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ପାଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରି କାବାଡ ିପୁତି
ଲୁକ ଭ୍ରୀସାମାନ ିରିନେଗି ପୁତି

୧  ୧ ଅ ତରିଅେରିଲ,
ଅÉନୁ ନାଇ ରଭÍରଲ େୁତରି ତାନରିÔ ଜୀସୁତାରା ଗୁରଲÑ 

କାବାଡ଼ରି ଏଙ୍ା ଗ୍ରÉୋ କାତା ଭ୍ୀସାମାଇ। ୨
 ଅÉନୁ ଜୀସୁତାରା 

ଗୁରଲÑ ନୀମବୋ କାତା ଟÌଣ୍ା ଡ଼Èଇ ଏଆନରିଇ ରସଣ୍କରି ଅୋ ଅÉତରି 
ଟୁକ୍ନÈ ଗୁରଲÑ କାତା ଭ୍ୀସାମାଇ। ଏÌରରି ଅÉଭା ରଭÍରଲରନ ଜୀସ ୁ
ତାଡ଼ା ଅÉସ୍କାମାସରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିରକ କାତାବାତ୍ା ଅÉଜା 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ୋଣ୍ାଅÉଜାମାସାକା a 
ଆନା ଆନା ଗରିଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ ଏ କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ୩

 ଈରରି 
ଜୀସ ୁସÉଭା ରବÑଅଟରି ଅÉଜାମାରସ। ଏÌËକରିରଭÑ ଗÉରମ ଆଦାଙ୍ରି  
କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀମବୋମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େୂଡ଼୍   ୋନାଇ 
ତÌରତେଞ୍ଜୁ। ସÉତରି ରବÑଅଟରି ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ାନାଇ ଚାଲରିସରି ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ 
ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ଜୀସଇୁ ଗÉରମ େÉଲୁ ରମଃରତରୁ। ଜୀସ ୁ
ରେÍନୁ ଦରିନା କାତା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ୪ ରନରିସରି 
ଏରସରରିରଭÍଲା ଜୀସୁ ଏଆରରିରକ ତରିନ୍   ମବୋ ଉନ୍   ମବୋ ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ, 
ଏମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାସାରରିଇ ଜରିରୁସାଲମ ତୁହାନା 
ସାଲ୍   ବା କୂଭା ତାଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  
ରଣ୍ା ଅÉଞ୍ା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଈ ଅÉଞ୍ାମାଞ୍ାନରି କାତା 
ଅÉଗରନ ରଭସାମାଞ୍ାଇ। ଏÌସରି ବÉଗା ଏ ଅÉଞ୍ାମାଞ୍ାନାରା 
େÉନାଆନରି ଟୁକ୍ନÈ ଈରୁ ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ଜÌସାନାଇ ରାହରି ଅÉଦୁ। 
୫

 ଜହନ ଲÌକୁରରିଇ ସରିରୁ ତାନରିÔ ମଞୁ୍ା ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଈରକ ଦରିନା ମାରଦଏ ଈରୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହା ଡ଼Èଇ ମୁଞ୍ା 
େÉରଣ୍ରୁ।”

ଜରୀସୁ ନସଣ୍କ ିଅପା ଅÉନତଞ୍ଜୁ
୬

 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ଊଜାନାଇ ଜୀସୁଇ ରଭରସରୁ, “ପ୍ରବୁ, 
ଇନୁ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରରିକରି ଏଆରରିତାରା ଦରିନା ଈ ରଡଲରି ତାନରିÔ 
ଅରଟÑ ସରଟକା ସୀପ୍   କରି ମାଞ୍ରି  ଗରିନା?”

୭
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ତାରରିକ ଏଙ୍ା ରଡଲରି କାତା 

େ୍ଡଜୁପ୍   କା ରସÍଲୁ ଭାରରି ରେÍନୁ ବାଃତା େÌଣ ମାରନ। ଈରୁ ଏ କାତା 
େୁନ୍   ମବୋ ମଏୂରୁ। ୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ମୀ କୁÛଇଟରି ତାଙ୍ରି  
ଭÉରତକା ଈରୁ ଡÉଟା େÉଣ୍   ଞ୍ାନାଇ ନାଇ ସÉକରିଗାଟାରତରୁ 
ଅÉରଦରୁ। ରଭÍରଲ ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ, ଏ ରବÑଅଟରି ଗୁରଲÑ 
ଜରିହୁଦା ରଦÍସା ତାନରିÔ ସମରିରରାଣ ଏଙ୍ା େୁତଗି ମୁଡ଼୍   ଗୁ ଟୁକ୍ନÈ 
ସÉକରିଗାଟାରତରୁ ଅÉରଦରୁ।”

୯
 ଜୀସୁ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ଈରସ ରଭତେରି ରବÑଅଟରି 

ଏଆନରିଇ ରସଣ୍କରି ରଡÍସାନା ଅÌଭା ଅÉରତ। ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାମାସାକା ରମରହ ରମରହ ଜୀସୁ ମୂରଡଙ୍ରି  ଲାଇକରି 
ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ଅରଟÑ ରମଃୋ ମୂଆରତରୁ। 

a ୧:୨ ପାଣ୍ାଅÉଜାମାସାକା ଜୀସତୁାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା।

୧୦
 ଜୀସୁ ସାଜରିରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ରସଣ୍କରି 

ରମହାନାଇ ମାରସରୁ। ଊଦାରେ ରରିଆରୁ େରିଅ େରିଅତାଆ 
ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟା ମାସରି ରମ୍ଡ Óରହଙ୍ା ଭÉଜାନା ଏଆରରି 
ସÌଡ଼ରିଟରି ନରିସରିରତରୁ। ୧୧

 ଏଆରୁ ରମ୍ଡÓରହଙ୍ା ରରିଆରୁ ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାମାସାରରିଇ ରଭରତେରୁ, “ଅ ଗାଲରିଲରି ଲÌକୁତାରତରୁ। ଈରୁ 
ଇମବୋ ନରିସାନା ମୂରଡଙ୍ରି  ୋଜାକରି ଆନାଡ଼ରିକରି ରମହା ମାରଞ୍ରୁ? 
ଈ ଜୀସୁଇ ଇସରିଙ୍ରି  ମୀ ମାରଦ ଡ଼Èଇ ନରିକ୍   ସାନା ଅୋ ଅÉରତ, 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ଏଆନରିଇ ରସଣ୍କରି ସାସାରା ରମଃରତରୁ, ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଅରଟÑ ରବ୍ଡÓÍତାରନଞ୍ଜୁ।”

ରଆନଇି ପୂନାନ ିପାଣ୍ା ଅÉଜାମାନାନଇି ଅÉସି୍ତାରି
୧୨

 ଏ ରବÑଅଟରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ଜୀତ ଇସରି ସÌରୁ ଡ଼Èଇ 
ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓରତରୁ। ଈ ସÌରୁ ଜରିରୁସାଲମ ଡ଼Èଇ 
ଈରକ ଗÉପ୍   ସରି ଦୁଇ କରିରଲାମରିଟର ଦୂରୁ ମାରସ। ୧୩

 ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାମାସାକା ଏମବୋଙ୍ରି  ଏସାନା ରସଣ୍ ମାସରି ର ବାକାରରି ଲାଇକରି 
ସାରସରୁ ଏଙ୍ା ଏମବୋ ରାହରି ଅÉରତରୁ। ଏ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରୁ, 
େରିତର, ଜହନ, ଜାକୁବ, ଆନ୍ଦ୍ ରି ଅ, େରିଲରିେରି, ରତାମା, ବାତ୍ଲମୀ, 
ମାତରିଉ, ଆଲରିଫରି  ମରିରରଞ୍ଜୁ ଜାକୁବ, ଆଜÈନାଞ୍ଜୁ ସରିମନ ଏଙ୍ା 
ଜାକୁବ ମରିରରଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦା ମାରସରୁ।

୧୪
 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ଗୁରଲÑତାକା ର ବାଃତାରନ ମାରସରୁ 

ଏଙ୍ା ରଣ୍È ରସÍଲୁ ର ଏÌଲୁରନ ଅÉଜାନା ଜÉମବେÈ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜÉେରିମାରସରୁ। ଏଆରରିରକ ଏସନାଇ ଆଜାସାକା ଜୀସ ୁ
ଟାଡରି ମରରିୟମ ଏଙ୍ା ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଆରମବେସାକାରଭÑ ମାରସରୁ।

୧୫
 ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏମବୋ ସରହ କୁଡ଼ରିଏ ଗାଣ୍ରି େରତ୍ଗାଟାକା 

ଊଜାନା ମାରସରୁ। େରିତର ଏÛଆରରି ମାରଦÛ ନରିସାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
୧୬

 “ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ରେÍନୁ େୁତରି ତାନରିÔ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଦାଉଦ 
ସୁଡାଡ଼Èଇ ରଭସାରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଆନାରରି ସରିକରି ଉରଜÑରନ 
ରରଣ୍ ଅÉରନ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଈରା ଜରିହୁଦା ରସÍଲୁ ରଭସାରସଞ୍ଜୁ। 
୧୭

 ଜରିହୁଦା ମÉରକତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମÉରକÛ ଆଡାନା 
େÌପ୍   କା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ। ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ, 
ଏତୋନାକା ଜୀସୁଇ ଆଃୋ ରସÍଲୁ ସାରନରୁ ଜରିହୁଦା ଏଆରରି 
ଡୂୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ।”

୧୮
 ଈ ମୂଲା ଆଗÈନାରÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଜରିହୁଦାକରି 

ଟÉକାଙ୍ା ସୀଭା ଅÉଜାରସ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଏ ଟÉକାଙ୍ା ଡ଼Èଇ ର 
ରନÍଡା କଡରିରତଞ୍ଜୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏମବୋÛରନ ତ୍ାଉ େଟୁ 
ଇଞ୍ାନାଇ ଦୀକାରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆନରିତାରରି ଟୁଟୁ ରୀ 
ବÉଗା ଅÉରତ ଏଙ୍ା ଭାହରିକା ଗୁରଲÑ ସ୍ଡÓØତାତୁ। ୧୯

 ଈ କାତା 
ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ମାସରି ଗୁରଲÑତାକା େୁରସରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଏଆରୁ ଈ ରନÍଡା ତରିନରିଇ ତାଡ଼ା କାତା ଡ଼Èଇ “ହକଲ୍   ଦମା” 
ଇରସÑକା “ରାକÈ ରନÍଡା” ଇରସରୁ।



158କାବାଡ ିପୁତ ି୧:୨୦
୨୦

 େରିତର ଅରଟÑ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଦଃୋଗÉଡ଼ରି ତାନରିÔ ଜରିହୁଦା 
ରସÍଲୁ ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ:

ତାଡ଼ା ଲଃେରି ମାସରି ଇଡୁ ତାନରିÔ
ଲÌକୁ ରାହରି ଅÉଆକାରୁ, ଏମବୋ ଏÛମବୋଇରଭÛଏ 

ଲହାଆକାରରି।’ ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୬୯:୨୫

ଅରଟÑରଭÑ ବ୍ୀÐସା ଅÉଜାରନ,

‘ତÉଙ୍ରି  ସୀଭା ଅÉଜା ମାସରି କାବାଡ଼ରି ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ।’  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୦୯: ୮

୨୧
 
–୨୨

 ଏÌସରିବÉଗା ସÉଜାମାସାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁରରିରହଗରି 
ନରିଙ୍ା ମାନରି କାତା ସÉକରି ସୀଭା ରସÍଲୁ ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ମÉରକ 
ଆଡା ମଲୂା ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ଜୀସ ୁମÉରକ ମାଞ୍ାତରି 
ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏସନାକା ମାଇ ମାରଦ ମାଞ୍ାରତରୁ, ଏଆରରି 
ମାରଦ ଡ଼Èଇ ଆଡÈ ଅରଟÑ ରଆନରିଇ ଅÉସ୍କା ଅÉରନ। ଅରଟÑ 
ର େÉଡ଼ାଟରି ରଭରତେକା ଜହନ ବାହା ଡ଼Èଇ ମଞୁ୍ା େÉଟରି ଦରିନା 
ଡ଼Èଇ ଜୀସଇୁ ମାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ରସଣ୍କରି ଅୋ ଅÉତରି ଟୁକ୍ନÈ ଈ 
ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ମÉରକ ମାଞ୍ାଦୁଃୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ।”

୨୩
 ଏÌସରିବÉଗା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରୁ ରରିଆରରି ତାଆ ୋଦାଙ୍ା 

ତାରତରୁ। ଏଆରରି ମାରଦ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ, ରଜାରସେ 
ଏତୋନରିଇ ବସବ୍୍   ବା ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ା ଆଇରସ। ଇଆନରିଇ ଜୁତେରଭÑ 
ଇନ୍   ମବୋ ଆଇରସ। ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ମଥିୟ। ୨୪

 ଏମବୋ ଡ଼Èଇ 
ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରତରୁ, “ପ୍ରବୁ, ଈନୁ ଗୁରଲÑ 
ଲÌକୁରରିତାରÈ ଏÌଲୁ କାତା େଞୁ୍ାମାଞ୍ରି । ଈ େÌପ୍   କା କାବାଡ଼ରି ଏଙ୍ା 
ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାନରି ତାରା େଦ ତୁହାନାଙ୍ାଟରି ଜରିହୁଦା ତାଡ଼ା ବାହା 
ତାଙ୍ରି  ସାଜାମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଏ େଦ ତାନରିÔ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାଞ୍ଜୁ 
ଅÉଭା ତାଙ୍ରି  ଇ ରରିଆରରି ମାରଦ ଈନୁ ଏÛରମବେରରିଇ ମÉଟ୍   କରିମାଞ୍ରି  
ଏÌରÈ ମÉଙ୍ରି  ତÌତୋମ।ୁ” ୨୬

 ଏ ରବÑଅଟରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା 
ଇ ରରିଆରରି ମାରଦ ଗୁଲରି ଇଗ୍   ରଦରୁ। କାଗଜ ତାନରିÔ ଭ୍ୀସା 
ଅÉଜାମାସାରରି ଗୁଲରି ମଥିୟ ୋଦା ଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ରିରତ। ଇଆରଡଃଙ୍ରି  
ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ ଏÛଗାର ଗାଣ୍ରି ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାସାରରିରକ ଆଡାନା 
ଅରଟÑ ର ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାନାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

ସୁପାଡ ିଜଉି ବÉତାରି

୨  ୧ ଏରସରରିରଭÍଲା ରେଣ୍ରିକସ୍ଟ a ଦରିନା ଭÉରତ ଏମବେÈ 
ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା ର ବାଃତାରନ ଊଜାରସରୁ। ୨ ଏମବୋ 

ଉଦାରେ ମରୂଡଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ ରଣ୍ା ସାଦା ରଭନ୍ ମବୋ ଅÉରତ। ଈ ସାଦା 
ର ରଦରରି ଭରିଲୁ ଜୀସ୍କରିମାନରି ସାଦା ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ଈ ସାଦା ଏଆରରି 
କକ୍ ସାମାସରି ଈଡୁ ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି ବ୍Éଡରିରତ। ୩

 ଏଆରୁ ନÉଡ଼ରି 
ଭାଙ୍ସାକା ଏସÛନରି ରମଃରତରୁ। ଈ ନÉଡ଼ରି ଭାଙ୍ସାକା ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି ଅÉଜାନା ଏମବୋ ମାସରି ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି କତେଜୁ । 
୪

 ଏମବୋ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁତାକା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉରତରୁ। 

a ୨:୧ ନପଣ୍କିସ୍ଟ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି େÌଲ କÌବା ରକÍଡୁ ଜ୍ଡÓÞÕଭାରକÍଡୁଡ଼Èଇ 
୫୦ ଦରିନା ରବÑଅଟରି ଟÌଣ୍ା ଅÉଇମାରସ।

ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହା ଡ଼Èଇ େÉଟରି ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି କାତା ଡ଼Èଇ ରଭସ୍ା ଟÌଣ୍ରିରତରୁ।

୫
 ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ େୁତଗିତାକା ଗୁରଲÑ ରଦÍସାଙ୍ା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁଇ 

ଆସ୍କରିମାସରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଭÉଜାନା ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔତାନରିÔÔ ମାରସରୁ। 
୬

 ଈ ସାଦା ରଭରଞ୍Ñ ଡାରଣ୍Ñ ଏଆରରି ମାରଦତାକା ଗÉରମ 
ଦÉଲା ଲÌକୁ ଏମବୋÛ ଊଜରିରତରୁ। ଲÌକୁତାକା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ଏତେରି କାତା ଡ଼Èଇ ଆଇରସରୁ ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାମାସାରୁ ଏ କାତା ଡ଼Èଇ, କାତା ଆଇମାସାରÈ ରଭରସରୁ।

୭
 ଏÛମବୋ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉଜାନା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦÛ 

କାତାବÉର୍୍ା ଅÉରତରୁ। “ରମଃଦୁ, ଇଆରଡଃଙ୍ରି  କାତା ଆଇ 
ମାନରି ଈ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁତାକା ଗାଲରିଲରିକାତା ଅÉଆରତରୁ ଗରିନା? 
୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ ଏଆରୁ ମାଇ ମାଇ କାତା ଆଇମାନାରା 
ଇସରିଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ରଭଞ୍ରିନାସୁ? ଈରରି ଇସରିଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉଭା 
ମୂରତ! ୯

 ଅÉଜୁ ଇମବୋଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ବାହାଙ୍ା 
ଡ଼Èଇ ଭÉଜାମାନାସୁ। ୋଥ୍ୀୟ, ମାଦୀୟ, ଏଲାମୀୟ ଏଙ୍ା 
ରମସେତାମରିଆ ଲÌକୁତାସ,ୁ ୧୦

 ଅରଟÑ ଜରିହୁଦା, କାୋ ଦକରିଆ, 
େନ୍ ଏଙ୍ା ଆସରିଆ, େରିଗରିଆ ଏଙ୍ା େଫୁଲରିଆ, ମରିସର ତାନରିÔ 
ଲଃେରିମାନରି କୁରରିଣୀ ସÌଡ଼ରିଟରି ମାନରି ଲରିବରିଆ ରଦÍସା ଲÌକୁତାକା 
ରରାମ ରଦରରି ନÉଜୁ ଡ଼Èଇ ଭÉଜାନାକା ଅରଟÑ କ୍ରିତ ଏଙ୍ା ଆରବ 
ଡ଼Èଇ ଭÉଜାମାନରି ରମଃୋଗାଟାକା ଭÉଜା ମାନାସୁ। ମାଇ ମାରଦ 
ଏÛରସ ଲÌକୁ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଭା ଡ଼Èଇରନ ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁତାସୁ, ଅରଟÑ 
ଏସନାସ ୁଜରିହୁଦରି ଦମ୍ ଆହାମାନରି ଲÌକୁତାସ ୁମାନାସ।ୁ ୧୧

 ଅÉଜୁ 
ଗୁରଲÑତାସ ୁରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ରଦÍସାଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଭÉଜା ମାନାସ।ୁ 
ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ ଈ ଲÌକୁତାକା ମାଇ ମାଇ କାତା ରଭସ୍ରିମାନାରା 
ରଭଞ୍ରିମାନାସ।ୁ ଏଆରୁ ରେÍନୁତାରା ରଦରରି ରଦରରି ଏଙ୍ା ଆଦାଙ୍ରି  
ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ମାଇ କାତା ଡ଼Èଇ ରଭସ୍ରିମାନାରା ରଭଞ୍ାନାଇ 
ଅÉଜୁ ବୁଜରି ଆଇମାନାସ।ୁ”

୧୨
 ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑତାକା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ ଏଙ୍ା ବାଇବୁମବେଜୁ 

ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ମାରଦ ରଭଞ୍ରି  ରଭଞ୍ରି  ସÉରତରୁ, 
“ଈରରି ଗୁରଲÑÑ ଆନା ଆଇରନ?” ୧୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏସÛନାକା 
ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ କାରତେରୁ, “ଇଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା କାଲୁ 
ଉଣ୍ ଞ୍ାନା ସÌସା ମାରନରୁ।”

ପିତର ଲÌକୁରିଇ ପÌକ୍ାରି
୧୪

 େରିତର ଏÛଗାର ଗାଣ୍ରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିରକ ନରିସାନାଇ ଏ 
ଲÌକୁରରିଇ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେରୁ, “ଅ ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁତାରତରୁ 
ଏଙ୍ା ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ଲଃେରିମାନାରତରୁ, ଗୁରଲÑତାରତରୁ ନାଇ’ 
କାତା ରଭଞ୍ାଦୁ। ୧୫

 ଈରୁ ଆନା ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ, ଇଆରୁ 
ସÌସାମାରନରୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌରରି ଅÉଆରତ, ଅÉନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଇରଦÑ ତ’ ନÉଡରିସରି ନÌଅ ଗଣ୍Èରନ ଅÉଜାମାରନ। ୧୬

 ଇରଦ 
ଆନା ଆଇମାରନ ଏ କାତା ଡÈଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟରି 
ରଜାରୟଲ ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ :

 ୧୭ ‘ରେÍନୁ ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଅÉନୁ ଭରିହା ରଡଲରି ତାନରିÔ
ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ନାଇ ଜରିଉଇ ଭÉକରିଇ।

ଏÌସରି ବÉଗା ମୀ ମ୍ୀକା ମାରସାକା
ଡାଉ ଅÉନାରÈ କାତା ରଭସ୍ା ମରୂନରୁ।
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ମୀ ଲÉରଭଙ୍ା ରେÍନୁ ତÌସ୍ାଙ୍ା ରମଃରନରୁ

ଏଙ୍ା ବୁଡାଗାଟାକା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କ୍ଡÓÞଞ୍ା 
ରମଃରନରୁ।

 ୧୮ ଆଁ, ଏମବେÈ ଅÉନୁରନ ନାଇ ଆଲରିଆଗାଟାକା ଗାଟାସାନରି 
କୁÛଇଟରି ନାଇ ଜରିଉତରିନରିଇ ଭÉକ୍ ସା ଜରିଇ,

ଏଆରୁ ଡାଉ ଅÉନାରାଆ ରଭରସ୍ରୁ।
 ୧୯ ଅÉନୁ ରସଣ୍ ମରୂଡଙ୍ରି  ତାନରିÔ ଆଦାଙ୍ରିଗାଟରି କାବାଡ଼ାକା

ଏଙ୍ା ରନÍରଡ େୁତଗି ତାନରିÔ ରାକÈ, ନÉଡ଼ରିÔ, ମରୂଡଙ୍ରି ,
ଦୁଆଲରି ତାଆ ମ୍ଡରିÓଉଙ୍ା ତÌସରିଇ।

 ୨୦ ପ୍ରବୁତାରରି ଏ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ଏଙ୍ା ରଦରରି ଦରିନା ଭÉଭାÛ
ରଭÍରଲରନ ରଭÍଲା ଆନ୍ାରରି ଅÉରନ
ଏଙ୍ା ଡÉଞ୍ଜୁ ରାକÈ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରନ।

 ୨୧ ଏମବୋ ଏତୋନାକା ପ୍ରବୁ ୋଦା ଆଃରନରୁ, ଏଆରୁ ଏଃୋ 
େÉରନରୁ।’  ରଜାରୟଲ ୨:୨୮–୩୨

୨୨
 “ଅ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାରତରୁ, ଈ ଗୁରଲÑ କାତା ରଭଞ୍ାଟୁ: 

ନାଜରରିତ ଜୀସ ୁରÛଆଞ୍ଜୁ ମଲୂା ନୂଡ଼ରିତାଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏÛଆନରିଇ ରେÍନୁ ୋଣ୍ା ମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ଏତେରି ଗୁରଲÑÑ 
ଡÉଟାଗାଟରି କାବାଡ଼ାକା ଏଙ୍ା ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏÌରରି 
ଏÌରÈ ମୀ ବାଃତା େୂଡ଼୍ ୋଇ ମାଞ୍ାରନ। ୨୩

 ଈରୁ ଗୁରଲÑତାରତରୁ 
ଏ ଗୁରଲÑ ରମହାମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଈଭରି ଗୁରଲÑ ମଲୂା ଉରଜÑତାଇ 
ଇଞ୍ରି  େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଈ ଜୀସଇୁ ରେÍନୁ ଟରିକ୍ନÈ େ୍ଡଜୁକ୍ ସାନା ଏଙ୍ା 
େୂବ୍ା େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ମୀ ବାଃତା ସେଗି ଗରିଆ ମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଡ଼Ìଇଗାଟାରରି ସାହାଜ ଡ଼Èଇ ଏଆନରିଇ କ୍ଡୂ ସ 
ତାନରିÔ ରସଙ୍ା ଗରିଆନା କଣ୍ାଙ୍ା ରଭÍସାନା ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍସାମାରଞ୍ରୁ। 
୨୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଈ ଗୁରଲÑତାରରି ଅÉରନ ଇଞ୍ରି  ରଭÍରଲରନ 
େୁଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଇ ସÉଭା ଗ୍ଡÓÉଙ୍ଜୁ  
ଡ଼ÈଇÛ ଏଃୋ ସରିଆନା ଏÛଆନରିÔଇ ରରିରହଗରି ନରିରତେଞ୍ଜୁ। ସÉଭା 
ଏÛଆନରିଇ ତଃୋନା ଇଟା ମଆୂରତ। ୨୫

 ଦାଉଦ ଏଆନରି ରସÍଲୁ 
ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ,

‘ଅÉନୁ ଡ଼ଃନା ପ୍ରବୁଇ ନାଇ’ ନÌକରିଟରି ରମଃେରିରସଏ।
ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ରନଗା ଡ଼Èଇ ଇଟା ତାଙ୍ରି  ନାଇ ତରିନରି 

େÉଡ଼ାଟରି ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।
 ୨୬ ଈରା ଡ଼ÈଇÛ ନାଇ ଏÌଲୁ ରରହା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାରତ

ଏଙ୍ା ନାଇ ସଡୁା ଡ଼Èଇ ରରହା କାତା ସ୍ଡÓØତାରତ।
 ୨୭ ନାଇ’ ଗାଣ୍ରିରଭÑ ବାସ୍ା ଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉରନ ଆନାଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ଈନୁ ନାଇ ଜରିଉତରିନରିଇ ସÉଭା ଗÉଡା 
ତାନରିÔ େରିହା ଜରିଆରାଜÈଇ।

ଈନୁ ନୀ ତୀରରିତାନାନରିଇ ତୂରଡ଼ଞ୍ରି  ତାନରିÔ ବରିଡ୍ରି ଅÉଭା 
ରସÍଲୁ ସୀଆଇ।

 ୨୮ ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ନୀମବୋତାରା ୋରହରରି ତÌସାଞ୍ାଦରି
ନୀ ମାନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ଗÉରମ ରରହା େÉଇ।’ 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୬:୮–୧୧

୨୯
 “ଅÌ ନାଇ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ େରତ୍ ଡ଼Èଇ ମାଇ 

େୁବ୍ା ଅÉବା ଦାଉଦତାରÈ କାତା ରଭସ୍ା ମୂତାଇ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ସÉଜାନାଙ୍ାଟରି ମୁସ୍ା ଅÉଜା ମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏÛଆନରିତାରରି 
ମୁସ୍ା ବାହା ଇରଦÛରଭÑ ମାଇ ବାଃତା ମାରନ। ୩୦

 ଦାଉଦ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ 
େୁଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ, ରେÍନୁ ଏÛଆନରିଇ ଅÉଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା 
ତାଡ଼ା ସୀରୁତାନାନରିଇ ରÛଆନରିଇ ତାଡ଼ା େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରିÔ କପ୍ କା 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ଏÌସରିବÉଗା ଡାଉ ଆନାରରି ଅÉରନ, ଏÌରÈ ଦାଉଦ 
ଅÉଗରନ େୁଞ୍ାନାଇ କ୍ରିସ୍ଟ ସÉଭା ଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିନରି କାତା 
ରଭସାରସଞ୍ଜୁ।

“ଏଆନରିଇ ସÉଭା ବାହା ତାନରିÔ େରିଃୋ ଅÉଆସରିରଡ
ଏଙ୍ା ଏÛଆନରିତାରରି ଗାଣ୍ରି ମସୁ୍ା ବାହା ତାନରିÔ ସ୍ୀଆ 

ସରିରଡଏ।”

ଦାଉଦ ଏମବେÈ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ସÉଜାନାକାରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି 
ନରିଙ୍ରିନରି କାତା ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ। ୩୨

 ଈ ଜୀସୁଇ ରେÍନୁ ସÉଭା 
ଡ଼Èଇ ନରିକ୍ ସାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅÉମୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ସÉକରିଗାଟାମ ୁ
ମାନାମୁ। ୩୩

 ଜୀସୁଇ ରସଣ୍କରି ଅୋ ଅÉଜାମାରନ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ 
ଇରଦÛ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତରିନରି େÉଡ଼ାଟରି ମାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉବା ରେÍନୁ 
ଜୀସକୁରି ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଇ ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଇ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଇ 
ସୀଭା ରସÍଲୁ ଅÉଗରନ ଅÉଞ୍ା ମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଜୀସ ୁ
ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଇ ଭÉପ୍ କରି ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଇରଦ ଈରୁ ଈରା ରମଃେରି 
ମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ରଭଞ୍ରି  ମାରଞ୍ରୁ। ୩୪

 ଦାଉଦ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାକରି 
ସାଜÈ ସରିରଡଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। 
ଦାଉଦ ତÉନୁରନ ଈ କାତା ରଭସାମାରନଞ୍ଜୁ:

‘ପ୍ରବୁ ନାଇ ପ୍ରବୁଇ ରବÎରତେଞ୍ଜୁ:
 ୩୫ ଅÉନୁ ନୀ କÉରସଙ୍ାନରିଇ ନୀ କÉଟ୍ କା ରନÍରଡÛକରି ତାନରିÔ

ଟୁକ୍ନÈ ଈନୁ ନାଇ ତରିନରି େÉଡ଼ାଟରି କକ୍ ସାଦୁଃମ।ୁ’ 
 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୧୦:୧

୩୬
 “ଏÌସରିବÉଗା ଇସ୍ାଏଲ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ଈରା ରନଗାÛ ଡ଼Èଇ 

େୁଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ଏତେରି ଜୀସଇୁ ଈରୁ କ୍ଜୁ ସ ତାନରିÔ ରଡ଼ରତରୁ, ରେÍନୁ 
ଏଆନରିଇ ପ୍ରବୁ ଏଙ୍ା ମସୀହ େଦ ତାନରିÔ ଇଟାମାରନଞ୍ଜୁ।”

୩୭
 ଲÌତୁତାକା ଈ କାତା ରଭଞ୍ାନା ଗÉରମ ବରିକାଲରି ଅÉରତରୁ। 

ଏଆରୁ େରିତର ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ 
ରଭରସରୁ, “ଆବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଅÉମ ୁଆନା ଗରିନାମ?ୁ”

୩୮
 େରିତର ଏÛଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ମୀ ଏÌଲୁ ଏଙ୍ା 

ନୀମବୋ ରବÍଗାଲରି ଗରିଦୁ। ଈରୁ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ମୀ ମୀ ଡ଼Ìଇ େରିଃୋ 
େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ୋଦା ଡ଼Èଇ ମଞୁ୍ା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଈରୁ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ତାରÈ ଦÉନ େÉରଣ୍ରୁ। 
୩୯

 ଈରା ମୀ ରସÍଲୁ ଅÉଞ୍ା ଅÉଜାମାରନ। ଅରଟÑରଭÑÛ ମୀ 
ମୀଡାକାନରି ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଏତୋକା ଗÉରମ ଦୁରୁ ମାରନରୁ ଏଆରରି 
ରସÍଲୁ ସୀଭା ଅÉଜାରନ। ଏÛରମବେରରିଇ ରେÍନୁ ମାଇ ପ୍ରବୁ ଆରନ୍ଞ୍ଜୁ 
ଏ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଈରା ଅÉଞ୍ା ଅÉଜାମାରନ।”

୪୦
 େରିତର ଏÛଆରରିଇ କÉଡ଼୍ ସାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇରଦÛ ଈ 

ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ମରିଣ୍ାନରି ଜ୍ଡÓÞପ୍ ଦୁ।” ୪୧
 ଏତେରି ଲÌକୁତାକା 

ଏÛଆନରିତାରା କାତା ରଭଞ୍ାନା ଆଃରତରୁ ଏଆରୁ ମୁଞ୍ା 
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େÉରଟରୁ। ଏÌସରି ଗÉଲା ଈ େରତ୍ ଗାଟାକାରରିରକ ଅରଟÑ ତୀନରି 
ହଜାର ଲÌକୁ ଆଡରିରତରୁ।

ପନତ୍ଡଗାଟାରିତାରି ଆଡାନା ରାେ ିଅÉତାରି
୪୨

 େରତ୍ଗାଟାକା ର ବାଃତାରନ ଉଜା ଟÌଣ୍ରିରତରୁ। ଏଆରୁ 
ୋଣ୍ା ଅÉଜାସାକାରରି ଗ୍ରÉୋ ରଭନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ରଡଲରି ସରିରତରୁ। 
େରତ୍ ଗାଟାକା ରÛଆରୁ ରÛଆନରିରକ ଆଡାନା ରାହରି ଅÉରତରୁ। 
ଏଆରୁ ରୁଟରି ରଲକ୍ ସାନା ତରିରସରୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉୋ ରସÍଲୁ ରଡଲରି ସରିରତରୁ। ୪୩

 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା 
ଗÉରମ ଡÉଟା କାବାଡ଼ାକା ଏଙ୍ା ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ାକା ଗରିପ୍ କରି 
ମାରସରୁ। ଗୁରଲÑତାକାରରି ତାରରି ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ଗÉରମ ରଜÍଡା 
ଏଙ୍ା ଆଜରି ମାରସ। ୪୪

 ଗୁରଲÑ େରତ୍ଗାଟାକା ର ବାଃତା ରାହରି 
ଆଇରସରୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରି ବାଃତା ଆନାରରି ମାରସ ଏÌରÈ ଗୁରଲÑ 
ତାକା ୋହାନା ଅଇରସରୁ। ୪୫

 ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑ 
ଦନ ବରିତ ପ୍ରÉରତରୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇ ଆନାରରି ଲୂଡ଼ା 
ମାରସ ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ୋଃେରି ମାରସରୁ। ୪୬

 ଦରିନା ଗÉଡ଼ରି ଏଆରୁ 
ଆଡାନାଇ ଗରିଜ୍ା ଗରିେରିସରି ଇଡୁ ତାନରିÔ େୂଣ୍ା େୂଣ୍ରି ଆଇରସରୁ। ଏ 
ଗୁରଲÑତାକାରରି ଏÌଲୁ ରରଣ୍ରନ ମାରସ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା 
ଇଟ୍ କାନରି ଅÈଡାନାଇ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିେରିରସରୁ ଏଙ୍ା ରରହା 
ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଆନରିକରି ସୀଭା ସୀଭରି ଆଇରସରୁ। 
୪୭

 େରତ୍ଗାଟାକା ରେÍନୁଇ ଦଃେରି ମାରସରୁ। ଗୁରଲÑ ଲÌକୁତାକା 
ଏÛଆରରିଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିରସରୁ। ଦରିନାଗÉଡ଼ରି ଦÉଲାଦÉଲା ଲÌକୁ 
ଏଃୋ େÉନ୍ ମବେରିରସରୁ। ଏଃୋ େÉନ୍ ମବେରିମାସରି ଲÌକୁରରିଇ ରେÍନୁ 
େରତ୍ଗାଟାରରି େୁଟା ତାନରିÔଇ ଆଡ଼୍ େରି ମାରସଞ୍ଜୁ।

ପିତର ସଟାଗାଟାନଇି କାରି ଇତୋରି

୩  ୧ ରନରିସରି େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନ ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  
ସାଜରିରସରୁ। ଏÛମବୋ ଉଜାଡ଼ାଙ୍ା ତୀନରି ଗଣ୍ା ଅÉଜାରସ 

ଏଙ୍ା ଏÌରରି ଦରିନା ଗÉଡ଼ରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉନରି ରଡଲରି ମାରସ। 
୨

 ଏଆରୁ ରେÍନୁଇ ଲÉକରିନରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜରିସାନରି ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏମବୋ 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଗÉଡ଼ରି ଅÉତରି ରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ ସଟା ଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ତÉକା ମେୁରି ସରିଡାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଦରିନା ଗÉଡ଼ରି ଏÛଆନରିଇ 
‘ସÉଞ୍ାମାନରି ଦÉରା’ ସÌଡ଼ରିଟରି କପ୍ କା ଗରିେରିରସରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ 
ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜରି ମାସରି ଲÌକୁରରିଇ ଡାବୁଙ୍ା ଜÉେରିମାରସଞ୍ଜୁ। 
୩

 ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଏରସରରିରଭÍଲା େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନଇ ରେÍନୁ ଇଡୁ 
ତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାସାରÈ ରମଃରତଞ୍ଜୁ ଏÛମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ 
ଡାବୁଙ୍ା ଜÉରତଞ୍ଜୁ।

୪
 ଜହନ ଏଙ୍ା େରିତର ଏଆନରି ରଭଞ୍କରି ରମହାନାଇ 

ରଭରତେରୁ, “ମାଇ ରଭଞ୍କରି ରମଃତାମୁ।” ୫
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନା 

ରଭରଲ େÉନ୍ ମବୋ ଅÉସା ଡ଼Èଇ ଏÛଆରରି ରଭଞ୍କରି ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
୬

 ଏÌËକରିରଭÑ େରିତର ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ସୁନା କରି ରୁୋ ନାଇ ବାଃତା 
ସରିରଡÛଏ, ଏÌËକରିରଭÑ ନÉନ୍ରି ଆନାରରି ମାରନ ଏÌରÈ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  
ସୀପ୍ କରିଞ୍ାଇ। ନାଜରରିତ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ୋଦାଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାମ ୁଏଙ୍ା 
ତÉକାମ।ୁ”

୭
 ଈରା ରଭସାନା େରିତର ଏÛଆନରି ତରିନରି କାଜୁ ଆହାନା 

ନରିରତେଞ୍ଜୁ। ଉରତ ଉରତ ଏÛଆନରି କÉଟ୍ କା ଏଙ୍ା ରମଣ୍ାଙ୍ା ଡÉଟା 
ଅÉତୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ େରିଞ୍ାନାଙ୍ାଟରି ତÉକା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୮ ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଏÌନ୍ରି 

ଏÌନ୍ରି ରେÍନୁଇ ଦହରି ଦହରି ଏÛଆରରିରକ ଆଡାନା ରେÍନୁଇ ଦଃନରି 
ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ୯

 ଗୁରଲÑତାକା ଏÛଆନରି ତÉକାଇସାରା 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାସାରା ରମଃରତରୁ। ୧୦

 ଲÌକୁତାକା 
ଏÛଆନରିଇ େୁରସରୁ ଏଙ୍ା ଇରସରୁ ଇଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରିÔ 
ମାନରି ‘ସÉଞ୍ାମାନରି ଦÉରା’ ତାନରିÔ କକ୍ ସାନା ଜÉୋଇ ମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆରୁ ଏÛଆନରି ରନଗରି ଅÉତାରା ରମହାନା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। 
ଈରରି ଇସରିଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉଭା ମରୂତ, ଏÌରÈ ଏଆରୁ ବୁଜରି ଅÉଭା 
ମେୂରି ସରିଡାରତରୁ।

ପିତର ଲÌକୁରିଇ ଗ୍ରÉତୋରି
୧୧

 ଏ କାରରି ଇଞ୍ାସରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନ ସÌଡ଼ରିଟରି 
ସÌଡ଼ରିଟରି ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଗୁରଲÑତାକା ଆଦାଙ୍ରି  
ଅÉଜାନା “ସଲମନ ସÉଲା” ତାଙ୍ରି  ଏÛଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ରଗହରିରତରୁ। ଏÌରÈ ରମହାନା େରିତର ଲÌକୁରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଅ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାରତରୁ, ଈରୁ ଈରÈ ରମହାନା ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଆଦାଙ୍ରି  ଆଇମାରଞ୍ରୁ?”

୧୨
 ଈରୁ ମÉଙ୍ରି  ଆନାଡ଼ରିକରି ଇହରିଙ୍ରି  ରମଃୋଇଞ୍ାରଦରୁ? 

ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉମୁ ମାଇ ଡÉଟା କରି ତୀରରିତାରÈ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଇଆନରିଇ 
ତÉକା ଗରିଭା ମୂସାମାନାମୁ। ୧୩

 ଅÉଏÛ! ରେÍନୁ ଈରÈ ଗରିଆ 
ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଅବ୍ାହାମ, ଇସ୍ ହାକ ଏଙ୍ା ଜାକୁବ ରେÍନୁ 
ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ଗୁରଲÑ େୁବ୍ା ଅÉବାରରି ରେÍନୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା ରଦରରି ଆଲରିଆଗାଟରି ଜୀସୁଇ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑÛ ଈରୁ ଜୀସୁଇ ସÉଭା ରସÍଲୁ ସେଗି ଗରିରତରୁ। 
େରିଲାତ ଜୀସୁଇ େରିଃୋ ରସÍଲୁ ମÉଣ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑÛ ଈରୁ 
ଜୀସୁଇ ମÉଟ୍ କରି ସରିଡାମୁ ଇଞ୍ରି  େରିଲାତଇ ରଭରତେରୁ। ୧୪

 ଈରୁ 
ରଆନରିଇ ତୀରରିତାନାନରିଇÛ ଏଙ୍ା ସୁୋଡ଼ରିତାନାନରିଇÛ ଅÉଞ୍ା 
କୂରତରୁ। ଏଙ୍ା ର ଭ୍ଡÓÝକÈ ରଭÍୋଗାଟାନରିଇ ଏଆନରି ବାହା 
ତାନରିÔ େରିଃୋ ଗରିଭା ମÉଣ୍ରିରତରୁ। ୧୫

 ନୀମବୋ ସରିଆମାସାନରିଇ 
ଈରୁ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍରତରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଏÛଆନରିଇ ସÉଭା 
ଡ଼Èଇ ନରିରତେଞ୍ଜୁ। ଅÉମୁ ଏÌରÈ ରସÍଲୁ ସÉକରିଗାଟାମୁ ଅÉମୁରଭÑÛ 
ଏÌରÈ ମାଇ କାନ୍ ଙ୍ା ଡ଼Èଇ ରମହାମାନାମୁ। ୧୬

 “ଇÛଆନରିଇ 
ଏତୋନରିଇ ଈରୁ ରମଃେରିମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା େୁଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଜୀସୁ ୋଦା ଡ଼Èଇ ଡÉଟା େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ତÉକା ମୂରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁ
ୋଦା ତାନରିÔ ଅÉମୁ େରତ୍ ଗରିେରିନାମୁ। ଆଁ, ଭାରରି ଜୀସୁ କୁÛଇଟରି 
ମାଞ୍ାନରି େରତ୍ ଏÛଆନରିଇ କ୍Éର୍୍ା କାରରି ଇରତେ ଏଙ୍ା ଈରା ଈରୁ 
ରମଃେରିମାରଞ୍ରୁ।

୧୭
 “ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମାଇ, ଈରୁ ଜୀସୁ କୁÛଇଟରି 

ଆନÈ ଗରିରତରୁ ଏÌରÈ ବୁଜରି ଅÉଆଡ଼Èଇ ଏରହଙ୍ରି  ଗରିରତରୁ, 
ମୀ ରଦରÈକାରଭÑ ଆନା ଗରିରତରୁ ଏÌରÈ ବୁଜରି ଅÉଆ ଡ଼Èଇ 
ଗରିରତରୁ। ୧୮

 ରେÍନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୂଗା େÉନରି ଗୁରଲÑ କାତା ସକୂାରହରନ 
ତାଡ଼ା ଡ଼Èଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭା ଗାଟାରରି ସୁଡା ଡ଼Èଇ 
ରଭସ୍ା ମସୂାରସଞ୍ଜୁ। ଇରଦ ରେÍନୁ ଗୁରଲÑ େୂରରି ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ। 
୧୯

 ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ମୀ ରଜÍଡା ଏଙ୍ା ନୀମବୋ େୂନାଆ ଗରିଆନା 
ରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍତାଦୁ। ଏÛରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏÛଆଞ୍ଜୁ ମୀ 
ଗୁରଲÑ ଡ଼Ìଇ ତୁହାଜରିରନଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ଇÛଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତକା ପ୍ରବୁ 
ମୀଙ୍ରି  ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ଲତୁରଜÍଡା ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା ଅÉସ୍କା ମାନରି 
କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସଇୁ ରଭÛଏ ଏÛଆଞ୍ଜୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାରନଞ୍ଜୁ।
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୨୧

 “ଅରଟÑ ସରଟକା ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରି େୂରରି ଅÉନରି ଟୁକ୍ନÈ ଜୀସ ୁ
ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉଭା ଦୀରନ। ଈ ଗୁରଲÑ କାତା 
ଗÉରମ ରଭÍରଲରନ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଡÈଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିଭାଗାଟାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ରଭସାରନଞ୍ଜୁ। ୨୨

 ମÌସା ରଭସାରନଞ୍ଜୁ, 
“ରେÍନୁ ମୀ ରସÍଲୁ ରଆନରିଇ ଡÈଉ ଅÉନାରା ରଭସ୍ା ଗାଟାନରିଇ 
ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଏ ଡÈଉ ଅÉନାରା ରଭସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମୀ ମାରଦ 
ଡ଼Èଇ ବÎÉରନଞ୍ଜୁ ଏÛଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଆନÈ ରଭତୋରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଈରୁ ମÉନରି ଅÉଭା ଦୀରନ। 
୨୩

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ଏଆନରି କାତା ରଲକ୍ ରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଭା େÉରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଲÌକୁରରି ମାରଦ ଡ଼Èଇ ରଗସ୍ା େÉରନଞ୍ଜୁ।” ୨୪

 “ଆଁ, 
ସାମରୁୟଲ ଏଙ୍ା ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ଭÉତରି ଗୁରଲÑ ଡାଉ ଅÉନାରା 
େନୁ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାକା ଈ ରଡଲରି କାତା େÌକ୍ ସାମାରନରୁ। ୨୫

 ଈରୁ 
ଏ ଡÈଉ ଅÉନାରା େନୁ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରରି ତାରÈ ଜÌଙ୍ାଗାଟାରତରୁ, 
ରେÍନୁ ମୀ େବୁା୍ ଅÉବାରରିରକ ଏତୋରା େ୍ଡଜୁକ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ ଏÌରÈରଭÑ 
େÉନ୍ ମବୋଗାଟାରତରୁ ଈରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଅବ୍ାହାମଇ ରଭସାରସଞ୍ଜୁ। 
‘ନୀ ମୀଡାକାନରି ବାହା ଡ଼Èଇ େୁତଗି ତାନରିÔ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁତାକାରମÍଲା 
େÉରନରୁ।’ ୨୬

 ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ରମÍଲା ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ରଭÍରଲÛ ତାଡ଼ା 
ନୂଡ଼ରିଗାଟରି ଆଲରିଆଗାଟାନରିଇ ଜୀସଇୁ ୋଣ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଏÌଜରିରଦରୁ, ଏÌସରିବÉଗା ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଈରା 
ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ।”

ଜେୁିଦଙି୍ାନ ିସବା ନÌକଟି ିପିତର ଏଙ୍ା ଜେନ

୪  ୧  େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନ ଲÌକୁରରିରକÛ କାତାବାତ୍ା 
ଆଇ ମାସରି ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏରସ ଲÌକୁତାକା ଏଆରରି 

ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଇଡୁ 
ଜÌୋଗାଟାରରି ରଦରÈକା ଅରଟÑ ଏସÛନାକା ସାଦୁକରିଙ୍ା ମାରସରୁ। 
୨

 ଏଆରୁ ସÌଡାଙ୍ରି  ଆଇରସରୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା େରିତର ଏଙ୍ା 
ଜହନ ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉୋଇ ମାରସରୁ ଏଙ୍ା ଜୀସ ୁଅରଟÑ ରରିରହଗରି 
ନରିଙ୍ା ମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗୁରଲÑ ସÉଜାନାକା ନରିଙ୍ରିରନରୁ ଇଞ୍ରି  େÌପ୍ କରି 
ମାରସରୁ। ୩

 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ଏଆରରିଇÛ ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିÔ 
ଇଟରିରତରୁ। ବରିଲୁଡ଼ରି ଅÉଜାମାସରି ବÉଗା ରବଇତରି ଟୁକ୍ନÈ ଏÛଆରରିଇ 
ବନ୍ରି ଗରିଆନା ଇଟରିରତରୁ। ୪

 ଏÌËକରିରଭÑÛ ଗ୍ରÉୋ ରଭଞ୍ରିମାସରି 
ଲÌକୁରରି ମାରଦ ଦÉଲା ତାକା ଏÛଆରରିତାରା ସଦରି େରତ୍ ଗରିରତରୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଇରଦÛ ଏÛମବୋ ଗÉପ୍ ସରି କÌକ୍ ସରି ୋଞ୍ ହଜାର ରମ୍ଡÓରହଙ୍ା 
େରତ୍ଗାଟାକା ମାରସରୁ।

୫
 ରଭଇତରି ରଦରÈକା, ରସÍଣ୍ାଙ୍ା ଏଙ୍ା ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା 

ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ଊଜରିରତରୁ। ୬
 ଏମବୋ ହାନାନ ରଦରରି 

ଲÉକାଗାଟାକା କୟାଫା, ଜହନ, ଆରଲକ୍ ଜାଣ୍ାର ଏଙ୍ା 
ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରି ଗୁରଲÑତାକା ମାରସରୁ। ୭

 ଏଆରୁ ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାମାସାରରିଇ ନରିସା ଗରିଆନା ରଭରତେରୁ, “ଈରୁ ଏତେରି େÌଣ 
ଡ଼Èଇ କରି ଏତେରି ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିରତରୁ? ଈରୁ ଈ 
ସଟାଗାଟାନରିଇ ଆନା ଗରିଆନା କାରରି ଇସ୍ା ମରୂତରୁ?”

