୱଦତୁ ;

Ⅶଯ ା ଯଦି କି ତ୍ େସୱନକାରୀ ଭୱତି ତହ ସ ତେ ୱନଂ
କେରାତୁ ; ଅଥୱା ଯଦି କି ଦ୍ ଅଧ୍ୟାପଯିତା ଭୱତି ତହ
େସାଽଧ୍ୟାପଯତୁ ;

Ⅷ ତଥା ଯ ଉପେଦ ା ଭୱତି ସ ଉପଦିଶତୁ ଯ ଦାତା ସ
ସରଲତଯାଦଦାତୁ ଯ ୍ଵଧିପତିଃସଯେ ନାଧିପତି ଂକେରାତୁ ଯ
ଦଯାଲୁଃ ସ ହୃ ମନସା ଦଯତାମ୍|
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Ⅸଅପର ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େପ୍ର ମ କାପଟ୍ୟୱଜ ତଂଭୱତୁ ଯଦ୍ ଅଭଦ୍ର ଂ
ତଦ୍ ଋତୀଯ ଂ ଯ ଭଦ୍ର ଂ ତି ନ୍ ଅନୁରଜ୍ୟ ମ୍|

Ⅹ ଅପରଂ ଭ୍ର ାତୃ େପ୍ର ମ୍ନ ା ପର ରଂ ପ୍ର ୀଯ ଂ ସମାଦରାଦ୍
ଏେକାଽପରଜନଂ େଶ୍ର ଂ ଜାନୀ ମ୍|

Ⅺତଥା କାେୟର୍ ୍ୟ ନିରାଲସ୍ୟା ମନସି ଚ େସାେଦ୍ୟାଗାଃ ସ ଃ ପ୍ର ଭୁ ଂ
େସୱ ମ୍|

Ⅻ ଅପରଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଯାମ୍ ଆନ ି ତା ଦୁଃଖସମେଯ ଚ
େଧୖୟର୍ ୍ୟଯୁ ା ଭୱତ; ପ୍ର ାଥର୍ ନାଯାଂ ସତତଂ ପ୍ର ୱ ର୍ ଂ|

ⅩⅢ ପୱିତ୍ର ାଣାଂ ଦୀନତାଂ ଦୂରୀକୁରୁ ମ୍ ଅତିଥିେସୱାଯାମ୍
ଅନୁରଜ୍ୟ ମ୍|

ⅩⅣ େଯ ଜନା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତାଡଯି ତାନ୍ ଆଶିଷଂ ୱଦତ ଶାପମ୍
ଅଦ ା ଦ ମାଶିଷମ୍|

ⅩⅤେଯଜନାଆନ ି େତୖଃ ସା ର୍ ମ୍ ଆନ ତ େଯଚରୁ ଦି େତୖଃ
ସହ ରୁ ଦିତ|

ⅩⅥ ଅପର ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମନସାଂ ପର ରମ୍ ଏେକାଭାେୱା ଭୱତୁ ;
ଅପରମ୍ ଉ ପଦମ୍ ଅନାକାଙ୍ୟ ନୀଚେଲାେକୖଃ ସହାପି ମାଦର୍ ୱମ୍
ଆଚରତ; ାନ୍ ଜ୍ଞାନିେନା ନ ମନ୍ୟ ଂ|

ⅩⅦ ପର ାଦ୍ ଅପକାରଂ ପ୍ର ାପ୍ୟାପି ପରଂ ନାପକୁରୁ ତ| ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ
ଦୃି େତା ଯତ୍ କେ ର୍ ା ମଂ ତେଦୱ କୁରୁ ତ|

ⅩⅧଯଦି ଭୱିତୁ ଂ ଶକ୍ୟେତ ତହ ଯଥାଶି ସୱର୍ ୍ଵ େଲାେକୖଃ ସହ
ନିୱ ୍ଵେରାେଧନ କାଲଂ ଯାପଯତ|

ⅩⅨ େହ ପି୍ର ଯବ ୱଃ, କୈ ଚିଦ୍ ଅପକାରସ୍ୟ ସମୁଚିତଂ
ଦ ଂ ଯଂ ନ ଦ ଂ, କି ୀ ରୀଯେକ୍ର ାଧାଯ ାନଂ ଦ ଯେତା
ଲିଖିତମାେ ପରେମ ରଃ କଥଯତି, ଦାନଂ ଫଲସ୍ୟ ମ ର୍ ସୂଚିତଂ
ପ୍ର ଦଦାମ୍ୟହଂ|

ⅩⅩ ଇତିକାରଣାଦ୍ ରିପୁ ୟର୍ ଦି କୁ୍ଷଧା ର୍ େ ତହ ତଂ ଂ
ପ୍ର େଭାଜଯ|ତଥା ଯଦି ତୃ ଷା ର୍ ଃ ସ୍ୟାତ୍ ତହ ତଂ ପରିପାଯଯ| େତନ
ଂ ମ େକ ତସ୍ୟ ଲଦି ଂ ନିଧାସ୍ୟସି |
ⅩⅪ କୁକି୍ର ଯଯା ପରାଜିତା ନ ସ ଉ ମକି୍ର ଯଯା କୁକି୍ର ଯାଂ

ପରାଜଯତ|
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ⅩⅢ
Ⅰ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏେକୖକଜନଃ ଶାସନପଦସ୍ୟ ନିେ ା ଭୱତୁ ଯେତା

ଯାନି ଶାସନପଦାନି ସି ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣୀ େରଣ ାପିତାନି; ଈ ରଂ
ୱିନା ପଦ ାପନଂ ନ ଭୱତି|

