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Matthew Ⅰ:Ⅰ 1 Matthew Ⅱ:Ⅰ

ମଥିଲିଖିତଃ ସୁସଂୱାଦଃ
Ⅰଇବ୍ର ାହୀମଃ ସ ାେନା ଦାଯୂଦ୍ ତସ୍ୟ ସ ାେନା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷୱଂଶେଶ୍ର ଣୀ|
Ⅱଇବ୍ର ାହୀମଃ ପୁତ୍ର ଇସ୍ହ ାକ୍ ତସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା ଯାକୂବ୍ ତସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା ଯିହୂ ଦା ସ୍ୟ ଭ୍ର ାତର |
Ⅲତ ାଦ୍ ଯିହୂ ଦାତ ାମେରା ଗେଭର୍ େପରେସ୍ସ ରେହୗ ଜଜ୍ଞାେତ, ତସ୍ୟ େପରସଃ ପୁେତ୍ର ା ହିେଷ୍ର ାଣ୍

ତସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା ଽରାମ୍|
Ⅳତସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା ଽ ୀନାଦବ୍ ତସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା ନହେଶାନ୍ ତସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଃ ସେ ାନ୍|
Ⅴ ତ ାଦ୍ ରାହେବା ଗେଭର୍ େବାଯମ୍ ଜେଜ୍ଞ, ତ ାଦ୍ ରୂ େତା ଗେଭର୍ ଓେବଦ୍ ଜେଜ୍ଞ, ତସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା

ଯିଶଯଃ|
Ⅵତସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା ଦାଯୂଦ୍ ରାଜଃ ତ ାଦ୍ ମୃେତାରିଯସ୍ୟ ଜାଯାଯାଂ ସୁେଲମାନ୍ ଜେଜ୍ଞ|
Ⅶତସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା ରିହବିଯାମ୍, ତସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ାଽବିଯଃ, ତସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସା:|
Ⅷତସ୍ୟ ସୁେତା ଯିେହାଶାଫଟ୍ ତସ୍ୟ ସୁେତା ଯିେହାରାମ ତସ୍ୟ ସୁତ ଉଷିଯଃ|
Ⅸତସ୍ୟ ସୁେତା େଯାଥମ୍ ତସ୍ୟ ସୁତ ଆହମ୍ ତସ୍ୟ ସୁେତା ହିି ଯଃ|
Ⅹତସ୍ୟ ସୁେତା ମିନଶିଃ, ତସ୍ୟ ସୁତ ଆେମାନ୍ ତସ୍ୟ ସୁେତା େଯାଶିଯଃ|
Ⅺବାବିଲ୍ନ ଗେର ପ୍ର ୱସନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ସ େଯାଶିେଯା ଯିଖନିଯଂ ତସ୍ୟ ଭ୍ର ାତୃ ଂ ଜନଯାମାସ|
Ⅻତେତା ବାବିଲି ପ୍ର ୱସନକାେଲ ଯିଖନିଯଃ ଶଲ୍ତ ୀେଯଲଂ ଜନଯାମାସ,ତସ୍ୟ ସୁତଃ ସି ରୁ ାୱିଲ୍|
ⅩⅢତସ୍ୟ ସୁେତା ଽେବାହୁ ଦ୍ ତସ୍ୟ ସୁତ ଇଲୀଯାକୀମ୍ ତସ୍ୟ ସୁେତାଽେସାର୍|
ⅩⅣଅେସାରଃ ସୁତଃ ସାେଦାକ୍ ତସ୍ୟ ସୁତ ଆଖୀମ୍ ତସ୍ୟ ସୁତ ଇଲୀହୂ ଦ୍|
ⅩⅤତସ୍ୟ ସୁତ ଇଲିଯାସର୍ ତସ୍ୟ ସୁେତା ମ ନ୍|
ⅩⅥତସ୍ୟ ସୁେତା ଯାକୂବ୍ ତସ୍ୟ ସୁେତା ଯୂଷଫ୍ ତସ୍ୟ ଜାଯା ମରିଯମ୍; ତସ୍ୟ ଗେଭର୍ ଯୀଶୁରଜନି,

ତେମୱ ଖ୍ର ୀ ମ୍ (ଅଥର୍ ାଦ୍ ଅଭିଷି ଂ) ୱଦି |
ⅩⅦଇ ମ୍ ଇବ୍ର ାହୀେମା ଦାଯୂଦଂ ଯାୱତ୍ ସାକେଲ୍ୟନ ଚତୁ ଦର୍ ଶପୁରୁ ଷାଃ; ଆ ଦାଯୂଦଃ କାଲାଦ୍

ବାବିଲି ପ୍ର ୱସନକାଲଂ ଯାୱତ୍ ଚତୁ ଦର୍ ଶପୁରୁ ଷା ଭୱି | ବାବିଲି ପ୍ର ୱାସନକାଲାତ୍ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ କାଲଂ
ଯାୱତ୍ ଚତୁ ଦର୍ ଶପୁରୁ ଷା ଭୱି |

ⅩⅧଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଜନ୍ମ କଥ୍ଥ େତ|ମରିଯମ୍ ନାମିକା କନ୍ୟା ଯୂଷେଫୱା ାସୀତ୍,ତଦା ତେଯାଃ
ସ ମାତ୍ ପ୍ର ାକ୍ ସା କନ୍ୟା  ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ଗଭର୍ ୱତୀ ବଭୂ ୱ|

ⅩⅨ ତତ୍ର ତସ୍ୟାଃ ପତି ୟର୍ୂ ଷଫ୍ େସୗଜନ୍ୟାତ୍ ତସ୍ୟାଃ କଲ ଂ ପ୍ର କାଶଯିତୁ ମ୍ ଅନି ନ୍
େଗାପେନେନ ତାଂ ପାରିତ୍ୟ ୁଂ ମନ େକ୍ର |

ⅩⅩ ସ ତେଥୖୱ ଭାୱଯତି, ତଦାନୀଂ ପରେମ ରସ୍ୟ ଦୂତଃ  େପ୍ନ ତଂ ଦଶର୍ ନଂ ଦ ା ୱ୍ୟାଜହାର,
େହ ଦାଯୂଦଃ ସ ାନ ଯୂଷଫ୍ ଂ ନିଜାଂ ଜାଯାଂ ମରିଯମମ୍ ଆଦାତୁ ଂ ମା େଭୖଷୀଃ|

ⅩⅪଯତ ସ୍ୟା ଗଭର୍ ଃ ପୱିତ୍ର ାଦା େନାଽଭୱତ୍, ସା ଚ ପୁତ୍ର ଂ ପ୍ର ସୱିଷ୍ୟେତ, ତଦା ଂ ତସ୍ୟ ନାମ
ଯୀଶୁମ୍ (ଅଥର୍ ାତ୍ ତ୍ର ାତାରଂ)କରୀଷ୍ୟେସ,ଯ ାତ୍ ସ ନିଜମନୁଜାନ୍ େତଷାଂ କଲୁେଷଭ୍ୟ ଉ ରିଷ୍ୟତି|

ⅩⅫ ଇ ଂ ସତି, ପଶ୍ୟ ଗଭର୍ ୱତୀ କନ୍ୟା ତନଯଂ ପ୍ର ସୱିଷ୍ୟେତ| ଇ ାନୂେଯଲ୍ ତଦୀଯ
ନାମେଧଯଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|| ଇ ାନୂେଯଲ୍ ଅ ାକଂ ସ ୀ ରଇତ୍ୟଥର୍ ଃ|

ⅩⅩⅢଇତି ଯଦ୍ ୱଚନଂ ପୁୱର୍ ୍ଵ ଂ ଭୱିଷ୍ୟ ା ଈ ରଃ କଥାଯାମାସ, ତତ୍ ତଦାନୀଂ ସି ମଭୱତ୍|
ⅩⅩⅣ ଅନ ରଂ ଯୂଷଫ୍ ନିଦ୍ର ାେତା ଜାଗରିତ ଉ ାଯ ପରେମ ରୀଯଦୂତସ୍ୟ ନିେଦଶାନୁସାେରଣ

ନିଜାଂ ଜାଯାଂ ଜଗ୍ର ାହ,
ⅩⅩⅤ କି ୁ ଯାୱତ୍ ସା ନିଜଂ ପ୍ର ଥମସୁତଂ ଅ ସୁଷୁେୱ, ତାୱତ୍ ତାଂ େନାପାଗ ତ୍, ତତଃ ସୁତସ୍ୟ

ନାମ ଯୀଶୁଂ ଚେକ୍ର |

Ⅱ
Ⅰ ଅନ ରଂ େହେରାଦ୍ ସଂଜ୍ଞେକ ରାଜି୍ଞ ରାଜ୍ୟଂ ଶାସତି ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶସ୍ୟ େବୖେତ୍ଲ ହମି ନଗେର

ଯୀେଶୗ ଜାତୱତି ଚ, କତିପଯା େଜ୍ୟାତିୱର୍ ୍ଵୁ ଦଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ସ୍ୟା ଦିେଶା ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରଂ ସେମତ୍ୟ
କଥଯମାସୁଃ,



Matthew Ⅱ:Ⅱ 2 Matthew Ⅱ:ⅩⅪ

Ⅱ େଯା ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜା ଜାତୱାନ୍, ସ କୁତ୍ର ାେ ? ୱଯଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ସ୍ୟାଂ ଦିଶି ତି ଦୀଯାଂ
ତାରକାମ୍ ଅପଶ୍ୟାମ ତ ାତ୍ ତଂ ପ୍ର ଣ ୁମ୍ ଅ◌ाଗମାମ|

Ⅲ ତଦା େହେରାଦ୍ ରାଜା କଥାେମତାଂ ନିଶମ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରି େତୖଃ ସୱର୍ ୍ଵ ମାନେୱୖଃ ସା ର୍ ମ୍
ଉି ଜ୍ୟ

Ⅳସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାନ୍ ଅଧ୍ୟାପକାଂ ସମାହୂ ଯାନୀଯ ପପ୍ର , ଖ୍ର ୀ ଃ କୁତ୍ର ଜନିଷ୍ୟେତ?
Ⅴତଦା େତକଥଯାମାସୁଃ, ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶସ୍ୟ େବୖେତ୍ଲ ହମି ନଗେର,ଯେତାଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା ଇ ଂ

ଲିଖିତମାେ ,
Ⅵସୱର୍ ୍ଵ ାେଭ୍ୟା ରାଜଧାନୀେଭ୍ୟା ଯିହୂ ଦୀଯସ୍ୟ ନୀୱୃତଃ| େହଯୀହୂ ଦୀଯେଦଶେସ୍ୟ େବୖେତ୍ଲ ହମ୍ ଂ

ନ ଚାୱରା| ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାକାନ୍ େମ ଯେତା ଯଃ ପାଲଯିଷ୍ୟତି| ତାଦୃେଗେକା ମହାରାଜ ୍ଵନ୍ମ ଧ୍ୟ
ଉ ୱିଷ୍ୟତୀ||

Ⅶ ତଦାନୀଂ େହେରାଦ୍ ରାଜା ତାନ୍ େଜ୍ୟାତିୱ ୍ଵେଦା େଗାପନମ୍ ଆହୂ ଯ ସା ତାରକା କଦା
ଦୃ ାଭୱତ୍ , ତଦ୍ ୱିନି ଯାମାସ|

Ⅷ ଅପରଂ ତାନ୍ େବୖେତ୍ଲ ହମଂ ପ୍ର ହୀତ୍ୟ ଗଦିତୱାନ୍, ଯୂଯଂ ଯାତ, ଯ ାତ୍ ତଂ ଶିଶୁମ୍ ଅନି୍ଵ ଷ୍ୟ
ତଦୁେ େଶ ପ୍ର ାେ ମହ୍ୟଂ ୱା ର୍ ାଂ ଦାସ୍ୟଥ, ତେତା ମଯାପି ଗ ା ସ ପ୍ର ଣଂସ୍ୟେତ|

Ⅸତଦାନୀଂ ରାଜ୍ଞ ଏତାଦୃଶୀମ୍ ଆଜ୍ଞାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ େତ ପ୍ର ତି େର, ତତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ସର୍ ୍ୟାଂ ଦିଶି ି େତୖେ ୖ ୟର୍ ା
ତାରକା ଦୃ ା ସା ତାରକା େତଷାମେଗ୍ର ଗ ା ଯତ୍ର ାେନ ଶିଶୂରାେ , ତସ୍ୟ ାନେସ୍ୟାପରି ଗିତା
ତେସ୍ୟୗ|

Ⅹତଦ୍ ଦୃ ୍ଵା େତ ମହାନ ି ତା ବଭୂ ୱୁଃ,
Ⅺତେତା େଗହମଧ୍ୟ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ତସ୍ୟ ମାତ୍ର ା ମରିଯମା ସା ଂ ତଂ ଶିଶୁଂ ନିରୀକ୍ଷଯ ଦ ୱଦ୍ ଭୂ ା

ପ୍ର େଣମୁଃ, ଅପରଂ େ ଷାଂ ଘନସ ି ଂ େମାଚଯି ା ସୁୱଣର୍ ଂ କୁ ୁ ରୁ ଂ ଗ ରମ ତୈ ଦଶର୍ ନୀଯଂ
ଦ ୱ ଃ|

Ⅻପ ାଦ୍ େହେରାଦ୍ ରାଜସ୍ୟ ସମୀପଂ ପୁନରପି ଗ ୁଂ ପ୍ନ ଈ େରଣ ନିଷି ାଃ ସେ ା ଽେନ୍ୟନ
ପଥା େତ ନିଜେଦଶଂ ପ୍ର ତି ପ୍ର ତି େର|

ⅩⅢ ଅନ ରଂ େତଷୁ ଗତୱ ୁ ପରେମ ରସ୍ୟ ଦୂେତା ଯୂଷେଫ େପ୍ନ ଦଶର୍ ନଂ ଦ ା ଜଗାଦ,
ମ୍ ଉ ାଯ ଶିଶୁଂ ତନ୍ମ ାତର ଗୃହୀ ା ମିସେଦର୍ ଶଂ ପଲାଯ , ଅପରଂ ଯାୱଦହଂ ତୁ ଭ୍ୟଂ ୱା ର୍ ାଂ

ନ କଥଯିଷ୍ୟାମି, ତାୱତ୍ ତେତୖ୍ର ୱ ନିୱସ, ଯେତା ରାଜା େହେରାଦ୍ ଶିଶୁଂ ନାଶଯିତୁ ଂ ମୃଗଯିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅣତଦାନୀଂ ଯୂଷଫ୍ ଉ ାଯ ରଜନ୍ୟାଂ ଶିଶୁଂ ତନ୍ମ ାତର ଗୃହୀ ା ମିସେଦର୍ ଶଂ ପ୍ର ତି ପ୍ର ତେ ,
ⅩⅤଗ ା ଚ େହେରାେଦା ନୃପେତ ମର୍ ରଣପୟର୍ ୍ୟ ଂ ତତ୍ର େଦେଶ ନୁ୍ୟୱାସ, େତନ ମିସେଦର୍ ଶାଦହଂ

ପୁତ୍ର ଂ କୀଯଂ ସମୁପାହୂ ଯମ୍| ଯେଦତ ଚନମ୍ ଈ େରଣ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା କଥିତଂ ତତ୍
ସଫଲମଭୂ ତ୍|

ⅩⅥ ଅନ ରଂ େହେରାଦ୍ େଜ୍ୟାତିୱ ି ରା ାନଂ ପ୍ର ୱି ତଂ ୱିଜ୍ଞାଯ ଭୃ ଶଂ ଚୁ େକାପ; ଅପରଂ
େଜ୍ୟାତିୱ ୍ଵ ୍ୟେ ନ ୱିନିି ତଂ ଯଦ୍ ଦିନଂ ତି ନାଦ୍ ଗଣଯି ା ି ତୀଯୱ ରଂ ପ୍ର ୱି ା ଯାୱେ ା
ବାଲକା ଅି ନ୍ େବୖେତ୍ଲ ହମ୍ନ ଗେର ତ ୀମମେଧ୍ୟ ଚାସନ୍, େଲାକାନ୍ ପ୍ର ହିତ୍ୟ ତାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍
ଘାତଯାମାସ|

ⅩⅦ ଅତଃ ଅେନକସ୍ୟ ୱିଲାପସ୍ୟ ନିନାଦ: କ୍ର ନସ୍ୟ ଚ| େଶାେକନ କୃତଶ ରାମାଯାଂ
ସଂନିଶମ୍ୟେତ| ବାଲଗଣେହେତାେୱୖର୍ ରାେହଲ୍ ନାରୀ ତୁ େରାଦିନୀ| ନ ମନ୍ୟେତ ପ୍ର େବାଧ ୁ
ଯତେ େନୖୱ ମି ହି||

ⅩⅧ ଯେଦତଦ୍ ୱଚନଂ ଯିରୀମିଯନାମକଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା କଥିତଂ ତତ୍ ତଦାନୀଂ ସଫଲମ୍
ଅଭୂ ତ୍|

ⅩⅨତଦନ ରଂ େହେରଦି ରାଜନି ମୃେତପରେମ ରସ୍ୟ ଦୂେତା ମିସେଦର୍ େଶ େପ୍ନ ଦଶର୍ ନଂ ଦ ା
ଯୂଷେଫ କଥିତୱାନ୍

ⅩⅩ ମ୍ ଉ ାଯ ଶିଶୁଂ ତନ୍ମ ାତର ଗୃହୀ ା ପୁନରପୀସ୍ର ାେଯେଲା େଦଶଂ ଯାହୀ, େଯ ଜନାଃ ଶିଶୁଂ
ନାଶଯିତୁ ମ୍ ଅମୃଗଯ , େତ ମୃତୱ ଃ|

ⅩⅪତଦାନୀଂ ସ ଉ ାଯ ଶିଶୁଂ ତନ୍ମ ାତର ଗୃ ନ୍ ଇସ୍ର ାେଯେଲ୍ଦ ଶମ୍ ଆଜଗାମ|
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ⅩⅫ କି ୁ ଯିହୂ ଦୀଯେଦେଶ ଅଖ ଲାଯନାମ ରାଜକୁମାେରା ନିଜପିତୁ େହର୍ େରାଦଃ ପଦଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ
ରାଜ ଂ କେରାତୀତି ନିଶମ୍ୟ ତତ୍ ାନଂ ଯାତୁ ଂ ଶି ତୱାନ୍, ପ ାତ୍ ପ୍ନ ଈ ରାତ୍ ପ୍ର େବାଧଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ
ଗାଲୀେଲ୍ଦ ଶସ୍ୟ ପ୍ର େଦେଶୖକଂ ପ୍ର ାଯ ନାସର ାମ ନଗରଂ ଗ ା ତତ୍ର ନୁ୍ୟଷିତୱାନ୍,

ⅩⅩⅢ େତନ ତଂ ନାସରତୀଯଂ କଥଯିଷ୍ୟି , ଯେଦତ ାକ୍ୟଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଭିରୁ ୍ତଂ ତତ୍
ସଫଲମଭୱତ୍|

Ⅲ
Ⅰ ତଦାେନାଂ େଯା ୍ନାମା ମ ଯିତା ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶସ୍ୟ ପ୍ର ା ରମ୍ ଉପ ାଯ ପ୍ର ଚାରଯନ୍

କଥଯାମାସ,
Ⅱମନାଂସି ପରାୱ ର୍ ଯତ, ଗର୍ ୀଯରାଜ ଂ ସମୀପମାଗତମ୍|
Ⅲ ପରେମଶସ୍ୟ ପ ାନଂ ପରି ୁରୁ ତ ସୱର୍ ୍ଵ ତଃ| ତସ୍ୟ ରାଜପଥାଂେ ୖ ୱ ସମୀକୁରୁ ତ ସୱର୍ ୍ଵ ଥା|

ଇେତ୍ୟତତ୍ ପ୍ର ା େର ୱାକ୍ୟଂ ୱଦତଃ କସ୍ୟଚିଦ୍ ରୱଃ||
Ⅳ ଏତ ଚନଂ ଯିଶଯିଯଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା େଯାହନମୁି ଶ୍ୟ ଭାଷିତମ୍| େଯାହେନା ୱସନଂ

ମହା େରାମଜଂ ତସ୍ୟ କେଟୗ ଚ ର୍ କଟିବ ନଂ; ସ ଚ ଶୂକକୀଟାନ୍ ମଧୁ ଚ ଭୁ ୱାନ୍|
Ⅴ ତଦାନୀଂ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରନିୱାସି ନଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯିହୂ ଦିେଦଶୀଯା ଯ ର୍ ଟିନ୍ୟା ଉଭଯତଟ ା

ମାନୱା ବହିରାଗତ୍ୟ ତସ୍ୟ ସମୀେପ
Ⅵ ୀଯଂ ୀଯଂ ଦୁରିତମ୍ ଅ ୀକୃତ୍ୟ ତସ୍ୟାଂ ଯ ର୍ ନି େତନ ମି ତା ବଭୂ ୱୁଃ|
Ⅶ ଅପରଂ ବହୂ ନ୍ ଫିରୂ ଶିନଃ ସି ଦୂକିନ ମନୁଜାନ୍ ମଂ ୁଂ ସମୀପମ୍ ଆଗେ ୍ତା ୱିେଲାକ୍ୟ ସ

ତାନ୍ ଅଭିଦେଧୗ, େର େର ଭୁ ଜଗୱଂଶା ଆଗାମୀନଃ େକାପାତ୍ ପଲାଯିତୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ କେ ତିତୱାନ୍?
Ⅷମନଃପରାୱ ର୍ ନସ୍ୟ ସମୁଚିତଂ ଫଲଂ ଫଲତ|
Ⅸ କି ାକଂ ତାତ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ଅ ୀତି େ ଷୁ ମନଃସୁ ଚୀ ଯେ ା ମା ୱ୍ୟାହରତ| ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍

ଅହଂ ୱଦାମି, ଈ ର ଏେତଭ୍ୟଃ ପାଷାେଣଭ୍ୟ ଇବ୍ର ାହୀମଃ ସ ାନାନ୍ ଉ ାଦଯିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି|
Ⅹଅପରଂ ପାଦପାନାଂ ମୂେଲ କୁଠାରଇଦାନୀମପିଲଗନ୍ଆେ ,ତ ାଦ୍ ଯି ନ୍ ପାଦେପଉ ମଂ

ଫଲଂ ନ ଭୱତି, ସ କୃେ ା ମେଧ୍ୟଽି ଂ ନିେକ୍ଷ ୍ୟେତ|
Ⅺ ଅପରମ୍ ଅହଂ ମନଃପରାୱ ର୍ ନସୂଚେକନ ମ େନନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ମ ଯାମୀତି ସତ୍ୟଂ, କି ୁ ମମ

ପ ାଦ୍ ଯଆଗ ତି, ସ ମେ ାପି ମହାନ୍, ଅହଂ ତଦୀେଯାପାନେହୗ େୱାଢୁ ମପି ନହି େଯାେଗ୍ୟାି , ସ
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱି ରୂ େପ ପୱିତ୍ର ଆ ନି ସଂମ ଯିଷ୍ୟତି|

Ⅻ ତସ୍ୟ କାେର ସୂପର୍ ଆେ , ସ ୀଯଶସ୍ୟାନି ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ର େ ାଟ୍ୟ ନିଜାନ୍ ସକଲେଗାଧୂମାନ୍
ସଂଗୃହ୍ୟ ଭା ାଗାେର ାପଯିଷ୍ୟତି, କିଂ ୁ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ୱୁଷାଣ୍ୟନିୱର୍ ୍ଵ ାଣୱି ନା ଦାହଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅢ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁ େୟର୍ ାହନା ମି େତା ଭୱିତୁ ଂ ଗାଲୀ ୍ରେଦଶାଦ୍ ଯ ର୍ ନି ତସ୍ୟ ସମୀପମ୍
ଆଜଗାମ|

ⅩⅣ କି ୁ େଯାହନ୍ ତଂ ନିଷିଧ୍ୟ ବଭାେଷ, ଂ କିଂ ମମ ସମୀପମ୍ ଆଗ ସି ? ୱରଂ ଯା ମ ନଂ
ମମ ପ୍ର େଯାଜନମ୍ ଆେ |

ⅩⅤତଦାନୀଂ ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚତ୍;ଈଦାନୀମ୍ ଅନୁମନ୍ୟ ,ଯତଇ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଧ ର୍ ସାଧନମ୍ ଅ ାକଂ
କ ର୍ ୱ୍ୟଂ, ତତଃ େସାଽନ୍ଵ ମନ୍ୟତ|

ⅩⅥ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁର ସି ମି ତୁ ଃ ସନ୍ ତତଣାତ୍ େତାଯମଧ୍ୟାଦ୍ ଉ ାଯ ଜଗାମ, ତଦା
ଜୀମୂତ ାେର ମୁେ ଜାେତ, ସ ଈ ରସ୍ୟା ାନଂ କେପାତୱଦ୍ ଅୱରୁ ହ୍ୟ େ ାପୟର୍ ୍ୟାଗ ଂ
ୱୀକ୍ଷା େକ୍ର |

ⅩⅦ ଅପରମ୍ ଏଷ ମମ ପି୍ର ଯଃ ପୁତ୍ର ଏତି େ ୱ ମମ ମହାସେ ାଷ ଏତାଦୃଶୀ େୱ୍ୟାମଜା ୱାଗ୍
ବଭୂ ୱ|

Ⅳ
Ⅰତତଃ ପରଂ ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତାରେକଣ ପରୀକି୍ଷେତା ଭୱିତୁ ମ୍ ଆ ନା ପ୍ର ା ରମ୍ ଆକୃ ଃ
Ⅱସନ୍ ଚ ାରିଂଶଦେହାରାତ୍ର ାନ୍ ଅନାହାରି ନ୍ କୁ୍ଷଧିେତା ବଭୂ ୱ|
Ⅲ ତଦାନୀଂ ପରୀକି୍ଷତା ତ ମୀପମ୍ ଆଗତ୍ୟ ୱ୍ୟାହୃ ତୱାନ୍, ଯଦି ମୀ ରା େଜା

ଭେୱ ହର୍ ୍ୟାଜ୍ଞଯା ପାଷାଣାେନତାନ୍ ପୂପାନ୍ ୱିେଧହି|
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Ⅳ ତତଃ ସ ପ୍ର ତ୍ୟବ୍ର ୱୀତ୍, ଇ ଂ ଲିଖିତମାେ , "ମନୁଜଃ େକୱଲପୂେପନ ନ ଜୀୱିଷ୍ୟତି,
କି ୀ ରସ୍ୟ ୱଦନାଦ୍ ଯାନି ଯାନି ୱଚାଂସି ନିଃସରି େତୖେରୱ ଜୀୱିଷ୍ୟତି| "

Ⅴତଦା ପ୍ର ତାରକ ଂ ପୁଣ୍ୟନଗରଂ ନୀ ା ମ ି ରସ୍ୟ ଚୂ େଡାପରି ନିଧାଯ ଗଦିତୱାନ୍,
Ⅵ ଂ ଯଦି ରସ୍ୟ ତନେଯା ଭେୱ ହର୍ ୀେତାଽଧଃ ପତ, ଯତ ଇ ଂ ଲିଖିତମାେ , ଆେଦକ୍ଷ୍ୟତି

ନିଜାନ୍ ଦୂତାନ୍ ରକି୍ଷତୁ ଂ ାଂ ପରେମ ରଃ|ଯଥା ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ମାେଗର୍ ଷୁ ଦୀଯଚରଣ େଯ| ନଲେଗତ୍
ପ୍ର ରାଘାତ ୍ଵାଂ ଘରିଷ୍ୟି େତ କେରୖଃ||

Ⅶ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ େ ୖ କଥିତୱାନ୍ ଏତଦପି ଲିଖିତମାେ , " ଂ ନିଜପ୍ର ଭୁ ଂ ପରେମ ରଂ ମା
ପରୀକ୍ଷ | "

Ⅷ ଅନ ରଂ ପ୍ର ତାରକଃ ପୁନରପି ତମ୍ ଅତୁ ୍ୟ ଧରାଧେରାପରି ନୀ ା ଜଗତଃ ସକଲରାଜ୍ୟାନି
ତେଦୖ ୟର୍ ୍ୟାଣି ଚ ଦଶର୍ ଯା କାର କଥଯା କାର ଚ,

Ⅸଯଦି ଂ ଦ ୱଦ୍ ଭୱନ୍ ମାଂ ପ୍ର ଣେମ ହର୍ ୍ୟହମ୍ ଏତାନି ତୁ ଭ୍ୟଂ ପ୍ର ଦାସ୍ୟାମି|
Ⅹ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ ମେୱାଚତ୍, ଦୂରୀଭୱ ପ୍ର ତାରକ, ଲିଖିତମିଦମ୍ ଆେ , " ଯା ନିଜଃ ପ୍ର ଭୁ ଃ

ପରେମ ରଃ ପ୍ର ଣମ୍ୟଃ େକୱଲଃ ସ େସୱ୍ୟ | "
Ⅺତତଃ ପ୍ର ତାରେକଣ ସ ପୟର୍ ୍ୟତ୍ୟାଜି, ତଦା ଗର୍ ୀଯଦୂେତୖରାଗତ୍ୟ ସ ସି େଷେୱ|
Ⅻତଦନ ରଂ େଯାହନ୍ କାରାଯାଂ ବବେ , ତ ା ର୍ ାଂ ନିଶମ୍ୟ ଯୀଶୁନା ଗାଲୀଲ୍ ପ୍ର ା ୀଯତ|
ⅩⅢ ତତଃ ପରଂ ସ ନାସର ଗରଂ ୱିହାଯ ଜଲେଘ େଟ ସି ବୂଲୂ ାଲୀ ଏତେଯାରୁ ୱଭେଯାଃ

ପ୍ର େଦଶେଯାଃ ସୀେମ୍ନ ାମର୍ ଧ୍ୟୱ ର୍ ୀ ଯ: କଫନର୍ ାହୂ ମ୍ ତ ଗରମ୍ ଇ ା ନ୍ୟୱସତ୍|
ⅩⅣତ ାତ୍, ଅନ୍ୟାେଦଶୀଯଗାଲୀଲି ଯ ର୍ ନ୍ପ ାେରଽି େରାଧସି | ନ ାଲିସି ବୂଲୂେ େଶୗ ଯତ୍ର ାେନ

ି େତୗ ପୁରା|
ⅩⅤ ତତ୍ର ତ୍ୟା ମନୁଜା େଯ େଯ ପୟର୍ ୍ୟଭ୍ର ାମ୍ୟନ୍ ତମିସ୍ର େକ| େତୖଜର୍ େନୖବର୍ୃ ହଦାେଲାକଃ

ପରିଦଶ ଷ୍ୟେତ ତଦା| ଅୱସନ୍ େଯ ଜନା େଦେଶ ମୃତୁ ୍ୟ ାଯା ରୂ ପେକ| େତଷାମୁପରି
େଲାକାନାମାେଲାକଃ ସଂପ୍ର କାଶିତଃ||

ⅩⅥଯେଦତ ଚନଂ ଯିଶଯିଯଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା େପ୍ର ା ଂ, ତତ୍ ତଦା ସଫଲମ୍ ଅଭୂ ତ୍|
ⅩⅦ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁଃ ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯନ୍ ଏତାଂ କଥାଂ କଥଯିତୁ ମ୍ ଆେରେଭ, ମନାଂସି

ପରାୱ ର୍ ଯତ, ଗର୍ ୀଯରାଜ ଂ ସୱିଧମଭୱତ୍|
ⅩⅧ ତତଃ ପରଂ ଯୀଶୁ ଗର୍ ାଲୀେଲା ଜଲେଧ େଟନ ଗ ନ୍ ଗ ନ୍ ଆ ି ଯ ସ୍ୟ ଭ୍ର ାତା

ଶିେମାନ୍ ଅଥର୍ େତା ଯଂ ପିତରଂ ୱଦି ଏତାୱୁେଭୗ ଜଲେଘୗ ଜାଲଂ କି୍ଷପେ ୗ ଦଦଶର୍ , ଯତେ ୗ
ମୀନଧାରିଣାୱା ାମ୍|

ⅩⅨ ତଦା ସ ତାୱାହୂ ଯ ୱ୍ୟାଜହାର, ଯୁୱାଂ ମମ ପ ାଦ୍ ଆଗ ତଂ, ଯୁୱାମହଂ ମନୁଜଧାରିେଣୗ
କରିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅩ େତେନୖୱ େତୗ ଜାଲଂ ୱିହାଯ ତସ୍ୟ ପ ାତ୍ ଆଗ ତାମ୍|
ⅩⅪ ଅନ ରଂ ତ ାତ୍ ାନାତ୍ ୱ୍ର ଜନ୍ ୱ୍ର ଜନ୍ ସି ୱଦିଯସ୍ୟ ସୁେତୗ ଯାକୂବ୍ େଯାହ ାମାେନୗ େ ୗ

ସହେଜୗ ତାେତନ ସା ର୍ ଂ େନୗେକାପରି ଜାଲସ୍ୟ ଜୀେଣର୍ ା ାରଂ କୁୱର୍ ୍ଵ େ ୗ ୱୀକ୍ଷ୍ୟ ତାୱାହୂ ତୱାନ୍|
ⅩⅫତତଣାତ୍ େତୗ ନାୱଂ ତାତ ୱିହାଯ ତସ୍ୟ ପ ା ାମିେନୗ ବଭୂ ୱତୁ ଃ|
ⅩⅩⅢ ଅନ ରଂ ଭଜନଭୱେନ ସମୁପଦିଶନ୍ ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯନ୍ ମନୁଜାନାଂ

ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର କାରାନ୍ େରାଗାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର କାରପୀଡା ଶମଯନ୍ଯୀଶୁଃ କୃ ଂ ଗାଲୀେଲ୍ଦ ଶଂଭ୍ର ମିତୁ ମ୍ଆରଭତ|
ⅩⅩⅣ େତନ କୃ ସୁରିଯାେଦଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟଂ ତସ୍ୟ ଯେଶା ୱ୍ୟାେପ୍ନ ାତ୍, ଅପରଂ ଭୂ ତଗ୍ର ା

ଅପ ାରଗର୍ ୀଣଃ ପକ୍ଷାଧାତିପ୍ର ଭୃ ତଯ ଯାୱେ ା ମନୁଜା ନାନାୱିଧୱ୍ୟାଧିଭିଃ କି୍ଲ ା ଆସନ୍, େତଷୁ
ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ତସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଆନୀେତଷୁ ସ ତାନ୍ ାନ୍ ଚକାର|

ⅩⅩⅤଏେତନ ଗାଲୀଲ୍-ଦିକାପନି-ଯିରୂ ଶାଲମ୍-ଯିହୂ ଦୀଯେଦେଶେଭ୍ୟା ଯ ର୍ ନଃ ପାରା ବହେୱା
ମନୁଜା ସ୍ୟ ପ ାଦ୍ ଆଗ ନ୍|

Ⅴ
Ⅰଅନ ରଂ ସ ଜନନିୱହଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ଭୂ ଧେରାପରି ୱ୍ର ଜି ା ସମୁପୱିେୱଶ|
Ⅱତଦାନୀଂ ଶିେଷ୍ୟଷୁ ତସ୍ୟ ସମୀପମାଗେତଷୁ େତନ େତଭ୍ୟ ଏଷା କଥା କଥ୍ୟା େକ୍ର |
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Ⅲଅଭିମାନହୀନା ଜନା ଧନ୍ୟାଃ, ଯତେ ଗର୍ ୀଯରାଜ୍ୟମ୍ ଅଧିକରିଷ୍ୟି |
Ⅳ ଖିଦ୍ୟମାନା ମନୁଜା ଧନ୍ୟାଃ, ଯ ାତ୍ େତ ସା ନାଂ ପ୍ର ା ି |
Ⅴନମ୍ର ା ମାନୱା ଧନ୍ୟାଃ, ଯ ାତ୍ େତ େମଦିନୀମ୍ ଅଧିକରିଷ୍ୟି |
Ⅵଧ ର୍ ାଯ ବୁଭୁ କି୍ଷତାଃ ତୃ ଷା ର୍ ା ମନୁଜା ଧନ୍ୟାଃ, ଯ ାତ୍ େତ ପରିତ ର୍ ୍ୟି |
Ⅶ କୃପାଲେୱା ମାନୱା ଧନ୍ୟାଃ, ଯ ାତ୍ େତ କୃପାଂ ପ୍ର ା ୍ୟି |
Ⅷ ନି ର୍ ଲହୃ ଦଯା ମନୁଜା ଧନ୍ୟାଃ, ଯ ାତ୍ ତ ଈ ରଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟି |
Ⅸ େମଲଯିତାେରା ମାନୱା ଧନ୍ୟାଃ, ଯ ାତ୍ ତ ଈ ରସ୍ୟ ସ ାନେ ନ ୱିଖ୍ୟାସ୍ୟି |
Ⅹଧ ର୍ କାରଣାତ୍ ତାଡିତା ମନୁଜା ଧନ୍ୟା, ଯ ାତ୍ ଗର୍ ୀଯରାେଜ୍ୟ େତଷାମଧିକେରା ୱିଦ୍ୟେତ|
Ⅺଯଦା ମନୁଜା ମମ ନାମକୃେତ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନି ି ତାଡଯି ମୃଷା ନାନାଦୁୱର୍ ୍ଵ ାକ୍ୟାନି ୱଦି ଚ, ତଦା

ଯୁଯଂ ଧନ୍ୟାଃ|
Ⅻତଦା ଆନ ତ, ତଥା ଭୃ ଶଂ ାଦ , ଯତଃ େଗର୍ ଭୂ ଯାଂସି ଫଲାନି ଲ ୍ୟେ ; େତ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ

ପୁରାତନାନ୍ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନାଽପି ତାଦୃଗ୍ ଅତାଡଯନ୍|
ⅩⅢ ଯୁଯଂ େମଦିନ୍ୟାଂ ଲୱଣରୂ ପାଃ, କି ୁ ଯଦିଲୱଣସ୍ୟଲୱଣ ମ୍ଅପଯାତି,ତହ ତତ୍ େକନ

ପ୍ର କାେରଣ ାଦୁଯୁ ଂ ଭୱିଷ୍ୟତି? ତତ୍ କସ୍ୟାପି କାୟର୍ ୍ୟସ୍ୟାେଯାଗ୍ୟ ାତ୍ େକୱଲଂ ବହିଃ ପ୍ର େକ୍ଷ ୁଂ
ନରାଣାଂ ପଦତେଲନ ଦଲଯିତୁ େଯାଗ୍ୟଂ ଭୱତି|

ⅩⅣ ଯୂଯଂ ଜଗତି ଦୀି ରୂ ପାଃ, ଭୂ ଧେରାପରି ି ତଂ ନଗରଂ ଗୁ ଂ ଭୱିତୁ ଂ ନହି ଶକ୍ଷ୍ୟତି|
ⅩⅤ ଅପରଂ ମନୁଜାଃ ପ୍ର ଦୀପାନ୍ ପ୍ର ାଲ୍ୟ େଦ୍ର ାଣାେଧା ନ ାପଯି , କି ୁ ଦୀପାଧାେରାପେୟର୍ ୍ୟୱ
ାପଯି , େତନ େତ ଦୀପା େଗହି ତାନ୍ ସକଲାନ୍ ପ୍ର କାଶଯି |
ⅩⅥ େଯନ ମାନୱା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସ ର୍ ାଣି ୱିେଲାକ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଗର୍ ଂ ପିତରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦି , େତଷାଂ

ସମକ୍ଷଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦୀି ାଦୃକ୍ ପ୍ର କାଶତାମ୍|
ⅩⅦଅହଂ ୱ୍ୟୱ ାଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟ େଲା ୁମ୍ ଆଗତୱାନ୍, ଇ ଂ ମାନୁଭୱତ, େତ େ େଲା ୁଂ

ନାଗତୱାନ୍, କି ୁ ସଫେଲ କ ର୍ୁ ମ୍ ଆଗେତାି |
ⅩⅧ ଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅହଂ ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି ଯାୱତ୍ େୱ୍ୟାମେମଦିେନ୍ୟା ର୍ ଂେସା ନ ଭୱିଷ୍ୟତି,

ତାୱତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ସଫେଲ ନ ଜାେତ ୱ୍ୟୱ ାଯା ଏକା ମାତ୍ର ା ବି ୁ େରେକାପି ୱା ନ େଲା ୍ୟେତ|
ⅩⅨତ ାତ୍ େଯା ଜନଏତାସାମ୍ ଆଜ୍ଞାନାମ୍ ଅତିକୁ୍ଷଦ୍ର ାମ୍ ଏକାଜ୍ଞାମପୀଲଂଘେତମନୁଜାଂ ତେଥୖୱ

ଶିକ୍ଷଯତି, ସ ଗର୍ ୀଯରାେଜ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ୟଃ କୁ୍ଷଦ୍ର େ ନ ୱିଖ୍ୟାସ୍ୟେତ, କି ୁ େଯା ଜନ ାଂ ପାଲଯତି,
ତେଥୖୱ ଶିକ୍ଷଯତି ଚ, ସ ଗର୍ ୀଯରାେଜ୍ୟ ପ୍ର ଧାନେ ନ ୱିଖ୍ୟାସ୍ୟେତ|

ⅩⅩ ଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅହଂ ୱଦାମି, ଅଧ୍ୟାପକଫିରୂ ଶିମାନୱାନାଂ ଧ ର୍ ାନୁ ାନାତ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ଧ ର୍ ାନୁ ାେନ େନା େମ ଜାେତ ଯୂଯମ୍ ଈ ରୀଯରାଜ୍ୟଂ ପ୍ର େୱ ୁଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ|

ⅩⅪ ଅପର ଂ ନରଂ ମା ୱଧୀଃ, ଯ ାତ୍ େଯା ନରଂ ହି , ସ ୱିଚାରସଭାଯାଂ ଦ ାେହର୍ ା
ଭୱିଷ୍ୟତି, ପୂୱର୍ ୍ଵ କାଲୀନଜେନଭ୍ୟ ଇତି କଥିତମାସୀତ୍, ଯୁଷ୍ମ ାଭିରଶ୍ର ାୱି|

ⅩⅫ କି ହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, ଯଃ କି ତ୍ କାରଣଂ ୱିନା ନିଜଭ୍ର ାେତ୍ର କୁପ୍ୟତି, ସ ୱିଚାରସଭାଯାଂ
ଦ ାେହର୍ ା ଭୱିଷ୍ୟତି; ଯଃ କି ୀଯସହଜଂ ନିେ ର୍ ାଧଂ ୱଦତି, ସ ମହାସଭାଯାଂ ଦ ାେହର୍ ା
ଭୱିଷ୍ୟତି; ପୁନ ଂ ମୂଢ ଇତି ୱାକ୍ୟଂ ଯଦି କି ତ୍ ୀଯଭ୍ର ାତରଂ ୱି , ତହ ନରକାେ ୗ ସ
ଦ ାେହର୍ ା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅢ ଅେତା େୱଦ୍ୟାଃ ସମୀପଂ ନିଜେନୖେୱେଦ୍ୟ ସମାନୀେତଽପି ନିଜଭ୍ର ାତରଂ ପ୍ର ତି କ ା ି ତ୍
କାରଣାତ୍ ଂ ଯଦି େଦାଷୀ ୱିଦ୍ୟେସ, ତଦାନୀଂ ତୱ ତସ୍ୟ ୃତି ଜର୍ ାଯେତ ଚ,

ⅩⅩⅣତହ ତସ୍ୟା େୱଦ୍ୟାଃ ସମୀେପ ନିଜେନୖେୱୖଦ୍ୟଂ ନିଧାଯ ତେଦୖୱ ଗ ା ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ େତନ ସା ର୍ ଂ
ମିଲ, ପ ାତ୍ ଆଗତ୍ୟ ନିଜେନୖେୱଦ୍ୟଂ ନିେୱଦଯ|

ⅩⅩⅤ ଅନ୍ୟ ଯାୱତ୍ ୱିୱାଦିନା ସା ର୍ ଂ ୱ ର୍ ନି ତି ସି , ତାୱତ୍ େତନ ସା ର୍ ଂ େମଲନଂ କୁରୁ ; େନା
େଚତ୍ ୱିୱାଦୀ ୱିଚାରଯିତୁ ଃ ସମୀେପ ାଂ ସମପର୍ ଯତି ୱିଚାରଯିତା ଚ ରକି୍ଷଣଃ ସି େଧୗ ସମପର୍ ଯତି
ତଦା ଂ କାରାଯାଂ ବେଧ୍ୟଥାଃ|

ⅩⅩⅥତହ ାମହଂତଥ୍ଥ ଂ ବ୍ର ୱୀମି, େଶଷକପଦର୍ େକଽପି ନପରିେଶାଧିେତତ ାତ୍ ାନାତ୍ କଦାପି
ବହିରାଗ ୁଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟସି |
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ⅩⅩⅦ ଅପରଂ ଂ ମା ୱ୍ୟଭିଚର, ଯେଦତଦ୍ ୱଚନଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ କାଲୀନେଲାେକଭ୍ୟଃ କଥିତମାସୀତ୍,
ତଦ୍ ଯୂଯଂ ଶତୱ ଃ;

ⅩⅩⅧ କି ହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି,ଯଦିକି ତ୍ କାମତଃ କା ନ େଯାଷିତଂ ପଶ୍ୟତି,ତହ ସମନସା
ତେଦୖୱ ୱ୍ୟଭିଚରିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅨତ ାତ୍ ତୱ ଦକି୍ଷଣଂ େନତ୍ର ଂ ଯଦି ାଂ ବାଧେତ, ତହ ତେ ତ୍ର ମ୍ ଉ ାଟ୍ୟ ଦୂେର ନିକି୍ଷପ,
ଯ ାତ୍ ତୱ ସୱର୍ ୍ଵ ୱପୁେଷା ନରେକ ନିେକ୍ଷପାତ୍ ତେୱୖକା ସ୍ୟ ନାେଶା ୱରଂ|

ⅩⅩⅩଯ ା ତୱ ଦକି୍ଷଣଃ କେରା ଯଦି ାଂ ବାଧେତ, ତହ ତଂ କରଂ ଛି ା ଦୂେର ନିକି୍ଷପ, ଯତଃ
ସୱର୍ ୍ଵ ୱପୁେଷା ନରେକ ନିେକ୍ଷପାତ୍ ଏକା ସ୍ୟ ନାେଶା ୱରଂ|

ⅩⅩⅪଉ ମାେ , ଯଦି କି ନ୍ ନିଜଜାଯାଂ ପରିତ୍ୟ ୍ତୁମ୍ ଇ ତି, ତହ ସ ତେସୖ୍ୟ ତ୍ୟାଗପତ୍ର ଂ
ଦଦାତୁ |

ⅩⅩⅫ କି ହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱ୍ୟାହରାମି, ୱ୍ୟଭିଚାରେଦାେଷ ନ ଜାେତ ଯଦି କି ନ୍ ନିଜଜାଯାଂ
ପରିତ୍ୟଜତି, ତହ ସ ତାଂ ୱ୍ୟଭିଚାରଯତି; ଯ ତାଂ ତ୍ୟ ାଂ ି ଯଂ ୱିୱହତି, େସାପି ୱ୍ୟଭିଚରତି|

ⅩⅩⅩⅢ ପୁନ ଂ ମୃଷା ଶପଥମ୍ ନ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ଈ ରାଯ ନିଜଶପଥଂ ପାଲଯ,
ପୂୱର୍ ୍ଵ କାଲୀନେଲାେକେଭ୍ୟା େଯୖଷା କଥା କଥିତା, ତାମପି ଯୂଯଂ ଶତୱ ଃ|

ⅩⅩⅩⅣ କି ହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି,କମପିଶପଥଂମାକା ର୍ ,ଅଥର୍ ତଃ ଗର୍ ନାମ୍ନ ା ନ,ଯତଃସଈ ରସ୍ୟ
ସି ଂହାସନଂ;

ⅩⅩⅩⅤ ପୃଥିୱ୍ୟା ନାମ୍ନ ାପି ନ, ଯତଃ ସା ତସ୍ୟ ପାଦପୀଠଂ; ଯିରୂ ଶାଲେମା ନାମ୍ନ ାପି ନ, ଯତଃ ସା
ମହାରାଜସ୍ୟ ପୁରୀ;

ⅩⅩⅩⅥ ନିଜଶିେରାନାମ୍ନ ାପି ନ, ଯ ାତ୍ ତେସୖ୍ୟକଂ କଚମପି ସି ତମ୍ ଅସି ତଂ ୱା କ ର୍ୁ ଂ ଯା ନ
ଶକ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅩⅦ ଅପରଂ ଯୂଯଂ ସଂଲାପସମେଯ େକୱଲଂ ଭୱତୀତି ନ ଭୱତୀତି ଚ ୱଦତ ଯତ
ଇେତାଽଧିକଂ ଯତ୍ ତତ୍ ପାପା େନା ଜାଯେତ|

ⅩⅩⅩⅧ ଅପରଂ େଲାଚନସ୍ୟ ୱିନିମେଯନ େଲାଚନଂ ଦ ସ୍ୟ ୱିନିମେଯନ ଦ ଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମିଦଂ
ୱଚନ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରଶଯତ|

ⅩⅩⅩⅨ କି ହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି ଯୂଯଂ ହିଂସକଂ ନରଂ ମା ୱ୍ୟାଘାତଯତ| କି ୁ େକନଚିତ୍ ତୱ
ଦକି୍ଷଣକେପାେଲ ଚେପଟାଘାେତ କୃେତ ତଂ ପ୍ର ତି ୱାମଂ କେପାଲ ୱ୍ୟାେଘାଟଯ|

ⅩⅬ ଅପରଂ େକନଚିତ୍ ଯା ସାଧର୍ ୍ଦ ଂ ୱିୱାଦଂ କୃ ା ତୱ ପରିେଧଯୱସେନ ଜିଘୃତିେତ
ତ ାଯୁ ରୀଯୱସନମପି େଦହି|

ⅩⅬⅠଯଦିକି ତ୍ ାଂ େକ୍ର ାଶେମକଂ ନଯନାଥର୍ ଂ ଅନ୍ୟାଯେତା ଧରତି,ତଦା େତନସାଧର୍ ୍ଦ ଂ େକ୍ର ାଶ ଯଂ
ଯାହି|

ⅩⅬⅡଯ ମାନୱ ୍ଵାଂ ଯାଚେତ, ତୈ େଦହି,ଯଦି କି ତ୍ ତୁ ଭ୍ୟଂ ଧାରଯିତୁ ମ୍ ଇ ତି, ତହ ତଂ
ପ୍ର ତି ପରାଂମୁେଖା ମା ଭୂ ଃ|

ⅩⅬⅢ ନିଜସମୀପୱସି ନି େପ୍ର ମ କୁରୁ , କି ୁ ଶତଂ ପ୍ର ତି େ ଷଂ କୁରୁ , ଯେଦତତ୍ ପୁେରା ଂ ୱଚନଂ
ଏତଦପି ଯୂଯଂ ଶତୱ ଃ|

ⅩⅬⅣ କି ହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, ଯୂଯଂ ରିପୁୱ୍ଵ ପି େପ୍ର ମ କୁରୁ ତ, େଯ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଶପେ , ତାନ,
ଆଶିଷଂ ୱଦତ, େଯ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଋ◌ତृୀଯେ , େତଷାଂ ମ ଲଂ କୁରୁ ତ, େଯ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନି ି ,
ତାଡଯି ଚ, େତଷାଂ କୃେତ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଂ|

ⅩⅬⅤ ତତ୍ର ଯଃ ସତାମସତାେ ାପରି ପ୍ର ଭାକରମ୍ ଉଦାଯଯତି, ତଥା
ଧା କାନାମଧା କାନାେ ାପରି ନୀରଂ ୱଷର୍ ଯତି ତାଦୃେଶା େଯା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଗର୍ ଃ ପିତା,
ଯୂଯଂ ତେସୖ୍ୟୱ ସ ାନା ଭୱିଷ୍ୟଥ|

ⅩⅬⅥ େଯ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ େପ୍ର ମ କୁୱର୍ ୍ଵ ି , ଯୂଯଂ ଯଦି େକୱଲଂ େତେୱ୍ଵ ୱ େପ୍ର ମ କୁରୁ ଥ, ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
କିଂ ଫଲଂ ଭୱିଷ୍ୟତି? ଚ ାଲା ଅପି ତାଦୃଶଂ କିଂ ନ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ?

ⅩⅬⅦ ଅପରଂ ଯୂଯଂ ଯଦି େକୱଲଂ ୀଯଭ୍ର ାତୃ େ ନ ନମତ, ତହ କିଂ ମହତ୍ କ ର୍ କୁରୁ ଥ?
ଚ ାଲା ଅପି ତାଦୃଶଂ କିଂ ନ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ?

ⅩⅬⅧତ ାତ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଗର୍ ଃ ପିତା ଯଥା ପୂେଣର୍ ା ଭୱତି, ଯୂଯମପି ତାଦୃଶା ଭୱତ|
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Ⅵ
Ⅰ ସାୱଧାନା ଭୱତ, ମନୁଜାନ୍ ଦଶର୍ ଯିତୁ ଂ େତଷାଂ େଗାଚେର ଧ ର୍ କ ର୍ ମା କୁରୁ ତ, ତଥା କୃେତ

ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଗର୍ ପିତୁ ଃ ସକାଶାତ୍ କି ନ ଫଲଂ ନ ପ୍ର ା ୍ୟଥ|
Ⅱ ଂ ଯଦା ଦଦାସି ତଦା କପଟିେନା ଜନା ଯଥା ମନୁେଜଭ୍ୟଃ ପ୍ର ଶଂସାଂ ପ୍ର ା ୁଂ ଭଜନଭୱେନ

ରାଜମାେଗର୍ ଚ ତୂ ରୀଂ ୱାଦଯି , ତଥା ମା କୁରି◌ु, ଅହଂ ତୁ ଭ୍ୟଂ ଯଥାଥର୍ ଂ କଥଯାମି, େତ କାଯଂ
ଫଲମ୍ ଅଲଭ |

Ⅲ କି ୁ ଂ ଯଦା ଦଦାସି , ତଦା ନିଜଦକି୍ଷଣକେରା ଯତ୍ କେରାତି, ତଦ୍ ୱାମକରଂ ମା ଜ୍ଞାପଯ|
Ⅳ େତନ ତୱ ଦାନଂ ଗୁ ଂ ଭୱିଷ୍ୟତି ଯ ୁ ତୱ ପିତା ଗୁ ଦଶର୍ ୀ, ସ ପ୍ର କାଶ୍ୟ ତୁ ଭ୍ୟଂ ଫଲଂ

ଦାସ୍ୟତି|
Ⅴଅପରଂଯଦା ପ୍ର ାଥର୍ ଯେସ,ତଦାକପଟିନଇୱମା କୁରୁ ,ଯ ାତ୍ େତଭଜନଭୱେନରାଜମାଗର୍ ସ୍ୟ

େକାେଣ ତି େ ା େଲାକାନ୍ ଦଶର୍ ଯ ଃ ପ୍ର ାଥର୍ ଯିତୁ ଂ ପ୍ର ୀଯେ ; ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି, େତ
କୀଯଫଲଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱନ୍|
Ⅵତ ାତ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ନାକାେଲ ଅ ରାଗାରଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ାରଂ ରୁ ୍ଵା ଗୁ ଂ ପଶ୍ୟତ ୱ ପିତୁ ଃ ସମୀେପ

ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ; େତନ ତୱ ଯଃ ପିତା ଗୁ ଦଶର୍ ୀ, ସ ପ୍ର କାଶ୍ୟ ତୁ ଭ୍ୟଂ ଫଲଂ ଦାସ୍ୟତିl
Ⅶ ଅପରଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାକାେଲ େଦୱପୂଜକାଇୱ ମୁଧା ପୁନରୁ ି ଂ ମା କୁରୁ , ଯ ାତ୍ େତ େବାଧେ ,

ବହୁ ୱାରଂ କଥାଯାଂ କଥିତାଯାଂ େତଷାଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଗ୍ର ାହିଷ୍ୟେତ|
Ⅷ ଯୂଯଂ େତଷାମିୱ ମା କୁରୁ ତ, ଯ ାତ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯଦ୍ ଯତ୍ ପ୍ର େଯାଜନଂ ଯାଚନାତଃ ପ୍ର ାେଗୱ

ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପିତା ତତ୍ ଜାନାତି|
Ⅸଅତଏୱ ଯୂଯମ ଈଦୃକ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଂ, େହ ଅ ାକଂ ଗର୍ ପିତଃ, ତୱ ନାମ ପୂଜ୍ୟଂ ଭୱତୁ |
Ⅹତୱ ରାଜ ଂ ଭୱତୁ ; ତେୱ ା େଗର୍ ଯଥା ତେଥୖୱ େମଦିନ୍ୟାମପି ସଫଲା ଭୱତୁ |
Ⅺଅ ାକଂ ପ୍ର େଯାଜନୀଯମ୍ ଆହାରମ୍ ଅଦ୍ୟ େଦହି|
Ⅻୱଯଂ ଯଥା ନିଜାପରାଧିନଃ କ୍ଷମାମେହ, ତେଥୖୱା ାକମ୍ ଅପରାଧାନ୍ କ୍ଷମ |
ⅩⅢଅ ାନ୍ ପରୀକ୍ଷାଂ ମାନଯ, କି ୁ ପାପା େନା ରକ୍ଷ; ରାଜ ଂ େଗୗରୱଂ ପରାକ୍ର ମଃ ଏେତ ସେୱର୍ ୍ଵ

ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ତୱ; ତଥା ୁ|
ⅩⅣ ଯଦି ଯୂଯମ୍ ଅେନ୍ୟଷାମ୍ ଅପରାଧାନ୍ କ୍ଷମେ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଗର୍ ପିତାପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍

କ୍ଷମିଷ୍ୟେତ;
ⅩⅤ କି ୁ ଯଦି ଯୂଯମ୍ ଅେନ୍ୟଷାମ୍ ଅପରାଧାନ୍ ନ କ୍ଷମେ , ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଜନେକାପି ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍

ଅପରାଧାନ୍ ନ କ୍ଷମିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅥଅପରମ୍ ଉପୱାସକାେଲ କପଟିେନା ଜନା ମାନୁଷାନ୍ ଉପୱାସଂ ଜ୍ଞାପଯିତୁ ଂ େ ଷାଂ ୱଦନାନି

ମ୍ଲ ାନାନି କୁୱର୍ ୍ଵ ି , ଯୂଯଂ ତଇୱ ୱିଷଣୱଦନା ମା ଭୱତ; ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି େତ
କୀଯଫଲମ୍ ଅଲଭ |
ⅩⅦ ଯଦା ମ୍ ଉପୱସସି , ତଦା ଯଥା େଲାେକୖ ୍ଵଂ ଉପୱାସୀୱ ନ ଦୃଶ୍ୟେସ, କି ୁ ତୱ

େଯାଽେଗାଚରଃ ପିତା େତେନୖୱ ଦୃଶ୍ୟେସ, ତୃ େତ ନିଜଶିରସି େତୖଲଂ ମ ର୍ ଯ ୱଦନ ପ୍ର କ୍ଷାଲଯ;
ⅩⅧ େତନ ତୱ ଯଃ ପିତା ଗୁ ଦଶର୍ ୀ ସ ପ୍ର କାଶ୍ୟ ତୁ ଭ୍ୟଂ ଫଲଂ ଦାସ୍ୟତି|
ⅩⅨଅପରଂ ଯତ୍ର ାେନ କୀଟାଃ କଲ ା କ୍ଷଯଂ ନଯି , େଚୗରା ସ ି ଂ କ ର୍ ଯି ା େଚାରଯିତୁ ଂ

ଶକ୍ନୁ ୱି , ତାଦୃଶ୍ୟାଂ େମଦିନ୍ୟାଂ ାଥର୍ ଂ ଧନଂ ମା ସଂଚିନୁତ|
ⅩⅩ କି ୁ ଯତ୍ର ାେନ କୀଟାଃ କଲ ା କ୍ଷଯଂ ନ ନଯି , େଚୗରା ସ ି ଂ କ ର୍ ଯି ା େଚାରଯିତୁ ଂ ନ

ଶକ୍ନୁ ୱି , ତାଦୃେଶ େଗର୍ ଧନଂ ସି ନୁତ|
ⅩⅪଯ ାତ୍ ଯତ୍ର ାେନ ଯୁଷ୍ମ ାଂକ ଧନଂ ତେତୖ୍ର ୱ ଖାେନ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମନାଂସି |
ⅩⅫ େଲାଚନଂ େଦହସ୍ୟ ପ୍ର ଦୀପକଂ, ତ ାତ୍ ଯଦି ତୱ େଲାଚନଂ ପ୍ର ସ ଂ ଭୱତି, ତହ ତୱ

କୃ ଂ ୱପୁ ଦର୍ ୀି ଯୁ ଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅢ କି ୁ େଲାଚେନଽପ୍ର ସେ ତୱ କୃ ଂ ୱପୁଃ ତମିସ୍ର ଯୁ ଂ ଭୱିଷ୍ୟତି| ଅତଏୱ ଯା ଦୀି ୍ଵଯି

ୱିଦ୍ୟେତ, ସା ଯଦି ତମିସ୍ର ଯୁ ା ଭୱତି, ତହ ତତ୍ ତମିସ୍ର ଂ କିଯନ୍ ମହତ୍|
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ⅩⅩⅣ େକାପି ମନୁେଜା େ ୗ ପ୍ର ଭୂ େସୱିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି, ଯ ାଦ୍ ଏକଂ ସଂମନ୍ୟ ତଦନ୍ୟଂ
ନ ସ ନ୍ୟେତ, ଯ ା ଏକତ୍ର ମେନା ନିଧାଯ ତଦନ୍ୟମ୍ ଅୱମନ୍ୟେତ; ତଥା ଯୂଯମପୀ ରଂ
ଲ ୀେ ତୁ ୍ୟେଭ େସୱିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ଥ|

ⅩⅩⅤ ଅପରମ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ତଥ୍ୟଂ କଥଯାମି, କିଂ ଭକି୍ଷଷ୍ୟାମଃ? କିଂ ପାସ୍ୟାମଃ? ଇତି
ପ୍ର ାଣଧାରଣାଯ ମା ଚି ଯତ; କିଂ ପରିଧାସ୍ୟାମଃ? ଇତି କାଯରକ୍ଷଣାଯ ନ ଚି ଯତ; ଭକ୍ଷ୍ୟାତ୍ ପ୍ର ାଣା
ୱସନା ୱପୂଂଷି କିଂ େଶ୍ର ାଣି ନ ହି?

ⅩⅩⅥ ୱିହାଯେସା ୱିହ ମାନ୍ ୱିେଲାକଯତ; େତୖ େନର୍ ାପ୍ୟେତ ନ କୃତ୍ୟେତ ଭା ାଗାେର ନ
ସ ୀଯେତଽପି; ତଥାପି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଗର୍ ଃ ପିତା େତଭ୍ୟ ଆହାରଂ ୱିତରତି|

ⅩⅩⅦ ଯୂଯଂ େତଭ୍ୟଃ କିଂ େଶ୍ର ା ନ ଭୱଥ? ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କି ତ୍ ମନୁଜଃ ଚି ଯନ୍ ନିଜାଯୁଷଃ
କ୍ଷଣମପି ୱ ର୍ ଯିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି?

ⅩⅩⅧଅପରଂ ୱସନାଯ କୁତି ଯତ? େକ୍ଷେତ୍ର ା ାନି ପୁ ାଣି କଥଂ ୱ ର୍ େ ତଦାେଲାଚଯତ|
ତାନି ତ ୂନ୍ େନା ାଦଯି କିମପି କାୟର୍ ୍ୟଂ ନ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ;

ⅩⅩⅨ ତଥାପ୍ୟହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, ସୁେଲମାନ୍ ତାଦୃଗ୍ ଐ ୟର୍ ୍ୟୱାନପି ତ ୁ ମିୱ ୱିଭୂ ଷିେତା
ନାସୀତ୍|

ⅩⅩⅩତ ାତ୍ କ୍ଷଦ୍ୟ ୱିଦ୍ୟମାନଂ ଃ ଚୁ ୍ୟାଂ ନିେକ୍ଷ ୍ୟେତ ତାଦୃଶଂ ଯତ୍ େକ୍ଷତ୍ର ି ତଂ କୁସୁମଂ ତତ୍
ଯଦୀ ର ଇ ଂ ବିଭୂ ଷଯତି, ତହ େହ େ ାକପ୍ର ତ୍ୟଯିେନା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ କିଂ ନ ପରିଧାପଯିଷ୍ୟତି?

ⅩⅩⅪତ ାତ୍ ଅ ାଭିଃ କିମ ୍ୟେତ? କି ପାଯିଷ୍ୟେତ? କିଂ ୱା ପରିଧାଯିଷ୍ୟେତ,ଇତିନ ଚି ଯତ|
ⅩⅩⅫ ଯ ାତ୍ େଦୱା ର୍ କା ଅପୀତି େଚ େ ; ଏେତଷୁ ଦ୍ର େୱ୍ୟଷୁ ପ୍ର େଯାଜନମ ୀତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ଗର୍ ଃ ପିତା ଜାନାତି|
ⅩⅩⅩⅢ ଅତଏୱ ପ୍ର ଥମତ ଈ ରୀଯରାଜ୍ୟଂ ଧ ର୍ େଚ ଂ, ତତ ଏତାନି ୱ ୂନି ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ

ପ୍ର ଦାଯିଷ୍ୟେ |
ⅩⅩⅩⅣ ଃ କୃେତ ମା ଚି ଯତ, ଏୱ ଯଂ ମୁ ି ଶ୍ୟ ଚି ଯିଷ୍ୟତି; ଅଦ୍ୟତନୀ ଯା ଚି ା

ସାଦ୍ୟକୃେତ ପ୍ର ଚୁ ରତରା|

Ⅶ
Ⅰଯଥା ଯୂଯଂ େଦାଷୀକୃତା ନ ଭୱଥ, ତୃ େତଽନ୍ୟଂ େଦାଷିଣଂ ମା କୁରୁ ତ|
Ⅱ ଯେତା ଯାଦୃେଶନ େଦାେଷଣ ଯୂଯଂ ପରାନ୍ େଦାଷିଣଃ କୁରୁ ଥ, ତାଦୃେଶନ େଦାେଷଣ

ଯୂଯମପି େଦାଷୀକୃତା ଭୱିଷ୍ୟଥ, ଅନ୍ୟ େଯନ ପରିମାେଣନ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପରିମୀଯେତ, େତେନୖୱ
ପରିମାେଣନ ଯୁଷ୍ମ ୃ େତ ପରିମାଯିଷ୍ୟେତ|

Ⅲଅପର ନିଜନଯେନ ଯା ନାସା ୱିଦ୍ୟେତ, ତାମ୍ ଅନାେଲାଚ୍ୟ ତୱ ସହଜସ୍ୟ େଲାଚେନ ଯତ୍
ତୃ ଣମ୍ ଆେ , ତେଦୱ କୁେତା ୱୀକ୍ଷେସ?

Ⅳ ତୱ ନିଜେଲାଚେନ ନାସାଯାଂ ୱିଦ୍ୟମାନାଯାଂ, େହ ଭ୍ର ାତଃ, ତୱ ନଯନାତ୍ ତୃ ଣଂ ବହିଷ୍ୟତର୍ୁ ଂ
ଅନୁଜାନୀହି, କଥାେମତାଂ ନିଜସହଜାଯ କଥଂ କଥଯିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାଷି?

Ⅴେହକପଟିନ୍,ଆେଦୗ ନିଜନଯନାତ୍ ନାସାଂ ବହି ୁରୁ ତେତା ନିଜଦୃେ ୗ ସୁପ୍ର ସ ାଯାଂ ତୱଭ୍ର ାତୃ
େଲର୍ ାଚନାତ୍ ତୃ ଣଂ ବହି ତର୍ୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟସି |

Ⅵଅନ୍ୟ ସାରେମେଯଭ୍ୟଃ ପୱିତ୍ର ୱ ୂନି ମା ୱିତରତ, ୱରାହାଣାଂ ସମକ୍ଷ ମୁ ା ମା ନିକି୍ଷପତ;
ନିେକ୍ଷପଣାତ୍ େତ ତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ ପେଦୖ ଦର୍ ଲଯିଷ୍ୟି , ପରାୱୃତ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାନପି ୱିଦାରଯିଷ୍ୟି |

Ⅶଯାଚ ଂ ତେତା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଦାଯିଷ୍ୟେତ; ମୃଗଯ ଂ ତତ ଉେ ଶଂ ଲ ୍ୟେ ; ାରମ୍ ଆହତ,
ତେତା ଯୁଷ୍ମ ୃ େତ ମୁ ଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅷ ଯ ାଦ୍ େଯନ ଯାଚ୍ୟେତ, େତନ ଲଭ୍ୟେତ; େଯନ ମୃଗ୍ୟେତ େତେନାେ ଶଃ ପ୍ର ାପ୍ୟେତ;
େଯନ ଚ ାରମ୍ ଆହନ୍ୟେତ, ତୃ େତ ାରଂ େମାଚ୍ୟେତ|

Ⅸଆ େଜନ ପୂେପ ପ୍ର ାଥ େତ ତୈ ପାଷାଣଂ ୱିଶ୍ର ାଣଯତି,
Ⅹମୀେନ ଯାଚିେତ ଚ ତୈ ଭୁ ଜଗଂ ୱିତରତି, ଏତାଦୃଶଃ ପିତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ କ ଆେ ?
Ⅺ ତ ାଦ୍ ଯୂଯମ୍ ଅଭଦ୍ର ାଃ ସେ ାଽପି ଯଦି ନିଜବାଲେକଭ୍ୟ ଉ ମଂ ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ ଦାତୁ ଂ ଜାନୀଥ,

ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଗର୍ ଃ ପିତା ୀଯଯାଚେକଭ୍ୟଃ କିମୁ ମାନି ୱ ୂନି ନ ଦାସ୍ୟତି?
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Ⅻ ଯୂଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତୀତେରଷାଂ ଯାଦୃେଶା ୱ୍ୟୱହାେରା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପି୍ର ଯଃ, ଯୂଯଂ ତାନ୍ ପ୍ର ତି ତାଦୃଶାେନୱ
ୱ୍ୟୱହାରାନ୍ ୱିଧ ; ଯ ାଦ୍ ୱ୍ୟୱ ାଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ୱଚନାନାମ୍ ଇତି ସାରମ୍|

ⅩⅢସ ୀଣର୍ ାେରଣ ପ୍ର ୱିଶତ; ଯେତା ନରକଗମନାଯ ଯଦ୍ ାରଂ ତଦ୍ ୱି ୀଣର୍ ଂ ଯ ୱ ର୍ ତଦ୍
ବୃହତ୍ େତନ ବହୱଃ ପ୍ର ୱିଶି |

ⅩⅣଅପରଂ ଗର୍ ଗମନାଯ ଯଦ୍ ାରଂ ତତ୍ କୀଦୃକ୍ ସଂକୀଣର୍ ଂ| ଯ ୱ ର୍ ତତ୍ କୀଦୃଗ୍ ଦୁଗର୍ ମମ୍|
ତଦୁେ ାରଃ କିଯେ ାଽ ାଃ|

ⅩⅤ ଅପର େଯ ଜନା େମଷେୱେଶନ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପମ୍ ଆଗ ି , କି ଦର୍ୁ ର ା ୱୃକା
ଏତାଦୃେଶେଭ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଭ୍ୟଃ ସାୱଧାନା ଭୱତ, ଯୂଯଂ ଫେଲନ ତାନ୍ ପରିେଚତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ|

ⅩⅥ ମନୁଜାଃ କିଂ କ କିେନା ୱୃକ୍ଷାଦ୍ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଲାନି ଶୃଗାଲେକାଲିତ ଉଡୁ ରଫଲାନି
ଶାତଯି ?

ⅩⅦ ତ ଦ୍ ଉ ମ ଏୱ ପାଦପ ଉ ମଫଲାନି ଜନଯତି, ଅଧମପାଦପଏୱାଧମଫଲାନି
ଜନଯତି|

ⅩⅧ କି ୂ ମପାଦପଃ କଦାପ୍ୟଧମଫଲାନି ଜନଯିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି, ତଥାଧେମାପି ପାଦପ
ଉ ମଫଲାନି ଜନଯିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅨଅପରଂ େଯ େଯ ପାଦପା ଅଧମଫଲାନି ଜନଯି , େତ କୃ ା ୱେ ୗ କି୍ଷପ୍ୟେ |
ⅩⅩଅତଏୱ ଯୂଯଂ ଫେଲନ ତାନ୍ ପରିେଚଷ୍ୟଥ|
ⅩⅪେଯଜନା ମାଂ ପ୍ର ଭୁ ଂ ୱଦି , େତସେୱର୍ ୍ଵ ଗର୍ ରାଜ୍ୟଂ ପ୍ର େୱକ୍ଷ୍ୟି ତ , କି ୁ େଯା ମାନେୱା ମମ
ଗର୍ ସ୍ୟ ପିତୁ ରି ଂ କ ର୍ କେରାତି ସ ଏୱ ପ୍ର େୱକ୍ଷ୍ୟତି|
ⅩⅫ ତଦ୍ ଦିେନ ବହେୱା ମାଂ ୱଦିଷ୍ୟି , େହ ପ୍ର େଭା େହ ପ୍ର େଭା, ତୱ ନାମ୍ନ ା କିମ ାମି

ଭର୍ ୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟଂ ନ ୱ୍ୟାହୃ ତଂ? ତୱ ନାମ୍ନ ା ଭୂ ତାଃ କିଂ ନ ତ୍ୟାଜିତାଃ? ତୱ ନାମ୍ନ ା କିଂ ନାନାୁ ତାନି
କ ର୍ ାଣି ନ କୃତାନି?

ⅩⅩⅢ ତଦାହଂ ୱଦିଷ୍ୟାମି, େହ କୁକ ର୍ କାରିେଣା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅହଂ ନ େୱଦି୍ମ , ଯୂଯଂ ମ ମୀପାଦ୍
ଦୂରୀଭୱତ|

ⅩⅩⅣଯଃ କି ତ୍ ମେମୖତାଃ କଥାଃ ଶ ା ପାଲଯତି, ସ ପାଷାେଣାପରି ଗୃହନି ର୍ ାତ୍ର ା ଜ୍ଞାନିନା ସହ
ମେଯାପମୀଯେତ|

ⅩⅩⅤ ଯେତା ୱୃେ ୗ ସତ୍ୟାମ୍ ଆପ୍ଲ ାୱ ଆଗେତ ୱାେଯୗ ୱାେତ ଚ େତଷୁ ତେ ହଂ ଲେ ଷୁ
ପାଷାେଣାପରି ତସ୍ୟ ଭିେ ପତତିl

ⅩⅩⅥ କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ ମେମୖତାଃ କଥାଃ ଶ ା ନ ପାଲଯତି ସ େସୖକେତ େଗହନି ର୍ ାତ୍ର ା ଽଜ୍ଞାନିନା
ଉପମୀଯେତ|

ⅩⅩⅦ ଯେତା ଜଲୱୃେ ୗ ସତ୍ୟାମ୍ ଆପ୍ଲ ାୱ ଆଗେତ ପୱେନ ୱାେତ ଚ େତୖ ଗର୍ୃ େହ ସମାଘାେତ
ତତ୍ ପତତି ତ ତନଂ ମହଦ୍ ଭୱତି|

ⅩⅩⅧଯୀଶୁେନୖେତଷୁ ୱାେକ୍ୟଷୁ ସମାପିେତଷୁ ମାନୱା ଦୀେଯାପେଦଶମ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ େମନିେର|
ⅩⅩⅨଯ ାତ୍ ସ ଉପାଧ୍ୟାଯା ଇୱ ତାନ୍ େନାପଦିେଦଶ କି ୁ ସମଥର୍ ପୁରୁ ଷଇୱ ସମୁପଦିେଦଶ|

Ⅷ
Ⅰଯଦା ସ ପୱର୍ ୍ଵ ତାଦ୍ ଅୱାେରାହତ୍ ତଦା ବହେୱା ମାନୱା ାଦ୍ ୱୱ୍ର ଜୁଃ|
Ⅱଏକଃ କୁ ୱାନ୍ ଆଗତ୍ୟ ତଂ ପ୍ର ଣମ୍ୟ ବଭାେଷ, େହ ପ୍ର େଭା, ଯଦି ଭୱାନ୍ ସଂମନ୍ୟେତ, ତହ

ମାଂ ନିରାମଯଂ କ ର୍ୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି|
Ⅲତେତା ଯୀଶୁଃ କରଂ ପ୍ର ସାୟର୍ ୍ୟ ତସ୍ୟା ଂ ୃଶନ୍ ୱ୍ୟାଜହାର,ସ େନ୍ୟଽହଂ ଂ ନିରାମେଯାଭୱ;

େତନ ସ ତତଣାତ୍ କୁେ ନାେମାଚି|
Ⅳ ତେତା ଯୀଶୁ ଂ ଜଗାଦ, ଅୱେଧହି କଥାେମତାଂ କି ଦପି ମା ବହି, କି ୁ ଯାଜକସ୍ୟ ସି ଧିଂ

ଗ ା ା ାନଂ ଦଶର୍ ଯ ମନୁେଜେଭ୍ୟା ନିଜନିରାମଯ ଂ ପ୍ର ମାଣଯିତୁ ଂ ମୂସାନିରୂ ପିତଂ ଦ୍ର ୱ୍ୟମ୍ ଉ ୃଜ
ଚ|

Ⅴ ତଦନ ରଂ ଯୀଶୁନା କଫନର୍ ାହୂ ମ୍ନ ାମନି ନଗେର ପ୍ର ୱିେ କି ତ୍ ଶତେସନାପତି ମୀପମ୍
ଆଗତ୍ୟ ୱିନୀଯ ବଭାେଷ,

Ⅵ େହ ପ୍ର େଭା, ମଦୀଯ ଏେକା ଦାସଃ ପକ୍ଷାଘାତୱ୍ୟାଧିନା ଭୃ ଶଂ ୱ୍ୟଥିତଃ, ସତୁ ଶଯନୀଯ ଆେ |



Matthew Ⅷ:Ⅶ 10 Matthew Ⅷ:ⅩⅩⅩ

Ⅶତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ େ ୖ କଥିତୱାନ୍, ଅହଂ ଗ ା ତଂ ନିରାମଯଂ କରିଷ୍ୟାମି|
Ⅷ ତତଃ ସ ଶତେସନାପତିଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, େହ ପ୍ର େଭା, ଭୱାନ୍ ଯତ୍ ମମ େଗହମଧ୍ୟଂ ଯାତି

ତେଦ୍ୟାଗ୍ୟଭାଜନଂ ନାହମି ; ୱାଙ୍ମ ାତ୍ର ମ୍ ଆଦିଶତୁ , େତେନୖୱ ମମ ଦାେସା ନିରାମେଯା ଭୱିଷ୍ୟତି|
Ⅸ ଯେତା ମଯି ପରନିେଧ୍ନ ଽପି ମମ ନିେଦଶୱଶ୍ୟାଃ କତି କତି େସନାଃ ସି , ତତ ଏକି ନ୍

ଯାହୀତୁ ୍ୟେ ସ ଯାତି, ତଦନ୍ୟି ନ୍ ଏହୀତୁ ୍ୟେ ସ ଆଯାତି, ତଥା ମମ ନିଜଦାେସ କେ ୖ ର୍ ତତ୍
କୁୱ ୍ଵତୁ ୍ୟେ ସ ତତ୍ କେରାତି|

Ⅹ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ େସୖ୍ୟତତ୍ ୱେଚା ନିଶମ୍ୟ ୱି ଯାପେ ାଽଭୂ ତ୍; ନିଜପ ା ାମିେନା ମାନୱାନ୍
ଅେୱା , ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତଥ୍ୟଂ ୱଚି୍ମ , ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟଽପି େନୖତାଦୃେଶା ୱି ାେସା ମଯା
ପ୍ର ା ଃ|

Ⅺଅନ୍ୟ ାହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, ବହୱଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ସ୍ୟାଃ ପି ମାଯା ଦିଶ ଆଗତ୍ୟ ଇବ୍ର ାହୀମା ଇସ୍ହ ାକା
ଯାକୂବା ଚ ସାକମ୍ ମିଲି ା ସମୁପେୱକ୍ଷ୍ୟି ;

Ⅻ କି ୁ ଯତ୍ର ାେନ େରାଦନଦ ଘଷର୍ େଣ ଭୱତ ି ନ୍ ବହିଭର୍ୂ ତତମିେସ୍ର ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ସ ାନା
ନିେକ୍ଷସ୍ୟେ |

ⅩⅢ ତତଃ ପରଂ ଯୀଶୁ ଂ ଶତେସନାପତିଂ ଜଗାଦ, ଯାହି, ତୱ ପ୍ର ତୀତ୍ୟନୁସାରେତା ମ ଲଂ
ଭୂ ଯାତ୍; ତଦା ତି େ ୱ ଦେ ତଦୀଯଦାେସା ନିରାମେଯା ବଭୂ ୱ|

ⅩⅣ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁଃ ପିତରସ୍ୟ େଗହମୁପ ାଯ େରଣ ପୀଡିତାଂ ଶଯନୀଯି ତାଂ ତସ୍ୟ ଶଂ
ୱୀକ୍ଷା େକ୍ର |

ⅩⅤତତେ ନ ତସ୍ୟାଃ କରସ୍ୟ ୃ ତୱାତ୍ ର ାଂ ତତ୍ୟାଜ, ତଦା ସା ସମୁ ାଯ ତାନ୍ ସି େଷେୱ|
ⅩⅥ ଅନ ରଂ ସ ୍ୟାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ ବହୁ େଶା ଭୂ ତଗ୍ର ମନୁଜାନ୍ ତସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଆନିନୁ୍ୟଃ ସ ଚ

ୱାେକ୍ୟନ ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯାମାସ, ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର କାରପୀଡିତଜନାଂ ନିରାମଯାନ୍ ଚକାର;
ⅩⅦ ତ ାତ୍, ସୱର୍ ୍ଵ ା ଦୁ ର୍ ଲତା ାକଂ େତେନୖୱ ପରିଧାରିତା| ଅ ାକଂ ସକଲଂ ୱ୍ୟାଧିଂ ସଏୱ

ସଂଗୃହୀତୱାନ୍| ଯେଦତ ଚନଂ ଯିଶଯିଯଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା ମାସୀତ୍, ତ ଦା ସଫଲମଭୱତ୍|
ⅩⅧ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁ ତୁ ଦ କୁ୍ଷ ଜନନିୱହଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ତଟିନ୍ୟାଃ ପାରଂ ଯାତୁ ଂ ଶିଷ୍ୟାନ୍

ଆଦିେଦଶ|
ⅩⅨ ତଦାନୀମ୍ ଏକ ଉପାଧ୍ୟାଯ ଆଗତ୍ୟ କଥିତୱାନ୍, େହ ଗୁେରା, ଭୱାନ୍ ଯତ୍ର ଯାସ୍ୟତି

ତତ୍ର ାହମପି ଭୱତଃ ପ ାଦ୍ ଯାସ୍ୟାମି|
ⅩⅩତେତା ଯୀଶୁ ଜର୍ ଗାଦ, େକ୍ର ା ୁଃ ାତୁ ଂ ାନଂ ୱିଦ୍ୟେତ, ୱିହାଯେସା ୱିହ ମାନାଂ ନୀଡାନି ଚ

ସି ; କି ୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସ୍ୟ ଶିରଃ ାପଯିତୁ ଂ ାନଂ ନ ୱିଦ୍ୟେତ|
ⅩⅪ ଅନ ରମ୍ ଅପର ଏକଃ ଶିଷ୍ୟ ଂ ବଭାେଷ, େହ ପ୍ର େଭା, ପ୍ର ଥମେତା ମମ ପିତରଂ ଶ୍ମ ଶାେନ

ନିଧାତୁ ଂ ଗମନାଥର୍ ଂ ମାମ୍ ଅନୁମନ୍ୟ |
ⅩⅫତେତା ଯୀଶୁରୁ ୱାନ୍ ମୃତା ମୃତାନ୍ ଶ୍ମ ଶାେନ ନିଦଧତୁ , ଂ ମମ ପ ାଦ୍ ଆଗ |
ⅩⅩⅢଅନ ରଂ ତି ନ୍ ନାୱମାରୂ େଢ ତସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ାତ୍ ଜଗ୍ମୁ ଃ|
ⅩⅩⅣପ ାତ୍ ସାଗରସ୍ୟ ମଧ୍ୟଂ େତଷୁ ଗେତଷୁ ତାଦୃଶଃ ପ୍ର ବେଲା ଝଞ୍ଭ ୍ଶନିଲ ଉଦତି ତ୍, େଯନ

ମହାତର ଉ ାଯ ତରଣିଂ ଛାଦିତୱାନ୍, କି ୁ ସ ନିଦି୍ର ତ ଆସୀତ୍|
ⅩⅩⅤତଦା ଶିଷ୍ୟା ଆଗତ୍ୟ ତସ୍ୟ ନିଦ୍ର ାଭ ଂ କୃ ା କଥଯାମାସୁଃ, େହ ପ୍ର େଭା, ୱଯଂ ମି୍ର ଯାମେହ,

ଭୱାନ୍ ଅ ାକଂ ପ୍ର ାଣାନ୍ ରକ୍ଷତୁ |
ⅩⅩⅥତଦା ସ ତାନ୍ ଉ ୱାନ୍, େହ ଅ ୱି ାସି େନା ଯୂଯଂ କୁେତା ୱିଭୀଥ? ତତଃ ସଉ ାଯ ୱାତଂ

ସାଗର ତଜର୍ ଯାମାସ, ତେତା ନିୱର୍ ୍ଵ ାତମଭୱତ୍|
ⅩⅩⅦ ଅପରଂ ମନୁଜା ୱି ଯଂ ୱିେଲାକ୍ୟ କଥଯାମାସୁଃ, ଅେହା ୱାତସରି ତୀ ଅସ୍ୟ

କିମାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେଣୗ? କୀଦୃେଶାଽଯଂ ମାନୱଃ|
ⅩⅩⅧଅନ ରଂ ସ ପାରଂ ଗ ା ଗିେଦରୀଯେଦଶମ୍ ଉପି ତୱାନ୍; ତଦା େ ୗ ଭୂ ତଗ୍ର ମନୁେଜୗ

ଶ୍ମ ଶାନ ାନାଦ୍ ବହିଭର୍ୂ ା ତଂ ସାକ୍ଷାତ୍ କୃତୱେ ୗ,ତାେୱତାଦୃେଶୗ ପ୍ର ଚ ାୱା ାଂ ଯତ୍ େତନ ାେନନ
େକାପି ଯାତୁ ଂ ନାଶେକ୍ନ ାତ୍|

ⅩⅩⅨ ତାୱୁେଚୖଃ କଥଯାମାସତୁ ଃ, େହ ଈ ରସ୍ୟ ସୂେନା ଯୀେଶା, ଯା ସାକମ୍ ଆୱେଯାଃ କଃ
ସ ଃ? ନିରୂ ପିତକାଲାତ୍ ପ୍ର ାେଗୱ କିମାୱାଭ୍ୟାଂ ଯାତନାଂ ଦାତୁ ମ୍ ଅତ୍ର ାଗେତାସି ?

ⅩⅩⅩତଦାନୀଂ ତାଭ୍ୟାଂ କିି ଦ୍ ଦୂେର ୱରାହାଣାମ୍ ଏେକା ମହାୱ୍ର େଜାଽଚରତ୍|
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ⅩⅩⅪ ତେତା ଭୂ େତୗ େତୗ ତସ୍ୟାି େକ ୱିନୀଯ କଥଯାମାସତୁ ଃ, ଯଦ୍ୟାୱାଂ ତ୍ୟାଜଯସି , ତହ
ୱରାହାଣାଂ ମେଧ୍ୟୱ୍ର ଜମ୍ ଆୱାଂ େପ୍ର ରଯ|

ⅩⅩⅫତଦା ଯୀଶୁରୱଦତ୍ ଯାତଂ, ଅନ ରଂ େତୗ ଯଦା ମନୁେଜୗ ୱିହାଯ ୱରାହାନ୍ ଆଶି୍ର ତୱେ ୗ,
ତଦା େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ୱରାହା ଉ ାନାତ୍ ମହାଜେୱନ ଧାୱ ଃ ସାଗରୀଯେତାେଯ ମ େ ା ମମଃ|

ⅩⅩⅩⅢ ତେତା ୱରାହରକ୍ଷକାଃ ପଲାଯମାନା ମେଧ୍ୟନଗରଂ େତୗ ଭୂ ତଗ୍ର େ ୗ ପ୍ର ତି ଯଦ୍ୟଦ୍
ଅଘଟତ, ତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ୱା ର୍ ା ଅୱଦନ୍|

ⅩⅩⅩⅣ ତେତା ନାଗରିକାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ମନୁଜା ଯୀଶୁଂ ସାକ୍ଷାତ୍ କ ର୍ୁ ଂ ବହିରାଯାତାଃ ତ ୱିେଲାକ୍ୟ
ପ୍ର ାଥର୍ ଯା କି୍ର େର ଭୱାନ୍ ଅ ାକଂ ସୀମାେତା ଯାତୁ |

Ⅸ
Ⅰଅନ ରଂ ଯୀଶୁ େନକାମାରୁ ହ୍ୟ ପୁନଃ ପାରମାଗତ୍ୟ ନିଜଗ୍ର ାମମ୍ ଆଯେଯୗ|
Ⅱତତଃ କତିପଯା ଜନା ଏକଂ ପକ୍ଷାଘାତିନଂ େ ାପରି ଶାଯଯି ା ତ ମୀପମ୍ ଆନଯନ୍; ତେତା

ଯୀଶୁେ ଷାଂ ପ୍ର ତୀତିଂ ୱିଜ୍ଞାଯ ତଂ ପକ୍ଷାଘାତିନଂ ଜଗାଦ, େହ ପୁତ୍ର , ସୁି େରା ଭୱ, ତୱ କଲୁଷସ୍ୟ
ମଷର୍ ଣଂ ଜାତମ୍|

Ⅲତାଂ କଥାଂ ନିଶମ୍ୟ କିଯ ଉପାଧ୍ୟାଯା ମନଃସୁ ଚିି ତୱ ଏଷ ମନୁଜ ଈ ରଂ ନି ତି|
Ⅳ ତତଃ ସ େତଷାମ୍ ଏତାଦୃଶୀଂ ଚି ାଂ ୱିଜ୍ଞାଯ କଥିତୱାନ୍, ଯୂଯଂ ମନଃସୁ କୃତ ଏତାଦୃଶୀଂ

କୁଚି ାଂ କୁରୁ ଥ?
Ⅴତୱ ପାପମଷର୍ ଣଂ ଜାତଂ, ଯ ା ମୁ ାଯ ଗ , େଯାରନେଯା ୱର୍ ାକ୍ୟେଯାଃ କିଂ ୱାକ୍ୟଂ ୱ ୁଂ

ସୁଗମଂ?
Ⅵ କି ୁ େମଦିନ୍ୟାଂ କଲୁଷଂ କ୍ଷମିତୁ ଂ ମନୁଜସୁତସ୍ୟ ସାମଥର୍ ୍ୟମ ୀତି ଯୂଯଂ ଯଥା ଜାନୀଥ, ତଦଥର୍ ଂ

ସ ତଂ ପକ୍ଷାଘାତିନଂ ଗଦିତୱାନ୍, ଉି , ନିଜଶଯନୀଯଂ ଆଦାଯ େଗହଂ ଗ |
Ⅶତତଃ ସ ତତଣାଦ୍ ଉ ାଯ ନିଜେଗହଂ ପ୍ର ି ତୱାନ୍|
Ⅷମାନୱା ଇ ଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ୱି ଯଂ େମନିେର, ଈ େରଣ ମାନୱାଯ ସାମଥର୍ ୍ୟମ୍ ଈଦୃଶଂ ଦ ଂ

ଇତି କାରଣାତ୍ ତଂ ଧନ୍ୟଂ ବଭାଷିେର ଚ|
Ⅸଅନ ରଂ ଯୀଶୁ ୍ଥାନାଦ୍ ଗ ନ୍ ଗ ନ୍ କରସଂଗ୍ର ହ ାେନ ସମୁପୱି ଂ ମଥିନାମାନମ୍ ଏକଂ

ମନୁଜଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ତଂ ବଭାେଷ, ମମ ପ ାଦ୍ ଆଗ , ତତଃ ସ ଉ ାଯ ତସ୍ୟ ପ ାଦ୍ ୱୱ୍ର ାଜ|
Ⅹତତଃ ପରଂ ଯୀେଶୗ ଗୃେହ େଭା ୁମ୍ ଉପୱିେ ବହୱଃ କରସଂଗ୍ର ାହିଣଃ କଲୁଷିଣ ମାନୱା

ଆଗତ୍ୟ େତନ ସାକଂ ତସ୍ୟ ଶିେଷୖ୍ୟ ସାକମ୍ ଉପୱିୱିଶୁଃ|
Ⅺ ଫିରୂ ଶିନ ଦ୍ ଦୃ ୍ଵା ତସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ବଭାଷିେର, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଗୁରୁ ଃ କିଂ ନିମି ଂ କରସଂଗ୍ର ାହିଭିଃ

କଲୁଷିଭି ସାକଂ ଭୁ ଂେ ?
Ⅻଯୀଶୁ ତ୍ ଶ ା ତାନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, ନିରାମଯେଲାକାନାଂ ଚିକି େକନ ପ୍ର େଯାଜନଂ ନାି , କି ୁ

ସାମଯେଲାକାନାଂ ପ୍ର େଯାଜନମାେ |
ⅩⅢ ଅେତା ଯୂଯଂ ଯା ା ୱଚନସ୍ୟାସ୍ୟାଥର୍ ଂ ଶିକ୍ଷ ମ୍, ଦଯାଯାଂ େମ ଯଥା ପ୍ର ୀତି ନର୍ ତଥା

ଯଜ୍ଞକ ର୍ ଣି| ଯେତାଽହଂ ଧା କାନ୍ ଆ ାତୁ ଂ ନାଗେତାଽି କି ୁ ମନଃ ପରିୱ ର୍ ଯିତୁ ଂ ପାପିନ
ଆ ାତୁ ମ୍ ଆଗେତାଽି |

ⅩⅣଅନ ରଂ େଯାହନଃ ଶିଷ୍ୟା ସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଆଗତ୍ୟ କଥଯାମାସୁଃ, ଫିରୂ ଶିେନା ୱଯ ପୁନଃ
ପୁନରୁ ପୱସାମଃ, କି ୁ ତୱ ଶିଷ୍ୟା େନାପୱସି , କୁତଃ?

ⅩⅤ ତଦା ଯୀଶୁ ାନ୍ ଅେୱାଚତ୍ ଯାୱତ୍ ସଖୀନାଂ ସଂେ କନ୍ୟାଯା ୱରି ତି, ତାୱତ୍ କିଂ େତ
ୱିଲାପଂ କ ର୍ୁ ଂ ଶକ୍ଲୁ ୱି ? କି ୁ ଯଦା େତଷାଂ ସଂ ାଦ୍ ୱରଂ ନଯି , ତାଦୃଶଃ ସମଯ ଆଗମିଷ୍ୟତି,
ତଦା େତ ଉପୱ ୍ୟି |

ⅩⅥ ପୁରାତନୱସେନ େକାପି ନୱୀନୱ ଂ ନ େଯାଜଯତି, ଯ ାତ୍ େତନ େଯାଜିେତନ
ପୁରାତନୱସନଂ ଛିନି ତି ଦ୍ର ବହୁ କିୁ ତଂ ଦୃଶ୍ୟେତ|

ⅩⅦଅନ୍ୟ ପୁରାତନକୁ ାଂ େକାପି ନୱାନେଗା ନୀରସଂ ନ ନିଦଧାତି, ଯ ାତ୍ ତଥା କୃେତ କୁତୂ
ୱ ଦୀୟର୍ ୍ୟେତ େତନ େଗା ନୀରସଃ ପତତି କୁତୂ ନଶ୍ୟତି; ତ ାତ୍ ନୱୀନାଯାଂ କୁ ାଂ ନୱୀେନା
େଗା ନୀରସଃ ାପ୍ୟେତ, େତନ େଯାରୱନଂ ଭୱତି|
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ⅩⅧ ଅପରଂ େତେନୖତ ଥାକଥନକାେଲ ଏେକାଽଧିପତି ଂ ପ୍ର ଣମ୍ୟ ବଭାେଷ, ମମ ଦୁହିତା
ପ୍ର ାେଯେଣୖତାୱ ାେଲ ମୃତା,ତ ାଦ୍ଭୱାନାଗତ୍ୟତସ୍ୟା ଗାେତ୍ର ହ ମପର୍ ଯତୁ , େତନସାଜୀୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅨତଦାନୀଂ ଯୀଶୁଃ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସାକମ୍ ଉ ାଯ ତସ୍ୟ ପ ାଦ୍ ୱୱ୍ର ାଜ|
ⅩⅩ ଇତ୍ୟନ େର ାଦଶୱ ରାନ୍ ଯାୱତ୍ ପ୍ର ଦରାମେଯନ ଶୀେଣୖର୍ କା ନାରୀ ତସ୍ୟ ପ ାଦ୍

ଆଗତ୍ୟ ତସ୍ୟ ୱସନସ୍ୟ ଗ୍ର ି ଂ ପ ଶର୍ ;
ⅩⅪ ଯ ାତ୍ ମଯା େକୱଲଂ ତସ୍ୟ ୱସନଂ ୃ ୍ଵା ା ୍ୟଂ ପ୍ର ା ୍ୟେତ, ସା ନାରୀତି ମନସି

ନିି ତୱତୀ|
ⅩⅫତେତା ଯୀଶୁୱର୍ ଦନଂ ପରାୱ ର୍ ୍ୟ ତାଂ ଜଗାଦ, େହ କେନ୍ୟ, ଂ ସୁି ରା ଭୱ, ତୱ ୱି ାସ ୍ଵାଂ
ାମକାଷର୍ ୀତ୍| ଏତ ାେକ୍ୟ ଗଦିତଏୱ ସା େଯାଷିତ୍ ାଭୂ ତ୍|

ⅩⅩⅢଅପରଂଯୀଶୁ ସ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷସ୍ୟ େଗହଂଗ ା ୱାଦକପ୍ର ଭୃ ତୀନ୍ ବହୂ ନ୍ େଲାକାନ୍ଶ ାଯମାନାନ୍
ୱିେଲାକ୍ୟ ତାନ୍ ଅୱଦତ୍,

ⅩⅩⅣପ ାନଂ ତ୍ୟଜ, କେନ୍ୟଯଂ ନାମି୍ର ଯତ ନିଦି୍ର ତାେ ; କଥାେମତାଂ ଶ ା େତ ତମୁପଜହସୁଃ|
ⅩⅩⅤ କି ୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ବହି ୃେତଷୁ େସାଽଭ୍ୟ ରଂ ଗ ା କନ୍ୟାଯାଃ କରଂ ଧୃତୱାନ୍, େତନ

େସାଦତି ତ୍;
ⅩⅩⅥତତ ର୍ େଣା ଯଶଃ କୃ ଂ ତଂ େଦଶଂ ୱ୍ୟା ୱତ୍|
ⅩⅩⅦତତଃପରଂଯୀଶୁ ାତ୍ ାନାଦ୍ ଯାତ୍ର ାଂ ଚକାର;ତଦା େହଦାଯୂଦଃସ ାନ,ଅ ାନ୍ଦଯ ,

ଇତି ୱଦେ ୗ େ ୗ ଜନାୱେ ୗ େପ୍ର ାେଚୖରାହୂ ଯେ ୗ ତ ାଦ୍ ୱୱ୍ର ଜତୁ ଃ|
ⅩⅩⅧ ତେତା ଯୀେଶୗ େଗହମଧ୍ୟଂ ପ୍ର ୱି ଂ ତାୱପି ତସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଉପି ତୱେ ୗ, ତଦାନୀଂ

ସ େତୗ ପୃ ୱାନ୍ କେ ୖ ର୍ ତତ୍ କ ର୍ୁ ଂ ମମ ସାମଥର୍ ୍ୟମ୍ ଆେ , ଯୁୱାଂ କିମିତି ପ୍ର ତୀଥଃ? ତଦା େତୗ
ପ୍ର ତୂ ୍ୟଚତୁ ଃ, ସତ୍ୟଂ ପ୍ର େଭା|

ⅩⅩⅨ ତଦାନୀଂ ସ ତେଯା େଲର୍ ାଚନାନି ୃଶନ୍ ବଭାେଷ, ଯୁୱେଯାଃ ପ୍ର ତୀତ୍ୟନୁସାରାଦ୍ ଯୁୱେଯା
ମର୍ ଲଂ ଭୂ ଯାତ୍| େତନ ତତଣାତ୍ ତେଯା େନର୍ ତ୍ର ାଣି ପ୍ର ସ ାନ୍ୟଭୱନ୍,

ⅩⅩⅩ ପ ାଦ୍ ଯୀଶୁେ ୗ ଦୃଢମାଜ୍ଞାପ୍ୟ ଜଗାଦ, ଅୱଧ ମ୍ ଏତାଂ କଥାଂ େକାପି ମନୁେଜା ମ
ଜାନୀଯାତ୍|

ⅩⅩⅪ କି ୁ େତୗ ପ୍ର ାଯ ତି ନ୍ କୃେ େଦେଶ ତସ୍ୟ କୀ ଂ ପ୍ର କାଶଯାମାସତୁ ଃ|
ⅩⅩⅫ ଅପରଂ େତୗ ବହିୟର୍ ାତ ଏତି େର ମନୁଜା ଏକଂ ଭୂ ତଗ୍ର ମୂକଂ ତସ୍ୟ ସମୀପମ୍

ଆନୀତୱ ଃ|
ⅩⅩⅩⅢ େତନ ଭୂ େତ ତ୍ୟାଜିେତ ସ ମୂକଃ କଥାଂ କଥଯିତୁ ଂ ପ୍ର ାରଭତ, େତନ ଜନା ୱି ଯଂ ୱିଜ୍ଞାଯ

କଥଯାମାସୁଃ, ଇସ୍ର ାେଯେଲା ୱଂେଶ କଦାପି େନଦୃଗଦୃଶ୍ୟତ;
ⅩⅩⅩⅣ କି ୁ ଫିରୂ ଶିନଃ କଥଯା କଃ ଭୂ ତାଧିପତିନା ସ ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯତି|
ⅩⅩⅩⅤ ତତଃ ପରଂ ଯୀଶୁେ ଷାଂ ଭଜନଭୱନ ଉପଦିଶନ୍ ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯନ୍

େଲାକାନାଂଯସ୍ୟଯଆମେଯାଯା ଚପୀଡାସୀତ୍,ତାନ୍ଶମଯନ୍ଶମଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ନଗରାଣିଗ୍ର ାମାଂ
ବଭ୍ର ାମ|

ⅩⅩⅩⅥଅନ୍ୟ ମନୁଜାନ୍ ୱ୍ୟାକୁଲାନ୍ ଅରକ୍ଷକେମଷାନିୱ ଚ ତ୍ୟ ାନ୍ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ େତଷୁ କାରୁ ଣିକଃ
ସନ୍ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଅୱଦତ୍,

ⅩⅩⅩⅦଶସ୍ୟାନି ପ୍ର ଚୁ ରାଣି ସି , କି ୁ େଛ ାରଃ େ ାକାଃ|
ⅩⅩⅩⅧ େକ୍ଷତ୍ର ଂ ପ୍ର ତ୍ୟପରାନ୍ େଛଦକାନ୍ ପ୍ର େହତୁ ଂ ଶସ୍ୟ ାମିନଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ମ୍|

Ⅹ
Ⅰ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁ ର୍ ାଦଶଶିଷ୍ୟାନ୍ ଆହୂ ଯାେମଧ୍ୟଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯିତୁ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର କାରେରାଗାନ୍

ପୀଡା ଶମଯିତୁ ଂ େତଭ୍ୟଃ ସାମଥର୍ ୍ୟମଦାତ୍|
Ⅱ େତଷାଂ ାଦଶେପ୍ର ଷ୍ୟାଣାଂ ନାମାେନ୍ୟତାନି| ପ୍ର ଥମଂ ଶିେମାନ୍ ଯଂ ପିତରଂ ୱଦି , ତତଃ ପରଂ

ତସ୍ୟ ସହଜ ଆି ଯଃ, ସି ୱଦିଯସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା ଯାକୂବ୍
Ⅲ ତସ୍ୟ ସହେଜା େଯାହନ୍; ଫିଲିପ୍ ବଥର୍ ଲମଯ୍ େଥାମାଃ କରସଂଗ୍ର ାହୀ ମଥିଃ, ଆେ ଯପୁେତ୍ର ା

ଯାକୂବ୍,
Ⅳ କିନାନୀଯଃ ଶିେମାନ୍, ଯ ଈ ରିେଯାତୀଯଯିହୂ ଦାଃ ଖ୍ର ୀ ଂ ପରକେରଽପର୍ ଯତ୍|
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Ⅴଏତାନ୍ ାଦଶଶିଷ୍ୟାନ୍ ଯୀଶୁଃ େପ୍ର ଷଯନ୍ ଇତ୍ୟାଜ୍ଞାପଯତ୍, ଯୂଯମ୍ ଅନ୍ୟେଦଶୀଯାନାଂ ପଦୱୀଂ
େଶମିେରାଣୀଯାନାଂ କିମପି ନଗର ନ ପ୍ର ୱିେଶ୍ୟ

Ⅵଇସ୍ର ାେଯେ ାତ୍ର ସ୍ୟ ହାରିତା େଯ େଯ େମଷାେ ଷାେମୱ ସମୀପଂ ଯାତ|
Ⅶଗ ା ଗ ା ଗର୍ ସ୍ୟ ରାଜ ଂ ସୱିଧମଭୱତ୍, ଏତାଂ କଥାଂ ପ୍ର ଚାରଯତ|
Ⅷ ଆମଯଗ୍ର ାନ୍ ାନ୍ କୁରୁ ତ, କୁି ନଃ ପରି ୁରୁ ତ, ମୃତେଲାକାନ୍ ଜୀୱଯତ, ଭୂ ତାନ୍

ତ୍ୟାଜଯତ, ୱିନା ମୂଲ୍ୟଂ ଯୂଯମ୍ ଅଲଭ ଂ ୱିେନୖୱ ମୂଲ୍ୟଂ ୱିଶ୍ର ାଣଯତ|
Ⅸ କି ୁ େ ଷାଂ କଟିବେ ଷୁ ଣର୍ ରୂ ପ୍ୟତାମ୍ର ାଣାଂ କିମପି ନ ଗୃ ୀତ|
Ⅹଅନ୍ୟ ଯାତ୍ର ାେଯୖ େଚଲସ ୁ ଟଂ ୱା ି ତୀଯୱସନଂ ୱା ପାଦୁେକ ୱା ଯି ଃ, ଏତାନ୍ ମା ଗୃ ୀତ,

ଯତଃ କାୟର୍ ୍ୟକୃତ୍ ଭ ର୍ୁ ଂ େଯାେଗ୍ୟା ଭୱତି|
Ⅺ ଅପରଂ ଯୂଯଂ ଯତ୍ ପୁରଂ ଯ ଗ୍ର ାମଂ ପ୍ର ୱିଶଥ, ତତ୍ର େଯା ଜେନା େଯାଗ୍ୟପାତ୍ର ଂ ତମୱଗତ୍ୟ

ଯାନକାଲଂ ଯାୱତ୍ ତତ୍ର ତି ତ|
Ⅻଯଦା ଯୂଯଂ ତେ ହଂ ପ୍ର ୱିଶଥ, ତଦା ତମାଶିଷଂ ୱଦତ|
ⅩⅢ ଯଦି ସ େଯାଗ୍ୟପାତ୍ର ଂ ଭୱତି, ତହ ତ ଲ୍ୟାଣଂ ତୈ ଭୱିଷ୍ୟତି, େନାେଚତ୍

ସାଶୀୟର୍ୁ ଷ୍ମ ଭ୍ୟେମୱ ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅣ କି ୁ େଯ ଜନା ଯୁଷ୍ମ ାକମାତିଥ୍ୟଂ ନ ୱିଦଧତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କଥା ନ ଶୃଣ୍ଵ ି େତଷାଂ େଗହାତ୍

ପୁରା ା ପ୍ର ାନକାେଲ ପଦୂଲୀଃ ପାତଯତ|
ⅩⅤ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ତଥ୍ୟଂ ୱଚି୍ମ ୱିଚାରଦିେନ ତ ୁ ରସ୍ୟ ଦଶାତଃ ସି େଦାମେମାରାପୁରେଯାଦର୍ ଶା

ସହ୍ୟତରା ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅥ ପଶ୍ୟତ, ୱୃକଯୂଥମେଧ୍ୟ େମଷଃ ଯଥାୱି ଥା ଯୁଷ୍ମ ାନ ପ୍ର ହିେଣାମି, ତ ାଦ୍ ଯୂଯମ୍ ଅହିରିୱ

ସତକର୍ ାଃ କେପାତାଇୱାହିଂସକା ଭୱତ|
ⅩⅦ ନୃଭ୍ୟଃ ସାୱଧାନା ଭୱତ; ଯତେ ୖ ୟର୍ୂ ଯଂ ରାଜସଂସଦି ସମପ ଷ୍ୟେ େତଷାଂ

ଭଜନେଗେହ ପ୍ର ହାରିଷ୍ୟେ |
ⅩⅧ ଯୂଯଂ ମ ାମେହେତାଃ ଶା ୃଣାଂ ରାଜ୍ଞା ସମକ୍ଷଂ ତାନନ୍ୟେଦଶିନ ାଧି

ସାକି୍ଷ ାଥର୍ ମାେନଷ୍ୟେ |
ⅩⅨ କିି ଂ ସମପ ତା ଯୂଯଂ କଥଂ କିମୁ ରଂ ୱକ୍ଷ୍ୟଥ ତତ୍ର ମା ଚି ଯତ,ଯତ ଦା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ଦ୍

ୱ ୱ୍ୟଂ ତତ୍ ତ େ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ ନଃ ସୁ ସମୁପ ାସ୍ୟତି|
ⅩⅩଯ ାତ୍ ତଦା େଯା ୱକ୍ଷ୍ୟତି ସ ନ ଯୂଯଂ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକମ ର ଃ ପିତ୍ର ା ା|
ⅩⅪସହଜଃ ସହଜଂ ତାତଃ ସୁତ ମୃେତୗ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି, ଅପତ୍ୟାଗି ପିେତ୍ର ା◌ेୱ ପକ୍ଷୀଭୂ ଯ

େତୗ ଘାତଯିଷ୍ୟି |
ⅩⅫ ମ ମେହେତାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଜନା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଋ◌ତृୀଯିଷ୍ୟେ , କି ୁ ଯଃ େଶଷଂ ଯାୱଦ୍ େଧୖୟର୍ ୍ୟଂ

ଘୃ ା ାସ୍ୟତି, ସ ତ୍ର ାଯିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅢେତୖ ୟର୍ ଦା ଯୂଯେମକପୁେର ତାଡିଷ୍ୟେ ,ତଦା ଯୂଯମନ୍ୟପୁରଂ ପଲାଯ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ତଥ୍ୟଂ

ୱଚି୍ମ ଯାୱନ୍ମ ନୁଜସୁେତା େନୖତି ତାୱଦ୍ ଇସ୍ର ାେଯେଲ୍ଦ ଶୀଯସୱର୍ ୍ଵ ନଗରଭ୍ର ମଣଂ ସମାପଯିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ|
ⅩⅩⅣ ଗୁେରାଃ ଶିେଷ୍ୟା ନ ମହାନ୍, ପ୍ର େଭାଦର୍ ାେସା ନ ମହାନ୍|
ⅩⅩⅤ ଯଦି ଶିେଷ୍ୟା ନିଜଗୁେରା ଦର୍ ାସ ପ୍ର େଭାଃ ସମାେନା ଭୱତି ତହ ତଦ୍ ଯେଥ ଂ|

େଚେ ୖ ଗର୍ୃ ହପତିଭର୍ୂ ତରାଜ ଉଚ୍ୟେତ, ତହ ପରିୱାରାଃ କିଂ ତଥା ନ ୱକ୍ଷ୍ୟେ ?
ⅩⅩⅥ କି ୁ େତେଭ୍ୟା ଯୂଯଂ ମା ବିଭୀତ,ଯେତା ଯ ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେତ,ତାଦୃକ୍ ଛାଦିତଂ କିମପି ନାି ,

ଯ ନ ୱ୍ୟି ଷ୍ୟେତ, ତାଦୃଗ୍ ଗୁ ଂ କିମପି ନାି |
ⅩⅩⅦଯଦହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତମସି ୱଚି୍ମ ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଦର୍ ୀେ ୗ କଥ୍ୟତାଂ; କଣର୍ ାଭ୍ୟାଂ ଯତ୍ ଶଯେତ ତଦ୍

େଗେହାପରି ପ୍ର ଚାୟର୍ ୍ୟତାଂ|
ⅩⅩⅧ େଯ କାଯଂ ହ ୁଂ ଶକ୍ନୁ ୱି ନା ାନଂ, େତେଭ୍ୟା ମା େଭୖ ; ଯଃ କାଯା ାେନୗ ନିରେଯ

ନାଶଯିତୁ ଂ, ଶେକ୍ନ ାତି, ତେତା ବିଭୀତ|
ⅩⅩⅨ େ ୗ ଚଟେକୗ କିେମକତାମ୍ର ମୁଦ୍ର ଯା ନ ୱିକ୍ର ୀେଯେତ? ତଥାପି ଯୁଷ୍ମ ାତାନୁମତିଂ ୱିନା

େତଷାେମେକାପି ଭୁ ୱି ନ ପତତି|
ⅩⅩⅩ ଯୁଷ୍ମ ି ରସାଂ ସୱର୍ ୍ଵ କଚା ଗଣିତାଂଃ ସି |
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ⅩⅩⅪଅେତା ମା ବିଭୀତ, ଯୂଯଂ ବହୁ ଚଟେକେଭ୍ୟା ବହୁ ମୂଲ୍ୟାଃ|
ⅩⅩⅫ େଯା ମନୁଜସାକ୍ଷାନ୍ମ ାମ ୀକୁରୁ େତ ତମହଂ ଗର୍ ତାତସାକ୍ଷାଦ ୀକରିେଷ୍ୟ|
ⅩⅩⅩⅢ ପୃଥ୍ଵ ୍ୟାମହଂ ଶାି ଂ ଦାତୁ ମାଗତଇତି ମାନୁଭୱତ, ଶାି ଂ ଦାତୁ ଂ ନ କି ସି ଂ|
ⅩⅩⅩⅣ ପିତୃ ମାତୃ ଶଭିଃ ସାକଂ ସୁତସୁତାବଧୂ ୱ େରାଧଯିତୁ ାଗେତ◌ा ି |
ⅩⅩⅩⅤତତଃ ପରିୱାରଏୱ ନୃଶତ ଭର୍ ୱିତା|
ⅩⅩⅩⅥଯଃ ପିତରି ମାତରି ୱା ମେ ାଧିକଂ ପ୍ର ୀଯେତ, ସ ନ ମଦହର୍ ଃ;
ⅩⅩⅩⅦଯ ସୁେତ ସୁତାଯାଂ ୱା ମେ ାଧିକଂ ପ୍ର ୀଯେତ, େସ◌ाପି ନ ମଦହର୍ ଃ|
ⅩⅩⅩⅧଯଃ କଶଂ ଗୃ ନ୍ ମ ାୈ ତି, େସ◌ाପି ନ ମଦହର୍ ଃ|
ⅩⅩⅩⅨ ଯଃ ପ୍ର ାଣାନୱତି, ସ ତାନ୍ ହାରଯିଷ୍ୟେତ, ଯ ୁ ମ ୃ େତ ପ୍ର ାଣାନ୍ ହାରଯତି, ସ

ତାନୱତି|
ⅩⅬ େଯା ଯୁଷ୍ମ ାକମାତିଥ୍ୟଂ ୱିଦଧାତି, ସ ମମାତିଥ୍ୟଂ ୱିଦଧାତି, ଯ ମମାତିଥ୍ୟଂ ୱିଦଧାତି, ସ

ମେ ରକସ୍ୟାତିଥ୍ୟଂ ୱିଦଧାତି|
ⅩⅬⅠେଯା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀତି ଜ୍ଞା ା ତସ୍ୟାତିଥ୍ୟଂ ୱିଧେ , ସଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଃ ଫଲଂ ଲ ୍ୟେତ,ଯ

ଧା କ ଇତି ୱିଦି ା ତସ୍ୟାତିଥ୍ୟଂ ୱିଧେ ସ ଧା କମାନୱସ୍ୟ ଫଲଂ ପ୍ର ା ୍ୟତି|
ⅩⅬⅡ ଯ କି ତ୍ ଏେତଷାଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ନରାଣାମ୍ ଯଂ କ େନୖକଂ ଶିଷ୍ୟ ଇତି ୱିଦି ା କଂେସୖକଂ

ଶୀତଲସଲିଲଂ ତୈ ଦେ , ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି, ସ େକନାପି ପ୍ର କାେରଣ ଫେଲନ ନ
ୱି ଷ୍ୟେତ|

Ⅺ
Ⅰ ଇ ଂ ଯୀଶୁଃ ାଦଶଶିଷ୍ୟାଣାମାଜ୍ଞାପନଂ ସମାପ୍ୟ ପୁେର ପୁର ଉପେଦ ୁଂ ସୁସଂୱାଦଂ

ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ଂ ତ ୍ଥାନାତ୍ ପ୍ର ତେ |
Ⅱ ଅନ ରଂ େଯାହନ୍ କାରାଯାଂ ତି ନ୍ ଖି୍ର ସ୍ୟ କ ର୍ ଣାଂ ୱା ର୍ ଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ଯସ୍ୟାଗମନୱା ର୍ ାସୀତ୍

ସଏୱ କିଂ ଂ? ୱା ୱଯମନ୍ୟମ୍ ଅେପକି୍ଷଷ୍ୟାମେହ?
Ⅲଏତତ୍ ପ୍ର ୁଂ ନିେଜୗ େ ୗ ଶିେଷ୍ୟୗ ପ୍ର ାହିେଣାତ୍|
Ⅳଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚତ୍, ଅ ା େନତ୍ର ାଣି ଲଭେ , ଖ ା ଗ ି , କୁି ନଃ ା ଭୱି , ବଧିରାଃ

ଶୃଣ୍ଵ ି , ମୃତା ଜୀୱ ଉି ି , ଦରିଦ୍ର ାଣାଂ ସମୀେପ ସୁସଂୱାଦଃ ପ୍ର ଚାୟର୍ ୍ୟତ,
Ⅴଏତାନି ଯଦ୍ୟଦ୍ ଯୁୱାଂ ଶୃଣୁଥଃ ପଶ୍ୟଥ ଗ ା ତ ା ର୍ ାଂ େଯାହନଂ ଗଦତଂ|
Ⅵଯସ୍ୟାହଂ ନ ୱି ୀଭୱାମି, ସଏୱ ଧନ୍ୟଃ|
Ⅶ ଅନ ରଂ ତେଯାଃ ପ୍ର ି ତେଯା ୟର୍ ୀଶୁ େୟର୍ ାହନମ୍ ଉି ଶ୍ୟ ଜନାନ୍ ଜଗାଦ, ଯୂଯଂ କିଂ ଦ୍ର ୁଂ

ୱହିମର୍ େଧ୍ୟପ୍ର ା ରମ୍ ଅଗ ତ? କିଂ ୱାେତନ କି ତଂ ନଲଂ?
Ⅷ ୱା କିଂ ୱୀକି୍ଷତୁ ଂ ୱହିଗର୍ ତୱ ଃ? କିଂ ପରିହିତସୂ ୱସନଂ ମନୁଜେମକଂ? ପଶ୍ୟତ, େଯ

ସୂ ୱସନାନି ପରିଦଧତି, େତ ରାଜଧାନ୍ୟାଂ ତି ି |
Ⅸତହ ଯୂଯଂ କିଂ ଦ୍ର ୁଂ ବହିରଗମତ, କିେମକଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଂ? ତେଦୱ ସତ୍ୟଂ| ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ

ୱଦାମି, ସ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନାପି ମହାନ୍;
Ⅹ ଯତଃ, ପଶ୍ୟ କୀଯଦୂେତାଯଂ ଦେଗ୍ର େପ୍ର ଷ୍ୟେତ ମଯା| ସ ଗ ା ତୱ ପ ାନଂ ଯକ୍

ପରି ରିଷ୍ୟତି|| ଏତ ଚନଂ ଯମଧି ଲିଖିତମାେ େସାଽଯଂ େଯାହନ୍|
Ⅺ ଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ତଥ୍ୟଂ ବ୍ର ୱୀମି, ମ ଯିତୁ େୟର୍ ାହନଃ େଶ୍ର ଃ େକାପି ନାରୀେତା ନାଜାଯତ;

ତଥାପି ଗର୍ ରାଜ୍ୟମେଧ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟା ଯଃ କୁ୍ଷଦ୍ର ଃ ସ େଯାହନଃ େଶ୍ର ଃ|
Ⅻ ଅପର ଆ େଯାହେନାଽଦ୍ୟ ଯାୱତ୍ ଗର୍ ରାଜ୍ୟଂ ବଲାଦାକ୍ର ା ଂ ଭୱତି ଆକ୍ର ମିନ ଜନା

ବେଲନ ତଦଧିକୁୱର୍ ୍ଵ ି |
ⅩⅢଯେତା େଯାହନଂ ଯାୱତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଭି ୱର୍ ୍ୟୱ ଯା ଚ ଉପେଦଶଃ ପ୍ର ାକାଶ୍ୟତ|
ⅩⅣ ଯଦି ଯୂଯମିଦଂ ୱାକ୍ୟଂ ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ, ତହ େଶ୍ର ଯଃ, ଯସ୍ୟାଗମନସ୍ୟ ୱଚନମାେ

େସାଽଯମ୍ ଏଲିଯଃ|
ⅩⅤଯସ୍ୟ େଶ୍ର ାତୁ ଂ କେଣ ଃ ସ ଶୃେଣାତୁ |
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ⅩⅥ ଏେତ ୱିଦ୍ୟମାନଜନାଃ େକୖ ମର୍ େଯାପମୀଯେ ? େଯ ବାଲକା ହ ଉପୱିଶ୍ୟ ଂ ଂ
ବ ୁ ମାହୂ ଯ ୱଦି ,

ⅩⅦ ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀେପ ୱଂଶୀରୱାଦଯାମ, କି ୁ ଯୂଯଂ ନାନୃତ୍ୟତ; ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀେପ ଚ
ୱଯମେରାଦିମ, କି ୁ ଯୂଯଂ ନ ୱ୍ୟଲପତ, ତାଦୃେଶୖ ବର୍ ାଲେକୖ ଉପମାଯିଷ୍ୟେ |

ⅩⅧଯେତା େଯାହନ୍ ଆଗତ୍ୟ ନ ଭୁ ୱାନ୍ ନ ପୀତୱାଂ , େତନ େଲାକା ୱଦି , ସ ଭୂ ତଗ୍ର
ଇତି|

ⅩⅨ ମନୁଜସୁତ ଆଗତ୍ୟ ଭୁ ୱାନ୍ ପୀତୱାଂ , େତନ େଲାକା ୱଦି , ପଶ୍ୟତ ଏଷ େଭା ା
ମଦ୍ୟପାତା ଚ ାଲପାପିନାଂ ବ , କି ୁ ଜ୍ଞାନିେନା ଜ୍ଞାନୱ୍ୟୱହାରଂ ନିେଦର୍ ାଷଂ ଜାନି |

ⅩⅩ ସ ଯତ୍ର ଯତ୍ର ପୁେର ବ ା ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ କୃତୱାନ୍, ତି ୱାସି ନାଂ ମନଃପରାୱୃ ୍ୟଭାୱାତ୍ ତାନି
ନଗରାଣି ପ୍ର ତି ହେ ତୁ ୍ୟ ା କଥିତୱାନ୍,

ⅩⅪ ହା େକାରାସୀନ୍, ହା େବୖେ ୖ େଦ, ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ଯଦ୍ୟଦା ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ କୃତଂ ଯଦି
ତତ୍ େସାରସୀେଦା ଗର ଅକାରିଷ୍ୟତ, ତହ ପୂୱର୍ ୍ଵ େମୱ ତି ୱାସି ନଃ ଶାଣୱସେନ ଭ ନି
େଚାପୱିଶେ ା ମନାଂସି ପରାୱ ଷ୍ୟ |

ⅩⅫ ତ ାଦହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, ୱିଚାରଦିେନ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦଶାତଃ େସାରସୀେଦାେନା ଦର୍ ଶା
ସହ୍ୟତରା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅢ ଅପର ବତ କଫନର୍ ାହୂ ମ୍, ଂ ଗର୍ ଂ ଯାୱଦୁ େତାସି , କି ୁ ନରେକ ନିେକ୍ଷ ୍ୟେସ, ଯ ାତ୍
ଯି ଯାନ୍ୟା ୟର୍ ୍ୟାଣି କ ର୍ ଣ୍ୟକାରିଷତ, ଯଦି ତାନି ସି େଦାମ୍ନ ଗର ଅକାରିଷ୍ୟ , ତହ ତଦଦ୍ୟ

ଯାୱଦ ାସ୍ୟତ୍|
ⅩⅩⅣ କି ହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, ୱିଚାରଦିେନ ତୱ ଦ ତଃ ସି େଦାେମା ଦେ ା ସହ୍ୟତେରା

ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅤ ଏତି େ ୱ ସମେଯ ଯୀଶୁଃ ପୁନରୁ ୱାଚ, େହ ଗର୍ ପୃଥିେୱ୍ୟାେରକାଧିପେତ ପିତ ୍ଵଂ

ଜ୍ଞାନୱେତା ୱିଦୁଷ େଲାକାନ୍ ପ୍ର େତ୍ୟତାନି ନ ପ୍ର କାଶ୍ୟ ବାଲକାନ୍ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତୱାନ୍, ଇତି
େହେତା ୍ଵାଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମି|

ⅩⅩⅥ େହ ପିତଃ, ଇ ଂ ଭେୱତ୍ ଯତ ଇଦଂ ଦୃ ାୱୁ ମଂ|
ⅩⅩⅦ ପିତ୍ର ା ମଯି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ସମପ ତାନି, ପିତରଂ ୱିନା େକାପି ପୁତ୍ର ଂ ନ ଜାନାତି,ଯାନ୍ ପ୍ର ତି ପୁେତ୍ର ଣ

ପିତା ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ ତାନ୍ ୱିନା ପୁତ୍ର ାଦ୍ ଅନ୍ୟଃ େକାପି ପିତରଂ ନ ଜାନାତି|
ⅩⅩⅧ େହ ପରିଶ୍ର ା ା ଭାରାକ୍ର ା ା େଲାକା ଯୂଯଂ ମ ି ଧିମ୍ ଆଗ ତ, ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍

ୱିଶ୍ର ମଯିଷ୍ୟାମି|
ⅩⅩⅨଅହଂକ୍ଷମଣଶୀେଲା ନମ୍ର ମନା ,ତ ାତ୍ ମମ ଯୁଗଂ େ ଷାମୁପରି ଧାରଯତମ ଃ ଶିକ୍ଷ ,

େତନ ଯୂଯଂ େ େ ମନସି ୱିଶ୍ର ାମଂ ଲ ୍ୟେଧ୍ବ |
ⅩⅩⅩଯେତା ମମ ଯୁଗମ୍ ଅନାଯାସଂ ମମ ଭାର ଲଘୁଃ|

Ⅻ
Ⅰ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁ ୱ ଶ୍ର ାମୱାେର ଶ୍ସ ୍ୟମେଧ୍ୟନ ଗ ତି, ତଦା ତି ଷ୍ୟା ବୁଭୁ କି୍ଷତାଃ ସ ଃ

ଶ୍ସ ୍ୟମ ରୀ ା ଛି ା ଖାଦିତୁ ମାରଭ |
Ⅱତଦ୍ ୱିେଲାକ୍ୟ ଫିରୂ ଶିେନା ଯୀଶୁଂ ଜଗଦୁଃ, ପଶ୍ୟ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ଯତ୍ କ ର୍ ାକ ର୍ ୱ୍ୟଂ ତେଦୱ

ତୱ ଶିଷ୍ୟାଃ କୁୱର୍ ୍ଵ ି |
Ⅲସତାନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟାୱଦତ,ଦାଯୂଦ୍ ତ ି ନ ବୁଭୁ କି୍ଷତାଃ ସେ ା ଯତ୍ କ ର୍ ାକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ତତ୍ କିଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭି

ନର୍ ାପାଠି?
Ⅳେଯଦଶର୍ ନୀଯାଃ ପୂପାଃ ଯାଜକାନ୍ ୱିନା ତସ୍ୟ ତ ି ମନୁଜାନା ାେଭାଜନୀଯା ଈ ରାୱାସଂ

ପ୍ର ୱିେ ନ େତନ ଭୁ ାଃ|
Ⅴ ଅନ୍ୟ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ମେଧ୍ୟମ ି ରଂ ୱିଶ୍ର ାମୱାରୀଯଂ ନିଯମଂ ଲଙ୍ଵ େ ାପି ଯାଜକା ନିେଦର୍ ାଷା

ଭୱି , ଶା ମେଧ୍ୟ କିମିଦମପି ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ପଠିତଂ?
Ⅵ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି, ଅତ୍ର ାେନ ମ ି ରାଦପି ଗରୀଯାନ୍ ଏକ ଆେ |
Ⅶ କି ୁ ଦଯାଯାଂ େମ ଯଥା ପ୍ର ୀତି ନର୍ ତଥା ଯଜ୍ଞକ ର୍ ଣି| ଏତ ଚନସ୍ୟାଥର୍ ଂ ଯଦି ଯୁଯମ୍ ଅଜ୍ଞାସି

ତହ ନିେଦର୍ ାଷାନ୍ େଦାଷିେଣା ନାକା ର୍ |
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Ⅷଅନ୍ୟ ମନୁଜସୁେତା ୱିଶ୍ର ାମୱାରସ୍ୟାପି ପତିରାେ |
Ⅸ ଅନ ରଂ ସ ତ ୍ଥାନାତ୍ ପ୍ର ାଯ େତଷାଂ ଭଜନଭୱନଂ ପ୍ର ୱି ୱାନ୍, ତଦାନୀମ୍ ଏକଃ

ଶୁ କରାମଯୱାନ୍ ଉପି ତୱାନ୍|
Ⅹତେତା ଯୀଶୁମ୍ ଅପୱଦିତୁ ଂ ମାନୁଷାଃ ପପ୍ର ୁଃ, ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ନିରାମଯ ଂ କରଣୀଯଂ ନ ୱା?
Ⅺ େତନ ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ଯଦି କସ୍ୟଚିଦ୍ ଅୱି ଗର୍ େ ର୍ ପତତି, ତହ ଯ ଂ ଘୃ ା ନ

େତାଲଯତି, ଏତାଦୃେଶା ମନୁେଜା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ କ ଆେ ?
Ⅻଅେୱ ମର୍ ାନୱଃ କିଂ ନହି େଶ୍ର ଯାନ୍? ଅେତା ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ହିତକ ର୍ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ|
ⅩⅢ ଅନ ରଂ ସ ତଂ ମାନୱଂ ଗଦିତୱାନ୍, କରଂ ପ୍ର ସାରଯ; େତନ କେର ପ୍ର ସାରିେତ

େସାନ୍ୟକରୱତ୍ େ ାଽଭୱତ୍|
ⅩⅣତଦା ଫିରୂ ଶିେନା ବହିଭର୍ୂ ଯ କଥଂ ତଂ ହନିଷ୍ୟାମ ଇତି କୁମ ଣାଂ ତ ାତିକୂେଲ୍ୟନ ଚକଃ|
ⅩⅤତେତା ଯୀଶୁ ଦ୍ ୱିଦି ା ନା ରଂ ଗତୱାନ୍; ଅେନ୍ୟଷୁ ବହୁ ନେରଷୁ ତ ାଦ୍ ଗେତଷୁ ତାନ୍

ସ ନିରାମଯାନ୍ କୃ ା ଇତ୍ୟାଜ୍ଞାପଯତ୍,
ⅩⅥ ଯୂଯଂ ମାଂ ନ ପରିଚାଯଯତ|
ⅩⅦତ ାତ୍ ମମ ପ୍ର ୀେଯା ମେନାନୀେତା ମନସ ୁି କାରକଃ| ମଦୀଯଃ େସୱେକା ଯ ୁ ୱିଦ୍ୟେତ

ତଂ ସମୀକ୍ଷତାଂ| ତେସ୍ୟାପରି କୀଯା ା ମଯା ସଂ ାପଯିଷ୍ୟେତ| େତନାନ୍ୟେଦଶଜାେତଷୁ ୱ୍ୟୱ ା
ସଂପ୍ର କାଶ୍ୟେତ|

ⅩⅧେକନାପି ନ ୱିେରାଧଂ ସ ୱିୱାଦ କରିଷ୍ୟତି|ନଚରାଜପେଥ େତନୱଚନଂଶ୍ର ାୱଯିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅨୱ୍ୟୱ ା ଚଲିତା ଯାୱତ୍ ନହି େତନକରିଷ୍ୟେତ|ତାୱତ୍ ନେଲା ୱିଦୀେଣର୍ ାଽପି ଭଂକ୍ଷ୍ୟେତନହି

େତନ ଚ| ତଥା ସଧୂମୱ ନ ସ ନିୱର୍ ୍ଵ ାପଯିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩପ୍ର ତ୍ୟାଶା କରିଷ୍ୟି ତ ାମି୍ନ ଭି େଦଶଜାଃ|
ⅩⅪଯାେନ୍ୟତାନି ୱଚନାନି ଯିଶଯିଯଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା େପ୍ର ା ାନ୍ୟାସନ୍, ତାନି ସଫଲାନ୍ୟଭୱନ୍|
ⅩⅫ ଅନ ରଂ େଲାେକୖ ମୀପମ୍ ଆନୀେତା ଭୂ ତଗ୍ର ା ମୂେକୖକମନୁଜେ ନ ୀକୃତଃ,

ତତଃ େସାଽେ ା ମୂେକା ଦ୍ର ୁଂ ୱ ୁ ାର ୱାନ୍|
ⅩⅩⅢଅେନନ ସେୱର୍ ୍ଵ ୱିି ତାଃ କଥଯା କଃ, ଏଷଃ କିଂ ଦାଯୂଦଃ ସ ାେନା ନହି?
ⅩⅩⅣ କି ୁ ଫିରୂ ଶିନ ତ୍ ଶ ା ଗଦିତୱ ଃ, ବାଲି୍ସ ବୂବ୍ନ ାେମ୍ନ ା ଭୂ ତରାଜସ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟଂ ୱିନା ନାଯଂ

ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯତି|
ⅩⅩⅤତଦାନୀଂ ଯୀଶୁେ ଷାମ୍ ଇତି ମାନସଂ ୱିଜ୍ଞାଯ ତାନ୍ ଅୱଦତ୍ କି ନ ରାଜ୍ୟଂ ଯଦି ୱିପକ୍ଷାଦ୍

ଭିଦ୍ୟେତ, ତହ ତତ୍ ଉି ଦ୍ୟେତ; ଯ କି ନ ନଗରଂ ୱା ଗୃହଂ ୱିପକ୍ଷାଦ୍ ୱିଭିଦ୍ୟେତ, ତତ୍
ାତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|
ⅩⅩⅥତ ତ୍ ଶଯତାେନା ଯଦି ଶଯତାନଂ ବହିଃ କୃ ା ୱିପକ୍ଷାତ୍ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭୱତି, ତହ

ତସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଂ େକନ ପ୍ର କାେରଣ ାସ୍ୟତି?
ⅩⅩⅦ ଅହ ଯଦି ବାଲି୍ସ ବୂବା ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯାମି, ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସ ାନାଃ େକନ ଭୂ ତାନ୍

ତ୍ୟାଜଯି ? ତ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏତି ଚାରଯିତାର ଏୱ ଭୱିଷ୍ୟି |
ⅩⅩⅧ କି ୱହଂ ଯଦୀ ରା ନା ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯାମି, ତହର୍ ୀ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ

ସି ଧିମାଗତୱତ୍|
ⅩⅩⅨଅନ୍ୟ େକାପି ବଲୱ ଜନଂ ପ୍ର ଥମେତା ନ ବ ୍ଵା େକନ ପ୍ର କାେରଣ ତସ୍ୟ ଗୃହଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ

ତ ୍ରୱ୍ୟାଦି େଲାଠଯିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି? କି ୁ ତତ୍ କୃ ା ତଦୀଯଗୃସ୍ୟ ଦ୍ର ୱ୍ୟାଦି େଲାଠଯିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି|
ⅩⅩⅩଯଃ କି ତ୍ ମମ ପକ୍ଷୀେଯା ନହି ସ ୱିପକ୍ଷୀଯ ଆେ , ଯ ମଯା ସାକଂ ନ ସଂଗୃ ାତି, ସ

ୱିକିରତି|
ⅩⅩⅪ ଅତଏୱ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି, ମନୁଜାନାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର କାରପାପାନାଂ ନି ାଯା ମଷର୍ ଣଂ ଭୱିତୁ ଂ

ଶେକ୍ନ ାତି, କି ୁ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା େନା ୱିରୁ ନି ାଯା ମଷର୍ ଣଂ ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|
ⅩⅩⅫେଯା ମନୁଜସୁତସ୍ୟ ୱିରୁ ାଂ କଥାଂ କଥଯତି,ତସ୍ୟାପରାଧସ୍ୟକ୍ଷମାଭୱିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି, କି ୁ

ଯଃ କି ତ୍ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା େନା ୱିରୁ ାଂ କଥାଂ କଥଯତି େନହେଲାେକ ନ େପ୍ର ତ୍ୟ ତସ୍ୟାପରାଧସ୍ୟ
କ୍ଷମା ଭୱିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି|
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ⅩⅩⅩⅢ ପାଦପଂ ଯଦି ଭଦ୍ର ଂ ୱଦଥ, ତହ ତସ୍ୟ ଫଲମପି ସାଧୁ ୱ ୱ୍ୟଂ, ଯଦି ଚ ପାଦପଂ
ଅସାଧୁଂ ୱଦଥ, ତହ ତସ୍ୟ ଫଲମପ୍ୟସାଧୁ ୱ ୱ୍ୟଂ; ଯତଃ ୀଯ ୀଯଫେଲନ ପାଦପଃ
ପରିଚୀଯେତ|

ⅩⅩⅩⅣ େର ଭୁ ଜଗୱଂଶା ଯୂଯମସାଧୱଃ ସ ଃ କଥଂ ସାଧୁ ୱାକ୍ୟଂ ୱ ୁଂ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ? ଯ ାଦ୍
ଅ ଃକରଣସ୍ୟ ପୂଣର୍ ଭାୱାନୁସାରାଦ୍ ୱଦନାଦ୍ ୱେଚା ନିଗର୍ ତି|

ⅩⅩⅩⅤ େତନ ସାଧୁମର୍ ାନେୱାଽ ଃକରଣରୂ ପାତ୍ ସାଧୁଭା ାଗାରାତ୍ ସାଧୁ ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ ନିଗର୍ ମଯତି,
ଅସାଧୁମର୍ ାନୁଷ ୍ଵସାଧୁଭା ାଗାରାଦ୍ ଅସାଧୁୱ ୂନି ନିଗର୍ ମଯତି|

ⅩⅩⅩⅥ କି ହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, ମନୁଜା ଯାୱ ୍ୟାଲସ୍ୟୱଚାଂସି ୱଦି , ୱିଚାରଦିେନ
ତଦୁ ରମୱଶ୍ୟଂ ଦାତୱ୍ୟଂ,

ⅩⅩⅩⅦଯତ ୍ଵଂ ୀଯୱେଚାଭି ନ ରପରାଧଃ ୀଯୱେଚାଭି ସାପରାେଧା ଗଣିଷ୍ୟେସ|
ⅩⅩⅩⅧତଦାନୀଂ କତିପଯା ଉପାଧ୍ୟାଯାଃ ଫିରୂ ଶିନ ଜଗଦୁଃ, େହ ଗୁେରା ୱଯଂ ଭୱ ଃ କି ନ

ଲ ଦିଦୃକ୍ଷାମଃ|
ⅩⅩⅩⅨ ତଦା ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ୱାନ୍, ଦୁେ ା ୱ୍ୟଭିଚାରୀ ଚ ୱଂେଶା ଲ ମୃଗଯେତ, କି ୁ

ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା ଯୂନେସା ଲ ୱିହାଯାନ୍ୟତ୍ କିମପି ଲ େତ ନ ପ୍ର ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟେ |
ⅩⅬ ଯେତା ଯୂନମ୍ ଯଥା ତ୍ର ୍ୟେହାରାତ୍ର ଂ ବୃହନ୍ମ ୀନସ୍ୟ କୁକ୍ଷାୱାସୀତ୍, ତଥା ମନୁଜପୁେତ୍ର ାପି

ତ୍ର ୍ୟେହାରାତ୍ର ଂ େମଦିନ୍ୟା ମେଧ୍ୟ ାସ୍ୟତି|
ⅩⅬⅠଅପରଂ ନୀନିୱୀଯା ମାନୱା ୱିଚାରଦିନ ଏତ ଂଶୀଯାନାଂ ପ୍ର ତିକୂଲମ୍ ଉ ାଯତାନ୍ େଦାଷିଣଃ

କରିଷ୍ୟି ,ଯ ାେ ଯୂନସ ଉପେଦଶାତ୍ ମନାଂସି ପରାୱ ର୍ ଯା କି୍ର େର, କି ତ୍ର ଯୂନେସାପି ଗୁରୁ ତର
ଏକ ଆେ |

ⅩⅬⅡ ପୁନ ଦକି୍ଷଣେଦଶୀଯା ରାଜ୍ଞୀ ୱିଚାରଦିନ ଏତ ଂଶୀଯାନାଂ ପ୍ର ତିକୂଲମୁ ାଯ ତାନ୍
େଦାଷିଣଃ କରିଷ୍ୟତି ଯତଃ ସା ରାଜ୍ଞୀ ସୁେଲମେନା ୱିଦ୍ୟାଯାଃ କଥାଂ େଶ୍ର ାତୁ ଂ େମଦିନ୍ୟାଃ ସୀମ୍ନ
ଆଗ ତ୍, କି ୁ ସୁେଲମେନାପି ଗୁରୁ ତର ଏେକା ଜେନାଽତ୍ର ଆେ |

ⅩⅬⅢଅପରଂ ମନୁଜାଦ୍ ବହିଗର୍ େତା ଽପୱିତ୍ର ଭୂ ତଃ ଶୁ ାେନନ ଗ ା ୱିଶ୍ର ାମଂ ଗେୱଷଯତି, କି ୁ
ତଦଲଭମାନଃ ସ ୱି , ଯ ା; ନିେକତନାଦ୍ ଆଗମଂ, ତେଦୱ େୱଶ୍ମ ପକାୱୃତ୍ୟ ଯାମି|

ⅩⅬⅣ ପ ାତ୍ ସ ତତ୍ ାନମ୍ ଉପ ାଯ ତତ୍ ଶୂନ୍ୟଂ ମା ତଂ େଶାଭିତ ୱିେଲାକ୍ୟ ୱ୍ର ଜନ୍
େତାପି ଦୁ ତରାନ୍ ଅନ୍ୟସ ଭୂ ତାନ୍ ସି ନଃ କେରାତି|
ⅩⅬⅤ ତତେ ତତ୍ ାନଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ନିୱସି , େତନ ତସ୍ୟ ମନୁଜସ୍ୟ େଶଷଦଶା

ପୂୱର୍ ୍ଵ ଦଶାେତାତୀୱାଶୁଭା ଭୱତି, ଏେତଷାଂ ଦୁ ୱଂଶ୍ୟାନାମପି ତେଥୖୱ ଘଟିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅬⅥ ମାନେୱଭ୍ୟ ଏତାସାଂ କଥନାଂ କଥନକାେଲ ତସ୍ୟ ମାତା ସହଜା େତନ ସାକଂ କାି ତ୍

କଥାଂ କଥଯିତୁ ଂ ୱା େ ା ବହିେରୱ ି ତୱ ଃ|
ⅩⅬⅦ ତତଃ କି ତ୍ ତୈ କଥିତୱାନ୍, ପଶ୍ୟ ତୱ ଜନନୀ ସହଜା ଯା ସାକଂ କା ନ କଥାଂ

କଥଯିତୁ ଂ କାମଯମାନା ବହିି ି |
ⅩⅬⅧ କି ୁ ସ ତଂ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, ମମ କା ଜନନୀ? େକ ୱା ମମ ସହଜାଃ?
ⅩⅬⅨପ ାତ୍ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ପ୍ର ତି କରଂ ପ୍ର ସାୟର୍ ୍ୟ କଥିତୱାନ୍, ପଶ୍ୟ ମମ ଜନନୀ ମମ ସହଜାେ ୖ େତ;
Ⅼଯଃ କି ତ୍ ମମ ଗର୍ ସ୍ୟ ପିତୁ ରି ଂ କ ର୍ କୁରୁ େତ, ସଏୱ ମମ ଭ୍ର ାତା ଭଗିନୀ ଜନନୀ ଚ|

ⅩⅢ
Ⅰଅପର ତି ନ୍ ଦିେନ ଯୀଶୁଃ ସଦ୍ମ େନା ଗ ା ସରି େତ େରାଧସି ସମୁପୱିେୱଶ|
Ⅱତତ୍ର ତ ି େଧୗ ବହୁ ଜନାନାଂ ନିୱେହାପି େତଃ ସତରଣିମାରୁ ହ୍ୟ ସମୁପାୱିଶତ୍, େତନମାନୱା

େରାଧସି ି ତୱ ଃ|
Ⅲତଦାନୀଂ ସ ଦୃ ାୈ ାନ୍ ଇ ଂ ବହୁ ଶ ଉପଦି ୱାନ୍| ପଶ୍ୟତ, କି ତ୍ କୃଷୀୱେଲା ବୀଜାନି

ୱ ୁଂ ବହିଜର୍ ଗାମ,
Ⅳତସ୍ୟ ୱପନକାେଲ କତିପଯବୀେଜଷୁ ମାଗର୍ ପାେ ର୍ ପତିେତଷୁ ୱିହଗା ାନି ଭକି୍ଷତୱ ଃ|
Ⅴ ଅପରଂ କତିପଯବୀେଜଷୁ େ ାକମୃଦୁ୍ୟ ପାଷାେଣ ପତିେତଷୁ ମୃଦ ାତ୍ ତତଣାତ୍

ତାନ୍ୟ ୁ ରିତାନି,
Ⅵ କି ୁ ରୱାୱୁଦିେତ ଦ ାନି େତଷାଂ ମୂଲାପ୍ର ୱି ାତ୍ ଶୁ ତାଂ ଗତାନି ଚ|
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Ⅶଅପରଂ କତିପଯବୀେଜଷୁ କ କାନାଂ ମେଧ୍ୟ ପତିେତଷୁ କ କାେନ୍ୟଧି ା ତାନି ଜଗ୍ର ସୁଃ|
Ⅷ ଅପର କତିପଯବୀଜାନି ଉୱର୍ ୍ଵ ରାଯାଂ ପତିତାନି; େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ କାନିଚିତ୍ ଶତଗୁଣାନି

କାନିଚିତ୍ ଷି ଗୁଣାନି କାନିଚିତ୍ ତି୍ର ଂଶଗୁଂଣାନି ଫଲାନି ଫଲିତୱି |
Ⅸ େଶ୍ର ାତୁ ଂ ଯସ୍ୟ ଶତୀ ଆସାେତ ସ ଶୃଣୁଯାତ୍|
Ⅹଅନ ରଂ ଶିେଷୖ୍ୟରାଗତ୍ୟ େସାଽପୃ ୍ୟତ, ଭୱତା େତଭ୍ୟଃ କୁେତା ଦୃ ା କଥା କଥ୍ୟେତ?
Ⅺତତଃ ସ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, ଗର୍ ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ନିଗୂଢାଂ କଥାଂ େୱଦିତୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ସାମଥର୍ ୍ୟମଦାଯି, କି ୁ

େତେଭ୍ୟା ନାଦାଯି|
Ⅻ ଯ ାଦ୍ ଯସ୍ୟାି େକ ୱ ର୍ େତ, ତ ାେଯୱ ଦାଯିଷ୍ୟେତ, ତ ାତ୍ ତସ୍ୟ ବାହୁ ଲ୍ୟଂ ଭୱିଷ୍ୟତି,

କି ୁ ଯସ୍ୟାି େକ ନ ୱ ର୍ େତ, ତସ୍ୟ ଯତ୍ କି ନାେ , ତଦପି ତ ାଦ୍ ଆଦାଯିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅢ େତ ପଶ୍ୟେ ାପି ନ ପଶ୍ୟି , ଶୃଣ୍ଵ େ ାପି ନ ଶୃଣ୍ଵ ି , ବୁଧ୍ୟମାନା ଅପି ନ ବୁଧ୍ୟେ ଚ, ତ ାତ୍

େତେଭ୍ୟା ଦୃ ା କଥା କଥ୍ୟେତ|
ⅩⅣଯଥା କେଣୖର୍ ଃ େଶ୍ର ାଷ୍ୟଥ ଯୂଯଂ େୱୖ କି ୁ ଯୂଯଂ ନ େଭା ୍ୟଥ| େନେତୖ୍ର ଦର୍୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ ଯୂଯ ପରିଜ୍ଞାତୁ ଂ

ନ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ| େତ ମାନୁଷା ଯଥା େନୖୱ ପରିପଶ୍ୟି େଲାଚେନୖଃ| କେଣୖର୍ ୟର୍ ଥା ନ ଶୃଣ୍ଵ ି ନ ବୁଧ୍ୟେ ଚ
ମାନେସୖଃ|ୱ୍ୟାୱ େତଷୁ ଚିେ ଷୁ କାେଲ କୁତ୍ର ାପି େତୖଜର୍ େନୖଃ|ମ େ ମନୁଜାଃ ା ଯଥା େନୖୱ
ଭୱି ଚ| ତଥା େତଷାଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କି୍ର ଯେ ୂଲବୁ ଯଃ| ବଧିରୀଭୂ ତକଣର୍ ା ଜାତା ମୁଦି୍ର ତା
ଦୃଶଃ|

ⅩⅤଯେଦତାନି ୱଚନାନି ଯିଶଯିଯଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା େପ୍ର ା ାନି େତଷୁ ତାନି ଫଲି |
ⅩⅥ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନଯନାନି ଧନ୍ୟାନି,ଯ ାତ୍ ତାନି ୱୀକ୍ଷେ ;ଧନ୍ୟା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଶ ଗ୍ର ହାଃ,ଯ ାତ୍

େତୖରାକଣର୍ ୍ୟେତ|
ⅩⅦ ମଯା ଯୂଯଂ ତଥ୍ୟଂ ୱଚାମି ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ଦ୍ୟଦ୍ ୱୀକ୍ଷ୍ୟେତ, ତଦ୍ ବହେୱା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା

ଧା କା ମାନୱା ଦିଦୃକ୍ଷେ ାପି ଦ୍ର ୁଂ ନାଲଭ , ପୁନ ଯୂଯଂ ଯଦ୍ୟତ୍ ଶୃଣୁଥ, ତତ୍ େତ
ଶୁଶଷମାଣା ଅପି େଶ୍ର ାତୁ ଂ ନାଲଭ |

ⅩⅧ କୃଷୀୱଲୀଯଦୃ ା ସ୍ୟାଥର୍ ଂ ଶୃଣୁତ|
ⅩⅨମାଗର୍ ପାେ ର୍ ବୀଜାନୁ୍ୟ ାନି ତସ୍ୟାଥର୍ ଏଷଃ,ଯଦାକି ତ୍ ରାଜ୍ୟସ୍ୟକଥାଂ ନିଶମ୍ୟନ ବୁଧ୍ୟେତ,

ତଦା ପାପା ାଗତ୍ୟ ତଦୀଯମନସ ଉ ାଂ କଥାଂ ହରନ୍ ନଯତି|
ⅩⅩ ଅପରଂ ପାଷାଣ େଲ ବୀଜାନୁ୍ୟ ାନି ତସ୍ୟାଥର୍ ଏଷଃ; କି ତ୍ କଥାଂ ଶେ ୖ ୱ ହଷର୍ ଚିେ ନ

ଗୃ ାତି,
ⅩⅪ କି ୁ ତସ୍ୟ ମନସି ମୂଲାପ୍ର ୱି ାତ୍ ସ କିି ାଲମାତ୍ର ଂ ି ରି ତି; ପ ାତ ତ ଥାକାରଣାତ୍

େକାପି େକ୍ଲ ାଡନା ୱା େଚତ୍ ଜାଯେତ, ତହ ସ ତତଣାଦ୍ ୱି େମତି|
ⅩⅫ ଅପରଂ କ କାନାଂ ମେଧ୍ୟ ବୀଜାନୁ୍ୟ ାନି ତଦଥର୍ ଏଷଃ; େକନଚିତ୍ କଥାଯାଂ ଶତାଯାଂ

ସାଂସାରିକଚି ାଭି ଭର୍୍ର ା ି ଭି ସା ଗ୍ର ସ୍ୟେତ, େତନ ସା ମା ୱିଫଲା ଭୱତି|
ⅩⅩⅢ ଅପରମ୍ ଉୱର୍ ୍ଵ ରାଯାଂ ବୀଜାନୁ୍ୟ ାନି ତଦଥର୍ ଏଷଃ; େଯ ତାଂ କଥାଂ ଶ ା ୱୁଧ୍ୟେ , େତ

ଫଲିତାଃ ସ ଃ େକଚିତ୍ ଶତଗୁଣାନି େକଚିତ ଷି ଗୁଣାନି େକଚି ତି୍ର ଂଶୁ ଣାନି ଫଲାନି ଜନଯି |
ⅩⅩⅣ ଅନ ରଂ େସାପରାେମକାଂ ଦୃ ା କଥାମୁପ ାପ୍ୟ େତଭ୍ୟଃ କଥଯାମାସ; ଗର୍ ୀଯରାଜ୍ୟଂ

ତାଦୃେଶନ େକନଚିଦ୍ ଗୃହେ େନାପମୀଯେତ, େଯନ ୀଯେକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ର ଶ ବୀଜାେନ୍ୟୗପ୍ୟ |
ⅩⅩⅤ କି ୁ କ୍ଷଣଦାଯାଂ ସକଲେଲାେକଷୁ ସୁେ ଷୁ ତସ୍ୟ ରିପୁରାଗତ୍ୟ େତଷାଂ େଗାଧୂମବୀଜାନାଂ

ମେଧ୍ୟ ୱନ୍ୟଯୱମବୀଜାନୁ୍ୟ ୍ଵା ୱୱ୍ର ାଜ|
ⅩⅩⅥତେତା ଯଦା ବୀେଜେଭ୍ୟାଽ ରା ଜାଯମାନାଃ କଣିଶାନି ଘୃତୱ ଃ; ତଦା ୱନ୍ୟଯୱସାନ୍ୟପି

ଦୃଶ୍ୟମାନାନ୍ୟଭୱନ୍|
ⅩⅩⅦତେତା ଗୃହ ସ୍ୟ ଦାେସଯା ଆଗମ୍ୟ ତୈ କଥଯା କଃ, େହ ମେହ ,ଭୱତା କିଂ େକ୍ଷେତ୍ର

ଭଦ୍ର ବୀଜାନି େନୗପ୍ୟ ? ତଥାେ ୱନ୍ୟଯୱସାନି କୃତ ଆଯନ୍?
ⅩⅩⅧ ତଦାନୀଂ େତନ େତ ପ୍ର ତିଗଦିତାଃ, େକନଚିତ୍ ରିପୁଣା କ ର୍ ଦମକାରି| ଦାେସଯାଃ

କଥଯାମାସୁଃ, ୱଯଂ ଗ ା ତାନୁ୍ୟ ାଯ୍ୟ କି୍ଷପାେମା ଭୱତଃ କୀଦୃଶୀ ା ଜାଯେତ?
ⅩⅩⅨ େତନାୱାଦି, ନହି, ଶେ ଽହଂ ୱନ୍ୟଯୱେସା ାଟନକାେଲ ଯୁଷ୍ମ ାଭିେ ୖ ଃ ସାକଂ େଗାଧୂମା

ଅପୁ୍ୟ ାଟିଷ୍ୟେ |
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ⅩⅩⅩଅତଃ ଶ୍ସ ୍ୟକ ର୍ ନକାଲଂ ଯାୱଦ୍ ଉଭଯାନ୍ୟପି ସହ ୱ ର୍ ାଂ, ପ ାତ୍ କ ର୍ ନକାେଲ କ ର୍ କାନ୍
ୱକ୍ଷ୍ୟାମି, ଯୂଯମାେଦୗ ୱନ୍ୟଯୱସାନି ସଂଗୃହ୍ୟ ଦାହଯିତୁ ଂ ୱୀଟିକା ବ ୍ଵା ାପଯତ; କି ୁ ସେୱର୍ ୍ଵ
େଗାଧୂମା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଭର୍ ା ାଗାରଂ ନୀ ା ାପ୍ୟ ାମ୍|

ⅩⅩⅪ ଅନ ରଂ େସାପରାେମକାଂ ଦୃ ା କଥାମୁ ାପ୍ୟ େତଭ୍ୟଃ କଥିତୱାନ୍ କି ନ୍ମ ନୁଜଃ
ସଷର୍ ପବୀଜେମକଂ ନୀ ା େକ୍ଷତ୍ର ଉୱାପ|

ⅩⅩⅫ ସଷର୍ ପବୀଜଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଦ୍ ବୀଜାତ୍ କୁ୍ଷଦ୍ର ମପି ସଦ ୁ ରିତଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାତ୍ ଶାକାତ୍ ବୃହଦ୍ ଭୱତି;
ସ ତାଦୃଶ ରୁ ଭର୍ ୱତି, ଯସ୍ୟ ଶାଖାସୁ ନଭସଃ ଖଗା ଆଗତ୍ୟ ନିୱସି ; ଗର୍ ୀଯରାଜ୍ୟଂ ତାଦୃଶସ୍ୟ
ସଷର୍ େପୖକସ୍ୟ ସମମ୍|

ⅩⅩⅩⅢ ପୁନରପି ସ ଉପମାକଥାେମକାଂ େତଭ୍ୟଃ କଥଯା କାର; କାଚନ େଯାଷିତ୍ ଯତ୍
କିଣ୍ଵ ମାଦାଯ େଦ୍ର ାଣତ୍ର ଯମିତେଗାଧୂମଚୂ ଣର୍ ାନାଂ ମେଧ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ମିଶ୍ର ୀଭୱନପୟର୍ ୍ୟ ଂ ସମା ାଦ୍ୟ
ନିଧ ୱତୀ, ତି ଣ୍ଵ ମିୱ ଗର୍ ରାଜ୍ୟଂ|

ⅩⅩⅩⅣ ଇ ଂ ଯୀଶୁ ମର୍ ନୁଜନିୱହାନାଂ ସି ଧାୱୁପମାକଥାଭିେରତାନ୍ୟାଖ୍ୟାନାନି କଥିତୱାନ୍
ଉପମାଂ ୱିନା େତଭ୍ୟଃ କିମପି କଥାଂ ନାକଥଯତ୍|

ⅩⅩⅩⅤ ଏେତନ ଦୃ ା ୀେଯନ ୱାେକ୍ୟନ ୱ୍ୟାଦାଯ ୱଦନଂ ନିଜଂ| ଅହଂ ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟାମି
ଗୁ ୱାକ୍ୟଂ ପୁରାଭୱଂ| ଯେଦତ ଚନଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା େପ୍ର ା ମାସୀତ୍, ତତ୍ ସି ମଭୱତ୍|

ⅩⅩⅩⅥସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ମନୁଜାନ୍ ୱିସୃଜ୍ୟ ଯୀେଶୗ ଗୃହଂ ପ୍ର ୱିେ ତି ଷ୍ୟା ଆଗତ୍ୟ ଯୀଶେୱ କଥିତୱ ଃ,
େକ୍ଷତ୍ର ସ୍ୟ ୱନ୍ୟଯୱସୀଯଦୃ ା କଥାମ୍ ଭୱାନ ଅ ାନ୍ ୀକୃତ୍ୟ ୱଦତୁ |

ⅩⅩⅩⅦତତଃ ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, େଯନ ଭଦ୍ର ବୀଜାନୁ୍ୟପ୍ୟେ ସ ମନୁଜପୁତ୍ର ଃ,
ⅩⅩⅩⅧ େକ୍ଷତ୍ର ଂ ଜଗତ୍, ଭଦ୍ର ବୀଜାନୀ ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ସ ାନାଃ,
ⅩⅩⅩⅨ ୱନ୍ୟଯୱସାନି ପାପା ନଃ ସ ାନାଃ| େଯନ ରିପୁଣା ତାନୁ୍ୟ ାନି ସ ଶଯତାନଃ,

କ ର୍ ନସମଯ ଜଗତଃ େଶଷଃ, କ ର୍ କାଃ ଗର୍ ୀଯଦୂତାଃ|
ⅩⅬଯଥା ୱନ୍ୟଯୱସାନି ସଂଗୃହ୍ୟ ଦାହ୍ୟେ , ତଥା ଜଗତଃ େଶେଷ ଭୱିଷ୍ୟତି;
ⅩⅬⅠ ଅଥର୍ ାତ୍ ମନୁଜସୁତଃ ାଂଯଦୂତାନ୍ େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟତି, େତନ େତ ଚ ତସ୍ୟ ରାଜ୍ୟାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍

ୱି କାରିେଣାଽଧା କେଲାକାଂ ସଂଗୃହ୍ୟ
ⅩⅬⅡଯତ୍ର େରାଦନଂ ଦ ଘଷର୍ ଣ ଭୱତି, ତତ୍ର ାି କୁେ ନିେକ୍ଷ ୍ୟି |
ⅩⅬⅢ ତଦାନୀଂ ଧା କେଲାକାଃ େ ଷାଂ ପିତୂ ରାେଜ୍ୟ ଭା ରଇୱ େତଜି େନା ଭୱିଷ୍ୟି |

େଶ୍ର ାତୁ ଂ ଯସ୍ୟ ଶତୀ ଆସାେତ, ମ ଶୃଣୁଯାତ୍|
ⅩⅬⅣ ଅପର େକ୍ଷତ୍ର ମେଧ୍ୟ ନିଧିଂ ପଶ୍ୟନ୍ େଯା େଗାପଯତି, ତତଃ ପରଂ ସାନେ ା ଗ ା
ୀଯସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱିକ୍ର ୀଯ େକ୍ଷତ୍ର ଂ କ୍ର ୀଣାତି, ସ ଇୱ ଗର୍ ରାଜ୍ୟଂ|
ⅩⅬⅤଅନ୍ୟ େଯା ୱଣିକ୍ ଉ ମାଂ ମୁ ାଂ ଗେୱଷଯନ୍
ⅩⅬⅥମହାଘର୍ ାଂ ମୁ ାଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ନିଜସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱିକ୍ର ୀଯ ତାଂ କ୍ର ୀଣାତି, ସ ଇୱ ଗର୍ ରାଜ୍ୟଂ|
ⅩⅬⅦ ପୁନ ସମୁେଦ୍ର ା ନିକି୍ଷ ଃ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର କାରମୀନସଂଗ୍ର ାହ୍ୟାନାଯଇୱ ଗର୍ ରାଜ୍ୟଂ|
ⅩⅬⅧତି ନ୍ ଆନାେଯ ପୂେଣର୍ ଜନା ଯଥା େରାଧସୁ୍ୟେ ାଲ୍ୟ ସମୁପୱିଶ୍ୟ ପ୍ର ଶ ମୀନାନ୍ ସଂଗ୍ର ହ୍ୟ

ଭାଜେନଷୁ ନିଦଧେତ, କିୁ ତାନ୍ ନିକି୍ଷପି ;
ⅩⅬⅨ ତେଥୖୱ ଜଗତଃ େଶେଷ ଭୱିଷ୍ୟତି, ଫଲତଃ ଗର୍ ୀଯଦୂତା ଆଗତ୍ୟ ପୁଣ୍ୟୱ ନାନାଂ

ମଧ୍ୟାତ୍ ପାପିନଃ ପୃଥକ୍ କୃ ା ୱି କୁେ ନିେକ୍ଷ ୍ୟି ,
Ⅼତତ୍ର େରାଦନଂ ଦୈ ଦର୍ ଘଷର୍ ଣ ଭୱିଷ୍ୟତଃ|
ⅬⅠ ଯୀଶୁନା େତ ପୃ ା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କିେମତାନ୍ୟାଖ୍ୟାନାନ୍ୟବୁଧ୍ୟ ? ତଦା େତ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍, ସତ୍ୟଂ

ପ୍ର େଭା|
ⅬⅡ ତଦାନୀଂ ସ କଥିତୱାନ୍, ନିଜଭା ାଗାରାତ୍ ନୱୀନପୁରାତନାନି ୱ ୂନି ନିଗର୍ ମଯତି େଯା

ଗୃହ ଃ ସ ଇୱ ଗର୍ ରାଜ୍ୟମଧି ଶିକି୍ଷତାଃ ୱର୍ ଉପେଦ ାରଃ|
ⅬⅢ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁେରତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ା ଦୃ ା କଥାଃ ସମାପ୍ୟ ତ ାତ୍ ାନାତ୍ ପ୍ର ତେ | ଅପରଂ
େଦଶମାଗତ୍ୟ ଜନାନ୍ ଭଜନଭୱନ ଉପଦି ୱାନ୍;
ⅬⅣ େତ ୱି ଯଂ ଗ ା କଥିତୱ ଏତେସୖ୍ୟତାଦୃଶଂ ଜ୍ଞାନମ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ ଚ କ ାଦ୍ ଅଜାଯତ?
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ⅬⅤ କିମଯଂ ସୂତ୍ର ଧାରସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା ନହି? ଏତସ୍ୟ ମାତୁ ନର୍ ାମ ଚ କିଂ ମରିଯମ୍ ନହି? ଯାକୁବ୍-ଯୂଷଫ୍-
ଶିେମାନ୍-ଯିହୂ ଦା କିେମତସ୍ୟ ଭ୍ର ାତେରା ନହି?

ⅬⅥଏତସ୍ୟ ଭଗିନ୍ୟ କିମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ନ ସି ? ତହ କ ାଦଯେମତାନି ଲ ୱାନ୍? ଇ ଂ ସ
େତଷାଂ ୱି ରୂ େପା ବଭୂ ୱ;

ⅬⅦ ତେତା ଯୀଶୁନା ନିଗଦିତଂ େଦଶୀଯଜନାନାଂ ମଧ୍ୟଂ ୱିନା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ କୁତ୍ର ାପ୍ୟନ୍ୟତ୍ର
ନାସ ାେନ୍ୟା ଭୱତୀ|

ⅬⅧ େତଷାମୱି ାସେହେତାଃ ସ ତତ୍ର ାେନ ବ ା ୟର୍ ୍ୟକ ର୍ ାଣି ନ କୃତୱାନ୍|

ⅩⅣ
Ⅰତଦାନୀଂ ରାଜା େହେରାଦ୍ ଯୀେଶା ୟର୍ ଶଃ ଶ ା ନିଜଦାେସଯାନ୍ ଜଗାଦ୍,
Ⅱଏଷ ମ ଯିତା େଯାହନ୍, ପ୍ର ମିେତଭଯ େସ୍ୟା ାନାତ୍ େତେନ ମୁ ତଂ କ ର୍ ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ|
Ⅲ ପୁରା େହେରାଦ୍ ନିଜଭ୍ର ାତୁ : ଫିଲିେପା ଜାଯାଯା େହେରାଦୀଯାଯା ଅନୁେରାଧାଦ୍ େଯାହନଂ

ଧାରଯି ା ବ ା କାରାଯାଂ ାପିତୱାନ୍|
Ⅳଯେତା େଯାହନ୍ ଉ ୱାନ୍, ଏ ଯାଃ ସଂଗ୍ର େହା ଭୱେତା େନାଚିତଃ|
Ⅴ ତ ାତ୍ ନୃପତି ଂ ହ ୁମି ପି େଲାେକେଭ୍ୟା ୱିଭଯା କାର; ଯତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଯାହନଂ

ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଂ େମନିେର|
Ⅵ କି ୁ େହେରାେଦା ଜନ୍ମ ାହୀଯମହ ଉପି େତ େହେରାଦୀଯାଯା ଦୁହିତା େତଷାଂ ସମକ୍ଷଂ ନୃତି ା

େହେରାଦମପ୍ର ୀଣ୍ୟତ୍|
Ⅶ ତ ାତ୍ ଭୂ ପତିଃ ଶପଥଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ଇତି ପ୍ର ତ୍ୟଜ୍ଞାସୀତ୍, ଯା ଯଦ୍ ଯାଚ୍ୟେତ, ତେଦୱାହଂ

ଦାସ୍ୟାମି|
Ⅷ ସା କୁମାରୀ ୀଯମାତୁ ଃ ଶିକ୍ଷାଂ ଲ ା ବଭାେଷ, ମ ଯିତୁ େୟର୍ ାହନ ଉ ମା ଂ ଭାଜେନ

ସମାନୀଯ ମହ୍ୟଂ ୱିଶ୍ର ାଣଯ|
Ⅸତେତା ରାଜା ଶୁେଶାଚ, କି ୁ େଭାଜନାେଯାପୱିଶତାଂ ସି ନାଂ କୃତଶପଥସ୍ୟ ଚାନୁେରାଧାତ୍

ତତ୍ ପ୍ର ଦାତୁ ମ ଆଦିେଦଶ|
Ⅹପ ାତ୍ କାରାଂ ପ୍ର ତି ନରଂ ପ୍ର ହିତ୍ୟ େଯାହନ ଉ ମା ଂ ଛି ା
Ⅺ ତତ୍ ଭାଜନ ଆନାଯ୍ୟ ତେସୖ୍ୟ କୁମାେୟୖର୍ ୍ୟ ୱ୍ୟଶ୍ର ାଣଯତ୍, ତତଃ ସା ଜନନ୍ୟାଃ ସମୀପଂ

ତି ନାଯ|
Ⅻପ ାତ୍ େଯାହନଃ ଶିଷ୍ୟା ଆଗତ୍ୟ କାଯଂ ନୀ ା ଶ୍ମ ଶାେନ ାପଯାମାସୁ େତା ଯୀେଶାଃ ସି ଧିଂ

ୱ୍ର ଜି ା ତ ା ର୍ ାଂ ବଭାଷିେର|
ⅩⅢଅନ ରଂଯୀଶୁରିତି ନିଶଭ୍ୟନାୱା ନିଜର୍ ନ ାନମ୍ଏକାକୀଗତୱାନ୍,ପ ାତ୍ମାନୱା ତ୍ଶ ା

ନାନାନଗେରଭ୍ୟ ଆଗତ୍ୟ ପେଦୖ ାଦ୍ ଈଯୁଃ|
ⅩⅣ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ ବର୍ ହିରାଗତ୍ୟ ମହା ଂ ଜନନିୱହଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ େତଷୁ କାରୁ ଣିକଃ ମନ୍ େତଷାଂ

ପୀଡିତଜନାନ୍ ନିରାମଯାନ୍ ଚକାର|
ⅩⅤ ତତଃ ପରଂ ସ ୍ୟାଯାଂ ଶିଷ୍ୟା ଦି କମାଗତ୍ୟ କଥଯା କଃ, ଇଦଂ ନିଜର୍ ନ ାନଂ

େୱଲାପ୍ୟୱସ ା; ତ ାତ୍ ମନୁଜାନ୍ ଗ୍ର ାମଂ ଗ ୁଂ ାଥର୍ ଂ ଭକ୍ଷ୍ୟାଣି େକ୍ର ତୁ ଭୱାନ୍ ତାନ୍ ୱିସୃଜତୁ |
ⅩⅥ କି ୁ ଯୀଶୁ ାନୱାଦୀତ୍, େତଷାଂ ଗମେନ ପ୍ର େଯାଜନଂ ନାି , ଯୂଯେମୱ ତାନ୍ େଭାଜଯତ|
ⅩⅦତଦା େତ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍, ଅ ାକମତ୍ର ପୂପପ କଂ ମୀନ ଯ ାେ |
ⅩⅧତଦାନୀଂ େତେନା ଂ ତାନି ମଦି କମାନଯତ|
ⅩⅨ ଅନ ରଂ ସ ମନୁଜାନ୍ ଯୱେସାପୟର୍ୁ ୍ୟପେୱ ୁମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯାମାସ; ଅପର ତତ୍ ପୂପପ କଂ

ମୀନ ଯ ଗୃ ନ୍ ଗର୍ ଂ ପ୍ର ତି ନିରୀେକ୍ଷ୍ୟ ରୀଯଗୁଣାନ୍ ଅନୂଦ୍ୟ ଭଂ ୍ଵା ଶିେଷ୍ୟେଭ୍ୟା ଦ ୱାନ୍,
ଶିଷ୍ୟା େଲାେକେଭ୍ୟା ଦଦୁଃ|

ⅩⅩ ତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭୁ ୍ଵା ପରିତୃ ୱ ଃ, ତତ ଦୱଶି ଭେକୖ୍ଷ୍ୟଃ ପୂଣର୍ ାନ୍ ାଦଶଡଲକାନ୍
ଗୃହୀତୱ ଃ|

ⅩⅪ େତ େଭା ାରଃ ୀବର୍ ାଲକାଂ ୱିହାଯ ପ୍ର ାେଯଣ ପ ସହସ୍ର ାଣି ପୁମାଂସ ଆସନ୍|
ⅩⅫ ତଦନ ରଂ ଯୀଶୁ େଲର୍ ାକାନାଂ ୱିସଜର୍ ନକାେଲ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ତରଣିମାେରାଢୁ ଂ ାେଗ୍ର ପାରଂ

ଯାତୁ ଗାଢମାଦି ୱାନ୍|
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ⅩⅩⅢ ତେତା େଲାେକଷୁ ୱିସୃେ ଷୁ ସ ୱିୱିେ ପ୍ର ାଥର୍ ଯିତୁ ଂ ଗିରିେମକଂ ଗ ା ସ ୍ୟାଂ ଯାୱତ୍
ତେତୖ୍ର କାକୀ ି ତୱାନ୍|

ⅩⅩⅣ କି ୁ ତଦାନୀଂ ସ ୁଖୱାତ ାତ୍ ସରି େତ ମର୍ େଧ୍ୟ ତରେ ୖ ରଣିେଦର୍ ାଲାଯମାନାଭୱତ୍|
ⅩⅩⅤତଦା ସ ଯାମିନ୍ୟା ତୁ ଥର୍ ପ୍ର ହେର ପ ୍ୟାଂ ୱ୍ର ଜନ୍ େତଷାମି କଂ ଗତୱାନ୍|
ⅩⅩⅥ କି ୁ ଶିଷ୍ୟା ଂ ସାଗେରାପରିୱ୍ର ଜ ଂ ୱିେଲାକ୍ୟସମୁି ା ଜଗଦୁଃ,ଏଷଭୂ ତଇତିଶ ମାନା

ଉେ ୖ ଃ ଶ ାଯା କି୍ର େର ଚ|
ⅩⅩⅦତେଦୖୱ ଯୀଶୁ ାନୱଦତ୍, ସୁି ରା ଭୱତ, ମା େଭୖ , ଏେଷାଽହମ୍|
ⅩⅩⅧ ତତଃ ପିତର ଇତୁ ୍ୟ ୱାନ୍, େହ ପ୍ର େଭା, ଯଦି ଭୱାେନୱ, ତହ ମାଂ ଭୱ ମୀପଂ

ଯାତୁ ମାଜ୍ଞାପଯତୁ |
ⅩⅩⅨ ତତଃ େତନାଦି ଃ ପିତର ରଣିେତାଽୱରୁ ହ୍ୟ ଯୀେଶ◌ाରି କଂ ପ୍ର ା ୁଂ େତାେଯାପରି

ୱୱ୍ର ାଜ|
ⅩⅩⅩ କି ୁ ପ୍ର ଚ ଂ ପୱନଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ଭଯାତ୍ େତାେଯ ମଂ ୁମ୍ ଆେରେଭ, ତ ାଦ୍ ଉେ ୖ ଃ

ଶ ାଯମାନଃ କଥିତୱାନ୍, େହ ପ୍ର େଭା, ମାମୱତୁ |
ⅩⅩⅪ ଯୀଶୁ ତଣାତ୍ କରଂ ପ୍ର ସାୟର୍ ୍ୟ ତଂ ଧରନ୍ ଉ ୱାନ୍, ହ େ ାକପ୍ର ତ୍ୟଯିନ୍ ଂ କୁତଃ

ସମେଶଥାଃ?
ⅩⅩⅫଅନ ରଂ ତେଯା ରଣିମାରୂ ଢେଯାଃ ପୱେନା ନିୱୱୃେତ|
ⅩⅩⅩⅢ ତଦାନୀଂ େଯ ତରଣ୍ୟାମାସନ୍, ତ ଆଗତ୍ୟ ତଂ ପ୍ର ଣଭ୍ୟ କଥିତୱ ଃ,

ଯଥାଥର୍ ୍ଵେମେୱ ରସୁତଃ|
ⅩⅩⅩⅣଅନ ରଂ ପାରଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ େତ ଗିେନଷର ାମକଂ ନଗରମୁପତ ୁଃ,
ⅩⅩⅩⅤତଦା ତତ୍ର ତ୍ୟା ଜନା ଯୀଶୁଂ ପରିଚୀଯତେ ଶ୍ସ ୍ୟ ଚତୁ ଦ େଶା ୱା ର୍ ାଂ ପ୍ର ହିତ୍ୟ ଯତ୍ର ଯାୱ ଃ

ପୀଡିତା ଆସନ୍, ତାୱତଏୱ ତଦି କମାନଯାମାସୁଃ|
ⅩⅩⅩⅥ ଅପରଂ ତଦୀଯୱସନସ୍ୟ ଗ୍ର ି ମାତ୍ର ଂ ୍ର ୁଂ ୱିନୀଯ ଯାୱେ ା ଜନା ତ୍ ଶର୍ ଂ ଚକି୍ର େର,

େତ ସୱର୍ ୍ଵ ଏୱ ନିରାମଯା ବଭୂ ୱୁଃ|

ⅩⅤ
Ⅰ ଅପରଂ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରୀଯାଃ କତିପଯା ଅଧ୍ୟାପକାଃ ଫିରୂ ଶିନ ଯୀେଶାଃ ସମୀପମାଗତ୍ୟ

କଥଯାମାସୁଃ,
Ⅱ ତୱ ଶିଷ୍ୟାଃ କିମଥର୍ ମ୍ ଅପ୍ର କ୍ଷାଲିତକେରୖ ଭର୍ କି୍ଷ ା ପର ରାଗତଂ ପ୍ର ାଚୀନାନାଂ ୱ୍ୟୱହାରଂ

ଲଙ୍ଵ େ ?
Ⅲତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ଯୂଯଂ ପର ରାଗତାଚାେରଣ କୁତ ଈ ରାଜ୍ଞାଂ ଲଙ୍ଵ େ |
Ⅳଈ ର ଇତ୍ୟାଜ୍ଞାପଯତ୍, ଂ ନିଜପିତେରୗ ସଂମେନ୍ୟଥାଃ, େଯନ ଚ ନିଜପିତେରୗ ନିେ ୍ୟେତ,

ସ ନିି ତଂ ମି୍ର େଯତ;
Ⅴ କି ୁ ଯୂଯଂ ୱଦଥ,ଯଃ ଜନକଂ ଜନନୀଂ ୱା ୱାକ୍ୟମିଦଂ ୱଦତି, ଯୁୱାଂ ମେ ା ଯ େଭେଥ,

ତତ୍ ନ୍ୟୱିଦ୍ୟତ,
Ⅵ ସ ନିଜପିତେରୗ ପୁନ ନର୍ ସଂମଂସ୍ୟେତ| ଇ ଂ ଯୂଯଂ ପର ରାଗେତନ

େ ଷାମାଚାେରେଣ ରୀଯାଜ୍ଞାଂ ଲୁ ଥ|
Ⅶ େର କପଟିନଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯିଶଯିେଯା ଯୁଷ୍ମ ାନଧି ଭୱିଷ୍ୟ ଚନାେନ୍ୟତାନି ସମ୍ୟଗ୍ ଉ ୱାନ୍|
Ⅷୱଦେନୖ ମର୍ ନୁଜା ଏେତ ସମାଯାି ମଦି କଂ| ତଥାଧେରୖ ମର୍ ଦୀଯ ମାନଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି େତ ନରାଃ|
Ⅸ କି ୁ େତଷାଂ ମେନା ମେ ା ୱିଦୂରଏୱ ତି ତି| ଶିକ୍ଷଯେ ା ୱିଧୀନ୍ ନ୍ର ାଜ୍ଞା ଭଜେ ମାଂ ମୁେଧୖୱ

େତ|
Ⅹତେତା ଯୀଶୁ େଲର୍ ାକାନ୍ ଆହୂ ଯ େପ୍ର ା ୱାନ୍, ଯୂଯଂ ଶ ା ବୁଧ୍ୟଧ୍ବ ଂ|
Ⅺଯନ୍ମୁ ଖଂ ପ୍ର ୱିଶତି, ତତ୍ ମନୁଜମ୍ ଅେମଧ୍ୟଂ ନ କେରାତି, କି ୁ ଯଦାସ୍ୟାତ୍ ନିଗର୍ ତି, ତେଦୱ

ମାନୁଷମେମଧ୍ୟୀ କେରାତୀ|
Ⅻତଦାନୀଂ ଶିଷ୍ୟା ଆଗତ୍ୟ ତୈ କଥଯା କଃ, ଏତାଂ କଥାଂ ଶ ା ଫିରୂ ଶିେନା ୱ୍ୟରଜ୍ୟ , ତତ୍

କିଂ ଭୱତା ଜ୍ଞାଯେତ?
ⅩⅢସ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, ମମ ଗର୍ ଃ ପିତା ଯଂ କି ଦ ୁ ରଂ ନାେରାପଯତ୍, ସ ଉ ାୱ୍ଦ ୍ୟେତ|
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ⅩⅣ େତ ତି ୁ, େତ ଅ ମନୁଜାନାମ୍ ଅ ମାଗର୍ ଦଶର୍ କା ଏୱ; ଯଦ୍ୟେ ାଽ ଂ ପ ାନଂ ଦଶର୍ ଯତି,
ତହର୍ୁ ୍ୟେଭୗ ଗେ ର୍ ପତତଃ|

ⅩⅤତଦା ପିତର ଂ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, ଦୃ ା ମିମମ ାନ୍ େବାଧଯତୁ |
ⅩⅥଯୀଶୁନା େପ୍ର ା ଂ, ଯୂଯମଦ୍ୟ ଯାୱତ୍ କିମେବାଧାଃ ?
ⅩⅦକଥାମିମାଂ କିଂ ନ ବୁଧ୍ୟେଧ୍ବ ? ଯଦାସ୍ୟଂ େପ୍ର ୱିଶତି, ତଦ୍ ଉଦେର ପତନ୍ ବହିନ ୟର୍ ାତି,
ⅩⅧ କି ାସ୍ୟାଦ୍ ଯି ୟର୍ ାତି, ତଦ୍ ଅ ଃକରଣାତ୍ ନିୟର୍ ାତ ାତ୍ ମନୁଜମେମଧ୍ୟଂ କେରାତି|
ⅩⅨ ଯେତାଽ ଃକରଣାତ୍ କୁଚି ା ବଧଃ ପାରଦାରିକତା େୱଶ୍ୟାଗମନଂ େଚୖୟର୍ ୍ୟଂ ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷ୍ୟମ୍

ଈ ରନି ା େଚୖତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ନିୟର୍ ୍ୟାି |
ⅩⅩ ଏତାନି ମନୁଷ୍ୟମପୱିତ୍ର ୀ କୁୱର୍ ୍ଵ ି କି ପ୍ର କ୍ଷାଲିତକେରଣ େଭାଜନଂ ମନୁଜମେମଧ୍ୟଂ ନ

କେରାତି|
ⅩⅪଅନ ରଂ ଯୀଶୁ ାତ୍ ାନାତ୍ ପ୍ର ାଯ େସାରସୀେଦା ଗରେଯାଃ ସୀମାମୁପତେସ୍ୟୗ|
ⅩⅫତଦା ତ ୀମାତଃକାଚିତ୍ କିନାନୀଯା େଯାଷିଦ୍ଆଗତ୍ୟତମୁେ ୖ ରୁ ୱାଚ, େହପ୍ର େଭା ଦାଯୂଦଃ

ସ ାନ, ମେମୖକା ଦୁହିତାେ ସା ଭୂ ତଗ୍ର ା ସତୀ ମହାେକ୍ଲ ଶଂ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି ମମ ଦଯ |
ⅩⅩⅢ କି ୁ ଯୀଶୁ ାଂ କିମପି େନା ୱାନ୍, ତତଃ ଶିଷ୍ୟା ଆଗତ୍ୟ ତଂ ନିେୱଦଯାମାସୁଃ, ଏଷା

େଯାଷିଦ୍ ଅ ାକଂ ପ ାଦ୍ ଉେ ୖ ରାହୂ ଯାଗ ତି, ଏନାଂ ୱିସୃଜତୁ |
ⅩⅩⅣ ତଦା ସ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, ଇସ୍ର ାେଯେ ାତ୍ର ସ୍ୟ ହାରିତେମଷାନ୍ ୱିନା କସ୍ୟାପ୍ୟନ୍ୟସ୍ୟ ସମୀପଂ

ନାହଂ େପ୍ର ଷିେତାି |
ⅩⅩⅤତତଃ ସା ନାରୀସମାଗତ୍ୟ ତଂ ପ୍ର ଣମ୍ୟ ଜଗାଦ, େହ ପ୍ର େଭା ମାମୁପକୁରୁ |
ⅩⅩⅥସ ଉ ୱାନ୍, ବାଲକାନାଂ ଭକ୍ଷ୍ୟମାଦାଯ ସାରେମେଯେଭ୍ୟା ଦାନଂ େନାଚିତଂ|
ⅩⅩⅦ ତଦା ସା ବଭାେଷ, େହ ପ୍ର େଭା, ତତ୍ ସତ୍ୟଂ, ତଥାପି ପ୍ର େଭା ଭର୍ ାଦ୍ ଯଦୁି ଂ ପତତି,

ତତ୍ ସାରେମଯାଃ ଖାଦି |
ⅩⅩⅧ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, େହ େଯାଷିତ୍, ତୱ ୱି ାେସା ମହାନ୍ ତ ାତ୍ ତୱ

ମେନାଭିଲଷିତଂ ସି ଦ୍ୟ୍ୟତୁ , େତନ ତସ୍ୟାଃ କନ୍ୟା ତି େ ୱ ଦେ ନିରାମଯାଭୱତ୍|
ⅩⅩⅨ ଅନ ରଂ ଯୀଶ ାତ୍ ାନାତ୍ ପ୍ର ାଯ ଗାଲୀଲ୍ସ ାଗରସ୍ୟ ସି ଧିମାଗତ୍ୟ ଧରାଧରମାରୁ ହ୍ୟ

ତେତ୍ର ାପୱିେୱଶ|
ⅩⅩⅩ ପ ାତ୍ ଜନନିୱେହା ବହୂ ନ୍ ଖ ା ମୂକଶୁ କରମାନୁଷାନ୍ ଆଦାଯ ଯୀେଶାଃ

ସମୀପମାଗତ୍ୟ ତ ରଣାି େକ ାପଯାମାସୁଃ, ତତଃ ସା ତାନ୍ ନିରାମଯାନ୍ ଅକେରାତ୍|
ⅩⅩⅪ ଇ ଂ ମୂକା ୱାକ୍ୟଂ ୱଦି , ଶୁ କରାଃ ା ୍ୟମାଯାି , ପ େୱା ଗ ି , ଅ ା ୱୀକ୍ଷେ ,

ଇତି ୱିେଲାକ୍ୟ େଲାକା ୱି ଯଂ ମନ୍ୟମାନା ଇସ୍ର ାେଯଲ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ବଭାଷିେର|
ⅩⅩⅫତଦାନୀଂ ଯୀଶୁଃ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଆହୂ ଯ ଗଦିତୱାନ୍, ଏତ ନନିୱେହଷୁ ମମ ଦଯା ଜାଯେତ,

ଏେତ ଦିନତ୍ର ଯଂ ମଯା ସାକଂ ସି ,ଏଷାଂ ଭକ୍ଷ୍ୟୱ ୁ ଚ କି ଦପି ନାି ,ତ ାଦହେମତାନକୃତାହାରାନ୍
ନ ୱିସ୍ର କ୍ଷ୍ୟାମି, ତଥାେ ୱ ର୍ ମେଧ୍ୟ କ୍ଲ ାେମ୍ୟଷୁଃ|

ⅩⅩⅩⅢ ତଦା ଶିଷ୍ୟା ଊଚୁ ଃ, ଏତି ନ୍ ପ୍ର ା ରମଧ୍ୟ ଏତାୱେତା ମତର୍ ୍ୟାନ୍ ତପର୍ ଯିତୁ ଂ ୱଯଂ କୁତ୍ର
ପୂପାନ୍ ପ୍ର ା ୍ୟାମଃ?

ⅩⅩⅩⅣ ଯୀଶୁରପୃ ତ୍, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନିକେଟ କତି ପୂପା ଆସେତ? ତ ଊଚୁ ଃ, ସ ପୂପା ଅ ାଃ
କୁ୍ଷଦ୍ର ମୀନା ସି |

ⅩⅩⅩⅤତଦାନୀଂ ସ େଲାକନିୱହଂ ଭୂ ମାୱୁପେୱ ୁମ୍ ଆଦିଶ୍ୟ
ⅩⅩⅩⅥତାନ୍ ସ ପୂପାନ୍ ମୀନାଂ ଗୃ ନ୍ ଈ ରୀଯଗୁଣାନ୍ ଅନୂଦ୍ୟ ଭଂ ୍ଵା ଶିେଷ୍ୟେଭ୍ୟା ଦେଦୗ,

ଶିଷ୍ୟା େଲାେକେଭ୍ୟା ଦଦୁଃ|
ⅩⅩⅩⅦ ତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭୁ ୍ଵା ତୃ ୱ ଃ; ତଦୱଶି ଭେକ୍ଷ୍ୟଣ ସ ଡଲକାନ୍ ପରିପୂୟର୍ ୍ୟ

ସଂଜଗୃହୁ ଃ|
ⅩⅩⅩⅧେତ େଭା ାେରା େଯାଷିେତା ବାଲକାଂ ୱିହାଯପ୍ର ାେଯଣଚତୁ ଃସହସ୍ର ାଣି ପୁରୁ ଷା ଆସନ୍|
ⅩⅩⅩⅨତତଃ ପରଂ ସ ଜନନିୱହଂ ୱିସୃଜ୍ୟ ତରିମାରୁ ହ୍ୟ ମ ଲାପ୍ର େଦଶଂ ଗତୱାନ୍|
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ⅩⅥ
Ⅰତଦାନୀଂ ଫିରୂ ଶିନଃ ସି ଦୂକିନ ାଗତ୍ୟ ତଂ ପରୀକି୍ଷତୁ ଂ ନଭମୀଯଂ କି ନ ଲ ଦଶର୍ ଯିତୁ ଂ ତୈ

ନିେୱଦଯାମାସୁଃ|
Ⅱତତଃ ସ ଉ ୱାନ୍, ସ ୍ୟାଯାଂ ନଭେସା ର ାଦ୍ ଯୂଯଂ ୱଦଥ, େ ା ନି ର୍ ଲଂ ଦିନଂ ଭୱିଷ୍ୟତି;
Ⅲପ୍ର ାତଃକାେଲ ଚ ନଭେସା ର ାତ୍ ମଲିନ ା ୱଦଥ, ଝଞ୍ଭ ୍ଶଦ୍ୟ ଭୱିଷ୍ୟତି| େହ କପଟିେନା

ଯଦି ଯୂଯମ୍ ଅ ରୀକ୍ଷସ୍ୟଲ େବା ୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ,ତହ କାଲେସୖ୍ୟତସ୍ୟଲ କଥଂ େବା ୁ ଂ ନଶକ୍ନୁ ଥ?
Ⅳଏତ ାଲସ୍ୟ ଦୁେ ା ୱ୍ୟଭିଚାରୀ ଚୱଂେଶାଲ ଗେୱଷଯତି, କି ୁ ଯୂନେସାଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା

ଲ ୱିନାନ୍ୟତ୍ କିମପି ଲ ତାନ୍ ନ ଦଶର୍ ଯିଯ୍ୟେତ| ତଦାନୀଂ ସ ତାନ୍ ୱିହାଯ ପ୍ର ତେ |
Ⅴଅନ ରମନ୍ୟପାରଗମନକାେଲ ତସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାଃ ପୂପମାେନତୁ ଂ ୱି ୃତୱ ଃ|
Ⅵଯୀଶୁ ାନୱାଦୀତ୍, ଯୂଯଂ ଫିରୂ ଶିନାଂ ସି ଦୂକିନା କିଣ୍ଵ ଂ ପ୍ର ତି ସାୱଧାନାଃ ସତକର୍ ା ଭୱତ|
Ⅶ େତନ େତ ପର ରଂ ୱିୱିଚ୍ୟ କଥଯିତୁ ମାେରଭିେର, ୱଯଂ ପୂପାନାେନତୁ ଂ ୱି ୃତୱ

ଏତ ାରଣାଦ୍ ଇତି କଥଯତି|
Ⅷ କି ୁ ଯୀଶୁ ି ଜ୍ଞାଯ ତାନେୱାଚତ୍, େହ େ ାକୱି ାସି େନା ଯୂଯଂ ପୂପାନାନଯନମଧି କୁତଃ

ପର ରେମତଦ୍ ୱିୱିଂକ୍ୟ?
Ⅸ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କିମଦ୍ୟାପି ନ ଜ୍ଞାଯେତ? ପ ଭିଃ ପୂେପୖଃ ପ ସହସ୍ର ପୁରୁ େଷଷୁ େଭାଜିେତଷୁ

ଭେକ୍ଷ୍ୟା ି ପୂଣର୍ ାନ୍ କତି ଡଲକାନ୍ ସମଗୃ ୀତଂ;
Ⅹ ତଥା ସ ଭିଃ ପୂେପୖ ତୁ ଃସହସ୍ର ପୁରୁ େଷଷୁ େଭଜିେତଷୁ କତି ଡଲକାନ୍ ସମଗୃ ୀତ, ତତ୍ କିଂ

ଯୁଷ୍ମ ାଭିନର୍ ୟର୍ ୍ୟେତ?
Ⅺ ତ ାତ୍ ଫିରୂ ଶିନାଂ ସି ଦୂକିନା କିଣ୍ଵ ଂ ପ୍ର ତି ସାୱଧାନାି ତ, କଥାମିମାମ୍ ଅହଂ ପୂପାନଧି

ନାକଥଯଂ, ଏତଦ୍ ଯୂଯଂ କୁେତା ନ ବୁଧ୍ୟେ ?
Ⅻ ତଦାନୀଂ ପୂପକିଣ୍ଵ ଂ ପ୍ର ତି ସାୱଧାନାି େତତି େନା ୍ଵା ଫିରୂ ଶିନାଂ ସି ଦୂକିନା ଉପେଦଶଂ

ପ୍ର ତି ସାୱଧାନାି େତତି କଥିତୱାନ୍, ଇତି େତୖରେବାଧି|
ⅩⅢ ଅପର ଯୀଶୁଃ େକୖସରିଯା-ଫିଲିପିପ୍ର େଦଶମାଗତ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଅପୃ ତ୍, େଯାଽହଂ

ମନୁଜସୁତଃ େସାଽହଂ କଃ? େଲାେକୖରହଂ କିମୁେଚ୍ୟ?
ⅩⅣ ତଦାନୀଂ େତ କଥିତୱ ଃ, େକଚିଦ୍ ୱଦି ଂ ମ ଯିତା େଯାହନ୍, େକଚି ଦି , ମ୍

ଏଲିଯଃ, େକଚି ୱଦି , ଂ ଯିରିମିେଯା ୱା କି ଦ୍ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀତି|
ⅩⅤପ ାତ୍ ସ ତାନ୍ ପପ୍ର , ଯୂଯଂ ମାଂ କଂ ୱଦଥ? ତତଃ ଶିେମାନ୍ ପିତର ଉୱାଚ,
ⅩⅥ ମମେର ରସ୍ୟାଭିଷି ପୁତ୍ର ଃ|
ⅩⅦ ତେତା ଯୀଶୁଃ କଥିତୱାନ୍, େହ ଯୂନସଃ ପୁତ୍ର ଶିେମାନ୍ ଂ ଧନ୍ୟଃ; ଯତଃ େକାପି

ଅନୁଜ ୍ଵେଯ୍ୟତଜ୍ଜ୍ଞାନଂ େନାଦପାଦଯତ୍, କି ୁ ମମ ଗର୍ ସ୍ୟଃ ପିେତାଦପାଦଯତ୍|
ⅩⅧ ଅେତାଽହଂ ାଂ ୱଦାମି, ଂ ପିତରଃ (ପ୍ର ରଃ) ଅହ ତସ୍ୟ ପ୍ର ରେସ୍ୟାପରି ମ ଲୀଂ

ନି ର୍ ାସ୍ୟାମି, େତନ ନିରେଯା ବଲାତ୍ ତାଂ ପରାେଜତୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟତି|
ⅩⅨଅହଂ ତୁ ଭ୍ୟଂ ଗର୍ ୀଯରାଜ୍ୟସ୍ୟ କିୁ କାଂ ଦାସ୍ୟାମି, େତନ ଯତ୍ କି ନ ଂ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ଭଂ ୍ୟସି

ତ ୍ଵେଗର୍ ଭଂ ୍ୟେତ, ଯ କି ନ ମହ୍ୟାଂ େମାକ୍ଷ୍ୟସି ତତ୍ େଗର୍ େମାକ୍ଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩପ ାତ୍ ସ ଶିଷ୍ୟାନାଦିଶତ୍, ଅହମଭିଷିେ ା ଯୀଶୁରିତି କଥାଂ କୈ ଚିଦପି ଯୂଯଂ ମା କଥଯତ|
ⅩⅪଅନ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରଂ ଗ ା ପ୍ର ାଚୀନେଲାେକଭ୍ୟଃପ୍ର ଧାନଯାଜେକଭ୍ୟଉପାଧ୍ୟାେଯଭ୍ୟ

ବହୁ ଦୁଃଖେଭାଗେ ୖ ହର୍ ତ ଂ ତୃ ତୀଯଦିେନ ପୁନରୁ ାନ ମମାୱଶ୍ୟକମ୍ ଏତାଃ କଥା
ଯୀଶୁ ାଲମାରଭ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଜ୍ଞାପଯିତୁ ମ୍ ଆର ୱାନ୍|

ⅩⅫତଦାନୀଂ ପିତର ସ୍ୟ କରଂ ଘୃ ା ତଜର୍ ଯି ା କଥଯିତୁ ମାର ୱାନ୍, େହ ପ୍ର େଭା, ତତ୍ େ ା
ଦୂରଂ ଯାତୁ , ାଂ ପ୍ର ତି କଦାପି ନ ଘଟିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅢ କି ୁ ସ ୱଦନଂ ପରାୱତର୍ ୍ୟ ପିତରଂ ଜଗାଦ, େହ ୱି କାରିନ୍,ମ ୁଖାଦ୍ ଦୂରୀଭୱ, ଂ ମାଂ
ବାଧେସ, ଈ ରୀଯକାୟର୍ ୍ୟାତ୍ ମାନୁଷୀଯକାୟର୍ ୍ୟଂ ତୁ ଭ୍ୟଂ େରାଚେତ|

ⅩⅩⅣଅନ ରଂ ଯୀଶୁଃ ୀଯଶିଷ୍ୟାନ୍ ଉ ୱାନ୍ ଯଃ କି ତ୍ ମମ ପ ା ାମୀ ଭୱିତୁ ମ୍ ଇ ତି, ସ
ଂ ଦାମ୍ୟତୁ , ତଥା କଶଂ ଗୃ ନ୍ ମ ାଦାଯାତୁ |
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ⅩⅩⅤ ଯେତା ଯଃ ପ୍ର ାଣାନ୍ ରକି୍ଷତୁ ମି ତି, ସ ତାନ୍ ହାରଯିଷ୍ୟତି, କି ୁ େଯା ମଦଥର୍ ଂ ନିଜପ୍ର ାଣାନ୍
ହାରଯତି, ସ ତାନ୍ ପ୍ର ା ୍ୟତି|

ⅩⅩⅥ ମାନୁେଷା ଯଦି ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଜଗତ୍ ଲଭେତ ନିଜପ୍ର ଣାନ୍ ହାରଯତି, ତହ ତସ୍ୟ େକା ଲାଭଃ?
ମନୁେଜା ନିଜପ୍ର ାଣାନାଂ ୱିନିମେଯନ ୱା କିଂ ଦାତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି?

ⅩⅩⅦ ମନୁଜସୁତଃ ଦୂେତୖଃ ସାକଂ ପିତୁ ଃ ପ୍ର ଭାେୱଣାଗମିଷ୍ୟତି; ତଦା ପ୍ର ତିମନୁଜଂ
କ ର୍ ାନୁସାରାତ୍ ଫଲଂ ଦାସ୍ୟତି|

ⅩⅩⅧ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତଥ୍ୟଂ ୱଚି୍ମ , ସରାଜ୍ୟଂ ମନୁଜସୁତମ୍ ଆଗତଂ ନ ପଶ୍ୟେ ା ମୃତୁ ୍ୟଂ ନ
ାଦିଷ୍ୟି , ଏତାଦୃଶାଃ କତିପଯଜନା ଅତ୍ର ାପି ଦ ାଯମାନାଃ ସି |

ⅩⅦ
Ⅰ ଅନ ରଂ ଷଡି୍ଦ େନଭ୍ୟଃ ପରଂ ଯୀଶୁଃ ପିତରଂ ଯାକୂବଂ ତ ହଜଂ େଯାହନ ଗୃ ନ୍ ଉ ାେଦ୍ର

ୱ ୱି ାନମ୍ ଆଗତ୍ୟ େତଷାଂ ସମକ୍ଷଂ ରୂ ପମନ୍ୟତ୍ ଦଧାର|
Ⅱ େତନ ତଦାସ୍ୟଂ େତଜି , ତଦାଭରଣମ୍ ଆେଲାକୱତ୍ ପା ରମଭୱତ୍|
Ⅲଅନ୍ୟ େତନ ସାକଂ ସଂଲପେ ୗ ମୂସା ଏଲିଯ େତେଭ୍ୟା ଦଶର୍ ନଂ ଦଦତୁ ଃ|
Ⅳତଦାନୀଂ ପିତେରା ଯୀଶୁଂ ଜଗାଦ, େହ ପ୍ର େଭା ି ତିରତ୍ର ା ାକଂ ଶୁଭା, ଯଦି ଭୱତାନୁମନ୍ୟେତ,

ତହ ଭୱଦଥର୍ େମକଂ ମୂସାଥର୍ େମକମ୍ ଏଲିଯାଥର୍ ୈ କମ୍ ଇତି ତ୍ର ୀଣି ଦୂଷ୍ୟାଣି ନି ର୍ ମ|
Ⅴ ଏତ ଥନକାଲ ଏକ ଉ ୱଲଃ ପେଯାଦେ ଷାମୁପରି ଛାଯାଂ କୃତୱାନ୍, ୱାରିଦାଦ୍ ଏଷା

ନଭସୀଯା ୱାଗ୍ ବଭୂ ୱ, ମମାଯଂ ପି୍ର ଯଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଅି ନ୍ ମମ ମହାସେ ାଷ ଏତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ ଯୂଯଂ
ନିଶାମଯତ|

Ⅵ କି ୁ ୱାଚେମତାଂ ଶୃଣ୍ଵ ଏୱ ଶିଷ୍ୟା ମୃଶଂ ଶ ମାନା ନୁ୍ୟ ା ନ୍ୟପତନ୍|
Ⅶତଦା ଯୀଶୁରାଗତ୍ୟ େତଷାଂ ଗାତ୍ର ାଣି ୃଶନ୍ ଉୱାଚ, ଉି ତ, ମା େଭୖ |
Ⅷତଦାନୀଂ େନତ୍ର ାଣୁ୍ୟନ୍ମ ୀଲ୍ୟ ଯୀଶୁଂ ୱିନା କମପି ନ ଦଦୃଶୁଃ|
Ⅸ ତତଃ ପରମ୍ ଅେଦ୍ର ରୱେରାହଣକାେଲ ଯୀଶୁ ାନ୍ ଇତ୍ୟାଦିେଦଶ, ମନୁଜସୁତସ୍ୟ ମୃତାନାଂ

ମଧ୍ୟାଦୁ ାନଂ ଯାୱ ଜାଯେତ, ତାୱତ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିେରତ ଶର୍ ନଂ କୈ ଚିଦପି ନ କଥଯିତୱ୍ୟଂ|
Ⅹତଦା ଶିଷ୍ୟା ଂ ପପ୍ର ୁଃ, ପ୍ର ଥମମ୍ ଏଲିଯ ଆଯାସ୍ୟତୀତି କୁତ ଉପାଧ୍ୟାେଯୖରୁ ଚ୍ୟେତ?
Ⅺତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀତ୍, ଏଲିଯଃ ପ୍ର ାେଗତ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ସାଧଯିଷ୍ୟତୀତି ସତ୍ୟଂ,
Ⅻ କି ହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଚି୍ମ , ଏଲିଯ ଏତ୍ୟ ଗତଃ, େତ ତମପରିଚିତ୍ୟ ତି ନ୍ ଯେଥ ଂ ୱ୍ୟୱଜହୁ ଃ;

ମନୁଜସୁେତନାପି େତଷାମି େକ ତାଦୃଗ୍ ଦୁଃଖଂ େଭା ୱ୍ୟଂ|
ⅩⅢତଦାନୀଂ ସ ମ ଯିତାରଂ େଯାହନମଧି କଥାେମତାଂ ୱ୍ୟାହୃ ତୱାନ୍,ଇ ଂ ତି ଷ୍ୟା ବୁବୁଧିେର|
ⅩⅣ ପ ାତ୍ େତଷୁ ଜନନିୱହସ୍ୟାି କମାଗେତଷୁ କି ତ୍ ମନୁଜ ଦି କେମତ୍ୟ ଜାନୂନୀ

ପାତଯି ା କଥିତୱାନ୍,
ⅩⅤ େହ ପ୍ର େଭା, ମ ୁ ତ୍ର ଂ ପ୍ର ତି କୃପାଂ ୱିଦଧାତୁ , େସାପ ାରାମେଯନ ଭୃ ଶଂ ୱ୍ୟଥିତଃ ସନ୍ ପୁନଃ

ପୁନ ୱର୍ େ ୗ ମୁହୁ ଜର୍ ଲମେଧ୍ୟ ପତତି|
ⅩⅥତ ାଦ୍ ଭୱତଃ ଶିଷ୍ୟାଣାଂ ସମୀେପ ତମାନଯଂ କି ୁ େତ ତଂ ା ଂ କ ର୍ୁ ଂ ନ ଶ ାଃ|
ⅩⅦ ତଦା ଯୀଶୁଃ କଥିତୱାନ୍ େର ଅୱି ାସି ନଃ, େର ୱିପଥଗାମିନଃ, ପୁନଃ କତିକାଲାନ୍ ଅହଂ

ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି େଧୗ ାସ୍ୟାମି? କତିକାଲାନ୍ ୱା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସହିେଷ୍ୟ? ତମତ୍ର ମମାି କମାନଯତ|
ⅩⅧ ପ ାଦ୍ ଯୀଶୁନା ତଜର୍ ତଏୱ ସ ଭୂ ତ ଂ ୱିହାଯ ଗତୱାନ୍, ତ ଏୱ ସ ବାଲେକା

ନିରାମେଯାଽଭୂ ତ୍|
ⅩⅨ ତତଃ ଶିଷ୍ୟା ଗୁ ଂ ଯୀଶୁମୁପାଗତ୍ୟ ବଭାଷିେର, କୁେତା ୱଯଂ ତଂ ଭୂ ତଂ ତ୍ୟାଜଯିତୁ ଂ ନ

ଶ ାଃ?
ⅩⅩଯୀଶୁନା େତ େପ୍ର ା ାଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକମପ୍ର ତ୍ୟଯାତ୍;
ⅩⅪ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ତଥ୍ୟଂ ୱଚି୍ମ ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସଷର୍ େପୖକମାେତ୍ର ାପି ୱି ାେସା ଜାଯେତ, ତହ

ଯୁଷ୍ମ ାଭିରି ନ୍ େଶୖେଲ ମିତଃ ାନାତ୍ ତତ୍ ାନଂ ଯାହୀତି ବେତ ସ ତେଦୖୱ ଚଲିଷ୍ୟତି, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
କିମପ୍ୟସାଧ୍ୟ କ ର୍ ନ ାସ୍ୟାତି| କି ୁ ପ୍ର ାଥର୍ େନାପୱାେସୗ ୱିେନୖତାଦୃେଶା ଭୂ େତା ନ ତ୍ୟାେଜ୍ୟତ|

ⅩⅫ ଅପରଂ େତଷାଂ ଗାଲୀ ୍ରେଦେଶ ଭ୍ର ମଣକାେଲ ଯୀଶୁନା େତ ଗଦିତାଃ, ମନୁଜସୁେତା
ଜନାନାଂ କେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟେତ େତୖ ହର୍ ନିଷ୍ୟେତ ଚ,
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ⅩⅩⅢ କି ୁ ତୃ ତୀେଯଽହି◌ନ् ମ ଉ ାପିଷ୍ୟେତ, େତନ େତ ଭୃ ଶଂ ଦୁଃଖିତା ବଭୂ ୱଃ|
ⅩⅩⅣ ତଦନ ରଂ େତଷୁ କଫନର୍ ାହୂ ମ୍ନ ଗରମାଗେତଷୁ କରସଂଗ୍ର ାହିଣଃ ପିତରାି କମାଗତ୍ୟ

ପପ୍ର ୁଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଗୁରୁ ଃ କିଂ ମ ି ରାଥର୍ ଂ କରଂ ନ ଦଦାତି? ତତଃ ପିତରଃ କଥିତୱାନ୍ ଦଦାତି|
ⅩⅩⅤ ତତ ି ନ୍ ଗୃହମଧ୍ୟମାଗେତ ତସ୍ୟ କଥାକଥନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ େମୱ ଯୀଶୁରୁ ୱାଚ, େହ ଶିେମାନ୍,

େମଦିନ୍ୟା ରାଜାନଃ ାପେତ୍ୟଭ୍ୟଃ କିଂ ୱିେଦଶିଭ୍ୟଃ େକଭ୍ୟଃ କରଂ ଗୃ ି ? ଅତ୍ର ଂ କିଂ
ବୁଧ୍ୟେସ? ତତଃ ପିତର ଉ ୱାନ୍, ୱିେଦଶିଭ୍ୟଃ|

ⅩⅩⅥତଦା ଯୀଶୁରୁ ୱାନ୍, ତହ ସ ାନା ମୁ ାଃ ସି |
ⅩⅩⅦ ତଥାପି ଯଥା ାଭିେ ଷାମ ରାେଯା ନ ଜନ୍ୟେତ, ତୃ େତ ଜଲେଧ ୀରଂ ଗ ା ୱଡିଶଂ

କି୍ଷପ, େତନାେଦୗ େଯା ମୀନ ଉ ାସ୍ୟତି, ତଂ ଘୃ ା ତନ୍ମୁ େଖ େମାଚିେତ େତାଲେକୖକଂ ରୂ ପ୍ୟଂ ପ୍ର ା ୍ୟସି ,
ତଦ୍ ଗୃହୀ ା ତୱ ମମ ଚ କୃେତ େତେଭ୍ୟା େଦହି|

ⅩⅧ
Ⅰତଦାନୀଂ ଶିଷ୍ୟା ଯୀେଶାଃ ସମୀପମାଗତ୍ୟ ପୃ ୱ ଃ ଗର୍ ରାେଜ୍ୟ କଃ େଶ୍ର ଃ?
Ⅱତେତା ଯୀଶୁଃ କୁ୍ଷଦ୍ର େମକଂ ବାଲକଂ ସମୀପମାନୀଯ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ ନିଧାଯ ଜଗାଦ,
Ⅲ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ସତ୍ୟଂ ବ୍ର ୱୀମି, ଯୂଯଂ ମେନାୱିନିମେଯନ କୁ୍ଷଦ୍ର ବାଲୱତ୍ ନ ସ ଃ ଗର୍ ରାଜ୍ୟଂ

ପ୍ର େୱ ୁଂ ନ ଶକ୍ନୁ ଥ|
Ⅳଯଃ କି ଦ୍ ଏତସ୍ୟ କୁ୍ଷଦ୍ର ବାଲକସ୍ୟ ସମମା ାନଂ ନମ୍ର ୀକେରାତି, ସଏୱ ଗର୍ ରାଜେଯ େଶ୍ର ଃ|
Ⅴଯଃ କି ଦ୍ ଏତାଦୃଶଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ବାଲକେମକଂ ମମ ନାମି୍ନ ଗୃ ାତି, ସ ମାେମୱ ଗୃ ାତି|
Ⅵ କି ୁ େଯା ଜେନା ମଯି କୃତୱି ାସାନାେମେତଷାଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ପ୍ର ାଣିନାମ୍ ଏକସ୍ୟାପି ୱିଧି୍ନ ଂ ଜନଯତି,

କ ବ େପଷଣୀକସ୍ୟ ତସ୍ୟ ସାଗରାଗାଧଜେଲ ମ ନଂ େଶ୍ର ଯଃ|
Ⅶ ୱି ାତ୍ ଜଗତଃ ସ ାେପା ଭୱିଷ୍ୟତି, ୱିେ ାଽୱଶ୍ୟଂ ଜନଯିଷ୍ୟେତ, କି ୁ େଯନ ମନୁେଜନ

ୱିେ ା ଜନିଷ୍ୟେତ ତେସୖ୍ୟୱ ସ ାେପା ଭୱିଷ୍ୟତି|
Ⅷ ତ ାତ୍ ତୱ କର ରେଣା ୱା ଯଦି ାଂ ବାଧେତ, ତହ ତଂ ଛି ା ନିକି୍ଷପ, ି କରସ୍ୟ

ି ପଦସ୍ୟ ୱା ତୱାନ ୱେ ୗ ନିେକ୍ଷପାତ୍, ଖ ସ୍ୟ ୱା ଛି ହ ସ୍ୟ ତୱ ଜୀୱେନ ପ୍ର େୱେଶା ୱରଂ|
Ⅸଅପରଂ ତୱ େନତ୍ର ଂ ଯଦି ାଂ ବାଧେତ, ତହ ତଦପୁ୍ୟ ାୱ୍ୟ ନିକି୍ଷପ, ି େନତ୍ର ସ୍ୟ ନରକାେ ୗ

ନିେକ୍ଷପାତ୍ କାଣସ୍ୟ ତୱ ଜୀୱେନ ପ୍ର େୱେଶା ୱରଂ|
Ⅹତ ାଦୱଧ ଂ, ଏେତଷାଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ପ୍ର ାଣିନାମ୍ ଏକମପି ମା ତୁ ୀକୁରୁ ତ,
Ⅺ ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ତଥ୍ୟଂ ବ୍ର ୱୀମି, େଗର୍ େତଷାଂ ଦୂତା ମମ ଗର୍ ସ୍ୟ ପିତୁ ରାସ୍ୟଂ ନିତ୍ୟଂ

ପଶ୍ୟି | ଏୱଂ େଯ େଯ ହାରିତା ାନ୍ ରକି୍ଷତୁ ଂ ମନୁଜପୁତ୍ର ଆଗ ତ୍|
Ⅻ ଯୂଯମତ୍ର କିଂ ୱିୱିଂେଗ୍ଘ ୍ଵ? କସ୍ୟଚିଦ୍ ଯଦି ଶତଂ େମଷାଃ ସି , େତଷାେମେକା ହାୟର୍ ୍ୟେତ ଚ,

ତହ ସ ଏେକାନଶତଂ େମଷାନ୍ ୱିହାଯ ପୱର୍ ୍ଵ ତଂ ଗ ା ତଂ ହାରିତେମକଂ କିଂ ନ ମୃଗଯେତ?
ⅩⅢ ଯଦି ଚ କଦାଚିତ୍ ତେନ୍ମ େଷାେ ଶଂ ଲମେତ, ତହ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ସତ୍ୟଂ କଥଯାମି,

େସାଽୱିପଥଗାମିଭ୍ୟ ଏେକାନଶତେମେଷେଭ୍ୟାପି ତେଦକେହେତାରଧିକମ୍ ଆ ାଦେତ|
ⅩⅣତ ଦ୍ ଏେତଷାଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ପ୍ର ାଏि◌ନାମ୍ ଏେକାପି ନଶ୍ୟତୀତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଗର୍ ପିତୁ ନର୍ ାଭିମତମ୍|
ⅩⅤ ଯଦ୍ୟପି ତୱ ଭ୍ର ାତା ଯି କିମପ୍ୟପରାଧ୍ୟତି, ତହ ଗ ା ଯୁୱେଯା ର୍ େଯାଃ

ି ତେଯା ସ୍ୟାପରାଧଂ ତଂ ଜ୍ଞାପଯ| ତତ୍ର ସ ଯଦି ତୱ ୱାକ୍ୟଂ ଶୃେଣାତି, ତହ ଂ ଭ୍ର ାତରଂ
ପ୍ର ା ୱାନ୍,

ⅩⅥ କି ୁ ଯଦି ନ ଶୃେଣାତି, ତହ ାଭ୍ୟାଂ ତି୍ର ଭି ୱର୍ ା ସାକ୍ଷୀଭିଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱାକ୍ୟଂ ଯଥା ନିି ତଂ
ଜାଯେତ, ତଦଥର୍ ମ୍ ଏକଂ େ ୗ ୱା ସାକି୍ଷେଣୗ ଗୃହୀ ା ଯାହି|

ⅩⅦ େତନ ସ ଯଦି ତେଯା ୱର୍ ାକ୍ୟଂ ନ ମାନ୍ୟେତ, ତହ ସମାଜଂ ତଜ୍ଜ୍ଞାପଯ, କି ୁ ଯଦି
ସମାଜସ୍ୟାପି ୱାକ୍ୟଂ ନ ମାନ୍ୟେତ,ତହ ସ ତୱ ସମୀେପ େଦୱପୂଜକଇୱ ଚ ାଲଇୱ ଚ
ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅧ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସତ୍ୟଂ ୱଦାମି, ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ଯଦ୍ ବଧ୍ୟେତ ତତ୍ େଗର୍ ଭଂ ୍ୟେତ;
େମଦିନ୍ୟାଂ ଯତ୍ େଭାଚ୍ୟେତ, େଗର୍ ଽପି ତତ୍ େମାକ୍ଷ୍ୟେତ|
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ⅩⅨ ପୁନରହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, େମଦିନ୍ୟାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂଯଦି ାେୱକୱାକ୍ୟୀଭୂ ଯ କିି ତ୍ ପ୍ର ାଥର୍ େଯେତ,
ତହ ମମ ଗର୍ ପିତ୍ର ା ତତ୍ ତେଯାଃ କୃେତ ସ ଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩଯେତା ଯତ୍ର େ ୗ ତ୍ର େଯା ୱା ମମ ନାି ମିଲି , ତେତୖ୍ର ୱାହଂ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟଽି |
ⅩⅪତଦାନୀଂ ପିତର ମୀପମାଗତ୍ୟ କଥିତୱାନ୍ େହପ୍ର େଭା,ମମଭ୍ର ାତା ମମଯଦ୍ୟପରାଧ୍ୟତି,

ତହ ତଂ କତିକୃ ଃ କ୍ଷମିେଷ୍ୟ?
ⅩⅫ କିଂ ସ କୃ ଃ? ଯୀଶୁ ଂ ଜଗାଦ, ାଂ େକୱଲଂ ସ କୃେ ା ଯାୱତ୍ ନ ୱଦାମି, କି ୁ ସ ତ୍ୟା

ଗୁଣିତଂ ସ କୃେ ା ଯାୱତ୍|
ⅩⅩⅢଅପରଂ ନିଜଦାେସୖଃ ସହ ଜିଗଣଯିଷୁଃ କି ଦ୍ ରାେଜୱ ଗର୍ ରାଜଯଂ|
ⅩⅩⅣ ଆରେ ତି ନ୍ ଗଣେନ ସା ର୍ ସହସ୍ର ମୁଦ୍ର ାପୂରିତାନାଂ ଦଶସହସ୍ର ପୁଟକାନାମ୍

ଏେକାଽଘମଣର୍ ମକ୍ଷମାନାଯି|
ⅩⅩⅤ ତସ୍ୟ ପରିେଶାଧନାଯ ଦ୍ର ୱ୍ୟାଭାୱାତ୍ ପରିେଶାଧନାଥର୍ ଂ ସ ତଦୀଯଭାୟର୍ ୍ୟାପୁତ୍ର ାଦିସୱର୍ ୍ଵ

ୱିକ୍ର ୀଯତାମିତି ତ ଭୁ ରାଦିେଦଶ|
ⅩⅩⅥ େତନ ସ ଦାସ ସ୍ୟ ପାଦେଯାଃ ପତନ୍ ପ୍ର ଣମ୍ୟ କଥିତୱାନ୍ , େହ ପ୍ର େଭା ଭୱତା େଘୖେୟର୍ ୍ୟ

କୃେତ ମଯା ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପରିେଶାଧିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅦତଦାନୀଂ ଦାସସ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ଃ ସକରୁ ଣଃ ସନ୍ ସକଲଣର୍ ଂ କ୍ଷମି ା ତଂ ତତ୍ୟାଜ|
ⅩⅩⅧ କି ୁ ତି ନ୍ ଦାେସ ବହି ୟର୍ ାେତ, ତସ୍ୟ ଶତଂ ମୁଦ୍ର ାଚତୁ ଥର୍ ାଂଶାନ୍ େଯା ଧାରଯତି, ତଂ

ସହଦାସଂ ଦୃଷ୍ଦ ୍ଵା ତସ୍ୟ କ ଂ ନି ୀଡ୍ୟ ଗଦିତୱାନ୍, ମମ ଯତ୍ ପ୍ର ାପ୍ୟଂ ତତ୍ ପରିେଶାଧଯ|
ⅩⅩⅨ ତଦା ତସ୍ୟ ସହଦାସ ାଦେଯାଃ ପତି ା ୱିନୀଯ ବଭାେଷ, ଯା େଧୖେୟର୍ ୍ୟ କୃେତ ମଯା

ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପରିେଶାଧିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅩତଥାପି ସ ତତ୍ ନାଙଗୀକୃତ୍ୟ ଯାୱତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ମୃଣଂ ନ ପରିେଶାଧିତୱାନ୍ ତାୱତ୍ ତଂ କାରାଯାଂ
ାପଯାମାସ|
ⅩⅩⅪ ତଦା ତସ୍ୟ ସହଦାସା େସୖ୍ୟତାଦୃଗ୍ ଆଚରଣଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ପ୍ର େଭାଃ ସମୀପଂ ଗ ା ସୱର୍ ୍ଵ ଂ

ୱୃ ା ଂ ନିେୱଦଯାମାସୁଃ|
ⅩⅩⅫତଦା ତସ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ମାହୂ ଯ ଜଗାଦ, େର ଦୁ ଦାସ, ଯା ମ ି େଧୗ ପ୍ର ାଥ େତ ମଯା ତୱ

ସୱର୍ ୍ଵ ମୃଣଂ ତ୍ୟ ଂ;
ⅩⅩⅩⅢ ଯଥା ଚାହଂ ଯି କରୁ ଣାଂ କୃତୱାନ୍, ତେଥୖୱ ହଦାେସ କରୁ ଣାକରଣଂ କିଂ ତୱ

େନାଚିତଂ?
ⅩⅩⅩⅣଇତି କଥଯି ା ତସ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ଃ କ ୍ୟନ୍ ନିଜପ୍ର ାପ୍ୟଂ ଯାୱତ୍ ସ ନ ପରିେଶାଧିତୱାନ୍, ତାୱତ୍

ପ୍ର ହାରକାନାଂ କେରଷୁ ତଂ ସମପ ତୱାନ୍|
ⅩⅩⅩⅤଯଦି ଯୂଯଂ ା ଃକରେଣୖଃ ସହଜାନାମ୍ ଅପରାଧାନ୍ ନ କ୍ଷମେ ,ତହ ମମ ଗର୍ ସ୍ୟଃ

ପିତାପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତୀ ଂ କରିଷ୍ୟତି|

ⅩⅨ
Ⅰ ଅନ ରମ୍ ଏତାସୁ କଥାସୁ ସମା ାସୁ ଯୀଶୁ ଗର୍ ାଲୀଲପ୍ର େଦଶାତ୍ ପ୍ର ାଯ ଯଦର୍ ୀର ଂ

ଯିହୂ ଦାପ୍ର େଦଶଂ ପ୍ର ା ଃ|
Ⅱତଦା ତ ାତ୍ ଜନନିୱେହ ଗେତ ସ ତତ୍ର ତାନ୍ ନିରାମଯାନ୍ ଅକେରାତ୍|
Ⅲତଦନ ରଂ ଫିରୂ ଶିନ ମୀପମାଗତ୍ୟ ପାରୀକି୍ଷତୁ ଂ ତଂ ପପ୍ର ୁଃ, କ ାଦପି କାରଣାତ୍ ନେରଣ
ଜାଯା ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟା ନ ୱା?
Ⅳ ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ପ୍ର ଥମମ୍ ଈ େରା ନରେ ନ ନାରୀେ ନ ଚ ମନୁଜାନ୍ ସସଜର୍ , ତ ାତ୍

କଥିତୱାନ୍,
Ⅴ ମାନୁଷଃ ପିତେରୗ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ପ ୍ୟାମ୍ ଆସକ୍ଷ୍ୟେତ, େତୗ େ ୗ ଜନାେୱକାେ ୗ

ଭୱିଷ୍ୟତଃ, କିେମତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ପଠିତମ୍?
Ⅵ ଅତେ ୗ ପୁନ ନର୍ େ ୗ ତେଯାେରକା ଂ ଜାତଂ, ଈ େରଣ ଯ ସମଯୁଜ୍ୟତ, ମନୁେଜା ନ

ତଦ୍ ଭି ୍ୟାତ୍|
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Ⅶତଦାନୀଂ େତ ତଂ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍, ତଥାେ ତ୍ୟାଜ୍ୟପତ୍ର ଂ ଦ ା ାଂ ାଂ ଜାଯାଂ ତ୍ୟ ୁଂ ୱ୍ୟୱ ାଂ
ମୂସାଃ କଥଂ ଲିେଲଖ?

Ⅷ ତତଃ ସ କଥିତୱାନ୍, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମନସାଂ କାଠିନ୍ୟାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ାଂ ାଂ ଜାଯାଂ ତ୍ୟ ୁମ୍
ଅନ୍ଵ ମନ୍ୟତ କି ୁ ପ୍ର ଥମାଦ୍ ଏେଷା ୱିଧିନର୍ ାସୀତ୍|

Ⅸଅେତା ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି, ୱ୍ୟଭିଚାରଂ ୱିନା େଯା ନିଜଜାଯାଂ ତ୍ୟେଜତ୍ ଅନ୍ୟା ୱିୱେହତ୍, ସ
ପରଦାରାନ୍ ଗ ତି; ଯ ତ୍ୟ ାଂ ନାରୀଂ ୱିୱହତି େସାପି ପରଦାେରଷୁ ରମେତ|

Ⅹ ତଦା ତସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଂ ବଭାଷିେର, ଯଦି ଜାଯଯା ସାକଂ ପୁଂସ ଏତାଦୃକ୍ ସ େ ା ଜାଯେତ,
ତହ ୱିୱହନେମୱ ନ ଭଦ୍ର ଂ|

Ⅺ ତତଃ ସ ଉ ୱାନ୍, େଯଭ୍ୟ ାମଥର୍ ୍ୟଂ ଆଦାଯି, ତାନ୍ ୱିନାନ୍ୟଃ େକାପି ମନୁଜ ଏତନ୍ମ ତଂ
ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|

Ⅻ କତିପଯା ଜନନକ୍ଲ ୀବଃ କତିପଯା ନରକୃତକ୍ଲ ୀବଃ ଗର୍ ରାଜ୍ୟାଯ କତିପଯାଃ କୃତକ୍ଲ ୀବା
ସି , େଯ ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ୱି େତ ଗୃ ୁ|

ⅩⅢ ଅପରମ୍ ଯଥା ସ ଶିଶୂନାଂ ଗାେତ୍ର ଷୁ ହ ଂ ଦ ା ପ୍ର ାଥର୍ ଯେତ, ତଦଥର୍ ଂ ତ ମୀଂପଂ ଶିଶୱ
ଆନୀଯ , ତତ ଆନଯିତୃ ନ୍ ଶିଷ୍ୟାି ର ୃତୱ ଃ|

ⅩⅣ କି ୁ ଯୀଶୁରୁ ୱାଚ, ଶିଶେୱା ମଦି କମ୍ ଆଗ ୁ, ତାନ୍ ମା ୱାରଯତ, ଏତାଦୃଶାଂ
ଶିଶୂନାେମୱ ଗର୍ ରାଜ୍ୟଂ|

ⅩⅤତତଃ ସ େତଷାଂ ଗାେତ୍ର ଷୁ ହ ଂ ଦ ା ତ ାତ୍ ାନାତ୍ ପ୍ର ତେ |
ⅩⅥଅପରମ୍ ଏକ ଆଗତ୍ୟ ତଂ ପପ୍ର , େହ ପରମଗୁେରା, ଅନ ାଯୁଃ ପ୍ର ା ୁଂ ମଯା କିଂ କିଂ ସ ର୍

କ ର୍ ୱ୍ୟଂ?
ⅩⅦ ତତଃ ସ ଉୱାଚ, ମାଂ ପରମଂ କୁେତା ୱଦସି ? ୱିେନ ରଂ ନ େକାପି ପରମଃ, କି ୁ

ଯଦ୍ୟନ ାଯୁଃ ପ୍ର ା ୁଂ ୱା ସି , ତହର୍ ୍ୟାଜ୍ଞାଃ ପାଲଯ|
ⅩⅧ ତଦା ସ ପୃ ୱାନ୍, କାଃ କା ଆଜ୍ଞାଃ? ତେତା ଯୀଶୁଃ କଥିତୱାନ୍, ନରଂ ମା ହନ୍ୟାଃ,

ପରଦାରାନ୍ ମା ଗେ ଃ, ମା େଚାରେଯଃ, ମୃଷାସାକ୍ଷ୍ୟଂ ମା ଦଦ୍ୟାଃ,
ⅩⅨ ନିଜପିତେରୗ ସଂମନ୍ୟ , ସମୀପୱାସି ନି ୱତ୍ େପ୍ର ମ କୁରୁ |
ⅩⅩସ ଯୁୱା କଥିତୱାନ୍, ଆ ବାଲ୍ୟାଦ୍ ଏତାଃ ପାଲଯାମି, ଇଦାନୀଂ କିଂ ନୂ୍ୟନମାେ ?
ⅩⅪ ତେତା ଯୀଶୁରୱଦତ୍, ଯଦି ସି େ ା ଭୱିତୁ ଂ ୱା ସି , ତହ ଗ ା ନିଜସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱିକ୍ର ୀଯ

ଦରିେଦ୍ର େଭ୍ୟା ୱିତର, ତତଃ େଗର୍ ୱି ଂ ଲ ୍ୟେସ; ଆଗ , ମ ା ର୍ ୀ ଚ ଭୱ|
ⅩⅫଏତାଂ ୱାଚଂ ଶ ା ସ ଯୁୱା ୀଯବହୁ ସ େ ୱ ଷଣଃ ସନ୍ ଚଲିତୱାନ୍|
ⅩⅩⅢତଦା ଯୀଶୁଃ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଅୱଦତ୍,ଧନିନାଂ ଗର୍ ରାଜ୍ୟପ୍ର େୱେଶା ମହାଦୁ ରଇତି ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ

ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି|
ⅩⅩⅣ ପୁନରପି ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି, ଧନିନାଂ ଗର୍ ରାଜ୍ୟପ୍ର େୱଶାତ୍ ସୂଚୀଛିେଦ୍ର ଣ ମହା ଗମନଂ

ସୁକରଂ|
ⅩⅩⅤଇତି ୱାକ୍ୟଂ ନିଶମ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଅତିଚମୃ ତ୍ୟ କଥଯାମାସୁଃ; ତହ କସ୍ୟ ପରିତ୍ର ାଣଂ ଭୱିତୁ ଂ

ଶେକ୍ନ ାତି?
ⅩⅩⅥ ତଦା ସ ତାନ୍ ଦୃଷ୍ଦ ୍ଵା କଥଯାମାସ, ତତ୍ ମାନୁଷାଣାମଶକ୍ୟଂ ଭୱତି, କି ୀ ରସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ

ଶକ୍ୟମ୍|
ⅩⅩⅦ ତଦା ପିତର ଂ ଗଦିତୱାନ୍, ପଶ୍ୟ, ୱଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଭୱତଃ ପ ା େନା

ଽଭୱାମ; ୱଯଂ କିଂ ପ୍ର ା ୍ୟାମଃ?
ⅩⅩⅧତେତା ଯୀଶୁଃ କଥିତୱାନ୍, ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି, ଯୂଯଂ ମମ ପ ା େନା ଜାତା

ଇତି କାରଣାତ୍ ନୱୀନସୃି କାେଲ ଯଦା ମନୁଜସୁତଃ ୀେଯୖ ୟର୍ ୍ୟସି ଂହାସନ ଉପେୱକ୍ଷ୍ୟତି, ତଦା
ଯୂଯମପି ାଦଶସି ଂହାସେନଷୂପୱିଶ୍ୟ ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯ ାଦଶୱଂଶାନାଂ ୱିଚାରଂ କରିଷ୍ୟଥ|

ⅩⅩⅨ ଅନ୍ୟ ଯଃ କି ତ୍ ମମ ନାମକାରଣାତ୍ ଗୃହଂ ୱା ଭ୍ର ାତରଂ ୱା ଭଗିନୀଂ ୱା ପିତରଂ
ୱା ମାତରଂ ୱା ଜାଯାଂ ୱା ବାଲକଂ ୱା ଭୂ ମିଂ ପରିତ୍ୟଜତି, ସ େତଷାଂ ଶତଗୁଣଂ ଲ ୍ୟେତ,
ଅନ ାଯୁେମାଽଧିକାରି ପ୍ର ା ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩ କି ୁ ଅଗ୍ର ୀଯା ଅେନେକ ଜନାଃ ପ ାତ୍, ପ ାତୀଯା ାେନେକ େଲାକା ଅେଗ୍ର ଭୱିଷ୍ୟି |
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ⅩⅩ
Ⅰ ଗର୍ ରାଜ୍ୟମ୍ ଏତାଦୃଶା େକନଚିଦ୍ ଗୃହେସ୍ୟନ ସମଂ, େଯାଽତିପ୍ର ଭାେତ ନିଜଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷେତ୍ର

କୃଷକାନ୍ ନିେଯା ୁଂ ଗତୱାନ୍|
Ⅱପ ାତ୍ େତୖଃ ସାକଂ ଦିେନୖକଭୃ ତିଂ ମୁଦ୍ର ାଚତୁ ଥର୍ ାଂଶଂ ନିରୂ ପ୍ୟ ତାନ୍ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଂ େପ୍ର ରଯାମାସ|
Ⅲଅନ ରଂ ପ୍ର ହେରୖକେୱଲାଯାଂ ଗ ା ହେ କତିପଯାନ୍ ନି ର୍ କାନ୍ ୱିେଲାକ୍ୟ ତାନୱଦତ୍,
Ⅳ ଯୂଯମପି ମମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଂ ଯାତ, ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମହଂ େଯାଗ୍ୟଭୃ ତିଂ ଦାସ୍ୟାମି, ତତେ ୱୱ୍ର ଜୁଃ|
Ⅴ ପୁନ ସ ି ତୀଯତୃ ତୀଯେଯାଃ ପ୍ର ହରେଯା ବର୍ ହି ଗର୍ ା ତେଥୖୱ କୃତୱାନ୍|
Ⅵ ତେତା ଦ ଯାୱଶି ାଯାଂ େୱଲାଯାଂ ବହି ଗର୍ ାପରାନ୍ କତିପଯଜନାନ୍ ନି ର୍ କାନ୍

ୱିେଲାକ୍ୟ ପୃ ୱାନ୍, ଯୂଯଂ କିମଥର୍ ମ୍ ଅତ୍ର ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଦିନଂ ନି ର୍ ାଣି ଥ?
Ⅶ େତ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍, ଅ ାନ୍ ନ େକାପି କମର୍ ମଣି ନିଯୁଂେ | ତଦାନୀଂ ସ କଥିତୱାନ୍, ଯୂଯମପି

ମମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଂ ଯାତ, େତନ େଯାଗ୍ୟାଂ ଭୃ ତିଂ ଲ ୍ୟଥ|
Ⅷତଦନ ରଂ ସ ୍ୟାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ ସଏୱ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପତିରଧ୍ୟକ୍ଷଂ ଗଦିୱାନ୍, କୃଷକାନ୍ ଆହୂ ଯ

େଶଷଜନମାରଭ୍ୟ ପ୍ର ଥମଂ ଯାୱତ୍ େତେଭ୍ୟା ଭୃ ତିଂ େଦହି|
Ⅸ େତନ େଯ ଦ ଯାୱି େତ ସମାଯାତାେ ଷାମ୍ ଏେକୖେକା ଜେନା ମୁଦ୍ର ାଚତୁ ଥର୍ ାଂଶଂ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତ୍|
Ⅹ ତଦାନୀଂ ପ୍ର ଥମନିଯୁ ା ଜନା ଆଗତ୍ୟାନୁମିତୱେ ା ୱଯମଧିକଂ ପ୍ର ୍ୟାମଃ, କି ୁ େତୖରପି

ମୁଦ୍ର ାଚତୁ ଥର୍ ାଂେଶାଽଲାଭି|
Ⅺତତେ ତଂ ଗୃହୀ ା େତନ େକ୍ଷତ୍ର ପତିନା ସାକଂ ୱାଗୁ୍ୟ ଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ଃ କଥଯାମାସୁଃ,
Ⅻ ୱଯଂ କୃ ଂ ଦିନଂ ତାପେକ୍ଲ େଶୗ େସାଢୱ ଃ, କି ୁ ପ ାତାଯା େସ ଜନା ଦ ଯମାତ୍ର ଂ

ପରିଶ୍ର ା ୱ େ ଽ ାଭିଃ ସମାନାଂଶାଃ କୃତାଃ|
ⅩⅢ ତତଃ ସ େତଷାେମକଂ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, େହ ୱ , ମଯା ାଂ ପ୍ର ତି େକାପ୍ୟନ୍ୟାେଯା ନ କୃତଃ କିଂ
ଯା ମ ମକ୍ଷଂ ମୁଦ୍ର ାଚତୁ ଥର୍ ାଂେଶା ନା ୀକୃତଃ?
ⅩⅣତ ାତ୍ ତୱ ଯତ୍ ପ୍ର ାପ୍ୟଂ ତଦାଦାଯ ଯାହି, ତୁ ଭ୍ୟଂ ଯତି, ପ ାତୀଯନିଯୁ େଲାକାଯାପି ତତି

ଦାତୁ ମି ାମି|
ⅩⅤ େ ଯା ନିଜଦ୍ର ୱ୍ୟୱ୍ୟୱହରଣଂ କିଂ ମଯା ନ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ? ମମ ଦାତୃ ାତ୍ ଯା କିମ୍

ଈଷର୍ ୍ୟାଦୃି ଃ କି୍ର ଯେତ?
ⅩⅥ ଇ ମ୍ ଅଗ୍ର ୀଯେଲାକାଃ ପ ତୀଯା ଭୱିଷ୍ୟି , ପ ାତୀଯଜନା ଗ୍ର ୀଯା ଭୱିଷ୍ୟି , ଅହୂ ତା

ବହୱଃ କି େ ମେନାଭିଲଷିତାଃ|
ⅩⅦତଦନ ରଂ ଯୀଶୁ ୟ ରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରଂ ଗ ନ୍ ମାଗର୍ ମେଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଏକାେ ୱଭାେଷ,
ⅩⅧ ପଶ୍ୟ ୱଯଂ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରଂ ଯାମଃ, ତତ୍ର ପ୍ର ଧାନଯାଜକାଧ୍ୟାପକାନାଂ କେରଷୁ

ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଃ ସମପ ଷ୍ୟେତ;
ⅩⅨ େତ ଚ ତଂ ହ ୁମାଜ୍ଞାପ୍ୟ ତିର ୃତ୍ୟ େୱେତ୍ର ଣ ପ୍ର ହ ର୍ୁ ଂ କେଶ ଧାତଯିତୁ ାନ୍ୟେଦଶୀଯାନାଂ

କେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟି , କି ୁ ସ ତୃ ତୀଯଦିୱେସ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉ ାପିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩତଦାନୀଂ ସି ୱଦୀଯସ୍ୟନାରୀ ପୁତ୍ର ାୱାଦାଯଯୀେଶାଃ ସମୀପମ୍ ଏତ୍ୟପ୍ର ଣମ୍ୟକ ନାନୁଗ୍ର ହଂ

ତଂ ଯଯାେଚ|
ⅩⅪ ତଦା ଯୀଶୁ ାଂ େପ୍ର ା ୱାନ୍, ଂ କିଂ ଯାଚେସ? ତତଃ ସା ବଭାେଷ, ଭୱେତା ରାଜେ

ମମାନେଯାଃ ସୁତେଯାେରକଂ ଭୱ କି୍ଷଣପାେ ର୍ ି ତୀଯଂ ୱାମପା ର୍ ଉପେୱ ୁମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯତୁ |
ⅩⅫଯୀଶୁଃପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ଯୁୱାଭ୍ୟାଂ ଯଦ୍ଯାଚ୍ୟେତ,ତ ବୁଧ୍ୟେତ,ଅହଂ େଯନକଂେସନପାସ୍ୟାମି

ଯୁୱାଭ୍ୟାଂ କିଂ େତନ ପାତୁ ଂ ଶକ୍ୟେତ? ଅହ େଯନ ମେ େନନ ମି େଷ୍ୟ, ଯୁୱାଭ୍ୟାଂ କିଂ େତନ
ମ ଯିତୁ ଂ ଶକ୍ୟେତ? େତ ଜଗଦୁଃ ଶକ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅢ ତଦା ସ ଉ ୱାନ୍, ଯୁୱାଂ ମମ କଂେସନାୱଶ୍ୟଂ ପାସ୍ୟଥଃ, ମମ ମ େନନ ଚ ଯୁୱାମପି
ମି େଷ୍ୟେଥ, କି ୁ େଯଷାଂ କୃେତ ମ ାେତନ ନିରୂ ପିତମ୍ ଇଦଂ ତାନ୍ ୱିହାଯାନ୍ୟଂ କମପି
ମ କି୍ଷଣପାେ ର୍ ୱାମପାେ ର୍ ଚ ସମୁପେୱଶଯିତୁ ଂ ମମାଧିକାେରା ନାି |

ⅩⅩⅣଏତାଂ କଥାଂ ଶ ାେନ୍ୟ ଦଶଶିଷ୍ୟାେ ୗ ଭ୍ର ାତେରୗ ପ୍ର ତି ଚୁ କୁପୁଃ|
ⅩⅩⅤ କି ୁ ଯୀଶୁଃ ସମୀପଂ ତାନାହୂ ଯ ଜଗାଦ, ଅନ୍ୟେଦଶୀଯେଲାକାନାଂ ନରପତଯ ାନ୍

ଅଧିକୁୱର୍ ୍ଵ ି , େଯ ତୁ ମହା େ ତାନ୍ ଶାସତି, ଇତି ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ|
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ⅩⅩⅥ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ନ ତଥା ଭେୱତ୍, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯଃ କି ତ୍ ମହାନ୍ ବୁଭୂ ଷତି, ସ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
େସେୱତ;

ⅩⅩⅦଯ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ମୁେଖ୍ୟା ବୁଭୂ ଷତି, ସ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦାେସା ଭେୱତ୍|
ⅩⅩⅧ ଇ ଂ ମନୁଜପୁତ୍ର ଃ େସେୱ୍ୟା ଭୱିତୁ ଂ ନହି, କି ୁ େସୱିତୁ ଂ ବହୂ ନାଂ ପରିତ୍ର ାଣମୂଲ୍ୟାଥର୍ ଂ
ପ୍ର ାଣାନ୍ ଦାତୁ ାଗତଃ|
ⅩⅩⅨ ଅନ ରଂ ଯିରୀେହାନଗରାତ୍ େତଷାଂ ବହିଗର୍ ମନସମେଯ ତସ୍ୟ ପ ାଦ୍ ବହେୱା େଲାକା

ୱୱ୍ର ଜୁଃ|
ⅩⅩⅩଅପରଂ ୱ ର୍ ପା ର୍ ଉପୱିଶେ ୗ ାୱେ ୗ େତନମାେଗର୍ ଣ ଯୀେଶା ଗର୍ ମନଂ ନିଶମ୍ୟ େପ୍ର ାେ ୖ ଃ

କଥଯାମାସତୁ ଃ, େହ ପ୍ର େଭା ଦାଯୂଦଃ ସ ାନ, ଆୱେଯା ଦର୍ ଯାଂ ୱିେଧହି|
ⅩⅩⅪତେତା େଲାକାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ତୁ ୀ ୱତମିତୁ ୍ୟ ୍ଵା େତୗ ତଜର୍ ଯାମାସୁଃ; ତଥାପି େତୗ ପୁନରୁ େ ୖ ଃ

କଥଯାମାସତୁ ଃ େହ ପ୍ର େଭା ଦାଯୂଦଃ ସ ାନ, ଆୱାଂ ଦଯ |
ⅩⅩⅫ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁଃ ଗିତଃ ସନ୍ ତାୱାହୂ ଯ ଭାଷିତୱାନ୍, ଯୁୱେଯାଃ କୃେତ ମଯା କିଂ

କ ର୍ ୱର୍ ୍ୟଂ? ଯୁୱାଂ କିଂ କାମେଯେଥ?
ⅩⅩⅩⅢତଦା ତାୱୁ ୱେ ୗ, ପ୍ର େଭା େନତ୍ର ାଣି େନୗ ପ୍ର ସ ାନି ଭେୱଯୁଃ|
ⅩⅩⅩⅣ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁେ ୗ ପ୍ର ତି ପ୍ର ମ ଃ ସନ୍ ତେଯା େନର୍ ତ୍ର ାଣି ପ ଶର୍ , େତେନୖୱ େତୗ

ସୁୱୀକ୍ଷା କ୍ର ାେତ ତ ାତ୍ ଜଗ୍ମୁ ତୁ |

ⅩⅪ
Ⅰ ଅନ ରଂ େତଷୁ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରସ୍ୟ ସମୀପେୱ େନା େଜୖତୁ ନନାମକଧରାଧରସ୍ୟ

ସମୀପି ୍ତଂ େବୖତ୍ଫ ଗିଗ୍ର ାମମ୍ ଆଗେତଷୁ, ଯୀଶୁଃ ଶିଷ୍ୟ ଯଂ େପ୍ର ଷଯନ୍ ଜଗାଦ,
Ⅱ ଯୁୱାଂ ସ ୁଖ ଗ୍ର ାମଂ ଗ ା ବ ାଂ ଯାଂ ସୱ ାଂ ଗ ର୍ ଭୀଂ ହଠାତ୍ ପ୍ର ା ୍ୟଥଃ, ତାଂ େମାଚଯି ା

ମଦି କମ୍ ଆନଯତଂ|
Ⅲ ତତ୍ର ଯଦି କି ତ୍ କିି ଦ୍ ୱକ୍ଷ୍ୟତି, ତହ ୱଦିଷ୍ୟଥଃ, ଏତସ୍ୟାଂ ପ୍ର େଭାଃ ପ୍ର େଯାଜନମାେ ,

େତନ ସ ତତଣାତ୍ ପ୍ର େହଷ୍ୟତି|
Ⅳ ସୀେଯାନଃ କନ୍ୟକାଂ ଯୂଯଂ ଭାଷ ମିତି ଭାରତୀଂ| ପଶ୍ୟ େତ ନମ୍ର ଶୀଲଃ ସନ୍ ନୃପ ଆରୁ ହ୍ୟ

ଗଦର୍ ଭୀଂ| ଅଥର୍ ାଦାରୁ ହ୍ୟ ତ ମାଯାସ୍ୟତି ଦି କଂ|
Ⅴଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା ଂ ୱଚନମିଦଂ ତଦା ସଫଲମଭୂ ତ୍|
Ⅵଅନ ରଂ େତୗ ଶି୍ଷ ୍ୟ◌ौ ଯୀେଶା ୟର୍ ଥାନିେଦଶଂ ତଂ ଗ୍ର ାମଂ ଗ ା
Ⅶ ଗଦର୍ ଭୀଂ ତ ସମାନୀତୱେ ୗ, ପ ାତ୍ ତଦୁପରି ୀଯୱସନାନୀ ପାତଯି ା

ତମାେରାହଯାମାସତୁ ଃ|
Ⅷ ତେତା ବହେୱା େଲାକା ନିଜୱସନାନି ପଥି ପ୍ର ସାରଯିତୁ ମାେରଭିେର, କତିପଯା ଜନା

ପାଦପପଣର୍ ାଦିକଂ ଛି ା ପଥି ୱି ାରଯାମାସୁଃ|
Ⅸ ଅଗ୍ର ଗାମିନଃ ପ ା ାମିନ ମନୁଜା ଉେ ୖ ଜର୍ ଯ ଜଯ ଦାଯୂଦଃ ସ ାେନତି ଜଗଦୁଃ

ପରେମ ରସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ଯ ଆଯାତି ସ ଧନ୍ୟଃ, ସେୱର୍ ୍ଵ ାପରି େଗର୍ ପି ଜଯତି|
Ⅹଇ ଂ ତି ନ୍ ଯିରୂ ଶାଲମଂ ପ୍ର ୱିେ େକାଽଯମିତି କଥନାତ୍ କୃ ଂ ନଗରଂ ଚ ଲମଭୱତ୍|
Ⅺତତ୍ର େଲାେକାଃ କଥଯାମାସୁଃ, ଏଷ ଗାଲୀ ୍ରେଦଶୀଯ-ନାସରତୀଯ-ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ଯୀଶୁଃ|
Ⅻ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁରୀ ରସ୍ୟ ମ ି ରଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ତନ୍ମ ଧ୍ୟାତ୍ କ୍ର ଯୱିକ୍ର ଯିେଣା ୱହି କାର; ୱଣିଜାଂ

ମୁଦ୍ର ାସନାନୀ କେପାତୱିକ୍ର ଯିଣା ସନାନୀ ଚ ନୁ୍ୟୱ୍ଜ ଯାମାସ|
ⅩⅢଅପରଂ ତାନୁୱାଚ, ଏଷା ଲିପିରାେ , "ମମ ଗୃହଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଗୃହମିତି ୱିଖ୍ୟାସ୍ୟତି", କି ୁ ଯୂଯଂ

ତଦ୍ ଦସୂ୍ୟନାଂ ଗ ରଂ କୃତୱ ଃ|
ⅩⅣତଦନ ରମ୍ ଅ ଖ େଲାକା ସ୍ୟ ସମୀପମାଗତାଃ, ସ ତାନ୍ ନିରାମଯାନ୍ କୃତୱାନ୍|
ⅩⅤ ଯଦା ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ଅଧ୍ୟାପକା େତନ କୃତାେନ୍ୟତାନି ଚିତ୍ର କ ର୍ ାଣି ଦଦୃଶୁଃ, ଜଯ ଜଯ

ଦାଯୂଦଃ ସ ାନ, ମ ି େର ବାଲକାନାମ୍ ଏତାଦୃଶମ୍ ଉ ନିଂ ଶୁଶୱୁ , ତଦା ମହାକ ା ବଭୂ ୱଃ,
ⅩⅥ ତଂ ପପ୍ର ୁ , ଇେମ ଯଦ୍ ୱଦି , ତତ୍ କିଂ ଂ ଶୃେଣାଷି? ତେତା ଯୀଶୁ ାନ୍ ଅେୱାଚତ୍,

ସତ୍ୟମ୍; ନ୍ୟପାଯିଶିଶୂନା ବାଲକାନା ୱ ତଃ| କୀଯଂ ମହିମାନଂ ଂ ସଂପ୍ର କାଶଯସି ଯଂ|
ଏତ ାକ୍ୟଂ ଯୂଯଂ କିଂ ନାପଠତ?
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ⅩⅦତତ ାନ୍ ୱିହାଯ ସ ନଗରାଦ୍ େବୖଥନିଯାଗ୍ର ାମଂ ଗ ା ତତ୍ର ରଜନୀଂ ଯାପଯାମାସ|
ⅩⅧଅନ ରଂ ପ୍ର ଭାେତ ସତି ଯୀଶୁଃ ପୁନରପି ନଗରମାଗ ନ୍ କୁ୍ଷଧାେ ର୍ ା ବଭୂ ୱ|
ⅩⅨ ତେତା ମାଗର୍ ପା ର୍ ଉଡୁ ରୱୃକ୍ଷେମକଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ତ ମୀପଂ ଗ ା ପତ୍ର ାଣି ୱିନା କିମପି ନ

ପ୍ର ାପ୍ୟ ତଂ ପାଦପଂ େପ୍ର ାୱାଚ, ଅଦ୍ୟାରଭ୍ୟ କଦାପି ଯି ଫଲଂ ନ ଭୱତୁ ; େତନ ତତଣାତ୍ ସ
ଉଡୁ ରମାହୀରୁ ହଃ ଶୁ ତାଂ ଗତଃ|

ⅩⅩ ତଦ୍ ଦୃ ୍ଵା ଶିଷ୍ୟା ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ ୱିଜ୍ଞାଯ କଥଯାମାସୁଃ, ଆଃ, ଉଡୁ ମ୍ଵ ରପାଦେପାଽତିତୂ ଣର୍ ଂ
ଶୁେ ାଽଭୱତ୍|

ⅩⅪ ତେତା ଯୀଶୁ ାନୁୱାଚ, ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ସତ୍ୟଂ ୱଦାମି, ଯଦି ଯୂଯମସ ି ାଃ ପ୍ର ତୀଥ, ତହ
ଯୂଯମପି େକୱେଲାଡୁ ମ୍ଵ ରପାଦପଂ ପ୍ର ତୀ ଂ କ ର୍ୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ, ତ , ଂ ଚଲି ା ସାଗେର ପେତତି
ୱାକ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରି ନ େଶୖେଲ େପ୍ର ାେ ପି ତେଦୖୱ ତଦ୍ ଘଟିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅫତଥା ୱି ସ୍ୟ ପ୍ର ାଥର୍ ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ଦ୍ ଯାଚିଷ୍ୟେତ, ତେଦୱ ପ୍ର ା ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅢ ଅନ ରଂ ମ ି ରଂ ପ୍ର ୱିେଶ୍ୟାପେଦଶନସମେଯ ତ ମୀପଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାଃ

ପ୍ର ାଚୀନେଲାକା ାଗତ୍ୟ ପପ୍ର ୁଃ, ଯା େକନ ସାମଥର୍ ୍ୟେନୖତାନି କ ର୍ ାଣି କି୍ର ଯେ ? େକନ ୱା
ତୁ ଭ୍ୟେମତାନି ସାମଥର୍ ୍ୟାନି ଦ ାନି?

ⅩⅩⅣ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, ଅହମପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱାଚେମକାଂ ପୃ ାମି, ଯଦି ଯୂଯଂ ତଦୁ ରଂ
ଦାତୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ, ତଦା େକନ ସାମେଥର୍ ୍ୟନ କ ର୍ ାେଣ୍ୟତାନି କେରାମି, ତଦହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱକ୍ଷ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅤ େଯାହେନା ମ ନଂ କସ୍ୟାଜ୍ଞଯାଭୱତ୍? କିମୀ ରସ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ ୱା? ତତେ ପର ରଂ
ୱିୱିଚ୍ୟ କଥଯାମାସୁଃ, ଯଦୀ ରେସ୍ୟତି ୱଦାମ ହ ଯୂଯଂ ତଂ କୁେତା ନ ପ୍ର େତୖ୍ୟତ? ୱାଚେମତାଂ
ୱକ୍ଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅥ ମନୁଷ୍ୟେସ୍ୟତି ୱ ୁମପି େଲାେକେଭ୍ୟା ବିଭୀମଃ, ଯତଃ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ରପି େଯାହନ୍
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀତି ଜ୍ଞାଯେତ|

ⅩⅩⅦତ ାତ୍ େତ ଯୀଶୁଂ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍, ତଦ୍ ୱଯଂ ନ ୱିଦ୍ମ ଃ| ତଦା ସ ତାନୁ ୱାନ୍, ତହ େକନ
ସାମରେଥ୍ୟନ କ ର୍ ାେଣ୍ୟତାନ୍ୟହଂ କେରାମି, ତଦପ୍ୟହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନ ୱକ୍ଷ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅧ କସ୍ୟଚି ନସ୍ୟ େ ୗ ସୁତାୱା ାଂ ସ ଏକସ୍ୟ ସୁତସ୍ୟ ସମୀପଂ ଗ ା ଜଗାଦ, େହ ସୁତ,
ମଦ୍ୟ ମମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷେତ୍ର କ ର୍ କତର୍ୁ ଂ ୱ୍ର ଜ|
ⅩⅩⅨତତଃ ସ ଉ ୱାନ୍, ନ ଯାସ୍ୟାମି, କି ୁ େଶେଷଽନୁତପ୍ୟ ଜଗାମ|
ⅩⅩⅩ ଅନ ରଂ େସାନ୍ୟସୁତସ୍ୟ ସମୀପଂ ଗ ା ତେଥୖୱ କଥି୍ତ ୱାନ୍; ତତଃ ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ମେହ

ଯାମି, କି ୁ ନ ଗତଃ|
ⅩⅩⅪ ଏତେଯାଃ ପୁତ୍ର େଯା ମର୍ େଧ୍ୟ ପିତୁ ରଭିମତଂ େକନ ପାଲିତଂ? ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କିଂ ବୁଧ୍ୟେତ?

ତତେ ପ୍ର ତୂ ୍ୟଚୁ ଃ, ପ୍ର ଥେମନ ପୁ◌େुତ୍ର ଣ| ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ ାନୁୱାଚ, ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି,
ଚ ାଲା ଗଣିକା ଯୁଷ୍ମ ାକମଗ୍ର ତ ଈ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଂ ପ୍ର ୱିଶି |

ⅩⅩⅫଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପଂ େଯାହନି ଧ ର୍ ପେଥନାଗେତ ଯୂଯଂ ତଂ ନ ପ୍ର ତୀଥ, କି ୁ ଚ ାଲା
ଗଣିକା ତଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଯନ୍, ତଦ୍ ୱିେଲାକ୍ୟାପି ଯୂଯଂ ପ୍ର େତ୍ୟତୁ ଂ ନାଖିଦ୍ୟ ଂ|

ⅩⅩⅩⅢ ଅପରେମକଂ ଦୃ ା ଂ ଶୃଣୁତ, କି ଦ୍ ଗୃହ ଃ େକ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା େରାପଯି ା
ତ ତୁ ଦ କୁ୍ଷ ୱାରଣୀଂ ୱିଧାଯ ତନ୍ମ େଧ୍ୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଯ ଂ ାପିତୱାନ୍, ମା ନି ତୱାନ୍, ତତଃ
କୃଷେକଷୁ ତତ୍ େକ୍ଷତ୍ର ଂ ସମପର୍ ୍ୟ ଯଂ ଦୂରେଦଶଂ ଜଗାମ|

ⅩⅩⅩⅣତଦନ ରଂ ଫଲସମଯଉପି େତ ସଫଲାନି ପ୍ର ା ୁଂ କୃଷୀୱଲାନାଂ ସମୀପଂ ନିଜଦାସାନ୍
େପ୍ର ଷଯାମାସ|

ⅩⅩⅩⅤ କି ୁ କୃଷୀୱଲା ସ୍ୟ ତାନ୍ ଦାେସଯାନ୍ ଧୃ ା କ ନ ପ୍ର ହୃ ତୱ ଃ, କ ନ
ପାଷାେଣୖରାହତୱ ଃ, କ ନ ଚ ହତୱ ଃ|

ⅩⅩⅩⅥ ପୁନରପି ସ ପ୍ର ଭୁ ଃ ପ୍ର ଥମେତାଽଧିକଦାେସଯାନ୍ େପ୍ର ଷଯାମାସ, କି ୁ େତ ତାନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟପି
ତେଥୖୱ ଚକଃ|

ⅩⅩⅩⅦଅନ ରଂ ମମ ସୁେତ ଗେତ ତଂ ସମାଦରିଷ୍ୟେ ,ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା େଶେଷ ସ ନିଜସୁତଂ େତଷାଂ
ସି ଧିଂ େପ୍ର ଷଯାମାସ|
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ⅩⅩⅩⅧ କି ୁ େତ କୃଷୀୱଲାଃ ସୁତଂ ୱୀକ୍ଷ୍ୟ ପର ରମ୍ ଇତି ମ ଯିତୁ ମ୍ ଆେରଭିେର,
ଅଯମୁ ରାଧିକାରୀ ୱଯେମନଂ ନିହତ୍ୟାସ୍ୟାଧିକାରଂ ୱଶୀକରିଷ୍ୟାମଃ|

ⅩⅩⅩⅨପ ାତ୍ େତ ତଂ ଧୃ ା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ାଦ୍ ବହିଃ ପାତଯି ାବଧିଷୁଃ|
ⅩⅬଯଦା ସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପତିରାଗମିଷ୍ୟତି, ତଦା ତାନ୍ କୃଷୀୱଲାନ୍ କିଂ କରିଷ୍ୟତି?
ⅩⅬⅠ ତତେ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍, ତାନ୍ କଲୁଷିେଣା ଦାରୁ ଣଯାତନାଭିରାହନିଷ୍ୟତି, େଯ ଚ

ସମଯାନୁକ୍ର ମାତ୍ ଫଲାନି ଦାସ୍ୟି , ତାଦୃେଶଷୁ କୃଷୀୱେଲଷୁ େକ୍ଷତ୍ର ଂ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି|
ⅩⅬⅡତଦା ଯୀଶୁନା େତ ଗଦିତାଃ,ଗ୍ର ହଣଂ ନ କୃତଂ ଯସ୍ୟ ପାଷାଣସ୍ୟ ନିଚାଯେକୖଃ|ପ୍ର ଧାନପ୍ର ରଃ

େକାେଣ ସଏୱ ସଂଭୱିଷ୍ୟତି| ଏତତ୍ ପେରଶିତୁ ଃ କ ର୍ ା ଦୃ ାୱୁ ତଂ ଭେୱତ୍| ଧ ର୍ ଗ୍ର େ
ଲିଖିତେମତ ଚନଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କିଂ ନାପାଠି?

ⅩⅬⅢତ ାଦହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, ଯୁଷ୍ମ ଈ ରୀଯରାଜ୍ୟମପନୀଯ ଫେଲା ାଦଯିତ୍ର ନ୍ୟଜାତେଯ
ଦାଯିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅬⅣ େଯା ଜନ ଏତ ାଷାେଣାପରି ପତିଷ୍ୟତି, ତଂ ସ ଭଂକ୍ଷ୍ୟେତ, କି ଯଂ ପାଷାେଣା ଯେସ୍ୟାପରି
ପତିଷ୍ୟତି, ତଂ ସ ଧୂଲିୱତ୍ ଚୂ ଣର୍ ୀକରିଷ୍ୟତି|

ⅩⅬⅤ ତଦାନୀଂ ପ୍ର ାଧନଯାଜକାଃ ଫିରୂ ଶିନ ତେସ୍ୟମାଂ ଦୃ ା କଥାଂ ଶ ା େସାଽ ାନୁ ି ଶ୍ୟ
କଥିତୱାନ୍, ଇତି ୱିଜ୍ଞାଯ ତଂ ଧ ର୍ୁ ଂ େଚି ତୱ ଃ;

ⅩⅬⅥ କି ୁ େଲାେକେଭ୍ୟା ବିଭୁ ୍ୟଃ, ଯେତା େଲାେକୖଃ ସ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀତ୍ୟଜ୍ଞାଯି|

ⅩⅫ
Ⅰଅନ ରଂ ଯୀଶୁଃ ପୁନରପି ଦୃ ାେ ନ ତାନ୍ ଅୱାଦୀତ୍,
Ⅱ ଗର୍ ୀଯରାଜ୍ୟମ୍ ଏତାଦୃଶସ୍ୟ ନୃପେତଃ ସମଂ, େଯା ନିଜ ପୁତ୍ର ଂ ୱିୱାହଯନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ନିମି ତାନ୍

ଆେନତୁ ଂ ଦାେସଯାନ୍ ପ୍ର ହିତୱାନ୍,
Ⅲ କି ୁ େତ ସମାଗ ୁଂ େନ ୱ ଃ|
Ⅳ ତେତା ରାଜା ପୁନରପି ଦାସାନନ୍ୟାନ୍ ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା େପ୍ର ଷଯାମାସ, ନିମି ତାନ୍ ୱଦତ, ପଶ୍ୟତ,

ମମ େଭଜ୍ୟମାସାଦିତମାେ , ନିଜୱ୍ଟ ଷାଦିପୁ ଜ ୂନ୍ ମାରଯି ା ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟମାସାଦିତୱାନ୍,
ଯୂଯଂ ୱିୱାହମାଗ ତ|

Ⅴତଥପି େତ ତୁ ୀକୃତ୍ୟ େକଚିତ୍ ନିଜେକ୍ଷତ୍ର ଂ େକଚିଦ୍ ୱାଣିଜ୍ୟଂ ପ୍ର ତି ମାେଗର୍ ଣ ଚଲିତୱ ଃ|
Ⅵଅେନ୍ୟ େଲାକା ସ୍ୟ ଦାେସଯାନ୍ ଧୃ ା େଦୗରା ୍ୟଂ ୱ୍ୟୱହୃ ତ୍ୟ ତାନୱଧିଷୁଃ|
Ⅶଅନ ରଂ ସ ନୃପତି ାଂ ୱା ର୍ ାଂ ଶ ା କଧ୍ୟନ୍ େସୖନ୍ୟାନି ପ୍ର ହିତ୍ୟ ତାନ୍ ଘାତକାନ୍ ହ ା େତଷାଂ

ନଗରଂ ଦାହଯାମାସ|
Ⅷତତଃ ସ ନିଜଦାେସଯାନ୍ ବଭାେଷ, ୱିୱାହୀଯଂ େଭାଜ୍ୟମାସାଦିତମାେ , କି ୁ ନିମି ତା ଜନା

ଅେଯାଗ୍ୟାଃ|
Ⅸତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ରାଜମାଗର୍ ଂ ଗ ା ଯାୱେତା ମନୁଜାନ୍ ପଶ୍ୟତ, ତାୱତଏୱ ୱିୱାହୀଯେଭାଜ୍ୟାଯ

ନିମ ଯତ|
Ⅹ ତଦା େତ ଦାେସଯା ରାଜମାଗର୍ ଂ ଗ ା ଭଦ୍ର ାନ୍ ଅଭଦ୍ର ାନ୍ ୱା ଯାୱେତା ଜନାନ୍ ଦଦୃଶୁଃ,

ତାୱତଏୱ ସଂଗୃହ୍ୟାନଯନ୍; ତେତାଽଭ୍ୟାଗତମନୁେଜୖ ୱ ୱାହଗୃହମ୍ ଅପୂୟର୍ ୍ୟତ|
Ⅺ ତଦାନୀଂ ସ ରାଜା ସୱର୍ ୍ଵ ାନଭ୍ୟାଗତାନ୍ ଦ୍ର ୁମ୍ ଅଭ୍ୟ ରମାଗତୱାନ୍; ତଦା ତତ୍ର

ୱିୱାହୀଯୱସନହୀନେମକଂ ଜନଂ ୱୀକ୍ଷ୍ୟ ତଂ ଜଗାଦ୍,
Ⅻ େହ ମିତ୍ର , ଂ ୱିୱାହୀଯୱସନଂ ୱିନା କଥମତ୍ର ପ୍ର ୱି ୱାନ୍? େତନ ସ ନିରୁ େରା ବଭୂ ୱ|
ⅩⅢ ତଦା ରାଜା ନିଜାନୁଚରାନ୍ ଅୱଦତ୍, ଏତସ୍ୟ କରଚରଣାନ୍ ବ ା ଯତ୍ର େରାଦନଂ

ଦୈ ଦର୍ ଘଷର୍ ଣ ଭୱତି, ତତ୍ର ୱହିଭର୍ୂ ତତମିେସ୍ର ତଂ ନିକି୍ଷପତ|
ⅩⅣଇ ଂ ବହୱ ଆହୂ ତା ଅେ ମେନାଭିମତାଃ|
ⅩⅤଅନ ରଂ ଫିରୂ ଶିନଃ ପ୍ର ଗତ୍ୟ ଯଥା ସଂଲାେପନ ତମ୍ ଉନ୍ମ ାେଥ ପାତେଯଯୁ ଥା ମ ଯି ା
ⅩⅥ େହେରାଦୀଯମନୁେଜୖଃ ସାକଂ ନିଜଶିଷ୍ୟଗେଣନ ତଂ ପ୍ର ତି କଥଯାମାସୁଃ, େହ ଗୁେରା,ଭୱାନ୍

ସତ୍ୟଃ ସତ୍ୟମୀ ରୀଯମାଗର୍ ମୁପଦିଶତି, କମପି ମାନୁଷଂ ନାନୁରୁ ଧ୍ୟେତ, କମପି ନାେପକ୍ଷେତ ଚ,
ତଦ୍ ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|
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ⅩⅦ ଅତଃ େକୖସରଭୂ ପାଯ କେରାଽ ାକଂ ଦାତେୱ୍ୟା ନ ୱା? ଅତ୍ର ଭୱତା କିଂ ବୁଧ୍ୟେତ? ତଦ୍
ଅ ାନ୍ ୱଦତୁ |

ⅩⅧ ତେତା ଯୀଶୁେ ଷାଂ ଖଲତାଂ ୱିଜ୍ଞାଯ କଥିତୱାନ୍, େର କପଟିନଃ ଯୁଯଂ କୁେତା ମାଂ
ପରିକ୍ଷେ ?

ⅩⅨତ ରଦାନସ୍ୟ ମୁଦ୍ର ାଂ ମାଂ ଦଶର୍ ଯତ| ତଦାନୀଂ େତୖ ସ୍ୟ ସମୀପଂ ମୁଦ୍ର ାଚତୁ ଥର୍ ଭାଗ ଆନୀେତ
ⅩⅩସ ତାନ୍ ପପ୍ର , ଅତ୍ର କେସ୍ୟଯଂ ମୂ ନର୍ ାମ ଚାେ ? େତ ଜଗଦୁଃ, େକୖସରଭୂ ପସ୍ୟ|
ⅩⅪତତଃ ସ ଉ ୱାନ, େକୖସରସ୍ୟ ଯତ୍ ତତ୍ େକୖସରାଯ ଦ , ଈ ରସ୍ୟ ଯତ୍ ତଦ୍ ଈ ରାଯ

ଦ |
ⅩⅫଇତି ୱାକ୍ୟଂ ନିଶମ୍ୟ େତ ୱି ଯଂ ୱିଜ୍ଞାଯ ତଂ ୱିହାଯ ଚଲିତୱ ଃ|
ⅩⅩⅢ ତି ହନି ସି ଦୂକିେନାଽଥର୍ ାତ୍ ଶ୍ମ ଶାନାତ୍ େନା ାସ୍ୟ ୀତି ୱାକ୍ୟଂ େଯ ୱଦି , େତ

ଯୀେଶ◌ाରି କମ୍ ଆଗତ୍ୟ ପପ୍ର ୁଃ,
ⅩⅩⅣ େହ ଗୁେରା, କି ନ୍ମ ନୁଜେ ତ୍ ନିଃସ ାନଃ ସନ୍ ପ୍ର ାଣାନ୍ ତ୍ୟଜତି, ତହ ତସ୍ୟ ଭ୍ର ାତା ତସ୍ୟ

ଜାଯାଂ ୱୁ୍ୟହ୍ୟ ଭ୍ର ାତୁ ଃ ସ ାନମ୍ ଉ ାଦଯିଷ୍ୟତୀତି ମୂସା ଆଦି ୱାନ୍|
ⅩⅩⅤ କି ାକମତ୍ର େକଽପି ଜନାଃ ସ ସେହାଦରା ଆସନ୍, େତଷାଂ େଜ୍ୟ ଏକାଂ କନ୍ୟାଂ

ୱ୍ୟୱହାତ୍, ଅପରଂ ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗକାେଲ ଯଂ ନିଃସ ାନଃ ସନ୍ ତାଂ ି ଯଂ ଭ୍ର ାତରି ସମପ ତୱାନ୍,
ⅩⅩⅥତେତା ି ତୀଯାଦିସ ମା ା ତେଥୖୱ ଚକଃ|
ⅩⅩⅦ େଶେଷ ସାପୀ ନାରୀ ମମାର|
ⅩⅩⅧ ମୃତାନାମ୍ ଉ ାନସମେଯ େତଷାଂ ସ ାନାଂ ମେଧ୍ୟ ସା ନାରୀ କସ୍ୟ ଭାୟର୍ ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟତି?

ଯ ାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଏୱ ତାଂ ୱ୍ୟୱହନ୍|
ⅩⅩⅨତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀତ୍, ଯୂଯଂ ଧ ର୍ ପୁ କମ୍ ଈ ରୀଯାଂ ଶି ନ ୱିଜ୍ଞାଯ ଭ୍ର ାି ମ ଃ|
ⅩⅩⅩଉ ାନପ୍ର ା ା େଲାକା ନ ୱିୱହି ,ନଚୱାଚା ଦୀଯେ , କି ୀ ରସ୍ୟ ଗର୍ ଦୂତାନାଂ ସଦୃଶା

ଭୱି |
ⅩⅩⅪଅପରଂ ମୃତାନାମୁ ାନମଧି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତୀଯମୀ େରାି ଃ,
ⅩⅩⅫ "ଅହମିବ୍ର ାହୀମ ଈ ର ଇସ୍ହ ାକ ଈ େରା ଯାକୂବ ଈ ର" ଇତି କିଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ାପାଠି?

କି ୀ େରା ଜୀୱତାମ୍ ଈ ର:, ସ ମୃତାନାମୀ େରା ନହି|
ⅩⅩⅩⅢଇତି ଶ ା ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା େସ୍ୟାପେଦଶାଦ୍ ୱି ଯଂ ଗତାଃ|
ⅩⅩⅩⅣଅନ ରଂ ସି ଦୂକିନାମ୍ ନିରୁ ର ୱାତର୍ ାଂ ନିଶମ୍ୟ ଫିରୂ ଶିନ ଏକତ୍ର ମିଲିତୱ ଃ,
ⅩⅩⅩⅤ େତଷାେମେକା ୱ୍ୟୱ ାପେକା ଯୀଶୁଂ ପରୀକି୍ଷତୁ ଂ ପପ ,
ⅩⅩⅩⅥ େହ ଗୁେରା ୱ୍ୟୱ ାଶା ମେଧ୍ୟ କାଜ୍ଞା େଶ୍ର ା?
ⅩⅩⅩⅦ ତେତା ଯୀଶୁରୁ ୱାଚ, ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ା ଃକରେଣୖଃ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ାେଣୖଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଚିେ ୖ ସାକଂ ପ୍ର େଭୗ

ପରେମ େର ପ୍ର ୀଯ ,
ⅩⅩⅩⅧଏଷା ପ୍ର ଥମମହାଜ୍ଞା| ତସ୍ୟାଃ ସଦୃଶୀ ି ତୀଯାେଜୖ୍ଞଷା,
ⅩⅩⅩⅨତୱ ସମୀପୱାସି ନି ା ନୀୱ େପ୍ର ମ କୁରୁ |
ⅩⅬଅନେଯା ର୍ େଯାରାଜ୍ଞେଯାଃ କୃ ୱ୍ୟୱ ାଯା ଭୱିଷ୍ୟ ୃଗ୍ର ସ୍ୟ ଚ ଭାରି ତି|
ⅩⅬⅠଅନ ରଂ ଫିରୂ ଶିନାମ୍ ଏକତ୍ର ି ତିକାେଲ ଯୀଶୁ ାନ୍ ପପ୍ର ,
ⅩⅬⅡ ଖ୍ର ୀ ମଧି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କୀଦୃେଗ୍ବ ାେଧା ଜାଯେତ? ସ କସ୍ୟ ସ ାନଃ? ତତେ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍,

ଦାଯୂଦଃ ସ ାନଃ|
ⅩⅬⅢତଦା ସ ଉ ୱାନ୍, ତହ ଦାଯୂଦ୍ କଥମ୍ ଆ ାଧି ାେନନ ତଂ ପ୍ର ଭୁ ଂ ୱଦତି ?
ⅩⅬⅣ ଯଥା ମମ ପ୍ର ଭୁ ମିଦଂ ୱାକ୍ୟମୱଦତ୍ ପରେମ ରଃ| ତୱାରୀନ୍ ପାଦପୀଠଂ େତ ଯାୱ ହି

କେରାମ୍ୟହଂ|ତାୱତ୍ କାଲଂ ମଦୀେଯ ଂ ଦକ୍ଷପା ର୍ ଉପାୱିଶ|ଅେତା ଯଦି ଦାଯୂଦ୍ ତଂ ପ୍ର ଭୁ ଂ ୱଦତି,
ତ ହ ସ କଥଂ ତସ୍ୟ ସ ାେନା ଭୱତି?

ⅩⅬⅤତଦାନୀଂ େତଷାଂ େକାପି ତ ାକ୍ୟସ୍ୟ କିମପୁ୍ୟ ରଂ ଦାତୁ ଂ ନାଶେକ୍ନ ାତ୍;
ⅩⅬⅥତି ନମାରଭ୍ୟ ତଂ କିମପି ୱାକ୍ୟଂ ପ୍ର ୁଂ କସ୍ୟାପି ସାହେସା ନାଭୱତ୍|

ⅩⅩⅢ
Ⅰଅନ ରଂ ଯୀଶୁ ଜର୍ ନନିୱହଂ ଶିଷ୍ୟାଂ ାୱଦତ୍,
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Ⅱଅଧ୍ୟାପକାଃ ଫିରୂ ଶିନ ମୂସାସେନ ଉପୱିଶି ,
Ⅲ ଅତେ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଯଦ୍ୟତ୍ ମ ୁମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯି , ତତ୍ ମନ୍ୟ ଂ ପାଲଯ , କି ୁ େତଷାଂ

କ ର୍ ାନୁରୂ ପଂ କ ର୍ ନ କୁରୁ ଂ; ଯତେ ଷାଂ ୱାକ୍ୟମାତ୍ର ଂ ସାରଂ କାେୟର୍ ୍ୟ କିମପି ନାି |
Ⅳ େତ ଦୁୱର୍ ୍ଵ ହାନ୍ ଗୁରୁ ତରାନ୍ ଭାରାନ୍ ବ ୍ଵା ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ େ ପରି ସମପର୍ ଯି , କି ୁ
ଯମ ୁ େଲୖ୍ୟକଯାପି ନ ଚାଲଯି |
Ⅴ େକୱଲଂ େଲାକଦଶର୍ ନାଯ ସୱର୍ ୍ଵ କ ର୍ ାଣି କୁୱର୍ ୍ଵ ି ; ଫଲତଃ ପ ବ ାନ୍ ପ୍ର ସାୟର୍ ୍ୟ ଧାରଯି ,
ୱେ ଷୁ ଚ ଦୀଘର୍ ଗ୍ର ୀନ୍ ଧାରଯି ;
Ⅵ େଭାଜନଭୱନ ଉ ାନଂ, ଭଜନଭୱେନ ପ୍ର ଧାନମାସନଂ,
Ⅶହେଟ୍ଠ ନମ ାରଂ ଗୁରୁ ରିତି ସେ ାଧନୈ ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ୱା ି |
Ⅷ କି ୁ ଯୂଯଂ ଗୁରୱ ଇତି ସେ ାଧନୀଯା ମା ଭୱତ, ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏକଃ ଖ୍ର ୀ ଏୱ ଗୁରୁ
Ⅸ ୟର୍ୂ ଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ମିେଥା ଭ୍ର ାତର | ପୁନଃ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ କମପି ପିେତତି ମା ସ ୁଧ୍ୟ ଂ, ଯେତା

ଯୁଷ୍ମ ାକେମକଃ ଗର୍ ଏୱ ପିତା|
Ⅹ ଯୂଯଂ ନାଯେକତି ସ ାଷିତା ମା ଭୱତ, ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାକେମକଃ ଖ୍ର ୀ ଏୱ ନାଯକଃ|
Ⅺଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ଯଃ ପୁମାନ୍ େଶ୍ର ଃ ସ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େସୱିଷ୍ୟେତ|
Ⅻ ଯେତା ଯଃ ମୁ ମତି, ସ ନତଃ କରିଷ୍ୟେତ; କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ ମୱନତଂ କେରାତି, ସ

ଉ ତଃ କରିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅢ ହ କପଟିନ ଉପାଧ୍ୟାଯାଃ ଫିରୂ ଶିନ , ଯୂଯଂ ମନୁଜାନାଂ ସମକ୍ଷଂ ଗର୍ ାରଂ ରୁ , ଯୂଯଂ
ଯଂ େତନ ନ ପ୍ର ୱିଶଥ, ପ୍ର ୱିୱିକୂ୍ଷନପି ୱାରଯଥ| ୱତ କପଟିନ ଉପାଧ୍ୟାଯାଃ ଫିରୂ ଶିନ ଯୂଯଂ
ଛଲାଦ୍ ଦୀଘର୍ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ୍ୟ ୱିଧୱାନାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଗ୍ର ସଥ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଘାରତରଦେ ା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅣ ହ କପଟିନ ଉପାଧ୍ୟାଯାଃ ଫିରୂ ଶିନ , ଯୂଯେମକଂ ଧ ର୍ ାୱଲି ନଂ କ ର୍ୁ ଂ ସାଗରଂ
ଭୂ ମ ଲ ପ୍ର ଦକି୍ଷଣୀକୁରୁ ଥ,

ⅩⅤକ ନ ପ୍ର ାପ୍ୟ େତା ି ଗୁଣନରକଭାଜନଂ ତଂ କୁରୁ ଥ|
ⅩⅥ ୱତ ଅ ପଥଦଶର୍ କାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ , ଯୂଯଂ ୱଦଥ, ମ ି ରସ୍ୟ ଶପଥକରଣାତ୍ କିମପି ନ େଦଯଂ;

କି ୁ ମ ି ର ସୁୱଣର୍ ସ୍ୟ ଶପଥକରଣାଦ୍ େଦଯଂ|
ⅩⅦ େହ ମୂଢା େହ ଅ ାଃ ସୁୱଣର୍ ଂ ତ ୁୱଣର୍ ପାୱକମ ି ରମ୍ ଏତେଯାରୁ ଭେଯା ମର୍ େଧ୍ୟ କିଂ

େଶ୍ର ଯଃ?
ⅩⅧ ଅନ୍ୟ ୱଦଥ, ଯଜ୍ଞେୱଦ୍ୟାଃ ଶପଥକରଣାତ୍ କିମପି ନ େଦଯଂ, କି ୁ ତଦୁପରିି ତସ୍ୟ

େନୖେୱଦ୍ୟସ୍ୟ ଶପଥକରଣାଦ୍ େଦଯଂ|
ⅩⅨ େହ ମୂଢା େହ ଅ ାଃ, େନୖେୱଦ୍ୟଂ ତୈ େୱଦ୍ୟପାୱକେୱଦିେରତେଯାରୁ ଭେଯା ମର୍ େଧ୍ୟ କିଂ

େଶ୍ର ଯଃ?
ⅩⅩଅତଃ େକନଚିଦ୍ ଯଜ୍ଞେୱଦ୍ୟାଃ ଶପେଥ କୃେତ ତଦୁପରି ସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ସ୍ୟ ଶପଥଃ କି୍ର ଯେତ|
ⅩⅪ େକନଚିତ୍ ମ ି ରସ୍ୟ ଶପେଥ କୃେତ ମ ି ରତି ୱାସି େନାଃ ଶପଥଃ କି୍ର ଯେତ|
ⅩⅫ େକନଚିତ୍ ଗର୍ ସ୍ୟ ଶପେଥ କୃେତ ଈ ରୀଯସି ଂହାସନତଦୁପୟର୍ୁ ୍ୟପୱି େଯାଃ ଶପଥଃ

କି୍ର ଯେତ|
ⅩⅩⅢ ହ କପଟିନ ଉପାଧ୍ୟାଯାଃ ଫିରୂ ଶିନ , ଯୂଯଂ େପାଦିନାଯାଃ ସି ତ ତ୍ର ାଯା ଜୀରକସ୍ୟ

ଚ ଦଶମାଂଶାନ୍ ଦ , କି ୁ ୱ୍ୟୱ ାଯା ଗୁରୁ ତରାନ୍ ନ୍ୟାଯଦଯାୱି ାସାନ୍ ପରିତ୍ୟଜଥ; ଇେମ
ଯୁଷ୍ମ ାଭିରାଚରଣୀଯା ଅମୀ ଚ ନ ଲଂଘନୀଯାଃ|

ⅩⅩⅣ େହ ଅ ପଥଦଶର୍ କା ଯୂଯଂ ମଶକାନ୍ ଅପସାରଯଥ, କି ୁ ମହା ାନ୍ ଗ୍ର ସଥ|
ⅩⅩⅤ ହ କପଟିନ ଉପାଧ୍ୟାଯାଃ ଫିରୂ ଶିନ , ଯୂଯଂ ପାନପାତ୍ର ାଣାଂ େଭାଜନପାତ୍ର ାଣା ବହିଃ

ପରି ୁରୁ ଥ; କି ୁ ତଦଭ୍ୟ ରଂ ଦୁରା ତଯା କଲୁେଷଣ ଚ ପରିପୂଣର୍ ମାେ |
ⅩⅩⅥ େହ ଅ ାଃ ଫିରୂ ଶିେଲାକା ଆେଦୗ ପାନପାତ୍ର ାଣାଂ େଭାଜନପାତ୍ର ାଣା ାଭ୍ୟ ରଂ ପରି ୁରୁ ତ,

େତନ େତଷାଂ ବହିରପି ପରି ାରିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅦ ହ କପଟିନ ଉପାଧ୍ୟାଯାଃ ଫିରୂ ଶିନ , ଯୂଯଂ ଶୁକ୍ଲ ୀକୃତଶ୍ମ ଶାନ ରୂ ପା ଭୱଥ, ଯଥା

ଶ୍ମ ଶାନଭୱନସ୍ୟ ବହି ାରୁ , କି ଭ୍ୟ ରଂ ମୃତେଲାକାନାଂ କୀକେଶୖଃ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର କାରମେଲନ ଚ
ପରିପୂଣର୍ ମ୍;
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ⅩⅩⅧ ତେଥୖୱ ଯୂଯମପି େଲାକାନାଂ ସମକ୍ଷଂ ବହିଧର୍ ା କାଃ କି ଃକରେଣଷୁ
େକୱଲକାପଟ୍ୟାଧ ର୍ ାଭ୍ୟାଂ ପରିପୂଣର୍ ାଃ|

ⅩⅩⅨ ହା ହା କପଟିନ ଉପାଧ୍ୟାଯାଃ ଫିରୂ ଶିନ , ଯୂଯଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ଶ୍ମ ଶାନେଗହଂ ନି ର୍ ାଥ,
ସାଧୂନାଂ ଶ୍ମ ଶାନନିେକତନଂ େଶାଭଯଥ

ⅩⅩⅩ ୱଦଥ ଚ ଯଦି ୱଯଂ େ ଷାଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଣାଂ କାଲ ଅ ାସ୍ୟାମ, ତହ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ
େଶାଣିତପାତେନ େତଷାଂ ସହଭାଗିେନା ନାଭୱିଷ୍ୟାମ|

ⅩⅩⅪଅେତା ଯୂଯଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଘାତକାନାଂ ସ ାନା ଇତି ଯେମୱ େ ଷାଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦ |
ⅩⅩⅫଅେତା ଯୂଯଂ ନିଜପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଣାଂ ପରିମାଣପାତ୍ର ଂ ପରିପୂରଯତ|
ⅩⅩⅩⅢ େର ଭୁ ଜଗାଃ କୃ ଭୁ ଜଗୱଂଶାଃ, ଯୂଯଂ କଥଂ ନରକଦ ାଦ୍ ରକି୍ଷଷ୍ୟେ |
ⅩⅩⅩⅣପଶ୍ୟତ, ଯୁଷ୍ମ ାକମି କମ୍ଅହଂଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା ବୁ ି ମତଉପାଧ୍ୟାଯାଂ େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟାମି,

କି ୁ େତଷାଂ କତିପଯା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଘର୍ ାନିଷ୍ୟେ , କେଶ ଚ ଘାନିଷ୍ୟେ , େକଚିଦ୍ ଭଜନଭୱେନ
କଷାଭିରାଘାନିଷ୍ୟେ , ନଗେର ନଗେର ତାଡିଷ୍ୟେ ଚ;

ⅩⅩⅩⅤ େତନ ସ ୁ ରୁ ଷସ୍ୟ ହାବିେଲା ର ପାତମାରଭ୍ୟ େବରିଖିଯଃ ପୁତ୍ର ଂ ଯଂ ସି ଖରିଯଂ ଯୂଯଂ
ମ ି ରଯଜ୍ଞେୱେଦ୍ୟା ମର୍ େଧ୍ୟ ହତୱ ଃ, ତଦୀଯେଶାଣିତପାତଂ ଯାୱଦ୍ ଅି ନ୍ େଦେଶ ଯାୱତାଂ
ସାଧୁପୁରୁ ଷାଣାଂ େଶାଣିତପାେତା ଽଭୱତ୍ ତତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମାଗସାଂ ଦ ା ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ୱ ଷ୍ୟେ |

ⅩⅩⅩⅥଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ା ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି, ୱିଦ୍ୟମାେନଽି ନ୍ ପୁରୁ େଷ ସେୱର୍ ୍ଵ ୱ ଷ୍ୟେ |
ⅩⅩⅩⅦ େହ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ େହ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ ନଗରି ଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା ହତୱତୀ, ତୱ ସମୀପଂ

େପ୍ର ରିତାଂ ପାଷାେଣୖରାହତୱତୀ,ଯଥା କୁ ୁ ଟୀ ଶାୱକାନ୍ ପକ୍ଷାଧଃ ସଂଗୃ ାତି,ତଥା ତୱ ସ ାନାନ୍
ସଂଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ଅହଂ ବହୁ ୱାରମ୍ ଐ ଂ; କି ୁ ଂ ନ ସମମନ୍ୟଥାଃ|

ⅩⅩⅩⅧପଶ୍ୟତ ଯଷ୍ମ ାକଂ ୱାସ ାନମ୍ ଉି ଂ ତ୍ୟକ୍ଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅩⅨ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି, ଯଃ ପରେମ ରସ୍ୟ ନାମ୍ନ ାଗ ତି, ସ ଧନ୍ୟ ଇତି ୱାଣୀଂ

ଯାୱ ୱଦିଷ୍ୟଥ, ତାୱତ୍ ମାଂ ପୁନ ନର୍ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ|

ⅩⅩⅣ
Ⅰ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁ ୟର୍ ଦା ମ ି ରାଦ୍ ବହି ଗର୍ ତି, ତଦାନୀଂ ଶିଷ୍ୟା ଂ ମ ି ରନି ର୍ ାଣଂ

ଦଶର୍ ଯିତୁ ମାଗତାଃ|
Ⅱ ତେତା ଯୀଶୁ ାନୁୱାଚ, ଯୂଯଂ କିେମତାନି ନ ପଶ୍ୟଥ? ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ସତ୍ୟଂ ୱଦାମି,

ଏତି ଚଯନସ୍ୟ ପାଷାେଣୖକମପ୍ୟନ୍ୟପାଷାେଣ◌ाପରି ନ ାସ୍ୟତି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଭୂ ମିସାତ୍ କାରିଷ୍ୟେ |
Ⅲ ଅନ ରଂ ତି ନ୍ େଜୖତୁ ନପୱର୍ ୍ଵ େତାପରି ସମୁପୱିେ ଶିଷ୍ୟା ସ୍ୟ ସମୀପମାଗତ୍ୟ ଗୁ ଂ

ପପ୍ର ୁଃ, ଏତା ଘଟନାଃ କଦା ଭୱିଷ୍ୟି ? ଭୱତ ଆଗମନସ୍ୟ ଯୁଗା ସ୍ୟ ଚ କିଂ ଲ ? ତଦ ାନ୍
ୱଦତୁ |

Ⅳତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ ାନେୱାଚତ୍, ଅୱଧ ୍ଵଂ, େକାପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନ ଭ୍ର ମେଯତ୍|
Ⅴ ବହେୱା ମମ ନାମ ଗୃ ଆଗମିଷ୍ୟି , ଖ୍ର ୀେ ାଽହେମେୱତି ୱାଚଂ ୱଦେ ା ବହୂ ନ୍

ଭ୍ର ମଯିଷ୍ୟି |
Ⅵ ଯୂଯ ସଂଗ୍ର ାମସ୍ୟ ରଣସ୍ୟ ଚାଡ ରଂ େଶ୍ର ାଷ୍ୟଥ, ଅୱଧ ୍ଵଂ େତନ ଚ ଲା ମା ଭୱତ,

ଏତାନ୍ୟୱଶ୍ୟଂ ଘଟିଷ୍ୟେ , କି ୁ ତଦା ଯୁଗାେ ା ନହି|
Ⅶଅପରଂ େଦଶସ୍ୟ ୱିପେକ୍ଷା େଦେଶା ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ୱିପେକ୍ଷା ରାଜ୍ୟଂ ଭୱିଷ୍ୟତି, ାେନ ାେନ ଚ

ଦୁଭ କ୍ଷଂ ମହାମାରୀ ଭୂ କ ଭୱିଷ୍ୟି ,
Ⅷଏତାନି ଦୁଃେଖାପକ୍ର ମାଃ|
Ⅸତଦାନୀଂ େଲାକା ଦୁଃଖଂ େଭାଜଯିତୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟି ହନିଷ୍ୟି ଚ, ତଥା

ମମ ନାମକାରଣାଦ୍ ଯୂଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ େଦଶୀଯମନୁଜାନାଂ ସମୀେପ ଘୃଣାହର୍ ା ଭୱିଷ୍ୟଥ|
Ⅹ ବହୁ ଷୁ ୱି ଂ ପ୍ର ା ୱ ୁ ପର ରମ୍ ଋ◌ତृୀଯାଂ କୃତୱ ୁ ଚ ଏେକାଽପରଂ ପରକେରଷୁ

ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି|
Ⅺତଥା ବହେୱା ମୃଷାଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ ଉପ ାଯ ବହୂ ନ୍ ଭ୍ର ମଯିଷ୍ୟି |
Ⅻ ଦୁ ର୍ ଣାଂ ବାହୁ ଲ୍ୟା ବହୂ ନାଂ େପ୍ର ମ ଶୀତଲଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅢ କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ େଶଷଂ ଯାୱଦ୍ େଧୖୟର୍ ୍ୟମାଶ୍ର ଯେତ, ସଏୱ ପରିତ୍ର ାଯିଷ୍ୟେତ|
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ⅩⅣ ଅପରଂ ସୱର୍ ୍ଵ େଦଶୀଯେଲାକାନ୍ ପ୍ର ତିମାକ୍ଷୀ ଭୱିତୁ ଂ ରାଜସ୍ୟ ଶୁଭସମାଚାରଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଜଗତି
ପ୍ର ଚାରିଷ୍ୟେତ, ଏତାଦୃଶି ସତି ଯୁଗା ଉପ ାସ୍ୟତି|

ⅩⅤଅେତା ଯତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ନାଶକୃୃ ଣାହର୍ ଂ ୱ ୁ ଦାନିେଯଲ୍ଭ ୱିଷ୍ୟ ଦିନା େପ୍ର ା ଂ ତଦ୍ ଯଦା ପୁଣ୍ୟ ାେନ
ାପିତଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ, (ଯଃ ପଠତି, ସ ବୁଧ୍ୟତାଂ)
ⅩⅥତଦାନୀଂ େଯ ଯିହୂ ଦୀଯେଦେଶ ତି ି , େତ ପୱର୍ ୍ଵ େତଷୁ ପଲାଯ ାଂ|
ⅩⅦଯଃ କି ଦ୍ ଗୃହପୃେ ତି ତି, ସ ଗୃହାତ୍ କିମପି ୱ ୍ଵାେନତୁ ମ୍ ଅେଧ◌ा ନାୱେରାେହତ୍|
ⅩⅧଯ େକ୍ଷେତ୍ର ତି ତି, େସାପି ୱ ମାେନତୁ ଂ ପରାୱୃତ୍ୟ ନ ଯାଯାତ୍|
ⅩⅨତଦାନୀଂ ଗଭ ଣୀ ନ୍ୟପାଯଯିତ୍ର ୀଣାଂ ଦୁଗର୍ ତି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩଅେତା ଯଷ୍ମ ାକଂ ପଲାଯନଂ ଶୀତକାେଲ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ୱା ଯ ଭେୱତ୍, ତଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ମ୍|
ⅩⅪଆଜଗଦାର ାଦ୍ ଏତ ାଲପୟର୍ ୍ୟନ ଂ ଯାଦୃଶଃ କଦାପି ନାଭୱତ୍ ନ ଚଭୱିଷ୍ୟତି ତାଦୃେଶା

ମହାେକ୍ଲ ଶ ଦାନୀମ୍ ଉପ ାସ୍ୟତି|
ⅩⅫତସ୍ୟ େକ୍ଲ ଶସ୍ୟ ସମେଯା ଯଦି େହ୍ସ ୍ଵା ନ କି୍ର େଯତ, ତହ କସ୍ୟାପି ପ୍ର ାଣିେନା ରକ୍ଷଣଂ ଭୱିତୁ ଂ

ନ ଶକ୍ନୁ ଯାତ୍, କି ୁ ମେନାନୀତମନୁଜାନାଂ କୃେତ ସ କାେଲା ହ୍ସ ୍ଵୀକରିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅢଅପର ପଶ୍ୟତ, ଖ୍ର ୀେ ାଽତ୍ର ୱିଦ୍ୟେତ, ୱା ତତ୍ର ୱିଦ୍ୟେତ, ତଦାନୀଂ ଯଦୀ କି ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ

ଇତି ୱାକ୍ୟଂ ୱଦତି, ତଥାପି ତତ୍ ନ ପ୍ର ତୀତ୍|
ⅩⅩⅣ ଯେତା ଭା ଖ୍ର ୀ ା ଭା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ ଉପ ାଯ ଯାନି ମହି ଲ ାଣି ଚିତ୍ର କ ର୍ ାଣି ଚ

ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟି , େତୖ ୟର୍ ଦି ସ େୱତ୍ ତହ ମେନାନୀତମାନୱା ଅପି ଭ୍ର ାମିଷ୍ୟେ |
ⅩⅩⅤପଶ୍ୟତ, ଘଟନାତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱା ର୍ ାମ୍ ଅୱାଦିଷମ୍|
ⅩⅩⅥଅତଃ ପଶ୍ୟତ, ସ ପ୍ର ା େର ୱିଦ୍ୟତ ଇତି ୱାେକ୍ୟ େକନଚିତ୍ କଥିେତପି ବହି ମର୍ ା ଗ ତ, ୱା

ପଶ୍ୟତ, େସା ଃପୁେର ୱିଦ୍ୟେତ, ଏତ ାକ୍ୟ ଉେ ପି ମା ପ୍ର ତୀତ|
ⅩⅩⅦ ଯେତା ଯଥା ୱିଦୁ୍ୟତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଦିେଶା ନିଗର୍ ତ୍ୟ ପି ମଦିଶଂ ଯାୱତ୍ ପ୍ର କାଶେତ, ତଥା

ମାନୁଷପୁତ୍ର ସ୍ୟାପ୍ୟାଗମନଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅧଯତ୍ର ଶୱି ତି, ତେତ୍ର ୱ ଗୃଧ୍ର ା ମିଲି |
ⅩⅩⅨ ଅପରଂ ତସ୍ୟ େକ୍ଲ ଶସମଯସ୍ୟାୱ୍ୟୱହିତପରତ୍ର ସୂୟର୍ ୍ୟସ୍ୟ େତେଜା େଲା ୍ୟେତ, ଚ ମା

େଜ୍ୟା ାଂ ନ କରିଷ୍ୟତି, ନଭେସା ନକ୍ଷତ୍ର ାଣି ପତିଷ୍ୟି , ଗଗଣୀଯା ଗ୍ର ହା ୱିଚଲିଷ୍ୟି |
ⅩⅩⅩ ତଦାନୀମ୍ ଆକାଶମେଧ୍ୟ ମନୁଜସୁତସ୍ୟ ଲ ଦଶ ଷ୍ୟେତ, ତେତା ନିଜପରାକ୍ର େମଣ

ମହାେତଜସା ଚ େମଘାରୂ ଢଂ ମନୁଜସୁତଂ ନଭସାଗ ଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ପୃଥିୱ୍ୟାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ୱଂଶୀଯା
ୱିଲପିଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅪ ତଦାନୀଂ ସ ମହାଶ ାଯମାନତୂ ୟର୍ ୍ୟା ୱାଦକାନ୍ ନିଜଦୂତାନ୍ ପ୍ର େହଷ୍ୟତି, େତ େୱ୍ୟାମ୍ନ
ଏକସୀମାେତାଽପରସୀମାଂ ଯାୱତ୍ ଚତୁ ଦ ଶ ସ୍ୟ ମେନାନୀତଜନାନ୍ ଆନୀଯ େମଲଯିଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅫ ଉଡୁ ରପାଦପସ୍ୟ ଦୃ ା ଂ ଶିକ୍ଷ ଂ; ଯଦା ତସ୍ୟ ନୱୀନାଃ ଶାଖା ଜାଯେ , ପ ୱାଦି
ନିଗର୍ ତି, ତଦା ନିଦାଘକାଲଃ ସୱିେଧା ଭୱତୀତି ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ;

ⅩⅩⅩⅢତ ଦ୍ ଏତା ଘଟନା ଦୃ ୍ଵା ସ ସମେଯା ାର ଉପା ାଦ୍ ଇତି ଜାନୀତ|
ⅩⅩⅩⅣ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି, ଇଦାନୀ ନଜନାନାଂ ଗମନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ େମୱ ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି

ଘଟିଷ୍ୟେ |
ⅩⅩⅩⅤନେଭାେମଦିେନ୍ୟା ଲର୍ୁ େଯାରପି ମମ ୱାକ୍ କଦାପି ନ େଲା ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅩⅥ ଅପରଂ ମମ ତାତଂ ୱିନା ମାନୁଷଃ ଗର୍ େ ା ଦୂେତା ୱା େକାପି ତି ନଂ ତ ନ

ଜ୍ଞାପଯତି|
ⅩⅩⅩⅦ ଅପରଂ େନାେହ ୱିଦ୍ୟମାେନ ଯାଦୃଶମଭୱତ୍ ତାଦୃଶଂ ମନୁଜସୁତସ୍ୟାଗମନକାେଲପି

ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅩⅧଫଲେତା ଜଲାପ୍ଲ ାୱନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯି ନଂ ଯାୱତ୍ େନାହଃ େପାତଂ ନାେରାହତ୍,ତାୱ ାଲଂ

ଯଥା ମନୁଷ୍ୟା େଭାଜେନ ପାେନ ୱିୱହେନ ୱିୱାହେନ ଚ ପ୍ର ୱୃ ା ଆସନ୍;
ⅩⅩⅩⅨଅପରମ୍ଆପ୍ଲ ାୱିେତାଯମାଗତ୍ୟଯାୱତ୍ ସକଲମନୁଜାନ୍ ପ୍ଲ ାୱଯି ା ନାନଯତ୍,ତାୱତ୍ େତ

ଯଥା ନ ୱିଦାମାସୁଃ, ତଥା ମନୁଜସୁତାଗମେନପି ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅬତଦା େକ୍ଷତ୍ର ି ତେଯା ର୍ େଯାେରେକା ଧାରିଷ୍ୟେତ, ଅପର ୍ୟାଜିଷ୍ୟେତ|
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ⅩⅬⅠତଥା େପଷଣ୍ୟା ପିଂଷେତ୍ୟାରୁ ଭେଯା େୟର୍ ାଷିେତାେରକା ଧାରିଷ୍ୟେତଽପରା ତ୍ୟାଜିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅬⅡ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ଃ କି ନ୍ ଦ ଆଗମିଷ୍ୟତି, ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ାୱଗମ୍ୟେତ, ତ ାତ୍ ଜାଗ୍ର ତଃ

ସ ି ତ|
ⅩⅬⅢ କୁତ୍ର ଯାେମ େ ନଆଗମିଷ୍ୟତୀତି େଚଦ୍ ଗୃହେ ା ଜ୍ଞାତୁ ମ୍ ଅଶକ୍ଷ୍ୟତ୍, ତହ ଜାଗରି ା ତଂ

ସ ି ଂ କ ତୁ ମ୍ ଅୱାରଯିଷ୍ୟତ୍ ତଦ୍ ଜାନୀତ|
ⅩⅬⅣ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରୱଧୀଯତାଂ, ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ତ୍ର ନ ବୁଧ୍ୟେତ, ତେତୖ୍ର ୱ ଦେ ମନୁଜସୁତ

ଆଯାସ୍ୟତି|
ⅩⅬⅤ ପ୍ର ଭୁ ନ ଜପରିୱାରାନ୍ ଯଥାକାଲଂ େଭାଜଯିତୁ ଂ ଯଂ ଦାସମ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷୀକୃତ୍ୟ ାପଯତି,

ତାଦୃେଶା ୱି ାେସ୍ୟା ଧୀମାନ୍ ଦାସଃ କଃ?
ⅩⅬⅥପ୍ର ଭୁ ରାଗତ୍ୟ ଯଂ ଦାସଂ ତଥାଚର ଂ ୱୀକ୍ଷେତ, ସଏୱ ଧନ୍ୟଃ|
ⅩⅬⅦ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ସତ୍ୟଂ ୱଦାମି, ସ ତଂ ନିଜସୱର୍ ୍ଵ ସ୍ୟାଧିପଂ କରିଷ୍ୟତି|
ⅩⅬⅧ କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ରାଗ ୁଂ ୱିଲ ତ ଇତି ମନସି ଚି ଯି ା େଯା ଦୁେ ା ଦାେସା
ⅩⅬⅨ ଽପରଦାସାନ୍ ପ୍ର ହ ର୍ୁ ଂ ମ ାନାଂ ସେ େଭା ୁଂ ପାତୁ ପ୍ର ୱ ର୍ େତ,
Ⅼସ ଦାେସା ଯଦା ନାେପକ୍ଷେତ, ଯ ଦ ଂ ନ ଜାନାତି, ତ ାଲଏୱ ତ ଭୁ ରୁ ପ ାସ୍ୟତି|
ⅬⅠତଦା ତଂ ଦ ଯି ା ଯତ୍ର ାେନ େରାଦନଂ ଦ ଘଷର୍ ଣ ାସାେତ, ତତ୍ର କପଟିଭିଃ ସାକଂ ତ ଶାଂ

ନିରୂ ପଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅤ
Ⅰ ଯା ଦଶ କନ୍ୟାଃ ପ୍ର ଦୀପାନ୍ ଗୃ େତ୍ୟା ୱରଂ ସାକ୍ଷାତ୍ କ ର୍ୁ ଂ ବହିରିତାଃ, ତାଭି ଦା
ଗର୍ ୀଯରାଜ୍ୟସ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|
Ⅱତାସାଂ କନ୍ୟାନାଂ ମେଧ୍ୟ ପ ସୁଧିଯଃ ପ ଦୁଧ ଯ ଆସନ୍|
Ⅲଯା ଦୁଧ ଯ ାଃ ପ୍ର ଦୀପାନ୍ ସେ ଗୃହୀ ା େତୖଲଂ ନ ଜଗୃହୁ ଃ,
Ⅳ କି ୁ ସୁଧିଯଃ ପ୍ର ଦୀପାନ୍ ପାେତ୍ର ଣ େତୖଲ ଜଗୃହୁ ଃ|
Ⅴଅନ ରଂ ୱେର ୱିଲି େତ ତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ା ନିଦ୍ର ାୱି ା ନିଦ୍ର ାଂ ଜଗ୍ମୁ ଃ|
Ⅵଅନ ରମ୍ ଅ ର୍ ରାେତ୍ର ପଶ୍ୟତ ୱର ଆଗ ତି, ତଂ ସାକ୍ଷାତ୍ କ ର୍ୁ ଂ ବହିୟର୍ ାେତତି ଜନରୱାତ୍
Ⅶତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ କନ୍ୟା ଉ ାଯ ପ୍ର ଦୀପାନ୍ ଆସାଦଯିତୁ ଂ ଆରଭ |
Ⅷତେତା ଦୁଧ ଯଃ ସୁଧିଯ ଊଚୁ ଃ, କିି ତ୍ େତୖଲଂ ଦ , ପ୍ର ଦୀପା ଅ ାକଂ ନିୱର୍ ୍ଵ ାଣାଃ|
Ⅸ କି ୁ ସୁଧିଯଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍, ଦେ ଯୁଷ୍ମ ାନ ାଂ ପ୍ର ତି େତୖଲଂ ନୂ୍ୟନୀଭେୱତ୍, ତ ାଦ୍

ୱିେକ୍ର ତୃ ଣାଂ ସମୀପଂ ଗ ା ାଥର୍ ଂ େତୖଲଂ କ୍ର ୀଣୀତ|
Ⅹ ତଦା ତାସୁ େକ୍ର ତୁ ଂ ଗତାସୁ ୱର ଆଜଗାମ, ତେତା ଯାଃ ସି ତା ଆସନ୍, ତାେ ନ ସାକଂ

ୱିୱାହୀଯଂ େୱଶ୍ମ ପ୍ର ୱିୱିଶୁଃ|
Ⅺ ଅନ ରଂ ାେର ରୁ େ ଅପରାଃ କନ୍ୟା ଆଗତ୍ୟ ଜଗଦୁଃ, େହ ପ୍ର େଭା, େହ ପ୍ର େଭା, ଅ ାନ୍

ପ୍ର ତି ାରଂ େମାଚଯ|
Ⅻ କି ୁ ସ ଉ ୱାନ୍, ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି, ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ନ େୱଦି୍ମ |
ⅩⅢ ଅେତା ଜାଗ୍ର ତଃ ସ ି ତ, ମନୁଜସୁତଃ କି ନ୍ ଦିେନ କି ନ୍ ଦେ ୱାଗମିଷ୍ୟତି, ତଦ୍

ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ଜ୍ଞାଯେତ|
ⅩⅣଅପରଂସଏତାଦୃଶଃକସ୍ୟଚିତ୍ ପୁଂସ ୁଲ୍ୟଃ, େଯା ଦୂରେଦଶଂପ୍ର ତି ଯାତ୍ର ାକାେଲ ନିଜଦାସାନ୍

ଆହୂ ଯ େତଷାଂ ସାମଥର୍ ୍ୟାନୁରୂ ପମ୍
ⅩⅤ ଏକି ନ୍ ମୁଦ୍ର ାଣାଂ ପ େପାଟଲିକାଃ ଅନ୍ୟି ଂ େ େପାଟଲିେକ ଅପରି ଂ

େପାଟଲିେକୖକାମ୍ ଇ ଂ ପ୍ର ତିଜନଂ ସମପର୍ ୍ୟ ଯଂ ପ୍ର ୱାସଂ ଗତୱାନ୍|
ⅩⅥ ଅନ ରଂ େଯା ଦାସଃ ପ େପାଟଲିକାଃ ଲ ୱାନ୍, ସ ଗ ା ୱାଣିଜ୍ୟଂ ୱିଧାଯ ତା

ି ଗୁଣୀଚକାର|
ⅩⅦଯ ଦାେସା େ େପାଟଲିେକ ଅଲଭତ, େସାପି ତା ମୁଦ୍ର ା ି ଗୁଣୀଚକାର|
ⅩⅧ କି ୁ େଯା ଦାସ ଏକାଂ େପାଟଲିକାଂ ଲ ୱାନ୍,ସଗ ାଭୂ ମିଂ ଖନି ା ତନ୍ମ େଧ୍ୟ ନିଜପ୍ର େଭା ା

ମୁଦ୍ର ା େଗାପଯା କାର|
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ⅩⅨ ତଦନ ରଂ ବହୁ ତିେଥ କାେଲ ଗେତ େତଷାଂ ଦାସାନାଂ ପ୍ର ଭୁ ରାଗତ୍ୟ େତୖଦର୍ ାେସୖଃ ସମଂ
ଗଣଯା କାର|

ⅩⅩ ତଦାନୀଂ ଯଃ ପ େପାଟଲିକାଃ ପ୍ର ା ୱାନ୍ ସ ତା ି ଗୁଣୀକୃତମୁଦ୍ର ା ଆନୀଯ ଜଗାଦ; େହ
ପ୍ର େଭା, ଭୱତା ମଯି ପ େପାଟଲିକାଃ ସମପ ତାଃ, ପଶ୍ୟତୁ , ତା ମଯା ି ଗୁଣୀକୃତାଃ|

ⅩⅪତଦାନୀଂ ତସ୍ୟପ୍ର ଭୁ ମୁୱାଚ, େହଉ ମ ୱି ାସ୍ୟଦାସ, ଂ ଧେନ୍ୟାସି , େ ାେକନ ୱି ାେସ୍ୟା
ଜାତଃ, ତ ାତ୍ ାଂ ବହୁ ୱି ାଧିପଂ କେରାମି, ଂ ପ୍ର େଭାଃ ସୁଖସ୍ୟ ଭାଗୀ ଭୱ|

ⅩⅫତେତା େଯନ େ େପାଟଲିେକ ଲେ େସାପ୍ୟାଗତ୍ୟ ଜଗାଦ, େହ ପ୍ର େଭା,ଭୱତା ମଯି େ
େପାଟଲିେକ ସମପ େତ, ପଶ୍ୟତୁ େତ ମଯା ି ଗୁଣୀକୃେତ|

ⅩⅩⅢ େତନ ତସ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ମେୱାଚତ୍, େହ ଉ ମ ୱି ାସ୍ୟ ଦାସ, ଂ ଧେନ୍ୟାସି , େ ାେକନ
ୱି ାେସ୍ୟା ଜାତଃ, ତ ାତ୍ ାଂ ବହୁ ଦ୍ର ୱିଣାଧିପଂ କେରାମି, ଂ ନିଜପ୍ର େଭାଃ ସୁଖସ୍ୟ ଭାଗୀ ଭୱ|

ⅩⅩⅣ ଅନ ରଂ ଯ ଏକାଂ େପାଟଲିକାଂ ଲ ୱାନ୍, ସ ଏତ୍ୟ କଥିତୱାନ୍, େହ ପ୍ର େଭା, ାଂ
କଠିନନରଂ ଜ୍ଞାତୱାନ୍, ଯା ଯତ୍ର େନା ଂ, ତେତୖ୍ର ୱ କୃତ୍ୟେତ, ଯତ୍ର ଚ ନ କୀଣର୍ ଂ, ତେତୖ୍ର ୱ
ସଂଗୃହ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅤଅେତାହଂ ସଶ ଃ ସନ୍ ଗ ା ତୱ ମୁଦ୍ର ା ଭୂ ମେଧ୍ୟ ସଂେଗାପ୍ୟ ାପିତୱାନ୍, ପଶ୍ୟ, ତୱ ଯତ୍
ତେଦୱ ଗୃହାଣ|

ⅩⅩⅥତଦା ତସ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍ େର ଦୁ ାଲସ ଦାସ, ଯତ୍ର ାହଂ ନ ୱପାମି, ତତ୍ର ଛିନଦି୍ମ , ଯତ୍ର
ଚ ନ କିରାମି, ତେତ୍ର ୱ ସଂଗୃ ାମୀତି େଚଦଜାନା ହ

ⅩⅩⅦ ୱଣିକୁ୍ଷ ମମ ୱି ାପର୍ ଣଂ ତେୱାଚିତମାସୀତ୍, େଯନାହମାଗତ୍ୟ ୱୃ ୍ୟା ସାକଂ ମୂଲମୁଦ୍ର ାଃ
ପ୍ର ା ୍ୟମ୍|

ⅩⅩⅧଅେତା ାତ୍ ତାଂ େପାଟଲିକାମ୍ ଆଦାଯ ଯସ୍ୟ ଦଶ େପାଟଲିକାଃ ସି ତି ପର୍ ଯତ|
ⅩⅩⅨ େଯନ ୱ ର୍ ୍ୟେତ ତି ୈ ୱାପ ଷ୍ୟେତ, ତେସୖ୍ୟୱ ଚ ବାହୁ ଲ୍ୟଂ ଭୱିଷ୍ୟତି, କି ୁ େଯନ ନ

ୱ ର୍ ୍ୟେତ, ତସ୍ୟାି େକ ଯତ୍ କି ନ ତି ତି, ତଦପି ପୁନେନର୍ ଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅩ ଅପରଂ ଯୂଯଂ ତମକ ର୍ ଣ୍ୟଂ ଦାସଂ ନୀ ା ଯତ୍ର ାେନ କ୍ର ନଂ ଦ ଘଷର୍ ଣ ୱିେଦ୍ୟେତ,

ତି ନ୍ ବହିଭର୍ୂ ତତମସି ନିକି୍ଷପତ|
ⅩⅩⅪ ଯଦା ମନୁଜସୁତଃ ପୱିତ୍ର ଦୂତାନ୍ ସି ନଃ କୃ ା ନିଜପ୍ର ଭାେୱନାଗତ୍ୟ ନିଜେତେଜାମେଯ

ସି ଂହାସେନ ନିେୱକ୍ଷ୍ୟତି,
ⅩⅩⅫ ତଦା ତ ୁେଖ ସୱର୍ ୍ଵ ଜାତୀଯା ଜନା ସଂେମଲିଷ୍ୟି | ତେତା େମଷପାଲେକା ଯଥା

ଛାେଗେଭ୍ୟାଽୱୀନ୍ ପୃଥକ୍ କେରାତି ତଥା େସାେପ୍ୟକ ାଦନ୍ୟମ୍ ଇ ଂ ତାନ୍ ପୃଥକ କୃ ାୱୀନ୍
ⅩⅩⅩⅢଦକି୍ଷେଣ ଛାଗାଂ ୱାେମ ାପଯିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅩⅣ ତତଃ ପରଂ ରାଜା ଦକି୍ଷଣି ତାନ୍ ମାନୱାନ୍ ୱଦିଷ୍ୟତି, ଆଗ ତ

ମ ାତସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହଭାଜନାନି, ଯୁଷ୍ମ ୃ ତ ଆ ଜଗଦାର ତ୍ ଯଦ୍ ରାଜ୍ୟମ୍ ଆସାଦିତଂ ତଦଧିକୁରୁ ତ|
ⅩⅩⅩⅤଯେତା ବୁଭୁ କି୍ଷତାଯ ମହ୍ୟଂ େଭାଜ୍ୟମ୍ ଅଦ , ପିପାସି ତାଯ େପଯମଦ , ୱିେଦଶିନଂ ମାଂ
ାନମନଯତ,

ⅩⅩⅩⅥ ୱ ହୀନଂ ମାଂ ୱସନଂ ପୟର୍ ୍ୟଧାପଯତ, ପୀଡୀତଂ ମାଂ ଦ୍ର ୁମାଗ ତ, କାରା ମାଂ
ୱୀକି୍ଷତୁ ମ ଆଗ ତ|

ⅩⅩⅩⅦ ତଦା ଧା କାଃ ପ୍ର ତିୱଦିଷ୍ୟି , େହ ପ୍ର େଭା, କଦା ାଂ କୁ୍ଷଧିତଂ ୱୀକ୍ଷ୍ୟ
ୱଯମେଭାଜଯାମ? ୱା ପିପାସି ତଂ ୱୀକ୍ଷ୍ୟ ଅପାଯଯାମ?

ⅩⅩⅩⅧକଦା ୱା ାଂ ୱିେଦଶିନଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ାନମନଯାମ? କଦା ୱା ାଂ ନ ଂ ୱୀକ୍ଷ୍ୟ ୱସନଂ
ପୟର୍ ୍ୟଧାପଯାମ?

ⅩⅩⅩⅨକଦା ୱା ାଂ ପୀଡିତଂ କାରା ୱୀକ୍ଷ୍ୟ ଦି କମଗ ାମ?
ⅩⅬତଦାନୀଂ ରାଜା ତାନ୍ ପ୍ର ତିୱଦିଷ୍ୟତି, ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ସତ୍ୟଂ ୱଦାମି,ମେମୖେତଷାଂ ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ ମେଧ୍ୟ

କ େନୖକଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ତମଂ ପ୍ର ତି ଯଦ୍ ଅକୁରୁ ତ, ତନ୍ମ ାଂ ପ୍ର ତ୍ୟକୁରୁ ତ|
ⅩⅬⅠ ପ ାତ୍ ସ ୱାମି ତାନ୍ ଜନାନ୍ ୱଦିଷ୍ୟତି, େର ଶାପଗ୍ର ାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ , େଶୖତାେନ ତସ୍ୟ

ଦୂେତଭ୍ୟ େଯାଽନ ୱି ରାସାଦିତ ଆେ , ଯୂଯଂ ମଦି କାତ୍ ତମି ଂ ଗ ତ|
ⅩⅬⅡଯେତା କୁ୍ଷଧିତାଯ ମହ୍ୟମାହାରଂ ନାଦ , ପିପାସି ତାଯ ମହ୍ୟଂ େପଯଂ ନାଦ ,
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ⅩⅬⅢ ୱିେଦଶିନଂ ମାଂ ାନଂ ନାନଯତ, ୱସନହୀନଂ ମାଂ ୱସନଂ ନ ପୟର୍ ୍ୟଧାପଯତ, ପୀଡିତଂ
କାରା ମାଂ ୱୀକି୍ଷତୁ ଂ ନାଗ ତ|

ⅩⅬⅣତଦା େତ ପ୍ର ତିୱଦିଷ୍ୟି , େହ ପ୍ର େଭା, କଦା ାଂ କୁ୍ଷଧିତଂ ୱା ପିପାସି ତଂ ୱା ୱିେଦଶିନଂ ୱା
ନ ଂ ୱା ପୀଡିତଂ ୱା କାରା ଂ ୱୀକ୍ଷ୍ୟ ାଂ ନାେସୱାମହି?