୮
 ଏ ରବÑଅଟରି େରିତର ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାନାଇ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÌ ଲÌକୁରରିଇ େÌଣ ଗରିଭାଗାଟାରତରୁ ଏଙ୍ା 
ରସÍରଣ୍ଙ୍ାରଣ୍ରୁ! ୯ ଈ ସଟା ଗାଟାନରି ରସÍଲୁ ଗରିଭା ଅÉଜାମାନରି 
ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଗରିନÈ ମÉଙ୍ରି  ରନÍଞ୍ଜୁ ରଭଞ୍ରି  ମାଞ୍ାରଦରୁ? 
ଈରୁ ଇÛଆଞ୍ଜୁ ଆନା ଡ଼Èଇ କାରରି ଇନ୍ ମବୋ େÉରଟଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ 

ରଭଞ୍ରି ଞ୍ାରଦରୁ ଗରିନା? ୧୦
 ଏÛରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଈରୁ 

ଗୁରଲÑତାରତରୁ ଏଙ୍ା ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାକା େନୁ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନÛ, 
ଇରସÑକା ନାଜରରିତ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ୋଦା ଡ଼Èଇ ଈ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ କାରରି 
ଇନ୍ ମବୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ଏ ଜୀସଇୁ କ୍ଜୁ ସ ତାନରିÔ କଣ୍ାଙ୍ା 
ରଭÍସାମାରଞ୍ରୁ, ଏÌËକରିରଭÑÛ ରେÍନୁ ଏÛଆନରିଇ ସÉଭା ଡ଼Èଇ 
ରରିରହଗରି ନରିକ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÛଆନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଈ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ 
କ୍Éର୍୍ା କାରରି ଇନ୍ ମବୋ ମସୂାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରଦ ମୀ ନÌକରିଟରି 
ନରିସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଜୀସ ୁଅÈଇରନଞ୍ଜୁ

‘ଏÛ ଭାଡରି ଏÛତୋନରିଇÛ ଈରୁ, ଇରସÑକା ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିଭାଗାଟାରତରୁ, ଡ଼ନ୍ଦ୍ ନା ରମଃରତରୁ।

ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ଭାଡରି ରନÍଞ୍ଜୁ ନୂଡରିତାରରି ଭାଡରି 
ଅÉଜାମାରନ।’  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୧୮:୨୨

୧୨
 ଏÛଆନରିଇ ତୁହାନା ଅରଟÑ ଏÛରମବେରରି ବାଃତାରଭÑ ଏଃୋ 

େÉନାରରି ସରିରଡ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈ ମରୂଡଙ୍ରି  ରନÍରଡ ଅରଟÑ 
ଏÛରମବେରରିଇରଭÑଏ ୋଦା ସୀଭା ଅÉଆ ସରିରଡ ଏତୋ ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ 
ଏଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ମନୂାସ।ୁ”

୧୩
 ଏଆରୁ ଏରସରରିରଭÍଲା େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନ ତାରÈ ଇହରିଙ୍ରି  

ତାରା ଡÉଟା ରମଃରତରୁ ଏଙ୍ା ଇÛଆରୁ େÌଡ଼ରି ଅÉଜା ସରିଡାନାକÈ 
ଏଙ୍ା ଆରର ଲÌକୁତାକÈ ଇଞ୍ରି  େରୁସରୁ, ଏମବେÈ ଏଆରୁ ଗÉରମ 
ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଏÌରÈରଭÑଏ ବୁଜରି ଅÉରତରୁ ଇରସÑକା 
ଇଆରୁ ଜୀସରୁକଏ ମାରସରୁ। ୧୪

 ଏଆରୁ ରମଃରତରୁ ଏ ସଟା 
ଗାଟାଞ୍ଜୁ କାରରି ଇଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାନାରରି 
କୁÛଇଟରି ଆନାରଭÑ ଇନ୍ ମବୋ ମଆୂରତରୁ।

୧୫
 ଏÛଆରରିଇ ସବା ଡ଼Èଇ ସାଲ୍ ବା ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି ସରିରତରୁ। ଏ 

ରବÑଅଟରି େÌଣଗାଟାକା ଆନା ଗରିରନରୁ, ଏÌରÈ ତାଡ଼ା ମାରଦ ବÉସରି 
ଅÉରତରୁ। ୧୬

 ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଈ ଲÌକୁରରିଇÛ ଅÉଜୁ ଆନÈ 
ଗରିନାସୁ? ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ େୁଞ୍ାରନରୁ ଏଆରୁ 
ରଣ୍ା ଆଦାଙ୍ରି  ତାରÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାରନରୁ। ଅÉଜୁ ଈରÈ ଅÉଞ୍ା 
କୂଭା ମୂଆସୁ। ୧୭

 ଅÉଜୁ ଏÛଆରରିଇ ଜୀସୁତାରା କାତା ରଭସ୍ା 
କୂଭା ତାଙ୍ରି  ଆସ୍ା ଗରିନାସ।ୁ ଇରସÑକା ଲÌକୁରରି ମାରଦ ଈ କାତା 
ଗÉରମ ବ୍Éଡା ମଏୂ।”

୧୮
 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ଅରଟÑ ଇଜÔକରି 

ଅÉରର୍୍ରୁ ଏଙ୍ା ଜୀସୁ ୋଦା ଡ଼Èଇ ଆନରିରଭÛଏ ଗ୍ରÉୋ କୂଭା 
ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିରତରୁ। ୧୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜହନ ଏଙ୍ା େରିତର 
ଏÛଆରରିଇ ରଭରତେରୁ, “ରେÍନୁତାରା ବାଗଗି ଆଃନରି ବÉଗା ମୀନ୍ାରା 
ବାଗଗି ଆଃୋ ରନଗାରରି ଗରିନା ଅÉଏ ଏÌରÈ ଈରୁ ତୂକରି ଗରିଦୁ। ଅÉମ ୁ
ଏତୋରାଆ ରମହାନାମୁ ଏଙ୍ା ରଭଞ୍ାନାମୁ ଏÌରÈ ଲÌକୁରରିଇÛ 
ରଭସାÛ ଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉଭା ମଆୂମ।ୁ”

୨୦
 
–୨୧

 ଏଆରୁ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ଡଣ୍ ସୀଭା ରସÍଲୁ 
ୋରହରରି େÉନାରତରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଗୁରଲÑତାକା ଈ 
କାତା ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାରସରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ 
ଏଆରରିଇ ଅରଟÑ ସରଟକା ଆସ୍ା ଗରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଏÛଆରରିଇ 
େରିଃରତରୁ। ୨୨

 ଈରରି ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ରେÍନୁତାରରି ରରଣ୍ 
ମ୍ଡରିÓଉ ମାରସ। କାରରି ଇଞ୍ାମାସାଞ୍ଜୁ ଚାଲରିସ ବାସାରରି କୁÛଇଟରି 
ଆଇରସଞ୍ଜୁ।



162କାବାଡ ିପୁତ ି୪:୨୩
ପିତର ଏଙ୍ା ଜେନ ପନତ୍ଡଗାଟାରି ବାଃତାଙି୍ ନ୍ଡେÓତାନତରୁ

୨୩
 େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନ ଜରିହୁଦରି େÌଣଗାଟାରରି ସବା ଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା 

ମାଏÛଞ୍ାକାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା 
ରସÍରଣ୍ଙ୍ା, ରଦରାକା ଏÛଆରରିଇ ଆନା ଆନା ରଭସାରସରୁ, ଏ 
କାତା ଗୁରଲÑ ତାଡ଼ା େଟୁାÛ ଲÌକୁରରିଇÛ ରଭରତେରୁ। ୨୪

 ଏରସରରିରଭÍଲା 
େରତ୍ଗାଟାକା ଗୁରଲÑତାକା ଏÌରÈ ରଭରସରୁ ଏମବୋ ଏଆରୁ ର 
ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ଆଡାନାଇ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରତରୁ, “ଅ ପ୍ରବୁ ଈନୁ 
ମରୂଡଙ୍ରି , େୁତଗି ଏଙ୍ା ସମଦୁ୍ର ଏଙ୍ା ଏମବେÈ ମାନାଆ ଗୁରଲÑ ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିଆମାଞ୍ରି । ୨୫

 ମାଇ େୁବ୍ା ଅÉବା ଦାଉଦ ନୀ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାନା ଈ 
କାତା ରଭସାରସଞ୍ଜୁ,

ଈ କୂଲୁ ଲÌକୁତାକା ଆନÈଡ଼ରିକରି ସୀଲାକÌଲ ଆଇରନରୁ?
ଈ େୁତଗି ତାନରିÔ ଲÌକୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି 

ସÉଞ୍ାଆନାରା ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାରନରୁ? ଈରରି ଗୁରଲÑ 
ମଲୁୁ ସରିଡାନାରରି।

 ୨୬ େୁତଗି ତାକା ରÉରଜÛଙ୍ା କÉଲା ପ୍ରଃୋ ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉରତରୁ
ଏଙ୍ା େÌଣଗାଟାକା ପ୍ରବୁ କ୍ରିସ୍ଟ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିରତରୁ।’ 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୨:୧–୨

୨୭
 ଏରସରରିରଭÍଲା ରହରଦ, େନ୍ରିୟ େରିଲାତ, ଇସ୍ାଏଲ, 

ରବÍଗାଲରି ରଦÍସାତାକÈ ଆଡାନାଇ ଈ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ଊଜାନା 
ନୀ ତୀରରିଗାଟରି ଆଲରିଆଗାଟାନରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିରତରୁ, ଏମବେÈ ଈ 
ରଭସ୍ା ଉରଜÑ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉରତ ଏ ଜୀସଇୁ ଈନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଇଞ୍ରି  
ଅÉସ୍କାମାସରି। ୨୮

 ଈ ଲÌକୁତାକା ଏତୋକା ଜୀସୁ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା 
ଡ଼ÌଇତାରÈ ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ ଏଆରୁ ନୀ ଏÌଲୁ ଗରିଆସାରା େୂରରି 
ଗରିରତରୁ। ନୀ ମÉଣ୍ା ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ନୀ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଈରରି ଅÉରତ। 
୨୯

 ଅÌ ପ୍ରବୁ, ଇରଦ ଏଆରୁ ଆନା ଇଞ୍ରିମାରନରୁ, ଏÌରÈ 
ରଭଞ୍ାମୁ। ଏଆରୁ ମÉଙ୍ରି  ଆସ୍ା ଗରିେରିଞ୍ାରନରୁ। ପ୍ରବୁ, ଅÉମ ୁ
ନୀ ଆଲରିଆଗାଟାମ,ୁ ଏÌସରିବÉଗା ଈନୁ ଆନା ମÉଟ୍ କରିମାଞ୍ରି  ଏÌରÈ 
ଆଜରି ତୁହାନା ରଭସ୍ା ରସÍଲୁ ମÉଙ୍ରି  ସାହାଜ ଗରିଆମ।ୁ ୩୦

 ନୀନ୍ାରା 
ଡÉଟା ମÉଙ୍ରି  ତÌତୋମ।ୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉମ ୁଡÉଟା ଡ଼Èଇ ନୀ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ୋଦାଡ଼Èଇ ସÉଭା କୂରାମାନାରରିଇ କାରରି ଇସ୍ା 
ମୂନାମୁ, ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ମ୍ଡରିÓଉଙ୍ା ତÌସ୍ାମୁ ଏଙ୍ା ଆଦାଙ୍ରି  
କାବାଡ଼ାକା ଗରିଭା ମନୂାମ।ୁ”

୩୧
 ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ଭରିହ ରିତରି ରବÑଅଟରି, ଏତେରି ଇଡୁ ତାନରିÔ 

ଏଆରୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ରସÍଲୁ ଗୁରଲÑତାକା ଊଜାରସରୁ, ଏ 
ଇଡୁ ଗÉରମ ଦ୍ରଡୂ ଙ୍ରିରତ। ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ 
େୂରରି ଅÉରତରୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରା ସଦରି ଅରଟÑ ସÉରÛକରି ଡÉଟା 
ଡ଼Èଇ ରଭସ୍ା ଟÌଣ୍ରିରତରୁ।

ପନତ୍ଡଗାଟାକା ତାଡା ତାଡା ମାନଦ ଆଡମିିଡ ିଅÉତାରି
୩୨

 େରତ୍ଗାଟାକା ଗୁରଲÑÑ ର ଏÌଲୁ, ଏଙ୍ା ର ଜରିଉ ଅÉଜାନା 
ମାରସରୁ। ଏଆରରି ମାରଦ ଏÛମବୋଇରଭÛଏ ଆନରିତାରାରଭÑ ନÉନ୍ରି 
ଇଞ୍ରି  ସରିଡାରତରୁ। ଏଆରରି ବାଃତା ଆନାରରି ମାରସ, ଏÌରÈ 
ଗୁରଲÑତାକା ୋହାନା ତାଡ଼ାତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ଅଇମାରସରୁ। ୩୩

 ପ୍ରବୁ 

ଜୀସୁ ଉରଜÑରନ ସÉଜାନାକାରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ା ମାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏÌରÈ ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାସାକା ଗÉରମÛ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ସÉକରି 
ସୀପ୍ କରିରସରୁ। ରେÍନୁ ଗୁରଲÑ େରତ୍ଗାଟାରରିଇÛ ଗÉପ୍ରି ରମÍଲା 
ସୀରତଞ୍ଜୁ। ୩୪

 ଏÛଆରରି ମାରଦ ଅÈନାରରିରଭÛଏ କÌଗାଇ ସରିଡାରତ। 
ଏÛରମବେରରିତାରରି ଇଡୁ ଅÉରତକା ଟÉଣା ମାରସ, ଏଆରୁ ଏÌରÈ 
ପ୍ରÉେରିରସରୁ। ୩୫

 ଏÌଭା ଟÉକାଙ୍ା ଅଆନା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରି 
କÉଟ୍ କାନରି ଇଟ୍ କରି ରସରୁ। ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑତାକାରରି ଲୂଡ଼ା ଆଇ ମାସରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଟÉକାଙ୍ା ୋଃୋ ଆଇମାରସ।

୩୬
 ରଜାରସେ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ େରତ୍ଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। 

ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରୁ ଏÛଆନରିଇ “ବର୍୍ବା” ଇଞ୍ରି  ଅÉେଗିରସରୁ। ଈ 
ୋଦା ତାରରି ଅଥ ୍“ଭାରା ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ”। ଏଆଞ୍ଜୁ କୁପ୍ର କୂଲୁତାଞ୍ଜୁ 
ରଆÛଞ୍ଜୁ ରଲବରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ୩୭

 ରଜାରସେତାରରି ରରଣ୍ 
ରନÍଡା ମାରସ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ପ୍ରÉସାନାଇ ପ୍ରÉୋ ଟÉକାଙ୍ା 
ଗୁରଲÑÑ ତାସାନା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିକରି ସରିରତଞ୍ଜୁ।

େନାନଅି ଏଙ୍ା ସଫିରା

୫  ୧ ହନାନରିଅ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରଅÈଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÛଆନରି 
କୁଡ଼ାନରି ୋଦା ସଫରିରା, ଏÌଭରି ତÉନ୍ା ରନÍଡା ରଣ୍È ପ୍ରÉତୁ। 

୨
 ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କୁଡ଼ାନରି ରଭସାନା ଏÛଆଡ଼ରିରଙ୍ ର ଏÌଲୁ ଅÉଜାନା 

ଈ ରନÍଡା ପ୍ରÉତାଆ ଏÛସନରି ଟÉକାଙ୍ା ତାଡ଼ା ବାଃତା ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏସନରି ରାହରି ଅÉତୁ ଏÌଭା ଟÉକାଙ୍ା ତାସାନା ୋଣ୍ା ଅÉଜା 
ମାସାରରି କÉଟ୍ କାନରି ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ।

୩
 ଏÌରÈ ରମହାନା େରିତର ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅ ହନାନରିଅ, ଈନୁ 

ଆନାଡ଼ରିକରି ନୀ ଏÌଲୁ ମେୂା ତାଙ୍ରି  ସଇତାନକରି ବାହା ସରିତରି? ଈନୁ 
ଦାୋ କାତା ରଭତେରି, ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଇ ବୁଦରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ରିତରି; 
ଈନୁ ରନÍଡା ପ୍ରÉତରି ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ଟÉକାଙ୍ା ଏସଲରି ମୀ ରସÍଲୁ 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଅÉଡ଼୍ ସାନାଇ ଇଟରିତରି। ୪ ଏ ରନÍଡା ପ୍ରÉୋ ରଭÍରଲରନ 
ନୀନ୍ରି ଅÉଆରତ ଗରିନା? ପ୍ରÉତରି ରବÑଅଟରି ଏ ଟÉକାଙ୍ାରଭÛଏ ନୀଇ 
ଅÉଆତୁ ଗରିନା? ଏÛରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଈନୁ ନୀ ଏÌଲୁ ତାନରିÔ ଇସରିଙ୍ରି  
ଇସରିଙ୍ରି  ଇହରିଙ୍ରି  ସÉଞ୍ାଅÈନାରା ଏÌଲୁ ଗରିତରି? ଈରା ଡ଼Èଇ ଈନୁ 
ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନରି ନÌକରିଟରି ଦାୋତାରÈ ରଭସା ସରିଡାଇ ଏÌËକରିରଭÑ 
ରେÍନୁଇ ଦାୋତାରା ରଭତେରି।”

୫
 ଈ କାତା ରଭରଞ୍ ଡାରଣ୍ ହନାନରିଅ ରନÍରଡ ଟÉଣାତାନରିÔ 

ଦୀକାରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସÉରତଞ୍ଜୁ। ଈ କାତା ରଭଞ୍ାନା ଲÌକୁ ଗÉରମ 
ଆଜରିରତରୁ। ୬

 ଏ ରବÑଅଟରି ଲÉରଭଙ୍ା ଏÛଆନରିଇ ସରିଣ୍È ଡ଼Èଇ 
ରତର୍ ସାନାଇ ଅÌରଡ଼କରି ଅÌରତରୁ ଏଙ୍ା ମସୁ୍କାରତରୁ।

୭
 ଗÉପ୍ ସରି କÌକ୍ ସରି ତୀନରି ଗଣ୍ା ସାରସ। ଏ ରବÑଅଟରି ତାଡ଼ା 

କୁଡ଼ା ସଫରିରା ଏମବୋଙ୍ରି  ଭÉରତ। ଈ କାତା ଏÌରରି ଆନାରଭÛଏ େୁଞ୍ା 
ସରିଡାରତ। ୮

 େରିତର ଏÛଆଡ଼ରିନରିଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋମ,ୁ 
ଈରୁ ଏÌରÈ ରନÍଡା ଏÌସନରି ଟÉକାଙ୍ା ରସÍଲୁ ପ୍ରÉରତରୁ ଗରିନା?”

ଏÌରରି ଇରସ, ଆଁ ଅÉସନରି ରସÍଲୁ।
୯

 ଏ ରବÑଅଟରି େରିତର ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ରରିଅÈରତରୁ ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା 
ଜରିଉଇ େରରିକ୍ା ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ର ଏÌଲୁରନ ଅÉରତରୁ? 
ରମଃମ,ୁ ଏତୋକା ନୀ ଜÉମାଇ ମସୁ୍କାରତରୁ ଏଆରୁ ଦÉରା ତାଙ୍ରି  
ଏÛତାରତରୁ ଏଆରୁ ନୀଙ୍ରିରଭÛଏ ଅÌରଡ଼କରି ଅତାରନରୁ।” ୧୦

 ଏ 
ଅÉସାମୀଡା ରଭÛଏ ଏଆନରି କÉଟ୍ କା ରନÍରଡ କୂରାନାଇ ସÉରତ। 
ଏ ରବÑଅଟରି ଲÉରଭଙ୍ା ଲାଇକରି ସÌଡାରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିନରି 
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ସÉତାରା ରମହାନା ଅÌରଡ଼କରି ଅରତରୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଜÉମା ସÌଡ଼ରିଟରି 
ମୁରତେରୁ। ୧୧

 ଊଜାନ୍ େୁଟା ତାନରିÔ ଗୁରଲÑ େରତ୍ଗାଟାକା ଏଙ୍ା 
ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରଭÑ, ଏତୋକା ଏ କାତା ରଭରସରୁ ଏ ଗୁରଲÑତାକା 
ଗÉରମ ଆଜରିରତରୁ।

ନପÍନୁ ବାୋଡÈଇ ୍Éତ ିମଡେିÓଉ
୧୨

 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଗÉରମ ମ୍ଡରିÓଉଙ୍ା ଏଙ୍ା 
ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ାକା ଗରିଭା ଅÉରତ। ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା 
ର କାତା ସୂଟାନା ସଲମନ ତାଡ଼ା ସÉଲା ତାନରିÔ ଊଜରିରତରୁ। 
୧୩

 ଏÛଆରରିରକ ଆଡାନା ନରିସା ତାଙ୍ରି  ଏÛମବୋଇ ରଭÛଏ ସାହସ 
ଗରିଆରତ। ଗୁରଲÑତାକା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ଗÉରମ 
ଦଃରତରୁ। ୧୪

 ଅÉବାରୁ, ଆଜାସାକାରଭÑÛ ଦÉଲା ଦÉଲା ପ୍ରବୁ 
ବାଃତା େରତ୍ ଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ େରତ୍ଗାଟାରରି େୁଟା ତାନରିÔ 
ଆଡରିରତରୁ। ୧୫

 ଏମବୋ ଲÌକୁତାକା ସÉଭା କୂରା ମାସାରରିଇ 
ୋରହରରି ତାଙ୍ରି  ରଡଃକାନା ତାରତରୁ, ଇସରିଙ୍ରି  େରିତର ତାରରି 
ଡୂଗା ସାଲ୍ ବା ଭÉଭା ରଡଲରି ତାନରିÔ ସÉଭା କୂରାମାନାରରି କୁÛଇଟରି 
ଦୀରନ। ଏÌରÈ ଡ଼Èଇ ଏ ସÉଭା କୂରା ମାନାକା କାରରି ଇନ୍ ମବୋ 
ମୂରନରୁ। ୧୬

 ଜରିରୁସାଲମ ସÌଡ଼ରିଟରି ସÌଡ଼ରିଟରି ମାସରି ନÉସ୍କା ଡ଼Èଇ 
ଲÌକୁ ତାଡ଼ା ସÉଭା କୂରା ମାସାରରିଇ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ େୀରଦରାଙ୍ା 
ଆହାନା ଜୂଗାଇ ମାସାରରିଇ ଅେରିନାରତରୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑତାକା 
କାରରି ଇଞ୍ାନା ରଭ୍ଡÓÍେରିରସରୁ।

ଜେୁିଦଙି୍ା ପାଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରିଇ କୂ୍ା ଗି୍ା ଡୁଞି୍ନତରୁ
୧୭

 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ା ଇରସÑକା 
ସାଦୁକରି େଟୁା ତାକା ଡÉଙ୍ରି  ଅÉଜାନାଇ ଏÛଆରରି କୁଇÛଟରି ନରିଙ୍ରିରତରୁ। 
୧୮

 ଏଆରୁ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ଆହାନାଇ ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିÔ 
ଇଟରିରତରୁ। ୧୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଦୁତ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏ ବନ୍ରି 
ଇଡୁତାରା ଦÉରା ଦÉସା ଜରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅÌରଡ଼କରି ତାରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୨୦

 “ଈରୁ ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ନରିସାଦୁ ଏଙ୍ା 
ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁସୀଭା ମତୂରି ଈ େନୂରି ନୀମବୋ କାତା ରଭସ୍ ଦୁ।” ୨୧

 ଈରା 
ରଭଞ୍ାନା ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାସାକା ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା 
ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉୋ ଟÌଣ୍ରିରତରୁ।

ଈ ରଡଲରି ତାନରିÔ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 
ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ା ଏ ରେÍନୁ ଇଡୁ ଅରଟÑ ର େÉଡ଼ାଟରି ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା 
ଇସ୍ାଏଲ ଏସÛଡ଼ରି ରଦରରି ଲÌକୁରରିଇ ଆହାନା ର ସବା ଟÌଣ୍ରିରତରୁ। 
ଏଆରୁ ବନ୍ରି ଇଡୁ ଡ଼Èଇ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନରିଇ ଅୋ ତାଙ୍ରି  
ଏÛସନରି ଲÌକୁରରିଇ ୋଣ୍ରିରତରୁ। ୨୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ଲÌକୁ ବନ୍ରି 
ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାସାରରିଇ େÉନାଅÈରତରୁ 
ଏଙ୍ା ରଭ୍ଡÓÍରତରୁ ଏଙ୍ା ଏÛଆରରିଇÛ ଇ ସଦରି ରଭରତେରୁ। ୨୩

 “ଅÉମ ୁ
ବନ୍ରି ଇଡୁ ରନଗା ଡ଼Èଇ କଞ୍ରି କୀଭା ଅÉଜା ମାନାରା ରମଃତାମ।ୁ 
ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉମୁ ଏରସରରିରଭÍଲା କଞ୍ରି ଦÉସାନା ରମଃତାମୁ, 
ଏÛମବୋ ଏମବୋଇରଭÑ ସରିଡାରତ।” ୨୪

 ଈ କାତା ରଭଞ୍ାନା ରେÍନୁ ଇଡୁ 
ରଦରାଞ୍ଜୁ ରସନାେତରି ଏଙ୍ା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଭ୍ଡଁÓÝ ଇରସରୁ 
ଏଙ୍ା “ଇମବୋତାରରି େÌଲ ଅÉନାରରି ଅÉରନ ଏÌରÈ ଏÌଲୁ ଗରିଆନା 
ବୁଦରି ଏÌଲୁ ମ୍Éଙ୍ରିରତ।”

୨୫
 ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔରନ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଭÉଜାନା ଏÛଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଈରୁ ଏତୋରରିଇ ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିÔ ଇଟା ମାରସରୁ, ଏଆରୁ 

ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରିÔ ନରିସାନାଇ ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉୋଇମାରନରୁ।” 
୨୬

 ଏମବୋ ରସନାେତରି ଏରସ ଲÌକୁରରିଇ ଅସାନା ୋଣ୍ା ଅÉଜା 
ମାସାରରିଇ ଅତାରତଞ୍ଜୁ ଏଆରୁ ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାସାରରିଇ ଡ୍ରିସରି 
କୁସରି ଗରିଆନା ଅତାରÈ ଆରତରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ 
ଆଜରିରତରୁ। ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିରତକା ଲÌକୁତାକା ଏÛଆରରି କୁÛଇଟରି ଭାଡରିଙ୍ା 
ଭୀପ୍ କରିରନରୁ।

୨୭
 ଏଆରୁ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ଲାଇକରି ଅସାନାଇ ରଦରରି 

ସବା ନÌକରିଟରି ନରିସା ଗରିରତରୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଏÛଆରରିଇÛ ରଭରସଞ୍ଜୁ, ୨୮

 “ଆମ ୁମୀଙ୍ରି  ଜୀସ ୁୋଦା ଡ଼Èଇ ଗ୍ରÉୋ 
କୂଭା ରସÍଲୁ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ବାଗଗି ସରିଆମାଞ୍ାତାମ,ୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଈ 
ମୀ ଗ୍ରÉୋଡ଼Èଇ ଜରିରୁସାଲମ େୂରରି ଗରିଆରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ଏÛଆନରି 
ସÉତାରା ଦୂସ ମାଇ କୁÛଇଟରି ଇଃୋ ଗରିଭା ମÉଟ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ।”

୨୯
 େରିତର ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରୁ ରଭରତେରୁ, 

“ଅÉମ ୁରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନରି ବାଗଗି ଅÉଏ, ରେÍନୁତାରା ବାଗଗି ଆଃନାମ ୁ
ଆକÈଆ। ୩୦

 ଈରୁ ଏତେରି ଜୀସୁଇ କ୍ଡୂ ସ ତାନରିÔ ରଡ଼ସାନା 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍରତରୁ ଏÛଆନରିଇ ମାଇ େୁବ୍ା ଅÉବାରରି ରେÍନୁ ସÉଭା 
ଡ଼Èଇ ନରିକ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ରେÍନୁ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରରିତାରÈ 
ରଜÍଡାଙ୍ା ଏଙ୍ା ନୀମବୋ ରବÍଗାଲା ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଏÛଆନରିଇ 
ରଦରାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିଆନା ତାଡ଼ା ତରିନରି େÉଡ଼ାଟରି 
କପ୍ କା ଗରିଆ ମାରନଞ୍ଜୁ। ୩୨

 ଅÉମୁ ଗୁରଲÑତାମୁ ଈ ଗୁରଲÑ 
କାତାଙ୍ା ରସÍଲୁ ସÉକରିଗାଟାମୁ। ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉରଭÑ ଈ ଗୁରଲÑ 
କାତାଙ୍ା ରସÍଲୁ ସÉକରିଗାଟାଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ବାଗଗି ଆଃେରିମାନରି 
ଏତେରି ଲÌକୁରରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆରୁରଭÑ 
ଈଆରସÍଲୁ ସÉକରିଗାଟାକା ମାରନରୁ।”

୩୩
 ଜରିହୁଦରି ରଦରାକା ଈ କାତା ରଭଞ୍ାନାଇ ଗÉରମÛ ସÌଡାଙ୍ରି  

ଅÉରତରୁ ଏଙ୍ା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ରସÍଲୁ 
ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ। ୩୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ସବା ତାନରିÔ ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟରି 
ଗମଲୀରୟଲ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ େÌଙ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାସରି 
ଫାରୁସରି ନରିଙ୍ାନା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ଏରସ ରଡଲରି ରସÍଲୁ 
ଅÌରଡ଼କରି ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୫

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏÛଆଞ୍ଜୁ 
ଏÛଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାରତରୁ, ଈରୁ ଈ 
ଲÌକୁରରିଇ ଆନା ଗରିଭା ସାଜରିରଞ୍ରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ। 
୩୬

 ଈ ରଭÍରଲରନ ଥିଉଦା ଇଞ୍ରି  ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି 
ଗÉରମ ରଦରାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ। ଈରକ ଗÉରମ ଚାରରି 
ସହ ଲÌକୁ ଏÛଆନରି ରବଅÛଟରି ସାରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏÛଆନରିଇ 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉରତ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆନରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗୁରଲÑ 
ଏରନ ଆନାÛ ଅÉଜାନା ସାଲ୍ ବରିରତରୁ। ଈ ଗୁରଲÑ ତାରରି େÌଲ 
ଆନାରରିରଭÑ ଅÉଆରତ। ୩୭

 ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ୋଦାଙ୍ା ଭ୍ୀସ୍କା 
ଆଇସାନରି ଜରିହୁଦା ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ସ୍ଡÓØରତଞ୍ଜୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁରଭÛଏ 
ଏରସ ଲÌକୁରରିଇ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏÛଆନରିଇରଭÛଏ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉରତ। ଏÛଆନରି ରବÑଅଟରି 
ସାଜାସାକା ଏରନÑ ଆନÈ ଅÉଜାନା ସାଲ୍ ବରିରତରୁ। ୩୮

 ଇରଦ 
ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ, ଈ ଲÌକୁରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ରାହରି 
ଅÉଦୁ, ଏÛଆରରିଇ େରିଃଦୁ। ରଗରଟÛ ଏÛଆରରିତାରରି ନୀଟରି ଗରିଆନାରରି 
କରି ଈରରି କାବାଡ଼ରି ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନରି ରଭଞ୍ଟରି ଅÉଜାଦୁଃରନ, ଏÛରହଙ୍ରି  
ଅÉରତକା ଏÌରରି ଆନାରରିରଭÛଏ ଅÉଏ। ୩୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରରି 
ରଗରଟ ରେÍନୁ ବାଃତା ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁଦୁଃରନ ଇରସÑକା ଈରୁ 
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ଈ କାବାଡ଼ରି ଟାଟରି ଗରିଭା ମୂଏରୁ। ଈରୁ ମରିଣ୍ାନରି ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି 
ସାଜରିନାରା ରମଃରଦରୁ।”

ଏଆରୁ ଏଆନରିତାରା କାତା ମÉନରି ଅÉରତରୁ। ୪୦
 ଏଆରୁ 

ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ଲାଇକରି ଅସାନା ମÉଡା ରଭÍରତରୁ। 
ଜୀସୁ ୋଦା ଡ଼Èଇ ରଭସ୍ା କୂଭା ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି ସରିରତରୁ। ଏ 
ରବÑଅଟରି ଏଆରରିଇ େରିଃରତରୁ। ୪୧

 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ରଦରରି 
ସବା ତୁହାନା ସାରସରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସୁ ୋଦା ରସÍଲୁ ଲାଜା 
େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଆଗ୍ ରଦରୁ ଇଞ୍ରି  ରରହା ଅÉରତରୁ। ୪୨

 ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାସାକା ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରିÔ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ଇଟ୍ କାନରି ଈ ରନଗରି 
ସଦରି ରଭରତେରୁ। ଜୀସ ୁଆଇରନଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଏÌରÈ ରଭରତେରୁ ଏଙ୍ା 
େÌପ୍ କା କାବାଡ଼ରି ମକୁୃ ଟାଟରି ଗରିଭା କୂରତରୁ।

ର ନୂଡ ିକାବାଡ ିନସÍଲୁ ସÉତୁ ଗାଣି୍ ଅÉସ୍ା ଅÉନତରୁ

୬  ୧ ଈ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗÉରମ ଡÉଡରିରତରୁ। 
ଏମବୋ ଗ୍ରୀକ୍ କାତା ରଭସ୍ରିମାସରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଏବ୍ୀ 

କାତା ରଭସ୍ରିମାସରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଭାଟାଗାଟାସାଙ୍ରି  ଟରିକ୍ନÈ ଡ଼Èଇ ତରିନ୍ ମବୋ ୋଃୋ ଆଇସରିଡÈତରି ବÉଗା 
ଈ ଟଟାଟଟରି ନରିଙ୍ରିରତ। ୨ ଏÌସରିବÉଗା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ଗୁରଲÑÑ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ େୁଟାଲÈର୍୍ା ଅÉସ୍ାନାଇ ରଭରତେରୁ।

“ଅÉଜୁ ରେÍନୁ କାତା େÌପ୍ କା ରସÍଲୁ ଲରିଲରିସରି ଅÉଭା ଟରିକ୍ନÈ 
ତାରରି ଅÉଆରତ। ତରିନ୍ ମବୋ ୋଃୋ ରସÍଲୁ ରଡଲରି ସୀଭା ତରିକରି 
େÌପ୍ କା କାବାଡ଼ରି ଗରିରେÛ ଦୁଃୋ ମାଇ ରସÍଲୁ ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଅÉରନ। 
୩

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ ମୀ ମାରଦ ସÉତ ଗାଣ୍ରି 
ଅÉବାରରିଇ ଅÉସ୍କାଦୁ। ଏଆରୁ ଲÌକୁରରି ରମଃୋ ଡ଼Èଇ ରନଗାକା, 
ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜା 
ଦୁଃୋକାରୁ। ଅÉଜୁ ଏଆରରିକରି ଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ସୀନାସ।ୁ 
୪

 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉମ ୁମାଇ ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ଗ୍ରÉୋ ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ରସÍଲୁ ସୀଭା ମନୂାମ।ୁ”

୫
 ଏ େଟୁÈତାକା ଗୁରଲÑତାକା ଈ ଏÌଲୁ ଗରିଆନାରା ମÉଣ୍ରିରତରୁ। 

ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ମାରଦ ଡ଼Èଇ ତେରିୋନ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ 
ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା େରତ୍ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ, େରିଲରିେରି, ପ୍ରଖର, 
ନୀକାରନାର, ତୀରମାନ, େମ୍ନା ଏଙ୍ା ନରିକଲାୟଇ (ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଆନ୍ରିୟଖଅ ଡ଼Èଇ ଭÉଜାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରି ଦମ ୍ତୁହାମାରସଞ୍ଜୁ 
) ଅÉସ୍କରିରତରୁ। ୬

 ଲÌକୁତାକା ଏÛଆରରିଇ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଅତାରତରୁ। ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରୁ ଏÛଆରରି ରସÍଲୁ 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉସାନା ଏÛଆରରି କୁÛଇଟରି କାକା ଇଟରିରତରୁ।

୭
 ଇଅÈରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁତାରରି ରଭସ୍ା ଗୁରଲÑ ବାଃତା ବ୍Éଡରିରତ, 

ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗÉରମ ଡÉଡରିରତରୁ। ଇହରିଙ୍ରି  
ଅÉରତ, ଏÛସନାକା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ଲÉକାଗାଟାକାରଭÑ େରତ ୍
ଗରିରତରୁ ଏଙ୍ା େÉଲରି ଗରିରତରୁ।

ଜେୁିଦଙି୍ା ତିେପାନ କୁÛଇଟ ିନଙିି୍ନତରୁ
୮

 ତେରିୋନ ରେÍନୁ ସରିଆମାସରି ରଜÍଡାନÌଭା ଏଙ୍ା ଡÉଟା ଡ଼Èଇ 
େୂରରି ଅÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି ମାରଦÛ ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରା 
ଡÉଟା େୂଡ଼୍ ୋଇରସଞ୍ଜୁ। ୯

 ଏÛସନାକା ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଭÉଜାନା 
ତେୀୋନରକଏ ଟଟାଟଟରି ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ କୁରରିଣୀ, ଲବରିର୍୍ୀନ, 

କରିଲରିକରିଆ ଏଙ୍ା ଏସରିଆ ରଦÍସା ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ମାରସରୁ। ଏଆରୁ 
ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ଆରଲକ୍ ଜାଣ୍ଦ୍ରି ଆ ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁତାକା ସବ୍ 
ମାରସରୁ। ୧୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ତେରିୋନତାରା େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ 
ଏଙ୍ା ଜରିଉ କୁÛଇଟରି କାତା ରଭସ୍ା ମଆୂରତରୁ।

୧୧
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ଏÛରସ ଲÌକୁରରିକରି ଲÉସା ସରିଆନାଇ 

ଈରା ରଭସ୍ା ଗରିରତରୁ, “ଆମୁ ଏÛଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ମÌସା 
କୁÛଇଟରି ଡ଼Ìଇ କାତା ରଭସ୍ରିସାରା ରଭସାମୁ।” ୧୨

 ଈରା ଗରିଭା 
ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ େ୍ଡÓÉଡରି ଜରିହୁଦରି ରଦରାରରିଇ, ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରରିଇ 
ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉଭା ଗରିରତରୁ ଏଙ୍ା ତେରିୋନଇ ଆହାନାଇ ରଦରରି ସବା 
ତାଙ୍ରି  ଅରତରୁ।

୧୩
 ଏଆରୁ ଏରସ ଗାଣ୍ରି ଦାୋ ସÉକରି ସୀଭାଗାଟାରରିଇ 

ଅତାରତରୁ। ଏଆରୁ ରଭରତେରୁ, “ଈଆରୁ ଡ଼ଃନା ଈ ତୀରରି 
ବାହା ଏଙ୍ା ମÌସା ସÉଜା କୁÛଇଟରି କାତା ରଭସ୍ରିରନରୁ। ୧୪

 ଅÉମ ୁ
ଇଆନରି ରଭସ୍ରିନାରା ରଭଞ୍ାନାମୁ, ନାଜରରିତ ଜୀସୁ ଈ ବାହା 
ତରିନରିଇ ନାହରିକରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମÌସା ମÉଙ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ାନରି ସÉଜା 
ରବÍଗାଲରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ।” ୧୫

 ଈରା ରଭଞ୍ାନା ରଦରରି ସବା ତାକା 
ଗୁରଲÑତାକା ଏÛଆନରିଇ ଡ୍ଡୂ ଁନା ରମଃରତରୁ। ଏÛଆନରିତାରରି ମୁହୁ 
ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଦୁତ ରଡଃଙ୍ରି  ତÌସ୍କରିମାରସ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ଏÌରÈ 
ରମଃରତରୁ।

ତିେପାନ ପÌକ୍ ତାରି

୭  ୧ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ତେରିୋନଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈ 
ଗୁରଲÑ କାତା ଉରଜÑ ଗରିନା? ୨

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ନାଇ ଜରିହୁଦରି ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ନାଇ 
କାତା ରଭଞ୍ାଦୁ, ମାଇ ଅÉବା ଅବ୍ାହାମ ହାରଣ ରଦରରି ନÉଜୁ 
ତାନରିÔ ଲଃେରିସରି ରଭÍରଲ ଏରସରରିରଭÍଲା ରମସେତାମରିଆ ତାନରିÔ 
ମାରସଞ୍ଜୁ, ଏମବୋ େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜା ମାନରି ରେÍନୁ 
ଏÛଆନରିଇ ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୩ ‘ନୀ ରଦÍସା ନୀ 
ବୀଡ଼ା କୁଟୁମରି ତୁହାନାଇ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ଏତେରି ରଦÍସା ତÌତୋଇ ଏ 
ରଦÍସା ତାଙ୍ରି  ସାଲାମ।ୁ’

୪
 “ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ କଲଦରିୟ ଲÌକୁରରି ବାହା ତୁହାନାଇ 

ହାରଣ ତାନରିÔ ଲଃରତଞ୍ଜୁ। ତାଞ୍ରି  ସÉତରି ରବÑଅଟରି ରେÍନୁ ଏÛଆନରିଇ 
ଇମବୋଙ୍ରି  ଅତାରତଞ୍ଜୁ। ଏତୋଭାନରି ଇରଦ ଈରୁ ଲଃେରିମାରଞ୍ରୁ। 
୫

 ରେÍନୁ ଏଆନରିକରି ଆନÈରଭÛଏ ସୀଆରତଞ୍ଜୁ, ର ଫୁଟ ବାହାରଭÑ 
ଅÉଏ। ଏମବୋ ଏଆନରି ମୀଡାବÌଦାରଭÛଏ ସରିଡାତୁ। ରେÍନୁ ଏଆନରିକରି 
ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ସୀରୁତାକାରରିକରି ଈ ଟÉଣା ସୀଭା ତାଙ୍ରି  ଅÉଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।

୬
 “ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ ଈ କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ନୀ ମୀଡାକା ଅରଟÑ 

ର ଦରିନା ତାନରିÔ ଆଲରିଆଗାଟାକା ଅÉଜାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିରନରୁ। 
ଏଆରୁ ଚାରରି ସହ ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ ଏଆରରିଇ ଜୂରକ୍ନରୁ।’ ୭ ରେÍନୁ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଏତୋକା ଏÛଆରରିଇ ଆଲରିଆଗାଟାକା ଗରିଆନା 
ଇଟରିରନରୁ ଅÉନୁ ଏଆରରିକରି ଡଣ୍ ସୀଇ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ 
ଏମବୋ ଡ଼Èଇ ଭÉଜାନା ଈ ବାହା ତାନରିÔ ନÉଙ୍ରି  ଲÉକାରନରୁ।’

୮
 “ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁ ଅବ୍ାହାମକରି ଈ ଅÉଞ୍ା ମାନାରା ମ୍ଡରିÓଉ 