Ⅱ ଇତି େହେତାଃ ଶାସନପଦସ୍ୟ ଯତ୍ ପ୍ର ାତିକୂଲ୍ୟଂ ତଦ୍
ଈ ରୀଯନିରୂ ପଣସ୍ୟ ପ୍ର ାତିକୂଲ୍ୟେମୱ; ଅପରଂ େଯ ପ୍ର ାତିକୂଲ୍ୟମ୍
ଆଚରି େତ େ ଷାଂ ସମୁଚିତଂ ଦ ଂ ଯେମୱ ଘଟଯେ |

Ⅲ ଶା ା ସଦାଚାରିଣାଂ ଭଯପ୍ର େଦା ନହି ଦୁରାଚାରିଣାେମୱ
ଭଯପ୍ର େଦା ଭୱତି; ଂ କିଂ ତ ାନ୍ ନିଭର୍ େଯା ଭୱିତୁ ମ୍ ଇ ସି ?
ତହ ସ ର୍ ାଚର, ତ ାଦ୍ ଯେଶା ଲ ୍ୟେସ,

Ⅳ ଯତ ୱ ସଦାଚରଣାଯ ସ ଈ ରସ୍ୟ ଭୃ େତ୍ୟାଽି | କି ୁ ଯଦି
କୁକ ର୍ ାଚରସି ତହ ଂ ଶ ଯତଃ ସ ନିରଥର୍ କଂ ଖ ଂ ନ
ଧାରଯତି; କୁକ ର୍ ାଚାରିଣଂ ସମୁଚିତଂ ଦ ଯିତୁ ମ୍ ସ ଈ ରସ୍ୟ
ଦ ଦଭୃ ତ୍ୟ ଏୱ|

Ⅴ ଅତଏୱ େକୱଲଦ ଭଯା ହି କି ୁ ସଦସେଦ୍ବ ାଧାଦପି ତସ୍ୟ
ୱେଶ୍ୟନ ଭୱିତୱ୍ୟଂ|

Ⅵ ଏତ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ରାଜକରଦାନମପୁ୍ୟଚିତଂ ଯ ାଦ୍ େଯ କରଂ
ଗୃ ି ତ ଈ ରସ୍ୟ କି ରା ଭୂ ା ସତତମ୍ ଏତି ନ୍ କ ର୍ ଣି
ନିୱି ାି ି |

Ⅶ ଅ ାତ୍ କରଗ୍ର ାହିେଣ କରଂ ଦ , ତଥା ଶୁ ଗ୍ର ାହିେଣ
ଶୁ ଂ ଦ , ଅପରଂ ଯ ାଦ୍ େଭତୱ୍ୟଂ ତ ାଦ୍ ବିଭୀତ, ଯ
ସମାଦରଣୀଯ ଂ ସମାଦି୍ର ଯ ମ୍; ଇ ଂ ଯସ୍ୟ ଯତ୍ ପ୍ର ାପ୍ୟଂ ତତ୍
ତୈ ଦ |

Ⅷ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପର ରଂ େପ୍ର ମ ୱିନା ଽନ୍ୟତ୍ କିମପି େଦଯମ୍ଋଣଂନ
ଭୱତୁ , ଯେତା ଯଃ ପରି ନ୍ େପ୍ର ମ କେରାତି େତନ ୱ୍ୟୱ ା ସି ଧ୍ୟତି|

Ⅸୱ ୁତଃ ପରଦାରାନ୍ ମା ଗ , ନରହତ୍ୟାଂ ମା କାଷର୍ ୀଃ, େଚୖୟର୍ ୍ୟଂ
ମା କାଷର୍ ୀଃ, ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷ୍ୟଂ ମା େଦହି, େଲାଭଂ ମା କାଷର୍ ୀଃ, ଏତାଃ
ସୱର୍ ୍ଵ ା ଆଜ୍ଞା ଏତାେଭ୍ୟା ଭି ା ଯା କାଚିଦ୍ ଆଜ୍ଞାି ସାପି ସମୀପୱାସି ନି
ୱତ୍ େପ୍ର ମ କୁୱ ୍ଵତ୍ୟେନନ ୱଚେନନ େୱଦିତା|
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Ⅹଯତଃ େପ୍ର ମ ସମୀପୱାସି େନାଽଶୁଭଂ ନ ଜନଯତି ତ ାତ୍ େପ୍ର ମ୍ନ ା
ସୱର୍ ୍ଵ ା ୱ୍ୟୱ ା ପାଲ୍ୟେତ|

Ⅺ ପ୍ର ତ୍ୟଯୀଭୱନକାେଲଽ ାକଂ ପରିତ୍ର ାଣସ୍ୟ ସାମୀପ୍ୟାଦ୍
ଇଦାନୀଂ ତସ୍ୟ ସାମୀପ୍ୟମ୍ ଅୱ୍ୟୱହିତଂ; ଅତଃ ସମଯଂ
ୱିୱିଚ୍ୟା ାଭିଃ ସା ତମ୍ ଅୱଶ୍ୟେମୱ ନିଦ୍ର ାେତା ଜାଗ ର୍ ୱ୍ୟଂ|

Ⅻ ବହୁ ତରା ଯାମିନୀ ଗତା ପ୍ର ଭାତଂ ସି ଧିଂ ପ୍ର ା ଂ ତ ାତ୍
ତାମସୀଯାଃ କି୍ର ଯାଃ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟା ାଭି ୱର୍ ାସରୀଯା ସ ା ପରିଧାତୱ୍ୟା|