ⅩⅬⅤତଦା ସ ତାନ୍ ୱଦିଷ୍ୟତି, ତଥ୍ୟମହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ବ୍ର ୱୀମି, ଯୁଷ୍ମ ାଭିେରଷାଂ କ ନ େକ୍ଷାଦି ଂ ପ୍ର ତି
ଯ ାକାରି, ତନ୍ମ ାଂ ପ୍ର େତ୍ୟୱ ନାକାରି|

ⅩⅬⅥପ ାଦମ୍ୟନ ଶାି ଂ କି ୁ ଧା କା ଅନ ାଯୁଷଂ େଭା ୁଂ ଯାସ୍ୟି |

ⅩⅩⅥ
Ⅰଯୀଶୁେରତାନ୍ ପ୍ର ାୱାନ୍ ସମାପ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାନୂେଚ,
Ⅱ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଜ୍ଞର୍ ାତଂ ଦିନ ଯାତ୍ ପରଂ ନି ାରମହ ଉପ ାସ୍ୟତି, ତତ୍ର ମନୁଜସୁତଃ କେଶନ ହ ୁଂ

ପରକେରଷୁ ସମପ ଷ୍ୟେତ|
Ⅲତତଃ ପରଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାଧ୍ୟାପକପ୍ର ା ଃ କିଯଫାନାେମ୍ନ ା ମହାଯାଜକସ୍ୟା ାଲିକାଯାଂ ମିଲି ା
Ⅳ େକେନାପାେଯନ ଯୀଶୁଂ ଧୃ ା ହ ୁଂ ଶକ୍ନୁ ଯୁରିତି ମ ଯା କଃ|
Ⅴ କି ୁ େତୖରୁ ଂ ମହକାେଲ ନ ଧ ର୍ ୱ୍ୟଃ, ଧୃେତ ପ୍ର ଜାନାଂ କଲେହନ ଭୱିତୁ ଂ ଶକ୍ୟେତ|
Ⅵତେତା େବୖଥନିଯାପୁେର ଶିେମାନାଖ୍ୟସ୍ୟ କୁି େନା େୱଶ୍ମ ନି ଯୀେଶୗ ତି ତି
Ⅶ କାଚନ େଯାଷା େ େତାପଲଭାଜେନନ ମହାଘର୍ ୍ୟଂ ସୁଗ ି େତୖଲମାନୀଯ

େଭାଜନାେଯାପୱିଶତ ସ୍ୟ ଶିେରାଭ୍ୟେଷଚତ୍|
Ⅷ କି ୁ ତଦାେଲାକ୍ୟ ତି େଷୖ୍ୟଃ କୁପିେତୖରୁ ଂ, କୁତ ଇ ମପୱ୍ୟଯେତ?
Ⅸ େଚଦିଦଂ ୱ୍ୟେକ୍ର ଷ୍ୟତ, ତହ ଭୂ ରିମୂଲ୍ୟଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ଦରିେଦ୍ର େଭ୍ୟା ୱ୍ୟତାରିଷ୍ୟତ|
Ⅹ ଯୀଶୁନା ତଦୱଗତ୍ୟ େତ ସମୁଦିତାଃ, େଯାଷାେମନାଂ କୁେତା ଦୁଃଖିନୀଂ କୁରୁ ଥ, ସା ମାଂ ପ୍ର ତି

ସାଧୁ କ ର୍ ାକାଷର୍ ୀତ୍|
Ⅺ ଯୁଷ୍ମ ାକମଂ ସମୀେପ ଦରିଦ୍ର ାଃ ସତତେମୱାସେତ, କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକମି େକହଂ ନାେସ ସତତଂ|
Ⅻସା ମମ କାେଯାପରି ସୁଗ ି େତୖଲଂ ସି ୍ଵା ମମ ଶ୍ମ ଶାନଦାନକ ର୍ ାକାଷର୍ ୀତ୍|
ⅩⅢଅେତାହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ଜଗତି ଯତ୍ର ଯେତୖ୍ର ଷ ସୁସମାଚାରଃ ପ୍ର ଚାରିଷ୍ୟେତ,

ତତ୍ର ତେତୖ୍ର ତସ୍ୟା ନାୟର୍ ୍ୟାଃ ରଣାଥର୍ ମ୍ କେ ର୍ ଦଂ ପ୍ର ଚାରିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅣ ତେତା ାଦଶଶିଷ୍ୟାଣାମ୍ ଈ ରିେଯାତୀଯଯିହୂ ଦାନାମକ ଏକଃ ଶିଷ୍ୟଃ

ପ୍ର ଧାନଯାଜକାନାମି କଂ ଗ ା କଥିତୱାନ୍,
ⅩⅤ ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କେରଷୁ ଯୀଶୁଂ ସମପର୍ ଯାମି, ତହ କିଂ ଦାସ୍ୟଥ? ତଦାନୀଂ େତ ତୈ

ତି୍ର ଂଶନ୍ମୁ ଦ୍ର ା ଦାତୁ ଂ ି ରୀକୃତୱ ଃ|
ⅩⅥସ ତଦାରଭ୍ୟ ତଂ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିତୁ ଂ ସୁେଯାଗଂ େଚି ତୱାନ୍|
ⅩⅦ ଅନ ରଂ କିଣ୍ଵ ଶୂନ୍ୟପୂପପୱର୍ ୍ଵ ଣଃ ପ୍ର ଥେମି ଶିଷ୍ୟା ଯୀଶୁମ୍ ଉପଗତ୍ୟ ପପ୍ର ୁଃ ଭୱୃ େତ

କୁତ୍ର ୱଯଂ ନି ାରମହେଭାଜ୍ୟମ୍ ଆେଯାଜଯିଷ୍ୟାମଃ? ଭୱତଃ େକ ା?
ⅩⅧତଦା ସ ଗଦିତୱାନ୍, ମେଧ୍ୟନଗରମମୁକପୁଂସଃ ସମୀପଂ ୱ୍ର ଜି ା ୱଦତ, ଗୁରୁ ଗର୍ ଦିତୱାନ୍,

ମ ାଲଃ ସୱିଧଃ, ସହ ଶିେଷୖ୍ୟ ୍ଵଦାଲେଯ ନି ାରମହେଭାଜ୍ୟଂ େଭାେକ୍ଷ୍ୟ|
ⅩⅨ ତଦା ଶିଷ୍ୟା ଯୀେଶା ାଦୃଶନିେଦଶାନୁରୂ ପକ ର୍ ୱିଧାଯ ତତ୍ର

ନି ାରମହେଭାଜ୍ୟମାସାଦଯାମାସୁଃ|
ⅩⅩତତଃ ସ ୍ୟାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ ାଦଶଭିଃ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସାକଂ ସ ନ୍ୟୱିଶତ୍|
ⅩⅪ ଅପରଂ ଭୁ ାନ ଉ ୱାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି, ଯୁଷ୍ମ ାକେମେକା ମାଂ ପରକେରଷୁ

ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି|
ⅩⅫତଦା େତଽତୀୱ ଦୁଃଖିତା ଏେକୖକେଶା ୱ ୁମାେରଭିେର, େହ ପ୍ର େଭା, ସ କିମହଂ?
ⅩⅩⅢ ତତଃ ସ ଜଗାଦ, ମଯା ସାକଂ େଯା ଜେନା େଭାଜନପାେତ୍ର କରଂ ସଂକି୍ଷପତି, ସ ଏୱ ମାଂ

ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅣମନୁଜସୁତମଧି ଯାଦୃଶଂ ଲିଖିତମାେ , ତଦନୁରୂ ପା ତ ତି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି; କି ୁ େଯନ ପୁଂସା ସ

ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟେତ, ହା ହା େଚତ୍ ସ ନାଜନିଷ୍ୟତ, ତଦା ତସ୍ୟ େକ୍ଷମମଭୱିଷ୍ୟତ୍|
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ⅩⅩⅤତଦା ଯିହୂ ଦାନାମା େଯା ଜନ ଂ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି, ସ ଉ ୱାନ୍, େହ ଗୁେରା, ସ
କିମହଂ? ତତଃ ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ୱାନ୍, ଯା ସତ୍ୟଂ ଗଦିତମ୍|

ⅩⅩⅥ ଅନ ରଂ େତଷାମଶନକାେଲ ଯୀଶୁଃ ପୂପମାଦାେଯ ରୀଯଗୁଣାନନୂଦ୍ୟ ଭଂ ୍ଵା
ଶିେଷ୍ୟଭ୍ୟଃ ପ୍ର ଦାଯ ଜଗାଦ, ମ ପୁଃ ରୂ ପମିମଂ ଗୃହୀ ା ଖାଦତ|

ⅩⅩⅦ ପ ାତ୍ ସ କଂସଂ ଗୃ ନ୍ ଈ ରୀଯଗୁଣାନନୂଦ୍ୟ େତଭ୍ୟଃ ପ୍ର ଦାଯ କଥିତୱାନ୍, ସେୱୖର୍ ୍ଵ
ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭିରେନନ ପାତୱ୍ୟଂ,

ⅩⅩⅧଯ ାଦେନେକଷାଂ ପାପମଷର୍ ଣାଯ ପାତିତଂ ଯନ୍ମ ୂ ନିଯମରୂ ପେଶାଣିତଂ ତେଦତତ୍|
ⅩⅩⅨଅପରମହଂ ନୂ େଗା ନୀରସଂ ନ ପାସ୍ୟାମି, ତାୱତ୍ େଗା ନୀଫଲରସଂ ପୁନଃ କଦାପି ନ

ପାସ୍ୟାମି|
ⅩⅩⅩପ ାତ୍ େତ ଗୀତେମକଂ ସଂଗୀଯ େଜୖତୁ ନାଖ୍ୟଗିରିଂ ଗତୱ ଃ|
ⅩⅩⅪ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ ାନେୱାଚତ୍, ଅସ୍ୟାଂ ରଜନ୍ୟାମହଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ୱି ରୂ େପା

ଭୱିଷ୍ୟାମି, ଯେତା ଲିଖିତମାେ , "େମଷାଣାଂ ରକ୍ଷେକା ଯ ଂ ପ୍ର ହରିଷ୍ୟାମ୍ୟହଂ ତତଃ| େମଷାଣାଂ
ନିୱେହା ନୂନଂ ପ୍ର ୱିକୀେଣର୍ ା ଭୱିଷ୍ୟତି"||

ⅩⅩⅫ କି ୁ ଶ୍ମ ଶାନାତ୍ ସମୁ ାଯ ଯୁଷ୍ମ ାକମେଗ୍ର ଽହଂ ଗାଲୀଲଂ ଗମିଷ୍ୟାମି|
ⅩⅩⅩⅢ ପିତର ଂ େପ୍ର ାୱାଚ,ଭୱାଂେ ତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ୱି ରୂ େପା ଭୱତି, ତଥାପି ମମ ନଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅩⅣତେତା ଯୀଶୁନା ସ ଉ ଃ, ତୁ ଭ୍ୟମହଂ ତଥ୍ୟଂ କଥଯାମି, ଯାମିନ୍ୟାମସ୍ୟାଂ ଚରଣାଯୁଧସ୍ୟ

ରୱାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଂ ମାଂ ତି୍ର ନର୍ ା ୀକରିଷ୍ୟସି |
ⅩⅩⅩⅤ ତତଃ ପିତର ଉଦିତୱାନ୍, ଯଦ୍ୟପି ଯା ସମଂ ମ ର୍ ୱ୍ୟଂ, ତଥାପି କଦାପି ାଂ ନ

ନା ୀକରିଷ୍ୟାମି; ତେଥୖୱ ସେୱର୍ ୍ଵ ଶିଷ୍ୟାେ ାଚୁ ଃ|
ⅩⅩⅩⅥଅନ ରଂ ଯୀଶୁଃ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସାକଂ େଗତି୍ଶ ମାନୀନାମକଂ ାନଂ ପ୍ର ାଯ େତଭ୍ୟଃ କଥିତୱାନ୍,

ଅଦଃ ାନଂ ଗ ା ଯାୱଦହଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯିେଷ୍ୟ ତାୱଦ୍ ଯୂଯମେତ୍ର ାପୱିଶତ|
ⅩⅩⅩⅦ ପ ାତ୍ ସ ପିତରଂ ସି ୱଦିଯସୁେତୗ ଚ ସି ନଃ କୃ ା ଗତୱାନ୍, େଶାକାକୁେଲାଽତୀୱ

ୱ୍ୟଥିତ ବଭୂ ୱ|
ⅩⅩⅩⅧ ତାନୱାଦୀ ମୃତିଯାତେନୱ ମ ାଣାନାଂ ଯାତନା ଜାଯେତ, ଯୂଯମତ୍ର ମଯା ସା ର୍ ଂ

ଜାଗୃତ|
ⅩⅩⅩⅨ ତତଃ ସ କିି ୂ ରଂ ଗ ାେଧାମୁଖଃ ପତନ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ଯା େକ୍ର , େହ ମି ତୟର୍ ଦି ଭୱିତୁ ଂ

ଶେକ୍ନ ାତି, ତହ କଂେସାଽଯଂ ମେ ା ଦୂରଂ ଯାତୁ ; କି ୁ ମଦି ାୱତ୍ ନ ଭୱତୁ , ଦି ାୱଦ୍ ଭୱତୁ |
ⅩⅬତତଃ ସ ଶିଷ୍ୟାନୁେପତ୍ୟ ତାନ୍ ନିଦ୍ର େତା ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ପିତରାଯ କଥଯାମାସ, ଯୂଯଂ ମଯା ସାକଂ

ଦ େମକମପି ଜାଗରିତୁ ଂ ନାଶନ୍କୁ ତ?
ⅩⅬⅠପରୀକ୍ଷାଯାଂ ନ ପତିତୁ ଂ ଜାଗୃତ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ; ଆ ା ସମୁଦ୍ୟେତାି , କି ୁ ୱପୁ ଦର୍ୁ ର୍ ଲଂ|
ⅩⅬⅡସ ି ତୀଯୱାରଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯା େକ୍ର , େହ ମ ାତ, ନ ପୀେତ ଯଦି କଂସମିଦଂ ମେ ା ଦୂରଂ ଯାତୁ ଂ

ନ ଶେକ୍ନ ାତି, ତହ ଦି ାୱଦ୍ ଭୱତୁ |
ⅩⅬⅢସ ପୁନେରତ୍ୟ ତାନ୍ ନିଦ୍ର େତା ଦଦଶର୍ , ଯତେ ଷାଂ େନତ୍ର ାଣି ନିଦ୍ର ଯା ପୂଣର୍ ାନ୍ୟାସନ୍|
ⅩⅬⅣପ ାତ୍ ସ ତାନ୍ ୱିହାଯ ୱ୍ର ଜି ା ତୃ ତୀଯୱାରଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ୱତ୍ କଥଯନ୍ ପ୍ର ାଥ ତୱାନ୍|
ⅩⅬⅤ ତତଃ ଶିଷ୍ୟାନୁପାଗତ୍ୟ ଗଦିତୱାନ୍, ସା ତଂ ଶଯାନାଃ କିଂ ୱିଶ୍ର ାମ୍ୟଥ? ପଶ୍ୟତ, ସମଯ

ଉପା ାତ୍, ମନୁଜସୁତଃ ପାପିନାଂ କେରଷୁ ସମପର୍ ୍ୟେତ|
ⅩⅬⅥଉି ତ, ୱଯଂ ଯାମଃ, େଯା ମାଂ ପରକେରଷୁ ମସପର୍ ଯିଷ୍ୟତି, ପଶ୍ୟତ, ସ ସମୀପମାଯାତି|
ⅩⅬⅦ ଏତ ଥାକଥନକାେଲ ାଦଶଶିଷ୍ୟାଣାେମେକା ଯିହୂ ଦାନାମେକା

ମୁଖ୍ୟଯାଜକେଲାକପ୍ର ାଚୀେନୖଃ ପ୍ର ହିତାନ୍ ଅସି ଧାରିଯି ଧାରିେଣା ମନୁଜାନ୍ ଗୃହୀ ା
ତ ମୀପମୁପତେ ୗ|

ⅩⅬⅧଅେସୗ ପରକେରଷ୍ଵ ପର୍ ଯିତା ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ତାନ୍ ଇ ଂ ସେ ତଯାମାସ,ଯମହଂ ଚୁ ି େଷ୍ୟ, େସାଽେସୗ
ମନୁଜଃ,ସଏୱ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଧର୍ ାୟର୍ ୍ୟତାଂ|

ⅩⅬⅨତଦା ସ ସପଦି ଯୀଶୁମୁପାଗତ୍ୟ େହ ଗୁେରା, ପ୍ର ଣମାମୀତୁ ୍ୟ ୍ଵା ତଂ ଚୁ ଚୁ େ |
Ⅼତଦା ଯୀଶୁ ମୁୱାଚ, େହ ମିତ୍ର ଂ କିମଥର୍ ମାଗେତାସି ? ତଦା େତୖରାଗତ୍ୟ ଯୀଶୁରାକ୍ର ମ୍ୟ ଦେଘ୍ର |
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ⅬⅠ ତେତା ଯୀେଶାଃ ସି ନାେମକଃ କରଂ ପ୍ର ସାୟର୍ ୍ୟ େକାଷାଦସି ଂ ବହି ୃତ୍ୟ ମହାଯାଜକସ୍ୟ
ଦାସେମକମାହତ୍ୟ ତସ୍ୟ କଣର୍ ଂ ଚିେ ଦ|

ⅬⅡ ତେତା ଯୀଶୁ ଂ ଜଗାଦ, ଖ ଂ ାେନ◌े ନିେଧହି ଯେତା େଯ େଯ ଜନା ଅସି ଂ ଧାରଯି ,
ତଏୱାସି ନା ୱିନଶ୍ୟି |

ⅬⅢ ଅପରଂ ପିତା ଯଥା ମଦି କଂ ଗର୍ ୀଯଦୂତାନାଂ ାଦଶୱାହିନୀେତାଽଧିକଂ ପ୍ର ହିଣୁଯାତ୍ ମଯା
ତମୁି େଶ୍ୟଦାନୀେମୱ ତଥା ପ୍ର ାଥର୍ ଯିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ୟେତ, ଯା କିମି ଂ ଜ୍ଞାଯେତ?

ⅬⅣତଥା ସତୀ ଂ ଘଟିଷ୍ୟେତ ଧ ର୍ ପୁ କସ୍ୟ ଯଦିଦଂ ୱାକ୍ୟଂ ତତ୍ କଥଂ ସି େଧ୍ୟତ୍?
ⅬⅤ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ ଜର୍ ନନିୱହଂ ଜଗାଦ, ଯୂଯଂ ଖ ଯ ୀନ୍ ଆଦାଯ ମାଂ କିଂ େଚୗରଂ

ଧ ର୍ୁ ମାଯାତାଃ? ଅହଂ ପ୍ର ତ୍ୟହଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସାକମୁପୱିଶ୍ୟ ସମୁପାଦିଶଂ, ତଦା ମାଂ ନାଧରତ;
ⅬⅥ କି ୁ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ୱାକ୍ୟାନାଂ ସଂସି େଯ ସୱର୍ ୍ଵ େମତଦଭୂ ତ୍| ତଦା ସେୱର୍ ୍ଵ ଶିଷ୍ୟା ଂ ୱିହାଯ

ପଲାଯ |
ⅬⅦ ଅନ ରଂ େତ ମନୁଜା ଯୀଶୁଂ ଧୃ ା ଯତ୍ର ାଧ୍ୟାପକପ୍ର ା ଃ ପରିଷଦଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ଉପାୱିଶନ୍ ତତ୍ର

କିଯଫାନା◌ाମକମହାଯାଜକସ୍ୟାି କଂ ନିନୁ୍ୟଃ|
ⅬⅧ କି ୁ େଶେଷ କିଂ ଭୱିଷ୍ୟତୀତି େୱୁ ଂ ପିତେରା ଦୂେର ତ ାଦ୍ ୱ୍ର ଜି ା

ମହାଯାଜକସ୍ୟା ାଲିକାଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ଦାେସୖଃ ସହିତ ଉପାୱିଶତ୍|
ⅬⅨତଦାନୀଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକପ୍ର ାଚୀନମି ଣଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯୀଶୁଂ ହ ୁଂ ମୃଷାସାକ୍ଷ୍ୟମ୍ ଅଲି ,
ⅬⅩ କି ୁ ନ େଲଭିେର| ଅେନେକଷୁ ମୃଷାସାକି୍ଷଷ୍ଵ ାଗେତଷ୍ଵ ପି ତ ପ୍ର ାପୁଃ|
ⅬⅪ େଶେଷ େ ୗ ମୃଷାସାକି୍ଷଣାୱାଗତ୍ୟ ଜଗଦତୁ ଃ, ପୁମାନଯମକଥଯତ୍, ଅହମୀ ରମ ି ରଂ

ଭଂ ୍ଵା ଦିନତ୍ର ଯମେଧ୍ୟ ତି ର୍ ାତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାମି|
ⅬⅫତଦା ମହାଯାଜକ ଉ ାଯ ଯୀଶୁମ୍ ଅୱାଦୀତ୍| ଂ କିମପି ନ ପ୍ର ତିୱଦସି ? ାମଧି କିେମେତ

ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ୱଦି ?
ⅬⅩⅢ କି ୁ ଯୀଶୁ େମ ନୀଭୂ ଯ ତେସ୍ୟୗ| ତେତା ମହାଯାଜକ ଉ ୱାନ୍, ାମ୍ ଅମେର ରନାମ୍ନ ା

ଶପଯାମି, ମୀ ରସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ାଽଭିଷିେ ା ଭୱସି ନେୱତି ୱଦ|
ⅬⅩⅣ ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, ଂ ସତ୍ୟମୁ ୱାନ୍; ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି, ଇତଃପରଂ

ମନୁଜସୁତଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଶି ମେତା ଦକି୍ଷଣପାେ ର୍ ାତୁ ଂ ଗଗଣ ଂ ଜଲଧରାନାରୁ ହ୍ୟାଯା ଂ ୱୀକ୍ଷେ |
ⅬⅩⅤ ତଦା ମହାଯାଜେକା ନିଜୱସନଂ ଛି ା ଜଗାଦ, ଏଷ ଈ ରଂ ନି ି ତୱାନ୍,

ଅ ାକମପରସାେକ୍ଷ୍ୟଣ କିଂ ପ୍ର େଯାଜନଂ? ପଶ୍ୟତ, ଯୂଯେମୱାସ୍ୟାସ୍ୟାଦ୍ ଈ ରନି ାଂ ଶତୱ ଃ,
ⅬⅩⅥ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କିଂ ୱିୱିଚ୍ୟେତ? େତ ପ୍ର ତୂ ୍ୟଚୁ ଃ, ୱଧାେହର୍ ାଽଯଂ|
ⅬⅩⅦ ତେତା େଲାେକୖ ଦାେସ୍ୟ ନି ୀୱିତଂ େକଚିତ୍ ପ୍ର ତଲମାହତ୍ୟ େକଚି ଚେପଟମାହତ୍ୟ

ବଭାଷିେର,
ⅬⅩⅧ େହ ଖ୍ର ୀ ାଂ କ େପଟମାହତୱାନ୍? ଇତି ଗଣଯି ା ୱଦା ାନ୍|
ⅬⅩⅨ ପିତେରା ବହିର ନ ଉପୱିଶତି, ତଦାନୀେମକା ଦାସୀ ତମୁପାଗତ୍ୟ ବଭାେଷ, ଂ

ଗାଲୀଲୀଯଯୀେଶାଃ ସହଚରଏକଃ|
ⅬⅩⅩ କି ୁ ସ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସମକ୍ଷମ୍ ଅନ ୀକୃତ୍ୟାୱାଦୀତ୍, ଯା ଯଦୁଚ୍ୟେତ, ତଦଥର୍ ମହଂ ନ େୱଦି୍ମ |
ⅬⅩⅪ ତଦା ତି ନ୍ ବହି ର୍ ାରଂ ଗେତ ଽନ୍ୟା ଦାସୀ ତଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ତତ୍ର ତ୍ୟଜନାନୱଦତ୍, ଅଯମପି

ନାସରତୀଯଯୀଶୁନା ସା ର୍ ମ୍ ଆସୀତ୍|
ⅬⅩⅫତତଃ ସ ଶପେଥନ ପୁନରନ ୀକୃତ୍ୟ କଥିତୱାନ୍, ତଂ ନରଂ ନ ପରିଚିେନାମି|
ⅬⅩⅩⅢ କ୍ଷଣାତ୍ ପରଂ ତି େ ା ଜନା ଏତ୍ୟ ପିତରମ୍ ଅୱଦନ୍, ମୱଶ୍ୟଂ େତଷାେମକ ଇତି
ଦୁ ାରଣେମୱ େଦ୍ୟାତଯତି|
ⅬⅩⅩⅣ କି ୁ େସାଽଭିଶପ୍ୟ କଥିତୱାନ୍, ତଂ ଜନଂ ନାହଂ ପରିଚିେନାମି, ତଦା ସପଦି କୁ ୁ େଟା

ରୁ ରାୱ|
ⅬⅩⅩⅤ କୁ ୁ ଟରୱାତ୍ ପ୍ର ାକ୍ ଂ ମାଂ ତି୍ର ରପାେ ାଷ୍ୟେସ, େଯୖଷା ୱାଗ୍ ଯୀଶୁନାୱାଦି ତାଂ ପିତରଃ

ସଂ ୃତ୍ୟ ବହିରି ା େଖଦାଦ୍ ଭୃ ଶଂ ଚକ୍ର |

ⅩⅩⅦ
Ⅰପ୍ର ଭାେତ ଜାେତ ପ୍ର ଧାନଯାଜକେଲାକପ୍ର ାଚୀନା ଯୀଶୁଂ ହ ୁଂ ତ ତିକୂଲଂ ମ ଯି ା
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Ⅱତଂ ବ ୍ଵା ନୀ ା ପ ୀଯପୀଲାତାଖ୍ୟାଧିେପ ସମପର୍ ଯାମାସୁଃ|
Ⅲ ତେତା ଯୀେଶାଃ ପରକେରୱ୍ଵ ପର୍ ଯିତା ଯିହୂ ଦା ାଣାଦ ାଜ୍ଞାଂ ୱିଦି ା ସ ମନାଃ

ପ୍ର ଧାନଯାଜକେଲାକପ୍ର ାଚୀନାନାଂ ସମକ୍ଷଂ ତା ୀଂଶନ୍ମୁ ଦ୍ର ାଃ ପ୍ର ତିଦାଯାୱାଦୀତ୍,
Ⅳ ଏତି ରାେଗାନରପ୍ର ାଣପରକରାପର୍ ଣାତ୍ କଲୁଷଂ କୃତୱାନହଂ| ତଦା ତ ଉଦିତୱ ଃ,

େତନା ାକଂ କିଂ? ଯା ତଦ୍ ବୁଧ୍ୟତାମ୍|
Ⅴତେତା ଯିହୂ ଦା ମ ି ରମେଧ୍ୟ ତା ମୁଦ୍ର ା ନିକି୍ଷପ୍ୟ ପ୍ର ି ତୱାନ୍ ଇ ା ଚ ଯମା ାନମୁଦ୍ବ ବ |
Ⅵ ପ ାତ୍ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ା ମୁଦ୍ର ା ଆଦାଯ କଥିତୱ ଃ, ଏତା ମୁଦ୍ର ାଃ େଶାଣିତମୂଲ୍ୟଂ ତ ାଦ୍

ଭା ାଗାେର ନ ନିଧାତୱ୍ୟାଃ|
Ⅶଅନ ରଂ େତ ମ ଯି ା ୱିେଦଶିନାଂ ଶ୍ମ ଶାନ ାନାଯ ତାଭିଃ କୁଲାଲସ୍ୟ େକ୍ଷତ୍ର ମକ୍ର ୀଣନ୍|
Ⅷଅେତାଽଦ୍ୟାପି ତ ୍ଥାନଂ ର େକ୍ଷତ୍ର ଂ ୱଦି |
Ⅸଇ ଂ ସତି ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯସ ାେନୖ ୟର୍ ସ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଂ ନିରୁ ପିତଂ, ତସ୍ୟ ତି୍ର ଂଶନ୍ମୁ ଦ୍ର ାମାନଂ ମୂଲ୍ୟଂ
Ⅹମାଂ ପ୍ର ତି ପରେମ ରସ୍ୟାେଦଶାତ୍ େତଭ୍ୟ ଆଦୀଯତ, େତନ ଚ କୁଲାଲସ୍ୟ େକ୍ଷତ୍ର ଂ କ୍ର ୀତମିତି

ଯ ଚନଂ ଯିରିମିଯଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା େପ୍ର ା ଂ ତତ୍ ତଦାସି ଧ୍ୟତ୍|
Ⅺଅନ ରଂଯୀେଶୗ ତଦଧିପେତଃସ ୁଖଉପତି ତି ସତଂପପ୍ର , ଂ କିଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜା?

ତଦା ଯୀଶୁ ମୱଦତ୍, ଂ ସତ୍ୟମୁ ୱାନ୍|
Ⅻ କି ୁ ପ୍ର ଧାନଯାଜକପ୍ର ାଚୀେନୖରଭିଯୁେ ନ େତନ କିମପି ନ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦି|
ⅩⅢତତଃ ପୀଲାେତନ ସ ଉଦିତଃ, ଇେମ ତିକୂଲତଃ କତି କତି ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦତି, ତତ୍ ଂ ନ

ଶୃେଣାଷି?
ⅩⅣ ତଥାପି ସ େତଷାେମକସ୍ୟାପି ୱଚସ ଉ ରଂ େନାଦିତୱାନ୍; େତନ େସାଽଧିପତି ମର୍ ହାଚିତ୍ର ଂ

ୱିଦାମାସ|
ⅩⅤ ଅନ୍ୟ ତନ୍ମ ହକାେଲଽଧିପେତେରତାଦୃଶୀ ରାତିରାସୀତ୍, ପ୍ର ଜା ଯଂ କ ନ ବ ି ନଂ ଯାଚେ ,

ତେମୱ ସ େମାଚଯତୀତି|
ⅩⅥତଦାନୀଂ ବର ାନାମା କି ତ୍ ଖ୍ୟାତବ ୍ୟାସୀତ୍|
ⅩⅦ ତତଃ ପୀଲାତ ତ୍ର ମିଲିତାନ୍ େଲାକାନ୍ ଅପୃ ତ୍, ଏଷ ବର ା ବ ୀ ଖ୍ର ୀ ୱିଖ୍ୟାେତା

ଯୀଶୁେ ୖ ତେଯାଃ କଂ େମାଚଯିଷ୍ୟାମି? ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କିମୀି ତଂ?
ⅩⅧ େତୖରୀଷର୍ ୍ୟଯା ସ ସମପ ତ ଇତି ସ ଜ୍ଞାତୱାନ୍|
ⅩⅨ ଅପରଂ ୱିଚାରାସେନାପେୱଶନକାେଲ ପୀଲାତସ୍ୟ ପ ୀ ଭୃ ତ୍ୟଂ ପ୍ର ହିତ୍ୟ ତୈ

କଥଯାମାସ, ତଂ ଧା କମନୁଜଂ ପ୍ର ତି ଯା କିମପି ନ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ; ଯ ାତ୍ ତୃ େତଽଦ୍ୟାହଂ
େପ୍ନ ପ୍ର ଭୂ ତକ ମଲେଭ|
ⅩⅩ ଅନ ରଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକପ୍ର ାଚୀନା ବର ାଂ ଯାଚି ାଦାତୁ ଂ ଯୀଶୁ ହ ୁଂ ସକଲେଲାକାନ୍

ପ୍ର ାୱ ର୍ ଯନ୍|
ⅩⅪ ତେତାଽଧିପତି ାନ୍ ପୃ ୱାନ୍, ଏତେଯାଃ କମହଂ େମାଚଯିଷ୍ୟାମି? ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକ ା? େତ

େପ୍ର ାଚୁ ବର୍ ର ାଂ|
ⅩⅫ ତଦା ପୀଲାତଃ ପପ୍ର , ତହ ଯଂ ଖ୍ର ୀ ଂ ୱଦି , ତଂ ଯୀଶୁଂ କିଂ କରିଷ୍ୟାମି? ସେୱର୍ ୍ଵ

କଥଯାମାସୁଃ, ସ କେଶନ ୱିଧ୍ୟତାଂ|
ⅩⅩⅢ ତେତାଽଧିପତିରୱାଦୀତ୍, କୁତଃ? କିଂ େତନାପରା ଂ? କି ୁ େତ ପୁନରୁ େଚୖ ଜର୍ ଗଦୁଃ, ସ

କେଶନ ୱିଧ୍ୟତାଂ|
ⅩⅩⅣ ତଦା ନିଜୱାକ୍ୟମଗ୍ର ାହ୍ୟମଭୂ ତ୍, କଲହ ାପ୍ୟଭୂ ତ୍, ପୀଲାତ ଇତି ୱିେଲାକ୍ୟ େଲାକାନାଂ

ସମକ୍ଷଂ େତାଯମାଦାଯ କେରୗ ପ୍ର କ୍ଷାଲ୍ୟାେୱାଚତ୍, ଏତସ୍ୟ ଧା କମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ େଶାଣିତପାେତ
ନିେଦର୍ ାେଷାଽହଂ, ଯୁଷ୍ମ ାଭିେରୱ ତଦ୍ ବୁଧ୍ୟତାଂ|

ⅩⅩⅤ ତଦା ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ ପ୍ର ଜାଃ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚନ୍, ତସ୍ୟ େଶାଣିତପାତାପରାେଧାଽ ାକମ୍
ଅ ାନାନାେ ାପରି ଭୱତୁ |

ⅩⅩⅥ ତତଃ ସ େତଷାଂ ସମୀେପ ବର ାଂ େମାଚଯାମାସ ଯୀଶୁ ୁ କଷାଭିରାହତ୍ୟ କେଶନ
େୱଧିତୁ ଂ ସମପର୍ ଯାମାସ|

ⅩⅩⅦଅନ ରମ୍ ଅଧିପେତଃ େସନା ଅଧିପେତଗର୍ୃ ହଂ ଯୀଶୁମାନୀଯ ତସ୍ୟ ସମୀେପ େସନାସମୂହଂ
ସଂଜଗୃହୁ ଃ|
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ⅩⅩⅧତତେ ତସ୍ୟ ୱସନଂ େମାଚଯି ା କୃ େଲାହିତୱଣର୍ ୱସନଂ ପରିଧାପଯାମାସୁଃ
ⅩⅩⅨକ କାନାଂ ମୁକୁଟଂ ନି ର୍ ାଯ ତି ରସି ଦଦୁଃ, ତସ୍ୟ ଦକି୍ଷଣକେର େୱତ୍ର େମକଂ ଦ ା ତସ୍ୟ

ସ ୁେଖ ଜାନୂନି ପାତଯି ା, େହ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜନ୍, ତୁ ଭ୍ୟଂ ନମ ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ତଂ ତିର କଃ,
ⅩⅩⅩତତ ସ୍ୟ ଗାେତ୍ର ନି ୀୱଂ ଦ ା େତନ େୱେତ୍ର ଣ ଶିର ଆଜ ୁଃ|
ⅩⅩⅪ ଇ ଂ ତଂ ତିର ୃତ୍ୟ ତଦ୍ ୱସନଂ େମାଚଯି ା ପୁନନ ଜୱସନଂ ପରିଧାପଯା କଃ, ତଂ

କେଶନ େୱଧିତୁ ଂ ନୀତୱ ଃ|
ⅩⅩⅫ ପ ାେ ବହିଭର୍ୂ ଯ କୁରୀଣୀଯଂ ଶିେମା ାମକେମକଂ ୱିେଲାକ୍ୟ କଶଂ େୱାଢୁ ଂ

ତମାଦଦିେର|
ⅩⅩⅩⅢ ଅନ ରଂ ଗୁ ଲ୍ତ ାମ୍ ଅଥର୍ ାତ୍ ଶିର ପାଲନାମକ ାନମୁ ପ ାଯ େତ ଯୀଶେୱ

ପି ମିଶି୍ର ତାମ୍ଲ ରସଂ ପାତୁ ଂ ଦଦୁଃ,
ⅩⅩⅩⅣ କି ୁ ସ ତମା ାଦ୍ୟ ନ ପେପୗ|
ⅩⅩⅩⅤ ତଦାନୀଂ େତ ତଂ କେଶନ ସଂୱିଧ୍ୟ ତସ୍ୟ ୱସନାନି ଗୁଟିକାପାେତନ ୱିଭଜ୍ୟ ଜଗୃହୁ ଃ,

ତ ାତ୍, ୱିଭଜେ ଽଧରୀଯଂ େମ େତ ମନୁଷ୍ୟାଃ ପର ରଂ| ମଦୁ ରୀଯୱ ାଥର୍ ଂ ଗୁଟିକାଂ ପାତଯି
ଚ|| ଯେଦତ ଚନଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଭିରୁ ମାସୀତ୍, ତଦା ତଦ୍ ଅସି ଧ୍ୟତ୍,

ⅩⅩⅩⅥପ ାତ୍ େତ ତେତ୍ର ାପୱିଶ୍ୟ ତଦ୍ର କ୍ଷଣକୱର୍ ୍ଵ ଣି ନିଯୁ ା ୁଃ|
ⅩⅩⅩⅦ ଅପରମ୍ ଏଷ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜା ଯୀଶୁରିତ୍ୟପୱାଦଲିପିପତ୍ର ଂ ତି ରସ ଊେ ର୍ ୍ଵ

େଯାଜଯାମାସୁଃ|
ⅩⅩⅩⅧତତ ସ୍ୟ ୱାେମ ଦକି୍ଷେଣ ଚ େ ୗ େଚୖେରୗ େତନ ସାକଂ କେଶନ ୱିୱିଧୁଃ|
ⅩⅩⅩⅨତଦା ପା ା ନିଜଶିେରା ଲାଡଯି ା ତଂ ନି େ ା ଜଗଦୁଃ,
ⅩⅬ େହ ଈ ରମ ି ରଭ କ ଦିନତ୍ର େଯ ତି ର୍ ାତଃ ଂ ରକ୍ଷ, େଚ ମୀ ରସୁତ ହ

କଶାଦୱେରାହ|
ⅩⅬⅠପ୍ର ଧାନଯାଜକାଧ୍ୟାପକପ୍ର ାଚୀନା ତଥା ତିର ୃତ୍ୟ ଜଗଦୁଃ,
ⅩⅬⅡ େସାଽନ୍ୟଜନାନାୱତ୍, କି ୁ ମୱିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି| ଯଦୀସ୍ର ାେଯେଲା ରାଜା ଭେୱତ୍,

ତହର୍ ୀଦାନୀେମୱ କଶାଦୱେରାହତୁ , େତନ ତଂ ୱଯଂ ପ୍ର େତ୍ୟଷ୍ୟାମଃ|
ⅩⅬⅢସଈ େରପ୍ର ତ୍ୟାଶାମକେରାତ୍,ଯଦୀ ର ି ନ୍ ସ ୁ ହର୍ ୀଦାନୀେମୱ ତମେୱତ୍,ଯତଃ

ସ ଉ ୱାନ୍ ଅହମୀ ରସୁତଃ|
ⅩⅬⅣ େଯୗ େ େନୗ ସାକଂ େତନ କେଶନ ୱିେ ୗ େତୗ ତ େଦୱ ତଂ ନିନି ତୁ ଃ|
ⅩⅬⅤତଦା ି ତୀଯଯାମାତ୍ ତୃ ତୀଯଯାମଂ ଯାୱତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ େଦେଶ ତମିରଂ ବଭୂ ୱ,
ⅩⅬⅥ ତୃ ତୀଯଯାେମ "ଏଲୀ ଏଲୀ ଲାମା ଶିୱ ନୀ", ଅଥର୍ ାତ୍ ମଦୀ ର ମଦୀ ର କୁେତା

ମାମତ୍ୟାକ୍ଷୀଃ? ଯୀଶୁରୁ େ ୖ ରିତି ଜଗାଦ|
ⅩⅬⅦତଦା ତତ୍ର ି ତାଃ େକଚିତ୍ ତତ୍ ଶ ା ବଭାଷିେର, ଅଯମ୍ ଏଲିଯମାହୂ ଯତି|
ⅩⅬⅧେତଷାଂ ମଧ୍ୟାଦ୍ ଏକଃ ଶୀଘ୍ର ଂ ଗ ା ଂ ଗୃହୀ ା ତତ୍ର ାମ୍ଲ ରସଂ ଦ ା ନେଲନପାତୁ ଂ ତୈ

ଦେଦୗ|
ⅩⅬⅨଇତେରଽକଥଯନ୍ ତି ତ, ତଂ ରକି୍ଷତୁ ମ୍ ଏଲିଯ ଆଯାତି ନେୱତି ପଶ୍ୟାମଃ|
Ⅼଯୀଶୁଃ ପୁନରୁ େଚୖରାହୂ ଯ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଜେହୗ|
ⅬⅠତେତା ମ ି ରସ୍ୟ ୱିେ ଦୱସନମ୍ ଊ ର୍ ୍ଵାଦେଧା ଯାୱତ୍ ଛିଦ୍ୟମାନଂ ି ଧାଭୱତ୍,
ⅬⅡ ଭୂ ମି କେ ଭୂ ଧେରାୱ୍ୟଦୀୟର୍ ୍ୟତ ଚ| ଶ୍ମ ଶାେନ ମୁେ ଭୂ ରିପୁଣ୍ୟୱତାଂ ସୁ େଦହା

ଉଦତି ନ୍,
ⅬⅢଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ୱହିଭର୍ୂ ଯ ତଦୁ ାନାତ୍ ପରଂ ପୁଣ୍ୟପୁରଂ ଗ ା ବହୁ ଜନାନ୍ ଦଶର୍ ଯାମାସୁଃ|
ⅬⅣଯୀଶୁରକ୍ଷଣାଯ ନିଯୁ ଃ ଶତେସନାପତି ି ନ ତାଦୃଶୀଂ ଭୂ କ ାଦିଘଟନାଂ ଦୃ ୍ଵା ଭୀତା

ଅୱଦନ୍, ଏଷ ଈ ରପୁେତ୍ର ା ଭୱତି|
ⅬⅤଯା ବହୁ େଯାଷିେତା ଯୀଶୁଂ େସୱମାନା ଗାଲୀଲ ାଦାଗତା ାସାଂ ମେଧ୍ୟ
ⅬⅥମ ଲୀନୀମରିଯମ୍ଯାକୂେବ୍ୟାେଶ୍ୟା ମର୍ ାତା ଯା ମରିଯମ୍ ସି ବଦିଯପୁତ୍ର େଯା ମର୍ ାତା ଚ େଯାଷିତ

ଏତା ଦୂେର ତି େ ୍ୟା ଦଦୃଶୁଃ|
ⅬⅦସ ୍ୟାଯାଂ ସତ୍ୟମ୍ ଅରିମଥିଯାନଗରସ୍ୟ ଯୂଷଫ୍ନ ାମା ଧନୀ ମନୁେଜା ଯୀେଶାଃ ଶିଷ୍ୟ ାତ୍
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ⅬⅧ ପୀଲାତସ୍ୟ ସମୀପଂ ଗ ା ଯୀେଶାଃ କାଯଂ ଯଯାେଚ, େତନ ପୀଲାତଃ କାଯଂ ଦାତୁ ମ୍
ଆଦିେଦଶ|

ⅬⅨ ଯୂଷଫ୍ ତ ାଯଂ ନୀ ା ଶୁଚିୱେ ଣା ାଦ୍ୟ
ⅬⅩ ାଥର୍ ଂ େଶୖେଲ ଯତ୍ ଶ୍ମ ଶାନଂ ଚଖାନ, ତନ୍ମ େଧ୍ୟ ତ ାଯଂ ନିଧାଯ ତସ୍ୟ ାରି ୱୃହ ାଷାଣଂ

ଦେଦୗ|
ⅬⅪ କି ୁ ମ ଲୀନୀ ମରିଯମ୍ ଅନ୍ୟମରିଯମ୍ ଏେତ ି େଯୗ ତତ୍ର ଶ୍ମ ଶାନସ ୁଖ ଉପୱିୱିଶତୁ ଃ|
ⅬⅫ ତଦନ ରଂ ନି ାେରା ୱସ୍ୟାେଯାଜନଦିନାତ୍ ପେରଽହନି ପ୍ର ଧାନଯାଜକାଃ ଫିରୂ ଶିନ

ମିଲି ା ପୀଲାତମୁପାଗତ୍ୟାକଥଯନ୍,
ⅬⅩⅢ େହ ମେହ ସ ପ୍ର ତାରେକା ଜୀୱନ ଅକଥଯତ୍, ଦିନତ୍ର ଯାତ୍ ପରଂ ଶ୍ମ ଶାନାଦୁ ାସ୍ୟାମି

ତ ାକ୍ୟଂ ରାେମା ୱଯଂ;
ⅬⅩⅣ ତ ାତ୍ ତୃ ତୀଯଦିନଂ ଯାୱତ୍ ତତ୍ ଶ୍ମ ଶାନଂ ରକି୍ଷତୁ ମାଦିଶତୁ , େନାେଚତ୍ ତି ଷ୍ୟା

ଯାମିନ୍ୟାମାଗତ୍ୟ ତଂ ହୃ ା େଲାକାନ୍ ୱଦିଷ୍ୟି , ସ ଶ୍ମ ଶାନାଦୁଦତି ତ୍, ତଥା ସତି ପ୍ର ଥମଭ୍ର ାେ ଃ
େଶଷୀଯଭ୍ର ାି ମର୍ ହତୀ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅬⅩⅤ ତଦା ପୀଲାତ ଅୱାଦୀତ୍, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀେପ ରକି୍ଷଗଣ ଆେ , ଯୂଯଂ ଗ ା ଯଥା ସାଧ୍ୟଂ
ରକ୍ଷଯତ|

ⅬⅩⅥ ତତେ ଗ ା ତ ୂ ◌ाରପାଷାଣଂ ମୁଦ୍ର ା ି ତଂ କୃ ା ରକି୍ଷଗଣଂ ନିେଯାଜ୍ୟ ଶ୍ମ ଶାନଂ
ରକ୍ଷଯାମାସୁଃ|

ⅩⅩⅧ
Ⅰ ତତଃ ପରଂ ୱିଶ୍ର ାମୱାରସ୍ୟ େଶେଷ ସ ାହପ୍ର ଥମଦିନସ୍ୟ ପ୍ର େଭାେତ ଜାେତ ମ ଲୀନୀ

ମରିଯମ୍ ଅନ୍ୟମରିଯମ୍ ଚ ଶ୍ମ ଶାନଂ ଦ୍ର ୁମାଗତା|
Ⅱ ତଦା ମହାନ୍ ଭୂ କେ ାଽଭୱତ୍; ପରେମ ରୀଯଦୂତଃ ଗର୍ ାଦୱରୁ ହ୍ୟ ଶ୍ମ ଶାନ ାରାତ୍

ପାଷାଣମପସାୟର୍ ୍ୟ ତଦୁପୟର୍ୁ ୍ୟପୱିେୱଶ|
Ⅲତ ଦନଂ ୱିଦୁ୍ୟ ତ୍ େତେଜାମଯଂ ୱସନଂ ହିମଶୁଭ୍ର |
Ⅳତଦାନୀଂ ରକି୍ଷଣ ଯାତ୍ କି ତା ମୃତୱଦ୍ ବଭୂ ୱଃ|
Ⅴସ ଦୂେତା େଯାଷିେତା ଜଗାଦ, ଯୂଯଂ ମା େଭୖ , କଶହତଯୀଶୁଂ ମୃଗଯେ ତଦହଂ େୱଦି୍ମ |
Ⅵ େସାଽତ୍ର ନାି , ଯଥାୱଦତ୍ ତେଥାି ତୱାନ୍; ଏତତ୍ ପ୍ର େଭାଃ ଶଯନ ାନଂ ପଶ୍ୟତ|
Ⅶତୂ ଣର୍ ଂ ଗ ା ତି ଷ୍ୟାନ୍ ଇତି ୱଦତ,ସଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉଦତି ତ୍, ଯୁଷ୍ମ ାକମେଗ୍ର ଗାଲୀଲଂଯାସ୍ୟତି

ଯୂଯଂ ତତ୍ର ତଂ ୱୀକି୍ଷଷ୍ୟେ , ପଶ୍ୟତାହଂ ୱା ର୍ ାମିମାଂ ଯୁଷ୍ମ ାନୱାଦିଷଂ|
Ⅷତତ ାଭଯାତ୍ ମହାନ ା ଶ୍ମ ଶାନାତ୍ ତୂ ଣର୍ ଂ ବହିଭର୍ୂ ଯ ତି ଷ୍ୟାନ୍ ୱା ର୍ ାଂ ୱ ୁଂ ଧାୱିତୱତ୍ୟଃ|

କି ୁ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ୱା ର୍ ାଂ ୱ ୁଂ ଯାି , ତଦା ଯୀଶୁ ଦର୍ ଶର୍ ନଂ ଦ ା ତା ଜଗାଦ,
Ⅸ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କଲ୍ୟାଣଂ ଭୂ ଯାତ୍, ତତ ା ଆଗତ୍ୟ ତ ାଦେଯାଃ ପତି ା ପ୍ର େଣମୁଃ|
Ⅹଯୀଶୁ ା ଅୱାଦୀତ୍, ମା ବିଭୀତ, ଯୂଯଂ ଗ ା ମମ ଭ୍ର ାତୃ ନ୍ ଗାଲୀଲଂ ଯାତୁ ଂ ୱଦତ, ତତ୍ର େତ

ମାଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟି |
Ⅺ ି େଯା ଗ ି , ତଦା ରକି୍ଷଣାଂ େକଚିତ୍ ପୁରଂ ଗ ା ଯଦ୍ୟଦ୍ ଘଟିତଂ ତ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାନ୍

ଜ୍ଞାପିତୱ ଃ|
Ⅻ େତ ପ୍ର ାଚୀେନୖଃ ସମଂ ସଂସଦଂ କୃ ା ମ ଯେ ା ବହୁ ମୁଦ୍ର ାଃ େସନାେଭ୍ୟା ଦ ାୱଦନ୍,
ⅩⅢଅ ାସୁ ନିଦି୍ର େତଷୁ ତି ଷ୍ୟା ଯାମିନ୍ୟାମାଗତ୍ୟ ତଂ ହୃ ାନଯନ୍, ଇତି ଯୂଯଂ ପ୍ର ଚାରଯତ|
ⅩⅣଯେଦ୍ୟତଦଧିପେତଃ େଶ୍ର ାତ୍ର େଗାଚରୀଭେୱତ୍, ତହ ତଂ େବାଧଯି ା ଯୁଷ୍ମ ାନୱିଷ୍ୟାମଃ|
ⅩⅤତତେ ମୁଦ୍ର ା ଗୃହୀ ା ଶିକ୍ଷାନୁରୂ ପଂ କ ର୍ ଚକଃ, ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ମେଧ୍ୟତସ୍ୟାଦ୍ୟାପି କିଂୱଦ ୀ

ୱିଦ୍ୟେତ|
ⅩⅥଏକାଦଶ ଶିଷ୍ୟା ଯୀଶୁନିରୂ ପିତାଗାଲୀଲସ୍ୟାଦି୍ର ଂ ଗ ା
ⅩⅦତତ୍ର ତଂ ସଂୱୀକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ର େଣମୁଃ, କି ୁ େକଚିତ୍ ସ ି ୱ ଃ|
ⅩⅧ ଯୀଶୁେ ଷାଂ ସମୀପମାଗତ୍ୟ ୱ୍ୟାହୃ ତୱାନ୍, ଗର୍ େମଦିେନ୍ୟାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଧିପତି ଭାେରା

ମଯ୍ୟପ ତ ଆେ |
ⅩⅨ ଅେତା ଯୂଯଂ ପ୍ର ଯାଯ ସୱର୍ ୍ଵ େଦଶୀଯାନ୍ ଶିଷ୍ୟାନ୍ କୃ ା ପିତୁ ଃ ପୁତ୍ର ସ୍ୟ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା ନ ନାମ୍ନ ା

ତାନୱଗାହଯତ; ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଯଦ୍ୟଦାଦିଶଂ ତଦପି ପାଲଯିତୁ ଂ ତାନୁପାଦିଶତ|
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ⅩⅩପଶ୍ୟତ, ଜଗଦ ଂ ଯାୱତ୍ ସଦାହଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସାକଂ ତି ାମି| ଇତି|
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ମାକର୍ ଲିଖିତଃ ସୁସଂୱାଦଃ
Ⅰଈ ରପୁତ୍ର ସ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦାର ଃ|
Ⅱଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ଗ୍ର େ ଷୁ ଲିପିରି ମାେ ,ପଶ୍ୟ କୀଯଦୂତ ୁ ତୱାେଗ୍ର େପ୍ର ଷଯାମ୍ୟହମ୍|ଗ ା
ଦୀଯପ ାନଂ ସ ହି ପରି ରିଷ୍ୟତି|
Ⅲ "ପରେମଶସ୍ୟ ପ ାନଂ ପରି ୁରୁ ତ ସୱର୍ ୍ଵ ତଃ| ତସ୍ୟ ରାଜପଥୈ ୱ ସମାନଂ କୁରୁ ତାଧୁନା| "

ଇେତ୍ୟତତ୍ ପ୍ର ା େର ୱାକ୍ୟଂ ୱଦତଃ କସ୍ୟଚିଦ୍ର ୱଃ||
Ⅳ ସଏୱ େଯାହନ୍ ପ୍ର ା େର ମି ତୱାନ୍ ତଥା ପାପମାଜର୍ ନନିମି ଂ ମେନାୱ୍ୟାୱ ର୍ କମ ନସ୍ୟ

କଥା ପ୍ର ଚାରିତୱାନ୍|
Ⅴତେତା ଯିହୂ ଦାେଦଶଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରନିୱାସି ନଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ବହି ଭର୍ୂ ା ତସ୍ୟ ସମୀପମାଗତ୍ୟ
ାନି ାନି ପାପାନ୍ୟ ୀକୃତ୍ୟ ଯ ର୍ ନନଦ୍ୟାଂ େତନ ମି ତା ବଭୂ ୱୁଃ|
Ⅵ ଅସ୍ୟ େଯାହନଃ ପରିେଧଯାନି କ୍ର େମଲକେଲାମଜାନି, ତସ୍ୟ କଟିବ ନଂ ଚ ର୍ ଜାତମ୍, ତସ୍ୟ

ଭକ୍ଷ୍ୟାଣି ଚ ଶୂକକୀଟା ୱନ୍ୟମଧୂନି ଚାସନ୍|
Ⅶ ସ ପ୍ର ଚାରଯନ୍ କଥଯା େକ୍ର , ଅହଂ ନମ୍ର ୀଭୂ ଯ ଯସ୍ୟ ପାଦୁକାବ ନଂ େମାଚଯିତୁ ମପି ନ

େଯାେଗ୍ୟାି , ତାଦୃେଶା ମେ ା ଗୁରୁ ତର ଏକଃ ପୁରୁ େଷା ମ ାଦାଗ ତି|
Ⅷଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜେଲ ମି ତୱାନ୍ କି ୁ ସ ପୱିତ୍ର ଆ ାନି ସଂମ ଯିଷ୍ୟତି|
Ⅸ ଅପର ତି େ ୱ କାେଲ ଗାଲୀ ୍ରେଦଶସ୍ୟ ନାସର ୍ରାମାଦ୍ ଯୀଶୁରାଗତ୍ୟ େଯାହନା

ଯ ର୍ ନନଦ୍ୟାଂ ମି େତାଽଭୂ ତ୍|
Ⅹ ସ ଜଲାଦୁି ତମାେତ୍ର ା େମଘ ାରଂ ମୁ ଂ କେପାତୱତ୍ େସ୍ୟାପରି ଅୱେରାହ ମା ାନ

ଦୃ ୱାନ୍|
Ⅺ ଂ ମମ ପି୍ର ଯଃ ପୁତ୍ର ୍ଵେଯ୍ୟୱ ମମମହାସେ ାଷ ଇଯମାକାଶୀଯା ୱାଣୀ ବଭୂ ୱ|
Ⅻତି ନ୍ କାେଲ ଆ ା ତଂ ପ୍ର ା ରମଧ୍ୟଂ ନିନାଯ|
ⅩⅢ ଅଥ ସ ଚ ାରିଂଶି ନାନି ତି ନ୍ ାେନ ୱନ୍ୟପଶୁଭିଃ ସହ ତି ନ୍ େଶୖତାନା ପରୀକି୍ଷତଃ;

ପ ାତ୍ ଗର୍ ୀଯଦୂତା ଂ ସି େଷୱିେର|
ⅩⅣଅନ ରଂ େଯାହନି ବ ନାଲେଯବେ ସତି ଯୀଶୁ ଗର୍ ାଲୀ ୍ରେଦଶମାଗତ୍ୟ ଈ ରରାଜ୍ୟସ୍ୟ

ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯନ୍ କଥଯାମାସ,
ⅩⅤ କାଲଃ ସ ୂ ଣର୍ ଈ ରରାଜ୍ୟ ସମୀପମାଗତଂ; ଅେତାେହେତା ୟର୍ୂ ଯଂ ମନାଂସି ୱ୍ୟାୱ ର୍ ଯ ଂ

ସୁସଂୱାେଦ ଚ ୱି ାସି ତ|
ⅩⅥ ତଦନ ରଂ ସ ଗାଲୀଲୀଯସମୁଦ୍ର ସ୍ୟ ତୀେର ଗ ନ୍ ଶିେମାନ୍ ତସ୍ୟ ଭ୍ର ାତା ଅ ି ଯନାମା ଚ

ଇେମୗ େ ୗ ଜେନୗ ମ ୍ୟଧାରିେଣୗ ସାଗରମେଧ୍ୟ ଜାଲଂ ପ୍ର କି୍ଷପେ ୗ ଦୃ ୍ଵା ତାୱୱଦତ୍,
ⅩⅦ ଯୁୱାଂ ମମ ପ ାଦାଗ ତଂ, ଯୁୱାମହଂ ମନୁଷ୍ୟଧାରିେଣୗ କରିଷ୍ୟାମି|
ⅩⅧତତେ ୗ ତତଣେମୱ ଜାଲାନି ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ତସ୍ୟ ପ ାତ୍ ଜଗ୍ମ ତୁ ଃ|
ⅩⅨତତଃପରଂ ତ ୍ଥାନାତ୍ କିି ଦ୍ ଦୂରଂ ଗ ା ସ ସି ୱଦୀପୁତ୍ର ଯାକୂବ୍ ତ ୍ରାତୃ େଯାହନ୍ ଚଇେମୗ

େନୗକାଯାଂ ଜାଲାନାଂ ଜୀଣର୍ ମୁ ାରଯେ ୗ ଦୃ ୍ଵା ତାୱାହୂ ଯତ୍|
ⅩⅩତତେ ୗ େନୗକାଯାଂ େୱତନଭୁ ଗି୍ଭ ଃ ସହିତଂ ପିତରଂ ୱିହାଯ ତ ାଦୀଯତୁ ଃ|
ⅩⅪ ତତଃ ପରଂ କଫନର୍ ାହୂ ମ୍ନ ାମକଂ ନଗରମୁପ ାଯ ସ ୱିଶ୍ର ାମଦିୱେସ ଭଜନଗ୍ର ହଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ

ସମୁପଦିେଦଶ|
ⅩⅫ ତେସ୍ୟାପେଦଶାେ ାକା ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ େମନିେର ଯତଃ େସାଧ୍ୟାପକାଇୱ େନାପଦିଶନ୍

ପ୍ର ଭାୱୱାନିୱ େପ୍ର ାପଦିେଦଶ|
ⅩⅩⅢଅପର ତି ନ୍ଭଜନଗୃେହଅପୱିତ୍ର ଭୂ େତନଗ୍ର ଏେକା ମାନୁଷଆସୀତ୍|ସଚୀତ୍ଶ ଂ କୃ ା

କଥଯା େକ
ⅩⅩⅣ େଭା ନାସରତୀଯ ଯୀେଶା ମ ାନ୍ ତ୍ୟଜ, ଯା ସହା ାକଂ କଃ ସ ଃ? ଂ କିମ ାନ୍

ନାଶଯିତୁ ଂ ସମାଗତଃ? ମୀ ରସ୍ୟ ପୱିତ୍ର େଲାକ ଇତ୍ୟହଂ ଜାନାମି|
ⅩⅩⅤତଦା ଯୀଶୁ ଂ ତଜର୍ ଯି ା ଜଗାଦ ତୂ ୀଂ ଭୱ ଇେତା ବହିଭର୍ ୱ ଚ|
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ⅩⅩⅥତତଃ େସାଽପୱିତ୍ର ଭୂ ତ ଂ ସ ୀଡ୍ୟ ଅତୁ ୍ୟେଚୖ ୀ ୃ ତ୍ୟ ନିଜର୍ ଗାମ|
ⅩⅩⅦେତେନୖୱସେୱର୍ ୍ଵ ଚମୃ ତ୍ୟପର ରଂକଥଯା କି୍ର େର,ଅେହା କିମିଦଂ? କୀଦୃେଶାଽଯଂ ନୱ୍ୟ

ଉପେଦଶଃ? ଅେନନ ପ୍ର ଭାେୱନାପୱିତ୍ର ଭୂ େତଷ୍ଵ ାଜ୍ଞାପିେତଷୁ େତ ତଦାଜ୍ଞାନୁୱ େନା ଭୱି |
ⅩⅩⅧତଦା ତସ୍ୟ ଯେଶା ଗାଲୀଲ ତୁ ଦ ୍ଥସୱର୍ ୍ଵ େଦଶାନ୍ ୱ୍ୟାେପ୍ନ ାତ୍|
ⅩⅩⅨ ଅପର େତ ଭଜନଗୃହାଦ୍ ବହି ଭର୍ୂ ା ଯାକୂେବ୍ୟାହନ୍ଭ ୍ୟାଂ ସହ ଶିେମାନ ଆ ି ଯସ୍ୟ ଚ

ନିେୱଶନଂ ପ୍ର ୱିୱିଶୁଃ|
ⅩⅩⅩତଦା ପିତରସ୍ୟ ଶ ର୍ ରପୀଡିତା ଶଯ୍ୟାଯାମା ଇତି େତ ତଂ ଝଟିତି ୱିଜ୍ଞାପଯା କଃ|
ⅩⅩⅪତତଃ ସଆଗତ୍ୟ ତସ୍ୟା ହ ଂ ଧୃ ା ତାମୁଦ ାପଯତ୍; ତେଦୖୱ ତାଂ େରାଽତ୍ୟାକ୍ଷୀତ୍ ତତଃ

ପରଂ ସା ତାନ୍ ସି େଷେୱ|
ⅩⅩⅫଅଥା ଂ ଗେତରେୱୗ ସ ୍ୟାକାେଲସତି େଲାକା ମୀପଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ େରାଗିେଣାଭୂ ତଧୃତାଂ

ସମାନିନୁ୍ୟଃ|
ⅩⅩⅩⅢସେୱର୍ ୍ଵ ନାଗରିକା େଲାକା ାରି ସଂମିଲିତା |
ⅩⅩⅩⅣ ତତଃ ସ ନାନାୱିଧେରାଗିେଣା ବହୂ ନ୍ ମନୁଜାନେରାଗିଣ କାର ତଥା ବହୂ ନ୍ ଭୂ ତାନ୍

ତ୍ୟାଜଯା କାର ତାନ୍ ଭୂ ତାନ୍ କିମପି ୱାକ୍ୟଂ ୱ ୁଂ ନିଷିେଷଧ ଚ ଯେତାେହେତାେ ତମଜାନନ୍|
ⅩⅩⅩⅤ ଅପର େସାଽତିପ୍ର ତୂ ୍ୟେଷ ୱ ୁତ ୁ ରାତି୍ର େଶେଷ ସମୁ ାଯ ବହିଭର୍ୂ ଯ ନିଜର୍ ନଂ ାନଂ ଗ ା

ତତ୍ର ପ୍ର ାଥର୍ ଯା େକ୍ର |
ⅩⅩⅩⅥଅନ ରଂ ଶିେମାନ୍ ତ ି ନ ତସ୍ୟ ପ ାଦ୍ ଗତୱ ଃ|
ⅩⅩⅩⅦତଦୁେ ଶଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତମୱଦନ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ୍ଵାଂ ମୃଗଯେ |
ⅩⅩⅩⅧ ତଦା େସାଽକଥଯତ୍ ଆଗ ତ ୱଯଂ ସମୀପ ାନି ନଗରାଣି ଯାମଃ, ଯେତାଽହଂ ତତ୍ର

କଥାଂ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ଂ ବହିରାଗମମ୍|
ⅩⅩⅩⅨ ଅଥ ସ େତଷାଂ ଗାଲୀ ୍ରେଦଶସ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ଭଜନଗୃେହଷୁ କଥାଃ ପ୍ର ଚାରଯା େକ୍ର

ଭୂ ତାନତ୍ୟାଜଯ |
ⅩⅬ ଅନ ରେମକଃ କୁ ୀ ସମାଗତ୍ୟ ତ ୁେଖ ଜାନୁପାତଂ ୱିନଯ କୃ ା କଥିତୱାନ୍ ଯଦି

ଭୱାନ୍ ଇ ତି ତହ ମାଂ ପରି ର୍ୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି|
ⅩⅬⅠତତଃ କୃପାଲୁ ୟର୍ ୀଶୁଃ କେରୗ ପ୍ର ସାୟର୍ ୍ୟ ତଂ ୍ଵା କଥଯାମାସ
ⅩⅬⅡମେମ ା ୱିଦ୍ୟେତ ଂ ପରି ୃେତା ଭୱ| ଏତ ଥାଯାଃ କଥନମାତ୍ର ାତ୍ ସ କୁ ୀ େରାଗାନ୍ମୁ ଃ

ପରି ୃେତାଽଭୱତ୍|
ⅩⅬⅢତଦା ସ ତଂ ୱିସୃଜନ୍ ଗାଢମାଦିଶ୍ୟ ଜଗାଦ
ⅩⅬⅣ ସାୱଧାେନା ଭୱ କଥାମିମାଂ କମପି ମା ୱଦ; ା ାନଂ ଯାଜକଂ ଦଶର୍ ଯ, େଲାେକଭ୍ୟଃ
ପରି ୃେତଃ ପ୍ର ମାଣଦାନାଯ ମୂସାନିଣର୍ ୀତଂ ଯ ାନଂ ତଦୁ ୃଜ ଚ|
ⅩⅬⅤ କି ୁ ସ ଗ ା ତତ୍ କ ର୍ ଇ ଂ ୱି ାୟର୍ ୍ୟ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ଂ ପ୍ର ାେରେଭ େତେନୖୱ ଯୀଶୁଃ ପୁନଃ

ସପ୍ର କାଶଂ ନଗରଂ ପ୍ର େୱ ୁଂ ନାଶେକ୍ନ ାତ୍ ତେତାେହେତାବର୍ ହିଃ କାନନ ାେନ ତେସ୍ୟୗ; ତଥାପି
ଚତୁ େଗ୍ଭ ୍ୟା େଲାକା ସ୍ୟ ସମୀପମାଯଯୁଃ|

Ⅱ
Ⅰତଦନ ରଂ ଯୀେଶୖ କତିପଯଦିନାନି ୱିଲ ୍ୟ ପୁନଃ କଫନର୍ ାହୂ ମ୍ନ ଗରଂ ପ୍ର ୱିେ ସ ଗୃହଆ ଇତି

କିଂୱଦ ୍ୟା ତତଣଂ ତ ମୀପଂ ବହେୱା େଲାକା ଆଗତ୍ୟ ସମୁପତ ୁଃ,
Ⅱତ ାଦ୍ ଗୃହମେଧ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ କୃେତ ାନଂ ନାଭୱଦ୍ ାରସ୍ୟ ଚତୁ ଦ ୍ଵ ପି ନାଭୱତ୍,ତ ାେଲ

ସ ତାନ୍ ପ୍ର ତି କଥାଂ ପ୍ର ଚାରଯା େକ୍ର |
Ⅲତତଃ ପରଂ େଲାକା ତୁ ଭ ମର୍ ାନେୱୖେରକଂ ପକ୍ଷାଘାତିନଂ ୱାହଯି ା ତ ମୀପମ୍ ଆନିନୁ୍ୟଃ|
Ⅳ କି ୁ ଜନାନାଂ ବହୁ ାତ୍ ତଂ ଯୀେଶାଃ ସ ୁଖମାେନତୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ୱେ ା ଯି ନ୍ ାେନ ସ ଆେ

ତଦୁପରିଗୃହପୃ ଂ ଖନି ା ଛିଦ୍ର ଂ କୃ ା େତନ ମାେଗର୍ ଣ ସଶଯ୍ୟଂ ପକ୍ଷାଘାତିନମ୍ ଅୱେରାହଯାମାସୁଃ|
Ⅴତେତା ଯୀଶୁେ ଷାଂ ୱି ାସଂ ଦୃ ୍ଵା ତଂ ପକ୍ଷାଘାତିନଂ ବଭାେଷ େହ ୱ ତୱପାପାନାଂ ମାଜର୍ ନଂ

ଭୱତୁ |



Mark Ⅱ:Ⅵ 47 Mark Ⅱ:ⅩⅩⅦ

Ⅵ ତଦା କିଯେ ାଽଧ୍ୟାପକା େତ୍ର ାପୱିଶେ ା ମେନାଭି ୱ ତକର୍ ଯା କଃ, ଏଷ ମନୁଷ୍ୟ
ଏତାଦୃଶୀମୀ ରନି ାଂ କଥାଂ କୁତଃ କଥଯତି?

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

ଏତାନି ୱିତକର୍ ଯଥ?
Ⅸତଦନ ରଂ ଯୀଶୁ ୍ଥାନାତ୍ ପୁନଃ ସମୁଦ୍ର ତଟଂ ଯେଯୗ; େଲାକନିୱେହ ତ ମୀପମାଗେତ ସ

ତାନ୍ ସମୁପଦିେଦଶ|
Ⅹ କି ୁ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ପାପାନି ମା ର୍ ୁଂ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସ୍ୟ ସାମଥର୍ ୍ୟମି , ଏତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯିତୁ ଂ (ସତୈ

ପକ୍ଷାଘାତିେନ କଥଯାମାସ)
Ⅺଉି ତୱ ଶଯ୍ୟାଂ ଗୃହୀ ା ଗୃହଂ ଯାହି, ଅହଂ ାମିଦମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯାମି|
Ⅻତତଃ ସତତଣମ୍ ଉ ାଯ ଶଯ୍ୟାଂ ଗୃହୀ ା ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ଜଗାମ; ସେୱର୍ ୍ଵ ୱିି ତା ଏତାଦୃଶଂ

କ ର୍ ୱଯମ୍ କଦାପି ନାପଶ୍ୟାମ, ଇମାଂ କଥାଂ କଥଯିେ ରଂ ଧନ୍ୟମବୱନ୍|
ⅩⅢ ତଦନ ରଂ ଯୀଶୁ ୍ଥାନାତ୍ ପୁନଃ ସମୁଦ୍ର ତଟଂ ଯେଯୗ; େଲାକନିୱେହ ତ ମୀପମାଗେତ

ସ ତାନ୍ ସମୁପଦିେଦଶ|
ⅩⅣ ଅଥ ଗ ନ୍ କରସ ଯଗୃହ ଉପୱି ମ୍ ଆ ୀଯପୁତ୍ର ଂ େଲୱିଂ ଦୃ ୍ଵା ତମାହୂ ଯ କଥିତୱାନ୍

ମ ାତ୍ ାମାମ ତତଃ ସ ଉ ାଯ ତ ାଦ୍ ଯେଯୗ|
ⅩⅤଅନ ରଂ ଯୀେଶୗ ତସ୍ୟ ଗୃେହ େଭା ୁମ୍ ଉପୱିେ ବହୱଃ କରମ ାଯିନଃ ପାପିନ େତନ

ତି େଷୖ୍ୟ ସେହାପୱିୱିଶୁଃ, ଯେତା ବହୱ ାଦାଜଗ୍ମୁ ଃ|
ⅩⅥ ତଦା ସ କରମ ାଯିଭିଃ ପାପିଭି ସହ ଖାଦତି, ତଦ୍ ଦୃ ୍ଵାଧ୍ୟାପକାଃ ଫିରୂ ଶିନ ତସ୍ୟ

ଶିଷ୍ୟାନୂଚୁ ଃ କରମ ାଯିଭିଃ ପାପିଭି ସହାଯଂ କୁେତା ଭୁ ଂେ ପିୱତି ଚ?
ⅩⅦତ ାକ୍ୟଂ ଶ ା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ,ଅେରାଗିେଲାକାନାଂ ଚିକି େକନ ପ୍ର େଯାଜନଂ ନାି , କି ୁ

େରାଗିଣାେମୱ; ଅହଂ ଧା କାନା ାତୁ ଂ ନାଗତଃ କି ୁ ମେନା ୱ୍ୟାୱ ର୍ ଯିତୁ ଂ ପାପିନ ଏୱ|
ⅩⅧ ତତଃ ପରଂ େଯାହନଃ ଫିରୂ ଶିନାେ ାପୱାସାଚାରିଶିଷ୍ୟା ଯୀେଶାଃ ସମୀପମ୍ ଆଗତ୍ୟ

କଥଯାମାସୁଃ, େଯାହନଃ ଫିରୂ ଶିନା ଶିଷ୍ୟା ଉପୱସି କି ୁ ଭୱତଃ ଶିଷ୍ୟା େନାପୱସି କିଂ
କାରଣମସ୍ୟ?

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

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

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

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

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

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

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

ⅩⅩⅥ ଅବିଯାଥନର୍ ାମେକ ମହାଯାଜକତାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ତି ସ କଥମୀ ରସ୍ୟାୱାସଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ େଯ
ଦଶର୍ ନୀଯପୂପା ଯାଜକାନ୍ ୱିନାନ୍ୟସ୍ୟ କସ୍ୟାପି ନ ଭକ୍ଷ୍ୟା ାେନୱ ବୁଭୁ େଜ ସି େଲାେକେଭ୍ୟାଽପି
ଦେଦୗ|

ⅩⅩⅦ େସାଽପରମପି ଜଗାଦ, ୱିଶ୍ର ାମୱାେରା ମନୁଷ୍ୟାଥର୍ େମୱ ନିରୂ ପିେତାଽି କି ୁ ମନୁେଷ୍ୟା
ୱିଶ୍ର ାମୱାରାଥର୍ ଂ େନୖୱ|
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ⅩⅩⅧମନୁଷ୍ୟପୁେତ୍ର ା ୱିଶ୍ର ାମୱାରସ୍ୟାପି ପ୍ର ଭୁ ରାେ |

Ⅲ
Ⅰଅନ ରଂ ଯୀଶୁଃ ପୁନ ଭର୍ ଜନଗୃହଂ ପ୍ର ୱି ି ନ୍ ାେନ ଶୁ ହ ଏେକା ମାନୱ ଆସୀତ୍|
Ⅱ ସ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ତମେରାଗିଣଂ କରିଷ୍ୟତି ନେୱତ୍ୟତ୍ର ବହୱ ମ୍ ଅପୱଦିତୁ ଂ

ଛିଦ୍ର ମେପକି୍ଷତୱ ଃ|
Ⅲତଦା ସ ତଂ ଶୁ ହ ଂ ମନୁଷ୍ୟଂ ଜଗାଦ ମଧ୍ୟ ାେନ ମୁ ି |
Ⅳତତଃ ପରଂ ସ ତାନ୍ ପପ୍ର ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ହିତମହିତଂ ତଥା ହି ପ୍ର ାଣରକ୍ଷା ୱା ପ୍ର ାଣନାଶ ଏଷାଂ

ମେଧ୍ୟ କିଂ କରଣୀଯଂ ? କି ୁ େତ ନିଃଶ ା ୁଃ|
Ⅴତଦା ସ େତଷାମ ଃକରଣାନାଂ କାଠିନ୍ୟାେ େତା ଦର୍ୁ ଃଖିତଃ େକ୍ର ାଧାତ୍ ଚତର୍ୁ ि◌ଦେଶା ଦୃ ୱାନ୍

ତଂ ମାନୁଷଂ ଗଦିତୱାନ୍ ତଂ ହ ଂ ୱି ାରଯ, ତତେ ନ ହେ ୱି ୃେତ ତ େ ାଽନ୍ୟହ ୱଦ୍
ଅେରାେଗା ଜାତଃ|

Ⅵଅଥ ଫିରୂ ଶିନଃ ପ୍ର ାଯ ତଂ ନାଶଯିତୁ ଂ େହେରାଦୀେଯୖଃ ସହ ମ ଯିତୁ ମାେରଭିେର|
Ⅶଅତଏୱ ଯୀଶୁ ୍ଥାନଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସହ ପୁନଃ ସାଗରସମୀପଂ ଗତଃ;
Ⅷତେତା ଗାଲୀଲି୍ୟହୂ ଦା-ଯିରୂ ଶାଲମ୍-ଇେଦାମ୍-ଯଦର୍ ଦୀପାର ାେନେଭ୍ୟା େଲାକସମୂହ ସ୍ୟ

ପ ାଦ୍ ଗତଃ; ତଦନ୍ୟଃ େସାରସୀଦେନାଃ ସମୀପୱାସି େଲାକସମୂହ ତସ୍ୟ ମହାକ ର୍ ଣାଂ ୱା ର୍ ଂ
ଶ ା ତସ୍ୟ ସି ଧିମାଗତଃ|

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

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

Ⅺ ଅପର ଅପୱିତ୍ର ଭୂ ତା ଂ ଦୃ ୍ଵା ତ ରଣେଯାଃ ପତି ା େପ୍ର ାେଚୖଃ େପ୍ର ାଚୁ ଃ, ମୀ ରସ୍ୟ
ପୁତ୍ର ଃ|

Ⅻ କି ୁ ସ ତାନ୍ ଦୃଢମ୍ ଆଜ୍ଞାପ୍ୟ ଂ ପରିଚାଯିତୁ ଂ ନିଷି ୱାନ୍|
ⅩⅢଅନ ରଂ ସ ପୱର୍ ୍ଵ ତମାରୁ ହ୍ୟ ଯଂ ଯଂ ପ୍ର ତି ା ତଂ ତମାହୂ ତୱାନ୍ ତତେ ତ ମୀପମାଗତାଃ|
ⅩⅣତଦା ସ ାଦଶଜନାନ୍ େ ନ ସହ ାତୁ ଂ ସୁସଂୱାଦପ୍ର ଚାରାଯ େପ୍ର ରିତା ଭୱିତୁ ଂ
ⅩⅤସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର କାରୱ୍ୟାଧୀନାଂ ଶମନକରଣାଯ ପ୍ର ଭାୱଂ ପ୍ର ା ୁଂ ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯିତୁ ନିଯୁ ୱାନ୍|
ⅩⅥ େତଷାଂ ନାମାନୀମାନି, ଶିେମାନ୍ ସି ୱଦିପୁେତ୍ର ା
ⅩⅦଯାକୂବ୍ ତସ୍ୟ ଭ୍ର ାତା େଯାହନ୍ ଚ ଆ ି ଯଃ ଫିଲିେପା ବଥର୍ ଲମଯଃ,
ⅩⅧ ମଥୀ େଥାମା ଚ ଆ ୀଯପୁେତ୍ର ା ଯାକୂବ୍ ଥ ୀଯଃ କିନାନୀଯଃ ଶିେମାନ୍ ଯ ଂ

ପରହେ ଷ୍ଵ ପର୍ ଯିଷ୍ୟତି ସ ଈ ରିେଯାତୀଯଯିହୂ ଦା |
ⅩⅨ ସ ଶିେମାେନ ପିତର ଇତୁ ୍ୟପନାମ ଦେଦୗ ଯାକୂେବ୍ୟାହନ୍ଭ ୍ୟାଂ ଚ ବିେନରିଗିଶ୍ ଅଥର୍ େତା

େମଘନାଦପୁତ୍ର ାୱିତୁ ୍ୟପନାମ ଦେଦୗ|
ⅩⅩଅନ ରଂ େତ ନିେୱଶନଂ ଗତାଃ, କି ୁ ତତ୍ର ାପି ପୁନମର୍ ହାନ୍ ଜନସମାଗେମା ଽଭୱତ୍ ତ ାେ

େଭା ୁମପ୍ୟୱକାଶଂ ନ ପ୍ର ା ାଃ|
ⅩⅪ ତତ ସ୍ୟ ସୁହୃ େ ାକା ଇମାଂ ୱା ର୍ ାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ସ ହତଜ୍ଞାେନାଭୂ ଦ୍ ଇତି କଥାଂ କଥଯି ା ତଂ

ଧୃ ାେନତୁ ଂ ଗତାଃ|
ⅩⅫ ଅପର ଯିରୂ ଶାଲମ ଆଗତା େଯ େଯଽଧ୍ୟାପକାେ ଜଗଦୁରଯଂ ପୁରୁ େଷା

ଭୂ ତପତ୍ୟାବି େ ନ ଭୂ ତପତିନା ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯତି|
ⅩⅩⅢ ତତ ାନାହୂ ଯ ଯୀଶୁ ଦର୍ୃ ାୈ ଃ କଥାଂ କଥିତୱାନ୍ େଶୖତାନ୍ କଥଂ େଶୖତାନଂ ତ୍ୟାଜଯିତୁ ଂ

ଶେକ୍ନ ାତି?
ⅩⅩⅣ କି ନ ରାଜ୍ୟଂ ଯଦି ୱିେରାେଧନ ପୃଥଗ୍ ଭୱତି ତହ ତଦ୍ ରାଜ୍ୟଂ ି ରଂ ାତୁ ଂ ନ

ଶେକ୍ନ ାତି|
ⅩⅩⅤତଥା କସ୍ୟାପି ପରିୱାେରା ଯଦି ପର ରଂ ୱିେରାଧୀ ଭୱତି ତହ େସାପି ପରିୱାରଃ ି ରଂ
ାତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|
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ⅩⅩⅥତ ତ୍ େଶୖତାନ୍ ଯଦି ୱିପକ୍ଷତଯା ଉି ନ୍ ଭିେ ା ଭୱତି ତହ େସାପି ି ରଂ ାତୁ ଂ ନ
ଶେକ୍ନ ାତି କି ୂ ି େ ା ଭୱତି|

ⅩⅩⅦଅପର ପ୍ର ବଲଂ ଜନଂ ପ୍ର ଥମଂ ନ ବ ା େକାପି ତସ୍ୟ ଗୃହଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ଲୁ ଯିତୁ ଂ ନ
ଶେକ୍ନ ାତି, ତଂ ବେ ୖ ୍ଵୱ ତସ୍ୟ ଗୃହସ୍ୟ ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ଲୁ ଯିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି|

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

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

ⅩⅩⅩତସ୍ୟାପୱିତ୍ର ଭୂ େତାଽି େତଷାେମତ ଥାେହେତାଃ ସ ଇ ଂ କଥିତୱାନ୍|
ⅩⅩⅪଅଥ ତସ୍ୟ ମାତା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ାଗତ୍ୟ ବହିି ନେତା େଲାକାନ୍ େପ୍ର ଷ୍ୟ ତମାହୂ ତୱ ଃ|
ⅩⅩⅫ ତତ ି େଧୗ ସମୁପୱି ା େଲାକା ଂ ବଭାଷିେର ପଶ୍ୟ ବହି ୱ ମାତା ଭ୍ର ାତର ାମ୍

ଅନି୍ଵ ି |
ⅩⅩⅩⅢ ତଦା ସ ତାନ୍ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ ମମ ମାତା କା ଭ୍ର ାତେରା ୱା େକ? ତତଃ ପରଂ ସ
ମୀେପାପୱି ାନ୍ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ପ୍ର ତି ଅୱେଲାକନଂ କୃ ା କଥଯାମାସ
ⅩⅩⅩⅣପଶ୍ୟେତୖେତ ମମ ମାତା ଭ୍ର ାତର |
ⅩⅩⅩⅤଯଃ କି ଦ୍ ଈ ରେସ୍ୟ ାଂ କି୍ର ଯାଂ କେରାତି ସ ଏୱ ମମ ଭ୍ର ାତା ଭଗିନୀ ମାତା ଚ|

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

ସାଗେରାପରି େନୗକାମାରୁ ହ୍ୟ ସମୁପୱି ଃ; ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକାଃ ସମୁଦ୍ର କୂେଲ ତ ୁଃ|
Ⅱତଦା ସ ଦୃ ା କଥାଭି ବର୍ ହୂ ପଦି ୱାନ୍ ଉପଦିଶଂ କଥିତୱାନ୍,
Ⅲଅୱଧାନଂ କୁରୁ ତ, ଏେକା ବୀଜୱ ା ବୀଜାନି ୱ ୁଂ ଗତଃ;
Ⅳ ୱପନକାେଲ କିଯି ବୀଜାନି ମାଗର୍ ପାେ ପତିତାନି, ତତ ଆକାଶୀଯପକି୍ଷଣ ଏତ୍ୟ ତାନି

ଚଖାଦୁଃ|
Ⅴ କିଯି ବୀଜାନି ମୃ ି କାୱ ାଷାଣଭୂ େମୗ ପତିତାନି ତାନି ମୃେଦା ାତ୍ ଶୀଘ୍ର ମ ୁ ରିତାନି;
Ⅵ କି ୂଦିେତ ସୂେୟର୍ ୍ୟ ଦ ାନି ତଥା ମୂଲାେନା ନାେଧାଗତ ାତ୍ ଶୁ ାଣି ଚ|
Ⅶ କିଯି ବୀଜାନି କ କିୱନମେଧ୍ୟ ପତିତାନି ତତଃ କ କାନି ସଂୱୃ ୍ୟ ତାନି ଜଗ୍ର ସୁ ାନି ନ ଚ

ଫଲିତାନି|
Ⅷତଥା କିଯି ବୀଜାନୁ୍ୟ ମଭୂ େମୗ ପତିତାନି ତାନି ସଂୱୃ ୍ୟଫଲାନୁ୍ୟ ାଦିତାନି କିଯି ବୀଜାନି

ତି୍ର ଂଶୁ ଣାନି କିଯି ଷି ଗୁଣାନି କିଯି ଶତଗୁଣାନି ଫଲାନି ଫଲିତୱି |
Ⅸଅଥ ସ ତାନୱଦତ୍ ଯସ୍ୟ େଶ୍ର ାତୁ ଂ କେଣ ଃ ସ ଶୃେଣାତୁ |
Ⅹତଦନ ରଂ ନିଜର୍ ନସମେଯ ତ ି େନା ାଦଶଶିଷ୍ୟା ତଂ ତ ୃ ା ୱାକ୍ୟସ୍ୟାଥର୍ ଂ ପପ୍ର ୁଃ|
Ⅺତଦା ସ ତାନୁଦିତୱାନ୍ ଈ ରରାଜ୍ୟସ୍ୟ ନିଗୂଢୱାକ୍ୟଂ େବା ୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମଧିକାେରାଽି ;
Ⅻ କି ୁ େଯ ୱହିଭର୍ୂ ତାଃ "େତ ପଶ୍ୟ ଃ ପଶ୍ୟି କି ୁ ନ ଜାନି , ଶୃଣ୍ଵ ଃ ଶୃଣ୍ଵ ି କି ୁ ନ ବୁଧ୍ୟେ ,

େଚେ ୖ ମର୍ ନଃସୁକଦାପିପରିୱ େତଷୁ େତଷାଂ ପାପାନ୍ୟେମାଚଯିଷ୍ୟ ,"ଅେତାେହେତା ାନ୍ ପ୍ର ତି
ଦୃ ାୈ େରୱ ତାନି ମଯା କଥିତାନି|

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

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

ମନଃସୂ ାନି ତାନି ୱାକ୍ୟରୂ ପାଣି ବୀଜାନ୍ୟପନଯତି ତଏୱ ଉ ବୀଜମାଗର୍ ପାେ ର୍ ରୂ ପାଃ|
ⅩⅥ େଯ ଜନା ୱାକ୍ୟଂ ଶ ା ସହସା ପରମାନେ ନ ଗୃ ି , କି ୁ ହୃ ଦି େ ୖ ୟର୍ ୍ୟାଭାୱାତ୍ କିି ତ୍

କାଲମାତ୍ର ଂ ତି ି ତ ାତ୍ ତ ାକ୍ୟେହେତାଃ
ⅩⅦ କୁତ୍ର ଚିତ୍ େକ୍ଲ େଶ ଉପଦ୍ର େୱ ୱା ସମୁପି େତ ତେଦୖୱ ୱି ଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱି ତଏୱ

ଉ ବୀଜପାଷାଣଭୂ ମି ରୂ ପାଃ|
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ⅩⅧ େଯ ଜନାଃ କଥାଂ ଶୃଣ୍ଵ ି କି ୁ ସାଂସାରିକୀ ଚି ା ଧନଭ୍ର ାି ୱ ଷଯେଲାଭ ଏେତ ସେୱର୍ ୍ଵ
ଉପ ାଯ ତାଂ କଥାଂ ଗ୍ର ସି ତତଃ ମା ୱିଫଲା ଭୱତି

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

ଶତଗୁଣାନି ଫଲାନି ଭୱି ତଏୱ ଉ ବୀେଜାୱର୍ ୍ଵ ରଭୂ ମି ରୂ ପାଃ|
ⅩⅪତଦା େସାଽପରମପିକଥିତୱାନ୍ େକାପି ଜେନାଦୀପାଧାରଂପରିତ୍ୟଜ୍ୟ େଦ୍ର ାଣସ୍ୟାଧଃଖଟ୍ଵ ାଯା

ଅେଧ ୱା ାପଯିତୁ ଂ ଦୀପମାନଯତି କିଂ?
ⅩⅫଅେତାେହେତା ୟର୍ ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟେତ ତାଦୃଗ୍ ଲୁ ାଯିତଂ କିମପି ୱ ୁ ନାି ; ଯଦ୍ ୱ୍ୟ ଂ ନ

ଭୱିଷ୍ୟତି ତାଦୃଶଂ ଗୁ ଂ କିମପି ୱ ୁ ନାି |
ⅩⅩⅢଯସ୍ୟ େଶ୍ର ାତୁ ଂ କେଣ ଃ ସ ଶୃେଣାତୁ |
ⅩⅩⅣଅପରମପିକଥିତୱାନ୍ ଯୂଯଂ ଯଦ୍ ଯଦ୍ ୱାକ୍ୟଂ ଶୃଣୁଥ ତତ୍ର ସାୱଧାନା ଭୱତ,ଯେତା ଯୂଯଂ

େଯନ ପରିମାେଣନ ପରିମାଥ େତେନୖୱ ପରିମାେଣନ ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ମପି ପରିମାସ୍ୟେତ; େଶ୍ର ାତାେରା
ଯୂଯଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମଧିକଂ ଦାସ୍ୟେତ|

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

ⅩⅩⅥଅନ ରଂ ସ କଥିତୱାନ୍ ଏେକା େଲାକଃ େକ୍ଷେତ୍ର ବୀଜାନୁ୍ୟ ୍ଵା
ⅩⅩⅦ ଜାଗରଣନିଦ୍ର ାଭ୍ୟାଂ ଦିୱାନିଶଂ ଗମଯତି, ପର ୁ ତ ୀଜଂ ତସ୍ୟାଜ୍ଞାତରୂ େପଣା ୁ ରଯତି

ୱ ର୍ େତ ଚ;
ⅩⅩⅧଯେତାେହେତାଃ ପ୍ର ଥମତଃପତ୍ର ାଣି ତତଃପରଂ କଣିଶାନି ତ ାତ୍ କଣିଶପୂଣର୍ ାନି ଶସ୍ୟାନି

ଭୂ ମିଃ ଯମୁ ାଦଯତି;
ⅩⅩⅨ କି ୁ ଫେଲଷୁ ପେ ଷୁ ଶସ୍ୟେ ଦନକାଲଂ ଜ୍ଞା ା ସ ତତଣଂ ଶସ୍ୟାନି ଛିନ ି , ଅେନନ

ତୁ ଲ୍ୟମୀ ରରାଜ୍ୟଂ|
ⅩⅩⅩ ପୁନଃ େସାଽକଥଯଦ୍ ଈ ରରାଜ୍ୟଂ େକନ ସମଂ? େକନ ୱ ୁନା ସହ ୱା ତଦୁପମାସ୍ୟାମି?
ⅩⅩⅪ ତତ୍ ସଷର୍ େପୖେକନ ତୁ ଲ୍ୟଂ ଯେତା ମୃଦି ୱପନକାେଲ ସଷର୍ ପବୀଜଂ ସୱର୍ ୍ଵ ପୃଥିୱୀ ବୀଜାତ୍

କୁ୍ଷଦ୍ର ଂ
ⅩⅩⅫ କି ୁ ୱପନାତ୍ ପରମ୍ ଅ ୁ ରଯି ା ସୱର୍ ୍ଵ ଶାକାଦ୍ ବୃହଦ୍ ଭୱତି, ତସ୍ୟ ବୃହତ୍ୟଃ ଶାଖା

ଜାଯେ ତତ ାଯାଂ ପକି୍ଷଣ ଆଶ୍ର ଯେ |
ⅩⅩⅩⅢଇ ଂ େତଷାଂ େବାଧାନୁରୂ ପଂ େସାଽେନକଦୃ ାୈ ାନୁପଦି ୱାନ୍,
ⅩⅩⅩⅣ ଦୃ ା ଂ ୱିନା କାମପି କଥାଂ େତେଭ୍ୟା ନ କଥିତୱାନ୍ ପ ାନ୍ ନିଜର୍ େନ ସ ଶିଷ୍ୟାନ୍

ସୱର୍ ୍ଵ ଦୃ ା ାଥର୍ ଂ େବାଧିତୱାନ୍|
ⅩⅩⅩⅤତି ନସ୍ୟ ସ ୍ୟାଯାଂ ସ େତେଭ୍ୟାଽକଥଯଦ୍ ଆଗ ତ ୱଯଂ ପାରଂ ଯାମ|
ⅩⅩⅩⅥ ତଦା େତ େଲାକାନ୍ ୱିସୃଜ୍ୟ ତମୱିଲ ଂ ଗୃହୀ ା େନୗକଯା ପ୍ର ତି େର; ଅପରା ଅପି

ନାୱ ଯା ସହ ି ତାଃ|
ⅩⅩⅩⅦତତଃ ପରଂ ମହାଝଞ୍ଭ ୍ଶଗମାତ୍ େନୗ େଦର୍ ାଲାଯମାନା ତରେ ଣ ଜେଲୖଃ ପୂଣର୍ ାଭୱ |
ⅩⅩⅩⅧ ତଦା ସ େନୗକାଚ ା ାେଗ ଉପଧାେନ ଶିେରା ନିଧାଯ ନିଦି୍ର ତ ଆସୀତ୍ ତତେ ତଂ

ଜାଗରଯି ା ଜଗଦୁଃ, େହ ପ୍ର େଭା, ଅ ାକଂ ପ୍ର ାଣା ଯାି କିମତ୍ର ଭୱତି ା ନାି ?
ⅩⅩⅩⅨ ତଦା ସ ଉ ାଯ ୱାଯୁଂ ତଜ ତୱାନ୍ ସମୁଦ୍ର େ ା ୱାନ୍ ଶା ଃ ସୁି ର ଭୱ; ତେତା

ୱାେଯୗ ନିୱୃେ ଽି ନ ରେ ାଭୂ ତ୍|
ⅩⅬତଦା ସ ତାନୁୱାଚ ଯୂଯଂ କୁତ ଏତାଦୃକ୍ଶ ାକୁଲା ଭୱତ? କିଂ େୱା ୱି ାେସା ନାି ?
ⅩⅬⅠ ତ ାେ ଽତୀୱଭୀତାଃ ପର ରଂ ୱ ୁମାେରଭିେର, ଅେହା ୱାଯୁଃ ସି ୁ ାସ୍ୟ

ନିେଦଶଗ୍ର ାହିେଣୗ କୀଦୃଗଯଂ ମନୁଜଃ|

Ⅴ
Ⅰଅଥ ତୂ ସି ୁ ପାରଂ ଗ ା ଗିେଦରୀଯପ୍ର େଦଶ ଉପତ ୁଃ|
Ⅱ େନୗକାେତା ନିଗର୍ ତମାତ୍ର ାଦ୍ ଅପୱିତ୍ର ଭୂ ତଗ୍ର ଏକଃ ଶ୍ମ ଶାନାେଦତ୍ୟ ତଂ ସାକ୍ଷାଚ୍ ଚକାର|
Ⅲସ ଶ୍ମ ଶାେନଽୱା ୀତ୍ େକାପି ତଂ ଶୃ େଲନ ବ ୍ଵା ାପଯିତୁ ଂ ନାଶେକ୍ନ ାତ୍|
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Ⅳ ଜେନୖୱର୍ ାରଂ ନିଗେଡୖଃ ଶୃ େଲୖ ସ ବେ ାପି ଶୃ ଲାନ୍ୟାକୃଷ୍ୟ େମାଚିତୱାନ୍ ନିଗଡାନି ଚ
ଭଂ ୍ଵା ଖ ଂ ଖ ଂ କୃତୱାନ୍ େକାପି ତଂ ୱଶୀକ ର୍ୁ ଂ ନ ଶଶକ|

Ⅴ ଦିୱାନିଶଂ ସଦା ପୱର୍ ୍ଵ ତଂ ଶ୍ମ ଶାନ ଭ୍ର ମି ା ଚୀତ୍ଶ ଂ କୃତୱାନ୍ ଗ୍ର ାୱଭି ଯଂ ଂ କୃତୱାନ୍|
Ⅵସ ଯୀଶୁଂ ଦୂରାତ୍ ପଶ୍ୟେ ୱ ଧାୱନ୍ ତଂ ପ୍ର ଣନାମ ଉେଚୖରୁ ୱଂେ ାୱାଚ,
Ⅶ େହ ସେୱର୍ ୍ଵ ାପରିେ ରପୁତ୍ର ଯୀେଶା ଭୱତା ସହ େମ କଃ ସ ଃ? ଅହଂ ାମୀ େରଣ

ଶାପେଯ ମାଂ ମା ଯାତଯ|
Ⅷଯେତା ଯୀଶୁ ଂ କଥିତୱାନ୍ େର ଅପୱିତ୍ର ଭୂ ତ, ଅ ା ରାଦ୍ ବହିନ ଗର୍ |
Ⅸଅଥ ସ ତଂ ପୃ ୱାନ୍ କିେ ନାମ? େତନ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ଂ ୱଯମେନେକ ଽ େତାଽ ାମ ବାହିନୀ|
Ⅹତେତା ାନ୍ େଦଶା େପ୍ର ଷେଯତି େତ ତଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ |
Ⅺତଦାନୀଂ ପୱର୍ ୍ଵ ତଂ ନିକଷା ବୃହନ୍ ୱରାହୱ୍ର ଜ ର ାସୀତ୍|
Ⅻତ ାଦ୍ ଭୂ ତା ୱିନେଯନ ଜଗଦୁଃ, ଅମୁଂ ୱରାହୱ୍ର ଜମ୍ ଆଶ୍ର ଯିତୁ ମ୍ ଅ ାନ୍ ପ୍ର ହିଣୁ|
ⅩⅢ ଯୀଶୁନାନୁଜ୍ଞାତାେ ଽପୱିତ୍ର ଭୂ ତା ବହିନ ୟର୍ ାଯ ୱରାହୱ୍ର ଜଂ ପ୍ର ାୱିଶନ୍ ତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ୱରାହା

ୱ ୁତ ୁ ପ୍ର ାେଯା ି ସହସ୍ର ସଂ ୍ୟକାଃ କଟେକନ ମହାଜୱାଦ୍ ଧାୱ ଃ ସି େ ୗ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଜହୁ ଃ|
ⅩⅣତ ାଦ୍ ୱରାହପାଲକାଃ ପଲାଯମାନାଃ ପୁେର ଗ୍ର ାେମ ଚ ତ ା ର୍ ଂ କଥଯା କଃ|ତଦା େଲାକା

ଘଟିତଂ ତ ାୟର୍ ୍ୟଂ ଦ୍ର ୁଂ ବହିଜର୍ ଗ୍ମୁ ଃ
ⅩⅤ ଯୀେଶାଃ ସି ଧିଂ ଗ ା ତଂ ଭୂ ତଗ୍ର ମ୍ ଅଥର୍ ାଦ୍ ବାହିନୀଭୂ ତଗ୍ର ଂ ନରଂ ସୱ ଂ ସେଚତନଂ

ସମୁପୱି ଦୃ◌ृ ୍ଵା ବିଭୁ ୍ୟଃ|
ⅩⅥ ତେତା ଦୃ ତ ାୟର୍ ୍ୟେଲାକା ସ୍ୟ ଭୂ ତଗ୍ର ନରସ୍ୟ ୱରାହୱ୍ର ଜସ୍ୟାପି ତାଂ ଧଟନାଂ

ୱଣର୍ ଯାମାସୁଃ|
ⅩⅦତତେ ସୀମାେତା ବହିଗର୍ ୁଂ ଯୀଶୁଂ ୱିେନତୁ ମାେରଭିେର|
ⅩⅧଅଥ ତସ୍ୟ େନୗକାେରାହଣକାେଲ ସ ଭୂ ତମୁେ ା ନା ଯୀଶୁନା ସହ ାତୁ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯେତ;
ⅩⅨ କି ୁ ସ ତମନନୁମତ୍ୟ କଥିତୱାନ୍ ଂ ନିଜା ୀଯାନାଂ ସମୀପଂ ଗୃହ ଗ ପ୍ର ଭୁ ୍ଵଯି କୃପାଂ

କୃ ା ଯାନି କ ର୍ ାଣି କୃତୱାନ୍ ତାନି ତାନ୍ ଜ୍ଞାପଯ|
ⅩⅩଅତଃ ସପ୍ର ାଯଯୀଶୁନା କୃତଂ ତ ୱର୍ ୍ଵ ା ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ ଦିକାପଲିେଦେଶପ୍ର ଚାରଯିତୁ ଂ ପ୍ର ାର ୱାନ୍

ତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ େମନିେର|
ⅩⅪ ଅନ ରଂ ଯୀେଶୗ ନାୱା ପୁନରନ୍ୟପାର ଉ ୀେଣର୍ ସି ୁ ତେଟ ଚ ତି ତି ସତି ତ ମୀେପ

ବହୁ େଲାକାନାଂ ସମାଗେମାଽଭୂ ତ୍|
ⅩⅫ ଅପରଂ ଯାଯୀର୍ ନାମ୍ନ ା କି ଦ୍ ଭଜନଗୃହସ୍ୟାଧିପ ଆଗତ୍ୟ ତଂ ଦୃେ ୖ ୍ଵୱ ଚରଣେଯାଃ

ପତି ା ବହୁ ନିେୱଦ୍ୟ କଥିତୱାନ୍;
ⅩⅩⅢ ମମ କନ୍ୟା ମୃତପ୍ର ାଯାଭୂ ଦ୍ ଅେତା ଭୱାେନତ୍ୟ ତଦାେରାଗ୍ୟାଯ ତସ୍ୟା ଗାେତ୍ର ହ ମ୍

ଅପର୍ ଯତୁ େତେନୖୱ ସା ଜୀୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅣତଦା ଯୀଶୁେ ନ ସହ ଚଲିତଃ କି ୁ ତ ାଦ୍ ବହୁ େଲାକା ଲି ା ତା ାେତ୍ର ପତିତାଃ|
ⅩⅩⅤଅଥ ାଦଶୱଷର୍ ାଣି ପ୍ର ଦରେରାେଗଣ
ⅩⅩⅥଶୀଣର୍ ା ଚିକି କାନାଂ ନାନାଚିକି ାଭି ଦୁଃଖଂ ଭୁ ୱତୀ ଚ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱ୍ୟଯି ାପି ନାେରାଗ୍ୟଂ

ପ୍ର ା ା ଚ ପୁନରପି ପୀଡିତାସୀ
ⅩⅩⅦଯା ୀ ସାଯୀେଶା ୱର୍ ା ର୍ ାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟମନସାକଥଯତ୍ଯଦ୍ୟହଂତସ୍ୟୱ ମାତ୍ର ୍ର ୁଂ ଲେଭଯଂ

ତଦା େରାଗହୀନା ଭୱିଷ୍ୟାମି|
ⅩⅩⅧଅେତାେହେତାଃ ସା େଲାକାରଣ୍ୟମେଧ୍ୟ ତ ାଦାଗତ୍ୟ ତସ୍ୟ ୱ ଂ ପ ଶର୍ |
ⅩⅩⅨ େତେନୖୱ ତତଣଂ ତସ୍ୟା ର େସ୍ର ାତଃ ଶୁ ଂ ଯଂ ତ ାଦ୍ େରାଗାନ୍ମୁ ା ଇତ୍ୟପି

େଦେହଽନୁଭୂ ତା|
ⅩⅩⅩ ଅଥ ାତ୍ ଶି ନ ଗର୍ ତା ଯୀଶୁେରତନ୍ମ ନସା ଜ୍ଞା ା େଲାକନିୱହଂ ପ୍ର ତି ମୁଖଂ ୱ୍ୟାୱୃତ୍ୟ

ପୃ ୱାନ୍ େକନ ମ ଂ ୃ ଂ?
ⅩⅩⅪ ତତ ସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଊଚୁ ଃ ଭୱେତା ୱପୁଷି େଲାକାଃ ସଂଘଷର୍ ି ତଦ୍ ଦୃ ୍ଵା େକନ ମ ଂ
ୃ ମିତି କୁତଃ କଥଯତି?
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ⅩⅩⅫ କି ୁ େକନ ତତ୍ କ ର୍ କୃତଂ ତଦ୍ ଦ୍ର ୁଂ ଯୀଶୁ ତୁ ଦ େଶା ଦୃ ୱାନ୍|
ⅩⅩⅩⅢତତଃ ସା ୀ ଭୀତା କି ତା ଚ ସତୀ ସ୍ୟା ରୁ କ୍ପ ୍ରତିକି୍ର ଯା ଜାେତତି ଜ୍ଞା ାଗତ୍ୟ ତ ୁେଖ

ପତି ା ସୱର୍ ୍ଵ ୱୃ ା ଂ ସତ୍ୟଂ ତୈ କଥଯାମାସ|
ⅩⅩⅩⅣତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ ାଂ ଗଦିତୱାନ୍, େହ କେନ୍ୟ ତୱ ପ୍ର ତୀତି ୍ଵାମ୍ ଅେରାଗାମକେରାତ୍ ଂ

େକ୍ଷେମଣ ୱ୍ର ଜ େରାଗାନ୍ମୁ ା ଚ ତି |
ⅩⅩⅩⅤଇତିୱାକ୍ୟୱଦନକାେଲ ଭଜନଗୃହାଧିପସ୍ୟ ନିେୱଶନାଲ୍ େଲାକା ଏତ୍ୟାଧିପଂ ବଭାଷିେର

ତୱ କନ୍ୟା ମୃତା ତ ାଦ୍ ଗୁରୁ ଂ ପୁନଃ କୁତଃ କି୍ଲ ଶ୍ନ ାସି ?
ⅩⅩⅩⅥ କି ୁ ଯୀଶୁ ଦ୍ ୱାକ୍ୟଂ ଶେ ୖ ୱ ଭଜନଗୃହାଧିପଂ ଗଦିତୱାନ୍ ମା େଭୖଷୀଃ େକୱଲଂ

ୱି ାସି ହି|
ⅩⅩⅩⅦ ଅଥ ପିତେରା ଯାକୂବ୍ ତ ୍ରାତା େଯାହନ୍ ଚ ଏତାନ୍ ୱିନା କମପି ପ ାଦ୍ ଯାତୁ ଂ

ନାନ୍ଵ ମନ୍ୟତ|
ⅩⅩⅩⅧତସ୍ୟ ଭଜନଗୃହାଧିପସ୍ୟ ନିେୱଶନସମୀପମ୍ ଆଗତ୍ୟ କଲହଂ ବହୁ େରାଦନଂ ୱିଲାପ

କୁୱର୍ ୍ଵ େତା େଲାକାନ୍ ଦଦଶର୍ |
ⅩⅩⅩⅨ ତ ାନ୍ ନିେୱଶନଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ େପ୍ର ା ୱାନ୍ ଯୂଯଂ କୁତ ଇ ଂ କଲହଂ େରାଦନ କୁରୁ ଥ?

କନ୍ୟା ନ ମୃତା ନିଦ୍ର ାତି|
ⅩⅬ ତ ାେ ତମୁପଜହସୁଃ କି ୁ ଯୀଶୁଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ ବହି ୃତ୍ୟ କନ୍ୟାଯାଃ ପିତେରୗ ସି ନ

ଗୃହୀ ା ଯତ୍ର କନ୍ୟାସୀତ୍ ତତ୍ ାନଂ ପ୍ର ୱି ୱାନ୍|
ⅩⅬⅠ ଅଥ ସ ତସ୍ୟାଃ କନ୍ୟାଯା ହେ ୗ ଧୃ ା ତାଂ ବଭାେଷ ଟାଲୀଥା କୂମୀ, ଅଥର୍ େତା େହ କେନ୍ୟ
ମୁ ି ଇତ୍ୟାଜ୍ଞାପଯାମି|
ⅩⅬⅡ ତୁ େନୖୱ ତତଣଂ ସା ାଦଶୱଷର୍ ୱଯ ା କନ୍ୟା େପା ାଯ ଚଲିତୁ ମାେରେଭ, ଇତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ

ମହାୱି ଯଂ ଗତାଃ|
ⅩⅬⅢ ତତ ଏତେସୖ୍ୟ କିି ତ୍ ଖାଦ୍ୟଂ ଦେ ତି କଥଯି ା ଏତ ର୍ କମପି ନ ଜ୍ଞାପଯେତତି

ଦୃଢମାଦି ୱାନ୍|

Ⅵ
Ⅰଅନ ରଂ ସ ତ ୍ଥାନାତ୍ ପ୍ର ାଯ ପ୍ର େଦଶମାଗତଃ ଶିଷ୍ୟା ତ ାଦ୍ ଗତାଃ|
Ⅱଅଥ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ସତି ସ ଭଜନଗୃେହ ଉପେଦ ୁମାର ୱାନ୍ ତେତାଽେନେକ େଲାକା ଥାଂ

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

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

Ⅳ ତଦା ଯୀଶୁେ େଭ୍ୟାଽକଥଯତ୍ େଦଶଂ କୁଟୁ ାନ୍ ପରିଜନାଂ ୱିନା କୁତ୍ର ାପି
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ଅସୃ େତା ନ ଭୱତି|

Ⅴଅପର େତଷାମପ୍ର ତ୍ୟଯାତ୍ ସ ୱିି ତଃ କିଯତାଂ େରାଗିଣାଂ ୱପୁଃଷୁ ହ ମ୍ ଅପର୍ ଯି ା େକୱଲଂ
େତଷାମାେରାଗ୍ୟକରଣାଦ୍ ଅନ୍ୟତ୍ କିମପି ଚିତ୍ର କାୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ ାଂ ନ ଶ ଃ|

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

େପ୍ର ଷିତୱାନ୍|
Ⅷ ପୁନରିତ୍ୟାଦିଶଦ୍ ଯୂଯମ୍ ଏେକୖକାଂ ଯି ଂ ୱିନା ୱ ସଂପୁଟଃ ପୂପଃ କଟିବେ ତାମ୍ର ଖ

ଏଷାଂ କିମପି ମା ଗ୍ର ୀତ,
Ⅸମାଗର୍ ଯାତ୍ର ାେଯୖ ପାେଦଷୂପାନେହୗ ଦ ା େ ଉ ରୀେଯ ମା ପରିଧ ୍ଵଂ|
Ⅹଅପରମପୁ୍ୟ ଂ େତନ ଯୂଯଂ ଯସ୍ୟାଂ ପୁୟର୍ ୍ୟାଂ ଯସ୍ୟ ନିେୱଶନଂ ପ୍ର େୱକ୍ଷ୍ୟଥ ତାଂ ପୁରୀଂ ଯାୱ

ତ୍ୟକ୍ଷ୍ୟଥ ତାୱତ୍ ତି େୱଶେନ ାସ୍ୟଥ|
Ⅺ ତତ୍ର ଯଦି େକପି ଯୁଷ୍ମ ାକମାତିଥ୍ୟଂ ନ ୱିଦଧତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କଥା ନ ଶୃଣ୍ଵ ି ତହ ତ ୍ଥାନାତ୍

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

Ⅻଅଥ େତ ଗ ା େଲାକାନାଂ ମନଃପରାୱ ର୍ ନୀଃ କଥା ପ୍ର ଚାରିତୱ ଃ|
ⅩⅢ ଏୱମେନକାନ୍ ଭୂ ତାଂ ତ୍ୟାଜିତୱ ଥା େତୖେଲନ ମ ର୍ ଯି ା ବହୂ ନ୍

ଜନାନେରାଗାନକାଷର୍ୁ ଃ|
ⅩⅣ ଇ ଂ ତସ୍ୟ ସୁଖ୍ୟାତି ତୁ ଦ େଶା ୱ୍ୟା ା ତଦା େହେରାଦ୍ ରାଜା ତି ଶମ୍ୟ କଥିତୱାନ୍,

େଯାହନ୍ ମ କଃ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉି ତ ଅେତାେହେତାେ ନ ସୱର୍ ୍ଵ ା ଏତା ଅୁ ତକି୍ର ଯାଃ ପ୍ର କାଶେ |
ⅩⅤଅେନ୍ୟଽକଥଯନ୍ଅଯମ୍ଏଲିଯଃ, େକପିକଥିତୱ ଏଷଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀଯ ାଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ

ସଦୃଶ ଏେକାଯମ୍|
ⅩⅥ କି ୁ େହେରାଦ୍ ଇତ୍ୟାକଣର୍ ୍ୟ ଭାଷିତୱାନ୍ ଯସ୍ୟାହଂ ଶିରି ୱାନ୍ ସ ଏୱ େଯାହନଯଂ ସ

ଶ୍ମ ଶାନାଦୁଦତି ତ୍|
ⅩⅦ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଭ୍ର ାତୁ ଃ ଫିଲିପସ୍ୟପ ୍ୟା ଉ ାହଂ କୃତୱ ଂ େହେରାଦଂ େଯାହନୱାଦୀତ୍ ଭାତୃ ୱଧୂ

ନର୍ ୱିୱାହ୍ୟା|
ⅩⅧଅତଃ କାରଣାତ୍ େହେରାଦ୍ େଲାକଂ ପ୍ର ହିତ୍ୟ େଯାହନଂ ଧୃ ା ବ ନାଲେଯ ବ ୱାନ୍|
ⅩⅨ େହେରାଦିଯା ତୈ େଯାହେନ ପ୍ର କୁପ୍ୟ ତଂ ହ ୁମ୍ ଐ ତ୍ କି ୁ ନ ଶ ା,
ⅩⅩ ଯ ାଦ୍ େହେରାଦ୍ ତଂ ଧା କଂ ସ ୁ ରୁ ଷ ଜ୍ଞା ା ସ ନ୍ୟ ରକି୍ଷତୱାନ୍; ତ ଥାଂ ଶ ା

ତଦନୁସାେରଣ ବହୂ ନି କ ର୍ ାଣି କୃତୱାନ୍ ହୃ ମନା ଦୁପେଦଶଂ ଶତୱାଂ |
ⅩⅪ କି ୁ େହେରାଦ୍ ଯଦା ଜନ୍ମ ଦିେନ ପ୍ର ଧାନେଲାେକଭ୍ୟଃ େସନାନୀଭ୍ୟ

ଗାଲୀ ୍ରେଦଶୀଯେଶ୍ର େଲାେକଭ୍ୟ ରାେତ୍ର ୗ େଭାଜ୍ୟେମକଂ କୃତୱାନ୍
ⅩⅫ ତି ନ୍ ଶୁଭଦିେନ େହେରାଦିଯାଯାଃ କନ୍ୟା ସେମତ୍ୟ େତଷାଂ ସମକ୍ଷଂ ସଂନୃତ୍ୟ

େହେରାଦେ ନ ସେହାପୱି ାନା େତାଷମଜୀଜନତ୍ ତତା ନୃପଃ କନ୍ୟାମାହ ମେ ା ଯଦ୍
ଯାଚେସ ତେଦୱ ତୁ ଭ୍ୟଂ ଦାେସ୍ୟ|

ⅩⅩⅢଶପଥଂ କୃ ାକଥଯତ୍ େଚଦ୍ ରାଜ୍ୟା ର୍ ମପି ଯାଚେସ ତଦପି ତୁ ଭ୍ୟଂ ଦାେସ୍ୟ|
ⅩⅩⅣ ତତଃ ସା ବହି ଗର୍ ା ମାତରଂ ପପ୍ର କିମହଂ ଯାଚିେଷ୍ୟ? ତଦା ସାକଥଯତ୍ େଯାହେନା

ମ କସ୍ୟ ଶିରଃ|
ⅩⅩⅤ ଅଥ ତୂ ଣର୍ ଂ ଭୂ ପସମୀପମ୍ ଏତ୍ୟ ଯାଚମାନାୱଦତ୍ କ୍ଷେଣି ନ୍ େଯାହେନା ମ କସ୍ୟ ଶିରଃ

ପାେତ୍ର ନିଧାଯ େଦହି, ଏତଦ୍ ଯାେଚଽହଂ|
ⅩⅩⅥ ତ ାତ୍ ଭୂ େପାଽତିଦୁଃଖିତଃ, ତଥାପି ଶପଥସ୍ୟ ସହେଭାଜିନା ାନୁେରାଧାତ୍

ତଦନ ୀକ ର୍ୁ ଂ ନ ଶ ଃ|
ⅩⅩⅦତତଣଂ ରାଜା ଘାତକଂ େପ୍ର ଷ୍ୟ ତସ୍ୟ ଶିର ଆେନତୁ ମାଦି ୱାନ୍|
ⅩⅩⅧତତଃ ସ କାରାଗାରଂ ଗ ା ତି ରି ା ପାେତ୍ର ନିଧାଯାନୀଯ ତେସୖ୍ୟ କନ୍ୟାେଯୖ ଦ ୱାନ୍

କନ୍ୟା ଚ ମାେତ୍ର ଦେଦୗ|
ⅩⅩⅨଅନନତରଂ େଯାହନଃ ଶିଷ୍ୟା ା ର୍ ାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟାଗତ୍ୟ ତସ୍ୟ କୁଣପଂ ଶ୍ମ ଶାେନଽ ାପଯନ୍|
ⅩⅩⅩଅଥ େପ୍ର ଷିତା ଯୀେଶାଃ ସି େଧୗ ମିଲିତା ଯଦ୍ ଯଚ୍ ଚକଃ ଶିକ୍ଷଯାମାସୁ ତ ୱର୍ ୍ଵ ୱା ର୍ ା େ ୖ

କଥିତୱ ଃ|
ⅩⅩⅪ ସ ତାନୁୱାଚ ଯୂଯଂ ୱିଜନ ାନଂ ଗ ା ୱିଶ୍ର ାମ୍ୟତ ଯତ ି େଧୗ ବହୁ େଲାକାନାଂ

ସମାଗମାତ୍ େତ େଭା ୁଂ ନାୱକାଶଂ ପ୍ର ା ାଃ|
ⅩⅩⅫତତେ ନାୱା ୱିଜନ ାନଂ ଗୁ ଂ ଗଗ୍ମୁ ଃ|
ⅩⅩⅩⅢ ତେତା େଲାକନିୱହେ ଷାଂ ାନା ରଯାନଂ ଦଦଶର୍ , ଅେନେକ ତଂ ପରିଚିତ୍ୟ

ନାନାପୁେରଭ୍ୟଃ ପେଦୖୱର୍୍ର ଜି ା ଜେୱନ େତୖଷାମେଗ୍ର ଯୀେଶାଃ ସମୀପ ଉପତ ୁଃ|
ⅩⅩⅩⅣ ତଦା ଯୀଶୁ ନର୍ ାେୱା ବହିଗର୍ ତ୍ୟ େଲାକାରଣ୍ୟାନୀଂ ଦୃ ୍ଵା େତଷୁ କରୁ ଣାଂ କୃତୱାନ୍

ଯତେ ଽରକ୍ଷକେମଷା ଇୱାସନ୍ ତଦା ସ ତାନ ନାନାପ୍ର ସ ାନ୍ ଉପଦି ୱାନ୍|
ⅩⅩⅩⅤଅଥ ଦିୱାେ ସତି ଶିଷ୍ୟା ଏତ୍ୟ ଯୀଶୁମୂଚିେର, ଇଦଂ ୱିଜନ ାନଂ ଦିନ ାୱସ ଂ|
ⅩⅩⅩⅥ େଲାକାନାଂ କିମପି ଖାଦ୍ୟଂ ନାି , ଅତ ତୁ ଦ କୁ୍ଷ ଗ୍ର ାମାନ୍ ଗ ୁଂ େଭାଜ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି େକ୍ର ତୁ

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

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

ⅩⅩⅩⅨତଦା ସ େଲାକାନ୍ ଶେ ାପରି ପଂି ଭିରୁ ପେୱଶଯିତୁ ମ୍ ଆଦି ୱାନ୍,
ⅩⅬତତେ ଶତଂ ଶତଂ ଜନାଃ ପ ାଶତ୍ ପ ାଶ ନା ପଂି ଭି ଭର୍ୁ ୱି ସମୁପୱିୱିଶୁଃ|
ⅩⅬⅠ ଅଥ ସ ତାନ୍ ପ ପୂପାନ୍ ମ ୍ୟ ଯ ଧୃ ା ଗର୍ ଂ ପଶ୍ୟନ୍ ଈ ରଗୁଣାନ୍ ଅନ୍ଵ କୀ ର୍ ଯତ୍

ତାନ୍ ପୂପାନ୍ ଭଂ ୍ଵା େଲାେକଭ୍ୟଃ ପରିେୱଷଯିତୁ ଂ ଶିେଷ୍ୟେଭ୍ୟା ଦ ୱାନ୍ ା ମେ ୍ୟୗ ଚ ୱିଭଜ୍ୟ
ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟା ଦ ୱାନ୍|

ⅩⅬⅡତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭୁ ୍ଵାତୃ ପ୍ୟନ୍|
ⅩⅬⅢଅନ ରଂ ଶିଷ୍ୟା ଅୱଶିେ ୖ ଃ ପୂେପୖ ମର୍ େ ୖ ୍ୟ ପୂଣର୍ ାନ୍ ଦଶ ଡ କାନ୍ ଜଗୃହୁ ଃ|
ⅩⅬⅣ େତ େଭା ାରଃ ପ୍ର ାଯଃ ପ ସହସ୍ର ାଣି ପୁରୁ ଷା ଆସନ୍|
ⅩⅬⅤ ଅଥ ସ େଲାକାନ୍ ୱିସୃଜେ ୱ ନାୱମାେରାଢୁ ଂ ାଦେଗ୍ର ପାେର େବୖେ ୖ ଦାପୁରଂ ଯାତୁ

ଶି୍ଷ ୍ୟ◌ाନ୍ ୱାଢମାଦି ୱାନ୍|
ⅩⅬⅥତଦା ସ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ୱିସୃଜ୍ୟ ପ୍ର ାଥର୍ ଯିତୁ ଂ ପୱର୍ ୍ଵ ତଂ ଗତଃ|
ⅩⅬⅦତତଃ ସ ୍ୟାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ େନୗଃ ସି ୁ ମଧ୍ୟ ଉପି ତା କି ୁ ସ ଏକାକୀ େଲ ି ତଃ|
ⅩⅬⅧ ଅଥ ସ ୁଖୱାତୱହନାତ୍ ଶିଷ୍ୟା ନାୱଂ ୱାହଯି ା ପରିଶ୍ର ା ା ଇତି ଜ୍ଞା ା ସ

ନିଶାଚତୁ ଥର୍ ଯାେମ ସି ୂ ପରି ପ ୍ୟାଂ ୱ୍ର ଜନ୍ େତଷାଂ ସମୀପେମତ୍ୟ େତଷାମେଗ୍ର ଯାତୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟତଃ|
ⅩⅬⅨ କି ୁ ଶିଷ୍ୟାଃ ସି ୂ ପରି ତଂ ୱ୍ର ଜ ଂ ଦୃ ୍ଵା ଭୂ ତମନୁମାଯ ରୁ ରୁ ୱୁଃ,
Ⅼଯତଃସେୱର୍ ୍ଵ ତଂ ଦୃ ୍ଵା ୱ୍ୟାକୁଲିତାଃ|ଅତଏୱଯୀଶୁ ତଣଂ େତୖଃସହାଲପ୍ୟକଥିତୱାନ୍, ସୁି ରା

ଭୂ ତ, ଅଯମହଂ ମା େଭୖ |
ⅬⅠ ଅଥ େନୗକାମାରୁ ହ୍ୟ ତି ନ୍ େତଷାଂ ସି ଧିଂ ଗେତ ୱାେତା ନିୱୃ ଃ; ତ ାେ ମନଃସୁ ୱିି ତା

ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ େମନିେର|
ⅬⅡଯତେ ମନସାଂ କାଠିନ୍ୟାତ୍ ତତ୍ ପୂପୀଯମ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ ନ ୱିୱି ୱ ଃ|
ⅬⅢଅଥ େତ ପାରଂ ଗ ା ଗିେନଷର େଦଶେମତ୍ୟ ତଟ ଉପି ତାଃ|
ⅬⅣ େତଷୁ େନୗକାେତା ବହିଗର୍ େତଷୁ ତ େଦଶୀଯା େଲାକା ଂ ପରିଚିତ୍ୟ
ⅬⅤଚତୁ ଦ କୁ୍ଷ ଧାୱେ ା ଯତ୍ର ଯତ୍ର େରାଗିେଣା ନରା ଆସନ୍ ତାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ ଖେଟ୍ଵ ାପରି ନିଧାଯ ଯତ୍ର

କୁତ୍ର ଚିତ୍ ତ ା ର୍ ାଂ ପ୍ର ାପୁଃ ତତ୍ ାନମ୍ ଆେନତୁ ମ୍ ଆେରଭିେର|
ⅬⅥତଥାଯତ୍ର ଯତ୍ର ଗ୍ର ାେମଯତ୍ର ଯତ୍ର ପୁେରଯତ୍ର ଯତ୍ର ପ ୍ୟା େତନପ୍ର େୱଶଃ କୃତ ର୍ ମେଧ୍ୟ

େଲାକାଃ ପୀଡିତାନ୍ ାପଯି ା ତସ୍ୟ େଚଲଗ୍ର ି ମାତ୍ର ଂ ୍ର ୁମ୍ େତଷାମେଥର୍ ତଦନୁଜ୍ଞାଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଃ
ଯାୱେ ା େଲାକାଃ ପ ୃଶୁ ାୱ ଏୱ ଗଦାନ୍ମୁ ାଃ|

Ⅶ
Ⅰଅନ ରଂ ଯିରୂ ଶାଲମ ଆଗତାଃ ଫିରୂ ଶିେନାଽଧ୍ୟାପକା ଯୀେଶାଃ ସମୀପମ୍ ଆଗତାଃ|
Ⅱ େତ ତସ୍ୟ କିଯତଃ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଅଶୁଚିକେରୖରଥର୍ ାଦ ଅପ୍ର କ୍ଷାଲିତହେ ୖ ଭର୍ୁ େତା ଦୃ ୍ଵା

ତାନଦୂଷଯନ୍|
Ⅲ ଯତଃ ଫିରୂ ଶିନଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଯିହୂ ଦୀଯା ପ୍ର ାଚାଂ ପର ରାଗତୱାକ୍ୟଂ ସ ନ୍ୟ ପ୍ର ତେଲନ ହ ାନ୍

ଅପ୍ର କ୍ଷାଲ୍ୟ ନ ଭୁ େତ|
Ⅳଆପନାଦାଗତ୍ୟ ମ ନଂ ୱିନା ନ ଖାଦି ; ତଥା ପାନପାତ୍ର ାଣାଂ ଜଲପାତ୍ର ାଣାଂ ପି ଲପାତ୍ର ାଣାମ୍

ଆସନାନା ଜେଲ ମ ନମ୍ ଇତ୍ୟାଦେଯାେନ୍ୟପି ବହୱେ ଷାମାଚାରାଃ ସି |
Ⅴ େତ ଫିରୂ ଶିେନାଽଧ୍ୟାପକା ଯୀଶୁଂ ପପ୍ର ୁଃ, ତୱ ଶିଷ୍ୟାଃ ପ୍ର ାଚାଂ

ପର ରାଗତୱାକ୍ୟାନୁସାେରଣ ନାଚରେ ାଽପ୍ର କ୍ଷାଲିତକେରୖଃ କୁେତା ଭୁ ଜଂେତ?
Ⅵତତଃ ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ କପଟିେନା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଉି ଶ୍ୟ ଯିଶଯିଯଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ଯୁ ମୱାଦୀତ୍| ଯଥା
କୀେଯୖରଧେରୖେରେତ ସ ନ୍ୟନେତ ସେଦୖୱ ମାଂ| କି ୁ ମେ ା ୱିପ୍ର କେଷର୍ ସି େତଷାଂ ମନାଂସି
ଚ|
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Ⅶ ଶିକ୍ଷଯେ ା ବିଧୀନ୍ ାଜ୍ଞା ଭଜେ ମାଂ ମୁେଧୖୱ େତ|
Ⅷ ଯୂଯଂ ଜଲପାତ୍ର ପାନପାତ୍ର ାଦୀନି ମ ଯେ ା ମନୁଜପର ରାଗତୱାକ୍ୟଂ ରକ୍ଷଥ କି ୁ

ଈ ରାଜ୍ଞାଂ ଲଂଘେ ; ଅପରା ଈଦୃେଶ୍ୟାେନକାଃ କି୍ର ଯା ଅପି କୁରୁ େ |
Ⅸ ଅନ୍ୟ ାକଥଯତ୍ ଯୂଯଂ ପର ରାଗତୱାକ୍ୟସ୍ୟ ରକ୍ଷାଥର୍ ଂ ରୂ େପଣ ଈ ରାଜ୍ଞାଂ

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

ସ ନିତା ଂ ହନ୍ୟତାଂ|
Ⅺ କି ୁ ମଦୀେଯନ େଯନ ଦ୍ର େୱ୍ୟଣ ତେୱାପକାେରାଭୱତ୍ ତତ୍ କ ର୍ ାଣମଥର୍ ାଦ୍ ଈ ରାଯ

ନିେୱଦିତମ୍ ଇଦଂ ୱାକ୍ୟଂ ଯଦି େକାପି ପିତରଂ ମାତରଂ ୱା ୱି
Ⅻତହ ଯୂଯଂ ମାତୁ ଃ ପିତୁ େୱର୍ ାପକାରଂ କ ର୍ ାଂ ତଂ ୱାରଯଥ|
ⅩⅢ ଇ ଂ ପ୍ର ଚାରିତପର ରାଗତୱାେକ୍ୟନ ଯୂଯମ୍ ଈ ରାଜ୍ଞାଂ ମୁଧା ୱିଧେ ୍ଵ,

ଈଦୃଶାନ୍ୟନ୍ୟାନ୍ୟେନକାନି କ ର୍ ାଣି କୁରୁ େ |
ⅩⅣଅଥ ସ େଲାକାନାହୂ ଯ ବଭାେଷ ଯୂଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ମ ାକ୍ୟଂ ଶୃଣୁତ ବୁଧ୍ୟ |
ⅩⅤ ବାହ୍ୟାଦ ରଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ନରମେମଧ୍ୟଂ କ ର୍ ାଂ ଶେକ୍ନ ାତି ଈଦୃଶଂ କିମପି ୱ ୁ ନାି , ୱରମ୍

ଅ ରାଦ୍ ବହିଗର୍ ତଂ ଯ ୁ ତନ୍ମ ନୁଜମ୍ ଅେମଧ୍ୟଂ କେରାତି|
ⅩⅥଯସ୍ୟ େଶ୍ର ାତୁ ଂ େଶ୍ର ାେତ୍ର ଃ ସ ଶୃେଣାତୁ |
ⅩⅦତତଃ ସ େଲାକାନ୍ ହି ା ଗୃହମଧ୍ୟଂ ପ୍ର ୱି ଦା ଶିଷ୍ୟା ଦୃ ା ୱାକ୍ୟାଥର୍ ଂ ପପ୍ର ୁଃ|
ⅩⅧ ତ ାତ୍ ସ ତାନ୍ ଜଗାଦ ଯୂଯମପି କିେମତାଦୃଗେବାଧାଃ? କିମପି ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ ବାହ୍ୟାଦ ରଂ

ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ନରମେମଧ୍ୟଂ କ ର୍ ାଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି କଥାମିମାଂ କିଂ ନ ବୁଧ୍ୟେ ?
ⅩⅨ ତତ୍ ତଦ ନର୍ ପ୍ର ୱିଶତି କି ୁ କୁକି୍ଷମଧ୍ୟଂ ପ୍ର ୱିଶତି େଶେଷ ସୱର୍ ୍ଵ ଭୁ ୱ ୁଗ୍ର ାହିଣି ବହିେଦର୍ େଶ

ନିୟର୍ ାତି|
ⅩⅩଅପରମପ୍ୟୱାଦୀଦ୍ ଯ ରାି େରତି ତେଦୱ ନରମେମଧ୍ୟଂ କେରାତି|
ⅩⅪଯେତାଽ ରାଦ୍ ଅଥର୍ ାନ୍ ମାନୱାନାଂ ମେନାଭ୍ୟଃ କୁଚି ା ପର ୀେୱଶ୍ୟାଗମନଂ
ⅩⅫ ନରୱଧେ ୗୟର୍ ୍ୟଂ େଲାେଭା ଦୁ ତା ପ୍ର ୱ ନା କାମୁକତା କୁଦୃି ରୀ ରନି ା ଗୱର୍ ୍ଵ ମ

ଇତ୍ୟାଦୀନି ନିଗର୍ ି |
ⅩⅩⅢଏତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଦୁରିତାନ୍ୟ ରାେଦତ୍ୟ ନରମେମଧ୍ୟଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି |
ⅩⅩⅣ ଅଥ ସ ଉ ାଯ ତ ୍ଥାନାତ୍ େସାରସୀେଦାନ୍ପୁ ରପ୍ର େଦଶଂ ଜଗାମ ତତ୍ର କିମପି ନିେୱଶନଂ

ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ରଜ୍ଞାତଃ ାତୁ ଂ ମତି େକ୍ର କି ୁ ଗୁ ଃ ାତୁ ଂ ନ ଶଶାକ|
ⅩⅩⅤ ଯତଃ ସୁରେଫୖନିକୀେଦଶୀଯଯୂନାନୀୱଂେଶା ୱି ଯାଃ କନ୍ୟା ଭୂ ତଗ୍ର ାସୀତ୍| ସା ୀ

ତ ା ର୍ ାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତ ମୀପମାଗତ୍ୟ ତ ରଣେଯାଃ ପତି ା
ⅩⅩⅥ କନ୍ୟାେତା ଭୂ ତଂ ନିରାକ ର୍ ାଂ ତି ନ୍ ୱିନଯଂ କୃତୱତୀ|
ⅩⅩⅦ କି ୁ ଯୀଶୁ ାମୱଦତ୍ ପ୍ର ଥମଂ ବାଲକା ୃପ୍ୟ ୁ ଯେତା ବାଲକାନାଂ ଖାଦ୍ୟଂ ଗୃହୀ ା

କୁ ୁ େରେଭ୍ୟା ନିେକ୍ଷେପାଽନୁଚିତଃ|
ⅩⅩⅧତଦା ସା ୀ ତମୱାଦୀତ୍ େଭାଃ ପ୍ର େଭା ତତ୍ ସତ୍ୟଂ ତଥାପି ମ ାଧଃ ାଃ କୁ ୁ ରା ବାଲାନାଂ

କରପତିତାନି ଖାଦ୍ୟଖ ାନି ଖାଦି |
ⅩⅩⅨତତଃ େସାଽକଥଯଦ୍ ଏତ ଥାେହେତାଃ ସକୁଶଲା ଯାହି ତୱ କନ୍ୟାଂ ତ୍ୟ ୍ଵା ଭୂ େତା ଗତଃ|
ⅩⅩⅩଅଥ ସା ୀ ଗୃହଂ ଗ ା କନ୍ୟାଂ ଭୂ ତତ୍ୟ ାଂ ଶଯ୍ୟାି ତାଂ ଦଦଶର୍ |
ⅩⅩⅪ ପୁନ ସ େସାରସୀେଦାନ୍ପୁ ରପ୍ର େଦଶାତ୍ ପ୍ର ାଯ ଦିକାପଲିେଦଶସ୍ୟ ପ୍ର ା ରଭାେଗନ

ଗାଲୀଲ୍ଜ ଲେଧଃ ସମୀପଂ ଗତୱାନ୍|
ⅩⅩⅫତଦା େଲାେକୖେରକଂ ବଧିରଂ କ ଦ ନରଂ ତି କଟମାନୀଯ ତସ୍ୟ ଗାେତ୍ର ହ ମପର୍ ଯିତୁ ଂ

ୱିନଯଃ କୃତଃ|
ⅩⅩⅩⅢ ତେତା ଯୀଶୁ େଲର୍ ାକାରଣ୍ୟାତ୍ ତଂ ନିଜର୍ ନମାନୀଯ ତସ୍ୟ କଣର୍ େଯା ୁ ଲୀ ଦର୍ େଦୗ ନି ୀୱଂ

ଦ ା ଚ ତି ାଂ ପ ଶର୍ |
ⅩⅩⅩⅣଅନ ରଂ ଗର୍ ଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ଦୀଘର୍ ଂ ନି ସ୍ୟ ତମୱଦତ୍ ଇତଫତଃ ଅଥର୍ ାନ୍ ମୁେ ା ଭୂ ଯାତ୍|
ⅩⅩⅩⅤତତ ତଣଂ ତସ୍ୟ କେଣ ମୁେ ୗ ଜି ାଯା ଜାଡ୍ୟାପଗମାତ୍ ସ ସୁ ୱାକ୍ୟମକଥଯତ୍|
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ⅩⅩⅩⅥଅଥ ସ ତାନ୍ ୱାଢମିତ୍ୟାଦିେଦଶ ଯୂଯମିମାଂ କଥାଂ କୈ ଚିଦପି ମା କଥଯତ, କି ୁ ସ ଯତି
ନ୍ୟେଷଧତ୍ େତ ତତି ବାହୁ େଲ୍ୟନ ପ୍ର ାଚାରଯନ୍;

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

Ⅷ
Ⅰ ତଦା ତ ମୀପଂ ବହେୱା େଲାକା ଆଯାତା ଅତେ ଷାଂ େଭାଜ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟାଭାୱାଦ୍ ଯୀଶୁଃ

ଶିଷ୍ୟାନାହୂ ଯ ଜଗାଦ,|
Ⅱ େଲାକନିୱେହ ମମ କୃପା ଜାଯେତ େତ ଦିନତ୍ର ଯଂ ମଯା ସା ର୍ ଂ ସି େତଷାଂ େଭାଜ୍ୟଂ କିମପି

ନାି |
Ⅲ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟଽେନେକ ଦୂରାଦ୍ ଆଗତାଃ, ଅଭୁ େ ଷୁ େତଷୁ ମଯା ଗୃହମଭିପ୍ର ହିେତଷୁ େତ

ପଥି କ୍ଲ ମିଷ୍ୟି |
Ⅳ ଶିଷ୍ୟା ଅୱାଦିଷୁଃ, ଏତାୱେତା େଲାକାନ୍ ତପର୍ ଯିତୁ ମ୍ ଅତ୍ର ପ୍ର େର ପୂପାନ୍ ପ୍ର ା ୁଂ େକନ

ଶକ୍ୟେତ?
Ⅴତତଃ ସ ତାନ୍ ପପ୍ର ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କତି ପୂପାଃ ସି ? େତଽକଥଯନ୍ ସ |
Ⅵ ତତଃ ସ ତାେ ାକାନ୍ ଭୁ ୱି ସମୁପେୱ ୁମ୍ ଆଦିଶ୍ୟ ତାନ୍ ସ ପୂପାନ୍ ଧୃ ା ଈ ରଗୁଣାନ୍

ଅନୁକୀ ର୍ ଯାମାସ, ଭଂ ୍ଵା ପରିେୱଷଯିତୁ ଂ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ପ୍ର ତି ଦେଦୗ, ତତେ େଲାେକଭ୍ୟଃ
ପରିେୱଷଯାମାସୁଃ|

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

Ⅷତେତା େଲାକା ଭୁ ୍ଵା ତୃ ି ଂ ଗତା ଅୱଶି ଖାେଦୖ୍ୟଃ ପୂଣର୍ ାଃ ସ ଡ କା ଗୃହୀତା |
Ⅸଏେତ େଭା ାରଃ ପ୍ର ାଯ ତୁ ଃ ସହସ୍ର ପୁରୁ ଷା ଆସନ୍ ତତଃ ସ ତାନ୍ ୱିସସଜର୍ |
Ⅹଅଥ ସ ଶିଷ୍ୟଃ ସହ ନାୱମାରୁ ହ୍ୟ ଦ ାନୂଥାସୀମାମାଗତଃ|
Ⅺ ତତଃ ପରଂ ଫିରୂ ଶିନ ଆଗତ୍ୟ େତନ ସହ ୱିୱଦମାନା ସ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଥର୍ ମ୍ ଆକାଶୀଯଚି ଂ

ଦ୍ର ୁଂ ଯାଚିତୱ ଃ|
Ⅻ ତଦା େସାଽ ଦର୍ ୀଘର୍ ଂ ନି ସ୍ୟାକଥଯତ୍, ଏେତ ୱିଦ୍ୟମାନନରାଃ କୁତି ନ୍ହ ଂ ମୃଗଯେ ?

ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ବ୍ର ୱୀମି େଲାକାେନତାନ୍ କିମପି ଚି ଂ ନ ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅢଅଥ ତାନ୍ ହି ା ପୁନ ନର୍ ାୱମ୍ ଆରୁ ହ୍ୟ ପାରମଗାତ୍|
ⅩⅣଏତହ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ପୂେପଷୁ ୱି ୃେତଷୁ ନାୱି େତଷାଂ ସି େଧୗ ପୂପ ଏକଏୱ ି ତଃ|
ⅩⅤ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ ାନ୍ ଆଦି ୱାନ୍ ଫିରୂ ଶିନାଂ େହେରାଦ କିଣ୍ଵ ଂ ପ୍ର ତି ସତକର୍ ାଃ ସାୱଧାନା

ଭୱତ|
ⅩⅥ ତତେ ଽେନ୍ୟାନ୍ୟଂ ୱିେୱଚନଂ କତର୍ୁ ମ୍ ଆେରଭିେର, ଅ ାକଂ ସି େଧୗ ପୂେପା ନା ୀତି

େହେତାରିଦଂ କଥଯତି|
ⅩⅦତଦ୍ ବୁ ୍ଵା ଯୀଶୁେ େଭ୍ୟାଽକଥଯତ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ାେନ ପୂପାଭାୱାତ୍ କୁତ ଇ ଂ ୱିତକର୍ ଯଥ?

ଯୂଯଂ କିମଦ୍ୟାପି କିମପି ନଜାନୀଥ? େବା ୁ ନ ଶକ୍ନୁ ଥ? ଯାୱଦଦ୍ୟ କିଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମନାଂସି କଠିନାନି
ସି ?

ⅩⅧସ ୁ େନେତ୍ର ଷୁ କିଂ ନ ପଶ୍ୟଥ? ସ ୁ କେଣର୍ ଷୁ କିଂ ନ ଶୃଣୁଥ? ନ ରଥ ଚ?
ⅩⅨ ଯଦାହଂ ପ ପୂପାନ୍ ପ ସହସ୍ର ାଣାଂ ପୁରୁ ଷାଣାଂ ମେଧ୍ୟ ଭଂ ୍ଵା ଦ ୱାନ୍ ତଦାନୀଂ ଯୂଯମ୍

ଅୱଶି ପୂେପୖଃ ପୂଣର୍ ାନ୍ କତି ଡ କାନ୍ ଗୃହୀତୱ ଃ? େତଽକଥଯନ୍ ାଦଶଡ କାନ୍|
ⅩⅩ ଅପର ଯଦା ଚତୁ ଃସହସ୍ର ାଣାଂ ପୁରୁ ଷାଣାଂ ମେଧ୍ୟ ପୂପାନ୍ ଭଂ ୍ଵାଦଦାଂ ତଦା ଯୂଯମ୍

ଅତିରି ପୂପାନାଂ କତି ଡ କାନ୍ ଗୃହୀତୱ ଃ? େତ କଥଯାମାସୁଃ ସ ଡ କାନ୍|
ⅩⅪତଦା ସ କଥିତୱାନ୍ ତହ ଯୂଯମ୍ ଅଧୁନାପି କୁେତା େବା ୍ଵୁଂ ନ ଶକ୍ନୁ ଥ?
ⅩⅫଅନ ରଂ ତି ନ୍ େବୖେ ୖ ଦାନଗେର ପ୍ର ାେ େଲାକା ଅ େମକଂ ନରଂ ତ ମୀପମାନୀଯ ତଂ
୍ର ୁଂ ତଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯା କି୍ର େର|
ⅩⅩⅢତଦା ତସ୍ୟା ସ୍ୟ କେରୗ ଗୃହୀ ା ନଗରାଦ୍ ବହିେଦର୍ ଶଂ ତଂ ନୀତୱାନ୍; ତେ େତ୍ର ନି ୀୱଂ

ଦ ା ତ ାେତ୍ର ହ ାୱପର୍ ଯି ା ତଂ ପପ୍ର , କିମପି ପଶ୍ୟସି ?
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ⅩⅩⅣସ େନେତ୍ର ଉନ୍ମ ୀଲ୍ୟ ଜଗାଦ, ୱୃକ୍ଷୱତ୍ ମନୁଜାନ୍ ଗ େତା ନିରୀେକ୍ଷ|
ⅩⅩⅤତେତା ଯୀଶୁଃ ପୁନ ସ୍ୟ ନଯନେଯା ହର୍ ାୱପର୍ ଯି ା ତସ୍ୟ େନେତ୍ର ଉନ୍ମ ୀଲଯାମାସ; ତ ାତ୍

ସ େ ା ଭୂ ା ରୂ ପଂ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନ୍ ଦଦଶର୍ |
ⅩⅩⅥତତଃ ପରଂ ଂ ଗ୍ର ାମଂ ମା ଗ ଗ୍ର ାମ ଂ କମପି ଚ କିମପ୍ୟନୁ ୍ଵା ନିଜଗୃହଂ ଯାହୀତ୍ୟାଦିଶ୍ୟ

ଯୀଶୁ ଂ ନିଜଗୃହଂ ପ୍ର ହିତୱାନ୍|
ⅩⅩⅦ ଅନ ରଂ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସହିେତା ଯୀଶୁଃ େକୖସରୀଯାଫିଲିପିପୁରଂ ଜଗାମ, ପଥି ଗ ନ୍

ତାନପୃ ତ୍ େକାଽହମ୍ ଅତ୍ର େଲାକାଃ କିଂ ୱଦି ?
ⅩⅩⅧ େତ ପ୍ର ତୂ ୍ୟଚୁ ଃ ାଂ େଯାହନଂ ମ କଂ ୱଦି କି ୁ େକପି େକପି ଏଲିଯଂ ୱଦି ; ଅପେର

େକପି େକପି ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାମ୍ ଏେକା ଜନ ଇତି ୱଦି |
ⅩⅩⅨଅଥ ସ ତାନପୃ ତ୍ କି ୁ େକାହମ୍? ଇତ୍ୟତ୍ର ଯୂଯଂ କିଂ ୱଦଥ? ତଦା ପିତରଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍

ଭୱାନ୍ ଅଭିଷି ାତା|
ⅩⅩⅩତତଃ ସ ତାନ୍ ଗାଢମାଦିଶଦ୍ ଯୂଯଂ ମମ କଥା କୈ ଚିଦପି ମା କଥଯତ|
ⅩⅩⅪ ମନୁଷ୍ୟପୁେତ୍ର ଣାୱଶ୍ୟଂ ବହେୱା ଯାତନା େଭା ୱ୍ୟାଃ ପ୍ର ାଚୀନେଲାେକୖଃ

ପ୍ର ଧାନଯାଜେକୖରଧ୍ୟାପେକୖ ସ ନି ି ତଃ ସନ୍ ଘାତଯିଷ୍ୟେତ ତୃ ତୀଯଦିେନ ଉ ାସ୍ୟତି ଚ, ଯୀଶୁଃ
ଶିଷ୍ୟାନୁପେଦ ୁମାରଭ୍ୟ କଥାମିମାଂ ମାଚ |

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

ୱି କାରିନ୍ ଈ ରୀଯକାୟର୍ ୍ୟାଦପି ମନୁଷ୍ୟକାୟର୍ ୍ୟଂ ତୁ ଭ୍ୟଂ େରାଚତତରାଂ|
ⅩⅩⅩⅣ ଅଥ ସ େଲାକାନ୍ ଶିଷ୍ୟାଂ ାହୂ ଯ ଜଗାଦ ଯଃ କି ନ୍ ମାମନୁଗ ୁମ୍ ଇ ତି ସ ଆ ାନଂ

ଦାମ୍ୟତୁ , କଶଂ ଗୃହୀ ା ମ ାଦ୍ ଆଯାତୁ |
ⅩⅩⅩⅤ ଯେତା ଯଃ କି ତ୍ ପ୍ର ାଣଂ ରକି୍ଷତୁ ମି ତି ସ ତଂ ହାରଯିଷ୍ୟତି, କି ୁ ଯଃ କି ନ୍ ମଦଥର୍ ଂ

ସୁସଂୱାଦାଥର୍ ପ୍ର ାଣଂ ହାରଯତି ସ ତଂ ରକି୍ଷଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅩⅥଅପର ମନୁଜଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଜଗତ୍ ପ୍ର ାପ୍ୟ ଯଦି ପ୍ର ାଣଂ ହାରଯତି ତହ ତସ୍ୟ େକା ଲାଭଃ?
ⅩⅩⅩⅦନରଃ ପ୍ର ାଣୱିନିମେଯନ କିଂ ଦାତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି?
ⅩⅩⅩⅧ ଏେତଷାଂ ୱ୍ୟଭିଚାରିଣାଂ ପାପିନା େଲାକାନାଂ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଯଦି େକାପି ମାଂ ମ ଥା

ଲ ା ଦଂ ଜାନାତି ତହ ମନୁଜପୁେତ୍ର ା ଯଦା ଧ ର୍ ଦୂେତୖଃ ସହ ପିତୁ ଃ ପ୍ର ଭାେୱଣାଗମିଷ୍ୟତି ତଦା
େସାପି ତଂ ଲ ା ଦଂ ଜ୍ଞାସ୍ୟତି|

Ⅸ
Ⅰଅଥ ସ ତାନୱାଦୀତ୍ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ କଥଯାମି, ଈ ରରାଜ୍ୟଂ ପରାକ୍ର େମେଣାପି ତଂ ନ

ଦୃ ୍ଵା ମୃତୁ ୍ୟଂ ନା ାଦିଷ୍ୟେ , ଅତ୍ର ଦ ାଯମାନାନାଂ ମେଧ୍ୟପି ତାଦୃଶା େଲାକାଃ ସି |
Ⅱଅଥଷଡି୍ଦ େନଭ୍ୟଃ ପରଂ ଯୀଶୁଃ ପିତରଂ ଯାକୂବଂ େଯାହନ ଗୃହୀ ା ଗିେରରୁ ସ୍ୟ ନିଜର୍ ନ ାନଂ

ଗ ା େତଷାଂ ପ୍ର ତ୍ୟେକ୍ଷ ମୂତର୍ ୍ୟ ରଂ ଦଧାର|
Ⅲତତ ସ୍ୟ ପରିେଧଯମ୍ ଈଦୃଶମ୍ ଉ ଲହିମପାଣଡରଂ ଜାତଂ ଯଦ୍ ଜଗତି େକାପି ରଜେକା ନ

ତାଦୃକ୍ ପାଣଡରଂ କ ର୍ ାଂ ଶେକ୍ନ ାତି|
Ⅳଅପର ଏଲିେଯା ମୂସା େତେଭ୍ୟା ଦଶର୍ ନଂ ଦ ା ଯୀଶୁନା ସହ କଥନଂ କ ର୍ୁ ମାେରଭାେତ|
Ⅴତଦା ପିତେରାଯୀଶୁମୱାଦୀତ୍ େହ ଗୁେରାଽ ାକମତ୍ର ି ତିରୁ ମା,ତତଏୱୱଯଂ ୃ େତଏକାଂ

ମୂସାକୃେତ ଏକାମ୍ ଏଲିଯକୃେତ େଚୖକାଂ, ଏତାି ସ୍ର ଃ କୁଟୀ ନ ର୍ ାମ|
Ⅵ କି ୁ ସ ଯଦୁ ୱାନ୍ ତତ୍ ଯଂ ନ ବୁବୁେଧ ତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ବିଭଯା କଃ|
Ⅶ ଏତହ ପେଯାଦ ାନ୍ ଛାଦଯାମାସ, ମମଯାଂ ପି୍ର ଯଃ ପୁତ୍ର ଃ କଥାସୁ ତସ୍ୟ ମନାଂସି

ନିେୱଶଯେତତି ନେଭାୱାଣୀ ତେନ୍ମ ଦ୍ୟାି ୟର୍ େଯୗ|
Ⅷଅଥ ହଠାେ ଚତୁ ଦ େଶା ଦୃ ୍ଵା ଯୀଶୁଂ ୱିନା େ ୖ ଃ ସହିତଂ କମପି ନ ଦଦୃଶୁଃ|
Ⅸ ତତଃ ପରଂ ଗିେରରୱେରାହଣକାେଲ ସ ତାନ୍ ଗାଢମ୍ ଦୂତ୍ୟାଦିେଦଶ ଯାୱ ରସୂେନାଃ

ଶ୍ମ ଶାନାଦୁ ାନଂ ନ ଭୱତି, ତାୱତ୍ ଦଶର୍ ନସ୍ୟାସ୍ୟ ୱା ର୍ ା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କୈ ଚିଦପି ନ ୱ ୱ୍ୟା|
Ⅹତଦା ଶ୍ମ ଶାନାଦୁ ାନସ୍ୟ େକାଭିପ୍ର ାଯ ଇତି ୱିଚାୟର୍ ୍ୟ େତ ତ ାକ୍ୟଂ େ ଷୁ େଗାପାଯା କି୍ର େର|
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Ⅺଅଥ େତ ଯୀଶୁଂ ପପ୍ର ୁଃ ପ୍ର ଥମତ ଏଲିେଯନାଗ ୱ୍ୟମ୍ ଇତି ୱାକ୍ୟଂ କୁତ ଉପାଧ୍ୟାଯା ଆହୁ ଃ?
Ⅻ ତଦା ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ , ଏଲିଯଃ ପ୍ର ଥମେମତ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ କାୟର୍ ୍ୟାଣି ସାଧଯିଷ୍ୟତି; ନରପୁେତ୍ର ଚ ଲିପି

ୟର୍ ଥାେ ତେଥୖୱ େସାପି ବହୁ ଦୁଃଖଂ ପ୍ର ାପ୍ୟାୱଜ୍ଞାସ୍ୟେତ|
ⅩⅢ କି ହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି , ଏଲିଯାେଥର୍ ଲିପି ୟର୍ ଥାେ ତେଥୖୱ ସ ଏତ୍ୟ ଯେଯୗ, େଲାକା:

େ ାନୁରୂ ପଂ ତମଭିୱ୍ୟୱହରି |
ⅩⅣଅନ ରଂ ସ ଶିଷ୍ୟସମୀପେମତ୍ୟ େତଷାଂ ଚତୁ ଃପାେ ର୍ େତୖଃ ସହ ବହୁ ଜନାନ୍ ୱିୱଦମାନାନ୍

ଅଧ୍ୟାପକାଂ ଦୃ ୱାନ୍;
ⅩⅤ କି ୁ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ଂ ଦୃେ ୖ ୍ଵୱ ଚମୃ ତ୍ୟ ତଦାସ ଂ ଧାୱ ଂ ପ୍ର େଣମୁଃ|
ⅩⅥତଦା ଯୀଶୁରଧ୍ୟାପକାନପ୍ର ାକ୍ଷୀଦ୍ ଏେତୖଃ ସହ ଯୂଯଂ କିଂ ୱିୱଦେ ?
ⅩⅦ ତେତା େଲାକାନାଂ କି େଦକଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀତ୍ େହ ଗୁେରା ମମ ସୂନୁଂ ମୂକଂ ଭୂ ତଧୃତ

ଭୱଦାସ ମ୍ ଆନଯଂ|
ⅩⅧଯଦାେସୗ ଭୂ ତ ମାକ୍ର ମେତ ତେଦୖୱ ପାତସତି ତଥା ସ େଫଣାଯେତ, ଦୈ ଦର୍ ାନ୍ ଘଷର୍ ତି

କ୍ଷୀେଣା ଭୱତି ଚ; ତେତା େହେତା ଂ ଭୂ ତଂ ତ୍ୟାଜଯିତୁ ଂ ଭୱି ଷ୍ୟାନ୍ ନିେୱଦିତୱାନ୍ କି ୁ େତ ନ
େଶକୁଃ|

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

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

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

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

ⅩⅩⅢତଦା ଯୀଶୁ ମୱଦତ୍ ଯଦି ପ୍ର େତ୍ୟତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାଷି ତହ ପ୍ର ତ୍ୟଯିେନ ଜନାଯ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ସାଧ୍ୟମ୍|
ⅩⅩⅣ ତତ ତଣଂ ତଦ୍ବ ାଲକସ୍ୟ ପିତା େପ୍ର ାେ ୖ ରୂ ୱନ୍ ସାଶେନତ୍ର ଃ େପ୍ର ାୱାଚ, ପ୍ର େଭା ପ୍ର େତ୍ୟମି

ମମାପ୍ର ତ୍ୟଯଂ ପ୍ର ତିକୁରୁ |
ⅩⅩⅤ ଅଥ ଯୀଶୁ େଲର୍ ାକସ ଂ ଧାୱି ାଯା ଂ ଦୃ ୍ଵା ତମପୂତଭୂ ତଂ ତଜର୍ ଯି ା ଜଗାଦ, େର ବଧିର

ମୂକ ଭୂ ତ େମତ ାଦ୍ ବହିଭର୍ ୱ ପୁନଃ କଦାପି ମାଶ୍ର େଯୖନଂ ାମହମ୍ ଇତ୍ୟାଦିଶାମି|
ⅩⅩⅥତଦା ସ ଭୂ ତ ୀତ୍ଶ ଂ କୃ ା ତମାପୀଡ୍ୟ ବହିଜର୍ ଜାମ, ତେତା ବାଲେକା ମୃତକେ ା ବଭୂ ୱ

ତ ାଦଯଂ ମୃତଇତ୍ୟେନେକ କଥଯାମାସୁଃ|
ⅩⅩⅦ କି ୁ କରଂ ଧୃ ା ଯୀଶୁେନା ାପିତଃ ସ ଉ େ ୗ|
ⅩⅩⅧଅଥଯୀେଶୗ ଗୃହଂପ୍ର ୱିେ ଶିଷ୍ୟା ଗୁ ଂ ତଂପପ୍ର ୁଃ,ୱଯେମନଂଭୂ ତଂତ୍ୟାଜଯିତୁ ଂ କୁେତା

ନ ଶ ାଃ?
ⅩⅩⅨସ ଉୱାଚ, ପ୍ର ାଥର୍ େନାପୱାେସୗ ୱିନା େକନାପ୍ୟେନ୍ୟନ କ ର୍ ଣା ଭୂ ତମୀଦୃଶଂ ତ୍ୟାଜଯିତୁ ଂ ନ

ଶକ୍ୟଂ|
ⅩⅩⅩ ଅନ ରଂ ସ ତ ୍ଥାନାଦି ା ଗାଲୀ େଧ୍ୟନ ଯେଯୗ, କି ୁ ତତ୍ େକାପି ଜାନୀଯାଦିତି ସ

େନୖ ତ୍|
ⅩⅩⅪଅପର ସ ଶିଷ୍ୟାନୁପଦିଶନ୍ ବଭାେଷ,ନରପୁେତ୍ର ା ନରହେ ଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟେତ େତଚତଂ

ହନିଷ୍ୟି େତୖ ି ନ୍ ହେତ ତୃ ତୀଯଦିେନ ସ ଉ ାସ୍ୟତୀତି|
ⅩⅩⅫ କି ୁ ତ ଥାଂ େତ ନାବୁଧ୍ୟ ପ୍ର ୁ ବିଭ୍ୟଃ|
ⅩⅩⅩⅢ ଅଥ ଯୀଶୁଃ କଫନର୍ ାହୂ ୁ ରମାଗତ୍ୟ ମେଧ୍ୟଗୃହେ ତ୍ୟ ତାନପୃ ଦ୍ ୱ ର୍ ମେଧ୍ୟ

ଯୂଯମେନ୍ୟାନ୍ୟଂ କିଂ ୱିୱଦେ ?
ⅩⅩⅩⅣ କି ୁ େତ ନିରୁ ରା ୁ ୟର୍ ାେ ଷାଂ େକା ମୁଖ୍ୟ ଇତି ୱ ର୍ ାନି େତଽେନ୍ୟାନ୍ୟଂ ୱ୍ୟୱଦ |
ⅩⅩⅩⅤତତଃ ସ ଉପୱିଶ୍ୟ ାଦଶଶିଷ୍ୟାନ୍ ଆହୂ ଯ ବଭାେଷ ଯଃ କି ତ୍ ମୁେଖ୍ୟା ଭୱିତୁ ମି ତି ସ

ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟା େଗୗଣଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ େସୱକ ଭୱତୁ |
ⅩⅩⅩⅥ ତଦା ସ ବାଲକେମକଂ ଗୃହୀ ା ମେଧ୍ୟ ସମୁପାେୱଶଯତ୍ ତତ ଂ େକ୍ର ାେଡ କୃ ା

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

ⅩⅩⅩⅧ ଅଥ େଯାହନ୍ ତମବ୍ର ୱୀତ୍ େହ ଗୁେରା, ଅ ାକମନନୁଗାମିନମ୍ ଏକଂ ା ାମ୍ନ ା ଭୂ ତାନ୍
ତ୍ୟାଜଯ ଂ ୱଯଂ ଦୃ ୱ ଃ, ଅ ାକମପ ା ାମି ା ତଂ ନ୍ୟେଷଧାମ|

ⅩⅩⅩⅨ କି ୁ ଯୀଶୁରୱଦତ୍ ତଂ ମା ନିେଷଧତ୍, ଯେତା ଯଃ କି ନ୍ ମ ାମ୍ନ ା ଚିତ୍ର ଂ କ ର୍ କେରାତି ସ
ସହସା ମାଂ ନି ି ତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅬତଥା ଯଃ କି ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱିପକ୍ଷତାଂ ନ କେରାତି ସ ଯୁଷ୍ମ ାକେମୱ ସପକ୍ଷଃ|
ⅩⅬⅠ ଯଃ କି ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଖ୍ର ୀ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଜ୍ଞା ା ମ ାମ୍ନ ା କଂେସୖେକନ ପାନୀଯଂ ପାତୁ ଂ ଦଦାତି,

ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଚି୍ମ , ସ ଫେଲନ ୱି େତା ନ ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅬⅡ କି ୁ ଯଦି କି ନ୍ ମଯି ୱି ାସି ନାେମଷାଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ପ୍ର ାଣିନାମ୍ ଏକସ୍ୟାପି ୱି ଂ ଜନଯତି, ତହ

ତେସୖ୍ୟତ ର୍ କରଣାତ୍ କ ବ େପଷଣୀକସ୍ୟ ତସ୍ୟ ସାଗରାଗାଧଜଲ ମ ନଂ ଭଦ୍ର ଂ|
ⅩⅬⅢଅତଃ କେରା ଯଦି ାଂ ବାଧେତ ତହ ତଂ ଛି ି ;
ⅩⅬⅣ ଯ ାତ୍ ଯତ୍ର କୀଟା ନ ମି୍ର ଯେ ୱି ନ ନିୱର୍ ୍ଵ ାତି, ତି ନ୍ ଅନିୱର୍ ୍ଵ ାଣାନଲନରେକ

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

ି ପାଦୱତ ୱ ନିେକ୍ଷପାତ୍ ପାଦହୀନସ୍ୟ ଗର୍ ପ୍ର େୱଶ ୱ େକ୍ଷମଂ|
ⅩⅬⅦ େନତ୍ର ଂ ଯଦି ାଂ ବାଧେତ ତହ ତଦପୁ୍ୟ ାଟଯ, ଯେତା ଯତ୍ର କୀଟା ନ ମି୍ର ଯେ ୱି

ନ ନିୱର୍ ୍ଵ ାତି,
ⅩⅬⅧତି ନ ଽନିୱର୍ ୍ଵ ାଣୱେ ୗ ନରେକ ି େନତ୍ର ସ୍ୟ ତୱ ନିେକ୍ଷପାଦ୍ ଏକେନତ୍ର ୱତ ଈ ରରାେଜ୍ୟ

ପ୍ର େୱଶ ୱ େକ୍ଷମଂ|
ⅩⅬⅨ ଯଥା ସେୱର୍ ୍ଵ ା ବଲି ଲର୍ ୱଣା ଃ କି୍ର ଯେତ ତଥା ସେୱର୍ ୍ଵ ା ଜେନା ୱି ରୂ େପଣ ଲୱଣା ଃ

କାରିଷ୍ୟେତ|
Ⅼ ଲୱଣଂ ଭଦ୍ର ଂ କି ୁ ଯଦି ଲୱେଣ ାଦୁତା ନ ତି ତି, ତହ କଥମ୍ ଆ ାଦୁ୍ୟ ଂ କରିଷ୍ୟଥ?

ଯୂଯଂ ଲୱଣଯୁ ା ଭୱତ ପର ରଂ େପ୍ର ମ କୁରୁ ତ|

Ⅹ
Ⅰ ଅନ ରଂ ସ ତ ୍ଥାନାତ୍ ପ୍ର ାଯ ଯ ର୍ ନନଦ୍ୟାଃ ପାେର ଯିହୂ ଦାପ୍ର େଦଶ ଉପି ତୱାନ୍, ତତ୍ର

ତଦି େକ େଲାକାନାଂ ସମାଗେମ ଜାେତ ସ ନିଜରୀତ୍ୟନୁସାେରଣ ପୁନ ାନ୍ ଉପଦିେଦଶ|
Ⅱତଦା ଫିରୂ ଶିନ ମୀପମ୍ ଏତ୍ୟ ତଂ ପରୀକି୍ଷତୁ ଂ ପପ୍ର ଃ ଜାଯା ମନୁଜାନାଂ ତ୍ୟଜ୍ୟା ନ େୱତି?
Ⅲତତଃ ସ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀତ୍, ଅତ୍ର କାେୟର୍ ୍ୟ ମୂସା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି କିମାଜ୍ଞାପଯତ୍?
Ⅳତ ଊଚୁ ଃ ତ୍ୟାଗପତ୍ର ଂ େଲଖିତୁ ଂ ପ ୀଂ ତ୍ୟ ୁ ମୂସାଽନୁମନ୍ୟେତ|
Ⅴତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମନସାଂ କାଠିନ୍ୟାେ େତା ମର୍ୂ ସା ନିେଦଶମିମମ୍ ଅଲିଖତ୍|
Ⅵ କି ୁ ସୃେ ରାେଦୗ ଈ େରା ନରାନ୍ ପୁଂରୂ େପଣ ୀରୂ େପଣ ଚ ସସଜର୍ |
Ⅶ "ତତଃ କାରଣାତ୍ ପୁମାନ୍ ପିତରଂ ମାତର ତ୍ୟ ୍ଵା ଜାଯାଯାମ୍ ଆସେ ା ଭୱିଷ୍ୟତି,
Ⅷ େତୗ ାୱ୍ ଏକାେ ୗ ଭୱିଷ୍ୟତଃ| " ତ ାତ୍ ତ ାଲମାରଭ୍ୟ େତୗ ନ ାୱ୍ ଏକାେ ୗ|
Ⅸଅତଃ କାରଣାଦ୍ ଈ େରା ଯଦେଯାଜଯତ୍ େକାପି ନର ୱିେଯଜେଯତ୍|
Ⅹଅଥ ଯୀଶୁ ଗର୍ୃ ହଂ ପ୍ର ୱି ଦା ଶିଷ୍ୟାଃ ପୁନ ଥାଂ ତଂ ପପ୍ର ୁଃ|
Ⅺ ତତଃ େସାୱଦତ୍ କି ଦ୍ ଯଦି ଭାୟର୍ ୍ୟାଂ ତ୍ୟ ୱାନ୍ୟାମ୍ ଉ ହତି ତହ ସ ଭାୟର୍ ୍ୟାଯାଃ

ପ୍ର ାତିକୂେଲ୍ୟନ ୱ୍ୟଭିଚାରୀ ଭୱତି|
Ⅻକାଚି ାରୀ ଯଦି ପତିଂ ହି ାନ୍ୟପୁଂସା ୱିୱାହିତା ଭୱତି ତହ ସାପି ୱ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭୱତି|
ⅩⅢ ଅଥ ସ ଯଥା ଶିଶୂନ୍ ୃେଶତ୍, ତଦଥର୍ ଂ େଲାେକୖ ଦି କଂ ଶିଶୱ ଆନୀଯ , କି ୁ

ଶିଷ୍ୟା ାନାନୀତୱତ ଜର୍ ଯାମାସୁଃ|
ⅩⅣଯୀଶୁ ଦ୍ ଦୃ ୍ଵା କଧ୍ୟନ୍ ଜଗାଦ, ମି କଟମ୍ ଆଗ ୁଂ ଶିଶୂନ୍ ମା ୱାରଯତ, ଯତ ଏତାଦୃଶା

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

ⅩⅥଅନନତରଂ ସ ଶିଶୂନେ ନିଧାଯ େତଷାଂ ଗାେତ୍ର ଷୁ ହେ ୗ ଦ ାଶିଷଂ ବଭାେଷ|
ⅩⅦ ଅଥ ସ ୱ ର୍ ନା ଯାତି, ଏତହ ଜନ ଏେକା ଧାୱନ୍ ଆଗତ୍ୟ ତ ୁେଖ ଜାନୁନୀ ପାତଯି ା

ପୃ ୱାନ୍, େଭାଃ ପରମଗୁେରା, ଅନ ାଯୁଃ ପ୍ର ା େଯ ମଯା କିଂ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ?
ⅩⅧତଦା ଯୀଶୁରୁ ୱାଚ, ମାଂ ପରମଂ କୁେତା ୱଦସି ? ୱିେନ ରଂ େକାପି ପରେମା ନ ଭୱତି|
ⅩⅨପର ୀଂ ନାଭିଗ ; ନରଂ ମା ଘାତଯ; େ ଯଂ ମା କୁରୁ ; ମୃଷାସାକ୍ଷ୍ୟଂ ମା େଦହି; ହିଂସା ମା

କୁରୁ ; ପିତେରୗ ସ ନ୍ୟ ; ନିେଦଶା ଏେତ ଯା ଜ୍ଞାତାଃ|
ⅩⅩତତ ନ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ଂ, େହ ଗୁେରା ବାଲ୍ୟକାଲାଦହଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାେନତାନ୍ ଆଚରାମି|
ⅩⅪ ତଦା ଯୀଶୁ ଂ ୱିେଲାକ୍ୟ େ େହନ ବଭାେଷ, ତେୱୖକସ୍ୟାଭାୱ ଆେ ; ଂ ଗ ା ସୱର୍ ୍ଵ ଂ

ୱିକ୍ର ୀଯ ଦରିେଦ୍ର େଭ୍ୟା ୱିଶ୍ର ାଣଯ, ତତଃ େଗର୍ ଧନଂ ପ୍ର ା ୍ୟସି ; ତତଃ ପରମ୍ ଏତ୍ୟ କଶଂ ୱହନ୍
ମଦନୁୱ ର୍ ୀ ଭୱ|

ⅩⅫ କି ୁ ତସ୍ୟ ବହୁ ସ ି ଦ୍ୟମାନ ାତ୍ ସ ଇମାଂ କଥାମାକଣର୍ ୍ୟ ୱିଷେଣା ଦୁଃଖିତ ସନ୍ ଜଗାମ|
ⅩⅩⅢ ଅଥ ଯୀଶୁ ତୁ ଦ େଶା ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଅୱାଦୀତ୍, ଧନିେଲାକାନାମ୍

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

େତଷାମ୍ ଈ ରରାଜ୍ୟପ୍ର େୱଶଃ କୀଦୃଗ୍ ଦୁ ରଃ|
ⅩⅩⅤଈ ରରାେଜ୍ୟ ଧନିନାଂ ପ୍ର େୱଶାତ୍ ସୂଚିରେ ଣ ମହା ସ୍ୟ ଗମନାଗମନଂ ସୁକରଂ|
ⅩⅩⅥତଦା ଶିଷ୍ୟା ଅତୀୱ ୱିି ତାଃ ପର ରଂ େପ୍ର ାଚୁ ଃ, ତହ କଃ ପରିତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ା ୁଂ ଶେକ୍ନ ାତି?
ⅩⅩⅦ ତେତା ଯୀଶୁ ାନ୍ ୱିେଲାକ୍ୟ ବଭାେଷ, ତନ୍ ନରସ୍ୟାସାଧ୍ୟଂ କି ୁ େନ ରସ୍ୟ, ଯେତା

େହେତାରୀ ରସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ସାଧ୍ୟମ୍|
ⅩⅩⅧତଦା ପିତର ଉୱାଚ, ପଶ୍ୟ ୱଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଭୱେତାନୁଗାମିେନା ଜାତାଃ|
ⅩⅩⅨତେତାଯୀଶୁଃପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, ଯୁଷ୍ମ ାନହଂଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି,ମଦଥର୍ ଂ ସୁସଂୱାଦାଥର୍ ଂ ୱା େଯାଜନଃ

ସଦନଂ ଭ୍ର ାତରଂ ଭଗିନୀଂ ପିତରଂ ମାତରଂ ଜାଯାଂ ସ ାନାନ୍ ଭୂ ମି ୱା ତ୍ୟ ୍ଵା
ⅩⅩⅩ ଗୃହଭ୍ର ାତୃ ଭଗିନୀପିତୃ ମାତୃ ପ ୀସ ାନଭୂ ମୀନାମିହ ଶତଗୁଣାନ୍ େପ୍ର ତ୍ୟାନ ାଯୁ ନ

ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି ତାଦୃଶଃ େକାପି ନାି |
ⅩⅩⅪ କି ଗ୍ର ୀଯା ଅେନେକ େଲାକାଃ େଶଷାଃ, େଶଷୀଯା ଅେନେକ େଲାକା ାଗ୍ର ା ଭୱିଷ୍ୟି |
ⅩⅩⅫ ଅଥ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ୟାନକାେଲ ଯୀଶୁେ ଷାମ୍ ଅଗ୍ର ଗାମୀ ବଭୂ ୱ, ତ ାେ ଚିତ୍ର ଂ ଜ୍ଞା ା

ପ ା ାମିେନା ଭୂ ା ବିଭୁ ୍ୟଃ| ତଦା ସ ପୁନ ର୍ ାଦଶଶିଷ୍ୟାନ୍ ଗୃହୀ ା ୀଯଂ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଘଟିଷ୍ୟେତ
ତ ତ୍ େତଭ୍ୟଃ କଥଯିତୁ ଂ ପ୍ର ାେରେଭ;

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

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

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

ⅩⅩⅩⅥତତଃ ସ କଥିତୱାନ୍, ଯୁୱାଂ କିମି ଥଃ? କିଂ ମଯା ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ଂ କରଣୀଯଂ?
ⅩⅩⅩⅦ ତଦା େତୗ େପ୍ର ାଚତୁ ଃ, ଆୱେଯାେରକଂ ଦକି୍ଷଣପାେ ର୍ ୱାମପାେ ର୍ େଚୖକଂ

ତେୱୖ ୟର୍ ୍ୟପେଦ ସମୁପେୱ ୁମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯ|
ⅩⅩⅩⅧ କି ୁ ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ ଯୁୱାମଜ୍ଞାେ ଦଂ ପ୍ର ାଥର୍ େଯେଥ, େଯନ କଂେସନାହଂ ପାସ୍ୟାମି

େତନ ଯୁୱାଭ୍ୟାଂ କିଂ ପାତୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟେତ? ଯି ନ୍ ମ େନନାହଂ ମି େଷ୍ୟ ତନ୍ମ େନ ମ ଯିତୁ ଂ କିଂ
ଯୁୱାଭ୍ୟାଂ ଶକ୍ଷ୍ୟେତ? େତୗ ପ୍ର ତୂ ୍ୟଚତୁ ଃ ଶକ୍ଷ୍ୟେତ|
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ⅩⅩⅩⅨତଦାଯୀଶୁରୱଦତ୍ େଯନକଂେସନାହଂପାସ୍ୟାମି େତନାୱଶ୍ୟଂ ଯୁୱାମପିପାସ୍ୟଥଃ, େଯନ
ମ େନନ ଚାହଂ ମି େଯ୍ୟ ତତ୍ର ଯୁୱାମପି ମି େଷ୍ୟେଥ|

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

ⅩⅬⅠଅଥାନ୍ୟଦଶଶିଷ୍ୟା ଇମାଂ କଥାଂ ଶ ା ଯାକୂେବ୍ୟାହନ୍ଭ ୍ୟାଂ ଚୁ କୁପୁଃ|
ⅩⅬⅡ କି ୁ ଯୀଶୁ ାନ୍ ସମାହୂ ଯ ବଭାେଷ,ଅନ୍ୟେଦଶୀଯାନାଂ ରାଜ ଂ େଯ କୁୱର୍ ୍ଵ ି େତ େତଷାେମୱ

ପ୍ର ଭୁ ଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି , ତଥା େଯ ମହାେଲାକାେ େତଷାମ୍ ଅଧିପତି ଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ୀତି ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ|
ⅩⅬⅢ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ନ ତଥା ଭୱିଷ୍ୟତି, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ଯଃ ପ୍ର ାଧାନ୍ୟଂ ୱା ତି ସ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ

େସୱେକା ଭୱିଷ୍ୟତି,
ⅩⅬⅣ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଯା ମହାନ୍ ଭୱିତୁ ମି ତି ସ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ କି େରା ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅬⅤଯେତା ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଃ େସେୱ୍ୟା ଭୱିତୁ ଂ ନାଗତଃ େସୱାଂ କ ର୍ ାଂ ତଥାେନେକଷାଂ ପରିତ୍ର ାଣସ୍ୟ

ମୂଲ୍ୟରୂ ପ ପ୍ର ାଣଂ ଦାତୁ ାଗତଃ|
ⅩⅬⅥ ଅଥ େତ ଯିରୀେହାନଗରଂ ପ୍ର ା ା ାତ୍ ଶିେଷୖ୍ୟ େଲର୍ ାେକୖ ସହ ଯୀେଶା ଗର୍ ମନକାେଲ

ଟୀମଯସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା ବଟର୍ ୀମଯନାମା ଅ ନ୍ମ ାଗର୍ ପାେ ର୍ ଭିକ୍ଷାଥର୍ ମ୍ ଉପୱି ଃ|
ⅩⅬⅦ ସ ନାସରତୀଯସ୍ୟ ଯୀେଶାରାଗମନୱା ର୍ ାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ େପ୍ର ାେଚୖ ୱର୍ ୁମାେରେଭ, େହ ଯୀେଶା

ଦାଯୂଦଃ ସ ାନ ମାଂ ଦଯ |
ⅩⅬⅧ ତେତାେନେକ େଲାକା େମୗନୀଭେୱତି ତଂ ତଜର୍ ଯାମାସୁଃ, କି ୁ ସ ପୁନରଧିକମୁେ ୖ

ଜର୍ ଗାଦ, େହ ଯୀେଶା ଦାଯୂଦଃ ସ ାନ ମାଂ ଦଯ |
ⅩⅬⅨତଦା ଯୀଶୁଃ ି ା ତମା ାତୁ ଂ ସମାଦିେଦଶ, ତେତା େଲାକା ମ ମାହୂ ଯ ବଭାଷିେର, େହ

ନର, ି େରା ଭୱ, ଉି , ସ ାମା ଯତି|
Ⅼତଦା ସ ଉ ରୀଯୱ ଂ ନିକି୍ଷପ୍ୟ େପ୍ର ା ାଯ ଯୀେଶାଃ ସମୀପଂ ଗତଃ|
ⅬⅠ ତେତା ଯୀଶୁ ମୱଦତ୍ ଯା କିଂ ପ୍ର ାଥର୍ ୍ୟେତ? ତୁ ଭ୍ୟମହଂ କିଂ କରିଷ୍ୟାମୀ? ତଦା

େସା ମୁୱାଚ, େହ ଗୁେରା ମଦୀଯା ଦୃି ଭର୍ େୱତ୍|
ⅬⅡତେତା ଯୀଶୁ ମୁୱାଚ ଯାହି ତୱ ୱି ାସ ୍ଵାଂ ମକାଷର୍ ୀତ୍, ତ ାତ୍ ତତଣଂ ସ ଦୃି ଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ

ପଥା ଯୀେଶାଃ ପ ାଦ୍ ଯେଯୗ|

Ⅺ
Ⅰ ଅନ ରଂ େତଷୁ ଯିରୂ ଶାଲମଃ ସମୀପ େଯା େବୖର୍ ତ୍ଫ ଗୀେବୖଥନୀଯପୁରେଯାରି କ ଂ

େଜୖତୁ ନନାମାଦି୍ର ମାଗେତଷୁ ଯୀଶୁଃ େପ୍ର ଷଣକାେଲ େ ୗ ଶିଷ୍ୟାୱିଦଂ ୱାକ୍ୟଂ ଜଗାଦ,
Ⅱ ଯୁୱାମମୁଂ ସ ୁଖ ଂ ଗ୍ର ାମଂ ଯାତଂ, ତତ୍ର ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ େଯା ନରଂ ନାୱହତ୍ ତଂ ଗ ର୍ ଭଶାୱକଂ

ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ ଂ େମାଚଯି ାନଯତଂ|
Ⅲ କି ୁ ଯୁୱାଂ କେ ର୍ ଦଂ କୁତଃ କୁରୁ ଥଃ? କଥାମିମାଂ ଯଦି େକାପି ପୃ ତି ତହ ପ୍ର େଭାରତ୍ର

ପ୍ର େଯାଜନମ ୀତି କଥିେତ ସ ଶୀଘ୍ର ଂ ତମତ୍ର େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟତି|
Ⅳ ତତେ ୗ ଗ ା ି ମାଗର୍ େମଲେନ କସ୍ୟଚିଦ୍ ାରସ୍ୟ ପାେ ର୍ ତଂ ଗ ର୍ ଭଶାୱକଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ

େମାଚଯତଃ,
Ⅴଏତହ ତେତ୍ର ାପି ତେଲାକାନାଂ କି ଦ୍ ଅପୃ ତ୍, ଗ ର୍ ଭଶିଶୁଂ କୁେତା େମାଚଯଥଃ?
Ⅵତଦା ଯୀେଶାରାଜ୍ଞାନୁସାେରଣ େତଭ୍ୟଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦିେତ ତତଣଂ ତମାଦାତୁ ଂ େତଽନୁଜଜୁ୍ଞଃ|
Ⅶଅଥ େତୗ ଯୀେଶାଃ ସି ଧିଂ ଗ ର୍ ଭଶିଶୁମ୍ ଆନୀଯ ତଦୁପରି ୱ ାଣି ପାତଯାମାସତୁ ଃ; ତତଃ

ସ ତଦୁପରି ସମୁପୱି ଃ|
Ⅷତଦାେନେକ ପଥି ୱାସାଂସି ପାତଯାମାସୁଃ, ପେରୖ ତରୁ ଶାଖାି ତୱା ମାେଗର୍ ୱିକୀଣର୍ ାଃ|
Ⅸଅପର ପ ା ାମିେନାଽଗ୍ର ଗାମିନ ସେୱର୍ ୍ଵ ଜନା ଉେଚୖଃ େରଣ ୱ ୁମାେରଭିେର, ଜଯ ଜଯ

ଯଃ ପରେମ ରସ୍ୟ ନାମ୍ନ ାଗ ତି ସ ଧନ୍ୟ ଇତି|
Ⅹ ତଥା ାକମଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷସ୍ୟ ଦାଯୂେଦା ଯଦ୍ର ାଜ୍ୟଂ ପରେମ ରନାମ୍ନ ାଯାତି ତଦପି ଧନ୍ୟଂ,

ସୱର୍ ୍ଵ ାଦୁ ୍ରାେଯ େଗର୍ ଈ ରସ୍ୟ ଜେଯା ଭେୱତ୍|
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Ⅺ ଇ ଂ ଯୀଶୁ ୟ ରୂ ଶାଲମି ମ ି ରଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ଚତୁ ଦ ୍ଥାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ୱ ୂନି ଦୃ ୱାନ୍; ଅଥ
ସାଯଂକାଲ ଉପି େତ ାଦଶଶିଷ୍ୟସହିେତା େବୖଥନିଯଂ ଜଗାମ|

Ⅻଅପେରହନି େବୖଥନିଯାଦ୍ ଆଗମନସମେଯ କୁ୍ଷଧାେ ର୍ ା ବଭୂ ୱ|
ⅩⅢ ତେତା ଦୂେର ସପତ୍ର ମୁଡୁ ରପାଦପଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ତତ୍ର କିି ତ୍ ଫଲଂ ପ୍ର ା ୁଂ ତସ୍ୟ ସି କୃ ଂ

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

ⅩⅣଅଦ୍ୟାରଭ୍ୟ େକାପି ମାନୱ ୍ଵ ଃ ଫଲଂ ନ ଭୁ ୀତ; ଇମାଂ କଥାଂ ତସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାଃ ଶୁଶୱୁଃ|
ⅩⅤ ତଦନ ରଂ େତଷୁ ଯିରୂ ଶାଲମମାଯାେତଷୁ ଯୀଶୁ ମର୍ ି ରଂ ଗ ା ତତ୍ର ାନାଂ ବଣିଜାଂ

ମୁଦ୍ର ାସନାନି ପାରାୱତୱିେକ୍ର ତୃ ଣାମ୍ ଆସନାନି ଚ ନୁ୍ୟ ଯା କାର ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ େକ୍ର ତୃ ନ୍ ୱିେକ୍ର ତୃ ଂ
ବହି କାର|

ⅩⅥଅପରଂ ମ ି ରମେଧ୍ୟନ କିମପି ପାତ୍ର ଂ େୱାଢୁ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଜନଂ ନିୱାରଯାମାସ|
ⅩⅦ େଲାକାନୁପଦିଶନ୍ ଜଗାଦ, ମମ ଗୃହଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଜାତୀଯାନାଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଗୃହମ୍ ଇତି ନାମ୍ନ ା ପ୍ର ଥିତଂ

ଭୱିଷ୍ୟତି ଏତତ୍ କିଂ ଶାେ ଲିଖିତଂ ନାି ? କି ୁ ଯୂଯଂ ତେଦୱ େଚାରାଣାଂ ଗ ରଂ କୁରୁ ଥ|
ⅩⅧଇମାଂ ୱାଣୀଂ ଶ ାଧ୍ୟାପକାଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ତଂଯଥା ନାଶଯିତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ୱି ତେଥା◌ପेାଯଂ

ମୃଗଯାମାସୁଃ, କି ୁ ତେସ୍ୟାପେଦଶାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ୱି ଯଂ ଗତା ଅତେ ତ ାଦ୍ ବିଭୁ ୍ୟଃ|
ⅩⅨଅଥ ସାଯଂସମଯ ଉପି େତ ଯୀଶୁନର୍ ଗରାଦ୍ ବହିୱର୍ ୱ୍ର ାଜ|
ⅩⅩ ଅନ ରଂ ପ୍ର ାତଃକାେଲ େତ େତନ ମାେଗର୍ ଣ ଗ ମୁଡୁ ରମହୀରୁ ହଂ ସମୂଲଂ ଶୁ ଂ

ଦଦୃଶୁଃ|
ⅩⅪ ତତଃ ପିତରଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ୱାକ୍ୟଂ ରନ୍ ଯୀଶୁଂ ବଭାଷଂ, େହ ଗୁେରା ପଶ୍ୟତୁ ଯ ଉଡୁ ରୱିଟପୀ

ଭୱତା ଶ ଃ ସ ଶୁେ ା ବଭୂ ୱ|
ⅩⅫତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀତ୍, ଯୂଯମୀ େର ୱି ସି ତ|
ⅩⅩⅢ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି େକାପି ଯେଦ୍ୟତି ରିଂ ୱଦତି, ମୁ ାଯ ଗ ା ଜଲେଧୗ ପତ,

େପ୍ର ା ମିଦଂ ୱାକ୍ୟମୱଶ୍ୟଂ ଘଟିଷ୍ୟେତ,ମନସା କିମପି ନ ସ ି ହ୍ୟ େଚଦିଦଂ ୱି େସତ୍ ତହ ତସ୍ୟ
ୱାକ୍ୟାନୁସାେରଣ ତଦ୍ ଘଟିଷ୍ୟେତ|

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

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

ⅩⅩⅥ କି ୁ ଯଦି ନ କ୍ଷମେ ତହ ୱଃ ଗର୍ ଃ ପିତାପି ଯୁଷ୍ମ ାକମାଗାଂସି ନ କ୍ଷମିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅦ ଅନ ରଂ େତ ପୁନ ୟ ରୂ ଶାଲମଂ ପ୍ର ୱିୱିଶୁଃ, ଯୀଶୁ ୟର୍ ଦା ମେଧ୍ୟମ ି ରମ୍ ଇତ େତା

ଗ ତି, ତଦାନୀଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ଉପାଧ୍ୟାଯାଃ ପ୍ର ା ତଦି କେମତ୍ୟ କଥାମିମାଂ ପପ୍ର ୁଃ,
ⅩⅩⅧ ଂ େକନାେଦେଶନକ ର୍ ାେଣ୍ୟତାନି କେରାଷି? ତେଥୖତାନି କ ର୍ ାଣି କ ର୍ ାଂ େକନାଦିେ ାସି ?
ⅩⅩⅨ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତିଗଦିତୱାନ୍ ଅହମପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଏକକଥାଂ ପୃ ାମି, ଯଦି ଯୂଯଂ ତସ୍ୟା

ଉ ରଂ କୁରୁ ଥ, ତହ କଯାଜ୍ଞଯାହଂ କ ର୍ ାେଣ୍ୟତାନି କେରାମି ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ କଥଯିଷ୍ୟାମି|
ⅩⅩⅩ େଯାହେନା ମ ନମ୍ ଈ ରାତ୍ ଜାତଂ କିଂ ମାନୱାତ୍? ତନ୍ମ ହ୍ୟଂ କଥଯତ|
ⅩⅩⅪ େତ ପର ରଂ ୱିେୱ ୁଂ ପ୍ର ାେରଭିେର, ତଦ୍ ଈ ରାଦ୍ ବଭୂ େୱତି େଚଦ୍ ୱଦାମ ହ

କୁତ ଂ ନ ପ୍ର େତୖ୍ୟତ? କଥେମତାଂ କଥଯିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅫମାନୱାଦ୍ ଅଭୱଦିତି େଚଦ୍ ୱଦାମ ହ େଲାେକେଭ୍ୟା ଭଯମି ଯେତା େହେତାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ

େଯାହନଂ ସତ୍ୟଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଂ ମନ୍ୟେ |
ⅩⅩⅩⅢ ଅତଏୱ େତ ଯୀଶୁଂ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦିଷୁ ୱର୍ ଯଂ ତଦ୍ ୱ ୁଂ ନ ଶକ୍ନୁ ମଃ| ଯୀଶୁରୁ ୱାଚ, ତହ

େଯନାେଦେଶନ କ ର୍ ାେଣ୍ୟତାନି କେରାମି, ଅହମପି ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ତ କଥଯିଷ୍ୟାମି|
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Ⅻ
Ⅰ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁ ଦର୍ୃ ାେ ନ େତଭ୍ୟଃ କଥଯିତୁ ମାେରେଭ, କି େଦେକା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଂ ୱିଧାଯ

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

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

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

ଶିେରା ଭ ୍ଵା ସାପମାନଂ ତଂ ୱ୍ୟସଜର୍ ନ୍|
Ⅴତତଃ ପରଂ େସାପରଂ ଦାସଂ ପ୍ର ାହିେଣାତ୍ ତଦା େତ ତଂ ଜ ୁଃ, ଏୱମ୍ ଅେନେକଷାଂ କସ୍ୟଚିତ୍

ପ୍ର ହାରଃ କସ୍ୟଚିଦ୍ ୱଧ େତୖଃ କୃତଃ|
Ⅵତତଃ ପରଂ ମଯା ପୁେତ୍ର ପ୍ର ହିେତ େତ ତମୱଶ୍ୟଂ ସ ଂସ୍ୟେ , ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵାୱେଶେଷ େତଷାଂ

ସି େଧୗ ନିଜପି୍ର ଯମ୍ ଅି ତୀଯଂ ପୁତ୍ର ଂ େପ୍ର ଷଯାମାସ|
Ⅶ କି ୁ କୃଷୀୱଲାଃ ପର ରଂ ଜଗଦୁଃ, ଏଷ ଉ ରାଧିକାରୀ, ଆଗ ତ ୱଯେମନଂ ହନ୍ମ ଥା

କୃେତ ଽଧିକାେରାଯମ୍ ଅ ାକଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|
Ⅷତତ ଂ ଧୃ ା ହ ା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ାଦ୍ ବହିଃ ପ୍ର ାକି୍ଷପନ୍|
Ⅸଅେନନାେସୗ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପତିଃ କିଂ କରିଷ୍ୟତି? ସଏତ୍ୟତାନ୍ କୃଷୀୱଲାନ୍ ସଂହତ୍ୟତେତତ୍ର ମ୍

ଅେନ୍ୟଷୁ କୃଷୀୱେଲଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି|
Ⅹ ଅପର , " ପତଯଃ କରିଷ୍ୟି ଗ୍ର ାୱାଣଂ ଯ ୁ ତୁ କଂ| ପ୍ର ାଧାନପ୍ର ରଃ େକାେଣ ସ ଏୱ

ସଂଭୱିଷ୍ୟତି|
Ⅺ ଏତତ୍ କ ର୍ ପେରଶସ୍ୟାଂୁ ତଂ େନା ଦୃି େତା ଭେୱତ୍|| " ଇମାଂ ଶା ୀଯାଂ ଲିପିଂ ଯୂଯଂ କିଂ

ନାପାଠି ?
Ⅻତଦାନୀଂ ସ ତାନୁ ି ଶ୍ୟ ତାଂ ଦୃ ା କଥାଂ କଥିତୱାନ୍,ତଇ ଂ ବୁ ୍ଵା ତଂ ଧ ର୍ ାମୁଦ୍ୟତାଃ, କି ୁ

େଲାେକେଭ୍ୟା ବିଭୁ ୍ୟଃ, ତଦନ ରଂ େତ ତଂ ୱିହାଯ ୱୱ୍ର ଜୁଃ|
ⅩⅢଅପର େତ ତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟେଦାଷଂ ଧ ର୍ ାଂ କତିପଯାନ୍ ଫିରୂ ଶିେନା େହେରାଦୀଯାଂ େଲାକାନ୍

ତଦି କଂ େପ୍ର ଷଯାମାସୁଃ|
ⅩⅣ ତ ଆଗତ୍ୟ ତମୱଦନ୍, େହ ଗୁେରା ଭୱାନ୍ ତଥ୍ୟଭାଷୀ କସ୍ୟାପ୍ୟନୁେରାଧଂ ନ ମନ୍ୟେତ,

ପକ୍ଷପାତ ନ କେରାତି,ଯଥାଥର୍ ତ ଈ ରୀଯଂ ମାଗର୍ ଂ ଦଶର୍ ଯତି ୱଯେମତତ୍ ପ୍ର ଜାନୀମଃ, େକୖସରାଯ
କେରା େଦେଯା ନ ୱାଂ? ୱଯଂ ଦାସ୍ୟାେମା ନ ୱା?

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

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

ⅩⅦ ତଦା ଯୀଶୁରୱଦତ୍ ତହ େକୖସରସ୍ୟ ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି େକୖସରାଯ ଦ , ଈ ରସ୍ୟ ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ତୁ
ଈ ରାଯ ଦ ; ତତେ ୱି ଯଂ େମନିେର|

ⅩⅧଅଥ ମୃତାନାମୁ ାନଂ େଯନମନ୍ୟେ େତସି ଦୂକିେନାଯୀେଶାଃ ସମୀପମାଗତ୍ୟତଂପପ୍ର ୁଃ;
ⅩⅨେହ ଗୁେରା କି େନା ଯଦି ନିଃସ ତିଃ ସନ୍ ଭାୟର୍ ୍ୟାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ ମି୍ର ଯେତ ତହ ତସ୍ୟ ଭ୍ର ାତା

ତସ୍ୟ ଭାୟର୍ ୍ୟାଂ ଗୃହୀ ା ଭ୍ର ାତୁ ୱର୍ ଂେଶା ି ଂ କରିଷ୍ୟତି, ୱ୍ୟୱ ାମିମାଂ ମୂସା ଅ ାନ୍ ପ୍ର ତି ୱ୍ୟଲିଖତ୍|
ⅩⅩ କି ୁ େକଚିତ୍ ସ ଭ୍ର ାତର ଆସନ୍, ତତେ ଷାଂ େଜ୍ୟ ଭ୍ର ାତା ୱିୱହ୍ୟ ନିଃସ ତିଃ ସନ୍

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

ତୃ ତୀେଯାପି ଭ୍ର ାତା ତାଦୃେଶାଭୱତ୍|
ⅩⅫଇ ଂ ସେ ୖ ୱ ଭ୍ର ାତର ାଂ ି ଯଂ ଗୃହୀ ା ନିଃସ ାନାଃ ସେ ାଽମି୍ର ଯ , ସୱର୍ ୍ଵ େଶେଷ ସାପି ୀ

ମି୍ର ଯେତ |
ⅩⅩⅢଅଥ ମୃତାନାମୁ ାନକାେଲ ଯଦା ତ ଉ ାସ୍ୟି ତଦା େତଷାଂ କସ୍ୟ ଭାୟର୍ ୍ୟା ସା ଭୱିଷ୍ୟତି?

ଯତେ ସେ ୖ ୱ ତାଂ ୱ୍ୟୱହନ୍|
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ⅩⅩⅣତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ ଶା ମ୍ ଈ ରଶି ଯୂଯମଜ୍ଞା ା କିମଭ୍ର ାମ୍ୟତ ନ?
ⅩⅩⅤ ମୃତେଲାକାନାମୁ ାନଂ ସତି େତ ନ ୱିୱହି ୱା ା ଅପି ନ ଭୱି , କି ୁ ଗର୍ ୀଯଦୂତାନାଂ

ସଦୃଶା ଭୱି |
ⅩⅩⅥ ପୁନ "ଅହମ୍ ଇବ୍ର ାହୀମ ଈ ର ଇସ୍ହ ାକ ଈ େରା ଯାକୂବେ ରଃ" ଯାମିମାଂ କଥାଂ
ମେଧ୍ୟ ତି ନ୍ ଈ େରା ମୂସାମୱାଦୀତ୍ ମୃତାନାମୁ ାନାେଥର୍ ସା କଥା ମୂସାଲିଖିେତ ପୁ େକ କିଂ

ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ାପାଠି?
ⅩⅩⅦଈ େରା ଜୀୱତାଂ ପ୍ର ଭୁ ଃ କି ୁ ମୃତାନାଂ ପ୍ର ଭୁ ନର୍ ଭୱତି, ତ ାେ େତା ୟର୍ୂ ଯଂ ମହାଭ୍ର େମଣ

ତି ଥ|
ⅩⅩⅧ ଏତହ ଏେକାଧ୍ୟାପକ ଏତ୍ୟ େତଷାମି ଂ ୱିଚାରଂ ଶୁଶ୍ର ାୱ; ଯୀଶୁେ ଷାଂ ୱାକ୍ୟସ୍ୟ

ସଦୁ ରଂ ଦ ୱାନ୍ ଇତି ବୁ ୍ଵା ତଂ ପୃ ୱାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାସାମ୍ ଆଜ୍ଞାନାଂ କା େଶ୍ର ା? ତେତା ଯୀଶୁଃ
ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ,

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

ପ୍ର ୀଯ ଂ," ଇତ୍ୟାଜ୍ଞା େଶ୍ର ା|
ⅩⅩⅪ ତଥା " ପ୍ର ତିୱାସି ନି ୱତ୍ େପ୍ର ମ କୁରୁ ଂ," ଏଷା ଯା ି ତୀଯାଜ୍ଞା ସା ତାଦୃଶୀ; ଏତାଭ୍ୟାଂ
ାଭ୍ୟାମ୍ ଆଜ୍ଞାଭ୍ୟାମ୍ ଅନ୍ୟା କାପ୍ୟାଜ୍ଞା େଶ୍ର ା ନାି |
ⅩⅩⅫ ତଦା େସାଧ୍ୟାପକ ମୱଦତ୍, େହ ଗୁେରା ସତ୍ୟଂ ଭୱାନ୍ ଯଥାଥର୍ ଂ େପ୍ର ା ୱାନ୍ ଯତ

ଏକ ାଦ୍ ଈ ରାଦ୍ ଅେନ୍ୟା ି ତୀଯ ଈ େରା ନାି ;
ⅩⅩⅩⅢ ଅପରଂ ସୱର୍ ୍ଵ ା ଃକରେଣୖଃ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ାେଣୖଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଚିେ ୖ ଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଶି ଭି ଈ େର େପ୍ର ମକରଣଂ

ତଥା ମୀପୱାସି ନି ୱତ୍ େପ୍ର ମକରଣ ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟା େହାମବଲିଦାନାଦିଭ୍ୟଃ ଶ୍ର ଂ ଭୱତି|
ⅩⅩⅩⅣ ତେତା ଯୀଶୁଃ ସୁବୁେ ରିୱ ତେସ୍ୟଦମ୍ ଉ ରଂ ଶ ା ତଂ ଭାଷିତୱାନ୍ ମୀ ରସ୍ୟ

ରାଜ୍ୟା ଦୂେରାସି | ଇତଃ ପରଂ େତନ ସହ କସ୍ୟାପି ୱାକ୍ୟସ୍ୟ ୱିଚାରଂ କ ର୍ ାଂ କସ୍ୟାପି ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତା
ନ ଜାତା|

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

ⅩⅩⅩⅥ ଯଂ ଦାଯୂଦ୍ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା ନ ଆେୱେଶେନଦଂ କଥଯାମାସ| ଯଥା| "ମମ ପ୍ର ଭୁ ମିଦଂ
ୱାକ୍ୟୱଦତ୍ ପରେମ ରଃ|ତୱଶତନହଂ ଯାୱତ୍ ପାଦପୀଠଂ କେରାମି ନ|ତାୱତ୍ କାଲଂ ମଦୀେଯ
ଂ ଦକ୍ଷପା ର୍ ୍ ଉପାୱିଶ| "
ⅩⅩⅩⅦଯଦି ଦାଯୂଦ୍ ତଂ ପ୍ର ଭୂ ଂ ୱଦତି ତହ କଥଂ ସ ତସ୍ୟ ସ ାେନା ଭୱିତୁ ମହର୍ ତି? ଇତେର

େଲାକା ଥାଂ ଶ ାନନ ୁ ଃ|
ⅩⅩⅩⅧତଦାନୀଂ ସ ତାନୁପଦିଶ୍ୟ କଥିତୱାନ୍ େଯ ନରା ଦୀଘର୍ ପରିେଧଯାନି ହେ ୱିପେନୗ ଚ
ⅩⅩⅩⅨ େଲାକକୃତନମ ାରାନ୍ ଭଜନଗୃେହ ପ୍ର ଧାନାସନାନି େଭାଜନକାେଲ ପ୍ର ଧାନ ାନାନି ଚ

କାଙେ ;
ⅩⅬ ୱିଧୱାନାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଗ୍ର ସି ା ଛଲାଦ୍ ଦୀଘର୍ କାଲଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯେ େତଭ୍ୟ ଉପାଧ୍ୟାେଯଭ୍ୟଃ

ସାୱଧାନା ଭୱତ; େତଽଧିକତରାନ୍ ଦ ାନ୍ ପ୍ର ା ୍ୟି |
ⅩⅬⅠ ତଦନ ରଂ େଲାକା ଭା ାଗାେର ମୁଦ୍ର ା ଯଥା ନିକି୍ଷପି ଭା ାଗାରସ୍ୟ ସ ୁେଖ ସମୁପୱିଶ୍ୟ

ଯୀଶୁ ଦୱଲୁେଲାକ; ତଦାନୀଂ ବହେୱା ଧନିନ ସ୍ୟ ମେଧ୍ୟ ବହୂ ନି ଧନାନି ନିରକି୍ଷପନ୍|
ⅩⅬⅡପ ାଦ୍ ଏକା ଦରିଦ୍ର ା ୱିଧୱା ସମାଗତ୍ୟ ି ପଣମୂଲ୍ୟାଂ ମୁେଦୖ୍ର କାଂ ତତ୍ର ନିରକି୍ଷପତ୍|
ⅩⅬⅢ ତଦା ଯୀଶୁଃ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଆହୂ ଯ କଥିତୱାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି େଯ େଯ

ଭା ାଗାେରଽି ନ ଧନାନି ନିଃକି୍ଷପି େତଭ୍ୟଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ୟ ଇଯଂ ୱିଧୱା ଦରିଦ୍ର ାଧିକମ୍ ନିଃକି୍ଷପତି
|
ⅩⅬⅣଯତେ ପ୍ର ଭୂ ତଧନସ୍ୟ କିି ତ୍ ନିରକି୍ଷପନ୍ କି ୁ ଦୀେନଯଂ ଦିନଯାପନେଯାଗ୍ୟଂ କିି ଦପି

ନ ାପଯି ା ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ନିରକି୍ଷପତ୍|
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ⅩⅢ
Ⅰଅନ ରଂମ ି ରାଦ୍ ବହିଗର୍ ମନକାେଲତସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାଣାେମକ ଂ ୱ୍ୟାହୃ ତୱାନ୍ େହ ଗୁେରା ପଶ୍ୟତୁ

କୀଦୃଶାଃ ପାଷାଣାଃ କୀଦୃକ୍ ଚ ନିଚଯନଂ|
Ⅱ ତଦା ଯୀଶୁ ମ୍ ଅୱଦତ୍ ଂ କିେମତଦ୍ ବୃହି ଚଯନଂ ପଶ୍ୟସି ? ଅେସୖ୍ୟକପାଷାେଣାପି

ି ତୀଯପାଷାେଣାପରି ନ ାସ୍ୟତି ସେୱର୍ ୍ଵ ଽଧଃେକ୍ଷ ୍ୟେ |
Ⅲ ଅଥ ଯି ନ୍ କାେଲ େଜୖତୁ ନି୍ଗ େରୗ ମ ି ରସ୍ୟ ସ ୁେଖ ସ ସମୁପୱି ି ନ୍ କାେଲ ପିତେରା

ଯାକୂବ୍ େଯାହନ୍ ଆ ି ଯେ ୖ େତ ତଂ ରହସି ପପ୍ର ୁଃ,
Ⅳ ଏତା ଘଟନାଃ କଦା ଭୱିଷ୍ୟି ? ତେଥୖତ ୱର୍ ୍ଵ ାସାଂ ସି ୁ ୍ୟପକ୍ର ମସ୍ୟ ୱା କିଂ ଚି ଂ? ତଦ ଭ୍ୟଂ

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

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

ଅୱଶ୍ୟ ାୱିନ୍ୟଃ; କି ାପାତେତା ନ ଯୁଗାେ ା ଭୱିଷ୍ୟତି|
Ⅷେଦଶସ୍ୟ ୱିପକ୍ଷତଯା େଦେଶା ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ୱିପକ୍ଷତଯା ଚରାଜ୍ୟମୁ ାସ୍ୟତି,ତଥା ାେନ ାେନ

ଭୂ ମିକେ ା ଦୁଭ କ୍ଷଂ ମହାେକ୍ଲ ଶା ସମୁପ ାସ୍ୟି , ସୱର୍ ୍ଵ ଏେତ ଦୁଃଖସ୍ୟାର ାଃ|
Ⅸ କି ୁ ଯୂଯମ୍ ଆ ାେଥର୍ ସାୱଧାନାି ତ, ଯେତା େଲାକା ରାଜସଭାଯାଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟି ,

ତଥା ଭଜନଗୃେହ ପ୍ର ହରିଷ୍ୟି ; ଯୂଯଂ ମଦେଥର୍ େଦଶାଧିପାନ୍ ଭୂ ପାଂ ପ୍ର ତି ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନାଯ େତଷାଂ
ସ ୁେଖ ଉପ ାପଯିଷ୍ୟେ |

Ⅹ େଶଷୀଭୱନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ େଦଶୀଯାନ୍ ପ୍ର ତି ସୁସଂୱାଦଃ ପ୍ର ଚାରଯିଷ୍ୟେତ|
Ⅺ କି ୁ ଯଦା େତ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଧୃ ା ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟି ତଦା ଯୂଯଂ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଉ ରଂ ଦାସ୍ୟଥ,ତଦଗ୍ର ତସ୍ୟ

ୱିେୱଚନଂ ମା କୁରୁ ତ ତଦଥର୍ ଂ କିି ଦପି ମା ଚି ଯତ ଚ, ତଦାନୀଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମନଃସୁ ଯଦ୍ୟଦ୍ ୱାକ୍ୟମ୍
ଉପ ାପଯିଷ୍ୟେତ ତେଦୱ ୱଦିଷ୍ୟଥ, ଯେତା ଯୂଯଂ ନ ତ ାରଃ କି ୁ ପୱିତ୍ର ଆ ା ତସ୍ୟ ୱ ା|

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

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

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

ⅩⅤତଥା େଯା ନେରା ଗୃେହାପରି ତି ତି ସ ଗୃହମଧ୍ୟଂ ନାୱେରାହତୁ , ତଥା କିମପି ୱ ୁ ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ
ମେଧ୍ୟଗୃହଂ ନ ପ୍ର ୱିଶତୁ ;

ⅩⅥତଥା ଚ େଯା ନରଃ େକ୍ଷେତ୍ର ତି ତି େସାପି ୱ ଂ ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ପରାୱୃତ୍ୟ ନ ୱ୍ର ଜତୁ |
ⅩⅦତଦାନୀଂ ଗବର୍୍ଭ ୱତୀନାଂ ନ୍ୟଦାତ୍ର ୀଣା େଯାଷିତାଂ ଦୁଗର୍ ତି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅧ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପଲାଯନଂ ଶୀତକାେଲ ଯଥା ନ ଭୱତି ତଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଂ|
ⅩⅨ ଯତ ଦା ଯାଦୃଶୀ ଦୁଘର୍ ଟନା ଘଟିଷ୍ୟେତ ତାଦୃଶୀ ଦୁଘର୍ ଟନା ଈ ରସୃେ ଃ

ପ୍ର ଥମମାରଭ୍ୟାଦ୍ୟ ଯାୱତ୍ କଦାପି ନ ଜାତା ନ ଜନିଷ୍ୟେତ ଚ|
ⅩⅩ ଅପର ପରେମ େରା ଯଦି ତସ୍ୟ ସମଯସ୍ୟ ସଂେକ୍ଷପଂ ନ କେରାତି ତହ କସ୍ୟାପି

ପ୍ର ାଣଭୃ େତା ରକ୍ଷା ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟତି, କି ୁ ଯାନ୍ ଜନାନ୍ ମେନାନୀତାନ୍ ଅକେରାତ୍ େତଷାଂ
ମେନାନୀତାନାଂ େହେତାଃ ସ ତଦେନହସଂ ସଂେକ୍ଷ ୍ୟତି|
ⅩⅪଅନ୍ୟ ପଶ୍ୟତ ଖ୍ର ୀେ ାତ୍ର ାେନ ୱା ତତ୍ର ାେନ ୱିଦ୍ୟେତ, ତି ନ୍କ ାେଲ ଯଦି କି ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍

ଏତାଦୃଶଂ ୱାକ୍ୟଂ ୱ୍ୟାହରତି, ତହ ତି ନ୍ ୱାେକ୍ୟ େଭୖୱ ୱି ସି ତ|
ⅩⅫ ଯେତାେନେକ ମିଥ୍ୟାଖ୍ର ୀ ା ମିଥ୍ୟାଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ ସମୁପ ାଯ ବହୂ ନି ଚି ାନ୍ୁୟ ତାନି

କ ର୍ ାଣି ଚ ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟି ; ତଥା ଯଦି ସ ୱତି ତହ ମେନାନୀତେଲାକାନାମପି ମିଥ୍ୟାମତିଂ
ଜନଯିଷ୍ୟି |
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ⅩⅩⅢପଶ୍ୟତ ଘଟନାତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ କାୟର୍ ୍ୟସ୍ୟ ୱା ର୍ ାଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମଦାମ୍, ଯୂଯଂ ସାୱଧାନାି ତ|
ⅩⅩⅣ ଅପର ତସ୍ୟ େକ୍ଲ ଶକାଲସ୍ୟାୱ୍ୟୱହିେତ ପରକାେଲ ଭା ରଃ ସା କାେରା ଭୱିଷ୍ୟତି

ତେଥୖୱ ଚ ି କାଂ ନ ଦାସ୍ୟତି|
ⅩⅩⅤନଭଃ ାନି ନକ୍ଷତ୍ର ାଣି ପତିଷ୍ୟି , େୱ୍ୟାମମ ଲ ା ଗ୍ର ହା ୱିଚଲିଷ୍ୟି |
ⅩⅩⅥ ତଦାନୀଂ ମହାପରାକ୍ର େମଣ ମେହୖ େୟର୍ ୍ୟଣ ଚ େମଘମାରୁ ହ୍ୟ ସମାଯା ଂ ମାନୱସୁତଂ

ମାନୱାଃ ସମୀକି୍ଷଷ୍ୟେ |
ⅩⅩⅦ ଅନ୍ୟ ସ ନିଜଦୂତାନ୍ ପ୍ର ହିତ୍ୟ ନେଭାଭୂ େମ୍ୟାଃ ସୀମାଂ ଯାୱଦ୍ ଜଗତ ତୁ ଦ ଗ୍ଭ ୍ୟଃ
ମେନାନୀତେଲାକାନ୍ ସଂଗ୍ର ହୀଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅧ ଉଡୁ ରତେରା ଦର୍ୃ ା ଂ ଶିକ୍ଷ ଂ ଯେଦାଡୁ ରସ୍ୟ ତେରା ନର୍ ୱୀନାଃ ଶାଖା ଜାଯେ

ପ ୱାଦୀନି ଚ ନ ଗ ି , ତଦା ନିଦାଘକାଲଃ ସୱିେଧା ଭୱତୀତି ଯୂଯଂ ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ|
ⅩⅩⅨତ ଦ୍ ଏତା ଘଟନା ଦୃ ୍ଵା ସ କାେଲା ାୟର୍ୁ ୍ୟପି ତ ଇତି ଜାନୀତ|
ⅩⅩⅩ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, ଆଧୁନିକେଲାକାନାଂ ଗମନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଘଟିଷ୍ୟେ |
ⅩⅩⅪଦ୍ୟାୱାପୃଥିେୱ୍ୟା ୱ ଚଲିତେଯାଃ ସେତ୍ୟା ମର୍ ଦୀଯା ୱାଣୀ ନ ୱିଚଲିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅫଅପର ଗର୍ ଦୂତଗେଣା ୱା ପୁେତ୍ର ା ୱା ତାତାଦନ୍ୟଃ େକାପି ତଂ ଦିୱସଂ ତଂ ଦ ଂ ୱା ନ

ଜ୍ଞାପଯତି|
ⅩⅩⅩⅢଅତଃ ସ ସମଯଃ କଦା ଭୱିଷ୍ୟତି, ଏତଜ୍ଜ୍ଞାନାଭାୱାଦ୍ ଯୂଯଂ ସାୱଧାନାି ତ, ସତକର୍ ା

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

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

ⅩⅩⅩⅥସ ହଠାଦାଗତ୍ୟ ଯଥା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନିଦି୍ର ତାନ୍ ନ ପଶ୍ୟତି, ତଦଥର୍ ଂ ଜାଗରିତାି ତ|
ⅩⅩⅩⅦ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଦ୍ ୱଦାମି ତେଦୱ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ୱଦାମି, ଜାଗରିତାି େତତି|

ⅩⅣ
Ⅰ ତଦା ନି ାେରା ୱକିଣ୍ଵ ହୀନପୂେପା ୱେଯାରାର ସ୍ୟ ଦିନ େଯ ଽୱଶିେ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା

ଅଧ୍ୟାପକା େକନାପି ଛେଲନ ଯୀଶୁଂ ଧ ର୍ ାଂ ହ ୁ ମୃଗଯା କି୍ର େର;
Ⅱ କି ୁ େଲାକାନାଂ କଲହଭଯାଦୂଚିେର, ନେଚା ୱକାଲ ଉଚିତେମତଦିତି|
Ⅲ ଅନ ରଂ େବୖଥନିଯାପୁ◌େुର ଶିେମାନକୁି େନା ଗୃେହ େଯାେଶୗ େଭା ୁ ମୁପୱିେ ସତି

କାଚିଦ୍ େଯାଷିତ୍ ପା ରପାଷାଣସ୍ୟ ସ ୁ ଟେକନମହାେଘର୍ ୍ୟା ମେତୖଲମ୍ଆନୀଯ ସ ୁ ଟକଂ ଭଂ ୍ଵା
ତେସ୍ୟା ମାେ େତୖଲଧାରାଂ ପାତଯା େକ୍ର |

Ⅳତ ାତ୍ େକଚିତ୍ ାେ କୁପ୍ୟ ଃ କଥିତୱଂ ଃ କୁେତାଯଂ େତୖଲାପୱ୍ୟଯଃ?
Ⅴ ଯେଦ୍ୟତତ୍ େତୖଲ ୱ୍ୟେକ୍ର ଷ୍ୟତ ତହ ମୁଦ୍ର ାପାଦଶତତ୍ର ଯାଦପ୍ୟଧିକଂ ତସ୍ୟ ପ୍ର ା ମୂଲ୍ୟଂ

ଦରିଦ୍ର େଲାେକେଭ୍ୟା ଦାତୁ ମଶକ୍ଷ୍ୟତ, କଥାେମତାଂ କଥଯି ା ତଯା େଯାଷିତା ସାକଂ ୱାଚାଯୁହ୍ୟନ୍|
Ⅵ କି ୁ ଯୀଶୁରୁ ୱାଚ, କୁତ ଏତେସୖ୍ୟ କୃ ୍ରଂ ଦଦାସି ? ମହ୍ୟମିଯଂ କେ ର୍ ା ମଂ କୃତୱତୀ|
Ⅶଦରିଦ୍ର ାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସହ ତି ି ,ତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ଯେଦ ଥତେଦୖୱ ତାନୁପକ ର୍ ାଂ ଶକ୍ନୁ ଥ,

କି ହଂ ଯୁଭାଭିଃ ସହ ନିର ରଂ ନ ତି ାମି|
Ⅷଅସ୍ୟା ଯଥାସାଧ୍ୟଂ ତେଥୖୱାକେରାଦିଯଂ, ଶ୍ମ ଶାନଯାପନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ସେମତ୍ୟ ମ ପୁଷି େତୖଲମ୍

ଅମ ର୍ ଯତ୍|
Ⅸଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଯଥାଥର୍ ଂ କଥଯାମି,ଜଗତାଂ ମେଧ୍ୟ ଯତ୍ର ଯତ୍ର ସୁସଂୱାେଦାଯଂ ପ୍ର ଚାରଯିଷ୍ୟେତ

ତତ୍ର ତତ୍ର େଯାଷିତ ଏତସ୍ୟାଃ ରଣାଥର୍ ଂ ତ ୃ ତକେ ୖ ର୍ ତତ୍ ପ୍ର ଚାରଯିଷ୍ୟେତ|
Ⅹ ତତଃ ପରଂ ାଦଶାନାଂ ଶିଷ୍ୟାଣାେମକ ଈ ରିେଯାତୀଯଯିହୂ ଦାେଖ୍ୟା ଯୀଶୁଂ ପରକେରଷୁ

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

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

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

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

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

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

ⅩⅦଅନ ରଂ ଯୀଶୁଃ ସାଯଂକାେଲ ାଦଶଭିଃ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସା ର୍ ଂ ଜଗାମ;
ⅩⅧସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ େଭାଜନାଯ େପ୍ର ାପୱିେ ଷୁ ସ ତାନୁଦିତୱାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱ୍ୟାହରାମି, ଅତ୍ର

ଯୁଷ୍ମ ାକେମେକା ଜେନା େଯା ମଯା ସହ ଭୁ ଂେ ମାଂ ପରେକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅨ ତଦାନୀଂ େତ ଦୁଃଖିତାଃ ସ ଏେକୖକଶ ଂ ପ୍ର ୁମାର ୱ ଃ ସ କିମହଂ? ପ ାଦ୍ ଅନ୍ୟ

ଏେକାଭିଦେଧ ସ କିମହଂ?
ⅩⅩତତଃ ସ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦଦ୍ ଏେତଷାଂ ାଦଶାନାଂ େଯା ଜେନା ମଯା ସମଂ େଭାଜନାପାେତ୍ର ପାଣିଂ

ମ ଯିଷ୍ୟତି ସ ଏୱ|
ⅩⅪମନୁଜତନଯମଧି ଯାଦୃଶଂ ଲିଖିତମାେ ତଦନୁରୂ ପା ଗତି ସ୍ୟ ଭୱିଷ୍ୟତି, କି ୁ େଯା ଜେନା

ମାନୱସୁତଂ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟେତ ହ ତସ୍ୟ ଜନ୍ମ ାଭାେୱ ସତି ଭଦ୍ର ମଭୱିଷ୍ୟତ୍|
ⅩⅫ ଅପର େତଷାଂ େଭାଜନସମେଯ ଯୀଶୁଃ ପୂପଂ ଗୃହୀେ ରଗୁଣାନ୍ ଅନୁକୀତର୍ ୍ୟ ଭ ୍ଵା

େତେଭ୍ୟା ଦ ା ବଭାେଷ, ଏତଦ୍ ଗୃହୀ ା ଭୁ ୀ ମ୍ ଏତନ୍ମ ମ ୱିଗ୍ର ହରୂ ପଂ|
ⅩⅩⅢ ଅନ ରଂ ସ କଂସଂ ଗୃହୀେ ରସ୍ୟ ଗୁଣାନ୍ କୀ ର୍ ଯି ା େତେଭ୍ୟା ଦେଦୗ, ତତେ ସେୱର୍ ୍ଵ

ପପୁଃ|
ⅩⅩⅣ ଅପରଂ ସ ତାନୱାଦୀଦ୍ ବହୂ ନାଂ ନିମି ଂ ପାତିତଂ ମମ ନୱୀନନିଯମରୂ ପଂ

େଶାଣିତେମତତ୍|
ⅩⅩⅤ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, ଈ ରସ୍ୟ ରାେଜ୍ୟ ଯାୱତ୍ ସେଦ୍ୟାଜାତଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସଂ ନ

ପାସ୍ୟାମି,ତାୱଦହଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଲରସଂ ପୁନ ନର୍ ପାସ୍ୟାମି|
ⅩⅩⅥତଦନ ରଂ େତ ଗୀତେମକଂ ସଂଗୀଯ ବହି େଜୖର୍ ତୁ ନଂ ଶିଖରିଣଂ ଯଯୁଃ
ⅩⅩⅦ ଅଥ ଯୀଶୁ ାନୁୱାଚ ନିଶାଯାମସ୍ୟାଂ ମଯି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ପ୍ର ତୂ ୍ୟେହା ଭୱିଷ୍ୟତି ଯେତା

ଲିଖିତମାେ ଯଥା, େମଷାଣାଂ ରକ୍ଷକ ାହଂ ପ୍ର ହରିଷ୍ୟାମି େୱୖ ତତଃ| େମଷାଣାଂ ନିୱେହା ନୂନଂ
ପ୍ର ୱିକୀେଣର୍ ା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅧକ ୁ ମଦୁ ାେନ ଜାେତ ଯୁଷ୍ମ ାକମେଗ୍ର ଽହଂ ଗାଲୀଲଂ ୱ୍ର ଜିଷ୍ୟାମି|
ⅩⅩⅨ ତଦା ପିତରଃ ପ୍ର ତିବଭାେଷ, ଯଦ୍ୟପି ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ପ୍ର ତୂ ୍ୟେହା ଭୱତି ତଥାପି ମମ େନୖୱ

ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅩ ତେତା ଯୀଶୁରୁ ାୱାନ୍ ଅହଂ ତୁ ଭ୍ୟଂ ତଥ୍ୟଂ କଥଯାମି, କ୍ଷଣାଦାଯାମଦ୍ୟ କୁ ୁ ଟସ୍ୟ

ି ତୀଯୱାରରୱଣାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଂ ୱାରତ୍ର ଯଂ ମାମପେ ାଷ୍ୟେସ|
ⅩⅩⅪ କି ୁ ସ ଗାଢଂ ୱ୍ୟାହରଦ୍ ଯଦ୍ୟପି ଯା ସା ର୍ ଂ ମମ ପ୍ର ାେଣା ଯାତି ତଥାପି କଥମପି ାଂ

ନାପେ ାେଷ୍ୟ; ସେୱର୍ ୍ଵ ଽପୀତେର ତେଥୖୱ ବଭାଷିେର|
ⅩⅩⅫଅପର େତଷୁ େଗତି୍ଶ ମାନୀନାମକଂ ାନ ଗେତଷୁ ସ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଜଗାଦ,ଯାୱଦହଂ ପ୍ର ାଥର୍ େଯ

ତାୱଦତ୍ର ାେନ ଯୂଯଂ ସମୁପୱିଶତ|
ⅩⅩⅩⅢ ଅଥ ସ ପିତରଂ ଯାକୂବଂ େଯାହନ ଗୃହୀ ା ୱୱ୍ର ାଜ; ଅତ୍ୟ ଂ ତ୍ର ାସି େତା ୱ୍ୟାକୁଲିତ

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

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

ⅩⅩⅩⅦତତଃପରଂସଏତ୍ୟତାନ୍ ନିଦି୍ର ତାନ୍ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ପିତରଂ େପ୍ର ାୱାଚ, ଶିେମାନ୍ ଂ କିଂ ନିଦ୍ର ାସି ?
ଘଟିକାେମକାମ୍ ଅପି ଜାଗରିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାଷି?

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

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

ତ ା ୈ କା କଥା କଥଯିତୱ୍ୟା ତ ଏତଦ୍ େବା ୁ ଂ ନ େଶକୁଃ|
ⅩⅬⅠ ତତଃପରଂ ତୃ ତୀଯୱାରଂ ଆଗତ୍ୟ େତେଭ୍ୟା ଽକଥଯଦ୍ ଇଦାନୀମପି ଶଯି ା ୱିଶ୍ର ାମ୍ୟଥ?

ଯେଥ ଂ ଜାତଂ, ସମଯେ ାପି ତଃ ପଶ୍ୟତ ମାନୱତନଯଃ ପାପିେଲାକାନାଂ ପାଣିଷୁ ସମପର୍ ୍ୟେତ|
ⅩⅬⅡ ଉି ତ, ୱଯଂ ୱ୍ର ଜାେମା େଯା ଜେନା ମାଂ ପରପାଣିଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟେତ ପଶ୍ୟତ ସ

ସମୀପମାଯାତଃ|
ⅩⅬⅢ ଇମାଂ କଥାଂ କଥଯତି ସ, ଏତହ ାଦଶାନାେମେକା ଯିହୂ ଦା ନାମା ଶିଷ୍ୟଃ

ପ୍ର ଧାନଯାଜକାନାମ୍ ଉପାଧ୍ୟାଯାନାଂ ପ୍ର ାଚୀନେଲାକାନା ସି େଧଃ ଖ ଲଗୁଡଧାରିେଣା
ବହୁ େଲାକାନ୍ ଗୃହୀ ା ତସ୍ୟ ସମୀପ ଉପି ତୱାନ୍|

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

ⅩⅬⅤଅେତା େହେତାଃ ସ ଆଗେତୖ୍ୟୱ େଯାେଶାଃ ସୱିଧଂ ଗ ା େହ ଗୁେରା େହ ଗୁେରା, ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା
ତଂ ଚୁ ଚୁ |

ⅩⅬⅥତଦା େତ ତଦୁପରି ପାଣୀନପର୍ ଯି ା ତଂ ଦଧ୍ନୁ ଃ|
ⅩⅬⅦତତ ସ୍ୟ ପା ର୍ ାନାଂ େଲାକାନାେମକଃ ଖ ଂ ନିେ ାଷଯନ୍ ମହାଯାଜକସ୍ୟ ଦାସେମକଂ

ପ୍ର ହୃ ତ୍ୟ ତସ୍ୟ କଣର୍ ଂ ଚିେ ଦ|
ⅩⅬⅧ ପ ାଦ୍ ଯୀଶୁ ାନ୍ ୱ୍ୟାଜହାର ଖ ାନ୍ ଲଗୁଡାଂ ଗୃହୀ ା ମାଂ କିଂ େଚୗରଂ ଧ ର୍ ାଂ

ସମାଯାତାଃ?
ⅩⅬⅨ ମେଧ୍ୟମ ି ରଂ ସମୁପଦିଶନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟହଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସହ ି ତୱାନତହଂ, ତି ନ୍ କାେଲ ଯୂଯଂ

ମାଂ ନାଦୀଧରତ, କି େନନ ଶା ୀଯଂ ୱଚନଂ େସଧନୀଯଂ|
Ⅼତଦା ସେୱର୍ ୍ଵ ଶିଷ୍ୟା ଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ପଲାଯା କି୍ର େର|
ⅬⅠ ଅେଥୖେକା ଯୁୱା ମାନେୱା ନ କାେଯ ୱ େମକଂ ନିଧାଯ ତସ୍ୟ ପ ାଦ୍ ୱ୍ର ଜନ୍ ଯୁୱେଲାେକୖ

ଧର୍ୃ େତା
ⅬⅡୱ ଂ ୱିହାଯ ନ ଃ ପଲାଯା େକ୍ର |
ⅬⅢଅପର ଯି ନ୍ ାେନ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ଉପାଧ୍ୟାଯାଃ ପ୍ର ାଚୀନେଲାକା ମହାଯାଜେକନ ସହ

ସଦସି ି ତା ି ନ୍ ାେନ ମହାଯାଜକସ୍ୟ ସମୀପଂ ଯୀଶୁଂ ନିନୁ୍ୟଃ|
ⅬⅣ ପିତେରା ଦୂେର ତ ାଦ୍ ଇ ା ମହାଯାଜକସ୍ୟା ାଲିକାଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ କି େରୖଃ ସେହାପୱିଶ୍ୟ

ୱି ତାପଂ ଜଗ୍ର ାହ|
ⅬⅤ ତଦାନୀଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ମି ଣ ଯୀଶୁଂ ଘାତଯିତୁ ଂ ତ ାତିକୂେଲ୍ୟନ ସାକି୍ଷେଣା

ମୃଗଯା କି୍ର େର, କି ୁ ନ ପ୍ର ା ାଃ|
ⅬⅥଅେନେକୖ ି ରୁ ଂ ମୃଷାସାେକ୍ଷ୍ୟ ଦେ ପି େତଷାଂ ୱାକ୍ୟାନି ନ ସମଗ |
ⅬⅦସୱର୍ ୍ଵ େଶେଷ କିଯ ଉ ାଯ ତସ୍ୟ ପ୍ର ାତିକୂେଲ୍ୟନ ମୃଷାସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦ ା କଥଯାମାସୁଃ,
ⅬⅧ ଇଦଂ କରକୃତମ ି ରଂ ୱିନାଶ୍ୟ ଦିନତ୍ର ଯମେଧ୍ୟ ପୁନରପରମ୍ ଅକରକୃତଂ ମ ି ରଂ

ନି ର୍ ାସ୍ୟାମି, ଇତି ୱାକ୍ୟମ୍ ଅସ୍ୟ ମୁଖାତ୍ ଶତମ ାଭିରିତି|
ⅬⅨ କି ୁ ତତ୍ର ାପି େତଷାଂ ସାକ୍ଷ୍ୟକଥା ନ ସ ାତାଃ|
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ⅬⅩ ଅଥ ମହାଯାଜେକା ମେଧ୍ୟସଭମ୍ ଉ ାଯ ଯୀଶୁଂ ୱ୍ୟାଜହାର, ଏେତ ଜନା ୍ଵଯି ଯତ୍
ସାକ୍ଷ୍ୟମଦୁଃ େମତସ୍ୟ କିମପୁ୍ୟ ରଂ କିଂ ନ ଦାସ୍ୟସି ?

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

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

ⅬⅩⅢତଦା ମହାଯାଜକଃ ଂ ୱମନଂ ଛି ା ୱ୍ୟାୱହରତ୍
ⅬⅩⅣ କିମ ାକଂ ସାକି୍ଷଭିଃ ପ୍ର େଯାଜନମ୍? ଈ ରନି ାୱାକ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରଶ୍ର ାୱି କିଂ ୱିଚାରଯଥ?

ତଦାନୀଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଜଗଦୁରଯଂ ନିଧନଦ ମହର୍ ତି|
ⅬⅩⅤ ତତଃ କି ତ୍ କି ତ୍ ତ ପୁଷି ନି ୀୱଂ ନିଚିେକ୍ଷପ ତଥା ତନ୍ମୁ ଖମା ାଦ୍ୟ ଚେପେଟନ ହ ା

ଗଦିତୱାନ୍ ଗଣଯି ା ୱଦ, ଅନୁଚରା ଚେପେଟୖ ମାଜ ୁଃ
ⅬⅩⅥତତଃ ପରଂ ପିତେରଽ ାଲିକାଧଃେକାେ ତି ତି ମହାଯାଜକେସୖ୍ୟକା ଦାସୀ ସେମତ୍ୟ
ⅬⅩⅦ ତଂ ୱିି ତାପଂ ଗୃ ଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ତଂ ସୁନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ବଭାେଷ ମପି ନାସରତୀଯଯୀେଶାଃ

ସି ନାମ୍ ଏେକା ଜନ ଆସୀଃ|
ⅬⅩⅧ କି ୁ େସାପ ୁତ୍ୟଜଗାଦତମହଂନୱଦି୍ମ ଂ ଯତ୍କଥଯମିତଦପ୍ୟହଂ ନ ବୁେ ୍ୟ|ତଦାନୀଂ

ପିତେର ଚ ରଂ ଗତୱତି କୁ◌े ୁ େଟା ରୁ ରାୱ|
ⅬⅩⅨଅଥାନ୍ୟା ଦାସୀ ପିତରଂ ଦୃ ୍ଵା ସମୀପ ାନ୍ ଜନାନ୍ ଜଗାଦ ଅଯଂ େତଷାେମେକା ଜନଃ|
ⅬⅩⅩ ତତଃ ସ ି ତୀଯୱାରମ୍ ଅପ ୁତୱାନ୍ ପ ାତ୍ ତତ୍ର ା େଲାକାଃ ପିତରଂ େପ୍ର ାଚୁ ୍ଵମୱଶ୍ୟଂ

େତଷାେମେକା ଜନଃ ଯତ ୍ଵଂ ଗାଲୀଲୀେଯା ନର ଇତି ତେୱା ାରଣଂ ପ୍ର କାଶଯତି|
ⅬⅩⅪତଦା ସ ଶପଥାଭିଶାେପୗ କୃ ା େପ୍ର ାୱାଚ ଯୂଯଂ କଥାଂ କଥଯଥ ତଂ ନରଂ ନ ଜାେନଽହଂ|
ⅬⅩⅫ ତଦାନୀଂ ି ତୀଯୱାରଂ କୁ ୁ େଟା ଽରାୱୀତ୍| କୁ ୁ ଟସ୍ୟ ି ତୀଯରୱାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଂ ମାଂ

ୱାରତ୍ର ଯମ୍ ଅପେ ାଷ୍ୟସି , ଇତି ଯ ାକ୍ୟଂ ଯୀଶୁନା ସମୁଦିତଂ ତତ୍ ତଦା ସଂ ୃତ୍ୟ ପିତେରା
େରାଦିତୁ ମ୍ ଆରଭତ|

ⅩⅤ
Ⅰଅଥ ପ୍ର ଭାେତ ସତି ପ୍ର ଧାନଯାଜକାଃ ପ୍ର ା ଉପାଧ୍ୟାଯାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ମି ଣ ସଭାଂ କୃ ା ଯୀଶୁ◌◌ृଂ

ବ ଯି ପୀଲାତାଖ୍ୟସ୍ୟ େଦଶାଧିପେତଃ ସୱିଧଂ ନୀ ା ସମପର୍ ଯାମାସୁଃ|
Ⅱତଦା ପୀଲାତ ଂ ପୃ ୱାନ୍ ଂ କିଂ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାନାଂ ରାଜା? ତତଃ ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ୱାନ୍ ସତ୍ୟଂ

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

ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ|
Ⅳ ତଦାନୀଂ ପୀଲାତ ଂ ପୁନଃ ପପ୍ର ଂ କିଂ େନା ରଯସି ? ପେଶୖ୍ୟେତ ି ରୁ ଂ କତିଷୁ

ସାେଧ୍ୟଷୁ ସାକ୍ଷଂ ଦଦତି|
Ⅴକ ୁ ଯୀଶୁ ଦାପି େନା ରଂ ଦେଦୗ ତତଃ ପୀଲାତ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ ଜଗାମ|
Ⅵଅପର କାରାବେ କି ଂି ତ୍ ଜେନ ତନ୍ମ େହା ୱକାେଲ େଲାେକୖ ୟର୍ ାଚିେତ େଦଶାଧିପତି ଂ

େମାଚଯତି|
Ⅶ େଯ ଚ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମୁପପ୍ଲ ୱମକାଷର୍ୁ ରୁ ପପ୍ଲ େୱ ୱଧମପି କୃତୱ େ ଷାଂ ମେଧ୍ୟ ତଦାେନାଂ

ବର ାନାମକ ଏେକା ବ ଆସୀତ୍|
Ⅷ ଅେତା େହେତାଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ାପରୀଯାଂ ରୀତିକଥାଂ କଥଯି ା େଲାକା ଉେ ୖ ରୁ ୱ ଃ ପୀଲାତସ୍ୟ

ସମକ୍ଷଂ ନିେୱଦଯାମାସୁଃ|
Ⅸ ତଦା ପୀଲାତ ାନାଚେଖ୍ୟୗ ତହ କିଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜାନଂ େମାଚଯିଷ୍ୟାମି? ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ

କିମିଷ୍ୟେତ?
Ⅹଯତଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ଈଷର୍ ୍ୟାତ ଏୱ ଯୀଶୁଂ ସମାପର୍ ଯି ତି ସ ୱିେୱଦ|
Ⅺ କି ୁ ଯଥା ବର ାଂ େମାଚଯତି ତଥା ପ୍ର ାଥର୍ ଯିତୁ ଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା େଲାକାନ୍ ପ୍ର ୱ ର୍ ଯାମାସୁଃ|
Ⅻଅଥପୀଲାତଃ ପୁନଃ ପୃ ୱାନ୍ ତହ ଯଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାେଜତି ୱଦଥତସ୍ୟ କିଂ କରିଷ୍ୟାମି

ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କିମିଷ୍ୟେତ?
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ⅩⅢତଦା େତ ପୁନରପି େପ୍ର ାେ ୖ ଃ େପ୍ର ାଚୁ ଂ କେଶ େୱଧଯ|
ⅩⅣ ତ ାତ୍ ପୀଲାତଃ କଥିତୱାନ୍ କୁତଃ? ସ କିଂ କୁକ ର୍ କୃତୱାନ୍? କି ୁ େତ ପୁନ ରୁ ୱେ ା

ୱ୍ୟାଜହ ଂ କେଶ େୱଧଯ|
ⅩⅤତଦାପୀଲାତଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାେ ାକାନ୍ େତାଷଯିତୁ ମି ନ୍ ବର ାଂ େମାଚଯି ା ଯୀଶୁଂ କଶାଭିଃ ପ୍ର ହୃ ତ୍ୟ

କେଶ େୱ ୁ ଂ ତଂ ସମପର୍ ଯା ଭୂ ୱ|
ⅩⅥ ଅନ ରଂ େସୖନ୍ୟଗେଣାଽ ାଲିକାମ୍ ଅଥର୍ ାଦ୍ ଅଧିପେତ ଗର୍ୃ ହଂ ଯୀଶୁଂ ନୀ ା େସନାନିୱହଂ

ସମାହୁ ଯତ୍|
ⅩⅦପ ାତ୍ େତ ତଂ ଧୂମଲୱଣର୍ ୱ ଂ ପରିଧାପ୍ୟ କ କମୁକୁଟଂ ରଚଯି ା ଶିରସି ସମାେରାପ୍ୟ
ⅩⅧ େହ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜନ୍ ନମ ାର ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ତଂ ନମ ର୍ ାମାେରଭିେର|
ⅩⅨ ତେସ୍ୟା ମାେ େୱତ୍ର ାଘାତଂ ଚକ ାେତ୍ର ନି ୀୱ ନିଚିକି୍ଷପୁଃ, ତଥା ତସ୍ୟ ସ ୁେଖ

ଜାନୁପାତଂ ପ୍ର େଣାମୁଃ
ⅩⅩ ଇ ମୁପହସ୍ୟ ଧୂମ୍ର ୱଣର୍ ୱ ମ୍ ଉ ାୟର୍ ୍ୟ ତସ୍ୟ ୱ ଂ ତଂ ପୟର୍ ୍ୟଧାପଯନ୍ କେଶ େୱ ୁ ଂ

ବହିନ ନୁ୍ୟ |
ⅩⅪ ତତଃ ପରଂ େସକ ରସ୍ୟ ରୁ ଫସ୍ୟ ଚ ପିତା ଶିେମା ାମା କୁରୀଣୀଯେଲାକ ଏକଃ କୁତି ଦ୍

ଗ୍ର ାମାେଦତ୍ୟ ପଥି ଯାତି ତଂ େତ ଯୀେଶାଃ କଶଂ େୱାଢୁ ଂ ବଲାଦ୍ ଦଧ୍ନୁ ଃ|
ⅩⅫଅଥ ଗୁ ଲ୍ତ ା ଅଥର୍ ାତ୍ ଶିରଃକପାଲନାମକଂ ାନଂ ଯୀଶୁମାନୀଯ
ⅩⅩⅢ େତ ଗ ରସମିଶି୍ର ତଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସଂ ପାତୁ ଂ ତୈ ଦଦୁଃ କି ୁ ସ ନ ଜଗ୍ର ାହ|
ⅩⅩⅣତି ନ୍ କେଶ ୱିେ ସତି େତଷାେମେକୖକଶଃ କିଂ ପ୍ର ା ୍ୟତୀତି ନିଣର୍ ଯାଯ
ⅩⅩⅤତସ୍ୟ ପରିେଧଯାନାଂ ୱିଭାଗାଥର୍ ଂ ଗୁଟିକାପାତଂ ଚକଃ|
ⅩⅩⅥ ଅପରମ୍ ଏଷ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାେଜତି ଲିଖିତଂ େଦାଷପତ୍ର ଂ ତସ୍ୟ ଶିରଊ ର୍ ୍ଵମ୍

ଆେରାପଯା କଃ|
ⅩⅩⅦତସ୍ୟ ୱାମଦକି୍ଷଣେଯା େ େଚୗେରୗ କଶେଯା ୱ ୱିଧାେତ|
ⅩⅩⅧ େତେନୖୱ "ଅପରାଧିଜେନୖଃ ସା ର୍ ଂ ସ ଗଣିେତା ଭୱିଷ୍ୟତି," ଇତି ଶାେ ା ଂ ୱଚନଂ

ସି ମଭୂ ତ|
ⅩⅩⅨ ଅନ ରଂ ମାେଗର୍ େଯ େଯ େଲାକା ଗମନାଗମେନ ଚକେ ସୱର୍ ୍ଵ ଏୱ ଶିରାଂସ୍ୟାେ ାଲ୍ୟ

ନି େ ା ଜଗଦୁଃ, େର ମ ି ରନାଶକ େର ଦିନତ୍ର ଯମେଧ୍ୟ ତି ର୍ ାଯକ,
ⅩⅩⅩଅଧୁନା ାନମ୍ ଅୱି ା କଶାଦୱେରାହ|
ⅩⅩⅪ କି ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ଅଧ୍ୟାପକା ତ ତ୍ ତିର ୃତ୍ୟ ପର ରଂ ଚଚକି୍ଷେର ଏଷ ପରାନାୱତ୍

କି ୁ ମୱିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|
ⅩⅩⅫ ଯଦୀସ୍ର ାେଯେଲା ରାଜାଭିଷି ାତା ଭୱତି ତହର୍ ୍ୟଧୁେନୖନ କଶାଦୱେରାହତୁ ୱଯଂ ତଦ୍

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

ⅩⅩⅩⅢଅଥ ି ତୀଯଯାମାତ୍ ତୃ ତୀଯଯାମଂ ଯାୱତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ା େଦଶଃ ସା କାେରାଭୂ ତ୍|
ⅩⅩⅩⅣ ତତ ୃତୀଯପ୍ର ହେର ଯୀଶୁରୁ େ ୖ ରୱଦତ୍ ଏଲୀ ଏଲୀ ଲାମା ଶିୱ ନୀ ଅଥର୍ ାଦ୍ "େହ

ମଦୀଶ ମଦୀଶ ଂ ପୟର୍ ୍ୟତ୍ୟାକ୍ଷୀଃ କୁେତା ହି ମାଂ?"
ⅩⅩⅩⅤ ତଦା ସମୀପ େଲାକାନାଂ େକଚିତ୍ ତ ାକ୍ୟଂ ନିଶମ୍ୟାଚଖୁ୍ୟଃ ପେଶୖ୍ୟଷ ଏଲିଯମ୍

ଆହୂ ଯତି|
ⅩⅩⅩⅥ ତତ ଏେକା ଜେନା ଧାୱି ାଗତ୍ୟ େ ଽମ୍ଲ ରସଂ ପୂରଯି ା ତଂ ନଡାେଗ୍ର ନିଧାଯ ପାତୁ ଂ

ତୈ ଦ ାୱଦତ୍ ତି ଏଲିଯ ଏନମୱେରାହଯିତୁ ମ୍ ଏତି ନ େୱତି ପଶ୍ୟାମି|
ⅩⅩⅩⅦଅଥ ଯୀଶୁରୁ େ ୖ ଃ ସମାହୂ ଯ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଜେହୗ|
ⅩⅩⅩⅧତଦା ମ ି ରସ୍ୟ ଜୱନିେକା ର୍ ୍ଵାଦଧଃୟର୍ ୍ୟ ା ୱିଦୀଣର୍ ା ି ଖ ାଭୂ ତ୍|
ⅩⅩⅩⅨ କି ଇ ମୁେ ୖ ରାହୂ ଯ ପ୍ର ାଣାନ୍ ତ୍ୟଜ ଂ ତଂ ଦୃଷ୍ଦ ୍ଵା ତଦ୍ର କ୍ଷଣାଯ ନିଯୁେ ା ଯଃ

େସନାପତିରାସୀତ୍ େସାୱଦତ୍ ନେରାଯମ୍ ଈ ରପୁତ୍ର ଇତି ସତ୍ୟମ୍|
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ⅩⅬ ତଦାନୀଂ ମ ଲୀନୀ ମରିସମ୍ କନି ଯାକୂେବା େଯାେସ ମାତାନ୍ୟମରିଯମ୍ ଶାେଲାମୀ ଚ
ଯାଃ ି େଯା

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

ⅩⅬⅡଅଥାସାଦନଦିନସ୍ୟାଥର୍ ାଦ୍ ୱିଶ୍ର ାମୱାରାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଦିନସ୍ୟ ସାଯଂକାଲ ଆଗତ
ⅩⅬⅢଈ ରରାଜ୍ୟାେପକ୍ଷ୍ୟରିମଥୀଯଯୂଷଫନାମା ମାନ୍ୟମ ୀ ସେମତ୍ୟ ପୀଲାତସୱିଧଂ ନିଭର୍ େଯା

ଗ ା ଯୀେଶାେଦର୍ ହଂ ଯଯାେଚ|
ⅩⅬⅣ କି ୁ ସ ଇଦାନୀଂ ମୃତଃ ପୀଲାତ ଇତ୍ୟସ ୱଂ ମ ା ଶତେସନାପତିମାହୂ ଯ ସ କଦା ମୃତ

ଇତି ପପ୍ର |
ⅩⅬⅤଶତେସମନାପତିମୁଖାତ୍ ତଜ୍ଜ୍ଞା ା ଯୂଷେଫ ଯୀେଶାେଦର୍ ହଂ ଦେଦୗ|
ⅩⅬⅥପ ାତ୍ ସ ସୂ ଂ ୱାସଃ କ୍ର ୀ ା ଯୀେଶାଃ କାଯମୱେରାହ୍ୟ େତନ ୱାସସା େୱ ାଯି ା ଗିେରୗ

ଖାତଶ୍ମ ଶାେନ ାପିତୱାନ୍ ପାଷାଣଂ େଲାଠଯି ା ାରି ନିଦେଧ|
ⅩⅬⅦ କି ୁ ଯତ୍ର େସା ାପ୍ୟତ ତତ ମ ଲୀନୀ ମରିଯମ୍ େଯାସି ମାତୃ ମରିଯମ୍ ଚ ଦଦୃଶତୃ ଃ|

ⅩⅥ
Ⅰ ଅଥ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ଗେତ ମ ଲୀନୀ ମରିଯମ୍ ଯାକୂବମାତା ମରିଯମ୍ ଶାେଲାମୀ େଚମା ଂ

ମ ର୍ ଯିତୁ ଂ ସୁଗ ି ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି କ୍ର ୀ ା
Ⅱସ ାହପ୍ର ଥମଦିେନଽତିପ୍ର ତୂ ୍ୟେଷ ସୂେୟର୍ ୍ୟାଦଯକାେଲ ଶ୍ମ ଶାନମୁପଗତାଃ|
Ⅲ କି ୁ ଶ୍ମ ଶାନ ାରପାଷାେଣାଽତିବୃହନ୍ ତଂ େକାଽପସାରଯିଷ୍ୟତୀତି ତାଃ ପର ରଂ ଗଦି !
Ⅳଏତହ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ପାଷାେଣା ାେରା ଽପସାରିତ ଇତି ଦଦୃଶୁଃ|
Ⅴ ପ ା ାଃ ଶ୍ମ ଶାନଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ଶୁକ୍ଲ ୱଣର୍ ଦୀଘର୍ ପରି ଦାୱୃତେମକଂ ଯୁୱାନଂ ଶ୍ମ ଶାନଦକି୍ଷଣପା ର୍

ଉପୱି ଂ ଦୃ ୍ଵା ଚମ କଃ|
Ⅵ େସାଽୱଦତ୍, ମାେଭୖ ଯୂଯଂ କେଶ ହତଂ ନାସରତୀଯଯୀଶୁଂ ଗେୱଷଯଥ େସାତ୍ର ନାି

ଶ୍ମ ଶାନାଦୁଦ ାତ୍; େତୖ ୟର୍ ତ୍ର ସ ାପିତଃ ାନଂ ତଦିଦଂ ପଶ୍ୟତ|
Ⅶ କି ୁ େତନ ଯେଥା ଂ ତଥା ଯୁଷ୍ମ ାକମେଗ୍ର ଗାଲୀଲଂ ଯାସ୍ୟେତ ତତ୍ର ସ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସାକ୍ଷାତ୍

କରିଷ୍ୟେତ ଯୂଯଂ ଗ ା ତସ୍ୟ ଶିେଷ୍ୟଭ୍ୟଃ ପିତରାଯ ଚ ୱା ର୍ ାମିମାଂ କଥଯତ|
Ⅷତାଃ କି ତା ୱିି ତା ତୂ ଣର୍ ଂ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ବହିଗର୍ ା ପଲାଯ ଭଯାତ୍ କମପି କିମପି ନାୱଦଂ |
Ⅸ ଅପରଂ ଯୀଶୁଃ ସ ାହପ୍ର ଥମଦିେନ ପ୍ର ତୂ ୍ୟେଷ ଶ୍ମ ଶାନାଦୁ ାଯ ଯସ୍ୟାଃ

ସ ଭୂ ତା ୍ୟାଜିତା େସୖ୍ୟ ମ ଲୀନୀମରିଯେମ ପ୍ର ଥମଂ ଦଶର୍ ନଂ ଦେଦୗ|
Ⅹତତଃ ସା ଗ ା େଶାକେରାଦନକୃେ ୍ୟାଽନୁଗତେଲାେକଭ୍ୟ ାଂ ୱା ର୍ ାଂ କଥଯାମାସ|
Ⅺ କି ୁ ଯୀଶୁଃ ପୁନଜର୍ ୀୱନ୍ ତେସୖ୍ୟ ଦଶର୍ ନଂ ଦ ୱାନିତି ଶ ା େତ ନ ପ୍ର ତ୍ୟଯନ୍|
Ⅻପ ାତ୍ େତଷାଂ ାେଯା ଗର୍୍ର ାମଯାନକାେଲ ଯୀଶୁରନ୍ୟେୱଶଂ ଧୃ ା ତାଭ୍ୟାଂ ଦଶର୍ ନ ଦେଦୗ!
ⅩⅢ ତାୱପି ଗ ାନ୍ୟଶିେଷ୍ୟଭ୍ୟ ାଂ କଥାଂ କଥଯା କ୍ର ତୁ ଃ କି ୁ ତେଯାଃ କଥାମପି େତ ନ

ପ୍ର ତ୍ୟଯନ୍|
ⅩⅣ େଶଷତ ଏକାଦଶଶିେଷ୍ୟଷୁ େଭାଜେନାପୱିେ ଷୁ ଯୀଶୁେ େଭ୍ୟା ଦଶର୍ ନଂ

ଦେଦୗ ତେଥା ାନାତ୍ ପରଂ ତ ଶର୍ ନପ୍ର ା େଲାକାନାଂ କଥାଯାମୱି ାସକରଣାତ୍
େତଷାମୱି ାସମନଃକାଠିନ୍ୟାଭ୍ୟାଂ େହତୁ ଭ୍ୟାଂ ସ ତାଂ ଜ ତୱାନ୍|

ⅩⅤଅଥ ତାନାଚେଖ୍ୟୗ ଯୂଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଜଗଦ୍ ଗ ା ସୱର୍ ୍ଵ ଜନାନ୍ ପ୍ର ତି ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯତ|
ⅩⅥ ତତ୍ର ଯଃ କି ଦ୍ ୱି ସ୍ୟ ମି େତା ଭେୱତ୍ ସ ପରିତ୍ର ାସ୍ୟେତ କି ୁ େଯା ନ ୱି ସି ଷ୍ୟତି ସ

ଦ ଯିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅦ କି େଯ ପ୍ର େତ୍ୟଷ୍ୟି େତୖରୀଦୃଗ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟେତ େତ ମ ାମ୍ନ ା ଭୂ ତାନ୍

ତ୍ୟାଜଯିଷ୍ୟି ଭାଷା ଅନ୍ୟା ୱଦିଷ୍ୟି |
ⅩⅧ ଅପରଂ େତୖଃ ସେପର୍ ଷୁ ଧୃେତଷୁ ପ୍ର ାଣନାଶକୱ ୁନି ପୀେତ ଚ େତଷାଂ କାପି କ୍ଷତି ନର୍

ଭୱିଷ୍ୟତି; େରାଗିଣାଂ ଗାେତ୍ର ଷୁ କରାପ େତ େତଽେରାଗା ଭୱିଷ୍ୟି ଚ|
ⅩⅨଅଥ ପ୍ର ଭୁ ାନିତ୍ୟାଦିଶ୍ୟ ଗର୍ ଂ ନୀତଃ ସନ୍ ପରେମ ରସ୍ୟ ଦକି୍ଷଣ ଉପୱିେୱଶ|
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ⅩⅩତତେ ପ୍ର ାଯ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ସୁସଂୱାଦୀଯକଥାଂ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ମାେରଭିେର ପ୍ର ଭୁ ୁ େତଷାଂ ସହାଯଃ
ସନ୍ ପ୍ର କାଶିତା ୟର୍ ୍ୟକି୍ର ଯାଭି ାଂ କଥାଂ ପ୍ର ମାଣୱତୀଂ ଚକାର| ଇତି|
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ଲୂକଲିଖିତଃ ସୁସଂୱାଦଃ
Ⅰ ପ୍ର ଥମେତା େଯ ସାକି୍ଷେଣା ୱାକ୍ୟପ୍ର ଚାରକା ାସନ୍ େତଽ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ଯଦ୍ୟତ୍ ସପ୍ର ମାଣଂ

ୱାକ୍ୟମପର୍ ଯି
Ⅱତଦନୁସାରେତାଽେନ୍ୟପି ବହୱ ୃ ା ଂ ରଚଯିତୁ ଂ ପ୍ର ୱୃ ାଃ|
Ⅲ ଅତଏୱ େହ ମହାମହିମଥିଯଫିଲ୍ ଂ ଯା ଯାଃ କଥା ଅଶିକ୍ଷ୍ୟଥା ାସାଂ ଦୃଢପ୍ର ମାଣାନି ଯଥା

ପ୍ର ାେପ୍ନ ାଷି
Ⅳତଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ଥମମାରଭ୍ୟ ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଜ୍ଞା ାହମପି ଅନୁକ୍ର ମାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ୱୃ ା ାନ୍ ତୁ ଭ୍ୟଂ େଲଖିତୁ ଂ

ମତିମକାଷର୍ ମ୍|
Ⅴ ଯିହୂ ଦାେଦଶୀଯେହେରାଦ୍ନ ାମେକ ରାଜ ଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ତି ଅବୀଯଯାଜକସ୍ୟ ପୟର୍ ୍ୟାଯାଧିକାରୀ

ସି ଖରିଯନାମକ ଏେକା ଯାଜେକା ହାେରାଣୱଂେଶା ୱା ଇଲୀେଶୱାଖ୍ୟା
Ⅵ ତସ୍ୟ ଜାଯା ାୱିେମୗ ନିେଦର୍ ାେଷୗ ପ୍ର େଭାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଜ୍ଞା ୱ୍ୟୱ ା ସଂମନ୍ୟ ଈ ରଦୃେ ୗ

ଧା କାୱା ାମ୍|
Ⅶତେଯାଃ ସ ାନ ଏେକାପି ନାସୀତ୍, ଯତ ଇଲୀେଶୱା ବ ୍ୟା େତୗ ାେୱୱ ୱୃ ାୱଭୱତାମ୍|
Ⅷଯଦା ପୟର୍ ୍ୟାନୁକ୍ର େମଣ ସି ଖରିଯ ଈ ାସ୍ୟ ସମକ୍ଷଂ ଯାଜକୀଯଂ କ ର୍ କେରାତି
Ⅸତଦାଯଜ୍ଞସ୍ୟ ଦିନପରିପାଯ୍ୟା ପରେମ ରସ୍ୟମ ି େରପ୍ର େୱଶକାେଲ ଧୂପ ାଲନଂକ ର୍ ତସ୍ୟ

କରଣୀଯମାସୀତ୍|
Ⅹତ ୂ ପ ାଲନକାେଲ େଲାକନିୱେହ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କତର୍ୁ ଂ ବହିି ତି
Ⅺ ସତି ସି ଖରିେଯା ଯସ୍ୟାଂ େୱଦ୍ୟାଂ ଧୂପଂ ାଲଯତି ତ କି୍ଷଣପାେ ର୍ ପରେମ ରସ୍ୟ ଦୂତ ଏକ

ଉପି େତା ଦଶର୍ ନଂ ଦେଦୗ|
Ⅻତଂ ଦୃ ୍ଵା ସି ଖରିଯ ଉି ୱିେଜ ଶଶେ ଚ|
ⅩⅢ ତଦା ସ ଦୂତ ଂ ବଭାେଷ େହ ସି ଖରିଯ ମା େଭୖ ୱ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଗ୍ର ାହ୍ୟା ଜାତା ତୱ ଭାୟର୍ ୍ୟା

ଇଲୀେଶୱା ପୁତ୍ର ଂ ପ୍ର େସାଷ୍ୟେତ ତସ୍ୟ ନାମ େଯା◌ेହନ୍ ଇତି କରିଷ୍ୟସି |
ⅩⅣ କି ଂ ସାନ ଃ ସହଷର୍ ଭୱିଷ୍ୟସି ତସ୍ୟ ଜନ୍ମ ନି ବହୱ ଆନ ି ଷ୍ୟି ଚ|
ⅩⅤଯେତା େହେତାଃ ସ ପରେମ ରସ୍ୟ େଗାଚେର ମହାନ୍ ଭୱିଷ୍ୟତି ତଥା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସଂ ସୁରାଂ ୱା

କିମପି ନ ପାସ୍ୟତି, ଅପରଂ ଜନ୍ମ ାରଭ୍ୟ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପରିପୂଣର୍ ଃ
ⅩⅥସନ୍ ଇସ୍ର ାେଯଲ୍ଵ ଂଶୀଯାନ୍ ଅେନକାନ୍ ପ୍ର େଭାଃ ପରେମ ରସ୍ୟ ମାଗର୍ ମାେନଷ୍ୟତି|
ⅩⅦ ସ ାନାନ୍ ପ୍ର ତି ପିତୃ ଣାଂ ମନାଂସି ଧ ର୍ ଜ୍ଞାନଂ ପ୍ର ତ୍ୟନାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିଣ ପରାୱ ର୍ ଯିତୁ ଂ, ପ୍ର େଭାଃ

ପରେମ ରସ୍ୟ େସୱାଥର୍ ମ୍ ଏକାଂ ସି ତଜାତିଂ ୱିଧାତୁ ସ ଏଲିଯରୂ ପା ଶି ପ୍ର ା ସ୍ୟାେଗ୍ର
ଗମିଷ୍ୟତି|

ⅩⅧତଦା ସି ଖରିେଯା ଦୂତମୱାଦୀତ୍ କଥେମତଦ୍ େୱ ୍ୟାମି? ଯେତାହଂ ୱୃେ ା ମମ ଭାୟର୍ ୍ୟା ଚ
ୱୃ ା|

ⅩⅨତେତା ଦୂତଃପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚପେଶ୍ୟ ରସ୍ୟସାକ୍ଷା ର୍ ୀ ଜିବ୍ର ାେଯଲ୍ନ ାମା ଦୂେତାହଂ ଯା ସହକଥାଂ
ଗଦିତୁ ଂ ତୁ ଭ୍ୟମିମାଂ ଶୁଭୱା ର୍ ାଂ ଦାତୁ େପ୍ର ଷିତଃ|

ⅩⅩ କି ୁ ମଦୀଯଂ ୱାକ୍ୟଂ କାେଲ ଫଲିଷ୍ୟତି ତତ୍ ଯା ନ ପ୍ର ତୀତମ୍ ଅତଃ କାରଣାଦ୍ ଯାୱେଦୱ
ତାନି ନ େସ ୍ୟି ତାୱତ୍ ଂ ୱ ୁଂମଶେ ା ମୂେକା ଭୱ|

ⅩⅪ ତଦାନୀଂ େଯ େଯ େଲାକାଃ ସି ଖରିଯମେପୖକ୍ଷ େତ ମେଧ୍ୟମ ି ରଂ ତସ୍ୟ ବହୁ ୱିଲ ାଦ୍
ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ େମନିେର|

ⅩⅫ ସ ବହିରାଗେତା ଯଦା କିମପି ୱାକ୍ୟଂ ୱ ୁମଶ ଃ ସେ ତଂ କୃ ା ନିଃଶ େସ୍ୟୗ ତଦା
ମେଧ୍ୟମ ି ରଂ କସ୍ୟଚିଦ୍ ଦଶର୍ ନଂ େତନ ପ୍ର ା ମ୍ ଇତି ସେୱର୍ ୍ଵ ବୁବୁଧିେର|

ⅩⅩⅢଅନ ରଂ ତସ୍ୟ େସୱନପୟର୍ ୍ୟାେଯ ସ ୂ େଣର୍ ସତି ସ ନିଜେଗହଂ ଜଗାମ|
ⅩⅩⅣକତିପଯଦିେନଷୁ ଗେତଷୁ ତସ୍ୟ ଭାୟର୍ ୍ୟା ଇଲୀେଶୱା ଗବର୍୍ଭ ୱତୀ ବଭୂ ୱ
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ⅩⅩⅤ ପ ାତ୍ ସା ପ ମାସାନ୍ ସଂେଗାପ୍ୟାକଥଯତ୍ େଲାକାନାଂ ସମକ୍ଷଂ ମମାପମାନଂ ଖ ଯିତୁ ଂ
ପରେମ େରା ମଯି ଦୃି ଂ ପାତଯି ା କେ ର୍ ଦୃଶଂ କୃତୱାନ୍|

ⅩⅩⅥଅପର ତସ୍ୟା ଗବର୍୍ଭ ସ୍ୟ ଷେ ମାେସ ଜାେତ ଗାଲୀ ୍ରେଦଶୀଯନାସର ୁ େର
ⅩⅩⅦଦାଯୂେଦା ୱଂଶୀଯାଯ ଯୂଷଫ୍ନ ାେମ୍ନ ପୁରୁ ଷାଯ ଯା ମରିଯମ୍ନ ାମକୁମାରୀ ୱା ାସୀତ୍ ତସ୍ୟାଃ

ସମୀପଂ ଜିବ୍ର ାେଯଲ୍ ଦୂତ ଈ େରଣ ପ୍ର ହିତଃ|
ⅩⅩⅧସ ଗ ା ଜଗାଦ େହ ଈ ରାନୁଗୃହୀତକେନ୍ୟ ତୱ ଶୁଭଂ ଭୂ ଯାତ୍ ପ୍ର ଭୁ ଃ ପରେମ ର ୱ

ସହାେଯାି ନାରୀଣାଂ ମେଧ୍ୟ େମୱ ଧନ୍ୟା|
ⅩⅩⅨ ତଦାନୀଂ ସା ତଂ ଦୃ ୍ଵା ତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟତ ଉି ଜ୍ୟ କୀଦୃଶଂ ଭାଷଣମିଦମ୍ ଇତି ମନସା

ଚି ଯାମାସ|
ⅩⅩⅩତେତା ଦୂେତାଽୱଦତ୍ େହ ମରିଯମ୍ ଭଯଂ ମାକାଷର୍ ୀଃ, ଯି ପରେମ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହାି |
ⅩⅩⅪପଶ୍ୟ ଂ ଗବର୍୍ଭ ଂ ଧୃ ା ପୁତ୍ର ଂ ପ୍ର େସାଷ୍ୟେସ ତସ୍ୟ ନାମ ଯୀଶୁରିତି କରିଷ୍ୟସି |
ⅩⅩⅫ ସ ମହାନ୍ ଭୱିଷ୍ୟତି ତଥା ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ୟଃ େଶ୍ର ସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଇତି ଖ୍ୟାସ୍ୟତି; ଅପରଂ ପ୍ର ଭୁ ଃ

ପରେମ ର ସ୍ୟ ପିତୁ ଦର୍ ାଯୂଦଃ ସି ଂହାସନଂ ତୈ ଦାସ୍ୟତି;
ⅩⅩⅩⅢ ତଥା ସ ଯାକୂେବା ୱଂେଶାପରି ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ରାଜ ଂ କରିଷ୍ୟତି, ତସ୍ୟ ରାଜ ସ୍ୟାେ ା ନ

ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅩⅣ ତଦା ମରିଯମ୍ ତଂ ଦୂତଂ ବଭାେଷ ନାହଂ ପୁରୁ ଷସ ଂ କେରାମି ତହ କଥେମତତ୍

ସ ୱିଷ୍ୟତି?
ⅩⅩⅩⅤତେତା ଦୂେତାଽକଥଯତ୍ ପୱିତ୍ର ଆ ା ାମାଶ୍ର ାଯିଷ୍ୟତି ତଥା ସୱର୍ ୍ଵ େଶ୍ର ସ୍ୟ ଶି େୱାପରି

ଛାଯାଂ କରିଷ୍ୟତି ତେତା େହେତା ୱ ଗବର୍୍ଭ ାଦ୍ ଯଃ ପୱିତ୍ର ବାଲେକା ଜନିଷ୍ୟେତ ସ ଈ ରପୁତ୍ର ଇତି
ଖ୍ୟାତିଂ ପ୍ର ା ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅥଅପର ପଶ୍ୟ ତୱ ଜ୍ଞାତିରିଲୀେଶୱା ଯାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ବ ୍ୟାମୱଦନ୍ ଇଦାନୀଂ ସା ୱା ର୍ େକ୍ୟ
ସ ାନେମକଂ ଗେବର୍୍ଭ ଽଧାରଯତ୍ ତସ୍ୟ ଷ ମାେସାଭୂ ତ୍|

ⅩⅩⅩⅦ କିମପି କ ର୍ ନାସାଧ୍ୟମ୍ ଈ ରସ୍ୟ|
ⅩⅩⅩⅧ ତଦା ମରିଯମ୍ ଜଗାଦ, ପଶ୍ୟ ପ୍ର େଭରହଂ ଦାସୀ ମହ୍ୟଂ ତୱ ୱାକ୍ୟାନୁସାେରଣ

ସୱର୍ ୍ଵ େମତଦ୍ ଘଟତାମ୍; ଅନନତରଂ ଦୂତ ସ୍ୟାଃ ସମୀପାତ୍ ପ୍ର ତେ |
ⅩⅩⅩⅨ ଅଥ କତିପଯଦିନାତ୍ ପରଂ ମରିଯମ୍ ତ ାତ୍ ପୱର୍ ୍ଵ ତମଯପ୍ର େଦଶୀଯଯିହୂ ଦାଯା

ନଗରେମକଂ ଶୀଘ୍ର ଂ ଗ ା
ⅩⅬସି ଖରିଯଯାଜକସ୍ୟ ଗୃହଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ତସ୍ୟ ଜାଯାମ୍ ଇଲୀେଶୱାଂ ସେ ାଧ୍ୟାୱଦତ୍|
ⅩⅬⅠ ତେତା ମରିଯମଃ ସେ ାଧନୱାେକ୍ୟ ଇଲୀେଶୱାଯାଃ କଣର୍ େଯାଃ ପ୍ର ୱି ମାେତ୍ର ସତି ତସ୍ୟା

ଗବର୍୍ଭ ବାଲେକା ନନ ର୍ | ତତ ଇଲୀେଶୱା ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପରିପୂଣର୍ ା ସତୀ
ⅩⅬⅡ େପ୍ର ାେ ୖ ଗର୍ ଦିତୁ ମାେରେଭ, େଯାଷିତାଂ ମେଧ୍ୟ େମୱ ଧନ୍ୟା, ତୱ ଗବର୍୍ଭ ଃ ଶିଶୁ ଧନ୍ୟଃ|
ⅩⅬⅢ ଂ ପ୍ର େଭାମର୍ ାତା, ମମ ନିେୱଶେନ ଯା ଚରଣାୱପ େତୗ, ମମାଦ୍ୟ େସୗଭାଗ୍ୟେମତତ୍|
ⅩⅬⅣପଶ୍ୟତୱୱାେକ୍ୟମମକଣର୍ େଯାଃ ପ୍ର ୱି ମାେତ୍ର ସତି ମେମାଦର ଃ ଶିଶୁରାନ ାନ୍ ନନ ର୍ |
ⅩⅬⅤଯା ୀ ୱ୍ୟ ସୀତ୍ ସା ଧନ୍ୟା, ଯେତା େହେତା ାଂ ପ୍ର ତି ପରେମ େରା ଂ ୱାକ୍ୟଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ସି ଂ

ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅬⅥତଦାନୀଂ ମରିଯମ୍ ଜଗାଦ| ଧନ୍ୟୱାଦଂ ପେରଶସ୍ୟ କେରାତି ମାମକଂ ମନଃ|
ⅩⅬⅦମମା ା ତାରେକେଶ ଚ ସମୁ ାସଂ ପ୍ର ଗ ତି|
ⅩⅬⅧ ଅକେରାତ୍ ସ ପ୍ର ଭୁ ଦର୍ୁ ି ଂ ଦାସ୍ୟା ଦୁଗର୍ ତିଂ ପ୍ର ତି| ପଶ୍ୟାଦ୍ୟାରଭ୍ୟ ମାଂ ଧନ୍ୟାଂ ୱକ୍ଷ୍ୟି

ପୁରୁ ଷାଃ ସଦା|
ⅩⅬⅨଯଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଶି ମାନ୍ ଯସ୍ୟ ନାମାପି ଚ ପୱିତ୍ର କଂ| ସ ଏୱ ସୁମହ ର୍ କୃତୱାନ୍ ମି ମି କଂ|
Ⅼ େଯ ବିଭ୍ୟତି ଜନା ାତ୍ େତଷାଂ ସ ାନପଂି ଷୁ| ଅନୁକ ା ତଦୀଯା ଚ ସୱର୍ ୍ଵ େଦୖୱ ସୁତି ତି|
ⅬⅠ ବାହୁ ବଲତେ ନ ପ୍ର ାକାଶ୍ୟତ ପରାକ୍ର ମଃ| ମନଃକୁମ ଣାସା ର୍ ଂ ୱିକୀୟର୍ ୍ୟେ ଽଭିମାନିନଃ|
ⅬⅡ ସି ଂହାସନଗତାେ ାକାନ୍ ବଲିନ ାୱେରାହ୍ୟ ସଃ| ପେଦଷୂେ ଷୁ େଲାକାଂ ୁ କୁ୍ଷଦ୍ର ାନ୍

ସଂ ାପଯତ୍ୟପି|
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ⅬⅢ କୁ୍ଷଧିତାନ୍ ମାନୱାନ୍ ଦ୍ର େୱୖ୍ୟରୁ େମୖଃ ପରିତପର୍ ୍ୟ ସଃ| ସକଲାନ୍ ଧନିେନା େଲାକାନ୍ ୱିସୃେଜଦ୍
ରି ହ କାନ୍|

ⅬⅣ ଇବ୍ର ାହୀମି ଚ ତ ଂେଶ ଯା ଦଯାି ସେଦୖୱ ତାଂ| ୃ ା ପୁରା ପିତୃ ଣାଂ େନା ଯଥା ସାକ୍ଷାତ୍
ପ୍ର ତିଶତଂ|

ⅬⅤଇସ୍ର ାେଯେଲ୍ସ ୱକେ ନ ତେଥାପକି୍ର ଯେତ ଯଂ||
ⅬⅥ ଅନ ରଂ ମରିଯମ୍ ପ୍ର ାେଯଣ ମାସତ୍ର ଯମ୍ ଇଲୀେଶୱଯା ସେହାଷି ା ୱ୍ୟାଘୁଯ୍ୟ

ନିଜନିେୱଶନଂ ଯେଯୗ|
ⅬⅦତଦନ ରମ୍ ଇଲୀେଶୱାଯାଃ ପ୍ର ସୱକାଲ ଉପି େତ ସତି ସା ପୁତ୍ର ଂ ପ୍ର ାେସା |
ⅬⅧ ତତଃ ପରେମ ର ସ୍ୟାଂ ମହାନୁଗ୍ର ହଂ କୃତୱାନ୍ ଏତତ୍ ଶ ା ସମୀପୱାସି ନଃ

କୁଟୁ ା ାଗତ୍ୟ ତଯା ସହ ମୁମୁଦିେର|
ⅬⅨ ତଥା େମ ଦିେନ େତ ବାଲକସ୍ୟ ଚଂ େଛୁ ମ୍ ଏତ୍ୟ ତସ୍ୟ ପିତୃ ନାମାନୁରୂ ପଂ ତ ାମ

ସି ଖରିଯ ଇତି କ ର୍ୁ ମୀଷୁଃ|
ⅬⅩ କି ୁ ତସ୍ୟ ମାତାକଥଯତ୍ ତ , ନାମାସ୍ୟ େଯାହନ୍ ଇତି କ ର୍ ୱ୍ୟମ୍|
ⅬⅪତଦା େତ ୱ୍ୟାହରନ୍ ତୱ ୱଂଶମେଧ୍ୟ ନାେମଦୃଶଂ କସ୍ୟାପି ନାି |
ⅬⅫତତଃ ପରଂ ତସ୍ୟ ପିତରଂ ସି ଖରିଯଂ ପ୍ର ତି ସେ ତ୍ୟ ପପ୍ର ୁଃ ଶିେଶାଃ କିଂ ନାମ କାରିଷ୍ୟେତ?
ⅬⅩⅢ ତତଃ ସ ଫଲକେମକଂ ଯାଚି ା ଲିେଲଖ ତସ୍ୟ ନାମ େଯାହନ୍ ଭୱିଷ୍ୟତି| ତ ାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ

ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ େମନିେର|
ⅬⅩⅣତତଣଂ ସି ଖରିଯସ୍ୟ ଜି ାଜାେଡ୍ୟଽପଗେତ ସ ମୁଖଂ ୱ୍ୟାଦାଯ ୱଣର୍ ମୁ ାୟର୍ ୍ୟ ଈ ରସ୍ୟ

ଗୁଣାନୁୱାଦଂ ଚକାର|
ⅬⅩⅤ ତ ା ତୁ ଦ ୍ଥାଃ ସମୀପୱାସି େଲାକା ଭୀତା ଏୱେମତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ କଥା ଯିହୂ ଦାଯାଃ

ପୱର୍ ୍ଵ ତମଯପ୍ର େଦଶସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ପ୍ର ଚାରିତାଃ|
ⅬⅩⅥ ତ ାତ୍ େଶ୍ର ାତାେରା ମନଃସୁ ାପଯି ା କଥଯା ଭୂ ୱୁଃ କୀଦୃେଶାଯଂ ବାେଲା ଭୱିଷ୍ୟତି?

ଅଥ ପରେମ ର ସ୍ୟ ସହାେଯାଭୂ ତ୍|
ⅬⅩⅦତଦା େଯାହନଃ ପିତା ସି ଖରିଯଃ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପରିପୂଣର୍ ଃ ସନ୍ ଏତାଦୃଶଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟଂ

କଥଯାମାସ|
ⅬⅩⅧ ଇସ୍ର ାେଯଲଃ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୁ ସ ଧନ୍ୟଃ ପରେମ ରଃ| ଅନୁଗୃହ୍ୟ ନିଜାେ ାକାନ୍ ସ ଏୱ

ପରିେମାଚେଯତ୍|
ⅬⅩⅨ ୱିପକ୍ଷଜନହେ େଭ୍ୟା ଯଥା େମାଚ୍ୟାମେହ ୱଯଂ| ଯାୱ ୀୱ ଧେ ର୍ ଣ ସାରେଲ୍ୟନ ଚ

ନିଭର୍ ଯାଃ|
ⅬⅩⅩ େସୱାମେହୖ ତେମେୱୖକମ୍ ଏତ ାରଣେମୱ ଚ| କୀଯଂ ସୁପୱିତ୍ର ସଂ ୃତ୍ୟ ନିଯମଂ ସଦା|
ⅬⅩⅪ କୃପଯା ପୁରୁ ଷାନ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ନିକଷାଥର୍ ାୁ ନଃ ପିତୁ ଃ|ଇବ୍ର ାହୀମଃସମୀେପଯଂଶପଥଂ କୃତୱାନ୍

ପୁରା|
ⅬⅩⅫ ତେମୱ ସଫଲଂ କ ର୍ ଂ ତଥା ଶତଗଣସ୍ୟ ଚ| ଋ◌ତृୀଯାକାରିଣେ ୖ ୱ କେରେଭ୍ୟା

ରକ୍ଷଣାଯ ନଃ|
ⅬⅩⅩⅢ ସୃେ ଃ ପ୍ର ଥମତଃ ୀେଯୖଃ ପୱିେତୖ୍ର ଭର୍ ାୱିୱାଦିଭିଃ|
ⅬⅩⅩⅣଯେଥା ୱାନ୍ ତଥା ସ୍ୟ ଦାଯୂଦଃ େସୱକସ୍ୟ ତୁ |
ⅬⅩⅩⅤୱଂେଶ ତ୍ର ାତାରେମକଂ ସ ସମୁ ାଦିତୱାନ୍ ଯମ୍|
ⅬⅩⅩⅥଅେତା େହ ବାଲକ ୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ୟଃ େଶ୍ର ଏୱ ଯଃ| ତେସୖ୍ୟୱ ଭାୱିୱାଦୀତି ପ୍ର ୱିଖ୍ୟାେତା

ଭୱିଷ୍ୟସି | ଅ ାକଂ ଚରଣାନ୍ େକ୍ଷେମ ମାେଗର୍ ଚାଲଯିତୁ ଂ ସଦା| ଏୱଂ ାେ ଽଥର୍ େତା ମୃେତ୍ୟା ାଯାଯାଂ
େଯ ତୁ ମାନୱାଃ|

ⅬⅩⅩⅦଉପୱି ା ୁ ତାେନୱପ୍ର କାଶଯିତୁ େମୱ ହି| କୃ ା ମହାନୁକ ାଂ ହି ଯାେମୱପରେମ ରଃ|
ⅬⅩⅩⅧ ଊ ର୍ ୍ଵାତ୍ ସୂୟର୍ ୍ୟମୁଦାେଯୖ୍ୟୱା ଭ୍ୟଂ ପ୍ର ାଦାୁ ଦଶର୍ ନଂ| ତଯାନୁକ ଯା ସ୍ୟ େଲାକାନାଂ

ପାପେମାଚେନ|
ⅬⅩⅩⅨ ପରିତ୍ର ାଣସ୍ୟ େତେଭ୍ୟା ହି ଜ୍ଞାନୱିଶ୍ର ାଣନାଯ ଚ| ପ୍ର େଭା ମର୍ ାଗର୍ ଂ ପରି ର୍ୁ ଂ ତସ୍ୟାଗ୍ର ାଯୀ

ଭୱିଷ୍ୟସି ||
ⅬⅩⅩⅩ ଅଥ ବାଲକଃ ଶରୀେରଣ ବୁ ୍ୟା ଚ ୱ ତୁ ମାେରେଭ; ଅପର ସ ଇସ୍ର ାେଯେଲା

ୱଂଶୀଯେଲାକାନାଂ ସମୀେପ ଯାୱ ପ୍ର କଟୀଭୂ ତ ା ାୱତ୍ ପ୍ର ା େର ନ୍ୟୱସତ୍|
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Ⅱ
Ⅰ ଅପର ତି ନ୍ କାେଲ ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ େଲାକାନାଂ ନାମାନି େଲଖଯିତୁ ମ୍ ଅଗ େକୖସର

ଆଜ୍ଞାପଯାମାସ|
Ⅱତଦନୁସାେରଣ କୁରୀଣିଯନାମନି ସୁରିଯାେଦଶସ୍ୟ ଶାସେକ ସତି ନାମେଲଖନଂ ପ୍ର ାେରେଭ|
Ⅲଅେତା େହେତା ନର୍ ାମ େଲଖିତୁ ଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଜନାଃ ୀଯଂ ୀଯଂ ନଗରଂ ଜଗ୍ମୁ ଃ|
Ⅳ ତଦାନୀଂ ଯୂଷଫ୍ ନାମ େଲଖିତୁ ଂ ୱା ଯା ଭାୟର୍ ୍ୟଯା ଗବର୍୍ଭ ୱତ୍ୟା ମରିଯମା ସହ ଯଂ

ଦାଯୂଦଃ ସଜାତିୱଂଶ ଇତି କାରଣାଦ୍ ଗାଲୀ ୍ରେଦଶସ୍ୟ ନାସର ଗରାଦ୍
Ⅴ ଯିହୂ ଦାପ୍ର େଦଶସ୍ୟ େବୖେତ୍ଲ ହମାଖ୍ୟଂ ଦାଯୂଦ୍ନ ଗରଂ ଜଗାମ|
Ⅵଅନ୍ୟ ତତ୍ର ାେନ ତେଯାି େତାଃ ସେତା ମର୍ ରିଯମଃ ପ୍ର ସୂତିକାଲ ଉପି େତ
Ⅶ ସା ତଂ ପ୍ର ଥମସୁତଂ ପ୍ର ାେସା କି ୁ ତି ନ୍ ୱାସଗୃେହ ାନାଭାୱାଦ୍ ବାଲକଂ ୱେ ଣ

େୱ ଯି ା େଗାଶାଲାଯାଂ ାପଯାମାସ|
Ⅷ ଅନ ରଂ େଯ କିଯେ ା େମଷପାଲକାଃ େମଷୱ୍ର ଜରକ୍ଷାେଯୖ ତ େଦେଶ ି ା ରଜନ୍ୟାଂ

ପ୍ର ା େର ପ୍ର ହରିଣଃ କ ର୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ,
Ⅸ େତଷାଂ ସମୀପଂ ପରେମ ରସ୍ୟ ଦୂତ ଆଗେତ୍ୟାପତେ ୗ; ତଦା ଚତୁ ାେ ର୍ ପରେମ ରସ୍ୟ

େତଜସଃ ପ୍ର କାଶିତ ାତ୍ େତଽତିଶଶି େର|
Ⅹ ତଦା ସ ଦୂତ ଉୱାଚ ମା େଭୖ ପଶ୍ୟତାଦ୍ୟ ଦାଯୂଦଃ ପୁେର ଯୁଷ୍ମ ି ମି ଂ ତ୍ର ାତା ପ୍ର ଭୁ ଃ

ଖ୍ର ୀେ ାଽଜନି ,
Ⅺସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ େଲାକାନାଂ ମହାନ ଜନକମ୍ ଇମଂ ମ ଲୱୃ ା ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯାମି|
Ⅻ ଯୂଯଂ (ତ ୍ଥାନଂ ଗ ା) ୱ େୱି ତଂ ତଂ ବାଲକଂ େଗାଶାଲାଯାଂ ଶଯନଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍

ପ୍ର ତୀଦଂ ଚି ଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅢ ଦୂତ ଇମାଂ କଥାଂ କଥିତୱତି ତତ୍ର ାକ ାତ୍ ଗର୍ ୀଯାଃ ପୃତନା ଆଗତ୍ୟ କଥାମ୍ ଇମାଂ

କଥଯିେ ରସ୍ୟ ଗୁଣାନନ୍ଵ ୱାଦିଷୁଃ, ଯଥା,
ⅩⅣ ସେୱର୍ ୍ଵ ା ର୍ ୍ଵେ ୖ ରୀ ରସ୍ୟ ମହିମା ସ କାଶ୍ୟତାଂ| ଶାି ଭର୍ୂ ଯାତ୍ ପୃଥିୱ୍ୟା ୁ ସେ ାଷ ନରାନ୍

ପ୍ର ତି||
ⅩⅤ ତତଃ ପରଂ େତଷାଂ ସି େଧ ଦର୍ୂ ତଗେଣ ଗର୍ ଂ ଗେତ େମଷପାଲକାଃ ପର ରମ୍ ଅେୱଚନ୍

ଆଗ ତ ପ୍ର ଭୁ ଃ ପରେମ େରା ଯାଂ ଘଟନାଂ ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍ ତସ୍ୟା ଯାଥୟର୍ ଂ ଜ୍ଞାତୁ ଂ ୱଯମଧୁନା
େବୖେତ୍ଲ ହ ୁ ରଂ ଯାମଃ|

ⅩⅥପ ାତ୍ େତ ତୂ ଣର୍ ଂ ୱ୍ର ଜି ା ମରିଯମଂ ଯୂଷଫଂ େଗାଶାଲାଯାଂ ଶଯନଂ ବାଲକ ଦଦୃଶୁଃ|
ⅩⅦଇ ଂ ଦୃ ୍ଵା ବାଲକସ୍ୟାେଥର୍ େପ୍ର ା ାଂ ସୱର୍ ୍ଵ କଥାଂ େତ ପ୍ର ାଚାରଯା କଃ|
ⅩⅧ ତେତା େଯ େଲାକା େମଷରକ୍ଷକାଣାଂ ୱଦେନଭ୍ୟ ାଂ ୱା ର୍ ାଂ ଶୁଶୱୁେ ମହା ୟର୍ ୍ୟଂ

େମନିେର|
ⅩⅨ କି ୁ ମରିଯମ୍ ଏତ ୱର୍ ୍ଵ ଘଟନାନାଂ ତା ୟର୍ ୍ୟଂ ୱିୱିଚ୍ୟ ମନସି ାପଯାମାସ|
ⅩⅩ ତ ାଦ୍ ଦୂତୱିଜ୍ଞ ାନୁରୂ ପଂ ଶ ା ଦୃ ୍ଵା ଚ େମଷପାଲକା ଈ ରସ୍ୟ ଗୁଣାନୁୱାଦଂ

ଧନ୍ୟୱାଦ କୁୱର୍ ୍ଵ ାଣାଃ ପରାୱୃତ୍ୟ ଯଯୁଃ|
ⅩⅪ ଅଥ ବାଲକସ୍ୟ େକ୍ଛ ଦନକାେଲଽ ମଦିୱେସ ସମୁପି େତ ତସ୍ୟ ଗବର୍୍ଭ ି େତଃ ପୁୱର୍ ୍ଵ ଂ
ଗର୍ ୀଯଦୂେତା ଯଥାଜ୍ଞାପଯତ୍ ତଦନୁରୂ ପଂ େତ ତ ାମେଧଯଂ ଯୀଶୁରିତି ଚକି୍ର େର|
ⅩⅫତତଃ ପରଂ ମୂସାଲିଖିତୱ୍ୟୱ ାଯା ଅନୁସାେରଣ ମରିଯମଃ ଶୁଚି କାଲ ଉପି େତ,
ⅩⅩⅢ "ପ୍ର ଥମଜଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଃ ପୁରୁ ଷସ ାନଃ ପରେମ େର ସମପର୍ ୍ୟତାଂ," ଇତି ପରେମ ରସ୍ୟ

ୱ୍ୟୱ ଯା
ⅩⅩⅣଯୀଶୁଂ ପରେମ େର ସମପର୍ ଯିତୁ ମ୍ ଶା ୀଯୱିଧୁ୍ୟ ଂ କେପାତ ଯଂ ପାରାୱତଶାୱକ ଯଂ

ୱା ବଲିଂ ଦାତୁ ଂ େତ ତଂ ଗୃହୀ ା ଯିରୂ ଶାଲମମ୍ ଆଯଯୁଃ|
ⅩⅩⅤ ଯିରୂ ଶାଲ ୁ ରନିୱାସୀ ଶିମିେଯା ାମା ଧା କ ଏକ ଆସୀତ୍ ସ ଇସ୍ର ାେଯଲଃ

ସା ନାମେପକ୍ଷ୍ୟ ତେ ୗ କି ପୱିତ୍ର ଆ ା ତି ାୱିଭର୍ୂ ତଃ|
ⅩⅩⅥ ଅପରଂ ପ୍ର ଭୁ ଣା ପରେମ େରଣାଭିଷିେ ତ୍ର ାତରି ଯା ନ ଦୃେ ଂ ନ ମରିଷ୍ୟସୀତି

ୱାକ୍ୟଂ ପୱିେତ୍ର ଣ ଆ ନା ତ ପ୍ର ାକଥ୍ୟତ|
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ⅩⅩⅦ ଅପର ଯଦା ଯୀେଶାଃ ପିତା ମାତା ଚ ତଦଥର୍ ଂ ୱ୍ୟୱ ାନୁରୂ ପଂ କ ର୍ କ ର୍ୁ ଂ ତଂ ମ ି ରମ୍
ଆନିନ୍ୟତୁ ଦା

ⅩⅩⅧ ଶିମିେଯାନ୍ ଆ ନ ଆକଷର୍ େଣନ ମ ି ରମାଗତ୍ୟ ତଂ େକ୍ର ାେଡ ନିଧାଯ ଈ ରସ୍ୟ
ଧନ୍ୟୱାଦଂ କୃ ା କଥଯାମାସ, ଯଥା,

ⅩⅩⅨ େହ ପ୍ର େଭା ତୱ ଦାେସାଯଂ ନିଜୱାକ୍ୟାନୁସାରତଃ| ଇଦାନୀ ୁ ସକଲ୍ୟାେଣା ଭୱତା
ସଂୱିସୃଜ୍ୟତାମ୍|

ⅩⅩⅩଯତଃ ସକଲେଦଶସ୍ୟ ଦୀ େଯ ଦୀି ରୂ ପକଂ|
ⅩⅩⅪଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାକସ୍ୟ ମହାେଗୗରୱରୂ ପକଂ|
ⅩⅩⅫ ଯଂ ତ୍ର ାଯକଂ ଜନାନା ୁ ସ ୁେଖ ମଜୀଜନଃ| ସଏୱ ୱିଦ୍ୟେତଽ ାକଂ ଧ୍ର ୱଂ

ନଯନନେଗାଚେର||
ⅩⅩⅩⅢ ତଦାନୀଂ େତେନା ା ଏତାଃ ସକଲାଃ କଥାଃ ଶ ା ତସ୍ୟ ମାତା ଯୂଷଫ୍ ଚ ୱି ଯଂ

େମନାେତ|
ⅩⅩⅩⅣ ତତଃ ପରଂ ଶିମିେଯାନ୍ େତଭ୍ୟ ଆଶିଷଂ ଦ ା ତନ୍ମ ାତରଂ ମରିଯମମ୍ ଉୱାଚ, ପଶ୍ୟ

ଇସ୍ର ାେଯେଲା ୱଂଶମେଧ୍ୟ ବହୂ ନାଂ ପାତନାେଯା ାପନାଯ ଚ ତଥା ୱିେରାଧପାତ୍ର ଂ ଭୱିତୁ ଂ, ବହୂ ନାଂ
ଗୁ ମେନାଗତାନାଂ ପ୍ର କଟୀକରଣାଯ ବାଲେକାଯଂ ନିଯୁେ ାି |

ⅩⅩⅩⅤତ ାତ୍ ତୱାପି ପ୍ର ାଣାଃ ଶୂେଲନ ୱ୍ୟ ୍ୟେ |
ⅩⅩⅩⅥ ଅପର ଆେଶରସ୍ୟ ୱଂଶୀଯଫିନୂେଯେଲା ଦୁହିତା ହ ାଖ୍ୟା ଅତିଜରତୀ

ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନ୍ୟକା ଯା ୱିୱାହାତ୍ ପରଂ ସ ୱ ରାନ୍ ପତ୍ୟା ସହ ନ୍ୟୱସତ୍ ତେତା ୱିଧୱା
ଭୂ ା ଚତୁ ରଶୀତିୱଷର୍ ୱଯଃପୟର୍ ୍ୟନତଂ

ⅩⅩⅩⅦ ମ ି େର ି ା ପ୍ର ାଥର୍ େନାପୱାେସୖଦ ୱାନିଶମ୍ ଈ ରମ୍ ଅେସୱତ ସାପି ୀ ତି ନ୍
ସମେଯ ମ ି ରମାଗତ୍ୟ

ⅩⅩⅩⅧ ପରେମ ରସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାଦଂ ଚକାର, ଯିରୂ ଶାଲ ୁ ରୱାସି େନା ଯାୱେ ା େଲାକା
ମୁି ମେପକ୍ଷ୍ୟ ି ତା ାନ୍ ଯୀେଶାୱର୍ୃ ା ଂ ଜ୍ଞାପଯାମାସ|

ⅩⅩⅩⅨଇ ଂ ପରେମ ରସ୍ୟ ୱ୍ୟୱ ାନୁସାେରଣ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ କ ର୍ ସୁ କୃେତଷୁ େତୗ ପୁନ ଗାଲୀେଲା
ନାସର ାମକଂ ନିଜନଗରଂ ପ୍ର ତ ାେତ|

ⅩⅬ ତ ାଦ୍ ବାଲକଃ ଶରୀେରଣ ୱୃି େମତ୍ୟ ଜ୍ଞାେନନ ପରିପୂଣର୍ ଆ ନା ଶି ମାଂ
ଭୱିତୁ ମାେରେଭ ତଥା ତି ନ୍ ଈ ରାନୁଗ୍ର େହା ବଭୂ ୱ|

ⅩⅬⅠତସ୍ୟ ପିତା ମାତା ଚ ପ୍ର ତିୱଷର୍ ଂ ନି ାେରା ୱସମେଯ ଯିରୂ ଶାଲମମ୍ ଅଗ ତାମ୍|
ⅩⅬⅡ ଅପର ଯୀେଶୗ ାଦଶୱଷର୍ ୱଯେ ସତି େତୗ ପୱର୍ ୍ଵ ସମଯସ୍ୟ ରୀତ୍ୟନୁସାେରଣ

ଯିରୂ ଶାଲମଂ ଗ ା
ⅩⅬⅢ ପାୱର୍ ୍ଵ ଣଂ ସ ାଦ୍ୟ ପୁନରପି ୱ୍ୟାଘୁଯ୍ୟ ଯାତଃ କି ୁ ଯୀଶୁବର୍ ାଲେକା ଯିରୂ ଶାଲମି ତି ତି|

ଯୂଷଫ୍ ତନ୍ମ ାତା ଚ ତଦ୍ ଅୱିଦି ା
ⅩⅬⅣ ସ ସି ଭିଃ ସହ ୱିଦ୍ୟତ ଏତ ବୁ ୍ଵା ଦିେନୖକଗମ୍ୟମାଗର୍ ଂ ଜଗ୍ମ ତୁ ଃ| କି ୁ େଶେଷ

ଜ୍ଞାତିବ ୂ ନାଂ ସମୀେପ ମୃଗଯି ା ତଦୁେ ◌ଶेମପ୍ର ାପ୍ୟ
ⅩⅬⅤ େତୗ ପୁନରପି ଯିରୂ ଶାଲମମ୍ ପରାୱୃତ୍ୟାଗତ୍ୟ ତଂ ମୃଗଯା କ୍ର ତୁ ଃ|
ⅩⅬⅥ ଅଥ ଦିନତ୍ର ଯାତ୍ ପରଂ ପି ତାନାଂ ମେଧ୍ୟ େତଷାଂ କଥାଃ ଶୃଣ୍ଵ ନ୍ ତ ଂ ପୃ ଂ ମ ି େର

ସମୁପୱି ଃ ସ ତାଭ୍ୟାଂ ଦୃ ଃ|
ⅩⅬⅦତଦା ତସ୍ୟ ବୁ ୍ୟା ପ୍ର ତୁ ୍ୟ େରୖ ସେୱର୍ ୍ଵ େଶ୍ର ାତାେରା ୱି ଯମାପଦ୍ୟେ |
ⅩⅬⅧତାଦୃଶଂ ଦୃ ୍ଵା ତସ୍ୟ ଜନେକା ଜନନୀ ଚ ଚମ କ୍ର ତୁ ଃ କି ତସ୍ୟ ମାତା ତମୱଦତ୍, େହ

ପୁତ୍ର , କଥମାୱାଂ ପ୍ର ତୀ ଂ ସମାଚର ୍ଵମ୍? ପଶ୍ୟ ତୱ ପିତାହ େଶାକାକୁେଲୗ ସେ ୗ ାମନି୍ଵ ାୱଃ
|
ⅩⅬⅨ ତତଃ େସାୱଦତ୍ କୁେତା ମାମ୍ ଅେନୖ୍ଵ ତଂ? ପିତୁ ଗର୍ୃ େହ ମଯା ାତୱ୍ୟମ୍ ଏତତ୍ କିଂ

ଯୁୱାଭ୍ୟାଂ ନ ଜ୍ଞାଯେତ?
Ⅼ କି ୁ େତୗ ତେସୖ୍ୟତ ାକ୍ୟସ୍ୟ ତା ୟର୍ ୍ୟଂ େବା ୁ ଂ ନାଶକ୍ନୁ ତାଂ|
ⅬⅠତତଃପରଂସତାଭ୍ୟାଂ ସହନାସରତଂଗ ା ତେଯାୱର୍ ଶୀଭୂ ତ େ ୗ କି ୁ ସୱର୍ ୍ଵ ା ଏତାଃକଥା ସ୍ୟ

ମାତା ମନସି ାପଯାମାସ|
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ⅬⅡ ଅଥ ଯୀେଶା ବର୍ୁ ି ଃ ଶରୀର ତଥା ତି ନ୍ ଈ ରସ୍ୟ ମାନୱାନା ାନୁଗ୍ର େହା ୱ ତୁ ମ୍
ଆେରେଭ|

Ⅲ
Ⅰ ଅନ ରଂ ତିବିରିଯେକୖସରସ୍ୟ ରାଜ ସ୍ୟ ପ ଦେଶ ୱ େର ସତି ଯଦା ପ ୀଯପୀଲାେତା

ଯିହୂ ଦାେଦଶାଧିପତି େହର୍ େରାଦ୍ ତୁ ଗାଲୀ ୍ରେଦଶସ୍ୟ ରାଜା ଫିଲିପନାମା ତସ୍ୟ ଭ୍ର ାତା ତୁ
ଯିତୂ ରିଯାଯା ାେଖାନୀତିଯାପ୍ର େଦଶସ୍ୟ ଚ ରାଜାସୀତ୍ ଲୁଷାନୀଯନାମା ଅୱିଲୀନୀେଦଶସ୍ୟ
ରାଜାସୀତ୍

Ⅱ ହାନନ୍ କିଯଫାେ େମୗ ପ୍ର ଧାନଯାଜାକାୱା ାଂ ତଦାନୀଂ ସି ଖରିଯସ୍ୟ ପୁତ୍ର ାଯ େଯାହେନ
ମେଧ୍ୟପ୍ର ା ରମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ୱାେକ୍ୟ ପ୍ର କାଶିେତ ସତି

Ⅲ ସ ଯ ର୍ ନ ଉଭଯତଟପ୍ର େଦଶାନ୍ ସେମତ୍ୟ ପାପେମାଚନାଥର୍ ଂ ମନଃପରାୱ ର୍ ନସ୍ୟ ଚି ରୂ ପଂ
ଯନ୍ମ ନଂ ତଦୀଯାଃ କଥାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ମାେରେଭ|

Ⅳ ଯିଶଯିଯଭୱିଷ୍ୟ ୃଗ୍ର େ ଯାଦୃଶୀ ଲିପିରାେ ଯଥା, ପରେମଶସ୍ୟ ପ ାନଂ ପରି ୁରୁ ତ
ସୱର୍ ୍ଵ ତଃ| ତସ୍ୟ ରାଜପଥୈ ୱ ସମାନଂ କୁରୁ ତାଧୁନା|

Ⅴ କାରିଷ୍ୟେ ସମୁ ୍ରାଯାଃ ସକଲା ନିମ୍ନ ଭୂ ମଯଃ| କାରିଷ୍ୟେ ନତାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ
ପୱର୍ ୍ଵ ତାେ ାପପୱର୍ ୍ଵ ତାଃ| କାରିଷ୍ୟେ ଚ ଯା ୱକ୍ର ା ାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ ସରଲା ଭୁ ୱଃ| କାରିଷ୍ୟେ ସମାନା ା
ଯା ଉ ନୀଚଭୂ ମଯଃ|

Ⅵଈ େରଣ କୃତଂ ତ୍ର ାଣଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟି ସୱର୍ ୍ଵ ମାନୱାଃ|ଇେତ୍ୟତତ୍ ପ୍ର ା େର ୱାକ୍ୟଂ ୱଦତଃ କସ୍ୟଚିଦ୍
ରୱଃ||

Ⅶ େଯ େଯ େଲାକା ମ ନାଥର୍ ଂ ବହିରାଯଯୁ ାନ୍ େସାୱଦତ୍ େର େର ସପର୍ ୱଂଶା ଆଗାମିନଃ
େକାପାତ୍ ପଲାଯିତୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ କେ ତଯାମାସ?

Ⅷ ତ ାଦ୍ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ଅ ାକଂ ପିତା କଥାମୀଦୃଶୀଂ ମେନାଭି ନର୍ କଥଯି ା ଯୂଯଂ
ମନଃପରିୱ ର୍ ନେଯାଗ୍ୟଂ ଫଲଂ ଫଲତ; ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି ପାଷାେଣଭ୍ୟ ଏେତଭ୍ୟ
ଈ ର ଇବ୍ର ାହୀମଃ ସ ାେନା ାଦେନ ସମଥର୍ ଃ|

Ⅸ ଅପର ତରୁ ମୂେଲଽଧୁନାପି ପରଶୁଃ ସଂଲେ ାି ଯ ରୁ ରୁ ମଂ ଫଲଂ ନ ଫଲତି ସ
ଛିଦ୍ୟେତଽେ ୗ ନିକି୍ଷପ୍ୟେତ ଚ|

Ⅹତଦାନୀଂ େଲାକା ଂ ପପ୍ର ୁ ହ କିଂ କ ର୍ ୱ୍ୟମ ାଭିଃ?
Ⅺ ତତଃ େସାୱାଦୀତ୍ ଯସ୍ୟ େ ୱସେନ ୱିେଦ୍ୟେତ ସ ୱ ହୀନାେଯୖକଂ ୱିତରତୁ କିଂ ଯସ୍ୟ

ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟଂ ୱିଦ୍ୟେତ େସାପି ତେଥୖୱ କେରାତୁ |
Ⅻତତଃ ପରଂ କରସ ାଯିେନା ମ ନାଥର୍ ମ୍ ଆଗତ୍ୟ ପପ୍ର ୁଃ େହ ଗୁେରା କିଂ କ ର୍ ୱ୍ୟମ ାଭିଃ?
ⅩⅢତତଃ େସାକଥଯତ୍ ନିରୂ ପିତାଦଧିକଂ ନ ଗୃି ତ|
ⅩⅣଅନ ରଂ େସନାଗଣଏତ୍ୟପପ୍ର କିମ ାଭି ୱର୍ ା କ ର୍ ୱ୍ୟମ୍? ତତଃ େସାଭିଦେଧକସ୍ୟକାମପି

ହାନିଂ ମା କା ର୍ ତଥା ମୃଷାପୱାଦଂ ମା କୁରୁ ତ ନିଜେୱତେନନ ଚ ସ ୁଷ୍ୟ ତି ତ|
ⅩⅤ ଅପର େଲାକା ଅେପକ୍ଷଯା ି ା ସେୱର୍ ୍ଵ ପୀତି ମେନାଭି ୱ ତକର୍ ଯା କଃ, େଯାହନଯମ୍

ଅଭିଷି ାତା ନ େୱତି?
ⅩⅥ ତଦା େଯାହନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ୱ୍ୟାଜହାର, ଜେଲଽହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ମ ଯାମି ସତ୍ୟଂ କି ୁ ଯସ୍ୟ

ପାଦୁକାବ ନଂ େମାଚଯିତୁ ମପି ନ େଯାେଗ୍ୟାି ତାଦୃଶ ଏେକା ମେ ା ଗୁରୁ ତରଃ ପୁମାନ୍ ଏତି, ସ
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱି ରୂ େପ ପୱିତ୍ର ଆ ନି ମ ଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅦ ଅପର ତସ୍ୟ ହେ ଶୂପର୍ ଆେ ସ ଶସ୍ୟାନି ଶୁ ରୂ ପଂ ପ୍ର େ ାଟ୍ୟ େଗାଧୂମାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍
ଭା ାଗାେର ସଂଗ୍ର ହୀଷ୍ୟତି କି ୁ ବୂଷାଣି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣ୍ୟନିୱର୍ ୍ଵ ାଣୱି ନା ଦାହଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅧ େଯାହନ୍ ଉପେଦେଶେନ ଂ ନାନାକଥା େଲାକାନାଂ ସମକ୍ଷଂ ପ୍ର ଚାରଯାମାସ|
ⅩⅨଅପର େହେରାଦ୍ ରାଜା ଫିଲିପ୍ନ ାମ୍ନ ଃ ସେହାଦରସ୍ୟ ଭାୟର୍ ୍ୟାଂ େହେରାଦିଯାମଧି ତଥାନ୍ୟାନି

ଯାନି ଯାନି କୁକ ର୍ ାଣି କୃତୱାନ୍ ତଦଧି ଚ
ⅩⅩ େଯାହନା ତିର ୃେତା ଭୂ ା କାରାଗାେର ତସ୍ୟ ବ ନାଦ୍ ଅପରମପି କୁକ ର୍ ଚକାର|
ⅩⅪଇତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯି ନ୍ ସମେଯ ସେୱର୍ ୍ଵ େଯାହନା ମି ତା ଦାନୀଂ ଯୀଶୁରପ୍ୟାଗତ୍ୟ ମି ତଃ|
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ⅩⅫ ତଦନ ରଂ େତନ ପ୍ର ାଥ େତ େମଘ ାରଂ ମୁ ଂ ତ ା ପୱିତ୍ର ଆ ା ମୂ ମାନ୍ ଭୂ ା
କେପାତୱତ୍ ତଦୁପୟର୍ ୍ୟୱରୁ େରାହ; ତଦା ଂ ମମ ପି୍ର ଯଃ ପୁତ୍ର ୍ଵଯି ମମ ପରମଃ ସେ ାଷ
ଇତ୍ୟାକାଶୱାଣୀ ବଭୂ ୱ|

ⅩⅩⅢତଦାନୀଂ ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ାେଯଣ ତି୍ର ଂଶ ଷର୍ ୱଯ ଆସୀତ୍| େଲୗକିକଜ୍ଞାେନ ତୁ ସ ଯୂଷଫଃ ପୁତ୍ର ଃ,
ⅩⅩⅣ ଯୂଷଫ୍ ଏେଲଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଏଲିମର୍ ତଃ ପୁତ୍ର ଃ, ମ ତ୍ େଲେୱଃ ପୁତ୍ର ଃ, େଲୱି ମର୍ େ ଃ ପୁତ୍ର ଃ,

ମି ୟର୍ ା ସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଃ; ଯାେ ା ଯୂଷଫଃ ପୁତ୍ର ଃ|
ⅩⅩⅤ ଯୂଷଫ୍ ମ ଥିଯସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଃ, ମ ଥିଯ ଆେମାସଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଆେମାସ୍ ନହୂ ମଃ ପୁତ୍ର ଃ, ନହୂ ମ୍

ଇେଷ୍ଲ ଃ ପୁତ୍ର ଃ ଇଷି୍ଲ ନର୍ େଗଃ ପୁତ୍ର ଃ|
ⅩⅩⅥ ନଗିମର୍ ାଟଃ ପୁତ୍ର ଃ, ମାଟ୍ ମ ଥିଯସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଃ, ମ ଥିଯଃ ଶିମିେଯଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଶିମିଯିୟର୍ୂ ଷଫଃ

ପୁତ୍ର ଃ, ଯୂଷଫ୍ ଯିହୂ ଦାଃ ପୁତ୍ର ଃ|
ⅩⅩⅦ ଯିହୂ ଦା େଯାହାନାଃ ପୁତ୍ର ଃ, େଯାହାନା ରୀଷାଃ ପୁତ୍ର ଃ, ରୀଷାଃ ସି ରୁ ାବିଲଃ ପୁତ୍ର ଃ,

ସି ରୁ ାବିଲ୍ ଶଲ୍ତ ୀେଯଲଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଶଲ୍ତ ୀେଯଲ୍ େନେରଃ ପୁତ୍ର ଃ|
ⅩⅩⅧ େନରିମର୍ େ ଃ ପୁତ୍ର ଃ, ମି ଃ ଅଦ୍ୟଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଅ ୀ େକାଷମଃ ପୁତ୍ର ଃ, େକାଷମ୍ ଇେ ାଦଦଃ

ପୁତ୍ର ଃ, ଇେ ାଦଦ୍ ଏରଃ ପୁତ୍ର ଃ|
ⅩⅩⅨ ଏର୍ େଯାେଶଃ ପୁତ୍ର ଃ, େଯାଶିଃ ଇଲୀେଯଷରଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଇଲୀେଯଷର୍ େଯାରୀମଃ ପୁତ୍ର ଃ,

େଯାରୀମ୍ ମ ତଃ ପୁତ୍ର ଃ, ମ ତ େଲେୱଃ ପୁତ୍ର ଃ|
ⅩⅩⅩ େଲୱିଃ ଶିମିେଯାନଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଶିମିେଯାନ୍ ଯିହୂ ଦାଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଯିହୂ ଦା ଯୂଷୁଫଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଯୂଷୁଫ୍

େଯାନନଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଯାନନ୍ ଇଲୀଯାକୀମଃ ପୁତ୍ର ଃ|
ⅩⅩⅪ ଇଲିଯାକୀମ୍ଃ ମିେଲଯାଃ ପୁତ୍ର ଃ, ମିେଲଯା େମୖନନଃ ପୁତ୍ର ଃ, େମୖନନ୍ ମ ସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଃ,

ମ େ ା ନାଥନଃ ପୁତ୍ର ଃ, ନାଥନ୍ ଦାଯୂଦଃ ପୁତ୍ର ଃ|
ⅩⅩⅫ ଦାଯୂଦ୍ ଯିଶଯଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଯିଶଯ ଓେବଦଃ ପୁତ୍ର , ଓେବଦ୍ େବାଯସଃ ପୁତ୍ର ଃ, େବାଯସ୍

ସେ ାନଃ ପୁତ୍ର ଃ, ସେ ାନ୍ ନହେଶାନଃ ପୁତ୍ର ଃ|
ⅩⅩⅩⅢ ନହେଶାନ୍ ଅ ୀନାଦବଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଅ ୀନାଦବ୍ ଅରାମଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଅରାମ୍ ହିେଷ୍ର ାଣଃ ପୁତ୍ର ଃ,

ହିେଷ୍ର ାଣ୍ େପରସଃ ପୁତ୍ର ଃ, େପରସ୍ ଯିହୂ ଦାଃ ପୁତ୍ର ଃ|
ⅩⅩⅩⅣ ଯିହୂ ଦା ଯାକୂବଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଯାକୂବ୍ ଇସ୍ହ ାକଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଇସ୍ହ ାକ୍ ଇବ୍ର ାହୀମଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଇବ୍ର ାହୀମ୍

େତରହଃ ପୁତ୍ର ଃ, େତରହ୍ ନାେହାରଃ ପୁତ୍ର ଃ|
ⅩⅩⅩⅤ ନାେହାର୍ ସି ରୁ ଗଃ ପୁତ୍ର ଃ, ସି ରୁ ଗ୍ ରିଯ୍ଵ ଃ ପୁତ୍ର ଃ, ରିଯୂଃ େପଲଗଃ ପୁତ୍ର ଃ, େପଲଗ୍ ଏୱରଃ

ପୁତ୍ର ଃ, ଏୱର୍ େଶଲହଃ ପୁତ୍ର ଃ|
ⅩⅩⅩⅥେଶଲହ୍ େକୖନନଃ ପୁତ୍ର ଃ, େକୖନନ୍ଅଫର୍ କ୍ଷଦଃ ପୁତ୍ର ଃ,ଅଫର୍ କ୍ଷଦ୍ଶାମଃ ପୁତ୍ର ଃ,ଶାମ୍ େନାହଃ

ପୁତ୍ର ଃ, େନାେହା େଲମକଃ ପୁତ୍ର ଃ|
ⅩⅩⅩⅦ େଲମକ୍ ମିଥୂେଶଲହଃ ପୁତ୍ର ଃ, ମିଥୂେଶଲହ୍ ହେନାକଃ ପୁତ୍ର ଃ, ହେନାକ୍ େଯରଦଃ ପୁତ୍ର ଃ,

େଯରଦ୍ ମହଲେଲଲଃ ପୁତ୍ର ଃ, ମହଲେଲଲ୍ େକୖନନଃ ପୁତ୍ର ଃ|
ⅩⅩⅩⅧ େକୖନନ୍ ଇେନାଶଃ ପୁତ୍ର ଃ, ଇେନାଶ୍ େଶତଃ ପୁତ୍ର ଃ, େଶତ୍ ଆଦମଃ ପୁତ୍ର , ଆଦମ୍

ଈ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଃ|

Ⅳ
Ⅰତତଃ ପରଂ ଯୀଶୁଃ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପୂଣର୍ ଃ ସନ୍ ଯ ର୍ ନନଦ୍ୟାଃ ପରାୱୃତ୍ୟା ନା ପ୍ର ା ରଂ ନୀତଃ

ସନ୍ ଚ ାରିଂଶି ନାନି ଯାୱତ୍ େଶୖତାନା ପରୀକି୍ଷେତାଽଭୂ ତ୍,
Ⅱ କି ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ଦିନାନି େଭାଜନଂ ୱିନା ି ତ ାତ୍ କାେଲ ପୂେଣର୍ ସ କୁ୍ଷଧିତୱାନ୍|
Ⅲ ତତଃ େଶୖତାନାଗତ୍ୟ ତମୱଦତ୍ ଂ େଚଦୀ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ହ ପ୍ର ରାେନତାନ୍ ଆଜ୍ଞଯା

ପୂପାନ୍ କୁରୁ |
Ⅳ ତଦା ଯୀଶୁରୁ ୱାଚ, ଲିପିରୀଦୃଶୀ ୱିଦ୍ୟେତ ମନୁଜଃ େକୱେଲନ ପୂେପନ ନ ଜୀୱତି

କି ୀ ରସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ାଭିରାଜ୍ଞାଭି ଜର୍ ୀୱତି|
Ⅴତଦା େଶୖତାନ୍ ତମୁ ଂ ପୱର୍ ୍ଵ ତଂ ନୀ ା ନିମିେଷୖକମେଧ୍ୟ ଜଗତଃ ସୱର୍ ୍ଵ ରାଜ୍ୟାନି ଦଶ ତୱାନ୍|
Ⅵ ପ ାତ୍ ତମୱାଦୀତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଏତଦ୍ ୱିଭୱଂ ପ୍ର ତାପ ତୁ ଭ୍ୟଂ ଦାସ୍ୟାମି ତନ୍ ମଯି

ସମପ ତମାେ ଯଂ ପ୍ର ତି ମେମ ା ଜାଯେତ ତୈ ଦାତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାମି,
Ⅶ ଂ େଚନ୍ମ ାଂ ଭଜେସ ତହ ସୱର୍ ୍ଵ େମତତ୍ ତେୱୖୱ ଭୱିଷ୍ୟତି|
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Ⅷ ତଦା ଯୀଶୁ ଂ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ୱାନ୍ ଦୂରୀ ଭୱ େଶୖତାନ୍ ଲିପିରାେ , ନିଜଂ ପ୍ର ଭୁ ଂ ପରେମ ରଂ
ଭଜ େକୱଲଂ ତେମୱ େସୱ ଚ|

Ⅸ ଅଥ େଶୖତାନ୍ ତଂ ଯିରୂ ଶାଲମଂ ନୀ ା ମ ି ରସ୍ୟ ଚୂ ଡାଯା ଉପରି ସମୁପେୱଶ୍ୟ ଜଗାଦ ଂ
େଚଦୀ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ହ ାନାଦିେତା ଲି ାଧଃ

Ⅹପତ ଯେତା ଲିପିରାେ , ଆଜ୍ଞାପଯିଷ୍ୟତି ୀଯାନ୍ ଦୂତାନ୍ ସ ପରେମ ରଃ|
Ⅺ ରକି୍ଷତୁ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ମାେଗର୍ ାଂ େତନ ରେଣ ଯଥା| ନ ଲେଗତ୍ ପ୍ର ରାଘାତ ୍ଵାଂ ଧରିଷ୍ୟି େତ

ତଥା|
Ⅻତଦା ଯୀଶୁନା ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ମ୍ ଇଦମପୁ୍ୟ ମି ଂ ପ୍ର ଭୁ ଂ ପେରଶଂ ମା ପରୀକ୍ଷ |
ⅩⅢପ ାତ୍ େଶୖତାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ପରୀକ୍ଷାଂ ସମାପ୍ୟ କ୍ଷଣା ଂ ତ୍ୟ ୍ଵା ଯେଯୗ|
ⅩⅣତଦା ଯୀଶୁରା ପ୍ର ଭାୱାତ୍ ପୁନଗର୍ ାଲୀ ୍ରେଦଶଂ ଗତ ଦା ତ ୁଖ୍ୟାତି ତୁ ଦ ଶଂ ୱ୍ୟାନେଶ|
ⅩⅤସ େତଷାଂ ଭଜନଗୃେହଷୁ ଉପଦିଶ୍ୟ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ଃ ପ୍ର ଶଂସି େତା ବଭୂ ୱ|
ⅩⅥ ଅଥ ସ ପାଲନ ାନଂ ନାସର ୁ ରେମତ୍ୟ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ାଚାରାଦ୍ ଭଜନେଗହଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ

ପଠିତୁ ମୁ େ ୗ|
ⅩⅦ ତେତା ଯିଶଯିଯଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଃ ପୁ େକ ତସ୍ୟ କରଦେ ସତି ସ ତତ୍ ପୁ କଂ ୱି ାୟର୍ ୍ୟ

ଯତ୍ର ୱକ୍ଷ୍ୟମାଣାନି ୱଚନାନି ସି ତତ୍ ାନଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ପପାଠ|
ⅩⅧ ଆ ା ତୁ ପରେମଶସ୍ୟ ମଦୀେଯାପରି ୱିଦ୍ୟେତ| ଦରିେଦ୍ର ଷୁ ସୁସଂୱାଦଂ ୱ ୁଂ ମାଂ

େସାଭିଷି ୱାନ୍|ଭ ା ଃ କରଣାେ ାକାନ୍ ସୁ ାନ୍ କ ର୍ୁ େମୱ ଚ| ବ ୀକୃେତଷୁ େଲାେକଷୁ ମୁେ
େଘର୍ ାଷଯିତୁ ଂ ୱଚଃ| େନତ୍ର ାଣି ଦାତୁ ମେ ଭ୍ୟ ାତୁ ଂ ବ ଜନାନପି|

ⅩⅨପେରଶାନୁଗ୍ର େହ କାଲଂ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ େମୱ ଚ| ସେୱୖର୍ ୍ଵ ତ ରଣାଥର୍ ାଯ ମାେମୱ ପ୍ର ହିେଣାତି ସଃ||
ⅩⅩତତଃ ପୁ କଂ ବ ୍ଵା ପରିଚାରକସ୍ୟହେ ସମପର୍ ୍ୟ ଚାସେନସମୁପୱି ଃ,ତେତାଭଜନଗୃେହ

ଯାୱେ ା େଲାକା ଆସନ୍ େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ଽନନ୍ୟଦୃ ୍ୟା ତଂ ୱିଲୁେଲାକିେର|
ⅩⅪ ଅନ ରମ୍ ଅେଦୖ୍ୟତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଲିଖିତୱଚନାନି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ସି ାନି ସ ଇମାଂ କଥାଂ

େତଭ୍ୟଃ କଥଯିତୁ ମାେରେଭ|
ⅩⅫ ତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ତି ନ୍ ଅନ୍ଵ ରଜ୍ୟ , କି ତସ୍ୟ ମୁଖାି ଗର୍ ତାଭିରନୁଗ୍ର ହସ୍ୟ କଥାଭି ମୃ ତ୍ୟ

କଥଯାମାସୁଃ କିମଯଂ ଯୂଷଫଃ ପୁେତ୍ର ା ନ?
ⅩⅩⅢ ତଦା େସାଽୱାଦୀଦ୍ େହ ଚିକି କ େମୱ ଂ କୁରୁ କଫନର୍ ାହୂ ମି ଯଦ୍ୟତ୍ କୃତୱାନ୍

ତଦେଶ୍ର ୗଷ୍ମ ତାଃ ସୱର୍ ାଃ କି୍ର ଯା ଅତ୍ର େଦେଶ କୁରୁ କଥାେମତାଂ ଯୂଯେମୱାୱଶ୍ୟଂ ମାଂ ୱଦିଷ୍ୟଥ|
ⅩⅩⅣ ପୁନଃ େସାୱାଦୀଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, େକାପି ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ େଦେଶ ସ ାରଂ ନ

ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି|
ⅩⅩⅤ ଅପର ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଚି୍ମ , ଏଲିଯସ୍ୟ ଜୀୱନକାେଲ ଯଦା ସା ର୍ ତି୍ର ତଯୱଷର୍ ାଣି ଯାୱତ୍

ଜଲଦପ୍ର ତିବ ାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ େଦେଶ ମହାଦୁଭ କ୍ଷମ୍ ଅଜନି ତଦାନୀମ୍ ଇସ୍ର ାେଯେଲା େଦଶସ୍ୟ
ମେଧ୍ୟ ବେ ୍ୟା ୱିଧୱା ଆସନ୍,

ⅩⅩⅥ କି ୁ ସୀେଦାନ୍ପ ୍ରେଦଶୀଯସାରିଫ ୁ ରନିୱାସି ନୀମ୍ ଏକାଂ ୱିଧୱାଂ ୱିନା କସ୍ୟାି ଦପି
ସମୀେପ ଏଲିଯଃ େପ୍ର ରିେତା ନାଭୂ ତ୍|

ⅩⅩⅦ ଅପର ଇଲୀଶାଯଭୱିଷ୍ୟ ାଦିୱିଦ୍ୟମାନତାକାେଲ ଇସ୍ର ାେଯେଲ୍ଦ େଶ ବହୱଃ କୁି ନ
ଆସନ୍ କି ୁ ସୁରୀଯେଦଶୀଯଂ ନାମାନ୍କୁ ି ନଂ ୱିନା େକାପ୍ୟନ୍ୟଃ ପରି ୃେତା ନାଭୂ ତ୍|

ⅩⅩⅧଇମାଂ କଥାଂ ଶ ା ଭଜନେଗହି ତା େଲାକାଃ ସେକ୍ର ାଧମ୍ ଉ ାଯ
ⅩⅩⅨନଗରା ଂ ବହି ୃତ୍ୟ ଯସ୍ୟ ଶିଖରିଣ ଉପରି େତଷାଂ ନଗରଂ ାପିତମାେ ତ ାି େକ୍ଷ ୁଂ

ତସ୍ୟ ଶିଖରଂ ତଂ ନିନୁ୍ୟଃ
ⅩⅩⅩ କି ୁ ସ େତଷାଂ ମଧ୍ୟାଦପସୃତ୍ୟ ାନା ରଂ ଜଗାମ|
ⅩⅩⅪ ତତଃ ପରଂ ଯୀଶୁଗର୍ ାଲୀ ୍ରେଦଶୀଯକଫନର୍ ାହୂ ମ୍ନ ଗର ଉପ ାଯ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର

େଲାକାନୁପେଦ ୁମ୍ ଆର ୱାନ୍|
ⅩⅩⅫତଦୁପେଦଶାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଚମ କ ୟର୍ ତ ସ୍ୟ କଥା ଗୁରୁ ତରା ଆସନ୍|
ⅩⅩⅩⅢତଦାନୀଂ ତ ଜନେଗହି େତାଽେମଧ୍ୟଭୂ ତଗ୍ର ଏେକା ଜନ ଉେ ୖ ଃ କଥଯାମାସ,
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ⅩⅩⅩⅣ େହ ନାସରତୀଯଯୀେଶାଽ ାନ୍ ତ୍ୟଜ, ଯା ସହା ାକଂ କଃ ସ ଃ? କିମ ାନ୍
ୱିନାଶଯିତୁ ମାଯାସି ? ମୀ ରସ୍ୟ ପୱିେତ୍ର ା ଜନ ଏତଦହଂ ଜାନାମି|

ⅩⅩⅩⅤ ତଦା ଯୀଶୁ ଂ ତଜର୍ ଯି ାୱଦତ୍ େମୗନୀ ଭୱ ଇେତା ବହିଭର୍ ୱ; ତତଃ େସାେମଧ୍ୟଭୂ ତ ଂ
ମଧ୍ୟ ାେନ ପାତଯି ା କିି ଦପ୍ୟହିଂସି ା ତ ାଦ୍ ବହିଗର୍ ତୱାନ୍|

ⅩⅩⅩⅥ ତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ମ ୃ ତ୍ୟ ପର ରଂ ୱ ୁମାେରଭିେର େକାଯଂ ଚମ ାରଃ| ଏଷ
ପ୍ର ଭାେୱଣ ପରାକ୍ର େମଣ ଚାେମଧ୍ୟଭୂ ତାନ୍ ଆଜ୍ଞାପଯତି େତେନୖୱ େତ ବହିଗର୍ ି |

ⅩⅩⅩⅦଅନ ରଂ ଚତୁ ଦ ୍ଥେଦଶାନ୍ ତସ୍ୟ ସୁଖ୍ୟାତିୱର୍ ୍ୟାେପ୍ନ ାତ୍|
ⅩⅩⅩⅧ ତଦନ ରଂ ସ ଭଜନେଗହାଦ୍ ବହିରାଗତ୍ୟ ଶିେମାେନା ନିେୱଶନଂ ପ୍ର ୱିେୱଶ ତଦା

ତସ୍ୟ ଶ ର୍ େରଣାତ୍ୟ ଂ ପୀଡିତାସୀତ୍ ଶିଷ୍ୟା ଦଥର୍ ଂ ତି ନ୍ ୱିନଯଂ ଚକଃ|
ⅩⅩⅩⅨତତଃ ସ ତସ୍ୟାଃ ସମୀେପ ି ା ରଂ ତଜର୍ ଯାମାସ େତେନୖୱ ତାଂ େରାଽତ୍ୟାକ୍ଷୀତ୍ ତତଃ

ସା ତତଣମ୍ ଉ ାଯ ତାନ୍ ସି େଷେୱ|
ⅩⅬ ଅଥ ସୂୟର୍ ୍ୟା କାେଲ େ ଷାଂ େଯ େଯ ଜନା ନାନାେରାେଗୖଃ ପୀଡିତା ଆସନ୍ େଲାକା ାନ୍

ଯୀେଶାଃ ସମୀପମ୍ ଆନିନୁ୍ୟଃ, ତଦା ସ ଏେକୖକସ୍ୟ ଗାେତ୍ର କରମପର୍ ଯି ା ତାନେରାଗାନ୍ ଚକାର|
ⅩⅬⅠ ତେତା ଭୂ ତା ବହୁ େଭ୍ୟା ନିଗର୍ ତ୍ୟ ଚୀତ୍ଶ ଂ କୃ ା ଚ ବଭାଷିେର ମୀ ରସ୍ୟ

ପୁେତ୍ର ାଽଭିଷି ତ୍ର ାତା; କି ୁ େସାଭିଷି ତ୍ର ାେତତି େତ ୱିୱିଦୁେରତ ାତ୍ କାରଣାତ୍ ତାନ୍ ତଜର୍ ଯି ା
ତ ୁଂ ନିଷିେଷଧ|

ⅩⅬⅡ ଅପର ପ୍ର ଭାେତ ସତି ସ ୱିଜନ ାନଂ ପ୍ର ତେ ପ ାତ୍ ଜନା ମନି୍ଵ ି କଟଂ ଗ ା
ାନା ରଗମନାଥର୍ ଂ ତମନ୍ଵ ରୁ ନ୍|
ⅩⅬⅢ କି ୁ ସ ତାନ୍ ଜଗାଦ, ଈ ରୀଯରାଜ୍ୟସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ମ୍ ଅନ୍ୟାନି ପୁରାଣ୍ୟପି

ମଯା ଯାତୱ୍ୟାନି ଯତ ଦଥର୍ େମୱ େପ୍ର ରିେତାହଂ|
ⅩⅬⅣଅଥ ଗାଲୀେଲା ଭଜନେଗେହଷୁ ସ ଉପଦିେଦଶ|

Ⅴ
Ⅰଅନ ରଂ ଯୀଶୁେରକଦା ଗିେନଷରଥ୍ଦ ସ୍ୟ ତୀର ଉି ତି, ତଦା େଲାକା ଈ ରୀଯକଥାଂ େଶ୍ର ାତୁ ଂ

ତଦୁପରି ପ୍ର ପତିତାଃ|
Ⅱତଦାନୀଂ ସହ୍ଦ ସ୍ୟତୀରସମୀେପ େନୗ ଯଂଦଦଶର୍ କି ମେ ୍ୟାପଜୀୱିେନା ନାୱଂ ୱିହାଯଜାଲଂ

ପ୍ର କ୍ଷାଲଯି |
Ⅲ ତତ େଯା ର୍ େଯା ମର୍ େଧ୍ୟ ଶିେମାେନା ନାୱମାରୁ ହ୍ୟ ତୀରାତ୍ କିି ୂ ରଂ ଯାତୁ ଂ ତି ନ୍ ୱିନଯଂ

କୃ ା େନୗକାଯାମୁପୱିଶ୍ୟ େଲାକାନ୍ େପ୍ର ାପଦି ୱାନ୍|
Ⅳ ପ ାତ୍ ତଂ ପ୍ର ାୱଂ ସମାପ୍ୟ ସ ଶିେମାନଂ ୱ୍ୟାଜହାର, ଗଭୀରଂ ଜଲଂ ଗ ା ମ ୍ୟାନ୍ ଧ ର୍ୁ ଂ

ଜାଲଂ ନିକି୍ଷପ|
Ⅴତତଃ ଶିେମାନ ବଭାେଷ, େହ ଗୁେରା ଯଦ୍ୟପି ୱଯଂ କୃ ାଂ ଯାମିନୀଂ ପରିଶ୍ର ମ୍ୟ ମେ ୖ ୍ୟକମପି

ନ ପ୍ର ା ା ଥାପି ଭୱେତା ନିେଦଶେତା ଜାଲଂ କି୍ଷପାମଃ|
Ⅵଅଥ ଜାେଲ କି୍ଷେ ବହୁ ମ ୍ୟପତନାଦ୍ ଆନାଯଃ ପ୍ର ି ଃ|
Ⅶତ ାଦ୍ ଉପକ ର୍ୁ ମ୍ ଅନ୍ୟେନୗ ାନ୍ ସି ନ ଆଯାତୁ ମ୍ ଇି େତନ ସମା ଯନ୍ ତତ ଆଗତ୍ୟ

ମେ ୖ ୍ୟ େନ ଯଂ ପ୍ର ପୂରଯାମାସୁ େୟୖର୍ େନ ଯଂ ପ୍ର ମ ମ୍|
Ⅷତଦା ଶିେମାନି୍ପ ତର ଦ୍ ୱିେଲାକ୍ୟ ଯୀେଶା ରଣେଯାଃ ପତି ା, େହ ପ୍ର େଭାହଂ ପାପୀ ନେରା

ମମ ନିକଟାଦ୍ ଭୱାନ୍ ଯାତୁ , ଇତି କଥିତୱାନ୍|
Ⅸ ଯେତା ଜାେଲ ପତିତାନାଂ ମ ୍ୟାନାଂ ଯୂଥାତ୍ ଶିେମାନ୍ ତ ି ନ ଚମୃ ତୱ ଃ; ଶିେମାନଃ

ସହକାରିେଣୗ ସି ୱେଦଃ ପୁେତ୍ର ୗ ଯାକୂବ୍ େଯାହନ୍ େଚେମୗ ତାଦୃେଶୗ ବଭୂ ୱତୁ ଃ|
Ⅹତଦା ଯୀଶୁଃ ଶିେମାନଂ ଜଗାଦ ମା େଭୖଷୀରଦ୍ୟାରଭ୍ୟ ଂ ମନୁଷ୍ୟଧେରା ଭୱିଷ୍ୟସି |
Ⅺ ଅନ ରଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାସୁ େନୗସୁ ତୀରମ୍ ଆନୀତାସୁ େତ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ତସ୍ୟ ପ ା ାମିେନା

ବଭୂ ୱୁଃ|
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Ⅻ ତତଃ ପରଂ ଯୀେଶୗ କି ଂି ତ୍ ପୁେର ତି ତି ଜନ ଏକଃ ସୱର୍ ୍ଵ ା କୁ ଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ତସ୍ୟ
ସମୀେପ ନୁ୍ୟ ଃ ପତି ା ସୱିନଯଂ ୱ ୁମାେରେଭ, େହ ପ୍ର େଭା ଯଦି ଭୱାନି ତି ତହ ମାଂ
ପରି ର୍ୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅢ ତଦାନୀଂ ସ ପାଣିଂ ପ୍ର ସାୟର୍ ୍ୟ ତଦ ଂ ୃଶନ୍ ବଭାେଷ ଂ ପରିି ଯେ ତି ମେମ ାି
ତତ ତଣଂ ସ କୁ ାତ୍ ମୁ ଃ|

ⅩⅣପ ାତ୍ ସ ତମାଜ୍ଞାପଯାମାସ କଥାମିମାଂ କୈ ଚିଦ୍ ଅକଥଯି ା ଯାଜକସ୍ୟ ସମୀପ ଗ ା ଂ
ଦଶର୍ ଯ, େଲାେକେଭ୍ୟା ନିଜପରି ୃତ ସ୍ୟ ପ୍ର ମାଣଦାନାଯ ମୂସାଜ୍ଞାନୁସାେରଣ ଦ୍ର ୱ୍ୟମୁ ୃ ଜ ଚ|

ⅩⅤତଥାପି ଯୀେଶାଃ ସୁଖ୍ୟାତି ବର୍ ହୁ ୱ୍ୟା ୁମାେରେଭ କି ତସ୍ୟ କଥାଂ େଶ୍ର ାତୁ ଂ ୀଯେରାେଗେଭ୍ୟା
େମା ୁ େଲାକା ଆଜଗ୍ମୁ ଃ|

ⅩⅥଅଥ ସ ପ୍ର ା ରଂ ଗ ା ପ୍ର ାଥର୍ ଯା େକ୍ର |
ⅩⅦଅପର ଏକଦା ଯୀଶୁରୁ ପଦିଶତି, ଏତହ ଗାଲୀଲି୍ୟହୂ ଦାପ୍ର େଦଶେଯାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ନଗେରେଭ୍ୟା

ଯିରୂ ଶାଲମ କିଯ ଃ ଫିରୂ ଶିେଲାକା ୱ୍ୟୱ ାପକା ସମାଗତ୍ୟ ତଦି େକ ସମୁପୱିୱିଶୁଃ, ତି ନ୍
କାେଲ େଲାକାନାମାେରାଗ୍ୟକାରଣାତ୍ ପ୍ର େଭାଃ ପ୍ର ଭାୱଃ ପ୍ର ଚକାେଶ|

ⅩⅧ ପ ାତ୍ କିଯେ ା େଲାକା ଏକଂ ପକ୍ଷାଘାତିନଂ ଖଟ୍ଵ ାଯାଂ ନିଧାଯ ଯୀେଶାଃ ସମୀପମାେନତୁ ଂ
ସ ୁେଖ ାପଯିତୁ ୱ୍ୟାପି୍ର ଯ |

ⅩⅨ କି ୁ ବହୁ ଜନନିୱହସମ୍ଵ ାଧାତ୍ ନ ଶକ୍ନୁ ୱେ ା ଗୃେହାପରି ଗ ା ଗୃହପୃ ଂ ଖନି ା ତଂ
ପକ୍ଷାଘାତିନଂ ସଖଟ୍ଵ ଂ ଗୃହମେଧ୍ୟ ଯୀେଶାଃ ସ ୁେଖ ଽୱେରାହଯାମାସୁଃ|

ⅩⅩ ତଦା ଯୀଶୁେ ଷାମ୍ ଈଦୃଶଂ ୱି ାସଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ତଂ ପକ୍ଷାଘାତିନଂ ୱ୍ୟାଜହାର, େହ ମାନୱ
ତୱ ପାପମକ୍ଷମ୍ୟତ|

ⅩⅪ ତ ାଦ୍ ଅଧ୍ୟାପକାଃ ଫିରୂ ଶିନ ଚିେ ୖ ରି ଂ ପ୍ର ଚିି ତୱ ଃ, ଏଷ ଜନ ଈ ରଂ ନି ତି
େକାଯଂ? େକୱଲମୀ ରଂ ୱିନା ପାପଂ କ୍ଷ ୁଂ କଃ ଶେକ୍ନ ାତି?