ରଡଃଙ୍ରି  ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ସÉଜା ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇସ୍ ହାକ ତାଞ୍ରି  
ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଇସ୍ ହାକ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାନା ଆଠ ଦରିନା ତାନରିÔ ଅବ୍ାହାମ 
ଏÛଆନରିତାରÈ ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଏ ରବÑଅଟରି ଇସ୍ ହାକ 
ତାଡ଼ା ମରିରରଞ୍ଜୁ ଜାକୁବ ତାରା ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା 
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ଜାକୁବ ତାଡ଼ା ମ୍ୀକା ବÉର ଗାଣ୍ରିତାରା ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଈ ମ୍ୀକା ମାଇ କ୍Éମବେଜୁଙ୍ାନରି ଅÉବାରୁ ଅÉରତରୁ।

୯
 “ଏ େୁବ୍ା ଅÉବାରୁ ରଜାରସେଇ ଡÉଙ୍ରି  ଅÉଜାନା ମରିସର 

ଦରିନାତାନରିÔ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ରସÍଲୁ ପ୍ରÉରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ରେÍନୁ ରଜାରସେ ରକଏ ମାରସଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଈ ଗୁରଲÑ 
ସÉଞ୍ାଆନାଆ ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞରପ୍ଞ୍ଜୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଏÛଆନରିକରି େୁନ୍ ମବୋ-
ଏÌଲୁ ସରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମରିସର ରଦÍସା ରÉରଜଞ୍ଜୁ ଫାର ତାରÈ 
ରଜÍଡାନÌଭା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ମେୁାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ 
ଏÛଆନରିଇ ମରିସର ଦରିନା େÌଣଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ରÉରଜନରି 
ଦନବରିତ କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ 
ଗୁରଲÑ ମରିସର ଦରିନା ଏଙ୍ା କରିଣାନ ଦରିନା ତାନରିÔ ଜୂଗା ଦରିତରି ବÉଗା 
ଲÌକୁ ଗÉରମ ଜୂଗା େÉରଟରୁ। ମାଇ େୁବ୍ା ଅÉବାରୁ ଆନାରଭÛଏ 
ତରିନ୍ ମବୋ େÉନାଅÈରତରୁ।

୧୨
 “ମରିସର ତାନରିÔ ତରିନ୍ ମବୋ ମାନାରା ସଦରି େÉନ୍ ମବୋରନ 

ଜାକୁବ ରଭÍରଲ ମାଇ େୁବ୍ା ଅÉବାରରିଇ ଏମବୋଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 
୧୩

 ଏଆରୁ ରରିରହଗରି ସାସାଭାନରି ରଜାରସେ ତାଡ଼ା ଦÉଦାରରିଇ 
ତÉନୁ ଏମବୋଇ ଏÌରÈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଫାର ରଜାରସେ େରରିବାର 
କାତା େୁରସଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଏÌସରିବÉଗା ରଜାରସେ ତାଡ଼ା ଦÉଦାରରିଇ 
ୋଣ୍ାନା ତାଞ୍ରି  ଅÉବାଇ ଜାକୁବଇ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ବୀଡ଼ା କୁଟୁମରି 
ଗୁରଲÑତାକାରରିଇ ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  ଅÉରର୍୍ଞ୍ଜୁ, ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା 
ସତୁରରି ଗାଣ୍ରିତାକା ମାରସରୁ। ୧୫

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜାକୁବ ମରିସର 
ଦରିନÈକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମାଇ େୁବ୍ା ଅÉବାରୁ 
ସÉଭରିରତରୁ। ୧୬

 ଏଆରରିଇ ସରିଖିମ୍ ତାଙ୍ରି  ଅସାନା ମସୁ୍ା ଅÉରତ। 
ସରିଖିମ୍ ତାନରିÔ ମାସରି ମସୁ୍ା ବାହା ଅବ୍ାହାମ ହମର ମ୍ୀକାନରି ବାହା 
ଡ଼Èଇ ଏÛସନରି ରୁୋ ଟÉକାଙ୍ା ସରିଆନା କଡାରସଞ୍ଜୁ।”

୧୭
 “ଈ ରଡଲରି ମାରଦ ମରିସର ରଦÍସା ତାନରିÔ ଇସ୍ାଏଲ 

ଲÌକୁ ଗÉରମ ଡÉଡରିରତରୁ। ରେÍନୁ ଅବ୍ାହାମଇ ଏତୋ ଏତୋ 
ଅÉଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ ଏÌରରି ଉରଜÑତାରରି ଅÉରତ। ୧୮

 ଈ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଅରଟÑ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ରÉରଜÛଞ୍ଜୁ ମରିସର ତାନରିÔ େÌଣ ଗରିଭା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରଜାରସେଇ େନୁÈସରିଡାରତଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ 
ଭାଡରି ରଜÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। େବୁା୍ ଅÉବାରରିଇ ଜୂଗା ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ରÉରଜଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ତାଡ଼ା ମ୍ୀକାନରି ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ରସÍଲୁ ଅÌରଡ଼ 
ତୁଃୋ ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ।

୨୦
 “ଈ ରଡଲରି ତାନରିÔ ମÌସା ଗÉଡ଼ରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ 

ସÉଞ୍ାସାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିÔଇ ତାଞ୍ରି  ଇଡୁ ତାନରିÔରନ ତୀନରି 
ଡÉଞ୍ଜୁ ବାଡରି ଗରିଭା ଅÉରତ। ୨୧

 ଏଆନରିଇ ଅÌରଡ଼ ତୁଃତରି ରଡଲରି 
ତାନରିÔ ଫାର ମାର ଏଆନରିÔଇ ଅରତ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ମରିରରଞ୍ଜୁ ଗରିଆନା 
େହରି ଗରତ। ୨୨

 ମÌସା ମରିସର ଦରିନାତାରା ଗୁରଲÑ େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ 
ଡ଼Èଇ ଗ୍ରÉମବୋ େÉରଟଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ କାତା ରଭସ୍ା ଏଙ୍ା କାବାଡ଼ରି 
ଡ଼Èଇ ଡÉଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରତଞ୍ଜୁ।”

୨୩
 “ଏଆନରିଇ ଚାଲରିସ ବାସାରରି ଆଇସାନରି ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 

ଅÉବାରରିଇ ଇରସÑକା ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରରିଇ େୂଣ୍ା ରସÍଲୁ ମÌନ 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୨୪

 ମÌସା ଏମବୋ ର ମରିସର ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ର ଜରିହୁଦରି 
ଲÌକୁତାନାନରିÔ କୁÛଇଟରି ଆଗÈନାରା ଗରିେରିସାରା ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁରଦଏନରିଇ ଜ୍ଡÓÞୋ ରସÍଲୁ ଏ ମରିସର 
ତାନାନରିÔଇ ତଣ୍ ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଈ ଇହରିଙ୍ରି  ମÉଡା 
ସରିରତଞ୍ଜୁ ମରିସର ସରିରତଞ୍ଜୁ ମରିସର ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଏମବେÈରନ ସÉରତଞ୍ଜୁ। 

୨୫
 ମÌସା ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ, ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ଜ୍ଡÓÞୋ ରସÍଲୁ ଈ 

କାବାଡ଼ରି ତାନରିÔ ଇଟାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଏÌରÈ ବୁଜରି 
ଅÉଆରତରୁ।”

୨୬
 “ଏ ରଭÛଇତରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ରରିଅÈରୁ ସୀଲାକÌଲ 

ସାଇସାରÈ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ମାରଦÑ ଲତୁରଜÍଡା 
ତାୋ ତାଙ୍ରି  ଡୁଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଅ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, 
ଈରୁ ରÛଆରତରୁ ରଆନରି ଆରମବେସା ଦÉଦା। ଈରୁ ଅÉନାଡ଼ରିକରି ମୀ 
ମୀ ମାରଦÑ ସୀଲÈକÌଲ ସାଇମାରଞ୍ରୁ। ୨୭

 ଈରା ରଭଞ୍ାନା 
ତାଡ଼ା ଆରମବେସା କୁÛଇଟରି ଆଗÈନାରା ଗରିେରିସାଞ୍ଜୁ ମÌସାଇ 
ନÈସାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ନୀଙ୍ରି  ମାଇ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତୂକରିଗରିÔଭା 
ଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିଆନା ଏÛମବୋଇ ଅÉସ୍କାରତ? ୨୮

 ରରିଇସରି ଈନୁ ଏ 
ମରିସର ତାନାନରିଈ ଇସରିଙ୍ରି  ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍତରି ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ନÉଙ୍ରି  ରଭÛଏ 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ମÉଟ୍ କରିଞ୍ରି  ଗରିନା? ୨୯

 ମÌସା ଈରା ରଭଞ୍ାନା 
ଡାରଣ୍Û ଡାରଣ୍Û ମରିସର ତୁହାନା ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମରିଦରିୟନ ଦରିନା 
ତାନରିÔ ର ରବÍଗଲରି ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ 
ଏଆନରି ମ୍ୀକା ରରିÔଆରୁ ଗÉଡ଼ରି ଅÉରତରୁ।

୩୦
 “ଗÉରମÛ ଦରିନା ଇରସÑକା ଚାଲରିସ ବାସାରରି ସାସରି ରବÑଅଟରି 

ରÛଆଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ସରିନୟ ସÌରୁ ସÌଡ଼ରିଟରି ମାସରି ଭÉଲୁୋଙ୍ା 
ତାନରିÔ ରÛ ରୀମାନରି ଡୁବÈ ଡ଼Èଇ ମÌସାଇ ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ମÌସା 
ଏÌରÈ ଡୂଗା ରମହାନା ଗÉରମÛ ଆଦାଙ୍ରି Ô ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈ ରନଗÈ 
ଡ଼Èଇ ରମଃୋ ରସÍଲୁ ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ସାଜରି ମାସରି ରଡଲରି ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁତାରÈ ଗୀରା ରଭରସଞ୍ଜୁ: ୩୨

 ‘ଅÉନୁ ମୀ େୁବ୍ା ଅÉବାରରି 
ରେÍନୁ। ଅବ୍ାହାମ, ଇସ୍ ହାକ ଏଙ୍ା ଜାକୁବ ତାଡ଼ା ରେÍନୁରତନୁ।’ 
ଈରା ରଭଞ୍ାନା ମÌସା ଆଜରି ଡ଼Èଇ ତରିଗଗିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑ 
ରମଃୋ ରସÍଲୁରଭÑ ସାହାସ ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ।

୩୩
 “ଏ ରବÑଅଟରି ରେÍନୁ ଏଆନରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଈନୁ ନୀ 

କÉଟ୍ କା ଡ଼Èଇ ସÌରତଡ଼ାକା କ୍ଡଜୁØୋମ,ୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈନୁ 
ଏତୋଭାନରି ନରିସାମାଞ୍ରି  ଏÌରରି ସେୁାଡ଼ରି ବାହା। ୩୪

 ଅÉନୁ ମରିସର ଦରିନା 
ତାନରିÔ ନାଇ ଲÌକୁରରିଇ ଜୂଗା ସୀପ୍ କରିନାରା ଗୁରଲÑ ରମହାମାଇ। 
ଅÉନୁ ଏଆରରିତାରÈ ଡ଼ୀଭା ରଭଞ୍ାମାଇ। ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ ଜ୍ଡÓÞୋ 
ରସÍଲୁ ଜÉସାନା ଭÉଜାମାଈ। ଏÌସରିବÉଗା ଈନୁ ଭÉମ।ୁ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  
ମରିସର ରଦÍସା ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାରାଇ।’

୩୫
 “ଏତେରି ମÌସାଇ ଏଆରୁ ଡ଼ନ୍ଦ୍ ନା ରମହାନା ରଭସାରସରୁ, 

‘ଏମବୋଇ ନୀଙ୍ରି  ମାଇ କୁÛଇଟରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତୂକରିÔ ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଗରିଆରତ?’ ଏ ମÌସାଈରନ ଇରଦ ରେÍନୁ ଏଆରରିÔ େÌଣ ଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଜ୍ଡÓÞୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିଆନା ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୬

 ଏÌସରିବÉଗା ମÌସା 
ମରିସର ରଦÍସା ତାନରିÔ ଏଙ୍ା ସଫୂ ସମଦୁ୍ର ତାନରିÔ ଅରଟÑ ସରିଃେରିମାନରି 
ବÉଲୁ ବାହାତାନରିÔ ଚାଲରିସ ବାସାରରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ଆଦାଙ୍ରି  
ଆଦାଙ୍ରି  ମ୍ଡରିÓଉଙ୍ା ଏଙ୍ା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ଏଆରରିଈ ଜ୍ଡÓÞରପ୍ଞ୍ଜୁ।

୩୭
 “ଏ ମÌସା ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ରେÍନୁ ମୀ 

ମାରଦÛ ଡ଼Èଇ ନାଇ’ ରଡଃଙ୍ରି  ର ଡÈଉ ଆନାରା ରଭସ୍ାଗାଟାନରିଇ 
ନରିରକ୍ନଞ୍ଜୁ।’ ୩୮

 ଈଆଞ୍ଜୁ ମÌସାରନ ସରିଃେରିମାନରି ବÉଲୁୋଙ୍ାତାନରିÔ 
ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ଊଜାନ୍ େୁଟା ତାନରିÔ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏତେରି ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ 
ସରିନୟ ସÌରୁ ତାନରିÔ ଏଆନରିରକÛ କାତାବÉର୍୍ା ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ, ଏ 
ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ମାଇ େୁବ୍ା ଅÉବା ମÌସାରକଏÛ ମାରସଞ୍ଜୁ। ମÌସା 
ମÉଙ୍ରି  ସୀଭାରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ନୀମବୋ ସୀନରି ବାଗଗିଙ୍ା 
େÉଣ୍ ଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ଈ ବାଗଗିଙ୍ା ମÌସା ମÉଙ୍ରି  ସରିଆରତଞ୍ଜୁ।”
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୩୯

 “ଏÌËକରିରଭÑ ମାଇ େୁବ୍ା ଅÉବାରୁ ଏଆନରିଈ ମÉନରି ଅÉଭା 
ତାଙ୍ରି  ମÉଣ୍ାଅÈରତରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରିଈ ଆଃୋ କୂରତରୁ ଏଙ୍ା 
ମରିସର ତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍୋ ମÉଣ୍ରିରତରୁ। ୪୦

 ଏଆରୁ ସାଜାନା ହାରଣଇ 
ରଭରତେରୁ, ‘ମÉଙ୍ରି  ୋରହରରି ତÌସ୍ା ତାଙ୍ରି  ଏସÛନରି ରେÍନ୍ ଙ୍ାନରି 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆ ଜରିଆମୁ। ଈ ମÌସା ଏତୋଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  ମରିସର ଡ଼Èଇ 
ଅସାମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନÈ ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଅÉମ ୁେୁଞ୍ରି  
ସରିଡÈମୁ।’ ୪୧

 ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏଆରୁ ର ଡ୍Éଡୁ ତାରା େୁତ୍È 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆନା ଏ େୁତ୍È ନÌକରିଟରି ଲÉକରିରତରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା କାଜୁ 
ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆ ମାନାରା ରମହାନା ଗÉରମÛ ରରହା ଅÉରତରୁ। 
୪୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ ମୁହୁ ଅÉଡ଼୍ ରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଈ ମରୂଡଙ୍ରି  ତାନରିÔ ମାନରି ଦାୋ ରେÍନ୍ ଙ୍ାନରି ଲÉକା 
ରସÍଲୁ େରିଃରତଞ୍ଜୁ। ଈ କାତା ରସÍଲୁ ଡାଉ ଅÉନାରÈ େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିଭାଗାଟାକା େୁତରି ତାନରିÔ ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ,

‘ଅ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାରତରୁ, ଈ ଚାଲରିସ ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ 
ସରିଃେରି ମାନରି ୋଙ୍ା ତାନରି,Ô

ନାଇ’ ରସÍଲୁ ଜÌତଙ୍ା ଲÉକା ସରିରଡÛରୁ କରି ଲÉକା ଦବ୍ 
ସେଗି ଗରିଆ ସରିଡାରÈଏରୁ।

 ୪୩ ଈରୁ ମୀରକ ରମାଲକ୍ ତାରÈ ତମବେଜୁ ଏଙ୍ା ସକୁାଙ୍ା
ରେÍନୁ ରମ୍ା େୁତ୍ÈରଭÛଏ ରଡଃକାନା ଅÌରତରୁ।

ଈଭÈ ଈରୁ ଲÉକା ରସÍଲୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆରସରୁ।
ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁରଭÛଏ ମୀଙ୍ରି  ବାବରିଲନ ଅରନନରି 

େÉଡ଼Èକରି ୋଣ୍ାରÈଇ।’  ଆମସ ୫:୨୫–୨୭

୪୪
 “ମାଇ େୁବ୍È ଅÉବାରରି ସୁୋଡ଼ରି ତୁମବେଜୁରଭÛଏ ସରିଃେରିମାସରି 

ୋଙ୍ା ତାନରିÔ ମାରସ। ରେÍନୁ ମÌସାଇ ର ଡୂ଼ଗା ତÌସା ମାରସଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆନରି ରମହା ମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  ତାରÈ ରଣ୍È ସÉକରି ତୁମବେଜୁ ଇଡୁ 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ରଭସା ମାରସଞ୍ଜୁ। ୪୫

 ମାଇ େୁବ୍ା ଅÉବାରୁ 
ଏÌରÈ ସେୁାଡ଼ରି ତୁମବେଜୁ ଇଡୁରଭÑ ତÉରକÛ ତାସା ମାରସରୁ। ଏ ରଡଲରି 
ତାନରିÔ ଜରିରହାସୂୟ ଡୂୋ ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି କ୍Éମବେଜୁତାକାରରି 
ଦରିନାଙ୍ା ମସୂାନାଇ ଅଆରସରୁ। ଈ କ୍ାମବେଜୁଙ୍ାନରିଇ ମାଇ େୁବ୍È 
ଅÉବାରରି ନÌକରିଟରି ରେହା ଅÉଜାମାରସ। ଈ ତୁମବେଜୁ ଦାଉଦ ରଡଲରି 
ଟୁକ୍ନÈ ମାରସ। ୪୬

 ଦାଉଦ ରେÍନୁ ତାରÈ ରଜÍଡାନÌଭା େÉରଟଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜାକୁବ ତାଡ଼ା ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ରଣ୍È ରେÍନୁ ଇଡୁ ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିଭା ରସÍଲୁ ୋବରି େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ ଜÉରତଞ୍ଜୁ। 
୪୭

 ଏÌËକରିରଭÑÛ ସଲମନ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ରଣ୍È ଇଡୁ ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ।”

୪୮
 “ଏÌËକରିରଭÑÛ ଗୁରଲÑ କୁÛଇଟରି େୂରରି ଅÉଜାନା ମାନରି ରେÍନୁ 

ଆନରିରଭÛଏ କାଜୁ ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉଜାମାନରି ରେÍନୁ ଇଡୁ 
ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉଏଞ୍ଜୁ। ଡÈଉ ଅÉନାରା େନୁ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଈରା 
ଭ୍ୀସାରନଞ୍ଜୁ,

 ୪୯ ‘ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ନାଇ େÌଣ ଜÌମବୋ
େୁତଗି ନାଇ କÉଟ୍ କା ଇଟରିନରି ବାହା।

ଈରୁ ନାଇ’ ରସÍଲୁ ଇସରିଙ୍ରିତାରÈ ଇଡୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆ 
ଜରିଆରଦରୁ?

ନାଇ ଜÉମବେରିନାରରି ବାହା ଏରମବେÛଏ?

 ୫୦ ଏÌଲୁ ତାନରିÔ ଇଟାଦୁ, ଈ ଗୁରଲÑତÈଆ ଅÉନୁ େରିଲ୍ ସାମାଇ,’ ” 
 ଜରିସାଇଅ ୬୬:୧–୨

୫୧
 ତେରିୋନ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁତାରତରୁ, ଈରୁ ଏÛରସ 

ଭାଡରି ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ! ମୀ ରଜÍଡାଙ୍ାନରିÔ ରେÍନୁ ସରିରଡଞ୍ଜୁ। 
ଈରୁ ରେÍନୁତାରା କାତା ରଭନ୍ ମବୋ କୁଇମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ଡ଼ØନÈ 
ସୁୋଡରି ଜରିଉ କୁÛଇଟରି ସାଜାମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ମୀ 
େୁବ୍È ଅÉବାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ଆଇମାରଞ୍ରୁ। ୫୨

 ମୀ େୁବ୍ା ଅÉବାରୁ 
ଏତୋନରିଇରଭÛଏ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଡାଉ ଅÉନାରÈ େୁନ୍ ମବୋଗାଟାନରିଇ 
ଜୂଗା ସୀଆ ଡ଼Èଇ େରିହÈ ସରିରଡରୁ। ଈ ଡÈଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିଭାଗାଟାକା ସୂକାରହÛରନତ ଏ ସୁୋଡ଼ରିତାନାନରିÛ ଭÉନାରାଅÈ 
ରଭସାମାଞ୍ାରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ମୀ େୁବ୍È ଅÉବାରୁ ଏ 
ଲÌକୁରରିଇ ରଭÛଏ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍସାମାରସରୁ। ଇରଦÛ ଈରୁ ଏ 
ସୁୋଡ଼ରିତାନାନରିଈ ବୁଦରି ଗରିଆରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍସାରଞ୍ରୁ। 
୫୩

 ଈରୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଦୁତ ବାହା ଡ଼Èଇ ମÌସା କରି ସରିଆମାସରି 
ସÉଜା ଆହାମାରଞ୍ରୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆନରି ତାରା ବାଗଗି ଆହାଆ 
ସରିରଡରୁ।”

ତିେପାନଇ ୍ଡେÓÝକା ନ୍Íତାରି
୫୪

 ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରଦରÈକା ଈରା ରଭଞ୍ାନାଇ ସÌଡାଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ 
ବରିତରିବରିତା ଅÉଜାନା ୋଟ୍ କା ରମ୍Íଡରିରତରୁ। ୫୫

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ତେରିୋନ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାନା ରସଣ୍କରି ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରା େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଜୀସଇୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତରିନରିÔ େÉଡ଼ାଟରି ନରିସା ମାସାରା ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
୫୬

 ତେରିୋନ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରମଃଦୁ, ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଦÉୋ 
ଅÉଜାନାରÈ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତରିନରି େÉଡ଼ାଟରି ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ନରିସା ମାନାରÈ ରମଃେରିମାଇ।”

୫୭
 ଏମବୋ ଜରିହୁଦରି ରଦରÈକା କ୍ୀକା ଟୁଟ୍ କାନାଇ ଗÉରମ 

ଲୁଗୁ ଲୁଗୁ ଇରସରୁ। ଏଆରୁ ରÛ ବାହା ଊଜାନା ତେରିୋନ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ରଦଗରିରତରୁ। ୫୮

 ଏଆରୁ ଏଆନରିଈ ନÉଜୁ ଡ଼Èଇ 
ଡ୍ରିସାନା ଅÌରଡ଼କରି ଅରତରୁ ଏଙ୍ା ଭାଡରିଙ୍ା ଭୀପ୍ କା ଟÌଣ୍ରିରତରୁ। 
ସÉକରିଗାଟାକା ସାଉଲ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ର ଲÉରଭନରି ବାଃତା ତÉଆ 
ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ଇଟରିରତରୁ। ୫୯

 ଭାଡରିଙ୍ା ଭୀପ୍ କାଇ ସାନରିଇ ତେରିୋନ 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉସାନା ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ନାଇ ଜରିଉ 
ଏÌଣ୍ାମ।ୁ” ୬୦

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରମଣ୍ାଙ୍ା ଉତାନାଇ ରଦରରି 
ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ପ୍ରବୁ ଈ ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଇଆରରିଈ 
ଡ଼Ìଇତାକା ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ କୂନା।” ଈରା ରଭସାନା ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଭା 
େÉରଟଞ୍ଜୁ।

୮  ୧ ତେରିୋନ ସÉତାରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଇଞ୍ରି , ସାଉଲ ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ।

ପନତ୍ଡଗାଟାରି କୁÛଇଟ ିଗÉପ୍ ସି ଜୂଗା
୨

 
–୩

 ଏÛରସଲÌକୁ େରତ୍ଗାଟାକା ତେରିୋନାଇ ମସୁ୍କାରତରୁ, ଏଙ୍ା 
ଏଆନରି ରସÍଲୁ ଗÉରମ ଡ଼ରିରତରୁ। ଏÌସରିଗÉଲା ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ 
ମାସରି େରତ୍ଗାଟାରରି କୁÛଇଟରି ଗÉରମ ଜୂପ୍ କା ଭÉରତ। ୋଣ୍ା 
ଅÉଜା ମାସାରରିଇ ତୁହାନାଇ ଅରଟÑ ଗୁରଲÑ େରତ୍ଗାଟାକା 
ଜରିହୁଦା ଏଙ୍ା ସମରିରଣ ଦରିନା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ବାହା ତାନରିÔ 
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ବରିରାସାକାଲରି ଅÉରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ସାଉଲ ଗୁରଲÑ ଇÛଟ୍ କାନରି 
ସÌଲ୍ ଜାନା ରମ୍ଡÓହାଙ୍ାନରିଇÛ, ଅÉସାସାନରିଇÛ ରଜÛଜରି ରଜÛଜରି ଅସାନା 
ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିÔ ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଊଜାନ୍ େୁଟା ସÉୋ ରସÍଲୁ 
ଡୁଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୪ ଏତୋନାକା ବରିରା ସାକାଲରି ଅÉଜାମାରସରୁ ଏଆରୁ 
ଗୁରଲÑ ସÉରରିମଜୁୁ ରନଗରି ସଦରି େÌରତେରୁ।

ସମିରଣ ତାନିÔ ପିଲିପି ପÌକ୍ାରି
୫

 େରିଲରିେରି ସମରିରଣ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ କ୍ରିସ୍ଟତାରା କାତା ଏଆରରି 
ବାଃତା େÌରତେଞ୍ଜୁ। ୬

 ଏମବେÈତାକା ଲÌକୁ େରିଲରିେରି ତାରÈ କାତା 
ରଭରସରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଗରିଭା ଅÉତରି ଆଦାଙ୍ରି  
କାବାଡ଼ାକା ରମହାନାଇ ଏଆନରି କାତା ତାନରିÔଇ ଗÉରମ ଏÌଲୁ 
ସରିରତରୁ। ୭ ଡ଼Ìଇ େୀରଦରାଙ୍ା ଆହା ମାସାକା ଦÉଲା ମାରସରୁ 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରରିଇÛ ରେÛହା ଅÉରତ। ଅÌରଡ଼କରି ସ୍ଡÓହାନା 
ସାଜରିସାନରିÔ ଡ଼Ìଇ େୀରଦରାଙ୍ା କ୍ରିରରି କ୍ରିରରି ଇଞ୍ରିରସରୁ। ଦÉଲା 
ଗାଣ୍ରି ୋହÈଡ଼ାକା ସÉଜାମାସାରୁ ଏଙ୍ା ରଲୋଙ୍ାଗାଟାକା 
େରିଲରିେରି ବାହା ଡ଼Èଇ କାରରି ଇରସରୁ। ୮

 ଏÌସରିବÉଗା, ଏ ରଦରରି 
ନÉଜୁ ଲÌକୁ ଗÉରମÛ ରରହା ଅÉରତରୁ।

୯
 ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ସରିମନ ଇଞ୍ରି  ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ମାରସଞ୍ଜୁ। େରିଲରିେରି ଏମବେÈଙ୍ରି  ଭÉଭା ରଭÍରଲÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ମନ୍ଦ୍  
ଡ଼Èଇ ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ସମରିରଣ ଲÌକୁରରିଇ ଆଦାଙ୍ରି  
ଅÉଭା ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ର ରଦରରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
ରଭସ୍ରିରସଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଏÌସରିବÉଗା କÛଗାନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ରଦରାନରି 
ଟୁକ୍ନÈ ଗୁରଲÑତାକା ସରିମନତାରÈ କାତା ରଭଞ୍ରିରସରୁ। ଲÌକୁ 
ରଭସ୍ରିରସରୁ, “ଇଆନରି ବାଃତା ରେÍନ୍ ଙ୍ାନାରରି ଡÉଟା ମାରନ। 
ଏତୋରା ‘ଗÉସ୍ରି ରଦରରି ଡÉଟା’ ଇନ୍ ମବୋ ଆଇରନ।” ୧୧

 ସରିମନ 
ଲÌକୁରରିଇ ଗÉରମ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଲÉକାସÌକା ଗରିଆନା ତଃୋନା 
ଇଟା ମାନରି କାତା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ ରଭରତେରୁ। ୧୨

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏରସରରିରଭÍଲା ଏଆରୁ େରିଲରିେରି ବାହା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ଦରିନା 
କାତା ଏଙ୍ା ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରା ମୂଲା ରଦରରି ଡÉଟା ତାରÈ 
ରନଗରି ସଦରି ରଭରସରୁ, ଏମବୋ ଏଆରୁ େରିଲରିେରି ତାରÈ କାତା 
ରଭଞ୍ାନା େରତ୍ ଗରିଆନା ମୁଞ୍ା େÉରଟରୁ। ୧୩

 ଏ ସରିମନ 
ତÉନୁରଭÛଏ ଏÌଆ େରତ୍ ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମୁଞ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାନାଇ 
େରିଲରିେରି ରକÛଏ ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ମୂÛଆନାଆ, 
ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ାକା ଏଙ୍ା ମ୍ଡରିÓଉଙ୍ା ରମହାନା ଗÉରମ ଆଦାଙ୍ରି  
ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

୧୪
 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ସମରିରଣ ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁ କାତା 

ଆହା ମାରନରୁ ଏÌରÈ ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ରଭରସରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଏଆରୁ େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନଇ ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତରୁ। 
୧୫

 େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନ ଏମବେÈଙ୍ରି  ଏସାନା ସମରିରଣ ଲÌକୁତାକା 
ଇସରିଙ୍ରି  ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଇ େÉନ୍ ମବୋ ମୂରନରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରରି 
ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରତରୁ। ୧୬

 ଏଆରୁ ଭାରରି ଜୀସ ୁୋଦା 
ଡ଼Èଇ ମଞୁ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ସେୁାଡ଼ରି 
ଜରିଉ ଏରମବେରରି କୁÛଇଟରିରଭÑ ଭÉଆ ସରିଡାରତଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ଏ ରବÑଅଟରି 
ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରୁ ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି କାକା ଇଟାରନ ଏଆରୁ 
ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉରତରୁ।

୧୮
 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା କାକା ଇଟାରନ ସୁୋଡ଼ରି 

ଜରିଉ ଭÉତାରା ସରିମନ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ସରିମନ 

ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ଟÉକାଙ୍ା ସରିଆନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
୧୯

 “ନÉଙ୍ରିରଭÛଏ ଇ ଡÉଟା ସରିଆଦୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉନୁରଭÛଏ 
ଏରମବେରରି କୁÛଇଟରି କାଜୁ ଇଟରିଇÛ ଏଆଞ୍ଜୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଇ 
େÉରନଞ୍ଜୁ।

୨୦
 େରିତର ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଏଙ୍ା ନୀ ଟÉକାଙ୍ା 

ଡ଼Øନା ଦରିନା ରସÍଲୁ ନାହରିକରି ଅÉୋକାଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈନୁ 
ଏÌଲୁ ଗରିତରି ରେÍନୁତାରା ଦÉନ ଟÉକାଙ୍ା ଡ଼Èଇ କଡା ମେୂା ଅÉରନ। 
୨୧

 ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ନୀନ୍ରି ଏÌଲୁ ତୀରରି ସରିଡାରାଆନରି ବÉଗା ଈନୁ 
ଈ କାବାଡ଼ରି ତାନରିÔ ମÉରକ ବÉଗା ଅÌଭା ମଆୂଇ। ୨୨

 ଏÌସରିବÉଗା 
ନୀନ୍È ଏÌଲୁ ତରିଃମ ୁଏଙ୍ା ନୀ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ତୀଜାନାଇ 
ପ୍ରବୁ ବାଃତା ଜÉମ।ୁ ଅÉରତକା ରେÍନୁ ନୀ ରଜÍଡା ତାନରିÔ ମାଞ୍ାନରି 
ଡ଼Ìଇ ଏÌଲୁ ରସÍଲୁ ଦୂସ େରିଃତାରନଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ଅÉନୁ ରମଃେରିମାଇ, ନୀ 
ଏÌଲୁ ତାନରିÔ େରିତାଗାଟରି ବରିସ େୂରରି ଅÉଜାମାଞ୍ାରନ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ନୀ 
କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିେରିଞ୍ାରନ।”

୨୪
 ସରିମନ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ନୀ ରଭସାମାଞ୍ାନାରରି ଆନରିରଭÛଏ 

କାତା ଇସରିଙ୍ରି  ନାଇ କୁÛଇଟରି ଦରିଆରାଏ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ରରିଆରତରୁ 
ନାଇ ରସÍଲୁ ପ୍ରବୁ ବାଃତା ଜÉସା ଜରିଆଟୁ।”

୨୫
 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ସମରିରଣ ତାନରିÔ ଦÉଲା ନାସ୍କାନରି 

ରନଗରିସଦରି େÌକ୍ ସାନାଇ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍରତରୁ। ଏଆରୁ 
ରଭ୍ଡÓÍତାଭାନରିରଭÑ ସମରିରଣ ତାନରିÔ ଗÉରମÑ ନÉସ୍କÈନରି ରନଗରି ସଦରି 
େÌକ୍ ସରି େÌକ୍ ସରି ସାରସରୁ।

ଇଥିଓପିଆ ଡÈଇ ୍Éଜାମାସାନଇି ପିଲିପି ଗ୍ରÉତୋରି
୨୬

 ପ୍ରବୁତାଡ଼ା ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ରÛଆଞ୍ଜୁ େରିଲରିେରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ତÌଲ 
ଅÉମ ୁଜରିରୁସାଲମ ଡ଼Èଇ ସରିଃେରିମାନରି ବÉଲୁୋଙ୍ା ମାରଦ ଡ଼Èଇ 
ଏତେରି ୋରହରରି ଗଜ୍ ଜା ତାଙ୍ରି  ସାଜାମାରନ ଏ ୋରହରରି ଡ଼Èଇ 
ସାଲାମ।ୁ”

୨୭
 େରିଲରିେରି ତÌଲ ଅÉଜାନା ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ସ୍ଡÓØରତଞ୍ଜୁ। ଏ 

ୋରହରରି ତାନରିÔ ର ରମÍଲୁଡ଼ାରକ େୂଣ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଇଥିଓେରିଆ ଡ଼Èଇ ଭÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ କାଣ୍ାକରି ୋଦା ର 
ରÉଜାଲରିନରି ବାଃତା ର ରଦରରି କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାସରି ରଦରରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆଡ଼ରିନରି ଗୁରଲÑ ଦନବରିତ ରଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ଈ ରମÍଲୁଡ଼ା ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ରେÍନୁଇ ଲÉକା 
ସାଜାରସଞ୍ଜୁ। ୨୮

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରତ ତାନରିÔ କକ୍ ସାନା ରଭ୍ଡÓÍେରିସାନରି 
ଜରିସାଇଅ ଡÈଉ ଅÉନରି କାତା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାନରି ତାରÈ େୁତରି 
େÌଡ଼ରି ଆଇରସଞ୍ଜୁ।

୨୯
 ଏମବୋ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ େରିଲରିେରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଅÌ ରତ 

ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଏମବେÈ ରାହରି ଅÉମ।ୁ” ୩୦
 େରିଲରିେରି ରତ ସÌଡ଼ରିଟରି 

ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଜରିସାଇଅ ଡÈଉ ଅÉନରି କାତା େନୁ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାନରି 
ତାରÈ େତୁରି େÌଡ଼ରି ଆଇମାସାରାଆ ରଭରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÛଆନରିଇ 
ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଆନÈ  େÌଡ଼ରି ଆଇମାଞ୍ରି , ଏÌରÈ ବୁଜରି ଆଇମାଞ୍ରି  
ଗରିନÈ?”

୩୧
 ଏଆଞ୍ଜୁ ରମÍଲୁଡ଼ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନÉଙ୍ରି  ଏÛମବୋଇରଭÛରଲ 

ବୁଜାଇ ଗରିଆରାଅÈତାକା ଅÉନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ଈରା ବୁଜରି 
ଅÉଇ?” ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ େରିଲରିେରିଇ ରତ ତାନରିÔ ରସଙ୍ାନା 
ତାଡ଼ା ସÌଡ଼ରିଟରି କପ୍  କା ତାଙ୍ରି  େ୍Éରତଞ୍ଜୁ। ୩୨

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ 
େୁତରିତାରÈ ଈରା େÌଡ଼ରି ଆଇମାରସଞ୍ଜୁ:
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“ଏଆନରିଇ ର ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାତରିନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍନରି ବାହା ତାଙ୍ରି  ଅୋ ଅÉରତ।

ରରଣ୍ ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଇସରିଙ୍ରି  ବୂରରିଙ୍ା କ୍Éପ୍  କାଗାଟାରରି 
ନÌକରିଟରି

କରିନରି ଇଞ୍ାନାଇ ନରିସରିରନ ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ କରିନରି 
ଇଞ୍ାନା ନରିସରିରତଞ୍ଜୁ।

 ୩୩ ଏଆନରିଇÛ େÉସ୍କା ଅÉରତ ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାରÈ ଗୁରଲÑÑ େÌଣ 
ଅÌଭା ଅÉରତ।

ଈ େୁତଗି ତାନରିÔ ଏÛଆନରିତାରରି ନୀମବେରିନାରରି ଭରିହ ରିରତ
ଏମବୋଇ ଏଆନରି କ୍Éମବେଜୁତାରା ବÉସରି ଅÉରନ?” 

 ଜରିସାଇଅ ୫୩:୭–୮

୩୪
 ରମÍଲୁଡ଼ା େରିଲରିେରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରଜÍଡା ନଆନା 

ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋମୁ, ଡାଉ ଅÉନାରା େୁନ୍  ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ, 
ଏÛରମବେରରିତÈରା ଈରା କାତା ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ? ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା ଅରଟÑÑ ଏରମବେରରି ରସÍଲୁ 
ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ?” ୩୫

 ଏ ରବÑଅଟରି େରିଲରିେରି ରେÍନୁ େୁତରିତାରା ଈ 
ରଭସ୍ା ଡ଼Èଇ ଟÌଣ୍ାନାଇ ଜୀସୁତାରା ରନଗରିସଦରି ଟୁକ୍ନÈ ଏÛଆନରିଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ।

୩୬
 ଏଆରୁ ସାରଜ ସାରଜ ସରିରୁ ମାସରି ର ବାହା ତାଙ୍ରି  

ଏÛରତରୁ ଏଙ୍ା ରମÍଲୁଡ଼ା ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ରମଃମୁ, ଇମବୋତ ସରିରୁ 
ମାନୁ। ନାଇ ମଞୁ୍ା େÉନ୍  ମବୋ ରସÍଲୁ ଆନାରରି ଅÉଙ୍ରିନାରରି ମାରନ 
ଗରିନÈ?” ୩୭

  a ୩୮
 ଏÛମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ରତ ଇଟା ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି 

ସରିରତଞ୍ଜୁ। େରିଲରିେରି ଏଙ୍ା ରମÍଲୁଡ଼ା ରରିଆରୁ ସରିରୁ ତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ 
ଏଙ୍ା େରିଲରିେରି ଏଆନରିÔଇ ମୁଞ୍ା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୯

 ଏଆରୁ ରରିଆରୁ 
ସରିରୁ ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓØତାତରି ରବÑଅଟରି ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ େରିଲରିେରିଇ ଅÛରତଞ୍ଜୁ। 
ରମÍଲୁଡ଼ା ଏÛଆନରିଇ ଅରଟÑ ରମହାଅÈରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରରହା 
ଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ୋରହରରିଆ ସାରସଞ୍ଜୁ। ୪୦

 ଏÌËକରିରଭÑ େରିଲରିେରି 
ଅଷ୍  ରଦାଦ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ତÌଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା କାଇସରରିଆ 
ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ସାନରି ୋରହରରି ଜାଣ୍ ରଦରରି ନÉଜୁ ଗୁରଲÑ 
ଲÌକୁରରିଇ ରନଗରିସଦରି େÌକ୍  ସରି େÌକ୍  ସରି ସାରସଞ୍ଜୁ।

ସାଉଲ ଏÌଲୁ ତଃିତାରି

୯  ୧  ସାଉଲ ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ପ୍ରବୁ ରବÑଅଟରି 
ତÉକାଇମାସାରରିଇÛ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ରସÍଲୁ ଆସ୍ା ଗରିଭା 

ଡୁଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୨ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନାଇ 
ଦରମସକ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ମାସରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରେÍନୁଇ ଦଃନରି 
ଇଟ୍ କା ରଦରାରରିକରି ଅÉକା ଭ୍ୀସା ରସÍଲୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଇସରିଙ୍ରି  
ଈରÈ ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ୋରହରରି ତÉକାଇମାସରି ଏରମବେରରିଇ 
ଅÉୋକାରରି ରମ୍ଡÓରହଙ୍ା ଅÉରତକା ଅÉସାସାକା ଏରମବେରରିଇ 
ରମଃରନଞ୍ଜୁ ଏମବେÈରନ ବନ୍ରି ଗରିଆନା ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ତାୋ 
ମରୂନଞ୍ଜୁ।

a ୮:୩୭ ଏସÛନରି େନୂରି େତୁରିତାନରି େଦ ୩୭ ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ: େରିଲରିେରି 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ରଗରଟ ଈନୁ ଆରଣ୍ସାତାନରି େରତ୍ ଗରିେରିମାଞ୍ରି , ଇରସÑକା 
ଈନୁ ମଞୁ୍ା ମଦୂରି।” ରମÍଲୁଡ଼ା ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଆଁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ େରତ୍ ଗରିେରିମାଇ।”

୩
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଦରମସକ ତାଙ୍ରି  ଭାଇସାନରି ଊଦାରେ ରସଣ୍Ûଟରି 

ରରଣ୍ ଉଜାଡ଼ରି ଏଆନରିଇÛ ଗ୍ରଡୂ ସାନା ଅÌରତେ। ୪
 ଏଆଞ୍ଜୁ ରନÍରଡ 

ଟÉଣା ତାନରିÔ ଦୀକାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଣ୍È ଗୀରା ରଭନ୍  ମବୋ 
େÉରଟଞ୍ଜୁ, “ସାଉଲ, ସାଉଲ ଈନୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ନÉଙ୍ରି  ଜୂପ୍  କରି 
ମାଞ୍ାଦରି?”

୫
 ସାଉଲ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ ଈନୁ ଏମବୋଇ?”

ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଜୀସୁରତନୁ, ଏରମବେରରିଇ ଈନୁ 
ଜୂପ୍  କରିମାଞ୍ରି । ୬

 ଇରଦ ନରିଙ୍ାମୁ ଏଙ୍ା ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  
ସାଲାମ।ୁ ଏମବୋ ଈନୁ ଆନା ଗରିଭା ଅÉରନ, ଏÌରÈ ନୀଙ୍ରି  ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ରଭତୋରନଞ୍ଜୁ।”

୭
 ଏଆନରିରକ ସାଜରିମାସରି ଲÌକୁତାକା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉଜାନା 

ନରିସାନା ରାହରି ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ କାତା ରଭରସରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏÛମବୋ ଏରମବେÛରରିଇରଭÛଏ ରମହାରତରୁ। ୮

 ସାଉଲ ଟÉଣା ଡ଼Èଇ 
ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଆନÈ ରଭÛଏ ରମଃୋ ମୂଆରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଲÌକୁ ଏଆନରିଇ କାଜୁ ଆହାନା ଦରମସକ ତାଙ୍ରି  
ଅରତରୁ। ୯

 ଏଆଞ୍ଜୁ ତରିନରି ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଆନÈରଭÑ ରମଃୋ 
ମଆୂରତଞ୍ଜୁ ଅÉରତକା ଆନÈରଭÑ ତରିନ୍  ମବୋ ଉନ୍  ମବୋ ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ହନାନରିୟ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 

ଦରମସକ ତାନରିÔ ମାରସଞ୍ଜୁ। ପ୍ରବୁ ଏଆନରିଇ ତÌଞ୍ା ଅÉଜାନାଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ହନାନରିୟ,”

ହନାନରିୟ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ଅÉନୁ ଇମବେÈ ମÈଇ।”
୧୧

 ପ୍ରବୁ ଏÛଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ନରିଙ୍ାମୁ, ସାର୍  ନା ଇନ୍  ମବୋ 
ଆଇମାନରି ୋରହରରି ତÈଙ୍ରି  ସାଲାମୁ। ଜରିହୁଦା ଇଡୁ ତାନରିÔ 
ତାସ୍ ରଦରରି ନÉଜୁତାଞ୍ଜୁ ସାଉଲ ଇଞ୍ରି  ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏÛଆନରିଇ ଦାଃମୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିରନଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଈ ସାଉଲ ରଣ୍ା ରେÍନୁ ତÌତୋରା 
ରମହାମାରନଞ୍ଜୁ, ହନାନରିୟ ଇଞ୍ରି  ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏଆନରି 
କୁÛଇଟରି କାଜୁ ଇଟାନା ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏÛଆଞ୍ଜୁ 
ରମଃୋ େÉନ୍  ମବେରିରନଞ୍ଜୁ।”

୧୩
 ହନାନରିୟ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ଅÉନୁ ଦÉଲା ଲÌକୁରରି ବାହା 

ଡ଼Èଇ ଇଆନରି କାତା ରଭଞ୍Èମାଇ। ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ଏÛଆଞ୍ଜୁ ନୀ 
ତୀରରି ଲÌକୁରରିଇ ଗÉପ୍  ସରି ଜୂଗା ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରଭଞ୍ାମÈଇ। 
୧୪

 ଇÛମବୋରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରରି ବାହା ଡ଼Èଇ େÌଣ 
େÉଣ୍  ଞ୍ାନାଇ ନୀଙ୍ରି  େରତ ୍ଗରିପ୍  କରିମାଞ୍ାନରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିଇ ବନ୍ରି 
ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଭÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ।”

୧୫
 ଏÌËକରିରଭÑ ପ୍ରବୁ ଏÛଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ସାଲାମ,ୁ 

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇÛରସକା ଇÛଆନରିଇ ଅÉନୁ ର ନୂଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ 
ଅÉସ୍କା ମାଇ। ୧୬

 ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି, ରÉରଜÛଙ୍ା ଏଙ୍ା 
ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି ଏÛଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ୋଦା ଡ଼Èଇ ସÉକରି 
ସୀରନଞ୍ଜୁ। ନାଇ ୋଦା ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÛରସ ଜୂଗା ମାରଦÛ 
ସାଲ୍  ବା ଦୀରନ, ଏÌରÈ ଅÉନୁରନÑ ଏÛଆରରିଇ ରଭସରିଇ।”

୧୭
 ଏÌସରିବÉଗା ହନାନରିୟ ଜରିହୁଦା ରରିତÛକରି ସାଜାନାଇ ସାଉଲ 

କୁÛଇଟରି କାଜୁ ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉରମବେସା 
ସାଉଲ!, ଏÛତୋଞ୍ଜୁ ନୀ ଭÉତରି ୋରହରରିଆ ନୀଙ୍ରି  ତÌଞ୍ା 
ଅÉଜାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଈନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଅରଟÑ ସରଟÛକା ରମଃୋ େÉଣ୍ରି 
ଏଙ୍ା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଦରି ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନÉଙ୍ରି  
ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ୋଣ୍ା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।” ୧୮

 ଈ କାତା ରଭସ୍ା ଡାରଣ୍ 
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ମୀନୁ େ୍Ìକ୍ ସାକା ରଡଃଙ୍ରିତାଇ ଏଆନରି କାନ୍  ଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଜୁତୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ରମଃୋ ମୂରତଞ୍ଜୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏÛଆଞ୍ଜୁ ନରିଙ୍ାନା 
ମୁଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଏÛଆଞ୍ଜୁ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍  ମବୋ ଗରିଭÈରନ ଏÛଆନରିତାରରି 
ଡÉଟା ଭÉରତ।

ଦନମସକ ତାନିÔ ସାଉଲ ପÌକ୍ାରି
ଏଆଞ୍ଜୁ ଦରମସକ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକ ଏରସ 
ଦରିନାରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ଏ ରବÑଅଟରି ସାଉଲ ସରିଦା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି 
ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଟ୍  କାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନାଇ ଜୀସୁ ସଦରି 
େÌରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଜୀସ ୁରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ମାରନଞ୍ଜୁ।”

୨୧
 ଏÛଆନରି କାତା ରଭଞ୍ରିମାସରି ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। 

ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଜରିରୁସାଲମ ଲÌକୁରରିଇ ଈ ୋଦା ତାନରିÔ େରତ୍ 
ଗରିଆ ମାସାରରିଇ ଜୂଗା ସୀପ୍  କରିସାଞ୍ଜୁ ଇଆଞ୍ଜୁ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ 
ଗରିନÈ? ଏÛଆରରିଇ ତଃୋନା ଅଆନା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଅୋ ତାଙ୍ରି  ଇମବୋଙ୍ରି  ଭÉଜାମାସାଞ୍ଜୁ ଇଆଞ୍ଜୁ 
ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ ଗରିନÈ?”