ⅩⅢ ଅେତା େହେତା ୱର୍ ଯଂ ଦିୱା ୱିହିତଂ ସଦାଚରଣମ୍
ଆଚରିଷ୍ୟାମଃ| ର ରେସା ମ ଂ ଲ ଟ ଂ କାମୁକ ଂ ୱିୱାଦ
ଈଷର୍ ୍ୟା େଚୖତାନି ପରିତ୍ୟକ୍ଷ୍ୟାମଃ|

ⅩⅣ ଯୂଯଂ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ରୂ ପଂ ପରି ଦଂ ପରିଧ ଂ
ସୁଖାଭିଲାଷପୂରଣାଯ ଶାରୀରିକାଚରଣଂ ମାଚରତ|

ⅩⅣ
Ⅰ େଯା ଜେନାଽଦୃଢୱି ାସ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି ନଂ କୁରୁ ତ କି ୁ

ସେ ହୱିଚାରାଥର୍ ଂ ନହି|
Ⅱ ଯେତା ନିଷି ଂ କିମପି ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟଂ ନାି , କସ୍ୟଚି ନସ୍ୟ

ପ୍ର ତ୍ୟଯ ଏତାଦୃେଶା ୱିଦ୍ୟେତ କି ଦୃଢୱି ାସଃ କି ଦପେରା ଜନଃ
େକୱଲଂ ଶାକଂ ଭୁ ଂ|

Ⅲ ତହ େଯା ଜନଃ ସାଧାରଣଂ ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ ଭୁ େ
ସ ୱିେଶଷଦ୍ର ୱ୍ୟେଭା ାରଂ ନାୱଜାନୀଯାତ୍ ତଥା
ୱିେଶଷଦ୍ର ୱ୍ୟେଭା ାପି ସାଧାରଣଦ୍ର ୱ୍ୟେଭା ାରଂ େଦାଷିଣଂ ନ
କୁୟର୍ ୍ୟାତ୍, ଯ ାଦ୍ ଈ ର ମ୍ ଅଗୃ ାତ୍|

Ⅳ େହ ପରଦାସସ୍ୟ ଦୂଷଯିତ ୍ଵଂ କଃ? ନିଜପ୍ର େଭାଃ ସମୀେପ
େତନ ପଦେ ନ ପଦଚୁ ୍ୟେତନ ୱା ଭୱିତୱ୍ୟଂ ସ ଚ ପଦ ଏୱ
ଭୱିଷ୍ୟତି ଯତ ଈ ର ଂ ପଦ ଂ କ ର୍ୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି|

Ⅴଅପର କି େନା ଦିନାଦ୍ ଦିନଂ ୱିେଶଷଂ ମନ୍ୟେତ କି ୁ ◌ु
ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଦିନାନି ସମାନାନି ମନ୍ୟେତ, ଏେକୖେକା ଜନଃ ୀଯମନସି
ୱିୱିଚ୍ୟ ନିି େନାତୁ |
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Ⅵ େଯା ଜନଃ କି ନ ଦିନଂ ୱିେଶଷଂ ମନ୍ୟେତ ସ ପ୍ର ଭୁ ଭ ୍ୟା ତନ୍
ମନ୍ୟେତ, ଯ ଜନଃ କିମପି ଦିନଂ ୱିେଶଷଂ ନ ମନ୍ୟେତ େସାଽପି
ପ୍ର ଭୁ ଭ ୍ୟା ତ ମନ୍ୟେତ;ଅପର ଯଃସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟାଣିଭୁ େ
ସ ପ୍ର ଭୁ ଭ ଯା ତାନି ଭୁ େ ଯତଃ ସ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱି , ଯ ନ
ଭୁ େ େସାଽପି ପ୍ର ଭୁ ଭେ ୖ ୍ୟୱ ନ ଭୁ ାନ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ବେତ|

Ⅶ ଅପରମ୍ ଅ ାକଂ କି ତ୍ ନିଜନିମି ଂ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଧାରଯତି
ନିଜନିମି ଂ ମି୍ର ଯେତ ୱା ତ ;

Ⅷ କି ୁ ଯଦି ୱଯଂ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଧାରଯାମ ହ ପ୍ର ଭୁ ନିମି ଂ
ଧାରଯାମଃ,ଯଦି ଚପ୍ର ାଣାନ୍ ତ୍ୟଜାମ ହର୍ ୍ୟପି ପ୍ର ଭୁ ନିମି ଂ ତ୍ୟଜାମଃ,
ଅତଏୱ ଜୀୱେନ ମରେଣ ୱା ୱଯଂ ପ୍ର େଭାେରୱା େହ|

Ⅸ ଯେତା ଜୀୱେ ା ମୃତାେ ତୁ ୍ୟଭେଯଷାଂ େଲାକାନାଂ
ପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ା ୍ୟଥର୍ ଂ ଖ୍ର ୀେ ା ମୃତ ଉି ତଃ ପୁନଜର୍ ୀୱିତ |

Ⅹ କି ୁ ଂ ନିଜଂ ଭ୍ର ାତରଂ କୁେତା ଦୂଷଯସି ? ତଥା ଂ ନିଜଂ
ଭ୍ର ାତରଂ କୁତ ୁ ଂ ଜାନାସି ? ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ୱିଚାରସି ଂହାସନସ୍ୟ ସ ୁେଖ
ସେୱୖର୍ ୍ଵ ର ାଭିରୁ ପ ାତୱ୍ୟଂ;

Ⅺ ଯାଦୃଶଂ ଲିଖିତମ୍ ଆେ , ପେରଶଃ ଶପଥଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍
ୱାକ୍ୟେମତତ୍ ପୁରାୱଦତ୍| ସେୱର୍ ୍ଵ ା ଜନଃ ସମୀେପ େମ ଜାନୁପାତଂ
କରିଷ୍ୟତି| ଜିୈ େକୖକା ତେଥଶସ୍ୟ ନି ଂ ୀକରିଷ୍ୟତି|

