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ତୀତଂ ପତ୍ର ଂ
Ⅰ ଅନ ଜୀୱନସ୍ୟାଶାେତା ଜାତାଯା ଈ ରଭେ

େୟର୍ ାଗ୍ୟସ୍ୟ ସତ୍ୟମତସ୍ୟ ଯତ୍ ତ ଜ୍ଞାନଂ ଯ ୱି ାସ
ଈ ରସ୍ୟାଭିରୁ ଚିତେଲାେକୖ ଲର୍ ଭ୍ୟେତ ତଦଥର୍ ଂ

Ⅱ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େପ୍ର ରିତ ଈ ରସ୍ୟ ଦାସଃ େପୗେଲାଽହଂ
ସାଧାରଣୱି ାସାତ୍ ମମ ପ୍ର କୃତଂ ଧ ର୍ ପୁତ୍ର ଂ ତୀତଂ ପ୍ର ତି ଲିଖମି|

Ⅲ ନି ପଟଈ ରଆଦିକାଲାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ତତ୍ ଜୀୱନଂ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତୱାନ୍
ନିରୂ ପିତସମେଯ ଚ େଘାଷଣଯା ତତ୍ ପ୍ର କାଶିତୱାନ୍|
Ⅳ ମମ ତ୍ର ାତୁ ରୀ ରସ୍ୟାଜ୍ଞଯା ଚ ତସ୍ୟ େଘାଷଣଂ ମଯି

ସମପ ତମ୍ ଅଭୂ ତ୍| ଅ ାକଂ ତାତ ଈ ରଃ ପରିତ୍ର ାତା ପ୍ର ଭୁ
ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ତୁ ଭ୍ୟମ୍ ଅନୁଗ୍ର ହଂ ଦଯାଂ ଶାି ୱିତରତୁ |

Ⅴ ଂ ଯଦ୍ ଅସ ୂ ଣର୍ କାୟର୍ ୍ୟାଣି ସ ୂ ରେଯ ମର୍ ଦୀଯାେଦଶା
ପ୍ର ତିନଗରଂ ପ୍ର ାଚୀନଗଣାନ୍ ନିେଯାଜେଯ ଦଥର୍ ମହଂ ାଂ
କ୍ର ୀତୁ ୍ୟପ ୀେପ ାପଯି ା ଗତୱାନ୍|

Ⅵ ତ ାଦ୍ େଯା ନେରା ଽନି ି ତ ଏକସ୍ୟା େଯାଷିତଃ ାମୀ
ୱି ାସି ନାମ୍ ଅପଚଯସ୍ୟାୱାଧ୍ୟ ସ୍ୟ ୱା େଦାେଷଣାଲି ାନା
ସ ାନାନାଂ ଜନେକା ଭୱତି ସ ଏୱ େଯାଗ୍ୟଃ|

Ⅶ ଯେତା େହେତାରଦ୍ୟେକ୍ଷେଣ ରସ୍ୟ
ଗୃହାଦ୍ୟେକ୍ଷେଣୱାନି ନୀେଯନ ଭୱିତୱ୍ୟଂ| େତନ େ ାଚାରିଣା
େକ୍ର ାଧିନା ପାନାସେ ନ ପ୍ର ହାରେକଣ େଲାଭିନା ୱା ନ ଭୱିତୱ୍ୟଂ

Ⅷ କି ତିଥିେସୱେକନ ସେ ାକାନୁରାଗିଣା ୱିନୀେତନ
ନ୍ୟାେଯ୍ୟନ ଧା େକଣ ଜିେତ ି େଯଣ ଚ ଭୱିତୱ୍ୟଂ,

Ⅸ ଉପେଦେଶ ଚ ୱି ଂ ୱାକ୍ୟଂ େତନ ଧାରିତୱ୍ୟଂ ଯତଃ
ସ ଯଦ୍ ଯଥାେଥର୍ େନାପେଦେଶନ େଲାକାନ୍ ୱିେନତୁ ଂ ୱି କାରିଣ
ନିରୁ ରାନ୍ କ ର୍ୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଯାତ୍ ତଦ୍ ଆୱଶ୍ୟକଂ|

Ⅹ ଯତେ ବହେୱା ଽୱାଧ୍ୟା ଅନଥର୍ କୱାକ୍ୟୱାଦିନଃ ପ୍ର ୱ କା
ସି ୱିେଶଷତି ଚାଂ ମେଧ୍ୟ େକଚିତ୍ ତାଦୃଶା େଲାକାଃ ସି |