୨୨
 ଏÌËକରିରଭÑ ସାଉଲ ସÉରÛକରି ଡÉଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା 

ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ, ଜୀସୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଏÌରÈ େୂଡ଼୍  ୋଇ 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି େୂଡ଼୍  ୋଇ ମାସାରରି ଇÛରସ ଡÉଟାଗାଟାରରି 
ମାରସ ଦରମସକତାକା ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଏଆନରି ତାରÈ କାଟରି ଗରିଭା 
ମେୂରିସରିଡାରତରୁ।

ଜେୁିଦଙି୍ାନ ିବାୋ ଡÈଇ ଜଡେÓÞ୍ା ପÉଟାରି
୨୩

 ଏÛରସ ଦରିନା ସାସରି ରବÑଅଟରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ସାଉଲଇ ଭ୍ଡÓÝକା 
ରଭÍୋ ରସÍଲୁ କାତା ନୀଟ୍ ଗରିରତରୁ। ୨୪

 ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଏÛଆନରିଇ 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ତାଙ୍ରି  ନÉଡାଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି ରଦରରି ନÉଜୁ ରଗÍଟୁଙ୍ାନରିÔଇ 
ଜÌସାନା ରାହରି ଅÉରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ସାଉଲ ଏÌରÈ େୁରସଞ୍ଜୁ। 
୨୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା ରବÑଅଟରି ସାଜରିସାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ନÉଡାଙ୍ରି  
ଏÛଆନରିଇ ବÌଗା ତାନରିÔ ଆହାନା କାନ୍ରି ଅରନନରି େÉଡ଼ା 
ଇଟରିକାରତଞ୍ଜୁ।

ସାଉଲ ଜରୁିସାଲମ ତାଙି୍ ସାସାରି
୨୬

 ସାଉଲ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ଏÛସାନା େରତ୍ଗାଟରି 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକÑ ଆଡା ତାଙ୍ରି  ଡୁଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା ଏଆନରିଇÛ ଆସ୍କରିମାରସରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଉରଜÑ ଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜା ମାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏÌରÈ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା େରତ୍ ଗରିଅÈରତରୁ। ୨୭

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ବର୍୍ବା ସାଉଲଇ ଆଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତ୍ଡÓÉରକÑ ଅÛସାନା ୋଣ୍ା 
ଅÉଜା ମାସାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଦରମସକ ତାଙ୍ରି  ସାସରି 
ୋରହରରି ତାନରିÔ ସାଉଲ ଇସରିଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ପ୍ରବୁଇ ରମଃୋ 
େÉରଟଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଏÛଆନରିରକ ଇସରିଙ୍ରି  ବÉସରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ 
ଈରା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ବୁଜାଇ ଗରିଆନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। 
ସାଉଲ ଦରମସକ ତାନରିÔ ଇସରିଙ୍ରି  ଆଜରି ତୁହାନା ଜୀସ ୁୋଦା 
ଡ଼Èଇ େÌରତେଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ଗୁରଲÑରଭÛଏ ଏଆରରିଇÛ ରଭରତେଞ୍ଜୁ।

୨୮
 ଏ ରବÑଅଟରି ସାଉଲ ଏÛଆରରିରକ ରାହରି ଅÉଜାନା ଜରିରୁସାଲମ 

ତାନରିÔ ଗୁରଲÑ ବାଃତା ପ୍ରବୁ ୋଦା ଡ଼Èଇ ଅÈଜରି ତୁହାନା େÌରତେଞ୍ଜୁ। 

୨୯
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଗ୍ରୀକ୍ କାତା ଆଇମାସରି ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନ୍  ରଙ୍ ରଭÛଏ 

କାତା ବÉର୍୍ା ଆଇରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଟଟାଟଟରି ରଭÛଏ ଆଇରସଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ଏÛଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଡୁଞ୍ରି ରତରୁ। 
୩୦

 େରତ୍ଗାଟରି ଅÉବାରୁ ଈରା େୁଞ୍ାନା ଏÛଆନରିଇ କାଇସରରିଆ 
ରଦରରି ନÉଜୁ ଡ଼Èଇ ତାସାନା ତାଷ୍ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତରୁ।

୩୧
 ଇÛଆରଡଃଙ୍ରି  ଜରିହୁଦା ସମରିରଣ ଏଙ୍ା ଗାଲରିଲରି ତାଇ 

ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ମାସୁ ଏଙ୍ା ଡÉଟାଗାଟାଇ 
ଆଇମାସୁ। େରତ୍ଗାଟାକା ବାଡରି ଆଇ ମାରସରୁ। ରେÍନୁଇ 
ଆଜାନା ଏଙ୍ା ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉତାରÈ ସାହାଜ େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ଏଆରୁ 
ରାହରି ଆଇମାରସରୁ।

ଲୂଦ ଏଙ୍ା ଜାଫ ତାନିÔ ପିତର ମାସାରି
୩୨

 ଈ ମାରଦÛ େରିତର ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ନÉସ୍କା ବୂଲରି 
ଆଇ ଆଇ ଲୂଦ ନÉଜୁ ତାନରିÔ ମାସରି ତୀରରିତାକାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ଏତାରତଞ୍ଜୁ। ୩୩

 ଏମବେÈ ଏନରିଆ ୋଦାତାନାନରିଇ ରଆନରିଇ 
ଗାଣ୍ରି ୋହାଡ଼ାକା ସÉଜାମାସାନରିଇ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ 
ଅÉଠ ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ କାରଟ ତାନରିÔ ଡÌସାନାଇ ମାରସଞ୍ଜୁ। 
୩୪

 େରିତର ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏନରିଅ, ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ନୀଙ୍ରି  
କାରରି ଇସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ନରିଙ୍ାମ ୁଏଙ୍ା ନୀନ୍ା କାରଟ ଈନୁରନ 
ରÌସୁମୁ। ଈରÈ ରଭସ୍ା ଡାରଣ୍Û ଏଆଞ୍ଜୁ ନରିଙ୍ରି ରତଞ୍ଜୁ।” 
୩୫

 ଈରÈ ରମହାନା ଲୂଦ ଏଙ୍ା ସାରଣ ତାନରିÔ ଲଃେରିସାକା 
ଗୁରଲÑତାକÈ ଏÌଲୁ ତରିହାନା ପ୍ରବୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିରତରୁ।

୩୬
 ଟାବରିତା ୋଦାତାରରି ରରଣ୍ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ଜାଫ ନାଜୁ 

ତାନରିÔ ଲଃେରିମାରସ। ଏତୋରରି ଗ୍ରୀକ୍ କାତା ଡ଼Èଇ ଦକ୍ା ଇରସÑକା 
କୃହୁ। ଏÌରରି ଡ଼ଃନା େÉନାଅÈନରି ଲÌକୁରରିଇ ଦାନ ସୀପ୍ କରି ମାରସ 
ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରିଇ ସାହାଜ ଗରିେରିମାରସ। ୩୭

 େରିତର ଏରସରରିରଭÍଲା 
ଲୂଦ ତାନରିÔ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଏÌରରି ସÉଭା କୂରାନା ସÉରତ। ଲÌକୁ 
ଏଆଡ଼ରିନରିଇÛ ସରିରୁ ମୀସାନାଇ ରସଣ୍Ûନରି ବାକାରରି ତାନରିÔ ରତ୍Íରପ୍ରୁ। 
୩୮

 ଜାଫତାକା େରତ୍ ଗରିଆମାସରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରଭରସରୁ 
େରିତର ଲୂଦ ତାନରିÔ ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି । ଲୂଦ ଜାଫ ସÌଡ଼ରିଟରି ମାରସ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ରରିଆରରିଇÛ େରିତର ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାନାଇ ‘ମାଇ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଉରତ ଭÉମ’ୁ ଇଞ୍ରି  େ୍Éରତରୁ।

୩୯
 ଏÌସରିବÉଗା େରିତର ତÌଲ ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିରକÛ 

ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏମବେÈଙ୍ରି  ଏୋରନ ଏଆରୁ ଏଆନରିÔଇ ରସଣ୍Ûନରି 
ବାକାରରି ତାଙ୍ରି  ଅରତରୁ। େରିତର ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି ଭାଟାଗାଟାଇ 
ନରିସାନାଇ ଡ଼ୀଭାଇ ମାସ।ୁ ଟାବରିତା ଏÌଭାସାରଙ୍ ନୀମବୋନା ମାସରି 
ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏତେରି ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ଅସ୍କାନାଇ ସୀପ୍ କାଇ ମାରସ 
ଏÌଭା ତÌସ୍ରିତୁ। ୪୦

 େରିତର ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇ ବାକାରରି ଡ଼Èଇ ଅÌରଡ଼କରି 
ୋଣ୍ାନାଇ ରମଣ୍ାଙ୍ା ଉତାନାଇ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରତଞ୍ଜୁ। ଏ 
ରବÑଅଟରି ଟାବରିତାନରି ଗାଣ୍ରି ସÌଡ଼ରିଟରି ସାଜାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଟାବରିତା, 
ନରିଙ୍ାମ”ୁ। ୪୧

 େରିତର ଏÛଆଡ଼ରିନରି କାଜୁ ଆହାନା ନରିରତେଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
େରତ୍ଗାଟାରରିଇÛ ଅରଟÑ ଭାଟାଗାଟାସାନରିଇÛ ଅÉରର୍୍ଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା 
ନୀରଡ଼ ମାସରି ଟାବରିତାନରି ତÌରତେଞ୍ଜୁ।

୪୨
 ଈ କାତା ଜାଫ ତାନରିÔ ଗୁରଲÑ ୋଜା ବ୍Éଡରିରତ। ଗÉରମ 

ଦÉଲା ଲÌକୁ ପ୍ରବୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିରତରୁ। ୪୩
 ଏ ରବÑଅଟରି େରିତର 

ଜାେ ନÉଜୁ ତାନରିÔ ସରିମନ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ର ୋଣ୍ାଙ୍ା ଜÌଙ୍ଜୁ  ଊଡ଼୍ ୋ 
ଗାଟାନରିତÛ ଗÉରମ ଦରିନା ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ।
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୧୦  ୧ କାଇସରରିଆ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ କରର୍୍ଲରିଅ 
ୋଦା ତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଇÛଆଞ୍ଜୁ ରମ୍ 

ସରିୋଇଙ୍ାନରି ମାରଦÑ ମାସରି ଇତାଲରିକ ୋଦା ସରିୋଇଙ୍ାନରି 
ରଦରରି େୁଟାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ୨

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ସେୁାଡ଼ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଇଡୁ ତାନରିÔ ଲଃେରି ମାସରି 
ଲÌକୁରରିରକÛ ଆଡାନା ଉରଜÛ ରେÍନୁଇ ଲÉକାଇ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
େÉନÈନାକାରରିକରି ଗÉରମ ଦÉନ ସୀପ୍ କରିମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଡ଼ଃନା 
ରଡଲରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରି ମାରସଞ୍ଜୁ। ୩

 ରନରିସରି ରଭଣ୍ା ତୀନରି 
ଗଣ୍ା ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରା ରଣ୍È ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ର ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  ଭାଇସାରÈ କ୍Éର୍୍ା 
ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÛଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “କରର୍୍ଲରିଅ।”

୪
 କରର୍୍ଲରିଅ ଏଆନରି ରଭଞ୍Ûକରି ରମଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଆଜରିରମ୍Íଡରି 

ଡ଼Èଇ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଅ ପ୍ରବୁ, ଈନୁ ଆନା ମÉଟ୍ କରିମାଞ୍ରି?”
ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ଏÛଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ ନୀନ୍ା ଜÉୋ 

ରଭଞ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈନୁ େÉନÈଆନରି ଲÌକୁରରିଇ ଏତେରି ଗୁରଲÑ 
ଦÉନ ସରିଆମାଞ୍ରି , ଏÌରÈରଭÛଏ ରମହାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ। ୫

 ଇରଦ ଜାେ ରଦରରି ନÉଜୁ 
ତାଙ୍ରି  ନୀ ଲÌକୁରରିଇ ୋଣ୍ାନାଇ ସରିମନ ଇଞ୍ରି  ୋଦା ତାନାନରିଇÛ 
ଏମବେÈ ଡ଼Èଇ ଅତାମୁ। ଏ ସରିମନଇ େରିତରରଭÛଏ ଇନ୍ ମବୋ 
ଆଇମାରନ। ୬

 େରିତର ସମୁଦ୍ର ସÌଡ଼ରିଟରି ଲଃେରି ମାନରି ସରିମନ 
ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ୋଣ୍ାଙ୍ା ଜÌଙ୍ଜୁ  ଊଡ଼୍ ୋଗାଟାନରିରକÑ ମାରନଞ୍ଜୁ।” 
୭

 ଈରା ରଭସାନା ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି 
କରର୍୍ଲରିଅ ତÉରେ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସାକାରରି ମାରଦ ରରିଆରରିଇÛ 
ଆଲରିଆଗାଟାରରିଇÛ ଏଙ୍ା ର େରତ୍ଗାଟରି ସରିୋଇଇ ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। 
୮

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇÛ ଗୁରଲÑ କାତା ରଭସାନା ଜାେ ତାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।

୯
 ଏ ରଭଇତରି ଏଆରୁ ଜାେ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଏେରିମାରସରୁ। 

ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ େରିତର ଇଡୁ ରସଣ୍ କରି ସାଜାନା ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉସାଙ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ବÉର ଗଣ୍ା ରଡଃଙ୍ରି  ରଡଲରି ଅÉଜାରସ। 
୧୦

 ଏମବୋ େରିତର ଗÉରମ ସାକରି ସାଇମାସରି ବÉଗା ତରିନ୍ ମବୋ 
ତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍ କରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ େରିତର ରସÍଲୁ ତରିନ୍ ମବୋ ତÌଲ 
ଗରିଆ ଜରିେରିରସରୁ। ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଣ୍ା କ୍ଡÓÞଞ୍ା 
ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରମଃରତଞ୍ଜୁ, ରସଣ୍ନରି ଦରିନା ଦÉୋ 
ଅÉରତ ଏଙ୍ା ଏମବୋ ଡ଼Èଇ ରଣ୍ା ରଦରାଡ଼È ୋସୁଡ଼ରି ଚାରରି ମଜୁୁ 
ତାନରିÔ ଆହାନା ରନÍରଡକରି ଜÉୋ ଅÉରତ। ୧୨

 ଏମବୋ େୁତଗିତାଇ 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ଭାକÈତାଇ ଜÌତଙ୍ା େଟାଙ୍ା ଏଙ୍ା 
ଡÛଇଙ୍ା ଇସା ନାଣ୍ାତାଇ ମାସୁ। ୧୩

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରଣ୍È 
ଗୀରା ରଭରସଞ୍ଜୁ, “େରିତର, ନରିଙ୍ାମ,ୁ ଏଙ୍ା ଏତୋରÈରଭÛଏ ଈ 
ମାରଦତାରରି ରଭÍସାନା ତରିନୁମ।ୁ”

୧୪
 େରିତର ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉଏ ପ୍ରବୁ, ଅÉନୁ ଏରସକାରଭÛଏ 

ଆନରି ଅÉରତକା ଡ଼Ìଇତାଆ ଅÉରତକା ସପ୍ରାତାରା ତରିନ୍ ମବୋ 
ତରିନÈଆ ସରିରଡନୁ।”

୧୫
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ଗୀରା ଏଆନରିÔଇ ଅରଟÑ ସରଟÛକା ରଭରତେ, 

“ରେÍନୁ ଏତୋରା ତୀରରି ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ, ଈନୁ ଏÌରÈ ସପ୍ରÈତାରରି 
ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ା କୂନା।” ୧୬

 ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ତୀନରି େÉଲୁ ଅÉତରି ରବÑଅଟରି 
ଏÌରÈ ୋସୁଡ଼ରି ଊଦାରେ ରସଣ୍କରି ଅÌଭା ଅÉରତ। ୧୭

 େରିତର 

ଏତୋରାଅÈ ରମଃରତଞ୍ଜୁ ଏÌରରି ଆନାରରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା େୁଞ୍ରି  
ସରିଡାରତଞ୍ଜୁ।

ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ କରର୍୍ଲରିଅ ଏତେରି ଲÌକୁରରିÔଇ ୋଣ୍ାରସଞ୍ଜୁ 
ଏଆରୁ ସରିମନତାରା ଇଡୁ ଦାଃେରିରସରୁ। ଏଆରୁ ଭÉଜାନାଇ 
ଦÉରା ତାନରିÔ ନରିସରିରତରୁ। ୧୮

 ଏଆରୁ ଅÉସ୍ାନାଇ େରିତର 
ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ସରିମନ ଏମବୋ ନÉଜୁଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା ମାରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା 
ଅÉଏ ଇଞ୍ରି  ରଭରସରୁ।

୧୯
 ଏÌରସ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ େରିତର ତାଡ଼ା ରମହାସାରା କାତା ଏÌଲୁ 

ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ରଭଞ୍ାମ,ୁ 
ତୀନରି ଗାଣ୍ରି ଲÌକୁ ନୀଙ୍ରି  ଦାଃେରିଞ୍ାରନରୁ। ୨୦

 ଏÌସରି ବÉଗା 
ନରିଙ୍ାମୁ ଏଙ୍ା ରନÍରଡକରି ସାଲାମୁ। ଏ ଲÌକୁରରିରକ ସାଲାମ ୁ
ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇÛ ଆନÈରଭÑ ରଭନ୍ ମବୋ କୂନା। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ ୋଣ୍ାଞ୍ାଇ।” ୨୧

 େରିତର ରନÍରଡକରି ସାରସଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଏରମବେରରିଇ ଦାଃେରିରଞ୍ରୁ ଅÉନୁ 
ଏଆନୁ। ଈରୁ ଇମବୋଙ୍ରି  ଆନାଡ଼ରିକରି ଭÉରତରୁ?”

୨୨
 ଏଆରୁ ରଭରତେରୁ, “ମÉଙ୍ରି  ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାଞ୍ଜୁ 

କରର୍୍ଲରିଅ ୋଣ୍ାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ ଆସ୍କରିମାନରି 
ର ରନÑଗରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିଇ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଗÉରମ ମÉନରି 
ଆଇରନରୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ କରର୍୍ଲରିଅଇ ତÌଞ୍ା ଅÉଜାନା 
ନୀଙ୍ରି  ତÉରେକରି ଅÉେ୍ା ରସÍଲୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ 
ନୀ ବାହାଡ଼Èଇ କାତା ରଭଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।” ୨୩

 ଏÌସରିବÉଗା େରିତର 
ଏଆରରିଇ ଇଜକରି ଅÉରର୍୍ଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନÉଡାଙ୍ରି  ରାହରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ 
ବାହା ରଣ୍ା ସରିରତଞ୍ଜୁ।

ରଭଇତରି ଏଆଞ୍ଜୁ ତÌଲ ଅÉଜାନାଇ ଏଆରରିରକ ସାରସଞ୍ଜୁ। 
ଜାେତାକା ଏସନାକା େରତ୍ଗାଟାକାରଭÑ ଏଆନରିରକ ସାରସରୁ। 
୨୪

 ରଭଇତରି ଏଆଞ୍ଜୁ କାଇସରରିଆ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଏରତଞ୍ଜୁ। 
କରର୍୍ଲରିଅ ତାଡ଼ା ଇଡୁ କୁଟୁମରି ଏଙ୍ା ରସ୍ଟ୍ ନା ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ାରରିଇÛ 
ଅÉସ୍ାନା ଏଆରରି ରସÍଲୁ ଜÌସାନା ମାରସରୁ।

୨୫
 େରିତର ଇଜକରି ସÌଲ୍ ବାରନ କରର୍୍ଲରିଅ ଏଆନରିଇÛ େୂଣ୍ା 

ଭÉଜାନା କÉଟ୍ କା ରନÍରଡ କୂରାନା ଜହାରରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୬
 େରିତର 

ଏଆନରିଇ ନରିକ୍ ସାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନରିଙ୍ାମୁ, ଅÉନୁରଭÑ ନୀ 
ରଡଃଙ୍ରିତାନୁ ରÛଆନୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରିରତନୁ।” ୨୭

 େରିତର ଏଆନରିରକÑ 
କାତା ବାର୍୍ା ଆଇ ଆଇ ଇଜକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ଦÉଲା 
ଲÌକୁ ଊଜା ମାସାରରି ରମଃରତଞ୍ଜୁ।

୨୮
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÛଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ ଏତେରି 

ଅÉରତକା ଜରିହୁରଦÛଏଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିରକÛ ଆଡରିମରିଡରି ଅÉଭା 
ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁ ତାକାରରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି 
ସÉଜା ସରିରଡଏ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏରମବେରରିଇÛରଭÛଏ ‘ଡ଼Ìଇଗାଟାଞ୍ଜୁ’ କରି 
‘ସପ୍ରାଗାଟାଞ୍ଜୁ’ ଇନ୍ ମବୋ କୂଭା ତାଙ୍ରି  ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  ତÌସାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
୨୯

 ଏÌସରିବÉଗା ନÉଙ୍ରି  ଅÉେ୍ାରନ ଅÉନୁ ଆନାରଭÛଏ ଏÌଲୁ 
ଗରିଆରାଇ ଇମବୋଙ୍ରି  ଭÉରତଏ। ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ଆନାଡ଼ରିକରି ଅÉତା୍ରତରୁ 
ଏÌରÈ ଇରଦ ରଭତୋଦୁ।”

୩୦
 କରର୍୍ଲରିଅ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଟରିକ୍ନÈ ଚାରରି ଦରିନା ରଭÍରଲରନ 

ମÉରେ ରଭଣ୍ା ତରିନରି ଗଣ୍ା ରଡଲରି ତାନରିÔ ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉେରିରସଏ। ଏମବେÈ ଊଦାରେÛ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଦୁତ, ସୂକାଲରିଗାଟାଆ 
ଏଙ୍ା ଜରିଲରି ମରିଲରିତାଆ ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାନା ନାଇ ନÌକରିଟରି 
ନରିସାରତଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, ‘କରର୍୍ଲରିଅ, ରେÍନୁ 
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ନୀନ୍ାରା ଜÉୋ ରଭଞ୍ାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଈନୁ େÉନାଅÈନରି 
ଲÌକୁରରିକରି ସୀଭା କଃୋ ଗରିଆମାନାରÈ ଏÌଲୁ ତାନରିÔ ଇଟାରନଞ୍ଜୁ। 
୩୨

 ଇରଦ ଜାେ ତାଙ୍ରି  ଲÌକୁରରିଇ ୋଣ୍ାନା େରିତର ୋଦାତାଞ୍ଜୁ 
ସରିମନଇ ଇମବୋଙ୍ରି  ଅÉରୁମ।ୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ସମଦୁ୍ର କୁଡୁ ତାନରିÔ ୋଣ୍ାଙ୍ା 
ଜÌଙ୍ଜୁ  ଊଡ଼୍ ୋଗାଟାନରି ଇଡୁ ତାନରିÔ ମାରନଞ୍ଜୁ।’ ୩୩

 ଏÌସରିବÉଗା 
ଅÉନୁ ଡାରଣ୍Û ନୀଙ୍ରି  ଅÉେ୍ା ୋଣ୍ାରତଏÛ। ଈନୁଭÉତାରରି ରନଗରି 
ଅÉରତ। ପ୍ରବୁ ନୀଙ୍ରି  ଆନା ରଭସ୍ା ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏÌରÈ ରଭନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଅÉମୁ ଗୁରଲÑତାମୁ ଇମବୋ ପ୍ରବୁ ନÌକରିଟରି 
ଜÉସାନାମାନାମ।ୁ”

କନର୍୍ଡଲିଅ ଇଡୁ ତାନିÔ ପିତର ଗ୍ରÉତୋରି
୩୪

 େରିତର ରଭସ୍ା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଇରଦ ଟରିକ୍ନÈ ଡ଼Èଇ ବୁଜରି 
ଆଇମାଇ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ଗୁରଲÑ ଲÌକୁତାକା ର ସରରÛତାକା। 
ଏଆନରି ବାଃତା ଏÌସକରି ରେÍସକରି ଗରିନାରରି ସରିରଡ। ୩୫

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ରେÍନୁ ତାଡ଼ାନରି ଲÉକାଇ ମାନାନରିÔଇ ଏଙ୍ା ରନଗରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରି ନାନାନରିଇÛ ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ୩୬

 ରେÍନୁ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ତÉନ୍È ସଦରି ୋଣ୍ାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ 
ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ତÉନ୍È ଲତୁରଜÍଡାତାରÈ ରନଗରିସଦରି 
ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑତାକାରରି ପ୍ରବୁ।

୩୭
 “ଜହନ ବାହା ଡ଼Èଇ ମୁଞ୍ା େÉନ୍ ମବୋ କାତା ବ୍Éଡରିତରି 

ରବÑଅଟରି ଗାଲରିଲରି ଡ଼Èଇ ଟÌଣ୍ାନାଇ ଗୁରଲÑ ଜରିହୁଦା ତାନରିÔ ଆନାରରି 
ଆନାରରି ଅÉରତ, ଏÌରÈ ଈରୁ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ୩୮

 ଈରୁ ନାଜରରିତ 
ଜୀସ ୁକାତାରଭÛଏ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ। ରେÍନୁ ଏÛଆନରିଇ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ 
ବାହା ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଡÉଟା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଗରିଆନା କ୍ରିସ୍ଟ ଇରସÑକା 
ମସରିହ ଇଞ୍ରି  ଅÉସ୍କାମାରନଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ସÉରରିମୁଜୁÛକରି ସାଜାନାଇÛ 
ଲÌକୁରରିତାରା ରନଗାରରିÔ ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ। ସଇତାନ ରନÍରଡଟରି ମାଞ୍ାନା 
ଜୂଗା େÉନ୍ ମବେରି ମାସରି ଲÌକୁରରିଇÛ ଏଆଞ୍ଜୁ କାରରି ଇସ୍ରିରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ଏଆନରିରକÛ ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଈରା ଡ଼Èଇ େୁଡ଼୍ ୋଇ ମାରସ।

୩୯
 “ଜୀସ ୁଜରିହୁଦା ଦରିନା ଏଙ୍ା ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ଆନÈ ଆନÈ 

ଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଏÌଭା ଗୁରଲÑ ଅÉମୁ ରମହାମାନାମୁ। ଅÉମୁ ଏଆନରି 
ତାଡ଼ା ସÉକରିଗାଟାମ ୁମାନାମ।ୁ ଏଆରୁ ଏÛଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍରତରୁ। 
ରଭଜୁ ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉଜାମାସରି କ୍ଜୁ ସ ତାନରିÔ ଏଆନରିÔଇ 
ରସଙ୍ା ଗରିଆନା ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍରତରୁ। ୪୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା ସÉଭା 
ରବÑଅଟରି ତୀନରି ଦରିନା ଗÉଲା ରେÍନୁ ଏଆନରିଇÛ ସÉଜାନାକାରରି 
ବାହାଡ଼Èଇ ନରିକ୍ ସାନାଇ ନୀରପ୍ଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି 
ଏଆଞ୍ଜୁ ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୪୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑତାକା ଏÛଆନରିଇ 
ରମହାଅÈରତରୁ। ରେÍନୁ ଏରମବେରରିଇ ତାଡ଼ା ସÉକରିଗାଟାକା 
ଗରିଭା ରସÍଲୁ ସକୂାରହ ଅÉସ୍କାମାରସଞ୍ଜୁ ଭାରରି ଏଆରୁ ଆଡÈଆ 
ଏଆନରିଇ ରମଃୋ ମରୂତରୁ। ଅÉମ ୁଏ ସÉକରିଗାଟାମ ୁମାନାମ।ୁ 
ଜୀସୁ ସÉଭା ଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ରିତରି ରବÑଅଟରି ଅÉମ ୁଏଆନରିରକÑ ତରିନ୍  ମବୋ 
ଉନ୍  ମବୋ ଗରିତାମ।ୁ

୪୨
 “ଜୀସୁ ମÉଙ୍ରି  ଲÌକୁରରି ବାଃତା ଈ ରନଗରିସଦରି େÌପ୍  କା 

ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑ ନୀରଡ଼ ତାକାରରିଇ 
ଏଙ୍ା ସÉଜାମାନାରରିଇ ରଭÛଏ ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ତାଙ୍ରି  
ଅÉସ୍କା େÉଣ୍  ଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ। ଈÛରା ସÉକରି ସୀଭା ରସÍଲୁରଭÛଏ 
ରଭସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୪୩

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ବାଃତା େରତ ୍
ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େରିଃୋ େÉରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଜୀସ ୁ

ୋଦା ଡ଼Èଇ ଏଆନରିତାରା ଗୁରଲÑ ଡ଼Ìଇ େରିହା ଜରିରନଞ୍ଜୁ। ଗୁରଲÑ 
ଡାଉ ଅÉନାରା ରଭସ୍ା ଗାଟାରରି ରଭସାମାସରି ଈ ଗୁରଲÑ ରଭସ୍ା 
ଉରଜÛ ଅÉଜାମାରନ।”

ନବÍଗାଲି କୂଲୁତାକାରି କୁÛଇଟ ିସୁପାଡ ିଜଉି ୍Éତାରି
୪୪

 େରିତର ଈ ଗୁରଲÑ କାତା ରଭସ୍ରି ମାସରି ରଡଲରି ତାନରିÔଇ ରନଗରିସଦରି 
ରଭଞ୍ରିମାସରି ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଭÉରତଞ୍ଜୁ। 
୪୫

 ଏତେରି ଜରିହୁଦରି େରତଗ୍ାଟାକା େରିତରରକ ଆଡାନା ଭÉଜାରସରୁ, 
ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି କୁÛଇଟରିରଭÑ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଭÉରତଞ୍ଜୁ 
ଏÌରÈ ରମହାନା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ୪୬

 ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି କାତା ଅÉତାରÈଆ ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ ଦଃେରିସାରା ରଭÛଏ 
ରଭରସରୁ। ୪୭

 ଏ ରବÑଅଟରି େରିତର ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈ ଲÌକୁ ମଞୁ୍ା 
େÉନ୍  ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଏÛମବୋଇରଭÛରଲ ଇÛଆରରିକରି ସରିରୁ ସୀଭା କୂଭା ଗରିଭା 
ମୂରନ ଗରିନା? ଏଆରୁରଭÑ ମାଇ ରଡଃଙ୍ରିରନ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଇ 
େÉଣ୍ଞ୍ାମାରନରୁ।” ୪୮

 ଏÌସରିବÉଗା େରିତର କରର୍୍ଲରିଅ ଏଙ୍ା 
ତାଡ଼ା ଇଡୁ କୁଟୁମରି ଏଙ୍ା ମାଏଞ୍ାଙ୍ାରରିଇ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ୋଦା ଡ଼Èଇ 
ମଞୁ୍ା େÉନ୍  ମବୋ ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଲÌକୁ ଅରଟÑ 
ଏÛରସ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଏଆରରିରକÛ ରାହରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ େ୍Éରତରୁ।

ପିତର ଜରୁିସାଲମ ତାଙି୍ ନ୍ଡେÓÍତାନତଞ୍ଜୁ

୧୧  ୧  ଜରିହୁଦା ତାନରିÔ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ଏଙ୍ା 
େରତ୍ଗାଟାକା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରଭÛଏ 

ରନଗରି ସଦରି େରତ୍ ଗରିଆ ମାରନରୁ ଇଞ୍ରି  ରଭନ୍  ମବୋ େÉରଟରୁ। 
୨

 ଏÌସରିବÉଗା େରିତର ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ଏତାତରି ରବÑଅଟରି ୋଣ୍ା 
କ୍Éୋ ଅÉଜା ମାସରି ଲÌକୁତାକା ଏଆନରିଇ କାତା ଗରିରତରୁ। 
୩

 ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଈନୁ ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଅÉଆ ସରିଡାନରି ଲÌକୁରରି 
ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜାମାଞ୍ରି  ଏଙ୍ା ଏଆରରିରକÑ ତରିନ୍  ମବୋ ଉନ୍  ମବୋରଭÛଏ 
ଗରିଆମାଞ୍ରି ।”

୪
 ଏମବେÈ େରିତର ଏଆରରିଇÛ ଆନÈ ଆନÈ ଅÉଜାରସ ଏÌରÈ 

ଗୁରଲÑ ବୁଜାଇ ଗରିଆନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ୫ “ଅÉନୁ ଜାେ ରଦରରି ନÉଜୁ 
ତାନରିÔ ମାସାଭାନରି ରଣ୍È ରେÍନୁତାରା ତÌସ୍ା ରମଃରତଏ। ରଣ୍È 
ୋସୁଡ଼ରି ଚାରରି ମୁଜୁ ତାନରିÔ ଆହାନା ରନÍରଡକରି ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଭ୍ଡ ରିÓୋଇମାଞ୍ାନାରା ଅÉନୁ ରମଃରତଏ। ୬

 ଅÉନୁ ଏÌଲୁ ସରିଆନା 
ଡ୍ଜୁ ଁନା ଏÌରÈ ରମଃରତଏ। ଏମବେÈ ଚାରରିଗଟା କÉଟ୍  କା ମାସାଇ 
ଜÌତଙ୍ା, ସରିରୁ ଜÌତଙ୍ା ଏଙ୍ା ଡÛଇଙ୍ା ଅରଟÑ ରସଣ୍ନାଇ େଟାଙ୍ା 
ଗୁରଲÑ ମାସୁ। ୭

 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରଣ୍ା ଗୀରା ରଭରସଏ, 
‘େରିତର, ନରିଙ୍ାମ,ୁ ଈ ମାରଦ ଏତୋରÈ ମÌନ ଅÉଦରି ଏÌରÈ ରଭÍସାନା 
ତରିନୁମ।ୁ’

୮
 “ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଇରସଏ, ‘ପ୍ରବୁ, ଅÉନୁ ଈରା ଗରିଭା 

ମଏୂନୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଏରସକାÛରଭÛଏ ଡ଼Ìଇତାରା 
ଏଙ୍ା ସପ୍ରାତାରା ତରିନ୍  ମବୋ ତରିନାÛ ସରିରଡନୁ।’

୯
 “ଈ ଗୀରା ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûଟରି ଅରଟÑ ସରଟକା ରଭରସଏ, 

‘ରେÍନୁ ଏତୋରÈ ସେୁାଡ଼ରି ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ଈନୁ ଡ଼Ìଇତାରରି 
ଇନ୍  ମବୋ ରନଗରି ଅÉଆରତ।’

୧୦
 “ଇÛଆରଡଃଙ୍ରି  ତରିନରି େÉଲୁ ଅÉତରି ରବÑଅଟରି ଏÌଭା ଗୁରଲÑ 

ରସଣ୍କରି ଅÌଭା ଅÉରତ। ୧୧
 ଟରିକ୍ନÈ ଈ ରଡଲରି ତାନରିÔ ତୀନରି ଗାଣ୍ରିତାକା 

ମାଇ ଲଃେରି ମାସରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଏÛଆରରିଇ କାଇସରରିଆ 
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ଡ଼Èଇ ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାରସ। ୧୨

 ନÉଙ୍ରି  ସେୁାଡ଼ରି 
ଜରିଉ ଆନାରଭÛଏ ଏÌଲୁ ଗରିଆଡ଼Èଇ ଏଆରରିରକ ସାଲ୍  ବା ରସÍଲୁ 
ବାଗଗି ସରିଆରତଞ୍ଜୁ। ଇÛମବୋ ମାନରି ଛ ଗାଣ୍ରି େରତଗ୍ାଟାରୁରଭÑ ନÉରକ 
ଭÉରତରୁ। ଅÉମ ୁକରର୍୍ଲରିଅ ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାସାମ।ୁ ୧୩

 କରର୍୍ଲରିଅ 
ଇସରିଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ତÉରେ ର ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଇ ରମହାରସଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ 
ଗୁରଲÑ ମÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ। ଈ ଦୁତ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଜାଫ 
ରଦରରି ନÉଜୁ ଡ଼Èଇ େରିତର ୋଦା ତାନାନରିଇ ସରିମନଇ ଅତରିକାମ।ୁ 
୧୪

 ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ମୀରେ ମାନରି ଗୁରଲÑ ଲÌକୁତାରତରୁ 
ରନଗରିସଦରି ରଭତୋରନଞ୍ଜୁ। ଏତୋଡ଼Èଇ ଈରୁ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ଏଃୋ 
େÉରଣ୍ରୁ।’

୧୫
 “ଅÉନୁ କାତା ରଭସ୍ା ଟÌଣ୍ରିତାନରିÔରନ, ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ 

ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ଜÉତାରତଞ୍ଜୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ମାଇ କୁÛଇଟରି ରଭÍରଲରନ 
ଜÉସାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଏମବୋ ଅÉନୁ ପ୍ରବୁତାରା କାତା ଏÌଲୁ ଗରିରତଏ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭସାନାରତଞ୍ଜୁ, ‘ଜହନ ଲÌକୁରରିଇ ସରିରୁ ତାନରିÔ ମୁଞ୍ା 
ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହା ଡ଼Èଇ ମଞୁ୍ା 
େÉରଣ୍ରୁ।’ ୧୭

 ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ ୍ଗରିତରି ବÉଗା ଇସରିଙ୍ରି  
ମÉଙ୍ରି  ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଦାନ ସରିଆ ମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଏÛଅÈରଡଃଙ୍ରିରନ 
ଏÛଆରରିକରିରଭÛଏ ସମାଣ୍ରି ଦାନ ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା 
ରେÍନୁ ୋରହରରି ଅÉଙ୍ା ତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ଏମବୋଇ?”