Ⅻ ଅତଏୱ ଈ ରସମୀେପଽ ାକମ୍ ଏେକୖକଜେନନ ନିଜା କଥା
କଥଯିତୱ୍ୟା|

ⅩⅢଇ ଂ ସତି ୱଯମ୍ ଅଦ୍ୟାରଭ୍ୟ ପର ରଂ ନ ଦୂଷଯ ଃ ଭ୍ର ାତୁ
ୱ େ ା ୱ୍ୟାଘାେତା ୱା ଯ ଜାେଯତ ତାଦୃଶୀମୀହାଂ କୁ ର୍ େହ|

ⅩⅣ କିମପି ୱ ୁ ଭାୱେତା ନାଶୁଚି ଭୱତୀତ୍ୟହଂ ଜାେନ ତଥା
ପ୍ର ଭୁ ନା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନାପି ନିି ତଂ ଜାେନ, କି ୁ େଯା ଜେନା ଯଦ୍
ଦ୍ର ୱ୍ୟମ୍ ଅପୱିତ୍ର ଂ ଜାନୀେତ ତସ୍ୟ କୃେତ ତଦ୍ ଅପୱିତ୍ର ମ୍ ଆେ |

ⅩⅤଅତଏୱ ତୱଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ର େୱ୍ୟଣ ତୱଭ୍ର ାତା େଶାକାନି୍ଵ େତା ଭୱତି
ତହ ଂ ଭ୍ର ାତରଂ ପ୍ର ତି େପ୍ର ମ୍ନ ା ନାଚରସି | ଖ୍ର ୀେ ା ଯସ୍ୟ କୃେତ
ପ୍ର ାଣାନ୍ ୱ୍ୟଯିତୱାନ୍ ଂ ନିେଜନ ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ର େୱ୍ୟଣ ତଂ ନ ନାଶଯ|
ⅩⅥଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଉ ମଂ କ ର୍ ନି ି ତଂ ନ ଭୱତୁ |
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ⅩⅦ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ େପଯେ ରରାଜ୍ୟସ୍ୟ ସାେରା ନହି, କି ୁ ପୁଣ୍ୟଂ
ଶାି ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ଜାତ ଆନ |

ⅩⅧ ଏେତୖ େୟର୍ ା ଜନଃ ଖ୍ର ୀ ଂ େସୱେତ, ସ ଏେୱ ରସ୍ୟ
ତୁ ି କେରା ମନୁେଷୖ୍ୟ ସୁଖ୍ୟାତଃ|

ⅩⅨ ଅତଏୱ େଯନା ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ପର ରମ୍ ଐକ୍ୟଂ ନି ା ଚ
ଜାଯେତ ତେଦୱା ାଭି ୟର୍ ତିତୱ୍ୟଂ|

ⅩⅩଭକ୍ଷ୍ୟାଥର୍ ମ୍ ଈ ରସ୍ୟ କ ର୍ େଣା ହାନିଂ ମା ଜନଯତ; ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱ ୁ
ପୱିତ୍ର ମିତି ସତ୍ୟଂ ତଥାପି େଯା ଜେନା ଯଦ୍ ଭୁ ୍ଵା ୱି ଂ ଲଭେତ
ତଦଥର୍ ଂ ତଦ୍ ଭଦ୍ର ଂ ନହି|

ⅩⅪ ତୱ ମାଂସଭକ୍ଷଣସୁରାପାନାଦିଭିଃ କି୍ର ଯାଭି ୟର୍ ଦି ତୱ
ଭ୍ର ାତୁ ଃ ପାଦ ଲନଂ ୱିେ ା ୱା ଚା ଲ୍ୟଂ ୱା ଜାଯେତ ତହ
ତେ ାଜନପାନେଯା ୍ୟାେଗା ଭଦ୍ର ଃ|

ⅩⅫ ଯଦି ତୱ ପ୍ର ତ୍ୟଯି ତି ତହର୍ ୀ ରସ୍ୟ େଗାଚେର ା େର
ତଂ େଗାପଯ; େଯା ଜନଃ ମେତନ ଂ େଦାଷିଣଂ ନ କେରାତି ସ ଏୱ
ଧନ୍ୟଃ|

ⅩⅩⅢ କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ ସଂଶଯ୍ୟ ଭୁ େ ଽଥର୍ ାତ୍ ନ ପ୍ର ତୀତ୍ୟ ଭୁ େ ,
ସ ଏୱାୱଶ୍ୟଂ ଦ ାେହର୍ ା ଭୱିଷ୍ୟତି, ଯେତା ଯତ୍ ପ୍ର ତ୍ୟଯଜଂ ନହି
ତେଦୱ ପାପମଯଂ ଭୱତି|