Titus Ⅰ:Ⅺ ii Titus Ⅱ:Ⅵ

Ⅺ େତଷା ୱାେଗ୍ର ାଧ ଆୱଶ୍ୟେକା ଯତେ
କିୁ ତଲାଭସ୍ୟାଶଯାନୁଚିତାନି ୱାକ୍ୟାନି ଶିକ୍ଷଯେ ା
ନିଖିଲପରିୱାରାଣାଂ ସୁମତିଂ ନାଶଯି |

Ⅻେତଷାଂ େଦଶୀଯ ଏେକା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ୱଚନମିଦମୁ ୱାନ୍,
ଯଥା, କ୍ର ୀତୀଯମାନୱାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ସଦା କାପଟ୍ୟୱାଦିନଃ|
ହିଂସ୍ର ଜ ୁସମାନାେ ଽଲସାେ ାଦରଭାରତଃ||

ⅩⅢ ସାକ୍ଷ୍ୟେମତତ୍ ତଥ୍ୟଂ, ଅେତା◌े େହେତା ୍ଵଂ ତାନ୍ ଗାଢଂ
ଭ ର୍ ଯ େତ ଚ ଯଥା ୱି ାେସ ା ଭେୱଯୁ

ⅩⅣ ୟ ହୂ ଦୀେଯାପାଖ୍ୟାେନଷୁ ସତ୍ୟମତଭ୍ର ାନାଂ ମାନୱାନାମ୍
ଆଜ୍ଞାସୁ ଚ ମନାଂସି ନ ନିେୱଶେଯଯୁ ଥାଦିଶ|

ⅩⅤ ଶୁଚୀନାଂ କୃେତସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟୱ ଶୁଚୀନିଭୱି କି ୁ କଲି ତାନାମ୍
ଅୱି ାସି ନା କୃେତ ଶୁଚି କିମପି ନ ଭୱତି ଯତେ ଷାଂ ବୁ ଯଃ
ସଂେୱଦା କଲି ତାଃ ସି |

ⅩⅥ ଈ ରସ୍ୟ ଜ୍ଞାନଂ େତ ପ୍ର ତିଜାନି କି ୁ କ ର୍ ଭି ଦ୍
ଅନ ୀକୁୱର୍ ୍ଵ େତ ଯତେ ଗହ ତା ଅନାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିଣଃ
ସୱର୍ ୍ଵ ସ ର୍ ଣ ାେଯାଗ୍ୟାଃ ସି |

Ⅱ
Ⅰଯଥାଥର୍ େସ୍ୟାପେଦଶସ୍ୟ ୱାକ୍ୟାନି ଯା କଥ୍ୟ ାଂ
Ⅱ ୱିେଶଷତଃ ପ୍ର ାଚୀନେଲାକା ଯଥା ପ୍ର ବୁ ା ଧୀରା ୱିନୀତା

ୱି ାେସ େପ୍ର ମି୍ନ ସହି ୁତାଯା ା ଭେୱଯୁ ତ୍
Ⅲ ପ୍ର ାଚୀନେଯାଷିେତାଽପି ଯଥା ଧ ର୍ େଯାଗ୍ୟମ୍ ଆଚାରଂ କୁୟର୍ୁ ୍ୟଃ

ପରନି କା ବହୁ ମଦ୍ୟପାନସ୍ୟ ନି ା ନ ଭେୱଯୁଃ
Ⅳ କି ୁ ସୁଶିକ୍ଷାକାରିଣ୍ୟଃ ସତ୍ୟ ଈ ରସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ ଯତ୍ ନ

ନିେ ୍ୟତ ତଦଥର୍ ଂ ଯୁୱତୀଃ ସୁଶୀଲତାମ୍ ଅଥର୍ ତଃ ପତିେ ହମ୍
ଅପତ୍ୟେ ହଂ

Ⅴ ୱିନୀତିଂ ଶୁଚି ଂ ଗୃହିଣୀ ଂ େସୗଜନ୍ୟଂ ାମିନି ାଦିେଶଯୁ ଥା
ଯା କଥ୍ୟତାଂ|
Ⅵତ ଦ୍ ଯୂେନାଽପି ୱିନୀତେଯ ପ୍ର େବାଧଯ|
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Ⅶ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ଂ ସ ର୍ ଣାଂ ଦୃ ା ଂ ଦଶର୍ ଯ
ଶିକ୍ଷାଯା ାୱିକୃତ ଂ ଧୀରତାଂ ଯଥାଥର୍ ଂ