୧୮
 ଜରିହୁଦରି େରତ୍ଗାଟାକା ଈ କାତା ରଭଞ୍ାନାଇ ଅରଟÑ 

ଟଟାଟଟରି ଅÉଅÈରତରୁ। ଏଆରୁ ରେÍନୁଇ ଦଃରତରୁ ଏଙ୍ା 
ଇରସରୁ, “ଈରରି ଆଇରନ ରେÍନୁ ମାଇ ରଡଃଙ୍ରିରନ ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାକାରରିକରିରଭÑ ଏÌଲୁ ତରିହାନା ଉରଜÑ ନୀମବୋ େÉନ୍  ମବୋ ରସÍଲୁ 
ୋବରି ସରିଆରନଞ୍ଜୁ।”

ଆନ୍ଅିଖିଆ ତାନିÔ ନନଗିସଦି
୧୯

 ତେରିୋନ ସÉତରି ରବÑଅଟରି ଏତେରି ଜୂପ୍  କା ଦରିରତ, ଏÌସରିବÉଗା 
େରତ୍ଗାଟାକା ସÉରରିମୁଜୁ ଏରନÛ ଆନାÛ ଅÉରତରୁ। ଏଆରରି 
ମାରଦ ଏସÛନାକା ରଫୈନୀକରିଆ, କୁପ୍ର ଏଙ୍ା ଆନ୍ରିୟଖିଆ 
ତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ଏମବେÈ ଏଆରୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରିଇ ତୁହାନାଇ ଅରଟÑ 
ଏÛରମବେରରିଇରଭÛଏ ରନଗରିସଦରି େÌକାଆରତରୁ। ୨୦

 ଈ େରତ ୍
ଗାଟାକା ମାରଦÛ ଏରସ ଗାଣ୍ରି କୁପ୍ରତାକା ଏଙ୍ା କୁରରିଣରିତାକା 
ମାରସରୁ। ଏଆରୁ ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ଗ୍ରୀକ୍ ଲÌକୁରରିଇ 
ରଭÛଏ ରନଗରିସଦରି ରଭରତେରୁ। ୨୧

 ପ୍ରବୁ ଏ େରତ୍ଗାଟାରରିÔଇ 
ସାହାଜ ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ ଏÌସରିବÉଗା ଦÉଲାତାକା େରତ୍ ଗରିରତରୁ 
ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ରବଅÛଟରି ସାରସରୁ।

୨୨
 ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତା ମାସରି ଈ େୂନରି େରତ୍ଗାଟାରରି କାତା 

ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ମାସରି େରତ୍ଗାଟରି ଉଜାନ୍  େୁଟା ତÈକା 
ରଭନ୍  ମବୋ େÉରଟରୁ। ଏମବେÈ ଏଆରୁ ବର୍୍ବାଇ ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ରିରତରୁ। ୨୩

 ବର୍୍ବା ଏମବୋଙ୍ରି  ଏସାନା ଏ ଲÌକୁରରିକରି ରେÍନୁ 
ସରିଆମାନରି ରମÍଲା ରମହାନା ଗÉରମ ରରହା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏଆରରିଇÛ ଅରଟÑ ସÉରÛକରି ତାକ୍ାଲରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÛଆରରିଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମୀ େରତ୍ ଏÛରସକାରଭÛଏ ତୁଃୋ କୂନା, ଗୁରଲÑ 
ରଜÍଡା ସରିଆନା ପ୍ରବୁ ତାରÈ ବାଗଗି ଏÌଣ୍ଜୁ ।” ୨୪

 ବର୍୍ବା ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ରନଗରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ େରତ୍ ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ସେୁାଡ଼ରି 
ଜରିଉ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଗÉରମ ଲÌକୁ ଏଆନରି 
ବÉଗା ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଅÉରତରୁ।

୨୫
 ବର୍୍ବା ସାଉଲଇ ଦାଃୋ ତାଙ୍ରି  ତାଷ୍ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  

ସାରସଞ୍ଜୁ। ୨୬
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÛଆନରିଇ େÉନ୍ ମବେÈରନ ଆନ୍ରିଅଖିଆ 

ତାଙ୍ରି  ଅରତଞ୍ଜୁ। ସାଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ଏÛମବୋ ବାସାରାକା ଟୁକ୍ନÈ 
ରାହରି ଅÉରତରୁ ଏଙ୍ା ଏରସÑ େÉଲୁ େରତ୍ଗାଟାରରି େୁଟାତାକା 
ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ ଏÌରସ େÉଲୁ ଏÛଆରରିଇ େୂଣ୍ାନାଇ 
ଗÉରମ ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉରପ୍ରୁ। ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତାନରିÔ ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି 
ସାଜରିସାକା କ୍ରିସ୍ଟରିଆନ ଇଞ୍ରି  ୋଦା େÉରଟରୁ।

୨୭
 ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏସନାକା ଡାଉ ଅÉନାରÈ ରଭସ୍ାଗାଟାକା 

ଜରିରୁସାଲମ ଡ଼Èଇ ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ୨୮
 ଏଆରରି 

ମାରଦÛ ଆଗାବ ଇଞ୍ରି  ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡାଉ ଅÉନାରା 
ରଭସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ େୂରରି 
ଅÉଜାନା ଡାଉ ଅÉନାରା କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। “ଈ େୁତଗିତାନରିÔ ଗୁରଲÑ 
ବାଃତା ରଦରରି ଜୂଗା ଦୀରନ, ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଲÌକୁ ଆନାରଭÑ 
ତରିନ୍  ମବୋ େÉରନଏରୁ।” ଈ ଜୁÛଗା କ୍ାଉଦରିଅ କାଇସର ରଡଲରି ତାନରିÔ 
ଦରିରତÑ। ୨୯

 ଏÌସରିବÉଗା େରତଗ୍ାଟାକା ତାଡ଼ା ମନୂରିରତରସ ସାହାଜ 
ୋଣ୍ା ରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁରତେରୁ। ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି େରତ୍ଗାଟାକା ତାଡ଼ା 
ମନୂରିରତରସ ସାହାଜ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ। ୩୦

 ଏ ଗୁରଲÑ 
ଡାବୁ ୋଇ ର ବାଃତାରନ ଗରିଆନା ସାଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବାକରି 
ସରିରତରୁ। ସାଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ଏÌଭÈ ତାସାନା ଜରିହୁତା ତାନରିÔ 
ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରି କାକାÛନରି ସେଗି ଗରିରତରୁ।

ପନତ୍ଡଗାଟ ିଊଜାନ୍  ପୁଟା କୁÛଇଟ ିନେରଦ ଜୂଗା ସିତାରି

୧୨  ୧  ରହରଦ ରÉରଜଞ୍ଜୁ ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ 
ଊଜାନ୍  େୁଟା ତାକାରରିଇ ଏÛରସ ଲÌକୁରରିଇ ଜୂପ୍  କା 

ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୨
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଜହନ ତାରମବେସା ଜାକୁବଇ କଣ୍ା ଡ଼Èଇ 

ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍରତଞ୍ଜୁ। ୩
 ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଈରା ଡ଼Èଇ ରରହା ଅÉତାରା 

ରମହାନା େରିତରଇ ରଭÛଏ ବନ୍ରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଈରରି 
ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକା ଦରିନାତାରରି କାତା। ୪ ଏ ରବÑଅଟରି ରହରଦ 
େରିତରଇ ବନ୍ରି ଗରିଆନା ବନ୍ରି ଇଡୁÛ ତାନରିÔ ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିÔ ଜÌୋ 
ତାଙ୍ରି  ସଲୂ ଗାଣ୍ରି ଜÌୋଗାଟାରରିଇ ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ। ଜ୍ଡÓÞଭା ଲÉକା ଦରିନା 
ସାରସକା ଏଆଞ୍ଜୁ େରିତରଇ ଲÌକୁ ନÌକରିଟରି ତାଙ୍ରି  ତାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
ରହରଦ ଏÌଲୁ ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ। ୫

 ଏÌସରିବÉଗା େରିତର ବନ୍ରି ଅÉଜାନା 
ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ରସÍଲୁ ଊଜାନ୍  େୁଟା 
ତାକା ଗୁରଲÑତାକା ଜÉମବୋଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରତରୁ।

ପିତର ବଦେ ିଇଡୁ ଡÈଇ ପିଃପା ପÉଟାରି
୬

 ରହରଦ ଏତେରି ଗÉଲା େରିତରଇ ତୂକରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଅÌରଡ଼କରି 
ତାୋ ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ, ଏ ରଭÍରଲÛ ନÉଡାଙ୍ରି  େରିତର 
ସରିକାଲାଙ୍ା ଡ଼Èଇ ତଃୋ ଅÉଜାନା ରରିଆରରି ସରିୋଇଙ୍ାନରି ମାରଦ 
ସୁସ୍କରିରସଞ୍ଜୁ। ଦÉଲା ଜÌୋଗାଟାକା ରଗÍଟୁ ତାନରିÔ ମାଞ୍ାନା ବନ୍ରି 
ଇଡୁ ଜÌେରିମାରସରୁ। ୭ ଊଦାରେÛ ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା ଦୁତ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ 
ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ େରିତରଇ ଦୃକ୍ ସାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଉରତÛ ନରିଙ୍ାମ।ୁ” ଏ ଡାରଣ୍ ଏଆନରି କÈକା ଡ଼Èଇ ସରିକାଲାଙ୍ା 
ରନÍରଡ ଦୀକାତୁ। ୮

 ଏ ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ େରିତରଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ଟÉଟାମ ୁଏଙ୍ା ସÌରତଡ଼ାକା କୀପ୍  କାମ,ୁ” ଏଆଞ୍ଜୁ 
କୀପ୍  କରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନୀନ୍ା ୋସୁଡ଼ରି 
େରୁମ ୁଏଙ୍ା ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭÉମ।ୁ”
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୯

 େରିତର ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ଈରÈ 
ଉରଜÑରନ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ େରିତର େୁନ୍  ମବୋ ମୂଆରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ଡÓÞଞ୍ା ରମଃେରି ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 ଏଆରୁ ଅÉଗ େୂଣ୍ଜୁ  ଏଙ୍ା ରରିରହଗରି େୂଣ୍ଜୁ  ଜÌୋଗାଟାରରିଇ 
ଗ୍ଡÓÉସାନା ର ଲହା ରଗÍଟୁ ତାଙ୍ରି  ଏÛରତରୁ। ଈରରି ବନ୍ରି ଇଡୁତରିନÔଇ 
ରଦରରି ନÉଜୁ ଡ଼Èଇ ରଗସ୍ରିମାରସ। ଏ ରଗÍଟୁ ତାଡ଼ା ସÛଅ ଦÉୋ 
ଅÉରତ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ଆରଡ଼କରି ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ ର ନÉଜୁ 
ଭରିହା ରଭଞ୍କରି ଏÛତରି ରବÑଅଟରି ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ େରିତରଇ ତୁହାନା 
ସାରସଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ଏ ରବÑଅଟରି େରିତର ଆନÈ ଅÉରତ ଏଙ୍ା ରଭସ୍ା ଅÉରତ 

ଏÌରÈ େୁରସଞ୍ଜୁ। “ଇରଦÑ ଈରରି ଉରଜÑତାରରି ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ େୁରସଏ। 
ପ୍ରବୁ ଉରଜÑରନ ତାଡ଼ା ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଇ ୋଣ୍ାନାଇ ରହରଦ 
ବାହାଡ଼Èଇ ନÉଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞପ୍ାରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାରÈ ଡ଼Ìଇ ଆସା 
ବୁର୍୍ା ଗରିଆ ଜରିରତଞ୍ଜୁ।”

୧୨
 ଈରାÛ େସୁରି ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଜହନ ଟାଡରି ମରରିୟମ ସାଣ୍କରି 

ସାରସଞ୍ଜୁ। ଜହନଇ ମÉକ୍ରଭÛଏ ଇନ୍  ମବୋ ଆଇରସ। ଏମବେÈ 
ଦÉଲା ଲÌକୁ ର ବାଃତାରନ ଊଜାନା ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିରସରୁ। 
୧୩

 େରିତର ଦÉରା ତାନରିÔ ଟଲ୍ ଟଲ୍ ଇସ୍ାÛରନ ରରାଦା ୋଦାତାରରି 
ରରଣ୍ ଆଲରିଆଗାଟାରରି ଦÉରା ଦÉୋ ତାଙ୍ରି  ଭÉରତ। ୧୪

 ଏÌରରି 
େରିତରତାରା ଗୀରା େୁଞ୍ାନାଇ ଈରସÛ ରରହା ଅÉରତ ଦÉରା 
ଦÉୋ କୁଆନା ଇଜକରି ରଦଗରିରତ। ଲାଇକରି ରଦଗାନା ଏÌରରି 
ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇ ରଭରତେ, “େରିତର ଦÉରା ତାନରିÔ ନରିସାରନଞ୍ଜୁ!” 
୧୫

 େରତ୍ଗାଟାକା ରରାଦାନାରା କାତା ରଭଞ୍ାନା ଏÛଆଡ଼ରିନରି 
ଇରସରୁ, “ଈନୁ ବାଇଗାଟାତରି” ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରରି ଉରଜÑତାରା 
ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ ଇଞ୍ରି  ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ରଭରତେ। ଏଆରୁ ଇରସରୁ 
“ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑ େରିତର ତାଡ଼ା ଦୁତ।”

୧୬
 ଏÌËକରିରଭÑ େରିତର ଦÉରା ଟଲ୍ ଟଲ୍ ଇସ୍ରି ମାରସଞ୍ଜୁ। 

େରତ୍ଗାଟାକା ଏÛରସରରିରଭÍÛଲା ଦÉରା ଦÉରତରୁ ଏମବୋ େରିତରଇ 
ରମହାନା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ୧୭

 େରିତର କାଜୁ ଭାଡ଼୍  ସାନା କରିନରି 
ଇନ୍  ମବୋ ତାଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ପ୍ରବୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଏÛଆନରିଇ ବନ୍ରି ଇଡୁ 
ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓÌପ୍  ସାନାଇ ଅତାରତଞ୍ଜୁ, ଏ ଗୁରଲÑ କାତା ଏଆରରିଇ 
ବୁଜାଇ ଗରିଆନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଈ କାତା ଜାକୁବ ଏଙ୍ା 
ଅରଟÑ ରବଗାରରିଇ ଆରମବେସାକାରରିଇ େୁନ୍  ମବୋ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  
ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି ବାହା ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ।

୧୮
 ରଭଇତରି ନÉଡରିÔସରି ଅÉଭାରନ ସରିୋଇଙ୍ା ଗÉରମ ବୁମବେଜୁ 

ଅÉରତରୁ। େରିତର ଆନÈ ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଏÌଲୁ ଗରି ଗରି ଏଆରୁ 
ବରିକାଲରି ଅÉରତରୁ। ୧୯

 ରହରଦ ଏÛଆନରିଇ ଦାଃରତଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ 
େÉନାଅÈରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଜÌୋଗାଟାରରିଇ ରଭନ୍  ମବୋ 
ରଭନ୍  ମବେରି ଗରିଆନା ଏÛଆରରିକରି ସÉଭା ଡଣ୍ ସରିରତଞ୍ଜୁ।

ନେରଦ ଆଗି୍ରପା ସÉତାରି
ଏ ରବÑଅଟରି ରହରଦ ଜରିହୁଦା ଦରିନା ତୁହାନା କାଇସରରିଆ 
ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉକାରତଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ରହରଦ ତୂର୍ ଏଙ୍ା ସରିଦନ 
ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ଗÉରମ ସÌଡାଙ୍ରି  ଆଇରସଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ େୂଣ୍ଜୁ  
େୂଣ୍ଜୁ  ଅÉଜାନା ଏଆନରିଇÛ େୂଣ୍ା ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ ରÉରଜନରି 
ତାଡ଼È ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ବ୍ାତେତାରା ସାହାଜ େÉରଟରୁ। ଏଆରୁ 
ରହରଦରକÛଏ ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁରତେରୁ। 

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରÉରଜନରି ଦରିନା ଡ଼Èଇ ଏଆରରି ଦରିନା ତାଙ୍ରି  
ତରିନ୍  ମବୋ ଭାଇମାରସ।

୨୧
 ରହରଦ ର େ୍ଡଜୁକ୍  ସାମାସରି ଗÉଲା ଏÛଆରରିÔଇ େୂଣ୍ା ରସÍଲୁ 

ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିଗÉଲା ଏଆଞ୍ଜୁ ରÉରଜନରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାନା 
େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରିÔ କକ୍  ସାନା ଲÌକୁରରିଇ କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। 
୨୨

 ଏÛମବୋ ଲÌକୁ ଲୁଗୁ ଲୁଗୁନାଇ କୂରତେରୁ “ଈରରି ରେÍନୁତାରରି 
ଗୀରା, ରମ୍ଡÓରହÑନରିତÈରରି ଅÉଏ।” ୨୩

 ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଲÌକୁ ତାଡ଼ାନରି 
ଦଃତାରା ରହରଦ ରଭରସଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ 
ଦଃୋ କୂରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା ଦୁତ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଊଦାÛରେ 
ଏଆନରିଇ ରଭÍରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାରÈ ଗାଣ୍ରି େ୍ଡÓÞକା ତରିସୁ। 
ଭରିହାଡÉଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉରତଞ୍ଜୁ।

୨୪
 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁତାରରି ରନଗରିସଦରି ସÉରରିମଜୁୁ ବ୍Éଡରିରତ। 

ଦÉଲା ଦÉଲା ଲÌକୁ ଈ ରନଗରିସଦରି ରଭଞ୍ାନା େରତ୍ ଗରିରତରୁ। 
େରତ୍ଗାଟାକା ବ୍ାଡରିରତରୁ।

୨୫
 ବର୍ବ୍ା ଏଙ୍ା ସାଉଲ ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ କାବାଡ଼ରି ରନପ୍ାନା 

ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତÈଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍରତରୁ। ଏÛଆରରିରକ ମÉକ୍ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ 
ଜହନରଭÛଏ ସାରସଞ୍ଜୁ।

ବର୍୍ଡବା ଏଙ୍ା ସାଉଲକ ିରଣ୍ା ନୂଡ ିକାବାଡ ିସରୀ୍ା ଅÉନତ

୧୩  ୧ ଆନ୍ରିଅଖିଆ ଊଜାନ୍  େୁଟା ତାନରିÔ ଏରସ ଗାଣ୍ରି 
ଡାଉ ଅÉନାରା େୁନ୍  ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାକା ଏଙ୍ା 

ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ମାରସରୁ। ଏଆରୁ ଅÉରତରୁ, ବର୍୍ବା, ସରିମରିଅନ୍, 
ଏÛଆନରିଇÛ ନରିଗର ଇନ୍  ମବୋ ଆଇରସ, କୁରରିଣରିଅ, ଲୁକରିଅ, ମନରହମ୍ 
ଏତୋÛଞ୍ଜୁ ରହରଦ ରÉରଜନରିରକÑ ବାଡରି ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସାଉଲ। 
୨

 ଏଆରୁ ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ଏଙ୍ା ସାରକ ମାଞ୍ାନା ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉେରିମାସରି ରଡଲରି ତାନରିÔ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଏÛଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଈରୁ ନାଇ ରସÍଲୁ ବର୍ବ୍ା ଏଙ୍ା ସାଉଲଇ ରବÍଗାରଲଏÛ ରଗସା 
ଜରିଆଦୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଏÛଆରରିଇ ର ନୂଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଅÉେଗିମÈଇ।”

୩
 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ସାରକ ମାଞ୍ାନା ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉତରି 

ରବÑଅଟରି ବର୍୍ବା ଏଙ୍ା ସାଉଲ କୁÛଇଟରି କାକା ଇଟରିରତରୁ ଏଙ୍ା 
ୋଣ୍ରିରତରୁ।

ବର୍୍ଡବା ଏଙ୍ା ସାଉଲ କୁପ୍ର ତାଙି୍ ସାସାରି
୪

 ବର୍୍ବା ଏଙ୍ା ସାଉଲ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହା ଡ଼Èଇ ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାନାଇ ରସଲୂକରିଆ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ଏମବୋ ଡ଼Èଇ 
ଏଆରୁ କୁପ୍ର ସମଦୁ୍ର େÌଡ଼ରି ତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ୫

 ଏଆରୁ ସାଲାମରି 
ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଏସାନା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଟ୍  କାନରି 
ରେÍନୁ ରଭସ୍ା େÌରତେରୁ। ଜହନ ମÉକ୍ରଭÛଏ ଏଆରରିÔଇ ସାହାଜ 
ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ।

୬
 ଏଆରୁ ସମଦୁ୍ର େÌଡ଼ରି ଜାଣ୍ ଗୁରଲÑ ବୂଲରି ଆଇ ବୂଲରି ଆଇ 

ୋଫ ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଏରତରୁ। ଏମବେÈ ଏଆରୁ ବଜ୍ୀସ ୁୋଦାତାଞ୍ଜୁ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦରି ଡାଉ ଅÉନାରା ରଭସ୍ାଗାଟା, ନରିଇ ରମଃରତରୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି ବାଃତା କୂଟା ଗରିଆନା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାବାଡ଼ରି 
ତÌସ୍ରିରସଞ୍ଜୁ। ୭

 ଏ ବଜ୍ୀସୁ ଲାଟ ସାଇବ ରସଗଗିଅ ୋଉଲରକÑ 
ତÌରଡ଼ ଆହାରସଞ୍ଜୁ। ରସଗଗିଅ ୋଉଲ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏÌଲୁଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା େୁନ୍  ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରା 
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ରଭସ୍ା ରଭନ୍  ମବୋ ମÉଟ୍  କରିରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ବର୍୍ବା 
ଏଙ୍ା ୋଉଲଇ ଅÉେ୍ା ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ବଜ୍ୀସୁ ତାରରିÔ ଗ୍ରୀକ୍ ୋଦା ଏଆଞ୍ଜୁ ବର୍୍ବା ଏଙ୍ା ସାଉଲଇ 
ଅÉଙ୍ାଇରସଞ୍ଜୁ। ଅଲରିମା ଲାଟ ସାଇବଇ ଜୀସୁଇ େରତ୍ ଗରିନରି 
ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ଦୁରୁକରି ଅÌଭା ତାଙ୍ରି  ଡୁଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୯

 ଏÌସରିବÉଗା 
ୋଉଲ ଇନ୍  ମବୋ ଆଇ ମାସରି ସାଉଲ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ େୂରରି 
ଅÉଜାନା ଅଲରିମା କୂଟାଗାଟାନରିଇ ଡ୍ଜୁ ଁନା ରମହାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 “ଅ ସଇତାନ ମ୍ୀଏନରିତରି! ଈନୁ ଗୁରଲÑ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ 
କÉରସନରିତରି। ୧୧

 ଇରଦÛ ରମଃମ,ୁ ପ୍ରବୁ ତାରରି କାଜୁ ନୀ କୁÛଇଟରି 
ମାଞ୍ାରନ। ଈନୁ କÉଣରିଙ୍ା ଅÉଦରି ଏଙ୍ା ଏÛରସ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ 
ରଭÍଲା ଅÌରତେରରି ରମଃୋ ମଆୂଇ।”

ଉରଜÑରନ ଊଦÈରେ ଅଲରିମାଇ ଗୁÛରଲ ଆନ୍ାରରି ତÌଞ୍ରିରତ ଏଙ୍ା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÛରନ ଅÈନା ୋର୍  ରମବେରରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନ୍ାରରିଆ 
ୋର୍  ମବେରି ୋର୍  ମବେରି ତାଡ଼ାନରି କାଜୁ ଆହାନା ୋରହରରି ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ 
ରÛଆନରିଇ ଦାଃରତଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଏମବେÈ ଲାଟସାଇବ ଈରା ରମହାନା 
ପ୍ରବୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ତାରÈ ଗ୍ରÉୋ ରଭଞ୍ାନା 
ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

ପାଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ଡବା କୁପ୍ର ଡÈଇ ସାନସରୁ
୧୩

 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ମÈଏଞ୍ାଙ୍ା ୋଫ ନÉଜୁ େରିହାନା 
ସମୁଦ୍ର ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ଫେୁଲରିଆ େଗଗି ତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଜହନ ମÉକ୍ ଏÛଆରରିଇ େରିହାନା ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  
ରଭ୍ଡÓÍରତଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଏଆରୁ େଗଗି ଡ଼Èଇ ସାଜାନା େରିସରିଦରିଆ ତାନରିÔ 
ମାସରି ଆନ୍ରିଅଖିଆ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଏରତରୁ।

ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତାନରିÔ ଜÉମବେରିନରି ଗÉଲା ଏଆରୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି 
ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା କରତେରୁ। ୧୫

 ଏÛମବୋ ମÌସା 
ସରିଆମାସରି ସÉଜା ଏଙ୍ା ଡାଉ ଅÉନାରା େୁନ୍  ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରରି 
ଭ୍ୀସା ମାନାରା େÌଡ଼ରି ଅÉତରି ରବÑଅଟରି ରଦରÈକା ୋଉଲ ଏଙ୍ା 
ବର୍ବ୍ା ବାଃତାଙ୍ରି  ଈରÈ ରଭସାନା ୋଣ୍ରିରତରୁ, “ଆବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, 
ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ରଗରଟ ଆନାରରି ଅÉରତକା ଡÉଟା ଗରିନାରରି ଗ୍ରÉୋ 
ମÈରସକା ଇରଦ ରଭତୋଦୁ।”

୧୬
 ଏÌସରିବÉଗା ୋଉଲ ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା କାଜୁ ରଡÍସାନାଇ 

ଲÌକୁରରିଇ କରିନରି ଇସ୍ା ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÌ ଇସ୍ାଏଲ 
ଲÌକୁତାରତରୁ ଏଙ୍ା ଉରଜÑ ରେÍନୁଇ ଲÉକାଇ ମÈନରି ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାରତରୁ, ରଜÍଡାନଆନା ନାଇ’ କାତା ରଭଞ୍ାଦୁ। 
୧୭

 ଇସ୍ାଏଲ ରେÍନୁ ମÈଇ େୁବ୍ା ଅÉବାରରିଇ ଅÉସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ। 
ମରିସର ତାନରିÔ ରବÍଗାଲରି ଦରିନାତାକା ଅÉଜାନା ଲଃେରିମାସରି ରଡଲରି 
ତାନରିÔ ରେÍନୁ ଏଆରରିଇÛ ମୁୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନ୍ାରା 
ରଦରରି ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଏମବେÈ ଡ଼Èଇ ଏÛଆରରିଇ ସ୍ଡÓÌପ୍  ସାନାଙ୍ାରଭÑ 
ଅତାରତଞ୍ଜୁ। ୧୮

 ରେÍନୁ ଚାଲରିସ ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ ସରିଃେରିମାନରି 
ବÉଲୁୋଙ୍ା ତାନରିÔ ଏଆରରିଇ ମଣୁ୍ରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ରେÍନୁ କରିଣାନ 
ଦରିନା ତାନରିÔ ମାସରି ସÉତ ଗଟା କ୍Éମବେଜୁଙ୍ା ନାହରିକରି ଗରିଆନା ଏÌଭା 
ଗୁରଲÑ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରରିକରି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ଈ ଦରିନା ଜÌଙ୍ା ରସÍଲୁ 
ସରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଚାରରି ସହ େଚାସ ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ ଏଆରରି କାଜୁ 
ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉରତ।

“ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଡାଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟରି 
ସାମରୁୟଲ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାରରିଇ ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୧

 ଏ 

ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ର ରÉରଜÛନରିÔଇ ମÉଣ୍ରିରତରୁ। ରେÍନୁ ଏଆରରିକରି 
ବରିଞ୍ାମରିନ କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ କୀସ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ସାଉଲଇ ରÉରଜÛଞ୍ଜୁ 
ଗରିଆ ଜରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଚାଲରିସ ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ େÌଣ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
୨୨

 ସାଉଲ ରବÑଅଟରି ରେÍନୁ ଦାଉଦଇ ଏÛଆରରି ରÉରଜÛଞ୍ଜୁ ଗରିଆନା 
ଅÉସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଦାଉଦ ତାରÈ ସÉକରି ସରିଆନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଅÉନୁ ନାଇ ମÉଣ୍ା ଡ଼Èଇ ଜରିସରି ମରିରରÛଞ୍ଜୁ ଦାଉଦଇ େÉଣ୍ଞ୍ାମÈଇ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗୁରଲÑତାରÈ ଗରିରନଞ୍ଜୁ।”

୨୩
 “ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଅÉଞ୍ାମାସରି ରଡଃÑଙ୍ରି  ଈ ଦାଉଦ କÉ୍ମବେଜୁ ଡ଼Èଇ 

ରଆନରିଇÛ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରରିଇÛ ଜ୍ଡÓÞୋ ରସÍଲୁ ତାସା ମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଆଇÛରନଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ।ୁ ୨୪

 ଏଆନରି ଭÉଭା ରଭÍରଲରନÛ 
ଜହନ ଇସ୍ାଏଲ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇÛ େÌକ୍  ସାନାଇ ରଭସାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆରୁ ଏÌଲୁ ତରିହା ମାରନରୁ ଏÌରÈ ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ମୁଞ୍ା ଲୂଡ଼ା 
ମାରନ। ୨୫

 ଜହନ ତÉନ୍ାରା କାବାଡ଼ରି େରୂରି ଗରିଆନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ନÉଙ୍ରି  ଈରୁ ଏମବୋଇ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିନାରଦରୁ? ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟରତନୁ 
ଅÉଆରତନୁ। ଏତୋଞ୍ଜୁ ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭାଇରନଞ୍ଜୁ, ଏÛଆନରିତାଅÈ 
ସରତଡ଼ରି ଡÌରୁ କ୍ଡଜୁØୋ ତାଙ୍ରି  ରଭÛଏ ଅÉନୁ ଆବ୍  ଗରି ସରିରଡନୁ।”

୨୬
 “ଅÌ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଅବ୍ାହାମ ମ୍ୀକାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଉରଜÑ 

ରେÌନୁଇ ଲÉକାଇମାନରି ରବÍଗାଲରି କÉ୍ମବେଜୁତାରତରୁ, ମାଇ ରସÍଲୁ ଈ 
ଏଃୋ ରନଗରି ସଦରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାରନ। ୨୭

 ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ 
ଲଃେରିନାକା ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରି ରଦରÈକା ଜୀସଇୁ େନୁ୍  ମବୋ ମଆୂରତରୁ। 
ଏଆରୁ ଏÛଆନରିକରି ଡଣ୍ ସରିରତରୁ। ଈରÈ ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ଡÈଉ 
ଅÉନାରା େୁନ୍  ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରରିତାରÈ ରଭସ୍ା ଉବ୍  ଗା ଗରିରତରୁ। 
ଡÈଉ ଅÉନାରା େୁନ୍  ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରରି ରଭସାମାସାରÈ ଡ଼ଃନା 
ଜÉମବେରିନରି ଗÉଲା ତାନରିÔ େÌଡ଼ରି ଅÉଭା ଆଇରନ। ୨୮

 ଏଆରୁ ଏଆନରିକରି 
ସÉଭା ଡଣ୍ ସୀନାରା ଆନାରାରଭÛଏ େÉନ୍  ମବୋ ମୂଆତାକାରଭÑ 
ଏÛଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ରସÍଲୁ େରିଲାତଇ ରଭରତେରୁ।

୨୯
 “ଏଆନରି ରସÍଲୁ ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାସରି କାତାଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ େୂରରି 

ଅÉତରି ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ଏÛଆନରିଇ କ୍ଜୁ ସ ଡ଼Èଇ ଜÉପ୍  ସାନାଇ ମସୁ୍ା 
କ୍ଡÓÝଉ ତାନରିÔ ଇଟରି କାରତରୁ। ୩୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଏÛଆନରିଇ 
ସÉଭା ଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିକ୍  ସାମାରନଞ୍ଜୁ। ୩୧

 “ଏଆଞ୍ଜୁ ତ୍ଡÓÉରକ 
ଆଡାନା ଗାଲରିଲରି ଡ଼Èଇ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ଭÉଜା ମାସରି ଲÌକୁରରିଇ 
ଗÉରମ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି 
ଇରଦÛ ଏଆନରିତାରÈ ସÉକରି ସୀପ୍  କରିରନରୁ।

୩୨
 “ମାଇ େୁବ୍È ଅÉବାରରିଇ ଅÉଞ୍ାମାସରି ରଡଃଙ୍ରିରନ ଅÉମ ୁ

ମୀଙ୍ରି  ରନଗରି ସଦରି ରଭସ୍ରିଞ୍ାନାମ।ୁ ୩୩
 ରେÍନୁ ଏ ଅÉଞ୍ାମାସାରା 

ମାଇ ରଡଃଙ୍ରି  ମ୍ୀକାନରି ରସÍଲୁ ଉବ୍  ଗା ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଗÉଡ଼ରିେୁତରି 
ତାନରିÔ ଇହରିଙ୍ରି  ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ,

‘ଈନୁ ନାଇ ମ୍ୀଏନରିତରି,
ଅÉନୁ ରନÍଞ୍ଜୁ ନୀ ଅÉବାରତନୁ ଅÉରତÛଏ।’ 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୨:୭
୩୪

 ରେÍନୁ ଜୀସଇୁ ସÉଭା ଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିକ୍  ସାମାରନଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ଏÛଆନରିତାରରି ଗାଣ୍ରି ଅରଟÑ ସରଟÛକା ମସୁ୍ା ଅÉଜାନା ନାହରିକରି ଅÉଏ। 
ଈ କାତା ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,

‘ଅÉନୁ ଦାଉଦଇ ଅÉଞ୍ା ମାନରି ତୀରରିତାରା
ଏଙ୍ା ଉରଜÑ ରମÍଲା ମୀଙ୍ରି  ସୀଆଇ।’  ଜରିସାଇଅ ୫୫:୩
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୩୫

 ସେୁାଡ଼ରି ରେÍନୁ େତୁରି ତାନରିÔ ଅରଟÑ ର ବାଃତା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ,
‘ଈନୁ ନୀ ତୀରରିତାନାନରିÔଇ ମସୁ୍ା ବାହାତାନରିÔ ନାହରିକରି ଅÉଭା 

ସୀଆଇ।  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୬:୧୦

୩୬
 ଦାଉଦ ତାଡ଼ା ରଡଲରି ତାନରିÔ ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 

ଗରିଭା ମତୂରି ରବÑଅଟରି େତୁଗି ଗାଣ୍ରି ତୁଃରତଞ୍ଜୁ। ଦାଉଦଇ ତାଡ଼ା େବୁÈ୍ 
ଅÉବାରରିରକÑ ମୁସ୍ା ଅÉରତ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ନାହରିକରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। 
୩୭

 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଏତୋନରିଇ ସÉଭା ଡ଼Èଇ ନରିକ୍  ସାମାରନଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ନାହରିକରି ଅÉଆ ସରିଡାରତଞ୍ଜୁ। ୩୮

 
–୩୯

 ଏÌସରିବÉଗା 
ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ େୁନ୍  ମବୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନÛ ଇଆଞ୍ଜୁ ରଆରଞ୍ 
ଆଡÈ ମୀ ଗୁରଲÑ ଡ଼Ìଇ ତାରÈ େରିଃୋ ମତୂାରନଞ୍ଜୁ। ମÌସା ସÉଜା 
ଡ଼Èଇ ଈରୁ ଏତେରି ଏଃୋ େÉନ୍  ମବୋ ମଏୂରୁ, ଏଆନରି ବାଃତା େରତ୍ 
ଗରିଭା ଡ଼Èଇ ଏ ଗୁରଲÑ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଏଃୋ େÉନ୍  ମବୋ ମୂରଦରୁ। 
୪୦

 ଏÌସରିବÉଗା ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ। ଡÈଉ ଅÉନାରା େୁନ୍  ମବୋ 
ଗରିଭାଗାଟାକା ଆନÈ ରଭସାମାରନରୁ, ଏÌରରି ଇସରିଙ୍ରି  ମୀ କୁÛଇଟରି 
ଦରିଆରାଏ। ଡାଉ ଅÉନାରା େୁନ୍  ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାକା ରଭରତେରୁ,

 ୪୧ ‘ରମଃଦୁ, ଡନ୍ଦ୍ ନା ରମଃେରି ମାନରି ଲÌକୁତାରତରୁ,
ଈରୁ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରଦରୁ ଏଙ୍ା ସÉଭା ରସÍଲୁ ସାରଜରୁ।

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୀ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଅÉନୁ
ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ତାରା ରଣ୍È କାବାଡ଼ରି ଗରିଇ

ଏତୋରା ମୀଙ୍ରି  ଏମବୋଇÛ ରଭତୋ ତାକାରଭÛଏ
ଈରୁ େରତ୍ ଗରିଏରୁ।  ହବକୁକ ୧:୫

୪୨
 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ଏମବୋ ଡ଼Èଇ ସାଜରିସାନରି ଲକୁ ଭÉନରି 

ଜÉମବେରିନରି ଗÉଲାରଭÛଏ ଭÉଜାନାଇ ଈ କାତା ଅରଟÑ ରଭସ୍ା ତାଙ୍ରି  
େ୍Éରତରୁ। ୪୩

 ଈ ସବା ରନମବେରିତରି ରବÑଅଟରି ଦÉଲା ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁ 
ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରି େରତ୍ ଆହାମାସରି ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ୋଉଲ 
ଏଙ୍ା ବର୍ବ୍ା ରବÑଅଟରି ସାରସରୁ। ଏଆରୁ ଏଆରରିରକÛ କାତାବାତା୍ 
ଅÉଜାନାଇ ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌଭା ତାନରିÔ ବାରା ଇଟାନା ରାହରି ଅÉଭା 
ରସÍଲୁ ରଭରତେରୁ।

୪୪
 ରଭଇତରି ଅÉଟÈ ଜÉମବେରିନରି ଗÉଲା ତାନରିÔଇ ରଦରରି ନÉଜୁ 

ରଦହାବÉଗା ଗୁରଲÑତାକା ପ୍ରବୁତାରÈ ରଭସ୍ା ରଭନ୍  ମବୋ ରସÍଲୁ 
ଊଜାମାରସରୁ। ୪୫

 ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଲÌକୁ ଗÉରମ ଊଜାସାରା ରମହାନା 
ଡÉଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ୋଉଲ ରଭତେରି କାତା କୁÛଇଟରି ରଭସାନା 
ଲାଜା ସୀନା େଦଙ୍ା ରଭରତେରୁ, ୪୬

 ଏÌËକରିରଭÑÛ ୋଉଲ ଏଙ୍ା 
ବର୍୍ବା ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ରଭରତେରୁ, “ରେÍନୁତାରÈ ରନଗରିସଦରି 
ରଭÍରଲରନ ମୀ ବାଃତା ରଭସ୍ା ଲୂଡ଼ା ମାରସ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ 
ଏÌରÈ ଅÉଞ୍ା କୁଇ ମାନରି ବÉଗା ଈରୁରନ ମରିଣ୍ାନରି “କÉରଲଙ୍କÉଲା 
ନୀମବୋ େÉନ୍  ମବୋ ରସÍଲୁ ଆବ୍  ଗରି ସରିରଡରୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। 
ଇରଦ ଅÉମ ୁରବÍଗାଲରି କୂଲୁ ତାକାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାନାମ।ୁ 
୪୭

 ପ୍ରବୁ ମÉଙ୍ରି  ଈ ବାଗଗି ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ :

“ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି ରସÍଲୁ ର ଉଜାଡ଼ରି 
ମÉରାତାତରି ଗରିଆଇ,

ଈରା ଡ଼Èଇ େୁତଗି ମଡୁ଼୍ ଗୁ ଟୁକ୍ନÈ ଈରୁ ଏଃୋ ତାୋ 
ମରୂଦରୁ।”  ଜରିସାଇଅ ୪୯:୬

୪୮
 ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ଈରା ରଭଞ୍ାନା ରରହା ଅÉରତରୁ 

ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ରନଗରିସଦରି ତରିନରିଇ ଦଃରତରୁ ଏଙ୍ା ଏÛସନାକା 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ େÉନ୍  ମବୋ ରସÍଲୁ ଅÉସ୍କା ଅÉଜାମାରସରୁ 
ଏଆରୁ ପ୍ରବୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିରତରୁ।

୪୯
 ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ପ୍ରବୁତାରରି ରଭସ୍ା ଦରିନାଡାଣ୍ ବ୍Éଡରିରତ। 

୫୦
 ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁତାକା ଜରିହୁଦରି ଦମ୍ ଆହାମାସରି ରଦରରି କୂଲୁ 

ଅÉସାସାନରିଇ ଏଙ୍ା ନÉଜୁ ରଦରÈରରିଇ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି କୁଡÈ 
ଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ା ରସÍଲୁ 
ଅରଟÑ ରବÍଗାରରିଇ କୁÛଡା ଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଏଆରରିଇÛ ଜୂପ୍  କା 
ଟÌଣ୍ରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇÛ ଏ ଦରିନା ଡ଼Èଇ ରେହରିରତରୁ। 
୫୧

 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ତାଡ଼ା କÉଟ୍  କା 
ମାଡାଙ୍ାନାରାÛ ଦୂଲରି ଜାଡ଼୍  ସାନାଇÛ ଇକନରିୟ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  
ସାରସରୁ। ୫୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରୁ ରରହା ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା 
ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉରତରୁ।

ଇକନଅି ତାଙି୍ ପାଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ଡବା ସାନସରୁ

୧୪  ୧ ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ରରିଆÛରୁ ଇକନରିଅ ରଦରରି 
ନÉଜୁ ତାନରିÔ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  

ସାରସରୁ। ଏଆରୁ ଏମବେÈ ଇହରିଙ୍ରି  ପ୍ରବୁ ତାରÈ ରଭସ୍ା େÌରତେରୁ, 
ରୀ କୂଲୁ ଜାଣ୍ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକÈ ଦÉଲା 
ଲÌକୁ େରତ୍ ଗରିରତରୁ। ୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା େରତ ୍
ଗରିଅÈରତରୁ, ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରିଇÛ ଇଆରରି କୁÛଇଟରି 
ଆଗÈନାରା ଏÌଲୁ ସÌଡ଼୍ ସା ଜରିରତରୁ।

୩
 ଅÉରତକାରଭÛଏ ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ଏମବେÈ ଗÉରମ ଦରିନା 

ରାହରି ଅÉରତରୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁତାରÈ କାତା ଡÉଟା ଡ଼Èଇ େÌରତେରୁ। 
ଏଆରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ପ୍ରବୁ ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ରଜÍଡାନÌଭା ତାରÈ ରଭସ୍ା େÌରତେଞ୍ଜୁ। ୪

 ନÉଜୁତାକÈ ଲÌକୁ ରୀ 
ବÉଗା ଅÉରତରୁ। ଏସନାକା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନ୍ ରଙ୍ ଅÉରତରୁ ଅରଟÑ 
ଏସନାକା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିରକ ଅÉରତରୁ।

୫
 ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁତାକା ଏÛଆରରିଇ 

ଡ଼ÌଇତାରÈ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇÛ ଭାଡରିଙ୍ା ଭୀପ୍ କା 
ରସÍଲୁ ନÉଜୁ ରଦରାରରିରକÛ ଆଡାନା କାତା ଅÉରତରୁ। ୬ ୋଉଲ 
ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ଈରା େୁଞ୍ାନାଙ୍ାଟରି ଲୁକାନରିଆ ଲୁତେଦ୍ ା ତାନରିÔ ମାସରି 
ଦବଗି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ ଏଙ୍ା ଏ ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି ନÉସ୍କାନରି 
ରତ୍Íରତରୁ। ୭ ଏମବୋ ଏଆରୁ ରନଗରିସଦରି େÌରତେରୁ।

ଲୁତେତ୍ ା ଏଙ୍ା ଦବପି ତାନିÔ ପାଉଲ
୮

 ଲୁତେଦ୍ ା ତାନରିÔ ରÛଆଞ୍ଜୁ ସଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉଡ଼ରି 
ଅÉଭା ଡ଼Èଇରନ ସଟÈ ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରସକାରଭÛଏ 
ତÉକା ମୂେରି ସରିଡାରତଞ୍ଜୁ। ୯

 ଏଆଞ୍ଜୁ କକ୍ ସାନା ୋଉଲତାରÈ 
କାତା ରଭଞ୍ରିରସଞ୍ଜୁ। ୋଉଲ ଏଆନରିଇ ସରିଦା ରମହାନା େରୁସଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ କାରରି ଇନ୍ ମବୋ ମରୂନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏÛଆନରିତାରରି େରତ ୍ମାରନ। 
୧୦

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନୀ କÉଟ୍ କା ଡ଼Èଇ 
ସାର୍ ନା ନରିସାମୁ,” ଏମବେÈ ଏ ସଟÈଗାଟାଞ୍ଜୁ େରିଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ତÉକା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ଲÌକୁ ୋଉଲତାରÈ ଈ କାବାଡ଼ରି ରମହାନାଇ ଲୁକାନରିଆ 

କାତା ଡ଼Èଇ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେରୁ, “ରେÍନ୍ ଙ୍ା 
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ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାନା ମାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାମାନୁ।” 
୧୨

 ଲÌକୁ ବର୍ବ୍ାଇ ବୃହସ୍ତରି ଏଙ୍ା ୋଉଲ ନୂରଡ଼Ñ ରଭସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ମାସÈକରି ଏଆନରିଇ ବୁଧ ଇରସରୁ। ୧୩

 ଏ ନÉଜୁ ନÌକରିଟରି ବୃହସ୍ତରି 
ଲÉକା ଇଡୁ ତାଞ୍ଜୁ ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏସନରି କÌଡରିଙ୍ା ଏଙ୍ା 
େୂଙ୍ା କÉଡରିଙ୍ା ଆହାନାଇ ଏତାରତଞ୍ଜୁ। ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଲÌକୁତାକା ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବାଇ ଏÌଭା ସରିଆନାଇ ଲÉକା 
ମÉଟ୍ କରିରସରୁ।

୧୪
 ଏÌËକରିରଭÑ ବର୍୍ବା ଏଙ୍ା ୋଉଲ ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ତାଡ଼ା 

ସରିଣ୍Èଙ୍ା ମ୍ଜୁ ପ୍ କରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଲÌକୁରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ରଦଗାନାଇ 
ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେରୁ; ୧୫

 “ଅÌ ଲÌକୁତାରତରୁ ଈରୁ 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିେରିରଞ୍ରୁ? ଅÉମୁରଭÛଏ ମୀ ରଡଃଙ୍ରିରନ 
ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନାମୁ। ଅÉମୁ ମୀଙ୍ରି  ରନଗରିସଦରି ରଭସ୍ା ରସÍଲୁ 
ଭÉଜାମାନାମ।ୁ ମୀଙ୍ରି  ଈ ମଲୁୁ ସରିଡÈ ନାଡÈ ବାହା ଡ଼Èଇ ଦୁରୁକରି 
ଅସାନା ନୀରଡ଼ ମାନରି ରେÍନୁ ରଭଞ୍କରି ରଭ୍ଡÍÓପ୍ ସାନାଇ ଅÛୋ 
ରସÍଲୁ ଭÉଜାମାନାମ।ୁ ଏ ରେÍନୁ ମରୂଡଙ୍ରି , େୁତଗି, ସମଦୁ୍ର ଏଙ୍ା 
ଏÛମବୋ ମାନାଆÛ ଗୁରଲÑ େରିଲ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ।

୧୬
 “ସୂକାରହ ଗୁରଲÑ କୂଲୁତାକାରରିଇÛ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ୋରହରରି 

ଡ଼Èଇ ତÉକା ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ େରିହାରସଞ୍ଜୁ। ୧୭
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ 

ମୀ ନÌକରିଟରି ତÉନ୍ାରା ସÉକରି ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ରସÍଲୁ ଗÉରମ ରନଗାରା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ରସଣ୍Ûଟରି େରିଜୁ ଏଙ୍ା ରଡଲରି ତାନରିÔ ତÉସା 
ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ତରିନ୍ ମବୋ ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ରଜÍଡାଙ୍ା ରରହା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଗରିେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।”

୧୮
 ଈ ଗୁରଲÑ କାତାଙ୍ା ରଭସାନା ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା 

ଗÉରମ ଡ୍ଡÜÝØୋ ଡ଼Èଇ ଏÛଆରରିଇ ଲÉକା ଦବ୍ ସରିଆନା ଲÉକା 
ରସÍଲୁ କୂଭା ଗରିରତରୁ।

୧୯
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ରବÑଅଟରି ଏସନାକା ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଆନ୍ରିଅଖିଆ 

ଏଙ୍ା ଇକନରିଅ ଡ଼Èଇ ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଲÌକୁରରିଇ କୁଡା ଗରିଆନା 
ୋଉଲଇ ଭାଡରିଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଭୀପ୍ କରିରତରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉରତଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ନÉଜୁ ଅÌରଡ଼କରି ଡ୍ରିସାନା 
ଅରତରୁ। ୨୦

 ଏÌËକରିରଭÑ େରତ୍ଗାଟାକା ଏଆନରି ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି 
ଗ୍ରଡୂ ୋରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏ 
ରଭଇତରି ଏଆଞ୍ଜୁ ବର୍୍ବାରକଏ ଦବଗି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ।

ସିରିଆ ଦନିା ଆନ୍ଅିଖିଆ ତାଙି୍ ନ୍ଡେÓÍତାରି
୨୧

 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ଦବଗି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ରନଗରିସଦରି େÌରତେରୁ। 
ଗÉରମ ଦÉଲା ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଅÉରତରୁ। ଏ ରବÑଅଟରି 
ଏଆରୁ ଲୁତେଦ୍ ା, ଇକନରିଆ ଏଙ୍ା ଆନ୍ରିଅଖିଆ ଅÉଜାନାଇ 
ରଭ୍ଡÓÍରତରୁ। ୨୨

 ଏଆରୁ ଏ ବାହାଙ୍ାନରିଇ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇÛ ଜରିଉ 
ଡ଼Èଇ ଡÉଟା ଗରିରତରୁ ଏଙ୍ା େରତ୍ ଡ଼Èଇ ବାଡରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ 
ରରହା ଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ ରଭରତେରୁ, “ରେÍନୁ ଦରିନା ତାନରିÔ ସÌଲ୍ ବା 
ରସÍଲୁ ମÉଙ୍ରି  ଗÉରମ ଜୂଗା ଏଙ୍ା ଜୂପ୍ କା ମଣୁ୍ରି ଅÉଭା ଦୀରନ।” 
୨୩

 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍ବ୍ା ଏଆରରି ରସÍଲୁ ଗୁରଲÑ ଊଜାନ୍ େଟୂାଙ୍ାନରି 
ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ଅÉସ୍କା ଜରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଈ ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ 
ସାରକ ମାଞ୍ାନା ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରତରୁ। ଈ ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ପ୍ରବୁ 
ଜୀସ ୁବାଃତା େରତ୍ ଇଟା ମାରସରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ୋଉଲ ଏଙ୍ା 
ବର୍୍ବା ଏଆରରିଇ ପ୍ରବୁ ବାଃତା ସେଗି ଗରିରତରୁ।

୨୪
 ଏମବୋ ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ େରିସରିଦରିଆ ସÌଲ୍ ଜାନା ଫଫୁଲରିଆ 

ତାଙ୍ରି  ଏରତରୁ। ୨୫
 ଏଆରୁ େଗଗି ତାନରିÔ ରନଗରି ସଦରି େÌତେରି 

ରବÑଅଟରି ଇତାଲରିଆ ତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ୨୬
 ଏମବୋ ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ 

ଆନ୍ରିଅଖିଆକରି ସମଦୁ୍ର ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ସାରସରୁ। ଈ ବାହା ତାନରିÔ 
େରତ୍ଗାଟାକା ଏଆରରିଇ ଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ପ୍ରବୁ ବାଃତା 
ସେଗି ଗରିଆନା ୋଣ୍ାରସରୁ। ଏଆରୁ ଏ କାବାଡ଼ରି େୂରରି ଗରିରତରୁ।

୨୭
 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ଏମବୋÛଙ୍ରି  ଏସାନା ଊଜାନ୍ େୁଟା ର 

ବାଃତାରନ ଊରତେରୁ। ରେÍନୁ ଏଆରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଆନା ଆନା 
ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଗୁରଲÑ ଏÛଆରରିଇ ରଭରତେରୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି ରସÍଲୁ େରତ୍ତାରା ୋରହରରି 
ଦÉସା ଜରିରତଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ କ୍Éର୍୍ା ରଭରତେରୁ। ୨୮

 ଏଆରୁ ଏÛମବୋ କ୍ରିସ୍ଟ 
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକÛ ଗÉରମ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ରାହରି ଅÉରତରୁ।

ଜରୁିସାଲମ ତାନିÔ ସବା ଅÉତାରି

୧୫  ୧ ଏÛରସ ଲÌକୁ ଜରିହୁଦା ଡ଼Èଇ ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତାଙ୍ରି  
ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ େରତ୍ଗାଟାରରିଇ ଈରା 

ଗ୍ରÉରପ୍ରୁ, “ଈରୁ ରଗରଟÛ ମÌସା ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  ୋଣ୍ା କ୍Éୋ 
ଅÉଆତାକା ଏଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ମଏୂÛରୁ।” ୨