ⅩⅤ
Ⅰ ବଲୱି ର ାଭି ଦର୍ୁ ର୍ ଲାନାଂ େଦୗ ର୍ ଲ୍ୟଂ େସାଢୱ୍ୟଂ ନ ଚ

େ ଷାମ୍ ଇ ାଚାର ଆଚରିତୱ୍ୟଃ|
Ⅱଅ ାକମ୍ ଏେକୖେକା ଜନଃ ସମୀପୱାସି େନା ହିତାଥର୍ ଂ ନି ାଥର୍

ତେସୖ୍ୟେୱ ାଚାରମ୍ ଆଚରତୁ |
Ⅲଯତଃଖ୍ର ୀେ ାଽପି ନିେଜ ାଚାରଂ ନାଚରିତୱାନ୍,ଯଥା ଲିଖିତମ୍

ଆେ , ି କଗଣେସୖ୍ୟୱ ନି ାଭି ନ ି େତାଽ ୍ୟହଂ|
Ⅳ ଅପର ୱଯଂ ଯତ୍ ସହି ୁତାସା ନେଯା ଜର୍ ନେକନ

ଶାେ ଣ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଂ ଲେଭମହି ତି ମି ଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ କାେଲ ଲିଖିତାନି
ସୱର୍ ୍ଵ ୱଚନାନ୍ୟ ାକମ୍ ଉପେଦଶାଥର୍ େମୱ ଲିଲିଖିେର|
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Ⅴସହି ୁତାସା ନେଯାରାକେରା ଯଈ ରଃସଏୱଂ କେରାତୁ ଯତ୍
ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ଇୱ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏକଜେନାଽନ୍ୟଜେନନସା ର୍ ଂ ମନସ
ଐକ୍ୟମ୍ ଆଚେରତ୍;

Ⅵ ଯୂଯ ସୱର୍ ୍ଵ ଏକଚି ାଭୂ ା ମୁେଖୖେକେନୱା ଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
ପିତୁ ରୀ ରସ୍ୟ ଗୁଣାନ୍ କୀ ର୍ େଯତ|

Ⅶ ଅପରମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ମହିମ୍ନ ଃ ପ୍ର କାଶାଥର୍ ଂ ଖ୍ର ୀେ ା ଯଥା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ପ୍ର ତ୍ୟଗୃ ାତ୍ ତଥା ଯୁଷ୍ମ ାକମେପ୍ୟେକା ଜେନାଽନ୍ୟଜନଂ ପ୍ର ତିଗୃ ାତୁ |

Ⅷ ଯଥା ଲିଖିତମ୍ ଆେ , ଅେତାଽହଂ ସ ୁେଖ ତି ନ୍
ଭି େଦଶନିୱାସି ନାଂ| ୁୱଂ ୍ଵାଂ ପରିଗାସ୍ୟାମି ତୱ ନାମି୍ନ ପେର ର||

Ⅸ ତସ୍ୟ ଦଯାଲୁ ା ଭି ଜାତୀଯା ଯଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ଗୁଣାନ୍
କୀ ର୍ େଯଯୁ ଦଥର୍ ଂ ଯୀଶୁଃ ଖ୍ର ୀ ୍ଵେକ୍ଛ ଦନିଯମସ୍ୟ ନିେ ାଽଭୱଦ୍
ଇତ୍ୟହଂ ୱଦାମି| ଯଥା ଲିଖିତମ୍ ଆେ , ଅେତାଽହଂ ସ ୁେଖ ତି ନ୍
ଭି େଦଶନିୱାସି ନାଂ| ୁୱଂ ୍ଵାଂ ପରିଗାସ୍ୟାମି ତୱ ନାମି୍ନ ପେର ର||

Ⅹ ଅପରମପି ଲିଖିତମ୍ ଆେ , େହ ଅନ୍ୟଜାତେଯା ଯୂଯଂ ସମଂ
ନ ତ ତ େନୖଃ|

Ⅺ ପୁନ ଲିଖିତମ୍ ଆେ , େହ ସୱର୍ ୍ଵ େଦଶିେନା ଯୂଯଂ ଧନ୍ୟଂ ବତ
ପେର ରଂ| େହ ତଦୀଯନରା ଯୂଯଂ କୁରୁ ଂ ତ ଶଂସନଂ||

Ⅻ ଅପର ଯୀଶାଯିେଯାଽପି ଲିେଲଖ, ଯୀଶଯସ୍ୟ ତୁ ଯତ୍ ମୂଲଂ
ତତ୍ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେତତଦା|ସୱର୍ ୍ଵ ଜାତୀଯନୃଣା ଶାସକଃସମୁେଦଷ୍ୟତି|
ତତ୍ର ାନ୍ୟେଦଶିେଲାେକୖ ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ପ୍ର କରିଷ୍ୟେତ||

ⅩⅢ ଅତଏୱ ଯୂଯଂ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା ନଃ ପ୍ର ଭାୱାଦ୍ ଯତ୍ ସ ୂ ଣର୍ ାଂ
ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଂ ଲ ୍ୟେ ତଦଥର୍ ଂ ତ ତ୍ୟାଶାଜନକ ଈ ରଃ ପ୍ର ତ୍ୟେଯନ
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଶା ୍ୟାନ ାଭ୍ୟାଂ ସ ୂ ଣର୍ ାନ୍ କେରାତୁ |

ⅩⅣେହଭ୍ର ାତେରା ଯୂଯଂ ସ ାୱଯୁ ାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର କାେରଣଜ୍ଞାେନନଚ
ସ ୂ ଣର୍ ାଃ ପର େରାପେଦେଶ ଚ ତ ରା ଇତ୍ୟହଂ ନିି ତଂ ଜାନାମି,

ⅩⅤ ତଥାପ୍ୟହଂ ଯତ୍ ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତେରା ଭୱନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର େବାଧଯାମି
ତେସୖ୍ୟକଂ କାରଣମିଦଂ|

ⅩⅥ ଭି ଜାତୀଯାଃ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପାୱିତେନୖେୱଦ୍ୟରୂ ପା
ଭୂ ା ଯଦ୍ ଗ୍ର ାହ୍ୟା ଭେୱଯୁ ି ମି ମହମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦଂ
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ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ଂ ଭି ଜାତୀଯାନାଂ ମେଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େସୱକ ଂ
ଦାନଂ ଈ ରାତ୍ ଲ ୱାନି |