ⅩⅫ ତଦା ଯୀଶୁେ ଷାମ୍ ଇ ଂ ଚି ନଂ ୱିଦି ା େତେଭ୍ୟାକଥଯଦ୍ ଯୂଯଂ ମେନାଭିଃ କୁେତା
ୱିତକର୍ ଯଥ?

ⅩⅩⅢତୱ ପାପକ୍ଷମା ଜାତା ଯ ା ମୁ ାଯ ୱ୍ର ଜ ଏତେଯା ମର୍ େଧ୍ୟ କା କଥା ସୁକଥ୍ୟା?
ⅩⅩⅣ କି ୁ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ପାପଂ କ୍ଷ ୁଂ ମାନୱସୁତସ୍ୟ ସାମଥର୍ ୍ୟମ ୀତି ଯଥା ଯୂଯଂ ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ ତଦଥର୍ ଂ

(ସ ତଂ ପକ୍ଷାଘାତିନଂ ଜଗାଦ) ଉି ଶଯ୍ୟାଂ ଗୃହୀ ା ଗୃହଂ ଯାହୀତି ାମାଦିଶାମି|
ⅩⅩⅤତ ାତ୍ ସ ତତଣମ୍ ଉ ାଯ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ନିଜଶଯନୀଯଂ ଗୃହୀ ା ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦନ୍

ନିଜନିେୱଶନଂ ଯେଯୗ|
ⅩⅩⅥତ ାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ୱି ଯ ପ୍ର ା ା ମନଃସୁ ଭୀତା ୱଯମଦ୍ୟାସ ୱକାୟର୍ ୍ୟାଣ୍ୟଦଶର୍ ାମ ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା

ପରେମ ରଂ ଧନ୍ୟଂ େପ୍ର ାଦିତାଃ|
ⅩⅩⅦ ତତଃ ପରଂ ବହିଗର୍ ନ୍ କରସ ଯ ାେନ େଲୱିନାମାନଂ କରସ ାଯକଂ ଦୃ ୍ଵା

ଯୀଶୁ ମଭିଦେଧ ମମ ପ ାେଦହି|
ⅩⅩⅧତ ାତ୍ ସ ତତଣାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ତସ୍ୟ ପ ାଦିଯାଯ|
ⅩⅩⅨ ଅନ ରଂ େଲୱି ନ ଜଗୃେହ ତଦଥର୍ ଂ ମହାେଭାଜ୍ୟଂ ଚକାର, ତଦା େତୖଃ ସହାେନେକ

କରସ ାଯିନ ଦନ୍ୟେଲାକା େଭା ୁମୁପୱିୱିଶୁଃ|
ⅩⅩⅩତ ାତ୍ କାରଣାତ୍ ଚ ାଲାନାଂ ପାପିେଲାକାନା ସେ ଯୂଯଂ କୁେତା ଭଂେ ୍ଵ ପିୱଥ େଚତି

କଥାଂ କଥଯି ା ଫିରୂ ଶିେନାଽଧ୍ୟାପକା ତସ୍ୟ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସହ ୱାଗୁ୍ୟ ଂ କ ର୍ୁ ମାେରଭିେର|
ⅩⅩⅪତ ାଦ୍ ଯୀଶୁ ାନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚଦ୍ ଅେରାଗେଲାକାନାଂ ଚିକି େକନ ପ୍ର େଯାଜନଂ ନାି କି ୁ

ସେରାଗାଣାେମୱ|
ⅩⅩⅫଅହଂ ଧା କାନ୍ ଆ ାତୁ ଂ ନାଗେତାି କି ୁ ମନଃ ପରାୱ ର୍ ଯିତୁ ଂ ପାପିନ ଏୱ|
ⅩⅩⅩⅢ ତତେ େପ୍ର ାଚୁ ଃ, େଯାହନଃ ଫିରୂ ଶିନା ଶିଷ୍ୟା ୱାରଂୱାରମ୍ ଉପୱସି ପ୍ର ାଥର୍ ଯେ ଚ

କି ୁ ତୱ ଶିଷ୍ୟାଃ କୁେତା ଭୁ େତ ପିୱି ଚ?
ⅩⅩⅩⅣତଦା ସ ତାନାଚେଖ୍ୟୗ ୱେର ସେ ତି ତି ୱରସ୍ୟ ସଖିଗଣଂ କିମୁପୱାସଯିତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ?
ⅩⅩⅩⅤ କି ୁ ଯଦା େତଷାଂ ନିକଟାଦ୍ ୱେରା େନଷ୍ୟେତ ତଦା େତ ସମୁପୱ ୍ୟି |
ⅩⅩⅩⅥ େସାପରମପି ଦୃ ା ଂ କଥଯା ଭୂ ୱ ପୁରାତନୱେ େକାପି ନୁତନୱ ଂ ନ ସୀୱ୍ୟତି

ଯତେ ନ େସୱେନନ ଜୀଣର୍ ୱ ଂ ଛିଦ୍ୟେତ, ନୂତନପୁରାତନୱ େଯା େମର୍ ଲ ନ ଭୱତି|
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ⅩⅩⅩⅦ ପୁରାତନ୍ୟାଂ କୁ ାଂ େକାପି ନୁତନଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସଂ ନ ନିଦଧାତି, ଯେତା ନୱୀନଦ୍ର ାକ୍ଷାରସସ୍ୟ
େତଜସା ପୁରାତନୀ କୁତୂ ୱ ଦୀୟର୍ ୍ୟେତ ତେତା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସଃ ପତତି କୁତୂ ନଶ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅧ ତେତା େହେତା ନର୍ୂ ତନ୍ୟାଂ କୁ ାଂ ନୱୀନଦ୍ର ାକ୍ଷାରସଃ ନିଧାତୱ୍ୟେ େନାଭଯସ୍ୟ ରକ୍ଷା
ଭୱତି|

ⅩⅩⅩⅨଅପର ପୁରାତନଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସଂ ପୀ ା େକାପି ନୂତନଂ ନ ୱା ତି, ଯତଃ ସ ୱି ନୂତନାତ୍
ପୁରାତନମ୍ ପ୍ର ଶ ମ୍|

Ⅵ
Ⅰ ଅଚର ପୱର୍ ୍ଵ େଣା ି ତୀଯଦିନାତ୍ ପରଂ ପ୍ର ଥମୱିଶ୍ର ାମୱାେର ଶସ୍ୟେକ୍ଷେତ୍ର ଣ

ଯୀେଶାଗର୍ ମନକାେଲ ତସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାଃ କଣିଶଂ ଛି ା କେରଷୁ ମ ର୍ ଯି ା ଖାଦିତୁ ମାେରଭିେର|
Ⅱତ ାତ୍ କିଯ ଃ ଫିରୂ ଶିନ ାନୱଦନ୍ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ଯତ୍ କ ର୍ ନ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ ତତ୍ କୁତଃ କୁରୁ ଥ?
Ⅲ ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ ଦାଯୂଦ୍ ତସ୍ୟ ସି ନ କୁ୍ଷଧା ର୍ ାଃ କିଂ ଚକଃ ସ କଥମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ମ ି ରଂ

ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ
Ⅳ େଯ ଦଶର୍ ନୀଯାଃ ପୂପା ଯାଜକାନ୍ ୱିନାନ୍ୟସ୍ୟ କସ୍ୟାପ୍ୟେଭାଜନୀଯା ାନାନୀଯ ଯଂ ବୁଭେଜ

ସି େଭ୍ୟାପି ଦେଦୗ ତତ୍ କିଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କଦାପି ନାପାଠି?
Ⅴପ ାତ୍ ସ ତାନୱଦତ୍ ମନୁଜସୁେତା ୱିଶ୍ର ାମୱାରସ୍ୟାପି ପ୍ର ଭୁ ଭର୍ ୱତି|
Ⅵ ଅନ ରମ୍ ଅନ୍ୟୱିଶ୍ର ାମୱାେର ସ ଭଜନେଗହଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ସମୁପଦିଶତି| ତଦା ତ ୍ଥାେନ

ଶୁ ଦକି୍ଷଣକର ଏକଃ ପୁମାନ୍ ଉପତି ୱାନ୍|
Ⅶତ ାଦ୍ ଅଧ୍ୟାପକାଃ ଫିରୂ ଶିନ ତି ନ୍ େଦାଷମାେରାପଯିତୁ ଂ ସ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ତସ୍ୟ ା ୍ୟଂ

କେରାତି ନେୱତି ପ୍ର ତୀକି୍ଷତୁ ମାେରଭିେର|
Ⅷ ତଦା ଯୀଶୁେ ଷାଂ ଚି ାଂ ୱିଦି ା ତଂ ଶୁ କରଂ ପୁମାଂସଂ େପ୍ର ାୱାଚ, ମୁ ାଯ ମଧ୍ୟ ାେନ

ତି |
Ⅸତ ାତ୍ ତି ନ୍ ଉି ତୱତି ଯୀଶୁ ାନ୍ ୱ୍ୟାଜହାର, ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଇମାଂ କଥାଂ ପୃ ାମି, ୱିଶ୍ର ାମୱାେର

ହିତମ୍ ଅହିତଂ ୱା, ପ୍ର ାଣରକ୍ଷଣଂ ପ୍ର ାଣନାଶନଂ ୱା, ଏେତଷାଂ କିଂ କ ର୍ କରଣୀଯମ୍?
Ⅹ ପ ାତ୍ ଚତୁ ଦ କୁ୍ଷ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ୱିେଲାକ୍ୟ ତଂ ମାନୱଂ ବଭାେଷ, ନିଜକରଂ ପ୍ର ସାରଯ; ତତେ ନ

ତଥା କୃତ ଇତରକରୱତ୍ ତସ୍ୟ ହ ଃ େ ାଭୱତ୍|
Ⅺତ ାତ୍ େତ ପ୍ର ଚ େକାପାନି୍ଵ ତା ଯୀଶୁଂ କିଂ କରିଷ୍ୟ ୀତି ପର ରଂ ପ୍ର ମି ତାଃ|
Ⅻତତଃ ପରଂ ସ ପୱର୍ ୍ଵ ତମାରୁ େହ୍ୟ ରମୁି ଶ୍ୟ ପ୍ର ାଥର୍ ଯମାନଃ କୃ ାଂ ରାତି୍ର ଂ ଯାପିତୱାନ୍|
ⅩⅢଅଥ ଦିେନ ସତି ସ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଆହୂ ତୱାନ୍ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ
ⅩⅣ ପିତରନାମ୍ନ ା ଖ୍ୟାତଃ ଶିେମାନ୍ ତସ୍ୟ ଭ୍ର ାତା ଆ ି ଯ ଯାକୂବ୍ େଯାହନ୍ ଚ ଫିଲିପ୍

ବଥର୍ ଲମଯ
ⅩⅤମଥିଃ େଥାମା ଆ ୀଯସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା ଯାକୂବ୍ ଲ ନାମ୍ନ ା ଖ୍ୟାତଃ ଶିେମାନ୍
ⅩⅥ ଚ ଯାକୂେବା ଭ୍ର ାତା ଯିହୂ ଦା ତଂ ଯଃ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି ସ

ଈ ରୀେଯାତୀଯଯିହୂ ଦାେ ୖ ତାନ୍ ାଦଶ ଜନାନ୍ ମେନାନୀତାନ୍ କୃ ା ସ ଜଗ୍ର ାହ ତଥା େପ୍ର ରିତ
ଇତି େତଷାଂ ନାମ ଚକାର|

ⅩⅦ ତତଃ ପରଂ ସ େତୖଃ ସହ ପୱର୍ ୍ଵ ତାଦୱରୁ ହ୍ୟ ଉପତ୍ୟକାଯାଂ ତେ ୗ ତତ ସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟସେ ା
ଯିହୂ ଦାେଦଶାଦ୍ ଯିରୂ ଶାଲମ େସାରଃ ସୀେଦାନ ଜଲେଧ େରାଧେସା ଜନନିହା ଏତ୍ୟ ତସ୍ୟ
କଥାଶ୍ର ୱଣାଥର୍ ଂ େରାଗମୁ ୍ୟଥର୍ ତସ୍ୟ ସମୀେପ ତ ୁଃ|

ⅩⅧଅେମଧ୍ୟଭୂ ତଗ୍ର ା ତି କଟମାଗତ୍ୟ ା ୍ୟଂ ପ୍ର ାପୁଃ|
ⅩⅨସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ା ୍ୟକରଣପ୍ର ଭାୱସ୍ୟ ପ୍ର କାଶିତ ାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ଏତ୍ୟ ତଂ ୍ର ୁଂ େଯତିେର|
ⅩⅩ ପ ାତ୍ ସ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ପ୍ର ତି ଦୃି ଂ କୁ ା ଜଗାଦ, େହ ଦରିଦ୍ର ା ଯୂଯଂ ଧନ୍ୟା ଯତ ଈ ରୀେଯ

ରାେଜ୍ୟ େୱାଽଧିକାେରାି |
ⅩⅪ େହ ଅଧୁନା କୁ୍ଷଧିତେଲାକା ଯୂଯଂ ଧନ୍ୟା ଯେତା ଯୂଯଂ ତ ର୍ ୍ୟଥ; େହ ଇହ େରାଦିେନା ଜନା

ଯୂଯଂ ଧନ୍ୟା ଯେତା ଯୂଯଂ ହସି ଷ୍ୟଥ|
ⅩⅫଯଦା େଲାକା ମନୁଷ୍ୟସୂେନା ନର୍ ାମେହେତା ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାନ୍ ଋ◌ତृୀଯିଷ୍ୟେ ପୃଥକ୍ କୃ ା ନି ି ଷ୍ୟି ,

ଅଧମାନିୱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସମୀପାଦ୍ ଦୂରୀକରିଷ୍ୟି ଚ ତଦା ଯୂଯଂ ଧନ୍ୟାଃ|
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ⅩⅩⅢ େଗର୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯେଥ ଂ ଫଲଂ ଭୱିଷ୍ୟତି, ଏତଦଥର୍ ଂ ତି ନ୍ ଦିେନ େପ୍ର ା ସତ ଆନେ ନ
ନୃତ୍ୟତ ଚ, େତଷାଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଃ ପ୍ର ତି ତେଥୖୱ ୱ୍ୟୱାହରନ୍|

ⅩⅩⅣ କି ୁ ହା ହା ଧନୱେ ା ଯୂଯଂ ସୁଖଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ତ| ହ ପରିତୃ ା ଯୂଯଂ କୁ୍ଷଧିତା ଭୱିଷ୍ୟଥ;
ⅩⅩⅤଇହ ହସେ ା ଯୂଯଂ ୱତ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ େଶାଚିତୱ୍ୟଂ େରାଦିତୱ୍ୟ |
ⅩⅩⅥସେୱୖର୍ ୍ଵ ଲାେକୖ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାକଂ ସୁଖ୍ୟାେତୗ କୃତାଯାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦୁଗର୍ ତି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା

ମୃଷାଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଃ ପ୍ର ତି ତ ତ୍ କୃତୱ ଃ|
ⅩⅩⅦ େହ େଶ୍ର ାତାେରା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମହଂ କଥଯାମି, ଯୂଯଂ ଶତଷୁ ପ୍ର ୀଯ ଂ େଯ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ି ଷି

େତଷାମପି ହିତଂ କୁରୁ ତ|
ⅩⅩⅧେଯ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଶପି େତଭ୍ୟଆଶିଷଂ ଦ େଯ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅୱମନ୍ୟେ େତଷାଂ ମ ଲଂ

ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଂ|
ⅩⅩⅨ ଯଦି କି ତ୍ ତୱ କେପାେଲ ଚେପଟାଘାତଂ କେରାତି ତହ ତଂ ପ୍ର ତି କେପାଲମ୍ ଅନ୍ୟଂ

ପରାୱ ର୍ ୍ୟ ସ ୁଖୀକୁରୁ ପୁନ ଯଦି କି ତ୍ ତୱ ଗାତ୍ର ୀଯୱ ଂ ହରତି ତହ ତଂ ପରିେଧଯୱ ମ୍
ଅପି ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ମା ୱାରଯ|

ⅩⅩⅩଯ ୍ଵାଂ ଯାଚେତ ତୈ େଦହି, ଯ ତୱ ସ ି ଂ ହରତି ତଂ ମା ଯାଚ |
ⅩⅩⅪପେରଭ୍ୟଃ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଯଥାଚରଣମ୍ ଅେପକ୍ଷେ ପରାନ୍ ପ୍ର ତି ଯୂଯମପି ତଥାଚରତ|
ⅩⅩⅫ େଯ ଜନା ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ପ୍ର ୀଯେ େକୱଲଂ େତଷୁ ପ୍ର ୀଯମାେଣଷୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କିଂ ଫଲଂ?

ପାପିେଲାକା ଅପି େ ଷୁ ପ୍ର ୀଯମାେଣଷୁ ପ୍ର ୀଯେ |
ⅩⅩⅩⅢଯଦି ହିତକାରିଣ ଏୱ ହିତଂ କୁରୁ ଥ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କିଂ ଫଲଂ? ପାପିେଲାକା ଅପି ତଥା

କୁୱର୍ ୍ଵ ି |
ⅩⅩⅩⅣ େଯଭ୍ୟ ଋଣପରିେଶାଧସ୍ୟ ପ୍ର ାି ପ୍ର ତ୍ୟାଶାେ େକୱଲଂ େତଷୁ ଋେଣ ସମପ େତ

ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କିଂ ଫଲଂ? ପୁନଃ ପ୍ର ା ୍ୟାଶଯା ପାପୀେଲାକା ଅପି ପାପିଜେନଷୁ ଋଣମ୍ ଅପର୍ ଯି |
ⅩⅩⅩⅤ ଅେତା ଯୂଯଂ ରିପୁଷ୍ଵ ପି ପ୍ର ୀଯ ଂ, ପରହିତଂ କୁରୁ ତ ଚ; ପୁନଃ ପ୍ର ା ୍ୟାଶାଂ ତ୍ୟ ୍ଵା

ଋଣମପର୍ ଯତ, ତଥା କୃେତ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମହାଫଲଂ ଭୱିଷ୍ୟତି, ଯୂଯ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ଧାନସ୍ୟ ସ ାନା ଇତି
ଖ୍ୟାତିଂ ପ୍ର ା ୍ୟଥ, ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପିତା କୃତ ାନାଂ ଦୁୱର୍ ୍ଟ ାନା ହିତମାଚରତି|

ⅩⅩⅩⅥଅତ ଏୱ ସ ଯଥା ଦଯାଲୁ ୟର୍ୂ ଯମପି ତାଦୃଶା ଦଯାଲେୱା ଭୱତ|
ⅩⅩⅩⅦ ଅପର ପରାନ୍ େଦାଷିେଣା ମା କୁରୁ ତ ତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ େଦାଷୀକୃତା ନ ଭୱିଷ୍ୟଥ;

ଅଦ ୍ୟାନ୍ ମା ଦ ଯତ ତ ାଦ୍ ଯୂଯମପି ଦ ଂ ନ ପ୍ର ା ୍ୟଥ; ପେରଷାଂ େଦାଷାନ୍ କ୍ଷମ ଂ ତ ାଦ୍
ଯୁଷ୍ମ ାକମପି େଦାଷାଃ କ୍ଷମିଷ୍ୟେ |

ⅩⅩⅩⅧଦାନାନିଦ ତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ଦାନାନି ପ୍ର ା ୍ୟଥ, ୱର େଲାକାଃ ପରିମାଣପାତ୍ର ଂ ପ୍ର ଦଲଯ୍ୟ
ସ ାଲ୍ୟ େପ୍ର ା ାଲ୍ୟ ପରିପୂୟର୍ ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକ୍ର ାେଡଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟି ; ଯୂଯଂ େଯନ ପରିମାେଣନ
ପରିମାଥ େତେନୖୱ ପରିମାେଣନ ଯୁଷ୍ମ ୃ େତ ପରିମାସ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅩⅨ ଅଥ ସ େତେଭ୍ୟା ଦୃ ା କଥାମକଥଯତ୍, ଅେ ା ଜନଃ କିମ ଂ ପ ାନଂ ଦଶର୍ ଯିତୁ ଂ
ଶେକ୍ନ ାତି? ତ ାଦ୍ ଉଭାୱପି କିଂ ଗେ ର୍ ନ ପତିଷ୍ୟତଃ?

ⅩⅬ ଗୁେରାଃ ଶିେଷ୍ୟା ନ େଶ୍ର ଃ କି ୁ ଶିେଷ୍ୟ ସି େ ସତି ସ ଗୁରୁ ତୁ େଲ୍ୟା ଭୱିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି|
ⅩⅬⅠ ଅପର ଂ ଚକୁ୍ଷ◌ुଷି ନାସାମ୍ ଅଦୃ ୍ଵା ତୱ ଭ୍ର ାତୁ କୁ୍ଷଷି ଯୃ ଣମି ତେଦୱ କୁତଃ

ପଶ୍ୟମି?
ⅩⅬⅡ ଚକୁ୍ଷଷି ଯା ନାସା ୱିଦ୍ୟେତ ତାମ୍ ଅଜ୍ଞା ା, ଭ୍ର ାତ ୱ େନତ୍ର ାତ୍ ତୃ ଣଂ ବହିଃ କେରାମୀତି

ୱାକ୍ୟଂ ଭ୍ର ାତରଂ କଥଂ ୱ ୁଂ ଶେକ୍ନ ାଷି? େହ କପଟିନ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ନଯନାତ୍ ନାସାଂ ବହିଃ କୁରୁ ତେତା
ଭ୍ର ାତୁ କୁ୍ଷଷ ୃଣଂ ବହିଃ କ ର୍ୁ ଂ ସୁଦୃି ଂ ପ୍ର ା ୍ୟସି |

ⅩⅬⅢ ଅନ୍ୟ ଉ ମ ରୁ ଃ କଦାପି ଫଲମନୁ ମଂ ନ ଫଲତି, ଅନୁ ମତରୁ ଫଲମୁ ମଂ ନ
ଫଲତି କାରଣାଦତଃ ଫେଲୖ ରେୱା ଜ୍ଞାଯେ |

ⅩⅬⅣକ କିପାଦପାତ୍ େକାପି ଉଡୁ ରଫଲାନି ନ ପାତଯତି ତଥା ଶୃଗାଲେକାଲିୱୃକ୍ଷାଦପି େକାପି
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଲଂ ନ ପାତଯତି|
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ⅩⅬⅤ ତ ତ୍ ସାଧୁେଲାେକାଽ ଃକରଣରୂ ପାତ୍ ସୁଭା ାଗାରାଦ୍ ଉ ମାନି ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ବହିଃ
କେରାତି, ଦୁେ ା େଲାକ ା ଃକରଣରୂ ପାତ୍ କୁଭା ାଗାରାତ୍ କିୁ ତାନି ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ନିଗର୍ ମଯତି
ଯେତାଽ ଃକରଣାନାଂ ପୂଣର୍ ଭାୱାନୁରୂ ପାଣି ୱଚାଂସି ମୁଖାି ଗର୍ ି |

ⅩⅬⅥଅପର ମମାଜ୍ଞାନୁରୂ ପଂ ନାଚରି ା କୁେତା ମାଂ ପ୍ର େଭା ପ୍ର େଭା ଇତି ୱଦଥ?
ⅩⅬⅦଯଃ କି ନ୍ ମମ ନିକଟମ୍ ଆଗତ୍ୟ ମମ କଥା ନିଶମ୍ୟ ତଦନୁରୂ ପଂ କ ର୍ କେରାତି ସ କସ୍ୟ

ସଦୃେଶା ଭୱତି ତଦହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞା◌ाପଯାମି|
ⅩⅬⅧ େଯା ଜେନା ଗଭୀରଂ ଖନି ା ପାଷାଣ େଲ ଭି ି ଂ ନି ର୍ ାଯ ଗୃହଂ ରଚଯତି େତନ ସହ

ତେସ୍ୟାପମା ଭୱତି; ଯତଆପ୍ଲ ାୱିଜଲେମତ୍ୟ ତସ୍ୟ ମୂେଲ େୱେଗନ ୱହଦପି ତେ ହଂ ଲାଡଯିତୁ ଂ
ନ ଶେକ୍ନ ାତି ଯତ ସ୍ୟ ଭି ି ଃ ପାଷାେଣାପରି ତି ତି|

ⅩⅬⅨ କି ୁ ଯଃ କି ନ୍ ମମ କଥାଃ ଶ ା ତଦନୁରୂ ପଂ ନାଚରତି ସ ଭି ି ଂ ୱିନା ମୃ◌ृଦୁପରି
ଗୃହନି ର୍ ାତ୍ର ା ସମାେନା ଭୱତି;ଯତଆପ୍ଲ ାୱିଜଲମାଗତ୍ୟ େୱେଗନଯଦା ୱହତି ତଦା ତୃ ହଂ ପତତି
ତସ୍ୟ ମହତ୍ ପତନଂ ଜାଯେତ|

Ⅶ
Ⅰ ତତଃ ପରଂ ସ େଲାକାନାଂ କଣର୍ େଗାଚେର ତାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଉପେଦଶାନ୍ ସମାପ୍ୟ ଯଦା

କଫନର୍ ାହୂ ୁ ରଂ ପ୍ର ୱିଶତି
Ⅱତଦା ଶତେସନାପେତଃ ପି୍ର ଯଦାସ ଏେକା ମୃତକ ଃ ପୀଡିତ ଆସୀତ୍|
Ⅲ ଅତଃ େସନାପତି ୟର୍ ୀେଶା ୱର୍ ା ର୍ ାଂ ନିଶମ୍ୟ ଦାସସ୍ୟାେରାଗ୍ୟକରଣାଯ ତସ୍ୟାଗମନାଥର୍ ଂ

ୱିନଯକରଣାଯ ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ କିଯତଃ ପ୍ର ାଚଃ େପ୍ର ଷଯାମାସ|
Ⅳ େତ ଯୀେଶାରି କଂ ଗ ା ୱିନଯାତିଶଯଂ ୱ ୁମାେରଭିେର, ସ େସନାପତି ଭର୍ ୱେତାନୁଗ୍ର ହଂ

ପ୍ର ା ୁମ୍ ଅହର୍ ତି|
Ⅴଯତଃ େସା ାତୀେଯଷୁ େଲାେକଷୁ ପ୍ର ୀଯେତ ତଥା ୃ େତ ଭଜନେଗହଂ ନି ତୱାନ୍|
Ⅵ ତ ାଦ୍ ଯୀଶୁେ ୖ ଃ ସହ ଗ ା ନିେୱଶନସ୍ୟ ସମୀପଂ ପ୍ର ାପ, ତଦା ସ ଶତେସନାପତି

ୱର୍ କ୍ଷ୍ୟମାଣୱାକ୍ୟଂ ତଂ ୱ ୁଂ ବ ୂ ନ୍ ପ୍ର ାହିେଣାତ୍| େହ ପ୍ର େଭା ଯଂ ଶ୍ର େମା ନ କ ର୍ େୱ୍ୟା ଯଦ୍ ଭୱତା
ମେ ହମେଧ୍ୟ ପାଦାପର୍ ଣଂ କି୍ର େଯତ ତଦପ୍ୟହଂ ନାହର୍ ାମି,

Ⅶ କି ାହଂ ଭୱ ମୀପଂ ଯାତୁ ମପି ନା ାନଂ େଯାଗ୍ୟଂ ବୁ ୱାନ୍, ତେତା ଭୱାନ୍ ୱାକ୍ୟମାତ୍ର ଂ
ୱଦତୁ େତେନୖୱ ମମ ଦାସଃ େ ା ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅷ ଯ ାଦ୍ ଅହଂ ପରାଧୀେନାପି ମମାଧୀନା ଯାଃ େସନାଃ ସି ତାସାମ୍ ଏକଜନଂ ପ୍ର ତି ଯାହୀତି
ମଯା େପ୍ର ାେ ସ ଯାତି; ତଦନ୍ୟଂ ପ୍ର ତି ଆଯାହୀତି େପ୍ର ାେ ସ ଆଯାତି; ତଥା ନିଜଦାସଂ ପ୍ର ତି ଏତତ୍
କୁୱ ୍ଵତି େପ୍ର ାେ ସ ତେଦୱ କେରାତି|

Ⅸଯୀଶୁରିଦଂ ୱାକ୍ୟଂ ଶ ା ୱି ଯଂ ଯେଯୗ, ମୁଖଂ ପରାୱତର୍ ୍ୟ ପ ା େନା େଲାକାନ୍ ବଭାେଷ
ଚ, ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି ଇସ୍ର ାେଯେଲା ୱଂଶମେଧ୍ୟପି ୱି ାସମୀଦୃଶଂ ନ ପ୍ର ାପ୍ନ ୱଂ|

Ⅹତତେ େପ୍ର ଷିତା ଗୃହଂ ଗ ା ତଂ ପୀଡିତଂ ଦାସଂ ଂ ଦଦୃଶୁଃ|
Ⅺ ପେରଽହନି ସ ନାଯୀନାଖ୍ୟଂ ନଗରଂ ଜଗାମ ତସ୍ୟାେନେକ ଶିଷ୍ୟା ଅେନ୍ୟ ଚ େଲାକାେ ନ

ସା ର୍ ଂ ଯଯୁଃ|
Ⅻ େତଷୁ ତ ଗରସ୍ୟ ାରସି ଧିଂ ପ୍ର ାେ ଷୁ କିଯେ ା େଲାକା ଏକଂ ମୃତମନୁଜଂ ୱହେ ା

ନଗରସ୍ୟ ବହିୟର୍ ାି , ସ ତନ୍ମ ାତୁ େରକପୁତ୍ର ନ୍ମ ାତା ଚ ୱିଧୱା; ତଯା ସା ର୍ ଂ ତ ଗରୀଯା ବହେୱା
େଲାକା ଆସନ୍|

ⅩⅢ ପ୍ର ଭୁ ାଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ସାନୁକ ଃ କଥଯାମାସ, ମା େରାଦୀଃ| ସ ସମୀପମି ା ଖଟ୍ଵ ାଂ ପ ଶର୍
ତ ାଦ୍ ୱାହକାଃ ଗିତା ମୁ୍ୟଃ;

ⅩⅣତଦା ସ ଉୱାଚ େହ ଯୁୱମନୁଷ୍ୟ ମୁ ି , ାମହମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯାମି|
ⅩⅤ ତ ାତ୍ ସ ମୃେତା ଜନ ତଣମୁ ାଯ କଥାଂ ପ୍ର କଥିତଃ; ତେତା ଯୀଶୁ ସ୍ୟ ମାତରି ତଂ

ସମପର୍ ଯାମାସ|
ⅩⅥ ତ ାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକାଃ ଶଶି େର; ଏେକା ମହାଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ମେଧ୍ୟଽ ାକମ୍ ସମୁେଦୖତ୍,

ଈ ର େଲାକାନନ୍ଵ ଗୃ ାତ୍ କଥାମିମାଂ କଥଯି ା ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ଜଗଦୁଃ|
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ⅩⅦତତଃ ପରଂ ସମ ଂ ଯିହୂ ଦାେଦଶଂ ତସ୍ୟ ଚତୁ ଦ ୍ଥେଦଶ ତେସୖ୍ୟତ ୀ ୱର୍ ୍ୟାନେଶ|
ⅩⅧତତଃ ପରଂ େଯାହନଃ ଶିେଷ୍ୟଷୁ ତଂ ତୃ ା ଂ ଜ୍ଞାପିତୱ ୁ
ⅩⅨ ସ ଶିଷ୍ୟାଣାଂ େ ୗ ଜନାୱାହୂ ଯ ଯୀଶୁଂ ପ୍ର ତି ୱକ୍ଷ୍ୟମାଣଂ ୱାକ୍ୟଂ ୱ ୁଂ େପ୍ର ଷଯାମାସ,

ଯସ୍ୟାଗମନମ୍ ଅେପକ୍ଷ୍ୟ ତି ାେମା ୱଯଂ କିଂ ସ ଏୱ ଜନ ୍ଵଂ? କିଂ ୱଯମନ୍ୟମେପକ୍ଷ୍ୟ ାସ୍ୟାମଃ?
ⅩⅩ ପ ାେ ୗ ମାନେୱୗ ଗ ା କଥଯାମାସତୁ ଃ, ଯସ୍ୟାଗମନମ୍ ଅେପକ୍ଷ୍ୟ ତି ାେମା ୱଯଂ, କିଂ

ସଏୱ ଜନ ୍ଵଂ? କିଂ ୱଯମନ୍ୟମେପକ୍ଷ୍ୟ ାସ୍ୟାମଃ? କଥାମିମାଂ ତୁ ଭ୍ୟଂ କଥଯିତୁ ଂ େଯାହନ୍ ମ କ
ଆୱାଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍|

ⅩⅪ ତି ନ୍ ଦେ ଯୀଶୂେରାଗିେଣା ମହାୱ୍ୟାଧିମେତା ଦୁ ଭୂ ତଗ୍ର ାଂ ବହୂ ନ୍ ାନ୍ କୃ ା,
ଅେନକାେ ଭ୍ୟ କୁ୍ଷଂଷି ଦ ା ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ,

ⅩⅫ ଯୁୱାଂ ୱ୍ର ଜତମ୍ ଅ ା େନତ୍ର ାଣି ଖ ା ରଣାନି ଚ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱି , କୁି ନଃ ପରିି ଯେ , ବଧିରାଃ
ଶ୍ର ୱଣାନି ମୃତା ଜୀୱନାନି ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱି , ଦରିଦ୍ର ାଣାଂ ସମୀେପଷୁ ସୁସଂୱାଦଃ ପ୍ର ଚାୟର୍ ୍ୟେତ, ଯଂ ପ୍ର ତି
ୱି ରୂ େପାହଂ ନ ଭୱାମି ସ ଧନ୍ୟଃ,

ⅩⅩⅢଏତାନି ଯାନି ପଶ୍ୟଥଃ ଶୃଣୁଥ ତାନି େଯାହନଂ ଜ୍ଞାପଯତମ୍|
ⅩⅩⅣ ତେଯା ଦର୍ୂ ତେଯା ଗର୍ ତେଯାଃ ସେତା େୟର୍ ାହନି ସ େଲାକାନ୍ ୱ ୁମୁପଚକ୍ର େମ, ଯୂଯଂ

ମେଧ୍ୟପ୍ର ା ରଂ କିଂ ଦ୍ର ୁଂ ନିରଗମତ? କିଂ ୱାଯୁନା କି ତଂ ନଡଂ?
ⅩⅩⅤ ଯୂଯଂ କିଂ ଦ୍ର ୁଂ ନିରଗମତ? କିଂ ସୂ ୱ ପରିଧାଯିନଂ କମପି ନରଂ? କି ୁ େଯ

ସୂ ମୃଦୁୱ ାଣି ପରିଦଧତି ସୂ ମାନି ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ଭୁ େତ ଚ େତ ରାଜଧାନୀଷୁ ତି ି |
ⅩⅩⅥ ତହ ଯୂଯଂ କିଂ ଦ୍ର ୁଂ ନିରଗମତ? କିେମକଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଂ? ତେଦୱ ସତ୍ୟଂ କି ୁ ସ

ପୁମାନ୍ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନାପି େଶ୍ର ଇତ୍ୟହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି;
ⅩⅩⅦ ପଶ୍ୟ କୀଯଦୂତ ୁ ତୱାଗ୍ର େପ୍ର ଷଯାମ୍ୟହଂ| ଗ ା ଦୀଯମାଗର୍ ୁ ସ ହି ପରି ରିଷ୍ୟତି|

ଯଦେଥର୍ ଲିପିରିଯମ୍ ଆେ ସ ଏୱ େଯାହନ୍|
ⅩⅩⅧ ଅେତା ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି ି ଯା ଗବର୍୍ଭ ଜାତାନାଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ମେଧ୍ୟ େଯାହେନା

ମ କାତ୍ େଶ୍ର ଃ େକାପି ନାି , ତତ୍ର ାପି ଈ ରସ୍ୟ ରାେଜ୍ୟ ଯଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାତ୍ କୁ୍ଷଦ୍ର ଃ ସ େଯାହେନାପି
େଶ୍ର ଃ|

ⅩⅩⅨଅପର ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକାଃ କରମ ାଯିନ ତସ୍ୟୱାକ୍ୟାନି ଶ ା େଯାହନା ମ େନନମି ତାଃ
ପରେମ ରଂ ନିେଦର୍ ାଷଂ େମନିେର|

ⅩⅩⅩ କି ୁ ଫିରୂ ଶିେନା ୱ୍ୟୱ ାପକା େତନ ନ ମି ତାଃ ାନ୍ ପ୍ର ତୀ ରେସ୍ୟାପେଦଶଂ ନି ଲମ୍
ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍|

ⅩⅩⅪଅଥ ପ୍ର ଭୁ ଃ କଥଯାମାସ, ଇଦାନୀ ନଜନାନ୍ େକେନାପମାମି? େତ କସ୍ୟ ସଦୃଶାଃ?
ⅩⅩⅫ େଯ ବାଲକା ୱିପଣ୍ୟାମ୍ ଉପୱିଶ୍ୟ ପର ରମ୍ ଆହୂ ଯ ୱାକ୍ୟମିଦଂ ୱଦି , ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ

ନିକେଟ ୱଂଶୀରୱାଦିଷ୍ମ , କି ୁ ଯୂଯଂ ନାନ , ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନିକଟ ଅେରାଦିଷ୍ମ , କି ୁ ଯୁଯଂ ନ
ୱ୍ୟଲପି , ବାଲେକୖେରତାଦୃେଶୖେ ଷାମ୍ ଉପମା ଭୱତି|

ⅩⅩⅩⅢ ଯେତା େଯାହନ୍ ମ କ ଆଗତ୍ୟ ପୂପଂ ନାଖାଦତ୍ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ନାପିୱତ୍ ତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ
ୱଦଥ, ଭୂ ତଗ୍ର େ ାଯମ୍|

ⅩⅩⅩⅣ ତତଃ ପରଂ ମାନୱସୁତ ଆଗତ୍ୟାଖାଦଦପିୱ ତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ୱଦଥ, ଖାଦକଃ
ସୁରାପ ା ାଲପାପିନାଂ ବ ୁ େରେକା ଜେନା ଦୃଶ୍ୟତାମ୍|

ⅩⅩⅩⅤ କି ୁ ଜ୍ଞାନିେନା ଜ୍ଞାନଂ ନିେଦର୍ ାଷଂ ୱିଦୁଃ|
ⅩⅩⅩⅥ ପ ାେଦକଃ ଫିରୂ ଶୀ ଯୀଶୁଂ େଭାଜନାଯ ନ୍ୟମ ଯତ୍ ତତଃ ସ ତସ୍ୟ ଗୃହଂ ଗ ା

େଭା ୁମୁପୱି ଃ|
ⅩⅩⅩⅦ ଏତହ ତତି୍ଫ ରୂ ଶିେନା ଗୃେହ ଯୀଶୁ େଭର୍ ୁମ୍ ଉପାେୱକ୍ଷୀତ୍ ତ ୍ରୁ ା ତ ଗରୱାସି ନୀ

କାପି ଦୁ ା ନାରୀ ପା ରପ୍ର ରସ୍ୟ ସ ୁ ଟେକ ସୁଗ ି େତୖଲମ୍ ଆନୀଯ
ⅩⅩⅩⅧତସ୍ୟପ ାତ୍ ପାଦେଯାଃ ସି େଧୗ ତେସ୍ୟୗ ରୁ ଦତୀଚ େନତ୍ର ା ୁଭି ସ୍ୟଚରେଣୗପ୍ର କ୍ଷାଲ୍ୟ

ନିଜକେଚୖରମାକ୍ଷର୍ ୀତ୍, ତତ ସ୍ୟ ଚରେଣୗ ଚୁ ି ା େତନ ସୁଗ ି େତୖେଲନ ମମଦର୍ |
ⅩⅩⅩⅨ ତ ାତ୍ ସ ନିମ ଯିତା ଫିରୂ ଶୀ ମନସା ଚି ଯାମାସ, ଯଦ୍ୟଯଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ଭେୱତ୍

ତହ ଏନଂ ୃଶତି ଯା ୀ ସା କା କୀଦୃଶୀ େଚତି ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଯାତ୍ ଯତଃ ସା ଦୁ ା|
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ⅩⅬତଦା ଯାଶୁ ଂ ଜଗାଦ, େହ ଶିେମାନ୍ ାଂ ପ୍ର ତି ମମ କିି ଦ୍ ୱ ୱ୍ୟମି ; ତ ାତ୍ ସ ବଭାେଷ,
େହ ଗୁେରା ତଦ୍ ୱଦତୁ |

ⅩⅬⅠ ଏେକା ମଣର୍ ସ୍ୟ ାୱଧମଣର୍ ାୱା ାଂ, ତେଯାେରକଃ ପ ଶତାନି ମୁଦ୍ର ାପାଦାନ୍ ଅପର
ପ ାଶତ୍ ମୁଦ୍ର ାପାଦାନ୍ ଧାରଯାମାସ|

ⅩⅬⅡ ତଦନ ରଂ ତେଯାଃ େଶାଧ୍ୟାଭାୱାତ୍ ସ ଉ ମଣର୍ େଯା ରୃ େଣ ଚକ୍ଷେମ; ତ ାତ୍
ତେଯା ର୍ େଯାଃ କ ି ନ୍ େପ୍ର ଷ୍ୟେତ ବହୁ ? ତଦ୍ ବହି|

ⅩⅬⅢ ଶିେମାନ୍ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ମଯା ବୁଧ୍ୟେତ ଯସ୍ୟାଧିକମ୍ ଋଣଂ ଚକ୍ଷେମ ସ ଇତି; ତେତା ଯୀଶୁ ଂ
ୱ୍ୟାଜହାର, ଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱ୍ୟଚାରଯଃ|

ⅩⅬⅣ ଅଥ ତାଂ ନାରୀଂ ପ୍ର ତି ୱ୍ୟାଘୁଠ୍ୟ ଶିେମାନମେୱାଚତ୍, ୀମିମାଂ ପଶ୍ୟସି ? ତୱ ଗୃେହ
ମଯ୍ୟାଗେତ ଂ ପାଦପ୍ର କ୍ଷାଲନାଥର୍ ଂ ଜଲଂ ନାଦାଃ କି ୁ େଯାଷିେଦଷା ନଯନଜେଲୖ ମର୍ ମ ପାେଦୗ
ପ୍ର କ୍ଷାଲ୍ୟ େକେଶୖରମାକ୍ଷର୍ ୀତ୍|

ⅩⅬⅤ ଂ ମାଂ ନାଚୁ ୀଃ କି ୁ େଯାଷିେଦଷା ୀଯାଗମନାଦାରଭ୍ୟ ମଦୀଯପାେଦୗ ଚୁ ି ତୁ ଂ ନ
ୱ୍ୟରଂ |

ⅩⅬⅥ ମଦୀେଯା ମାେ କିି ଦପି େତୖଲଂ ନାମଦର୍ ୀଃ କି ୁ େଯାଷିେଦଷା ମମ ଚରେଣୗ
ସୁଗ ି େତୖେଲନାମ ର୍ ୀତ୍|

ⅩⅬⅦ ଅତ ୍ଵାଂ ୱ୍ୟାହରାମି, ଏତସ୍ୟା ବହୁ ପାପମକ୍ଷମ୍ୟତ ତେତା ବହୁ ପ୍ର ୀଯେତ କି ୁ
ଯସ୍ୟା ପାପଂ କ୍ଷମ୍ୟେତ େସା ଂ ପ୍ର ୀଯେତ|

ⅩⅬⅧତତଃ ପରଂ ସ ତାଂ ବଭାେଷ, ଦୀଯଂ ପାପମକ୍ଷମ୍ୟତ|
ⅩⅬⅨତଦା େତନ ସା ର୍ ଂ େଯ େଭା ୁମ୍ ଉପୱିୱିଶୁେ ପର ରଂ ୱ ୁମାେରଭିେର, ଅଯଂ ପାପଂ

କ୍ଷମେତ କ ଏଷଃ?
Ⅼ କି ୁ ସ ତାଂ ନାରୀଂ ଜଗାଦ, ତୱ ୱି ାସ ୍ଵାଂ ପୟର୍ ୍ୟତ୍ର ା ଂ େକ୍ଷେମଣ ୱ୍ର ଜ|

Ⅷ
Ⅰ ଅପର ଯୀଶୁ ର୍ ାଦଶଭିଃ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସା ର୍ ଂ ନାନାନଗେରଷୁ ନାନାଗ୍ର ାେମଷୁ ଚ ଗ ନ୍

ଇ ରୀଯରାଜ ସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ଂ ପ୍ର ାେରେଭ|
Ⅱ ତଦା ଯସ୍ୟାଃ ସ ଭୂ ତା ନିରଗ ନ୍ ସା ମ ଲୀନୀତି ୱିଖ୍ୟାତା ମରିଯମ୍ େହେରାଦ୍ର ାଜସ୍ୟ

ଗୃହାଧିପେତଃ େହାେଷ ଭର୍ ାୟର୍ ୍ୟା େଯାହନା ଶୂଶାନା
Ⅲ ପ୍ର ଭୃ ତେଯା ଯା ବ ୍ୟଃ ି ଯଃ ଦୁ ଭୂ େତେଭ୍ୟା େରାେଗଭ୍ୟ ମୁ ାଃ ସେତ୍ୟା ନିଜୱିଭୂ ତୀ

ୱର୍ ୍ୟଯି ା ତମେସୱ , ତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାେ ନ ସା ର୍ ମ୍ ଆସନ୍|
Ⅳ ଅନ ରଂ ନାନାନଗେରେଭ୍ୟା ବହେୱା େଲାକା ଆଗତ୍ୟ ତସ୍ୟ ସମୀେପଽମିଲନ୍, ତଦା ସ

େତଭ୍ୟ ଏକାଂ ଦୃ ା କଥାଂ କଥଯାମାସ| ଏକଃ କୃଷୀବେଲା ବୀଜାନି ୱ ୁଂ ବହିଜର୍ ଗାମ,
Ⅴତେତା ୱପନକାେଲ କତିପଯାନି ବୀଜାନି ମାଗର୍ ପାେ ର୍ େପତୁ ଃ, ତତ ାନି ପଦତେଲୖ ଦର୍ ଲିତାନି

ପକି୍ଷଭି ଭର୍ କି୍ଷତାନି ଚ|
Ⅵ କତିପଯାନି ବୀଜାନି ପାଷାଣ େଲ ପତିତାନି ଯଦ୍ୟପି ତାନ୍ୟ ୁ ରିତାନି ତଥାପି ରସାଭାୱାତ୍

ଶୁଶୁଷୁଃ|
Ⅶକତିପଯାନି ବୀଜାନି କ କିୱନମେଧ୍ୟ ପତିତାନି ତତଃ କ କିୱନାନି ସଂୱୃ ୍ୟ ତାନି ଜଗ୍ର ସୁଃ|
Ⅷ ତଦନ୍ୟାନି କତିପଯବୀଜାନି ଚ ଭୂ ମ୍ୟାମୁ ମାଯାଂ େପତୁ ତ ାନ୍ୟ ୁ ରଯି ା ଶତଗୁଣାନି

ଫଲାନି େଫଲୁଃ| ସ ଇମା କଥାଂ କଥଯି ା େପ୍ର ାେ ୖ ଃ େପ୍ର ାୱାଚ, ଯସ୍ୟ େଶ୍ର ାତୁ ଂ େଶ୍ର ାେତ୍ର ଃ ସ
ଶୃେଣାତୁ |

Ⅸତତଃ ପରଂ ଶିଷ୍ୟା ଂ ପପ୍ର ୁରସ୍ୟ ଦୃ ା ସ୍ୟ କିଂ ତା ୟର୍ ୍ୟଂ?
Ⅹ ତତଃ ସ ୱ୍ୟାଜହାର, ଈ ରୀଯରାଜ୍ୟସ୍ୟ ଗୁହ୍ୟାନି ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମଧିକାେରା ଦୀଯେତ

କି େନ୍ୟ ଯଥା ଦୃ ୍ଵାପି ନ ପଶ୍ୟି ଶ ାପି ମ ବୁଧ୍ୟେ ଚ ତଦଥର୍ ଂ େତଷାଂ ପୁର ାତ୍ ତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ
କଥା ଦୃ ାେ ନ କଥ୍ୟେ |

Ⅺ ଦୃ ା ସ୍ୟାସ୍ୟାଭିପ୍ର ାଯଃ, ଈ ରୀଯକଥା ବୀଜ ରୂ ପା|
Ⅻ େଯ କଥାମାତ୍ର ଂ ଶୃଣ୍ଵ ି କି ୁ ପ ାଦ୍ ୱି ସ୍ୟ ଯଥା ପରିତ୍ର ାଣଂ ନ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱି ତଦାଶେଯନ

େଶୖତାେନତ୍ୟ ହୃ ଦଯାତୃ ତାଂ କଥାମ୍ ଅପହରତି ତ ଏୱ ମାଗର୍ ପା ର୍ ଭୂ ମି ରୂ ପାଃ|
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ⅩⅢ େଯ କଥଂ ଶ ା ସାନ ଂ ଗୃ ି କି ବ ମୂଲ ାତ୍ କାଲମାତ୍ର ଂ ପ୍ର ତୀତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାକାେଲ
ଭ୍ର ଶ୍ୟି ତଏୱ ପାଷାଣଭୂ ମି ରୂ ପାଃ|

ⅩⅣ େଯ କଥାଂ ଶ ା ଯାି ୱିଷଯଚି ାଯାଂ ଧନେଲାେଭନ ଏ◌ेହିକସୁେଖ ଚ ମ
ଉପଯୁ ଫଲାନି ନ ଫଲି ତ ଏେୱା ବୀଜକ କିଭୂ ରୂ ପାଃ|

ⅩⅤ କି ୁ େଯ ଶ ା ସରେଲୖଃ ଶୁେ ୖ ା ଃକରେଣୖଃ କଥାଂ ଗୃ ି େଧୖୟର୍ ୍ୟମ୍ ଅୱଲ ୍ୟ
ଫଲାନୁ୍ୟ ାଦଯି ଚ ତ ଏେୱା ମମୃ ୍ଵରୂ ପାଃ|

ⅩⅥଅପର ପ୍ର ଦୀପଂ ପ୍ର ାଲ୍ୟ େକାପି ପାେତ୍ର ଣ ନା ାଦଯତି ତଥା ଖଟ୍ଵ ାେଧାପି ନ ାପଯତି, କି ୁ
ଦୀପାଧାେରାପେୟର୍ ୍ୟୱ ାପଯତି, ତ ାତ୍ ପ୍ର େୱଶକା ଦୀି ଂ ପଶ୍ୟି |

ⅩⅦ ଯ ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟେତ ତାଦୃଗ୍ ଅପ୍ର କାଶିତଂ ୱ ୁ କିମପି ନାି ଯ ନ ସୁୱ୍ୟ ଂ
ପ୍ର ଚାରଯିଷ୍ୟେତ ତାଦୃଗ୍ ଗୃ ଂ ୱ ୁ କିମପି ନାି |

ⅩⅧ ଅେତା ଯୂଯଂ େକନ ପ୍ର କାେରଣ ଶୃଣୁଥ ତତ୍ର ସାୱଧାନା ଭୱତ, ଯସ୍ୟ ସମୀେପ ବ ର୍ େତ
ତୈ ପୁନଦର୍ ାସ୍ୟେତ କି ୁ ଯସ୍ୟାଶ୍ର େଯ ନ ବ ର୍ େତ ତସ୍ୟ ଯଦ୍ୟଦି ତଦପି ତ ାତ୍ େନଷ୍ୟେତ|

ⅩⅨଅପର ଯୀେଶା ମର୍ ାତା ଭ୍ର ାତର ତସ୍ୟ ସମୀପଂ ଜିଗମିଷୱଃ
ⅩⅩ କି ୁ ଜନତାସ ାଧାତ୍ ତ ି ଧିଂ ପ୍ର ା ୁଂ ନ େଶକୁଃ|ତ ାତ୍ ତୱମାତା ଭ୍ର ାତର ାଂ ସାକ୍ଷାତ୍

ଚିକୀଷର୍ େ ା ବହିି ନତୀତି ୱା ର୍ ାଯାଂ ତୈ କଥିତାଯାଂ
ⅩⅪ ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ; େଯ ଜନା ଈ ରସ୍ୟ କଥାଂ ଶ ା ତଦନୁରୂ ପମାଚରି ତଏୱ ମମ ମାତା

ଭ୍ର ାତର |
ⅩⅫଅନ ରଂ ଏକଦା ଯୀଶୁଃ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସା ର୍ ଂ ନାୱମାରୁ ହ୍ୟ ଜଗାଦ,ଆଯାତ ୱଯଂ ହ୍ର ଦସ୍ୟ ପାରଂ

ଯାମଃ, ତତେ ଜଗ୍ମୁ ଃ|
ⅩⅩⅢ େତଷୁ େନୗକାଂ ୱାହଯ ୁ ସ ନିଦେଦ୍ର ୗ;
ⅩⅩⅣ ଅଥାକ ାତ୍ ପ୍ର ବଲଝଞ୍ଭ ୍ଶଗମାଦ୍ ହ୍ର େଦ େନୗକାଯାଂ ତରେ ୖ ରା ାଯାଂ ୱିପତ୍ ତାନ୍

ଜଗ୍ର ାସ| ତ ାଦ୍ ଯୀେଶାରି କଂ ଗ ା େହ ଗୁେରା େହ ଗୁେରା ପ୍ର ାଣା େନା ଯା ୀତି ଗଦି ା ତଂ
ଜାଗରଯା ଭୂ ୱୁଃ| ତଦା ସ ଉ ାଯ ୱାଯୁଂ ତର ାଂ ତଜର୍ ଯାମାସ ତ ାଦୁେଭୗ ନିୱୃତ୍ୟ ି େରୗ
ବଭୂ ୱତୁ ଃ|

ⅩⅩⅤସତାନ୍ ବଭାେଷ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସଃ କ? ତ ାେ ଭୀତା ୱିି ତା ପର ରଂ ଜଗଦୁଃ, ଅେହା
କୀଦୃଗଯଂ ମନୁଜଃ ପୱନଂ ପାନୀଯ ାଦିଶତି ତଦୁଭଯଂ ତଦାେଦଶଂ ୱହତି|

ⅩⅩⅥ ତତଃ ପରଂ ଗାଲୀ ୍ରେଦଶସ୍ୟ ସ ୁଖ ଗିେଦରୀଯପ୍ର େଦେଶ େନୗକାଯାଂ ଲଗ ୍ୟାଂ
ତେଟଽୱେରାହମାୱାଦ୍

ⅩⅩⅦ ବହୁ ତିଥକାଲଂ ଭୂ ତଗ୍ର ଏେକା ମାନୁଷଃ ପୁରାଦାଗତ୍ୟ ତଂ ସାକ୍ଷା କାର| ସ ମନୁେଷା
ୱାେସା ନ ପରିଦଧତ୍ ଗୃେହ ଚ ନ ୱସନ୍ େକୱଲଂ ଶ୍ମ ଶାନମ୍ ଅଧୁ୍ୟୱାସ|

ⅩⅩⅧ ସ ଯୀଶୁଂ ଦୃେ ୖ ୍ଵୱ ଚୀ ଂ ଚକାର ତସ୍ୟ ସ ୁେଖ ପତି ା େପ୍ର ାେ ୖ ଜର୍ ଗାଦ ଚ, େହ
ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ଧାେନ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର , ମଯା ସହ ତୱ କଃ ସ ଃ? ଯି ୱିନଯଂ କେରାମି ମାଂ ମା ଯାତଯ|

ⅩⅩⅨ ଯତଃ ସ ତଂ ମାନୁଷଂ ତ୍ୟ ୍ଵା ଯାତୁ ମ୍ ଅେମଧ୍ୟଭୂ ତମ୍ ଆଦିେଦଶ; ସ ଭୂ ତ ଂ ମାନୁଷମ୍
ଅସକୃଦ୍ ଦଧାର ତ ାେ ାକାଃ ଶୃ େଲନ ନିଗେଡନ ଚ ବବୁ ଃ; ସ ତଦ୍ ଭଂ ୍ଵା ଭୂ ତୱଶ ାତ୍
ମେଧ୍ୟପ୍ର ା ରଂ ଯେଯୗ|

ⅩⅩⅩ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁ ଂ ପପ୍ର ତୱ କି ାମ? ସ ଉୱାଚ, ମମ ନାମ ବାହିେନା ଯେତା ବହେୱା
ଭୂ ତା ମାଶିଶି୍ର ଯୁଃ|

ⅩⅩⅪଅଥ ଭୂ ତା ୱିନେଯନ ଜଗଦୁଃ, ଗଭୀରଂ ଗ ର୍ ଂ ଗ ୁଂ ମାଜ୍ଞାପଯା ାନ୍|
ⅩⅩⅫତଦା ପୱର୍ ୍ଵ େତାପରି ୱରାହୱ୍ର ଜ ରତି ତ ାଦ୍ ଭୂ ତା ୱିନେଯନ େପ୍ର ାଚୁ ଃ,ଅମୁଂ ୱରାହୱ୍ର ଜମ୍

ଆଶ୍ର ଯିତୁ ମ୍ ଅ ାନ୍ ଅନୁଜାନୀହି; ତତଃ େସାନୁଜେଜ୍ଞୗ|
ⅩⅩⅩⅢ ତତଃ ପରଂ ଭୂ ତା ଂ ମାନୁଷଂ ୱିହାଯ ୱରାହୱ୍ର ଜମ୍ ଆଶିଶି୍ର ଯୁଃ ୱରାହୱ୍ର ଜା ତତଣାତ୍

କଟେକନ ଧାୱେ ା ହ୍ର େଦ ପ୍ର ାଣାନ୍ ୱିଜୃହୁ ଃ|
ⅩⅩⅩⅣ ତଦ୍ ଦୃ ୍ଵା ଶୂକରରକ୍ଷକାଃ ପଲାଯମାନା ନଗରଂ ଗ୍ର ାମ ଗ ା ତ ୱର୍ ୍ଵ ୱୃ ା ଂ

କଥଯାମାସୁଃ|
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ⅩⅩⅩⅤ ତତଃ କିଂ ୱୃ ମ୍ ଏତ ଶର୍ ନାଥର୍ ଂ େଲାକା ନିଗର୍ ତ୍ୟ ଯୀେଶାଃ ସମୀପଂ ଯଯୁଃ, ତଂ ମାନୁଷଂ
ତ୍ୟ ଭୂ ତଂ ପରିହିତୱ ଂ ମାନୁଷୱଦ୍ ଯୀେଶା ରଣସି େଧୗ ସୂପୱିଶ ଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ବିଭୁ ୍ୟଃ|

ⅩⅩⅩⅥ େଯ େଲାକା ସ୍ୟ ଭୂ ତଗ୍ର ସ୍ୟ ା ୍ୟକରଣଂ ଦଦୃଶୁେ େତଭ୍ୟଃ ସୱର୍ ୍ଵ ୱୃ ା ଂ
କଥଯାମାସୁଃ|

ⅩⅩⅩⅦ ତଦନ ରଂ ତସ୍ୟ ଗିେଦରୀଯପ୍ର େଦଶସ୍ୟ ଚତୁ ଦ ୍ଥା ବହେୱା ଜନା ଅତିତ୍ର ା
ୱିନେଯନ ତଂ ଜଗଦୁଃ, ଭୱାନ୍ ଅ ାକଂ ନିକଟାଦ୍ ୱ୍ର ଜତୁ ତ ାତ୍ ସ ନାୱମାରୁ ହ୍ୟ ତେତା ୱ୍ୟାଘୁଟ୍ୟ
ଜଗାମ|

ⅩⅩⅩⅧତଦାନୀଂ ତ୍ୟ ଭୂ ତମନୁଜେ ନ ସହ ାତୁ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯା େକ୍ର
ⅩⅩⅩⅨ କି ୁ ତଦଥର୍ ମ୍ ଈ ରଃ କୀଦୃଙ୍ମ ହାକ ର୍ କୃତୱାନ୍ ଇତି ନିେୱଶନଂ ଗ ା ୱିଜ୍ଞାପଯ, ଯୀଶୁଃ

କଥାେମତାଂ କଥଯି ା ତଂ ୱିସସଜର୍ | ତତଃ ସ ୱ୍ର ଜି ା ଯୀଶୁ ଦଥର୍ ଂ ଯନ୍ମ ହାକ ର୍ ଚକାର ତତ୍ ପୁରସ୍ୟ
ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ପ୍ର କାଶଯିତୁ ଂ ପ୍ର ାେରେଭ|

ⅩⅬ ଅଥ ଯୀେଶୗ ପରାୱୃତ୍ୟାଗେତ େଲାକା ଂ ଆଦେରଣ ଜଗୃହୁ ୟର୍ ାେ ସେୱର୍ ୍ଵ
ତମେପକ୍ଷା କି୍ର େର|

ⅩⅬⅠ ତଦନ ରଂ ଯାଯୀନର୍ ାେମ୍ନ ା ଭଜନେଗହେସୖ୍ୟେକାଧିପ ଆଗତ୍ୟ ଯୀେଶା ରଣେଯାଃ ପତି ା
ନିେୱଶନାଗମନାଥର୍ ଂ ତି ନ୍ ୱିନଯଂ ଚକାର,
ⅩⅬⅡଯତ ସ୍ୟ ାଦଶୱଷର୍ ୱଯ ା କେନୖ୍ୟକାସୀତ୍ ସା ମୃତକ ାଭୱତ୍| ତତ ସ୍ୟ ଗମନକାେଲ

ମାେଗର୍ େଲାକାନାଂ ମହାନ୍ ସମାଗେମା ବଭୂ ୱ|
ⅩⅬⅢ ାଦଶୱଷର୍ ାଣି ପ୍ର ଦରେରାଗଗ୍ର ା ନାନା େୱୖେଦୖ୍ୟି କିି ତା ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱ୍ୟଯି ାପି ା ୍ୟଂ ନ

ପ୍ର ା ା ଯା େଯାଷିତ୍ ସା ଯୀେଶାଃ ପ ାଦାଗତ୍ୟ ତସ୍ୟ ୱ ଗ୍ର ି ଂ ପ ଶର୍ |
ⅩⅬⅣତ ାତ୍ ତତଣାତ୍ ତସ୍ୟା ର ସ୍ର ାେୱା ରୁ ଃ|
ⅩⅬⅤ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁରୱଦତ୍ େକନାହଂ ୃ ଃ? ତେତାଽେନେକୖରନ ୀକୃେତ ପିତର ସ୍ୟ

ସି ନ ାୱଦନ୍, େହ ଗୁେରା େଲାକା ନିକଟ ାଃ ସ ୱ େଦେହ ଘଷର୍ ଯି , ତଥାପି େକନାହଂ
ୃ ଇତି ଭୱାନ୍ କୁତଃ ପୃ ତି?
ⅩⅬⅥ ଯୀଶୁଃ କଥଯାମାସ, େକନାପ୍ୟହଂ ୃେ ା, ଯେତା ମ ଃ ଶି ନ ଗର୍ େତତି ମଯା

ନିି ତମଜ୍ଞାଯି|
ⅩⅬⅦ ତଦା ସା ନାରୀ ଯଂ ନ ଗୁେ ତି ୱିଦି ା କ ମାନା ସତୀ ତସ୍ୟ ସ ୁେଖ ପପାତ; େଯନ

ନିମିେ ନ ତଂ ପ ଶର୍ ଶର୍ ମାତ୍ର ା େଯନ ପ୍ର କାେରଣ ାଭୱତ୍ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ତସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦାଚେଖ୍ୟୗ|
ⅩⅬⅧ ତତଃ ସ ତାଂ ଜଗାଦ େହ କେନ୍ୟ ସୁି ରା ଭୱ, ତୱ ୱି ାସ ୍ଵାଂ ାମ୍ ଅକାଷର୍ ୀତ୍ ଂ

େକ୍ଷେମଣ ଯାହି|
ⅩⅬⅨ ଯୀେଶାେରତ ାକ୍ୟୱଦନକାେଲ ତସ୍ୟାଧିପେତ ନ େୱଶନାତ୍ କି େ ାକ ଆଗତ୍ୟ ତଂ

ବଭାେଷ, ତୱ କନ୍ୟା ମୃତା ଗୁରୁ ଂ ମା କି୍ଲ ଶାନ|
Ⅼ କି ୁ ଯୀଶୁ ଦାକଣର୍ ୍ୟାଧିପତିଂ ୱ୍ୟାଜହାର,ମା େଭୖଷୀଃ େକୱଲଂ ୱି ସି ହି ତ ାତ୍ ସା ଜୀୱିଷ୍ୟତି|
ⅬⅠଅଥତସ୍ୟ ନିେୱଶେନପ୍ର ାେ ସ ପିତରଂ େଯାହନଂ ଯାକୂବ କନ୍ୟାଯା ମାତରଂ ପିତର ୱିନା,

ଅନ୍ୟଂ କ ନ ପ୍ର େୱ ୁଂ ୱାରଯାମାସ|
ⅬⅡ ଅପର େଯ ରୁ ଦି ୱିଲପି ଚ ତାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଜନାନ୍ ଉୱାଚ, ଯୂଯଂ ମା େରାଦି କନ୍ୟା ନ

ମୃତା ନିଦ୍ର ାତି|
ⅬⅢ କି ୁ ସା ନିି ତଂ ମୃେତତି ଜ୍ଞା ା େତ ତମୁପଜହସୁଃ|
ⅬⅣପ ାତ୍ ସ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ବହିଃ କୃ ା କନ୍ୟାଯାଃ କେରୗ ଧୃ ାଜୁହୁ େୱ, େହ କେନ୍ୟ ମୁ ି ,
ⅬⅤ ତ ାତ୍ ତସ୍ୟାଃ ପ୍ର ାେଣଷୁ ପୁନରାଗେତଷୁ ସା ତତଣାଦ୍ ଉ େସ୍ୟୗ| ତଦାନୀଂ ତେସୖ୍ୟ କିି ଦ୍

ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ଦାତୁ ମ୍ ଆଦିେଦଶ|
ⅬⅥ ତତ ସ୍ୟାଃ ପିତେରୗ ୱି ଯଂ ଗେତୗ କି ୁ ସ ତାୱାଦିେଦଶ ଘଟନାଯା ଏତସ୍ୟାଃ କଥାଂ

କୈ ଚିଦପି ମା କଥଯତଂ|
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Ⅸ
Ⅰ ତତଃ ପରଂ ସ ାଦଶଶିଷ୍ୟାନାହୂ ଯ ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯିତୁ ଂ େରାଗାନ୍ ପ୍ର ତିକ ର୍ୁ େତଭ୍ୟଃ

ଶି ମାଧିପତ୍ୟ ଦେଦୗ|
Ⅱ ଅପର ଈ ରୀଯରାଜ୍ୟସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର କାଶଯିତୁ ମ୍ େରାଗିଣାମାେରାଗ୍ୟଂ କ ର୍ୁ

େପ୍ର ରଣକାେଲ ତାନ୍ ଜଗାଦ|
Ⅲଯାତ୍ର ାଥର୍ ଂ ଯି ୱର୍ ପୁଟକଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ମୁଦ୍ର ା ି ତୀଯୱ ମ୍, ଏଷାଂ କିମପି ମା ଗୃ ୀତ|
Ⅳ ଯୂଯ ଯି େୱଶନଂ ପ୍ର ୱିଶଥ ନଗରତ୍ୟାଗପୟର୍ ୍ୟନତଂ ତି େୱଶେନ ତି ତ|
Ⅴ ତତ୍ର ଯଦି କସ୍ୟଚିତ୍ ପୁରସ୍ୟ େଲାକା ଯୁଷ୍ମ ାକମାତିଥ୍ୟଂ ନ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ତହ ତ ା ଗରାଦ୍

ଗମନକାେଲ େତଷାଂ ୱିରୁ ଂ ସାକ୍ଷ୍ୟାଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପଦଧୂଲୀଃ ସ ାତଯତ|
Ⅵ ଅଥ େତ ପ୍ର ାଯ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ଂ ପୀଡିତାନ୍ ାନ୍ କ ର୍ୁ ଗ୍ର ାେମଷୁ ଭ୍ର ମିତୁ ଂ

ପ୍ର ାେରଭିେର|
Ⅶଏତହ େହେରାଦ୍ ରାଜା ଯୀେଶାଃ ସୱର୍ ୍ଵ କ ର୍ ଣାଂ ୱା ର୍ ାଂ ଶ ା ଭୃ ଶମୁ ି ୱିେଜ
Ⅷ ଯତଃ େକଚିଦୂଚୁ େୟର୍ ାହନ୍ ଶ୍ମ ଶାନାଦୁଦତି ତ୍| େକଚିଦୂଚୁ ଃ, ଏଲିେଯା ଦଶର୍ ନଂ ଦ ୱାନ୍;

ଏୱମନ୍ୟେଲାକା ଊଚୁ ଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ୀଯଃ କି ଦ୍ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ସମୁି ତଃ|
Ⅸ କି ୁ େହେରାଦୁୱାଚ େଯାହନଃ ଶିେରାଽହମଛିନଦମ୍ ଇଦାନୀଂ ଯେସ୍ୟଦୃ ର୍ ଣାଂ ୱା ର୍ ାଂ

ପ୍ର ାେପ୍ନ ାମି ସ କଃ? ଅଥ ସ ତଂ ଦ୍ର ୁମ୍ ଐ ତ୍|
Ⅹଅନ ରଂ େପ୍ର ରିତାଃ ପ୍ର ତ୍ୟାଗତ୍ୟ ଯାନି ଯାନି କ ର୍ ାଣି ଚକ ାନି ଯୀଶେୱ କଥଯାମାସୁଃ ତତଃ ସ

ତାନ୍ େବୖେ ୖ ଦାନାମକନଗରସ୍ୟ ୱିଜନଂ ାନଂ ନୀ ା ଗୁ ଂ ଜଗାମ|
Ⅺ ପ ାଲ୍ େଲାକା ଦ୍ ୱିଦି ା ତସ୍ୟ ପ ାଦ୍ ଯଯୁଃ; ତତଃ ସ ତାନ୍ ନଯନ୍ ଈ ରୀଯରାଜ୍ୟସ୍ୟ

ପ୍ର ସ ମୁ ୱାନ୍, େଯଷାଂ ଚିକି ଯା ପ୍ର େଯାଜନମ୍ ଆସୀତ୍ ତାନ୍ ାନ୍ ଚକାର ଚ|
Ⅻ ଅପର ଦିୱାୱସେ ସତି ାଦଶଶିଷ୍ୟା ଯୀେଶାରି କମ୍ ଏତ୍ୟ କଥଯାମାସୁଃ, ୱଯମତ୍ର

ପ୍ର ା ର ାେନ ତି ାମଃ, ତେତା ନଗରାଣି ଗ୍ର ାମାଣି ଗ ା ୱାସ ାନାନି ପ୍ର ାପ୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି େକ୍ର ତୁ ଂ
ଜନନିୱହଂ ଭୱାନ୍ ୱିସୃଜତୁ |

ⅩⅢ ତଦା ସ ଉୱାଚ, ଯୂଯେମୱ ତାନ୍ େଭଜଯ ଂ; ତତେ େପ୍ର ାଚୁ ର ାକଂ ନିକେଟ େକୱଲଂ
ପ ପୂପା େ ୗ ମେ ୍ୟୗ ଚ ୱିଦ୍ୟେ , ଅତଏୱ ାନା ରମ୍ ଇ ା ନିମି େମେତଷାଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ର େୱ୍ୟଷୁ
ନ କ୍ର ୀେତଷୁ ନ ଭୱତି|

ⅩⅣତତ୍ର ପ୍ର ାେଯଣ ପ ସହସ୍ର ାଣି ପୁରୁ ଷା ଆସନ୍|
ⅩⅤତଦା ସ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଜଗାଦ ପ ାଶତ୍ ପ ାଶ େନୖଃ ପଂ ୀକୃତ୍ୟ ତାନୁପେୱଶଯତ, ତ ାତ୍ େତ

ତଦନୁସାେରଣ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନୁପେୱଶଯାପାସୁଃ|
ⅩⅥତତଃ ସ ତାନ୍ ପ ପୂପାନ୍ ମୀନ ଯ ଗୃହୀ ା ଗର୍ ଂ ୱିେଲାେକ୍ୟ ରଗୁଣାନ୍ କୀ ର୍ ଯା େକ୍ର

ଭ ା ଚ େଲାେକଭ୍ୟଃ ପରିେୱଷଣାଥର୍ ଂ ଶିେଷ୍ୟଷୁ ସମପର୍ ଯା ଭୂ ୱ|
ⅩⅦତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭୁ ୍ଵା ତୃ ି ଂ ଗତା ଅୱଶି ାନା ାଦଶ ଡ କାନ୍ ସଂଜଗୃହୁ ଃ|
ⅩⅧଅେଥୖକଦା ନିଜର୍ େନ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସହ ପ୍ର ାଥର୍ ନାକାେଲ ତାନ୍ ପପ୍ର , େଲାକା ମାଂ କଂ ୱଦି ?
ⅩⅨତତେ ପ୍ର ାଚୁ ଃ, ାଂ େଯାହନ୍ମ କଂ ୱଦି ; େକଚିତ୍ ାମ୍ ଏଲିଯଂୱଦି , ପୂୱର୍ ୍ଵ କାଲିକଃକି ଦ୍

ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉଦତି ଦ୍ ଇତ୍ୟପି େକଚିଦ୍ ୱଦି |
ⅩⅩତଦା ସ ଉୱାଚ, ଯୂଯଂ ମାଂ କଂ ୱଦଥ? ତତଃ ପିତରଉ ୱାନ୍ ମ୍ ଈ ରାଭିଷି ଃ ପୁରୁ ଷଃ|
ⅩⅪତଦା ସ ତାନ୍ ଦୃଢମାଦିେଦଶ, କଥାେମତାଂ କୈ ଚିଦପି ମା କଥଯତ|
ⅩⅫ ସ ପୁନରୁ ୱାଚ, ମନୁଷ୍ୟପୁେତ୍ର ଣ ୱହୁ ଯାତନା େଭା ୱ୍ୟାଃ ପ୍ର ାଚୀନେଲାେକୖଃ

ପ୍ର ଧାନଯାଜେକୖରଧ୍ୟାପେକୖ େସାୱଜ୍ଞାଯ ହ ୱ୍ୟଃ କି ୁ ତୃ ତୀଯଦିୱେସ ଶ୍ମ ଶାନାତ୍
େତେନା ାତୱ୍ୟମ୍|

ⅩⅩⅢଅପରଂ ସ ସୱର୍ ୍ଵ ାନୁୱାଚ,କି ଦ୍ ଯଦି ମମପ ାଦ୍ ଗ ୁଂ ୱା ତି ତହ ସ ଂ ଦାମ୍ୟତୁ , ଦିେନ
ଦିେନ କଶଂ ଗୃହୀ ା ଚ ମମ ପ ାଦାଗ ତୁ |

ⅩⅩⅣଯେତା ଯଃ କି ତ୍ ପ୍ର ାଣାନ୍ ରିରକି୍ଷଷତି ସ ତାନ୍ ହାରଯିଷ୍ୟତି,ଯଃ କି ନ୍ ମଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ାଣାନ୍
ହାରଯିଷ୍ୟତି ସ ତାନ୍ ରକି୍ଷଷ୍ୟତି|
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ⅩⅩⅤକି ଦ୍ ଯଦି ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଜଗତ୍ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି କି ୁ ପ୍ର ାଣାନ୍ ହାରଯତି ଯଂ ୱିନଶ୍ୟତି ଚତହ ତସ୍ୟ
େକା ଲାଭଃ?

ⅩⅩⅥ ପୁନ ୟର୍ ଃ କି ନ୍ ମାଂ ମମ ୱାକ୍ୟଂ ୱା ଲ ା ଦଂ ଜାନାତି ମନୁଷ୍ୟପୁେତ୍ର ା ଯଦା ସ୍ୟ ପିତୁ
ପୱିତ୍ର ାଣାଂ ଦୂତାନା େତେଜାଭିଃ ପରିେୱି ତ ଆଗମିଷ୍ୟତି ତଦା େସାପି ତଂ ଲ ା ଦଂ ଜ୍ଞାସ୍ୟତି|

ⅩⅩⅦ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, ଈ ରୀଯରାଜ ଂ ନ ଦୃ ୱା ମୃତୁ ୍ୟଂ ନା ାଦିଷ୍ୟେ ,
ଏତାଦୃଶାଃ କିଯେ ା େଲାକା ଅତ୍ର େନଽପି ଦ ାଯମାନାଃ ସି |

ⅩⅩⅧ ଏତଦାଖ୍ୟାନକଥନାତ୍ ପରଂ ପ୍ର ାେଯଣା ସୁ ଦିେନଷୁ ଗେତଷୁ ସ ପିତରଂ େଯାହନଂ
ଯାକୂବ ଗୃହୀ ା ପ୍ର ାଥର୍ ଯିତୁ ଂ ପୱର୍ ୍ଵ ତେମକଂ ସମାରୁ େରାହ|

ⅩⅩⅨଅଥତସ୍ୟପ୍ର ାଥର୍ ନକାେଲତସ୍ୟ ମୁଖାକୃତିରନ୍ୟରୂ ପା ଜାତା,ତଦୀଯଂୱ ମୁ ଲଶୁକ୍ଲ ଂ ଜାତଂ|
ⅩⅩⅩଅପର ମୂସା ଏଲିଯେ ାେଭୗ େତଜି େନୗ ଦୃେ ୗ
ⅩⅩⅪ େତୗ େତନ ଯିରୂ ଶାଲ ୁ େର େଯା ମୃତୁ ୍ୟଃ ସାଧିଷ୍ୟେତ ତଦୀଯାଂ କଥାଂ େତନ ସା ର୍ ଂ

କଥଯିତୁ ମ୍ ଆେରଭାେତ|
ⅩⅩⅫତଦା ପିତରାଦଯଃ ସ୍ୟ ସି େନା ନିଦ୍ର ଯାକୃ ା ଆସନ୍ କି ୁ ଜାଗରି ା ତସ୍ୟ େତଜେ ନ

ସା ର୍ ମ୍ ଉ ି େ ୗ ଜେନୗ ଚ ଦଦୃଶୁଃ|
ⅩⅩⅩⅢ ଅଥ ତେଯାରୁ ଭେଯା ଗର୍ ମନକାେଲ ପିତେରା ଯୀଶୁଂ ବଭାେଷ, େହ ଗୁେରାଽ ାକଂ
ାେନଽି ନ୍ ି ତିଃ ଶୁଭା, ତତ ଏକା ଦଥର୍ ା, ଏକା ମୂସାଥର୍ ା, ଏକା ଏଲିଯାଥର୍ ା,ଇତି ତିସ୍ର ଃ କୁେଟ୍ୟା ାଭି
ନ ର୍ ୀଯ ାଂ, ଇମାଂ କଥାଂ ସ ନ ୱିୱିଚ୍ୟ କଥଯାମାସ|

ⅩⅩⅩⅣ ଅପର ତ ାକ୍ୟୱଦନକାେଲ ପେଯାଦ ଏକ ଆଗତ୍ୟ େତଷାମୁପରି ଛାଯାଂ ଚକାର,
ତତ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ତେଯାଃ ପ୍ର େୱଶାତ୍ େତ ଶଶି େର|

ⅩⅩⅩⅤତଦା ତ ାତ୍ ପେଯାଦାଦ୍ ଇଯମାକାଶୀଯା ୱାଣୀ ନିଜର୍ ଗାମ, ମମାଯଂ ପି୍ର ଯଃ ପୁତ୍ର ଏତସ୍ୟ
କଥାଯାଂ ମେନା ନିଧ |

ⅩⅩⅩⅥ ଇତି ଶେ ଜାେତ େତ ଯୀଶୁେମକାକିନଂ ଦଦୃଶୁଃ କି ୁ େତ ତଦାନୀଂ ତସ୍ୟ ଦଶର୍ ନସ୍ୟ
ୱାଚେମକାମପି େନା ୍ଵା ମନଃସୁ ାପଯାମାସୁଃ|

ⅩⅩⅩⅦ ପେରଽହନି େତଷୁ ତ ାେ ୖ ଲାଦ୍ ଅୱରୂ େଢଷୁ ତଂ ସାକ୍ଷାତ୍ କ ର୍ୁ ଂ ବହେୱା େଲାକା
ଆଜଗ୍ମୁ ଃ|

ⅩⅩⅩⅧେତଷାଂ ମଧ୍ୟାଦ୍ ଏେକା ଜନଉେ ୖ ରୁ ୱାଚ, େହ ଗୁେରା ଅହଂ ୱିନଯଂ କେରାମି ମମ ପୁତ୍ର ଂ
ପ୍ର ତି କୃପାଦୃି ଂ କେରାତୁ , ମମ ସ ଏେୱୖକଃ ପୁତ୍ର ଃ|

ⅩⅩⅩⅨ ଭୂ େତନ ଧୃତଃ ସନ୍ ସଂ ପ୍ର ସଭଂ ଚୀ ଂ କେରାତି ତନ୍ମୁ ଖାତ୍ େଫଣା ନିଗର୍ ି ଚ, ଭୂ ତ
ଇ ଂ ୱିଦାୟର୍ ୍ୟ କି୍ଲ ୍ଵା ପ୍ର ାଯଶ ଂ ନ ତ୍ୟଜତି|

ⅩⅬତ ାତ୍ ତଂ ଭୂ ତଂ ତ୍ୟାଜଯିତୁ ଂ ତୱ ଶିଷ୍ୟସମୀେପ ନ୍ୟେୱଦଯଂ କି ୁ େତ ନ େଶକୁଃ|
ⅩⅬⅠ ତଦା ଯୀଶୁରୱାଦୀତ୍, େର ଆୱି ାସି ନ୍ ୱିପଥଗାମିନ୍ ୱଂଶ କତିକାଲାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସହ
ାସ୍ୟାମ୍ୟହଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆଚରଣାନି ଚ ସହିେଷ୍ୟ? ତୱ ପୁତ୍ର ମିହାନଯ|
ⅩⅬⅡ ତତ ି ାଗତମାେତ୍ର ଭୂ ତ ଂ ଭୂ େମୗ ପାତଯି ା ୱିଦଦାର; ତଦା ଯୀଶୁ ମେମଧ୍ୟଂ ଭୂ ତଂ

ତଜର୍ ଯି ା ବାଲକଂ ଂ କୃ ା ତସ୍ୟ ପିତରି ସମପର୍ ଯାମାସ|
ⅩⅬⅢଈ ରସ୍ୟମହାଶି ମ୍ ଇମାଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ଚମ କଃ;ଇ ଂଯୀେଶାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଭିଃ କି୍ର ଯାଭିଃ

ସେୱୖର୍ ୍ଵ େଲର୍ ାେକୖରା େୟର୍ ୍ୟ ମନ୍ୟମାେନ ସତି ସ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ବଭାେଷ,
ⅩⅬⅣକେଥଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କେଣର୍ ଷୁ ପ୍ର ୱିଶତୁ , ମନୁଷ୍ୟପୁେତ୍ର ା ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅬⅤ କି ୁ େତ ତାଂ କଥାଂ ନ ବୁବୁଧିେର, ାଭାୱାତ୍ ତସ୍ୟା ଅଭିପ୍ର ାଯେ ଷାଂ େବାଧଗେମ୍ୟା ନ

ବଭୂ ୱ; ତସ୍ୟା ଆଶଯଃ କ ଇତ୍ୟପି େତ ଭଯାତ୍ ପ୍ର ୁଂ ନ େଶକୁଃ|
ⅩⅬⅥତଦନ ରଂ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ କଃ େଶ୍ର ଃ କଥାେମତାଂ ଗୃହୀ ା େତ ମିେଥା ୱିୱାଦଂ ଚକଃ|
ⅩⅬⅦ ତେତା ଯୀଶୁେ ଷାଂ ମେନାଭିପ୍ର ାଯଂ ୱିଦି ା ବାଲକେମକଂ ଗୃହୀ ା ସ୍ୟ ନିକେଟ
ାପଯି ା ତାନ୍ ଜଗାଦ,
ⅩⅬⅧ େଯା ଜେନା ମମ ନାମ୍ନ ାସ୍ୟ ବାଲାସ୍ୟାତିଥ୍ୟଂ ୱିଦଧାତି ସ ମମାତିଥ୍ୟଂ ୱିଦଧାତି, ଯ

ମମାତିଥ୍ୟଂ ୱିଦଧାତି ସ ମମ େପ୍ର ରକସ୍ୟାତିଥ୍ୟଂ ୱିଦଧାତି, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟଯଃ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାତ୍ କୁ୍ଷଦ୍ର ଂ
ଜାନୀେତ ସ ଏୱ େଶ୍ର େ ା ଭୱିଷ୍ୟତି|
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ⅩⅬⅨଅପର େଯାହନ୍ ୱ୍ୟାଜହାର େହ ପ୍ର େଭ◌ाତୱ ନାମ୍ନ ା ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯ ଂ ମାନୁଷମ୍ ଏକଂ
ଦୃ ୱେ ା ୱଯଂ, କି ାକମ୍ ଅପ ାଦ୍ ଗାମି ାତ୍ ତଂ ନ୍ୟେଷଧାମ୍| ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁରୁ ୱାଚ,

Ⅼତଂ ମା ନିେଷଧତ, ଯେତା େଯା ଜେନା ାକଂ ନ ୱିପକ୍ଷଃ ସ ଏୱା ାକଂ ସପେକ୍ଷା ଭୱତି|
ⅬⅠ ଅନ ରଂ ତସ୍ୟାେରାହଣସମଯ ଉପି େତ ସ ି ରେଚତା ଯିରୂ ଶାଲମଂ ପ୍ର ତି ଯାତ୍ର ାଂ କ ର୍ୁ ଂ

ନିି ତ୍ୟାେଗ୍ର ଦୂତାନ୍ େପ୍ର ଷଯାମାସ|
ⅬⅡ ତ ାତ୍ େତ ଗ ା ତସ୍ୟ ପ୍ର େଯାଜନୀଯଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ସଂଗ୍ର ହୀତୁ ଂ େଶାମିେରାଣୀଯାନାଂ ଗ୍ର ାମଂ

ପ୍ର ୱିୱିଶୁଃ|
ⅬⅢ କି ୁ ସ ଯିରୂ ଶାଲମଂ ନଗରଂ ଯାତି ତେତା େହେତା େଲର୍ ାକା ସ୍ୟାତିଥ୍ୟଂ ନ ଚକଃ|
ⅬⅣଅତଏୱ ଯାକୂେବ୍ୟାହେନୗ ତସ୍ୟ ଶିେଷ୍ୟୗ ତଦ୍ ଦୃ ୍ଵା ଜଗଦତୁ ଃ, େହ ପ୍ର େଭା ଏଲିେଯା ଯଥା

ଚକାର ତଥା ୱଯମପି କିଂ ଗଗଣାଦ୍ ଆଗ ୁମ୍ ଏତାନ୍ ଭ ୀକ ର୍ୁ ୱି ମାଜ୍ଞାପଯାମଃ? ଭୱାନ୍
କିମି ତି?

ⅬⅤ କି ୁ ସ ମୁଖଂ ପରାୱତର୍ ୍ୟ ତାନ୍ ତଜର୍ ଯି ା ଗଦିତୱାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେନାଭାୱଃ କଃ,ଇତି ଯୂଯଂ ନ
ଜାନୀଥ|

ⅬⅥ ମନୁଜସୁେତା ମନୁଜାନାଂ ପ୍ର ାଣାନ୍ ନାଶଯିତୁ ଂ ନାଗ ତ୍, କି ୁ ରକି୍ଷତୁ ମ୍ ଆଗ ତ୍| ପ ାଦ୍
ଇତରଗ୍ର ାମଂ େତ ଯଯୁଃ|

ⅬⅦତଦନ ରଂ ପଥି ଗମନକାେଲଜନଏକ ଂ ବଭାେଷ, େହପ୍ର େଭା ଭୱାନ୍ ଯତ୍ର ଯାତି ଭୱତା
ସହାହମପି ତତ୍ର ଯାସ୍ୟାମି|

ⅬⅧତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ ମୁୱାଚ, େଗାମାଯୂନାଂ ଗ ର୍ ା ଆସେତ, ୱିହାଯସୀଯୱିହଗା◌ाନାଂ ନୀଡାନି
ଚ ସି , କି ୁ ମାନୱତନଯସ୍ୟ ଶିରଃ ାପଯିତୁ ଂ ାନଂ ନାି |

ⅬⅨତତଃ ପରଂ ସଇତରଜନଂ ଜଗାଦ, ଂ ମମ ପ ାଦ୍ ଏହି; ତତଃ ସଉୱାଚ, େହ ପ୍ର େଭା ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ
ପିତରଂ ଶ୍ମ ଶାେନ ାପଯିତୁ ଂ ମାମାଦିଶତୁ |

ⅬⅩ ତଦା ଯୀଶୁରୁ ୱାଚ, ମୃତା ମୃତାନ୍ ଶ୍ମ ଶାେନ ାପଯ ୁ କି ୁ ଂ ଗେ ରୀଯରାଜ୍ୟସ୍ୟ କଥାଂ
ପ୍ର ଚାରଯ|

ⅬⅪ ତେତାନ୍ୟଃ କଥଯାମାସ, େହ ପ୍ର େଭା ମଯାପି ଭୱତଃ ପ ାଦ୍ ଗଂସ୍ୟେତ, କି ୁ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ମମ
ନିେୱଶନସ୍ୟ ପରିଜନାନାମ୍ ଅନୁମତିଂ ଗ୍ର ହୀତୁ ମ୍ ଅହମାଦିେଶୖ୍ୟ ଭୱତା|

ⅬⅫ ତଦାନୀଂ ଯୀଶୁ ଂ େପ୍ର ା ୱାନ୍, େଯା ଜେନା ଲା େଲ କରମପର୍ ଯି ା ପ ାତ୍ ପଶ୍ୟତି ସ
ଈ ରୀଯରାଜ୍ୟଂ ନାହର୍ ତି|

Ⅹ
Ⅰ ତତଃ ପରଂ ପ୍ର ଭୁ ରପରାନ୍ ସ ତିଶିଷ୍ୟାନ୍ ନିଯୁଜ୍ୟ ଯଂ ଯାନି ନଗରାଣି ଯାନି ାନାନି ଚ

ଗମିଷ୍ୟତି ତାନି ନଗରାଣି ତାନି ାନାନି ଚ ପ୍ର ତି େ ୗ େ ୗ ଜେନୗ ପ୍ର ହିତୱାନ୍|
Ⅱ େତଭ୍ୟଃ କଥଯାମାସ ଚ ଶସ୍ୟାନି ବହୂ ନୀତି ସତ୍ୟଂ କି ୁ େଛଦକା ଅେ ; ତ ାେ େତାଃ

ଶସ୍ୟେକ୍ଷେତ୍ର େଛଦକାନ୍ ଅପରାନପି େପ୍ର ଷଯିତୁ ଂ େକ୍ଷତ୍ର ାମିନଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଂ|
Ⅲ ଯୂଯଂ ଯାତ, ପଶ୍ୟତ, ୱୃକାଣାଂ ମେଧ୍ୟ େମଷଶାୱକାନିୱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ହିେଣାମି|
Ⅳ ଯୂଯଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ଂ ମହଦ୍ ୱା ୱସନସ ୁ ଟକଂ ପାଦୁକା ମା ଗୃ ୀତ, ମାଗର୍ ମେଧ୍ୟ କମପି ମା ନମତ

ଚ|
Ⅴଅପର ଯୂଯଂଯଦ୍ଯତ୍ ନିେୱଶନଂପ୍ର ୱିଶଥତତ୍ର ନିେୱଶନସ୍ୟାସ୍ୟମ ଲଂଭୂ ଯାଦିତି ୱାକ୍ୟଂ

ପ୍ର ଥମଂ ୱଦତ|
Ⅵ ତ ାତ୍ ତି ନ୍ ନିେୱଶେନ ଯଦି ମ ଲପାତ୍ର ଂ ାସ୍ୟତି ତହ ତନ୍ମ ଲଂ ତସ୍ୟ ଭୱିଷ୍ୟତି,

େନାେଚତ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ପରାୱ ଷ୍ୟେତ|
Ⅶ ଅପର େତ ଯି ି ଦ୍ ଦାସ୍ୟି ତେଦୱ ଭୁ ୍ଵା ପୀ ା ତି ି େୱଶେନ ାସ୍ୟଥ; ଯତଃ

କ ର୍ କାରୀ ଜେନା ଭୃ ତିମ୍ ଅହର୍ ତି; ଗୃହାଦ୍ ଗୃହଂ ମା ଯାସ୍ୟଥ|
Ⅷଅନ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ କିମପି ନଗରଂପ୍ର ୱିେ ଷୁ େଲାକା ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ଆତିଥ୍ୟଂ କରିଷ୍ୟି ,ତହ

ଯତ୍ ଖାଦ୍ୟମ୍ ଉପ ାସ୍ୟି ତେଦୱ ଖାଦିଷ୍ୟଥ|
Ⅸ ତ ଗର ାନ୍ େରାଗିଣଃ ାନ୍ କରିଷ୍ୟଥ, ଈ ରୀଯଂ ରାଜ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅି କମ୍ ଆଗମତ୍

କଥାେମତା ପ୍ର ଚାରଯିଷ୍ୟଥ|
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Ⅹ କି ୁ କିମପି ପୁରଂ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ପ୍ର ୱିେ ଷୁ େଲାକା ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆତିଥ୍ୟଂ ନ କରିଷ୍ୟି , ତହ
ତସ୍ୟ ନଗରସ୍ୟ ପ ାନଂ ଗ ା କଥାେମତାଂ ୱଦିଷ୍ୟଥ,

Ⅺ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନଗରୀଯା ଯା ଧୂେଲ୍ୟାଽ ାସୁ ସମଲଗନ୍ ତା ଅପି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର ାତିକୂେଲ୍ୟନ ସାକ୍ଷ୍ୟାଥର୍ ଂ
ସ ାତଯାମଃ; ତଥାପୀ ରରାଜ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପମ୍ ଆଗତମ୍ ଇତି ନିି ତଂ ଜାନୀତ|

Ⅻ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଯଥାଥର୍ ଂ କଥଯାମି, ୱିଚାରଦିେନ ତସ୍ୟ ନଗରସ୍ୟ ଦଶାତଃ ସି େଦାେମା ଦଶା
ସହ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅢ ହା ହା େକାରାସୀନ୍ ନଗର, ହା ହା େବୖେ ୖ ଦାନଗର ଯୁୱେଯାମର୍ େଧ୍ୟ ଯାଦୃଶାନି ଆ ୟର୍ ୍ୟାଣି
କ ର୍ ାଣ୍ୟକି୍ର ଯ , ତାନି କ ର୍ ାଣି ଯଦି େସାରସୀେଦାେନା ନର୍ ଗରେଯାରକାରିଷ୍ୟ , ତଦା ଇେତା
ବହୁ ଦିନପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ତି ୱାସି ନଃ ଶଣୱ ାଣି ପରିଧାଯ ଗାେତ୍ର ଷୁ ଭ ୱିଲିପ୍ୟ ସମୁପୱିଶ୍ୟ ସମେଖ ୍ୟ |

ⅩⅣଅେତା ୱିଚାରଦିୱେସ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦଶାତଃ େସାରସୀେଦାି ୱାସି ନାଂ ଦଶା ସହ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅤ େହ କଫନର୍ ାହୂ ମ୍, ଂ ଗର୍ ଂ ଯାୱଦ୍ ଉ ତା କି ୁ ନରକଂ ଯାୱତ୍ ନ୍ୟଗ୍ଭ ୱିଷ୍ୟସି |
ⅩⅥ େଯା ଜେନା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱାକ୍ୟଂ ଗୃ ାତି ସ ମେମୖୱ ୱାକ୍ୟଂ ଗୃ ାତି; କି େଯା ଜେନା

ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅୱଜ୍ଞାଂ କେରାତି ସ ମେମୖୱାୱଜ୍ଞାଂ କେରାତି; େଯା ଜେନା ମମାୱଜ୍ଞାଂ କେରାତି ଚ ସ
ମେ ରକେସୖ୍ୟୱାୱଜ୍ଞାଂ କେରାତି|

ⅩⅦ ଅଥ େତ ସ ତିଶିଷ୍ୟା ଆନେ ନ ପ୍ର ତ୍ୟାଗତ୍ୟ କଥଯାମାସୁଃ, େହ ପ୍ର େଭା ଭୱେତା ନାମ୍ନ ା
ଭୂ ତା ଅପ୍ୟ ାକଂ ୱଶୀଭୱି |

ⅩⅧତଦାନୀଂ ସ ତାନ୍ ଜଗାଦ, ୱିଦୁ୍ୟତମିୱ ଗର୍ ାତ୍ ପତ ଂ େଶୖତାନମ୍ ଅଦଶର୍ ମ୍|
ⅩⅨ ପଶ୍ୟତ ସପର୍ ାନ୍ ୱୃି କାନ୍ ରିେପାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ପରାକ୍ର ମାଂ ପଦତେଲୖ ଦର୍ ଲଯିତୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଶି ଂ

ଦଦାମି ତ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କାପି ହାନି ନର୍ ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩ ଭୂ ତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱଶୀଭୱି , ଏତି ମି ତ୍ ମା ସମୁ ସତ, େଗର୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନାମାନି ଲିଖିତାନି

ସ ୀତି ନିମି ଂ ସମୁ ସତ|
ⅩⅪ ତ ଟିକାଯାଂ ଯୀଶୁ ମର୍ ନସି ଜାତା ାଦଃ କଥଯାମାସ େହ ଗର୍ ପୃଥିେୱ୍ୟାେରକାଧିପେତ

ପିତ ୍ଵଂ ଜ୍ଞାନୱତାଂ ୱିଦୁଷା େଲାକାନାଂ ପୁର ାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ େମତଦ୍ ଅପ୍ର କାଶ୍ୟ ବାଲକାନାଂ ପୁର ାତ୍
ପ୍ର ାକାଶଯ ଏତ ାେ େତା ୍ଵାଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମି, େହ ପିତରି ଂ ଭୱତୁ ଯଦ୍ ଏତେଦୱ ତୱ େଗାଚର
ଉ ମମ୍|

ⅩⅫ ପିତ୍ର ା ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ମଯି ସମପ ତାନି ପିତରଂ ୱିନା େକାପି ପୁତ୍ର ଂ ନ ଜାନାତି କି ପୁତ୍ର ଂ ୱିନା ଯୈ
ଜନାଯ ପୁତ୍ର ଂ ପ୍ର କାଶିତୱାନ୍ ତ ୱିନା େକାପି ପିତରଂ ନ ଜାନାତି|

ⅩⅩⅢତପଃ ପରଂ ସ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ପ୍ର ତି ପରାୱୃତ୍ୟ ଗୁ ଂ ଜଗାଦ, ଯୂଯେମତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ପଶ୍ୟଥ ତେତା
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଚକୂ୍ଷଂଷି ଧନ୍ୟାନି|

ⅩⅩⅣ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି, ଯୂଯଂ ଯାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ପଶ୍ୟଥ ତାନି ବହେୱା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା ଭୂ ପତଯ
ଦ୍ର ୁମି େ ାପି ଦ୍ର ୁଂ ନ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱନ୍, ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ା ଯାଃ କଥା ଶଯେ ତାଃ େଶ୍ର ାତୁ ମି େ ାପି େଶ୍ର ାତୁ ଂ
ନାଲଭ |

ⅩⅩⅤଅନ ରମ୍ଏେକାୱ୍ୟୱ ାପକଉ ାଯତଂପରୀକି୍ଷତୁ ଂ ପପ୍ର , େହଉପେଦଶକଅନ ାଯୁଷଃ
ପ୍ର ା େଯ ମଯା କିଂ କରଣୀଯଂ?

ⅩⅩⅥଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ଅତ୍ର ାେଥର୍ ୱ୍ୟୱ ାଯାଂ କିଂ ଲିଖିତମି ? ଂ କୀଦୃକ୍ ପଠସି ?
ⅩⅩⅦ ତତଃ େସାୱଦତ୍, ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ା ଃକରେଣୖଃ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ାେଣୖଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଶି ଭିଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଚିେ ୖ ପ୍ର େଭୗ

ପରେମ େର େପ୍ର ମ କୁରୁ , ସମୀପୱାସି ନି ୱତ୍ େପ୍ର ମ କୁରୁ ଚ|
ⅩⅩⅧତଦା ସ କଥଯାମାସ, ଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚଃ, ଇ ମ୍ ଆଚର େତେନୖୱ ଜୀୱିଷ୍ୟସି |
ⅩⅩⅨ କି ୁ ସ ଜନଃ ଂ ନିେ ର୍ ାଷଂ ଜ୍ଞାପଯିତୁ ଂ ଯୀଶୁଂ ପପ୍ର , ମମ ସମୀପୱାସୀ କଃ? ତେତା

ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ,
ⅩⅩⅩଏେକା ଜେନା ଯିରୂ ଶାଲ ୁ ରାଦ୍ ଯିରୀେହାପୁରଂ ଯାତି, ଏତହ ଦସୂ୍ୟନାଂ କେରଷୁ ପତିେତ

େତ ତସ୍ୟ ୱ ାଦିକଂ ହୃ ତୱ ଃ ତମାହତ୍ୟ ମୃତପ୍ର ାଯଂ କୃ ା ତ୍ୟ ୍ଵା ଯଯୁଃ|
ⅩⅩⅪଅକ ାଦ୍ ଏେକା ଯାଜକେ ନ ମାେଗର୍ ଣ ଗ ନ୍ ତଂ ଦୃ ୍ଵା ମାଗର୍ ାନ୍ୟପାେ ର୍ ନ ଜଗାମ|
ⅩⅩⅫଇ ମ୍ ଏେକା େଲୱୀଯ ୍ଥାନଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତସ୍ୟାି କଂ ଗ ା ତଂ ୱିେଲାକ୍ୟାେନ୍ୟନ ପାେ ର୍ ନ

ଜଗାମ|
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ⅩⅩⅩⅢ କିେ କଃ େଶାମିେରାଣୀେଯା ଗ ନ୍ ତ ୍ଥାନଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତଂ ଦୃ ୍ଵାଦଯତ|
ⅩⅩⅩⅣ ତସ୍ୟାି କଂ ଗ ା ତସ୍ୟ କ୍ଷେତଷୁ େତୖଲଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପ୍ର କି୍ଷପ୍ୟ କ୍ଷତାନି ବ ା

ନିଜୱାହେନାପରି ତମୁପେୱଶ୍ୟ ପ୍ର ୱାସୀଯଗୃହମ୍ ଆନୀଯ ତଂ ସି େଷେୱ|
ⅩⅩⅩⅤ ପରି ନ୍ ଦିୱେସ ନିଜଗମନକାେଲ େ ୗ ମୁଦ୍ର ାପାେଦୗ ତୃ ହ ାମିେନ ଦ ାୱଦତ୍

ଜନେମନଂ େସୱ ତତ୍ର େଯାଽଧିେକା ୱ୍ୟେଯା ଭୱିଷ୍ୟତି ତମହଂ ପୁନରାଗମନକାେଲ
ପରିେଶା ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅩⅥ ଏଷାଂ ତ୍ର ଯାଣାଂ ମେଧ୍ୟ ତସ୍ୟ ଦସୁ୍ୟହ ପତିତସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ ସମୀପୱାସୀ କଃ? ଯା କିଂ
ବୁଧ୍ୟେତ?

ⅩⅩⅩⅦ ତତଃ ସ ୱ୍ୟୱ ାପକଃ କଥଯାମାସ ଯ ି ନ୍ ଦଯାଂ ଚକାର| ତଦା ଯୀଶୁଃ କଥଯାମାସ
ମପି ଗ ା ତଥାଚର|
ⅩⅩⅩⅧତତଃପରଂ େତଗ ଏକଂ ଗ୍ର ାମଂ ପ୍ର ୱିୱିଶୁଃ;ତଦା ମଥର୍ ାନାମା ୀ ଗୃେହତସ୍ୟାତିଥ୍ୟଂ

ଚକାର|
ⅩⅩⅩⅨ ତ ାତ୍ ମରିଯମ୍ ନାମେଧଯା ତସ୍ୟା ଭଗିନୀ ଯୀେଶାଃ ପଦସମୀପ ଉୱୱିଶ୍ୟ

ତେସ୍ୟାପେଦଶକଥାଂ େଶ୍ର ାତୁ ମାେରେଭ|
ⅩⅬ କି ୁ ମଥର୍ ା ନାନାପରିଚୟର୍ ୍ୟାଯାଂ ୱ୍ୟଗ୍ର ା ବଭୂ ୱ ତ ାେ େତା ସ୍ୟ ସମୀପମାଗତ୍ୟ ବଭାେଷ;

େହ ପ୍ର େଭା ମମ ଭଗିନୀ େକୱଲଂ ମେମାପରି ସୱର୍ ୍ଵ କ ର୍ ଣାଂ ଭାରମ୍ ଅପ ତୱତୀ ତତ୍ର ଭୱତା
କିି ଦପି ନ ମେନା ନିଧୀଯେତ କିମ୍? ମମ ସାହାଯ୍ୟଂ କ ର୍ୁ ଂ ଭୱାନ୍ ତାମାଦିଶତୁ |

ⅩⅬⅠତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ େହ ମେଥର୍ େହ ମେଥର୍ , ଂ ନାନାକାେୟର୍ ୍ୟଷୁ ଚିି ତୱତୀ ୱ୍ୟଗ୍ର ା ଚାସି ,
ⅩⅬⅡ କି ୁ ପ୍ର େଯାଜନୀଯମ୍ ଏକମାତ୍ର ମ୍ଆେ |ଅପର ଯମୁ ମଂଭାଗଂ େକାପି ହ ର୍ୁ ଂ ନଶେକ୍ନ ାତି

ସଏୱ ମରିଯମା ୱୃତଃ|

Ⅺ
Ⅰ ଅନ ରଂ ସ କି ଂି ତ୍ ାେନ ପ୍ର ାଥର୍ ଯତ ତ ମାେ ୗ ସତ୍ୟାଂ ତେସୖ୍ୟକଃ ଶିଷ୍ୟ ଂ ଜଗାଦ େହ

ପ୍ର େଭା େଯାହନ୍ ଯଥା ଶିଷ୍ୟାନ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ଯିତୁ ମ୍ ଉପଦି ୱାନ୍ ତଥା ଭୱାନପ୍ୟ ାନ୍ ଉପଦିଶତୁ |
Ⅱତ ାତ୍ ସକଥଯାମାସ,ପ୍ର ାଥର୍ ନକାେଲ ଯୂଯମ୍ଇ ଂ କଥଯ ଂ, େହଅ ାକଂ ଗର୍ ପିତ ୱନାମ

ପୂଜ୍ୟଂ ଭୱତୁ ; ତୱ ରାଜ ଂ ଭୱତୁ ; େଗର୍ ଯଥା ତଥା ପୃଥିୱ୍ୟାମପି ତେୱ ଯା ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଭୱତୁ |
Ⅲପ୍ର ତ୍ୟହମ୍ ଅ ାକଂ ପ୍ର େଯାଜନୀଯଂ େଭାଜ୍ୟଂ େଦହି|
Ⅳ ଯଥା ୱଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଅପରାଧିନଃ କ୍ଷମାମେହ ତଥା ମପି ପାପାନ୍ୟ ାକଂ କ୍ଷମ | ଅ ାନ୍

ପରୀକ୍ଷାଂ ମାନଯ କି ୁ ପାପା େନା ରକ୍ଷ|
Ⅴ ପ ାତ୍ େସାପରମପି କଥିତୱାନ୍ ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କସ୍ୟଚିଦ୍ ବ ୁ ି ତି ନିଶୀେଥ ଚ ତସ୍ୟ

ସମୀପଂ ସ ଗ ା ୱଦତି,
Ⅵ େହ ବେ ା ପଥିକ ଏେକା ବ ୁ ମର୍ ମ ନିେୱଶନମ୍ ଆଯାତଃ କି ୁ ତସ୍ୟାତିଥ୍ୟଂ କ ର୍ୁ ଂ ମମାି େକ

କିମପି ନାି , ଅତଏୱ ପୂପତ୍ର ଯଂ ମହ୍ୟମ୍ ଋଣଂ େଦହି;
Ⅶତଦା ସ ଯଦି ଗୃହମଧ୍ୟାତ୍ ପ୍ର ତିୱଦତି ମାଂ ମା କି୍ଲ ଶାନ, ଇଦାନୀଂ ାରଂ ରୁ ଂ ଶଯେନ ମଯା

ସହ ବାଲକା ତି ି ତୁ ଭ୍ୟଂ ଦାତୁ ମ୍ ଉ ାତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାମି,
Ⅷତହ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି, ସ ଯଦି ମିତ୍ର ତଯା ତୈ କିମପି ଦାତୁ ଂ େନା ି ତି ତଥାପି ୱାରଂ

ୱାରଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାତ ଉ ାପିତଃ ସନ୍ ଯି ନ୍ ତସ୍ୟ ପ୍ର େଯାଜନଂ ତେଦୱ ଦାସ୍ୟତି|
Ⅸ ଅତଃ କାରଣାତ୍ କଥଯାମି, ଯାଚ ଂ ତେତା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଦାସ୍ୟେତ, ମୃଗଯ ଂ ତତ ଉେ ଶଂ

ପ୍ର ା ୍ୟଥ, ାରମ୍ ଆହତ ତେତା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ାରଂ େମାକ୍ଷ୍ୟେତ|
Ⅹ େଯା ଯାଚେତ ସ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି, େଯା ମୃଗଯେତ ସ ଏେୱାେ ଶଂ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି, େଯା ାରମ୍ ଆହି

ତଦଥର୍ ଂ ାରଂ େମାଚ୍ୟେତ|
Ⅺ ପୁେତ୍ର ଣ ପୂେପ ଯାଚିେତ ତୈ ପାଷାଣଂ ଦଦାତି ୱା ମେ ୍ୟ ଯାଚିେତ ତୈ ସପର୍ ଂ ଦଦାତି
Ⅻୱା ଅେ ଯାଚିେତ ତୈ ୱୃି କଂ ଦଦାତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ କ ଏତାଦୃଶଃ ପିତାେ ?
ⅩⅢ ତ ାେଦୱ ଯୂଯମଭଦ୍ର ା ଅପି ଯଦି ବାଲେକଭ୍ୟ ଉ ମାନି ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ଦାତୁ ଂ ଜାନୀଥ

ତହର୍ ୍ୟ ାକଂ ଗର୍ ଃ ପିତା ନିଜଯାଚେକଭ୍ୟଃ କିଂ ପୱିତ୍ର ମ୍ ଆ ାନଂ ନ ଦାସ୍ୟତି?
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ⅩⅣ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁନା କ ା ି ଦ୍ ଏକି ନ୍ ମୂକଭୂ େତ ତ୍ୟାଜିେତ ସତି ସ ଭୂ ତତ୍ୟେ ା ମାନୁେଷା
ୱାକ୍ୟଂ ୱ ୁମ୍ ଆେରେଭ; ତେତା େଲାକାଃ ସକଲା ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ େମନିେର|

ⅩⅤ କି ୁ େତଷାଂ େକଚିଦୂଚୁ ଜର୍ େନାଯଂ ବାଲସି ବୂବା ଅଥର୍ ାଦ୍ ଭୂ ତରାେଜନ ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯତି|
ⅩⅥତଂ ପରୀକି୍ଷତୁ ଂ େକଚିଦ୍ ଆକାଶୀଯମ୍ ଏକଂ ଚି ଂ ଦଶର୍ ଯିତୁ ଂ ତଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯା କି୍ର େର|
ⅩⅦ ତଦା ସ େତଷାଂ ମନଃକ ନାଂ ଜ୍ଞା ା କଥଯାମାସ, କସ୍ୟଚିଦ୍ ରାଜ୍ୟସ୍ୟ େଲାକା ଯଦି

ପର ରଂ ୱିରୁ ି ତହ ତଦ୍ ରାଜ୍ୟମ୍ ନଶ୍ୟତି; େକଚିଦ୍ ଗୃହ ା ଯଦି ପର ରଂ ୱିରୁ ି ତହ
େତପି ନଶ୍ୟି |

ⅩⅧ ତେଥୖୱ େଶୖତାନପି େଲାକାନ୍ ଯଦି ୱିରୁ ଣି ତଦା ତସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଂ କଥଂ ାସ୍ୟତି?
ବାଲସି ବୂବାହଂ ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯାମି ଯୂଯମିତି ୱଦଥ|

ⅩⅨ ଯଦ୍ୟହଂ ବାଲସି ବୂବା ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯାମି ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସ ାନାଃ େକନ ତ୍ୟାଜଯି ?
ତ ାତ୍ ତଏୱ କଥାଯା ଏତସ୍ୟା ୱିଚାରଯିତାେରା ଭୱିଷ୍ୟି |

ⅩⅩ କି ୁ ଯଦ୍ୟହମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପରାକ୍ର େମଣ ଭୂ ତାନ୍ ତ୍ୟାଜଯାମି ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନିକଟମ୍
ଈ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟମୱଶ୍ୟମ୍ ଉପତି ତି|

ⅩⅪ ବଲୱାନ୍ ପୁମାନ୍ ସୁସ ମାେନା ଯତିକାଲଂ ନିଜା ାଲିକାଂ ରକ୍ଷତି ତତିକାଲଂ ତସ୍ୟ ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ
ନିରୁ ପଦ୍ର ୱଂ ତି ତି|

ⅩⅫ କି ୁ ତ ାଦ୍ ଅଧିକବଲଃ କି ଦାଗତ୍ୟ ଯଦି ତଂ ଜଯତି ତହ େଯଷୁ ଶ ାେ ଷୁ ତସ୍ୟ
ୱି ାସ ଆସୀତ୍ ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ହୃ ା ତସ୍ୟ ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ଗୃ ାତି|

ⅩⅩⅢଅତଃକାରଣାଦ୍ େଯା ମମସପେକ୍ଷା ନସ ୱିପକ୍ଷଃ, େଯା ମଯା ସହନସଂଗୃ ାତି ସ ୱିକିରତି|
ⅩⅩⅣଅପର ଅେମଧ୍ୟଭୂ େତା ମାନୁଷସ୍ୟା ନ ଗର୍ ତ୍ୟ ଶୁ ାେନଭ୍ର ା ା ୱିଶ୍ର ାମଂ ମୃଗଯେତ କି ୁ

ନ ପ୍ର ାପ୍ୟ ୱଦତି ମମ ଯ ାଦ୍ ଗୃହାଦ୍ ଆଗେତାହଂ ପୁନ ଦ୍ ଗୃହଂ ପରାୱୃତ୍ୟ ଯାମି|
ⅩⅩⅤତେତା ଗ ା ତଦ୍ ଗୃହଂ ମାଜ ତଂ େଶାଭିତ ଦୃ ୍ଵା
ⅩⅩⅥ ତତଣମ୍ ଅପଗତ୍ୟ ାଦପି ଦୁ ର୍ ତୀନ୍ ଅପରାନ୍ ସ ଭୂ ତାନ୍ ସହାନଯତି େତ ଚ ତୃ ହଂ

ପୱିଶ୍ୟ ନିୱସି | ତ ାତ୍ ତସ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ ପ୍ର ଥମଦଶାତଃ େଶଷଦଶା ଦୁଃଖତରା ଭୱତି|
ⅩⅩⅦ ଅସ୍ୟାଃ କଥାଯାଃ କଥନକାେଲ ଜନତାମଧ୍ୟ ା କାଚି ାରୀ ତମୁେ ୖ ଃ ରଂ େପ୍ର ାୱାଚ, ଯା

େଯାଷିତ୍ ାଂ ଗେବର୍୍ଭ ଽଧାରଯତ୍ ନ୍ୟମପାଯଯ େସୖୱ ଧନ୍ୟା|
ⅩⅩⅧ କି ୁ େସାକଥଯତ୍ େଯପରେମ ରସ୍ୟ କଥାଂ ଶ ା ତଦନୁରୂ ପମ୍ଆଚରି ତଏୱଧନ୍ୟାଃ|
ⅩⅩⅨ ତତଃ ପରଂ ତସ୍ୟାି େକ ବହୁ େଲାକାନାଂ ସମାଗେମ ଜାେତ ସ ୱ ୁମାେରେଭ,

ଆଧୁନିକା ଦୁ େଲାକାି ଂ ଦ୍ର ୁମି ି କି ୁ ଯୂନସ୍ଭ ୱିଷ୍ୟ ାଦିନି ଂ ୱିନାନ୍ୟତ୍ କିି ି ଂ ତାନ୍ ନ
ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅩ ଯୂନସ୍ ତୁ ଯଥା ନୀନିୱୀଯେଲାକାନାଂ ସମୀେପ ଚି ରୂ େପାଭୱତ୍ ତଥା
ୱିଦ୍ୟମାନେଲାକାନାମ୍ ଏଷାଂ ସମୀେପ ମନୁଷ୍ୟପୁେତ୍ର ାପି ଚି ରୂ େପା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅪ ୱିଚାରସମେଯ ଇଦାନୀ ନେଲାକାନାଂ ପ୍ର ାତିକୂେଲ୍ୟନ ଦକି୍ଷଣେଦଶୀଯା ରାଜ୍ଞୀ େପ୍ର ା ାଯ
ତାନ୍ େଦାଷିଣଃ କରିଷ୍ୟତି, ଯତଃ ସା ରାଜ୍ଞୀ ସୁେଲମାନ ଉପେଦଶକଥାଂ େଶ୍ର ାତୁ ଂ ପୃଥିୱ୍ୟାଃ ସୀମାତ
ଆଗ ତ୍ କି ୁ ପଶ୍ୟତ ସୁେଲମାେନାପି ଗୁରୁ ତର ଏେକା ଜେନାଽି ନ୍ ାେନ ୱିଦ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅫ ଅପର ୱିଚାରସମେଯ ନୀନିୱୀଯେଲାକା ଅପି ୱ ର୍ ମାନକାଲିକାନାଂ େଲାକାନାଂ
େୱୖପରୀେତ୍ୟନ େପ୍ର ା ାଯ ତାନ୍ େଦାଷିଣଃ କରିଷ୍ୟି ,ଯେତା େହେତାେ ଯୂନେସା ୱାକ୍ୟାତ୍ ଚି ାନି
ପରିୱ ର୍ ଯାମାସୁଃ କି ୁ ପଶ୍ୟତ ଯୂନେସାତିଗୁରୁ ତର ଏେକା ଜେନାଽି ନ୍ ାେନ ୱିଦ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅩⅢ ପ୍ର ଦୀପଂ ପ୍ର ାଲ୍ୟ େଦ୍ର ାଣସ୍ୟାଧଃ କୁତ୍ର ାପି ଗୁ ାେନ ୱା େକାପି ନ ାପଯତି କି ୁ
ଗୃହପ୍ର େୱଶିେଭ୍ୟା ଦୀି ଂ ଦାତଂ ଦୀପାଧାେରାପେୟର୍ ୍ୟୱ ାପଯତି|

ⅩⅩⅩⅣ େଦହସ୍ୟ ପ୍ର ଦୀପ କୁ୍ଷ ାେଦୱ ଚକୁ୍ଷ ୟର୍ ଦି ପ୍ର ସ ଂ ଭୱତି ତହ ତୱ ସୱର୍ ୍ଵ ଶରୀରଂ
ଦୀି ମଦ୍ ଭୱିଷ୍ୟତି କି ୁ ଚକୁ୍ଷ ୟର୍ ଦି ମଲୀମସଂ ତି ତି ତହ ସୱର୍ ୍ଵ ଶରୀରଂ ସା କାରଂ ାସ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅤ ଅ ାତ୍ କାରଣାତ୍ ତୱା ଃ ଂ େଜ୍ୟାତି ୟର୍ ଥା କାରମଯଂ ନ ଭୱତି ତଦେଥର୍ ସାୱଧାେନା
ଭୱ|

ⅩⅩⅩⅥଯତଃ ଶରୀରସ୍ୟ କୁତ୍ର ାପ୍ୟଂେଶ ସା କାେର ନଜାେତ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯଦି ଦୀି ମତ୍ ତି ତି ତହ
ତୁ ଭ୍ୟଂ ଦୀି ଦାଯିେପ୍ର ା ଲନ୍ ପ୍ର ଦୀପ ଇୱ ତୱ ସୱୱର୍ ଶରୀରଂ ଦୀି ମଦ୍ ଭୱିଷ୍ୟତି|
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ⅩⅩⅩⅦଏତ ଥାଯାଃ କଥନକାେଲ ଫିରୁ େଶ୍ୟେକା େଭଜନାଯ ତଂ ନିମ ଯାମାସ, ତତଃ ସ ଗ ା
େଭା ୁମ୍ ଉପୱିେୱଶ|

ⅩⅩⅩⅧ କି ୁ େଭାଜନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ନାମାଙୀତ୍ ଏତଦ୍ ଦୃ ୍ଵା ସ ଫିରୁ ଶ୍ୟା ୟର୍ ୍ୟଂ େମେନ|
ⅩⅩⅩⅨ ତଦା ପ୍ର ଭୁ ଂ େପ୍ର ାୱାଚ ଯୂଯଂ ଫିରୂ ଶିେଲାକାଃ ପାନପାତ୍ର ାଣାଂ େଭାଜନପାତ୍ର ାଣା ବହିଃ

ପରି ୁରୁ ଥ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକମ େଦରାେ ୖ ୍ୟ ଦର୍ୁ ି ଯାଭି ପରିପୂଣର୍ ଂ ତି ତି|
ⅩⅬ େହ ସେୱର୍ ୍ଵ ନିେବର୍ ାଧା େଯା ବହିଃ ସସଜର୍ ସ ଏୱ କିମ ନର୍ ସସଜର୍ ?
ⅩⅬⅠ ତତ ଏୱ ଯୁଷ୍ମ ାଭିର ଃକରଣଂ (ଈ ରାଯ) ନିେୱଦ୍ୟତାଂ ତି ନ୍ କୃେତ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି

ଶୁଚିତାଂ ଯାସ୍ୟି |
ⅩⅬⅡ କି ୁ ହ ଫିରୂ ଶିଗଣା ଯୂଯଂ ନ୍ୟାଯମ୍ ଈ େର େପ୍ର ମ ଚ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ େପାଦିନାଯା

ଅରୁ ଦାଦୀନାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଶାକାନା ଦଶମାଂଶାନ୍ ଦ କି ୁ ପ୍ର ଥମଂ ପାଲଯି ା େଶଷସ୍ୟାଲ ନଂ
ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଉଚିତମାସୀତ୍|

ⅩⅬⅢହା ହା ଫିରୂ ଶିେନା ଯୂଯଂ ଭଜନେଗେହ େପ୍ର ା ାସେନଆପେଣଷୁ ଚ ନମ ାେରଷୁ ପ୍ର ୀଯେ |
ⅩⅬⅣୱତକପଟିେନାଽଧ୍ୟାପକାଃ ଫିରୂ ଶିନ େଲାକାଯତ୍ ଶ୍ମ ଶାନମ୍ ଅନୁପଲଭ୍ୟତଦୁପରି ଗ ି

ଯୂଯମ୍ ତାଦୃଗପ୍ର କାଶିତଶ୍ମ ଶାନୱାଦ୍ ଭୱଥ|
ⅩⅬⅤ ତଦାନୀଂ ୱ୍ୟୱ ାପକାନାମ୍ ଏକା ଯୀଶୁମୱଦତ୍, େହ ଉପେଦଶକ

ୱାେକ୍ୟେନଦୃେଶନା ା ପି େଦାଷମ୍ ଆେରାପଯସି |
ⅩⅬⅥ ତତଃ ସ ଉୱାଚ, ହା ହା ୱ୍ୟୱ ାପକା ଯୂଯମ୍ ମାନୁଷାଣାମ୍ ଉପରି ଦୁଃସହ୍ୟାନ୍ ଭାରାନ୍

ନ୍ୟସ୍ୟଥ କି ୁ ଯମ୍ ଏକା ୁ ◌ुଲ୍ୟାପି ତାନ୍ ଭାରାନ୍ ନ ୃଶଥ|
ⅩⅬⅦହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା ଯାନ୍ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନାଽୱଧିଷୁେ ଷାଂ ଶ୍ମ ଶାନାନି ଯୂଯଂ ନି ର୍ ାଥ|
ⅩⅬⅧ େତେନୖୱ ଯୂଯଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଣାଂ କ ର୍ ାଣି ସଂମନ୍ୟେ ତେଦୱ ସପ୍ର ମାଣଂ କୁରୁ ଥ ଚ,

ଯତେ ତାନୱଧିଷୁଃ ଯୂଯଂ େତଷାଂ ଶ୍ମ ଶାନାନି ନି ର୍ ାଥ|
ⅩⅬⅨ ଅତଏୱ ଈ ରସ୍ୟ ଶାେ େପ୍ର ା ମି େତଷାମି େକ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଃ େପ୍ର ରିତାଂ

େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟାମି ତତେ େତଷାଂ କାଂ ନ ହନିଷ୍ୟି କାଂ ନ ତାଡଶି୍ଷ ୍ୟି |
Ⅼ ଏତ ାତ୍ କାରଣାତ୍ ହାବିଲଃ େଶାଣିତପାତମାରଭ୍ୟ ମ ି ରଯଜ୍ଞେୱେଦ୍ୟା ମର୍ େଧ୍ୟ ହତସ୍ୟ

ସି ଖରିଯସ୍ୟ ର ପାତପୟର୍ ୍ୟ ଂ
ⅬⅠ ଜଗତଃ ସୃି ମାରଭ୍ୟ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ଯତିର ପାତା ଜାତା ତୀନାମ୍

ଅପରାଧଦ ା ଏଷାଂ ୱ ର୍ ମାନେଲାକାନାଂ ଭୱିଷ୍ୟି , ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ନିି ତଂ ୱଦାମି ସେୱର୍ ୍ଵ ଦ ା
ୱଂଶସ୍ୟାସ୍ୟ ଭୱିଷ୍ୟି |

ⅬⅡ ହା ହା ୱ୍ୟୱ ପକା ଯୂଯଂ ଜ୍ଞାନସ୍ୟ କୁି କାଂ ହୃ ା ଯଂ ନ ପ୍ର ୱି ା େଯ ପ୍ର େୱ ୁ
ପ୍ର ଯାସି ନ ାନପି ପ୍ର େୱ ୁଂ ୱାରିତୱ ଃ|

ⅬⅢଇ ଂ କଥାକଥନାଦ୍ ଅଧ୍ୟାପକାଃ ଫିରୂ ଶିନ ସତକର୍ ାଃ
ⅬⅣସ ମପୱଦିତୁ ଂ ତସ୍ୟ କଥାଯା େଦାଷଂ ଧ ର୍ ମି େ ା ନାନାଖ୍ୟାନକଥନାଯ ତଂ ପ୍ର ୱ ର୍ ଯିତୁ ଂ

େକାପଯିତୁ ପ୍ର ାେରଭିେର|

Ⅻ
Ⅰ ତଦାନୀଂ େଲାକାଃ ସହସ୍ର ଂ ସହସ୍ର ମ୍ ଆଗତ୍ୟ ସମୁପି ତା ତ ଏେକୖେକା ଽେନ୍ୟଷାମୁପରି

ପତିତୁ ମ୍ ଉପଚକ୍ର େମ; ତଦା ଯୀଶୁଃ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ବଭାେଷ, ଯୂଯଂ ଫିରୂ ଶିନାଂ କିଣ୍ଵ ରୂ ପକାପେଟ୍ୟ
ୱିେଶେଷଣ ସାୱଧାନାି ତ|

Ⅱଯେତା ଯ ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟେତ ତଦା ଂ ୱ ୁ କିମପି ନାି ; ତଥା ଯ ଜ୍ଞାସ୍ୟେତ ତଦ୍ ଗୁ ଂ ୱ ୁ
କିମପି ନାି |

Ⅲ ଅ କାେର ତି ନେତା ଯାଃ କଥା ଅକଥଯତ ତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ କଥା ଦୀେ ୗ େଶ୍ର ାଷ୍ୟେ ନିଜର୍ େନ
କେଣର୍ ଚ ଯଦକଥଯତ ଗୃହପୃ ାତ୍ ତତ୍ ପ୍ର ଚାରଯିଷ୍ୟେତ|

Ⅳ େହ ବ େୱା ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି, େଯ ଶରୀରସ୍ୟ ନାଶଂ ୱିନା କିମପ୍ୟପରଂ କ ର୍ୁ ଂ ନ ଶକୱି
େତେଭ୍ୟା ମା େଭୖ |

Ⅴତହ କ ାଦ୍ େଭତୱ୍ୟମ୍ଇତ୍ୟହଂୱଦାମି,ଯଃଶରୀରଂନାଶଯି ା ନରକଂ ନିେକ୍ଷ ୁଂ ଶେକ୍ନ ାତି
ତ ାେଦୱ ଭଯଂ କୁରୁ ତ, ପୁନରପି ୱଦାମି ତ ାେଦୱ ଭଯଂ କୁରୁ ତ|
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Ⅵପ ଚଟକପକି୍ଷଣଃ କିଂ ାଭ୍ୟାଂ ତାମ୍ର ଖ ାଭ୍ୟାଂ ନ ୱିକ୍ର ୀଯେ ? ତଥାପୀ ରେ ଷାମ୍ ଏକମପି
ନ ୱି ରତି|

Ⅶ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଶିରଃେକଶା ଅପି ଗଣିତାଃ ସି ତ ାତ୍ ମା ୱିଭୀତ ବହୁ ଚଟକପକି୍ଷେଭ୍ୟାପି ଯୂଯଂ
ବହୁ ମୂଲ୍ୟାଃ|

Ⅷ ଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ କଥଯାମି ଯଃ କି ନ୍ ମାନୁଷାଣାଂ ସାକ୍ଷାନ୍ ମାଂ ୀକେରାତି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
ଈ ରଦୂତାନାଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ତଂ ୀକରିଷ୍ୟତି|

Ⅸ କି ୁ ଯଃ କି ନ୍ମ ାନୁଷାଣାଂ ସାକ୍ଷାନ୍ମ ାମ୍ ଅ ୀକେରାତି ତମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ଦୂତାନାଂ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଅହମ୍
ଅ ୀକରିଷ୍ୟାମି|

Ⅹ ଅନ୍ୟ ଯଃ କି ନ୍ ମନୁଜସୁତସ୍ୟ ନି ାଭାେୱନ କାି ତ୍ କଥାଂ କଥଯତି ତସ୍ୟ ତ ାପସ୍ୟ
େମାଚନଂ ଭୱିଷ୍ୟତି କି ୁ ଯଦି କି ତ୍ ପୱିତ୍ର ମ୍ ଆ ାନଂ ନି ତି ତହ ତସ୍ୟ ତ ାପସ୍ୟ େମାଚନଂ
ନ ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅺଯଦା େଲାକା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଭଜନେଗହଂ ୱିଚାରକତର୍ୃ ରାଜ୍ୟକତର୍ୃ ଣାଂ ସ ୁଖ େନଷ୍ୟି ତଦା େକନ
ପ୍ର କାେରଣ କିମୁ ରଂ ୱଦିଷ୍ୟଥ କିଂ କଥଯିଷ୍ୟଥ େଚତ୍ୟତ୍ର ମା ଚି ଯତ;

Ⅻଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭିୟର୍ ଦ୍ ଯଦ୍ ୱ ୱ୍ୟଂ ତତ୍ ତି ନ୍ ସମଯଏୱ ପୱିତ୍ର ଆ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଶିକ୍ଷଯିଷ୍ୟତି|
ⅩⅢ ତତଃ ପରଂ ଜନତାମଧ୍ୟ ଃ କି ନ ଂ ଜଗାଦ େହ ଗୁେରା ମଯା ସହ େପୖତୃ କଂ ଧନଂ

ୱିଭ ୁଂ ମମ ଭ୍ର ାତରମାଜ୍ଞାପଯତୁ ଭୱାନ୍|
ⅩⅣ କି ୁ ସ ତମୱଦତ୍ େହ ମନୁଷ୍ୟ ଯୁୱେଯା ୱ ଚାରଂ ୱିଭାଗ କ ର୍ୁ ଂ ମାଂ େକା ନିଯୁ ୱାନ୍?
ⅩⅤଅନ ରଂସ େଲାକାନୱଦତ୍ େଲାେଭସାୱଧାନାଃ ସତକର୍ ା ତି ତ,ଯେତାବହୁ ସ ି ପ୍ର ା ୍ୟା

ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟାଯୁ ନର୍ ଭୱତି|
ⅩⅥପ ାଦ୍ ଦୃ ା କଥାମୁ ାପ୍ୟ କଥଯାମାସ, ଏକସ୍ୟ ଧନିେନା ଭୂ େମୗ ବହୂ ନି ଶସ୍ୟାନି ଜାତାନି|
ⅩⅦତତଃ ସ ମନସା ଚି ଯି ା କଥଯା ଭୂ ୱ ମେମୖତାନି ସମୁ ାନି ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ାପଯିତୁ ଂ ାନଂ

ନାି କିଂ କରିଷ୍ୟାମି?
ⅩⅧ ତେତାୱଦଦ୍ ଇ ଂ କରିଷ୍ୟାମି, ମମ ସୱର୍ ୍ଵ ଭା ାଗାରାଣି ଭ ୍ଵା ବୃହ ା ାଗାରାଣି ନି ର୍ ାଯ

ତନ୍ମ େଧ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ଫଲାନି ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ଚ ାପଯିଷ୍ୟାମି|
ⅩⅨ ଅପରଂ ନିଜମେନା ୱଦିଷ୍ୟାମି, େହ ମେନା ବହୁ ୱ ରାଥର୍ ଂ ନାନାଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ସି ତାନି ସି

ୱିଶ୍ର ାମଂ କୁରୁ ଭୁ ୍ଵା ପୀ ା େକୗତୁ କ କୁରୁ | କି ୀ ର ମ୍ ଅୱଦତ୍,
ⅩⅩ େର ନିେବର୍ ାଧ ଅଦ୍ୟ ରାେତ୍ର ୗ ତୱ ପ୍ର ାଣା ୍ଵେ ା େନଷ୍ୟେ ତତ ଏତାନି ଯାନି ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି
ଯାସାଦିତାନି ତାନି କସ୍ୟ ଭୱିଷ୍ୟି ?
ⅩⅪ ଅତଏୱ ଯଃ କି ଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସମୀେପ ଧନସ ଯମକୃ ା େକୱଲଂ ନିକେଟ ସ ଯଂ

କେରାତି େସାପି ତାଦୃଶଃ|
ⅩⅫଅଥ ସ ଶିେଷ୍ୟଭ୍ୟଃ କଥଯାମାସ, ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି, କିଂ ଖାଦିଷ୍ୟାମଃ? କିଂ ପରିଧାସ୍ୟାମଃ?

ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ଜୀୱନସ୍ୟ ଶରୀରସ୍ୟ ଚାଥର୍ ଂ ଚି ାଂ ମା କା ର୍ |
ⅩⅩⅢଭକ୍ଷ୍ୟା ୀୱନଂ ଭୂ ଷଣା ରୀର େଶ୍ର ଂ ଭୱତି|
ⅩⅩⅣ କାକପକି୍ଷଣାଂ କାୟର୍ ୍ୟଂ ୱିଚାରଯତ, େତ ନ ୱପି ଶସ୍ୟାନି ଚ ନ ଛି ି , େତଷାଂ

ଭା ାଗାରାଣି ନ ସି େକାଷା ନ ସି , ତଥାପୀ ରେ େଭ୍ୟା ଭକ୍ଷ୍ୟାଣି ଦଦାତି, ଯୂଯଂ ପକି୍ଷଭ୍ୟଃ
େଶ୍ର ତରା ନ କିଂ?

ⅩⅩⅤଅପର ଭାୱଯି ା ନିଜାଯୁଷଃ କ୍ଷଣମାତ୍ର ଂ ୱ ର୍ ଯିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି, ଏତାଦୃେଶା ଲାେକା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ମେଧ୍ୟ େକାି ?

ⅩⅩⅥଅତଏୱ କୁ୍ଷଦ୍ର ଂ କାୟର୍ ୍ୟଂ ସାଧଯିତୁ ମ୍ ଅସମଥର୍ ା ଯୂଯମ୍ ଅନ୍ୟି ନ୍ କାେୟର୍ ୍ୟ କୁେତା ଭାୱଯଥ?
ⅩⅩⅦ ଅନ୍ୟ କାି ଲପୁ ଂ କଥଂ ୱ ର୍ େତ ତଦାପି ୱିଚାରଯତ, ତତ୍ କ ନ ଶ୍ର ମଂ ନ କେରାତି

ତ ୂଂ ନ ଜନଯତି କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଯଥାଥର୍ ଂ କଥଯାମି ସୁେଲମାନ୍ ବୈ ୟର୍ ୍ୟାନି୍ଵ େତାପି ପୁ ସ୍ୟାସ୍ୟ
ସଦୃେଶା ୱିଭୂ ଷିେତା ନାସୀତ୍|

ⅩⅩⅧ ଅଦ୍ୟ େକ୍ଷେତ୍ର ୱ ର୍ ମାନଂ ୂ ୍ୟାଂ େକ୍ଷ ୍ୟମାନଂ ଯତ୍ ତୃ ଣଂ, ତୈ ଯଦୀ ର ଇ ଂ
ଭୂ ଷଯତି ତହ େହ ଅ ପ୍ର ତ୍ୟଯିେନା ଯୁଷ୍ମ ାନ କିଂ ନ ପରିଧାପଯିଷ୍ୟତି?

ⅩⅩⅨଅତଏୱ କିଂ ଖାଦିଷ୍ୟାମଃ? କିଂ ପରିଧାସ୍ୟାମଃ? ଏତଦଥର୍ ଂ ମା େଚ ଂ ମା ସଂଦି ୍ଵ |
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ⅩⅩⅩ ଜଗେତା େଦୱା ର୍ କା ଏତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି େଚ ନେତ; ଏଷୁ ୱ ୁଷୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର େଯାଜନମାେ
ଇତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପିତା ଜାନାତି|

ⅩⅩⅪଅତଏେୱ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟାଥର୍ ଂ ସେଚ ା ଭୱତତଥା କୃେତ ସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟତାନି ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ
ପ୍ର ଦାଯିଷ୍ୟେ |

ⅩⅩⅫ େହ କୁ୍ଷଦ୍ର େମଷୱ୍ର ଜ ଯୂଯଂ ମା େଭୖ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ରାଜ୍ୟଂ ଦାତୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପିତୁ ଃ ସ ତିରି |
ⅩⅩⅩⅢ ଅତଏୱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯା ଯା ସ ି ରି ତାଂ ତାଂ ୱିକ୍ର ୀଯ ୱିତରତ, ଯତ୍ ାନଂ େଚୗରା

ନାଗ ି , କୀଟା ନ କ୍ଷାଯଯି ତାଦୃେଶ େଗର୍ ନିଜାଥର୍ ମ୍ ଅଜେର ସ ୁ ଟେକ ଽକ୍ଷଯଂ ଧନଂ ସି ନୁତ
ଚ;

ⅩⅩⅩⅣଯେତା ଯତ୍ର ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଧନଂ ୱ ର୍ େତ ତେତ୍ର ୱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମନଃ|
ⅩⅩⅩⅤଅପର ଯୂଯଂ ପ୍ର ଦୀପଂ ାଲଯି ା ବ କଟଯି ତ;
ⅩⅩⅩⅥ ପ୍ର ଭୁ ୱ ୱାହାଦାଗତ୍ୟ ଯେଦୖୱ ାରମାହି ତେଦୖୱ ାରଂ େମାଚଯିତୁ ଂ ଯଥା ଭୃ ତ୍ୟା

ଅେପକ୍ଷ୍ୟ ତି ି ତଥା ଯୂଯମପି ତି ତ|
ⅩⅩⅩⅦ ଯତଃ ପ୍ର ଭୁ ରାଗତ୍ୟ ଯାନ୍ ଦାସାନ୍ ସେଚତନାନ୍ ତି େତା ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟତି ତଏୱ ଧନ୍ୟାଃ;

ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି ପ୍ର ଭୁ ାନ୍ େଭାଜନାଥର୍ ମ୍ ଉପେୱଶ୍ୟ ଯଂ ବ କଟିଃ ସମୀପେମତ୍ୟ
ପରିେୱଷଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅧଯଦି ି ତୀେଯ ତୃ ତୀେଯ ୱା ପ୍ର ହେର ସମାଗତ୍ୟ ତେଥୖୱ ପଶ୍ୟତି, ତହ ତଏୱ ଦାସା
ଧନ୍ୟାଃ|

ⅩⅩⅩⅨଅପର କି ନ୍ କ୍ଷେଣେଚୗରାଆଗମିଷ୍ୟି ଇତିଯଦି ଗୃହପତିଜ୍ଞର୍ ାତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି ତଦାୱଶ୍ୟଂ
ଜାଗ୍ର ନ୍ ନିଜଗୃେହ ସ ି ଂ କ ର୍ ଯିତୁ ଂ ୱାରଯତି ଯୂଯେମତଦ୍ ୱି |

ⅩⅬ ଅତଏୱ ଯୂଯମପି ସ ମାନାି ତ ଯେତା ଯି ନ୍ କ୍ଷେଣ ତଂ ନାେପ୍ର କ୍ଷେ ତି େ ୱ କ୍ଷେଣ
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆଗମିଷ୍ୟତି|

ⅩⅬⅠ ତଦା ପିତରଃ ପପ୍ର , େହ ପ୍ର େଭା ଭୱାନ୍ କିମ ାନ୍ ଉି ଶ୍ୟ କିଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଉି ଶ୍ୟ
ଦୃ ା କଥାମିମାଂ ୱଦତି?

ⅩⅬⅡତତଃ ପ୍ର ଭୁ ଃ େପ୍ର ାୱାଚ, ପ୍ର ଭୁ ଃ ସମୁଚିତକାେଲ ନିଜପରିୱାରାଥର୍ ଂ େଭାଜ୍ୟପରିେୱଷଣାଯ ଯଂ
ତ େଦ ନିେଯାକ୍ଷ୍ୟତି ତାଦୃେଶା ୱି ାେସ୍ୟା େବା ା କ ର୍ ାଧୀଶଃ େକାି ?

ⅩⅬⅢପ୍ର ଭୁ ରାଗତ୍ୟ ଯମ୍ ଏତାଦୃେଶ କ ର୍ ଣି ପ୍ର ୱୃ ଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟତି ସଏୱ ଦାେସା ଧନ୍ୟଃ|
ⅩⅬⅣଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି ସ ତଂ ନିଜସୱର୍ ୍ଵ ସ୍ୟାଧିପତିଂ କରିଷ୍ୟତି|
ⅩⅬⅤ କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ୱ ଲେ ନାଗମିଷ୍ୟତି, ଇତି ୱିଚି ୍ୟ ସ ଦାେସା ଯଦି ତଦନ୍ୟଦାସୀଦାସାନ୍

ପ୍ର ହ ର୍ୁ ମ୍ େଭା ୁଂ ପାତୁ ଂ ମଦିତୁ ପ୍ର ାରଭେତ,
ⅩⅬⅥତହ ଯଦା ପ୍ର ଭୁ ଂ ନାେପକି୍ଷଷ୍ୟେତଯି ନ୍ କ୍ଷେଣ େସାଽେଚତନ ାସ୍ୟତି ତି େ ୱ କ୍ଷେଣ

ତସ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ରାଗତ୍ୟ ତଂ ପଦଭ୍ର ଂ କୃ ା ୱି ାସହୀେନୖଃ ସହ ତସ୍ୟ ଅଂଶଂ ନିରୂ ପଯିଷ୍ୟତି|
ⅩⅬⅦ େଯା ଦାସଃ ପ୍ର େଭ◌ाରାଜ୍ଞାଂ ଜ୍ଞା ାପି ସି େତା ନ ତି ତି ତଦାଜ୍ଞାନୁସାେରଣ ଚ କାୟର୍ ୍ୟଂ ନ

କେରାତି େସାେନକାନ୍ ପ୍ର ହାରାନ୍ ପ୍ର ା ୍ୟତି;
ⅩⅬⅧ କି ୁ େଯା ଜେନାଽଜ୍ଞା ା ପ୍ର ହାରାହର୍ ଂ କ ର୍ କେରାତି େସା ପ୍ର ହାରାନ୍ ପ୍ର ା ୍ୟତି|ଯେତା ଯୈ

ବାହୁ େଲ୍ୟନ ଦ ଂ ତ ାେଦୱ ବାହୁ େଲ୍ୟନ ଗ୍ର ହୀଷ୍ୟେତ, ମାନୁଷା ଯସ୍ୟ ନିକେଟ ବହୁ ସମପର୍ ଯି
ତ ାଦ୍ ବହୁ ଯାଚେ |

ⅩⅬⅨ ଅହଂ ପୃଥିୱ୍ୟାମ୍ ଅେନୖକ୍ୟରୂ ପଂ ୱି ନିେକ୍ଷ ୁମ୍ ଆଗେତାି , ସ େଚଦ୍ ଇଦାନୀେମୱ
ପ୍ର ଲତି ତତ୍ର ମମ କା ଚି ା?

Ⅼ କି ୁ େଯନ ମ େନନାହଂ ମେ ା ଭୱିଷ୍ୟାମି ଯାୱ ାଲଂ ତସ୍ୟ ସି ି ନର୍ ଭୱିଷ୍ୟତି ତାୱଦହଂ
କତିକ ଂ ପ୍ର ା ୍ୟାମି|

ⅬⅠ େମଲନଂ କ ର୍ୁ ଂ ଜଗଦ୍ ଆଗେତାି ଯୂଯଂ କିମି ଂ େବାଧେ ? ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି ନ ତଥା, କି ହଂ
େମଲନାଭାୱଂ କ ର୍ୁ ଂମ୍ ଆଗେତାି |

ⅬⅡଯ ାେଦତ ାଲମାରଭ୍ୟ ଏକତ୍ର ପରିଜନାନାଂ ମେଧ୍ୟ ପ ଜନାଃ ପୃଥଗ୍ ଭୂ ା ତ୍ର େଯା ଜନା
େଯାଜର୍ ନେଯାଃ ପ୍ର ତିକୂଲା େ ୗ ଜେନୗ ଚ ତ୍ର ଯାଣାଂ ଜନାନାଂ ପ୍ର ତିକୂେଲୗ ଭୱିଷ୍ୟି |



Luke Ⅻ:ⅬⅢ 99 Luke ⅩⅢ:ⅩⅥ

ⅬⅢ ପିତା ପୁତ୍ର ସ୍ୟ ୱିପକ୍ଷଃ ପୁତ୍ର ପିତୁ ୱ ପେକ୍ଷା ଭୱିଷ୍ୟତି ମାତା କନ୍ୟାଯା ୱିପକ୍ଷା କନ୍ୟା ଚ
ମାତୁ ୱ ପକ୍ଷା ଭୱିଷ୍ୟତି, ତଥା ଶବର୍ ା ୱିପକ୍ଷା ବଧୂ ଶ୍ର ୍ଵା ୱିପକ୍ଷା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅬⅣସ େଲାେକେଭ୍ୟାପରମପି କଥଯାମାସ,ପି ମଦିଶି େମେଘା ମଂ ଦୃ ୍ଵା ଯୂଯଂ ହଠାଦ୍ ୱଦଥ
ୱୃି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି ତତ େଥୖୱ ଜାଯେତ|

ⅬⅤଅପରଂ ଦକି୍ଷଣେତା ୱାେଯୗ ୱାତି ସତି ୱଦଥ ନିଦାେଘା ଭୱିଷ୍ୟତି ତତଃ େସାପି ଜାଯେତ|
ⅬⅥ େର େର କପଟିନ ଆକାଶସ୍ୟ ଭୂ ମ୍ୟା ଲକ୍ଷଣଂ େବା ୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ,
ⅬⅦ କି ୁ କାଲସ୍ୟାସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଂ କୁେତା େବା ୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ଥ? ଯୂଯ ଯଂ କୁେତା ନ ନ୍ୟାଷ୍ୟଂ

ୱିଚାରଯଥ?
ⅬⅧ ଅପର ୱିୱାଦିନା ସା ର୍ ଂ ୱିଚାରଯିତୁ ଃ ସମୀପଂ ଗ ନ୍ ପଥି ତ ାଦୁ ାରଂ ପ୍ର ା ୁଂ ଯତ

େନାେଚତ୍ ସ ାଂ ଧୃ ା ୱିଚାରଯିତୁ ଃ ସମୀପଂ ନଯତି| ୱିଚାରଯିତା ଯଦି ାଂ ପ୍ର ହ ର୍ୁ ଃ ସମୀପଂ
ସମପର୍ ଯତି ପ୍ର ହ ର୍ ା ାଂ କାରାଯାଂ ବଧ୍ନ ାତି

ⅬⅨତହ ାମହଂ ୱଦାମି ଯା ନିଃେଶଷଂ କପଦର୍ େକଷୁ ନ ପରିେଶାଧିେତଷୁ ଂ ତେତା ମୁି ଂ
ପ୍ର ା ୁଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟସି |

ⅩⅢ
Ⅰ ଅପର ପୀଲାେତା େଯଷାଂ ଗାଲୀଲୀଯାନାଂ ର ାନି ବଲୀନାଂ ରେ ୖ ଃ ସହାମିଶ୍ର ଯତ୍ େତଷାଂ

ଗାଲୀଲୀଯାନାଂ ୱୃ ା ଂ କତିପଯଜନା ଉପ ାପ୍ୟ ଯୀଶେୱ କଥଯାମାସୁଃ|
Ⅱ ତତଃ ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ େତଷାଂ େଲାକାନାମ୍ ଏତାଦୃଶୀ ଦୁଗର୍ ତି ଘର୍ ଟିତା ତ ାରଣାଦ୍ ଯୂଯଂ

କିମେନ୍ୟେଭ୍ୟା ଗାଲୀଲୀେଯେଭ୍ୟାପ୍ୟଧିକପାପିନ ାନ୍ େବାଧେ ?
Ⅲ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି ତଥା ନ କି ୁ ମନଃସୁ ନ ପରାୱ େତଷୁ ଯୂଯମପି ତଥା ନଂକ୍ଷ୍ୟଥ|
Ⅳ ଅପର ଶୀେଲାହନାମ୍ନ ଉ ଗୃହସ୍ୟ ପତନାଦ୍ େଯଽ ାଦଶଜନା ମୃତାେ ଯିରୂ ଶାଲମି

ନିୱାସି ସୱର୍ ୍ଵ େଲାେକେଭ୍ୟାଽଧିକାପରାଧିନଃ କିଂ ଯୂଯମିତ୍ୟଂ େବାଧେ ?
Ⅴ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି ତଥା ନ କି ୁ ମନଃସୁ ନ ପରିୱ େତଷୁ ଯୂଯମପି ତଥା ନଂକ୍ଷ୍ୟଥ|
Ⅵଅନ ରଂ ସ ଇମାଂ ଦୃ ା କଥାମକଥଯଦ୍ ଏେକା ଜେନା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକମୁଡୁ ରୱୃକ୍ଷଂ

େରାପିତୱାନ୍| ପ ାତ୍ ସ ଆଗତ୍ୟ ତି ନ୍ ଫଲାନି ଗେୱଷଯାମାସ,
Ⅶ କି ୁ ଫଲାପ୍ର ାେ ଃ କାରଣାଦ୍ ଉଦ୍ୟାନକାରଂ ଭୃ ତ୍ୟଂ ଜଗାଦ,ପଶ୍ୟ ୱ ରତ୍ର ଯଂ ଯାୱଦାଗତ୍ୟ

ଏତି ୁଡୁ ରତେରୗକ୍ଷଲାନ୍ୟନି୍ଵ ାମି, କି ୁ େନୖକମପିପ୍ର େପ୍ନ ାମି ତରୁ ରଯଂ କୁେତା ୱୃଥା ାନଂ ୱ୍ୟାପ୍ୟ
ତି ତି? ଏନଂ ଛି ି |

Ⅷ ତେତା ଭୃ ତ୍ୟଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, େହ ପ୍ର େଭା ପୁନୱର୍ ଷର୍ େମକଂ ାତୁ ମ୍ ଆଦିଶ; ଏତସ୍ୟ ମୂଲସ୍ୟ
ଚତୁ ଦ କୁ୍ଷ ଖନି ାହମ୍ ଆଲୱାଲଂ ାପଯାମି|

Ⅸତତଃ ଫଲିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି ଯଦି ନ ଫଲତି ତହ ପ ାତ୍ େଛ ୍ୟସି |
Ⅹଅଥ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ଭଜନେଗେହ ଯୀଶୁରୁ ପଦିଶତି
Ⅺ ତି ତ୍ ସମେଯ ଭୂ ତଗ୍ର ାତ୍ କୁ ୀଭୂ ଯା ାଦଶୱଷର୍ ାଣି ଯାୱତ୍ େକନାପୁ୍ୟପାେଯନ ଋଜୁ

ଭର୍ ୱିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି ଯା ଦୁ ର୍ ଲା ୀ,
Ⅻ ତାଂ ତେତ୍ର ାପି ତାଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ଯୀଶୁ ାମାହୂ ଯ କଥିତୱାନ୍ େହ ନାରି ତୱ େଦୗ ର୍ ଲ୍ୟାତ୍ ଂ

ମୁ ା ଭୱ|
ⅩⅢ ତତଃ ପରଂ ତସ୍ୟା ଗାେତ୍ର ହ ାପର୍ ଣମାତ୍ର ାତ୍ ସା ଋଜୁଭର୍ୂ େ ରସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାଦଂ

କ ର୍ୁ ମାେରେଭ|
ⅩⅣ କି ୁ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ଯୀଶୁନା ତସ୍ୟାଃ ା ୍ୟକରଣାଦ୍ ଭଜନେଗହସ୍ୟାଧିପତିଃ ପ୍ର କୁପ୍ୟ

େଲାକାନ୍ ଉୱାଚ, ଷଟ୍ସୁ ଦିେନଷୁ େଲାେକୖଃ କ ର୍ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ ତ ାେ େତାଃ ା ୍ୟାଥର୍ ଂ େତଷୁ ଦିେନଷୁ
ଆଗ ତ, ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ମାଗ ତ|

ⅩⅤତଦାପଭୁ ଃପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ େରକପଟିେନା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏେକୖେକାଜେନା ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ୀଯଂ ୀଯଂ
ୱୃଷଭଂ ଗଦର୍ ଭଂ ୱା ବ ନାେନ୍ମ ାଚଯି ା ଜଲଂ ପାଯଯିତୁ ଂ କିଂ ନ ନଯତି?

ⅩⅥ ତହର୍ ୍ୟା ାଦଶୱ ରାନ୍ ଯାୱତ୍ େଶୖତାନା ବ ା ଇବ୍ର ାହୀମଃ ସ ତିରିଯଂ ନାରୀ କିଂ
ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ନ େମାଚଯିତୱ୍ୟା?
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ⅩⅦ ଏଷୁ ୱାେକ୍ୟଷୁ କଥିେତଷୁ ତସ୍ୟ ୱିପକ୍ଷାଃ ସଲ ା ଜାତାଃ କି ୁ େତନ
କୃତସୱର୍ ୍ଵ ମହାକ ର୍ କାରଣାତ୍ େଲାକନିୱହଃ ସାନେ ାଽଭୱତ୍|

ⅩⅧଅନ ରଂ େସାୱଦଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଂ କସ୍ୟ ସଦୃଶଂ? େକନ ତଦୁପମାସ୍ୟାମି?
ⅩⅨ ଯତ୍ ସଷର୍ ପବୀଜଂ ଗୃହୀ ା କି ନ ଉଦ୍ୟାନ ଉ ୱାନ୍ ତଦ୍ ବୀଜମ ୁ ରିତଂ ସତ୍

ମହାୱୃେକ୍ଷାଽଜାଯତ, ତତ ସ୍ୟ ଶାଖାସୁ ୱିହାଯସୀଯୱିହଗା ଆଗତ୍ୟ ନୂ୍ୟଷୁଃ, ତଦ୍ର ାଜ୍ୟଂ ତାଦୃେଶନ
ସଷର୍ ପବୀେଜନ ତୁ ଲ୍ୟଂ|

ⅩⅩ ପୁନଃ କଥଯାମାସ, ଈ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଂ କସ୍ୟ ସଦୃଶଂ ୱଦିଷ୍ୟାମି? ଯତ୍ କିଣ୍ଵ ଂ କାଚିତ୍ ୀ
ଗୃହୀ ା େଦ୍ର ାଣତ୍ର ଯପରିମିତେଗାଧୂମଚୂ େଣର୍ ଷୁ ାପଯାମାସ,

ⅩⅪତତଃ କ୍ର େମଣ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ େଗାଧୂମଚୂ ଣର୍ ଂ ୱ୍ୟାେପ୍ନ ାତି, ତସ୍ୟ କିଣ୍ଵ ସ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଂ|
ⅩⅫତତଃ ସ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରଂ ପ୍ର ତି ଯାତ୍ର ାଂ କୃ ା ନଗେର ନଗେର ଗ୍ର ାେମ ଗ୍ର ାେମ ସମୁପଦିଶନ୍

ଜଗାମ|
ⅩⅩⅢତଦା କି ନ ଂ ପପ୍ର , େହ ପ୍ର େଭା କିଂ େକୱଲମ୍ ଅେ େଲାକାଃ ପରିତ୍ର ାସ୍ୟେ ?
ⅩⅩⅣତତଃ ସ େଲାକାନ୍ ଉୱାଚ, ସଂକୀଣର୍ ାେରଣ ପ୍ର େୱ ୁଂ ଯତଘ୍ଵ ଂ, ଯେତାହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି,

ବହୱଃ ପ୍ର େୱ ୁଂ େଚି ଷ୍ୟେ କି ୁ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟି |
ⅩⅩⅤ ଗୃହପତିେନା ାଯ ାେର ରୁ େ ସତି ଯଦି ଯୂଯଂ ବହିଃ ି ା ାରମାହତ୍ୟ ୱଦଥ, େହ

ପ୍ର େଭା େହ ପ୍ର େଭା ଅ ାରଣାଦ୍ ାରଂ େମାଚଯତୁ , ତତଃ ସ ଇତି ପ୍ର ତିୱକ୍ଷ୍ୟତି, ଯୂଯଂ କୁତ୍ର ତ୍ୟା
େଲାକା ଇତ୍ୟହଂ ନ ଜାନାମି|

ⅩⅩⅥ ତଦା ଯୂଯଂ ୱଦିଷ୍ୟଥ, ତୱ ସାକ୍ଷାଦ୍ ୱଯଂ େଭ◌ाଜନଂ ପାନ କୃତୱ ଃ, ା ାକଂ
ନଗରସ୍ୟ ପଥି ସମୁପଦି ୱାନ୍|

ⅩⅩⅦ କି ୁ ସ ୱକ୍ଷ୍ୟତି, ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି, ଯୂଯଂ କୁତ୍ର ତ୍ୟା େଲାକା ଇତ୍ୟହଂ ନ ଜାନାମି; େହ
ଦୁରାଚାରିେଣା ଯୂଯଂ ମେ ା ଦୂରୀଭୱତ|

ⅩⅩⅧ ତଦା ଇବ୍ର ାହୀମଂ ଇସ୍ହ ାକଂ ଯାକୂବ ସୱର୍ ୍ଵ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ ଈ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଂ ପ୍ର ା ାନ୍
ାଂ ବହି ୃତାନ୍ ଦୃ ୍ଵା ଯୂଯଂ େରାଦନଂ ଦୈ ଦର୍ ଘଷର୍ ଣ କରିଷ୍ୟଥ|
ⅩⅩⅨଅପର ପୂୱର୍ ୍ଵ ପି ମଦକି୍ଷେଣା ରଦିେଗ୍ଭ ୍ୟା େଲାକା ଆଗତ୍ୟ ଈ ରସ୍ୟ ରାେଜ୍ୟ ନିୱ ୍ୟି |
ⅩⅩⅩପଶ୍ୟେତ ଂ େଶଷୀଯା େଲାକା ଅଗ୍ର ା ଭୱିଷ୍ୟି , ଅଗ୍ର ୀଯା େଲାକା େଶଷା ଭୱିଷ୍ୟି |
ⅩⅩⅪ ଅପର ତି ନ୍ ଦିେନ କିଯ ଃ ଫିରୂ ଶିନ ଆଗତ୍ୟ ଯୀଶୁଂ େପ୍ର ାଚୁ ଃ, ବହିଗର୍ , ାନାଦ ାତ୍

ପ୍ର ାନଂ କୁରୁ , େହେରାଦ୍ ାଂ ଜିଘାଂସତି|
ⅩⅩⅫ ତତଃ ସ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚତ୍ ପଶ୍ୟତାଦ୍ୟ ଭୂ ତାନ୍ ୱିହାପ୍ୟ େରାଗିେଣାଽେରାଗିଣଃ କୃ ା

ତୃ ତୀେଯି େସ ୍ୟାମି, କଥାେମତାଂ ଯୂଯମି ା ତଂ ଭୂ ରିମାଯଂ ୱଦତ|
ⅩⅩⅩⅢ ତତ୍ର ାପ୍ୟଦ୍ୟ ଃ ପର ମଯା ଗମନାଗମେନ କ ର୍ େୱ୍ୟ, ଯେତା େହେତା

ୟ ରୂ ଶାଲେମା ବହିଃ କୁତ୍ର ାପି େକାପି ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ନ ଘାନିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅩⅣ େହ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ େହ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ ଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା ହଂସି ତୱାି େକ େପ୍ର ରିତାନ୍

ପ୍ର େରୖମର୍ ାରଯସି ଚ, ଯଥା କୁ ୁ ଟୀ ନିଜପକ୍ଷାଧଃ ଶାୱକାନ୍ ସଂଗୃ ାତି, ତଥାହମପି ତୱ ଶିଶୂନ୍
ସଂଗ୍ର ହୀତୁ ଂ କତିୱାରାନ୍ ଐ ଂ କି ୁ ଂ େନୖ ଃ|

ⅩⅩⅩⅤ ପଶ୍ୟତ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱାସ ାନାନି େପ୍ର ା ି ଦ୍ୟମାନାନି ପରିତ୍ୟ ାନି ଚ ଭୱିଷ୍ୟି ; ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ
ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, ଯଃ ପ୍ର େଭା ନର୍ ାମ୍ନ ାଗ ତି ସ ଧନ୍ୟ ଇତି ୱାଚଂ ଯାୱ ାଲଂ ନ ୱଦିଷ୍ୟଥ, ତାୱ ାଲଂ
ଯୂଯଂ ମାଂ ନ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ|

ⅩⅣ
Ⅰ ଅନ ରଂ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ଯୀେଶୗ ପ୍ର ଧାନସ୍ୟ ଫିରୂ ଶିେନା ଗୃେହ େଭା ୁଂ ଗତୱତି େତ ତଂ

ୱୀକି୍ଷତୁ ମ୍ ଆେରଭିେର|
Ⅱତଦା ଜେଲାଦରୀ ତସ୍ୟ ସ ୁେଖ ି ତଃ|
Ⅲତତଃ ସ ୱ୍ୟୱ ାପକାନ୍ ଫିରୂ ଶିନ ପପ୍ର , ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ା ୍ୟଂ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ ନ ୱା? ତତେ

କିମପି ନ ପ୍ର ତୂ ୍ୟଚୁ ଃ|
Ⅳତଦା ସ ତଂ େରାଗିଣଂ ଂ କୃ ା ୱିସସଜର୍ ;
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Ⅴ ତାନୁୱାଚ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କସ୍ୟଚିଦ୍ ଗ ର୍ େଭା ୱୃଷେଭା ୱା େଚଦ୍ ଗେ ର୍ ପତତି ତହ
ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ତତଣଂ ସ କିଂ ତଂ େନା ାପଯିଷ୍ୟତି?

Ⅵତତେ କଥାଯା ଏତସ୍ୟାଃ କିମପି ପ୍ର ତିୱ ୁଂ ନ େଶକୁଃ|
Ⅶ ଅପର ପ୍ର ଧାନ ାନମେନାନୀତ କରଣଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ସ ନିମି ତାନ୍ ଏତଦୁପେଦଶକଥାଂ

ଜଗାଦ,
Ⅷ ଂ ୱିୱାହାଦିେଭାେଜ୍ୟଷୁ ନିମି ତଃ ସନ୍ ପ୍ର ଧାନ ାେନ େମାପାେୱକ୍ଷୀଃ| େ ା

େଗୗରୱାନି୍ଵ ତନିମି ତଜନ ଆଯାେତ
Ⅸ ନିମ ଯିତାଗତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟାେଯୖତୈ ାନଂ େଦହୀତି ୱାକ୍ୟଂ େଚଦ୍ ୱକ୍ଷ୍ୟତି ତହ ଂ

ସ ୁ ଚିେତା ଭୂ ା ାନ ଇତରି ନ୍ ଉପେୱ ୁମ୍ ଉଦ୍ୟଂସ୍ୟସି |
Ⅹ ଅ ାତ୍ କାରଣାେଦୱ ଂ ନିମି େତା ଗ ାଽପ୍ର ଧାନ ାନ ଉପୱିଶ, ତେତା ନିମ ଯିତାଗତ୍ୟ

ୱଦିଷ୍ୟତି, େହ ବେ ା େପ୍ର ା ାନଂ ଗେ ାପୱିଶ, ତଥା ସତି େଭାଜେନାପୱି ାନାଂ ସକଲାନାଂ
ସାକ୍ଷାତ୍ ଂ ମାେନ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟସି |

Ⅺଯଃ କି ତ୍ ମୁ ମଯତି ସ ନମଯିଷ୍ୟେତ, କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ ଂ ନମଯତି ସ ଉ ମଯିଷ୍ୟେତ|
Ⅻ ତଦା ସ ନିମ ଯିତାରଂ ଜନମପି ଜଗାଦ, ମଧ୍ୟାେ ରାେତ୍ର ୗ ୱା େଭାେଜ୍ୟ କୃେତ

ନିଜବୁ ଗେଣା ୱା ଭ୍ର ାତୃ ◌ଗृେଣା ୱା ଜ୍ଞାତିଗେଣା ୱା ଧନିଗେଣା ୱା ସମୀପୱାସି ଗେଣା ୱା ଏତାନ୍
ନ ନିମ ଯ, ତଥା କୃେତ େଚତ୍ େତ ାଂ ନିମ ଯିଷ୍ୟି , ତହ ପରିେଶାେଧା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅢ କି ୁ ଯଦା େଭଜ୍ୟଂ କେରାଷି ତଦା ଦରିଦ୍ର ଶୁ କରଖ ା ାନ୍ ନିମ ଯ,
ⅩⅣ ତତ ଆଶିଷଂ ଲ ୍ୟେସ, େତଷୁ ପରିେଶାଧଂ କ ର୍ୁ ମଶକ୍ନୁ ୱ ୁ

ଶ୍ମ ଶାନା ା କାନାମୁ ାନକାେଲ ଂ ଫଲାଂ ଲ ୍ୟେସ|
ⅩⅤ ଅନ ରଂ ତାଂ କଥାଂ ନିଶମ୍ୟ େଭାଜେନାପୱି ଃ କି ତ୍ କଥଯାମାସ, େଯା ଜନ ଈ ରସ୍ୟ

ରାେଜ୍ୟ େଭା ୁଂ ଲ ୍ୟେତ ସଏୱ ଧନ୍ୟଃ|
ⅩⅥତତଃ ସ ଉୱାଚ, କି ତ୍ ଜେନା ରାେତ୍ର ୗ େଭ◌ाଜ୍ୟଂ କୃ ା ବହୂ ନ୍ ନିମ ଯାମାସ|
ⅩⅦତେତା େଭାଜନସମେଯ ନିମି ତେଲାକାନ୍ ଆ ାତୁ ଂ ଦାସ ାରା କଥଯାମାସ, ଖଦ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି

ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ସମାସାଦିତାନି ସି , ଯୂଯମାଗ ତ|
ⅩⅧ କି ୁ େତ ସୱର୍ ୍ଵ ଏେକୖକଂ ଛଲଂ କୃ ା କ୍ଷମାଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯା କି୍ର େର| ପ୍ର ଥେମା ଜନଃ କଥଯାମାସ,

େକ୍ଷତ୍ର େମକଂ କ୍ର ୀତୱାନହଂ ତେଦୱ ଦ୍ର ୁଂ ମଯା ଗ ୱ୍ୟମ୍, ଅତଏୱ ମାଂ କ୍ଷ ୁଂ ତଂ ନିେୱଦଯ|
ⅩⅨଅେନ୍ୟା ଜନଃ କଥଯାମାସ, ଦଶୱୃଷାନହଂ କ୍ର ୀତୱାନ୍ ତାନ୍ ପରୀକି୍ଷତୁ ଂ ଯାମି ତ ାେଦୱ ମାଂ

କ୍ଷ ୁଂ ତଂ ନିେୱଦଯ|
ⅩⅩଅପରଃ କଥଯାମାସ, ୱୂ୍ୟଢୱାନହଂ ତ ାତ୍ କାରଣାଦ୍ ଯାତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାମି|
ⅩⅪ ପ ାତ୍ ସ ଦାେସା ଗ ା ନିଜପ୍ର େଭାଃ ସାକ୍ଷାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ୱୃ ା ଂ ନିେୱଦଯାମାସ, ତେତାେସୗ

ଗୃହପତିଃ କୁପି ା ଦାସଂ ୱ୍ୟାଜହାର, ଂ ସ ରଂ ନଗରସ୍ୟ ସି େୱଶାନ୍ ମାଗର୍ ାଂ ଗ ା
ଦରିଦ୍ର ଶୁ କରଖ ା ାନ୍ ଅତ୍ର ାନଯ|

ⅩⅫତେତା ଦାେସାଽୱଦତ୍, େହ ପ୍ର େଭା ଭୱତ ଆଜ୍ଞାନୁସାେରଣାକି୍ର ଯତ ତଥାପି ାନମି |
ⅩⅩⅢତଦାପ୍ର ଭୁ ଃ ପୁନଦର୍ ାସାଯାକଥଯତ୍,ରାଜପଥାନ୍ ୱୃକ୍ଷମୂଲାନି ଚଯା ା ମଦୀଯଗୃହପୂରଣାଥର୍ ଂ

େଲାକାନାଗ ୁଂ ପ୍ର ୱ ର୍ ଯ|
ⅩⅩⅣ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ କଥଯାମି, ପୂୱର୍ ୍ଵ ନିମି ତାନେମେକାପି ମମାସ୍ୟ ରାତି୍ର େଭାଜ୍ୟସ୍ୟା ାଦଂ ନ

ପ୍ର ା ୍ୟତି|
ⅩⅩⅤ ଅନ ରଂ ବହୁ ଷୁ େଲାେକଷୁ ଯୀେଶାଃ ପ ାଦ୍ ୱ୍ର ଜିେତଷୁ ସ ୁ ସ ୱ୍ୟାଘୁଟ୍ୟ େତଭ୍ୟଃ

କଥଯାମାସ,
ⅩⅩⅥଯଃ କି ନ୍ ମମ ସମୀପମ୍ ଆଗତ୍ୟ ସ୍ୟ ମାତା ପିତା ପ ୀ ସ ାନା ଭ୍ର ାତେରା ଭଗିେମ୍ୟା

ନିଜପ୍ର ାଣା , ଏେତଭ୍ୟଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟା ମଯ୍ୟଧିକଂ େପ୍ର ମ ନ କେରାତି, ସ ମମ ଶିେଷ୍ୟା ଭୱିତୁ ଂ ନ
ଶକ୍ଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅦ ଯଃ କି ତ୍ ୀଯଂ କଶଂ ୱହନ୍ ମମ ପ ା ଗ ତି, େସାପି ମମ ଶିେଷ୍ୟା ଭୱିତୁ ଂ ନ
ଶକ୍ଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅧ ଦୁଗର୍ ନି ର୍ ାେଣ କତିୱ୍ୟେଯା ଭୱିଷ୍ୟତି, ତଥା ତସ୍ୟ ସମାି କରଣାଥର୍ ଂ ସ ି ରି ନ ୱା,
ପ୍ର ଥମମୁପୱିଶ୍ୟ ଏତ ଗଣଯତି, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମଧ୍ୟ ଏତାଦୃଶଃ େକାି ?
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ⅩⅩⅨ େନାେଚଦ୍ ଭି ି ଂ କୃ ା େଶେଷ ଯଦି ସମାପଯିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟତି,
ⅩⅩⅩ ତହ ମାନୁେଷାଯଂ ନିେଚତୁ ମ୍ ଆରଭତ ସମାପଯିତୁ ଂ ନାଶେକ୍ନ ାତ୍, ଇତି ୱ୍ୟାହୃ ତ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ

ତମୁପହସି ଷ୍ୟି |
ⅩⅩⅪ ଅପର ଭି ଭୂ ପତିନା ସହ ଯୁ ଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟମ୍ୟ ଦଶସହସ୍ର ାଣି େସୖନ୍ୟାନି ଗୃହୀ ା

ୱିଂଶତିସହେସ୍ର ଃ େସୖେନୖ୍ୟଃ ସହିତସ୍ୟ ସମୀପୱାସି ନଃ ସ ୁଖଂ ଯାତୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟାମି ନ େୱତି ପ୍ର ଥମଂ
ଉପୱିଶ୍ୟ ନ ୱିଚାରଯତି ଏତାଦୃେଶା ଭୂ ମିପତିଃ କଃ?

ⅩⅩⅫ ଯଦି ନ ଶେକ୍ନ ାତି ତହ ରିପାୱତିଦୂେର ତି ତି ସତି ନିଜଦୂତଂ େପ୍ର ଷ୍ୟ ସ ି ଂ କ ର୍ୁ ଂ
ପ୍ର ାଥର୍ େଯତ|

ⅩⅩⅩⅢ ତ ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ଯଃ କି ନ୍ ମଦଥର୍ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ହାତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି ସ ମମ ଶିେଷ୍ୟା
ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅣଲୱଣମ୍ ଉ ମମ୍ ଇତି ସତ୍ୟଂ, କି ୁ ଯଦି ଲୱଣସ୍ୟ ଲୱଣ ମ୍ ଅପଗ ତି ତହ ତତ୍
କଥଂ ାଦୁଯୁ ଂ ଭୱିଷ୍ୟତି?

ⅩⅩⅩⅤତଦ ଭୂ ମ୍ୟଥର୍ ମ୍ ଆଲୱାଲରାଶ୍ୟଥର୍ ମପି ଭଦ୍ର ଂ ନ ଭୱତି; େଲାକା ଦ୍ ବହିଃ କି୍ଷପି | ଯସ୍ୟ
େଶ୍ର ାତୁ ଂ େଶ୍ର ାେତ୍ର ଃ ସ ଶୃେଣାତୁ |

ⅩⅤ
Ⅰତଦା କରସ ାଯିନଃ ପାପିନ େଲାକା ଉପେଦଶ୍କ ଥାଂ େଶ୍ର ାତୁ ଂ ଯୀେଶାଃ ସମୀପମ୍ ଆଗ ନ୍|
Ⅱତତଃ ଫିରୂ ଶିନ ଉପାଧ୍ୟାଯା ୱିୱଦମାନାଃ କଥଯାମାସୁଃ ଏଷ ମାନୁଷଃ ପାପିଭିଃ ସହ ପ୍ର ଣଯଂ

କୃ ା େତୖଃ ସା ର୍ ଂ ଭୁ ଂେ |
Ⅲତଦା ସ େତଭ୍ୟ ଇମାଂ ଦୃ ା କଥାଂ କଥିତୱାନ୍,
Ⅳ କସ୍ୟଚିତ୍ ଶତେମେଷଷୁ ତି ୁ େତଷାେମକଂ ସ ଯଦି ହାରଯତି ତହ ମେଧ୍ୟପ୍ର ା ରମ୍

ଏେକାନଶତେମଷାନ୍ ୱିହାଯ ହାରିତେମଷସ୍ୟ ଉେ ଶପ୍ର ାି ପୟର୍ ୍ୟନତଂ ନ ଗେୱଷଯତି,
ଏତାଦୃେଶା େଲାେକା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ କ ଆେ ?

Ⅴତେସ୍ୟାେ ଶଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ହୃ ମନା ଂ େ ନିଧାଯ ାନମ୍ ଆନୀଯ ବୁ ବା ୱସମୀପୱାସି ନ
ଆହୂ ଯ ୱି ,

Ⅵହାରିତଂ େମଷଂ ପ୍ର ାେ ାହମ୍ ଅେତା େହେତା ମର୍ ଯା ସା ର୍ ମ୍ ଆନ ତ|
Ⅶ ତ ଦହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, େଯଷାଂ ମନଃପରାୱ ର୍ ନସ୍ୟ ପ୍ର େଯାଜନଂ ନାି ,

ତାଦୃେଶୖେକାନଶତଧା କକାରଣାଦ୍ ଯ ଆନ ାଦ୍ ଏକସ୍ୟ ମନଃପରିୱ ନଃ ପାପିନଃ
କାରଣାତ୍ େଗର୍ ଽଧିକାନେ ା ଜାଯେତ|

Ⅷଅପର ଦଶାନାଂ ରୂ ପ୍ୟଖ ାନାମ୍ ଏକଖେ ହାରିେତପ୍ର ଦୀପଂପ୍ର ାଲ୍ୟ ଗୃହଂ ସ ାଜର୍ ୍ୟ ତସ୍ୟ
ପ୍ର ାି ଂ ଯାୱଦ୍ ଯେ ନ ନ ଗେୱଷଯତି, ଏତାଦୃଶୀ େଯାଷିତ୍ କାେ ?

Ⅸ ପ୍ର ାେ ସତି ବ ୁ ବା ୱସମୀପୱାସି ନୀରାହୂ ଯ କଥଯତି, ହାରିତଂ ରୂ ପ୍ୟଖ ଂ ପ୍ର ା ାହଂ
ତ ାେଦୱ ମଯା ସା ର୍ ମ୍ ଆନ ତ|

Ⅹ ତ ଦହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱ୍ୟାହରାମି, ଏେକନ ପାପିନା ମନସି ପରିୱ େତ, ଈ ରସ୍ୟ ଦୂତାନାଂ
ମେଧ୍ୟପ୍ୟାନେ ା ଜାଯେତ|

Ⅺଅପର ସ କଥଯାମାସ, କସ୍ୟଚିଦ୍ େ ୗ ପୁତ୍ର ାୱା ାଂ,
Ⅻ ତେଯାଃ କନି ଃ ପୁତ୍ର ଃ ପିେତ୍ର କଥଯାମାସ, େହ ପିତ ୱ ସ ୍ୟା ଯମଂଶଂ ପ୍ର ା ୍ୟାମ୍ୟହଂ

ୱିଭଜ୍ୟ ତଂ େଦହି, ତତଃ ପିତା ନିଜାଂ ସ ି ଂ ୱିଭଜ୍ୟ ତାଭ୍ୟାଂ ଦେଦୗ|
ⅩⅢ କତିପଯାତ୍ କାଲାତ୍ ପରଂ ସ କନି ପୁତ୍ର ଃ ସମ ଂ ଧନଂ ସଂଗୃହ୍ୟ ଦୂରେଦଶଂ ଗ ା

ଦୁ ାଚରେଣନ ସୱର୍ ୍ଵ ାଂ ସ ି ଂ ନାଶଯାମାସ|
ⅩⅣ ତସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ଧେନ ୱ୍ୟଯଂ ଗେତ ତେ େଶ ମହାଦୁଭ କ୍ଷଂ ବଭୂ ୱ, ତତ ସ୍ୟ େଦୖନ୍ୟଦଶା

ଭୱିତୁ ମ୍ ଆେରେଭ|
ⅩⅤ ତତଃ ପରଂ ସ ଗ ା ତେ ଶୀଯଂ ଗୃହ େମକମ୍ ଆଶ୍ର ଯତ; ତତଃ ସତଂ ଶୂକରୱ୍ର ଜଂ

ଚାରଯିତୁ ଂ ପ୍ର ା ରଂ େପ୍ର ଷଯାମାସ|
ⅩⅥ େକନାପି ତୈ ଭକ୍ଷ୍ୟାଦାନାତ୍ ସ ଶୂକରଫଲୱ େଲନ ପିଚି ପୂରଣାଂ ୱୱା |
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ⅩⅦ େଶେଷ ସ ମନସି େଚତନାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ କଥଯାମାସ, ହା ମମ ପିତୁ ଃ ସମୀେପ କତି କତି
େୱତନଭୁ େଜା ଦାସା ଯେଥ ଂ ତେତାଧିକ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱି କି ହଂ କୁ୍ଷଧା ମୁମୂଷର୍ୁ ଃ|

ⅩⅧ ଅହମୁ ାଯ ପିତୁ ଃ ସମୀପଂ ଗ ା କଥାେମତାଂ ୱଦିଷ୍ୟାମି, େହ ପିତର୍ ଈ ରସ୍ୟ ତୱ ଚ
ୱିରୁ ଂ ପାପମକରୱମ୍

ⅩⅨତୱ ପୁତ୍ର ଇତି ୱିଖ୍ୟାେତାଭୱିତୁ ଂ ନ େଯାେଗ୍ୟାି ଚ,ମାଂ ତୱ େୱୖତନିକଂଦାସଂ କୃ ା ାପଯ|
ⅩⅩପ ାତ୍ ସ ଉ ାଯ ପିତୁ ଃ ସମୀପଂ ଜଗାମ; ତତ ସ୍ୟ ପିତାତିଦୂେର ତଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ଦଯା େକ୍ର ,

ଧାୱି ା ତସ୍ୟ କ ଂ ଗୃହୀ ା ତଂ ଚୁ ଚୁ ଚ|
ⅩⅪ ତଦା ପୁତ୍ର ଉୱାଚ, େହ ପିତର୍ ଈ ରସ୍ୟ ତୱ ଚ ୱିରୁ ଂ ପାପମକରୱଂ, ତୱ ପୁତ୍ର ଇତି

ୱିଖ୍ୟାେତା ଭୱିତୁ ଂ ନ େଯାେଗ୍ୟାି ଚ|
ⅩⅫ କି ୁ ତସ୍ୟ ପିତା ନିଜଦାସାନ୍ ଆଦିେଦଶ, ସେୱର୍ ୍ଵ ା ମୱ ାଣ୍ୟାନୀଯ ପରିଧାପଯେତୖନଂ ହେ

ଚା ୁ ରୀଯକମ୍ ଅପର୍ ଯତ ପାଦେଯାେ ାପାନେହୗ ସମପର୍ ଯତ;
ⅩⅩⅢ ପୁ ଂ େଗାୱ ମ୍ ଆନୀଯ ମାରଯତ ଚ ତଂ ଭୁ ୍ଵା ୱଯମ୍ ଆନ ାମ|
ⅩⅩⅣଯେତା ମମ ପୁେତ୍ର ାଯମ୍ ଅମି୍ର ଯତ ପୁନରଜୀୱୀଦ୍ ହାରିତ ଲେ ାଭୂ ତ୍ ତତ ଆନ ି ତୁ ମ୍

ଆେରଭିେର|
ⅩⅩⅤ ତ ାେଲ ତସ୍ୟ େଜ୍ୟ ଃ ପୁତ୍ର ଃ େକ୍ଷତ୍ର ଆସୀତ୍| ଅଥ ସ ନିେୱଶନସ୍ୟ ନିକଟଂ ଆଗ ନ୍

ନୃତ୍ୟାନାଂ ୱାଦ୍ୟାନା ଶ ଂ ଶ ା
ⅩⅩⅥଦାସାନାମ୍ ଏକମ୍ ଆହୂ ଯ ପପ୍ର , କିଂ କାରଣମସ୍ୟ?
ⅩⅩⅦତତଃ େସାୱାଦୀତ୍, ତୱ ଭ୍ର ାତାଗମତ୍, ତୱ ତାତ ତଂ ସୁଶରୀରଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ପୁ ଂ େଗାୱ ଂ

ମାରିତୱାନ୍|
ⅩⅩⅧତତଃ ସ ପ୍ର କୁପ୍ୟ ନିେୱଶନା ଃ ପ୍ର େୱ ୁଂ ନ ସେ େନ; ତତ ସ୍ୟ ପିତା ବହିରାଗତ୍ୟ ତଂ

ସାଧଯାମାସ|
ⅩⅩⅨତତଃ ସ ପିତରଂ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ପଶ୍ୟ ତୱ କାି ଦପ୍ୟାଜ୍ଞାଂ ନ ୱିଲଂଘ୍ୟ ବହୂ ନ୍ ୱ ରାନ୍ ଅହଂ
ାଂ େସେୱ ତଥାପି ମିେତୖ୍ର ଃ ସା ର୍ ମ୍ ଉ ୱଂ କ ର୍ୁ ଂ କଦାପି ଛାଗେମକମପି ମହ୍ୟଂ ନାଦଦାଃ;
ⅩⅩⅩ କି ୁ ତୱ ଯଃ ପୁେତ୍ର ା େୱଶ୍ୟାଗମନାଦିଭି ୱ ସ ି ମ୍ ଅପୱ୍ୟଯିତୱାନ୍ ତି ାଗତମାେତ୍ର

ତେସୖ୍ୟୱ ନିମି ଂ ପୁ ଂ େଗାୱ ଂ ମାରିତୱାନ୍|
ⅩⅩⅪ ତଦା ତସ୍ୟ ପିତାେୱାଚତ୍, େହ ପୁତ୍ର ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ମଯା ସହାସି ତ ାନ୍ ମମ ଯଦ୍ୟଦାେ

ତ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ତୱ|
ⅩⅩⅫ କି ୁ ତୱାଯଂଭ୍ର ାତା ମୃତଃ ପୁନରଜୀୱୀଦ୍ ହାରିତ ଭୂ ା ପ୍ର ାେ ାଭୂ ତ୍,ଏତ ାତ୍ କାରଣାଦ୍

ଉ ୱାନେ ୗ କ ର୍ୁ ମ୍ ଉଚିତମ ାକମ୍|

ⅩⅥ
Ⅰ ଅପର ଯୀଶୁଃ ଶିେଷ୍ୟେଭ୍ୟାନ୍ୟାେମକାଂ କଥାଂ କଥଯାମାସ କସ୍ୟଚିଦ୍ ଧନୱେତା ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ

ଗୃହକାୟର୍ ୍ୟାଧୀେଶ ସ େ ରପୱ୍ୟେଯଽପୱାଦିେତ ସତି
Ⅱ ତସ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ମ୍ ଆହୂ ଯ ଜଗାଦ, ଯି ଯାମିମାଂ କଥାଂ ଶୃେଣାମି ସା କୀଦୃଶୀ? ଂ

ଗୃହକାୟର୍ ୍ୟାଧୀଶକ ର୍ େଣା ଗଣନାଂ ଦଶର୍ ଯ ଗୃହକାୟର୍ ୍ୟାଧୀଶପେଦ ଂ ନ ାସ୍ୟସି |
Ⅲ ତଦା ସ ଗୃହକାୟର୍ ୍ୟାଧୀେଶା ମନସା ଚି ଯାମାସ, ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ଦି ମାଂ ଗୃହକାୟର୍ ୍ୟାଧୀଶପଦାଦ୍

ଭ୍ର ଂଶଯତି ତହ କିଂ କରିେଷ୍ୟଽହଂ? ମୃଦଂ ଖନିତୁ ଂ ମମ ଶି ନର୍ ାି ଭିକି୍ଷତୁ ଲି େଷ୍ୟଽହଂ|
Ⅳ ଅତଏୱ ମଯି ଗୃହକାୟର୍ ୍ୟାଧୀଶପଦାତ୍ ଚୁ ୍ୟେତ ସତି ଯଥା େଲାକା ମହ୍ୟମ୍ ଆଶ୍ର ଯଂ ଦାସ୍ୟି

ତଦଥର୍ ଂ ଯ ର୍ ମଯା କରଣୀଯଂ ତନ୍ ନିଣର୍ ୀଯେତ|
Ⅴ ପ ାତ୍ ସ ପ୍ର େଭାେରେକୖକମ୍ ଅଧମଣର୍ ମ୍ ଆହୂ ଯ ପ୍ର ଥମଂ ପପ୍ର , େ ା େମ ପ୍ର ଭୁ ଣା କତି

ପ୍ର ାପ୍ୟମ୍?
Ⅵତତଃ ସ ଉୱାଚ, ଏକଶତାଢକେତୖଲାନି; ତଦା ଗୃହକାୟର୍ ୍ୟାଧୀଶଃ େପ୍ର ାୱାଚ, ତୱ ପତ୍ର ମାନୀଯ

ଶୀଘ୍ର ମୁପୱିଶ୍ୟ ତତ୍ର ପ ାଶତଂ ଲିଖ|
Ⅶ ପ ାଦନ୍ୟେମକଂ ପପ୍ର , େ ା େମ ପ୍ର ଭୁ ଣା କତି ପ୍ର ାପ୍ୟମ୍? ତତଃ େସାୱାଦୀଦ୍

ଏକଶତାଢକେଗାଧୂମାଃ; ତଦା ସ କଥଯାମାସ, ତୱ ପତ୍ର ମାନୀଯ ଅଶୀତିଂ ଲିଖ|
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Ⅷ େତେନୖୱ ପ୍ର ଭୁ ମଯଥାଥର୍ କୃତମ୍ ଅଧୀଶଂ ତଦ୍ବୁ ି େନୖପୁଣ୍ୟାତ୍ ପ୍ର ଶଶଂସ; ଇ ଂ
ଦୀି ରୂ ପସ ାେନଭ୍ୟ ଏତ ଂସାରସ୍ୟ ସ ାନା ୱ ର୍ ମାନକାେଲଽଧିକବୁି ମେ ା ଭୱି |

Ⅸ ଅେତା ୱଦାମି ଯୂଯମପ୍ୟଯଥାେଥର୍ ନ ଧେନନ ମିତ୍ର ାଣି ଲଭ ଂ ତେତା ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ପଦଭ୍ର େ ଷ୍ଵ ପି
ତାନି ଚିରକାଲମ୍ ଆଶ୍ର ଯଂ ଦାସ୍ୟି |

Ⅹଯଃ କି ତ୍ କୁ୍ଷେଦ୍ର କାେୟର୍ ୍ୟ ୱି ାେସ୍ୟା ଭୱତି ସ ମହତି କାେୟର୍ ୍ୟପି ୱି ାେସ୍ୟା ଭୱତି, କି ୁ ଯଃ
କି ତ୍ କୁ୍ଷେଦ୍ର କାେୟର୍ ୍ୟଽୱି ାେସ୍ୟା ଭୱତି ସ ମହତି କାେୟର୍ ୍ୟପ୍ୟୱି ାେସ୍ୟା ଭୱତି|

Ⅺଅତଏୱଅଯଥାେଥର୍ ନ ଧେନନଯଦି ଯୂଯମୱି ାସ୍ୟା ଜାତା ହ ସତ୍ୟଂ ଧନଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କେରଷୁ
କଃ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି?

Ⅻ ଯଦି ଚ ପରଧେନନ ଯୂଯମ୍ ଅୱି ାସ୍ୟା ଭୱଥ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କୀଯଧନଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ େକା
ଦାସ୍ୟତି?

ⅩⅢ େକାପି ଦାସ ଉେଭୗ ପ୍ର ଭୂ େସୱିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି,ଯତ ଏକି ନ୍ ପ୍ର ୀଯମାେଣାଽନ୍ୟି ପ୍ର ୀଯେତ
ଯ ା ଏକଂ ଜନଂ ସମାଦୃତ୍ୟ ତଦନ୍ୟଂ ତୁ ୀକେରାତି ତ ଦ୍ ଯୂଯମପି ଧେନ େରୗ େସୱିତୁ ଂ ନ
ଶକ୍ନୁ ଥ|

ⅩⅣତେଦୖତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ କଥାଃ ଶ ା େଲାଭିଫିରୂ ଶିନ ମୁପଜହସୁଃ|
ⅩⅤ ତତଃ ସ ଉୱାଚ, ଯୂଯଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ନିକେଟ ାନ୍ ନିେଦର୍ ାଷାନ୍ ଦଶର୍ ଯଥ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍

ଅ ଃକରଣାନୀ େରା ଜାନାତି, ଯତ୍ ମନୁଷ୍ୟାଣାମ୍ ଅତି ପ୍ର ଶଂସ୍ୟଂ ତଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ଘୃଣ୍ୟଂ|
ⅩⅥେଯାହନଆଗମନପୟର୍ ୍ୟନତଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀେପ ୱ୍ୟୱ ାଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ େଲଖନାନି ଚାସନ୍

ତତଃପ୍ର ଭୃ ତି ଈ ରରାଜ୍ୟସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦଃ ପ୍ର ଚରତି,ଏେକୖେକା େଲାକ ନ୍ମ ଧ୍ୟଂ ଯେ ନପ୍ର ୱିଶତି ଚ|
ⅩⅦୱରଂ ନଭସଃ ପୃଥିୱ୍ୟା େଲାେପା ଭୱିଷ୍ୟତି ତଥାପି ୱ୍ୟୱ ାଯା ଏକବିେ ାରପି େଲାେପା

ନ ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅧଯଃ କି ତ୍ ୀଯାଂ ଭାୟର୍ ୍ୟାଂ ୱିହାଯ ି ଯମନ୍ୟାଂ ୱିୱହତି ସ ପରଦାରାନ୍ ଗ ତି, ଯ ତା

ତ୍ୟ ାଂ ନାରୀଂ ୱିୱହତି େସାପି ପରଦାରାନ ଗ ତି|
ⅩⅨ ଏେକା ଧନୀ ମନୁଷ୍ୟଃ ଶୁକ୍ଲ ାନି ସୂ ାଣି ୱ ାଣି ପୟର୍ ୍ୟଦଧାତ୍ ପ୍ର ତିଦିନଂ

ପରିେତାଷରୂ େପଣାଭୁ ଂ ାପିୱ |
ⅩⅩ ସୱର୍ ୍ଵ ାେ କ୍ଷତଯୁ ଇଲିଯାସରନାମା କି ଦ୍ ଦରିଦ୍ର ସ୍ୟ ଧନୱେତା େଭାଜନପାତ୍ର ାତ୍

ପତିତମ୍ ଉି ଂ େଭା ୁଂ ୱା ନ୍ ତସ୍ୟ ାେର ପତି ାତି ତ୍;
ⅩⅪଅଥ ାନ ଆଗତ୍ୟ ତସ୍ୟ କ୍ଷତାନ୍ୟଲିହନ୍|
ⅩⅫ କିଯ ାଲା ରଂ ସ ଦରିଦ୍ର ଃ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଜେହୗ;ତତଃ ଗର୍ ୀଯଦୂତା ଂ ନୀ ା ଇବ୍ର ାହୀମଃ େକ୍ର ାଡ

ଉପେୱଶଯାମାସୁଃ|
ⅩⅩⅢ ପ ାତ୍ ସ ଧନୱାନପି ମମାର, ତଂ ଶ୍ମ ଶାେନ ାପଯାମାସୁ ; କି ୁ ପରେଲାେକ ସ

େୱଦନାକୁଲଃ ସନ୍ ଊ ର୍ ାଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ବହୁ ଦୂରାଦ୍ ଇବ୍ର ାହୀମଂ ତେ ାଡ ଇଲିଯାସର ୱିେଲାକ୍ୟ
ରୁ ୱ ୁୱାଚ;

ⅩⅩⅣ େହ ପିତର୍ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ଅନୁଗୃହ୍ୟ ଅ ୁ ଲ୍ୟଗ୍ର ଭାଗଂ ଜେଲ ମ ଯି ା ମମ ଜି ାଂ ଶୀତଲାଂ
କ ର୍ୁ ମ୍ ଇଲିଯାସରଂ େପ୍ର ରଯ, ଯେତା ୱି ଶିଖାେତାହଂ ୱ୍ୟଥିେତାି |

ⅩⅩⅤ ତଦା ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ବଭାେଷ, େହ ପୁତ୍ର ଂ ଜୀୱନ୍ ସ ଦଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍ ଇଲିଯାସର ୁ ୱିପଦଂ
ପ୍ର ା ୱାନ୍ ଏତତ୍ ର, କି ୁ ସ ତି ତସ୍ୟ ସୁଖଂ ତୱ ଚ ଦୁଃଖଂ ଭୱତି|

ⅩⅩⅥ ଅପରମପି ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅ ାକ ାନେଯା ମର୍ େଧ୍ୟ ମହି େ େଦାଽି ତତ ଏତ ୍ଥାନସ୍ୟ
େଲାକା ତ୍ ାନଂ ଯାତୁ ଂ ଯ ା ତ ୍ଥାନସ୍ୟ େଲାକା ଏତତ୍ ାନମାଯାତୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ୱି |

ⅩⅩⅦ ତଦା ସ ଉ ୱାନ୍, େହ ପିତ ହ ାଂ ନିେୱଦଯାମି ମମ ପିତୁ େଗର୍ େହ େଯ ମମ ପ
ଭ୍ର ାତରଃ ସି

ⅩⅩⅧ େତ ଯେଥୖତଦ୍ ଯାତନା ାନଂ ନାଯାସ୍ୟି ତଥା ମ ଣାଂ ଦାତୁ ଂ େତଷାଂ ସମୀପମ୍
ଇଲିଯାସରଂ େପ୍ର ରଯ|

ⅩⅩⅨ ତତ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ଉୱାଚ, ମୂସାଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା ପୁ କାନି େତଷାଂ ନିକେଟ ସି େତ
ତ ଚନାନି ମନ୍ୟ ାଂ|
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ⅩⅩⅩତଦା ସ ନିେୱଦଯାମାସ, େହ ପିତର୍ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ନ ତଥା, କି ୁ ଯଦି ମୃତେଲାକାନାଂ କି ତ୍
େତଷାଂ ସମୀପଂ ଯାତି ତହ େତ ମନାଂସି ୱ୍ୟାେଘାଟଯିଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅪ ତତ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ଜଗାଦ, େତ ଯଦି ମୂସାଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା ୱଚନାନି ନ ମନ୍ୟେ ତହ
ମୃତେଲାକାନାଂ କି ଂି ଦ୍ ଉି େତପି େତ ତସ୍ୟ ମ ଣାଂ ନ ମଂସ୍ୟେ |

ⅩⅦ
Ⅰଇତଃ ପରଂ ଯୀଶୁଃ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଉୱାଚ, ୱିେ ୖ ରୱଶ୍ୟମ୍ ଆଗ ୱ୍ୟଂ କି ୁ ୱି ା େଯନ ଘଟିଷ୍ୟେ

ତସ୍ୟ ଦୁଗର୍ ତି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି|
Ⅱ ଏେତଷାଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ପ୍ର ାଣିନାମ୍ ଏକସ୍ୟାପି ୱି ଜନନାତ୍ କ ବ େପଷଣୀକସ୍ୟ ତସ୍ୟ

ସାଗରାଗାଧଜେଲ ମ ନଂ ଭଦ୍ର ଂ|
Ⅲ ଯୂଯଂ େ ଷୁ ସାୱଧାନାି ତ; ତୱ ଭ୍ର ାତା ଯଦି ତୱ କିି ଦ୍ ଅପରାଧ୍ୟତି ତହ ତଂ ତଜର୍ ଯ,

େତନ ଯଦି ମନଃ ପରିୱ ର୍ ଯତି ତହ ତଂ କ୍ଷମ |
Ⅳ ପୁନେରକଦିନମେଧ୍ୟ ଯଦି ସ ତୱ ସ କୃେ ାଽପରାଧ୍ୟତି କି ୁ ସ କୃ ଆଗତ୍ୟ ମନଃ

ପରିୱତର୍ ୍ୟ ମଯାପରା ମ୍ ଇତି ୱଦତି ତହ ତଂ କ୍ଷମ |
Ⅴତଦା େପ୍ର ରିତାଃ ପ୍ର ଭୁ ମ୍ ଅୱଦନ୍ ଅ ାକଂ ୱି ାସଂ ୱ ର୍ ଯ|
Ⅵପ୍ର ଭୁ ରୁ ୱାଚ,ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସଷର୍ େପୖକପ୍ର ମାେଣା ୱି ାେସାି ତହ ଂ ସମୂଲମୁ ାଟିେତା ଭୂ ା

ସମୁେଦ୍ର େରାପିେତା ଭୱ କଥାଯାମ୍ ଏତସ୍ୟାମ୍ ଏତଦୁଡୁ ରାଯ କଥିତାଯାଂ ସ ଯୁଷ୍ମ ାକମାଜ୍ଞାୱେହା
ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅶ ଅପରଂ ଦାେସ ହଲଂ ୱାହଯି ା ୱା ପଶୂନ୍ ଚାରଯି ା େକ୍ଷତ୍ର ାଦ୍ ଆଗେତ ସତି ତଂ ୱଦତି,
ଏହି େଭା ୁମୁପୱିଶ, ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏତାଦୃଶଃ େକାି ?

Ⅷୱର ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ମମଖାଦ୍ୟମାସାଦ୍ୟଯାୱଦ୍ଭୁ େ ପିୱାମି ଚତାୱଦ୍ବ କଟିଃପରିଚରପ ାତ୍
ମପି େଭାକ୍ଷ୍ୟେସ ପାସ୍ୟସି ଚ କଥାମୀଦୃଶୀଂ କିଂ ନ ୱକ୍ଷ୍ୟତି?
Ⅸ େତନ ଦାେସନ ପ୍ର େଭାରାଜ୍ଞାନୁରୂ େପ କ ର୍ ଣି କୃେତ ପ୍ର ଭୁ ଃ କିଂ ତି ନ୍ ବାଧିେତା ଜାତଃ? େନ ଂ

ବୁଧ୍ୟେତ ମଯା|
Ⅹ ଇ ଂ ନିରୂ ପିେତଷୁ ସୱର୍ ୍ଵ କ ର୍ ସୁ କୃେତଷୁ ସ ୁ ଯୂଯମପୀଦଂ ୱାକ୍ୟଂ ୱଦଥ, ୱଯମ୍

ଅନୁପକାରିେଣା ଦାସା ଅ ାଭିୟର୍ ଦ୍ୟ ର୍ ୱ୍ୟଂ ତନ୍ମ ାତ୍ର େମୱ କୃତଂ|
Ⅺସ ଯିରୂ ଶାଲମି ଯାତ୍ର ାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ େଶାମିେରାଣ୍ଗ ାଲୀ ୍ରେଦଶମେଧ୍ୟନ ଗ ତି,
Ⅻଏତହ କୁତ୍ର ଚିଦ୍ ଗ୍ର ାେମ ପ୍ର େୱଶମାେତ୍ର ଦଶକୁି ନ ଂ ସାକ୍ଷାତ୍ କୃ ା
ⅩⅢ ଦୂେର ତି ନତ ଉେ ୖ ୱର୍ ୁମାେରଭିେର, େହ ପ୍ର େଭା ଯୀେଶା ଦଯ ା ାନ୍|
ⅩⅣତତଃ ସ ତାନ୍ ଦୃ ୍ଵା ଜଗାଦ, ଯୂଯଂ ଯାଜକାନାଂ ସମୀେପ ାନ୍ ଦଶର୍ ଯତ, ତତେ ଗ େ ା

େରାଗାତ୍ ପରି ୃତାଃ|
ⅩⅤତଦା େତଷାେମକଃ ଂ ଂ ଦୃ ୍ଵା େପ୍ର ାେ ୖ ରୀ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦନ୍ ୱ୍ୟାଘୁଟ୍ୟାଯାେତା ଯୀେଶା

ଗର୍ୁ ଣାନନୁୱଦନ୍ ତ ରଣାେଧାଭୂ େମୗ ପପାତ;
ⅩⅥସ ଚାସୀତ୍ େଶାମିେରାଣୀ|
ⅩⅦତଦା ଯୀଶୁରୱଦତ୍, ଦଶଜନାଃ କିଂ ନ ପରି ୃତାଃ? ତହ୍ୟେନ୍ୟ ନୱଜନାଃ କୁତ୍ର ?
ⅩⅧଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦ ମ୍ ଏନଂ ୱିେଦଶିନଂ ୱିନା େକାପ୍ୟେନ୍ୟା ନ ପ୍ର ାପ୍ୟତ|
ⅩⅨତଦା ସ ତମୁୱାଚ, ମୁ ାଯ ଯାହି ୱି ାସେ ାଂ ଂ କୃତୱାନ୍|
ⅩⅩ ଅଥ କେଦ ରସ୍ୟ ରାଜ ଂ ଭୱିଷ୍ୟତୀତି ଫିରୂ ଶିଭିଃ ପୃେ ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ଈ ରସ୍ୟ

ରାଜ ମ୍ ଐ ୟର୍ ୍ୟଦଶର୍ େନନ ନ ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅪ ଅତ ଏତି ନ୍ ପଶ୍ୟ ତି ନ୍ ୱା ପଶ୍ୟ, ଇତି ୱାକ୍ୟଂ େଲାକା ୱ ୁଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟି , ଈ ରସ୍ୟ

ରାଜ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅ େରୱାେ |
ⅩⅫତତଃ ସ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଜଗାଦ,ଯଦା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ମର୍ ନୁଜସୁତସ୍ୟ ଦିନେମକଂ ଦ୍ର ୁମ୍ ୱାି ଷ୍ୟେତ କି ୁ

ନ ଦଶ ଷ୍ୟେତ, ଈଦୃ ାଲ ଆଯାତି|
ⅩⅩⅢ ତଦାତ୍ର ପଶ୍ୟ ୱା ତତ୍ର ପେଶ୍ୟତି ୱାକ୍ୟଂ େଲାକା ୱକ୍ଷ୍ୟି , କି ୁ େତଷାଂ ପ ାତ୍ ମା ଯାତ,

ମାନୁଗ ତ ଚ|
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ⅩⅩⅣ ଯତ ଡିଦ୍ ଯଥାକାେଶୖକଦିଶୁ୍ୟଦିଯ ତଦନ୍ୟାମପି ଦିଶଂ ୱ୍ୟାପ୍ୟ ପ୍ର କାଶେତ ତ ତ୍
ନିଜଦିେନ ମନୁଜସୂନୁଃ ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅤ କି ୁ ତ ୂ ୱର୍ ୍ଵ ଂ େତନାେନକାନି ଦୁଃଖାନି େଭା ୱ୍ୟାେନ୍ୟତ ର୍ ମାନେଲାେକୖ
େସାଽୱଜ୍ଞାତୱ୍ୟଃ|

ⅩⅩⅥ େନାହସ୍ୟ ୱିଦ୍ୟମାନକାେଲ ଯଥାଭୱତ୍ ମନୁଷ୍ୟସୂେନାଃ କାେଲପି ତଥା ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅦ ଯାୱ ାଲଂ େନାେହା ମହାେପାତଂ ନାେରାହଦ୍ ଆପ୍ଲ ାୱିୱାେୟର୍ ୍ୟତ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ନାନାଶଯ

ତାୱ ାଲଂ ଯଥା େଲାକା ଅଭୁ ତାପିୱନ୍ ୱ୍ୟୱହନ୍ ୱ୍ୟୱାହଯଂ ;
ⅩⅩⅧଇ ଂ େଲାେଟା ୱ ର୍ ମାନକାେଲପିଯଥା େଲାକା େଭାଜନପାନକ୍ର ଯୱିକ୍ର ଯେରାପଣଗୃହନି ର୍ ାଣକ ର୍ ସୁ

ପ୍ର ାୱ ର୍ ,
ⅩⅩⅨ କି ୁ ଯଦା େଲାଟ୍ ସି େଦାେମା ନିଜର୍ ଗାମ ତଦା ନଭସଃ ସଗ କାି ୱୃି ଭର୍ୂ ା ସୱର୍ ୍ଵ ଂ

ୱ୍ୟନାଶଯତ୍
ⅩⅩⅩତ ନ୍ ମାନୱପୁତ୍ର ପ୍ର କାଶଦିେନପି ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅪ ତଦା ଯଦି କି ଦ୍ ଗୃେହାପରି ତି ତି ତହ ସ ଗୃହମଧ୍ୟାତ୍ କିମପି ଦ୍ର ୱ୍ୟମାେନତୁ ମ୍

ଅୱରୁ ହ୍ୟ େନୖତୁ ; ଯ େକ୍ଷେତ୍ର ତି ତି େସାପି ୱ୍ୟାଘୁଟ୍ୟ ନାଯାତୁ |
ⅩⅩⅫ େଲାଟଃ ପ ୀଂ ରତ|
ⅩⅩⅩⅢ ଯଃ ପ୍ର ାଣାନ୍ ରକି୍ଷତୁ ଂ େଚି ଷ୍ୟେତ ସ ପ୍ର ାଣାନ୍ ହାରଯିଷ୍ୟତି ଯ ୁ ପ୍ର ାଣାନ୍ ହାରଯିଷ୍ୟତି

ସଏୱ ପ୍ର ାଣାନ୍ ରକି୍ଷଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅩⅣ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଚି୍ମ ତସ୍ୟାଂ ରାେତ୍ର ୗ ଶେଯୖ୍ୟକଗତେଯା େଲର୍ ାକେଯାେରେକା ଧାରିଷ୍ୟେତ

ପର ୍ୟକ୍ଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅩⅤ ି େଯୗ ଯୁଗପତ୍ େପଷଣୀଂ ୱ୍ୟାୱ ର୍ ଯିଷ୍ୟତ େଯାେରକା ଧାରିଷ୍ୟେତ ପରାତ୍ୟକ୍ଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅩⅥ ପୁରୁ େଷୗ େକ୍ଷେତ୍ର ାସ୍ୟତ େଯାେରେକା ଧାରିଷ୍ୟେତ ପର ୍ୟକ୍ଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅩⅦତଦା େତ ପପ୍ର ୁଃ, େହ ପ୍ର େଭା କୁେତ୍ର ଂ ଭୱିଷ୍ୟତି? ତତଃ ସ ଉୱାଚ, ଯତ୍ର ଶୱି ତି

ତତ୍ର ଗୃଧ୍ର ା ମିଲି |

ⅩⅧ
Ⅰ ଅପର େଲାେକୖରକ୍ଲ ାୈ ନ ର ରଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯିତୱ୍ୟମ୍ ଇତ୍ୟାଶେଯନ ଯୀଶୁନା ଦୃ ା ଏକଃ

କଥିତଃ|
Ⅱ କୁତ୍ର ଚି ଗେର କି ତ୍ ପ୍ର ାଡି୍ଵ ୱାକ ଆସୀତ୍ ସ ଈ ରା ାବିେଭତ୍ ମାନୁଷାଂ ନାମନ୍ୟତ|
Ⅲ ଅଥ ତ ୁ ରୱାସି ନୀ କାଚି ି ଧୱା ତ ମୀପେମତ୍ୟ ୱିୱାଦିନା ସହ ମମ ୱିୱାଦଂ ପରି ୁୱ ୍ଵତି

ନିେୱଦଯାମାସ|
Ⅳତତଃସପ୍ର ାଡି୍ଵ ୱାକଃ କିଯି ନାନି ନତଦ ୀକୃତୱାନ୍ ପ ା ି େ ଚି ଯାମାସ,ଯଦ୍ୟପୀ ରା

ବିେଭମି ମନୁଷ୍ୟାନପି ନ ମେନ୍ୟ
Ⅴତଥାେପ୍ୟଷା ୱିଧୱା ମାଂ କି୍ଲ ଶ୍ନ ାତି ତ ାଦସ୍ୟା ୱିୱାଦଂ ପରି ରିଷ୍ୟାମି େନାେଚତ୍ ସା ସଦାଗତ୍ୟ

ମାଂ ୱ୍ୟଗ୍ର ଂ କରିଷ୍ୟତି|
Ⅵପ ାତ୍ ପ୍ର ଭୁ ରୱଦଦ୍ ଅସାୱନ୍ୟାଯପ୍ର ାଡି୍ଵ ୱାେକା ଯଦାହ ତତ୍ର ମେନା ନିଧ ଂ|
Ⅶ ଈ ରସ୍ୟ େଯ ଽଭିରୁ ଚିତେଲାକା ଦିୱାନିଶଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯେ ସ ବହୁ ଦିନାନି ୱିଲ ୍ୟାପି େତଷାଂ

ୱିୱାଦାନ୍ କିଂ ନ ପରି ରିଷ୍ୟତି?
Ⅷ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି ରଯା ପରି ରିଷ୍ୟତି, କି ୁ ଯଦା ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆଗମିଷ୍ୟତି ତଦା

ପୃଥିୱ୍ୟାଂ କିମୀଦୃଶଂ ୱି ାସଂ ପ୍ର ା ୍ୟତି?
Ⅸ େଯ ାନ୍ ଧା କାନ୍ ଜ୍ଞା ା ପରାନ୍ ତୁ ୀକୁୱର୍ ୍ଵ ି ଏତାଦୃଗ୍ଭ ୍ୟଃ, କିଯ ୍ୟ ଇମଂ ଦୃ ା ଂ

କଥଯାମାସ|
Ⅹଏକଃ ଫିରୂ ଶ୍ୟପରଃ କରସ ାଯୀ ାୱିେମୗ ପ୍ର ାଥର୍ ଯିତୁ ଂ ମ ି ରଂ ଗେତୗ|
Ⅺ ତେତାଽେସୗ ଫିରୂ େଶ୍ୟକପାେ ର୍ ତି ନ୍ େହ ଈ ର ଅହମନ୍ୟେଲାକୱତ୍ େଲାଠଯିତାନ୍ୟାଯୀ

ପାରଦାରିକ ନ ଭୱାମି ଅସ୍ୟ କରସ ାଯିନ ୁଲ୍ୟ ନ, ତ ା ାଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମି|
Ⅻସ ସୁ ଦିେନଷୁ ଦିନ ଯମୁପୱସାମି ସୱର୍ ୍ଵ ସ େ ଦର୍ ଶମାଂଶଂ ଦଦାମି ଚ, ଏତ ଥାଂ କଥଯନ୍

ପ୍ର ାଥର୍ ଯାମାସ|
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ⅩⅢ କି ୁ ସ କରସ ାଯି ଦୂେର ତି ନ୍ ଗର୍ ଂ ଦ୍ର ୁଂ େନ ନ୍ ୱକ୍ଷସି କରାଘାତଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ େହ ଈ ର
ପାପି ଂ ମାଂ ଦଯ , ଇ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯାମାସ|

ⅩⅣ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି, ତେଯା ର୍ େଯା ମର୍ େଧ୍ୟ େକୱଲଃ କରସ ାଯୀ ପୁଣ୍ୟୱେ ନ ଗଣିେତା
ନିଜଗୃହଂ ଜଗାମ, ଯେତା ଯଃ କି ତ୍ ମୁ ମଯତି ସ ନାମଯିଷ୍ୟେତ କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ ଂ ନମଯତି
ସ ଉ ମଯିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅤ ଅଥ ଶିଶୂନାଂ ଗାତ୍ର ଶର୍ ାଥର୍ ଂ େଲାକା ାନ୍ ତସ୍ୟ ସମୀପମାନିନୁ୍ୟଃ ଶିଷ୍ୟା ଦ୍ ଦୃ ୍ଵାେନତୃ ନ୍
ତଜର୍ ଯାମାସୁଃ,

ⅩⅥ କି ୁ ଯୀଶୁ ାନାହୂ ଯ ଜଗାଦ, ମି କଟମ୍ ଆଗ ୁଂ ଶିଶୂନ୍ ଅନୁଜାନୀ ଂ ତାଂ ମା ୱାରଯତ;
ଯତ ଈ ରରାଜ୍ୟାଧିକାରିଣ ଏଷାଂ ସଦୃଶାଃ|

ⅩⅦଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, େଯା ଜନଃ ଶିେଶାଃ ସଦୃେଶା ଭୂ ା ଈ ରରାଜ୍ୟଂ ନ ଗୃ ାତି
ସ େକନାପି ପ୍ର କାେରଣ ତତ୍ ପ୍ର େୱ ୁଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅧ ଅପରମ୍ ଏେକାଧିପତି ଂ ପପ୍ର , େହ ପରମଗୁେରା, ଅନ ାଯୁଷଃ ପ୍ର ା େଯ ମଯା କିଂ
କ ର୍ ୱ୍ୟଂ?

ⅩⅨଯୀଶୁରୁ ୱାଚ, ମାଂ କୁତଃ ପରମଂ ୱଦସି ? ଈ ରଂ ୱିନା େକାପି ପରେମା ନ ଭୱତି|
ⅩⅩପରଦାରାନ୍ ମା ଗ , ନରଂ ମା ଜହି, ମା େଚାରଯ, ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷ୍ୟଂ ମା େଦହି, ମାତରଂ ପିତର

ସଂମନ୍ୟ , ଏତା ଯା ଆଜ୍ଞାଃ ସି ତା ୍ଵଂ ଜାନାସି |
ⅩⅪତଦା ସ ଉୱାଚ, ବାଲ୍ୟକାଲାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ା ଏତା ଆଚରାମି|
ⅩⅫଇତି କଥାଂ ଶ ା ଯୀଶୁ ମୱଦତ୍, ତଥାପି ତେୱୖକଂ କ ର୍ ନୂ୍ୟନମାେ , ନିଜଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱିକ୍ର ୀଯ

ଦରିେଦ୍ର େଭ୍ୟା ୱିତର, ତ ାତ୍ େଗର୍ ଧନଂ ପ୍ର ା ୍ୟସି ; ତତ ଆଗତ୍ୟ ମମାନୁଗାମୀ ଭୱ|
ⅩⅩⅢ କିେ ତାଂ କଥାଂ ଶ ା େସାଧିପତିଃ ଶୁେଶାଚ, ଯତ ସ୍ୟ ବହୁ ଧନମାସୀତ୍|
ⅩⅩⅣ ତଦା ଯୀଶୁ ମତିେଶାକାନି୍ଵ ତଂ ଦୃ ୍ଵା ଜଗାଦ, ଧନୱତାମ୍ ଈ ରରାଜ୍ୟପ୍ର େୱଶଃ କୀଦୃଗ୍

ଦୁ ରଃ|
ⅩⅩⅤଈ ରରାେଜ୍ୟ ଧନିନଃ ପ୍ର େୱଶାତ୍ ସୂେଚି େଦ୍ର ଣ ମହା ସ୍ୟ ଗମନାଗମେନ ସୁକେର|
ⅩⅩⅥ େଶ୍ର ାତାରଃ ପପ୍ର ୁ ହ େକନ ପରିତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ା ୍ୟେତ?
ⅩⅩⅦସ ଉ ୱାନ୍, ଯନ୍ ମାନୁେଷଣାଶକ୍ୟଂ ତଦ୍ ଈ େରଣ ଶକ୍ୟଂ|
ⅩⅩⅧତଦା ପିତର ଉୱାଚ, ପଶ୍ୟ ୱଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ତୱ ପ ା ାମିେନାଽଭୱାମ|
ⅩⅩⅨ ତତଃ ସ ଉୱାଚ, ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, ଈ ରରାଜ୍ୟାଥର୍ ଂ ଗୃହଂ ପିତେରୗ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣଂ

ଜାଯାଂ ସ ାନାଂ ତ୍ୟ ୱା
ⅩⅩⅩଇହ କାେଲ ତେତାଽଧିକଂ ପରକାେଲ ଽନ ାଯୁ ନ ପ୍ର ା ୍ୟତି େଲାକ ଈଦୃଶଃ େକାପି ନାି |
ⅩⅩⅪଅନ ରଂ ସ ାଦଶଶିଷ୍ୟାନାହୂ ଯ ବଭାେଷ,ପଶ୍ୟତୱଯଂ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରଂ ଯାମଃ,ତ ାତ୍

ମନୁଷ୍ୟପୁେତ୍ର ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଭିରୁ ଂ ଯଦି ତଦନୁରୂ ପଂ ତଂ ପ୍ର ତି ଘଟିଷ୍ୟେତ;
ⅩⅩⅫ ୱ ୁତ ୁ େସାଽନ୍ୟେଦଶୀଯାନାଂ ହେ ଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟେତ, େତ ତମୁପହସି ଷ୍ୟି ,

ଅନ୍ୟାଯମାଚରିଷ୍ୟି ତ ପୁଷି ନି ୀୱଂ ନିେକ୍ଷ ୍ୟି , କଶାଭିଃ ପ୍ର ହୃ ତ୍ୟ ତଂ ହନିଷ୍ୟି ଚ,
ⅩⅩⅩⅢ କି ୁ ତୃ ତୀଯଦିେନ ସ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉ ାସ୍ୟତି|
ⅩⅩⅩⅣ ଏତସ୍ୟାଃ କଥାଯା ଅଭିପ୍ର ାଯଂ କିି ଦପି େତ େବା ୁ ଂ ନ େଶକୁଃ େତଷାଂ

ନିକେଟଽ ତୱାତ୍ ତେସୖ୍ୟତାସାଂ କଥାନାମ୍ ଆଶଯଂ େତ ଜ୍ଞାତୁ ଂ ନ େଶକୁ |
ⅩⅩⅩⅤ ଅଥ ତି ନ୍ ଯିରୀେହାଃ ପୁରସ୍ୟାି କଂ ପ୍ର ାେ କି ଦ ଃ ପଥଃ ପା ର୍ ଉପୱିଶ୍ୟ ଭିକ୍ଷାମ୍

ଅକେରାତ୍
ⅩⅩⅩⅥସ େଲାକସମୂହସ୍ୟ ଗମନଶ ଂ ଶ ା ତ ାରଣଂ ପୃ ୱାନ୍|
ⅩⅩⅩⅦନାସରତୀଯଯୀଶୁୟର୍ ାତୀତି େଲାେକୖରୁ େ ସ ଉେ ୖ ୱର୍ ୁମାେରେଭ,
ⅩⅩⅩⅧ େହ ଦାଯୂଦଃ ସ ାନ ଯୀେଶା ମାଂ ଦଯ |
ⅩⅩⅩⅨ ତେତାଗ୍ର ଗାମିନ ଂ େମୗନୀ ତିେ ତି ତଜର୍ ଯାମାସୁଃ କି ୁ ସ ପୁନାରୁ ୱନ୍ ଉୱାଚ, େହ

ଦାଯୂଦଃ ସ ାନ ମାଂ ଦଯ |
ⅩⅬତଦା ଯୀଶୁଃ ଗିେତା ଭୂ ା ାି େକ ତମାେନତୁ ମ୍ ଆଦିେଦଶ|
ⅩⅬⅠ ତତଃ ସ ତସ୍ୟାି କମ୍ ଆଗମତ୍, ତଦା ସ ତଂ ପପ୍ର , ଂ କିମି ସି ? ଦଥର୍ ମହଂ କିଂ

କରିଷ୍ୟାମି? ସ ଉ ୱାନ୍, େହ ପ୍ର େଭାଽହଂ ଦ୍ର ୁଂ ଲେଭୖ|
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ⅩⅬⅡତଦା ଯୀଶୁରୁ ୱାଚ, ଦୃି ଶି ଂ ଗୃହାଣ ତୱ ପ୍ର ତ୍ୟଯ ୍ଵାଂ ଂ କୃତୱାନ୍|
ⅩⅬⅢ ତତ ତଣାତ୍ ତସ୍ୟ ଚକୁ୍ଷଷୀ ପ୍ର ସେ ; ତ ାତ୍ ସ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦନ୍ ତ ାଦ୍ ଯେଯୗ,

ତଦାେଲାକ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ଈ ରଂ ପ୍ର ଶଂସି ତୁ ମ୍ ଆେରଭିେର|

ⅩⅨ
Ⅰଯଦା ଯୀଶୁ ୟ ରୀେହାପୁରଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ତନ୍ମ େଧ୍ୟନ ଗ ଂ ଦା
Ⅱସେ ଯନାମା କରସ ାଯିନାଂ ପ୍ର ଧାେନା ଧନୱାେନେକା
Ⅲଯୀଶୁଃ କୀଦୃଗିତି ଦ୍ର ୁଂ େଚି ତୱାନ୍ କି ୁ ଖୱର୍ ୍ଵ ାେ ାକସଂଘମେଧ୍ୟ ତ ଶର୍ ନମପ୍ର ାପ୍ୟ
Ⅳ େଯନ ପଥା ସ ଯାସ୍ୟତି ତ େଥଽେଗ୍ର ଧାୱି ା ତଂ ଦ୍ର ୁମ୍ ଉଡୁ ରତରୁ ମାରୁ େରାହ|
Ⅴ ପ ାଦ୍ ଯୀଶୁ ୍ଥାନମ୍ ଇ ା ଊ ର୍ ଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ତଂ ଦୃ ୍ଵାୱାଦୀତ୍, େହ ସେ ଯ ଂ

ଶୀଘ୍ର ମୱେରାହ ମଯାଦ୍ୟ େ େହ ୱ ୱ୍ୟଂ|
Ⅵତତଃ ସ ଶୀଘ୍ର ମୱରୁ ହ୍ୟ ସା ାଦଂ ତଂ ଜଗ୍ର ାହ|
Ⅶତଦ୍ ଦୃ ୍ଵା ସେୱର୍ ୍ଵ ୱିୱଦମାନା ୱ ୁମାେରଭିେର, େସାତିଥିେ ନ ଦୁ େଲାକଗୃହଂ ଗ ତି|
Ⅷ କି ୁ ସେ େଯାଦ ାଯମାେନା ୱ ୁମାେରେଭ, େହପ୍ର େଭା ପଶ୍ୟମମଯାସ ି ରି ତଦ ର୍ ଂ

ଦରିେଦ୍ର େଭ୍ୟା ଦେଦ, ଅପରମ୍ ଅନ୍ୟାଯଂ କୃ ା କ ାଦପି ଯଦି କଦାପି କିି ତ୍ ମଯା ଗୃହୀତଂ ତହ
ତ ତୁ ଗର୍ୁ ଣଂ ଦଦାମି|

Ⅸ ତଦା ଯୀଶୁ ମୁ ୱାନ୍ ଅଯମପି ଇବ୍ର ାହୀମଃ ସ ାେନାଽତଃ କାରଣାଦ୍ ଅଦ୍ୟାସ୍ୟ ଗୃେହ
ତ୍ର ାଣମୁପି ତଂ|

Ⅹଯଦ୍ ହାରିତଂ ତତ୍ ମୃଗଯିତୁ ଂ ରକି୍ଷତୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆଗତୱାନ୍|
Ⅺ ଅଥ ସ ଯିରୂ ଶାଲମଃ ସମୀପ ଉପାତି ଦ୍ ଈ ରରାଜ ସ୍ୟାନୁ ାନଂ ତେଦୖୱ ଭୱିଷ୍ୟତୀତି

େଲାେକୖରନ୍ଵ ଭୂ ଯତ, ତ ାତ୍ ସ େଶ୍ର ାତୃ ଭ୍ୟଃ ପୁନଦର୍ୃ ା କଥାମ୍ ଉ ାପ୍ୟ କଥଯାମାସ|
Ⅻ େକାପି ମହାେ ାେକା ନିଜାଥର୍ ଂ ରାଜ ପଦଂ ଗୃହୀ ା ପୁନରାଗ ୁଂ ଦୂରେଦଶଂ ଜଗାମ|
ⅩⅢଯାତ୍ର ାକାେଲ ନିଜାନ୍ ଦଶଦାସାନ୍ ଆହୂ ଯ ଦଶ ଣର୍ ମୁଦ୍ର ା ଦ ା ମମାଗମନପୟର୍ ୍ୟ ଂ ୱାଣିଜ୍ୟଂ

କୁରୁ େତତ୍ୟାଦିେଦଶ|
ⅩⅣ କି ୁ ତସ୍ୟ ପ୍ର ଜା ମୱଜ୍ଞାଯ ମନୁଷ୍ୟେମନମ୍ ଅ ାକମୁପରି ରାଜ ଂ ନ କାରଯିୱ୍ୟାମ ଇମାଂ

ୱା ର୍ ାଂ ତି କେଟ େପ୍ର ରଯାମାସୁଃ|
ⅩⅤଅଥ ସ ରାଜ ପଦଂ ପ୍ର ାପ୍ୟାଗତୱାନ୍ ଏେକୖେକା ଜେନା ବାଣିେଜ୍ୟନ କିଂ ଲ ୱାନ୍ ଇତି ଜ୍ଞାତୁ ଂ

େଯଷୁ ଦାେସଷୁ ମୁଦ୍ର ା ଅପର୍ ଯତ୍ ତାନ୍ ଆହୂ ଯାେନତୁ ମ୍ ଆଦିେଦଶ|
ⅩⅥତଦା ପ୍ର ଥମ ଆଗତ୍ୟ କଥିତୱାନ୍, େହ ପ୍ର େଭା ତୱ ତେଯୖକଯା ମୁଦ୍ର ଯା ଦଶମୁଦ୍ର ା ଲ ାଃ|
ⅩⅦ ତତଃ ସ ଉୱାଚ ମୁ େମା ଦାସଃ େ ନ ୱି ାେସ୍ୟା ଜାତ ଇତଃ କାରଣାତ୍ ଂ

ଦଶନଗରାଣାମ୍ ଅଧିେପା ଭୱ|
ⅩⅧ ି ତୀଯ ଆଗତ୍ୟ କଥିତୱାନ୍, େହ ପ୍ର େଭା ତେୱୖକଯା ମୁଦ୍ର ଯା ପ ମୁଦ୍ର ା ଲ ାଃ|
ⅩⅨତତଃ ସ ଉୱାଚ, ଂ ପ ାନାଂ ନଗରାଣାମଧିପତି ଭର୍ ୱ|
ⅩⅩତେତାନ୍ୟ ଆଗତ୍ୟ କଥଯାମାସ, େହ ପ୍ର େଭା ପଶ୍ୟ ତୱ ଯା ମୁଦ୍ର ା ଅହଂ ୱେ ବ ା ାପଯଂ

େସଯଂ|
ⅩⅪ ଂ କୃପେଣା ଯ ା ାପଯ ଦପି ଗୃ ାସି ,ଯ ାୱପ େଦୱଚ ଛିନି ତେତାହଂ େ ା ଭୀତଃ|
ⅩⅫତଦା ସଜଗାଦ, େର ଦୁ ଦାସତୱୱାେକ୍ୟନ ାଂ େଦାଷିଣଂ କରିଷ୍ୟାମି,ଯଦହଂନା ାପଯଂ

ତେଦୱ ଗୃ ାମି, ଯଦହଂ ନାୱପ ତେଦୱ ଛିନଦି୍ମ , ଏତାଦୃଶଃ କୃପେଣାହମିତି ଯଦି ଂ ଜାନାସି ,
ⅩⅩⅢ ତହ ମମ ମୁଦ୍ର ା ବଣିଜାଂ ନିକେଟ କୁେତା ନା ାପଯଃ? ତଯା କୃେତଽହମ୍ ଆଗତ୍ୟ

କୁସୀେଦନ ସା ର୍ ଂ ନିଜମୁଦ୍ର ା ଅପ୍ର ା ୍ୟମ୍|
ⅩⅩⅣ ପ ାତ୍ ସ ସମୀପ ାନ୍ ଜନାନ୍ ଆଜ୍ଞାପଯତ୍ ଅ ାତ୍ ମୁଦ୍ର ା ଆନୀଯ ଯସ୍ୟ ଦଶମୁଦ୍ର ାଃ ସି

ତୈ ଦ |
ⅩⅩⅤ େତ େପ୍ର ାଚୁ ଃ ପ୍ର େଭାଽସ୍ୟ ଦଶମୁଦ୍ର ାଃ ସି |
ⅩⅩⅥ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି ଯସ୍ୟାଶ୍ର େଯ ୱ େତ ଽଧିକଂ ତୈ ଦାଯିଷ୍ୟେତ, କି ୁ ଯସ୍ୟାଶ୍ର େଯ ନ

ୱ ର୍ େତ ତସ୍ୟ ଯଦ୍ୟଦି ତଦପି ତ ାନ୍ ନାଯିଷ୍ୟେତ|
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ⅩⅩⅦ କି ୁ ମମାଧିପତି ସ୍ୟ ୱଶେ ାତୁ ମ୍ ଅସ ନ୍ୟମାନା େଯ ମମ ରିପୱ ାନାନୀଯ ମମ
ସମକ୍ଷଂ ସଂହରତ|

ⅩⅩⅧଇତୁ ୍ୟପେଦଶକଥାଂ କଥଯି ା େସାଗ୍ର ଗଃ ସନ୍ ଯିରୂ ଶାଲମପୁରଂ ଯେଯୗ|
ⅩⅩⅨ ତେତା େବୖତ୍ଫ ଗୀେବୖଥନୀଯାଗ୍ର ାମେଯାଃ ସମୀେପ େଜୖତୁ ନାେଦ୍ର ରି କମ୍ ଇ ା ଶିଷ୍ୟ ଯମ୍

ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା େପ୍ର ଷଯାମାସ,
ⅩⅩⅩ ଯୁୱାମମୁଂ ସ ୁଖ ଗ୍ର ାମଂ ପ୍ର ୱିେଶୖ୍ୟୱ ଯଂ େକାପି ମାନୁଷଃ କଦାପି ନାେରାହତ୍ ତଂ

ଗ ର୍ ଭଶାୱକଂ ବ ଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ ଂ େମାଚଯି ାନଯତଂ|
ⅩⅩⅪ ତତ୍ର କୁେତା େମାଚଯଥଃ? ଇତି େଚତ୍ େକାପି ୱକ୍ଷ୍ୟତି ତହ ୱକ୍ଷ୍ୟଥଃ ପ୍ର େଭ◌ाରତ୍ର

ପ୍ର େଯାଜନମ୍ ଆେ |
ⅩⅩⅫତଦା େତୗ ପ୍ର ରିେତୗ ଗ ା ତ ଥା◌ाନୁସାେରଣ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପ୍ର ାେ ୗ|
ⅩⅩⅩⅢଗଦର୍ ଭଶାୱକେମାଚନକାେଲ ତ ାମିନ ଊଚୁ ଃ, ଗଦର୍ ଭଶାୱକଂ କୁେତା େମାଚଯଥଃ?
ⅩⅩⅩⅣତାୱୂଚତୁ ଃ ପ୍ର େଭାରତ୍ର ପ୍ର େଯାଜନମ୍ ଆେ |
ⅩⅩⅩⅤ ପ ାତ୍ େତୗ ତଂ ଗଦର୍ ଭଶାୱକଂ ଯୀେଶାରି କମାନୀଯ ତ ୃ େ ନିଜୱସନାନି ପାତଯି ା

ତଦୁପରି ଯୀଶୁମାେରାହଯାମାସତୁ ଃ|
ⅩⅩⅩⅥଅଥ ଯାତ୍ର ାକାେଲ େଲାକାଃ ପଥି ୱ ାଣି ପାତଯିତୁ ମ୍ ଆେରଭିେର|
ⅩⅩⅩⅦଅପରଂ େଜୖତୁ ନାେଦ୍ର ରୁ ପତ୍ୟକାମ୍ ଇ ା ଶିଷ୍ୟସଂଘଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଦୃ ାନି ମହାକ ର୍ ାଣି ୃ ା,
ⅩⅩⅩⅧ େଯା ରାଜା ପ୍ର େଭା ନର୍ ାମ୍ନ ାଯାତି ସ ଧନ୍ୟଃ େଗର୍ କୁଶଲଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ାେ ଜଯ ନି ଭର୍ ୱତୁ ,

କଥାେମତାଂ କଥଯି ା ସାନ ମ୍ ଉେଚୖରୀ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱ ୁମାେରେଭ|
ⅩⅩⅩⅨ ତଦା େଲାକାରଣ୍ୟମଧ୍ୟ ାଃ କିଯ ଃ ଫିରୂ ଶିନ ତ୍ ଶ ା ଯୀଶୁଂ େପ୍ର ାଚୁ ଃ, େହ

ଉପେଦଶକ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ତଜର୍ ଯ|
ⅩⅬ ସ ଉୱାଚ, ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି ଯଦ୍ୟମୀ ନୀରୱାି ି ତହ ପାଷାଣା ଉେଚୖଃ କଥାଃ

କଥଯିଷ୍ୟି |
ⅩⅬⅠପ ାତ୍ ତ ୁ ରାି କେମତ୍ୟ ତଦୱେଲାକ୍ୟ ସାଶପାତଂ ଜଗାଦ,
ⅩⅬⅡହା ହା େଚତ୍ ମେଗ୍ର ଽଜ୍ଞାସ୍ୟଥାଃ, ତୱାି େ ୱ ଦିେନ ୱା ଯଦି ମ ଲମ୍ ଉପାଲ ୍ୟଥାଃ,

ତହର୍ୁ ୍ୟ ମମ୍ ଅଭୱିଷ୍ୟତ୍, କି ୁ କ୍ଷେଣି ନ୍ ତ ୱ ଦୃେ ରେଗାଚରମ୍ ଭୱତି|
ⅩⅬⅢ ଂ ତ୍ର ାଣକାେଲ ନ ମେନା ନ୍ୟଧ ା ଇତି େହେତା ୟର୍ ାେଲ ତୱ ରିପୱ ୍ଵାଂ ଚତୁ ଦ କୁ୍ଷ

ପ୍ର ାଚୀେରଣ େୱ ଯି ା େରା ୍ୟି
ⅩⅬⅣ ବାଲେକୖଃ ସା ର୍ ଂ ଭୂ ମିସାତ୍ କରିଷ୍ୟି ଚ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ପାଷାେଣୖେକାପି ପାଷାେଣାପରି ନ
ାସ୍ୟତି ଚ, କାଲ ଈଦୃଶ ଉପ ାସ୍ୟତି|
ⅩⅬⅤଅଥ ମେଧ୍ୟମ ି ରଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ତତ୍ର ତ୍ୟାନ୍ କ୍ର ଯିୱିକ୍ର ଯିେଣା ବହି ୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍
ⅩⅬⅥଅୱଦତ୍ ମୃ ହଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଗୃହମିତି ଲିପିରାେ କି ୁ ଯୂଯଂ ତେଦୱ େଚୖରାଣାଂ ଗ ରଂ କୁରୁ ଥ|
ⅩⅬⅦ ପ ାତ୍ ସ ପ୍ର ତ୍ୟହଂ ମେଧ୍ୟମ ି ରମ୍ ଉପଦିେଦଶ; ତତଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ଅଧ୍ୟାପକାଃ

ପ୍ର ାଚୀନା ତଂ ନାଶଯିତୁ ଂ ଚିେଚି େର;
ⅩⅬⅧ କି ୁ ତଦୁପେଦେଶ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ନିୱି ଚି ାଃ ି ତା ାତ୍ େତ ତ ର୍ୁ ଂ ନାୱକାଶଂ

ପ୍ର ାପୁଃ|

ⅩⅩ
Ⅰଅେଥୖକଦା ଯୀଶୁ ମର୍ ନିଦେର ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯନ୍ େଲାକାନୁପଦିଶତି,ଏତହ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା

ଅଧ୍ୟାପକାଃ ପ୍ର ା ତି କଟମାଗତ୍ୟ ପପ୍ର ୁଃ
Ⅱକଯାଜ୍ଞଯା ଂ କ ର୍ ାେଣ୍ୟତାନି କେରାଷି? େକା ୱା ାମାଜ୍ଞାପଯତ୍? ତଦ ାନ୍ ୱଦ|
Ⅲସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ତହ ଯୁଷ୍ମ ାନପି କଥାେମକାଂ ପୃ ାମି ତେସ୍ୟା ରଂ ୱଦତ|
Ⅳ େଯାହେନା ମ ନମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ମାନୁଷାଣାଂ ୱାଜ୍ଞାେତା ଜାତଂ?
Ⅴତତେ ମିେଥା ୱିୱିଚ୍ୟ ଜଗଦୁଃ, ଯଦୀ ରସ୍ୟ ୱଦାମ ହ ତଂ କୁେତା ନ ପ୍ର େତୖ୍ୟତ ସ ଇତି

ୱକ୍ଷ୍ୟତି|
Ⅵଯଦି ମନୁଷ୍ୟେସ୍ୟତି ୱଦାମ ହ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ଅ ାନ୍ ପାଷାେଣୖ ହର୍ ନିଷ୍ୟି ଯେତା େଯାହନ୍

ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀତି ସେୱର୍ ୍ଵ ଦୃଢଂ ଜାନି |
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Ⅶଅତଏୱ େତ ପ୍ର ତୂ ୍ୟଚୁ ଃ କସ୍ୟାଜ୍ଞଯା ଜାତମ୍ ଇତି ୱ ୁଂ ନ ଶକ୍ନୁ ମଃ|
Ⅷତଦା ଯୀଶୁରୱଦତ୍ ତହ କଯାଜ୍ଞଯା କ ର୍ ାେଣ୍ୟତାତି କେରାମୀତି ଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନ ୱକ୍ଷ୍ୟାମି|
Ⅸ ଅଥ େଲାକାନାଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ସ ଇମାଂ ଦୃ ା କଥାଂ ୱ ୁମାେରେଭ, କି ଦ୍ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଂ କୃ ା

ତତ୍ େକ୍ଷତ୍ର ଂ କୃଷୀୱଲାନାଂ ହେ ଷୁ ସମପର୍ ୍ୟ ବହୁ କାଲାଥର୍ ଂ ଦୂରେଦଶଂ ଜଗାମ|
Ⅹଅଥଫଲକାେଲଫଲାନି ଗ୍ର ହୀତୁ କୃଷୀୱଲାନାଂ ସମୀେପଦାସଂ ପ୍ର ାହିେଣାତ୍ କି ୁ କୃଷୀୱଲା ଂ

ପ୍ର ହୃ ତ୍ୟ ରି ହ ଂ ୱିସସଜର୍ୁ ଃ|
Ⅺ ତତଃ େସାଧିପତିଃ ପୁନରନ୍ୟଂ ଦାସଂ େପ୍ର ଷଯାମାସ, େତ ତମପି ପ୍ର ହୃ ତ୍ୟ କୁୱ୍ୟୱହୃ ତ୍ୟ

ରି ହ ଂ ୱିସସୃଜୁଃ|
Ⅻତତଃ ସ ତୃ ତୀଯୱାରମ୍ ଅନ୍ୟଂ ପ୍ର ାହିେଣାତ୍ େତ ତମପି କ୍ଷତା ଂ କୃ ା ବହି ନ ଚିକି୍ଷପୁଃ|
ⅩⅢ ତଦା େକ୍ଷତ୍ର ପତି ୱ ଚାରଯାମାସ, ମେମଦାନୀଂ କିଂ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ? ମମ ପି୍ର େଯ ପୁେତ୍ର ପ୍ର ହିେତ

େତ ତମୱଶ୍ୟଂ ଦୃ ୍ଵା ସମାଦରିଷ୍ୟେ |
ⅩⅣ କି ୁ କୃଷୀୱଲା ଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ପର ରଂ ୱିୱିଚ୍ୟ େପ୍ର ାଚୁ ଃ, ଅଯମୁ ରାଧିକାରୀ ଆଗ େତୖନଂ

ହନ୍ମ େତାଧିକାେରା ାକଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅤତତେ ତଂ େକ୍ଷତ୍ର ାଦ୍ ବହି ନ ପାତ୍ୟ ଜ ୁ ାତ୍ ସ େକ୍ଷତ୍ର ପତି ାନ୍ ପ୍ର ତି କିଂ କରିଷ୍ୟତି?
ⅩⅥସ ଆଗତ୍ୟ ତାନ୍ କୃଷୀୱଲାନ୍ ହ ା ପେରଷାଂ ହେ ଷୁ ତେତତ୍ର ଂ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି; ଇତି କଥାଂ

ଶ ା େତ ଽୱଦନ୍ ଏତାଦୃଶୀ ଘଟନା ନ ଭୱତୁ |
ⅩⅦ କି ୁ ଯୀଶୁ ାନୱେଲାକ୍ୟ ଜଗାଦ, ତହ , ପତଯଃ କରିଷ୍ୟି ଗ୍ର ାୱାଣଂ ଯ ୁ ତୁ କଂ|

ପ୍ର ଧାନପ୍ର ରଃ େକାେଣ ସ ଏୱ ହି ଭୱିଷ୍ୟତି| ଏତସ୍ୟ ଶା ୀଯୱଚନସ୍ୟ କିଂ ତା ୟର୍ ୍ୟଂ?
ⅩⅧ ଅପରଂ ତ ାଷାେଣାପରି ଯଃ ପତିଷ୍ୟତି ସ ଭଂକ୍ଷ୍ୟେତ କି ୁ ଯେସ୍ୟାପରି ସ ପାଷାଣଃ

ପତିଷ୍ୟତି ସ େତନ ଧୂଲିୱଚ୍ ଚୂ ଣର୍ ୀଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅨେସା ାକଂ ୱିରୁ ଂ ଦୃ ା ମିମଂ କଥିତୱାନ୍ ଇତି ଜ୍ଞା ା ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ଅଧ୍ୟାପକା ତେଦୖୱ

ତଂ ଧତର୍ୁ ଂ ୱୱା ୁଃ କି ୁ େଲାେକେଭ୍ୟା ବିଭୁ ୍ୟଃ|
ⅩⅩ ଅତଏୱ ତଂ ପ୍ର ତି ସତକର୍ ାଃ ସ ଃ କଥଂ ତ ାକ୍ୟେଦାଷଂ ଧୃ ା ତଂ େଦଶାଧିପସ୍ୟ

ସାଧୁେୱଶଧାରିଣ ରାନ୍ ତସ୍ୟ ସମୀେପ େପ୍ର ଷଯାମାସୁଃ|
ⅩⅪ ତଦା େତ ତଂ ପପ୍ର ୁଃ, େହ ଉପେଦଶକ ଭୱାନ୍ ଯଥାଥର୍ ଂ କଥଯନ୍ ଉପଦିଶତି,

କମପ୍ୟନେପକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ୟେ େନୖ ରଂ ମାଗର୍ ମୁପଦିଶତି, ୱଯେମତ ାନୀମଃ|
ⅩⅫ େକୖସରରାଜାଯ କେରା ାଭି େଦର୍ େଯା ନ ୱା?
ⅩⅩⅢସ େତଷାଂ ୱ ନଂ ଜ୍ଞା ାୱଦତ୍ କୁେତା ମାଂ ପରୀକ୍ଷେ ? ମାଂ ମୁଦ୍ର ାେମକଂ ଦଶର୍ ଯତ|
ⅩⅩⅣଇହ ଲିଖିତା ମୂତ ରିଯଂ ନାମ ଚ କସ୍ୟ? େତଽୱଦନ୍ େକୖସରସ୍ୟ|
ⅩⅩⅤତଦା ସ ଉୱାଚ, ତହ େକୖସରସ୍ୟ ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ େକୖସରାଯ ଦ ; ଈ ରସ୍ୟ ତୁ ଦ୍ର ୱ୍ୟମୀ ରାଯ

ଦ |
ⅩⅩⅥ ତ ାେ ାକାନାଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ତ ଥାଯାଃ କମପି େଦାଷଂ ଧତର୍ୁ ମପ୍ର ାପ୍ୟ େତ ତେସ୍ୟା ରାଦ୍

ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ ମନ୍ୟମାନା େମୗନିନ ୁଃ|
ⅩⅩⅦଅପର ଶ୍ମ ଶାନାଦୁ ାନାନ ୀକାରିଣାଂ ସି ଦୂକିନାଂ କିଯେ ା ଜନା ଆଗତ୍ୟ ତଂ ପପ୍ର ୁଃ,
ⅩⅩⅧ େହ ଉପେଦଶକ ଶାେ ମୂସା ଅ ାନ୍ ପ୍ର ତୀତି ଲିେଲଖ ଯସ୍ୟ ଭ୍ର ାତା ଭାୟର୍ ୍ୟାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ

ନିଃସ ାେନା ମି୍ର ଯେତ ସ ତ ାଯାଂ ୱିୱହ୍ୟ ତ ଂଶମ୍ ଉ ାଦଯିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅨତଥାଚ େକଚିତ୍ ସ ଭ୍ର ାତର ଆସନ୍ େତଷାଂ େଜ୍ୟେ ା ଭ୍ର ାତା ୱିୱହ୍ୟ ନିରପତ୍ୟଃ ପ୍ର ାଣାନ୍

ଜେହୗ|
ⅩⅩⅩଅଥ ି ତୀଯ ସ୍ୟ ଜାଯାଂ ୱିୱହ୍ୟ ନିରପତ୍ୟଃ ସନ୍ ମମାର| ତୃ ତୀଯ ତାେମୱ ୱୁ୍ୟୱାହ;
ⅩⅩⅪଇ ଂ ସ ଭ୍ର ାତର ାେମୱ ୱିୱହ୍ୟ ନିରପତ୍ୟାଃ ସେ ା ମମଃ|
ⅩⅩⅫ େଶେଷ ସା ୀ ଚ ମମାର|
ⅩⅩⅩⅢଅତଏୱ ଶ୍ମ ଶାନାଦୁ ାନକାେଲ େତଷାଂ ସ ଜନାନାଂ କସ୍ୟ ସା ଭାୟର୍ ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟତି? ଯତଃ

ସା େତଷାଂ ସ ାନାେମୱ ଭାୟର୍ ୍ୟାସୀତ୍|
ⅩⅩⅩⅣତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ଏତସ୍ୟ ଜଗେତା େଲାକା ୱିୱହି ୱା ା ଭୱି
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ⅩⅩⅩⅤ କି ୁ େଯତ ଗ ାି େଯାଗ୍ୟେ ନଗଣିତାଂ ଭୱିଷ୍ୟି ଶ୍ମ ଶାନାେ ା ାସ୍ୟି େତନ ୱିୱହି
ୱା ା ନ ଭୱି ,

ⅩⅩⅩⅥ େତ ପୁନ ନର୍ ମି୍ର ଯେ କି ୁ ଶ୍ମ ଶାନାଦୁ ାପିତାଃ ସ ଈ ରସ୍ୟ ସ ାନାଃ ଗର୍ ୀଯଦୂତାନାଂ
ସଦୃଶା ଭୱି |

ⅩⅩⅩⅦ ଅଧିକ ୁ ମୂସାଃ େ ାପାଖ୍ୟାେନ ପରେମ ର ଈବ୍ର ାହୀମ ଈ ର ଇସ୍ହ ାକ ଈ େରା
ଯାକୂବେ ର ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ମୃତାନାଂ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉ ାନସ୍ୟ ପ୍ର ମାଣଂ ଲିେଲଖ|

ⅩⅩⅩⅧ ଅତଏୱ ଯ ଈ ରଃ ସ ମୃତାନାଂ ପ୍ର ଭୁ ନର୍ କି ୁ ଜୀୱତାେମୱ ପ୍ର ଭୁ ଃ, ତି କେଟ ସେୱର୍ ୍ଵ
ଜୀୱ ଃ ସି |

ⅩⅩⅩⅨଇତି ଶ ା କିଯେ ାଧ୍ୟାପକା ଊଚୁ ଃ, େହ ଉପେଦଶକ ଭୱାନ୍ ଭଦ୍ର ଂ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ୱାନ୍|
ⅩⅬଇତଃ ପରଂ ତଂ କିମପି ପ୍ର ଂ େତଷାଂ ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତା ନାଭୂ ତ୍|
ⅩⅬⅠପ ାତ୍ ସତାନ୍ ଉୱାଚ,ଯଃଖ୍ର ୀ ଃ ସଦାଯୂଦଃ ସ ାନଏତାଂ କଥାଂ େଲାକାଃ କଥଂ କଥଯି ?
ⅩⅬⅡ ଯତଃ ମମ ପ୍ର ଭୁ ମିଦଂ ୱାକ୍ୟମୱଦତ୍ ପରେମ ରଃ| ତୱ ଶତନହଂ ଯାୱତ୍ ପାଦପୀଠଂ

କେରାମି ନ| ତାୱତ୍ କାଲଂ ମଦୀେଯ ଂ ଦକ୍ଷପା ର୍ ଉପାୱିଶ|
ⅩⅬⅢଇତି କଥାଂ ଦାଯୂଦ୍ ଯଂ ଗୀତଗ୍ର େ ଽୱଦତ୍|
ⅩⅬⅣଅତଏୱ ଯଦି ଦାଯୂଦ୍ ତଂ ପ୍ର ଭୁ ଂ ୱଦତି, ତହ ସ କଥଂ ତସ୍ୟ ସ ାେନା ଭୱତି?
ⅩⅬⅤପ ାଦ୍ ଯୀଶୁଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଜନାନାଂ କଣର୍ େଗାଚେର ଶିଷ୍ୟାନୁୱାଚ,
ⅩⅬⅥ େଯଽଧ୍ୟାପକା ଦୀଘର୍ ପରି ଦଂ ପରିଧାଯ ଭ୍ର ମି , ହ ାପଣେଯା ନର୍ ମ ାେର ଭଜନେଗହସ୍ୟ

େପ୍ର ା ାସେନ େଭାଜନଗୃହସ୍ୟ ପ୍ର ଧାନ ାେନ ଚ ପ୍ର ୀଯେ
ⅩⅬⅦ ୱିଧୱାନାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଗ୍ର ସି ା ଛେଲନ ଦୀଘର୍ କାଲଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯେ ଚ େତଷୁ ସାୱଧାନା ଭୱତ,

େତଷାମୁଗ୍ର ଦେ ା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅪ
Ⅰଅଥ ଧନିେଲାକା ଭା ାଗାେର ଧନଂ ନିକି୍ଷପି ସ ତେଦୱ ପଶ୍ୟତି,
Ⅱଏତହ କାଚି ୀନା ୱିଧୱା ପଣ ଯଂ ନିକି୍ଷପତି ତଦ୍ ଦଦଶର୍ |
Ⅲ ତେତା ଯୀଶୁରୁ ୱାଚ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, ଦରିେଦ୍ର ଯଂ ୱିଧୱା ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟାଧିକଂ

ନ୍ୟେକ୍ଷ ୀତ୍,
Ⅳ ଯେତାେନ୍ୟ ପ୍ର ାଜ୍ୟଧେନଭ୍ୟ ଈ ରାଯ କିି ତ୍ ନ୍ୟେକ୍ଷ ୁଃ, କି ୁ ଦରିେଦ୍ର ଯଂ ୱିଧୱା

ଦିନଯାପନାଥର୍ ଂ ସ୍ୟ ଯତ୍ କିି ତ୍ ି ତଂ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ନ୍ୟେକ୍ଷ ୀତ୍|
Ⅴ ଅପର ଉ ମପ୍ର େରୖରୁ ୃ େୱୖ୍ୟ ମ ି ରଂ ସୁେଶାଭେତତରାଂ େକୖି ଦିତୁ ୍ୟେ ସ

ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ
Ⅵ ଯୂଯଂ ଯଦିଦଂ ନିଚଯନଂ ପଶ୍ୟଥ, ଅସ୍ୟ ପାଷାେଣୖେକାପ୍ୟନ୍ୟପାଷାେଣାପରି ନ ାସ୍ୟତି, ସେୱର୍ ୍ଵ

ଭୂ ସା ୱିଷ୍ୟି କାେଲାଯମାଯାତି|
Ⅶତଦା େତ ପପ୍ର ୁଃ, େହ ଗୁେରା ଘଟେନଦୃଶୀ କଦା ଭୱିଷ୍ୟତି? ଘଟନାଯା ଏତସ୍ୟସି ଂ ୱା

କିଂ ଭୱିଷ୍ୟତି?
Ⅷ ତଦା ସ ଜଗାଦ, ସାୱଧାନା ଭୱତ ଯଥା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଭ୍ର ମଂ େକାପି ନ ଜନଯତି,

ଖୀେ ାହମିତୁ ୍ୟ ୍ଵା ମମ ନାମ୍ର ା ବହୱ ଉପ ାସ୍ୟି ସ କାଲଃ ପ୍ର ାେଯେଣାପି ତଃ, େତଷାଂ ପ ାନ୍ମ ା
ଗ ତ|

Ⅸ ଯୁ େସ୍ୟାପପ୍ଲ ୱସ୍ୟ ଚ ୱା ର୍ ାଂ ଶ ା ମା ଶ ଂ, ଯତଃ ପ୍ର ଥମମ୍ ଏତା ଘଟନା ଅୱଶ୍ୟଂ
ଭୱିଷ୍ୟି କି ୁ ନାପାେତ ଯୁଗାେ ା ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅹ ଅପର କଥଯାମାସ, ତଦା େଦଶସ୍ୟ ୱିପକ୍ଷେ ନ େଦେଶା ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ୱିପକ୍ଷେ ନ ରାଜ୍ୟମ୍
ଉ ାସ୍ୟତି,

Ⅺ ନାନା ାେନଷୁ ମହାଭୂ କେ ା ଦୁଭ କ୍ଷଂ ମାରୀ ଚ ଭୱିଷ୍ୟି , ତଥା େୱ୍ୟାମମ ଲସ୍ୟ
ଭଯ ରଦଶର୍ ନାନ୍ୟ ୟର୍ ୍ୟଲକ୍ଷଣାନି ଚ ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟେ |

Ⅻ କି ୁ ସୱର୍ ୍ଵ ାସାେମତାସାଂ ଘଟନାନାଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ େଲାକା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଧୃ ା ତାଡଯିଷ୍ୟି , ଭଜନାଲେଯ
କାରାଯା ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟି ମମ ନାମକାରଣାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଭୂ ପାନାଂ ଶାସକାନା ସ ୁଖଂ େନଷ୍ୟି ଚ|

ⅩⅢସାକ୍ଷ୍ୟାଥର୍ ମ୍ ଏତାନି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଘଟିଷ୍ୟେ |
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ⅩⅣତଦା କିମୁ ରଂ ୱ ୱ୍ୟମ୍ ଏତତ୍ ନ ଚି ଯିଷ୍ୟାମ ଇତି ମନଃସୁ ନିି ତନୁତ|
ⅩⅤ ୱିପକ୍ଷା ଯ ାତ୍ କିମପୁ୍ୟ ରମ୍ଆପି କ ର୍ୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟି ତାଦୃଶଂ ୱାକ୍ପ ଟୁ ଂ ଜ୍ଞାନ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ

ଦାସ୍ୟାମି|
ⅩⅥ କି ଯୂଯଂ ପିତ୍ର ା ମାତ୍ର ା ଭ୍ର ାତ୍ର ା ବ ୁ ନା ଜ୍ଞାତ୍ୟା କୁଟୁ େ ନ ଚ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟେ ;

ତତେ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କ ନ କ ନ ଘାତଯିଷ୍ୟି |
ⅩⅦମମ ନାମ୍ନ ଃ କାରଣାତ୍ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ମର୍ ନୁେଷୖ୍ୟ ୟର୍ୂ ଯମ୍ ଋତୀଯିଷ୍ୟେ |
ⅩⅧ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଶିରଃେକେଶୖେକାପି ନ ୱିନଂକ୍ଷ୍ୟତି,
ⅩⅨତ ାେଦୱ େଧୖୟର୍ ୍ୟମୱଲ ୍ୟ ପ୍ର ାଣାନ୍ ରକ୍ଷତ|
ⅩⅩ ଅପର ଯିରୂ ଶାଲ ୁ ରଂ େସୖନ୍ୟେୱି ତଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ତେସ୍ୟା ି ତାଯାଃ ସମଯଃ ସମୀପ

ଇତ୍ୟୱଗମିଷ୍ୟଥ|
ⅩⅪତଦା ଯିହୂ ଦାେଦଶ ା େଲାକାଃ ପୱର୍ ୍ଵ ତଂ ପଲାଯ ାଂ, େଯ ଚ ନଗେର ତି ି େତ େଦଶା ରଂ

ପଲାଯ ା, େଯ ଚ ଗ୍ର ାେମ ତି ି େତ ନଗରଂ ନ ପ୍ର ୱିଶ ୁ,
ⅩⅫଯତ ଦା ସମୁଚିତଦ ନାଯ ଧ ର୍ ପୁ େକ ଯାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଲିଖିତାନି ତାନି ସଫଲାନି ଭୱିଷ୍ୟି |
ⅩⅩⅢ କି ୁ ଯା ଯା ଦା ଗଭର୍ ୱତ୍ୟଃ ନ୍ୟଦାୱ୍ୟ ତାମାଂ ଦୁଗର୍ ତି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି, ଯତ ଏତାେ ାକାନ୍

ପ୍ର ତି େକାେପା େଦେଶ ଚ ୱିଷମଦୁଗର୍ ତି ଘର୍ ଟିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅣ ୱ ୁତ ୁ େତ ଖ ଧାରପରିୱ୍ଵ ଂ ଲ ୍ୟେ ବ ାଃ ସ ଃ ସୱର୍ ୍ଵ େଦେଶଷୁ ନାଯିଷ୍ୟେ ଚ

କି ାନ୍ୟେଦଶୀଯାନାଂ ସମେଯାପି ତିପୟର୍ ୍ୟ ଂ ଯିରୂ ଶାଲ ୁ ରଂ େତୖଃ ପଦତେଲୖ ଦର୍ ଲଯିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅤ ସୂୟର୍ ୍ୟଚ ନକ୍ଷେତ୍ର ଷୁ ଲକ୍ଷଣାଦି ଭୱିଷ୍ୟି , ଭୁ ୱି ସୱର୍ ୍ଵ େଦଶୀଯାନାଂ ଦୁଃଖଂ ଚି ା ଚ ସି େ ୗ

ୱୀଚୀନାଂ ତଜର୍ ନଂ ଗଜର୍ ନ ଭୱିଷ୍ୟି |
ⅩⅩⅥଭୂ େଭୗ ଭାୱିଘଟନାଂ ଚି ଯି ା ମନୁଜା ଭିଯାମୃତକ ା ଭୱିଷ୍ୟି , ଯେତା େୱ୍ୟାମମ େଲ

େତଜି େନା େଦାଲାଯମାନା ଭୱିଷ୍ୟି |
ⅩⅩⅦତଦା ପରାକ୍ର େମଣା ମହାେତଜସା ଚ େମଘାରୂ ଢଂ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମ୍ ଆଯା ଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟି |
ⅩⅩⅧ କିେ ତାସାଂ ଘଟନାନାମାରେ ସତି ଯୂଯଂ ମ କାନୁ୍ୟେ ାଲ୍ୟ ଊଦର୍ ଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ, ଯେତା

ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମୁେ ଃ କାଲଃ ସୱିେଧା ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅨତତେ େନୖତଦୃ ା କଥା କଥିତା, ପଶ୍ୟତ ଉଡୁ ରାଦିୱୃକ୍ଷାଣାଂ
ⅩⅩⅩନୱୀନପତ୍ର ାଣି ଜାତାନୀତି ଦୃ ୍ଵା ନିଦାୱକାଲ ଉପି ତ ଇତି ଯଥା ଯୂଯଂ ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ,
ⅩⅩⅪ ତଥା ସୱର୍ ୍ଵ ାସାମାସାଂ ଘଟନାନାମ୍ ଆରେ ଦୃେ ସତୀ ରସ୍ୟ ରାଜ ଂ ନିକଟମ୍ ଇତ୍ୟପି

ଜ୍ଞାସ୍ୟଥ|
ⅩⅩⅫ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, ୱିଦ୍ୟମାନେଲାକାନାେମଷାଂ ଗମନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଏତାନି

ଘଟିଷ୍ୟେ |
ⅩⅩⅩⅢନେଭାଭୁ େୱାେଲର୍ ାେପା ଭୱିଷ୍ୟତି ମମ ୱାକ୍ ତୁ କଦାପି ଲୁ ା ନ ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅩⅣ ଅତଏୱ ୱିଷମାଶେନନ ପାେନନ ଚ ସାଂମାରିକଚି ାଭି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଚିେ ଷୁ ମେ ଷୁ

ତି ନମ୍ ଅକ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଯଥା େନାପତି ତି ତଦଥର୍ ଂ େ ଷୁ ସାୱଧାନାି ତ|
ⅩⅩⅩⅤ ପୃଥିୱୀ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି ତି ନମ୍ ଉନ୍ମ ାଥ ଇୱ ଉପ ାସ୍ୟତି|
ⅩⅩⅩⅥଯଥା ଯୂଯମ୍ ଏତ ାୱିଘଟନା ଉ ର୍ୁ ଂ ମନୁଜସୁତସ୍ୟ ସ ୁେଖ ସଂ ାତୁ େଯାଗ୍ୟା ଭୱଥ

କାରଣାଦ ାତ୍ ସାୱଧାନାଃ ସେ ା ନିର ରଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଂ|
ⅩⅩⅩⅦଅପର ସ ଦିୱା ମ ି ର ଉପଦିଶ୍ୟ ରାେଚୖ େଜୖତୁ ନାଦି୍ର ଂ ଗ ାତି ତ୍|
ⅩⅩⅩⅧତତଃ ପ୍ର ତୂ ୍ୟେଷ ଲାକା ଥାଂ େଶ୍ର ାତୁ ଂ ମ ି େର ତଦି କମ୍ ଆଗ ନ୍|

ⅩⅫ
Ⅰଅପର କିଣ୍ଵ ଶୂନ୍ୟପୂେପା ୱସ୍ୟ କାଲ ଉପି େତ
Ⅱ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ଅଧ୍ୟାଯକା ଯଥା ତଂ ହ ୁଂ ଶକ୍ନୁ ୱି ତେଥାପାଯାମ୍ ଅେଚ କି ୁ

େଲାେକେଭ୍ୟା ବିଭୁ ୍ୟଃ|
Ⅲ ଏତି ନ୍ ସମେଯ ାଦଶଶିେଷ୍ୟଷୁ ଗଣିତ ଈ ରିେଯାତୀଯରୂ ଢିମାନ୍ େଯା

ଯିହୂ ଦା ସ୍ୟା ଃକରଣଂ େଶୖତାନାଶି୍ର ତ ାତ୍
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Ⅳ ସ ଗ ା ଯଥା ଯୀଶୁଂ େତଷାଂ କେରଷୁ ସମପର୍ ଯିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି ତଥା ମ ଣାଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜେକୖଃ
େସନାପତିଭି ସହ ଚକାର|

Ⅴ େତନ େତ ତୁ ା େ ୖ ମୁଦ୍ର ାଂ ଦାତୁ ଂ ପଣଂ ଚକଃ|
Ⅵ ତତଃ େସା ୀକୃତ୍ୟ ଯଥା େଲାକାନାମେଗାଚେର ତଂ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି

ତଥାୱକାଶଂ େଚି ତୁ ମାେରେଭ|
Ⅶଅଥ କିଣ୍ଵ ଶୂନ୍ୟପୂେପା ୱଦିେନ,ଅଥର୍ ାତ୍ ଯି ନ୍ ଦିେନ ନି ାେରା ୱସ୍ୟ େମେଷା ହ ୱ୍ୟ ି ନ୍

ଦିେନ
Ⅷ ଯୀଶୁଃ ପିତରଂ େଯାହନ ାହୂ ଯ ଜଗାଦ, ଯୁୱାଂ ଗ ା ାକଂ େଭାଜନାଥର୍ ଂ ନି ାେରା ୱସ୍ୟ

ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣ୍ୟାସାଦଯତଂ|
Ⅸତଦା େତୗ ପପ୍ର ତୁ ଃ କୁଚାସାଦଯାେୱା ଭୱତଃ େକ ା?
Ⅹ ତଦା େସାୱାଦୀତ୍, ନଗେର ପ୍ର ୱିେ କି ଲକୁ ମାଦାଯ ଯୁୱାଂ ସାକ୍ଷାତ୍ କରିଷ୍ୟତି ସ

ଯି େୱଶନଂ ପ୍ର ୱିଶତି ଯୁୱାମପି ତି େୱଶନଂ ତ ାଦି ା ନିେୱଶନପତିମ୍ ଇତି ୱାକ୍ୟଂ ୱଦତଂ,
Ⅺଯତ୍ର ାହଂ ନି ାେରା ୱସ୍ୟ େଭାଜ୍ୟଂ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସା ର୍ ଂ େଭା ୁଂ ଶେକ୍ନ ାମି ସାତିଥିଶାଲା◌ा କୁତ୍ର ?