Ⅷ ନିେ ର୍ ାଷ ୱାକ୍ୟଂ ପ୍ର କାଶଯ େତନ ୱିପେକ୍ଷା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍
ଅପୱାଦସ୍ୟ କିମପି ଛିଦ୍ର ଂ ନ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତ୍ର ପିଷ୍ୟେତ|

Ⅸ ଦାସା ଯତ୍ ପ୍ର ଭୂ ନାଂ ନି ାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ତୁ ି ଜନକା
ଭେୱଯୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ରଂ ନ କୁୟର୍ୁ ୍ୟଃ

Ⅹ କିମପି ନାପହେରଯୁଃ କି ୁ ପୂଣର୍ ାଂ ସୁୱି ତାଂ ପ୍ର କାଶେଯଯୁରିତି
ତାନ୍ ଆଦିଶ| ଯତ ଏୱ କାେରଣା କଂ ତ୍ର ାତୁ ରୀ ରସ୍ୟ ଶିକ୍ଷା
ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ େତୖ ଭର୍ୂ ଷିତୱ୍ୟା|

Ⅺ ଯେତା େହେତା ାଣାଜନକ ଈ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍
ମାନୱାନ୍ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦିତୱାନ୍

Ⅻ ସ ଚା ାନ୍ ଇଦଂ ଶିକ୍ଷ୍ୟତି ଯଦ୍ ୱଯମ୍
ଅଧ ର୍ ଂ ସାଂସାରିକାଭିଲାଷାଂ ାନ ୀକୃତ୍ୟ ୱିନୀତେ ନ
ନ୍ୟାେଯେନ ରଭ ୍ୟା େଚହେଲାେକ ଆଯୁ ୟର୍ ାପଯାମଃ,

ⅩⅢ ପରମସୁଖସ୍ୟାଶାମ୍ ଅଥର୍ େତା ଽ ାକଂ ମହତ ଈ ରସ୍ୟ
ତ୍ର ାଣକ ର୍ୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପ୍ର ଭାୱେସ୍ୟାଦଯଂ ପ୍ର ତୀକ୍ଷାମେହ|

ⅩⅣ ଯତଃ ସ ଯଥା ାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାଦ୍ ଅଧ ର୍ ାତ୍ େମାଚଯି ା
ନିଜାଧିକାର ରୂ ପଂ ସ ର୍ ସୂ ୁକମ୍ ଏକଂ ପ୍ର ଜାୱଗର୍ ଂ ପାୱେଯତ୍
ତଦଥର୍ ମ୍ ଅ ାକଂ କୃେତ ଆ ଦାନଂ କୃତୱାନ୍|

ⅩⅤଏତାନିଭାଷ ପୂଣର୍ ସାମେଥର୍ ୍ୟନଚାଦିଶପ୍ର େବାଧଯଚ, େକାଽପି
ାଂ ନାୱମନ୍ୟତାଂ|

Ⅲ
Ⅰେତଯଥା େଦଶାଧିପାନାଂ ଶାସକାନା ନି ାଆଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିଣ୍ଶ ୍ଚ ସୱର୍ ୍ଵ େ ୖ

ସ ର୍ େଣ ସୁସ ା ଭେୱଯୁଃ
Ⅱ କମପି ନ ନିେ ଯୁ ନ ୱି୍ଵ େରାଧିନଃ କ୍ଷା ା ଭେୱଯୁଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍

ପ୍ର ତି ଚ ପୂଣର୍ ଂ ମୃଦୁ ଂ ପ୍ର କାଶେଯଯୁେ ତି ତାନ୍ ଆଦିଶ|
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Ⅲ ଯତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱଯମପି ନିେ ର୍ ାଧା ଅନାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେଣା ଭ୍ର ା ା
ନାନାଭିଲାଷାଣାଂ ସୁଖାନା ଦାେସଯା ଦୁ େ ଷର୍ ୍ୟାଚାରିେଣା ଘୃଣିତାଃ
ପର ରଂ େ ଷିଣ ାଭୱାମଃ|