ⅩⅦଈ ରଂ ପ୍ର ତି ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ମମ ଶ୍ଲ ାଘାକରଣସ୍ୟ କାରଣମ୍
ଆେ |

ⅩⅧ ଭି େଦଶିନଆଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିଣଃ କ ର୍ୁ ଂ ଖ୍ର ୀେ ା ୱାେକ୍ୟନ କି୍ର ଯଯା
ଚ, ଆ ୟର୍ ୍ୟଲକ୍ଷେଣୖି ତ୍ର କି୍ର ଯାଭିଃ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା ନଃ ପ୍ର ଭାେୱନ ଚ
ଯାନି କ ର୍ ାଣି ମଯା ସାଧିତୱାନ୍,

ⅩⅨ େକୱଲଂ ତାେନ୍ୟୱ ୱିନାନ୍ୟସ୍ୟ କସ୍ୟଚିତ୍ କ ର୍ େଣା ୱଣର୍ ନାଂ
କ ର୍ୁ ଂ ପ୍ର ଗେଲ୍ଭ ା ନ ଭୱାମି| ତ ାତ୍ ଆ ଯିରୂ ଶାଲମ ଇ ୂ ରିକଂ ଯାୱତ୍
ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ାଚାରଯଂ|

ⅩⅩ ଅେନ୍ୟନ ନିଚିତାଯାଂ ଭି ାୱହଂ ଯ ନିଚିେନାମି ତି ମି ଂ
ଯତ୍ର ଯତ୍ର ାେନ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ କଦାପି େକନାପି ନ ଜ୍ଞାପିତଂ ତତ୍ର
ତତ୍ର ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ମ୍ ଅହଂ ଯେତ|

ⅩⅪଯାଦୃଶଂ ଲିଖିତମ୍ ଆେ , େଯୖ ୱର୍ ା ର୍ ା ତସ୍ୟ ନ ପ୍ର ା ା ଦଶର୍ ନଂ
େତୖ ୁ ଲ ୍ୟେତ| େଯୖ େନୖୱ ଶତଂ କିି ତ୍ େବା ୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟି େତ
ଜନାଃ||

ⅩⅫ ତ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ମୀପଗମନାଦ୍ ଅହଂ ମୁହୁ ମର୍ୁ ହୁ
ନ ୱାରିେତାଽଭୱଂ|

ⅩⅩⅢ କିି ଦାନୀମ୍ ଅତ୍ର ପ୍ର େଦେଶଷୁ ମଯା ନ ଗତଂ ାନଂ
କିମପି ନାୱଶିଷ୍ୟେତ ଯୁଷ୍ମ ମୀପଂ ଗ ୁଂ ବହୁ ୱ ରାନାରଭ୍ୟ
ମାମକୀନାକାଙା ଚ ୱିଦ୍ୟତ ଇତି େହେତାଃ

ⅩⅩⅣ ାନିଯାେଦଶଗମନକାେଲଽହଂ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟନ ଗ ନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ଆେଲାକିେଷ୍ୟ, ତତଃ ପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାଷେଣନ ତୃ ି ଂ ପରିଲଭ୍ୟ
ତେ ଶଗମନାଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୱ ସଜର୍ ଯିେଷ୍ୟ, ଈଦୃଶୀ ମଦୀଯା
ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ୱିଦ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅤ କି ୁ ସା ତଂ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ େସୱନାଯ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରଂ
ୱ୍ର ଜାମି|

ⅩⅩⅥ ଯେତା ଯିରୂ ଶାଲମ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ େଯ
ଦରିଦ୍ର ା ଅଥର୍ ୱିଶ୍ର ାଣେନନ ତାନୁପକ ର୍ୁ ଂ ମାକିଦନିଯାେଦଶୀଯା
ଆଖାଯାେଦଶୀଯା େଲାକା ଐ ନ୍|
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ⅩⅩⅦ ଏଷା େତଷାଂ ସଦି ା ଯତେ େତଷାମ୍ ଋଣିନଃ ସି
ଯେତା େହେତା ଭ ଜାତୀଯା େଯଷାଂ ପରମାଥର୍ ସ୍ୟାଂଶିେନା ଜାତା
ଐହିକୱିଷେଯ େତଷାମୁପକାରେ ୖ ଃ କ ର୍ ୱ୍ୟଃ|

ⅩⅩⅧ ଅେତା ମଯା ତତ୍ କ ର୍ ସାଧଯି ା ତି ନ୍ ଫେଲ େତଭ୍ୟଃ
ସମପ େତ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟନ ାନିଯାେଦେଶା ଗମିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅨ ଯୁଷ୍ମ ମୀେପ ମମାଗମନସମେଯ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟ
ପୂଣର୍ ୱେରଣସ ଲିତଃସନ୍ଅହମ୍ଆଗମିଷ୍ୟାମିଇତିମଯା ଜ୍ଞାଯେତ|

ⅩⅩⅩ େହ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା ାନଃ
େପ୍ର ମ୍ନ ା ଚ ୱିନେଯଽହଂ

ⅩⅩⅪ ଯିହୂ ଦାେଦଶ ାନାମ୍ ଅୱି ାସି େଲାକାନାଂ କେରେଭ୍ୟା
ଯଦହଂ ରକ୍ଷାଂ ଲେଭଯ ମଦୀେଯୖେତନ େସୱନକ ର୍ ଣା ଚ ଯଦ୍
ଯିରୂ ଶାଲମ ାଃ ପୱିତ୍ର େଲାକା ୁେଷ୍ୟଯୁଃ,