କଥାମିମାଂ ପ୍ର ଭୁ ୍ଵାଂ ପୃ ତି|
Ⅻ ତତଃ ସ ଜେନା ି ତୀଯପ୍ର େକା ୀଯମ୍ ଏକଂ ଶ ଂ େକା ଂ ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟତି ତତ୍ର

େଭାଜ୍ୟମାସାଦଯତଂ|
ⅩⅢ ତତେ ୗ ଗ ା ତ ାକ୍ୟାନୁସାେରଣ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଦୃଷ୍ଦ ୍ଵା ତତ୍ର ନି ାେରା ୱୀଯଂ

େଭାଜ୍ୟମାସାଦଯାମାସତୁ ଃ|
ⅩⅣଅଥ କାଲ ଉପି େତ ଯୀଶୁ ର୍ ାଦଶଭିଃ େପ୍ର ରିେତୖଃ ସହ େଭା ୁମୁପୱିଶ୍ୟ କଥିତୱାନ୍
ⅩⅤ ମମ ଦୁଃଖେଭାଗାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୁଭାଭିଃ ସହ ନି ାେରା ୱେସୖ୍ୟତସ୍ୟ େଭାଜ୍ୟଂ େଭା ୁଂ

ମଯାତିୱା ା କୃତା|
ⅩⅥ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି, ଯାୱ ାଲମ୍ ଈ ରରାେଜ୍ୟ େଭାଜନଂ ନ କରିେଷ୍ୟ ତାୱ ାଲମ୍ ଇଦଂ ନ

େଭାେକ୍ଷ୍ୟ|
ⅩⅦ ତଦା ସ ପାନପାତ୍ର ମାଦାଯ ଈ ରସ୍ୟ ଗୁଣାନ୍ କୀ ର୍ ଯି ା େତେଭ୍ୟା ଦ ାୱଦତ୍, ଇଦଂ

ଗୃ ୀତ ଯୂଯଂ ୱିଭଜ୍ୟ ପିୱତ|
ⅩⅧ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି ଯାୱ ାଲମ୍ଈ ରରାଜ ସ୍ୟସଂ ାପନଂ ନଭୱତିତାୱଦ୍ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଲରସଂ

ନ ପାସ୍ୟାମି|
ⅩⅨ ତତଃ ପୂପଂ ଗୃହୀ ା ଈ ରଗୁଣାନ୍ କୀ ର୍ ଯି ା ଭ ା େତେଭ୍ୟା ଦ ାୱଦତ୍, ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ଂ

ସମପ ତଂ ଯନ୍ମ ମ ୱପୁ ଦିଦଂ, ଏତତ୍ କ ର୍ ମମ ରଣାଥର୍ ଂ କୁରୁ ଂ|
ⅩⅩ ଅଥ େଭାଜନାେ ତାଦୃଶଂ ପାତ୍ର ଂ ଗୃହୀ ାୱଦତ୍, ଯୁଷ୍ମ ୃ େତ ପାତିତଂ ଯନ୍ମ ମ ର ଂ େତନ

ନିଣର୍ ୀତନୱନିଯମରୂ ପଂ ପାନପାତ୍ର ମିଦଂ|
ⅩⅪପଶ୍ୟତ େଯା ମାଂ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି ସ ମଯା ସହ େଭାଜନାସନ ଉପୱିଶତି|
ⅩⅫ ଯଥା ନିରୂ ପିତମାେ ତଦନୁସାେରଣା ମନୁଷ୍ୟପୁ◌ତु୍ର ସ୍ୟ ଗତି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି କି ୁ ଯ ଂ

ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି ତସ୍ୟ ସ ାେପା ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅢତଦା େତଷାଂ େକା ଜନ ଏତତ୍ କ ର୍ କରିଷ୍ୟତି ତତ୍ େତ ପର ରଂ ପ୍ର ୁମାେରଭିେର|
ⅩⅩⅣଅପରଂ େତଷାଂ େକା ଜନଃ େଶ୍ର େ ନ ଗଣଯିଷ୍ୟେତ, ଅତ୍ର ାେଥର୍ େତଷାଂ ୱିୱାେଦାଭୱତ୍|
ⅩⅩⅤ ଅ ାତ୍ କାରଣାତ୍ େସାୱଦତ୍, ଅନ୍ୟେଦଶୀଯାନାଂ ରାଜାନଃ ପ୍ର ଜାନାମୁପରି ପ୍ର ଭୁ ଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି

ଦାରୁ ଣଶାସନଂ କୃ ାପି େତ ଭୂ ପତିେ ନ ୱିଖ୍ୟାତା ଭୱି ଚ|
ⅩⅩⅥ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ତଥା ନ ଭୱିଷ୍ୟତି, େଯା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଶ୍ର େ ା ଭୱିଷ୍ୟତି ସ କନି ୱଦ୍ ଭୱତୁ ,

ଯ ମୁେଖ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟତି ସ େସୱକୱ ୱତୁ |
ⅩⅩⅦ େଭାଜେନାପୱି ପରିଚାରକେଯାଃ କଃ େଶ୍ର ଃ? େଯା େଭାଜନାେଯାପୱିଶତି ସ କିଂ

େଶ୍ର େ ା ନ ଭୱତି? କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟଽହଂ ପରିଚାରକଇୱାି |
ⅩⅩⅧଅପର ଯୁଯଂ ମମ ପରୀକ୍ଷାକାେଲ ପ୍ର ଥମମାରଭ୍ୟ ମଯା ସହ ି ତା
ⅩⅩⅨ ଏତ ାରଣାତ୍ ପିତ୍ର ା ଯଥା ମଦଥର୍ ଂ ରାଜ୍ୟେମକଂ ନିରୂ ପିତଂ ତଥାହମପି ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ଂ ରାଜ୍ୟଂ

ନିରୂ ପଯାମି|



Luke ⅩⅫ:ⅩⅩⅩ 114 Luke ⅩⅫ:ⅬⅦ

ⅩⅩⅩ ତ ାନ୍ ମମ ରାେଜ୍ୟ େଭାଜନାସେନ ଚ େଭାଜନପାେନ କରିଷ୍ୟେ ସି ଂହାସେନଷୂପୱିଶ୍ୟ
େଚସ୍ର ାେଯଲୀଯାନାଂ ାଦଶୱଂଶାନାଂ ୱିଚାରଂ କରିଷ୍ୟେ |

ⅩⅩⅪ ଅପରଂ ପ୍ର ଭୁ ରୁ ୱାଚ, େହ ଶିେମାନ୍ ପଶ୍ୟ ତିତଉନା ଧାନ୍ୟାନୀୱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େଶୖତାନ୍
ଚାଲଯିତୁ ମ୍ ଐ ତ୍,

ⅩⅩⅫ କି ୁ ତୱ ୱି ାସସ୍ୟ େଲାେପା ଯଥା ନ ଭୱତି ଏତତ୍ ଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ାଥ ତଂ ମଯା, ନ୍ମ ନସି
ପରିୱ େତ ଚ ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ ମନାଂସି ି ରୀକୁରୁ |

ⅩⅩⅩⅢତଦା େସାୱଦତ୍, େହ ପ୍ର େଭାହଂ ଯା ସା ର୍ ଂ କାରାଂ ମୃତି ଯାତୁ ଂ ମି େତାି |
ⅩⅩⅩⅣ ତତଃ ସ ଉୱାଚ, େହ ପିତର ାଂ ୱଦାମି, ଅଦ୍ୟ କୁ ୁ ଟରୱାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଂ ମ ରିଚଯଂ

ୱାରତ୍ର ଯମ୍ ଅପେ ାଷ୍ୟେସ|
ⅩⅩⅩⅤଅପରଂ ସ ପପ୍ର ,ଯଦା ମୁଦ୍ର ାସ ୁ ଟଂ ଖାଦ୍ୟପାତ୍ର ଂ ପାଦୁକା ୱିନା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ାହିଣୱଂ ତଦା

ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କସ୍ୟାପି ନୂ୍ୟନତାସୀତ୍? େତ େପ୍ର ାଚୁ ଃ କସ୍ୟାପି ନ|
ⅩⅩⅩⅥତଦା େସାୱଦତ୍ କିି ଦାନୀଂ ମୁଦ୍ର ାସ ୁ ଟଂ ଖାଦ୍ୟପାତ୍ର ଂ ୱା ଯସ୍ୟାି େତନ ତ ୍ରହୀତୱ୍ୟଂ,

ଯସ୍ୟ ଚ କୃପାେଣା◌े ନାି େତନ ୱ ଂ ୱିକ୍ର ୀଯ ସ େକ୍ର ତୱ୍ୟଃ|
ⅩⅩⅩⅦ ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ୱଦାମି, ଅପରାଧିଜେନୖଃ ସା ର୍ ଂ ଗଣିତଃ ସ ଭୱିଷ୍ୟତି| ଇଦଂ

ଯ ା ୀଯଂ ୱଚନଂ ଲିଖିତମି ତନ୍ମ ଯି ଫଲିଷ୍ୟତି ଯେତା ମମ ସ ୀଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ େସ ୍ୟତି|
ⅩⅩⅩⅧତଦା େତ େପ୍ର ାଚୁ ଃ ପ୍ର େଭା ପଶ୍ୟ ଇେମୗ କୃପାେଣୗ| ତତଃ େସାୱଦଦ୍ ଏେତୗ ଯେଥେ ୗ|
ⅩⅩⅩⅨ ଅଥ ସ ତ ା ହି ଗର୍ ା ାଚାରାନୁସାେରଣ େଜୖତୁ ନନାମାଦି୍ର ଂ ଜଗାମ ଶିଷ୍ୟା ତ ାଦ୍

ଯଯୁଃ|
ⅩⅬତେତ୍ର ାପ ାଯ ସ ତାନୁୱାଚ, ଯଥା ପରୀକ୍ଷାଯାଂ ନ ପତଥ ତଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଂ|
ⅩⅬⅠପ ାତ୍ ସ ତ ାଦ୍ ଏକଶରେକ୍ଷପାଦ୍ ବହି ଗର୍ ା ଜାନୁନୀ ପାତଯି ା ଏତତ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ଯା େକ୍ର ,
ⅩⅬⅡ େହ ପିତ ୟର୍ ଦି ଭୱାନ୍ ସ ନ୍ୟେତ ତହ କଂସେମନଂ ମମାି କାଦ୍ ଦୂରଯ କି ୁ

ମଦି ାନୁରୂ ପଂ ନ ଦି ାନୁରୂ ପଂ ଭୱତୁ |
ⅩⅬⅢତଦା ତୈ ଶି ଂ ଦାତୁ ଂ ଗର୍ ୀଯଦୂେତା ଦଶର୍ ନଂ ଦେଦୗ|
ⅩⅬⅣ ପ ାତ୍ େସାତ୍ୟ ଂ ଯାତନଯା ୱ୍ୟାକୁେଲା ଭୂ ା ପୁନଦର୍ୃ ଢଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯା େକ୍ର , ତ ାଦ୍

ବୃହେ ାଣିତବି ୱ ଇୱ ତସ୍ୟ େ ଦବି ୱଃ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ପତିତୁ ମାେରଭିେର|
ⅩⅬⅤ ଅଥ ପ୍ର ାଥର୍ ନାତ ଉ ାଯ ଶିଷ୍ୟାଣାଂ ସମୀପେମତ୍ୟ ତାନ୍ ମେନାଦୁଃଖିେନା ନିଦି୍ର ତାନ୍

ଦୃ ୍ଵାୱଦତ୍
ⅩⅬⅥ କୁେତା ନିଦ୍ର ାଥ? ପରୀକ୍ଷାଯାମ୍ ଅପତନାଥର୍ ଂ ପ୍ର ଥର୍ ଯ ଂ|
ⅩⅬⅦ ଏତ ଥାଯାଃ କଥନକାେଲ ାଦଶଶିଷ୍ୟାଣାଂ ମେଧ୍ୟ ଗଣିେତା ଯିହୂ ଦାନାମା

ଜନତାସହିତେ ଷାମ୍ ଅେଗ୍ର ଚଲି ା ଯୀେଶା ୁ ନାଥର୍ ଂ ତଦି କମ୍ ଆଯେଯୗ|
ⅩⅬⅧତଦା ଯୀଶୁରୁ ୱାଚ, େହ ଯିହୂ ଦା କିଂ ଚୁ େନନ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଂ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯସି ?
ⅩⅬⅨ ତଦା ଯଦ୍ୟଦ୍ ଘଟିଷ୍ୟେତ ତଦନୁମାଯ ସି ଭିରୁ ଂ, େହ ପ୍ର େଭା ୱଯଂ କି ଖେ ନ

ଘାତଯିଷ୍ୟାମଃ?
Ⅼତତ ଏକଃ କରୱାେଲନାହତ୍ୟ ପ୍ର ଧାନଯାଜକସ୍ୟ ଦାସସ୍ୟ ଦକି୍ଷଣଂ କଣର୍ ଂ ଚିେ ଦ|
ⅬⅠଅଧୂନା ନିୱ ର୍ ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ଯୀଶୁ ସ୍ୟ ଶତିଂ ୃ ୍ଵା ସ୍ୟଂ ଚକାର|
ⅬⅡ ପ ାଦ୍ ଯୀଶୁଃ ସମୀପ ାନ୍ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାନ୍ ମ ି ରସ୍ୟ େସନାପତୀନ୍ ପ୍ର ାଚୀନାଂ ଜଗାଦ,

ଯୂଯଂ କୃପାଣାନ୍ ଯ ୀଂ ଗୃହୀ ା ମାଂ କିଂ େଚାରଂ ଧ ର୍ୁ ମାଯାତାଃ?
ⅬⅢ ଯଦାହଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସହ ପ୍ର ତିଦିନଂ ମ ି େରଽତି ଂ ତଦା ମାଂ ଧ ର୍ ଂ ନ ପ୍ର ୱୃ ାଃ, କିି ଦାନୀଂ

ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମେଯା କାରସ୍ୟ ଚାଧିପତ୍ୟମି |
ⅬⅣଅଥ େତତଂ ଧୃ ା ମହାଯାଜକସ୍ୟ ନିେୱଶନଂ ନିନୁ୍ୟଃ|ତତଃ ପିତେରା ଦୂେର ଦୂେରପ ାଦି ା
ⅬⅤ ବୃହେ ା ସ୍ୟ ମେଧ୍ୟ ଯତ୍ର ାି ଂ ାଲଯି ା େଲାକାଃ ସେମେତ୍ୟାପୱି ା ତ୍ର େତୖଃ ସା ର୍ ମ୍

ଉପୱିେୱଶ|
ⅬⅥ ଅଥ ୱି ସି େଧୗ ସମୁପେୱଶକାେଲ କାଚି ାସୀ ମେନା ନିୱିଶ୍ୟ ତଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟାୱଦତ୍

ପୁମାନଯଂ ତସ୍ୟ ସେ ଽ ାତ୍|
ⅬⅦ କି ୁ ସ ତଦ୍ ଅପ ୁତ୍ୟାୱାଦୀତ୍ େହ ନାରି ତମହଂ ନ ପରିଚିେନାମି|
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ⅬⅧ କ୍ଷଣା େରଽନ୍ୟଜନ ଂ ଦୃ ୍ଵାବ୍ର ୱୀତ୍ ମପି େତଷାଂ ନିକରେସୖ୍ୟକଜେନାସି | ପିତରଃ
ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ େହ ନର ନାହମି |

ⅬⅨ ତତଃ ସା ର୍ ଦ ଯାତ୍ ପରଂ ପୁନରେନ୍ୟା ଜେନା ନିି ତ୍ୟ ବଭାେଷ, ଏଷ ତସ୍ୟ ସ ୀତି
ସତ୍ୟଂ ଯେତାଯଂ ଗାଲୀଲୀେଯା େଲାକଃ|

ⅬⅩ ତଦା ପିତର ଉୱାଚ େହ ନର ଂ ଯଦ୍ ୱଦମି ତଦହଂ େବା ୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାମି, ଇତି ୱାେକ୍ୟ
କଥିତମାେତ୍ର କୁ ୁ େଟା ରୁ ରାୱ|

ⅬⅪ ତଦା ପ୍ର ଭୁ ଣା ୱ୍ୟାଧୁଟ୍ୟ ପିତେର ନିରୀକି୍ଷେତ କୃକୱାକୁରୱାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ମାଂ ତି୍ର ରପେ ାଷ୍ୟେସ
ଇତି ପୂେୱର୍ ୍ଵ ା ଂ ତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ ପିତରଃ ୃ ା

ⅬⅫବହିଗର୍ ା ମହାେଖେଦନ ଚକ୍ର |
ⅬⅩⅢତଦା େଯୖ ୟର୍ ୀଶୁଧର୍ୃ ତେ ତମୁପହସ୍ୟ ପ୍ର ହ ର୍ୁ ମାେରଭିେର|
ⅬⅩⅣ ୱେ ଣ ତସ୍ୟ ଦୃେଶୗ ବ ା କେପାେଲ ଚେପଟାଘାତଂ କୃ ା ପପ୍ର ୁଃ, କେ କେପାେଲ

ଚେପଟାଘାତଂ କୃତୱାନ? ଗଣଯି ା ତଦ୍ ୱଦ|
ⅬⅩⅤତଦନ୍ୟତ୍ ତି ରୁ ଂ ବହୁ ନି ାୱାକ୍ୟଂ ୱ ୁମାେରଭିେର|
ⅬⅩⅥ ଅଥ ପ୍ର ଭାେତ ସତି େଲାକପ୍ର ା ଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ଅଧ୍ୟାପକା ସଭାଂ କୃ ା ମେଧ୍ୟସଭଂ

ଯୀଶୁମାନୀଯ ପପ୍ର ୁଃ, ମ୍ ଅଭିଷିକେତାସି ନ ୱା ାନ୍ ୱଦ|
ⅬⅩⅦସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ, ମଯା ତି ୁେ ଽପି ଯୂଯଂ ନ ୱି ସି ଷ୍ୟଥ|
ⅬⅩⅧକି ଂି ାେକ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପୃେ ଽପି ମାଂ ନ ତଦୁ ରଂ ୱକ୍ଷ୍ୟଥ ନ ମାଂ ତ୍ୟକ୍ଷ୍ୟଥ ଚ|
ⅬⅩⅨ କିି ତଃ ପରଂ ମନୁଜସୁତଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଶି ମତ ଈ ରସ୍ୟ ଦକି୍ଷେଣ ପାେ ର୍ ସମୁପେୱକ୍ଷ୍ୟତି|
ⅬⅩⅩ ତତେ ପପ୍ର ୁଃ, ତ ହ ମୀ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଃ? ସ କଥଯାମାସ, ଯୂଯଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦଥ ସ

ଏୱାହଂ|
ⅬⅩⅪ ତଦା େତ ସେୱର୍ ୍ଵ କଥଯାମାସୁଃ, ତ ହ ସାେକ୍ଷ୍ୟଽନ୍ସ ି ନ୍ ଅ ାକଂ କିଂ ପ୍ର େଯାଜନଂ? ଅସ୍ୟ
ମୁଖାେଦୱ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ପ୍ର ା ମ୍|

ⅩⅩⅢ
Ⅰତତଃ ସଭା ାଃ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ଉ ାଯ ତଂ ପୀଲାତସ ୁଖଂ ନୀ ାେପ୍ର ାଦ୍ୟ ୱ ୁମାେରଭିେର,
Ⅱ ମଭିଷି ଂ ରାଜାନଂ ୱଦ ଂ େକୖମରରାଜାଯ କରଦାନଂ ନିେଷଧ ଂ ରାଜ୍ୟୱିପୟର୍ ୍ୟଯଂ କୁ ର୍ୁ ଂ

ପ୍ର ୱ ର୍ ମାନମ୍ ଏନ ପ୍ର ା ା ୱଯଂ|
Ⅲତଦା ପୀଲାତ ଂ ପୃ ୱାନ୍ ଂ କିଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜା? ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ ଂ ସତ୍ୟମୁ ୱାନ୍|
Ⅳତଦା ପୀଲାତଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାଦିେଲାକାନ୍ ଜଗାଦ୍, ଅହେମତସ୍ୟ କମପ୍ୟପରାଧଂ ନା ୱାନ୍|
Ⅴ ତତେ ପୁନଃ ସାହମିେନା ଭୂ ାୱଦନ୍, ଏଷ ଗାଲୀଲ ଏତ ୍ଥାନପୟର୍ ୍ୟେ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍

ଯିହୂ ଦାେଦେଶ ସୱର୍ ୍ଵ ାେ ାକାନୁପଦିଶ୍ୟ କୁପ୍ର ୱୃ ି ଂ ଗ୍ର ାହୀତୱାନ୍|
Ⅵତଦା ପୀଲାେତା ଗାଲୀଲପ୍ର େଦଶସ୍ୟ ନାମ ଶ ା ପପ୍ର , କିମଯଂ ଗାଲୀଲୀେଯା େଲାକଃ?
Ⅶତତଃସଗାଲୀ ୍ରେଦଶୀଯେହେରାଦ୍ର ାଜସ୍ୟ ତଦା ି େତ ସ୍ୟ ସମୀେପଯୀଶୁଂ େପ୍ର ଷଯାମାସ|
Ⅷ ତଦା େହେରାଦ୍ ଯୀଶୁଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ସ ୁେତାଷ, ଯତଃ ସ ତସ୍ୟ ବହୁ ୱୃ ା ଶ୍ର ୱଣାତ୍ ତସ୍ୟ

କିଞି◌ଚ्ଦା ୟର୍ ୍ୟକ ର୍ ପଶ୍ୟତି ଇତ୍ୟାଶାଂ କୃ ା ବହୁ କାଲମାରଭ୍ୟ ତଂ ଦ୍ର ୁଂ ପ୍ର ଯାସଂ କୃତୱାନ୍|
Ⅸତ ାତ୍ ତଂ ବହୁ କଥାଃ ପପ୍ର କି ୁ ସ ତସ୍ୟ କସ୍ୟାପି ୱାକ୍ୟସ୍ୟ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ରଂ େନାୱାଚ|
Ⅹଅଥ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ଅଧ୍ୟାପକା େପ୍ର ା ି ଃ ସାହେସନ ତମପୱଦିତୁ ଂ ପ୍ର ାେରଭିେର|
Ⅺ େହେରାଦ୍ ତସ୍ୟ େସନାଗଣ ତମୱଜ୍ଞାଯ ଉପହାସେ ନ ରାଜୱ ଂ ପରିଧାପ୍ୟ ପୁନଃ

ପୀଲାତଂ ପ୍ର ତି ତଂ ପ୍ର ାହିେଣାତ୍|
Ⅻ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ େହେରାଦ୍ପ ୀଲାତେଯାଃ ପର ରଂ େୱୖରଭାୱ ଆସୀତ୍ କି ୁ ତି େନ େଯା େମର୍ ଲନଂ

ଜାତମ୍|
ⅩⅢପ ାତ୍ ପୀଲାତଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାନ୍ ଶାସକାନ୍ େଲାକାଂ ଯୁଗପଦାହୂ ଯ ବଭାେଷ,
ⅩⅣରାଜ୍ୟୱିପୟର୍ ୍ୟଯକାରେକାଯମ୍ ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ମନୁଷ୍ୟେମନଂ ମମ ନିକଟମାେନୖ କି ୁ ପଶ୍ୟତ

ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମକ୍ଷମ୍ ଅସ୍ୟ ୱିଚାରଂ କୃ ାପି େପ୍ର ା ାପୱାଦାନୁରୂ େପଣାସ୍ୟ େକାପ୍ୟପରାଧଃ ସପ୍ର ମାେଣା
ନ ଜାତଃ,
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ⅩⅤ ଯୂଯ େହେରାଦଃ ସି େଧୗ େପ୍ର ଷିତା ମଯା ତତ୍ର ାସ୍ୟ େକାପ୍ୟପରାଧେ ନାପି ନ ପ୍ର ା ଃ|
ପଶ୍ୟତାେନନ ୱଧେହ◌ेତୁ କଂ କିମପି ନାପରା ଂ|

ⅩⅥତ ାେଦନଂ ତାଡଯି ା ୱିହାସ୍ୟାମି|
ⅩⅦତେତ୍ର ା େୱ େତଷାେମେକା େମାଚଯିତୱ୍ୟଃ|
ⅩⅧଇତି େହେତାେ େପ୍ର ାେ ୖ େରକଦା େପ୍ର ାଚୁ ଃ, ଏନଂ ଦୂରୀକୃତ୍ୟ ବର ାନାମାନଂ େମାଚଯ|
ⅩⅨସ ବର ା ନଗର ଉପପ୍ଲ ୱୱଧାପରାଧାଭ୍ୟାଂ କାରାଯାଂ ବ ଆସୀତ୍|
ⅩⅩ କି ୁ ପୀଲାେତା ଯୀଶୁଂ େମାଚଯିତୁ ଂ ୱା ନ୍ ପୁନ ାନୁୱାଚ|
ⅩⅪତଥାେପ୍ୟନଂ କେଶ ୱ୍ୟଧ କେଶ ୱ୍ୟେଧତି ୱଦ େ ରୁ ରୁ ୱୁଃ|
ⅩⅫତତଃସତୃ ତୀଯୱାରଂଜଗାଦ କୁତଃ? ସ କିଂ କ ର୍ କୃତୱାନ୍? ନାହମସ୍ୟକମପିୱଧାପରାଧଂ

ପ୍ର ା ଃ େକୱଲଂ ତାଡଯି ାମୁଂ ତ୍ୟଜାମି|
ⅩⅩⅢତଥାପି େତ ପୁନେରନଂ କେଶ ୱ୍ୟଧ ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା େପ୍ର ାେ ୖ ଦର୍ୃ ଢଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯା କି୍ର େର;
ⅩⅩⅣତତଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାଦୀନାଂ କଲରେୱ ପ୍ର ବେଲ ସତି େତଷାଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାରୂ ପଂ କ ର୍ୁ ଂ ପୀଲାତ

ଆଦିେଦଶ|
ⅩⅩⅤରାଜେଦ୍ର ାହୱଧେଯାରପରାେଧନ କାରା ଂ ଯଂ ଜନଂ େତ ଯଯାଚିେର ତଂ େମାଚଯି ା ଯୀଶୁଂ

େତଷାମି ାଯାଂ ସମାପର୍ ଯତ୍|
ⅩⅩⅥଅଥ େତ ଯୀଶୁଂ ଗୃହୀ ା ଯାି , ଏତହ ଗ୍ର ାମାଦାଗତଂ ଶିେମାନନାମାନଂ କୁରୀଣୀଯଂ ଜନଂ

ଧୃ ା ଯୀେଶାଃ ପ ାେ ତୁ ଂ ତସ୍ୟ େ କଶମପର୍ ଯାମାସୁଃ|
ⅩⅩⅦତେତା େଲା◌ाକାରଣ୍ୟମେଧ୍ୟ ବହୁ ି େଯା ରୁ ଦେତ୍ୟା ୱିଲପ ୍ୟ ଯୀେଶାଃ ପ ାଦ୍ ଯଯୁଃ|
ⅩⅩⅧ କି ୁ ସ ୱ୍ୟାଘୁଟ୍ୟ ତା ଉୱାଚ, େହ ଯିରୂ ଶାଲେମା ନାେୟର୍ ୍ୟା ଯୁଯଂ ମଦଥର୍ ଂ ନ ରୁ ଦି ା ାଥର୍ ଂ
ାପତ୍ୟାଥର୍ ରୁ ଦିତି;
ⅩⅩⅨ ପଶ୍ୟତ ଯଃ କଦାପି ଗଭର୍ ୱେତ୍ୟା ନାଭୱନ୍ ନ୍ୟ ନାପାଯଯନ୍ ତାଦୃଶୀ ୱର୍ ୍ୟା ଯଦା

ଧନ୍ୟା ୱକ୍ଷ୍ୟି ସ କାଲ ଆଯାତି|
ⅩⅩⅩ ତଦା େହ େଶୖଲା ଅ ାକମୁପରି ପତତ, େହ ଉପେଶୖଲା ଅ ାନା ାଦଯତ କଥାମୀଦୃଶୀଂ

େଲାକା ୱକ୍ଷ୍ୟି |
ⅩⅩⅪଯତଃ ସେତଜସି ଶାଖିନି େଚେଦତଦ୍ ଘଟେତ ତହ ଶୁ ଶାଖିନି କିଂ ନ ଘଟିଷ୍ୟେତ?
ⅩⅩⅫତଦା େତ ହ ୁଂ ାୱପରାଧିେନୗ େତନ ସା ର୍ ଂ ନିନୁ୍ୟଃ|
ⅩⅩⅩⅢ ଅପରଂ ଶିରଃକପାଲନାମକ ାନଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତଂ କେଶ ୱିୱିଧୁଃ;

ତ ୍ଵେଯାରପରାଧିେନାେରକଂ ତସ୍ୟ ଦକି୍ଷେଣା ତଦନ୍ୟଂ ୱାେମ କେଶ ୱିୱିଧୁଃ|
ⅩⅩⅩⅣ ତଦା ଯୀଶୁରକଥଯତ୍, େହ ପିତେରତାନ୍ କ୍ଷମ ଯତ ଏେତ ଯତ୍ କ ର୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ତନ୍ ନ

ୱିଦୁଃ; ପ ାେ ଗୁଟିକାପାତଂ କୃ ା ତସ୍ୟ ୱ ାଣି ୱିଭଜ୍ୟ ଜଗୃହୁ ଃ|
ⅩⅩⅩⅤ ତତ୍ର େଲାକସଂଘି ନ୍ ଦଦଶର୍ ; େତ େତଷାଂ ଶାସକା ତମୁପହସ୍ୟ ଜଗଦୁଃ, ଏଷ

ଇତରାନ୍ ରକି୍ଷତୱାନ୍ ଯଦୀ େରଣାଭିରୁ ଚିେତା ଽଭିଷି ାତା ଭୱତି ତହ ମଧୁନା ରକ୍ଷତୁ |
ⅩⅩⅩⅥତଦନ୍ୟଃ େସନାଗଣା ଏତ୍ୟ ତୈ ଅମ୍ଲ ରସଂ ଦ ା ପରିହସ୍ୟ େପ୍ର ାୱାଚ,
ⅩⅩⅩⅦ େଚ ଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜାସି ତହ ଂ ରକ୍ଷ|
ⅩⅩⅩⅧ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାେଜତି ୱାକ୍ୟଂ ଯୂନାନୀଯେରାମୀେଯବ୍ର ୀଯାକ୍ଷେରୖ ଲ ଖିତଂ ତି ରସ

ଊେ ର୍ ଽ ାପ୍ୟତ|
ⅩⅩⅩⅨ ତେଦାଭଯପା ର୍ େଯା ୱ େ ୗ ଯାୱପରାଧିେନୗ ତେଯାେରକ ଂ ୱିନି ୍ୟ ବଭାେଷ,

େଚ ମ୍ ଅଭିଷିେ ାସି ତହ ମାୱା ରକ୍ଷ|
ⅩⅬ କି ନ୍ୟ ଂ ତଜର୍ ଯି ାୱଦତ୍, ଈ ରା ୱ କିି ଦପି ଭଯଂ ନାି କିଂ? ମପି ସମାନଦେ ାସି ,
ⅩⅬⅠ େଯାଗ୍ୟପାେତ୍ର ଆୱାଂ କ ର୍ ଣାଂ ସମୁଚିତଫଲଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱଃ କି େନନ କିମପି ନାପରା ଂ|
ⅩⅬⅡଅଥ ସ ଯୀଶୁଂ ଜଗାଦ େହ ପ୍ର େଭ ଭୱାନ୍ ରାଜ୍ୟପ୍ର େୱଶକାେଲ ମାଂ ରତୁ |
ⅩⅬⅢ ତଦା ଯୀଶୁଃ କଥିତୱାନ୍ ାଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି ମେଦୖ୍ୟୱ ମଯା ସା ର୍ ଂ ପରେଲାକସ୍ୟ

ସୁଖ ାନଂ ପ୍ର ା ୍ୟସି |
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ⅩⅬⅣ ଅପର ି ତୀଯଯାମାତ୍ ତୃ ତୀଯଯାମପୟର୍ ୍ୟ ଂ ରେୱେ ଜେସା ହ ତ ାତ୍
ସୱର୍ ୍ଵ େଦେଶାଽ କାେରଣାୱୃେତା

ⅩⅬⅤମ ି ରସ୍ୟ ଯୱନିକା ଚ ଛିଦ୍ୟମାନା ି ଧା ବଭୂ ୱ|
ⅩⅬⅥତେତାଯୀଶୁରୁ େ ୖ ରୁ ୱାଚ, େହ ପିତମର୍ ମା ାନଂ ତୱକେରସମପର୍ େଯ,ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ସପ୍ର ାଣାନ୍

ଜେହୗ|
ⅩⅬⅦ ତେଦୖତା ଘଟନା ଦୃ ୍ଵା ଶତେସନାପତିରୀ ରଂ ଧନ୍ୟମୁ ୍ଵା କଥିତୱାନ୍ ଅଯଂ ନିତା ଂ

ସାଧୁମନୁଷ୍ୟ ଆସୀତ୍|
ⅩⅬⅧ ଅଥ ଯାୱେ ା େଲାକା ଦ୍ର ୁମ୍ ଆଗତାେ ତା ଘଟନା ଦୃ ୍ଵା ୱକ୍ଷଃସୁ କରାଘାତଂ କୃ ା

ୱ୍ୟାଚୁ ଟ୍ୟ ଗତାଃ|
ⅩⅬⅨଯୀେଶା ଜ୍ଞର୍ ାତେଯା ଯା ଯା େଯାଷିତ ଗାଲୀଲେ ନ ସା ର୍ ମାଯାତା ା ଅପି ଦୂେର ି ା ତତ୍

ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଦଦୃଶୁଃ|
Ⅼତଦା ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ମ ଣାଂ କି୍ର ଯା ାସ ନ୍ୟମାନ ଈ ରସ୍ୟ ରାଜ ମ୍ ଅେପକ୍ଷମାେଣା
ⅬⅠ ଯିହୂ ଦିେଦଶୀେଯା ଽରିମଥୀଯନଗରୀେଯା ଯୂଷଫ୍ନ ାମା ମ ୀ ଭେଦ୍ର ା ଧା କ ପୁମାନ୍
ⅬⅡପୀଲାତାି କଂ ଗ ା ଯୀେଶା େଦର୍ ହଂ ଯଯାେଚ|
ⅬⅢପ ାଦ୍ ୱପୁରୱେରାହ୍ୟ ୱାସସା ସଂେୱ ୍ୟ ଯତ୍ର େକାପି ମାନୁେଷା ନା ାପ୍ୟତ ତି ନ୍ େଶୖେଲ
ାେତ ଶ୍ମ ଶାେନ ତଦ ାପଯତ୍|
ⅬⅣତି ନମାେଯାଜନୀଯଂ ଦିନଂ ୱିଶ୍ର ାମୱାର ସମୀପଃ|
ⅬⅤ ଅପରଂ ଯୀଶୁନା ସା ର୍ ଂ ଗାଲୀଲ ଆଗତା େଯାଷିତଃ ପ ାଦି ା ଶ୍ମ ଶାେନ ତତ୍ର ଯଥା ୱପୁଃ
ାପିତଂ ତ ଦୃ ୍ଵା
ⅬⅥୱ୍ୟାଘୁଟ୍ୟ ସୁଗ ି ଦ୍ର ୱ୍ୟେତୖଲାନି କୃ ା ୱିଧିୱଦ୍ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ୱିଶ୍ର ାମଂ ଚକଃ|

ⅩⅩⅣ
Ⅰ ଅଥ ସ ାହପ୍ର ଥମଦିେନଽତିପ୍ର ତୂ ୍ୟେଷ ତା େଯାଷିତଃ ସ ାଦିତଂ ସୁଗ ି ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ ଗୃହୀ ା

ତଦନ୍ୟାଭିଃ କିଯତୀଭିଃ ୀଭିଃ ସହ ଶ୍ମ ଶାନଂ ଯଯୁଃ|
Ⅱ କି ୁ ଶ୍ମ ଶାନ ାରାତ୍ ପାଷାଣମପସାରିତଂ ଦୃ ୍ଵା
Ⅲତାଃ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ପ୍ର େଭା େଦର୍ ହମପ୍ର ାପ୍ୟ
Ⅳୱ୍ୟାକୁଲା ଭୱି ଏତହ େତେଜାମଯୱ ାନି୍ଵ େତୗ େ ୗ ପୁରୁ େଷୗ ତାସାଂ ସମୀେପସମୁପି େତୗ
Ⅴତ ା ାଃ ଶ ାଯୁ ା ଭୂ ମାୱେଧାମୁଖ୍ୟସ୍ୟ ୁଃ| ତଦା େତୗ ତା ଊଚତୁ ମର୍ୃ ତାନାଂ ମେଧ୍ୟ ଜୀୱ ଂ

କୁେତା ମୃଗଯଥ?
Ⅵ େସାତ୍ର ନାି ସ ଉଦ ାତ୍|
Ⅶ ପାପିନାଂ କେରଷୁ ସମପ େତନ କେଶ ହେତନ ଚ ମନୁଷ୍ୟପୁେତ୍ର ଣ ତୃ ତୀଯଦିୱେସ

ଶ୍ମ ଶାନାଦୁ ାତୱ୍ୟମ୍ ଇତି କଥାଂ ସ ଗଲୀଲି ତି ନ୍ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ କଥିତୱାନ୍ ତାଂ ରତ|
Ⅷତଦା ତସ୍ୟ ସା କଥା ତାସାଂ ମନଃସୁ ଜାତା|
Ⅸଅନ ରଂ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଗ ା ତା ଏକାଦଶଶିଷ୍ୟାଦିଭ୍ୟଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ୟ ାଂ ୱା ର୍ ାଂ କଥଯାମାସୁଃ|
Ⅹ ମ ଲୀନୀମରିଯମ୍, େଯାହନା, ଯାକୂେବା ମାତା ମରିଯମ୍ ତଦନ୍ୟାଃ ସି େନ୍ୟା େଯାଷିତ

େପ୍ର ରିେତଭ୍ୟ ଏତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ା ୱା ର୍ ାଃ କଥଯାମାସୁଃ
Ⅺ କି ୁ ତାସାଂ କଥାମ୍ ଅନଥର୍ କାଖ୍ୟାନମାତ୍ର ଂ ବୁ ା େକାପି ନ ପ୍ର େତୖ୍ୟତ୍|
Ⅻ ତଦା ପିତର ଉ ାଯ ଶ୍ମ ଶାନାି କଂ ଦଧାୱ, ତତ୍ର ଚ ପ୍ର େ ା ଭୂ ା ପାେ ୖ ର୍ କ ାପିତଂ େକୱଲଂ

ୱ ଂ ଦଦଶର୍ ; ତ ାଦା ୟର୍ ୍ୟଂ ମନ୍ୟମାେନା ଯଦଘଟତ ତନ୍ମ ନସି ୱିଚାରଯନ୍ ପ୍ର ତେ |
ⅩⅢତି େ ୱ ଦିେନ େ ୗ ଶିେଯ୍ୟୗ ଯିରୂ ଶାଲମ ତୁ େ ାଶା ରିତମ୍ ଇ ାଯୁଗ୍ର ାମଂ ଗ େ ୗ
ⅩⅣତାସାଂ ଘଟନାନାଂ କଥାମକଥଯତାଂ
ⅩⅤତେଯାରାଲାପୱିଚାରେଯାଃ କାେଲ ଯୀଶୁରାଗତ୍ୟ ତାଭ୍ୟାଂ ସହ ଜଗାମ
ⅩⅥ କି ୁ ଯଥା େତୗ ତଂ ନ ପରିଚିନୁତ ଦଥର୍ ଂ ତେଯା ଦର୍ୃ ି ଃ ସଂରୁ ା|
ⅩⅦସ େତୗ ପୃ ୱାନ୍ ଯୁୱାଂ ୱିଷେ ୗ କିଂ ୱିଚାରଯେ ୗ ଗ ଥଃ?
ⅩⅧ ତତ େଯାଃ କି୍ଲ ଯପାନାମା ପ୍ର ତୁ ୍ୟୱାଚ ଯିରୂ ଶାଲମପୁେରଽଧୁନା ଯାନ୍ୟଘଟ ଂ

େକୱଲୱିେଦଶୀ କିଂ ତୃ ା ଂ ନ ଜାନାସି ?
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ⅩⅨ ସ ପପ୍ର କା ଘଟନାଃ? ତଦା େତୗ ୱ ୁମାେରଭାେତ ଯୀଶୁନାମା େଯା ନାସରତୀେଯା
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ଈ ରସ୍ୟ ମାନୁଷାଣା ସାକ୍ଷାତ୍ ୱାେକ୍ୟ କ ର୍ ଣି ଚ ଶି ମାନାସୀତ୍

ⅩⅩ ତମ୍ ଅ ାକଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ୱିଚାରକା େକନାପି ପ୍ର କାେରଣ କେଶ ୱି ା ତସ୍ୟ
ପ୍ର ାଣାନନାଶଯନ୍ ତଦୀଯା ଘଟନାଃ;

ⅩⅪ କି ୁ ଯ ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାକାନ୍ ଉ ାରଯିଷ୍ୟତି ସ ଏୱାଯମ୍ ଇତ୍ୟାଶା ାଭିଃ କୃତା|ତଦ୍ୟଥା
ତଥା ୁ ତସ୍ୟା ଘଟନାଯା ଅଦ୍ୟ ଦିନତ୍ର ଯଂ ଗତଂ|

ⅩⅫଅଧିକ ାକଂ ସି ନୀନାଂ କିଯ ୍ତ୍ରୀଣାଂ ମୁେଖେଭ୍ୟାଽସ ୱୱାକ୍ୟମିଦଂ ଶତଂ;
ⅩⅩⅢ ତାଃ ପ୍ର ତୂ ୍ୟେଷ ଶ୍ମ ଶାନଂ ଗ ା ତତ୍ର ତସ୍ୟ େଦହମ୍ ଅପ୍ର ାପ୍ୟ ୱ୍ୟାଘୁେଟ୍ୟ ା େପ୍ର ା ୱତ୍ୟଃ
ଗର୍ ୀସଦୂେତୗ ଦୃ ାୱ ାଭିେ ୗ ଚାୱାଦି ାଂ ସ ଜୀୱିତୱାନ୍|
ⅩⅩⅣ ତେତା ାକଂ େକୖି ତ୍ ଶ୍ମ ଶାନମଗମ୍ୟତ େତଽପି ୀଣାଂ ୱାକ୍ୟାନୁରୂ ପଂ ଦୃ ୱ ଃ କି ୁ ତଂ

ନାପଶ୍ୟନ୍|
ⅩⅩⅤତଦା ସତାୱୁୱାଚ, େହଅେବାେଧୗ େହଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଭିରୁ ୱାକ୍ୟଂ ପ୍ର େତ୍ୟତୁ ଂ ୱିଲ ମାେନୗ;
ⅩⅩⅥଏତ ୱର୍ ୍ଵ ଦୁଃଖଂ ଭୁ ୍ଵା ଭୂ ତିପ୍ର ାି ଃ କିଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନ ନ୍ୟାଯ୍ୟା?
ⅩⅩⅦତତଃ ସ ମୂସାଗ୍ର ମାରଭ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଶାେ ି ନ୍ ଲିଖିତାଖ୍ୟାନାଭିପ୍ର ାଯଂ

େବାଧଯାମାସ|
ⅩⅩⅧଅଥ ଗମ୍ୟଗ୍ର ାମାଭ୍ୟଣର୍ ଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ େତନାେଗ୍ର ଗମନଲକ୍ଷେଣ ଦଶ େତ
ⅩⅩⅨ େତୗ ସାଧଯି ାୱଦତାଂ ସହାୱାଭ୍ୟାଂ ତି ଦିେନ ଗେତ ସତି ରାତି୍ର ରଭୂ ତ୍; ତତଃ ସ ତାଭ୍ୟାଂ

ସା ର୍ ଂ ାତୁ ଂ ଗୃହଂ ଯେଯୗ|
ⅩⅩⅩପ ାେ ାଜେନାପେୱଶକାେଲସ ପୂପଂ ଗୃହୀ ା ଈ ରଗୁଣାନ୍ ଜଗାଦତ ଭଂ ୍ଵା ତାଭ୍ୟାଂ

ଦେଦୗ|
ⅩⅩⅪତଦା ତେଯା ଦର୍ୃ େ ୗ ପ୍ର ସ ାଯାଂ ତଂ ପ୍ର ତ୍ୟଭିଜ୍ଞତୁ ଃ କି ୁ ସ ତେଯାଃ ସାକ୍ଷାଦ ଦର୍ େଧ|
ⅩⅩⅫ ତତେ ୗ ମିେଥାଭିଧାତୁ ମ୍ ଆର ୱେ ୗ ଗମନକାେଲ ଯଦା କଥାମକଥଯତ୍

ଶା ାଥର୍ େବାଧଯତ୍ ତଦାୱେଯା ବର୍ୁ ି ଃ କିଂ ନ ପ୍ର ା ଲତ୍?
ⅩⅩⅩⅢେତୗ ତତଣାଦୁ ାଯ ଯିରୂ ଶାଲମପୁରଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଯଯତୁ ଃ,ତ ୍ଥାେନ ଶିଷ୍ୟାଣାମ୍ ଏକାଦଶାନାଂ

ସି ନା ଦଶର୍ ନଂ ଜାତଂ|
ⅩⅩⅩⅣ େତ େପ୍ର ାଚୁ ଃ ପ୍ର ଭୁ ରୁ ଦତି ଦ୍ ଇତି ସତ୍ୟଂ ଶିେମାେନ ଦଶର୍ ନମଦା |
ⅩⅩⅩⅤ ତତଃ ପଥଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଘଟନାଯାଃ ପୂପଭ େନନ ତ ରିଚଯସ୍ୟ ଚ ସୱର୍ ୍ଵ ୱୃ ା ଂ େତୗ

ୱ ୁମାେରଭାେତ|
ⅩⅩⅩⅥ ଇ ଂ େତ ପର ରଂ ୱଦି ତ ାେଲ ଯୀଶୁଃ ଯଂ େତଷାଂ ମଧ୍ୟ େପ୍ର ା ଯ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ

କଲ୍ୟାଣଂ ଭୂ ଯାଦ୍ ଇତୁ ୍ୟୱାଚ,
ⅩⅩⅩⅦ କି ୁ ଭୂ ତଂ ପଶ୍ୟାମ ଇତ୍ୟନୁମାଯ େତ ସମୁି ୱିଜିେର େତ୍ର ଷୁ |
ⅩⅩⅩⅧସ ଉୱାଚ, କୁେତା ଦୁଃଖିତା ଭୱଥ? ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମନଃସୁ ସେ ହ ଉେଦତି ଚ କୁତଃ?
ⅩⅩⅩⅨଏେଷାହଂ, ମମ କେରୗ ପଶ୍ୟତ ୱରଂ ୃ ୍ଵା ପଶ୍ୟତ, ମମ ଯାଦୃଶାନି ପଶ୍ୟଥ ତାଦୃଶାନି

ଭୂ ତସ୍ୟ ମାଂସା ୀନି ନ ସି |
ⅩⅬଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ସ ହ ପାଦାନ୍ ଦଶର୍ ଯାମାସ|
ⅩⅬⅠ େତଽସ ୱଂ ଜ୍ଞା ା ସାନ ା ନ ପ୍ର ତ୍ୟଯନ୍| ତତଃ ସ ତାନ୍ ପପ୍ର , ଅତ୍ର ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀେପ

ଖାଦ୍ୟଂ କିି ଦି ?
ⅩⅬⅡତତେ କିଯ ମ ୍ୟଂ ମଧୁ ଚ ଦଦୁଃ
ⅩⅬⅢସ ତଦାଦାଯ େତଷାଂ ସାକ୍ଷାଦ୍ ବୁଭୁ େଜ
ⅩⅬⅣ କଥଯାମାସ ଚ ମୂସାୱ୍ୟୱ ାଯାଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ଗ୍ର େ ଷୁ ଗୀତପୁ େକ ଚ ମଯି ଯାନି

ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ୱଚନାନି ଲିଖିତାନି ତଦନୁରୂ ପାଣି ଘଟିଷ୍ୟେ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ ି ାହଂ ଯେଦତ ାକ୍ୟମ୍
ଅୱଦଂ ତଦିଦାନୀଂ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷମଭୂ ତ୍|

ⅩⅬⅤଅଥ େତଭ୍ୟଃ ଶା େବାଧାଧିକାରଂ ଦ ାୱଦତ୍,
ⅩⅬⅥଖ୍ର ୀେ େନ ଂ ମୃତିଯାତନା େଭା ୱ୍ୟା ତୃ ତୀଯଦିେନ ଚ ଶ୍ମ ଶାନାଦୁ ାତୱ୍ୟେ ତି ଲିପିରି ;
ⅩⅬⅦ ତ ାମ୍ନ ା ଯିରୂ ଶାଲମମାରଭ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ େଦେଶ ମନଃପରାୱ ର୍ ନସ୍ୟ ପାପେମାଚନସ୍ୟ ଚ

ସୁସଂୱାଦଃ ପ୍ର ଚାରଯିତୱ୍ୟଃ,
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ⅩⅬⅧଏଷୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ଯୂଯଂ ସାକି୍ଷଣଃ|
ⅩⅬⅨ ଅପର ପଶ୍ୟତ ପିତ୍ର ା ଯତ୍ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତଂ ତତ୍ େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟାମି, ଅତଏୱ ଯାୱ ାଲଂ ଯୂଯଂ
ଗର୍ ୀଯାଂ ଶି ଂ ନ ପ୍ର ା ୍ୟଥ ତାୱ ାଲଂ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗେର ତି ତ|
Ⅼଅଥ ସ ତାନ୍ େବୖଥନୀଯାପୟର୍ ୍ୟ ଂ ନୀ ା ହ ାୱୁେ ାଲ୍ୟ ଆଶିଷ ୱ ୁମାେରେଭ
ⅬⅠଆଶିଷଂ ୱଦେ ୱ ଚ େତଭ୍ୟଃ ପୃଥଗ୍ ଭୂ ା ଗର୍ ାଯ ନୀେତାଽଭୱତ୍|
ⅬⅡତଦା େତ ତଂ ଭଜମାନା ମହାନେ ନ ଯିରୂ ଶାଲମଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଜଗ୍ମୁ ଃ|
ⅬⅢତେତା ନିର ରଂମ ି େର ତି ଈ ରସ୍ୟପ୍ର ଶଂସାଂ ଧନ୍ୟୱାଦ କ ର୍ ମ୍ଆେରଭିେର|ଇତି||
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େଯାହନଲିଖିତଃ ସୁସଂୱାଦଃ
Ⅰଆେଦୗ ୱାଦ ଆସୀତ୍ ସ ଚ ୱାଦ ଈ େରଣ ସାଧର୍ ମାସୀତ୍ ସ ୱାଦଃ ଯମୀ ର ଏୱ|
Ⅱସ ଆଦାୱୀ େରଣ ସହାସୀତ୍|
Ⅲ େତନ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱ ୁ ସସୃେଜ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ସୃ ୱ ୁଷୁ କିମପି ୱ ୁ େତନାସୃ ଂ ନାି |
Ⅳସ ଜୀୱନସ୍ୟାକାରଃ, ତ ଜୀୱନଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ େଜ୍ୟାତିଃ
Ⅴତେ ୍ୟାତିର କାେର ପ୍ର ଚକାେଶ କି କାର ଜଗ୍ର ାହ|
Ⅵ େଯାହନ୍ ନାମକ ଏେକା ମନୁଜ ଈ େରଣ େପ୍ର ଷଯା େକ୍ର |
Ⅶତ ାରାଯଥା ସେୱର୍ ୍ଵ ୱି ସି ତଦଥର୍ ଂ ସତେ ୍ୟାତିଷି ପ୍ର ମାଣଂଦାତୁ ଂ ସାକି୍ଷ ରୂ େପାଭୂ ାଗମତ୍,
Ⅷସ ଯଂ ତେ ୍ୟାତି ନର୍ କି ୁ ତେ ୍ୟାତିଷି ପ୍ର ମାଣଂ ଦାତୁ ମାଗମତ୍|
Ⅸଜଗତ୍ୟାଗତ୍ୟ ଯଃ ସୱର୍ ୍ଵ ମନୁେଜେଭ୍ୟା ଦୀି ଂ ଦଦାତି ତେଦୱ ସତ୍ୟେଜ୍ୟାତିଃ|
Ⅹସ ଯ ଗଦସୃଜତ୍ ତନ୍ମ ଦ୍ୟ ଏୱ ସ ଆସୀତ୍ କି ୁ ଜଗେତା େଲାକା ଂ ନାଜାନନ୍|
Ⅺ ନିଜାଧିକାରଂ ସ ଆଗ ତ୍ କି ୁ ପ୍ର ଜା ଂ ନାଗୃ ନ୍|
Ⅻତଥାପି େଯ େଯ ତମଗୃ ନ୍ ଅଥର୍ ାତ୍ ତସ୍ୟ ନାମି୍ନ ୱ୍ୟ ସନ୍ େତଭ୍ୟ ଈ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ା ଭୱିତୁ ମ୍

ଅଧିକାରମ୍ ଅଦଦାତ୍|
ⅩⅢ େତଷାଂ ଜନିଃ େଶାଣିତା ଶାରୀରିକାଭିଲାଷା ମାନୱାନାମି ାେତା ନ କି ୀ ରାଦଭୱତ୍|
ⅩⅣ ସ ୱାେଦା ମନୁଷ୍ୟରୂ େପଣାୱତୀୟର୍ ୍ୟ ସତ୍ୟତାନୁଗ୍ର ହାଭ୍ୟାଂ ପରିପୂଣର୍ ଃ ସନ୍ ସାଧର୍ ମ୍ ଅ ାଭି

ନର୍ ୍ୟୱସତ୍ ତତଃ ପିତୁ ରି ତୀଯପୁତ୍ର ସ୍ୟ େଯାେଗ୍ୟା େଯା ମହିମା ତଂ ମହିମାନଂ ତସ୍ୟାପଶ୍ୟାମ|
ⅩⅤତେତା େଯାହନପି ପ୍ର ଚାୟର୍ ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟମିଦଂ ଦ ୱାନ୍ େଯା ମମ ପ ାଦ୍ ଆଗମିଷ୍ୟତି ସ ମେ ା

ଗୁରୁ ତରଃ; ଯେତା ମ ୂ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ସ ୱିଦ୍ୟମାନ ଆସୀତ୍; ଯଦଥର୍ ମ୍ ଅହଂ ସାକ୍ଷ୍ୟମିଦମ୍ ଅଦାଂ ସ ଏଷଃ|
ⅩⅥଅପର ତସ୍ୟ ପୂଣର୍ ତାଯା ୱଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ କ୍ର ମଶଃ କ୍ର ମେଶାନୁଗ୍ର ହଂ ପ୍ର ା ାଃ|
ⅩⅦ ମୂସା ାରା ୱ୍ୟୱ ା ଦ ା କି ନୁଗ୍ର ହଃ ସତ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ାରା ସମୁପାତି ତାଂ|
ⅩⅧ େକାପି ମନୁଜ ଈ ରଂ କଦାପି ନାପଶ୍ୟତ୍ କି ୁ ପିତୁ ଃ େକ୍ର ାଡେ ାଽ ି ତୀଯଃ ପୁତ୍ର ଂ

ପ୍ର କାଶଯତ୍|
ⅩⅨ ଂ କଃ? ଇତି ୱାକ୍ୟଂ େପ୍ର ୁଂ ଯଦା ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ଯାଜକାନ୍ େଲୱିେଲାକାଂ

ଯିରୂ ଶାଲେମା େଯାହନଃ ସମୀେପ େପ୍ର ଷଯାମାସୁଃ,
ⅩⅩତଦା ସ ୀକୃତୱାନ୍ ନାପ ୂତୱାନ୍ ନାହମ୍ ଅଭିଷି ଇତ୍ୟ ୀକୃତୱାନ୍|
ⅩⅪତଦା େତଽପୃ ନ୍ ତହ େକା ଭୱାନ୍? କିଂ ଏଲିଯଃ? େସାୱଦତ୍ ନ; ତତେ ଽପୃ ନ୍ ତହ

ଭୱାନ୍ ସ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ? େସାୱଦତ୍ ନାହଂ ସଃ|
ⅩⅫତଦା େତଽପୃ ନ୍ ତହ ଭୱାନ୍ କଃ? ୱଯଂ ଗ ା େପ୍ର ରକାନ୍ ଯି କିଂ ୱକ୍ଷ୍ୟାମଃ? ି ନ୍

କିଂ ୱଦସି ?
ⅩⅩⅢ ତଦା େସାୱଦତ୍| ପରେମଶସ୍ୟ ପ ାନଂ ପରି ୁରୁ ତ ସୱର୍ ୍ଵ ତଃ| ଇତୀଦଂ ପ୍ର ା େର ୱାକ୍ୟଂ

ୱଦତଃ କସ୍ୟଚିଦ୍ର ୱଃ| କଥାମିମାଂ ଯି ନ୍ ଯିଶଯିେଯା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ଲିଖିତୱାନ୍ େସାହମ୍|
ⅩⅩⅣ େଯ େପ୍ର ଷିତାେ ଫିରୂ ଶିେଲାକାଃ|
ⅩⅩⅤ ତଦା େତଽପୃ ନ୍ ଯଦି ନାଭିଷିେ ାସି ଏଲିେଯାସି ନ ସ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦ୍ୟପି ନାସି ଚ, ତହ

େଲାକାନ୍ ମ ଯସି କୁତଃ?
ⅩⅩⅥତେତା େଯାହନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚତ୍, େତାେଯଽହଂ ମ ଯାମୀତି ସତ୍ୟଂ କି ୁ ଯଂ ଯୂଯଂ ନ ଜାନୀଥ

ତାଦୃଶ ଏେକା ଜେନା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମଧ୍ୟ ଉପତି ତି|
ⅩⅩⅦସ ମ ାଦ୍ ଆଗେତାପି ମ ୂ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱ ର୍ ମାନ ଆସୀତ୍ ତସ୍ୟ ପାଦୁକାବ ନଂ େମାଚଯିତୁ ମପି

ନାହଂ େଯାେଗ୍ୟାି |
ⅩⅩⅧ ଯ ର୍ ନନଦ୍ୟାଃ ପାର େବୖଥବାରାଯାଂ ଯି ନ୍ସ ୍ଥାେନ େଯାହନମ ଯତ୍ ତି ନ ାେନ

ସୱର୍ ୍ଵ େମତଦ୍ ଅଘଟତ|



John Ⅰ:ⅩⅩⅨ 121 John Ⅰ:ⅬⅠ

ⅩⅩⅨ ପେରଽହନି େଯାହନ୍ ନିକଟମାଗ ଂ ଯିଶୁଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ପ୍ର ାେୱାଚତ୍ ଜଗତଃ
ପାପେମାଚକମ୍ ଈ ରସ୍ୟ େମଷଶାୱକଂ ପଶ୍ୟତ|

ⅩⅩⅩ େଯା ମମ ପ ାଦାଗମିଷ୍ୟତି ସ ମେ ା ଗୁରୁ ତରଃ, ଯେତା େହେତାମର୍ ୂ ୱର୍ ୍ଵ ଂ େସାଽୱ ର୍ ତ
ଯି ହଂ କଥାମିମାଂ କଥିତୱାନ୍ ସ ଏୱାଯଂ|

ⅩⅩⅪ ଅପରଂ ନାହେମନଂ ପ୍ର ତ୍ୟଭିଜ୍ଞାତୱାନ୍ କି ୁ ଇସ୍ର ାେଯେ ାକା ଏନଂ ଯଥା ପରିଚିନ୍ଵ ି
ତଦଭିପ୍ର ାେଯଣାହଂ ଜେଲ ମ ଯିତୁ ମାଗ ମ୍|

ⅩⅩⅫ ପୁନ େଯାହନପରେମକଂ ପ୍ର ମାଣଂ ଦ ା କଥିତୱାନ୍ ୱିହାଯସଃ କେପାତୱଦ୍
ଅୱତର ମା ାନମ୍ ଅେସ୍ୟାପୟର୍ ୍ୟୱତି ଂ ଚ ଦୃ ୱାନହମ୍|

ⅩⅩⅩⅢନାହେମନଂ ପ୍ର ତ୍ୟଭିଜ୍ଞାତୱାନ୍ ଇତି ସତ୍ୟଂ କି ୁ େଯା ଜେଲ ମ ଯିତୁ ଂ ମାଂ େପୖ୍ର ରଯତ୍ ସ
ଏେୱମାଂ କଥାମକଥଯତ୍ ଯେସ୍ୟାପୟର୍ ୍ୟା ାନମ୍ ଅୱତର ମ୍ ଅୱତି ଦ୍ର କ୍ଷଯସି ସଏୱ ପୱିେତ୍ର
ଆ ନି ମ ଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅣଅୱ ି ରୀକ୍ଷ୍ୟାଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ତନଯ ଇତି ପ୍ର ମାଣଂ ଦଦାମି|
ⅩⅩⅩⅤପେରଽହନି େଯାହନ୍ ାଭ୍ୟାଂ ଶିଷ୍ୟାଭ୍ୟାଂ ସାେ ର୍ ଂ ତି ନ୍
ⅩⅩⅩⅥ ଯିଶୁଂ ଗ ଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ଗଦିତୱାନ୍, ଈ ରସ୍ୟ େମଷଶାୱକଂ ପଶ୍ୟତଂ|
ⅩⅩⅩⅦଇମାଂ କଥାଂ ଶ ା େ ୗ ଶିେଷ୍ୟୗ ଯୀେଶାଃ ପ ାଦ୍ ଈଯତୁ ଃ|
ⅩⅩⅩⅧ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପରାୱୃତ୍ୟ େତୗ ପ ାଦ୍ ଆଗ େ ୗ ଦୃ ୍ଵା ପୃ ୱାନ୍ ଯୁୱାଂ କିଂ

ଗେୱଶଯଥଃ? ତାୱପୃ ତାଂ େହ ରି ଅଥର୍ ାତ୍ େହ ଗୁେରା ଭୱାନ୍ କୁତ୍ର ତି ତି?
ⅩⅩⅩⅨ ତତଃ େସାୱାଦିତ୍ ଏତ୍ୟ ପଶ୍ୟତଂ| ତେତା ଦିୱସସ୍ୟ ତୃ ତୀଯପ୍ର ହରସ୍ୟ ଗତ ାତ୍ େତୗ

ତି ନଂ ତସ୍ୟ ସେ ଽ ାତାଂ|
ⅩⅬେଯୗ େ ୗ େଯାହେନା ୱାକ୍ୟଂ ଶ ା ଯିେଶାଃ ପ ାଦ୍ଆଗମତାଂ ତେଯାଃ ଶିେମାନି୍ପ ତରସ୍ୟଭ୍ର ାତା

ଆ ି ଯଃ
ⅩⅬⅠ ସ ଇ ା ପ୍ର ଥମଂ ନିଜେସାଦରଂ ଶିେମାନଂ ସାକ୍ଷା ାପ୍ୟ କଥିତୱାନ୍ ୱଯଂ ଖ୍ର ୀ ମ୍ ଅଥର୍ ାତ୍

ଅଭିଷି ପୁରୁ ଷଂ ସାକ୍ଷା ୃ ତୱ ଃ|
ⅩⅬⅡପ ାତ୍ ସ ତଂ ଯିେଶାଃ ସମୀପମ୍ ଆନଯତ୍| ତଦା ଯୀଶୁ ଂ ଦୃ ୍ଵାୱଦତ୍ ଂ ଯୂନସଃ ପୁତ୍ର ଃ

ଶିେମାନ୍ କି ୁ ାମେଧଯଂ େକୖଫାଃ ୱା ପିତରଃ ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର େରା ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅬⅢ ପେରଽହନି ଯୀେଶୗ ଗାଲୀଲଂ ଗ ୁଂ ନିି ତେଚତସି ସତି ଫିଲିପନାମାନଂ ଜନଂ

ସାକ୍ଷା ାପ୍ୟାେୱାଚତ୍ ମମ ପ ାଦ୍ ଆଗ |
ⅩⅬⅣ େବୖେ ୖ ଦାନାମି୍ନ ଯି ନ୍ ଗ୍ର ାେମ ପିତରା ି ଯେଯାୱର୍ ାସ ଆସୀତ୍ ତି ନ୍ ଗ୍ର ାେମ ତସ୍ୟ ଫିଲିପସ୍ୟ

ୱସତିରାସୀତ୍|
ⅩⅬⅤ ପ ାତ୍ ଫିଲିେପା ନିଥେନଲଂ ସାକ୍ଷା ାପ୍ୟାୱଦତ୍ ମୂସା ୱ୍ୟୱ ା ଗ୍ର େ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ

ଗ୍ର େ ଷୁ ଚଯସ୍ୟାଖ୍ୟାନଂ ଲିଖିତମାେ ତଂ ଯୂଷଫଃ ପୁତ୍ର ଂ ନାସରତୀଯଂଯୀଶୁଂ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଅକାଷର୍ ୍ମ ୱଯଂ|
ⅩⅬⅥ ତଦା ନିଥେନଲ୍ କଥିତୱାନ୍ ନାସର ଗରାତ କିଂ କି ଦୁ ମ ଉ ୁଂ ଶେକ୍ନ ାତି? ତତଃ

ଫିଲିେପା ଽେୱାଚତ୍ ଏତ୍ୟ ପଶ୍ୟ|
ⅩⅬⅦଅପର ଯୀଶୁଃ ସ୍ୟ ସମୀପଂ ତମ୍ ଆଗ ଂ ଦୃ ୍ଵା ୱ୍ୟାହୃ ତୱାନ୍, ପଶ୍ୟାଯଂ ନି ପଟଃ

ସତ୍ୟ ଇସ୍ର ାେଯେ ାକଃ|
ⅩⅬⅧ ତତଃ େସାୱଦଦ୍, ଭୱାନ୍ ମାଂ କଥଂ ପ୍ର ତ୍ୟଭିଜାନାତି? ଯୀଶୁରୱାଦୀତ୍ ଫିଲିପସ୍ୟ

ଆ ାନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯଦା ମୁଡୁ ରସ୍ୟ ତେରାମର୍ୂ େଲଽ ା ଦା ାମଦଶର୍ ମ୍|
ⅩⅬⅨ ନିଥେନଲ୍ ଅଚକଥତ୍, େହ ଗୁେରା ଭୱାନ୍ ନିତା ମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ାସି , ଭୱାନ୍

ଇସ୍ର ାେଯଲ୍ଵ ଂଶସ୍ୟ ରାଜା|
Ⅼ ତେତା ଯୀଶୁ ୱର୍ ୍ୟାହରତ୍, ାମୁଡୁ ରସ୍ୟ ପାଦପସ୍ୟ ମୂେଲ ଦୃ ୱାନାହଂ ମେମୖତ ା ାକ୍ୟାତ୍

କିଂ ଂ ୱ୍ୟ ସୀଃ? ଏତ ାଦପ୍ୟା ୟର୍ ୍ୟାଣି କାୟର୍ ୍ୟାଣି ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟସି |
ⅬⅠ ଅନ୍ୟ ାୱାଦୀଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, ଇତଃ ପରଂ େମାଚିେତ େମଘ ାେର

ତ ାନ୍ମ ନୁଜସୂନୁନା ଈ ରସ୍ୟ ଦୂତଗଣମ୍ ଅୱେରାହ ମାେରାହ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ|
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Ⅱ
Ⅰ ଅନ ରଂ ତତୀଯଦିୱେସ ଗାଲୀଲ୍ ପ୍ର େଦଶିେଯ କା ାନାମି୍ନ ନଗେର ୱିୱାହ ଆସୀତ୍ ତତ୍ର ଚ

ଯୀେଶାମର୍ ାତା ତି ତ୍|
Ⅱତୈ ୱିୱାହାଯ ଯୀଶୁ ସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ନିମି ତା ଆସନ୍|
Ⅲତଦନ ରଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସସ୍ୟ ନୂ୍ୟନ ାଦ୍ ଯୀେଶାମର୍ ାତା ତମୱଦତ୍ ଏେତଷାଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରେସା ନାି |
Ⅳ ତଦା ସ ତାମେୱାଚତ୍ େହ ନାରି ମଯା ସହ ତୱ କିଂ କାୟର୍ ୍ୟଂ? ମମ ସମଯ ଇଦାନୀଂ

େନାପତି ତି|
Ⅴତତ ସ୍ୟ ମାତା ଦାସାନେୱାଚଦ୍ ଅଯଂ ଯଦ୍ ୱଦତି ତେଦୱ କୁରୁ ତ|
Ⅵ ତି ନ୍ ାେନ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ଶୁଚି କରଣୱ୍ୟୱହାରାନୁସାେରଣାଢେକୖକଜଲଧରାଣି

ପାଷାଣମଯାନି ଷଡ୍ଵୃ ହ ାତ୍ର ାଣିଆସନ୍|
Ⅶ ତଦା ଯୀଶୁ ାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ କଲଶାନ୍ ଜେଲୖଃ ପୂରଯିତୁ ଂ ତାନାଜ୍ଞାପଯତ୍, ତତେ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍

କୁ ାନାକଣର୍ ଂ ଜେଲୖଃ ପୟର୍ ୍ୟପୂରଯନ୍|
Ⅷ ଅଥ େତଭ୍ୟଃ କିି ଦୁ ାୟର୍ ୍ୟ େଭାଜ୍ୟାଧିପାେତଃସମୀପଂ େନତୁ ଂ ସ ତାନାଦିଶତ୍, େତ

ତଦନଯନ୍|
Ⅸ ଅପର ତ ଲଂ କଥଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରେସାଽଭୱତ୍ ତ ଲୱାହକାଦାସା ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଶ ାଃ କି ୁ

ତେ ାଜ୍ୟାଧିେପା ଜ୍ଞାତୁ ଂ ନାଶେକ୍ନ ାତ୍ ତଦୱଲିହ୍ୟ ୱରଂ ସଂେ ାଦ୍ୟାୱଦତ,
Ⅹେଲାକାଃ ପ୍ର ଥମଂ ଉ ମଦ୍ର ାକ୍ଷାରସଂ ଦଦତି ତଷୁ ଯେଥ ଂ ପିତୱ ୁ ତ ା କିି ଦନୁ ମ ଦଦତି

କି ୁ ମିଦାନୀଂ ଯାୱତ୍ ଉ ମଦ୍ର ାକ୍ଷାରସଂ ାପଯସି |
Ⅺ ଇ ଂ ଯୀଶୁଗର୍ ାଲୀଲପ୍ର େଦେଶ ଆ ୟର୍ ୍ୟକା ର୍ ପ୍ର ାର ନିଜମହିମାନଂ ପ୍ର ାକାଶଯତ୍ ତତଃ

ଶିଷ୍ୟା ି ନ୍ ୱ୍ୟ ସନ୍|
Ⅻତତଃ ପରମ୍ ସ ନିଜମାତଭ୍ର ାତସି୍ଶ େଷୖ୍ୟଃ ସା ର୍ ୍ ଂ କଫନର୍ ାହୂ ମମ୍ ଆଗମତ୍ କି ୁ ତତ୍ର ବହୂ ଦିନାନି

ଆତି ତ୍|
ⅩⅢ ତଦନ ରଂ ଯିହୂ ଦିଯାନାଂ ନି ାେରା େୱ ନିକଟମାଗେତ ଯୀଶୁ ୟ ରୂ ଶାଲମ୍ ନଗରମ୍

ଆଗ ତ୍|
ⅩⅣତେତା ମ ି ରସ୍ୟ ମେଧ୍ୟ େଗାେମଷପାରାୱତୱିକ୍ର ଯିେଣା ୱାଣିଜେ ୍ଚ ାପୱି ାନ୍ ୱିେଲାକ୍ୟ
ⅩⅤର ୁଭିଃ କଶାଂ ନି ର୍ ାଯ ସୱର୍ ୍ଵ େଗାେମଷାଦିଭିଃ ସା ର୍ ଂ ତାନ୍ ମ ି ରାଦ୍ ଦୂରୀକୃତୱାନ୍|
ⅩⅥ ୱଣିଜାଂ ମୁଦ୍ର ାଦି ୱିକୀୟର୍ ୍ୟ ଆସନାନି ନୂ୍ୟ ୀକୃତ୍ୟ ପାରାୱତୱିକ୍ର ଯିେଭ୍ୟାଽକଥଯଦ୍ ଅ ାତ୍
ାନାତ୍ ସୱର୍ ାେଣ୍ୟତାନି ନଯତ, ମମ ପିତୁ ଗୃହଂ ୱାଣିଜ୍ୟଗୃହଂ ମା କା ର୍ |
ⅩⅦ ତ ାତ୍ ତନ୍ମ ି ରାଥର୍ ଉେଦ୍ୟାେଗା ଯ ୁ ସ ଗ୍ର ସତୀୱ ମାମ୍| ଇମାଂ ଶା ୀଯଲିପିଂ

ଶିଷ୍ୟାଃସମ ରନ୍|
ⅩⅧ ତତଃ ପରମ୍ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ଯୀଷିମୱଦନ୍ ତୱମିଦୃଶକ ର୍ କରଣାତ୍ କିଂ ଚି ମ ାନ୍

ଦଶର୍ ଯସି ?
ⅩⅨ ତେତା ଯୀଶୁ ାନେୱାଚଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିେର ତି ନ୍ ମ ି େର ନାଶିେତ ଦିନତ୍ର ଯମେଧ୍ୟଽହଂ ତଦ୍

ଉ ାପଯିଷ୍ୟାମି|
ⅩⅩ ତଦା ଯିହୂ ଦିଯା ୱ୍ୟାହାଷର୍ୁ ଃ, ଏତସ୍ୟ ମ ି ରସ ନି ର୍ ାେଣନ ଷଟ୍ଚ ାରିଂଶଦ୍ ୱ ରା ଗତାଃ, ଂ

କିଂ ଦିନତ୍ର ଯମେଧ୍ୟ ତଦ୍ ଉ ାପଯିଷ୍ୟସି ?
ⅩⅪ କି ୁ ସ ନିଜେଦହରୂ ପମ ି େର କଥାମିମାଂ କଥିତୱାନ୍|
ⅩⅫ ସ ଯେଦତାଦୃଶଂ ଗଦିତୱାନ୍ ତି ଷ୍ୟାଃ ଶ୍ମ ଶାନାତ୍ ତଦୀେଯା ାେନ ସତି ୃ ା ଧ ର୍ ଗ୍ର େ

ଯୀଶୁେନା କଥାଯାଂ ଚ ୱ୍ୟ ସି ଷୁଃ|
ⅩⅩⅢ ଅନ ରଂ ନି ାେରା ୱସ୍ୟ େଭାଜ୍ୟସମେଯ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ ନଗେର ତ ୁତା ୟର୍ ୍ୟକ ର୍ ାଣି

ୱିେଲାକ୍ୟ ବହୁ ଭି ସ୍ୟ ନାମନି ୱି ସି ତଂ|
ⅩⅩⅣ କି ୁ ସ େତଷାଂ କେରଷୁ ଂ ନ ସମପର୍ ଯତ୍, ଯତଃ ସ ସୱର୍ ୍ଵ ାନେୱୖତ୍|
ⅩⅩⅤ ସ ମାନେୱଷୁ କସ୍ୟଚିତ୍ ପ୍ର ମାଣଂ ନାେପକ୍ଷତ ଯେତା ମନୁଜାନାଂ ମେଧ୍ୟ ଯଦ୍ୟଦି ତ ତ୍

େସାଜାନାତ୍|
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Ⅲ
Ⅰ ନିକଦିମନାମା ଯିହୂ ଦୀଯାନାମ୍ ଅଧିପତିଃ ଫିରୂ ଶୀ କ୍ଷଣଦାଯାଂ
Ⅱଯୀେଶୗରଭ୍ୟଣର୍ ମ୍ ଆୱ୍ର ଜ୍ୟ ୱ୍ୟାହାଷର୍ ୀତ୍, େହ ଗୁେରା ଭୱାନ୍ ଈ ରାଦ୍ ଆଗତ୍ ଏକଉପେଦ ା,

ଏତଦ୍ଅ ାଭିଜ୍ଞର୍ ାଯେତ;ଯେତାଭୱତାଯାନ୍ୟା ୟର୍ ୍ୟକ ର୍ ାଣି କି୍ର ଯେ ପରେମ ରସ୍ୟସାହାଯ୍ୟଂ ୱିନା
େକନାପି ତ ର୍ ାଣି କ ର୍ୁ ଂ ନ ଶକ୍ୟେ |

Ⅲ ତଦା ଯୀଶୁରୁ ରଂ ଦ ୱାନ୍ ତୱାହଂ ଯଥାଥର୍ ତରଂ ୱ୍ୟାହରାମି ପୁନଜର୍ ନ୍ମ ନି ନ ସତି େକାପି
ମାନୱ ଈ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଂ ଦ୍ର ୁଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|

Ⅳ ତେତା ନିକଦୀମଃ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚତ୍ ମନୁେଜା ୱୃେ ା ଭୂ ା କଥଂ ଜନିଷ୍ୟେତ? ସ କିଂ ପୁନ
ମର୍ ାତୃ ଜର୍ ଠରଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ଜନିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି?

Ⅴ ଯୀଶୁରୱାଦୀଦ୍ ଯଥାଥର୍ ତରମ୍ ଅହଂ କଥଯାମି ମନୁେଜ େତାଯା ଭ୍ୟାଂ ପୁନ ନର୍ ଜାେତ ସ
ଈ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଂ ପ୍ର େୱ ୁଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|

Ⅵମାଂସାଦ୍ ଯତ୍ ଜାଯେତ ତନ୍ ମାଂସେମୱ ତଥା େନା େଯା ଜାଯେତ ସ ଆେ ୖ ୱ|
Ⅶ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପୁନ ଜର୍ ନିତୱ୍ୟଂ ମେମୖତସ୍ୟାଂ କଥାଯାମ୍ ଆ ୟର୍ ଂ ମା ମଂ ାଃ|
Ⅷ ସଦାଗତିୟର୍ ାଂ ଦିଶମି ତି ତସ୍ୟାେମୱ ଦିଶି ୱାତି, ଂ ତସ୍ୟ ନଂ ଶୁେଣାଷି କି ୁ ସ କୁତ

ଆଯାତି କୁତ୍ର ଯାତି ୱା କିମପି ନ ଜାନାସି ତ ାଦ୍ ଆ ନଃ ସକାଶାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ମନୁଜାନାଂ ଜନ୍ମ
ଭୱତି|

Ⅸତଦା ନିକଦୀମଃ ପୃ ୱାନ୍ ଏତତ୍ କଥଂ ଭୱିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି?
Ⅹଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟ ୱାନ୍ ମିସ୍ର ାେଯେଲା ଗୁରୁ ଭର୍ୂ ାପି କିେମତାଂ କଥାଂ ନ େୱି ?
Ⅺ ତୁ ଭ୍ୟଂ ଯଥାଥର୍ ଂ କଥଯାମି, ୱଯଂ ଯଦ୍ ୱିଦ୍ମ ଦ୍ ୱଚ୍ମ ଃ ଯଂ ପଶ୍ୟାମ େସୖ୍ୟୱ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦ୍ମ ଃ

କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାଭିର ାକଂ ସାକି୍ଷ ଂ ନ ଗୃହ୍ୟେତ|
Ⅻଏତସ୍ୟ ସଂସାରସ୍ୟ କଥାଯାଂ କଥିତାଯାଂ ଯଦି ଯୂଯଂ ନ ୱି ସି ଥ ତହ ଗର୍ ୀଯାଯାଂ କଥାଯାଂ

କଥଂ ୱି ସି ଷ୍ୟଥ?
ⅩⅢଯଃ େଗର୍ ଽି ଯଂ ଚ ଗର୍ ାଦ୍ ଅୱାେରାହତ୍ ତଂ ମାନୱତନଯଂ ୱିନା େକାପି ଗର୍ ଂ ନାେରାହତ୍|
ⅩⅣଅପର ମୂସା ଯଥା ପ୍ର ା େରସପର୍ ଂ େପ୍ର ା ାପିତୱାନ୍ ମନୁଷ୍ୟପୁେତ୍ର ାଽପି ତେଥୖେୱା ାପିତୱ୍ୟଃ;
ⅩⅤତ ାଦ୍ ଯଃ କି ତ୍ ତି ନ୍ ୱି ସି ଷ୍ୟତି େସାଽୱିନାଶ୍ୟଃ ସନ୍ ଅନ ାଯୁଃ ପ୍ର ା ୍ୟତି|
ⅩⅥଈ ର ଇ ଂ ଜଗଦଦଯତ ଯତ୍ ମି ତୀଯଂ ତନଯଂ ପ୍ର ାଦଦାତ୍ ତେତା ଯଃ କି ତ୍ ତି ନ୍

ୱି ସି ଷ୍ୟତି େସାଽୱିନାଶ୍ୟଃ ସନ୍ ଅନ ାଯୁଃ ପ୍ର ା ୍ୟତି|
ⅩⅦଈ େରା ଜଗେତା େଲାକାନ୍ ଦ ଯିତୁ ଂ ପୁତ୍ର ଂ ନ େପ୍ର ଷ୍ୟ ତାନ୍ ପରିତ୍ର ାତୁ ଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍|
ⅩⅧ ଅତଏୱ ଯଃ କି ତ୍ ତି ନ୍ ୱି ସି ତି ସ ଦ ାେହର୍ ା ନ ଭୱତି କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ ତି ନ୍ ନ

ୱି ସି ତି ସ ଇଦାନୀେମୱ ଦ ାେହର୍ ା ଭୱତି,ଯତଃ ସ ଈ ରସ୍ୟା ି ତୀଯପୁତ୍ର ସ୍ୟ ନାମନି ପ୍ର ତ୍ୟଯଂ ନ
କେରାତି|

ⅩⅨଜଗେତା ମେଧ୍ୟ େଜ୍ୟାତିଃ ପ୍ର ାକାଶତ କି ୁ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କ ର୍ ଣାଂ ଦୃ ାତ୍ େତ େଜ୍ୟାତିେଷାପି
ତିମିେର ପ୍ର ୀଯେ ଏତେଦୱ ଦ ସ୍ୟ କାରଣାଂ ଭୱତି|

ⅩⅩଯଃ କୁକ ର୍ କେରାତି ତସ୍ୟାଚାରସ୍ୟ ଦୃ ାତ୍ ସ େଜ୍ୟାତିରୄ ତୀଯି ା ତି କଟଂ ନାଯାତି;
ⅩⅪ କି ୁ ଯଃ ସ ର୍ କେରାତି ତସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି କ ର୍ ାଣୀ େରଣ କୃତାନୀତି ସଥା ପ୍ର କାଶେତ

ତଦଭିପ୍ର ାେଯଣ ସ େଜ୍ୟାତିଷଃ ସି ଧିମ୍ ଆଯାତି|
ⅩⅫତତଃପରମ୍ଯୀଶୁଃ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସା ର୍ ଂ ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶଂ ଗ ା ତତ୍ର ି ା ମ ଯିତୁ ମ୍ ଆରଭତ|
ⅩⅩⅢ ତଦା ଶାଲମ୍ ନଗରସ୍ୟ ସମୀପ ାଯିନି ଐନନ୍ ଗ୍ର ାେମ ବହୁ ତରେତାଯି େତ ତ୍ର େଯାହନ୍

ଅମ ଯତ୍ ତଥା ଚ େଲାକା ଆଗତ୍ୟ େତନ ମି ତା ଅଭୱନ୍|
ⅩⅩⅣତଦା େଯାହନ୍ କାରାଯାଂ ନ ବ ଃ|
ⅩⅩⅤ ଅପର ଶାଚକ ର୍ ଣି େଯାହାନଃ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସହ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାନାଂ ୱିୱାେଦ ଜାେତ, େତ

େଯାହନଃ ସଂି ଧିଂ ଗ ାକଥଯନ୍,
ⅩⅩⅥ େହ ଗୁେରା ଯ ର୍ ନନଦ୍ୟାଃ ପାେର ଭୱତା ସା ର୍ ଂ ଯ ଆସୀତ୍ ଯି ଂ ଭୱାନ୍ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ

ପ୍ର ଦଦାତ୍ ପଶ୍ୟତୁ େସାପି ମ ଯତି ସେୱର୍ ୍ଵ ତସ୍ୟ ସମୀପଂ ଯାି ଚ|
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ⅩⅩⅦ ତଦା େଯାହନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚଦ୍ ଈ େରଣ ନ ଦେ େକାପି ମନୁଜଃ କିମପି ପ୍ର ା ୁଂ ନ
ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅩⅧ ଅହଂ ଅଭିଷିେ ା ନ ଭୱାମି କି ୁ ତଦେଗ୍ର େପ୍ର ଷିେତାି ଯାମିମାଂ କଥାଂ କଥିତୱାନାହଂ
ତତ୍ର ଯୂଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ସାକି୍ଷଣଃ |

ⅩⅩⅨେଯା ଜନଃକନ୍ୟାଂ ଲଭେତସଏୱୱରଃ କି ୁ ୱରସ୍ୟ ସି େଧୗ ଦ ାଯମାନଂ ତସ୍ୟଯନି୍ମ ତ୍ର ଂ
େତନ ୱରସ୍ୟ ଶେ ଶେତଽତୀୱା ାଦ୍ୟେତ ମମାପି ତ ଦ୍ ଆନ ସି ି ଜର୍ ାତା|

ⅩⅩⅩ େତନ କ୍ର ମେଶା ୱ ତୱ୍ୟଂ କି ୁ ମଯା ହି୍ସ ତୱ୍ୟଂ|
ⅩⅩⅪ ଯ ଊ ର୍ ାଦାଗ ତ୍ ସ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ମୁେଖ୍ୟା ଯ ସଂସାରାଦ୍ ଉଦପଦ୍ୟତ ସ ସାଂସାରିକଃ

ସଂସାରୀଯାଂ କଥା କଥଯତି ଯ ୁ ଗର୍ ାଦାଗ ତ୍ ସ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ମୁଖ୍ୟଃ|
ⅩⅩⅫ ସ ଯଦପଶ୍ୟଦଶୃେଣା ତି େ ୱ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦାତି ତଥାପି ପ୍ର ାଯଶଃ କି ତ୍ ତସ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ

ନ ଗୃ ାତି;
ⅩⅩⅩⅢ କି ୁ େଯା ଗୃ ାତି ସ ଈ ରସ୍ୟ ସତ୍ୟୱାଦି ଂ ମୁଦ୍ର ାି ତଂ କେରାତି|
ⅩⅩⅩⅣ ଈ େରଣ ଯଃ େପ୍ର ରିତଃ ସଏୱ ଈ ରୀଯକଥାଂ କଥଯତି ଯତ ଈ ର ଆ ାନଂ ତୈ

ଅପରିମିତମ୍ ଅଦଦାତ୍|
ⅩⅩⅩⅤ ପିତା ପୁେତ୍ର େ ହଂ କୃ ା ତସ୍ୟ ହେ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ସମପ ତୱାନ୍|
ⅩⅩⅩⅥଯଃ କି ତ୍ ପୁେତ୍ର ୱି ସି ତି ସ ଏୱାନ ମ୍ ପରମାଯୁଃ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ ପୁେତ୍ର ନ

ୱି ସି ତି ସ ପରମାଯୁେଷା ଦଶର୍ ନଂ ନ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି କି ୀ ରସ୍ୟ େକାପଭାଜନଂ ଭୂ ା ତି ତି|

Ⅳ
Ⅰ ଯୀଶୁଃ ଯଂ ନାମ ଯତ୍ େକୱଲଂ ତସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଅମ ଯତ୍ କି ୁ େଯାହେନାଽଧିକଶିଷ୍ୟାନ୍ ସ

କେରାତି ମ ଯତି ଚ,
Ⅱ ଫିରୂ ଶିନ ଇମାଂ ୱା ର୍ ାମଶୃଣ୍ଵ ନ୍ ଇତି ପ୍ର ଭୁ ରୱଗତ୍ୟ
Ⅲ ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶଂ ୱିହାଯ ପୁନ ଗର୍ ାଲୀଲମ୍ ଆଗତ୍|
Ⅳତତଃ େଶାମିେରାଣପ୍ର େଦଶସ୍ୟ ମେଦ୍ୟନ େତନ ଗ େୱ୍ୟ ସତି
Ⅴ ଯାକୂବ୍ ନିଜପୁତ୍ର ାଯ ଯୂଷେଫ ଯାଂ ଭୂ ମିମ୍ ଅଦଦାତ୍ ତ ମୀପ ାଯି େଶାମିେରାଣପ୍ର େଦଶସ୍ୟ

ସୁଖାର୍ ନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାତସ୍ୟ ନଗରସ୍ୟ ସି ଧାୱୁପା ାତ୍|
Ⅵତତ୍ର ଯାକୂବଃ ପ୍ର ହିରାସୀତ୍; ତଦା ି ତୀଯଯାମେୱଲାଯାଂ ଜାତାଯାଂ ସ ମାେଗର୍ ଶ୍ର ମାପ ସ୍ୟ

ପ୍ର େହଃ ପାେ ର୍ ଉପାୱିଶତ୍|
Ⅶଏତହ କାଚିତ୍ େଶାମିେରାଣୀଯା େଯାଷିତ୍ େତାେଯାେ ାଲନାଥର୍ ମ୍ ତତ୍ର ାଗମତ୍
Ⅷତଦା ଶିଷ୍ୟାଃ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି େକ୍ର ତୁ ଂ ନଗରମ୍ ଅଗ ନ୍|
Ⅸ ଯୀଶୁଃ େଶାମିେରାଣୀଯାଂ ତାଂ େଯାଷିତମ୍ ୱ୍ୟାହାଷର୍ ୀତ୍ ମହ୍ୟଂ କିି ତ୍ ପାନୀଯଂ ପାତୁ ଂ

େଦହି| କି ୁ େଶାମିେରାଣୀେଯୖଃ ସାକଂ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ନ ୱ୍ୟୱାହରନ୍ ତ ାେ େତାଃ ସାକଥଯତ୍
େଶାମିେରାଣୀଯା େଯାଷିତଦହଂ ଂ ଯିହୂ ଦୀେଯାସି କଥଂ ମ ଃ ପାନୀଯଂ ପାତୁ ମ୍ ଇ ସି ?

Ⅹତେତା ଯୀଶୁରୱଦଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ଯ ାନଂ ତ ୀଦୃକ୍ ପାନୀଯଂ ପାତୁ ଂ ମହ୍ୟଂ େଦହି ଯ ଇ ଂ ାଂ
ଯାଚେତ ସ ୱା କ ଇତି େଚଦଜ୍ଞାସ୍ୟଥା ହ ତମଯାଚିଷ୍ୟଥାଃ ସ ଚ ତୁ ଭ୍ୟମମୃତଂ େତାଯମଦାସ୍ୟତ୍|

Ⅺତଦା ସା ସୀମି ନୀ ଭାଷିତୱତି, େହ ମେହ ପ୍ର ହିଗର୍ ୀେରା ଭୱେତା ନୀେରାେ ାଲନପାତ୍ର ଂ
ନା ୀ ଚ ତ ାତ୍ ତଦମୃତଂ କୀଲାଲଂ କୁତଃ ପ୍ର ା ୍ୟସି ?

Ⅻ େଯା ଭ୍ୟମ୍ ଇମମୂ ଂ ଦେଦୗ, ଯସ୍ୟ ଚ ପରିଜନା େଗାେମଷାଦଯ ସେୱର୍ ୍ଵ ଽସ୍ୟ ପ୍ର େହଃ
ପାନୀଯଂ ପପୁେରତାଦୃେଶା େଯା ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ େଷା ଯାକୂବ୍ ତ ାଦପି ଭୱାନ୍ ମହାନ୍ କିଂ?

ⅩⅢତେତା ଯୀଶୁରକଥଯଦ୍ ଇଦଂ ପାନୀଯଂ ସଃ ପିୱତି ସ ପୁନ ୃଷାେ ର୍ ା ଭୱିଷ୍ୟତି,
ⅩⅣ କି ୁ ମଯା ଦ ଂ ପାନୀଯଂ ଯଃ ପିୱତି ସ ପୁନଃ କଦାପି ତୃ ଷାେ ର୍ ା ନ ଭୱିଷ୍ୟତି| ମଯା ଦ ମ୍

ଇଦଂ େତାଯଂ ତସ୍ୟା ଃ ପ୍ର ସ୍ର ୱଣରୂ ପଂ ଭୂ ା ଅନ ାଯୁୟର୍ ାୱତ୍ େସ୍ର ାଷ୍ୟତି|
ⅩⅤ ତଦା ସା ୱନିତାକଥଯତ୍ େହ ମେହ ତହ ମମ ପୁନଃ ପୀପାସା ଯଥା ନ ଜାଯେତ

େତାେଯାେ ାଲନାଯ ଯଥାତ୍ର ାଗମନଂ ନ ଭୱତି ଚ ତଦଥର୍ ଂ ମହ୍ୟଂ ତେ ାଯଂ େଦହୀ|
ⅩⅥତେତା ଯୀଶୂରୱଦଦ୍ୟାହି ତୱ ପତିମାହୂ ଯ ାେନଽତ୍ର ାଗ |
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ⅩⅦସା ୱାମାୱଦତ୍ ମମ ପତିନର୍ ାି | ଯୀଶୁରୱଦତ୍ ମମ ପତିନର୍ ା ୀତି ୱାକ୍ୟଂ ଭଦ୍ର ମେୱାଚଃ|
ⅩⅧଯତ ୱ ପ ପତେଯାଭୱନ୍ ଅଧୁନା ତୁ ଯା ସା ର୍ ଂ ଯି ତି ସ ତୱଭ ର୍ ା ନ ୱାକ୍ୟମିଦଂ

ସତ୍ୟମୱାଦିଃ|
ⅩⅨତଦା ସା ମହିଲା ଗଦିତୱତି େହ ମେହ ଭୱାନ୍ ଏେକା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀତି ବୁ ଂ ମଯା|
ⅩⅩ ଅ ାକଂ ପିତୃ େଲାକା ଏତି ନ୍ ଶିେଲା େଯଽଭଜ , କି ୁ ଭୱି ରୁ ଚ୍ୟେତ ଯିରୂ ଶାଲମ୍

ନଗେର ଭଜନେଯାଗ୍ୟଂ ାନମାେ |
ⅩⅪଯୀଶୁରେୱାଚତ୍ େହ େଯାଷିତ୍ ମମ ୱାେକ୍ୟ ୱି ସି ହି ଯଦା ଯୂଯଂ େକୱଲେଶୖେଲଽି ନ୍ ୱା

ଯିରୂ ଶାଲମ୍ ନଗେର ପିତୁ ଭର୍ ଜନଂ ନ କରିଷ୍ୟେ କାଲ ଏତାଦୃଶ ଆଯାତି|
ⅩⅫ ଯୂଯଂ ଯଂ ଭଜେ ତଂ ନ ଜାନୀଥ, କି ୁ ୱଯଂ ଯଂ ଭଜାମେହ ତଂ ଜାନୀମେହ, ଯେତା

ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାନାଂ ମଧ୍ୟାତ୍ ପରିତ୍ର ାଣଂ ଜାଯେତ|
ⅩⅩⅢ କି ୁ ଯଦା ସତ୍ୟଭ ା ଆ ନା ସତ୍ୟରୂ େପଣ ଚ ପିତୁ ଭର୍ ଜନଂ କରିଷ୍ୟେ ସମଯ ଏତାଦୃଶ

ଆଯାତି, ୱରମ୍ ଇଦାନୀମପି ୱିଦ୍ୟେତ ; ଯତ ଏତାଦୃେଶା ଭ ାନ୍ ପିତା େଚ େତ|
ⅩⅩⅣଈ ର ଆ ା; ତତ ସ୍ୟ େଯ ଭ ାେ ୖ ଃ ସ ଆ ନା ସତ୍ୟରୂ େପଣ ଚ ଭଜନୀଯଃ|
ⅩⅩⅤତଦା ସା ମହିଲାୱାଦୀତ୍ ଖ୍ର ୀ ନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାେତାଽଭିଷି ଃ ପୁରୁ ଷ ଆଗମିଷ୍ୟତୀତି ଜାନାମି ସ

ଚ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ କଥା ଅ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅥତେତା ଯୀଶୁରୱଦତ୍ ଯା ସା ର୍ ଂ କଥନଂ କେରାମି େଯାଽହମ୍ ଅହେମୱ ସ ପୁରୁ ଷଃ|
ⅩⅩⅦ ଏତି ନ୍ ସମେଯ ଶିଷ୍ୟା ଆଗତ୍ୟ ତଥା ି ଯା ସା ର୍ ଂ ତସ୍ୟ କେଥାପକଥେନ ମହା ୟର୍ ୍ୟମ୍

ଅମନ୍ୟ ତଥାପି ଭୱାନ୍ କିମି ତି? ଯ ା କିମଥର୍ ମ୍ ଏତଯା ସା ର୍ ଂ କଥାଂ କଥଯତି? ଇତି େକାପି
ନାପୃ ତ୍|

ⅩⅩⅧତତଃ ପରଂ ସା ନାରୀ କଲଶଂ ାପଯି ା ନଗରମଧ୍ୟଂ ଗ ା େଲାେକେଭ୍ୟାକଥାଯଦ୍
ⅩⅩⅨ ଅହଂ ଯଦ୍ୟତ୍ କ ର୍ ାକରୱଂ ତ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ମହ୍ୟମକଥଯଦ୍ ଏତାଦୃଶଂ ମାନୱେମକମ୍ ଆଗତ୍ୟ

ପଶ୍ୟତ ରୁ କିମ୍ ଅଭିଷିେ ା ନ ଭୱତି ?
ⅩⅩⅩତତେ ନଗରାଦ୍ ବହିରାଗତ୍ୟ ତାତସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଆଯନ୍|
ⅩⅩⅪଏତହ ଶିଷ୍ୟାଃ ସାଧଯି ା ତଂ ୱ୍ୟାହାଷର୍ୁ ଃ େହ ଗୁେରା ଭୱାନ୍ କିି ଦ୍ ଭୂ ାଂ|
ⅩⅩⅫତତଃ େସାୱଦଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିୟର୍ ଜ୍ଞାଯେତ ତାଦୃଶଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ମମାେ |
ⅩⅩⅩⅢ ତଦା ଶିଷ୍ୟାଃ ପର ରଂ ପ୍ର ୁମ୍ ଆର , କିମୈ େକାପି କିମପି ଭକ୍ଷ୍ୟମାନୀଯ

ଦ ୱାନ୍?
ⅩⅩⅩⅣ ଯୀଶୁରେୱାଚତ୍ ମେ ରକସ୍ୟାଭିମତାନୁରୂ ପକରଣଂ ତେସୖ୍ୟୱ କ ର୍ ସି ି କାରଣ ମମ

ଭକ୍ଷ୍ୟଂ|
ⅩⅩⅩⅤ ମାସଚତୁ େଯ ଜାେତ ଶସ୍ୟକ ର୍ ନସମେଯା ଭୱିଷ୍ୟତୀତି ୱାକ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କିଂ

େନାଦ୍ୟେତ? କି ହଂ ୱଦାମି, ଶିର ଉେ ାଲ୍ୟ େକ୍ଷତ୍ର ାଣି ପ୍ର ତି ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ପଶ୍ୟତ, ଇଦାନୀଂ
କ ର୍ ନେଯାଗ୍ୟାନି ଶୁକ୍ଲ ୱଣର୍ ାନ୍ୟଭୱନ୍|

ⅩⅩⅩⅥ ଯି ନ ି ସ େୱତନଂ ଲଭେତ ଅନ ାଯୁଃ ରୂ ପଂ ଶସ୍ୟଂ ସ ଗୃ ାତି ଚ, େତେନୖୱ ୱ ା
େଛ ା ଚ ଯୁଗପଦ୍ ଆନ ତଃ|

ⅩⅩⅩⅦଇ ଂ ସତି ୱପେତ୍ୟକି ନତ୍ୟନ୍ୟ ଇତି ୱଚନଂ ସି ୍ୟତି|
ⅩⅩⅩⅧ ଯତ୍ର ଯୂଯଂ ନ ପୟର୍ ୍ୟଶ୍ର ାମ୍ୟତ ତାଦୃଶଂ ଶସ୍ୟଂ େଛୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େପୖ୍ର ରଯମ୍ ଅେନ୍ୟ

ଜନାଃପୟର୍ ୍ୟଶ୍ର ାମ୍ୟନ୍ ଯୂଯଂ େତଷାଂ ଶ୍ର ଗସ୍ୟ ଫଲମ୍ ଅଲଭ ମ୍|
ⅩⅩⅩⅨଯି ନ୍ କାେଲ ଯଦ୍ୟତ୍ କ ର୍ ାକାଷର୍ ଂ ତ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ସ ମହ୍ୟମ୍ ଅକଥଯତ୍ ତସ୍ୟା ୱନିତାଯା ଇଦଂ

ସାକ୍ଷ୍ୟୱାକ୍ୟଂ ଶ ା ତ ଗରନିୱାସି େନା ବହୱଃ େଶାମିେରାଣୀଯେଲାକା ୱ୍ୟ ସନ୍|
ⅩⅬ ତଥା ଚ ତସ୍ୟାି େକ ସମୁପ ାଯ େ ଷାଂ ସି େଧୗ କତିଚିଦ୍ ଦିନାନି ାତୁ ଂ ତି ନ୍ ୱିନଯମ୍

ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ାନ ତ ାତ୍ ସ ଦିନ ଯଂ ତ ୍ଥାେନ ନ୍ୟୱ ତ୍
ⅩⅬⅠତତ େସ୍ୟାପେଦେଶନ ବହେୱାଽପେର ୱି ସ୍ୟ
ⅩⅬⅡ ତାଂ େଯାଷାମୱଦନ୍ େକୱଲଂ ତୱ ୱାେକ୍ୟନ ପ୍ର ତୀମ ଇତି ନ, କି ୁ ସ

ଜଗେତାଽଭିଷି ାେତତି ତସ୍ୟ କଥାଂ ଶ ା ୱଯଂ ଯେମୱାଜ୍ଞାସମହି|
ⅩⅬⅢ େଦେଶ ଭୱିଷ୍ୟ ୁଃ ସ ାେରା ନା ୀତି ଯଦ୍ୟପି ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ମାଣଂ ଦ ାକଥଯତ୍
ⅩⅬⅣତଥାପି ଦିୱସ ଯାତ୍ ପରଂ ସ ତ ାତ୍ ାନାଦ୍ ଗାଲୀଲଂ ଗତୱାନ୍|
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ⅩⅬⅤ ଅନ ରଂ େଯ ଗାଲୀଲୀ ଲିଯେଲାକା ଉ େୱ ଗତା ଉ ୱସମେଯ ଯିରୂ ଶଲମ୍ ନଗେର
ତସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ କି୍ର ଯା ଅପଶ୍ୟନ୍ େତ ଗାଲୀଲମ୍ ଆଗତଂ ତମ୍ ଆଗୃ ନ୍|

ⅩⅬⅥ ତତଃ ପରମ୍ ଯୀଶୁ ୟର୍ ି ନ୍ କା ାନଗେର ଜଲଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସମ୍ ଆକେରାତ୍ ତତ୍ ାନଂ
ପୁନରଗାତ୍| ତି େ ୱ ସମେଯ କସ୍ୟଚିଦ୍ ରାଜସଭା ାରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଃ କଫନର୍ ାହୂ ମପୁରୀ େରାଗଗ୍ର
ଆସୀତ୍|

ⅩⅬⅦସ େଯହୂ ଦୀଯେଦଶାଦ୍ ଯୀେଶା ଗର୍ ାଲୀଲାଗମନୱା ର୍ ାଂ ନିଶମ୍ୟ ତସ୍ୟ ସମୀପଂ ଗ ା ପ୍ର ାଥର୍ ୍ୟ
ୱ୍ୟାହୃ ତୱାନ୍ ମମ ପୁତ୍ର ସ୍ୟ ପ୍ର ାେଯଣ କାଲ ଆସ ଃ ଭୱାନ୍ ଆଗତ୍ୟ ତଂ ଂ କେରାତୁ |

ⅩⅬⅧତଦା ଯୀଶୁରକଥଯଦ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ ଚିତ୍ର ଂ ଚି ଂ ଚ ନ ଦୃ ା ଯୂଯଂ ନ ପ୍ର େତ୍ୟଷ୍ୟଥ|
ⅩⅬⅨତତଃ ସ ସଭାସଦୱଦତ୍ େହ ମେହ ମମ ପୁେତ୍ର ନ ମୃେତ ଭୱାନାଗ ତୁ |
Ⅼଯୀଶୁ ମୱଦଦ୍ ଗ ତୱ ପୁେତ୍ର ାଽଜୀୱୀତ୍ ତଦା ଯୀଶୁେନା ୱାେକ୍ୟ ସ ୱି ସ୍ୟ ଗତୱାନ୍|
ⅬⅠଗମନକାେଲ ମାଗର୍ ମେଧ୍ୟ ଦାସା ଂ ସାକ୍ଷା ାପ୍ୟାୱଦନ୍ ଭୱତଃ ପୁେତ୍ର ାଽଜୀୱୀତ୍|
ⅬⅡ ତତଃ କଂ କାଲମାରଭ୍ୟ େରାଗପ୍ର ତୀକାରାରେ ା ଜାତା ଇତି ପୃେ େତୖରୁ ଂ ହ୍ୟଃ

ସା ର୍ ଦ ଯାଧିକି ତୀଯଯାେମ ତସ୍ୟ ରତ୍ୟାେଗାଽଭୱତ୍|
ⅬⅢ ତଦା ଯୀଶୁ ି ନ୍ କ୍ଷେଣ େପ୍ର ା ୱାନ୍ ତୱ ପୁେତ୍ର ାଽଜୀୱୀତ୍ ପିତା ତଦ୍ବୁ ା ସପରିୱାେରା

ୱ୍ୟ ସୀତ୍|
ⅬⅣ ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶାଦ୍ ଆଗତ୍ୟ ଗାଲୀଲି ଯୀଶୁେରତଦ୍ ି ତୀଯମ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟକ ର୍ ାକେରାତ୍|

Ⅴ
Ⅰତତଃ ପରଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାମ୍ ଉ ୱ ଉପି େତ ଯୀଶୁ ୟ ରୂ ଶାଲମଂ ଗତୱାନ୍|
Ⅱ ତି ଗେର େମଷନାେମ୍ନ ା ାରସ୍ୟ ସମୀେପ ଇବ୍ର ୀଯଭାଷଯା େବୖେଥସ୍ଦ ା ନାମ୍ନ ା ପି ରିଣୀ

ପ ଘ ଯୁ ାସୀତ୍|
Ⅲତସ୍ୟାେ ଷୁ ଘେ ଷୁ କିଲାଲକ ନମ୍ ଅେପକ୍ଷ୍ୟ ଅ ଖ ଶୁ ା ାଦେଯା ବହେୱା େରାଗିଣଃ

ପତ ି ି |
Ⅳଯେତା ୱିେଶଷକାେଲ ତସ୍ୟ ସରେସା ୱାରି ଗର୍ ୀଯଦୂତ ଏତ୍ୟାକ ଯତ୍ ତ ୀଲାଲକ ନାତ୍

ପରଂ ଯଃ କି ଦ୍ େରାଗୀ ପ୍ର ଥମଂ ପାନୀଯମୱାେରାହତ୍ ସ ଏୱ ତତଣାଦ୍ େରାଗମୁେ ାଽଭୱତ୍|
Ⅴତଦା ାତି୍ର ଂଶ ଷର୍ ାଣି ଯାୱଦ୍ େରାଗଗ୍ର ଏକଜନ ି ନ୍ ାେନ ି ତୱାନ୍|
Ⅵଯୀଶୁ ଂ ଶଯିତଂ ଦୃ ୍ଵା ବହୁ କାଲିକେରାଗୀତି ଜ୍ଞା ା ୱ୍ୟାହୃ ତୱାନ୍ ଂ କିଂ େ ା ବୁଭୂ ଷସି ?
Ⅶ ତେତା େରାଗୀ କଥିତୱାନ୍ େହ ମେହ ଯଦା କୀଲାଲଂ କ େତ ତଦା ମାଂ ପୁ ରିଣୀମ୍

ଅୱେରାହଯିତୁ ଂ ମମ େକାପି ନାି , ତ ାନ୍ ମମ ଗମନକାେଲ କି ଦେନ୍ୟାଽେଗ୍ର ା ଗ ା ଅୱେରାହତି|
Ⅷତଦା ଯୀଶୁରକଥଯଦ୍ ଉି , ତୱ ଶଯ୍ୟାମୁେ ାଲ୍ୟ ଗୃହୀ ା ଯାହି|
Ⅸସ ତତଣାତ୍ େ ା ଭୂ ା ଶଯ୍ୟାମୁେ ାଲ୍ୟାଦାଯ ଗତୱାନ୍ କି ୁ ତ ି ନଂ ୱିଶ୍ର ାମୱାରଃ|
Ⅹତ ାଦ୍ ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ଂ ନରଂ ୱ୍ୟାହରନ୍ ଅଦ୍ୟ ୱିଶ୍ର ାମୱାେରଶଯନୀଯମାଦାଯନଯାତୱ୍ୟମ୍|
Ⅺ ତତଃ ସ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚଦ୍ େଯା ମାଂ ମ୍ ଅକାଷର୍ ୀତ୍ ଶଯନୀଯମ୍ ଉେ ାଲ୍ୟାଦାଯ ଯାତୁ ଂ ମାଂ

ସ ଏୱାଦିଶତ୍|
Ⅻତଦା େତଽପୃ ନ୍ ଶଯନୀଯମ୍ ଉେ ାଲ୍ୟାଦାଯ ଯାତୁ ଂ ଯ ଆଜ୍ଞାପଯତ୍ ସ କଃ?
ⅩⅢ କି ୁ ସ କ ଇତି ୀଭୂ େତା ନାଜାନାଦ୍ ଯତ ି ନ୍ ାେନ ଜନତାସ ାଦ୍ ଯୀଶୁଃ ାନା ରମ୍

ଆଗମତ୍|
ⅩⅣ ତତଃ ପରଂ େଯଶୁ ମର୍ ି େର ତଂ ନରଂ ସାକ୍ଷା ାପ୍ୟାକଥଯତ୍ ପେଶ୍ୟଦାନୀମ୍ ଅନାମେଯା

ଜାେତାସି ଯଥାଧିକା ଦୁଦର୍ ଶା ନ ଘଟେତ ତେ େତାଃ ପାପଂ କ ର୍ ପୁନମର୍ ାକାଷର୍ ୀଃ|
ⅩⅤତତଃ ସ ଗ ା ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ ଅୱଦଦ୍ ଯୀଶୁ ମର୍ ାମ୍ ଅେରାଗିଣମ୍ ଅକାଷର୍ ୀତ୍|
ⅩⅥତେତା ଯୀଶୁ ୱ ଶ୍ର ାମୱାେର କେ ର୍ ଦୃଶଂ କୃତୱାନ୍ ଇତି େହେତା ୟ ହୂ ଦୀଯା ଂ ତାଡଯି ା

ହ ୁମ୍ ଅେଚ |
ⅩⅦଯୀଶୁ ାନାଖ୍ୟତ୍ ମମ ପିତା ଯତ୍ କାୟର୍ ୍ୟଂ କେରାତି ତଦନୁରୂ ପମ୍ ଅହମପି କେରାତି|
ⅩⅧତେତା ଯିହୂ ଦୀଯା ଂ ହ ୁଂ ପୁନରଯତ ଯେତା ୱିଶ୍ର ାମୱାରଂ ନାମନ୍ୟତ ତେଦୱ େକୱଲଂ

ନ ଅଧିକ ୁ ଈ ରଂ ପିତରଂ େପ୍ର ାଚ୍ୟ ମପୀ ରତୁ ଲ୍ୟଂ କୃତୱାନ୍|
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ⅩⅨ ପ ାଦ୍ ଯୀଶୁରୱଦଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ତରଂ ୱଦାମି ପୁତ୍ର ଃ ପିତରଂ ଯଦ୍ୟତ୍ କ ର୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ଂ
ପଶ୍ୟତି ତଦତିରି ଂ େ ାତଃ କିମପି କ ର୍ କ ର୍ୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି| ପିତା ଯତ୍ କେରାତି ପୁେତ୍ର ାପି ତେଦୱ
କେରାତି|

ⅩⅩ ପିତା ପୁେତ୍ର େ ହଂ କେରାତି ତ ାତ୍ ଯଂ ଯଦ୍ୟତ୍ କ ର୍ କେରାତି ତ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ପୁତ୍ର ଂ ଦଶର୍ ଯତି ;
ଯଥା ଚ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଆ ୟର୍ ୍ୟଜ୍ଞାନଂ ଜନିଷ୍ୟେତ ତଦଥର୍ ମ୍ ଇେତାପି ମହାକ ର୍ ତଂ ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅪ ୱ ୁତ ୁ ପିତା ଯଥା ପ୍ର ମିତାନ୍ ଉ ାପ୍ୟ ସଜିୱାନ୍ କେରାତି ତ ତ୍ ପୁେତ୍ର ାପି ଯଂ ଯଂ ଇ ତି
ତଂ ତଂ ସଜୀୱଂ କେରାତି|

ⅩⅫସେୱର୍ ୍ଵ ପିତରଂ ଯଥା ସ ୁ ୱର୍ ୍ଵ ି ତଥା ପୁତ୍ର ମପି ସ ାରଯିତୁ ଂ ପିତା ଯଂ କସ୍ୟାପି ୱିଚାରମକୃ ା
ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଚାରାଣାଂ ଭାରଂ ପୁେତ୍ର ସମପ ତୱାନ୍|

ⅩⅩⅢଯଃ ପୁତ୍ର ଂ ସତ୍ କେରାତି ସ ତସ୍ୟ େପ୍ର ରକମପି ସତ୍ କେରାତି|
ⅩⅩⅣ ଯୁଷ୍ମ ାନାହଂ ଯଥାଥର୍ ତରଂ ୱଦାମି େଯା ଜେନା ମମ ୱାକ୍ୟଂ ଶ ା ମେ ରେକ ୱି ସି ତି

େସାନ ାଯୁଃ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି କଦାପି ଦ ବାଜନଂ ନ ଭୱତି ନିଧନାଦୁ ାଯ ପରମାଯୁଃ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି|
ⅩⅩⅤ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନତିଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି ଯଦା ମୃତା ଈ ରପୁତ୍ର ସ୍ୟ ନିନାଦଂ େଶ୍ର ାଷ୍ୟି େଯ ଚ

େଶ୍ର ାଷ୍ୟି େତ ସଜୀୱା ଭୱିଷ୍ୟି ସମଯ ଏତାଦୃଶ ଆଯାତି ୱରମ୍ ଇଦାନୀମପୁ୍ୟପତି ତି|
ⅩⅩⅥ ପିତା ଯଥା ଯ ୀୱୀ ତଥା ପୁତ୍ର ାଯ ଯ ୀୱି ାଧିକାରଂ ଦ ୱାନ୍|
ⅩⅩⅦସ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଃ ଏତ ାତ୍ କାରଣାତ୍ ପିତା ଦ କରଣାଧିକାରମପି ତି ନ୍ ସମପ ତୱାନ୍|
ⅩⅩⅧ ଏତଦେଥର୍ ଯୂଯମ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ ନ ମନ୍ୟ ଂ ଯେତା ଯି ନ୍ ସମେଯ ତସ୍ୟ ନିନାଦଂ ଶ ା

ଶ୍ମ ଶାନ ାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ବହିରାଗମିଷ୍ୟି ସମଯ ଏତାଦୃଶ ଉପ ାସ୍ୟତି|
ⅩⅩⅨ ତ ାଦ୍ େଯ ସ ର୍ ାଣି କୃତୱ ଉ ାଯ ଆଯୁଃ ପ୍ର ା ୍ୟି େଯ ଚ କୁକମର୍ ାଣି କୃତୱ

ଉ ାଯ ଦ ଂ ପ୍ର ା ୍ୟି |
ⅩⅩⅩ ଅହଂ ଯଂ କିମପି କ ର୍ୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାମି ଯଥା ଶୁେଣାମି ତଥା ୱିଚାରଯାମି ମମ ୱିଚାର

ନ୍ୟାଯ୍ୟଃ ଯେତାହଂ ୀଯାଭୀ ଂ େନହି ା ମେ ରଯିତୁ ଃ ପିତୁ ରି ମ୍ ଈେହ|
ⅩⅩⅪଯଦି ି ନ୍ ଯଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦାମି ତହ ତ ାକ୍ଷ୍ୟମ୍ ଆଗ୍ର ାହ୍ୟଂ ଭୱତି ;
ⅩⅩⅫ କି ୁ ମଦେଥର୍ ଽପେରା ଜନଃ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦାତି ମଦେଥର୍ ତସ୍ୟ ଯତ୍ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ତତ୍ ସତ୍ୟମ୍

ଏତଦପ୍ୟହଂ ଜାନାମି|
ⅩⅩⅩⅢ ଯୁଷ୍ମ ାଭି େୟର୍ ାହନଂ ପ୍ର ତି େଲାେକଷୁ େପ୍ର ରିେତଷୁ ସ ସତ୍ୟକଥାଯାଂ ସାକ୍ଷ୍ୟମଦଦାତ୍|
ⅩⅩⅩⅣମାନୁଷାଦହଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ େନାେପେକ୍ଷ ତଥାପି ଯୂଯଂ ଯଥା ପରିତ୍ର ଯେ ତଦଥର୍ ମ୍ ଇଦଂ ୱାକ୍ୟଂ

ୱଦାମି|
ⅩⅩⅩⅤ େଯାହନ୍ େଦଦୀପ୍ୟମାେନା ଦୀପ ଇୱ େତଜ ୀ ି ତୱାନ୍ ଯୂଯମ୍ ଅ କାଲଂ ତସ୍ୟ

ଦୀ ୍ୟାନ ି ତୁ ଂ ସମମନ୍ୟ ଂ|
ⅩⅩⅩⅥ କି ୁ ତ ମାଣାଦପି ମମ ଗୁରୁ ତରଂ ପ୍ର ମାଣଂ ୱିଦ୍ୟେତ ପିତା ମାଂ େପ୍ର ଷ୍ୟ ଯଦ୍ୟତ୍ କ ର୍

ସମାପଯିତୁ ଂ ଶି ୍ତମଦଦାତ୍ ମଯା କୃତଂ ତ ତ୍ କ ର୍ ମଦେଥର୍ ପ୍ର ମାଣଂ ଦଦାତି|
ⅩⅩⅩⅦ ଯଃ ପିତା ମାଂ େପ୍ର ରିତୱାନ୍ େମାପି ମଦେଥର୍ ପ୍ର ମାଣଂ ଦଦାତି| ତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ

କଦାପି ନ ଶତଂ ତସ୍ୟ ରୂ ପ ନ ଦୃ ଂ
ⅩⅩⅩⅧତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅ ଃ କଦାପି ାନଂ ନାେପ୍ନ ାତି ଯତଃ ସ ଯଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍ ଯୂଯଂ

ତି ନ୍ ନ ୱି ସି ଥ|
ⅩⅩⅩⅨଧ ର୍ ପୁ କାନି ଯୂଯମ୍ଆେଲାଚଯ ଂ େତୖ ୱର୍ ାେକୖ୍ୟରନ ାଯୁଃ ପ୍ର ା ୍ୟାମଇତି ଯୂଯଂ ବୁଧ୍ୟେ

ତ ର୍ ପୁ କାନି ମଦେଥର୍ ପ୍ର ମାଣଂ ଦଦତି|
ⅩⅬତଥାପି ଯୂଯଂ ପରମାଯୁଃପ୍ର ା େଯ ମମ ସଂନିଧିମ୍ ନ ଜିଗମିଷଥ|
ⅩⅬⅠଅହଂ ମାନୁେଷଭ୍ୟଃ ସ ାରଂ ନ ଗୃ ାମି|
ⅩⅬⅡଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜାନାମି; ଯୁଷ୍ମ ାକମ ର ଈ ରେପ୍ର ମ ନାି |
ⅩⅬⅢଅହଂ ନିଜପିତୁ ନର୍ ାମ୍ନ ାଗେତାି ତଥାପି ମାଂ ନ ଗୃ ୀଥ କି ୁ କି ଦ୍ ଯଦି ନାମ୍ନ ା ସମାଗମିଷ୍ୟତି

ତହ ତଂ ଗ୍ର ହୀଷ୍ୟଥ|
ⅩⅬⅣ ଯୂଯମ୍ ଈ ରାତ୍ ସ ାରଂ ନ ଚି ା େକୱଲଂ ପର ରଂ ସ ାରମ୍ େଚଦ୍ ଆଦେ ୍ଵ ତହ

କଥଂ ୱି ସି ତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ?
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ⅩⅬⅤ ପୁତୁ ଃ ସମୀେପଽହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅପୱଦିଷ୍ୟାମୀତି ମା ଚି ଯତ ଯି ନ୍ , ଯି ନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ସଃ
ସଏୱ ମୂସା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅପୱଦତି|

ⅩⅬⅥଯଦି ଯୂଯଂ ତି ନ୍ ୱ୍ୟ ସି ଷ୍ୟତ ତହ ମଯ୍ୟପି ୱ୍ୟ ସି ଷ୍ୟତ, ଯତ୍ ସ ମଯି ଲିଖିତୱାନ୍|
ⅩⅬⅦତେତା ଯଦି େତନ ଲିଖିତୱାନି ନ ପ୍ର ତିଥ ତହ ମମ ୱାକ୍ୟାନି କଥଂ ପ୍ର େତ୍ୟଷ୍ୟଥ?

Ⅵ
Ⅰତତଃ ପରଂ ଯୀଶୁ ଗର୍ ାଲୀଲ୍ ପ୍ର େଦଶୀଯସ୍ୟ ତିୱିରିଯାନାମ୍ନ ଃ ସି େ ାଃ ପାରଂ ଗତୱାନ୍|
Ⅱ ତେତା ୱ୍ୟାଧିମେ ାକ ା ୍ୟକରଣରୂ ପାଣି ତସ୍ୟା ୟର୍ ୍ୟାଣି କ ର୍ ାଣି ଦୃ ୍ଵା ବହେୱା

ଜନା ାଦ୍ ଅଗ ନ୍|
Ⅲତେତା ଯୀଶୁଃ ପୱର୍ ୍ଵ ତମାରୁ ହ୍ୟ ତତ୍ର ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସାକମ୍|
Ⅳତି ନ୍ ସମଯ ନି ାେରା ୱନାମି୍ନ ଯିହୂ ଦୀଯାନାମ ଉ ୱ ଉପି େତ
Ⅴ ଯୀଶୁ େନର୍ େତ୍ର ଉେ ାଲ୍ୟ ବହୁ େଲାକାନ୍ ସମୀପାଗତାନ୍ ୱିେଲାକ୍ୟ ଫିଲିପଂ ପୃ ୱାନ୍

ଏେତଷାଂ େଭାଜନାଯ େଭାଜଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ୱଯଂ କୁତ୍ର େକ୍ର ତୁ ଂ ଶକମଃ?
Ⅵୱାକ୍ୟମିଦଂ ତସ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଥର୍ ମ୍ ଅୱାଦୀତ୍ କି ୁ ଯତ୍ କରିଷ୍ୟତି ତତ୍ ଯମ୍ ଅଜାନାତ୍|
Ⅶ ଫିଲିପଃ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚତ୍ ଏେତଷାମ୍ ଏେକୖେକା ଯଦ୍ୟ ମ୍ ଅ ଂ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି ତହ

ମୁଦ୍ର ାପାଦି ଶେତନ କ୍ର ୀତପୂପା ଅପି ନୂ୍ୟନା ଭୱିଷ୍ୟି |
Ⅷ ଶିେମାନ୍ ପିତରସ୍ୟ ଭ୍ର ାତା ଆ ି ଯାଖ୍ୟଃ ଶିଷ୍ୟାଣାେମେକା ୱ୍ୟାହୃ ତୱାନ୍
Ⅸ ଅତ୍ର କସ୍ୟଚିଦ୍ ବାଲକସ୍ୟ ସମୀେପ ପ ଯାୱପୂପାଃ କୁ୍ଷଦ୍ର ମ ୍ୟ ଯ ସି କି ୁ େଲାକାନାଂ

ଏତାୱାତାଂ ମେଧ୍ୟ େତୖଃ କିଂ ଭୱିଷ୍ୟତି?
Ⅹପ ାଦ୍ ଯୀଶୁରୱଦତ୍ େଲାକାନୁପେୱଶଯତ ତତ୍ର ବହୁ ଯୱସସ ାତ୍ ପ ସହେ େଭ୍ୟା ନୂ୍ୟନା

ଅଧିକା ୱା ପୁରୁ ଷା ଭୂ ମ୍ୟାମ୍ ଉପାୱିଶନ୍|
Ⅺ ତେତା ଯୀଶୁ ାନ୍ ପୂପାନାଦାଯ ଈ ରସ୍ୟ ଗୁଣାନ୍ କୀ ର୍ ଯି ା ଶିେଷ୍ୟଷୁ ସମାପର୍ ଯତ୍ ତତେ

େତଭ୍ୟ ଉପୱି େଲାେକଭ୍ୟଃ ପୂପାନ୍ ଯେଥ ମ ୍ୟ ପ୍ର ାଦୁଃ|
Ⅻ େତଷୁ ତୃ େ ଷୁ ସ ତାନେୱାଚଦ୍ ଏେତଷାଂ କିି ଦପି ଯଥା ନାପଚୀଯେତ ତଥା

ସୱର୍ ୍ଵ ାଣ୍ୟୱଶି ାନି ସଂଗୃ ୀତ|
ⅩⅢତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ େଭାଜନାତ୍ ପରଂ େତ େତଷାଂ ପ ାନାଂ ଯାୱପୂପାନାଂ ଅୱଶି ାନ୍ୟଖିଲାନି

ସଂଗୃହ୍ୟ ାଦଶଡ କାନ୍ ଅପୂରଯନ୍|
ⅩⅣଅପରଂ ଯୀେଶାେରତାଦୃଶୀମ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟକି୍ର ଯାଂ ଦୃ ୍ଵା େଲାକା ମିେଥା ୱ ୁମାେରଭିେର ଜଗତି

ଯସ୍ୟାଗମନଂ ଭୱିଷ୍ୟତି ସ ଏୱାଯମ୍ ଅୱଶ୍ୟଂ ଭୱିଷ୍ୟ ୍ତା|
ⅩⅤ ଅତଏୱ େଲାକା ଆଗତ୍ୟ ତମାକ୍ର ମ୍ୟ ରାଜାନଂ କରିଷ୍ୟି ଯୀଶୁେ ଷାମ୍ ଈଦୃଶଂ ମାନସଂ

ୱିଜ୍ଞାଯ ପୁନ ପୱର୍ ୍ଵ ତମ୍ ଏକାକୀ ଗତୱାନ୍|
ⅩⅥ ସାଯଂକାଲ ଉପି େତ ଶିଷ୍ୟା ଜଲଧିତଟଂ ୱ୍ର ଜି ା ନାୱମାରୁ ହ୍ୟ ନଗରଦିଶି ସି େ ୗ

ୱାହଯି ାଗମନ୍|
ⅩⅦତି ନ୍ ସମେଯ ତିମିର ଉପାତି ତ୍ କି ୁ ଯୀଷୁେ ଷାଂ ସମୀପଂ ନାଗ ତ୍|
ⅩⅧତଦା ପ୍ର ବଲପୱନୱହନାତ୍ ସାଗେର ମହାତରେ ା ଭୱିତୁ ମ୍ ଆେରେଭ|
ⅩⅨ ତତେ ୱାହଯି ା ି ତ୍ର ାନ୍ େକ୍ର ାଶାନ୍ ଗତାଃ ପ ାଦ୍ ଯୀଶୁଂ ଜଲେଧରୁ ପରି ପ ୍ୟାଂ ୱ୍ର ଜ ଂ

େନୗକାି କମ୍ ଆଗ ଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ତ୍ର ାସଯୁ ା ଅଭୱନ୍
ⅩⅩ କି ୁ ସ ତାନୁ ୍ତୱାନ୍ ଅଯମହଂ ମା େଭୖ |
ⅩⅪତଦା େତ ତଂ େ ୖ ରଂ ନାୱି ଗୃହୀତୱ ଃ ତଦା ତତଣାଦ୍ ଉି ାେନ େନୗରୁ ପା ାତ୍|
ⅩⅫ ଯଯା ନାୱା ଶିଷ୍ୟା ଅଗ ନ୍ ତଦନ୍ୟା କାପି େନୗକା ତି ନ୍ ାେନ ନାସୀତ୍ ତେତା ଯୀଶୁଃ

ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସାକଂ ନାଗମତ୍ େକୱଲାଃ ଶିଷ୍ୟା ଅଗମନ୍ ଏତତ୍ ପାର ା େଲାକା ଜ୍ଞାତୱ ଃ|
ⅩⅩⅢ କି ୁ ତତଃ ପରଂ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ତ୍ର ଈ ରସ୍ୟ ଗୁଣାନ୍ ଅନୁକୀ ର୍ ୍ୟ େଲାକାନ୍ ପୂପାନ୍ ଅେଭାଜଯତ୍

ତ ୍ଥାନସ୍ୟ ସମୀପ ତିୱିରିଯାଯା ଅପରା ରଣଯ ଆଗମନ୍|
ⅩⅩⅣ ଯୀଶୁ ତ୍ର ନାି ଶିଷ୍ୟା ଅପି ତତ୍ର ନା ସି େଲାକା ଇତି ୱିଜ୍ଞାଯ ଯୀଶୁଂ ଗେୱଷଯିତୁ ଂ

ତରଣିଭିଃ କଫନର୍ ାହୂ ମ୍ ପୁରଂ ଗତାଃ|
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ⅩⅩⅤତତେ ସରି େତଃ ପାେର ତଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ର ାପ୍ୟ ପ୍ର ାେୱାଚନ୍ େହ ଗୁେରା ଭୱାନ୍ ଅତ୍ର ାେନ
କଦାଗମତ୍?

ⅩⅩⅥତଦା ଯୀଶୁ ାନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ତରଂ ୱଦାମି ଆ ୟର୍ ୍ୟକ ର୍ ଦଶର୍ ନାେ େତା
ନର୍ କି ୁ ପୂପେଭାଜନାତ୍ େତନ ତୃ ା ମାଂ ଗେୱଷଯଥ|

ⅩⅩⅦ କ୍ଷଯଣୀଯଭକ୍ଷ୍ୟାଥର୍ ଂ ମା ଶ୍ର ାମି କି ାଯୁଭର୍ କ୍ଷ୍ୟାଥର୍ ଂ ଶ୍ର ାମ୍ୟତ, ତ ାତ୍ ତାଦୃଶଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ
ମନୁଜପୁେତ୍ର ା ଯୁଷ୍ମ ାଭ୍ୟଂ ଦାସ୍ୟତି; ତି ନ୍ ତାତ ଈ ରଃ ପ୍ର ମାଣଂ ପ୍ର ାଦାତ୍|

ⅩⅩⅧତଦା େତଽପୃ ନ୍ ଈ ରାଭିମତଂ କ ର୍ କ ର୍ୁ ମ୍ ଅ ାଭିଃ କିଂ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ?
ⅩⅩⅨତେତା ଯୀଶୁରୱଦଦ୍ ଈ େରା ଯଂ େପୖ୍ର ରଯତ୍ ତି ନ୍ ୱି ସନମ୍ ଈ ରାଭିମତଂ କ ର୍ |
ⅩⅩⅩତଦା େତ ୱ୍ୟାହରନ୍ ଭୱତା କିଂ ଲକ୍ଷଣଂ ଦଶ ତଂ ଯ ୃ ୍ଵା ଭୱତି ୱି ସି ଷ୍ୟାମଃ? ଯା

କିଂ କ ର୍ କୃତଂ?
ⅩⅩⅪଅ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା ମହାପ୍ର ା େର ମା ାଂ େଭା ୍ତୁଂ ପ୍ର ାପୁଃ ଯଥା ଲିପିରାେ | ଗର୍ ୀଯାଣି ତୁ

ଭକ୍ଷ୍ୟାଣି ପ୍ର ଦେଦୗ ପରେମ ରଃ|
ⅩⅩⅫ ତଦା ଯୀଶୁରୱଦଦ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନତିଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି ମୂସା ଯୁଷ୍ମ ାଭ୍ୟଂ ଗର୍ ୀଯଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ

ନାଦାତ୍ କି ୁ ମମ ପିତା ଯୁଷ୍ମ ାଭ୍ୟଂ ଗର୍ ୀଯଂ ପରମଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦାତି|
ⅩⅩⅩⅢଯଃ ଗର୍ ାଦୱରୁ ହ୍ୟ ଜଗେତ ଜୀୱନଂ ଦଦାତି ସ ଈ ରଦ ଭକ୍ଷ୍ୟରୂ ପଃ|
ⅩⅩⅩⅣତଦା େତ ପ୍ର ାେୱାଚନ୍ େହ ପ୍ର େଭା ଭକ୍ଷ୍ୟମିଦଂ ନିତ୍ୟମ ଭ୍ୟଂ ଦଦାତୁ |
ⅩⅩⅩⅤଯୀଶୁରୱଦଦ୍ ଅହେମୱଜୀୱନରୂ ପଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ େଯା ଜେନା ମମ ସି ଧିମ୍ ଆଗ ତି ସ ଜାତୁ

କୁ୍ଷଧାେ ର୍ ା ନ ଭୱିଷ୍ୟତି, ତଥା େଯା ଜେନା ମାଂ ପ୍ର େତ୍ୟତି ସ ଜାତୁ ତୃ ଷାେ ର୍ ା ନ ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅩⅥମାଂ ଦୃ ୍ଵାପି ଯୂଯଂ ନ ୱି ସି ଥ ଯୁଷ୍ମ ାନହମ୍ ଇତ୍ୟେୱାଚଂ|
ⅩⅩⅩⅦ ପିତା ମହ୍ୟଂ ଯାୱେତା େଲାକାନଦଦାତ୍ େତ ସୱର୍ ୍ଵ ଏୱ ମମାି କମ୍ ଆଗମିଷ୍ୟି ଯଃ

କି ମମ ସି ଧିମ୍ ଆଯାସ୍ୟତି ତଂ େକନାପି ପ୍ର କାେରଣ ନ ଦୂରୀକରିଷ୍ୟାମି|
ⅩⅩⅩⅧ ନିଜାଭିମତଂ ସାଧଯିତୁ ଂ ନ ହି କି ୁ େପ୍ର ରଯିତୁ ରଭିମତଂ ସାଧଯିତୁ ଂ ଗର୍ ାଦ୍ ଆଗେତାି |
ⅩⅩⅩⅨ ସ ଯାନ୍ ଯାନ୍ େଲାକାନ୍ ମହ୍ୟମଦଦାତ୍ େତଷାେମକମପି ନ ହାରଯି ା େଶଷଦିେନ

ସୱର୍ ୍ଵ ାନହମ୍ ଉ ାପଯାମି ଇଦଂ ମେ ରଯିତୁ ଃ ପିତୁ ରଭିମତଂ|
ⅩⅬ ଯଃ କି ନ୍ ମାନୱସୁତଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ୱି ସି ତି ସ େଶଷଦିେନ ମେଯା ାପିତଃ ସନ୍ ଅନ ାଯୁଃ

ପ୍ର ା ୍ୟତି ଇତି ମେ ରକସ୍ୟାଭିମତଂ|
ⅩⅬⅠ ତଦା ଗର୍ ାଦ୍ ଯଦ୍ ଭକ୍ଷ୍ୟମ୍ ଅୱାେରାହତ୍ ତଦ୍ ଭକ୍ଷ୍ୟମ୍ ଅହେମୱ

ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା େସୖ୍ୟତଦ୍ ୱାେକ୍ୟ ୱିୱଦମାନା ୱ ୍ତୁମାେରଭିେର
ⅩⅬⅡ ଯୂଷଫଃ ପୁେତ୍ର ା ଯୀଶୁ ୟର୍ ସ୍ୟ ମାତାପିତେରୗ ୱଯଂ ଜାନୀମଏଷ କିଂ ସଏୱନ? ତହ ଗର୍ ାଦ୍

ଅୱାେରାହମ୍ ଇତି ୱାକ୍ୟଂ କଥଂ ୱି ୍ତ?
ⅩⅬⅢତଦା ଯୀଶୁ ାନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍ ପର ରଂ ମା ୱିୱଦ ଂ
ⅩⅬⅣ ମେ ରେକଣ ପିତ୍ର ା ନାକୃ ଃ େକାପି ଜେନା ମମାି କମ୍ ଆଯାତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି କି ାଗତଂ

ଜନଂ ଚରେମଽି େପ୍ର ା ାପଯିଷ୍ୟାମି|
ⅩⅬⅤ େତ ସୱର୍ ୍ଵ ଈ େରଣ ଶିକି୍ଷତା ଭୱିଷ୍ୟି ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ଗ୍ର େ ଷୁ ଲିପିରି ମାେ ଅେତା ଯଃ

କି ତ୍ ପିତୁ ଃ ସକାଶାତ୍ ଶ ା ଶିକ୍ଷେତ ସ ଏୱ ମମ ସମୀପମ୍ ଆଗମିଷ୍ୟତି|
ⅩⅬⅥଯଈ ରାଦ୍ ଅଜାଯତତଂ ୱିନା େକାପି ମନୁେଷ୍ୟା ଜନକଂନାଦଶର୍ ତ୍ େକୱଲଃସଏୱତାତମ୍

ଅଦ୍ର ାକ୍ଷୀତ୍|
ⅩⅬⅦ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଯଥାଥର୍ ତରଂ ୱଦାମି େଯା ଜେନା ମଯି ୱି ାସଂ କେରାତି େସାନ ାଯୁଃ

ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି|
ⅩⅬⅧଅହେମୱ ତ ୀୱନଭକ୍ଷ୍ୟଂ|
ⅩⅬⅨ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା ମହାପ୍ର ା େର ମ ାଭକ୍ଷ୍ୟଂ ଭୂ ୍ତାପି ମୃତାଃ
Ⅼ କି ୁ ଯ କ୍ଷ୍ୟଂ ଗର୍ ାଦାଗ ତ୍ ତଦ୍ ଯଦି କି ଦ୍ ଭୁ େ ୍ତ ତହ ସ ନ ମି୍ର ଯେତ|
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ⅬⅠଯ ୀୱନଭକ୍ଷ୍ୟଂ ଗର୍ ାଦାଗ ତ୍ େସାହେମୱ ଇଦଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ େଯା ଜେନା ଭୁ େ ୍ତ ସ ନିତ୍ୟଜୀୱୀ
ଭୱିଷ୍ୟତି| ପୁନ ଜଗେତା ଜୀୱନାଥର୍ ମହଂ ଯତ୍ କୀଯପିଶିତଂ ଦାସ୍ୟାମି ତେଦୱ ମଯା ୱିତରିତଂ
ଭକ୍ଷ୍ୟମ୍|

ⅬⅡ ତ ାଦ୍ ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ପର ରଂ ୱିୱଦମାନା ୱ ୍ତୁମାେରଭିେର ଏଷ େଭାଜନାଥର୍ ଂ ୀଯଂ
ପଲଲଂ କଥମ୍ ଅ ଭ୍ୟଂ ଦାସ୍ୟତି?

ⅬⅢତଦା ଯୀଶୁ ାନ୍ ଆେୱାଚଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ତରଂ ୱଦାମି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସ୍ୟାମିେଷ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍
ଭୁ େ ୍ତ ତସ୍ୟ ରୁ ଧିେର ଚ ନ ପୀେତ ଜୀୱେନନ ସା ର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସ େ ା ନାି |

ⅬⅣ େଯା ମମାମିଷଂ ାଦତି ମମ ସୁଧିର ପିୱତି େସାନ ାଯୁଃ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି ତତଃ େଶେଷଽି
ତମହମ୍ ଉ ାପଯିଷ୍ୟାମି|

ⅬⅤଯେତା ମଦୀଯମାମିଷଂ ପରମଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ତଥା ମଦୀଯଂ େଶାଣିତଂ ପରମଂ େପଯଂ|
ⅬⅥ େଯା ଜେନା ମଦୀଯଂ ପଲଲଂ ାଦତି ମଦୀଯଂ ରୁ ଧିର ପିୱତି ସ ମଯି ୱସତି ତି ହ

ୱସାମି|
ⅬⅦ ମେ ରଯିତ୍ର ା ଜୀୱତା ତାେତନ ଯଥାହଂ ଜୀୱାମି ତ ଦ୍ ଯଃ କି ନ୍ ମାମି େସାପି ମଯା

ଜୀୱିଷ୍ୟତି|
ⅬⅧଯ କ୍ଷ୍ୟଂ ଗର୍ ାଦାଗ ତ୍ ତଦିଦଂଯନ୍ମ ା ାଂ ାଦି ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପିତେରାଽମି୍ର ଯ ତାଦୃଶମ୍ଇଦଂ

ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ନ ଭୱତି ଇଦଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ େଯା ଭକ୍ଷତି ସ ନିତ୍ୟଂ ଜୀୱିଷ୍ୟତି|
ⅬⅨଯଦା କଫନର୍ ାହୂ ମ୍ ପୁୟର୍ ୍ୟାଂ ଭଜନେଗେହ ଉପାଦିଶତ୍ ତଦା କଥା ଏତା ଅକଥଯତ୍|
ⅬⅩ ତେଦ ଂ ଶ ା ତସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାଣାମ୍ ଅେନେକ ପର ରମ୍ ଅକଥଯନ୍ ଇଦଂ ଗାଢଂ ୱାକ୍ୟଂ

ୱାକ୍ୟମୀଦୃଶଂ କଃ େଶ୍ର ାତୁ ଂ ଶକଯାତ୍?
ⅬⅪ କି ୁ ଯୀଶୁଃ ଶିଷ୍ୟାଣାମ୍ ଇ ଂ ୱିୱାଦଂ ଚିେ ୱିଜ୍ଞାଯ କଥିତୱାନ୍ ଇଦଂ ୱାକ୍ୟଂ କିଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ

ୱି ଂ ଜନଯତି?
ⅬⅫଯଦି ମନୁଜସୁତଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ୱାସ ାନମ୍ ଊ ର୍ ୍ଵଂ ଗ ଂ ପଶ୍ୟଥ ତହ କିଂ ଭୱିଷ୍ୟତି?
ⅬⅩⅢଆେ ୖ ୱ ଜୀୱନଦାଯକଃ ୱପୁ ନ ଲଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମହଂ ଯାନି ୱଚାଂସି କଥଯାମି ତାନ୍ୟା ା

ଜୀୱନ |
ⅬⅩⅣ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂମେଧ୍ୟ େକଚନଅୱି ାସି ନଃସି େକ େକନ ୱି ସି େକା ୱା ତଂପରକେରଷୁ

ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି ତାନ୍ ଯୀଶୁରାପ୍ର ଥମାଦ୍ େୱି |
ⅬⅩⅤଅପରମପି କଥିତୱାନ୍ ଅ ାତ୍ କାରଣାଦ୍ ଅକଥଯଂ ପିତୁ ଃ ସକାଶାତ୍ ଶି ୍ତମପ୍ର ାପ୍ୟ େକାପି

ମମାି କମ୍ ଆଗ ୁଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|
ⅬⅩⅥତ ାେଲଽେନେକ ଶିଷ୍ୟା ୱ୍ୟାଘୁଟ୍ୟ େତନ ସା ର୍ ଂ ପୁନ ନର୍ ାଗ ନ୍|
ⅬⅩⅦତଦା ଯୀଶୁ ର୍ ାଦଶଶିଷ୍ୟାନ୍ ଉ ୍ତୱାନ୍ ଯୂଯମପି କିଂ ଯାସ୍ୟଥ?
ⅬⅩⅧତତଃ ଶିେମାନ୍ ପିତରଃ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚତ୍ େହ ପ୍ର େଭା କସ୍ୟାଭ୍ୟଣର୍ ଂ ଗମିଷ୍ୟାମଃ?
ⅬⅩⅨ ଅନ ଜୀୱନଦାଯିେନ୍ୟା ଯାଃ କଥା ା େୱୖୱ| ଭୱାନ୍ ଅମେର ରସ୍ୟାଭିଷି ୍ତପୁତ୍ର ଇତି

ୱି ସ୍ୟ ନିି ତଂ ଜାନୀମଃ|
ⅬⅩⅩ ତଦା ଯୀଶୁରୱଦତ୍ କିମହଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ାଦଶଜନାନ୍ ମେନାନୀତାନ୍ ନ କୃତୱାନ୍? କି ୁ

ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟପି କି େଦେକା ୱି କାରୀ ୱିଦ୍ୟେତ|
ⅬⅩⅪଇମାଂ କଥଂ ସ ଶିେମାନଃ ପୁତ୍ର ମ୍ ଈ ରୀେଯାତୀଯଂ ଯିହୂ ଦାମ୍ ଉି ଶ୍ୟ କଥିତୱାନ୍ ଯେତା
ାଦଶାନାଂ ମେଧ୍ୟ ଗଣିତଃ ସ ତଂ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି|

Ⅶ
Ⅰତତଃ ପରଂ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ଂ ହ ୁଂ ସେମୖହ ତ ାଦ୍ ଯୀଶୁ ୟ ହୂ ଦାପ୍ର େଦେଶ ପୟର୍ ୍ୟଟିତୁ ଂ

େନ ନ୍ ଗାଲୀଲ୍ ପ୍ର େଦେଶ ପୟର୍ ୍ୟଟିତୁ ଂ ପ୍ର ାରଭତ|
Ⅱ କି ୁ ତି ନ୍ ସମେଯ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ଦୂଷ୍ୟୱାସନାେମା ୱ ଉପି େତ
Ⅲତସ୍ୟଭ୍ର ାତର ମ୍ଅୱଦନ୍ଯାନି କ ର୍ ାଣି ଯା କି୍ର ଯେ ତାନିଯଥା ତୱ ଶିଷ୍ୟାଃ ପଶ୍ୟି ତଦଥର୍ ଂ
ମିତଃ ାନାଦ୍ ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶଂ ୱ୍ର ଜ|
Ⅳଯଃ କି ତ୍ ଯଂ ପ୍ର ଚିକାଶିଷତି ସ କଦାପି ଗୁ ଂ କ ର୍ ନ କେରାତି ଯଦୀଦୃଶଂ କ ର୍ କେରାଷି

ତହ ଜଗତି ନିଜଂ ପରିଚାଯଯ|
Ⅴଯତ ସ୍ୟ ଭ୍ର ାତେରାପି ତଂ ନ ୱି ସି |
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Ⅵତଦା ଯୀଶୁ ାନ୍ ଅେୱାଚତ୍ ମମସମଯଇଦାନୀଂ େନାପତି ତି କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମଯଃ ସତତମ୍
ଉପତି ତି|

Ⅶଜଗେତା େଲାକା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଋତୀଯିତୁ ଂ ନଶକୱି କି ୁ ମାେମୱଋତୀଯେ ଯତେ ଷାଂକମର୍ ାଣି
ଦୁ ାନି ତତ୍ର ସାକ୍ଷ୍ୟମିଦମ୍ ଅହଂ ଦଦାମି|

Ⅷଅତଏୱ ଯୂଯମ୍ ଉ େୱଽି ନ୍ ଯାତ ନାହମ୍ ଇଦାନୀମ୍ ଅି ୁ େୱ ଯାମି ଯେତା ମମ ସମଯ
ଇଦାନୀଂ ନ ସ ୂ ଣର୍ ଃ|

Ⅸଇତି ୱାକ୍ୟମ୍ ଉ ୍ତ୍ଵା ସ ଗାଲୀଲି ି ତୱାନ୍
Ⅹ କି ୁ ତସ୍ୟ ଭ୍ର ାତୃ ଷୁ ତତ୍ର ପ୍ର ି େତଷୁ ସ ୁ େସାଽପ୍ର କଟ ଉ ୱମ୍ ଅଗ ତ୍|
Ⅺଅନ ରମ୍ ଉ ୱମ୍ ଉପି ତା ଯିହୂ ଦୀଯା ଂ ମୃଗଯି ାପୃ ନ୍ ସ କୁତ୍ର ?
Ⅻ ତେତା େଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ ତି ନ୍ ନାନାୱିଧା ୱିୱାଦା ଭୱିତୁ ମ୍ ଆର ୱ ଃ| େକଚିଦ୍

ଅେୱାଚନ୍ ସ ଉ ମଃ ପୁରୁ ଷଃ େକଚିଦ୍ ଅେୱାଚନ୍ ନ ତଥା ୱରଂ େଲାକାନାଂ ଭ୍ର ମଂ ଜନଯତି|
ⅩⅢ କି ୁ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ଭଯାତ୍ େକାପି ତସ୍ୟ ପେକ୍ଷ ଂ ନାକଥଯତ୍|
ⅩⅣତତଃ ପରମ୍ ଉ ୱସ୍ୟ ମଧ୍ୟସମେଯ ଯୀଶୁ ମର୍ ି ରଂ ଗ ା ସମୁପଦିଶତି |
ⅩⅤ ତେତା ଯିହୂ ଦୀଯା େଲାକା ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ ଜ୍ଞା ାକଥଯନ୍ ଏଷା ମାନୁେଷା ନାଧୀତ୍ୟା କଥମ୍

ଏତାଦୃେଶା ୱି ାନଭୂ ତ୍?
ⅩⅥତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚଦ୍ ଉପେଦେଶାଯଂ ନ ମମ କି ୁ େଯା ମାଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍ ତସ୍ୟ|
ⅩⅦ େଯା ଜେନା ନିେଦଶଂ ତସ୍ୟ ଗ୍ର ହୀଷ୍ୟତି ମେମାପେଦେଶା ମେ ା ଭୱତି କିମ୍ ଈ ରାଦ୍

ଭୱତି ସ ଗନ ଜ୍ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟତି|
ⅩⅧ େଯା ଜନଃ ତଃ କଥଯତି ସ ୀଯଂ େଗୗରୱମ୍ ଈହେତ କି ୁ ଯଃ େପ୍ର ରଯିତୁ େଗ ରୱମ୍

ଈହେତ ସ ସତ୍ୟୱାଦୀ ତି ନ୍ େକାପ୍ୟଧେ ର୍ ା ନାି |
ⅩⅨ ମୂସା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ୱ୍ୟୱ ାଗ୍ର ଂ କିଂ ନାଦଦାତ୍? କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକାପି ତାଂ ୱ୍ୟୱ ାଂ ନ

ସମାଚରତି| ମାଂ ହ ୁଂ କୁେତା ଯତେ ?
ⅩⅩତଦା େଲାକା ଅୱଦନ୍ ଂ ଭୂ ତଗ୍ର ୍ଵାଂ ହ ୁଂ େକା ଯତେତ?
ⅩⅪତେତା ଯୀଶୁରେୱାଚଦ୍ ଏକଂ କ ର୍ ମଯାକାରି ତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ମହା ୟର୍ ୍ୟଂ ମନ୍ୟେ |
ⅩⅫ ମୂସା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ େକ୍ଛ ଦୱିଧିଂ ପ୍ର ଦେଦୗ ସ ମୂସାେତା ନ ଜାତଃ କି ୁ ପିତୃ ପୁରୁ େଷେଭ୍ୟା ଜାତଃ

େତନ ୱିଶ୍ର ାମୱାେରଽପି ମାନୁଷାଣାଂ େକ୍ଛ ଦଂ କୁରୁ ଥ|
ⅩⅩⅢ ଅତଏୱ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ େକ୍ଛ େଦ କୃେତ ଯଦି ମୂସାୱ୍ୟୱ ାମ ନଂ ନ ଭୱତି

ତହ ମଯା ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ମାନୁଷଃ ସ ୂ ଣର୍ ରୂ େପଣ େ ାଽକାରି ତ ାରଣାଦ୍ ଯୂଯଂ କିଂ ମହ୍ୟଂ
କୁପ୍ୟଥ?

ⅩⅩⅣସପକ୍ଷପାତଂ ୱିଚାରମକୃ ା ନ୍ୟାଯ୍ୟଂ ୱିଚାରଂ କୁରୁ ତ|
ⅩⅩⅤତଦା ଯିରୂ ଶାଲମ୍ ନିୱାସି ନଃ କତିପଯଜନା ଅକଥଯନ୍ଇେମଯଂ ହ ୁଂ େଚ େ ସଏୱାଯଂ

କିଂ ନ?
ⅩⅩⅥ କି ୁ ପଶ୍ୟତ ନିଭର୍ ଯଃ ସନ୍ କଥାଂ କଥଯତି ତଥାପି କିମପି ଅ ୱଦେ ୍ୟେତ

ଅଯେମୱାଭିଷିେ ୍ତା ଭୱତୀତି ନିି ତଂ କିମଧିପତେଯା ଜାନି ?
ⅩⅩⅦ ମନୁେଜାଯଂ କ ାଦାଗମଦ୍ ଇତି ୱଯଂ ଜାେନାମଃ କି ଭିଷି ୍ତ ଆଗେତ ସ

କ ାଦାଗତୱାନ୍ ଇତି େକାପି ଜ୍ଞାତୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅧତଦାଯୀଶୁମର୍ େଧ୍ୟମ ି ରମ୍ଉପଦିଶନ୍ଉେ ୖ ଃକାରମ୍ଉ ୍ତୱାନ୍ ଯୂଯଂ କିଂ ମାଂ ଜାନୀଥ?

କ ା ାଗେତାି ତଦପି କିଂ ଜାନୀଥ? ନାହଂ ତ ଆଗେତାି କି ୁ ଯଃ ସତ୍ୟୱାଦୀ ସଏୱ ମାଂ
େପ୍ର ଷିତୱାନ୍ ଯୂଯଂ ତଂ ନ ଜାନୀଥ|

ⅩⅩⅨତମହଂ ଜାେନ େତନାହଂ େପ୍ର ରିତ ଅଗେତାି |
ⅩⅩⅩ ତ ାଦ୍ ଯିହୂ ଦୀଯା ଂ ଧ ର୍ୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟତା ଥାପି େକାପି ତସ୍ୟ ଗାେତ୍ର ହ ଂ ନାପର୍ ଯଦ୍ ଯେତା

େହେତା ଦା ତସ୍ୟ ସମେଯା େନାପତି ତି|
ⅩⅩⅪ କି ୁ ବହେୱା େଲାକା ି ନ୍ ୱି ସ୍ୟ କଥିତୱାେ ାଽଭିଷି ୍ତପୁରୁ ଷ ଆଗତ୍ୟ ମାନୁଷସ୍ୟାସ୍ୟ

କି୍ର ଯାଭ୍ୟଃ କିମ୍ ଅଧିକା ଆ ୟର୍ ୍ୟାଃ କି୍ର ଯାଃ କରିଷ୍ୟତି?
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ⅩⅩⅫ ତତଃ ପରଂ େଲାକା ି ନ୍ ଇ ଂ ୱିୱଦେ ଫିରୂ ଶିନଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାେ ତି ଶତୱ ଂ
ଧୃ ା େନତୁ ଂ ପଦାତିଗଣଂ େପ୍ର ଷଯାମାସୁଃ|

ⅩⅩⅩⅢ ତେତା ଯୀଶୁରୱଦଦ୍ ଅହମ୍ ଅ ଦିନାନି ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ ି ା ମେ ରଯିତୁ ଃ ସମୀପଂ
ଯାସ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅩⅣମାଂ ମୃଗଯିଷ୍ୟେ କି ୂେ ଶଂ ନ ଲ ୍ୟେ ରତ୍ର ାସ୍ୟାମି ତତ୍ର ଯୂଯଂ ଗ ୁଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ|
ⅩⅩⅩⅤତଦା ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ପର ରଂ ୱ ୍ତୁମାେରଭିେର ଅେସ୍ୟାେ ଶଂ ନ ପ୍ର ା ୍ୟାମ ଏତାଦୃଶଂ କିଂ
ାନଂ ଯାସ୍ୟତି? ଭି େଦେଶ ୱିକୀଣର୍ ାନାଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ସି ଧିମ୍ ଏଷ ଗ ା ତାନ୍ ଉପେଦକ୍ଷ୍ୟତି
କିଂ?

ⅩⅩⅩⅥ େନା େଚତ୍ ମାଂ ଗେୱଷଯିଷ୍ୟଥ କି ୂେ ଶଂ ନ ପ୍ର ା ୍ୟଥ ଏଷ େକାଦୃଶଂ ୱାକ୍ୟମିଦଂ
ୱଦତି?

ⅩⅩⅩⅦ ଅନ ରମ୍ ଉ ୱସ୍ୟ ଚରେମଽହନି ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ଧାନଦିେନ ଯୀଶୁରୁ ି ନ୍ ଉେ ୖ ଃକାରମ୍
ଆ ଯନ୍ ଉଦିତୱାନ୍ ଯଦି କି ତ୍ ତୃ ଷାେ ର୍ ା ଭୱତି ତହ ମମାି କମ୍ ଆଗତ୍ୟ ପିୱତୁ |

ⅩⅩⅩⅧଯଃ କି ନ୍ମ ଯି ୱି ସି ତି ଧ ର୍ ଗ୍ର ସ୍ୟ ୱଚନାନୁସାେରଣ ତସ୍ୟାଭ୍ୟ ରେତାଽମୃତେତାଯସ୍ୟ
େସ୍ର ାତାଂସି ନିଗର୍ ମିଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅩⅨେଯତି ନ୍ ୱି ସି ତଆ ାନଂ ପ୍ର ା ୍ୟ ୀତ୍ୟେଥର୍ ସ ଇଦଂ ୱାକ୍ୟଂ ୱ୍ୟାହୃ ତୱାନ୍ ଏତ ାଲଂ
ଯାୱଦ୍ ଯୀଶୁ ୱ ଭୱଂ ନ ପ୍ର ା ାତ୍ ପୱିତ୍ର ଆ ା ନାଦୀଯତ|

ⅩⅬଏତାଂ ୱାଣୀଂ ଶ ା ବହେୱା େଲାକା ଅୱଦନ୍ ଅଯେମୱ ନିି ତଂ ସ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ|
ⅩⅬⅠେକଚିଦ୍ଅକଥଯନ୍ଏଷଏୱେସାଭିଷି ୍ତଃ କି ୁ େକଚିଦ୍ ଅୱଦନ୍ େସାଭିଷି ୍ତଃ କିଂ ଗାଲୀଲ୍

ପ୍ର େଦେଶ ଜନିଷ୍ୟେତ?
ⅩⅬⅡ େସାଭିଷିେ ୍ତା ଦାଯୂେଦା ୱଂେଶ ଦାଯୂେଦା ଜନ୍ମ ାେନ େବୖେତ୍ଲ ହମି ପ େନ ଜନିଷ୍ୟେତ

ଧ ର୍ ଗ୍ର େ କିମି ଂ ଲିଖିତଂ ନାି ?
ⅩⅬⅢଇ ଂ ତି ନ୍ େଲାକାନାଂ ଭି ୱାକ୍ୟତା ଜାତା|
ⅩⅬⅣକତିପଯେଲାକା ଂ ଧ ର୍ୁ ମ୍ ଐ ନ୍ ତଥାପି ତ ପୁଷି େକାପି ହ ଂ ନାପର୍ ଯତ୍|
ⅩⅬⅤ ଅନ ରଂ ପାଦାତିଗେଣ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାନାଂ ଫିରୂ ଶିନା ସମୀପମାଗତୱତି େତ ତାନ୍

ଅପୃ ନ୍ କୁେତା େହେତା ଂ ନାନଯତ?
ⅩⅬⅥତଦା ପଦାତଯଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍ ସ ମାନୱ ଇୱ େକାପି କଦାପି େନାପାଦିଶତ୍|
ⅩⅬⅦତତଃ ଫିରୂ ଶିନଃ ପ୍ର ାେୱାଚନ୍ ଯୂଯମପି କିମଭ୍ର ାମି ?
ⅩⅬⅧଅଧିପତୀନାଂ ଫିରୂ ଶିନା େକାପି କିଂ ତି ନ୍ ୱ୍ୟ ସୀତ୍?
ⅩⅬⅨ େଯ ଶା ଂ ନ ଜାନି ତ ଇେମଽଧମେଲାକାଏୱ ଶାପଗ୍ର ାଃ|
Ⅼତଦା ନିକଦୀମନାମା େତଷାେମେକା ଯଃ କ୍ଷଣଦାଯାଂ ଯୀେଶାଃ ସି ଧିମ୍ ଅଗାତ୍ ସ ଉ ୍ତୱାନ୍
ⅬⅠ ତସ୍ୟ ୱାେକ୍ୟ ନ ଶେତ କ ର୍ ଣି ଚ ନ ୱିଦିେତ ଽ ାକଂ ୱ୍ୟୱ ା କିଂ କ ନ ମନୁଜଂ

େଦାଷୀକେରାତି?
ⅬⅡ ତତେ ୱ୍ୟାହରନ୍ ମପି କିଂ ଗାଲୀଲୀଯେଲାକଃ? ୱିୱିଚ୍ୟ ପଶ୍ୟ ଗଲୀଲି େକାପି

ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ େନା ଦ୍ୟେତ|
ⅬⅢତତଃ ପରଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଂ ଂ ଗୃହଂ ଗତାଃ କି ୁ ଯୀଶୁ େଜୖର୍ ତୁ ନନାମାନଂ ଶିେଲା ଯଂ ଗତୱାନ୍|

Ⅷ
Ⅰପ୍ର ତୂ ୍ୟେଷ ଯୀଶୁଃ ପନମର୍ ି ରମ୍ ଆଗ ତ୍
Ⅱତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ େଲାେକଷୁ ତସ୍ୟ ସମୀପ ଆଗେତଷୁ ସ ଉପୱିଶ୍ୟ ତାନ୍ ଉପେଦ ୁମ୍ ଆରଭତ|
Ⅲତଦା ଅଧ୍ୟାପକାଃ ଫିରୂ ଶିନ ୱ୍ୟଭିଚାରକ ର୍ ଣି ଧୃତଂ ି ଯେମକାମ୍ ଆନିଯ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ମେଧ୍ୟ
ାପଯି ା ୱ୍ୟାହରନ୍
Ⅳ େହ ଗୁେରା େଯାଷିତମ୍ ଇମାଂ ୱ୍ୟଭିଚାରକ ର୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ାଣାଂ େଲାକା ଧୃତୱ ଃ|
Ⅴ ଏତାଦୃଶେଲାକାଃ ପାଷାଣାଘାେତନ ହ ୱ୍ୟା ଇତି ୱିଧିମର୍ୂ ସାୱ୍ୟୱ ାଗ୍ର େ ଲିଖିେତାି କି ୁ

ଭୱାନ୍ କିମାଦିଶତି?
Ⅵେତତମପୱଦିତୁ ଂ ପରୀକ୍ଷାଭିପ୍ର ାେଯଣୱାକ୍ୟମିଦମ୍ ଅପୃ ନ୍ କି ୁ ସ ପ୍ର ୀଭୂ ଯଭୂ ମାୱ ଲ୍ୟା

େଲଖିତୁ ମ୍ ଆରଭତ|
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Ⅶ ତତେ ୖ ଃ ପୁନଃ ପୁନଃ ପୃ ଉ ାଯ କଥିତୱାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ େଯା ଜେନା ନିରପରାଧୀ
ସଏୱ ପ୍ର ଥମମ୍ ଏନାଂ ପାଷାେଣନାହ |ୁ

Ⅷପ ାତ୍ ସ ପୁନ ପ୍ର ୀଭୂ ଯ ଭୂ େମୗ େଲଖିତୁ ମ୍ ଆରଭତ|
Ⅸ ତାଂ କଥଂ ଶ ା େତ ମନସି ପ୍ର େବାଧଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ େଜ୍ୟ ାନୁକ୍ର ମଂ ଏେକୖକଶଃ ସେୱର୍ ୍ଵ

ବହିରଗ ନ୍ ତେତା ଯୀଶୁେରକାକୀ ତଯେ ୍ତାଭୱତ୍ ମଧ୍ୟ ାେନ ଦ ାଯମାନା ସା େଯାଷା ଚ ି ତା|
Ⅹ ତ ାଦ୍ ଯୀଶୁରୁ ାଯ ତାଂ ୱନିତାଂ ୱିନା କମପ୍ୟପରଂ ନ ୱିେଲାକ୍ୟ ପୃ ୱାନ୍ େହ ୱାେମ

ତୱାପୱାଦକାଃ କୁତ୍ର ? େକାପି ାଂ କିଂ ନ ଦ ଯତି?
Ⅺସାୱଦତ୍ େହ ମେହ େକାପି ନ ତଦା ଯୀଶୁରେୱାଚତ୍ ନାହମପି ଦ ଯାମି ଯାହି ପୁନଃ ପାପଂ

ମାକାଷର୍ ୀଃ|
Ⅻ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପୁନରପି େଲାେକଭ୍ୟ ଇ ଂ କଥଯିତୁ ମ୍ ଆରଭତ ଜଗେତାହଂ

େଜ୍ୟାତିଃ ରୂ େପା ଯଃ କି ନ୍ ମ ାଦ ଗ ତି ସ ତିମିେର ନ ଭ୍ର ମି ା ଜୀୱନରୂ ପାଂ ଦୀି ଂ
ପ୍ର ା ୍ୟତି|

ⅩⅢ ତତଃ ଫିରୂ ଶିେନାଽୱାଦିଷୁ ୍ଵଂ ାେଥର୍ ଯଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦାସି ତ ାତ୍ ତୱ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଗ୍ର ାହ୍ୟଂ ନ
ଭୱତି|

ⅩⅣ ତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦିତୱାନ୍ ଯଦ୍ୟପି ାେଥର୍ ଽହଂ ଯଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦାମି ତଥାପି ମତ୍ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ
ଗ୍ର ାହ୍ୟଂ ଯ ାଦ୍ ଅହଂ କୁତଆଗେତାି ଯାମି ଚ ତଦହଂ ଜାନାମି କି ୁ କୁତ ଆଗେତାି କୁତ୍ର ଗ ାମି
ଚ ତଦ୍ ଯୂଯଂ ନ ଜାନୀଥ|

ⅩⅤ ଯୂଯଂ େଲୗକିକଂ ୱିଚାରଯଥ ନାହଂ କିମପି ୱିଚାରଯାମି|
ⅩⅥ କି ୁ ଯଦି ୱିଚାରଯାମି ତହ ମମ ୱିଚାେରା ଗ୍ର ହୀତେୱ୍ୟା ଯେତାହମ୍ ଏକାକୀ ନାି

େପ୍ର ରଯିତା ପିତା ମଯା ସହ ୱିଦ୍ୟେତ|
ⅩⅦ େଯା ଜର୍ ନେଯାଃ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଗ୍ର ହଣୀଯଂ ଭୱତୀତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱ୍ୟୱ ାଗ୍ର େ ଲିଖିତମି |
ⅩⅧ ଅହଂ ାେଥର୍ ଯଂ ସାକି୍ଷ ଂ ଦଦାମି ଯ ମମ ତାେତା ମାଂ େପ୍ର ରିତୱାନ୍ େସାପି ମଦେଥର୍

ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦାତି|
ⅩⅨ ତଦା େତଽପୃ ନ୍ ତୱ ତାତଃ କୁତ୍ର ? ତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀଦ୍ ଯୂଯଂ ମାଂ ନ ଜାନୀଥ

ମି ତର ନ ଜାନୀଥ ଯଦି ମାମ୍ ଅକ୍ଷାସ୍ୟତ ତହ ମମ ତାତମପ୍ୟକ୍ଷାସ୍ୟତ|
ⅩⅩ ଯୀଶୁ ମର୍ ି ର ଉପଦିଶ୍ୟ ଭ ାଗାେର କଥା ଏତା ଅକଥଯତ୍ ତଥାପି ତଂ ପ୍ର ତି େକାପି କରଂ

େନାଦେତାଲଯତ୍|
ⅩⅪତତଃପରଂଯୀଶୁଃ ପୁନରୁ ଦିତୱାନ୍ ଅଧୁନାହଂ ଗ ାମି ଯୂଯଂମାଂ ଗେୱଷଯିଷ୍ୟଥ କି ୁ ନିେଜୖଃ

ପାେପୖ ମର୍ ରିଷ୍ୟଥ ଯତ୍ ାନମ୍ ଅହଂ ଯାସ୍ୟାମି ତତ୍ ାନମ୍ ଯୂଯଂ ଯାତୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ|
ⅩⅫ ତଦା ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ପ୍ର ାେୱାଚନ୍ କିମଯମ୍ ଆ ଘାତଂ କରିଷ୍ୟତି? ଯେତା ଯତ୍ ାନମ୍ ଅହଂ

ଯାସ୍ୟାମି ତତ୍ ାନମ୍ ଯୂଯଂ ଯାତୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ ଇତି ୱାକ୍ୟଂ ବ୍ର ୱୀତି|
ⅩⅩⅢ ତେତା ଯୀଶୁେ ଭ୍ୟଃ କଥିତୱାନ୍ ଯୂଯମ୍ ଅଧଃ ାନୀଯା େଲାକା ଅହମ୍ ଊ ର୍ ୍ଵ ାନୀଯଃ

ଯୂଯମ୍ ଏତ ଗ ୀଯା ଅହମ୍ ଏତ ଗ ୀେଯା ନ|
ⅩⅩⅣ ତ ାତ୍ କଥିତୱାନ୍ ଯୂଯଂ ନିେଜୖଃ ପାେପୖ ମର୍ ରିଷ୍ୟଥ ଯେତାହଂ ସ ପୁମାନ୍ ଇତି ଯଦି ନ

ୱି ସି ଥ ତହ ନିେଜୖଃ ପାେପୖ ମର୍ ରିଷ୍ୟଥ|
ⅩⅩⅤତଦା େତ ଽପୃ ନ୍ କ ୍ଵଂ? ତେତା ଯୀଶୁଃ କଥିତୱାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି େଧୗ ଯସ୍ୟ ପ୍ର ାୱମ୍ ଆ

ପ୍ର ଥମାତ୍ କେରାମି ସଏୱ ପୁରୁ େଷାହଂ|
ⅩⅩⅥ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ମଯା ବହୁ ୱାକ୍ୟଂ ୱ ୍ତୱ୍ୟଂ ୱିଚାରଯିତୱ୍ୟ କି ୁ ମେ ରଯିତା ସତ୍ୟୱାଦୀ ତସ୍ୟ

ସମୀେପ ଯଦହଂ ଶତୱାନ୍ ତେଦୱ ଜଗେତ କଥଯାମି|
ⅩⅩⅦ କି ୁ ସ ଜନେକ ୱାକ୍ୟମିଦଂ େପ୍ର ା ୍ତୱାନ୍ ଇତି େତ ନାବୁଧ୍ୟ |
ⅩⅩⅧ ତେତା ଯୀଶୁରକଥଯଦ୍ ଯଦା ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମ୍ ଊ ର୍ ୍ଵ ଉ ାପଯିଷ୍ୟଥ ତଦାହଂ ସ ପୁମାନ୍

େକୱଲଃ ଯଂ କିମପି କ ର୍ ନ କେରାମି କି ୁ ତାେତା ଯଥା ଶିକ୍ଷଯତି ତଦନୁସାେରଣ ୱାକ୍ୟମିଦଂ
ୱଦାମୀତି ଚ ଯୂଯଂ ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ|

ⅩⅩⅨମେ ରଯିତା ପିତା ମାମ୍ ଏକାକିନଂ ନତ୍ୟଜତିସମଯା ସା ର୍ ଂ ତି ତି ଯେତାହଂ ତଦଭିମତଂ
କ ର୍ ସଦା କେରାମି|

ⅩⅩⅩତଦା ତେସୖ୍ୟତାନି ୱାକ୍ୟାନି ଶ ା ବହୁ ୱ ାି ନ୍ ୱ୍ୟ ସନ୍|
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ⅩⅩⅪ େଯ ଯିହୂ ଦୀଯା ୱ୍ୟ ସନ୍ ଯୀଶୁେ େଭ୍ୟାଽକଥଯତ୍
ⅩⅩⅫମମ ୱାେକ୍ୟ ଯଦି ଯୂଯମ୍ ଆ ାଂ କୁରୁ ଥ ତହ ମମ ଶିଷ୍ୟା ଭୂ ା ସତ୍ୟ ଂ ଜ୍ଞାସ୍ୟଥ ତତଃ

ସତ୍ୟତଯା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େମାେକ୍ଷା ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅩⅢତଦା େତପ୍ର ତ୍ୟୱାଦିଷୁଃ ୱଯମ୍ଇବ୍ର ାହୀେମା ୱଂଶଃକଦାପି କସ୍ୟାପି ଦାସା ନଜାତା ହ

ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମୁି ୍ତ ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତୀତି ୱାକ୍ୟଂ କଥଂ ବ୍ର ୱୀଷି?
ⅩⅩⅩⅣତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ତରଂ ୱଦାମି ଯଃ ପାପଂ କେରାତି ସ ପାପସ୍ୟ

ଦାସଃ|
ⅩⅩⅩⅤଦାସ ନିର ରଂ ନିେୱଶେନ ନ ତି ତି କି ୁ ପୁେତ୍ର ା ନିର ରଂ ତି ତି|
ⅩⅩⅩⅥଅତଃ ପୁେତ୍ର ା ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େମାଚଯତି ତହ ନିତା େମୱ ମୁ ୍ତା ଭୱିଷ୍ୟଥ|
ⅩⅩⅩⅦ ଯୁଯମ୍ ଇବ୍ର ାହୀେମା ୱଂଶ ଇତ୍ୟହଂ ଜାନାମି କି ୁ ମମ କଥା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅ ଃକରେଣଷୁ
ାନଂ ନ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱି ତ ାେ େତା ମର୍ ାଂ ହ ୁମ୍ ଈହେ |
ⅩⅩⅩⅧଅହଂ ପିତୁ ଃ ସମୀେପ ଯଦପଶ୍ୟଂ ତେଦୱ କଥଯାମି ତଥା ଯୂଯମପି ପିତୁ ଃ ସମୀେପ

ଯଦପଶ୍ୟତ ତେଦୱ କୁରୁ େ |
ⅩⅩⅩⅨ ତଦା େତ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚନ୍ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ଅ ାକଂ ପିତା ତେତା ଯୀଶୁରକଥଯଦ୍ ଯଦି ଯୂଯମ୍

ଇବ୍ର ାହୀମଃ ସ ାନା ଅଭୱିଷ୍ୟତ ତହ ଇବ୍ର ାହୀମ ଆଚାରଣୱଦ୍ ଆଚରିଷ୍ୟତ|
ⅩⅬ ଈ ରସ୍ୟ ମୁଖାତ୍ ସତ୍ୟଂ ୱାକ୍ୟଂ ଶ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯାମି େଯାହଂ ତଂ ମାଂ ହ ୁଂ େଚ େ

ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ଏତାଦୃଶଂ କ ର୍ ନ ଚକାର|
ⅩⅬⅠ ଯୂଯଂ ପିତୁ ଃ କ ର୍ ାଣି କୁରୁ ଥ ତଦା େତୖରୁ ୍ତଂ ନ ୱଯଂ ଜାରଜାତା ଅ ାକମ୍ ଏକଏୱ

ପିତାି ସ ଏେୱ ରଃ
ⅩⅬⅡ ତେତା ଯୀଶୁନା କଥିତମ୍ ଈ େରା ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ତାେତାଭୱିଷ୍ୟତ୍ ତହ ଯୂଯଂ ମଯି

େପ୍ର ମାକରିଷ୍ୟତ ଯେତାହମ୍ ଈ ରାି ଗର୍ ତ୍ୟାଗେତାି େତା ନାଗେତାହଂ ସ ମାଂ ପ୍ର ାହିେଣାତ୍|
ⅩⅬⅢ ଯୂଯଂ ମମ ୱାକ୍ୟମିଦଂ ନ ବୁଧ୍ୟେ କୁତଃ? ଯେତା ଯୂଯଂ ମେମାପେଦଶଂ େସାଢୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ଥ|
ⅩⅬⅣ ଯୂଯଂ େଶୖତାନ୍ ପିତୁ ଃ ସ ାନା ଏତ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପିତୁ ରଭିଲାଷଂ ପୂରଯଥ ସ ଆ ପ୍ର ଥମାତ୍

ନରଘାତୀ ତଦ ଃସତ୍ୟ ସ୍ୟ େଲେଶାପି ନାି କାରଣାଦତଃସସତ୍ୟତାଯାଂ ନାତି ତ୍ ସଯଦା ମୃଷା
କଥଯତି ତଦା ନିଜ ଭାୱାନୁସାେରେଣୖୱ କଥଯତି ଯେତା ସ ମୃଷାଭାଷୀ ମୃେଷା ାଦକ |

ⅩⅬⅤଅହଂ ତଥ୍ୟୱାକ୍ୟଂ ୱଦାମି କାରଣାଦ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ମାଂ ନ ପ୍ର ତୀଥ|
ⅩⅬⅥ ମଯି ପାପମ ୀତି ପ୍ର ମାଣଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକା ଦାତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି? ଯଦ୍ୟହଂ ତଥ୍ୟୱାକ୍ୟଂ ୱଦାମି

ତହ କୁେତା ମାଂ ନ ପ୍ର ତିଥ?
ⅩⅬⅦ ଯଃ କ ନ ଈ ରୀେଯା େଲାକଃ ସ ଈ ରୀଯକଥାଯାଂ ମେନା ନିଧେ ଯୂଯମ୍

ଈ ରୀଯେଲାକା ନ ଭୱଥ ତି ଦାନାତ୍ ତତ୍ର ନ ମନାଂସି ନିଧେ |
ⅩⅬⅧ ତଦା ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦିଷୁଃ େମକଃ େଶାମିେରାଣୀେଯା ଭୂ ତଗ୍ର ୱଯଂ କିମିଦଂ

ଭଦ୍ର ଂ ନାୱାଦିଷ୍ମ ?
ⅩⅬⅨତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀତ୍ ନାହଂ ଭୂ ତଗ୍ର ଃ କି ୁ ନିଜତାତଂ ସ େନ୍ୟ ତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ମାମ୍

ଅପମନ୍ୟେ |
Ⅼଅହଂ ସୁଖ୍ୟାତିଂ ନ େଚେ କି ୁ େଚି ତା ୱିଚାରଯିତା ଚାପର ଏକ ଆେ |
ⅬⅠଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଅତୀୱ ଯଥାଥର୍ ଂ କଥଯାମି େଯା ନେରା ମଦୀଯଂ ୱାଚଂ ମନ୍ୟେତ ସ କଦାଚନ

ନିଧନଂ ନ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟତି|
ⅬⅡ ଯିହୂ ଦୀଯା ମୱଦନ୍ ଂ ଭୂ ତଗ୍ର ଇତୀଦାନୀମ୍ ଅେୱୖଷ୍ମ | ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ ସେୱର୍ ୍ଵ

ମୃତାଃ କି ୁ ଂ ଭାଷେସ େଯା ନେରା ମମ ଭାରତୀଂ ଗୃ ାତି ସ ଜାତୁ ନିଧାନା ାଦଂ ନ ଲ ୍ୟେତ|
ⅬⅢ ତହ ଂ କିମ୍ ଅ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଦ୍ ଇବ୍ର ାହୀେମାପି ମହାନ୍? ଯ ାତ୍ େସାପି ମୃତଃ

ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନାପି ମୃତାଃ ଂ ଂ କଂ ପୁମାଂସଂ ମନୁେଷ?
ⅬⅣଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚଦ୍ ଯଦ୍ୟହଂ ଂ ଯଂ ସ େନ୍ୟ ତହ ମମତତ୍ ସ ନନଂ କିମପି ନ କି ୁ

ମମ ତାେତା ଯଂ ଯୂଯଂ ୀଯମ୍ ଈ ରଂ ଭାଷେ ସଏୱ ମାଂ ସ ନୁେତ|
ⅬⅤ ଯୂଯଂ ତଂ ନାୱଗ ଥ କି ହଂ ତମୱଗ ାମି ତଂ ନାୱଗ ାମୀତି ୱାକ୍ୟଂ ଯଦି ୱଦାମି ତହ

ଯୂଯମିୱ ମୃଷାଭାଷୀ ଭୱାମି କି ହଂ ତମୱଗ ାମି ତଦାକ୍ଷାମପି ଗୃ ାମି|
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ⅬⅥ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ମମ ସମଯଂ ଦ୍ର ୁମ୍ ଅତୀୱାୱା ତ୍ ତି ରୀକ୍ଷ୍ୟାନ |
ⅬⅦତଦା ଯିହୂ ଦୀଯା ଅପୃ ନ୍ ତୱ ୱଯଃ ପ ାଶ ରା ନ ଂ କିମ୍ ଇବ୍ର ାହୀମମ୍ ଅଦ୍ର ାକ୍ଷୀଃ?
ⅬⅧ ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନହଂ ଯଥାଥର୍ ତରଂ ୱଦାମି ଇବ୍ର ାହୀେମା ଜନ୍ମ ନଃ

ପୂୱର୍ ୍ଵ କାଲମାରଭ୍ୟାହଂ ୱିେଦ୍ୟ|
ⅬⅨ ତଦା େତ ପାଷାଣାନ୍ ଉେ ାଲ୍ୟ ତମାହ ୁମ୍ ଉଦଯ ନ୍ କି ୁ ଯୀଶୁ ଗର୍ୁ େ ା ମି ରାଦ୍

ବହିଗର୍ ତ୍ୟ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟନ ପ୍ର ି ତୱାନ୍|

Ⅸ
Ⅰତତଃ ପରଂ ଯୀଶୁଗର୍ ନ୍ ମାଗର୍ ମେଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ା ଂ ନରମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍|
Ⅱତତଃ ଶିଷ୍ୟା ମ୍ ଅପୃ ନ୍ େହ ଗୁେରା ନେରାଯଂ ପାେପନୱା ପିତ୍ର ାଃ ପାେପନାେ ାଽଜାଯତ?
Ⅲତତଃ ସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦିତୱାନ୍ ଏତସ୍ୟ ୱାସ୍ୟ ପିେତ୍ର ାଃ ପାପାଦ୍ ଏତାଦୃେଶାଭୂ ଦ ଇତି ନହି କି େନନ

ଯେଥ ରସ୍ୟ କ ର୍ ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ ତେ େତାେରୱ|
Ⅳ ଦିେନ ତି ତି ମେ ରଯିତୁ ଃ କ ର୍ ମଯା କ ର୍ ୱ୍ୟଂ ଯଦା କିମପି କ ର୍ ନ କି୍ର ଯେତ ତାଦୃଶୀ

ନିଶାଗ ତି|
Ⅴଅହଂ ଯାୱ ାଲଂ ଜଗତି ତି ାମି ତାୱ ାଲଂ ଜଗେତା େଜ୍ୟାତିଃ ରୂ େପାି |
Ⅵଇତୁ ୍ୟ ୍ତା ଭୂ େମୗ ନି ୀୱଂ ନିକି୍ଷପ୍ୟ େତନ ପ ଂ କୃତୱାନ୍
Ⅶ ପ ାତ୍ ତ େ ନ ତସ୍ୟା ସ୍ୟ େନେତ୍ର ପ୍ର ଲିପ୍ୟ ତମିତ୍ୟାଦିଶତ୍ ଗ ା ଶିେଲାେହ ଽଥର୍ ାତ୍

େପ୍ର ରିତନାମି୍ନ ସରସି ାହି| ତେତାେ ା ଗ ା ତତ୍ର ା ାତ୍ ତତଃ ପ୍ର ଚକୁ୍ଷ ଭର୍ୂ ା ୱ୍ୟାଘୁଟ୍ୟାଗାତ୍|
Ⅷ ଅପର ସମୀପୱାସି େନା େଲାକା େଯ ଚ ତଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ ମ୍ ଅପଶ୍ୟନ୍ େତ ବ ୍ତୁମ୍ ଆରଭ

େଯା େଲାେକା ୱ ର୍ ନୁ୍ୟପୱିଶ୍ୟାଭିକ୍ଷତ ସ ଏୱାଯଂ ଜନଃ କିଂ ନ ଭୱତି?
Ⅸ େକଚିଦୱଦନ୍ ସ ଏୱ େକଚିଦେୱାଚନ୍ ତାଦୃେଶା ଭୱତି କି ୁ ସ ଯମବ୍ର ୱୀତ୍ ସ ଏୱାହଂ

ଭୱାମି|
Ⅹଅତଏୱ େତ ଽପୃ ନ୍ ଂ କଥଂ ଦୃି ଂ ପା ୱାନ୍?
Ⅺତତଃ େସାୱଦଦ୍ ଯୀଶନାମକ ଏେକା ଜେନା ମମ ନଯେନ ପେ ନ ପ୍ର ଲିପ୍ୟ ଇତ୍ୟାଜ୍ଞାପଯତ୍

ଶିେଲାହକାସାରଂ ଗ ା ତତ୍ର ାହି| ତତ ତ୍ର ଗ ା ମଯି ାେତ ଦୃି ମହଂ ଲ ୱାନ୍|
Ⅻତଦା େତ ଽୱଦନ୍ ସ ପୁମାନ୍ କୁତ୍ର ? େତେନା ୍ତଂ ନାହଂ ଜାନାମି|
ⅩⅢଅପରଂ ତି ନ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ାେ ଜେନ ଫିରୂ ଶିନାଂ ନିକଟମ୍ ଆନୀେତ ସତି ଫିରୂ ଶିେନାପି ତମପୃ ନ୍

କଥଂ ଦୃି ଂ ପ୍ର ାେ ାସି ?
ⅩⅣତତଃ ସ କଥିତୱାନ୍ ସ ପେ ନ ମମ େନେତ୍ର ଽଲି ତ୍ ପ ାଦ୍ ା ା ଦୃି ମଲେଭ|
ⅩⅤ କି ୁ ଯୀଶୁ ୱ ଶ୍ର ାମୱାେର କ ର୍ ମଂ କୃ ା ତସ୍ୟ ନଯେନ ପ୍ର ସେ ଽକେରାଦ୍ ଇତିକାରଣାତ୍

କତିପଯଫିରୂ ଶିେନାଽୱଦନ୍
ⅩⅥ ସ ପୁମାନ୍ ଈ ରା ଯତଃ ସ ୱିଶ୍ର ାମୱାରଂ ନ ମନ୍ୟେତ| ତେତାେନ୍ୟ େକଚିତ୍ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍

ପାପୀ ପୁମାନ୍ କିମ୍ ଏତାଦୃଶମ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ କ ର୍ୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି?
ⅩⅦଇ ଂ େତଷାଂପର ରଂ ଭି ୱାକ୍ୟ ମ୍ଅଭୱତ୍|ପ ାତ୍ େତ ପୁନରପିତଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ା ଂ ମାନୁଷମ୍

ଅପ୍ର ାକୁ୍ଷଃ େଯା ଜନ ୱ ଚକୁ୍ଷଷୀ ପ୍ର ସେ କୃତୱାନ୍ ତି ନ୍ ଂ କିଂ ୱଦସି ? ସ ଉ ୍ତୱାନ୍ ସ
ଭୱିଶ ାଦୀ|

ⅩⅧ ସ ଦୃି ମ୍ ଆ ୱାନ୍ ଇତି ଯିହୂ ଦୀଯା ସ୍ୟ ଦୃି ଂ ପ୍ର ା ସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ ପିେତ୍ର ା ମର୍ୁ ଖାଦ୍ ଅଶ ା
ନ ପ୍ର ତ୍ୟଯନ୍|

ⅩⅨଅତଏୱ େତ ତାୱପୃ ନ୍ ଯୁୱେଯା ୟର୍ ଂ ପୁତ୍ର ଂ ଜନ୍ମ ା ଂ ୱଦଥଃ ସ କିମଯଂ? ତହର୍ ୀଦାନୀଂ କଥଂ
ଦ୍ର ୁଂ ଶେକ୍ନ ାତି?

ⅩⅩ ତତ ସ୍ୟ ପିତେରୗ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚତାମ୍ ଅଯମ୍ ଆୱେଯାଃ ପୁତ୍ର ଆ ଜେନର ତଦପ୍ୟାୱାଂ
ଜାନୀୱଃ

ⅩⅪ କି ଧୁନା କଥଂ ଦୃି ଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍ ତଦାୱାଂ ନ୍ ଜାନୀୱଃ େକାସ୍ୟ ଚକୁ୍ଷଷୀ ପ୍ର ସେ କୃତୱାନ୍
ତଦପି ନ ଜାନୀୱ ଏଷ ୱଯଃପ୍ର ା ଏନଂ ପୃ ତ କଥାଂ ଯଂ ୱକ୍ଷ୍ୟତି|
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ⅩⅫ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ଭଯାତ୍ ତସ୍ୟ ପିତେରୗ ୱାକ୍ୟମିଦମ୍ ଅୱଦତାଂ ଯତଃ େକାପି ମନୁେଷ୍ୟା ଯଦି
ଯୀଶୁମ୍ ଅଭିଷି ଂ ୱଦତି ତହ ସ ଭଜନଗୃହାଦ୍ ଦୂରୀକାରିଷ୍ୟେତ ଯିହୂ ଦୀଯା ଇତି ମ ଣାମ୍
ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍

ⅩⅩⅢଅତ ସ୍ୟ ପିତେରୗ ୱ୍ୟାହରତାମ୍ ଏଷ ୱଯଃପ୍ର ା ଏନଂ ପୃ ତ|
ⅩⅩⅣ ତଦା େତ ପୁନ ତଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ା ମ୍ ଆହୂ ଯ ୱ୍ୟାହରନ୍ ଈ ରସ୍ୟ ଗୁଣାନ୍ ୱଦ ଏଷ ମନୁଷ୍ୟଃ

ପାପୀତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|
ⅩⅩⅤତଦା ସଉ ୍ତୱାନ୍ ସପାପୀ ନ େୱତିନାହଂ ଜାେନ ପୂୱର୍ ାମ ଆସମହମ୍ଅଧୁନା ପଶ୍ୟାମୀତି

ମାତ୍ର ଂ ଜାନାମି|
ⅩⅩⅥ େତ ପୁନରପୃ ନ୍ ସ ାଂ ପ୍ର ତି କିମକେରାତ୍? କଥଂ େନେତ୍ର ପ୍ର ସେ ଽକେରାତ୍?
ⅩⅩⅦତତଃେସାୱାଦୀଦ୍ ଏକକୃେ ାକଥଯଂ ଯୂଯଂନ ଶୃଣୁଥତହ କୁତଃ ପୁନଃ େଶ୍ର ାତୁ ମ୍ ଇ ଥ?

ଯୂଯମପି କିଂ ତସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଭୱିତୁ ମ୍ ଇ ଥ?
ⅩⅩⅧତଦା େତ ତଂ ତିର ୃତ୍ୟ ୱ୍ୟାହରନ୍ ଂ ତସ୍ୟ ଶିେଷ୍ୟା ୱଯଂ ମୂସାଃ ଶିଷ୍ୟାଃ|
ⅩⅩⅨ ମୂସାୱେ େଣ େରା ଜଗାଦ ତ ାନୀମଃ କିେ ଷ କୁତ୍ର ତ୍ୟେଲାକ ଇତି ନ ଜାନୀମଃ|
ⅩⅩⅩ େସାୱଦଦ୍ ଏଷ ମମ େଲାଚେନ ପ୍ର ସେ ଽକେରାତ୍ ତଥାପି କୁତ୍ର ତ୍ୟେଲାକ ଇତି ଯୂଯଂ ନ

ଜାନୀଥ ଏତଦ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ ଭୱତି|
ⅩⅩⅪଈ ରଃପାପିନାଂ କଥାଂ ନ ଶୃେଣାତି କି ୁ େଯା ଜନ ି ନ୍ ଭି ଂ କୃ ା ତଦି କି୍ର ଯାଂ କେରାତି

ତେସୖ୍ୟୱ କଥାଂ ଶୃେଣାତି ଏତଦ୍ ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|
ⅩⅩⅫ େକାପି ମନୁେଷ୍ୟା ଜନ୍ମ ା ାଯ ଚକୁ୍ଷଷୀ ଅଦଦାତ୍ ଜଗଦାର ାଦ୍ ଏତାଦୃଶୀଂ କଥାଂ େକାପି

କଦାପି ନାଶୃେଣାତ୍|
ⅩⅩⅩⅢଅ ାଦ୍ ଏଷମନୁେଷ୍ୟା ଯଦୀ ରା ାଜାଯତତହ କିି ଦପୀଦୃଶଂ କ ର୍ କ ର୍ୁ ଂ ନାଶେକ୍ନ ାତ୍|
ⅩⅩⅩⅣ େତ ୱ୍ୟାହରନ୍ ଂ ପାପାଦ୍ ଅଜାଯଥାଃ କିମ ାନ୍ ଂ ଶିକ୍ଷଯସି ? ପ ାେ ତଂ

ବହିରକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍|
ⅩⅩⅩⅤ ତଦନ ରଂ ଯିହୂ ଦୀେଯୖଃ ସ ବହିରକି୍ର ଯତ ଯୀଶୁରିତି ୱା ର୍ ାଂ ଶ ା ତଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ର ାପ୍ୟ

ପୃ ୱାନ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ଂ ୱି ସି ଷି?
ⅩⅩⅩⅥତଦା ସ ପ୍ର ତ୍ୟେୱାଚତ୍ େହ ପ୍ର େଭା ସ େକା ଯତ୍ ତି ହଂ ୱି ସି ମି?
ⅩⅩⅩⅦତେତା ଯୀଶୁଃ କଥିତୱାନ୍ ଂ ତଂ ଦୃ ୱାନ୍ ଯା ସାକଂ ଯଃ କଥଂ କଥଯତି ସଏୱ ସଃ|
ⅩⅩⅩⅧତଦା େହ ପ୍ର େଭା ୱି ସି ମୀତୁ ୍ୟ ୍ଵା ସ ତଂ ପ୍ର ଣାମତ୍|
ⅩⅩⅩⅨ ପ ାଦ୍ ଯୀଶୁଃ କଥିତୱାନ୍ ନଯନହୀନା ନଯନାନି ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱି ନଯନୱ ା ା

ଭୱ ୀତ୍ୟଭିପ୍ର ାେଯଣ ଜଗଦାହମ୍ ଆଗ ମ୍|
ⅩⅬଏତତ୍ ଶ ା ନିକଟ ାଃ କତିପଯାଃ ଫିରୂ ଶିେନା ୱ୍ୟାହରନ୍ ୱଯମପି କିମ ାଃ?
ⅩⅬⅠ ତଦା ଯୀଶୁରୱାଦୀଦ୍ ଯଦ୍ୟ ା ଅଭୱତ ତହ ପାପାନି ନାତି ନ୍ କି ୁ ପଶ୍ୟାମୀତି

ୱାକ୍ୟୱଦନାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପାପାନି ତି ି |

Ⅹ
Ⅰଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନତିଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, େଯା ଜେନା ାେରଣ ନ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ େକନାପ୍ୟେନ୍ୟନ େମଷଗୃହଂ

ପ୍ର ୱିଶତି ସ ଏୱ େ େନା ଦସୁ୍ୟ |
Ⅱ େଯା ାେରଣ ପ୍ର ୱିଶତି ସ ଏୱ େମଷପାଲକଃ|
Ⅲ େଦୗୱାରିକ ୈ ାରଂ େମାଚଯତି େମଷଗଣ ତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ ଶୃେଣାତି ସ ନିଜାନ୍ େମଷାନ୍
ନାମ୍ନ ାହୂ ଯ ବହିଃ କୃ ା ନଯତି|

Ⅳ ତଥା ନିଜାନ୍ େମଷାନ୍ ବହିଃ କୃ ା ଯଂ େତଷାମ୍ ଅେଗ୍ର ଗ ତି, ତେତା େମଷା ସ୍ୟ ଶ ଂ
ବୁଧ୍ୟେ , ତ ାତ୍ ତସ୍ୟ ପ ାଦ୍ ୱ୍ର ଜି |

Ⅴ କି ୁ ପରସ୍ୟ ଶ ଂ ନ ବୁଧ୍ୟେ ତ ାତ୍ ତସ୍ୟ ପ ାଦ୍ ୱ୍ର ଜିଷ୍ୟି ୱରଂ ତସ୍ୟ ସମୀପାତ୍
ପଲାଯିଷ୍ୟେ |

Ⅵ ଯୀଶୁେ ଭ୍ୟ ଇମାଂ ଦୃ ା କଥାମ୍ ଅକଥଯତ୍ କି ୁ େତନ କଥିତକଥାଯା ା ୟର୍ ୍ୟଂ େତ
ନାବୁଧ୍ୟ |



John Ⅹ:Ⅶ 137 John Ⅹ:ⅩⅩⅩⅣ

Ⅶ ଅେତା ଯୀଶୁଃ ପୁନରକଥଯତ୍, ଯୁଷ୍ମ ାନାହଂ ଯଥାଥର୍ ତରଂ ୱ୍ୟାହରାମି, େମଷଗୃହସ୍ୟ ାରମ୍
ଅହେମୱ|

Ⅷମଯା ନ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ଯ ଆଗ ନ୍ େତ େ ନା ଦସ୍ୟୱ କି ୁ େମଷାେ ଷାଂ କଥା ନାଶୃଣ୍ଵ ନ୍|
Ⅸ ଅହେମୱ ାର ରୂ ପଃ, ମଯା ଯଃ କି ତ ପ୍ର ୱିଶତି ସ ରକ୍ଷାଂ ପ୍ର ା ୍ୟତି ତଥା ବହିର

ଗମନାଗମେନ କୃ ା ଚରଣ ାନଂ ପ୍ର ା ୍ୟତି|
Ⅹେଯା ଜନେ ନଃ ସ େକୱଲଂ େ ୖ ନ୍ୟବଧୱିନାଶାନ୍ କ ର୍ୁ େମୱସମାଯାତି କି ହମ୍ଆଯୁ ଦର୍ ାତୁ ମ୍

ଅଥର୍ ାତ୍ ବାହୂ େଲ୍ୟନ ତେଦୱ ଦାତୁ ମ୍ ଆଗ ମ୍|
Ⅺ ଅହେମୱ ସତ୍ୟେମଷପାଲେକା ଯ ୁ ସେତ୍ୟା େମଷପାଲକଃ ସ େମଷାଥର୍ ଂ ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗଂ

କେରାତି;
Ⅻ କି ୁ େଯା ଜେନା େମଷପାଲେକା ନ, ଅଥର୍ ାଦ୍ ଯସ୍ୟ େମଷା ନିଜା ନ ଭୱି , ଯ ଏତାଦୃେଶା

େୱୖତନିକଃ ସ ୱୃକମ୍ ଆଗ ଂ ଦୃ ୍ଵା େମଜୱ୍ର ଜଂ ୱିହାଯ ପଲାଯେତ, ତ ାଦ୍ ୱୃକ ଂ ୱ୍ର ଜଂ ଧୃ ା
ୱିକିରତି|

ⅩⅢ େୱୖତନିକଃ ପଲାଯେତ ଯତଃ ସ େୱତନାଥର୍ ୀ େମଷାଥର୍ ଂ ନ ଚି ଯତି|
ⅩⅣଅହେମୱ ସେତ୍ୟା େମଷପାଲକଃ, ପିତା ମାଂ ଯଥା ଜାନାତି, ଅହ ଯଥା ପିତରଂ ଜାନାମି,
ⅩⅤ ତଥା ନିଜାନ୍ େମଷାନପି ଜାନାମି, େମଷା ମାଂ ଜାନାି , ଅହ େମଷାଥର୍ ଂ ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗଂ

କେରାମି|
ⅩⅥଅପର ଏତଦ୍ ଗୃହୀଯ େମେଷେଭ୍ୟା ଭି ା ଅପି େମଷାମମସି େତସକଲାଆନଯିତୱ୍ୟାଃ;

େତ ମମ ଶ ଂ େଶ୍ର ାଷ୍ୟି ତତ ଏେକା ୱ୍ର ଜ ଏେକା ରକ୍ଷେକା ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅦପ୍ର ାଣାନହଂ ତ୍ୟ ୍ଵା ପୁନଃ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଗ୍ର ହୀଷ୍ୟାମି, ତ ାତ୍ ପିତା ମଯି େ ହଂ କେରାତି|
ⅩⅧକି େନା ମମ ପ୍ର ାଣାନ୍ ହ ୁଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି କି ୁ ଯଂ ତାନ୍ ସମପର୍ ଯାମି ତାନ୍ ସମପର୍ ଯିତୁ ଂ

ପୁନଗର୍୍ର ହୀତୁ ମମ ଶି ରାେ ଭାରମିମଂ ପିତୁ ଃ ସକାଶାତ୍ ପ୍ର ାେ ାହମ୍|
ⅩⅨଅ ାଦୁପେଦଶାତ୍ ପୁନ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ମେଧ୍ୟ ଭି ୱାକ୍ୟତା ଜାତା|
ⅩⅩତେତା ବହେୱା ୱ୍ୟାହରନ୍ ଏଷ ଭୂ ତଗ୍ର ଉନ୍ମ , କୁତ ଏତସ୍ୟ କଥାଂ ଶୃଣୁଥ?
ⅩⅪ େକଚିଦ୍ ଅୱଦନ୍ ଏତସ୍ୟ କଥା ଭୂ ତଗ୍ର ସ୍ୟ କଥାୱ ଭୱି , ଭୂ ତଃ କିମ୍ ଅ ାଯ ଚକୁ୍ଷଷୀ

ଦାତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି?
ⅩⅫଶୀତକାେଲ ଯିରୂ ଶାଲମି ମ ି େରା ଗର୍ ପୱର୍ ୍ଵ ଣୁ୍ୟପି େତ
ⅩⅩⅢଯୀଶୁଃ ସୁେଲମାେନା ନିଃସାେରଣ ଗମନାଗମେନ କେରାତି,
ⅩⅩⅣ ଏତି ନ୍ ସମେଯ ଯିହୂ ଦୀଯା ଂ େୱ ଯି ା ୱ୍ୟାହରନ୍ କତି କାଲାନ୍ ଅ ାକଂ ୱିଚିକି ାଂ
ାପଯିଷ୍ୟାମି? ଯଦ୍ୟଭିଷିେ ା ଭୱତି ତହ ତତ୍ ଂ ୱଦ|
ⅩⅩⅤତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦଦ୍ ଅହମ୍ ଅଚକଥଂ କି ୁ ଯୂଯଂ ନ ପ୍ର ତୀଥ, ନିଜପିତୁ ନର୍ ାମ୍ନ ା ଯାଂ ଯାଂ

କି୍ର ଯାଂ କେରାମି ସା କି୍ର େଯୖୱ ମମ ସାକି୍ଷ ରୂ ପା|
ⅩⅩⅥ କି ହଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମକଥଯଂ ଯୂଯଂ ମମ େମଷା ନ ଭୱଥ, କାରଣାଦ ାନ୍ ନ ୱି ସି ଥ|
ⅩⅩⅦମମ େମଷା ମମ ଶ ଂ ଶୃଣ୍ଵ ି ତାନହଂ ଜାନାମି େତ ଚ ମମ ପ ାଦ୍ ଗ ି |
ⅩⅩⅧଅହଂ େତେଭ୍ୟାଽନ ାଯୁ ଦର୍ ଦାମି, େତ କଦାପି ନ ନଂକ୍ଷ୍ୟି େକାପି ମମ କରାତ୍ ତାନ୍ ହ ର୍ୁ ଂ

ନ ଶକ୍ଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅨ େଯା ମମ ପିତା ତାନ୍ ମହ୍ୟଂ ଦ ୱାନ୍ ସ ସୱର୍ ୍ଵ ାତ୍ ମହାନ୍, େକାପି ମମ ପିତୁ ଃ କରାତ୍ ତାନ୍

ହ ର୍ୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅩଅହଂ ପିତା ଚ େଯାେରକ ମ୍|
ⅩⅩⅪତେତା ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ପୁନରପି ତଂ ହ ୁଂ ପାଷାଣାନ୍ ଉଦେତାଲଯନ୍|
ⅩⅩⅫଯୀଶୁଃ କଥିତୱାନ୍ ପିତୁ ଃ ସକାଶାଦ୍ ବହୂ ନୁ୍ୟ ମକ ର୍ ାଣି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର ାକାଶଯଂ େତଷାଂ କସ୍ୟ

କ ର୍ ଣଃ କାରଣାନ୍ ମାଂ ପାଷାେଣୖରାହ ୁମ୍ ଉଦ୍ୟତାଃ ?
ⅩⅩⅩⅢ ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍ ପ୍ର ଶ କ ର୍ େହେତା ନର୍ କି ୁ ଂ ମାନୁଷଃ ମୀ ରମ୍ ଉେ ୍ଵ ରଂ

ନି ସି କାରଣାଦ ାତ୍ ାଂ ପାଷାେଣୖହର୍ ନ୍ମ ଃ|
ⅩⅩⅩⅣ ତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ୱାନ୍ ମଯା କଥିତଂ ଯୂଯମ୍ ଈ ରା ଏତ ଚନଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଶାେ

ଲିଖିତଂ ନାି କିଂ?
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ⅩⅩⅩⅤ ତ ାଦ୍ େଯଷାମ୍ ଉେ େଶ ଈ ରସ୍ୟ କଥା କଥିତା େତ ଯଦୀ ରଗଣା ଉଚ୍ୟେ
ଧ ର୍ ଗ୍ର ସ୍ୟାପ୍ୟନ୍ୟଥା ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ୟଂ,

ⅩⅩⅩⅥତହର୍ ୍ୟାହମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଇତି ୱାକ୍ୟସ୍ୟ କଥନାତ୍ ଯୂଯଂ ପିତ୍ର ାଭିଷି ଂ ଜଗତି େପ୍ର ରିତ
ପୁମାଂସଂ କଥମ୍ ଈ ରନି କଂ ୱାଦଯ?

ⅩⅩⅩⅦଯଦ୍ୟହଂ ପିତୁ ଃ କ ର୍ ନ କେରାମି ତହ ମାଂ ନ ପ୍ର ତୀତ;
ⅩⅩⅩⅧ କି ୁ ଯଦି କେରାମି ତହ ମଯି ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପ୍ର ତ୍ୟେଯ ନ କୃେତଽପି କାେୟର୍ ୍ୟ ପ୍ର ତ୍ୟଯଃ

କି୍ର ଯତାଂ, ତେତା ମଯି ପିତା ୀତି ପିତୟର୍ ୍ୟହମ୍ ଅ ୀତି ଚ କ୍ଷା ା ୱି ସି ଷ୍ୟଥ|
ⅩⅩⅩⅨତଦା େତ ପୁନରପି ତଂ ଧ ର୍ୁ ମ୍ ଅେଚ କି ୁ ସ େତଷାଂ କେରେଭ୍ୟା ନି ୀୟର୍ ୍ୟ
ⅩⅬ ପୁନ ୟର୍ ର୍ ନ୍ ଅଦ୍ୟା େଟ ଯତ୍ର ପୁୱର୍ ୍ଵ ଂ େଯାହନ୍ ଅମ ଯତ୍ ତତ୍ର ାଗତ୍ୟ ନ୍ୟୱସତ୍|
ⅩⅬⅠ ତେତା ବହେୱା େଲାକା ମୀପମ୍ ଆଗତ୍ୟ ୱ୍ୟାହରନ୍ େଯାହନ୍ କିମପ୍ୟା ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍

ନାକେରାତ୍ କି ି ନ୍ ମନୁେଷ୍ୟ ଯା ଯଃ କଥା ଅକଥଯତ୍ ତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ ସତ୍ୟାଃ;
ⅩⅬⅡତତ୍ର ଚ ବହେୱା େଲାକା ି ନ୍ ୱ୍ୟ ସନ୍|

Ⅺ
Ⅰ ଅନ ରଂ ମରିଯମ୍ ତସ୍ୟା ଭଗିନୀ ମଥର୍ ା ଚ ଯି ନ୍ େୱୖଥନୀଯାଗ୍ର ାେମ ୱସତ ି ନ୍ ଗ୍ର ାେମ

ଇଲିଯାସର୍ ନାମା ପୀଡିତ ଏକ ଆସୀତ୍|
Ⅱ ଯା ମରିଯମ୍ ପ୍ର ଭୁ ଂ ସୁଗ ି େତେଲୖନ ମ ର୍ ଯି ା େକେଶୖ ସ୍ୟ ଚରେଣୗ ସମମାଜର୍ ତ୍ ତସ୍ୟା

ଭ୍ର ାତା ସ ଇଲିଯାସର୍ େରାଗୀ|
Ⅲ ଅପର େହ ପ୍ର େଭା ଭୱାନ୍ ଯି ନ୍ ପ୍ର ୀଯେତ ସ ଏୱ ପୀଡିେତା ୀତି କଥାଂ କଥଯି ା ତସ୍ୟ

ଭଗିେନ୍ୟୗ େପ୍ର ଷିତୱେତ୍ୟୗ|
Ⅳ ତଦା ଯୀଶୁରିମାଂ ୱା ର୍ ାଂ ଶ ାକଥଯତ ପୀେଡଯଂ ମରଣାଥର୍ ଂ ନ କି ୀ ରସ୍ୟ ମହିମାଥର୍ ମ୍

ଈ ରପୁତ୍ର ସ୍ୟ ମହିମପ୍ର କାଶାଥର୍ ଜାତା|
Ⅴଯୀଶୁ ୟର୍ ଦ୍ୟପିମଥର୍ ାଯାଂ ତ ଗିନ୍ୟାମ୍ ଇଲିଯାସରି ଚାପ୍ର ୀଯତ,
Ⅵତଥାପି ଇଲିଯାସରଃ ପୀଡାଯାଃ କଥଂ ଶ ା ଯତ୍ର ଆସୀତ୍ ତେତୖ୍ର ୱ ଦିନ ଯମତି ତ୍|
Ⅶତତଃ ପରମ୍ ସ ଶିଷ୍ୟାନକଥଯଦ୍ ୱଯଂ ପୁନ ୟ ହୂ ଦୀଯପ୍ର େଦଶଂ ଯାମଃ|
Ⅷ ତତେ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍, େହ ଗୁେରା ଦିନାନି ଗତାନି ଯିହୂ ଦୀଯା ୍ଵାଂ ପାଷାେଣୖ ହର୍ ୁମ୍

ଉଦ୍ୟତା ଥାପି କିଂ ପୁନ ତ୍ର ଯାସ୍ୟସି ?
Ⅸ ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, ଏକି ନ୍ ଦିେନ କିଂ ାଦଶଘଟିକା ନ ଭୱି ? େକାପି ଦିୱା ଗ ନ୍ ନ
ଲତି ଯତଃ ସ ଏତ ଗେତା ଦୀି ଂ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି|
Ⅹ କି ୁ ରାେତ୍ର ୗ ଗ ନ୍ ଲତି ଯେତା େହେତା ତ୍ର ଦୀି ନର୍ ାି |
Ⅺଇମାଂ କଥାଂ କଥଯି ା ସ ତାନୱଦଦ୍, ଅ ାକଂ ବ ୁ ଃ ଇଲିଯାସର୍ ନିଦି୍ର େତାଭୂ ଦ୍ ଇଦାନୀଂ ତଂ

ନିଦ୍ର ାେତା ଜାଗରଯିତୁ ଂ ଗ ାମି|
Ⅻଯୀଶୁ ମର୍ୃ େତୗ କଥାମିମାଂ କଥିତୱାନ୍ କି ୁ ୱିଶ୍ର ାମାଥର୍ ଂ ନିଦ୍ର ାଯାଂ କଥିତୱାନ୍ ଇତି ଜ୍ଞା ା ଶିଷ୍ୟା

ଅକଥଯନ୍,
ⅩⅢ େହ ଗୁେରା ସ ଯଦି ନିଦ୍ର ାତି ତହ ଭଦ୍ର େମୱ|
ⅩⅣତଦା ଯୀଶୁଃ ଂ ତାନ୍ ୱ୍ୟାହରତ୍, ଇଲିଯାସର୍ ଅମି୍ର ଯତ;
ⅩⅤ କି ୁ ଯୂଯଂ ଯଥା ପ୍ର ତୀଥ ତଦଥର୍ ମହଂ ତତ୍ର ନ ି ତୱାନ୍ ଇତ୍ୟ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ି ମି ମ୍

ଆ ାଦିେତାହଂ, ତଥାପି ତସ୍ୟ ସମୀେପ ଯାମ|
ⅩⅥତଦା େଥାମା ଯଂ ଦିଦୁମଂ ୱଦି ସ ସି ନଃ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଅୱଦଦ୍ ୱଯମପି ଗ ା େତନ ସା ର୍ ଂ

ମି୍ର ଯାମେହୖ|
ⅩⅦ ଯୀଶୁ େତ୍ର ାପ ାଯ ଇଲିଯାସରଃ ଶ୍ମ ଶାେନ ାପନାତ୍ ଚ ାରି ଦିନାନି ଗତାନୀତି ୱା ର୍ ାଂ

ଶତୱାନ୍|
ⅩⅧ େୱୖଥନୀଯା ଯିରୂ ଶାଲମଃ ସମୀପ ା େକ୍ର ାେଶୖକମାତ୍ର ା ରିତା;
ⅩⅨ ତ ାଦ୍ ବହେୱା ଯିହୂ ଦୀଯା ମଥର୍ ାଂ ମରିଯମ ଭ୍ୟାତୃ େଶାକାପ ାଂ ସା ଯିତୁ ଂ ତେଯାଃ

ସମୀପମ୍ ଆଗ ନ୍|
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ⅩⅩମଥର୍ ା ଯୀେଶାରାଗମନୱାତର୍ ାଂ ଶେ ୖ ୱ ତଂ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଅକେରାତ୍ କି ୁ ମରିଯମ୍ େଗହ ଉପୱିଶ୍ୟ
ି ତା|

ⅩⅪ ତଦା ମଥର୍ ା ଯୀଶୁମୱାଦତ୍, େହ ପ୍ର େଭା ଯଦି ଭୱାନ୍ ଅତ୍ର ା ାସ୍ୟତ୍ ତହ ମମ ଭ୍ର ାତା
ନାମରିଷ୍ୟତ୍|

ⅩⅫ କିି ଦାନୀମପି ଯଦ୍ ଈ େର ପ୍ର ାଥର୍ ଯିଷ୍ୟେତ ଈ ର ଦ୍ ଦାସ୍ୟତୀତି ଜାେନଽହଂ|
ⅩⅩⅢଯୀଶୁରୱାଦୀତ୍ ତୱ ଭ୍ର ାତା ସମୁ ାସ୍ୟତି|
ⅩⅩⅣମଥର୍ ା ୱ୍ୟାହରତ୍ େଶଷଦିୱେସ ସ ଉ ାନସମେଯ େପ୍ର ା ାସ୍ୟତୀତି ଜାେନଽହଂ|
ⅩⅩⅤତଦା ଯୀଶୁଃ କଥିତୱାନ୍ ଅହେମୱ ଉ ାପଯିତା ଜୀୱଯିତା ଚ ଯଃ କ ନ ମଯି ୱି ସି ତି ସ

ମୃ ାପି ଜୀୱିଷ୍ୟତି;
ⅩⅩⅥଯଃକ ନଚଜୀୱନ୍ ମଯି ୱି ସି ତି ସ କଦାପି ନମରିଷ୍ୟତି,ଅସ୍ୟାଂ କଥାଯାଂ କିଂ ୱି ସି ଷି?
ⅩⅩⅦ ସାୱଦତ୍ ପ୍ର େଭା ଯସ୍ୟାୱତରଣାେପକ୍ଷାି ଭୱାନ୍ ସଏୱାଭିଷି ୍ତ ଈ ରପୁତ୍ର ଇତି

ୱି ସି ମି|
ⅩⅩⅧ ଇତି କଥାଂ କଥଯି ା ସା ଗ ା ାଂ ଭଗିନୀଂ ମରିଯମଂ ଗୁ ମାହୂ ଯ ୱ୍ୟାହରତ୍

ଗୁରୁ ରୁ ପତି ତି ାମାହୂ ଯତି ଚ|
ⅩⅩⅨକଥାମିମାଂ ଶ ା ସା ତୂ ଣର୍ ମ୍ ଉ ାଯ ତସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଅଗ ତ୍|
ⅩⅩⅩଯୀଶୁ ଗର୍୍ର ାମମଧ୍ୟଂ ନ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ଯତ୍ର ମଥର୍ ା ତଂ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଅକେରାତ୍ ତତ୍ର ି ତୱାନ୍|
ⅩⅩⅪ େଯ ଯିହୂ ଦୀଯା ମରିଯମା ସାକଂ ଗୃେହ ତି ାମ୍ ଅସା ଯନ େତ ତାଂ କି୍ଷପ୍ର ମ୍ ଉ ାଯ

ଗ ି ଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ୱ୍ୟାହରନ୍, ସ ଶ୍ମ ଶାେନ େରାଦିତୁ ଂ ଯାତି,ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା େତ ତସ୍ୟାଃ ପ ାଦ୍ ଅଗ ନ୍|
ⅩⅩⅫ ଯତ୍ର ଯୀଶୁରତି ତ୍ ତତ୍ର ମରିଯମ୍ ଉପ ାଯ ତଂ ଦୃ ୍ଵା ତସ୍ୟ ଚରଣେଯାଃ ପତି ା

ୱ୍ୟାହରତ୍ େହ ପ୍ର େଭା ଯଦି ଭୱାନ୍ ଅତ୍ର ା ାସ୍ୟତ୍ ତହ ମମ ଭ୍ର ାତା ନାମରିଷ୍ୟତ୍|
ⅩⅩⅩⅢ ଯୀଶୁ ାଂ ତସ୍ୟାଃ ସି େନା ଯିହୂ ଦୀଯାଂ ରୁ ଦେତା ୱିେଲାକ୍ୟ େଶାକା ର୍ ଃ ସନ୍ ଦୀଘର୍ ଂ

ନି ସ୍ୟ କଥିତୱାନ୍ ତଂ କୁତ୍ର ା ାପଯତ?
ⅩⅩⅩⅣ େତ ୱ୍ୟାହରନ୍, େହ ପ୍ର େଭା ଭୱାନ୍ ଆଗତ୍ୟ ପଶ୍ୟତୁ |
ⅩⅩⅩⅤଯୀଶୁନା କ୍ର ି ତଂ|
ⅩⅩⅩⅥଅତଏୱ ଯିହୂ ଦୀଯା ଅୱଦନ୍, ପଶ୍ୟତାଯଂ ତି ନ୍ କିଦୃଗ୍ ଅପି୍ର ଯତ|
ⅩⅩⅩⅦ େତଷାଂ େକଚିଦ୍ ଅୱଦନ୍ େଯା ାଯ ଚକୁ୍ଷଷୀ ଦ ୱାନ୍ ସ କିମ୍ ଅସ୍ୟ ମୃତୁ ୍ୟଂ ନିୱାରଯିତୁ ଂ

ନାଶେକ୍ନ ାତ୍?
ⅩⅩⅩⅧ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପୁନର ଦର୍ ୀଘର୍ ଂ ନି ସ୍ୟ ଶ୍ମ ଶାନାି କମ୍ ଅଗ ତ୍| ତତ୍ ଶ୍ମ ଶାନମ୍ ଏକଂ

ଗ ରଂ ତନ୍ମୁ େଖ ପାଷାଣ ଏକ ଆସୀତ୍|
ⅩⅩⅩⅨତଦା ଯୀଶୁରୱଦଦ୍ ଏନଂ ପାଷାଣମ୍ ଅପସାରଯତ,ତତଃ ପ୍ର ମୀତସ୍ୟ ଭଗିନୀ ମଥର୍ ାୱଦତ୍

ପ୍ର େଭା, ଅଧୁନା ତତ୍ର ଦୁଗର୍ େ ା ଜାତଃ, ଯେତାଦ୍ୟ ଚ ାରି ଦିନାନି ଶ୍ମ ଶାେନ ସ ତି ତି|
ⅩⅬ ତଦା ଯୀଶୁରୱାଦୀତ୍, ଯଦି ୱି ସି ଷି ତହର୍ ୀ ରସ୍ୟ ମହିମପ୍ର କାଶଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟସି କଥାମିମାଂ କିଂ

ତୁ ଭ୍ୟଂ ନାକଥଯଂ?
ⅩⅬⅠ ତଦା ମୃତସ୍ୟ ଶ୍ମ ଶାନାତ୍ ପାଷାେଣାଽପସାରିେତ ଯୀଶୁରୂ ର୍ ୍ଵଂ ପଶ୍ୟନ୍ ଅକଥଯତ୍, େହ ପିତ

ମର୍ ମ େନେୱସନମ୍ ଅଶୃେଣାଃ କାରଣାଦ ାତ୍ ାଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମି|
ⅩⅬⅡ ଂ ସତତଂ ଶୃେଣାଷି ତଦପ୍ୟହଂ ଜାନାମି, କି ୁ ଂ ମାଂ ଯତ୍ େପୖ୍ର ରଯ ଦ୍ ଯଥାି ନ୍ ାେନ

ି ତା େଲାକା ୱି ସି ତଦଥର୍ ମ୍ ଇଦଂ ୱାକ୍ୟଂ ୱଦାମି|
ⅩⅬⅢଇମାଂ କଥାଂ କଥଯି ା ସ େପ୍ର ାେ ୖ ରା ଯତ୍, େହ ଇଲିଯାସର୍ ବହିରାଗ |
ⅩⅬⅣ ତତଃ ସ ପ୍ର ମୀତଃ ଶ୍ମ ଶାନୱୈ ବର୍ ହ ପାେଦା ଗାତ୍ର ମାଜର୍ ନୱାସସା ବ ମୁଖ

ବହିରାଗ ତ୍| ଯୀଶୁରୁ ଦିତୱାନ୍ ବ ନାନି େମାଚଯି ା ତ୍ୟଜେତୖନଂ|
ⅩⅬⅤ ମରିଯମଃ ସମୀପମ୍ ଆଗତା େଯ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ଦା ଯୀେଶାେରତତ୍ କ ର୍ ାପଶ୍ୟନ୍

େତଷାଂ ବହେୱା ୱ୍ୟ ସନ୍,
ⅩⅬⅥ କି ୁ େକଚିଦେନ୍ୟ ଫିରୂ ଶିନାଂ ସମୀପଂ ଗ ା ଯୀେଶାେରତସ୍ୟ କ ର୍ େଣା ୱା ର୍ ାମ୍ ଅୱଦନ୍|
ⅩⅬⅦ ତତଃ ପରଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାଃ ଫିରୂ ଶିନା ସଭାଂ କୃ ା ୱ୍ୟାହରନ୍ ୱଯଂ କିଂ କୁ ର୍ ଃ? ଏଷ

ମାନେୱା ବହୂ ନ୍ୟା ୟର୍ ୍ୟକ ର୍ ାଣି କେରାତି|
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ⅩⅬⅧ ଯଦୀଦୃଶଂ କ ର୍ କ ର୍ୁ ଂ ନ ୱାରଯାମ ହ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ି ନ୍ ୱି ସି ଷ୍ୟି
େରାମିେଲାକା ାଗତ୍ୟା ାକମ୍ ଅନଯା ରାଜଧାନ୍ୟା ସା ର୍ ଂ ରାଜ୍ୟମ୍ ଆେଛ ୍ୟି |

ⅩⅬⅨତଦା େତଷାଂ କିଯଫାନାମା ଯ ି ନ୍ ୱ େରମହାଯାଜକପେଦନ୍ୟଯୁଜ୍ୟତ ସପ୍ର ତ୍ୟୱଦଦ୍
ଯୂଯଂ କିମପି ନ ଜାନୀଥ;

Ⅼ ସମଗ୍ର େଦଶସ୍ୟ ୱିନାଶେତାପି ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାଥର୍ ମ୍ ଏକସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ ମରଣମ୍ ଅ ାକଂ
ମ ଲେହତୁ କମ୍ ଏତସ୍ୟ ୱିେୱଚନାମପି ନ କୁରୁ ଥ|

ⅬⅠଏତାଂ କଥାଂ ସ ନିଜବୁ ୍ୟା ୱ୍ୟାହରଦ୍ ଇତି ନ,
ⅬⅡ କି ୁ ଯୀଶୂ େ ଶୀଯାନାଂ କାରଣାତ୍ ପ୍ର ାଣାନ୍ ତ୍ୟକ୍ଷ୍ୟତି, ଦିଶି ଦିଶି ୱିକୀଣର୍ ାନ୍ ଈ ରସ୍ୟ

ସ ାନାନ୍ ସଂଗୃେହୖ୍ୟକଜାତିଂ କରିଷ୍ୟତି ଚ, ତି ନ୍ ୱ େର କିଯଫା ମହାଯାଜକ ପେଦ ନିଯୁ ଃ
ସନ୍ ଇଦଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟଂ କଥିତୱାନ୍|

ⅬⅢତି ନମାରଭ୍ୟ େତ କଥଂ ତଂ ହ ୁଂ ଶକ୍ନୁ ୱ ୀତି ମ ଣାଂ କ ର୍ୁ ଂ ପ୍ର ାେରଭିେର|
ⅬⅣ ଅତଏୱ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ମେଧ୍ୟ ଯୀଶୁଃ ସପ୍ର କାଶଂ ଗମନାଗମେନ ଅକୃ ା ତ ାଦ୍ ଗ ା

ପ୍ର ା ରସ୍ୟ ସମୀପ ାଯିପ୍ର େଦଶେସ୍ୟଫ୍ର ାଯିମ୍ ନାମି୍ନ ନଗେର ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସାକଂ କାଲଂ ଯାପଯିତୁ ଂ
ପ୍ର ାେରେଭ|

ⅬⅤ ଅନ ରଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ନି ାେରା େୱ ନିକଟୱ ନି ସତି ତଦୁ ୱାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ାନ୍ ଶୁଚୀନ୍
କ ର୍ୁ ଂ ବହେୱା ଜନା ଗ୍ର ାେମେଭ୍ୟା ଯିରୂ ଶାଲମ୍ ନଗରମ୍ ଆଗ ନ୍,

ⅬⅥ ଯୀେଶାରେନ୍ଵ ଷଣଂ କୃ ା ମ ି େର ଦ ାଯମାନାଃ ସ ଃ ପର ରଂ ୱ୍ୟାହରନ୍, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
କୀଦୃେଶା େବାେଧା ଜାଯେତ? ସ କିମ୍ ଉ େୱଽି ନ୍ ଅତ୍ର ାଗମିଷ୍ୟତି?

ⅬⅦ ସ ଚ କୁତ୍ର ାି ଯେଦ୍ୟତତ୍ କି ଦ୍ େୱି ତହ ଦଶର୍ ଯତୁ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାଃ ଫିରୂ ଶିନ ତଂ
ଧ ର୍ୁ ଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଇମାମ୍ ଆଜ୍ଞାଂ ପ୍ର ାଚାରଯନ୍|

Ⅻ
Ⅰ ନି ାେରା ୱାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଦିନଷେଟ୍କ ି େତ ଯୀଶୁ ୟର୍ ଂ ପ୍ର ମୀତମ୍ ଇଲିଯାସରଂ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍

ଉଦ ାପରତ୍ ତସ୍ୟ ନିୱାସ ାନଂ େବୖଥନିଯାଗ୍ର ାମମ୍ ଆଗ ତ୍|
Ⅱତତ୍ର ତଦଥର୍ ଂ ରଜନ୍ୟାଂ େଭାେଜ୍ୟ କୃେତ ମଥର୍ ା ପୟର୍ ୍ୟେୱଷଯଦ୍ ଇଲିଯାସର୍ ଚ ତସ୍ୟ ସି ଭିଃ

ସା ର୍ ଂ େଭାଜନାସନ ଉପାୱିଶତ୍|
Ⅲତଦା ମରିଯମ୍ ଅ ର୍ େସଟକଂ ବହୁ ମୂଲ୍ୟଂ ଜଟାମାଂସୀଯଂ େତୖଲମ୍ ଆନୀଯ ଯୀେଶା ରଣେଯା

ମର୍ ର୍ ଯି ା ନିଜେକଶମର୍ ା ର୍ ୁମ୍ ଆରଭତ;ତଦା େତୖଲସ୍ୟପରିମେଲନ ଗୃହମ୍ଆେମାଦିତମ୍ ଅଭୱତ୍|
Ⅳ ଯଃ ଶିେମାନଃ ପୁତ୍ର ରି ରିେଯାତୀେଯା ଯିହୂ ଦାନାମା ଯୀଶୁଂ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି ସ

ଶିଷ୍ୟ ଦା କଥିତୱାନ୍,
Ⅴଏତେ ୖ ଲଂ ତି୍ର ଭିଃ ଶେତୖ ମର୍ୁ ଦ୍ର ାପେଦୖ ୱ କ୍ର ୀତଂ ସଦ୍ ଦରିେଦ୍ର ଭ୍ୟଃ କୁେତା ନାଦୀଯତ?
Ⅵସ ଦରିଦ୍ର େଲାକାଥର୍ ମ୍ ଅଚି ଯଦ୍ ଇତି ନ, କି ୁ ସ େଚୗର ଏୱଂ ତି କେଟ ମୁଦ୍ର ାସ ୁ ଟକି ତ୍ୟା

ତନ୍ମ େଧ୍ୟ ଯଦତି ତ୍ ତଦପାହରତ୍ ତ ାତ୍ କାରଣାଦ୍ ଇମାଂ କଥାମକଥଯତ୍|
Ⅶତଦା ଯୀଶୁରକଥଯଦ୍ ଏନାଂ ମା ୱାରଯ ସା ମମ ଶ୍ମ ଶାନ ାପନଦିନାଥର୍ ଂ ତଦରକ୍ଷଯତ୍|
Ⅷଦରିଦ୍ର ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି େଧୗ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ତି ି କି ହଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି େଧୗ ନ ତି ାମି|
Ⅸ ତତଃ ପରଂ ଯୀଶୁ ତ୍ର ା ୀତି ୱା ର୍ ାଂ ଶ ା ବହେୱା ଯିହୂ ଦୀଯା ଂ ଶ୍ମ ଶାନାଦୁ ାପିତମ୍

ଇଲିଯାସର ଦ୍ର ୁଂ ତତ୍ ାନମ୍ ଆଗ ନ|
Ⅹତଦା ପ୍ର ଧାନଯାଜକା ମ୍ ଇଲିଯାସରମପି ସଂହ ର୍ୁ ମ୍ ଅମ ଯନ୍ ;
Ⅺଯତେ ନ ବହେୱା ଯିହୂ ଦୀଯା ଗ ା ଯୀେଶୗ ୱ୍ୟ ସନ୍|
Ⅻ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁ ୟ ରୂ ଶାଲମ୍ ନଗରମ୍ ଆଗ ତୀତି ୱା ର୍ ାଂ ଶ ା ପେରଽହନି ଉ ୱାଗତା

ବହେୱା େଲାକାଃ
ⅩⅢ ଖ ର୍ ୂରପତ୍ର ାଦ୍ୟାନୀଯ ତଂ ସାକ୍ଷାତ୍ କ ର୍ୁ ଂ ବହିରାଗତ୍ୟ ଜଯ ଜେଯତି ୱାଚଂ େପ୍ର ାେ ୖ ୱର୍ ୁମ୍

ଆରଭ , ଇସ୍ର ାେଯେଲା େଯା ରାଜା ପରେମ ରସ୍ୟ ନାମ୍ନ ାଗ ତି ସ ଧନ୍ୟଃ|
ⅩⅣ ତଦା "େହ ସି େଯାନଃ କେନ୍ୟ ମା େଭୖଷୀଃ ପଶ୍ୟାଯଂ ତୱ ରାଜା ଗ ର୍ ଭଶାୱକମ୍

ଆରୁ ହ୍ୟାଗ ତି"
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ⅩⅤଇତି ଶା ୀଯୱଚନାନୁସାେରଣ ଯୀଶୁେରକଂ ଯୁୱଗ ର୍ ଭଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତଦୁପୟର୍ ୍ୟାେରାହତ୍|
ⅩⅥଅସ୍ୟାଃ ଘଟନାଯା ା ୟର୍ ୍ୟଂ ଶିଷ୍ୟାଃ ପ୍ର ଥମଂ ନାବୁଧ୍ୟ , କି ୁ ଯୀେଶୗ ମହିମାନଂ ପ୍ର ାେ ସତି

ୱାକ୍ୟମିଦଂ ତି ନ ଅକଥ୍ୟତ େଲାକା ତ ତୀ ମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ଇତି େତ ୃତୱ ଃ|
ⅩⅦ ସ ଇଲିଯାସରଂ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଆଗ ୁମ୍ ଆ ତୱାନ୍ ଶ୍ମ ଶାନା ଉଦ ାପଯଦ୍ େଯ େଯ

େଲାକା ମର୍ ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଅପଶ୍ୟନ୍ େତ ପ୍ର ମାଣଂ ଦାତୁ ମ୍ ଆରଭ |
ⅩⅧସ ଏତାଦୃଶମ୍ ଅୁ ତଂ କ ର୍ କେରାତ୍ ତସ୍ୟ ଜନଶେତ େଲର୍ ାକା ଂ ସାକ୍ଷାତ୍ କ ର୍ୁ ମ୍ ଆଗ ନ୍|
ⅩⅨ ତତଃ ଫିରୂ ଶିନଃ ପର ରଂ ୱ ୁମ୍ ଆରଭ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାେ ା ୱୃଥା ଜାତାଃ, ଇତି କିଂ

ଯୂଯଂ ନ ବୁଧ୍ୟେ ? ପଶ୍ୟତ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ସ୍ୟ ପ ା େନାଭୱନ୍|
ⅩⅩଭଜନଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଉ ୱାଗତାନାଂ େଲାକାନାଂ କତିପଯା ଜନା ଅନ୍ୟେଦଶୀଯା ଆସନ୍ ,
ⅩⅪ େତ ଗାଲୀଲୀଯେବୖେ ୖ ଦାନିୱାସି ନଃ ଫିଲିପସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଆଗତ୍ୟ ୱ୍ୟାହରନ୍ େହ ମେହ

ୱଯଂ ଯୀଶୁଂ ଦ୍ର ୁମ୍ ଇ ାମଃ|
ⅩⅫ ତତଃ ଫିଲିେପା ଗ ା ଆ ି ଯମ୍ ଅୱଦତ୍ ପ ାଦ୍ ଆ ି ଯଫିଲିେପୗ ଯୀଶେୱ ୱା ର୍ ାମ୍

ଅକଥଯତାଂ|
ⅩⅩⅢତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦିତୱାନ୍ ମାନୱସୁତସ୍ୟ ମହିମପ୍ର ାି ସମଯ ଉପି ତଃ|
ⅩⅩⅣ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନତିଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, ଧାନ୍ୟବୀଜଂ ମୃ ି କାଯାଂ ପତି ା ଯଦି ନ ମୃଯେତ

ତେହର୍ ୍ୟକାକୀ ତି ତି କି ୁ ଯଦି ମୃଯେତ ତହ ବହୁ ଗୁଣଂ ଫଲଂ ଫଲତି|
ⅩⅩⅤ େଯା ଜେନ◌ा ନିଜପ୍ର ାଣାନ୍ ପି୍ର ଯାନ୍ ଜାନାତି ସ ତାନ୍ ହାରଯିଷ୍ୟତି କି ୁ େଯ◌ा ଜନ

ଇହେଲାେକ ନିଜପ୍ର ାଣାନ୍ ଅପି୍ର ଯାନ୍ ଜାନାତି େସ◌ाନ ାଯୁଃ ପ୍ର ା ୁଂ ତାନ୍ ରକି୍ଷଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅥ କି ଦ୍ ଯଦି ମମ େସୱେକା ଭୱିତୁ ଂ ୱା ତି ତହ ସ ମମ ପ ା ାମୀ ଭୱତୁ , ତ ାଦ୍

ଅହଂ ଯତ୍ର ତି ାମି ମମ େସୱେକ◌ाପି ତତ୍ର ାସ୍ୟତି; େଯା ଜେନା ମାଂ େସୱେତ ମମ ପିତାପି ତଂ
ସ ଂସ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅦ ସା ତଂ ମମ ପ୍ର ାଣା ୱ୍ୟାକୁଲା ଭୱି , ତ ାଦ୍ େହ ପିତର ଏତ ାତ୍ ସମଯାନ୍ ମାଂ ରକ୍ଷ,
ଇତ୍ୟହଂ କିଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯିେଷ୍ୟ? କି ହମ୍ ଏତ ମଯାଥର୍ ମ୍ ଅୱତୀଣର୍ ୱାନ୍|

ⅩⅩⅧ େହ ପିତ: ନାେମ୍ନ ା ମହିମାନଂ ପ୍ର କାଶଯ; ତେନୖୱ ନାେମ୍ନ ା ମହିମାନମ୍ ଅହଂ ପ୍ର ାକାଶଯଂ
ପୁନରପି ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟାମି, ଏଷା ଗଗଣୀଯା ୱାଣୀ ତି ନ୍ ସମେଯଽଜାଯତ|

ⅩⅩⅨ ତଚ୍ଶ ୍ରୁ ା ସମୀପ େଲାକାନାଂ େକଚିଦ୍ ଅୱଦନ୍ େମେଘାଽଗଜର୍ ୀତ୍, େକଚିଦ୍ ଅୱଦନ୍
ଗର୍ ୀଯଦୂେତାଽେନନ ସହ କଥାମଚକଥତ୍|
ⅩⅩⅩତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀତ୍, ମଦଥର୍ ଂ ଶେ ାଯଂ ନାଭୂ ତ୍ ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ େମୱାଭୂ ତ୍|
ⅩⅩⅪଅଧୁନା ଜଗେତାସ୍ୟ ୱିଚାର: ସ ୍ୟେତ, ଅଧୁନାସ୍ୟ ଜଗତ: ପତୀ ରାଜ୍ୟାତ୍ େଚ୍ୟାଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅫ ଯଦ୍ୟଈ ପୃଥିୱ୍ୟା ଊେ ର୍ ୍ଵ େପ୍ର ା ାପିେତାି ତହ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ମାନୱାନ୍ ସମୀପମ୍

ଆକଷ ଷ୍ୟାମି|
ⅩⅩⅩⅢକଥଂ ତସ୍ୟ ମୃତି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି, ଏତଦ୍ େବାଧଯିତୁ ଂ ସ ଇମାଂ କଥାମ୍ ଅକଥଯତ୍|
ⅩⅩⅩⅣତଦା େଲାକା ଅକଥଯନ୍ େସାଭିଷି ଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ତି ତୀତି ୱ୍ୟୱ ାଗ୍ର େ ଶତମ୍ ଅ ାଭିଃ,

ତହ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଃ େପ୍ର ା ାପିେତା ଭୱିଷ୍ୟତୀତି ୱାକ୍ୟଂ କଥଂ ୱଦସି ? ମନୁଷ୍ୟପୁେତ୍ର ାଯଂ କଃ?
ⅩⅩⅩⅤ ତଦା ଯୀଶୁରକଥାଯଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ମ୍ ଅ ଦିନାନି େଜ୍ୟାତିରାେ , ଯଥା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍

ଅ କାେରା ନା ାଦଯତିତଦଥର୍ ଂ ଯାୱ ାଲଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ େଜ୍ୟାତିି ତି ତାୱ ାଲଂ ଗ ତ; େଯା
ଜେନାଽ କାେର ଗ ତି ସ କୁତ୍ର ଯାତୀତି ନ ଜାନାତି|

ⅩⅩⅩⅥ ଅତଏୱ ଯାୱ ାଲଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନିକେଟ େଜ୍ୟାତିରାେ ତାୱ ାଲଂ େଜ୍ୟାତୀରୂ ପସ ାନା
ଭୱିତୁ ଂ େଜ୍ୟାତିଷି ୱି ସି ତ; ଇମାଂ କଥାଂ କଥଯି ା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ାଯ େତଭ୍ୟଃ ଂ ଗୁ ୱାନ୍|

ⅩⅩⅩⅦ ଯଦ୍ୟପି ଯୀଶୁେ ଷାଂ ସମକ୍ଷମ୍ ଏତାୱଦା ୟର୍ ୍ୟକ ର୍ ାଣି କୃତୱାନ୍ ତଥାପି େତ ତି ନ୍ ନ
ୱ୍ୟ ସନ୍|

ⅩⅩⅩⅧ ଅତଏୱ କଃ ପ୍ର େତ୍ୟତି ସୁସଂୱାଦଂ ପେରଶା ତ୍ ପ୍ର ଚାରିତଂ? ପ୍ର କାଶେତ ପେରଶସ୍ୟ
ହ ଃ କସ୍ୟ ଚ ସି େଧୗ? ଯିଶଯିଯଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନା ଯେଦତଦ୍ ୱାକ୍ୟମୁ ଂ ତତ୍ ସଫଲମ୍ ଅଭୱତ୍|

ⅩⅩⅩⅨ େତ ପ୍ର େତ୍ୟତୁ ଂ ନାଶନ୍କୁ ୱନ୍ ତି ନ୍ ଯିଶଯିଯଭୱିଷ୍ୟ ାଦି ପୁନରୱାଦୀଦ୍,
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ⅩⅬ ଯଦା, "େତ ନଯେନୖ ନର୍ ପଶ୍ୟି ବୁ ି ଭି ନ ବୁଧ୍ୟେ େତୖ ମର୍ ନଃସୁ ପରିୱ େତଷୁ ଚ
ତାନହଂ ଯଥା ାନ୍ ନ କେରାମି ତଥା ସ େତଷାଂ େଲାଚନାନ୍ୟ ାନି କୃ ା େତଷାମ ଃକରଣାନି
ଗାଢାନି କରିଷ୍ୟତି| "

ⅩⅬⅠ ଯିଶଯିେଯା ଯଦା ଯୀେଶା ମର୍ ହିମାନଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ତି ନ୍ କଥାମକଥଯତ୍ତଦାଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟମ୍
ଈଦୃଶଂ ପ୍ର କାଶଯତ୍|

ⅩⅬⅡ ତଥାପ୍ୟଧିପତିନାଂ ବହୱ ି ନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟାଯନ୍| କି ୁ ଫିରୂ ଶିନ ାନ୍ ଭଜନଗୃହାଦ୍
ଦୂରୀକୁୱର୍ ୍ଵ ୀତି ଭଯାତ୍ େତ ତଂ ନ ୀକୃତୱ ଃ|

ⅩⅬⅢଯତ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର ଶଂସାେତା ମାନୱାନାଂ ପ୍ର ଶଂସାଯାଂ େତଽପି୍ର ଯ |
ⅩⅬⅣ ତଦା ଯୀଶୁରୁ େ ୖ ଃକାରମ୍ ଅକଥଯଦ୍ େଯା ଜେନା ମଯି ୱି ସି ତି ସ େକୱେଲ ମଯି

ୱି ସି ତୀତି ନ, ସ ମେ ରେକଽପି ୱି ସି ତି|
ⅩⅬⅤ େଯା ଜେନା ମାଂ ପଶ୍ୟତି ସ ମେ ରକମପି ପଶ୍ୟତି|
ⅩⅬⅥ େଯା ଜେନା ମାଂ ପ୍ର େତ୍ୟତି ସ ଯଥା କାେର ନ ତି ତି ତଦଥର୍ ମ୍ ଅହଂ େଜ୍ୟାତିଃ ରୂ େପା

ଭୂ ା ଜଗତ୍ୟି ନ୍ ଅୱତୀଣର୍ ୱାନ୍|
ⅩⅬⅦ ମମ କଥାଂ ଶ ା ଯଦି କି ନ୍ ନ ୱି ସି ତି ତହ ତମହଂ େଦାଷିଣଂ ନ କେରାମି, ଯେତା

େହେତା ଜର୍ ଗେତା ଜନାନାଂ େଦାଷାନ୍ ନିି ତାନ୍ କ ର୍ୁ ଂ ନାଗତ୍ୟ ତାନ୍ ପରିଚାତୁ ମ୍ ଆଗେତାି |
ⅩⅬⅧଯଃ କି ନ୍ ମାଂ ନ ଶ୍ର ାଯ ମମ କଥଂ ନ ଗୃ ାତି, ଅନ୍ୟ ଂ େଦାଷିଣଂ କରିଷ୍ୟତି ୱ ୁତ ୁ

ଯାଂ କଥାମହମ୍ ଅଚକଥଂ ସା କଥା ଚରେମଽନି୍ହ ତଂ େଦାଷିଣଂ କରିଷ୍ୟତି|
ⅩⅬⅨ ଯେତା େହେତାରହଂ ତଃ କିମପି ନ କଥଯାମି, କିଂ କିଂ ମଯା କଥଯିତୱ୍ୟଂ କିଂ

ସମୁପେଦ ୱ୍ୟ ଇତି ମେ ରଯିତା ପିତା ମାମାଜ୍ଞାପଯତ୍|
Ⅼ ତସ୍ୟ ସାଜ୍ଞା ଅନ ାଯୁରିତ୍ୟହଂ ଜାନାମି, ଅତଏୱାହଂ ଯତ୍ କଥଯାମି ତତ୍ ପିତା ଯଥାଜ୍ଞାପଯତ୍

ତେଥୖୱ କଥଯାମ୍ୟହମ୍|

ⅩⅢ
Ⅰ ନି ାେରା ୱସ୍ୟ କିି ାଲାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ପୃଥିୱ୍ୟାଃ ପିତୁ ଃ ସମୀପଗମନସ୍ୟ ସମଯଃ ସି କେଷର୍ ାଭୂ ଦ୍

ଇତି ଜ୍ଞା ା ଯୀଶୁରାପ୍ର ଥମାଦ୍ େଯଷୁ ଜଗ ୱାସି ଷ୍ଵ ା ୀଯେଲାେକଷ େପ୍ର ମ କେରାତି େତଷୁ େଶଷଂ
ଯାୱତ୍ େପ୍ର ମ କୃତୱାନ୍|

Ⅱ ପିତା ତସ୍ୟ ହେ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ସମପ ତୱାନ୍ ଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସମୀପାଦ୍ ଆଗ ଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ
ସମୀପଂ ଯାସ୍ୟତି ଚ, ସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟତାନି ଜ୍ଞା ା ରଜନ୍ୟାଂ େଭାଜେନ ସ ୂ େଣର୍ ସତି,

Ⅲ ଯଦା େଶୖତାନ୍ ତଂ ପରହେ ଷୁ ସମପର୍ ଯିତୁ ଂ ଶିେମାନଃ ପୁତ୍ର ସ୍ୟ ଈ ାରିେଯାତିଯସ୍ୟ ଯିହୂ ଦା
ଅ ଃକରେଣ କୁପ୍ର ୱୃ ି ଂ ସମାପର୍ ଯତ୍,

Ⅳ ତଦା ଯୀଶୁ େଭର୍ ାଜନାସନାଦ୍ ଉ ାଯ ଗାତ୍ର ୱ ଂ େମାଚଯି ା ଗାତ୍ର ମାଜର୍ ନୱ ଂ ଗୃହୀ ା େତନ
କଟିମ୍ ଅବଧ୍ନ ାତ୍,
Ⅴ ପ ାଦ୍ ଏକପାେତ୍ର ଜଲମ୍ ଅଭିଷିଚ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାଣାଂ ପାଦାନ୍ ପ୍ର କ୍ଷାଲ୍ୟ େତନ

କଟିବ ଗାତ୍ର ମାଜର୍ ନୱାସସା ମା ର୍ ୁଂ ପ୍ର ାରଭତ|
Ⅵ ତତଃ ଶିେମାନି୍ପ ତରସ୍ୟ ସମୀପମାଗେତ ସ ଉ ୱାନ୍ େହ ପ୍ର େଭା ଭୱାନ୍ କିଂ ମମ ପାେଦୗ

ପ୍ର କ୍ଷାଲଯିଷ୍ୟତି?
Ⅶଯୀଶୁରୁ ଦିତୱାନ୍ ଅହଂ ଯତ୍ କେରାମି ତତ୍ ସ ତି ନ ଜାନାସି କି ୁ ପ ାଜ୍ ଜ୍ଞାସ୍ୟସି |
Ⅷତତଃ ପିତରଃ କଥିତୱାନ୍ ଭୱାନ୍ କଦାପି ମମ ପାେଦୗ ନ ପ୍ର କ୍ଷାଲଯିଷ୍ୟତି| ଯୀଶୁରକଥଯଦ୍

ଯଦି ାଂ ନ ପ୍ର କ୍ଷାଲେଯ ତହ ମଯି ତୱ େକାପ୍ୟଂେଶା ନାି |
Ⅸ ତଦା ଶିେମାନି୍ପ ତରଃ କଥିତୱାନ୍ େହ ପ୍ର େଭା ତହ େକୱଲପାେଦୗ ନ, ମମ ହେ ୗ ଶିର

ପ୍ର କ୍ଷାଲଯତୁ |
Ⅹ ତେତା ଯୀଶୁରୱଦଦ୍ େଯା ଜେନା େଧୗତ ସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ା ପରି ୃତ ାତ୍ ପାେଦୗ ୱିନାନ୍ୟା ସ୍ୟ

ପ୍ର କ୍ଷାଲନାେପକ୍ଷା ନାି | ଯୂଯଂ ପରି ୃତା ଇତି ସତ୍ୟଂ କି ୁ ନ ସେୱର୍ ୍ଵ ,
Ⅺ ଯେତା େଯା ଜନ ଂ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି ତଂ ସ ଜ୍ଞାତୱାନ; ଅତଏୱ ଯୂଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ନ

ପରି ୃତା ଇମାଂ କଥାଂ କଥିତୱାନ୍|
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Ⅻ ଇ ଂ ଯୀଶୁେ ଷାଂ ପାଦାନ୍ ପ୍ର କ୍ଷାଲ୍ୟ ୱ ଂ ପରିଧାଯାସେନ ସମୁପୱିଶ୍ୟ କଥିତୱାନ୍ ଅହଂ
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି କିଂ କ ର୍ ାକାଷର୍ ଂ ଜାନୀଥ?

ⅩⅢ ଯୂଯଂ ମାଂ ଗୁରୁ ଂ ପ୍ର ଭୁ ୱଦଥ ତତ୍ ସତ୍ୟେମୱ ୱଦଥ ଯେତାହଂ ସଏୱ ଭୱାମି|
ⅩⅣ ଯଦ୍ୟହଂ ପ୍ର ଭୁ ଗର୍ୁ ରୁ ସନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପାଦାନ୍ ପ୍ର କ୍ଷାଲିତୱାନ୍ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକମପି ପର ରଂ

ପାଦପ୍ର କ୍ଷାଲନମ୍ ଉଚିତମ୍|
ⅩⅤଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଯଥା ୱ୍ୟୱାହରଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତଥା ୱ୍ୟୱହ ର୍ୁ ମ୍ ଏକଂ ପ ାନଂ ଦଶ ତୱାନ୍|
ⅩⅥଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନତିଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, ପ୍ର େଭା ଦର୍ ାେସା ନ ମହାନ୍ େପ୍ର ରକା େପ୍ର ରିେତା ନ ମହାନ୍|
ⅩⅦଇମାଂ କଥାଂ ୱିଦି ା ଯଦି ତଦନୁସାରତଃ କ ର୍ ାଣି କୁରୁ ଥ ତହ ଯୂଯଂ ଧନ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟଥ|
ⅩⅧ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ କଥାମିମାଂ କଥଯାମି ଇତି ନ, େଯ ମମ ମେନାନୀତା ାନହଂ ଜାନାମି,

କି ୁ ମମ ଭକ୍ଷ୍ୟାଣି େଯା ଭୁ େ ମ ାଣପ୍ର ାତିକୂଲ୍ୟତଃ| ଉ ାପଯତି ପାଦସ୍ୟ ମୂଲଂ ସ ଏଷ ମାନୱଃ|
ଯେଦତଦ୍ ଧ ର୍ ପୁ କସ୍ୟ ୱଚନଂ ତଦନୁସାେରଣାୱଶ୍ୟଂ ଘଟିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅨ ଅହଂ ସ ଜନ ଇତ୍ୟତ୍ର ଯଥା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାେସା ଜାଯେତ ତଦଥର୍ ଂ ଏତାଦୃଶଘଟନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍
ଅହମିଦାନୀଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମକଥଯମ୍|

ⅩⅩଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନତୀୱଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି,ମଯା େପ୍ର ରିତଂ ଜନଂ େଯା ଗୃ ାତି ସ ମାେମୱ ଗୃ ାତି ଯ
ମାଂ ଗୃ ାତି ସ ମେ ରକଂ ଗୃ ାତି|

ⅩⅪ ଏତାଂ କଥାଂ କଥଯି ା ଯୀଶୁ ଦର୍ୁ ଃଖୀ ସନ୍ ପ୍ର ମାଣଂ ଦ ା କଥିତୱାନ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନତିଯଥାଥର୍ ଂ
ୱଦାମି ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏେକା ଜେନା ମାଂ ପରକେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅫ ତତଃ ସ କମୁି ଶ୍ୟ କଥାେମତାଂ କଥିତୱାନ୍ ଇତ୍ୟତ୍ର ସ ି ାଃ ଶିଷ୍ୟାଃ ପର ରଂ
ମୁଖମାେଲାକଯିତୁ ଂ ପ୍ର ାରଭ |

ⅩⅩⅢତି ନ୍ ସମେଯ ଯୀଶୁ ୟର୍ ି ନ୍ ଅପ୍ର ୀଯତ ସ ଶିଷ୍ୟ ସ୍ୟ ୱକ୍ଷଃ ଲମ୍ ଅୱାଲ ତ|
ⅩⅩⅣ ଶିେମାନି୍ପ ତର ଂ ସେ େତନାୱଦତ୍, ଅଯଂ କମୁି ଶ୍ୟ କଥାେମତାମ୍ କଥଯତୀତି ପୃ |
ⅩⅩⅤତଦା ସ ଯୀେଶା ୱର୍ କ୍ଷଃ ଲମ୍ ଅୱଲ ୍ୟ ପୃ ୱାନ୍, େହ ପ୍ର େଭା ସ ଜନଃ କଃ?
ⅩⅩⅥତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦଦ୍ ଏକଖ ଂ ପୂପଂ ମ ଯି ା ଯୈ ଦାସ୍ୟାମି ସଏୱ ସଃ; ପ ାତ୍

ପୂପଖ େମକଂ ମ ଯି ା ଶିେମାନଃ ପୁତ୍ର ାଯ ଈ ରିେଯାତୀଯାଯ ଯିହୂ େଦୖ ଦ ୱାନ୍|
ⅩⅩⅦତି ନ୍ ଦେ ସତି େଶୖତାନ୍ ତମାଶ୍ର ଯତ୍; ତଦା ଯୀଶୁ ମ୍ ଅୱଦତ୍ ଂ ଯତ୍ କରିଷ୍ୟସି ତତ୍

କି୍ଷପ୍ର ଂ କୁରୁ |
ⅩⅩⅧ କି ୁ ସ େଯନାଶେଯନ ତାଂ କଥାମକଥାଯତ୍ ତମ୍ ଉପୱି େଲାକାନାଂ େକାପି ନାବୁଧ୍ୟତ;
ⅩⅩⅨ କି ୁ ଯିହୂ ଦାଃ ସମୀେପ ମୁଦ୍ର ାସ ୁ ଟକି େତଃ େକଚିଦ୍ ଇ ମ୍ ଅବୁଧ୍ୟ ପାୱର୍ ୍ଵ ଣାସାଦନାଥର୍ ଂ

କିମପି ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ େକ୍ର ତୁ ଂ ୱା ଦରିେଦ୍ର ଭ୍ୟଃ କିି ଦ୍ ୱିତରିତୁ ଂ କଥିତୱାନ୍|
ⅩⅩⅩତଦା ପୂପଖ ଗ୍ର ହଣାତ୍ ପରଂ ସ ତୂ ଣର୍ ଂ ବହିରଗ ତ୍; ରାତି୍ର ସମୁପସି ୍ୟତା|
ⅩⅩⅪ ଯିହୂ େଦ ବହିଗର୍ େତ ଯୀଶୁରକଥଯଦ୍ ଇଦାନୀଂ ମାନୱସୁତସ୍ୟ ମହିମା ପ୍ର କାଶେତ

େତେନ ରସ୍ୟାପି ମହିମା ପ୍ର କାଶେତ|
ⅩⅩⅫ ଯଦି େତେନ ରସ୍ୟ ମହିମା ପ୍ର କାଶେତ ତହର୍ ୀ େରାପି େ ନ ତସ୍ୟ ମହିମାନଂ

ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟତି ତୂ ଣର୍ େମୱ ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅩⅢ େହ ୱ ା ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ କିି ାଲମାତ୍ର ମ୍ ଆେସ, ତତଃ ପରଂ ମାଂ ମୃଗଯିଷ୍ୟେ

କି ହଂ ଯ ୍ଥାନଂ ଯାମି ତ ୍ଥାନଂ ଯୂଯଂ ଗ ୁଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ, ଯାମିମାଂ କଥାଂ ଯିହୂ ଦୀେଯଭ୍ୟଃ
କଥିତୱାନ୍ ତଥାଧୁନା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମପି କଥଯାମି|

ⅩⅩⅩⅣ ଯୂଯଂ ପର ରଂ ପ୍ର ୀଯ ମ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ଯଥା ପ୍ର ୀେଯ ଯୂଯମପି ପର ରମ୍ ତେଥୖୱ
ପ୍ର ୀଯ ଂ, ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଇମାଂ ନୱୀନାମ୍ ଆଜ୍ଞାମ୍ ଆଦିଶାମି|

ⅩⅩⅩⅤ େତେନୖୱ ଯଦି ପର ରଂ ପ୍ର ୀଯେ ତହ ଲକ୍ଷେଣନାେନନ ଯୂଯଂ ମମ ଶିଷ୍ୟା ଇତି ସେୱର୍ ୍ଵ
ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅩⅥ ଶିେମାନପିତରଃ ପୃ ୱାନ୍ େହପ୍ର େଭାଭୱାନ୍ କୁତ୍ର ଯାସ୍ୟତି? ତେତାଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍,
ଅହଂ ଯ ୍ଥାନଂ ଯାମି ତ ୍ଥାନଂ ସା ତଂ ମମ ପ ାଦ୍ ଗ ୁଂ ନ ଶେକ୍ନ ାଷି କି ୁ ପ ାଦ୍ ଗମିଷ୍ୟସି |



John ⅩⅢ:ⅩⅩⅩⅦ 144 John ⅩⅣ:ⅩⅩⅢ

ⅩⅩⅩⅦତଦା ପିତରଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦିତୱାନ୍, େହ ପ୍ର େଭା ସା ତଂ କୁେତା େହେତା ୱ ପ ାଦ୍ ଗ ୁଂ ନ
ଶେକ୍ନ ାମି? ଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଦାତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାମି|

ⅩⅩⅩⅧ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ୱାନ୍ ମି ମି ଂ କିଂ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଦାତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାଷି? ାମହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ
ୱଦାମି, କୁ ୁ ଟରୱଣାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଂ ତି୍ର ମର୍ ାମ୍ ଅପେ ାଷ୍ୟେସ|

ⅩⅣ
Ⅰମେନାଦୁଃଖିେନା ମା ଭୂ ତ; ଈ େର ୱି ସି ତ ମଯି ଚ ୱି ସି ତ|
Ⅱମମ ପିତୁ ଗୃେହ ବହୂ ନି ୱାସ ାନି ସି େନା େଚତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅଜ୍ଞାପଯିଷ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ଂ ାନଂ

ସ ଯିତୁ ଂ ଗ ାମି|
Ⅲଯଦି ଗ ାହଂ ଯୁଷ୍ମ ି ମି ଂ ାନଂ ସ ଯାମି ତହ ପନରାଗତ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସମୀପଂ େନଷ୍ୟାମି,

ତେତା ଯତ୍ର ାହଂ ତି ାମି ତତ୍ର ଯୂଯମପି ାସ୍ୟଥ|
Ⅳଅହଂ ଯ ୍ଥାନଂ ବ୍ର ଜାମି ତ ୍ଥାନଂ ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ ତସ୍ୟ ପ ାନମପି ଜାନୀଥ|
Ⅴତଦା େଥାମା ଅୱଦତ୍, େହପ୍ର େଭାଭୱାନ୍ କୁତ୍ର ଯାତି ତ ଯଂନଜାନୀମଃ,ତହ କଥଂପ ାନଂ

ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ମଃ?
Ⅵଯୀଶୁରକଥଯଦ୍ ଅହେମୱ ସତ୍ୟଜୀୱନରୂ ପପେଥା ମଯା ନ ଗ ା େକାପି ପିତୁ ଃ ସମୀପଂ ଗ ୁଂ

ନ ଶେକ୍ନ ାତି|
Ⅶଯଦି ମାମ୍ ଅଜ୍ଞାସ୍ୟତ ତହ ମମ ପିତରମପ୍ୟଜ୍ଞାସ୍ୟତ କି ଧୁନାତ ଂ ଜାନୀଥ ପଶ୍ୟଥ ଚ|
Ⅷତଦା ଫିଲିପଃ କଥିତୱାନ୍, େହ ପ୍ର େଭା ପିତରଂ ଦଶର୍ ଯ ତ ାଦ ାକଂ ଯେଥ ଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|
Ⅸତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟାୱାଦୀତ୍, େହ ଫିଲିପ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ମ୍ ଏତାୱି ନାନି ି ତମପି ମାଂ କିଂ

ନ ପ୍ର ତ୍ୟଭିଜାନାସି ? େଯା ଜେନା ମାମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍ ସ ପିତରମପ୍ୟପଶ୍ୟତ୍ ତହ ପିତରମ୍ ଅ ାନ୍
ଦଶର୍ େଯତି କଥାଂ କଥଂ କଥଯସି ?

Ⅹ ଅହଂ ପିତରି ତି ାମି ପିତା ମଯି ତି ତୀତି କିଂ ଂ ନ ପ୍ର ତ୍ୟଷି? ଅହଂ ଯ ାକ୍ୟଂ ୱଦାମି ତତ୍
େତା ନ ୱଦାମି କି ୁ ଯଃ ପିତା ମଯି ୱିରାଜେତ ସ ଏୱ ସୱର୍ ୍ଵ କ ର୍ ାଣି କରାତି|
Ⅺ ଅତଏୱ ପିତୟର୍ ୍ୟହଂ ତି ାମି ପିତା ଚ ମଯି ତି ତି ମମାସ୍ୟାଂ କଥାଯାଂ ପ୍ର ତ୍ୟଯଂ କୁରୁ ତ, େନା

େଚତ୍ କ ର୍ େହେତାଃ ପ୍ର ତ୍ୟଯଂ କୁରୁ ତ|
Ⅻଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନତିଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, େଯା ଜେନା ମଯି ୱି ସି ତି େସାହମିୱ କ ର୍ ାଣି କରିଷ୍ୟତି ୱରଂ

ତେତାପି ମହାକ ର୍ ାଣି କରିଷ୍ୟତି ଯେତା େହେତାରହଂ ପିତୁ ଃ ସମୀପଂ ଗ ାମି|
ⅩⅢଯଥା ପୁେତ୍ର ଣ ପିତୁ ମର୍ ହିମା ପ୍ର କାଶେତ ତଦଥର୍ ଂ ମମ ନାମ େପ୍ର ାଚ୍ୟ ଯତ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ଯିଷ୍ୟେ ତତ୍

ସଫଲଂ କରିଷ୍ୟାମି|
ⅩⅣଯଦି ମମ ନାମ୍ନ ା ଯତ୍ କିି ଦ୍ ଯାଚେ ତହ ତଦହଂ ସାଧଯିଷ୍ୟାମି|
ⅩⅤଯଦି ମଯି ପ୍ର ୀଯେ ତହ ମମାଜ୍ଞାଃ ସମାଚରତ|
ⅩⅥତେତାମଯା ପିତୁ ଃ ସମୀେପପ୍ର ାଥ େତ ପିତା ନିର ରଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ ାତୁ ମ୍ ଇତରେମକଂ

ସହାଯମ୍ ଅଥର୍ ାତ୍ ସତ୍ୟମଯମ୍ ଆ ାନଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନିକଟଂ େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟତି|
ⅩⅦଏତ ଗେତା େଲାକା ଂ ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ୱି ଯତେ ତଂ ନାପଶ୍ୟନ୍ ନାଜନଂ କି ୁ ଯୂଯଂ

ଜାନୀଥ ଯେତା େହେତାଃ ସ ଯୁଷ୍ମ ାକମ ନ ୱସତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ାସ୍ୟତି ଚ|
ⅩⅧଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅନାଥାନ୍ କୃ ା ନ ଯାସ୍ୟାମି ପୁନରପି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପମ୍ ଆଗମିଷ୍ୟାମି|
ⅩⅨ କିଯ ାଲରତ୍ ପରମ୍ ଅସ୍ୟ ଜଗେତା େଲାକା ମାଂ ପୁନ ନର୍ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟି କି ୁ ଯୂଯଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ;ଅହଂ

ଜୀୱିଷ୍ୟାମି ତ ାତ୍ କାରଣାଦ୍ ଯୂଯମପି ଜୀୱିଷ୍ୟଥ|
ⅩⅩ ପିତୟର୍ ୍ୟହମି ମଯି ଚ ଯୂଯଂ , ତଥାହଂ ଯୁଷ୍ମ ା ି ତଦପି ତଦା ଜ୍ଞାସ୍ୟଥ|
ⅩⅪ େଯା ଜେନା ମମାଜ୍ଞା ଗୃହୀ ା ତା ଆଚରତି ସଏୱ ମଯି ପ୍ର ୀଯେତ; େଯା ଜନ ମଯି ପ୍ର ୀଯେତ

ସଏୱ ମମ ପିତୁ ଃ ପି୍ର ଯପାତ୍ର ଂ ଭୱିଷ୍ୟତି, ତଥାହମପି ତି ନ୍ ପ୍ର ୀ ା ତୈ ଂ ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟାମି|
ⅩⅫ ତଦା ଈ ରିେଯାତୀଯାଦ୍ ଅେନ୍ୟା ଯିହୂ ଦା ମୱଦତ୍, େହ ପ୍ର େଭା ଭୱାନ୍ ଜଗେତା

େଲାକାନାଂ ସି େଧୗ ପ୍ର କାଶିେତା ନ ଭୂ ା ାକଂ ସି େଧୗ କୁତଃ ପ୍ର କାଶିେତା ଭୱିଷ୍ୟତି?
ⅩⅩⅢତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦିତୱାନ୍, େଯା ଜେନା ମଯି ପ୍ର ୀଯେତ ସ ମମାଜ୍ଞା ଅପି ଗୃ ାତି, େତନ

ମମ ପିତାପି ତି ନ୍ େପ୍ର ଷ୍ୟେତ, ଆୱା ତି କଟମାଗତ୍ୟ େତନ ସହ ନିୱ ୍ୟାୱଃ|
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ⅩⅩⅣ େଯା ଜେନା ମଯି ନ ପ୍ର ୀଯେତ ସ ମମ କଥା ଅପି ନ ଗୃ ାତି ପୁନ ଯାମିମାଂ କଥାଂ ଯୂଯଂ
ଶୃଣୁଥ ସା କଥା େକୱଲସ୍ୟ ମମ ନ କି ୁ ମମ େପ୍ର ରେକା ଯଃ ପିତା ତସ୍ୟାପି କଥା|

ⅩⅩⅤଇଦାନୀଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନିକେଟ ୱିଦ୍ୟମାେନାହମ୍ ଏତାଃ ସକଲାଃ କଥାଃ କଥଯାମି|
ⅩⅩⅥ କିି ତଃ ପରଂ ପିତ୍ର ା ଯଃ ସହାେଯାଽଥର୍ ାତ୍ ପୱିତ୍ର ଆ ା ମମ ନାମି୍ନ େପ୍ର ରଯିଷ୍ୟତି ସ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ

ଶିକ୍ଷଯି ା ମେଯା ାଃ ସମ ାଃ କଥା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ାରଯିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅦ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନିକେଟ ଶାି ଂ ାପଯି ା ଯାମି, ନିଜାଂ ଶାି ଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଦଦାମି, ଜଗେତା

େଲାକା ଯଥା ଦଦାତି ତଥାହଂ ନ ଦଦାମି; ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅ ଃକରଣାନି ଦୁଃଖିତାନି ଭୀତାନି ଚ ନଭୱ |ୁ
ⅩⅩⅧ ଅହଂ ଗ ା ପୁନରପି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପମ୍ ଆଗମିଷ୍ୟାମି ମେଯା ଂ ୱାକ୍ୟମିଦଂ ଯୂଯମ୍

ଅେଶ୍ର ୗ ; ଯଦି ମଯ୍ୟେପ୍ର ଷ୍ୟ ଂ ତହର୍ ୍ୟହଂ ପିତୁ ଃ ସମୀପଂ ଗ ାମି ମମାସ୍ୟାଂ କଥାଯାଂ ଯୂଯମ୍
ଅ ାଦିଷ୍ୟ ଂ ଯେତା ମମ ପିତା ମେ ାପି ମହାନ୍|

ⅩⅩⅨତସ୍ୟା ଘଟନାଯାଃ ସମେଯ ଯଥା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଶ୍ର ା ଜାଯେତ ତଦଥର୍ ମ୍ ଅହଂ ତସ୍ୟା ଘଟନାଯାଃ
ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଇଦାନୀଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଏତାଂ ୱା ର୍ ାଂ ୱଦାମି|

ⅩⅩⅩ ଇତଃ ପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସହ ମମ ବହୱ ଆଲାପା ନ ଭୱିଷ୍ୟି ଯତଃ କାରଣାଦ୍ ଏତସ୍ୟ
ଜଗତଃ ପତିରାଗ ତି କି ୁ ମଯା ସହ ତସ୍ୟ େକାପି ସ େ ା ନାି |

ⅩⅩⅪ ଅହଂ ପିତରି େପ୍ର ମ କେରାମି ତଥା ପିତୁ ୱ ଧିୱତ୍ କ ର୍ ାଣି କେରାମୀତି େଯନ ଜଗେତା
େଲାକା ଜାନି ତଦଥର୍ ମ୍ ଉି ତ ୱଯଂ ାନାଦ ାଦ୍ ଗ ାମ|

ⅩⅤ
Ⅰଅହଂ ସତ୍ୟଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ରୂ େପା ମମ ପିତା ତୂ ଦ୍ୟାନପରିଚାରକ ରୂ ପ |
Ⅱମମ ଯାସୁ ଶାଖାସୁ ଫଲାନି ନ ଭୱି ତାଃ ସ ଛିନି ତଥା ଫଲୱତ୍ୟଃ ଶାଖା ଯଥାଧିକଫଲାନି

ଫଲି ତଦଥର୍ ଂ ତାଃ ପରି େରାତି|
Ⅲଇଦାନୀଂ ମେଯାେ ାପେଦେଶନ ଯୂଯଂ ପରି ୃତାଃ|
Ⅳ ଅତଃ କାରଣାତ୍ ମଯି ତି ତ େତନାହମପି ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ତି ାମି, ଯେତା େହେତା ଦର୍୍ର ାକ୍ଷାଲତାଯାମ୍

ଅସଂଲ ା ଶାଖା ଯଥା ଫଲୱତୀ ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି ତଥା ଯୂଯମପି ମଯ୍ୟତି ଃ ଫଲୱେ ା
ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ଥ|

Ⅴଅହଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ରୂ େପା ଯୂଯ ଶାଖା ରୂ େପାଃ; େଯା ଜେନା ମଯି ତି ତି ଯତ୍ର ଚାହଂ ତି ାମି,
ସ ପ୍ର ଚୂ ରଫେଲୖଃ ଫଲୱାନ୍ ଭୱତି, କି ୁ ମାଂ ୱିନା ଯୂଯଂ କିମପି କ ର୍ୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ଥ|

Ⅵଯଃ କି ନ୍ ମଯି ନ ତି ତି ସ ଶୁ ଶାେଖୱ ବହି ନ କି୍ଷପ୍ୟେତ େଲାକା ତା ଆହୃ ତ୍ୟ ୱେ ୗ
ନିକି୍ଷପ୍ୟ ଦାହଯି |

Ⅶଯଦି ଯୂଯଂ ମଯି ତି ଥ ମମକଥା ଚ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ତି ତି ତହ ଯଦ୍ ୱାି ା ଯାଚିଷ୍ୟେ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ତେଦୱ ସଫଲଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅷଯଦି ଯୂଯଂ ପ୍ର ଚୂ ରଫଲୱେ ା ଭୱଥ ତହ ତ ାରା ମମ ପିତୁ ମର୍ ହିମା ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେତ ତଥା
ଯୂଯଂ ମମ ଶିଷ୍ୟା ଇତି ପରିକ୍ଷାଯିଷ୍ୟେ |

Ⅸ ପିତା ଯଥା ମଯି ପ୍ର ୀତୱାନ୍ ଅହମପି ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ତଥା ପ୍ର ୀତୱାନ୍ ଅେତା େହେତା ୟର୍ୂ ଯଂ ନିର ରଂ
ମମ େପ୍ର ମପାତ୍ର ାଣି ଭୂ ା ତି ତ|

Ⅹ ଅହଂ ଯଥା ପିତୁ ରାଜ୍ଞା ଗୃହୀ ା ତସ୍ୟ େପ୍ର ମଭାଜନଂ ତି ାମି ତେଥୖୱ ଯୂଯମପି ଯଦି ମମାଜ୍ଞା
ଗୁ ୀଥ ତହ ମମ େପ୍ର ମଭାଜନାନି ାସ୍ୟଥ|

Ⅺ ଯୁଷ୍ମ ି ମି ଂ ମମଯଆ ାଦଃ ସଯଥା ଚିରଂ ତି ତି ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ଆନ ଯଥା ପୂୟର୍ ୍ୟେତତଦଥର୍ ଂ
ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଏତାଃ କଥା ଅତ୍ର କଥମ୍|

Ⅻଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ଯଥା ପ୍ର ୀେଯ ଯୂଯମପି ପର ରଂ ତଥା ପ୍ର ୀଯ ମ୍ ଏଷା ମମାଜ୍ଞା|
ⅩⅢ ମିତ୍ର ାଣାଂ କାରଣାତ୍ ପ୍ର ାଣଦାନପୟର୍ ୍ୟ ଂ ଯତ୍ େପ୍ର ମ ତ ାନ୍ ମହାେପ୍ର ମ କସ୍ୟାପି ନାି |
ⅩⅣଅହଂ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଆଦିଶାମି ତ େଦୱ ଯଦି ଯୂଯମ୍ ଆଚରତ ତହ ଯୂଯେମୱ ମମ ମିତ୍ର ାଣି|
ⅩⅤ ଅଦ୍ୟାରଭ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଦାସାନ୍ ନ ୱଦିଷ୍ୟାମି ଯତ୍ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ତ୍ କେରାତି ଦାସ ଦ୍ ନ ଜାନାତି;

କି ୁ ପିତୁ ଃ ସମୀେପ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଅଶୃଣୱଂ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୂଷ୍ମ ାନ୍ ଅଜ୍ଞାପଯମ୍ ତ ାରଣାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ମିତ୍ର ାଣି
େପ୍ର ା ୱାନ୍|
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ⅩⅥ ଯୂଯଂ ମାଂ େରାଚିତୱ ଇତି ନ, କି ହେମୱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େରାଚିତୱାନ୍ ଯୂଯଂ ଗ ା ଯଥା
ଫଲାନୁ୍ୟ ାଦଯଥ ତାନି ଫଲାନି ଚାକ୍ଷଯାଣି ଭୱି , ତଦଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନ୍ୟଜୁନଜଂ ତ ାନ୍ ମମ ନାମ
େପ୍ର ାଚ୍ୟ ପିତରଂ ଯତ୍ କିି ଦ୍ ଯାଚିଷ୍ୟେ ତେଦୱ ସ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଦାସ୍ୟତି|

ⅩⅦ ଯୂଯଂ ପର ରଂ ପ୍ର ୀଯ ମ୍ ଅହମ୍ ଇତ୍ୟାଜ୍ଞାପଯାମି|
ⅩⅧଜଗେତା େଲାେକୖ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାସୁ ଋତୀଯିେତଷୁ େତ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ମାେମୱା ର୍ ୀଯ ଇତି ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ|
ⅩⅨ ଯଦି ଯୂଯଂ ଜଗେତା େଲାକା ଅଭୱିଷ୍ୟତ ତହ ଜଗେତା େଲାକା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଆ ୀଯାନ୍

ବୁ ାେପ୍ର ଷ୍ୟ ; କି ୁ ଯୂଯଂ ଜଗେତା େଲାକା ନ ଭୱଥ, ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅ ା ଗେତାଽେରାଚଯମ୍
ଏତ ାତ୍ କାରଣା ଗେତା େଲାକା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଋତୀଯେ |

ⅩⅩ ଦାସଃ ପ୍ର େଭା ମର୍ ହାନ୍ ନ ଭୱତି ମେମୖତତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ୀଯଂ ୱାକ୍ୟଂ ରତ; େତ ଯଦି
ମାେମୱାତାଡଯନ୍ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାନପି ତାଡଯିଷ୍ୟି , ଯଦି ମମ ୱାକ୍ୟଂ ଗୃ ି ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକମପି
ୱାକ୍ୟଂ ଗ୍ର ହୀଷ୍ୟି |

ⅩⅪ କି ୁ େତ ମମ ନାମକାରଣାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ତାଦୃଶଂ ୱ୍ୟୱହରିଷ୍ୟି ଯେତା େଯା ମାଂ
େପ୍ର ରିତୱାନ୍ ତଂ େତ ନ ଜାନି |

ⅩⅫ େତଷାଂ ସି ଧିମ୍ ଆଗତ୍ୟ ଯଦ୍ୟହଂ ନାକଥଯିଷ୍ୟଂ ତହ େତଷାଂ ପାପଂ ନାଭୱିଷ୍ୟତ୍
କି ଧୁନା େତଷାଂ ପାପମା ାଦଯିତୁ ମ୍ ଉପାେଯା ନାି |

ⅩⅩⅢ େଯା ଜେନା ମାମ୍ ଋତୀଯେତ ସ ମମ ପିତରମପି ଋତୀଯେତ|
ⅩⅩⅣଯାଦୃଶାନି କ ର୍ ାଣି େକନାପି କଦାପି ନାକି୍ର ଯ ତାଦୃଶାନି କ ର୍ ାଣି ଯଦି େତଷାଂ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଅହଂ

ନାକରିଷ୍ୟଂ ତହ େତଷାଂ ପାପଂ ନାଭୱିଷ୍ୟତ୍ କି ଧୁନା େତ ଦୃ ୍ଵାପି ମାଂ ମମ ପିତର ା ର୍ ୀଯ |
ⅩⅩⅤତ ାତ୍ େତଽକାରଣଂ ମାମ୍ ଋତୀଯେ ଯେଦତଦ୍ ୱଚନଂ େତଷାଂ ଶାେ ଲିଖିତମାେ ତତ୍

ସଫଲମ୍ ଅଭୱତ୍|
ⅩⅩⅥ କି ୁ ପିତୁ ନ ଗର୍ ତଂ ଯଂ ସହାଯମଥର୍ ାତ୍ ସତ୍ୟମଯମ୍ ଆ ାନଂ ପିତୁ ଃ ସମୀପାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ

ସମୀେପ େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟାମି ସ ଆଗତ୍ୟ ମଯି ପ୍ର ମାଣଂ ଦାସ୍ୟତି|
ⅩⅩⅦ ଯୂଯଂ ପ୍ର ଥମମାରଭ୍ୟ ମଯା ସା ର୍ ଂ ତି ଥ ତ ାେ େତା ୟର୍ୂ ଯମପି ପ୍ର ମାଣଂ ଦାସ୍ୟଥ|

ⅩⅥ
Ⅰ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯଥା ୱାଧା ନ ଜାଯେତ ତଦଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଏତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ୱାକ୍ୟାନି ୱ୍ୟାହରଂ|
Ⅱେଲାକା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଭଜନଗୃେହେଭ୍ୟା ଦୂରୀକରିଷ୍ୟି ତଥା ଯି ନ୍ ସମେଯ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ହ ା ଈ ରସ୍ୟ

ତୁ ି ଜନକଂ କ ର୍ ାକୁ ର୍ ଇତି ମଂସ୍ୟେ ସ ସମଯ ଆଗ ି |
Ⅲ େତ ପିତରଂ ମା ନ ଜାନି , ତ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତୀଦୃଶମ୍ ଆଚରିଷ୍ୟି |
Ⅳଅେତା େହତାଃ ସମେଯ ସମୁପି େତ ଯଥା ମମ କଥା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମନଃସୁଃ ସମୁପତି ତି ତଦଥର୍ ଂ

ଯୁଷ୍ମ ାଭ୍ୟମ୍ ଏତାଂ କଥାଂ କଥଯାମି ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ମ୍ ଅହଂ ତି ନ୍ ପ୍ର ଥମଂ ତାଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ନାକଥଯଂ|
Ⅴସା ତଂ ସ୍ୟ େପ୍ର ରଯିତୁ ଃ ସମୀପଂ ଗ ାମି ତଥାପି ଂ ଗ ସି କଥାେମତାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକାପି

ମାଂ ନ ପୃ ତି|
Ⅵ କି ୁ ମେଯା ାଭିରାଭିଃ କଥାଭି ୟର୍ୂ ଷ୍ମ ାକମ୍ ଅ ଃକରଣାନି ଦୁଃେଖନ ପୂଣର୍ ାନ୍ୟଭୱନ୍|
Ⅶ ତଥାପ୍ୟହଂ ଯଥାଥର୍ ଂ କଥଯାମି ମମ ଗମନଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ହିତାଥର୍ େମୱ, ଯେତା େହେତା ଗର୍ ମେନ

ନ କୃେତ ସହାେଯା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପଂ ନାଗମିଷ୍ୟତି କି ୁ ଯଦି ଗ ାମି ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀେପ ତଂ
େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟାମି|

Ⅷତତଃ ସ ଆଗତ୍ୟ ପାପପୁଣ୍ୟଦେ ଷୁ ଜଗେତା େଲାକାନାଂ ପ୍ର େବାଧଂ ଜନଯିଷ୍ୟତି|
Ⅸ େତ ମଯି ନ ୱି ସି ତ ାେ େତାଃ ପାପପ୍ର େବାଧଂ ଜନଯିଷ୍ୟତି|
Ⅹ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅଦୃଶ୍ୟଃ ସ ହଂ ପିତୁ ଃ ସମୀପଂ ଗ ାମି ତ ାଦ୍ ପୁେଣ୍ୟ ପ୍ର େବାଧଂ ଜନଯିଷ୍ୟତି|
Ⅺଏତ ଗେତାଽଧିପତି ଦର୍ ାଜ୍ଞାଂ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି ତ ାଦ୍ ଦେ ପ୍ର େବାଧଂ ଜନଯିଷ୍ୟତି|
Ⅻ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ କଥଯିତୁ ଂ ମମାେନକାଃ କଥା ଆସେତ, ତାଃ କଥା ଇଦାନୀଂ ଯୂଯଂ େସାଢୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ଥ;
ⅩⅢ କି ୁ ସତ୍ୟମଯ ଆ ା ଯଦା ସମାଗମିଷ୍ୟତି ତଦା ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ସତ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େନଷ୍ୟତି, ସ ତଃ

କିମପି ନ ୱଦିଷ୍ୟତି କି ୁ ଯେ ୍ରାଷ୍ୟତି ତେଦୱ କଥଯି ା ଭାୱିକାୟର୍ ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯିଷ୍ୟତି|
ⅩⅣମମ ମହିମାନଂ ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟତି ଯେତା ମଦୀଯାଂ କଥାଂ ଗୃହୀ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େବାଧଯିଷ୍ୟତି|
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ⅩⅤ ପିତୁ ୟର୍ ଦ୍ୟଦ୍ ଆେ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ମମ ତ ାଦ୍ କାରଣାଦ୍ ଅୱାଦିଷଂ ସ ମଦୀଯାଂ କଥାଂ ଗୃହୀ ା
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େବାଧଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅥ କିଯ ାଲାତ୍ ପରଂ ଯୂଯଂ ମାଂ ଦ୍ର ୁଂ ନଲ ୍ୟେ କି ୁ କିଯ ାଲାତ୍ ପରଂ ପୁନଦର୍୍ର ୁଂ ଲ ୍ୟେ
ଯେତାହଂ ପିତୁ ଃ ସମୀପଂ ଗ ାମି|

ⅩⅦତତଃ ଶିଷ୍ୟାଣାଂ କିଯେ ା ଜନାଃ ପର ରଂ ୱଦିତୁ ମ୍ଆରଭ , କିଯ ାଲାତ୍ ପରଂ ମାଂ ଦ୍ର ୁଂ
ନ ଲ ୍ୟେ କି ୁ କିଯ ାଲାତ୍ ପରଂ ପୁନ ଦର୍୍ର ୁଂ ଲ ୍ୟେ ଯେତାହଂ ପିତୁ ଃ ସମୀପଂ ଗ ାମି, ଇତି
ଯଦ୍ ୱାକ୍ୟମ୍ ଅଯଂ ୱଦତି ତତ୍ କିଂ?

ⅩⅧତତଃ କିଯ ାଲାତ୍ ପରମ୍ ଇତି ତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ କିଂ? ତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟସ୍ୟାଭିପ୍ର ାଯଂ ୱଯଂ େବା ୁ ଂ
ନ ଶକ୍ନୁ ମେ ୖ ରିତି

ⅩⅨ ନିଗଦିେତଯୀଶୁେ ଷାଂ ପ୍ର େଶ୍ନ ାଂ ଜ୍ଞା ା େତେଭ୍ୟାଽକଥଯତ୍ କିଯ ାଲାତ୍ ପରଂ ମାଂ ଦ୍ର ୁଂ ନ
ଲ ୍ୟେ , କି ୁ କିଯ ାଲାତ୍ ପରଂ ପୂନ ଦର୍୍ର ୁଂ ଲ ୍ୟେ , ଯାମିମାଂ କଥାମକଥଯଂ ତସ୍ୟା ଅଭିପ୍ର ାଯଂ
କିଂ ଯୂଯଂ ପର ରଂ ମୃଗଯେ ?

ⅩⅩ ଯୁଷ୍ମ ାନହମ୍ ଅତିଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି ଯୂଯଂ କ୍ର ି ଷ୍ୟଥ ୱିଲପିଷ୍ୟଥ ଚ, କି ୁ ଜଗେତା େଲାକା
ଆନ ି ଷ୍ୟି ; ଯୂଯଂ େଶାକାକୁଲା ଭୱିଷ୍ୟଥ କି ୁ େଶାକାତ୍ ପରଂ ଆନ ଯୁ ା ଭୱିଷ୍ୟଥ|

ⅩⅪପ୍ର ସୱକାଲ ଉପି େତ ନାରୀ ଯଥା ପ୍ର ସୱେୱଦନଯା ୱ୍ୟାକୁଲା ଭୱତି କି ୁ ପୁେତ୍ର ଭୂ ମିେ
ସତି ମନୁେଷୖ୍ୟେକା ଜନ୍ମ ନା ନରେଲାେକପ୍ର ୱି ଇତ୍ୟାନ ାତ୍ ତସ୍ୟା ୱର୍ ୍ଵ ଂ ଦୁଃଖଂ ମନସି ନ ତି ତି,

ⅩⅫତଥା ଯୂଯମପି ସା ତଂ େଶାକାକୁଲା ଭୱଥ କି ୁ ପୁନରପି ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଦଶର୍ ନଂ ଦାସ୍ୟାମି େତନ
ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅ ଃକରଣାନି ସାନ ାନି ଭୱିଷ୍ୟି , ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ତମ୍ ଆନ େକାପି ହ ର୍ୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅢତି ନ୍ ଦିୱେସ କାମପି କଥାଂ ମାଂ ନ ପ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ| ଯୁଷ୍ମ ାନହମ୍ ଅତିଯଥାଥର୍ ଂ ୱଦାମି, ମମ ନାମ୍ନ ା
ଯତ୍ କିି ଦ୍ ପିତରଂ ଯାଚିଷ୍ୟେ ତେଦୱ ସ ଦାସ୍ୟତି|

ⅩⅩⅣ ପୂେୱର୍ ୍ଵ ମମ ନାମ୍ନ ା କିମପି ନାଯାଚ ଂ,ଯାଚ ଂ ତତଃ ପ୍ର ା ୍ୟଥ ତ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସ ୂ ଣର୍ ାନେ ା
ଜନିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅤଉପମାକଥାଭିଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟତାନି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍ କି ୁ ଯି ନ୍ ସମେଯ ଉପମଯା େନା ୍ଵା
ପିତୁ ଃ କଥାଂ ଂ ଜ୍ଞାପଯିଷ୍ୟାମି ସମଯ ଏତାଦୃଶ ଆଗ ତି|

ⅩⅩⅥତଦା ମମ ନାମ୍ନ ା ପ୍ର ାଥର୍ ଯିଷ୍ୟେ ଽହଂ ଯୁଷ୍ମ ି ମି ଂ ପିତରଂ ୱିେନେଷ୍ୟ କଥାମିମାଂ ନ ୱଦାମି;
ⅩⅩⅦ ଯେତା ଯୂଯଂ ମଯି େପ୍ର ମ କୁରୁ ଥ, ତଥାହମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସମୀପାଦ୍ ଆଗତୱାନ୍ ଇତ୍ୟପି

ପ୍ର ତୀଥ, ତ ାଦ୍ କାରଣାତ୍ କାରଣାତ୍ ପିତା ଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ପ୍ର ୀଯେତ|
ⅩⅩⅧ ପିତୁ ଃ ସମୀପା ଜଦ୍ ଆଗେତାି ଜଗତ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଚ ପୁନରପି ପିତୁ ଃ ସମୀପଂ ଗ ାମି|
ⅩⅩⅨତଦା ଶିଷ୍ୟା ଅୱଦନ୍, େହ ପ୍ର େଭା ଭୱାନ୍ ଉପମଯା େନା ୍ଵାଧୁନା ଂ ୱଦତି|
ⅩⅩⅩ ଭୱାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଜ୍ଞଃ େକନଚିତ୍ ପୃେ ା ଭୱିତୁ ମପି ଭୱତଃ ପ୍ର େଯାଜନଂ ନା ୀତ୍ୟଧୁନା ାକଂ

ି ରଜ୍ଞାନଂ ଜାତଂ ତ ାଦ୍ ଭୱାନ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସମୀପାଦ୍ ଆଗତୱାନ୍ ଇତ୍ୟତ୍ର ୱଯଂ ୱି ସି ମଃ|
ⅩⅩⅪତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀଦ୍ ଇଦାନୀଂ କିଂ ଯୂଯଂ ୱି ସି ଥ?
ⅩⅩⅫପଶ୍ୟତସେୱର୍ ୍ଵ ଯୂଯଂ ୱିକୀଣର୍ ାଃ ସେ ା ମାମ୍ ଏକାକିନଂ ପୀରତ୍ୟଜ୍ୟ ଂ ଂ ାନଂ ଗମିଷ୍ୟଥ,

ଏତାଦୃଶଃ ସମଯଆଗ ତି ୱରଂ ପ୍ର ାେଯେଣାପି ତୱାନ୍; ତଥାପ୍ୟହଂ େନୖକାକୀ ଭୱାମି ଯତଃ ପିତା
ମଯା ସା ର୍ ମ୍ ଆେ |

ⅩⅩⅩⅢ ଯଥା ମଯା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଶାି ଜର୍ ାଯେତ ତଦଥର୍ ମ୍ ଏତାଃ କଥା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଅଚକଥଂ; ଅି ନ୍
ଜଗତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକ୍ଲ େଶା ଘଟିଷ୍ୟେତ କି େକ୍ଷାଭା ଭୱତ ଯେତା ମଯା ଜଗି ତଂ|

ⅩⅦ
Ⅰତତଃ ପରଂ ଯୀଶୁେରତାଃ କଥାଃ କଥଯି ା ଗର୍ ଂ ୱିେଲାେକୖ୍ୟତତ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ଯତ୍, େହ ପିତଃ ସମଯ

ଉପି ତୱାନ୍; ଯଥା ତୱ ପୁତ୍ର ୱ ମହିମାନଂ ପ୍ର କାଶଯତି ତଦଥର୍ ଂ ଂ ନିଜପୁତ୍ର ସ୍ୟ ମହିମାନଂ
ପ୍ର କାଶଯ|

Ⅱ ଂ େଯାେ ାକାନ୍ ତସ୍ୟ ହେ ସମପ ତୱାନ୍ ସ ଯଥା େତେଭ୍ୟାଽନ ାଯୁ ଦର୍ ଦାତି ତଦଥର୍ ଂ ଂ
ପ୍ର ାଣିମାତ୍ର ାଣାମ୍ ଅଧିପତି ଭାରଂ ତୈ ଦ ୱାନ୍|
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Ⅲଯ ୍ଵମ୍ ଅି ତୀଯଃ ସତ୍ୟଈ ର ୍ଵଯା େପ୍ର ରିତ ଯୀଶୁଃ ଖ୍ର ୀ ଏତେଯାରୁ ଭେଯାଃ ପରିଚେଯ
ପ୍ର ାେ ଽନ ାଯୁ ଭର୍ ୱତି|

Ⅳ ଂ ଯସ୍ୟ କ ର୍ େଣା ଭାରଂ ମହ୍ୟଂ ଦ ୱାନ୍, ତତ୍ ସ ଂ କୃ ା ଜଗତ୍ୟି ନ୍ ତୱ ମହିମାନଂ
ପ୍ର ାକାଶଯଂ|

Ⅴଅତଏୱ େହ ପିତ ଜର୍ ଗତ୍ୟୱିଦ୍ୟମାେନ ଯା ସହ ତି େତା ମମ େଯା ମହିମାସୀତ୍ ସ ତି ତୱ
ସମୀେପ ମାଂ ତଂ ମହିମାନଂ ପ୍ର ାପଯ|

Ⅵ ଅନ୍ୟ ମ୍ ଏତ ଗେତା ଯାେ ାକାନ୍ ମହ୍ୟମ୍ ଅଦଦା ଅହଂ େତଭ୍ୟ ୱ ନାମ୍ନ ଜ୍ଞାନମ୍
ଅଦଦାଂ, େତ ତେୱୖୱାସନ୍, ଂ ତାନ୍ ମହ୍ୟମଦଦାଃ, ତ ାେ ତେୱାପେଦଶମ୍ ଅଗୃ ନ୍|

Ⅶ ଂ ମହ୍ୟଂ ଯତ୍ କିି ଦ୍ ଅଦଦା ୱର୍ ୍ଵ ଂ େ ା ଜାଯେତ ଇତ୍ୟଧୁନାଜାନନ୍|
Ⅷ ମହ୍ୟଂ ଯମୁପେଦଶମ୍ ଅଦଦା ଅହମପି େତଭ୍ୟ ମୁପେଦଶମ୍ ଅଦଦାଂ େତପି ତମଗୃ ନ୍
େ ାହଂ ନିଗର୍ ତ୍ୟ ଯା େପ୍ର ରିେତାଭୱମ୍ ଅତ୍ର ଚ ୱ୍ୟ ସନ୍|
Ⅸ େତଷାେମୱ ନିମି ଂ ପ୍ର ାଥର୍ େଯଽହଂ ଜଗେତା େଲାକନିମି ଂ ନ ପ୍ର ାଥର୍ େଯ କି ୁ ଯାେ ାକାନ୍

ମହ୍ୟମ୍ ଅଦଦାେ ଷାେମୱ ନିମି ଂ ପ୍ର ାଥର୍ େଯଽହଂ ଯତେ ତେୱୖୱାସେତ|
Ⅹ େଯ ମମ େତ ତୱ େଯ ଚ ତୱ େତ ମମ ତଥା େତୖ ମର୍ ମ ମହିମା ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ|
Ⅺସା ତମ୍ ଅି ନ୍ ଜଗତି ମମାୱି େତଃ େଶଷମ୍ ଅଭୱତ୍ ଅହଂ ତୱ ସମୀପଂ ଗ ାମି କି ୁ େତ

ଜଗତି ାସ୍ୟି ; େହପୱିତ୍ର ପିତରାୱେଯା ୟର୍ େଥୖକ ମାେ ତଥା େତଷାମେପ୍ୟକ ଂ ଭୱତି ତଦଥର୍ ଂ
ଯାେ ାକାନ୍ ମହ୍ୟମ୍ ଅଦଦା ାନ୍ ନାମ୍ନ ା ରକ୍ଷ|

Ⅻଯାୱି ଦିନାନି ଜଗତ୍ୟି ନ୍ େତୖଃ ସହାହମାସଂ ତାୱି ଦିନାନି ତାନ୍ ତୱନାମ୍ନ ାହଂ ରକି୍ଷତୱାନ୍;
ଯାେ ାକାନ୍ ମହ୍ୟମ୍ ଅଦଦା ାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଅହମରକ୍ଷଂ, େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ େକୱଲଂ ୱିନାଶପାତ୍ର ଂ
ହାରିତଂ େତନ ଧ ର୍ ପୁ କସ୍ୟ ୱଚନଂ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷଂ ଭୱତି|

ⅩⅢ କି ଧୁନା ତୱ ସି ଧିଂ ଗ ାମି ମଯା ଯଥା େତଷାଂ ସ ୂ ଣର୍ ାନେ ା ଭୱତି ତଦଥର୍ ମହଂ ଜଗତି
ତି ନ୍ ଏତାଃ କଥା ଅକଥଯମ୍|

ⅩⅣ ତେୱାପେଦଶଂ େତେଭ୍ୟାଽଦଦାଂ ଜଗତା ସହ ଯଥା ମମ ସ େ ା ନାି ତଥା ଜଜତା ସହ
େତଷାମପି ସ ାଭାୱାଜ୍ ଜଗେତା େଲାକା ାନ୍ ଋତୀଯେ |

ⅩⅤ ଂ ଜଗତ ାନ୍ ଗୃହାେଣତି ନ ପ୍ର ାଥର୍ େଯ କି ଶୁଭାଦ୍ ରେକ୍ଷତି ପ୍ର ାଥର୍ େଯହମ୍|
ⅩⅥଅହଂ ଯଥା ଜଗ ୀେଯା ନ ଭୱାମି ତଥା େତପି ଜଗ ୀଯା ନ ଭୱି |
ⅩⅦତୱ ସତ୍ୟକଥଯା ତାନ୍ ପୱିତ୍ର ୀକୁରୁ ତୱ ୱାକ୍ୟେମୱ ସତ୍ୟଂ|
ⅩⅧ ଂ ଯଥା ମାଂ ଜଗତି େପୖ୍ର ରଯ ଥାହମପି ତାନ୍ ଜଗତି େପୖ୍ର ରଯଂ|
ⅩⅨ େତଷାଂ ହିତାଥର୍ ଂ ଯଥାହଂ ଂ ପୱିତ୍ର ୀକେରାମି ତଥା ସତ୍ୟକଥଯା େତପି ପୱିତ୍ର ୀଭୱ ୁ|
ⅩⅩ େକୱଲଂ ଏେତଷାମେଥର୍ ପ୍ର ାଥର୍ େଯଽହମ୍ ଇତି ନ କିେ େତଷାମୁପେଦେଶନ େଯ ଜନା ମଯି

ୱି ସି ଷ୍ୟି େତଷାମପ୍ୟେଥର୍ ପ୍ର ାେଥର୍ େଯଽହମ୍|
ⅩⅪ େହ ପିତେ ଷାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଏକ ଂ ଭୱତୁ ତୱ ଯଥା ମଯି ମମ ଚ ଯଥା େଯ୍ୟକ ଂ ତଥା

େତଷାମପ୍ୟାୱେଯାେରକ ଂ ଭୱତୁ େତନ ଂ ମାଂ େପ୍ର ରିତୱାନ୍ ଇତି ଜଗେତା େଲାକାଃ ପ୍ର ତିଯ ୁ|
ⅩⅫଯଥାୱେଯାେରକ ଂ ତଥା େତଷାମେପ୍ୟକ ଂ ଭୱତୁ େତଷ୍ଵ ହଂ ମଯି ଚ ମ୍ ଇ ଂ େତଷାଂ

ସ ୂ ଣର୍ େମକ ଂ ଭୱତୁ , ଂ େପ୍ର ରିତୱାନ୍ ଂ ମଯି ଯଥା ପ୍ର ୀଯେସ ଚ ତଥା େତଷ୍ଵ ପି ପ୍ର ୀତୱାନ୍
ଏତଦ୍ୟଥା ଜଗେତା େଲାକା ଜାନି

ⅩⅩⅢତଦଥର୍ ଂ ଂ ଯଂ ମହିମାନଂ ମହ୍ୟମ୍ ଅଦଦା ଂ ମହିମାନମ୍ ଅହମପି େତେଭ୍ୟା ଦ ୱାନ୍|
ⅩⅩⅣ େହ ପିତ ଜର୍ ଗେତା ନି ର୍ ାଣାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ମଯି େ ହଂ କୃ ା ଯଂ ମହିମାନଂ ଦ ୱାନ୍ ମମ ତଂ

ମହିମାନଂ ଯଥା େତ ପଶ୍ୟି ତଦଥର୍ ଂ ଯାେ ାକାନ୍ ମହ୍ୟଂ ଦ ୱାନ୍ ଅହଂ ଯତ୍ର ତି ାମି େତପି ଯଥା
ତତ୍ର ତି ି ମେମୖଷା ୱା ା|

ⅩⅩⅤେହଯଥାଥ କ ପିତଜର୍ ଗେତା େଲାେକୖ ୍ଵଯ୍ୟଜ୍ଞାେତପି ାମହଂ ଜାେନ ଂ ମାଂ େପ୍ର ରିତୱାନ୍
ଇତୀେମ ଶିଷ୍ୟା ଜାନି |

ⅩⅩⅥ ଯଥାହଂ େତଷୁ ତି ାମି ତଥା ମଯି େଯନ େପ୍ର ମ୍ନ ା େପ୍ର ମାକେରା ତ୍ େତଷୁ ତି ତି ତଦଥର୍ ଂ
ତୱ ନାମାହଂ ତାନ୍ ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍ ପୁନରପି ଜ୍ଞାପଯିଷ୍ୟାମି|
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ⅩⅧ
Ⅰ ତାଃ କଥାଃ କଥଯି ା ଯୀଶୁଃ ଶିଷ୍ୟାନାଦାଯ କିେଦ୍ର ା ାମକଂ େସ୍ର ାତ ଉ ୀୟର୍ ୍ୟ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସହ

ତତ୍ର େତ୍ୟାଦ୍ୟାନଂ ପ୍ର ାୱିଶତ୍|
Ⅱ କି ୁ ୱି ାସଘାତିଯିହୂ ଦା ତ୍ ାନଂ ପରିଚୀଯେତ ଯେତା ଯୀଶୁଃ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସା ର୍ ଂ କଦାଚିତ୍ ତତ୍
ାନମ୍ ଅଗ ତ୍|
Ⅲତଦାସ ଯିହୂ ଦାଃ େସୖନ୍ୟଗଣଂପ୍ର ଧାନଯାଜକାନାଂ ଫିରୂ ଶିନା ପଦାତିଗଣ ଗୃହୀ ା ପ୍ର ଦୀପାନ୍

ଉ ାନ୍ ଅ ାଣି ଚାଦାଯ ତି ନ୍ ାନ ଉପି ତୱାନ୍|
Ⅳ ଂ ପ୍ର ତି ଯଦ୍ ଘଟିଷ୍ୟେତ ତଜ୍ ଜ୍ଞା ା ଯୀଶୁରେଗ୍ର ସରଃ ସନ୍ ତାନପୃ ତ୍ କଂ ଗେୱଷଯଥ?
Ⅴ େତ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍, ନାସରତୀଯଂ ଯୀଶୁଂ; ତେତା ଯୀଶୁରୱାଦୀଦ୍ ଅହେମୱ ସଃ; େତୖଃ ସହ

ୱି ାସଘାତୀ ଯିହୂ ଦା ାତି ତ୍|
Ⅵତଦାହେମୱ ସ ତେସୖ୍ୟତାଂ କଥାଂ ଶେ ୖ ୱ େତ ପ ାେଦତ୍ୟ ଭୂ େମୗ ପତିତାଃ|
Ⅶ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପୁନରପି ପୃ ୱାନ୍ କଂ ଗେୱଷଯଥ? ତତେ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍ ନାସରତୀଯଂ

ଯୀଶୁଂ|
Ⅷତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦିତୱାନ୍ ଅହେମୱସଇମାଂ କଥାମଚକଥମ୍;ଯଦି ମାମନି୍ଵ ଥ ତହର୍ ୀମାନ୍

ଗ ୁଂ ମା ୱାରଯତ|
Ⅸଇ ଂ ଭୂ େତ ମହ୍ୟଂ ଯାେ ାକାନ୍ ଅଦଦାେ ଷାମ୍ ଏକମପି ନାହାରଯମ୍ ଇମାଂ ଯାଂ କଥାଂ ସ
ଯମକଥଯତ୍ ସା କଥା ସଫଲା ଜାତା|
Ⅹ ତଦା ଶିେମାନି୍ପ ତରସ୍ୟ ନିକେଟ ଖ ଲି୍ସ ୍ଥେତଃ ସ ତଂ ନିେ ାଷଂ କୃ ା ମହାଯାଜକସ୍ୟ

ମାଲ୍ଖ ନାମାନଂ ଦାସମ୍ ଆହତ୍ୟ ତସ୍ୟ ଦକି୍ଷଣକଣର୍ ଂ ଛି ୱାନ୍|
Ⅺତେତା ଯୀଶୁଃ ପିତରମ୍ ଅୱଦତ୍, ଖ ଂ େକାେଷ ାପଯ ମମ ପିତା ମହ୍ୟଂ ପାତୁ ଂ ଯଂ କଂସମ୍

ଅଦଦାତ୍ େତନାହଂ କିଂ ନ ପାସ୍ୟାମି?
Ⅻ ତଦା େସୖନ୍ୟଗଣଃ େସନାପତି ୟ ହୂ ଦୀଯାନାଂ ପଦାତଯ ଯୀଶୁଂ ଘୃ ା ବ ା ହାନ ାମ୍ନ ଃ

କିଯଫାଃ ଶୁରସ୍ୟ ସମୀପଂ ପ୍ର ଥମମ୍ ଅନଯନ୍|
ⅩⅢସ କିଯଫା ି ନ୍ ୱ େର ମହାଯାଜ ପେଦ ନିଯୁ ଃ
ⅩⅣ ସନ୍ ସାଧାରଣେଲାକାନାଂ ମ ଲାଥର୍ ମ୍ ଏକଜନସ୍ୟ ମରଣମୁଚିତମ୍ ଇତି ଯିହୂ ଦୀେଯୖଃ

ସା ର୍ ମ୍ ଅମ ଯତ୍|
ⅩⅤ ତଦା ଶିେମାନି୍ପ ତେରାଽେନୖ୍ୟକଶିଷ୍ୟ ଯୀେଶାଃ ପ ାଦ୍ ଅଗ ତାଂ ତସ୍ୟାନ୍ୟଶିଷ୍ୟସ୍ୟ

ମହାଯାଜେକନ ପରିଚିତ ାତ୍ ସ ଯୀଶୁନା ସହ ମହାଯାଜକସ୍ୟା ାଲିକାଂ ପ୍ର ାୱିଶତ୍|
ⅩⅥ କି ୁ ପିତେରା ବହି ର୍ ାରସ୍ୟ ସମୀେପଽତି ଦ୍ ଅତଏୱ ମହାଯାଜେକନ ପରିଚିତଃ ସ ଶିଷ୍ୟଃ

ପୁନବର୍ ହିଗର୍ ା େଦୗୱାଯିକାେଯୖ କଥଯି ା ପିତରମ୍ ଅଭ୍ୟ ରମ୍ ଆନଯତ୍|
ⅩⅦ ତଦା ସ ାରରକି୍ଷକା ପିତରମ୍ ଅୱଦତ୍ ଂ କିଂ ନ ତସ୍ୟ ମାନୱସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଃ? ତତଃ

େସାୱଦଦ୍ ଅହଂ ନ ଭୱାମି|
ⅩⅧ ତତଃ ପରଂ ଯ ୍ଥାେନ ଦାସାଃ ପଦାତଯ ଶୀତେହେତାର ାେରୖ ୱର୍ ି ଂ ପ୍ର ାଲ୍ୟ ତାପଂ

େସୱିତୱ ୍ଥାେନ ପିତରି ନ୍ େତୖଃ ସହ ୱି ତାପଂ େସୱିତୁ ମ୍ ଆରଭତ|
ⅩⅨତଦା ଶିେଷ୍ୟଷୂପେଦେଶ ଚ ମହାଯାଜେକନ ଯୀଶୁଃ ପୃ ଃ
ⅩⅩ ସନ୍ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ୱାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନାଂ ସମକ୍ଷଂ କଥାମକଥଯଂ ଗୁ ଂ କାମପି କଥାଂ ନ କଥଯି ା

ଯତ୍ ାନଂ ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ସତତଂ ଗ ି ତତ୍ର ଭଜନେଗେହ ମ ି େର ଚାଶିକ୍ଷଯଂ|
ⅩⅪମ ଃ କୁତଃ ପୃ ସି ? େଯ ଜନା ମଦୁପେଦଶମ୍ ଅଶୃଣ୍ଵ ନ୍ ତାେନୱ ପୃ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଅୱଦଂ େତ

ତତ୍ ଜାନି |
ⅩⅫ ତେଦ ଂ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦିତ ାତ୍ ନିକଟ ପଦାତି ୟର୍ ୀଶୁଂ ଚେପେଟନାହତ୍ୟ ୱ୍ୟାହରତ୍

ମହାଯାଜକମ୍ ଏୱଂ ପ୍ର ତିୱଦସି ?
ⅩⅩⅢ ତେତା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତିଗଦିତୱାନ୍ ଯଦ୍ୟଯଥାଥର୍ ମ୍ ଅଚକଥଂ ତହ ତସ୍ୟାଯଥାଥର୍ ସ୍ୟ ପ୍ର ମାଣଂ

େଦହି, କି ୁ ଯଦି ଯଥାଥର୍ ଂ ତହ କୁେତା େହେତା ମର୍ ାମ୍ ଅତାଡଯଃ?
ⅩⅩⅣ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ହାନନ୍ ସବ ନଂ ତଂ କିଯଫାମହାଯାଜକସ୍ୟ ସମୀପଂ େପୖ୍ର ଷଯତ୍|
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ⅩⅩⅤ ଶିେମାନି୍ପ ତରି ନ୍ ୱି ତାପଂ େସୱେତ, ଏତି ନ୍ ସମେଯ କିଯ ମ୍ ଅପୃ ନ୍ ଂ କିମ୍
ଏତସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ ଶିେଷ୍ୟା ନ? ତତଃ େସାପ ୁତ୍ୟାବ୍ର ୱୀଦ୍ ଅହଂ ନ ଭୱାମି|

ⅩⅩⅥତଦା ମହାଯାଜକସ୍ୟ ଯସ୍ୟ ଦାସସ୍ୟ ପିତରଃ କଣର୍ ମି ନତ୍ ତସ୍ୟ କୁଟୁ ଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦିତୱାନ୍
ଉଦ୍ୟାେନ େତନ ସହ ତି ଂ ାଂ କିଂ ନାପଶ୍ୟଂ?

ⅩⅩⅦ କି ୁ ପିତରଃ ପୁନରପ ୁତ୍ୟ କଥିତୱାନ୍; ତଦାନୀଂ କୁ ୁ େଟାଽେରୗତ୍|
ⅩⅩⅧତଦନ ରଂ ପ୍ର ତୂ ୍ୟେଷ େତ କିଯଫାଗୃହାଦ୍ ଅଧିପେତ ଗର୍ୃ ହଂ ଯୀଶୁମ୍ ଅନଯନ୍ କି ୁ ଯି ନ୍

ଅଶୁଚିେ ଜାେତ େତୖ ନ ାେରା େୱ ନ େଭା ୱ୍ୟଂ, ତସ୍ୟ ଭଯାଦ୍ ଯିହୂ ଦୀଯା ୃ ହଂ ନାୱିଶନ୍|
ⅩⅩⅨଅପରଂ ପୀଲାେତା ବହିରାଗତ୍ୟ ତାନ୍ ପୃ ୱାନ୍ ଏତସ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ କଂ େଦାଷଂ ୱଦଥ?
ⅩⅩⅩତଦା େତ େପତ୍ୟୱଦନ୍ ଦୁ ର୍ କାରିଣି ନ ସତି ଭୱତଃ ସମୀେପ େନୖନଂ ସମାପର୍ ଯିଷ୍ୟାମଃ|
ⅩⅩⅪ ତତଃ ପୀଲାେତାଽୱଦଦ୍ ଯୂଯେମନଂ ଗୃହୀ ା େ ଷାଂ ୱ୍ୟୱ ଯା ୱିଚାରଯତ| ତଦା

ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍ କସ୍ୟାପି ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ ପ୍ର ାଣଦ ଂ କ ର୍ୁ ଂ ନା ାକମ୍ ଅଧିକାେରାଽି |
ⅩⅩⅫଏୱଂ ସତି ଯୀଶୁଃ ସ୍ୟ ମୃେତ୍ୟୗ ଯାଂ କଥାଂ କଥିତୱାନ୍ ସା ସଫଲାଭୱତ୍|
ⅩⅩⅩⅢ ତଦନ ରଂ ପୀଲାତଃ ପୁନରପି ତଦ୍ ରାଜଗୃହଂ ଗ ା ଯୀଶୁମାହୂ ଯ ପୃ ୱାନ୍ ଂ କିଂ

ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜା?
ⅩⅩⅩⅣଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍ ମ୍ ଏତାଂ କଥାଂ ତଃ କଥଯସି କିମନ୍ୟଃ କି ନ୍ ମଯି କଥିତୱାନ୍?
ⅩⅩⅩⅤ ପୀଲାେତାଽୱଦଦ୍ ଅହଂ କିଂ ଯିହୂ ଦୀଯଃ? ତୱ େଦଶୀଯା ୱିେଶଷତଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା

ମମ ନିକେଟ ାଂ ସମାପର୍ ଯନ, ଂ କିଂ କୃତୱାନ୍?
ⅩⅩⅩⅥ ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍ ମମ ରାଜ୍ୟମ୍ ଏତ ଗ ୀଯଂ ନ ଭୱତି ଯଦି ମମ ରାଜ୍ୟଂ

ଜଗ ୀଯମ୍ ଅଭୱିଷ୍ୟତ୍ ତହ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ହେ ଷୁ ଯଥା ସମପ େତା ନାଭୱଂ ତଦଥର୍ ଂ
ମମ େସୱକା ଅେଯା ୍ୟନ୍ କି ୁ ମମ ରାଜ୍ୟମ୍ ଐହିକଂ ନ|

ⅩⅩⅩⅦତଦା ପୀଲାତଃ କଥିତୱାନ୍, ତହ ଂ ରାଜା ଭୱସି ? ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ୱାନ୍ ଂ ସତ୍ୟଂ
କଥଯସି , ରାଜାହଂ ଭୱାମି; ସତ୍ୟତାଯାଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦାତୁ ଂ ଜନିଂ ଗୃହୀ ା ଜଗତ୍ୟି ନ୍ ଅୱତୀଣର୍ ୱାନ୍,
ତ ାତ୍ ସତ୍ୟଧ ର୍ ପକ୍ଷପାତିେନା ମମ କଥାଂ ଶୃଣ୍ଵ ି |

ⅩⅩⅩⅧ ତଦା ସତ୍ୟଂ କିଂ? ଏତାଂ କଥାଂ ପ ୍ଵା ପୀଲାତଃ ପୁନରପି ବହିଗର୍ ା ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍
ଅଭାଷତ, ଅହଂ ତସ୍ୟ କମପ୍ୟପରାଧଂ ନ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାମି|

ⅩⅩⅩⅨ ନି ାେରା ୱସମେଯ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରଭିରୁ ଚିତଏେକାଜେନା ମଯା େମାଚଯିତୱ୍ୟଏଷା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ରୀତିରି , ଅତଏୱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନିକେଟ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜାନଂ କିଂ େମାଚଯାମି, ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଇ ା କା?

ⅩⅬ ତଦା େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ରୁ ୱେ ା ୱ୍ୟାହରନ୍ ଏନଂ ମାନୁଷଂ ନହି ବର ାଂ େମାଚଯ| କି ୁ ସ ବର ା
ଦସୁ୍ୟରାସୀତ୍|

ⅩⅨ
Ⅰପୀଲାେତା ଯୀଶୁମ୍ ଆନୀଯ କଶଯା ପ୍ର ାହାରଯତ୍|
Ⅱ ପ ାତ୍ େସନାଗଣଃ କ କନି ତଂ ମୁକୁଟଂ ତସ୍ୟ ମ େକ ସମପର୍ ୍ୟ ୱା ର୍ ାକୀୱଣର୍ ଂ

ରାଜପରି ଦଂ ପରିଧାପ୍ୟ,
Ⅲ େହ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜନ୍ ନମ ାର ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ତଂ ଚେପେଟନାହ ୁମ୍ ଆରଭତ|
Ⅳତଦା ପୀଲାତଃ ପୁନରପି ବହିଗର୍ ା େଲାକାନ୍ ଅୱଦତ୍, ଅସ୍ୟ କମପ୍ୟପରାଧଂ ନ ଲେଭଽହଂ,

ପଶ୍ୟତ ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯିତୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି େଧୗ ବହିେରନମ୍ ଆନଯାମି|
Ⅴତତଃ ପରଂ ଯୀଶୁଃ କ କମୁକୁଟୱାନ୍ ୱା ର୍ ାକୀୱଣର୍ ୱସନୱାଂ ବହିରାଗ ତ୍| ତତଃ ପୀଲାତ

ଉ ୱାନ୍ ଏନଂ ମନୁଷ୍ୟଂ ପଶ୍ୟତ|
Ⅵତଦା ପ୍ର ଧାନଯାଜକାଃ ପଦାତଯ ତଂ ଦୃ ୍ଵା, ଏନଂ କେଶ ୱିଧ, ଏନଂ କେଶ ୱିଧ, ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା

ରୱିତୁ ଂ ଆରଭ | ତତଃ ପୀଲାତଃ କଥିତୱାନ୍ ଯୂଯଂ ଯମ୍ ଏନଂ ନୀ ା କେଶ ୱିଧତ, ଅହମ୍
ଏତସ୍ୟ କମପ୍ୟପରାଧଂ ନ ପ୍ର ା ୱାନ୍|

Ⅶ ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍ ଅ ାକଂ ଯା ୱ୍ୟୱ ାେ ତଦନୁସାେରଣାସ୍ୟ ପ୍ର ାଣହନନମ୍ ଉଚିତଂ
ଯେତାଯଂ ମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ମୱଦତ୍|

Ⅷପୀଲାତ ଇମାଂ କଥାଂ ଶ ା ମହାତ୍ର ାସଯୁ ଃ
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Ⅸ ସନ୍ ପୁନରପି ରାଜଗୃହ ଆଗତ୍ୟ ଯୀଶୁଂ ପୃ ୱାନ୍ ଂ କୁତ୍ର େତ୍ୟା େଲାକଃ? କି ୁ ଯୀଶ ସ୍ୟ
କିମପି ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ରଂ ନାୱଦତ୍|

Ⅹ ୧॰ ତତଃ ପୀଲାତ୍ କଥିତୱାନ ଂ କିଂ ମଯା ସା ର୍ ଂ ନ ସଂଲପିଷ୍ୟସି ? ାଂ କେଶ େୱଧିତୁ ଂ ୱା
େମାଚଯିତୁ ଂ ଶି ମର୍ ମାେ ଇତି କିଂ ଂ ନ ଜାନାସି ? ତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦଦ୍ ଈ େରଣାଦŸा◌ଂ
ମେମାପରି ତୱ କିମପ୍ୟଧିପତି ଂ ନ ୱିଦ୍ୟେତ, ତଥାପି େଯା ଜେନା ମାଂ ତୱ ହେ ସମାପର୍ ଯତ୍
ତସ୍ୟ ମହାପାତକଂ ଜାତମ୍|

Ⅺ ତଦା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦଦ୍ ଈ େରଣାଦ ଂ ମେମାପରି ତୱ କିମପ୍ୟଧିପତି ଂ ନ ୱିଦ୍ୟେତ,
ତଥାପି େଯା ଜେନା ମାଂ ତୱ ହେ ସମାପର୍ ଯତ୍ ତସ୍ୟ ମହାପାତକଂ ଜାତମ୍|

Ⅻ ତଦାରଭ୍ୟ ପୀଲାତ ଂ େମାଚଯିତୁ ଂ େଚି ତୱାନ୍ କି ୁ ଯିହୂ ଦୀଯା ରୁ ୱେ ା ୱ୍ୟାହରନ୍
ଯଦୀମଂ ମାନୱଂ ତ୍ୟଜସି ତହ ଂ େକୖସରସ୍ୟ ମିତ୍ର ଂ ନ ଭୱସି , େଯା ଜନଃ ଂ ରାଜାନଂ ୱି
ସଏୱ େକୖମରସ୍ୟ ୱିରୁ ାଂ କଥାଂ କଥଯତି|

ⅩⅢ ଏତାଂ କଥାଂ ଶ ା ପୀଲାେତା ଯୀଶୁଂ ବହିରାନୀଯ ନି ାେରା ୱସ୍ୟ ଆସାଦନଦିନସ୍ୟ
ି ତୀଯପ୍ର ହରାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ପ୍ର ରବ ନନାମି୍ନ ାେନ ଽଥର୍ ାତ୍ ଇବ୍ର ୀଯଭାଷଯା ଯଦ୍ ଗି ଥା କଥ୍ୟେତ
ତି ନ୍ ାେନ ୱିଚାରାସନ ଉପାୱିଶତ୍|

ⅩⅣଅନ ରଂ ପୀଲାେତା ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ ଅୱଦତ୍, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ରାଜାନଂ ପଶ୍ୟତ|
ⅩⅤ କି ୁ ଏନଂ ଦୂରୀକୁରୁ , ଏନଂ ଦୂରୀକୁରୁ , ଏନଂ କେଶ ୱିଧ, ଇତି କଥାଂ କଥଯି ା େତ ରୱିତୁ ମ୍

ଆରଭ ; ତଦା ପୀଲାତଃ କଥିତୱାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ରାଜାନଂ କିଂ କେଶ େୱଧିଷ୍ୟାମି? ପ୍ର ଧାନଯାଜକା
ଉ ରମ୍ ଅୱଦନ୍ େକୖସରଂ ୱିନା େକାପି ରାଜା ାକଂ ନାି |

ⅩⅥ ତତଃ ପୀଲାେତା ଯୀଶୁଂ କେଶ େୱଧିତୁ ଂ େତଷାଂ ହେ ଷୁ ସମାପର୍ ଯତ୍, ତତେ ତଂ ଧୃ ା
ନୀତୱ ଃ|

ⅩⅦ ତତଃ ପରଂ ଯୀଶୁଃ କଶଂ ୱହନ୍ ଶିରଃକପାଲମ୍ ଅଥର୍ ାଦ୍ ଯଦ୍ ଇବ୍ର ୀଯଭାଷଯା ଗୁ ଲ୍ତ ାଂ
ୱଦି ତି ନ୍ ାନ ଉପି ତଃ|

ⅩⅧତତେ ମଧ୍ୟ ାେନ ତଂ ତେସ୍ୟାଭଯପାେ ର୍ ାୱପେରୗ କେଶଽୱିଧନ୍|
ⅩⅨଅପରମ୍ଏଷ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜା ନାସରତୀଯଯୀଶୁଃ,ଇତି ୱିଜ୍ଞାପନଂ ଲିଖି ା ପୀଲାତ ସ୍ୟ

କେଶାପରି ସମେଯାଜଯତ୍|
ⅩⅩ ସା ଲିପିଃ ଇବ୍ର ୀଯଯୂନାନୀଯେରାମୀଯଭାଷାଭି ଲ ଖିତା; ଯୀେଶାଃ କଶେୱଧନ ାନଂ

ନଗରସ୍ୟ ସମୀପଂ, ତ ାଦ୍ ବହେୱା ଯିହୂ ଦୀଯା ାଂ ପଠିତୁ ମ୍ ଆରଭ |
ⅩⅪ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକାଃ ପୀଲାତମିତି ନ୍ୟେୱଦଯନ୍ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାେଜତି ୱାକ୍ୟଂ

ନ କି ୁ ଏଷ ଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜାନମ୍ ଅୱଦଦ୍ ଇ ଂ ଲିଖତୁ |
ⅩⅫତତଃ ପୀଲାତ ଉ ରଂ ଦ ୱାନ୍ ଯେ ଖନୀଯଂ ତି ଖିତୱାନ୍|
ⅩⅩⅢ ଇ ଂ େସନାଗେଣା ଯୀଶୁଂ କେଶ ୱିଧି ା ତସ୍ୟ ପରିେଧଯୱ ଂ ଚତୁ େରା ଭାଗାନ୍

କୃ ା ଏେକୖକେସନା ଏେକୖକଭାଗମ୍ ଅଗୃ ତ୍ ତେସ୍ୟା ରୀଯୱ ାଗୃ ତ୍| କି ୂ ରୀଯୱ ଂ
ସୂଚିେସୱନଂ ୱିନା ସୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଊତଂ|

ⅩⅩⅣ ତ ାେ ୱ୍ୟାହରନ୍ ଏତତ୍ କଃ ପ୍ର ା ୍ୟତି? ତ ଖ ଯି ା ତତ୍ର ଗୁଟିକାପାତଂ କରୱାମ|
ୱିଭଜେ ଽଧରୀଯଂ େମ ୱସନଂ େତ ପର ରଂ| ମେମା ରୀଯୱ ାଥର୍ ଂ ଗୁଟିକାଂ ପାତଯି ଚ| ଇତି
ଯ ାକ୍ୟଂ ଧ ର୍ ପୁ େକ ଲିଖିତମାେ ତତ୍ େସନାଗେଣେନ ଂ ୱ୍ୟୱହରଣାତ୍ ସି ମଭୱତ୍|

ⅩⅩⅤତଦାନୀଂ ଯୀେଶା ମର୍ ାତା ମାତୁ ଭର୍ ଗିନୀ ଚ ଯା କି୍ଲ ଯପା ଭାୟର୍ ୍ୟା ମରିଯମ୍ ମ ଲୀନୀ ମରିଯମ୍
ଚ ଏତା ସ୍ୟ କଶସ୍ୟ ସି େଧୗ ସମତି ନ୍|

ⅩⅩⅥ ତେତା ଯୀଶୁଃ ମାତରଂ ପି୍ର ଯତମଶିଷ୍ୟ ସମୀେପ ଦ ାଯମାେନୗ ୱିେଲାକ୍ୟ ମାତରମ୍
ଅୱଦତ୍, େହ େଯାଷିଦ୍ ଏନଂ ତୱ ପୁତ୍ର ଂ ପଶ୍ୟ,

ⅩⅩⅦ ଶିଷ୍ୟ ୱଦତ୍, ଏନାଂ ତୱ ମାତରଂ ପଶ୍ୟ| ତତଃ ସ ଶିଷ୍ୟ ଟିକାଯାଂ ତାଂ ନିଜଗୃହଂ
ନୀତୱାନ୍|

ⅩⅩⅧଅନ ରଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ କ ର୍ ାଧୁନା ସ ମଭୂ ତ୍ ଯୀଶୁରିତି ଜ୍ଞା ା ଧ ର୍ ପୁ କସ୍ୟ ୱଚନଂ ଯଥା ସି ଂ
ଭୱତି ତଦଥର୍ ମ୍ ଅକଥଯତ୍ ମମ ପିପାସା ଜାତା|
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ⅩⅩⅨ ତତ ି ନ୍ ାେନ ଅମ୍ଲ ରେସନ ପୂଣର୍ ପାତ୍ର ି ତ୍ୟା େତ େମକଂ ତଦମ୍ଲ ରେସନାଦର୍୍ର ୀକୃତ୍ୟ
ଏେସାବ୍ନ େଲ ତଦ୍ େଯାଜଯି ା ତସ୍ୟ ମୁଖସ୍ୟ ସି ଧାୱ ାପଯନ୍|

ⅩⅩⅩତଦା ଯୀଶୁରମ୍ଲ ରସଂ ଗୃହୀ ା ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ସି ମ୍ ଇତି କଥାଂ କଥଯି ା ମ କଂ ନମଯନ୍ ପ୍ର ାଣାନ୍
ପୟର୍ ୍ୟତ୍ୟଜତ୍|

ⅩⅩⅪ ତି ନମ୍ ଆସାଦନଦିନଂ ତ ାତ୍ ପେରଽହନି ୱିଶ୍ର ାମୱାେର େଦହା ଯଥା କେଶାପରି ନ
ତି ି ,ଯତଃ ସ ୱିଶ୍ର ାମୱାେରା ମହାଦିନମାସୀତ୍,ତ ାଦ୍ ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ପୀଲାତନିକଟଂ ଗ ା େତଷାଂ
ପାଦଭ ନସ୍ୟ ାନା ରନଯନସ୍ୟ ଚାନୁମତିଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ |

ⅩⅩⅫ ଅତଃ େସନା ଆଗତ୍ୟ ଯୀଶୁନା ସହ କେଶ ହତେଯାଃ ପ୍ର ଥମି ତୀଯେଚାରେଯାଃ ପାଦାନ୍
ଅଭ ନ୍;

ⅩⅩⅩⅢ କି ୁ ଯୀେଶାଃ ସି ଧିଂ ଗ ା ସ ମୃତ ଇତି ଦୃ ୍ଵା ତସ୍ୟ ପାେଦୗ ନାଭ ନ୍|
ⅩⅩⅩⅣପ ାଦ୍ ଏେକା େଯା ା ଶୂଲାଘାେତନତସ୍ୟ କୁକି୍ଷମ୍ ଅୱିଧତ୍ତତଣାତ୍ତ ାଦ୍ ର ଂଜଲ

ନିରଗ ତ୍|
ⅩⅩⅩⅤ େଯା ଜେନାଽସ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦାତି ସ ଯଂ ଦୃ ୱାନ୍ ତେସ୍ୟଦଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ତସ୍ୟ କଥା

ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସଂ ଜନଯିତୁ ଂ େଯାଗ୍ୟା ତତ୍ ସ ଜାନାତି|
ⅩⅩⅩⅥତେସୖ୍ୟକମ୍ ଅସ୍ଧ ୍ୟପି ନ ଭଂକ୍ଷ୍ୟେତ,
ⅩⅩⅩⅦତ ଦ୍ ଅନ୍ୟଶାେ ପି ଲିଖ୍ୟେତ,ଯଥା, "ଦୃି ପାତଂ କରିଷ୍ୟି େତଽୱିଧନ୍ ଯ ୁ ତ ତି| "
ⅩⅩⅩⅧ ଅରିମଥୀଯନଗରସ୍ୟ ଯୂଷଫ୍ନ ାମା ଶିଷ୍ୟ ଏକ ଆସୀତ୍ କି ୁ ଯିହୂ ଦୀେଯେଭ୍ୟା ଭଯାତ୍

ପ୍ର କାଶିେତା ନ ଭୱତି; ସ ଯୀେଶା େଦର୍ ହଂ େନତୁ ଂ ପୀଲାତସ୍ୟାନୁମତିଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯତ, ତତଃ
ପୀଲାେତନାନୁମେତ ସତି ସ ଗ ା ଯୀେଶା େଦର୍ ହମ୍ ଅନଯତ୍|

ⅩⅩⅩⅨଅପରଂ େଯା ନିକଦୀେମା ରାେତ୍ର ୗ ଯୀେଶାଃ ସମୀପମ୍ଅଗ ତ୍ େସାପି ଗ ରେସନ ମିଶି୍ର ତଂ
ପ୍ର ାେଯଣ ପ ାଶେ ଟକମଗୁରୁ ଂ ଗୃହୀ ାଗ ତ୍|

ⅩⅬ ତତେ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ଶ୍ମ ଶାେନ ାପନରୀତ୍ୟନୁସାେରଣ ତ ୁଗ ି ଦ୍ର େୱ୍ୟଣ ସହିତଂ ତସ୍ୟ
େଦହଂ ୱେ ଣାେୱ ଯନ୍|

ⅩⅬⅠ ଅପର ଯତ୍ର ାେନ ତଂ କେଶଽୱିଧନ୍ ତସ୍ୟ ନିକଟେ ାଦ୍ୟାେନ ଯତ୍ର କିମପି ମୃତେଦହଂ
କଦାପି ନା ାପ୍ୟତ ତାଦୃଶମ୍ ଏକଂ ନୂତନଂ ଶ୍ମ ଶାନମ୍ ଆସୀତ୍|

ⅩⅬⅡ ଯିହୂ ଦୀଯାନାମ୍ ଆସାଦନଦିନାଗମନାତ୍ େତ ତି ନ୍ ସମୀପ ଶ୍ମ ଶାେନ ଯୀଶୁମ୍ ଅଶାଯଯନ୍|

ⅩⅩ
Ⅰ ଅନ ରଂ ସ ାହସ୍ୟ ପ୍ର ଥମଦିେନ ଽତିପ୍ର ତୂ ୍ୟେଷ ଽ କାେର ତି ତି ମ ଲୀନୀ ମରିଯମ୍ ତସ୍ୟ

ଶ୍ମ ଶାନସ୍ୟ ନିକଟଂ ଗ ା ଶ୍ମ ଶାନସ୍ୟ ମୁଖାତ୍ ପ୍ର ରମପସାରିତମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍|
Ⅱ ପ ାଦ୍ ଧାୱି ା ଶିେମାନି୍ପ ତରାଯ ଯୀେଶାଃ ପି୍ର ଯତମଶିଷ୍ୟାଯ େଚଦମ୍ ଅକଥଯତ୍, େଲାକାଃ

ଶ୍ମ ଶାନାତ୍ ପ୍ର ଭୁ ଂ ନୀ ା କୁତ୍ର ା ାପଯନ୍ ତଦ୍ ୱ ୁଂ ନ ଶେକ୍ନ ାମି|
Ⅲଅତଃ ପିତରଃ େସାନ୍ୟଶିଷ୍ୟ ବହ ଭର୍ୁ ା ଶ୍ମ ଶାନ ାନଂ ଗ ୁମ୍ ଆରେଭତାଂ|
Ⅳଉଭେଯାଧର୍ ାୱେତାଃ େସାନ୍ୟଶିଷ୍ୟଃ ପିତରଂ ପ ାତ୍ ତ୍ୟ ୍ଵା ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଶ୍ମ ଶାନ ାନ ଉପି ତୱାନ୍|
Ⅴତଦା ପ୍ର ୀଭୂ ଯ ାପିତୱ ାଣି ଦୃ ୱାନ୍ କି ୁ ନ ପ୍ର ାୱିଶତ୍|
Ⅵଅପରଂ ଶିେମାନି୍ପ ତର ଆଗତ୍ୟ ଶ୍ମ ଶାନ ାନଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ
Ⅶ ାପିତୱ ାଣି ମ କସ୍ୟ ୱ ପୃଥକ୍ ାନା େର ାପିତଂ ଦୃ ୱାନ୍|
Ⅷତତଃଶ୍ମ ଶାନ ାନଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଆଗେତା େଯାନ୍ୟଶିଷ୍ୟଃ େସାପି ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ତାଦୃଶଂ ଦୃ ା ୱ୍ୟ ସୀତ୍|
Ⅸ ଯତଃ ଶ୍ମ ଶାନାତ୍ ସ ଉ ାପଯିତୱ୍ୟ ଏତସ୍ୟ ଧ ର୍ ପୁ କୱଚନସ୍ୟ ଭାୱଂ େତ ତଦା େୱା ୁ ଂ

ନାଶନ୍କୁ ୱନ୍|
Ⅹଅନ ରଂ େତୗ େ ୗ ଶିେଷ୍ୟୗ ଂ ଂ ଗୃହଂ ପରାୱୃତ୍ୟାଗ ତାମ୍|
Ⅺ ତତଃ ପରଂ ମରିଯମ୍ ଶ୍ମ ଶାନ ାରସ୍ୟ ବହିଃ ି ା େରାଦିତୁ ମ୍ ଆରଭତ ତେତା ରୁ ଦତୀ

ପ୍ର ୀଭୂ ଯ ଶ୍ମ ଶାନଂ ୱିେଲାକ୍ୟ
Ⅻ ଯୀେଶାଃ ଶଯନ ାନସ୍ୟ ଶିରଃ ାେନ ପଦତେଲ ଚ େଯା ଦ େଶା େ ୗ
ଗର୍ ୀଯଦୂତାୱୁପୱିେ ୗ ସମପଶ୍ୟତ୍|
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ⅩⅢ େତୗ ପୃ ୱେ ୗ େହ ନାରି କୁେତା େରାଦିଷି? ସାୱଦତ୍ େଲାକା ମମ ପ୍ର ଭୁ ଂ ନୀ ା
କୁତ୍ର ା ାପଯନ୍ ଇତି ନ ଜାନାମି|

ⅩⅣ ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ମୁଖଂ ପରାୱୃତ୍ୟ ଯୀଶୁଂ ଦ ାଯମାନମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍ କି ୁ ସ ଯୀଶୁରିତି ସା ଜ୍ଞାତୁ ଂ
ନାଶେକ୍ନ ାତ୍|

ⅩⅤ ତଦା ଯୀଶୁ ାମ୍ ଅପୃ ତ୍ େହ ନାରି କୁେତା େରାଦିଷି? କଂ ୱା ମୃଗଯେସ? ତତଃ ସା
ତମ୍ ଉଦ୍ୟାନେସୱକଂ ଜ୍ଞା ା ୱ୍ୟାହରତ୍, େହ ମେହ ଂ ଯଦୀତଃ ାନାତ୍ ତଂ ନୀତୱାନ୍ ତହ
କୁତ୍ର ା ାପଯ ଦ୍ ୱଦ ତ ୍ଥାନାତ୍ ତମ୍ ଆନଯାମି|

ⅩⅥତଦା ଯୀଶୁ ାମ୍ ଅୱଦତ୍ େହମରିଯମ୍|ତତଃସା ପରାୱୃତ୍ୟ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍ େହର ୂ ନୀ ଅଥର୍ ାତ୍
େହ ଗୁେରା|

ⅩⅦତଦା ଯୀଶୁରୱଦତ୍ ମାଂ ମା ଧର, ଇଦାନୀଂ ପିତୁ ଃ ସମୀେପ ଊ ର୍ ଗମନଂ ନ କେରାମି କି ୁ
େଯା ମମ ଯୁଷ୍ମ ାକ ପିତା ମମ ଯୁଷ୍ମ ାକେ ର ସ୍ୟ ନିକଟ ଊ ର୍ ଗମନଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟେତାି , ଇମାଂ
କଥାଂ ଂ ଗ ା ମମ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣଂ ଜ୍ଞାପଯ|

ⅩⅧତେତା ମ ଲୀନୀମରିଯମ୍ ତତଣାଦ୍ ଗ ା ପ୍ର ଭୁ େସୖ୍ୟ ଦଶର୍ ନଂ ଦ ା କଥା ଏତା ଅକଥଯଦ୍
ଇତି ୱା ର୍ ାଂ ଶିେଷ୍ୟେଭ୍ୟାଽକଥଯତ୍|

ⅩⅨତତଃ ପରଂ ସ ାହସ୍ୟ ପ୍ର ଥମଦିନସ୍ୟ ସ ୍ୟାସମେଯ ଶିଷ୍ୟା ଏକତ୍ର ମିଲି ା ଯିହୂ ଦୀେଯେଭ୍ୟା
ଭିଯା ାରରୁ ମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍, ଏତି ନ୍ କାେଲ ଯୀଶୁେ ଷାଂ ମଧ୍ୟ ାେନ ତି ନ୍ ଅକଥଯଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
କଲ୍ୟାଣଂ ଭୂ ଯାତ୍|

ⅩⅩଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ନିଜହ ଂ କୁକି୍ଷ ଦଶ ତୱାନ୍, ତତଃ ଶିଷ୍ୟାଃ ପ୍ର ଭୁ ଂ ଦୃ ୍ଵା ହୃ ା ଅଭୱନ୍|
ⅩⅪ ଯୀଶୁଃ ପୁନରୱଦଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କଲ୍ୟାଣଂ ଭୂ ଯାତ୍ ପିତା ଯଥା ମାଂ େପୖ୍ର ଷଯତ୍ ତଥାହମପି

ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େପ୍ର ଷଯାମି|
ⅩⅫଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ସ େତଷାମୁପରି ଦୀଘର୍ ପ୍ର ାସଂ ଦ ା କଥିତୱାନ୍ ପୱିତ୍ର ମ୍ ଆ ାନଂ ଗୃ ୀତ|
ⅩⅩⅢ ଯୂଯଂ େଯଷାଂ ପାପାନି େମାଚଯିଷ୍ୟଥ େତ େମାଚଯିଷ୍ୟେ େଯଷା ପାପାତି ନ

େମାଚଯିଷ୍ୟଥ େତ ନ େମାଚଯିଷ୍ୟେ |
ⅩⅩⅣ ାଦଶମେଧ୍ୟଗଣିେତାଯମେଜା େଥାମାନାମା ଶିେଷ୍ୟାଯୀେଶାରାଗମନକାେଲୖ େତୖଃସା ର୍ ଂ

ନାସୀତ୍|
ⅩⅩⅤ ଅେତା ୱଯଂ ପ୍ର ଭୂ ମ୍ ଅପଶ୍ୟାେମତି ୱାେକ୍ୟଽନ୍ୟଶିେଷୖ୍ୟରୁ େ େସାୱଦତ୍, ତସ୍ୟ ହ େଯା

େଲହକୀଲକାନାଂ ଚି ଂ ନ ୱିେଲାକ୍ୟ ତି ମ୍ ଅ ୁ ଲ୍ୟା ନ ୃ ୍ଵା ତସ୍ୟ କୁେକ୍ଷୗ ହ ଂ ନାେରାପ୍ୟ
ଚାହଂ ନ ୱି ସି ଷ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅥ ଅପରମ୍ ଅ େମଽି ଗେତ ସତି େଥାମାସହିତଃ ଶିଷ୍ୟଗଣ ଏକତ୍ର ମିଲି ା ାରଂ
ରୁ ାଭ୍ୟ ର ଆସୀତ୍, ଏତହ ଯୀଶୁେ ଷାଂ ମଧ୍ୟ ାେନ ତି ନ୍ ଅକଥଯତ୍, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କୁଶଲଂ
ଭୂ ଯାତ୍|

ⅩⅩⅦପ ାତ୍ ଥାେମୖ କଥିତୱାନ୍ ମ୍ ଅ ୁ ଲୀମ୍ ଅତ୍ର ାପର୍ ଯି ା ମମ କେରୗ ପଶ୍ୟ କରଂ ପ୍ର ସାୟର୍ ୍ୟ
ମମ କୁକ୍ଷାୱପର୍ ଯ ନାୱି ସ୍ୟ|

ⅩⅩⅧତଦା େଥାମା ଅୱଦତ୍, େହ ମମ ପ୍ର େଭା େହ ମଦୀ ର|
ⅩⅩⅨଯୀଶୁରକଥଯତ୍, େହ େଥାମା ମାଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ୱି ସି ଷି େଯ ନ ଦୃ ୍ଵା ୱି ସି ତଏୱ ଧନ୍ୟାଃ|
ⅩⅩⅩ ଏତଦନ୍ୟାନି ପୁ େକଽି ନ୍ ଅଲିଖିତାନି ବହୂ ନ୍ୟା ୟର୍ ୍ୟକ ର୍ ାଣି ଯୀଶୁଃ ଶିଷ୍ୟାଣାଂ ପୁର ାଦ୍

ଅକେରାତ୍|
ⅩⅩⅪ କି ୁ ଯୀଶୁରୀ ରସ୍ୟାଭିଷି ଃ ସୁତ ଏେୱତି ଯଥା ଯୂଯଂ ୱି ସି ଥ ୱି ସ୍ୟ ଚ ତସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା

ପରମାଯୁଃ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ଥ ତଦଥର୍ ମ୍ ଏତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣ୍ୟଲିଖ୍ୟ |

ⅩⅪ
Ⅰ ତତଃ ପରଂ ତିବିରିଯାଜଲେଧ େଟ ଯୀଶୁଃ ପୁନରପି ଶିେଷ୍ୟେଭ୍ୟା ଦଶର୍ ନଂ ଦ ୱାନ୍

ଦଶର୍ ନସ୍ୟାଖ୍ୟାନମିଦମ୍|
Ⅱ ଶିେମାନି୍ପ ତରଃଯମଜେଥାମା ଗାଲୀଲୀଯକା ାନଗରନିୱାସୀ ନିଥେନଲ୍ ସି ୱେଦଃ ପୁତ୍ର ାୱେନ୍ୟୗ

େ ୗ ଶିେଷ୍ୟୗ େଚୖେତେଷ୍ଵ କତ୍ର ମିଲିେତଷୁ ଶିେମାନି୍ପ ତେରାଽକଥଯତ୍ ମ ୍ୟାନ୍ ଧତର୍ୁ ଂ ଯାମି|
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Ⅲ ତତେ ୱ୍ୟାହରନ୍ ତହ ୱଯମପି ଯା ସା ର୍ ଂ ଯାମଃ ତଦା େତ ବହିଗର୍ ତାଃ ସ ଃ କି୍ଷପ୍ର ଂ
ନାୱମ୍ ଆେରାହନ୍ କି ୁ ତସ୍ୟାଂ ରଜନ୍ୟାମ୍ ଏକମପି ନ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱନ୍|

Ⅳପ୍ର ଭାେତ ସତି ଯୀଶୁ େଟ ି ତୱାନ୍ କି ୁ ସ ଯୀଶୁରିତି ଶିଷ୍ୟା ଜ୍ଞାତୁ ଂ ନାଶକ୍ନୁ ୱନ୍|
Ⅴତଦା ଯୀଶୁରପୃ ତ୍, େହ ୱ ା ସି େଧୗ କିି ତ୍ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟମ୍ ଆେ ? େତଽୱଦନ୍ କିମପି ନାି |
Ⅵ ତଦା େସାଽୱଦତ୍ େନୗକାଯା ଦକି୍ଷଣପାେ ର୍ ଜାଲଂ ନିକି୍ଷପତ ତେତା ଲ ୍ୟେ , ତ ାତ୍ େତୖ

ନ କି୍ଷେ ଜାେଲ ମ ୍ୟା ଏତାୱେ ାଽପତନ୍ େଯନ େତ ଜାଲମାକୃଷ୍ୟ େନାେ ାଲଯିତୁ ଂ ଶ ାଃ|
Ⅶତ ାଦ୍ ଯୀେଶାଃ ପି୍ର ଯତମଶିଷ୍ୟଃ ପିତରାଯାକଥଯତ୍ ଏଷପ୍ର ଭୁ ଭର୍ େୱତ୍, ଏଷପ୍ର ଭୁ ରିତି ୱାଚଂ

ଶେ ୖ ୱ ଶିେମାନ୍ ନ ତାେହେତା ମର୍ ୍ୟଧାରିଣ ଉ ରୀଯୱ ଂ ପରିଧାଯ ହ୍ର ଦଂ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦଲ ଯତ୍|
Ⅷଅପେର ଶିଷ୍ୟା ମେ ୖ ୍ୟଃ ସା ର୍ ଂ ଜାଲମ୍ ଆକଷର୍ ଃ କୁ୍ଷଦ୍ର େନୗକାଂ ୱାହଯି ା କୂଲମାନଯନ୍ େତ

କୂଲାଦ୍ ଅତିଦୂେର ନାସନ୍ ି ଶତହେ େଭ୍ୟା ଦୂର ଆସନ୍ ଇତ୍ୟନୁମୀଯେତ|
Ⅸତୀରଂ ପ୍ର ାେ ୖ େ ୖ ତ୍ର ପ୍ର ଲିତାି ଦୁପରି ମ ୍ୟାଃ ପୂପା ଦୃ ାଃ|
Ⅹତେତା ଯୀଶୁରକଥଯଦ୍ ଯାନ୍ ମ ୍ୟାନ୍ ଅଧରତ େତଷାଂ କତିପଯାନ୍ ଆନଯତ|
Ⅺଅତଃ ଶିେମାନି୍ପ ତରଃ ପରାୱୃତ୍ୟ ଗ ା ବୃହି ି ପ ାଶଦଧିକଶତମେ ୖ ୍ୟଃ ପରିପୂଣର୍ ଂ ତ ାଲମ୍

ଆକୃେଷ୍ୟାଦେତାଲଯତ୍ କିେ ତାୱି ମର୍ େ ୖ ୍ୟରପି ଜାଲଂ ନାଛିଦ୍ୟତ|
Ⅻ ଅନ ରଂ ଯୀଶୁ ାନ୍ ଅୱାଦୀତ୍ ଯୂଯମାଗତ୍ୟ ଭୁ ଂ ୍ଵଂ; ତଦା ସଏୱ ପ୍ର ଭୁ ରିତି ଜ୍ଞାତ ାତ୍ ଂ

କଃ? ଇତି ପ୍ର ୁଂ ଶିଷ୍ୟାଣାଂ କସ୍ୟାପି ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତା ନାଭୱତ୍|
ⅩⅢତେତା ଯୀଶୁରାଗତ୍ୟ ପୂପାନ୍ ମ ୍ୟାଂ ଗୃହୀ ା େତଭ୍ୟଃ ପୟର୍ ୍ୟେୱଷଯତ୍|
ⅩⅣଇ ଂ ଶ୍ମ ଶାନାଦୁ ାନାତ୍ ପରଂ ଯୀଶୁଃ ଶିେଷ୍ୟଭ୍ୟ ୃତୀଯୱାରଂ ଦଶର୍ ନଂ ଦ ୱାନ୍|
ⅩⅤେଭାଜେନ ସମାେ ସତି ଯୀଶୁଃ ଶିେମାନି୍ପ ତରଂ ପୃ ୱାନ୍, େହ ଯୂନସଃ ପୁତ୍ର ଶିେମାନ୍ ଂ କିମ୍

ଏେତେଭ୍ୟାଧିକଂ ମଯି ପ୍ର ୀଯେସ? ତତଃ ସ ଉଦିତୱାନ୍ ସତ୍ୟଂ ପ୍ର େଭା ଯି ପ୍ର ୀେଯଽହଂ ତଦ୍ ଭୱାନ୍
ଜାନାତି; ତଦା ଯୀଶୁରକଥଯତ୍ ତହ ମମ େମଷଶାୱକଗଣଂ ପାଲଯ|

ⅩⅥତତଃ ସ ି ତୀଯୱାରଂ ପୃ ୱାନ୍ େହ ଯୂନସଃ ପୁତ୍ର ଶିେମାନ୍ ଂ କିଂ ମଯି ପ୍ର ୀଯେସ? ତତଃ ସ
ଉ ୱାନ୍ ସତ୍ୟଂ ପ୍ର େଭା ଯି ପ୍ର ୀେଯଽହଂ ତଦ୍ ଭୱାନ୍ ଜାନାତି; ତଦା ଯୀଶୁରକଥଯତ ତହ ମମ
େମଷଗଣଂ ପାଲଯ|

ⅩⅦ ପ ାତ୍ ସ ତୃ ତୀଯୱାରଂ ପୃ ୱାନ୍, େହ ଯୂନସଃ ପୁତ୍ର ଶିେମାନ୍ ଂ କିଂ ମଯି ପ୍ର ୀଯେସ?
ଏତ ାକ୍ୟଂ ତୃ ତୀଯୱାରଂ ପୃ ୱାନ୍ ତ ାତ୍ ପିତେରା ଦୁଃଖିେତା ଭୂ ାଽକଥଯତ୍ େହ ପ୍ର େଭା ଭୱତଃ
କିମପ୍ୟେଗାଚରଂ ନାି ଯ୍ୟହଂ ପ୍ର ୀେଯ ତଦ୍ ଭୱାନ୍ ଜାନାତି; ତେତା ଯୀଶୁରୱଦତ୍ ତହ ମମ
େମଷଗଣଂ ପାଲଯ|

ⅩⅧ ଅହଂ ତୁ ଭ୍ୟଂ ଯଥାଥର୍ ଂ କଥଯାମି େଯୗୱନକାେଲ ଯଂ ବ କଟି ୟର୍ େତ୍ର ା ତତ୍ର ଯାତୱାନ୍
କିି ତଃ ପରଂ ୱୃେ ୱଯସି ହ ଂ ୱି ାରଯିଷ୍ୟସି ,ଅନ୍ୟଜନ ୍ଵାଂ ବ ା ଯତ୍ର ଗ ୁଂ ତେୱ ା ନଭୱତି
ାଂ ଧୃ ା ତତ୍ର େନଷ୍ୟତି|
ⅩⅨଫଲତଃ କୀଦୃେଶନ ମରେଣନ ସ ଈ ରସ୍ୟ ମହିମାନଂ ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟତି ତଦ୍ େବାଧଯିତୁ ଂ ସ

ଇତି ୱାକ୍ୟଂ େପ୍ର ା ୱାନ୍| ଇତୁ ୍ୟେ ସତି ସ ତମେୱାଚତ୍ ମମ ପ ାଦ୍ ଆଗ |
ⅩⅩ େଯା ଜେନା ରାତି୍ର କାେଲ ଯୀେଶା ୱର୍ େକ୍ଷାଽୱଲ ୍ୟ, େହ ପ୍ର େଭା େକା ଭୱ ଂ ପରକେରଷୁ

ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତୀତି ୱାକ୍ୟଂ ପୃ ୱାନ୍, ତଂ ଯୀେଶାଃ ପି୍ର ଯତମଶିଷ୍ୟଂ ପ ାଦ୍ ଆଗ ଂ
ⅩⅪ ପିତେରା ମୁଖଂ ପରାୱ ର୍ ୍ୟ ୱିେଲାକ୍ୟ ଯୀଶୁଂ ପୃ ୱାନ୍, େହ ପ୍ର େଭା ଏତସ୍ୟ ମାନୱସ୍ୟ

କୀଦୃଶୀ ଗତି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି?
ⅩⅫସପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍,ମମ ପୁନରାଗମନପୟର୍ ୍ୟ ଂ ଯଦି ତଂ ାପଯିତୁ ମ୍ ଇ ାମି ତତ୍ର ତୱ କିଂ? ଂ

ମମ ପ ାଦ୍ ଆଗ |
ⅩⅩⅢ ତ ାତ୍ ସ ଶିେଷ୍ୟା ନ ମରିଷ୍ୟତୀତି ଭ୍ର ାତୃ ଗଣମେଧ୍ୟ କିଂୱଦ ୀ ଜାତା କି ୁ ସ ନ

ମରିଷ୍ୟତୀତି ୱାକ୍ୟଂ ଯୀଶୁ ନର୍ ାୱଦତ୍ େକୱଲଂ ମମ ପୁନରାଗମନପୟର୍ ୍ୟ ଂ ଯଦି ତଂ ାପଯିତୁ ମ୍
ଇ ାମି ତତ୍ର ତୱ କିଂ? ଇତି ୱାକ୍ୟମ୍ ଉ ୱାନ୍|

ⅩⅩⅣେଯାଜନଏତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଲିଖିତୱାନ୍ ଅତ୍ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ ୱାନ୍ ସଏୱସ ଶିଷ୍ୟଃ,ତସ୍ୟସାକ୍ଷ୍ୟଂ
ପ୍ର ମାଣମିତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|
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ⅩⅩⅤ ଯୀଶୁେରେତେଭ୍ୟାଽପରାଣ୍ୟପି ବହୂ ନି କ ର୍ ାଣି କୃତୱାନ୍ ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଯେଦ୍ୟେକୖକଂ କୃ ା
ଲିଖ୍ୟେ ତହ ଗ୍ର ା ଏତାୱେ ା ଭୱି େତଷାଂ ଧାରେଣ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ାନଂ ନ ଭୱତି| ଇତି||
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େପ୍ର ରିତାନାଂ କ ର୍ ଣାମାଖ୍ୟାନଂ
Ⅰ େହ ଥିଯଫିଲ, ଯୀଶୁଃ ମେନାନୀତାନ୍ େପ୍ର ରିତାନ୍ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ସମାଦିଶ୍ୟ ଯି ନ୍ ଦିେନ
ଗର୍ ମାେରାହତ୍ ଯାଂ ଯାଂ କି୍ର ଯାମକେରାତ୍ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଉପାଦିଶ ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ମଯା ଲିଖିତାନି|
Ⅱସ ନିଧନଦୁଃଖେଭାଗାତ୍ ପରମ୍ ଅେନକପ୍ର ତ୍ୟଯକ୍ଷପ୍ର ମାେଣୗଃ ଂ ସଜୀୱଂ ଦଶର୍ ଯି ା
Ⅲ ଚ ାରିଂଶି ନାନି ଯାୱତ୍ େତଭ୍ୟଃ େପ୍ର ରିେତେଭ୍ୟା ଦଶର୍ ନଂ ଦେ ରୀଯରାଜ୍ୟସ୍ୟ ୱଣର୍ ନମ

ଅକେରାତ୍|
Ⅳ ଅନ ରଂ େତଷାଂ ସଭାଂ କୃ ା ଇତ୍ୟାଜ୍ଞାପଯତ୍, ଯୂଯଂ ଯିରୂ ଶାଲେମାଽନ୍ୟତ୍ର ଗମନମକୃ ା

ଯି ନ୍ ପିତ୍ର ା ୀକୃେତ ମମ ୱଦନାତ୍ କଥା ଅଶୃଣୁତ ତ ାି ମ୍ ଅେପକ୍ଷ୍ୟ ତି ତ|
Ⅴ େଯାହନ୍ ଜେଲ ମି ତାୱାନ୍ କି ଦିନମେଧ୍ୟ ଯୂଯଂ ପୱିତ୍ର ଆ ନି ମି ତା ଭୱିଷ୍ୟଥ|
Ⅵ ପ ାତ୍ େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ମିଲି ା ତମ୍ ଅପୃ ନ୍ େହ ପ୍ର େଭା ଭୱାନ୍ କିମିଦାନୀଂ ପୁନରପି ରାଜ୍ୟମ୍

ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାକାନାଂ କେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି?
Ⅶ ତତଃ େସାୱଦତ୍ ଯାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ କାଲାନ୍ ସମଯାଂ ପିତା ୱେଶଽ ାପଯତ୍ ତାନ୍ ଜ୍ଞାତୃ ଂ

ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅଧିକାେରା ନ ଜାଯେତ|
Ⅷ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା ନ ଆୱିଭର୍ ାେୱ ସତି ଯୂଯଂ ଶି ଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମି

ସମ ଯିହୂ ଦାେଶାମିେରାଣେଦଶେଯାଃ ପୃଥିୱ୍ୟାଃ ସୀମାଂ ଯାୱଦ୍ ଯାୱେ ା େଦଶାେ ଷୁ ଯେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ଚ
ମଯି ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦାସ୍ୟଥ|

Ⅸ ଇତି ୱାକ୍ୟମୁ ୍ଵା ସ େତଷାଂ ସମକ୍ଷଂ ଗର୍ ଂ ନୀେତାଽଭୱତ୍, ତେତା େମଘମାରୁ ହ୍ୟ େତଷାଂ
ଦୃେ ରେଗାଚେରାଽଭୱତ୍|

Ⅹ ଯି ନ୍ ସମେଯ େତ ୱିହାଯସଂ ପ୍ର ତ୍ୟନନ୍ୟଦୃ ୍ୟା ତସ୍ୟ ତାଦୃଶମ୍ ଊ ର୍ ୍ଵଗମନମ୍ ଅପଶ୍ୟନ୍
ତି େ ୱ ସମେଯ ଶୁକ୍ଲ ୱେ ୗ େ ୗ ଜେନୗ େତଷାଂ ସି େଧୗ ଦ ାଯମାେନୗ କଥିତୱେ ୗ,

Ⅺ େହ ଗାଲୀଲୀଯେଲାକା ଯୂଯଂ କିମଥର୍ ଂ ଗଗଣଂ ପ୍ର ତି ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ଦ ାଯମାନାି ଥ? ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ସମୀପାତ୍ ଗର୍ ଂ ନୀେତା େଯା ଯୀଶୁ ଂ ଯୂଯଂ ଯଥା ଗର୍ ମ୍ ଆେରାହ ମ୍ ଅଦଶର୍ ମ୍ ତଥା ସ
ପୁନ ାଗମିଷ୍ୟତି|

Ⅻ ତତଃ ପରଂ େତ େଜୖତୁ ନନାମ୍ନ ଃ ପୱର୍ ୍ଵ ତାଦ୍ ୱିଶ୍ର ାମୱାରସ୍ୟ ପଥଃ ପରିମାଣମ୍ ଅଥର୍ ାତ୍
ପ୍ର ାେଯଣା ର୍ େକ୍ର ାଶଂ ଦୁର ଂ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରଂ ପରାୱୃତ୍ୟାଗ ନ୍|

ⅩⅢ ନଗରଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ପିତେରା ଯାକୂବ୍ େଯାହନ୍ ଆ ି ଯଃ ଫିଲିପଃ େଥାମା ବଥର୍ ଜମେଯା
ମଥିରା ୀଯପୁେତ୍ର ା ଯାକୂବ୍ ଉେଦ୍ୟାଗା◌ी ଶିେମାନ୍ ଯାକୂେବା ଭ୍ର ାତା ଯିହୂ ଦା ଏେତସେୱର୍ ୍ଵ ଯତ୍ର ାେନ
ପ୍ର ୱସି ତି ନ୍ ଉପରିତନପ୍ର େକାେ ପ୍ର ାୱିଶନ୍|

ⅩⅣ ପ ାଦ୍ ଇେମ କିଯତ୍ୟଃ ି ଯ ଯୀେଶା ମର୍ ାତା ମରିଯମ୍ ତସ୍ୟ ଭ୍ର ାତରେ ୖ େତ ସୱର୍ ୍ଵ
ଏକଚି ୀଭୂ ତ ସତତଂ ୱିନେଯନ ୱିନେଯନ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ |

ⅩⅤ ତି ନ୍ ସମେଯ ତତ୍ର ାେନ ସାକେଲ୍ୟନ ୱିଂଶତ୍ୟଧିକଶତଂ ଶିଷ୍ୟା ଆସନ୍| ତତଃ
ପିତରେ ଷାଂ ମେଧ୍ୟ ତି ନ୍ ଉ ୱାନ୍

ⅩⅥ େହ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଯୀଶୁଧାରିଣାଂ େଲାକାନାଂ ପଥଦଶର୍ େକା େଯା ଯିହୂ ଦା ି ନ୍ ଦାଯୂଦା ପୱିତ୍ର
ଆ ା ଯାଂ କଥାଂ କଥଯାମାସ ତସ୍ୟାଃ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷୀଭୱନସ୍ୟାୱଶ୍ୟକ ମ୍ ଆସୀତ୍|

ⅩⅦସ ଜେନାଽ ାକଂ ମଧ୍ୟୱ ର୍ ୀ ସନ୍ ଅସ୍ୟାଃ େସୱାଯା ଅଂଶମ୍ ଅଲଭତ|
ⅩⅧ ତଦନ ରଂ କୁକ ର୍ ଣା ଲ ଂ ଯନ୍ମୂ ଲ୍ୟଂ େତନ େକ୍ଷତ୍ର େମକଂ କ୍ର ୀତମ୍ ଅପରଂ ତି ନ୍

ଅେଧାମୁେଖ ଭୃ େମୗ ପତିେତ ସତି ତେସ୍ୟାଦରସ୍ୟ ୱିଦୀଣର୍ ାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ା ନାେଡ୍ୟା ନିରଗ ନ୍|
ⅩⅨ ଏତାଂ କଥାଂ ଯିରୂ ଶାଲମି୍ନ ୱାସି ନଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ୱିଦାି ; େତଷାଂ ନିଜଭାଷଯା ତେତତ୍ର

ହକଲ୍ଦ ାମା, ଅଥର୍ ାତ୍ ର େକ୍ଷତ୍ର ମିତି ୱିଖ୍ୟାତମାେ |
ⅩⅩ ଅନ୍ୟ , ନିେକତନଂ ତଦୀଯ ୁ ଶୁନ୍ୟେମୱ ଭୱିଷ୍ୟତି| ତସ୍ୟ ଦୂେଷ୍ୟ ନିୱାସାଥର୍ ଂ େକାପି
ାସ୍ୟତି େନୖୱ ହି| ଅନ୍ୟ ଏୱ ଜନ ସ୍ୟ ପଦଂ ସଂପ୍ର ା ୍ୟତି ଧୱଂ| ଇ ଂ ଗୀତପୁ େକ ଲିଖିତମାେ |
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ⅩⅪ ଅେତା େଯାହେନା ମ ନମ୍ ଆରଭ୍ୟା ାକଂ ସମୀପାତ୍ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀେଶାଃ ଗର୍ ାେରାହଣଦିନଂ
ଯାୱତ୍ େସା ାକଂ ମେଧ୍ୟ ଯାୱି ଦିନାନି ଯାପିତୱାନ୍

ⅩⅫତାୱି ଦିନାନି େଯ ମାନୱା ଅ ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ ତି ି େତଷାମ୍ ଏେକନ ଜେନନା ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ
ଯୀେଶାରୁ ାେନ ସାକି୍ଷଣା ଭୱିତୱ୍ୟଂ|

ⅩⅩⅢଅେତା ଯସ୍ୟ ରୂ ଢି ୟର୍ୁ େ ା ଯଂ ବଶର୍ େ ତୁ ୍ୟ ୍ଵାହୂ ଯି ସ ଯୂଷଫ୍ ମତଥି ାେୱେତୗ ପୃଥକ୍
କୃ ା ତ ଈ ରସ୍ୟ ସି େଧୗ ପ୍ର ାୟର୍ ୍ୟ କଥିତୱ ଃ,

ⅩⅩⅣ େହ ସୱର୍ ୍ଵ ା ୟର୍ ୍ୟାମିନ୍ ପରେମ ର, ଯିହୂ ଦାଃ େସୱନେପ୍ର ରିତ ପଦଚୁ ୍ୟତଃ
ⅩⅩⅤ ସନ୍ ନିଜ ାନମ୍ ଅଗ ତ୍, ତ ଦଂ ଲୁ ମ୍ ଏନେଯା ଜର୍ ନେଯା ମର୍ େଧ୍ୟ ଭୱତା

େକାଽଭିରୁ ଚିତ ଦ ାନ୍ ଦଶର୍ ୍ୟତାଂ|
ⅩⅩⅥ ତେତା ଗୁଟିକାପାେଟ କୃେତ ମତଥିନ ରଚୀଯତ ତ ାତ୍ େସାେନ୍ୟଷାମ୍ ଏକାଦଶାନାଂ

ପ୍ର ରିତାନାଂ ମେଧ୍ୟ ଗଣିେତାଭୱତ୍|

Ⅱ
Ⅰଅପର ନି ାେରା ୱାତ୍ ପରଂ ପ ାଶ େମ ଦିେନ ସମୁପି େତ ସତି େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ଏକାଚି ୀଭୂ ଯ
ାନ ଏକି ନ୍ ମିଲିତା ଆସନ୍|
Ⅱ ଏତି େ ୱ ସମେଯଽକ ାଦ୍ ଆକାଶାତ୍ ପ୍ର ଚ ାତୁ ୍ୟଗ୍ର ୱାେଯାଃ ଶ ୱଦ୍ ଏକଃ ଶ ଆଗତ୍ୟ

ଯି ନ୍ ଗୃେହ ତ ଉପାୱିଶନ୍ ତଦ୍ ଗୃହଂ ସମ ଂ ୱ୍ୟାେପ୍ନ ାତ୍|
Ⅲ ତତଃ ପରଂ ୱି ଶିଖା ରୂ ପା ଜି ାଃ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂ ଯ ୱିଭ ାଃ ସତ୍ୟଃ ପ୍ର ତିଜେନାେ ର୍ ଗିତା

ଅଭୂ ୱନ୍|
Ⅳ ତ ାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପରିପୂଣର୍ ାଃ ସ ଆ ା ଯଥା ୱାଚିତୱାନ୍

ତଦନୁସାେରଣାନ୍ୟେଦଶୀଯାନାଂ ଭାଷା ଉ ୱ ଃ|
Ⅴତି ନ୍ ସମେଯ ପୃଥିୱୀ ସୱର୍ ୍ଵ େଦେଶେଭ୍ୟା ଯିହୂ ଦୀଯମତାୱଲି େନା ଭ େଲାକା ଯିରୂ ଶାଲମି

ପ୍ର ାୱସନ୍;
Ⅵ ତସ୍ୟାଃ କଥାଯାଃ କିଂୱଦ ୍ୟା ଜାତ ାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ମିଲି ା ନିଜନିଜଭାଷଯା ଶିଷ୍ୟାଣାଂ

କଥାକଥନଂ ଶ ା ସମୁି ା ଅଭୱନ୍|
Ⅶସୱର୍ ୍ଵ ଏୱ ୱି ଯାପ ା ଆ ୟର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତା ସ ଃ ପର ରଂ ଉ ୱ ଃ ପଶ୍ୟତ େଯ କଥାଂ କଥଯି

େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ଗାଲୀଲୀଯେଲାକାଃ କିଂ ନ ଭୱି ?
Ⅷତହ ୱଯଂ ପ୍ର େତ୍ୟକଶଃ ଜନ୍ମ େଦଶୀଯଭାଷାଭିଃ କଥା ଏେତଷାଂ ଶୃଣୁମଃ କିମିଦଂ?
Ⅸପାଥର୍ ୀ-ମାଦୀ-ଅରାମ୍ନ ହରଯିେମ୍ଦ ଶନିୱାସି ମେନା ଯିହୂ ଦା-କ ଦକିଯା-ପ -ଆଶିଯା-
Ⅹ ଫଗିଯା-ପ ୁ ଲିଯା-ମିସରନିୱାସି ନଃ କୁରୀଣୀନିକଟୱ ଲୂବୀଯପ୍ର େଦଶନିୱାସି େନା

େରାମନଗରାଦ୍ ଆଗତା ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ଯିହୂ ଦୀଯମତଗ୍ର ାହିଣଃ କ୍ର ୀତୀଯା ଅରାବୀଯାଦେଯା
େଲାକା େଯ ୱଯମ୍

Ⅺଅ ାକଂ ନିଜନିଜଭାଷାଭିେରେତଷାମ୍ ଈ ରୀଯମହାକ ର୍ ୱ୍ୟାଖ୍ୟାନଂ ଶୃଣୁମଃ|
Ⅻଇ ଂ େତ ସୱର୍ ୍ଵ ଏୱ ୱି ଯାପ ାଃ ସ ି ଚି ାଃ ସ ଃ ପର ରମୂଚୁ ଃ, ଅସ୍ୟ େକା ଭାୱଃ?
ⅩⅢଅପେର େକଚିତ୍ ପରିହସ୍ୟ କଥିତୱ ଏେତ ନୱୀନଦ୍ର ାକ୍ଷାରେସନ ମ ା ଅଭୱନ୍|
ⅩⅣ ତଦା ପିତର ଏକାଦଶଭି ଜର୍ େନୖଃ ସାକଂ ତି ନ୍ ତାେ ାକାନ୍ ଉେ ୖ ଃକାରମ୍ ଅୱଦତ୍, େହ

ଯିହୂ ଦୀଯା େହ ଯିରୂ ଶାଲମି୍ନ ୱାସି ନଃ ସେୱର୍ ୍ଵ , ଅୱଧାନଂ କୃ ା ମଦୀଯୱାକ୍ୟଂ ବୁଧ୍ୟ ଂ|
ⅩⅤ ଇଦାନୀମ୍ ଏକଯାମାଦ୍ ଅଧିକା େୱଲା ନାି ତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ଯଦ୍ ଅନୁମାଥ ମାନୱା ଇେମ

ମଦ୍ୟପାେନନ ମ ା |
ⅩⅥ କି ୁ େଯାେଯଲ୍ଭ ୱିଷ୍ୟ େ ୖ ତ ାକ୍ୟମୁ ଂ ଯଥା,
ⅩⅦଈ ରଃକଥଯାମାସ ଯୁଗା ସମେଯ ହମ୍|ୱଷ ଷ୍ୟାମି ମା ାନଂ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ାଣୁ୍ୟପରି ଧୱମ୍|

ଭାୱିୱାକ୍ୟଂ ୱଦିଷ୍ୟି କନ୍ୟାଃ ପୁତ୍ର ା ୱ ୁତଃ|ପ୍ର ତ୍ୟାେଦଶ ପ୍ର ା ୍ୟି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯୁୱମାନୱାଃ|ତଥା
ପ୍ର ାଚୀନେଲାକା ୁ ପ୍ନ ାନ୍ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟି ନିି ତଂ|

ⅩⅧ ୱଷ ଷ୍ୟାମି ତଦା ାନଂ ଦାସଦାସୀଜେନାପିରି| େତେନୖୱ ଭାୱିୱାକ୍ୟଂ େତ ୱଦିଷ୍ୟି ହି
ସୱର୍ ୍ଵ ଶଃ|
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ⅩⅨଊ ର୍ େ ଗଗେଣ େଚୖୱ ନୀଚେ ପୃଥିୱୀତେଲ| େଶାଣିତାନି ବୃହ ାନୂନ୍ ଘନଧୂମାଦିକାନି ଚ|
ଚି ାନି ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟାମି ମହା ୟର୍ ୍ୟକି୍ର ଯା ଥା|

ⅩⅩ ମହାଭଯାନକେସୖ୍ୟୱ ତି ନସ୍ୟ ପେରଶିତୁ ଃ| ପୁରାଗମାଦ୍ ରୱିଃ କୃେ ା ର େ ା
ଭୱିଷ୍ୟତଃ|

ⅩⅪ କି ୁ ଯଃ ପରେମଶସ୍ୟ ନାମି୍ନ ସ ାଥର୍ ଯିଷ୍ୟେତ| ସଏୱ ମନୁେଜା ନୂନଂ ପରିତ୍ର ାେତା ଭୱିଷ୍ୟତି||
ⅩⅫ ଅେତା େହ ଇସ୍ର ାେଯଲ୍ଵ ଂଶୀଯେଲାକାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ କଥାଯାେମତସ୍ୟାମ୍ ମେନା ନିଧ ଂ

ନାସରତୀେଯା ଯୀଶୁରୀ ରସ୍ୟ ମେନାନୀତଃ ପୁମାନ୍ ଏତଦ୍ ଈ ର ୃ େତୖରା ୟର୍ ୍ୟାୁ ତକ ର୍ ଭି
ଲର୍ କ୍ଷେଣୖ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସାକ୍ଷାେଦୱ ପ୍ର ତିପାଦିତୱାନ୍ ଇତି ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ|

ⅩⅩⅢତି ନ୍ ଯୀେଶୗ ଈ ରସ୍ୟ ପୂୱର୍ ୍ଵ ନିି ତମ ଣାନିରୂ ପଣାନୁସାେରଣ ମୃେତ୍ୟୗ ସମପ େତ ସତି
ଯୂଯଂ ତଂ ଧୃ ା ଦୁ େଲାକାନାଂ ହେ ୖ ଃ କେଶ ୱିଧି ାହତ|

ⅩⅩⅣ କି ୀ ର ଂ ନିଧନସ୍ୟ ବ ନାେନ୍ମ ାଚଯି ା ଉଦ ାପଯତ୍ ଯତଃ ସ ମୃତୁ ୍ୟନା ବ ି ତୀତି
ନ ସ ୱତି|

ⅩⅩⅤ ଏତି ନ୍ ଦାଯୂଦପି କଥିତୱାନ୍ ଯଥା, ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ମମ ସାକ୍ଷା ଂ ାପଯ ପରେମ ରଂ| ି େତ
ମ କି୍ଷେଣ ତି ନ୍ ଲିଷ୍ୟାମି ହଂ ନହି|

ⅩⅩⅥଆନି ଷ୍ୟତି ତେ େତା ମର୍ ାମକୀନଂ ମନ ୁ େୱୖ| ଆ ାଦିଷ୍ୟତି ଜି ାପି ମଦୀଯା ତୁ ତେଥୖୱ
ଚ| ପ୍ର ତ୍ୟାଶଯା ଶରୀର ୁ ମଦୀଯଂ େୱୖଶଯିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅦପରେଲାେକ ଯେତା େହେତା ୍ଵଂ ମାଂ େନୖୱ ହି ତ୍ୟକ୍ଷ୍ୟସି | କୀଯଂ ପୁଣ୍ୟୱ ଂ ଂ କ୍ଷଯିତୁ ଂ
େନୖୱ ଦାସ୍ୟସି | ଏୱଂ ଜୀୱନମାଗର୍ ଂ ଂ ମାେମୱ ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟସି |

ⅩⅩⅧ ସ ୁେଖ ଯ ଆନେ ା ଦକି୍ଷେଣ ସ୍ୟ ଯତ୍ ସୁଖଂ| ଅନ ଂ େତନ ମାଂ ପୂଣର୍ ଂ କରିଷ୍ୟସି ନ
ସଂଶଯଃ||

ⅩⅩⅨ େହ ଭ୍ର ାତେରାଽ ାକଂ ତସ୍ୟ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷସ୍ୟ ଦାଯୂଦଃ କଥାଂ ଂ କଥଯିତୁ ଂ ମାମ୍
ଅନୁମନ୍ୟ ଂ, ସ ପ୍ର ାଣାନ୍ ତ୍ୟ ୍ଵା ଶ୍ମ ଶାେନ ାପିେତାଭୱଦ୍ ଅଦ୍ୟାପି ତତ୍ ଶ୍ମ ଶାନମ୍ ଅ ାକଂ ସି େଧୗ
ୱିଦ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅩଫଲେତା େଲୗକିକଭାେୱନ ଦାଯୂେଦା ୱଂେଶ ଖ୍ର ୀ ଂ ଜନ୍ମ ଗ୍ର ାହଯି ା ତେସୖ୍ୟୱ ସି ଂହାସେନ
ସମୁେୱ ୁଂ ତମୁ ାପଯିଷ୍ୟତି ପରେମ ରଃ ଶପଥଂ କୁ ା ଦାଯୂଦଃ ସମୀପ ଇମମ୍ ଅ ୀକାରଂ
କୃତୱାନ୍,

ⅩⅩⅪଇତି ଜ୍ଞା ା ଦାଯୂଦ୍ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ସନ୍ ଭୱିଷ୍ୟ ାଲୀଯଜ୍ଞାେନନ ଖ୍ର ୀେ ା ାେନ କଥାମିମାଂ
କଥଯାମାସ ଯଥା ତସ୍ୟା ା ପରେଲାେକ ନ ତ୍ୟକ୍ଷ୍ୟେତ ତସ୍ୟ ଶରୀର ନ େକ୍ଷଷ୍ୟତି;

ⅩⅩⅫଅତଃପରେମ ରଏନଂଯୀଶୁଂ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉଦ ାପଯତ୍ ତତ୍ର ୱଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ସାକି୍ଷଣଆ େହ|
ⅩⅩⅩⅢ ସ ଈ ରସ୍ୟ ଦକି୍ଷଣକେରେଣା ତିଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ପୱିତ୍ର ଆି ନ ପିତା ଯମ ୀକାରଂ କୃତୱାନ୍

ତସ୍ୟ ଫଲଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ଯତ୍ ପଶ୍ୟଥ ଶୃଣୁଥ ଚ ତଦୱଷର୍ ତ୍|
ⅩⅩⅩⅣ ଯେତା ଦାଯୂଦ୍ ଗର୍ ଂ ନାରୁ େରାହ କି ୁ ଯମ୍ ଇମାଂ କଥାମ୍ ଅକଥଯଦ୍ ଯଥା, ମମ

ପ୍ର ଭୁ ମିଦଂ ୱାକ୍ୟମୱଦତ୍ ପରେମ ରଃ|
ⅩⅩⅩⅤ ତୱ ଶତନହଂ ଯାୱତ୍ ପାଦପୀଠଂ କେରାମି ନ| ତାୱତ୍ କାଲଂ ମଦୀେଯ ଂ ଦକ୍ଷୱା ର୍

ଉପାୱିଶ|
ⅩⅩⅩⅥଅେତା ଯଂ ଯୀଶୁଂ ଯୂଯଂ କେଶଽହତ ପରେମ ର ଂ ପ୍ର ଭୁ ାଭିଷି ପେଦ ନ୍ୟଯୁଂେ ତି

ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯା େଲାକା ନିି ତଂ ଜାନ ୁ|
ⅩⅩⅩⅦ ଏତାଦୃଶୀଂ କଥାଂ ଶ ା େତଷାଂ ହୃ ଦଯାନାଂ ୱିଦୀଣର୍ ାତ୍ େତ ପିତରାଯ

ତଦନ୍ୟେପ୍ର ରିେତଭ୍ୟ କଥିତୱ ଃ, େହ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ୱଯଂ କିଂ କରିଷ୍ୟାମଃ?
ⅩⅩⅩⅧ ତତଃ ପିତରଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦଦ୍ ଯୂଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଂ ଂ ମନଃ ପରିୱ ର୍ ଯ ଂ ତଥା

ପାପେମାଚନାଥର୍ ଂ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ମି ତା ଭୱତ, ତ ାଦ୍ ଦାନରୂ ପଂ ପରିତ୍ର ମ୍ ଆ ାନଂ
ଲ ୍ୟଥ|

ⅩⅩⅩⅨଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯୁଷ୍ମ ାନାନା ଦୂର ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନା ନିମି ମ୍ ଅଥର୍ ାଦ୍ ଅ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ଃ
ପରେମ େରା ଯାୱେତା ଲାକାନ୍ ଆ ାସ୍ୟତି େତଷାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ନିମି ମ୍ ଅଯମ ୀକାର ଆେ |
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ⅩⅬ ଏତଦନ୍ୟାଭି ବର୍ ହୁ କଥାଭିଃ ପ୍ର ମାଣଂ ଦ ାକଥଯତ୍ ଏେତେଭ୍ୟା ୱିପଥଗାମିେଭ୍ୟା
ୱ ର୍ ମାନେଲାେକଭ୍ୟଃ ାନ୍ ରକ୍ଷତ|

ⅩⅬⅠତତଃ ପରଂ େଯ ସାନ ା ାଂ କଥାମ୍ ଅଗୃ ନ୍ େତ ମି ତା ଅଭୱନ୍| ତି ନ୍ ଦିୱେସ ପ୍ର ାେଯଣ
ତ୍ର ୀଣି ସହସ୍ର ାଣି େଲାକାେ ଷାଂ ସପକ୍ଷାଃ ସ ଃ

ⅩⅬⅡେପ୍ର ରିତାନାମ୍ ଉପେଦେଶସ େତୗ ପୂପଭ େନପ୍ର ାଥର୍ ନାସୁ ଚମନଃସଂେଯାଗଂ କୃ ାତି ନ୍|
ⅩⅬⅢ େପ୍ର ରିେତୖ ନର୍ ାନାପ୍ର କାରଲକ୍ଷେଣଷୁ ମହା ୟର୍ ୍ୟକମର୍ ମସୁ ଚ ଦଶ େତଷୁ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନାଂ

ଭଯମୁପି ତଂ|
ⅩⅬⅣ ୱି ାସକାରିଣଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଚ ସହ ତି ନତଃ| େ ଷାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ ସ ୀଃ ସାଧାରେଣ୍ୟନ
ାପଯି ାଭୁ ତ|
ⅩⅬⅤଫଲେତା ଗୃହାଣି ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ଚ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ୱିକ୍ର ୀଯ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ପ୍ର େଯାଜନାନୁସାେରଣ ୱିଭଜ୍ୟ

ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟାଽଦଦନ୍|
ⅩⅬⅥ ସୱର୍ ୍ଵ ଏକଚି ୀଭୂ ଯ ଦିେନ ଦିେନ ମ ି େର ସି ମାନା ଗୃେହ ଗୃେହ ଚ ପୂପାନଭ

ଈ ରସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାଦଂ କୁୱର୍ ୍ଵ େ ା େଲାେକୖଃ ସମାଦୃତାଃ ପରମାନେ ନ ସରଲା ଃକରେଣନ
େଭାଜନଂ ପାନ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍|

ⅩⅬⅦପରେମ େରା ଦିେନ ଦିେନ ପରିତ୍ର ାଣଭାଜେନୖ ମର୍ ଲୀମ୍ ଅୱ ର୍ ଯତ୍|

Ⅲ
Ⅰତୃ ତୀଯଯାମେୱଲାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଯାଃ ସମେଯ ପିତରେଯାହେନୗ ସ ୂଯ ମ ି ରଂ ଗ ତଃ|
Ⅱତି େ ୱ ସମେଯ ମ ି ରପ୍ର େୱଶକାନାଂ ସମୀେପ ଭିକ୍ଷାରଣାଥର୍ ଂ ଯଂ ଜନ୍ମ ଖ ମାନୁଷଂ େଲାକା

ମ ି ରସ୍ୟ ସୁ ରନାମି୍ନ ାେର ପ୍ର ତିଦିନମ୍ ଅ ାପଯନ୍ ତଂ ୱହ ାରଂ ଆନଯନ୍|
Ⅲ ତଦା ପିତରେଯାହେନୗ ମି ରଂ ପ୍ର େୱ ୁମ୍ ଉଦ୍ୟେତୗ ୱିେଲାକ୍ୟ ସ ଖ େ ୗ କିି ଦ୍

ଭିକି୍ଷତୱାନ୍|
Ⅳ ତ ାଦ୍ େଯାହନା ସହିତଃ ପିତର ମ୍ ଅନନ୍ୟଦୃ ୍ୟା ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ େପ୍ର ା ୱାନ୍ ଆୱାଂ ପ୍ର ତି ଦୃି ଂ

କୁରୁ |
Ⅴତତଃ ସ କିି ତ୍ ପ୍ର ା ୍ୟାଶଯା େତୗ ପ୍ର ତି ଦୃି ଂ କୃତୱାନ୍|
Ⅵତଦା ପିତେରା ଗଦିତୱାନ୍ ମମ ନିକେଟ ଣର୍ ରୂ ପ୍ୟାଦି କିମପି ନାି କି ୁ ଯଦାେ ତଦ୍ ଦଦାମି

ନାସରତୀଯସ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ମୁ ାଯ ଗମନାଗମେନ କୁରୁ |
Ⅶତତଃ ପରଂ ସ ତସ୍ୟ ଦକି୍ଷଣକରଂ ଧୃ ା ତମ୍ ଉଦେତାଲଯତ୍; େତନ ତତଣାତ୍ ତସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ

ପାଦଗୁ େଯାଃ ସବଲ ାତ୍ ସ ଉ ୍ୟ େପ୍ର ା ାଯ ଗମନାଗମେନ ଽକେରାତ୍|
Ⅷ ତେତା ଗମନାଗମେନ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ଉ ନ୍ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦନ୍ ତାଭ୍ୟାଂ ସା ର୍ ଂ ମ ି ରଂ

ପ୍ର ାୱିଶତ୍|
Ⅸତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ଂ ଗମନାଗମେନ କୁୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦ ୱିେଲାକ୍ୟ
Ⅹ ମ ି ରସ୍ୟ ସୁ େର ାେର ଯ ଉପୱିଶ୍ୟ ଭିକି୍ଷତୱାନ୍ ସଏୱାଯମ୍ ଇତି ଜ୍ଞା ା ତଂ ପ୍ର ତି ତଯା

ଘଟନଯା ଚମୃ ତା ୱି ଯାପ ା ାଭୱନ୍|
Ⅺଯଃ ଖ ଃ େ ାଭୱତ୍ େତନ ପିତରେଯାହେନାଃ କରେଯାଧର୍ ୍ଟ ତେଯାଃ ସେତାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା

ସି ଧିମ୍ ଆଗ ନ୍|
Ⅻ ତଦ୍ ଦୃ ୍ଵା ପିତରେ େଭ୍ୟାଽକଥଯତ୍, େହ ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାକା ଯୂଯଂ କୁେତା

ଽେନନା ୟର୍ ୍ୟଂ ମନ୍ୟେ ? ଆୱାଂ ନିଜଶ ୍ୟା ଯ ା ନିଜପୁେଣ୍ୟନଖ ମନୁଷ୍ୟେମନଂ ଗମିତୱ ାୱିତି
ଚି ଯି ା ଆୱାଂ ପ୍ର ତି କୁେତାଽନନ୍ୟଦୃି ଂ କୁରୁ ଥ?