Ⅳ କି ାକଂ ତ୍ର ାତୁ ରୀ ରସ୍ୟ ଯା ଦଯା ମ ର୍ ୍ୟାନାଂ ପ୍ର ତି ଚ ଯା
ପ୍ର ୀତି ସ୍ୟାଃ ପ୍ର ାଦୁଭର୍ ାେୱ ଜାେତ

Ⅴୱଯମ୍ ଆ କୃେତେଭ୍ୟା ଧ ର୍ କ ର୍ ଭ୍ୟ ହି କି ୁ ତସ୍ୟ କୃପାତଃ
ପୁନଜର୍ ନ୍ମ ରୂ େପଣପ୍ର କ୍ଷାଲେନନପ୍ର ୱିତ୍ର ସ୍ୟା େନା ନୂତନୀକରେଣନଚ
ତ ାତ୍ ପରିତ୍ର ାଣାଂ ପ୍ର ା ାଃ

Ⅵ ସ ଚା ାକଂ ତ୍ର ାତ୍ର ା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନା ଦୁପରି ତମ୍ ଆ ାନଂ
ପ୍ର ଚୁ ରେ ନ ୱୃ ୱାନ୍|

Ⅶ ଇ ଂ ୱଯଂ ତସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହଣ ସପୁଣ୍ୟୀଭୂ ଯ
ପ୍ର ତ୍ୟାଶଯାନ ଜୀୱନସ୍ୟାଧିକାରିେଣା ଜାତାଃ|

Ⅷ ୱାକ୍ୟେମତଦ୍ ୱି ସନୀଯମ୍ ଅେତା େହେତାରୀ େର େଯ
ୱି ସି ତୱ େ ଯଥା ସ ର୍ ାଣ୍ୟନୁତିେ ଯୁ ଥା ତାନ୍ ଦୃଢମ୍
ଆଜ୍ଞାପେଯତି ମମାଭିମତଂ| ତାେନ୍ୟେୱା ମାନି ମାନେୱଭ୍ୟଃ
ଫଲଦାନି ଚ ଭୱି |

Ⅸ ମୂେଢଭ୍ୟଃ ପ୍ର ଶ୍ନ ୱଂଶାୱଲିୱିୱାେଦେଭ୍ୟା ୱ୍ୟୱ ାଯା
ୱିତ ାଭ୍ୟ ନିୱ ର୍ ଯତ ା ନି ଲା ଅନଥର୍ କା ଭୱି |

Ⅹ େଯା ଜେନା ବିଭି ୁ ମ୍ ଏକୱାରଂ ି ୱର୍ ୍ଵ ା ପ୍ର େବାଧ୍ୟ ଦୂରୀକୁରୁ ,
Ⅺ ଯତ ାଦୃେଶା ଜେନା ୱିପଥଗାମୀ ପାପି ଆ େଦାଷକ

ଭୱତୀତି ଯା ଜ୍ଞାଯତାଂ|
Ⅻଯଦାହମ୍ ଆ ମାଂ ତୁ ଖିକଂ ୱା ତୱ ସମୀପଂ େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟାମି

ତଦା ଂ ନୀକପେଲୗ ମମ ସମୀପମ୍ ଆଗ ୁଂ ଯତ ଯତ େତୖ୍ର ୱାହଂ
ଶୀତକାଲଂ ଯାପଯିତୁ ଂ ମତିମ୍ ଅକାଷର୍ ଂ|

ⅩⅢୱ୍ୟୱ ାପକଃସୀନାଆପ ୁ େ ୖ ତେଯାଃକସ୍ୟାପ୍ୟଭାେୱାଯ
ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ େତୗ ଯେ ନ ଯା ୱିସୃେଜ୍ୟତାଂ|

ⅩⅣ ଅପରମ୍ ଅ ଦୀଯେଲାକା ଯି ଲା ନ ଭେୱଯୁ ଦଥର୍ ଂ
ପ୍ର େଯାଜନୀେଯାପକାରାଯା ସ ର୍ ାଣ୍ୟନୁ ାତୁ ଂ ଶିକ୍ଷ ାଂ|
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ⅩⅤ ମମ ସି ନଃ ସେୱ୍ଵ ାଂ ନମ ୁୱର୍ ୍ଵ େତ| େଯ ୱି ାସାଦ୍ ଅ ାସୁ
ପ୍ର ୀଯେ ତାନ୍ ନମ ୁରୁ ; ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ଯୁଷ୍ମ ା ନୁଗ୍ର େହା ଭୂ ଯାତ୍|ଆେମନ୍|
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