 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା 
ଏÛଆରରିରକ ର ଏÌଲୁ ଅÉଭା କୂରତରୁ ଏଙ୍ା ଗÉରମ ଟଟାଟଟରି 
ଅÉରତରୁ। ଈ କାତା ଏÌଲୁ ଗରିଭÈ ଏଙ୍ା ତୂକରି ଗରିଭÈ ରସÍଲୁ, 
ୋଉଲ, ବର୍୍ବା ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ଏÛସନାକାରରିଇÛ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି Ô 
ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାସାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଅÉସ୍କା ଅÉରତ।

୩
 କ୍ରିସ୍ଟ ଉଜାନ୍ େୁଟା ବାହÈ ଡ଼Èଇ ଏÛଆରରିଇ ୋଣ୍ା ଅÉରତ। 

ଏଆରୁ ରଫୈନରିକରିଆ ଏଙ୍ା ସମରିରଣ ଡ଼Èଇ ସାରସରୁ। ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାକା ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ ରଭଞ୍କରି ଏÌଲୁ ରଭ୍ଡÓÍପ୍ ସାମÈରନରୁ, 
ଏÌରÈ ଏଆରୁ ଏମବେÈ ରଭରତେରୁ, ଏÌଆ ରଭଞ୍ାନା େରତ୍ଗାଟାକା 
ଗÉରମÛ ରରହା ଅÉରତରୁ। ୪

 ୋଉଲ, ବର୍୍ବା ଏଙ୍ା ଅରଟÑ 
ଏସÛନାକା ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ଏÛରତରୁ। ୋଣ୍ାଅÉଜାମାସାକା, 
ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ଏÛସନାକା େରତ୍ଗାଟାକା ଏମବେÈ 
ଏÛଆରରିଇ ରରହା ଡ଼Èଇ ଜହାରରି ଗରିରତରୁ। ରେÍନୁ ଏÛଆରରି ରସÍଲୁ 
ଆନÈ ଆନÈ ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ, ଏ ଗୁରଲÑ କାତା ଏଆରୁ ଏÛଆରରିଇ 
ରଭରତେରୁ। ୫ ଏÌËକରିରଭÑ ଫାରୁସରିଙ୍ାନରି େୁଟÈ ତାକାÛ ଏରସ ଗାଣ୍ରି 
େରତ୍ଗାଟାକା ନରିସାନାଇ ରଭରତେରୁ, “ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା 
ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତକାରଭÛଏ ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଅÉଭା ଅÉରନ ଏଙ୍ା 
ମÌସାତାରÈ ସÉଜା ଆଃୋ ଦୀରନÛ।”

୬
 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ଏଙ୍ା ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ଈ ସମସ୍ା 

କୁଇÛଟରି ଏÌଲୁ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଊଜରିରତରୁ। ୭
 ଗÉରମ ଟଟାଟଟରି 

ଅÉତରି ରବÑଅଟରି େରିତର ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏÛଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ େୁଞ୍ା ମାରଞ୍ରୁ, ଗÉରମ ଅÉଗରନ 
ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ଇସରିଙ୍ରି  ରନଗରି ସଦରି ରଭନ୍ ମବୋ େÉରନରୁ 
ଏଙ୍ା ଏÌରÈ େରତ୍ ଗରିଭା ମୂରନରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁ ମୀ 
ବାହାଡ଼Èଇ ନÉଙ୍ରି  ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୮

 ରେÍନୁ ଗୁରଲÑତାକାରରି 
ଏÌଲୁ ତାରା େୁଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରିଇÛ 
ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଇ ଦÉନ 
ସରିଆରତଞ୍ଜୁ, ଏÛଆରଡଃଙ୍ରି  ଏÛଆରରିକରିରଭÛଏ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଇ ଦÉନ 
ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୯

 ଈରା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ମାଇ ଏଙ୍ା ଏଆରରି ମାରଦ 
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ଅÈନରି ରଭÛଏ ଏÌସ୍ ୋ ରଗସ୍ ୋ ଗରିଆ ସରିରଡଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି 
େରତ୍ ଡ଼Èଇ ଏଆରରି ତାରÈ ରଜÍଡା ତୀରରି ଗରିଆ ଜରିରତଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 ଏÌସରିବÉଗା, ଈରୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ନରିେରି ତାନରିÔ 
ଜୁଏଲରି ରଡଃକା ଗରିଆନା ରେÍନୁଇ େରରିକ୍ା ଗରିେରିରଞ୍ରୁ? ଅÉଜୁ 
ଅÉରତକା ମାଇ େବୁÈ୍ ଅÉବାରୁ ତ ଈ ଜୁଏଲରି ବÉରରି ରଡଃକା ମେୂରି 
ସରିଡାସ।ୁ ୧୧

 “ନÉନ୍ରି େରତ୍ମାଞ୍ାରନ, ଅÉଜୁ ଏଙ୍ା ଏ ଲÌକୁତାକା 
ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁରଜÍଡାନÌଭା ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞଭା େÉଣ୍ ଞ୍ାନାସ।ୁ”

୧୨
 ଏ ରବÑଅଟରି ଗୁରଲÑତାକÈ କÔନରି େ୍ଡÓÌ ଇରସରୁ। ଏଆରୁ 

ବର୍୍ବା ଏଙ୍ା ୋଉଲତାରÈ କାତା ରଭରସରୁ। ରେÍନୁ ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁ ତାକାରରି ମାରଦÛ ଏÛଆରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଏତେରି ଏତେରି ଆଦାଙ୍ରି  
କାବାଡ଼ରି ଏଙ୍ା ମ୍ଡରିÓଉଙ୍ା ଗୁରଲÑ ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ୋଉଲ 
ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ରଭରତେରୁ। ୧୩

 ଏଆରରି ରଭତେରି ରବÑଅଟରି ଜାକୁବ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ନାଇ କାତା ରଭଞ୍ାଦୁ। ୧୪

 ରେÍନୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ଟÌଣ୍ାନାଇ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି ରସÍଲୁ ତÉନ୍ାରା ରଜÍଡା 
ତÌରତେଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏÛଆରରିଇ ଆହÈନାଇ ତାଡ଼ାÛ ଲÌକୁତାକା ଗରିରତଞ୍ଜୁ, 
ଏÌରÈ ସରିମନ ରଭସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଡÈଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିଭାଗାଟାକାରଭÑ ଈ କାତା ରଭସାରନରୁ। ଈରା ଇÛଆରଡଃଙ୍ରି  
ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ:

 ୧୬ ‘ଈ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ରଭ୍ଡÓÍତାଇ
ଏଙ୍ା ଦାଉଦତାରା ଭ୍ଡ ରିÓଆ ମାନରି ଇଡୁ ଅରଟÑ ଗÉଡ଼ରି 

ଗରିଇ।
ଅÉନୁ ଏତେରି ରଭଞ୍ଟରି ନାହରିକରି ଅÉଜା ମାରନ

ଏÌରÈ ଅରଟÑ ସରଟକା ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆନା ସରରÛ ଗରିଇ।
 ୧୭ ପ୍ରବୁ ଈ କାତା ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ,

ଗୁରଲÑ ରମ୍ଡÓହା କୂଲୁ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା
ଏତୋନାକା ନାଇ ୋଦା ଡ଼Èଇ େୁନ୍ ମବୋ ଅÉଜାମାରନରୁ,

ଏଆରୁ ନÉଙ୍ରି  ଦାଃତାରନରୁ।
ଏତେରି ପ୍ରବୁ ଈ ଗୁରଲÑତାରା ଗରିପ୍ କରି ମାରନଞ୍ଜୁ,

ଏଆରଞ୍Ûରନ ଈରା ରଭସାମାରନଞ୍ଜୁ।  

 ୧୮ ଈରା େୁବ୍È ଡ଼Èଇରନ େୁନ୍ମବୋ ଅÉଜାମାରନ।’ 
  ଆମସ ୯:୧୧–୧୨

୧୯
 “ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଇ, ରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  

ରଭ୍ଡÓÍେରିମାଞ୍ାନରି ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରିଇÛ କଷ୍ ସୀଭା ମାଇ ରସÍଲୁ 
ରନଗରି ଅÉଆରତ। ୨୦

 ଏÌରÈ କୁଆନା ଅÉଜୁ ଏÛଆରରିଇ ଭ୍ୀସାନା 
େୁନ୍ ମବୋ ଗରିନା:

‘ଈରୁ େୁତ୍ାଙ୍ାନ୍ ଙ୍ରି  ସରିଆ ମାନରି ସପ୍ରାଗାଟରିÔ ତରିନ୍ ମବୋ ତରିନ୍ ମବୋ 
କୂନା।

ରଗÍକା ଗରିଭା କୂନା।
ରାକÈ ତରିନ୍ ମବୋ କୂନା। ଡÌକା ତ୍ୀସାନା ରଭÍୋ ଅÉଜାନରି 

ଆନରିରଭÛଏ ଜÌତ ଊଙ୍ା ତରିନ୍ ମବୋ କୂନା।’

୨୧
 ଏଆରୁ ଈ ଗୁରଲÑତାଆ ଗରିଭା ସÉରଞ୍ଏ, ଆନାଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା, ଟÌଣ୍ା ଡ଼Èଇରନ ମÌସା ସÉଜା େÌଡ଼ରି ଆଇମାନରି ଲÌକୁ 

ଗୁରଲÑÑ ନÉସ୍କାନରି ଇରଦରଭÑଏ ଲଃେରିରନରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାରÈ 
ସÉଜା ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଟ୍ କାନରି ଗୁରଲÑ ଜÉମବେରିନରି ଦରିନାଙ୍ାନରି େÌଡ଼ରି 
ଅÉଭା ଆଇରନ।”

ନବÍଗାଲି କୂଲୁ ପନତ୍ଡଗାଟାରିଇ  
ବାଃତାଙି୍ ଅÉକୁ

୨୨
 ଏ ରବÑଅଟରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା, ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ 

ଉଜାନ୍ େୁଟା ଏଆରରି ମାରଦÛ ଡ଼Èଇ ଏସନରି ଲÌକୁରରିଇ ଅÉସ୍କରିରତରୁ। 
ଏଆରୁ ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା କାଜୁ ଡ଼Èଇ ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ା ରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁରତେରୁ। ଏଆରୁ ଜରିହୁଦା, ଏତୋନରିତାରରି ଅରଟÑ 
ରରଣ୍ ୋଦା ମାରସ, ବର୍୍ବା ଏଙ୍ା ସୀଲାଇ ଆସ୍କରିରତରୁ। 
ଈଆରୁ ଏ ଅÉବାରରି ମାରଦÑ ରଦରାକା ମାରସରୁ। ୨୩

 ଏଆରୁ 
ଏଆରରି କାଜୁ ତାନରିÔ ଅÉକୁ ସରିରତରୁ :

ଆନ୍ରିଅଖିଆ, ସରୁରିଆ, କରିଲରିକରିଆ ତାନରିÔ ମାନରି ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁ େରତ୍ଗାଟରି ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ,

ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାରରିତାରÈ, ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନାରା ଏଙ୍ା 
ଅରଟÑ ରବଗାଲରି ଅÉବାଙ୍ାନାରÈ ଜହାରରି ଅÌଦୁ।

୨୪
 ଅÉମ ୁରଭନ୍ ମବୋ େÉଟାମ,ୁ ମାଇ ମାରଦÛତାକା 

ଏସନରି ଲÌକୁତାକା ମାଇ ବାହା ଡ଼Èଇ ବାଗଗି େÉନÈଆ 
ଡ଼Èଇ ମୀଙ୍ରି  ତାଡ଼ା କାତା ଡ଼Èଇ ଅସବୁରିଦା ତାନରିÔ 
ଇଗ୍ ଜାନାଇ ମୀଙ୍ରି  ବୁମବେଜୁ ଅÉଭା ଗରିେରିଞ୍ାରନରୁ। 
୨୫

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉମ ୁରÛ ଏÌଲୁ ଅÉଜାନା ଏଙ୍ା 
ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଏସନରି ଲରିକୁରରିଇ ଅÉସ୍କା ମାନାମ।ୁ 
ଅÉମ ୁଏÛଆରରିଇÛ ମାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ବର୍୍ବା ଏଙ୍ା 
ୋଉଲରକ ୋଟ୍ କରିଞ୍ାନାମ।ୁ ୨୬

 ବର୍୍ବା ଏଙ୍ା 
ୋଉଲ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ୋଦା ରସÍଲୁ ତାଡ଼ାନରି ସରିେଗି 
ଗରିଆମାରନରୁ। ୨୭

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉମ ୁଜରିହୁଦା ଏଙ୍ା 
ସରିଲାଇ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଟ୍ କରିଞ୍ାନାମ।ୁ ଏଆରୁ 
ତାଡ଼ା ସଡୁା ଡ଼ÈଇରଭÛଏ ଈରା ଗୁରଲÑ ରଭତୋରନରୁ। 
୨୮

 ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଏଙ୍ା ମÉଙ୍ରିରଭÛଏ ଈରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି 
ଇତୋରତ, ଈରୁ ଈ ଏସନରି କାତାଙ୍ା ତୁହାନାଇ ଅରଟÑ 
ଗÉରମ େୀଗୁବାରରି ରଡଃକା ଲୂଡ଼ା ସରିରଡÛଏ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଈଭା ଏସÛନରି ଲୂଡ଼ାତାଆ ଈରୁ ଗରିରଦରୁ।

 ୨୯ ଈରୁ େୁତ୍ାଙ୍ାନରି ବାଃତା ସେଗି ଗରିଭା ଅÉଜାମାନରି ତରିନ୍ ମବୋ 
ତରିନ୍ ମବୋ କୂରଦରୁ।

ଈରୁ ରାକÈ ତରିନ୍ ମବୋ କୂରଦରୁ। ଡÌକା ତ୍ୀସାନା ରଭÍସାମାନରି 
ଜÌତଙ୍ା ଈରୁ ତରିନ୍ ମବୋ କୂରଦରୁ।

ଈରୁ ରଗÍକା ଗରିଭା କୂରଦରୁ 

ରଗରଟ ଈରୁ ଈ ଗୁରଲÑତାରÈ ଡ଼Èଇ ମରିଣ୍ାନରି ଦୁରୁ 
ଇଟରିରଦରୁ ଇରସÑକା ଈରୁ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିରଦରୁ।

ଜହାରରି।
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୩୦

 ଏ ରବÑଅଟରି ବର୍୍ବା, ୋଉଲ, ଜରିହୁଦା ଏଙ୍ା ସରିଲା 
ଜରିରୁସାଲମ ଡ଼Èଇ ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ଏÛମବୋ 
ଏଆରୁ ଊଜା ମାସରି େରତ୍ଗାଟାରରିକରି ଏ ଅÉକୁ ସରିରତରୁ। 
୩୧

 ଆନ୍ରିଅଖିଆତାକା େରତ୍ଗାଟାକା ଏ ଅÉକୁ େÌଡ଼ରି ଅÉଜାନା 
ରରÛହା ଅÉରତରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରରି ଏÛଆରରିଇ ଗÉରମ 
ରରÛହା ଗରିଆରସ। ୩୨

 ଜରିହୁଦା ଏଙ୍ା ସରିଲା ରରିଆରୁଜାଣ୍ରଭÑ 
ଡÈଉ ଅÉନାରା ରଭସ୍ାଗାଟାକା ମାରସରୁ। ଏଆରୁ ଅÉବାରରିଇÛ 
ତାକ୍ାଲରି ଗରିଆନା ଗÉରମ କାତା ରଭରତେରୁ ଏଙ୍ା ଏÛଆରରିଇ 
ଡÉଟା ଗରିରତରୁ। ୩୩

 ଏମବୋÛ ଈରକ ଦରିନା ରାହରି ଅÉତରି ରବÑଅଟରି, 
ଏତୋକା ଏÛଆରରିଇ ୋଣ୍ାଞ୍ାରତରୁ, ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ମାସରି 
ଅÉବାଙ୍ାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍୋ ରସÍଲୁ ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ରମÍଡରି 
ଗରିରତରୁ। ୩୪

  a
୩୫

 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉରତରୁ 
ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ରବÍଗାରରିରକÑ ଆଡାନା ଲÌକୁରରିଇ ପ୍ରବୁତାରା ରଭସ୍ା 
ଗ୍ରÉରପ୍ରୁ ଅରଟÑÑ ରନଗରିସଦରି େÌରତେରୁ।

ପାଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ଡବା ନଗଞି୍ନତରୁ
୩୬

 ଏÛରସ ଦରିନା ରବÑଅଟରି ୋଉଲ ବର୍୍ବାଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, 
“ସାଣ୍ାମୁ, ଅÉଜୁ ରଭ୍ଡÓÍନାସୁ ଏଙ୍ା ଏତେରି ଏତେରି ନÉସ୍କାନରି ପ୍ରବୁ 
ରଭସ୍ା େÌକ୍ ସାନାସୁ, ଏ ଗୁÛରଲ ନÉସ୍କାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା 
ମାଇ ଅÉବାରରିଇ ରମଃକାନାସ,ୁ ଅରଟÑ ଏÛଆରରିତାରÈ ରନଗାରÈ 
ଡ଼ÌଇତାରÈ ବୁଜରି ଅÉନାସ।ୁ”

୩୭
 ବର୍୍ବା ତÉରକ ମÉକ୍ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ଜହନଇ ଅୋ ତାଙ୍ରି  

ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୮
 ଏÌËକରିରଭÑ ୋଉଲ ଏÛଆନରିଇ ତ୍ଡÓÉକÛ ଅୋ କୂଭା 

ରସÍଲୁ ନୂଡ଼ରି ଆଃରତଞ୍ଜୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭÍରଲ 
ଫେୁଲରିଆ ତାନରିÔ ଏଆରରିରକÛ ଈ କାବାଡ଼ରି ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉଭା 
କୁଆନା ଏଆରରିଇÛ ତୁହାନା ଭÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। ୩୯

 ଏÌସରିବÉଗା ଏ 
ରରିଆÛରରି ମାରଦÑ ର ଏÌଲୁÛରନ ଅÉଭା ମଆୂରତ। ଈ ବÉଗା ୋଉଲ 
ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ରରିଆରୁ ରଗଞ୍ରିରତରୁ। ବର୍୍ବା ମÉକ୍ଇ ଆହାନା 
ସରିରୁ ୋରହରରି କୁପ୍ର ସମଦୁ୍ର େÌଡ଼ରି ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ।

୪୦
 ୋଉଲ ସରିଲାଇ ତÉରକ ଅÌୋ ତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ। 

ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତାନରିÔ ଅÉବାରୁ ୋଉଲଇ ପ୍ରବୁ ରଜÍଡାନÌଭା ଏଙ୍ା 
ଲପ୍ କା ରସÍଲୁରେÍନୁ ବାଃତା ସେଗି ଗରିଆନା ରମÍଡରି ଗରିରତରୁ। 
୪୧

 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲା ସରିରରିଆ ଏଙ୍ା କରିଲରିକରିଆ ଦରିନା ଡ଼Èଇ 
ସାରସରୁ ଏଙ୍ା ଊଜାନ୍ େଟୁାଙ୍ାନରିଇ ଡÉଟା ଅÉଭା ରସÍଲୁ ସାହାଜ 
ଗରିରତରୁ।

ତମିତ ିପାଉଲ ଏଙ୍ା ସିଲାନକଏÛ ସାନସଞ୍ଜୁ

୧୬  ୧  ୋଉଲ ଦବଗି ଏଙ୍ା ଲୁତେଦ୍ ା ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  
ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବୋÛ ତରିମତରି ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ର େରତ୍ଗାଟରି ଜରିହୁଦରି 
ଅÉସାମୀଡାନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ତାଞ୍ରି  ଗ୍ରୀକ୍ 
ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ୨ ତରିମତରିଇ ଲୁତେଦ୍ ା ଏଙ୍ା ଇକନରିଆ ତାକା 
ଅÉବାରୁ ଗÉରମ ଦଃେରିମାରସରୁ। ୩

 ୋଉଲ ତରିମତରିଇ ତ୍ଡÓÉରକ 

a ୧୫:୩୪ ଏସÛନରି ଗ୍ରୀକ୍ େୁତରିତାନରି ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ 
“ଏÌËକରିରଭÑÑ ସୀଲା ଏରରମବୋ ରାହରିଅÉଭା ରସÍଲୁ ମÉଣ୍ରିରତ।”

ଅୋ ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ତାଞ୍ରି  ଗ୍ରୀକ୍ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
ଗୁରଲÑତାକା େୁଞ୍ାରସରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ୋଉଲ ଏÛଆନରିଇÛ ୋଣ୍ା 
କ୍Éୋ ଗରିଭା ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

୪
 ଏଆରୁ ରÌ ନÉଜୁ ଡ଼Èଇ ଅରଟÑ ର ନÉଜୁକରି ରତ୍Íତାଭାନରି 

ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ମାସରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ଏଙ୍ା ରସÍରଣ୍ଙ୍ା 
ଏତେରି କାତାଙ୍ା ଏଙ୍ା ବାଗଗିଙ୍ା େରତ୍ଗାଟାରରି ଆଃୋ ରସÍଲୁ 
େ୍ଡଜୁକ୍ ସାରସରୁ ଏÌଭା େÉଲରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  େରତ୍ଗାଟାରରିଇ 
ରଭସ୍ରିମାରସରୁ। ୫

 ଏÌସରିବÉଗା ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ା ଦରିନାଗÉଡ଼ରି ବାଡରି 
ଆଇମାସ ୁଏଙ୍ା ଏÌଭରି େରତ୍ ଡ଼Èଇ ଡÉଟାଗାଟାଇ ଆଇମାସ।ୁ

ଏସିଆ ଅÌନଡକ ିସାଲ୍ ବା ନସÍଲୁ ପାଉଲ ବାଗପି ପÉଟାରି
୬

 ୋଉଲ ଏଙ୍ାସରିଲା ଏଙ୍ା ତ୍ଡÓÉରକ ମାସରି ଲÌକୁତାକା ଫୁଗରିଆ 
ଏଙ୍ା ଗାଲାତୀୟ ରଭଞ୍Ûଟରି ସାରସରୁ। ଏÛମବୋ ଏଆରରିÔଇ ସେୁାଡ଼ରି 
ଜରିଉ ପ୍ରବୁତାରା କାତା େÌପ୍ କା ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସୀଆÛରତଞ୍ଜୁ। 
୭

 ଏଆରୁ ମସୁରିଆ ଦରିନାକରି ଭÉଜାନା ବୁଥୁନରିଆକରି ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ 
ଡୁଞ୍ରିରତରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଏଆରରିଇÛ ଏÛମବୋଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା 
ତାଙ୍ରିରଭÛଏ ବାଗଗି ସୀଅÈରତଞ୍ଜୁ। ୮

 ଏରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ମସୁରିଆ 
ଦରିନା ତୁହାନା ରତ୍ାୟା ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ୯

 ନÉଡାଙ୍ରି  
ୋଉଲଇ ରେÍନୁ ରଣ୍ା ତÌରତେଞ୍ଜୁ। ଏÛମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଆÛନରିଇ 
ମାକରିଦନରିଆ ତାନାନରିଇÛ ତାଡ଼ା ନÌକରିଟରି ନରିସାସାରା ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ୋଉଲଇ ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ମାକରିଦନରିଆ ତାÛଙ୍ରି  
ଭÉଜାନା ମÉଙ୍ରି  ସାହାଜ ଗରିଆମୁ।” ୧୦

 ୋଉଲ ଈରା ରମଃତରି 
ରବÑଅଟରି ଅÉମ ୁଡାରଣ୍ ଡାରଣ୍ ମାକରିଦନରିଆ ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ 
ତÌଲ ଅÉତାମ।ୁ ପ୍ରବୁ ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ରନଗରିସଦରି ଅÌଭା ରସÍଲୁ 
ମÉଙ୍ରି  ଅÉେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁମାଇ ଏÌଲୁଙ୍ାନରିଇ େୁସାମ।ୁ

ଲୁଦଆି ଏÌଲୁ ତଃିତାରି
୧୧

 ଅÉମ ୁରତ୍ାୟା ନÉଜୁ ଡ଼Èଇ ସରିରୁ ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ସାଜାନା 
ସାମଥ୍ା ସମଦୁ୍ର େÌଡ଼ରି ତାଙ୍ରି  ଏତାମ।ୁ ରଭଇତରି ଅÉମ ୁନରିଆେଲରି 
ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି Ô ଏତାମ।ୁ ୧୨

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଅÉମ ୁମାକରିଦନରିଆ ଜରିଲା 
ତାନରିÔ ମାସରି ନୂଡ଼ରି ରଦରରି ନÉଜୁ େରିଲରିେରି ତାଙ୍ରି Ô ସାସାମ।ୁ ଈରରି  ରÌମରି 
ଲÌକୁରରିତାରରି ରଦରରି ନÉଜୁ ମାରସ। ଅÉମ ୁଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ 
ଏରସ ଦରିନା ରାହରି ଅÉତାମ।ୁ

୧୩
 ଜÉମବେରିନରି ଗÉଲା ଆମ ୁରଦରରି ନÉଜୁ ଅÌରଡ଼ ର ଜÌଡ଼ରି ସÌଡ଼ରିଟରି 

ତାଙ୍ରି  ସାସାମ।ୁ ଅÉମ ୁଏÌଲୁ ଗରିେରିସାମ ୁଏÛମବୋ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ 
ରସÍଲୁ ରରଣ୍ ବାହା ମାଞ୍ାଦୁଃରନ। ଅÉମ ୁଏÛମବୋ କତୋମ,ୁ ଏଙ୍ା 
ଏମବୋ ଊଜାମାସରି ଆଜାସାରଙ୍ଏÛ କାତାବÉର୍୍ା ଅÉତାମ।ୁ ୧୪

 ଏମବୋ 
ଲୁଦରିଆ ଇଞ୍ରି  ୋଦାତାରରି ରରଣ୍ ଆଜା ମାରସ। ଏÌରରି ଥୁୟାଥିରା 
ନÉଜୁତାରରି ଏଙ୍ା ରସÍରଜ ଜÌଙ୍ଜୁ  ସରିଣ୍Èଙ୍ା ପ୍ରÉୋଗାଟାରରି 
ମାରସ। ଏÌରରି ଉରଜÑ ରେÍନୁଇ ଲÉକାଇମାରସ ଏଙ୍ା ମÉନ୍ା 
କାତା ରଭଞ୍ରିନାରତ। ୋଉଲ ତାରÈ କାତା ରଭନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ପ୍ରବୁ 
ଏଆଡ଼ରିନରି ରଜÍଡା ଦÉସା ଜରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଏÌରରି ଏଙ୍ା ତÉରେ ମାସରି 
ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ ମଞୁ୍ରିତରି ରବÑଅଟରି ଏÌରରି ମÉଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାନା ନୂଡ଼ରି ଆହାନା 
େ୍Éତାରତ, “ଈରୁ ରଗରଟ ନÉଙ୍ରି  ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା ଟରିକ୍ ନା େରତ ୍
ଗାଟାରରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିଞ୍ାରଦରୁ, ଇରସÑକା ମÉରେକରି ଭÉଜାନା 
ରାହରି ଅÉଦୁ।” ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଏÌରରି ତÉରେକରି ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ମÉଙ୍ରି  
ଅÉୋକାରରି ଇନ୍ ମବୋ ଗରିଆରତ।
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ପାଉଲ ଏଙ୍ା ସିଲା ବଦେ ିଇଡୁ ତାନିÔ ରାେ ିଅÉତାରି

୧୬
 ରନରିସରି ଅÉମ ୁରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ବାହା ତାଙ୍ରି  ସାଜରିସାନରିଇ 

ର ଆଲରିଆ ଗାଟାଡ଼ରିନରିÔ ରମଃତାମ।ୁ ଏଆଡ଼ରିନରି ବାଃତା ରରଣ୍  ଜରିଉ a 
ମାରସ, ଏତୋଡ଼Èଇ ଏÌରରି ଡାଉ ଅÉନାରରି କାତା ଗୁରଲÑ ରଭସ୍ା 
ମେୂରିରସ। ଏÌରରି ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଡାଉ ଅÉନାଆ କାତାଙ୍ା ରଭସ୍ା 
ଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ରଦରାରରିକରିÔ ଗÉରମ ଟÉକାଙ୍ା ଅଜଗି ଅÉଜା ଜରିେରିରସ। 
୧୭

 ଏÌରରି ୋଉଲ ଏଙ୍ା ମାଇ ରବÑଅଟରି ଦାଇ ଗରିଆନା ରଦରରି 
ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭତୋରତ, “ଈ ଲÌକୁତାକା ରସଣ୍ ମାନରି ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିଗାଟାକା ଏଆରୁ ମୀଙ୍ରି  ଏଃୋ େÉନାରା ୋରହରରି 
ତÌସ୍ରିଞ୍ାରନରୁ।” ୧୮

 ଏÌରରି ଇÛଆରଡଃଙ୍ରି  ଗÉରମ ଦରିନା ଗରିଆତରି 
ରବÑଅଟରି ୋଉଲ ଈରÈ ଡ଼Èଇ ବରିଜାରରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ଜରିଉ 
ତରିନରିଇÛ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଅÉନୁ ଜୀସ ୁୋଦା ଡ଼Èଇ ବାଗଗି ସୀପ୍ କରିଞ୍ାଇ, 
ଈ ବୁଡରିନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଏÌଜାନା ସାଲାମ।ୁ” ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏÌରରି 
ଜରିଉ ଅÌରଡ଼କରି ସ୍ଡÓହାନା ସାରସ।

୧୯
 ଏ ବୁଡରିନରି ରଦରାକା ଈରା ଗୁରଲÑ ରମଃରତରୁ। ଏଆରୁ 

େୁରସରୁ ଏଆରୁ ଅରଟÑ ଈ ବୁଡରିନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଟÉକାଙ୍ା ଅଜଗି 
ଅÉଭା ମୂଏରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲାଇ 
ଆହାନାଇ ଅÉଟା ଆଇ ମାସରି ୋରହରରି ତାଙ୍ରି Ô ରଜଜରି ରଜଜରି 
ଅରତରୁ ଏଙ୍ା ରଦରରି ନÉଜୁ େÌଣଗାଟାରରି ନÌକରିଟରି ଏଆରରିଇ ନରିସା 
ଗରିରତରୁ। ୨୦

 ଏଆରରି ନÉଜୁ କାତା ବୁଜରି ଆଇମାସରି ରଦରÈରରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଅସାନା ରଭରତେରୁ, “ଇଆରୁ ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁତାକା, 
ଇଆରୁ ମାଇ ନÉଜୁ ତାନରିÔ ଗÉରମ ସୀଲା କÌଲ ଅÉଭା ଗରିେରିରନରୁ। 
୨୧

 ଅÉମୁ ରÌମରି ଲÌକୁତାମୁ ଏÌସରିବÉଗା ଇଆରୁ ଲÌକୁରରିଇ ଏତେରି 
କାତା ରଭସ୍ରିରନରୁ। ଏ ସÉଜାଙ୍ା ମାଇ ଆଃନାଇ ଅÉଆତୁ, ଏଙ୍ା 
ଅÉମ ୁଏÌଭା ଗରିଭା ମଆୂମ।ୁ”

୨୨
 ଏ ରବÑଅଟରି ଲÌକୁତାକା ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲାଇ ମୀଞ୍ାନା 

ରଭÍୋ ତାଙ୍ରି  ଅରଟÑ ଏସÛନାକା ଏଆରରିରକÛ ଆଡରିରତରୁ। ନÉଜୁ 
ରଦରାକା ଏଆରରି ତାଆ ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଗୁରଲÑ ମପୃ୍ କାଜରିରତରୁ ଏଙ୍ା 
ଏଆରରିଇ ରବରତ ଡୂଡ଼ା ଡ଼Èଇ ସାଃୋ ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିରତରୁ। 
୨୩

 ଏଆରୁ ଏଆରରିÔ ଗÉରମ ସାଃତରି ରବÑଅଟରି ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିÔ 
ଇଟରିରତରୁ। ଏଆରରିଇ ତଃୋନା ରନଗା ଡ଼Èଇ ଇଟା ରସÍଲୁ ବନ୍ରି 
ଇଡୁ ରଦରାନରିଇ ବାଗଗି ସୀଭା ଅÉରତ। ୨୪

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଈ ବାଗଗି 
େÉଣ୍ ଞ୍ାନାଇ ଲାଇନରି ବାକାରରି ତାନରିÔ ଏଆରରିଇ ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ତÈଆ କÉଟ୍ କା ରଦରରି ରଦରରି କÌଡ଼କା ଡ଼Èଇ 
ତଃୋ ଜରିରତଞ୍ଜୁ।

୨୫
 ତୁରଲ ନÉଡାଙ୍ରି  ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲା ରେÍନୁ ବାଃତା 

ଜÉେରିରସରୁ ଏଙ୍ା ଗÉଡ଼ରି ଏÌସରି ଏÌସରି ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାରସରୁ। 
ଅରଟÑ ରବÍଗାଲରି ବନ୍ରିଗାଟାକା ଏÌରÈ ରଭଞ୍ରିରସରୁ। ୨୬

 ଊଦାରେ 
ରରଣ୍ ଆଜାଞ୍ାୋତାରରି ଡÉଡ଼ରି ଡ଼ାରତେ। ଈରା ଡ଼Èଇ ବନ୍ରି ଇଡୁ 
ତାରରିÔ େୁନାଦରି ଆଡ଼୍ ରସ ରଦରଙ୍ ରଦରଙ୍ ଇରସ। ରମହା ରମହା 
ଗୁରଲÑ ଦÉରାଙ୍ା ଦÉପ୍ କା ଅÉତୁ। ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ବନ୍ରିଗାଟାରରି ତÈଇ 
ସରିକାଲାଙ୍ା କ୍ଡରିÓହ ରି କ୍ଡÓÝହ ଅÉଜାନା ଭ୍ରିଙ୍ରି ତୁ। ୨୭

 ବନ୍ରି ଇଡୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ 
ତ୍ରିକ୍ ଇଞ୍ାନା ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ବନ୍ରି ଇଡୁତାଇ ଦÉରାଙ୍ା ଏÌଗା 
ମାସାରା ରମହାନା ବନ୍ରିଗାଟାକା ରଦଗରିରତରୁ ରସନÈ ଇଞ୍ରି  
ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତÉନ୍ାରା କଣ୍ା କଡାନାଇ ତାଡ଼Èନରି ଇଃୋ 
a ୧୬:୧୬ ରନଣ୍ ଜଉି ସଇତାନତାରରି ରରଣ୍ ଜରିଉ ଏଆରସÍଲୁ ଏÌରରି 
ବରିରଶଷ ଜ୍ାନତାରା େଣଙ୍ାନରି େଦ ୋଣ୍ଞ୍ାମାରସ।

ଟÌଣ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ୨୮
 ଏÌËକରିରଭÑ ୋଉଲ କ୍ରିରରି କ୍ରିରରିନା କୂରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଅÉମ ୁଗୁରଲÑତାମ ୁଇÛମବୋ ମାନାମ,ୁ ନରିଣ୍ାନରି ମହୁ ରି ଗରିଭା କୂନା।” 
୨୯

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଡାରଣ୍ ଡାରଣ୍ ଡୁବରି ତାୋ ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିଆନା 
ରଗହାନାଙ୍ାÛଟରି ଆଜରି ବÉଗା ତରିଗଗି ତରିଗଗି ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲା 
କÉଟ୍ କାନରି କୂରରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୦

 ଏମବେÈଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ 
ଅÌରଡ଼କରି ଅସାନାଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଏଃୋ 
େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଆନା ଗରିଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ?”

୩୧
 ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ରଭରତେରୁ, “ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁବାଃତା େରତ୍ 

ଗରିମୁ ଏଙ୍ା ଈରା ଡ଼Èଇ ଈନୁ ଏଙ୍ା ନୀ ଇଡୁ ଗୁରଲÑତାରତରୁ 
ଜ୍ଡÓÞଭା େÉରଣ୍ରୁ।” ୩୨

 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲା ଏଆନରିଇ ଏଙ୍ା 
ତÉରେ ଲଃେରି ମାସରି ଗୁରଲÑତାକାରରିଇ ପ୍ରବୁତାରା ରଭସ୍ା େÌରତେରୁ। 
୩୩

 ବନ୍ରି ଇଡୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ତୁରଲ ନÉଡାଙ୍ରି  ଅସାନାଇ 
ଏଆରରିତାଆ ଗାହାଙ୍ା ନଗ୍ ଜା ଜରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଡାରଣ୍ 
ଗରିସରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା େରରିବାର ଗୁରଲÑ ମଞୁ୍ରିରତରୁ। ୩୪

 ଏ 
ରବÑଅଟରି ବନ୍ରି ଇଡୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲାଇ ତÉରେକରି 
ଅÉସ୍ାନାଇ ଅରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିକରି ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ସରିରତଞ୍ଜୁ।

୩୫
 ନÉଡରିସରି ଅÉଭାରନ େÌଣଗାଟାକା ଏସନରି ସରିୋଇଙ୍ାଇ 

ରଭସାନା ୋଣ୍ରିରତରୁ, “ଏ ଲÌକୁରରିଇ େରିଃଦୁ।”
୩୬

 ବନ୍ରି ଇଡୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ ୋଉଲଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “େÌଣଗାଟାକା 
ମୀଙ୍ରି  େରିଃୋ ରସÍଲୁ ରଭସାନା ୋଣ୍ାଞ୍ାରନରୁ, ଇରଦÑ ଈରୁ 
ସାଲ୍ ବା ମରୂଦରୁ।”

୩୭
 ଏÌËକରିରଭÑÑ ୋଉଲ ସରିୋଇଙ୍ାନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏଆରୁ 

ଆନା ରଭÛଏ ତୂକରି ଗରିଆ ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ନÌକରିଟରି ମÉଙ୍ରି  
ସାହାଞ୍ାରନରୁ। ଅÉମ ୁରÌମ ଲÌକୁତାମ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ ମÉଙ୍ରି  ବନ୍ରି 
ଇଡୁ ତାନରିÔ ଇଟା ଅÉଜାମାରନ। ଇରଦ ଏଆରୁ ରେ୍ଡÓÍରକÛ ମÉଙ୍ରି  
େରିଃୋ ରସÍଲୁ ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନରୁ? ଈରରି ଭ୍ଡÓÝକ୍ନା ଅÉଭା ମୂଏ।” 
ଏଆରୁ ରଭ୍ଡÓÍସାନାଇ ରଦରାରରିଇ ଈ କାତା ରଭରତେରୁ।

୩୮
 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲା ରÌମ୍ ଲÌକୁତାକା ଇଞ୍ରି  େୁଞ୍ାନାଇ 

ଏଆରୁ ଆଜରିରତରୁ। ୩୯
 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ଭÉଜାନା ୋଉଲ 

ଏଙ୍ା ସରିଲାଇ ତାଡ଼ା ଦୂସ ଅÉଞ୍ାନା େରିଃୋ ରସÍଲୁ େ୍Éରତରୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇÛ ବନ୍ରି ଇଡୁ ଡ଼Èଇ େରିଃରତରୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ 
ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲାଇ ତାଡ଼ା ନÉଜୁ ତୁହାନା ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ 
େ୍Éରତରୁ। ୪୦

 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲା ବନ୍ରି ଇଡୁ ଡ଼Èଇ ଅÌରଡ଼କରି 
ଭÉଜାନା ଲୁଦରିଆ ସାଣ୍କରି ଭÉରତରୁ। ଏମବୋ େରତ୍ ଗାଟାରରିଇ 
ରମହାନା ଏÛଆରରିଇ ରରହାତାରା କାତା ରଭରତେରୁ ଏଙ୍ା ଏ 
ବାହାଡ଼Èଇ ସାରସରୁ।

ପାଉଲ ଏଙ୍ା ସିଲା ନତସଲନକି ିତାଙି୍ ସାନସରୁ

୧୭  ୧  ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲା ଆଂଫରି ୋଲରି ଏଙ୍ା 
ଆେଲନରିଆ ନÉସ୍କା ଡ଼Èଇ ସାଜାନା ରତସଲନରିକରି 

ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି Ô ଏରତରୁ। ଏମବେÈ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାରରି ରରଣ୍ 
ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ମାରସ। ୨

 ୋଉଲ ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼ଃନା ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିେରିମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ତୀନରି େÉଲୁ ଜÉମବେରିନରି ଗÉଲାଙ୍ାନରି ଏଆରରିରକÛ ରେÍନୁ 
େୁତରି ତାରÈ ବÉସରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୩ ଏଆଞ୍ଜୁ ସେୁାଡ଼ରି ରଭସ୍ା ବୁଜାଇ 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇ େୂଡ଼୍ ୋନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ଜୂଗା 
େÉନ୍ ମବୋ ଏଙ୍ା ସÉଭା ଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିନାରରି ଲୂଡ଼ା ମÈରସ। 
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ୋଉଲ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈ ଜୀସ,ୁ ଏÛରମବେରରିତାରÈ ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତା 
େÌପ୍ କରିଞ୍ାଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ।” ୪

 ଏଆରରି ମାରଦÑ 
ଏସନାକା ଏÌଲୁ ତରିଃରତରୁ ଏଙ୍ା ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲାରକଏ 
ଆଡରିରତରୁ। ଉରଜÑ ରେÍନୁଇ ଲÉକାଇ ମାସରି ଦÉଲା ଗ୍ରୀକ୍ ଲÌକୁ 
ଅରଟÑÑ ରଦରରି ଲÌକୁତାଇ ଆଜାସାକାରଭÛଏ ଏଆରରିରକÑ ଆଡରିତୁ।

୫
 ଏÌËକରିରଭÑ େରତ୍ ସରିଡାତରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଡÉଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ ଅÉଟା 

ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଏସନରି ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁରରିଇ ର ବାଃତାରନ ଊରତେରୁ। 
ଏଙ୍ା ରଦରରି ନÉଜୁତାନରିÔ ସୀଲା କÌଲ ନରିରତେରୁ। ଏଆରୁ ନÉଜୁ ତାନରିÔ 
ଡାଡ୍ରି ଡ଼Èଇ କରିଲା ବରିଲା ଗରିଆନା ଜାସନ ତାରÈ ଇଡୁ ଭ୍ରିକ୍ ସା 
ଜରିରତରୁ। ଏଆରୁ ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲାଇ ଆହାନା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି 
ନÌକରିଟରି ତାଙ୍ରି  ତÈୋ ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ରିରତରୁ। ୬

 ଏଆରୁ ଏଆରରିଇ 
େÉନାତରି ବÉଗା ଜାସନ ଏଙ୍ା ଏÛରସ ଗାଣ୍ରି େରତ୍ ଗାଟାରରିଇ 
ରଦରରି ନÉଜୁ ରଦରାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ରଜଜରି ରଜଜରି ଅରତରୁ। ଏଆରୁ 
ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେରୁ, “ଈ ଲÌକୁତାକା ଗୁରଲÑ େୁତଗି 
ତରିନରିଇ ମରିଲ୍ ସରି କାଲ୍ ସରି ଗରିେରିରନରୁ, ଏଆରୁ ଇରଦÑ ମାଇ ରଦରରି 
ନÉଜୁ ତାଙ୍ରିରଭÑ ଏତାରତରୁରଡÑ। ୭

 ଜାସନ ଏଆରରିଇ ତାସାନା 
ତÉରେ ଇଟାରନଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ଇଞ୍ରି  ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ରÉରଜଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଗ୍ରÉପ୍ ସାନାଇ କାଇସରତାଆ ବାଗଗିଙ୍ା 
ଆଃୋ କୁଇ ମାରନରୁ।”

୮
 ଲÌକୁ ଗୁରଲÑ ଏଙ୍ା ନÉଜୁ ରଦରାକା ଏଆରରିଇ କାତା 

ରଭଞ୍ାନା ବାଇବୁମବେଜୁ ଅÉରତରୁ। ୯
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ଜାସନ 

ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ରବÍଗାରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଲୂଡ଼ା ଅÉତରି ଟÉକାଙ୍ା ଜାମ୍ ଡ଼ରି 
ରସÍଲୁ ଅଆନାଇ ଏଆରରିଇ େରିଃରତରୁ।

ପାଉଲ ଏଙ୍ା ସିଲା ନବରୟା ତାଙି୍ ସାନସରୁ
୧୦

 େରତ୍ଗାଟରି ଅÉବାରୁ ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲାଇ ଏ ନÉଡାରଙ୍Ûଏ 
ରବରୟା ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଏÌରରÛମବୋଙ୍ରି  
ଏସାନା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। 
୧୧

 ଏମବୋତାକା ଲÌକୁ ରତସଲନରିକରି ଲÌକୁରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ରନଗାକା 
ଏଙ୍ା ଏÌଲୁଗାଟାକା ମାରସରୁ। ଏଆରୁ ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲାତାରା 
କାତା ଗÉରମ ରଜÍଡା ଆÛଡ଼୍ ସାନାଇ ରଭରସରୁ। ଏଆରରି ତାରରିÔ 
ଉରଜÑ କାତା ଗରିନା ଦÈୋ କାତା ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଏଆରୁ 
ଦରିନାଗÉଡ଼ରି ରେÍନୁ େୁତରି ଡ଼Èଇ େରରିକ୍ା ଗରିରତରୁ। ୧୨

 ଏÌସରିବÉଗା 
ଦÉଲା ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁ େରତ୍ ଗରିରତରୁ। ଦÉଲା ରଦÛରରି ଲÌକୁତାଇ 
ଗ୍ରୀକ୍ ଆଜାସାକା ଏଙ୍ା ଅÉବାରୁରଭÑ େରତ୍ ଗରିରତରୁ।

୧୩
 ରତସଲନରିକରି ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁତାକା ୋଉଲ ରବରୟା ତାନରିÔ 

ରେÍନୁ କÈତା େÌପ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େୁରସରୁ। ଏମବୋ ଏଆରୁ 
ଏମବୋଙ୍ରି  ଭାଜାନା ଲÌକୁରରିଇ କୁଡା ଗରିଆନା କରିଲାବରିଲା ନରିରତେରୁ। 
୧୪

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉବାରୁ ୋଉଲଇ ସମଦୁ୍ର କୁଡୁ ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତରୁ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ସରିଲା ଏଙ୍ା ତରିମତରି ଏÛମବୋରନ ରାହରି ଅÉରତରୁ। 
୧୫

 ଏତୋନାକା ୋଉଲରକÑ ସାଜାରସରୁ ଏଆରୁ ଆଥିନୀ ରଦରରି 
ନÉଜୁ ଟୁକ୍ନÈ ଏଆନରିଇ େରିଃକାରତରୁ। ସରିଲା ଏଙ୍ା ତରିମତରି ଭÉଜାନା 
ତÉରକ ଆଡା ରସÍଲୁ ୋଉଲ ଏଆରରି କାଜୁ ଡ଼Èଇ ରଭସାନା 
ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ରଭ୍ଡÓÍରତରୁ।