ⅩⅩⅫ ତଦଥର୍ ଂ ଯୂଯଂ ମୃ ତ ଈ ରାଯ ପ୍ର ାଥର୍ ଯମାଣା ଯତ ଂ
େତନାହମ୍ ଈ େର ଯା ସାନ ଂ ଯୁଷ୍ମ ମୀପଂ ଗ ା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ
ସହିତଃ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଆପ୍ୟାଯିତୁ ଂ ପାରଯିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅩⅢ ଶାି ଦାଯକ ଈ େରା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସ ୀ ଭୂ ଯାତ୍|
ଇତି|

ⅩⅥ
Ⅰ କିଂକ୍ର ୀଯାନଗରୀଯଧ ର୍ ସମାଜସ୍ୟ ପରିଚାରିକା ଯା

େଫୖବୀନାମିକା ାକଂ ଧ ର୍ ଭଗିନୀ ତସ୍ୟାଃ କୃେତଽହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ନିେୱଦଯାମି,

Ⅱ ଯୂଯଂ ତାଂ ପ୍ର ଭୁ ମାଶି୍ର ତାଂ ୱିଜ୍ଞାଯ ତସ୍ୟା ଆତିଥ୍ୟଂ
ପୱିତ୍ର େଲାକାହର୍ ଂ କୁରୁ ଂ, ଯୁଷ୍ମ ସ୍ୟା ଯ ଉପକାେରା ଭୱିତୁ ଂ
ଶେକ୍ନ ାତି ତଂ କୁରୁ ଂ, ଯ ାତ୍ ତଯା ବହୂ ନାଂ ମମ େଚାପକାରଃ କୃତଃ|

Ⅲ ଅପର ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଯୀେଶାଃ କ ର୍ ଣି ମମ ସହକାରିେଣୗ ମମ
ପ୍ର ାଣରକ୍ଷାଥର୍ ପ୍ର ାଣାନ୍ ପଣୀକୃତୱେ ୗ େଯୗ ପି୍ର ି ା ି େଲୗ େତୗ
ମମ ନମ ାରଂ ଜ୍ଞାପଯ ଂ|

Ⅳ ତାଭ୍ୟାମ୍ ଉପକାରାି ଃ େକୱଲଂ ମଯା ୀକ ର୍ େୱ୍ୟତି ନହି
ଭି େଦଶୀେଯୖଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଧ ର୍ ସମାେଜୖରପି|
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Ⅴ ଅପର ତେଯା ଗର୍ୃ େହ ି ତାନ୍ ଧ ର୍ ସମାଜେଲାକାନ୍ ମମ
ନମ ାରଂ ଜ୍ଞାପଯ ଂ| ତ ତ୍ ଆଶିଯାେଦେଶ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପେକ୍ଷ
ପ୍ର ଥମଜାତଫଲ ରୂ େପା ଯ ଇେପନିତନାମା ମମ ପି୍ର ଯବ ୁ ମପି
ମମ ନମ ାରଂ ଜ୍ଞାପଯ ଂ|

Ⅵ ଅପରଂ ବହୁ ଶ୍ର େମଣା ାନ୍ ଅେସୱତ ଯା ମରିଯମ୍ ତାମପି
ନମ ାରଂ ଜ୍ଞାପଯ ଂ|

Ⅶ ଅପର େପ୍ର ରିେତଷୁ ଖ୍ୟାତକୀ ର୍ ୀ ମଦେଗ୍ର ଖ୍ର ୀ ାଶି୍ର େତୗ
ମମ ଜାତୀେଯୗ ସହବ ି େନୗ ଚ ଯାୱା ନୀକଯୂନିେଯୗ େତୗ ମମ
ନମ ାରଂ ଜ୍ଞାପଯ ଂ|

Ⅷ ତଥା ପ୍ର େଭୗ ମି ଯତମମ୍ ଆି ୍ଲଯମପି ମମ ନମ ାରଂ
ଜ୍ଞାପଯ ଂ|

Ⅸ ଅପରଂ ଖ୍ର ୀ େସୱାଯାଂ ମମ ସହକାରିଣମ୍ ଊ ର୍ ାଣଂ ମମ
ପି୍ର ଯତମଂ ାଖୁ ମମ ନମ ାରଂ ଜ୍ଞାପଯ ଂ|

Ⅹ ଅପରଂ ଖ୍ର ୀେ ନ ପରୀକି୍ଷତମ୍ ଆପିି ଂ ମମ ନମ ାରଂ ୱଦତ,
ଆରି ବୂଲସ୍ୟ ପରିଜନାଂ ମମ ନମ ାରଂ ଜ୍ଞାପଯ ଂ|

Ⅺ ଅପରଂ ମମ ଜ୍ଞାତିଂ େହେରାଦିେଯାନଂ ମମ ନମ ାରଂ ୱଦତ,
ତଥା ନାକ ସସ୍ୟ ପରିୱାରାଣାଂ ମେଧ୍ୟ େଯ ପ୍ର ଭୁ ମାଶି୍ର ତା ାନ୍ ମମ
ନମ ାରଂ ୱଦତ|

Ⅻ ଅପରଂ ପ୍ର େଭାଃ େସୱାଯାଂ ପରିଶ୍ର ମକାରିେଣ୍ୟୗ
ତେଫନାତେଫାେଷ ମମ ନମ ାରଂ ୱଦତ, ତଥା ପ୍ର େଭାଃ
େସୱାଯାମ୍ ଅତ୍ୟ ଂ ପରିଶ୍ର ମକାରିଣୀ ଯା ପି୍ର ଯା ପଷ ାଂ ନମ ାରଂ
ଜ୍ଞାପଯ ଂ|