ⅩⅢ ଯଂ ଯୀଶୁଂ ଯୂଯଂ ପରକେରଷୁ ସମାପର୍ ଯତ ତେତା ଯଂ ପୀଲାେତା େମାଚଯିତୁ ମ୍ ଏ◌ै ତ୍
ତଥାପି ଯୂଯଂ ତସ୍ୟ ସାକ୍ଷାନ୍ ନା ୀକୃତୱ ଇବ୍ର ାହୀମ ଇସ୍ହ ାେକା ଯାକୂବେ େରାଽଥର୍ ାଦ୍ ଅ ାକଂ
ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଣାମ୍ ଈ ରଃ ପୁତ୍ର ସ୍ୟ ତସ୍ୟ ଯୀେଶା ମର୍ ହିମାନଂ ପ୍ର ାକାଶଯତ୍|

ⅩⅣ କି ୁ ଯୂଯଂ ତଂ ପୱିତ୍ର ଂ ଧା କଂ ପୁମାଂସଂ ନା ୀକୃତ୍ୟ ହତ୍ୟାକାରିଣେମକଂ େ େଭ୍ୟା
ଦାତୁ ମ୍ ଅଯାଚ ଂ|
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ⅩⅤ ପ ାତ୍ ତଂ ଜୀୱନସ୍ୟାଧିପତିମ୍ ଅହତ କି ୀ ରଃ ଶ୍ମ ଶାନାତ୍ ତମ୍ ଉଦ ାପଯତ ତତ୍ର ୱଯଂ
ସାକି୍ଷଣ ଆ େହ|

ⅩⅥଇମଂ ଯଂ ମାନୁଷଂ ଯୂଯଂ ପଶ୍ୟଥ ପରିଚିନୁଥ ଚ ସ ତସ୍ୟ ନାମି୍ନ ୱି ାସକରଣାତ୍ ଚଲନଶି ଂ
ଲ ୱାନ୍ ତି ନ୍ ତସ୍ୟ େଯା ୱି ାସଃ ସ ତଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ସ ୂ ଣର୍ ରୂ େପଣ ମ୍
ଅକାଷର୍ ୀତ୍|

ⅩⅦ େହ ଭ୍ର ାତେରା ଯୂଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅଧିପତଯ ଅଜ୍ଞା ା କ ର୍ ାେଣ୍ୟତାନି କୃତୱ ଇଦାନୀଂ
ମେମୖଷ େବାେଧା ଜାଯେତ|

ⅩⅧ କି ୀ ରଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦୁଃଖେଭାେଗ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ମୁେଖେଭ୍ୟା ଯାଂ ଯାଂ କଥାଂ
ପୂୱର୍ ୍ଵ ମକଥଯତ୍ ତାଃ କଥା ଇ ଂ ସି ା ଅକେରାତ୍|

ⅩⅨ ଅତଃ େ ଷାଂ ପାପେମାଚନାଥର୍ ଂ େଖଦଂ କୃ ା ମନାଂସି ପରିୱ ର୍ ଯ ଂ, ତ ାଦ୍ ଈ ରାତ୍
ସା ନାପ୍ର ାେ ଃ ସମଯ ଉପ ାସ୍ୟତି;

ⅩⅩ ପୁନ ପୂୱର୍ ୍ଵ କାଲମ୍ ଆରଭ୍ୟ ପ୍ର ଚାରିେତା େଯା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ମ୍ ଈ େରା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି
େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅪ କି ୁ ଜଗତଃ ସୃି ମାରଭ୍ୟ ଈ େରା ନିଜପୱିତ୍ର ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଗେଣାନ ଯଥା କଥିତୱାନ୍
ତଦନୁସାେରଣ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ କାୟର୍ ୍ୟାଣାଂ ସି ି ପୟର୍ ୍ୟ ଂ େତନ େଗର୍ ୱାସଃ କ ର୍ ୱ୍ୟଃ|

ⅩⅫ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ଃ ପରେମ େରା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣମଧ୍ୟାତ୍ ମ ଦୃଶଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାରମ୍
ଉ ାଦଯିଷ୍ୟତି, ତତଃ ସ ଯତ୍ କିି ତ୍ କଥଯିଷ୍ୟତି ତତ୍ର ଯୂଯଂ ମନାଂସି ନିଧ ଂ|

ⅩⅩⅢ କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ ପ୍ର ାଣୀ ତସ୍ୟ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଃ କଥାଂ ନ ଗ୍ର ହୀଷ୍ୟତି ସ ନିଜେଲାକାନାଂ
ମଧ୍ୟାଦ୍ଉେ ୍ୟେତ,"ଇମାଂକଥାମ୍ ଅ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ େଷଭ୍ୟଃ େକୱେଲା ମୂସାଃକଥଯାମାସଇତି
ନହି,

ⅩⅩⅣ ଶିମୂେଯଲ୍ଭ ୱିଷ୍ୟ ାଦିନମ୍ ଆରଭ୍ୟ ଯାୱେ ା ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟମ୍ ଅକଥଯନ୍ େତ ସୱର୍ ୍ଵ ଏୱ
ସମଯେସୖ୍ୟତସ୍ୟ କଥାମ୍ ଅକଥଯନ୍|

ⅩⅩⅤ ଯୂଯମପି େତଷାଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ସ ାନାଃ, "ତୱୱଂେଶା ୱପୁଂସା ସୱର୍ ୍ଵ େଦଶୀଯା େଲାକା
ଆଶିଷଂ ପ୍ର ା ା ଭୱିଷ୍ୟି ", ଇବ୍ର ାହୀେମ କଥାେମତାଂ କଥଯି ା ଈ େରା ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ େଷୖଃ ସା ର୍ ଂ
ଯଂ ନିଯମଂ ି ରୀକୃତୱାନ୍ ତସ୍ୟ ନିଯମସ୍ୟାଧିକାରିେଣାପି ଯୂଯଂ ଭୱଥ|

ⅩⅩⅥ ଅତ ଈ େରା ନିଜପୁତ୍ର ଂ ଯୀଶୁମ୍ ଉ ାପ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ପାପାତ୍ ପରାୱ ର୍ ୍ୟ
ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଆଶିଷଂ ଦାତୁ ଂ ପ୍ର ଥମତ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନିକଟଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍|

Ⅳ
Ⅰ ଯି ନ୍ ସମେଯ ପିତରେଯାହେନୗ େଲାକାନ୍ ଉପଦିଶତ ି ନ୍ ସମେଯ ଯାଜକା ମ ି ରସ୍ୟ

େସନାପତଯଃ ସି ଦୂକୀଗଣ
Ⅱତେଯାର୍ ଉପେଦଶକରେଣଖ୍ର ୀ େସ୍ୟା ାନମ୍ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ମୃତାନାମ୍ ଉ ାନପ୍ର ାେୱ

ଚ ୱ୍ୟଗ୍ର ାଃ ସ ାୱୁପାଗମନ୍|
Ⅲ େତୗ ଧୃ ା ଦିନାୱସାନକାରଣାତ୍ ପରଦିନପୟର୍ ୍ୟନ ଂ ରୁ ା ାପିତୱ ଃ|
Ⅳ ତଥାପି େଯ େଲାକା େଯାରୁ ପେଦଶମ୍ ଅଶୃଣ୍ଵ ନ୍ େତଷାଂ ପ୍ର ାେଯଣ ପ ସହସ୍ର ାଣି ଜନା

ୱ୍ୟ ସନ୍|
Ⅴପେରଽହନି ଅଧିପତଯଃ ପ୍ର ାଚୀନା ଅଧ୍ୟାପକା ହାନନନାମା ମହାଯାଜକଃ
Ⅵ କିଯଫା େଯାହନ୍ ସି କ ର ଇତ୍ୟାଦେଯା ମହାଯାଜକସ୍ୟ ଜ୍ଞାତଯଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗେର

ମିଲିତାଃ|
Ⅶ ଅନ ରଂ େପ୍ର ରିେତୗ ମେଧ୍ୟ ାପଯି ାପୃ ନ୍ ଯୁୱାଂ କଯା ଶ ଯା ୱା େକନ ନାମ୍ନ ା

କ ର୍ ାେଣ୍ୟତାନି କୁରୁ ଥଃ?
Ⅷତଦା ପିତରଃ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପରିପୂଣର୍ ଃ ସନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀତ୍, େହ େଲାକାନାମ୍ ଅଧିପତିଗଣ

େହ ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯପ୍ର ାଚୀନାଃ,
Ⅸଏତସ୍ୟ ଦୁ ର୍ ଲମାନୁଷସ୍ୟ ହିତଂ ଯତ୍ କ ର୍ ାକି୍ର ଯତ, ଅଥର୍ ାତ୍, ସ େଯନ ପ୍ର କାେରଣ େ ାଭୱତ୍

ତେ ଦ୍ ଅଦ୍ୟାୱାଂ ପୃ ଥ,
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Ⅹ ତହ ସୱର୍ ୍ଵ ଇସ୍ର ାେଯ◌ଲेୀଯେଲାକା ଯୂଯଂ ଜାନୀତ ନାସରତୀେଯା େଯା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ଃ କେଶ
ଯୁଷ୍ମ ାଭିରୱିଧ୍ୟତ ଯେ େରଣ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉ ାପିତଃ, ତସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ଜେନାଯଂ ଃ ସନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ସ ୁେଖ େପ୍ର ା ି ତି|

Ⅺ ନିେଚତୃ ଭି ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭିରଯଂ ଯଃ ପ୍ର େରାଽୱଜ୍ଞାେତାଽଭୱତ୍ ସ ପ୍ର ଧାନେକାଣସ୍ୟ ପ୍ର େରାଽଭୱତ୍|
Ⅻ ତି ାଦପରାତ୍ କ ାଦପି ପରିତ୍ର ାଣଂ ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି, େଯନ ତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ାେପ୍ୟତ

ଭୂ ମ ଲସ୍ୟେଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ ତାଦୃଶଂ କିମପି ନାମ ନାି |
ⅩⅢ ତଦା ପିତରେଯାହେନାେରତାଦୃଶୀମ୍ ଅେକ୍ଷଭତାଂ ଦୃ ୍ଵା ତାୱୱି ାଂେସୗ ନୀଚେଲାକାୱିତି

ବୁ ା ଆ ୟର୍ ୍ୟମ୍ ଅମନ୍ୟ େତୗ ଚ ଯୀେଶାଃ ସି େନୗ ଜାତାୱିତି ଜ୍ଞାତୁ ମ୍ ଅଶକ୍ନୁ ୱନ୍|
ⅩⅣ କି ୁ ତାଭ୍ୟାଂ ସା ର୍ ଂ ତଂ ମାନୁଷଂ ତି ଂ ଦୃ ୍ଵା େତ କାମପ୍ୟପରାମ୍ ଆପି ଂ କ ର୍ ଂ

ନାଶକ୍ନୁ ନ୍|
ⅩⅤତଦା େତ ସଭାତଃ ାନା ରଂ ଗ ୁଂ ତାନ୍ ଆଜ୍ଞାପ୍ୟ ଯଂ ପର ରମ୍ ଇତି ମ ଣାମକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍
ⅩⅥ େତୗ ମାନେୱୗ ପ୍ର ତି କିଂ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ? ତାେୱକଂ ପ୍ର ସି ମ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ କୃତୱେ ୗ ତଦ୍

ଯିରୂ ଶାଲମି୍ନ ୱାସି ନାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ େଲାକାନାଂ ସମୀେପ ପ୍ର ାକାଶତ ତ ୱଯମପେ ାତୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ମଃ|
ⅩⅦ କି ୁ େଲାକାନାଂ ମଧ୍ୟମ୍ ଏତଦ୍ ଯଥା ନ ୱ୍ୟାେପ୍ନ ାତି ତଦଥର୍ ଂ େତୗ ଭଯଂ ପ୍ର ଦଶର୍ ୍ୟ େତନ ନାମ୍ନ ା

କମପି ମନୁଷ୍ୟଂ େନାପଦିଶତମ୍ ଇତି ଦୃଢଂ ନିେଷଧାମଃ|
ⅩⅧତତେ େପ୍ର ରିତାୱାହୂ ଯ ଏତଦାଜ୍ଞାପଯନ୍ ଇତଃ ପରଂ ଯୀେଶା ନର୍ ାମ୍ନ ା କଦାପି କାମପି କଥାଂ

ମା କଥଯତଂ କିମପି େନାପଦିଶ |
ⅩⅨ ତତଃ ପିତରେଯାହେନୗ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତାମ୍ ଈ ରସ୍ୟାଜ୍ଞାଗ୍ର ହଣଂ ୱା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆଜ୍ଞାଗ୍ର ହଣମ୍

ଏତେଯା ମର୍ େଧ୍ୟ ଈ ରସ୍ୟ େଗାଚେର କିଂ ୱିହିତଂ? ଯୂଯଂ ତସ୍ୟ ୱିେୱଚନାଂ କୁରୁ ତ|
ⅩⅩୱଯଂ ଯଦ୍ ଅପଶ୍ୟାମ ଯଦଶୃଣୁମ ଚ ତ ପ୍ର ଚାରଯିଷ୍ୟାମ ଏତତ୍ କଦାପି ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|
ⅩⅪ ଯଦଘଟତ ତଦ୍ ଦୃ ା ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ଈ ରସ୍ୟ ଗୁଣାନ୍ ଅନ୍ଵ ୱଦନ୍ ତ ାତ୍ େଲାକଭଯାତ୍

େତୗ ଦ ଯିତୁ ଂ କମପୁ୍ୟପାଯଂ ନ ପ୍ର ାପ୍ୟ େତ ପୁନରପି ତଜର୍ ଯି ା ତାୱତ୍ୟଜନ୍|
ⅩⅫ ଯସ୍ୟ ମାନୁଷେସୖ୍ୟତତ୍ ା ୍ୟକରଣମ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ ାକି୍ର ଯତ ତସ୍ୟ ୱଯ ାରିଂଶ ରା

ୱ୍ୟତୀତାଃ|
ⅩⅩⅢ ତତଃ ପରଂ େତୗ ୱିସୃେ ୗ ସେ ୗ ସି ନାଂ ସି ଧିଂ ଗ ା ପ୍ର ଧାନଯାଜେକୖଃ

ପ୍ର ାଚୀନେଲାେକୖ େପ୍ର ା ାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ କଥା ଜ୍ଞାପିତୱେ ୗ|
ⅩⅩⅣ ତ ୍ରୁ ା ସୱର୍ ୍ଵ ଏକଚି ୀଭୂ ଯ ଈ ରମୁି ଶ୍ୟ େପ୍ର ାେ ୖ େରତତ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ , େହ ପ୍ର େଭା

ଗଗଣପୃଥିୱୀପେଯାଧୀନାଂ େତଷୁ ଚ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଆେ େତଷାଂ ସ୍ର େ ର ୍ଵଂ|
ⅩⅩⅤ ଂ ନିଜେସୱେକନ ଦାଯୂଦା ୱାକ୍ୟମିଦମ୍ ଉୱଚିଥ, ମନୁଷ୍ୟା ଅନ୍ୟେଦଶୀଯାଃ କୁୱର୍ ୍ଵ ି

କଲହଂ କୁତଃ| େଲାକାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ କିମଥର୍ ଂ ୱା ଚି ାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ନି ଲାଂ|
ⅩⅩⅥପରେମଶସ୍ୟ େତେନୖୱାଭିଷି ସ୍ୟଜନସ୍ୟଚ| ୱିରୁ ମଭିତି ି ପୃଥିୱ୍ୟାଃ ପତଯଃ କୁତଃ||
ⅩⅩⅦଫଲତ ୱ ହେ ନ ମ ଣଯା ଚ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଯଦ୍ୟତ୍ ି ରୀକୃତଂ ତଦ୍ ଯଥା ସି ଂ ଭୱତି ତଦଥର୍ ଂ
ଂ ଯମ୍ ଅଥିଷି ୱାନ୍ ସ ଏୱ ପୱିେତ୍ର ା ଯୀଶୁ ସ୍ୟ ପ୍ର ାତିକୂେଲ୍ୟନ େହେରାଦ୍ ପ ୀଯପୀଲାେତା
ⅩⅩⅧ ଽନ୍ୟେଦଶୀଯେଲାକା ଇସ୍ର ାେଯେ ାକା ସୱର୍ ୍ଵ ଏେତ ସଭାଯାମ୍ ଅତି ନ୍|
ⅩⅩⅨ େହ ପରେମ ର ଅଧୁନା େତଷାଂ ତଜର୍ ନଂ ଗଜର୍ ନ ଶୃଣୁ;
ⅩⅩⅩ ତଥା ା ୍ୟକରଣକ ର୍ ଣା ତୱ ବାହୁ ବଲପ୍ର କାଶପୂୱର୍ ୍ଵ କଂ ତୱ େସୱକାନ୍ ନିଭର୍ େଯନ

ତୱ ୱାକ୍ୟଂ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ଂ ତୱ ପୱିତ୍ର ପୁତ୍ର ସ୍ୟ ଯୀେଶା ନର୍ ାମ୍ନ ା ଆ ୟର୍ ୍ୟାଣ୍ୟସ ୱାନି ଚ କ ର୍ ାଣି
କ ର୍ୁ ାଜ୍ଞାପଯ|

ⅩⅩⅪ ଇ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନଯା ଯତ୍ର ାେନ େତ ସଭାଯାମ୍ ଆସନ୍ ତତ୍ ାନଂ ପ୍ର ାକ ତ; ତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ
ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପରିପୂଣର୍ ାଃ ସ ଈ ରସ୍ୟ କଥାମ୍ ଅେକ୍ଷାେଭଣ ପ୍ର ାଚାରଯନ୍|

ⅩⅩⅫ ଅପର ପ୍ର ତ୍ୟଯକାରିେଲାକସମୂହା ଏକମନସ ଏକଚି ୀଭୂ ଯ ି ତାଃ| େତଷାଂ େକପି
ନିଜସ ି ଂ ୀଯାଂ ନାଜାନନ୍ କି ୁ େତଷାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ ସ ୍ୟଃ ସାଧାରେଣ୍ୟନ ି ତାଃ|

ⅩⅩⅩⅢ ଅନ୍ୟ େପ୍ର ରିତା ମହାଶି ପ୍ର କାଶପୂୱର୍ ୍ଵ କଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀେଶାରୁ ାେନ ସାକ୍ଷ୍ୟମ୍ ଅଦଦୁଃ,
େତଷୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ମହାନୁଗ୍ର େହାଽଭୱ |
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ⅩⅩⅩⅣ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ କସ୍ୟାପି ଦ୍ର ୱ୍ୟନୂ୍ୟନତା ନାଭୱଦ୍ ଯତେ ଷାଂ ଗୃହଭୂ ମ୍ୟାଦ୍ୟା ଯାଃ
ସ ଯ ଆସନ୍ ତା ୱିକ୍ର ୀଯ

ⅩⅩⅩⅤ ତନ୍ମୂ ଲ୍ୟମାନୀଯ େପ୍ର ରିତାନାଂ ଚରେଣଷୁ େତୖଃ ାପିତଂ; ତତଃ ପ୍ର େତ୍ୟକଶଃ
ପ୍ର େଯାଜନାନୁସାେରଣ ଦ ମଭୱତ୍|

ⅩⅩⅩⅥ ୱିେଶଷତଃ କୁେପ୍ର ାପ ୀପୀେଯା େଯାସି ନାମେକା େଲୱିୱଂଶଜାତ ଏେକା ଜେନା
ଭୂ ମ୍ୟଧିକାରୀ, ଯଂ େପ୍ର ରିତା ବଣର୍ ା ଅଥର୍ ାତ୍ ସା ନାଦାଯକ ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ସମାହୂ ଯନ୍,

ⅩⅩⅩⅦସ ଜେନା ନିଜଭୂ ମିଂ ୱିକ୍ର ୀଯ ତନ୍ମୂ ଲ୍ୟମାନୀଯ େପ୍ର ରିତାନାଂ ଚରେଣଷୁ ାପିତୱାନ୍|

Ⅴ
Ⅰତଦା ଅନାନିଯନାମକ ଏେକା ଜେନା ଯସ୍ୟ ଭାୟର୍ ୍ୟାଯା ନାମ ସଫୀରା ସ ାଧିକାରଂ ୱିକ୍ର ୀଯ
Ⅱ ଭାୟର୍ ୍ୟାଂ ଜ୍ଞାପଯି ା ତନ୍ମୂ ଲ୍ୟେସୖ୍ୟକାଂଶଂ ସେ ାପ୍ୟ ାପଯି ା ତଦନ୍ୟାଂଶମାତ୍ର ମାନୀଯ

େପ୍ର ରିତାନାଂ ଚରେଣଷୁ ସମପ ତୱାନ୍|
Ⅲ ତ ାତ୍ ପିତେରାକଥଯତ୍ େହ ଅନାନିଯ ଭୂ େମ ମର୍ୂ ଲ୍ୟଂ କିି ତ୍ ସେ ାପ୍ୟ ାପଯିତୁ ଂ

ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା ନଃ ସି େଧୗ ମୃଷାୱାକ୍ୟଂ କଥଯିତୁ େଶୖତାନ୍ କୁତ ୱା ଃକରେଣ ପ୍ର ୱୃ ି ମଜନଯତ୍?
Ⅳ ସା ଭୂ ମି ୟର୍ ଦା ତୱ ହ ଗତା ତଦା କିଂ ତୱ ୀଯା ନାସୀତ୍? ତହ ା ଃକରେଣ

କୁତ ଏତାଦୃଶୀ କୁକ ନା ଯା କୃତା? ଂ େକୱଲମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ ନିକେଟ ମୃଷାୱାକ୍ୟଂ ନାୱାଦୀଃ
କି ୀ ରସ୍ୟ ନିକେଟଽପି|

Ⅴ ଏତାଂ କଥାଂ ଶେ ୖ ୱ େସାଽନାନିେଯା ଭୂ େମୗ ପତନ୍ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଅତ୍ୟଜତ୍, ତୃ ା ଂ ଯାୱେ ା
େଲାକା ଅଶୃଣ୍ଵ ନ୍ େତଷାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ମହାଭଯମ୍ ଅଜାଯତ୍|

Ⅵତଦା ଯୁୱେଲାକା ଂ ୱେ ଣା ାଦ୍ୟ ବହି ନର୍ ୀ ା ଶ୍ମ ଶାେନଽ ାପଯନ୍|
Ⅶତତଃ ପ୍ର ହେରୖକାନ ରଂ କିଂ ୱୃ ଂ ତ ାୱଗତ୍ୟ ତସ୍ୟ ଭାୟର୍ ୍ୟାପି ତତ୍ର ସମୁପି ତା|
Ⅷତତଃ ପିତର ାମ୍ ଅପୃ ତ୍, ଯୁୱାଭ୍ୟାମ୍ ଏତାୱନ୍ମୁ ଦ୍ର ାେଭ୍ୟା ଭୂ ମି ୱ କ୍ର ୀତା ନ ୱା? ଏତ ଂ

ୱଦ; ତଦା ସା ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀତ୍ ସତ୍ୟମ୍ ଏତାୱେ ୍ୟା ମୁଦ୍ର ାଭ୍ୟ ଏୱ|
Ⅸ ତତଃ ପିତେରାକଥଯତ୍ ଯୁୱାଂ କଥଂ ପରେମ ରସ୍ୟା ାନଂ ପରୀକି୍ଷତୁ ମ୍

ଏକମ ଣାୱଭୱତାଂ? ପଶ୍ୟ େଯ ତୱ ପତିଂ ଶ୍ମ ଶାେନ ାପିତୱ େ ାରସ୍ୟ ସମୀେପ
ସମୁପତି ି ାମପି ବହିେନର୍ ଷ୍ୟି |

Ⅹତତଃ ସାପି ତସ୍ୟ ଚରଣସି େଧୗ ପତି ା ପ୍ର ାଣାନ୍ ଅତ୍ୟାକ୍ଷୀତ୍|ପ ାତ୍ େତ ଯୁୱାେନାଽଭ୍ୟ ରମ୍
ଆଗତ୍ୟ ତାମପି ମୃତାଂ ଦୃ ୍ଵା ବହି ନର୍ ୀ ା ତସ୍ୟାଃ ପତୁ ୍ୟଃ ପାେ ର୍ ଶ୍ମ ଶାେନ ାପିତୱ ଃ|

Ⅺତ ାତ୍ ମ ଲ୍ୟାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ଅନ୍ୟେଲାକା ତାଂ ୱା ର୍ ାଂ ଶ ା ସା ସଂ ଗତାଃ|
Ⅻ ତତଃ ପରଂ େପ୍ର ରିତାନାଂ ହେ ୖ େଲର୍ ାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ ବ ା ୟର୍ ୍ୟାଣ୍ୁୟ ତାନି କ ର୍ ାଣ୍ୟକି୍ର ଯ ;

ତଦା ଶିଷ୍ୟାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଏକଚି ୀଭୂ ଯ ସୁେଲମାେନା ଽଲିେ ସ ୂଯାସନ୍|
ⅩⅢ େତଷାଂ ସ ା େଗର୍ ା ଭୱିତୁ ଂ େକାପି ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତାଂ ନାଗମତ୍ କି ୁ େଲାକା ାନ୍ ସମାଦି୍ର ଯ |
ⅩⅣ ି ଯଃ ପୁରୁ ଷା ବହେୱା େଲାକା ୱି ାସ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ଂ ଶରଣମାପ ାଃ|
ⅩⅤ ପିତରସ୍ୟ ଗମନାଗମନାଭ୍ୟାଂ େକନାପି ପ୍ର କାେରଣ ତସ୍ୟ ଛାଯା କି ଂି େନ

ଲଗିଷ୍ୟତୀତ୍ୟାଶଯା େଲାକା େରାଗିଣଃ ଶିୱିକଯା ଖଟ୍ଵ ଯା ଚାନୀଯ ପଥି ପଥି ାପିତୱ ଃ|
ⅩⅥ ଚତୁ ଦ ୍ଥନଗେରେଭ୍ୟା ବହେୱା େଲାକାଃ ସ ୂଯ େରାଗିେଣାଽପୱିତ୍ର ଭୁ ତଗ୍ର ାଂ

ଯିରୂ ଶାଲମମ୍ ଆନଯନ୍ ତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ା ଅକି୍ର ଯ |
ⅩⅦଅନ ରଂ ମହାଯାଜକଃ ସି ଦୂକିନାଂ ମତଗ୍ର ାହିଣେ ଷାଂ ସହଚରା
ⅩⅧମହାେକ୍ର ାଧାି ତାଃ ସ ଃ େପ୍ର ରିତାନ୍ ଧୃ ା ନୀଚେଲାକାନାଂ କାରାଯାଂ ବ ା ାପିତୱ ଃ|
ⅩⅨ କି ୁ ରାେତ୍ର ୗ ପରେମ ରସ୍ୟ ଦୂତଃ କାରାଯା ାରଂ େମାଚଯି ା ତାନ୍ ବହିରାନୀଯାକଥଯତ୍,
ⅩⅩ ଯୂଯଂ ଗ ା ମ ି େର ଦ ାଯମାନାଃ ସେ ା େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତୀମାଂ ଜୀୱନଦାଯିକାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଂ କଥାଂ

ପ୍ର ଚାରଯତ|
ⅩⅪଇତି ଶ ା େତ ପ୍ର ତୂ ୍ୟେଷ ମ ି ର ଉପ ାଯ ଉପଦି ୱ ଃ| ତଦା ସହଚରଗେଣନ ସହିେତା

ମହାଯାଜକ ଆଗତ୍ୟ ମି ଗଣମ୍ ଇସ୍ର ାେଯଲ୍ଵ ଂଶସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ରାଜସଭାସଦଃ ସଭା ାନ୍ କୃ ା
କାରାଯା ାନ୍ ଆପଯିତୁ ଂ ପଦାତିଗଣଂ େପ୍ର ରିତୱାନ୍|
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ⅩⅫତତେ ଗ ା କାରାଯାଂ ତାନ୍ ଅପ୍ର ାପ୍ୟ ପ୍ର ତ୍ୟାଗତ୍ୟ ଇତି ୱା ର୍ ାମ୍ ଅୱାଦିଷୁଃ,
ⅩⅩⅢ ୱଯଂ ତତ୍ର ଗ ା ନିୱ ୍ଵ ଂ କାରାଯା ାରଂ ରୁ ଂ ରକ୍ଷକାଂ ାରସ୍ୟ ବହିଦର୍ ାଯମାନାନ୍

ଅଦଶର୍ ାମ ଏୱ କି ୁ ାରଂ େମାଚଯି ା ତନ୍ମ େଧ୍ୟ କମପି ଦ୍ର ୁଂ ନ ପ୍ର ା ାଃ|
ⅩⅩⅣ ଏତାଂ କଥାଂ ଶ ା ମହାଯାଜେକା ମ ି ରସ୍ୟ େସନାପତିଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜକା , ଇତ ପରଂ

କିମପରଂ ଭୱିଷ୍ୟତୀତି ଚି ଯି ା ସ ି ଚି ା ଅଭୱନ୍|
ⅩⅩⅤ ଏତି େ ୱ ସମେଯ କି ତ୍ ଜନ ଆଗତ୍ୟ ୱା ର୍ ାେମତାମ୍ ଅୱଦତ୍ ପଶ୍ୟତ ଯୂଯଂ ଯାନ୍

ମାନୱାନ୍ କାରାଯାମ୍ ଅ ାପଯତ େତ ମ ି େର ତି େ ା େଲାକାନ୍ ଉପଦିଶି |
ⅩⅩⅥତଦା ମ ି ରସ୍ୟ େସନାପତିଃ ପଦାତଯ ତତ୍ର ଗ ା େଚେ ାକାଃ ପାଷାଣାନ୍ ନିକି୍ଷପ୍ୟା ାନ୍

ମାରଯ ୀତି ଭିଯା ୱିନତ୍ୟାଚାରଂ ତାନ୍ ଆନଯନ୍|
ⅩⅩⅦ େତ ମହାସଭାଯା ମେଧ୍ୟ ତାନ୍ ଅ ାପଯନ୍ ତତଃ ପରଂ ମହାଯାଜକ ାନ୍ ଅପୃ ତ୍,
ⅩⅩⅧ ଅେନନ ନାମ୍ନ ା ସମୁପେଦ ୁଂ ୱଯଂ କିଂ ଦୃଢଂ ନ ନ୍ୟେଷଧାମ? ତଥାପି ପଶ୍ୟତ ଯୂଯଂ

େ ଷାଂ େତେନାପେଦେଶେନ ଯିରୂ ଶାଲମଂ ପରିପୂଣର୍ ଂ କୃ ା ତସ୍ୟ ଜନସ୍ୟର ପାତଜନିତାପରାଧମ୍
ଅ ାନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟାେନତୁ ଂ େଚ େ |

ⅩⅩⅨ ତତଃ ପିତେରାନ୍ୟେପ୍ର ରିତା ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍ ମାନୁଷସ୍ୟାଜ୍ଞାଗ୍ର ହଣାଦ୍ ଈ ରସ୍ୟାଜ୍ଞାଗ୍ର ହଣମ୍
ଅ ାକମୁଚିତମ୍|

ⅩⅩⅩଯଂ ଯୀଶୁଂ ଯୂଯଂ କେଶ େୱଧି ାହତ ତମ୍ ଅ ାକଂ େପୖତୃ କ ଈ ର ଉ ାପ୍ୟ
ⅩⅩⅪ ଇସ୍ର ାେଯଲ୍ଵ ଂଶାନାଂ ମନଃପରିୱ ର୍ ନଂ ପାପକ୍ଷମା କ ର୍ୁ ଂ ରାଜାନଂ ପରିତ୍ର ାତାର କୃ ା
ଦକି୍ଷଣପାେ ର୍ ତସ୍ୟା ତିମ୍ ଅକେରାତ୍|
ⅩⅩⅫ ଏତି ନ୍ ୱଯମପି ସାକି୍ଷଣ ଆ େହ, ତତ୍ େକୱଲଂ ନହି, ଈ ର ଆଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେଭ୍ୟା ଯଂ

ପୱିତ୍ର ମ୍ ଆ ନଂ ଦ ୱାନ୍ େସାପି ସାକ୍ଷ୍ିୟ |
ⅩⅩⅩⅢଏତ ାେକ୍ୟ ଶେତ େତଷାଂ ହୃ ଦଯାନି ୱି ାନ୍ୟଭୱନ୍ ତତେ ତାନ୍ ହ ୁଂ ମି ତୱ ଃ|
ⅩⅩⅩⅣଏତି େ ୱ ସମେଯ ତ ଭା ାନାଂ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ ସୁଖ୍ୟାେତା ଗମିଲୀେଯଲ୍ନ ାମକ

ଏେକା ଜେନା ୱ୍ୟୱ ାପକଃ ଫିରୂ ଶିେଲାକ ଉ ାଯ େପ୍ର ରିତାନ୍ କ୍ଷଣାଥର୍ ଂ ାନା ରଂ ଗ ୁମ୍ ଆଦିଶ୍ୟ
କଥିତୱାନ୍,

ⅩⅩⅩⅤ େହ ଇସ୍ର ାେଯଲ୍ଵ ଂଶୀଯାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯୂଯମ୍ ଏତାନ୍ ମାନୁଷାନ୍ ପ୍ର ତି ଯତ୍ କ ର୍ୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟତା ି ନ୍
ସାୱଧାନା ଭୱତ|

ⅩⅩⅩⅥ ଇତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଥୂଦାନାେମୖେକା ଜନ ଉପ ାଯ ଂ କମପି ମହାପୁରୁ ଷମ୍ ଅୱଦତ୍, ତତଃ
ପ୍ର ାେଯଣ ଚତୁ ଃଶତେଲାକା ସ୍ୟ ମତଗ୍ର ାହିେଣାଭୱନ୍ ପ ାତ୍ ସ ହେତାଭୱତ୍ ତସ୍ୟାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେଣା
ଯାୱେ ା େଲାକାେ ସେୱର୍ ୍ଵ ୱିକର୍ ୀଣର୍ ାଃ ସେ ା ଽକୃତକାୟର୍ ୍ୟା ଅଭୱନ୍|

ⅩⅩⅩⅦ ତ ା ନାତ୍ ପରଂ ନାମେଲଖନସମେଯ ଗାଲୀଲୀଯଯିହୂ ଦାନାେମୖେକା ଜନ ଉପ ାଯ
ବହୂ େ ାକାନ୍ ମତଂ ଗ୍ର ାହୀତୱାନ୍ ତତଃ େସାପି ୱ୍ୟନଶ୍ୟତ୍ ତସ୍ୟାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେଣା ଯାୱେ ା େଲାକା
ଆସନ୍ େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ୱିକୀଣର୍ ା ଅଭୱନ୍|

ⅩⅩⅩⅧଅଧୁନା ୱଦାମି, ଯୂଯମ୍ ଏତାନ୍ ମନୁଷ୍ୟାନ୍ ପ୍ର ତି କିମପି ନ କୃ ା କ୍ଷା ା ଭୱତ, ଯତ ଏଷ
ସ ଏତତ୍ କ ର୍ ଚ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟାଦଭୱତ୍ ତହ ୱିଫଲଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅨଯଦୀ ରାଦଭୱତ୍ ତହ ଯୂଯଂ ତସ୍ୟାନ୍ୟଥା କ ର୍ୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ, ୱରମ୍ ଈ ରେରାଧକା
ଭୱିଷ୍ୟଥ|

ⅩⅬ ତଦା ତସ୍ୟ ମ ଣାଂ ୀକୃତ୍ୟ େତ େପ୍ର ରିତାନ୍ ଆହୂ ଯ ପ୍ର ହୃ ତ୍ୟ ଯୀେଶା ନର୍ ାମ୍ନ ା କାମପି କଥାଂ
କଥଯିତୁ ଂ ନିଷିଧ୍ୟ ୱ୍ୟସଜର୍ ନ୍|

ⅩⅬⅠ କି ୁ ତସ୍ୟ ନାମାଥର୍ ଂ ୱଯଂ ଲ ାେଭାଗସ୍ୟ େଯାଗ୍ୟେ ନ ଗଣିତା ଇତ୍ୟତ୍ର େତ ସାନ ାଃ ସ ଃ
ସଭା ାନାଂ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଅଗ ନ୍|

ⅩⅬⅡ ତତଃ ପରଂ ପ୍ର ତିଦିନଂ ମ ି େର ଗୃେହ ଗୃେହ ଚାୱିଶ୍ର ାମମ୍ ଉପଦିଶ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରିତୱ ଃ|

Ⅵ
Ⅰ ତି ନ୍ ସମେଯ ଶିଷ୍ୟାଣାଂ ବାହୁ ଲ୍ୟାତ୍ ପ୍ର ାତ୍ୟହିକଦାନସ୍ୟ ୱିଶ୍ର ାଣେନୖ ଭ େଦଶୀଯାନାଂ

ୱିଧୱା ୀଗଣ ଉେପକି୍ଷେତ ସତି ଇବ୍ର ୀଯେଲାେକୖଃ ସହାନ୍ୟେଦଶୀଯାନାଂ ୱିୱାଦ ଉପାତି ତ୍|
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Ⅱତଦା ାଦଶେପ୍ର ରିତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ସଂଗୃହ୍ୟାକଥଯନ୍ ଈ ରସ୍ୟ କଥାପ୍ର ଚାରଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ
େଭାଜନଗେୱଷଣମ୍ ଅ ାକମ୍ ଉଚିତଂ ନହି|

Ⅲ ଅେତା େହ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ୱଯମ୍ ଏତ ର୍ େଣା ଭାରଂ େଯେଭ୍ୟା ଦାତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ମ ଏତାଦୃଶାନ୍
ସୁଖ୍ୟାତ୍ୟାପ ାନ୍ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ଜ୍ଞାେନନ ଚ ପୂଣର୍ ାନ୍ ସ ୍ରଜନାନ୍ ଯୂଯଂ େ ଷାଂ ମେଧ୍ୟ
ମେନାନୀତାନ୍ କୁରୁ ତ,

Ⅳ କି ୁ ୱଯଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଯାଂ କଥାପ୍ର ଚାରକ ର୍ ଣି ଚ ନିତ୍ୟପ୍ର ୱୃ ାଃ ାସ୍ୟାମଃ|
Ⅴ ଏତସ୍ୟାଂ କଥାଯାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକାଃ ସ ୁ ାଃ ସ ଃ େ ଷାଂ ମଧ୍ୟାତ୍ ି ଫାନଃ ଫିଲିପଃ

ପ୍ର ଖେରା ନିକାେନାର୍ ତୀମନ୍ ପ ଣା ଯିହୂ ଦିମତଗ୍ର ାହୀ-ଆି ଯଖିଯାନଗରୀେଯା ନିକଲା ଏତାନ୍
ପରମଭ ାନ୍ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପରିପୂଣର୍ ାନ୍ ସ ଜନାନ୍

Ⅵ େପ୍ର ରିତାନାଂ ସମକ୍ଷମ୍ ଆନଯନ୍, ତତେ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୃ ା େତଷାଂ ଶିରଃସୁ ହ ାନ୍ ଆପର୍ ଯନ୍|
Ⅶ ଅପର ଈ ରସ୍ୟ କଥା େଦଶଂ ୱ୍ୟାେପ୍ନ ାତ୍ ୱିେଶଷେତା ଯିରୂ ଶାଲମି ନଗେର ଶିଷ୍ୟାଣାଂ

ସଂଖ୍ୟା ପ୍ର ଭୂ ତରୂ େପଣାୱ ର୍ ତ ଯାଜକାନାଂ ମେଧ୍ୟପି ବହୱଃ ଖ୍ର ୀ ମତଗ୍ର ାହିେଣାଽଭୱନ୍|
Ⅷ ି ଫାେନା◌े ୱି ାେସନ ପରାକ୍ର େମଣ ଚ ପରିପୂଣର୍ ଃ ସନ୍ େଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ ବହୁ ୱିଧମ୍

ଅୁ ତମ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ ାକେରାତ୍|
Ⅸ େତନ ଲିବ ନୀଯନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାତସ ସ୍ୟ କତିପଯଜନାଃ କୁରୀଣୀଯସି କ ରୀଯ-

କିଲିକୀଯାଶୀଯାେଦଶୀଯାଃ କିଯେ ା ଜନାେ ା ାଯ ି ଫାେନନ ସା ର୍ ଂ ୱ୍ୟୱଦ |
Ⅹ କି ୁ ି ଫାେନା ଜ୍ଞାେନନପୱିେତ୍ର ଣା ନା ଚଈଦୃଶୀଂ କଥାଂ କଥିତୱାନ୍ ଯସ୍ୟାେ ଆପି ଂ କ ର୍ୁ ଂ

ନାଶକ୍ନୁ ୱନ୍|
Ⅺପ ାତ୍ େତୖ େଲର୍ ାଭିତାଃ କତିପଯଜନାଃ କଥାେମନାମ୍ ଅକଥଯନ୍, ୱଯଂ ତସ୍ୟ ମୁଖେତା ମୂସା

ଈ ରସ୍ୟ ଚ ନି ାୱାକ୍ୟମ୍ ଅେଶ୍ର ୗଷ୍ମ |
Ⅻ େତ େଲାକାନାଂ େଲାକପ୍ର ାଚୀନାନାମ୍ ଅଧ୍ୟାପକାନା ପ୍ର ୱୃ ି ଂ ଜନଯି ା ି ଫାନସ୍ୟ ସି ଧିମ୍

ଆଗତ୍ୟ ତଂ ଧୃ ା ମହାସଭାମଧ୍ୟମ୍ ଆନଯନ୍|
ⅩⅢ ତଦନ ରଂ କତିପଯଜେନଷୁ ମିଥ୍ୟାସାକି୍ଷଷୁ ସମାନୀେତଷୁ େତଽକଥଯନ୍ ଏଷ ଜନ

ଏତ ୁ ଣ୍ୟ ାନୱ୍ୟୱ େଯା ନ ାତଃ କଦାପି ନ ନିୱ ର୍ େତ|
ⅩⅣ ଫଲେତା ନାସରତୀଯଯୀଶୁଃ ାନେମତଦ୍ ଉି ଂ କରିଷ୍ୟତି ମୂସାସମପ ତମ୍ ଅ ାକଂ

ୱ୍ୟୱହରଣମ୍ ଅନ୍ୟରୂ ପଂ କରିଷ୍ୟତି ତେସୖ୍ୟତାଦୃଶୀଂ କଥାଂ ୱଯମ୍ ଅଶୃଣୁମ|
ⅩⅤ ତଦା ମହାସଭା ାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ତଂ ପ୍ର ତି ି ରାଂ ଦୃି ଂ କୃ ା ଗର୍ ଦୂତମୁଖସଦୃଶଂ ତସ୍ୟ ମୁଖମ୍

ଅପଶ୍ୟନ୍|

Ⅶ
Ⅰତତଃ ପରଂ ମହାଯାଜକଃ ପୃ ୱାନ୍, ଏଷା କଥାଂ କିଂ ସତ୍ୟା?
Ⅱ ତତଃ ସ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, େହ ପିତେରା େହ ଭ୍ର ାତରଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଲାକା ମନାଂସି ନିଧ ଂ| ଅ ାକଂ

ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ହାରଣ୍ନ ଗେର ୱାସକରଣାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯଦା ଅରାମ୍-ନହରଯିମେଦେଶ ଆସୀତ୍
ତଦା େତେଜାମଯ ଈ େରା ଦଶର୍ ନଂ ଦ ା

Ⅲତମୱଦତ୍ ଂ େଦଶଜ୍ଞାତିମିତ୍ର ାଣି ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଯଂ େଦଶମହଂ ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟାମି ତଂ େଦଶଂ ୱ୍ର ଜ|
Ⅳଅତଃ ସ କସ୍ଦ ୀଯେଦଶଂ ୱିହାଯ ହାରଣ୍ନ ଗେର ନ୍ୟୱସତ୍, ତଦନ ରଂ ତସ୍ୟ ପିତରି ମୃେତ ଯତ୍ର

େଦେଶ ଯୂଯଂ ନିୱସଥ ସ ଏନଂ େଦଶମାଗ ତ୍|
Ⅴ କି ୀ ର ୈ କମପ୍ୟଧିକାରମ୍ ଅଥର୍ ାଦ୍ ଏକପଦପରିମିତାଂ ଭୂ ମିମପି ନାଦଦାତ୍; ତଦା ତସ୍ୟ

େକାପି ସ ାେନା ନାସୀତ୍ ତଥାପି ସ ାେନୖଃ ସା ର୍ ମ୍ ଏତସ୍ୟ େଦଶସ୍ୟାଧିକାରୀ ଂ ଭୱିଷ୍ୟସୀତି
ତ ତ୍ୟ ୀକୃତୱାନ୍|

Ⅵ ଈ ର ଇ ମ୍ ଅପରମପି କଥିତୱାନ୍ ତୱ ସ ାନାଃ ପରେଦେଶ ନିୱ ୍ୟି
ତତ େ ଶୀଯେଲାକା ତୁ ଃଶତୱ ରାନ୍ଯାୱତ୍ତାନ୍ ଦାସେ ାପଯି ା ତାନ୍ ପ୍ର ତି କୁୱ୍ୟୱହାରଂ
କରିଷ୍ୟି |

Ⅶ ଅପରମ୍ ଈ ର ଏନାଂ କଥାମପି କଥିତୱାନ୍, େଯ େଲାକା ାନ୍ ଦାସେ ାପଯିଷ୍ୟି
ତାେ ାକାନ୍ ଅହଂ ଦ ଯିଷ୍ୟାମି, ତତଃ ପରଂ େତ ବହିଗର୍ ତାଃ ସେ ା ମାମ୍ ଅତ୍ର ାେନ େସୱିଷ୍ୟେ |
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Ⅷ ପ ାତ୍ ସ ତୈ େକ୍ଛ ଦସ୍ୟ ନିଯମଂ ଦ ୱାନ୍, ଅତ ଇସ୍ହ ାକନାମି୍ନ ଇବ୍ର ାହୀମ ଏକପୁେତ୍ର
ଜାେତ, ଅ ମଦିେନ ତସ୍ୟ େକ୍ଛ ଦମ୍ ଅକେରାତ୍| ତସ୍ୟ ଇସ୍ହ ାକଃ ପୁେତ୍ର ା ଯାକୂବ୍, ତତ ସ୍ୟ
ଯାକୂେବାଽ ାକଂ ାଦଶ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା ଅଜାଯ |

Ⅸ େତ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା ଈଷର୍ ୍ୟଯା ପରିପୂଣର୍ ା ମିସରେଦଶଂ େପ୍ର ଷଯିତୁ ଂ ଯୂଷଫଂ ୱ୍ୟକ୍ର ୀଣନ୍|
Ⅹ କି ୀ ର ସ୍ୟ ସହାେଯା ଭୂ ା ସୱର୍ ୍ଵ ସ୍ୟା ଦୁଗର୍ େତ ରକି୍ଷ ା ତୈ ବୁ ି ଂ ଦ ା ମିସରେଦଶସ୍ୟ

ରାଜ୍ଞଃ ଫିେରୗଣଃ ପି୍ର ଯପାତ୍ର ଂ କୃତୱାନ୍ ତେତା ରାଜା ମିସରେଦଶସ୍ୟ ୀଯସୱର୍ ୍ଵ ପରିୱାରସ୍ୟ ଚ
ଶାସନପଦଂ ତୈ ଦ ୱାନ୍|

Ⅺ ତି ନ୍ ସମେଯ ମିସର-କିନାନେଦଶେଯା ଦର୍ୁ ଭ କ୍ଷେହେତାରତିକି୍ଲ ାତ୍ ନଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା
ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟଂ ନାଲଭ |

Ⅻ କି ୁ ମିସରେଦେଶ ଶସ୍ୟାନି ସି , ଯାକୂବ୍ ଇମାଂ ୱା ର୍ ାଂ ଶ ା ପ୍ର ଥମମ୍ ଅ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାନ୍
ମିସରଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍|

ⅩⅢ ତେତା ି ତୀଯୱାରଗମେନ ଯୂଷଫ୍ ଭ୍ର ାତୃ ଭିଃ ପରିଚିେତାଽଭୱତ୍; ଯୂଷେଫା ଭ୍ର ାତରଃ
ଫିେରୗଣ୍ ରାେଜନ ପରିଚିତା ଅଭୱନ୍|

ⅩⅣଅନ ରଂ ଯୂଷଫ୍ଭ୍ର ାତୃ ଗଣଂ େପ୍ର ଷ୍ୟ ନିଜପିତରଂ ଯାକୂବଂ ନିଜାନ୍ ପ ାଧିକସ ତିସଂଖ୍ୟକାନ୍
ଜ୍ଞାତିଜନାଂ ସମାହୂ ତୱାନ୍|

ⅩⅤତ ାଦ୍ ଯାକୂବ୍ ମିସରେଦଶଂ ଗ ା ଯମ୍ ଅ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା ତି ନ୍ ାେନଽମି୍ର ଯ |
ⅩⅥ ତତେ ଶିଖିମଂ ନୀତା ଯତ୍ ଶ୍ମ ଶାନମ୍ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ମୁଦ୍ର ାଦ ା ଶିଖିମଃ ପିତୁ ହର୍ େମାରଃ

ପୁେତ୍ର ଭ୍ୟଃ କ୍ର ୀତୱାନ୍ ତତ୍ଶ ୍ମଶାେନ ାପଯା କି୍ର େର|
ⅩⅦ ତତଃ ପରମ୍ ଈ ର ଇବ୍ର ାହୀମଃ ସି େଧୗ ଶପଥଂ କୃ ା ଯାଂ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଂ କୃତୱାନ୍ ତସ୍ୟାଃ

ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯାଃ ଫଲନସମେଯ ନିକେଟ ସତି ଇସ୍ର ାେଯେ ାକା ସି ମରେଦେଶ ୱ ର୍ ମାନା ବହୁ ସଂଖ୍ୟା
ଅଭୱନ୍|

ⅩⅧ େଶେଷ ଯୂଷଫଂ େଯା ନ ପରିଚିେନାତି ତାଦୃଶ ଏେକା ନରପତିରୁ ପ ାଯ
ⅩⅨ ଅ ାକଂ ଜ୍ଞାତିଭିଃ ସା ର୍ ଂ ଧୂ ର୍ ତାଂ ୱିଧାଯ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାନ୍ ପ୍ର ତି କୁୱ୍ୟୱହରଣପୂୱର୍ ୍ଵ କଂ େତଷାଂ

ୱଂଶନାଶନାଯ େତଷାଂ ନୱଜାତାନ୍ ଶିଶୂନ୍ ବହି ନ ରେକ୍ଷପଯତ୍|
ⅩⅩ ଏତି ନ୍ ସମେଯ ମୂସା ଜେଜ୍ଞ, ସ ତୁ ପରମସୁ େରାଽଭୱତ୍ ତଥା ପିତୃ ଗୃେହ

ମାସତ୍ର ଯପୟର୍ ୍ୟ ଂ ପାଲିେତାଽଭୱତ୍|
ⅩⅪ କି ୁ ତି ନ୍ ବହିନ କି୍ଷେ ସତି ଫିେରୗଣରାଜସ୍ୟ କନ୍ୟା ତମ୍ ଉେ ାଲ୍ୟ ନୀ ା ଦ କପୁତ୍ର ଂ

କୃ ା ପାଲିତୱତୀ|
ⅩⅫ ତ ାତ୍ ସ ମୂସା ମିସରେଦଶୀଯାଯାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଦ୍ୟାଯାଃ ପାରଦୃଷ୍ଵ ା ସନ୍ ୱାେକ୍ୟ କି୍ର ଯାଯା

ଶି ମାନ୍ ଅଭୱତ୍|
ⅩⅩⅢ ସ ସ ୂ ଣର୍ ଚ ାରିଂଶ ରୱଯେ ା ଭୂ ା ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯୱଂଶନିଜଭ୍ର ାତୃ ନ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ କତର୍ୁ ଂ

ମତିଂ ଚେକ୍ର |
ⅩⅩⅣ େତଷାଂ ଜନେମକଂ ହିଂସି ତଂ ଦୃ ୍ଵା ତସ୍ୟ ସପକ୍ଷଃ ସନ୍ ହିଂସି ତଜନମ୍ ଉପକୃତ୍ୟ

ମିସରୀଯଜନଂ ଜଘାନ|
ⅩⅩⅤ ତସ୍ୟ ହେ େନ ର ାନ୍ ଉ ରିଷ୍ୟତି ତସ୍ୟ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଇତି ଜ୍ଞାସ୍ୟତି ସ ଇତ୍ୟନୁମାନଂ

ଚକାର, କି ୁ େତ ନ ବୁବୁଧିେର|
ⅩⅩⅥ ତ େର ଽହନି େତଷାମ୍ ଉଭେଯା ଜର୍ ନେଯା ୱର୍ ା ଲହ ଉପି େତ ସତି ମୂସାଃ ସମୀପଂ

ଗ ା ତେଯା େମର୍ ଲନଂ କ ର୍ୁ ଂ ମତିଂ କୃ ା କଥଯାମାସ, େହ ମହାଶେଯୗ ଯୁୱାଂ ଭ୍ର ାତେରୗ ପର ରମ୍
ଅନ୍ୟାଯଂ କୁତଃ କୁରୁ ଥଃ?

ⅩⅩⅦ ତତଃ ସମୀପୱାସି ନଂ ପ୍ର ତି େଯା ଜେନାଽନ୍ୟାଯଂ ଚକାର ସ ତଂ ଦୂରୀକୃତ୍ୟ କଥଯାମାସ,
ଅ ାକମୁପରି ଶା ୃ ୱିଚାରଯିତୃ ପଦେଯାଃ କ ୍ଵାଂ ନିଯୁ ୱାନ୍?

ⅩⅩⅧ େହ୍ୟା ଯଥା ମିସରୀଯଂ ହତୱାନ୍ ତଥା କିଂ ମାମପି ହନିଷ୍ୟସି ?
ⅩⅩⅨତଦା ମୂସା ଏତାଦୃଶୀଂ କଥାଂ ଶ ା ପଲାଯନଂ ଚେକ୍ର , ତେତା ମିଦିଯନେଦଶଂ ଗ ା ପ୍ର ୱାସୀ

ସନ୍ ତେ ୗ, ତତ ତ୍ର େ ୗ ପୁେତ୍ର ୗ ଜଜ୍ଞାେତ|
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ⅩⅩⅩ ଅନ ରଂ ଚ ାରିଂଶ େରଷୁ ଗେତଷୁ ସୀନଯପୱର୍ ୍ଵ ତସ୍ୟ ପ୍ର ା େର ପ୍ର ଲିତ ସ୍ୟ
ୱି ଶିଖାଯାଂ ପରେମ ରଦୂତ ୈ ଦଶର୍ ନଂ ଦେଦୗ|

ⅩⅩⅪ ମୂସା ି ନ୍ ଦଶର୍ େନ ୱି ଯଂ ମ ା ୱିେଶଷଂ ଜ୍ଞାତୁ ଂ ନିକଟଂ ଗ ତି,
ⅩⅩⅫ ଏତି ନ୍ ସମେଯ, ଅହଂ ତୱ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଣାମ୍ ଈ େରାଽଥର୍ ାଦ୍ ଇବ୍ର ାହୀମ ଈ ର ଇସ୍ହ ାକ

ଈ େରା ଯାକୂବ ଈ ର , ମୂସାମୁ ି ଶ୍ୟ ପରେମ ରେସୖ୍ୟତାଦୃଶୀ ୱିହାଯସୀଯା ୱାଣୀ ବଭୂ ୱ,
ତତଃ ସ କ ାନି୍ଵ ତଃ ସନ୍ ପୁନ ନ ରୀକି୍ଷତୁ ଂ ପ୍ର ଗେଲ୍ଭ ା ନ ବଭୂ ୱ|

ⅩⅩⅩⅢପରେମ ର ଂ ଜଗାଦ, ତୱ ପାଦେଯାଃ ପାଦୁେକ େମାଚଯ ଯତ୍ର ତି ସି ସା ପୱିତ୍ର ଭୂ ମିଃ|
ⅩⅩⅩⅣ ଅହଂ ମିସରେଦଶ ାନାଂ ନିଜେଲାକାନାଂ ଦୁ ର୍ ଶାଂ ନିତା ମ୍ ଅପଶ୍ୟଂ, େତଷାଂ

କାତେୟର୍ ୍ୟାି ଶତୱାନ୍ ତ ାତ୍ ତାନ୍ ଉ ର୍ୁ ମ୍ ଅୱରୁ ହ୍ୟାଗମମ୍;ଇଦାନୀମ୍ ଆଗ ମିସରେଦଶଂ
ାଂ େପ୍ର ଷଯାମି|
ⅩⅩⅩⅤ କ ୍ଵାଂ ଶା ୃ ୱିଚାରଯିତୃ ପଦେଯା ନ ଯୁ ୱାନ୍, ଇତି ୱାକ୍ୟମୁ ୍ଵା େତୖ େୟର୍ ା ମୂସା

ଅୱଜ୍ଞାତ େମୱ ଈ ରଃ ମେଧ୍ୟ ଦଶର୍ ନଦାତ୍ର ା େତନ ଦୂେତନ ଶା ାରଂ ମୁି ଦାତାର କୃ ା
େପ୍ର ଷଯାମାସ|

ⅩⅩⅩⅥସ ଚ ମିସରେଦେଶ ସୂଫ୍ନ ାମି୍ନ ସମୁେଦ୍ର ଚ ପ ାତ୍ ଚ ାରିଂଶ ରାନ୍ ଯାୱତ୍ ମହାପ୍ର ା େର
ନାନାପ୍ର କାରାଣ୍ୁୟ ତାନି କ ର୍ ାଣି ଲକ୍ଷଣାନି ଚ ଦଶର୍ ଯି ା ତାନ୍ ବହିଃ କୃ ା ସମାନିନାଯ|

ⅩⅩⅩⅦ ପ୍ର ଭୁ ଃ ପରେମ େରା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣସ୍ୟ ମେଧ୍ୟ ମାଦୃଶମ୍ ଏକଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାରମ୍
ଉ ାଦଯିଷ୍ୟତି ତସ୍ୟ କଥାଯାଂ ଯୂଯଂ ମେନା ନିଧାସ୍ୟଥ, େଯା ଜନ ଇସ୍ର ାେଯଲଃ ସ ାେନଭ୍ୟ ଏନାଂ
କଥାଂ କଥଯାମାସ ସ ଏଷ ମୂସାଃ|

ⅩⅩⅩⅧମହାପ୍ର ା ର ମ ଲୀମେଧ୍ୟଽପି ସ ଏୱ ସୀନଯପୱର୍ ୍ଵ େତାପରି େତନ ସା ର୍ ଂ ସଂଲାପିେନା
ଦୂତସ୍ୟ ଚା ି ତୃ ଗଣସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଃ ସନ୍ ଅ ଭ୍ୟଂ ଦାତୱ୍ୟନି ଜୀୱନଦାଯକାନି ୱାକ୍ୟାନି େଲେଭ|

ⅩⅩⅩⅨ ଅ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା ମ୍ ଅମାନ୍ୟଂ କ ା େ େଭ୍ୟା ଦୂରୀକୃତ୍ୟ ମିସରେଦଶଂ ପରାୱୃତ୍ୟ
ଗ ୁଂ ମେନାଭିରଭିଲଷ୍ୟ ହାେରାଣଂ ଜଗଦୁଃ,

ⅩⅬ ଅ ାକମ୍ ଅେଗ୍ର ଽେଗ୍ର ଗ ◌ୁମ୍ु ଅ ଦଥର୍ ଂ େଦୱଗଣଂ ନି ର୍ ାହି ଯେତା େଯା ମୂସା ଅ ାନ୍
ମିସରେଦଶାଦ୍ ବହିଃ କୃ ାନୀତୱାନ୍ ତସ୍ୟ କିଂ ଜାତଂ ତଦ ାଭି ନର୍ ଜ୍ଞାଯେତ|

ⅩⅬⅠ ତି ନ୍ ସମେଯ େତ େଗାୱ ାକୃତିଂ ପ୍ର ତିମାଂ ନି ର୍ ାଯ ତାମୁ ି ଶ୍ୟ େନୖେୱଦ୍ୟମୁ ୃ ଜ୍ୟ
ହ କୃତୱ ୁନା ଆନ ି ତୱ ଃ|
ⅩⅬⅡ ତ ାଦ୍ ଈ ରେ ଷାଂ ପ୍ର ତି ୱିମୁଖଃ ସନ୍ ଆକାଶ ଂ େଜ୍ୟାତିଗର୍ ଣଂ ପୂଜଯିତୁ ଂ

େତେଭ୍ୟାଽନୁମତିଂ ଦେଦୗ, ଯାଦୃଶଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ଗ୍ର େ ଷୁ ଲିଖିତମାେ , ଯଥା,
ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯୱଂଶା େର ଚ ାରିଂଶ ମାନ୍ ପୁରା| ମହତି ପ୍ର ା େର ସଂ ା ଯୂଯ ୁ ଯାନି ଚ|
ବଲିେହାମାଦିକ ର୍ ାଣି କୃତୱ ୁ ତାନି କିଂ| ମାଂ ସମୁ ି ଶ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପ୍ର କୃତାନୀତି େନୖୱ ଚ|

ⅩⅬⅢ କି ୁ େୱା େମାଲକାଖ୍ୟସ୍ୟ େଦୱସ୍ୟ ଦୂଷ୍ୟେମୱ ଚ| ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ରି ନାଖ୍ୟାଯା େଦୱତାଯା
ତାରକା|ଏତେଯାରୁ ଭେଯା ମର୍ୂ ତର୍ ୀ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପରିପୂଜିେତ|ଅେତା ଯୁଷ୍ମ ାଂ ୁ ବାେବଲଃ ପାରଂ େନଷ୍ୟାମି
ନିି ତଂ|

ⅩⅬⅣ ଅପର ଯି ଦଶର୍ ନମ୍ ଅପଶ୍ୟ ଦନୁସାେରଣ ଦୂଷ୍ୟଂ ନି ର୍ ାହି ଯି ନ୍ ଈ େରା ମୂସାମ୍
ଏତ ାକ୍ୟଂ ବଭାେଷ ତତ୍ ତସ୍ୟ ନିରୂ ପିତଂ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରୂ ପଂ ଦୂଷ୍ୟମ୍ ଅ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ େଷୖଃ ସହ
ପ୍ର ା େର ତେ ୗ|

ⅩⅬⅤ ପ ାତ୍ ଯିେହାଶୂେଯନ ସହିେତୖେ ଷାଂ ୱଂଶଜାେତୖର ୂ ୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ େଷୖଃ େ ଷାଂ ସ ୁଖାଦ୍
ଈ େରଣ ଦୂରୀକୃତାନାମ୍ ଅନ୍ୟେଦଶୀଯାନାଂ େଦଶାଧିକୃତିକାେଲ ସମାନୀତଂ ତଦ୍ ଦୂଷ୍ୟଂ
ଦାଯୂେଦାଧିକାରଂ ଯାୱତ୍ ତତ୍ର ାନ ଆସୀତ୍|

ⅩⅬⅥସଦାଯୂଦ୍ ପରେମ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ଯାକୂବ୍ ଈ ରାଥର୍ ମ୍ ଏକଂ ଦୂଷ୍ୟଂ ନି ର୍ ାତୁ ଂ ୱୱା ;
ⅩⅬⅦ କି ୁ ସୁେଲମାନ୍ ତଦଥର୍ ଂ ମ ି ରମ୍ ଏକଂ ନି ତୱାନ୍|
ⅩⅬⅧ ତଥାପି ଯଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ାପରି ଃ ସ କି ଂି ଦ୍ ହ କୃେତ ମ ି େର ନିୱସତୀତି ନହି,

ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ କଥାେମତାଂ କଥଯତି, ଯଥା,
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ⅩⅬⅨପେରେଶା ୱଦତି େଗର୍ ା ରାଜସି ଂହାସନଂ ମମ| ମଦୀଯଂ ପାଦପୀଠ ପୃଥିୱୀ ଭୱତି ଧୱଂ|
ତହ ଯୂଯଂ କୃେତ େମ କିଂ ପ୍ର ନି ର୍ ାସ୍ୟଥ ମ ି ରଂ| ୱିଶ୍ର ାମାଯ ମଦୀଯଂ ୱା ାନଂ କିଂ ୱିଦ୍ୟେତ ି ହ|

Ⅼସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟତାନି ୱ ୂନି କିଂ େମ ହ କୃତାନି ନ||
ⅬⅠ େହ ଅନାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହକା ଅ ଃକରେଣ ଶ୍ର ୱେଣ ଚାପୱିତ୍ର େଲାକାଃ ଯୂଯମ୍ ଅନୱରତଂ

ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା ନଃ ପ୍ର ାତିକୂଲ୍ୟମ୍ ଆଚରଥ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା ଯାଦୃଶା ଯୂଯମପି ତାଦୃଶାଃ|
ⅬⅡ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଃ କଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଂ ନାତାଡଯନ୍? େଯ ତସ୍ୟ ଧା କସ୍ୟ

ଜନସ୍ୟାଗମନକଥାଂ କଥିତୱ ାନ୍ ଅ ନ୍ ଯୂଯମ୍ ଅଧୂନା ୱି ାସଘାତିେନା ଭୂ ା ତଂ ଧା କଂ
ଜନମ୍ ଅହତ|

ⅬⅢ ଯୂଯଂ ଗର୍ ୀଯଦୂତଗେଣନ ୱ୍ୟୱ ାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟାପି ତାଂ ନାଚରଥ|
ⅬⅣଇମାଂ କଥାଂ ଶ ା େତ ମନଃସୁ ବି ାଃ ସ ଂ ପ୍ର ତି ଦ ଘଷର୍ ଣମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍|
ⅬⅤ କି ୁ ି ଫାନଃ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପୂେଣର୍ ା ଭୂ ା ଗଗଣଂ ପ୍ର ତି ି ରଦୃି ଂ କୃ ା ଈ ରସ୍ୟ ଦକି୍ଷେଣ

ଦ ାଯମାନଂ ଯୀଶୁ ୱିେଲାକ୍ୟ କଥିତୱାନ୍;
ⅬⅥପଶ୍ୟ,େମଘ ାରଂ ମୁ ମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ଦକି୍ଷେଣ ି ତଂ ମାନୱସୁତ ପଶ୍ୟାମି|
ⅬⅦତଦା େତ େପ୍ର ାେ ୖ ଃ ଶ ଂ କୃ ା କେଣର୍ ଷ୍ଵ ୁ ଲୀ ନ ଧାଯ ଏକଚି ୀଭୂ ଯ ତମ୍ ଆକ୍ର ମନ୍|
ⅬⅧ ପ ାତ୍ ତଂ ନଗରାଦ୍ ବହିଃ କୃ ା ପ୍ର େରୖରା ନ୍ ସାକି୍ଷେଣା ଲାକାଃ େଶୗଲନାେମ୍ନ ା

ଯୂନ ରଣସି େଧୗ ନିଜୱ ାଣି ାପିତୱ ଃ|
ⅬⅨ ଅନ ରଂ େହ ପ୍ର େଭା ଯୀେଶ ମଦୀଯମା ାନଂ ଗୃହାଣ ି ଫାନେସ୍ୟତି

ପ୍ର ାଥର୍ ନୱାକ୍ୟୱଦନସମେଯ େତ ତଂ ପ୍ର େରୖରା ନ୍|
ⅬⅩ ତ ାତ୍ ସ ଜାନୁନୀ ପାତଯି ା େପ୍ର ାେ ୖ ଃ ଶ ଂ କୃ ା, େହ ପ୍ର େଭ ପାପେମତଦ୍ ଏେତଷୁ ମା
ାପଯ, ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ମହାନିଦ୍ର ାଂ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତ୍|

Ⅷ
Ⅰ ତସ୍ୟ ହତ୍ୟାକରଣଂ େଶୗେଲାପି ସମମନ୍ୟତ| ତି ନ୍ ସମେଯ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗର ାଂ ମ ଲୀଂ

ପ୍ର ତି ମହାତାଡନାଯାଂ ଜାତାଯାଂ େପ୍ର ରିତେଲାକାନ୍ ହି ା ସେୱର୍ ୍ଵ ଽପେର ଯିହୂ ଦାେଶାମିେରାଣେଦଶେଯା
ନର୍ ାନା ାେନ ୱିକୀଣର୍ ାଃ ସେ ା ଗତାଃ|

Ⅱଅନ୍ୟ ଭ େଲାକା ଂ ି ଫାନଂ ଶ୍ମ ଶାେନ ାପଯି ା ବହୁ ୱ୍ୟଲପନ୍|
Ⅲ କି ୁ େଶୗେଲା ଗୃେହ ଗୃେହ ଭ୍ର ମି ା ି ଯଃ ପୁରୁ ଷାଂ ଧୃ ା କାରାଯାଂ ବ ା ମ ଲ୍ୟା

ମେହା ାତଂ କୃତୱାନ୍|
Ⅳଅନ୍ୟ େଯ ୱିକୀଣର୍ ା ଅଭୱନ୍ େତ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ଭ୍ର ମି ା ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ାଚାରଯନ୍|
Ⅴତଦା ଫିଲିପଃ େଶାମିେରାଣ୍ନ ଗରଂ ଗ ା ଖ୍ର ୀ ାଖ୍ୟାନଂ ପ୍ର ାଚାରଯତ୍;
Ⅵ ତେତାଽଶୁଚି-ଭୃ ତଗ୍ର େଲାେକେଭ୍ୟା ଭୂ ତା ୀ ୃ ତ୍ୟାଗ ନ୍ ତଥା ବହୱଃ ପକ୍ଷାଘାତିନଃ ଖ ା

େଲାକା ା ଅଭୱନ୍|
Ⅶ ତ ାତ୍ ଲାକା ଈଦୃଶଂ ତସ୍ୟା ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ ୱିେଲାକ୍ୟ ନିଶମ୍ୟ ଚ ସୱର୍ ୍ଵ ଏକଚି ୀଭୂ ଯ

େତେନା ାଖ୍ୟାେନ ମନାଂସି ନ୍ୟଦଧୁଃ|
Ⅷତି ଗେର ମହାନ ାଭୱତ୍|
Ⅸ ତତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ତି ଗେର ଶିେମା ାମା କି େନା ବ ୀ ମର୍ ାଯାକି୍ର ଯାଃ କୃ ା ଂ କ ନ

ମହାପୁରୁ ଷଂ େପ୍ର ାଚ୍ୟ େଶାମିେରାଣୀଯାନାଂ େମାହଂ ଜନଯାମାସ|
Ⅹତ ାତ୍ ସ ମାନୁଷ ଈ ରସ୍ୟ ମହାଶି ରୂ ପ ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ବାଲୱୃ ୱନିତାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଲାକା ି ନ୍

ମନାଂସି ନ୍ୟଦଧୁଃ|
Ⅺସ ବହୁ କାଲାନ୍ ମାଯାୱିକି୍ର ଯଯା ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଅତୀୱ େମାହଯା କାର, ତ ାତ୍ େତ ତଂ େମନିେର|
Ⅻ କି ୀ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ୍ନ ାଖ୍ୟାନପ୍ର ଚାରିଣଃ ଫିଲିପସ୍ୟ କଥାଯାଂ ୱି ସ୍ୟ

େତଷାଂ ୀପୁରୁ େଷାଭଯେଲାକା ମି ତା ଅଭୱନ୍|
ⅩⅢେଶେଷସ ଶିେମାନପି ଯଂ ପ୍ର େତୖ୍ୟତ୍ ତେତା ମି ତଃ ସନ୍ ଫିଲିେପନ କୃତାମ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟକି୍ର ଯାଂ

ଲକ୍ଷଣ ୱିେଲାକ୍ୟାସ ୱଂ ମନ୍ୟମାନେ ନ ସହ ି ତୱାନ୍|
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ⅩⅣ ଇ ଂ େଶାମିେରାେଣ୍ଦ ଶୀଯେଲାକା ଈ ରସ୍ୟ କଥାମ୍ ଅଗୃ ନ୍ ଇତି ୱା ର୍ ାଂ
ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗର େପ୍ର ରିତାଃ ପ୍ର ାପ୍ୟ ପିତରଂ େଯାହନ େତଷାଂ ନିକେଟ େପ୍ର ଷିତୱ ଃ|

ⅩⅤ ତତେ ୗ ତତ୍ ାନମ୍ ଉପ ାଯ େଲାକା ଯଥା ପୱିତ୍ର ମ୍ ଆ ାନଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱି ତଦଥର୍ ଂ
ପ୍ର ାଥର୍ େଯତାଂ|

ⅩⅥଯତେ ପୁରା େକୱଲପ୍ର ଭୁ ଯୀେଶା ନର୍ ାମ୍ନ ା ମି ତମାତ୍ର ା ଅଭୱନ୍,ନତୁ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ କମପି
ପ୍ର ତି ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା ନ ଆୱିଭର୍ ାେୱା ଜାତଃ|

ⅩⅦ କି ୁ େପ୍ର ରିତାଭ୍ୟାଂ େତଷାଂ ଗାେତ୍ର ଷୁ କେରଷ୍ଵ ପ େତଷୁ ସ ୁ େତ ପୱିତ୍ର ମ୍ ଆ ାନମ୍
ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱନ୍|

ⅩⅧ ଇ ଂ େଲାକାନାଂ ଗାେତ୍ର ଷୁ େପ୍ର ରିତେଯାଃ କରାପର୍ େଣନ ତାନ୍ ପୱିତ୍ର ମ୍ ଆ ାନଂ ପ୍ର ା ାନ୍
ଦୃ ୍ଵା ସ ଶିେମାନ୍ ତେଯାଃ ସମୀେପ ମୁଦ୍ର ା ଆନୀଯ କଥିତୱାନ୍;

ⅩⅨ ଅହଂ ଯସ୍ୟ ଗାେତ୍ର ହ ମ୍ ଅପର୍ ଯିଷ୍ୟାମି ତସ୍ୟାପି ଯେଥ ଂ ପୱିତ୍ର ା ପ୍ର ାି ଭର୍ ୱତି ତାଦୃଶୀଂ
ଶି ଂ ମହ୍ୟଂ ଦ ଂ|

ⅩⅩ କି ୁ ପିତର ଂ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍ ତୱ ମୁଦ୍ର ା ୍ଵଯା ୱିନଶ୍ୟ ୁ ଯତ ଈ ରସ୍ୟ ଦାନଂ ମୁଦ୍ର ାଭିଃ
କ୍ର ୀଯେତ ମି ଂ ବୁ ୱାନ୍;

ⅩⅪଈ ରାଯ ତାୱ ଃକରଣଂ ସରଲଂ ନହି, ତ ାଦ୍ ଅତ୍ର ତୱାଂେଶାଽଧିକାର େକାପି ନାି |
ⅩⅫ ଅତ ଏତ ାପେହେତାଃ େଖଦାନି୍ଵ ତଃ ସନ୍ େକନାପି ପ୍ର କାେରଣ ତୱ ମନସ ଏତସ୍ୟାଃ

କୁକ ନାଯାଃ କ୍ଷମା ଭୱତି, ଏତଦଥର୍ ମ୍ ଈ େର ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁରୁ ;
ⅩⅩⅢଯତ ୍ଵଂ ତି ପିେ ପାପସ୍ୟ ବ େନ ଚ ଯଦସି ତନ୍ମ ଯା ବୁ ମ୍|
ⅩⅩⅣତଦା ଶିେମାନ୍ ଅକଥଯତ୍ତହ ଯୁୱାଭ୍ୟାମୁଦିତା କଥା ମଯିଯଥା ନଫଲତିତଦଥର୍ ଂ ଯୁୱାଂ

ମି ମି ଂ ପ୍ର େଭୗ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁରୁ ତଂ|
ⅩⅩⅤଅେନନ ପ୍ର କାେରଣ େତୗ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦ ା ପ୍ର େଭାଃ କଥାଂ ପ୍ର ଚାରଯେ ୗ େଶାମିେରାଣୀଯାନାମ୍

ଅେନକଗ୍ର ାେମଷୁ ସୁସଂୱାଦ ପ୍ର ଚାରଯେ ୗ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରଂ ପରାୱୃତ୍ୟ ଗେତୗ|
ⅩⅩⅥ ତତଃ ପରମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ଦୂତଃ ଫିଲିପମ୍ ଇତ୍ୟାଦିଶତ୍, ମୁ ାଯ ଦକି୍ଷଣସ୍ୟାଂ ଦିଶି େଯା

ମାେଗର୍ ା ପ୍ର ା ରସ୍ୟ ମେଧ୍ୟନ ଯିରୂ ଶାଲେମା ଽସାନଗରଂ ଯାତି ତଂ ମାଗର୍ ଂ ଗ |
ⅩⅩⅦ ତତଃ ସ ଉ ାଯ ଗତୱାନ୍; ତଦା କ ାକୀନାମ୍ନ ଃ କୂେଶ୍ଲ ାକାନାଂ ରାଜ୍ଞ୍ୟାଃ

ସୱର୍ ୍ଵ ସ େ ରଧୀଶଃ କୂଶେଦଶୀଯ ଏକଃ ଷେ ା ଭଜନାଥର୍ ଂ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରମ୍ ଆଗତ୍ୟ
ⅩⅩⅧ ପୁନରପି ରଥମାରୁ ହ୍ୟ ଯିଶଯିଯନାେମ୍ନ ା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା ଗ୍ର ଂ ପଠନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟାଗ ତି|
ⅩⅩⅨଏତି ନ୍ ସମେଯଆ ା ଫିଲିପମ୍ ଅୱଦତ୍, ମ୍ ରଥସ୍ୟ ସମୀପଂ ଗ ା େତନ ସା ର୍ ଂ ମିଲ|
ⅩⅩⅩ ତ ାତ୍ ସ ଧାୱନ୍ ତସ୍ୟ ସି ଧାୱୁପ ାଯ େତନ ପଠ୍ୟମାନଂ ଯିଶଯିଯଥୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା

ୱାକ୍ୟଂ ଶ ା ପୃ ୱାନ୍ ଯତ୍ ପଠସି ତତ୍ କିଂ ବୁଧ୍ୟେସ?
ⅩⅩⅪ ତତଃ ସ କଥିତୱାନ୍ େକନଚି େବାଧିେତାହଂ କଥଂ ବୁେଧ୍ୟଯ? ତତଃ ସ ଫିଲିପଂ

ରଥମାେରାଢୁ ଂ େ ନ ସା ର୍ ମ୍ ଉପେୱ ୁ ନ୍ୟେୱଦଯତ୍|
ⅩⅩⅫ ସ ଶା େସ୍ୟତ ାକ୍ୟଂ ପଠିତୱାନ୍ ଯଥା, ସମାନୀଯତ ଘାତାଯ ସ ଯଥା େମଷଶାୱକଃ|

େଲାମେ ଦକସାକ୍ଷା େମଷ ନୀରେୱା ଯଥା| ଆବଧ୍ୟ ୱଦନଂ ୀଯଂ ତଥା ସ ସମତି ତ|
ⅩⅩⅩⅢ ଅନ୍ୟାେଯନ ୱିଚାେରଣ ସ ଉି େ ା ଽଭୱତ୍ ତଦା| ତ ାଲୀନମନୁଷ୍ୟାନ୍ େକା ଜେନା

ୱଣର୍ ଯିତୁ ଂ କ୍ଷମଃ| ଯେତା ଜୀୱ ୃଣାଂ େଦଶାତ୍ ସ ଉି େ ା ଽଭୱତ୍ ଧୱଂ|
ⅩⅩⅩⅣଅନ ରଂ ସ ଫିଲିପମ୍ ଅୱଦତ୍ ନିେୱଦଯାମି,ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ଯାମିମାଂ କଥାଂ କଥଯାମାସ

ସ କିଂ ି ନ୍ ୱା କି ଂି ଦ୍ ଅନ୍ୟି ନ୍?
ⅩⅩⅩⅤତତଃ ଫିଲିପ କରଣମ୍ ଆରଭ୍ୟ ଯୀେଶାରୁ ପାଖ୍ୟାନଂ ତସ୍ୟାେଗ୍ର ପ୍ର ାେ ୗତ୍|
ⅩⅩⅩⅥଇ ଂମାେଗର୍ ଣଗ େ ୗ ଜଲାଶଯସ୍ୟସମୀପଉପି େତୗ;ତଦା କ୍ଲ ୀେବାଽୱାଦୀତ୍ ପଶ୍ୟାତ୍ର
ାେନ ଜଲମାେ ମମ ମ େନ କା ବାଧା?
ⅩⅩⅩⅦ ତତଃ ଫିଲିପ ଉ ରଂ ୱ୍ୟାହରତ୍ ା ଃକରେଣନ ସାକଂ ଯଦି ପ୍ର େତ୍ୟଷି ତହ ବାଧା

ନାି | ତତଃ ସ କଥିତୱାନ୍ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ଈ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଇତ୍ୟହଂ ପ୍ର େତ୍ୟମି|
ⅩⅩⅩⅧ ତଦା ରଥଂ ଗିତଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଆଦିେ ଫିଲିପକ୍ଲ ୀେବୗ େ ୗ ଜଲମ୍ ଅୱାରୁ ହତାଂ; ତଦା

ଫିଲିପ ମ୍ ମ ଯାମାସ|



Acts Ⅷ:ⅩⅩⅩⅨ 169 Acts Ⅸ:ⅩⅪ

ⅩⅩⅩⅨତ ାତ୍ଜଲମଧ୍ୟାଦ୍ଉି ତେଯାଃ ସେତାଃପରେମ ରସ୍ୟା ା ଫିଲିପଂ ହୃ ା ନୀତୱାନ୍,
ତ ାତ୍ କ୍ଲ ୀବଃ ପୁନ ଂ ନ ଦୃ ୱାନ୍ ତଥାପି ହୃ ଚି ଃ ସନ୍ ମାେଗର୍ ଣ ଗତୱାନ୍|

ⅩⅬ ଫିଲିପ ାେସ୍ଦ ାଦ୍ନ ଗରମ୍ ଉପ ାଯ ତ ାତ୍ େକୖସରିଯାନଗର ଉପି ତିକାଲପୟର୍ ୍ୟନତଂ
ସୱର୍ ୍ଵ ି ଗେର ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯନ୍ ଗତୱାନ୍|

Ⅸ
Ⅰ ତ ାଲପୟର୍ ୍ୟନତଂ େଶୗଲଃ ପ୍ର େଭାଃ ଶିଷ୍ୟାଣାଂ ପ୍ର ାତିକୂେଲ୍ୟନ ତାଡନାବଧେଯାଃ କଥାଂ

ନିଃସାରଯନ୍ ମହାଯାଜକସ୍ୟ ସି ଧିଂ ଗ ା
Ⅱ ି ଯଂ ପୁରୁ ଷ ତନ୍ମ ତଗ୍ର ାହିଣଂ ଯଂ କି ତ୍ ପଶ୍ୟତି ତାନ୍ ଧୃ ା ବ ା ଯିରୂ ଶାଲମମ୍

ଆନଯତୀତ୍ୟାଶେଯନ ଦେ ଷକ୍ନ ଗରୀଯଂ ଧ ର୍ ସମାଜାନ୍ ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ ଯାଚିତୱାନ୍|
Ⅲ ଗ ନ୍ ତୁ ଦେ ଷକ୍ନ ଗରନିକଟ ଉପି ତୱାନ୍; ତେତାଽକ ାଦ୍ ଆକାଶାତ୍ ତସ୍ୟ ଚତୁ ଦ କୁ୍ଷ

େତଜସଃ ପ୍ର କାଶନାତ୍ ସ ଭୂ ମାୱପତତ୍|
Ⅳପ ାତ୍ େହ େଶୗଲ େହ େଶୗଲ କୁେତା ମାଂ ତାଡଯସି ? ଂ ପ୍ର ତି େପ୍ର ା ମ୍ ଏତଂ ଶ ଂ ଶ ା
Ⅴ ସ ପୃ ୱାନ୍, େହ ପ୍ର େଭା ଭୱାନ୍ କଃ? ତଦା ପ୍ର ଭୁ ରକଥଯତ୍ ଯଂ ଯୀଶୁଂ ଂ ତାଡଯସି ସ

ଏୱାହଂ; କ କସ୍ୟ ମୁେଖ ପଦାଘାତକରଣଂ ତୱ କ ମ୍|
Ⅵତଦା କ ମାେନା ୱି ଯାପ େସାୱଦତ୍ େହ ପ୍ର େଭା ମଯା କିଂ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ? ଭୱତ ଇ ା କା?

ତତଃ ପ୍ର ଭୁ ରାଜ୍ଞାପଯଦ୍ ଉ ାଯ ନଗରଂ ଗ ତତ୍ର ଯା ଯତ୍ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ ତଦ୍ ୱଦିଷ୍ୟେତ|
Ⅶତସ୍ୟ ସି େନା େଲାକା ଅପି ତଂ ଶ ଂ ଶତୱ ଃ କି ୁ କମପି ନ ଦୃ ୍ଵା ାଃ ସ ଃ ି ତୱ ଃ|
Ⅷଅନ ରଂ େଶୗେଲା ଭୂ ମିତ ଉ ାଯ ଚକୁ୍ଷଷୀ ଉନ୍ମ ୀଲ୍ୟ କମପି ନ ଦୃ ୱାନ୍| ତଦା େଲାକା ସ୍ୟ

ହେ ୗ ଧୃ ା ଦେ ଷକ୍ନ ଗରମ୍ ଆନଯନ୍|
Ⅸତତଃ ସ ଦିନତ୍ର ଯଂ ଯାୱଦ୍ ଅେ ା ଭୂ ା ନ ଭୁ ୱାନ୍ ପୀତୱାଂ |
Ⅹ ତଦନ ରଂ ପ୍ର ଭୁ େ ଷକ୍ନ ଗରୱାସି ନ ଏକୈ ଶିଷ୍ୟାଯ ଦଶର୍ ନଂ ଦ ା ଆହୂ ତୱାନ୍ େହ

ଅନନିଯ| ତତଃ ସ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀତ୍, େହ ପ୍ର େଭା ପଶ୍ୟ ଶୃେଣାମି|
Ⅺ ତଦା ପ୍ର ଭୁ ମାଜ୍ଞାପଯତ୍ ମୁ ାଯ ସରଲନାମାନଂ ମାଗର୍ ଂ ଗ ା ଯିହୂ ଦାନିେୱଶେନ

ତାଷର୍ ନଗରୀଯଂ େଶୗଲନାମାନଂ ଜନଂ ଗେୱଷଯନ୍ ପୃ ;
Ⅻପଶ୍ୟ ସ ପ୍ର ାଥର୍ ଯେତ, ତଥା ଅନନିଯନାମକ ଏେକା ଜନ ସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଆଗତ୍ୟ ତସ୍ୟ ଗାେତ୍ର

ହ ାପର୍ ଣଂ କୃ ା ଦୃି ଂ ଦଦାତୀ ଂ େପ୍ନ ଦୃ ୱାନ୍|
ⅩⅢ ତ ାଦ୍ ଅନନିଯଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍ େହ ପ୍ର େଭା ଯିରୂ ଶାଲମି ପୱିତ୍ର େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି

େସାଽେନକହିଂସାଂ କୃତୱାନ୍;
ⅩⅣଅତ୍ର ାେନ ଚ େଯ େଲାକା ୱ ନାମି୍ନ ପ୍ର ାଥର୍ ଯି ତାନପି ବ ୁ ଂ ସ ପ୍ର ଧାନଯାଜେକଭ୍ୟଃ ଶି ଂ

ପ୍ର ା ୱାନ୍, ଇମାଂ କଥାମ୍ ଅହମ୍ ଅେନେକଷାଂ ମୁେଖଭ୍ୟଃ ଶତୱାନ୍|
ⅩⅤ କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ରକଥଯତ୍, ଯାହି ଭି େଦଶୀଯେଲାକାନାଂ ଭୂ ପତୀନାମ୍ ଇସ୍ର ାେଯେ ାକାନା

ନିକେଟ ମମ ନାମ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ଂ ସ ଜେନା ମମ ମେନାନୀତପାତ୍ର ମାେ |
ⅩⅥମମ ନାମନିମି େତନ କିଯାନ୍ ମହାନ୍ େକ୍ଲ େଶା େଭା ୱ୍ୟ ଏତତ୍ ତଂ ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟାମି|
ⅩⅦତେତା ଽନନିେଯା ଗ ା ଗୃହଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ତସ୍ୟ ଗାେତ୍ର ହ ାପର୍୍ର ଣଂ କୃ ା କଥିତୱାନ୍, େହ ଭ୍ର ାତଃ

େଶୗଲ ଂ ଯଥା ଦୃି ଂ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାଷି ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପରିପୂେଣର୍ ା ଭୱସି ଚ, ତଦଥର୍ ଂ ତୱାଗମନକାେଲ
ଯଃ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ୁଭ୍ୟଂ ଦଶର୍ ନମ୍ ଅଦଦାତ୍ ସ ମାଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍|

ⅩⅧ ଇତୁ ୍ୟ ମାେତ୍ର ତସ୍ୟ ଚକୁ୍ଷଭର୍ ୍ୟାମ୍ ମୀନଶ ୱଦ୍ ୱ ୁନି ନିଗର୍ େତ ତତଣାତ୍ ସ ପ୍ର ସ ଚକୁ୍ଷ
ଭର୍ୂ ା େପ୍ର ା ାଯ ମି େତାଽଭୱତ୍ ଭୁ ୍ଵା ପୀ ା ସବେଲାଭୱ |

ⅩⅨତତଃପରଂ େଶୗଲଃ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସହକତିପଯଦିୱସାନ୍ ତି ନ୍ ଦେ ଷକନଗେର ି ାଽୱିଲ ଂ
ⅩⅩସୱର୍ ୍ଵ ଭଜନଭୱନାନି ଗ ା ଯୀଶୁରୀ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଇମାଂ କଥାଂ ପ୍ର ାଚାରଯତ୍|
ⅩⅪ ତ ାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ େଶ୍ର ାତାର ମୃ ତ୍ୟ କଥିତୱେ ା େଯା ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗର ଏତ ାମ୍ନ ା

ପ୍ର ାଥର୍ ଯିତୃ େଲାକାନ୍ ୱିନାଶିତୱାନ୍ ଏୱମ୍ ଏତାଦୃଶେଲାକାନ୍ ବ ା ପ୍ର ଧାନଯାଜକନିକଟଂ
ନଯତୀତ୍ୟାଶଯା ଏତ ୍ଥାନମପ୍ୟାଗ ତ୍ ସଏୱ କିମଯଂ ନ ଭୱତି?
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ⅩⅫ କି ୁ େଶୗଲଃ କ୍ର ମଶ ଉ ାହୱାନ୍ ଭୂ ା ଯୀଶୁରୀ େରଣାଭିଷିେ ା ଜନ ଏତି ନ୍ ପ୍ର ମାଣଂ
ଦ ା ଦେ ଷକ୍-ନିୱାସି ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାନ୍ ନିରୁ ରାନ୍ ଅକେରାତ୍|

ⅩⅩⅢଇ ଂ ବହୁ ତିେଥ କାେଲ ଗେତ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ଂ ହ ୁଂ ମ ଯାମାସୁଃ
ⅩⅩⅣ କି ୁ େଶୗଲେ ଷାେମତସ୍ୟା ମ ଣାଯା ୱା ର୍ ାଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍| େତତଂ ହ ୁଂ ତୁ ଦିୱାନିଶଂ ଗୁ ାଃ

ସେ ା ନଗରସ୍ୟ ାେରଽତି ନ୍;
ⅩⅩⅤତ ାତ୍ ଶିଷ୍ୟା ଂ ନୀ ା ରାେତ୍ର ୗ ପିଟେକ ନିଧାଯ ପ୍ର ାଚୀେରଣାୱାେରାହଯନ୍|
ⅩⅩⅥତତଃ ପରଂ େଶୗେଲା ଯିରୂ ଶାଲମଂ ଗ ା ଶିଷ୍ୟଗେଣନ ସା ର୍ ଂ ାତୁ ମ୍ ଐହତ୍, କି ୁ ସେୱର୍ ୍ଵ

ତ ାଦବିଭଯୁଃ ସ ଶିଷ୍ୟ ଇତି ଚ ନ ପ୍ର ତ୍ୟଯନ୍|
ⅩⅩⅦଏତ ାଦ୍ ବଣର୍ ା ଂ ଗୃହୀ ା େପ୍ର ରିତାନାଂ ସମୀପମାନୀଯ ମାଗର୍ ମେଧ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ଃ କଥଂ ତୈ

ଦଶର୍ ନଂ ଦ ୱାନ୍ ଯାଃ କଥା କଥିତୱାନ୍ ସ ଚ ଯଥାେକ୍ଷାଭଃ ସନ୍ ଦେ ଷକ୍ନ ଗେର ଯୀେଶା ନର୍ ାମ
ପ୍ର ାଚାରଯତ୍ ଏତାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ୱୃ ା ାନ୍ ତାନ୍ ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅧ ତତଃ େଶୗଲେ ୖ ଃ ସହ ଯିରୂ ଶାଲମି କାଲଂ ଯାପଯନ୍ ନିଭର୍ ଯଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀେଶା ନର୍ ାମ
ପ୍ର ାଚାରଯତ୍|

ⅩⅩⅨତ ାଦ୍ ଅନ୍ୟେଦଶୀଯେଲାେକୖଃ ସା ର୍ ଂ ୱିୱାଦେସ୍ୟାପି ତ ାତ୍ େତ ତଂ ହ ୁମ୍ ଅେଚ |
ⅩⅩⅩ କି ୁ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଜ୍ଜ୍ଞା ା ତଂ େକୖସରିଯାନଗରଂ ନୀ ା ତାଷର୍ ନଗରଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍|
ⅩⅩⅪ ଇ ଂ ସତି ଯିହୂ ଦିଯାଗାଲୀେଲ୍ଶ ାମିେରାଣେଦଶୀଯାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ା ମ େଲ୍ୟା ୱିଶ୍ର ାମଂ

ପ୍ର ା ା ତ ାସାଂ ନି ାଭୱତ୍ ପ୍ର େଭା ଭ ଯା ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା ନଃ ସା ନଯା ଚ କାଲଂ େକ୍ଷପଯି ା
ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଭୱନ୍|

ⅩⅩⅫ ତତଃ ପରଂ ପିତରଃ ାେନ ାେନ ଭ୍ର ମି ା େଶେଷ େଲାଦ୍ନ ଗରନିୱାସି ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ
ସମୀେପ ି ତୱାନ୍|

ⅩⅩⅩⅢ ତଦା ତତ୍ର ପକ୍ଷାଘାତୱ୍ୟାଧିନାେ ୗ ୱ ରାନ୍ ଶଯ୍ୟାଗତମ୍ ଐେନଯନାମାନଂ ମନୁଷ୍ୟଂ
ସାକ୍ଷତ୍ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତମୱଦତ୍,

ⅩⅩⅩⅣ େହ ଐେନଯ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ୍ଵାଂ ମ୍ ଅକାଷର୍ ୀତ୍, ମୁ ାଯ ଶଯ୍ୟାଂ ନିକି୍ଷପ,
ଇତୁ ୍ୟ ମାେତ୍ର ସ ଉଦତି ତ୍|

ⅩⅩⅩⅤଏତାଦୃଶଂ ଦୃ ୍ଵା େଲାଦ୍ଶ ାେରାଣନିୱାସି େନା େଲାକାଃ ପ୍ର ଭୁ ଂ ପ୍ର ତି ପରାୱ ର୍ |
ⅩⅩⅩⅥ ଅପର ଭିକ୍ଷାଦାନାଦିଷୁ ନାନକି୍ର ଯାସୁ ନିତ୍ୟଂ ପ୍ର ୱୃ ା ଯା ଯାେଫାନଗରନିୱାସି ନୀ

ଟାବିଥାନାମା ଶିଷ୍ୟା ଯାଂ ଦ ର୍ ାଂ ଅଥର୍ ାଦ୍ ହରିଣୀମଯୁ ୍ଵା ଆ ଯନ୍ ସା ନାରୀ
ⅩⅩⅩⅦ ତି ନ୍ ସମେଯ ରୁ ା ସତୀ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଅତ୍ୟଜତ୍, ତେତା େଲାକା ାଂ

ପ୍ର କ୍ଷାେଲ୍ୟାପରି ପ୍ର େକାେ ଶାଯଯି ା ାପଯନ୍|
ⅩⅩⅩⅧ େଲାଦ୍ନ ଗରଂ ଯାେଫାନଗରସ୍ୟ ସମୀପ ଂ ତ ା ତ୍ର ପିତର ଆେ , ଇତି ୱା ର୍ ାଂ ଶ ା

ତୂ ଣର୍ ଂ ତସ୍ୟାଗମନାଥର୍ ଂ ତି ନ୍ ୱିନଯମୁ ୍ଵା ଶିଷ୍ୟଗେଣା େ ୗ ମନୁେଜୗ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍|
ⅩⅩⅩⅨତ ାତ୍ ପିତରଉ ାଯତାଭ୍ୟାଂ ସା ର୍ ମ୍ ଆଗ ତ୍,ତତ୍ର ତି ନ୍ ଉପି ତଉପରି ପ୍ର େକା ଂ

ସମାନୀେତ ଚ ୱିଧୱାଃ ାଭିଃ ସହ ି ତିକାେଲ ଦ ର୍ ଯା କୃତାନି ଯାନୁ୍ୟ ରୀଯାଣି ପରିେଧଯାନି ଚ
ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ତଂ ଦଶର୍ ଯି ା ରୁ ଦତ୍ୟ ତସୃଷୁ ଦି ୍ଵ ତି ନ୍|

ⅩⅬ କି ୁ ପିତର ାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ା ବହିଃ କୃ ା ଜାନୁନୀ ପାତଯି ା ପ୍ର ାଥ ତୱାନ୍; ପ ାତ୍ ଶୱଂ ପ୍ର ତି ଦୃି ଂ
କୃ ା କଥିତୱାନ୍, େହ ଟାବୀେଥ ମୁ ି , ଇତି ୱାକ୍ୟ ଉେ ସା ୀ ଚକୁ୍ଷଷୀ େପ୍ର ାନ୍ମ ୀଲ୍ୟ ପିତରମ୍
ଅୱେଲାେକ୍ୟା ାେଯାପାୱିଶତ୍|

ⅩⅬⅠତତଃ ପିତର ସ୍ୟାଃ କେରୗ ଧୃ ା ଉେ ାଲ୍ୟ ପୱିତ୍ର େଲାକାନ୍ ୱିଧୱା ାହୂ ଯ େତଷାଂ ନିକେଟ
ସଜୀୱାଂ ତାଂ ସମାପର୍ ଯତ୍|

ⅩⅬⅡଏଷା କଥା ସମ ଯାେଫାନଗରଂ ୱ୍ୟା ା ତ ାଦ୍ ଅେନେକ େଲାକାଃ ପ୍ର େଭୗ ୱ୍ୟ ସନ୍|
ⅩⅬⅢ ଅପର ପିତର ଦ୍ୟାେଫାନଗରୀଯସ୍ୟ କସ୍ୟଚିତ୍ ଶିେମା ାମ୍ନ ର୍ କାରସ୍ୟ ଗୃେହ

ବହୁ ଦିନାନି ନ୍ୟୱସତ୍|

Ⅹ
Ⅰ େକୖସରିଯାନଗର ଇତାଲିଯାଖ୍ୟେସୖନ୍ୟା ଗର୍ ତଃ କଣର୍ ୀଲିଯନାମା େସନାପତିରାସୀତ୍
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Ⅱ ସ ସପରିୱାେରା ଭ ଈ ରପରାଯଣ ାସୀତ୍; େଲାେକେଭ୍ୟା ବହୂ ନି ଦାନାଦୀନି ଦ ା
ନିର ରମ୍ ଈ େର ପ୍ର ାଥର୍ ଯା େକ୍ର |

Ⅲ ଏକଦା ତୃ ତୀଯପ୍ର ହରେୱଲାଯାଂ ସ ଦୃ ୱାନ୍ ଈ ରେସୖ୍ୟେକା ଦୂତଃ ସପ୍ର କାଶଂ ତ ମୀପମ୍
ଆଗତ୍ୟ କଥିତୱାନ୍, େହ କଣର୍ ୀଲିଯ|

Ⅳ କି ୁ ସ ତଂ ଦୃ ୍ଵା ଭୀେତାଽକଥଯତ୍, େହ ପ୍ର େଭା କିଂ? ତଦା ତମୱଦତ୍ ତୱ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଦାନାଦି
ଚ ସାକି୍ଷ ରୂ ପଂ ଭୂ େ ରସ୍ୟ େଗାଚରମଭୱତ୍|

Ⅴଇଦାନୀଂ ଯାେଫାନଗରଂ ପ୍ର ତି େଲାକାନ୍ େପ୍ର ଷ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ତୀେର ଶିେମା ାମ୍ନ ର୍ କାରସ୍ୟ ଗୃେହ
ପ୍ର ୱାସକାରୀ ପିତରନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାେତା ଯଃ ଶିେମାନ୍ ତମ୍ ଆ ାଯଯ;

Ⅵତ ାତ୍ ଯା ଯଦ୍ୟତ୍ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ ତ ତ୍ ସ ୱଦିଷ୍ୟତି|
Ⅶ ଇତୁ ୍ୟପଦିଶ୍ୟ ଦୂେତ ପ୍ର ି େତ ସତି କଣର୍ ୀଲିଯଃ ଗୃହ ାନାଂ ଦାସାନାଂ େ ୗ ଜେନୗ ନିତ୍ୟଂ
ସି ନାଂ େସୖନ୍ୟାନାମ୍ ଏକାଂ ଭ େସନା ାହୂ ଯ
Ⅷସକଲେମତଂ ୱୃ ା ଂ ୱିଜ୍ଞାପ୍ୟ ଯାେଫାନଗରଂ ତାନ୍ ପ୍ର ାହିେଣାତ୍|
Ⅸ ପରି ନ୍ ଦିେନ େତ ଯାତ୍ର ାଂ କୃ ା ଯଦା ନଗରସ୍ୟ ସମୀପ ଉପାତି ନ୍, ତଦା ପିତେରା

ି ତୀଯପ୍ର ହରେୱଲାଯାଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯିତୁ ଂ ଗୃହପୃ ମ୍ ଆେରାହତ୍|
Ⅹଏତି ନ୍ ସମେଯ କୁ୍ଷଧା ର୍ ଃ ସନ୍ କିି ଦ୍ େଭା ୁମ୍ ଐ ତ୍ କି ୁ େତଷାମ୍ ଅ ାସାଦନସମେଯ ସ

ମୂ ତଃ ସ ପତତ୍|
Ⅺତେତା େମଘ ାରଂ ମୁ ଂ ଚତୁ ଭ ଃ େକାେଣୖଲର୍ ି ତଂ ବୃହ ମିୱ କି ନଭାଜନମ୍ଆକାଶାତ୍

ପୃଥିୱୀମ୍ ଅୱାେରାହତୀତି ଦୃ ୱାନ୍|
Ⅻତନ୍ମ େଧ୍ୟ ନାନପ୍ର କାରା ଗ୍ର ାମ୍ୟୱନ୍ୟପଶୱଃ େଖଚେରାେରାଗାମିପ୍ର ଭୃ ତେଯା ଜ ୱ ାସନ୍|
ⅩⅢଅନ ରଂ େହ ପିତର ଉ ାଯ ହ ା ଭୁ ଂ ୍ଵ ତ ତୀଯଂ ଗଗଣୀଯା ୱାଣୀ ଜାତା|
ⅩⅣ ତଦା ପିତରଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, େହ ପ୍ର େଭା ଈଦୃଶଂ ମା ଭୱତୁ , ଅହମ୍ ଏତତ୍ କାଲଂ ଯାୱତ୍

ନିଷି ମ୍ ଅଶୁଚି ୱା ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ କିି ଦପି ନ ଭୁ ୱାନ୍|
ⅩⅤ ତତଃ ପୁନରପି ତାଦୃଶୀ ୱିହଯସୀଯା ୱାଣୀ ଜାତା ଯଦ୍ ଈ ରଃ ଶୁଚି କୃତୱାନ୍ ତତ୍ ଂ

ନିଷି ଂ ନ ଜାନୀହି|
ⅩⅥଇ ଂ ତି୍ର ଃ ସତି ତତ୍ ପାତ୍ର ଂ ପୁନରାକୃ ଂ ଆକାଶମ୍ ଅଗ ତ୍|
ⅩⅦ ତତଃ ପରଂ ଯଦ୍ ଦଶର୍ ନଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍ ତସ୍ୟ େକା ଭାୱ ଇତ୍ୟତ୍ର ପିତେରା ମନସା ସେ ି ,

ଏତି ନ୍ ସମେଯ କଣର୍ ୀଲିଯସ୍ୟ େତ େପ୍ର ଷିତା ମନୁଷ୍ୟା ାରସ୍ୟ ସି ଧାୱୁପ ାଯ,
ⅩⅧ ଶିେମାେନା ଗୃହମନି୍ଵ ଃ ସ ୃ ଛ୍ୟାହୂ ଯ କଥିତୱ ଃ ପିତରନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାେତା ଯଃ ଶିେମାନ୍

ସ କିମତ୍ର ପ୍ର ୱସତି?
ⅩⅨ ଯଦା ପିତର ଶର୍ ନସ୍ୟ ଭାୱଂ ମନସାେ ାଲଯତି ତଦା ା ତମୱଦତ୍, ପଶ୍ୟ ତ୍ର େଯା

ଜନା ୍ଵାଂ ମୃଗଯେ |
ⅩⅩ ମ୍ ଉ ାଯାୱରୁ ହ୍ୟ ନିଃସେ ହଂ େତୖଃ ସହ ଗ ମେଯୖୱ େତ େପ୍ର ଷିତାଃ|
ⅩⅪତ ାତ୍ ପିତେରାଽୱରୁ ହ୍ୟ କଣର୍ ୀଲିଯେପ୍ର ରିତେଲାକାନାଂ ନିକଟମାଗତ୍ୟ କଥିତୱାନ୍ ପଶ୍ୟତ

ଯୂଯଂ ଯଂ ମୃଗଯେ ସ ଜେନାହଂ, ଯୂଯଂ କିି ମି ମ୍ ଆଗତାଃ?
ⅩⅫ ତତେ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍ କଣର୍ ୀଲିଯନାମା ଶୁ ସ ଈ ରପରାଯେଣା ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶ ାନାଂ

ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସି େଧୗ ସୁଖ୍ୟାତ୍ୟାପ ଏକଃ େସନାପତି ନ ଜଗୃହଂ ାମାହୂ ଯ େନତୁ ଂ ଃ କଥା
େଶ୍ର ାତୁ ପୱିତ୍ର ଦୂେତନ ସମାଦି ଃ|

ⅩⅩⅢ ତଦା ପିତର ାନଭ୍ୟ ରଂ ନୀ ା େତଷାମାତିଥ୍ୟଂ କୃତୱାନ୍, ପେରଽହନି େତୖଃ ସା ର୍ ଂ
ଯାତ୍ର ାମକେରାତ୍, ଯାେଫାନିୱାସି ନାଂ ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ କିଯେ ା ଜନା େତନ ସହ ଗତାଃ|

ⅩⅩⅣ ପରି ନ୍ ଦିୱେସ େକୖସରିଯାନଗରମଧ୍ୟପ୍ର େୱଶସମେଯ କଣର୍ ୀଲିେଯା ଜ୍ଞାତିବ ୂ ନ୍
ଆହୂ ଯାନୀଯ ତାନ୍ ଅେପକ୍ଷ୍ୟ ି ତଃ|

ⅩⅩⅤ ପିତେର ଗୃହ ଉପି େତ କଣର୍ ୀଲିଯ ଂ ସାକ୍ଷା ୃ ତ୍ୟ ଚରଣେଯାଃ ପତି ା ପ୍ର ାଣମତ୍|
ⅩⅩⅥ ପିତର ମୁ ାପ୍ୟ କଥିତୱାନ୍, ଉି ାହମପି ମାନୁଷଃ|
ⅩⅩⅦ ତଦା କଣର୍ ୀଲିେଯନ ସାକମ୍ ଆଲପନ୍ ଗୃହଂ ପ୍ର ାୱିଶତ୍ ତନ୍ମ େଧ୍ୟ ଚ ବହୁ େଲାକାନାଂ

ସମାଗମଂ ଦୃ ୍ଵା ତାନ୍ ଅୱଦତ୍,
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ⅩⅩⅧ ଅନ୍ୟଜାତୀଯେଲାେକୖଃ ମହାଲପନଂ ୱା େତଷାଂ ଗୃହମେଧ୍ୟ ପ୍ର େୱଶନଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ
ନିଷି ମ୍ ଅ ୀତି ଯୂଯମ୍ ଅୱଗ ଥ; କି ୁ କମପି ମାନୁଷମ୍ ଅୱ୍ୟୱହାୟର୍ ୍ୟମ୍ ଅଶୁଚିଂ ୱା ଜ୍ଞାତୁ ଂ ମମ
େନାଚିତମ୍ ଇତି ପରେମ େରା ମାଂ ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅨଇତି େହେତାରା ାନଶ୍ର ୱଣମାତ୍ର ାତ୍ କା ନାପି ମ୍ ଅକୃ ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପମ୍ ଆଗେତାି ;
ପୃ ାମି ଯୂଯଂ କିି ମି ଂ ମାମ୍ ଆହୂ ଯତ?

ⅩⅩⅩତଦା କଣର୍ ୀଲିଯଃ କଥିତୱାନ୍, ଅଦ୍ୟ ଚ ାରି ଦିନାନି ଜାତାନି ଏତାୱେ ଲାଂ ଯାୱଦ୍ ଅହମ୍
ଅନାହାର ଆସନ୍ ତତ ୃତୀଯପ୍ର ହେର ସତି ଗୃେହ ପ୍ର ାଥର୍ ନସମେଯ େତେଜାମଯୱ ଭୃ ଦ୍ ଏେକା
ଜେନା ମମ ସମକ୍ଷଂ ତି ନ୍ ଏତାଂ କଥାମ୍ ଅକଥଯତ୍,

ⅩⅩⅪେହକଣର୍ ୀଲିଯ ଦୀଯା ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଈ ରସ୍ୟ କଣର୍ େଗାଚରୀଭୂ ତା ତୱଦାନାଦି ଚ ସାକି୍ଷ ରୂ ପଂ
ଭୂ ା ତସ୍ୟ ଦୃି େଗାଚରମଭୱତ୍|

ⅩⅩⅫ ଅେତା ଯାେଫାନଗରଂ ପ୍ର ତି େଲାକାନ୍ ପ୍ର ହିତ୍ୟ ତତ୍ର ସମୁଦ୍ର ତୀେର ଶିେମା ାମ୍ନ ଃ
କସ୍ୟଚି ର୍ କାରସ୍ୟ ଗୃେହପ୍ର ୱାସକାରୀ ପିତରନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାେତାଯଃ ଶିେମାନ୍ ତମାହୂ ◌ाଯଯ;ତତଃ
ସ ଆଗତ୍ୟ ାମ୍ ଉପେଦକ୍ଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅢ ଇତି କାରଣାତ୍ ତତଣାତ୍ ତୱ ନିକେଟ େଲାକାନ୍ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍, ମାଗତୱାନ୍ ଇତି
ଭଦ୍ର ଂ କୃତୱାନ୍|ଈ େରା ଯାନ୍ୟାଖ୍ୟାନାନି କଥଯିତୁ ମ୍ ଆଦିଶତ୍ ତାନି େଶ୍ର ାତୁ ଂ ୱଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ସା ତମ୍
ଈ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଉପି ତାଃ ଃ|

ⅩⅩⅩⅣ ତଦା ପିତର ଇମାଂ କଥାଂ କଥଯିତୁ ମ୍ ଆର ୱାନ୍, ଈ େରା ମନୁଷ୍ୟାଣାମ୍ ଅପକ୍ଷପାତୀ
ସନ୍

ⅩⅩⅩⅤ ଯସ୍ୟ କସ୍ୟଚିଦ୍ େଦଶସ୍ୟ େଯା େଲାକା ା ୀ ା ସ ର୍ କେରାତି ସ ତସ୍ୟ ଗ୍ର ାେହ୍ୟା
ଭୱତି, ଏତସ୍ୟ ନି ଯମ୍ ଉପଲ ୱାନହମ୍|

ⅩⅩⅩⅥ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ପ୍ର ଭୁ େୟର୍ ା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ େ ନ ଈ ର ଇସ୍ର ାେଯଲ୍ଵ ଂଶାନାଂ ନିକେଟ ସୁସଂୱାଦଂ
େପ୍ର ଷ୍ୟ ସେ ଲନସ୍ୟ ଯଂ ସଂୱାଦଂ ପ୍ର ାଚାରଯତ୍ ତଂ ସଂୱାଦଂ ଯୂଯଂ ଶତୱ ଃ|

ⅩⅩⅩⅦ ଯେତା େଯାହନା ମ େନ ପ୍ର ଚାରିେତ ସତି ସ ଗାଲୀଲେଦଶମାରଭ୍ୟ
ସମ ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶଂ ୱ୍ୟାେପ୍ନ ାତ୍;

ⅩⅩⅩⅧଫଲତଈ େରଣପୱିେତ୍ର ଣା ନା ଶ ୍ୟା ଚାଭିଷିେ ା ନାସରତୀଯଯୀଶୁଃ ାେନ ାେନ
ଭ୍ର ମନ୍ ସୁକି୍ର ଯାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ େଶୖତାନା କି୍ଲ ାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନ୍ ାନ୍ ଅକେରାତ୍,ଯତଈ ର ସ୍ୟ ସହାଯ
ଆସୀତ୍;

ⅩⅩⅩⅨୱଯ ଯିହୂ ଦୀଯେଦେଶ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗେରଚେତନ କୃତାନାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ କ ର୍ ଣାଂ ସାକି୍ଷେଣା
ଭୱାମଃ| େଲାକା ଂ କେଶ ୱି ା ହତୱ ଃ,

ⅩⅬ କି ୁ ତୃ ତୀଯଦିୱେସ ଈ ର ମୁ ାପ୍ୟ ସପ୍ର କାଶମ୍ ଅଦଶର୍ ଯତ୍|
ⅩⅬⅠ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନାଂ ନିକଟ ଇତି ନ ହି, କି ୁ ତି ନ୍ ଶ୍ମ ଶାନାଦୁି େତ ସତି େତନ ସା ର୍ ଂ େଭାଜନଂ

ପାନ କୃତୱ ଏତାଦୃଶା ଈ ରସ୍ୟ ମେନାନୀତାଃ ସାକି୍ଷେଣା େଯ ୱଯମ୍ ଅ ାକଂ ନିକେଟ
ତମଦଶର୍ ଯତ୍|

ⅩⅬⅡ ଜୀୱିତମୃେତାଭଯେଲାକାନାଂ ୱିଚାରଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଈ େରା ଯଂ ନିଯୁ ୱାନ୍ ସ ଏୱ ସ ଜନଃ,
ଇମାଂ କଥାଂ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ଂ ତି ନ୍ ପ୍ର ମାଣଂ ଦାତୁ େସାଽ ାନ୍ ଆଜ୍ଞାପଯତ୍|

ⅩⅬⅢଯ ି ନ୍ ୱି ସି ତି ସ ତସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ପାପାନ୍ମୁ େ ା ଭୱିଷ୍ୟତି ତି ନ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନାପି
ଏତାଦୃଶଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦତି|

ⅩⅬⅣ ପିତରେସୖ୍ୟତ ଥାକଥନକାେଲ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ େଶ୍ର ାତୃ ଣାମୁପରି ପୱିତ୍ର ଆ ାୱାେରାହତ୍|
ⅩⅬⅤ ତତଃ ପିତେରଣ ସା ର୍ ମ୍ ଆଗତା ୍ଵେକ୍ଛ ଦିେନା ୱି ାସି େନା େଲାକା ଅନ୍ୟେଦଶୀେଯଭ୍ୟଃ

ପୱିତ୍ର ଆ ନି ଦେ ସତି
ⅩⅬⅥେତନାନାଜାତୀଯଭାଷାଭିଃ କଥାଂ କଥଯ ଈ ରଂପ୍ର ଶଂସି ,ଇତି ଦୃ ୍ଵା ଶ ା ଚ ୱି ଯମ୍

ଆପଦ୍ୟ |
ⅩⅬⅦତଦା ପିତରଃ କଥିତୱାନ୍, ୱଯମିୱ େଯ ପୱିତ୍ର ମ୍ ଆ ାନଂ ପ୍ର ା ାେ ଷାଂ ଜଲମ ନଂ କିଂ

େକାପି ନିେଷ ୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି?
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ⅩⅬⅧ ତତଃ ପ୍ର େଭା ନର୍ ାମ୍ନ ା ମି ତା ଭୱେତତି ତାନାଜ୍ଞାପଯତ୍| ଅନ ରଂ େତ େ ୖ ଃ ସା ର୍ ଂ
କତିପଯଦିନାନି ାତୁ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ |

Ⅺ
Ⅰ ଇ ଂ ଭି େଦଶୀଯେଲାକା ଅପୀ ରସ୍ୟ ୱାକ୍ୟମ୍ ଅଗୃ ନ୍ ଇମାଂ ୱା ର୍ ାଂ

ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶ େପ୍ର ରିତା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଶତୱ ଃ|
Ⅱତତଃ ପିତେର ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରଂଗତୱତି େକ୍ଛ ଦିେନା େଲାକାେ ନସହ ୱିୱଦମାନା ଅୱଦନ୍,
Ⅲ ମ୍ ଅ େକ୍ଛ ଦିେଲାକାନାଂ ଗୃହଂ ଗ ା େତୖଃ ସା ର୍ ଂ ଭୁ ୱାନ୍|
Ⅳତତଃ ପିତର ଆଦିତଃ କ୍ର ମଶ ାୟର୍ ୍ୟସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ୱୃ ା ମାଖ୍ୟାତୁ ମ୍ ଆର ୱାନ୍|
Ⅴ ଯାେଫାନଗର ଏକଦାହଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯମାେନା ମୂ ତଃ ସନ୍ ଦଶର୍ େନନ ଚତୁ ଷର୍ୁ େକାେଣଷୁ

ଲ ନମାନଂ ୱୃହ ମିୱ ପାତ୍ର େମକମ୍ ଆକାଶଦୱରୁ ହ୍ୟ ମି କଟମ୍ ଆଗ ଦ୍ ଅପଶ୍ୟମ୍|
Ⅵ ପ ାତ୍ ତଦ୍ ଅନନ୍ୟଦୃ ୍ୟା ଦୃ ୍ଵା ୱିୱିଚ୍ୟ ତସ୍ୟ ମେଧ୍ୟ ନାନାପ୍ର କାରାନ୍ ଗ୍ର ାମ୍ୟୱନ୍ୟପଶୂନ୍

ଉେରାଗାମିେଖଚରାଂ ଦୃ ୱାନ୍;
Ⅶ େହ ପିତର ମୁ ାଯ ଗ ା ଭୁ ଂ ୍ଵ ମାଂ ସେ ାଧ୍ୟ କଥଯ ଂ ଶ େମକଂ ଶତୱାଂ |
Ⅷ ତେତାହଂ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦଂ, େହ ପ୍ର େଭା େନ ଂ ଭୱତୁ , ଯତଃ କି ନ ନିଷି ମ୍ ଅଶୁଚି ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ ୱା

ମମ ମୁଖମଧ୍ୟଂ କଦାପି ନ ପ୍ର ାୱିଶତ୍|
Ⅸ ଅପରମ୍ ଈ େରା ଯତ୍ ଶୁଚି କୃତୱାନ୍ ତି ଷି ଂ ନ ଜାନୀହି ି ମର୍ ା ତୀଦୃଶୀ ୱିହାଯସୀଯା

ୱାଣୀ ଜାତା|
Ⅹ ତି୍ର ରି ଂ ସତି ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପୁନରାକାଶମ୍ ଆକୃ ଂ|
Ⅺପ ାତ୍ େକୖସରିଯାନଗରାତ୍ ତ୍ର େଯା ଜନା ମି କଟଂ େପ୍ର ଷିତା ଯତ୍ର ନିେୱଶେନ ି େତାହଂ ତି ନ୍

ସମେଯ ତେତ୍ର ାପାତି ନ୍|
Ⅻତଦା ନିଃସେ ହଂ େତୖଃ ସା ର୍ ଂ ଯାତୁ ମ୍ ଆ ା ମାମାଦି ୱାନ୍; ତତଃ ପରଂ ମଯା ସେହୖେତଷୁ

ଷଡ୍ଭ ୍ରାତୃ ଷୁ ଗେତଷୁ ୱଯଂ ତସ୍ୟ ମନୁଜସ୍ୟ ଗୃହଂ ପ୍ର ାୱିଶାମ|
ⅩⅢ େସା ାକଂ ନିକେଟ କଥାେମତାମ୍ ଅକଥଯତ୍ ଏକଦା ଦୂତ ଏକଃ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂ ଯ ମମ

ଗୃହମେଧ୍ୟ ତି ନ୍ ମାମିତ୍ୟାଜ୍ଞାପିତୱାନ୍, ଯାେଫାନଗରଂ ପ୍ର ତି େଲାକାନ୍ ପ୍ର ହିତ୍ୟ ପିତରନାମ୍ନ ା
ୱିଖ୍ୟାତଂ ଶିେମାନମ୍ ଆହୂ ଯଯ;

ⅩⅣତତ ୱ ଦୀଯପରିୱାରାଣା େଯନ ପରିତ୍ର ାଣଂ ଭୱିଷ୍ୟତି ତତ୍ ସ ଉପେଦକ୍ଷ୍ୟତି|
ⅩⅤ ଅହଂ ତାଂ କଥାମୁ ାପ୍ୟ କଥିତୱାନ୍ େତନ ପ୍ର ଥମମ୍ ଅ ାକମ୍ ଉପରି ଯଥା ପୱିତ୍ର

ଆ ାୱରୂ ଢୱାନ୍ ତଥା େତଷାମପୁ୍ୟପରି ସମୱରୂ ଢୱାନ୍|
ⅩⅥ େତନ େଯାହନ୍ ଜେଲ ମି ତୱାନ୍ ଇତି ସତ୍ୟଂ କି ୁ ଯୂଯଂ ପୱିତ୍ର ଆ ନି ମି ତା ଭୱିଷ୍ୟଥ,

ଇତି ଯ ାକ୍ୟଂ ପ୍ର ଭୁ ରୁ ଦିତୱାନ୍ ତତ୍ ତଦା ମଯା ୃତମ୍|
ⅩⅦଅତଃ ପ୍ର ଭା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ପ୍ର ତ୍ୟଯକାରିେଣା େଯ ୱଯମ୍ ଅ ଭ୍ୟମ୍ ଈ େରା ଯଦ୍ ଦ ୱାନ୍

ତତ୍ େତେଭ୍ୟା େଲାେକେଭ୍ୟାପି ଦ ୱାନ୍ ତତଃ େକାହଂ? କିମହମ୍ ଈ ରଂ ୱାରଯିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାମି?
ⅩⅧ କଥାେମତାଂ ଶୱା େତ କ୍ଷା ା ଈ ରସ୍ୟ ଗୁଣାନ୍ ଅନୁକୀ ର୍ ୍ୟ କଥିତୱ ଃ, ତହ

ପରମାଯୁଃପ୍ର ାି ନିମି ମ୍ ଈ େରାନ୍ୟେଦଶୀଯେଲାେକେଭ୍ୟାପି ମନଃପରିୱ ର୍ ନରୂ ପଂ ଦାନମ୍
ଅଦାତ୍|

ⅩⅨ ି ଫାନଂ ପ୍ର ତି ଉପଦ୍ର େୱ ଘଟିେତ େଯ ୱିକୀଣର୍ ା ଅଭୱନ୍ େତୖ େଫୖନୀକୀକୁପ୍ର ାି ଯଖିଯାସୁ
ଭ୍ର ମି ା େକୱଲଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାନ୍ ୱିନା କସ୍ୟାପ୍ୟନ୍ୟସ୍ୟ ସମୀପ ଈ ରସ୍ୟ କଥାଂ ନ ପ୍ର ାଚାରଯନ୍|

ⅩⅩ ଅପରଂ େତଷାଂ କୁପ୍ର ୀଯାଃ କୁରୀନୀଯା କିଯେ ା ଜନା ଆି ଯଖିଯାନଗରଂ ଗ ା
ଯୂନାନୀଯେଲାକାନାଂ ସମୀେପପି ପ୍ର େଭାୟର୍ ୀେଶାଃ କଥାଂ ପ୍ର ାଚାରଯନ୍|

ⅩⅪ ପ୍ର େଭାଃ କରେ ଷାଂ ସହାଯ ଆସୀତ୍ ତ ାଦ୍ ଅେନେକ େଲାକା ୱି ସ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ଂ ପ୍ର ତି
ପରାୱ ର୍ |

ⅩⅫ ଇତି ୱା ର୍ ାଯାଂ ଯିରୂ ଶାଲମ ମ ଲୀଯେଲାକାନାଂ କଣର୍ େଗାଚରୀଭୂ ତାଯାମ୍
ଆି ଯଖିଯାନଗରଂ ଗ ୁ େତ ବଣର୍ ାଂ େପୖ୍ର ରଯନ୍|

ⅩⅩⅢତେତା ବଣର୍ ା ତ୍ର ଉପି ତଃ ସନ୍ ଈ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହସ୍ୟ ଫଲଂ ଦୃ ୍ଵା ସାନେ ା ଜାତଃ,
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ⅩⅩⅣ ସ ଯଂ ସାଧୁ ୱ ାେସନ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ଚ ପରିପୂଣର୍ ଃ ସନ୍ ଗେନାନି ଯା ପ୍ର ଭାୱା ାଂ
କ ର୍ୁ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଉପଦି ୱାନ୍ େତନ ପ୍ର େଭାଃ ଶିଷ୍ୟା ଅେନେକ ବଭୂ ୱୁଃ|

ⅩⅩⅤ େଶେଷ େଶୗଲଂ ମୃଗଯିତୁ ଂ ବଣର୍ ା ାଷର୍ ନଗରଂ ପ୍ର ି ତୱାନ୍| ତତ୍ର ତେସ୍ୟାେ ଶଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତମ୍
ଆି ଯଖିଯାନଗରମ୍ ଆନଯତ୍;

ⅩⅩⅥ ତତେ ୗ ମ ଲୀ େଲାେକୖଃ ସଭାଂ କୃ ା ସଂୱ ରେମକଂ ଯାୱଦ୍ ବହୁ େଲାକାନ୍
ଉପାଦିଶତାଂ; ତି ନ୍ ଆି ଯଖିଯାନଗେର ଶିଷ୍ୟାଃ ପ୍ର ଥମଂ ଖ୍ର ୀ ୀଯନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାତା ଅଭୱନ୍|

ⅩⅩⅦତତଃ ପରଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଗେଣ ଯିରୂ ଶାଲମ ଆି ଯଖିଯାନଗରମ୍ ଆଗେତ ସତି
ⅩⅩⅧଆଗାବନାମା େତଷାେମକ ଉ ାଯ ଆ ନଃ ଶିକ୍ଷଯା ସୱର୍ ୍ଵ େଦେଶ ଦୁଭ କ୍ଷଂ ଭୱିଷ୍ୟତୀତି

ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍; ତତଃ େକ୍ଲ ୗଦିଯେକୖସରସ୍ୟାଧିକାେର ସତି ତତ୍ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷମ୍ ଅଭୱତ୍|
ⅩⅩⅨ ତ ାତ୍ ଶିଷ୍ୟା ଏେକୖକଶଃ ଶ ୍ୟନୁସାରେତା ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶନିୱାସି ନାଂ ଭ୍ର ତୃ ଣାଂ

ଦିନଯାପନାଥର୍ ଂ ଧନଂ େପ୍ର ଷଯିତୁ ଂ ନିି ତ୍ୟ
ⅩⅩⅩବଣର୍ ାେଶୗଲେଯା ର୍ ାରା ପ୍ର ାଚୀନେଲାକାନାଂ ସମୀପଂ ତତ୍ େପ୍ର ଷିତୱ ଃ|

Ⅻ
Ⅰତି ନ୍ ସମେଯ େହେରାଦ୍ ରାେଜା ମ ଲ୍ୟାଃ କିଯ େନେଭ୍ୟା ଦୁଃଖଂ ଦାତୁ ଂ ପ୍ର ାରଭତ୍|
Ⅱ ୱିେଶଷେତା େଯାହନଃ େସାଦରଂ ଯାକୂବଂ କରୱାଲାଘାେତନ୍ ହତୱାନ୍|
Ⅲତ ାଦ୍ ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ସ ୁ ା ଅଭୱନ୍ ଇତି ୱିଜ୍ଞାଯ ସ ପିତରମପି ଧ ର୍ୁ ଂ ଗତୱାନ୍|
Ⅳତଦା କିଣ୍ଵ ଶୂନ୍ୟପୂେପା ୱସମଯଉପାତି ତ୍;ଅତଉ େୱଗେତସତି େଲାକାନାଂ ସମକ୍ଷଂତଂ

ବହିରାେନଯ୍ୟାମୀତି ମନସି ି ରୀକୃତ୍ୟସତଂଧାରଯି ା ର ାଥର୍ ମ୍ େଯଷାମ୍ ଏେକୖକସଂେଘଚ ାେରା
ଜନାଃ ସି େତଷାଂ ଚତୁ ଣର୍ ାଂ ରକ୍ଷକସଂଘାନାଂ ସମୀେପ ତଂ ସମପର୍ ୍ୟ କାରାଯାଂ ାପିତୱାନ୍|

Ⅴ କି ୁଂ ପିତରସ୍ୟ କାରାି ତିକାରଣାତ୍ ମ ଲ୍ୟା େଲାକା ଅୱିଶ୍ର ାମମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସମୀେପ
ପ୍ର ାଥର୍ ଯ |

Ⅵ ଅନ ରଂ େହେରାଦି ତଂ ବହିରାନାଯିତୁ ଂ ଉଦ୍ୟେତ ସତି ତସ୍ୟାଂ ରାେତ୍ର ୗ ପିତେରା
ରକ୍ଷକ ଯମଧ୍ୟ ାେନ ଶୃ ଲ େଯନ ବ ଃ ସନ୍ ନିଦି୍ର ତ ଆସୀତ୍, େଦୗୱାରିକା କାରାଯାଃ
ସ ୁେଖ ତି ନେତା ାରମ୍ ଅରକି୍ଷଷୁଃ|

Ⅶ ଏତି ନ୍ ସମେଯ ପରେମ ରସ୍ୟ ଦୂେତ ସମୁପି େତ କାରା ଦୀି ମତୀ ଜାତା; ତତଃ
ସ ଦୂତଃ ପିତରସ୍ୟ କୁକ୍ଷାୱାୱାତଂ କୃ ା ତଂ ଜାଗରଯି ା ଭାଷିତୱାନ୍ ତୂ ଣର୍ ମୁ ି ; ତତ ସ୍ୟ
ହ ଶୃ ଲ ଯଂ ଗଲତ୍ ପତିତଂ|

Ⅷ ସ ଦୂତ ମୱଦତ୍, ବ କଟିଃ ସନ୍ ପାଦେଯାଃ ପାଦୁେକ ଅପର୍ ଯ; େତନ ତଥା କୃେତ ସତି
ଦୂତ ମ୍ ଉ ୱାନ୍ ଗାତ୍ର ୀଯୱ ଂ ଗାେତ୍ର ନିଧାଯ ମମ ପ ାଦ୍ ଏହି|

Ⅸ ତତଃ ପିତର ସ୍ୟ ପ ାଦ୍ ୱ୍ର ଜନ ବହିରଗ ତ୍, କି ୁ ଦୂେତନ କେ ୖ ର୍ ତତ୍ କୃତମିତି
ସତ୍ୟମଜ୍ଞା ା ପ୍ନ ଦଶର୍ ନଂ ଜ୍ଞାତୱାନ୍|

Ⅹଇ ଂ େତୗ ପ୍ର ଥମାଂ ି ତୀଯା କାରାଂ ଲି ା େଯନ େଲୗହନି ତ ାେରଣନଗରଂ ଗମ୍ୟେତ
ତ ମୀପଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ତାଂ; ତତ ସ୍ୟ କୱାଟଂ ଯଂ ମୁ ମଭୱତ୍ ତତେ ୗ ତ ୍ଥାନାଦ୍ ବହି ଭର୍ୂ ା
ମାେଗୖର୍ କସ୍ୟ ସୀମାଂ ଯାୱଦ୍ ଗେତୗ; ତେତାଽକ ାତ୍ ସ ଦୂତଃ ପିତରଂ ତ୍ୟ ୱାନ୍|

Ⅺ ତଦା ସ େଚତନାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ କଥିତୱାନ୍ ନିଜଦୂତଂ ପ୍ର ହିତ୍ୟ ପରେମ େରା େହେରାେଦା ହ ାଦ୍
ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାନାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଶାଯା ମାଂ ସମୁ ୃ ତୱାନ୍ ଇତ୍ୟହଂ ନି ଯଂ ଜ୍ଞାତୱାନ୍|

Ⅻସ ୱିୱିଚ୍ୟ ମାକର୍ ନାମ୍ର ା ୱିଖ୍ୟାତସ୍ୟ େଯାହେନା ମାତୁ ମର୍ ରିଯେମା ଯି ନ୍ ଗୃେହ ବହୱଃ ସ ୂଯ
ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ତି େୱଶନଂ ଗତଃ|

ⅩⅢ ପିତେରଣ ବହି ର୍ ାର ଆହେତ ସତି େରାଦାନାମା ବାଲିକା ଦ୍ର ୁଂ ଗତା|
ⅩⅣ ତତଃ ପିତରସ୍ୟ ରଂ ଶୱା ସା ହଷର୍ ଯୁ ା ସତୀ ାରଂ ନ େମାଚଯି ା ପିତେରା ାେର

ତି ତୀତି ୱା ର୍ ାଂ ୱ ୁମ୍ ଅଭ୍ୟ ରଂ ଧାୱି ା ଗତୱତୀ|
ⅩⅤ େତ ପ୍ର ାେୱାଚନ୍ ମୁନ୍ମ ା ଜାତାସି କି ୁ ସା ମୁହୁ ମର୍ୁ ହୁ ରୁ ୱତୀ ସତ୍ୟେମେୱୖତତ୍|
ⅩⅥତଦା େତ କଥିତୱ ହ ତସ୍ୟ ଦୂେତା ଭେୱତ୍|
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ⅩⅦ ପିତେରା ାରମାହତୱାନ୍ ଏତି େର ାରଂ େମାଚଯି ା ପିତରଂ ଦୃ ୍ଵା ୱି ଯଂ ପ୍ର ା ାଃ|
ⅩⅧ ତତଃ ପିତେରା ନିଃଶ ଂ ାତୁ ଂ ତାନ୍ ପ୍ର ତି ହେ ନ ସେ ତଂ କୃ ା ପରେମ େରା େଯନ

ପ୍ର କାେରଣ ତଂ କାରାଯା ଉ ୃ ତ୍ୟାନୀତୱାନ୍ ତସ୍ୟ ୱୃ ା ଂ ତାନଜ୍ଞାପଯତ୍, ଯୂଯଂ ଗ ା ଯାକୁବଂ
ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ୱା ର୍ ାେମତାଂ ୱଦେତତୁ ୍ୟ ା ାନା ରଂ ପ୍ର ି ତୱାନ୍|

ⅩⅨପ୍ର ଭାେତ ସତି ପିତରଃ ଗତ ଇତ୍ୟତ୍ର ରକ୍ଷକାଣାଂ ମେଧ୍ୟ ମହାନ୍ କଲେହା ଜାତଃ|
ⅩⅩ େହେରାଦ୍ ବହୁ ମୃଗଯି ା ତେସ୍ୟାେ େଶ ନ ପ୍ର ାେ ସତି ରକ୍ଷକାନ୍ ସଂପୃ ୍ୟ େତଷାଂ ପ୍ର ାଣାନ୍

ହ ୁମ୍ ଆଦି ୱାନ୍|
ⅩⅪପ ାତ୍ ସ ଯିହୂ ଦୀଯପ୍ର େଦଶାତ୍ େକୖସରିଯାନଗରଂ ଗ ା ତତ୍ର ାୱାତି ତ୍|
ⅩⅫ େସାରସୀେଦାନେଦଶେଯା େଲର୍ ାେକେଭ୍ୟା େହେରାଦି ଯୁଯୁେ ୗ ସତି େତ ସୱର୍ ୍ଵ ଏକମ ଣାଃ

ସ ସ୍ୟ ସମୀପ ଉପ ାଯ ଲ୍ଵ ା ନାମାନଂ ତସ୍ୟ ୱ ଗୃହାଧୀଶଂ ସହାଯଂ କୃ ା େହେରାଦା ସା ର୍ ଂ
ସ ି ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଯତ ସ୍ୟ ରାେଜ୍ଞା େଦେଶନ େତଷାଂ େଦଶୀଯାନାଂ ଭରଣମ୍ ଅଭୱତ୍ଂ

ⅩⅩⅢ ଅତଃ କୁତ୍ର ଚିନ୍ ନିରୁ ପିତଦିେନ େହେରାଦ୍ ରାଜକୀଯଂ ପରି ଦଂ ପରିଧାଯ ସି ଂହାସେନ
ସମୁପୱିଶ୍ୟ ତାନ୍ ପ୍ର ତି କଥାମ୍ ଉ ୱାନ୍|

ⅩⅩⅣତେତା େଲାକା ଉେ ୖ ଃକାରଂ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍, ଏଷ ମନୁଜରେୱା ନ ହି, ଈ ରୀଯରୱଃ|
ⅩⅩⅤ ତଦା େହେରାଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସ ାନଂ ନାକେରାତ୍; ତ ାେ େତାଃ ପରେମ ରସ୍ୟ ଦୂେତା

ହଠାତ୍ ତଂ ପ୍ର ାହରତ୍ େତେନୖୱ ସ କୀେଟୖଃ କ୍ଷୀଣଃ ସନ୍ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଅଜହାତ୍| କି ୀ ରସ୍ୟ କଥା
େଦଶଂ ୱ୍ୟାପ୍ୟ ପ୍ର ବଲାଭୱତ୍|ତତଃ ପରଂ ବଣର୍ ାେଶୗେଲୗ ଯସ୍ୟ କ ର୍ େଣା ଭାରଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ତାଂ ତାଭ୍ୟାଂ
ତି ନ୍ ସ ାଦିେତ ସତି ମାକର୍ ନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାେତା େଯା େଯାହନ୍ ତଂ ସି ନଂ କୃ ା ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରାତ୍
ପ୍ର ତ୍ୟାଗେତୗ|

ⅩⅢ
Ⅰ ଅପର ବଣର୍ ାଃ, ଶିେମାନ୍ ଯଂ ନିଗ୍ର ଂ ୱଦି , କୁରୀନୀଯଲୂକିେଯା େହେରାଦା ରାଜ୍ଞା

ସହ କୃତୱିଦ୍ୟା◌ाଭ୍ୟାେସା ମିନେହମ୍, େଶୗଲେ ୖ େତ େଯ କିଯେ ା ଜନା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ
ଉପେଦ ାର ାି ଯଖିଯାନଗର ମ ଲ୍ୟାମ୍ ଆସନ୍,

Ⅱେତଯେଦାପୱାସଂ କୃେ ରମ୍ ଅେସୱ ତି ନ୍ ସମେଯପୱିତ୍ର ଆ ା କଥିତୱାନ୍ ଅହଂଯି ନ୍
କ ର୍ ଣି ବଣର୍ ାେଶୖେଲୗ ନିଯୁ ୱାନ୍ ତ ର୍ କ ର୍ୁ ଂ େତୗ ପୃଥକ୍ କୁରୁ ତ|

Ⅲ ତତେ ୖ ରୁ ପୱାସପ୍ର ାଥର୍ ନେଯାଃ କୃତେଯାଃ ସେତାେ ତେଯା ଗର୍ ାତ୍ର େଯା ହର୍ ାପର୍ ଣଂ କୃ ା େତୗ
ୱ୍ୟସୃଜନ୍|

Ⅳତତଃପରଂ େତୗପୱିେତ୍ର ଣା ନା େପ୍ର ରିେତୗ ସେ ୗ ସି ଲୂକିଯାନଗରମ୍ଉପ ାଯସମୁଦ୍ର ପେଥନ
କୁେପ୍ର ାପ ୀପମ୍ ଅଗ ତାଂ|

Ⅴ ତତଃ ସାଲାମୀନଗରମ୍ ଉପ ାଯ ତତ୍ର ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ଭଜନଭୱନାନି ଗେ ରସ୍ୟ କଥାଂ
ପ୍ର ାଚାରଯତାଂ; େଯାହନପି ତ ହଚେରାଽଭୱତ୍|

Ⅵଇ ଂ େତ ତେସ୍ୟାପ ୀପସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ଭ୍ର ମ ଃ ପାଫନଗରମ୍ ଉପି ତାଃ; ତତ୍ର ସୁୱିେୱଚେକନ
ସଜ ଯେପୗଲନାମ୍ନ ା ତେ ଶାଧିପତିନା ସହ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା େୱଶଧାରୀ ବୟର୍ ୀଶୁନାମା େଯା
ମାଯାୱୀ ଯିହୂ ଦୀ ଆସୀତ୍ ତଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ର ା ୱତଃ|

Ⅶତେ ଶାଧିପ ଈ ରସ୍ୟ କଥାଂ େଶ୍ର ାତୁ ଂ ୱା ନ୍ େପୗଲବଣର୍ େ ୗ ନ୍ୟମ ଯତ୍|
Ⅷ କିି ଲୁମା ଯଂ ମାଯାୱିନଂ ୱଦି ସ େଦଶାଧିପତିଂ ଧ ର୍ ମାଗର୍ ାଦ୍ ବହିଭର୍ୂ ତଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଅଯତତ|
Ⅸ ତ ାତ୍ େଶାେଲାଽଥର୍ ାତ୍ େପୗଲଃ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପରିପୂଣର୍ ଃ ସନ୍ ତଂ ମାଯାୱିନଂ

ପ୍ର ତ୍ୟନନ୍ୟଦୃି ଂ କୃ ାକଥଯତ୍,
Ⅹ େହ ନରକିନ୍ ଧ ର୍ େ ଷିନ୍ େକୗଟିଲ୍ୟଦୁ ର୍ ପରିପୂଣର୍ , ଂ କିଂ ପ୍ର େଭାଃ ସତ୍ୟପଥସ୍ୟ

ୱିପୟର୍ ୍ୟଯକରଣାତ୍ କଦାପି ନ ନିୱ ଷ୍ୟେସ?
Ⅺଅଧୁନାପରେମ ର ୱସମୁଚିତଂକରିଷ୍ୟତି େତନକତିପଯଦିନାନି ମ୍ ଅ ଃସନ୍ ସୂୟର୍ ୍ୟମପି

ନ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟସି | ତତଣାଦ୍ ରାତି୍ର ୱଦ୍ ଅ କାର ସ୍ୟ ଦୃି ମ୍ ଆ ାଦିତୱାନ୍; ତ ାତ୍ ତସ୍ୟ ହ ଂ ଧ ର୍ୁ ଂ ସ
େଲାକମନି୍ଵ ନ୍ ଇତ େତା ଭ୍ର ମଣଂ କୃତୱାନ୍|

Ⅻଏନାଂ ଘଟନାଂ ଦୃ ୍ଵା ସ େଦଶାଧିପତିଃ ପ୍ର ଭୂ ପେଦଶାଦ୍ ୱିି ତ୍ୟ ୱି ାସଂ କୃତୱାନ୍|
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ⅩⅢ ତଦନ ରଂ େପୗଲ ି େନୗ ଚ ପାଫନଗରାତ୍ େପ୍ର ାତଂ ଚାଲଯି ା ପ ୁ ଲିଯାେଦଶସ୍ୟ
ପଗର୍ ୀନଗରମ୍ ଅଗ ନ୍ କି ୁ େଯାହନ୍ ତେଯାଃ ସମୀପାଦ୍ ଏତ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଗ ତ୍|

ⅩⅣ ପ ାତ୍ େତୗ ପଗର୍ ୀେତା ଯାତ୍ର ାଂ କୃ ା ପିସି ଦିଯାେଦଶସ୍ୟ ଆି ଯଖିଯାନଗରମ୍ ଉପ ାଯ
ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ଭଜନଭୱନଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ସମୁପାୱିଶତାଂ|

ⅩⅤ ୱ୍ୟୱ ାଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟେଯାଃ ପଠିତେଯାଃ ସେତା େହର୍ ଭ୍ର ାତେରୗ େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି ଯୁୱେଯାଃ
କାଚିଦ୍ ଉପେଦଶକଥା ଯଦ୍ିୟ ତହ ତାଂ ୱଦତଂ େତୗ ପ୍ର ତି ତସ୍ୟ ଭଜନଭୱନସ୍ୟାଧିପତଯଃ
କଥାମ୍ ଏତାଂ କଥଯି ା େପୖ୍ର ଷଯନ୍|

ⅩⅥ ଅତଃ େପୗଲ ଉି ନ୍ ହେ ନ ସେ ତଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ କଥିତୱାନ୍ େହ ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯମନୁଷ୍ୟା
ଈ ରପରାଯଣାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ଯୂଯମ୍ ଅୱଧ ଂ|

ⅩⅦ ଏେତଷାମିସ୍ର ାେଯେ ାକାନାମ୍ ଈ େରାଽ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପରୁ ଷାନ୍ ମେନାନୀତାନ୍ କ ା
ଗୃହୀତୱାନ୍ ତେତା ମିସରି େଦେଶ ପ୍ର ୱସନକାେଲ େତଷାମୁ ତିଂ କୃ ା ତ ାତ୍ ୀଯବାହୁ ବେଲନ
ତାନ୍ ବହିଃ କୃ ା ସମାନଯତ୍|

ⅩⅧଚ ାରିଂଶ ରାନ୍ ଯାୱ ମହାପ୍ର ା େର େତଷାଂ ଭରଣଂ କୃ ା
ⅩⅨ କିନାେ ଶା ୱର୍ ୍ଵ ର୍ ୀଣି ସ ରାଜ୍ୟାନି ନାଶଯି ା ଗୁଟିକାପାେତନ େତଷୁ ସୱର୍ ୍ଵ େଦେଶଷୁ

େତେଭ୍ୟାଽଧିକାରଂ ଦ ୱାନ୍|
ⅩⅩ ପ ାଶଦଧିକଚତୁ ଃଶେତଷୁ ୱ େରଷୁ ଗେତଷୁ ଚ ଶିମୂେଯଲ୍ଭ ୱିଷ୍ୟ ାଦିପୟର୍ ୍ୟ ଂ

େତଷାମୁପରି ୱିଚାରଯିତୃ ନ୍ ନିଯୁ ୱାନ୍|
ⅩⅪ େତୖ ରାଜି୍ଞ ପ୍ର ାଥ େତ, ଈ େରା ବିନ୍ୟାମୀେନା ୱଂଶଜାତସ୍ୟ କୀଶଃ ପୁତ୍ର ଂ େଶୗଲଂ

ଚ ାରିଂଶ ଷର୍ ପୟର୍ ୍ୟ ଂ େତଷାମୁପରି ରାଜାନଂ କୃତୱାନ୍|
ⅩⅫ ପ ାତ୍ ତଂ ପଦଚୁ ୍ୟତଂ କୃ ା େଯା ମଦି କି୍ର ଯାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ କରିଷ୍ୟତି ତାଦୃଶଂ ମମ

ମେନାଭିମତମ୍ ଏକଂ ଜନଂ ଯିଶଯଃ ପୁତ୍ର ଂ ଦାଯୂଦଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍ ଇଦଂ ପ୍ର ମାଣଂ ଯି ନ୍ ଦାଯୂଦି ସ
ଦ ୱାନ୍ ତଂ ଦାଯୂଦଂ େତଷାମୁପରି ରାଜ ଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଉ ାଦିତୱାନ|

ⅩⅩⅢତସ୍ୟ ପ୍ର ତିଶତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟସ୍ୟାନୁସାେରଣଇସ୍ର ାେଯେ ାକାନାଂ ନିମି ଂ େତଷାଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ
ୱଂଶାଦ୍ ଈ ର ଏକଂ ଯୀଶୁଂ (ତ୍ର ାତାରମ୍) ଉଦପାଦଯତ୍|

ⅩⅩⅣ ତସ୍ୟ ପ୍ର କାଶନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ େଯାହନ୍ ଇସ୍ର ାେଯେ ାକାନାଂ ସି େଧୗ ମନଃପରାୱ ର୍ ନରୂ ପଂ
ମ ନଂ ପ୍ର ାଚାରଯତ୍|

ⅩⅩⅤଯସ୍ୟ ଚ କ ର୍ େଣା◌े ଭାରଂ ପ୍ର ୱାନ୍ େଯାହନ୍ ତନ୍ ନି ାଦଯନ୍ ଏତାଂ କଥାଂ କଥିତୱାନ୍,
ଯୂଯଂମାଂ କଂଜନଂଜାନୀଥ? ଅହମ୍ଅଭିଷି ତ୍ର ାତା ନହି, କି ୁ ପଶ୍ୟତଯସ୍ୟପାଦେଯାଃପାଦୁକେଯା
ବର୍ େନ େମାଚଯିତୁ ମପି େଯାେଗ୍ୟା ନ ଭୱାମି ତାଦୃଶ ଏେକା ଜେନା ମମ ପ ାଦ୍ ଉପତି ତି|

ⅩⅩⅥ େହ ଇବ୍ର ାହୀେମା ୱଂଶଜାତା ଭ୍ର ାତେରା େହ ଈ ରଭୀତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି
ପରିତ୍ର ାଣସ୍ୟ କେଥୖଷା େପ୍ର ରିତା|

ⅩⅩⅦ ଯିରୂ ଶାଲମି୍ନ ୱାସି ନେ ଷାମ୍ ଅଧିପତଯ ତସ୍ୟ ଯୀେଶାଃ ପରିଚଯଂ ନ ପ୍ର ାପ୍ୟ
ପ୍ର ତିୱିଶ୍ର ାମୱାରଂ ପଠ୍ୟମାନାନାଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିକଥାନାମ୍ ଅଭିପ୍ର ାଯମ୍ ଅବୁ ା ଚ ତସ୍ୟ ୱେଧନ
ତାଃ କଥାଃ ସଫଲା ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍|

ⅩⅩⅧପ୍ର ାଣହନନସ୍ୟ କମପି େହତୁ ମ୍ ଅପ୍ର ାପ୍ୟାପି ପୀଲାତସ୍ୟ ନିକେଟ ତସ୍ୟ ୱଧଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ |
ⅩⅩⅨ ତି ନ୍ ଯାଃ କଥା ଲିଖିତାଃ ସି ତଦନୁସାେରଣ କ ର୍ ସ ାଦ୍ୟ ତଂ କଶାଦ୍ ଅୱତାୟର୍ ୍ୟ

ଶ୍ମ ଶାେନ ଶାଯିତୱ ଃ|
ⅩⅩⅩ କି ୀ ରଃ ଶ୍ମ ଶାନାତ୍ ତମୁଦ ାପଯତ୍,
ⅩⅩⅪ ପୁନ ଗାଲୀଲପ୍ର େଦଶାଦ୍ ଯିରୂ ଶାଲମନଗରଂ େତନ ସା ର୍ ଂ େଯ େଲାକା ଆଗ ନ୍ ସ

ବହୁ ଦିନାନି େତେଭ୍ୟା ଦଶର୍ ନଂ ଦ ୱାନ୍, ଅତ ଇଦାନୀଂ େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି ତସ୍ୟ ସାକି୍ଷଣଃ ସି |
ⅩⅩⅫ ଅ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଣାଂ ସମକ୍ଷମ୍ ଈ େରା ଯି ନ୍ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତୱାନ୍ ଯଥା, ଂ େମ ପୁେତ୍ର ାସି

ଚାଦ୍ୟ ାଂ ସମୁ ାପିତୱାନହମ୍|
ⅩⅩⅩⅢଇଦଂ ଯ ଚନଂ ି ତୀଯଗୀେତ ଲିଖିତମାେ ତଦ୍ ଯୀେଶାରୁ ାେନନ େତଷାଂ ସ ାନା େଯ

ୱଯମ୍ ଅ ାକଂ ସି େଧୗ େତନ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷୀ କୃତଂ, ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଇମଂ ସୁସଂୱାଦଂ ଜ୍ଞାପଯାମି|
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ⅩⅩⅩⅣପରେମ େରଣ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉ ାପିତଂ ତଦୀଯଂ ଶରୀରଂ କଦାପି ନ େକ୍ଷଷ୍ୟେତ, ଏତି ନ୍
ସ ଯଂ କଥିତୱାନ୍ ଯଥା ଦାଯୂଦଂ ପ୍ର ତି ପ୍ର ତିଜ୍ଞାେତା େଯା ୱର ମହଂ ତୁ ଭ୍ୟଂ ଦାସ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅩⅤଏତଦନ୍ୟି ନ୍ ଗୀେତଽପି କଥିତୱାନ୍| କୀଯଂ ପୁଣ୍ୟୱ ଂ ଂ କ୍ଷଯିତୁ ଂ ନ ଚ ଦାସ୍ୟସି |
ⅩⅩⅩⅥ ଦାଯୂଦା ଈ ରାଭିମତେସୱାେଯୖ ନିଜାଯୁଷି ୱ୍ୟଯିେତ ସତି ସ ମହାନିଦ୍ର ାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ନିେଜୖଃ

ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ େଷୖଃ ସହ ମିଲିତଃ ସନ୍ ଅକ୍ଷୀଯତ;
ⅩⅩⅩⅦ କି ୁ ଯମୀ ରଃ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉଦ ାପଯତ୍ ସ ନାକ୍ଷୀଯତ|
ⅩⅩⅩⅧଅେତା େହଭ୍ର ାତରଃ,ଅେନନଜେନନପାପେମାଚନଂଭୱତୀତି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଚାରିତମ୍

ଆେ |
ⅩⅩⅩⅨ ଫଲେତା ମୂସାୱ୍ୟୱ ଯା ଯୂଯଂ େଯେଭ୍ୟା େଦାେଷେଭ୍ୟା ମୁ ା ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ

େତଭ୍ୟଃ ସୱର୍ ୍ଵ େଦାେଷଭ୍ୟ ଏତି ନ୍ ଜେନ ୱି ାସି ନଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ମୁ ା ଭୱିଷ୍ୟ ୀତି ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଜ୍ଞର୍ ାଯତାଂ|
ⅩⅬଅପର | ଅୱଜ୍ଞାକାରିେଣା େଲାକା କୁ୍ଷରୁ ନ୍ମ ୀଲ୍ୟ ପଶ୍ୟତ| ତେଥୖୱାସ ୱଂ ଜ୍ଞା ା ସ୍ୟାତ ଯୂଯଂ

ୱିଲି ତାଃ| ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ତି ୁ କରିେଷ୍ୟ କ ର୍ ତାଦୃଶଂ| େଯେନୖୱ ତସ୍ୟ ୱୃ ାେ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ
କଥିେତଽପି ହି| ଯୂଯଂ ନ ତ ୁ ୱୃ ା ଂ ପ୍ର େତ୍ୟଷ୍ୟଥ କଦାଚନ||

ⅩⅬⅠ େଯଯଂ କଥା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ଗ୍ର େ ଷୁ ଲିଖିତାେ ସାୱଧାନା ଭୱତ ସ କଥା ଯଥା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ପ୍ର ତି ନ ଘଟେତ|

ⅩⅬⅡ ଯିହୂ ଦୀଯଭଜନଭୱନାନ୍ ନିଗର୍ ତେଯା େଯା ଭ େଦଶୀେଯୖ ୱର୍ କ୍ଷ୍ୟମାଣା ପ୍ର ାଥର୍ ନା କୃତା,
ଆଗାମିନି ୱିଶ୍ର ାମୱାେରଽପି କେଥଯମ୍ ଅ ାନ୍ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଚାରିତା ଭୱି ତି|

ⅩⅬⅢ ସଭାଯା ଭେ ସତି ବହେୱା ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ଯିହୂ ଦୀଯମତଗ୍ର ାହିେଣା
ଭ େଲାକା ବଣର୍ ାେପୗଲେଯାଃ ପ ାଦ୍ ଆଗ ନ୍, େତନ େତୗ େତୖଃ ସହ ନାନାକଥାଃ
କଥଯିେ ରାନୁଗ୍ର ହାଶ୍ର େଯ ାତୁ ଂ ତାନ୍ ପ୍ର ାୱ ର୍ ଯତାଂ|

ⅩⅬⅣପରୱିଶ୍ର ାମୱାେର ନଗରସ୍ୟ ପ୍ର ାେଯଣ ସେୱର୍ ୍ଵ ଲାକା ଈ ରୀଯାଂ କଥାଂ େଶ୍ର ାତୁ ଂ ମିଲିତାଃ,
ⅩⅬⅤ କି ୁ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ଜନନିୱହଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ଈଷର୍ ୍ୟଯା ପରିପୂଣର୍ ାଃ ସେ ା

ୱିପରୀତକଥାକଥେନେନ ରନି ଯା ଚ େପୗେଲେନା ାଂ କଥାଂ ଖ ଯିତୁ ଂ େଚି ତୱ ଃ|
ⅩⅬⅥତତଃ େପୗ◌ैଲବଣର୍ ାୱେକ୍ଷାେଭୗ କଥିତୱେ ୗ ପ୍ର ଥମଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି ଧାୱୀ ରୀଯକଥାଯାଃ

ପ୍ର ଚାରଣମ୍ ଉଚିତମାସୀତ୍ କି ୁଂ ତଦଗ୍ର ାହ୍ୟ କରେଣନ ଯୂଯଂ ାନ୍ ଅନ ାଯୁେଷାଽେଯାଗ୍ୟାନ୍
ଦଶର୍ ଯଥ, ଏତ ାରଣାଦ୍ ୱଯମ୍ ଅନ୍ୟେଦଶୀଯେଲାକାନାଂ ସମୀପଂ ଗ ାମଃ|

ⅩⅬⅦପ୍ର ଭୁ ର ାନ୍ ଇ ମ୍ ଆଦି ୱାନ୍ ଯଥା, ଯାୱ ଜଗତଃ ସୀମାଂ େଲାକାନାଂ ତ୍ର ାଣକାରଣାତ୍|
ମଯାନ୍ୟେଦଶମେଧ୍ୟ ଂ ାପିେତା ଭୂ ଃ ପ୍ର ଦୀପୱତ୍||

ⅩⅬⅧତଦା କଥାମୀଦୃଶୀଂ ଶ ା ଭି େଦଶୀଯାଆ ାଦିତାଃ ସ ଃ ପ୍ର େଭାଃ କଥାଂ ଧନ୍ୟାଂ ଧନ୍ୟାମ୍
ଅୱଦନ୍, ଯାୱେ ା େଲାକା ପରମାଯୁଃ ପ୍ର ାି ନିମି ଂ ନିରୂ ପିତା ଆସନ୍ େତ◌े ୱ୍ୟ ସନ୍|

ⅩⅬⅨଇ ଂ ପ୍ର େଭାଃ କଥା ସେୱର୍ ୍ଵ େଦଶଂ ୱ୍ୟାେପ୍ନ ାତ୍|
Ⅼ କି ୁ ଯିହୂ ଦୀଯା ନଗରସ୍ୟ ପ୍ର ଧାନପୁରୁ ଷାନ୍ ସ ାନ୍ୟାଃ କଥିପଯା ଭ ା େଯାଷିତ କୁପ୍ର ୱୃ ି ଂ

ଗ୍ର ାହଯି ା େପୗଲବଣର୍ େ ୗ ତାଡଯି ା ତ ାତ୍ ପ୍ର େଦଶାଦ୍ ଦୂରୀକୃତୱ ଃ|
ⅬⅠ ଅତଃ କାରଣାତ୍ େତୗ ନିଜପଦଧୂଲୀେ ଷାଂ ପ୍ର ାତିକୂେଲ୍ୟନ ପାତଯିେ ◌କेନିଯଂ ନଗରଂ

ଗେତୗ|
ⅬⅡତତଃ ଶିଷ୍ୟଗଣ ଆନେ ନ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ଚ ପରିପୂେଣର୍ ାଭୱତ୍|

ⅩⅣ
Ⅰ େତୗ େ ୗ ଜେନୗ ଯୁଗପଦ୍ ଇକନିଯନଗର ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ଭଜନଭୱନଂ ଗ ା ଯଥା ବହେୱା

ଯିହୂ ଦୀଯା ଅନ୍ୟେଦ◌ेଶୀଯେଲାକା ୱ୍ୟ ସନ୍ ତାଦୃଶୀଂ କଥାଂ କଥିତୱେ ୗ|
Ⅱ କି ୁ ୱି ାସହୀନା ଯିହୂ ଦୀଯା ଅନ୍ୟେଦଶୀଯେଲାକାନ୍ କୁପ୍ର ୱୃ ି ଂ ଗ୍ର ାହଯି ା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣଂ ପ୍ର ତି

େତଷାଂ େୱୖରଂ ଜନିତୱ ଃ|
Ⅲଅତଃ ାନୁଗ୍ର ହକଥାଯାଃ ପ୍ର ମାଣଂ ଦ ା ତେଯା ହର୍ େ ୖ ବର୍ ହୁ ଲକ୍ଷଣମ୍ ଅୁ ତକ ର୍ ଚ ପ୍ର ାକାଶଯଦ୍

ଯଃ ପ୍ର ଭୁ ସ୍ୟ କଥା ଅେକ୍ଷାେଭନ ପ୍ର ଚାୟର୍ ୍ୟ େତୗ ତତ୍ର ବହୁ ଦିନାନି ସମୱାତିେ ତାଂ|
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Ⅳ କି ୁ କିଯେ ା େଲାକା ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ସପକ୍ଷାଃ କିଯେ ା େଲାକାଃ େପ୍ର ରିତାନାଂ ସପକ୍ଷା ଜାତାଃ,
ଅେତା ନାଗରିକଜନନିୱହମେଧ୍ୟ ଭି ୱାକ୍ୟ ମ୍ ଅଭୱତ୍|

Ⅴ ଅନ୍ୟେଦଶୀଯା ଯିହୂ ଦୀଯାେ ଷାମ୍ ଅଧିପତଯ େଦୗରା ୍ୟଂ କୁ ା େତୗ ପ୍ର େରୖରାହ ୁମ୍
ଉଦ୍ୟତାଃ|

Ⅵ େତୗ ତ ା ର୍ ାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ପଲାଯି ା ଲୁକାଯନିଯାେଦଶସ୍ୟା ୱର୍ ୍ଵ ଲୁ ାଦେ ର୍ ା
Ⅶତ ମୀପ େଦଶ ଗ ା ତତ୍ର ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯତାଂ|
Ⅷ ତେତ୍ର ାଭଯପାଦେଯା ଲନଶି ହୀେନା ଜନ୍ମ ାରଭ୍ୟ ଖ ଃ କଦାପି ଗମନଂ ନାକେରାତ୍

ଏତାଦୃଶ ଏେକା ମାନୁେଷା ଲୁ ାନଗର ଉପୱିଶ୍ୟ େପୗଲସ୍ୟ କଥାଂ ଶତୱାନ୍|
Ⅸ ଏତି ନ୍ ସମେଯ େପୗଲ ତି ଦୃି ଂ କୃ ା ତସ୍ୟ ାେ ୍ୟ ୱି ାସଂ ୱିଦି ା େପ୍ର ାେ ୖ ଃ

କଥିତୱାନ୍
Ⅹପ ୍ୟାମୁ ି ନ୍ ଋଜୁ ଭର୍ ୱ| ତତଃ ସ ଉ ଂ କୃ ା ଗମନାଗମେନ କୁତୱାନ୍|
Ⅺତଦା େଲାକାଃ େପୗଲସ୍ୟ ତତ୍ କାୟର୍ ୍ୟଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ଲୁକାଯନୀଯଭାଷଯା େପ୍ର ାେ ୖ ଃ କଥାେମତାଂ

କଥିତୱ ଃ, େଦୱା ମନୁଷ୍ୟରୂ ପଂ ଧୃ ା ାକଂ ସମୀପମ୍ ଅୱାେରାହନ୍|
Ⅻ େତ ବଣର୍ ାଂ ଯୂପିତରମ୍ ଅୱଦନ୍ େପୗଲ ମୁେଖ୍ୟା ୱ ା ତ ାତ୍ ତଂ ମକର୍ୁ ରିଯମ୍ ଅୱଦନ୍|
ⅩⅢ ତସ୍ୟ ନଗରସ୍ୟ ସ ୁେଖ ାପିତସ୍ୟ ଯୂପିତରୱିଗ୍ର ହସ୍ୟ ଯାଜେକା ୱୃଷାନ୍ ପୁ ମାଲା
ାରସମୀପମ୍ ଆନୀଯ େଲାେକୖଃ ସ ର୍ ଂ ତାୱୁ ି ଶ୍ୟ ସମୁ ୃଜ୍ୟ ଦାତୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟତଃ|
ⅩⅣ ତ ା ର୍ ାଂ ଶ ା ବଣର୍ ାେପୗେଲୗ ୀଯୱ ାଣି ଛି ା େଲାକାନାଂ ମଧ୍ୟଂ େୱେଗନ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ

େପ୍ର ାେ ୖ ଃ କଥିତୱେ ୗ,
ⅩⅤ େହ ମେହ ାଃ କୁତ ଏତାଦୃଶଂ କ ର୍ କୁରୁ ଥ? ଆୱାମପି ଯୁଷ୍ମ ାଦୃେଶୗ ସୁଖଦୁଃଖେଭାଗିେନୗ

ମନୁେଷ୍ୟୗ, ଯୁଯମ୍ ଏତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ା ୱୃଥାକ ନାଃ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଯଥା ଗଗଣୱସୁ ରାଜଲନିଧୀନାଂ
ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ାନାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷା ସ୍ର ାରମମରମ୍ ଈ ରଂ ପ୍ର ତି ପରାୱ ର୍ େ ତଦଥର୍ ମ୍ ଆୱାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ସି େଧୗ ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯାୱଃ|

ⅩⅥସ ଈ ରଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ କାେଲ ସୱର୍ ୍ଵ େଦଶୀଯେଲାକାନ୍ ମାେଗର୍ ଚଲିତୁ ମନୁମତିଂ ଦ ୱାନ୍,
ⅩⅦ ତଥାପି ଆକାଶାତ୍ େତାଯୱଷର୍ େଣନ ନାନାପ୍ର କାରଶେସ୍ୟା ତ୍ୟା ଚ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ହିେତୖଷୀ

ସନ୍ ଭେକୖ୍ଷ୍ୟରାନନେଦନ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅ ଃକରଣାନି ତପର୍ ଯନ୍ ତାନି ଦାନାନି ନିଜସାକି୍ଷ ରୂ ପାଣି
ପିତୱାନ୍|
ⅩⅧ କି ୁ ତାଦୃଶାଯାଂ କଥାଯାଂ କଥିତାଯାମପି ତେଯାଃ ସମୀପ ଉ ଜର୍ ନାତ୍ େଲାକନିୱହଂ

ପ୍ର ାେଯଣ ନିୱ ର୍ ଯିତୁ ଂ ନାଶକ୍ନୁ ତାମ୍|
ⅩⅨଆି ଯଖିଯା-ଇକନିଯନଗରାଭ୍ୟାଂ କତିପଯଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାଆଗତ୍ୟ େଲାକାନ୍ ପ୍ର ାୱ ର୍ ଯ

ତ ାତ୍ େତୖ େପୗଲଂ ପ୍ର େରୖରା ନ୍ େତନ ସ ମୃତ ଇତି ୱିଜ୍ଞାଯ ନଗରସ୍ୟ ବହି ମ୍ ଆକୃଷ୍ୟ
ନୀତୱ ଃ|

ⅩⅩ କି ୁ ଶିଷ୍ୟଗେଣ ତସ୍ୟ ଚତୁ ଦ ଶି ତି ତି ସତି ସ ଯମ୍ ଉ ାଯ ପୁନରପି ନଗରମଧ୍ୟଂ
ପ୍ର ାୱିଶତ୍ ତ େରଽହନି ବଣର୍ ାସହିେତା ଦ ର୍ ୀନଗରଂ ଗତୱାନ୍|

ⅩⅪତତ୍ର ସୁସଂୱାଦଂପ୍ର ଚାୟର୍ ୍ୟ ବହୁ େଲାକାନ୍ ଶିଷ୍ୟାନ୍ କୃ ା େତୗ ଲୁ ାମ୍ ଇକନିଯମ୍ଆି ଯଖିଯା
ପରାୱୃତ୍ୟ ଗେତୗ|

ⅩⅫବହୁ ଦୁଃଖାନି ଭୁ ୍ଵାପୀ ରରାଜ୍ୟଂ ପ୍ର େୱ ୱ୍ୟମ୍ ଇତି କାରଣାଦ୍ ଧ ର୍ ମାେଗର୍ ାତୁ ଂ ୱିନଯଂ
କୃ ା ଶିଷ୍ୟଗଣସ୍ୟ ମନଃୈ ୟର୍ ୍ୟମ୍ ଅକୁରୁ ତାଂ|

ⅩⅩⅢମ ଲୀନାଂ ପ୍ର ାଚୀନୱଗର୍ ାନ୍ ନିଯୁଜ୍ୟ ପ୍ର ାଥର୍ େନାପୱାେସୗ କୃ ା ଯ େଭୗ େତ ୱ୍ୟ ସନ୍ ତସ୍ୟ
ହେ ତାନ୍ ସମପର୍ ୍ୟ

ⅩⅩⅣ ପିସି ଦିଯାମେଧ୍ୟନ ପା ୁ ଲିଯାେଦଶଂ ଗତୱେ ୗ|
ⅩⅩⅤପ ାତ୍ ପଗର୍ ାନଗରଂ ଗ ା ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାୟର୍ ୍ୟ ଅ ାଲିଯାନଗରଂ ପ୍ର ି ତୱେ ୗ|
ⅩⅩⅥ ତ ାତ୍ ସମୁଦ୍ର ପେଥନ ଗ ା ତାଭ୍ୟାଂ ଯତ୍ କ ର୍ ସ ଂ ତ ର୍ ସାଧଯିତୁ ଂ ଯ ଗେର

ଦଯାେଲାରୀ ରସ୍ୟ ହେ ସମପ େତୗ ଜାେତୗ ତଦ୍ ଆି ଯଖିଯାନଗରଂ ଗତୱ ା|
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ⅩⅩⅦ ତେତ୍ର ାପ ାଯ ତ ଗର ମ ଲୀଂ ସଂଗୃହ୍ୟ ାଭ୍ୟାମ ଈ େରା ଯଦ୍ୟତ୍ କ ର୍ କେରାତ୍
ତଥା େଯନ ପ୍ର କାେରଣ ଭି େଦଶୀଯେଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି ୱି ାସରୂ ପ ାରମ୍ ଅେମାଚଯଦ୍ ଏତାନ୍
ସୱର୍ ୍ଵ ୱୃ ା ାନ୍ ତାନ୍ ଜ୍ଞାପିତୱେ ୗ|

ⅩⅩⅧତତେ ୗ ଶିେୟୖର୍ ୍ୟଃ ସା ର୍ ଂ ତତ୍ର ବହୁ ଦିନାନି ନ୍ୟୱସତାମ୍|

ⅩⅤ
Ⅰ ଯିହୂ ଦାେଦଶାତ୍ କିଯେ ା ଜନା ଆଗତ୍ୟ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣମି ଂ ଶିକି୍ଷତୱେ ା ମୂସାୱ୍ୟୱ ଯା ଯଦି

ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକ୍ଛ େଦା ନ ଭୱତି ତହ ଯୂଯଂ ପରିତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ା ୁଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ|
Ⅱ େପୗଲବଣର୍ େ ୗ େତୖଃ ସହ ବହୂ ନ୍ ୱିଚାରାନ୍ ୱିୱାଦାଂ କୃତୱେ ୗ, ତେତା

ମ ଲୀଯେନାକା ଏତସ୍ୟାଃ କଥାଯା ଂ ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗର ାନ୍ େପ୍ର ରିତାନ୍ ପ୍ର ାଚୀନାଂ
ପ୍ର ତି େପୗଲବଣର୍ ାପ୍ର ଭୃ ତୀନ୍ କତିପଯଜନାନ୍ େପ୍ର ଷଯିତୁ ଂ ନି ଯଂ କୃତୱ ଃ|

Ⅲ େତ ମ ଲ୍ୟା େପ୍ର ରିତାଃ ସ ଃ େଫୖଣୀକୀେଶାମିେରାେ ଶାଭ୍ୟାଂ ଗ ା ଭି େଦଶୀଯାନାଂ
ମନଃପରିୱ ର୍ ନସ୍ୟ ୱା ର୍ ଯା ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ ପରମା ାଦମ୍ ଅଜନଯନ୍|

Ⅳ ଯିରୂ ଶାଲମୁ୍ୟପ ାଯ େପ୍ର ରିତଗେଣନ େଲାକପ୍ର ାଚୀନଗେଣନ ସମାେଜନ ଚ ସମୁପଗୃହୀତାଃ
ସ ଃ େ ୖ ରୀ େରା ଯାନି କ ର୍ ାଣି କୃତୱାନ୍ େତଷାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱୃ ା ାନ୍ େତଷାଂ ସମକ୍ଷମ୍ ଅକଥଯନ୍|

Ⅴ କି ୁ ୱି ାସି ନଃ କିଯ ଃ ଫିରୂ ଶିମତଗ୍ର ାହିେଣା େଲାକା ଉ ାଯ କଥାେମତାଂ କଥିତୱେ ା
ଭି େଦଶୀଯାନାଂ େକ୍ଛ ଦଂ କ ର୍ୁ ଂ ମୂସାୱ୍ୟୱ ାଂ ପାଲଯିତୁ ସମାେଦ ୱ୍ୟମ୍|

Ⅵତତଃ େପ୍ର ରିତା େଲାକପ୍ର ାଚୀନା ତସ୍ୟ ୱିେୱଚନାଂ କ ର୍ୁ ଂ ସଭାଯାଂ ି ତୱ ଃ|
Ⅶବହୁ ୱିଚାେରଷୁ ଜାତଷୁ ପିତର ଉ ାଯ କଥିତୱାନ୍, େହ ଭ୍ର ାତେରା ଯଥା ଭି େଦଶୀଯେଲାକା

ମମ ମୁଖାତ୍ ସୁସଂୱାଦଂ ଶ ା ୱି ସି ତଦଥର୍ ଂ ବହୁ ଦିନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଈ େରା ାକଂ ମେଧ୍ୟ ମାଂ ୱୃ ା
ନିଯୁ ୱାନ୍|

Ⅷଅ ୟର୍ ୍ୟାମୀ େରା ଯଥା ଭ୍ୟଂ ତଥା ଭି େଦଶୀେଯଭ୍ୟଃ ପୱିତ୍ର ମା ାନଂ ପ୍ର ଦାଯ ୱି ାେସନ
େତଷାମ୍ ଅ ଃକରଣାନି ପୱିତ୍ର ାଣି କୃ ା

Ⅸ େତଷାମ୍ ଅ ାକ ମେଧ୍ୟ କିମପି ୱିେଶଷଂ ନ ାପଯି ା ତାନଧି ଯଂ ପ୍ର ମାଣଂ ଦ ୱାନ୍ ଇତି
ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ|

Ⅹ ଅତଏୱା ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା ୱଯ ଯଂ ଯଦୁ୍ୟଗସ୍ୟ ଭାରଂ େସାଢୁ ଂ ନ ଶ ାଃ ସ ତି ତଂ
ଶିଷ୍ୟଗଣସ୍ୟ େ ଷୁ ନ୍ୟସି ତୁ ଂ କୁତ ଈ ରସ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଂ କରିଷ୍ୟଥ?

Ⅺପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହଣ େତ ଯଥା ୱଯମପି ତଥା ପରିତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ା ୁମ୍ ଆଶାଂ କୁ ର୍ ଃ|
Ⅻ ଅନ ରଂ ବଣର୍ ାେପୗଲାଭ୍ୟାମ୍ ଈ େରା ଭି େଦଶୀଯାନାଂ ମେଧ୍ୟ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟମ୍

ଅୁ ତ କ ର୍ କୃତୱାନ୍ ତୃ ା ଂ େତୗ ମୁଖାଭ୍ୟାମ୍ ଅୱଣର୍ ଯତାଂ ସଭା ାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ନୀରୱାଃ ସ ଃ
ଶତୱ ଃ|

ⅩⅢତେଯାଃ କଥାଯାଂ ସମା ାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ ଯାକୂବ୍ କଥଯିତୁ ମ୍ ଆର ୱାନ୍
ⅩⅣ େହ ଭ୍ର ାତେରା ମମ କଥାଯାମ୍ ମେନା ନିଧ | ଈ ରଃ ନାମାଥର୍ ଂ ଭି େଦଶୀଯେଲାକାନାମ୍

ମଧ୍ୟାଦ୍ ଏକଂ େଲାକସଂଘଂ ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ମତିଂ କୃ ା େଯନ ପ୍ର କାେରଣ ପ୍ର ଥମଂ ତାନ୍ ପ୍ର ତି
କୃପାୱେଲକନଂ କୃତୱାନ୍ ତଂ ଶିେମାନ୍ ୱଣ ତୱାନ୍|

ⅩⅤଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଭିରୁ ାନି ଯାନି ୱାକ୍ୟାନି େତୖଃ ସା ର୍ ମ୍ ଏତେସୖ୍ୟକ୍ୟଂ ଭୱତି ଯଥା ଲିଖିତମାେ |
ⅩⅥ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ କ ର୍ ଣାଂ ଯ ୁ ସାଧକଃ ପରେମ ରଃ| ସ ଏେୱଦଂ ୱେଦ ାକ୍ୟଂ େଶଷାଃ

ସକଲମାନୱାଃ| ଭି େଦଶୀଯେଲାକା ଯାୱେ ା ମମ ନାମତଃ| ଭୱି ହି ସୁୱିଖ୍ୟାତାେ ଯଥା
ପରେମଶିତୁ ଃ|

ⅩⅦତ ଂ ସମ୍ୟକ୍ ସମୀହେ ତି ମି ମହଂ କିଲ|ପରାୱୃତ୍ୟ ସମାଗତ୍ୟଦାଯୂଦଃ ପତିତଂ ପୁନଃ|
ଦୂଷ୍ୟମୁ ାପଯିଷ୍ୟାମି ତଦୀଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱ ୁ ଚ| ପତିତଂ ପୁନରୁ ଥାପ୍ୟ ସ ଯିଷ୍ୟାମି ସୱର୍ ୍ଵ ଥା||

ⅩⅧଆ ପ୍ର ଥମାଦ୍ ଈ ରଃ ୀଯାନି ସୱର୍ ୍ଵ କ ର୍ ାଣି ଜାନାତି|
ⅩⅨ ଅତଏୱ ମମ ନିେୱଦନମିଦଂ ଭି େଦଶୀଯେଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ େଯ ଜନା ଈ ରଂ ପ୍ର ତି

ପରାୱ ର୍ େତଷାମୁପରି ଅନ୍ୟଂ କମପି ଭାରଂ ନ ନ୍ୟସ୍ୟ
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ⅩⅩ େଦୱତାପ୍ର ସାଦାଶୁଚିଭକ୍ଷ୍ୟଂ ୱ୍ୟଭିଚାରକ ର୍ କ ସ ୀଡନମାରିତପ୍ର ାଣିଭକ୍ଷ୍ୟଂ ର ଭକ୍ଷ୍ୟ
ଏତାନି ପରିତ୍ୟ ୁଂ ଲିଖାମଃ|

ⅩⅪ ଯତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ କାଲେତା ମୂସାୱ୍ୟୱ ାପ୍ର ଚାରିେଣା େଲାକା ନଗେର ନଗେର ସି
ପ୍ର ତିୱିଶ୍ର ାମୱାର ଭଜନଭୱେନ ତସ୍ୟାଃ ପାେଠା ଭୱତି|

ⅩⅫ ତତଃ ପରଂ େପ୍ର ରିତଗେଣା େଲାକପ୍ର ାଚୀନଗଣଃ ସୱର୍ ୍ଵ ା ମ ଲୀ ଚ େ ଷାଂ ମେଧ୍ୟ ବଶର୍ ା
ନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାେତା ମେନାନୀେତୗ କୃ ା େପୗଲବଣର୍ ାଭ୍ୟାଂ ସା ର୍ ମ୍ଆି ଯଖିଯାନଗରଂପ୍ର ତି େପ୍ର ଷଣମ୍
ଉଚିତଂ ବୁ ା ତାଭ୍ୟାଂ ପତ୍ର ଂ େପୖ୍ର ଷଯନ୍|

ⅩⅩⅢତି ନ୍ ପେତ୍ର ଲିଖିତମିଂଦ,ଆି ଯଖିଯା-ସୁରିଯା-କିଲିକିଯାେଦଶ ଭି େଦଶୀଯଭ୍ର ାତୃ ଗଣାଯ
େପ୍ର ରିତଗଣସ୍ୟ େଲାକପ୍ର ାଚୀନଗଣସ୍ୟ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣସ୍ୟ ଚ ନମ ାରଃ|

ⅩⅩⅣ ୱିେଶଷେତାଽ ାକମ୍ ଆଜ୍ଞାମ୍ ଅପ୍ର ାପ୍ୟାପି କିଯେ ା ଜନା ଅ ାକଂ ମଧ୍ୟାଦ୍ ଗ ା େକ୍ଛ େଦା
ମୂସାୱ୍ୟୱ ା ଚ ପାଲଯିତୱ୍ୟାୱିତି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଶିକ୍ଷଯି ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମନସାମୈ ୟର୍ ୍ୟଂ କୃ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ସସେ ହାନ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ଏତାଂ କଥାଂ ୱଯମ୍ ଅଶୃନ୍ମ |

ⅩⅩⅤତ ାରଣାଦ୍ ୱଯମ୍ ଏକମ ଣାଃ ସ ଃ ସଭାଯାଂ ି ା ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମନିମି ଂ
ମୃତୁ ୍ୟମୁଖଗତାଭ୍ୟାମ ାକଂ

ⅩⅩⅥ ପି୍ର ଯବଣର୍ ାେପୗଲାଭ୍ୟାଂ ସା ର୍ ଂ ମେନାନୀତେଲାକାନାଂ େକଷାି ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି େଧୗ
େପ୍ର ଷଣମ୍ ଉଚିତଂ ବୁ ୱ ଃ|

ⅩⅩⅦ ଅେତା ଯିହୂ ଦାସୀେଲୗ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି େପ୍ର ଷିତୱ ଃ, ଏତେଯା ମର୍ୁ ଖାଭ୍ୟାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଂ କଥାଂ
ଜ୍ଞାସ୍ୟଥ|

ⅩⅩⅧ େଦୱତାପ୍ର ସାଦଭକ୍ଷ୍ୟଂ ର ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ଗଲପୀଡନମାରିତପ୍ର ାଣିଭକ୍ଷ୍ୟଂ ୱ୍ୟଭିଚାରକ ର୍
େଚମାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୍ୟାଜ୍ୟାନି; ଏତ େଯାଜନୀଯାଜ୍ଞାୱ୍ୟତିେରେକନ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଉପରି
ଭାରମନ୍ୟଂ ନ ନ୍ୟସି ତୁ ଂ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା େନାଽ ାକ ଉଚିତଜ୍ଞାନମ୍ ଅଭୱତ୍|

ⅩⅩⅨ ଅତଏୱ େତଭ୍ୟଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ୟଃ େ ଷୁ ରକି୍ଷେତଷୁ ଯୂଯଂ ଭଦ୍ର ଂ କ ର୍ କରିଷ୍ୟଥ| ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ମ ଲଂ ଭୂ ଯାତ୍|

ⅩⅩⅩ େତ◌े ୱିସୃ ାଃ ସ ଆି ଯଖିଯାନଗର ଉପ ାଯ େଲାକନିୱହଂ ସଂଗୃହ୍ୟ ପତ୍ର ମ୍ ଅଦଦନ୍|
ⅩⅩⅪତତେ ତ ତ୍ର ଂ ପଠି ା ସା ନାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ସାନ ା ଅଭୱନ୍|
ⅩⅩⅫ ଯିହୂ ଦାସୀେଲୗ ଚ ଯଂ ପ୍ର ଚାରେକୗ ଭୂ ା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣଂ ନାେନାପଦିଶ୍ୟ ତାନ୍ ସୁି ରାନ୍

ଅକୁରୁ ତାମ୍|
ⅩⅩⅩⅢ ଇ ଂ େତୗ ତତ୍ର େତୖଃ ସାକଂ କତିପଯଦିନାନି ଯାପଯି ା ପ ାତ୍ େପ୍ର ରିତାନାଂ ସମୀେପ

ପ୍ର ତ୍ୟାଗମନାଥର୍ ଂ େତଷାଂ ସି େଧଃ କଲ୍ୟାେଣନ ୱିସୃ ାୱଭୱତାଂ|
ⅩⅩⅩⅣ କି ୁ ସୀଲ ତ୍ର ାତୁ ଂ ୱାି ତୱାନ୍|
ⅩⅩⅩⅤ ଅପରଂ େପୗଲବଣର୍ େ ୗ ବହୱଃ ଶିଷ୍ୟା େଲାକାନ୍ ଉପଦିଶ୍ୟ ପ୍ର େଭାଃ ସୁସଂୱାଦଂ

ପ୍ର ଚାରଯ ଆି ଯଖିଯାଯାଂ କାଲଂ ଯାପିତୱ ଃ|
ⅩⅩⅩⅥ କତିପଯଦିେନଷୁ ଗେତଷୁ େପୗେଲା ବଣର୍ ାମ୍ ଅୱଦତ୍ ଆଗ ାୱାଂ େଯଷୁ

ନଗେରଷ୍ଵ ୀ ରସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରିତୱେ ୗ ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ନଗରାଣି ପୁନଗର୍ ା ଭ୍ର ାତରଃ କୀଦୃଶାଃ
ସ ୀତି ଦ୍ର ୁଂ ତାନ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ଃ|

ⅩⅩⅩⅦ େତନ ମାକର୍ ନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାତଂ େଯାହନଂ ସି ନଂ କ ର୍ୁ ଂ ବଣର୍ ା ମତିମକେରାତ୍,
ⅩⅩⅩⅧ କି ୁ ସ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ତାଭ୍ୟାଂ ସହ କାୟର୍ ୍ୟାଥର୍ ଂ ନ ଗ ା ପା ୂ ଲିଯାେଦେଶ େତୗ ତ୍ୟ ୱାନ୍

ତ ାରଣାତ୍ େପୗଲ ଂ ସି ନଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଅନୁଚିତଂ ଜ୍ଞାତୱାନ୍|
ⅩⅩⅩⅨ ଇ ଂ ତେଯାରତିଶଯୱିେରାଧେସ୍ୟାପି ତ ାତ୍ େତୗ ପର ରଂ ପୃଥଗଭୱତାଂ ତେତା

ବଣର୍ ା ମାକର୍ ଂ ଗୃହୀ ା େପାେତନ କୁେପ୍ର ାପ ୀପଂ ଗତୱାନ୍;
ⅩⅬ କି ୁ େପୗଲଃ ସୀଲଂ ମେନାନୀତଂ କୃ ା ଭ୍ର ାତୃ ଭିରୀ ରାନୁଗ୍ର େହ ସମପ ତଃ ସନ୍ ପ୍ର ାଯ
ⅩⅬⅠ ସୁରିଯାକିଲିକିଯାେଦଶାଭ୍ୟାଂ ମ ଲୀଃ ି ରୀକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ଅଗ ତ୍|
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ⅩⅥ
Ⅰ େପୗେଲା ଦ ର୍ ୀଲୁ ାନଗରେଯାରୁ ପି େତାଭୱତ୍ ତତ୍ର ତୀମଥିଯନାମା ଶିଷ୍ୟ ଏକ ଆସୀତ୍; ସ

ୱି ାସି ନ୍ୟା ଯିହୂ ଦୀଯାଯା େଯାଷିେତା ଗବର୍୍ଭ ଜାତଃ କି ୁ ତସ୍ୟ ପିତାନ୍ୟେଦଶୀଯେଲାକଃ|
Ⅱସ ଜେନା ଲୁ ା-ଇକନିଯନଗର ାନାଂ ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ ସମୀେପପି ସୁଖ୍ୟାତିମାନ୍ ଆସୀତ୍|
Ⅲ େପୗଲ ଂ ସି ନଂ କ ର୍ୁ ଂ ମତିଂ କୃ ା ତଂ ଗୃହୀ ା ତେ ଶନିୱାସି ନାଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାମ୍

ଅନୁେରାଧାତ୍ ତସ୍ୟ େକ୍ଛ ଦଂ କୃତୱାନ୍ ଯତ ସ୍ୟ ପିତା ଭି େଦଶୀଯେଲାକ ଇତି ସେୱୖର୍ ୍ଵ ରଜ୍ଞାଯତ|
Ⅳ ତତଃ ପରଂ େତ ନଗେର ନଗେର ଭ୍ର ମି ା ଯିରୂ ଶାଲମୈ ଃ େପ୍ର ରିେତୖ େଲର୍ ାକପ୍ର ାଚୀେନୖ

ନିରୂ ପିତଂ ଯଦ୍ ୱ୍ୟୱ ାପତ୍ର ଂ ତଦନୁସାେରଣାଚରିତୁ ଂ େଲାେକଭ୍ୟ ଦ୍ ଦ ୱ ଃ|
Ⅴ େତେନୖୱ ସେୱର୍ ୍ଵ ଧ ର୍ ସମାଜାଃ ଖ୍ର ୀ ଧେ ର୍ ସୁି ରାଃ ସ ଃ ପ୍ର ତିଦିନଂ ୱ ତା ଅଭୱନ୍|
Ⅵ େତଷୁ ଫଗିଯାଗାଲାତିଯାେଦଶମେଧ୍ୟନ ଗେତଷୁ ସ ୁ ପୱିତ୍ର ଆ ା ତାନ୍ ଆଶିଯାେଦେଶ

କଥାଂ ପ୍ର କାଶଯିତୁ ଂ ପ୍ର ତିଷି ୱାନ୍|
Ⅶତଥା ମୁସି ଯାେଦଶଉପ ାଯ ବିଥୁନିଯାଂ ଗ ୁଂ େତୖରୁ େଦ୍ୟାେଗ କୃେତଆ ା ତାନ୍ ନାନ୍ଵ ମନ୍ୟତ|
Ⅷତ ାତ୍ େତ ମୁସି ଯାେଦଶଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ େତ୍ର ାଯାନଗରଂ ଗ ା ସମୁପି ତାଃ|
Ⅸ ରାେତ୍ର ୗ େପୗଲଃ େପ୍ନ ଦୃ ୱାନ୍ ଏେକା ମାକିଦନିଯେଲାକି ନ୍ ୱିନଯଂ କୃ ା ତୈ

କଥଯତି, ମାକିଦନିଯାେଦଶମ୍ ଆଗତ୍ୟା ାନ୍ ଉପକୁୱ ୍ଵତି|
Ⅹ ତେସ୍ୟ ଂ ପ୍ନ ଦଶର୍ ନାତ୍ ପ୍ର ଭୁ େ ଶୀଯେଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ମ୍ ଅ ାନ୍

ଆହୂ ଯତୀତି ନିି ତଂ ବୁ ା ୱଯଂ ତୂ ଣର୍ ଂ ମାକିଦନିଯାେଦଶଂ ଗ ୁମ୍ ଉେଦ୍ୟାଗମ୍ ଅକୁ ର୍ |
Ⅺ ତତଃ ପରଂ ୱଯଂ େତ୍ର ାଯାନଗରାଦ୍ ପ୍ର ାଯ ଋଜୁମାେଗର୍ ଣ ସାମଥ୍ର ାକିେଯାପ ୀେପନ ଗ ା

ପେରଽହନି ନିଯାପଲିନଗର ଉପି ତାଃ|
Ⅻ ତ ାଦ୍ ଗ ା ମାକିଦନିଯା ୱର୍ ୍ଵ େରାମୀଯୱସତି ାନଂ ଯତ୍ ଫିଲିପୀନାମପ୍ର ଧାନନଗରଂ

ତେତ୍ର ାପ ାଯ କତିପଯଦିନାନି ତତ୍ର ି ତୱ ଃ|
ⅩⅢ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ନଗରାଦ୍ ବହି ଗର୍ ା ନଦୀତେଟ ଯତ୍ର ପ୍ର ାଥର୍ ନାଚାର ଆସୀତ୍ ତେତ୍ର ାପୱିଶ୍ୟ

ସମାଗତା ନାରୀଃ ପ୍ର ତି କଥାଂ ପ୍ର ାଚାରଯାମ|
ⅩⅣ ତତଃ ଥୁଯାତୀରାନଗରୀଯା ଧୂଷରା ରୱିକ୍ର ାଯିଣୀ ଲୁଦିଯାନାମିକା ଯା ଈ ରେସୱିକା

େଯାଷିତ୍ େଶ୍ର ାତ୍ର ୀଣାଂ ମଧ୍ୟ ଆସୀତ୍ ତଯା େପୗେଲା ୱାକ୍ୟାନି ଯଦ୍ ଗୃହ୍ୟେ ତଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ଭୁ ସ୍ୟା
ମେନା ାରଂ ମୁ ୱାନ୍|

ⅩⅤ ଅତଃ ସା େଯାଷିତ୍ ସପରିୱାରା ମି ତା ସତୀ ୱିନଯଂ କୃ ା କଥିତୱତୀ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱିଚାରାଦ୍
ଯଦି ପ୍ର େଭୗ ୱି ାସି ନୀ ଜାତାହଂ ତହ ମମ ଗୃହମ୍ ଆଗତ୍ୟ ତି ତ| ଇ ଂ ସା ଯେ ନା ାନ୍
ଅ ାପଯତ୍|

ⅩⅥଯସ୍ୟା ଗଣନଯା ତଦଧିପତୀନାଂ ବହୁ ଧେନାପାଜର୍ ନଂ ଜାତଂ ତାଦୃଶୀ ଗଣକଭୂ ତଗ୍ର ା କାଚନ
ଦାସୀ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ାନଗମନକାଲ ଆଗତ୍ୟା ାନ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ କୃତୱତୀ|

ⅩⅦ ସା ାକଂ େପୗଲସ୍ୟ ଚ ପ ାଦ୍ ଏତ୍ୟ େପ୍ର ାେ ୖ ଃ କଥାମିମାଂ କଥିତୱତୀ, ମନୁଷ୍ୟା ଏେତ
ସେୱର୍ ୍ଵ ାପରି େସ୍ୟ ରସ୍ୟ େସୱକାଃ ସେ ାଽ ାନ୍ ପ୍ର ତି ପରିତ୍ର ାଣସ୍ୟ ମାଗର୍ ଂ ପ୍ର କାଶଯି |

ⅩⅧସା କନ୍ୟା ବହୁ ଦିନାନି ତାଦୃଶମ୍ ଅକେରାତ୍ ତ ାତ୍ େପୗେଲା ଦୁଃଖିତଃ ସନ୍ ମୁଖଂ ପରାୱତର୍ ୍ୟ
ତଂ ଭୂ ତମୱଦଦ୍, ଅହଂ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ାମାଜ୍ଞାପଯାମି ମସ୍ୟା ବହିଗର୍ ; େତେନୖୱ ତତଣାତ୍
ସ ଭୂ ତ ସ୍ୟା ବହିଗର୍ ତଃ|

ⅩⅨ ତତଃ େ ଷାଂ ଲାଭସ୍ୟ ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ୱିଫଲା ଜାେତତି ୱିେଲାକ୍ୟ ତସ୍ୟାଃ ପ୍ର ଭୱଃ େପୗଲଂ
ସୀଲ ଧୃ ାକୃଷ୍ୟ ୱିଚାର ାେନଽଧିପତୀନାଂ ସମୀପମ୍ ଆନଯନ୍|

ⅩⅩତତଃ ଶାସକାନାଂ ନିକଟଂ ନୀ ା େରାମିେଲାକା ୱଯମ୍ ଅ ାକଂ ଯଦ୍ ୱ୍ୟୱହରଣଂ ଗ୍ର ହୀତୁ ମ୍
ଆଚରିତୁ ନିଷି ଂ,

ⅩⅪ ଇେମ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାଃ ସେ ାପି ତେଦୱ ଶିକ୍ଷଯି ା ନଗେରଽ ାକମ୍ ଅତୀୱ କଲହଂ
କୁୱର୍ ୍ଵ ି ,

ⅩⅫ ଇତି କଥିେତ ସତି େଲାକନିୱହ େଯାଃ ପ୍ର ାତିକୂେଲ୍ୟେନାଦତି ତ୍ ତଥା ଶାସକା େଯା
ୱର୍ ାଣି ଛି ା େୱତ୍ର ାଘାତଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯନ୍|
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ⅩⅩⅢ ଅପରଂ େତ େତୗ ବହୁ ପ୍ର ହାୟର୍ ୍ୟ େମେତୗ କାରାଂ ନୀ ା ସାୱଧାନଂ ରକ୍ଷେଯତି
କାରାରକ୍ଷକମ୍ ଆଦିଶନ୍|

ⅩⅩⅣ ଇ ମ୍ ଆଜ୍ଞାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ସ ତାୱଭ୍ୟ ର କାରାଂ ନୀ ା ପାେଦଷୁ ପାଦପାଶୀଭି ବର୍ ା
ାପିତାୱାନ୍|
ⅩⅩⅤ ଅଥ ନିଶୀଥସମେଯ େପୗଲସୀଲାୱୀ ରମୁି ଶ୍ୟ ପ୍ର ାଥନାଂ ଗାନ କୃତୱେ ୗ, କାରାି ତା

େଲାକା ତଦଶୃଣ୍ଵ ନ୍
ⅩⅩⅥ ତଦାକ ାତ୍ ମହାନ୍ ଭୂ ମିକେ ାଽଭୱତ୍ େତନ ଭି ି ମୂେଲନ ସହ କାରା କି ତାଭୂ ତ୍

ତତଣାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ାରାଣି ମୁ ାନି ଜାତାନି ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ବ ନାନି ଚ ମୁ ାନି|
ⅩⅩⅦଅତଏୱକାରାରକ୍ଷେକା ନିଦ୍ର ାେତା ଜାଗରି ା କାରାଯା ାରାଣି ମୁ ାନି ଦୃ ୍ଵା ବ ି େଲାକାଃ

ପଲାଯିତା ଇତ୍ୟନୁମାଯ େକାଷାତ୍ ଖ ଂ ବହିଃ କୃ ା ଘାତଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟତଃ|
ⅩⅩⅧ କି ୁ େପୗଲଃ େପ୍ର ାେ ୖ ମାହୂ ଯ କଥିତୱାନ୍ ପଶ୍ୟ ୱଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଽତ୍ର ା େହ, ଂ

ନିଜପ୍ର ାଣହିଂସାଂ ମାକାଷର୍ ୀଃ|
ⅩⅩⅨ ତଦା ପ୍ର ଦୀପମ୍ ଆେନତୁ ମ୍ ଉ ୍ଵା ସ କ ମାନଃ ସନ୍ ଉ ୍ୟାଭ୍ୟ ରମ୍ ଆଗତ୍ୟ

େପୗଲସୀଲେଯାଃ ପାେଦଷୁ ପତିତୱାନ୍|
ⅩⅩⅩପ ାତ୍ ସ େତୗ ବହିରାନୀଯ ପୃ ୱାନ୍ େହ ମେହେ ୗ ପରିତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ା ୁଂ ମଯା କିଂ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ?
ⅩⅩⅪ ପ ାତ୍ େତୗ ଗୃହମାନୀଯ ତେଯାଃ ସ ୁେଖ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ାପିତୱାନ୍ ତଥା ସ ଯଂ

ତଦୀଯାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ପରିୱାରାେ େର ୱି ସ ଃ ସାନ ି ତା ଅଭୱନ୍|
ⅩⅩⅫତୈ ତସ୍ୟ ଗୃହି ତସୱର୍ ୍ଵ େଲାେକଭ୍ୟ ପ୍ର େଭାଃ କଥାଂ କଥିତୱେ ୗ|
ⅩⅩⅩⅢତଥା ରାେତ୍ର ି େ ୱ ଦେ ସ େତୗ ଗୃହୀ ା ତେଯାଃ ପ୍ର ହାରାଣାଂ କ୍ଷତାନି ପ୍ର କ୍ଷାଲିତୱାନ୍

ତତଃ ସ ଯଂ ତସ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ପରିଜନା ମି ତା ଅଭୱନ୍|
ⅩⅩⅩⅣ ପ ାତ୍ େତୗ ଗୃହମାନୀଯ ତେଯାଃ ସ ୁେଖ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ାପିତୱାନ୍ ତଥା ସ ଯଂ

ତଦୀଯାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ପରିୱାରାେ େର ୱି ସ ଃ ସାନ ି ତା ଅଭୱନ୍|
ⅩⅩⅩⅤ ଦିନ ଉପି େତ େତୗ େଲାେକୗ େମାଚେଯତି କଥାଂ କଥଯିତୁ ଂ ଶାସକାଃ ପଦାତିଗଣଂ

େପ୍ର ଷିତୱ ଃ|
ⅩⅩⅩⅥ ତତଃ କାରାରକ୍ଷକଃ େପୗଲାଯ ତାଂ ୱା ର୍ ାଂ କଥିତୱାନ୍ ଯୁୱାଂ ତ୍ୟାଜଯିତୁ ଂ ଶାସକା

େଲାକାନ େପ୍ର ଷିତୱ ଇଦାନୀଂ ଯୁୱାଂ ବହି ଭର୍ୂ ା କୁଶେଲନ ପ୍ର ତିେ ତାଂ|
ⅩⅩⅩⅦ କି ୁ େପୗଲ ାନ୍ ଅୱଦତ୍ େରାମିେଲାକେଯାରାୱେଯାଃ କମପି େଦାଷମ୍ ନ ନିି ତ୍ୟ

ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସମକ୍ଷମ୍ଆୱାଂ କଶଯା ତାଡଯି ା କାରାଯାଂ ବ ୱ ଇଦାନୀଂ କିମାୱାଂ ଗୁ ଂ ୱି କ୍ଷ୍ୟି ?
ତ ଭୱିଷ୍ୟତି, ଯମାଗତ୍ୟାୱାଂ ବହିଃ କୃ ା ନଯ ୁ|

ⅩⅩⅩⅧତଦା ପଦାତିଭିଃ ଶାସେକଭ୍ୟ ଏତ ା ର୍ ାଯାଂ କଥିତାଯାଂ େତୗ େରାମିେଲାକାୱିତି କଥାଂ
ଶ ା େତ ଭୀତାଃ

ⅩⅩⅩⅨ ସ େଯାଃ ସି ଧିମାଗତ୍ୟ ୱିନଯମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ଅପରଂ ବହିଃ କୃ ା ନଗରାତ୍ ପ୍ର ାତୁ ଂ
ପ୍ର ାଥ ତୱ ଃ|

ⅩⅬ ତତେ ୗ କାରାଯା ନିଗର୍ ତ୍ୟ ଲୁଦିଯାଯା ଗୃହଂ ଗତୱେ ୗ ତତ୍ର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣଂ ସାକ୍ଷା ୃ ତ୍ୟ ତାନ୍
ସା ଯି ା ତ ାତ୍ ାନାତ୍ ପ୍ର ି େତୗ|

ⅩⅦ
Ⅰ େପୗଲସୀେଲୗ ଆି ପଲ୍ୟାପେ ାନିଯାନଗରାଭ୍ୟାଂ ଗ ା ଯତ୍ର ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ

ଭଜନଭୱନେମକମ୍ ଆେ ତତ୍ର ଥିଷଲନୀକୀନଗର ଉପି େତୗ|
Ⅱ ତଦା େପୗଲଃ ାଚାରାନୁସାେରଣ େତଷାଂ ସମୀପଂ ଗ ା ୱିଶ୍ର ାମୱାରତ୍ର େଯ େତୖଃ ସା ର୍ ଂ

ଧ ର୍ ପୁ କୀଯକଥାଯା ୱିଚାରଂ କୃତୱାନ୍|
Ⅲ ଫଲତଃ ଖ୍ର ୀେ ନ ଦୁଃଖେଭାଗଃ କ ର୍ ୱ୍ୟଃ ଶ୍ମ ଶାନଦୁ ାନ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି େଧୗ

ଯସ୍ୟ ଯୀେଶାଃ ପ୍ର ାୱଂ କେରାମି ସ ଈ େରଣାଭିଷି ଃ ସ ଏତାଃ କଥାଃ ପ୍ର କାଶ୍ୟ ପ୍ର ମାଣଂ ଦ ା
ି ରୀକୃତୱାନ୍|
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Ⅳ ତ ାତ୍ େତଷାଂ କତିପଯଜନା ଅନ୍ୟେଦଶୀଯା ବହେୱା ଭ େଲାକା ବହ୍ୟଃ ପ୍ର ଧାନନାୟର୍ ୍ୟ
ୱି ସ୍ୟ େପୗଲସୀଲେଯାଃ ପ ା ାମିେନା ଜାତାଃ|

Ⅴ କି ୁ ୱି ାସହୀନା ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ଈଷର୍ ୍ୟଯା ପରିପୂଣର୍ ାଃ ସେ ା ହଟଟ୍ସ ୍ୟ
କତିନଯଲ ଟେଲାକାନ୍ ସି ନଃ କୃ ା ଜନତଯା ନଗରମେଧ୍ୟ ମହାକଲହଂ କୃ ା ଯାେସାେନା
ଗୃହମ୍ ଆକ୍ର ମ୍ୟ େପ୍ର ରିତାନ୍ ଧୃ ା େଲାକନିୱହସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଆେନତୁ ଂ େଚି ତୱ ଃ|

Ⅵ େତଷାମୁେ ଶମ୍ ଅପ୍ର ାପ୍ୟ ଚ ଯାେସାନଂ କତିପଯାନ୍ ଭ୍ର ାତୃ ଂ ଧୃ ା ନଗରାଧିପତୀନାଂ
ନିକଟମାନୀଯ େପ୍ର ାେ ୖ ଃ କଥିତୱେ ା େଯ ମନୁଷ୍ୟା ଜଗଦୁ ାଟିତୱ େ ଽତ୍ର ାପୁ୍ୟପି ତାଃ ସି ,

Ⅶଏଷ ଯାେସାନ୍ ଆତିଥ୍ୟଂ କୃ ା ତାନ୍ ଗୃହୀତୱାନ୍|ଯୀଶୁନାମକ ଏେକା ରାଜ ୀତି କଥଯ େ
େକୖସରସ୍ୟାଜ୍ଞାୱିରୁ ଂ କ ର୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ତି|

Ⅷ େତଷାଂ କଥାମିମାଂ ଶ ା େଲାକନିୱେହା ନଗରାଧିପତଯ ସମୁି ା ଅଭୱନ୍|
Ⅸତଦା ଯାେସାନ ଦେନ୍ୟଷା ଧନଦ ଂ ଗୃହୀ ା ତାନ୍ ପରିତ୍ୟ ୱ ଃ|
Ⅹ ତତଃ ପରଂ ଭ୍ର ାତୃ ଗେଣା ରଜନ୍ୟାଂ େପୗଲସୀେଲୗ ଶୀଘ୍ର ଂ ବିରଯାନଗରଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍ େତୗ

ତେତ୍ର ାପ ାଯ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ଭଜନଭୱନଂ ଗତୱେ ୗ|
Ⅺତତ୍ର ା େଲାକାଃ ଥିଷଲନୀକୀ େଲାେକେଭ୍ୟା ମହା ାନ ଆସନ୍ ଯତ ଇ ଂ ଭୱତି ନ େୱତି

ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଦିେନ ଦିେନ ଧ ର୍ ଗ୍ର ସ୍ୟାେଲାଚନାଂ କୃ ା େ ୖ ରଂ କଥାମ୍ ଅଗୃ ନ୍|
Ⅻତ ାଦ୍ ଅେନେକ ଯିହୂ ଦୀଯା ଅନ୍ୟେଦଶୀଯାନାଂ ମାନ୍ୟା ି ଯଃ ପୁରୁ ଷା ାେନେକ ୱ୍ୟ ସନ୍|
ⅩⅢ କି ୁ ବିରଯାନଗେର େପୗେଲେନ ରୀଯା କଥା ପ୍ର ଚାୟର୍ ୍ୟତ ଇତି ଥିଷଲନୀକୀ ା ଯିହୂ ଦୀଯା

ଜ୍ଞା ା ତ ୍ଥାନମପ୍ୟାଗତ୍ୟ େଲାକାନାଂ କୁପ୍ର ୱୃ ି ମ୍ ଅଜନଯନ୍|
ⅩⅣଅତଏୱ ତ ାତ୍ ାନାତ୍ ସମୁେଦ୍ର ଣ ଯା ୀତି ଦଶର୍ ଯି ା ଭ୍ର ାତରଃ କି୍ଷପ୍ର ଂ େପୗଲଂ ପ୍ର ାହିଣ୍ଵ ନ୍ କି ୁ

ସୀଲତୀମଥିେଯୗ ତତ୍ର ି ତୱେ ୗ|
ⅩⅤତତଃ ପରଂ େପୗଲସ୍ୟ ମାଗର୍ ଦଶର୍ କା ମ୍ ଆଥୀନୀନଗର ଉପ ାପଯନ୍ ପ ାଦ୍ ଯୁୱାଂ ତୂ ଣର୍ ମ୍

ଏତତ୍ ାନଂ ଆଗମିଷ୍ୟଥଃ ସୀଲତୀମଥିେଯୗ ପ୍ର ତୀମାମ୍ ଆଜ୍ଞାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ େତ ପ୍ର ତ୍ୟାଗତାଃ|
ⅩⅥ େପୗଲ ଆଥୀନୀନଗେର ତାୱେପକ୍ଷ୍ୟ ତି ନ୍ ତ ଗରଂ ପ୍ର ତିମାଭିଃ ପରିପୂଣର୍ ଂ ଦୃ ୍ଵା

ସ ହୃ ଦେଯା ଽଭୱତ୍|
ⅩⅦତତଃ ସ ଭଜନଭୱେନ ଯାନ୍ ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ ଭ େଲାକାଂ ହେ ଚ ଯାନ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍ େତୖଃ

ସହ ପ୍ର ତିଦିନଂ ୱିଚାରିତୱାନ୍|
ⅩⅧ କିି ପିକୂରୀଯମତଗ୍ର ହିଣଃ େ ାଯିକୀଯମତଗ୍ର ାହିଣ କିଯେ ା ଜନାେ ନ ସା ର୍ ଂ ୱ୍ୟୱଦ |

ତତ୍ର େକଚିଦ୍ ଅକଥଯନ୍ ଏଷ ୱାଚାଲଃ କିଂ ୱ ୁମ୍ ଇ ତି? ଅପେର େକଚିଦ୍ ଏଷ ଜନଃ େକଷାି ଦ୍
ୱିେଦଶୀଯେଦୱାନାଂ ପ୍ର ଚାରକ ଇତ୍ୟନୁମୀଯେତ ଯତଃ ସ ଯୀଶୁମ୍ ଉି ତି ପ୍ର ଚାରଯତ୍|

ⅩⅨ େତ ତମ୍ ଅେରଯପାଗନାମ ୱିଚାର ାନମ୍ ଆନୀଯ ପ୍ର ାେୱାଚନ୍ ଇଦଂ ଯ ୱୀନଂ ମତଂ ଂ
ପ୍ର ାଚୀକଶ ଇଦଂ କୀଦୃଶଂ ଏତଦ୍ ଅ ାନ୍ ଶ୍ର ାୱଯ;

ⅩⅩ ଯାମିମାମ୍ ଅସ ୱକଥାମ୍ ଅ ାକଂ କଣର୍ େଗାଚରୀକୃତୱାନ୍ ଅସ୍ୟା ଭାୱାଥର୍ ଃ କ ଇତି ୱଯଂ
ଜ୍ଞାତୁ ମ୍ ଇ ାମଃ|

ⅩⅪ ତଦାଥୀନୀନିୱାସି ନ ଗରପ୍ର ୱାସି ନ େକୱଲଂ କସ୍ୟା ନ ନୱୀନକଥାଯାଃ ଶ୍ର ୱେଣନ
ପ୍ର ଚାରେଣନ ଚ କାଲମ୍ ଅଯାପଯନ୍|

ⅩⅫ େପୗେଲାଽେରଯପାଗସ୍ୟ ମେଧ୍ୟ ତି ନ୍ ଏତାଂ କଥାଂ ପ୍ର ଚାରିତୱାନ୍, େହ ଆଥୀନୀଯେଲାକା
ଯୂଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଥା େଦୱପୂଜାଯାମ୍ ଆସ ା ଇତ୍ୟହ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷଂ ପଶ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅢଯତଃ ପୟର୍ ୍ୟଟନକାେଲ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପୂଜନୀଯାନି ପଶ୍ୟନ୍ ‘ଅୱିଜ୍ଞାେତ ରାଯ’ ଏତି ପିଯୁ ାଂ
ଯଜ୍ଞେୱଦୀେମକାଂ ଦୃ ୱାନ୍; ଅେତା ନ ୱିଦି ା ଯଂ ପୂଜଯେ ତେସୖ୍ୟୱ ତ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି
ପ୍ର ଚାରଯାମି|

ⅩⅩⅣଜଗେତା ଜଗ ୍ଥାନାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱ ୂନା ସ୍ର ା ଯ ଈ ରଃ ସ ଗର୍ ପୃଥିେୱ୍ୟାେରକାଧିପତିଃ ସନ୍
କରନି ତମ ି େରଷୁ ନ ନିୱସତି;

ⅩⅩⅤ ସ ଏୱ ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟା ଜୀୱନଂ ପ୍ର ାଣାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ସାମଗ୍ର ୀ ପ୍ର ଦଦାତି; ଅତଏୱ ସ କସ୍ୟାି ତ୍
ସାମଗ୍ ା ଅଭାୱେହେତା ମର୍ ନୁଷ୍ୟାଣାଂ ହେ ୖ ଃ େସୱିେତା ଭୱତୀତି ନ|
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ⅩⅩⅥ ସ ଭୂ ମ େଲ ନିୱାସାଥର୍ ମ୍ ଏକ ାତ୍ େଶାଣିତାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ମନୁଷ୍ୟାନ୍ ସୃ ୍ଵା େତଷାଂ
ପୂୱର୍ ୍ଵ ନିରୂ ପିତସମଯଂ ୱସତିସୀମା ନିରଚିେନାତ୍;

ⅩⅩⅦ ତ ାତ୍ େଲାେକୖଃ େକନାପି ପ୍ର କାେରଣ ମୃଗଯି ା ପରେମ ରସ୍ୟ ତ ଂ ପ୍ର ା ୁଂ ତସ୍ୟ
ଗେୱଷଣଂ କରଣୀଯମ୍|

ⅩⅩⅧ କି ୁ େସାଽ ାକଂ କ ା ି ଦପି ଦୂେର ତି ତୀତି ନହି, ୱଯଂ େତନ
ନି ସନପ୍ର ସନଗମନାଗମନପ୍ର ାଣଧାରଣାନି କୁ ର୍ ଃ, ପୁ◌ुନ ଯୁଷ୍ମ ାକେମୱ କତିପଯାଃ କୱଯଃ
କଥଯି ‘ତସ୍ୟ ୱଂଶା ୱଯଂ େ ା ହି’ ଇତି|

ⅩⅩⅨଅତଏୱ ଯଦି ୱଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ୱଂଶା ଭୱାମ ହ ମନୁେଷୖ୍ୟ ୱ ଦ୍ୟଯା େକୗଶେଲନ ଚ
ତକି୍ଷତଂ ଣର୍ ଂ ରୂ ପ୍ୟଂ ଦୃଷଦ୍ େୱୖେତଷାମୀ ର ମ୍ ଅ ାଭି ନର୍ ଜ୍ଞାତୱ୍ୟଂ|

ⅩⅩⅩ େତଷାଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ୀଯେଲାକାନାମ୍ ଅଜ୍ଞାନତାଂ ପ୍ର ତୀ େରା ଯଦ୍ୟପି ନାୱାଧ ତଥାପୀଦାନୀଂ
ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ମନଃ ପରିୱ ର୍ ଯିତୁ ମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯତି,

ⅩⅩⅪ ଯତଃ ନିଯୁେ ନ ପୁରୁ େଷଣ ଯଦା ସ ପୃଥିୱୀ ାନାଂ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନାଂ ୱିଚାରଂ କରିଷ୍ୟତି
ତି ନଂ ନ୍ୟରୂ ପଯତ୍; ତସ୍ୟ ଶ୍ମ ଶାେନା ାପେନନ ତି ନ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ୟଃ ପ୍ର ମାଣଂ ପ୍ର ାଦାତ୍|

ⅩⅩⅫତଦା ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉ ାନସ୍ୟ କଥାଂ ଶ ା େକଚିଦ୍ ଉପାହମନ୍, େକଚିଦୱଦନ୍ ଏନାଂ କଥାଂ
ପୁନରପି ଃ େଶ୍ର ାଷ୍ୟାମଃ|

ⅩⅩⅩⅢତତଃ େପୗଲେ ଷାଂ ସମୀପାତ୍ ପ୍ର ି ◌ाତୱାନ୍|
ⅩⅩⅩⅣ ତଥାପି େକଚିେ ାକାେ ନ ସା ର୍ ଂ ମିଲି ା ୱ୍ୟ ସନ୍ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ

ଽେରଯପାଗୀଯଦିଯନୁସି େଯା ଦାମାରୀନାମା କାଚି ାରୀ କିଯେ ା ନରା ାସନ୍|

ⅩⅧ
Ⅰତ ଟନାତଃ ପରଂ େପୗଲ ଆଥୀନୀନଗରାଦ୍ ଯାତ୍ର ାଂ କୃ ା କରି ନଗରମ୍ ଆଗ ତ୍|
Ⅱ ତି ନ୍ ସମେଯ େକ୍ଲ ୗଦିଯଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ େରାମାନଗରଂ ୱିହାଯ ଗ ୁମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯତ୍,

ତ ାତ୍ ପି୍ର ି ାନାମ୍ନ ା ଜାଯଯା ସା ର୍ ମ୍ ଇତାଲିଯାେଦଶାତ୍ କିି ୂ ୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଆଗମତ୍ଯଃପ େଦେଶଜାତ
ଆି ଲନାମା ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକଃ େପୗଲ ଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତେଯାଃ ସମୀପମିତୱାନ୍|

Ⅲ େତୗ ଦୂଷ୍ୟନି ର୍ ାଣଜୀୱିେନୗ, ତ ାତ୍ ପର ରମ୍ ଏକୱୃ ି କ ାତ୍ ସ ତାଭ୍ୟାଂ ସହ ଉଷି ା ତତ୍
କ ର୍ ାକେରାତ୍|

Ⅳ େପୗଲଃ ପ୍ର ତିୱିଶ୍ର ାମୱାରଂ ଭଜନଭୱନଂ ଗ ା ୱିଚାରଂ କୃ ା ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ ଅନ୍ୟେଦଶୀଯାଂ
ପ୍ର ୱୃ ି ଂ ଗ୍ର ାହିତୱାନ୍|

Ⅴ ସୀଲତୀମଥିଯେଯା ମର୍ ାକିଦନିଯାେଦଶାତ୍ ସେମତେଯାଃ ସେତାଃ େପୗଲ ଉ ମନା ଭୂ ା
ଯୀଶୁରୀ େରଣାଭିଷିେ ା ଭୱତୀତି ପ୍ର ମାଣଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ସମୀେପ ପ୍ର ାଦାତ୍|

Ⅵ କି ୁ େତ ଽତୀୱ ୱିେରାଧଂ ୱିଧାଯ ପାଷ ୀଯକଥାଂ କଥିତୱ ତଃ େପୗେଲା ୱ ଂ ଧୁନ୍ଵ ନ୍
ଏତାଂ କଥାଂ କଥିତୱାନ୍, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଶାଣିତପାତାପରାେଧା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର େତ୍ୟୱ ଭୱତୁ , େତନାହଂ
ନିରପରାେଧା ଽଦ୍ୟାରଭ୍ୟ ଭି େଦଶୀଯାନାଂ ସମୀପଂ ଯାମି|

Ⅶ ସ ତ ାତ୍ ପ୍ର ାଯ ଭଜନଭୱନସମୀପ ସ୍ୟ ଯୁ ନାମ୍ନ ଈ ରଭ ସ୍ୟ ଭି େଦଶୀଯସ୍ୟ
ନିେୱଶନଂ ପ୍ର ାୱିଶତ୍|

Ⅷ ତତଃ କ୍ର ୀ ନାମା ଭଜନଭୱନାଧିପତିଃ ସପରିୱାରଃ ପ୍ର େଭୗ ୱ୍ୟ ସୀତ୍, କରି ନଗରୀଯା
ବହେୱା େଲାକା ସମାକଣର୍ ୍ୟ ୱି ସ୍ୟ ମି ତା ଅଭୱନ୍|

Ⅸ କ୍ଷଣଦାଯାଂ ପ୍ର ଭୁ ଃ େପୗଲଂ ଦଶର୍ ନଂ ଦ ା ଭାଷିତୱାନ୍, ମା େଭୖଷୀଃ, ମା ନିରସୀଃ କଥାଂ
ପ୍ର ଚାରଯ|

Ⅹଅହଂ ଯା ସା ର୍ ମ୍ ଆସ ହିଂସାଥର୍ ଂ େକାପି ାଂ ୍ର ୁଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟତି ନଗେରଽି ନ୍ ମଦୀଯା େଲାକା
ବହୱ ଆସେତ|

Ⅺତ ାତ୍ େପୗଲ ଗେର ପ୍ର ାେଯଣ ସା ର୍ ୱ ରପୟର୍ ୍ୟ ଂ ସଂ ାେଯ ରସ୍ୟ କଥାମ୍ ଉପାଦିଶତ୍|
Ⅻଗାି ଯନାମା କି ଦ୍ଆଖାଯାେଦଶସ୍ୟପ୍ର ାଡି୍ଵ ୱାକଃ ସମଭୱତ୍,ତେତା ଯିହୂ ଦୀଯା ଏକୱାକ୍ୟାଃ

ସ ଃ େପୗଲମ୍ ଆକ୍ର ମ୍ୟ ୱିଚାର ାନଂ ନୀ ା
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ⅩⅢ ମାନୁଷ ଏଷ ୱ୍ୟୱ ାଯ ୱିରୁ ମ୍ ଈ ରଭଜନଂ କ ର୍ୁ ଂ େଲାକାନ୍ କୁପ୍ର ୱୃ ି ଂ ଗ୍ର ାହଯତୀତି
ନିେୱଦିତୱ ଃ|

ⅩⅣ ତତଃ େପୗେଲ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ରଂ ଦାତୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟେତ ସତି ଗାି ଯା ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ ୱ୍ୟାହରତ୍, ଯଦି
କସ୍ୟଚିଦ୍ ଅନ୍ୟାଯସ୍ୟ ୱାତିଶଯଦୁ ତାଚରଣସ୍ୟ ୱିଚାେରାଽଭୱିଷ୍ୟତ୍ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କଥା ମଯା
ସହନୀଯାଭୱିଷ୍ୟତ୍|

ⅩⅤ କି ୁ ଯଦି େକୱଲଂ କଥାଯା ୱା ନାେମ୍ନ ା ୱା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱ୍ୟୱ ାଯା ୱିୱାେଦା ଭୱତି ତହ ତସ୍ୟ
ୱିଚାରମହଂ ନ କରିଷ୍ୟାମି, ଯୂଯଂ ତସ୍ୟ ମୀମାଂସାଂ କୁରୁ ତ|

ⅩⅥତତଃ ସ ତାନ୍ ୱିଚାର ାନାଦ୍ ଦୂରୀକୃତୱାନ୍|
ⅩⅦ ତଦା ଭି େଦଶୀଯାଃ େସାି ନିନାମାନଂ ଭଜନଭୱନସ୍ୟ ପ୍ର ଧାନାଧିପତିଂ ଧୃ ା

ୱିଚାର ାନସ୍ୟ ସ ୁେଖ ପ୍ର ାହରନ୍ ତଥାପି ଗାି ଯା େତଷୁ ସୱର୍ ୍ଵ କ ର୍ ସୁ ନ ମେନା ନ୍ୟଦଧାତ୍|
ⅩⅧ େପୗଲ ତ୍ର ପୁନବର୍ ହୁ ଦିନାନି ନ୍ୟୱସତ୍, ତେତା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣାଦ୍ ୱିସଜର୍ ନଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ

କି ନୱ୍ର ତନିମି ଂ କିଂକି୍ର ଯାନଗେର ଶିେରା ମୁ ଯି ା ପି୍ର ି ା ି ଲାଭ୍ୟାଂ ସହିେତା ଜଲପେଥନ
ସୁରିଯାେଦଶଂ ଗତୱାନ୍|

ⅩⅨତତଇଫିଷନଗରଉପ ାଯ ତତ୍ର େତୗ ୱିସୃଜ୍ୟ ଯଂ ଭଜନଭ୍ଵ ନଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ଯିହୂ ଦୀେଯୖଃ ସହ
ୱିଚାରିତୱାନ୍|

ⅩⅩେତ େ ୖ ଃ ସା ର୍ ଂ ପୁନଃକତିପଯଦିନାନି ାତୁ ଂ ତଂ ୱ୍ୟନଯନ୍,ସତଦନୁରରୀକୃତ୍ୟକଥାେମତାଂ
କଥିତୱାନ୍,

ⅩⅪ ଯିରୂ ଶାଲମି ଆଗାମୁ୍ୟ ୱପାଲନାଥର୍ ଂ ମଯା ଗମନୀଯଂ; ପ ାଦ୍ ଈ େର ାଯାଂ ଜାତାଯାଂ
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପଂପ୍ର ତ୍ୟାଗମିଷ୍ୟାମି|ତତଃପରଂସ େତୖ ୱ ସୃ ଃ ସନ୍ଜଲପେଥନଇଫିଷନଗରାତ୍
ପ୍ର ି ତୱାନ୍|

ⅩⅫ ତତଃ େକୖସରିଯାମ୍ ଉପି ତଃ ସନ୍ ନଗରଂ ଗ ା ସମାଜଂ ନମ ୃତ୍ୟ ତ ାଦ୍
ଆି ଯଖିଯାନଗରଂ ପ୍ର ି ତୱାନ୍|

ⅩⅩⅢ ତତ୍ର କିଯ ାଲଂ ଯାପଯି ା ତ ାତ୍ ପ୍ର ାଯ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଶିଷ୍ୟାଣାଂ ମନାଂସି ସୁି ରାଣି କୃ ା
କ୍ର ମେଶା ଗଲାତିଯାଫଗିଯାେଦଶେଯା ଭର୍୍ର ମି ା ଗତୱାନ୍|

ⅩⅩⅣ ତି େ ୱ ସମେଯ ସି କ ରିଯାନଗେର ଜାତ ଆପେ ାନାମା ଶା ୱିତ୍ ସୁୱ ା ଯିହୂ ଦୀଯ
ଏେକା ଜନ ଇଫିଷନଗରମ୍ ଆଗତୱାନ୍|

ⅩⅩⅤସ ଶିକି୍ଷତପ୍ର ଭୁ ମାେଗର୍ ା ମନେସାେଦ୍ୟାଗୀ ଚ ସନ୍ େଯାହେନା ମ ନମାତ୍ର ଂ ଜ୍ଞା ା ଯଥାଥର୍ ତଯା
ପ୍ର େଭାଃ କଥାଂ କଥଯନ୍ ସମୁପାଦିଶତ୍|

ⅩⅩⅥ ଏଷ ଜେନା ନିଭର୍ ଯେ ନ ଭଜନଭୱେନ କଥଯିତୁ ମ୍ ଆର ୱାନ୍, ତତଃ ପି୍ର ି ା ି େଲୗ
ତେସ୍ୟାପେଦଶକଥାଂ ନିଶମ୍ୟ ତଂ େଯାଃ ସମୀପମ୍ ଆନୀଯ ଶୁ ରୂ େପେଣ ରସ୍ୟ କଥାମ୍
ଅେବାଧଯତାମ୍|

ⅩⅩⅦ ପ ାତ୍ ସ ଆଖାଯାେଦଶଂ ଗ ୁଂ ମତିଂ କୃତୱାନ୍, ତଦା ତତ୍ର ତ୍ୟଃ ଶିଷ୍ୟଗେଣା ଯଥା
ତଂ ଗୃ ାତି ତଦଥର୍ ଂ ଭ୍ର ାତୃ ଗେଣନ ସମା ସ୍ୟ ପେତ୍ର ଲିଖିେତ ସତି, ଆପ ା େତ୍ର ାପି ତଃ ସନ୍
ଅନୁଗ୍ର େହଣ ପ୍ର ତ୍ୟଯିନାଂ ବହୂ ପକାରାନ୍ ଅକେରାତ୍,

ⅩⅩⅧ ଫଲେତା ଯୀଶୁରଭିଷି ାେତତି ଶା ପ୍ର ମାଣଂ ଦ ା ପ୍ର କାଶରୂ େପଣ ପ୍ର ତିପ ଂ କୃ ା
ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ ନିରୁ ରାନ୍ କୃତୱାନ୍|

ⅩⅨ
Ⅰ କରି ନଗର ଆପ ସଃ ି ତିକାେଲ େପୗଲ ଉ ରପ୍ର େଦେଶୖରାଗ ନ୍ ଇଫିଷନଗରମ୍

ଉପି ତୱାନ୍| ତତ୍ର କତିପଯଶିଷ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ଷତ୍ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତାନ୍ ଅପୃ ତ୍,
Ⅱ ଯୂଯଂ ୱି ସ୍ୟ ପୱିତ୍ର ମା ାନଂ ପ୍ର ା ା ନ ୱା? ତତେ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍ ପୱିତ୍ର ଆ ା ଦୀଯେତ

ଇତ୍ୟ ାଭିଃ ଶତମପି ନହି|
Ⅲତଦା ସାଽୱଦତ୍ ତହ ଯୂଯଂ େକନ ମି ତା ଅଭୱତ? େତଽକଥଯନ୍ େଯାହେନା ମ େନନ|
Ⅳ ତଦା େପୗଲ ଉ ୱାନ୍ ଇତଃ ପରଂ ଯ ଉପ ାସ୍ୟତି ତି ନ୍ ଅଥର୍ ତ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ

ୱି ସି ତୱ୍ୟମିତୁ ୍ୟ ୍ଵା େଯାହନ୍ ମନଃପରିୱ ର୍ ନସୂଚେକନ ମ େନନ ଜେଲ େଲାକାନ୍ ଅମ ଯତ୍|
Ⅴତାଦୃଶୀଂ କଥାଂ ଶ ା େତ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ମି ତା ଅଭୱନ୍|
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Ⅵ ତତଃ େପୗେଲନ େତଷାଂ ଗାେତ୍ର ଷୁ କେରଽପ େତ େତଷାମୁପରି ପୱିତ୍ର ଆ ାୱରୂ ଢୱାନ୍,
ତ ାତ୍ େତ ନାନାେଦଶୀଯା ଭାଷା ଭୱିଷ୍ୟ ଥା କଥିତୱ ଃ|

Ⅶ େତ ପ୍ର ାେଯଣ ାଦଶଜନା ଆସନ୍|
Ⅷ େପୗେଲା ଭଜନଭୱନଂ ଗ ା ପ୍ର ାେଯଣ ମାସତ୍ର ଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ୱିଚାରଂ କୃ ା

େଲାକାନ୍ ପ୍ର ୱତର୍ ୍ୟ ସାହେସନ କଥାମକଥଯତ୍|
Ⅸ କି ୁ କଠିନା ଃକରଣ ାତ୍ କିଯେ ା ଜନା ନ ୱି ସ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସମକ୍ଷମ୍ ଏତ ଥସ୍ୟ ନି ାଂ

କ ର୍ୁ ଂ ପ୍ର ୱୃ ାଃ, ଅତଃ େପୗଲେ ଷାଂ ସମୀପାତ୍ ପ୍ର ାଯ ଶିଷ୍ୟଗଣଂ ପୃଥ ୃ ା ପ୍ର ତ୍ୟହଂ ତୁ ରା ନାମ୍ନ ଃ
କସ୍ୟଚିତ୍ ଜନସ୍ୟ ପାଠଶାଲାଯାଂ ୱିଚାରଂ କୃତୱାନ୍|

Ⅹ ଇ ଂ ୱ ର ଯଂ ଗତଂ ତ ାଦ୍ ଆଶିଯାେଦଶନିୱାସି ନଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯିହୂ ଦୀଯା
ଅନ୍ୟେଦଶୀଯେଲାକା ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀେଶାଃ କଥାମ୍ ଅେଶ୍ର ୗଷନ୍|

Ⅺ େପୗେଲନ ଚ ଈ ର ଏତାଦୃଶାନ୍ୁୟ ତାନି କ ର୍ ାଣି କୃତୱାନ୍
Ⅻ ଯତ୍ ପରିେଧେଯ ଗାତ୍ର ମାଜର୍ ନୱେ ୱା ତସ୍ୟ େଦହାତ୍ ପୀଡିତେଲାକାନାମ୍ ସମୀପମ୍

ଆନୀେତ େତ ନିରାମଯା ଜାତା ଅପୱିତ୍ର ା ଭୂ ତା େତେଭ୍ୟା ବହିଗର୍ ତୱ ଃ|
ⅩⅢତଦା େଦଶାଟନକାରିଣଃ କିଯେ ା ଯିହୂ ଦୀଯା ଭୂ ତାପସାରିେଣା ଭୂ ତଗ୍ର େନାକାନାଂ ସି େଧୗ

ପ୍ର େଭ ୟର୍ ୀେଶା ନର୍ ାମ ଜ ୍ଵା ୱାକ୍ୟମିଦମ୍ ଅୱଦନ୍, ଯସ୍ୟ କଥାଂ େପୗଲଃ ପ୍ର ଚାରଯତି ତସ୍ୟ ଯୀେଶା
ନର୍ ାମ୍ନ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଆଜ୍ଞାପଯାମଃ|

ⅩⅣ ି ୱନାେମ୍ନ ା ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକସ୍ୟ ସ ଭିଃ ପୁେ ୖ ଥା କୃେତ ସତି
ⅩⅤ କି ଦ୍ ଅପୱିେତ୍ର ା ଭୂ ତଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦିତୱାନ୍, ଯୀଶୁଂ ଜାନାମି େପୗଲ ପରିଚିେନାମି କି ୁ େକ

ଯୂଯଂ?
ⅩⅥଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା େସାପୱିତ୍ର ଭୂ ତଗ୍ର େ ା ମନୁେଷ୍ୟା ଲ ଂ କୃ ା େତଷାମୁପରି ପତି ା ବେଲନ ତାନ୍

ଜିତୱାନ୍, ତ ାେ ନ ାଃ କ୍ଷତା ା ସ ାଦ୍ େଗହାତ୍ ପଲାଯ |
ⅩⅦସା ୱାଗ୍ ଇଫିଷନଗରନିୱାସି ନସଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ଭି େଦଶୀଯାନାଂ େଲାକାନା

ଶ୍ର େୱାେଗାଚରୀଭୂ ତା; ତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭଯଂ ଗତାଃ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀେଶା ନର୍ ାେମ୍ନ ା ଯେଶା ଽୱ ର୍ ତ|
ⅩⅧ େଯଷାମେନେକଷାଂ େଲାକାନାଂ ପ୍ର ତୀତିରଜାଯତ ତ ଆଗତ୍ୟ େ ୖ ଃ କୃତାଃ କି୍ର ଯାଃ

ପ୍ର କାଶରୂ େପଣା ୀକୃତୱ ଃ|
ⅩⅨବହେୱା ମାଯାକ ର୍ କାରିଣଃ ଗ୍ର ାନ୍ ଆନୀଯ ରାଶୀକୃତ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସମକ୍ଷମ୍ ଅଦାହଯନ୍,

ତେତା ଗଣନାଂ କୃ ାବୁଧ୍ୟ ପ ାଯୁତରୂ ପ୍ୟମୁଦ୍ର ାମୂଲ୍ୟପୁ କାନି ଦ ାନି|
ⅩⅩଇ ଂ ପ୍ର େଭାଃ କଥା ସୱର୍ ୍ଵ େଦଶଂ ୱ୍ୟାପ୍ୟ ପ୍ର ବଲା ଜାତା|
ⅩⅪସେୱର୍ ୍ଵ େଷ୍ଵ େତଷୁ କ ର୍ ସୁ ସ େ ଷୁ ସ ୁ େପୗେଲା ମାକିଦନିଯାଖାଯାେଦଶାଭ୍ୟାଂ ଯିରୂ ଶାଲମଂ

ଗ ୁଂ ମତିଂ କୃ ା କଥିତୱାନ୍ ତ ୍ଥାନଂ ଯାତ୍ର ାଯାଂ କୃତାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ ମଯା େରାମାନଗରଂ ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ|
ⅩⅫ ାନୁଗତେଲାକାନାଂ ତୀମଥିେଯରାେ ୗ େ ୗ ଜେନୗ ମାକିଦନିଯାେଦଶଂ ପ୍ର ତି ପ୍ର ହିତ୍ୟ ଯମ୍

ଆଶିଯାେଦେଶ କତିପଯଦିନାନି ି ତୱାନ୍|
ⅩⅩⅢ କି ୁ ତି ନ୍ ସମେଯ ମେତଽି ନ୍ କଲେହା ଜାତଃ|
ⅩⅩⅣ ତ ାରଣମିଦଂ, ଅ ମୀେଦୱ୍ୟା ରୂ ପ୍ୟମ ି ରନି ର୍ ାେଣନ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଶିି ନାଂ

ଯେଥ ଲାଭମ୍ ଅଜନଯତ୍ େଯା ଦୀମୀତି୍ର ଯନାମା ନାଡୀ ମଃ
ⅩⅩⅤ ସ ତାନ୍ ତ ର୍ ଜୀୱିନଃ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାଂ ସମାହୂ ଯ ଭାଷିତୱାନ୍ େହ ମେହ ା ଏେତନ

ମ ି ରନି ର୍ ାେଣନା ାକଂ ଜୀୱିକା ଭୱତି, ଏତଦ୍ ଯୂଯଂ ୱି ;
ⅩⅩⅥ କି ୁ ହ ନି େତ ରା ଈ ରା ନହି େପୗଲନାମ୍ନ ା େକନଚି େନନ କଥାମିମାଂ ୱ୍ୟାହୃ ତ୍ୟ

େକୱେଲଫିଷନଗେର ନହି ପ୍ର ାେଯଣ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ଆଶିଯାେଦେଶ ପ୍ର ୱୃ ି ଂ ଗ୍ର ାହଯି ା ବହୁ େଲାକାନାଂ
େଶମୁଷୀ ପରାୱ ତା, ଏତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଦର୍ୃ ଶ୍ୟେତ ଶଯେତ ଚ|

ⅩⅩⅦ େତନା ାକଂ ୱାଣିଜ୍ୟସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ଥା ହାେନଃ ସ ୱନଂ େକୱଲମିତି ନହି, ଆଶିଯାେଦଶୈ
ୱର୍ ା ସୱର୍ ୍ଵ ଜଗେ ୖ ୍ଥ େଲର୍ ାେକୖଃ ପୂଜ୍ୟା ଯାତ ମୀ ମହାେଦୱୀ ତସ୍ୟା ମ ି ରସ୍ୟାୱଜ୍ଞାନସ୍ୟ ତସ୍ୟା
ଐ ୟର୍ ୍ୟସ୍ୟ ନାଶସ୍ୟ ଚ ସ ାୱନା ୱିଦ୍ୟେତ◌|े
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ⅩⅩⅧ ଏତାଦୃଶୀଂ କଥାଂ ଶ ା େତ ମହାେକ୍ର ାଧାନି୍ଵ ତାଃ ସ ଉେ ୖ ଃକାରଂ କଥିତୱ
ଇଫିଷୀଯାନାମ୍ ଅ ମୀ େଦୱୀ ମହତୀ ଭୱତି|

ⅩⅩⅨ ତତଃ ସୱର୍ ୍ଵ ନଗରଂ କଲେହନ ପରିପୂଣର୍ ମଭୱତ୍, ତତଃ ପରଂ େତ
ମାକିଦନୀଯଗାଯାରି ାଖର୍ ନାମାେନୗ େପୗଲସ୍ୟ େ ୗ ସହଚେରୗ ଧୃେ ୖ କଚି ା ର ଭୂ ମିଂ ଜେୱନ
ଧାୱିତୱ ଃ|

ⅩⅩⅩତତଃ େପୗେଲା େଲାକାନାଂ ସି ଧିଂ ଯାତୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟତୱାନ୍ କି ୁ ଶିଷ୍ୟଗଣ ଂ ୱାରିତୱାନ୍|
ⅩⅩⅪ େପୗଲସ୍ୟ ୀଯା ଆଶିଯାେଦଶ ାଃ କତିପଯାଃ ପ୍ର ଧାନେଲାକା ସ୍ୟ ସମୀପଂ ନରେମକଂ

େପ୍ର ଷ୍ୟ ଂ ର ଭୂ ମିଂ ମାଗା ଇତି ନ୍ୟେୱଦଯନ୍|
ⅩⅩⅫତେତା ନାନାେଲାକାନାଂ ନାନାକଥାକଥନାତ୍ ସଭା ୱ୍ୟାକୁଲା ଜାତା କିଂ କାରଣାଦ୍ ଏତାୱତୀ

ଜନତାଭୱତ୍ ଏତଦ୍ ଅଧିେକୖ େଲର୍ ାେକୖ ନର୍ ାଜ୍ଞାଯି|
ⅩⅩⅩⅢ ତତଃ ପରଂ ଜନତାମଧ୍ୟାଦ୍ ଯିହୂ ଦୀେଯୖବର୍ ହି ୃତଃ ସି କ େରା ହେ ନ ସେ ତଂ କୃ ା

େଲାେକଭ୍ୟ ଉ ରଂ ଦାତୁ ମୁଦ୍ୟତୱାନ୍,
ⅩⅩⅩⅣ କି ୁ ସ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକ ଇତି ନିି େତ ସତି ଇଫିଷୀଯାନାମ୍ ଅ ମୀ େଦୱୀ ମହତୀତି

ୱାକ୍ୟଂ ପ୍ର ାେଯଣ ପ ଦ ାନ୍ ଯାୱଦ୍ ଏକ େରଣ େଲାକନିୱେହୖଃ େପ୍ର ା ଂ|
ⅩⅩⅩⅤ ତେତା ନଗରାଧିପତି ାନ୍ ି ରାନ୍ କୃ ା କଥିତୱାନ୍ େହ ଇଫିଷାଯାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ

େଲାକା ଆକଣର୍ ଯତ, ଅତ ମୀମହାେଦୱ୍ୟା ମହାେଦୱାତ୍ ପତିତାଯା ତିମାଯା ପୂଜନମ
ଇଫିଷନଗର ାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକାଃ କୁୱର୍ ୍ଵ ି , ଏତତ୍ େକ ନ ଜାନି ?

ⅩⅩⅩⅥ ତ ାଦ୍ ଏତ ତିକୂଲଂ େକପି କଥଯିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ୱି , ଇତି ଜ୍ଞା ା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସୁି ରେ ନ
ାତୱ୍ୟମ୍ ଅୱିୱିଚ୍ୟ କିମପି କ ର୍ ନ କ ର୍ ୱ୍ୟ |
ⅩⅩⅩⅦ ଯାନ୍ ଏତାନ୍ ମନୁଷ୍ୟାନ୍ ଯୂଯମତ୍ର ସମାନଯତ େତ ମ ି ରଦ୍ର ୱ୍ୟାପହାରକା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ

େଦୱ୍ୟା ନି କା ନ ଭୱି |
ⅩⅩⅩⅧଯଦି କ ନ ପ୍ର ତି ଦୀମୀତି୍ର ଯସ୍ୟ ତସ୍ୟ ସହାଯାନା କାଚିଦ୍ ଆପି ୱ ଦ୍ୟେତ ତହ

ପ୍ର ତିନିଧିେଲାକା ୱିଚାର ାନ ସି , େତ ତତ୍ ାନଂ ଗ ା ଉ ରପ୍ର ତୁ ୍ୟ େର କୁୱର୍ ୍ଵ ୁ|
ⅩⅩⅩⅨ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କାଚିଦପରା କଥା ଯଦି ତି ତି ତହ ନିଯମିତାଯାଂ ସଭାଯାଂ ତସ୍ୟା ନି ି

ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅬ କିେ ତସ୍ୟ ୱିେରାଧେସ୍ୟା ରଂ େଯନ ଦାତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ମ୍ ଏତାଦୃଶସ୍ୟ କସ୍ୟଚିତ୍

କାରଣସ୍ୟାଭାୱାଦ୍ ଅଦ୍ୟତନଘଟନାେହେତା ରାଜେଦ୍ର ାହିଣାମିୱା ାକମ୍ ଅଭିେଯାେଗା ଭୱିଷ୍ୟତୀତି
ଶ ା ୱିଦ୍ୟେତ|

ⅩⅬⅠଇତି କଥଯି ା ସ ସଭା େଲାକାନ୍ ୱିସୃ ୱାନ୍|

ⅩⅩ
Ⅰଇ ଂ କଲେହ ନିୱୃେ ସତି େପୗଲଃ ଶିଷ୍ୟଗଣମ୍ ଆହୂ ଯ ୱିସଜର୍ ନଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ମାକିଦନିଯାେଦଶଂ

ପ୍ର ି ତୱାନ୍|
Ⅱ େତନ ାେନନ ଗ ନ୍ ତେ ଶୀଯାନ୍ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ବହୂ ପଦିଶ୍ୟ ଯୂନାନୀଯେଦଶମ୍ ଉପି ତୱାନ୍|
Ⅲତତ୍ର ମାସତ୍ର ଯଂ ି ା ତ ାତ୍ ସୁରିଯାେଦଶଂ ଯାତୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟତଃ, କି ୁ ଯିହୂ ଦୀଯା ଂ ହ ୁଂ ଗୁ ା

ଅତି ନ୍ ତ ାତ୍ ସ ପୁନରପି ମାକିଦନିଯାମାେଗର୍ ଣ ପ୍ର ତ୍ୟାଗ ୁଂ ମତିଂ କୃତୱାନ୍|
Ⅳ ବିରଯାନଗରୀଯେସାପାତ୍ର ଃ ଥିଷଲନୀକୀଯାରି ାଖର୍ ସି କୁେ ୗ ଦେ ର୍ ାନଗରୀଯଗାଯତୀମଥିେଯୗ

ଆଶିଯାେଦଶୀଯତୁ ଖିକତ୍ର ଫିେମୗ ଚ େତନ ସା ର୍ ଂ ଆଶିଯାେଦଶଂ ଯାୱଦ୍ ଗତୱ ଃ|
Ⅴଏେତ ସେୱର୍ ୍ଵ ଽଗ୍ର ସରାଃ ସେ ା ଽ ାନ୍ ଅେପକ୍ଷ୍ୟ େତ୍ର ାଯାନଗେର ି ତୱ ଃ|
Ⅵ କିଣ୍ଵ ଶୂନ୍ୟପୂେପା ୱଦିେନ ଚ ଗେତ ସତି ୱଯଂ ଫିଲିପୀନଗରାତ୍ େତାଯପେଥନ ଗ ା ପ ଭି

ଦ େନୖେ ାଯାନଗରମ୍ ଉପ ାଯ ତତ୍ର ସ ଦିନାନ୍ୟୱାତି ାମ|
Ⅶ ସ ାହସ୍ୟ ପ୍ର ଥମଦିେନ ପୂପାନ୍ ଭଂ ୁ ଶିେଷ୍ୟଷୁ ମିଲିେତଷୁ େପୗଲଃ ପରଦିେନ ତ ାତ୍

ପ୍ର ାତୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟତଃ ସନ୍ ତଦି ପ୍ର ାେଯଣ କ୍ଷପାଯା ଯାମ ଯଂ ଯାୱତ୍ ଶିେଷ୍ୟେଭ୍ୟା ଧ ର୍ କଥାମ୍
ଅକଥଯତ୍|

Ⅷଉପରିେ ଯି ନ୍ ପ୍ର େକାେ ସଭାଂ କୃ ାସନ୍ ତତ୍ର ବହୱଃ ପ୍ର ଦୀପାଃ ପ୍ର ା ଲନ୍|
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Ⅸ ଉତୁ ଖନାମା କ ନ ଯୁୱା ଚ ୱାତାଯନ ଉପୱିଶନ୍ େଘାରତରନିଦ୍ର ାଗ୍ର େ ା ଽଭୂ ତ୍ ତଦା
େପୗେଲନ ବହୁ କ୍ଷଣଂ କଥାଯାଂ ପ୍ର ଚାରିତାଯାଂ ନିଦ୍ର ାମ ଃ ସ ତ ାଦ୍ ଉପରି ତୃ ତୀଯପ୍ର େକା ାଦ୍
ଅପତତ୍, ତେତା େଲାକା ଂ ମୃତକ ଂ ଧୃେ ାଦେତାଲଯନ୍|

Ⅹତତଃ େପୗେଲାଽୱରୁ ହ୍ୟ ତସ୍ୟ ଗାେତ୍ର ପତି ା ତଂ େକ୍ର ାେଡ ନିଧାଯ କଥିତୱାନ୍, ଯୂଯଂ ୱ୍ୟାକୁଲା
ମା ଭୂ ତ ନାଯଂ ପ୍ର ାେଣୖ ୱ ଯୁ ଃ|

Ⅺ ପ ାତ୍ ସ ପୁନେ ାପରି ଗ ା ପୂପାନ୍ ଭଂ ୍ଵା ପ୍ର ଭାତଂ ଯାୱତ୍ କେଥାପକଥେନ କୃ ା
ପ୍ର ି ତୱାନ୍|

Ⅻ େତ ଚ ତଂ ଜୀୱ ଂ ଯୁୱାନଂ ଗୃହୀ ା ଗ ା ପରମାପ୍ୟାଯିତା ଜାତାଃ|
ⅩⅢଅନ ରଂ ୱଯଂ େପାେତନାଗ୍ର ସରା ଭୂ ା ନଗରମ୍ ଉ ୀୟର୍ ୍ୟ େପୗଲଂ ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ମତିମ୍ ଅକୁ ର୍

ଯତଃ ସ ତତ୍ର ପ ୍ୟାଂ ୱ୍ର ଜିତୁ ଂ ମତିଂ କୃେ ତି ନିରୂ ପିତୱାନ୍|
ⅩⅣ ତ ାତ୍ ତତ୍ର ା ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ ତି ନ୍ ମିଲିେତ ସତି ୱଯଂ ତଂ ନୀ ା ମିତୁ ଲୀନୁ୍ୟପ ୀପଂ

ପ୍ର ା ୱ ଃ|
ⅩⅤତ ାତ୍ େପାତଂ େମାଚଯି ା ପେରଽହନିଖୀେଯାପ ୀପସ୍ୟସ ୁଖଂଲ ୱ ାଦ୍ ଏେକନା ା

ସାେମାପ ୀପଂ ଗ ା େପାତଂ ଲାଗଯି ା େତ୍ର ାଗୁି େଯ ି ା ପରି ନ୍ ଦିୱେସ◌े ମିଲୀତନଗରମ୍
ଉପାତି ାମ|

ⅩⅥଯତଃ େପୗଲ ଆଶିଯାେଦେଶ କାଲଂ ଯାପଯିତୁ ମ୍ ନାଭିଲଷନ୍ ଇଫିଷନଗରଂ ତ୍ୟ ୍ଵା ଯାତୁ ଂ
ମ ଣାଂ ି ରୀକୃତୱାନ୍; ଯ ାଦ୍ ଯଦି ସାଧ୍ୟଂ ଭୱତି ତହ ନି ାେରା ୱସ୍ୟ ପ ାଶ ମଦିେନ ସ
ଯିରୂ ଶାଲମୁ୍ୟପ ାତୁ ଂ ମତିଂ କୃତୱାନ୍|

ⅩⅦେପୗେଲା ମିଲୀତାଦ୍ ଇଫିଷଂ ପ୍ର ତି େଲାକଂ ପ୍ର ହିତ୍ୟ ସମାଜସ୍ୟ ପ୍ର ାଚୀନାନ୍ ଆହୂ ଯାନୀତୱାନ୍|
ⅩⅧ େତଷୁ ତସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଉପି େତଷୁ ସ େତଭ୍ୟ ଇମାଂ କଥାଂ କଥିତୱାନ୍, ଅହମ୍

ଆଶିଯାେଦେଶ ପ୍ର ଥମାଗମନମ୍ ଆରଭ୍ୟାଦ୍ୟ ଯାୱଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି େଧୗ ି ା ସୱର୍ ୍ଵ ସମେଯ
ଯଥାଚରିତୱାନ୍ ତଦ୍ ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ;

ⅩⅨ ଫଲତଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଥା ନମ୍ର ମନାଃ ସନ୍ ବହୁ ଶପାେତନ ଯିହୁ ଦୀଯାନାମ୍
କୁମ ଣାଜାତନାନାପରୀକ୍ଷାଭିଃ ପ୍ର େଭାଃ େସୱାମକରୱଂ|

ⅩⅩ କାମପି ହିତକଥା◌ा◌ଂ ନ େଗାପାଯିତୱାନ୍ ତାଂ ପ୍ର ଚାୟର୍ ୍ୟ ସପ୍ର କାଶଂ ଗୃେହ ଗୃେହ
ସମୁପଦିେଶ୍ୟ ରଂ ପ୍ର ତି ମନଃ ପରାୱ ର୍ ନୀଯଂ ପ୍ର େଭୗ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ୱି ସନୀଯଂ

ⅩⅪ ଯିହୂ ଦୀଯାନାମ୍ ଅନ୍ୟେଦଶୀଯେଲାକାନା ସମୀପ ଏତାଦୃଶଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦାମି|
ⅩⅫ ପଶ୍ୟତ ସା ତମ୍ ଆ ନାକୃ ଃ ସନ୍ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗେର ଯାତ୍ର ାଂ କେରାମି, ତତ୍ର ମା ତି

ଯଦ୍ୟଦ୍ ଘଟିଷ୍ୟେତ ତାନ୍ୟହଂ ନ ଜାନାମି;
ⅩⅩⅢ କି ୁ ମଯା ବ ନଂ େକ୍ଲ ଶ େଭା ୱ୍ୟ ଇତି ପୱିତ୍ର ଆ ା ନଗେର ନଗେରପ୍ର ମାଣଂ ଦଦାତି|
ⅩⅩⅣ ତଥାପି ତଂ େକ୍ଲ ଶମହଂ ତୃ ଣାଯ ନ ମେନ୍ୟ; ଈ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହୱିଷଯକସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟ

ପ୍ର ମାଣଂ ଦାତୁ ଂ,ପ୍ର େଭାୟର୍ ୀେଶାଃ ସକାଶାଦଯସ୍ୟାଃ େସୱାଯାଃଭାରଂପ୍ର ାପ୍ନ ୱଂ ତାଂ େସୱାଂ ସାଧଯିତୁ ଂ
ସାନ ଂ ମାଗର୍ ଂ ସମାପଯିତୁ ◌ु ନିଜପ୍ର ାଣାନପି ପି୍ର ଯାନ୍ ନ ମେନ୍ୟ|

ⅩⅩⅤ ଅଧୁନା ପଶ୍ୟତ େଯଷାଂ ସମୀେପଽହମ୍ ଈ ରୀଯରାଜ୍ୟସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାୟର୍ ୍ୟ ଭ୍ର ମଣଂ
କୃତୱାନ୍ ଏତାଦୃଶା ଯୂଯଂ ମମ ୱଦନଂ ପୁନ ଦର୍୍ର ୁଂ ନ ପ୍ର ା ୍ୟଥ ଏତଦପ୍ୟହଂ ଜାନାମି|

ⅩⅩⅥ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଅହମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଆେଦଶାନ୍ ପ୍ର କାଶଯିତୁ ଂ ନ ନ୍ୟୱେ ର୍ |
ⅩⅩⅦ ଅହଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ େଲାକାନାଂ ର ପାତେଦାଷାଦ୍ ଯି େଦର୍ ାଷ ଆେସ ତସ୍ୟାଦ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍

ସାକି୍ଷଣଃ କେରାମି|
ⅩⅩⅧ ଯୂଯଂ େ ଷୁ ତଥା ଯସ୍ୟ ୱ୍ର ଜସ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷନ୍ ଆ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିଧାଯ ନ୍ୟଯୁ ତ ୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍

ସାୱଧାନା ଭୱତ, ଯ ସମାଜ ପ୍ର ଭୁ ନ ଜର ମୂେଲ୍ୟନ କ୍ର ୀତୱାନ ତମ୍ ଅୱତ,
ⅩⅩⅨଯେତା ମଯା ଗମେନ କୃତଏୱ ଦୁଜର୍ ଯା ୱୃକା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମଧ୍ୟଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ୱ୍ର ଜଂ ପ୍ର ତି ନିଦର୍ ଯତାମ୍

ଆଚରିଷ୍ୟି ,
ⅩⅩⅩ ଯୁଷ୍ମ ାକେମୱ ମଧ୍ୟାଦପି େଲାକା ଉ ାଯ ଶିଷ୍ୟଗଣମ୍ ଅପହ ୁଂ ୱିପରୀତମ୍

ଉପେଦକ୍ଷ୍ୟ ୀତ୍ୟହଂ ଜାନାମି|
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ⅩⅩⅪଇତି େହେତା ୟର୍ୂ ଯଂ ସେଚୖତନ୍ୟାଃ ସ ି ତ, ଅହ ସାଶପାତଃ ସନ୍ ୱ ରତ୍ର ଯଂ ଯାୱଦ୍
ଦିୱାନିଶଂ ପ୍ର ତିଜନଂ େବାଧଯିତୁ ଂ ନ ନ୍ୟୱେ ର୍ ତଦପି ରତ|

ⅩⅩⅫଇଦାନୀଂ େହଭ୍ର ାତେରା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନି ାଂ ଜନଯିତୁ ଂ ପୱିତ୍ର ୀକୃତେଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟଽଧିକାର
ଦାତୁ ଂ ସମେଥର୍ ା ଯ ଈ ର ସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହସ୍ୟ େଯା ୱାଦ ତେଯାରୁ ଭେଯା ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାନ୍ ସମାପର୍ ଯମ୍|

ⅩⅩⅩⅢକସ୍ୟାପି ଣର୍ ଂ ରୂ ପ୍ୟଂ ୱ ଂ ୱା ପ୍ର ତି ମଯା େଲାେଭା ନ କୃତଃ|
ⅩⅩⅩⅣ କି ୁ ମମ ମ ହଚରେଲାକାନା ାୱଶ୍ୟକୱ୍ୟଯାଯ ମଦୀଯମିଦଂ କର ଯମ୍ ଅଶ୍ର ାମ୍ୟଦ୍

ଏତଦ୍ ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ|
ⅩⅩⅩⅤଅେନନପ୍ର କାେରଣଗ୍ର ହଣଦ୍ଦାନଂଭଦ୍ର ମିତି ଯ ାକ୍ୟଂ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଃ କଥିତୱାନ୍ ତତ୍ ର୍ୁ ଂ

ଦରିଦ୍ର େଲାକାନାମୁପକାରାଥର୍ ଂ ଶ୍ର ମଂ କ ର୍ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଉଚିତମ୍ ଏତ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନହମ୍ ଉପଦି ୱାନ୍|
ⅩⅩⅩⅥଏତାଂ କଥାଂ କଥଯି ା ସ ଜାନୁନୀ ପାତଯି ା ସେୱୖର୍ ଃ ସହ ପ୍ର ାଥର୍ ଯତ|
ⅩⅩⅩⅦ େତନ େତ କ୍ର ଃ
ⅩⅩⅩⅧ ପୁନ ମର୍ ମ ମୁଖଂ ନ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ ୱିେଶଷତ ଏଷା ଯା କଥା େତନାକଥି ତ ାରଣାତ୍ େଶାକଂ

ୱିଲାପ କୃ ା କ ଂ ଧୃ ା ଚୁ ି ତୱ ଃ| ପ ାତ୍ େତ ତଂ େପାତଂ ନୀତୱ ଃ|

ⅩⅪ
Ⅰ େତୖ ୱ ସୃ ାଃ ସେ ା ୱଯଂ େପାତଂ ବାହଯି ା ଋଜୁମାେଗର୍ ଣ େକାଷମ୍ ଉପ ୀପମ୍ ଆଗତ୍ୟ

ପେରଽହନି େରାଦିେଯାପ ୀପମ୍ ଆଗ ାମ ତତ ାତ୍ ପାତାରାଯାମ୍ ଉପାତି ାମ|
Ⅱତତ୍ର େଫୖନୀକିଯାେଦଶଗାମିନମ୍ େପାତେମକଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତମାରୁ ହ୍ୟ ଗତୱ ଃ|
Ⅲ କୁେପ୍ର ାପ ୀପଂ ଦୃ ୍ଵା ତଂ ସୱ୍ୟଦିଶି ାପଯି ା ସୁରିଯାେଦଶଂ ଗ ା

େପାତ ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣ୍ୟୱେରାହଯିତୁ ଂ େସାରନଗେର ଲାଗିତୱ ଃ|
Ⅳତତ୍ର ଶିଷ୍ୟଗଣସ୍ୟ ସାକ୍ଷା ରଣାଯ ୱଯଂ ତତ୍ର ସ ଦିନାନି ି ତୱ ଃ ପ ାେ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା

େପୗଲଂ ୱ୍ୟାହରନ୍ ଂ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରଂ ମା ଗମଃ|
Ⅴ ତତେ ଷୁ ସ ସୁ ଦିେନଷୁ ଯାପିେତଷୁ ସ ୁ ୱଯଂ ତ ାତ୍ ାନାତ୍ ନିଜୱ ର୍ ନା ଗତୱ ଃ,

ତ ାତ୍ େତ ସବାଲୱୃ ୱନିତା ଅ ାଭିଃ ସହ ନଗରସ୍ୟ ପରିସରପୟର୍ ୍ୟ ମ୍ ଆଗତାଃ ପ ା ଯଂ
ଜଲଧିତେଟ ଜାନୁପାତଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯାମହି|

Ⅵତତଃ ପର ରଂ ୱିସୃ ାଃ ସେ ା ୱଯଂ େପାତଂ ଗତାେ ତୁ ଗୃହଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଗତୱ ଃ|
Ⅶ ୱଯଂ େସାରନଗରାତ୍ ନାୱା ପ୍ର ାଯ ତଲିମାଯିନଗରମ୍ ଉପାତି ାମ ତତ୍ର ା ାକଂ

ସମୁଦ୍ର ୀଯମାଗର୍ ସ୍ୟାେ ାଽଭୱତ୍ ତତ୍ର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣଂ ନମ ୃତ୍ୟ ଦିନେମକଂ େତୖଃ ସା ର୍ ମ୍ ଉଷତୱ ଃ|
Ⅷ ପେର ଽହନି େପୗଲ ସ୍ୟ ସି େନା ୱଯ ପ୍ର ତି ମାନାଃ େକୖସରିଯାନଗରମ୍ ଆଗତ୍ୟ

ସୁସଂୱାଦପ୍ର ଚାରକାନାଂ ସ ଜନାନାଂ ଫିଲିପନାମ୍ନ ଏକସ୍ୟ ଗୃହଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟାୱତି ାମ|
Ⅸତସ୍ୟ ଚତେସ୍ର ା ଦୁହିତେରାଽନୂଢା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ୍ୟ ଆସନ୍|
Ⅹ ତତ୍ର ା ାସୁ ବହୁ ଦିନାନି େପ୍ର ାଷିେତଷୁ ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶାଦ୍ ଆଗତ୍ୟାଗାବନାମା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ

ସମୁପି ତୱାନ୍|
Ⅺ େସା ାକଂ ସମୀପେମତ୍ୟ େପୗଲସ୍ୟ କଟିବ ନଂ ଗୃହୀ ା ନିଜହ ାପାଦାନ୍ ବ ା ଭାଷିତୱାନ୍

ଯେସ୍ୟଦଂ କଟିବ ନଂ ତଂ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ଯିରୂ ଶାଲମନଗର ଇ ଂ ବ ା ଭି େଦଶୀଯାନାଂ
କେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟ ୀତି ୱାକ୍ୟଂ ପୱିତ୍ର ଆ ା କଥଯତି|

Ⅻ ଏତାଦୃଶୀଂ କଥାଂ ଶ ା ୱଯଂ ତ ଗରୱାସି େନା ଭ୍ର ାତର ଯିରୂ ଶାଲମଂ ନ ଯାତୁ ଂ େପୗଲଂ
ୱ୍ୟନଯାମହି;

ⅩⅢ କି ୁ ସ ପ୍ର ତ୍ୟାୱାଦୀତ୍, ଯୂଯଂ କିଂ କୁରୁ ଥ? କିଂ କ୍ର େନନମମା ଃକରଣଂ ୱିଦୀଣର୍ ଂ କରିଷ୍ୟଥ?
ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀେଶା ନର୍ ାେମ୍ନ ା ନିମି ଂ ଯିରୂ ଶାଲମି ବେ ା ଭୱିତୁ ଂ େକୱଲ ତ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଦାତୁ ମପି
ସସେ ାି |

ⅩⅣ େତନା ାକଂ କଥାଯାମ୍ ଅଗୃହୀତାଯାମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ଯେଥ ା ତେଥୖୱ ଭୱି ତୁ ୍ୟ ୍ଵା ୱଯଂ
ନିରସ୍ୟାମ|

ⅩⅤପେରଽହନି ପାେଥଯଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ଗୃହୀ ା ଯିରୂ ଶାଲମଂ ପ୍ର ତି ଯାତ୍ର ାମ୍ ଅକୁ ର୍ |
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ⅩⅥ ତତଃ େକୖସରିଯାନଗରନିୱାସି ନଃ କତିପଯାଃ ଶିଷ୍ୟା ଅ ାଭିଃ ସା ର୍ ମ୍ ଇ ା କୃପ୍ର ୀେଯନ
ମ୍ନ ାସ ାମ୍ନ ା େଯନ ପ୍ର ାଚୀନଶିେଷ୍ୟନ ସା ର୍ ମ୍ ଅ ାଭି ୱର୍ ୱ୍ୟଂ ତସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଅ ାନ୍ ନୀତୱ ଃ|

ⅩⅦଅ ାସୁ ଯିରୂ ଶାଲମୁ୍ୟପି େତଷୁ ତତ୍ର ଭ୍ର ାତୃ ଗେଣାଽ ାନ୍ ଆ ାେଦନ ଗୃହୀତୱାନ୍|
ⅩⅧପରି ନ୍ ଦିୱେସ େପୗେଲଽ ାଭିଃ ସହଯାକୂେବା ଗୃହଂ ପ୍ର ୱିେ େଲାକପ୍ର ାଚୀନାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ତତ୍ର

ପରିଷଦି ସଂି ତାଃ|
ⅩⅨ ଅନ ରଂ ସ ତାନ୍ ନ ା ୀଯପ୍ର ଚାରେଣନ ଭି େଦଶୀଯାନ୍ ପ୍ର ତୀ େରା ଯାନି କ ର୍ ାଣି

ସାଧିତୱାନ୍ ତଦୀଯାଂ କଥାମ୍ ଅନୁକ୍ର ମାତ୍ କଥିତୱାନ୍|
ⅩⅩ ଇତି ଶ ା େତ ପ୍ର ଭୁ ଂ ଧନ୍ୟଂ େପ୍ର ାଚ୍ୟ ୱାକ୍ୟମିଦମ୍ ଅଭାଷ , େହ ଭ୍ର ାତ ୟ ହୂ ଦୀଯାନାଂ

ମେଧ୍ୟ ବହୁ ସହସ୍ର ାଣି େଲାକା ୱି ାସି ନଆସେତ କି ୁ େତସେୱର୍ ୍ଵ ୱ୍ୟୱ ାମତାଚାରିଣଏତତ୍ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷଂ
ପଶ୍ୟସି |

ⅩⅪ ଶିଶୂନାଂ େକ୍ଛ ଦନାଦ୍ୟାଚରଣଂ ପ୍ର ତିଷିଧ୍ୟ ଂ ଭି େଦଶନିୱାସି େନା ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାନ୍
ମୂସାୱାକ୍ୟମ୍ ଅଶ୍ର ାତୁ ମ୍ ଉପଦିଶସୀତି େତୖଃ ଶତମି |

ⅩⅫ ମତ୍ର ାଗେତାସୀତି ୱା ର୍ ାଂ ସମାକଣର୍ ୍ୟ ଜନନିୱେହା ମିଲି ାୱଶ୍ୟେମୱାଗମିଷ୍ୟତି; ଅତଏୱ
କିଂ କରଣୀଯମ୍? ଅତ୍ର ୱଯଂ ମ ଯି ା ସମୁପାଯଂ ାଂ ୱଦାମ ଂ ମାଚର|

ⅩⅩⅢୱ୍ର ତଂ କ ର୍ୁ ଂ କୃତସ ା େଯଽ ାଂକ ଚ ାେରା ମାନୱାଃ ସି
ⅩⅩⅣତାନ୍ ଗୃହୀ ା େତୖଃ ସହିତଃ ଂ ଶୁଚିଂ କୁରୁ ତଥା େତଷାଂ ଶିେରାମୁ େନ େଯା ୱ୍ୟେଯାଭୱତି

ତଂ ଂ େଦହି| ତଥା କୃେତ ଦୀଯାଚାେର ଯା ଜନଶତି ଜର୍ ାଯେତ ସାଲୀକା କି ୁ ଂ ୱିଧିଂ ପାଲଯନ୍
ୱ୍ୟୱ ାନୁସାେରେଣୱାଚରସୀତି େତ େଭା େ |

ⅩⅩⅤ ଭି େଦଶୀଯାନାଂ ୱି ାସି େଲାକାନାଂ ନିକେଟ ୱଯଂ ପତ୍ର ଂ ଲିଖିେ ଂ ି ରୀକୃତୱ ଃ,
େଦୱପ୍ର ସାଦେଭାଜନଂ ର ଂ ଗଲପୀଡନମାରିତପ୍ର ାଣିେଭାଜନଂ ୱ୍ୟଭିଚାରେ ୖ େତଭ୍ୟଃ
ରକ୍ଷଣୱ୍ୟତିେରେକଣ େତଷାମନ୍ୟୱିଧିପାଲନଂ କରଣୀଯଂ ନ|
ⅩⅩⅥ ତତଃ େପୗଲ ାନ୍ ମାନୁଷାନାଦାଯ ପରି ନ୍ ଦିୱେସ େତୖଃ ସହ ଶୁଚି ଭର୍ୂ ା ମ ି ରଂ

ଗ ା େଶୗଚକ ର୍ େଣା ଦିେନଷୁ ସ ୂ େଣର୍ ଷୁ େତଷାମ୍ ଏେକୖକାଥର୍ ଂ େନୖେୱଦ୍ୟାଦୁ୍ୟ େଗର୍ ା ଭୱିଷ୍ୟତୀତି
ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅦ େତଷୁ ସ ସୁ ଦିେନଷୁ ସମା କେ ଷୁ ଆଶିଯାେଦଶନିୱାସି େନା ଯିହୂ ଦୀଯା ଂ
ମେଧ୍ୟମ ି ରଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ଜନନିୱହସ୍ୟ ମନଃସୁ କୁପ୍ର ୱୃ ି ଂ ଜନଯି ା ତଂ ଧୃ ା

ⅩⅩⅧ େପ୍ର ାେ ୖ ଃ ପ୍ର ାେୱାଚନ୍, େହ ଇସ୍ର ାେଯେ ାକାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ସାହାଯ୍ୟଂ କୁରୁ ତ| େଯା ମନୁଜ
ଏେତଷାଂ େଲାକାନାଂ ମୂସାୱ୍ୟୱ ାଯା ଏତସ୍ୟ ାନସ୍ୟାପି ୱିପରୀତଂ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଶିକ୍ଷଯତି
ସ ଏଷଃ; ୱିେଶଷତଃ ସ ଭି େଦଶୀଯେଲାକାନ୍ ମ ି ରମ୍ ଆନୀଯ ପୱିତ୍ର ାନେମତଦ୍
ଅପୱିତ୍ର ମକେରାତ୍|

ⅩⅩⅨ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ େତ ମେଧ୍ୟନଗରମ୍ଇଫିଷନଗରୀଯଂ ତ୍ର ଫିମଂ େପୗେଲନସହିତଂ ଦୃ ୱ ଏତ ାତ୍
େପୗଲ ଂ ମ ି ରମଧ୍ୟମ୍ ଆନଯଦ୍ ଇତ୍ୟନ୍ଵ ମିମତ|

ⅩⅩⅩ ଅତଏୱ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ନଗେର କଲେହା ାତ୍ ଧାୱେ ା େଲାକା ଆଗତ୍ୟ େପୗଲଂ ଧୃ ା
ମ ି ରସ୍ୟ ବହିରାକୃଷ୍ୟାନଯନ୍ ତତଣାଦ୍ ାରାଣି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଚ ରୁ ାନି|

ⅩⅩⅪ େତଷୁ ତଂ ହ ୁମୁଦ୍ୟେତ◌ଷୁे ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗେର ମହାନୁପଦ୍ର େୱା ଜାତ ଇତି ୱା ର୍ ାଯାଂ
ସହସ୍ର େସନାପେତଃକଣର୍ େଗାଚରୀଭୂ ତାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ ସତତଣାତ୍ େସୖନ୍ୟାନି େସନାପତିଗଣ ଗୃହୀ ା
ଜେୱନାଗତୱାନ୍|

ⅩⅩⅫ ତେତା େଲାକାଃ େସନାଗେଣନ ସହ ସହସ୍ର େସନାପତିମ୍ ଆଗ ଂ ଦୃ ୍ଵା
େପୗଲତାଡନାେତା ନ୍ୟୱ ର୍ |

ⅩⅩⅩⅢସ ସହସ୍ର େସନାପତିଃ ସି ଧାୱାଗମ୍ୟ େପୗଲଂ ଧୃ ା ଶୃ ଲ େଯନ ବ ମ୍ ଆଦିଶ୍ୟ ତାନ୍
ପୃ ୱାନ୍ ଏଷ କଃ? କିଂ କ ର୍ ଚାଯଂ କୃତୱାନ୍?

ⅩⅩⅩⅣତେତା ଜନସମୂହସ୍ୟ କି ଦ୍ ଏକପ୍ର କାରଂ କି ଦ୍ ଅନ୍ୟପ୍ର କାରଂ ୱାକ୍ୟମ୍ ଅେରୗତ୍ ସ ତତ୍ର
ସତ୍ୟଂ ଜ୍ଞାତୁ ମ୍ କଲହକାରଣାଦ୍ ଅଶ ଃ ସନ୍ ତଂ ଦୁଗର୍ ଂ େନତୁ ମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯତ୍|

ⅩⅩⅩⅤ େତଷୁ େସାପାନେସ୍ୟାପରି ପ୍ର ାେ ଷୁ େଲାକାନାଂ ସାହସକାରଣାତ୍ େସନାଗଣଃ
େପୗଲମୁେ ାଲ୍ୟ ନୀତୱାନ୍|
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ⅩⅩⅩⅥତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକାଃ ପ ା ାମିନଃ ସ ଏନଂ ଦୁରୀକୁରୁ େତତି ୱାକ୍ୟମ୍ ଉେ ୖ ରୱଦନ୍|
ⅩⅩⅩⅦ େପୗଲସ୍ୟ ଦୁଗର୍ ାନଯନସମେଯ ସ ତୈ ସହସ୍ର େସନାପତେଯ କଥିତୱାନ୍, ଭୱତଃ

ପୁର ାତ୍ କଥାଂ କଥଯିତୁ ଂ କିମ୍ ଅନୁମନ୍ୟେତ? ସ ତମପୃ ତ୍ ଂ କିଂ ଯୂନାନୀଯାଂ ଭାଷାଂ ଜାନାସି ?
ⅩⅩⅩⅧ େଯା ମିସରୀେଯା ଜନଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱିେରାଧଂ କୃ ା ଚ ାରି ସହସ୍ର ାଣି ଘାତକାନ୍ ସି ନଃ କୃ ା

ୱିପିନଂ ଗତୱାନ୍ ଂ କିଂ ସଏୱ ନ ଭୱସି ?
ⅩⅩⅩⅨ ତଦା େପୗେଲାଽକଥଯତ୍ ଅହଂ କିଲିକିଯାେଦଶସ୍ୟ ତାଷର୍ ନଗରୀେଯା ଯିହୂ ଦୀେଯା,

ନାହଂ ସାମାନ୍ୟନଗରୀେଯା ମାନୱଃ; ଅତଏୱ ୱିନେଯଽହଂ ଲାକାନାଂ ସମକ୍ଷଂ କଥାଂ କଥଯିତୁ ଂ
ମାମନୁଜାନୀଷ୍ଵ |

ⅩⅬ େତନାନୁଜ୍ଞାତଃ େପୗଲଃ େସାପାେନାପରି ତି ନ୍ ହେ େନି ତଂ କୃତୱାନ୍, ତ ାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ
ସୁି ରା ଅଭୱନ୍| ତଦା େପୗଲ ଇବ୍ର ୀଯଭାଷଯା କଥଯିତୁ ମ୍ ଆରଭତ,

ⅩⅫ
Ⅰ େହ ପିତୃ ଗଣା େହ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣାଃ, ଇଦାନୀଂ ମମ ନିେୱଦେନ ସମୱଧ |
Ⅱତଦା ସଇବ୍ର ୀଯଭାଷଯା କଥାଂ କଥଯତୀତି ଶ ା ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ଅତୀୱ ନିଃଶ ା ସେ ାଽତି ନ୍|
Ⅲ ପ ାତ୍ େସାଽକଥଯଦ୍ ଅହଂ ଯିହୂ ଦୀଯ ଇତି ନି ଯଃ କିଲିକିଯାେଦଶସ୍ୟ ତାଷର୍ ନଗରଂ

ମମ ଜନ୍ମ ଭୂ ମିଃ,ଏତ ଗରୀଯସ୍ୟ ଗମିଲୀେଯଲନାେମ୍ନ ାଽଧ୍ୟାପକସ୍ୟ ଶିେଷ୍ୟା ଭୂ ା ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଣାଂ
ୱିଧିୱ୍ୟୱ ାନୁସାେରଣ ସ ୂ ଣର୍ ରୂ େପଣ ଶିକି୍ଷେତାଽଭୱମ୍ ଇଦାନୀ ନା ଯୂଯଂ ଯାଦୃଶା ଭୱଥ
ତାଦୃେଶାଽହମପୀ ରେସୱାଯାମ୍ ଉେଦ୍ୟାଗୀ ଜାତଃ|

Ⅳ ମତେମତଦ୍ ି ୍ଵା ତ ୍ରାହିନାରୀପୁରୁ ଷାନ୍ କାରାଯାଂ ବ ା େତଷାଂ ପ୍ର ାଣନାଶପୟର୍ ୍ୟ ାଂ
ୱିପକ୍ଷତାମ୍ ଅକରୱମ୍|

Ⅴ ମହାଯାଜକଃ ସଭାସଦଃ ପ୍ର ାଚୀନେଲାକା ମେମୖତସ୍ୟାଃ କଥାଯାଃ ପ୍ର ମାଣଂ ଦାତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ୱି ,
ଯ ାତ୍ େତଷାଂ ସମୀପାଦ୍ ଦେ ଷକନଗରନିୱାସି ଭ୍ର ାତୃ ଗଣାଥର୍ ମ୍ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ାଣି ଗୃହୀ ା େଯ ତତ୍ର
ି ତା ାନ୍ ଦ ଯିତୁ ଂ ଯିରୂ ଶାଲମମ୍ ଆନଯନାଥର୍ ଂ ଦେ ଷକନଗରଂ ଗେତାି |

Ⅵ କି ୁ ଗ ନ୍ ତ ଗରସ୍ୟ ସମୀପଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍ ତଦା ି ତୀଯପ୍ର ହରେୱଲାଯାଂ ସତ୍ୟାମ୍ ଅକ ାଦ୍
ଗଗଣାି ଗର୍ ତ୍ୟ ମହତୀ ଦୀି ମର୍ ମ ଚତୁ ଦ ଶି ପ୍ର କାଶିତୱତୀ|

Ⅶତେତା ମଯି ଭୂ େମୗ◌ै ପତିେତ ସତି, େହ େଶୗଲ େହ େଶୗଲ କୁେତା ମାଂ ତାଡଯସି ? ମା ତି
ଭାଷିତ ଏତାଦୃଶ ଏେକା ରେୱାପି ମଯା ଶତଃ|

Ⅷ ତଦାହଂ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦଂ, େହ ପ୍ର େଭ େକା ଭୱାନ୍? ତତଃ େସାଽୱାଦୀତ୍ ଯଂ ଂ ତାଡଯସି ସ
ନାସରତୀେଯା ଯୀଶୁରହଂ|

Ⅸ ମମ ସି େନା େଲାକା ାଂ ଦୀି ଂ ଦୃ ୍ଵା ଭିଯଂ ପ୍ର ା ାଃ, କି ୁ ମା ତୁ ୍ୟଦିତଂ ତ ାକ୍ୟଂ େତ◌े
ନାବୁଧ୍ୟ |

Ⅹ ତତଃ ପରଂ ପୃ ୱାନହଂ, େହ ପ୍ର େଭା ମଯା କିଂ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ? ତତଃ ପ୍ର ଭୁ ରକଥଯତ୍, ଉ ାଯ
ଦେ ଷକନଗରଂ ଯାହି ଯା ଯଦ୍ୟତ୍ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ ନିରୂ ପିତମାେ ତତ୍ ତତ୍ର ଂ ଜ୍ଞାପଯିଷ୍ୟେସ|

Ⅺ ଅନ ରଂ ତସ୍ୟାଃ ଖରତରଦୀେ ଃ କାରଣାତ୍ କିମପି ନ ଦୃ ୍ଵା ସି ଗେଣନ ଧୃତହ ଃ ସନ୍
ଦେ ଷକନଗରଂ ୱ୍ର ଜିତୱାନ୍|

Ⅻ ତ ଗରନିୱାସି ନାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ମାେନ୍ୟା ୱ୍ୟୱ ାନୁସାେରଣ ଭ
ହନାନୀଯନାମା ମାନୱ ଏେକା

ⅩⅢ ମମ ସି ଧିମ୍ ଏତ୍ୟ ତି ନ୍ ଅକଥଯତ୍, େହ ଭ୍ର ାତଃ େଶୗଲ ସୁଦୃି ଭର୍ ୱ ତି ନ୍ ଦେ ଽହଂ
ସମ୍ୟକ୍ ତଂ ଦୃ ୱାନ୍|

ⅩⅣ ତତଃ ସ ମହ୍ୟଂ କଥିତୱାନ୍ ଯଥା ମ୍ ଈ ରସ୍ୟାଭିପ୍ର ାଯଂ େୱି ତସ୍ୟ ଶୁ ସ ଜନସ୍ୟ
ଦଶର୍ ନଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତସ୍ୟ ଶ୍ର ୀମୁଖସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ ଶୃେଣାଷି ତି ମି ମ୍ ଅ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଣାମ୍ ଈ ର ୍ଵାଂ
ମେନାନୀତଂ କୃତୱାନଂ|

ⅩⅤ ଯେତା ଯଦ୍ୟଦ୍ ଅଦ୍ର ାକ୍ଷୀରେଶ୍ର ୗଷୀ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ମାନୱାନାଂ ସମୀେପ ଂ େତଷାଂ ସାକ୍ଷୀ
ଭୱିଷ୍ୟସି |

ⅩⅥଅତଏୱ କୁେତା ୱିଲ େସ? ପ୍ର େଭା ନର୍ ାମ୍ନ ା ପ୍ର ାଥର୍ ୍ୟ ନିଜପାପପ୍ର କ୍ଷାଲନାଥର୍ ଂ ମ ନାଯ ସମୁ ି |
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ⅩⅦ ତତଃ ପରଂ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଗତ୍ୟ ମ ି େରଽହମ୍ ଏକଦା ପ୍ର ାଥର୍ େଯ, ତି ନ୍
ସମେଯଽହମ୍ ଅଭିଭୂ ତଃ ସନ୍ ପ୍ର ଭୂ ଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ପଶ୍ୟନ୍,

ⅩⅧ ଂ ରଯା ଯିରୂ ଶାଲମଃ ପ୍ର ତି ଯେତା େଲାକାମଯି ତୱ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ନ ଗ୍ର ହୀଷ୍ୟି ,
ମା ତୁ ୍ୟଦିତଂ ତେସ୍ୟଦଂ ୱାକ୍ୟମ୍ ଅେଶ୍ର ୗଷମ୍|

ⅩⅨ ତେତାହଂ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦିଷମ୍ େହ ପ୍ର େଭା ପ୍ର ତିଭଜନଭୱନଂ ଯି ୱି ାସି େନା େଲାକାନ୍ ବ ା
ପ୍ର ହୃ ତୱାନ୍,

ⅩⅩ ତଥା ତୱ ସାକି୍ଷଣଃ ି ଫାନସ୍ୟ ର ପାତନସମେଯ ତସ୍ୟ ୱିନାଶଂ ସ ନ୍ୟ ସି େଧୗ ତି ନ୍
ହ ୃେଲାକାନାଂ ୱାସାଂସି ରକି୍ଷତୱାନ୍, ଏତତ୍ େତ ୱିଦୁଃ|

ⅩⅪତତଃ େସାଽକଥଯତ୍ ପ୍ର ତି ାଂ ଦୂର ଭି େଦଶୀଯାନାଂ ସମୀପଂ େପ୍ର ଷଯିେଷ୍ୟ|
ⅩⅫତଦା େଲାକା ଏତାୱ ୟର୍ ୍ୟ ାଂ ତଦୀଯାଂ କଥାଂ ଶ ା େପ୍ର ାେ ୖ ରକଥଯନ୍, ଏନଂ ଭୂ ମ ଲାଦ୍

ଦୂରୀକୁରୁ ତ, ଏତାଦୃଶଜନସ୍ୟ ଜୀୱନଂ େନାଚିତମ୍|
ⅩⅩⅢଇତୁ ୍ୟେ ୖ ଃ କଥଯି ା ୱସନାନି ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଗଗଣଂ ପ୍ର ତି ଧୂଲୀରକି୍ଷପନ୍
ⅩⅩⅣ ତତଃ ସହସ୍ର େସନାପତିଃ େପୗଲଂ ଦୁଗର୍ ାଭ୍ୟ ର େନତୁ ଂ ସମାଦିଶତ୍| ଏତସ୍ୟ ପ୍ର ତିକୂଲାଃ

ସେ ା େଲାକାଃ କିି ମି ମ୍ ଏତାୱଦୁେ ୖ ଃ ରମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍, ଏତଦ୍ େୱୁ ଂ ତଂ କଶଯା ପ୍ର ହୃ ତ୍ୟ ତସ୍ୟ
ପରୀକ୍ଷାଂ କ ର୍ୁ ମାଦିଶତ୍|

ⅩⅩⅤ ପଦାତଯ ର୍ ନି ତର ୁଭି ସ୍ୟ ବ ନଂ କ ର୍ୁ ମୁଦ୍ୟତା ା ଦାନୀଂ େପୗଲଃ ସ ୁଖି ତଂ
ଶତେସନାପତିମ୍ ଉ ୱାନ୍ ଦ ାଜ୍ଞାଯାମ୍ ଅପ୍ର ା ାଯାଂ କିଂ େରାମିେଲାକଂ ପ୍ର ହ ର୍ୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍
ଅଧିକାେରାି ?