ଆଥିନରୀ ନଦରି ନÉଜୁ ତାନିÔ ପାଉଲ
୧୬

 ୋଉଲ ଆଥିନୀ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ସରିଲା ଏଙ୍ା ତରିମତରିଇ 

କÉସାନା ମାରସଞ୍ଜୁ। ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ େତୁା୍ଙ୍ା େରୂରି ଅÉଜାସାରା 
ରମହାନା ଏÌଲୁ ତାନରିÔ ଗÉରମ ବୁମବେଜୁ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ଏÌସରିବÉଗା 
ଉରଜÑ ରେÍନୁଇ ଲÉକାଇ ମାସରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନ୍ ରଙ୍ ଏଙ୍ା ଗ୍ରୀକ୍ 
ଲÌକୁରରିରକÑ ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ତାନରିÔ ଅରଟÑÑ ଅÉଟା ତାଙ୍ରି  ଭାଇ 
ମାସରି ଲÌକୁରରିରକ ଏଆଞ୍ଜୁ ଦରିନା ଗÉଡ଼ରି ବÉସରି ଆଇମାରସଞ୍ଜୁ। 
୧୮

 ଏÌସରିବÉଗା ଏÛସନାକା ଏେରିକୁରରିଆ ଏଙ୍ା ତେଇକତାରÈ 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏଆନରିରକÛ ଟଟାଟଟରି ଅÉରତରୁ।

ଏଆରରି ମାରଦ ଏସନାକା ଇରସରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ଆନା 
ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ତÉନୁରନ େୁଞ୍ରି  ସରିରଡଞ୍ଜୁ।” ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ୋଉଲ ଏଆରରିଇ ଜୀସ ୁସÉତାରା ଏଙ୍ା ସÉଭା ଡ଼Èଇ 
ନରିଙ୍ରିତରି କାତା େÌପ୍ କରିରସଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑ ଏÛସନାକା ଇରସରୁ ରମଃଦୁ, 
ଇଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି ଦରିନା ରେÍନ୍ ଙ୍ାନାରÈ ସାନÈ ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆରୁ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଇÛରସରୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ୋଉଲ 
ଜୀସୁତାରା ଏଙ୍ା ସÉଭା ଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିନରି କାତା େÌପ୍ କରି 
ମାରସଞ୍ଜୁ।”

୧୯
 ଏମବେÈ ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ୋଉଲଇ ଆରୟୋଗ ସବା ତାଙ୍ରି  

ଅରତରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ରଭରସରୁ, “ଈନୁ ଗ୍ରÉୋଇ ମାନରି ଈ 
େୂନାରରି ଗ୍ରÉୋ ଆନାରରି, ଏÌରÈ ଅÉମ ୁେୁନ୍ ମବୋ ମନୂାମ ୁଗରିନା? 
୨୦

 ଈନୁ ମାଇ ନÌକରିଟରି ଏସନରି ଆଦାଙ୍ରିତାଆ ରଭସ୍ରିଞ୍ାଦରି। ଏÌଭରି 
ଆନÈଇ ଏÌରÈ ଅÉମୁ େୁନ୍ ମବୋ ମÉଟ୍ କରିମାନାମୁ।” ୨୧

 ଆଥିନୀ 
ତାନରିÔ ଲଃେରିସାକା ଏଙ୍ା ଏମବେÈ ଲଃେରି ମାସରି ରବÍଗାଲରି ଦରିନାତାକା 
ଆନାରଭÛଏ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆÛ ଡ଼Èଇ ଭାରରି େୂନା କାତାଙ୍ା ରଭନ୍ ମବୋ 
ଏଙ୍ା କାତା ବÉର୍୍ା ଅÉଭା ଡ଼Èଇ ରଡଲରି ଭରିହା ଗରିେରିରସରୁ।

୨୨
 ୋଉଲ ଆରୟୋଗ ସବା ନÌକରିଟରି ନରିସାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

ଅÌ ଆଥୀନୀ ଲÌକୁତାରତରୁ, ଅÉନୁ ରମଃେରି ମାଇ, ଈରୁ ଗୁରଲÑ 
କାତା ତାନରିÔ ତୀରରିତାରତରୁ ମାରଞ୍ରୁ। ୨୩

 ଅÉନୁ ରଦରରି ନÉଜୁ 
ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି ବୂଲରି ଅÉଜାନାଇ ମୀ ଲÉକାଇ ମାନରି େୁତ୍ାଙ୍ା 
ରମଃରତଏ। ଅÉନୁ ରଣ୍ା ରେÍନୁ ତରିନରିÔଇ ରମଃରତଏ, ଏମବେÈ କୁÛଇଟରି 
ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରସ, “ର ରେÍନୁ ଏତୋନରିଇ ଅÉମ ୁେୁନାସରିଡାମ।ୁ” 
ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ େୁନାରାଇ ଏତୋରା ଲÉକାଇ ମାରଞ୍ରୁ, ଅÉନୁ 
ଏଆନରିତାରÈ ମୀ ନÌକରିଟରି େÌପ୍ କରିଞ୍ାଇ।

୨୪
 “ରେÍନୁ ଈ େୁତଗି ଏଙ୍ା ଏମବୋÛ ମାନାଆ ଗୁରଲÑତାରÈ 

କୁÛଇଟରି ରଦରାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଏଙ୍ା େୁତଗିତାଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ 
ମାନÈକରି ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାନରି ଇଟ୍ କାନରି ରାହରି ଅÉଏଞ୍ଜୁ। 
୨୫

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀମବୋ ଏଙ୍ା ନୀମବୋ ରସÍଲୁ 
ଊକଡ଼ରି ସୀଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନାରା ସାହାଜ ଲୂଡ଼ା 
ଆଇ ସରିରଡଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାରରିÔ ଆନାରରିରଭÛଏ କÌରଗଏ। ୨୬

 ରେÍନୁ 
ର ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑ ରମ୍ଡÓହା କୂଲୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ େୁତଗି ତାନରିÔ ଗୁରଲÑÑ ବାଃତା ରାହରି ଆଇରନରୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ରସÍଲୁ ସୂକାରହ ଏÌଲୁ ଗରିଆନା େ୍ଡଜୁକ୍ ସାମାସରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ରଡÛଲରି ଏଙ୍ା ବାହା ଇଟା ଜରିଆମାରନଞ୍ଜୁ।

୨୭
 “ଏଆରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆନରିଇ ଦାହାନାଇ େÉରନରୁ। ଏଆରୁ 

ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନାଇ ଏଆନରିଇ େÉନ୍ ମବୋ 
ତାଙ୍ରି  ଡୁଞ୍ା ମୂରନରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ଏରମବେÛରରି 
ବାହା ଡ଼ÈଇରଭÑ ଦୁରୁ ସରିରଡଞ୍ଜୁ। ୨୮

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉଜୁ 
ଏଆନରିରକÑ ଲଃେରିମାନାସ,ୁ ଏଆନରିରକÑ ତÉକାଇ ମାନାସ ୁଏଙ୍ା 
ଏଆନରି ବାଃତା ମÉନ୍ରି ନୀମବୋ ମାରନ। ମୀ ମାରଦÑ ଏସÛନାକା 



181 କାବାଡ ିପୁତ ି୧୮:୨୨
ବ୍ୀÏସାଗାଟାକାରଭÛଏ ଏÌରÈ ରଭସାରନରୁ ଅÉଜୁ ଏଆନରି 
ମୀଡାକାନାସ।ୁ”

୨୯
 “ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ମୀଡାକାନାସୁ ମାନାକରି ଅÉଜୁ ରେÍନୁଇ 

ରମ୍ଡÓରହÛନରି େୁନ୍ ମବୋ ଏଙ୍ା ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଅÈମାନରି େୁତ୍ା 
ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆକାସୁ। ୩୦

 ସୂକାରହ ରେÍନୁ ଲÌକୁରରିତାରÈ 
ଈରା େୁନÈନାରା ମÌନ ଅÉଆ ସରିଡାରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦ 
ଏଆଞ୍ଜୁ େୁତଗି ଗୁରଲÑତାକା ଏÌଲୁ ତରିହାନାଇ ରଭ୍ଡÓÍୋ ରସÍଲୁ ବାଗଗି 
ସୀପ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଆନରିଇ ଟରିକ୍ନÈ ଡ଼Èଇ ତୂକରି ଗରିଭା 
ତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍କା ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ର ଗÉଲା ଏÌଲୁ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ, 
ଏତେରି ଗÉଲା ଗୁରଲÑ େୁତଗି ତରିନରିÔଇ ଏଆନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଟରିକ୍ନÈ ଡ଼Èଇ 
ତୂକରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ ନÌକରିଟରି ଜୀସ ୁସÉଭା ଡ଼Èଇ 
ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ା ମାନରି କାତା େୁଡ଼୍ ୋ ମାରନଞ୍ଜୁ।”

୩୨
 ଏରସରରିରଭÍଲା ଏଆରୁ ଜୀସୁ ସÉଭାଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାରନଞ୍ଜୁ 

ଇଞ୍ରି  ରଭରସରୁ, ଏମବେÈ ଏÛସନାକା ଏଆନରିଇ କାରତେରୁ, ଅରଟÑÑ 
ଏÛସନାକା ଇରସରୁ, “ଅÉମୁ ଏରସକାରଭÛରଲ ଡÈଉ ଈରା 
ନୀ ବାହା ଡ଼Èଇ ରଭଞ୍ାନାମୁ।” ୩୩

 ଏÛମବୋ ୋଉଲ ଏଆରରିଇ 
େରିହାନାଇ ସାରସଞ୍ଜୁ। ୩୪

 ଅରଟÑ ଏସନାକା ୋଉଲରକଏ 
ଆଡରିରତରୁ ଏଙ୍ା େରତ୍ ଗରିରତରୁ, ଏଆରରି ମାରଦÛ ଆରୟୋଗ 
ସବାତାଞ୍ଜୁ ଜରିୟନୁସରିଅ ଏଙ୍ା ଦାମାରରି ୋଦାତାରରି ରରଣ୍ ଆଜÈ 
ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ରବÍଗÈକା ମାରସରୁ।

କରିନ୍ ିତାନିÔ ପାଉଲ

୧୮  ୧  ୋଉଲ ଆଥୀନୀ ରଦରରି ନÉଜୁ ତୁହାନା 
କରରିନ୍ରି ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ୨

 ଏÛମବୋ 
େନ୍ ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ ଆକ୍ରିଲା ୋଦାତାନାନରିଇÛ ର ଜରିହୁରଦଏନରିÔଇ 
େୂଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କୁଡ଼ା ପ୍ରରିସ୍କରିଲାରଙ୍ ବାରତରରÛଏ 
ଇତାଲରିଆ ଦରିନା ଡ଼Èଇ ଭÉଜାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ କ୍ାଉଦରିଆ 
ରଦରରି ରÉରଜଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ରÌମ୍ େରିହାନା ସାଲ୍ ବା 
ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିଆରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏÌଭରି ଇତାଲରିଆ େରିହାନା 
ଭÉଜାମାସୁ। ୋଉଲ ଏÌଭାସାନରିଇÛ ରମଃୋ ସାରସଞ୍ଜୁ। ୩

 ଏÌଭରି 
ତମବେଜୁଙ୍ା ଅସ୍କାନା େହରି ଆଇମାସାଇ ମାସୁ। ୋଉଲରଭÛଏ ଏ 
କାବାରଡ଼ରନ ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏÌଭାସାରଙ୍Ñ ରାହରି ଅÉଜାନା ଏ କାବାଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

୪
 ୋଉଲ ଡ଼ଃନା ଜÉମବେରିନରି ଗÉଲା ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  

ସାଜାନା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନ୍ ରଙ୍Ñ ଏଙ୍ା ଗ୍ରୀକ୍ ତାକାରରିରକÛ ବÉସରି 
ଆଇରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗ୍ରÉୋ ଡ଼Èଇ ଏଆରରି ବାଃତା େରତ୍ ୋହା 
ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରିରସଞ୍ଜୁ। ୫

 ସରିଲା ଏଙ୍ା ତରିମତରି ମାକରିଦନରିଆ 
ଡ଼Èଇ କରରିନ୍ରି କରି ଭÉତରି ରବÑଅଟରି ୋଉଲ ତÉନ୍È ଗୁରଲÑ ରଡଲରି 
ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କା ରସÍଲୁ ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି 
ନÌକରିଟରି ଜୀସୁ, ‘କ୍ରିସ୍ଟ’ ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ େୂଡ଼୍ ୋନାଇ ତÌରତେଞ୍ଜୁ। 
୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏରସରରିରଭÍଲା ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ଅÉଙ୍ରିରତରୁ 
ଏଙ୍ା ଇସାନାଣ୍ା ସÉଞ୍ାଅÈନାଆ ରଭରତେରୁ, ଏÛମବୋ ୋଉଲ 
ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ତାଡ଼ା ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ଜାଡ଼୍ ସାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 
ରଗରଟ ଏଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ମୂଏରୁ ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଦୂସଗାଟାନୁ 
ଅÉଏନୁ। ଅÉନୁ ଗୁରଲÑତାରା ଡୁଞ୍ା ମସୂାମାଇ। ଅÉନୁ ଇରଦ ଡ଼Èଇ 
ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଇ।”

୭
 ୋଉଲ ରେÍନୁଇ ଦଃେରି ମାନରି ଇଡୁ ତୁହାନା ଉରଜÑ ରେÍନୁଇ 

ଲÉକାଇ ମାସରି ତରିତସ ଜୁତେ ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାରରି 
ଇଡୁ ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ସÌଡ଼ରିଟରି ମାରସ। ୮

 କ୍ରିସ୍ଟ ଏ ରେÍନୁଇ 
ଦଃନରି ଇଡୁ ତାଞ୍ଜୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 
ଇଡୁତାକା ଗୁରଲÑ ପ୍ରବୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିରତରୁ ଏଙ୍ା ମୁଞ୍ା 
େÉରଟରୁ।

୯
 ରନରିସରି ନÉଡାଙ୍ରି  ପ୍ରବୁ ୋଉଲଇ କ୍ଡÓÞଞ୍ା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଆଜା କୂନା। କରିନରି ଇଞ୍ାନା ରାହରି ଅÉଆ। କାତା ରଭସୁମୁ। 
୧୦

 ଅÉନୁ ନୀରକ ମାଞ୍ାଇ। ଏମବୋଇଭÛଏ ନୀନ୍ାରା ଆନାରଭÛଏ 
ନାହରିକରି ଗରିଆରାଏ। “ଈ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ନାଇ ରସÍଲୁ ଦÉଲା 
ଲÌକୁ ମାରନରୁ।” ୧୧

 ଏÌସରିବÉଗା ୋଉଲ ଏମବୋÛ ବାସାରାକା 
ଛ ଡÉଞ୍ଜୁ ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇÛ ରେÍନୁ ରନଗରିସଦରି 
ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ।

ପାଉଲ ଗାଲିଅ ବାଃତାଙି୍ ଅପା ଅÉନତଞ୍ଜୁ
୧୨

 ଗାଲରିଅ ଆଖାୟା ତାନରିÔ େÌଣଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ରଡଲରି 
ତାନରିÔ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଆଡÈନାଙ୍ାଟରି ଡୁଞ୍ରି ରତରୁ ଏଙ୍ା ୋଉଲଇ 
ଆଃରତରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ତୂକରି ଗରିନରି ବାହା ତାଙ୍ରି  ଅରତରୁ। 
୧୩

 ଏଆରୁ ରଭରତେରୁ, “ଈ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଏତେରି ୋରହରରି ଡ଼Èଇ 
ରେÍନୁଇ ଲÉକା ରସÍଲୁ ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉୋଇରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରରି ସÉଜା 
କୁÛଇଟରି ସାଜରି ମାରନ।”

୧୪
 ୋଉଲ ରଭସ୍ା ଟÌଣ୍ାରନ ଗାଲରିଅ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରିଇ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରଗରଟ ଇÛମବୋ ଆନରି ଅÉରତକା ଡ଼Ìଇ ଦୂସତାରରି 
କରି ମÉସାନାରରି କାତା ମାଞ୍ାଦୁଃରନମାÛ ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଏÌରÈ 
ରଭଞ୍ାଇମା। ୧୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଇମବୋÛତ ଭାରରି ମୀ ସÉଜା ତାନରିÔ 
ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାନରି ରଭସ୍ା ଏଙ୍ା ୋଦାଙ୍ା କୁÛଇଟରି ଈରୁ ଟଟାଟଟରି 
ଆଇମାରଞ୍ରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁରନÛ ଈରା ବୁଜରି ଅÉଦୁ। ଈ 
ଗୁରଲÑତାରା ଅÉନୁ ତୂକରି ଗରିଭା କÛଏ।” ୧୬

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରଭସାନା 
ଏଆରରିଇ ତୂକରି ଗରିନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଅÌରଡ଼କରି ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଉନରି

୧୭
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ରଦରାନରିÔଇ 

ସସ୍ଥନାଇ ଆହାନାଇ ତୂକରି ଗରିନରି ବାହା ସÌଡ଼ରିଟରି ସାଃରତରୁ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରÈ ଗାଲରିଅ କାନୁ ଡ଼ÈଇରଭÛଏ ରମହାଆରତଞ୍ଜୁ।

ପାଉଲ ଆନ୍ଅିଖିଆ ତାଙି୍ ନ୍ଡେÓÍନତଞ୍ଜୁ
୧୮

 ୋଉଲ ଏମବୋ େରତ୍ଗାଟାରରିରକ ଗÉରମ ଦରିନା ରାହରି 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଡ଼Èଇ ଏଆରରିଇ ଜହାରରି ଗରିଆନା ସରିରୁ 
ୋରହରରି ସରୁରିଆ ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ପ୍ରରିସ୍କରିଲା ଏଙ୍ା ଆକ୍ରିଲାରଭÛଏ 
ଏଆନରିରକ ସାସୁ। ରେÍନୁ ବାଃତା ରଣ୍ା ଅÉଞ୍ାମାସରି ବÉଗା 
ୋଉଲ ରକରଙ୍କଦ୍ ଆ ତାନରିÔ ତ୍ାଉ ସରିଲ୍ ୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଏ 
ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ଏେରିସ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଏରତରୁ। ଏମବେÈ 
ୋଉଲ ପ୍ରରିସ୍କରିଲା ଏଙ୍ା ଆକ୍ରିଲାଇ ତୁହାନାଇ ରଆରଞ୍ଏ 
ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନ୍ ରଙ୍ ବÉସରି 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ଏମବେÈ ଏରସ ଦରିନା ରାହରି ଅÉଭା 
ତାଙ୍ରି  େ୍Éରତରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ରାହରି ଅÉଭା କୂରତଞ୍ଜୁ। 
୨୧

 ଏଆଞ୍ଜୁ ସାସାଭାନରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରଗରଟ ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ 
ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଅରଟÑ ସÛରଟକା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଇ।” ଈରା 
ରଭସାନା ଏଆଞ୍ଜୁ ସରିରୁ ୋରହରରି ଏେରିସ ଡ଼Èଇ ସାରସଞ୍ଜୁ।

୨୨
 ୋଉଲ କାଇସରରିଆ ତାଙ୍ରି  ଏସାନା ଜରିରୁସାଲମ 
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ଉଜାନ୍ େୁଟା ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଏଆରରିଇ େୂଣ୍ରିକାରତଞ୍ଜୁ। ଏ 
ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ୋଉଲ 
ଏମବେÈ ଏରସ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗାଲାତରି ଏଙ୍ା ଫୁଗରିଆ ଦରିନା ରଭଞ୍Ûକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ନÉସ୍କା ନÉସ୍କା ବୂଲରି ଅÉଜାନା ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗୁରଲÑ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ 
ଡÉଟା ବାସ୍ା ସରିରତଞ୍ଜୁ।

ଏପିସ ଏଙ୍ା କରିନ୍ ିତାଙି୍ ଆପଲ ସାନସଞ୍ଜୁ
୨୪

 ଆେଲ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁରଦଏଞ୍ଜୁ ଏମବୋ ମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଆରଲକ୍ ଜାଣ୍ଦ୍ରି ଆ ତାନରିÔ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏେରିସରି ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ରନଗରି 
ରଭସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ େୁତରି ରନଗାଡ଼Èଇ 
େୁଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଏଆନରିଇ ପ୍ରବୁ ତାରÈ ୋରହରରି କାତା ଗ୍ରÉୋ 
ଅÉଜାରସ। ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ଗÉପ୍ ସରି ତାକ୍ାଲରି ଅÉଜାନା 
କାତା ରଭସ୍ରିରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାରରି ଜହନତାରା ମୁଞ୍ା କାତା 
େୁଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁତାରା ଟରିକ୍ନÈ ଡ଼Èଇ େୂରରି 
େୂରରି ଗ୍ରÉୋଇରସଞ୍ଜୁ। ୨୬

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଜରିÔ ସରିଡÈ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁଇ 
ଦଃନରି ଇଡୁ ତାନରିÔ ରଭସ୍ା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ପ୍ରରିସ୍କରିଲା ଏଙ୍ା ଆକ୍ରିଲା 
ଏଆନରିତାରÈ କାତା ରଭଞ୍ାନା ଏଆନରିଇÛ ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  ଅତୁ 
ଏÌଭରି ଏଆନରିଇ ରେÍନୁ ୋରହରରି କାତା ଅରଟÑ କା୍ର୍୍ା ବୁଜାଇ ଗରିତୁ।

୨୭
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରସରରିରଭÍଲାÛ ଆଖାୟା ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ ଏମବୋÛ 

େରତ୍ଗାଟାକା ଏଆନରିଇ ରରହା ଏଙ୍ା ବାସ୍ା ସରିରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଏଆନରିଇ ରରହା ଡ଼Èଇ ଆଃୋ ତାଙ୍ରି  ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିକରି ଅÉକୁ 
ଭ୍ୀସରିରତରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏମବୋÛଙ୍ରି  ଏସାନା ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌଭା 
ତାନରିÔ େରତ୍ ଗରିଆମାସରି ଲÌକୁରରିଇ ଗÉରମ ସାହାଜ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
୨୮

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନ୍ ରଙ୍ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି 
ନÌକରିଟରି ଡÉଟା ଡ଼Èଇ କାତା ରଭସାନା ଏଆରରିଇ ମୂେରିରସଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁ େୁତରି ଡ଼Èଇ େୂଡ଼୍ ୋ ନାଇ ଭାରରି ରଆରଞ୍ ଜୀସ ୁ
ଆଇରନଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ରିରସଞ୍ଜୁ।

ଏପିସ ନଦରି ନÉଜୁ ତାନିÔ ପାଉଲ

୧୯  ୧  ଆେଲ କରରିନ୍ରି ତାନରିÔ ମାସାଭାନରି ୋଉଲ 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ବାହାଙ୍ାନରି ରତ୍Íଜାନାଇ ଏେରିସ 

ତାଙ୍ରି  ଏତାରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏମବେÈ ଏସନାକାରରିଇ ଜହନ ତାଡ଼ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ୨

 ୋଉଲ ଏଆରରିଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, 
“ଈରୁ େରତ୍ ଗରିତାଭାନରି ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଇ େÉଣ୍ ଞ୍ାରସରୁ ଗରିନା?”

ଏ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆନରିଇ ରଭରତେରୁ, “ରÛଆଞ୍ଜୁ ସୁୋଡ଼ରି 
ଜରିଉ ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁମକୁୃ ରଭନାÛରଭÛଏ ସରିଡାମ।ୁ”

୩
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ ଏଆରରିଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା 

ଈରୁ ଆନାଭାନରି ମଞୁ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାରଞ୍ରୁ?”
ଏଆରୁ ରଭରତେରୁ, “ମୁଞ୍ା ଗରିଭାଗାଟା ଜହନ ଏତେରି ମୁଞ୍ା 

କାତା ଗ୍ରÉପ୍ାରତଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ।”
୪

 ୋଉଲ ଈରା ରଭଞ୍ାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଜହନ ତାରରି ମଞୁ୍ା, 
ଲÌକୁ ଇସରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ ତରିଃରନରୁ ଏÌରÈ ରସÍଲୁ ମାରସ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏତୋନାକା ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭାଇରସରୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏଆରରିଇ ଏଆନରି ଭÉନାରÈ ଇରସÑକାରନ ଜୀସ ୁବାଃତା େରତ୍ 
ଇଟା ରସÍଲୁ ରଭସ୍ରିରସଞ୍ଜୁ।”

୫
 ଏଆରୁ ଈ କାତା ରଭଞ୍ାନା ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ୋଦା ତାନରିÔ 

ମୁଞ୍ରି ରତରୁ। ୬
 ୋଉଲ ଏରସରରିରଭÍଲାÛ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି କାଜୁ 

ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ, ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ଅରଟÑ ଡାଉ ଅÉନାରା କାତା ରଭÛଏ 
ରଭରତେରୁ। ୭ ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା ବÉର ଗାଣ୍ରି ତାକା ମାରସରୁ।

୮
 ଏ ରବÑଅଟରି ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ତୀନରି 

ଡÉଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ ଆଜÈ ଡ଼Èଇ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରିଇ ରେÍନୁ ଦରିନା କାତା 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ରେÍନୁ ଦରିନା କାତା ରଭସାନା 
ଏÌରÈ ଆଃୋ ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଡୁଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏସନାକା 
ଭÈଡରି ରଜÍଡା ଗରିଆନା େରତ୍ ଗରିଭା କୂରତରୁ। ଏଆରୁ ଲÌକୁରରି 
ନÌକରିଟରି କ୍ରିସ୍ଟ ୋରହରରି େÉସ୍କାନାଇ ଗÉରମ ସÉଞ୍ାଅÈନାରା 
ରଭରତେରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ୋଉଲ ଏଆରରିଇ େରିହାନାଇ ଭାରରି ଜୀସ ୁ
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ତ୍ଡÓÉରକ ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଦରିନାଗÉଡ଼ରି 
ତୁରାନର ଇସ୍କଜୁଲରି ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ବÉସରି ଆଇଙ୍ାରତଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ରୀ ବାସାରରି ସାରସ। ଏÌସରିବÉଗା ଏସରିଆ ତାନରିÔ 
ଲଃେରିମାସରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ଗ୍ରୀକ୍ ତାକା ଗୁରଲÑତାକା ପ୍ରବୁତାରା 
ରଭସ୍ା ରଭନ୍ ମବୋ େÉରଟରୁ।

ନସ୍ବା ମ୍ରୀକା
୧୧

 ରେÍନୁ ୋଉଲ ବାହା ଡ଼Èଇ ଗÉରମ ଆଦାଙ୍ରିତାଆ 
କାବାଡ଼ାକା ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଏÌସରିବÉଗା ୋଉଲ ଡୀଗାଇ ମାସରି 
ରୁମାଲରି କରି ଗାମ୍ ସା ଅଆନା ସÉଭା କୂରା ମାସାରରି କୁÛଇଟରି ଇଗ୍ ଜା 
ଜରିରତକା ଏଆରୁ କାରରି ଇଞ୍ରିରସରୁ। ଏଆରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଡ଼Ìଇ 
େୀରଦରାଙ୍ାରଭÑ ସାଜରିମାରସରୁ।

୧୩
 ଡ଼Ìଇ େୀରଦରାଙ୍ାନରି େରିଃୋ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଜରିହୁଦରିଙ୍ା 

ଏସନାକା ଏରନ ଆନା ବୂଲରି ଆଇରସରୁ। ଏଆରୁରଭÛଏ ଡ଼Ìଇ 
େୀରଦରାଙ୍ା ରେହା ରସÍଲୁ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ତାରÈ ୋଦା ଆଃୋ   
ଡୁଞ୍ରି ରତରୁ। ଏଆରୁ ଇଞ୍ରି ରସରୁ, “ଏତେରି ଜୀସୁଇ ୋଉଲ 
େÌପ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ଏଆନରି ୋଦା ଡ଼Èଇ ନୀଙ୍ରି  ବାଗଗି 
ସୀପ୍ କରିଞ୍ାଇ।” ୧୪

 ରସ୍କବା ତାଡ଼ା ମ୍ୀକା ସÉତ ଗାଣ୍ରିତାକା 
ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିେରିରସରୁ। ରସ୍କବା ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ।

୧୫
 ଏÌËକରିରଭÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ େୀରଦରରଏଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଜୀସୁଇ େୁଞ୍ାମାଇ ଏଙ୍ା ୋଉଲଇରଭÛଏ 
େୁଞ୍ାମାଇ, ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଏମବୋଇ?”

୧୬
 ଈରା ଇଞ୍ାନା ଏ ଡ଼Ìଇ େୀରଦରରଏଞ୍ଜୁ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି 

େÉଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ସାହରି ସାହରି ଏଆରରି କୁÛଇଟରି 
ମରୂତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ଇଜଟରି ନÉଗାଲରି ଅÉଜାନା ଏଙ୍ା 
ଗାହାଙ୍ା ଅÉଜାନାଇ ରଗହରିରତରୁ।

୧୭
 ଈ କାତା ଏେରିସ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ଗୁରଲÑ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା 

ଏଙ୍ା ଗ୍ରୀକ୍ ଲÌକୁତାକା େୁଞ୍ାନାଇ ଆଜରିରତରୁ। ଈରା ଡ଼Èଇ ପ୍ରବୁ 
ଜୀସୁ ୋଦା ସÉରÛକରି େÌଙ୍ରିରତ। ୧୮

 ଏଆରରି ମାରଦ ଏତୋନାକା 
େରତ୍ ଗରିେରିରସରୁ, ଏଆରୁ ଭÉଜାନା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି 
ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ ଗୁରଲÑ ଅÉଞ୍ରିରତରୁ। ୧୯

 ଏତୋକା କୂଟା ମାରଡଡ଼ରି 
ଗରିେରିରସରୁ, ଏଆରୁ ତÉଆ ଗୁରଲÑ େୁତରିଙ୍ା ତାସା ନାଇ ର 
ବାଃତା ଲସା ଗରିଆନା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ ନÌକରିଟରି ମ୍ଡÓÝØରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଈ େୁତରିଙ୍ାନାରା ମୁଲୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆନା ରମଃରତରୁ। ଏÌଭରି ଗÉପ୍ ସରି 
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କÌକ୍ ସରି େଚାସ ହଜାର ରୁୋ ଟÉକାଙ୍ା ମୁଲୁତାଇ େୁତରିଙ୍ା 
ମାସୁ। ୨୦

 ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ପ୍ରବୁତାରରି କାତା ଗÉରମ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ 
ସÉରରିମୁଜୁ ବ୍Éଡରିରତ ଏଙ୍ା ଦÉଲା ଦÉଲା ଲÌକୁ ପ୍ରବୁ ବାଃତା 
େରତ୍ ଗରିରତରୁ।

ପାଉଲ ସାଲ୍ ବା ଏÌଲୁ ଗିତାରି
୨୧

 ଈ ଗୁରଲÑ ଅÉତରି ରବÑଅଟରି ୋଉଲ ମାକରିଦନରିଆ ଏଙ୍ା ଆଖାୟା 
ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁରତେଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ସାନରି ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ 
ରÌମ୍ ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା କାତା।” ୨୨

 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି 
ସାହାଜ ଗରିପ୍ କରିମାସରି ତରିମତରି ଏଙ୍ା ଏରାସ୍ଟଇ ରରିଆରରିଇ 
ମାକରିଦନରିଆ ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନୁ ଅରଟÑ ଏରସ 
ଦରିନା ଏସରିଆ ତାନରିÔ ଭରିହା ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

ଏପିସ ତାନିÔ ସରୀଲାକÌଲ
୨୩

 ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ ‘ରେÍନୁ ୋରହରରି’ କାତା ଆହାନା ରରଣ୍ 
ରଦରରି କରିଲାବରିଲା ଅÉରତ। ୨୪

 ଏମବୋ ଦରିମରିତ୍ରିଅ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ରୁୋ ରତଜାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଆରର୍୍ମରି ରେÍନୁତାରÈ 
ରୁୋ ଇଡୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରୁୋ ରତଜାଗାଟାରରିକରି 
ଗÉରମ କାବାଡ଼ରି ସୀପ୍ କରିମାରସଞ୍ଜୁ।

୨୫
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ଏଙ୍ା ଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାସରି ରବÍଗାଲରି 

କାବାଡ଼ରିଗାଟାରରିଇ ଊସାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଲÌକୁତାରତରୁ, 
ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ। ଅÉଜୁ ଈ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଗÉରମ ଲÉବା 
େÉନ୍ ମବେରିମାନାସ।ୁ ୨୬

 ଈରୁ ରମଃେରିରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ରଭଞ୍ରିରଞ୍ରୁ, ଈ 
ୋଉଲ ଭାରରି ଏେରିସ, ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ଅÉଏ, ଗୁରଲÑ ଏସରିଆ 
ତାନରିÔ ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉୋଇ ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ, 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି କାଜୁ ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାମାନରି େୁତ୍È ଉରଜÑ ରେÍନୁ 
ଅÉଆରତ। ୨୭

 ଈରÈ ଡ଼Èଇ ଭାରରି ମÉନ୍ରି କାବାଡ଼ରି ନାହରିକରି ଅÉରନ, 
ଏÌରରି ଅÉଏ, ରଦରରି େୁତ୍È ଆରର୍୍ମରି ରେÍନୁ ଇଡୁତାରରିରଭÛଏ 
ଆନରିରଭÛଏ ନୂଡ଼ରିତାରରି ରାହରି ଅÉଏ। ଗୁରଲÑ ଏସରିଆ ଏଙ୍ା େୁତଗି 
ଲÌକୁତାକା ଏତେରି ରେÍନୁତରିନରିଇ ଲÉକାଇ ମାରନରୁ, ଏଆଡ଼ରିନାରରି 
େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ସାରନ।”

୨୮
 ଏଆରୁ ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ଗÉରମ ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ ଏଙ୍ା 

କ୍ରିରରି କ୍ରିରରି ଇରସରୁ।” ଏେରିସ ତାକାରରି ରଦରରି େୁତ୍ା ଆରର୍୍ମରି 
ଗÉରମ ରଦରାଡ଼ରି ମାରନ।” ୨୯

 ଗୁରଲÑ ରଦରରିନÉଜୁ ଡାଣ୍ 
କରିଲାବରିଲା ବ୍Éଡରିରତ। ୋଉଲରକÑ ରତ୍Íବରିସାଞ୍ଜୁ ମାକରିଦନରିଆ 
ତାନÈନରିଇ ଗାୟଇ ଏଙ୍ା ଆରରିତୋଖ୍ଇ ଏଆରୁ ଆହାନାଇ 
କାହା ଅÉରତକା ସବା ଗରିନରି ୋଙ୍ା ତାଙ୍ରି  ରଦଗା ଗରିରତରୁ। 
୩୦

 ୋଉଲରଭÑ ଏ ଲାଇକରି ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରିରସଞ୍ଜୁ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆନରିଇ ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ 
ସୀଆରତରୁ। ୩୧

 ଏ ଦରିନା ତାକା ଏସନରି ରଦରÈକା ୋଉଲ ତାଡ଼ା 
ମାଏଞ୍ାଙ୍ା ମାରସରୁ। ଏଆରୁରଭÛଏ ଏଆନରିଇ କାହରିନରି ୋଙ୍ା 
ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ କୂଭା ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ରଭସାନା ୋଣ୍ାରତରୁ।

୩୨
 ଈ ରଡଲରି ମାରଦ ଏÛରସ ଲÌକୁ ଏÛରସ କାତା ଆଇରସରୁ 

ଏଙ୍ା ଗୂଲରି ଆଇରସରୁ। ରଦହା ବÉଗା ଲÌକୁତାକା ଆନାଡ଼ରିକରି ର 
ବାଃତାରନ ଊଜାମାରନରୁ ଏÌରÈ େୁଞ୍ାସରିଡାରତରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ସବା ତାନରିÔ ଭାରରି କରିଲାବରିଲା ଆଇରସ। ୩୩

 ଏମବୋ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା 

ଆରଲକ୍ ଜାଣ୍ାରଇ ନÌକରିକରି ୋଣ୍ାରସରୁ। ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଈରକÛ 
କାତା ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଗ୍ରÉପ୍ ସା ମାରସରୁ। ଆରଲକ୍ ଜାଣ୍ାର 
କାଜୁ ଭାଡ଼୍ ସାନାଇ ଏଆରରିଇ ବୁଜାଇ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଡୁସ୍କରିରସଞ୍ଜୁ। 
୩୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ଲÌକୁତାକା ଆରଲକ୍ ଜାଣ୍ାର ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁରଦଏଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  େୁରସରୁ ଏଙ୍ା ରୀ ଗଣ୍ା ଟୁକ୍ନÈ କ୍ୀରରି କ୍ୀରରିନା କୂରତେରୁ, 
“ଏେରିସ ତାକାରରିତାରରି ରଦରରି ରେÍନୁ ଆରର୍୍ମରି ଗୁରଲÑ ତରିକରିÔ 
ରଦରାଡ଼ରି!”

୩୫
 ଈରା ରଭଞ୍ାନା ରଦରରି ନÉଜୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ ଊଜାମାସରି 

ଲÌକୁରରିଇ ଲତୁ ଇସ୍ା ତାଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଏେରିସ ତାନରିÔ 
ଲଃେରିମାନାରତରୁ, ଗୁରଲÑ େୁତଗି ତାନରିÔ ଏେରିସ ରଦରରି ନÉଜୁ 
ଆରର୍୍ମୀ ରଦରରି ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ରସଣ୍Ûଟରି ଦରିଆମାଞ୍ାନରି ତୀରରିଗାଟରି 
ଭÈଡରି ତରିନରିଇÛ ଅÉଙ୍ାଗାଟାରରି ଇଞ୍ରି  ଏମବୋଇ େୁନାସରିରଡ? ୩୬

 ଈ 
କାତା ଦାୋତାରରି ଇଞ୍ରି  ଏମବୋଇରଭÛଏ ରଭସ୍ା ମଏୂ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଈରୁ ଲତୁ ଇଞ୍ାନା ରାହରି ଅÉଭା ରନଗାରରି।

୩୭
 “ଈରୁ ଏତେରି ଲÌକୁରରିଇ ଇମବୋଙ୍ରି  ଅସାଞ୍ାରଦରୁ, ଏଆରୁ 

ମାଇ ରେÍନୁ ଇଡୁତାଆ ଆନାରଭÛଏ ମୀଞ୍ାନା ଅÌଆ ସରିରଡରୁ 
ଅÉରତକା ମାଇ ରେÍନୁଇ େÉସ୍କାନା ଆନାରଭÛଏ ରଭସାସରିରଡରୁ। 
୩୮

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମାଇ ତୂକରି ଗରିନରି ବାହାଙ୍ା ମାନୁ ଏଙ୍ା 
ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାକାରଭÛଏ ମାରନରୁ। ରଗରଟ ଦରିମରିତ୍ରିଅ ଏଙ୍ା 
ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିଗାଟାରରି ତାରରି ଆନରି ଅÉରତକା କାତା ଏÛରମବେରରି 
କୁÛଇଟରି ମାରସକା ଏଆରୁ ଏମବୋଙ୍ରି  ସାଜାନା ରକÍସୁଗରି ରକÍସୁଗରି 
ସÉୋକାରୁ।

୩୯
 “ଏÌËକରିରଭÑ ମୀନ୍ରି ଅରଟÑ ଆନାରରି ଅÉରତକା କାତା 

ମାରସକା ଏÌରÈ ରଦରରି ତୂକରି ଗରିନରି ସବା ତାନରିÔ ତୂକରି ଗରିଭା ମେୂା 
ଅÉରନ। ୪୦

 ଇରଦ ଏତେରି କରିଲାବରିଲା ଅÉରତ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉଜୁ 
ଦୂସଗାଟାସୁ ଅÉଭା ମୂନାସୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଇÛମବୋତାରରି 
ଟରିକ୍ନÈ କାତା ଆନାରରିରଭÛଏ ସରିରଡଏ।” ୪୧

 ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସାନାଇ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ସବା ଭ୍ରିଙ୍ା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଲÌକୁରରିଇ ତÉରେକରି 
ତÉରେକରି ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑତାକା 
ସାରସରୁ।

ପାଉଲ ମାକଦିନଆି ଏଙ୍ା ଗ୍ରରୀସ୍ ତାଙି୍ ସାସାରି

୨୦  ୧  କରିଲାବରିଲା ଟାଟରି ଅÉତରି ରବÛଅଟରି ୋଉଲ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ଆସ୍ାନାଇ ରରହା ଏଙ୍ା ଡÉଟା 

ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରରିଇ ଜହାରରି ଗରିଆନା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମାକରିଦନରିଆ ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ୨

 ଏ ଦରିନା ଡ଼Èଇ ସାରଜ ସାରଜ 
ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି ଦାଇ ଗରିେରିମାନାରରିଇ ଡÉଟା ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ତାକ୍ାଲରି 
ଅÉନାଆ କାତାଙ୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏÛମବୋ ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗ୍ରୀସ୍ ତାଙ୍ରି  
ଏରତଞ୍ଜୁ। ୩ ଏÛମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ତୀନରି ଡÉଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÛମବୋ

ଡ଼Èଇ ସୁରରିଆ ତାଙ୍ରି  ସରିରୁ ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ସାଲ୍ ବା 
ମÉଟ୍ କରିମାରସଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଏଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ 
ରସÍଲୁ ନୀଟରି ଗରିେରିସାରା େୁରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ମାକରିଦନରିଆ 
ତାଙ୍ରିରନ ରଭ୍ଡÓÍୋ ରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁରତେଞ୍ଜୁ। ୪

 ଏଆନରିରକÛ ରବରୟା 
ରଦରରି ନÉଜୁତାଞ୍ଜୁ େୂରରି ମ୍ରିଏଞ୍ଜୁ ରସାୋତ୍, ରତସଲନରିକରିତାଞ୍ଜୁ 
ଆରରିତୋଖ୍ ଏଙ୍ା ରସକୁନ୍, ଦବଗିତାକା ଗାୟ ଏଙ୍ା ତରିମତରି 
ଅରଟÑ ଏସରିଆତାକା ତୁଖିକ ଏଙ୍ା ତ୍ଫରିମ ସାରସରୁ। ୫

 ଏଆରୁ 
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ଗୁରଲÑତାକା ଅÉଗରନ ସାଜାନା ରତ୍ାୟା ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ମÉଙ୍ରି Ô 
ଜÌେରିଞ୍ାରତରୁ। ୬ ରଭ୍Íନ୍ା ସରିଡାନରି ରୁଟରି େରିଟÛକା ତରିନରି ଲÉକା ବÌଜରି 
ଭରିହ ରିତରି ରବÑଅଟରି ଅÉମ ୁେରିଲରିେରି ରଦରରି ନÉଜୁ ଡ଼Èଇ ସରିରୁ ଜାହାଜ 
ଡ଼Èଇ ସାଜନା ରତ୍ାୟା ତାନରିÔ ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଏତାମ।ୁ ଅÉମ ୁ
ଏÛମବୋ ସÉତ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ରାହରି ଅÉତାମ।ୁ

ପାଉଲ ନ୍ାୟା ତାଙି୍ ସାସାରି
୭

 ଅÉମୁ ସନରିଭÉରୁ ପ୍ରବୁ ବÌଜରି ରଲପ୍ କା ତାଙ୍ରି  ର ବାଃତାରନ 
ଊଜାସାନରି ୋଉଲ ଏଆରରିଇ ପ୍ରବୁ କାତା ରଭସ୍ା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭଇତରି ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିଆସରି ବÉଗା ତୁରଲ 
ନÉଡାଙ୍ରି  ଟୁକ୍ନÈ ଏଆରରିଇ ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। ୮

 ଅÉମୁ ଏତୋଭାନରି 
ଊଜାମାସାମ,ୁ ଏ ରସଣ୍Ûନରି ଇଡୁ ତାନରିÔ ଗÉରମ ଡରିେଙ୍ା ମାସୁ। 
୯

 ଇଉତୁକ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଲÉରଭଞ୍ଜୁ କରିଡ଼୍ କରି ସÌଡ଼ରିଟରି 
କକ୍ ସାନାଇ ସୁଞ୍ରି ରତଞ୍ଜୁ। ୋଉଲ ରଭରସ୍ମାରସଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ସୁରଞ୍ ସୁରଞ୍ ତୀନରି ମହଲା ରସଣ୍Ûଟରି ଦରିଆରତଞ୍ଜୁ। 
ଏରସରରିରଭÍଲା ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ନରିରତେରୁ ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଭା 
ମସୂାରସଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ୋଉଲ ରନÍରଡକରି ଭÉଜାନା ରମଣ୍ାଙ୍ା ଉତରିରତଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା 

ଏଆନରିଇ ତାଡ଼ା କାକା ଡ଼Èଇ ରଡÍସାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 
ବାଇବୁମବେଜୁ ଅÉଆଟୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରଦ ନୀମବେରିରନଞ୍ଜୁ।” ୧୧

 ଏ ରବÑଅଟରି 
ୋଉଲ ରସଣ୍କରି ସାଜାନା ରୁଟରି ରଲକ୍ ରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତରିରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ରଡଲରି ରଭÍଗରିତରି ଟୁକ୍ନÈ ଏଆରରିରକÛ ବÉସରି 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏ ରବÑଅଟରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଏଆରୁ ଏÌ ଲÉରଭନରିଇ 
ନୀରଡ଼ େÉଣ୍ଞ୍ାନାଇ ଇଜକରି ଅରତରୁ ଏଙ୍ା ଗÉରମ ତÉଡ଼ା 
େÉରଟରୁ।

ନ୍ାୟା ଡÈଇ ମିତୁଲିନକି ିସାସାରି
୧୩

 ଅÉମୁ ଏÛମବୋ ଡ଼Èଇ ଜାହାଜ ଡ଼Èଇ ଆସସ୍ ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  
ସାସାମୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ୋଉଲଇ ଅÛୋ ତାଙ୍ରି  ମÉଣ୍ାସାମୁ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉକରି ତÉକରି ସାଲ୍ ବା ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଡାଉ 
ୋଉଲ ଆସସ୍ ନÉଜୁ ତାନରିÔ ମÉଙ୍ରି  ରମଃତାରତଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମÉରକ ଜାହାଜ ତାନରିÔ ରସଙ୍ାରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମରିତୁଲରିନରି ୋଦା 
ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଭÉତାମୁ। ୧୫

 ରଭଇତରି ଅÉମୁ ଏମବେÈ ଡ଼Èଇ ଜାହାଜ 
ଡ଼Èଇ ଖିଅ ଇଞ୍ରି  ସମୁଦ୍ର େÌଡ଼ରି ତାଙ୍ରି  ଏତାତାମୁ। ଏ ରଭÑଇତରି 
ଅÉମୁ ମରିଲରିତ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଏତାତାମୁ। ୧୬