ⅩⅢ ଅପରଂ ପ୍ର େଭାରଭିରୁ ଚିତଂ ରୂ ଫଂ ମମ ଧ ର୍ ମାତା ଯା ତସ୍ୟ
ମାତା ତାମପି ନମ ାରଂ ୱଦତ|

ⅩⅣ ଅପରମ୍ ଅସୁଂକୃତଂ ଫି୍ଲ େଗାନଂ ହ ର୍ ଂ ପାତ୍ର ବଂ ହ ମ୍
ଏେତଷାଂ ସି ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ନମ ାରଂ ଜ୍ଞାପଯ ଂ|

ⅩⅤ ଅପରଂ ଫିଲଲେଗା ଯୂଲିଯା ନୀରିଯ ସ୍ୟ ଭଗିନ୍ୟଲୁ ା
େଚୖତାନ୍ ଏେତୖଃ ସା ର୍ ଂ ଯାୱ ଃ ପୱିତ୍ର େଲାକା ଆସେତ ତାନପି
ନମ ାରଂ ଜ୍ଞାପଯ ଂ|

ⅩⅥ ଯୂଯଂ ପର ରଂ ପୱିତ୍ର ଚୁ େନନ ନମ ୁରୁ ଂ| ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
ଧ ର୍ ସମାଜଗେଣା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନମ ୁରୁ େତ|
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ⅩⅦ େହ ଭ୍ର ାତେରା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିନେଯଽହଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ା ଶିକ୍ଷା ଲ ା
ତାମ୍ ଅତିକ୍ର ମ୍ୟ େଯ ୱିେ ଦାନ୍ ୱି ାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ତାନ୍ ନିି ନୁତ େତଷାଂ
ସ ଂ ୱଜର୍ ଯତ ଚ|

ⅩⅧ ଯତ ାଦୃଶା େଲାକା ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦାସା
ଇତି ନହି କି ୁ େ ାଦରେସୖ୍ୟୱ ଦାସାଃ; ଅପରଂ ପ୍ର ଣଯୱଚେନୖ
ମର୍ ଧୁରୱାେକୖ୍ୟ ସରଲେଲାକାନାଂ ମନାଂସି େମାହଯି |

ⅩⅨ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆଜ୍ଞାଗ୍ର ାହି ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ସେୱୖର୍ ୍ଵ ଜ୍ଞର୍ ାତଂ ତେତାଽହଂ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ
ସାନେ ାଽଭୱଂ ତଥାପି ଯୂଯଂ ଯତ୍ ସତ୍ଜ୍ଞାେନନ ଜ୍ଞାନିନଃ କୁଜ୍ଞାେନ◌े
ଚାତ ରା ଭେୱେତତି ମମାଭିଲାଷଃ|

ⅩⅩ ଅଧିକ ୁ ଶାି ଦାଯକ ଈ ରଃ େଶୖତାନମ୍ ଅୱିଲ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ପଦାନାମ୍ ଅେଧା ମ ଷ୍ୟତି| ଅ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀେ ା ଯୁଷ୍ମ ାସୁ
ପ୍ର ସାଦଂ କି୍ର ଯାତ୍| ଇତି|

ⅩⅪମମସହକାରୀତୀମଥିେଯା ମମଜ୍ଞାତେଯା ଲୂକିେଯାଯାେସାନ୍
େସାସି ପାତ୍ର େ େମ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନମ ୁୱର୍ ୍ଵ େ |

ⅩⅫଅପରମ୍ ଏତ ତ୍ର େଲଖକ ଯନାମାହମପିପ୍ର େଭା ନର୍ ାମ୍ନ ା
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନମ େରାମି|

ⅩⅩⅢ ତଥା କୃ ଧ ର୍ ସମାଜସ୍ୟ ମମ ଚାତିଥ୍ୟକାରୀ ଗାେଯା
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନମ େରାତି| ଅପରମ୍ ଏତ ଗରସ୍ୟ ଧନରକ୍ଷକ ଇରା ଃ
ା ର୍ ନାମକେ ୖ େକା ଭ୍ର ାତା ତାୱପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନମ ୁରୁ ତଃ|
ⅩⅩⅣଅ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ା ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ପ୍ର ସାଦଂ କି୍ର ଯାତ୍|

ଇତି|
ⅩⅩⅤ ପୂୱର୍ ୍ଵ କାଲିକଯୁେଗଷୁ ପ୍ର ା ଯା ମ ଣାଧୁନା ପ୍ର କାଶିତା ଭୂ ା

ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଲିଖିତଗ୍ର ଗଣସ୍ୟ ପ୍ର ମାଣାଦ୍ ୱି ାେସନ ଗ୍ର ହଣାଥର୍ ଂ
ସଦାତନେସ୍ୟ ରସ୍ୟାଜ୍ଞଯା ସୱର୍ ୍ଵ େଦଶୀଯେଲାକାନ୍ ଜ୍ଞାପ୍ୟେତ,

ⅩⅩⅥ ତସ୍ୟା ମ ଣାଯା ଜ୍ଞାନଂ ଲ ୍ଵା ମଯା ଯଃ ସୁସଂୱାେଦା
ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ମଧି ପ୍ର ଚାୟର୍ ୍ୟେତ, ତଦନୁସାରାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଧେ ର୍ ସୁି ରାନ୍
କ ର୍ୁ ଂ ସମେଥର୍ ା େଯାଽ ି ତୀଯଃ

ⅩⅩⅦ ସୱର୍ ୍ଵ ଜ୍ଞ ଈ ର ସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାେଦା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ସ ତଂ
ଭୂ ଯାତ୍| ଇତି|
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