ⅩⅩⅥଏନାଂ କଥାଂ ଶ ା ସ ସହସ୍ର େସନାପେତଃ ସି ଧିଂ ଗ ା ତାଂ ୱା ର୍ ାମୱଦତ୍ ସ େରାମିେଲାକ
ଏତ ାତ୍ ସାୱଧାନଃ ସନ୍ କ ର୍ କୁରୁ |

ⅩⅩⅦ ତ ାତ୍ ସହସ୍ର େସନାପତି ଗର୍ ା ତମପ୍ର ାକ୍ଷୀତ୍ ଂ କିଂ େରାମିେଲାକଃ? ଇତି ମାଂ ବହି|
େସାଽକଥଯତ୍ ସତ୍ୟମ୍|

ⅩⅩⅧ ତତଃ ସହସ୍ର େସନାପତିଃ କଥିତୱାନ୍ ବହୁ ଦ୍ର ୱିଣଂ ଦ ାହଂ ତତ୍ େପୗରସଖ୍ୟଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍;
କି ୁ େପୗଲଃ କଥିତୱାନ୍ ଅହଂ ଜନୁନା ତତ୍ ପ୍ର ାେ ାଽି |

ⅩⅩⅨଇ ଂସତି େଯପ୍ର ହାେରଣତଂପରୀକି୍ଷତୁ ଂ ସମୁଦ୍ୟତାଆସନ୍ େତତସ୍ୟସମୀପାତ୍ ପ୍ର ାତି ;
ସହସ୍ର େସନାପତି ଂ େରାମିେଲାକଂ ୱିଜ୍ଞାଯ ଯଂ ଯତ୍ ତସ୍ୟ ବ ନମ୍ ଅକାଷର୍ ୀତ୍ ତ ାରଣାଦ୍
ଅବିେଭତ୍|

ⅩⅩⅩ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାଃ େପୗଲଂ କୁେତାଽପୱଦେ ତସ୍ୟ ୱୃ ା ଂ ଜ୍ଞାତୁ ଂ ୱା ନ୍
ସହସ୍ର େସନାପତିଃ ପେରଽହନି େପୗଲଂ ବ ନାତ୍ େମାଚଯି ା ପ୍ର ଧାନଯାଜକାନ୍ ମହାସଭାଯାଃ
ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ସମୁପ ାତୁ ମ୍ ଆଦିଶ୍ୟ େତଷାଂ ସି େଧୗ େପୗଲମ୍ ଅୱେରାହ୍ୟ ାପିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅢ
Ⅰସଭାସେଦ୍ଲ ାକାନ୍ ପ୍ର ତି େପୗେଲାଽନନ୍ୟଦୃ ୍ୟା ପଶ୍ୟନ୍ ଅକଥଯତ୍, େହ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣା ଅଦ୍ୟ ଯାୱତ୍

ସରେଲନ ସୱର୍ ୍ଵ ା ଃକରେଣେନ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଆଚରାମି|
Ⅱ ଅେନନ ହନାନୀଯନାମା ମହାଯାଜକ ଂ କେପାେଲ ଚେପେଟନାହ ୁଂ ସମୀପ େଲାକାନ୍

ଆଦି ୱାନ୍|
Ⅲ ତଦା େପୗଲ ମୱଦତ୍, େହ ବହି ରି ୃତ, ଈ ର ୍ଵାଂ ପ୍ର ହ ର୍ୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟେତାି , ଯେତା

ୱ୍ୟୱ ାନୁସାେରଣ ୱିଚାରଯିତୁ ମ୍ ଉପୱିଶ୍ୟ ୱ୍ୟୱ ାଂ ଲି ା ମାଂ ପ୍ର ହ ର୍ୁ ମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯସି |
Ⅳତେତା ନିକଟ ା େଲାକା ଅକଥଯନ୍, ଂ କିମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ମହାଯାଜକଂ ନି ସି ?
Ⅴତତଃ େପୗଲଃ ପ୍ର ତିଭାଷିତୱାନ୍ େହ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମହାଯାଜକ ଏଷଇତି ନ ବୁ ଂ ମଯା ତଦନ୍ୟ
େଲାକାନାମ୍ ଅଧିପତିଂ ପ୍ର ତି ଦୁୱର୍ ୍ଵ ାକ୍ୟଂ ମା କଥଯ, ଏତାଦୃଶୀ ଲିପିରି |
Ⅵ ଅନ ରଂ େପୗଲେ ଷାମ୍ ଅ ର୍ ଂ ସି ଦୂକିେଲାକା ଅ ର୍ ଂ ଫିରୂ ଶିେଲାକା ଇତି ଦୃ ୍ଵା େପ୍ର ାେ ୖ ଃ

ସଭା େଲାକାନ୍ ଅୱଦତ୍ େହ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଅହଂ ଫିରୂ ଶିମତାୱଲ ୀ ଫିରୂ ଶିନଃ ସ ାନ ,
ମୃତେଲାକାନାମ୍ ଉ ାେନ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାକରଣାଦ୍ ଅହମପୱାଦିେତାି |
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Ⅶଇତି କଥାଯାଂ କଥିତାଯାଂ ଫିରୂ ଶିସି ଦୂକିେନାଃ ପର ରଂ ଭି ୱାକ୍ୟ ାତ୍ ସଭାଯା ମେଧ୍ୟ େ ୗ
ସଂେଘୗ ଜାେତୗ|

Ⅷ ଯତଃ ସି ଦୂକିେଲାକା ଉ ାନଂ ଗର୍ ୀଯଦୂତା ଆ ାନ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଏେତଷାଂ କମପି ନ
ମନ୍ୟେ , କି ୁ ଫିରୂ ଶିନଃ ସୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଅ ୀକୁୱର୍ ୍ଵ ି |

Ⅸ ତତଃ ପର ରମ୍ ଅତିଶଯେକାଲାହେଲ ସମୁପି େତ ଫିରୂ ଶିନାଂ ପକ୍ଷୀଯାଃ ସଭା ା
ଅଧ୍ୟାପକାଃ ପ୍ର ତିପକ୍ଷା ଉି େ ା ଽକଥଯନ୍, ଏତସ୍ୟ ମାନୱସ୍ୟ କମପି େଦାଷଂ ନ ପଶ୍ୟାମଃ;
ଯଦି କି ଦ୍ ଆ ା ୱା କି ଦ୍ ଦୂତ ଏନଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଦିଶତ୍ ତହ ୱଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର ାତିକୂେଲ୍ୟନ ନ
େଯା ୍ୟାମଃ|

Ⅹ ତ ାଦ୍ ଅତୀୱ ଭି ୱାକ୍ୟେ ସତି େତ େପୗଲଂ ଖ ଂ ଖ ଂ କରିଷ୍ୟ ୀତ୍ୟାଶ ଯା
ସହସ୍ର େସନାପତିଃ େସନାଗଣଂ ତ ୍ଥାନଂ ଯାତୁ ଂ ସଭାେତା ବଲାତ୍ େପୗଲଂ ଧୃ ା ଦୁଗର୍ ଂ
େନତ ାଜ୍ଞାପଯତ୍|

Ⅺ ରାେତ୍ର ା ପ୍ର ଭୁ ସ୍ୟ ସମୀେପ ତି ନ୍ କଥିତୱାନ୍ େହ େପୗଲ ନିଭର୍ େଯା ଭୱ ଯଥା
ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗେର ମଯି ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦ ୱାନ୍ ତଥା େରାମାନଗେରପି ଯା ଦାତୱ୍ୟମ୍|

Ⅻ ଦିେନ ସମୁପି େତ ସତି କିଯେ ା ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ଏକମ ଣାଃ ସ ଃ େପୗଲଂ ନ ହ ା
େଭାଜନପାେନ କରିଷ୍ୟାମ ଇତି ଶପେଥନ ାନ୍ ଅବଧ୍ନ ନ୍|

ⅩⅢଚ ାରିଂଶ େନେଭ୍ୟାଽଧିକା େଲାକା ଇତି ପଣମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍|
ⅩⅣ େତ ମହାଯାଜକାନାଂ ପ୍ର ାଚୀନେଲାକାନା ସମୀପଂ ଗ ା କଥଯନ୍, ୱଯଂ େପୗଲଂ ନ ହ ା

କିମପି ନ େଭାକ୍ଷ୍ୟାମେହ ଦୃେଢନାେନନ ଶପେଥନ ବ ା ଅଭୱାମ|
ⅩⅤଅତଏୱସା ତଂସଭାସେଦ୍ଲ ାେକୖଃ ସହୱଯଂତି ନ୍ କି ଦ୍ ୱିେଶଷୱିଚାରଂକରିଷ୍ୟାମ ଦଥର୍ ଂ

ଭୱାନ୍ େ ା ଽ ାକଂ ସମୀପଂ ତମ୍ ଆନଯି ତି ସହସ୍ର େସନାପତେଯ ନିେୱଦନଂ କୁରୁ ତ େତନ
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପଂ ଉପି େତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱଯଂ ତଂ ହ ୁ ସି ଷ୍ୟାମ|

ⅩⅥ ତଦା େପୗଲସ୍ୟ ଭାଗିେନଯେ ଷାମିତି ମ ଣାଂ ୱିଜ୍ଞାଯ ଦୁଗର୍ ଂ ଗ ା ତାଂ ୱା ର୍ ାଂ େପୗଲମ୍
ଉ ୱାନ୍|

ⅩⅦତ ାତ୍ େପୗଲଏକଂଶତେସନାପତିମ୍ଆହୂ ଯୱାକ୍ୟମିଦମ୍ଭାଷିତୱାନ୍ ସହସ୍ର େସନାପେତଃ
ସମୀେପଽସ୍ୟ ଯୁୱମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ କିି ି େୱଦନମ୍ ଆେ , ତ ାତ୍ ତ ୱିଧମ୍ ଏନଂ ନଯ|

ⅩⅧ ତତଃ ସ ତମାଦାଯ ସହସ୍ର େସନାପେତଃ ସମୀପମ୍ ଉପ ାଯ କଥିତୱାନ୍, ଭୱତଃ
ସମୀେପଽସ୍ୟ କିମପି ନିେୱଦନମାେ ତ ାତ୍ ବ ି ଃ େପୗେଲା ମାମାହୂ ଯ ଭୱତଃ ସମୀପମ୍ ଏନମ୍
ଆେନତୁ ଂ ପ୍ର ାଥ ତୱାନ୍|

ⅩⅨତଦା ସହସ୍ର େସନାପତି ସ୍ୟ ହ ଂ ଧୃ ା ନିଜର୍ ନ ାନଂ ନୀ ା ପୃ ୱାନ୍ ତୱ କିଂ ନିେୱଦନଂ?
ତତ୍ କଥଯ|

ⅩⅩତତଃ େସାକଥଯତ୍, ଯିହୂ ଦୀଯଲାକାଃ େପୗେଲ କମପି ୱିେଶଷୱିଚାରଂ ଛଲଂ କୃ ା ତଂ ସଭାଂ
େନତୁ ଂ ଭୱତଃ ସମୀେପ ନିେୱଦଯିତୁ ଂ ଅମ ଯନ୍|

ⅩⅪ କି ୁ ମୱତା ତ ୀକ ର୍ ୱ୍ୟଂ ଯତେ ଷାଂ ମେଧ୍ୟୱ ନ ାରିଂଶ େନେଭ୍ୟା
ଽଧିକେଲାକା ଏକମ ଣା ଭୂ ା େପୗଲଂ ନ ହ ା େଭାଜନଂ ପାନ ନ କରିଷ୍ୟାମ ଇତି ଶପେଥନ
ବ ାଃ ସେ ା ଘାତକା ଇୱ ସି ତା ଇଦାନୀଂ େକୱଲଂ ଭୱେତା ଽନୁମତିମ୍ ଅେପକ୍ଷେ |

ⅩⅫଯାମିମାଂ କଥାଂ ଂ ନିେୱଦିତୱାନ୍ ତାଂ କୈ ଚିଦପି ମା କଥେଯତୁ ୍ୟ ୍ଵା ସହସ୍ର େସନାପତି ଂ
ଯୁୱାନଂ ୱିସୃ ୱାନ୍|

ⅩⅩⅢ ଅନ ରଂ ସହସ୍ର େସନାପତି େ ଶତେସନାପତୀ ଆହୂ େଯଦମ୍ ଆଦିଶତ୍, ଯୁୱାଂ
ରାେତ୍ର ୗ ପ୍ର ହେରୖକାୱଶି ାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ େକୖସରିଯାନଗରଂ ଯାତୁ ଂ ପଦାତିେସୖନ୍ୟାନାଂ େ ଶେତ
େଘାଟକାେରାହିେସୖନ୍ୟାନାଂ ସ ତିଂ ଶି ଧାରିେସୖନ୍ୟାନାଂ େ ଶେତ ଚ ଜନାନ୍ ସି ତାନ୍ କୁରୁ ତଂ|

ⅩⅩⅣ େପୗଲମ୍ ଆେରାହଯିତୁ ଂ ଫୀଲିକ୍ଷାଧିପେତଃ ସମୀପଂ ନିୱ ୍ଵ ଂ େନତୁ ୱାହନାନି
ସମୁପ ାପଯତଂ|

ⅩⅩⅤଅପରଂ ସ ପତ୍ର ଂ ଲିଖି ା ଦ ୱାନ୍ ତି ଖିତେମତତ୍,
ⅩⅩⅥମହାମହିମଶ୍ର ୀଯୁ ଫୀଲିକ୍ଷାଧିପତେଯ େକ୍ଲ ୗଦିଯଲୁଷିଯସ୍ୟ ନମ ାରଃ|
ⅩⅩⅦ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଏନଂ ମାନୱଂ ଧୃ ା ହେ ୖ ହର୍ ୁମ୍ ଉଦ୍ୟତା ଏତି େର

ସେସୖେନ୍ୟାହଂ ତେତ୍ର ାପ ାଯ ଏଷ ଜେନା େରାମୀଯ ଇତି ୱିଜ୍ଞାଯ ତଂ ରକି୍ଷତୱାନ୍|
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ⅩⅩⅧ କିି ମି ଂ େତ ତମପୱଦେ ତଜ୍ଜ୍ଞାତୁ ଂ େତଷା ସଭାଂ ତମାନାଯିତୱାନ୍|
ⅩⅩⅨ ତତେ ଷାଂ ୱ୍ୟୱ ାଯା ୱିରୁ ଯା କଯାଚନ କଥଯା େସାଽପୱାଦିେତାଽଭୱତ୍, କି ୁ ସ

ଶୃ ଲବ ନାେହର୍ ା ୱା ପ୍ର ାଣନାଶାେହର୍ ା ଭୱତୀଦୃଶଃ େକାପ୍ୟପରାେଧା ମଯାସ୍ୟ ନ ଦୃ ଃ|
ⅩⅩⅩତଥାପି ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟାସ୍ୟ ୱଧାଥର୍ ଂ ଯିହୂ ଦୀଯା ଘାତକାଇୱ ସି ତା ଏତାଂ ୱା ର୍ ାଂ ଶ ା ତତଣାତ୍

ତୱ ସମୀପେମନଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍ ଅସ୍ୟାପୱାଦକାଂ ତୱ ସମୀପଂ ଗ ାପୱଦିତୁ ମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯମ୍|
ଭୱତଃ କୁଶଲଂ ଭୂ ଯାତ୍|

ⅩⅩⅪ େସୖନ୍ୟଗଣ ଆଜ୍ଞାନୁସାେରଣ େପୗଲଂ ଗୃହୀ ା ତସ୍ୟାଂ ରଜନ୍ୟାମ୍ ଆି ପାତି୍ର ନଗରମ୍
ଆନଯତ୍|

ⅩⅩⅫ ପେରଽହନି େତନ ସହ ଯାତୁ ଂ େଘାଟକାରୂ ଢେସୖନ୍ୟଗଣଂ ାପଯି ା ପରାୱୃତ୍ୟ ଦୁଗର୍ ଂ
ଗତୱାନ୍|

ⅩⅩⅩⅢ ତତଃ ପେର େଘାଟକାେରାହିେସୖନ୍ୟଗଣଃ େକୖସରିଯାନଗରମ୍ ଉପ ାଯ ତ ତ୍ର ମ୍
ଅଧିପେତଃ କେର ସମପର୍ ୍ୟ ତସ୍ୟ ସମୀେପ େପୗଲମ୍ ଉପ ାପିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅩⅣ ତଦାଧିପତି ତ୍ର ଂ ପଠି ା ପୃ ୱାନ୍ ଏଷ କି େଦଶୀେଯା ଜନଃ? ସ
କିଲିକିଯାପ୍ର େଦଶୀଯ ଏେକା ଜନ ଇତି ଜ୍ଞା ା କଥିତୱାନ୍,

ⅩⅩⅩⅤ ତୱାପୱାଦକଗଣ ଆଗେତ ତୱ କଥାଂ େଶ୍ର ାଷ୍ୟାମି| େହେରାଦ୍ର ାଜଗୃେହ ତଂ ାପଯିତୁ ମ୍
ଆଦି ୱାନ୍|

ⅩⅩⅣ
Ⅰ ପ େଭ୍ୟା ଦିେନଭ୍ୟଃ ପରଂ ହନାନୀଯନାମା ମହାଯାଜେକାଽଧିପେତଃ ସମକ୍ଷଂ େପୗଲସ୍ୟ

ପ୍ର ାତିକୂେଲ୍ୟନ ନିେୱଦଯିତୁ ଂ ତତର୍ୁ ନାମାନଂ କ ନ ୱ ାରଂ ପ୍ର ାଚୀନଜନାଂ ସି ନଃ କୃ ା
େକୖସରିଯାନଗରମ୍ ଆଗ ତ୍|

Ⅱ ତତଃ େପୗେଲ ସମାନୀେତ ସତି ତତର୍ୁ ସ୍ୟାପୱାଦକଥାଂ କଥଯିତୁ ମ୍ ଆରଭତ
େହ ମହାମହିମଫୀଲିକ୍ଷ ଭୱେତା ୱଯମ୍ ଅତିନିୱ ୍ଵ ଂ କାଲଂ ଯାପଯାେମା ଭୱତଃ
ପରିଣାମଦଶ ତଯା ଏତେ ଶୀଯାନାଂ ବହୂ ନି ମ ଲାନି ଘଟିତାନି,

Ⅲଇତି େହେତା ୱର୍ ଯମତିକୃତଜ୍ଞାଃ ସ ଃ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ଭୱେତା ଗୁଣାନ୍ ଗାଯମଃ|
Ⅳ କି ୁ ବହୁ ଭିଃ କଥାଭି ଭର୍ ୱ ଂ େଯନ ନ ୱିର ଯାମି ତ ାଦ୍ ୱିନେଯ ଭୱାନ୍ ବନୁକ ୍ୟ

ମଦ କଥାଂ ଶୃେଣାତୁ |
Ⅴ ଏଷ ମହାମାରୀ ରୂ େପା ନାସରତୀଯମତଗ୍ର ାହିସଂଘାତସ୍ୟ ମୁେଖ୍ୟା ଭୂ ା ସୱର୍ ୍ଵ େଦେଶଷୁ

ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ରାଜେଦ୍ର ାହାଚରଣପ୍ର ୱୃ ି ଂ ଜନଯତୀତ୍ୟ ାଭି ନ ି ତଂ|
Ⅵ ସ ମ ି ରମପି ଅଶୁଚି କ ର୍ୁ ଂ େଚି ତୱାନ୍; ଇତି କାରଣାଦ୍ ୱଯମ୍ ଏନଂ ଧୃ ା
ୱ୍ୟୱ ାନୁସାେରଣ ୱିଚାରଯିତୁ ଂ ପ୍ର ାୱ ର୍ ାମହି;
Ⅶ କି ୁ ଲୁଷିଯଃ ସହସ୍ର େସନାପତିରାଗତ୍ୟ ବଲାଦ୍ ଅ ାକଂ କେରଭ୍ୟ ଏନଂ ଗୃହୀ ା
Ⅷଏତସ୍ୟାପୱାଦକାନ୍ ଭୱତଃ ସମୀପମ୍ ଆଗ ୁମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯତ୍| ୱଯଂ ଯି ନ୍ ତମପୱାଦାେମା

ଭୱତା ପଦପୱାଦକଥାଯାଂ ୱିଚାରିତାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱୃ ା ଂ େୱଦିତୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟେତ|
Ⅸତେତା ଯିହୂ ଦୀଯା ଅପି ୀକୃତ୍ୟ କଥିତୱ ଏଷା କଥା ପ୍ର ମାଣମ୍|
Ⅹଅଧିପେତୗକଥାଂ କଥଯିତୁ ଂ େପୗଲଂପ୍ର ତୀି ତଂ କୃତୱତିସକଥିତୱାନ୍ଭୱାନ୍ ବହୂ ନ୍ ୱ ରାନ୍

ଯାୱଦ୍ ଏତେ ଶସ୍ୟ ଶାସନଂ କେରାତୀତି ୱିଜ୍ଞାଯ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ରଂ ଦାତୁ ମ୍ ଅେକ୍ଷାେଭାଽଭୱମ୍|
Ⅺଅଦ୍ୟ େକୱଲଂ ାଦଶ ଦିନାନି ଯାତାନି,ଅହମ୍ଆରାଧନାଂ କ ର୍ୁ ଂ ଯିରୂ ଶାଲମନଗରଂଗତୱାନ୍

ଏଷା କଥା ଭୱତା ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଶକ୍ୟେତ;
Ⅻ କିି େଭ ମାଂ ମେଧ୍ୟମ ି ରଂ େକନାପି ସହ ୱିତ ାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ଂ କୁତ୍ର ାପି ଭଜନଭୱେନ ନଗେର

ୱା େଲାକାନ୍ କୁପ୍ର ୱୃ ି ଂ ଜନଯ ୁଂ ନ ଦୃ ୱ ଃ|
ⅩⅢଇଦାନୀଂ ଯି ନ୍ ଯି ନ୍ ମାମ୍ ଅପୱଦେ ତସ୍ୟ କିମପି ପ୍ର ମାଣଂ ଦାତୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ୱି |
ⅩⅣ କି ୁ ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟଗ୍ର େ ୱ୍ୟୱ ାଗ୍ର େ ଚ ଯା ଯା କଥା ଲିଖିତାେ ତାସୁ ସୱର୍ ୍ଵ ାସୁ

ୱି ସ୍ୟ ଯନ୍ମ ତମ୍ ଇେମ ୱିଧ ର୍ ଂ ଜାନି ତନ୍ମ ତାନୁସାେରଣାହଂ ନିଜପିତୃ ପୁରୁ ଷାଣାମ୍ ଈ ରମ୍
ଆରାଧଯାମୀତ୍ୟହଂ ଭୱତଃ ସମକ୍ଷମ୍ ଅ ୀକେରାମି|
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ⅩⅤ ଧା କାଣାମ୍ ଅଧା କାଣା ପ୍ର ମୀତେଲାକାନାେମେୱା ାନଂ ଭୱିଷ୍ୟତୀତି କଥାମିେମ
ୀକୁୱର୍ ୍ଵ ି ତଥାହମପି ତି ନ୍ ଈ େର ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଂ କେରାମି;
ⅩⅥଈ ରସ୍ୟ ମାନୱାନା ସମୀେପ ଯଥା ନିେଦର୍ ାେଷା ଭୱାମି ତଦଥର୍ ଂ ସତତଂ ଯ ୱାନ୍ ଅି |
ⅩⅦବହୁ ଷୁ ୱ େରଷୁ ଗେତଷୁ େଦଶୀଯେଲାକାନାଂ ନିମି ଂ ଦାନୀଯଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି େନୖେୱଦ୍ୟାନି ଚ

ସମାଦାଯ ପୁନରାଗମନଂ କୃତୱାନ୍|
ⅩⅧ ତେତାହଂ ଶୁଚି ଭର୍ୂ ା େଲାକାନାଂ ସମାଗମଂ କଲହଂ ୱା ନ କାରିତୱାନ୍

ତଥାପ୍ୟାଶିଯାେଦଶୀଯାଃ କିଯେ ା ଯିହୁ ଦୀଯେଲାକା ମେଧ୍ୟମ ି ରଂ ମାଂ ଧୃତୱ ଃ|
ⅩⅨ ମେମାପରି ଯଦି କାଚିଦପୱାଦକଥାି ତହ ଭୱତଃ ସମୀପମ୍ ଉପ ାଯ େତଷାେମୱ

ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନମ୍ ଉଚିତମ୍|
ⅩⅩେନାେଚତ୍ ପୂେୱର୍ ୍ଵ ମହାସଭା ାନାଂ େଲାକାନାଂ ସି େଧୗ ମମଦ ାଯମାନ ସମେଯ,ଅହମଦ୍ୟ

ମୃତାନାମୁ ାେନ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୱ ଚାରିେତାି ,
ⅩⅪ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ ତି ହଂ ଯାମିମାଂ କଥାମୁେ ୖ ଃ େରଣ କଥିତୱାନ୍ ତଦେନ୍ୟା ମମ େକାପି

େଦାେଷାଽଲଭ୍ୟତ ନ େୱତି ୱରମ୍ ଏେତ ସମୁପି ତେଲାକା ୱଦ ୁ|
ⅩⅫତଦା ଫୀଲିକ୍ଷ ଏତାଂ କଥାଂ ଶ ା ତନ୍ମ ତସ୍ୟ ୱିେଶଷୱୃ ା ଂ ୱିଜ୍ଞାତୁ ଂ ୱିଚାରଂ ଗିତଂ କୃ ା

କଥିତୱାନ୍ ଲୁଷିେଯ ସହସ୍ର େସନାପେତୗ ସମାଯାେତ ସତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱିଚାରମ୍ ଅହଂ ନି ାଦଯିଷ୍ୟାମି|
ⅩⅩⅢ ଅନ ରଂ ବ ନଂ ୱିନା େପୗଲଂ ରକି୍ଷତୁ ଂ ତସ୍ୟ େସୱନାଯ ସାକ୍ଷା ରଣାଯ ୱା

ତଦୀଯା ୀଯବ ୁ ଜନାନ୍ ନ ୱାରଯିତୁ ଶମେସନାପତିମ୍ ଆଦି ୱାନ୍|
ⅩⅩⅣ ଅ ଦିନାତ୍ ପରଂ ଫୀଲିେକ୍ଷାଽଧିପତି ଦର୍ ଷି ାନାମ୍ନ ା ଯିହୂ ଦୀଯଯା ଭାୟର୍ ୍ୟଯା ସହାଗତ୍ୟ

େପୗଲମାହୂ ଯ ତସ୍ୟ ମୁଖାତ୍ ଖ୍ର ୀ ଧ ର୍ ସ୍ୟ ୱୃ ା ମ୍ ଅେଶ୍ର ୗଷୀତ୍|
ⅩⅩⅤ େପୗେଲନ ନ୍ୟାଯସ୍ୟ ପରିମିତେଭାଗସ୍ୟ ଚରମୱିଚାରସ୍ୟ ଚ କଥାଯାଂ କଥିତାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ

ଫୀଲିକ୍ଷଃ କ ମାନଃ ସନ୍ ୱ୍ୟାହରଦ୍ ଇଦାନୀଂ ଯାହି, ଅହମ୍ ଅୱକାଶଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ାମ୍ ଆହୂ ସ୍ୟାମି|
ⅩⅩⅥ ମୁି ପ୍ର ୍ୟଥର୍ ଂ େପୗେଲନମହ୍ୟଂ ମୁଦ୍ର ାଦାସ୍ୟେ ଇତିପତ୍ୟାଶାଂ କୃ ା ସ ପୁନଃ ପୁନ ମାହୂ ଯ

େତନ ସାକଂ କେଥାପକଥନଂ କୃତୱାନ୍|
ⅩⅩⅦ କି ୁ ୱ ର ଯାତ୍ ପରଂ ପକ ଯଫୀ ଫାଲିକ୍ଷସ୍ୟ ପଦଂ ପ୍ର ାେ ସତି ଫୀଲିେକ୍ଷା

ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ ସ ୁ ାନ୍ ଚିକୀଷର୍ ନ୍ େପୗଲଂ ବ ଂ ସଂ ାପ୍ୟ ଗତୱାନ୍|

ⅩⅩⅤ
Ⅰ ଅନ ରଂ ଫୀେ ା ନିଜରାଜ୍ୟମ୍ ଆଗତ୍ୟ ଦିନତ୍ର ଯାତ୍ ପରଂ େକୖସରିଯାେତା ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରମ୍

ଆଗମତ୍|
Ⅱତଦା ମହାଯାଜେକା ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ପ୍ର ଧାନେଲାକା ତସ୍ୟ ସମକ୍ଷଂ େପୗଲମ୍ ଅପାୱଦ |
Ⅲ ଭୱାନ୍ ତଂ ଯିରୂ ଶାଲମମ୍ ଆେନତୁ ମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯି ତି ୱିନୀଯ େତ ତ ାଦ୍ ଅନୁଗ୍ର ହଂ

ୱାି ତୱ ଃ|
Ⅳଯତଃ ପଥିମେଧ୍ୟ େଗାପେନନ େପୗଲଂ ହ ୁଂ େତୖ ଘର୍ ାତକା ନିଯୁ ାଃ|ଫୀ ଉ ରଂ ଦ ୱାନ୍

େପୗଲଃ େକୖସରିଯାଯାଂ ାସ୍ୟତି ପୁନର ଦିନାତ୍ ପରମ୍ ଅହଂ ତତ୍ର ଯାସ୍ୟାମି|
Ⅴତତ ସ୍ୟ ମାନୁଷସ୍ୟ ଯଦି କି ଦ୍ ଅପରାଧି ତି ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଯ ଶକ୍ନୁ ୱି େତ ମଯା ସହ

ତତ୍ର ଗ ା ତମପୱଦ ୁ ସ ଏତାଂ କଥାଂ କଥିତୱାନ୍|
Ⅵ ଦଶଦିୱେସେଭ୍ୟାଽଧିକଂ ୱିଲ ୍ୟ ଫୀ ାତ୍ େକୖସରିଯାନଗରଂ ଗ ା ପରି ନ୍ ଦିୱେସ

ୱିଚାରାସନ ଉପଦିଶ୍ୟ େପୗଲମ୍ ଆେନତୁ ମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯତ୍|
Ⅶ େପୗେଲ ସମୁପି େତ ସତି ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରାଦ୍ ଆଗତା ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ଂ ଚତୁ ଦ ଶି

ସଂେୱ ୍ୟ ତସ୍ୟ ୱିରୁ ଂ ବହୂ ନ୍ ମହାେଦାଷାନ୍ ଉ ାପିତୱ ଃ କି ୁ େତଷାଂ କିମପି ପ୍ର ମାଣଂ ଦାତୁ ଂ
ନ ଶକ୍ନୁ ୱ ଃ|

Ⅷ ତତଃ େପୗଲଃ ି ନ୍ ଉ ରମିଦମ୍ ଉଦିତୱାନ୍, ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ୱ୍ୟୱ ାଯା ମ ି ରସ୍ୟ
େକୖସରସ୍ୟ ୱା ପ୍ର ତିକୂଲଂ କିମପି କ ର୍ ନାହଂ କୃତୱାନ୍|

Ⅸ କି ୁ ଫୀେ ା ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ ସ ୁ ାନ୍ କ ର୍ୁ ମ୍ ଅଭିଲଷନ୍ େପୗଲମ୍ ଅଭାଷତ ଂ କିଂ
ଯିରୂ ଶାଲମଂ ଗ ାି ନ୍ ଅଭିେଯାେଗ ମମ ସାକ୍ଷାଦ୍ ୱିଚାରିେତା ଭୱିଷ୍ୟସି ?
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Ⅹ ତତଃ େପୗଲ ଉ ରଂ େପ୍ର ା ୱାନ୍, ଯତ୍ର ମମ ୱିଚାେରା ଭୱିତୁ ଂ େଯାଗ୍ୟଃ େକୖସରସ୍ୟ ତତ୍ର
ୱିଚାରାସନ ଏୱ ସମୁପି େତାି ; ଅହଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ କାମପି ହାନିଂ ନାକାଷର୍ ମ୍ ଇତି ଭୱାନ୍
ଯଥାଥର୍ େତା ୱିଜାନାତି|

Ⅺ କି ଦପରାଧଂ କି ନ ୱଧାହର୍ ଂ କ ର୍ ୱା ଯଦ୍ୟହମ୍ ଅକରିଷ୍ୟଂ ତହ ପ୍ର ାଣହନନଦ ମପି
େଭା ୁମ୍ ଉଦ୍ୟେତାଽଭୱିଷ୍ୟଂ, କି ୁ େତ ମମ ସମପୱାଦଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ସ ଯଦି କି ତମାେତ୍ର ା ଭୱତି
ତହ େତଷାଂ କେରଷୁ ମାଂ ସମପର୍ ଯିତୁ ଂ କସ୍ୟାପ୍ୟଧିକାେରା ନାି , େକୖସରସ୍ୟ ନିକେଟ ମମ
ୱିଚାେରା ଭୱତୁ |

Ⅻ ତଦା ଫୀେ ା ମି ଭିଃ ସା ର୍ ଂ ସଂମ ୍ୟ େପୗଲାଯ କଥିତୱାନ୍, େକୖସରସ୍ୟ ନିକେଟ କିଂ ତୱ
ୱିଚାେରା ଭୱିଷ୍ୟତି? େକୖସରସ୍ୟ ସମୀପଂ ଗମିଷ୍ୟସି |

ⅩⅢ କିଯି େନଭ୍ୟଃ ପରମ୍ ଆଗି୍ର ରାଜା ବଣର୍ ୀକୀ ଚ ଫୀ ଂ ସାକ୍ଷାତ୍ କ ର୍ୁ ଂ େକୖସରିଯାନଗରମ୍
ଆଗତୱେ ୗ|

ⅩⅣ ତଦା େତୗ ବହୁ ଦିନାନି ତତ୍ର ି େତୗ ତତଃ ଫୀ ଂ ରାଜାନଂ େପୗଲସ୍ୟ କଥାଂ ୱିଜ୍ଞାପ୍ୟ
କଥଯିତୁ ମ୍ ଆରଭତ େପୗଲନାମାନମ୍ ଏକଂ ବ ି ଫୀଲିେକ୍ଷା ବ ଂ ସଂ ାପ୍ୟ ଗତୱାନ୍|

ⅩⅤ ଯିରୂ ଶାଲମି ମମ ି ତିକାେଲ ମହାଯାଜେକା ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ପ୍ର ାଚୀନେଲାକା ତମ୍ ଅେପାଦ୍ୟ
ତ ତି ଦ ାଜ୍ଞାଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ |

ⅩⅥ ତେତାହମ୍ ଇତୁ ୍ୟ ରମ୍ ଅୱଦଂ ଯାୱଦ୍ ଅେପାଦିେତା ଜନଃ ାପୱାଦକାନ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ କୃ ା
ି ନ୍ େଯାଽପରାଧଆେରାପିତ ସ୍ୟ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ରଂ ଦାତୁ ଂ ସୁେଯାଗଂ ନ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି,ତାୱ ାଲଂ କସ୍ୟାପି
ମାନୁଷସ୍ୟ ପ୍ର ାଣନାଶାଜ୍ଞାପନଂ େରାମିେଲାକାନାଂ ରୀତି ନର୍ ହି|

ⅩⅦତତେ ଷ୍ଵ ତ୍ର ାଗେତଷୁ ପରି ନ୍ ଦିୱେସଽହମ୍ ଅୱିଲ ଂ ୱିଚାରାସନ ଉପୱିଶ୍ୟ ତଂ ମାନୁଷମ୍
ଆେନତୁ ମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯମ୍|

ⅩⅧ ତଦନ ରଂ ତସ୍ୟାପୱାଦକା ଉପ ାଯ ଯାଦୃଶମ୍ ଅହଂ ଚିି ତୱାନ୍ ତାଦୃଶଂ କ ନ
ମହାପୱାଦଂ େନା ାପ୍ୟ

ⅩⅨ େ ଷାଂ ମେତ ତଥା େପୗେଲା ଯଂ ସଜୀୱଂ ୱଦତି ତି ନ୍ ଯୀଶୁନାମନି ମୃତଜେନ ଚ ତସ୍ୟ
ୱିରୁ ଂ କଥିତୱ ଃ|

ⅩⅩ ତେତାହଂ ତାଦୃଗି୍ଵ ଚାେର ସଂଶଯାନଃ ସନ୍ କଥିତୱାନ୍ ଂ ଯିରୂ ଶାଲମଂ ଗ ା କିଂ ତତ୍ର
ୱିଚାରିେତା ଭୱିତୁ ମ୍ ଇ ସି ?

ⅩⅪତଦା େପୗେଲା ମହାରାଜସ୍ୟ ନିକେଟ ୱିଚାରିେତା ଭୱିତୁ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯତ, ତ ାଦ୍ ଯାୱ ାଲଂ ତଂ
େକୖସରସ୍ୟ ସମୀପଂ େପ୍ର ଷଯିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାମି ତାୱ ାଲଂ ତମତ୍ର ାପଯିତୁ ମ୍ ଆଦି ୱାନ୍|

ⅩⅫ ତତ ଆଗି୍ର ଃ ଫୀ ମ୍ ଉ ୱାନ୍, ଅହମପି ତସ୍ୟ ମାନୁଷସ୍ୟ କଥାଂ େଶ୍ର ାତୁ ମ୍ ଅଭିଲଷାମି|
ତଦା ଫୀେ ା ୱ୍ୟାହରତ୍ ଦୀଯାଂ କଥାଂ ଂ େଶ୍ର ାଷ୍ୟସି |

ⅩⅩⅢ ପରି ନ୍ ଦିୱେସ ଆଗି୍ର େ ା ବଣର୍ ୀକୀ ଚ ମହାସମାଗମଂ କୃ ା ପ୍ର ଧାନୱାହିନୀପତିଭି
ନର୍ ଗର ପ୍ର ଧାନେଲାେକୖ ସହ ମିଲି ା ରାଜଗୃହମାଗତ୍ୟ ସମୁପି େତୗ ତଦା ଫୀ ସ୍ୟାଜ୍ଞଯା େପୗଲ
ଆନୀେତାଽଭୱତ୍|

ⅩⅩⅣ ତଦା ଫୀ ଃ କଥିତୱାନ୍ େହ ରାଜନ୍ ଆଗି୍ର େହ ଉପି ତାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା
ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗେର ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକସମୂେହା ଯି ନ୍ ମାନୁେଷ ମମ ସମୀେପ ନିେୱଦନଂ କୃ ା
େପ୍ର ାେ ୖ ଃ କଥାମିମାଂ କଥିତୱାନ୍ ପୁନର କାଲମପି ତସ୍ୟ ଜୀୱନଂ େନାଚିତଂ ତେମତଂ ମାନୁଷଂ
ପଶ୍ୟତ|

ⅩⅩⅤ କିେ ଷ ଜନଃ ପ୍ର ାଣନାଶହର୍ ଂ କିମପି କ ର୍ ନ କୃତୱାନ୍ ଇତ୍ୟଜାନାଂ ତଥାପି ସ ମହାରାଜସ୍ୟ
ସି େଧୗ ୱିଚାରିେତା ଭୱିତୁ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯତ ତ ାତ୍ ତସ୍ୟ ସମୀପଂ ତଂ େପ୍ର ଷଯିତୁ ଂ ମତିମକରୱମ୍|

ⅩⅩⅥ କି ୁ ଶ୍ର ୀଯୁ ସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଏତି ନ୍ କିଂ େଲଖନୀଯମ୍ ଇତ୍ୟସ୍ୟ କସ୍ୟଚିନ୍ ନିଣର୍ ଯସ୍ୟ ନ
ଜାତ ାଦ୍ ଏତସ୍ୟ ୱିଚାେରସତିଯଥାହଂ େଲଖିତୁ ଂ କି ନ ନିି ତଂ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାମି ତଦଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମକ୍ଷଂ
ୱିେଶଷେତା େହ ଆଗି୍ର ରାଜ ଭୱତଃ ସମକ୍ଷମ୍ ଏତମ୍ ଆନେଯ|

ⅩⅩⅦଯେତା ବ ି େପ୍ର ଷଣସମେଯ ତସ୍ୟାଭିେଯାଗସ୍ୟ କିି ଦେଲଖନମ୍ ଅହମ୍ ଅଯୁ ଂ ଜାନାମି|
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ⅩⅩⅥ
Ⅰତତ ଆଗି୍ର ଃ େପୗଲମ୍ ଅୱାଦୀତ୍, ନିଜାଂ କଥାଂ କଥଯିତୁ ଂ ତୁ ଭ୍ୟମ୍ ଅନୁମତି ଦର୍ ୀଯେତ| ତ ାତ୍

େପୗଲଃ କରଂ ପ୍ର ସାୟର୍ ୍ୟ ି ନ୍ ଉ ରମ୍ ଅୱାଦୀତ୍|
Ⅱ େହ ଆଗି୍ର ରାଜ ଯ ାରଣାଦହଂ ଯିହୂ ଦୀେଯୖରପୱାଦିେତା ଽଭୱଂ ତସ୍ୟ ୱୃ ା ମ୍ ଅଦ୍ୟ

ଭୱତଃ ସାକ୍ଷାନ୍ ନିେୱଦଯିତୁ ମନୁମେତାହମ୍ ଇଦଂ ୀଯଂ ପରମଂ ଭାଗ୍ୟଂ ମେନ୍ୟ;
Ⅲଯେତା ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟଯାଯାରୀତିଃ ସୂ ୱିଚାରା ସି େତଷୁଭୱାନ୍ ୱିଜ୍ଞତମଃ;

ଅତଏୱ ପ୍ର ାଥର୍ େଯ େଧୖୟର୍ ୍ୟମୱଲ ୍ୟ ମମ ନିେୱଦନଂ ଶୃେଣାତୁ |
Ⅳ ଅହଂ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗେର େଦଶୀଯେଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ ତି ନ୍ ଆ େଯୗୱନକାଲାଦ୍ ଯଦପମ୍

ଆଚରିତୱାନ୍ ତଦ୍ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ୱିଦି |
Ⅴ ଅ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ୟଃ ଶୁ ତମଂ ଯତ୍ ଫିରୂ ଶୀଯମତଂ ତଦୱଲ ୀ ଭୂ ାହଂ କାଲଂ ଯାପିତୱାନ୍

େଯ ଜନା ଆ ବାଲ୍ୟକାଲାନ୍ ମାଂ ଜାନାି େତ ଏତାଦୃଶଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଯଦି ଦଦାତି ତହ ଦାତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ୱି |
Ⅵ କି ୁ େହ ଆଗି୍ର ରାଜ ଈ େରାଽ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଣାଂ ନିକେଟ ଯଦ୍ ଅ ୀକୃତୱାନ୍ ତସ୍ୟ

ପ୍ର ତ୍ୟାଶାେହେତାରହମ୍ ଇଦାନୀଂ ୱିଚାର ାେନ ଦ ାଯମାେନାି |
Ⅶ ତସ୍ୟା ୀକାରସ୍ୟ ଫଲଂ ପ୍ର ା ୁମ୍ ଅ ାକଂ ାଦଶୱଂଶା ଦିୱାନିଶଂ ମହାଯ ାଦ୍

ଈ ରେସୱନଂ କୃ ା ଯାଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ତସ୍ୟାଃ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଯା େହେତାରହଂ
ଯିହୂ ଦୀେଯୖରପୱାଦିେତାଽଭୱମ୍|

Ⅷଈ େରା ମୃତାନ୍ ଉ ାପଯିଷ୍ୟତୀତି ୱାକ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନିକେଟଽସ ୱଂ କୁେତା ଭେୱତ୍?
Ⅸନାସରତୀଯଯୀେଶା ନର୍ ାେମ୍ନ ା ୱିରୁ ଂ ନାନାପ୍ର କାରପ୍ର ତିକୂଲାଚରଣମ୍ ଉଚିତମ୍ ଇତ୍ୟହଂ ମନସି

ଯଥାଥର୍ ଂ ୱିଜ୍ଞାଯ
Ⅹ ଯିରୂ ଶାଲମନଗେର ତଦକରୱଂ ଫଲତଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜକସ୍ୟ ନିକଟାତ୍ କ୍ଷମତାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ବହୂ ନ୍

ପୱିତ୍ର େଲାକାନ୍ କାରାଯାଂ ବ ୱାନ୍ ୱିେଶଷତେ ଷାଂ ହନନସମେଯ େତଷାଂ ୱିରୁ ାଂ ନିଜାଂ
ସ ତିଂ ପ୍ର କାଶିତୱାନ୍|

Ⅺ ୱାରଂ ୱାରଂ ଭଜନଭୱେନଷୁ େତେଭ୍ୟା ଦ ଂ ପ୍ର ଦ ୱାନ୍ ବଲାତ୍ ତଂ ଧ ର୍ ଂ ନି ଯିତୱାଂ
ପୁନ ତାନ୍ ପ୍ର ତି ମହାେକ୍ର ାଧାଦ୍ ଉନ୍ମ ଃ ସନ୍ ୱିେଦଶୀଯନଗରାଣି ଯାୱତ୍ ତାନ୍ ତାଡିତୱାନ୍|

Ⅻଇ ଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକସ୍ୟ ସମୀପାତ୍ ଶି ମ୍ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଲ ୍ଵା ଦେ ଷକ୍ନ ଗରଂ ଗତୱାନ୍|
ⅩⅢତଦାହଂ େହ ରାଜନ୍ ମାଗର୍ ମେଧ୍ୟ ମଧ୍ୟା କାେଲ ମମ ମଦୀଯସି ନାଂ େଲାକାନା ଚତସୃଷୁ

ଦିକୁ୍ଷ ଗଗଣାତ୍ ପ୍ର କାଶମାନାଂ ଭା ରେତାପି େତଜ ତୀଂ ଦୀି ଂ ଦୃ ୱାନ୍|
ⅩⅣତ ାଦ୍ ଅ ାସୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ଭୂ େମୗ ପତିେତଷୁ ସ ୁ େହ େଶୗଲ େହୖ େଶୗଲ କୁେତା ମାଂ ତାଡଯସି ?

କ କାନାଂ ମୁେଖ ପାଦାହନନଂ ତୱ ଦୁଃସାଧ୍ୟମ୍ ଇବ୍ର ୀଯଭାଷଯା ଗଦିତ ଏତାଦୃଶ ଏକଃ ଶେ ା
ମଯା ଶତଃ|

ⅩⅤତଦାହଂ ପୃ ୱାନ୍ େହ ପ୍ର େଭା େକା ଭୱାନ୍? ତତଃ ସ କଥିତୱାନ୍ ଯଂ ଯୀଶୁଂ ଂ ତାଡଯସି
େସାହଂ,

ⅩⅥ କି ୁ ସମୁ ି ଂ ଯଦ୍ ଦୃ ୱାନ୍ ଇତଃ ପୁନ ଯଦ୍ୟତ୍ ାଂ ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟାମି େତଷାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ
କାୟର୍ ୍ୟାଣାଂ ାଂ ସାକି୍ଷଣଂ ମମ େସୱକ କ ର୍ୁ ମ୍ ଦଶର୍ ନମ୍ ଅଦାମ୍|

ⅩⅦ ୱିେଶଷେତା ଯିହୂ ଦୀଯେଲାେକେଭ୍ୟା ଭି ଜାତୀେଯଭ୍ୟ ାଂ ମେନାନୀତଂ କୃ ା େତଷାଂ
ଯଥା ପାପେମାଚନଂ ଭୱତି

ⅩⅧ ଯଥା େତ ମଯି ୱି ସ୍ୟ ପୱିତ୍ର ୀକୃତାନାଂ ମେଧ୍ୟ ଭାଗଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱି ତଦଭିପ୍ର ାେଯଣ େତଷାଂ
ଜ୍ଞାନଚକୂ୍ଷଂଷି ପ୍ର ସ ାନି କ ର୍ୁ ଂ ତଥା କାରାଦ୍ ଦୀି ଂ ପ୍ର ତି େଶୖତାନାଧିକାରା ଈ ରଂ ପ୍ର ତି ମତୀଃ
ପରାୱ ର୍ ଯିତୁ ଂ େତଷାଂ ସମୀପଂ ାଂ େପ୍ର ଷ୍ୟାମି|

ⅩⅨ େହ ଆଗି୍ର ରାଜ ଏତାଦୃଶଂ ଗର୍ ୀଯପ୍ର ତ୍ୟାେଦଶଂ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟମ୍ ଅକୃ ାହଂ
ⅩⅩ ପ୍ର ଥମେତା ଦେ ଷକ୍ନ ଗେର ତେତା ଯିରୂ ଶାଲମି ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ଯିହୂ ଦୀଯେଦେଶ

ଅେନ୍ୟଷୁ େଦେଶଷୁ ଚ େଯ◌ନे େଲାକା ମତିଂ ପରାୱ ର୍ ୍ୟ ଈ ରଂ ପ୍ର ତି ପରାୱ ର୍ ଯେ ,
ମନଃପରାୱ ର୍ ନେଯାଗ୍ୟାନି କ ର୍ ାଣି ଚ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ତାଦୃଶମ୍ ଉପେଦଶଂ ପ୍ର ଚାରିତୱାନ୍|

ⅩⅪଏତ ାରଣାଦ୍ ଯିହୂ ଦୀଯା ମେଧ୍ୟମ ି ରଂ ମାଂ ଧୃ ା ହ ୁମ୍ ଉଦ୍ୟତାଃ|
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ⅩⅫ ତଥାପି ଖ୍ର ୀେ ା ଦୁଃଖଂ ଭୁ ୍ଵା ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉ ାଯ ନିଜେଦଶୀଯାନାଂ
ଭି େଦଶୀଯାନା ସମୀେପ ଦୀି ଂ ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟତି

ⅩⅩⅢ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଗେଣା ମୂସା ଭାୱିକାୟର୍ ୍ୟସ୍ୟ ଯଦିଦଂ ପ୍ର ମାଣମ୍ ଅଦଦୁେରତଦ୍ ୱିନାନ୍ୟାଂ
କଥାଂ ନ କଥଯି ା ଈ ରାଦ୍ ଅନୁଗ୍ର ହଂ ଲ ୍ଵା ମହତାଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ାଣା ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସମୀେପ ପ୍ର ମାଣଂ
ଦ ାଦ୍ୟ ଯାୱତ୍ ତି ାମି|

ⅩⅩⅣ ତସ୍ୟମାଂ କଥାଂ ନିଶମ୍ୟ ଫୀ ଉେ ୖ ଃ େରଣ କଥିତୱାନ୍ େହ େପୗଲ ମ୍ ଉନ୍ମ େ ାସି
ବହୁ ୱିଦ୍ୟାଭ୍ୟାେସନ ଂ ହତଜ୍ଞାେନା ଜାତଃ|

ⅩⅩⅤ ସ ଉ ୱାନ୍ େହ ମହାମହିମ ଫୀ ନାହମ୍ ଉନ୍ମ ଃ କି ୁ ସତ୍ୟଂ ୱିେୱଚନୀଯ ୱାକ୍ୟଂ
ପ୍ର େ ୗମି|

ⅩⅩⅥଯସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଅେକ୍ଷାଭଃ ସନ୍ କଥାଂ କଥଯାମି ସ ରାଜା ତୃ ା ଂ ଜାନାତି ତସ୍ୟ ସମୀେପ
କିମପି ଗୁ ଂ େନତି ମଯା ନିି ତଂ ବୁଧ୍ୟେତ ଯତ ଦ୍ ୱିଜେନ ନ କୃତଂ|

ⅩⅩⅦ େହ ଆଗି୍ର ରାଜ ଭୱାନ୍ କିଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଗେଣା ାନି ୱାକ୍ୟାନି ପ୍ର େତ୍ୟତି? ଭୱାନ୍
ପ୍ର େତ୍ୟତି ତଦହଂ ଜାନାମି|

ⅩⅩⅧ ତତ ଆଗି୍ର ଃ େପୗଲମ୍ ଅଭିହିତୱାନ୍ ଂ ପ୍ର ୱୃ ି ଂ ଜନଯି ା ପ୍ର ାେଯଣ ମାମପି ଖ୍ର ୀ ୀଯଂ
କେରାଷି|

ⅩⅩⅨତତଃେସାଽୱାଦୀତ୍ଭୱାନ୍ େଯେଯେଲାକା ମମକଥାମ୍ ଅଦ୍ୟ ଶୃଣ୍ଵ ି ପ୍ର ାେଯଣଇତିନହି
କିେ ତତ୍ ଶୃ ଲବ ନଂ ୱିନା ସୱର୍ ୍ଵ ଥା େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ମାଦୃଶା ଭୱି ତୀ ସ୍ୟ ସମୀେପ ପ୍ର ାଥର୍ େଯଽହମ୍|

ⅩⅩⅩ ଏତସ୍ୟାଂ କଥାଯାଂ କଥିତାଯାଂ ସ ରାଜା େସାଽଧିପତି ବର୍ ଣର୍ ୀକୀ ସଭା ା େଲାକା ତ ାଦ୍
ଉ ାଯ

ⅩⅩⅪ େଗାପେନ ପର ରଂ ୱିୱିଚ୍ୟ କଥିତୱ ଏଷ ଜେନା ବ ନାହର୍ ଂ ପ୍ର ାଣହନନାହର୍ ଂ ୱା କିମପି
କ ର୍ ନାକେରାତ୍|

ⅩⅩⅫ ତତ ଆଗି୍ର ଃ ଫୀ ମ୍ ଅୱଦତ୍, ଯେଦ୍ୟଷ ମାନୁଷଃ େକୖସରସ୍ୟ ନିକେଟ ୱିଚାରିେତା
ଭୱିତୁ ଂ ନ ପ୍ର ାଥର୍ ଯିଷ୍ୟତ୍ ତହ ମୁେ ା ଭୱିତୁ ମ୍ ଅଶକ୍ଷ୍ୟତ୍|

ⅩⅩⅦ
Ⅰ ଜଲପେଥନା ାକମ୍ ଇେତାଲିଯାେଦଶଂ ପ୍ର ତି ଯାତ୍ର ାଯାଂ ନିି ତାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ େତ ଯୂଲିଯନାେମ୍ନ ା

ମହାରାଜସ୍ୟ ସଂଘାତା ଗର୍ ତସ୍ୟ େସନାପେତଃ ସମୀେପ େପୗଲଂ ତଦନ୍ୟାନ୍ କତିନଯଜନାଂ
ସମାପର୍ ଯନ୍|

Ⅱ ୱଯମ୍ ଆଦ୍ର ାମୁ ୀଯଂ େପାତେମକମ୍ ଆରୁ ହ୍ୟ ଆଶିଯାେଦଶସ୍ୟ
ତଟସମୀେପନ ଯାତୁ ଂ ମତିଂ କୃ ା ଲ ରମ୍ ଉ ାପ୍ୟ େପାତମ୍ ଅେମାଚଯାମ;
ମାକିଦନିଯାେଦଶ ଥିଷଲନୀକୀନିୱାସ୍ୟାରି ାଖର୍ ନାମା କି ଦ୍ ଜେନାଽ ାଭିଃ ସା ର୍ ମ୍ ଆସୀତ୍|

Ⅲପରି ନ୍ ଦିୱେସ ଽ ାଭିଃ ସୀେଦା ଗେର େପାେତଲାଗିେତତତ୍ର ଯୂଲିଯଃ େସନାପତିଃ େପୗଲଂ
ପ୍ର ତି େସୗଜନ୍ୟଂ ପ୍ର ଦଥର୍ ୍ୟ ସା ନାଥର୍ ଂ ବ ୁ ବା ୱାନ୍ ଉପଯାତୁ ମ୍ ଅନୁଜେଜ୍ଞୗ|

Ⅳ ତ ାତ୍ େପାେତ େମାଚିେତ ସତି ସ ୁଖୱାେଯାଃ ସ ୱାଦ୍ ୱଯଂ କୁେପ୍ର ାପ ୀପସ୍ୟ
ତୀରସମୀେପନ ଗତୱ ଃ|

Ⅴ କିଲିକିଯାଯାଃ ପା ୂ ଲିଯାଯା ସମୁଦ୍ର ସ୍ୟ ପାରଂ ଗ ା ଲୂକିଯାେଦଶା ଗର୍ ତଂ ମୁରାନଗରମ୍
ଉପାତି ାମ|

Ⅵ ତ ୍ଥାନାଦ୍ ଇତାଲିଯାେଦଶଂ ଗ ତି ଯଃ ସି କ ରିଯାନଗରସ୍ୟ େପାତ ଂ ତତ୍ର ପ୍ର ାପ୍ୟ
ଶତେସନାପତି ଂ େପାତମ୍ ଅ ାନ୍ ଆେରାହଯତ୍|

Ⅶତତଃ ପରଂ ବହୂ ନି ଦିନାନି ଶେନୖଃ ଶେନୖଃ ଗର୍ ା କ୍ନ ୀଦପାେ ର୍ ାପି ୍ତ◌◌ेଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ପ୍ର ତିକୂେଲନ
ପୱେନନ ୱଯଂ ସେ ାନ୍ୟାଃ ସ ୁଖମ୍ ଉପ ାଯ କ୍ର ୀତୁ ୍ୟପ ୀପସ୍ୟ ତୀରସମୀେପନ ଗତୱ ଃ|

Ⅷକେ ନ ତମୁ ୀୟର୍ ୍ୟ ଲାେସଯାନଗରସ୍ୟାଧଃ ସୁ ରନାମକଂ ଖାତମ୍ ଉପାତି ାମ|
Ⅸ ଇ ଂ ବହୁ ତିଥଃ କାେଲା ଯାପିତ ଉପୱାସଦିନ ାତୀତଂ, ତ ାରଣାତ୍ େନୗୱ ର୍ ନି ଭଯ େର

ସତି େପୗେଲା ୱିନେଯନ କଥିତୱାନ୍,
Ⅹ େହ ମେହ ା ଅହଂ ନି ଯଂ ଜାନାମି ଯାତ୍ର ାଯାମସ୍ୟାମ୍ ଅ ାକଂ େକ୍ଲ ଶା ବହୂ ନାମପଚଯା

ଭୱିଷ୍ୟି , େତ େକୱଲଂ େପାତସାମେଗ୍ର ୍ୟାରିତି ନହି, କି ାକଂ ପ୍ର ାଣାନାମପି|
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Ⅺ ତଦା ଶତେସନାପତିଃ େପୗ◌ैेେଲା ୱାକ୍ୟେତାପି କଣର୍ ଧାରସ୍ୟ େପାତୱଣିଜ ୱାକ୍ୟଂ
ବହୁ ମଂ |

Ⅻ ତତ୍ ଖାତଂ ଶୀତକାେଲ ୱାସାହର୍ ାନଂ ନ ତ ାଦ୍ ଅୱାଚୀପ୍ର ତୀେଚାଦ େଶାଃ କ୍ର ୀତ୍ୟାଃ
େଫୖନୀକିଯଖାତଂ ଯାତୁ ଂ ଯଦି ଶକ୍ନୁ ୱ ହ ତତ୍ର ଶୀତକାଲଂ ଯାପଯିତୁ ଂ ପ୍ର ାେଯଣ ସେୱର୍ ୍ଵ
ମ ଯାମାସୁଃ|

ⅩⅢ ତତଃ ପରଂ ଦକି୍ଷଣୱାଯୁ ମର୍ ଂ ୱହତୀତି ୱିେଲାକ୍ୟ ନିଜାଭିପ୍ର ାଯସ୍ୟ ସି େ ଃ ସୁେଯାେଗା
ଭୱତୀତି ବୁ ା େପାତଂ େମାଚଯି ା କ୍ର ୀତୁ ୍ୟପ ୀପସ୍ୟ ତୀରସମୀେପନ ଚଲିତୱ ଃ|

ⅩⅣ କି କ୍ଷଣାତ୍ ପରେମୱଉରକ୍ଲୁ େଦା ାମା ପ୍ର ତିକୂଲଃ ପ୍ର ଚେ ା ୱାଯୁ ୱର୍ ହନ୍ େପାେତଽଲଗୀତ୍
ⅩⅤତସ୍ୟାଭିମୁଖଂ ଗ ୁମ୍ େପାତସ୍ୟାଶ ାଦ୍ ୱଯଂ ୱାଯୁନା ଯଂ ନୀତାଃ|
ⅩⅥ ଅନ ରଂ େକ୍ଲ ୗଦୀନାମ୍ନ ଉପ ୀପସ୍ୟ କୂଲସମୀେପନ େପାତଂ ଗମଯି ା ବହୁ ନା କେ ନ

କୁ୍ଷଦ୍ର ନାୱମ୍ ଅରକ୍ଷାମ|
ⅩⅦେତତାମାରୁ ହ୍ୟ ର ୍ଚା େପାତସ୍ୟାେଧାଭାଗମ୍ ଅବଧ୍ନ ନ୍ ତଦନ ରଂ େଚତ୍ େପାେତା େସୖକେତ

ଲଗତୀତି ଭଯାଦ୍ ୱାତୱସନାନ୍ୟେମାଚଯନ୍ ତତଃ େପାେତା ୱାଯୁନା ଚାଲିତଃ|
ⅩⅧ କି ୁ କ୍ର ମେଶା ୱାେଯାଃ ପ୍ର ବଲ ାତ୍ େପାେତା େଦାଲାଯମାେନାଽଭୱତ୍ ପରି ନ୍ ଦିୱେସ

େପାତ ାନି କତିପଯାନି ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି େତାେଯ ନିକି୍ଷ ାନି|
ⅩⅨତୃ ତୀଯଦିୱେସ ୱଯଂ ହେ ୖ ଃ େପାତସ ନଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ନିକି୍ଷ ୱ ଃ|
ⅩⅩ ତେତା ବହୁ ଦିନାନି ଯାୱତ୍ ସୂୟର୍ ୍ୟନକ୍ଷତ୍ର ାଦୀନି ସମା ାନି ତେତା ଽତୀୱ ୱାତ୍ୟାଗମାଦ୍

ଅ ାକଂ ପ୍ର ାଣରକ୍ଷାଯାଃ କାପି ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ନାତି ତ୍|
ⅩⅪ ବହୁ ଦିେନଷୁ େଲାେକୖରନାହାେରଣ ଯାପିେତଷୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସାକ୍ଷତ୍ େପୗଲି ନ୍ ଅକଥଯତ୍,

େହ ମେହ ାଃ କ୍ର ୀତୁ ୍ୟପ ୀପାତ୍ େପାତଂ ନ େମାଚଯିତୁ ମ୍ ଅହଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯଦ୍ ଅୱଦଂ ତ ୍ରହଣଂ
ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଉଚିତମ୍ ଆସୀତ୍ ତଥା କୃେତ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏଷା ୱିପଦ୍ ଏେଷାଽପଚଯ ନାଘଟିେଷ୍ୟତାମ୍|

ⅩⅫ କି ୁ ସା ତଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିନୀଯ ବ୍ର ୱୀମ୍ୟହଂ, ଯୂଯଂ ନ କୁ୍ଷଭ୍ୟତ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏକସ୍ୟାପି ପ୍ର ାଣିେନା
ହାନି ନର୍ ଭୱିଷ୍ୟତି, େକୱଲସ୍ୟ େପାତସ୍ୟ ହାନି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅢ ଯେତା ଯେସ୍ୟ ରସ୍ୟ େଲାେକାଽହଂ ଯ ାହଂ ପରିଚରାମି ତଦୀଯ ଏେକା ଦୂେତା େହ୍ୟା
ରାେତ୍ର ୗ ମମାି େକ ତି ନ୍ କଥିତୱାନ୍,

ⅩⅩⅣ େହ େପୗଲ ମା େଭୖଷୀଃ େକୖସରସ୍ୟ ସ ୁେଖ େଯାପ ାତୱ୍ୟଂ; ତେୱୖତାନ୍ ସି େନା
େଲାକାନ୍ ଈ ର ୁଭ୍ୟଂ ଦ ୱାନ୍|

ⅩⅩⅤଅତଏୱ େହ ମେହ ା ଯୂଯଂ ି ରମନେସା ଭୱତ ମହ୍ୟଂ ଯା କଥାକଥି ସାୱଶ୍ୟଂ ଘଟିଷ୍ୟେତ
ମେମୖତାଦୃଶୀ ୱି ାସ ଈ େର ୱିଦ୍ୟେତ,

ⅩⅩⅥ କି ୁ କସ୍ୟଚିଦ୍ ଉପ ୀପେସ୍ୟାପରି ପତିତୱ୍ୟମ୍ ଅ ାଭିଃ|
ⅩⅩⅦ ତତଃ ପରମ୍ ଆଦି୍ର ଯାସମୁେଦ୍ର େପାତ େଥୖୱ େଦାଲାଯମାନଃ ସନ୍ ଇତ େତା ଗ ନ୍

ଚତୁ ଦର୍ ଶଦିୱସସ୍ୟ ରାେତ୍ର ତୀଯପ୍ର ହରସମେଯ କସ୍ୟଚିତ୍ ଲସ୍ୟ ସମୀପମୁପତି ତୀତି
େପାତୀଯେଲାକା ଅନ୍ଵ ମନ୍ୟ |

ⅩⅩⅧ ତତେ ଜଲଂ ପରିମାଯ ତତ୍ର ୱିଂଶତି ୱର୍ ୍ୟାମା ଜଲାନୀତି ଜ୍ଞାତୱ ଃ| କିି ୂ ରଂ ଗ ା
ପୁନରପି ଜଲଂ ପରିମିତୱ ଃ| ତତ୍ର ପ ଦଶ ୱ୍ୟାମା ଜଲାନି ଦୃ ୍ଵା

ⅩⅩⅨ େଚତ୍ ପାଷାେଣ ଲଗତୀତି ଭଯାତ୍ େପାତସ୍ୟ ପ ା ାଗତ ତୁ େରା ଲ ରାନ୍ ନିକି୍ଷପ୍ୟ
ଦିୱାକରମ୍ ଅେପକ୍ଷ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ି ତୱ ଃ|

ⅩⅩⅩ କି ୁ େପାତୀଯେଲାକାଃ େପାତାଗ୍ର ଭାେଗ ଲ ରନିେକ୍ଷପଂ ଛଲଂ କୃ ା ଜଲେଧୗ କୁ୍ଷଦ୍ର ନାୱମ୍
ଅୱେରାହ୍ୟ ପଲାଯିତୁ ମ୍ ଅେଚ |

ⅩⅩⅪତତଃ େପୗଲଃ େସନାପତେଯ େସୖନ୍ୟଗଣାଯ ଚ କଥିତୱାନ୍, ଏେତ ଯଦି େପାତମେଧ୍ୟ ନ
ତି ି ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ରକ୍ଷଣଂ ନ ଶକ୍ୟଂ|

ⅩⅩⅫତଦା େସନାଗେଣା ର ୂନ୍ ଛି ା ନାୱଂ ଜେଲ ପତିତୁ ମ୍ ଅଦଦାତ୍|
ⅩⅩⅩⅢ ପ୍ର ଭାତସମେଯ େପୗଲଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଜନାନ୍ େଭାଜନାଥର୍ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ୍ୟ ୱ୍ୟାହରତ୍, ଅଦ୍ୟ

ଚତୁ ଦର୍ ଶଦିନାନି ଯାୱଦ୍ ଯୂଯମ୍ ଅେପକ୍ଷମାନା ଅନାହାରାଃ କାଲମ୍ ଅଯାପଯତ କିମପି ନାଭୁ ଂ ଂ|
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ⅩⅩⅩⅣ ଅେତା ୱିନେଯ◌ଽेହଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ଭୁ ଜ୍ୟତାଂ ତେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମ ଲଂ ଭୱିଷ୍ୟତି, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
କସ୍ୟଚି ନସ୍ୟ ଶିରସଃ େକେଶୖେକାପି ନ ନଂକ୍ଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅤ ଇତି ୱ୍ୟାହୃ ତ୍ୟ େପୗଲଂ ପୂପଂ ଗୃହୀେ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ଭାଷମାଣ ଂ ଭଂ ୍ଵା େଭା ୁମ୍
ଆର ୱାନ୍|

ⅩⅩⅩⅥଅନ ରଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଚ ସୁି ରାଃ ସ ଃ ଖାଦ୍ୟାନି ପପର୍ ୍ୟଗୃ ନ୍|
ⅩⅩⅩⅦଅ ାକଂ େପାେତ ଷଟ୍ସ ତ୍ୟଧିକଶତ ଯେଲାକା ଆସନ୍|
ⅩⅩⅩⅧ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ େଲାେକଷୁ ଯେଥ ଂ ଭୁ ୱ ୁ େପାତ ନ୍ େଗାଧୂମାନ୍ ଜଲେଧୗ ନିକି୍ଷପ୍ୟ େତୖଃ

େପାତସ୍ୟ ଭାେରା ଲଘୂକୃତଃ|
ⅩⅩⅩⅨ ଦିେନ ଜାେତଽପି ସ େକା େଦଶ ଇତି ତଦା ନ ପୟର୍ ୍ୟଚୀଯତ; କି ୁ ତତ୍ର ସମତଟମ୍ ଏକଂ

ଖାତଂ ଦୃ ୍ଵା ଯଦି ଶକ୍ନୁ ମ ହ ୱଯଂ ତସ୍ୟାଭ୍ୟ ରଂ େପାତଂ ଗମଯାମ ଇତି ମତିଂ କୃ ା େତ
ଲ ରାନ୍ ଛି ା ଜଲେଧୗ ତ୍ୟ ୱ ଃ|

ⅩⅬତଥା କଣର୍ ବ ନଂ େମାଚଯି ା ପ୍ର ଧାନଂ ୱାତୱସନମ୍ ଉେ ାଲ୍ୟ ତୀରସମୀପଂ ଗତୱ ଃ|
ⅩⅬⅠ କି ୁ େଯାଃ ସମୁଦ୍ର େଯାଃ ସ ମ ାେନ େସୖକେତାପରି େପାେତ ନିକି୍ଷେ ଽଗ୍ର ଭାେଗବାଧିେତ

ପ ା ାେଗ ପ୍ର ବଲତରେ ାଽଲଗତ୍ େତନ େପାେତା ଭ ଃ|
ⅩⅬⅡ ତ ାଦ୍ ବ ଯେ ଦ୍ ବାହୁ ଭି ର ଃ ପଲାଯେ ଇତ୍ୟାଶ ଯା େସନାଗଣ ାନ୍ ହ ୁମ୍

ଅମ ଯତ୍;
ⅩⅬⅢ କି ୁ ଶତେସନାପତିଃ େପୗଲଂ ରକି୍ଷତୁ ଂ ପ୍ର ଯ ଂ କୃ ା ତାନ୍ ତେ ାଯା ନିୱତର୍ ୍ୟ

ଇତ୍ୟାଦି ୱାନ୍, େଯ ବାହୁ ତରଣଂ ଜାନି େତଽେଗ୍ର େପ୍ର ା ୍ୟ ସମୁେଦ୍ର ପତି ା ବାହୁ ଭି ୀ ର୍ ା କୂଲଂ
ଯା |ୁ

ⅩⅬⅣଅପରମ୍ ଅୱଶି ା ଜନାଃ କା ଂ େପାତୀଯଂ ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ ୱା େଯନ ଯତ୍ ପ୍ର ାପ୍ୟେତ ତଦୱଲ ୍ୟ
ଯା ;ୁ ଇ ଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭୂ ମିଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ପ୍ର ାେଣୖ ଜର୍ ୀୱିତାଃ|

ⅩⅩⅧ
Ⅰଇ ଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ରକ୍ଷାଂ ପ୍ର ାେ ଷୁ ତତ୍ର େତ୍ୟାପ ୀପସ୍ୟ ନାମ ମିଲୀେତତି େତ ଜ୍ଞାତୱ ଃ|
Ⅱ ଅସଭ୍ୟେଲାକା ଯେଥ ମ୍ ଅନୁକ ାଂ କୃ ା ୱ ର୍ ମାନୱୃେ ଃ ଶୀତା ୱି ଂ ପ୍ର ାଲ୍ୟା ାକମ୍

ଆତିଥ୍ୟମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍|
Ⅲ କି ୁ େପୗଲ ଇ ନାନି ସଂଗୃହ୍ୟ ଯଦା ତି ନ୍ ଅେଗ୍ର ୗ ନିରକି୍ଷପତ୍, ତଦା ୱେ ଃ ପ୍ର ତାପାତ୍ ଏକଃ

କୃ ସେପର୍ ା ନିଗର୍ ତ୍ୟ ତସ୍ୟ ହେ ଦ୍ର ୱାନ୍|
Ⅳ େତଽସଭ୍ୟେଲାକା ସ୍ୟ ହେ ସପର୍ ମ୍ ଅୱଲ ମାନଂ ଦୃ ୍ଵା ପର ରମ୍ ଉ ୱ ଏଷ

ଜେନାଽୱଶ୍ୟଂ ନରହାଭୱିଷ୍ୟତି,ଯେତାଯଦ୍ୟପିଜଲେଧରକ୍ଷାଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍ ତଥାପି ପ୍ର ତିଫଲଦାଯକ
ଏନଂ ଜୀୱିତୁ ଂ ନ ଦଦାତି|

Ⅴ କି ୁ ସ ହ ଂ ୱିଧୁନ୍ଵ ନ୍ ତଂ ସପର୍ ମ୍ ଅି ମେଧ୍ୟ ନିକି୍ଷପ୍ୟ କାମପି ପୀଡାଂ ନା ୱାନ୍|
Ⅵତେତା ୱିଷ ାଲଯା ଏତସ୍ୟ ଶରୀରଂ ୀତଂ ଭୱିଷ୍ୟତି ଯ ା ହଠାଦଯଂ ପ୍ର ାଣାନ୍ ତ୍ୟକ୍ଷ୍ୟତୀତି

ନିି ତ୍ୟ େଲାକା ବହୁ କ୍ଷଣାନି ଯାୱତ୍ ତଦ୍ ଦ୍ର ୁଂ ି ତୱ ଃ କି ୁ ତସ୍ୟ କସ୍ୟାି ଦ୍ ୱିପେଦାଽଘଟନାତ୍
େତ ତି ପରୀତଂ ୱିଜ୍ଞାଯ ଭାଷିତୱ ଏଷ କି ଦ୍ େଦେୱା ଭେୱତ୍|

Ⅶ ପୁବି୍ଲ ଯନାମା ଜନ ଏକ େସ୍ୟାପ ୀପସ୍ୟାଧିପତିରାସୀତ୍ ତତ୍ର ତସ୍ୟ ଭୂ ମ୍ୟାଦି ଚ ି ତଂ| ସ
ଜେନାଽ ାନ୍ ନିଜଗୃହଂ ନୀ ା େସୗଜନ୍ୟଂ ପ୍ର କାଶ୍ୟ ଦିନତ୍ର ଯଂ ଯାୱଦ୍ ଅ ାକଂ ଆତିଥ୍ୟମ୍ ଅକେରାତ୍|

Ⅷ ତଦା ତସ୍ୟ ପୁବି୍ଲ ଯସ୍ୟ ପିତା ରାତିସାେରଣ ପୀଡ୍ୟମାନଃ ସନ୍ ଶଯ୍ୟାଯାମ୍ ଆସୀତ୍; ତତଃ
େପୗଲ ସ୍ୟ ସମୀପଂ ଗ ା ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୃ ା ତସ୍ୟ ଗାେତ୍ର ହ ଂ ସମପର୍ ୍ୟ ତଂ ଂ କୃତୱାନ୍|

Ⅸଇ ଂ ଭୂ େତ ତ ୀପନିୱାସି ନ ଇତେରପି େରାଗିେଲାକା ଆଗତ୍ୟ ନିରାମଯା ଅଭୱନ୍|
Ⅹ ତ ାେ ଽ ାକମ୍ ଅତୀୱ ସ ାରଂ କୃତୱ ଃ, ୱିେଶଷତଃ ପ୍ର ାନସମେଯ ପ୍ର େଯାଜନୀଯାନି

ନାନଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ଦ ୱ ଃ|
Ⅺଇ ଂ ତତ୍ର ତି୍ର ଷୁ ମାେସଷୁ ଗେତଷୁ ଯସ୍ୟ ଚି ଂ ଦିଯ ୂରୀ ତାଦୃଶ ଏକଃ ସି କ ରୀଯନଗରସ୍ୟ

େପାତଃ ଶୀତକାଲଂ ଯାପଯନ୍ ତି ନ୍ ଉପ ୀେପ ଽତି ତ୍ ତେମୱ େପାତଂ ୱଯମ୍ ଆରୁ ହ୍ୟ ଯାତ୍ର ାମ୍
ଅକୁ ର୍ |

Ⅻତତଃ ପ୍ର ଥମତଃ ସୁରାକୂସନଗରମ୍ ଉପ ାଯ ତତ୍ର ତ୍ର ୀଣି ଦିନାନି ି ତୱ ଃ|
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ⅩⅢ ତ ାଦ୍ ଆୱୃତ୍ୟ ରୀଗିଯନଗରମ୍ ଉପି ତାଃ ଦିେନୖକ ାତ୍ ପରଂ ଦକି୍ଷଣୱେଯୗ ସାନୁକୂେଲ୍ୟ
ସତି ପରି ନ୍ ଦିୱେସ ପତିଯଲୀନଗରମ୍ ଉପାତି ାମ|

ⅩⅣତେତାଽ ାସୁ ତତ୍ର ତ୍ୟଂ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣଂ ପ୍ର ାେ ଷୁ େତ େ ୖ ଃ ସା ର୍ ମ୍ ଅ ାନ୍ ସ ଦିନାନି ାପଯିତୁ ମ୍
ଅଯତ , ଇ ଂ ୱଯଂ େରାମାନଗରମ୍ ପ୍ର ତ୍ୟଗ ାମ|

ⅩⅤତ ାତ୍ ତତ୍ର ତ୍ୟାଃ ଭ୍ର ାତେରାଽ ାକମ୍ ଆଗମନୱା ର୍ ାଂ ଶ ା ଆି ଯଫରଂ ତି୍ର ାୱଣର୍ ୀ ଯାୱଦ୍
ଅେଗ୍ର ସରାଃ ସେ ା ାନ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ କ ର୍ୁ ମ୍ ଆଗମନ୍; େତଷାଂ ଦଶର୍ ନାତ୍ େପୗଲ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦନ୍
ଆ ାସମ୍ ଆ ୱାନ୍|

ⅩⅥ ଅ ାସୁ େରାମାନଗରଂ ଗେତଷୁ ଶତେସନାପତିଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ବ ୀନ୍ ପ୍ର ଧାନେସନାପେତଃ
ସମୀେପ ସମାପର୍ ଯତ୍ କି ୁ େପୗଲାଯ ରକ୍ଷକପଦାତିନା ସହ ପୃଥଗ୍ ୱ ୁମ୍ ଅନୁମତିଂ ଦ ୱାନ୍|

ⅩⅦ ଦିନତ୍ର ଯାତ୍ ପରଂ େପୗଲ େ ଶ ାନ୍ ପ୍ର ଧାନଯିହୂ ଦିନ ଆହୂ ତୱାନ୍ ତତେ ଷୁ
ସମୁପି େତଷୁ ସକଥିତୱାନ୍, େହଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ନିଜେଲାକାନାଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଣାଂ ୱା ରୀେତୱ ପରୀତଂ
କି ନ କ ର୍ ାହଂ ନାକରୱଂ ତଥାପି ଯିରୂ ଶାଲମନିୱାସି େନା େଲାକା ମାଂ ବ ି ଂ କୃ ା େରାମିେଲାକାନାଂ
ହେ ଷୁ ସମପ ତୱ ଃ|

ⅩⅧ େରାମିେଲାକା ୱିଚାୟର୍ ୍ୟ ମମ ପ୍ର ାଣହନନାହର୍ ଂ କିମପି କାରଣଂ ନ ପ୍ର ାପ୍ୟ ମାଂ େମାଚଯିତୁ ମ୍
ଐ ନ୍;

ⅩⅨ କି ୁ ଯିହୂ ଦିେଲାକାନାମ୍ ଆପ ୍ୟା ମଯା େକୖସରରାଜସ୍ୟ ସମୀେପ ୱିଚାରସ୍ୟ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କ ର୍ ୱ୍ୟା ଜାତା େନାେଚତ୍ ନିଜେଦଶୀଯେଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି ମମ େକାପ୍ୟଭିେଯାେଗା ନାି |

ⅩⅩ ଏତ ାରଣାଦ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଦ୍ର ୁଂ ସଂଲପିତୁ ାହୂ ଯମ୍ ଇସ୍ର ାେଯଲ୍ଵ ଶୀଯାନାଂ
ପ୍ର ତ୍ୟାଶାେହେତାହମ୍ ଏେତନ ଶୁ େଲନ ବେ ାଽଭୱମ୍|

ⅩⅪ ତଦା େତ ତମ୍ ଅୱାଦିଷୁଃ, ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶାଦ୍ ୱଯଂ ାମଧି କିମପି ପତ୍ର ଂ ନ ପ୍ର ା ା େଯ
ଭ୍ର ାତରଃ ସମାଯାତାେ ଷାଂ େକାପି ତୱ କାମପି ୱା ର୍ ାଂ ନାୱଦତ୍ ଅଭଦ୍ର ମପି ନାକଥଯ |

ⅩⅫତୱ ମତଂ କିମିତି ୱଯଂ ଃ େଶ୍ର ାତୁ ମି ାମଃ| ଯଦ୍ ଇଦଂ ନୱୀନଂ ମତମୁି ତଂ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର
ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ନିକେଟ ନି ି ତଂ ଜାତମ ଇତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|

ⅩⅩⅢ େତୖ ଦଥର୍ ମ୍ ଏକି ନ୍ ଦିେନ ନିରୂ ପିେତ ତି ନ୍ ଦିେନ ବହୱ ଏକତ୍ର ମିଲି ା େପୗଲସ୍ୟ
ୱାସଗୃହମ୍ ଆଗ ନ୍ ତ ାତ୍ େପୗଲ ଆ ପ୍ର ାତଃକାଲାତ୍ ସ ୍ୟାକାଲଂ ଯାୱନ୍ ମୂସାୱ୍ୟୱ ାଗ୍ର ାଦ୍
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ଗ୍ର େ ଭ୍ୟ ଯୀେଶାଃ କଥାମ୍ ଉ ାପ୍ୟ ଈ ରସ୍ୟ ରାେଜ୍ୟ ପ୍ର ମାଣଂ ଦ ା େତଷାଂ
ପ୍ର ୱୃ ି ଂ ଜନଯିତୁ ଂ େଚି ତୱାନ୍|

ⅩⅩⅣ େକଚୁି ତସ୍ୟ କଥାଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଯନ୍ େକଚୁି ନ ପ୍ର ତ୍ୟାଯନ୍;
ⅩⅩⅤ ଏତ ାରଣାତ୍ େତଷାଂ ପର ରମ୍ ଅେନୖକ୍ୟାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଚଲିତୱ ଃ; ତଥାପି େପୗଲ ଏତାଂ

କଥାେମକାଂ କଥିତୱାନ୍ ପୱିତ୍ର ଆ ା ଯିଶଯିଯସ୍ୟ ଭୱିଷ୍ୟ ୁ ୱର୍ ଦନାଦ୍ ଅ ାକଂ ପିତୃ ପୁରୁ େଷଭ୍ୟ
ଏତାଂ କଥାଂ ଭଦ୍ର ଂ କଥଯାମାସ, ଯଥା,

ⅩⅩⅥ "ଉପଗତ୍ୟ ଜନାେନତାନ୍ ଂ ଭାଷ ୱଚି ୍ଵଦଂ| କେଣୖର୍ ଃ େଶ୍ର ାଷ୍ୟଥ ଯୂଯଂ ହି କି ୁ ଯୂଯଂ ନ
େଭା ୍ୟଥ| େନେତୖ୍ର ଦର୍୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ ଯୂଯ ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଯୂଯଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ|

ⅩⅩⅦ େତ ମାନୁଷା ଯଥା େନେତୖ୍ର ଃ ପରିପଶ୍ୟି େନୖୱ ହି| କେଣୖର୍ ଃ ୟର୍ ଥା ନ ଶୃଣ୍ଵ ି ବୁଧ୍ୟେ ନ
ଚ ମାନେସୖଃ| ୱ୍ୟାୱ ର୍ ଯ ୁ ଚି ାନି କାେଲ କୁତ୍ର ାପି େତଷୁ େୱୖ| ମ େ ମନୁଜାଃ ା ଯଥା େନୖୱ
ଭୱି ଚ| ତଥା େତଷାଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ସି ୂଲା ହି ବୁ ଯଃ| ବଧିରୀଭୂ ତକଣର୍ ା ଜାତା ମୁଦି୍ର ତା
ଦୃଶଃ||

ⅩⅩⅧ ଅତ ଈ ରାଦ୍ ଯତ୍ ପରିତ୍ର ାଣଂ ତସ୍ୟ ୱା ର୍ ା ଭି େଦଶୀଯାନାଂ ସମୀପଂ େପ୍ର ଷିତା ତଏୱ
ତାଂ ଗ୍ର ହୀଷ୍ୟ ୀତି ଯୂଯଂ ଜାନୀତ|

ⅩⅩⅨ ଏତାଦୃଶ୍ୟାଂ କଥାଯାଂ କଥିତାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ ଯିହୂ ଦିନଃ ପର ରଂ ବହୁ ୱିଚାରଂ କୁୱର୍ ୍ଵ େ ା
ଗତୱ ଃ|

ⅩⅩⅩଇ ଂ େପୗଲଃ ସ ୂ ଣର୍ ଂ ୱ ର ଯଂ ଯାୱଦ୍ ଭାଟକୀେଯ ୱାସଗୃେହ ୱସନ୍ େଯ େଲାକା ସ୍ୟ
ସି ଧିମ୍ ଆଗ ି ତାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାେନୱ ପରିଗୃ ନ୍,

ⅩⅩⅪ ନିୱ ମ୍ ଅତିଶଯନିଃେକ୍ଷାଭମ୍ ଈ ରୀଯରାଜ ସ୍ୟ କଥାଂ ପ୍ର ଚାରଯନ୍ ପ୍ର େଭୗ ଯୀେଶୗ
ଖ୍ର ୀେ କଥାଃ ସମୁପାଦିଶତ୍| ଇତି||
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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 ଂ|
Ⅴଅପରଂ େଯଷାଂ ମେଧ୍ୟଯୀଶୁନା ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୂଯମପ୍ୟାହୂ ତାେ ଽନ୍ୟେଦଶୀଯେଲାକା ସ୍ୟ ନାମି୍ନ

ୱି ସ୍ୟ ନିେଦଶଗ୍ର ାହିେଣା ଯଥା ଭୱି
Ⅵତଦଭିପ୍ର ାେ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,

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

Ⅺଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମମ ଚ ୱି ାେସନ ୱଯମ୍ ଉଭେଯ ଯଥା ଶାି ଯୁ ା ଭୱାମ ଇତି କାରଣାଦ୍
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|

ⅩⅣଅହଂ ସଭ୍ୟାସଭ୍ୟାନାଂ ୱି ଦୱି ତା ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଋଣୀ ୱିେଦ୍ୟ|
ⅩⅤ ଅତଏୱ େରାମାନିୱାସି ନାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀେପଽପି ଯଥାଶି ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ମ୍ ଅହମ୍

ଉଦ୍ୟେତାି |
ⅩⅥ ଯତଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସୁସଂୱାେଦା ମମ ଲ ା ଦଂ ନହି ସ ଈ 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"|

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

ⅩⅨ ଯତ ଈ ରମଧି ଯଦ୍ୟଦ୍ େଜ୍ଞଯଂ ତଦ୍ ଈ ରଃ ଯଂ ତାନ୍ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତୱାନ୍ ତ ାତ୍
େତଷାମ୍ ଅେଗାଚରଂ ନହି|

ⅩⅩଫଲତ 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
ⅩⅩⅢଅନ ରେସ୍ୟ ରସ୍ୟ େଗୗରୱଂ ୱିହାଯନ ରମନୁଷ୍ୟପଶୁପକୁ୍ଷ୍ୟେରାଗାମିପ୍ର ଭୃ େତରାକୃତିୱିଶି ପ୍ର ତିମାେ ୖ ରାଶି୍ର ତାଃ|
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ⅩⅩⅣ ଇ ଂ ତ ଈ ରସ୍ୟ ସତ୍ୟତାଂ ୱିହାଯ ମୃଷାମତମ୍ ଆଶି୍ର ତୱ ଃ ସି ଦାନ ଂ ସୃି କ ର୍ ାରଂ
ତ୍ୟ ୍ଵା ସୃ ୱ ୁନଃ ପୂଜାଂ େସୱା କୃତୱ ଃ;

ⅩⅩⅤଇତି େ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 ;

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

ⅩⅩⅧ େତ େ 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 ଅପୱାଦିନଈ ରେ ଷକା ହିଂସକା ଅହ ାରିଣଆ ଶ୍ଲ ାଘିନଃ କୁକେ ର୍ ା ାଦକାଃ
ପିେତ୍ର ାରାଜ୍ଞାଲ କା

ⅩⅩⅪଅୱିଚାରକା 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 |

Ⅱ
Ⅰ େହ ପରଦୂଷକ ମନୁଷ୍ୟ ଯଃ କ ନ ଂ ଭୱସି ତେୱା ରଦାନାଯ ପ ା ନାି ଯେତା ଯ ାତ୍

କ ର୍ ଣଃ ପର ୍ଵଯା ଦୂଷ୍ୟେତ ତ ାତ୍ ମପି ଦୂଷ୍ୟେସ, ଯତ ଂ ଦୂଷଯ ପି ଂ ତ ଦ୍ ଆଚରସି |
Ⅱ କିେ ତାଦୃଗାଚାରିେଭ୍ୟା ଯଂ ଦ ମ୍ ଈ େରା ନିି େନାତି ସ ଯଥାଥର୍ ଇତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|
Ⅲ ଅତଏୱ େ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;
Ⅶୱ ୁତ ୁ େଯଜନା େ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 ୁ 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 |
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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,
ⅩⅧ ଈ 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 ମେଧ୍ୟ ଦୀି ରୂ େପାଽଜ୍ଞାନେଲାେକେଭ୍ୟା ଜ୍ଞାନଦାତା ଶିଶୂନାଂ

ଶିକ୍ଷଯିତାହେମେୱତି ମନ୍ୟେସ|
ⅩⅪପରାନ୍ 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 ?
ⅩⅩⅢଯ ୍ଵଂ ୱ୍ୟୱ ାଂ ଶ୍ଲ ାଘେସ ସ ଂ କିଂ ୱ୍ୟୱ ାମ୍ ଅୱମତ୍ୟ େନ ରଂ ସ ନ୍ୟେସ?
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 ?
ⅩⅩⅧତ ା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 ଚପ୍ର ଶଂସା ମନୁେଷ୍ୟେଭ୍ୟା ନଭୂ ା ଈ ରାଦ୍ ଭୱତି ସ ଏୱ
େକ୍ଛ ଦଃ|

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

Ⅵଇ ଂ ନ ଭୱତୁ , ତଥା ସତୀ ରଃ କଥଂ ଜଗେତା ୱିଚାରଯିତା ଭୱିଷ୍ୟତି?
Ⅶମମ ମିଥ୍ୟାୱାକ୍ୟୱଦନାଦ୍ ଯଦୀ ରସ୍ୟ ସତ୍ୟେ ନ ତସ୍ୟ ମହିମା ୱ ର୍ େତ ତହ କ ାଦହଂ

ୱିଚାେରଽପରାଧିେ ନ ଗେଣ୍ୟା ଭୱାମି?
Ⅷମ ଲାଥର୍ ଂ ପାପମପିକରଣୀଯମିତି ୱାକ୍ୟଂ ଯା କୁେତା େନାଚ୍ୟେତ? କି ୁ େଯୖରୁ ଚ୍ୟେତ େତ

ନିତା ଂ ଦ ସ୍ୟ ପାତ୍ର ାଣି ଭୱି ; ତଥାପି ତ ାକ୍ୟମ୍ ଅ ାଭିରପୁ୍ୟଚ୍ୟତ ଇତ୍ୟ ାକଂ ଗ୍ଲ ାନିଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ଃ
କିଯେ ା େଲାକା ୱଦି |
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Ⅸ ଅନ୍ୟେଲାେକେଭ୍ୟା 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|
ⅩⅢତଥା େ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|
ⅩⅨୱ୍ୟୱ ା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|
ⅩⅪ କି ୁ ୱ୍ୟୱ ାଯାଃ ପୃଥଗ୍ଈ େରଣେଦଯଂଯତ୍ ପୁଣ୍ୟଂ ତଦ୍ୱ୍ୟୱ ାଯାଭୱିଷ୍ୟ ା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|
ⅩⅩⅣତ 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|

ⅩⅩⅦ ତହ 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;

ⅩⅩⅩଯ ାଦ୍ ଏକ ଈ େରା ୱି ାସାତ୍ େକ୍ଛ ଦିେନା ୱି ାେସନା େକ୍ଛ ଦିନ ସପୁଣ୍ୟୀକରିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅪତହ ୱି ାେସନୱଯଂ କିଂ ୱ୍ୟୱ ାଂ ଲୁ ାମ? ଇ ଂନଭୱତୁ ୱଯଂୱ୍ୟୱ ାଂ ସଂ ାପଯାମ

ଏୱ|
Ⅳ

Ⅰଅ ା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|
Ⅲଶାେ 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|
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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|
Ⅸଏଷଧନ୍ୟୱାଦ ୍ଵେକ୍ଛ ଦିନମ୍ଅ େକ୍ଛ ଦିନଂୱାକଂପ୍ର ତିଭୱତି? 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|
ⅩⅢଇବ୍ର ାହୀମ୍ ଜଗେତାଽଧିକାରୀଭୱିଷ୍ୟତି େଯୖଷା ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ତଂତସ୍ୟୱଂଶ ପ୍ର ତି ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଅକି୍ର ଯତ

ସା ୱ୍ୟୱ ାମୂଲିକା ନହି କି ୁ ୱି ାସଜନ୍ୟପୁଣ୍ୟମୂଲିକା|
ⅩⅣଯେତା 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|
ⅩⅥ ଅତଏୱ 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 ାେସନ ତ ୱା ାନପି ପ୍ର 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|
ⅩⅩଅପରମ୍ 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,
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|
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Ⅲତତ୍ େକୱଲଂନହି କି ୁ େକ୍ଲ ଶେଭାେଗଽପ୍ୟାନ ାେମା ଯତଃ େକ୍ଲ ଶା◌ाଦ୍ େଧୖୟର୍ ୍ୟଂ ଜାଯତଇତି
ୱଯଂ ଜାନୀମଃ,

Ⅳ େଧୖୟର୍ ୍ୟା ପରୀକି୍ଷତ ଂ ଜାଯେତ, ପରୀକି୍ଷତ ାତ୍ ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ଜାଯେତ,
Ⅴ ପ୍ର 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|
Ⅸଅତଏୱ ତସ୍ୟ ର ପାେତନ ସପୁଣ୍ୟୀକୃତା ୱଯଂ ନିତା ଂ େତନ େକାପାଦ୍ ଉ ାରିଷ୍ୟାମେହ|
Ⅹଫଲେତା 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 |
Ⅻତଥା ସତି,ଏେକନମାନୁେଷଣପାପଂ ପାେପନଚମରଣଂଜଗତୀଂ ପ୍ର ାୱିଶତ୍ ଅପରଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ

ପାପି ାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ମାନୁଷା ମୃେତ ନ ା ଅଭୱତ୍|
ⅩⅢଯେତା 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|

ⅩⅦଯତ 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 |

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 |

ⅩⅩଅଧିକ ୁ 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
Ⅰ ପ୍ର ଭୂ ତରୂ େପଣ ଯଦ୍ ଅନୁଗ୍ର ହଃ ପ୍ର କାଶେତ ତଦଥର୍ ଂ ପାେପ ତି ାମ ଇତି ୱାକ୍ୟଂ କିଂ ୱଯଂ

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

କିଂ ଯୂଯଂ ନ ଜାନୀଥ?
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Ⅳତେତା ଯଥା ପିତୁ ଃ ପରାକ୍ର େମଣ ଶ୍ମ 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|

Ⅵୱଯଂ 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|
Ⅷଅତଏୱଯଦି ୱଯଂ ଖ୍ର ୀେ ନ ସା ର୍ ମ୍ ଅହନ୍ୟାମହି ତହ ପୁନରପି େତନସହିତା ଜୀୱିଷ୍ୟାମ

ଇତ୍ୟତ୍ର ା ାକଂ ୱି ାେସା ୱିଦ୍ୟେତ|
Ⅸ ଯତଃ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉ ାପିତଃ ଖ୍ର ୀେ ା ପୁନ ନର୍ ମି୍ର ଯତ ଇତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ| ତି ନ୍

େକାପ୍ୟଧିକାେରା ମୃେତ୍ୟା ନର୍ ାି |
Ⅹ ଅପର ସ ଯଦ୍ ଅମି୍ର ଯତ େତେନୖକଦା ପାପମ୍ ଉି ଶ୍ୟାମି୍ର ଯତ, ଯ ଜୀୱତି େତେନ ରମ୍

ଉି ଶ୍ୟ ଜୀୱତି;
Ⅺତ ଦ୍ ଯୂଯମପି ାନ୍ ପାପମ୍ଉି ଶ୍ୟ ମୃତାନ୍ ଅ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ଣା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ େନ ରମ୍ଉି 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 |

ⅩⅧଇ ଂ 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 ଂ 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|
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Ⅲଏତ ାରଣାତ୍ ପତୁ ୍ୟଜର୍ ୀୱନକାେଲ ନାରୀ ଯଦ୍ୟନ୍ୟଂ ପୁରୁ ଷଂ ୱିୱହତି ତହ ସା ୱ୍ୟଭିଚାରିଣୀ
ଭୱତି କି ୁ ଯଦି ସପତିମ ୍ରଯେତତହ ସାତସ୍ୟା ୱ୍ୟୱ ାଯା ମୁ ା ସତୀ ପୁରୁ ଷା େରଣ ୱୂ୍ୟଢାପି
ୱ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ନ ଭୱତି|

Ⅳ େହ ମମଭ୍ର ା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|

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|
Ⅺଯତଃ ପାପଂ ଛିଦ୍ର ଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ୱ୍ୟୱି ତାେଦେଶନ ମାଂ ୱ ଯି ା େତନ ମାମ୍ ଅହନ୍|
Ⅻଅତଏୱ ୱ୍ୟୱ ା ପୱିତ୍ର ା, ଆେଦଶ ପୱିେତ୍ର ା ନ୍ୟାେଯ୍ୟା ହିତକାରୀ ଚ ଭୱତି|
ⅩⅢତହ ଯତ୍ ଯଂ ହିତକୃତ୍ ତତ୍ କିଂ ମମ ମୃତୁ ୍ୟଜନକମ୍ଅଭୱତ୍? େ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|

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

ⅩⅥତଥାେ ଯନ୍ ମମାନଭିମତଂ ତଦ୍ ଯଦି କେରାମି ତହ ୱ୍ୟୱ ା ସୂ େମତି ୀକେରାମି|
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 ତତ୍ ମଯା 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|
ⅩⅩⅣହା 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|
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Ⅷ
Ⅰ େଯ ଜନାଃ ଖ୍ର ୀ ଂ ଯୀଶୁମ୍ ଆଶି୍ର ତ୍ୟ ଶାରୀରିକଂ ନାଚର ଆି କମାଚରି େତଽଧୁନା ଦ ାହର୍ ା ନ

ଭୱି |
Ⅱଜୀୱନଦାଯକସ୍ୟା େ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|

Ⅳତତଃ ଶାରୀରିକଂ ନାଚରି ା ାଭିରାି କମ୍ ଆଚରି ୱର୍ ୍ୟୱ ାଗ୍ର େ ନି ାନି ପୁଣ୍ୟକ ର୍ ାଣି
ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ସାଧ୍ୟେ |

Ⅴ େଯ ଶାରୀରିକାଚାରିଣେ ଶାରୀରିକାନ୍ ୱିଷଯାନ୍ ଭାୱଯି େଯ ଚାି କାଚାରିଣେ ଆ େନା
ୱିଷଯାନ୍ ଭାୱଯି |

Ⅵଶାରୀରିକଭାୱସ୍ୟ ଫଲଂ ମୃତୁ ୍ୟଃ କି ାି କଭାୱସ୍ୟ ଫେଲ ଜୀୱନଂ ଶାି |
Ⅶଯତଃଶାରୀରିକଭାୱଈ ରସ୍ୟ ୱିରୁ ଃ ଶତତାଭାୱ ଏୱସଈ ରସ୍ୟୱ୍ୟୱ ା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|
Ⅹଯଦି 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 ସଉ ା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|
ⅩⅣଯେତା ଯାୱେ ା େଲାକା ଈ ରସ୍ୟା ନାକୃଷ୍ୟେ େତ ସୱର୍ ୍ଵ ଈ ରସ୍ୟ ସ ାନା ଭୱି |
ⅩⅤ ଯୂଯଂ ପୁନରପିଭଯଜନକଂଦାସ୍ୟଭାୱଂନପ୍ର ା ାଃ କି ୁ େଯନଭାେୱେନ 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|
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|

ⅩⅨଯତଃ ପ୍ର ାଣିଗଣ ଈ ରସ୍ୟ ସ ାନାନାଂ ୱିଭୱପ୍ର ାି ମ୍ ଆକାଙନ୍ ନିତା ମ୍ ଅେପକ୍ଷେତ|
ⅩⅩଅପର 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?
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ⅩⅩⅤ ଯଦ୍ ଅପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷଂ ତସ୍ୟ ପ୍ର 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|

ⅩⅩⅧଅପରମ୍ 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 |

ⅩⅩⅩଅପର େ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?

ⅩⅩⅫଆ ପୁତ୍ର ଂ ନରକି୍ଷ ା େଯାଽ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ କୃେତତଂପ୍ର ଦ ୱାନ୍ ସ କିଂ େତନସହା ଭ୍ୟମ୍
ଅନ୍ୟାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ନ ଦାସ୍ୟତି?

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

ⅩⅩⅩⅣ ଅପରଂ େତେଭ୍ୟା ଦ ଦାନାଜ୍ଞା ୱା େକନ କରିଷ୍ୟେତ? େଯାଽ ି ମି ଂ ପ୍ର ାଣାନ୍
ତ୍ୟ ୱାନ୍ େକୱଲଂତ କି ୁ ମୃତଗଣମଧ୍ୟାଦ୍ ଉି ତୱାନ୍,ଅପି େଚ ରସ୍ୟଦକି୍ଷେଣପାେ 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|

ⅩⅩⅩⅦଅପରଂ େ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 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
Ⅰଅହଂ କାି ଦ୍ କି ତାଂ କଥାଂ ନ କଥଯାମି,ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ ସତ୍ୟେମୱବ୍ର ୱୀମି ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା ନଃ

ସାକ୍ଷାନ୍ ମଦୀଯଂ ମନ ଏତତ୍ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦାତି|
Ⅱମମା ରତିଶଯଦୁଃଖଂ ନିର ରଂ େଖଦ
Ⅲତ ାଦ୍ ଅହଂ ଜାତୀଯଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ ନିମି ାତ୍ ଯଂ ଖ୍ର ୀ ା ାପାକ୍ର ାେ ା ଭୱିତୁ ମ୍ ଐ ମ୍|
Ⅳଯତ 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|
Ⅵଈ 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|
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Ⅸଯତ ତିଶେତୱର୍ ାକ୍ୟେମତତ୍,ଏତାଦୃେଶସମେଯ ଽହଂ ପୁନରାଗମିଷ୍ୟାମି ତ ୂ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ସାରାଯାଃ
ପୁତ୍ର ଏେକା ଜନିଷ୍ୟେତ|

Ⅹଅପରମପି ୱଦାମି ମେନାଽଭିଲାଷତ ଈ େରଣ ଯି ରୂ ପିତଂ ତତ୍ କ ର୍ େତା ନହି କି ା ଯିତୁ
ଜର୍ ାତେମତଦ୍ ଯଥା ସି ୍ୟତି

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,
ⅩⅢଯଥା 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|
ⅩⅧ ଅତଃ ସ ଯମ୍ ଅନୁଗ୍ର ହୀତୁ ମ୍ ଇ ତି ତେମୱାନୁଗୃ ାତି, ଯ ନିଗ୍ର ହୀତୁ ମ୍ ଇ ତି ତଂ

ନିଗୃ ାତି|
ⅩⅨଯଦି ୱଦସି ତହ ସ େଦାଷଂ କୁେତା ଗୃ ାତି? ତଦୀେଯ ାଯାଃ ପ୍ର ତିବ କ ଂ କ ର୍ ଂ କସ୍ୟ

ସାମଥର୍ ୍ୟଂ ୱିଦ୍ୟେତ?
ⅩⅩେହଈ ରସ୍ୟପ୍ର ତିପକ୍ଷମତର୍ ୍ୟ ଂ କଃ? ଏତାଦୃଶଂ ମାଂ କୁତଃ ସୃ ୱାନ୍? ଇତିକଥାଂ ସୃ ୱ ୁ

ସ୍ର େ କିଂ କଥଯିଷ୍ୟତି?
ⅩⅪଏକ ାନ୍ ମୃି ାଦ୍ ଉ ୃ ାପକୃେ ୗ ି ୱିେଧୗ କଲେଶୗକ ର୍ୁ ଂ କିଂ କୁଲାଲସ୍ୟସାମଥର୍ ୍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?
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|

ⅩⅩⅧ ଯେତା 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 |
ⅩⅩⅫ ତସ୍ୟ କିଂ କାରଣଂ? େତ ୱି ାେସନ ନହି କି ୁ ୱ୍ୟୱ ାଯାଃ କି୍ର ଯଯା େଚି ା ତି ନ୍
ଲନଜନେକ ପାଷାେଣ ପାଦ ଲନଂ ପ୍ର ା ାଃ|
ⅩⅩⅩⅢ ଲିଖିତଂ ଯାଦୃଶମ୍ ଆେ , ପଶ୍ୟ ପାଦ ଲାଥର୍ ଂ ହି ସୀେଯାନି ପ୍ର ର ଥା| ବାଧାକାର

ପାଷାଣଂ ପରି ାପିତୱାନହମ୍| ୱି ସି ଷ୍ୟତି ଯ ତ୍ର ସ ଜେନା ନ ତ୍ର ପିଷ୍ୟେତ|
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Ⅹ
Ⅰେହଭ୍ର ାତରଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାକା ଯତ୍ ପରିତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱି ତଦହଂ ମନସାଭିଲଷନ୍ ଈ ରସ୍ୟ

ସମୀେପ ପ୍ର ାଥର୍ େଯ|
Ⅱ ଯତ ଈ େର େତଷାଂ େଚ ା ୱିଦ୍ୟତ ଇତ୍ୟତ୍ର ାହଂ ସାକ୍ଷ୍ୟି ; କି ୁ େତଷାଂ ସା େଚ ା ସଜ୍ଞାନା

ନହି,
Ⅲ ଯତ ଈ ରଦ ଂ ପୁଣ୍ୟମ୍ ଅୱିଜ୍ଞାଯ କୃତପୁଣ୍ୟଂ ାପଯିତୁ ମ୍ େଚ ମାନା ଈ ରଦ ସ୍ୟ

ପୁଣ୍ୟସ୍ୟ ନି ଂ ନ ୀକୁୱର୍ ୍ଵ ି |
Ⅳଖ୍ର ୀ 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|
Ⅷତହ 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 ୁତଃ ପ୍ର ଭୁ ଂ ଯୀଶୁଂ ଯଦି ୱଦେନନ ୀକେରାଷି,ତେଥ ର ଂ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉଦ ାପଯଦ୍ ଇତି

ଯଦ୍ୟ ଃକରେଣନ ୱି ସି ଷି ତହ ପରିତ୍ର ାଣଂ ଲ ୍ୟେସ|
Ⅹଯ ାତ୍ ପୁଣ୍ୟପ୍ର ା ୍ୟଥର୍ ମ୍ ଅ ଃକରେଣନ ୱି ସି ତୱ୍ୟଂ ପରିତ୍ର ାଣାଥର୍ ୱଦେନନ ୀକ ର୍ ୱ୍ୟଂ|
Ⅺଶାେ ଯାଦୃଶଂ ଲିଖତି ୱି ସି ଷ୍ୟତି ଯ ତ୍ର ସ ଜେନା ନ ତ୍ର ପିଷ୍ୟେତ|
Ⅻ ଇତ୍ୟତ୍ର 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 ?

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|

ⅩⅦଅତଏୱ 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|
ⅩⅨଅପରମପି 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 |
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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 ଅୱଶି ଆେସ େତ ମମାପି ପ୍ର ାଣାନ୍ ନାଶଯିତୁ ଂ େଚ ନେତ,
ଏତାଂ କଥାମ୍ ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାକାନାଂ ୱିରୁ ମ୍ ଏଲିଯ ଈ ରାଯ ନିେୱଦଯାମାସ|

Ⅳତତ ଂପ୍ର ତୀ ରେସ୍ୟା ରଂ କିଂ ଜାତଂ? ବାଲ୍ନ ାେମ୍ନ ା େଦୱସ୍ୟସାକ୍ଷାତ୍ େଯୖ ଜର୍ ାନୂନି ନପାତିତାନି
ତାଦୃଶାଃ ସ ସହସ୍ର ାଣି େଲାକା ଅୱେଶଷିତା ମଯା|

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

Ⅵଅତଏୱତଦ୍ଯଦ୍ୟନୁଗ୍ର େହଣଭୱତିତହ କି୍ର ଯଯାନଭୱତି େନା େଚଦ୍ଅନୁଗ୍ର େ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|

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

Ⅸଏେତି 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||

Ⅺପତନାଥର୍ ଂ େ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?

ⅩⅢ ଅେତା େହ ଅନ୍ୟେଦଶିେନା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସେ ାଧ୍ୟ କଥଯାମି ନିଜାନାଂ ଜ୍ଞାତିବ ୂ ନାଂ
ମନଃସୂେଦ୍ୟାଗଂ ଜନଯନ୍ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ କିଯତାଂ େଲାକାନାଂ ଯଥା ପରିତ୍ର ାଣଂ ସାଧଯାମି

ⅩⅣତି 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?
ⅩⅥଅପରଂ 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 ୀଃ;ଯଦିଗୱର୍ ୍ଵ ସି ତହ ଂ ମୂଲଂଯ ଧାରଯସି

କି ୁ ମୂଲଂ ାଂ ଧାରଯତୀତି ସଂ ର|
ⅩⅨଅପର 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|
ⅩⅪଯତ ଈ େରା ଯଦି ାଭାୱିକୀଃ ଶାଖା ନ ରକ୍ଷତି ତହ ସାୱଧାେନା ଭୱ େଚତ୍ ାମପି ନ
ାପଯତି|
ⅩⅫଇତ୍ୟେତ୍ର 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|

ⅩⅩⅦତଥା 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
ⅩⅩⅪଇଦାନୀଂ େତଽୱି ାସି ନଃ ସି କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଲର୍ କୃପାକାରଣାତ୍ େତୖରପି କୃପା ଲ ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅫଈ 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|
ⅩⅩⅩⅣପରେମ ରସ୍ୟ ସ ଂ େକା ଜ୍ଞାତୱାନ୍? ତସ୍ୟ ମ ୀ ୱା େକାଽଭୱତ୍?
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
Ⅰେହଭ୍ର ାତରଈ 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

ନୂତନାଚାରିେଣା ଭୱତ, ତତ ଈ ରସ୍ୟ ନିେଦଶଃ କୀଦୃଗ୍ 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|

Ⅳ ଯେତା 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 ;

Ⅷତଥା ଯ ଉପେଦ ା ଭୱତି ସ ଉପଦିଶତୁ ଯ ଦାତା ସ ସରଲତଯା ଦଦାତୁ ଯ ୍ଵଧିପତିଃ
ସ ଯେ ନାଧିପତି ଂ କେରାତୁ ଯ ଦଯାଲୁଃ ସ ହୃ ମନସା ଦଯତାମ୍|

Ⅸ ଅପର ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େପ୍ର ମ କାପଟ୍ୟୱଜ ତଂ ଭୱତୁ ଯଦ୍ ଅଭଦ୍ର ଂ ତଦ୍ ଋତୀଯ ଂ ଯ ଭଦ୍ର ଂ
ତି ନ୍ ଅନୁରଜ୍ୟ ମ୍|

Ⅹଅପରଂ ଭ୍ର ାତୃ େପ୍ର ମ୍ନ ା ପର ରଂ ପ୍ର ୀଯ ଂ ସମାଦରାଦ୍ ଏେକାଽପରଜନଂ େଶ୍ର ଂ ଜାନୀ ମ୍|
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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 ଂ|
ⅩⅢପୱିତ୍ର ାଣାଂ ଦୀନତାଂ ଦୂରୀକୁରୁ ମ୍ ଅତିଥିେସୱାଯାମ୍ ଅନୁରଜ୍ୟ ମ୍|
ⅩⅣ େଯ ଜନା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତାଡଯି ତାନ୍ ଆଶିଷଂ ୱଦତ ଶାପମ୍ ଅଦ ା ଦ ମାଶିଷମ୍|
ⅩⅤ େଯ ଜନା ଆନ ି େତୖଃ ସା ର୍ ମ୍ ଆନ ତ େଯ ଚ ରୁ ଦି େତୖଃ ସହ ରୁ ଦିତ|
ⅩⅥଅପର 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|
ⅩⅧ ଯଦି 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|

ⅩⅩଇତିକାରଣାଦ୍ 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|

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|
Ⅱଇତି େ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|

Ⅴଅତଏୱ େ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 େଦଯମ୍ ଋଣଂ ନ ଭୱତୁ , ଯେତା ଯଃ ପରି ନ୍

େପ୍ର ମ କେରାତି େତନ ୱ୍ୟୱ ା ସି ଧ୍ୟତି|
Ⅸ ୱ ୁ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|
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|
Ⅻବହୁ ତରା ଯାମିନୀ ଗତା ପ୍ର ଭାତଂ ସି ଧିଂ ପ୍ର ା ଂ ତ ାତ୍ ତାମସୀଯାଃ କି୍ର ଯାଃ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟା ାଭି

ୱର୍ ାସରୀଯା ସ ା ପରିଧାତୱ୍ୟା|



Romans ⅩⅢ:ⅩⅢ 217 Romans ⅩⅣ:ⅩⅩ

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|

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

Ⅴ ଅପର କି େନା ଦିନାଦ୍ ଦିନଂ ୱିେଶଷଂ ମନ୍ୟେତ କି ୁ ◌ु ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଦିନାନି ସମାନାନି
ମନ୍ୟେତ, ଏେକୖେକା ଜନଃ ୀଯମନସି ୱିୱିଚ୍ୟ ନିି େନାତୁ |

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 ଯଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି
ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ଭୁ େ 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|

Ⅶଅପରମ୍ 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 ଚ ପ୍ର ା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;
Ⅺଯାଦୃଶଂ ଲିଖିତମ୍ ଆେ , ପେରଶଃ ଶପଥଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ୱାକ୍ୟେମତତ୍ ପୁରାୱଦତ୍| ସେୱର୍ ୍ଵ ା ଜନଃ

ସମୀେପ େମ ଜାନୁପାତଂ କରିଷ୍ୟତି| ଜିୈ େକୖକା ତେଥଶସ୍ୟ ନି ଂ ୀକରିଷ୍ୟତି|
Ⅻଅତଏୱ 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 ଜାେନତଥା ପ୍ର ଭୁ ନା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନାପି ନିି ତଂ

ଜାେନ, କି ୁ େଯା ଜେନା ଯଦ୍ ଦ୍ର ୱ୍ୟମ୍ ଅପୱିତ୍ର ଂ ଜାନୀେତ ତସ୍ୟ କୃେତ ତଦ୍ ଅପୱିତ୍ର ମ୍ ଆେ |
ⅩⅤଅତଏୱତୱଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ର େୱ୍ୟଣତୱଭ୍ର ାତା େଶାକାନି୍ଵ େତାଭୱତିତହ ଂଭ୍ର ାତରଂପ୍ର 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 |
ⅩⅦ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ େପଯେ ରରାଜ୍ୟସ୍ୟ ସାେରା ନହି, କି ୁ ପୁଣ୍ୟଂ ଶାି ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ଜାତ

ଆନ |
ⅩⅧଏେତୖ େ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|
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ⅩⅪତୱମାଂସଭକ୍ଷଣସୁରାପାନାଦିଭିଃ କି୍ର ଯାଭିୟର୍ ଦି ତୱଭ୍ର ା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
Ⅰବଲୱି 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 ାଚାରମ୍ଆଚରତୁ |
Ⅲଯତଃ ଖ୍ର ୀେ ାଽପି ନିେଜ ାଚାରଂ ନାଚରିତୱାନ୍, ଯଥା ଲିଖିତମ୍ ଆେ , ି କଗଣେସୖ୍ୟୱ

ନି ାଭି ନ ି େତାଽ ୍ୟହଂ|
Ⅳଅପର 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|
Ⅴ ସହି ୁତାସା ନେଯାରାକେରା ଯ ଈ ରଃ ସ ଏୱଂ କେରାତୁ ଯତ୍ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ଇୱ

ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏକଜେନାଽନ୍ୟଜେନନ ସା 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 ାଽଭୱଦ୍ଇତ୍ୟହଂ ୱଦାମି|ଯଥା ଲିଖିତମ୍ଆେ ,ଅେତାଽହଂ ସ ୁେଖ
ତି ନ୍ ଭି େଦଶନିୱାସି ନାଂ| ୁୱଂ ୍ଵାଂ ପରିଗାସ୍ୟାମି ତୱ ନାମି୍ନ ପେର ର||

Ⅹଅପରମପି 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 ତତ୍ ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେତ ତଦା|

ସୱର୍ ୍ଵ ଜାତୀଯନୃଣା ଶାସକଃ ସମୁେଦଷ୍ୟତି| 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 କାେରଣ ଜ୍ଞାେନନ ଚସ ୂ ଣର୍ ାଃ ପର େରାପେଦେଶ

ଚ ତ ରା ଇତ୍ୟହଂ ନିି ତଂ ଜାନାମି,
ⅩⅤତଥାପ୍ୟହଂ 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 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 େଦଶିନ ଆଜ୍ଞାଗ୍ର ା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|



Romans ⅩⅤ:ⅩⅪ 219 Romans ⅩⅥ:Ⅹ

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

ⅩⅫତ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ମୀପଗମନାଦ୍ ଅହଂ ମୁହୁ ମର୍ୁ ହୁ ନ ୱାରିେତାଽଭୱଂ|
ⅩⅩⅢ କିି ଦାନୀମ୍ ଅତ୍ର ପ୍ର େଦେଶଷୁ ମଯା ନଗତଂ ା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|
ⅩⅩⅥଯେତା ଯିରୂ ଶାଲମ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ େଯ ଦରିଦ୍ର ା ଅଥର୍ ୱିଶ୍ର ାଣେନନ ତାନୁପକ ର୍ୁ ଂ

ମାକିଦନିଯାେଦଶୀଯା ଆଖାଯାେଦଶୀଯା େଲାକା ଐ ନ୍|
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 ୱେରଣ ସ ଲିତଃ ସନ୍

ଅହମ୍ ଆଗମିଷ୍ୟାମି ଇତି ମଯା 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|
ⅩⅩⅩⅢଶାି 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|
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 ଂ|

Ⅵଅପରଂ 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 ଂ|
Ⅷତଥା 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 ଂ|
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Ⅺଅପରଂ 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 ଂ|

ⅩⅢଅପରଂ ପ୍ର େଭାରଭିରୁ ଚିତଂ ରୂ ଫଂ ମମ ଧ ର୍ ମାତା ଯା ତସ୍ୟ ମାତା ତାମପି ନମ ାରଂ ୱଦତ|
ⅩⅣଅପରମ୍ 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|
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|
ⅩⅧଯତ ା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|
ⅩⅩଅଧିକ ୁ 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|
ⅩⅪ ମମ ସହକାରୀ ତୀମଥିେଯା ମମ ଜ୍ଞାତେଯା ଲୂକିେଯା ଯାେସାନ୍ େସାସି ପାତ୍ର େ େମ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍

ନମ ୁୱର୍ ୍ଵ େ |
ⅩⅫଅପରମ୍ ଏତ ତ୍ର େଲଖକ ଯନାମାହମପି ପ୍ର େ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

ⅩⅩⅦସୱର୍ ୍ଵ ଜ୍ଞ ଈ ର ସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାେଦା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ସ ତଂ ଭୂ ଯାତ୍| ଇତି|
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୧ କରିି ନଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰ ଯାୱ ଃ ପୱିତ୍ର ା େଲାକାଃ େ ଷାମ୍ ଅ ାକ ୱସତି ାେନଷ୍ଵ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀେଶାଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ

ନାମ୍ନ ା ପ୍ର ାଥର୍ ଯେ େତୖଃ ସହାହୂ ତାନାଂ ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁନା ପୱିତ୍ର ୀକୃତାନାଂ େଲାକାନାଂ ଯ
ଈ ରୀଯଧ ର୍ ସମାଜଃ କରି ନଗେର ୱିଦ୍ୟେତ

Ⅱତଂ ପ୍ର ତୀ ରେସ୍ୟ ଯାହୂ େତା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େପ୍ର ରିତଃ େପୗଲଃ େସାି ନିନାମା ଭ୍ର ାତା ଚ ପତ୍ର ଂ
ଲିଖତି|

Ⅲଅ ାକଂ ପିେତ୍ର େରଣ ପ୍ର ଭୁ ନା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ଚ ପ୍ର ସାଦଃ ଶାି ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଦୀଯତାଂ|
Ⅳଈ େରା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ପ୍ର ସାଦଂ ପ୍ର କାଶିତୱାନ୍, ତ ାଦହଂ ଯୁଷ୍ମ ି ମି ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା

ମଦୀେଯ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମି|
Ⅴଖ୍ର ୀ ସ ୀଯଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ େଯନ ପ୍ର କାେରଣ ସପ୍ର ମାଣମ୍ ଅଭୱତ୍
Ⅵ େତନ ଯୂଯଂ ଖ୍ର ୀ ାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧୱ ୃତାଜ୍ଞାନାଦୀନି ସୱର୍ ୍ଵ ଧନାନି ଲ ୱ ଃ|
Ⅶ ତେତାଽ େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପୁନରାଗମନଂ ପ୍ର ତୀକ୍ଷମାଣାନାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କସ୍ୟାପି

ୱରସ୍ୟାଭାେୱା ନ ଭୱତି|
Ⅷ ଅପରମ୍ ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦିୱେସ ଯୂଯଂ ଯି େ ର୍ ାଷା ଭେୱତ ତଦଥର୍ ଂ ସଏୱ

ଯାୱଦ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସୁି ରାନ୍ କରିଷ୍ୟତି|
Ⅸ ଯ ଈ ରଃ ପୁତ୍ର ସ୍ୟା େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାଂଶିନଃ କ ର୍ୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଆହୂ ତୱାନ୍ ସ

ୱି ସନୀଯଃ|
Ⅹ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଅ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିନେଯଽହଂ ସେୱୖର୍ ୍ଵ

ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭିେରକରୂ ପାଣି ୱାକ୍ୟାନି କଥ୍ୟ ାଂ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ଭି ସ ାତା ନ ଭୱ ୁ
ମେନାୱିଚାରେଯାେରୖେକ୍ୟନ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି ଂ ଭୱତୁ |

Ⅺ େହ ମମ ଭ୍ର ାତେରା ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ୱିୱାଦା ଜାତା ଇତି ୱା ର୍ ାମହଂ େକ୍ଲ ାଯ୍ୟାଃ ପରିଜେନୖ ଜ୍ଞର୍ ାପିତଃ|
Ⅻ ମମାଭିେପ୍ର ତମିଦଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କି ତ୍ କି ଦ୍ ୱଦତି େପୗଲସ୍ୟ ଶିେଷ୍ୟାଽହମ୍ ଆପେ ାଃ

ଶିେଷ୍ୟାଽହଂ େକୖଫାଃ ଶିେଷ୍ୟାଽହଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଶିେଷ୍ୟାଽହମିତି ଚ|
ⅩⅢଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ କିଂ ୱିେଭଦଃ କୃତଃ? େପୗଲଃ କିଂ ଯୁଷ୍ମ ୃ େତ କେଶ ହତଃ? େପୗଲସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ୱା

ଯୂଯଂ କିଂ ମି ତାଃ?
ⅩⅣ କି୍ର ଗାେଯୗ ୱିନା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟଽନ୍ୟଃ େକାଽପି ମଯା ନ ମି ତ ଇତି େହେତାରହମ୍ ଈ ରଂ

ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମି|
ⅩⅤଏେତନ ମମ ନାମ୍ନ ା ମାନୱା ମଯା ମି ତା ଇତି ୱ ୁଂ େକନାପି ନ ଶକ୍ୟେତ|
ⅩⅥଅପରଂ ି ଫାନସ୍ୟ ପରିଜନା ମଯା ମି ତା ଦନ୍ୟଃ କି ଦ୍ ଯନ୍ମ ଯା ମି ତ ଦହଂ ନ େୱଦି୍ମ |
ⅩⅦ ଖ୍ର ୀେ ନାହଂ ମ ନାଥର୍ ଂ ନ େପ୍ର ରିତଃ କି ୁ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟ ପ୍ର ଚାରାଥର୍ େମୱ; େସାଽପି

ୱାକ୍ପ ଟୁ ତଯା ମଯା ନ ପ୍ର ଚାରିତୱ୍ୟଃ, ଯତ ଥା ପ୍ର ଚାରିେତ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ କେଶ ମୃତୁ ୍ୟଃ ଫଲହୀେନା
ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅧ ଯେତା େହେତା େୟର୍ ୱିନଶ୍ୟି େତ ତାଂ କଶସ୍ୟ ୱା ର୍ ାଂ ପ୍ର ଲାପମିୱ ମନ୍ୟେ କି
ପରିତ୍ର ାଣଂ ଲଭମାେନଷ୍ଵ ାସୁ ସା ଈ ରୀଯଶି ରୂ ପା|

ⅩⅨତ ାଦି ଂ ଲିଖିତମାେ , ଜ୍ଞାନୱତା ୁ ଯତ୍ ଜ୍ଞାନଂ ତନ୍ମ ଯା ନାଶଯିଷ୍ୟେତ| ୱିେଲାପଯିଷ୍ୟେତ
ତ ଦ୍ ବୁ ି ବର୍ ି ମତାଂ ମଯା||

ⅩⅩଜ୍ଞାନୀ କୁତ୍ର ? ଶା ୀ ୱା କୁତ୍ର ? ଇହେଲାକସ୍ୟ ୱିଚାରତ େରା ୱା କୁତ୍ର ? ଇହେଲାକସ୍ୟ ଜ୍ଞାନଂ
କିମୀ େରଣ େମାହୀକୃତଂ ନହି?

ⅩⅪ ଈ ରସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଦ୍ ଇହେଲାକସ୍ୟ ମାନୱାଃ ଜ୍ଞାେନେନ ରସ୍ୟ ତ େବାଧଂ ନ
ପ୍ର ା ୱ ାଦ୍ ଈ ରଃ ପ୍ର ଚାରରୂ ପିଣା ପ୍ର ଲାେପନ ୱି ାସି ନଃ ପରିତ୍ର ାତୁ ଂ େରାଚିତୱାନ୍|

ⅩⅫ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ଲକ୍ଷଣାନି ଦିଦୃକ୍ଷି ଭି େଦଶୀଯେଲାକା ୁ ୱିଦ୍ୟାଂ ମୃଗଯେ ,
ⅩⅩⅢ ୱଯ କେଶ ହତଂ ଖ୍ର ୀ ଂ ପ୍ର ଚାରଯାମଃ| ତସ୍ୟ ପ୍ର ଚାେରା ଯିହୂ ଦୀେଯୖ ୱ ଇୱ

ଭି େଦଶୀେଯୖ ପ୍ର ଲାପ ଇୱ ମନ୍ୟେତ,
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ⅩⅩⅣ କି ୁ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ଭି େଦଶୀଯାନା ମେଧ୍ୟ େଯ ଆହୂ ତାେ ଷୁ ସ ଖ୍ର ୀ
ଈ ରୀଯଶି ରିେୱ ରୀଯଜ୍ଞାନମିୱ ଚ ପ୍ର କାଶେତ|

ⅩⅩⅤଯତ ଈ େର ଯଃ ପ୍ର ଲାପ ଆେରାପ୍ୟେତ ସ ମାନୱାତିରି ଂ ଜ୍ଞାନେମୱ ଯ େଦୗ ର୍ ଲ୍ୟମ୍
ଈ ର ଆେରାପ୍ୟେତ ତତ୍ ମାନୱାତିରି ଂ ବଲେମୱ|

ⅩⅩⅥ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଆହୂ ତଯୁଷ୍ମ େଣା ଯଷ୍ମ ାଭିରାେଲାକ୍ୟତାଂ ତନ୍ମ େଧ୍ୟ ସାଂସାରିକଜ୍ଞାେନନ
ଜ୍ଞାନୱ ଃ ପରାକ୍ର ମିେଣା ୱା କୁଲୀନା ୱା ବହେୱା ନ ୱିଦ୍ୟେ |

ⅩⅩⅦ ଯତ ଈ େରା ଜ୍ଞାନୱତ ପଯିତୁ ଂ ମୂଖର୍ େଲାକାନ୍ େରାଚିତୱାନ୍ ବଲାନି ଚ ତ୍ର ପଯିତୁ ମ୍
ଈ େରା ଦୁ ର୍ ଲାନ୍ େରାଚିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅧ ତଥା ୱ ର୍ ମାନେଲାକାନ୍ ସଂି ତିଭ୍ର ାନ୍ କ ର୍ୁ ମ୍ ଈ େରା ଜଗେତାଽପକୃ ାନ୍ େହଯାନ୍
ଅୱ ର୍ ମାନାଂ ାଭିେରାଚିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅨତତ ଈ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ େକନାପ୍ୟା ଶ୍ଲ ାଘା ନ କ ର୍ ୱ୍ୟା|
ⅩⅩⅩ ଯୂଯ ତ ାତ୍ ଖ୍ର ୀେ ଯୀେଶୗ ସଂି ତିଂ ପ୍ର ା ୱ ଃ ସ ଈ ରାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଜ୍ଞାନଂ ପୁଣ୍ୟଂ

ପୱିତ୍ର ଂ ମୁି ଜାତା|
ⅩⅩⅪ ଅତଏୱ ଯ ଦ୍ ଲିଖିତମାେ ତ ତ୍, ଯଃ କି ତ୍ ଶ୍ଲ ାଘମାନଃ ସ୍ୟାତ୍ ଶ୍ଲ ାଘତାଂ ପ୍ର ଭୁ ନା ସ

ହି|

Ⅱ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତେରା ଯୁଷ୍ମ ମୀେପ ମମାଗମନକାେଲଽହଂ ୱ ୃତାଯା ୱିଦ୍ୟାଯା ୱା

େନୖପୁେଣ୍ୟେନ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ପ୍ର ଚାରିତୱାନ୍ ତ ହି;
Ⅱଯେତା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ଂ ତସ୍ୟ କେଶ ହତ ୱିନା ନାନ୍ୟତ୍ କିମପି ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ଜ୍ଞାପଯିତୁ ଂ ୱିହିତଂ

ବୁ ୱାନ୍|
Ⅲଅପର ାତୀୱ େଦୗ ର୍ ଲ୍ୟଭୀତିକ ଯୁେ ା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ମାସଂ|
Ⅳଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାେସା ଯତ୍ ମାନୁଷିକଜ୍ଞାନସ୍ୟଫଲଂନଭେୱତ୍ କି ୀ ରୀଯଶେ ଃଫଲଂ

ଭେୱତ୍,
Ⅴ ତଦଥର୍ ଂ ମମ ୱ ୃତା ମଦୀଯପ୍ର ଚାର ମାନୁଷିକଜ୍ଞାନସ୍ୟ ମଧୁରୱାକ୍ୟସ ଲିେତୗ ନା ାଂ

କି ା ନଃ ଶେ ପ୍ର ମାଣଯୁ ାୱା ାଂ|
Ⅵୱଯଂ ଜ୍ଞାନଂ ଭାଷାମେହ ତ ସି େଲାେକୖ ଜ୍ଞର୍ ାନମିୱ ମନ୍ୟେତ, ତଦିହେଲାକସ୍ୟ ଜ୍ଞାନଂ ନହି,

ଇହେଲାକସ୍ୟ ନ ରାଣାମ୍ ଅଧିପତୀନାଂ ୱା ଜ୍ଞାନଂ ନହି;
Ⅶ କି ୁ କାଲାୱ ାଯାଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ାଦ୍ ଯତ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ଅ ାକଂ ୱିଭୱାଥର୍ ମ୍ ଈ େରଣ ନିି ତ୍ୟ ପ୍ର ଂ

ତି ଗୂଢମ୍ ଈ ରୀଯଜ୍ଞାନଂ ପ୍ର ଭାଷାମେହ|
Ⅷ ଇହେଲାକସ୍ୟାଧିପତୀନାଂ େକନାପି ତତ୍ ଜ୍ଞାନଂ ନ ଲ ଂ, ଲେ ସତି େତ ପ୍ର ଭାୱୱିଶି ଂ

ପ୍ର ଭୁ ଂ କେଶ ନାହନିଷ୍ୟନ୍|
Ⅸତ ି ଖିତମାେ , େନେତ୍ର ଣ ାପି େନା ଦୃ ଂ କେଣର୍ ନାପି ଚନଶତଂ|ମେନାମେଧ୍ୟତୁ କସ୍ୟାପି

ନ ପ୍ର ୱି ଂ କଦାପି ଯତ୍| ଈ େର ପ୍ର ୀଯମାଣାନାଂ କୃେତ ତତ୍ େତନ ସି ତଂ|
Ⅹଅପରମୀ ରଃ ା ନା ତଦ ାକଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ର ାକାଶଯତ୍;ଯତଆ ାସୱର୍ ୍ଵ େମୱାନୁସ େ େତନ

େଚ ରସ୍ୟ ମ ର୍ ତ ମପି ବୁଧ୍ୟେତ|
Ⅺ ମନୁଜସ୍ୟା ଃ ମା ାନଂ ୱିନା େକନ ମନୁେଜନ ତସ୍ୟ ମନୁଜସ୍ୟ ତ ଂ ବୁଧ୍ୟେତ?

ତ ଦୀ ରସ୍ୟା ାନଂ ୱିନା େକନାପୀ ରସ୍ୟ ତ ଂ ନ ବୁଧ୍ୟେତ|
Ⅻ ୱଯେ ହେଲାକସ୍ୟା ାନଂ ଲ ୱ ହି କି ୀ ରେସୖ୍ୟୱା ାନଂ ଲ ୱ ଃ, ତେତା

େହେତାରୀ େରଣ ପ୍ର ସାଦାଦ୍ ଅ ଭ୍ୟଂ ଯଦ୍ ଯଦ୍ ଦ ଂ ତ ୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଅ ାଭି ଜ୍ଞର୍ ାତୁ ଂ ଶକ୍ୟେତ|
ⅩⅢ ତ ା ାଭି ମର୍ ାନୁଷିକଜ୍ଞାନସ୍ୟ ୱାକ୍ୟାନି ଶିକି୍ଷ ା କଥ୍ୟତ ଇତି ନହି କି ା େତା ୱାକ୍ୟାନି

ଶିକି୍ଷ ାି େକୖ ୱର୍ ାେକୖ୍ୟରାି କଂ ଭାୱଂ ପ୍ର କାଶଯି ଃ କଥ୍ୟେତ|
ⅩⅣ ପ୍ର ାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ଈ ରୀଯା ନଃ ଶିକ୍ଷାଂ ନ ଗୃ ାତି ଯତ ଆି କୱିଚାେରଣ ସା ୱିଚାେୟର୍ ୍ୟତି

େହେତାଃ ସ ତାଂ ପ୍ର ଲାପମିୱ ମନ୍ୟେତ େବା ୁ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|
ⅩⅤଆି େକା ମାନୱଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ୱିଚାରଯତି କି ୁ ଯଂ େକନାପି ନ ୱିଚାୟର୍ ୍ୟେତ|
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ⅩⅥଯତଈ ରସ୍ୟ ମେନା ଜ୍ଞା ା ତମୁପେଦ ୁଂ କଃ ଶେକ୍ନ ାତି? କି ୁ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ମେନାଽ ାଭି ଲର୍ ଂ|

Ⅲ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଅହମାି େକୖରିୱ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସମଂ ସ ାଷିତୁ ଂ ନାଶକ୍ନ ୱଂ କି ୁ ଶାରୀରିକାଚାରିଭିଃ

ଖ୍ର ୀ ଧେ ର୍ ଶିଶୁତୁ େଲୖ୍ୟ ଜେନୖରିୱ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସହ ସମଭାେଷ|
Ⅱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ କଠିନଭକ୍ଷ୍ୟଂ ନ େଭାଜଯନ୍ ଦୁ ମ୍ ଅପାଯଯଂ ଯେତା ଯୂଯଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ତଦା

ନାଶକ୍ନୁ ତ ଇଦାନୀମପି ନ ଶକ୍ନୁ ଥ, ଯେତା େହେତାରଧୁନାପି ଶାରୀରିକାଚାରିଣ ଆେ |
Ⅲ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ମା ୟର୍ ୍ୟୱିୱାଦେଭଦା ଭୱି ତତଃ କିଂ ଶାରୀରିକାଚାରିେଣା ନାେ

ମାନୁଷିକମାେଗର୍ ଣ ଚ ନ ଚରଥ?
Ⅳ େପୗଲସ୍ୟାହମିତ୍ୟାପେ ାରହମିତି ୱା ଯ ାକ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକୖି ତ୍ େକୖି ତ୍ କଥ୍ୟେତ ତ ାଦ୍

ଯୂଯଂ ଶାରୀରିକାଚାରିଣ ନ ଭୱଥ?
Ⅴ େପୗଲଃ କଃ? ଆପେ ା ୱର୍ ା କଃ? େତୗ ପରିଚାରକମାେତ୍ର ୗ ତେଯାେରେକୖକୈ ଚ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ାଦୃକ୍

ଫଲମଦଦାତ୍ ତ ତ୍ ତେଯା ର୍ ାରା ଯୂଯଂ ୱି ାସି େନା ଜାତାଃ|
Ⅵଅହଂ େରାପିତୱାନ୍ ଆପେ ା ନିଷି ୱାନ୍ ଈ ର ାୱ ର୍ ଯତ୍|
Ⅶଅେତା େରାପଯିତୃ େସ ାରାୱସାେରୗ ୱ ର୍ ଯିେତ ର ଏୱ ସାରଃ|
Ⅷ େରାପଯିତୃ େସ ାେରୗ ଚ ସେମୗ ତେଯାେରେକୖକ ଶ୍ର ମେଯାଗ୍ୟଂ େୱତନଂ ଲ ୍ୟେତ|
Ⅸ ଆୱାମୀ େରଣ ସହ କ ର୍ କାରିେଣୗ, ଈ ରସ୍ୟ ଯତ୍ େକ୍ଷତ୍ର ମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ଯା ନି ତିଃ ସା

ଯୂଯେମୱ|
Ⅹ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର ସାଦାତ୍ ମଯା ଯତ୍ ପଦଂ ଲ ଂ ତ ାତ୍ ଜ୍ଞାନିନା ଗୃହକାରିେଣୱ ମଯା ଭି ି ମୂଲଂ
ାପିତଂ ତଦୁପରି ଚାେନ୍ୟନ ନିଚୀଯେତ| କି ୁ େଯନ ଯି ଚୀଯେତ ତତ୍ େତନ ୱିୱିଚ୍ୟତାଂ|
Ⅺ ଯେତା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ରୂ ପଂ ଯଦ୍ ଭି ି ମୂଲଂ ାପିତଂ ତଦନ୍ୟତ୍ କିମପି ଭି ି ମୂଲଂ ାପଯିତୁ ଂ

େକନାପି ନ ଶକ୍ୟେତ|
Ⅻଏତି ି ମୂଲେସ୍ୟାପରି ଯଦି େକଚିତ୍ ଣର୍ ରୂ ପ୍ୟମଣିକା ତୃ ଣନଲାନ୍ ନିଚିନ୍ଵ ି ,
ⅩⅢତେହର୍ ୍ୟେକୖକସ୍ୟ କ ର୍ ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେତ ଯତଃ ସ ଦିୱସ ତ୍ ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟତି|ଯେତା ହେତା ନ

ଦିୱେସନ ୱି ମେଯେନାେଦତୱ୍ୟଂ ତତ ଏେକୖକସ୍ୟ କ ର୍ କୀଦୃଶେମତସ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ବି ନା
ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅣଯସ୍ୟ ନିଚଯନରୂ ପଂ କ ର୍ ା ୁ ଭୱିଷ୍ୟତି ସ େୱତନଂ ଲ ୍ୟେତ|
ⅩⅤ ଯସ୍ୟ ଚ କ ର୍ ଧକ୍ଷ୍ୟେତ ତସ୍ୟ କ୍ଷତି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି କି ୁ ୱେ ନ ଗର୍ ତଜନ ଇୱ ସ ଯଂ

ପରିତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ା ୍ୟତି|
ⅩⅥ ଯୂଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ମ ି ରଂ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ େଚ ରସ୍ୟା ା ନିୱସତୀତି କିଂ ନ ଜାନୀଥ?
ⅩⅦ ଈ ରସ୍ୟ ମ ି ରଂ େଯନ ୱିନାଶ୍ୟେତ େସାଽପୀ େରଣ ୱିନାଶଯିଷ୍ୟେତ ଯତ ଈ ରସ୍ୟ

ମ ି ରଂ ପୱିତ୍ର େମୱ ଯୂଯଂ ତୁ ତନ୍ମ ି ରମ୍ ଆେ |
ⅩⅧ େକାପି ଂ ନ ୱ ଯତାଂ| ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କ ନ େଚଦିହେଲାକସ୍ୟ ଜ୍ଞାେନନ ଜ୍ଞାନୱାନହମିତି

ବୁଧ୍ୟେତ ତହ ସ ଯତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ମୂେଢା ଭୱତୁ |
ⅩⅨ ଯ ାଦିହେଲାକସ୍ୟ ଜ୍ଞାନମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ ମୂଢ େମୱ| ଏତି ନ୍ ଲିଖିତମପ୍ୟାେ ,

ତୀ ା ଯା ଜ୍ଞାନିନାଂ ବୁ ି ଯା ତାନ୍ ଧରତୀ ରଃ|
ⅩⅩ ପୁନ | ଜ୍ଞାନିନାଂ କ ନା େୱି ପରେମେଶା ନିରଥର୍ କାଃ|
ⅩⅪଅତଏୱ େକାଽପି ମନୁେଜୖରା ାନଂ ନ ଶ୍ଲ ାଘତାଂ ଯତଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଯୁଷ୍ମ ାକେମୱ,
ⅩⅫ େପୗଲ ୱା ଆପେ ା ୱର୍ ା େକୖଫା ୱା ଜଗଦ୍ ୱା ଜୀୱନଂ ୱା ମରଣଂ ୱା ୱ ର୍ ମାନଂ ୱା

ଭୱିଷ୍ୟ ା ସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟୱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ,
ⅩⅩⅢ ଯୂଯ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ, ଖ୍ର ୀ େ ରସ୍ୟ|

Ⅳ
Ⅰ େଲାକା ଅ ାନ୍ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପରିଚାରକାନ୍ ଈ ରସ୍ୟ ନିଗୂଠୱାକ୍ୟଧନସ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷାଂ ମନ୍ୟ ାଂ|
Ⅱ କି ଧନାଧ୍ୟେକ୍ଷଣ ୱି ସନୀେଯନ ଭୱିତୱ୍ୟେମତେଦୱ େଲାେକୖ ୟର୍ ାଚ୍ୟେତ|
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Ⅲ ଅେତା ୱିଚାରଯି ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭିରେନୖ୍ୟଃ େକୖି ନ୍ ମନୁେଜୖ ୱର୍ ା ମମ ପରୀକ୍ଷଣଂ ମଯାତୀୱ ଲଘୁ
ମନ୍ୟେତ ଽହମପ୍ୟା ାନଂ ନ ୱିଚାରଯାମି|

Ⅳ ମଯା କିମପ୍ୟପରା ମିତ୍ୟହଂ ନ େୱଦି୍ମ କିେ େତନ ମମ ନିରପରାଧ ଂ ନ ନି ୀଯେତ
ପ୍ର ଭୁ େରୱ ମମ ୱିଚାରଯିତାି |

Ⅴ ଅତ ଉପଯୁ ସମଯାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଅଥର୍ ତଃ ପ୍ର େଭାରାଗମନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୱ ଚାେରା ନ
କି୍ର ଯତାଂ| ପ୍ର ଭୁ ରାଗତ୍ୟ ତିମିେରଣ ପ୍ର ାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଦୀପଯିଷ୍ୟତି ମନସାଂ ମ ଣା ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟତି
ତି ନ୍ ସମଯ ଈ ରାଦ୍ ଏେକୖକସ୍ୟ ପ୍ର ଶଂସା ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅵ େହ ଭ୍ର ାତରଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟତାନି ମଯା ାନମ୍ ଆପ ୱେ ା ି ଶ୍ୟ କଥିତାନି ତେସୖ୍ୟତତ୍ କାରଣଂ
ଯୁଯଂ ଯଥା ଶା ୀଯୱିଧିମତିକ୍ର ମ୍ୟ ମାନୱମ୍ ଅତୀୱ ନାଦରିଷ୍ୟଧ୍ବ ଈ ୈ େକନ େୱୖପରୀତ୍ୟାଦ୍
ଅପେରଣ ନ ଶ୍ଲ ାଘିଷ୍ୟଧ୍ବ ଏତାଦୃଶୀଂ ଶିକ୍ଷାମାୱେଯାଦର୍ୃ ା ାତ୍ ଲ ୍ୟେ |

Ⅶ ଅପରାତ୍ କ ୍ଵାଂ ୱିେଶଷଯତି? ତୁ ଭ୍ୟଂ ଯ ଦ ତାଦୃଶଂ କିଂ ଧାରଯସି ? ଅଦେ େନୱ
ଦେ ନ ୱ ୁନା କୁତଃ ଶ୍ଲ ାଘେସ?

Ⅷ ଇଦାନୀେମୱ ଯୂଯଂ କିଂ ତୃ ା ଲ ଧନା ୱା? ଅ ା ୱିଦ୍ୟମାେନଷୁ ଯୂଯଂ କିଂ ରାଜ ପଦଂ
ପ୍ର ା ାଃ? ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ରାଜ ଂ ମଯାଭିଲଷିତଂ ଯତେ ନ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସହ ୱଯମପି ରାଜ୍ୟାଂଶିେନା
ଭୱିଷ୍ୟାମଃ|

Ⅸ େପ୍ର ରିତା ୱଯଂ େଶଷା ହ ୱ୍ୟାେ େୱ େରଣ ନିଦଶ ତାଃ| ଯେତା ୱଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନାମ୍
ଅଥର୍ ତଃ ଗର୍ ୀଯଦୂତାନାଂ ମାନୱାନା େକୗତୁ କା ଦାନି ଜାତାଃ|

Ⅹ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ କୃେତ ୱଯଂ ମୂଢାଃ କି ୁ ଯୂଯଂ ଖ୍ର ୀେ ନ ଜ୍ଞାନିନଃ, ୱଯଂ ଦୁ ର୍ ଲା ଯୂଯ ସବଲାଃ,
ଯୂଯଂ ସ ାନିତା ୱଯ ାପମାନିତାଃ|

Ⅺୱଯମଦ୍ୟାପି କୁ୍ଷଧା ର୍ ା ୃ ା ର୍ ା ୱ ହୀନା ାଡିତା ଆଶ୍ର ମରହିତା ସ ଃ
Ⅻ କ ର୍ ଣି କରାନ୍ ୱ୍ୟାପାରଯ ଦୁଃେଖୖଃ କାଲଂ ଯାପଯାମଃ| ଗହ େତୖର ାଭିରାଶୀଃ

କଥ୍ୟେତ ଦୂରୀକୃେତୖଃ ସହ୍ୟେତ ନି ି େତୖଃ ପ୍ର ସାଦ୍ୟେତ|
ⅩⅢୱଯମଦ୍ୟାପି ଜଗତଃ ସ ାଜର୍ ନୀେଯାଗ୍ୟା ଅୱକରା ଇୱ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ମର୍ ନ୍ୟାମେହ|
ⅩⅣ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତ୍ର ପଯିତୁ ମହେମତାନି ଲିଖାମୀତି ନହି କି ୁ ପି୍ର ଯା ଜାନିୱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର େବାଧଯାମି|
ⅩⅤ ଯତଃ ଖ୍ର ୀ ଧେ ର୍ ଯଦ୍ୟପି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦଶସହସ୍ର ାଣି ୱିେନତାେରା ଭୱି ତଥାପି ବହେୱା

ଜନକା ନ ଭୱି ଯେତାଽହେମୱ ସୁସଂୱାେଦନ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅଜନଯଂ|
ⅩⅥଅେତା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିନେଯଽହଂ ଯୂଯଂ ମଦନୁଗାମିେନା ଭୱତ|
ⅩⅦଇତ୍ୟଥର୍ ଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ଧ ର୍ ସମାେଜଷୁ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ଖ୍ର ୀ ଧ ର୍ େଯାଗ୍ୟା େଯ ୱିଧେଯା ମେଯାପଦିଶ୍ୟେ

ତାନ୍ େଯା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ାରଯିଷ୍ୟେତ୍ୟୱ ୂତଂ ପ୍ର େଭାଃ କୃେତ ପି୍ର ଯଂ ୱି ାସି ନ ମଦୀଯତନଯଂ
ତୀମଥିଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପଂ େପ୍ର ଷିତୱାନହଂ|

ⅩⅧଅପରମହଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପଂ ନ ଗମିଷ୍ୟାମୀତି ବୁ ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କିଯେ ା େଲାକା ଗୱର୍ ୍ଵ ି |
ⅩⅨ କି ୁ ଯଦି ପ୍ର େଭରି ା ଭୱତି ତହର୍ ୍ୟହମୱିଲ ଂ ଯୁଷ୍ମ ମୀପମୁପ ାଯ େତଷାଂ ଦପର୍ ଧ୍ମ ାତାନାଂ

େଲାକାନାଂ ୱାଚଂ ଜ୍ଞାସ୍ୟାମୀତି ନହି ସାମଥର୍ ୍ୟେମୱ ଜ୍ଞାସ୍ୟାମି|
ⅩⅩଯ ାଦୀ ରସ୍ୟ ରାଜ ଂ ୱାଗୁ୍ୟ ଂ ନହି କି ୁ ସାମଥର୍ ୍ୟଯୁ ଂ|
ⅩⅪ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କା ୱା ା? ଯୁଷ୍ମ ମୀେପ ମଯା କିଂ ଦ ପାଣିନା ଗ ୱ୍ୟମୁତ େପ୍ର ମନମ୍ର ତା ଯୁେ ନ

ୱା?

Ⅴ
Ⅰଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ୱ୍ୟଭିଚାେରା ୱିଦ୍ୟେତସଚୱ୍ୟଭିଚାର ାଦୃେଶା ଯଦ୍ େଦୱପୂଜକାନାଂ

ମେଧ୍ୟଽପି ତୁ େଲ୍ୟା ନ ୱିଦ୍ୟେତ ଫଲେତା ଯୁଷ୍ମ ାକେମେକା ଜେନା ୱିମାତୃ ଗମନଂ କୃରୁ ତ ଇତି
ୱା ର୍ ା ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ୱ୍ୟା ା|

Ⅱତଥାଚ ଯୂଯଂ ଦପର୍ ଧ୍ମ ାତା ଆେଧ୍ବ ,ତତ୍ କ ର୍ େଯନ କୃତଂ ସ ଯଥା ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ ଧ୍ୟାଦ୍ ଦୂରୀକି୍ର ଯେତ ତଥା
େଶାେକା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ କି୍ର ଯେତ କିମ୍ ଏତତ୍?

Ⅲ ଅୱିଦ୍ୟମାେନ ମଦୀଯଶରୀେର ମମା ା ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ୱିଦ୍ୟେତ ଅେତାଽହଂ ୱିଦ୍ୟମାନ ଇୱ
ତ ର୍ କାରିେଣା ୱିଚାରଂ ନିି ତୱାନ୍,



1 Corinthians Ⅴ:Ⅳ 225 1 Corinthians Ⅵ:Ⅻ

Ⅳ ଅ େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମଦୀଯା ନ ମିଲେନ ଜାେତ ଽ େଭା
ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଶେ ଃ ସାହାେଯ୍ୟନ

Ⅴସନରଃଶରୀରନାଶାଥର୍ ମ ାଭିଃଶଯତାେନା ହେ ସମପର୍ ଯିତୱ୍ୟ େତାଽ ାକଂପ୍ର େଭାୟର୍ ୀେଶା
ଦ ୱେସ ତସ୍ୟା ା ରକ୍ଷାଂ ଗ ୁଂ ଶକ୍ଷ୍ୟତି|

Ⅵ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦେପର୍ ା ନ ଭଦ୍ର ାଯ ଯୂଯଂ କିେମତ ଜାନୀଥ,ଯଥା, ୱିକାରଃ କୃ ଶ ୂନାଂ କିେଣ୍ଵ ନ
ଜାଯେତ|

Ⅶ ଯୂଯଂ ଯତ୍ ନୱୀନଶ ୁ ରୂ ପା ଭେୱତତଦଥର୍ ଂ ପୁରାତନଂ କିଣ୍ଵ ମ୍ ଅୱମା ର୍ ତ ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ
କିଣ୍ଵ ଶୂେନୖ୍ୟ ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟଂ| ଅପରମ୍ ଅ ାକଂ ନି ାେରା ୱୀଯେମଷଶାୱେକା ଯଃ ଖ୍ର ୀ ଃ େସାଽ ଦଥର୍ ଂ
ବଲୀକୃେତା ଽଭୱତ୍|

Ⅷ ଅତଃ ପୁରାତନକିେଣ୍ଵ ନାଥର୍ େତା ଦୁ ତାଜିଘାଂସାରୂ େପଣ କିେଣ୍ଵ ନ ତ ହି କି ୁ
ସାରଲ୍ୟସତ୍ୟ ରୂ ପଯା କିଣ୍ଵ ଶୂନ୍ୟତଯା ାଭିରୁ ୱଃ କ ର୍ ୱ୍ୟଃ|

Ⅸୱ୍ୟାଭିଚାରିଣାଂ ସଂସେଗର୍ ା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୱ ହାତୱ୍ୟ ଇତି ମଯା ପେତ୍ର ଲିଖିତଂ|
Ⅹ କିୈ ହିକେଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ େଯ ୱ୍ୟଭିଚାରିେଣା େଲାଭିନ ଉପଦ୍ର ାୱିେଣା େଦୱପୂଜକା ୱା

େତଷାଂ ସଂସଗର୍ ଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଥା ୱିହାତୱ୍ୟ ଇତି ନହି, ୱିହାତେୱ୍ୟ ସତି ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଜର୍ ଗେତା ନିଗର୍ ୱ୍ୟେମୱ|
Ⅺ କି ୁ ଭ୍ର ାତୃ େ ନ ୱିଖ୍ୟାତଃ କି େନା ଯଦି ୱ୍ୟଭିଚାରୀ େଲାଭୀ େଦୱପୂଜେକା ନି େକା

ମଦ୍ୟପ ଉପଦ୍ର ାୱୀ ୱା ଭେୱତ୍ ତହ ତାଦୃେଶନ ମାନେୱନ ସହ େଭାଜନପାେନଽପି ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍
କ ର୍ େୱ୍ୟ ଇତ୍ୟଧୁନା ମଯା ଲିଖିତଂ|

Ⅻ ସମାଜବହିଃି ତାନାଂ େଲାକାନାଂ ୱିଚାରକରେଣ ମମ େକାଽଧିକାରଃ? କି ୁ ତଦ ଗର୍ ତାନାଂ
ୱିଚାରଣଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କିଂ ନ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ ଭେୱତ୍?

ⅩⅢ ବହିଃ ାନାଂ ତୁ ୱିଚାର ଈ େରଣ କାରିଷ୍ୟେତ| ଅେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସ ପାତକୀ ମଧ୍ୟାଦ୍
ବହିି ଯତାଂ|

Ⅵ
Ⅰ ଯୁଷ୍ମ ାକେମକସ୍ୟ ଜନସ୍ୟାପେରଣ ସହ ୱିୱାେଦ ଜାେତ ସ ପୱିତ୍ର େଲାେକୖ ୱ ଚାରମକାରଯନ୍

କିମ୍ ଅଧା କେଲାେକୖ ୱ ଚାରଯିତୁ ଂ େପ୍ର ା ହେତ?
Ⅱଜଗେତାଽପି ୱିଚାରଣଂ ପୱିତ୍ର େଲାେକୖଃ କାରିଷ୍ୟତଏତଦ୍ ଯୂଯଂ କିଂ ନଜାନୀଥ? ଅେତା ଜଗଦ୍

ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୱ ଚାରଯିତୱ୍ୟଂ ତହ କୁ୍ଷଦ୍ର ତମୱିଚାେରଷୁ ଯୂଯଂ କିମସମଥର୍ ାଃ?
Ⅲ ଦୂତା ଅପ୍ୟ ାଭି ୱ ଚାରଯିଷ୍ୟ ଇତି କିଂ ନ ଜାନୀଥ? ଅତ ଐହିକୱିଷଯାଃ କିମ୍ ଅ ାଭି ନର୍

ୱିଚାରଯିତୱ୍ୟା ଭେୱଯୁଃ?
Ⅳ ଐହିକୱିଷଯସ୍ୟ ୱିଚାେର ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କ ର୍ େୱ୍ୟ େଯ େଲାକାଃ ସମିେତୗ କୁ୍ଷଦ୍ର ତମା ଏୱ

ନିଯୁଜ୍ୟ ାଂ|
Ⅴଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତ୍ର ପଯିତୁ ମି ନ୍ ୱଦାମି ଯୃଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ କିେମେକାଽପି ମନୁଷ୍ୟ ାଦୃଗ୍ ବୁ ି ମା ହି େଯା

ଭ୍ର ାତୃ ୱିୱାଦୱିଚାରେଣ ସମଥର୍ ଃ ସ୍ୟାତ୍?
Ⅵ କିୈ େକା ଭ୍ର ାତା ଭ୍ର ାତ୍ର ାେନ୍ୟନ କିମୱି ାସି ନାଂ ୱିଚାରକାଣାଂ ସାକ୍ଷାଦ୍ ୱିୱଦେତ? ଯଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ

ୱିୱାଦା ୱିଦ୍ୟ ଏତଦପି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଦାଷଃ|
Ⅶ ଯୂଯଂ କୁେତାଽନ୍ୟାଯସହନଂ କ୍ଷତିସହନଂ ୱା େଶ୍ର େଯା ନ ମନ୍ୟେ ?
Ⅷ କି ୁ ଯୂଯମପି ଭ୍ର ାତୃ େନୱ ପ୍ର ତ୍ୟନ୍ୟାଯଂ କ୍ଷତି କୁରୁ ଥ କିେମତତ୍?
Ⅸ ଈ ରସ୍ୟ ରାେଜ୍ୟଽନ୍ୟାଯକାରିଣାଂ େଲାକାନାମଧିକାେରା ନାେ ୍ୟତଦ୍ ଯୂଯଂ କିଂ ନ

ଜାନୀଥ? ମା ୱ ୍ୟ ଂ, େଯ ୱ୍ୟଭିଚାରିେଣା େଦୱା ନଃ ପାରଦାରିକାଃ ୀୱଦାଚାରିଣଃ
ପୁଂେମୖଥୁନକାରିଣ ରା

Ⅹ େଲାଭିେନା ମଦ୍ୟପା ନି କା ଉପଦ୍ର ାୱିେଣା ୱା ତ ଈ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଭାଗିେନା ନ ଭୱିଷ୍ୟି |
Ⅺ ଯୂଯୈ ୱଂୱିଧା େଲାକା ଆ କି ୁ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀେଶା ନର୍ ାମ୍ନ ା ଦୀ ରସ୍ୟା ନା ଚ ଯୂଯଂ

ପ୍ର କ୍ଷାଲିତାଃ ପାୱିତାଃ ସପୁଣ୍ୟୀକୃତା |
Ⅻ ମଦଥର୍ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଦ୍ର ୱ୍ୟମ୍ ଅପ୍ର ତିଷି ଂ କି ୁ ନ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ହିତଜନକଂ| ମଦଥର୍ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ମପ୍ର ତିଷି ଂ

ତଥାପ୍ୟହଂ କସ୍ୟାପି ଦ୍ର ୱ୍ୟସ୍ୟ ୱଶୀକୃେତା ନ ଭୱିଷ୍ୟାମି|
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ⅩⅢ ଉଦରାଯ ଭକ୍ଷ୍ୟାଣି ଭେକ୍ଷ୍ୟଭ୍ୟେ ାଦରଂ, କି ୁ ଭେକ୍ଷ୍ୟାଦେର ଈ େରଣ ନାଶଯିେଷ୍ୟେତ;
ଅପରଂ େଦେହା ନ ୱ୍ୟଭିଚାରାଯ କି ୁ ପ୍ର ଭେୱ ପ୍ର ଭୁ େଦହାଯ|

ⅩⅣଯେ ରଃ ପ୍ର ଭୁ ମୁ ାପିତୱାନ୍ ସ ଶ ୍ୟା ାନପୁ୍ୟ ାପଯିଷ୍ୟତି|
ⅩⅤ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯାନି ଶରୀରାଣି ତାନି ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟା ାନୀତି କିଂ ଯୂଯଂ ନ ଜାନୀଥ? ଅତଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ

ଯାନ୍ୟ ାନି ତାନି ମଯାପହୃ ତ୍ୟ େୱଶ୍ୟାଯା ଅ ାନି କିଂ କାରିଷ୍ୟେ ? ତ ଭୱତୁ |
ⅩⅥ ଯଃ କି ଦ୍ େୱଶ୍ୟାଯାମ୍ ଆସଜ୍ୟେତ ସ ତଯା ସେହୖକେଦେହା ଭୱତି କିଂ ଯୂଯେମତ

ଜାନୀଥ? ଯେତା ଲିଖିତମାେ , ଯଥା, େତୗ େ ୗ ଜନାେୱକାେ ୗ ଭୱିଷ୍ୟତଃ|
ⅩⅦ ମାନୱା ଯାନ୍ୟନ୍ୟାନି କଲୁଷାଣି କୁୱର୍ ୍ଵ େତ ତାନି ୱପୁ ନର୍ ସମାୱିଶି କି ୁ ୱ୍ୟଭିଚାରିଣା
ୱିଗ୍ର ହସ୍ୟ ୱିରୁ ଂ କ ଷଂ କି୍ର ଯେତ|
ⅩⅧ ମାନୱା ଯାନ୍ୟନ୍ୟାନି କଲୁଷାଣି କୁୱର୍ ୍ଵ େତ ତାନି ୱପୁ ନର୍ ସମାୱିଶି କି ୁ ୱ୍ୟଭିଚାରିଣା
ୱିଗ୍ର ହସ୍ୟ ୱିରୁ ଂ କ ଷଂ କି୍ର ଯେତ|
ⅩⅨ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯାନି ୱପୂଂସି ତାନି ଯୁଷ୍ମ ଦ ଃି ତେସ୍ୟ ରା ସ୍ୟ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା େନା ମ ି ରାଣି

ଯୂଯ େ ଷାଂ ାମିେନା ନାେ କିେମତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ଜ୍ଞାଯେତ?
ⅩⅩ ଯୂଯଂ ମୂେଲ୍ୟନକ୍ର ୀତା ଅେତା ୱପୁମର୍ େନାଭ୍ୟାମ୍ ଈ େରା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପୂଜ୍ୟତାଂ ଯତଈ ରଏୱ

ତେଯାଃ ାମୀ|

Ⅶ
Ⅰ ଅପର ଯୁଷ୍ମ ାଭି ମର୍ ାଂ ପ୍ର ତି ଯତ୍ ପତ୍ର ମେଲଖି ତେସ୍ୟା ରେମତତ୍, େଯାଷିେତାଽ ଶର୍ ନଂ

ମନୁଜସ୍ୟ ୱରଂ;
Ⅱ କି ୁ ୱ୍ୟଭିଚାରଭଯାଦ୍ ଏେକୖକସ୍ୟ ପୁଂସଃ କୀଯଭାୟର୍ ୍ୟା ଭୱତୁ ତ ଦ୍ ଏେକୖକସ୍ୟା

େଯାଷିେତା ଽପି କୀଯଭ ର୍ ା ଭୱତୁ |
Ⅲ ଭାୟର୍ ୍ୟାେଯୖ ଭତର୍୍ର ା ଯଦ୍ୟଦ୍ ୱିତରଣୀଯଂ ତଦ୍ ୱିତୀୟର୍ ୍ୟତାଂ ତ ଦ୍ ଭେତର୍୍ର ଽପି ଭାୟର୍ ୍ୟଯା

ୱିତରଣୀଯଂ ୱିତୀୟର୍ ୍ୟତାଂ|
Ⅳଭାୟର୍ ୍ୟାଯାଃ େଦେହ ଂ ନାି ଭ ର୍ୁ େରୱ,ତ ଦ୍ଭ ର୍ୁ ରପି େଦେହ ଂ ନାି ଭାୟର୍ ୍ୟାଯା

ଏୱ|
Ⅴଉେପାଷଣପ୍ର ାଥର୍ ନେଯାଃ େସୱନାଥର୍ ମ୍ ଏକମ ଣାନାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କିଯ ାଲଂ ଯାୱଦ୍ ଯା ପୃଥି ୍ଥତି

ଭର୍ ୱତିତଦେନ୍ୟା ୱିେ େଦା ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟନଭୱତୁ ,ତତଃପରମ୍ଇ ି ଯାଣାମ୍ ଅେଧୖୟର୍ ୍ୟାତ୍ ଶଯତାନ୍
ଯଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପରୀକ୍ଷାଂ ନ ନେଯତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ପୁନେରକତ୍ର ମିଲତ|

Ⅵଏତଦ୍ ଆେଦଶେତା ନହି କି ନୁଜ୍ଞାତ ଏୱ ମଯା କଥ୍ୟେତ,
Ⅶ ଯେତା ମମାୱେ ୱ ସୱର୍ ୍ଵ ମାନୱାନାମୱ ା ଭୱି ତି ମମ ୱା ା କି ୀ ରାଦ୍ ଏେକେନୖେକା

ୱେରାଽେନ୍ୟନ ଚାେନ୍ୟା ୱର ଇ େମେକୖେକନ କୀଯୱେରା ଲ ଃ|
Ⅷଅପରମ୍ ଅକୃତୱିୱାହାନ୍ ୱିଧୱା ପ୍ର ତି ମେମୖତି େୱଦନଂ ମେମୱ େତଷାମୱି ତି ଭର୍ ଦ୍ର ା;
Ⅸ କି ଯଦି େତୖରି ି ଯାଣି ନିଯ ୁଂ ନ ଶକ୍ୟେ ତହ ୱିୱାହଃ କି୍ର ଯତାଂ ଯତଃ କାମଦହନାଦ୍

ୱୂ୍ୟଢ ଂ ଭଦ୍ର ଂ|
Ⅹ େଯ ଚ କୃତୱିୱାହାେ ମଯା ନହି ପ୍ର ଭୁ େନୖେୱୖତଦ୍ ଆଜ୍ଞାପ୍ୟେ |
Ⅺ ଭାୟର୍ ୍ୟା ଭ ର୍ୃ ତଃ ପୃଥକ୍ ନ ଭୱତୁ | ଯଦି ୱା ପୃଥଗ୍ଭୂ ତା ସ୍ୟାତ୍ ତହ ନିୱ ୱାହା ତି ତୁ
ୀଯପତିନା ୱା ସ ଧାତୁ ଭ ର୍ ାପି ଭାୟର୍ ୍ୟାଂ ନ ତ୍ୟଜତୁ |
Ⅻଇତରାନ୍ ଜନାନ୍ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଭୁ ନର୍ ବ୍ର ୱୀତି କି ହଂ ବ୍ର ୱୀମି; କସ୍ୟଚିଦ୍ ଭ୍ର ାତୁ େୟର୍ ାଷିଦ୍ ଅୱି ାସି ନୀ

ସତ୍ୟପି ଯଦି େତନ ସହୱାେସ ତୁ ଷ୍ୟତି ତହ ସା େତନ ନ ତ୍ୟଜ୍ୟତାଂ|
ⅩⅢତ ତ୍ କସ୍ୟାି ଦ୍ େଯାଷିତଃ ପତିରୱି ାସୀ ସ ପି ଯଦି ତଯା ସହୱାେସ ତୁ ଷ୍ୟତି ତହ ସ

ତଯା ନ ତ୍ୟଜ୍ୟତାଂ|
ⅩⅣଯେତାଽୱି ାସୀ ଭ ର୍ ା ଭାୟର୍ ୍ୟଯା ପୱିତ୍ର ୀଭୂ ତଃ, ତ ଦୱି ାସି ନୀ ଭାୟର୍ ୍ୟା ଭତର୍୍ର ା ପୱିତ୍ର ୀଭୂ ତା;

େନାେଚଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକମପତ୍ୟାନ୍ୟଶୁଚୀନ୍ୟଭୱିଷ୍ୟନ୍ କି ଧୁନା ତାନି ପୱିତ୍ର ାଣି ସି |
ⅩⅤଅୱି ାସୀ ଜେନା ଯଦି ୱା ପୃଥଗ୍ ଭୱତି ତହ ପୃଥଗ୍ ଭୱତୁ ; ଏେତନ ଭ୍ର ାତା ଭଗିନୀ ୱା ନ

ନିବଧ୍ୟେତ ତଥାପି ୱଯମୀ େରଣ ଶା େଯ ସମାହୂ ତାଃ|
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ⅩⅥ େହ ନାରି ତୱ ଭ ର୍ୁ ଃ ପରିତ୍ର ାଣଂ େ ା ଭୱିଷ୍ୟତି ନ େୱତି ଯା କିଂ ଜ୍ଞାଯେତ? େହ ନର
ତୱ ଜାଯାଯାଃ ପରିତ୍ର ାଣଂ େ ◌ा ଭୱିଷ୍ୟତି ନ େୱତି ଯା କିଂ ଜ୍ଞାଯେତ?

ⅩⅦ ଏେକୖେକା ଜନଃ ପରେମ ରା ଂ ଯଦ୍ ଭଜେତ ଯସ୍ୟା ାୱ ାଯାମ୍ ଈ େରଣା ାଯି
ତଦନୁସାେରେଣୖୱାଚରତୁ ତଦହଂ ସୱର୍ ୍ଵ ସମାଜ ାନ୍ ଆଦିଶାମି|

ⅩⅧ ଛି ଗ୍ ଭୃ ା ଯ ଆହୂ ତଃ ସ ପ୍ର କୃ କ୍ ନ ଭୱତୁ , ତ ଦ୍ ଅଛି ଗ୍ ଭୂ ା ଯ ଆହୂ ତଃ ସ
ଛି କ୍ ନ ଭୱତୁ |

ⅩⅨ େକ୍ଛ ଦଃ ସାେରା ନହି ତ ଦ େକ୍ଛ େଦାଽପି ସାେରା ନହି କି ୀ ରସ୍ୟାଜ୍ଞାନାଂ ପାଲନେମୱ|
ⅩⅩ େଯା ଜେନା ଯସ୍ୟାମୱ ାଯାମା ାଯି ସ ତସ୍ୟାେମୱାୱତି ତାଂ|
ⅩⅪଦାସଃ ସନ୍ ଂ କିମାହୂ େତାଽସି ? ତନ୍ମ ା ଚି ଯ, ତଥାଚ ଯଦି ତେ ା ଭୱିତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଯା ହ

ତେଦୱ ୱୃଣୁ|
ⅩⅫ ଯତଃ ପ୍ର ଭୁ ନାହୂ େତା େଯା ଦାସଃ ସ ପ୍ର େଭା େମର୍ ାଚିତଜନଃ| ତ ଦ୍ େତନାହୂ ତଃ ତେ ା

ଜେନାଽପି ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦାସ ଏୱ|
ⅩⅩⅢ ଯୂଯଂ ମୂେଲ୍ୟନ କ୍ର ୀତା ଅେତା େହେତା ମର୍ ାନୱାନାଂ ଦାସା ମା ଭୱତ|
ⅩⅩⅣ େହ ଭ୍ର ାତେରା ଯସ୍ୟାମୱ ାଯାଂ ଯସ୍ୟା ାନମଭୱତ୍ ତଯା ସ ଈ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ ତି ତୁ |
ⅩⅩⅤ ଅପରମ୍ ଅକୃତୱିୱାହାନ୍ ଜନାନ୍ ପ୍ର ତି ପ୍ର େଭାଃ େକାଽପ୍ୟାେଦେଶା ମଯା ନ ଲ ଃ କି ୁ

ପ୍ର େଭାରନୁକ ଯା ୱି ାେସ୍ୟା ଭୂ େତାଽହଂ ଯଦ୍ ଭଦ୍ର ଂ ମେନ୍ୟ ତଦ୍ ୱଦାମି|
ⅩⅩⅥୱ ର୍ ମାନାତ୍ େକ୍ଲ ଶସମଯାତ୍ ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟାନୂଢ ଂ ଭଦ୍ର ମିତି ମଯା ବୁଧ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅦ ଂ କିଂ େଯାଷିତି ନିବେ ାଽସି ତହ େମାଚନଂ ପ୍ର ା ୁଂ ମା ଯତ | କିଂ ୱା େଯାଷିେତା

ମୁେ ାଽସି ? ତହ ଜାଯାଂ ମା ଗେୱଷଯ|
ⅩⅩⅧ ୱିୱାହଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ତା ଯା କିମପି ନାପାରାଧ୍ୟେତ ତ ଦ୍ ୱୂ୍ୟହ୍ୟମାନଯା ଯୁୱତ୍ୟାପି କିମପି

ନାପରାଧ୍ୟେତ ତଥାଚ ତାଦୃେଶୗ େ ୗ ଜେନୗ ଶାରୀରିକଂ େକ୍ଲ ଶଂ ଲେ ୍ୟେତ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ମମ
କରୁ ଣା ୱିଦ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅨ େହ ଭ୍ର ାତେରାଽହମିଦଂ ବ୍ର ୱୀମି, ଇତଃ ପରଂ ସମେଯାଽତୀୱ ସଂକି୍ଷ ଃ,
ⅩⅩⅩ ଅତଃ କୃତଦାେରୖରକୃତଦାେରୖରିୱ ରୁ ଦି ାରୁ ଦି ରିୱ ସାନେ ୖ ନିରାନେ ୖ ରିୱ

େକ୍ର ତୃ ଭି ାଭାଗିଭିରିୱାଚରିତୱ୍ୟଂ
ⅩⅩⅪ େଯ ଚ ସଂସାେର ଚରି େତୖ ନର୍ ାତିଚରିତୱ୍ୟଂ ଯତ ଇହେଲ◌ाକସ୍ୟ େକୗତୁ େକା ୱିଚଲତି|
ⅩⅩⅫ କି ୁ ଯୂଯଂ ଯି ି ା ଭେୱେତତି ମମ ୱା ା| ଅକୃତୱିୱାେହା ଜେନା ଯଥା ପ୍ର ଭୁ ଂ

ପରିେତାଷେଯତ୍ ତଥା ପ୍ର ଭୁ ଂ ଚି ଯତି,
ⅩⅩⅩⅢ କି ୁ କୃତୱିୱାେହା ଜେନା ଯଥା ଭାୟର୍ ୍ୟାଂ ପରିେତାଷେଯତ୍ ତଥା ସଂସାରଂ ଚି ଯତି|
ⅩⅩⅩⅣ ତ ଦ୍ ଊଢେଯାଷିେତା ଽନୂଢା ୱିଶିଷ୍ୟେତ| ଯାନୂଢା ସା ଯଥା କାଯମନେସାଃ ପୱିତ୍ର ା

ଭେୱତ୍ତଥା ପ୍ର ଭୁ ଂ ଚି ଯତିଯା େଚାଢା ସା ଯଥାଭ ର୍ ାରଂ ପରିେତାଷେଯତ୍ତଥା ସଂସାରଂ ଚି ଯତି|
ⅩⅩⅩⅤଅହଂ ଯଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ମୃଗବ ି ନ୍ୟା ପରିକି୍ଷେପଯଂ ତଦଥର୍ ଂ ନହି କି ୁ ଯୂଯଂ ଯଦନି ି ତା ଭୂ ା

ପ୍ର େଭାଃ େସୱେନଽବାଧମ୍ ଆସ ା ଭେୱତ ତଦଥର୍ େମତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ହିତାଯ ମଯା କଥ୍ୟେ |
ⅩⅩⅩⅥ କସ୍ୟଚିତ୍ କନ୍ୟାଯାଂ େଯୗୱନପ୍ର ା ାଯାଂ ଯଦି ସ ତସ୍ୟା ଅନୂଢ ଂ ନି ନୀଯଂ ୱିୱାହ

ସାଧଯିତୱ୍ୟ ଇତି ମନ୍ୟେତ ତହ ଯଥାଭିଲାଷଂ କେରାତୁ , ଏେତନ କିମପି ନାପରା ୍ୟତି ୱିୱାହଃ
କି୍ର ଯତାଂ|

ⅩⅩⅩⅦ କି ୁ ଦୁଃେଖନାକି୍ଲ ଃ କି ତ୍ ପିତା ଯଦି ି ରମେନାଗତଃ ମେନାଽଭିଲାଷସାଧେନ
ସମଥର୍ ସ୍ୟାତ୍ ମମ କନ୍ୟା ମଯା ରକି୍ଷତେୱ୍ୟତି ମନସି ନିି େନାତି ଚ ତହ ସଭଦ୍ର ଂ କ ର୍ କେରାତି|

ⅩⅩⅩⅧ ଅେତା େଯା ୱିୱାହଂ କେରାତି ସ ଭଦ୍ର ଂ କ ର୍ କେରାତି ଯ ୱିୱାହଂ ନ କେରାତି ସ
ଭଦ୍ର ତରଂ କ ର୍ କେରାତି|

ⅩⅩⅩⅨ ଯାୱ ାଲଂ ପତି ଜର୍ ୀୱତି ତାୱଦ୍ ଭାୟର୍ ୍ୟା ୱ୍ୟୱ ଯା ନିବ ା ତି ତି କି ୁ ପେତ୍ୟୗ
ମହାନିଦ୍ର ାଂ ଗେତ ସା ମୁ ୀଭୂ ଯ ଯମଭିଲଷତି େତନ ସହ ତସ୍ୟା ୱିୱାେହା ଭୱିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି,
କିେ ତତ୍ େକୱଲଂ ପ୍ର ଭୁ ଭ ାନାଂ ମେଧ୍ୟ|

ⅩⅬତଥାଚ ସା ଯଦି ନି ତିକା ତି ତି ତହ ତସ୍ୟାଃ େକ୍ଷମଂ ଭୱିଷ୍ୟତୀତି ମମ ଭାୱଃ| ଅପରମ୍
ଈ ରସ୍ୟା ା ମମାପ୍ୟ ୱ ଦ୍ୟତ ଇତି ମଯା ବୁଧ୍ୟେତ|



1 Corinthians Ⅷ:Ⅰ 228 1 Corinthians Ⅸ:Ⅹ

Ⅷ
Ⅰ େଦୱପ୍ର ସାେଦ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଅ ାକଂ ଜ୍ଞାନମାେ ତ ଯଂ ୱିଦ୍ମ ଃ| ତଥାପି ଜ୍ଞାନଂ ଗୱର୍ ୍ଵ ଂ ଜନଯତି କି ୁ

େପ୍ର ମେତା ନି ା ଜାଯେତ|
Ⅱ ଅତଃ କ ନ ଯଦି ମନ୍ୟେତ ମମ ଜ୍ଞାନମା ଇତି ତହ େତନ ଯାଦୃଶଂ ଜ୍ଞାନଂ େଚି ତୱ୍ୟଂ

ତାଦୃଶଂ କିମପି ଜ୍ଞାନମଦ୍ୟାପି ନ ଲ ଂ|
Ⅲ କି ୁ ଯ ଈ େର ପ୍ର ୀଯେତ ସ ଈ େରଣାପି ଜ୍ଞାଯେତ|
Ⅳେଦୱତାବଲିପ୍ର ସାଦଭକ୍ଷେଣ ୱଯମିଦଂ ୱିେଦ୍ମ ା ଯତ୍ ଜଗନ୍ମ େଧ୍ୟ େକାଽପି େଦେୱା ନ ୱିଦ୍ୟେତ,

ଏକେ େରା ି ତୀେଯା ନା ୀତି|
Ⅴ େଗର୍ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ୱା ଯଦ୍ୟପି େକଷୁଚିଦ୍ ଈ ର ଇତି ନାମାେରାପ୍ୟେତ ତାଦୃଶା ବହୱ ଈ ରା

ବହୱ ପ୍ର ଭେୱା ୱିଦ୍ୟେ
Ⅵ ତଥାପ୍ୟ ାକମି ତୀଯ ଈ ରଃ ସ ପିତା ଯ ାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଯଦଥର୍ ା ାକଂ ସୃି ଜର୍ ାତା,

ଅ ାକ ା ି ତୀଯଃ ପ୍ର ଭୁ ଃ ସ ଯୀଶୁଃ ଖ୍ର ୀେ ା େଯନ ସୱର୍ ୍ଵ ୱ ୂନାଂ େଯନା ାକମପି ସୃି ଃ କୃତା|
Ⅶଅଧିକ ୁ ଜ୍ଞାନଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ନାି ଯତଃ େକଚିଦଦ୍ୟାପି େଦୱତାଂ ସ ନ୍ୟ େଦୱପ୍ର ସାଦମିୱ ତଦ୍

ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ଭୁ େତ େତନ ଦୁ ର୍ ଲତଯା େତଷାଂ ା ାନି ମଲୀମସାନି ଭୱି |
Ⅷ କି ୁ ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟାଦ୍ ୱଯମ୍ ଈ େରଣ ଗ୍ର ାହ୍ୟା ଭୱାମ ହି ଯେତା ଭୁ ୍ଵା ୱଯମୁ ୃ ା ନ

ଭୱାମ ଦଭୁ ୍ଵାପ୍ୟପକୃ ା ନ ଭୱାମଃ|
Ⅸ ଅେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯା କ୍ଷମତା ସା ଦୁ ର୍ ଲାନାମ୍ ଉନ୍ମ ାଥ ରୂ ପା ଯ ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ସାୱଧାନା

ଭୱତ|
Ⅹ ଯେତା ଜ୍ଞାନୱିଶି ୍ଵଂ ଯଦି େଦୱାଲେଯ ଉପୱି ଃ େକନାପି ଦୃଶ୍ୟେସ ତହ ତସ୍ୟ

ଦୁ ର୍ ଲସ୍ୟ ମନସି କିଂ ପ୍ର ସାଦଭକ୍ଷଣ ଉ ାେହା ନ ଜନିଷ୍ୟେତ?
Ⅺତଥା ସତି ଯସ୍ୟ କୃେତଖ୍ର ୀେ ା ମମାରତୱସ ଦୁ ର୍ େଲା ଭ୍ର ାତା ତୱଜ୍ଞାନାତ୍ କିଂ ନ ୱିନଂକ୍ଷ୍ୟତି?
Ⅻ ଇତ୍ୟେନନ ପ୍ର କାେରଣ ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ ୱିରୁ ମ୍ ଅପରାଧ୍ୟି େ ଷାଂ ଦୁ ର୍ ଲାନି ମନାଂସି

ୱ୍ୟାଘାତଯି ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େୱୖପରୀେତ୍ୟନାପରାଧ୍ୟେତ|
ⅩⅢଅେତା େହେତାଃ ପିଶିତାଶନଂ ଯଦି ମମ ଭ୍ର ାତୁ ୱ ରୂ ପଂ ଭେୱତ୍ ତହର୍ ୍ୟହଂ ଯତ୍ ଭ୍ର ାତୁ

ୱ ଜନେକା ନ ଭେୱଯଂ ତଦଥର୍ ଂ ଯାୱ ୀୱନଂ ପିଶିତଂ ନ େଭାେକ୍ଷ୍ୟ|

Ⅸ
Ⅰ ଅହଂ କିମ୍ ଏକଃ େପ୍ର ରିେତା ନାି ? କିମହଂ ତେ ା ନାି ? ଅ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଃ ଖ୍ର ୀ ଃ କିଂ

ମଯା ନାଦଶ ? ଯୂଯମପି କିଂ ପ୍ର ଭୁ ନା ମଦୀଯଶ୍ର ମଫଲ ରୂ ପା ନ ଭୱଥ?
Ⅱ ଅନ୍ୟେଲାକାନାଂ କୃେତ ଯଦ୍ୟପ୍ୟହଂ େପ୍ର ରିେତା ନ ଭେୱଯଂ ତଥାଚ ଯୁଷ୍ମ ୃ େତ େପ୍ର ରିେତାଽି

ଯତଃ ପ୍ର ଭୁ ନା ମମ େପ୍ର ରିତ ପଦସ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା ରୂ ପା ଯୂଯେମୱାେ |
Ⅲ େଯ େଲାକା ମଯି େଦାଷମାେରାପଯି ତାନ୍ ପ୍ର ତି ମମ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ରେମତତ୍|
Ⅳ େଭାଜନପାନେଯାଃ କିମ ାକଂ କ୍ଷମତା ନାି ?
Ⅴଅେନ୍ୟ େପ୍ର ରିତାଃ ପ୍ର େଭା ଭର୍୍ର ାତେରୗ େକୖଫା ଯତ୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ତ ତ୍ କାି ତ୍ ଧ ର୍ ଭଗିନୀଂ ୱୂ୍ୟହ୍ୟ

ତଯା ସା ର୍ ଂ ପୟର୍ ୍ୟଟିତୁ ଂ ୱଯଂ କିଂ ନ ଶକ୍ନୁ ମଃ?
Ⅵସାଂସାରିକଶ୍ର ମସ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗାତ୍ କିଂ େକୱଲମହଂ ବଣର୍ ା ନିୱାରିେତୗ?
Ⅶ ନିଜଧନୱ୍ୟେଯନ କଃ ସଂଗ୍ର ାମଂ କେରାତି? େକା ୱା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଂ କୃ ା ତତ୍ଫ ଲାନି ନ ଭୁ େ ?

େକା ୱା ପଶୁୱ୍ର ଜଂ ପାଲଯନ୍ ତ େଯା ନ ପିୱତି?
Ⅷ କିମହଂ େକୱଲାଂ ମାନୁଷିକାଂ ୱାଚଂ ୱଦାମି? ୱ୍ୟୱ ାଯାଂ କିେମତାଦୃଶଂ ୱଚନଂ ନ

ୱିଦ୍ୟେତ?
Ⅸ ମୂସାୱ୍ୟୱ ାଗ୍ର େ ଲିଖିତମାେ , ଂ ଶସ୍ୟମ ର୍ କୱୃଷସ୍ୟାସ୍ୟଂ ନ ଭଂ ୍ୟସୀତି| ଈ େରଣ

ବଲୀୱ ର୍ ାନାେମୱ ଚି ା କିଂ କି୍ର ଯେତ?
Ⅹ କିଂ ୱା ସୱର୍ ୍ଵ ଥା ାକଂ କୃେତ ତ ଚନଂ େତେନା ଂ? ଅ ାକେମୱ କୃେତ ତି ଖିତଂ| ଯଃ େକ୍ଷତ୍ର ଂ

କଷର୍ ତି େତନ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଯୁେ ନ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ, ଯ ଶସ୍ୟାନି ମ ର୍ ଯତି େତନ ଲାଭପ୍ର ତ୍ୟାଶାଯୁେ ନ
ମ ତୱ୍ୟଂ|
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Ⅺ ଯୁଷ୍ମ ୃ େତଽ ାଭିଃ ପାରତି୍ର କାଣି ବୀଜାନି େରାପିତାନି, ଅେତା ଯୁଷ୍ମ ାକେମୖହିକଫଲାନାଂ ୱଯମ୍
ଅଂଶିେନା ଭୱିଷ୍ୟାମଃ କିେମତତ୍ ମହତ୍ କ ର୍ ?

Ⅻ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ େଯାଽଧିକାର ସ୍ୟ ଭାଗିେନା ଯଦ୍ୟେନ୍ୟ ଭେୱଯୁ ହର୍ ୍ୟ ାଭି େତାଽଧିକଂ କିଂ
ତସ୍ୟ ଭାଗିଭି ନର୍ ଭୱିତୱ୍ୟଂ? ଅଧିକ ୁ ୱଯଂ େତନାଧିକାେରଣ ନ ୱ୍ୟୱହୃ ତୱ ଃ କି ୁ
ଖ୍ର ୀ ୀଯସୁସଂୱାଦସ୍ୟ େକାଽପି ୱ୍ୟାଘାେତାଽ ାଭିୟର୍ ଜାେଯତ ତଦଥର୍ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ସହାମେହ|

ⅩⅢ ଅପରଂ େଯ ପୱିତ୍ର ୱ ୂନାଂ ପରିଚୟର୍ ୍ୟାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି େତ ପୱିତ୍ର ୱ ୁେତା ଭକ୍ଷ୍ୟାଣି ଲଭେ , େଯ
ଚ େୱଦ୍ୟାଃ ପରିଚୟର୍ ୍ୟାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି େତ େୱଦି ୱ ୂନାମ୍ ଅଂଶିେନା ଭୱେ ୍ୟତଦ୍ ଯୂଯଂ କିଂ ନ ୱିଦ?

ⅩⅣତ ଦ୍ େଯ ସୁସଂୱାଦଂ େଘାଷଯି େତୖଃ ସୁସଂୱାେଦନ ଜୀୱିତୱ୍ୟମିତି ପ୍ର ଭୁ ନାଦି ଂ|
ⅩⅤ ଅହେମେତଷାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ କିମପି ନାଶି୍ର ତୱାନ୍ ମାଂ ପ୍ର ତି ତଦନୁସାରାତ୍

ଆଚରିତୱ୍ୟମିତ୍ୟାଶେଯନାପି ପତ୍ର ମିଦଂ ମଯା ନ ଲିଖ୍ୟେତ ଯତଃ େକନାପି ଜେନନ ମମ ଯଶେସା
ମୁଧାକରଣାତ୍ ମମ ମରଣଂ ୱରଂ|

ⅩⅥ ସୁସଂୱାଦେଘଷଣାତ୍ ମମ ଯେଶା ନ ଜାଯେତ ଯତ େ ାଷଣଂ ମମାୱଶ୍ୟକଂ ଯଦ୍ୟହଂ
ସୁସଂୱାଦଂ ନ େଘାଷେଯଯଂ ତହ ମାଂ ଧିକ୍|

ⅩⅦ ଇ ୁେକନ ତତ୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ତା ମଯା ଫଲଂ ଲ ୍ୟେତ କି ନି ୁେକଽପି ମଯି ତ ର୍ େଣା
ଭାେରାଽପ େତାଽି |

ⅩⅧ ଏେତନ ମଯା ଲଭ୍ୟଂ ଫଲଂ କିଂ? ସୁସଂୱାେଦନ ମମ େଯାଽଧିକାର ଆେ ତଂ
ଯଦଭଦ୍ର ଭାେୱନ ନାଚେରଯଂ ତଦଥର୍ ଂ ସୁସଂୱାଦେଘାଷଣସମେଯ ତସ୍ୟ ଖ୍ର ୀ ୀଯସୁସଂୱାଦସ୍ୟ
ନିୱର୍ ୍ୟଯୀକରଣେମୱ ମମ ଫଲଂ|

ⅩⅨ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଅନାଯେ ାଽହଂ ଯଦ୍ ଭୂ ରିେଶା େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତିପେଦ୍ୟ ତଦଥର୍ ଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ
ଦାସ ମ ୀକୃତୱାନ୍|

ⅩⅩ ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ ଯତ୍ ପ୍ର ତିପେଦ୍ୟ ତଦଥର୍ ଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ କୃେତ ଯିହୂ ଦୀଯଇୱାଭୱଂ| େଯ ଚ
ୱ୍ୟୱ ାଯ ା ାନ୍ ଯତ୍ ପ୍ର ତିପେଦ୍ୟ ତଦଥର୍ ଂ ୱ୍ୟୱ ାନାଯେ ା େଯାଽହଂ େସାଽହଂ ୱ୍ୟୱ ାଯ ାନାଂ
କୃେତ ୱ୍ୟୱ ାଯ ଇୱାଭୱଂ|

ⅩⅪ େଯ ଚାଲ ୱ୍ୟୱ ା ାନ୍ ଯତ୍ ପ୍ର ତିପେଦ୍ୟ ତଦଥର୍ ମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଅଲ ୱ୍ୟୱେ ା ନ
ଭୂ ା ଖ୍ର ୀେ ନଲ ୱ୍ୟୱେ ା େଯାଽହଂ େସାଽହମ୍ ଅଲ ୱ୍ୟୱ ାନାଂ କୃେତଽଲ ୱ୍ୟୱ ଇୱାଭୱଂ|

ⅩⅫ ଦୁ ର୍ ଲାନ୍ ଯତ୍ ପ୍ର ତିପେଦ୍ୟ ତଦଥର୍ ମହଂ ଦୁ ର୍ ଲାନାଂ କୃେତ ଦୁ ର୍ ଲଇୱାଭୱଂ|ଇ ଂ େକନାପି
ପ୍ର କାେରଣ କତିପଯା େଲାକା ଯନ୍ମ ଯା ପରିତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ଯୁ ଦଥର୍ ଂ େଯା ଯାଦୃଶ ଆସୀତ୍ ତସ୍ୟ କୃେତ
ଽହଂ ତାଦୃଶଇୱାଭୱଂ|

ⅩⅩⅢ ଇଦୃଶ ଆଚାରଃ ସୁସଂୱାଦାଥର୍ ଂ ମଯା କି୍ର ଯେତ ଯେତାଽହଂ ତସ୍ୟ ଫଲାନାଂ ସହଭାଗୀ
ଭୱିତୁ ମି ାମି|

ⅩⅩⅣ ପଣ୍ୟଲାଭାଥର୍ ଂ େଯ ଧାୱି ଧାୱତାଂ େତଷାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ େକୱଲ ଏକଃ ପଣ୍ୟଂ ଲଭେତ
ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କିେମତ ଜ୍ଞାଯେତ? ଅେତା ଯୂଯଂ ଯଥା ପଣ୍ୟଂ ଲ ୍ୟେ ତେଥୖୱ ଧାୱତ|

ⅩⅩⅤମ ା ଅପି ସୱର୍ ୍ଵ େଭାେଗ ପରିମିତେଭାଗିେନା ଭୱି େତ ତୁ ମ୍ଲ ାନାଂ ସ୍ର ଜଂ ଲି େ କି ୁ ୱଯମ୍
ଅମ୍ଲ ାନାଂ ଲି ାମେହ|

ⅩⅩⅥତ ାଦ୍ ଅହମପି ଧାୱାମି କି ୁ ଲକ୍ଷ୍ୟମନୁି ଶ୍ୟ ଧାୱାମି ତ ହି| ଅହଂ ମ ଇୱ ଯୁଧ୍ୟାମି ଚ
କି ୁ ଛାଯାମାଘାତଯି ୱ ଯୁଧ୍ୟାମି ତ ହି|

ⅩⅩⅦଇତରାନ୍ ପ୍ର ତି ସୁସଂୱାଦଂ େଘାଷଯି ାହଂ ଯତ୍ ଯମଗ୍ର ାେହ୍ୟା ନ ଭୱାମି ତଦଥର୍ ଂ େଦହମ୍
ଆହନି୍ମ ୱଶୀକୁେୱର୍ ୍ଵ ଚ|

Ⅹ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଅ ି ତୃ ପୁରୁ ଷାନଧି ଯୂଯଂ ଯଦଜ୍ଞାତା ନ ତି େତତି ମମ ୱା ା, େତ ସେୱର୍ ୍ଵ

େମଘାଧଃି ତା ବଭୂ ୱୁଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ସମୁଦ୍ର ମେଧ୍ୟନ ୱୱ୍ର ଜୁଃ,
Ⅱସେୱର୍ ୍ଵ ମୂସାମୁ ି ଶ୍ୟ େମଘସମୁଦ୍ର େଯା ମର୍ ି ତା ବଭୂ ୱୁଃ
Ⅲସୱର୍ ୍ଵ ଏକମ୍ ଆି କଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ବୁଭୁ ଜିର ଏକମ୍ ଆି କଂ େପଯଂ ପପୁ
Ⅳଯତେ ଽନୁଚରତ ଆି କାଦ୍ ଅଚଲାତ୍ ଲ ଂ େତାଯଂ ପପୁଃ େସାଽଚଲଃ ଖ୍ର ୀ ଏୱ|
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Ⅴତଥା ସତ୍ୟପି େତଷାଂ ମେଧ୍ୟଽଧିେକଷୁ େଲାେକଷ୍ଵ ୀ େରା ନସ ୁେତାେଷତି େହେତାେ ପ୍ର େର
ନିପାତିତାଃ|

Ⅵ ଏତି ନ୍ େତ ଽ ାକଂ ନିଦଶର୍ ନ ରୂ ପା ବଭୂ ୱୁଃ; ଅତେ ଯଥା କିୁ ତାଭିଲାଷିେଣା
ବଭୂ ୱୁର ାଭି ଥା କିୁ ତାଭିଲାଷିଭି ନର୍ ଭୱିତୱ୍ୟଂ|

Ⅶ ଲିଖିତମାେ , େଲାକା େଭା ୁଂ ପାତୁ େ ାପୱିୱିଶୁ ତଃ କ୍ର ୀଡିତୁ ମୁି ତା ଇତଯେନନ
ପ୍ର କାେରଣ େତଷାଂ େକୖି ଦ୍ ଯ ଦ୍ େଦୱପୂଜା କୃତା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ତ୍ ନ କି୍ର ଯତାଂ|

Ⅷ ଅପରଂ େତଷାଂ େକୖି ଦ୍ ଯ ଦ୍ ୱ୍ୟଭିଚାରଃ କୃତେ ନ େଚୖକି ନ୍ ଦିେନ
ତ୍ର େଯାୱିଂଶତିସହସ୍ର ାଣି େଲାକା ନିପାତିତା ଦ୍ ଅ ାଭି ୱର୍ ୍ୟଭିଚାେରା ନ କ ର୍ ୱ୍ୟଃ|

Ⅸେତଷାଂ େକଚିଦ୍ ଯ ତ୍ଖ୍ର ୀ ଂ ପରୀକି୍ଷତୱ ାଦ୍ଭୁ ଜେ ୖ ନର୍ ା ତ ଦ୍ ଅ ାଭିଃ ଖ୍ର ୀେ ା
ନ ପରୀକି୍ଷତୱ୍ୟଃ|

Ⅹ େତଷାଂ େକଚିଦ୍ ଯଥା ୱା ଲହଂ କୃତୱ ାରଣାତ୍ ହ ା ୱିନାଶିତା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଦ୍
ୱା ଲେହା ନ କି୍ର ଯତାଂ|

Ⅺ ତାନ୍ ପ୍ର ତି ଯାେନ୍ୟତାନି ଜଘଟିେର ତାନ୍ୟ ାକଂ ନିଦଶର୍ ନାନି ଜଗତଃ େଶଷଯୁେଗ
ୱ ର୍ ମାନାନାମ୍ ଅ ାକଂ ଶିକ୍ଷାଥର୍ ଂ ଲିଖିତାନି ଚ ବଭୂ ୱୁଃ|

Ⅻଅତଏୱ ଯଃ କି ଦ୍ ସୁି ରଂମନ୍ୟଃ ସ ଯ ପେତତ୍ ତତ୍ର ସାୱଧାେନା ଭୱତୁ |
ⅩⅢ ମାନୁଷିକପରୀକ୍ଷାତିରି ା କାପି ପରୀକ୍ଷା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନାକ୍ର ାମତ୍, ଈ ର ୱି ାସ୍ୟଃ

େସାଽତିଶ ୍ୟାଂ ପରୀକ୍ଷାଯାଂ ପତନାତ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ରକି୍ଷଷ୍ୟତି, ପରୀକ୍ଷା ଚ ଯଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ େସାଢୁ ଂ
ଶକ୍ୟେତ ତଦଥର୍ ଂ ତଯା ସହ ନି ାରସ୍ୟ ପ ାନଂ ନିରୂ ପଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅣ େହ ପି୍ର ଯଭ୍ର ାତରଃ, େଦୱପୂଜାେତା ଦୂରମ୍ ଅପସରତ|
ⅩⅤଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିଜ୍ଞାନ୍ ମ ା ପ୍ର ଭାେଷ ମଯା ଯତ୍ କଥ୍ୟେତ ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୱ ୱିଚ୍ୟତାଂ|
ⅩⅥଯଦ୍ ଧନ୍ୟୱାଦପାତ୍ର ମ୍ ଅ ାଭି ଧର୍ ନ୍ୟଂ ଗଦ୍ୟେତ ତତ୍ କିଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େଶାଣିତସ୍ୟ ସହଭାଗି ଂ

ନହି? ଯ ପୂେପାଽ ାଭି ଭର୍ ଜ୍ୟେତ ସ କିଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ୱପୁଷଃ ସହଭାଗି ଂ ନହି?
ⅩⅦ ୱଯଂ ବହୱଃ ସେ ାଽେପ୍ୟକପୂପ ରୂ ପା ଏକୱପୁଃ ରୂ ପା ଭୱାମଃ, ଯେତା ୱଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ

ଏକପୂପସ୍ୟ ସହଭାଗିନଃ|
ⅩⅧ ଯୂଯଂ ଶାରୀରିକମ୍ ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯୱଂଶଂ ନିରୀକ୍ଷ ଂ| େଯ ବଲୀନାଂ ମାଂସାନି ଭୁ େତ େତ

କିଂ ଯଜ୍ଞେୱଦ୍ୟାଃ ସହଭାଗିେନା ନ ଭୱି ?
ⅩⅨଇତ୍ୟେନନ ମଯା କିଂ କଥ୍ୟେତ? େଦୱତା ୱା ୱିକୀ େଦୱତାେଯୖ ବଲିଦାନଂ ୱା ୱା ୱିକଂ

କିଂ ଭେୱତ୍?
ⅩⅩତ ହି କି ୁ ଭି ଜାତିଭି େୟର୍ ବଲେଯା ଦୀଯେ ତ ଈ ରାଯ ତ ହି ଭୂ େତଭ୍ୟଏୱ ଦୀଯେ

ତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ଯଦ୍ ଭୂ ତାନାଂ ସହଭାଗିେନା ଭୱେଥତ୍ୟହଂ ନାଭିଲଷାମି|
ⅩⅪପ୍ର େଭାଃ କଂେସନ ଭୂ ତାନାମପି କଂେସନ ପାନଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରସାଧ୍ୟଂ; ଯୂଯଂ ପ୍ର େଭା େଭର୍ ାଜ୍ୟସ୍ୟ

ଭୂ ତାନାମପି େଭାଜ୍ୟସ୍ୟ ସହଭାଗିେନା ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ଥ|
ⅩⅫୱଯଂ କିଂ ପ୍ର ଭୁ ଂ ଷ୍ୟାମେହ? ୱଯଂ କିଂ ତ ାଦ୍ ବଲୱ ଃ?
ⅩⅩⅢମାଂ ପ୍ର ତି ସୱର୍ ୍ଵ ଂ କ ର୍ ାପ୍ର ତିଷି ଂ କି ୁ ନ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ହିତଜନକଂ ସୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଅପ୍ର ତିଷି ଂ କି ୁ ନ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ

ନି ାଜନକଂ|
ⅩⅩⅣଆ ହିତଃ େକନାପି ନ େଚି ତୱ୍ୟଃ କି ୁ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ଃ ପରହିତେ ି ତୱ୍ୟଃ|
ⅩⅩⅤଆପେଣ ଯତ୍ କ୍ର ଯ୍ୟଂ ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସଂେୱଦସ୍ୟାଥର୍ ଂ କିମପି ନ ପୃ ୍ଵା ଭୁ ଜ୍ୟତାଂ
ⅩⅩⅥଯତଃ ପୃଥିୱୀ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପରେମ ରସ୍ୟ|
ⅩⅩⅦ ଅପରମ୍ ଅୱି ାସି େଲାକାନାଂ େକନଚିତ୍ ନିମି ତା ଯୂଯଂ ଯଦି ତତ୍ର ଜିଗମିଷଥ ତହ

େତନ ଯଦ୍ ଯଦ୍ ଉପ ାପ୍ୟେତ ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସଂେୱଦସ୍ୟାଥର୍ ଂ କିମପି ନ ପୃ ୍ଵା ଭୁ ଜ୍ୟତାଂ|
ⅩⅩⅧ କି ୁ ତତ୍ର ଯଦି କି ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱେଦତ୍ ଭକ୍ଷ୍ୟେମତଦ୍ େଦୱତାଯାଃ ପ୍ର ସାଦ ଇତି ତହ

ତସ୍ୟଜ୍ଞାପଯିତୁ ରନୁେରାଧାତ୍ ସଂେୱଦସ୍ୟାଥର୍ ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ େଭା ୱ୍ୟଂ| ପୃଥିୱୀ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ
ପରେମ ରସ୍ୟ,

ⅩⅩⅨସତ୍ୟେମତତ୍, କି ୁ ମଯା ଯଃ ସଂେୱେଦା ନି ଶ୍ୟେତ ସ ତୱ ନହି ପରେସୖ୍ୟୱ|



1 Corinthians Ⅹ:ⅩⅩⅩ 231 1 Corinthians Ⅺ:ⅩⅪ

ⅩⅩⅩ ଅନୁଗ୍ର ହପାେତ୍ର ଣ ମଯା ଧନ୍ୟୱାଦଂ କୃ ା ଯଦ୍ ଭୁ ଜ୍ୟେତ ତ ାରଣାଦ୍ ଅହଂ କୁେତା
ନି ି େଷ୍ୟ?

ⅩⅩⅪ ତ ାଦ୍ େଭାଜନଂ ପାନମ୍ ଅନ୍ୟ ା କ ର୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭିଃ ସୱର୍ ୍ଵ େମେୱ ରସ୍ୟ ମହିମ୍ନ ଃ
ପ୍ର କାଶାଥର୍ ଂ କି୍ର ଯତାଂ|

ⅩⅩⅫ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ଭି ଜାତୀଯାନାମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସମାଜସ୍ୟ ୱା ୱି ଜନେକୖ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭି ନର୍
ଭୱିତୱ୍ୟଂ|

ⅩⅩⅩⅢ ଅହମପ୍ୟା ହିତମ୍ ଅେଚ ମାେନା ବହୂ ନାଂ ପରିତ୍ର ାଣାଥର୍ ଂ େତଷାଂ ହିତଂ େଚ ମାନଃ
ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ତୁ ି କେରା ଭୱାମୀତ୍ୟେନନାହଂ ଯ ତ୍ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁଗାମୀ ତ ଦ୍ ଯୂଯଂ
ମମାନୁଗାମିେନା ଭୱତ|

Ⅺ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ କାେୟର୍ ୍ୟ ମାଂ ରଥ ମଯା ଚ

ଯାଦୃଗୁପଦି ା ାଦୃଗାଚରେଥୖତ ାରଣାତ୍ ମଯା ପ୍ର ଶଂସନୀଯା ଆେଧ୍ବ |
Ⅱତଥାପି ମେମୖଷା ୱା ା ଯଦ୍ ଯୂଯମିଦମ୍ ଅୱଗତା ଭୱଥ,
Ⅲ ଏେକୖକସ୍ୟ ପୁରୁ ଷେସ୍ୟା ମା ରୂ ପଃ ଖ୍ର ୀ ଃ, େଯାଷିତେ ା ମା ରୂ ପଃ ପୁମାନ୍,

ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େଚା ମା ରୂ ପ ଈ ରଃ|
Ⅳ ଅପରମ୍ ଆ ାଦିେତା ମାେ ନ େଯନ ପୁଂସା ପ୍ର ାଥର୍ ନା କି୍ର ଯତ ଈ ରୀଯୱାଣୀ କଥ୍ୟେତ ୱା

େତନ ୀେଯା ମା ମ୍ ଅୱଜ୍ଞାଯେତ|
Ⅴ ଅନା ାଦିେତା ମା ଯା ଯଯା େଯାଷିତା ଚ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କି୍ର ଯତ ଈ ରୀଯୱାଣୀ କଥ୍ୟେତ ୱା

ତଯାପି ୀେଯା ମା ମ୍ ଅୱଜ୍ଞାଯେତ ଯତଃ ସା ମୁି ତଶିରଃସଦୃଶା|
Ⅵଅନା ାଦିତମ କା ଯା େଯାଷିତ୍ ତସ୍ୟାଃ ଶିରଃ ମୁ ନୀଯେମୱ କି ୁ େଯାଷିତଃ େକଶେ ଦନଂ

ଶିେରାମୁ ନଂ ୱା ଯଦି ଲ ାଜନକଂ ଭେୱତ୍ ତହ ତଯା ଶିର ଆ ାଦ୍ୟତାଂ|
Ⅶ ପୁମାନ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର ତିମୂ ଃ ପ୍ର ତିେତଜଃ ରୂ ପ ତ ାତ୍ େତନ ଶିେରା ନା ାଦନୀଯଂ କି ୁ

ସୀମି ନୀ ପୁଂସଃ ପ୍ର ତିବି ରୂ ପା|
Ⅷଯେତା େଯାଷାତଃ ପୁମାନ୍ େନାଦପାଦି କି ୁ ପୁଂେସା େଯାଷିଦ୍ ଉଦପାଦି|
Ⅸଅଧିକ ୁ େଯାଷିତଃ କୃେତ ପୁଂସଃ ସୃି ନର୍ ବଭୂ ୱ କି ୁ ପୁଂସଃ କୃେତ େଯାଷିତଃ ସୃି ବର୍ ଭୂ ୱ|
Ⅹଇତି େହେତା ଦର୍ୂ ତାନାମ୍ ଆଦରାଦ୍ େଯାଷିତା ଶିରସ୍ୟଧୀନତାସୂଚକମ୍ ଆୱରଣଂ ଧ ର୍ ୱ୍ୟଂ|
Ⅺ ତଥାପି ପ୍ର େଭା ୱ ଧିନା ପୁମାଂସଂ ୱିନା େଯାଷି ଜାଯେତ େଯାଷିତ ୱିନା ପୁମାନ୍ ନ

ଜାଯେତ|
Ⅻ ଯେତା ଯଥା ପୁଂେସା େଯାଷିଦ୍ ଉଦପାଦି ତଥା େଯାଷିତଃ ପୁମାନ୍ ଜାଯେତ, ସୱର୍ ୍ଵ ୱ ୂନି

େଚ ରାଦ୍ ଉ ଦ୍ୟେ |
ⅩⅢ ଯୁଷ୍ମ ାଭିେରେୱୖତଦ୍ ୱିୱିଚ୍ୟତାଂ, ଅନାୱୃତଯା େଯାଷିତା ପ୍ର ାଥର୍ ନଂ କିଂ ସୁଦୃଶ୍ୟଂ ଭେୱତ୍?
ⅩⅣ ପୁରୁ ଷସ୍ୟ ଦୀଘର୍ େକଶ ଂ ତସ୍ୟ ଲ ାଜନକଂ, କି ୁ େଯାଷିେତା ଦୀଘର୍ େକଶ ଂ ତସ୍ୟା

େଗୗରୱଜନକଂ
ⅩⅤଯତ ଆ ାଦନାଯ ତେସୖ୍ୟ େକଶା ଦ ା ଇତି କିଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ଭାୱେତା ନ ଶିକ୍ଷ୍ୟେତ?
ⅩⅥ ଅତ୍ର ଯଦି କି ଦ୍ ୱିୱଦିତୁ ମ୍ ଇେ ତ୍ ତହର୍ ୍ୟ ାକମ୍ ଈ ରୀଯସମିତୀନା ତାଦୃଶୀ ରୀତି ନର୍

ୱିଦ୍ୟେତ|
ⅩⅦ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ଭଦ୍ର ାଯ କି ୁ କିୁ ତାଯ ସମାଗମ୍ୟେତ ତ ାଦ୍ ଏତାନି ଭାଷମାେଣନ ମଯା ଯୂଯଂ

ନ ପ୍ର ଶଂସନୀଯାଃ|
ⅩⅧ ପ୍ର ଥମତଃ ସମିେତୗ ସମାଗତାନାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ େଭଦାଃ ସ ୀତି ୱା ର୍ ା ମଯା ଶଯେତ

ତନ୍ମ େଧ୍ୟ କିି ତ୍ ସତ୍ୟଂ ମନ୍ୟେତ ଚ|
ⅩⅨ ଯେତା େହେତା ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ େଯ ପରୀକି୍ଷତାେ ଯତ୍ ପ୍ର କାଶ୍ୟେ ତଦଥର୍ ଂ େଭେଦୖ

ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟେମୱ|
ⅩⅩଏକତ୍ର ସମାଗେତୖ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭିଃ ପ୍ର ଭାୱଂ େଭ◌ाଜ୍ୟଂ ଭୁ ଜ୍ୟତ ଇତି ନହି;
ⅩⅪଯେତା େଭାଜନକାେଲ ଯୁଷ୍ମ ାକେମେକୖେକନ କୀଯଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ତୂ ଣର୍ ଂ ଗ୍ର ସ୍ୟେତ ତ ାଦ୍ ଏେକା

ଜେନା ବୁଭୁ କି୍ଷତି ତି, ଅନ୍ୟ ପରିତୃ େ ା ଭୱତି|
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ⅩⅫ େଭାଜନପାନାଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କିଂ େୱଶ୍ମ ାନି ନ ସି ? ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୱର୍ ା କିମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସମିତିଂ
ତୁ ୀକୃତ୍ୟ ଦୀନା େଲାକା ଅୱଜ୍ଞାଯେ ? ଇତ୍ୟେନନ ମଯା କିଂ ୱ ୱ୍ୟଂ? ଯୂଯଂ କିଂ ମଯା
ପ୍ର ଶଂସନୀଯାଃ? ଏତି ନ୍ ଯୂଯଂ ନ ପ୍ର ଶଂସନୀଯାଃ|

ⅩⅩⅢପ୍ର ଭୁ େତା ଯ ଉପେଦେଶା ମଯା ଲେ ା ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ସମପ ତ ସ ଏଷଃ|
ⅩⅩⅣ ପରକରସମପର୍ ଣକ୍ଷପାଯାଂ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଃ ପୂପମାଦାେଯ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱ୍ୟାହୃ ତ୍ୟ ତଂ ଭ ୍ଵା

ଭାଷିତୱାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିେରତଦ୍ ଗୃହ୍ୟତାଂ ଭୁ ଜ୍ୟତା ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ୃ େତ ଭ ଂ ମମ ଶରୀରଂ; ମମ
ରଣାଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିେରତତ୍ କି୍ର ଯତାଂ|
ⅩⅩⅤ ପୁନ େଭଜନାତ୍ ପରଂ ତେଥୖୱ କଂସମ୍ଆଦାଯ େତେନା ଂ କଂେସାଽଯଂ ମମ େଶାଣିେତନ
ାପିେତା ନୂତନନିଯମଃ; ଯତିୱାରଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିେରତତ୍ ପୀଯେତ ତତିୱାରଂ ମମ ରଣାଥର୍ ଂ ପୀଯତାଂ|
ⅩⅩⅥ ଯତିୱାରଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିେରଷ ପୂେପା ଭୁ ଜ୍ୟେତ ଭାଜେନନାେନନ ପୀଯେତ ଚ ତତିୱାରଂ

ପ୍ର େଭାରାଗମନଂ ଯାୱତ୍ ତସ୍ୟ ମୃତୁ ୍ୟଃ ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅦଅପର ଯଃ କି ଦ୍ ଅେଯାଗ୍ୟେ ନ ପ୍ର େଭାରିମଂ ପୂପମ୍ ଅଶ୍ନ ାତି ତସ୍ୟାେନନ ଭାଜେନନ

ପିୱତି ଚ ସ ପ୍ର େଭାଃ କାଯରୁ ଧିରେଯା ଦର୍ ଦାଯୀ ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅧତ ାତ୍ ମାନେୱନାଗ୍ର ଆ ାନ ପରୀକ୍ଷ୍ୟ ପ ାଦ୍ ଏଷ ପୂେପା ଭୁ ଜ୍ୟତାଂ କଂେସନାେନନ ଚ

ପୀଯତାଂ|
ⅩⅩⅨେଯନଚାନହର୍ େ ନଭୁ ଜ୍ୟେତପୀଯେତଚପ୍ର େଭାଃ କାଯମ୍ ଅୱିମୃଶତା େତନଦ ପ୍ର ା େଯ

ଭୁ ଜ୍ୟେତ ପୀଯେତ ଚ|
ⅩⅩⅩ ଏତ ାରଣାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଭୂ ରିେଶା େଲାକା ଦୁ ର୍ ଲା େରାଗିଣ ସି ବହୱ ମହାନିଦ୍ର ାଂ

ଗତାଃ|
ⅩⅩⅪଅ ାଭି ୟର୍ ଦ୍ୟା ୱିଚାେରାଽକାରିଷ୍ୟତ ତହ ଦେ ା ନାଲ ୍ୟତ;
ⅩⅩⅫ କି ୁ ଯଦା ାକଂ ୱିଚାେରା ଭୱତି ତଦା ୱଯଂ ଜଗେତା ଜେନୖଃ ସମଂ ଯଦ୍ ଦ ଂ ନ

ଲଭାମେହ ତଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ଭୁ ନା ଶାି ଂ ଭୁ ଂଜ୍ମ େହ|
ⅩⅩⅩⅢ େହ ମମ ଭ୍ର ାତରଃ, େଭାଜନାଥର୍ ଂ ମିଲିତାନାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏେକେନତେରାଽନୁଗୃହ୍ୟତାଂ|
ⅩⅩⅩⅣ ଯ ବୁଭୁ କି୍ଷତଃ ସ ଗୃେହ ଭୁ ାଂ| ଦ ପ୍ର ା େଯ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ସମାଗମ୍ୟତାଂ| ଏତି ଂ

ଯଦ୍ ଆେଦ ୱ୍ୟଂ ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ମୀପାଗମନକାେଲ ମଯାେଦକ୍ଷ୍ୟେତ|

Ⅻ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯଂ ଯଦ୍ ଆି କାନ୍ ଦାଯାନ୍ ଅନୱଗତାି ଥ ତଦହଂ ନାଭିଲଷାମି|
Ⅱ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଭି ଜାତୀଯା ଯୂଯଂ ଯ ଦ୍ ୱିନୀତା ଦ୍ ଅୱାକ୍ପ ୍ରତିମାନାମ୍ ଅନୁଗାମିନ ଆଧ୍ବ ମ୍ ଇତି

ଜାନୀଥ|
Ⅲ ଇତି େହେତାରହଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ନିେୱଦଯାମି, ଈ ରସ୍ୟା ନା ଭାଷମାଣଃ େକାଽପି ଯୀଶୁଂ ଶ

ଇତି ନ ୱ୍ୟାହରତି, ପୁନ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ୱିନୀତଂ ୱିନାନ୍ୟଃ େକାଽପି ଯୀଶୁଂ ପ୍ର ଭୁ ରିତି ୱ୍ୟାହ ର୍ୁ ଂ ନ
ଶେକ୍ନ ାତି|

Ⅳଦାଯା ବହୁ ୱିଧାଃ କିେ କ ଆ ା
Ⅴପରିଚୟର୍ ୍ୟା ବହୁ ୱିଧାଃ କିେ କଃ ପ୍ର ଭୁ ଃ|
Ⅵସାଧନାନି ବହୁ ୱିଧାନି କି ୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ସୱର୍ ୍ଵ ସାଧକ ଈ ର ଏକଃ|
Ⅶଏେକୖକୈ ତସ୍ୟା େନା ଦଶର୍ ନଂ ପରହିତାଥର୍ ଂ ଦୀଯେତ|
Ⅷଏକୈ େତନା ନା ଜ୍ଞାନୱାକ୍ୟଂ ଦୀଯେତ, ଅନ୍ୟୈ େତେନୖୱା ନାଦି ଂ ୱିଦ୍ୟାୱାକ୍ୟମ୍,
Ⅸଅନ୍ୟୈ େତେନୖୱା ନା ୱି ାସଃ, ଅନ୍ୟୈ େତେନୖୱା ନା ା ୍ୟଦାନଶି ଃ,
Ⅹ ଅନ୍ୟୈ ଦୁଃସାଧ୍ୟସାଧନଶି ରନ୍ୟୈ େଚ ରୀଯାେଦଶଃ, ଅନ୍ୟୈ

ଚାତିମାନୁଷିକସ୍ୟାେଦଶସ୍ୟ ୱିଚାରସାମଥର୍ ୍ୟମ୍, ଅନ୍ୟୈ ପରଭାଷାଭାଷଣଶି ରନ୍ୟୈ ଚ
ଭାଷାଥର୍ ଭାଷଣସାମୟର୍ ଂ ଦୀଯେତ|

Ⅺ ଏେକନା ି ତୀେଯନା ନା ଯଥାଭିଲାଷମ୍ ଏେକୖକୈ ଜନାେଯୖେକୖକଂ ଦାନଂ ୱିତରତା ତାନି
ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ସାଧ୍ୟେ |

Ⅻ େଦହ ଏକଃ ସ ପି ଯ ଦ୍ ବ ଯୁେ ା ଭୱତି, ତେସୖ୍ୟକସ୍ୟ ୱପୁେଷା ଽ ାନାଂ ବହୁ େ ନ
ଯ ଦ୍ ଏକଂ ୱପୁ ଭର୍ ୱତି, ତ ତ୍ ଖ୍ର ୀ ଃ|
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ⅩⅢ ଯେତା େହେତା ୟ ହୂ ଦିଭି ଜାତୀଯଦାସ ତ ା ୱଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ
ମ େନେନୖେକନା େନୖକେଦହୀକୃତାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଚୖକା ଭୁ ା ଅଭୱାମ|

ⅩⅣଏେକନାେ ନ ୱପୁ ନର୍ ଭୱତି କି ୁ ବହୁ ଭିଃ|
ⅩⅤ ତତ୍ର ଚରଣଂ ଯଦି ୱେଦତ୍ ନାହଂ ହ ାତ୍ ଶରୀରସ୍ୟ ଭାେଗା ନା ୀତି ତହର୍ ୍ୟେନନ

ଶରୀରାତ୍ ତସ୍ୟ ୱିେଯାେଗା ନ ଭୱତି|
ⅩⅥ େଶ୍ର ାତ୍ର ଂ ୱା ଯଦି ୱେଦତ୍ ନାହଂ ନଯନଂ ତ ାତ୍ ଶରୀରସ୍ୟାଂେଶା ନା ୀତି ତହର୍ ୍ୟେନନ

ଶରୀରାତ୍ ତସ୍ୟ ୱିେଯାେଗା ନ ଭୱତି|
ⅩⅦ କୃ ଂ ଶରୀରଂ ଯଦି ଦଶର୍ େନ ି ଯଂ ଭେୱତ୍ ତହ ଶ୍ର ୱେଣ ି ଯଂ କୁତ୍ର ାସ୍ୟତି? ତତ୍ କୃ ଂ

ଯଦି ୱା ଶ୍ର ୱେଣ ି ଯଂ ଭେୱତ୍ ତହ ଘ୍ର େଣ ି ଯଂ କୁତ୍ର ାସ୍ୟତି?
ⅩⅧ କିି ଦାନୀମ୍ ଈ େରଣ ଯଥାଭିଲଷିତଂ ତେଥୖୱା ପ୍ର ତ୍ୟ ାନାମ୍ ଏେକୖକଂ ଶରୀେର
ାପିତଂ|
ⅩⅨତତ୍ କୃ ଂ ଯେଦ୍ୟକା ରୂ ପି ଭେୱତ୍ ତହ ଶରୀେର କୁତ୍ର ାସ୍ୟତି?
ⅩⅩତ ାଦ୍ ଅ ାନି ବହୂ ନି ସି ଶରୀରଂ େ କେମୱ|
ⅩⅪ ଅତଏୱ ଯା ମମ ପ୍ର େଯାଜନଂ ନା ୀତି ୱାଚଂ ପାଣିଂ ୱଦିତୁ ଂ ନଯନଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି, ତଥା

ଯୁୱାଭ୍ୟାଂ ମମ ପ୍ର େଯାଜନଂ ନା ୀତି ମୂ ର୍ ା ଚରେଣୗ ୱଦିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତିଃ;
ⅩⅫୱ ୁତ ୁ ୱିଗ୍ର ହସ୍ୟ ଯାନ୍ୟ ାନ୍ୟ ାଭି ଦର୍ୁ ର୍ ଲାନି ବୁଧ୍ୟେ ତାେନ୍ୟୱ ସପ୍ର େଯାଜନାନି ସି |
ⅩⅩⅢ ଯାନି ଚ ଶରୀରମେଧ୍ୟଽୱମନ୍ୟାନି ବୁଧ୍ୟେତ ତାନ୍ୟ ାଭିରଧିକଂ େଶାଭ୍ୟେ | ଯାନି ଚ

କୁଦୃଶ୍ୟାନି ତାନି ସୁଦୃଶ୍ୟତରାଣି କି୍ର ଯେ
ⅩⅩⅣ କି ୁ ଯାନି ଯଂ ସୁଦୃଶ୍ୟାନି େତଷାଂ େଶାଭନମ୍ ନି ୍ରେଯାଜନଂ|
ⅩⅩⅤଶରୀରମେଧ୍ୟ ଯଦ୍ େଭେଦା ନ ଭେୱତ୍ କି ୁ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣ୍ୟ ାନି ଯଦ୍ ଐକ୍ୟଭାେୱନ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ

ହିତଂ ଚି ଯି ତଦଥର୍ ମ୍ ଈ େରଣାପ୍ର ଧାନମ୍ ଆଦରଣୀଯଂ କୃ ା ଶରୀରଂ ୱିରଚିତଂ|
ⅩⅩⅥ ତ ାଦ୍ ଏକସ୍ୟା ସ୍ୟ ପୀଡାଯାଂ ଜାତାଯାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣ୍ୟ ାନି େତନ ସହ ପୀଡ୍ୟେ , ଏକସ୍ୟ

ସମାଦେର ଜାେତ ଚ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି େତନ ସହ ସଂହୃ ଷ୍ୟି |
ⅩⅩⅦ ଯୂଯ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଶରୀରଂ, ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏେକୖକ ତେସୖ୍ୟେକୖକମ୍ ଅ ଂ|
ⅩⅩⅧ େକଚିତ୍ େକଚିତ୍ ସମିତାୱୀ େରଣ ପ୍ର ଥମତଃ େପ୍ର ରିତା ି ତୀଯତ

ଈ ରୀଯାେଦଶୱ ାର ୃତୀଯତ ଉପେଦ ାେରା ନିଯୁ ାଃ, ତତଃ ପରଂ େକେଭ୍ୟାଽପି
ଚିତ୍ର କାୟର୍ ୍ୟସାଧନସାମଥର୍ ୍ୟମ୍ ଅନାମଯକରଣଶି ରୁ ପକୃେତୗ େଲାକଶାସେନ ୱା େନୖପୁଣ୍ୟଂ
ନାନାଭାଷାଭାଷଣସାମଥର୍ ୍ୟଂ ୱା େତନ ୱ୍ୟତାରି|

ⅩⅩⅨ ସେୱର୍ ୍ଵ କିଂ େପ୍ର ରିତାଃ? ସେୱର୍ ୍ଵ କିମ୍ ଈ ରୀଯାେଦଶୱ ାରଃ? ସେୱର୍ ୍ଵ କିମ୍ ଉପେଦ ାରଃ?
ସେୱର୍ ୍ଵ କିଂ ଚିତ୍ର କାୟର୍ ୍ୟସାଧକାଃ?

ⅩⅩⅩ ସେୱର୍ ୍ଵ କିମ୍ ଅନାମଯକରଣଶି ଯୁ ାଃ? ସେୱର୍ ୍ଵ କିଂ ପରଭାଷାୱାଦିନଃ? ସେୱର୍ ୍ଵ ୱା କିଂ
ପରଭାଷାଥର୍ ପ୍ର କାଶକାଃ?

ⅩⅩⅪ ଯୂଯଂ େଶ୍ର ଦାଯାନ୍ ଲୁ ଂ ଯତ ଂ| ଅେନନ ଯୂଯଂ ମଯା ସେୱର୍ ୍ଵ ା ମମାଗର୍ ଂ ଦଶର୍ ଯିତୱ୍ୟାଃ|

ⅩⅢ
Ⅰ ମତର୍ ୍ୟ ଗର୍ ୀଯାଣାଂ ଭାଷା ଭାଷମାେଣାଽହଂ ଯଦି େପ୍ର ମହୀେନା ଭେୱଯଂ ତହ

ୱାଦକତାଲ ରୂ େପା ନିନାଦକାରିେଭରୀ ରୂ ପ ଭୱାମି|
Ⅱ ଅପର ଯଦ୍ୟହମ୍ ଈ ରୀଯାେଦଶାଢ୍ୟଃ ସ୍ୟାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଗୁ ୱାକ୍ୟାନି ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଦ୍ୟା ଜାନୀଯାଂ

ପୂଣର୍ ୱି ାସଃ ସନ୍ େଶୖଲାନ୍ ାନା ରୀକ ର୍ୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଯା କି ୁ ଯଦି େପ୍ର ମହୀେନା ଭେୱଯଂ
ତହର୍ ୍ୟଗଣନୀଯ ଏୱ ଭୱାମି|

Ⅲ ଅପରଂ ଯଦ୍ୟହମ୍ ଅ ଦାେନନ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ତ୍ୟେଜଯଂ ଦାହନାଯ ଶରୀରଂ ସମପର୍ େଯଯ କି ୁ
ଯଦି େପ୍ର ମହୀେନା ଭେୱଯଂ ତହ ତ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ମଦଥର୍ ଂ ନି ଲଂ ଭୱତି|

Ⅳ େପ୍ର ମ ଚିରସହି ୁ ହିେତୖଷି ଚ, େପ୍ର ମ ନିେ ର୍ ଷମ୍ ଅଶଠଂ ନିଗର୍ ୱର୍ ୍ଵ |
Ⅴ ଅପରଂ ତତ୍ କିୁ ତଂ ନାଚରତି, ଆ େଚ ାଂ ନ କୁରୁ େତ ସହସା ନ କଧ୍ୟତି ପରାନି ଂ ନ

ଚି ଯତି,
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Ⅵଅଧେ ର୍ ନ ତୁ ଷ୍ୟତି ସତ୍ୟ ଏୱ ସ ୁଷ୍ୟତି|
Ⅶତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ତିତିକ୍ଷେତ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ୱି ସି ତି ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ଭଦ୍ର ଂ ପ୍ର ତୀକ୍ଷେତ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ସହେତ ଚ|
Ⅷ େପ୍ର େମ୍ନ ା େଲାପଃ କଦାପି ନ ଭୱିଷ୍ୟତି, ଈ ରୀଯାେଦଶକଥନଂ େଲା ୍ୟେତ

ପରଭାଷାଭାଷଣଂ ନିୱ ଷ୍ୟେତ ଜ୍ଞାନମପି େଲାପଂ ଯାସ୍ୟତି|
Ⅸଯେତାଽ ାକଂ ଜ୍ଞାନଂ ଖ ମାତ୍ର ମ୍ ଈ ରୀଯାେଦଶକଥନମପି ଖ ମାତ୍ର ଂ|
Ⅹ କି ାସୁ ସି ତାଂ ଗେତଷୁ ତାନି ଖ ମାତ୍ର ାଣି େଲାପଂ ଯାସ୍ୟେ |
Ⅺ ବାଲ୍ୟକାେଲଽହଂ ବାଲ ଇୱାଭାେଷ ବାଲ ଇୱାଚି ଯ କି ୁ େଯୗୱେନ ଜାେତ ତ ୱର୍ ୍ଵ ଂ

ବାଲ୍ୟାଚରଣଂ ପରିତ୍ୟ ୱାନ୍|
Ⅻ ଇଦାନୀମ୍ ଅଭ୍ର ମେଧ୍ୟନା ଂ ଦଶର୍ ନମ୍ ଅ ାଭି ଲର୍ ଭ୍ୟେତ କି ୁ ତଦା ସାକ୍ଷାତ୍ ଦଶର୍ ନଂ

ଲ ୍ୟେତ| ଅଧୁନା ମମ ଜ୍ଞାନମ୍ ଅି ଂ କି ୁ ତଦାହଂ ଯଥାୱଗମ୍ୟ େଥୖୱାୱଗେତା ଭୱିଷ୍ୟାମି|
ⅩⅢଇଦାନୀଂ ପ୍ର ତ୍ୟଯଃ ପ୍ର ତ୍ୟାଶା େପ୍ର ମ ଚ ତ୍ର ୀେଣ୍ୟତାନି ତି ି େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ ଚ େପ୍ର ମ େଶ୍ର ଂ|

ⅩⅣ
Ⅰ ଯୂଯଂ େପ୍ର ମାଚରେଣ ପ୍ର ଯତ ମ୍ ଆି କାନ୍ ଦାଯାନପି ୱିେଶଷତ

ଈ ରୀଯାେଦଶକଥନସାମଥର୍ ୍ୟଂ ପ୍ର ା ୁଂ େଚ ଂ|
Ⅱ େଯା ଜନଃ ପରଭାଷାଂ ଭାଷେତ ସ ମାନୁଷାନ୍ ନ ସ ାଷେତ କି ୀ ରେମୱ ଯତଃ େକନାପି

କିମପି ନ ବୁଧ୍ୟେତ ସ ଚା ନା ନିଗୂଢୱାକ୍ୟାନି କଥଯତି;
Ⅲ କି ୁ େଯା ଜନଈ ରୀଯାେଦଶଂ କଥଯତି ସପେରଷାଂ ନି ାେଯୖ ହିେତାପେଦଶାଯ ସା ନାେଯୖ

ଚ ଭାଷେତ|
Ⅳ ପରଭାଷାୱାଦ୍ୟା ନ ଏୱ ନି ାଂ ଜନଯତି କି ୀ ରୀଯାେଦଶୱାଦୀ ସମିେତ ନ ାଂ

ଜନଯତି|
Ⅴ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ପରଭାଷାଭାଷଣମ୍ ଇ ାମ୍ୟହଂ କି ୀ ରୀଯାେଦଶକଥନମ୍

ଅଧିକମପୀ ାମି| ଯତଃ ସମିେତ ନ ାେଯୖ େଯନ ୱାକ୍ୟାନାମ୍ ଅେଥର୍ ା ନ କି୍ର ଯେତ ତ ାତ୍
ପରଭାଷାୱାଦିତ ଈ ରୀଯାେଦଶୱାଦୀ େଶ୍ର ଯାନ୍|

Ⅵ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଇଦାନୀଂ ମଯା ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ମୀପଂ ଗମ୍ୟେତ ତହର୍ ୀ ରୀଯଦଶର୍ ନସ୍ୟ ଜ୍ଞାନସ୍ୟ
େୱ ରୀଯାେଦଶସ୍ୟ ୱା ଶିକ୍ଷାଯା ୱା ୱାକ୍ୟାନି ନ ଭାଷି ା ପରଭାଷାଂ ଭାଷମାେଣନ ମଯା ଯୂଯଂ
କିମୁପକାରିଷ୍ୟେ ?

Ⅶ ଅପରଂ ୱଂଶୀୱ କ୍ୟାଦିଷୁ ନି ୍ରାଣିଷୁ ୱାଦ୍ୟଯେ ଷୁ ୱାଦିେତଷୁ ଯଦି ଣା ନ ୱିଶିଷ୍ୟେ
ତହ କିଂ ୱାଦ୍ୟଂ କିଂ ୱା ଗାନଂ ଭୱତି ତତ୍ େକନ େବା ୁ ଂ ଶକ୍ୟେତ?

Ⅷଅପରଂ ରଣତୂ ୟର୍ ୍ୟା ନି େଣା ଯଦ୍ୟୱ୍ୟେ ା ଭେୱତ୍ ତହ ଯୁ ାଯ କଃ ସି ଷ୍ୟେତ?
Ⅸ ତ ତ୍ ଜି ାଭି ୟର୍ ଦି ସୁଗମ୍ୟା ୱାକ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ଗେଦ୍ୟତ ତହ ଯଦ୍ ଗଦ୍ୟେତ ତତ୍ େକନ

େଭା ୍ୟେତ? ୱ ୁେତା ଯୂଯଂ ଦିଗାଲାପିନ ଇୱ ଭୱିଷ୍ୟଥ|
Ⅹଜଗତି କତିପ୍ର କାରା ଉ େଯା ୱିଦ୍ୟେ ? ତାସାେମକାପି ନିରଥ କା ନହି;
Ⅺ କି ୂେ ରେଥର୍ ା ଯଦି ମଯା ନ ବୁଧ୍ୟେତ ତହର୍ ୍ୟହଂ ୱ ା େମ୍ଲ ଇୱ ମଂେସ୍ୟ ୱ ାପି ମଯା େମ୍ଲ

ଇୱ ମଂସ୍ୟେତ|
Ⅻତ ାଦ୍ ଆି କଦାଯଲି େୱା ଯୂଯଂ ସମିେତ ନ ାଥର୍ ଂ ପ୍ର ା ବହୁ ୱରା ଭୱିତୁ ଂ ଯତ ଂ,
ⅩⅢଅତଏୱ ପରଭାଷାୱାଦୀ ଯଦ୍ ଅଥର୍ କେରାଽପି ଭେୱତ୍ ତତ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ଯତାଂ|
ⅩⅣ ଯଦ୍ୟହଂ ପରଭାଷଯା ପ୍ର ଥର୍ ନାଂ କୁୟର୍ ୍ୟାଂ ତହ ମଦୀଯ ଆ ା ପ୍ର ାଥର୍ ଯେତ, କି ୁ ମମ ବୁି

ନ ଲା ତି ତି|
ⅩⅤ ଇତ୍ୟେନନ କିଂ କରଣୀଯଂ? ଅହମ୍ ଆ ନା ପ୍ର ାଥର୍ ଯିେଷ୍ୟ ବୁ ୍ୟାପି ପ୍ର ାଥର୍ ଯିେଷ୍ୟ; ଅପରଂ

ଆ ନା ଗାସ୍ୟାମି ବୁ ୍ୟାପି ଗାସ୍ୟାମି|
ⅩⅥ ଂ ଯଦା ନା ଧନ୍ୟୱାଦଂ କେରାଷି ତଦା ଯଦ୍ ୱଦସି ତଦ୍ ଯଦି ଶିେଷ୍ୟେନେୱାପି େତନ

ଜେନନ ନ ବୁ ୍ୟେତ ତହ ତୱ ଧନ୍ୟୱାଦସ୍ୟାେ ତଥାି ୍ଵତି େତନ ୱ ଂ କଥଂ ଶକ୍ୟେତ?
ⅩⅦ ଂ ସମ୍ୟଗ୍ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦସୀତି ସତ୍ୟଂ ତଥାପି ତତ୍ର ପରସ୍ୟ ନି ା ନ ଭୱତି|
ⅩⅧ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟାଽହଂ ପରଭାଷାଭାଷେଣ ସମେଥର୍ ାଽ ୀତି କାରଣାଦ୍ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ

ୱଦାମି;



1 Corinthians ⅩⅣ:ⅩⅨ 235 1 Corinthians ⅩⅤ:Ⅰ

ⅩⅨ ତଥାପି ସମିେତୗ ପେରାପେଦଶାଥର୍ ଂ ମଯା କଥିତାନି ପ ୱାକ୍ୟାନି ୱରଂ ନ ଚ ଲକ୍ଷଂ
ପରଭାଷୀଯାନି ୱାକ୍ୟାନି|

ⅩⅩ େହ ଭ୍ର ାତରଃ,ଯୂଯଂ ବୁ ୍ୟା ବାଲକାଇୱ ମା ଭୂ ତ ପର ୁ ଦୁ ତଯା ଶିଶୱଇୱ ଭୂ ା ବୁ ୍ୟା
ସି ା ଭୱତ|

ⅩⅪଶା ଇଦଂ ଲିଖିତମାେ , ଯଥା, ଇତ୍ୟେୱାଚତ୍ ପେରେଶାଽହମ୍ ଆଭାଷିଷ୍ୟ ଇମାନ୍ ଜନାନ୍|
ଭାଷାଭିଃ ପରକୀଯାଭି ୱର୍ େ ୖ ପରେଦଶିଭିଃ| ତଥା ମଯା କୃେତଽପୀେମ ନ ଗ୍ର ହୀଷ୍ୟି ମ ଚଃ||

ⅩⅫଅତଏୱ ତତ୍ ପରଭାଷାଭାଷଣଂ ଅୱି ାସି ନଃ ପ୍ର ତି ଚି ରୂ ପଂ ଭୱତି ନ ଚ ୱି ାସି ନଃ ପ୍ର ତି;
କି ୀ ରୀଯାେଦଶକଥନଂ ନାୱି ାସି ନଃ ପ୍ର ତି ତଦ୍ ୱି ାସି ନଃ ପ୍ର େତ୍ୟୱ|

ⅩⅩⅢ ସମିତିଭୁ େ ଷୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ଏକି ନ୍ ାେନ ମିଲି ା ପରଭାଷାଂ ଭାଷମାେଣଷୁ ଯଦି
ଜ୍ଞାନାକାଙିେଣାଽୱି ାସି େନା ୱା ତତ୍ର ାଗେ ଯୁ ହ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଉନ୍ମ ାନ୍ କିଂ ନ ୱଦିଷ୍ୟି ?

ⅩⅩⅣ କି ୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷ୍ଵ ୀ ରୀଯାେଦଶଂ ପ୍ର କାଶଯ ୁ ଯଦ୍ୟୱି ାସୀ ଜ୍ଞାନାକାଙୀ ୱା କି ତ୍ ତତ୍ର ାଗ ତି
ତହ ସେୱୖର୍ ୍ଵ େରୱ ତସ୍ୟ ପାପଜ୍ଞାନଂ ପରୀକ୍ଷା ଚ ଜାଯେତ,

ⅩⅩⅤତତ ସ୍ୟା ଃକରଣସ୍ୟ ଗୁ କ ନାସୁ ୱ୍ୟ ୀଭୂ ତାସୁ େସାଽେଧାମୁଖଃପତନ୍ଈ ରମାରାଧ୍ୟ
ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ ଧ୍ୟ ଈ େରା ୱିଦ୍ୟେତ ଇତି ସତ୍ୟଂ କଥାେମତାଂ କଥଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅥ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ସି ଲିତାନାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏେକନ ଗୀତମ୍ ଅେନ୍ୟେନାପେଦେଶାଽେନ୍ୟନ
ପରଭାଷାେନ୍ୟନ ଐ ରିକଦଶର୍ ନମ୍ ଅେନ୍ୟନାଥର୍ େବାଧକଂ ୱାକ୍ୟଂ ଲଭ୍ୟେତ କିେମତତ୍? ସୱର୍ ୍ଵ େମୱ
ପରନି ାଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କି୍ର ଯତାଂ|

ⅩⅩⅦ ଯଦି କି ଦ୍ ଭାଷା ରଂ ୱିୱକ୍ଷତି ତେହର୍ ୍ୟକି ନ୍ ଦିେନ ି ଜେନନ ତି୍ର ଜେନନ ୱା
ପରଭା◌ाଷା କଥ୍ୟତାଂ ତଦଧିେକୖନର୍ କଥ୍ୟତାଂ େତୖରପି ପୟର୍ ୍ୟାଯାନୁସାରାତ୍ କଥ୍ୟତାଂ, ଏେକନ ଚ
ତଦେଥର୍ ା େବାଧ୍ୟତାଂ|

ⅩⅩⅧ କି ଥର୍ ାଭିଧାଯକଃ େକାଽପି ଯଦି ନ ୱିଦ୍ୟେତ ତହ ସ ସମିେତୗ ୱାଚଂଯମଃ
ି େ ରାଯା େନ ଚ କଥାଂ କଥଯତୁ |

ⅩⅩⅨ ଅପରଂ େ ୗ ତ୍ର େଯା େୱ ରୀଯାେଦଶୱ ାରଃ ଂ ମାେଦଶଂ କଥଯ ୁ ତଦେନ୍ୟ ଚ ତଂ
ୱିଚାରଯ ୁ|

ⅩⅩⅩ କି ୁ ତତ୍ର ାପେରଣ େକନଚିତ୍ ଜେନେନ ରୀଯାେଦେଶ ଲେ ପ୍ର ଥେମନ କଥନାତ୍
ନିୱ ତୱ୍ୟଂ|

ⅩⅩⅪ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯତ୍ ଶିକ୍ଷାଂ ସା ନା ଲଭେ ତଦଥର୍ ଂ ଯୂଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ପୟର୍ ୍ୟାେଯେଣ ରୀଯାେଦଶଂ
କଥଯିତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ|

ⅩⅩⅫଈ ରୀଯାେଦଶୱ ୃଣାଂ ମନାଂସି େତଷାମ୍ ଅଧୀନାନି ଭୱି |
ⅩⅩⅩⅢ ଯତ ଈ ରଃ କୁଶାସନଜନେକା ନହି ସୁଶାସନଜନକ ଏେୱତି ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ

ସୱର୍ ୍ଵ ସମିତିଷୁ ପ୍ର କାଶେତ|
ⅩⅩⅩⅣଅପର ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱନିତାଃ ସମିତିଷୁ ତୂ ୀ ୂତାି ୁ ଯତଃ ଶା ଲିଖିେତନ ୱିଧିନା ତାଃ

କଥାପ୍ର ଚାରଣାତ୍ ନିୱାରିତା ାଭି ନ ଘ୍ର ାଭି ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟଂ|
ⅩⅩⅩⅤ ଅତ ା ଯଦି କିମପି ଜିଜ୍ଞାସେ ତହ େଗେହଷୁ ପତୀନ୍ ପୃ ୁ ଯତଃ ସମିତିମେଧ୍ୟ

େଯାଷିତାଂ କଥାକଥନଂ ନି ନୀଯଂ|
ⅩⅩⅩⅥଐ ରଂ ୱଚଃ କିଂ ଯୁଷ୍ମ େ ା ନିରଗମତ? େକୱଲଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱା ତତ୍ କିମ୍ ଉପାଗତଂ?
ⅩⅩⅩⅦ ଯଃ କି ଦ୍ ଆ ାନମ୍ ଈ ରୀଯାେଦଶୱ ାରମ୍ ଆ ନାୱି ଂ ୱା ମନ୍ୟେତ ସ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍

ପ୍ର ତି ମଯା ଯଦ୍ ଯତ୍ ଲିଖ୍ୟେତ ତ ଭୁ ନାଜ୍ଞାପିତମ୍ ଈତୁ ୍ୟରରୀ କେରାତୁ |
ⅩⅩⅩⅧ କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ ଅେଜ୍ଞା ଭୱତି େସାଽଜ୍ଞ ଏୱ ତି ତୁ |
ⅩⅩⅩⅨ ଅତଏୱ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯମ୍ ଈ ରୀଯାେଦଶକଥନସାମଥର୍ ୍ୟଂ ଲୁ ଂ ଯତ ଂ

ପରଭାଷାଭାଷଣମପି ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ନିୱାୟର୍ ୍ୟତାଂ|
ⅩⅬସୱର୍ ୍ଵ କ ର୍ ାଣି ଚ ୱିଧ୍ୟନୁସାରତଃ ସୁପରିପାଟ୍ୟା କି୍ର ଯ ାଂ|

ⅩⅤ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯଃ ସୁସଂୱାେଦା ମଯା ଯୁଷ୍ମ ମୀେପ ନିେୱଦିେତା ଯୂଯ ଯଂ ଗୃହୀତୱ

ଆଶି୍ର ତୱ ତଂ ପୁନ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାନ୍ ୱିଜ୍ଞାପଯାମି|
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Ⅱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାେସା ଯଦି ୱିତେଥା ନ ଭେୱତ୍ ତହ ସୁସଂୱାଦଯୁ ାନି ମମ ୱାକ୍ୟାନି ରତାଂ
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େତନ ସୁସଂୱାେଦନ ପରିତ୍ର ାଣଂ ଜାଯେତ|

Ⅲ ଯେତାଽହଂ ଯଦ୍ ଯତ୍ ଜ୍ଞାପିତ ଦନୁସାରାତ୍ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ମୁଖ୍ୟାଂ ଯାଂ ଶିକ୍ଷାଂ ସମାପର୍ ଯଂ େସଯଂ,
ଶା ାନୁସାରାତ୍ ଖ୍ର ୀେ ାଽ ାକଂ ପାପେମାଚନାଥର୍ ଂ ପ୍ର ାଣାନ୍ ତ୍ୟ ୱାନ୍,

Ⅳଶ୍ମ ଶାେନ ାପିତ ତୃ ତୀଯଦିେନ ଶା ାନୁସାରାତ୍ ପୁନରୁ ାପିତଃ|
Ⅴସ ଚାେଗ୍ର େକୖେଫୖ ତତଃ ପରଂ ାଦଶଶିେଷ୍ୟେଭ୍ୟା ଦଶର୍ ନଂ ଦ ୱାନ୍|
Ⅵ ତତଃ ପରଂ ପ ଶତାଧିକସଂଖ୍ୟେକେଭ୍ୟା ଭ୍ର ାତୃ େଭ୍ୟା ଯୁଗପଦ୍ ଦଶର୍ ନଂ ଦ ୱାନ୍ େତଷାଂ

େକଚିତ୍ ମହାନିଦ୍ର ାଂ ଗତା ବହୁ ତରା ାଦ୍ୟାପି ୱ ର୍ େ |
Ⅶତଦନ ରଂ ଯାକୂବାଯ ତ ାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ୟଃ େପ୍ର ରିେତେଭ୍ୟା ଦଶର୍ ନଂ ଦ ୱାନ୍|
Ⅷସୱର୍ ୍ଵ େଶେଷଽକାଲଜାତତୁ େଲ୍ୟା େଯାଽହଂ, େସାଽହମପି ତସ୍ୟ ଦଶର୍ ନଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍|
Ⅸ ଈ ରସ୍ୟ ସମିତିଂ ପ୍ର ତି େଦୗରା ୍ୟାଚରଣାଦ୍ ଅହଂ େପ୍ର ରିତନାମ ଧ ର୍ୁ ମ୍ ଅେଯାଗ୍ୟ ାତ୍

େପ୍ର ରିତାନାଂ ମେଧ୍ୟ କୁ୍ଷଦ୍ର ତମ ାି |
Ⅹ ଯାଦୃେଶାଽି ତାଦୃଶ ଈ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହେଣୖୱାି ; ଅପରଂ ମାଂ ପ୍ର ତି ତସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହା ନି େଲା

ନାଭୱତ୍, ଅେନ୍ୟଭ୍ୟଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟା ମଯାଧିକଃ ଶ୍ର ମଃ କୃତଃ, କି ୁ ସ ମଯା କୃତ ହି
ମ ହକାରିେଣ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହେଣୖୱ|

Ⅺ ଅତଏୱ ମଯା ଭେୱତ୍ େତୖ ୱର୍ ା ଭେୱତ୍ ଅ ାଭି ାଦୃଶୀ ୱା ର୍ ା େଘାଷ୍ୟେତ େସୖୱ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାଭି
ୱ ାେସନ ଗୃହୀତା|

Ⅻ ମୃତୁ ୍ୟଦଶାତଃ ଖ୍ର ୀ ଉ ାପିତ ଇତି ୱା ର୍ ା ଯଦି ତମଧି େଘାଷ୍ୟେତ ତହ ମୃତେଲାକାନାମ୍
ଉି ତି ନର୍ ା ୀତି ୱାଗ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ େକୖି ତ୍ କୁତଃ କଥ୍ୟେତ?

ⅩⅢ ମୃତାନାମ୍ ଉି ତି ୟର୍ ଦି ନ ଭେୱତ୍ ତହ ଖ୍ର ୀେ ାଽପି େନା ାପିତଃ
ⅩⅣଖ୍ର ୀ ଯଦ୍ୟନୁ ାପିତଃ ସ୍ୟାତ୍ ତହର୍ ୍ୟ ାକଂ େଘାଷଣଂ ୱିତଥଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାେସାଽପି ୱିତଥଃ|
ⅩⅤ ୱଯେ ରସ୍ୟ ମୃଷାସାକି୍ଷେଣା ଭୱାମଃ, ଯତଃ ଖ୍ର ୀ େ େନା ାପିତଃ ଇତି ସାକ୍ଷ୍ୟମ୍

ଅ ାଭିରୀ ରମଧି ଦ ଂ କି ୁ ମୃତାନାମୁି ତି ୟର୍ ଦି ନ ଭେୱତ୍ ତହ ସ େତନ େନା ାପିତଃ|
ⅩⅥଯେତା ମୃତାନାମୁି ତି ୟର୍ ତି ନ ଭେୱତ୍ ତହ ଖ୍ର ୀେ ାଽପୁ୍ୟ ାପିତ ଂ ନ ଗତଃ|
ⅩⅦ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଯଦ୍ୟନୁ ାପିତଃ ସ୍ୟାତ୍ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାେସା ୱିତଥଃ, ଯୂଯମ୍ ଅଦ୍ୟାପି
ପାେପଷୁ ମ ାି ଥ|
ⅩⅧଅପରଂ ଖ୍ର ୀ ାଶି୍ର ତା େଯ ମାନୱା ମହାନିଦ୍ର ାଂ ଗତାେ ଽପି ନାଶଂ ଗତାଃ|
ⅩⅨ ଖ୍ର ୀେ ା ଯଦି େକୱଲମିହେଲାେକ ଽ ାକଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଭୂ ମିଃ ସ୍ୟାତ୍ ତହ ସୱର୍ ୍ଵ ମେତର୍ ୍ୟେଭ୍ୟା

ୱଯେମୱ ଦୁଭର୍ ାଗ୍ୟାଃ|
ⅩⅩ ଇଦାନୀଂ ଖ୍ର ୀେ ା ମୃତୁ ୍ୟଦଶାତ ଉ ାପିେତା ମହାନିଦ୍ର ାଗତାନାଂ ମେଧ୍ୟ ପ୍ର ଥମଫଲ ରୂ େପା

ଜାତ |
ⅩⅪଯେତା ଯ ତ୍ ମାନୁଷ ାରା ମୃତୁ ୍ୟଃ ପ୍ର ାଦୁଭର୍ୂ ତ ତ୍ ମାନୁଷ ାରା ମୃତାନାଂ ପୁନରୁ ି ତିରପି

ପ୍ର ଦୁଭର୍ୂ ତା|
ⅩⅫଆଦମା ଯଥା ସେୱର୍ ୍ଵ ମରଣାଧୀନା ଜାତା ଥା ଖ୍ର ୀେ ନ ସେୱର୍ ୍ଵ ଜୀୱଯିଷ୍ୟେ |
ⅩⅩⅢ କିେ େକୖେକନ ଜେନନ ନିେଜ ନିେଜ ପୟର୍ ୍ୟାଯ ଉ ାତୱ୍ୟଂ ପ୍ର ଥମତଃ

ପ୍ର ଥମଜାତଫଲ ରୂ େପନ ଖ୍ର ୀେ ନ, ି ତୀଯତ ସ୍ୟାଗମନସମେଯ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େଲାେକୖଃ|
ⅩⅩⅣତତଃ ପରମ୍ ଅେ ା ଭୱିଷ୍ୟତି ତଦାନୀଂ ସ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଶାସନମ୍ ଅଧିପତି ଂ ପରାକ୍ର ମ ଲୁ ୍ଵା
ପିତରୀ େର ରାଜ ଂ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅤଯତଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ରିପୱଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯାୱତ୍ େତନ ପାଦେଯାରେଧା ନ ନିପାତଯିଷ୍ୟେ ତାୱତ୍

େତେନୖୱ ରାଜ ଂ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ|
ⅩⅩⅥ େତନ ୱିେଜତେୱ୍ୟା ଯଃ େଶଷରିପୁଃ ସ ମୃତୁ ୍ୟେରୱ|
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ⅩⅩⅦ ଲିଖିତମାେ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ତସ୍ୟ ପାଦେଯା ୱର୍ ଶୀକୃତାନି| କି ୁ ସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟୱ ତସ୍ୟ
ୱଶୀକୃତାନୀତୁ ୍ୟେ ସତି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି େଯନ ତସ୍ୟ ୱଶୀକୃତାନି ସ ଯଂ ତସ୍ୟ ୱଶୀଭୂ େତା ନ ଜାତ
ଇତି ୱ୍ୟ ଂ|

ⅩⅩⅧ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ତସ୍ୟ ୱଶୀଭୂ େତଷୁ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି େଯନ ପୁତ୍ର ସ୍ୟ ୱଶୀକୃତାନି ଯଂ ପୁେତ୍ର ାଽପି ତସ୍ୟ
ୱଶୀଭୂ େତା ଭୱିଷ୍ୟତି ତତ ଈ ରଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ସୱର୍ ୍ଵ ଏୱ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅨ ଅପରଂ ପେରତେଲାକାନାଂ ୱିନିମେଯନ େଯ ମ ୍ୟେ େତୖଃ କିଂ ଲ ୍ୟେତ? େଯଷାଂ
ପେରତେଲାକାନାମ୍ ଉି ତିଃ େକନାପି ପ୍ର କାେରଣ ନ ଭୱିଷ୍ୟତି େତଷାଂ ୱିନିମେଯନ କୁେତା
ମ ନମପି େତୖର ୀକି୍ର ଯେତ?

ⅩⅩⅩୱଯମପି କୁତଃ ପ୍ର ତିଦ ଂ ପ୍ର ାଣଭୀତିମ୍ ଅ ୀକୁ ର୍ େହ?
ⅩⅩⅪ ଅ ଭୁ ନା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ଯୁଷ୍ମ େ ା ମମ ଯା ଶ୍ଲ ାଘାେ ତସ୍ୟାଃ ଶପଥଂ କୃ ା କଥଯାମି

ଦିେନ ଦିେନଽହଂ ମୃତୁ ୍ୟଂ ଗ ାମି|
ⅩⅩⅫଇଫିଷନଗେରୱନ୍ୟପଶୁଭିଃ ସା ର୍ ଂ ଯଦି େଲୗକିକଭାୱାତ୍ ମଯା ଯୁ ଂ କୃତଂ ତହ େତନ

ମମେକାଲାଭଃ? ମୃତାନାମ୍ ଉି ତି ୟର୍ ଦି ନଭେୱତ୍ ତହ , କୁେ ର୍ ା େଭାଜନପାେନଽଦ୍ୟ ୁ ମୃତୁ ୍ୟ
ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅢଇତ୍ୟେନନ ଧ ର୍ ାତ୍ ମା ଭ୍ର ଂଶ ଂ| କୁସଂସେଗର୍ ଣ େଲାକାନାଂ ସଦାଚାେରା ୱିନଶ୍ୟତି|
ⅩⅩⅩⅣ ଯୂଯଂ ଯେଥାଚିତଂ ସେଚୖତନ୍ୟାି ତ, ପାପଂ ମା କୁରୁ ଂ, ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମଧ୍ୟ

ଈ ରୀଯଜ୍ଞାନହୀନାଃ େକଽପି ୱିଦ୍ୟେ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ତ୍ର ପାେଯୖ ମେଯଦଂ ଗଦ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅩⅤ ଅପରଂ ମୃତେଲାକାଃ କଥମ୍ ଉ ାସ୍ୟି ? କୀଦୃଶଂ ୱା ଶରୀରଂ ଲ ୍ଵା ପୁନେରଷ୍ୟ ୀତି

ୱାକ୍ୟଂ କି ତ୍ ପ୍ର କ୍ଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅩⅥ େହ ଅଜ୍ଞ ଯା ଯଦ୍ ବୀଜମ୍ ଉପ୍ୟେତ ତଦ୍ ଯଦି ନ ମି୍ର େଯତ ତହ ନ ଜୀୱଯିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅩⅦଯଯା ମୂ ର୍ ୍ୟା ନିଗର୍ ୱ୍ୟଂ ସା ଯା େନାପ୍ୟେତ କି ୁ ଶୁ ଂ ବୀଜେମୱ;ତ େଗାଧୂମାଦୀନାଂ

କିମପି ବୀଜଂ ଭୱିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି|
ⅩⅩⅩⅧ ଈ େରେଣୱ ଯଥାଭିଲାଷଂ ତୈ ମୂ ଦର୍ ୀଯେତ, ଏେକୖକୈ ବୀଜାଯ ା ା

ମୂ େରୱ ଦୀଯେତ|
ⅩⅩⅩⅨସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ପଲଲାନି େନୖକୱିଧାନି ସି ,ମନୁଷ୍ୟପଶୁପକି୍ଷମ ୍ୟାଦୀନାଂ ଭି ରୂ ପାଣି ପଲଲାନି

ସି |
ⅩⅬଅପରଂ ଗର୍ ୀଯା ମୂ ର୍ ଯଃ ପାଥ ୱା ମୂ ର୍ ଯ ୱିଦ୍ୟେ କି ୁ ଗର୍ ୀଯାନାମ୍ ଏକରୂ ପଂ େତଜଃ

ପାଥ ୱାନା ତଦନ୍ୟରୂ ପଂ େତେଜାଽି |
ⅩⅬⅠ ସୂୟର୍ ୍ୟସ୍ୟ େତଜ ଏକୱିଧଂ ଚ ସ୍ୟ େତଜ ଦନ୍ୟୱିଧଂ ତାରାଣା େତେଜାଽନ୍ୟୱିଧଂ,

ତାରାଣାଂ ମେଧ୍ୟଽପି େତଜସ ାରତମ୍ୟଂ ୱିଦ୍ୟେତ|
ⅩⅬⅡତତ୍ର ଲିଖିତମାେ ଯଥା, ‘ଆଦିପୁରୁ ଷଆଦମ୍ଜୀୱ ାଣୀବଭୂ ୱ,’ କି ି ମଆଦମ୍ (ଖ୍ର ୀେ ା)

ଜୀୱନଦାଯକ ଆ ା ବଭୂ ୱ|
ⅩⅬⅢ ଯଦ୍ ଉପ୍ୟେତ ତତ୍ ତୁ ଂ ଯେ ା ାସ୍ୟତି ତଦ୍ େଗୗରୱାନି୍ଵ ତଂ; ଯଦ୍ ଉପ୍ୟେତ ତି ର୍ ଲଂ

ଯେ ା ାସ୍ୟତି ତତ୍ ଶି ଯୁ ଂ|
ⅩⅬⅣଯତ୍ଶରୀରମ୍ ଉପ୍ୟେତତତ୍ ପ୍ର ାଣାନାଂ ସଦ୍ମ ,ଯ ଶରୀରମ୍ ଉ ାସ୍ୟତି ତଦ୍ଆ ନଃ ସଦ୍ମ |

ପ୍ର ାଣସଦ୍ମ ରୂ ପଂ ଶରୀରଂ ୱିଦ୍ୟେତ, ଆ ସଦ୍ମ ରୂ ପମପି ଶରୀରଂ ୱିଦ୍ୟେତ|
ⅩⅬⅤତତ୍ର ଲିଖିତମାେ ଯଥା,ଆଦିପୁରୁ ଷ ଆଦମ୍ ଜୀୱ ାଣୀ ବଭୂ ୱ, କି ି ମ ଆଦମ୍ (ଖ୍ର ୀେ ା)

ଜୀୱନଦାଯକ ଆ ା ବଭୂ ୱ|
ⅩⅬⅥଆ ସଦ୍ମ ନ ପ୍ର ଥମଂ କି ୁ ପ୍ର ାଣସେଦୖ୍ମ ୱ ତ ାଦ୍ ଆ ସଦ୍ମ |
ⅩⅬⅦଆଦ୍ୟଃ ପୁରୁ େଷ ମୃଦ ଉ ାତ୍ ମୃଣ୍ମ େଯା ି ତୀଯ ପୁରୁ ଷଃ ଗର୍ ାଦ୍ ଆଗତଃ ପ୍ର ଭୁ ଃ|
ⅩⅬⅧ ମୃଣ୍ମ େଯା ଯାଦୃଶଆସୀତ୍ ମୃଣ୍ମ ଯାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ତାଦୃଶା ଭୱି ଗର୍ ୀଯ ଯାଦୃେଶାଽି ଗର୍ ୀଯାଃ

ସେୱର୍ ୍ଵ ତାଦୃଶା ଭୱି |
ⅩⅬⅨ ମୃଣ୍ମ ଯସ୍ୟ ରୂ ପଂ ଯ ଦ୍ ଅ ାଭି ଧର୍ ାରିତଂ ତ ତ୍ ଗର୍ ୀଯସ୍ୟ ରୂ ପମପି ଧାରଯିଷ୍ୟେତ|
Ⅼ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ୱ୍ୟାହରାମି, ଈ ରସ୍ୟ ରାେଜ୍ୟ ର ମାଂସେଯାରଧିକାେରା ଭୱିତୁ ଂ

ନ ଶେକ୍ନ ାତି, ଅକ୍ଷଯେ ଚ କ୍ଷଯସ୍ୟାଧିକାେରା ନ ଭୱିଷ୍ୟତି|
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ⅬⅠପଶ୍ୟତାହଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ନିଗୂଢାଂ କଥାଂ ନିେୱଦଯାମି|
ⅬⅡସେୱୖର୍ ୍ଵ ର ାଭି ମର୍ ହାନିଦ୍ର ା ନ ଗମିଷ୍ୟେତ କି ି ମଦିେନ ତୂ ୟର୍ ୍ୟାଂ ୱାଦିତାଯାମ୍ ଏକି ନ୍ ୱିପେଲ

ନିମିେଷୖକମେଧ୍ୟ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ରୂ ପା ରଂ ଗମିଷ୍ୟେତ, ଯତ ୂରୀ ୱାଦିଷ୍ୟେତ, ମୃତେଲାକା ାକ୍ଷଯୀଭୂ ତା
ଉ ାସ୍ୟି ୱଯ ରୂ ପା ରଂ ଗମିଷ୍ୟାମଃ|

ⅬⅢ ଯତଃ କ୍ଷଯଣୀେଯେନୖେତନ ଶରୀେରଣାକ୍ଷଯ ଂ ପରିହିତୱ୍ୟଂ, ମରଣାଧୀେନେନୖେତନ
େଦେହନ ଚାମର ଂ ପରିହିତୱ୍ୟଂ|

ⅬⅣ ଏତି ନ୍ କ୍ଷଯଣୀେଯ ଶରୀେର ଽକ୍ଷଯ ଂ ଗେତ, ଏତ ନ୍ ମରଣାଧୀେନ େଦେହ ଚାମର ଂ
ଗେତ ଶାେ ଲିଖିତଂ ୱଚନମିଦଂ େସ ୍ୟତି, ଯଥା, ଜେଯନ ଗ୍ର ସ୍ୟେତ ମୃତୁ ୍ୟଃ|

ⅬⅤ ମୃେତ୍ୟା େତ କ କଂ କୁତ୍ର ପରେଲାକ ଜଯଃ େତ||
ⅬⅥ ମୃେତ୍ୟାଃ କ କଂ ପାପେମୱ ପାପସ୍ୟ ଚ ବଲଂ ୱ୍ୟୱ ା|
ⅬⅦ ଈ ର ଧେନ୍ୟା ଭୱତୁ ଯତଃ େସାଽ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ନା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନା ାନ୍ ଜଯଯୁ ାନ୍

ୱିଧାପଯତି|
ⅬⅧଅେତା େହ ମମ ପି୍ର ଯଭ୍ର ାତରଃ; ଯୂଯଂ ସୁି ରା ନି ଲା ଭୱତ ପ୍ର େଭାଃ େସୱାଯାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ

ପରିଶ୍ର େମା ନି େଲା ନ ଭୱିଷ୍ୟତୀତି ଜ୍ଞା ା ପ୍ର େଭାଃ କାେୟର୍ ୍ୟ ସଦା ତ ରା ଭୱତ|

ⅩⅥ
Ⅰ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ କୃେତ େଯାଽଥର୍ ସଂଗ୍ର ହ ମଧି ଗାଲାତୀଯେଦଶସ୍ୟ ସମାଜା ମଯା ଯଦ୍

ଆଦି ା ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରପି କି୍ର ଯତାଂ|
Ⅱ ମମାଗମନକାେଲ ଯଦ୍ ଅଥର୍ ସଂଗ୍ର େହା ନ ଭେୱତ୍ ତି ମି ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକେମେକୖେକନ
ସ ଦାନୁସାରାତ୍ ସ ଯଂ କୃ ା ସ ାହସ୍ୟ ପ୍ର ଥମଦିୱେସ ସମୀେପ କିି ତ୍ ନିକି୍ଷପ୍ୟତାଂ|
Ⅲ ତେତା ମମାଗମନସମେଯ ଯୂଯଂ ଯାେନୱ ୱି ାସ୍ୟା ଇତି େୱଦିଷ୍ୟଥ େତେଭ୍ୟାଽହଂ ପତ୍ର ାଣି

ଦ ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ତ ାନସ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମଂ ନଯନାଥର୍ ଂ ତାନ୍ େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟାମି|
Ⅳ କି ୁ ଯଦି ତତ୍ର ମମାପି ଗମନମ୍ ଉଚିତଂ ଭେୱତ୍ ତହ େତ ମଯା ସହ ଯାସ୍ୟି |
Ⅴସା ତଂ ମାକିଦନିଯାେଦଶମହଂ ପୟର୍ ୍ୟଟାମି ତଂ ପୟର୍ ୍ୟଟ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ମୀପମ୍ ଆଗମିଷ୍ୟାମି|
Ⅵଅନ ରଂ କିଂ ଜାନାମି ଯୁଷ୍ମ ି ଧିମ୍ ଅୱ ାେସ୍ୟ ଶୀତକାଲମପି ଯାପଯିଷ୍ୟାମି ଚ ପ ାତ୍ ମମ

ଯତ୍ ାନଂ ଗ ୱ୍ୟଂ ତେତୖ୍ର ୱ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରହଂ େପ୍ର ରଯିତୱ୍ୟଃ|
Ⅶ ଯେତାଽହଂ ଯାତ୍ର ାକାେଲ କ୍ଷଣମାତ୍ର ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଦ୍ର ୁଂ େନ ାମି କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ଦ୍ୟନୁଜାନୀଯାତ୍

ତହ କିି ଦ୍ ଦୀଘର୍ କାଲଂ ଯୁଷ୍ମ ମୀେପ ପ୍ର ୱ ୁମ୍ ଇ ାମି|
Ⅷତଥାପି ନି ାେରା ୱାତ୍ ପରଂ ପ ାଶ ମଦିନଂ ଯାୱଦ୍ ଇଫିଷପୁୟର୍ ୍ୟାଂ ାସ୍ୟାମି|
Ⅸଯ ାଦ୍ ଅତ୍ର କାୟର୍ ୍ୟସାଧନାଥର୍ ଂ ମମାି େକ ବୃହଦ୍ ାରଂ ମୁ ଂ ବହେୱା ୱିପକ୍ଷା ଅପି ୱିଦ୍ୟେ |
Ⅹ ତିମଥି ୟର୍ ଦି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପମ୍ ଆଗେ ତ୍ ତହ େଯନ ନିଭର୍ ଯଂ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ୱେ ର୍ ତ ତତ୍ର

ଯୁଷ୍ମ ାଭି ମର୍ େନା ନିଧୀଯତାଂ ଯ ାଦ୍ ଅହଂ ଯାଦୃକ୍ େସାଽପି ତାଦୃକ୍ ପ୍ର େଭାଃ କ ର୍ େଣ ଯତେତ|
Ⅺ େକାଽପି ତଂ ପ୍ର ତ୍ୟନାଦରଂ ନ କେରାତୁ କି ୁ ସ ମମାି କଂ ଯଦ୍ ଆଗ ୁଂ ଶକ୍ନୁ ଯାତ୍ ତଦଥର୍ ଂ

ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସକୁଶଲଂ େପ୍ର ଷ୍ୟତାଂ| ଭ୍ର ାତୃ ଭିଃ ସା ର୍ ମହଂ ତଂ ପ୍ର ତୀେକ୍ଷ|
Ⅻଆପୁ ଂଭ୍ର ାତରମଧ୍ୟହଂ ନିେୱଦଯାମିଭ୍ର ାତୃ ଭିଃ ସାକଂ େସାଽପିଯଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପଂ ୱ୍ର େଜତ୍

ତଦଥର୍ ଂ ମଯା ସ ପୁନଃ ପୁନୟର୍ ାଚିତଃ କିି ଦାନୀଂ ଗମନଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଥା ତୈ ନାେରାଚତ, ଇତଃପରଂ
ସୁସମଯଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ସ ଗମିଷ୍ୟତି|

ⅩⅢ ଯୂଯଂ ଜାଗୃତ ୱି ାେସ ସୁି ରା ଭୱତ େପୗରୁ ଷଂ ପ୍ର କାଶଯତ ବଲୱେ ା ଭୱତ|
ⅩⅣ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି କ ର୍ ାଣି େପ୍ର ମ୍ନ ା ନି ାଦ୍ୟ ାଂ|
ⅩⅤ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଇଦମ୍ ଅଭିଯାେଚ ି ଫାନସ୍ୟ ପରିଜନା ଆଖାଯାେଦଶସ୍ୟ

ପ୍ର ଥମଜାତଫଲ ରୂ ପାଃ, ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ପରିଚୟର୍ ୍ୟାେଯୖ ଚ ତ ଆ େନା ନ୍ୟେୱଦଯନ୍ ଇତି
ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଜ୍ଞର୍ ାଯେତ|

ⅩⅥଅେତା ଯୂଯମପି ତାଦୃଶେଲାକାନାମ୍ ଅ ହାଯାନାଂ ଶ୍ର ମକାରିଣା ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ୱଶ୍ୟା ଭୱତ|
ⅩⅦ ି ଫାନଃ ଫ ର୍ୂ ନାତ ଆଖାଯିକ ଯଦ୍ ଅତ୍ର ାଗମନ୍ େତନାହମ୍ ଆନ ାମି ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭିୟର୍ ତ୍

ନୂ୍ୟନିତଂ ତତ୍ େତୖଃ ସ ୂ ରିତଂ|
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ⅩⅧ େତୖ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାକଂ ମମ ଚ ମନାଂସ୍ୟାପ୍ୟାଯିତାନି| ତ ାତ୍ ତାଦୃଶା େଲାକା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସ ୱ୍ୟାଃ|
ⅩⅨ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଆଶିଯାେଦଶ ସମାଜାନାଂ ନମ ୃତିମ୍ ଆି ଲପି୍ର ି େଯା ନ୍ମ ପ ସମିେତ

ବହୁ ନମ ୃତିଂ ପ୍ର ଜାନୀତ|
ⅩⅩସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ର ାତେରା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନମ ୁୱର୍ ୍ଵ େ | ଯୂଯଂ ପୱିତ୍ର ଚୁ େନନ ମିେଥା ନମତ|
ⅩⅪ େପୗେଲାଽହଂ କରଲିଖିତଂ ନମ ୃତିଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େୱଦେଯ|
ⅩⅫଯଦି କି ଦ୍ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ପ୍ର ୀଯେତ ତହ ସ ଶାପଗ୍ର େ ା ଭେୱତ୍ ପ୍ର ଭୁ ରାଯାତି|
ⅩⅩⅢଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଭୂ ଯାତ୍|
ⅩⅩⅣଖ୍ର ୀ ଂ ଯୀଶୁମ୍ ଆଶି୍ର ତାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ମମ େପ୍ର ମ ତି ତୁ | ଇତି||
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୨ କରିି ନଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰଈ ରେସ୍ୟ ଯା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େପ୍ର ରିତଃ େପୗଲି ମଥିଭର୍୍ର ାତା ଚ ାେୱେତୗ କରି ନଗର ାେଯୖ

ଈ ରୀଯସମିତଯ ଆଖାଯାେଦଶେ ଭ୍ୟଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ୟଃ ପୱିତ୍ର େଲାେକଭ୍ୟ ପତ୍ର ଂ ଲିଖତଃ|
Ⅱଅ ାକଂ ତାତେସ୍ୟ ରସ୍ୟ ପ୍ର େଭାୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଚାନୁଗ୍ର ହଃ ଶାି ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ୱ ର୍ ତାଂ|
Ⅲ କୃପାଲୁଃ ପିତା ସୱର୍ ୍ଵ ସା ନାକାରୀ ର େଯାଽ େଭାୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ତାତ ଈ ରଃ ସ ଧେନ୍ୟା

ଭୱତୁ |
Ⅳ ଯେତା ୱଯମ୍ ଈ ରାତ୍ ସା ନାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତଯା ସା ନଯା ଯତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧକି୍ଲ ାନ୍ େଲାକାନ୍

ସା ଯିତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଯାମ ତଦଥର୍ ଂ େସାଽ ାକଂ ସୱର୍ ୍ଵ େକ୍ଲ ଶସମେଯଽ ାନ୍ ସା ଯତି|
Ⅴ ଯତଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େକ୍ଲ ଶା ଯ ଦ୍ ବାହୁ େଲ୍ୟନା ାସୁ ୱ ର୍ େ ତ ଦ୍ ୱଯଂ ଖ୍ର ୀେ ନ

ବହୁ ସା ନାଢ୍ୟା ଅପି ଭୱାମଃ|
Ⅵ ୱଯଂ ଯଦି କି୍ଲ ଶ୍ୟାମେହ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସା ନାପରିତ୍ର ାଣେଯାଃ କୃେତ କି୍ଲ ଶ୍ୟାମେହ

ଯେତାଽ ାଭି ୟର୍ ାଦୃଶାନି ଦୁଃଖାନି ସହ୍ୟେ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ତାଦୃଶଦୁଃଖାନାଂ ସହେନନ େତୗ
ସାଧଯିେଷ୍ୟେତ ଇତ୍ୟି ନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନଧି ମମ ଦୃଢା ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ଭୱତି|

Ⅶ ଯଦି ୱା ୱଯଂ ସା ନାଂ ଲଭାମେହ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସା ନାପରିତ୍ର ାଣେଯାଃ କୃେତ ତାମପି
ଲଭାମେହ| ଯେତା ଯୂଯଂ ଯାଦୃଗ୍ ଦୁଃଖାନାଂ ଭାଗିେନାଽଭୱତ ତାଦୃକ୍ ସା ନାଯା ଅପି ଭାଗିେନା
ଭୱିଷ୍ୟେଥତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|

Ⅷ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଆଶିଯାେଦେଶ ଯଃ େକ୍ଲ େଶାଽ ାନ୍ ଆକ୍ର ାମ୍ୟତ୍ ତଂ ଯୂଯଂ ଯଦ୍
ଅନୱଗତାି ତ ତନ୍ମ ଯା ଭଦ୍ର ଂ ନ ମନ୍ୟେତ| େତନାତିଶି େକ୍ଲ େଶନ ୱଯମତୀୱ ପୀଡିତା ାତ୍
ଜୀୱନରକ୍ଷେଣ ନିରୁ ପାଯା ଜାତା ,

Ⅸ ଅେତା ୱଯଂ େ ଷୁ ନ ୱି ସ୍ୟ ମୃତେଲାକାନାମ୍ ଉ ାପଯିତରୀ େର ଯଦ୍ ୱି ାସଂ
କୁ ର୍ ଦଥର୍ ମ୍ ଅ ାଭିଃ ପ୍ର ାଣଦେ ା େଭା ୱ୍ୟ ଇତି ମନସି ନିି ତଂ|

Ⅹ ଏତାଦୃଶଭଯ ରାତ୍ ମୃେତ୍ୟା େୟର୍ ା ଽ ାନ୍ ଅତ୍ର ାଯେତଦାନୀମପି ତ୍ର ାଯେତ ସ ଇତଃ
ପରମପ୍ୟ ାନ୍ ତ୍ର ାସ୍ୟେତ ଽ ାକମ୍ ଏତାଦୃଶୀ ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ୱିଦ୍ୟେତ|

Ⅺ ଏତଦଥର୍ ମ ୃ େତ ପ୍ର ାଥର୍ ନଯା ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରୁ ପକ ର୍ ୱ୍ୟା ଥା କୃେତ ବହୁ ଭି ୟର୍ ାଚିେତା
େଯାଽନୁଗ୍ର େହାଽ ାସୁ ୱ ଷ୍ୟେତ ତୃ େତ ବହୁ ଭିରୀ ରସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାେଦାଽପି କାରିଷ୍ୟେତ|

Ⅻ ଅପର ସଂସାରମେଧ୍ୟ ୱିେଶଷେତା ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ୱଯଂ ସାଂସାରିକ୍ୟା ଧିଯା ନହି
କି ୀ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହଣାକୁଟିଲତାମ୍ ଈ ରୀଯସାରଲ୍ୟ ାଚରିତୱେ ାଽତ୍ର ା ାକଂ ମେନା ଯତ୍
ପ୍ର ମାଣଂ ଦଦାତି େତନ ୱଯଂ ଶ୍ଲ ାଘାମେହ|

ⅩⅢ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ଦ୍ ଯତ୍ ପଠ୍ୟେତ ଗୃହ୍ୟେତ ଚ ତଦନ୍ୟତ୍ କିମପି ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଅ ାଭି ନର୍ ଲିଖ୍ୟେତ
ତ ା ଂ ଯାୱଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଗର୍୍ର ହୀଷ୍ୟତ ଇତ୍ୟ ାକମ୍ ଆଶା|

ⅩⅣ ଯୂଯମିତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମପ୍ୟ ାନ୍ ଅଂଶେତା ଗୃହୀତୱ ଃ,ଯତଃପ୍ର େଭାୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦିେନଯ ଦ୍
ଯୁଷ୍ମ ା ାକଂ ଶ୍ଲ ାଘା ତ ଦ୍ ଅ ାସୁ ଯୁଷ୍ମ ାକମପି ଶ୍ଲ ାଘା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅤଅପରଂ ଯୂଯଂ ଯଦ୍ ି ତୀଯଂ ୱରଂ ଲଭେ ତଦଥର୍ ମିତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ତଯା ପ୍ର ତ୍ୟାଶଯା ଯୁଷ୍ମ ମୀପଂ
ଗମିଷ୍ୟାମି

ⅩⅥ ଯୁଷ୍ମ େ େଶନ ମାକିଦନିଯାେଦଶଂ ୱ୍ର ଜି ା ପୁନ ାତ୍ ମାକିଦନିଯାେଦଶାତ୍ ଯୁଷ୍ମ ମୀପମ୍
ଏତ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟ ହୂ ଦାେଦଶଂ େପ୍ର ଷଯିେଷ୍ୟ େଚତି ମମ ୱା ାସୀତ୍|

ⅩⅦ ଏତାଦୃଶୀ ମ ଣା ମଯା କିଂ ଚା େଲ୍ୟନ କୃତା? ଯଦ୍ ଯଦ୍ ଅହଂ ମ େଯ ତତ୍ କିଂ
ୱିଷଯିେଲାକଇୱ ମ ଯାଣ ଆେଦୗ ୀକୃତ୍ୟ ପ ାଦ୍ ଅ ୀକୁେୱର୍ ୍ଵ ?

ⅩⅧ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ମଯା କଥିତାନି ୱାକ୍ୟାନ୍ୟେଗ୍ର ୀକୃତାନି େଶେଷଽ ୀକୃତାନି ନାଭୱନ୍
ଏେତେନ ରସ୍ୟ ୱି ତା ପ୍ର କାଶେତ|

ⅩⅨ ମଯା ସି ଲ୍ଵ ାେନନ ତିମଥିନା େଚ ରସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା େଯା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ା ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ େଘାଷିତଃ ସ
େତନ ୀକୃତଃ ପୁନର ୀକୃତ ତ ହି କି ୁ ସ ତସ୍ୟ ୀକାର ରୂ ପଏୱ|
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ⅩⅩଈ ରସ୍ୟ ମହିମା ଯଦ୍ ଅ ାଭିଃ ପ୍ର କାେଶତ ତଦଥର୍ ମ୍ ଈ େରଣ ଯଦ୍ ଯତ୍ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତଂ ତ ୱର୍ ୍ଵ ଂ
ଖ୍ର ୀେ ନ ୀକୃତଂ ସତ୍ୟୀଭୂ ତ |

ⅩⅪ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅ ାଂ ାଭିଷିଚ୍ୟ ଯଃ ଖ୍ର ୀେ ା ୂନ୍ କେରାତି ସ ଈ ର ଏୱ|
ⅩⅫ ସ ଚା ାନ୍ ମୁଦ୍ର ା ି ତାନ୍ ଅକାଷର୍ ୀତ୍ ସତ୍ୟା ାରସ୍ୟ ପଣଖରୂ ପମ୍ ଆ ାନଂ ଅ ାକମ୍

ଅ ଃକରେଣଷୁ ନିରକି୍ଷପ |
ⅩⅩⅢଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ କରୁ ଣାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ଅହମ୍ ଏତାୱ ାଲଂ ଯାୱତ୍ କରି ନଗରଂ ନଗତୱାନ୍ ଇତି

ସତ୍ୟେମତି ନ୍ ଈ ରଂ ସାକି୍ଷଣଂ କୃ ା ମଯା ପ୍ର ାଣାନାଂ ଶପଥଃ କି୍ର ଯେତ|
ⅩⅩⅣ ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସସ୍ୟ ନିଯ ାେରା ନ ଭୱାମଃ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆନ ସ୍ୟ ସହାଯା

ଭୱାମଃ, ଯ ାଦ୍ ୱି ାେସ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ି ତି ଭର୍ ୱତି|

Ⅱ
Ⅰଅପର ାହଂ ପୁନଃ େଶାକାଯ ଯୁଷ୍ମ ି ଧିଂ ନ ଗମିଷ୍ୟାମୀତି ମନସି ନିରେଚୖଷଂ|
Ⅱଯ ାଦ୍ ଅହଂ ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େଶାକଯୁ ାନ୍ କେରାମି ତହ ମଯା ଯଃ େଶାକଯୁ ୀକୃତ ଂ ୱିନା

େକନାପେରଣାହଂ ହଷର୍ ଯିେଷ୍ୟ?
Ⅲ ମମ େଯା ହଷର୍ ଃ ସ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ହଷର୍ ଏେୱତି ନିି ତଂ ମଯାେବାଧି; ଅତଏୱ େଯୖରହଂ

ହଷର୍ ଯିତୱ୍ୟେ ୖ ମର୍ ଦୁପି ତିସମେଯ ଯନ୍ମ ମ େଶାେକା ନ ଜାେଯତ ତଦଥର୍ େମୱ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଏତାଦୃଶଂ
ପତ୍ର ଂ ମଯା ଲିଖିତଂ|

Ⅳୱ ୁତ ୁ ବହୁ େକ୍ଲ ଶସ୍ୟ ମନଃପୀଡାଯା ସମେଯଽହଂ ବ ଶପାେତନ ପତ୍ର େମକଂ ଲିଖିତୱାନ୍
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଶାକାଥର୍ ଂ ତ ହି କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ମଦୀଯେପ୍ର ମବାହୁ ଲ୍ୟସ୍ୟ ଜ୍ଞାପନାଥର୍ ଂ|

Ⅴ େଯନାହଂ େଶାକଯୁ ୀକୃତେ ନ େକୱଲମହଂ େଶାକଯୁ ୀକୃତ ହି କି ଂଶେତା ଯୂଯଂ
ସେୱର୍ ୍ଵ ଽପି ଯେତାଽହମତ୍ର କି ଂି ଦ୍ େଦାଷମାେରାପଯିତୁ ଂ େନ ାମି|

Ⅵବହୂ ନାଂ ଯତ୍ ତ ର୍ ନଂ େତନ ଜେନନାଲି ତତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ଚୁ ରଂ|
Ⅶଅତଃ ସ ଦୁଃଖସାଗେର ଯ ନିମ ତି ତଦଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସ କ୍ଷ ୱ୍ୟଃ ସା ଯିତୱ୍ୟ |
Ⅷଇତି େହେତାଃ ପ୍ର ଥର୍ େଯଽହଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ି ନ୍ ଦଯା କି୍ର ଯତାଂ|
Ⅸ ଯୂଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ କ ର୍ ଣି ମମାେଦଶଂ ଗୃ ୀଥ ନ େୱତି ପରୀକି୍ଷତୁ ମ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଲିଖିତୱାନ୍|
Ⅹ ଯସ୍ୟ େଯା େଦାେଷା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କ୍ଷମ୍ୟେତ ତସ୍ୟ ସ େଦାେଷା ମଯାପି କ୍ଷମ୍ୟେତ ଯ େଦାେଷା

ମଯା କ୍ଷମ୍ୟେତ ସ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କୃେତ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ କ୍ଷମ୍ୟେତ|
Ⅺଶଯତାନଃକ ନା ାଭିରଜ୍ଞାତା ନହି,ଅେତା ୱଯଂଯତ୍ େତନନୱ ୍ୟାମେହତଦଥର୍ ମ୍ ଅ ାଭିଃ

ସାୱଧାେନୖ ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟଂ|
Ⅻ ଅପର ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦେଘାଷଣାଥର୍ ଂ ମଯି େତ୍ର ାଯାନଗରମାଗେତ ପ୍ର େଭାଃ କ ର୍ େଣ ଚ

ମଦଥର୍ ଂ ାେର ମୁେ
ⅩⅢ ସତ୍ୟପି ଭ୍ର ାତୁ ୀତସ୍ୟାୱିଦ୍ୟମାନ ାତ୍ ମଦୀଯା ନଃ କାପି ଶାି ନର୍ ବଭୂ ୱ, ତ ାଦ୍ ଅହଂ

ତାନ୍ ୱିସ ର୍ ନଂ ଯାଚି ା ମାକିଦନିଯାେଦଶଂ ଗ ୁଂ ପ୍ର ାନମ୍ ଅକରୱଂ|
ⅩⅣ ଯ ଈ ରଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ଖ୍ର ୀେ ନା ାନ୍ ଜଯିନଃ କେରାତି ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ଚା ାଭି ଦୀଯଜ୍ଞାନସ୍ୟ ଗ ଂ

ପ୍ର କାଶଯତି ସ ଧନ୍ୟଃ|
ⅩⅤଯ ାଦ୍ େଯ ତ୍ର ାଣଂ ଲ ୍ୟେ େଯ ଚ ୱିନାଶଂ ଗମିଷ୍ୟି ତାନ୍ ପ୍ର ତି ୱଯମ୍ ଈ େରଣ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ

େସୗଗ ୍ୟଂ ଭୱାମଃ|
ⅩⅥ ୱଯମ୍ ଏେକଷାଂ ମୃତ୍ୟେୱ ମୃତୁ ୍ୟଗ ା ଅପେରଷା ଜୀୱନାଯ ଜୀୱନଗ ା ଭୱାମଃ,

କିେ ତାଦୃଶକ ର୍ ସାଧେନ କଃ ସମେଥର୍ ାଽି ?
ⅩⅦଅେନ୍ୟ ବହେୱା େଲାକା ଯ ଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ ମୃଷାଶିକ୍ଷଯା ମିଶ୍ର ଯି ୱଯଂ ତ ତ୍ ତ

ମିଶ୍ର ଯ ଃ ସରଲଭାେୱେନ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଈ ରସ୍ୟାେଦଶାତ୍ ଖ୍ର ୀେ ନ କଥାଂ ଭାଷାମେହ|

Ⅲ
Ⅰୱଯଂ କିମ୍ ଆ ପ୍ର ଶଂସନଂ ପୁନରାରଭାମେହ? ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଯୁଷ୍ମ େ ା ୱା ପେରଷାଂ େକଷାି ଦ୍

ଇୱା ାକମପି କିଂ ପ୍ର ଶଂସାପେତ୍ର ଷୁ ପ୍ର େଯାଜନମ୍ ଆେ ?
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Ⅱ ଯୂଯେମୱା ାକଂ ପ୍ର ଶଂସାପତ୍ର ଂ ତ ା ାକମ୍ ଅ ଃକରେଣଷୁ ଲିଖିତଂ ସୱର୍ ୍ଵ ମାନେୱୖ େଜ୍ଞଯଂ
ପଠନୀଯ |

Ⅲଯେତା ଽ ାଭିଃ େସୱିତଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପତ୍ର ଂ ଯୂଯେପୱ, ତ ନ ମସ୍ୟା କି ମରେସ୍ୟ ରସ୍ୟା ନା
ଲିଖିତଂ ପାଷାଣପେତ୍ର ଷୁ ତ ହି କି ୁ କ୍ର ୱ୍ୟମେଯଷୁ ହୃ େତ୍ର ଷୁ ଲିଖିତମିତି ସୁ ଂ|

Ⅳଖ୍ର ୀେ େନ ରଂ ପ୍ର ତ୍ୟ ାକମ୍ ଈଦୃେଶା ଦୃଢୱି ାେସା ୱିଦ୍ୟେତ;
Ⅴୱଯଂ ନିଜଗୁେଣନ କିମପି କ ଯିତୁ ଂ ସମଥର୍ ା ଇତି ନହି କି ୀ ରାଦ ାକଂ ସାମଥର୍ ୍ୟଂ ଜାଯେତ|
Ⅵ େତନ ୱଯଂ ନୂତନନିଯମସ୍ୟାଥର୍ େତା ଽକ୍ଷରସଂ ାନସ୍ୟ ତ ହି କି ା ନ ଏୱ େସୱନସାମଥର୍ ୍ୟଂ

ପ୍ର ା ାଃ| ଅକ୍ଷରସଂ ାନଂ ମୃତୁ ୍ୟଜନକଂ କି ା ା ଜୀୱନଦାଯକଃ|
Ⅶ ଅକ୍ଷେରୖ ୱ ଲିଖିତପାଷାଣରୂ ପିଣୀ ଯା ମୃେତ୍ୟାଃ େସୱା ସା ଯଦୀଦୃକ୍ େତଜି ନୀ

ଜାତା ଯ ସ୍ୟାଚିର ାଯିନେ ଜସଃ କାରଣାତ୍ ମୂସେସା ମୁଖମ୍ ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାେକୖଃ ସଂଦ୍ର ୁଂ
ନାଶକ୍ୟତ,

Ⅷତହର୍ ୍ୟା ନଃ େସୱା କିଂ ତେତାଽପି ବହୁ େତଜି ନୀ ନ ଭେୱତ୍?
Ⅸ ଦ ଜନିକା େସୱା ଯଦି େତେଜାଯୁ ା ଭେୱତ୍ ତହ ପୁଣ୍ୟଜନିକା େସୱା ତେତାଽଧିକଂ

ବହୁ େତେଜାଯୁ ା ଭୱିଷ୍ୟତି|
Ⅹ ଉଭେଯା ୁଲନାଯାଂ କୃତାଯାମ୍ ଏକସ୍ୟାେ େଜା ି ତୀଯାଯାଃ ପ୍ର ଖରତେରଣ େତଜସା

ହୀନେତେଜା ଭୱତି|
Ⅺ ଯ ାଦ୍ ଯତ୍ େଲାପନୀଯଂ ତଦ୍ ଯଦି େତେଜାଯୁ ଂ ଭେୱତ୍ ତହ ଯତ୍ ଚିର ାଯି ତଦ୍

ବହୁ ତରେତେଜାଯୁ େମୱ ଭୱିଷ୍ୟତି|
Ⅻଈଦୃଶୀଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଂ ଲ ୍ଵା ୱଯଂ ମହତୀଂ ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତାଂ ପ୍ର କାଶଯାମଃ|
ⅩⅢଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାକା ଯତ୍ ତସ୍ୟ େଲାପନୀଯସ୍ୟ େତଜସଃ େଶଷଂ ନ ୱିେଲାକେଯଯୁ ଦଥର୍ ଂ

ମୂସା ଯାଦୃଗ୍ ଆୱରେଣନ ମୁଖମ୍ ଆ ାଦଯତ୍ ୱଯଂ ତାଦୃକ୍ ନ କୁ ର୍ ଃ|
ⅩⅣ େତଷାଂ ମନାଂସି କଠିନୀଭୂ ତାନି ଯତେ ଷାଂ ପଠନସମେଯ ସ ପୁରାତେନା

ନିଯମେ ନାୱରେଣନାଦ୍ୟାପି ପ୍ର ି ତି|
ⅩⅤତ ନ ଦୂରୀଭୱତିଯତଃଖ୍ର ୀେ େନୖୱତତ୍ ଲୁପ୍ୟେତ| ମୂସସଃଶା ସ୍ୟପାଠସମେଯଽଦ୍ୟାପି

େତଷାଂ ମନାଂସି େତନାୱରେଣନ ପ୍ର ାଦ୍ୟେ |
ⅩⅥ କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ଂ ପ୍ର ତି ମନସି ପରାୱୃେ ତଦ୍ ଆୱରଣଂ ଦୂରୀକାରିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅦଯଃ ପ୍ର ଭୁ ଃ ସ ଏୱ ସ ଆ ା ଯତ୍ର ଚ ପ୍ର େଭାରା ା ତେତୖ୍ର ୱ ମୁି ଃ|
ⅩⅧ ୱଯ ସେୱର୍ ୍ଵ ଽନା ାଦିେତନାେସ୍ୟନ ପ୍ର େଭାେ ଜସଃ ପ୍ର ତିବି ଂ ଗୃ ଆ ରୂ େପଣ

ପ୍ର ଭୁ ନା ରୂ ପା ରୀକୃତା ୱ ର୍ ମାନେତେଜାଯୁ ାଂ ତାେମୱ ପ୍ର ତିମୂ ଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ମଃ|

Ⅳ
Ⅰଅପର ୱଯଂକରୁ ଣାଭାେଜାଭୂ ା ଯଦ୍ ଏତତ୍ପରିଚାରକପଦମ୍ଅଲଭାମହି ନାତ୍ର କ୍ଲ ାମ୍ୟାମଃ,
Ⅱ କି ୁ ତ୍ର ପାଯୁ ାନି ପ୍ର କ ର୍ ାଣି ୱିହାଯ କୁଟିଲତାଚରଣମକୁୱର୍ ୍ଵ ଈ ରୀଯୱାକ୍ୟଂ

ମିଥ୍ୟାୱାେକୖ୍ୟରମିଶ୍ର ଯ ଃ ସତ୍ୟଧ ର୍ ସ୍ୟ ପ୍ର କାଶେନେନ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ମାନୱାନାଂ
ସଂେୱଦେଗାଚେର ାନ୍ ପ୍ର ଶଂସନୀଯାନ୍ ଦଶର୍ ଯାମଃ|

Ⅲ ଅ ାଭି େଘର୍ ାଷିତଃ ସୁସଂୱାେଦା ଯଦି ପ୍ର ଃ; ସ୍ୟାତ୍ ତହ େଯ ୱିନଂକ୍ଷ୍ୟି େତଷାେମୱ
ଦୃି ତଃ ସ ପ୍ର ଃ;

Ⅳ ଯତ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର ତିମୂ ୟର୍ ଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େତଜସଃ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟ ପ୍ର ଭା ଯତ୍ ତାନ୍
ନ ଦୀପେଯତ୍ ତଦଥର୍ ମ୍ ଇହ େଲାକସ୍ୟ େଦେୱାଽୱି ାସି ନାଂ ଜ୍ଞାନନଯନମ୍ ଅ ୀକୃତୱାନ୍
ଏତେସ୍ୟାଦାହରଣଂ େତ ଭୱି |

Ⅴୱଯଂ ାନ୍ େଘାଷଯାମ ଇତି ନହି କି ୁ ଖ୍ର ୀ ଂ ଯୀଶୁଂ ପ୍ର ଭୁ େମୱା ାଂ ଯୀେଶାଃ କୃେତ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ପରିଚାରକାନ୍ େଘାଷଯାମଃ|

Ⅵଯଈ େରା ମେଧ୍ୟତିମିରଂ ପ୍ର ଭାଂ ଦୀପନାଯାଦିଶତ୍ ସଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାସ୍ୟଈ ରୀଯେତଜେସା
ଜ୍ଞାନପ୍ର ଭାଯା ଉଦଯାଥର୍ ମ୍ ଅ ାକମ୍ ଅ ଃକରେଣଷୁ ଦୀପିତୱାନ୍|

Ⅶ ଅପରଂ ତଦ୍ ଧନମ୍ ଅ ାଭି ମର୍ୃ ଣ୍ମ େଯଷୁ ଭାଜେନଷୁ ଧାୟର୍ ୍ୟେତ ଯତଃ ସାୁ ତା ଶି ନର୍ ା ାକଂ
କି ୀ ରେସୖ୍ୟେୱତି ଜ୍ଞାତୱ୍ୟଂ|



2 Corinthians Ⅳ:Ⅷ 243 2 Corinthians Ⅴ:Ⅻ

Ⅷୱଯଂ ପେଦ ପେଦ ପୀଡ୍ୟାମେହ କି ୁ ନାୱସୀଦାମଃ, ୱଯଂ ୱ୍ୟାକୁଲାଃ ସେ ାଽପି ନିରୁ ପାଯା
ନ ଭୱାମଃ;

Ⅸୱଯଂ ପ୍ର ଦ୍ର ାୱ୍ୟମାନା ଅପି ନ କ୍ଲ ାମ୍ୟାମଃ, ନିପାତିତା ଅପି ନ ୱିନଶ୍ୟାମଃ|
Ⅹ ଅ ାକଂ ଶରୀେର ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଜୀୱନଂ ଯତ୍ ପ୍ର କାେଶତ ତଦଥର୍ ଂ ତି ନ୍ ଶରୀେର ଯୀେଶା

ମର୍ ରଣମପି ଧାରଯାମଃ|
Ⅺ ଯୀେଶା ଜର୍ ୀୱନଂ ଯଦ୍ ଅ ାକଂ ମ ର୍ ୍ୟେଦେହ ପ୍ର କାେଶତ ତଦଥର୍ ଂ ଜୀୱେ ା ୱଯଂ ଯୀେଶାଃ

କୃେତ ନିତ୍ୟଂ ମୃେତ୍ୟୗ ସମପର୍ ୍ୟାମେହ|
Ⅻଇ ଂ ୱଯଂ ମୃତ୍ୟାକ୍ର ା ା ଯୂଯ ଜୀୱନାକ୍ର ା ାଃ|
ⅩⅢ ୱି ାସକାରଣାେଦୱ ସମଭାଷି ମଯା ୱଚଃ| ଇତି ଯଥା ଶାେ ଲିଖିତଂ ତେଥୖୱା ାଭିରପି

ୱି ାସଜନକମ୍ ଆ ାନଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ୱି ାସଃ କି୍ର ଯେତ ତ ା ୱଚାଂସି ଭାଷ୍ୟେ |
ⅩⅣ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁ େୟର୍ େନା ାପିତଃ ସ ଯୀଶୁନା ାନପୁ୍ୟ ାପଯିଷ୍ୟତି ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ ସମୀପ

ଉପ ାପଯିଷ୍ୟତି ଚ, ୱଯମ୍ ଏତତ୍ ଜାନୀମଃ|
ⅩⅤ ଅତଏୱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ହିତାଯ ସୱର୍ ୍ଵ େମୱ ଭୱତି ତ ାଦ୍ ବହୂ ନାଂ ପ୍ର ଚୁ ରାନୁ◌ଗु୍ର ହପ୍ର ାେ

ବର୍ ହୁ େଲାକାନାଂ ଧନ୍ୟୱାେଦେନ ରସ୍ୟ ମହିମା ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅥତେତା େହେତା ୱର୍ ଯଂ ନ କ୍ଲ ାମ୍ୟାମଃ କି ୁ ବାହ୍ୟପୁରୁ େଷା ଯଦ୍ୟପି କ୍ଷୀଯେତ ତଥାପ୍ୟା ରିକଃ

ପୁରୁ େଷା ଦିେନ ଦିେନ ନୂତନାଯେତ|
ⅩⅦ କ୍ଷଣମାତ୍ର ାଯି ଯେଦତତ୍ ଲଘି ଂ ଦୁଃଖଂ ତଦ୍ ଅତିବାହୁ େଲ୍ୟନା ାକମ୍ ଅନ କାଲ ାଯି

ଗରି ସୁଖଂ ସାଧଯତି,
ⅩⅧ ଯେତା ୱଯଂ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷାନ୍ ୱିଷଯାନ୍ ଅନୁ ି ଶ୍ୟାପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷାନ୍ ଉି ଶାମଃ| ଯେତା େହେତାଃ

ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷୱିଷଯାଃ କ୍ଷଣମାତ୍ର ାଯିନଃ କି ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷା ଅନ କାଲ ାଯିନଃ|

Ⅴ
Ⅰ ଅପରମ୍ ଅ ାକମ୍ ଏତି ନ୍ ପାଥ େୱ ଦୂଷ୍ୟରୂ େପ େୱଶ୍ମ ନି ଜୀେଣର୍ ସତୀ େରଣ ନି ତମ୍

ଅକରକୃତମ୍ ଅ ାକମ୍ ଅନ କାଲ ାଯି େୱେଶୖ୍ମ କଂ େଗର୍ ୱିଦ୍ୟତ ଇତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|
Ⅱଯେତା େହେତାେରତି ନ୍ େୱଶ୍ମ ନି ତି େ ା ୱଯଂ ତଂ ଗର୍ ୀଯଂ ୱାସଂ ପରିଧାତୁ ମ୍ ଆକାଙ୍ୟମାଣା

ନିଃ ସାମଃ|
Ⅲତଥାପୀଦାନୀମପି ୱଯଂ େତନ ନ ନ ାଃ କି ୁ ପରିହିତୱସନା ମନ୍ୟାମେହ|
Ⅳ ଏତି ନ୍ ଦୂେଷ୍ୟ ତି ନେତା ୱଯଂ କି୍ଲ ଶ୍ୟମାନା ନିଃ ସାମଃ, ଯେତା ୱଯଂ ୱାସଂ ତ୍ୟ ୁମ୍

ଇ ାମ ହି କି ୁ ତଂ ି ତୀଯଂ ୱାସଂ ପରିଧାତୁ ମ୍ ଇ ାମଃ, ଯତ ଥା କୃେତ ଜୀୱେନନ ମତର୍ ୍ୟଂ
ଗ୍ର ସି ଷ୍ୟେତ|

Ⅴଏତଦଥର୍ ଂ ୱଯଂ େଯନ ସୃ ାଃ ସ ଈ ର ଏୱ ସ ଚା ଭ୍ୟଂ ସତ୍ୟ ାରସ୍ୟ ପଣ ରୂ ପମ୍ ଆ ାନଂ
ଦ ୱାନ୍|

Ⅵ ଅତଏୱ ୱଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ େଦା ୁକା ଭୱାମଃ କି ଶରୀେର ଯାୱଦ୍ ଅ ାଭି ନର୍ୁ ୍ୟଷ୍ୟେତ ତାୱତ୍
ପ୍ର ଭୁ େତା ଦୂେର େପ୍ର ାଷ୍ୟତ ଇତି ଜାନୀମଃ,

Ⅶଯେତା ୱଯଂ ଦୃି ମାେଗର୍ ନ ଚରାମଃ କି ୁ ୱି ାସମାେଗର୍ |
Ⅷଅପର ଶରୀରାଦ୍ ଦୂେର ପ୍ର ୱ ୁଂ ପ୍ର େଭାଃ ସି େଧୗ ନିୱ ୁ ାକାଙ୍ୟମାଣା ଉ ୁକା ଭୱାମଃ|
Ⅸ ତ ାେଦୱ କାରଣାଦ୍ ୱଯଂ ତସ୍ୟ ସି େଧୗ ନିୱସ ାଦ୍ ଦୂେର ପ୍ର ୱସେ ା ୱା ତୈ

େରାଚିତୁ ଂ ଯତାମେହ|
Ⅹଯ ାତ୍ ଶରୀରାୱ ାଯାମ୍ ଏେକୖେକନ କୃତାନାଂ କ ର୍ ଣାଂ ଶୁଭାଶୁଭଫଲପ୍ର ା େଯ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ାଭିଃ

ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ୱିଚାରାସନସ ୁଖ ଉପ ାତୱ୍ୟଂ|
Ⅺ ଅତଏୱ ପ୍ର େଭା ଭର୍ ଯାନକ ଂ ୱିଜ୍ଞାଯ ୱଯଂ ମନୁଜାନ୍ ଅନୁନଯାମଃ କିେ ରସ୍ୟ େଗାଚେର

ସପ୍ର କାଶା ଭୱାମଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସଂେୱଦେଗାଚେରଽପି ସପ୍ର କାଶା ଭୱାମ ଇତ୍ୟାଶଂସାମେହ|
Ⅻଅେନନୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି େଧୗ ପୁନଃ ାନ୍ ପ୍ର ଶଂସାମଇତି ନହି କି ୁ େଯ ମେନା ୱିନା ମୁେଖୖଃ

ଶ୍ଲ ାଘେ େତଭ୍ୟଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ରଦାନାଯ ଯୂଯଂ ଯଥା ାଭିଃ ଶ୍ଲ ାଘିତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ ତାଦୃଶମ୍ ଉପାଯଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ
ୱିତରାମଃ|
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ⅩⅢ ଯଦି ୱଯଂ ହତଜ୍ଞାନା ଭୱାମ ହ ତଦ୍ ଈ ରାଥର୍ କଂ ଯଦି ଚ ସଜ୍ଞାନା ଭୱାମ ହ ତଦ୍
ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ କଂ|

ⅩⅣ ୱଯଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େପ୍ର ମ୍ନ ା ସମାକୃଷ୍ୟାମେହ ଯତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ୱିନିମେଯନ ଯେଦ୍ୟେକା
ଜେନାଽମି୍ର ଯତ ତହ େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ମୃତା ଇତ୍ୟା ାଭି ବର୍ୁ ଧ୍ୟେତ|

ⅩⅤ ଅପର େଯ ଜୀୱି େତ ଯତ୍ ାଥର୍ ଂ ନ ଜୀୱି କି ୁ େତଷାଂ କୃେତ େଯା ଜେନା ମୃତଃ
ପୁନରୁ ାପିତ ତମୁି ଶ୍ୟ ଯତ୍ ଜୀୱି ତଦଥର୍ େମୱ ସ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ କୃେତ ମୃତୱାନ୍|

ⅩⅥଅେତା େହେତାରିତଃ ପରଂ େକାଽପ୍ୟ ାଭି ଜର୍ ାତିେତା ନ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତୱ୍ୟଃ|ଯଦ୍ୟପି ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଖ୍ର ୀେ ା
ଜାତିେତାଽ ାଭିଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ ଥାପୀଦାନୀଂ ଜାତିତଃ ପୁନ ନର୍ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯେତ|

ⅩⅦ େକନଚିତ୍ ଖ୍ର ୀ ଆଶି୍ର େତ ନୂତନା ସୃି ଭର୍ ୱତି ପୁରାତନାନି ଲୁପ୍ୟେ ପଶ୍ୟ ନିଖିଲାନି
ନୱୀନାନି ଭୱି |

ⅩⅧ ସୱର୍ ୍ଵ ୈ ତଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ କ ର୍ ଯେତା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ସ ଏୱା ାନ୍ େ ନ ସା ର୍ ଂ ସଂହିତୱାନ୍
ସ ାନସ ୀଯାଂ ପରିଚୟର୍ ୍ୟାମ୍ ଅ ାସୁ ସମପ ତୱାଂ |

ⅩⅨଯତଃଈ ରଃଖ୍ର ୀ ମ୍ ଅଧି ାଯଜଗେତା ଜନାନାମ୍ ଆଗାଂସି େତଷାମ୍ ଋଣମିୱନଗଣଯନ୍
େ ନ ସା ର୍ ଂ ତାନ୍ ସଂହିତୱାନ୍ ସ ି ୱା ର୍ ାମ୍ ଅ ାସୁ ସମପ ତୱାଂ |

ⅩⅩ ଅେତା ୱଯଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ୱିନିମେଯନ େଦୗତ୍ୟଂ କ ର୍ ସ ାଦଯାମେହ, ଈ ର ା ାଭି ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାନ୍
ଯାଯାଚ୍ୟେତ ତତଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ୱିନିମେଯନ ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ଯାମେହ ଯୂଯମୀ େରଣ ସ |

ⅩⅪ ଯେତା ୱଯଂ େତନ ଯଦ୍ ଈ ରୀଯପୁଣ୍ୟଂ ଭୱାମ ଦଥର୍ ଂ ପାେପନ ସହ ଯସ୍ୟ ଜ୍ଞାେତଯଂ
ନାସୀତ୍ ସ ଏୱ େତନା ାକଂ ୱିନିମେଯନ ପାପଃ କୃତଃ|

Ⅵ
Ⅰତସ୍ୟ ସହାଯା ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ଯାମେହ, ଈ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୱର୍ୃ ଥା ନ ଗୃହ୍ୟତାଂ|
Ⅱ େତେନା େମତତ୍, ସଂେଶ୍ର ାଷ୍ୟାମି ଶୁେଭ କାେଲ ଦୀଯାଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାମ୍ ଅହଂ| ଉପକାରଂ

କରିଷ୍ୟାମି ପରିତ୍ର ାଣଦିେନ ତୱ| ପଶ୍ୟତାଯଂ ଶୁଭକାଲଃ ପଶ୍ୟେତଦଂ ତ୍ର ାଣଦିନଂ|
Ⅲଅ ାକଂ ପରିଚୟର୍ ୍ୟା ଯି ଲ ା ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ୱଯଂ କୁତ୍ର ାପି ୱି ଂ ନ ଜନଯାମଃ,
Ⅳ କି ୁ ପ୍ର ଚୁ ରସହି ୁତା େକ୍ଲ େଶା େଦୖନ୍ୟଂ ୱିପତ୍ ତାଡନା କାରାବ ନଂ ନିୱାସହୀନ ଂ ପରିଶ୍ର େମା

ଜାଗରଣମ୍ ଉପୱସନଂ
Ⅴ ନି ର୍ ଲ ଂ ଜ୍ଞାନଂ ମୃଦୁଶୀଲତା ହିେତୖଷିତା
Ⅵପୱିତ୍ର ଆ ା ନି ପଟଂ େପ୍ର ମ ସତ୍ୟାଲାପ ଈ ରୀଯଶି
Ⅶଦର୍ କି୍ଷଣୱାମାଭ୍ୟାଂ କରାଭ୍ୟାଂ ଧ ର୍ ା ଧାରଣଂ
Ⅷ ମାନାପମାନେଯାରଖ୍ୟାତିସୁଖ୍ୟାେତ୍ୟା ଭର୍ ାଗି ମ୍ ଏେତୖଃ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ରୀ ରସ୍ୟ ପ୍ର ଶଂସ୍ୟାନ୍

ପରିଚାରକାନ୍ ାନ୍ ପ୍ର କାଶଯାମଃ|
Ⅸ ଭ୍ର ମକସମା ୱଯଂ ସତ୍ୟୱାଦିେନା ଭୱାମଃ, ଅପରିଚିତସମା ୱଯଂ ସୁପରିଚିତା ଭୱାମଃ,

ମୃତକ ା ୱଯଂ ଜୀୱାମଃ, ଦ ୍ୟମାନା ୱଯଂ ନ ହନ୍ୟାମେହ,
Ⅹ େଶାକଯୁ ା ୱଯଂ ସଦାନ ାମଃ,ଦରିଦ୍ର ା ୱଯଂ ବହୂ ନ୍ ଧନିନଃ କୁ ର୍ ଃ, ଅକି ନା ୱଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ

ଧାରଯାମଃ|
Ⅺ େହ କରିି ନଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର ତି ମମାସ୍ୟଂ ମୁ ଂ ମମା ଃକରଣା ୱିକସି ତଂ|
Ⅻ ଯୂଯଂ ମମା େର ନ ସେ ାଚିତାଃ କି ଯୂଯେମୱ ସେ ାଚିତଚି ାଃ|
ⅩⅢ କି ୁ ମହ୍ୟଂ ନ୍ୟାଯ୍ୟଫଲଦାନାଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରପି ୱିକସି େତୖ ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟମ୍ ଇତ୍ୟହଂ

ନିଜବାଲକାନିୱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି|
ⅩⅣଅପରମ୍ ଅପ୍ର ତ୍ୟଯିଭିଃ ସା ର୍ ଂ ଯୂଯମ୍ ଏକଯୁେଗ ବ ା ମା ଭୂ ତ, ଯ ାଦ୍ ଧ ର୍ ାଧ ର୍ େଯାଃ କଃ

ସ େ ାଽି ? ତିମିେରଣ ସ ର୍ ଂ ପ୍ର ଭାଯା ୱା କା ତୁ ଲନାି ?
ⅩⅤ ବିଲୀଯାଲେଦେୱନ ସାକଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ୱା କା ସ ି ଃ? ଅୱି ାସି ନା ସା ର୍ ଂ ୱା

ୱି ାସି େଲାକସ୍ୟାଂଶଃ କଃ?
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ⅩⅥ ଈ ରସ୍ୟ ମ ି େରଣ ସହ ୱା େଦୱପ୍ର ତିମାନାଂ କା ତୁ ଲନା? ଅମରେସ୍ୟ ରସ୍ୟ ମ ି ରଂ
ଯୂଯେମୱ| ଈ େରଣ ତଦୁ ଂ ଯଥା, େତଷାଂ ମେଧ୍ୟଽହଂ ାୱାସଂ ନିଧାସ୍ୟାମି େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ ଚ
ଯାତାଯାତଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ େତଷାମ୍ ଈ େରା ଭୱିଷ୍ୟାମି େତ ଚ ମେ ାକା ଭୱିଷ୍ୟି |

ⅩⅦ ଅେତା େହେତାଃ ପରେମ ରଃ କଥଯତି ଯୂଯଂ େତଷାଂ ମଧ୍ୟାଦ୍ ବହିଭର୍ୂ ଯ ପୃଥଗ୍ ଭୱତ,
କିମପ୍ୟେମଧ୍ୟଂ ନ ୃଶତ; େତନାହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଗ୍ର ହୀଷ୍ୟାମି,

ⅩⅧ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପିତା ଭୱିଷ୍ୟାମି ଚ, ଯୂଯ ମମ କନ୍ୟାପୁତ୍ର ା ଭୱିଷ୍ୟେଥତି ସୱର୍ ୍ଵ ଶି ମତା
ପରେମ େରେଣା ଂ|

Ⅶ
Ⅰ ଅତଏୱ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଏତାଦୃଶୀଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଃ ପ୍ର ାେ ୖ ର ାଭିଃ ଶରୀରା େନାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ମାଲିନ୍ୟମ୍

ଅପମୃେଜ୍ୟ ରସ୍ୟ ଭ ୍ୟା ପୱିତ୍ର ାଚାରଃ ସାଧ୍ୟତାଂ|
Ⅱ ଯୂଯମ୍ ଅ ାନ୍ ଗୃ ୀତ| ଅ ାଭିଃ କସ୍ୟାପ୍ୟନ୍ୟାେଯା ନ କୃତଃ େକାଽପି ନ ୱି ତଃ|
Ⅲ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େଦାଷିଣଃ କ ର୍ ମହଂ ୱାକ୍ୟେମତଦ୍ ୱଦାମୀତି ନହି ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସହଜୀୱନାଯ ମରଣାଯ

ୱା ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ା ଃକରେଣୖ ଧର୍ ାରଯାମ ଇତି ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ମେଯା ଂ|
Ⅳ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ମମ ମେହ ାେହା ଜାଯେତ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅଧ୍ୟହଂ ବହୁ ଶ୍ଲ ାେଘ ଚ େତନ

ସୱର୍ ୍ଵ େକ୍ଲ ଶସମେଯଽହଂ ସା ନଯା ପୂେଣର୍ ା ହେଷର୍ ଣ ପ୍ର ଫୁି ତ ଭୱାମି|
Ⅴଅ ାସୁ ମାକିଦନିଯାେଦଶମ୍ଆଗେତଷ୍ଵ ାକଂ ଶରୀରସ୍ୟକାଚିଦପିଶାି ନର୍ ାଭୱତ୍ କି ୁ ସୱର୍ ୍ଵ େତା

ବହି ୱ େରାେଧନା ଭୀତ୍ୟା ୱଯମ୍ ଅପୀଡ୍ୟାମହି|
Ⅵ କି ୁ ନମ୍ର ାଣାଂ ସା ଯିତା ଯ ଈ ରଃ ସ ତୀତସ୍ୟାଗମେନନା ାନ୍ ଅସା ଯତ୍|
Ⅶ େକୱଲଂ ତସ୍ୟାଗମେନନ ତ ହି କି ୁ ଯୁଷ୍ମ େ ା ଜାତଯା ତସ୍ୟ ସା ନଯାପି, ଯେତାଽ ାସୁ

ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ହା ର୍ ୱିଲାପାସ େ ଷ୍ଵ ାକଂ ସମୀେପ ୱଣ େତଷୁ ମମ ମହାନେ ା ଜାତଃ|
Ⅷଅହଂ ପେତ୍ର ଣ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େଶାକଯୁ ାନ୍ କୃତୱାନ୍ ଇତ୍ୟ ାଦ୍ ଅନ୍ଵ ତେପ୍ୟ କି ଧୁନା ନାନୁତେପ୍ୟ|

େତନ ପେତ୍ର ଣ ଯୂଯଂ କ୍ଷଣମାତ୍ର ଂ େଶାକଯୁ ୀଭୂ ତା ଇତି ମଯା ଦୃଶ୍ୟେତ|
Ⅸ ଇତ୍ୟି ନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଶାେକନାହଂ ହୃ ଷ୍ୟାମି ତ ହି କି ୁ ମନଃପରିୱ ର୍ ନାଯ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ

େଶାେକାଽଭୱଦ୍ ଇତ୍ୟେନନ ହୃ ଷ୍ୟାମି ଯେତାଽ େ ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କାପି ହାନି ୟର୍ ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ
ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଈ ରୀଯଃ େଶା◌ेେକା ଜାତଃ|

Ⅹ ସ ଈ ରୀଯଃ େଶାକଃ ପରିତ୍ର ାଣଜନକଂ ନିରନୁତାପଂ ମନଃପରିୱ ର୍ ନଂ ସାଧଯତି କି ୁ
ସାଂସାରିକଃ େଶାେକା ମୃତୁ ୍ୟଂ ସାଧଯତି|

Ⅺ ପଶ୍ୟତ େତେନ ରୀେଯଣ େଶାେକନ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କିଂ ନ ସାଧିତଂ? ଯେ ା େଦାଷପ୍ର କ୍ଷାଲନମ୍
ଅସ ୁ ଂ ହା ର୍ ମ୍ ଆସ ଂ ଫଲଦାନୈ ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି|ତି ନ୍ କ ର୍ ଣି ଯୂଯଂ ନି ର୍ ଲା ଇତି ପ୍ର ମାଣଂ
ସେୱର୍ ୍ଵ ଣ ପ୍ର କାେରଣ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଦର୍ ଂ|

Ⅻ େଯନାପରା ଂ ତସ୍ୟ କୃେତ କିଂୱା ଯସ୍ୟାପରା ଂ ତସ୍ୟ କୃେତ ମଯା ପତ୍ର ମ୍ ଅେଲଖି ତ ହି
କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାନଧ୍ୟ ାକଂ ଯେ ା ଯଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ମୀେପ ପ୍ର କାେଶତ ତଦଥର୍ େମୱ|

ⅩⅢ ଉ କାରଣାଦ୍ ୱଯଂ ସା ନାଂ ପ୍ର ା ାଃ; ତା ସା ନାଂ ୱିନାୱେରା
ମହା ାଦ ୀତସ୍ୟା ାଦାଦ ାଭି ଲର୍ ଃ, ଯତ ସ୍ୟା ା ସେୱୖର୍ ୍ଵ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭି ୃ ଃ|

ⅩⅣ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ତସ୍ୟସମୀେପଽହଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିୟର୍ ଦ୍ ଅଶ୍ଲ ାେଘ େତନନାଲେ କି ୁ ୱଯଂଯ ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି
ସତ୍ୟଭାେୱନ ସକଲମ୍ ଅଭାଷାମହି ତ ତ୍ ତୀତସ୍ୟ ସମୀେପଽ ାକଂ ଶ୍ଲ ାଘନମପି ସତ୍ୟଂ ଜାତଂ|

ⅩⅤ ଯୂଯଂକୀଦୃକ୍ ତସ୍ୟାଜ୍ଞା ଅପାଲଯତଭଯକ ାଭ୍ୟାଂ ତଂ ଗୃହୀତୱ େ ୖ ତସ୍ୟ ରଣାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ
ତସ୍ୟ େ େହା ବାହୁ େଲ୍ୟନ ୱ ର୍ େତ|

ⅩⅥ ଯୁଷ୍ମ ା ହଂ ସୱର୍ ୍ଵ ମାଶଂେସ, ଇତ୍ୟି ନ୍ ମମା ାେଦା ଜାଯେତ|

Ⅷ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ମାକିଦନିଯାେଦଶ ାସୁ ସମିତିଷୁ ପ୍ର କାଶିେତା ଯ ଈ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହ ମହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍

ଜ୍ଞାପଯାମି|
Ⅱ ୱ ୁେତା ବହୁ େକ୍ଲ ଶପରୀକ୍ଷାସମେଯ େତଷାଂ ମହାନେ ାଽତୀୱଦୀନତା ଚ ୱଦାନ୍ୟତାଯାଃ

ପ୍ର ଚୁ ରଫଲମ୍ ଅଫଲଯତାଂ|
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Ⅲ େତ େ ଯା ଯଥାଶି କି ାତିଶି ଦାନ ଉଦୁ୍ୟ ା ଅଭୱନ୍ ଇତି ମଯା ପ୍ର ମାଣୀକି୍ର ଯେତ|
Ⅳ ୱଯ ଯତ୍ ପୱିତ୍ର େଲାେକଭ୍ୟେ ଷାଂ ଦାନମ୍ ଉପକାରାଥର୍ କମ୍ ଅଂଶନ ଗୃ ାମ ଦ୍

ବହୁ ନୁନେଯନା ାନ୍ ପ୍ର ାଥ ତୱ ଃ|
Ⅴ ୱଯଂ ଯାଦୃକ୍ ପ୍ର େତୖ଼୍ୟକ୍ଷାମହି ତାଦୃଗ୍ ଅକୃ ା େତଽେଗ୍ର ପ୍ର ଭେୱ ତତଃ ପରମ୍

ଈ ରେସ୍ୟ ଯା ଭ୍ୟମପି ାନ୍ ନ୍ୟେୱଦଯନ୍|
Ⅵଅେତା େହେତା ୍ଵଂ ଯଥାର ୱାନ୍ ତେଥୖୱ କରିି ନାଂ ମେଧ୍ୟଽପି ତଦ୍ ଦାନଗ୍ର ହଣଂ ସାଧେଯତି

ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅଧି ୱଯଂ ତୀତଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯାମହି|
Ⅶଅେତା ୱି ାେସା ୱାକ୍ପ ଟୁ ତା ଜ୍ଞାନଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ା ାେହା ଽ ାସୁ େପ୍ର ମ େଚୖେତୖ ଗର୍ୁ େଣୖ ୟର୍ୂ ଯଂ ଯଥାପରାନ୍

ଅତିେଶେ ତେଥୖେୱୖେତନ ଗୁେଣନାପ୍ୟତିେଶ ଂ|
Ⅷଏତଦ୍ ଅହମ୍ ଆଜ୍ଞଯା କଥଯାମୀତି ନହି କି େନ୍ୟଷାମ୍ ଉ ାହକାରଣାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକମପି େପ୍ର ମ୍ନ ଃ

ସାରଲ୍ୟଂ ପରୀକି୍ଷତୁ ମି ତା ମେଯୖତତ୍ କଥ୍ୟେତ|
Ⅸ ଯୂଯ ା େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହଂ ଜାନୀଥ ଯତ ସ୍ୟ ନିଧର୍ ନେ ନ ଯୂଯଂ ଯଦ୍ ଧନିେନା

ଭୱଥ ତଦଥର୍ ଂ ସ ଧନୀ ସ ପି ଯୁଷ୍ମ ୃ େତ ନିଧର୍ େନାଽଭୱତ୍|
Ⅹ ଏତି ନ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିଚାରଂ ଜ୍ଞାପଯାମି| ଗତଂ ସଂୱ ରମ୍ ଆରଭ୍ୟ ଯୂଯଂ େକୱଲଂ କ ର୍

କ ର୍ ଂ ତ ହି କିି ୁକତାଂ ପ୍ର କାଶଯିତୁ ମପୁ୍ୟପାକ୍ର ାଭ୍ୟ ଂ ତେତା େହେତା ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ୃ େତ ମମ ମ ଣା
ଭଦ୍ର ା|

Ⅺ ଅେତା ଽଧୁନା ତ ର୍ ସାଧନଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କି୍ର ଯତାଂ େତନ ଯ ଦ୍ ଇ ୁକତାଯାମ୍ ଉ ାହ ଦ୍
ଏେକୖକସ୍ୟ ସ ଦନୁସାେରଣ କ ର୍ ସାଧନମ୍ ଅପି ଜନିଷ୍ୟେତ|

Ⅻଯି ନ୍ ଇ ୁକତା ୱିଦ୍ୟେତ େତନ ଯ ଧାୟର୍ ୍ୟେତ ତ ାତ୍ େସାଽନୁଗୃହ୍ୟତ ଇତି ନହି କି ୁ ଯଦ୍
ଧାୟର୍ ୍ୟେତ ତ ାେଦୱ|

ⅩⅢଯତ ଇତେରଷାଂ ୱିରାେମଣ ଯୁଷ୍ମ ାକ େକ୍ଲ େଶନ ଭୱିତୱ୍ୟଂ ତ ହି କି ୁ ସମତେଯୖୱ|
ⅩⅣ ୱ ର୍ ମାନସମେଯ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଧନାଧିେକ୍ୟନ େତଷାଂ ଧନନୂ୍ୟନତା ପୂରଯିତୱ୍ୟା ତ ାତ୍

େତଷାମପ୍ୟାଧିେକ୍ୟନ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନୂ୍ୟନତା ପୂରଯିଷ୍ୟେତ େତନ ସମତା ଜନିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅤ ତେଦୱ ଶାେ ଽପି ଲିଖିତମ୍ ଆେ ଯଥା, େଯନାଧିକଂ ସଂଗୃହୀତଂ ତସ୍ୟାଧିକଂ ନାଭୱତ୍

େଯନ ଚା ଂ ସଂଗୃହୀତଂ ତସ୍ୟା ଂ ନାଭୱତ୍|
ⅩⅥ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ହିତାଯ ତୀତସ୍ୟ ମନସି ଯ ଈ ରଇମମ୍ ଉେଦ୍ୟାଗଂ ଜନିତୱାନ୍ ସ ଧେନ୍ୟା ଭୱତୁ |
ⅩⅦ ତୀେତାଽ ାକଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ ଗୃହୀତୱାନ୍ କି ଯମ୍ ଉଦୁ୍ୟ ଃ ସନ୍ େ ଯା ଯୁଷ୍ମ ମୀପଂ

ଗତୱାନ୍|
ⅩⅧ େତନ ସହ େଯାଽପର ଏେକା ଭ୍ର ାତା ାଭିଃ େପ୍ର ଷିତଃ ସୁସଂୱାଦାତ୍ ତସ୍ୟ ସୁଖ୍ୟାତ୍ୟା ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ

ସମିତେଯା ୱ୍ୟା ାଃ|
ⅩⅨପ୍ର େଭା େଗରୱାଯ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ଇ ୁକତାେଯୖ ଚସସମିତିଭିେରତେସୖ୍ୟଦାନେସୱାେଯୖ ଅ ାକଂ

ସି େ ନ୍ୟେଯାଜ୍ୟତ|
ⅩⅩଯେତା ଯା ମେହାପାଯନେସୱା ାଭି ୱ ଧୀଯେତତାମଧି ୱଯଂଯତ୍ େକନାପି ନ ନି ୍ୟାମେହ

ତଦଥର୍ ଂ ଯତାମେହ|
ⅩⅪ ଯତଃ େକୱଲଂ ପ୍ର େଭାଃ ସାକ୍ଷାତ୍ ତ ହି କି ୁ ମାନୱାନାମପି ସାକ୍ଷାତ୍ ସଦାଚାରଂ କ ର୍ୁ ମ୍

ଆେଲାଚାମେହ|
ⅩⅫତାଭ୍ୟାଂ ସହାପର ଏେକା େଯା ଭ୍ର ାତା ାଭିଃ େପ୍ର ଷିତଃ େସାଽ ାଭି ବର୍ ହୁ ୱିଷେଯଷୁ ବହୱାରାନ୍

ପରୀକି୍ଷତ ଉେଦ୍ୟାଗୀୱ ପ୍ର କାଶିତ କି ଧୁନା ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ଦୃଢୱି ାସାତ୍ ତେସ୍ୟା ାେହା ବହୁ ୱୱୃେଧ|
ⅩⅩⅢଯଦି କି ତ୍ ତୀତସ୍ୟ ତ ଂ ଜିଜ୍ଞାସେତ ତହ ସ ମମ ସହଭାଗୀ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ସହକାରୀ ଚ,

ଅପରେଯା ଭର୍୍ର ାେତ୍ର ା ଂ ୱା ଯଦି ଜିଜ୍ଞାସେତ ତହ େତୗ ସମିତୀନାଂ ଦୂେତୗ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପ୍ର ତିବିେ ୗ
େଚତି େତନ ଜ୍ଞାଯତାଂ|

ⅩⅩⅣ ଅେତା େହେତାଃ ସମିତୀନାଂ ସମକ୍ଷଂ ଯୁଷ୍ମ େ େମ୍ନ ାଽ ାକଂ ଶ୍ଲ ାଘାଯା ପ୍ର ାମାଣ୍ୟଂ ତାନ୍ ପ୍ର ତି
ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପ୍ର କାଶଯିତୱ୍ୟଂ|

Ⅸ
Ⅰପୱିତ୍ର େଲାକାନାମ୍ ଉପକାରାଥର୍ କେସୱାମଧି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ମମ ଲିଖନଂ ନି ୍ରେଯାଜନଂ|
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Ⅱଯତ ଆଖାଯାେଦଶ ା େଲାକା ଗତୱଷର୍ ମ୍ ଆରଭ୍ୟ ତ ାୟର୍ ୍ୟ ଉଦ୍ୟତାଃ ସ ୀତି ୱାେକ୍ୟନାହଂ
ମାକିଦନୀଯେଲାକାନାଂ ସମୀେପ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯାମ୍ ଇ ୁକତାମଧି ଶ୍ଲ ାେଘ ତାମ୍ ଅୱଗେତାଽି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ତ ାଦ୍ ଉ ାହା ାପେରଷାଂ ବହୂ ନାମ୍ ଉେଦ୍ୟାେଗା ଜାତଃ|

Ⅲ କିୈ ତି ନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅଧ୍ୟ ାକଂ ଶ୍ଲ ାଘା ଯଦ୍ ଅତଥ୍ୟା ନ ଭେୱତ୍ ଯୂଯ ମମ ୱାକ୍ୟାନୁସାରାଦ୍
ଯଦ୍ ଉଦ୍ୟତାି େ ତ ତଦଥର୍ େମୱ େତ ଭ୍ର ାତେରା ମଯା େପ୍ର ଷିତାଃ|

Ⅳଯ ାତ୍ ମଯା ସା ର୍ ଂ େକୖି ତ୍ ମାକିଦନୀଯଭ୍ର ାତୃ ଭିରାଗତ୍ୟ ଯୂଯମନୁଦ୍ୟତା ଇତି ଯଦି ଦୃଶ୍ୟେତ
ତହ ତ ାଦ୍ ଦୃଢୱି ାସାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଲ ା ଜନିଷ୍ୟତ ଇତ୍ୟ ାଭି ନର୍ ୱ ୱ୍ୟଂ କି ାକେମୱ ଲ ା
ଜନିଷ୍ୟେତ|

Ⅴ ଅତଃ ପ୍ର ାକ୍ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦାନଂ ଯତ୍ ସି ତଂ ଭେୱତ୍ ତ ଯଦ୍ ଗ୍ର ାହକତାଯାଃ ଫଲମ୍
ଅଭୂ ା ଦାନଶୀଲତାଯା ଏୱ ଫଲଂ ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ମମାେଗ୍ର ଗମନାଯ ତ ଯନାଯ ଚ ତାନ୍
ଭ୍ର ାତୃ ନ୍ ଆେଦ ୁମହଂ ପ୍ର େଯାଜନମ୍ ଅମେନ୍ୟ|

Ⅵ ଅପରମପି ୱ୍ୟାହରାମି େକନଚିତ୍ କୁ୍ଷଦ୍ର ଭାେୱନ ବୀେଜଷୂେ ଷୁ ାନି ଶସ୍ୟାନି
କ ଷ୍ୟେ , କି େକନଚିଦ୍ ବହୁ ଦଭେୱନ ବୀେଜଷୂେ ଷୁ ବହୂ ନି ଶସ୍ୟାନି କ ଷ୍ୟେ |

Ⅶ ଏେକୖେକନ ମନସି ଯଥା ନି ୀଯେତ ତେଥୖୱ ଦୀଯତାଂ େକନାପି କାତେରଣ ଭୀେତନ ୱା
ନ ଦୀଯତାଂ ଯତ ଈ େରା ହୃ ମାନେସ ଦାତରି ପ୍ର ୀଯେତ|

Ⅷଅପରମ୍ଈ େରା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧଂ ବହୁ ପ୍ର ଦଂ ପ୍ର ସାଦଂ ପ୍ର କାଶଯିତୁ ମ୍ ଅହର୍ ତି େତନ ଯୂଯଂ
ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ଯେଥ ଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ଣ ସ ର୍ ଣା ବହୁ ଫଲୱେ ା ଭୱିଷ୍ୟଥ|

Ⅸଏତି ନ୍ ଲିଖିତମାେ ,ଯଥା, ୱ୍ୟଯେତ ସଜେନା ରାଯଂ ଦୁଗର୍ େତେଭ୍ୟା ଦଦାତି ଚ| ନିତ୍ୟ ାଯୀ
ଚ ତ ର୍ ଃ

Ⅹ ବୀଜଂ େଭଜନୀଯମ୍ ଅ ୱେ ୍ର େଯନ ୱିଶ୍ର ାଣ୍ୟେତ ସ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଅପି ବୀଜଂ ୱିଶ୍ର ାଣ୍ୟ
ବହୁ ଲୀକରିଷ୍ୟତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଧ ର୍ ଫଲାନି ୱ ର୍ ଯିଷ୍ୟତି ଚ|

Ⅺ େତନ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ସଧନୀଭୂ େତୖ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭିଃ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ଦାନଶୀଲତାଯାଂ ପ୍ର କାଶିତାଯାମ୍
ଅ ାଭିରୀ ରସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାଦଃ ସାଧଯିଷ୍ୟେତ|

Ⅻଏତେଯାପକାରେସୱଯାପୱିତ୍ର େଲାକାନାମ୍ ଅଥର୍ ାଭାୱସ୍ୟପ୍ର ତୀକାେରାଜାଯତଇତି େକୱଲଂ
ନହି କି ୀ ରସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାେଦାଽପି ବାହୁ େଲ୍ୟେନା ାଦ୍ୟେତ|

ⅩⅢ ଯତ ଏତ ାଦ୍ ଉପକାରକରଣାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପରୀକି୍ଷତ ଂ ବୁ ା ବହୁ ଭିଃ
ଖ୍ର ୀ ସୁସଂୱାଦା ୀକରେଣ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆଜ୍ଞାଗ୍ର ାହି ାତ୍ ତ ାଗିେ ଚ ତାନ୍ ଅପରାଂ ପ୍ର ତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ଦାତୃ ାଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାଦଃ କାରିଷ୍ୟେତ,

ⅩⅣ ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୃ ା ଚ ଯୁଷ୍ମ ା ୀ ରସ୍ୟ ଗରି ାନୁଗ୍ର ହାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ େତୖଃ େପ୍ର ମ
କାରିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅤଅପରମ୍ ଈ ରସ୍ୟାନିୱର୍ ୍ଵ ଚନୀଯଦାନାତ୍ ସ ଧେନ୍ୟା ଭୂ ଯାତ୍|

Ⅹ
Ⅰ ଯୁଷ୍ମ ତ୍ୟେକ୍ଷ ନମ୍ର ଃ କି ୁ ପେରାେକ୍ଷପ୍ର ଗଲ୍ଭ ଃ େପୗେଲାଽହଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ କ୍ଷା ୍ୟା ୱିନୀତ୍ୟା ଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍

ପ୍ର ାଥର୍ େଯ|
Ⅱ ମମ ପ୍ର ାଥର୍ ନୀଯମିଦଂ ୱଯଂ େଯୖଃ ଶାରୀରିକାଚାରିେଣା ମନ୍ୟାମେହ ତାନ୍ ପ୍ର ତି ଯାଂ ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତାଂ

ପ୍ର କାଶଯିତୁ ଂ ନିି େନାମି ସା ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତା ସମାଗେତନ ମଯାଚରିତୱ୍ୟା ନ ଭୱତୁ |
Ⅲଯତଃ ଶରୀେର ଚରେ ାଽପି ୱଯଂ ଶାରୀରିକଂ ଯୁ ଂ ନ କୁ ର୍ ଃ|
Ⅳଅ ାକଂ ଯୁ ା ାଣି ଚ ନ ଶାରୀରିକାନି କି ୀ େରଣ ଦୁଗର୍ ଭ ନାଯ ପ୍ର ବଲାନି ଭୱି ,
Ⅴ େତୖ ୱଯଂ ୱିତକର୍ ାନ୍ ଈ ରୀଯତ ଜ୍ଞାନସ୍ୟ ପ୍ର ତିବ ି କାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଂ ଚି ସମୁ ତି ନିପାତଯାମଃ

ସୱର୍ ୍ଵ ସ ବ ି ନଂ କୃ ା ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିଣଂ କୁ ର୍ ଃ,
Ⅵ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ଆଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେ ସି େ ସତି ସୱର୍ ୍ଵ ସ୍ୟାଜ୍ଞାଲ ନସ୍ୟପ୍ର ତୀକାରଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟତାଆ େହ

ଚ|
Ⅶ ଯଦ୍ ଦୃି େଗାଚରଂ ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଦର୍ୃ ଶ୍ୟତାଂ| ଅହଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େଲାକ ଇତି ମନସି େଯନ

ୱିଜ୍ଞାଯେତ ସ ଯଥା ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଭୱତି ୱଯମ୍ ଅପି ତଥା ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଭୱାମ ଇତି ପୁନୱ ୱିଚ୍ୟ େତନ
ବୁଧ୍ୟତାଂ|
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Ⅷ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନିପାତାଯ ତ ହି କି ୁ ନି ାେଯୖ ପ୍ର ଭୁ ନା ଦ ଂ ଯଦ ାକଂ ସାମଥର୍ ୍ୟଂ େତନ ଯଦ୍ୟପି
କିି ଦ୍ ଅଧିକଂ ଶ୍ଲ ାେଘ ତଥାପି ତ ା ତ୍ର ପିେଷ୍ୟ|

Ⅸଅହଂ ପେତୖ୍ର ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାନ୍ ତ୍ର ାସଯାମି ଯୁଷ୍ମ ାଭିେରତ ମନ୍ୟତାଂ|
Ⅹ ତସ୍ୟ ପତ୍ର ାଣି ଗୁରୁ ତରାଣି ପ୍ର ବଲାନି ଚ ଭୱି କି ୁ ତସ୍ୟ ଶାରୀରସାକ୍ଷା ାେରା ଦୁ ର୍ ଲ

ଆଲାପ ତୁ ନୀଯ ଇତି େକୖି ଦ୍ ଉଚ୍ୟେତ|
Ⅺ କି ୁ ପେରାେକ୍ଷ ପେତୖ୍ର ଭର୍ ାଷମାଣା ୱଯଂ ଯାଦୃଶାଃ ପ୍ର କାଶାମେହ ପ୍ର ତ୍ୟେକ୍ଷ କ ର୍ କୁୱର୍ ୍ଵ େ ାଽପି

ତାଦୃଶା ଏୱ ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟାମେହ ତତ୍ ତାଦୃେଶନ ୱାଚାେଲନ ଜ୍ଞାଯତାଂ|
Ⅻ ପ୍ର ଶଂସକାନାଂ େକଷାି ନ୍ମ େଧ୍ୟ ାନ୍ ଗଣଯିତୁ ଂ େତୖଃ ାନ୍ ଉପମାତୁ ଂ ୱା ୱଯଂ ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ା ନ

ଭୱାମଃ, ଯତେ ପରିମାେଣନ ାନ୍ ପରିମିମେତ େ ୖ ାନ୍ ଉପମିଭେତ ତ ାତ୍ ନିେ ର୍ ାଧା
ଭୱି ଚ|

ⅩⅢ ୱଯମ୍ ଅପରିମିେତନ ନ ଶ୍ଲ ାଘିଷ୍ୟାମେହ କି ୀ େରଣ ର ା ଯୁଷ୍ମ େ ଶଗାମି ଯତ୍
ପରିମାଣମ୍ ଅ ଦଥର୍ ଂ ନିରୂ ପିତଂ େତେନୖୱ ଶ୍ଲ ାଘିଷ୍ୟାମେହ|

ⅩⅣ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଦେଶାଽ ାଭିରଗ ୱ୍ୟ ାଦ୍ ୱଯଂ ସୀମାମ୍ ଉ ାମେହ ତ ହି ଯତଃ
ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସୁସଂୱାେଦନାପେରଷାଂ ପ୍ର ାଗ୍ ୱଯେମୱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ା ୱ ଃ|

ⅩⅤ ୱଯଂ ସୀମାମ୍ ଉ ୍ୟ ପରେକ୍ଷେତ୍ର ଣ ଶ୍ଲ ାଘାମେହ ତ ହି, କି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାେସ ୱୃ ି ଂ
ଗେତ ଯୁଷ୍ମ େ େଶଽ ାକଂ ସୀମା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଦର୍ ୀଘର୍ ଂ ୱି ାରଯିଷ୍ୟେତ,

ⅩⅥ େତନ ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପି ମଦିେ ୍ଥଷୁ ାେନଷୁ ସୁସଂୱାଦଂ େଘାଷଯିଷ୍ୟାମଃ, ଇ ଂ
ପରସୀମାଯାଂ ପେରଣ ଯତ୍ ପରି ୃତଂ େତନ ନ ଶ୍ଲ ାଘିଷ୍ୟାମେହ|

ⅩⅦଯଃ କି ତ୍ ଶ୍ଲ ାଘମାନଃ ସ୍ୟାତ୍ ଶ୍ଲ ାଘତାଂ ପ୍ର ଭୁ ନା ସ ହି|
ⅩⅧ େ ନ ଯଃ ପ୍ର ଶଂସ୍ୟେତ ସ ପରୀକି୍ଷେତା ନହି କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ନା ଯଃ ପ୍ର ଶଂସ୍ୟେତ ସ ଏୱ

ପରୀକି୍ଷତଃ|
Ⅺ

Ⅰ ଯୂଯଂ ମମାଜ୍ଞାନତାଂ କ୍ଷଣଂ ଯାୱତ୍ େସାଢୁ ମ୍ ଅହର୍ ଥ, ଅତଃ ସା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସହ୍ୟତାଂ|
Ⅱ ଈ େର ମମାସ ାଦ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନଧି ତେପ ଯ ାତ୍ ସତୀଂ କନ୍ୟାମିୱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଏକି ନ୍

ୱେରଽଥର୍ ତଃ ଖ୍ର ୀେ ସମପର୍ ଯିତୁ ମ୍ ଅହଂ ୱା ାନମ୍ ଅକାଷର୍ ଂ|
Ⅲ କି ୁ ସେପର୍ ଣ ଖଲତଯା ଯ ଦ୍ ହୱା ୱ ଯା େକ ତ ତ୍ ଖ୍ର ୀ ଂ ପ୍ର ତି ସତୀ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ

ଭ୍ର ଂଶଃ ସ ୱିଷ୍ୟତୀତି ବିେଭମି|
Ⅳଅ ାଭିରନାଖ୍ୟାପିେତାଽପରଃ କି ଦ୍ ଯୀଶୁ ୟର୍ ଦି େକନଚିଦ୍ ଆଗ ୁେକନାଖ୍ୟାପ୍ୟେତ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ

ପ୍ର ାଗଲ ଆ ା ୱା ଯଦି ଲଭ୍ୟେତ ପ୍ର ାଗଗୃହୀତଃ ସୁସଂୱାେଦା ୱା ଯଦି ଗୃହ୍ୟେତ ତହ ମେନ୍ୟ
ଯୂଯଂ ସମ୍ୟକ୍ ସହିଷ୍ୟେ |

Ⅴ କି ୁ ମୁେଖ୍ୟଭ୍ୟଃ େପ୍ର ରିେତେଭ୍ୟାଽହଂ େକନଚିତ୍ ପ୍ର କାେରଣ ନୂ୍ୟେନା ନା ୀତି ବୁେଧ୍ୟ|
Ⅵ ମମ ୱାକ୍ପ ଟୁ ତାଯା ନୂ୍ୟନେ ସତ୍ୟପି ଜ୍ଞାନସ୍ୟ ନୂ୍ୟନ ଂ ନାି କି ୁ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ୱଯଂ

ଯୁଷ୍ମ େ ାଚେର ପ୍ର କାଶାମେହ|
Ⅶ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଉ େତୖ୍ୟ ମଯା ନମ୍ର ତାଂ ୀକୃେତ୍ୟ ରସ୍ୟ ସୁସଂୱାେଦା ୱିନା େୱତନଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ

ମେଧ୍ୟ ଯଦ୍ ଅେଘାଷ୍ୟତ େତନ ମଯା କିଂ ପାପମ୍ ଅକାରି?
Ⅷ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େସୱନାଯାହମ୍ ଅନ୍ୟସମିତିେଭ୍ୟା ଭୃ ତି ଗୃ ନ୍ ଧନମପହୃ ତୱାନ୍,
Ⅸଯଦା ଚ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟଽୱଽେ ର୍ ତଦା ମମାଥର୍ ାଭାେୱ ଜାେତ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକାଽପି ମଯା ନ ପୀଡିତଃ;

ଯେତା ମମ େସାଽଥର୍ ାଭାେୱା ମାକିଦନିଯାେଦଶାଦ୍ ଆଗେତୖ ଭ୍ର ାତୃ ଭି ନ୍ୟୱାୟର୍ ୍ୟତ, ଇ ମହଂ ାପି
ୱିଷେଯ ଯଥା ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ଭାେରା ନ ଭୱାମି ତଥା ମଯା ରକ୍ଷା କୃତା କ ର୍ ୱ୍ୟା ଚ|

Ⅹ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସତ୍ୟତା ଯଦି ମଯି ତି ତି ତହ ମେମୖଷା ଶ୍ଲ ାଘା ନିଖିଲାଖାଯାେଦେଶ େକନାପି ନ
େରା ୍ୟେତ|

Ⅺଏତସ୍ୟ କାରଣଂ କିଂ? ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ମମ େପ୍ର ମ ନାେ ୍ୟତତ୍ କିଂ ତ ାରଣଂ? ତଦ୍ ଈ େରା େୱି |
Ⅻ େଯ ଛିଦ୍ର ମନି୍ଵ ଷ୍ୟି େତ ଯତ୍ କିମପି ଛିଦ୍ର ଂ ନ ଲଭେ ତଦଥର୍ େମୱ ତତ୍ କ ର୍ ମଯା କି୍ର ଯେତ

କାରିଷ୍ୟେତ ଚ ତ ାତ୍ େତ େଯନ ଶ୍ଲ ାଘେ େତନା ାକଂ ସମାନା ଭୱିଷ୍ୟି |
ⅩⅢତାଦୃଶା ଭା େପ୍ର ରିତାଃ ପ୍ର ୱ କାଃ କାରେୱା ଭୂ ା ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େପ୍ର ରିତାନାଂ େୱଶଂ ଧାରଯି |
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ⅩⅣତ ା ୟର୍ ୍ୟଂ ନହି; ଯତଃ ଯଂ ଶଯତାନପି େତଜି ଦୂତସ୍ୟ େୱଶଂ ଧାରଯତି,
ⅩⅤତତ ସ୍ୟପରିଚାରକା ଅପି ଧ ର୍ ପରିଚାରକାଣାଂ େୱଶଂ ଧାରଯ ୀତ୍ୁୟ ତଂ ନହି; କି ୁ େତଷାଂ

କ ର୍ ାଣି ଯାଦୃଶାନି ଫଲାନ୍ୟପି ତାଦୃଶାନି ଭୱିଷ୍ୟି |
ⅩⅥ ଅହଂ ପୁନ ୱର୍ ଦାମି େକାଽପି ମାଂ ନିେ ର୍ ାଧଂ ନ ମନ୍ୟତାଂ କି ଯଦ୍ୟପି ନିେ ର୍ ାେଧା ଭେୱଯଂ

ତଥାପି ଯୂଯଂ ନିେ ର୍ ାଧମିୱ ମାମନୁଗୃହ୍ୟ କ୍ଷେଣୖକଂ ଯାୱତ୍ ମମା ଶ୍ଲ ାଘାମ୍ ଅନୁଜାନୀତ|
ⅩⅦଏତସ୍ୟାଃ ଶ୍ଲ ାଘାଯା ନିମି ଂ ମଯା ଯତ୍ କଥିତୱ୍ୟଂ ତତ୍ ପ୍ର ଭୁ ନାଦିେ େନୱ କଥ୍ୟେତ ତ ହି

କି ୁ ନିେ ର୍ ାେଧେନୱ|
ⅩⅧଅପେର ବହୱଃ ଶାରୀରିକଶ୍ଲ ାଘାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ େତ ତ ାଦ୍ ଅହମପି ଶ୍ଲ ାଘିେଷ୍ୟ|
ⅩⅨ ବୁ ି ମେ ା ଯୂଯଂ ସୁେଖନ ନିେ ର୍ ାଧାନାମ୍ ଆଚାରଂ ସହେ |
ⅩⅩେକାଽପି ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଦାସାନ୍ କେରାତି ଯଦି ୱା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଗ୍ର ସତି ଯଦି ୱା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ହରତି

ଯଦି ୱା ାଭିମାନୀ ଭୱତି ଯଦି ୱା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କେପାଲମ୍ ଆହି ତହ ତଦପି ଯୂଯଂ ସହେ |
ⅩⅪ େଦୗ ର୍ ଲ୍ୟାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରୱମାନିତା ଇୱ ୱଯଂ ଭାଷାମେହ, କି ପରସ୍ୟ କସ୍ୟଚିଦ୍ େଯନ

ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତା ଜାଯେତ େତନ ମମାପି ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତା ଜାଯତ ଇତି ନିେ ର୍ ାେଧେନୱ ମଯା ୱ ୱ୍ୟଂ|
ⅩⅫ େତ କିମ୍ ଇବି୍ର େଲାକାଃ? ଅହମପୀବ୍ର ୀ| େତ କିମ୍ ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯାଃ? ଅହମପୀସ୍ର ାେଯଲୀଯଃ|

େତ କିମ୍ ଇବ୍ର ାହୀେମା ୱଂଶାଃ? ଅହମପୀବ୍ର ାହୀେମା ୱଂଶଃ|
ⅩⅩⅢ େତ କିଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପରିଚାରକାଃ? ଅହଂ େତେଭ୍ୟାଽପି ତସ୍ୟ ମହାପରିଚାରକଃ; କି ୁ

ନିେ ର୍ ାଧ ଇୱଭାେଷ, େତେଭ୍ୟାଽପ୍ୟହଂ ବହୁ ପରିଶ୍ର େମ ବହୁ ପ୍ର ହାେର ବହୁ ୱାରଂ କାରାଯାଂ ବହୁ ୱାରଂ
ପ୍ର ାଣନାଶସଂଶେଯ ଚ ପତିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅣ ଯିହୂ ଦୀେଯୖରହଂ ପ କୃ ଊନଚ ାରିଂଶ ହାେରୖରାହତି େୱର୍ ତ୍ର ାଘାତମ୍ ଏକକୃ ଃ
ପ୍ର ରାଘାତ ପ୍ର ୱାନ୍|

ⅩⅩⅤ ୱାରତ୍ର ଯଂ େପାତଭ େନନ କି୍ଲ େ ାଽହମ୍ ଅଗାଧସଲିେଲ ଦିନେମକଂ ରାତି୍ର େମକା
ଯାପିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅥ ବହୁ ୱାରଂ ଯାତ୍ର ାଭି ନର୍ ଦୀନାଂ ସ େଟୖ ଦର୍ ସୂ୍ୟନାଂ ସ େଟୖଃ ଜାତୀଯାନାଂ ସ େଟୖ
ଭ ଜାତୀଯାନାଂ ସ େଟୖ ନର୍ ଗରସ୍ୟ ସ େଟୖ ମର୍ ରୁ ଭୂ େମଃ ସ େଟୖ ସାଗରସ୍ୟ ସ େଟୖ
ଭର୍ ା ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ ସ େଟୖ

ⅩⅩⅦ ପରିଶ୍ର ମେକ୍ଲ ଶାଭ୍ୟାଂ ୱାରଂ ୱାରଂ ଜାଗରେଣନ କୁ୍ଷଧାତୃ ାଭ୍ୟାଂ ବହୁ ୱାରଂ ନିରାହାେରଣ
ଶୀତନ ତାଭ୍ୟା ାହଂ କାଲଂ ଯାପିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅧ ତାଦୃଶଂ େନୖମି ି କଂ ଦୁଃଖଂ ୱିନାହଂ ପ୍ର ତିଦିନମ୍ ଆକୁେଲା ଭୱାମି ସୱର୍ ୍ଵ ାସାଂ ସମିତୀନାଂ
ଚି ା ଚ ମଯି ୱ ର୍ େତ|

ⅩⅩⅨ େଯନାହଂ ନ ଦୁ ର୍ ଲୀଭୱାମି ତାଦୃଶଂ େଦୗ ର୍ ଲ୍ୟଂ କଃ ପାେପ୍ନ ାତି?
ⅩⅩⅩଯଦି ମଯା ଶ୍ଲ ାଘିତୱ୍ୟଂ ତହ ଦୁ ର୍ ଲତାମଧି ଶ୍ଲ ାଘିେଷ୍ୟ|
ⅩⅩⅪମଯା ମୃଷାୱାକ୍ୟଂ ନକଥ୍ୟତଇତି ନିତ୍ୟଂ ପ୍ର ଶଂସନୀେଯାଽ ାକଂ ପ୍ର େଭାୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟତାତ

ଈ େରା ଜାନାତି|
ⅩⅩⅫ ଦେ ଷକନଗେରଽରିତାରାଜସ୍ୟ କାୟର୍ ୍ୟାଧ୍ୟେକ୍ଷା ମାଂ ଧ ର୍ୁ ମ୍ ଇ ନ୍ ଯଦା େସୖେନୖ୍ୟ ଦ୍

ଦେ ଷକନଗରମ୍ ଅରକ୍ଷଯତ୍
ⅩⅩⅩⅢ ତଦାହଂ େଲାେକୖଃ ପିଟକମେଧ୍ୟ ପ୍ର ାଚୀରଗୱାେକ୍ଷଣାୱେରାହିତ ସ୍ୟ କରାତ୍ ତ୍ର ାଣଂ

ପ୍ର ାପଂ|

Ⅻ
Ⅰଆ ଶ୍ଲ ାଘା ମମାନୁପଯୁ ା କି ହଂ ପ୍ର େଭା ଦର୍ ଶର୍ ନାେଦଶାନାମ୍ ଆଖ୍ୟାନଂ କଥଯିତୁ ଂ ପ୍ର ୱେ ର୍ |
Ⅱ ଇତ ତୁ ଦର୍ ଶୱ େରଭ୍ୟଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ମଯା ପରିଚିତ ଏେକା ଜନ ୃତୀଯଂ ଗର୍ ମନୀଯତ, ସ

ସଶରୀେରଣ ନିଃଶରୀେରଣ ୱା ତତ୍ ାନମନୀଯତ ତଦହଂ ନ ଜାନାମି କି ୀ େରା ଜାନାତି|
Ⅲସ ମାନୱଃ ଗର୍ ଂ ନୀତଃ ସନ୍ ଅକଥ୍ୟାନି ମ ର୍ ୍ୟୱାଗତୀତାନି ଚ ୱାକ୍ୟାନି ଶତୱାନ୍|
Ⅳ କି ୁ ତଦାନୀଂ ସ ସଶରୀେରା ନିଃଶରୀେରା ୱାସୀତ୍ ତନ୍ମ ଯା ନ ଜ୍ଞାଯେତ ତଦ୍ ଈ େରେଣୖୱ

ଜ୍ଞାଯେତ|
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Ⅴ ତମଧ୍ୟହଂ ଶ୍ଲ ାଘିେଷ୍ୟ ମାମଧି ନାେନ୍ୟନ େକନଚିଦ୍ ୱିଷେଯଣ ଶ୍ଲ ାଘିେଷ୍ୟ େକୱଲଂ
େଦୗ ର୍ େଲ୍ୟନ ଶ୍ଲ ାଘିେଷ୍ୟ|
Ⅵଯଦ୍ୟହମ୍ଆ ଶ୍ଲ ାଘାଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଇେ ଯଂ ତଥାପି ନିେ ର୍ ାଧ ଇୱ ନଭୱିଷ୍ୟାମି ଯତଃ ସତ୍ୟେମୱ

କଥଯିଷ୍ୟାମି, କି ୁ େଲାକା ମାଂ ଯାଦୃଶଂ ପଶ୍ୟି ମମୱାକ୍ୟଂ ଶ ା ୱା ଯାଦୃଶଂ ମାଂ ମନ୍ୟେତତ ାତ୍
େଶ୍ର ଂ ମାଂ ଯ ଗଣଯି ତଦଥର୍ ମହଂ ତେତା ୱିରଂସ୍ୟାମି|

Ⅶଅପରମ୍ ଉୃ ଦଶର୍ ନପ୍ର ାି େତା ଯଦହମ୍ଆ ାଭିମାନୀ ନ ଭୱାମି ତଦଥର୍ ଂ ଶରୀରେୱଧକମ୍
ଏକଂ ଶୂଲଂ ମହ୍ୟମ୍ ଅଦାଯି ତତ୍ ମଦୀଯା ାଭିମାନନିୱାରଣାଥର୍ ଂ ମମ ତାଡଯିତା ଶଯତାେନା ଦୂତଃ|

Ⅷମ ସ୍ୟ ପ୍ର ାନଂ ଯାଚିତୁ ମହଂ ତି୍ର ମଧି ପ୍ର ଭୁ ମୁ ି ଶ୍ୟ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୃତୱାନ୍|
Ⅸତତଃ ସ ମାମୁ ୱାନ୍ ମମାନୁଗ୍ର ହ ୱ ସୱର୍ ୍ଵ ସାଧକଃ, ଯେତା େଦୗ ର୍ ଲ୍ୟାତ୍ ମମ ଶି ଃ ପୂଣର୍ ତାଂ

ଗ ତୀତି| ଅତଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଶି ୟର୍ ନ୍ମ ାମ୍ ଆଶ୍ର ଯତି ତଦଥର୍ ଂ େଦୗ ର୍ େଲ୍ୟନ ମମ ଶ୍ଲ ାଘନଂ ସୁଖଦଂ|
Ⅹ ତ ାତ୍ ଖ୍ର ୀ େହେତା େଦ ର୍ ଲ୍ୟନି ାଦରିଦ୍ର ତାୱିପକ୍ଷତାକ ାଦିଷୁ ସ ୁଷ୍ୟାମ୍ୟହଂ| ଯଦାହଂ

ଦୁ ର୍ େଲାଽି ତେଦୖୱ ସବେଲା ଭୱାମି|
Ⅺ ଏେତନା ଶ୍ଲ ାଘେନନାହଂ ନିେ ର୍ ାଧ ଇୱାଭୱଂ କି ୁ ଯୂଯଂ ତସ୍ୟ କାରଣଂ ଯେତା ମମ

ପ୍ର ଶଂସା ଯୁଷ୍ମ ାଭିେରୱ କ ର୍ ୱ୍ୟାସୀତ୍| ଯଦ୍ୟପ୍ୟମ୍ ଅଗେଣ୍ୟା ଭେୱଯଂ ତଥାପି ମୁଖ୍ୟତେମଭ୍ୟଃ
େପ୍ର ରିେତଭ୍ୟଃ େକନାପି ପ୍ର କାେରଣ ନାହଂ ନୂ୍ୟେନାଽି |

Ⅻ ସୱର୍ ୍ଵ ଥାୁ ତକି୍ର ଯାଶି ଲକ୍ଷେଣୖଃ େପ୍ର ରିତସ୍ୟ ଚି ାନି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ସେଧୖୟର୍ ୍ୟଂ ମଯା
ପ୍ର କାଶିତାନି|

ⅩⅢ ମମ ପାଲନାଥର୍ ଂ ଯୂଯଂ ମଯା ଭାରାକ୍ର ା ା ନାଭୱେତୖତଦ୍ ଏକଂ ନୂ୍ୟନ ଂ ୱିନାପରାଭ୍ୟଃ
ସମିତିେଭ୍ୟା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କିଂ ନୂ୍ୟନ ଂ ଜାତଂ? ଅେନନ ମମ େଦାଷଂ କ୍ଷମ ଂ|

ⅩⅣ ପଶ୍ୟତ ତୃ ତୀଯୱାରଂ ଯୁ◌ुଷ୍ମ ମୀପଂ ଗ ୁମୁଦ୍ୟେତାଽି ତତ୍ର ାପ୍ୟହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଭାରାକ୍ର ା ାନ୍
ନ କରିଷ୍ୟାମି| ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସ ି ମହଂ ନ ମୃଗେଯ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାେନୱ, ଯତଃ ପିେତ୍ର ାଃ କୃେତ ସ ାନାନାଂ
ଧନସ େଯାଽନୁପଯୁ ଃ କି ୁ ସ ାନାନାଂ କୃେତ ପିେତ୍ର ା ଧର୍ ନସ ଯ ଉପଯୁ ଃ|

ⅩⅤ ଅପର ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ବହୁ ପ୍ର ୀଯମାେଣାଽପ୍ୟହଂ ଯଦି ଯୁଷ୍ମ େ ାଽ ଂ ପ୍ର ମ ଲେଭ ତଥାପି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ପ୍ର ାଣରକ୍ଷାଥର୍ ଂ ସାନ ଂ ବହୁ ୱ୍ୟଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱ୍ୟଯ କରିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅥ ଯୂଯଂ ମଯା କିି ଦପି ନ ଭାରାକ୍ର ା ା ଇତି ସତ୍ୟଂ, କି ହଂ ଧୂ ର୍ ଃ ସନ୍ ଛେଲନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ୱି ତୱାନ୍ ଏତତ୍ କିଂ େକନଚିଦ୍ ୱ ୱ୍ୟଂ?

ⅩⅦ ଯୁଷ୍ମ ମୀପଂ ମଯା େଯ େଲାକାଃ ପ୍ର ହିତାେ ଷାେମେକନ କିଂ ମମ େକାଽପ୍ୟଥର୍ ଲାେଭା
ଜାତଃ?

ⅩⅧଅହଂ ତୀତଂ ୱିନୀଯ େତନ ସା ର୍ ଂ ଭ୍ର ାତରେମକଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ୀେତନ କିମ୍ ଅେଥର୍ ା
ଲ ଃ? ଏକି ନ୍ ଭାୱ ଏକସ୍ୟ ପଦଚିେ ଷୁ ଚାୱାଂ କିଂ ନ ଚରିତୱେ ୗ?

ⅩⅨ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀେପ ୱଯଂ ପୁନ େଦର୍ ାଷକ୍ଷାଲନକଥାଂ କଥଯାମ ଇତି କିଂ ବୁଧ୍ୟେ ? େହ
ପି୍ର ଯତମାଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନି ାଥର୍ ଂ ୱଯମୀ ରସ୍ୟ ସମକ୍ଷଂ ଖ୍ର ୀେ ନ ସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟତାନି କଥଯାମଃ|

ⅩⅩଅହଂ ଯଦାଗମିଷ୍ୟାମି, ତଦା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଯାଦୃଶାନ୍ ଦ୍ର ୁଂ େନ ାମି ତାଦୃଶାନ୍ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟାମି, ଯୂଯମପି
ମାଂ ଯାଦୃଶଂ ଦ୍ର ୁଂ େନ ଥ ତାଦୃଶଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ, ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ୱିୱାଦ ଈଷର୍ ୍ୟା େକ୍ର ାେଧା ୱିପକ୍ଷତା
ପରାପୱାଦଃ କେଣର୍ ଜପନଂ ଦପର୍ ଃ କଲହେ ୖ େତ ଭୱିଷ୍ୟି ;

ⅩⅪ େତନାହଂ ଯୁଷ୍ମ ମୀପଂ ପୁନରାଗତ୍ୟ ମଦୀେଯ େରଣ ନମଯିେଷ୍ୟ, ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ କୃତପାପାନ୍
େଲାକାନ୍ ୀଯାଶୁଚିତାେୱଶ୍ୟାଗମନଲ ଟତାଚରଣାଦ୍ ଅନୁତାପମ୍ ଅକୃତୱେ ା ଦୃ ୍ଵା ଚ ତାନଧି
ମମ େଶାେକା ଜନିଷ୍ୟତ ଇତି ବିେଭମି|

ⅩⅢ
Ⅰ ଏତୃ ତୀଯୱାରମ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ମୀପଂ ଗ ାମି େତନ ସୱର୍ ୍ଵ ା କଥା େଯା ଯାଣାଂ ୱା ସାକି୍ଷଣାଂ

ମୁେଖନ ନିେ ଷ୍ୟେତ|
Ⅱ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ େଯ କୃତପାପାେ େଭ୍ୟାଽେନ୍ୟଭ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟା ମଯା ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ କଥିତଂ, ପୁନରପି

ୱିଦ୍ୟମାେନେନେୱଦାନୀମ୍ ଅୱିଦ୍ୟମାେନନ ମଯା କଥ୍ୟେତ, ଯଦା ପୁନରାଗମିଷ୍ୟାମି ତଦାହଂ ନ
କ୍ଷମିେଷ୍ୟ|
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Ⅲଖ୍ର ୀେ ା ମଯା କଥାଂ କଥଯେତ୍ୟତସ୍ୟ ପ୍ର ମାଣଂ ଯୂଯଂ ମୃଗଯେ , ସ ତୁ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଦୁ ର୍ େଲା
ନହି କି ୁ ସବଲ ଏୱ|

Ⅳ ଯଦ୍ୟପି ସ ଦୁ ର୍ ଲତଯା କଶ ଆେରାପ୍ୟତ ତଥାପୀ ରୀଯଶ ଯା ଜୀୱତି; ୱଯମପି ତି ନ୍
ଦୁ ର୍ ଲା ଭୱାମଃ, ତଥାପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତେଯ ରୀଯଶ ୍ୟା େତନ ସହ ଜୀୱିଷ୍ୟାମଃ|

Ⅴଅେତା ଯୂଯଂ ୱି ାସଯୁ ା ଆେ ନ େୱତି ଜ୍ଞାତୁ ମା ପରୀକ୍ଷାଂ କୁରୁ ଂ ାେନୱାନୁସ |ଯୀଶୁଃ
ଖ୍ର ୀେ ା ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ୱିଦ୍ୟେତ ାନଧି ତତ୍ କିଂ ନ ପ୍ର ତିଜାନୀଥ? ତି ନ୍ ଅୱିଦ୍ୟମାେନ ଯୂଯଂ
ନି ୍ରମାଣା ଭୱଥ|

Ⅵ କି ୁ ୱଯଂ ନି ୍ରମାଣା ନ ଭୱାମ ଇତି ଯୁଷ୍ମ ାଭି େଭର୍ ା ୍ୟେତ ତତ୍ର ମମ ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ଜାଯେତ|
Ⅶ ଯୂଯଂ କିମପି କିୁ ତଂ କ ର୍ ଯ କୁରୁ ଥ ତଦହମ୍ ଈ ରମୁି ଶ୍ୟ ପ୍ର ାଥର୍ େଯ| ୱଯଂ ଯତ୍

ପ୍ର ାମାଣିକାଇୱପ୍ର କାଶାମେହତଦଥର୍ ଂ ତତ୍ପ୍ର ାଥର୍ ଯାମହଇତିନହି, କି ୁ ଯୂଯଂଯତ୍ସଦାଚାରଂ କୁରୁ ଥ
ୱଯ ନି ୍ରମାଣା ଇୱ ଭୱାମ ଦଥର୍ ଂ|

Ⅷଯତଃ ସତ୍ୟତାଯା ୱିପକ୍ଷତାଂ କ ର୍ୁ ଂ ୱଯଂ ନ ସମଥର୍ ାଃ କି ୁ ସତ୍ୟତାଯାଃ ସାହାଯ୍ୟଂ କ ର୍ୁ େମୱ|
Ⅸ ୱଯଂ ଯଦା ଦୁ ର୍ ଲା ଭୱାମ ଦା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସବଲାନ୍ ଦୃ ୍ଵାନ ାେମା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି ଂ

ପ୍ର ାଥର୍ ଯାମେହ ଚ|
Ⅹଅେତା େହେତାଃପ୍ର ଭୁ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାକଂ ୱିନାଶାଯନହି କି ୁ ନି ାେଯୖଯତ୍ସାମଥର୍ ୍ୟମ୍ ଅ ଭ୍ୟଂଦ ୱାନ୍

େତନ ଯଦ୍ ଉପି ତିକାେଲ କାଠିନ୍ୟଂ ମଯାଚରିତୱ୍ୟଂ ନ ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ମ୍ ଅନୁପି େତନ ମଯା
ସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟତାନି ଲିଖ୍ୟେ |

Ⅺ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, େଶେଷ ୱଦାମି ଯୂଯମ୍ ଆନ ତ ସି ା ଭୱତ ପର ରଂ ପ୍ର େବାଧଯତ,
ଏକମନେସା ଭୱତ ପ୍ର ଣଯଭାୱମ୍ ଆଚରତ| େପ୍ର ମଶାେ ୍ୟାରାକର ଈ େରା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସହାେଯା
ଭୂ ଯାତ୍|

Ⅻ ଯୂଯଂ ପୱିତ୍ର ଚୁ େନନ ପର ରଂ ନମ ୁରୁ ଂ|
ⅩⅢପୱିତ୍ର େଲାକାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନମି |
ⅩⅣ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହ ଈ ରସ୍ୟ େପ୍ର ମ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା େନା ଭାଗି ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍

ପ୍ର ତି ଭୂ ଯାତ୍| ତଥା ୁ|
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ଗାଲାତିନଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰମନୁେଷ୍ୟେଭ୍ୟା ନହି ମନୁେଷୖ୍ୟରପି ନହି କି ୁ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ମୃତଗଣମଧ୍ୟାତ୍ ତେସ୍ୟା ାପଯିତ୍ର ା

ପିେତ୍ର େରଣ ଚ େପ୍ର ରିେତା େଯାଽହଂ େପୗଲଃ େସାଽହଂ
Ⅱମ ହୱ େନା ଭ୍ର ାତର ୱଯଂ ଗାଲାତୀଯେଦଶ ାଃ ସମିତୀଃ ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ ଲିଖାମଃ|
Ⅲ ପିେତ୍ର େରଣା ାଂକ ପ୍ର ଭୁ ନା ଯୀଶୁନା ଖ୍ର ୀେ ନ ଚ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଅନୁଗ୍ର ହଃ ଶାି ଦୀଯତାଂ|
Ⅳ ଅ ାକଂ ତାେତ େରେସ୍ୟ ାନୁସାେରଣ ୱ ର୍ ମାନାତ୍ କିୁ ତସଂସାରାଦ୍ ଅ ାନ୍ ନି ାରଯିତୁ ଂ

େଯା
Ⅴଯୀଶୁର ାକଂ ପାପେହେତାରାେ ା ଗର୍ ଂ କୃତୱାନ୍ ସ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ଧେନ୍ୟା ଭୂ ଯାତ୍| ତଥା ୁ|
Ⅵ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହଣ େଯା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଆହୂ ତୱାନ୍ ତ ାି ୱୃତ୍ୟ ଯୂଯମ୍ ଅତିତୂ ଣର୍ ମ୍ ଅନ୍ୟଂ

ସୁସଂୱାଦମ୍ ଅନ୍ଵ ୱ ର୍ ତ ତତ୍ର ାହଂ ୱି ଯଂ ମେନ୍ୟ|
Ⅶ େସାଽନ୍ୟସୁସଂୱାଦଃ ସୁସଂୱାେଦା ନହି କି ୁ େକଚିତ୍ ମାନୱା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଚ ଲୀକୁୱର୍ ୍ଵ ି

ଖ୍ର ୀ ୀଯସୁସଂୱାଦସ୍ୟ ୱିପୟର୍ ୍ୟଯଂ କ ର୍ୁ ଂ େଚ େ ଚ|
Ⅷ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି େଧୗ ଯଃ ସୁସଂୱାେଦାଽ ାଭି େଘର୍ ାଷିତ ାଦ୍ ଅନ୍ୟଃ ସୁସଂୱାେଦାଽ ାକଂ
ଗର୍ ୀଯଦୂତାନାଂ ୱା ମେଧ୍ୟ େକନଚିଦ୍ ଯଦି େଘାଷ୍ୟେତ ତହ ସ ଶେ ା ଭୱତୁ |
Ⅸ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯ ଦ୍ ଅକଥଯାମ, ଇଦାନୀମହଂ ପୁନ ତ୍ କଥଯାମି ଯୂଯଂ ଯଂ ସୁସଂୱାଦଂ

ଗୃହୀତୱ ାଦ୍ ଅେନ୍ୟା େଯନ େକନଚିଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ି େଧୗ େଘାଷ୍ୟେତ ସ ଶେ ା ଭୱତୁ |
Ⅹ ସା ତଂ କମହମ୍ ଅନୁନଯାମି? ଈ ରଂ କିଂୱା ମାନୱାନ୍? ଅହଂ କିଂ ମାନୁେଷେଭ୍ୟା େରାଚିତୁ ଂ

ଯେତ? ଯଦ୍ୟହମ୍ ଇଦାନୀମପି ମାନୁେଷେଭ୍ୟା ରୁ ରୁ ଚିେଷଯ ତହ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପରିଚାରେକା ନ
ଭୱାମି|

Ⅺ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ମଯା ଯଃ ସୁସଂୱାେଦା େଘାଷିତଃ ସ ମାନୁଷା ଲ ଦହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯାମି|
Ⅻଅହଂ କ ା ି ତ୍ ମନୁଷ୍ୟାତ୍ ତଂ ନ ଗୃହୀତୱାନ୍ ନ ୱା ଶିକି୍ଷତୱାନ୍ େକୱଲଂ ଯୀେଶାଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ

ପ୍ର କାଶନାେଦୱ|
ⅩⅢ ପୁରା ଯିହୂ ଦିମତାଚାରୀ ଯଦାହମ୍ ଆସଂ ତଦା ଯାଦୃଶମ୍ ଆଚରଣମ୍ ଅକରୱମ୍ ଈ ରସ୍ୟ

ସମିତିଂ ପ୍ର ତ୍ୟତୀେୱାପଦ୍ର ୱଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ଯାଦୃକ୍ ତାଂ ୱ୍ୟନାଶଯଂ ତଦୱଶ୍ୟଂ ଶତଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ|
ⅩⅣ ଅପର ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷପର ରାଗେତଷୁ ୱାେକ୍ୟଷ୍ଵ ନ୍ୟାେପକ୍ଷାତୀୱାସ ଃ ସନ୍ ଅହଂ

ଯିହୂ ଦିଧ ର୍ େତ ମମ ସମୱଯ ାନ୍ ବହୂ ନ୍ ଜାତୀଯାନ୍ ଅତ୍ୟଶଯି|
ⅩⅤ କି ଯ ଈ େରା ମାତୃ ଗଭର୍ ଂ ମାଂ ପୃଥକ୍ କୃ ା ୀଯାନୁଗ୍ର େହଣାହୂ ତୱାନ୍
ⅩⅥ ସ ଯଦା ମଯି ପୁତ୍ର ଂ ପ୍ର କାଶିତୁ ଂ ଭି େଦଶୀଯାନାଂ ସମୀେପ ଭଯା ତଂ

େଘାଷଯିତୁ ାଭ୍ୟଲଷତ୍ ତଦାହଂ କ୍ର ୱ୍ୟେଶାଣିତାଭ୍ୟାଂ ସହ ନ ମ ଯି ା
ⅩⅦ ପୂୱର୍ ୍ଵ ନିଯୁ ାନାଂ େପ୍ର ରିତାନାଂ ସମୀପଂ ଯିରୂ ଶାଲମଂ ନ ଗ ାରୱେଦଶଂ ଗତୱାନ୍ ପ ାତ୍

ତ ୍ଥାନାଦ୍ ଦେ ଷକନଗରଂ ପରାୱୃତ୍ୟାଗତୱାନ୍|
ⅩⅧ ତତଃ ପରଂ ୱଷର୍ ତ୍ର େଯ ୱ୍ୟତୀେତଽହଂ ପିତରଂ ସ ାଷିତୁ ଂ ଯିରୂ ଶାଲମଂ ଗ ା

ପ ଦଶଦିନାନି େତନ ସା ର୍ ମ୍ ଅତି ଂ|
ⅩⅨ କି ୁ ତଂ ପ୍ର େଭା ଭର୍୍ର ାତରଂ ଯାକୂବ ୱିନା େପ୍ର ରିତାନାଂ ନାନ୍ୟଂ କମପ୍ୟପଶ୍ୟଂ|
ⅩⅩଯାେନ୍ୟତାନି ୱାକ୍ୟାନି ମଯା ଲିଖ୍ୟେ ତାନ୍ୟନୃତାନି ନ ସି ତଦ୍ ଈ େରା ଜାନାତି|
ⅩⅪତତଃ ପରମ୍ ଅହଂ ସୁରିଯାଂ କିଲିକିଯା େଦେଶୗ ଗତୱାନ୍|
ⅩⅫତଦାନୀଂ ଯିହୂ ଦାେଦଶ ାନାଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସମିତୀନାଂ େଲାକାଃ ସାକ୍ଷାତ୍ ମମ ପରିଚଯମପ୍ର ାପ୍ୟ

େକୱଲଂ ଜନଶତିମିମାଂ ଲ ୱ ଃ,
ⅩⅩⅢ େଯା ଜନଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଅ ାନ୍ ପ୍ର ତୁ ୍ୟପଦ୍ର ୱମକେରାତ୍ ସ ତଦା ଯଂ ଧ ର୍ ମନାଶଯତ୍

ତେମେୱଦାନୀଂ ପ୍ର ଚାରଯତୀତି|
ⅩⅩⅣତ ାତ୍ େତ ମାମଧୀ ରଂ ଧନ୍ୟମୱଦନ୍|
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Ⅱ
Ⅰ ଅନ ରଂ ଚତୁ ଦର୍ ଶସୁ ୱ େରଷୁ ଗେତଷ୍ଵ ହଂ ବଣର୍ ା ସହ ଯିରୂ ଶାଲମନଗରଂ ପୁନରଗ ଂ,

ତଦାେନାଂ ତୀତମପି ସି ନମ୍ ଅକରୱଂ|
Ⅱ ତ ାେଲଽହମ୍ ଈ ରଦଶର୍ ନାଦ୍ ଯାତ୍ର ାମ୍ ଅକରୱଂ ମଯା ଯଃ ପରିଶ୍ର େମାଽକାରି କାରିଷ୍ୟେତ

ୱା ସ ଯି େଲା ନ ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ଭି ଜାତୀଯାନାଂ ମେଧ୍ୟ ମଯା େଘାଷ୍ୟମାଣଃ
ସୁସଂୱାଦ ତ୍ର େତ୍ୟେଭ୍ୟା େଲାେକେଭ୍ୟା ୱିେଶଷେତା ମାେନ୍ୟେଭ୍ୟା ନେରେଭ୍ୟା ମଯା ନ୍ୟେୱଦ୍ୟତ|

Ⅲ ତେତା ମମ ସହଚର ୀେତା ଯଦ୍ୟପି ଯୂନାନୀଯ ଆସୀତ୍ ତଥାପି ତସ୍ୟ
େକ୍ଛ େଦାଽପ୍ୟାୱଶ୍ୟେକା ନ ବଭୂ ୱ|
Ⅳ ଯତ େଲନାଗତା ଅ ାନ୍ ଦାସାନ୍ କ ର୍ୁ ମ୍ ଇ ୱଃ କତିପଯା ଭା ଭ୍ର ାତରଃ ଖ୍ର ୀେ ନ

ଯୀଶୁନା ଭ୍ୟଂ ଦ ଂ ାତ ୍ୟମ୍ ଅନୁସ ାତୁ ଂ ଚାରା ଇୱ ସମାଜଂ ପ୍ର ାୱିଶନ୍|
Ⅴ ଅତଃ ପ୍ର କୃେତ ସୁସଂୱାେଦ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅଧିକାେରା ଯତ୍ ତିେ ତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ୱଯଂ ଦେ ୖ କମପି

ଯାୱଦ୍ ଆଜ୍ଞାଗ୍ର ହେଣନ େତଷାଂ ୱଶ୍ୟା ନାଭୱାମ|
Ⅵ ପର ୁ େଯ େଲାକା ମାନ୍ୟାେ େଯ େକଚିଦ୍ ଭେୱଯୁ ାନହଂ ନ ଗଣଯାମି ଯତ ଈ ରଃ

କସ୍ୟାପି ମାନୱସ୍ୟ ପକ୍ଷପାତଂ ନ କେରାତି, େଯ ଚ ମାନ୍ୟାେ ମାଂ କିମପି ନୱୀନଂ ନାଜ୍ଞାପଯନ୍|
Ⅶ କି ୁ ଛି ଚାଂ ମେଧ୍ୟ ସୁସଂୱାଦପ୍ର ଚାରଣସ୍ୟ ଭାରଃ ପିତରି ଯଥା

ସମପ ତ େଥୖୱା ି ଚାଂ ମେଧ୍ୟ ସୁସଂୱାଦପ୍ର ଚାରଣସ୍ୟ ଭାେରା ମଯି ସମପ ତ ଇତି େତୖ
ବର୍ୁ ବୁେଧ|

Ⅷଯତି ଚାଂ ମେଧ୍ୟ େପ୍ର ରିତ କ ର୍ େଣ ଯସ୍ୟ ଯା ଶି ଃ ପିତରମାଶି୍ର ତୱତୀ ତେସୖ୍ୟୱ ସା
ଶି ଭ ଜାତୀଯାନାଂ ମେଧ୍ୟ ତୈ କ ର୍ େଣ ମାମପ୍ୟାଶି୍ର ତୱତୀ|

Ⅸ ଅେତା ମହ୍ୟଂ ଦ ମ୍ ଅନୁଗ୍ର ହଂ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯ ା ଇୱ ଗଣିତା େଯ ଯାକୂବ୍ େକୖଫା େଯାହନ୍
େଚୖେତ ସହାଯତାସୂଚକଂ ଦକି୍ଷଣହ ଗ୍ର ହଂଣ ୱିଧାଯ ମାଂ ବଣର୍ ା ଜଗଦୁଃ, ଯୁୱାଂ ଭି ଜାତୀଯାନାଂ
ସି ଧିଂ ଗ ତଂ ୱଯଂ ଛି ଚା ସି ଧିଂ ଗ ାମଃ,

Ⅹ େକୱଲଂ ଦରିଦ୍ର ା ଯୁୱାଭ୍ୟାଂ ରଣୀଯା ଇତି| ଅତ େଦୱ କ ର୍ୁ ମ୍ ଅହଂ ଯେତ |
Ⅺଅପରମ୍ ଆି ଯଖିଯାନଗରଂ ପିତର ଆଗେତଽହଂ ତସ୍ୟ େଦାଷି ାତ୍ ସମକ୍ଷଂ ତମ୍ ଅଭ ର୍ ଯଂ|
Ⅻଯତଃ ସ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଅନ୍ୟଜାତୀେଯୖଃ ସା ର୍ ମ୍ ଆହାରମକେରାତ୍ ତତଃ ପରଂ ଯାକୂବଃ ସମୀପାତ୍

କତିପଯଜେନଷ୍ଵ ାଗେତଷୁ ସ ଛି ଙ୍ମ ନୁେଷ୍ୟେଭ୍ୟା ଭେଯନ ନିୱୃତ୍ୟ ପୃଥଗ୍ ଅଭୱତ୍|
ⅩⅢତେତାଽପେର ସେୱର୍ ୍ଵ ଯିହୂ ଦିେନାଽପି େତନ ସା ର୍ ଂ କପଟାଚାରମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ବଣର୍ ା ଅପି େତଷାଂ

କାପେଟ୍ୟନ ୱିପଥଗାମ୍ୟଭୱତ୍|
ⅩⅣ ତତେ ପ୍ର କୃତସୁସଂୱାଦରୂ େପ ସରଲପେଥ ନ ଚର ୀତି ଦୃ ୍ଵାହଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସାକ୍ଷାତ୍

ପିତରମ୍ ଉ ୱାନ୍ ଂ ଯିହୂ ଦୀ ସନ୍ ଯଦି ଯିହୂ ଦିମତଂ ୱିହାଯ ଭି ଜାତୀଯ ଇୱାଚରସି ତହ
ଯିହୂ ଦିମତାଚରଣାଯ ଭି ଜାତୀଯାନ୍ କୁତଃ ପ୍ର ୱ ର୍ ଯସି ?

ⅩⅤଆୱାଂ ଜନ୍ମ ନା ଯିହୂ ଦିେନୗ ଭୱାେୱା ଭି ଜାତୀେଯୗ ପାପିେନୗ ନ ଭୱାୱଃ
ⅩⅥ କି ୁ ୱ୍ୟୱ ାପାଲେନନ ମନୁଷ୍ୟଃ ସପୁେଣ୍ୟା ନ ଭୱତି େକୱଲଂ ଯୀେଶୗ ଖ୍ର ୀେ େଯା

ୱି ାସେ େନୖୱ ସପୁେଣ୍ୟା ଭୱତୀତି ବୁ ାୱାମପି ୱ୍ୟୱ ାପାଲନଂ ୱିନା େକୱଲଂ ଖ୍ର ୀେ
ୱି ାେସନ ପୁଣ୍ୟପ୍ର ା େଯ ଖ୍ର ୀେ ଯୀେଶୗ ୱ୍ୟ ସି ୱ ଯେତା ୱ୍ୟୱ ାପାଲେନନ େକାଽପି ମାନୱଃ
ପୁଣ୍ୟଂ ପ୍ର ା ୁଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅦ ପର ୁ ଯୀଶୁନା ପୁଣ୍ୟପ୍ର ା େଯ ଯତମାନାୱପ୍ୟାୱାଂ ଯଦି ପାପିେନୗ ଭୱାୱ ହ କିଂ
ୱ ୱ୍ୟଂ? ଖ୍ର ୀ ଃ ପାପସ୍ୟ ପରିଚାରକ ଇତି? ତ ଭୱତୁ |

ⅩⅧମଯା ଯଦ୍ ଭ ଂ ତଦ୍ ଯଦି ମଯା ପୁନନ ର୍ ୀଯେତତହ ମେଯୖୱା େଦାଷଃ ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ|
ⅩⅨଅହଂ ଯଦ୍ ଈ ରାଯ ଜୀୱାମି ତଦଥର୍ ଂ ୱ୍ୟୱ ଯା ୱ୍ୟୱ ାେଯୖ ଅମି୍ର େଯ|
ⅩⅩ ଖ୍ର ୀେ ନ ସା ର୍ ଂ କେଶ ହେତାଽି ତଥାପି ଜୀୱାମି କି ହଂ ଜୀୱାମୀତି ନହି ଖ୍ର ୀ ଏୱ

ମଦ ଜର୍ ୀୱତି| ସା ତଂ ସଶରୀେରଣ ମଯା ଯ ୀୱିତଂ ଧାୟର୍ ୍ୟେତ ତତ୍ ମମ ଦଯାକାରିଣି ମଦଥର୍ ଂ
ୀଯପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗିନି େଚ ରପୁେତ୍ର ୱି ସତା ମଯା ଧାୟର୍ ୍ୟେତ|
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ⅩⅪ ଅହମୀ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହଂ ନାୱଜାନାମି ଯ ାଦ୍ ୱ୍ୟୱ ଯା ଯଦି ପୁଣ୍ୟଂ ଭୱତି ତହ ଖ୍ର ୀେ ା
ନିରଥର୍ କମମି୍ର ଯତ|

Ⅲ
Ⅰ େହ ନିେ ର୍ ାଧା ଗାଲାତିେଲାକାଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ କେଶ ହତ ଇୱ ଯୀଶୁଃ ଖ୍ର ୀେ ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ

ସମକ୍ଷଂ ପ୍ର କାଶିତ ଆସୀତ୍ ଅେତା ଯୂଯଂ ଯଥା ସତ୍ୟଂ ୱାକ୍ୟଂ ନ ଗୃ ୀଥ ତଥା େକନାମୁହ୍ୟତ?
Ⅱ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ଃ କଥାେମକାଂ ଜିଜ୍ଞାେସ ଯୂଯମ୍ ଆ ାନଂ େକନାଲଭ ଂ? ୱ୍ୟୱ ାପାଲେନନ କିଂ

ୱା ୱି ାସୱାକ୍ୟସ୍ୟ ଶ୍ର ୱେଣନ?
Ⅲ ଯୂଯଂ କିମ୍ ଈଦୃଗ୍ ଅେବାଧା ଯଦ୍ ଆ ନା କ ର୍ ାରଭ୍ୟ ଶରୀେରଣ ତତ୍ ସାଧଯିତୁ ଂ ଯତେ ?
Ⅳ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଗୁରୁ ତେରା ଦୁଃଖେଭାଗଃ କିଂ ନି େଲା ଭୱିଷ୍ୟତି? କୁଫଲଯୁେ ା ୱା କିଂ

ଭୱିଷ୍ୟତି?
Ⅴ େଯା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଆ ାନଂ ଦ ୱାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ ଧ୍ୟ ଆ ୟର୍ ୍ୟାଣି କ ର୍ ାଣି ଚ ସାଧିତୱାନ୍ ସ କିଂ

ୱ୍ୟୱ ାପାଲେନନ ୱି ାସୱାକ୍ୟସ୍ୟ ଶ୍ର ୱେଣନ ୱା ତତ୍ କୃତୱାନ୍?
Ⅵ ଲିଖିତମାେ , ଇବ୍ର ାହୀମ ଈ େର ୱ୍ୟ ସୀତ୍ ସ ଚ ୱି ାସ ୈ ପୁଣ୍ୟାଥର୍ ଂ ଗଣିେତା ବଭୂ ୱ,
Ⅶଅେତା େଯ ୱି ାସାଶି୍ର ତା ଏେୱବ୍ର ାହୀମଃ ସ ାନା ଇତି ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଜ୍ଞର୍ ାଯତାଂ|
Ⅷ ଈ େରା ଭି ଜାତୀଯାନ୍ ୱି ାେସନ ସପୁଣ୍ୟୀକରିଷ୍ୟତୀତି ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଜ୍ଞା ା ଶା ଦାତା ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍

ଇବ୍ର ାହୀମଂ ସୁସଂୱାଦଂ ଶ୍ର ାୱଯନ ଜଗାଦ, େ ା ଭି ଜାତୀଯାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଆଶିଷଂ ପ୍ର ା ୍ୟ ୀତି|
Ⅸଅେତା େଯ ୱି ାସାଶି୍ର ତାେ ୱି ାସି େନବ୍ର ାହୀମା ସା ର୍ ମ୍ ଆଶିଷଂ ଲଭେ |
Ⅹ ଯାୱେ ା େଲାକା ୱ୍ୟୱ ାଯାଃ କ ର୍ ଣ୍ୟାଶ୍ର ଯି େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ଶାପାଧୀନା ଭୱି ଯେତା

ଲିଖିତମାେ , ଯଥା, "ଯଃ କି ଦ୍ ଏତସ୍ୟ ୱ୍ୟୱ ାଗ୍ର ସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ୱାକ୍ୟାନି ନିି ଦ୍ର ଂ ନ ପାଲଯତି ସ
ଶ ଇତି| "

Ⅺ ଈ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ େକାଽପି ୱ୍ୟୱ ଯା ସପୁେଣ୍ୟା ନ ଭୱତି ତଦ ୱ୍ୟ ଂ ଯତଃ "ପୁଣ୍ୟୱାନ୍
ମାନେୱା ୱି ାେସନ ଜୀୱିଷ୍ୟତୀତି" ଶା ୀଯଂ ୱଚଃ|

Ⅻ ୱ୍ୟୱ ା ତୁ ୱି ାସସ ି ନୀ ନ ଭୱତି କିେ ତାନି ଯଃ ପାଲଯିଷ୍ୟତି ସ ଏୱ େତୖ
ଜର୍ ୀୱିଷ୍ୟତୀତିନିଯମସ ି ନୀ|

ⅩⅢ ଖ୍ର ୀେ ାଽ ାନ୍ ପରିକ୍ର ୀଯ ୱ୍ୟୱ ାଯାଃ ଶାପାତ୍ େମାଚିତୱାନ୍ ଯେତାଽ ାକଂ ୱିନିମେଯନ ସ
ଯଂ ଶାପା ଦମଭୱତ୍ ତଦଧି ଲିଖିତମାେ , ଯଥା, "ଯଃ କି ତ୍ ତରାୱୁ ୍ୟେତ େସାଽଭିଶ
ଇତି| "

ⅩⅣ ତ ାଦ୍ ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁେନୱ୍ର ାହୀମ ଆଶୀ ଭ ଜାତୀଯେଲାେକଷୁ ୱ ର୍ େତ େତନ ୱଯଂ
ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତମ୍ ଆ ାନଂ ୱି ାେସନ ଲୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ମଃ|

ⅩⅤେହଭ୍ର ାତୃ ଗଣମାନୁଷାଣାଂ ରୀତ୍ୟନୁସାେରଣାହଂକଥଯାମି େକନଚିତ୍ମାନେୱନେଯା ନିଯେମା
ନିରଚାଯି ତସ୍ୟ ୱିକୃତି ୱର୍ୃ ି ୱର୍ ା େକନାପି ନ କି୍ର ଯେତ|

ⅩⅥପରି ବ୍ର ାହୀେମତସ୍ୟସ ାନାଯଚପ୍ର ତିଜ୍ଞାଃ ପ୍ର ତି ଶୁଶୱିେରତତ୍ର ସ ାନଶ ଂବହୁ ୱଚନା ମ୍
ଅଭୂ ା ତୱ ସ ାନାେଯେତ୍ୟକୱଚନା ଂ ବଭୂ ୱ ସ ଚ ସ ାନଃ ଖ୍ର ୀ ଏୱ|

ⅩⅦ ଅତଏୱାହଂ ୱଦାମି, ଈ େରଣ େଯା ନିଯମଃ ପୁରା ଖ୍ର ୀ ମଧି ନିରଚାଯି ତତଃ ପରଂ
ତି୍ର ଂଶଦଧିକଚତୁ ଃଶତୱ େରଷୁଗେତଷୁ ାପିତା ୱ୍ୟୱ ାତଂ ନିଯମଂ ନିରଥର୍ କୀକୃତ୍ୟତଦୀଯପ୍ର ତିଜ୍ଞା
େଲା ୁଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅧ ଯ ାତ୍ ସ ଦଧିକାେରା ଯଦି ୱ୍ୟୱ ଯା ଭୱତି ତହ ପ୍ର ତିଜ୍ଞଯା ନ ଭୱତି କି ୀ ରଃ
ପ୍ର ତିଜ୍ଞଯା ତଦଧିକାରି ମ୍ ଇବ୍ର ାହୀେମ ଽଦଦାତ୍|

ⅩⅨ ତହ ୱ୍ୟୱ ା କି ୂତା? ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ଯୈ ପ୍ର ତିଶତା ତସ୍ୟ ସ ାନସ୍ୟାଗମନଂ ଯାୱଦ୍
ୱ୍ୟଭିଚାରନିୱାରଣାଥର୍ ଂ ୱ୍ୟୱ ାପି ଦ ା, ସା ଚ ଦୂେତୖରାଜ୍ଞାପିତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୟ କେର ସମପ ତା ଚ|

ⅩⅩ େନୖକସ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ା ୱିଦ୍ୟେତ କି ୀ ର ଏକ ଏୱ|
ⅩⅪତହ ୱ୍ୟୱ ା କିମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନାଂ ୱିରୁ ା? ତ ଭୱତୁ | ଯ ାଦ୍ ଯଦି ସା ୱ୍ୟୱ ା

ଜୀୱନଦାେନସମଥର୍ ାଭୱିଷ୍ୟତ୍ ତହ ୱ୍ୟୱ େଯୖୱ ପୁଣ୍ୟଲାେଭାଽଭୱିଷ୍ୟତ୍|
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ⅩⅫ କି ୁ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ େଯା ୱି ାସ ି ଯାଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯାଃ ଫଲଂ ଯଦ୍ ୱି ାସି େଲାେକେଭ୍ୟା
ଦୀଯେତ ତଦଥର୍ ଂ ଶା ଦାତା ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ପାପାଧୀନାନ୍ ଗଣଯତି|

ⅩⅩⅢଅତଏୱ ୱି ାସସ୍ୟାନାଗତସମେଯ ୱଯଂ ୱ୍ୟୱ ାଧୀନାଃ ସେ ା ୱି ାସେସ୍ୟାଦଯଂ ଯାୱଦ୍
ରୁ ା ଇୱାରକ୍ଷ୍ୟାମେହ|

ⅩⅩⅣ ଇ ଂ ୱଯଂ ଯଦ୍ ୱି ାେସନ ସପୁଣ୍ୟୀଭୱାମ ଦଥର୍ ଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଅ ାନ୍ େନତୁ ଂ
ୱ୍ୟୱ ାଗ୍ର େଥାଽ ାକଂ ୱିେନତା ବଭୂ ୱ|

ⅩⅩⅤ କି ଧୁନାଗେତ ୱି ାେସ ୱଯଂ ତସ୍ୟ ୱିେନତୁ ରନଧୀନା ଅଭୱାମ|
ⅩⅩⅥଖ୍ର ୀେ ଯୀେଶୗ ୱି ସନାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯୂଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସ ାନା ଜାତାଃ|
ⅩⅩⅦ ଯୂଯଂ ଯାୱେ ା େଲାକାଃ ଖ୍ର ୀେ ମି ତା ଅଭୱତ ସେୱର୍ ୍ଵ ଖ୍ର ୀ ଂ ପରିହିତୱ ଃ|
ⅩⅩⅧ ଅେତା ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ଯିହୂ ଦିଯୂନାନିେନା ଦର୍ ାସ ତ େଯା େୟର୍ ାଷାପୁରୁ ଷେଯା େକାଽପି

ୱିେଶେଷା ନାି ; ସେୱର୍ ୍ଵ ଯୂଯଂ ଖ୍ର ୀେ ଯୀଶାେୱକ ଏୱ|
ⅩⅩⅨ କି ଯୂଯଂ ଯଦି ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଭୱଥ ତହ ସୁତରାମ୍ ଇବ୍ର ାହୀମଃ ସ ାନାଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞଯା

ସ ଦଧିକାରିଣ ାେ |

Ⅳ
Ⅰ ଅହଂ ୱଦାମି ସ ଦଧିକାରୀ ଯାୱଦ୍ ବାଲି ତି ତାୱତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ସ୍ୟାଧିପତିଃ ସ ପି ସ ଦାସାତ୍

େକନାପି ୱିଷେଯଣ ନ ୱିଶିଷ୍ୟେତ
Ⅱ କି ୁ ପିତ୍ର ା ନିରୂ ପିତଂ ସମଯଂ ଯାୱତ୍ ପାଲକାନାଂ ଧନାଧ୍ୟକ୍ଷାଣା ନି ି ତି|
Ⅲତ ଦ୍ ୱଯମପି ବାଲ୍ୟକାେଲ ଦାସା ଇୱ ସଂସାରସ୍ୟାକ୍ଷରମାଲାଯା ଅଧୀନା ଆ େହ|
Ⅳଅନ ରଂ ସମେଯ ସ ୂ ଣର୍ ତାଂ ଗତୱତି ୱ୍ୟୱ ାଧୀନାନାଂ େମାଚନାଥର୍ ମ୍
Ⅴଅ ାକଂ ପୁତ୍ର ପ୍ର ା ୍ୟଥର୍ େ ରଃ ି ଯା ଜାତଂ ୱ୍ୟୱ ାଯା ଅଧିନୀଭୂ ତ ପୁତ୍ର ଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍|
Ⅵ ଯୂଯଂ ସ ାନା ଅଭୱତ ତ ାରଣାଦ୍ ଈ ରଃ ପୁତ୍ର ସ୍ୟା ାନାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅ ଃକରଣାନି

ପ୍ର ହିତୱାନ୍ ସ ଚା ା ପିତଃ ପିତରିତ୍ୟା ାନଂ କାରଯତି|
Ⅶ ଅତ ଇଦାନୀଂ ଯୂଯଂ ନ ଦାସାଃ କି ୁଃ ସ ାନା ଏୱ ତ ାତ୍ ସ ାନ ା

ଖ୍ର ୀେ େନ ରୀଯସ ଦଧିକାରିେଣାଽପ୍ୟାେ |
Ⅷଅପର ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୂଯମ୍ ଈ ରଂ ନ ଜ୍ଞା ା େଯ ଭାୱେତାଽନୀ ରାେ ଷାଂ ଦାସେ ଽତି ତ|
Ⅸ ଇଦାନୀମ୍ ଈ ରଂ ଜ୍ଞା ା ଯଦି େୱ େରଣ ଜ୍ଞାତା ଯୂଯଂ କଥଂ ପୁନ ାନି ୱିଫଲାନି ତୁ ାନି

ଚାକ୍ଷରାଣି ପ୍ର ତି ପରାୱ ତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ? ଯୂଯଂ କିଂ ପୁନେ ଷାଂ ଦାସା ଭୱିତୁ ମି ଥ?
Ⅹ ଯୂଯଂ ଦିୱସାନ୍ ମାସାନ୍ ତିଥୀନ୍ ସଂୱ ରାଂ ସ ନ୍ୟେ |
Ⅺ ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ଂ ମଯା ଯଃ ପରିଶ୍ର େମାଽକାରି ସ ୱିଫେଲା ଜାତ ଇତି ଯୁଷ୍ମ ାନଧ୍ୟହଂ ବିେଭମି|
Ⅻ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଅହଂ ଯାଦୃେଶାଽି ଯୂଯମପି ତାଦୃଶା ଭୱେତତି ପ୍ର ାଥର୍ େଯ ଯେତାଽହମପି

ଯୁଷ୍ମ ୁ େଲ୍ୟାଽଭୱଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ମର୍ ମ କିମପି ନାପରା ଂ|
ⅩⅢ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମହଂ କେଲୱରସ୍ୟ େଦୗ ର୍ େଲ୍ୟନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସୁସଂୱାଦମ୍ ଅଜ୍ଞାପଯମିତି ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ|
ⅩⅣତଦାନୀଂ ମମ ପରୀକ୍ଷକଂ ଶାରୀରେକ୍ଲ ଶଂ ଦୃ ୍ଵା ଯୂଯଂ ମାମ୍ ଅୱଜ୍ଞାଯ ଋତୀଯିତୱ ହି

କି ୀ ରସ୍ୟ ଦୂତମିୱ ସାକ୍ଷାତ୍ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁମିୱ ୱା ମାଂ ଗୃହୀତୱ ଃ|
ⅩⅤ ଅତ ଦାନୀଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯା ଧନ୍ୟତାଭୱତ୍ ସା ଗତା? ତଦାନୀଂ ଯୂଯଂ ଯଦି େ ଷାଂ

ନଯନାନୁ୍ୟ ାଟ୍ୟ ମହ୍ୟଂ ଦାତୁ ମ୍ ଅଶକ୍ଷ୍ୟତ ତହ ତଦପ୍ୟକରିଷ୍ୟେତତି ପ୍ର ମାଣମ୍ ଅହଂ ଦଦାମି|
ⅩⅥସା ତମହଂ ସତ୍ୟୱାଦି ାତ୍ କିଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ରିପୁ ଜର୍ ାେତାଽି ?
ⅩⅦ େତ ଯୁଷ୍ମ ୃ େତ ର୍ େ କି ୁ ସା ର୍ ା କିୁ ତା ଯେତା ଯୂଯଂ ତାନଧି ଯତ୍ ର୍ ଂ ତଦଥର୍ ଂ େତ

ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପୃଥକ୍ କ ର୍ୁ ମ୍ ଇ ି |
ⅩⅧ େକୱଲଂ ଯୁଷ୍ମ ମୀେପ ମେମାପି ତିସମେଯ ତ ହି, କି ୁ ସୱର୍ ୍ଵ େଦୖୱ ଭଦ୍ର ମଧି ର୍ ନଂ

ଭଦ୍ର ଂ|
ⅩⅨ େହ ମମ ବାଲକାଃ, ଯୁଷ୍ମ ଦ ୟର୍ ାୱତ୍ ଖ୍ର ୀେ ା ମୂତ ମାନ୍ ନ ଭୱତି ତାୱଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାରଣାତ୍

ପୁନଃ ପ୍ର ସୱେୱଦେନୱ ମମ େୱଦନା ଜାଯେତ|
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ⅩⅩଅହମିଦାନୀଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି ଧିଂ ଗ ା ରା େରଣ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସ ାଷିତୁ ଂ କାମେଯଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାନଧି
ୱ୍ୟାକୁେଲାଽି |

ⅩⅪ େହ ୱ୍ୟୱ ାଧୀନତାକାଙିଣଃ ଯୂଯଂ କିଂ ୱ୍ୟୱ ାଯା ୱଚନଂ ନ ଗୃ ୀଥ?
ⅩⅫ ତନ୍ମ ାଂ ୱଦତ| ଲିଖିତମାେ , ଇବ୍ର ାହୀେମା େ ୗ ପୁତ୍ର ାୱାସାେତ ତେଯାେରେକା ଦାସ୍ୟାଂ

ି ତୀଯ ପ ୍ୟାଂ ଜାତଃ|
ⅩⅩⅢତେଯା େୟର୍ ା ଦାସ୍ୟାଂ ଜାତଃ ସ ଶାରୀରିକନିଯେମନ ଜେଜ୍ଞ ଯ ପ ୍ୟାଂ ଜାତଃ ସ ପ୍ର ତିଜ୍ଞଯା

ଜେଜ୍ଞ|
ⅩⅩⅣ ଇଦମାଖ୍ୟାନଂ ଦୃ ରୂ ପଂ| େତ େ େଯାଷିତାୱୀ ରୀଯସ ୀ ତେଯାେରକା

ସୀନଯପୱର୍ ୍ଵ ତାଦ୍ ଉ ା ଦାସଜନଯିତ୍ର ୀ ଚ ସା ତୁ ହାଜିରା|
ⅩⅩⅤ ଯ ାଦ୍ ହାଜିରାଶେ ନାରୱେଦଶ ସୀନଯପୱର୍ ୍ଵ େତା େବାଧ୍ୟେତ, ସା ଚ ୱ ର୍ ମାନାଯା

ଯିରୂ ଶାଲ ୁ ୟର୍ ୍ୟାଃ ସଦୃଶୀ| ଯତଃ ବାେଲୖଃ ସହିତା ସା ଦାସ ଆେ |
ⅩⅩⅥ କି ୁ ଗର୍ ୀଯା ଯିରୂ ଶାଲ ୁ ରୀ ପ ୀ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଅ ାକଂ ମାତା ଚାେ |
ⅩⅩⅦ ଯାଦୃଶଂ ଲିଖିତମ୍ ଆେ , "ୱେ ୍ୟ ସ ାନହୀେନ ଂ ରଂ ଜଯଜଯଂ କୁରୁ | ଅପ୍ର ସୂେତ
େଯା ାେସା ଜଯାଶ ଗୀଯତାଂ| ଯତ ଏୱ ସନାଥାଯା େଯାଷିତଃ ସ େତ ଗର୍ ଣାତ୍| ଅନାଥା ଯା

ଭେୱ ାରୀ ତଦପତ୍ୟାନି ଭୂ ରିଶଃ|| "
ⅩⅩⅧ େହ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ, ଇମ୍ହ ାକ୍ ଇୱ ୱଯଂ ପ୍ର ତିଜ୍ଞଯା ଜାତାଃ ସ ାନାଃ|
ⅩⅩⅨ କି ୁ ତଦାନୀଂ ଶାରୀରିକନିଯେମନ ଜାତଃ ପୁେତ୍ର ା ଯ ଦ୍ ଆି କନିଯେମନ ଜାତଂ ପୁତ୍ର ମ୍

ଉପାଦ୍ର ୱତ୍ ତଥାଧୁନାପି|
ⅩⅩⅩ କି ୁ ଶାେ କିଂ ଲିଖିତଂ? " ମ୍ ଇମାଂ ଦାସୀଂ ତସ୍ୟାଃ ପୁତ୍ର ାପସାରଯଯତଏଷଦାସୀପୁତ୍ର ଃ

ପ ୀପୁେତ୍ର ଣ ସମଂ େନା ରାଧିକାରୀ ଭୱିଯ୍ୟତୀତି| "
ⅩⅩⅪଅତଏୱ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ୱଯଂ ଦାସ୍ୟାଃ ସ ାନା ନ ଭୂ ା ପା ୍ୟାଃ ସ ାନା ଭୱାମଃ|

Ⅴ
Ⅰ ଖ୍ର ୀେ ାଽ ଭ୍ୟଂ ଯତ୍ ାତ ୍ୟଂ ଦ ୱାନ୍ ଯୂଯଂ ତତ୍ର ି ରାି ତ ଦାସ ଯୁେଗନ ପୁନ ନର୍

ନିବଧ୍ୟ ଂ|
Ⅱ ପଶ୍ୟତାହଂ େପୗେଲା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି ଯଦି ଛି େଚା ଭୱଥ ତହ ଖ୍ର ୀେ ନ କିମପି

େନାପକାରିଷ୍ୟେ |
Ⅲ ଅପରଂ ଯଃ କି ତ୍ ଛି ଗ୍ ଭୱତି ସ କୃ ୱ୍ୟୱ ାଯାଃ ପାଲନମ୍ ଈ ରାଯ ଧାରଯତୀତି

ପ୍ର ମାଣଂ ଦଦାମି|
Ⅳ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯାୱେ ା େଲାକା ୱ୍ୟୱ ଯା ସପୁଣ୍ୟୀଭୱିତୁ ଂ େଚ େ େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ଖ୍ର ୀ ାଦ୍ ଭ୍ର ା

ଅନୁଗ୍ର ହାତ୍ ପତିତା |
Ⅴଯେତା ୱଯମ୍ ଆ ନା ୱି ାସାତ୍ ପୁଣ୍ୟଲାଭାଶାସି ଂ ପ୍ର ତୀକ୍ଷାମେହ|
Ⅵଖ୍ର ୀେ ଯୀେଶୗ େକ୍ଛ ଦା େକ୍ଛ ଦେଯାଃ କିମପି ଗୁଣଂ ନାି କି ୁ େପ୍ର ମ୍ନ ା ସଫେଲା ୱି ାସ ଏୱ

ଗୁଣଯୁ ଃ|
Ⅶ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୂଯଂ ସୁ ରମ୍ ଅଧାୱତ କିି ଦାନୀଂ େକନ ବାଧାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ସତ୍ୟତାଂ ନ ଗୃ ୀଥ?
Ⅷ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସା ମତି ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ଦା ାନକାରିଣ ଈ ରା ଜାତା|
Ⅸ ୱିକାରଃ କୃ ଶ ୂନାଂ କିେଣ୍ଵ ନ ଜସଯେତ|
Ⅹ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମତି ୱ କାରଂ ନ ଗମିଷ୍ୟତୀତ୍ୟହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନଧି ପ୍ର ଭୁ ନାଶଂେସ; କି ୁ େଯା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍

ୱିଚାରଲଯତି ସ ଯଃ କି ଦ୍ ଭେୱତ୍ ସମୁଚିତଂ ଦ ଂ ପ୍ର ା ୍ୟତି|
Ⅺପର ୁ େହଭ୍ର ାତରଃ,ଯଦ୍ୟହମ୍ଇଦାନୀମ୍ ଅପି େକ୍ଛ ଦଂ ପ୍ର ଚାରେଯଯଂ ତହ କୁତଉପଦ୍ର ୱଂ

ଭୁ ି ଯ? ତୃ େତ କଶଂ ନି ର୍ ାଧମ୍ ଅଭୱିଷ୍ୟତ୍|
Ⅻ େଯ ଜନା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଚା ଲ୍ୟଂ ଜନଯି େତଷାଂ େଛଦନେମୱ ମଯାଭିଲଷ୍ୟେତ|
ⅩⅢ େହଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯଂ ାତ ୍ୟାଥର୍ ମ୍ ଆହୂ ତା ଆେ କି ୁ ତ ୍ଵାତ ୍ୟ ାେରଣ ଶାରୀରିକଭାେୱା

ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନ ପ୍ର ୱିଶତୁ | ଯୂଯଂ େପ୍ର ମ୍ନ ା ପର ରଂ ପରିଚୟର୍ ୍ୟାଂ କୁରୁ ଂ|
ⅩⅣ ଯ ାତ୍ ଂ ସମୀପୱାସି ନି ୱତ୍ େପ୍ର ମ କୁୟର୍ ୍ୟା ଇେତ୍ୟକାଜ୍ଞା କୃ ାଯା ୱ୍ୟୱ ାଯାଃ

ସାରସଂଗ୍ର ହଃ|
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ⅩⅤ କି ୁ ଯୂଯଂ ଯଦି ପର ରଂ ଦଂଦଶ୍ୟେ ଽଶାଶ୍ୟେ ଚ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏେକାଽେନ୍ୟନ ଯ
ଗ୍ର ସ୍ୟେତ ତତ୍ର ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସାୱଧାେନୖ ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟଂ|

ⅩⅥଅହଂ ବ୍ର ୱୀମି ଯୂଯମ୍ ଆି କାଚାରଂ କୁରୁ ତ ଶାରୀରିକାଭିଲାଷଂ ମା ପୂରଯତ|
ⅩⅦ ଯତଃ ଶାରୀରିକାଭିଲାଷ ଆ େନା ୱିପରୀତଃ, ଆି କାଭିଲାଷ ଶରୀରସ୍ୟ ୱିପରୀତଃ,

ଅନେଯାରୁ ଭେଯାଃ ପର ରଂ ୱିେରାେଧା ୱିଦ୍ୟେତ େତନ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ଦ୍ ଅଭିଲଷ୍ୟେତତ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ|
ⅩⅧ ଯୂଯଂ ଯଦ୍ୟା ନା ୱିନୀଯେ ତହ ୱ୍ୟୱ ାଯା ଅଧୀନା ନ ଭୱଥ|
ⅩⅨଅପରଂ ପରଦାରଗମନଂ େୱଶ୍ୟାଗମନମ୍ ଅଶୁଚିତା କାମୁକତା ପ୍ର ତିମାପୂଜନମ୍
ⅩⅩଇ ଜାଲଂ ଶତ ଂ ୱିୱାେଦାଽ ର୍ ଲନଂ େକ୍ର ାଧଃ କଲେହାଽେନୖକ୍ୟଂ
ⅩⅪପାଥର୍ କ୍ୟମ୍ ଈଷର୍ ୍ୟା ୱେଧା ମ ଂ ଲ ଟ ମିତ୍ୟାଦୀନି େ ନ ଶାରୀରିକଭାୱସ୍ୟ କ ର୍ ାଣି

ସି | ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯ ତ୍ ମଯା କଥିତଂ ତ ତ୍ ପୁନରପି କଥ୍ୟେତ େଯ ଜନା ଏତାଦୃଶାନି କ ର୍ ାଣ୍ୟାଚରି
େତୖରୀ ରସ୍ୟ ରାେଜ୍ୟଽଧିକାରଃ କଦାଚ ନ ଲ ୍ୟେତ|

ⅩⅫ କି େପ୍ର ମାନ ଃ ଶାି ି ରସହି ୁତା ହିେତୖଷିତା ଭଦ୍ର ଂ ୱି ାସ୍ୟତା ତିତିକ୍ଷା
ⅩⅩⅢପରିମିତେଭାଜି ମିତ୍ୟାଦୀନ୍ୟା ନଃ ଫଲାନି ସି େତଷାଂ ୱିରୁ ା କାପି ୱ୍ୟୱ ା ନହି|
ⅩⅩⅣ େଯ ତୁ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େଲାକାେ ରିପୁଭିରଭିଲାେଷୖ ସହିତଂ ଶାରୀରିକଭାୱଂ କେଶ

ନିହତୱ ଃ|
ⅩⅩⅤଯଦି ୱଯମ୍ ଆ ନା ଜୀୱାମ ହର୍ ୍ୟାି କାଚାେରାଽ ାଭିଃ କ ର୍ ୱ୍ୟଃ,
ⅩⅩⅥଦପର୍ ଃ ପର ରଂ ନିଭର୍ ର୍ ନଂ େ ଷ ା ାଭି ନର୍ କ ର୍ ୱ୍ୟାନି|

Ⅵ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କି ଦ୍ ଯଦି କି ଂି ତ୍ ପାେପ ପତତି ତହର୍ ୍ୟାି କଭାୱଯୁେ ୖ

ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭିି ତିକ୍ଷାଭାୱଂ ୱିଧାଯ ସ ପୁନରୁ ାପ୍ୟତାଂ ଯୂଯମପି ଯଥା ତାଦୃକ୍ପ ରୀକ୍ଷାଯାଂ ନ ପତଥ ତଥା
ସାୱଧାନା ଭୱତ|

Ⅱ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏେକୖେକା ଜନଃ ପରସ୍ୟ ଭାରଂ ୱହ େନନ ପ୍ର କାେରଣ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ୱିଧିଂ ପାଲଯତ|
Ⅲଯଦି କ ନ କୁ୍ଷଦ୍ର ଃ ସନ୍ ଂ ମହା ଂ ମନ୍ୟେତ ତହ ତସ୍ୟା ୱ ନା ଜାଯେତ|
Ⅳଅତଏେକୖେକନଜେନନ କୀଯକ ର୍ ଣଃ ପରୀକ୍ଷା କି୍ର ଯତାଂ େତନପରଂ ନାେଲାକ୍ୟ େକୱଲମ୍

ଆ ାେଲାକନାତ୍ ତସ୍ୟ ଶ୍ଲ ଘା ସ ୱିଷ୍ୟତି|
Ⅴଯତ ଏେକୖେକା◌े ଜନଃ କୀଯଂ ଭାରଂ ୱକ୍ଷ୍ୟତି|
Ⅵ େଯା ଜେନା ଧେ ର୍ ାପେଦଶଂ ଲଭେତ ସ ଉପେଦ ାରଂ ୀଯସୱର୍ ୍ଵ ସ େ ଭର୍ ାଗିନଂ କେରାତୁ |
Ⅶ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଭ୍ର ାି ନର୍ ଭୱତୁ , ଈ େରା େନାପହସି ତୱ୍ୟଃ, େଯନ ଯଦ୍ ବୀଜମ୍ ଉପ୍ୟେତ େତନ

ତ ାତଂ ଶସ୍ୟଂ କ ଷ୍ୟେତ|
Ⅷ ଶରୀରାଥର୍ ଂ େଯନ ବୀଜମ୍ ଉପ୍ୟେତ େତନ ଶରୀରାଦ୍ ୱିନାଶରୂ ପଂ ଶସ୍ୟଂ ଲ ୍ୟେତ

କି ା ନଃ କୃେତ େଯନ ବୀଜମ୍ ଉପ୍ୟେତ େତନା େତାଽନ ଜୀୱିତରୂ ପଂ ଶସ୍ୟଂ ଲ ୍ୟେତ|
Ⅸସ ର୍ କରେଣଽ ାଭିରଶ୍ର ାୈ ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟଂ ଯେତାଽକ୍ଲ ାେ ୗି ି ର ାଭିରୁ ପଯୁ ସମେଯ ତତ୍

ଫଲାନି ଲ ୍ୟେ |
Ⅹଅେତା ଯାୱତ୍ ସମଯି ତି ତାୱତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ପ୍ର ତି ୱିେଶଷେତା ୱି ାସେୱଶ୍ମ ୱାସି ନଃ ପ୍ର ତ୍ୟ ାଭି

ହ ତାଚାରଃ କ ର୍ ୱ୍ୟଃ|
Ⅺ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଅହଂ ହେ ନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି କିଯୃ ହତ୍ ପତ୍ର ଂ ଲିଖିତୱାନ୍ ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି

ଦର୍ୃ ଶ୍ୟତାଂ|
Ⅻେଯଶାରୀରିକୱିଷେଯ ସୁଦୃଶ୍ୟା ଭୱିତୁ ମି ି େତଯତ୍ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ କଶସ୍ୟକାରଣାଦୁପଦ୍ର ୱସ୍ୟ

ଭାଗିେନା ନ ଭୱି େକୱଲଂ ତଦଥର୍ ଂ େକ୍ଛ େଦ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ୱ ର୍ ଯି |
ⅩⅢ େତ େକ୍ଛ ଦଗ୍ର ାହିେଣାଽପି ୱ୍ୟୱ ାଂ ନ ପାଲଯି କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ରୀରାତ୍ ଶ୍ଲ ାଘାଲାଭାଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
େକ୍ଛ ଦମ୍ ଇ ି |
ⅩⅣ କି ୁ େଯନାହଂ ସଂସାରାଯ ହତଃ ସଂସାେରାଽପି ମହ୍ୟଂ ହତ ଦ େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ କଶଂ

ୱିନାନ୍ୟତ୍ର କୁତ୍ର ାପି ମମ ଶ୍ଲ ାଘନଂ କଦାପି ନ ଭୱତୁ |
ⅩⅤଖ୍ର ୀେ ଯୀେଶୗ େକ୍ଛ ଦା େକ୍ଛ ଦେଯାଃ କିମପି ଗୁଣଂ ନାି କି ୁ ନୱୀନା ସୃି େରୱ ଗୁଣଯୁ ା|
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ⅩⅥଅପରଂ ଯାୱେ ା େଲାକା ଏତି ନ୍ ମାେଗର୍ ଚରି େତଷାମ୍ ଈ ରୀଯସ୍ୟ କୃ େସ୍ୟସ୍ର ାେଯଲ
ଶାି ଦର୍ ଯାଲାଭ ଭୂ ଯାତ୍|

ⅩⅦ ଇତଃ ପରଂ େକାଽପି ମାଂ ନ କି୍ଲ ଶ୍ନ ାତୁ ଯ ାଦ୍ ଅହଂ ଗାେତ୍ର ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଚି ାନି
ଧାରେଯ|

ⅩⅧ େହ ଭ୍ର ାତରଃ ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପ୍ର ସାେଦା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆ ନି େ ଯାତ୍| ତଥା ୁ|
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ଇଫିଷିଣଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰ ଈ ରେସ୍ୟ ଯା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େପ୍ର ରିତଃ େପୗଲ ଇଫିଷନଗର ାନ୍ ପୱିତ୍ର ାନ୍ ଖ୍ର ୀ ଯୀେଶୗ

ୱି ାସି େନା େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ ଲିଖତି|
Ⅱଅ ାକଂ ତାତେସ୍ୟ ରସ୍ୟ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଚାନୁଗ୍ର ହଃ ଶାି ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ୱ ର୍ ତାଂ|
Ⅲଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀେଶାଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ତାତ ଈ େରା ଧେନ୍ୟା ଭୱତୁ ; ଯତଃ ସ ଖ୍ର ୀେ ନା ଭ୍ୟଂ

ସୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଆଧ୍ୟାି କଂ ଗର୍ ୀଯୱରଂ ଦ ୱାନ୍|
Ⅳ ୱଯଂ ଯତ୍ ତସ୍ୟ ସମକ୍ଷଂ େପ୍ର ମ୍ନ ା ପୱିତ୍ର ା ନି ଲ ା ଭୱାମ ଦଥର୍ ଂ ସ ଜଗତଃ ସୃେ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ

େତନା ାନ୍ ଅଭିେରାଚିତୱାନ୍, ନିଜାଭିଲଷିତାନୁେରାଧା
Ⅴ ଯୀଶୁନା ଖ୍ର ୀେ ନ ସ୍ୟ ନିମି ଂ ପୁତ୍ର ପେଦଽ ାନ୍ କୀଯାନୁଗ୍ର ହସ୍ୟ ମହ ସ୍ୟ ପ୍ର ଶଂସାଥର୍ ଂ

ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ନିଯୁ ୱାନ୍|
Ⅵତ ାଦ୍ ଅନୁଗ୍ର ହାତ୍ ସ େଯନ ପି୍ର ଯତେମନ ପୁେତ୍ର ଣା ାନ୍ ଅନୁଗୃହୀତୱାନ୍,
Ⅶୱଯଂ ତସ୍ୟ େଶାଣିେତନ ମୁି ମ୍ ଅଥର୍ ତଃ ପାପକ୍ଷମାଂ ଲ ୱ ଃ|
Ⅷ ତସ୍ୟ ଯ ଈଦୃେଶାଽନୁଗ୍ର ହନିଧି ାତ୍ େସାଽ ଭ୍ୟଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧଂ ଜ୍ଞାନଂ ବୁ ି ବାହୁ ଲ୍ୟରୂ େପଣ

ୱିତରିତୱାନ୍|
Ⅸ ଗର୍ ପୃଥିେୱ୍ୟା ୟର୍ ଦ୍ୟଦ୍ ୱିଦ୍ୟେତ ତ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ସ ଖ୍ର ୀେ ସଂଗ୍ର ହୀଷ୍ୟତୀତି ହିେତୖଷିଣା
Ⅹ େତନ କୃେତା େଯା ମେନାରଥଃ ସ ୂ ଣର୍ ତାଂ ଗତୱ ୁ ସମେଯଷୁ ସାଧଯିତୱ୍ୟ ମଧି ସ
କୀଯାଭିଲାଷସ୍ୟ ନିଗୂଢଂ ଭାୱମ୍ ଅ ାନ୍ ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍|
Ⅺ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଖ୍ର ୀେ ୱି ାସି େନା େଯ ୱଯମ୍ ଅ େ ା ଯତ୍ ତସ୍ୟ ମହିମ୍ନ ଃ ପ୍ର ଶଂସା ଜାଯେତ,
Ⅻତଦଥର୍ ଂ ଯଃ କୀେଯ ାଯାଃ ମ ଣାତଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ସାଧଯତି ତସ୍ୟ ମେନାରଥାଦ୍ ୱଯଂ ଖ୍ର ୀେ ନ

ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ନିରୂ ପିତାଃ ସେ ାଽଧିକାରିେଣା ଜାତାଃ|
ⅩⅢ ଯୂଯମପି ସତ୍ୟଂ ୱାକ୍ୟମ୍ ଅଥର୍ େତା ଯୁଷ୍ମ ରିତ୍ର ାଣସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦଂ ନିଶମ୍ୟ ତି େ ୱ ଖ୍ର ୀେ

ୱି ସି ତୱ ଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାେତନ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ମୁଦ୍ର େଯୱାି ତା |
ⅩⅣଯତ ସ୍ୟ ମହିମ୍ନ ଃ ପ୍ର କାଶାଯ େତନ କ୍ର ୀତାନାଂ େଲାକାନାଂ ମୁି ୟର୍ ାୱ ଭୱିଷ୍ୟତି ତାୱତ୍ ସ

ଆ ା ାକମ୍ ଅଧିକାରି ସ୍ୟ ସତ୍ୟ ାରସ୍ୟ ପଣ ରୂ େପା ଭୱତି|
ⅩⅤ ପ୍ର େଭୗ ଯୀେଶୗ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ପୱିତ୍ର େଲାେକଷୁ େପ୍ର ମ ଚା ଇତି ୱା ର୍ ାଂ

ଶ ାହମପି
ⅩⅥ ଯୁଷ୍ମ ାନଧି ନିର ରମ୍ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦନ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ନାସମେଯ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ରନ୍ ୱରମିମଂ

ଯାଚାମି|
ⅩⅦ ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ତାେତା ଯଃ ପ୍ର ଭାୱାକର ଈ ରଃ ସ କୀଯତ ଜ୍ଞାନାଯ

ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଜ୍ଞାନଜନକମ୍ ପ୍ର କାଶିତୱାକ୍ୟେବାଧକ ା ାନଂ େଦଯାତ୍|
ⅩⅧ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଜ୍ଞାନଚକୂ୍ଷଂଷି ଚ ଦୀି ଯୁ ାନି କୃ ା ତସ୍ୟା ାନଂ କୀଦୃଶ୍ୟା ପ୍ର ତ୍ୟାଶଯା ସ ଲିତଂ

ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ େତନ ଦେ ାଽଧିକାରଃ କୀଦୃଶଃ ପ୍ର ଭାୱନିଧି ୱ ାସି ଷୁ ଚା ାସୁ
ପ୍ର କାଶମାନସ୍ୟ

ⅩⅨତଦୀଯମହାପରାକ୍ର ମସ୍ୟ ମହ ଂ କୀଦୃଗ୍ ଅନୁପମଂ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯତୁ |
ⅩⅩଯତଃସଯସ୍ୟାଃଶେ ଃପ୍ର ବଲତାଂଖ୍ର ୀେ ପ୍ର କାଶଯନ୍ ମୃତଗଣମଧ୍ୟାତ୍ ତମ୍ଉ ାପିତୱାନ୍,
ⅩⅪ ଅଧିପତି ପଦଂ ଶାସନପଦଂ ପରାକ୍ର େମା ରାଜ େ ତିନାମାନି ଯାୱି ପଦାନୀହ େଲାେକ

ପରେଲାେକଚ ୱିଦ୍ୟେ େତଷାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଊେ ର୍ େଗର୍ ନିଜଦକି୍ଷଣପାେ ର୍ ତମ୍ ଉପେୱଶିତୱାନ୍,
ⅩⅫ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ତସ୍ୟ ଚରଣେଯାରେଧା ନିହିତୱାନ୍ ଯା ସମିତି ସ୍ୟ ଶରୀରଂ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ

ପୂରଯିତୁ ଃ ପୂରକ ଭୱତି ତଂ ତସ୍ୟା ମୂ ର୍ ାନଂ କୃ ା
ⅩⅩⅢସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଉପୟର୍ୁ ୍ୟପରି ନିଯୁ ୱାଂ େସୖୱ ଶି ର ା ପି େତନ ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ|
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Ⅱ
Ⅰ ପୁରା ଯୂଯମ୍ ଅପରାେଧୖଃ ପାେପୖ ମୃତାଃ ସ ାନ୍ୟାଚର ଇହେଲାକସ୍ୟ

ସଂସାରାନୁସାେରଣାକାଶରାଜ୍ୟସ୍ୟାଧିପତିମ୍
Ⅱଅଥର୍ ତଃ ସା ତମ୍ ଆଜ୍ଞାଲି ୱଂେଶଷୁ କ ର୍ କାରିଣମ୍ ଆ ାନମ୍ ଅନ୍ଵ ୱ୍ର ଜତ|
Ⅲ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ୱଯମପି ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଶରୀରସ୍ୟ ମନ ାମନାଯାେ ହାଂ ସାଧଯ ଃ
ଶରୀରସ୍ୟାଭିଲାଷାନ୍ ଆଚରାମ ସେୱର୍ ୍ଵ ଽନ୍ୟ ଇୱ ଚ ଭାୱତଃ େକ୍ର ାଧଭଜନାନ୍ୟଭୱାମ|
Ⅳ କି ୁ କରୁ ଣାନିଧିରୀ େରା େଯନ ମହାେପ୍ର ମ୍ନ ା ାନ୍ ଦଯିତୱାନ୍
Ⅴ ତସ୍ୟ େପ୍ର େମ୍ନ ା ବାହୁ ଲ୍ୟାଦ୍ ଅପରାେଧୖ ମର୍ୃ ତାନପ୍ୟ ାନ୍ ଖ୍ର ୀେ ନ ସହ ଜୀୱିତୱାନ୍

ଯେତାଽନୁଗ୍ର ହାଦ୍ ଯୂଯଂ ପରିତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ା ାଃ|
Ⅵସ ଚ ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁନା ାନ୍ େତନ ସା ର୍ ମ୍ ଉ ାପିତୱାନ୍ ଗର୍ ଉପେୱଶିତୱାଂ |
Ⅶଇ ଂ ସ ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁନା ାନ୍ ପ୍ର ତି ହିେତୖଷିତଯା ଭାୱିଯୁେଗଷୁ କୀଯାନୁଗ୍ର ହସ୍ୟାନୁପମଂ

ନିଧିଂ ପ୍ର କାଶଯିତୁ ମ୍ ଇ ତି|
Ⅷ ଯୂଯମ୍ ଅନୁଗ୍ର ହାଦ୍ ୱି ାେସନ ପରିତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ା ାଃ, ତ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମୂ ଲକଂ ନହି କି ୀ ରେସୖ୍ୟୱ

ଦାନଂ,
Ⅸତତ୍ କ ର୍ ଣାଂ ଫଲମ୍ ଅପି ନହି, ଅତଃ େକନାପି ନ ଶ୍ଲ ାଘିତୱ୍ୟଂ|
Ⅹଯେତା ୱଯଂ ତସ୍ୟ କାୟର୍ ୍ୟଂ ପ୍ର ାଗ୍ ଈ େରଣ ନିରୂ ପିତାଭିଃ ସି ଯାଭିଃ କାଲଯାପନାଯ ଖ୍ର ୀେ

ଯୀେଶୗ େତନ ମୃ ା |
Ⅺ ପୁରା ଜନ୍ମ ନା ଭି ଜାତୀଯା ହ କୃତଂ େକ୍ଛ ଦଂ ପ୍ର ାେ ୖ େଲର୍ ାେକୖ ା ି ଚ ଇତିନାମ୍ନ ା ଖ୍ୟାତା

େଯ ଯୂଯଂ େତୖ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭିରିଦଂ ର୍ ୱ୍ୟଂ
Ⅻ ଯତ୍ ତି ନ୍ ସମେଯ ଯୂଯଂ ଖ୍ର ୀ ାଦ୍ ଭି ା ଇସ୍ର ାେଯଲେଲାକାନାଂ ସହୱାସାଦ୍ ଦୂର ାଃ

ପ୍ର ତିଜ୍ଞାସ ଲିତନିଯମାନାଂ ବହିଃ ି ତାଃ ସେ ା ନିରାଶା ନିରୀ ରା ଜଗତ୍ୟା ମ୍ ଇତି|
ⅩⅢ କି ଧୁନା ଖ୍ର ୀେ ଯୀଶାୱାଶ୍ର ଯଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ପୁରା ଦୂରୱ େନା ଯୂଯଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େଶାଣିେତନ

ନିକଟୱ େନାଽଭୱତ|
ⅩⅣ ଯତଃ ସ ଏୱା ାକଂ ସ ି ଃ ସ ଯମ୍ ଏକୀକୃତୱାନ୍ ଶତତାରୂ ପିଣୀଂ ମଧ୍ୟୱ ନୀଂ

ପ୍ର େଭଦକଭିି ଂ ଭ ୱାନ୍ ଦ ାଜ୍ଞାଯୁ ଂ ୱିଧିଶା ଂ ଶରୀେରଣ ଲୁ ୱାଂ |
ⅩⅤଯତଃ ସ ସ ି ଂ ୱିଧାଯ େତୗ େ ୗ ି ନ୍ ଏକଂ ନୁତନଂ ମାନୱଂ କ ର୍ୁ ଂ
ⅩⅥ କୀଯକେଶ ଶତତାଂ ନିହତ୍ୟ େତେନୖେୱୖକି ନ୍ ଶରୀେର ତେଯା ର୍ େଯାରୀ େରଣ ସ ି ଂ

କାରଯିତୁ ଂ ନି ତୱାନ୍|
ⅩⅦ ସ ଚାଗତ୍ୟ ଦୂରୱ େନା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନିକଟୱ େନା ଽ ାଂ ସେ ମର୍ ଲୱା ର୍ ାଂ

ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍|
ⅩⅧ ଯତ ାଦ୍ ଉଭଯପକ୍ଷୀଯା ୱଯମ୍ ଏେକନା ନା ପିତୁ ଃ ସମୀପଂ ଗମନାଯ ସାମଥର୍ ୍ୟଂ

ପ୍ର ା ୱ ଃ|
ⅩⅨ ଅତ ଇଦାନୀଂ ଯୂଯମ୍ ଅସ କର୍ ୀଯା ୱିେଦଶିନ ନ ତି ନତଃ ପୱିତ୍ର େଲାେକୖଃ ସହୱାସି ନ

ଈ ରସ୍ୟ େୱଶ୍ମ ୱାସି ନ ାେ |
ⅩⅩଅପରଂ େପ୍ର ରିତା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ ଯତ୍ର ଭି ି ମୂଲ ରୂ ପା ତ୍ର ଯୂଯଂ ତି ନ୍ ମୂେଲ ନିଚୀଯେ

ତତ୍ର ଚ ଯଂ ଯୀଶୁଃ ଖ୍ର ୀ ଃ ପ୍ର ଧାନଃ େକାଣ ପ୍ର ରଃ|
ⅩⅪ େତନ କୃ ା ନି ତିଃ ସଂଗ୍ର ଥ୍ୟମାନା ପ୍ର େଭାଃ ପୱିତ୍ର ଂ ମ ି ରଂ ଭୱିତୁ ଂ ୱ ର୍ େତ|
ⅩⅫ ଯୂଯମପି ତତ୍ର ସଂଗ୍ର ଥ୍ୟମାନା ଆ େନ ରସ୍ୟ ୱାସ ାନଂ ଭୱଥ|

Ⅲ
Ⅰଅେତା େହେତା ଭ ଜାତୀଯାନାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନିମି ଂ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ବ ୀ ଯଃ େସାଽହଂ େପୗେଲା

ବ୍ର ୱୀମି|
Ⅱ ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ମ୍ ଈ େରଣ ମହ୍ୟଂ ଦ ସ୍ୟ ୱରସ୍ୟ ନିଯମଃ କୀଦୃଶ ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରଶ୍ର ାୱୀତି ମେନ୍ୟ|
Ⅲ ଅଥର୍ ତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ମଯା ସଂେକ୍ଷେପଣ ଯଥା ଲିଖିତଂ ତଥାହଂ ପ୍ର କାଶିତୱାେକ୍ୟେନ ରସ୍ୟ ନିଗୂଢଂ

ଭାୱଂ ଜ୍ଞାପିେତାଽଭୱଂ|
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Ⅳ ଅେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ତ୍ ପଠି ା ଖ୍ର ୀ ମଧି ତି ି ଗୂେଢ ଭାେୱ ମମ ଜ୍ଞାନଂ କୀଦୃଶଂ ତଦ୍
େଭା ୍ୟେତ|

Ⅴ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଯୁେଗଷୁ ମାନୱସ ାନା ଂ ଜ୍ଞାପିତା ନାସନ୍ କି ଧୁନା ସ ଭାୱ ସ୍ୟ ପୱିତ୍ର ାନ୍ େପ୍ର ରିତାନ୍
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ ପ୍ର ତ୍ୟା ନା ପ୍ର କାଶିେତାଽଭୱତ୍;

Ⅵ ଅଥର୍ ତ ଈ ରସ୍ୟ ଶେ ଃ ପ୍ର କାଶାତ୍ ତସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହଣ େଯା ୱେରା ମହ୍ୟମ୍ ଅଦାଯି େତନାହଂ
ଯସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟ ପରିଚାରେକାଽଭୱଂ,

Ⅶ ତ ାରା ଖ୍ର ୀେ ନ ଭି ଜାତୀଯା ଅେନୖ୍ୟଃ ସା ର୍ ମ୍ ଏକାଧିକାରା ଏକଶରୀରା ଏକସ୍ୟାଃ
ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯା ଅଂଶିନ ଭୱିଷ୍ୟ ୀତି|

Ⅷ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ତମାଯ ମହ୍ୟଂ ୱେରାଽଯମ୍ ଅଦାଯି ଯଦ୍ ଭି ଜାତୀଯାନାଂ
ମେଧ୍ୟ େବାଧାଗଯସ୍ୟ ଗୁଣନିେଧଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ମ ଲୱା ର୍ ାଂ ପ୍ର ଚାରଯାମି,

Ⅸ କାଲାୱ ାତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ା େଯା ନିଗୂଢଭାୱ ଈ େର ଗୁ ଆସୀତ୍ ତଦୀଯନିଯମଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍
ଜ୍ଞାପଯାମି|

Ⅹ ଯତ ଈ ରସ୍ୟ ନାନାରୂ ପଂ ଜ୍ଞାନଂ ଯତ୍ ସା ତଂ ସମିତ୍ୟା େଗର୍ ପ୍ର ାଧାନ୍ୟପରାକ୍ର ମଯୁ ାନାଂ
ଦୂତାନାଂ ନିକେଟ ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ ତଦଥର୍ ଂ ସ ଯୀଶୁନା ଖ୍ର ୀେ ନ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ସୃ ୱାନ୍|

Ⅺଯେତା ୱଯଂ ଯି ନ୍ ୱି ସ୍ୟ ଦୃଢଭ ୍ୟା ନିଭର୍ ଯତାମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସମାଗେମ ସାମଥର୍ ୍ୟ
Ⅻପ୍ର ା ୱ ମ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ଂ ଯୀଶୁଂ ଖ୍ର ୀ ମଧି ସ କାଲାୱ ାଯାଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ତଂ ମେନାରଥଂ କୃତୱାନ୍|
ⅩⅢଅେତାଽହଂ ଯୁଷ୍ମ ି ମି ଂ ଦୁଃଖେଭାେଗନକ୍ଲ ାି ଂ ଯ ଗ ାମୀତି ପ୍ର ାଥର୍ େଯଯତ େଦୱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ

େଗୗରୱଂ|
ⅩⅣଅେତା େହେତାଃ ଗର୍ ପୃଥିେୱ୍ୟାଃ ି ତଃ କୃେ ା ୱଂେଶା ଯସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାତ ମ୍
ⅩⅤ ଅ େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପିତରମୁି ଶ୍ୟାହଂ ଜାନୁନୀ ପାତଯି ା ତସ୍ୟ ପ୍ର ଭାୱନିଧିେତା

ୱରମିମଂ ପ୍ର ାଥର୍ େଯ|
ⅩⅥତସ୍ୟା ନା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆ ରିକପୁରୁ ଷସ୍ୟ ଶେ ୱର୍ୃ ି ଃ କି୍ର ଯତାଂ|
ⅩⅦଖ୍ର ୀ ୁ ୱି ାେସନ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ହୃ ଦେଯଷୁ ନିୱସତୁ | େପ୍ର ମଣି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ବ ମୂଲ ଂ ସୁି ର

ଭୱତୁ |
ⅩⅧଇ ଂ ପ୍ର ତାଯା ଦୀଘର୍ ତାଯା ଗଭୀରତାଯା ଉ ତାଯା େବାଧାଯ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ଃ ପୱିତ୍ର େଲାେକୖଃ

ପ୍ର ାପ୍ୟଂ ସାମଥର୍ ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଲର୍ ଭ୍ୟତାଂ,
ⅩⅨଜ୍ଞାନାତିରି ଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େପ୍ର ମ ଜ୍ଞାଯତାମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସ ୂ ଣର୍ ୱୃ ି ପୟର୍ ୍ୟ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱୃ ି ଭର୍ ୱତୁ

ଚ|
ⅩⅩ ଅ ାକମ୍ ଅ େର ଯା ଶି ଃ ପ୍ର କାଶେତ ତଯା ସୱର୍ ୍ଵ ାତିରି ଂ କ ର୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ଅ ାକଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ

କ ନା ାତିକ୍ର ମିତୁ ଂ ଯଃ ଶେକ୍ନ ାତି
ⅩⅪଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁନା ସମିେତ ମର୍ େଧ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ଯୁେଗଷୁ ତସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାେଦା ଭୱତୁ | ଇତି|

Ⅳ
Ⅰଅେତା ବ ି ରହଂ ପ୍ର େଭା ନର୍ ାମ୍ନ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିନେଯ ଯୂଯଂ େଯନା ାେନନାହୂ ତା ଦୁପଯୁ ରୂ େପଣ
Ⅱସୱର୍ ୍ଵ ଥା ନମ୍ର ତାଂ ମୃଦୁତାଂ ତିତିକ୍ଷାଂ ପର ରଂ ପ୍ର ମ୍ନ ା ସହି ୁତା ାଚରତ|
Ⅲପ୍ର ଣଯବ େନନ ଚା ନ ଏ◌ैକ୍ୟଂ ରକି୍ଷତୁ ଂ ଯତ ଂ|
Ⅳ ଯୂଯମ୍ ଏକଶରୀରା ଏକା ାନ ତ ଦ୍ଆ ାେନନ ଯୂଯମ୍ ଏକପ୍ର ତ୍ୟାଶାପ୍ର ା େଯ ସମାହୂ ତାଃ|
Ⅴ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏକଃ ପ୍ର ଭୁ େରେକା ୱି ାସ ଏକଂ ମ ନଂ, ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ତାତଃ
Ⅵସେୱର୍ ୍ଵ ାପରି ଃ ସୱର୍ ୍ଵ ୱ୍ୟାପୀ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମଧ୍ୟୱ ର୍ ୀ େଚୖକ ଈ ର ଆେ |
Ⅶ କି ୁ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦାନପରିମାଣାନୁସାରାଦ୍ ଅ ାକମ୍ ଏେକୖକୈ ୱିେଶେଷା ୱେରାଽଦାଯି|
Ⅷ ଯଥା ଲିଖିତମ୍ ଆେ , "ଊ ର୍ ମ୍ ଆରୁ ହ୍ୟ େଜତୃ ନ୍ ସ ୱିଜିତ୍ୟ ବ ି େନାଽକେରାତ୍| ତତଃ ସ

ମନୁେଜେଭ୍ୟାଽପି ୀଯାନ୍ ୱ୍ୟଶ୍ର ାଣଯଦ୍ ୱରାନ୍|| "
Ⅸ ଊ ର୍ ମ୍ ଆରୁ େହ୍ୟତିୱାକ୍ୟସ୍ୟାଯମଥର୍ ଃ ସ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ପୃଥିୱୀରୂ ପଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଧଃି ତଂ ାନମ୍

ଅୱତୀଣର୍ ୱାନ୍;
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Ⅹ ଯ ାୱତୀଣର୍ ୱାନ୍ ସ ଏୱ ଗର୍ ାଣାମ୍ ଉପୟର୍ୁ ୍ୟପୟର୍ ୍ୟାରୂ ଢୱାନ୍ ଯତଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି େତନ
ପୂରଯିତୱ୍ୟାନି|

Ⅺ ସ ଏୱ ଚ କାଂ ନ େପ୍ର ରିତାନ୍ ଅପରାନ୍ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନାଽପରାନ୍ ସୁସଂୱାଦପ୍ର ଚାରକାନ୍
ଅପରାନ୍ ପାଲକାନ୍ ଉପେଦଶକାଂ ନିଯୁ ୱାନ୍|

Ⅻ ଯାୱଦ୍ ୱଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ୱି ାସେସ୍ୟ ରପୁତ୍ର ୱିଷଯକସ୍ୟ ତ ଜ୍ଞାନସ୍ୟ େଚୖକ୍ୟଂ ସ ୂ ଣର୍ ଂ
ପୁରୁ ଷଥର୍ ାଥର୍ ତଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସ ୂ ଣର୍ ପରିମାଣସ୍ୟ ସମଂ ପରିମାଣଂ ନ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ମ ାୱତ୍

ⅩⅢ ସ ପରିଚୟର୍ ୍ୟାକ ର୍ ସାଧନାଯ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଶରୀରସ୍ୟ ନି ାେଯୖ ଚ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ
ସି ତାଯା ାଦୃଶମ୍ ଉପାଯଂ ନିି ତୱାନ୍|

ⅩⅣ ଅତଏୱ ମାନୁଷାଣାଂ ଚାତୁ ରୀେତା ଭ୍ର ମକଧୂ ର୍ ତାଯା ଲା ଜାେତନ ସେୱର୍ ୍ଵ ଣ ଶିକ୍ଷାୱାଯୁନା
ୱଯଂ ଯଦ୍ ବାଲକା ଇୱ େଦାଲାଯମାନା ନ ଭ୍ର ାମ୍ୟାମ ଇତ୍ୟ ାଭି ୟର୍ ତିତୱ୍ୟଂ,

ⅩⅤ େପ୍ର ମ୍ନ ା ସତ୍ୟତାମ୍ ଆଚରି ଃ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ଖ୍ର ୀ ମ୍ ଉି ଶ୍ୟ ୱ ତୱ୍ୟ , ଯତଃ ସ ମୂ ର୍ ା,
ⅩⅥତ ାେ ୖ େକୖକସ୍ୟା ସ୍ୟ ପରିମାଣାନୁସାେରଣ ସାହାଯ୍ୟକରଣାଦ୍ ଉପକାରେକୖଃ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ଃ

ସ ି ଭିଃ କୃ ସ୍ୟ ଶରୀରସ୍ୟସଂେଯାେଗ ସି ଲେନଚଜାେତ େପ୍ର ମ୍ନ ା ନି ାଂ ଲଭମାନଂ କୃ ଂ ଶରୀରଂ
ୱୃ ି ଂ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି|

ⅩⅦ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅହଂ ପ୍ର ଭୁ େନଦଂ ବ୍ର ୱୀମ୍ୟାଦିଶାମି ଚ, ଅେନ୍ୟ ଭି ଜାତୀଯା ଇୱ ଯୂଯଂ ପୂନ
ମର୍ ାଚରତ|

ⅩⅧଯତେ ମେନାମାଯାମ୍ଆଚର ୍ୟା ରିକାଜ୍ଞାନାତ୍ ମାନସି କକାଠିନ୍ୟା ତିମିରାୱୃତବୁ ଯ
ଈ ରୀଯଜୀୱନସ୍ୟ ବଗୀଭର୍ୂ ତା ଭୱି ,

ⅩⅨ ାନ୍ େଚୖତନ୍ୟଶୂନ୍ୟାନ୍ କୃ ା ଚ େଲାେଭନ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧାେଶୗଚାଚରଣାଯ ଲ ଟତାଯାଂ ାନ୍
ସମପ ତୱ ଃ|

ⅩⅩ କି ୁ ଯୂଯଂ ଖ୍ର ୀ ଂ ନ ତାଦୃଶଂ ପରିଚିତୱ ଃ,
ⅩⅪ ଯେତା ଯୂଯଂ ତଂ ଶତୱେ ା ଯା ସତ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଯୀଶୁେତା ଲଭ୍ୟା ତଦନୁସାରାତ୍

ତଦୀେଯାପେଦଶଂ ପ୍ର ା ୱ େ ତି ମେନ୍ୟ|
ⅩⅫ ତ ାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ କାଲିକାଚାରକାରୀ ଯଃ ପୁରାତନପୁରୁ େଷା ମାଯାଭିଲାେଷୖ ନର୍ ଶ୍ୟତି ତଂ ତ୍ୟ ୍ଵା

ଯୁଷ୍ମ ାଭି ମର୍ ାନସି କଭାେୱା ନୂତନୀକ ର୍ ୱ୍ୟଃ,
ⅩⅩⅢ େଯା ନୱପୁରୁ ଷ ଈ ରାନୁରୂ େପଣ ପୁେଣ୍ୟନ ସତ୍ୟତାସହିେତନ
ⅩⅩⅣଧା କେ ନ ଚ ସୃ ଃ ସ ଏୱ ପରିଧାତୱ୍ୟ |
ⅩⅩⅤ ଅେତା ଯୂଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ମିଥ୍ୟାକଥନଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ସମୀପୱାସି ଭିଃ ସହ ସତ୍ୟାଲାପଂ କୁରୁ ତ

ଯେତା ୱଯଂ ପର ରମ୍ ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ା ଭୱାମଃ|
ⅩⅩⅥ ଅପରଂ େକ୍ର ାେଧ ଜାେତ ପାପଂ ମା କୁରୁ ମ୍, ଅଶାେ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େରାେଷସୂେୟର୍ ୍ୟାଽ ଂ ନ

ଗ ତୁ |
ⅩⅩⅦଅପରଂ ଶଯତାେନ ାନଂ ମା ଦ |
ⅩⅩⅧ େଚାରଃ ପୁନେ ୖ ୟର୍ ୍ୟଂ ନ କେରାତୁ କି ୁ ଦୀନାଯ ଦାେନ ସାମଥର୍ ୍ୟଂ ଯ ାଯେତ ତଦଥର୍ ଂ
କରାଭ୍ୟାଂ ସୃ ୍ୟା ପରିଶ୍ର ମଂ କେରାତୁ |
ⅩⅩⅨ ଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱଦେନଭ୍ୟଃ େକାଽପି କଦାଲାେପା ନ ନିଗର୍ ତୁ , କି ୁ େଯନ

େଶ୍ର ାତୁ ରୁ ପକାେରା ଜାଯେତ ତାଦୃଶଃ ପ୍ର େଯାଜନୀଯନି ାେଯୖ ଫଲଦାଯକ ଆଲାେପା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ଭୱତୁ |

ⅩⅩⅩଅପର ଯୂଯଂ ମୁି ଦିନପୟର୍ ୍ୟ ମ୍ ଈ ରସ୍ୟ େଯନ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ମୁଦ୍ର ଯାି ତା ଅଭୱତ
ତଂ େଶାକାନି୍ଵ ତଂ ମା କୁରୁ ତ|

ⅩⅩⅪ ଅପରଂ କଟୁ ୱାକ୍ୟଂ େରାଷଃ େକାଷଃ କଲେହା ନି ା ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧେ ଷେ ୖ ତାନି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ମଧ୍ୟାଦ୍ ଦୂରୀଭୱ ୁ|

ⅩⅩⅫ ଯୂଯଂ ପର ରଂ ହିେତୖଷିଣଃ େକାମଲା ଃକରଣା ଭୱତ| ଅପରମ୍ ଈ ରଃ ଖ୍ର ୀେ ନ
ଯ ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଦାଷାନ୍ କ୍ଷମିତୱାନ୍ ତ ଦ୍ ଯୂଯମପି ପର ରଂ କ୍ଷମ ଂ|

Ⅴ
Ⅰଅେତା ଯୂଯଂ ପି୍ର ଯବାଲକା ଇେୱ ରସ୍ୟାନୁକାରିେଣା ଭୱତ,
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Ⅱ ଖ୍ର ୀ ଇୱ େପ୍ର ମାଚାରଂ କୁରୁ ତ ଚ, ଯତଃ େସାଽ ାସୁ େପ୍ର ମ କୃତୱାନ୍ ଅ ାକଂ ୱିନିମେଯନ
ଚା ନିେୱଦନଂ କୃ ା ଗ୍ର ାହ୍ୟସୁଗ ାଥର୍ କମ୍ ଉପହାରଂ ବଲିେ ରାଚ ଦ ୱାନ୍|

Ⅲ କି ୁ େୱଶ୍ୟାଗମନଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧାେଶୗଚକି୍ର ଯା େଲାଭେ ୖ େତଷାମ୍ ଉ ାରଣମପି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ
ନ ଭୱତୁ , ଏତେଦୱ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାମ୍ ଉଚିତଂ|

Ⅳ ଅପରଂ କିୁ ତାଲାପଃ ପ୍ର ଲାପଃ େଶ୍ଲ େଷାି ନ ଭୱତୁ ଯତ ଏତାନ୍ୟନୁଚିତାନି କି ୀ ରସ୍ୟ
ଧନ୍ୟୱାେଦା ଭୱତୁ |

Ⅴ େୱଶ୍ୟାଗାମ୍ୟେଶୗଚାଚାରୀ େଦୱପୂଜକ ଇୱ ଗେଣ୍ୟା େଲାଭୀ େଚୖେତଷାଂ େକାଷି ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
ରାେଜ୍ୟଽଥର୍ ତ ଈ ରସ୍ୟ ରାେଜ୍ୟ କମପ୍ୟଧିକାରଂ ନ ପ୍ର ା ୍ୟତୀତି ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାଯତାଂ|

Ⅵ ଅନଥର୍ କୱାେକ୍ୟନ େକାଽପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନ ୱ ଯତୁ ଯତ ାଦୃଗାଚାରେହେତାରନାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିଷୁ
େଲାେକଷ୍ଵ ୀ ରସ୍ୟ େକାେପା ୱ ର୍ େତ|

Ⅶତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ େତୖଃ ସହଭାଗିେନା ନ ଭୱତ|
Ⅷ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୂଯମ୍ ଅ କାର ରୂ ପା ଆ ଂ କିି ଦାନୀଂ ପ୍ର ଭୁ ନା ଦୀି ରୂ ପା ଭୱଥ ତ ାଦ୍ ଦୀେ ଃ

ସ ାନା ଇୱ ସମାଚରତ|
Ⅸଦୀେ ୟର୍ ତ୍ ଫଲଂ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧହିେତୖଷିତାଯାଂ ଧେ ର୍ ସତ୍ୟାଲାେପ ଚ ପ୍ର କାଶେତ|
Ⅹପ୍ର ଭେୱ ଯଦ୍ େରାଚେତ ତତ୍ ପରୀକ୍ଷ ଂ|
Ⅺ ଯୂଯଂ ତିମିରସ୍ୟ ୱିଫଲକ ର୍ ଣାମ୍ ଅଂଶିେନା ନ ଭୂ ା େତଷାଂ େଦାଷି ଂ ପ୍ର କାଶଯତ|
Ⅻଯତେ େଲାକା ରହମି ଯଦ୍ ଯଦ୍ ଆଚରି ତଦୁ ାରଣମ୍ ଅପି ଲ ାଜନକଂ|
ⅩⅢଯେତା ଦୀ ୍ୟା ଯଦ୍ ଯତ୍ ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ ତତ୍ ତଯା ଚକାସ୍ୟେତଯ ଚକାି ତଦ୍ ଦୀି ରୂ ପଂ

ଭୱତି|
ⅩⅣ ଏତ ାରଣାଦ୍ ଉ ମ୍ ଆେ , "େହ ନିଦି୍ର ତ ପ୍ର ବୁଧ୍ୟ ମୃେତଭ୍ୟେ ାି ତିଂ କୁରୁ | ତୃ େତ

ସୂୟର୍ ୍ୟୱତ୍ ଖ୍ର ୀ ଃ ଯଂ ାଂ େଦ୍ୟାତଯିଷ୍ୟତି| "
ⅩⅤଅତଃ ସାୱଧାନା ଭୱତ, ଅଜ୍ଞାନା ଇୱ ମାଚରତ କି ୁ ଜ୍ଞାନିନ ଇୱ ସତକର୍ ମ୍ ଆଚରତ|
ⅩⅥସମଯଂ ବହୁ ମୂଲ୍ୟଂ ଗଣଯ ଂ ଯତଃ କାଲା ଅଭଦ୍ର ାଃ|
ⅩⅦତ ାଦ୍ ଯୂଯମ୍ ଅଜ୍ଞାନା ନ ଭୱତ କି ୁ ପ୍ର େଭାରଭିମତଂ କିଂ ତଦୱଗତା ଭୱତ|
ⅩⅧସୱର୍ ୍ଵ ନାଶଜନେକନ ସୁରାପାେନନ ମ ା ମା ଭୱତ କି ା ନା ପୂୟର୍ ୍ୟ ଂ|
ⅩⅨ ଅପରଂ ଗୀେତୖ ଗର୍ ାେନୖଃ ପାରମାଥ କକୀ ର୍ େନୖ ପର ରମ୍ ଆଲପେ ା ମନସା ସା ର୍ ଂ

ପ୍ର ଭୁ ମ୍ ଉି ଶ୍ୟ ଗାଯତ ୱାଦଯତ ଚ|
ⅩⅩସୱର୍ ୍ଵ ଦା ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯଽ େଭା ଯୀେଶାଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ତାତମ୍ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦତ|
ⅩⅪ ଯୂଯମ୍ ଈ ରାଦ୍ ଭୀତାଃ ସ ଅେନ୍ୟଽପେରଷାଂ ୱଶୀଭୂ ତା ଭୱତ|
ⅩⅫ େହ େଯାଷିତଃ, ଯୂଯଂ ଯଥା ପ୍ର େଭା ଥା ାମିେନା ୱଶ ତା ଭୱତ|
ⅩⅩⅢଯତଃ ଖ୍ର ୀେ ା ଯ ତ୍ ସମିେତ ମର୍ୂ ର୍ ା ଶରୀରସ୍ୟ ତ୍ର ାତା ଚ ଭୱତି ତ ତ୍ ାମୀ େଯାଷିେତା

ମୂ ର୍ ା|
ⅩⅩⅣ ଅତଃ ସମିତି ୟର୍ ତ୍ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ୱଶୀଭୂ ତା ତ ଦ୍ େଯାଷି ି ରପି ାମିେନା ୱଶତା
ୀକ ର୍ ୱ୍ୟା|
ⅩⅩⅤଅପର େହ ପୁରୁ ଷାଃ, ଯୂଯଂ ଖ୍ର ୀ ଇୱ େଯାଷି ୁ ପ୍ର ୀଯ ଂ|
ⅩⅩⅥସ ଖ୍ର ୀେ ାଽପି ସମିେତୗ ପ୍ର ୀତୱାନ୍ ତସ୍ୟାଃ କୃେତ ଚ ପ୍ର ାଣାନ୍ ତ୍ୟ ୱାନ୍ ଯତଃ ସ ୱାେକ୍ୟ

ଜଲମ େନନ ତାଂ ପରି ୃତ୍ୟ ପାୱଯିତୁ ମ୍
ⅩⅩⅦ ଅପରଂ ତିଲକୱଲ୍ୟାଦିୱିହୀନାଂ ପୱିତ୍ର ାଂ ନି ଲ ା ତାଂ ସମିତିଂ େତଜି ନୀଂ କୃ ା
ହେ ସମପର୍ ଯିତୁ ାଭିଲଷିତୱାନ୍|
ⅩⅩⅧ ତ ାତ୍ ତନୁୱତ୍ େଯାଷିତି େପ୍ର ମକରଣଂ ପୁରୁ ଷେସ୍ୟାଚିତଂ, େଯନ େଯାଷିତି େପ୍ର ମ

କି୍ର ଯେତ େତନା େପ୍ର ମ କି୍ର ଯେତ|
ⅩⅩⅨ େକାଽପି କଦାପି ନ କୀଯାଂ ତନୁମ୍ ଋତୀଯିତୱାନ୍ କି ୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ତାଂ ୱିଭ୍ର ତି ପୁ ି ଚ|

ଖ୍ର ୀେ ାଽପି ସମିତିଂ ପ୍ର ତି ତେଦୱ କେରାତି,
ⅩⅩⅩଯେତା ୱଯଂ ତସ୍ୟ ଶରୀରସ୍ୟା ାନି ମାଂସା ୀନି ଚ ଭୱାମଃ|
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ⅩⅩⅪ ଏତଦଥର୍ ଂ ମାନୱଃ ମାତାପିତେରା◌ै ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଭାୟର୍ ୍ୟାଯାମ୍ ଆସଂକ୍ଷ୍ୟତି େତୗ େ ୗ
ଜନାେୱକାେ ୗ ଭୱିଷ୍ୟତଃ|

ⅩⅩⅫଏତି ଗୂଢୱାକ୍ୟଂ ଗୁରୁ ତରଂ ମଯା ଚ ଖ୍ର ୀ ସମିତୀ ଅଧି ତଦ୍ ଉଚ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅩⅢ ଅତଏୱ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏେକୖେକା ଜନ ଆ ୱତ୍ େଯାଷିତି ପ୍ର ୀଯତାଂ ଭାୟର୍ ୍ୟାପି ାମିନଂ

ସମାଦ ର୍ୁ ଂ ଯତତାଂ|

Ⅵ
Ⅰ େହ ବାଲକାଃ, ଯୂଯଂ ପ୍ର ଭୁ ମ୍ ଉି ଶ୍ୟ ପିେତ୍ର ାରାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେଣା ଭୱତ ଯତ ତ୍ ନ୍ୟାଯ୍ୟଂ|
Ⅱ ଂ ନିଜପିତରଂ ମାତର ସ ନ୍ୟେ ତି େଯା ୱିଧିଃ ସ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯୁ ଃ ପ୍ର ଥେମା ୱିଧିଃ
Ⅲଫଲତ ାତ୍ ତୱ କଲ୍ୟାଣଂ େଦେଶ ଚ ଦୀଘର୍ କାଲମ୍ ଆଯୁ ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତୀତି|
Ⅳ ଅପରଂ େହ ପିତରଃ, ଯୂଯଂ ବାଲକାନ୍ ମା େରାଷଯତ କି ୁ ପ୍ର େଭା ୱ ନୀତ୍ୟାେଦଶାଭ୍ୟାଂ

ତାନ୍ ୱିନଯତ|
Ⅴ େହ ଦାସାଃ, ଯୂଯଂ ଖ୍ର ୀ ମ୍ ଉି ଶ୍ୟ ସଭଯାଃ କ ାନି୍ଵ ତା ଭୂ ା

ସରଲା ଃକରେଣୖେରୖହିକପ୍ର ଭୂ ନାମ୍ ଆଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେଣା ଭୱତ|
Ⅵ ଦୃି େଗାଚରୀଯପରିଚୟର୍ ୍ୟଯା ମାନୁେଷେଭ୍ୟା େରାଚିତୁ ଂ ମା ଯତ ଂ କି ୁ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦାସା ଇୱ

ନିୱି ମେନାଭିରୀ ରେସ୍ୟ ାଂ ସାଧଯତ|
Ⅶମାନୱାନ୍ ଅନୁ ି ଶ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ େମେୱା ି ଶ୍ୟ ସ ାେୱନ ଦାସ୍ୟକ ର୍ କୁରୁ ଂ|
Ⅷଦାସମୁ େଯା େୟର୍ ନଯତ୍ ସ ର୍ କି୍ର ଯେତ େତନତସ୍ୟଫଲଂପ୍ର ଭୁ େତା ଲ ୍ୟତଇତିଜାନୀତ

ଚ|
Ⅸଅପରଂ େହପ୍ର ଭୱଃ, ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଭର୍ ର୍ ନଂ ୱିହାଯତାନ୍ ପ୍ର ତି ନ୍ୟାଯ୍ୟାଚରଣଂ କି୍ର ଯତାଂ ଯ କସ୍ୟାପି

ପକ୍ଷପାତଂ ନ କେରାତି ଯୁଷ୍ମ ାକମପି ତାଦୃଶ ଏକଃ ପ୍ର ଭୁ ଃ େଗର୍ ୱିଦ୍ୟତ ଇତି ଜ୍ଞାଯତାଂ|
Ⅹଅଧିକ ୁ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯଂ ପ୍ର ଭୁ ନା ତସ୍ୟ ୱିକ୍ର ମଯୁ ଶ ୍ୟା ଚ ବଲୱେ ା ଭୱତ|
Ⅺ ଯୂଯଂ ଯତ୍ ଶଯତାନ ଲାନି ନିୱାରଯିତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ ତଦଥର୍ ମ୍ ଈ ରୀଯସୁସ ାଂ ପରିଧ ଂ|
Ⅻଯତଃେକୱଲଂର ମାଂସାଭ୍ୟାମ୍ଇତିନହି କି ୁ କତର୍ୃ ପରାକ୍ର ମଯୁେ ୖ ି ମିରରାଜ୍ୟେସ୍ୟହେଲାକସ୍ୟାଧିପତିଭିଃ
େଗର୍ ା େୱୖ ଦର୍ୁ ା ଭିେରୱ ସା ର୍ ମ୍ ଅ ାଭି ୟର୍ୁ ଂ କି୍ର ଯେତ|
ⅩⅢ ଅେତା େହେତା ୟର୍ୂ ଯଂ ଯଯା ସଂକୁ◌ेେଲ ଦିେନଽୱ ାତୁ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ପରାଜିତ୍ୟ ଦୃଢାଃ ାତୁ

ଶକ୍ଷ୍ୟଥ ତାମ୍ ଈ ରୀଯସୁସ ାଂ ଗୃ ୀତ|
ⅩⅣୱ ୁତ ୁ ସତ୍ୟେ ନ ଶୃ େଲନ କଟିଂ ବ ା ପୁେଣ୍ୟନ ୱ ର୍ ଣା ୱକ୍ଷ ଆ ାଦ୍ୟ
ⅩⅤଶାେ ଃ ସୁୱା ର୍ ଯା ଜାତମ୍ ଉ ାହଂ ପାଦୁକାଯୁଗଲଂ ପେଦ ସମପର୍ ୍ୟ ତି ତ|
ⅩⅥ େଯନ ଚ ଦୁ ା େନାଽି ବାଣାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ନିୱର୍ ୍ଵ ାପଯିତୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ ତାଦୃଶଂ ସୱର୍ ୍ଵ ା ାଦକଂ ଫଲକଂ

ୱି ାସଂ ଧାରଯତ|
ⅩⅦ ଶିର ଂ ପରିତ୍ର ାଣମ୍ ଆ ନଃ ଖ େ ରସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ ଧାରଯତ|
ⅩⅧସୱର୍ ୍ଵ ସମେଯ ସୱର୍ ୍ଵ ଯାଚେନନ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ାଥର୍ େନନ ଚା ନା ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁରୁ ଂ ତଦଥର୍ ଂ ଦୃଢାକାଙଯା

ଜାଗ୍ର ତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ କୃେତ ସଦା ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁରୁ ଂ|
ⅩⅨ ଅହ ଯସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟ ଶୃ ଲବ ଃ ପ୍ର ଚାରକଦୂେତାଽି ତମ୍ ଉପଯୁେ େନା ାେହନ

ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ଂ ଯଥା ଶକ୍ନୁ ଯାଂ
ⅩⅩତଥା ନିଭର୍ େଯନ େରେଣା ାେହନ ଚ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟ ନିଗୂଢୱାକ୍ୟପ୍ର ଚାରାଯ ୱ ◌ୃाତା ଯତ୍

ମହ୍ୟଂ ଦୀଯେତ ତଦଥର୍ ଂ ମମାପି କୃେତ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁରୁ ଂ|
ⅩⅪଅପରଂ ମମ ଯାୱ ାି ଯ ମଯା କି୍ର ଯେତ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଜ୍ଞର୍ ାଯେତ ତଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ଭୁ ନା

ପି୍ର ଯଭ୍ର ାତା ୱି ାସ୍ୟଃ ପରିଚାରକ ତୁ ଖିେକା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତତ୍ ଜ୍ଞାପଯିଷ୍ୟତି|
ⅩⅫ ଯୂଯଂ ଯଦ୍ ଅ ାକମ୍ ଅୱ ାଂ ଜାନୀଥ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମନାଂସି ଚ ଯତ୍ ସା ନାଂ ଲଭେ

ତଦଥର୍ େମୱାହଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି ଧିଂ ତଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ|
ⅩⅩⅢଅପରମ୍ ଈ ରଃ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟା ଭ୍ର ାତୃ ଭ୍ୟଃ ଶାି ଂ ୱି ାସସହିତଂ େପ୍ର ମ ଚ

େଦଯାତ୍|
ⅩⅩⅣେଯ େକଚିତ୍ ପ୍ର େଭୗ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ଽକ୍ଷଯଂ େପ୍ର ମ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ତାନ୍ ପ୍ର ତି ପ୍ର ସାେଦା ଭୂ ଯାତ୍|ତଥା ୁ|



Philippians Ⅰ:Ⅰ 265 Philippians Ⅰ:ⅩⅩⅣ

ଫିଲିପିନଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰ େପୗଲତୀମଥିନାମାେନୗ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦାେସୗ ଫିଲିପିନଗର ାନ୍ ଖ୍ର ୀ ଯୀେଶାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍

ପୱିତ୍ର େଲାକାନ୍ ସମିେତରଧ୍ୟକ୍ଷାନ୍ ପରିଚାରକାଂ ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ ଲିଖତଃ|
Ⅱଅ ାକଂ ତାତ ଈ ରଃ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ପ୍ର ସାଦସ୍ୟ ଶାେ େଭାଗଂ େଦଯା ାଂ|
Ⅲଅହଂ ନିର ରଂ ନିଜସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ାଥର୍ ନାସୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ କୃେତ ସାନ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍
Ⅳଯତି ୱାରାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ରାମି ତତି ୱାରାନ୍ ଆ ପ୍ର ଥମାଦ୍ ଅଦ୍ୟ ଯାୱଦ୍
Ⅴ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସୁସଂୱାଦଭାଗି କାରଣାଦ୍ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମି|
Ⅵ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ େଯେନା ମଂ କ ର୍ କ ର୍ୁ ମ୍ ଆରି େତେନୖୱ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦିନଂ ଯାୱତ୍ ତତ୍

ସାଧଯିଷ୍ୟତ ଇତ୍ୟି ନ୍ ଦୃଢୱି ାେସା ମମାେ |
Ⅶ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଅଧି ମମ ତାଦୃେଶା ଭାେୱା ଯଥାେଥର୍ ା ଯେତାଽହଂ କାରାୱ ାଯାଂ

ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ରକରେଣ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟ ପ୍ର ାମାଣ୍ୟକରେଣ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ମଯା ସା ର୍ ମ୍ ଏକାନୁଗ୍ର ହସ୍ୟ
ଭାଗିେନା ମ ା ହୃ ଦେଯ ଧାରଯାମି|

Ⅷ ଅପରମ୍ ଅହଂ ଖ୍ର ୀ ଯୀେଶାଃ େ ହୱତ୍ େ େହନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ କୀଦୃଶଂ କାଙାମି ତଦଧୀ େରା
ମମ ସାକ୍ଷୀ ୱିଦ୍ୟେତ|

Ⅸମଯା ଯତ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ୍ୟେତ ତଦ୍ ଇଦଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େପ୍ର ମ ନିତ୍ୟଂ ୱୃ ି ଂ ଗ ା
Ⅹଜ୍ଞାନସ୍ୟ ୱିଶି ାନାଂ ପରୀକି୍ଷକାଯା ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧବୁେ ବର୍ ାହୁ ଲ୍ୟଂ ଫଲତୁ ,
Ⅺ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦିନଂ ଯାୱଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସାରଲ୍ୟଂ ନିୱ ଭୱତୁ , ଈ ରସ୍ୟ େଗୗରୱାଯ

ପ୍ର ଶଂସାେଯୖ ଚ ଯୀଶୁନା ଖ୍ର ୀେ ନ ପୁଣ୍ୟଫଲାନାଂ ପୂଣର୍ ତା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଦୀଯତାମ୍ ଇତି|
Ⅻ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ମାଂ ପ୍ର ତି ଯଦ୍ ଯଦ୍ ଘଟିତଂ େତନ ସୁସଂୱାଦପ୍ର ଚାରସ୍ୟ ବାଧା ନହି କି ୁ

ୱୃ ି େରୱ ଜାତା ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯିତୁ ଂ କାମେଯଽହଂ|
ⅩⅢ ଅପରମ୍ ଅହଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ କୃେତ ବେ ାଽ ୀତି ରାଜପୁୟର୍ ୍ୟାମ୍ ଅନ୍ୟ ାେନଷୁ ଚ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ

ନିକେଟ ସୁ ମ୍ ଅଭୱତ୍,
ⅩⅣପ୍ର ଭୁ ସ ୀଯା ଅେନେକ ଭ୍ର ାତର ମମ ବ ନାଦ୍ ଆ ାସଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ୱ ର୍ ମାେନେନା ାେହନ

ନିଃେକ୍ଷାଭଂ କଥାଂ ପ୍ର ଚାରଯି |
ⅩⅤ େକଚିଦ୍ େ ଷାଦ୍ ୱିେରାଧା ାପେର େକଚି ସ ାୱାତ୍ ଖ୍ର ୀ ଂ େଘାଷଯି ;
ⅩⅥ େଯ ୱିେରାଧାତ୍ ଖ୍ର ୀ ଂ େଘାଷଯି େତ ପୱିତ୍ର ଭାୱାତ୍ ତ କୁୱର୍ ୍ଵ େ ା ମମ ବ ନାନି

ବହୁ ତରେକ୍ଲ ାଶଦାଯୀନି କ ର୍ୁ ମ୍ ଇ ି |
ⅩⅦେଯଚେପ୍ର ମ୍ନ ା େଘାଷଯି େତ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟପ୍ର ାମାଣ୍ୟକରେଣଽହଂ ନିଯୁେ ାଽ ୀତି ଜ୍ଞା ା ତତ୍

କୁୱର୍ ୍ଵ ି |
ⅩⅧ କିଂ ବହୁ ନା? କାପଟ୍ୟାତ୍ ସରଲଭାୱାଦ୍ ୱା ଭେୱତ୍, େଯନ େକନଚିତ୍ ପ୍ର କାେରଣଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ

େଘାଷଣା ଭୱତୀତ୍ୟି ନ୍ ଅହମ୍ ଆନ ାମ୍ୟାନ ି ଷ୍ୟାମି ଚ|
ⅩⅨ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନଯା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟା ନେ ାପକାେରଣ ତତ୍ ମି ାରଜନକଂ ଭୱିଷ୍ୟତୀତି

ଜାନାମି|
ⅩⅩ ତତ୍ର ଚ ମମାକାଙା ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ଚ ସି ି ଂ ଗମିଷ୍ୟତି ଫଲେତାଽହଂ େକନାପି ପ୍ର କାେରଣ

ନ ଲି େଷ୍ୟ କି ୁ ଗେତ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ କାେଲ ଯ ତ୍ ତ ଦ୍ ଇଦାନୀମପି ସ ୂ େଣର୍ ା ାହ ାରା ମମ
ଶରୀେରଣ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ମହିମା ଜୀୱେନ ମରେଣ ୱା ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେତ|

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

ୱରିତୱ୍ୟଂ ତନ୍ମ ଯା ନ ଜ୍ଞାଯେତ|
ⅩⅩⅢ ାଭ୍ୟାମ୍ ଅହଂ ସ ୀେଡ୍ୟ, େଦହୱାସତ୍ୟଜନାଯ ଖ୍ର ୀେ ନ ସହୱାସାଯ ଚ ମମାଭିଲାେଷା

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

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

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

ⅩⅩⅧତତ୍ େତଷାଂ ୱିନାଶସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଂ ଯୁଷ୍ମ ାକେ ରଦ ଂ ପରିତ୍ର ାଣସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅨ ଯେତା େଯନ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ଖ୍ର ୀେ େକୱଲୱି ାସଃ କି୍ର ଯେତ ତ ହି କି ୁ ତସ୍ୟ କୃେତ

େକ୍ଲ େଶାଽପି ସହ୍ୟେତ ତାଦୃେଶା ୱରଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁେରାଧାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପ୍ର ାପି,
ⅩⅩⅩତ ାତ୍ ମମ ଯାଦୃଶଂ ଯୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରଦଶ ସା ତଂ ଶଯେତ ଚ ତାଦୃଶଂ ଯୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍

ଅପି ଭୱତି|

Ⅱ
Ⅰଖ୍ର ୀ ାଦ୍ ଯଦି କିମପି ସା ନଂ କି ତ୍ େପ୍ର ମଜାେତା ହଷର୍ ଃ କିି ଦ୍ ଆ ନଃ ସମଭାଗି ଂ କାଚିଦ୍

ଅନୁକ ା କୃପା ୱା ଜାଯେତ ତହ ଯୂଯଂ ମମା ାଦଂ ପୂରଯ
Ⅱଏକଭାୱା ଏକେପ୍ର ମାଣ ଏକମନସ ଏକେଚ ା ଭୱତ|
Ⅲ ୱିେରାଧାଦ୍ ଦପର୍ ାଦ୍ ୱା କିମପି ମା କୁରୁ ତ କି ୁ ନମ୍ର ତଯା େ େଭ୍ୟାଽପରାନ୍ ୱିଶି ାନ୍ ମନ୍ୟ ଂ|
Ⅳ େକୱଲମ୍ ଆ ହିତାଯ ନ େଚ ମାନାଃ ପରହିତାଯାପି େଚ ଂ|
Ⅴଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଯୀେଶା ୟର୍ ାଦୃଶଃ ଭାେୱା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅପି ତାଦୃେଶା ଭୱତୁ |
Ⅵସ ଈ ରରୂ ପୀ ସନ୍ କୀଯାମ୍ ଈ ରତୁ ଲ୍ୟତାଂ ଶ୍ଲ ାଘା ଦଂ ନାମନ୍ୟତ,
Ⅶ କି ୁ ଂ ଶୂନ୍ୟଂ କୃ ା ଦାସରୂ ପୀ ବଭୂ ୱ ନରାକୃତିଂ େଲେଭ ଚ|
Ⅷ ଇ ଂ ନରମୂ ମ୍ ଆଶି୍ର ତ୍ୟ ନମ୍ର ତାଂ ୀକୃତ୍ୟ ମୃେତ୍ୟାରଥର୍ ତଃ କଶୀଯମୃେତ୍ୟାେରୱ

େଭାଗାଯାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହୀ ବଭୂ ୱ|
Ⅸତ ାରଣାଦ୍ ଈ େରାଽପି ତଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ା ତଂ ଚକାର ଯ ନାମ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ନାମ୍ନ ାଂ େଶ୍ର ଂ ତେଦୱ

ତୈ ଦେଦୗ,
Ⅹତତ ୈ ଯୀଶୁନାେମ୍ନ ଗର୍ ମତର୍ ୍ୟପାତାଲି େତୖଃ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ଜର୍ ାନୁପାତଃ କ ର୍ ୱ୍ୟଃ,
Ⅺତାତେ ରସ୍ୟ ମହିେମ୍ନ ଚ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ଃ ପ୍ର ଭୁ ରିତି ଜି ାଭିଃ ୀକ ର୍ ୱ୍ୟଂ|
Ⅻଅେତା େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା କି୍ର ଯେତ ତ ତ୍ େକୱେଲମେମାପି ତିକାେଲ

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

ⅩⅢଯତ ଈ ର ଏୱ କୀଯାନୁେରାଧାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ମନ ାମନାଂ କ ର୍ ସି ି ୱିଦଧାତି|
ⅩⅣ ଯୂଯଂ କଲହୱିୱାଦୱ ଜତମ୍ ଆଚାରଂ କୁୱର୍ ୍ଵ େ ାଽନି ନୀଯା ଅକୁଟିଲା
ⅩⅤ ଈ ରସ୍ୟ ନି ଲ ା ସ ାନାଇୱ ୱକ୍ର ଭାୱାନାଂ କୁଟିଲାଚାରିଣା େଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ

ତି ତ,
ⅩⅥ ଯତେ ଷାଂ ମେଧ୍ୟ ଯୂଯଂ ଜୀୱନୱାକ୍ୟଂ ଧାରଯେ ା ଜଗେତା ଦୀପକା ଇୱ ଦୀପ୍ୟେ |

ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଥା କୃେତ ମମ ଯ ଃ ପରିଶ୍ର େମା ୱା ନ ନି େଲା ଜାତ ଇତ୍ୟହଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦିେନ ଶ୍ଲ ାଘାଂ
କ ର୍ୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟାମି|

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

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

ଯୁଷ୍ମ ମୀପଂ େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟାମୀତି ପ୍ର େଭୗ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଂ କୁେୱର୍ ୍ଵ |
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ⅩⅩଯଃସତ୍ୟରୂ େପଣ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ହିତଂ ଚି ଯତି ତାଦୃଶ ଏକଭାୱ ାଦନ୍ୟଃ େକାଽପି ମମସି େଧୗ
ନାି |

ⅩⅪଯେତାଽପେର ସେୱର୍ ୍ଵ ଯୀେଶାଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ୱିଷଯାନ୍ ନ ଚି ଯ ଆ ୱିଷଯାନ୍ ଚି ଯି |
ⅩⅫ କି ୁ ତସ୍ୟ ପରୀକି୍ଷତ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଜ୍ଞର୍ ାଯେତ ଯତଃ ପୁେତ୍ର ା ଯାଦୃକ୍ ପିତୁ ଃ ସହକାରୀ ଭୱତି

ତେଥୖୱ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟ ପରିଚୟର୍ ୍ୟାଯାଂ ସ ମମ ସହକାରୀ ଜାତଃ|
ⅩⅩⅢଅତଏୱ ମମ ଭାୱିଦଶାଂ ଜ୍ଞା ା ତତଣାତ୍ ତେମୱ େପ୍ର ଷଯିତୁ ଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଂ କୁେୱର୍ ୍ଵ
ⅩⅩⅣ ଯମ୍ ଅହମପି ତୂ ଣର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ମୀପଂ ଗମିଷ୍ୟାମୀତ୍ୟାଶାଂ ପ୍ର ଭୁ ନା କୁେୱର୍ ୍ଵ |
ⅩⅩⅤ ଅପରଂ ଯ ଇପାଫ୍ର ଦୀେତା ମମ ଭ୍ର ାତା କ ର୍ ଯୁ ାଭ୍ୟାଂ ମମ ସହାଯ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦୂେତା

ମଦୀେଯାପକାରାଯ ପ୍ର ତିନିଧି ାି ଯୁଷ୍ମ ମୀେପ ତସ୍ୟ େପ୍ର ଷଣମ୍ ଆୱଶ୍ୟକମ୍ ଅମେନ୍ୟ|
ⅩⅩⅥ ଯତଃ ସ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଅକାଙତ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ସ୍ୟ େରାଗସ୍ୟ ୱା ର୍ ାଶ୍ର ାୱୀତି ବୁ ା

ପୟର୍ ୍ୟେଶାଚ |
ⅩⅩⅦ ସ ପୀଡଯା ମୃତକେ ାଽଭୱଦିତି ସତ୍ୟଂ କି ୀ ର ଂ ଦଯିତୱାନ୍ ମମ ଚ ଦୁଃଖାତ୍ ପରଂ

ପୁନଦର୍ୁ ଃଖଂ ଯ ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ େକୱଲଂ ତଂ ନ ଦଯି ା ମାମପି ଦଯିତୱାନ୍|
ⅩⅩⅧଅତଏୱ ଯୂଯଂ ତଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ଯତ୍ ପୁନରାନେ ତ ମମାପି ଦୁଃଖସ୍ୟ ହ୍ର ାେସା ଯଦ୍ ଭେୱତ୍

ତଦଥର୍ ମ୍ ଅହଂ ରଯା ତମ୍ ଅେପ୍ର ଷଯଂ|
ⅩⅩⅨ ଅେତା ଯୂଯଂ ପ୍ର େଭାଃ କୃେତ ସ ୂ େଣର୍ ନାନେ ନ ତଂ ଗୃ ୀତ ତାଦୃଶାନ୍

େଲାକାଂ ାଦରଣୀଯାନ୍ ମନ୍ୟ ଂ|
ⅩⅩⅩଯେତା ମମ େସୱେନ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ତଟିଂ ପୂରଯିତୁ ଂ ସ ପ୍ର ାଣାନ୍ ପଣୀକୃତ୍ୟ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ କାୟର୍ ୍ୟାଥର୍ ଂ

ମୃତପ୍ର ାେଯଽଭୱତ୍|

Ⅲ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, େଶେଷ ୱଦାମି ଯୂଯଂ ପ୍ର ଭାୱାନ ତ| ପୁନଃ ପୁନେରକସ୍ୟ ୱେଚା େଲଖନଂ ମମ

େକ୍ଲ ଶଦଂ ନହି ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ଭ୍ର ମନାଶକଂ ଭୱତି|
Ⅱ ଯୂଯଂ କୁ ୁ େରଭ୍ୟଃ ସାୱଧାନା ଭୱତ ଦୁ ର୍ କାରିଭ୍ୟଃ ସାୱଧାନା ଭୱତ ଛି ମୂେଲେଭ୍ୟା

େଲାେକଭ୍ୟ ସାୱଧାନା ଭୱତ|
Ⅲ ୱଯେମୱ ଛି େଚା େଲାକା ଯେତା ୱଯମ୍ ଆ େନ ରଂ େସୱାମେହ ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁନା

ଶ୍ଲ ାଘାମେହ ଶରୀେରଣ ଚ ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତାଂ ନ କୁୱର୍ ୍ଵ ାମେହ|
Ⅳ କି ୁ ଶରୀେର ମମ ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତାଯାଃ କାରଣଂ ୱିଦ୍ୟେତ, କି ଦ୍ ଯଦି ଶରୀେରଣ ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତାଂ

ଚିକୀଷର୍ ତି ତହ ତ ାଦ୍ ଅପି ମମ ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତାଯା ଗୁରୁ ତରଂ କାରଣଂ ୱିଦ୍ୟେତ|
Ⅴ ଯେତାଽହମ୍ ଅ ମଦିୱେସ େକ୍ଛ ଦପ୍ର ା ଇସ୍ର ାେଯଲ୍ଵ ଂଶୀେଯା ବିନ୍ୟାମୀନେଗା ୀଯ

ଇବି୍ର କୁଲଜାତ ଇବି୍ର େଯା ୱ୍ୟୱ ାଚରେଣ ଫିରୂ ଶୀ
Ⅵଧେ ର୍ ା ାହକାରଣାତ୍ ସମିେତରୁ ପଦ୍ର ୱକାରୀ ୱ୍ୟୱ ାେତା ଲେଭ୍ୟ ପୁେଣ୍ୟ ଚାନି ନୀଯଃ|
Ⅶ କି ୁ ମମ ଯଦ୍ୟତ୍ ଲଭ୍ୟମ୍ ଆସୀତ୍ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଅହଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁେରାଧାତ୍ କ୍ଷତିମ୍ ଅମେନ୍ୟ|
Ⅷ କି ାଧୁନାପ୍ୟହଂ ମ େଭାଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଯୀେଶା ଜ୍ଞର୍ ାନେସ୍ୟା ୃ ତାଂ ବୁ ା ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ କ୍ଷତିଂ

ମେନ୍ୟ|
Ⅸ ଯେତା େହେତାରହଂ ଯତ୍ ଖ୍ର ୀ ଂ ଲେଭଯ ୱ୍ୟୱ ାେତା ଜାତଂ କୀଯପୁଣ୍ୟ ନ ଧାରଯନ୍

କି ୁ ଖ୍ର ୀେ ୱି ସନାତ୍ ଲଭ୍ୟଂ ଯତ୍ ପୁଣ୍ୟମ୍ ଈ େରଣ ୱି ାସଂ ଦୃ ୍ଵା ଦୀଯେତତେଦୱଧାରଯନ୍
ଯତ୍ ଖ୍ର ୀେ ୱିେଦ୍ୟଯ ତଦଥର୍ ଂ ତସ୍ୟାନୁେରାଧାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ କ୍ଷତିଂ ୀକୃତ୍ୟ ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣ୍ୟୱକରାନିୱ
ମେନ୍ୟ|

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

Ⅺ େଯନ େକନଚିତ୍ ପ୍ର କାେରଣ ମୃତାନାଂ ପୁନରୁ ି ତିଂ ପ୍ର ା ୁଂ ଯେତ|
Ⅻ ମଯା ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଅଧୁନା ପ୍ର ାପି ସି ତା ୱାଲି ତ ହି କି ୁ ଯଦଥର୍ ମ୍ ଅହଂ ଖ୍ର ୀେ ନ

ଧାରିତ ଦ୍ ଧାରଯିତୁ ଂ ଧାୱାମି|
ⅩⅢ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ମଯା ତଦ୍ ଧାରିତମ୍ ଇତି ନ ମନ୍ୟେତ କିେ ତେଦୖକମାତ୍ର ଂ ୱଦାମି ଯାନି

ପ ାତ୍ ି ତାନି ତାନି ୱି ୃତ୍ୟାହମ୍ ଅଗ୍ର ି ତାନୁ୍ୟ ି ଶ୍ୟ
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ⅩⅣ ପୂଣର୍ ଯେ ନ ଲକ୍ଷ୍ୟଂ ପ୍ର ତି ଧାୱନ୍ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁେନା ର୍ ାତ୍ ମାମ୍ ଆ ଯତ ଈ ରାତ୍ େଜତୃ ପଣଂ
ପ୍ର ା ୁଂ େଚେ |

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

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

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

ⅩⅧଯେତାଽେନେକ ୱିପେଥଚରି େତଚଖ୍ର ୀ ସ୍ୟକଶସ୍ୟଶତ୍ର ୱଇତି ପୁରା ମଯା ପୁନଃ ପୁନଃ
କଥିତମ୍ ଅଧୁନାପି ରୁ ଦତା ମଯା କଥ୍ୟେତ|

ⅩⅨ େତଷାଂ େଶଷଦଶା ସୱର୍ ୍ଵ ନାଶ ଉଦରେ େରା ଲ ା ଚ ଶ୍ଲ ାଘା ପୃଥିୱ୍ୟା ଲ ଂ ମନଃ|
ⅩⅩ କି ାକଂ ଜନପଦଃ େଗର୍ ୱିଦ୍ୟେତ ତ ା ାଗମିଷ୍ୟ ଂ ତ୍ର ାତାରଂ ପ୍ର ଭୁ ଂ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ଂ ୱଯଂ

ପ୍ର ତୀକ୍ଷାମେହ|
ⅩⅪ ସ ଚ ଯଯା ଶ ୍ୟା ସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟୱ ସ୍ୟ ୱଶୀକ ର୍ୁ ଂ ପାରଯତି ତଯା ାକମ୍ ଅଧମଂ ଶରୀରଂ

ରୂ ପା ରୀକୃତ୍ୟ କୀଯେତେଜାମଯଶରୀରସ୍ୟ ସମାକାରଂ କରିଷ୍ୟତି|

Ⅳ
Ⅰେହମଦୀଯାନ ମୁକୁଟ ରୂ ପାଃ ପି୍ର ଯତମା ଅଭୀ ତମାଭ୍ର ାତରଃ, େହମମେ ହପାତ୍ର ାଃ, ଯୂଯମ୍

ଇ ଂ ପେଭୗ ି ରାି ତ|
Ⅱ େହ ଇୱଦିେଯ େହ ସୁ ୁଖି ଯୁୱାଂ ପ୍ର େଭୗ ଏକଭାେୱ ଭୱତମ୍ ଏତଦ୍ ଅହଂ ପ୍ର ାଥର୍ େଯ|
Ⅲ େହ ମମ ସତ୍ୟ ସହକାରିନ୍ ାମପି ୱିନୀଯ ୱଦାମି ଏତେଯାରୁ ପକାର ୍ଵଯା କି୍ର ଯତାଂ ଯତେ

କ୍ଲ ୀମିନାଦିଭିଃ ସହକାରିଭିଃ ସା ର୍ ଂ ସୁସଂୱାଦପ୍ର ଚାରଣାଯ ମମ ସାହାଯ୍ୟାଥର୍ ଂ ପରିଶ୍ର ମମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ତାଂ
େତଷାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ନାମାନି ଚ ଜୀୱନପୁ େକ ଲିଖିତାନି ୱିଦ୍ୟେ |

Ⅳ ଯୂଯଂ ପ୍ର େଭୗ ସୱର୍ ୍ଵ ଦାନ ତ| ପୁନ ୱର୍ ଦାମି ଯୂଯମ୍ ଆନ ତ|
Ⅴ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱିନୀତ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ମାନେୱୖ ଜ୍ଞର୍ ାଯତାଂ, ପ୍ର ଭୁ ଃ ସି େଧୗ ୱିଦ୍ୟେତ|
Ⅵ ଯୂଯଂ କିମପି ନ ଚି ଯତ କି ୁ ଧନ୍ୟୱାଦଯୁ ାଭ୍ୟାଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଯା ାଭ୍ୟାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ
ପ୍ର ାଥର୍ ନୀଯମ୍ ଈ ରାଯ ନିେୱଦଯତ|
Ⅶ ତଥା କୃତ ଈ ରୀଯା ଯା ଶାି ଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଂ ବୁ ି ମ୍ ଅତିେଶେତ ସା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଚି ାନି ମନାଂସି ଚ

ଖ୍ର ୀେ ଯୀେଶୗ ରକି୍ଷଷ୍ୟତି|
Ⅷେହଭ୍ର ାତରଃ, େଶେଷ ୱଦାମି ଯଦ୍ୟତ୍ ସତ୍ୟମ୍ ଆଦରଣୀଯଂ ନ୍ୟାଯ୍ୟଂ ସାଧୁ ପି୍ର ଯଂ ସୁଖ୍ୟାତମ୍

ଅେନ୍ୟଣ େଯନ େକନଚିତ୍ ପ୍ର କାେରଣ ୱା ଗୁଣଯୁ ଂ ପ୍ର ଶଂସନୀଯଂ ୱା ଭୱତି ତେତୖ୍ର ୱ ମନାଂସି
ନିଧ ଂ|

Ⅸ ଯୂଯଂ ମାଂ ଦୃ ୍ଵା ଶ ା ଚ ଯଦ୍ୟତ୍ ଶିକି୍ଷତୱେ ା ଗୃହୀତୱ ତେଦୱାଚରତ ତ ାତ୍
ଶାି ଦାଯକ ଈ େରା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ ାସ୍ୟତି|

Ⅹ ମେମାପକାରାଯ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯା ଚି ା ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଆସୀତ୍ କି ୁ କ ର୍ ାରଂ ନ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତ୍ ଇଦାନୀଂ ସା
ପୁନରଫଲତ୍ ଇତ୍ୟି ନ୍ ପ୍ର େଭୗ ମମ ପରମା ାେଦାଽଜାଯତ|

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

Ⅻ ଦରିଦ୍ର ତାଂ େଭା ୁଂ ଶେକ୍ନ ାମି ଧନାଢ୍ୟତାମ୍ ଅପି େଭା ୁଂ ଶେକ୍ନ ାମି ସୱର୍ ୍ଵ ଥା ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯଷୁ
ୱିନୀେତାଽହଂ ପ୍ର ଚୁ ରତାଂ କୁ୍ଷଧା ଧନଂ େଦୖନ୍ୟ ାୱଗେତାଽି |

ⅩⅢମମ ଶି ଦାଯେକନ ଖ୍ର ୀେ ନ ସୱର୍ ୍ଵ େମୱ ମଯା ଶକ୍ୟଂ ଭୱତି|
ⅩⅣ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାଭି େଦୖର୍ ନ୍ୟନିୱାରଣାଯ ମାମ୍ ଉପକୃତ୍ୟ ସ ର୍ ାକାରି|
ⅩⅤ େହ ଫିଲିପୀଯେଲାକାଃ, ସୁସଂୱାଦେସ୍ୟାଦଯକାେଲ ଯଦାହଂ ମାକିଦନିଯାେଦଶାତ୍ ପ୍ର ତିେ

ତଦା େକୱଲାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିନାପରଯା କଯାପି ସମିତ୍ୟା ସହ ଦାନାଦାନେଯା ମର୍ ମ େକାଽପି ସ େ ା
ନାସୀଦ୍ ଇତି ଯୂଯମପି ଜାନୀଥ|
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ⅩⅥ ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ମର୍ ମ ପ୍ର େଯାଜନାଯ ଥିଷଲନୀକୀନଗରମପି ମାଂ ପ୍ର ତି ପୁନଃ ପୁନଦର୍ ାନଂ
େପ୍ର ଷିତଂ|

ⅩⅦଅହଂ ଯଦ୍ ଦାନଂ ମୃଗେଯ ତ ହି କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଲାଭୱ ର୍ କଂ ଫଲଂ ମୃଗେଯ|
ⅩⅧ କି ୁ ମମ କସ୍ୟାପ୍ୟଭାେୱା ନାି ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପ୍ର ଚୁ ରମ୍ ଆେ ଯତ ଈ ରସ୍ୟ ଗ୍ର ାହ୍ୟଂ ତୁ ି ଜନକଂ

ସୁଗ ି େନୖେୱଦ୍ୟ ରୂ ପଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦାନଂ ଇପାଫ୍ର ଦିତାଦ୍ ଗୃହୀ ାହଂ ପରିତୃ େ ାଽି |
ⅩⅨ ମେମ େରାଽପି ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁନା କୀଯୱିଭୱନିଧିତଃ ପ୍ର େଯାଜନୀଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷଯଂ

ପୂଣର୍ ରୂ ପଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ େଦଯାତ୍|
ⅩⅩଅ ାକଂ ପିତୁ ରୀ ରସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାେଦାଽନ କାଲଂ ଯାୱଦ୍ ଭୱତୁ | ଆେମନ୍|
ⅩⅪ ଯୂଯଂ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ େସୖ୍ୟେକୖକଂ ପୱିତ୍ର ଜନଂ ନମ ୁରୁ ତ| ମମ ସି ଭ୍ର ାତେରା ଯୂଷ୍ମ ାନ୍

ନମ ୁୱର୍ ୍ଵ େତ|
ⅩⅫସେୱର୍ ୍ଵ ପୱିତ୍ର େଲାକା ୱିେଶଷତଃ େକୖସରସ୍ୟ ପରିଜନା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନମ ୁୱର୍ ୍ଵ େତ|
ⅩⅩⅢଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପ୍ର ସାଦଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଭୂ ଯାତ୍| ଆେମନ୍|
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କଲସିନଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰ ଈ ରେସ୍ୟ ଯା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େପ୍ର ରିତଃ େପୗଲ ୀମଥିେଯା ଭ୍ର ାତା ଚ କଲସୀନଗର ାନ୍

ପୱିତ୍ର ାନ୍ ୱି ାନ୍ ଖ୍ର ୀ ାଶି୍ର ତଭ୍ର ାତୃ ନ୍ ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ ଲିଖତଃ|
Ⅱଅ ାକଂ ତାତ ଈ ରଃ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ପ୍ର ସାଦଂ ଶାି କି୍ର ଯା ାଂ|
Ⅲଖ୍ର ୀେ ଯୀେଶୗ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ପୱିତ୍ର େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି େପ୍ର ମ୍ନ ୱା ର୍ ାଂ ଶ ା
Ⅳ ୱଯଂ ସଦା ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ଃ େଗର୍ ନିହିତାଯା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଭାୱିସ ଦଃ କାରଣାତ୍
କୀଯପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ତାତମ୍ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମଃ|
Ⅴ ଯୂଯଂ ତସ୍ୟା ଭାୱିସ େଦା ୱା ର୍ ାଂ ଯଯା ସୁସଂୱାଦରୂ ପିଣ୍ୟା ସତ୍ୟୱାଣ୍ୟା ଜ୍ଞାପିତାଃ
Ⅵ ସା ଯ ତ୍ କୃ ଂ ଜଗଦ୍ ଅଭିଗ ତି ତ ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅପ୍ୟଭ୍ୟଗମତ୍, ଯୂଯ ଯଦ୍ ଦିନମ୍

ଆରେଭ୍ୟ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହସ୍ୟ ୱା ର୍ ାଂ ଶ ା ସତ୍ୟରୂ େପଣ ଜ୍ଞାତୱ ଦାରଭ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟଽପି
ଫଲତି ୱ ର୍ େତ ଚ|

Ⅶ ଅ ାକଂ ପି୍ର ଯଃ ସହଦାେସା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କୃେତ ଚ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ୱି ପରିଚାରେକା ଯ ଇପଫ୍ର ା ଦ୍
ୱାକ୍ୟଂ

Ⅷ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଆଦି ୱାନ୍ ସ ଏୱା ାନ୍ ଆ ନା ଜନିତଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େପ୍ର ମ ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍|
Ⅸ ୱଯଂ ଯଦ୍ ଦିନମ୍ ଆରଭ୍ୟ ତାଂ ୱା ର୍ ାଂ ଶତୱ ଦାରଭ୍ୟ ନିର ରଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କୃେତ

ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁ ର୍ ଃ ଫଲେତା ଯୂଯଂ ଯତ୍ ପୂଣର୍ ାଭ୍ୟାମ୍ ଆି କଜ୍ଞାନୱୁ ି ଭ୍ୟାମ୍ ଈ ରସ୍ୟାଭିତମଂ
ସ ୂ ଣର୍ ରୂ େପଣାୱଗେ ତ,

Ⅹ ପ୍ର େଭା େୟର୍ ାଗ୍ୟଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଥା ସେ ାଷଜନକ ାଚାରଂ କୁୟର୍ ୍ୟାତାଥର୍ ତ ଈ ରଜ୍ଞାେନ ୱ ର୍ ମାନାଃ
ସୱର୍ ୍ଵ ସ ର୍ ରୂ ପଂ ଫଲଂ ଫେଲତ,

Ⅺଯଥା େଚ ରସ୍ୟ ମହିମଯୁ ଯା ଶ ୍ୟା ସାନେ ନ ପୂଣର୍ ାଂ ସହି ୁତାଂ ତିତିକ୍ଷା ାଚରିତୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ
ତାଦୃେଶନ ପୂଣର୍ ବେଲନ ଯଦ୍ ବଲୱେ ା ଭେୱତ,

Ⅻ ଯ ପିତା େତେଜାୱାସି ନାଂ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାମ୍ ଅଧିକାରସ୍ୟାଂଶି ାଯା ାନ୍ େଯାଗ୍ୟାନ୍
କୃତୱାନ୍ ତଂ ଯଦ୍ ଧନ୍ୟଂ ୱେଦତ ୱରମ୍ ଏନଂ ଯାଚାମେହ|

ⅩⅢଯତଃ େସାଽ ାନ୍ ତିମିରସ୍ୟ କ ର୍ୃ ାଦ୍ ଉ ୃ ତ୍ୟ କୀଯସ୍ୟ ପି୍ର ଯପୁତ୍ର ସ୍ୟ ରାେଜ୍ୟ ାପିତୱାନ୍|
ⅩⅣତ ାତ୍ ପୁତ୍ର ାଦ୍ ୱଯଂ ପରିତ୍ର ାଣମ୍ ଅଥର୍ ତଃ ପାପେମାଚନଂ ପ୍ର ା ୱ ଃ|
ⅩⅤସ ଚାଦୃଶ୍ୟେସ୍ୟ ରସ୍ୟ ପ୍ର ତିମୂତ ଃ କୃ ାଯାଃ ସୃେ ରାଦିକ ର୍ ା ଚ|
ⅩⅥ ଯତଃ ସୱର୍ ୍ଵ େମୱ େତନ ସସୃେଜ ସି ଂହାସନରାଜ ପରାକ୍ର ମାଦୀନି ଗର୍ ମ ର୍ ୍ୟି ତାନି

ଦୃଶ୍ୟାଦୃଶ୍ୟାନି ୱ ୂନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି େତେନୖୱ ତୈ ଚ ସସୃଜିେର|
ⅩⅦସ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଆଦିଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ି ତିକାରକ |
ⅩⅧସ ଏୱ ସମିତିରୂ ପାଯା େନା ମର୍ୂ ର୍ ା କି ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ସ ଯଦ୍ ଅଗି୍ର େଯା ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ସ

ଏୱ ମୃତାନାଂ ମଧ୍ୟାତ୍ ପ୍ର ଥମତ ଉି େତାଽଗ୍ର |
ⅩⅨଯତ ଈ ରସ୍ୟ କୃ ଂ ପୂଣର୍ ଂ ତେମୱାୱାସଯିତୁ ଂ
ⅩⅩକେଶ ପାତିେତନ ତସ୍ୟ ରେ ନ ସ ି ଂ ୱିଧାଯ େତେନୖୱ ଗର୍ ମ ର୍ ୍ୟି ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି େ ନ ସହ

ସ ାପଯିତୁ େ େରଣାଭିେଲେଷ|
ⅩⅪ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଦୂର ା ଦୁି ଯାରତମନ ାତ୍ ତସ୍ୟ ରିପୱ ା େଯ ଯୂଯଂ ତାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅପି ସ

ଇଦାନୀଂ ତସ୍ୟ ମାଂସଲଶରୀେର ମରେଣନ େ ନ ସହ ସ ାପିତୱାନ୍|
ⅩⅫଯତଃ ସ ସ ୁେଖ ପୱିତ୍ର ାନ୍ ନି ଲ ାନ୍ ଅନି ନୀଯାଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ାପଯିତୁ ମ୍ ଇ ତି|
ⅩⅩⅢ କିେ ତଦଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ବର୍ ମୂେଲୖଃ ସୁି େରୖ ଭୱିତୱ୍ୟମ୍, ଆକାଶମ ଲସ୍ୟାଧଃି ତାନାଂ

ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ ଚ ଘୁଷ୍ୟମାେଣା ଯଃ ସୁସଂୱାେଦା ଯୁଷ୍ମ ାଭିରଶ୍ର ାୱି ତ ାତାଯାଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଯାଂ
ଯୁଷ୍ମ ାଭିରଚେଲୖ ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟଂ|
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ⅩⅩⅣତସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦେସୖ୍ୟକଃ ପରିଚାରେକା େଯାଽହଂ େପୗଲଃ େସାଽହମ୍ ଇଦାନୀମ୍ ଆନେ ନ
ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ଂ ଦୁଃଖାନି ସେହଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େକ୍ଲ ଶେଭାଗସ୍ୟ େଯାଂେଶାଽପୂଣର୍ େମୱତସ୍ୟ ତେନାଃ ସମିେତଃ
କୃେତ ଶରୀେର ପୂରଯାମି ଚ|

ⅩⅩⅤ ଯତ ଈ ରସ୍ୟ ମ ଣଯା ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ମ୍ ଈ ରୀଯୱାକ୍ୟସ୍ୟ ପ୍ର ଚାରସ୍ୟ ଭାେରା ମଯି
ସମପିତ ାଦ୍ ଅହଂ ତସ୍ୟାଃ ସମିେତଃ ପରିଚାରେକାଽଭୱଂ|

ⅩⅩⅥ ତତ୍ ନିଗୂଢଂ ୱାକ୍ୟଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଯୁେଗଷୁ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ େଷଭ୍ୟଃ ପ୍ର ମ୍ ଆସୀତ୍ କିି ଦାନୀଂ ତସ୍ୟ
ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ସି େଧୗ େତନ ପ୍ର ାକାଶ୍ୟତ|

ⅩⅩⅦ ଯେତା ଭି ଜାତୀଯାନାଂ ମେଧ୍ୟ ତତ୍ ନିଗୂଢୱାକ୍ୟଂ କୀଦୃେଗ୍ଗ ୗରୱନିଧିସ ଲିତଂ
ତତ୍ ପୱିତ୍ର େଲାକାନ୍ ଜ୍ଞାପଯିତୁ ମ୍ ଈ େରାଽଭ୍ୟଲଷତ୍| ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ ଧ୍ୟୱ ର୍ ୀ ଖ୍ର ୀ ଏୱ ସ ନିଧି
େଗୖର୍ ରୱାଶାଭୂ ମି |

ⅩⅩⅧତ ାଦ୍ ୱଯଂ ତେମୱ େଘାଷଯେ ା ଯଦ୍ ଏେକୖକଂ ମାନୱଂ ସି ୀଭୂ ତଂ ଖ୍ର ୀେ ାପେଯମ
ତଦଥର୍ େମେକୖକଂ ମାନୱଂ ପ୍ର େବାଧଯାମଃ ପୂଣର୍ ଜ୍ଞାେନନ େଚୖେକୖକଂ ମାନୱଂ ଉପଦିଶାମଃ|

ⅩⅩⅨ ଏତଦଥର୍ ଂ ତସ୍ୟ ଯା ଶି ଃ ପ୍ର ବଲରୂ େପଣ ମମ ମେଧ୍ୟ ପ୍ର କାଶେତ ତଯାହଂ ଯତମାନଃ
ଶ୍ର ାଭ୍ୟାମି|

Ⅱ
Ⅰ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଲାଯଦିେକଯା ଭ୍ର ାତୃ ଣା କୃେତ ଯାୱେ ା ଭ୍ର ାତର ମମ ଶାରୀରିକମୁଖଂ ନ

ଦୃ ୱ େ ଷାଂ କୃେତ ମମ କିଯାନ୍ ଯେ ା ଭୱତି ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯିତୁ ମ୍ ଇ ାମି|
Ⅱଫଲତଃ ପୂଣର୍ ବୁ ି ରୂ ପଧନେଭାଗାଯ େପ୍ର ମ୍ନ ା ସଂଯୁ ାନାଂ େତଷାଂ ମନାଂସି ଯତ୍ ପିତୁ ରୀ ରସ୍ୟ

ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଚ ନିଗୂଢୱାକ୍ୟସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଥର୍ ଂ ସା ନାଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ଯୁରିତ୍ୟଥର୍ ମହଂ ଯେତ|
Ⅲଯେତା ୱିଦ୍ୟାଜ୍ଞାନେଯାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ନିଧଯଃ ଖ୍ର ୀେ ଗୁ ାଃ ସି |
Ⅳ େକାଽପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିନଯୱାେକ୍ୟନ ଯ ୱ େଯତ୍ ତଦଥର୍ ମ୍ ଏତାନି ମଯା କଥ୍ୟେ |
Ⅴ ଯୁଷ୍ମ ି େଧୗ ମମ ଶରୀେରଽୱ ର୍ ମାେନଽପି ମମା ା ୱ ର୍ େତ େତନ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସୁରୀତିଂ

ଖ୍ର ୀ ୱି ାେସ ି ର ଦୃ ୍ଵାହମ୍ ଆନ ାମି|
Ⅵଅେତା ଯୂଯଂ ପ୍ର ଭୁ ଂ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ଂ ଯାଦୃଗ୍ ଗୃହୀତୱ ାଦୃକ୍ ତମ୍ ଅନୁଚରତ|
Ⅶତି ନ୍ ବ ମୂଲାଃ ାପିତା ଭୱତଯା ଚ ଶିକ୍ଷା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଲର୍ ା ତଦନୁସାରାଦ୍ ୱି ାେସ ସୁି ରାଃ

ସ େ େନୖୱ ନିତ୍ୟଂ ଧନ୍ୟୱାଦଂ କୁରୁ ତ|
Ⅷସାୱଧାନା ଭୱତମାନୁଷିକଶିକ୍ଷାତଇହେଲାକସ୍ୟୱଣର୍ ମାଲାତେ ା ା ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ୱିପକ୍ଷା ଯା

ଦଶର୍ ନୱିଦ୍ୟା ମିଥ୍ୟାପ୍ର ତାରଣା ଚ ତଯା େକାଽପି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କ୍ଷତିଂ ନ ଜନଯତୁ |
Ⅸଯତ ଈ ରସ୍ୟ କୃ ା ପୂଣର୍ ତା ମୂ ମତୀ ଖ୍ର ୀେ ୱସତି|
Ⅹ ଯୂଯ େତନ ପୂଣର୍ ା ଭୱଥ ଯତଃ ସ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ରାଜ କ ର୍ୃ ପଦାନାଂ ମୂ ର୍ ାି ,
Ⅺ େତନ ଚ ଯୂଯମ୍ ଅହ କୃତ େକ୍ଛ େଦନାଥର୍ େତା େଯନ ଶାରୀରପାପାନାଂ ୱିଗ୍ର ସତ୍ୟଜ୍ୟେତ

େତନ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େକ୍ଛ େଦନ ଛି େଚା ଜାତା
Ⅻମ େନ ଚ େତନ ସା ର୍ ଂ ଶ୍ମ ଶାନଂ ପ୍ର ା ାଃ ପୁନ ମର୍ୃ ତାନାଂ ମଧ୍ୟାତ୍ ତେସ୍ୟା ାପଯିତୁ ରୀ ରସ୍ୟ

ଶେ ଃ ଫଲଂ େଯା ୱି ାସ ାରା ତି େ ୱ ମ େନ େତନ ସା ର୍ ମ୍ ଉ ାପିତା ଅଭୱତ|
ⅩⅢସ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅପରାେଧୖଃ ଶାରୀରିକା େକ୍ଛ େଦନ ଚ ମୃତାନ୍ ଦୃ ୍ଵା େତନ ସା ର୍ ଂ ଜୀୱିତୱାନ୍

ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଅପରାଧାନ୍ କ୍ଷମିତୱାନ୍,
ⅩⅣଯ ଦ ାଜ୍ଞାରୂ ପଂ ଋଣପତ୍ର ମ୍ ଅ ାକଂ ୱିରୁ ମ୍ ଆସୀତ୍ ତତ୍ ପ୍ର ମା ତୱାନ୍ ଶଲାକାଭିଃ

କେଶ ବ ା ଦୂରୀକୃତୱାଂ |
ⅩⅤ କି େତନ ରାଜ କ ର୍ୃ ପଦାନି ନିେ ଜାଂସି କୃ ା ପରାଜିତାନ୍ ରିପୂନିୱ ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତଯା

ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଦୃି େଗାଚେର େହ୍ର ପିତୱାନ୍|
ⅩⅥ ଅେତା େହେତାଃ ଖାଦ୍ୟାଖାେଦ୍ୟ େପଯାେପେଯ ଉ ୱଃ ପ୍ର ତିପଦ୍ ୱିଶ୍ର ାମୱାରେ ୖ େତଷୁ

ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନ୍ୟାଯାଧିପତିରୂ ପଂ କମପି ମା ଗୃ ୀତ|
ⅩⅦଯତ ଏତାନି ଛାଯା ରୂ ପାଣି କି ୁ ସତ୍ୟା ମୂ ଃ ଖ୍ର ୀ ଃ|
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ⅩⅧ ଅପର ନମ୍ର ତା ଗର୍ ଦୂତାନାଂ େସୱା େଚୖତାଦୃଶମ୍ ଇ କ ର୍ ାଚରନ୍ ଯଃ କି ତ୍
ପେରାକ୍ଷୱିଷଯାନ୍ ପ୍ର ୱିଶତି କୀଯଶାରୀରିକଭାେୱନ ଚ ମୁଧା ଗୱ ୍ଵତଃ ସନ୍

ⅩⅨ ସ ି ଭିଃ ଶିରାଭିେ ାପକୃତଂ ସଂଯୁ କୃ ଂ ଶରୀରଂ ଯ ାତ୍ ମୂ ର୍ ତ ଈ ରୀଯୱୃି ଂ
ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି ତଂ ମୂ ର୍ ାନଂ ନ ଧାରଯତି େତନ ମାନେୱନ ଯୁଷ୍ମ ଃ ଫଲାପହରଣଂ ନାନୁଜାନୀତ|

ⅩⅩଯଦି ଯୂଯଂ ଖ୍ର ୀେ ନ ସା ର୍ ଂ ସଂସାରସ୍ୟ ୱଣର୍ ମାଲାେଯୖ ମୃତା ଅଭୱତ ତହ େଯୖ◌ै ଦର୍୍ର େୱୖ୍ୟ
େଭର୍ ାେଗନ କ୍ଷଯଂ ଗ ୱ୍ୟଂ

ⅩⅪତାନି ମା ୃଶ ମା ଭୁ ଂ ୍ଵ ମା ଗୃହାେଣତି ମାନେୱୖରାଦି ାନ୍ ଶିକି୍ଷତାଂ ୱିଧୀନ୍
ⅩⅫଆଚରେ ା ଯୂଯଂ କୁତଃ ସଂସାେର ଜୀୱ ଇୱ ଭୱଥ?
ⅩⅩⅢେତ ୱିଧଯଃ େ ାଭ ୍ୟା ନମ୍ର ତଯା ଶରୀରେକ୍ଲ ଶେନନଚଜ୍ଞାନୱିଧିୱତ୍ ପ୍ର କାଶେ ତଥାପି

େତଽଗଣ୍ୟାଃ ଶାରୀରିକଭାୱୱ ର୍ କା ସି |

Ⅲ
Ⅰ ଯଦି ଯୂଯଂ ଖ୍ର ୀେ ନ ସା ର୍ ମ୍ ଉ ାପିତା ଅଭୱତ ତହ ଯି ନ୍ ାେନ ଖ୍ର ୀ ଈ ରସ୍ୟ

ଦକି୍ଷଣପାେ ର୍ ଉପୱି ଆେ ତେସ୍ୟା ର୍ ାନସ୍ୟ ୱିଷଯାନ୍ େଚ ଂ|
Ⅱପାଥ ୱୱିଷେଯଷୁ ନ ଯତମାନା ଊ ର୍ ୱିଷେଯଷୁ ଯତ ଂ|
Ⅲଯେତା ଯୂଯଂ ମୃତୱେ ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଜୀୱିତ ଖ୍ର ୀେ ନ ସା ର୍ ମ୍ ଈ େର ଗୁ ମ୍ ଅି |
Ⅳଅ ାକଂ ଜୀୱନ ରୂ ପଃ ଖ୍ର ୀେ ା ଯଦା ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେତ ତଦା େତନ ସା ର୍ ଂ ଯୂଯମପି ୱିଭେୱନ

ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେ |
Ⅴ ଅେତା େୱଶ୍ୟାଗମନମ୍ ଅଶୁଚିକି୍ର ଯା ରାଗଃ କିୁ ତାଭିଲାେଷା େଦୱପୂଜାତୁ େଲ୍ୟା

େଲାଭେ ୖ ତାନି ପର୍ ାि◌ଥୱପୁରୁ ଷସ୍ୟା ାନି ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନ ହନ୍ୟ ାଂ|
Ⅵଯତ ଏେତଭ୍ୟଃ କ ର୍ ଭ୍ୟ ଆଜ୍ଞାଲି େନା େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତୀ ରସ୍ୟ େକ୍ର ାେଧା ୱ ର୍ େତ|
Ⅶ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯଦା ଯୂଯଂ ତାନୁ୍ୟପାଜୀୱତ ତଦା ଯୂଯମପି ତାେନ୍ୟୱାଚରତ;
Ⅷ କିି ଦାନୀଂ େକ୍ର ାେଧା େରାେଷା ଜିହିଂସି ଷା ଦୁମର୍ୁ ଖତା ୱଦନନିଗର୍ ତକଦାଲପେ ୖ ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି

ଦୂରୀକୁରୁ ଂ|
Ⅸ ଯୂଯଂ ପର ରଂ ମୃଷାକଥାଂ ନ ୱଦତଯେତା ଯୂଯଂ କ ର୍ ସହିତଂ ପୁରାତନପୁରୁ ଷଂ ତ୍ୟ ୱ ଃ
Ⅹ ସ୍ର ୁଃ ପ୍ର ତିମୂତର୍ ୍ୟା ତ ଜ୍ଞାନାଯ ନୂତନୀକୃତଂ ନୱୀନପୁରୁ ଷଂ ପରିହିତୱ |
Ⅺ େତନ ଚ ଯିହୂ ଦିଭି ଜାତୀଯେଯାି ଗି େଚା େମର୍ ୍ଲ ୁଥୀଯେଯା ଦର୍ ାସମୁ େଯା

େକାଽପି ୱିେଶେଷା ନାି କି ୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ସୱର୍ ୍ଵ ଃ ଖ୍ର ୀ ଏୱାେ |
Ⅻ ଅତଏୱ ଯୂଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ମେନାଭିଲଷିତାଃ ପୱିତ୍ର ାଃ ପି୍ର ଯା େଲାକା ଇୱ େ ହଯୁ ାମ୍

ଅନୁକ ାଂ ହିେତୖଷିତାଂ ନମ୍ର ତାଂ ତିତିକ୍ଷାଂ ସହି ୁତା ପରିଧ ଂ|
ⅩⅢ ଯୂଯମ୍ ଏେକୖକସ୍ୟାଚରଣଂ ସହ ଂ େଯନ ଚ ଯସ୍ୟ କିମପ୍ୟପରାଧ୍ୟେତ ତସ୍ୟ ତଂ େଦାଷଂ ସ

କ୍ଷମତାଂ, ଖ୍ର ୀେ ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଦାଷାନ୍ ଯ ଦ୍ କ୍ଷମିତୱାନ୍ ଯୂଯମପି ତ ତ୍ କୁରୁ ଂ|
ⅩⅣ ୱିେଶଷତଃ ସି ି ଜନେକନ େପ୍ର ମବ େନନ ବ ା ଭୱତ|
ⅩⅤ ଯସ୍ୟାଃ ପ୍ର ା େଯ ଯୂଯମ୍ ଏକି ନ୍ ଶରୀେର ସମାହୂ ତା ଅଭୱତ େସ ରୀଯା ଶାି ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାକଂ

ମନାଂସ୍ୟଧିତି ତୁ ଯୂଯ କୃତଜ୍ଞା ଭୱତ|
ⅩⅥ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧଜ୍ଞାନାଯ ସ ୂ ଣର୍ ରୂ େପଣ ଯୁଷ୍ମ ଦ େର ନିୱମତୁ , ଯୂଯ ଗୀେତୖ

ଗର୍ ାେନୖଃ ପାରମାଥ କସ ୀ ର୍ େନୖ ପର ରମ୍ ଆଦିଶତ ପ୍ର େବାଧଯତ ଚ, ଅନୁଗୃହୀତ ାତ୍ ପ୍ର ଭୁ ମ୍
ଉି ଶ୍ୟ ମେନାଭି ଗର୍ ାଯତ ଚ|

ⅩⅦୱାଚା କ ର୍ ଣା ୱା ଯଦ୍ ଯତ୍ କୁରୁ ତ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀେଶା ନର୍ ାମ୍ନ ା କୁରୁ ତ େତନ ପିତରମ୍
ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦତ ଚ|

ⅩⅧ େହ େଯାଷିତଃ, ଯୂଯଂ ାମିନାଂ ୱଶ୍ୟା ଭୱତ ଯତ େଦୱ ପ୍ର ଭେୱ େରାଚେତ|
ⅩⅨ େହ ାମିନଃ, ଯୂଯଂ ଭାୟର୍ ୍ୟାସୁ ପ୍ର ୀଯ ଂ ତାଃ ପ୍ର ତି ପରୁ ଷାଲାପଂ ମା କୁରୁ ଂ|
ⅩⅩ େହ ବାଲାଃ, ଯୂଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ପିେତ୍ର ାରାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେଣା ଭୱତ ଯତ େଦୱ ପ୍ର େଭାଃ

ସେ ାଷଜନକଂ|
ⅩⅪ େହ ପିତରଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସ ାନା ଯତ୍ କାତରା ନ ଭେୱଯୁ ଦଥର୍ ଂ ତାନ୍ ପ୍ର ତି ମା େରାଷଯତ|
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ⅩⅫ େହ ଦାସାଃ, ଯୂଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷଯ ଐହିକପ୍ର ଭୂ ନାମ୍ ଆଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେଣା ଭୱତ
ଦୃି େଗାଚରୀଯେସୱଯା ମାନେୱେଭ୍ୟା େରାଚିତୁ ଂ ମା ଯତ ଂ କି ୁ ସରଲା ଃକରେଣୖଃ ପ୍ର େଭା
ଭର୍ ା◌ीତ୍ୟା କାୟର୍ ୍ୟଂ କୁରୁ ଂ|

ⅩⅩⅢଯ କୁରୁ େ ତତ୍ ମାନୁଷମନୁି ଶ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ମ୍ ଉି ଶ୍ୟ ପ୍ର ଫୁ ମନସା କୁରୁ ଂ,
ⅩⅩⅣଯେତା ୱଯଂ ପ୍ର ଭୁ ତଃ ଗର୍ ାଧିକାରରୂ ପଂ ଫଲଂଲ ୍ୟାମହଇତି ଯୂଯଂ ଜାନୀଥଯ ାଦ୍ ଯୂଯଂ

ପ୍ର େଭାଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦାସା ଭୱଥ|
ⅩⅩⅤ କି ୁ ଯଃ କି ଦ୍ ଅନୁଚିତଂ କ ର୍ କେରାତି ସ ତସ୍ୟାନୁଚିତକ ର୍ ଣଃ ଫଲଂ ଲ ୍ୟେତ ତତ୍ର

େକାଽପି ପକ୍ଷପାେତା ନ ଭୱିଷ୍ୟତି|
Ⅳ

Ⅰ ଅପର େହ ଅଧିପତଯଃ, ଯୂଯଂ ଦାସାନ୍ ପ୍ର ତି ନ୍ୟାଯ୍ୟଂ ଯଥାଥର୍ ାଚରଣଂ କୁରୁ ଂ
ଯୁଷ୍ମ ାକମେପ୍ୟେକାଽଧିପତିଃ େଗର୍ ୱିଦ୍ୟତ ଇତି ଜାନୀତ|

Ⅱ ଯୂଯଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଯାଂ ନିତ୍ୟଂ ପ୍ର ୱ ର୍ ଂ ଧନ୍ୟୱାଦଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ପ୍ର ବୁ ାି ତ ଚ|
Ⅲପ୍ର ାଥର୍ ନାକାେଲ ମମାପି କୃେତ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁରୁ ଂ,
Ⅳ ଫଲତଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଯି ଗୂଢୱାକ୍ୟକାରଣାଦ୍ ଅହଂ ବେ ାଽଭୱଂ ତ କାଶାେଯ େରା ଯତ୍

ମଦଥର୍ ଂ ୱା ୍ଵାରଂ କୁୟର୍ ୍ୟାତ୍, ଅହ ଯେଥାଚିତଂ ତତ୍ ପ୍ର କାଶଯିତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଯାମ୍ ଏତତ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଂ|
Ⅴ ଯୂଯଂ ସମଯଂ ବହୁ ମୂଲ୍ୟଂ ଜ୍ଞା ା ବହିଃ ାନ୍ େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି ଜ୍ଞାନାଚାରଂ କୁରୁ ଂ|
Ⅵ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆଲାପଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଦାନୁଗ୍ର ହସୂଚେକା ଲୱେଣନ ସୁ ାଦୁ ଭୱତୁ ଯୈ ଯଦୁ ରଂ

ଦାତୱ୍ୟଂ ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରୱଗମ୍ୟତାଂ|
Ⅶ ମମ ଯା ଦଶାି ତାଂ ତୁ ଖିକନାମା ପ୍ର େଭୗ ପି୍ର େଯା ମମ ଭ୍ର ାତା ୱି ସନୀଯଃ ପରିଚାରକଃ

ସହଦାସ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯିଷ୍ୟତି|
Ⅷସ ଯଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦଶାଂ ଜାନୀଯାତ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମନାଂସି ସା େଯ ତଦଥର୍ େମୱାହଂ
Ⅸ ତମ୍ ଓନୀଷିମନାମାନ ଯୁଷ୍ମ େ ଶୀଯଂ ୱି ଂ ପି୍ର ଯ ଭ୍ର ାତରଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍ େତୗ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍

ଅତ୍ର ତ୍ୟାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱା ର୍ ାଂ ଜ୍ଞାପଯିଷ୍ୟତଃ|
Ⅹ ଆରି ାଖର୍ ନାମା ମମ ସହବ ୀ ବଣର୍ ା ଭାଗିେନେଯା ମାେକର୍ ା ଯୁ ନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାେତା

ଯୀଶୁେ ୖ େତ ଛି େଚା ଭ୍ର ାତେରା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନମ ାରଂ ଜ୍ଞାପଯି , େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ ମାକର୍ ମଧି ଯୂଯଂ
ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଆଜ୍ଞାପିତାଃ ସ ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ମୀପମ୍ ଉପତିେ ତ୍ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଗର୍ୃ ହ୍ୟତାଂ|

Ⅺ େକୱଲେମତ ଈ ରରାେଜ୍ୟ ମମ ସା ନାଜନକାଃ ସହକାରିେଣାଽଭୱନ୍|
Ⅻଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦାେସା େଯା ଯୁଷ୍ମ େ ଶୀଯଇପଫ୍ର ାଃ ସ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନମ ାରଂ ଜ୍ଞାପଯତି ଯୂଯେ ରସ୍ୟ

ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ମେନାଽଭିଲାେଷ ଯତ୍ ସି ାଃ ପୂଣର୍ ା ଭେୱତ ତଦଥର୍ ଂ ସ ନିତ୍ୟଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନଯା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କୃେତ
ଯତେତ|

ⅩⅢ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଲାଯଦିେକଯାି ତାନାଂ ହିଯରାପଲିି ତାନା ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ ହିତାଯ େସାଽତୀୱ େଚ ତ
ଇତ୍ୟି ନ୍ ଅହଂ ତସ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଭୱାମି|

ⅩⅣ ଲୂକନାମା ପି୍ର ଯି କି େକା ଦୀମା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ନମ ୁୱର୍ ୍ଵ ାେତ|
ⅩⅤ ଯୂଯଂ ଲାଯଦିେକଯା ାନ୍ ଭ୍ର ାତୃ ନ୍ ନୁ ାଂ ତୃ ହି ତାଂ ସମିତି ମମ ନମ ାରଂ ଜ୍ଞାପଯତ|
ⅩⅥ ଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ି େଧୗ ପତ୍ର ସ୍ୟାସ୍ୟ ପାେଠ କୃେତ ଲାଯଦିେକଯା ସମିତାୱପି ତସ୍ୟ ପାେଠା

ଯଥା ଭେୱତ୍ ଲାଯଦିେକଯା ଯତ୍ ପତ୍ର ଂ ମଯା ପ୍ର ହିତଂ ତଦ୍ ଯଥା ଯୁଷ୍ମ ାଭିରପି ପେଠ୍ୟତ ତଥା
େଚ ଂ|

ⅩⅦଅପରମ୍ଆଖ ଂ ୱଦତପ୍ର େଭା ୟର୍ ତ୍ ପରିଚୟର୍ ୍ୟାପଦଂ ଯାପ୍ର ାପି ତ ାଧନାଯ ସାୱଧାେନା
ଭୱ|

ⅩⅧ ଅହଂ େପୗଲଃ ହ ାକ୍ଷେରଣ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନମ ାରଂ ଜ୍ଞାପଯାମି ଯୂଯଂ ମମ ବ ନଂ ରତ|
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟନୁଗ୍ର େହା ଭୂ ଯାତ୍| ଆେମନ|
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୧ ଥିଷଲନୀକିନଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰ େପୗଲଃ ସି ଲ୍ଵ ାନ ୀମଥିଯ ପିତୁ ରୀ ରସ୍ୟ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଚାଶ୍ର ଯଂ ପ୍ର ା ା

ଥିଷଲନୀକୀଯସମିତିଂ ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ ଲିଖି | ଅ ାକଂ ତାତ ଈ ରଃ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ପ୍ର ତ୍ୟନୁଗ୍ର ହଂ ଶାି କି୍ର ଯା ାଂ|

Ⅱ ୱଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କୃେତ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମଃ ପ୍ର ାଥର୍ ନାସମେଯ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ନାେମା ାରଯାମଃ,

Ⅲଅ ାକଂତାତେସ୍ୟ ରସ୍ୟସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ର େଭୗଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାେସନଯତ୍କାୟର୍ ୍ୟଂ େପ୍ର ମ୍ନ ା
ଯଃ ପରିଶ୍ର ମଃ ପ୍ର ତ୍ୟାଶଯା ଚ ଯା ତିତିକ୍ଷା ଜାଯେତ

Ⅳ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ନିର ରଂ ରାମ | େହ ପିଯଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯମ୍ ଈ େରଣାଭିରୁ ଚିତା େଲାକା ଇତି
ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|

Ⅴ ଯେତାଽ ାକଂ ସୁସଂୱାଦଃ େକୱଲଶେ ନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ଶ ୍ୟା ପୱିେତ୍ର ଣା ନା
ମେହା ାେହନ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ାୱିଶତ୍| ୱଯ ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କୃେତ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ କୀଦୃଶା ଅଭୱାମ ତଦ୍
ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଜ୍ଞର୍ ାଯେତ|

Ⅵ ଯୂଯମପି ବହୁ େକ୍ଲ ଶେଭାେଗନ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ଦେ ନାନେ ନ ଚ ୱାକ୍ୟଂ ଗୃହୀ ା ାକଂ
ପ୍ର େଭା ାନୁଗାମିେନାଽଭୱତ|

Ⅶ େତନ ମାକିଦନିଯାଖାଯାେଦଶେଯା ୟର୍ ାୱେ ା ୱି ାସି େନା େଲାକାଃ ସି ଯୂଯଂ େତଷାଂ
ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ନିଦଶର୍ ନ ରୂ ପା ଜାତାଃ|

Ⅷ ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ଃ ପ୍ର ତିନାଦିତଯା ପ୍ର େଭା ୱର୍ ାଣ୍ୟା ମାକିଦନିଯାଖାଯାେଦେଶୗ ୱ୍ୟାେ ୗ
େକୱଲେମତ ହି କି ୀ େର ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଯା ୱି ାସ ସ୍ୟ ୱା ର୍ ା ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ାଶ୍ର ାୱି, ତ ାତ୍ ତତ୍ର
ୱାକ୍ୟକଥନମ୍ ଅ ାକଂ ନି ୍ରେଯାଜନଂ|

Ⅸ ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ୱଯଂ କୀଦୃଶଂ ପ୍ର େୱଶଂ ପ୍ର ା ା ଯୂଯ କଥଂ ପ୍ର ତିମା ୱିହାେଯ ରଂ
ପ୍ର ତ୍ୟାୱ ର୍ ମ୍ ଅମରଂ ସତ୍ୟମୀ ରଂ େସୱିତୁ ଂ

Ⅹ ମୃତଗଣମଧ୍ୟା େତେନା ାପିତସ୍ୟ ପୁତ୍ର ସ୍ୟାଥର୍ ତ ଆଗାମିେକ୍ର ାଧାଦ୍ ଅ ାକଂ ନି ାରଯିତୁ
ୟର୍ ୀେଶାଃ ଗର୍ ାଦ୍ ଆଗମନଂ ପ୍ର ତୀକି୍ଷତୁ ମ୍ ଆରଭ ମ୍ ଏତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ େତ େଲାକାଃ ଯମ୍ ଅ ାନ୍
ଜ୍ଞାପଯି |

Ⅱ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ଽ ାକଂ ପ୍ର େୱେଶା ନି େଲା ନ ଜାତ ଇତି ଯୂଯଂ ଯଂ ଜାନୀଥ|
Ⅱ ଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ଥାଶ୍ର ାୱି ତଥା ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଫିଲିପୀନଗେର କି୍ଲ ା ନି ି ତା ସେ ାଽପି ୱଯମ୍

ଈ ରାଦ୍ ଉ ାହଂ ଲ ୍ଵା ବହୁ ଯେ ନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦମ୍ ଅେବାଧଯାମ|
Ⅲଯେତାଽ ାକମ୍ ଆେଦେଶା ଭ୍ର ାେ ରଶୁଚିଭାୱାଦ୍ େୱା ଃ ପ୍ର ୱ ନାଯୁେ ା ୱା ନ ଭୱତି|
Ⅳ କି ୀ େରଣା ାନ୍ ପରୀକ୍ଷ୍ୟ ୱି ସନୀଯାନ୍ ମ ା ଚ ଯ ତ୍ ସୁସଂୱାେଦାଽ ାସୁ ସମାପର୍ ୍ୟତ

ତ ଦ୍ ୱଯଂ ମାନେୱେଭ୍ୟା ନ ରୁ େରାଚିଷମାଣାଃ କି ଦ ଃକରଣାନାଂ ପରୀକ୍ଷକାେଯ ରାଯ
ରୁ େରାଚିଷମାଣା ଭାଷାମେହ|

Ⅴ ୱଯଂ କଦାପି ୁତିୱାଦିେନା ନାଭୱାେମତି ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ କଦାପି ଛଲୱେ ଣ େଲାଭଂ
ନା ାଦଯାେମତ୍ୟି ନ୍ ଈ ରଃ ସାକ୍ଷୀ ୱିଦ୍ୟେତ|

Ⅵ ୱଯଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େପ୍ର ରିତା ଇୱ େଗୗରୱାନି୍ଵ ତା ଭୱିତୁ ମ୍ ଅଶକ୍ଷ୍ୟାମ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ଃ ପର ାଦ୍ ୱା
କ ାଦପି ମାନୱାଦ୍ େଗୗରୱଂ ନ ଲି ମାନା ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ମୃଦୁଭାୱା ଭୂ ାୱ ର୍ ାମହି|

Ⅶଯଥା କାଚିନ୍ମ ାତା କୀଯଶିଶୂନ୍ ପାଲଯତି ତଥା ୱଯମପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ କାଙମାଣା
Ⅷ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ େକୱଲମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦଂ ତ ହି କି ୁ କୀଯପ୍ର ାଣାନ୍ ଅପି ଦାତୁ ଂ

ମେନାଭିରଭ୍ୟଲଷାମ, ଯେତା ଯୂଯମ୍ ଅ ାକଂ େ ହପାତ୍ର ାଣ୍ୟଭୱତ|
Ⅸେହଭ୍ର ାତରଃ, ଅ ାକଂ ଶ୍ର ମଃ େକ୍ଲ ◌ଶे ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ୟର୍ ୍ୟେତ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକାଽପି ଯଦ୍ ଭାରଗ୍ର େ ା

ନ ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ୱଯଂ ଦିୱାନିଶଂ ପରିଶ୍ର ାମ୍ୟେ ା ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ ଧ୍ୟ ଈ ରସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦମେଘାଷଯାମ|
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Ⅹଅପର ୱି ାସି େନା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ୱଯଂକୀଦୃକ୍ପୱିତ୍ର ଯଥାଥର୍ ନିେଦର୍ ାଷ ାଚାରିେଣାଽଭୱାେମତ୍ୟି ନ୍
ଈ େରା ଯୂଯ ସାକି୍ଷଣ ଆେ |

Ⅺ ଅପର ଯ ତ୍ ପିତା ବାଲକାନ୍ ତ ଦ୍ ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏେକୖକଂ ଜନମ୍ ଉପଦି ୱ ଃ
ସାି ତୱ ,

Ⅻ ଯ ଈ ରଃ ୀଯରାଜ୍ୟାଯ ୱିଭୱାଯ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଆହୂ ତୱାନ୍ ତଦୁପଯୁ ାଚରଣାଯ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ପ୍ର ୱ ତୱ େ ତି ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ|

ⅩⅢ ଯି ନ୍ ସମେଯ ଯୂଯମ୍ ଅ ାକଂ ମୁଖାଦ୍ ଈ େରଣ ପ୍ର ତିଶତଂ ୱାକ୍ୟମ୍ ଅଲଭ ଂ ତି ନ୍
ସମେଯ ତତ୍ ମାନୁଷାଣାଂ ୱାକ୍ୟଂ ନ ମେ ରସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ ମ ା ଗୃହୀତୱ ଇତି କାରଣାଦ୍ ୱଯଂ
ନିର ରମ୍ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମଃ, ଯତ ଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ୱାକ୍ୟମ୍ ଇତି ସତ୍ୟଂ ୱି ାସି ନାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ମେଧ୍ୟ ତସ୍ୟ ଗୁଣଃ ପ୍ର କାଶେତ ଚ|

ⅩⅣ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଖ୍ର ୀ ାଶି୍ର ତୱତ୍ୟ ଈ ରସ୍ୟ ଯାଃ ସମିେତ୍ୟା ଯିହୂ ଦାେଦେଶ ସି ଯୂଯଂ
ତାସାମ୍ ଅନୁକାରିେଣାଽଭୱତ, ତୁ ା େଲାକା ଯ ଦ୍ ଯିହୂ ଦିେଲାେକଭ୍ୟ ଦ୍ ଯୂଯମପି
ଜାତୀଯେଲାେକେଭ୍ୟା ଦୁଃଖମ୍ ଅଲଭ ଂ|
ⅩⅤ େତ ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ପ୍ର ଭୁ ଂ ଯୀଶୁଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ ହତୱେ ା ଽ ାନ୍ ଦୂରୀକୃତୱ , ତ

ଈ ରାଯ ନ େରାଚେ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ମାନୱାନାଂ ୱିପକ୍ଷା ଭୱି ଚ;
ⅩⅥ ଅପରଂ ଭି ଜାତୀଯେଲାକାନାଂ ପରିତ୍ର ାଣାଥର୍ ଂ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ ସୁସଂୱାଦେଘାଷଣାଦ୍ ଅ ାନ୍

ପ୍ର ତିେଷଧି େଚ ଂ ୀଯପାପାନାଂ ପରିମାଣମ୍ ଉ େରା ରଂ ପୂରଯି , କି ୁ େତଷାମ୍ ଅ କାରୀ
େକ୍ର ାଧ ାନ୍ ଉପକ୍ର ମେତ|

ⅩⅦ େହ ଭ୍ର ାତରଃ ମନସା ନହି କି ୁ ୱଦେନନ କିଯ ାଲଂ ଯୁଷ୍ମ େ ା ଽ ାକଂ ୱିେ େଦ ଜାେତ
ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମୁଖାନି ଦ୍ର ୁମ୍ ଅତ୍ୟାକାଙଯା ବହୁ ଯତିତୱ ଃ|

ⅩⅧ ି େରକକୃେ ା ୱା ଯୁଷ୍ମ ମୀପଗମନାଯା ାକଂ ୱିେଶଷତଃ େପୗଲସ୍ୟ
ମମାଭିଲାେଷାଽଭୱତ୍ କି ୁ ଶଯତାେନା ଽ ାନ୍ ନିୱାରିତୱାନ୍|

ⅩⅨ ଯେତାଽ ାକଂ କା ପ୍ର ତ୍ୟାଶା େକା ୱାନ ଃ କିଂ ୱା ଶ୍ଲ ାଘ୍ୟକିରୀଟଂ? ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା
ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାଗମନକାେଲ ତ ୁଖ ା ଯୂଯଂ କିଂ ତ ଭୱିଷ୍ୟଥ?

ⅩⅩ ଯୂଯମ୍ ଏୱା ାକଂ େଗୗରୱାନ ରୂ ପା ଭୱଥ|

Ⅲ
Ⅰ ଅେତାଽହଂ ଯଦା ସେ ହଂ ପୁନଃ େସାଢୁ ଂ ନାଶକ୍ନୁ ୱଂ ତଦାନୀମ୍ ଆଥୀନୀନଗର ଏକାକୀ ାତୁ ଂ

ନିି ତ୍ୟ
Ⅱ ଭ୍ର ାତରଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସୁସଂୱାେଦ ସହକାରିଣେ ରସ୍ୟ ପରିଚାରକଂ ତୀମଥିଯଂ ଯୁଷ୍ମ ମୀପମ୍

ଅେପ୍ର ଷଯଂ|
Ⅲ ୱ ର୍ ମାେନୖଃ େକ୍ଲ େଶୖଃ କସ୍ୟାପି ଚା ଲ୍ୟଂ ଯଥା ନ ଜାଯେତ ତଥା େତ ଯା ି ରୀକି୍ର ଯ ାଂ
କୀଯଧ ର୍ ମଧି ସମା ାସ୍ୟ ାେ ତି ତମ୍ ଆଦିଶଂ|
Ⅳ ୱଯେମତାଦୃେଶ େକ୍ଲ ◌େेଶ ନିଯୁ ା ଆ ହ ଇତି ଯୂଯଂ ଯଂ ଜାନୀଥ, ଯେତାଽ ାକଂ ଦୁଗର୍ ତି

ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତୀତି ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀେପ ି ତିକାେଲଽପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅେବାଧଯାମ, ତାଦୃଶେମୱ ଚାଭୱତ୍
ତଦପି ଜାନୀଥ|

Ⅴ ତ ାତ୍ ପରୀକ୍ଷେକଣ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ପରୀକି୍ଷେତଷ୍ଵ ାକଂ ପରିଶ୍ର େମା ୱିଫେଲା ଭୱିଷ୍ୟତୀତି ଭଯଂ
େସାଢୁ ଂ ଯଦାହଂ ନାଶକ୍ନୁ ୱଂ ତଦା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସସ୍ୟ ତ ାୱଧାରଣାଯ ତମ୍ ଅେପ୍ର ଷଯଂ|

Ⅵ କି ଧୁନା ତୀମଥିେଯା ଯୁଷ୍ମ ମୀପାଦ୍ ଅ ି ଧିମ୍ ଆଗତ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସେପ୍ର ମଣୀ ଅଧ୍ୟ ାନ୍
ସୁୱା ର୍ ାଂ ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍ ୱଯ ଯଥା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ରାମ ଥା ଯୂଯମପ୍ୟ ାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ପ୍ର ଣେଯନ ରଥ
ଦ୍ର ୁମ୍ ଆକାଙେ େଚତି କଥିତୱାନ୍|

Ⅶ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ୱା ର୍ ାମିମାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାନଧି ୱିେଶଷେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକ୍ଲ ଶଦୁଃଖାନ୍ୟଧି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ୱି ାସାଦ୍ ଅ ାକଂ ସା ନାଜାଯତ;

Ⅷଯେତା ଯୂଯଂ ଯଦି ପ୍ର ଭାୱୱତି ଥ ତହର୍ ୍ୟେନନ ୱଯମ୍ ଅଧୁନା ଜୀୱାମଃ|
Ⅸ ୱଯ ା ଦୀେଯ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ େ ା ଜାେତନ େଯନାନେ ନ ପ୍ର ଫୁ ା ଭୱାମ ସ୍ୟ

କୃ ସ୍ୟାନ ସ୍ୟ େଯାଗ୍ୟରୂ େପେଣ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦିତୁ ଂ କଥଂ ଶକ୍ଷ୍ୟାମଃ?
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Ⅹୱଯଂ େଯନ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱଦନାନି ଦ୍ର ୁଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାେସଯଦ୍ ଅସି ଂ ୱିଦ୍ୟେତତତ୍ ସି ୀକ ର୍ୁ
ଶକ୍ଷ୍ୟାମ ାଦୃଶଂ ୱରଂ ଦିୱାନିଶଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯାମେହ|

Ⅺଅ ାକଂତାେତେନ େରଣପ୍ର ଭୁ ନା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନଚ ଯୁଷ୍ମ ମୀପଗମନାଯା ାକଂ ପ ା ସୁଗମଃ
କି୍ର ଯତାଂ|

Ⅻ ପର ରଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଂ ପ୍ର ତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େପ୍ର ମ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଚା ାକଂ େପ୍ର ମ ପ୍ର ଭୁ ନା ୱ ର୍ ୍ୟତାଂ
ବହୁ ଫଲଂ କି୍ର ଯତା |

ⅩⅢ ଅପରମ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ଃ କୀେଯୖଃ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ଃ ପୱିତ୍ର େଲାେକୖଃ ସା ର୍ ଂ ଯଦାଗମିଷ୍ୟତି
ତଦା ଯୂଯଂ ଯଥା ାକଂ ତାତେସ୍ୟ ରସ୍ୟ ସ ୁେଖ ପୱିତ୍ର ତଯା ନିେଦର୍ ାଷା ଭୱିଷ୍ୟଥ ତଥା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ମନାଂସି ି ରୀକି୍ର ଯ ାଂ|

Ⅳ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କୀଦୃଗ୍ ଆଚରିତୱ୍ୟଂ ଈ ରାଯ େରାଚିତୱ୍ୟ ତଦଧ୍ୟ େ ା ଯା ଶିକ୍ଷା

ଲ ା ତଦନୁସାରାତ୍ ପୁନରତିଶଯଂ ଯ ଃ କି୍ର ଯତାମିତି ୱଯଂ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁନା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିନୀଯାଦିଶାମଃ|
Ⅱଯେତା ୱଯଂ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁନା କୀଦୃଶୀରାଜ୍ଞା ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ସମପ ତୱ ଦ୍ ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ|
Ⅲ ଈ ରସ୍ୟାଯମ୍ ଅଭିଲାେଷା ଯଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପୱିତ୍ର ତା ଭେୱତ୍, ଯୂଯଂ ୱ୍ୟଭିଚାରାଦ୍ ଦୂେର

ତି ତ|
Ⅳ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏେକୖେକା ଜନଃ କୀଯଂ ପ୍ର ାଣାଧାରଂ ପୱିତ୍ର ଂ ମାନ୍ୟ ରକ୍ଷତୁ ,
Ⅴ େଯ ଚ ଭି ଜାତୀଯା େଲାକା ଈ ରଂ ନ ଜାନି ତ ଇୱ ତତ୍ କାମାଭିଲାଷସ୍ୟାଧୀନଂ ନ

କେରାତୁ |
Ⅵ ଏତି ନ୍ ୱିଷେଯ େକାଽପ୍ୟତ୍ୟାଚାରୀ ଭୂ ା ଭ୍ର ାତରଂ ନ ୱ ଯତୁ ଯେତାଽ ାଭିଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ

ଯେଥା ଂ ପ୍ର ମାଣୀକୃତ ତେଥୖୱ ପ୍ର ଭୁ େରତାଦୃଶାନାଂ କ ର୍ ଣାଂ ସମୁଚିତଂ ଫଲଂ ଦାସ୍ୟତି|
Ⅶଯ ାଦ୍ ଈ େରାଽ ାନ୍ ଅଶୁଚିତାେଯୖ ନାହୂ ତୱାନ୍ କି ୁ ପୱିତ୍ର ାେଯୖୱାହୂ ତୱାନ୍|
Ⅷ ଅେତା େହେତା ୟର୍ ଃ କି ଦ୍ ୱାକ୍ୟେମତ ଗୃ ାତି ସ ମନୁଷ୍ୟମ୍ ଅୱଜାନାତୀତି ନହି େଯନ
କୀଯା ା ଯୁଷ୍ମ ଦ େର ସମପ ତ ମ୍ ଈ ରମ୍ ଏୱାୱଜାନାତି|
Ⅸ ଭ୍ର ାତୃ ଷୁ େପ୍ର ମକରଣମଧି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ମମ ଲିଖନଂ ନି ୍ରେଯାଜନଂ ଯେତା ଯୂଯଂ ପର ରଂ

େପ୍ର ମକରଣାେଯ ରଶିକି୍ଷତା େଲାକା ଆେ |
Ⅹ କୃେ ମାକିଦନିଯାେଦେଶ ଚ ଯାୱେ ା ଭ୍ର ାତରଃ ସି ତାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଯୁଷ୍ମ ାଭି ତ୍ େପ୍ର ମ

ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ ତଥାପି େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିନଯାମେହ ଯୂଯଂ ପୁନ ବର୍ ହୁ ତରଂ େପ୍ର ମ
ପ୍ର କାଶଯତ|

Ⅺଅପରଂ େଯବହିଃି ତାେ ଷାଂ ଦୃି େଗାଚେର ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ଆଚରଣଂଯତ୍ ମେନାରମ୍ୟଂ ଭେୱତ୍
କସ୍ୟାପି ୱ ୁନ ାଭାେୱା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯ ଭେୱତ୍,

Ⅻ ଏତଦଥର୍ ଂ ଯୂଯମ୍ ଅ େ ା ଯାଦୃଶମ୍ ଆେଦଶଂ ପ୍ର ା ୱ ାଦୃଶଂ ନିୱ େରାଧାଚାରଂ କ ର୍ୁ ଂ
କ ର୍ ଣି ମନାଂମି ନିଧାତୁ ଂ ନିଜକେରୖ କାୟର୍ ୍ୟଂ ସାଧଯିତୁ ଂ ଯତ ଂ|

ⅩⅢ େହ ଭ୍ର ାତରଃ ନିରାଶା ଅେନ୍ୟ େଲାକା ଇୱ ଯୂଯଂ ଯ େଶାେଚ ଂ ତଦଥର୍ ଂ ମହାନିଦ୍ର ାଗତାନ୍
େଲାକାନଧି ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅଜ୍ଞାନତା ମଯା ନାଭିଲଷ୍ୟେତ|

ⅩⅣ ଯୀଶୁ ମର୍ୃ ତୱାନ୍ ପୁନରୁ ଥିତୱାଂେ ତି ଯଦି ୱଯଂ ୱି ାସମ ହ ଯୀଶୁମ୍ ଆଶି୍ର ତାନ୍
ମହାନିଦ୍ର ାପ୍ର ା ାନ୍ େଲାକାନପୀ େରାଽୱଶ୍ୟଂ େତନ ସା ର୍ ମ୍ ଆେନଷ୍ୟତି|

ⅩⅤ ଯେତାଽହଂ ପ୍ର େଭା ୱର୍ ାେକ୍ୟନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଇଦଂ ଜ୍ଞାପଯାମି; ଅ ାକଂ ମେଧ୍ୟ େଯ ଜନାଃ
ପ୍ର େଭାରାଗମନଂ ଯାୱତ୍ ଜୀୱେ ାଽୱେଶକ୍ଷ୍ୟେ େତ ମହାନିଦି୍ର ତାନାମ୍ ଅଗ୍ର ଗାମିେନାନ ନ
ଭୱିଷ୍ୟି ;

ⅩⅥ ଯତଃ ପ୍ର ଭୁ ଃ ସି ଂହନାେଦନ ପ୍ର ଧାନ ଗର୍ ଦୂତେସ୍ୟାେ ୖ ଃ ଶେ େନ ରୀଯତୂ ରୀୱାେଦ୍ୟନ ଚ
ଯଂ ଗର୍ ାଦ୍ ଅୱେରାକ୍ଷ୍ୟତି େତନ ଖ୍ର ୀ ାଶି୍ର ତା ମୃତେଲାକାଃ ପ୍ର ଥମମ୍ ଉ ାସ୍ୟାି |
ⅩⅦଅପରମ୍ ଅ ାକଂ ମେଧ୍ୟ େଯ ଜୀୱେ ାଽୱେଶକ୍ଷ୍ୟେ ତଆକାେଶ ପ୍ର େଭାଃ ସାକ୍ଷା ରଣାଥର୍ ଂ

େତୖଃ ସା ର୍ ଂ େମଘୱାହେନନ ହରିଷ୍ୟେ ; ଇ ୱଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ପ୍ର ଭୁ ନା ସା ର୍ ଂ ାସ୍ୟାମଃ|
ⅩⅧଅେତା ଯୂଯମ୍ ଏତାଭିଃ କଥାଭିଃ ପର ରଂ ସା ଯତ|
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Ⅴ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, କାଲାନ୍ ସମଯାଂ ାଧି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ମମ ଲିଖନଂ ନି ୍ରେଯାଜନଂ,
Ⅱଯେତାରାେତ୍ର ୗ ଯାଦୃକ୍ ତ ର ାଦୃକ୍ ପ୍ର େଭା ଦ ନମ୍ଉପ ାସ୍ୟତୀତି ଯୂଯଂ ଯେମୱସମ୍ୟଗ୍

ଜାନୀଥ|
Ⅲ ଶାି ନ ୱ ୍ଵନ୍ଘ ୱିଦ୍ୟତ ଇତି ଯଦା ମାନୱା ୱଦିଷ୍ୟି ତଦା ପ୍ର ସୱେୱଦନା ଯ ଦ୍

ଗବ ୍ଭନୀମ୍ ଉପତି ତି ତ ଦ୍ ଅକ ାଦ୍ ୱିନାଶ ାନ୍ ଉପ ାସ୍ୟତି େତୖରୁ ାେରା ନ ଲ ୍ୟେତ|
Ⅳ କି ୁ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯମ୍ ଅ କାେରଣାୱୃତା ନ ଭୱଥ ତ ାତ୍ ତି ନଂ ତ ର ଇୱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍

ନ ପ୍ର ା ୍ୟତି|
Ⅴ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯୂଯଂ ଦୀେ ଃ ସ ାନା ଦିୱାଯା ସ ାନା ଭୱଥ ୱଯଂ ନିଶାୱଂଶାି ମିରୱଂଶା ୱା ନ

ଭୱାମଃ|
Ⅵ ଅେତା ଽପେର ଯଥା ନିଦ୍ର ାଗତାଃ ସି ତ ଦ୍ ଅ ାଭି ନର୍ ଭୱିତୱ୍ୟଂ କି ୁ ଜାଗରିତୱ୍ୟଂ

ସେଚତେନୖ ଭୱିତୱ୍ୟଂ|
Ⅶ େଯ ନିଦ୍ର ାି େତ ନିଶାଯାେମୱ ନିଦ୍ର ାି େତ ଚ ମ ା ଭୱି େତ ରଜନ୍ୟାେମୱ ମ ା ଭୱି |
Ⅷ କି ୁ ୱଯଂ ଦିୱସସ୍ୟ ୱଂଶା ଭୱାମଃ; ଅେତା ଽ ାଭି ୱର୍ କ୍ଷସି ପ୍ର ତ୍ୟଯେପ୍ର ମରୂ ପଂ କୱଚଂ ଶିରସି

ଚ ପରିତ୍ର ାଣାଶାରୂ ପଂ ଶିର ଂ ପରିଧାଯ ସେଚତେନୖ ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟଂ|
Ⅸଯତ ଈ େରାଽ ାନ୍ େକ୍ର ାେଧ ନ ନିଯୁଜ୍ୟା ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ନା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ପରିତ୍ର ାଣସ୍ୟାଧିକାେର

ନିଯୁ◌ु ୱାନ୍,
Ⅹ ଜାଗ୍ର େତା ନିଦ୍ର ାଗତା ୱା ୱଯଂ ଯତ୍ େତନ ପ୍ର ଭୁ ନା ସହ ଜୀୱାମ ଦଥର୍ ଂ େସାଽ ାକଂ କୃେତ

ପ୍ର ାଣାନ୍ ତ୍ୟ ୱାନ୍|
Ⅺଅତଏୱ ଯୂଯଂ ଯ ତ୍ କୁରୁ ଥ ତ ତ୍ ପର ରଂ ସା ଯତ ସୁି ରୀକୁରୁ |
Ⅻ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ େଯ ଜନାଃ ପରିଶ୍ର ମଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ପ୍ର େଭା ନର୍ ାମ୍ନ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍

ଅଧିତି ୁ୍ୟପଦିଶି ଚ ତାନ୍ ଯୂଯଂ ସ ନ୍ୟ ଂ|
ⅩⅢ କ ର୍ େହତୁ ନା ଚ େପ୍ର ମ୍ନ ା ତାନ୍ ଅତୀୱାଦୃଯ ମିତି ମମ ପ୍ର ାଥର୍ ନା, ଯୂଯଂ ପର ରଂ

ନିୱ ୍ଵେରାଧା ଭୱତ|
ⅩⅣ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିନଯାମେହ ଯୂଯମ୍ ଅୱିହିତାଚାରିେଣା େଲାକାନ୍ ଭ ର୍ ଯ ଂ,

କୁ୍ଷଦ୍ର ମନସଃ ସା ଯତ, ଦୁ ର୍ ଲାନ୍ ଉପକୁରୁ ତ, ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ପ୍ର ତି ସହି େୱା ଭୱତ ଚ|
ⅩⅤ ଅପରଂ କମପି ପ୍ର ତ୍ୟନି ସ୍ୟ ଫଲମ୍ ଅନି ଂ େକନାପି ଯ କି୍ର େଯତ ତଦଥର୍ ଂ ସାୱଧାନା

ଭୱତ, କି ୁ ପର ରଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ମାନୱାଂ ପ୍ର ତି ନିତ୍ୟଂ ହିତାଚାରିେଣା ଭୱତ|
ⅩⅥସୱର୍ ୍ଵ ଦାନ ତ|
ⅩⅦ ନିର ରଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁରୁ ଂ|
ⅩⅧ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ କୃତଜ୍ଞତାଂ ୀକୁରୁ ଂ ଯତ ଏତେଦୱ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁନା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତମ୍

ଈ ରାଭିମତଂ|
ⅩⅨପୱିତ୍ର ମ୍ ଆ ାନଂ ନ ନିୱର୍ ୍ଵ ାପଯତ|
ⅩⅩଈ ରୀଯାେଦଶଂ ନାୱଜାନୀତ|
ⅩⅪସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ପରୀକ୍ଷ୍ୟ ଯଦ୍ ଭଦ୍ର ଂ ତେଦୱ ଧାରଯତ|
ⅩⅫଯତ୍ କିମପି ପାପରୂ ପଂ ଭୱତି ତ ାଦ୍ ଦୂରଂ ତି ତ|
ⅩⅩⅢ ଶାି ଦାଯକ ଈ ରଃ ଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସ ୂ ଣର୍ େ ନ ପୱିତ୍ର ାନ୍ କେରାତୁ , ଅପରମ୍ ଅ େଭା

ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାଗମନଂ ଯାୱଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆ ାନଃ ପ୍ର ାଣାଃ ଶରୀରାଣି ଚ ନିଖିଲାନି ନିେ ର୍ ାଷେ ନ
ରକ୍ଷ୍ୟ ାଂ|

ⅩⅩⅣ େଯା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଆ ଯତି ସ ୱି ସନୀେଯାଽତଃ ସ ତତ୍ ସାଧଯିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅤ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଅ ାକଂ କୃେତ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁରୁ ଂ|
ⅩⅩⅥପୱିତ୍ର ଚୁ େନନ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଭ୍ର ାତୃ ନ୍ ପ୍ର ତି ସ ୁ ରୁ ଂ|
ⅩⅩⅦ ପତ୍ର ମିଦଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ପୱିତ୍ର ାଣାଂ ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ ଶତିେଗାଚେର ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପଠ୍ୟତାମିତି ପ୍ର େଭା

ନର୍ ାମ୍ନ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଶପଯାମି|
ⅩⅩⅧଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁଗ୍ର େତ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ଭୂ ଯାତ୍| ଆେମନ୍|
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୨ ଥିଷଲନୀକିନଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰ େପୗଲଃ ସି ଲ୍ଵ ାନ ୀମଥିଯେ ତିନାମାେନା ୱଯମ୍ ଅ ଦୀଯତାତମ୍ ଈ ରଂ ପ୍ର ଭୁ ଂ

ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ାଶି୍ର ତାଂ ଥିଷଲନୀକିନାଂ ସମିତିଂ ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ ଲିଖାମଃ|
Ⅱଅ ାକଂ ତାତ ଈ ରଃ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ଯୁଷ୍ମ ା ନୁଗ୍ର ହଂ ଶାି କି୍ର ଯା ାଂ|
Ⅲେହଭ୍ର ାତରଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କୃେତସୱର୍ ୍ଵ ଦା ଯଥାେଯାଗ୍ୟମ୍ଈ ରସ୍ୟଧନ୍ୟୱାେଦା ଽ ାଭିଃ କ ର୍ ୱ୍ୟଃ,

ଯେତା େହେତା ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସ ଉ େରା ରଂ ୱ ର୍ େତ ପର ରମ୍ ଏେକୖକସ୍ୟ େପ୍ର ମ ଚ ବହୁ ଫଲଂ
ଭୱତି|

Ⅳ ତ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ାୱ ଉପଦ୍ର ୱେକ୍ଲ ଶାଃ ସହ୍ୟେ େତଷୁ ଯଦ୍ େଧ◌ैୟର୍ ୍ୟଂ ଯ ୱି ାସଃ
ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ ତ ାରଣାଦ୍ ୱଯମ୍ ଈ ରୀଯସମିତିଷୁ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ଶ୍ଲ ାଘାମେହ|

Ⅴ ତେ ରସ୍ୟ ନ୍ୟାଯୱିଚାରସ୍ୟ ପ୍ର ମାଣଂ ଭୱତି ଯେତା ଯୂଯଂ ଯସ୍ୟ କୃେତ ଦୁଃଖଂ ସହ ଂ
ତେସ୍ୟ ରୀଯରାଜ୍ୟସ୍ୟ େଯାଗ୍ୟା ଭୱଥ|

Ⅵ ଯତଃ କୀଯ ଗର୍ ଦୂତାନାଂ ବେଲୖଃ ସହିତସ୍ୟ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀେଶାଃ ଗର୍ ାଦ୍ ଆଗମନକାେଲ
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକ୍ଲ ଶେକଭ୍ୟଃ େକ୍ଲ େଶନ ଫଲଦାନଂ ସା ର୍ ମ ାଭି

Ⅶ କି୍ଲ ଶ୍ୟମାେନେଭ୍ୟା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଶାି ଦାନମ୍ ଈ େରଣ ନ୍ୟାଯ୍ୟଂ େଭା ୍ୟେତ;
Ⅷ ତଦାନୀମ୍ ଈ ରାନଭିେଜ୍ଞେଭ୍ୟା ଽ େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦାଗ୍ର ାହେକଭ୍ୟ

େଲାେକେଭ୍ୟା ଜା ଲ୍ୟମାେନନ ୱି ନା ସମୁଚିତଂ ଫଲଂ ଯୀଶୁନା ଦାସ୍ୟେତ;
Ⅸ େତ ଚ ପ୍ର େଭା ୱର୍ ଦନାତ୍ ପରାକ୍ର ମଯୁ ୱିଭୱା ସଦାତନୱିନାଶରୂ ପଂ ଦ ଂ ଲ ୍ୟେ ,
Ⅹ କି ୁ ତି ନ୍ ଦିେନ କୀଯପୱିତ୍ର େଲାେକଷୁ ୱିରାଜିତୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅପରାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍

ୱି ାସି େଲାକାନ୍ ୱି ାପଯିତୁ ସ ଆଗମିଷ୍ୟତି ଯେତା ଽ ାକଂ ପ୍ର ମାେଣ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୱ ାେସାଽକାରି|
Ⅺଅେତାଽ ାକମ୍ ଈ େରା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତସ୍ୟା ାନସ୍ୟ େଯାଗ୍ୟାନ୍ କେରାତୁ େସୗଜନ୍ୟସ୍ୟ ଶୁଭଫଲଂ

ୱି ାସସ୍ୟ ଗୁଣ ପରାକ୍ର େମଣ ସାଧଯି ତି ପ୍ର ାଥର୍ ନା ାଭିଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ଯୁଷ୍ମ ି ମି ଂ କି୍ର ଯେତ,
Ⅻ ଯତ ଥା ସତ୍ୟ ାକମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଚାନୁଗ୍ର ହାଦ୍ ଅ େଭା

ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାେମ୍ନ ା େଗୗରୱଂ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ଯୁଷ୍ମ ାକମପି େଗୗରୱଂ ତି ନ୍ ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେତ|

Ⅱ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାଗମନଂ ତସ୍ୟ ସମୀେପ ଽ ାକଂ ସଂି ତି ାଧି ୱଯଂ

ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଇଦଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯାମେହ◌,े
Ⅱ ପ୍ର େଭ ଦ୍ ଦିନଂ ପ୍ର ାେଯେଣାପି ତମ୍ ଇତି ଯଦି କି ଦ୍ ଆ ନା ୱାଚା ୱା ପେତ୍ର ଣ ୱା ାକମ୍

ଆେଦଶଂ କ ଯନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଗଦତି ତହ ଯୂଯଂ େତନ ଚ ଲମନସ ଉି ା ନ ଭୱତ|
Ⅲ େକନାପି ପ୍ର କାେରଣ େକାଽପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନ ୱ ଯତୁ ଯତ ାଦ୍ ଦିନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ

ଧ ର୍ େଲାେପେନାପସ୍ୟାତୱ୍ୟଂ,
Ⅳ ଯ ଜେନା ୱିପକ୍ଷତାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାଦ୍ େଦୱାତ୍ ପୂଜନୀଯୱ ୁେ ା ଂସ୍ୟେତ ମ୍

ଈ ରମିୱ ଦଶର୍ ଯନ୍ ଈ ରୱଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ମ ି ର ଉପେୱକ୍ଷ୍ୟତି ଚ େତନ ୱିନାଶପାେତ୍ର ଣ
ପାପପୁରୁ େଷେଣାେଦତୱ୍ୟଂ|

Ⅴଯଦାହଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି ଧାୱାସଂ ତଦାନୀମ୍ ଏତଦ୍ ଅକଥଯମିତି ଯୂଯଂ କିଂ ନ ରଥ?
Ⅵସା ତଂ ସ େଯନ ନିୱାୟର୍ ୍ୟେତ ତଦ୍ ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ, କି ୁ ସମେଯ େତେନାେଦତୱ୍ୟଂ|
Ⅶ ୱିଧ ର୍ ସ୍ୟ ନିଗୂେଢା ଗୁଣ ଇଦାନୀମପି ଫଲତି କି ୁ ଯ ଂ ନିୱାରଯତି େସାଽଦ୍ୟାପି ଦୂରୀକୃେତା

ନାଭୱତ୍|
Ⅷତି ନ୍ ଦୂରୀକୃେତ ସ ୱିଧ ର୍ ୁ୍ୟେଦଷ୍ୟତି କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଃ ମୁଖପୱେନନତଂ ୱି ଂସଯିଷ୍ୟତି

ନିେଜାପି େତେ ଜସା ୱିନାଶଯିଷ୍ୟତି ଚ|
Ⅸ ଶଯତାନସ୍ୟ ଶି ପ୍ର କାଶନାଦ୍ ୱିନାଶ୍ୟମାନାନାଂ ମେଧ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧାଃ ପରାକ୍ର ମା ଭ୍ର ମିକା

ଆ ୟର୍ ୍ୟକି୍ର ଯା ଲକ୍ଷଣାନ୍ୟଧ ର୍ ଜାତା ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧପ୍ର ତାରଣା ଚ ତେସ୍ୟାପି େତଃ ଫଲଂ ଭୱିଷ୍ୟତି;
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Ⅹଯେତା େହେତାେ ପରିତ୍ର ାଣପ୍ର ା େଯ ସତ୍ୟଧ ର୍ ସ୍ୟାନୁରାଗଂ ନ ଗୃହୀତୱ ାତ୍ କାରଣାଦ୍
Ⅺଈ େରଣ ତାନ୍ ପ୍ର ତି ଭ୍ର ାି କରମାଯାଯାଂ େପ୍ର ଷିତାଯାଂ େତ ମୃଷାୱାେକ୍ୟ ୱି ସି ଷ୍ୟି |
Ⅻଯେତା ଯାୱେ ା ମାନୱାଃ ସତ୍ୟଧେ ର୍ ନ ୱି ସ୍ୟାଧେ ର୍ ଣ ତୁ ଷ୍ୟି େତୖଃ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ଦର୍ ଭାଜେନୖ

ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟଂ|
ⅩⅢ େହ ପ୍ର େଭାଃ ପି୍ର ଯା ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କୃତ ଈ ରସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାେଦାଽ ାଭିଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା କ ର୍ େୱ୍ୟା

ଯତ ଈ ର ଆ ପ୍ର ଥମାଦ୍ ଆ ନଃ ପାୱେନନ ସତ୍ୟଧେ ର୍ ୱି ାେସନ ଚ ପରିତ୍ର ାଣାଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ୱରୀତୱାନ୍

ⅩⅣ ତଦଥର୍ ା ାଭି େଘର୍ ାଷିେତନ ସୁସଂୱାେଦନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଆହୂ ଯା ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
େତଜେସାଽଧିକାରିଣଃ କରିଷ୍ୟତି|

ⅩⅤଅେତା େହ ଭ୍ର ାତରଃ ଯୂଯମ୍ ଅ ାକଂ ୱାେକୖ୍ୟଃ ପେତୖ୍ର ଯାଂ ଶିକ୍ଷାଂ ଲ ୱ ାଂ କୃ ାଂ ଶିକ୍ଷାଂ
ଧାରଯ ଃ ସୁି ରା ଭୱତ|

ⅩⅥ ଅ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ାତ ଈ ର ାଥର୍ େତା େଯା ଯୁଷ୍ମ ାସୁ େପ୍ର ମ କୃତୱାନ୍ ନିତ୍ୟା
ସା ନାମ୍ ଅନୁଗ୍ର େହେଣା ମପ୍ର ତ୍ୟାଶା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଦ ୱାନ୍

ⅩⅦସ ଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅ ଃକରଣାନି ସା ଯତୁ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ସ ାେକ୍ୟ ସ ର୍ ଣି ଚ ସୁି ରୀକେରାତୁ
ଚ|

Ⅲ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, େଶେଷ ୱଦାମି, ଯୂଯମ୍ ଅ ଭ୍ୟମିଦଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଂ ଯତ୍ ପ୍ର େଭା ୱର୍ ାକ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ

ମେଧ୍ୟ ଯଥା ତେଥୖୱାନ୍ୟତ୍ର ାପି ପ୍ର ଚେରତ୍ ମାନ୍ୟ ଭେୱତ୍;
Ⅱଯ ୱଯମ୍ ଅୱିେୱଚେକେଭ୍ୟା ଦୁେ ଭ୍ୟ େଲାେକେଭ୍ୟା ରକ୍ଷାଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ଯାମ ଯତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ

ୱି ାେସା ନ ଭୱତି|
Ⅲ କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ୱ ାସ୍ୟଃ ସ ଏୱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ି ରୀକରିଷ୍ୟତି ଦୁ ସ୍ୟ କରାଦ୍ ଉ ରିଷ୍ୟତି ଚ|
Ⅳ ଯୂଯମ୍ ଅ ାଭି ୟର୍ ଦ୍ ଆଦିଶ୍ୟେ ତତ୍ କୁରୁ ଥ କରିଷ୍ୟଥ େଚତି ୱି ାେସା ଯୁଷ୍ମ ାନଧି ପ୍ର ଭୁ ନା ାକଂ

ଜାଯେତ|
Ⅴଈ ରସ୍ୟ େପ୍ର ମି୍ନ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସହି ୁତାଯା ପ୍ର ଭୁ ଃ ଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅ ଃକରଣାନି ୱିନଯତୁ |
Ⅵ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଅ େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଇଦମ୍ ଆଦିଶାମଃ, ଅ େ ା

ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ା ଶିକ୍ଷଲି ତାଂ ୱିହାଯ କି ଦ୍ ଭ୍ର ାତା ଯଦ୍ୟୱିହିତାଚାରଂ କେରାତି ତହ ଯୂଯଂ ତ ାତ୍
ପୃଥଗ୍ ଭୱତ|

Ⅶଯେତା ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କଥମ୍ ଅନୁକ ର୍ ୱ୍ୟା ଦ୍ ଯୂଯଂ ଯଂ ଜାନୀଥ| ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ୱଯମ୍
ଅୱିହିତାଚାରିେଣା ନାଭୱାମ,

Ⅷ ୱିନାମୂଲ୍ୟଂ କସ୍ୟାପ୍ୟ ଂ ନାଭୁ ଂଜ୍ମ ହି କି ୁ େକାଽପି ଯଦ୍ ଅ ାଭି ଭର୍ ାରଗ୍ର େ ା ନ ଭେୱତ୍
ତଦଥର୍ ଂ ଶ୍ର େମଣ େକ୍ଲ େଶନ ଚ ଦିୱାନିଶଂ କାୟର୍ ୍ୟମ୍ ଅକୁ ର୍ |

Ⅸଅତ୍ର ା ାକମ୍ ଅଧିକାେରା ନା ୀ ଂ ନହି କି ାକମ୍ ଅନୁକରଣାଯ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଦୃ ା ଂ ଦଶର୍ ଯିତୁ ମ୍
ଇ ଦ୍ ଅକୁ ର୍ |

Ⅹ ଯେତା େଯନ କାୟର୍ ୍ୟଂ ନ କି୍ର ଯେତ େତନାହାେରାଽପି ନ କି୍ର ଯତାମିତି ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ମୀପ
ଉପି ତିକାେଲଽପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଆଦିଶାମ|

Ⅺ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ଽୱିହିତାଚାରିଣଃ େକଽପି ଜନା ୱିଦ୍ୟେ େତ ଚ କାୟର୍ ୍ୟମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ଆଲସ୍ୟମ୍
ଆଚର ୀତ୍ୟ ାଭିଃ ଶଯେତ|

Ⅻ ତାଦୃଶାନ୍ େଲାକାନ୍ ଅ ତପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ୱଯମ୍ ଇଦମ୍ ଆଦିଶାମ
ଆଜ୍ଞାପଯାମ , େତ ଶା ଭାେୱନ କାୟର୍ ୍ୟଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ଃ କୀଯମ ଂ ଭୁ ତାଂ|

ⅩⅢଅପରଂ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯଂ ସଦାଚରେଣ ନ କ୍ଲ ାମ୍ୟତ|
ⅩⅣ ଯଦି ଚ କି େଦତ େତ୍ର ଲିଖିତାମ୍ ଅ ାକମ୍ ଆଜ୍ଞାଂ ନ ଗୃ ାତି ତହ ଯୂଯଂ ତଂ ମାନୁଷଂ

ଲକ୍ଷଯତ ତସ୍ୟ ସଂସଗର୍ ଂ ତ୍ୟଜତ ଚ େତନ ସ ତ୍ର ପିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅤ କି ୁ ତଂ ନ ଶତଂ ମନ୍ୟମାନା ଭ୍ର ାତରମିୱ େଚତଯତ|
ⅩⅥ ଶାି ଦାତା ପ୍ର ଭୁ ଃ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ସୱର୍ ୍ଵ ଥା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଶାି ଂ େଦଯାତ୍| ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସ ୀ

ଭୂ ଯାତ୍|
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ⅩⅦ ନମ ାର ଏଷ େପୗଲସ୍ୟ ମମ କେରଣ ଲିଖିେତାଽଭୂ ତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ପତ୍ର ଏତନ୍ମ ମ ଚି ମ୍
ଏତାଦୃେଶୖରକ୍ଷେରୖ ମର୍ ଯା ଲିଖ୍ୟେତ|

ⅩⅧଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁ◌ଗु୍ର ହଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ଭୂ ଯାତ୍| ଆେମନ୍|
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୧ ତୀମଥିଯଂ ପତ୍ର ଂ
Ⅰ ଅ ାକଂ ତ୍ର ାଣକ ର୍ୁ ରୀ ରସ୍ୟା ାକଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଭୂ େମଃ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଚାଜ୍ଞାନୁସାରେତା

ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େପ୍ର ରିତଃ େପୗଲଃ କୀଯଂ ସତ୍ୟଂ ଧ ର୍ ପୁତ୍ର ଂ ତୀମଥିଯଂ ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ ଲିଖତି|
Ⅱଅ ାକଂ ତାତ ଈ େରାଽ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ଯି ଅନୁଗ୍ର ହଂ ଦଯାଂ ଶାି କୁୟର୍ ୍ୟା ାଂ|
Ⅲମାକିଦନିଯାେଦେଶମମଗମନକାେଲ ମ୍ଇଫିଷନଗେର ତି ନ୍ଇତରଶିକ୍ଷାନଗ୍ର ହୀତୱ୍ୟା,

ଅନେ ଷୂପାଖ୍ୟାେନଷୁ ୱଂଶାୱଲିଷୁ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ମର୍ େନା ନ ନିେୱଶିତୱ୍ୟମ୍
Ⅳ ଇତି କାଂି ତ୍ େଲାକାନ୍ ଯଦ୍ ଉପଦିେଶେରତତ୍ ମଯାଦିେ ାଽଭୱଃ, ଯତଃ ସେୱୖର୍ ୍ଵ େରେତୖ

ୱ ାସଯୁେ ରୀଯନି ା ନ ଜାଯେତ କି ୁ ୱିୱାେଦା ଜାଯେତ|
Ⅴ ଉପେଦଶସ୍ୟ ଭିେପ୍ର ତଂ ଫଲଂ ନି ର୍ ଲା ଃକରେଣନ ସ ଂେୱେଦନ ନି ପଟୱି ାେସନ ଚ

ଯୁ ଂ େପ୍ର ମ|
Ⅵ େକଚିତ୍ ଜନା ସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟତାନି ୱିହାଯ ନିରଥର୍ କକଥାନାମ୍ ଅନୁଗମେନନ

ୱିପଥଗାମିେନାଽଭୱନ୍,
Ⅶଯଦ୍ ଭାଷେ ଯ ନିି ନ୍ଵ ି ତ ବୁଧ୍ୟମାନା ୱ୍ୟୱେ ାପେଦ ାେରା ଭୱିତୁ ମ୍ ଇ ି |
Ⅷସା ୱ୍ୟୱ ା ଯଦି େଯାଗ୍ୟରୂ େପଣ ଗୃହ୍ୟେତ ତହର୍ୁ ୍ୟ ମା ଭୱତୀତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|
Ⅸଅପରଂ ସା ୱ୍ୟୱ ା ଧା କସ୍ୟ ୱିରୁ ା ନ ଭୱତି କି ଧା େକା ଽୱାେଧ୍ୟା ଦୁ ଃ ପାପିେ ା

ଽପୱିେତ୍ର ା ଽଶୁଚିଃ ପିତୃ ହ ା ମାତୃ ହ ା ନରହ ା
Ⅹ େୱଶ୍ୟାଗାମୀ ପୁଂେମୖଥୁନୀ ମନୁଷ୍ୟୱିେକ୍ର ତା ମିଥ୍ୟାୱାଦୀ ମିଥ୍ୟାଶପଥକାରୀ ଚ

ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାେମେତଷାଂ ୱିରୁ ା,
Ⅺ ତଥା ସି ଦାନେ ରସ୍ୟ େଯା ୱିଭୱଯୁ ଃ ସୁସଂୱାେଦା ମଯି

ସମପ ତ ଦନୁଯାଯିହିେତାପେଦଶସ୍ୟ ୱିପରୀତଂ ଯତ୍ କିି ଦ୍ ଭୱତି ତି ରୁ ା ସା ୱ୍ୟୱେ ତି
ତ ୍ରାହିଣା ଜ୍ଞାତୱ୍ୟଂ|

Ⅻମହ୍ୟଂ ଶି ଦାତା େଯାଽ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ଃ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ମହଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମି|
ⅩⅢ ଯତଃ ପୁରା ନି କ ଉପଦ୍ର ାୱୀ ହିଂସକ ଭୂ ାପ୍ୟହଂ େତନ ୱି ାେସ୍ୟା ଽମେନ୍ୟ

ପରିଚାରକେ ନ୍ୟଯୁେଜ୍ୟ ଚ| ତଦ୍ ଅୱି ାସାଚରଣମ୍ ଅଜ୍ଞାେନନ ମଯା କୃତମିତି େହେତାରହଂ
େତନାନୁକି େତାଽଭୱଂ|

ⅩⅣ ଅପରଂ ଖ୍ର ୀେ ଯୀେଶୗ ୱି ାସେପ୍ର ମଭ୍ୟାଂ ସହିେତାଽ େଭାରନୁଗ୍ର େହା ଽତୀୱ
ପ୍ର ଚୁ େରାଽଭତ୍|

ⅩⅤ ପାପିନଃ ପରିତ୍ର ାତୁ ଂ ଖ୍ର ୀେ ା ଯୀଶୁ ଜର୍ ଗତି ସମୱତୀେଣର୍ ାଽଭୱତ୍, ଏଷା କଥା ୱି ାସନୀଯା
ସେୱୖର୍ ୍ଵ ଗ୍ର ହଣୀଯା ଚ|

ⅩⅥ େତଷାଂ ପାପିନାଂ ମେଧ୍ୟଽହଂ ପ୍ର ଥମ ଆସଂ କି ୁ େଯ ମାନୱା ଅନ ଜୀୱନପ୍ର ା ୍ୟଥର୍ ଂ ତି ନ୍
ୱି ସି ଷ୍ୟି େତଷାଂ ଦୃ ାେ ମଯି ପ୍ର ଥେମ ଯୀଶୁନା ଖ୍ର ୀେ ନ କୀଯା କୃ ା ଚିରସହି ୁତା ଯତ୍
ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ ତଦଥର୍ େମୱାହମ୍ ଅନୁକ ାଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍|

ⅩⅦ ଅନାଦିରକ୍ଷେଯାଽଦୃେଶ୍ୟା ରାଜା େଯାଽ ି ତୀଯଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଜ୍ଞ ଈ ର ସ୍ୟ େଗୗରୱଂ ମହିମା
ଚାନ କାଲଂ ଯାୱଦ୍ ଭୂ ଯାତ୍| ଆେମନ୍|

ⅩⅧ େହ ପୁତ୍ର ତୀମଥିଯ ଯି ଯାନି ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟାନି ପୁରା କଥିତାନି ତଦନୁସାରାଦ୍ ଅହମ୍
ଏନମାେଦଶଂ ଯି ସମପର୍ ଯାମି, ତସ୍ୟାଭିପ୍ର ାେଯାଽଯଂ ଯ ଂ େତୖ ୱର୍ ାେକୖ୍ୟରୁ ମଯୁ ଂ କେରାଷି

ⅩⅨ ୱି ାସଂ ସ ଂେୱଦ ଧାରଯସି ଚ| ଅନେଯାଃ ପରିତ୍ୟାଗାତ୍ େକଷାି ଦ୍ ୱି ାସତରୀ
ଭ ାଭୱତ୍|

ⅩⅩହୁ ମିନାଯସି କ େରୗ େତଷାଂ େଯୗ େ ୗ ଜେନୗ, େତୗ ଯଦ୍ ଧ ର୍ ନି ାଂ ପୁନ ନର୍ କ ର୍ୁ ଂ ଶିେକ୍ଷେତ
ତଦଥର୍ ଂ ମଯା ଶଯତାନସ୍ୟ କେର ସମପ େତୗ|

Ⅱ
Ⅰମମ ପ୍ର ଥମ ଆେଦେଶାଽଯଂ, ପ୍ର ାଥର୍ ନାୱିନଯନିେୱଦନଧନ୍ୟୱାଦାଃ କ ର୍ ୱ୍ୟାଃ,
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Ⅱ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ମାନୱାନାଂ କୃେତ ୱିେଶଷେତା ୱଯଂ ଯତ୍ ଶା େ ନ ନିୱ ୍ଵେରାଧେ ନ
େଚ ରଭି ଂ ୱିନୀତ ାଚର ଃକାଲଂ ଯାପଯାମ ଦଥର୍ ଂ ନୃପତୀନାମ୍ ଉ ପଦ ାନା କୃେତ େତ
କ ର୍ ୱ୍ୟାଃ|

Ⅲଯେତାଽ ାକଂ ତାରକେସ୍ୟ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ ତେଦେୱା ମଂ ଗ୍ର ାହ୍ୟ ଭୱତି,
Ⅳସ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ମାନୱାନାଂ ପରିତ୍ର ାଣଂ ସତ୍ୟଜ୍ଞାନପ୍ର ାି େ ତି|
Ⅴଯତ ଏେକାଽ ି ତୀଯ ଈ େରା ୱିଦ୍ୟେତ କିେ େର ମାନେୱଷୁ େଚୖେକା ଽ ି ତୀେଯା ମଧ୍ୟ ଃ
Ⅵସନରାୱତାରଃ ଖ୍ର ୀେ ା ଯୀଶୁ ୱ ଦ୍ୟେତଯଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ମୁେ ମର୍ୂ ଲ୍ୟମ୍ଆ ଦାନଂ କୃତୱାନ୍|

ଏେତନ େଯନ ପ୍ର ମାେଣେନାପଯୁେ ସମେଯ ପ୍ର କାଶିତୱ୍ୟଂ,
Ⅶ ତେ ାଷଯିତା ଦୂେତା ୱି ାେସ ସତ୍ୟଧେ ର୍ ଚ ଭି ଜାତୀଯାନାମ୍ ଉପେଦଶକ ାହଂ

ନ୍ୟଯୂେଜ୍ୟ, ଏତଦହଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ଯଥାତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି ନାନୃତଂ କଥଯାମି|
Ⅷଅେତା ମମାଭିମତମିଦଂ ପୁରୁ େଷୖଃ େକ୍ର ାଧସେ େହୗ ୱିନା ପୱିତ୍ର କରାନ୍ ଉେ ାଲ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍
ାେନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କି୍ର ଯତାଂ|
Ⅸ ତ ତ୍ ନାେୟର୍ ୍ୟାଽପି ସଲ ାଃ ସଂଯତମନସ ସେତ୍ୟା େଯାଗ୍ୟମା ାଦନଂ ପରିଦଧତୁ କି

େକଶସଂ ାେରୖଃ କଣକମୁ ାଭି ମର୍ ହାଘର୍ ୍ୟପରି େଦୖ ା ଭୂ ଷଣଂ ନ କୁୱର୍ ୍ଵ ତ୍ୟଃ
Ⅹ ୀକୃେତ ରଭ ୀନାଂ େଯାଷିତାଂ େଯାେଗୖ୍ୟଃ ସତ୍ୟ ର୍ ଭିଃ ଭୂ ଷଣଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ତାଂ|
Ⅺନାରୀ ସ ୂ ଣର୍ ୱିନୀତେ ନ ନିୱ େରାଧଂ ଶିକ୍ଷତାଂ|
Ⅻ ନାୟର୍ ୍ୟାଃ ଶିକ୍ଷାଦାନଂ ପୁରୁ ଷାଯାଜ୍ଞାଦାନଂ ୱାହଂ ନାନୁଜାନାମି ତଯା ନିୱ ୍ଵେରା◌ଧे ମ୍

ଆଚରିତୱ୍ୟଂ|
ⅩⅢଯତଃ ପ୍ର ଥମମ୍ ଆଦମ ତଃ ପରଂ ହୱାଯାଃ ସୃି ବର୍ ଭୂ ୱ|
ⅩⅣ କି ାଦମ୍ ଭ୍ର ାି ଯୁେ ା ନାଭୱତ୍ େଯାଷିେଦୱ ଭ୍ର ାି ଯୁ ା ଭୂ ାତ୍ୟାଚାରିଣୀ ବଭୂ ୱ|
ⅩⅤ ତଥାପି ନାରୀଗେଣା ଯଦି ୱି ାେସ େପ୍ର ମି୍ନ ପୱିତ୍ର ତାଯାଂ ସଂଯତମନସି ଚ ତି ତି

ତହର୍ ୍ୟପତ୍ୟପ୍ର ସୱୱ ର୍ ନା ପରିତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ା ୍ୟତି|

Ⅲ
Ⅰଯଦି କି ଦ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷପଦମ୍ ଆକାଙେତ ତହ ସ ଉ ମଂ କ ର୍ ଲି ତ ଇତି ସତ୍ୟଂ|
Ⅱ ଅେତାଽଧ୍ୟେକ୍ଷଣାନି ି େତେନୖକସ୍ୟା େଯାଷିେତା ଭତର୍୍ର ା ପରିମିତେଭାେଗନ ସଂଯତମନସା

ସେଭ୍ୟନାତିଥିେସୱେକନ ଶିକ୍ଷେଣ ନିପୁେଣନ
Ⅲନ ମଦ୍ୟେପନ ନ ପ୍ର ହାରେକଣ କି ୁ ମୃଦୁଭାେୱନ ନିୱ ୍ଵୱାେଦନ ନିେଲର୍ ାେଭନ
Ⅳ ପରିୱାରାଣାମ୍ ଉ ମଶାସେକନ ପୂଣର୍ ୱିନୀତ ାଦ୍ ୱଶ୍ୟାନାଂ ସ ାନାନାଂ ନିଯ ା ଚ

ଭୱିତୱ୍ୟଂ|
Ⅴଯତ ଆ ପରିୱାରାନ୍ ଶାସି ତୁ ଂ େଯା ନ ଶେକ୍ନ ାତି େତେନ ରସ୍ୟ ସମିେତ ାୱଧାରଣଂ କଥଂ

କାରିଷ୍ୟେତ?
Ⅵ ଅପରଂ ସ ଗୱ ୍ଵେତା ଭୂ ା ଯତ୍ ଶଯତାନ ଇୱ ଦ େଯାେଗ୍ୟା ନ ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ େତନ

ନୱଶିେଷ୍ୟଣ ନ ଭୱିତୱ୍ୟଂ|
Ⅶଯ ନି ାଯାଂ ଶଯତାନସ୍ୟଜାେଲଚନପେତତ୍ତଦଥର୍ ଂ େତନବହିଃ େଲାକାନାମପି ମେଧ୍ୟ

ସୁଖ୍ୟାତିଯୁେ ନ ଭୱିତୱ୍ୟଂ|
Ⅷ ତ ତ୍ ପରିଚାରେକୖରପି ୱିନୀେତୖ ୱିଧୱାକ୍ୟରହିେତୖ ବର୍ ହୁ ମଦ୍ୟପାେନ ଽନାସେ ୖ

ନ େଲର୍ ାେଭୖ ଭୱିତୱ୍ୟଂ,
Ⅸ ନି ର୍ ଲସଂେୱେଦନ ଚ ୱି ାସସ୍ୟ ନିଗୂଢୱାକ୍ୟଂ ଧାତିୱ୍ୟ |
Ⅹଅେଗ୍ର େତଷାଂ ପରୀକ୍ଷା କି୍ର ଯତାଂ ତତଃ ପରମ୍ ଅନି ି ତା ଭୂ ା େତ ପରିଚୟର୍ ୍ୟାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ୁ|
Ⅺ ଅପରଂ େଯାଷି ି ରପି ୱିନୀତାଭିରନପୱାଦିକାଭିଃ ସତକର୍ ାଭିଃ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ୱି ାସ୍ୟାଭି

ଭୱିତୱ୍ୟଂ|
Ⅻ ପରିଚାରକା ଏେକୖକେଯାଷିେତା ଭ ର୍ ାେରା ଭେୱଯୁଃ, ନିଜସ ାନାନାଂ ପରିଜନାନା

ସୁଶାସନଂ କୁୟର୍ୁ ୍ୟ |
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ⅩⅢଯତଃ ସା ପରିଚୟର୍ ୍ୟା େଯୖ ଭର୍ ଦ୍ର ରୂ େପଣ ସାଧ୍ୟେତ େତ େଶ୍ର ପଦଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱି ଖ୍ର ୀେ ଯୀେଶୗ
ୱି ାେସନ ମେହା ୁକା ଭୱି ଚ|

ⅩⅣ ାଂ ପ୍ର େତ୍ୟତ ତ୍ର େଲଖନସମେଯ ଶୀଘ୍ର ଂ ମୀପଗମନସ୍ୟ ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ମମ ୱିଦ୍ୟେତ|
ⅩⅤ ଯଦି ୱା ୱିଲେ ଯ ତହର୍ ୀ ରସ୍ୟ ଗୃେହ ଽଥର୍ ତଃ ସତ୍ୟଧ ର୍ ସ୍ୟ ଭି ି ମୂଲ ରୂ ପାଯାମ୍

ଅମେର ରସ୍ୟ ସମିେତୗ ଯା କୀଦୃଶ ଆଚାରଃ କ ର୍ ୱ୍ୟ ତ୍ ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟେତ|
ⅩⅥ ଅପରଂ ଯସ୍ୟ ମହ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୀକୃତମ୍ ଈ ରଭେ ତ୍ ନିଗୂଢୱାକ୍ୟମିଦମ୍ ଈ େରା

ମାନୱେଦେହ ପ୍ର କାଶିତ ଆ ନା ସପୁଣ୍ୟୀକୃେତା ଦୂେତୖଃ ସୃ ଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଜାତୀଯାନାଂ ନିକେଟ
େଘାଷିେତା ଜଗେତା ୱି ାସପାତ୍ର ୀଭୂ ତେ ଜଃପ୍ର ା େଯ ଗର୍ ଂ ନୀତେ ତି|

Ⅳ
Ⅰପୱିତ୍ର ଆ ା ମ୍ ଇଦଂ ୱାକ୍ୟଂ ୱଦତି ଚରମକାେଲ କତିପଯେଲାକା ୱି ନା ି ତ ାତ୍
Ⅱ କେଠାରମନସାଂ କାପଟ୍ୟାଦ୍ ଅନୃତୱାଦିନାଂ ୱିୱାହନିେଷଧକାନାଂ

ଭକ୍ଷ୍ୟୱିେଶଷନିେଷଧକାନା
Ⅲଭୂ ତ ରୂ ପାଣାଂ ଶିକ୍ଷାଯାଂ ଭ୍ର ମକା ନାଂ ୱାେକ୍ୟଷୁ ଚ ମନାଂସି ନିେୱଶ୍ୟ ଧ ର୍ ାଦ୍ ଭ୍ର ଂଶିଷ୍ୟେ |

ତାନି ତୁ ଭକ୍ଷ୍ୟାଣି ୱି ାସି ନାଂ ୀକୃତସତ୍ୟଧ ର୍ ାଣା ଧନ୍ୟୱାଦସହିତାଯ େଭାଗାେଯ େରଣ
ସସୃଜିେର|

Ⅳଯତ ଈ େରଣ ଯଦ୍ୟତ୍ ସୃ ଂ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଉ ମଂ ଯଦି ଚ ଧନ୍ୟୱାେଦନ ଭୁ ଜ୍ୟେତ ତହ
ତସ୍ୟ କିମପି ନାଗ୍ର ାହ୍ୟଂ ଭୱତି,

Ⅴଯତ ଈ ରସ୍ୟ ୱାେକ୍ୟନ ପ୍ର ାଥର୍ ନଯା ଚ ତତ୍ ପୱିତ୍ର ୀଭୱତି|
Ⅵ ଏତାନି ୱାକ୍ୟାନି ଯଦି ଂ ଭ୍ର ାତୃ ନ୍ ଜ୍ଞାପେଯ ହ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ େସ୍ୟା ମ୍ଃ ପରିଚାରେକା

ଭୱିଷ୍ୟସି େଯା ୱି ାେସା ହିେତାପେଦଶ ଯା ଗୃହୀତ ଦୀଯୱାେକୖ୍ୟରାପ୍ୟାଯିଷ୍ୟେସ ଚ|
Ⅶ ଯାନୁ୍ୟପାଖ୍ୟାନାନି ଦୁଭର୍ ାୱାନି ୱୃ େଯାଷିତାେମୱ େଯାଗ୍ୟାନି ଚ ତାନି ଯା ୱିସୃଜ୍ୟ ାମ୍

ଈ ରଭ େଯ ଯ ଃ କି୍ର ଯତା |
Ⅷଯତଃଶାରୀରିେକା ଯ ଃ ଫଲେଦାଭୱତି କି ୀ ରଭି େରୖହିକପାରତି୍ର କଜୀୱନେଯାଃ

ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯୁ ା ସତୀ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ଫଲଦା ଭୱତି|
Ⅸୱାକ୍ୟେମତଦ୍ ୱି ସନୀଯଂ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ଗର୍୍ର ହଣୀଯ ୱଯ ତଦଥର୍ େମୱଶ୍ର ାମ୍ୟାେମା ନି ାଂ ଭୁ ଂଜ୍ମ େହ

ଚ|
Ⅹଯେତା େହେତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ମାନୱାନାଂ ୱିେଶଷେତା ୱି ାସି ନାଂ ତ୍ର ାତା େଯାଽମର ଈ ର ି ନ୍ ୱଯଂ

ୱି ସାମଃ|
Ⅺ ମ୍ ଏତାନି ୱାକ୍ୟାନି ପ୍ର ଚାରଯ ସମୁପଦିଶ ଚ|
Ⅻ ଅ ୱଯ ାତ୍ େକନାପ୍ୟୱେଜ୍ଞେଯା ନ ଭୱ କି ାଲାେପନାଚରେଣନ େପ୍ର ମ୍ନ ା ସଦା େ ନ

ୱି ାେସନ ଶୁଚିେ ନ ଚ ୱି ାସି ନାମ୍ ଆଦେଶର୍ ା ଭୱ|
ⅩⅢଯାୱ ାହମ୍ ଆଗମିଷ୍ୟାମି ତାୱତ୍ ପାେଠ େଚତଯେନ ଉପେଦେଶ ଚ ମେନା ନିଧ ୍ଵ|
ⅩⅣ ପ୍ର ାଚୀନଗଣହ ାପର୍ ଣସହିେତନ ଭୱିଷ୍ୟ ାେକ୍ୟନ ଯ ାନଂ ତୁ ଭ୍ୟଂ ୱିଶ୍ର ାଣିତଂ ତୱା ଃେ

ତି ନ୍ ଦାେନ ଶିଥିଲମନା ମା ଭୱ|
ⅩⅤଏେତଷୁ ମେନା ନିେୱଶଯ, ଏେତଷୁ ୱ ର୍ , ଇ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ତୱ ଗୁଣୱୃି ଃ ପ୍ର କାଶତାଂ|
ⅩⅥ ି ନ୍ ଉପେଦେଶ ଚ ସାୱଧାେନା ଭୂ ାୱତି ତତ୍ କୃ ା ଯା ପରିତ୍ର ାଣଂ େଶ୍ର ାତୃ ଣା

ପରିତ୍ର ାଣଂ ସାଧଯିଷ୍ୟେତ|

Ⅴ
Ⅰ ଂ ପ୍ର ାଚୀନଂ ନ ଭ ର୍ ଯ କି ୁ ତଂ ପିତରମିୱ ଯୂନ ଭ୍ର ାତୃ ନିୱ
Ⅱ ୱୃ ାଃ ି ଯ ମାତୃ ନିୱ ଯୁୱତୀ ପୂଣର୍ ଶୁଚିେ ନ ଭଗିନୀରିୱ ୱିନଯ |
Ⅲଅପରଂ ସତ୍ୟୱିଧୱାଃ ସ ନ୍ୟ |
Ⅳକସ୍ୟାି ଦ୍ ୱିଧୱାଯା ଯଦି ପୁତ୍ର ାଃ େପୗତ୍ର ା ୱା ୱିଦ୍ୟେ ତହ େତ ପ୍ର ଥମତଃ ୀଯପରିଜନାନ୍

େସୱିତୁ ଂ ପିେତ୍ର ାଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟପକ ର୍ୁ ଶିକ୍ଷ ାଂ ଯତ େଦେୱ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଉ ମଂ ଗ୍ର ାହ୍ୟ କ ର୍ |
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Ⅴ ଅପରଂ ଯା ନାରୀ ସତ୍ୟୱିଧୱା ନାଥହୀନା ଚାି ସା ଈ ରସ୍ୟାଶ୍ର େଯ ତି ୀ ଦିୱାନିଶଂ
ନିେୱଦନପ୍ର ାଥର୍ ନାଭ୍ୟାଂ କାଲଂ ଯାପଯତି|

Ⅵ କି ୁ ଯା ୱିଧୱା ସୁଖେଭାଗାସ ା ସା ଜୀୱତ୍ୟପି ମୃତା ଭୱତି|
Ⅶଅତଏୱ ତା ଯଦ୍ ଅନି ି ତା ଭେୱଯୂ ଦଥର୍ ମ୍ ଏତାନି ଯା ନିଦିଶ୍ୟ ାଂ|
Ⅷ ଯଦି କି ତ୍ ଜାତୀଯାନ୍ େଲାକାନ୍ ୱିେଶଷତଃ ୀଯପରିଜନାନ୍ ନ ପାଲଯତି ତହ ସ

ୱି ାସାଦ୍ ଭ୍ର େ ା ଽପ୍ୟଧମ ଭୱତି|
Ⅸ ୱିଧୱାୱେଗର୍ ଯସ୍ୟା ଗଣନା ଭୱତି ତଯା ଷି ୱ େରେଭ୍ୟା ନୂ୍ୟନୱଯ ଯା ନ ଭୱିତୱ୍ୟଂ;

ଅପରଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଏକ ାମିକା ଭୂ ା
Ⅹ ସା ଯତ୍ ଶିଶୁେପାଷେଣନାତିଥିେସୱେନନ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ଚରଣପ୍ର କ୍ଷାଲେନନ କି୍ଲ ାନାମ୍

ଉପକାେରଣସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧସ ର୍ ାଚରେଣନଚସ ର୍ କରଣାତ୍ ସୁଖ୍ୟାତିପ୍ର ା ା ଭେୱତ୍ତଦପ୍ୟାୱଶ୍ୟକଂ|
Ⅺ କି ୁ ଯୁୱତୀ ୱ ଧୱା ନ ଗୃହାଣ ଯତଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େୱୖପରୀେତ୍ୟନ ତାସାଂ ଦେପର୍ ଜାେତ ତା

ୱିୱାହମ୍ ଇ ି |
Ⅻତ ା ପୂୱର୍ ୍ଵ ଧ ର୍ ଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଦ ନୀଯା ଭୱି |
ⅩⅢ ଅନ ରଂ ତା ଗୃହାଦ୍ ଗୃହଂ ପୟର୍ ୍ୟଟ ୍ୟ ଆଲସ୍ୟଂ ଶିକ୍ଷେ େକୱଲମାଲସ୍ୟଂ ନହି

କି ନଥର୍ କାଲାପଂ ପରାଧିକାରଚ ର୍ ା ାପି ଶିକ୍ଷମାଣା ଅନୁଚିତାନି ୱାକ୍ୟାନି ଭାଷେ |
ⅩⅣ ଅେତା ମେମେ ଯଂ ଯୁୱେତ୍ୟା ୱିଧୱା ୱିୱାହଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ତାମ୍ ଅପତ୍ୟୱେତ୍ୟା ଭୱ ୁ ଗୃହକ ର୍

କୁୱର୍ ୍ଵ ତାେ ଂ ୱିପକ୍ଷାଯ କିମପି ନି ା ାରଂ ନ ଦଦତୁ |
ⅩⅤଯତ ଇତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଅପି କାି ତ୍ ଶଯତାନସ୍ୟ ପ ା ାମିେନ୍ୟା ଜାତାଃ|
ⅩⅥ ଅପରଂ ୱି ାସି ନ୍ୟା ୱି ାସି େନା ୱା କସ୍ୟାପି ପରିୱାରାଣାଂ ମେଧ୍ୟ ଯଦି ୱିଧୱା ୱିଦ୍ୟେ

ତହ ସ ତାଃ ପ୍ର ତିପାଲଯତୁ ତ ାତ୍ ସମିେତୗ ଭାେର ଽନାେରାପିେତ ସତ୍ୟୱିଧୱାନାଂ ପ୍ର ତିପାଲନଂ
କ ର୍ୁ ଂ ତଯା ଶକ୍ୟେତ|

ⅩⅦ େଯ ପ୍ର ା ଃ ସମିତିଂ ସମ୍ୟଗ୍ ଅଧିତି ି ୱିେଶଷତ ଈ ରୱାେକ୍ୟେନାପେଦେଶନ ଚ େଯ
ଯ ଂ ୱିଦଧେତ େତ ି ଗୁଣସ୍ୟାଦରସ୍ୟ େଯାଗ୍ୟା ମାନ୍ୟ ାଂ|

ⅩⅧଯ ାତ୍ ଶାେ ଲିଖିତମିଦମାେ , ଂ ଶସ୍ୟମ ର୍ କୱୃଷସ୍ୟାସ୍ୟଂ ମା ବଧାେନତି, ଅପରମପି
କାୟର୍ ୍ୟକୃଦ୍ େୱତନସ୍ୟ େଯାେଗ୍ୟା ଭୱତୀତି|

ⅩⅨେ ୗ ତ୍ର ୀନ୍ ୱା ସାକି୍ଷେଣା ୱିନା କସ୍ୟାଚିତ୍ ପ୍ର ାଚୀନସ୍ୟ ୱିରୁ ମ୍ ଅଭିେଯାଗ ୍ଵଯା ନ ଗୃହ୍ୟତାଂ|
ⅩⅩ ଅପରଂ େଯ ପାପମାଚରି ତାନ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସମକ୍ଷଂ ଭ ର୍ ଯ େତନାପେରଷାମପି ଭୀତି

ଜର୍ ନିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅪଅହମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ମେନାନୀତଦିୱ୍ୟଦୂତାନା େଗାଚେର ାମ୍ ଇଦମ୍

ଆଜ୍ଞାପଯାମି ଂ କସ୍ୟାପ୍ୟନୁେରାେଧନ କିମପି ନ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ ୱିନାପକ୍ଷପାତମ୍ ଏତାନ ୱିଧୀନ୍ ପାଲଯ|
ⅩⅫକସ୍ୟାପି ମୂ ହ ାପଣର୍ ଂ ରଯା ମାକାଷର୍ ୀଃ| ପରପାପାନା ାଂଶୀ ମା ଭୱ| ଂ ଶୁଚିଂ ରକ୍ଷ|
ⅩⅩⅢଅପରଂତେୱାଦରପୀଡାଯାଃ ପୁନଃ ପୁନ ଦୁ ର୍ ଲତାଯା ନିମି ଂ େକୱଲଂ େତାଯଂ ନ ପିୱନ୍

କିି ନ୍ ମଦ୍ୟଂ ପିୱ|
ⅩⅩⅣ େକଷାି ତ୍ ମାନୱାନାଂ ପାପାନି ୱିଚାରାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ େକଷାି ତ୍ ପ ାତ୍ ପ୍ର କାଶେ |
ⅩⅩⅤତେଥୖୱ ସ ର୍ ାଣ୍ୟପି ପ୍ର କାଶେ ତଦନ୍ୟଥା ସତି ପ୍ର ାନି ାତୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ୱି |

Ⅵ
Ⅰଯାୱେ ା େଲାକା ଯୁଗଧାରିେଣା ଦାସାଃ ସି େତ ାମିନଂ ପୂଣର୍ ସମାଦରେଯାଗ୍ୟଂ ମନ୍ୟ ାଂ

େନା େଚଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ନାମ୍ନ ଉପେଦଶସ୍ୟ ଚ ନି ା ସ ୱିଷ୍ୟତି|
Ⅱ େଯଷା ାମିେନା ୱି ାସି ନଃ ଭୱି େତୖେ ଭ୍ର ାତୃ ାତ୍ ନାୱେଜ୍ଞଯାଃ କି ୁ େତ

କ ର୍ ଫଲେଭାଗିେନା ୱି ାସି ନଃ ପି୍ର ଯା ଭୱ ୀତି େହେତାଃ େସୱନୀଯା ଏୱ, ମ୍ ଏତାନି
ଶିକ୍ଷଯ ସମୁପଦିଶ ଚ|

Ⅲ ଯଃ କି ଦ୍ ଇତରଶିକ୍ଷାଂ କେରାତି, ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ହିତୱାକ୍ୟାନୀ ରଭେ
େୟର୍ ାଗ୍ୟାଂ ଶିକ୍ଷା ନ ୀକେରାତି
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Ⅳସ ଦପର୍ ଧ୍ମ ାତଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଥା ଜ୍ଞାନହୀନ ୱିୱାେଦୖ ୱର୍ ାଗୁ୍ୟେ ୖ େରାଗଯୁ ଭୱତି|
Ⅴ ତାଦୃଶାଦ୍ ଭାୱାଦ୍ ଈଷର୍ ୍ୟାୱିେରାଧାପୱାଦଦୁ ାସୂଯା ଭ୍ର ମନସାଂ ସତ୍ୟଜ୍ଞାନହୀନାନାମ୍

ଈ ରଭି ଂ ଲାେଭାପାଯମ୍ ଇୱ ମନ୍ୟମାନାନାଂ େଲାକାନାଂ ୱିୱାଦା ଜାଯେ ତାଦୃେଶେଭ୍ୟା
େଲାେକଭ୍ୟ ୍ଵଂ ପୃଥକ୍ ତି |

Ⅵସଂଯେତ ଯା ଯୁ ା େଯ ରଭି ଃ ସା ମହାଲାେଭାପାେଯା ଭୱତୀତି ସତ୍ୟଂ|
Ⅶ ଏତ ଗ େୱଶନକାେଲଽ ାଭିଃ କିମପି ନାନାଯି ତ ଯଜନକାେଲଽପି କିମପି େନତୁ ଂ ନ

ଶକ୍ଷ୍ୟତ ଇତି ନିି ତଂ|
Ⅷଅତଏୱ ଖାଦ୍ୟାନ୍ୟା ାଦନାନି ଚ ପ୍ର ାପ୍ୟା ାଭିଃ ସ ୁେ ୖ ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟଂ|
Ⅸେଯତୁ ଧନିେନାଭୱିତୁ ଂ େଚ େ େତପରୀକ୍ଷାଯାମ୍ଉନ୍ମ ାେଥପତି େଯଚାଭିଲାଷାମାନୱାନ୍

ୱିନାେଶ ନରେକ ଚ ମ ଯି ତାଦୃେଶଷ୍ଵ ଜ୍ଞାନାହିତାଭିଲାେଷଷ୍ଵ ପି ପତି |
Ⅹଯେତାଽଥର୍ ୃହା ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଦୁରିତାନାଂ ମୂଲଂ ଭୱତି ତାମୱଲ ୍ୟ େକଚିଦ୍ ୱି ାସାଦ୍ ଅଭ୍ର ଂଶ

ନାନାେକ୍ଲ େଶୖ ାନ୍ ଅୱିଧ୍ୟନ୍|
Ⅺ େହ ଈ ରସ୍ୟ େଲାକ ମ୍ ଏେତଭ୍ୟଃ ପଲାଯ୍ୟ ଧ ର୍ ଈ ରଭି ୱ ାସଃ େପ୍ର ମ ସହି ୁତା

କ୍ଷାି େ ୖ ତାନ୍ୟାଚର|
Ⅻ ୱି ାସରୂ ପମ୍ଉ ମଯୁ ଂ କୁରୁ ,ଅନ ଜୀୱନମ୍ଆଲ ଯତ ଦଥର୍ ଂ ମ୍ଆହୂ େତା ଽଭୱଃ,

ବହୁ ସାକି୍ଷଣାଂ ସମକ୍ଷେ ା ମାଂ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଂ ୀକୃତୱାନ୍|
ⅩⅢ ଅପରଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଜୀୱଯିତୁ ରୀ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଯ ଖ୍ର ୀେ ା ଯୀଶୁଃ ପ ୀଯପୀଲାତସ୍ୟ

ସମକ୍ଷମ୍ ଉ ମାଂ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଂ ୀକୃତୱାନ୍ ତସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଅହଂ ାମ୍ ଇଦମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯାମି|
ⅩⅣ ଈ େରଣ ସମେଯ ପ୍ର କାଶିତୱ୍ୟମ୍ ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାଗମନଂ ଯାୱତ୍ ଯା

ନି ଲ େ ନ ନିେ ର୍ ାଷେ ନ ଚ ୱିଧୀ ରକ୍ଷ୍ୟତାଂ|
ⅩⅤସ ଈ ରଃ ସି ଦାନ ଃ, ଅି ତୀଯସମ୍ର ାଟ୍, ରାଜ୍ଞାଂ ରାଜା, ପ୍ର ଭୂ ନାଂ ପ୍ର ଭୁ ଃ,
ⅩⅥ ଅମରତାଯା ଅି ତୀଯ ଆକରଃ, ଅଗମ୍ୟେତେଜାନିୱାସୀ, ମ ର୍ ୍ୟାନାଂ େକନାପି ନ ଦୃ ଃ

େକନାପି ନ ଦୃଶ୍ୟ | ତସ୍ୟ େଗୗରୱପରାକ୍ର େମୗ ସଦାତେନୗ ଭୂ ଯା ାଂ| ଆେମନ୍|
ⅩⅦ ଇହେଲାେକ େଯ ଧନିନେ ଚି ସମୁ ତିଂ ଚପେଲ ଧେନ ୱି ାସ ନ କୁୱର୍ ୍ଵ ତାଂ କି ୁ

େଭାଗାଥର୍ ମ୍ ଅ ଭ୍ୟଂ ପ୍ର ଚୁ ରେ ନ ସୱର୍ ୍ଵ ଦାତା
ⅩⅧ େଯାଽମର ଈ ର ି ନ୍ ୱି ସ ୁ ସଦାଚାରଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ୁ ସ ର୍ ଧେନନ ଧନିେନା ସୁକଲା

ଦାତାର ଭୱ ୁ,
ⅩⅨଯଥା ଚ ସତ୍ୟଂ ଜୀୱନଂ ପାପ୍ନୁ ଯୁ ଥା ପାରତି୍ର କାମ୍ ଉ ମସ ଦଂ ସି ନ୍ଵ େ ତି ଯାଦିଶ୍ୟ ାଂ|
ⅩⅩେହତୀମଥିଯ, ମ୍ ଉପନିଧିଂ େଗାପଯକା ନିକୱିଦ୍ୟାଯା ଅପୱିତ୍ର ଂ ପ୍ର ଲାପଂ ୱିେରାେଧାି

ତ୍ୟଜ ଚ,
ⅩⅪଯତଃକତିପଯା େଲାକା ାଂ ୱିଦ୍ୟାମୱଲ ୍ୟ ୱି ାସାଦ୍ ଭ୍ର ା ଅଭୱନ|ପ୍ର ସାଦ ୱସହାେଯା

ଭୂ ଯାତ୍| ଆେମନ୍|
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୨ ତୀମଥିଯଂ ପତ୍ର ଂ
Ⅰ ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁନା ଯା ଜୀୱନସ୍ୟ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ତାମଧୀ ରେସ୍ୟ ଯା ଯୀେଶାଃ ଖ୍ର ୀ େସୖ୍ୟକଃ

େପ୍ର ରିତଃ େପୗେଲାଽହଂ କୀଯଂ ପି୍ର ଯଂ ଧ ର୍ ପୁତ୍ର ଂ ତୀମଥିଯଂ ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ ଲିଖାମି|
Ⅱତାତ ଈ େରାଽ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ଯି ପ୍ର ସାଦଂ ଦଯାଂ ଶାି କି୍ର ଯା ାଂ|
Ⅲଅହମ୍ଆ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାତ୍ଯମ୍ଈ ରଂପୱିତ୍ର ମନସା େସେୱତଂଧନ୍ୟଂ ୱଦନଂକଥଯାମି,ଅହମ୍

ଅେହାରାତ୍ର ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାସମେଯ ାଂ ନିର ରଂ ରାମି|
Ⅳ ଯ ୱି ାସଃ ପ୍ର ଥେମ େଲାଯୀନାମିକାଯାଂ ତୱ ମାତାମହ୍ୟାମ୍ ଉନୀକୀନାମିକାଯାଂ ମାତରି

ଚାତି ତ୍ ତୱା େରଽପି ତି ତୀତି ମେନ୍ୟ
Ⅴତୱତଂ ନି ପଟଂ ୱି ାସଂ ମନସି କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ତୱାଶପାତଂ ରନ୍ ଯଥାନେ ନ ପ୍ର ଫେ ା ଭେୱଯଂ

ତଦଥର୍ ଂ ତୱ ଦଶର୍ ନମ୍ ଆକାେଙ|
Ⅵଅେତା େହେତା ମର୍ ମ ହ ାପର୍ େଣନଲେ ା ଯ ଈ ରସ୍ୟ ୱର ୍ଵଯି ୱିଦ୍ୟେତ ତମ୍ ଉ ାଲଯିତୁ ଂ
ାଂ ାରଯାମି|
Ⅶ ଯତ ଈ େରାଽ ଭ୍ୟଂ ଭଯଜନକମ୍ ଆ ାନମ୍ ଅଦ ା ଶି େପ୍ର ମସତକର୍ ତାନାମ୍ ଆକରମ୍

ଆ ାନଂ ଦ ୱାନ୍|
Ⅷ ଅତଏୱା ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ମଧି ତସ୍ୟ ୱ ି ଦାସଂ ମାମଧି ଚ ପ୍ର ମାଣଂ ଦାତୁ ଂ ନ ତ୍ର ପ

କି ୀ ରୀଯଶ ୍ୟା ସୁସଂୱାଦସ୍ୟ କୃେତ ଦୁଃଖସ୍ୟ ସହଭାଗୀ ଭୱ|
Ⅸେସାଽ ାନ୍ ପରିତ୍ର ାଣପାତ୍ର ାଣି କୃତୱାନ୍ ପୱିେତ୍ର ଣା ାେନନାହୂ ତୱାଂ ;ଅ ର୍ େହତୁ େନତିନହି
ୀଯନିରୂ ପାଣସ୍ୟ ପ୍ର ସାଦସ୍ୟ ଚ କୃେତ ତତ୍ କୃତୱାନ୍| ସ ପ୍ର ସାଦଃ ସୃେ ଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ କାେଲ ଖ୍ର ୀେ ନ
ଯୀଶୁନା ଭ୍ୟମ୍ ଅଦାଯି,

Ⅹ କି ଧୁନା ାକଂ ପରିତ୍ର ାତୁ ୟର୍ ୀେଶାଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାଗମେନନ ପ୍ର ାକାଶତ| ଖ୍ର ୀେ ା ମୃତୁ ୍ୟଂ
ପରାଜିତୱାନ୍ ସୁସଂୱାେଦନ ଚ ଜୀୱନମ୍ ଅମରତା ପ୍ର କାଶିତୱାନ୍|

Ⅺତସ୍ୟ େଘାଷଯିତା ଦୂତ ାନ୍ୟଜାତୀଯାନାଂ ଶିକ୍ଷକ ାହଂ ନିଯୁେ ାଽି |
Ⅻତ ାତ୍ କାରଣାତ୍ ମମାଯଂ େକ୍ଲ େଶା ଭୱତି େତନ ମମ ଲ ା ନ ଜାଯେତ ଯେତାଽହଂ ଯି ନ୍

ୱି ସି ତୱାନ୍ ତମୱଗେତାଽି ମହାଦିନଂଯାୱତ୍ମେମାପନିେଧ େଗର୍ ାପନସ୍ୟଶି ସ୍ୟ ୱିଦ୍ୟତଇତି
ନିି ତଂ ଜାନାମି|

ⅩⅢ ହିତଦାଯକାନାଂ ୱାକ୍ୟାନାମ୍ ଆଦଶର୍ ରୂ େପଣ ମ ଃ ଶତାଃ ଖ୍ର ୀେ ଯୀେଶୗ ୱି ାସେପ୍ର େମ୍ନ ାଃ
କଥା ଧାରଯ|

ⅩⅣଅପରମ୍ ଅ ଦ ୱର୍ ାସି ନା ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ତାମୁ ମାମ୍ ଉପନିଧିଂ େଗାପଯ|
ⅩⅤଆଶିଯାେଦଶୀଯାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ମାଂ ତ୍ୟ ୱ ଇତି ଂଜାନାସି େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ ଫୂଗିେ ା ହ ର୍ ଗିନି

ୱିେଦ୍ୟେତ|
ⅩⅥ ପ୍ର ଭୁ ରନୀଷିଫରସ୍ୟ ପରିୱାରାନ୍ ପ୍ର ତି କୃପାଂ ୱିଦଧାତୁ ଯତଃ ସ ପୁନଃ ପୁନ ମର୍ ାମ୍

ଆପ୍ୟାଯିତୱାନ୍
ⅩⅦ ମମ ଶୃ େଲନ ନ ତ୍ର ପି ା େରାମାନଗେର ଉପି ତିସମେଯ ଯେ ନ ମାଂ ମୃଗଯି ା

ମେମାେ ଶଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍|
ⅩⅧ ଅେତା ୱିଚାରଦିେନ ସ ଯଥା ପ୍ର େଭାଃ କୃପାଭାଜନଂ ଭେୱତ୍ ତାଦୃଶଂ ୱରଂ ପ୍ର ଭୁ େ ୖ

େଦଯାତ୍| ଇଫିଷନଗେରଽପି ସ କତି ପ୍ର କାେରୖ ମର୍ ାମ୍ ଉପକୃତୱାନ୍ ତତ୍ ଂ ସମ୍ୟଗ୍ େୱି |

Ⅱ
Ⅰ େହ ମମ ପୁତ୍ର , ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁେତା େଯାଽନୁଗ୍ର ହ ସ୍ୟ ବେଲନ ଂ ବଲୱାନ୍ ଭୱ|
Ⅱ ଅପରଂ ବହୁ ଭିଃ ସାକି୍ଷଭିଃ ପ୍ର ମାଣୀକୃତାଂ ଯାଂ ଶିକ୍ଷାଂ ଶତୱାନସି ତାଂ ୱି ାେସ୍ୟଷୁ ପରୈ

ଶିକ୍ଷାଦାେନ ନିପୁେଣଷୁ ଚ େଲାେକଷୁ ସମପର୍ ଯ|
Ⅲ ଂ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ େସ୍ୟା େମା େଯାେ ୱ େକ୍ଲ ଶଂ ସହ |
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Ⅳ େଯା ଯୁ ଂ କେରାତି ସ ସାଂସାରିେକ ୱ୍ୟାପାେର ମେ ା ନ ଭୱତି କି ୁ ନିେଯାଜଯିେତ୍ର
େରାଚିତୁ ଂ େଚ େତ|

Ⅴଅପରଂ େଯା ମେ ୖ ୟର୍ୁ ଧ୍ୟତି ସଯଦି ନିଯମାନୁସାେରଣନ ଯୁ ୍ୟତି ତହ କିରୀଟଂ ନଲ ୍ୟେତ|
Ⅵଅପରଂ ଯଃ କୃଷୀୱଲଃ କ ର୍ କେରାତି େତନ ପ୍ର ଥେମନ ଫଲଭାଗିନା ଭୱିତୱ୍ୟଂ|
Ⅶମଯା ଯଦୁଚ୍ୟେତ ତତ୍ ଯା ବୁଧ୍ୟତାଂ ଯତଃ ପ୍ର ଭୁ ୁଭ୍ୟଂ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ବୁ ି ଂ ଦାସ୍ୟତି|
Ⅷ ମମ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟ ୱଚନାନୁସାରାଦ୍ ଦାଯୂ ଂଶୀଯଂ ମୃତଗଣମଧ୍ୟାଦ୍ ଉ ାପିତ ଯୀଶୁଂ

ଖ୍ର ୀ ଂ ର|
Ⅸ ତ ୁସଂୱାଦକାରଣାଦ୍ ଅହଂ ଦୁ େ ର୍ ୱ ବ ନଦଶାପୟର୍ ୍ୟ ଂ େକ୍ଲ ଶଂ ଭୁ େ କି ୀ ରସ୍ୟ

ୱାକ୍ୟମ୍ ଅବ ଂ ତି ତି|
Ⅹଖ୍ର ୀେ ନଯୀଶୁନାଯଦ୍ଅନ େଗୗରୱସହିତଂପରିତ୍ର ାଣଂ ଜାଯେତତଦଭିରୁ ଚିେତୖ େଲର୍ ାେକୖରପି

ଯତ୍ ଲେଭ୍ୟତ ତଦଥର୍ ମହଂ େତଷାଂ ନିମି ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟତାନି ସେହ|
Ⅺ ଅପରମ୍ ଏଷା ଭାରତୀ ସତ୍ୟା ଯଦି ୱଯଂ େତନ ସା ର୍ ଂ ମି୍ର ଯାମେହ ତହ େତନ ସା ର୍ ଂ

ଜୀୱିୱ୍ୟାମଃ, ଯଦି ଚ େକ୍ଲ ଶଂ ସହାମେହ ତହ େତନ ସା ର୍ ଂ ରାଜ ମପି କରିଷ୍ୟାମେହ|
Ⅻଯଦି ୱଯଂ ତମ୍ ଅନ ୀକୁ ର୍ ହ େସା ଽ ାନପ୍ୟନ ୀକରିଷ୍ୟତି|
ⅩⅢଯଦି ୱଯଂ ନ ୱି ାସାମ ହ ସ ୱି ାସ୍ିୟ ତି ଯତଃ ମ୍ ଅପେ ାତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|
ⅩⅣ େମତାନି ାରଯନ୍ େତ ଯଥା ନି ଲଂ େଶ୍ର ାତୃ ଣାଂ ଭ୍ର ଂଶଜନକଂ ୱାଗୁ୍ୟ ଂ ନ କୁୟର୍ ୍ୟ ଥା

ପ୍ର େଭାଃ ସମକ୍ଷଂ ଦୃଢଂ ୱିନୀଯାଦିଶ|
ⅩⅤ ଅପରଂ ମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ ଂ ପରୀକି୍ଷତମ୍ ଅନି ନୀଯକ ର୍ କାରିଣ ସତ୍ୟମତସ୍ୟ

ୱାକ୍ୟାନାଂ ସି ଭଜେନ ନିପୁଣ ଦଶର୍ ଯିତୁ ଂ ଯତ |
ⅩⅥ କି ପୱିତ୍ର ା ଅନଥର୍ କକଥା ଦୂରୀକୁରୁ ଯତ ଦାଲି ନଉ େରା ରମ୍ ଅଧେ ର୍ ୱ ଷ୍ୟେ ,
ⅩⅦ େତଷା ୱାକ୍ୟଂ ଗଲିତକ୍ଷତୱତ୍ କ୍ଷଯୱ ର୍ େକା ଭୱିଷ୍ୟତି େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ ହୁ ମିନାଯଃ

ଫିଲୀତେ ତିନାମାେନୗ େ ୗ ଜେନୗ ସତ୍ୟମତାଦ୍ ଭ୍ର େ ୗ ଜାେତୗ,
ⅩⅧ ମୃତାନାଂ ପୁନରୁ ି ତି ୱର୍ ୍ୟତୀେତତି ୱଦେ ୗ େକଷାି ଦ୍ ୱି ାସମ୍ ଉ ାଟଯତ |
ⅩⅨ ତଥାପୀ ରସ୍ୟ ଭି ି ମୂଲମ୍ ଅଚଲଂ ତି ତି ତି ଂେ ଯଂ ଲିପି ମର୍ୁ ଦ୍ର ା ି ତା ୱିଦ୍ୟେତ| ଯଥା,

ଜାନାତି ପରେମଶ ୁ କୀଯାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ମାନୱାନ୍| ଅପଗେ ଦ୍ ଅଧ ର୍ ା ଯଃ କି ତ୍ ଖ୍ର ୀ ନାମକୃତ୍||
ⅩⅩ କି ୁ ବୃହି େକତେନ େକୱଲ ସୁୱଣର୍ ମଯାନି େରୗପ୍ୟମଯାଣି ଚଭାଜନାନି ୱିଦ୍ୟ ଇତିତହ

କା ମଯାନି ମୃଣ୍ମ ଯାନ୍ୟପି ୱିଦ୍ୟେ େତଷା କିଯି ସ ାନାଯ କିଯ ପମାନାଯ ଚ ଭୱି |
ⅩⅪ ଅେତା ଯଦି କି ଦ୍ ଏତାଦୃେଶଭ୍ୟଃ ଂ ପରି େରାତି ତହ ସ ପାୱିତଂ ପ୍ର େଭାଃ

କାୟର୍ ୍ୟେଯାଗ୍ୟଂ ସୱର୍ ୍ଵ ସ ାୟର୍ ୍ୟାେଯାପଯୁ ଂ ସ ାନାଥର୍ କ ଭାଜନଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅫ େଯୗୱନାୱ ାଯା ଅଭିଲାଷା ୍ଵଯା ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ାଂ ଧେ ର୍ ା ୱି ାସଃ େପ୍ର ମ େଯ ଚ

ଶୁଚିମେନାଭିଃ ପ୍ର ଭୁ ମ୍ ଉି ଶ୍ୟ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ େତ େତୖଃ ସା ର୍ ମ୍ ଐକ୍ୟଭାୱେ ୖ େତଷୁ ଯା ଯେ ା
ୱିଧୀଯତାଂ|

ⅩⅩⅢଅପରଂ ମ୍ ଅନଥର୍ କାନ୍ ଅଜ୍ଞାନାଂ ପ୍ର ଶ୍ନ ାନ୍ ୱାଗୁ୍ୟେ ା ାଦକାନ୍ ଜ୍ଞା ା ଦୂରୀକୁରୁ |
ⅩⅩⅣଯତଃ ପ୍ର େଭା ଦର୍ ାେସନ ଯୁ ମ୍ ଅକ ର୍ ୱ୍ୟଂ କି ୁ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଶାେ ନ ଶିକ୍ଷାଦାେନ ୁେକନ

ସହି ୁନା ଚ ଭୱିତୱ୍ୟଂ, ୱିପକ୍ଷା େତନ ନମ୍ର େ ନ େଚତିତୱ୍ୟାଃ|
ⅩⅩⅤ ତଥା କୃେତ ଯଦୀ ରଃ ସତ୍ୟମତସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଥର୍ ଂ େତେଭ୍ୟା ମନଃପରିୱ ର୍ ନରୂ ପଂ ୱରଂ

ଦଦ୍ୟାତ୍,
ⅩⅩⅥ ତହ େତ େଯନ ଶଯତାେନନ ନିଜାଭିଲାଷସାଧନାଯ ଧୃତା ସ୍ୟ ଜାଲାତ୍ େଚତନାଂ

ପ୍ର ାେପ୍ୟା ାରଂ ଲୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟି |

Ⅲ
Ⅰଚରମଦିେନଷୁ େକ୍ଲ ଶଜନକାଃ ସମଯା ଉପ ାସ୍ୟ ୀତି ଜାନୀହି|
Ⅱ ଯତ ା ାଲିକା େଲାକା ଆ େପ୍ର ମିେଣା ଽଥର୍ େପ୍ର ମିଣ ଆ ଶ୍ଲ ାଘିେନା ଽଭିମାନିେନା ନି କାଃ

ପିେତ୍ର ାରନାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିଣଃ କୃତ ା ଅପୱିତ୍ର ାଃ
Ⅲପ୍ର ୀତିୱଜ ତା ଅସେ ଯା ମୃଷାପୱାଦିେନା ଽଜିେତ ି ଯାଃ ପ୍ର ଚ ା ଭଦ୍ର େ ଷିେଣା
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Ⅳ ୱି ାସଘାତକା ଦୁଃସାହସି େନା ଦପର୍ ଧ୍ମ ାତା ଈ ରାେପ୍ର ମିଣଃ କି ୁ ସୁଖେପ୍ର ମିେଣା
Ⅴଭ େୱଶାଃ କି ୀକୃତଭି ଗୁଣା ଭୱିଷ୍ୟି ; ଏତାଦୃଶାନାଂ େଲାକାନାଂ ସଂମଗର୍ ଂ ପରିତ୍ୟଜ|
Ⅵ ଯେତା େଯ ଜନାଃ ପ୍ର ଂ େଗହାନ୍ ପ୍ର ୱିଶି ପାେପୖ ଭର୍ ାରଗ୍ର ା ନାନାୱିଧାଭିଲାେଷୖ ାଲିତା

ଯାଃ କାମିେନ୍ୟା
Ⅶ ନିତ୍ୟଂ ଶିକ୍ଷେ କି ୁ ସତ୍ୟମତସ୍ୟ ତ ଜ୍ଞାନଂ ପ୍ର ା ୁଂ କଦାଚିତ୍ ନ ଶକ୍ନୁ ୱି ତା ଦାସୀୱଦ୍

ୱଶୀକୁୱର୍ ୍ଵ େତ ଚ େତ ତାଦୃଶା େଲାକାଃ|
Ⅷଯାି ୟର୍ ାି ୍ର ଯଥା ମୂସମଂପ୍ର ତି ୱିପକ୍ଷ ମ୍ଅକୁରୁ ତାଂ ତେଥୖୱଭ୍ର ମନେସା ୱି ାସୱିଷେଯ

ଽଗ୍ର ାହ୍ୟାେ ୖ େତ େଲାକା ଅପି ସତ୍ୟମତଂ ପ୍ର ତି ୱିପକ୍ଷତାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି |
Ⅸ କି ୁ େତ ବହୁ ଦୂରମ୍ ଅଗ୍ର ସରା ନ ଭୱିଷ୍ୟି ଯତ େଯା ମର୍ୂ ଢତା ଯ ତ୍ ତ ଦ୍ ଏେତଷାମପି

ମୂଢତା ସୱର୍ ୍ଵ ଦୃଶ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟତି|
Ⅹମେମାପେଦଶଃ ଶି ତାଭିପ୍ର ାେଯା ୱି ାେସା ଧର୍ ୟର୍ ୍ୟଂ େପ୍ର ମ ସହି ୁେତାପଦ୍ର ୱଃ େକ୍ଲ ଶା
Ⅺ ଆି ଯଖିଯାଯାମ୍ ଇକନିେଯ ଲୂ ାଯା ମାଂ ପ୍ର ତି ଯଦ୍ୟଦ୍ ଅଘଟତ ଯାଂେ ାପଦ୍ର ୱାନ୍ ଅହମ୍

ଅସେହ ସୱର୍ ୍ଵ େମତତ୍ ମ୍ ଅୱଗେତାଽସି କି ୁ ତ ୱର୍ ୍ଵ ତଃ ପ୍ର ଭୁ ମର୍ ାମ୍ ଉ ୃ ତୱାନ୍|
Ⅻ ପର ୁ ଯାୱେ ା େଲାକାଃ ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁେନ ରଭି ମ୍ ଆଚରିତୁ ମ୍ ଇ ି େତଷାଂ

ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଉପଦ୍ର େୱା ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅢ ଅପରଂ ପାପି ାଃ ଖଲା େଲାକା ଭ୍ର ାମ୍ୟେ ା ଭ୍ର ମଯ େ ା େରା ରଂ ଦୁ େ ନ

ୱ ଷ୍ୟେ |
ⅩⅣ କି ୁ ଂ ଯଦ୍ ଯଦ୍ ଅଶିକ୍ଷଥାଃ,ଯ ଯି ସମପ ତମ୍ ଅଭୂ ତ୍ ତି ନ୍ ଅୱତି ,ଯତଃକ ାତ୍

ଶିକ୍ଷାଂ ପ୍ର ାେ ାଽସି ତଦ୍ େୱି ;
ⅩⅤଯାନି ଚଧ ର୍ ଶା ାଣି ଖ୍ର ୀେ ଯୀେଶୗ ୱି ାେସନପରିତ୍ର ାଣପ୍ର ା େଯ ାଂ ଜ୍ଞାନିନଂ କ ର୍ୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ୱି

ତାନି ଂ େଶୖଶୱକାଲାଦ୍ ଅୱଗେତାଽସି |
ⅩⅥତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଶା ମ୍ ଈ ରସ୍ୟା ନା ଦ ଂ ଶିକ୍ଷାେଯୖ େଦାଷେବାଧାଯ େଶାଧନାଯ ଧ ର୍ ୱିନଯାଯ

ଚ ଫଲଯୂ ଂ ଭୱତି
ⅩⅦ େତନ େଚ ରସ୍ୟ େଲାେକା ନିପୁଣଃ ସୱର୍ ୍ଵ େ ୖ ସ ର୍ େଣ ସୁସ ଭୱତି|

Ⅳ
Ⅰଈ ରସ୍ୟ େଗାଚେର ଯ ଯୀଶୁଃ ଖ୍ର ୀ ଃ ୀଯାଗମନକାେଲ ରାଜେ ନ ଜୀୱତାଂ ମୃତାନା

େଲାକାନାଂ ୱିଚାରଂ କରିଷ୍ୟତି ତସ୍ୟ େଗାଚେର ଽହଂ ାମ୍ ଇଦଂ ଦୃଢମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯାମି|
Ⅱ ଂ ୱାକ୍ୟଂ େଘାଷଯ କାେଲଽକାେଲ େଚା ୁେକା ଭୱ ପୂଣର୍ ଯା ସହି ୁତଯା ଶିକ୍ଷଯା ଚ େଲାକାନ୍

ପ୍ର େବାଧଯ ଭ ର୍ ଯ ୱିନଯ ଚ|
Ⅲ ଯତ ଏତାଦୃଶଃ ସମଯ ଆଯାତି ଯି ନ୍ େଲାକା ଯଥାଥର୍ ମ୍ ଉପେଦଶମ୍ ଅସହ୍ୟମାନାଃ

କଣର୍ କ ୂଯନୱିଶି ା ଭୂ ା ନିଜାଭିଲାଷାତ୍ ଶିକ୍ଷକାନ୍ ସଂଗ୍ର ହୀଷ୍ୟି
Ⅳସତ୍ୟମତା େଶ୍ର ାତ୍ର ାଣି ନିୱ ର୍ ୍ୟ ୱିପଥଗାମିେନା ଭୂ େ ାପାଖ୍ୟାେନଷୁ ପ୍ର ୱ ଷ୍ୟେ ;
Ⅴ କି ୁ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ପ୍ର ବୁେ ା ଭୱ ଦୁଃଖେଭାଗଂ ୀକୁରୁ ସୁସଂୱାଦପ୍ର ଚାରକସ୍ୟ କ ର୍ ସାଧଯ

ନିଜପରିଚୟର୍ ୍ୟାଂ ପୂଣର୍ େ ନ କୁରୁ ଚ|
Ⅵମମ ପ୍ର ାଣାନାମ୍ ଉ େଗର୍ ା ଭୱତି ମମ ପ୍ର ାନକାଲେ ାପାତି ତ୍|
Ⅶଅହମ୍ ଉ ମଯୁ ଂ କୃତୱାନ୍ ଗ ୱ୍ୟମାଗର୍ ସ୍ୟା ଂ ଯାୱଦ୍ ଧାୱିତୱାନ୍ ୱି ାସ ରକି୍ଷତୱାନ୍|
Ⅷ େଶଷଂ ପୁଣ୍ୟମୁକୁଟଂ ମଦଥର୍ ଂ ରକି୍ଷତଂ ୱିଦ୍ୟେତ ତ ତି ନ୍ ମହାଦିେନ ଯଥାଥର୍ ୱିଚାରେକଣ

ପ୍ର ଭୁ ନା ମହ୍ୟଂ ଦାଯିଷ୍ୟେତ େକୱଲଂ ମହ୍ୟମ୍ ଇତି ନହି କି ୁ ଯାୱେ ା େଲାକା ସ୍ୟାଗମନମ୍
ଆକାଙେ େତଭ୍ୟଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟା ଽପି ଦାଯିଷ୍ୟେତ|

Ⅸ ଂ ରଯା ମ ମୀପମ୍ ଆଗ ୁଂ ଯତ ,
Ⅹଯେତା ଦୀମା ଐହିକସଂସାରମ୍ ଈହମାେନା ମାଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଥିଷଲନୀକୀଂ ଗତୱାନ୍ ତଥା କ୍ର ୀି

ଗର୍ ାଲାତିଯାଂ ଗତୱାନ୍ ତୀତ ଦା ାତିଯାଂ ଗତୱାନ୍|



2 Timothy Ⅳ:Ⅺ 289 2 Timothy Ⅳ:ⅩⅫ

Ⅺ େକୱେଲା ଲୂେକା ମଯା ସା ର୍ ଂ ୱିଦ୍ୟେତ| ଂ ମାକର୍ ଂ ସି ନଂ କୃ ାଗ ଯତଃ ସ ପରିଚୟର୍ ୍ୟଯା
ମେମାପକାରୀ ଭୱିଷ୍ୟତି,

Ⅻତୁ ଖିକ ାହମ୍ ଇଫିଷନଗରଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍|
ⅩⅢଯଦ୍ଆ ାଦନୱ ଂ େତ୍ର ାଯାନଗେରକାପର୍ ସ୍ୟ ସି େଧୗ ମଯା ନିକି୍ଷ ଂ ମାଗମନସମେଯତତ୍

ପୁ କାନି ଚ ୱିେଶଷତ ର୍ ଗ୍ର ାନ୍ ଆନଯ|
ⅩⅣକାଂସ୍ୟକାରଃସି କ େରାମମବ ନି ଂ କୃତୱାନ୍ ପ୍ର ଭୁ ସ୍ୟକ ର୍ ଣାଂ ସମୁଚିତଫଲଂଦଦାତୁ |
ⅩⅤ ମପି ତ ାତ୍ ସାୱଧାନାି ଯତଃ େସାଽ ାକଂ ୱାକ୍ୟାନାମ୍ ଅତୀୱ ୱିପେକ୍ଷା ଜାତଃ|
ⅩⅥ ମମ ପ୍ର ଥମପ୍ର ତୁ ୍ୟ ରସମେଯ େକାଽପି ମମ ସହାେଯା ନାଭୱତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ମାଂ ପୟର୍ ୍ୟତ୍ୟଜନ୍

ତାନ୍ ପ୍ର ତି ତସ୍ୟ େଦାଷସ୍ୟ ଗଣନା ନ ଭୂ ଯାତ୍;
ⅩⅦ କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ମର୍ ମ ସହାେଯା ଽଭୱତ୍ ଯଥା ଚ ମଯା େଘାଷଣା ସାେଧ୍ୟତ ଭି ଜାତୀଯା ସେୱର୍ ୍ଵ

ସୁସଂୱାଦଂ ଶୃଣୁଯୁ ଥା ମହ୍ୟଂ ଶି ମ୍ ଅଦଦାତ୍ ତେତା ଽହଂ ସି ଂହସ୍ୟ ମୁଖାଦ୍ ଉ ୃ ତଃ|
ⅩⅧ ଅପରଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଦ୍ ଦୁ ର୍ ତଃ ପ୍ର ଭୁ ମର୍ ାମ୍ ଉ ରିଷ୍ୟତି ନିଜ ଗର୍ ୀଯରାଜ୍ୟଂ େନତୁ ଂ ମାଂ

ତାରଯିଷ୍ୟତି ଚ| ତସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାଦଃ ସଦାକାଲଂ ଭୂ ଯାତ୍| ଆେମନ୍|
ⅩⅨ ଂ ପି୍ର ାମ୍ ଆି ଲମ୍ ଅନୀଷିଫରସ୍ୟ ପରିଜନାଂ ନମ ୁରୁ |
ⅩⅩଇରା ଃ କରି ନଗେର ଽତି ତ୍ ତ୍ର ଫିମ ପୀଡିତ ାତ୍ ମିଲୀତନଗେର ମଯା ୱ୍ୟହୀଯତ|
ⅩⅪ ଂ େହମ କାଲାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଆଗ ୁଂ ଯତ | ଉବୂଲଃ ପୂଦି ଲର୍ ୀନଃ େକ୍ଲ ୗଦିଯା ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ର ାତର
ାଂ ନମ ୁୱର୍ ୍ଵ େତ|
ⅩⅫପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଃ ଖ୍ର ୀ ୱା ନା ସହ ଭୂ ଯାତ୍| ଯୁଷ୍ମ ା ନୁଗ୍ର େହା ଭୂ ଯାତ୍| ଆେମନ୍|
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ତୀତଂ ପତ୍ର ଂ
Ⅰଅନ 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 ପଟ ଈ ର ଆଦିକାଲାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ତତ୍ ଜୀୱନଂ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତୱାନ୍ ନିରୂ ପିତସମେଯ ଚ

େଘାଷଣଯା ତତ୍ ପ୍ର କାଶିତୱାନ୍|
Ⅳମମତ୍ର ାତୁ ରୀ ରସ୍ୟାଜ୍ଞଯା ଚତସ୍ୟ େଘାଷଣଂମଯି ସମପ ତମ୍ଅଭୂ ତ୍|ଅ ାକଂ ତାତଈ 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|
Ⅵତ ା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|
Ⅹଯତେ ବହେୱା ଽୱାଧ୍ୟା ଅନଥର୍ କୱାକ୍ୟୱାଦିନଃ ପ୍ର ୱ କା ସି ୱିେଶଷତି ଚାଂ ମେଧ୍ୟ

େକଚିତ୍ ତାଦୃଶା େଲାକାଃ ସି |
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||
ⅩⅢସାକ୍ଷ୍ୟେମତତ୍ 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 କୃେତ ସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟୱ ଶୁଚୀନି ଭୱି 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 ସତ୍ୟଈ ରସ୍ୟୱାକ୍ୟଂଯତ୍ନ ନିେ ୍ୟତତଦଥର୍ ଂ ଯୁୱତୀଃ ସୁଶୀଲତାମ୍

ଅଥର୍ ତଃ ପତିେ ହମ୍ ଅପତ୍ୟେ ହଂ
Ⅴ ୱିନୀତିଂ ଶୁଚି ଂ ଗୃହିଣୀ ଂ େସୗଜନ୍ୟଂ ାମିନି ାଦିେଶଯୁ ଥା ଯା କଥ୍ୟତାଂ|
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Ⅵତ ଦ୍ ଯୂେନାଽପି ୱିନୀତେଯ ପ୍ର େବାଧଯ|
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|
Ⅸଦାସା 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|
Ⅺଯେତା େହେତା ାଣାଜନକ ଈ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ମାନୱାନ୍ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦିତୱାନ୍
Ⅻସଚା ାନ୍ ଇଦଂ ଶିକ୍ଷ୍ୟତିଯଦ୍ୱଯମ୍ଅଧ 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|
ⅩⅣଯତଃ 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|
ⅩⅤଏତାନି ଭାଷ ପୂଣର୍ ସାମେଥର୍ ୍ୟନ ଚାଦିଶ ପ୍ର େବାଧଯ ଚ, େ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|
Ⅲଯତଃ 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
Ⅴୱଯମ୍ଆ କୃେତେଭ୍ୟା ଧ ର୍ କ ର୍ ଭ୍ୟ ହି କି ୁ ତସ୍ୟ କୃପାତଃ ପୁନଜର୍ ନ୍ମ ରୂ େପଣ ପ୍ର କ୍ଷାଲେନନ

ପ୍ର ୱିତ୍ର ସ୍ୟା େନା ନୂତନୀକରେଣନ ଚ ତ ାତ୍ ପରିତ୍ର ାଣାଂ ପ୍ର ା ାଃ
Ⅵସ ଚା ାକଂ ତ୍ର ାତ୍ର ା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନା ଦୁପରି ତମ୍ ଆ ାନଂ ପ୍ର ଚୁ ରେ ନ ୱୃ ୱାନ୍|
Ⅶଇ ଂ 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 ,
Ⅺଯତ ାଦୃେଶା ଜେନା ୱିପଥଗାମୀ ପାପି ଆ େଦାଷକ ଭୱତୀତି ଯା ଜ୍ଞାଯତାଂ|
Ⅻ ଯଦାହମ୍ ଆ ମାଂ ତୁ ଖିକଂ ୱା ତୱ ସମୀପଂ େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟାମି ତଦା ଂ ନୀକପେଲୗ ମମ

ସମୀପମ୍ ଆଗ ୁଂ ଯତ ଯତ େତୖ୍ର ୱାହଂ ଶୀତକାଲଂ ଯାପଯିତୁ ଂ ମତିମ୍ ଅକାଷର୍ ଂ|
ⅩⅢୱ୍ୟୱ ାପକଃ ସୀନାଆପ ୁ େ ୖ ତେଯାଃ କସ୍ୟାପ୍ୟଭାେୱା ଯ ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ େତୗ ଯେ ନ
ଯା ୱିସୃେଜ୍ୟତାଂ|
ⅩⅣ ଅପରମ୍ ଅ ଦୀଯେଲାକା ଯି ଲା ନ ଭେୱଯୁ ଦଥର୍ ଂ ପ୍ର େଯାଜନୀେଯାପକାରାଯା

ସ ର୍ ାଣ୍ୟନୁ ାତୁ ଂ ଶିକ୍ଷ ାଂ|
ⅩⅤମମସି 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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ଫିେଲାେମାନଂ ପତ୍ର ଂ
Ⅰଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଯୀେଶା ବର୍ ି ଦାସଃ େପୗଲ ୀଥିଯନାମା ଭ୍ର ାତା ଚ ପି୍ର ଯଂ ସହକାରିଣଂ ଫିଲୀେମାନଂ
Ⅱ ପି୍ର ଯାମ୍ ଆି ଯାଂ ସହେସନାମ୍ ଆଖ ଂ ଫିଲୀେମାନସ୍ୟ ଗୃେହ ି ତାଂ ସମିତି ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ

ଲିଖତଃ|
Ⅲଅ ାକଂ ତାତ ଈ ରଃ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଶାି ମ୍ ଅନୁଗ୍ର ହ କି୍ର ଯା ାଂ|
Ⅳପ୍ର ଭୁ ଂ ଯୀଶୁଂ ପ୍ର ତି ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ପୱିତ୍ର େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି ଚ ତୱ େପ୍ର ମୱି ାସେଯା ୱର୍ୃ ା ଂ ନିଶମ୍ୟାହଂ
Ⅴପ୍ର ାଥର୍ ନାସମେଯ ତୱ ନାେମା ାରଯନ୍ ନିର ରଂ ମେମ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମି|
Ⅵ ଅ ାସୁ ଯଦ୍ୟତ୍ େସୗଜନ୍ୟଂ ୱିଦ୍ୟେତ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଖ୍ର ୀ ଂ ଯୀଶୁଂ ଯତ୍ ପ୍ର ତି ଭୱତୀତି ଜ୍ଞାନାଯ

ତୱ ୱି ାସମୂଲିକା ଦାନଶୀଲତା ଯତ୍ ସଫଲା ଭେୱତ୍ ତଦହମ୍ ଇ ାମି|
Ⅶ େହ ଭ୍ର ାତଃ, ଯା ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ପ୍ର ାଣ ଆପ୍ୟାଯିତା ଅଭୱନ୍ ଏତ ାତ୍ ତୱ େପ୍ର ମ୍ନ ା ାକଂ

ମହାନ୍ ଆନ ଃ ସା ନା ଚ ଜାତଃ|
Ⅷ ଯା ଯତ୍ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ ତତ୍ ାମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯିତୁ ଂ ଯଦ୍ୟପ୍ୟହଂ ଖ୍ର ୀେ ନାତୀେୱା ୁେକା ଭେୱଯଂ

ତଥାପି ୱୃ
Ⅸ ଇଦାନୀଂ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ବ ି ଦାସେ ୖ ୱ ୂେତା ଯଃ େପୗଲଃ େସାଽହଂ ାଂ ୱିେନତୁ ଂ ୱରଂ

ମେନ୍ୟ|
Ⅹଅତଃ ଶୃ ଲବେ ାଽହଂ ଯମଜନଯଂ ତଂ ମଦୀଯତନଯମ୍ ଓନୀଷିମମ୍ ଅଧି ାଂ ୱିନେଯ|
Ⅺସ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ତୱାନୁପକାରକ ଆସୀତ୍ କିି ଦାନୀଂ ତୱ ମମ େଚାପକାରୀ ଭୱତି|
Ⅻତେମୱାହଂ ତୱ ସମୀପଂ େପ୍ର ଷଯାମି, ଅେତା ମଦୀଯପ୍ର ାଣ ରୂ ପଃ ସ ଯାନୁଗୃହ୍ୟତାଂ|
ⅩⅢ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟ କୃେତ ଶୃ ଲବେ ାଽହଂ ପରିଚାରକମିୱ ତଂ ସି େଧୗ ୱ ର୍ ଯିତୁ ମ୍ ଐ ଂ|
ⅩⅣ କି ୁ ତୱ େସୗଜନ୍ୟଂ ଯଦ୍ ବେଲନ ନ ଭୂ ା େ ାଯାଃ ଫଲଂ ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ତୱ ସ ତିଂ

ୱିନା କିମପି କ ର୍ ୱ୍ୟଂ ନାମେନ୍ୟ|
ⅩⅤ େକା ଜାନାତି କ୍ଷଣକାଲାଥର୍ ଂ ସ୍ୟ ୱିେ େଦାଽଭୱଦ୍ ଏତସ୍ୟାଯମ୍ ଅଭିପ୍ର ାେଯା ଯତ୍ ମ୍

ଅନ କାଲାଥର୍ ଂ ତଂ ଲ ୍ୟେସ
ⅩⅥ ପୁନ ଦର୍ ାସମିୱ ଲ ୍ୟେସ ତ ହି କି ୁ ଦାସାତ୍ େଶ୍ର ଂ ମମ ପି୍ର ଯଂ ତୱ ଚ ଶାରୀରିକସ ାତ୍

ପ୍ର ଭୁ ସ ା ତେତାଽଧିକଂ ପି୍ର ଯଂ ଭ୍ର ାତରମିୱ|
ⅩⅦଅେତା େହେତା ୟର୍ ଦି ମାଂ ସହଭାଗିନଂ ଜାନାସି ତହ ମାମିୱ ତମନୁଗୃହାଣ|
ⅩⅧ େତନ ଯଦି ତୱ କିମପ୍ୟପରା ଂ ତୁ ଭ୍ୟଂ କିମପି ଧାୟର୍ ୍ୟେତ ୱା ତହ ତତ୍ ମେମତି ୱିଦି ା

ଗଣଯ|
ⅩⅨଅହଂ ତତ୍ ପରିେଶା ୍ୟାମି, ଏତତ୍ େପୗେଲାଽହଂ ହେ ନ ଲିଖାମି, ଯତ ୍ଵଂ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଅପି

ମହ୍ୟଂ ଧାରଯସି ତଦ୍ ୱ ୁଂ େନ ାମି|
ⅩⅩ େଭା ଭ୍ର ାତଃ, ପ୍ର େଭାଃ କୃେତ ମମ ୱା ାଂ ପୂରଯ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ କୃେତ ମମ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଆପ୍ୟାଯଯ|
ⅩⅪ ତୱାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେ ୱି ସ୍ୟ ମଯା ଏତତ୍ ଲିଖ୍ୟେତ ମଯା ଯଦୁଚ୍ୟେତ ତେତାଽଧିକଂ ଯା

କାରିଷ୍ୟତ ଇତି ଜାନାମି|
ⅩⅫ ତ ରଣସମେଯ ମଦଥର୍ ମପି ୱାସଗୃହଂ ଯା ସ ୀକି୍ର ଯତାଂ ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାନାଂ

ଫଲରୂ େପା ୱର ଇୱାହଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଦାଯିେଷ୍ୟ ମେମତି ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ଜାଯେତ|
ⅩⅩⅢଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଯୀଶାଃ କୃେତ ମଯା ସହ ବ ି ରିପାଫ୍ର ା
ⅩⅩⅣମମ ସହକାରିେଣା ମାକର୍ ଆରି ାେଖର୍ ା ଦୀମା ଲୂକ ାଂ ନମ ାରଂ େୱଦଯି |
ⅩⅩⅤଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆ ନା ସହ ଭୂ ଯାତ୍| ଆେମନ୍|
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ଇବି୍ର ଣଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰ ପୁରା ଯ ଈ େରା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଭିଃ ପିତୃ େଲାେକେଭ୍ୟା ନାନାସମେଯ ନାନାପ୍ର କାରଂ କଥିତୱାନ୍
Ⅱସ ଏତି ନ୍ େଶଷକାେଲ ନିଜପୁେତ୍ର ଣା ଭ୍ୟଂ କଥିତୱାନ୍| ସତଂ ପୁତ୍ର ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଧିକାରିଣଂ କୃତୱାନ୍

େତେନୖୱ ଚ ସୱର୍ ୍ଵ ଜଗି ସୃ ୱାନ୍|
Ⅲସ ପୁତ୍ର ସ୍ୟ ପ୍ର ଭାୱସ୍ୟ ପ୍ର ତିବି ସ୍ୟ ତ ସ୍ୟ ମୂ ାି ୀଯଶି ୱାେକ୍ୟନ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଧେ

ଚ ପ୍ର ାେଣୖର ାକଂ ପାପମା ର୍ ନଂ କୃ ା ଊ ର୍ ାେନ ମହାମହିେମ୍ନ ା ଦକି୍ଷଣପାେ ର୍ ସମୁପୱି ୱାନ୍|
Ⅳ ଦିୱ୍ୟଦୂତଗଣାଦ୍ ଯଥା ସ ୱିଶି ନାେମ୍ନ ା ଽଧିକାରୀ ଜାତ ଥା େତେଭ୍ୟାଽପି େଶ୍ର େ ା ଜାତଃ|
Ⅴଯେତା ଦୂତାନାଂ ମେଧ୍ୟ କଦାଚିଦୀ େରେଣଦଂ କ ଉ ଃ? ଯଥା, "ମଦୀଯତନେଯା ଽସି ମ୍

ଅେଦୖ୍ୟୱ ଜନିେତା ମଯା| " ପୁନ "ଅହଂ ତସ୍ୟ ପିତା ଭୱିଷ୍ୟାମି ସ ଚ ମମ ପୁେତ୍ର ା ଭୱିଷ୍ୟତି| "
Ⅵ ଅପରଂ ଜଗତି କୀଯା ି ତୀଯପୁତ୍ର ସ୍ୟ ପୁନରାନଯନକାେଲ େତେନା ଂ, ଯଥା, "ଈ ରସ୍ୟ

ସକେଲୖ ଦର୍ୂ େତୖେରଷ ଏୱ ପ୍ର ଣମ୍ୟତାଂ| "
Ⅶ ଦୂତାନ୍ ଅଧି େତେନଦମ୍ ଉ ଂ, ଯଥା, "ସ କେରାତି ନିଜାନ୍ ଦୂତାନ୍ ଗ ୱାହ ରୂ ପକାନ୍|

ୱି ଶିଖା ରୂ ପାଂ କେରାତି ନିଜେସୱକାନ୍|| "
Ⅷ କି ୁ ପୁତ୍ର ମୁ ି ଶ୍ୟ େତେନା ଂ, ଯଥା, "େହ ଈ ର ସଦା ାଯି ତୱ ସି ଂହାସନଂ ଭେୱତ୍|

ଯାଥାଥର୍ ୍ୟସ୍ୟ ଭେୱ େ ା ରାଜଦ ୍ଵଦୀଯକଃ|
Ⅸ ପୁେଣ୍ୟ େପ୍ର ମ କେରାଷି ଂ କି ାଧ ର୍ ମ୍ ଋତୀଯେସ| ତ ାଦ୍ ଯ ଈଶ ଈଶେ ସ େତ

ମିତ୍ର ଗଣାଦପି| ଅଧିକା ାଦେତୖେଲନ େସଚନଂ କୃତୱାନ୍ ତୱ|| "
Ⅹ ପୁନ ,ଯଥା, "େହ ପ୍ର େଭା ପୃଥିୱୀମୂଲମ୍ ଆେଦୗ ସଂ ାପିତଂ ଯା|ତଥା ଦୀଯହେ ନ କୃତଂ

ଗଗନମ ଲଂ|
Ⅺଇେମ ୱିନଂକ୍ଷ୍ୟତ ୍ଵ ୁ ନିତ୍ୟେମୱାୱତି େସ| ଇଦ ୁ ସକଲଂ ୱି ଂ ସଂଜରିଷ୍ୟତି ୱ ୱତ୍|
Ⅻସେ ାଚିତଂ ଯା ତୁ ୱ ୱତ୍ ପରିୱ ର୍ ୍ୟେତ| ୁ ନିତ୍ୟଂ ସ ଏୱାସୀ ନ ର ା ୱ ୱ ରାଃ||

"
ⅩⅢ ଅପରଂ ଦୂତାନାଂ ମେଧ୍ୟ କଃ କଦାଚିଦୀ େରେଣଦମୁ ଃ? ଯଥା, "ତୱାରୀନ୍ ପାଦପୀଠଂ

େତ ଯାୱ ହି କେରାମ୍ୟହଂ| ମମ ଦକି୍ଷଣଦିଗ୍ଭ ାେଗ ତାୱତ୍ ଂ ସମୁପାୱିଶ|| "
ⅩⅣେଯପରିତ୍ର ାଣସ୍ୟାଧିକାରିେଣାଭୱିଷ୍ୟି େତଷାଂ ପରିଚୟର୍ ୍ୟାଥର୍ ଂ େପ୍ର ଷ୍ୟମାଣାଃ େସୱନକାରିଣ

ଆ ାନଃ କିଂ େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ଦୂତା ନହି?

Ⅱ
Ⅰଅେତା ୱଯଂ ଯଦ୍ ଭ୍ର ମେସ୍ର ାତସା ନାପନୀଯାମେହ ତଦଥର୍ ମ ାଭି ୟର୍ ଦ୍ୟଦ୍ ଅଶ୍ର ାୱି ତି ନ୍ ମନାଂସି

ନିଧାତୱ୍ୟାନି|
Ⅱ ଯେତା େହେତା ଦୂେତୖଃ କଥିତଂ ୱାକ୍ୟଂ ଯଦ୍ୟେମାଘମ୍ ଅଭୱଦ୍ ଯଦି ଚ ତ ନକାରିେଣ

ତସ୍ୟାଗ୍ର ାହକାଯ ଚ ସୱର୍ ୍ଵ େ ୖ ସମୁଚିତଂ ଦ ମ୍ ଅଦୀଯତ,
Ⅲତହର୍ ୍ୟ ାଭି ାଦୃଶଂ ମହାପରିତ୍ର ାଣମ୍ ଅୱଜ୍ଞାଯ କଥଂ ରକ୍ଷା ପ୍ର ା ୍ୟେତ, ଯତ୍ ପ୍ର ଥମତଃ ପ୍ର ଭୁ ନା

େପ୍ର ା ଂ ତେତାଽ ାନ୍ ଯାୱତ୍ ତସ୍ୟ େଶ୍ର ାତୃ ଭିଃ ି ରୀକୃତଂ,
Ⅳ ଅପରଂ ଲକ୍ଷେଣୖରୁ ତକ ର୍ ଭି ୱ ୱିଧଶି ପ୍ର କାେଶନ ନିେଜ ାତଃ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା େନା

ୱିଭାେଗନ ଚ ଯଦ୍ ଈ େରଣ ପ୍ର ମାଣୀକୃତମ୍ ଅଭୂ ତ୍|
Ⅴୱଯଂ ତୁ ଯସ୍ୟ ଭାୱିରାଜ୍ୟସ୍ୟ କଥାଂ କଥଯାମଃ, ତତ୍ େତନ୍ ଦିୱ୍ୟଦୂତାନାମ୍ ଅଧୀନୀକୃତମିତି

ନହି|
Ⅵ କି ୁ କୁତ୍ର ାପି କି ତ୍ ପ୍ର ମାଣମ୍ ଈଦୃଶଂ ଦ ୱାନ୍, ଯଥା, "କିଂ ୱ ୁ ମାନେୱା ଯତ୍ ସ ନିତ୍ୟଂ

ସଂ ୟର୍ ୍ୟେତ ଯା| କିଂ ୱା ମାନୱସ ାେନା ଯତ୍ ସ ଆେଲାଚ୍ୟେତ ଯା|
Ⅶ ଦିୱ୍ୟଦତଗେଣଭ୍ୟଃ ସ କିି ନ୍ ନୂ୍ୟନଃ କୃତ ୍ଵଯା| େତେଜାେଗୗରୱରୂ େପଣ କିରୀେଟନ

ୱିଭୂ ଷିତଃ| ସୃ ଂ ଯତ୍ େତ କରାଭ୍ୟାଂ ସ ତ ଭୁ େ ନିେଯାଜିତଃ|
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Ⅷଚରଣାଧ ତେସୖ୍ୟୱ ଯା ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱଶୀକୃତଂ|| " େତନସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯସ୍ୟୱଶୀକୃତଂ ତସ୍ୟାୱଶୀଭୂ ତଂ
କିମପି ନାୱେଶଷିତଂ କି ଧୁନାପି ୱଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ତସ୍ୟ ୱଶୀଭୂ ତାନି ନ ପଶ୍ୟାମଃ|

Ⅸ ତଥାପି ଦିୱ୍ୟଦୂତଗେଣେଭ୍ୟା ଯଃ କିି ନ୍ ନୂ୍ୟନୀକୃେତାଽଭୱତ୍ ତଂ ଯୀଶୁଂ
ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗେହେତାେ େଜାେଗୗରୱରୂ େପଣ କିରୀେଟନ ୱିଭୂ ଷିତଂ ପଶ୍ୟାମଃ, ଯତ
ଈ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହାତ୍ ସ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ କୃେତ ମୃତୁ ୍ୟମ୍ ଅ ଦତ|

Ⅹ ଅପର ଯୈ େଯନ ଚ କୃ ଂ ୱ ୁ ସୃ ଂ ୱିଦ୍ୟେତ ବହୁ ସ ାନାନାଂ ୱିଭୱାଯାନଯନକାେଲ
େତଷାଂ ପରିତ୍ର ାଣାଗ୍ର ସରସ୍ୟ ଦୁଃଖେଭାେଗନ ସି ୀକରଣମପି ତେସ୍ୟାପଯୁ ମ୍ ଅଭୱତ୍|

Ⅺଯତଃ ପାୱକଃ ପୂଯମାନା ସେୱର୍ ୍ଵ ଏକ ାେଦେୱା ା ଭୱି ,ଇତି େହେତାଃ ସ ତାନ୍ ଭ୍ର ାତୃ ନ୍
ୱଦିତୁ ଂ ନ ଲ େତ|

Ⅻ େତନ ସ ଉ ୱାନ୍, ଯଥା, "େଦ୍ୟାତଯିଷ୍ୟାମି େତ ନାମ ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ ମଧ୍ୟେତା ମମ| ପର ୁ
ସମିେତ ମର୍ େଧ୍ୟ କରିେଷ୍ୟ େତ ପ୍ର ଶଂସନଂ|| "

ⅩⅢ ପୁନରପି, ଯଥା, "ତି ନ୍ ୱି ସ୍ୟ ାତାହଂ| " ପୁନରପି, ଯଥା, "ପଶ୍ୟାହମ୍ ଅପତ୍ୟାନି ଚ
ଦ ାନି ମହ୍ୟମ୍ ଈ ରାତ୍| "

ⅩⅣ େତଷାମ୍ ଅପତ୍ୟାନାଂ ରୁ ଧିରପଲଲୱିଶି ାତ୍ େସାଽପି ତ ତ୍ ତି ଶିେ ାଽଭୂ ତ୍
ତସ୍ୟାଭିପ୍ର ାେଯାଽଯଂ ଯତ୍ ସ ମୃତୁ ୍ୟବଲାଧିକାରିଣଂ ଶଯତାନଂ ମୃତୁ ୍ୟନା ବଲହୀନଂ କୁୟର୍ ୍ୟାତ୍

ⅩⅤ େଯ ଚ ମୃତୁ ୍ୟଭଯାଦ୍ ଯାୱ ୀୱନଂ ଦାସ ସ୍ୟ ନି ା ଆସନ୍ ତାନ୍ ଉ ାରେଯତ୍|
ⅩⅥସ ଦୂତାନାମ୍ ଉପକାରୀ ନ ଭୱତି କିି ବ୍ର ାହୀେମା ୱଂଶେସୖ୍ୟେୱାପକାରୀ ଭୱତୀ|
ⅩⅦ ଅେତା େହେତାଃ ସ ଯଥା କୃପାୱାନ୍ ପ୍ର ଜାନାଂ ପାପେଶାଧନାଥର୍ ମ୍ ଈ େରାେ ଶ୍ୟୱିଷେଯ

ୱି ାେସ୍ୟା ମହାଯାଜେକା ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ ସଦୃଶୀଭୱନଂ ତେସ୍ୟାଚିତମ୍
ଆସୀତ୍|

ⅩⅧଯତଃ ସ ଯଂ ପରୀକ୍ଷାଂ ଗ ା ଯଂ ଦୁଃଖେଭାଗମ୍ ଅୱଗତେ ନପରୀକ୍ଷାକ୍ର ା ାନ୍ ଉପକ ର୍ୁ ଂ
ଶେକ୍ନ ାତି|

Ⅲ
Ⅰ େହ ଗର୍ ୀଯସ୍ୟା ାନସ୍ୟ ସହଭାଗିନଃ ପୱିତ୍ର ଭ୍ର ାତରଃ, ଅ ାକଂ ଧ ର୍ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯା ଦୂେତାଽଗ୍ର ସର

େଯା ଯୀଶୁ ମ୍ ଆେଲାଚ ଂ|
Ⅱ ମୂସା ଯ ତ୍ ତସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ପରିୱାରମେଧ୍ୟ ୱି ାସ୍ୟ ଆସୀତ୍, ତ ତ୍ ଅଯମପି ନିେଯାଜକସ୍ୟ

ସମୀେପ ୱି ାେସ୍ୟା ଭୱତି|
Ⅲ ପରିୱାରା ଯ ତ୍ ତ ୍ଥାପଯିତୁ ରଧିକଂ େଗୗରୱଂ ଭୱତି ତ ତ୍ ମୂସେସାଽଯଂ

ବହୁ ତରେଗୗରୱସ୍ୟ େଯାେଗ୍ୟା ଭୱତି|
Ⅳ ଏେକୖକସ୍ୟ ନିେୱଶନସ୍ୟ ପରିଜନାନାଂ ାପଯିତା କି ଦ୍ ୱିଦ୍ୟେତ ଯ ସୱର୍ ୍ଵ ାପଯିତା ସ

ଈ ର ଏୱ|
Ⅴ ମୂସା ୱକ୍ଷ୍ୟମାଣାନାଂ ସାକ୍ଷୀ ଭୃ ତ୍ୟ ଇୱ ତସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ପରିଜନମେଧ୍ୟ ୱି ାେସ୍ୟାଽଭୱତ୍ କି ୁ

ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପରିଜନାନାମଧ୍ୟକ୍ଷ ଇୱ|
Ⅵ ୱଯଂ ତୁ ଯଦି ୱି ାସେସ୍ୟା ାହଂ ଶ୍ଲ ାଘନ େଶଷଂ ଯାୱଦ୍ ଧାରଯାମ ହ ତସ୍ୟ ପରିଜନା

ଭୱାମଃ|
Ⅶ ଅେତା େହେତାଃ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ଯ ତ୍ କଥିତଂ, ତ ତ୍, "ଅଦ୍ୟ ଯୂଯଂ କଥାଂ ତସ୍ୟ ଯଦି

ସଂେଶ୍ର ାତୁ ମି ଥ|
Ⅷତହ ପୁରା ପରୀକ୍ଷାଯା ଦିେନ ପ୍ର ା ରମଧ୍ୟତଃ| ମଦାଜ୍ଞାନିଗ୍ର ହ ାେନ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୁ କୃତଂ ଯଥା|

ତଥା ମା କୁରୁ େତଦାନୀଂ କଠିନାନି ମନାଂସି ୱଃ|
Ⅸ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପିତର ତ୍ର ମ ରୀକ୍ଷାମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ତ| କୁୱର୍ ୍ଵ ି େମର୍ ଽନୁସ ାନଂ େତୖରଦୃଶ୍ୟ ମି ଯାଃ|

ଚ ାରିଂଶ ମା ଯାୱତ୍ କ ାହ ୁ ତଦନ୍ଵ େଯ|
Ⅹ ଅୱାଦିଷମ୍ ଇେମ େଲାକା ଭ୍ର ା ା ଃକରଣାଃ ସଦା| ମାମକୀନାନି ୱ ର୍ ାନି ପରିଜାନି େନା

ଇେମ|
Ⅺ ଇତି େହେତାରହଂ େକାପାତ୍ ଶପଥଂ କୃତୱାନ୍ ଇମଂ| େପ୍ର େୱକ୍ଷ୍ୟେତ ଜେନୖେରେତୖ ନର୍

ୱିଶ୍ର ାମ ଲଂ ମମ|| "
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Ⅻ େହ ଭ୍ର ାତରଃ ସାୱଧାନା ଭୱତ, ଅମେର ରାତ୍ ନିୱ ର୍ େକା େଯାଽୱି ାସ ଦୁ୍ୟ ଂ
ଦୁ ା ଃକରଣଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କସ୍ୟାପି ନ ଭୱତୁ |

ⅩⅢ କି ୁ ଯାୱଦ୍ ଅଦ୍ୟନାମା ସମେଯା ୱିଦ୍ୟେତ ତାୱଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ େକାଽପି ପାପସ୍ୟ ୱ ନଯା
ଯତ୍ କେଠାରୀକୃେତା ନ ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ତିଦିନଂ ପର ରମ୍ ଉପଦିଶତ|

ⅩⅣଯେତାୱଯଂଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାଂଶିେନାଜାତାଃ କି ୁ ପ୍ର ଥମୱି ାସସ୍ୟ ଦୃଢ ମ୍ଅ ାଭିଃ େଶଷଂଯାୱଦ୍
ଅେମାଘଂ ଧାରଯିତୱ୍ୟଂ|

ⅩⅤଅଦ୍ୟ ଯୂଯଂ କଥାଂ ତସ୍ୟ ଯଦି ସଂେଶ୍ର ାତୁ ମି ଥ, ତହର୍ ୍ୟାଜ୍ଞାଲ ନ ାେନ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୁ କୃତଂ ଯଥା,
ତଥା ମା କୁରୁ େତଦାନୀଂ କଠିନାନି ମନାଂସି ୱ ଇତି େତନ ଯଦୁ ଂ,

ⅩⅥ ତଦନୁସାରାଦ୍ େଯ ଶ ା ତସ୍ୟ କଥାଂ ନ ଗୃହୀତୱ େ େକ? କିଂ ମୂସସା ମିସରେଦଶାଦ୍
ଆଗତାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ନହି?

ⅩⅦ େକେଭ୍ୟା ୱା ସ ଚ ାରିଂଶ ଷର୍ ାଣି ଯାୱଦ୍ ଅକଧ୍ୟତ୍? ପାପଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ତାଂ େଯଷାଂ କୁଣପାଃ
ପ୍ର ା େର ଽପତନ୍ କିଂ େତେଭ୍ୟା ନହି?

ⅩⅧପ୍ର େୱକ୍ଷ୍ୟେତ ଜେନୖେରେତୖ ନର୍ ୱିଶ୍ର ାମ ଲଂ ମେମତି ଶପଥଃ େକଷାଂ ୱିରୁ ଂ େତନାକାରି?
କିମ୍ ଅୱି ାସି ନାଂ ୱିରୁ ଂ ନହି?

ⅩⅨଅତେ ତତ୍ ାନଂ ପ୍ର େୱ ୁମ୍ ଅୱି ାସାତ୍ ନାଶକ୍ନୁ ୱନ୍ ଇତି ୱଯଂ ୱୀକ୍ଷାମେହ|

Ⅳ
Ⅰ ଅପରଂ ତି ଶ୍ର ାମପ୍ର ାେ ଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ଯଦି ତି ତି ତହର୍ ୍ୟ ାକଂ କି ତ୍ େଚତ୍ ତସ୍ୟାଃ ଫେଲନ

ୱି େତା ଭେୱତ୍ ୱଯମ୍ ଏତ ାଦ୍ ବିଭୀମଃ|
Ⅱ ଯେତା ଽ ାକଂ ସମୀେପ ଯ ତ୍ ତ ତ୍ େତଷାଂ ସମୀେପଽପି ସୁସଂୱାଦଃ ପ୍ର ଚାରିେତା ଽଭୱତ୍

କି ୁ େତୖଃ ଶତଂ ୱାକ୍ୟଂ ତାନ୍ ପ୍ର ତି ନି ଲମ୍ ଅଭୱତ୍, ଯତେ େଶ୍ର ାତାେରା ୱି ାେସନ ସା ର୍ ଂ
ତ ାମିଶ୍ର ଯନ୍|

Ⅲ ତଦ୍ ୱିଶ୍ର ାମ ାନଂ ୱି ାସି ଭିର ାଭିଃ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟେତ ଯତେ େନା ଂ, "ଅହଂ େକାପାତ୍ ଶପଥଂ
କୃତୱାନ୍ ଇମଂ, ପ୍ର େୱକ୍ଷ୍ୟେତ ଜେନୖେରେତୖ ନର୍ ୱିଶ୍ର ାମ ଲଂ ମମ| " କି ୁ ତସ୍ୟ କ ର୍ ାଣି ଜଗତଃ
ସୃି କାଲାତ୍ ସମା ାନି ସି |

Ⅳଯତଃ କି ଂି ତ୍ ାେନ ସ ମଂ ଦିନମଧି େତେନଦମ୍ ଉ ଂ, ଯଥା, "ଈ ରଃ ସ େମ ଦିେନ
କୃେତଭ୍ୟଃ ସୱର୍ ୍ଵ କ ର୍ େଭ୍ୟା ୱିଶଶ୍ର ାମ| "
Ⅴ କିେ ତି ନ୍ ାେନ ପୁନେ େନାଚ୍ୟେତ, ଯଥା, "ପ୍ର େୱକ୍ଷ୍ୟେତ ଜେନୖେରେତୖ ନର୍ ୱିଶ୍ର ାମ ଲଂ

ମମ| "
Ⅵ ଫଲତ ତ୍ ାନଂ େକୖି ତ୍ ପ୍ର େୱ ୱ୍ୟଂ କି ୁ େଯ ପୁରା ସୁସଂୱାଦଂ ଶତୱ େ ୖ ରୱି ାସାତ୍

ତ ପ୍ର ୱି ମ୍,
Ⅶ ଇତି େହେତାଃ ସ ପୁନରଦ୍ୟନାମକଂ ଦିନଂ ନିରୂ ପ୍ୟ ଦୀଘର୍ କାେଲ ଗେତଽପି ପୂେୱର୍ ୍ଵ ା ାଂ ୱାଚଂ

ଦାଯୂଦା କଥଯତି,ଯଥା, "ଅଦ୍ୟ ଯୂଯଂ କଥାଂ ତସ୍ୟ ଯଦି ସଂେଶ୍ର ାତୁ ମି ଥ, ତହ ମା କୁରୁ େତଦାନୀଂ
କଠିନାନି ମନାଂସି ୱଃ| "

Ⅷ ଅପରଂ ଯିେହାଶୂେଯା ଯଦି ତାନ୍ ୱ୍ୟଶ୍ର ାମଯିଷ୍ୟତ୍ ତହ ତତଃ ପରମ୍ ଅପରସ୍ୟ ଦିନସ୍ୟ
ୱାଗ୍ ଈ େରଣ ନାକଥଯିଷ୍ୟତ|

Ⅸଅତ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର ଜାଭିଃ କ ର୍ ୱ୍ୟ ଏେକା ୱିଶ୍ର ାମି ତି|
Ⅹ ଅପରମ୍ ଈ େରା ଯ ତ୍ କୃତକ ର୍ େଭ୍ୟା ୱିଶଶ୍ର ାମ ତ ତ୍ ତସ୍ୟ ୱିଶ୍ର ାମ ାନଂ ପ୍ର ୱିେ ା

ଜେନାଽପି କୃତକ ର୍ େଭ୍ୟା ୱିଶ୍ର ାମ୍ୟତି|
Ⅺ ଅେତା ୱଯଂ ତଦ୍ ୱିଶ୍ର ାମ ାନଂ ପ୍ର େୱ ୁଂ ଯତାମେହୖ, ତଦୱି ାେସାଦାହରେଣନ େକାଽପି ନ

ପତତୁ |
Ⅻ ଈ ରସ୍ୟ ୱାେଦାଽମରଃ ପ୍ର ଭାୱୱିଶି ସୱର୍ ୍ଵ ାଦ୍ ି ଧାରଖ ାଦପି ତୀ ଃ, ଅପରଂ

ପ୍ର ାଣା େନା ଗର୍୍ର ି ମ େଯା ପରିେଭଦାଯ ୱିେ ଦକାରୀ ମନସ ସ ାନାମ୍ ଅଭିେପ୍ର ତାନା
ୱିଚାରକଃ|

ⅩⅢଅପରଂଯସ୍ୟସମୀେପ ୀଯା ୀଯା କଥା ାଭିଃ କଥଯିତୱ୍ୟା ତସ୍ୟାେଗାଚରଃ େକାଽପି ପ୍ର ାଣୀ
ନାି ତସ୍ୟ ଦୃେ ୗ ସୱର୍ ୍ଵ େମୱାନାୱୃତଂ ପ୍ର କାଶିତ ାେ |
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ⅩⅣ ଅପରଂ ଯ ଉ ତମଂ ଗର୍ ଂ ପ୍ର ୱି ଏତାଦୃଶ ଏେକା ୱ୍ୟି ରଥର୍ ତ ଈ ରସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା
ଯୀଶୁର ାକଂ ମହାଯାଜେକାଽି , ଅେତା େହେତା ୱର୍ ଯଂ ଧ ର୍ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଂ ଦୃଢମ୍ ଆଲ ାମେହୖ|

ⅩⅤଅ ାକଂ େଯା ମହାଯାଜେକା ଽି େସାଽ ାକଂ ଦୁଃେଖୖ ଦର୍ୁ ଃଖିେତା ଭୱିତୁ ମ୍ ଅଶେ ା ନହି କି ୁ
ପାପଂ ୱିନା ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ୱଯମିୱ ପରୀକି୍ଷତଃ|

ⅩⅥ ଅତଏୱ କୃପାଂ ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ପ୍ର େଯାଜନୀେଯାପକାରାଥର୍ ମ୍ ଅନୁଗ୍ର ହଂ ପ୍ର ା ୁ ୱଯମ୍
ଉ ାେହନାନୁଗ୍ର ହସି ଂହାସନସ୍ୟ ସମୀପଂ ଯାମଃ|

Ⅴ
Ⅰ ଯଃ କି ତ୍ ମହାଯାଜେକା ଭୱତି ସ ମାନୱାନାଂ ମଧ୍ୟାତ୍ ନୀତଃ ସନ୍ ମାନୱାନାଂ କୃତ

ଈ େରାେ ଶ୍ୟୱିଷେଯଽଥର୍ ତ ଉପହାରାଣାଂ ପାପାଥର୍ କବଲୀନା ଦାନ ନିଯୁଜ୍ୟେତ|
Ⅱ ସ ଚାଜ୍ଞାନାଂ ଭ୍ର ା ାନା େଲାକାନାଂ ଦୁଃେଖନ ଦୁଃଖୀ ଭୱିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି, ଯେତା େହେତାଃ ସ
ଯମପି େଦୗ ର୍ ଲ୍ୟେୱି େତା ଭୱତି|
Ⅲଏତ ାତ୍ କାରଣା ଯ ତ୍ େଲାକାନାଂ କୃେତତ ଦ୍ଆ କୃେତଽପି ପାପାଥର୍ କବଲିଦାନଂ େତନ

କ ର୍ ୱ୍ୟଂ|
Ⅳ ସ େଘା ପଦଃ େ ାତଃ େକନାପି ନ ଗୃହ୍ୟେତ କି ୁ ହାେରାଣ ଇୱ ଯ ଈ େରଣାହୂ ଯେତ

େତେନୖୱ ଗୃହ୍ୟେତ|
Ⅴ ଏୱ କାେରଣ ଖ୍ର ୀେ ାଽପି ମହାଯାଜକ ଂ ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ୀଯେଗୗରୱଂ ଯଂ ନ କୃତୱାନ୍, କି ୁ

"ମଦୀଯତନେଯାଽସି ମ୍ ଅେଦୖ୍ୟୱ ଜନିେତା ମେଯତି" ୱାଚଂ ଯ ଂ ଭାଷିତୱାନ୍ ସ ଏୱ ତସ୍ୟ
େଗୗରୱଂ କୃତୱାନ୍|

Ⅵତ ଦ୍ ଅନ୍ୟଗୀେତଽପୀଦମୁ ଂ, ଂ ମ ୀେଷଦକଃ େଶ୍ର ଣ୍ୟାଂ ଯାଜେକାଽସି ସଦାତନଃ|
Ⅶ ସ ଚ େଦହୱାସକାେଲ ବହୁ କ୍ର େନନାଶପାେତନ ଚ ମୃତୁ ୍ୟତ ଉ ରେଣ ସମଥର୍ ସ୍ୟ ପିତୁ ଃ

ସମୀେପ ପୁନଃ ପୁନୱ ନତିଂ ପ୍ର ଥର୍ ନା କୃ ା ତତ୍ଫ ଲରୂ ପିଣୀଂ ଶ ାେତା ରକ୍ଷାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ଚ
Ⅷଯଦ୍ୟପି ପୁେତ୍ର ାଽଭୱତ୍ ତଥାପି େଯୖରକି୍ଲ ଶ୍ୟତ େତୖରାଜ୍ଞାଗ୍ର ହଣମ୍ ଅଶିକ୍ଷତ|
Ⅸଇ ଂ ସି ୀଭୂ ଯ ନିଜାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିଣାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଅନ ପରିତ୍ର ାଣସ୍ୟ କାରଣ ରୂ େପା ଽଭୱତ୍|
Ⅹତ ାତ୍ ସ ମ ୀେଷଦକଃ େଶ୍ର ଣୀଭୁ େ ା ମହାଯାଜକ ଈ େରଣାଖ୍ୟାତଃ|
Ⅺତମଧ୍ୟ ାକଂ ବହୁ କଥାଃ କଥଯିତୱ୍ୟାଃ କି ୁ ତାଃ କେଣୖର୍ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭି ଦର୍ୁ ଗର୍ ମ୍ୟାଃ|
Ⅻ ଯେତା ଯୂଯଂ ଯଦ୍ୟପି ସମଯସ୍ୟ ଦୀଘର୍ ାତ୍ ଶିକ୍ଷକା ଭୱିତୁ ମ୍ ଅଶକ୍ଷ୍ୟତ ତଥାପୀ ରସ୍ୟ

ୱାକ୍ୟାନାଂ ଯା ପ୍ର ଥମା ୱଣର୍ ମାଲା ତାମଧି ଶିକ୍ଷାପ୍ର ାି ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାକଂ ପୁନରାୱଶ୍ୟକା ଭୱତି, ତଥା
କଠିନଦ୍ର େୱ୍ୟ ନହି କି ୁ ଦୁେ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର େଯାଜନମ୍ ଆେ |

ⅩⅢ େଯା ଦୁ ପାଯୀ ସ ଶିଶୁେରେୱତିକାରଣାତ୍ ଧ ର୍ ୱାେକ୍ୟ ତ େରା ନାି |
ⅩⅣ କି ୁ ସଦସି ଚାେର େଯଷାଂ େଚତାଂସି ୱ୍ୟୱହାେରଣ ଶିକି୍ଷତାନି ତାଦୃଶାନାଂ ସି େଲାକାନାଂ

କେଠାରଦ୍ର େୱ୍ୟଷୁ ପ୍ର େଯାଜନମି |

Ⅵ
Ⅰ ୱଯଂ ମୃତିଜନକକ ର୍ େଭ୍ୟା ମନଃପରାୱ ର୍ ନମ୍ ଈ େର ୱି ାେସା ମ ନଶିକ୍ଷଣଂ ହ ାପର୍ ଣଂ

ମୃତେଲାକାନାମ୍ ଉ ାନମ୍
Ⅱ ଅନ କାଲ ାଯିୱିଚାରାଜ୍ଞା େଚୖେତୖଃ ପୁନଭ ି ମୂଲଂ ନ ାପଯ ଃ ଖ୍ର ୀ ୱିଷଯକଂ

ପ୍ର ଥେମାପେଦଶଂ ପ ା ୃ ତ୍ୟ ସି ି ଂ ଯାୱଦ୍ ଅଗ୍ର ସରା ଭୱାମ|
Ⅲଈ ରସ୍ୟାନୁମତ୍ୟା ଚ ତଦ୍ ଅ ାଭିଃ କାରିଷ୍ୟେତ|
Ⅳ ଯ ଏକକୃେ ା ଦୀି ମଯା ଭୂ ା ଗର୍ ୀଯୱରରସମ୍ ଆ ଦିତୱ ଃ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା େନାଽଂଶିେନା

ଜାତା
Ⅴଈ ରସ୍ୟ ସୁୱାକ୍ୟଂ ଭାୱିକାଲସ୍ୟ ଶି ା ଦିତୱ େତ ଭ୍ର ୍ଵା ଯଦି
Ⅵ ମେନାଭିରୀ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଂ ପୁନଃ କେଶ ି ଲ ା ଦଂ କୁୱର୍ ୍ଵ େତ ଚ ତହ

ମନଃପରାୱ ର୍ ନାଯ ପୁନ ାନ୍ ନୱୀନୀକ ର୍ୁ ଂ େକାଽପି ନ ଶେକ୍ନ ାତି|
Ⅶଯେତା ଯା ଭୂ ମିଃ େ ାପରି ଭୂ ଯଃ ପତିତଂ ୱୃି ଂ ପିୱତୀ ତତ୍ଫ ଲାଧିକାରିଣାଂ ନିମି ମ୍ ଇ ାନି

ଶାକାଦୀନୁ୍ୟ ାଦଯତି ସା ଈ ରାଦ୍ ଆଶିଷଂ ପ୍ର ା ା|
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Ⅷ କି ୁ ଯା ଭୂ ମି େଗର୍ ାକୁ୍ଷରକ କୱୃକ୍ଷାନ୍ ଉ ାଦଯତି ସା ନ ଗ୍ର ାହ୍ୟା ଶାପାହର୍ ା ଚ େଶେଷ ତସ୍ୟା
ଦାେହା ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅸ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଯଦ୍ୟପି ୱଯମ୍ ଏତାଦୃଶଂ ୱାକ୍ୟଂ ଭାଷାମେହ ତଥାପି ଯୂଯଂ ତତ ଉୃ ାଃ
ପରିତ୍ର ାଣପଥସ୍ୟ ପଥିକା ା ଇତି ୱି ସାମଃ|

Ⅹ ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ଯ ଉପକାେରା ଽକାରି କି୍ର ଯେତ ଚ େତେନ ରସ୍ୟ ନାେମ୍ନ
ପ୍ର କାଶିତଂ େପ୍ର ମ ଶ୍ର ମ ୱି ର୍ୁ ମ୍ ଈ େରାଽନ୍ୟାଯକାରୀ ନ ଭୱତି|

Ⅺ ଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏେକୖେକା ଜେନା ଯତ୍ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାପୂରଣାଥର୍ ଂ େଶଷଂ ଯାୱତ୍ ତେମୱ ଯ ଂ
ପ୍ର କାଶେଯଦିତ୍ୟହମ୍ ଇ ାମି|

Ⅻ ଅତଃ ଶିଥିଲା ନ ଭୱତ କି ୁ େଯ ୱି ାେସନ ସହି ୁତଯା ଚ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନାଂ ଫଲାଧିକାରିେଣା
ଜାତାେ ଷାମ୍ ଅନୁଗାମିେନା ଭୱତ|

ⅩⅢ ଈ େରା ଯଦା ଇବ୍ର ାହୀେମ ପ୍ର ତ୍ୟଜାନାତ୍ ତଦା େଶ୍ର ସ୍ୟ କସ୍ୟାପ୍ୟପରସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ଶପଥଂ
କ ର୍ୁ ଂ ନାଶେକ୍ନ ାତ୍, ଅେତା େହେତାଃ ନାମ୍ନ ା ଶପଥଂ କୃ ା େତେନା ଂ ଯଥା,

ⅩⅣ "ସତ୍ୟମ୍ ଅହଂ ାମ୍ ଆଶିଷଂ ଗଦିଷ୍ୟାମି ତୱାନ୍ଵ ଯଂ ୱ ର୍ ଯିଷ୍ୟାମି ଚ| "
ⅩⅤଅେନନ ପ୍ର କାେରଣ ସ ସହି ୁତାଂ ୱିଧାଯ ତସ୍ୟାଃ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଯାଃ ଫଲଂ ଲ ୱାନ୍|
ⅩⅥ ଅଥ ମାନୱାଃ େଶ୍ର ସ୍ୟ କସ୍ୟଚିତ୍ ନାମ୍ନ ା ଶପେ , ଶପଥ ପ୍ର ମାଣାଥର୍ ଂ େତଷାଂ

ସୱର୍ ୍ଵ ୱିୱାଦା େକା ଭୱତି|
ⅩⅦ ଇତ୍ୟି ନ୍ ଈ ରଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯାଃ ଫଲାଧିକାରିଣଃ ୀଯମ ଣାଯା ଅେମାଘତାଂ ବାହୁ ଲ୍ୟେତା

ଦଶର୍ ଯିତୁ ମି ନ୍ ଶପେଥନ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଂ ି ରୀକୃତୱାନ୍|
ⅩⅧ ଅତଏୱ ଯି ନ୍ ଅନୃତକଥନମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ନ ସାଧ୍ୟଂ ତାଦୃେଶନାଚେଲନ ୱିଷଯ େଯନ

ସ ୁଖ ରକ୍ଷା ଲସ୍ୟ ପ୍ର ା େଯ ପଲାଯିତାନାମ୍ ଅ ାକଂ ସୁଦୃଢା ସା ନା ଜାଯେତ|
ⅩⅨ ସା ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ାକଂ ମେନାେନୗକାଯା ଅଚେଲା ଲ େରା ଭୂ ା ୱିେ ଦକୱ ସ୍ୟାଭ୍ୟ ରଂ

ପ୍ର ୱି ା|
ⅩⅩ ତେତୖ୍ର ୱା ାକମ୍ ଅଗ୍ର ସେରା ଯୀଶୁଃ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ମ ୀେଷଦକଃ େଶ୍ର ଣ୍ୟାଂ ନିତ୍ୟ ାଯୀ

ଯାଜେକାଽଭୱତ୍|

Ⅶ
Ⅰ ଶାଲମସ୍ୟ ରାଜା ସେୱର୍ ୍ଵ ାପରି େସ୍ୟ ରସ୍ୟ ଯାଜକ ସନ୍ େଯା ନୃପତୀନାଂ ମାରଣାତ୍

ପ୍ର ତ୍ୟାଗତମ୍ ଇବ୍ର ାହୀମଂ ସାକ୍ଷା ୃ ତ୍ୟାଶିଷଂ ଗଦିତୱାନ୍,
Ⅱ ଯୈ େଚବ୍ର ାହୀମ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣାଂ ଦଶମାଂଶଂ ଦ ୱାନ୍ ସ ମ ୀେଷଦକ୍ ନାେମ୍ନ ାଽେଥର୍ ନ

ପ୍ର ଥମେତା ଧ ର୍ ରାଜଃ ପ ାତ୍ ଶାଲମସ୍ୟ ରାଜାଥର୍ ତଃ ଶାି ରାେଜା ଭୱତି|
Ⅲ ଅପରଂ ତସ୍ୟ ପିତା ମାତା ୱଂଶସ୍ୟ ନିଣର୍ ଯ ଆଯୁଷ ଆରେ ା ଜୀୱନସ୍ୟ େଶଷେ ୖ େତଷାମ୍

ଅଭାେୱା ଭୱତି, ଇ ଂ ସ ଈ ରପୁତ୍ର ସ୍ୟ ସଦୃଶୀକୃତଃ, ସ ନ କାଲଂ ଯାୱଦ୍ ଯାଜକି ତି|
Ⅳଅତଏୱା ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ଯୈ ଲୁଠିତଦ୍ର ୱ୍ୟାଣାଂ ଦଶମାଂଶଂ ଦ ୱାନ୍ ସ କୀଦୃକ୍

ମହାନ୍ ତଦ୍ ଆେଲାଚଯତ|
Ⅴ ଯାଜକ ପ୍ର ା ା େଲେୱଃ ସ ାନା ୱ୍ୟୱ ାନୁସାେରଣ େଲାେକେଭ୍ୟାଽଥର୍ ତ ଇବ୍ର ାହୀେମା

ଜାେତଭ୍ୟଃ ୀଯଭ୍ର ାତୃ େଭ୍ୟା ଦଶମାଂଶଗ୍ର ହଣସ୍ୟାେଦଶଂ ଲ ୱ ଃ|
Ⅵ କି େସୗ ଯଦ୍ୟପି େତଷାଂ ୱଂଶାତ୍ େନା ଥାପୀବ୍ର ାହୀେମା ଦଶମାଂଶଂ ଗୃହୀତୱାନ୍

ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନାମ୍ ଅଧିକାରିଣମ୍ ଆଶିଷଂ ଗଦିତୱାଂ |
Ⅶଅପରଂ ଯଃ େଶ୍ର ଯାନ୍ ସ କୁ୍ଷଦ୍ର ତରାଯାଶିଷଂ ଦଦାତୀତ୍ୟତ୍ର େକାଽପି ସେ େହା ନାି |
Ⅷଅପରମ୍ ଇଦାନୀଂ େଯ ଦଶମାଂଶଂ ଗୃ ି େତ ମୃେତ୍ୟାରଧୀନା ମାନୱାଃ କି ୁ ତଦାନୀଂ େଯା

ଗୃହୀତୱାନ୍ ସ ଜୀୱତୀତିପ୍ର ମାଣପ୍ର ା ଃ|
Ⅸ ଅପରଂ ଦଶମାଂଶଗ୍ର ାହୀ େଲୱିରପୀବ୍ର ାହୀମ୍ଦ ୍ଵାରା ଦଶମାଂଶଂ ଦ ୱାନ୍ ଏତଦପି କଥଯିତୁ ଂ

ଶକ୍ୟେତ|
Ⅹ ଯେତା ଯଦା ମ ୀେଷଦକ୍ ତସ୍ୟ ପିତରଂ ସାକ୍ଷାତ୍ କୃତୱାନ୍ ତଦାନୀଂ ସ େଲୱିଃ

ପିତୁ ରୁ ରସ୍ୟାସୀତ୍|
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Ⅺ ଅପରଂ ଯସ୍ୟ ସ େ େଲାକା ୱ୍ୟୱ ାଂ ଲ ୱ େ ନ େଲୱୀଯଯାଜକୱେଗର୍ ଣ ଯଦି ସି ି ଃ
ସମଭୱିଷ୍ୟତ୍ ତହ ହାେରାଣସ୍ୟ େଶ୍ର ଣ୍ୟା ମଧ୍ୟାଦ୍ ଯାଜକଂ ନ ନିରୂ େପ୍ୟ େରଣ ମ ୀେଷଦକଃ
େଶ୍ର ଣ୍ୟା ମଧ୍ୟାଦ୍ ଅପରେସୖ୍ୟକସ୍ୟ ଯାଜକେସ୍ୟା ାପନଂ କୁତ ଆୱଶ୍ୟକମ୍ ଅଭୱିଷ୍ୟତ୍?

Ⅻଯେତା ଯାଜକୱଗର୍ ସ୍ୟ ୱିନିମେଯନ ସୁତରାଂ ୱ୍ୟୱ ାଯା ଅପି ୱିନିମେଯା ଜାଯେତ|
ⅩⅢଅପର ତଦ୍ ୱାକ୍ୟଂ ଯେସ୍ୟାେ ଶ୍ୟଂ େସାଽପେରଣ ୱଂେଶନ ସଂଯୁ ାଽି ତସ୍ୟ ୱଂଶସ୍ୟ ଚ

େକାଽପି କଦାପି େୱଦ୍ୟାଃ କ ର୍ ନ କୃତୱାନ୍|
ⅩⅣ ୱ ୁତ ୁ ଯଂ ୱଂଶମଧି ମୂସା ଯାଜକ େସୖ୍ୟକାଂ କଥାମପି ନ କଥିତୱାନ୍ ତି ନ୍

ଯିହୂ ଦାୱଂେଶଽ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ଜର୍ ନ୍ମ ଗୃହୀତୱାନ୍ ଇତି ସୁ ଂ|
ⅩⅤତସ୍ୟ ତରମ୍ ଅପରଂ ପ୍ର ମାଣମିଦଂ ଯତ୍ ମ ୀେଷଦକଃ ସାଦୃଶ୍ୟୱତାପେରଣ ତାଦୃେଶନ

ଯାଜେକେନାେଦତୱ୍ୟଂ,
ⅩⅥଯସ୍ୟ ନିରୂ ପଣଂ ଶରୀରସ ୀଯୱିଧିଯୁ ଯା ୱ୍ୟୱ ାଯା ନ ଭୱତି କି କ୍ଷଯଜୀୱନଯୁ ଯା

ଶ ୍ୟା ଭୱତି|
ⅩⅦ ଯତ ଈ ର ଇଦଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦ ୱାନ୍, ଯଥା, " ଂ ମକ୍ଲ ୀେଷଦକଃ େଶ୍ର ଣ୍ୟାଂ ଯାଜେକାଽସି

ସଦାତନଃ| "
ⅩⅧ ଅେନନାଗ୍ର ୱ େନା ୱିେଧ ଦୁ ର୍ ଲତାଯା ନି ଲତାଯା େହେତାରଥର୍ େତା ୱ୍ୟୱ ଯା

କିମପି ସି ଂ ନ ଜାତମିତିେହେତା ସ୍ୟ େଲାେପା ଭୱତି|
ⅩⅨଯଯା ଚ ୱଯମ୍ଈ ରସ୍ୟ ନିକଟୱ େନା ଭୱାମ ଏତାଦୃଶୀ େଶ୍ର ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ସଂ ାପ୍ୟେତ|
ⅩⅩଅପରଂ ଯୀଶୁଃ ଶପଥଂ ୱିନା ନ ନିଯୁ ାଦପି ସ େଶ୍ର ନିଯମସ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ା ଜାତଃ|
ⅩⅪଯତେ ଶପଥଂ ୱିନା ଯାଜକା ଜାତାଃ କି େସୗ ଶପେଥନ ଜାତଃ ଯତଃ ସ ଇଦମୁ ଃ,ଯଥା,
ⅩⅫ "ପରେମଶ ଇଦଂ େଶେପ ନ ଚ ତ ାି ୱ ର୍ ୍ୟେତ| ଂ ମ ୀେଷଦକଃ େଶ୍ର ଣ୍ୟାଂ ଯାଜେକାଽସି

ସଦାତନଃ| "
ⅩⅩⅢ େତ ଚ ବହେୱା ଯାଜକା ଅଭୱନ୍ ଯତେ ମୃତୁ ୍ୟନା ନିତ୍ୟ ାଯି ାତ୍ ନିୱାରିତାଃ,
ⅩⅩⅣ କି ସାୱନ କାଲଂ ଯାୱତ୍ ତି ତି ତ ାତ୍ ତସ୍ୟ ଯାଜକ ଂ ନ ପରିୱ ର୍ ନୀଯଂ|
ⅩⅩⅤତେତା େହେତା େୟର୍ ମାନୱାେ େନ ରସ୍ୟ ସି ଧିଂ ଗ ି ତାନ୍ ସ େଶଷଂଯାୱତ୍ ପରିତ୍ର ାତୁ ଂ

ଶେକ୍ନ ାତି ଯତେ ଷାଂ କୃେତ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କ ର୍ୁ ଂ ସ ସତତଂ ଜୀୱତି|
ⅩⅩⅥ ଅପରମ୍ ଅ ାକଂ ତାଦୃଶମହାଯାଜକସ୍ୟ ପ୍ର େଯାଜନମାସୀଦ୍ ଯଃ ପୱିେତ୍ର ା ଽହିଂସେକା

ନି ଲ ଃ ପାପିେଭ୍ୟା ଭି ଃ ଗର୍ ାଦପୁ୍ୟ ୀକୃତ ସ୍ୟାତ୍|
ⅩⅩⅦ ଅପରଂ ମହାଯାଜକାନାଂ ଯଥା ତଥା ତସ୍ୟ ପ୍ର ତିଦିନଂ ପ୍ର ଥମଂ ପାପାନାଂ କୃେତ ତତଃ

ପରଂ େଲାକାନାଂ ପାପାନାଂ କୃେତ ବଲିଦାନସ୍ୟ ପ୍ର େଯାଜନଂ ନାି ଯତ ଆ ବଲିଦାନଂ କୃ ା ତଦ୍
ଏକକୃ େ ନ ସ ାଦିତଂ|

ⅩⅩⅧ ଯେତା ୱ୍ୟୱ ଯା େଯ ମହାଯାଜକା ନିରୂ ପ୍ୟେ େତ େଦୗ ର୍ ଲ୍ୟଯୁ ା ମାନୱାଃ କି ୁ
ୱ୍ୟୱ ାତଃପରଂଶପଥଯୁେ ନୱାେକ୍ୟନ େଯା ମହାଯାଜେକା ନିରୂ ପିତଃ େସା ଽନ କାଲାଥର୍ ଂ ସି ଃ
ପୁତ୍ର ଏୱ|

Ⅷ
Ⅰକଥ୍ୟମାନାନାଂ ୱାକ୍ୟାନାଂ ସାେରାଽଯମ୍ ଅ ାକମ୍ ଏତାଦୃଶ ଏେକା ମହାଯାଜେକାଽି ଯଃ େଗର୍

ମହାମହିମ୍ନ ଃ ସି ଂହାସନସ୍ୟ ଦକି୍ଷଣପାେ ର୍ ା ସମୁପୱି ୱାନ୍
Ⅱଯ ଦୂଷ୍ୟଂ ନ ମନୁେଜୖଃ କି ୀ େରଣ ାପିତଂ ତସ୍ୟ ସତ୍ୟଦୂଷ୍ୟସ୍ୟ ପୱିତ୍ର ୱ ୂନା େସୱକଃ

ସ ଭୱତି|
Ⅲ ଯତ ଏେକୖେକା ମହାଯାଜେକା େନୖେୱଦ୍ୟାନାଂ ବଲୀନା ଦାେନ ନିଯୁଜ୍ୟେତ, ଅେତା

େହେତାେରତସ୍ୟାପି କିି ଦ୍ ଉ ଜର୍ ନୀଯଂ ୱିଦ୍ୟତ ଇତ୍ୟାୱଶ୍ୟକଂ|
Ⅳ କି ସ ଯଦି ପୃଥିୱ୍ୟାମ୍ ଅ ାସ୍ୟତ୍ ତହ ଯାଜେକା ନାଭୱିଷ୍ୟତ୍, ଯେତା େଯ

ୱ୍ୟୱ ାନୁସାରାତ୍ େନୖେୱଦ୍ୟାନି ଦଦେତ୍ୟତାଦୃଶା ଯାଜକା ୱିଦ୍ୟେ |
Ⅴ େତ ତୁ ଗର୍ ୀଯୱ ୂନାଂ ଦୃ ାେ ନ ଛାଯଯା ଚ େସୱାମନୁତି ି ଯେତା ମୂସସି ଦୂଷ୍ୟଂ

ସାଧଯିତୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟେତ ସତୀ ର େଦୱ ତମାଦି ୱାନ୍ ଫଲତଃ ସ ତମୁ ୱାନ୍, ଯଥା, "ଅୱେଧହି
ଗିେରୗ ାଂ ଯଦ୍ୟି ଦଶର୍ ନଂ ଦଶ ତଂ ତ ତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଯା କି୍ର ଯ ାଂ| "
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Ⅵ କିି ଦାନୀମ୍ ଅେସୗ ତ ାତ୍ େଶ୍ର ଂ େସୱକପଦଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍ ଯତଃ ସ େଶ୍ର ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଭିଃ
ାପିତସ୍ୟ େଶ୍ର ନିଯମସ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ାଽଭୱତ୍|
Ⅶ ସ ପ୍ର ଥେମା ନିଯେମା ଯଦି ନିେ ର୍ ାେଷାଽଭୱିଷ୍ୟତ ତହ ି ତୀଯସ୍ୟ ନିଯମସ୍ୟ କିମପି

ପ୍ର େଯାଜନଂ ନାଭୱିଷ୍ୟତ୍|
Ⅷ କି ୁ ସ େଦାଷମାେରାପଯନ୍ େତଭ୍ୟଃ କଥଯତି, ଯଥା, "ପରେମ ର ଇଦଂ ଭାଷେତ

ପଶ୍ୟ ଯି ନ୍ ସମେଯଽହମ୍ ଇସ୍ର ାେଯଲୱଂେଶନ ଯିହୂ ଦାୱଂେଶନ ଚ ସା ର୍ ମ୍ ଏକଂ ନୱୀନଂ ନିଯମଂ
ି ରୀକରିଷ୍ୟାେମ୍ୟତାଦୃଶଃ ସମଯ ଆଯାତି|

Ⅸପରେମ େରାଽପରମପି କଥଯତି େତଷାଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଣାଂ ମିସରେଦଶାଦ୍ ଆନଯନାଥର୍ ଂ ଯି ନ୍
ଦିେନଽହଂ େତଷାଂ କରଂ ଧୃ ା େତୖଃ ସହ ନିଯମଂ ି ରୀକୃତୱାନ୍ ତି ନସ୍ୟ ନିଯମାନୁସାେରଣ ନହି
ଯତେ ୖ ମର୍ ମ ନିଯେମ ଲି େତଽହଂ ତାନ୍ ପ୍ର ତି ଚି ାଂ ନାକରୱଂ|

Ⅹ କି ୁ ପରେମ ରଃ କଥଯତି ତି ନାତ୍ ପରମହଂ ଇସ୍ର ାେଯଲୱଂଶୀେଯୖଃ ସା ର୍ ମ୍ ଇମଂ ନିଯମଂ
ି ରୀକରିଷ୍ୟାମି, େତଷାଂ ଚିେ ମମ ୱିଧୀନ୍ ାପଯିଷ୍ୟାମି େତଷାଂ ହୃ େତ୍ର ଚ ତାନ୍ େଲଖିଷ୍ୟାମି,
ଅପରମହଂ େତଷାମ୍ ଈ େରା ଭୱିଷ୍ୟାମି େତ ଚ ମମ େଲାକା ଭୱିଷ୍ୟି |

Ⅺ ଅପରଂ ଂ ପରେମ ରଂ ଜାନୀହୀତିୱାେକ୍ୟନ େତଷାେମେକୖେକା ଜନଃ ଂ ଂ
ସମୀପୱାସି ନଂ ଭ୍ର ାତର ପୁନ ନର୍ ଶିକ୍ଷଯିଷ୍ୟତି ଯତ ଆକୁ୍ଷଦ୍ର ାତ୍ ମହା ଂ ଯାୱତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ମାଂ ଜ୍ଞାସ୍ୟି |

Ⅻଯେତା େହେତାରହଂ େତଷାମ୍ ଅଧ ର୍ ାନ୍ କ୍ଷମିେଷ୍ୟ େତଷାଂ ପାପାନ୍ୟପରାଧାଂ ପୁନଃ କଦାପି
ନ ରିଷ୍ୟାମି| "

ⅩⅢଅେନନ ତଂ ନିଯମଂ ନୂତନଂ ଗଦି ା ସ ପ୍ର ଥମଂ ନିଯମଂ ପୁରାତନୀକୃତୱାନ୍; ଯ ପୁରାତନଂ
ଜୀଣର୍ ା ଜାତଂ ତସ୍ୟ େଲାେପା ନିକେଟା ଽଭୱତ୍|

Ⅸ
Ⅰସ ପ୍ର ଥେମା ନିଯମ ଆରାଧନାଯା ୱିୱିଧରୀତିଭିେରୖହିକପୱିତ୍ର ାେନନ ଚ ୱିଶି ଆସୀତ୍|
Ⅱ ଯେତା ଦୂଷ୍ୟେମକଂ ନିରମୀଯତ ତସ୍ୟ ପ୍ର ଥମେକା ସ୍ୟ ନାମ ପୱିତ୍ର ାନମିତ୍ୟାସୀତ୍ ତତ୍ର

ଦୀପୱୃେକ୍ଷା େଭାଜନାସନଂ ଦଶର୍ ନୀଯପୂପାନାଂ େଶ୍ର ଣୀ ଚାସୀତ୍|
Ⅲତ ାଦ୍ ି ତୀଯାଯାି ର ରିଣ୍ୟା ଅଭ୍ୟ େର ଽତିପୱିତ୍ର ାନମିତିନାମକଂ େକା ମାସୀତ୍,
Ⅳ ତତ୍ର ଚ ସୁୱଣର୍ ମେଯା ଧୂପାଧାରଃ ପରିତଃ ସୁୱଣର୍ ମି ତା ନିଯମମ ୂ ଷା ଚାସୀତ୍ ତନ୍ମ େଧ୍ୟ

ମା ାଯାଃ ସୁୱଣର୍ ଘେଟା ହାେରାଣସ୍ୟ ମ ରିତଦ କି୍ଷେତୗ ନିଯମପ୍ର େରୗ,
Ⅴ ତଦୁପରି ଚ କରୁ ଣାସେନ ଛାଯାକାରିେଣୗ େତେଜାମେଯୗ କିରୂ ବାୱା ାମ୍, ଏେତଷାଂ

ୱିେଶଷୱୃ ା କଥନାଯ ନାଯଂ ସମଯଃ|
Ⅵ ଏେତଷ୍ଵ ୀଦୃକ୍ ନି େତଷୁ ଯାଜକା ଈ ରେସୱାମ୍ ଅନୁତି ନେତା ଦୂଷ୍ୟସ୍ୟ ପ୍ର ଥମେକା ଂ

ନିତ୍ୟଂ ପ୍ର ୱିଶି |
Ⅶ କି ୁ ି ତୀଯଂ େକା ଂ ପ୍ର ତିୱଷର୍ ମ୍ ଏକକୃ ଏକାକିନା ମହାଯାଜେକନ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟେତ

କି ା ନିମି ଂ େଲାକାନାମ୍ ଅଜ୍ଞାନକୃତପାପାନା ନିମି ମ୍ ଉ ର୍ ନୀଯଂ ରୁ ଧିରମ୍ ଅନାଦାଯ େତନ
ନ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟେତ|

Ⅷଇତ୍ୟେନନ ପୱିତ୍ର ଆ ା ଯତ୍ ଜ୍ଞାପଯତି ତଦିଦଂ ତତ୍ ପ୍ର ଥମଂ ଦୂଷ୍ୟଂ ଯାୱତ୍ ତି ତି ତାୱତ୍
ମହାପୱିତ୍ର ାନଗାମୀ ପ ା ଅପ୍ର କାଶିତି ତି|

Ⅸତ ଦୂଷ୍ୟଂ ୱ ର୍ ମାନସମଯସ୍ୟ ଦୃ ା ଃ,ଯେତା େହେତାଃ ସା ତଂ ସଂେଶାଧନକାଲଂ ଯାୱଦ୍
ଯି ରୂ ପିତଂ ତଦନୁସାରାତ୍ େସୱାକାରିେଣା ମାନସି କସି ି କରେଣଽସମଥର୍ ାଭିଃ

Ⅹ େକୱଲଂ ଖାଦ୍ୟେପେଯଷୁ ୱିୱିଧମ େନଷୁ ଚ ଶାରୀରିକରୀତିଭି ୟର୍ୁ ାନି େନୖେୱଦ୍ୟାନି
ବଲିଦାନାନି ଚ ଭୱି |

Ⅺ ଅପରଂ ଭାୱିମ ଲାନାଂ ମହାଯାଜକଃ ଖ୍ର ୀ ଉପ ାଯାହ ନି େତନାଥର୍ ତ ଏତ ୃେ
ବର୍ ହିଭର୍ୂ େତନ େଶ୍ର େ ନ ସି େ ନ ଚ ଦୂେଷ୍ୟଣ ଗ ା

Ⅻ ଛାଗାନାଂ େଗାୱ ାନାଂ ୱା ରୁ ଧିରମ୍ ଅନାଦାଯ ୀଯରୁ ଧିରମ୍ ଆଦାେଯୖକକୃ ଏୱ
ମହାପୱିତ୍ର ାନଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟାନ କାଲିକାଂ ମୁି ଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍|
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ⅩⅢ ୱୃଷଛାଗାନାଂ ରୁ ଧିେରଣ ଗୱୀଭ ନଃ ପ୍ର େକ୍ଷେପଣ ଚ ଯଦ୍ୟଶୁଚିେଲାକାଃ ଶାରୀରିଶୁଚି ାଯ
ପୂଯେ ,

ⅩⅣ ତହ କିଂ ମନ୍ୟେ ଯଃ ସଦାତେନନା ନା ନି ଲ ବଲିମିୱ େମେୱ ରାଯ ଦ ୱାନ୍,
ତସ୍ୟ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ରୁ ଧିେରଣ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମନାଂସ୍ୟମେର ରସ୍ୟ େସୱାେଯୖ କିଂ ମୃତୁ ୍ୟଜନେକଭ୍ୟଃ
କ ର୍ େଭ୍ୟା ନ ପୱିତ୍ର ୀକାରିଷ୍ୟେ ?

ⅩⅤ ସ ନୂତନନିଯମସ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ାଽଭୱତ୍ ତସ୍ୟାଭିପ୍ର ାେଯାଽଯଂ ଯତ୍
ପ୍ର ଥମନିଯମଲ ନରୂ ପପାେପେଭ୍ୟା ମୃତୁ ୍ୟନା ମୁେ ୗ ଜାତାଯାମ୍ ଆହୂ ତେଲାକା
ଅନ କାଲୀଯସ ଦଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଫଲଂ ଲେଭରନ୍|

ⅩⅥଯତ୍ର ନିଯେମା ଭୱତି ତତ୍ର ନିଯମସାଧକସ୍ୟ ବେଲ ମର୍ୃ ତୁ ୍ୟନା ଭୱିତୱ୍ୟଂ|
ⅩⅦ ଯେତା ହେତନ ବଲିନା ନିଯମଃ ି ରୀଭୱତି କି ୁ ନିଯମସାଧେକା ବଲି ୟର୍ ାୱତ୍ ଜୀୱତି

ତାୱତ୍ ନିଯେମା ନିରଥର୍ କି ତି|
ⅩⅧତ ାତ୍ ସ ପୂୱର୍ ୍ଵ ନିଯେମାଽପି ରୁ ଧିରପାତଂ ୱିନା ନ ସାଧିତଃ|
ⅩⅨ ଫଲତଃ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି ୱ୍ୟୱ ାନୁସାେରଣ ସୱର୍ ୍ଵ ା ଆଜ୍ଞାଃ କଥଯି ା ମୂସା ଜେଲନ

ସି ୂ ରୱଣର୍ େଲାମ୍ନ ା ଏେଷାୱତୃ େଣନ ଚ ସା ର୍ ଂ େଗାୱ ାନାଂ ଛାଗାନା ରୁ ଧିରଂ ଗୃହୀ ା ଗ୍ର େ
ସୱର୍ ୍ଵ େଲାେକଷୁ ଚ ପ୍ର କି୍ଷପ୍ୟ ବଭାେଷ,

ⅩⅩ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅଧୀ େରା ଯଂ ନିଯମଂ ନିରୂ ପିତୱାନ୍ ତସ୍ୟ ରୁ ଧିରେମତତ୍|
ⅩⅪତ ତ୍ ସ ଦୂେଷ୍ୟଽପି େସୱାଥର୍ େକଷୁ ସୱର୍ ୍ଵ ପାେତ୍ର ଷୁ ଚ ରୁ ଧିରଂ ପ୍ର କି୍ଷ ୱାନ୍|
ⅩⅫ ଅପରଂ ୱ୍ୟୱ ାନୁସାେରଣ ପ୍ର ାଯଶଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ରୁ ଧିେରଣ ପରିି ଯେ ରୁ ଧିରପାତଂ ୱିନା

ପାପେମାଚନଂ ନ ଭୱତି ଚ|
ⅩⅩⅢଅପରଂ ଯାନି ଗର୍ ୀଯୱ ୂନାଂ ଦୃ ା ାେ ଷାମ୍ ଏେତୖଃ ପାୱନମ୍ ଆୱଶ୍ୟକମ୍ ଆସୀତ୍ କି ୁ

ସାକ୍ଷାତ୍ ଗର୍ ୀଯୱ ୂନାମ୍ ଏେତଭ୍ୟଃ େଶ୍ର େ ◌ै ବର୍ ଲିଦାେନୖଃ ପାୱନମାୱଶ୍ୟକଂ|
ⅩⅩⅣ ଯତଃ ଖ୍ର ୀ ଃ ସତ୍ୟପୱିତ୍ର ାନସ୍ୟ ଦୃ ା ରୂ ପଂ ହ କୃତଂ ପୱିତ୍ର ାନଂ ନ ପ୍ର ୱି ୱାନ୍

କି ି ମି ମ୍ ଇଦାନୀମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଉପ ାତୁ ଂ ଗର୍ େମୱ ପ୍ର ୱି ଃ|
ⅩⅩⅤ ଯଥା ଚ ମହାଯାଜକଃ ପ୍ର ତିୱଷର୍ ଂ ପରେଶାଣିତମାଦାଯ ମହାପୱିତ୍ର ାନଂ ପ୍ର ୱିଶତି ତଥା

ଖ୍ର ୀେ ନ ପୁନଃ ପୁନରାେ ା େଗର୍ ା ନ କ ର୍ ୱ୍ୟଃ,
ⅩⅩⅥ କ ର୍ େୱ୍ୟ ସତି ଜଗତଃ ସୃି କାଲମାରଭ୍ୟ ବହୁ ୱାରଂ ତସ୍ୟ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ

ଆୱଶ୍ୟେକାଽଭୱତ୍; କିି ଦାନୀଂ ସଆେ ା େଗର୍ ଣପାପନାଶାଥର୍ ମ୍ ଏକକୃେ ା ଜଗତଃ େଶଷକାେଲ
ପ୍ର ଚକାେଶ|

ⅩⅩⅦଅପରଂ ଯଥା ମାନୁଷେସୖ୍ୟକକୃେ ା ମରଣଂ ତତ୍ ପ ାଦ୍ ୱିଚାେରା ନିରୂ ପିେତାଽି ,
ⅩⅩⅧ ତ ତ୍ ଖ୍ର ୀେ ାଽପି ବହୂ ନାଂ ପାପୱହନାଥର୍ ଂ ବଲିରୂ େପେଣୖକକୃ ଉ ସୃେଜ, ଅପରଂ

ି ତୀଯୱାରଂ ପାପାଦ୍ ଭି ଃ ସନ୍ େଯ ତଂ ପ୍ର ତୀକ୍ଷେ େତଷାଂ ପରିତ୍ର ାଣାଥର୍ ଂ ଦଶର୍ ନଂ ଦାସ୍ୟତି|

Ⅹ
Ⅰୱ୍ୟୱ ା ଭୱିଷ୍ୟନ୍ମ ଲାନାଂ ଛାଯା ରୂ ପା ନ ଚ ୱ ୂନାଂ ମୂ ରୂ ପା ତେତା େହେତା ନ ତ୍ୟଂ

ଦୀଯମାେନୖେରକୱିେଧୖ ୱର୍ ାଷ କବଲିଭିଃ ଶରଣାଗତେଲାକାନ୍ ସି ାନ୍ କ ର୍ୁ ଂ କଦାପି ନ ଶେକ୍ନ ାତି|
Ⅱ ଯଦ୍ୟଶକ୍ଷ୍ୟତ୍ ତହ େତଷାଂ ବଲୀନାଂ ଦାନଂ କିଂ ନ ନ୍ୟୱ ଷ୍ୟତ? ଯତଃ

େସୱାକାରିେଷ୍ଵ କକୃ ଃ ପୱିତ୍ର ୀଭୂ େତଷୁ େତଷାଂ େକାଽପି ପାପେବାଧଃ ପୁନ ନର୍ ାଭୱିଷ୍ୟତ୍|
Ⅲ କି ୁ େତୖ ବର୍ ଲିଦାେନୖଃ ପ୍ର ତିୱ ରଂ ପାପାନାଂ ାରଣଂ ଜାଯେତ|
Ⅳଯେତା ୱୃଷାଣାଂ ଛାଗାନାଂ ୱା ରୁ ଧିେରଣ ପାପେମାଚନଂ ନ ସ ୱତି|
Ⅴଏତ ାରଣାତ୍ ଖ୍ର ୀେ ନ ଜଗତ୍ ପ୍ର ୱିେଶ୍ୟଦମ୍ ଉଚ୍ୟେତ, ଯଥା, "େନ ୍ଵା ବଲିଂ ନ େନୖେୱଦ୍ୟଂ

େଦେହା େମ ନି ତ ୍ଵଯା|
Ⅵନ ଚ ଂ ବଲିଭି ହର୍ େୱୖ୍ୟଃ ପାପେ ୖ ୱର୍ ା ପ୍ର ତୁ ଷ୍ୟସି |
Ⅶଅୱାଦିଷଂ ତେଦୖୱାହଂ ପଶ୍ୟ କୁେୱର୍ ୍ଵ ସମାଗମଂ|ଧ ର୍ ଗ୍ର ସ୍ୟ ସେଗର୍ େମ ୱିଦ୍ୟେତ ଲିଖିତା କଥା|

ଈଶ ମେନାଽଭିଲାଷେ ମଯା ସ ୂ ରଯିଷ୍ୟେତ| "
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Ⅷଇତ୍ୟି ନ୍ ପ୍ର ଥମେତା େଯଷାଂ ଦାନଂ ୱ୍ୟୱ ାନୁସାରାଦ୍ ଭୱତି ତାନ୍ୟଧି େତେନଦମୁ ଂ ଯଥା,
ବଲିେନୖେୱଦ୍ୟହୱ୍ୟାନି ପାପ େ ାପଚାରକଂ, େନମାନି ୱା ସି ଂ ହି ନ େଚୖେତଷୁ ପ୍ର ତୁ ଷ୍ୟସୀତି|

Ⅸତତଃପରଂ େତେନା ଂ ଯଥା, "ପଶ୍ୟମେନାଽଭିଲାଷଂ େତକ ର୍ୁ ଂ କୁେୱର୍ ୍ଵ ସମାଗମଂ;" ି ତୀଯମ୍
ଏତଦ୍ ୱାକ୍ୟଂ ି ରୀକ ର୍ୁ ଂ ସ ପ୍ର ଥମଂ ଲୁ ତି|

Ⅹ େତନ ମେନାଽଭିଲାେଷଣ ଚ ୱଯଂ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ େସୖ୍ୟକକୃ ଃ ଶରୀେରା ଗର୍ ାତ୍ ପୱିତ୍ର ୀକୃତା
ଅଭୱାମ|

Ⅺଅପରମ୍ ଏେକୖେକା ଯାଜକଃ ପ୍ର ତିଦିନମ୍ ଉପାସନାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ େଯୖ ପାପାନି ନାଶଯିତୁ ଂ କଦାପି
ନ ଶକ୍ୟେ ତାଦୃଶାନ୍ ଏକରୂ ପାନ୍ ବଲୀନ୍ ପୁନଃ ପୁନରୁ ୃଜନ୍ ତି ତି|

Ⅻ କି େସୗ ପାପନାଶକମ୍ ଏକଂ ବଲିଂ ଦ ାନ କାଲାଥର୍ ମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ଦକି୍ଷଣ ଉପୱିଶ୍ୟ
ⅩⅢଯାୱତ୍ ତସ୍ୟ ଶତ୍ର ୱ ସ୍ୟ ପାଦପୀଠଂ ନ ଭୱି ତାୱତ୍ ପ୍ର ତୀକ୍ଷମାଣି ତି|
ⅩⅣଯତ ଏେକନ ବଲିଦାେନନ େସାଽନ କାଲାଥର୍ ଂ ପୂଯମାନାନ୍ େଲାକାନ୍ ସାଧିତୱାନ୍|
ⅩⅤଏତି ନ୍ ପୱିତ୍ର ଆ ାପ୍ୟ ାକଂ ପେକ୍ଷ ପ୍ର ମାଣଯତି
ⅩⅥ "ଯେତା େହେତା ି ନାତ୍ ପରମ୍ ଅହଂ େତୖଃ ସା ର୍ ମ୍ ଇମଂ ନିଯମଂ ି ରୀକରିଷ୍ୟାମୀତି

ପ୍ର ଥମତ ଉ ୍ଵା ପରେମ େରେଣଦଂ କଥିତଂ, େତଷାଂ ଚିେ ମମ ୱିଧୀନ୍ ାପଯିଷ୍ୟାମି େତଷାଂ
ମନଃସୁ ଚ ତାନ୍ େଲଖିଷ୍ୟାମି ଚ,

ⅩⅦଅପର େତଷାଂ ପାପାନ୍ୟପରାଧାଂ ପୁନଃ କଦାପି ନ ାରିଷ୍ୟାମି| "
ⅩⅧ କି ୁ ଯତ୍ର ପାପେମାଚନଂ ଭୱତି ତତ୍ର ପାପାଥର୍ କବଲିଦାନଂ ପୁନ ନର୍ ଭୱତି|
ⅩⅨଅେତା େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୀେଶା ରୁ ଧିେରଣ ପୱିତ୍ର ାନପ୍ର େୱଶାଯା ାକମ୍ ଉ ାେହା ଭୱତି,
ⅩⅩ ଯତଃ େସାଽ ଦଥର୍ ଂ ତିର ରିଣ୍ୟାଥର୍ ତଃ ଶରୀେରଣ ନୱୀନଂ ଜୀୱନଯୁ ୈ କଂ ପ ାନଂ

ନି ତୱାନ୍,
ⅩⅪଅପରେ ରୀଯପରିୱାରସ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏେକା ମହାଯାଜେକାଽ ାକମି |
ⅩⅫଅେତା େହେତାର ାଭିଃ ସରଲା ଃକରେଣୖ ଦର୍ୃ ଢୱି ାେସୖଃ ପାପେବାଧାତ୍ ପ୍ର କ୍ଷାଲିତମେନାଭି

ନ ର୍ ଲଜେଲ ାତଶରୀେରୖେ ରମ୍ ଉପାଗତ୍ୟ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଯାଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ନି ଲା ଧାରଯିତୱ୍ୟା|
ⅩⅩⅢଯେତା ଯ ାମ୍ ଅ ୀକୃତୱାନ୍ ସ ୱି ସନୀଯଃ|
ⅩⅩⅣଅପରଂ େପ୍ର ମି୍ନ ସି ଯାସୁ େଚୖେକୖକେସ୍ୟା ାହୱୃ ୍ୟଥର୍ ମ୍ ଅ ାଭିଃ ପର ରଂ ମ ଯିତୱ୍ୟଂ|
ⅩⅩⅤଅପରଂ କତିପଯେଲାକା ଯଥା କୁୱର୍ ୍ଵ ି ତଥା ାଭିଃ ସଭାକରଣଂ ନ ପରିତ୍ୟ ୱ୍ୟଂ ପର ରମ୍

ଉପେଦ ୱ୍ୟ ଯତ ତ୍ ମହାଦିନମ୍ ଉ େରା ରଂ ନିକଟୱ ଭୱତୀତି ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଦର୍ୃ ଶ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅥ ସତ୍ୟମତସ୍ୟ ଜ୍ଞାନପ୍ର ାେ ଃ ପରଂ ଯଦି ୱଯଂ ଂ ଯା ପାପାଚାରଂ କୁ ର୍ ହ ପାପାନାଂ

କୃେତ ଽନ୍ୟତ୍ କିମପି ବଲିଦାନଂ ନାୱଶିଷ୍ୟେତ
ⅩⅩⅦ କି ୁ ୱିଚାରସ୍ୟ ଭଯାନକା ପ୍ର ତୀକ୍ଷା ରିପୁନାଶକାନଲସ୍ୟ ତାପ ାୱଶିଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅧଯଃ କି ତ୍ ମୂସେସା ୱ୍ୟୱ ାମ୍ ଅୱମନ୍ୟେତ ସ ଦଯାଂ ୱିନା େଯାି ସୃଣାଂ ୱା ସାକି୍ଷଣାଂ

ପ୍ର ମାେଣନ ହନ୍ୟେତ,
ⅩⅩⅨ ତ ାତ୍ କିଂ ବୁଧ୍ୟେ େଯା ଜନ ଈ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ମ୍ ଅୱଜାନାତି େଯନ ଚ ପୱିତ୍ର ୀକୃେତା

ଽଭୱତ୍ ତତ୍ ନିଯମସ୍ୟ ରୁ ଧିରମ୍ ଅପୱିତ୍ର ଂ ଜାନାତି, ଅନୁଗ୍ର ହକରମ୍ ଆ ାନମ୍ ଅପମନ୍ୟେତ ଚ,
ସ କିଯନ୍ମ ହାେଘାରତରଦ ସ୍ୟ େଯାେଗ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟତି?

ⅩⅩⅩଯତଃ ପରେମ ରଃ କଥଯତି, "ଦାନଂ ଫଲସ୍ୟ ମ ର୍ ସୂଚିତଂ ପ୍ର ଦଦାମ୍ୟହଂ| " ପୁନରପି,
"ତଦା ୱିଚାରଯିଷ୍ୟେ ପେରେଶନ ନିଜାଃ ପ୍ର ଜାଃ| " ଇଦଂ ଯଃ କଥିତୱାନ୍ ତଂ ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|

ⅩⅩⅪଅମେର ରସ୍ୟ କରେଯାଃ ପତନଂ ମହାଭଯାନକଂ|
ⅩⅩⅫ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ପୂୱର୍ ୍ଵ ଦିନାନି ରତ ଯତ ଦାନୀଂ ଯୂଯଂ ଦୀି ଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ବହୁ ଦୁଗର୍ ତିରୂ ପଂ

ସଂଗ୍ର ାମଂ ସହମାନା ଏକେତା ନି ାେକ୍ଲ େଶୖଃ େକୗତୁ କୀକୃତା ଅଭୱତ,
ⅩⅩⅩⅢଅନ୍ୟତ ତେ ାଗିନାଂ ସମାଂଶିେନା ଽଭୱତ|
ⅩⅩⅩⅣ ଯୂଯଂ ମମ ବ ନସ୍ୟ ଦୁଃେଖନ ଦୁଃଖିେନା ଽଭୱତ, ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଉ ମା ନିତ୍ୟା ଚ ସ ି ଃ
େଗର୍ ୱିଦ୍ୟତ ଇତି ଜ୍ଞା ା ସାନ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ସ୍ୟାପହରଣମ୍ ଅସହ |
ⅩⅩⅩⅤଅତଏୱ ମହାପୁର ାରଯୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଉ ାହଂ ନ ପରିତ୍ୟଜତ|
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ⅩⅩⅩⅥଯେତା ଯୂଯଂ େଯେନ ରେସ୍ୟ ାଂ ପାଲଯି ା ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯାଃ ଫଲଂ ଲଭ ଂ ତଦଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭି
େଧୖର୍ ୟର୍ ୍ୟାୱଲ ନଂ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ|

ⅩⅩⅩⅦ େଯନାଗ ୱ୍ୟଂ ସ କାଲାତ୍ ପରମ୍ ଆଗମିଷ୍ୟତି ନ ଚ ୱିଲି ଷ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅩⅧ "ପୁଣ୍ୟୱାନ୍ ଜେନା ୱି ାେସନ ଜୀୱିଷ୍ୟତି କି ୁ ଯଦି ନିୱ ର୍ େତ ତହ ମମ ମନ ି ନ୍

ନ େତାଷଂ ଯାସ୍ୟତି| "
ⅩⅩⅩⅨ କି ୁ ୱଯଂ ୱିନାଶଜନିକାଂ ଧ ର୍ ାତ୍ ନିୱୃ ି ଂ ନ କୁୱର୍ ୍ଵ ାଣା ଆ ନଃ ପରିତ୍ର ାଣାଯ ୱି ାସଂ

କୁୱର୍ ୍ଵ ାମେହ◌|े

Ⅺ
Ⅰ ୱି ାସ ଆଶଂସି ତାନାଂ ନି ଯଃ, ଅଦୃଶ୍ୟାନାଂ ୱିଷଯାଣାଂ ଦଶର୍ ନଂ ଭୱତି|
Ⅱ େତନ ୱି ାେସନ ପ୍ର ାେ ା େଲାକାଃ ପ୍ର ାମାଣ୍ୟଂ ପ୍ର ା ୱ ଃ|
Ⅲ ଅପରମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ୱାେକ୍ୟନ ଜଗ ୍ୟସୃଜ୍ୟ , ଦୃ ୱ ୂନି ଚ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷୱ ୁେଭ୍ୟା

େନାଦପଦ୍ୟୈ ତଦ୍ ୱଯଂ ୱି ାେସନ ବୁଧ୍ୟାମେହ|
Ⅳ ୱି ାେସନ ହାବିଲ୍ ଈ ରମୁି ଶ୍ୟ କାବିଲଃ େଶ୍ର ଂ ବଲିଦାନଂ କୃତୱାନ୍ ତ ାେ େରଣ

ତସ୍ୟ ଦାନାନ୍ୟଧି ପ୍ର ମାେଣ ଦେ ସ ଧା କ ଇତ୍ୟସ୍ୟ ପ୍ର ମାଣଂ ଲ ୱାନ୍ େତନ ୱି ାେସନ ଚ
ସ ମୃତଃ ସନ୍ ଅଦ୍ୟାପି ଭାଷେତ|

Ⅴ ୱି ାେସନ ହେନାକ୍ ଯଥା ମୃତୁ ୍ୟଂ ନ ପେଶ୍ୟତ୍ ତଥା େଲାକା ରଂ ନୀତଃ, ତେସ୍ୟାେ ଶ
େକନାପି ନ ପ୍ର ାପି ଯତ ଈ ର ଂ େଲାକା ରଂ ନୀତୱାନ୍, ତ ମାଣମିଦଂ ତସ୍ୟ
େଲାକା ରୀକରଣାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ସ ଈ ରାଯ େରାଚିତୱାନ୍ ଇତି ପ୍ର ମାଣଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍|

Ⅵ କି ୁ ୱି ାସଂ ୱିନା େକାଽପୀ ରାଯ େରାଚିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି ଯତ ଈ େରାଽି
ାେନ୍ଵ ଷିେଲାେକଭ୍ୟଃ ପୁର ାରଂ ଦଦାତି େଚତିକଥାଯାମ୍ ଈ ରଶରଣାଗେତୖ ୱ ସି ତୱ୍ୟଂ|
Ⅶ ଅପରଂ ତଦାନୀଂ ଯାନ୍ୟଦୃଶ୍ୟାନ୍ୟାସନ୍ ତାନୀ େରଣାଦି ଃ ସନ୍ େନାେହା ୱି ାେସନ ଭୀ ା
ପରିଜନାନାଂ ରକ୍ଷାଥର୍ ଂ େପାତଂ ନି ତୱାନ୍ େତନ ଚ ଜଗ ନାନାଂ େଦାଷାନ୍ ଦଶ ତୱାନ୍
ୱି ାସାତ୍ ଲଭ୍ୟସ୍ୟ ପୁଣ୍ୟସ୍ୟାଧିକାରୀ ବଭୂ ୱ ଚ|

Ⅷ ୱି ାେସେନବ୍ର ାହୀମ୍ ଆହୂ ତଃ ସନ୍ ଆଜ୍ଞାଂ ଗୃହୀ ା ଯସ୍ୟ ାନସ୍ୟାଧିକାରେ ନ ପ୍ର ା ୱ୍ୟ ତ୍
ାନଂ ପ୍ର ି ତୱାନ୍ କି ୁ ପ୍ର ାନସମେଯ ଯାମୀତି ନାଜାନାତ୍|
Ⅸ ୱି ାେସନସପ୍ର ତିଜ୍ଞାେତ େଦେଶପରେଦଶୱତ୍ପ୍ର ୱସନ୍ତସ୍ୟାଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯାଃ ସମାନାଂଶିଭ୍ୟାମ୍

ଇସ୍ହ ାକା ଯାକୂବା ଚ ସହ ଦୂଷ୍ୟୱାସ୍ୟଭୱତ୍|
Ⅹଯ ାତ୍ ସ ଈ େରଣ ନି ତଂ ାପିତ ଭି ି ମୂଲଯୁ ଂ ନଗରଂ ପ୍ର େତୖ୍ୟକ୍ଷତ|
Ⅺଅପର ୱି ାେସନସାରା ୱେଯାତିକ୍ର ା ା ସ ୍ୟପିଗଭର୍ ଧାରଣାଯଶି ଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ପୁତ୍ର ୱତ୍ୟଭୱତ୍,

ଯତଃ ସା ପ୍ର ତିଜ୍ଞାକାରିଣଂ ୱି ାସ୍ୟମ୍ ଅମନ୍ୟତ|
Ⅻ ତେତା େହେତା ମର୍ୃ ତକ ାଦ୍ ଏକ ାତ୍ ଜନାଦ୍ ଆକାଶୀଯନକ୍ଷତ୍ର ାଣୀୱ ଗଣନାତୀତାଃ

ସମୁଦ୍ର ତୀର ସି କତା ଇୱ ଚାସଂଖ୍ୟା େଲାକା ଉେ ଦିେର|
ⅩⅢଏେତସେୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯାଃଫଲାନ୍ୟପ୍ର ାପ୍ୟ େକୱଲଂ ଦୂରାତ୍ ତାନି ନିରୀକ୍ଷ୍ୟୱ ି ା ଚ, ପୃଥିୱ୍ୟାଂ

ୱଯଂ ୱିେଦଶିନଃ ପ୍ର ୱାସି ନ ା ହ ଇତି ୀକୃତ୍ୟ ୱି ାେସନ ପ୍ର ାଣାନ୍ ତତ୍ୟଜୁଃ|
ⅩⅣ େଯ ତୁ ଜନା ଇ ଂ କଥଯି େତୖଃ େପୖତୃ କେଦେଶା ଽ ାଭିରନି୍ଵ ଷ୍ୟତ ଇତି ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ|
ⅩⅤ େତ ଯ ାଦ୍ େଦଶାତ୍ ନିଗର୍ ତା ଂ ଯଦ୍ୟ ରିଷ୍ୟନ୍ ତହ ପରାୱ ର୍ ନାଯ ସମଯମ୍ ଅଲ ୍ୟ |
ⅩⅥ କି ୁ େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ା ୃ ମ୍ ଅଥର୍ ତଃ ଗର୍ ୀଯଂ େଦଶମ୍ ଆକାଙି ତ ାଦ୍ ଈ ର ାନଧି

ନ ଲ ମାନେ ଷାମ୍ ଈ ର ଇତି ନାମ ଗୃହୀତୱାନ୍ ଯତଃ ସ େତଷାଂ କୃେତ ନଗରେମକଂ
ସଂ ାପିତୱାନ୍|

ⅩⅦଅପରମ୍ ଇବ୍ର ାହୀମଃ ପରୀକ୍ଷାଯାଂ ଜାତାଯାଂ ସ ୱି ାେସେନସ୍ହ ାକମ୍ ଉ ସଜର୍ ,
ⅩⅧ ୱ ୁତ ଇସ୍ହ ାକି ତୱ ୱଂେଶା ୱିଖ୍ୟାସ୍ୟତ ଇତି ୱାଗ୍ ଯମଧି କଥିତା ତମ୍ ଅି ତୀଯଂ ପୁତ୍ର ଂ

ପ୍ର ତିଜ୍ଞାପ୍ର ା ଃ ସ ଉ ସଜର୍ |
ⅩⅨ ଯତ ଈ େରା ମୃତାନପୁ୍ୟ ାପଯିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତୀତି ସ େମେନ ତ ାତ୍ ସ ଉପମାରୂ ପଂ ତଂ

େଲେଭ|
ⅩⅩଅପରମ୍ ଇସ୍ହ ାକ୍ ୱି ାେସନ ଯାକୂବ୍ ଏଷାେୱ ଚ ଭାୱିୱିଷଯାନଧ୍ୟାଶିଷଂ ଦେଦୗ|
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ⅩⅪ ଅପରଂ ଯାକୂବ୍ ମରଣକାେଲ ୱି ାେସନ ଯୂଷଫଃ ପୁତ୍ର େଯାେରେକୖକୈ ଜନାଯାଶିଷଂ
ଦେଦୗ ଯ ୍ୟା ଅଗ୍ର ଭାେଗ ସମାଲ ୍ୟ ପ୍ର ଣନାମ ଚ|

ⅩⅫଅପରଂ ଯୂଷଫ୍ ଚରମକାେଲ ୱି ାେସେନସ୍ର ାେଯଲ୍ଵ ଂଶୀଯାନାଂ ମିସରେଦଶାଦ୍ ବହିଗର୍ ମନସ୍ୟ
ୱାଚଂ ଜଗାଦ ନିଜା ୀନି ଚାଧି ସମାଦିେଦଶ|

ⅩⅩⅢନୱଜାେତା ମୂସା ୱି ାସାତ୍ ତ୍ର ା◌ीନ୍ ମାସାନ୍ ପିତୃ ଭ୍ୟାମ୍ ଅେଗାପ୍ୟତ ଯତେ ୗ ଶିଶୁଂ
ପରମସୁ ରଂ ଦୃ ୱେ ୗ ରାଜାଜ୍ଞା ନ ଶି ତୱେ ୗ|

ⅩⅩⅣଅପରଂ ୱଯଃପ୍ର ାେ ା ମୂସା ୱି ାସାତ୍ ଫିେରୗେଣା େଦୗହିତ୍ର ଇତି ନାମ ନା ୀଚକାର|
ⅩⅩⅤଯତଃ ସ କ୍ଷଣିକାତ୍ ପାପଜସୁଖେଭାଗାଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର ଜାଭିଃ ସା ର୍ ଂ ଦୁଃଖେଭାଗଂ ୱେୱ୍ର |
ⅩⅩⅥ ତଥା ମିସରେଦଶୀଯନିଧିଭ୍ୟଃ ଖ୍ର ୀ ନିମି ାଂ ନି ାଂ ମହତୀଂ ସ ି ଂ େମେନ ଯେତା

େହେତାଃ ସ ପୁର ାରଦାନମ୍ ଅେପୖକ୍ଷତ|
ⅩⅩⅦ ଅପରଂ ସ ୱି ାେସନ ରାଜ୍ଞଃ େକ୍ର ାଧାତ୍ ନ ଭୀ ା ମିସରେଦଶଂ ପରିତତ୍ୟାଜ,

ଯତେ ନାଦୃଶ୍ୟଂ ୱୀକ୍ଷମାେଣେନୱ େଧୖୟର୍ ୍ୟମ୍ ଆଲି |
ⅩⅩⅧ ଅପରଂ ପ୍ର ଥମଜାତାନାଂ ହ ା ଯତ୍ ୀଯେଲାକାନ୍ ନ ୃେଶତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ସ ୱି ାେସନ

ନି ାରପୱର୍ ୍ଵ ୀଯବଲିେ ଦନଂ ରୁ ଧିରେସଚନ ାନୁି ତାୱାନ୍|
ⅩⅩⅨ ଅପରଂ େତ ୱି ାସାତ୍ େଲେନୱ ସୂଫ୍ସ ାଗେରଣ ଜଗ୍ମୁ ଃ କି ୁ ମିସ୍ର ୀଯେଲାକା ତ୍ କ ର୍ୁ ମ୍

ଉପକ୍ର ମ୍ୟ େତାେଯଷୁ ମମ ୁଃ|
ⅩⅩⅩ ଅପର ୱି ାସାତ୍ େତୖଃ ସ ାହଂ ଯାୱଦ୍ ଯିରୀେହାଃ ପ୍ର ାଚୀରସ୍ୟ ପ୍ର ଦକି୍ଷେଣ କୃେତ ତତ୍

ନିପପାତ|
ⅩⅩⅪ ୱି ାସାଦ୍ ରାହବ୍ନ ାମିକା େୱଶ୍ୟାପି ପ୍ର ୀତ୍ୟା ଚାରାନ୍ ଅନୁଗୃହ୍ୟାୱି ାସି ଭିଃ ସା ର୍ ଂ ନ ୱିନନାଶ|
ⅩⅩⅫ ଅଧିକଂ କିଂ କଥଯିଷ୍ୟାମି? ଗିଦିେଯାେନା ବାରକଃ ଶିେମ୍ଶ ାେନା ଯି େହା ଦାଯୂଦ୍

ଶିମୂେଯେଲା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନେ ୖ େତଷାଂ ୱୃ ା କଥନାଯ ମମ ସମଯାଭାେୱା ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅩⅢ ୱି ାସାତ୍ େତ ରାଜ୍ୟାନି ୱଶୀକୃତୱେ ା ଧ ର୍ କ ର୍ ାଣି ସାଧିତୱ ଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନାଂ ଫଲଂ

ଲ ୱ ଃ ସି ଂହାନାଂ ମୁଖାନି ରୁ ୱେ ା
ⅩⅩⅩⅣ ୱେ ଦର୍ ାହଂ ନିୱର୍ ୍ଵ ାପିତୱ ଃ ଖ ଧାରାଦ୍ ରକ୍ଷାଂ ପ୍ର ା ୱେ ା େଦୗ ର୍ େଲ୍ୟ ସବଲୀକୃତା

ଯୁେ ପରାକ୍ର ମିେଣା ଜାତାଃ ପେରଷାଂ େସୖନ୍ୟାନି ଦୱଯିତୱ |
ⅩⅩⅩⅤ େଯାଷିତଃ ପୁନରୁ ାେନନ ମୃତାନ୍ ଆ ଜାନ୍ େଲଭିେର◌े, ଅପେର ଚ େଶ୍ର େ ା ାନସ୍ୟ

ପ୍ର ାେ ରାଶଯା ରକ୍ଷାମ୍ ଅଗୃହୀ ା ତାଡେନନ ମୃତୱ ଃ|
ⅩⅩⅩⅥଅପେର ତିର ାେରୖଃ କଶାଭି ବର୍ େନୖଃ କାରଯା ଚ ପରୀକି୍ଷତାଃ|
ⅩⅩⅩⅦ ବହୱ ପ୍ର ରାଘାେତୖ ହର୍ ତାଃ କରପେତୖ୍ର ୱର୍ ା ୱିଦୀଣର୍ ା ଯୈ ୱର୍ ା କି୍ଲ ାଃ ଖ ଧାେରୖ ୱର୍ ା

ୱ୍ୟାପାଦିତାଃ| େତ େମଷାଣାଂ ଛାଗାନାଂ ୱା ଚ ର୍ ାଣି ପରିଧାଯ ଦୀନାଃ ପୀଡିତା ଦୁଃଖା ର୍ ା ାଭ୍ର ାମ୍ୟନ୍|
ⅩⅩⅩⅧସଂସାେରା େଯଷାମ୍ ଅେଯାଗ୍ୟେ ନିଜର୍ ନ ାେନଷୁ ପୱର୍ ୍ଵ େତଷୁ ଗ େରଷୁ ପୃଥିୱ୍ୟାି େଦ୍ର ଷୁ

ଚ ପୟର୍ ୍ୟଟନ୍|
ⅩⅩⅩⅨଏେତୖଃ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ୱ ାସାତ୍ ପ୍ର ମାଣଂ ପ୍ର ାପି କି ୁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯାଃ ଫଲଂ ନ ପ୍ର ାପି|
ⅩⅬଯତେ ଯଥା ାନ୍ ୱିନା ସି ା ନ ଭେୱଯୁ େଥୖେୱ େରଣା ାକଂ କୃେତ େଶ୍ର ତରଂ କିମପି

ନିଦ ଦିେଶ|

Ⅻ
Ⅰ ଅେତା େହେତାେରତାୱ ାକି୍ଷେମେଘୖ େୱର୍ ି ତାଃ ସେ ା ୱଯମପି ସୱର୍ ୍ଵ ଭାରମ୍ ଆଶୁବାଧକଂ

ପାପ ନିକି୍ଷପ୍ୟା ାକଂ ଗମନାଯ ନିରୂ ପିେତ ମାେଗର୍ େଧୖେୟର୍ ୍ୟଣ ଧାୱାମ|
Ⅱ ଯ ା ାକଂ ୱି ାସସ୍ୟାେଗ୍ର ସରଃ ସି ି କ ର୍ ା ଚାି ତଂ ଯୀଶୁଂ ୱୀକ୍ଷାମେହୖ ଯତଃ ସ
ସ ୁଖି ତାନ ସ୍ୟ ପ୍ର ା ୍ୟଥର୍ ମ୍ ଅପମାନଂ ତୁ ୀକୃତ୍ୟ କଶସ୍ୟ ଯାତନାଂ େସାଢୱାନ୍
ଈ ରୀଯସି ଂହାସନସ୍ୟ ଦକି୍ଷଣପାେ ର୍ ସମୁପୱି ୱାଂ |

Ⅲଯଃ ପାପିଭିଃ ୱିରୁ ମ୍ ଏତାଦୃଶଂ େୱୖପରୀତ୍ୟଂ େସାଢୱାନ୍ ତମ୍ ଆେଲାଚଯତ େତନ ଯୂଯଂ
ମନଃସୁ ଶ୍ର ା ାଃ କ୍ଲ ା ା ନ ଭୱିଷ୍ୟଥ|
Ⅳ ଯୂଯଂ ପାେପନ ସହ ଯୁଧ୍ୟେ ାଽଦ୍ୟାପି େଶାଣିତୱ୍ୟଯପୟର୍ ୍ୟ ଂ ପ୍ର ତିେରାଧଂ ନାକୁରୁ ତ|
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Ⅴ ତଥା ଚ ପୁତ୍ର ାନ୍ ପ୍ର ତୀୱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଯ ଉପେଦଶ ଉ ଂ କିଂ ୱି ୃତୱ ଃ? "ପେରେଶନ
କୃତାଂ ଶାି ଂ େହ ମ ୁ ତ୍ର ନ ତୁ ଯ| େତନ ସଂଭ ତ ାପି େନୖୱ କ୍ଲ ାମ୍ୟ କଦାଚନ|

Ⅵ ପେରଶଃ ପ୍ର ୀଯେତ ଯି ନ୍ ତୈ ଶାି ଂ ଦଦାତି ଯତ୍| ଯ ୁ ପୁତ୍ର ଂ ସ ଗୃ ାତି ତେମୱ
ପ୍ର ହରତ୍ୟପି| "

Ⅶଯଦି ଯୂଯଂଶାି ଂ ସହ ଂ ତହର୍ ୀ ରଃ ପୁେତୖ୍ର ରିୱ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ ୱ୍ୟୱହରତିଯତଃ ପିତା ଯୈ
ଶାି ଂ ନ ଦଦାତି ତାଦୃଶଃ ପୁତ୍ର ଃ କଃ?

Ⅷସେୱର୍ ୍ଵ ଯସ୍ୟାଃ ଶାେ ରଂଶିେନା ଭୱି ସା ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନ ଭୱତି ତହ ଯୂଯମ୍ ଆ ଜା ନ
କି ୁ ଜାରଜା ଆେ |

Ⅸ ଅପରମ୍ ଅ ାକଂ ଶାରୀରିକଜନ୍ମ ଦାତାେରାଽ ାକଂ ଶାି କାରିେଣାଽଭୱନ୍ େତ ଚା ାଭିଃ
ସ ାନିତା ାଦ୍ ଯ ଆ ନାଂ ଜନଯିତା ୱଯଂ କିଂ ତେତାଽଧିକଂ ତସ୍ୟ ୱଶୀଭୂ ଯ ନ ଜୀୱିଷ୍ୟାମଃ?

Ⅹ େତ ଦିନାନି ଯାୱତ୍ ମେନାଽମତାନୁସାେରଣ ଶାି ଂ କୃତୱ ଃ କିେ େଷାଽ ାକଂ ହିତାଯ
ତସ୍ୟ ପୱିତ୍ର ତାଯା ଅଂଶି ାଯ ଚା ାନ୍ ଶାି |

Ⅺଶାି ୱ ର୍ ମାନସମେଯ େକନାପି ନାନ ଜନିକା କି ୁ େଶାକଜନିେକୖୱ ମନ୍ୟେତତଥାପି େଯ
ତଯା ୱିନୀଯେ େତଭ୍ୟଃ ସା ପ ାତ୍ ଶାି ଯୁ ଂ ଧ ର୍ ଫଲଂ ଦଦାତି|

Ⅻଅତଏୱ ଯୂଯଂ ଶିଥିଲାନ୍ ହ ାନ୍ ଦୁ ର୍ ଲାନି ଜାନୂନି ଚ ସବଲାନି କୁରୁ ଂ|
ⅩⅢଯଥା ଚ ଦୁ ର୍ ଲସ୍ୟ ସ ି ାନଂ ନ ଭେଜ୍ୟତ ଂ ତିେ ତ୍ ତଥା ଚରଣାଥର୍ ଂ ସରଲଂ ମାଗର୍ ଂ

ନି ର୍ ାତ|
ⅩⅣ ଅପର ସେୱୖର୍ ୍ଵ ଃ ସାଥର୍ ମ୍ ଏ◌କे୍ୟଭାୱଂ ଯ ୱିନା ପରେମ ରସ୍ୟ ଦଶର୍ ନଂ େକନାପି ନ

ଲ ୍ୟେତ ତତ୍ ପୱିତ୍ର ଂ େଚ ଂ|
ⅩⅤଯଥା କି ଦ୍ ଈ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହାତ୍ ନ ପେତତ୍, ଯଥା ଚ ତି ତାଯା ମୂଲଂ ପ୍ର ରୁ ହ୍ୟ ବାଧାଜନକଂ

ନ ଭେୱତ୍ େତନ ଚ ବହେୱାଽପୱିତ୍ର ା ନ ଭେୱଯୁଃ,
ⅩⅥ ଯଥା ଚ କି ତ୍ ଲ େଟା ୱା ଏକକୃ ଆହାରାଥର୍ ଂ ୀଯେଜ୍ୟ ାଧିକାରୱିେକ୍ର ତା ଯ

ଏେଷୗ ଦ୍ ଅଧ ର୍ ାଚାରୀ ନ ଭେୱତ୍ ତଥା ସାୱଧାନା ଭୱତ|
ⅩⅦ ଯତଃ ସ ଏେଷୗଃ ପ ାଦ୍ ଆଶୀୱର୍ ୍ଵ ାଦାଧିକାରୀ ଭୱିତୁ ମ୍ ଇ ପି ନାନୁଗୃହୀତ ଇତି ଯୂଯଂ

ଜାନୀଥ, ସ ଚାଶପାେତନ ମତ୍ୟ ରଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯମାେନାଽପି ତଦୁପାଯଂ ନ େଲେଭ|
ⅩⅧ ଅପର ୃଶ୍ୟଃ ପୱର୍ ୍ଵ ତଃ ପ୍ର ଲିେତା ୱି ଃ କୃ ାୱେଣର୍ ା େମେଘା ଽ କାେରା ଝଞ୍ଭ ୍ଶ

ତୂ ରୀୱାଦ୍ୟଂ ୱାକ୍ୟାନାଂ ଶ େନୖେତଷାଂ ସି େଧୗ ଯୂଯମ୍ ଆଗତାଃ|
ⅩⅨତଂ ଶ ଂ ଶ ା େଶ୍ର ାତାର ାଦୃଶଂ ସ ାଷଣଂ ଯତ୍ ପୁନ ନର୍ ଜାଯେତ ତତ୍ ପ୍ର ାଥ ତୱ ଃ|
ⅩⅩଯତଃପଶୁରପି ଯଦି ଧରାଧରଂ ୃଶତି ତହ ସପାଷାଣାଘାେତୖ ହର୍ ୱ୍ୟ ଇତ୍ୟାେଦଶଂ େସାଢୁ ଂ

େତ ନାଶକ୍ନୁ ୱନ୍|
ⅩⅪତ ଦଶର୍ ନମ୍ ଏୱଂ ଭଯାନକଂ ଯତ୍ ମୂସେସା ଂ ଭୀତ ାସଯୁ ା ୀତି|
ⅩⅫ କି ୁ ସୀେଯାନ୍ପ ୱର୍ ୍ଵ େତା ଽମେର ରସ୍ୟ ନଗରଂ ଗର୍ ଯିରୂ ଶାଲମମ୍ ଅଯୁତାନି ଦିୱ୍ୟଦୂତାଃ
ⅩⅩⅢ େଗର୍ ଲିଖିତାନାଂ ପ୍ର ଥମଜାତାନାମ୍ ଉ ୱଃ ସମିତି ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ୱିଚାରାଧିପତିରୀ ରଃ

ସି ୀକୃତଧା କାନାମ୍ ଆ ାେନା
ⅩⅩⅣ ନୂତନନିଯମସ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ା ଯୀଶୁଃ, ଅପରଂ ହାବିେଲା ର ାତ୍ େଶ୍ର ଯଃ ପ୍ର ଚାରକଂ

େପ୍ର ାକ୍ଷଣସ୍ୟ ର ୈ େତଷାଂ ସି େଧୗ ଯୂଯମ୍ ଆଗତାଃ|
ⅩⅩⅤ ସାୱଧାନା ଭୱତ ତଂ ୱ ାରଂ ନାୱଜାନୀତ ଯେତା େହେତାଃ ପୃଥିୱୀି ତଃ ସ ୱ ା

େଯୖରୱଜ୍ଞାତେ ୖ ୟର୍ ଦି ରକ୍ଷା ନାପ୍ର ାପି ତହ ଗର୍ ୀଯୱ ୁଃ ପରାଙ୍ମୁ ଖୀଭୂ ଯା ାଭିଃ କଥଂ ରକ୍ଷା
ପ୍ର ା ୍ୟେତ?

ⅩⅩⅥ ତଦା ତସ୍ୟ ରୱାତ୍ ପୃଥିୱୀ କି ତା କିି ଦାନୀଂ େତେନଦଂ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତଂ ଯଥା, "ଅହଂ
ପୁନେରକକୃ ଃ ପୃଥିୱୀଂ କ ଯିଷ୍ୟାମି େକୱଲଂ ତ ହି ଗଗନମପି କ ଯିଷ୍ୟାମି| "

ⅩⅩⅦ ସ ଏକକୃ ଃ ଶେ ା ନି ଲୱିଷଯାଣାଂ ି ତେଯ ନି ତାନାମିୱ ଚ ଲୱ ୂନାଂ
ାନା ରୀକରଣଂ ପ୍ର କାଶଯତି|
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ⅩⅩⅧ ଅତଏୱ ନି ଲରାଜ୍ୟପ୍ର ାେ ୖ ର ାଭିଃ େସାଽନୁଗ୍ର ହ ଆଲି ତେୱ୍ୟା େଯନ ୱଯଂ ସାଦରଂ
ସଭଯ ତୁ ି ଜନକରୂ େପେଣ ରଂ େସୱିତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଯାମ|

ⅩⅩⅨଯେତାଽ ାକମ୍ ଈ ରଃ ସଂହାରେକା ୱି ଃ|

ⅩⅢ
Ⅰଭ୍ର ାତୃ ଷୁ େପ୍ର ମ ତି ତୁ | ଅତିଥିେସୱା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ୱି ୟର୍ ୍ୟତାଂ
Ⅱଯତ ଯା ପ୍ର ରୂ େପଣ ଦିୱ୍ୟଦୂତାଃ େକଷାି ଦ୍ ଅତିଥେଯାଽଭୱନ୍|
Ⅲବ ି ନଃ ସହବ ି ଭିରିୱ ଦୁଃଖିନ େଦହୱାସି ଭିରିୱ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ୟର୍ ୍ୟ ାଂ|
Ⅳ ୱିୱାହଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସମୀେପ ସ ାନିତୱ୍ୟ ଦୀଯଶଯ୍ୟା ଚ ଶୁଚିଃ କି ୁ େୱଶ୍ୟାଗାମିନଃ

ପାରଦାରିକାେ େରଣ ଦ ଯିଷ୍ୟେ |
Ⅴ ଯୂଯମ୍ ଆଚାେର ନିେଲର୍ ାଭା ଭୱତ ୱିଦ୍ୟମାନୱିଷେଯ ସ ୁଷ୍ୟତ ଚ ଯ ାଦ୍ ଈ ର ଏେୱଦଂ

କଥିତୱାନ୍, ଯଥା, " ାଂ ନ ତ୍ୟକ୍ଷ୍ୟାମି ନ ାଂ ହାସ୍ୟାମି| "
Ⅵ ଅତଏୱ ୱଯମ୍ ଉ ାେହେନଦଂ କଥଯିତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ମଃ, "ମ େକ୍ଷ ପରେମେଶାଽି ନ େଭଷ୍ୟାମି

କଦାଚନ| ଯ ାତ୍ ମାଂ ପ୍ର ତି କିଂ କ ର୍ୁ ଂ ମାନୱଃ ପାରଯିଷ୍ୟତି|| "
Ⅶ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଯନାଯକା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଈ ରସ୍ୟୱାକ୍ୟଂ କଥିତୱ େ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ୟର୍ ୍ୟ ାଂ େତଷାମ୍

ଆଚାରସ୍ୟ ପରିଣାମମ୍ ଆେଲାଚ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାଭିେ ଷାଂ ୱି ାେସାଽନୁକି୍ର ଯତାଂ|
Ⅷଯୀଶୁଃ ଖ୍ର ୀ ଃ େ ାଽଦ୍ୟ ସଦା ଚ ସ ଏୱାେ |
Ⅸ ଯୂଯଂ ନାନାୱିଧନୂତନଶିକ୍ଷାଭି ନର୍ ପରିୱ ର୍ ଂ ଯେତାଽନୁଗ୍ର େହଣା ଃକରଣସ୍ୟ ସୁି ରୀଭୱନଂ

େକ୍ଷମଂ ନ ଚ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର େୱୖ୍ୟଃ| ଯତ ଦାଚାରିଣେ ୖ େନର୍ ାପକୃତାଃ|
Ⅹ େଯ ଦଷ୍ୟସ୍ୟ େସୱାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି େତ ଯସ୍ୟା ଦ୍ର ୱ୍ୟେଭାଜନସ୍ୟାନଧିକାରିଣ ାଦୃଶୀ

ଯଜ୍ଞେୱଦିର ାକମ୍ ଆେ |
Ⅺଯେତା େଯଷାଂ ପଶୂନାଂ େଶାଣିତଂ ପାପନାଶାଯ ମହାଯାଜେକନ ମହାପୱିତ୍ର ାନସ୍ୟାଭ୍ୟ ରଂ

ନୀଯେତ େତଷାଂ ଶରୀରାଣି ଶିବିରାଦ୍ ବହି ଦର୍ ହ୍ୟେ |
Ⅻତ ାଦ୍ ଯୀଶୁରପି ଯତ୍ ରୁ ଧିେରଣପ୍ର ଜାଃ ପୱିତ୍ର ୀକୁୟର୍ ୍ୟାତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ନଗର ାରସ୍ୟ ବହି ମର୍ୃ ତିଂ

ଭୁ ୱାନ୍|
ⅩⅢଅେତା େହେତାର ାଭିରପି ତସ୍ୟାପମାନଂ ସହମାେନୖଃ ଶିବିରାଦ୍ ବହି ସ୍ୟ ସମୀପଂ ଗ ୱ୍ୟଂ|
ⅩⅣଯେତା ଽତ୍ର ା ାକଂ ାଯି ନଗରଂ ନ ୱିଦ୍ୟେତ କି ୁ ଭାୱି ନଗରମ୍ ଅ ାଭିରନି୍ଵ ଷ୍ୟେତ|
ⅩⅤ ଅତଏୱ ଯୀଶୁନା ାଭି ନ ତ୍ୟଂ ପ୍ର ଶଂସାରୂ େପା ବଲିରଥର୍ ତ ସ୍ୟ ନାମା ୀକୁୱର୍ ୍ଵ ତାମ୍

ଓ ାଧରାଣାଂ ଫଲମ୍ ଈ ରାଯ ଦାତୱ୍ୟଂ|
ⅩⅥଅପର ପେରାପକାେରା ଦାନ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ୱି ୟର୍ ୍ୟତାଂ ଯତ ାଦୃଶଂ ବଲିଦାନମ୍ ଈ ରାଯ

େରାଚେତ|
ⅩⅦ ଯୂଯଂ ନାଯକାନାମ୍ ଆଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେଣା ୱଶ୍ୟା ଭୱତ ଯେତା େଯୖରୁ ପନିଧିଃ

ପ୍ର ତିଦାତୱ୍ୟ ାଦୃଶା େଲାକା ଇୱ େତ ଯୁଷ୍ମ ଦୀଯା ନାଂ ରକ୍ଷଣାଥର୍ ଂ ଜାଗ୍ର ତି, ଅତେ ଯଥା
ସାନ ା ତ୍ କୁୟର୍ୁ ୍ୟ ନର୍ ଚ ସା ର୍ ରା ଅତ୍ର ଯତ ଂ ଯତେ ଷାମ୍ ଆ ର୍ େରା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଇ ଜନେକା
ନ ଭେୱତ୍|

ⅩⅧ ଅପର ଯୂଯମ୍ ଅ ି ମି ି ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁରୁ ତ ଯେତା ୱଯମ୍ ଉ ମମେନାୱିଶି ାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର
ସଦାଚାରଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଇ ୁକା ଭୱାମ ଇତି ନିି ତଂ ଜାନୀମଃ|

ⅩⅨ ୱିେଶଷେତାଽହଂ ଯଥା ରଯା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ପୁନ ଦର୍ ୀେଯ ତଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାେଯୖ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅଧିକଂ
ୱିନେଯ|

ⅩⅩ ଅନ ନିଯମସ୍ୟ ରୁ ଧିେରଣ ୱିଶିେ ା ମହାନ୍ େମଷପାଲେକା େଯନ ମୃତଗଣମଧ୍ୟାତ୍
ପୁନରାନାଯି ସ ଶାି ଦାଯକ ଈ େରା

ⅩⅪ ନିଜାଭିମତସାଧନାଯ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ସ ର୍ ଣି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସି ାନ୍ କେରାତୁ , ତସ୍ୟ ଦୃେ ୗ ଚ ଯଦ୍ୟତ୍
ତୁ ି ଜନକଂ ତେଦୱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ଯୀଶୁନା ଖ୍ର ୀେ ନ ସାଧଯତୁ | ତୈ ମହିମା ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ଭୂ ଯାତ୍|
ଆେମନ୍|

ⅩⅫେହଭ୍ର ାତରଃ, ୱିନେଯଽହଂ ଯୂଯମ୍ଇଦମ୍ଉପେଦଶୱାକ୍ୟଂ ସହ ଂଯେତାଽହଂ ସଂେକ୍ଷେପଣ
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଲିଖିତୱାନ୍|
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ⅩⅩⅢ ଅ ାକଂ ଭ୍ର ାତା ତୀମଥିେଯା ମୁେ ାଽଭୱଦ୍ ଇତି ଜାନୀତ, ସ ଚ ଯଦି ରଯା ସମାଗ ତି
ତହ େତନ ସା ର୍ ଂମ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ କରିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅣ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ନାଯକାନ୍ ପୱିତ୍ର େଲାକାଂ ନମ ୁରୁ ତ| ଅପରମ୍ ଇତାଲିଯାେଦଶୀଯାନାଂ
ନମ ାରଂ ଜ୍ଞାସ୍ୟଥ|

ⅩⅩⅤଅନୁଗ୍ର େହା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସହାେଯା ଭୂ ଯାତ୍| ଆେମନ୍|
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ଯାକୂବଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଚ ଦାେସା ଯାକୂବ୍ ୱିକୀଣର୍ ୀଭୂ ତାନ୍ ାଦଶଂ ୱଂଶାନ୍ ପ୍ର ତି

ନମ ୃତ୍ୟ ପତ୍ର ଂ ଲିଖତି|
Ⅱ େହ ମମ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯଂ ଯଦା ବହୁ ୱିଧପରୀକ୍ଷାଷୁ ନିପତତ ତଦା ତତ୍ ପୂଣର୍ ାନ ସ୍ୟ କାରଣଂ

ମନ୍ୟ ଂ|
Ⅲଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସସ୍ୟ ପରୀକି୍ଷତେ ନ େଧୖୟର୍ ୍ୟଂ ସ ାଦ୍ୟତ ଇତି ଜାନୀଥ|
Ⅳ ତ େଧୖୟର୍ ୍ୟଂ ସି ଫଲଂ ଭୱତୁ େତନ ଯୂଯଂ ସି ାଃ ସ ୂ ଣର୍ ା ଭୱିଷ୍ୟଥ କସ୍ୟାପି

ଗୁଣସ୍ୟାଭାୱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନ ଭୱିଷ୍ୟତି|
Ⅴ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କସ୍ୟାପି ଜ୍ଞାନାଭାେୱା ଯଦି ଭେୱତ୍ ତହ ଯ ଈ ରଃ ସରଲଭାେୱନ ତିର ାର

ୱିନା ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟା ଦଦାତି ତତଃ ସ ଯାଚତାଂ ତତ ୈ ଦାଯିଷ୍ୟେତ|
Ⅵ କି ୁ ସ ନିଃସେ ହଃ ସନ୍ ୱି ାେସନ ଯାଚତାଂ ଯତଃ ସ ି େ ା ମାନେୱା ୱାଯୁନା

ଚାଲିତେସ୍ୟା ୍ଲୱମାନସ୍ୟ ଚ ସମୁଦ୍ର ତର ସ୍ୟ ସଦୃେଶା ଭୱତି|
Ⅶତାଦୃେଶା ମାନୱଃ ପ୍ର େଭାଃ କିି ତ୍ ପ୍ର ା ୍ୟତୀତି ନ ମନ୍ୟତାଂ|
Ⅷ ି ମନା େଲାକଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଗତିଷୁ ଚ େଲା ଭୱତି|
Ⅸ େଯା ଭ୍ର ାତା ନମ୍ର ଃ ସ ନିେଜା ତ୍ୟା ଶ୍ଲ ାଘତାଂ|
Ⅹଯ ଧନୱାନ୍ ସ ନିଜନମ୍ର ତଯା ଶ୍ଲ ାଘତାଂଯତଃ ସ ତୃ ଣପୁ ୱତ୍ କ୍ଷଯଂ ଗମିଷ୍ୟତି|
Ⅺଯତଃ ସତାେପନ ସୂେୟର୍ ୍ୟେଣାଦିତ୍ୟ ତୃ ଣଂ େଶାଷ୍ୟେତ ତ ୁ ଭ୍ର ଶ୍ୟତି େତନ ତସ୍ୟ ରୂ ପସ୍ୟ

େସୗ ୟର୍ ୍ୟଂ ନଶ୍ୟତି ତ ଦ୍ ଧନିେଲାେକାଽପି ୀଯମୂଢତଯା ମ୍ଲ ାସ୍ୟତି|
Ⅻ େଯା ଜନଃ ପରୀକ୍ଷାଂ ସହେତ ସ ଏୱ ଧନ୍ୟଃ, ଯତଃ ପରୀକି୍ଷତ ଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ସ ପ୍ର ଭୁ ନା
େପ୍ର ମକାରିଭ୍ୟଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତଂ ଜୀୱନମୁକୁଟଂ ଲ ୍ୟେତ|
ⅩⅢ ଈ େରା ମାଂ ପରୀକ୍ଷତ ଇତି ପରୀକ୍ଷାସମେଯ େକାଽପି ନ ୱଦତୁ ଯତଃ ପାପାେଯ ରସ୍ୟ

ପରୀକ୍ଷା ନ ଭୱତି ସ ଚ କମପି ନ ପରୀକ୍ଷେତ|
ⅩⅣ କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ ୀଯମେନାୱା ଯାକୃଷ୍ୟେତ େଲାଭ୍ୟେତ ଚ ତେସୖ୍ୟୱ ପରୀକ୍ଷା ଭୱତି|
ⅩⅤ ତ ାତ୍ ସା ମେନାୱା ା ସଗଭର୍ ା ଭୂ ା ଦୁ ୃତିଂ ପ୍ର ସୂେତ ଦୁ ୃତି ପରିଣାମଂ ଗ ା ମୃତୁ ୍ୟଂ

ଜନଯତି|
ⅩⅥ େହ ମମ ପି୍ର ଯଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯଂ ନ ଭ୍ର ାମ୍ୟତ|
ⅩⅦ ଯତ୍ କିି ଦ୍ ଉ ମଂ ଦାନଂ ପୂେଣର୍ ା ୱର ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଊ ର୍ ାଦ୍ ଅଥର୍ େତା ଯି ନ୍ ଦଶା ରଂ

ପରିୱ ର୍ ନଜାତ ାଯା ୱା ନାି ତ ାଦ୍ ଦୀ ୍ୟାକରାତ୍ ପିତୁ ରୱେରାହତି|
ⅩⅧ ତସ୍ୟ ସୃ ୱ ୂନାଂ ମେଧ୍ୟ ୱଯଂ ଯତ୍ ପ୍ର ଥମଫଲ ରୂ ପା ଭୱାମ ଦଥର୍ ଂ ସ େ ାତଃ

ସତ୍ୟମତସ୍ୟ ୱାେକ୍ୟନା ାନ୍ ଜନଯାମାସ|
ⅩⅨଅତଏୱ େହମମ ପି୍ର ଯଭ୍ର ାତରଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏେକୖେକା ଜନଃ ଶ୍ର ୱେଣ ରିତଃ କଥେନଧୀରଃ

େକ୍ର ାେଧଽପି ଧୀେରା ଭୱତୁ |
ⅩⅩଯେତା ମାନୱସ୍ୟ େକ୍ର ାଧ ଈ ରୀଯଧ ର୍ ଂ ନ ସାଧଯତି|
ⅩⅪଅେତା େହେତାୟର୍ୂ ଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାମ୍ ଅଶୁଚିକି୍ର ଯାଂ ଦୁ ତାବାହୁ ଲ୍ୟ ନିକି୍ଷପ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ ନସାଂ ପରିତ୍ର ାେଣ

ସମଥର୍ ଂ େରାପିତଂ ୱାକ୍ୟଂ ନମ୍ର ଭାେୱନ ଗୃ ୀତ|
ⅩⅫଅପର ଯୂଯଂ େକୱଲମ୍ଆ ୱ ଯିତାେରା ୱାକ୍ୟସ୍ୟ େଶ୍ର ାତାେରା ନଭୱତ କି ୁ ୱାକ୍ୟସ୍ୟ

କ ର୍ କାରିେଣା ଭୱତ|
ⅩⅩⅢଯେତା ଯଃ କି ଦ୍ ୱାକ୍ୟସ୍ୟ କ ର୍ କାରୀ ନ ଭୂ ା େକୱଲଂ ତସ୍ୟ େଶ୍ର ାତା ଭୱତି ସ ଦପର୍ େଣ
ୀଯଶାରୀରିକୱଦନଂ ନିରୀକ୍ଷମାଣସ୍ୟ ମନୁଜସ୍ୟ ସଦୃଶଃ|
ⅩⅩⅣଆ ାକାେର ଦୃେ ସ ପ୍ର ାଯ କୀଦୃଶ ଆସୀତ୍ ତତ୍ ତତଣାଦ୍ ୱି ରତି|
ⅩⅩⅤ କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ ନ ା ମୁେ ଃ ସି ାଂ ୱ୍ୟୱ ାମ୍ ଆେଲାକ୍ୟ ତି ତି ସ ୱି ୃତିଯୁ ଃ େଶ୍ର ାତା

ନ ଭୂ ା କ ର୍ କେ ୖ ର୍ ୱ ସନ୍ କାେୟର୍ ୍ୟ ଧେନ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟତି|
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ⅩⅩⅥଅନାଯ ରସନଃ ସନ୍ ଯଃ କି ତ୍ ମେନା ୱ ଯି ା ଂ ଭ ଂ ମନ୍ୟେତ ତସ୍ୟ ଭି ମର୍ୁ ଧା
ଭୱତି|

ⅩⅩⅦ େକ୍ଲ ଶକାେଲ ପିତୃ ହୀନାନାଂ ୱିଧୱାନା ଯଦ୍ ଅେୱକ୍ଷଣଂ ସଂସାରା ନି ଲେ ନ ଯଦ୍
ଆ ରକ୍ଷଣଂ ତେଦୱ ପିତୁ ରୀ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ ଶୁଚି ନ ର୍ ଲା ଚ ଭି ଃ|

Ⅱ
Ⅰ େହ ମମ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯମ୍ ଅ ାକଂ େତଜି ନଃ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଧ ର୍ ଂ ମୁଖାେପକ୍ଷଯା ନ

ଧାରଯତ|
Ⅱ ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସଭାଯାଂ ଣର୍ ା ୁ ରୀଯକଯୁେ ଭ୍ର ାଜି ୁପରି େଦ ପୁରୁ େଷ ପ୍ର ୱିେ

ମଲିନୱେ କି ଂି ଦ୍ ଦରିେଦ୍ର ଽପି ପ୍ର ୱିେ
Ⅲ ଯୂଯଂ ଯଦି ତଂ ଭ୍ର ାଜି ୁପରି ଦୱସାନଂ ଜନଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ୱେଦତ ଭୱାନ୍ ଅେତ୍ର ା ମ ାନ

ଉପୱିଶି ତି କି ତଂ ଦରିଦ୍ର ଂ ଯଦି ୱେଦତ ମ୍ ଅମୁି ନ୍ ାେନ ତି ଯ ାତ୍ର ମମ ପାଦପୀଠ
ଉପୱିେଶତି,

Ⅳତହ ମନଃସୁ ୱିେଶଷ୍ୟ ଯୂଯଂ କିଂ କୁତେକୖର୍ ଃ କୁୱିଚାରକା ନ ଭୱଥ?
Ⅴ େହ ମମ ପି୍ର ଯଭ୍ର ାତରଃ, ଶୃଣୁତ, ସଂସାେର େଯ ଦରିଦ୍ର ା ାନ୍ ଈ େରା ୱି ାେସନ ଧନିନଃ
େପ୍ର ମକାରିଭ୍ୟ ପ୍ର ତିଶତସ୍ୟ ରାଜ୍ୟସ୍ୟାଧିକାରିଣଃ କ ର୍ୁ ଂ କିଂ ନ ୱରୀତୱାନ୍? କି ୁ ଦରିେଦ୍ର ା
ଯୁଷ୍ମ ାଭିରୱଜ୍ଞାଯେତ|

Ⅵଧନୱ ଏୱ କିଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େନାପଦ୍ର ୱି ବଲା ୱିଚାରାସନାନାଂ ସମୀପଂ ନ ନଯି ?
Ⅶ ଯୁଷ୍ମ ଦୁପରି ପରିକୀ ତଂ ପରମଂ ନାମ କିଂ େତୖେରୱ ନ ନି ୍ୟେତ?
Ⅷ କି ଂ ସମୀପୱାସି ନି ା ୱତ୍ ପ୍ର ୀଯ , ଏତ ା ୀଯୱଚନାନୁସାରେତା ଯଦି ଯୂଯଂ

ରାଜକୀଯୱ୍ୟୱ ାଂ ପାଲଯଥ ତହ ଭଦ୍ର ଂ କୁରୁ ଥ|
Ⅸଯଦି ଚ ମୁଖାେପକ୍ଷାଂ କୁରୁ ଥ ତହ ପାପମ୍ ଆଚରଥ ୱ୍ୟୱ ଯା ଚାଜ୍ଞାଲି ନ ଇୱ ଦୂଷ୍ୟେ |
Ⅹଯେତା ଯଃ କି ତ୍ କୃ ାଂ ୱ୍ୟୱ ାଂ ପାଲଯତି ସ ଯେଦ୍ୟକି ନ୍ ୱିେଧୗ ଲତି ତହ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍

ଅପରାଧୀ ଭୱତି|
Ⅺଯେତା େହେତା ୍ଵଂ ପରଦାରାନ୍ ମା ଗେ ତି ଯଃ କଥିତୱାନ୍ ସ ଏୱ ନରହତ୍ୟାଂ ମା କୁୟର୍ ୍ୟା

ଇତ୍ୟପିକଥିତୱାନ୍ ତ ାତ୍ ଂ ପରଦାରାନ୍ ନଗ ାଯଦିନରହତ୍ୟାଂ କେରାଷି ତହ ୱ୍ୟୱ ାଲ ୀ
ଭୱସି |

Ⅻ ମୁେ ୱର୍ ୍ୟୱ ାେତା େଯଷାଂ ୱିଚାେରଣଭୱିତୱ୍ୟଂ ତାଦୃଶା େଲାକା ଇୱ ଯୂଯଂ କଥାଂ କଥଯତ
କ ର୍ କୁରୁ ତ ଚ|

ⅩⅢ େଯା ଦଯାଂ ନାଚରତି ତସ୍ୟ ୱିଚାେରା ନି ର୍ େଯନ କାରିଷ୍ୟେତ, କି ୁ ଦଯା ୱିଚାରମ୍
ଅଭିଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅣ େହ ମମଭ୍ର ାତରଃ, ମମପ୍ର ତ୍ୟେଯାଽ ୀତି ଯଃ କଥଯତି ତସ୍ୟ କ ର୍ ାଣି ଯଦି ନ ୱିଦ୍ୟ ତହ
େତନ କିଂ ଫଲଂ? େତନ ପ୍ର ତ୍ୟେଯନ କିଂ ତସ୍ୟ ପରିତ୍ର ାଣଂ ଭୱିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି?

ⅩⅤ େକଷୁଚିଦ୍ ଭ୍ର ାତୃ ଷୁ ଭଗିନୀଷୁ ୱା ୱସନହୀେନଷୁ ପ୍ର ାତ୍ୟହିକାହାରହୀେନଷୁ ଚ ସ ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
େକାଽପି େତଭ୍ୟଃ ଶରୀରାଥର୍ ଂ ପ୍ର େଯାଜନୀଯାନି ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ନ ଦ ା ଯଦି ତାନ୍ ୱେଦତ୍,

ⅩⅥ ଯୂଯଂ ସକୁଶଲଂ ଗେ ା ଗାତ୍ର ା ଭୱତ ତୃ ପ୍ୟତ େଚତି ତେହର୍ ୍ୟେତନ କିଂ ଫଲଂ?
ⅩⅦତ ତ୍ ପ୍ର ତ୍ୟେଯା ଯଦି କ ର୍ ଭି ୟର୍ୁ େ ା ନ ଭେୱତ୍ ତେହର୍ ୍ୟକାକି ାତ୍ ମୃତ ଏୱାେ |
ⅩⅧ କି କି ଦ୍ ଇଦଂ ୱଦିଷ୍ୟତି ତୱ ପ୍ର ତ୍ୟେଯା ୱିଦ୍ୟେତ ମମ ଚ କ ର୍ ାଣି ୱିଦ୍ୟେ , ଂ

କ ର୍ ହୀନଂ ପ୍ର ତ୍ୟଯଂ ମାଂ ଦଶର୍ ଯ ତହର୍ ୍ୟହମପି ମ ର୍ ଭ୍ୟଃ ପ୍ର ତ୍ୟଯଂ ାଂ ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟାମି|
ⅩⅨଏକ ଈ େରା ଽ ୀତି ଂ ପ୍ର େତ୍ୟଷି| ଭଦ୍ର ଂ କେରାଷି| ଭୂ ତା ଅପି ତତ୍ ପ୍ର ତିଯି କ େ ଚ|
ⅩⅩ କି ୁ େହ ନିେ ର୍ ାଧମାନୱ, କ ର୍ ହୀନଃ ପ୍ର ତ୍ୟେଯା ମୃତ ଏୱାେ ୍ୟତଦ୍ ଅୱଗ ୁଂ କିମ୍ ଇ ସି ?
ⅩⅪ ଅ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ େଷା ଯ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ପୁତ୍ର ମ୍ ଇସ୍ହ ାକଂ ଯଜ୍ଞେୱଦ୍ୟାମ୍ ଉ ୃ ୱାନ୍ ସ କିଂ

କ ର୍ େଭ୍ୟା ନ ସପୁଣ୍ୟୀକୃତଃ?
ⅩⅫ ପ୍ର ତ୍ୟେଯ ତସ୍ୟ କ ର୍ ଣାଂ ସହକାରିଣି ଜାେତ କ ର୍ ଭିଃ ପ୍ର ତ୍ୟଯଃ ସି େ ା ଽଭୱତ୍ ତତ୍ କିଂ

ପଶ୍ୟସି ?
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ⅩⅩⅢଇ େ ଦଂଶା ୀଯୱଚନଂ ସଫଲମ୍ଅଭୱତ୍,ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ପରେମ େର ୱି ସି ତୱାନ୍ ତ
ତସ୍ୟ ପୁଣ୍ୟାଯାଗଣ୍ୟତ ସ େଚ ରସ୍ୟ ମିତ୍ର ଇତି ନାମ ଲ ୱାନ୍|

ⅩⅩⅣପଶ୍ୟତ ମାନୱଃ କ ର୍ ଭ୍ୟଃ ସପୁଣ୍ୟୀକି୍ର ଯେତ ନ େଚୖକାକିନା ପ୍ର ତ୍ୟେଯନ|
ⅩⅩⅤତ ଦ୍ ଯା ରାହବ୍ନ ାମିକା ୱାରା ନା ଚାରାନ୍ ଅନୁଗୃହ୍ୟାପେରଣ ମାେଗର୍ ଣ ୱିସସଜର୍ ସାପି କିଂ

କ ର୍ େଭ୍ୟା ନ ସପୁଣ୍ୟୀକୃତା?
ⅩⅩⅥଅତଏୱା ହୀେନା େଦେହା ଯଥା ମୃେତାଽି ତେଥୖୱ କ ର୍ ହୀନଃ ପ୍ର ତ୍ୟେଯାଽପି ମୃେତାଽି |

Ⅲ
Ⅰେହମମଭ୍ର ାତରଃ, ଶିକ୍ଷେକୖର ାଭି ଗର୍ୁ ରୁ ତରଦେ ାଲ ୍ୟତଇତିଜ୍ଞା ା ଯୂଯମ୍ ଅେନେକ ଶିକ୍ଷକା

ମା ଭୱତ|
Ⅱଯତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ୱଯଂ ବହୁ ୱିଷେଯଷୁ ଲାମଃ,ଯଃକି ଦ୍ ୱାେକ୍ୟ ନ ଲତି ସ ସି ପୁରୁ ଷଃ କୃ ଂ

ୱଶୀକ ର୍ୁ ଂ ସମଥର୍ ାି |
Ⅲପଶ୍ୟତ ୱଯମ୍ ଅ ାନ୍ ୱଶୀକ ର୍ୁ ଂ େତଷାଂ ୱେ ଷୁ ଖଲୀନାନ୍ ନିଧାଯ େତଷାଂ କୃ ଂ ଶରୀରମ୍

ଅନୁୱ ର୍ ଯାମଃ|
Ⅳ ପଶ୍ୟତ େଯ େପାତା ଅତୀୱ ବୃହଦାକାରାଃ ପ୍ର ଚ ୱାେତୖ ଚାଲିତାେ ଽପି କଣର୍ ଧାରସ୍ୟ

ମେନାଽଭିମତାଦ୍ ଅତିକୁ୍ଷେଦ୍ର ଣ କେଣର୍ ନ ୱାି ତଂ ାନଂ ପ୍ର ତ୍ୟନୁୱ ର୍ େ |
Ⅴତ ଦ୍ ରସନାପି କୁ୍ଷଦ୍ର ତରା ଂ ସ ୀ ଦପର୍ ୱାକ୍ୟାନି ଭାଷେତ| ପଶ୍ୟ କୀଦୃଙ୍ମ ହାରଣ୍ୟଂ ଦହ୍ୟେତ

ଽେ ନ ୱି ନା|
Ⅵ ରସନାପି ଭେୱଦ୍ ୱି ରଧ ର୍ ରୂ ପପି େପ| ଅ ଦେ ଷୁ ରସନା ତାଦୃଶଂ ସି ତି ସା କୃ ଂ

େଦହଂ କଲ ଯତି ସୃି ରଥସ୍ୟ ଚକ୍ର ଂ ପ୍ର ଲଯତି ନରକାନେଲନ ଲତି ଚ|
Ⅶ ପଶୁପକୁ୍ଷ୍ୟେରାଗଜଲଚରାଣାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଭାେୱା ଦମଯିତୁ ଂ ଶକ୍ୟେତ ମାନୁଷିକ ଭାେୱନ

ଦମଯା େକ୍ର ଚ|
Ⅷ କି ୁ ମାନୱାନାଂ େକନାପି ଜି ା ଦମଯିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ୟେତ ସା ନ ନିୱାୟର୍ ୍ୟମ୍ ଅନି ଂ

ହଲାହଲୱିେଷଣ ପୂଣର୍ ା ଚ|
Ⅸତଯା ୱଯଂ ପିତରମ୍ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମଃ, ତଯା େଚ ରସ୍ୟ ସାଦୃେଶ୍ୟ ସୃ ାନ୍ ମାନୱାନ୍

ଶପାମଃ|
Ⅹଏକ ାଦ୍ ୱଦନାଦ୍ ଧନ୍ୟୱାଦଶାେପୗ ନିଗର୍ ତଃ| େହ ମମ ଭ୍ର ାତରଃ, ଏତାଦୃଶଂ ନ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ|
Ⅺପ୍ର ସ୍ର ୱଣଃ କିମ୍ ଏକ ାତ୍ ଛିଦ୍ର ାତ୍ ମି ଂ ତି େତାଯଂ ନିଗର୍ ମଯତି?
Ⅻ େହ ମମ ଭ୍ର ାତରଃ, ଉଡୁ ରତରୁ ଃ କିଂ ଜିତଫଲାନି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ୱା କିମ୍ ଉଡୁ ରଫଲାନି

ଫଲିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି? ତ ଦ୍ ଏକଃ ପ୍ର ସ୍ର ୱେଣା ଲୱଣମିେ େତାେଯ ନିଗର୍ ମଯିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|
ⅩⅢ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ସୁେବାଧ କ ଆେ ? ତସ୍ୟ କ ର୍ ାଣି ଜ୍ଞାନମୂଲକମୃଦୁତାଯୁ ାନୀତି

ସଦାଚାରାତ୍ ସ ପ୍ର ମାଣଯତୁ |
ⅩⅣ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ଦ ଃକରଣମେଧ୍ୟ ଯଦି ତିେ ଷର୍ ୍ୟା ୱିୱାେଦ ା ଚ ୱିଦ୍ୟେତ ତହ ସତ୍ୟମତସ୍ୟ

ୱିରୁ ଂ ନ ଶ୍ଲ ାଘ ଂ ନଚାନୃତଂ କଥଯତ|
ⅩⅤତାଦୃଶଂ ଜ୍ଞାନମ୍ ଊ ର୍ ାଦ୍ ଆଗତଂ ନହି କି ୁ ପାଥ ୱଂ ଶରୀରି େଭୗତିକ |
ⅩⅥ ଯେତା େହେତାରୀଷର୍ ୍ୟା ୱିୱାେଦ ା ଚ ଯତ୍ର େୱେଦ୍ୟେତ ତେତୖ୍ର ୱ କଲହଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଦୁ ୃତ

ୱିଦ୍ୟେତ|
ⅩⅦ କି ୂ ର୍ ାଦ୍ ଆଗତଂ ଯତ୍ ଜ୍ଞାନଂ ତତ୍ ପ୍ର ଥମଂ ଶୁଚି ତତଃ ପରଂ ଶା ଂ କ୍ଷା ମ୍ ଆଶୁସେ ଯଂ

ଦଯାଦିସତ୍ଫ େଲୖଃ ପରିପୂଣର୍ ମ୍ ଅସ ି ଂ ନି ପଟ ଭୱତି|
ⅩⅧଶା ୍ୟାଚାରିଭିଃ ଶା ୍ୟା ଧ ର୍ ଫଲଂ େରାପ୍ୟେତ|

Ⅳ
Ⅰ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ସମରା ରଣ କୁତ ଉ ଦ୍ୟେ ? ଯୁଷ୍ମ ଦ ଶିବିରାଶି୍ର ତାଭ୍ୟଃ ସୁେଖ ାଭ୍ୟଃ କିଂ

େନା ଦ୍ୟେ ◌े?
Ⅱ ଯୂଯଂ ୱା ଥ କି ୁ ନାପ୍ନୁ ଥ, ଯୂଯଂ ନରହତ୍ୟାମ୍ ଈଷର୍ ୍ୟା କୁରୁ ଥ କି ୁ କୃତାଥର୍ ା ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ଥ,

ଯୂଯଂ ଯୁଧ୍ୟଥ ରଣଂ କୁରୁ ଥ ଚ କି ପ୍ର ା ାି ଥ, ଯେତା େହେତାଃ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ ନ କୁରୁ ଥ|
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Ⅲ ଯୂଯଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯେ କି ୁ ନ ଲଭେ ଯେତା େହେତାଃ ସୁଖେଭାେଗଷୁ ୱ୍ୟଯାଥର୍ ଂ କୁ ପ୍ର ାଥର୍ ଯେ |
Ⅳ େହ ୱ୍ୟଭିଚାରିେଣା ୱ୍ୟଭିଚାରିଣ୍ୟ , ସଂସାରସ୍ୟ ଯତ୍ େମୖତ୍ର ୍ୟଂ ତଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ଶାତ୍ର ୱମିତି

ଯୂଯଂ କିଂ ନ ଜାନୀଥ? ଅତ ଏୱଯଃ କି ତ୍ ସଂସାରସ୍ୟ ମିତ୍ର ଂ ଭୱିତୁ ମ୍ ଅଭିଲଷତି ସ ଏେୱ ରସ୍ୟ
ଶତ ଭର୍ ୱତି|

Ⅴ ଯୂଯଂ କିଂ ମନ୍ୟେ ? ଶା ସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ କିଂ ଫଲହୀନଂ ଭେୱତ୍? ଅ ଦ ୱର୍ ାସୀ ଯ ଆ ା ସ ୱା
କିମ୍ ଈଷର୍ ୍ୟାଥର୍ ଂ େପ୍ର ମ କେରାତି?

Ⅵ ତ ହି କି ୁ ସ ପ୍ର ତୁ ଲଂ ୱରଂ ୱିତରତି ତ ାଦ୍ ଉ ମାେ ଯଥା, ଆ ାଭିମାନେଲାକାନାଂ
ୱିପେକ୍ଷା ଭୱତୀ ରଃ| କି ୁ େତେନୖୱ ନେମ୍ର ଭ୍ୟଃ ପ୍ର ସାଦାଦ୍ ଦୀଯେତ ୱରଃ||

Ⅶଅତଏୱ ଯୂଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ୱଶ୍ୟା ଭୱତଶଯତାନଂ ସଂରୁ େତନସ ଯୁଷ୍ମ ଃ ପଲାଯିଷ୍ୟେତ|
Ⅷଈ ରସ୍ୟସମୀପୱ େନାଭୱତେତନସ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପୱ ର୍ ୀ ଭୱିଷ୍ୟତି| େହପାପିନଃ,

ଯୂଯଂ କରାନ୍ ପରି ୁରୁ ଂ| େହ ି ମେନାେଲାକାଃ, ଯୂଯଂ ା ଃକରଣାନି ଶୁଚୀନି କୁରୁ ଂ|
Ⅸ ଯୂଯମ୍ ଉି ଜ ଂ େଶାଚତ ୱିଲପତ ଚ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ହାସଃ େଶାକାଯ, ଆନ କାତରତାେଯୖ

ପରିୱେ ର୍ ତାଂ|
Ⅹପ୍ର େଭାଃ ସମକ୍ଷଂ ନମ୍ର ା ଭୱତ ତ ାତ୍ ସ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଉ ୀକରିଷ୍ୟତି|
Ⅺ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯଂ ପର ରଂ ମା ଦୂଷଯତ| ଯଃ କି ଦ୍ ଭ୍ର ାତରଂ ଦୂଷଯତି ଭ୍ର ାତୁ ୱ ଚାର

କେରାତି ସ ୱ୍ୟୱ ାଂ ଦୂଷଯତି ୱ୍ୟୱ ାଯା ୱିଚାରଂ କେରାତି| ଂ ଯଦି ୱ୍ୟୱ ାଯା ୱିଚାରଂ
କେରାଷି ତହ ୱ୍ୟୱ ାପାଲଯିତା ନ ଭୱସି କି ୁ ୱିଚାରଯିତା ଭୱସି |

Ⅻ ଅି ତୀେଯା ୱ୍ୟୱ ାପେକା ୱିଚାରଯିତା ଚ ସ ଏୱାେ େଯା ରକି୍ଷତୁ ଂ ନାଶଯିତୁ ପାରଯତି|
କି ୁ କ ୍ଵଂ ଯତ୍ ପରସ୍ୟ ୱିଚାରଂ କେରାଷି?

ⅩⅢଅଦ୍ୟ େ ା ୱା ୱଯମ୍ ଅମୁକନଗରଂ ଗ ା ତତ୍ର ୱଷର୍ େମକଂ ଯାପଯେ ା ୱାଣିଜ୍ୟଂ କରିଷ୍ୟାମଃ
ଲାଭଂ ପ୍ର ା ୍ୟାମେ ତି କଥାଂ ଭାଷମାଣା ଯୂଯମ୍ ଇଦାନୀଂ ଶୃଣୁତ|

ⅩⅣ ଃ କିଂ ଘଟିଷ୍ୟେତ ତଦ୍ ଯୂଯଂ ନ ଜାନୀଥ ଯେତା ଜୀୱନଂ େୱା ଭେୱତ୍ କୀଦୃକ୍ ତୁ
ବା ରୂ ପକଂ, କ୍ଷଣମାତ୍ର ଂ ଭେୱଦ୍ ଦୃଶ୍ୟଂ ଲୁପ୍ୟେତ ଚ ତତଃ ପରଂ|

ⅩⅤ ତଦନୁ ୍ଵା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଇଦଂ କଥନୀଯଂ ପ୍ର େଭାରି ାେତା ୱଯଂ ଯଦି ଜୀୱାମ େହର୍ ୍ୟତତ୍ କ ର୍
ତତ୍ କ ର୍ ୱା କରିଷ୍ୟାମ ଇତି|

ⅩⅥ କିି ଦାନୀଂ ଯୂଯଂ ଗୱର୍ ୍ଵ ୱାେକୖ୍ୟଃ ଶ୍ଲ ାଘନଂ କୁରୁ େ ତାଦୃଶଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଶ୍ଲ ାଘନଂ କିୁ ତେମୱ|
ⅩⅦଅେତା ଯଃ କି ତ୍ ସ ର୍ କ ର୍ ଂ ୱିଦି ା ତ କେରାତି ତସ୍ୟ ପାପଂ ଜାଯେତ|

Ⅴ
Ⅰ େହ ଧନୱ ଃ, ଯୂଯମ୍ ଇଦାନୀଂ ଶୃଣୁତ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରାଗମିଷ୍ୟେ ୍ଲଶେହେତାଃ କ୍ର ୍ୟତାଂ

ୱିଲପ୍ୟତା |
Ⅱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦ୍ର ୱିଣଂ ଜୀଣର୍ ଂ କୀଟଭୁ ାଃ ସୁେଚଲକାଃ|
Ⅲ କନକଂ ରଜତ ାପି ୱିକୃତିଂ ପ୍ର ଗମିଷ୍ୟତି, ତ ଲ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପାପଂ ପ୍ର ମାଣଯିଷ୍ୟତି,

ହୁ ତାଶୱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପିଶିତଂ ଖାଦଯିଷ୍ୟତି| ଇ ମ୍ ଅି ମଘେସ୍ର ଷୁ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସି ତଂ ଧନଂ|
Ⅳ ପଶ୍ୟତ େଯୖଃ କୃଷୀୱେଲୖ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାକଂ ଶସ୍ୟାନି ଛି ାନି େତେଭ୍ୟା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ଦ୍ େୱତନଂ ଛି ଂ

ତଦ୍ ଉେ ୖ ର୍ ନିଂ କେରାତି େତଷାଂ ଶସ୍ୟେ ଦକାନାମ୍ ଆ ର୍ ରାୱଃ େସନାପେତଃ ପରେମ ରସ୍ୟ
କଣର୍ କୁହରଂ ପ୍ର ୱି ଃ|

Ⅴ ଯୂଯଂ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ସୁଖେଭାଗଂ କାମୁକତା ାରିତୱ ଃ, ମହାେଭାଜସ୍ୟ ଦିନ ଇୱ
ନିଜା ଃକରଣାନି ପରିତପ ତୱ |

Ⅵଅପର ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଧର୍ ା କସ୍ୟ ଦ ାଜ୍ଞା ହତ୍ୟା ଚାକାରି ତଥାପି ସ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନ ପ୍ର ତିରୁ ୱାନ୍|
Ⅶ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯଂ ପ୍ର େଭାରାଗମନଂ ଯାୱଦ୍ େଧୖୟର୍ ୍ୟମାଲ ଂ| ପଶ୍ୟତ କୃଷିୱେଲା ଭୂ େମ

ବର୍ ହୁ ମୂଲ୍ୟଂଫଲଂପ୍ର ତୀକ୍ଷମାେଣା ଯାୱତ୍ ପ୍ର ଥମମ୍ ଅି ମ ୱୃି ଜଲଂ ନପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି ତାୱଦ୍ େଧୖୟର୍ ୍ୟମ୍
ଆଲ େତ|

Ⅷ ଯୂଯମପି େଧୖୟର୍ ୍ୟମାଲ ୍ୟ ା ଃକରଣାନି ି ରୀକୁରୁ ତ, ଯତଃ ପ୍ର େଭାରୁ ପି ତିଃ
ସମୀପୱ ନ୍ୟଭୱତ୍|
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Ⅸେହଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯଂ ଯଦ୍ ଦ ୍ୟା ନଭେୱତତଦଥର୍ ଂ ପର ରଂ ନଗ୍ଲ ାଯତ,ପଶ୍ୟତ ୱିଚାରଯିତା
ାରସମୀେପ ତି ତି|
Ⅹ େହ ମମ ଭ୍ର ାତରଃ, େଯ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଃ ପ୍ର େଭା ନର୍ ାମ୍ନ ା ଭାଷିତୱ ାନ୍ ଯୂଯଂ ଦୁଃଖସହନସ୍ୟ

େଧୖୟର୍ ୍ୟସ୍ୟ ଚ ଦୃ ା ାନ୍ ଜାନୀତ|
Ⅺ ପଶ୍ୟତ େଧୖୟର୍ ୍ୟଶୀଲା ଅ ାଭି ଧର୍ ନ୍ୟା ଉଚ୍ୟେ | ଆଯୂେବା େଧୖୟର୍ ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରଶ୍ର ାୱି ପ୍ର େଭାଃ

ପରିଣାମ ାଦଶ ଯତଃ ପ୍ର ଭୁ ବର୍ ହୁ କୃପଃ ସକରୁ ଣ ାି |
Ⅻ େହ ଭ୍ର ାତରଃ ୱିେଶଷତ ଇଦଂ ୱଦାମି ଗର୍ ସ୍ୟ ୱା ପୃଥିୱ୍ୟା ୱାନ୍ୟୱ ୁେନା ନାମ ଗୃହୀ ା

ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ େକାଽପି ଶପେଥା ନ କି୍ର ଯତାଂ, କି ୁ ଯଥା ଦ ୍ୟା ନ ଭୱତ ତଦଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ତେଥୖୱ ତ ହି
େଚତିୱାକ୍ୟଂ ଯେଥ ଂ ଭୱତୁ |

ⅩⅢ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କି ଦ୍ ଦୁଃଖୀ ଭୱତି? ସ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କେରାତୁ | କି ଦ୍ ୱାନ ି େତା ଭୱତି? ସ ଗୀତଂ
ଗାଯତୁ |

ⅩⅣ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କି ତ୍ ପୀଡିେତା ଽି ? ସ ସମିେତଃ ପ୍ର ାଚୀନାନ୍ ଆ ାତୁ େତ ଚ ପେଭା ନର୍ ାମ୍ନ ା ତଂ
େତୖେଲନାଭିଷିଚ୍ୟ ତସ୍ୟ କୃେତ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ୁ|

ⅩⅤତ ାଦ୍ ୱି ାସଜାତପ୍ର ାଥର୍ ନଯା ସ େରାଗୀ ରକ୍ଷାଂ ଯାସ୍ୟତି ପ୍ର ଭୁ ତମ୍ ଉ ାପଯିଷ୍ୟତି ଯଦି ଚ
କୃତପାେପା ଭେୱତ୍ ତହ ସ ତଂ କ୍ଷମିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅥ ଯୂଯଂ ପର ରମ୍ ଅପରାଧାନ୍ ଅ ୀକୁରୁ ମ୍ ଆେରାଗ୍ୟପ୍ର ା ୍ୟଥର୍ ୈ କଜେନା ଽନ୍ୟସ୍ୟ କୃେତ
ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କେରାତୁ ଧା କସ୍ୟ ସଯ ା ପ୍ର ାଥର୍ ନା ବହୁ ଶି ୱିଶି ା ଭୱତି|

ⅩⅦ ଯ ଏଲିେଯା ୱଯମିୱ ସୁଖଦୁଃଖେଭାଗୀ ମ ର୍ ୍ୟ ଆସୀତ୍ ସ ପ୍ର ାଥର୍ ନଯାନାୱୃି ଂ ଯାଚିତୱାନ୍
େତନ େଦେଶ ସା ର୍ ୱ ରତ୍ର ଯଂ ଯାୱଦ୍ ୱୃି ନର୍ ବଭୂ ୱ|

ⅩⅧପ ାତ୍ େତନ ପୁନଃ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଯାଂ କୃତାଯାମ୍ ଆକାଶେ ାଯାନ୍ୟୱଷର୍ ୀତ୍ ପୃଥିୱୀ ଚ ଫଲାନି
ପ୍ର ାେରାହଯତ୍|

ⅩⅨ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କି ଂି ତ୍ ସତ୍ୟମତାଦ୍ ଭ୍ର େ ଯଦି କି ତ୍ ତଂ ପରାୱ ର୍ ଯତି
ⅩⅩ ତହ େଯା ଜନଃ ପାପିନଂ ୱିପଥଭ୍ର ମଣାତ୍ ପରାୱ ର୍ ଯତି ସ ତସ୍ୟା ାନଂ ମୃତୁ ୍ୟତ

ଉ ରିଷ୍ୟତି ବହୁ ପାପାନ୍ୟାୱରିଷ୍ୟତି େଚତି ଜାନାତୁ |
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୧ ପିତରସ୍ୟ ପତ୍ର ଂ
Ⅰପ -ଗାଲାତିଯା-କ ଦକିଯା-ଆଶିଯା-ବିଥୁନିଯାେଦେଶଷୁ ପ୍ର ୱାସି େନା େଯ ୱିକୀଣର୍ େଲାକାଃ
Ⅱ ପିତୁ ରୀ ରସ୍ୟ ପୂୱର୍ ୍ଵ ନିଣର୍ ଯାଦ୍ ଆ ନଃ ପାୱେନନ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାଜ୍ଞାଗ୍ର ହଣାଯ

େଶାଣିତେପ୍ର ାକ୍ଷଣାଯ ଚାଭିରୁ ଚିତା ାନ୍ ପ୍ର ତି ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େପ୍ର ରିତଃ ପିତରଃ ପତ୍ର ଂ ଲିଖତି|
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ବାହୁ େଲ୍ୟନ ଶାି ରନୁଗ୍ର ହ ଭୂ ଯା ାଂ|

Ⅲ ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ତାତ ଈ େରା ଧନ୍ୟଃ, ଯତଃ ସ କୀଯବହୁ କୃପାେତା
ମୃତଗଣମଧ୍ୟାଦ୍ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ େସ୍ୟା ାେନନ ଜୀୱନପ୍ର ତ୍ୟାଶାଥର୍ ମ୍ ଅଥର୍ େତା

Ⅳ ଽକ୍ଷଯନି ଲ ାମ୍ଲ ାନସ ି ପ୍ର ା ୍ୟଥର୍ ମ୍ ଅ ାନ୍ ପୁନ ଜର୍ ନଯାମାସ| ସା ସ ି ଃ େଗର୍ ଽ ାକଂ
କୃେତ ସି ତା ତି ତି,

Ⅴ ଯୂଯେ ରସ୍ୟ ଶି ତଃ େଶଷକାେଲ ପ୍ର କାଶ୍ୟପରିତ୍ର ାଣାଥର୍ ଂ ୱି ାେସନ ରକ୍ଷ୍ୟେ |
Ⅵ ତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ଯଦ୍ୟପ୍ୟାନେ ନ ପ୍ର ଫୁ ା ଭୱଥ ତଥାପି ସା ତଂ ପ୍ର େଯାଜନେହେତାଃ

କିଯ ାଲପୟର୍ ୍ୟ ଂ ନାନାୱିଧପରୀକ୍ଷାଭିଃ କି୍ଲ ଶ୍ୟେ |
Ⅶ ଯେତା ୱି ନା ଯସ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଭୱତି ତ ାତ୍ ନ ରସୁୱଣର୍ ାଦପି ବହୁ ମୂଲ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ

ୱି ାସରୂ ପଂ ଯତ୍ ପରୀକି୍ଷତଂ ଣର୍ ଂ େତନ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାଗମନସମେଯ ପ୍ର ଶଂସାଯାଃ ସମାଦରସ୍ୟ
େଗୗରୱସ୍ୟ ଚ େଯାଗ୍ୟତା ପ୍ର ା ୱ୍ୟା|

Ⅷ ଯୂଯଂ ତଂ ଖ୍ର ୀ ମ୍ ଅଦୃ ୍ଵାପି ତି ନ୍ ପ୍ର ୀଯେ ସା ତଂ ତଂ ନ ପଶ୍ୟେ ାଽପି ତି ନ୍ ୱି ସେ ା
ଽନିୱର୍ ୍ଵ ଚନୀେଯନ ପ୍ର ଭାୱଯୁେ ନ ଚାନେ ନ ପ୍ର ଫୁ ା ଭୱଥ,

Ⅸ ୱି ାସସ୍ୟ ପରିଣାମରୂ ପମ୍ ଆ ନାଂ ପରିତ୍ର ାଣଂ ଲଭେ ଚ|
Ⅹ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ େଯା ଽନୁଗ୍ର େହା ୱ ର୍ େତ ତି ଷେଯ ଯ ଈ ରୀଯୱାକ୍ୟଂ କଥିତୱ େ

ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ ସ୍ୟ ପରିତ୍ର ାଣସ୍ୟାେନ୍ଵ ଷଣମ୍ ଅନୁସ ାନ କୃତୱ ଃ|
Ⅺ ୱିେଶଷତେ ଷାମ ୱର୍ ୍ଵ ାସୀ ଯଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟା ା ଖ୍ର ୀେ ୱ ଷ୍ୟମାଣାନି

ଦୁଃଖାନି ତଦନୁଗାମିପ୍ର ଭାୱ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ପ୍ର ାକାଶଯତ୍ େତନ କଃ କୀଦୃେଶା ୱା ସମେଯା
ନିରଦିଶ୍ୟେତୖତସ୍ୟାନୁସ ାନଂ କୃତୱ ଃ|

Ⅻ ତତେ ୖ ୱ ଷେଯୖେ ଯ ାନ୍ କି ାନ୍ ଉପକୁୱର୍ ୍ଵ େ ୍ୟତତ୍ େତଷାଂ ନିକେଟ ପ୍ର ାକାଶ୍ୟତ|
ଯାଂ ତାନ୍ ୱିଷଯାନ୍ ଦିୱ୍ୟଦୂତା ଅପ୍ୟୱନତଶିରେସା ନିରୀକି୍ଷତୁ ମ୍ ଅଭିଲଷି େତ ୱିଷଯାଃ ସା ତଂ
ଗର୍ ାତ୍ େପ୍ର ଷିତସ୍ୟ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା ନଃ ସହାଯ୍ୟାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ମୀେପ ସୁସଂୱାଦପ୍ର ଚାରଯିତୃ ଭିଃ ପ୍ର ାକାଶ୍ୟ |
ⅩⅢଅତଏୱ ଯୂଯଂ ମନଃକଟିବ ନଂ କୃ ା ପ୍ର ବୁ ାଃ ସେ ା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପ୍ର କାଶସମେଯ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ

ୱ ଷ୍ୟମାନସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହସ୍ୟ ସ ୂ ଣର୍ ାଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଂ କୁରୁ ତ|
ⅩⅣ ଅପରଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ୀଯାଜ୍ଞାନତାୱ ାଯାଃ କିୁ ତାଭିଲାଷାଣାଂ େଯାଗ୍ୟମ୍ ଆଚାରଂ ନ କୁୱର୍ ୍ଵ େ ା

ଯୁଷ୍ମ ଦା ାନକାରୀ ଯଥା ପୱିେତ୍ର ା ଽି
ⅩⅤ ଯୂଯମପ୍ୟାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିସ ାନା ଇୱ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ଆଚାେର ତାଦୃକ୍ ପୱିତ୍ର ା ଭୱତ|
ⅩⅥଯେତା ଲିଖିତମ୍ ଆେ , ଯୂଯଂ ପୱିତ୍ର ାି ତ ଯ ାଦହଂ ପୱିତ୍ର ଃ|
ⅩⅦଅପର େଯା ୱିନାପକ୍ଷପାତମ୍ ଏେକୖକମାନୁଷସ୍ୟ କ ର୍ ାନୁସାରାଦ୍ ୱିଚାରଂ କେରାତି ସ ଯଦି

ଯୁଷ୍ମ ାଭି ାତ ଆଖ୍ୟାଯେତ ତହ ପ୍ର ୱାସସ୍ୟ କାେଲା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଭର୍ ୀତ୍ୟା ଯାପ୍ୟତାଂ|
ⅩⅧ ଯୂଯଂ ନିରଥର୍ କାତ୍ େପୖତୃ କାଚାରାତ୍ କ୍ଷଯଣୀେଯୖ ରୂ ପ୍ୟସୁୱଣର୍ ାଦିଭି ମର୍ୁ ି ଂ ନ ପ୍ର ାପ୍ୟ
ⅩⅨ ନି ଲ ନି ର୍ ଲେମଷଶାୱକେସ୍ୟୱ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ବହୁ ମୂେଲ୍ୟନ ରୁ ଧିେରଣ ମୁି ଂ ପ୍ର ା ୱ ଇତି

ଜାନୀଥ|
ⅩⅩ ସ ଜଗେତା ଭି ି ମୂଲ ାପନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ନିଯୁ ଃ କି ୁ ଚରମଦିେନଷୁ ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ଂ ପ୍ର କାଶିେତା

ଽଭୱତ୍|
ⅩⅪ ଯତେ େନୖୱ ମୃତଗଣାତ୍ ତେସ୍ୟା ାପଯିତରି ତୈ େଗୗରୱଦାତରି େଚ େର ୱି ସି ଥ

ତ ାଦ୍ ଈ େର ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସଃ ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ଚାେ |
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ⅩⅫ ଯୂଯମ୍ଆ ନା ସତ୍ୟମତସ୍ୟାଜ୍ଞାଗ୍ର ହଣ ାରା ନି ପଟାଯଭ୍ର ାତୃ େପ୍ର େମ୍ନ ପାୱିତମନେସା ଭୂ ା
ନି ର୍ ଲା ଃକରେଣୖଃ ପର ରଂ ଗାଢଂ େପ୍ର ମ କୁରୁ ତ|

ⅩⅩⅢ ଯ ାଦ୍ ଯୂଯଂ କ୍ଷଯଣୀଯୱୀୟର୍ ୍ୟାତ୍ ନହି କି କ୍ଷଯଣୀଯୱୀୟର୍ ୍ୟାଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ
ଜୀୱନଦାଯେକନ ନିତ୍ୟ ାଯିନା ୱାେକ୍ୟନ ପୁନଜର୍ ନ୍ମ ଗୃହୀତୱ ଃ|

ⅩⅩⅣସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ାଣୀ ତୃ େଣୖ ୁଲ୍ୟ େ ଜ ୃଣପୁ ୱତ୍| ତୃ ଣାନି ପରିଶୁଷ୍ୟତି ପୁ ାଣି ନିପତି ଚ|
ⅩⅩⅤ କି ୁ ୱାକ୍ୟଂ ପେରଶସ୍ୟାନ କାଲଂ ୱିତି େତ| ତେଦୱ ଚ ୱାକ୍ୟଂ ସୁସଂୱାେଦନ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍

ଅି େକ ପ୍ର କାଶିତଂ|

Ⅱ
Ⅰସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ େ ଷାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାଂ ଛଲାନ୍ କାପଟ୍ୟାନୀଷର୍ ୍ୟାଃ ସମ ଗ୍ଲ ାନିକଥା ଦୂରୀକୃତ୍ୟ
Ⅱ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପରିତ୍ର ାଣାଯ ୱୃ ି ପ୍ର ା ୍ୟଥର୍ ଂ ନୱଜାତଶିଶୁଭିରିୱ ପ୍ର କୃତଂ ୱା ୁ ଂ ପିପାସ୍ୟତାଂ|
Ⅲଯତଃ ପ୍ର ଭୁ ମର୍ ଧୁର ଏତସ୍ୟା ାଦଂ ଯୂଯଂ ପ୍ର ା ୱ ଃ|
Ⅳ ଅପରଂ ମାନୁେଷୖରୱଜ୍ଞାତସ୍ୟ କି ୀ େରଣାଭିରୁ ଚିତସ୍ୟ ବହୁ ମୂଲ୍ୟସ୍ୟ ଜୀୱ ରେସ୍ୟୱ

ତସ୍ୟ ପ୍ର େଭାଃ ସି ଧିମ୍ ଆଗତା
Ⅴ ଯୂଯମପି ଜୀୱ ରା ଇୱ ନିଚୀଯମାନା ଆି କମ ି ରଂ ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁନା

େଚ ରେତାଷକାଣାମ୍ ଆି କବଲୀନାଂ ଦାନାଥର୍ ଂ ପୱିେତ୍ର ା ଯାଜକୱେଗର୍ ା ଭୱଥ|
Ⅵ ଯତଃ ଶାେ ଲିଖିତମାେ , ଯଥା, ପଶ୍ୟ ପାଷାଣ ଏେକା ଽି ସୀେଯାନି ାପିେତା ମଯା|

ମୁଖ୍ୟେକାଣସ୍ୟ େଯାଗ୍ୟଃ ସ ୱୃତ ାତୀୱ ମୂଲ୍ୟୱାନ୍| େଯା ଜେନା ୱି େସତ୍ ତି ନ୍ ସ ଲ ାଂ ନ
ଗମିଷ୍ୟତି|

Ⅶ ୱି ାସି ନାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକେମୱ ସମୀେପ ସ ମୂଲ୍ୟୱାନ୍ ଭୱତି କି ୱି ାସି ନାଂ କୃେତ
ନିେଚତୃ ଭିରୱଜ୍ଞାତଃ ସ ପାଷାଣଃ େକାଣସ୍ୟ ଭି ି ମୂଲଂ ଭୂ ା ବାଧାଜନକଃ ପାଷାଣଃ
ଲନକାରକ େଶୖେଲା ଜାତଃ|
Ⅷ େତ ଚାୱି ାସାଦ୍ ୱାେକ୍ୟନ ଲି ଲେନ ଚ ନିଯୁ ାଃ ସି |
Ⅸ କି ୁ ଯୂଯଂ େଯନା କାରମଧ୍ୟାତ୍ କୀଯା ୟର୍ ୍ୟଦୀି ମଧ୍ୟମ୍ ଆହୂ ତା ସ୍ୟ ଗୁଣାନ୍

ପ୍ର କାଶଯିତୁ ମ୍ ଅଭିରୁ ଚିେତା ୱଂେଶା ରାଜକୀେଯା ଯାଜକୱଗର୍ ଃ ପୱିତ୍ର ା ଜାତିରଧିକ ର୍ ୱ୍ୟାଃ ପ୍ର ଜା
ଜାତାଃ|

Ⅹ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୂଯଂ ତସ୍ୟ ପ୍ର ଜା ନାଭୱତ କିି ଦାନୀମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର ଜା ଆେ | ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଅନନୁକି ତା
ଅଭୱତ କିି ଦାନୀମ୍ ଅନୁକି ତା ଆେ |

Ⅺ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଯୂଯଂ ପ୍ର ୱାସି େନା ୱିେଦଶିନ େଲାକା ଇୱ ମନସଃ ପ୍ର ାତିକୂେଲ୍ୟନ
େଯାଧିଭ୍ୟଃ ଶାରୀରିକସୁଖାଭିଲାେଷେଭ୍ୟା ନିୱ ର୍ ମ୍ ଇତ୍ୟହଂ ୱିନେଯ|

Ⅻ େଦୱପୂଜକାନାଂ ମେଧ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆଚାର ଏୱମ୍ ଉ େମା ଭୱତୁ ଯଥା େତ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ଦୁ ର୍ କାରିେଲାକାନିୱ ପୁନ ନର୍ ନି ଃ କୃପାଦୃି ଦିେନ ଚକୁ୍ଷେଗର୍ ାଚରୀଯସି ଯାଭ୍ୟ ଈ ରସ୍ୟ
ପ୍ର ଶଂସାଂ କୁୟର୍ୁ ୍ୟଃ|

ⅩⅢ ତେତା େହେତା ୟର୍ୂ ଯଂ ପ୍ର େଭାରନୁେରାଧାତ୍ ମାନୱସୃ ାନାଂ କତର୍ୃ ପଦାନାଂ ୱଶୀଭୱତ
ୱିେଶଷେତା ଭୂ ପାଲସ୍ୟ ଯତଃ ସ େଶ୍ର ଃ,

ⅩⅣ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷାଣା ଯତେ ଦୁ ର୍ କାରିଣାଂ ଦ ଦାନାଥର୍ ଂ ସ ର୍ କାରିଣାଂ ପ୍ର ଶଂସାଥର୍ େତନ
େପ୍ର ରିତାଃ|

ⅩⅤ ଇ ଂ ନିେ ର୍ ାଧମାନୁଷାଣାମ୍ ଅଜ୍ଞାନ ଂ ଯତ୍ ସଦାଚାରିଭି ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭି ନ ରୁ ରୀକି୍ର ଯେତ ତଦ୍
ଈ ରସ୍ୟାଭିମତଂ|

ⅩⅥ ଯୂଯଂ ାଧୀନା ଇୱାଚରତ ତଥାପି ଦୁ ତାଯା େୱଷ ରୂ ପାଂ ାଧୀନତାଂ ଧାରଯ ଇୱ ନହି
କି ୀ ରସ୍ୟ ଦାସା ଇୱ|

ⅩⅦସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ସମାଦି୍ର ଯ ଂ ଭ୍ର ାତୃ ୱେଗର୍ ପ୍ର ୀଯ ମ୍ ଈ ରାଦ୍ ବିଭୀତ ଭୂ ପାଲଂ ସ ନ୍ୟ ଂ|
ⅩⅧ େହ ଦାସାଃ ଯୂଯଂ ସ ୂ ଣର୍ ାଦେରଣ ପ୍ର ଭୂ ନାଂ ୱଶ୍ୟା ଭୱତ େକୱଲଂ ଭଦ୍ର ାଣାଂ ଦଯାଲୂନା

ନହି କି ନୃଜୂନାମପି|
ⅩⅨଯେତା ଽନ୍ୟାେଯନ ଦୁଃଖେଭାଗକାଲ ଈ ରଚି ଯା ଯତ୍ େକ୍ଲ ଶସହନଂ ତେଦୱ ପି୍ର ଯଂ|
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ⅩⅩପାପଂ କୃ ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଚେପଟାଘାତସହେନନକା ପ୍ର ଶଂସା? କି ୁ ସଦାଚାରଂ କୃ ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯଦ୍
ଦୁଃଖସହନଂ ତେଦେୱ ରସ୍ୟ ପି୍ର ଯଂ|

ⅩⅪତଦଥର୍ େମୱ ଯୂଯମ୍ ଆହୂ ତା ଯତଃ ଖ୍ର ୀେ ାଽପି ଯୁଷ୍ମ ି ମି ଂ ଦୁଃଖଂ ଭୁ ୍ଵା ଯୂଯଂ ଯତ୍ ତସ୍ୟ
ପଦଚିୈ ୱର୍୍ର େଜତ ତଦଥର୍ ଂ ଦୃ ା େମକଂ ଦଶ ତୱାନ୍|

ⅩⅫସ କିମପି ପାପଂ ନ କୃତୱାନ୍ ତସ୍ୟ ୱଦେନ କାପି ଛଲସ୍ୟ କଥା ନାସୀତ୍|
ⅩⅩⅢ ନି ି େତା ଽପି ସନ୍ ସ ପ୍ର ତିନି ାଂ ନ କୃତୱାନ୍ ଦୁଃଖଂ ସହମାେନା ଽପି ନ ଭ ତୱାନ୍ କି ୁ

ଯଥାଥର୍ ୱିଚାରଯିତୁ ଃ ସମୀେପ ଂ ସମପ ତୱାନ୍|
ⅩⅩⅣ ୱଯଂ ଯତ୍ ପାେପେଭ୍ୟା ନିୱୃତ୍ୟ ଧ ର୍ ାଥର୍ ଂ ଜୀୱାମ ଦଥର୍ ଂ ସ ଶରୀେରଣା ାକଂ ପାପାନି

କଶ ଊଢୱାନ୍ ତସ୍ୟ ପ୍ର ହାେରୖ ୟର୍ୂ ଯଂ ା ଅଭୱତ|
ⅩⅩⅤ ଯତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୂଯଂ ଭ୍ର ମଣକାରିେମଷା ଇୱା ଂ କି ଧୁନା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆ ନାଂ

ପାଲକସ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷସ୍ୟ ଚ ସମୀପଂ ପ୍ର ତ୍ୟାୱ ତାଃ|

Ⅲ
Ⅰେହେଯାଷିତଃ, ଯୂଯମପି ନିଜ ାମିନାଂ ୱଶ୍ୟାଭୱତତଥା ସତିଯଦି େକଚିଦ୍ ୱାେକ୍ୟ ୱି ାସି େନା

ନ ସି ତହ
Ⅱ େତ ୱିନାୱାକ୍ୟଂ େଯାଷିତାମ୍ ଆଚାେରଣାଥର୍ ତେ ଷାଂ ପ୍ର ତ୍ୟେକ୍ଷଣ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ

ସଭଯସତୀ ାଚାେରଣାକ୍ର ୁଂ ଶକ୍ଷ୍ୟେ |
Ⅲଅପରଂ େକଶରଚନଯା ଣର୍ ାଲ ାରଧାରେଣାନ ପରି ଦପରିଧାେନନ ୱା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱାହ୍ୟଭୂ ଷା

ନ ଭୱତୁ ,
Ⅳ କି ୀ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ବହୁ ମୂଲ୍ୟକ୍ଷମାଶାି ଭାୱାକ୍ଷଯରେ ନ ଯୁେ ା ଗୁ ଆ ରିକମାନୱ

ଏୱ|
Ⅴ ଯତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ କାେଲ ଯାଃ ପୱିତ୍ର ି ଯ ଈ େର ପ୍ର ତ୍ୟାଶାମକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ତା ଅପି ତାଦୃଶୀେମୱ ଭୂ ଷାଂ

ଧାରଯେ ୍ୟା ନିଜ ାମିନାଂ ୱଶ୍ୟା ଅଭୱନ୍|
Ⅵ ତେଥୖୱ ସାରା ଇବ୍ର ାହୀେମା ୱଶ୍ୟା ସତୀ ତଂ ପତିମାଖ୍ୟାତୱତୀ ଯୂଯ ଯଦି ସଦାଚାରିେଣ୍ୟା

ଭୱଥ ୱ୍ୟାକୁଲତଯା ଚ ଭୀତା ନ ଭୱଥ ତହ ତସ୍ୟାଃ କନ୍ୟା ଆେ |
Ⅶ େହ ପୁରୁ ଷାଃ, ଯୂଯଂ ଜ୍ଞାନେତା ଦୁ ର୍ ଲତରଭାଜେନୖରିୱ େଯାଷି ି ଃ ସହୱାସଂ କୁରୁ ତ, ଏକସ୍ୟ

ଜୀୱନୱରସ୍ୟ ସହଭାଗିନୀଭ୍ୟତାଭ୍ୟଃ ସମାଦରଂ ୱିତରତ ଚ ନ େଚଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାନାଂ ବାଧା
ଜନିଷ୍ୟେତ|

Ⅷ ୱିେଶଷେତା ଯୂଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଏକମନସଃ ପରଦୁଃେଖୖ ଦର୍ୁ ଃଖିତା ଭ୍ର ାତୃ ପ୍ର ମିଣଃ କୃପାୱ ଃ
ପ୍ର ୀତିଭାୱା ଭୱତ|

Ⅸ ଅନି ସ୍ୟ ପରିେଶାେଧନାନି ଂ ନି ାଯା ୱା ପରିେଶାେଧନ ନି ାଂ ନ କୁୱର୍ ୍ଵ ଆଶିଷଂ ଦ
ଯେତା ଯୂଯମ୍ ଆଶିରଧିକାରିେଣା ଭୱିତୁ ମାହୂ ତା ଇତି ଜାନୀଥ|

Ⅹ ଅପର , ଜୀୱେନ ପ୍ର ୀଯମାେଣା ଯଃ ସୁଦିନାନି ଦିଦୃକ୍ଷେତ| ପାପାତ୍ ଜି ାଂ ମୃଷାୱାକ୍ୟାତ୍
ାଧେରୗ ସ ନିୱ ର୍ େଯତ୍|
Ⅺସ ତ୍ୟେଜଦ୍ ଦୁ ତାମାଗର୍ ଂ ସି ଯା ସମାଚେରତ୍| ମୃଗଯାଣ ଶାି ଂ ସ ନିତ୍ୟେମୱାନୁଧାୱତୁ |
Ⅻ େଲାଚେନ ପରେମଶେସ୍ୟାନ୍ମ ୀଲିେତ ଧା କାନ୍ ପ୍ର ତି| ପ୍ର ାଥର୍ ନାଯାଃ କୃେତ େତଷାଃ

ତେ ୍ରାେତ୍ର ସୁଗେମ ସଦା| େକ୍ର ାଧାସ୍ୟ ପେରଶସ୍ୟ କଦାଚାରିଷୁ ୱ ର୍ େତ|
ⅩⅢଅପରଂ ଯଦି ଯୂଯମ୍ ଉ ମସ୍ୟାନୁଗାମିେନା ଭୱଥ ତହ େକା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ହିଂସି ଷ୍ୟେତ?
ⅩⅣଯଦି ଚ ଧ ର୍ ାଥର୍ ଂ କି୍ଲ ଶ୍ୟ ଂ ତହ ଧନ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟଥ| େତଷାମ୍ ଆଶ ଯା ଯୂଯଂ ନ ବିଭୀତ ନ

ୱି ୱା|
ⅩⅤମେନାଭିଃ କି ୁ ମନ୍ୟ ଂ ପୱିତ୍ର ଂ ପ୍ର ଭୁ ମୀ ରଂ| ଅପର ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆ ରିକପ୍ର ତ୍ୟାଶାଯା ଂ

ଯଃ କି ତ୍ ପୃ ତି ତୈ ଶାି ଭୀତିଭ୍ୟାମ୍ ଉ ରଂ ଦାତୁ ଂ ସଦା ସୁସ ା ଭୱତ|
ⅩⅥ େଯ ଚ ଖ୍ର ୀ ଧେ ର୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସଦାଚାରଂ ଦୂଷଯି େତ ଦୁ ର୍ କାରିଣାମିୱ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍

ଅପୱାେଦନ ଯତ୍ ଲି ତା ଭେୱଯୁ ଦଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଉ ମଃ ସଂେୱେଦା ଭୱତୁ |
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ⅩⅦ ଈ ରସ୍ୟାଭିମତାଦ୍ ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ େକ୍ଲ ଶଃ େସାଢୱ୍ୟ ହ ସଦାଚାରିଭିଃ େକ୍ଲ ଶସହନଂ
ୱରଂ ନ ଚ କଦାଚାରିଭିଃ|

ⅩⅧ ଯ ାଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସି ଧିମ୍ ଅ ାନ୍ ଆେନତୁ ମ୍ ଅଧା କାଣାଂ ୱିନିମେଯନ ଧା କଃ
ଖ୍ର ୀେ ା ଽେପ୍ୟକକୃ ଃ ପାପାନାଂ ଦ ଂ ଭୁ ୱାନ୍,ସଚଶରୀରସ େ ମାରିତଃ କି ା ନଃ ସ େ
ପୁନ ଜର୍ ୀୱିେତା ଽଭୱତ୍|

ⅩⅨତ େ ଚ ସ ଯାତ୍ର ାଂ ୱିଧାଯ କାରାବ ାନାମ୍ ଆ ନାଂ ସମୀେପ ୱାକ୍ୟଂ େଘାଷିତୱାନ୍|
ⅩⅩ ପୁରା େନାହସ୍ୟ ସମେଯ ଯାୱତ୍ େପାେତା ନିରମୀଯତ ତାୱଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ଦୀଘର୍ ସହି ୁତା

ଯଦା ୱ୍ୟଲ ତ ତଦା େତଽନାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେଣାଽଭୱନ୍| େତନ େପାେତାନାେ ଽଥର୍ ାଦ୍ ଅ ାେୱୱ
ପ୍ର ାଣିନେ ାଯମ୍ ଉ ୀଣର୍ ାଃ|

ⅩⅪ ତି ଦଶର୍ ନ ାୱଗାହନଂ (ଅଥର୍ ତଃ ଶାରୀରିକମଲିନତାଯା ଯ ୍ୟାଗଃ ସ ନହି
କି ୀ ରାେଯା ମସଂେୱଦସ୍ୟ ଯା ପ୍ର ତଜ୍ଞା େସୖୱ) ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପୁନରୁ ାେନେନଦାନୀମ୍ ଅ ାନ୍
ଉ ାରଯତି,

ⅩⅫ ଯତଃ ସ ଗର୍ ଂ ଗେ ରସ୍ୟ ଦକି୍ଷେଣ ୱିଦ୍ୟେତ ଗର୍ ୀଯଦୂତାଃ ଶାସକା ବଲାନି ଚ ତସ୍ୟ
ୱଶୀଭୂ ତା ଅଭୱନ୍|

Ⅳ
Ⅰଅ ାକଂ ୱିନିମେଯନ ଖ୍ର ୀ ଃ ଶରୀରସ େ ଦ ଂ ଭୁ ୱାନ୍ ଅେତା େହେତାଃ ଶରୀରସ େ

େଯା ଦ ଂ ଭୁ ୱାନ୍ ସ ପାପାତ୍ ମୁ
Ⅱ ଇତିଭାେୱନ ଯୂଯମପି ସୁସ ୀଭୂ ଯ େଦହୱାସସ୍ୟାୱଶି ଂ ସମଯଂ ପୁନମର୍ ାନୱାନାମ୍

ଇ ାସାଧନାଥର୍ ଂ ନହି କି ୀ ରେସ୍ୟ ାସାଧନାଥର୍ ଂ ଯାପଯତ|
Ⅲ ଆଯୁେଷା ଯଃ ସମେଯା ୱ୍ୟତୀତ ି ନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ଦ୍ େଦୱପୂଜକାନାମ୍ ଇ ାସାଧନଂ

କାମକିୁ ତାଭିଲାଷମଦ୍ୟପାନର ରସମ ତାଘୃଣାହର୍ େଦୱପୂଜାଚରଣ ାକାରି େତନ ବାହୁ ଲ୍ୟଂ|
Ⅳ ଯୂଯଂ େତୖଃ ସହ ତି ନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ନାଶପେ ମି ତୁ ଂ ନ ଧାୱଥ, ଇତ୍ୟେନନା ୟର୍ ୍ୟଂ ୱିଜ୍ଞାଯ େତ

ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନି ି |
Ⅴ କି ୁ େଯା ଜୀୱତାଂ ମୃତାନା ୱିଚାରଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟେତାଽି ତୈ େତୖରୁ ରଂ ଦାଯିଷ୍ୟେତ|
Ⅵ ଯେତା େହେତା େୟର୍ ମୃତାେ ଷାଂ ଯତ୍ ମାନେୱାେ ଶ୍ୟଃ ଶାରୀରିକୱିଚାରଃ

କି ୀ େରାେ ଶ୍ୟମ୍ ଆି କଜୀୱନଂ ଭୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ େତଷାମପି ସି େଧୗ ସୁସମାଚାରଃ
ପ୍ର କାଶିେତାଽଭୱତ୍|

Ⅶସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଅି ମକାଲ ଉପି ତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ସୁବୁ ଯଃ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଥର୍ ଂ ଜାଗ୍ର ତ ଭୱତ|
Ⅷ ୱିେଶଷତଃ ପର ରଂ ଗାଢଂ େପ୍ର ମ କୁରୁ ତ, ଯତଃ, ପାପାନାମପି ବାହୁ ଲ୍ୟଂ

େପ୍ର େମୖ୍ନ ୱା ାଦଯିଷ୍ୟେତ|
Ⅸକାତେରାି ଂ ୱିନା ପର ରମ୍ ଆତିଥ୍ୟଂ କୃରୁ ତ|
Ⅹ େଯନ େଯା ୱେରା ଲ େ େନୖୱ ସ ପରମ୍ ଉପକେରାତୃ , ଇ ଂ ଯୂଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ

ବହୁ ୱିଧପ୍ର ସାଦେସ୍ୟା ମା ଭା ାଗାରାଧିପା ଭୱତ|
Ⅺ େଯା ୱାକ୍ୟଂ କଥଯତି ସ ଈ ରସ୍ୟ ୱାକ୍ୟମିୱ କଥଯତୁ ଯ ପରମ୍ ଉପକେରାତି ସ

ଈ ରଦ ସାମଥର୍ ୍ୟାଦିେୱାପକେରାତୁ | ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ େନ ରସ୍ୟ େଗୗରୱଂ ପ୍ର କାଶ୍ୟତାଂ
ତେସୖ୍ୟୱ େଗୗରୱଂ ପରାକ୍ର ମ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ଭୂ ଯାତ୍| ଆେମନ|

Ⅻ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପରୀକ୍ଷାଥର୍ ଂ ଯ ାେପା ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ୱ ର୍ େତ ତମ୍ ଅସ ୱଘଟିତଂ ମ ା
ନା ୟର୍ ୍ୟଂ ଜାନୀତ,

ⅩⅢ କି ୁ ଖ୍ର ୀେ ନ େକ୍ଲ ଶାନାଂ ସହଭାଗି ାଦ୍ ଆନ ତ େତନ ତସ୍ୟ
ପ୍ର ତାପପ୍ର କାେଶଽପ୍ୟାନନେ ନ ପ୍ର ଫୁ ା ଭୱିଷ୍ୟଥ|

ⅩⅣ ଯଦି ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମେହତୁ ନା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନି ା ଭୱତି ତହ ଯୂଯଂ ଧନ୍ୟା ଯେତା
େଗୗରୱଦାଯକ ଈ ରସ୍ୟା ା ଯୁଷ୍ମ ା ଧିତି ତି େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ ସ ନି ୍ୟେତ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ
ପ୍ର ଶଂସ୍ୟେତ|
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ⅩⅤ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକାଽପି ହ ା ୱା େଚୖେରା ୱା ଦୁ ର୍ କୃଦ୍ ୱା ପରାଧିକାରଚ ର୍ କ ଇୱ ଦ ଂ ନ
ଭୁ ାଂ|

ⅩⅥଯଦି ଚ ଖ୍ର ୀ ୀଯାନ ଇୱ ଦ ଂ ଭୁ େ ତହ ସ ନ ଲ ମାନ ାରଣାଦ୍ ଈ ରଂ ପ୍ର ଶଂସତୁ |
ⅩⅦ ଯେତା ୱିଚାରସ୍ୟାର ସମେଯ ଈ ରସ୍ୟ ମ ି େର ଯୁଜ୍ୟେତ ଯଦି ଚା ୍ଵାରଭେତ

ତହର୍ ୀ ରୀଯସୁସଂୱାଦାଗ୍ର ାହିଣାଂ େଶଷଦଶା କା ଭୱିଷ୍ୟତି?
ⅩⅧଧା େକନାପି େଚତ୍ତ୍ର ାଣମ୍ ଅତିକୃେ ୍ରଣଗମ୍ୟେତ|ତହର୍ ୍ୟଧା କପାପିଭ୍ୟାମ୍ଆଶ୍ର ଯଃ

କୁତ୍ର ଲ ୍ୟେତ|
ⅩⅨଅତଈ େର ାେତା େଯ ଦୁଃଖଂ ଭୁ େତ େତ ସଦାଚାେରଣ ା ାେନା ୱି ାସ୍ୟସ୍ର ୁରୀ ସ୍ୟ

କରାଭ୍ୟାଂ ନିଦଧତାଂ|
Ⅴ

Ⅰଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େକ୍ଲ ଶାନାଂ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟମାଣସ୍ୟ ପ୍ର ତାପସ୍ୟାଂଶୀ ପ୍ର ାଚୀନ ାହଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର ାଚୀନାନ୍
ୱିନୀେଯଦଂ ୱଦାମି|

Ⅱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମଧ୍ୟୱ ର୍ ୀ ଯ ଈ ରସ୍ୟ େମଷୱୃେ ା ଯୂଯଂ ତଂ ପାଲଯତ ତସ୍ୟ ୱୀକ୍ଷଣଂ କୁରୁ ତ ଚ,
ଆୱଶ୍ୟକେ ନ ନହି କି ୁ େ ାେତା ନ ୱ କୁେଲାେଭନ କିି ୁକମନସା|

Ⅲଅପରମ୍ ଅଂଶାନାମ୍ ଅଧିକାରିଣ ଇୱ ନ ପ୍ର ଭୱତ କି ୁ ୱୃ ସ୍ୟ ଦୃ ା ରୂ ପା ଭୱତ|
Ⅳ େତନ ପ୍ର ଧାନପାଲକ ଉପି େତ ଯୂଯମ୍ ଅମ୍ଲ ାନଂ େଗୗରୱକିରୀଟଂ ଲ ୍ୟେ |
Ⅴ େହ ଯୁୱାନଃ, ଯୂଯମପି ପ୍ର ାଚୀନେଲାକାନାଂ ୱଶ୍ୟା ଭୱତ ସେୱର୍ ୍ଵ ଚ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ୱଶୀଭୂ ଯ

ନମ୍ର ତାଭରେଣନ ଭୂ ଷିତା ଭୱତ, ଯତଃ,ଆ ାଭିମାନିେଲାକାନାଂ ୱିପେକ୍ଷା ଭୱତୀ ରଃ| କି ୁ
େତେନୖୱ ନେମ୍ର ଭ୍ୟଃ ପ୍ର ସାଦାଦ୍ ଦୀଯେତ ୱରଃ|

Ⅵଅେତା ଯୂଯମ୍ଈ ରସ୍ୟବଲୱ ରସ୍ୟାେଧା ନମ୍ର ୀଭୂ ଯ ତି ତ େତନସଉଚିତସମେଯ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ଉ ୀକରିଷ୍ୟତି|

Ⅶ ଯୂଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଚି ାଂ ତି ନ୍ ନିକି୍ଷପତ ଯତଃ ସ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଚି ଯତି|
Ⅷ ଯୂଯଂ ପ୍ର ବୁ ା ଜାଗ୍ର ତ ତି ତ ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର ତିୱାଦୀ ଯଃ ଶଯତାନଃ ସ ଗ ର୍ ନକାରୀ

ସି ଂହ ଇୱ ପୟର୍ ୍ୟଟନ୍ କଂ ଗ୍ର ସି ଷ୍ୟାମୀତି ମୃଗଯେତ,
Ⅸ ଅେତା ୱି ାେସ ସୁି ରାି େ ନ ସା ର୍ ଂ ଯୁଧ୍ୟତ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଜଗି ୱାସି ଭ୍ର ାତୃ ଷ୍ଵ ପି ତାଦୃଶାଃ

େକ୍ଲ ଶା ୱ ର୍ ଇତି ଜାନୀତ|
Ⅹ କ୍ଷଣିକଦୁଃଖେଭାଗାତ୍ ପରମ୍ ଅ ଭ୍ୟଂ ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁନା କୀଯାନ େଗୗରୱଦାନାଥର୍ ଂ

େଯାଽ ାନ୍ ଆହୂ ତୱାନ୍ ସ ସୱର୍ ୍ଵ ାନୁଗ୍ର ାହୀ ରଃ ଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସି ାନ୍ ି ରାନ୍ ସବଲାନ୍ ନି ଲାଂ
କେରାତୁ |

Ⅺତସ୍ୟ େଗୗରୱଂ ପରାକ୍ର ମ ାନ କାଲଂ ଯାୱଦ୍ ଭୂ ଯାତ୍| ଆେମନ୍|
Ⅻ ଯଃ ସି ଲ୍ଵ ାେନା (ମେନ୍ୟ) ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାେସ୍ୟା ଭ୍ର ାତା ଭୱତି ତ ାରାହଂ ସଂେକ୍ଷେପଣ ଲିଖି ା

ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିନୀତୱାନ୍ ଯୂଯ ଯି ନ୍ ଅଧିତି ଥ ସ ଏେୱ ରସ୍ୟ ସେତ୍ୟା ଽନୁଗ୍ର ହ ଇତି ପ୍ର ମାଣଂ
ଦ ୱାନ୍|

ⅩⅢ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସହାଭିରୁ ଚିତା ଯା ସମିତି ବର୍ ାବିଲି ୱିଦ୍ୟେତ ସା ମମ ପୁେତ୍ର ା ମାକର୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ନମ ାରଂ େୱଦଯତି|

ⅩⅣ ଯୂଯଂ େପ୍ର ମଚୁ େନନ ପର ରଂ ନମ ୁରୁ ତ| ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ାଶି୍ର ତାନାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଶାି
ଭର୍ୂ ଯାତ୍| ଆେମନ୍|
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୨ ପିତରସ୍ୟ ପତ୍ର ଂ

Ⅰ େଯ ଜନା ଅ ାଭିଃ ସା ର୍ ମ୍ ଅ ଦୀ େର ତ୍ର ାତରି ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ଚ ପୁଣ୍ୟସ ଲିତୱି ାସଧନସ୍ୟ
ସମାନାଂଶି ଂ ପ୍ର ା ା ାନ୍ ପ୍ର ତି ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦାସଃ େପ୍ର ରିତ ଶିେମାନ୍ ପିତରଃ ପତ୍ର ଂ ଲିଖତି|

Ⅱଈ ରସ୍ୟା ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀେଶା ତ ଜ୍ଞାେନନ ଯୁଷ୍ମ ା ନୁଗ୍ର ହଶାେ ୍ୟା ବର୍ ାହୁ ଲ୍ୟଂ ୱ ର୍ ତାଂ|
Ⅲ ଜୀୱନାଥର୍ ମ୍ ଈ ରଭ ୍ୟଥର୍ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଆୱଶ୍ୟକଂ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ େଗୗରୱସୁ ଣାଭ୍ୟାମ୍

ଅ ଦା ାନକାରିଣ ଜ୍ଞାନ ାରା ତେସ୍ୟ ରୀଯଶି ର ଭ୍ୟଂ ଦ ୱତୀ|
Ⅳ ତ େୱର୍ ୍ଵ ଣ ଚା ଭ୍ୟଂ ତାଦୃଶା ବହୁ ମୂଲ୍ୟା ମହାପ୍ର ତିଜ୍ଞା ଦ ା ଯାଭି ୟର୍ୂ ଯଂ ସଂସାରୱ୍ୟା ାତ୍

କିୁ ତାଭିଲାଷମୂଲାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ନାଶାଦ୍ ରକ୍ଷାଂ ପ୍ର ାେପ୍ୟ ରୀଯ ଭାୱସ୍ୟାଂଶିେନା ଭୱିତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ|
Ⅴତେତା େହେତା ୟର୍ୂ ଯଂ ସ ୂ ଣର୍ ଂ ଯ ଂ ୱିଧାଯ ୱି ାେସ େସୗଜନ୍ୟଂ େସୗଜେନ୍ୟ ଜ୍ଞାନଂ
Ⅵଜ୍ଞାନ ଆଯେତ ି ଯତାମ୍ ଆଯେତ ି ଯତାଯାଂ େଧୖୟର୍ ୍ୟଂ େଧୖୟର୍ ୍ୟ ଈ ରଭି ମ୍
Ⅶଈ ରଭେ ୗ ଭ୍ର ାତୃ େ େହ ଚ େପ୍ର ମ ଯୁ |
Ⅷଏତାନି ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ୱିଦ୍ୟେ ◌ेୱ ର୍ େ ଚ ତହର୍ ୍ୟ େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ତ ଜ୍ଞାେନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍

ଅଲସାନ୍ ନି ଲାଂ ନ ାପଯିଷ୍ୟି |
Ⅸ କିେ ତାନି ଯସ୍ୟ ନ ୱିଦ୍ୟେ େସା ଽେ ା ମୁଦି୍ର ତେଲାଚନଃ କୀଯପୂୱର୍ ୍ଵ ପାପାନାଂ ମା ର୍ ନସ୍ୟ

ୱି ୃତିଂ ଗତ |
Ⅹ ତ ାଦ୍ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯଂ କୀଯା ାନୱରଣେଯା ଦର୍ୃ ଢକରେଣ ବହୁ ଯତ ଂ, ତତ୍ କୃ ା

କଦାଚ ନ ଲିଷ୍ୟଥ|
Ⅺଯେତା ଽେନନ ପ୍ର କାେରଣା ାକଂ ପ୍ର େଭା ାତୃ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନ ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ପ୍ର େୱେଶନ ଯୂଯଂ

ସୁକେଲନ େଯାଜଯିଷ୍ୟେ |
Ⅻଯଦ୍ୟପି ଯୂଯମ୍ ଏତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଜାନୀଥ ୱ ର୍ ମାେନ ସତ୍ୟମେତ ସୁି ରା ଭୱଥ ଚ ତଥାପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍

ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ତତ୍ ାରଯିତୁ ମ୍ ଅହମ୍ ଅଯ ୱାନ୍ ନ ଭୱିଷ୍ୟାମି|
ⅩⅢଯାୱଦ୍ ଏତି ନ୍ ଦୂେଷ୍ୟ ତି ାମି ତାୱଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ାରଯନ୍ ପ୍ର େବାଧଯିତୁ ଂ ୱିହିତଂ ମେନ୍ୟ|
ⅩⅣଯେତା ଽ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀେ ା ମାଂ ଯତ୍ ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍ ତଦନୁସାରାଦ୍ ଦୂଷ୍ୟେମତତ୍ ମଯା

ଶୀଘ୍ର ଂ ତ୍ୟ ୱ୍ୟମ୍ ଇତି ଜାନାମି|
ⅩⅤମମ ପରେଲାକଗମନାତ୍ ପରମପି ଯୂଯଂ ଯେଦତାନି ର୍ୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ ତି ନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଥା ଯତିେଷ୍ୟ|
ⅩⅥ ଯେତା ଽ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପରାକ୍ର ମଂ ପୁନରାଗମନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯେ ା ୱଯଂ

କି ତାନୁ୍ୟପାଖ୍ୟାନାନ୍ୟନ୍ଵ ଗ ାେମତି ନହି କି ୁ ତସ୍ୟ ମହିମ୍ନ ଃ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷସାକି୍ଷେଣା ଭୂ ା ଭାଷିତୱ ଃ|
ⅩⅦ ଯତଃ ସ ପିତୁ ରୀ ରାଦ୍ େଗୗରୱଂ ପ୍ର ଶଂସା ପ୍ର ା ୱାନ୍ ୱିେଶଷେତା

ମହିମଯୁ େତେଜାମଧ୍ୟାଦ୍ ଏତାଦୃଶୀ ୱାଣୀ ତଂ ପ୍ର ତି ନିଗର୍ ତୱତୀ, ଯଥା, ଏଷ ମମ ପି୍ର ଯପୁତ୍ର
ଏତି ନ୍ ମମ ପରମସେ ାଷଃ|

ⅩⅧ ଗର୍ ାତ୍ ନିଗର୍ େତଯଂ ୱାଣୀ ପୱିତ୍ର ପୱର୍ ୍ଵ େତ େତନ ସା ର୍ ଂ ୱିଦ୍ୟମାେନୖର ାଭିରଶ୍ର ାୱି|
ⅩⅨ ଅପରମ୍ ଅ ମୀେପ ଦୃଢତରଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟଂ ୱିଦ୍ୟେତ ଯୂଯ ଯଦି ଦିନାର ଂ

ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ ନଃସୁ ପ୍ର ଭାତୀଯନକ୍ଷତ୍ର େସ୍ୟାଦଯ ଯାୱତ୍ ତିମିରମେଯ ାେନ ଲ ଂ ପ୍ର ଦୀପମିୱ ତଦ୍
ୱାକ୍ୟଂ ସ ନ୍ୟେ ତହ ଭଦ୍ର ଂ କରିଷ୍ୟଥ|

ⅩⅩ ଶା ୀଯଂ କିମପି ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟଂ ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ କୀଯଭାୱେବାଧକଂ ନହି, ଏତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ
ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାଯତାଂ|

ⅩⅪଯେତା ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟଂ ପୁରା ମାନୁଷାଣାମ୍ ଇ ାେତା େନା ଂ କି ୀ ରସ୍ୟ ପୱିତ୍ର େଲାକାଃ
ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପ୍ର ୱ ତାଃ ସେ ା ୱାକ୍ୟମ୍ ଅଭାଷ |
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Ⅱ
Ⅰ ଅପରଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ କାେଲ ଯଥା େଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟାଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ ଉପାତି ନ୍ ତଥା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ

ମେଧ୍ୟଽପି ମିଥ୍ୟାଶିକ୍ଷକା ଉପ ାସ୍ୟି , େତ େ ଷାଂ େକ୍ର ତାରଂ ପ୍ର ଭୁ ମ୍ ଅନ ୀକୃତ୍ୟ ସ ରଂ ୱିନାଶଂ
େ ଷୁ ୱ ର୍ ଯି ୱିନାଶକେୱୖଧ ର୍ ୍ୟଂ ଗୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ ଧ୍ୟମ୍ ଆେନଷ୍ୟି |

Ⅱତେତା ଽେନେକଷୁ େତଷାଂ ୱିନାଶକମାଗର୍ ଂ ଗେତଷୁ େତଭ୍ୟଃ ସତ୍ୟମାଗର୍ ସ୍ୟ ନି ା ସ ୱିଷ୍ୟତି|
Ⅲ ଅପର େତ େଲାଭାତ୍ କାପଟ୍ୟୱାେକୖ୍ୟ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ େ ା ଲାଭଂ କରିଷ୍ୟେ କି ୁ େତଷାଂ

ପୁରାତନଦ ାଜ୍ଞା ନ ୱିଲ େତ େତଷାଂ ୱିନାଶ ନ ନିଦ୍ର ାତି|
Ⅳ ଈ ରଃ କୃତପାପାନ୍ ଦୂତାନ୍ ନ କ୍ଷମି ା ତିମିରଶୃ େଲୖଃ ପାତାେଲ ରୁ ା ୱିଚାରାଥର୍ ଂ

ସମପ ତୱାନ୍|
Ⅴ ପୁରାତନଂ ସଂସାରମପି ନକ୍ଷମି ା ତଂ ଦୁ ାନାଂ ସଂସାରଂ ଜଲାପ୍ଲ ାୱେନନମ ଯି ା ସ ଜେନୖଃ

ସହିତଂ ଧ ର୍ ପ୍ର ଚାରକଂ େନାହଂ ରକି୍ଷତୱାନ୍|
Ⅵସି େଦାମମ୍ ଅେମାରା େଚତିନାମେକନଗେରଭୱିଷ୍ୟତାଂ ଦୁ ାନାଂ ଦୃ ା ଂ ୱିଧାଯଭ ୀକୃତ୍ୟ

ୱିନାେଶନ ଦି ତୱାନ୍;
Ⅶ କି ୁ େତୖଃ କିୁ ତୱ୍ୟଭିଚାରିଭି ଦର୍ୁ ା ଭିଃ କି୍ଲ ଂ ଧା କଂ େଲାଟଂ ରକି୍ଷତୱାନ୍|
Ⅷ ସ ଧା େକା ଜନେ ଷାଂ ମେଧ୍ୟ ନିୱସନ୍ ୀଯଦୃି େଶ୍ର ାତ୍ର େଗାଚେରଭ୍ୟେ ଷାମ୍

ଅଧ ର୍ ାଚାେରଭ୍ୟଃ କୀଯଧା କମନସି ଦିେନ ଦିେନ ତ ୱାନ୍|
Ⅸପ୍ର ଭୁ ଭର୍ ାନ୍ ପରୀକ୍ଷାଦ୍ ଉ ର୍ୁ ଂ ୱିଚାରଦିନ ଯାୱଦ୍ ଦ ୍ୟାମାନାନ୍ ଅଧା କାନ୍ େରା ୁ ଂ

ପାରଯତି,
Ⅹ ୱିେଶଷେତା େଯ ଽେମଧ୍ୟାଭିଲାଷାତ୍ ଶାରୀରିକସୁଖମ୍ ଅନୁଗ ି କତର୍ୃ ପଦାନି ଚାୱଜାନି

ତାେନୱ (େରା ୁ ଂ ପାରଯତି| ) େତ ଦୁଃସାହସି ନଃ ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ା |
Ⅺ ଅପରଂ ବଲେଗୗରୱାଭ୍ୟାଂ େଶ୍ର ା ଦିୱ୍ୟଦୂତାଃ ପ୍ର େଭାଃ ସି େଧୗ େଯଷାଂ େୱୖପରୀେତ୍ୟନ

ନି ାସୂଚକଂ ୱିଚାରଂ ନ କୁୱର୍ ୍ଵ ି େତଷାମ୍ ଉ ପଦ ାନାଂ ନି ନାଦ୍ ଇେମ ନ ଭୀତାଃ|
Ⅻ କି ୁ େଯ ବୁ ି ହୀନାଃ ପ୍ର କୃତା ଜ େୱା ଧ ର୍ ୱ୍ୟତାେଯୖ ୱିନାଶ୍ୟତାେଯୖ ଚ ଜାଯେ ତ ଦୃଶା

ଇେମଯ ବୁଧ୍ୟେ ତତ୍ ନି ଃ କୀଯୱିନାଶ୍ୟତଯା ୱିନଂକ୍ଷ୍ୟି ୀଯାଧ ର୍ ସ୍ୟ ଫଲଂ ପ୍ର ା ୍ୟି ଚ|
ⅩⅢେତ ଦିୱା ପ୍ର କୃ େଭାଜନଂ ସୁଖଂ ମନ୍ୟେ ନିଜଛେଲୖଃ ସୁଖେଭାଗିନଃ ସେ ା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ

େଭାଜନଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ଃ କଲି େନା େଦାଷିଣ ଭୱି |
ⅩⅣ େତଷାଂ େଲାଚନାନି ପରଦାରାକାଙୀଣି ପାେପ ଚାଶ୍ର ା ାନି େତ ଚ ଲାନି ମନାଂସି େମାହଯି

େଲାେଭ ତ ରମନସଃ ସି ଚ|
ⅩⅤେତ ଶାପଗ୍ର ା ୱଂଶାଃ ସରଲମାଗର୍ ଂ ୱିହାଯ ବିେଯାରପୁତ୍ର ସ୍ୟ ବିଲିଯମସ୍ୟ ୱିପେଥନ ୱ୍ର ଜେ ା

ଭ୍ର ା ା ଅଭୱନ୍| ସ ବିଲିଯେମା ଽପ୍ୟଧ ର୍ ାତ୍ ପ୍ର ାେପ୍ୟ ପାରିେତାଷିେକଽପ୍ର ୀଯତ,
ⅩⅥ କି ୁ ନିଜାପରାଧାଦ୍ ଭ ର୍ ନାମ୍ ଅଲଭତ ଯେତା ୱଚନଶି ହୀନଂ ୱାହନଂ ମାନୁଷିକଗିରମ୍

ଉ ାୟର୍ ୍ୟ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ ଉନ୍ମ ତାମ୍ ଅବାଧତ|
ⅩⅦ ଇେମ ନିଜର୍ ଲାନି ପ୍ର ସ୍ର ୱଣାନି ପ୍ର ଚ ୱାଯୁନା ଚାଲିତା େମଘା େତଷାଂ କୃେତ ନିତ୍ୟ ାଯୀ

େଘାରତରା କାରଃ ସି େତା ଽି |
ⅩⅧ େଯ ଚ ଜନା ଭ୍ର ା ୍ୟାଚାରିଗଣାତ୍ କୃେ ୍ରେଣା ୃ ତା ାନ୍ ଇେମ ଽପରିମିତଦପର୍ କଥା

ଭାଷମାଣାଃ ଶାରୀରିକସୁଖାଭିଲାେଷୖଃ କାମକ୍ର ୀଡାଭି େମାହଯି |
ⅩⅨ େତଭ୍ୟଃ ାଧୀନତାଂ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯ ଯଂ ୱିନାଶ୍ୟତାଯା ଦାସା ଭୱି , ଯତଃ, େଯା େଯେନୖୱ

ପରାଜିେଗ୍ୟ ସ ଜାତ ସ୍ୟ କି ରଃ|
ⅩⅩତ୍ର ାତୁ ଃ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଜ୍ଞାେନନ ସଂସାରସ୍ୟ ମେଲଭ୍ୟ ଉ ୃ ତା େଯ ପୁନେ ଷୁ ନିମ ୍ୟ

ପରାଜୀଯେ େତଷାଂ ପ୍ର ଥମଦଶାତଃ େଶଷଦଶା କିୁ ତା ଭୱତି|
ⅩⅪ େତଷାଂ ପେକ୍ଷ ଧ ର୍ ପଥସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାପ୍ର ାି ୱର୍ ରଂ ନ ଚ ନି ାତ୍ ପୱିତ୍ର ୱିଧିମାଗର୍ ାତ୍

ଜ୍ଞାନପ୍ର ା ାନାଂ ପରାୱ ର୍ ନଂ|
ⅩⅫ କି ୁ େଯଯଂ ସତ୍ୟା ଦୃ ା କଥା େସୖୱ େତଷୁ ଫଲିତୱତୀ, ଯଥା, କୁ ୁ ରଃ ୀଯୱା ାଯ

ୱ୍ୟାୱ ର୍ େତ ପୁନଃ ପୁନଃ| ଲୁଠିତୁ ଂ କ ର୍ େମ ତ ତ୍ କ୍ଷାଲିତେ ୖ ୱ ଶୂକରଃ||
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Ⅲ
Ⅰ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଯୂଯଂ ଯଥା ପୱିତ୍ର ଭୱିଷ୍ୟ ୃଭିଃ ପୂେୱର୍ ୍ଵ ା ାନି ୱାକ୍ୟାନି ତ୍ର ାତ୍ର ା ପ୍ର ଭୁ ନା

େପ୍ର ରିତାନାମ୍ ଅ ାକମ୍ ଆେଦଶ ସାରଥ ତଥା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ାରଯି ା
Ⅱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସରଲଭାୱଂ ପ୍ର େବାଧଯିତୁ ମ୍ ଅହଂ ି ତୀଯମ୍ ଇଦଂ ପତ୍ର ଂ ଲିଖାମି|
Ⅲପ୍ର ଥମଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରିଦଂ ଜ୍ଞାଯତାଂ ଯତ୍ େଶେଷ କାେଲ େ ାଚାରିେଣା ନି କା ଉପ ାଯ
Ⅳୱଦିଷ୍ୟି ପ୍ର େଭାରାଗମନସ୍ୟ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କୁତ୍ର ? ଯତଃ ପିତୃ େଲାକାନାଂ ମହାନିଦ୍ର ାଗମନାତ୍ ପରଂ

ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ସୃେ ରାର କାେଲ ଯଥା ତେଥୖୱାୱତି େ |
Ⅴ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ୱାେକ୍ୟନାକାଶମ ଲଂ ଜଲାଦ୍ ଉ ା ଜେଲ ସି ମାନା ଚ

ପୃଥିୱ୍ୟୱିଦ୍ୟେତୖତଦ୍ ଅନି ୁକତାତେ ନ ଜାନାି ,
Ⅵତତ ା ାଲିକସଂସାେରା ଜେଲନାପ୍ଲ ାୱିେତା ୱିନାଶଂ ଗତଃ|
Ⅶ କି ଧୁନା ୱ ର୍ ମାେନ ଆକାଶଭୂ ମ େଲ େତେନୖୱ ୱାେକ୍ୟନ ୱ ୍ୟଥର୍ ଂ ଗୁେ ୱିଚାରଦିନଂ

ଦୁ ମାନୱାନାଂ ୱିନାଶ ଯାୱଦ୍ ରକ୍ଷ୍ୟେତ|
Ⅷ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଯୂଯମ୍ ଏତେଦକଂ ୱାକ୍ୟମ୍ ଅନୱଗତା ମା ଭୱତ ଯତ୍ ପ୍ର େଭାଃ ସାକ୍ଷାଦ୍

ଦିନେମକଂ ୱଷର୍ ସହସ୍ର ୱଦ୍ ୱଷର୍ ସହସ୍ର ଦିେନୖକୱତ୍|
Ⅸ େକଚିଦ୍ ଯଥା ୱିଲ ଂ ମନ୍ୟେ ତଥା ପ୍ର ଭୁ ଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯାଂ ୱିଲ େତ ତ ହି କି ୁ େକାଽପି ଯ

ୱିନେଶ୍ୟତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଏୱ ମନଃପରାୱ ର୍ ନଂ ଗେ ଯୁରିତ୍ୟଭିଲଷନ୍ େସା ଽ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଦୀଘର୍ ସହି ୁତାଂ
ୱିଦଧାତି|

Ⅹ କି ୁ କ୍ଷପାଯାଂ େଚୗର ଇୱ ପ୍ର େଭା ଦ ନମ୍ ଆଗମିଷ୍ୟତି ତି ନ୍ ମହାଶେ ନ ଗଗନମ ଲଂ
େଲା ୍ୟେତ ମୂଲୱ ୂନି ଚ ତାେପନ ଗଲିଷ୍ୟେ ପୃଥିୱୀ ତନ୍ମ ଧ୍ୟି ତାନି କ ର୍ ାଣି ଚ ଧକ୍ଷ୍ୟେ |

Ⅺଅତଃ ସେୱୖର୍ ୍ଵ େରେତୖ ୱ କାେର ଗ େୱ୍ୟ ସତି ଯି ନ୍ ଆକାଶମ ଲଂ ଦାେହନ ୱିକାରିଷ୍ୟେତ
ମୂଲୱ ୂନି ଚ ତାେପନ ଗଲିଷ୍ୟେ

Ⅻତେସ୍ୟ ରଦିନସ୍ୟାଗମନଂ ପ୍ର ତୀକ୍ଷମାେଣୖରାକାଙମାେଣୖ ଯୂଷ୍ମ ାଭି ଧର୍ ର୍ ାଚାେର ରଭି ଭ୍ୟାଂ
କୀଦୃେଶୖ େଲର୍ ାେକୖ ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟଂ?

ⅩⅢ ତଥାପି ୱଯଂ ତସ୍ୟ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନୁସାେରଣ ଧ ର୍ ସ୍ୟ ୱାସ ାନଂ ନୂତନମ୍ ଆକାଶମ ଲଂ ନୂତନଂ
ଭୂ ମ ଲ ପ୍ର ତୀକ୍ଷାମେହ|

ⅩⅣ ଅତଏୱ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ତାନି ପ୍ର ତୀକ୍ଷମାଣା ଯୂଯଂ ନି ଲ ା ଅନି ି ତା ଭୂ ା ଯତ୍
ଶା ୍ୟାଶି୍ର ତାି େଥୖତି ନ୍ ଯତ ଂ|

ⅩⅤ ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ଦର୍ ୀଘର୍ ସହି ୁତା ପରିତ୍ର ାଣଜନିକାଂ ମନ୍ୟ ଂ| ଅ ାକଂ ପି୍ର ଯଭ୍ର ାେତ୍ର େପୗଲାଯ
ଯତ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ଅଦାଯି ତଦନୁସାେରଣ େସାଽପି ପେତ୍ର ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ତେଦୱାଲିଖତ୍|

ⅩⅥ କୀଯସୱର୍ ୍ଵ ପେତ୍ର ଷୁ େଚୖତାନ୍ୟଧି ପ୍ର ୁତ୍ୟ ତେଦୱ ଗଦତି| େତଷୁ ପେତ୍ର ଷୁ କତିପଯାନି
ଦୁରୂ ହ୍ୟାଣି ୱାକ୍ୟାନି ୱିଦ୍ୟେ େଯ ଚ େଲାକା ଅଜ୍ଞାନା ଲା େତ ନିଜୱିନାଶାଥର୍ ମ୍
ଅନ୍ୟଶା ୀଯୱଚନାନୀୱ ତାନ୍ୟପି ୱିକାରଯି |

ⅩⅦ ତ ାଦ୍ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଯୂଯଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ବୁ ା ସାୱଧାନାି ତ, ଅଧା କାଣାଂ
ଭ୍ର ାି େସ୍ର ାତସାପହୃ ତାଃ କୀଯସୁି ର ାତ୍ ମା ଭ୍ର ଶ୍ୟତ|

ⅩⅧ କି ାକଂ ପ୍ର େଭା ାତୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହ ଜ୍ଞାେନଚୱ ର୍ ଂ|ତସ୍ୟ େଗୗରୱମ୍ଇଦାନୀଂ
ସଦାକାଲ ଭୂ ଯାତ୍| ଆେମନ୍|
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୧ େଯାହନଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰ ଆଦିେତା ଯ ଆସୀଦ୍ ଯସ୍ୟ ୱାଗ୍ ଅ ାଭିରଶ୍ର ାୱି ଯ ୱଯଂ େନେତୖ୍ର ଦର୍ୃ ୱେ ା ଯ

ୱୀକି୍ଷତୱ ଃ କେରୖଃ ୃ ୱ ତଂ ଜୀୱନୱାଦଂ ୱଯଂ ଜ୍ଞାପଯାମଃ|
Ⅱ ସ ଜୀୱନ ରୂ ପଃ ପ୍ର କାଶତ ୱଯ ତଂ ଦୃ ୱ ମଧି ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦ୍ମ , ଯ ପିତୁ ଃ

ସି ଧାୱୱ ର୍ ତା ାକଂ ସମୀେପ ପ୍ର କାଶତ ଚ ତମ୍ ଅନ ଜୀୱନ ରୂ ପଂ ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯାମଃ|
Ⅲ ଅ ାଭି ୟର୍ ଦ୍ ଦୃ ଂ ଶତ ତେଦୱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପ୍ୟେତ େତନା ାଭିଃ ସହାଂଶି ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ

ଭୱିଷ୍ୟତି| ଅ ାକ ସହାଂଶି ଂ ପିତ୍ର ା ତ ୁ େତ୍ର ଣ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ଚ ସା ର୍ ଂ ଭୱତି|
Ⅳଅପର ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆନେ ା ଯତ୍ ସ ୂ େଣର୍ ା ଭେୱଦ୍ ତଦଥର୍ ଂ ୱଯମ୍ ଏତାନି ଲିଖାମଃ|
Ⅴ ୱଯଂ ଯାଂ ୱା ର୍ ାଂ ତ ାତ୍ ଶ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯାମଃ େସଯମ୍| ଈ େରା େଜ୍ୟାତି ି ନ୍

ଅ କାରସ୍ୟ େଲେଶାଽପି ନାି |
Ⅵ ୱଯଂ େତନ ସହାଂଶିନ ଇତି ଗଦି ା ଯଦ୍ୟ ାକାେର ଚରାମ ହ ସତ୍ୟାଚାରିେଣା ନ ସେ ା

ଽନୃତୱାଦିେନା ଭୱାମଃ|
Ⅶ କି ୁ ସ ଯଥା େଜ୍ୟାତିଷି ୱ ର୍ େତ ତଥା ୱଯମପି ଯଦି େଜ୍ୟାତିଷି ଚରାମ ହ ପର ରଂ

ସହଭାଗିେନା ଭୱାମ ସ୍ୟ ପୁତ୍ର ସ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ରୁ ଧିର ା ାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାତ୍ ପାପାତ୍ ଶୁ ଯତି|
Ⅷ ୱଯଂ ନି ାପା ଇତି ଯଦି ୱଦାମ ହ ଯେମୱ ାନ୍ ୱ ଯାମଃ ସତ୍ୟମତ ା ାକମ୍

ଅ େର ନ ୱିଦ୍ୟେତ|
Ⅸ ଯଦି ପାପାନି ୀକୁ ର୍ େହ ତହ ସ ୱି ାେସ୍ୟା ଯାଥାଥ କ ାି ତ ାଦ୍ ଅ ାକଂ ପାପାନି

କ୍ଷମିଷ୍ୟେତ ସୱର୍ ୍ଵ ାଦ୍ ଅଧ ର୍ ା ା ାନ୍ ଶୁ ଯିଷ୍ୟତି|
Ⅹ ୱଯମ୍ ଅକୃତପାପା ଇତି ଯଦି ୱଦାମ ହ ତମ୍ ଅନୃତୱାଦିନଂ କୁ ର୍ ସ୍ୟ ୱାକ୍ୟ ା ାକମ୍

ଅ େର ନ ୱିଦ୍ୟେତ|

Ⅱ
Ⅰେହ ପି୍ର ଯବାଲକାଃ, ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ତ୍ ପାପଂ ନ କି୍ର େଯତ ତଦଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର େତ୍ୟତାନି ମଯା ଲିଖ୍ୟେ |

ଯଦି ତୁ େକନାପି ପାପଂ କି୍ର ଯେତ ତହ ପିତୁ ଃ ସମୀେପ ଽ ାକଂ ଏକଃ ସହାେଯା ଽଥର୍ େତା ଧା େକା
ଯୀଶୁଃ ଖ୍ର ୀେ ା ୱିଦ୍ୟେତ|

Ⅱ ସ ଚା ାକଂ ପାପାନାଂ ପ୍ର ାଯି ଂ େକୱଲମ ାକଂ ନହି କି ୁ ଲିଖିଲସଂସାରସ୍ୟ ପାପାନାଂ
ପ୍ର ାଯି ଂ|

Ⅲୱଯଂ ତଂ ଜାନୀମ ଇତି ତଦୀଯାଜ୍ଞାପାଲେନନାୱଗ ାମଃ|
Ⅳଅହଂ ତଂ ଜାନାମୀତି ୱଦି ା ଯ ସ୍ୟାଜ୍ଞା ନ ପାଲଯତି େସା ଽନୃତୱାଦୀ ସତ୍ୟମତ ତସ୍ୟା େର

ନ ୱିଦ୍ୟେତ|
Ⅴଯଃ କି ତ୍ ତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ ପାଲଯତି ତି ନ୍ ଈ ରସ୍ୟ େପ୍ର ମ ସତ୍ୟରୂ େପଣ ସି ଧ୍ୟତି ୱଯଂ ତି ନ୍

ୱ ର୍ ାମେହ ତଦ୍ ଏେତନାୱଗ ାମଃ|
Ⅵ ଅହଂ ତି ନ୍ ତି ାମୀତି େଯା ଗଦତି ତେସ୍ୟଦମ୍ ଉଚିତଂ ଯତ୍ ଖ୍ର ୀେ ା ଯାଦୃଗ୍ ଆଚରିତୱାନ୍

େସା ଽପି ତାଦୃଗ୍ ଆଚେରତ୍|
Ⅶ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟହଂ ନୂତନାମାଜ୍ଞାଂ ଲିଖାମୀତି ନହି କି ାଦିେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଲର୍ ାଂ

ପୁରାତନାମାଜ୍ଞାଂ ଲିଖାମି| ଆଦିେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ଦ୍ ୱାକ୍ୟଂ ଶତଂ ସା ପୁରାତନାଜ୍ଞା|
Ⅷ ପୁନରପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ନୂତନାଜ୍ଞା ମଯା ଲିଖ୍ୟତ ଏତଦପି ତି ନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ଚ ସତ୍ୟଂ, ଯେତା

ଽ କାେରା ୱ୍ୟେତ୍ୟତି ସତ୍ୟା େଜ୍ୟାତିେ ଦାନୀଂ ପ୍ର କାଶେତ;
Ⅸଅହଂ େଜ୍ୟାତିଷି ୱ ର୍ ଇତି ଗଦି ା ଯଃ ଭ୍ର ାତରଂ େ ି େସା ଽଦ୍ୟାପି ତମିେସ୍ର ୱ ର୍ େତ|
Ⅹ ଭ୍ର ାତରି ଯଃ ପ୍ର ୀଯେତ ସ ଏୱ େଜ୍ୟାତିଷି ୱ ର୍ େତ ୱି ଜନକଂ କିମପି ତି ନ୍ ନ ୱିଦ୍ୟେତ|
Ⅺ କି ୁ ଭ୍ର ାତରଂ େଯା େ ି ସ ତିମିେରୱ ର୍ େତ ତିମିେରଚରତି ଚ ତିମିେରଣଚତସ୍ୟନଯେନ

ଽ ୀକି୍ର େଯେତ ତ ାତ୍ ଯାମୀତି ସ ଜ୍ଞାତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|
Ⅻ େହ ଶିଶୱଃ, ଯୂଯଂ ତସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ପାପକ୍ଷମାଂ ପ୍ର ା ୱ ାଦ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଲିଖାମି|
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ⅩⅢ େହ ପିତରଃ, ଯ ଆଦିେତା ୱ ର୍ ମାନ ଂ ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ ତ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଲିଖାମି| େହ
ଯୁୱାନଃ ଯୂଯଂ ପାପ ାନଂ ଜିତୱ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଲିଖାମି| େହ ବାଲକାଃ, ଯୂଯଂ ପିତରଂ
ଜାନୀଥ ତ ାଦହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଲିଖିତୱାନ୍|

ⅩⅣ େହ ପିତରଃ, ଆଦିେତା େଯା ୱ ର୍ ମାନ ଂ ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ ତ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଲିଖିତୱାନ୍|
େହ ଯୁୱାନଃ, ଯୂଯଂ ବଲୱ ଆେ , ଈ ରସ୍ୟ ୱାକ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ଦ େର ୱତର୍ େତ ପାପା ା ଚ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ
ପରାଜିେଗ୍ୟ ତ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଲିଖିତୱାନ୍|

ⅩⅤ ଯୂଯଂ ସଂସାେର ସଂସାର ୱିଷେଯଷୁ ଚ ମା ପ୍ର ୀଯ ଂ ଯଃ ସଂସାେର ପ୍ର ୀଯେତ ତସ୍ୟା େର
ପିତୁ ଃ େପ୍ର ମ ନ ତି ତି|

ⅩⅥ ଯତଃ ସଂସାେର ଯଦ୍ୟତ୍ ି ତମ୍ ଅଥର୍ ତଃ ଶାରୀରିକଭାୱସ୍ୟାଭିଲାେଷା
ଦଶର୍ େନ ି ଯସ୍ୟାଭିଲାେଷା ଜୀୱନସ୍ୟ ଗୱର୍ ୍ଵ ସୱର୍ ୍ଵ େମତତ୍ ପିତୃ େତା ନ ଜାଯେତ କି ୁ ସଂସାରେଦୱ|

ⅩⅦ ସଂସାର ଦୀଯାଭିଲାଷ ୱ୍ୟେତ୍ୟତି କି ୁ ଯ ଈ ରେସ୍ୟ ଂ କେରାତି େସା ଽନ କାଲଂ
ଯାୱତ୍ ତି ତି|

ⅩⅧ େହ ବାଲକାଃ, େଶଷକାେଲାଽଯଂ, ଅପରଂ ଖ୍ର ୀ ାରିେଣାପ ାୱ୍ୟମିତି ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ଥା ଶତଂ
ତଥା ବହୱଃ ଖ୍ର ୀ ାରଯ ଉପି ତା ାଦଯଂ େଶଷକାେଲାଽ ୀତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|

ⅩⅨ େତ ଽ ନ୍ମ ଧ୍ୟାନ୍ ନିଗର୍ ତୱ ଃ କି ଦୀଯା ନାସନ୍ ଯଦ୍ୟ ଦୀଯା ଅଭୱିଷ୍ୟନ୍ ତହର୍ ୍ୟ େ
ଽ ାସ୍ୟନ୍, କି ୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଽ ଦୀଯା ନ ସେ ୍ୟତସ୍ୟ ପ୍ର କାଶ ଆୱଶ୍ୟକ ଆସୀତ୍|

ⅩⅩଯଃ ପୱିତ୍ର ାଦ୍ ଯୂଯମ୍ ଅଭିେଷକଂ ପ୍ର ା ୱ େ ନ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଜାନୀଥ|
ⅩⅪ ଯୂଯଂ ସତ୍ୟମତଂ ନ ଜାନୀଥ ତ ାରଣାଦ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଲିଖିତୱାନ୍ ତ ହି କି ୁ ଯୂଯଂ

ତତ୍ ଜାନୀଥ ସତ୍ୟମତା କିମପ୍ୟନୃତୱାକ୍ୟଂ େନା ଦ୍ୟେତ ତ ାରଣାେଦୱ|
ⅩⅫ ଯୀଶୁରଭିଷି ାେତତି େଯା ନା ୀକେରାତି ତଂ ୱିନା େକା ଽପେରା ଽନୃତୱାଦୀ ଭେୱତ୍?

ସ ଏୱ ଖ୍ର ୀ ାରି ୟର୍ ଃ ପିତରଂ ପୁତ୍ର ନା ୀକେରାତି|
ⅩⅩⅢ ଯଃ କି ତ୍ ପୁତ୍ର ଂ ନା ୀକେରାତି ସ ପିତରମପି ନ ଧାରଯତି ଯ ପୁତ୍ର ମ ୀକେରାତି ସ

ପିତରମପି ଧାରଯତି|
ⅩⅩⅣ ଆଦିେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ତ୍ ଶତଂ ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ତି ତୁ , ଆଦିତଃ ଶତଂ ୱାକ୍ୟଂ ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାସୁ

ତି ତି, ତହ ଯୂଯମପି ପୁେତ୍ର ପିତରି ଚ ାସ୍ୟଥ|
ⅩⅩⅤସ ଚ ପ୍ର ତିଜ୍ଞଯା ଭ୍ୟଂ ଯତ୍ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତୱାନ୍ ତଦ୍ ଅନ ଜୀୱନଂ|
ⅩⅩⅥ େଯ ଜନା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଭ୍ର ାମଯି ତାନଧ୍ୟହମ୍ ଇଦଂ ଲିଖିତୱାନ୍|
ⅩⅩⅦ ଅପରଂ ଯୂଯଂ ତ ାଦ୍ ଯମ୍ ଅଭିେଷକଂ ପ୍ର ା ୱ ଃ ସ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ତି ତି ତତଃ େକାଽପି ଯଦ୍

ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଶିକ୍ଷେଯତ୍ ତଦ୍ ଅନାୱଶ୍ୟକଂ, ସ ଚାଭିେଷେକା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଶିକ୍ଷଯତି ସତ୍ୟ ଭୱତି ନ
ଚାତଥ୍ୟଃ, ଅତଃ ସ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଯ ଦ୍ ଅଶିକ୍ଷଯତ୍ ତ ତ୍ ତତ୍ର ାସ୍ୟଥ|

ⅩⅩⅧ ଅତଏୱ େହ ପି୍ର ଯବାଲକା ଯୂଯଂ ତତ୍ର ତି ତ, ତଥା ସତି ସ ଯଦା ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେତ ତଦା
ୱଯଂ ପ୍ର ତିଭାନି୍ଵ ତା ଭୱିଷ୍ୟାମଃ, ତସ୍ୟାଗମନସମେଯ ଚ ତସ୍ୟ ସାକ୍ଷା ତ୍ର ପିଷ୍ୟାମେହ|

ⅩⅩⅨସଧା େକା ଽ ୀତି ଯଦି ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ ତହ ଯଃ କି ଦ୍ ଧ ର୍ ାଚାରଂ କେରାତି ସ ତ ାତ୍
ଜାତ ଇତ୍ୟପି ଜାନୀତ|

Ⅲ
Ⅰପଶ୍ୟତୱଯମ୍ଈ ରସ୍ୟ ସ ାନା ଇତି ନାମ୍ନ ାଖ୍ୟାମେହ,ଏେତନ ପିତା ଭ୍ୟଂ କୀଦୃକ୍ ମହାେପ୍ର ମ

ପ୍ର ଦ ୱାନ୍, କି ୁ ସଂସାର ଂ ନାଜାନାତ୍ ତ ାରଣାଦ ାନ୍ ଅପି ନ ଜାନାତି|
Ⅱ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଇଦାନୀଂ ୱଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସ ାନା ଆ େହ ପ ାତ୍ କିଂ ଭୱିଷ୍ୟାମ ଦ୍

ଅଦ୍ୟାପ୍ୟପ୍ର କାଶିତଂ କି ୁ ପ୍ର କାଶଂ ଗେତ ୱଯଂ ତସ୍ୟ ସଦୃଶା ଭୱିଷ୍ୟାମି ଇତି ଜାନୀମଃ, ଯତଃ ସ
ଯାଦୃେଶା ଽି ତାଦୃେଶା ଽ ାଭିଦର୍ ଶ ଷ୍ୟେତ|

Ⅲତି ନ୍ ଏଷା ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ଯସ୍ୟ କସ୍ୟଚିଦ୍ ଭୱତି ସ ଂ ତଥା ପୱିତ୍ର ଂ କେରାତି ଯଥା ସ ପୱିେତ୍ର ା
ଽି |

Ⅳଯଃ କି ତ୍ ପାପମ୍ ଆଚରତି ସ ୱ୍ୟୱ ାଲ ନଂ କେରାତି ଯତଃ ପାପେମୱ ୱ୍ୟୱ ାଲ ନଂ|
Ⅴ ଅପରଂ େସା ଽ ାକଂ ପାପାନ୍ୟପହ ର୍ୁ ଂ ପ୍ର ାକାଶେତୖତଦ୍ ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ, ପାପ ତି ନ୍ ନ

ୱିଦ୍ୟେତ|
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Ⅵଯଃ କି ତ୍ ତି ନ୍ ତି ତି ସ ପାପାଚାରଂ ନ କେରାତି ଯଃ କି ତ୍ ପାପାଚାରଂ କେରାତି ସ ତଂ
ନ ଦୃ ୱାନ୍ ନ ୱାୱଗତୱାନ୍|

Ⅶ େହ ପି୍ର ଯବାଲକାଃ, କି ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଭ୍ର ମଂ ନ ଜନେଯତ୍, ଯଃ କି ଦ୍ ଧ ର୍ ାଚାରଂ କେରାତି ସ
ତାଦୃଗ୍ ଧା େକା ଭୱତି ଯାଦୃକ୍ ସ ଧାି େକା ଽି |

Ⅷ ଯଃ ପାପାଚାରଂ କେରାତି ସ ଶଯତାନାତ୍ ଜାେତା ଯତଃ ଶଯତାନ ଆଦିତଃ ପାପାଚାରୀ
ଶଯତାନସ୍ୟ କ ର୍ ଣାଂ େଲାପାଥର୍ େମେୱ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଃ ପ୍ର ାକାଶତ|

Ⅸ ଯଃ କି ଦ୍ ଈ ରାତ୍ ଜାତଃ ସ ପାପାଚାରଂ ନ କେରାତି ଯତ ସ୍ୟ ୱୀୟର୍ ୍ୟଂ ତି ନ୍ ତି ତି
ପାପାଚାରଂ କ ର୍ୁ ନ ଶେକ୍ନ ାତି ଯତଃ ସ ଈ ରାତ୍ ଜାତଃ|

Ⅹଇତ୍ୟେନେନ ରସ୍ୟ ସ ାନାଃ ଶଯତାନସ୍ୟ ଚ ସ ାନା ୱ୍ୟ ା ଭୱି |ଯଃ କି ଦ୍ ଧ ର୍ ାଚାରଂ ନ
କେରାତି ସ ଈ ରାତ୍ ଜାେତା ନହି ଯ ଭ୍ର ାତରି ନ ପ୍ର ୀଯେତ େସା ଽପୀ ରାତ୍ ଜାେତା ନହି|

Ⅺଯତ ସ୍ୟ ଯ ଆେଦଶ ଆଦିେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ଶତଃ ସ ଏଷ ଏୱ ଯଦ୍ ଅ ାଭିଃ ପର ରଂ େପ୍ର ମ
କ ର୍ ୱ୍ୟଂ|

Ⅻ ପାପା େତା ଜାେତା ଯଃ କାବିଲ୍ ଭ୍ର ାତରଂ ହତୱାନ୍ ତ ଦୃେଶୖର ାଭି ନର୍ ଭୱିତୱ୍ୟଂ| ସ
କ ାତ୍ କାରଣାତ୍ ତଂ ହତୱାନ୍? ତସ୍ୟ କ ର୍ ାଣି ଦୁ ାନି ତ ୍ରାତୁ କ ର୍ ାଣି ଧ ର୍ ାଣ୍ୟାସନ୍ ଇତି
କାରଣାତ୍|

ⅩⅢ େହ ମମ ଭ୍ର ାତରଃ, ସଂସାେରା ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େ ି ତହ ତଦ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ ନ ମନ୍ୟ ଂ|
ⅩⅣ ୱଯଂ ମୃତୁ ୍ୟମ୍ ଉ ୀୟର୍ ୍ୟ ଜୀୱନଂ ପ୍ର ା ୱ ଦ୍ ଭ୍ର ାତୃ ଷୁ େପ୍ର ମକରଣାତ୍ ଜାନୀମଃ| ଭ୍ର ାତରି

େଯା ନ ପ୍ର ୀଯେତ ସ ମୃେତ୍ୟୗ ତି ତି|
ⅩⅤଯଃ କି ତ୍ ଭ୍ର ାତରଂ େ ି ସଂ ନରଘାତୀ କି ାନ ଜୀୱନଂ ନରଘାତିନଃ କସ୍ୟାପ୍ୟ େର

ନାୱତି େତ ତଦ୍ ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ|
ⅩⅥ ଅ ାକଂ କୃେତ ସ ପ୍ର ାଣାଂ ୍ୟ ୱାନ୍ ଇତ୍ୟେନନ ୱଯଂ େପ୍ର ମ୍ନ ମ୍ ଅୱଗତାଃ, ଅପରଂ

ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ କୃେତ ଽ ାଭିରପି ପ୍ର ାଣା ୍ୟ ୱ୍ୟାଃ|
ⅩⅦ ସାଂସାରିକଜୀୱିକାପ୍ର ାେ ା େଯା ଜନଃ ଭ୍ର ାତରଂ ଦୀନଂ ଦୃ ୍ଵା ତ ାତ୍ ୀଯଦଯାଂ ରୁ ଣି

ତସ୍ୟା ର ଈ ରସ୍ୟ େପ୍ର ମ କଥଂ ତିେ ତ୍?
ⅩⅧ େହ ମମ ପି୍ର ଯବାଲକାଃ, ୱାେକ୍ୟନ ଜି ଯା ୱା ାଭିଃ େପ୍ର ମ ନ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ କି ୁ କାେୟର୍ ୍ୟଣ

ସତ୍ୟତଯା େଚୖୱ|
ⅩⅨ ଏେତନ ୱଯଂ ଯତ୍ ସତ୍ୟମତସ ୀଯା ତ୍ ଜାନୀମ ସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ ା ଃକରଣାନି

ସା ଯିତୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟାମ |
ⅩⅩ ଯେତା ଽ ଦ ଃକରଣଂ ଯଦ୍ୟ ାନ୍ ଦୂଷଯତି ତହର୍ ୍ୟ ଦ ଃ କରଣାଦ୍ ଈ େରା ମହାନ୍

ସୱର୍ ୍ଵ ଜ୍ଞ |
ⅩⅪ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଅ ଦ ଃକରଣଂ ଯଦ୍ୟ ାନ୍ ନ ଦୂଷଯତି ତହ ୱଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍

ପ୍ର ତିଭାନି୍ଵ ତା ଭୱାମଃ|
ⅩⅫଯ ପ୍ର ାଥର୍ ଯାମେହ ତତ୍ ତ ାତ୍ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ମଃ, ଯେତା ୱଯଂ ତସ୍ୟାଜ୍ଞାଃ ପାଲଯାମ ସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍

ତୁ ି ଜନକମ୍ ଆଚାରଂ କୁ ର୍ |
ⅩⅩⅢଅପରଂ ତେସ୍ୟଯମାଜ୍ଞା ଯଦ୍ ୱଯଂ ପୁତ୍ର ସ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମି୍ନ ୱି ସି ମ ସ୍ୟାଜ୍ଞାନୁସାେରଣ

ଚ ପର ରଂ େପ୍ର ମ କୁ ର୍ ଃ|
ⅩⅩⅣଯ ତସ୍ୟାଜ୍ଞାଃ ପାଲଯତି ସ ତି ନ୍ ତି ତି ତି ନ୍ େସାଽପି ତି ତି; ସ ଚା ାନ୍ ଯମ୍ ଆ ାନଂ

ଦ ୱାନ୍ ତ ାତ୍ େସା ଽ ାସୁ ତି ତୀତି ଜାନୀମଃ|

Ⅳ
Ⅰ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଯୂଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷ୍ଵ ା ସୁ ନ ୱି ସି ତ କି ୁ େତ ଈ ରାତ୍ ଜାତା ନ େୱତ୍ୟା ନଃ

ପରୀକ୍ଷ ଂ ଯେତା ବହେୱା ମୃଷାଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା ଜଗନ୍ମ ଧ୍ୟମ୍ ଆଗତୱ ଃ|
Ⅱଈ ରୀେଯାଯଆ ା ସ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରେନନପରିଚୀଯତାଂ,ଯୀଶୁଃ ଖ୍ର ୀେ ା ନରାୱତାେରାଭୂ ାଗତ

ଏତଦ୍ େଯନ େକନଚିଦ୍ ଆ ନା ୀକି୍ର ଯେତ ସ ଈ ରୀଯଃ|
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Ⅲ କି ୁ ଯୀଶୁଃ ଖ୍ର ୀେ ା ନରାୱତାେରା ଭୂ ାଗତ ଏତଦ୍ େଯନ େକନଚିଦ୍ ଆ ନା ନା ୀକି୍ର ଯେତ
ସ ଈ ରୀେଯା ନହି କି ୁ ଖ୍ର ୀ ାେରରା ା, େତନ ଚାଗ ୱ୍ୟମିତି ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ଶତଂ, ସ େଚଦାନୀମପି
ଜଗତି ୱ ର୍ େତ|

Ⅳ େହ ବାଲକାଃ, ଯୂଯମ୍ ଈ ରାତ୍ ଜାତା ାନ୍ ଜିତୱ ଯତଃ ସଂସାରାଧି ାନକାରିେଣା ଽପି
ଯୁଷ୍ମ ଦଧି ାନକାରୀ ମହାନ୍|

Ⅴେତ ସଂସାରାତ୍ ଜାତା େତା େହେତାଃ ସଂସାରାଦ୍ ଭାଷେ ସଂସାର େତଷାଂ ୱାକ୍ୟାନି ଗୃ ାତି|
Ⅵୱଯମ୍ ଈ ରାତ୍ ଜାତାଃ, ଈ ରଂ େଯା ଜାନାତି େସାଽ ାକ୍ୟାନି ଗୃ ାତି ଯେ ରାତ୍ ଜାେତା

ନହି େସାଽ ାକ୍ୟାନି ନ ଗୃ ାତି; ଅେନନ ୱଯଂ ସତ୍ୟା ାନଂ ଭ୍ର ାମକା ାନ ପରିଚିନୁମଃ|
Ⅶ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ୱଯଂ ପର ରଂ େପ୍ର ମ କରୱାମ, ଯତଃ େପ୍ର ମ ଈ ରାତ୍ ଜାଯେତ, ଅପରଂ

ଯଃ କି ତ୍ େପ୍ର ମ କେରାତି ସ ଈ ରାତ୍ ଜାତ ଈ ରଂ େୱି ଚ|
Ⅷଯଃ େପ୍ର ମ ନ କେରାତି ସ ଈ ରଂ ନ ଜାନାତି ଯତ ଈ ରଃ େପ୍ର ମ ରୂ ପଃ|
Ⅸ ଅ ା ୀ ରସ୍ୟ େପ୍ର େମୖେତନ ପ୍ର ାକାଶତ ଯତ୍ ପୁେତ୍ର ଣା ଭ୍ୟଂ ଜୀୱନଦାନାଥର୍ ମ୍ ଈ ରଃ
ୀଯମ୍ ଅି ତୀଯଂ ପୁତ୍ର ଂ ଜଗନ୍ମ ଧ୍ୟଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍|
Ⅹ ୱଯଂ ଯଦ୍ ଈ େର ପ୍ର ୀତୱ ଇତ୍ୟତ୍ର ନହି କି ୁ ସ ଯଦ ାସୁ ପ୍ର ୀତୱାନ୍ ଅ ାପାନାଂ

ପ୍ର ାଯି ର୍ ାଥର୍ ଂ ପୁତ୍ର ଂ େପ୍ର ଷିତୱାଂେ ତ୍ୟତ୍ର େପ୍ର ମ ସି େତ|
Ⅺ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଅ ାସୁ ଯଦୀ େରେଣୖତାଦୃଶଂ େପ୍ର ମ କୃତଂ ତହ ପର ରଂ େପ୍ର ମ କ ର୍ୁ ମ୍

ଅ ାକମପୁ୍ୟଚିତଂ|
Ⅻ ଈ ରଃ କଦାଚ େକନାପି ନ ଦୃ ଃ ଯଦ୍ୟ ାଭିଃ ପର ରଂ େପ୍ର ମ କି୍ର ଯେତ ତହର୍ ୀ େରା

ଽ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ତି ତି ତସ୍ୟ େପ୍ର ମ ଚା ାସୁ େସ ୍ୟେତ|
ⅩⅢଅ ଭ୍ୟଂ େତନ କୀଯା େନାଂଽେଶା ଦ ଇତ୍ୟେନନ ୱଯଂ ଯତ୍ ତି ନ୍ ତି ାମଃ ସ ଚ ଯଦ୍

ଅ ାସୁ ତି ତୀତି ଜାନୀମଃ|
ⅩⅣ ପିତା ଜଗତ୍ର ାତାରଂ ପୁତ୍ର ଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍ ଏତଦ୍ ୱଯଂ ଦୃ ୍ଵା ପ୍ର ମାଣଯାମଃ|
ⅩⅤଯୀଶୁରୀ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଏତଦ୍ େଯନା ୀକି୍ର ଯେତ ତି ନ୍ ଈ ରି ତି ସ େଚ େର ତି ତି|
ⅩⅥ ଅ ା ୀ ରସ୍ୟ ଯତ୍ େପ୍ର ମ ୱ ର୍ େତ ତଦ୍ ୱଯଂ ଜ୍ଞାତୱ ି ନ୍ ୱି ାସି ତୱ | ଈ ରଃ

େପ୍ର ମ ରୂ ପଃ େପ୍ର ମ୍ନ ୀ ଯି ତି ସ ଈ େର ତି ତି ତି ଂେ ରି ତି|
ⅩⅦ ସ ଯାଦୃେଶା ଽି ୱଯମେପ୍ୟତି ନ୍ ଜଗତି ତାଦୃଶା ଭୱାମ ଏତ ାଦ୍ ୱିଚାରଦିେନ ଽ ାଭି

ୟର୍ ା ପ୍ର ତିଭା ଲଭ୍ୟେତ ସା ୀଯସ୍ୟ େପ୍ର ମ୍ନ ଃ ସି ି ଃ|
ⅩⅧ େପ୍ର ମି୍ନ ଭୀତି ନର୍ ୱ ର୍ େତ କି ୁ ସି ଂ େପ୍ର ମ ଭୀତିଂ ନିରାକେରାତି ଯେତା ଭୀତିଃ ସଯାତନାି

ଭୀେତା ମାନୱଃ େପ୍ର ମି୍ନ ସି େ ା ନ ଜାତଃ|
ⅩⅨଅ ାସୁ ସ ପ୍ର ଥମଂ ପ୍ର ୀତୱାନ୍ ଇତି କାରଣାଦ୍ ୱଯଂ ତି ନ୍ ପ୍ର ୀଯାମେହ|
ⅩⅩଈ େର ଽହଂ ପ୍ର ୀଯ ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ଯଃ କି ତ୍ ଭ୍ର ାତରଂ େ ି େସା ଽନୃତୱାଦୀ|ସଯଂ ଦୃ ୱାନ୍

ତି ନ୍ ଭ୍ର ାତରି ଯଦି ନ ପ୍ର ୀଯେତ ତହ ଯମ୍ ଈ ରଂ ନ ଦୃ ୱାନ୍ କଥଂ ତି ନ୍ େପ୍ର ମ କ ର୍ୁ ଂ
ଶକ୍ନୁ ଯାତ୍?

ⅩⅪଅତଈ େରଯଃପ୍ର ୀଯେତସ ୀଯଭ୍ର ାତୟର୍ ୍ୟପି ପ୍ର ୀଯତାମ୍ ଇଯମ୍ଆଜ୍ଞା ତ ାଦ୍ ଅ ାଭି ଲର୍ ା|

Ⅴ
Ⅰଯୀଶୁରଭିଷି ାେତତିଯଃକି ଦ୍ ୱି ାସି ତି ସଈ ରାତ୍ ଜାତଃ; ଅପରଂଯଃକି ତ୍ ଜନଯିତରି

ପ୍ର ୀଯେତ ସ ତ ାତ୍ ଜାେତ ଜେନ ଽପି ପ୍ର ୀଯେତ|
Ⅱ ୱଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସ ାେନଷୁ ପ୍ର ୀଯାମେହ ତଦ୍ ଅେନନ ଜାନୀେମା ଯଦ୍ ଈ େର ପ୍ର ୀଯାମେହ

ତସ୍ୟାଜ୍ଞାଃ ପାଲଯାମ |
Ⅲ ଯତ ଈ େର ଯତ୍ େପ୍ର ମ ତତ୍ ତଦୀଯାଜ୍ଞାପାଲେନନା ାଭିଃ ପ୍ର କାଶଯିତୱ୍ୟଂ, ତସ୍ୟାଜ୍ଞା

କେଠାରା ନ ଭୱି |
Ⅳଯେତା ଯଃ କି ଦ୍ ଈ ରାତ୍ ଜାତଃ ସ ସଂସାରଂ ଜଯତି କି ା ାକଂ େଯା ୱି ାସଃ ସ ଏୱା ାକଂ

ସଂସାରଜଯିଜଯଃ|
Ⅴଯୀଶୁରୀ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଇତି େଯା ୱି ସି ତି ତଂ ୱିନା େକାଽପରଃ ସଂସାରଂ ଜଯତି?
Ⅵ େସାଽଭିଷି ାତା ଯୀଶୁେ ାଯରୁ ଧିରାଭ୍ୟାମ୍ ଆଗତଃ େକୱଲଂ େତାେଯନ ନହି କି ୁ

େତାଯରୁ ଧିରାଭ୍ୟାମ୍, ଆ ା ଚ ସାକ୍ଷୀ ଭୱତି ଯତ ଆ ା ସତ୍ୟତା ରୂ ପଃ|
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Ⅶଯେତା େହେତାଃ େଗର୍ ପିତା ୱାଦଃ ପୱିତ୍ର ଆ ା ଚ ତ୍ର ଯ ଇେମ ସାକି୍ଷଣଃ ସି , ତ୍ର ଯ ଇେମ
େଚୖେକା ଭୱି |

Ⅷ ତଥା ପୃଥିୱ୍ୟାମ୍ ଆ ା େତାଯଂ ରୁ ଧିର ତ୍ର ୀେଣ୍ୟତାନି ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦାତି େତଷାଂ ତ୍ର ଯାଣାମ୍
ଏକ ଂ ଭୱତି ଚ|

Ⅸ ମାନୱାନାଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଯଦ୍ୟ ାଭି ଗର୍ୃ ହ୍ୟେତ ତହର୍ ୀ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ତ ାଦପି େଶ୍ର ଂ ଯତଃ
ପୁତ୍ର ମଧୀ େରଣ ଦ ଂ ସାକ୍ଷ୍ୟମିଦଂ|
Ⅹଈ ରସ୍ୟ ପୁେତ୍ର େଯା ୱି ାସି ତି ସ ନିଜା େର ତତ୍ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଧାରଯତି;ଈ େର େଯା ନ ୱି ସି ତି

ସତମ୍ଅନୃତୱାଦିନଂକେରାତିଯତଈ ରଃ ପୁତ୍ର ମଧିଯତ୍ସାକ୍ଷ୍ୟଂଦ ୱାନ୍ ତି ନ୍ ସନ ୱି ସି ତି|
Ⅺତ ସାକ୍ଷ୍ୟମିଦଂ ଯଦ୍ ଈ େରା ଽ ଭ୍ୟମ୍ ଅନ ଜୀୱନଂ ଦ ୱାନ୍ ତ ଜୀୱନଂ ତସ୍ୟ ପୁେତ୍ର

ୱିଦ୍ୟେତ|
Ⅻଯଃ ପୁତ୍ର ଂ ଧାରଯତି ସ ଜୀୱନଂ ଧାରିଯତି, ଈ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଂ େଯା ନ ଧାରଯତି ସ ଜୀୱନଂ ନ

ଧାରଯତି|
ⅩⅢଈ ରପୁତ୍ର ସ୍ୟ ନାମି୍ନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର େତ୍ୟତାନି ମଯା ଲିଖିତାନି ତସ୍ୟାଭିପ୍ର ାେଯା ଽଯଂ ଯଦ୍ ଯୂଯମ୍

ଅନ ଜୀୱନପ୍ର ା ା ଇତି ଜାନୀଯାତ ତେସ୍ୟ ରପୁତ୍ର ସ୍ୟ ନାମି୍ନ ୱି େସତ ଚ|
ⅩⅣତସ୍ୟାି େକ ଽ ାକଂ ଯା ପ୍ର ତିଭା ଭୱତି ତସ୍ୟାଃ କାରଣମିଦଂ ଯଦ୍ ୱଯଂ ଯଦି ତସ୍ୟାଭିମତଂ

କିମପି ତଂ ଯାଚାମେହ ତହ େସା ଽ ାକଂ ୱାକ୍ୟଂ ଶୃେଣାତି|
ⅩⅤ ସ ଚା ାକଂ ଯତ୍ କି ନ ଯାଚନଂ ଶୃେଣାତୀତି ଯଦି ଜାନୀମ ହ ତ ାଦ୍ ଯାଚିତା ୱରା

ଅ ାଭିଃ ପ୍ର ାପ୍ୟେ ତଦପି ଜାନୀମଃ|
ⅩⅥକି ଦ୍ ଯଦି ଭ୍ର ାତରମ୍ ଅମୃତୁ ୍ୟଜନକଂ ପାପଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ଂ ପଶ୍ୟତି ତହ ସ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କେରାତୁ

େତେନ ର ୈ ଜୀୱନଂ ଦାସ୍ୟତି, ଅଥର୍ େତା ମୃତୁ ୍ୟଜନକଂ ପାପଂ େଯନ ନାକାରିତୈ | କି ୁ
ମୃତୁ ୍ୟଜନକମ୍ ଏକଂ ପାପମ୍ ଆେ ତଦଧି େତନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କି୍ର ଯତାମିତ୍ୟହଂ ନ ୱଦାମି|

ⅩⅦସୱର୍ ୍ଵ ଏୱାଧ ର୍ ଃ ପାପଂ କି ୁ ସୱର୍ ୍ଵ ପାଂପ ମୃତୁ ୍ୟଜନକଂ ନହି|
ⅩⅧଯଈ ରାତ୍ ଜାତଃ ସପାପାଚାରଂ ନକେରାତି କି ୀ ରାତ୍ ଜାେତା ଜନଃ ଂ ରକ୍ଷତି ତ ାତ୍

ସ ପାପା ା ତଂ ନ ୃଶତୀତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|
ⅩⅨୱଯମ୍ ଈ ରାତ୍ ଜାତାଃ କି ୁ କୃ ଃ ସଂସାରଃ ପାପା େନା ୱଶଂ ଗେତା ଽ ୀତି ଜାନୀମଃ|
ⅩⅩ ଅପରମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆଗତୱାନ୍ ୱଯ ଯଯା ତସ୍ୟ ସତ୍ୟମଯସ୍ୟ ଜ୍ଞାନଂ

ପ୍ର ାପ୍ନୁ ଯାମ ାଦୃଶୀଂ ଧିଯମ୍ ଅ ଭ୍ୟଂ ଦ ୱାନ୍ ଇତି ଜାନୀମ ି ନ୍ ସତ୍ୟମେଯ ଽଥର୍ ତ ସ୍ୟ ପୁେତ୍ର
ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ତି ାମ ; ସ ଏୱ ସତ୍ୟମଯ ଈ େରା ଽନ ଜୀୱନ ରୂ ପ ାି |

ⅩⅪ େହ ପି୍ର ଯବାଲକାଃ, ଯୂଯଂ େଦୱମୂ ଭ୍ୟଃ ାନ୍ ରକ୍ଷତ| ଆେମନ୍|
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୨ େଯାହନଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰ େହ ଅଭିରୁ ଚିେତ କୁରିେଯ, ାଂ ତୱ ପୁତ୍ର ାଂ ପ୍ର ତି ପ୍ର ାଚୀେନାଽହଂ ପତ୍ର ଂ ଲିଖାମି|
Ⅱ ସତ୍ୟମତାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ମମ େପ୍ର ମାି େକୱଲଂ ମମ ନହି କି ୁ ସତ୍ୟମତଜ୍ଞାନାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାେମୱ|

ଯତଃ ସତ୍ୟମତମ୍ ଅ ାସୁ ତି ତ୍ୟନ କାଲଂ ଯାୱ ା ାସୁ ାସ୍ୟତି|
Ⅲ ପିତୁ ରୀ ରାତ୍ ତି ତୁ ଃ ପୁତ୍ର ାତ୍ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ା ପ୍ର ାେପ୍ୟା ଽନୁଗ୍ର ହଃ କୃପା ଶାି

ସତ୍ୟତାେପ୍ର ମଭ୍ୟାଂ ସା ର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅଧିତି ତୁ |
Ⅳ ୱଯଂ ପିତୃ େତା ଯାମ୍ ଆଜ୍ଞାଂ ପ୍ର ା ୱ ଦନୁସାେରଣ ତୱ େକଚିଦ୍ ଆ ଜାଃ ସତ୍ୟମତମ୍

ଆଚରେ ୍ୟତସ୍ୟ ପ୍ର ମାଣଂ ପ୍ର ାପ୍ୟାହଂ ଭୃ ଶମ୍ ଆନ ି ତୱାନ୍|
Ⅴସା ତ େହ କୁରିେଯ, ନୱୀନାଂ କାି ଦ୍ ଆଜ୍ଞାଂ ନ ଲିଖ ହମ୍ ଆଦିେତା ଲ ାମ୍ ଆଜ୍ଞାଂ ଲିଖନ୍
ାମ୍ ଇଦଂ ୱିନେଯ ଯଦ୍ ଅ ାଭିଃ ପର ରଂ େପ୍ର ମ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ|
Ⅵଅପରଂ େପ୍ର େମୖେତନ ପ୍ର କାଶେତ ଯଦ୍ ୱଯଂ ତସ୍ୟାଜ୍ଞା ଆଚେରମ| ଆଦିେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ା ଶତା

େସଯମ୍ ଆଜ୍ଞା ସା ଚ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରାଚରିତୱ୍ୟା|
Ⅶ ଯେତା ବହୱଃ ପ୍ର ୱ କା ଜଗତ୍ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ା ନରାୱତାେରା ଭୂ ାଗତ ଏତତ୍

ନା ୀକୁୱର୍ ୍ଵ ି ସ ଏୱ ପ୍ର ୱ କଃ ଖ୍ର ୀ ାରି ାି |
Ⅷଅ ାକଂ ଶ୍ର େମା ଯତ୍ ପ ଶ୍ର େମା ନ ଭେୱତ୍ କି ୁ ସ ୂ ଣର୍ ଂ େୱତନମ ାଭି ଲର୍ େଭ୍ୟତ ତଦଥର୍ ଂ
ାନଧି ସାୱଧାନା ଭୱତଃ|
Ⅸଯଃ କି ଦ୍ ୱିପଥଗାମୀ ଭୂ ା ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଯାଂ ନ ତି ତି ସ ଈ ରଂ ନ ଧାରଯତି ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ

ଶିଜ୍ଞାଯାଂ ଯି ତି ସ ପିତରଂ ପୁତ୍ର ଧାରଯତି|
Ⅹଯଃ କି ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ି ଧିମାଗ ନ୍ ଶିକ୍ଷାେମନାଂ ନାନଯତି ସ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ େୱଶ୍ମ ନି ନ ଗୃହ୍ୟତାଂ ତୱ

ମ ଲଂ ଭୂ ଯାଦିତି ୱାଗପି ତୈ ନ କଥ୍ୟତାଂ|
Ⅺ ଯତ ୱ ମ ଲଂ ଭୂ ଯାଦିତି ୱାଚଂ ଯଃ କି ତ୍ ତୈ କଥଯତି ସ ତସ୍ୟ ଦୁ ର୍ ଣାମ୍ ଅଂଶୀ

ଭୱତି|
Ⅻ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ମଯା ବହୂ ନି େଲଖିତୱ୍ୟାନି କି ୁ ପତ୍ର ମସୀଭ୍ୟାଂ ତତ୍ କ ର୍ୁ ଂ େନ ାମି, ଯେତା

ଽ ାକମ୍ ଆନେ ା ଯଥା ସ ୂ େଣର୍ ା ଭୱିଷ୍ୟତି ତଥା ଯୁଷ୍ମ ମୀପମୁପ ାଯାହଂ ସ ୁଖୀଭୂ ଯ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ
ସ ାଷିଷ୍ୟ ଇତି ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ମମାେ |

ⅩⅢତୱାଭିରୁ ଚିତାଯା ଭଗିନ୍ୟା ବାଲକା ୍ଵାଂ ନମ ାରଂ ଜ୍ଞାପଯି | ଆେମନ୍|
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୩ େଯାହନଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰପ୍ର ାଚୀେନା ଽହଂ ସତ୍ୟମତାଦ୍ ଯି ନ୍ ପ୍ର ୀେଯ ତଂ ପି୍ର ଯତମଂ ଗାଯଂ ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ ଲିଖାମି|
Ⅱ େହ ପି୍ର ଯ, ତୱା ା ଯାଦୃକ୍ ଶୁଭାନି୍ଵ ତ ାଦୃକ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ତୱ ଶୁଭଂ ା ୍ୟ ଭୂ ଯାତ୍|
Ⅲ ଭ୍ର ାତୃ ଭିରାଗତ୍ୟ ତୱ ସତ୍ୟମତସ୍ୟାଥର୍ ତ ୍ଵଂ କୀଦୃକ୍ ସତ୍ୟମତମାଚରେସ୍ୟତସ୍ୟ ସାେକ୍ଷ୍ୟ

ଦେ ମମ ମହାନେ ା ଜାତଃ|
Ⅳମମ ସ ାନାଃ ସତ୍ୟମତମାଚର ୀତିୱା ର୍ ାେତା ମମ ଯ ଆନେ ା ଜାଯେତ ତେତା ମହ େରା

ନାି |
Ⅴ େହ ପି୍ର ଯ, ଭ୍ର ାତୃ ନ୍ ପ୍ର ତି ୱିେଶଷତ ାନ୍ ୱିେଦଶିେନା ଭୃ ◌ाତୃ ନ୍ ପ୍ର ତି ଯା ଯଦ୍ୟତ୍ କୃତଂ ତତ୍

ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱି ାସି େନା େଯାଗ୍ୟଂ|
Ⅵେତଚସମିେତଃ ସାକ୍ଷାତ୍ ତୱପ୍ର ମ୍ନ ଃ ପ୍ର ମାଣଂ ଦ ୱ ଃ, ଅପରମ୍ଈ ରେଯାଗ୍ୟରୂ େପଣତାନ୍

ପ୍ର ାପଯତା ଯା ସ ର୍ କାରିଷ୍ୟେତ|
Ⅶଯତେ ତସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ଯାତ୍ର ାଂ ୱିଧାଯ ଭି ଜାତୀେଯଭ୍ୟଃ କିମପି ନ ଗୃହୀତୱ ଃ|
Ⅷ ତ ାଦ୍ ୱଯଂ ଯତ୍ ସତ୍ୟମତସ୍ୟ ସହାଯା ଭେୱମ ତଦଥର୍ େମତାଦୃଶା େଲାକା

ଅ ାଭିରନୁଗ୍ର ହୀତୱ୍ୟାଃ|
Ⅸ ସମିତିଂ ପ୍ର ତ୍ୟହଂ ପତ୍ର ଂ ଲିଖିତୱାନ୍ କି ୁ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ େଯା ଦିଯତି୍ର ଫିଃ ପ୍ର ଧାନାଯେତ େସା

ଽ ାନ୍ ନ ଗୃ ାତି|
Ⅹ ଅେତା ଽହଂ ଯେଦାପ ାସ୍ୟାମି ତଦା େତନ ଯଦ୍ୟତ୍ କି୍ର ଯେତ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ତଂ ାରଯିଷ୍ୟାମି,

ଯତଃ ସ ଦୁୱର୍ ୍ଵ ାେକୖ୍ୟର ାନ୍ ଅପୱଦତି, େତନାପି ତୃ ି ଂ ନ ଗ ା ଯମପି ଭ୍ର ାତୃ ନ୍ ନାନୁଗୃ ାତି େଯ
ଚାନୁଗ୍ର ହୀତୁ ମି ି ତାନ୍ ସମିତିେତା ଽପି ବହି େରାତି|

Ⅺ େହ ପି୍ର ଯ, ଯା ଦୁ ର୍ ନାନୁକି୍ର ଯତାଂ କି ୁ ସ େ ୖ ର୍ ୱ| ଯଃ ସ ର୍ ାଚାରୀ ସ ଈ ରାତ୍ ଜାତଃ,
େଯା ଦୁ ର୍ ାଚାରୀ ସ ଈ ରଂ ନ ଦୃ ୱାନ୍|

Ⅻଦୀମୀତି୍ର ଯସ୍ୟ ପେକ୍ଷସେୱୖର୍ ୍ଵ ଃ ସାକ୍ଷ୍ୟମ୍ ଅଦାଯି ୱିେଶଷତଃ ସତ୍ୟମେତନାପି,ୱଯମପି ତ େକ୍ଷ
ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦ୍ମ ଃ, ଅ ାକ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ସତ୍ୟେମେୱତି ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ|

ⅩⅢ ାଂ ପ୍ର ତି ମଯା ବହୂ ନି େଲଖିତୱ୍ୟାନି କି ୁ ମସୀେଲଖନୀଭ୍ୟାଂ େଲଖିତୁ ଂ େନ ାମି|
ⅩⅣ ଅଚିେରଣ ାଂ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟାମୀତି ମମ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାେ ତଦାୱାଂ ସ ୁଖୀଭୂ ଯ ପର ରଂ

ସ ାଷିଷ୍ୟାୱେହ|
ⅩⅤତୱ ଶାି ଭର୍ୂ ଯାତ୍| ଅ ାକଂ ମିତ୍ର ାଣି ାଂ ନମ ାରଂ ଜ୍ଞାପଯି ମେପ୍ୟେକୖକସ୍ୟ ନାମ େପ୍ର ାଚ୍ୟ

ମିେତ୍ର େଭ୍ୟା ନମ ୁରୁ | ଇତି|
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ଯିହୂଦାଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦାେସା ଯାକୂେବା ଭ୍ର ାତା ଯିହୂ ଦା ାେତେନ େରଣ ପୱିତ୍ର ୀକୃତାନ୍ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ

ରକି୍ଷତାଂ ାହୂ ତାନ୍ େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ ଲିଖତି|
Ⅱ କୃପା ଶାି ଃ େପ୍ର ମ ଚ ବାହୁ ଲ୍ୟରୂ େପଣ ଯୁଷ୍ମ ା ଧିତି ତୁ |
Ⅲ େହ ପି୍ର ଯାଃ, ସାଧାରଣପରିତ୍ର ାଣମଧି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି େଲଖିତୁ ଂ ମମ ବହୁ ଯେ ଜାେତ ପୂୱର୍ ୍ଵ କାେଲ

ପୱିତ୍ର େଲାେକଷୁ ସମପ େତା େଯା ଧ ର୍ ଦଥର୍ ଂ ଯୂଯଂ ପ୍ର ାଣୱ୍ୟେଯନାପି ସେଚ ା ଭୱେତତି
ୱିନଯାଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ପତ୍ର େଲଖନମାୱଶ୍ୟକମ୍ ଅମେନ୍ୟ|

Ⅳ ଯ ାଦ୍ ଏତଦପଦ ପ୍ର ା େଯ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଲିଖିତାଃ େକଚି ନା ଅ ାନ୍ ଉପସୃ ୱ ଃ, େତ
ଽଧା କେଲାକା ଅ ାକମ୍ ଈ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହଂ ଜୀକୃତ୍ୟ ଲ ଟତାମ୍ ଆଚରି , ଅି ତୀେଯା
ଽଧିପତି େୟର୍ ା ଽ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ଂ ନା ୀକୁୱର୍ ୍ଵ ି |

Ⅴ ତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ପୁରା ଯଦ୍ ଅୱଗତା ତ୍ ପୁନ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାନ୍ ାରଯିତୁ ମ୍ ଇ ାମି, ଫଲତଃ
ପ୍ର ଭୁ େରକକୃ ଃ ପ୍ର ଜା ମିସରେଦଶାଦ୍ ଉଦଧାର ଯତ୍ ତତଃ ପରମ୍ ଅୱି ାସି େନା ୱ୍ୟନାଶଯତ୍|

Ⅵ େଯ ଚ ଗର୍ ଦୂତାଃ ୀଯକତର୍ୃ ପେଦ ନ ି ା ୱାସ ାନଂ ପରିତ୍ୟ ୱ ାନ୍ ସ ମହାଦିନସ୍ୟ
ୱିଚାରାଥର୍ ମ୍ ଅ କାରମେଯ ଽଧଃ ାେନ ସଦା ାଯିଭି ବର୍ େନୖରବଧ୍ନ ାତ୍|

Ⅶ ଅପରଂ ସି େଦାମମ୍ ଅେମାରା ତି କଟ ନଗରାଣି େଚୖେତଷାଂ ନିୱାସି ନ ମରୂ ପଂ
ୱ୍ୟଭିଚାରଂ କୃତୱେ ା ୱିଷମେମୖଥୁନସ୍ୟ େଚ ଯା ୱିପଥଂ ଗତୱ ତ ାତ୍ ତାନ୍ୟପି
ଦୃ ା ରୂ ପାଣି ଭୂ ା ସଦାତନୱି ନା ଦ ଂ ଭୁ େତ|

Ⅷ ତେଥୖେୱେମ ପ୍ନ ାଚାରିେଣାଽପି ଶରୀରାଣି କଲ ଯି ରାଜାଧୀନତାଂ ନ
ୀକୁୱର୍ ୍ଵ ୁ୍ୟ ପଦ ାନ୍ ନି ି ଚ|
Ⅸ କି ୁ ପ୍ର ଧାନଦିୱ୍ୟଦୂେତା ମୀଖାେଯେଲା ଯଦା ମୂସେସା େଦେହ ଶଯତାେନନ ୱିୱଦମାନଃ

ସମଭାଷତତଦା ତି ନ୍ ନି ାରୂ ପଂଦ ଂ ସମପର୍ ଯିତୁ ଂ ସାହସଂନ କୃ ାକଥଯତ୍ପ୍ର ଭୁ ୍ଵାଂ ଭ ର୍ ଯତାଂ|
Ⅹ କିି େମ ଯ ବୁଧ୍ୟେ ତି ି ଯ ନିେ ର୍ ାଧପଶୱ ଇେୱ ି େଯୖରୱଗ ି େତନ ନଶ୍ୟି |
Ⅺତାନ୍ ଧିକ୍, େତ କାବିେଲା ମାେଗର୍ ଚରି ପାରିେତାଷିକସ୍ୟାଶାେତା ବିଲିଯେମା ଭ୍ର ାି ମନୁଧାୱି

େକାରହସ୍ୟ ଦୁ ର୍ ୁଖେ ନ ୱିନଶ୍ୟି ଚ|
Ⅻ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େପ୍ର ମେଭାେଜ୍ୟଷୁ େତ ୱି ଜନକା ଭୱି , ଆ ରଯ ଭୂ ା ନିଲର୍ ଯା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ

ସା ର୍ ଂ ଭୁ େତ| େତ ୱାଯୁଭି ାଲିତା ନିେ ାଯେମଘା େହମ କାଲିକା ନି ଲା ି ମର୍ୃ ତା ଉନ୍ମୂ ଲିତା
ୱୃକ୍ଷାଃ,

ⅩⅢ କୀଯଲ ାେଫେଣା ମକାଃ ପ୍ର ଚ ାଃ ସାମୁଦ୍ର ତର ାଃ ସଦାକାଲଂ ଯାୱତ୍
େଘାରତିମିରଭାଗୀନି ଭ୍ର ମଣକାରୀଣି ନକ୍ଷତ୍ର ାଣି ଚ ଭୱି |

ⅩⅣଆଦମତଃ ସ ମଃ ପୁରୁ େଷା େଯା ହେନାକଃ ସ ତାନୁ ି ଶ୍ୟ ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟମିଦଂ କଥିତୱାନ୍,
ଯଥା, ପଶ୍ୟ କୀଯପୁଣ୍ୟାନାମ୍ ଅଯୁେତୖ େୱର୍ ି ତଃ ପ୍ର ଭୁ ଃ|

ⅩⅤସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ପ୍ର ତି ୱିଚାରାଜ୍ଞାସାଧନାଯାଗମିଷ୍ୟତି|ତଦାଚାଧା କାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଜାତା େଯୖରପରାଧିନଃ|
ୱିଧ ର୍ କ ର୍ ଣାଂ େତଷାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାେମୱ କାରଣାତ୍| ତଥା ତେ ୖ ପରୀେତ୍ୟନାପ୍ୟଧ ର୍ ାଚାରିପାପିନାଂ|
ଉ କେଠାରୱାକ୍ୟାନାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମପିକାରଣାତ୍|ପରେମେଶନେଦାଷି ଂ େତଷାଂ ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟେତ||

ⅩⅥ େତ ୱା ଲହକାରିଣଃ ଭାଗ୍ୟନି କାଃ େ ାଚାରିେଣା ଦପର୍ ୱାଦିମୁଖୱିଶି ା ଲାଭାଥର୍ ଂ
ମନୁଷ୍ୟ ାୱକା ସି |

ⅩⅦ କି ୁ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େପ୍ର ରିେତୖ ୟର୍ ଦ୍ ୱାକ୍ୟଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ
କଥିତଂ ତତ୍ ରତ,

ⅩⅧଫଲତଃ େଶଷସମେଯ େ ାେତା ଽଧ ର୍ ାଚାରିେଣା ନି କା ଉପ ାସ୍ୟ ୀତି|
ⅩⅨଏେତ େଲାକାଃ ାନ୍ ପୃଥକ୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ଃ ସାଂସାରିକା ଆ ହୀନା ସି |
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ⅩⅩ କି ୁ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଯୂଯଂ େ ଷାମ୍ ଅତିପୱିତ୍ର ୱି ାେସ ନିଚୀଯମାନାଃ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା
ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ

ⅩⅪ ଈ ରସ୍ୟ େପ୍ର ମ୍ନ ା ାନ୍ ରକ୍ଷତ, ଅନ ଜୀୱନାଯ ଚା ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ କୃପାଂ
ପ୍ର ତୀକ୍ଷ ଂ|

ⅩⅫଅପରଂ ଯୂଯଂ ୱିୱିଚ୍ୟ କାଂି ଦ୍ ଅନୁକ ଂ
ⅩⅩⅢ କାଂି ଦ୍ ଅି ତ ଉ ୃ ତ୍ୟ ଭଯଂ ପ୍ର ଦଶର୍ ୍ୟ ରକ୍ଷତ, ଶାରୀରିକଭାେୱନ କଲି ତଂ ୱ ମପି

ଋତୀଯ ଂ|
ⅩⅩⅣ ଅପର ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଲନାଦ୍ ରକି୍ଷତୁ ମ୍ ଉ ାେସନ ୀଯେତଜସଃ ସାକ୍ଷାତ୍ ନିେ ର୍ ାଷାନ୍
ାପଯିତୁ ସମେଥର୍ ା
ⅩⅩⅤ େଯା ଽ ାକମ୍ ଅି ତୀଯ ାଣକ ର୍ ା ସୱର୍ ୍ଵ ଜ୍ଞ ଈ ର ସ୍ୟ େଗୗରୱଂ ମହିମା ପରାକ୍ର ମଃ

କତର୍ୃ େ ଦାନୀମ୍ ଅନ କାଲଂ ଯାୱଦ୍ ଭୂ ଯାତ୍| ଆେମନ୍|
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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|

Ⅱସ େ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 ି
Ⅴ ଯ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ା ୱି ଃ ସାକ୍ଷୀ ମୃତାନାଂ ମେଧ୍ୟ ପ୍ର 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 କାଲଂଯାୱଦ୍ ୱ ର୍ ତାଂ|
ଆେମନ୍|

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

Ⅷୱ 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|

Ⅹତତ୍ର ପ୍ର େଭା ଦ େନ ଆ ନାୱିେ ା ଽହଂ ପ ାତ୍ ତୂ ରୀ ନିୱତ୍ ମହାରୱମ୍ ଅେଶ୍ର ୗଷଂ,
Ⅺ େତେନା ମ୍, ଅହଂ କଃ କ୍ଷ ାଥର୍ ତ ଆଦିର | ଂ ଯଦ୍ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟସି ତଦ୍ ଗ୍ର େ

ଲିଖି ାଶିଯାେଦଶ ାନାଂ ସ ସମିତୀନାଂ ସମୀପମ୍ ଇଫିଷଂ ୁଣର୍ ାଂ ଥୁଯାତୀରାଂ ସା ଂ
ଫିଲାଦିି ଯାଂ ଲାଯଦୀେକଯା େପ୍ର ଷଯ|

Ⅻ ତେତା ମଯା ସ ାଷମାଣସ୍ୟ କସ୍ୟ ରୱଃ ଶଯେତ ତ 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,

ⅩⅣତସ୍ୟ ଶିରଃ େକଶ େ ତେମଷେଲାମାନୀୱ ହିମୱତ୍ େଶ୍ର େତୗ େଲାଚେନ ୱି ଶିଖାସେମ
ⅩⅤଚରେଣୗ 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 |
ⅩⅧ ଅହମ୍ ଅମର ଥାପି ମୃତୱାନ୍ କି ୁ ପଶ୍ୟାହମ୍ ଅନ କାଲଂ ଯାୱତ୍ ଜୀୱାମି| ଆେମନ୍|

ମୃେତ୍ୟାଃ ପରେଲାକସ୍ୟ ଚ କିୁ କା ମମ ହ ଗତାଃ|
ⅩⅨଅେତା 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 ସମିତୀନାଂ ଦୂତାଃ ସୁୱଣର୍ ମଯାଃ ସ ଦୀପୱୃକ୍ଷା ସ
ସମିତଯଃ ସି |
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Ⅱ
Ⅰଇଫିଷ ସମିେତଦର୍ୂ ତଂ ପ୍ର ତି ମ୍ ଇଦଂ ଲିଖ; େଯା ଦକି୍ଷଣକେରଣସ ତାରା ଧାରଯତିସ ାନାଂ

ସୁୱଣର୍ ଦୀପୱୃକ୍ଷାଣାଂ ମେଧ୍ୟ ଗମନାଗମେନ କେରାତି ଚ େତେନଦମ୍ ଉଚ୍ୟେତ|
Ⅱତୱ କି୍ର ଯାଃ ଶ୍ର ମଃ ସହି ୁତା ଚ ମମ େଗାଚରାଃ, ଂ ଦୁ ାନ୍ େସାଢୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାଷି େଯଚ େ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|
Ⅴଅତଃ 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|
Ⅵତଥାପି ତେୱଷ ଗୁେଣା ୱିଦ୍ୟେତ ଯତ୍ ନୀକଲାଯତୀଯେଲାକାନାଂ ଯାଃ କି୍ର ଯା ଅହମ୍ ଋତୀେଯ

ତା ୍ଵମପି ଋତୀଯେମ|
Ⅶଯସ୍ୟ େଶ୍ର ାତ୍ର ଂ ୱିଦ୍ୟେତ ସ ସମିତୀଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଚ୍ୟମାନାମ୍ ଆ ନଃ କଥାଂ ଶୃେଣାତୁ | େଯା ଜେନା

ଜଯତି ତ ା ଅହମ୍ ଈ ରସ୍ୟାରାମ ଜୀୱନତେରାଃ ଫଲଂ େଭା ୁଂ ଦାସ୍ୟାମି|
Ⅷଅପରଂ ୁଣର୍ ା ସମିେତ ଦର୍ୂ ତଂ ପ୍ର ତୀଦଂ ଲିଖ; ଯଆଦିର େଯା ମୃତୱାନ୍ ପୁନଜର୍ ୀୱିତୱାଂ

େତେନଦମ୍ ଉଚ୍ୟେତ,
Ⅸତୱ 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 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|

ⅩⅢତୱ 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 |

ⅩⅤତଥା ନୀକଲାଯତୀଯାନାଂ ଶିକ୍ଷାୱଲି ନ ୱ େକଚିତ୍ ଜନା ଅପି ସି ତେଦୱାହମ୍ ଋତୀେଯ|
ⅩⅥ ଅେତା େହେତା ୍ଵଂ ମନଃ ପରିୱ ର୍ ଯ ନ େଚଦହଂ ରଯା ତୱ ସମୀପମୁପ ାଯ

ମ ଖେ ନ େତୖଃ ସହ େଯା ୍ୟାମି|
ⅩⅦଯସ୍ୟ େ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,

ⅩⅨତୱ କି୍ର ଯାଃ େପ୍ର ମ ୱି ାସଃ ପରିଚୟର୍ ୍ୟା ସହି ୁତା ଚ ମମ େଗାଚରାଃ, ତୱ ପ୍ର ଥମକି୍ର ଯାଭ୍ୟଃ
େଶଷକି୍ର ଯାଃ େଶ୍ର ା ଦପି ଜାନାମି|

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|
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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|
ⅩⅩⅥେଯାଜେନା ଜଯତି େଶଷପୟର୍ ୍ୟ ଂ ମମ କି୍ର ଯାଃ ପାଲଯତିଚତ ା ଅହମ୍ଅନ୍ୟଜାତୀଯାନାମ୍

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|
ⅩⅩⅨଯସ୍ୟ େ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 କି୍ର ଯା ମମ େଗାଚରାଃ, ଂ 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 |

Ⅳତଥାପି େ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|

Ⅷତୱ 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 |

Ⅸ ପଶ୍ୟ ଯିହୂ ଦୀଯା ନ ସେ ା େଯ ମୃଷାୱାଦିନଃ ାନ୍ ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ ୱଦି େତଷାଂ
ଶଯତାନସମାଜୀଯାନାଂ କାଂି ଦ୍ ଅହମ୍ଆେନଷ୍ୟାମିପଶ୍ୟ େତମଦାଜ୍ଞାତଆଗତ୍ୟତୱଚରଣେଯାଃ
ପ୍ର ଣଂସ୍ୟି ମମ ପି୍ର େଯା ଽସୀତି ଜ୍ଞାସ୍ୟି |

Ⅹ ଂ ମମସହି ୁତାସୂଚକଂୱାକ୍ୟଂରକି୍ଷତୱାନସି 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
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ନୱୀନା ଯିରୂ ଶାନମ୍ ପୁରୀ ଗର୍ ାତ୍ ମଦୀେଯ ରସ୍ୟ ସମୀପାଦ୍ ଅୱେରାକ୍ଷ୍ୟତି ତସ୍ୟା ନାମ ମମାପି
ନୂତନଂ ନାମ େଲଖିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅢଯସ୍ୟ େଶ୍ର ାତ୍ର ଂ ୱିଦ୍ୟେତ ସ ସମିତୀଃ 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|
ⅩⅥତୱ 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 ା ଭେୱତ୍
ତଦଥର୍ ଂ ଚକୁ୍ଷେଲର୍ ପନାଯା ନଂ ମ ଃ କ୍ର ୀଣୀହୀତି ମମ ମ ଣା|

ⅩⅨ େଯଷ୍ଵ ହଂ ପ୍ର ୀେଯ ତାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଭ ର୍ ଯାମି ଶାି ଚ, ଅତ ୍ଵମ୍ ଉଦ୍ୟମଂ ୱିଧାଯ ମନଃ
ପରିୱ ର୍ ଯ|

ⅩⅩପଶ୍ୟାହଂ ା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|

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

ⅩⅫଯସ୍ୟ େଶ୍ର ାତ୍ର ଂ ୱିଦ୍ୟେତ ସ ସମିତୀଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଚ୍ୟମାନମ୍ ଆ ନଃ କଥାଂ ଶୃେଣାତୁ |

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

ଯସ୍ୟ ତୂ ରୀୱାଦ୍ୟତୁ େଲ୍ୟା ରୱଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଶତଃ ସ ମାମ୍ ଅେୱାଚତ୍ ାନେମତଦ୍ ଆେରାହଯ, ଇତଃ
ପରଂ େଯନ େଯନ ଭୱିତୱ୍ୟଂ ତଦହଂ ାଂ ଦଶର୍ ଯିେଷ୍ୟ|

Ⅱେତନାହଂତତଣାଦ୍ଆ ାୱିେ ାଭୂ ା ଽପଶ୍ୟଂ େଗର୍ ସି ଂହାସନେମକଂ ାପିତଂ ତତ୍ର ସି ଂହାସେନ
ଏେକା ଜନ ଉପୱିେ ା ଽି |

Ⅲ ସି ଂହାସେନ ଉପୱି ସ୍ୟ ତସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ ରୂ ପଂ ସୂୟର୍ ୍ୟକା ମେଣଃ ପ୍ର ୱାଲସ୍ୟ ଚ ତୁ ଲ୍ୟଂ ତତ୍
ସି ଂହାସନ ମରକତମଣିୱଦପୱିଶିେ ନ େମଘଧନୁଷା େୱି ତଂ|

Ⅳ ତସ୍ୟ ସି ଂହାସେନ ଚତୁ 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|

Ⅴତସ୍ୟ 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 ା 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 ,
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Ⅺ େହ ପ୍ର େଭା ଈ ରା ାକଂ ପ୍ର ଭାୱଂ େଗୗରୱଂ ବଲଂ| େମୱାହର୍ ସି ସ ା ୁଂ ଯତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ସସୃେଜ
ଯା| ତୱାଭିଲାଷତେ ୖ ୱ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ସ ୂଯ ନି ର୍ େମ||

Ⅴ
Ⅰଅନ 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|
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|
Ⅵଅପରଂ 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|

Ⅶସ 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||

ⅩⅢଅପରଂ 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|

ⅩⅣଅପରଂ େ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 ାଣିନଆଗତ୍ୟ ପେଶ୍ୟତିୱାଚେକା େମଘଗଜର୍ ନତୁ େଲ୍ୟା ରେୱା ମଯା
ଶତଃ|

Ⅱତତଃପରମ୍ଏକଃ ଶୁକ୍ଲ ାେ ା ଦୃ ଃ,ତଦାରୂ େଢା ଜେନା ଧନୁ ଧର୍ ାରଯତିତୈ ଚ କିରୀଟେମକମ୍
ଅଦାଯି ତତଃ ସ ପ୍ର ଭୱନ୍ ପ୍ର ଭୱିଷ୍ୟଂ ନିଗର୍ ତୱାନ୍|

Ⅲଅପରଂ ି ତୀଯମୁଦ୍ର ାଯାଂ େତନ େମାଚିତାଯାଂ ି ତୀଯସ୍ୟ ପ୍ର ାଣିନଆଗତ୍ୟ ପେଶ୍ୟତି ୱାକ୍ ମଯା
ଶତା|

Ⅳତେତା ଽରୁ ଣୱେଣର୍ ା ଽପରଏେକା ଽେ ା ନିଗର୍ ତୱାନ୍ ତଦାେରାହିଣି ପୃଥିୱୀତଃଶା ୍ୟପହରଣସ୍ୟ
େଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ ପର ରଂ ପ୍ର ତିଘାେତା ାଦନସ୍ୟ ଚ ସାମଥର୍ ୍ୟଂ ସମପ ତମ୍, ଏେକା ବୃହତ୍ଖ େ ା
ଽପି ତ ା ଅଦାଯି|
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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 ରଂ ଚତୁ ଥର୍ ମୁଦ୍ର ାଯାଂ େତନ େମାଚିତାଯାଂ ଚତୁ ଥର୍ ସ୍ୟ ପ୍ର ାଣିନଆଗତ୍ୟ ପେଶ୍ୟତି ୱାକ୍ ମଯା
ଶତା|

Ⅷତତଃ ପା ୁରୱଣର୍ ଏେକା ଽେ ା ମଯା ଦୃ ଃ, ତଦାେରାହିେଣା ନାମ ମୃତୁ ୍ୟରିତି ପରେଲାକ
ତମ୍ ଅନୁଚରତି ଖେ ନ 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|

Ⅻଅନ 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;
ⅩⅦଯତ ସ୍ୟ େକ୍ର ାଧସ୍ୟ ମହାଦିନମ୍ ଉପି ତଂ କଃ ାତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି?

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|

Ⅲଈ 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,
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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 ି ,

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|

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

ⅩⅣ ତେତା ମେଯା ଂ େହ ମେହ ଭୱାେନୱ ତତ୍ ଜାନାତି| େତନ କଥିତଂ, ଇେମ
ମହାେକ୍ଲ ଶମଧ୍ୟାଦ୍ ଆଗତ୍ୟ େମ◌ेଷଶାୱକସ୍ୟ 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|

ⅩⅥେତଷାଂ କୁ୍ଷଧା ପିପାସା ୱା ପୁନନର୍ 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
Ⅰଅନ ରଂ ସ ମମୁଦ୍ର ାଯାଂ େତନ େମାଚିତାଯାଂ ସା ର୍ ଦ କାଲଂ େଗର୍ ା ନିଃଶେ ାଽଭୱତ୍|
Ⅱଅପରମ୍ ଅହମ୍ ଈ ରସ୍ୟାି େକ ତି ତଃ ସ ଦୂତାନ୍ ଅପଶ୍ୟଂ େତଭ୍ୟଃ ସ ତୂ େୟର୍ ୍ୟାଽଦୀଯ |
Ⅲତତଃପରମ୍ଅନ୍ୟଏେକା ଦୂତଆଗତଃସ ଣର୍ ଧୂପାଧାରଂ ଗୃହୀ ା େୱଦିମୁପାତି ତ୍ ସଚଯତ୍

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 େତନ
ରୱା େମଘଗ ର୍ ନାନି ୱିଦୁ୍ୟେତା ଭୂ ମିକ ାଭୱନ୍|

Ⅵତତଃ ପରଂ ସ ତୂ ରୀ ଧର୍ ାରଯ ଃ ସ ଦୂତା ୂରୀ ୱର୍ ାଦଯିତୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟତା ଅଭୱନ୍|
Ⅶ ପ୍ର ଥେମନ ତୂ 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
Ⅸ ସାଗେର ି ତାନାଂ ସପ୍ର ାଣାନାଂ ସୃ ୱ ୂନାଂ ତୃ ତୀଯାଂେଶା ମୃତଃ, ଅଣର୍ ୱଯାନାନାମ୍ ଅପି

ତୃ ତୀଯାଂେଶା ନ ଃ|
Ⅹଅପରଂ ତୃ ତୀଯଦୂେତନ ତୂ ୟର୍ ୍ୟାଂ ୱାଦିତାଯାଂ ଦୀପ ଇୱ ଲ ୀ ଏକା ମହତୀ ତାରା ଗଗଣାତ୍

ନିପତ୍ୟ ନଦୀନାଂ ଜଲପ୍ର ସ୍ର ୱଣାନାେ ାପୟର୍ ୍ୟାୱତୀଣର୍ ା|
Ⅺତସ୍ୟା ାରାଯା ନାମ ନାଗଦମନକମିତି, େତନ େତାଯାନାଂ ତୃ ତୀଯାଂେଶ ନାଗଦମନକୀଭୂ େତ

େତାଯାନାଂ ତି ାତ୍ ବହେୱା ମାନୱା ମୃତାଃ|
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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|

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
Ⅰତତଃପରଂ ସ ମଦୂେତନତୂ ୟର୍ ୍ୟାଂ ୱାଦିତାଯାଂ ଗଗନାତ୍ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ନିପତିତଏକ ା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|
Ⅲତ ାଦ୍ ଧୂମାତ୍ ପତେ ଷୁ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ନିଗର୍ େତଷୁ ନରେଲାକ ୱୃି କୱତ୍ବଲଂ େ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|

Ⅶେତଷାଂ 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,
Ⅸେଲୗହକୱଚୱତ୍ େ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|
Ⅻପ୍ର 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|
ⅩⅥଅପରମ୍ 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
Ⅰ ଅନ 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|

Ⅱସ କେରଣ ୱି ୀଣର୍ େମକଂ କୂ୍ଷଦ୍ର ଗ୍ର ଂ ଧାରଯତି, ଦକି୍ଷଣଚରେଣନ ସମୁେଦ୍ର ୱାମଚରେଣନ ଚ
େଲ ତି ତି|
Ⅲସସି ଂହଗଜର୍ ନୱଦ୍ ଉେ ୖ ଃ େରଣନ୍ୟନଦତ୍ 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|
Ⅴଅପରଂ ସମୁଦ୍ର େମଦିେନ୍ୟାି ନ୍ େଯା ଦୂେତା ମଯା ଦୃ ଃ ସଗଗନଂପ୍ର 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, େତନ ମଯା 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|

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|

Ⅹେତନମଯା ଦୂତସ୍ୟ କରାଦ୍ ଗ୍ର େ ା ଗୃହୀେତା ଗିଲିତ |ସତୁ ମମ ମୁେଖମଧୁୱତ୍ ାଦୁରାସୀତ୍
କି ଦନାତ୍ ପରଂ ମେମାଦରି ତାଂ ଗତଃ|

Ⅺ ତତଃ ସ ମାମ୍ ଅୱଦତ୍ ବହୂ ନ୍ ଜାତିୱଂଶଭାଷାୱଦିରାଜାନ୍ ଅଧି ଯା ପୁନ ଭର୍ ୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟଂ
ୱ ୱ୍ୟଂ|

Ⅺ
Ⅰଅନ 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|
Ⅲପ ାତ୍ ମମ ାଭ୍ୟାଂ ସାକି୍ଷଭ୍ୟାଂ ମଯା ସାମଥର୍ ୍ୟଂ ଦାଯିଷ୍ୟେତ ତାୱୁ େଲାମଜୱ ପରିହିେତୗ

ଷ ୍ୟଧିକି ଶତାଧିକସହସ୍ର ଦିନାନି ଯାୱଦ୍ ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟାନି ୱଦିଷ୍ୟତଃ|
Ⅳତାେୱୱ 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 େ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|
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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 ୗ|

ⅩⅢତ େ 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||

ⅩⅥଅପରମ୍ ଈ 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|
Ⅱସା ଗଭର୍ ୱତୀ ସତୀ ପ୍ର ସୱେୱଦନଯା ୱ୍ୟଥିତା ର୍ ରାୱମ୍ ଅକେରାତ୍|
Ⅲତତଃ େଗର୍ ଽପରମ୍ ଏକଂ ଚିତ୍ର ଂ ଦୃ ଂ ମହାନାଗ ଏକ ଉପାତି ତ୍ ସ େଲାହିତୱଣର୍ ସ୍ୟ ସ

ଶିରାଂସି ସ ଶୃ ାଣି ଶିରଃସୁ ଚ ସ କିରୀଟାନ୍ୟାସନ୍|
Ⅳସ 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|
Ⅴସା 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|
Ⅵ ସା ଚ େଯାଷିତ୍ ପ୍ର ା ରଂ ପଲାଯିତା ଯତ େତ୍ର େରଣ ନି ତ ଆଶ୍ର େମ

ଷ ୍ୟଧିକଶତ ଯାଧିକସହସ୍ର ଦିନାନି ତସ୍ୟାଃ ପାଲେନନ ଭୱିତୱ୍ୟଂ|
Ⅶତତଃପରଂ େଗର୍ ସଂଗ୍ର ାମଉପାପି ତ୍ ମୀଖାେଯଲ ସ୍ୟ ଦୂତା େତନନାେଗନସହାଯୁଧ୍ୟନ୍

ତଥା ସ ନାଗ ସ୍ୟ ଦୂତା ସଂଗ୍ର ାମମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍, କି ୁ ପ୍ର ଭୱିତୁ ଂ ନାଶକ୍ନୁ ୱନ୍
Ⅷଯତଃ େଗର୍ େତଷାଂ ାନଂ ପୁନ ନର୍ ାୱିଦ୍ୟତ|
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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||

ⅩⅢଅନ ରଂ ସନାଗଃ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ଂ ନିକି୍ଷ ଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ତାଂ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସୂତାଂ େଯାଷିତମ୍ ଉପାଦ୍ର ୱତ୍|
ⅩⅣ ତତଃ ସା େ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|

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
Ⅰତତଃ 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,

Ⅳ ଯ ନାଗ ୈ ପଶେୱ ସାମଥର୍ ୍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|

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 |
Ⅹେଯାଜେନା ଽପରାନ୍ ୱ ୀକୃତ୍ୟନଯତିସ ଯଂୱ ୀଭୂ ଯ ାନା ରଂଗମିଷ୍ୟତି,ଯ ଖେ ନ

ହି ସ ଯଂ ଖେ ନ ଘାନିଷ୍ୟେତ| ଅତ୍ର ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ସହି ୁତଯା ୱି ାେସନ ଚ ପ୍ର କାଶିତୱ୍ୟଂ|
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Ⅺ ଅନ 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|

ⅩⅢଅପରଂ ମାନୱାନାଂ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଆକାଶେତା ଭୁ 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|

ⅩⅤଅପରଂ 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|
ⅩⅦତ ା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|
ⅩⅧ ଅତ୍ର ଜ୍ଞାେନନ ପ୍ର କାଶିତୱ୍ୟଂ| େଯା ବୁ ି ୱିଶି ଃ ସ ପେଶାଃ ସଂଖ୍ୟାଂ ଗଣଯତୁ ଯତଃ ସା

ମାନୱସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଭୱତି| ସା ଚ ସଂଖ୍ୟା ଷଟ୍ଷ ୍ୟଧିକଷଟ୍ଶ ତାନି|

ⅩⅣ
Ⅰତତଃ 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|

Ⅳଇେମ େଯାଷିତାଂ ସେ ନ ନ କଲି ତା ଯତେ ଽେମୖଥୁନା େମଷଶାୱେକା ଯତ୍ କିମପି ାନଂ
ଗେ ତ୍ତ ୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ାେନତମ୍ଅନୁଗ ି ଯତେ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ମଧ୍ୟତଃପ୍ର 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|

Ⅷ ତ ାଦ୍ ି ତୀଯ ଏେକା ଦୂତ ଉପ ାଯାୱଦତ୍ ପତିତା ପତିତା ସା ମହାବାବିଲ୍ ଯା
ସୱର୍ ୍ଵ ଜାତୀଯାନ୍ କୀଯଂ ୱ୍ୟଭିଚାରରୂ ପଂ େକ୍ର ାଧମଦମ୍ ଅପାଯଯତ୍|

Ⅸ ତ ା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|

Ⅺ େତଷାଂ 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 |
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Ⅻେଯମାନୱାଈ ରସ୍ୟାଜ୍ଞାଯୀେଶୗ 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 ା ଭାଷେତ ସତ୍ୟଂ ଶ୍ର େମଭ୍ୟେ ୖ
ୱ ରାମଃ ପ୍ର ା ୱ୍ୟଃ େତଷାଂ କ ର୍ ାଣି ଚ ତାନ୍ ଅନୁଗ ି |

ⅩⅣ ତଦନ 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 ଅପର ଏେକା ଦୂତଃ ଗର୍ ମ ି ରାତ୍ ନିଗର୍ ତଃ େସା ଽପି ତୀ ଂ ଦାତ୍ର ଂ ଧାରଯତି|
ⅩⅧଅପରମ୍ 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|

ⅩⅩତୁ 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||
Ⅴତଦନ ରଂ ମଯି ନିରୀକ୍ଷମାେଣ ସତି େଗର୍ ସାକ୍ଷ୍ୟାୱାସସ୍ୟ ମ ି ରସ୍ୟ ାରଂ ମୁ ଂ|
Ⅵ େଯ 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|
Ⅶଅପରଂ 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|
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Ⅲ ତତଃ ପରଂ ି ତୀେଯା ଦୂତଃ କଂେସ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଅୱିଦ୍ୟତ ତତ୍ ସମୁେଦ୍ର ଽସ୍ର ାୱଯତ୍ େତନ ସ
କୁଣପ େଶାଣିତରୂ ପ୍ୟଭୱତ୍ ସମୁେଦ୍ର ି ତା ସେୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ାଣିେନା ମୃତୁ ୍ୟଂ ଗତାଃ|

Ⅳ ଅପରଂ ତୃ ତୀେଯା ଦୂତଃ କଂେସ ଯଦ୍ୟଦ୍ 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||

Ⅶଅନ 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||

Ⅷଅନ 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 ୍ୟାଦଯଦିଶଆଗମିଷ୍ୟତାଂ 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|

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

ⅩⅤଅପରମ୍ ଇବି୍ର ଭାଷଯା ହ ର୍ ଗିେ ାନାମକ େନ େତ ସ ୃ ହୀତାଃ|
ⅩⅥ ପଶ୍ୟାହଂ େଚୖରୱଦ୍ ଆଗ ାମି େଯା ଜନଃ ପ୍ର ବୁ ି ତି ଯଥା ଚ ନ ଃ ସନ୍ ନ ପୟର୍ ୍ୟଟତି

ତସ୍ୟ ଲ ା ଚ ଯଥା ଦୃଶ୍ୟା ନ ଭୱତି ତଥା ୱାସାଂସି ରକ୍ଷତି ସ ଧନ୍ୟଃ|
ⅩⅦ ତତଃ 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|
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|
ⅩⅪ ଗଗନମ ଲା ମନୁଷ୍ୟାଣାମ୍ ଉପେୟର୍ ୍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 ୱ୍ୟଭିଚାରମେଦନଚ ପୃଥିୱୀନିୱାସି େନା ମ ା ଅଭୱନ୍ ତସ୍ୟା ବହୁ େତାେଯଷୂପୱି ାଯା

ମହାେୱଶ୍ୟାଯା ଦ ମ୍ ଅହଂ ାଂ ଦଶର୍ ଯାମି|
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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 |

Ⅵମମ ଦୃି େଗାଚର ା ସା ନାରୀ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ରୁ ଧିେରଣ ଯୀେଶାଃ ସାକି୍ଷଣାଂ ରୁ ଧିେରଣ ଚ
ମ ାସୀତ୍ ତସ୍ୟା ଦଶର୍ ନାତ୍ ମମାତିଶଯମ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଜ୍ଞାନଂ ଜାତଂ|

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 |

ⅩⅢତ 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 |
ⅩⅤଅପରଂ ସମାମ୍ 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|
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|

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

ⅩⅧ
Ⅰତଦନ ରଂ ଗର୍ ାଦ୍ ଅୱେରାହନ୍ ଅପରଏେକା ଦୂେତା ମଯା ଦୃ ଃ ସମହାପରାକ୍ର 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 ଃ|

Ⅳତତଃପରଂ ଗର୍ ାତ୍ ମଯାପରଏଷରୱଃଶତଃ, େହମମପ୍ର ଜାଃ, ଯୂଯଂଯତ୍ତସ୍ୟାଃ ପାପାନାମ୍
ଅଂଶିେନା ନ ଭୱତ ତସ୍ୟା ଦେ ୖ ଦ ଯୁ ା ନ ଭୱତ ତଦଥର୍ ଂ ତେତା ନିଗର୍ ତ|

Ⅴଯତ ସ୍ୟାଃ ପାପାନି ଗଗନ ଶର୍ ାନ୍ୟଭୱନ୍ ତସ୍ୟା ଅଧ ର୍ କି୍ର ଯାେ େରଣ ସଂ ୃତାଃ|
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Ⅵ ପରାନ୍ ପ୍ର ତି ତଯା ଯ ଦ୍ ୱ୍ୟୱହୃ ତଂ ତ ତ୍ ତାଂ ପ୍ର ତି ୱ୍ୟୱହରତ, ତସ୍ୟାଃ କ ର୍ ଣାଂ
ି ଗୁଣଫଲାନି ତେସୖ୍ୟ ଦ ,ଯି ନ୍ କଂେସସା ପରାନ୍ ମଦ୍ୟମ୍ ଅପାଯଯତ୍ ତେମୱତସ୍ୟାଃ 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|

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|

Ⅹତସ୍ୟାେ ୖ 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
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|

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

ⅩⅨ
Ⅰତତଃ ପରଂ ଗର୍ ାନାଂ ମହାଜନତାଯା ମହାଶେ ା ଽଯଂ ମଯା ଶତଃ, ବତ ପେର ରଂ ଧନ୍ୟମ୍

ଅ ଦୀେଯା ଯ ଈ ରଃ| ତସ୍ୟାଭୱତ୍ ପରିତ୍ର ାଣାଂ ପ୍ର ଭାୱ ପରାକ୍ର ମଃ|
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||

Ⅳତତଃ 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||

Ⅵତତଃ 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|

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|

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

ⅩⅢସ 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 |

ⅩⅥଅପରଂ 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 ଂ|
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ⅩⅩ ତତଃ ସ ପଶୁ ଧର୍ୃ େତା ଯ ମିଥ୍ୟାଭୱିଷ୍ୟ ା ତସ୍ୟାି େକ ଚିତ୍ର କ ର୍ ାଣି କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍
େତୖେରୱ ପ ଧାରିଣ ତିମାପୂଜକାଂ 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
Ⅰ ତତଃ ପରଂ ଗର୍ ାଦ୍ ଅୱେରାହନ୍ ଏେକା ଦୂେତା ମଯା ଦୃ ସ୍ୟ କେର ରମାତଲସ୍ୟ କିୁ କା

ମହାଶୃ ଲୈ କଂ ତି ତଃ|
Ⅱଅପରଂ ନାେଗା ଽଥର୍ ତଃ େଯା ୱୃ ଃ ସେପର୍ ା ଽପୱାଦକଃ ଶଯତାନ ାି ତେମୱ ଧୃ ା ୱଷର୍ ସହସ୍ର ଂ

ଯାୱଦ୍ ବ ୱାନ୍|
Ⅲଅପରଂ 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|

Ⅳ ଅନ ରଂ ମଯା ସି ଂହାସନାନି ଦୃ ାନି ତତ୍ର େଯ ଜନା ଉପାୱିଶନ୍ େତେଭ୍ୟା ୱିଚାରଭାେରା
ଽଦୀଯତ; ଅନ ରଂ ଯୀେଶାଃ ସାକ୍ଷ୍ୟସ୍ୟ କାରଣାଦ୍ ଈ ରୱାକ୍ୟସ୍ୟ କାରଣା େଯଷାଂ ଶିରେ ଦନଂ
କୃତଂ ପେଶା ଦୀଯପ୍ର ତିମାଯା ୱା ପୂଜା େଯୖ ନର୍ କୃତା ଭାେଲକେରୱା କଲେ ା ଽପି ନ ଧୃତେ ଷାମ୍
ଆ ାେନା ଽପି ମଯା ଦୃ ାଃ, େତପ୍ର ା ଜୀୱନା ଷର୍ ସହସ୍ର ଂ ଯାୱତ୍ଖ୍ର ୀେ ନସା 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|
Ⅷତତଃ 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◌ଦିेନ୍ୟାଃ 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|

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

ⅩⅣଅପରଂ 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|
Ⅱଅପରଂ ଗର୍ ାଦ୍ ଅୱେରାହ ୀ ପୱିତ୍ର ା ନଗରୀ, ଅଥର୍ େତା ନୱୀନା ଯିରୂ ଶାଲମପୁରୀ ମଯା ଦୃ ା,

ସା ୱରାଯ ୱିଭୂ ଷିତା କେନ୍ୟୱ ସୁସି ତାସୀତ୍|



Revelation ⅩⅪ:Ⅲ 347 Revelation ⅩⅪ:ⅩⅪ

Ⅲଅନ 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 ପିପାସତି ତ ା ଅହଂ
ଜୀୱନଦାଯିପ୍ର 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|

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|
ⅩⅥନଗୟର୍ ୍ୟା ଆକୃତି ତୁ ରସ୍ର ା ତସ୍ୟା େଦୖଘର୍ ୍ୟପ୍ର େ ସେମ|ତତଃପରଂ ସ େତଗପରିମାଣଦେ 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|

ⅩⅨନଗୟର୍ ୍ୟାଃ ପ୍ର ାଚୀରସ୍ୟ ମୂଲାନି ଚସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧମହାଘର୍ ମଣିଭିଭର୍ୂ 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 ାି |

ⅩⅪ ାଦଶେଗାପୁରାଣି ାଦଶମୁ ାଭି ନ ତାନି, ଏେକୖକଂ େଗାପୁରମ୍ ଏେକୖକଯା ମୁ ଯା
କୃତଂ ନଗୟର୍ ୍ୟା ମହାମାଗର୍ ା କାଚୱତ୍ ନି ର୍ ଲସୁୱେଣର୍ ନ ନି ତଂ|
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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 |

ⅩⅩⅣପରିତ୍ର ାଣପ୍ର ା େଲାକନିୱହା ତସ୍ୟା ଆେଲାେକଗମନାଗମେନ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ପୃଥିୱ୍ୟା ରାଜାନ
କୀଯଂ ପ୍ର ତାପଂ େଗୗରୱ ତନ୍ମ ଧ୍ୟମ୍ ଆନଯି |
ⅩⅩⅤତସ୍ୟା ା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
Ⅰ ଅନ ରଂ ସ ଟିକୱତ୍ ନି ର୍ ଲମ୍ ଅମୃତେତାଯସ୍ୟ େସ୍ର ାେତା ମାମ୍ ଅଉଶର୍ ଯତ୍ ତଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ

େମଷଶାୱକସ୍ୟ ଚ ସି ଂ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 |

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 |
Ⅵଅନ 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|
Ⅶପଶ୍ୟାହଂ 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|
Ⅹସ 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 |
ⅩⅣଅମୁତୱୃକ୍ଷସ୍ୟାଧିକାରପ୍ର ା ୍ୟଥର୍ ଂ ାେରୖ ନର୍ ଗରପ୍ର େୱଶାଥର୍ େଯ ତସ୍ୟାଜ୍ଞାଃ ପାଲଯି ତ ଏୱ

ଧନ୍ୟାଃ|
ⅩⅤ କୁ ୁ େରୖ ମର୍ ାଯାୱିଭିଃ ପୁ ାମିଭି ନର୍ ରହ ୃ◌ृଭି େଦର୍ ୱା ର୍ େକୖଃ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ରନୃେତ

ପ୍ର ୀଯମାେଣୖରନୃତାଚାରିଭି ବହିଃ ାତୱ୍ୟଂ|
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 ଃ

ସ ଆଗ ତୁ ଯେ ତି ସ ୱିନା ମୂଲ୍ୟଂ ଜୀୱନଦାଯି ଜଲଂ ଗୃ ାତୁ |
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ⅩⅧ ଯଃ କି 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|

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

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