 ୋଉଲ ଏସରିଆ 
ତାନରିÔ ଗÉରମ ରଡଲରି ରାହରି ଅÉଭା ମÉଟ୍ କରି ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏେରିସ ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉଭା କୂଭା ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ସୁରାବାରା 
ଆଇମାରସଞ୍ଜୁ।

ପାଉଲ ଏପିସ ନଦରି ନÉଜୁ  
ନସÍନଣ୍ଙ୍ାନ୍ ନଙ୍ ବÉସି ଅÉତାରି

୧୭
 ୋଉଲ ମରିଲରିତ ଡ଼Èଇ ଏେରିସ ତାଙ୍ରି  ଲÌକୁରରିଇ ୋଣ୍ାନା 

ଊଜାନ୍ େୁଟା ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରି ଅÉେ୍ା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୮
 ଏଆରୁ ଭÉଭାରନ 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଏସରିଆତାଙ୍ରି Ô ଭÉତରି ଗÉଲା 
ଡ଼Èଇରନ ମୀ ବାଃତା ମାଞ୍ାଇ, ମୀରକ ଲଃେରିମାଞ୍ାତରି ରଡଲରି 
ଅÉନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ନୀମବୋଇ ମାରସÛଏ,ଏÌରÈ ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ। 
୧୯

 ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ନାଇ କୁÛଇଟରି ଗÉରମ ନରିଙ୍ାନା ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ତାଙ୍ରି  

ନୀଟରି ଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ ନÉଙ୍ରି  ଗÉରମ ଜୂଗା ସରିଆମାଞ୍ାରନରୁ। 
ଅÉରତକାରଭÛଏ ଅÉନୁ ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା ନରିଆଡ଼ରି ଅÉଜାନା କାଣ୍ଜୁ କା ଡ଼Èଇ 
ପ୍ରବୁତାରା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମÈଇ। ୨୦

 ଏତୋଇ ଏତୋଇ ମୀ ରସÍଲୁ 
ରନଗରିତÈଇ, ଏÌଭା ଆନାରଭÛଏ ଏÌଲୁ ଗରିଆରÈଇ ମୀ ବାଃତା 
େÌକ୍ ସାଞ୍ାଇ। ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି ଅÉନୁ ଗୁରଲÑ ଇଟ୍ କା ବୂଲରି ଅÉଜାନା 
ମୀଙ୍ରି  ଗ୍ରÉପ୍ ସାଞ୍ାଇ। ୨୧

 ଅÉନୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ଗ୍ରୀକ୍ ତାକା 
ଅରଟÑ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ ବାଃତା ଏÌଲୁ ତରିହାନା ରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍୋ 
ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁବାଃତା େରତ୍ ଇଟା ରସÍଲୁ ନୂରଡ଼ 
କÉଡ଼୍ ସାନା ରଭସାମାଇ।

୨୨
 “ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ତାରା ବାଗଗି ଏÌଣ୍ଞ୍ାନା 

ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାଇ। ଅÉନୁ େୁଞ୍ରି  ସରିରଡନୁ ଏÛମବୋ ନାଇ 
ରସÍଲୁ ଆନÈ ଅÉରନ। ୨୩

 ଗୁରଲÑ ରଦରରି ନÉସ୍କାନରି ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ 
ନÉଙ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଗରିେରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ନାଇ ରସÍଲୁ ବନ୍ରି ଅÉଭା ଏଙ୍ା 
ଜୂଗା େÉନ୍ ମବୋ ମÈରନ। ୨୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁବାହା 
ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌଭାତାରÈ ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କା ରସÍଲୁ ଏତେରି 
କାବାଡ଼ରି େÉଣ୍ ଞ୍ାମାଇ, ଏÌରÈ େୂରରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ସÉଭା ମାନ୍ ମବୋ 
ଡୁସ୍କରିମାଇ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ନାଇ ନୀମବୋ ତରିନରିଇ ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା ମୁଲୁ 
ସରିଡାନାରରି ଇଞ୍ରିମାଇ।

୨୫
 “ଅÉନୁ ଏତେରି ଲÌକୁରରି ବାଃତା ରେÍନୁ ଦରିନାତାରÈ 

େÌକ୍ ସାମାଇ। ଇରସÑକା ମୀ ମାରଦ ଈରୁ ଇରଦÛ ଡ଼Èଇ ଅରଟÑ 
ଏରସକାରଭÛଏ ନÉଙ୍ରି  ରମଃୋ ମୂତାରାରଜÛରୁ ଏÌରÈ ଅÉନୁ 
େୁଞ୍ରିମାଇ। ୨୬

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ରନÍଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ, ମୀ 
ମାରଦ ଏତୋଞ୍ଜୁ ଅÉରତକା ମହୁ ରି ଅÉରତକା ଅÉନୁ ଏଆନରି ରସÍଲୁ 
ଦାଇ ଅÉଏନୁ। ଅÉନୁ ଦୂସ ସରିଡାନାନୁ ଅÉଇ। ୨୭

 ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ରେÍନୁ ମÉଟ୍ କରିମାନାରା ଗୁରଲÑ ଆନା 
ରଭÛଏ ଏÌଲୁ ଗରିଆରÈଇ ରଭସାମାଞ୍ାଇ। ୨୮

 ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ 
ମୀ ମୀସଅ ମÉରୁମÉରୁନା ରାହରି ଅÉଦୁ। ଅରଟÑ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ 
ଏତେରି ରମÍଣ୍ରିଗଟା କୁÛଇଟରି ମୀଙ୍ରି  ଅÉଙ୍ାଗାଟାରତରୁ ଗରିଆନା 
ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ରସÍଲୁରଭÑ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ। 
ଏଙ୍ା ଏତେରି ଊଜାନ୍ େୁଟା ତରିନରିଇ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରାକÈ ଡ଼Èଇ କଡା 
ମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌଭା ରନଗା ଡ଼Èଇ ଲକ୍ ଦୁ। ୨୯

 ଅÉନୁ େଞୁ୍ରିମାଇ ନାଇ’ 
ସାନରି ରବÑଅଟରି କÉସରି ନାଃକା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉନୁ। ଏÌଭରି ଈ ଗଟା 
ତରିନରିଇÛ ନାହରିକରି ଗରିଭା ଡୁଞ୍ରି ନୁ। ୩୦

 ମୀ ମାରଦ ଡ଼ÈଇରଭÛଏ ଏରସ 
ଲÌକୁ ସ୍ଡÓØରନରୁ ଏଙ୍ା ଆରଡ୍ତାରା ଗ୍ରÉପ୍ ସାନାଇ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ 
ତାଡ଼ା ରଭଞ୍କରି ରଜଲ୍ ବା ଡୁଞ୍ରିରନରୁ। ୩୧

 ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ମÉରୁ 
ମÉରୁ ଅÉଦୁ। ଈରୁ ଏÌଲୁ ତାନରିÔ ଇଟାଦୁ, ଅÉନୁ ତୀନରି ବାସାରରି 
ମୀରକ ରାହରି ଅÉଜାନା କାଣ୍ଦ୍ଜୁ କା ଜୀରରି ଗରିଆନା ନÉଡାଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି 
ମୀଙ୍ରି  କÉଡ଼୍ ସାମାଞ୍ାଇ।

୩୨
 “ଅÉନୁ ଇରଦ ମୀଙ୍ରି  ରେÍନୁ ବାଃତା ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ରଜÍଡାନÌଭା 

ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାମାନରି ରଭସ୍ା ତାନରିÔ ସେଗି ଗରିପ୍ କରିମାଞ୍ାଇ, 
ଈ ରଭସ୍ା ଆଡାଆ ମୀଙ୍ରି  ଡÉଟାଗାଟାରତରୁ ଗରିଆରନ ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑ ତୀରରିତାକାରରିକରି ସରିଆମାନରି ରମÍଲା ମୀଙ୍ରିରଭÑ 
ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୩୩

 ଅÉନୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ମୀରକ ମାଞ୍ାରତÛଏ ଏÛମବୋ 
ଅÉନୁ ଏରମବେରରିତାଆÛ ରଭÛଏ ଟÉକାଙ୍ା ଅÉରତକା ସÉଞ୍ା ମାନରି 
ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଲÌବା ଗରିଆ ସରିରଡନୁ। ୩୪

 ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ ଅÉନୁ 
ନÉନ୍ାରା ଏଙ୍ା ନÉରକ ମାଞ୍ାତାକାରରିତାରÈ ଲୂଡ଼ା ଅÉତାରା େରୂରି 
ଗରିଭା ରସÍଲୁ ନାଇ କାଜୁ ଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାଇ। ୩୫

 ନାଇ 
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ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ତÌସାମାଞ୍ାଇ ଇÛଆରଡଃଙ୍ରି  
କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ଅÉଜୁ େÉନାନାକାରରିଇ ସାହାଜ ଗରିଭା ଲୂଡ଼ା 
ମାରନ। ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑତାସ ୁପ୍ରବୁ ଜୀସତୁାରା ଈ ରଭସ୍ା ଏÌଲୁ ତାନରିÔ 
ଆଃନାସ,ୁ ‘େÉନ୍ ମବୋ ଅÉଏ ସୀଭା ଗÉରମ ରଦରାଡ଼ରି ଏଙ୍ା ରମÍଲା 
େÉନାରରି।’ ”

୩୬
 ଈ ଗୁରଲÑ କାତା ରଭତେରି ରବÑଅଟରି ୋଉଲ ରମଣ୍ାଙ୍ା 

ଉତାନା କରତେଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିରକ ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉରତଞ୍ଜୁ। ୩୭

 ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା ଗÉରମ ଡ଼ରିରତରୁ ଏଙ୍ା 
ୋଉଲଇ େଜାନାଇ ନସ୍କରିରତରୁ। ୩୮

 ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ଅରଟÑ 
ରମଃୋ େÉରନଏÛରୁ ଇଞ୍ରି  ୋଉଲ ରଭତୋରରି ଏଆରରିଇ ଗÉରମ 
ରଜÍଡା କÉଡ଼ା ଗରିରତ। ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା ଏଆନରିଇ ଜାହାଜ 
ଟୁକ୍ନÈ େରିଃକାରତରୁ ଏଙ୍ା ଜହାରରି ସରିରତରୁ।

ପାଉଲ ଜରୁିସାଲମ ତାଙି୍ ସାସାରି

୨୧  ୧ ଅÉମୁ ଏଆରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଭÉଜାନା ରକାସ୍ 
ସମଦୁ୍ର େÌଡ଼ରି ତାଙ୍ରି  ସରିରୁ ଜାହାଜ ଡ଼Èଇ ସାସାମ।ୁ ଏ 

ରଭଇତରି ଆମ ୁଏମବୋଡ଼Èଇ ରରାଦା ସମଦୁ୍ର େÌଡ଼ରି ତାଙ୍ରି  ଭÉତାମ।ୁ 
ଏମବୋଡ଼Èଇ ୋତାରା ତାଙ୍ରି  ଏତାମ।ୁ ୨ ୋତାରା ତାନରିÔ ରଫୈନରିକରିଆ 
ତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାସରି ର ଜାହାଜ େÉଣ୍ ଞ୍ାନାଇ ଏମବୋ ରସଙ୍ରିତାମ ୁ
ଏଙ୍ା ସାସାମ।ୁ

୩
 ଅÉମ ୁସାଜାନାଇ କୁପ୍ର ସମଦୁ୍ର େÌଡ଼ରି ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ଏସାନା 

ରଦବା େÉଡ଼ାଟରି ସୁରରିଆ ତାଙ୍ରି  ସାସାମୁ। ଅÉମୁ ସÌର୍ ରଦରରି 
ନÉଜୁ ତାନରିÔ ଜÉତାମ।ୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÛମବୋ ଜାହାଜ ତାନରିÔ 
ରଲଦରି ଗରିଆମାସରି ରବÍଗାଲ୍ ରବÍଗାଲ୍ ମÉଲ୍ ଜÉୋ ମାରସ। 
୪

 ଅÉମ ୁଏÛମବୋ ଏସନରି ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ େୂଣ୍ରିତାମ।ୁ 
ଏଆରରିରକÛ ସÉତ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ରାହରି ଅÉତାମ।ୁ ଏଆରୁ ସେୁାଡ଼ରି 
ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ ୋଉଲଇ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା କୂଭା 
ରସÍଲୁ କÉଡ଼୍ ସାନା ରଭରତେରୁ। ୫

 ରଡଲରି େୂରରି ଅÉଭାରନ ଅÉମ ୁ
ଏÛମବୋ ଡ଼Èଇ ସାସାମ।ୁ ଏÛମବୋ ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା ଆଜାସାକା, 
ମୀଡାକାଗୁରଲÑ ନÉଜୁ ଅÌରଡ଼କରି ଟୁକ୍ନÈ ମÉରକ ଭÉରତରୁ। 
ଅÉମ ୁଗୁରଲÑତାମ ୁରମଣ୍ାଙ୍ା ଉତାନା ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉତାମ।ୁ 
୬

 ଏÛମବୋଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇ ଜହାରରି ଗରିଆନା ଜାହାଜ ତାନରିÔ 
ରସଙ୍ରିତାମ।ୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ତÉରେକରି ରଭ୍ଡÓÍରତରୁ।

୭
 ଅÉମୁ ରସାର ରଦରରି ନÉଜୁ ଡ଼Èଇ ସାଲ୍ ବା ଟÌଣ୍ରିତାମ ୁ

ଏଙ୍ା େତଲମାଇ ତାଙ୍ରି  ଏÛତାମ।ୁ ଏÛମବୋ ଅÉବାରରିଇ େୂଣ୍ାନାଇ 
ଏଆରରିରକ ରନରିସରି ରାହରି ଅÉତାମ।ୁ ୮ ରଭଇତରି ଅÉମ ୁକାଇସରରିଆ 
ତାଙ୍ରି  ଏତାମ।ୁ ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉମ ୁରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କାଗାଟରି େରିଲରିେରି 
ଇଡୁ ତାନରିÔ ସÌଟାମ।ୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉତ ଗାଣ୍ରି ନୂଡ଼ରି କାବାଡ଼ରିଗାଟାରରି 
ମାରଦ ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଅÉମୁ ଏଆନରିରକÛ ରାହରି ଅÉତାମୁ। 
୯

 ଏଆନରିତାଇ ଚାରରି ଗାଣ୍ରି ଡ଼Éଞ୍ା ସରିଡାନରି ମାରସାକା ମାସ।ୁ ଏÌଭରି 
ଗୁରଲÑ ଡÈଉ ଅÉନାରା ରଭସ୍ାଗାଟାଇ ମାସ।ୁ

୧୦
 ଏÛମବୋ ଅÉମ ୁଗÉରମ ଦରିନା ରାହରି ଅÉତରି ରବÑଅଟରି ଜରିହୁଦା 

ଦରିନା ଡ଼Èଇ ଆଗାବ ଇଞ୍ରି  ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡÈଉ ଆନାରା 
ରଭସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଭÉଜାନା ୋଉଲତାରÈ ରଡÍଟରି ତଃେରିନାରା ଜÉସାନା ଅÌରତଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ତÉଆ କÉଟ୍ କା କାକା ଏÌରÈ ଡ଼Èଇ ତଃେରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଈରରି 

ରଡÍଟରି ତØେରିନାରରି ଏÛରମବେରରିତାରରି, ‘ଏଆନରିଇ ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ 
ଜରିରୁଦରିଙ୍ା ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ତØେରିରନରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାକାରରି କାକାନରି ସେଗି ଗରିରନରୁ।’ ”

୧୨
 ଅÉମୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ରବÍଗାଲରି େରତ୍ଗାଟାକା ଈ କାତା 

ରଭଞ୍ାନାଇ ୋଉଲଇ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା କୂଭା ରସÍଲୁ 
ଗÉରମ ରଭତୋମ।ୁ ୧୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ୋଉଲ ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଡ଼ୀ ମାରଞ୍ରୁ? ଈରୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ନÉଙ୍ରି  
ବରିକାଲରି ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ାରଦରୁ? ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ଭାରରି ତଃୋ 
ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଆଡାଆ ଅÉନୁ ତÌଲ ଅÉଜା ସରିରଡନୁ। ଅÉନୁ ପ୍ରବୁ 
ଜୀସ ୁୋଦା ରସÍଲୁ ସÉଭା ତାଙ୍ରିରଭÛଏ ତÌଲ ଅÉଜାମାଇ।”

୧୪
 ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ କାତା ଡ଼Èଇ ଦୃଙ୍ଜୁ  ଇନାଅÈତାକରି ଅÉମ ୁକରିନରି 

ଇଞ୍ାନା ରାହରି ଅÉତାମ ୁଏଙ୍ା “ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନାରରି ଅÉୋକାରରି” 
ଇସାମ।ୁ

୧୫
 ଏÛରସ ଦରିନା ସାସରି ରବÑଅଟରି ଅÉମ ୁମାଇ ଲୂଡ଼ାତାଆ ତÌଲ 

ଗରିତାମୁ ଏଙ୍ା ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଟÌଣ୍ରିତାମୁ। 
୧୬

 କାଇସରରିଆ ତାକା ଏÛରସ ଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ମÉରକ 
ଆଡାନା ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ ମÉଙ୍ରି  କୁପ୍ର େÌଡ଼ରି ମନାରସାନ 
(ଏତୋଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ମୂଲା ରଭÍରଲ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ମାରଦÛ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ)ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ର ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାନରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ଅତାରତରୁ। 
ଏମବୋ ଅÉମ ୁନÉଡାଙ୍ରି  ରାହରି ଅÉଭା ମାରସ।

ପାଉଲ ଜାକୁବଇ ପୂଣି୍ତାରି
୧୭

 ଅÉମ ୁଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ଏÛୋ ଡÈରଣ୍ େରତ୍ଗାଟାକା ମÉଙ୍ରି  
ରରହା ଡ଼Èଇ ଜହାରରି ଗରିଆରତରୁ। ୧୮

 ଏ ରଭଇତରି ୋଉଲ 
ମÉରକ ଜାକୁବଇ େୂଣ୍ା ରସÍଲୁ ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଗୁରଲÑ ରସÍରଣ୍ଙ୍ା 
ଏÛମବୋ ଊଜାମାରସରୁ। ୧୯

 ୋଉଲ ଏଆରରିଇ ଜହାରରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
ରେÍନୁ ଏଆନରି କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁ ତାକାରରି ମାରଦ 
ଏତେରି କାବାଡ଼ାକା ଗୁରଲÑ ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ଗୁରଲÑÑ ରଣ୍È 
ରଣ୍È ଗରିଆନା ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ।

୨୦
 ଏଆରୁ ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନାଇ ରେÍନୁଇ େÌଙ୍ା ଦଃୋ ଗରିରତରୁ। 

ଏଆରୁ ୋଉଲଇ ରଭରତେରୁ, “ଆବା, ଈନୁ ରମଃେରିମାଞ୍ରି  
ହଜାର ହଜାର ଜରିହୁଦରିଙ୍ା େରତ୍ଗାଟାକା ଅÉଜା ମାରନରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ସÉଜା ଆଃୋ ଗÉରମ ରଦରାଡ଼ରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିରନରୁ। ୨୧

 ଏଆରୁ ନୀ କାତା ରଭନ୍ ମବୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାରନରୁ, 
ଈନୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ରାହରି ଆଇମାନରି ଦରିନାଙ୍ାନରି ଲଃେରିମାନରି 
ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରିଇ ମÌସା ସÉଜା ଆଃୋ କୂଭା ରସÍଲୁ ଗ୍ରÉୋଇମାଞ୍ରି । 
ଈନୁ ଏଆରରିଇ ତାଡ଼ା ମୀଡାକାନରିଇ ୋଣ୍ା କ୍Éୋ କୂଭା ଗରିେରିଞ୍ରି  
ଅରଟÑ ଜରିହୁଦରି ବାଗଗିଙ୍ା ଆଃୋ କୂଭା ରସÍଲୁ ଗ୍ରÉୋଇମାଞ୍ରି  ଇଞ୍ରି  
ଉଟ୍ କରିମାଞ୍ାରନରୁ।

୨୨
 “ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ଆନÈ ଗରିଭା ଅÉରନ? ଈନୁ ଇମବୋଙ୍ରି  

ଭÉଜାଞ୍ରି  ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତକାରଭÛଏ ରଭନ୍ ମବୋ 
େÉରନରୁ ଆଡÈଆ। ୨୩

 ଏÌସରିବÉଗା ମାଇ ରଭତୋନରି ରଡଃଙ୍ରି  
କାବାଡ଼ରି ଗରିମ।ୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଅÉଞ୍ାମାନାକା ଚାରରି ଗାଣ୍ରିତାକା 
ମÉରକ ମାଞ୍ାରନରୁ। ୨୪

 ଈନୁ ଏଆରରିଇ ଅସାନା ଏଆରରିରକÛ 
ଆଡାନା ନରିଣ୍ାନରି ସୁୋଡ଼ରି ଗରିମୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରି ତ୍ାଉ ସରିଲ୍ ୋ 
ରସÍଲୁ ଟÉକାଙ୍ା ତହା ଜରିମୁ। ଈରା ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ନୀ କାତା 
ଆନା ରଭଞ୍ାମାରନରୁ ଏÌରରି ଦାୋତାରରି ଇଞ୍ରି  ଗୁରଲÑତାକା 
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େୁରନରୁ। ଈନୁ ନୀ ନୀମବୋ ତାନରିÔ ମÌସାତାରା ସÉଜା ଆଃେରିଞ୍ରି  
ଇଞ୍ରି  ରମଃରନରୁ।

୨୫
 “ଅÉମୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁ େରତ୍ଗାଟାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଅÉକୁ 

ଭ୍ୀସାନାମ।ୁ ଅÉମ ୁଭ୍ୀସା ମସୂାନାମ:ୁ

‘େୁତ୍Èଙ୍ାନରିଙ୍ରି  ସୀଭା ଅÉଜାମାନରି ତରିନ୍ ମବୋ ତରିନ୍ ମବୋ କୂନା,
ରାକÈ ତରିନ୍ ମବୋ କୂନା
ଈରୁ ଆନରିରଭÑଏ ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା 

କୂନା।’ ”

ପାଉଲଇ ଆଃପା ଅÉନତ
୨୬

 ଏÌସରିବÉଗା ୋଉଲ ରଭଇÛତରି ଏ ଚାରରି ଗାଣ୍ରିତାକାରରିଇÛ ତ୍ଡÓÉରକ 
ଅସାନା ତାଡ଼ାନରି ସେୁାଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ 
ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଏତେରି ଦରିନା ଈ କାବାଡ଼ରି େୂରରି ଅÉରନ ଏଙ୍ା 
ଏଆରରି ଆରଙ୍ ଗÉଡ଼ରିତାକାରରି ରସÍଲୁ ଆନା ଦÉନ ସୀଭା ଅÉରନ 
ଏÌରÈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ।

୨୭
 ସÉତ ଦରିନା େୂରରି ଅÉତରି ଦରିନା ଏସରିଆତାକା ଏସନାକା 

ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଏଆନରିଇ ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରିÔ ରମଃରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇ ଏଆନରି କୁÛଇଟରି କୁଡା ଗରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇÛ 
ଆଃରତରୁ। ୨୮

 ଏଆରୁ ଲୁଗୁ ଲୁଗୁନା କୁରତେରୁ, “ଅÌ ଇସ୍ାଏଲ 
ଲÌକୁତାରତରୁ, ମÉଙ୍ରି  ସାହାଜ ଗରିଆଦୁ, ଇଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ଲÌକୁରରି 
କୁÛଇଟରି, ମାଇ ସÉଜା କୁÛଇଟରି, ଈ ବାହା କୁÛଇଟରି, ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇÛ 
ଗ୍ରÉୋଇ ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରଦ ଏସନରି ଗ୍ରୀକ୍ ଲÌକୁରରିଇରଭÛଏ 
ରେÍନୁ ଇଡୁ ଲାଇକରି ଅସାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ଇ ସୁୋଡ଼ରି ବାହା 
ତରିନରିଇÛ ସପ୍ରା ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ।” ୨୯

 ଏଆରୁ ରଭÍରଲ ଏେରିସ ତାନାନରିଇ 
ତ୍ଫରିସଇ ୋଉଲରକÛଏ ରମହାରସରୁ। ତ୍ଫରିମ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଗ୍ରୀକ୍ 
ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ୋଉଲ ଏଆନରିଇ ରେÍନୁ ଇଡୁ 
ଲାଇକରି ଅସାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ।

୩୦
 ଗୁରଲÑ ରଦରରି ନÉଜୁ ଜାଣ୍ କରିଲାବରିଲା ଟÌଣ୍ରିରତ। ଲÌକୁ ଏରନÛ 

ଆନÈଟରି ରରହ ରଦଗାନାଙ୍ାଟରି ରେÍନୁ ଇଡୁ ଡ଼Èଇ ୋଉଲଇ 
ଡ୍ରିସାନା ଅÌରଡ଼କରି ଅରତରୁ ଏଙ୍ା ଉରତ ଉରତ ଦÉରାଙ୍ା ଗୁରଲÑ 
ଟୁଟ୍ କରିରତରୁ। ୩୧

 ଲÌକୁତାକା ୋଉଲଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରି  
ମାସାଭା ରରାମ୍ ରସନାେତରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଈ କାତା ଏÛରତ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
େୁରସଞ୍ଜୁ ଜରିରୁସାଲମ ଜାଣ୍ କରିଲାବରିଲା ବ୍Éଡାରନ। ୩୨

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏ ଡାରଣ୍ ଏସନରି ସରିୋଇଙ୍ାନରି ଏଙ୍ା ରଦରାରରିଇ ଆହାନା 
ଏÛମବୋଙ୍ରି  ଏରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ୋଉଲଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରିମାସରି 
ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ରସନାେତରିଇ ଏଙ୍ା 
ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରମହାନା ୋଉଲଇ ସାଃୋ ଏÌରସ ଗରିରତରୁ।

୩୩
 ଏ ରବÑଅଟରି ରସନାେତରି ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ୋଉଲଇ 

ବନ୍ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଜÌରଡ଼କା ସରିକାଲାଙ୍ା ଡ଼Èଇ ୋଉଲଇ 
ତଃୋ ରସÍଲୁ ସରିୋଇଙ୍ାନରି ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ୋଉଲ 
ଏମବୋଇ ଏଙ୍ା ଆନା ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରଭରସଞ୍ଜୁ। ୩୪

 ଊଜାମାସରି 
େୁଟା ତାକା ଲÌକୁ ରଦରରି ଗୀରାଙ୍ା ଡ଼Èଇ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଣ୍È ଲÈକା 
କାତା ରଭରତେରୁ, ରସନାେତରି ଈ କରିଲାବରିଲା ମାରଦ ଏମବୋଇ 
ଉରଜÑତାରÈ ଏଙ୍ା ଟରିକ୍ନÈତାରା ରଭସ୍ରିରନ ଏÌରÈ େୁନାଅÈରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ସରିୋଇଙ୍ାନରି ଲଃନରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ୋଉଲଇ 
ଅୋ ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଗୁରଲÑ ଲÌକୁତାକା ଏଆନରି ରବÑଅଟରି 

ଲୁଗୁଲୁଗୁନା କୂକ୍ ସାନା ସାରସରୁ। ୩୫
 ଲÌକୁତାକା ଆଜାଞ୍Éୋ 

ସÌଡାଙ୍ରି  ଆଇସାକରି ୋହୁଚଙ୍ାନରି ସରିୋଇଙ୍ା ୋଉଲଇ ରଡÍସାନା 
ଅରତରୁ। ୩୬

 ଅÉରତକାରଭÛଏ ଲÌକୁ ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ସାଜାନା 
“ଇଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍଦୁ” ଇଞ୍ରି  କ୍ରିରରି କ୍ରିରରିନା କୂରତେରୁ।

୩୭
 ସରିୋଇଙ୍ା ଲଃେରି ମାସରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ଅୋ ରଡଲରି ୋଉଲ 

ରସନାେତରିଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  େରଦକା ରଭସ୍ା ମତୂାଇ 
ଗରିନା?”

ରସନାେତରି ଏଆନରିଇ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଗ୍ରୀକ୍ କାତା େୁଞ୍ାଞ୍ରି  
ଗରିନା?” ୩୮

 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଈନୁ ଏ ମରିସର ଲÌକୁତାତରି, 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ଏରସ ବାସାରରି ରଭÍରଲ ସରକାର କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାଇରସଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଚାରରି ହଜାର ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋଗାଟାରରିଇ ସରିଃେରିମାନରି 
ବÉଲୁୋଙ୍ା ତାଙ୍ରି  ଅସାନା ସାଜାରସଞ୍ଜୁ।”

୩୯
 ୋଉଲ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ କରିଲରିକରିଆ ତାଷ୍ ରଦରରି ନÉଜୁ 

ତାନୁ ର ଜରିହୁରଦଏÛନରିରତନୁ। ର ରଦରରି ନÉଜୁତାନରିÔ ଅÉନୁ ର 
ନାଗରରିକ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ଲÌକୁରରିଇ କାତା ରଭସ୍ା ତାଙ୍ରି  ନୀ 
ବାହାଡ଼Èଇ ୋବରି ଜÉେରିଞ୍ାଇ।”

୪୦
 ୋଉଲ ରସନାେତରି ବାହା ଡ଼Èଇ ୋବରି େÉଣ୍ ଞ୍ାନାଇ 

ୋହାଚ କୁÛଇଟରି ନରିସାନା ଲÌକୁରରିଇ କାଜୁ ଭାଡ଼୍ ୋରନ ଗୁରଲÑତାକା 
କରିନରି ଇରସରୁ। ଏମବେÈ ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏବ୍ରି କାତା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ।

ପାଉଲ କାତା ନ୍ତୋରି

୨୨  ୧ ୋଉଲ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା 
ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ ନାଇ େÉଡ଼ାଟରିତାରା କାତା 

ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ରଭଞ୍ାଟୁ।
୨

 ଏଆରୁ ୋଉଲ ଜରିହୁଦରି କାତା ଡ଼Èଇ ରଭତେରି ବÉଗା ରଦହାରନ 
କରିନରି ଇରସରୁ। ଏମବେÈ ଡ଼Èଇ ୋଉଲ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,

୩
 ଅÉନୁ ରÛଆନୁ ଜରିହୁରଦଏନରିରତନୁ। ଅÉନୁ କରିଲରିକରିଆ ଦରିନା 

ତାଷ୍ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାରସÛଏ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈ 
ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ଅÉନୁ ବାଡ଼ରି ଉଡରି ଅÉଜାମାଇ। ଅÉନୁ ମାଇ 
େୁବ୍È ଅÉବାରରି ତÈଆ ସÉଜାଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଗ୍ରÉୋଗାଟରି ଗମଲରିଏଲ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଗÉରମ ରନଗା ଡ଼Èଇ ଗ୍ରÉମବୋ ୋଣ୍ଞ୍ମାଇ। ମୀ 
ରଡଃଙ୍ରିରନ ଅÉନୁରଭÛଏ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ଗÉରମ କାରାକାସା 
ଆଇରସଏ। ୪

 ଜୀସୁ ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ତÉକାଇ ମାସରି ଲÌକୁରରିଇ 
ଗÉରମ କସ୍ଟ ସୀପ୍ କରିରସÛଏ ଏଙ୍ା ଜୂପ୍ କରି ମାରସÑଏ। ଅÉନୁ ରମ୍ଡÓହା 
ଆସା ଗୁରଲÑ ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିÔଇ ଇଟ୍ କରିମାରସଏ।

୫
 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନାରରି ସବା ଗୁରଲÑ ଈ 

କାତା ରସÍଲୁ ସÉକରିଗାଟାକା ମାରନରୁ। ଅÉନୁ ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଅÉକୁ େÉଣ୍ଞ୍ାନା ଦରମସକ ତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାରସଏ। ଏମବେÈ 
ମାସାକା ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଇସରିଙ୍ରି  ଡଣ୍ େÉରନରୁ, 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରରିଇÛ ତଃୋନା ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ତାୋ ରସÍଲୁ 
ଅÉନୁ ସାଜରିରସÛଏ।

ପାଉଲ ତାଡା ଏÌଲୁ ତଃିତାରା ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
୬

 “ଅÉନୁ ଦରମସକ ତାଙ୍ରି  ଏÛୋ ଏÛୋ ଆଇସାନରି ଊଦାରେÛ ରରଣ୍ 
ଅÉରତ। ଦରମସକକରି ଏେରିସାନରି ତ୍Éରଟରି ରଭÍଲା ଅÉଜାରସ। 
ଏÛମବୋ ଊଦାରେÛ ରସଣ୍Ûଟରି ରରଣ୍ ରଦରରି ଉଜାଡ଼ରି ନାଇ ତୀଡ଼ରି 
ଗୁରଞ୍ରରି ଦରିଆରତ। ୭

 ଅÉନୁ ରନÍରଡ ଦୀକାରତଏ, ଏÛମବୋ ଅÉନୁ 
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ର କାତା ରଭରସଏ, “ସାଉଲ, ସାଉଲ, ଈନୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ନÉଙ୍ରି  
ଜୁପ୍ କରିମାଞ୍ାଦରି?”

୮
 “ଅÉନୁ ରଭରସÛଏ, ‘ପ୍ରବୁ ଈନୁ ଏମବୋଇ’ ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  

ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉନୁ ଏ ନାଜରରିତ ଜୀସୁରତନୁ, ଏରମବେରରିଇ 
ଈନୁ ଜୂପ୍ କରିମାଞ୍ରି ।’ ୯

 ନÉରକ ମାଞ୍ାତରି ଲÌକୁତାକା ଏ ଉଜାଡ଼ରି 
ରମଃରତରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋତାରା ବୁଜରି ଅÉଭା 
ମଆୂରତରୁ।

୧୦
 “ଅÉନୁ ଏମବେÈ ରଭରସଏ, ‘ପ୍ରବୁ ଅÉନୁ ଆନା ଗରିଇ?’ ପ୍ରବୁ 

ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, ‘ନରିଙ୍ାମ,ୁ ଦରମସକ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  
ସାଲାମୁ।’ ଏତେରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ନୀଙ୍ରି  ଅÉସ୍କା ଅÉଜମାରନ, 
ଏÌରÈ ନୀଙ୍ରି  ଏମବେÈ ରଭସ୍ା ଅÉରନ। ୧୧

 ଅÉନୁ କାନ୍ ଙ୍ା ରମଃୋ 
ମୂଆରତନୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏ ଉଜାଡ଼ରି ନÉଙ୍ରି  କÉଣରିଙ୍ା 
ଗରିଆରତ। ଏÌସରିବÉଗା ନାଇ ମÈଏଞ୍ାଙ୍ା ନାଇ କାଜୁ ଆହାନା 
ନÉଙ୍ରି  ଦରମସକ ତାଙ୍ରି  ଅତାରତରୁ।

୧୨
 “ହନାନରିଅ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରଆଞ୍ଜୁରେÍନୁ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଦରମସକ 

ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମÌସା ସÉଜା ମÉନରି 
ଆଇରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ମାସରି ଗୁରଲÑ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଏଆନରିଇ ମÉନରି 
ଆଇରସରୁ। ୧୩

 ହନାନରିଅ ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ନାଇ ସÌଡ଼ରିଟରି 
ନରିସାନା ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, ‘ଅÌ ସାଉଲ ଅÉବା, ଈନୁ ଅରଟÑ 
ରରିରହଗରି ରମଃୋ ମୂମୁ।’ ଅÉନୁ ଏ ଡାରଣ୍Û ଏଆନରିଇ ରମଃୋ 
ମରୂତଏ।

୧୪
 “ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ; ‘ମାଇ େୁବ୍È ଅÉବାରରି 

ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମÉଣ୍ରିନାରା େୁନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଏ ତୀରରିତାନାନରିଇ 
ରମଃୋ ତାଙ୍ରି  ଅରଟÑ ଏଆନରି ସଡୁା ଡ଼Èଇ କାତା ରଭନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  
ନୀଙ୍ରି  ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈନୁ ଗୁରଲÑ 
ଲÌକୁରରି ବାଃତା ସÉକରିଗାଟାତରି ଅÉଦରି। ଈନୁ ଆନା ଆନା ରମହାଞ୍ରି  
ଏଙ୍ା ରଭଞ୍ାଞ୍ରି  ଏÌରÈ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇ ରଭସ୍ ଦରି। ୧୬

 ଇରଦ ଈନୁ 
ଅରଟÑ ମÌଟ ଅÉଭା କୂନା। ଉରତ ନରିଙ୍ାମ ୁଏଙ୍ା ମଞୁ୍ା େÉନୁମ।ୁ 
ଏଙ୍ା ଜୀସ ୁୋଦା ଡ଼Èଇ ନୀ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ନବ୍ ଗା େÉନୁମ।ୁ’

୧୭
 “ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍତାରତÛଏ। ଇମବୋ 

ରନରିସରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିସାନରି ରେÍନୁତାରା ରଣ୍ା ରମଃରତଏ। 
୧୮

 ଏମବୋ ଅÉନୁ ଜୀସୁଇ ରମଃୋ େÉରଟଏ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  
ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, ଈନୁ ଡାରଣ୍ ଜରିରୁସାଲମ େରିଃମୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଈନୁ ନାଇ କାତା ଆନା ରଭସ୍ ଦରି ଏÌରÈ ଏଆରୁ 
ଆରହଏରୁ।

୧୯
 “ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଇରସଏ, ପ୍ରବୁ ଈ ଲÌକୁତାକା ଅÉନୁ 

ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଟ୍ କାନରି ନୀଙ୍ରି  େରତ୍ ଗରିଆ ମାଞ୍ାତାକାରରିଇ 
ବନ୍ରି ଗରିେରିରସଏ ଏଙ୍ା ସାଃେରିରସଏ ଇଞ୍ରି  େଞୁ୍ାମାରନରୁ। ୨୦

 ନୀ 
ସÉକରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ତେରିୋନ ତାରରି ରାକା ଜୀରରି ଆଇ ମାସାଭାନରି ଅÉନୁ 
ଏମବୋ ନରିସାନା ଏ କାବାଡ଼ରି ତାନରିÔ ର ଏÌଲୁ ଆଇରସଏ। ଏଆନରିଇ 
ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍେରି ମାସାରରିତାଆ ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଅÉନୁ ଜÌସା ଜରିେରିରସଏ। 
ଈରା ଗୁରଲÑ ଏଆରୁ େୁଞ୍ାରନରୁ।”

୨୧
 “ଏÌËକରିରଭÑ ପ୍ରବୁ ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, ‘ଈନୁ ସାଲାମୁ, ଅÉନୁ 

ନୀଙ୍ରି  ଗÉରମ ଦୁରୁକରି, ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି ଦରିନା ତାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ାରାଇ।’ ”

୨୨
 ୋଉଲ ଈରସ ରଭତେରି ଟୁକ୍ନÈ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ରଭରସରୁ। ଏ 

ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା ଆଡାନା ଲୁଗୁ ଲୁଗୁନା କୂକ୍ ସାନାଇ 

ରଭରତେରୁ, ‘ଇଆନରିଇ େୁତଗି ଡ଼Èଇ ମ୍Éକ୍ ଦୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଇଆଞ୍ଜୁ ନୀମବୋନା ରାହରି ଅÉଭା ଆବ୍ ଗରି ସରିରଡଞ୍ଜୁ।’ ୨୩

 ଏଆରୁ 
କ୍ରିରରି କ୍ରିରରି ଇଞ୍ାନା ତÉଆ ସରିଣ୍È ଦାନ୍È କ୍ଡଜୁÓØୋନା ରସଣ୍କରି 
ଭୀପ୍ କରିରତରୁ ଏଙ୍ା ରସଣ୍କରି ଦୂଲରି ଲÉସ୍କରିରତରୁ। ୨୪

 ଏÛମବୋ 
ଡ଼Èଇ ରସନାେତରି ୋଉଲଇ ସରିୋଇଙ୍ା ରାହରି ଅÉନରି ଇଡୁଲାଇକରି 
ଅୋ ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଲÌକୁତାକା ଏଆନରି 
କୁÛଇଟରି ଈରସ ନରିଙ୍ାନା କାତା ରଭସ୍ରିରନରୁ, ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ା ଡÌରୁ ଡ଼Èଇ ରଭÍସାନା ୋଉଲଇ େରରିକ୍ା ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  
ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଏଆରୁ ୋଣ୍ା ଡÌରୁ ଡ଼Èଇ ସାଃୋ 
ତାଙ୍ରି  ଏଆନରିଇ ତଃୋଇ ମାସରି ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏମବୋ ନରିସାମାସରି 
ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାନରିଇ ରଆନରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରÛଆନରିଇ 
ରÌମ୍ ନାଗରରିକଇ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ଦୂସଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େୂଡ଼୍ ୋ ଅÉଆ 
ସରିରଡଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିଇ ୋଣ୍ା ଡÌରୁ ଡ଼Èଇ ସାଃୋ ମୀନ୍ରି ସÉଜା 
ମାରନ ଗରିନା?”

୨୬
 ଏ ରଦରାଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ରସନାେତରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଈନୁ ଆନା ଗରିେରିଞ୍ରି  ଏÌରÈ େୁଞ୍ାଞ୍ରି? ଇଆଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରÌମରି 
ନାଗରରିକ।

୨୭
 ଏÌସରିବÉଗା ସରିୋଇଙ୍ାନ୍ ଙ୍ରି  ରଦରାଞ୍ଜୁ ୋଉଲଇ 

ରଭରସଞ୍ଜୁ, ‘ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋମ,ୁ ‘ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋମ,ୁ ଈନୁ ଉରଜÑରନ 
ରଆତରି ରÌମରି ନାଗରରିକ?”

ୋଉଲ, ‘ଆଁ ଉରଜÑରନ’ ଇରସଞ୍ଜୁ।
୨୮

 ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉନୁ ରÌମରି ନାଗରରିକ 
ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଗÉରମ ଟÉକାଙ୍ା ସରିଆରସଏ।’

ୋଉଲ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଭା ଡ଼Èଇ ରÌମରି 
ନାଗରରିକରତନୁ।”

୨୯
 ୋଉଲ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରÌମରି ନାଗରରିକ ଏÌରÈ େୁସରି ରବÑଅଟରି 

ଏଆନରିଇ କାତାଙ୍ା ରଭନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ମାସରି ଲÌକୁତାକା ଡାରଣ୍ 
ଡାରଣ୍ ଏଆନରିଇ ତୁହାନା ସାରସରୁ। ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାଞ୍ଜୁରଭÛଏ 
ଏଆନରିଇ ତଃୋ ଗରିଆନା ୋଣ୍ା ଡÌରୁ ଡ଼Èଇ ସାଃୋ ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି 
ସରିଆମାସରି ବÉଗା ଆଜରିରତଞ୍ଜୁ।

ପାଉଲ ଜେୁିଦ ିନଦରାରିନକ କାତାବାତ୍ଡା ଅÉନତଞ୍ଜୁ
୩୦

 ରଭଇତରି ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ୋଉଲ କୁÛଇଟରି 
ଆନା ଦୂସ ଇଃୋ ଗରିେରିରନରୁ ଏÌରÈ ଉରଜÑ ଡ଼Èଇ େୁନ୍ ମବୋ 
ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ୋଉଲଇ େରିଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଗୁରଲÑ ରଦରରି ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ରଦରାକା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି 
ସବା ତାଙ୍ରି  ଊଜା ରସÍଲୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ସରିୋଇଙ୍ାନରି 
ରଦରାଞ୍ଜୁ ୋଉଲତାଆ ସରିକାଲାଙ୍ା ଭ୍ରିକ୍ ସା ଜରିରତଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ୋଉଲ ଈ ରଦରରି ସବା ତାନରିÔ ତୂକରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ନରିସା ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

୨୩  ୧ ୋଉଲ ଏ ରଦରରି ସବା ଲÌକୁରରିଇ ଡ୍ଡୂ ନଁା ରମହାନା 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÌ ନାଇ ଆରମବେସା ଦÉଦାଙ୍ାରଣ୍ରୁ। 

ଅÉନୁ ରନÍଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ ରନଗରି ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ରେÍନୁ 
ନÌକରିଟରି ନୀମବୋଇ ମାଇ।” ୨ ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ହନାନରିଅ ତାଡ଼ା ସÌଡ଼ରିଟରି ନରିସାସାକାରରିଇ ଏଆନରି ମହୁୁ ତାନରିÔ ରଭÍୋ 
ତାଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ୩

 ୋଉଲ ହନାନରିଅଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ରେÍନୁ 
ନୀଙ୍ରିରଭÛଏ ନାହରିକରି ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଈନୁ ର ମÉସରି ଅÉଜା ମାନରି କୁଡୁ 
ମÉରା ତାତରି, ଏତେରି କୁÛଇଟରି ଲÌଙ୍ରିତାରା ମୀସ୍ା ଅÉଜାରନ। ଈନୁ 
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ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  ନÉନ୍ା ଟରିକ୍ନÈତାରÈ ତୂକରି ଗରିଭାତାଙ୍ରି  କକ୍ ସାମାଞ୍ରି , 
ଏÌËକରିରଭÑ ସÉଜା କୁÛଇଟରି ସାଜାନା ନÉଙ୍ରି  ରଭÍୋ ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି 
ସୀପ୍ କରିଞ୍ରି । ଈରରି ମÌସା ସÉଜା କୁÛଇଟରି ସାଜରିରନ।”

୪
 ୋଉଲ ସÌଡ଼ରିଟରି ନରିସା ମାସାକା ଏଆନରିଇ ରଭରତେରୁ, 

“ଈନୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରିଇ ଅÉଆରଡଃଙ୍ରି  
ରଭସ୍ା ମଆୂଇ। ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ରଭସାନା ଈନୁ ଏଆନରିଇ ଲାଜା 
ସୀପ୍ କରିଞ୍ରି ।”

୫
 ୋଉଲ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 

ରଦରରିଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ େୁନା ସରିଡାରତନୁ। ରେÍନୁ େୁତରି 
ତାନରିÔ ଈରା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ, “ନୀ ଲÌକୁରରି ରଦରାନରି ତାରÈ ଡ଼Ìଇ 
କାତା ରଭସ୍ା ରନଗରି ଅÉଏ।”

୬
 ଈ ସବା ତାନରିÔ ଏସନାକା ସାଦୁକରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ଅରଟÑ 

ଏସନାକା ଫାରୁସରିଙ୍ା ମାରସରୁ। ଈରା ୋଉଲ େୁରସଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ 
ଆରମବେସା ଦÉଦାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ ରଅନୁ ୋରୁସରିରତନୁ ଏଙ୍ା 
ନାଇ ଅÉବାରଭÛଏ ୋରୁସରି ମାରସଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଗୁରଲÑତାକା ରନରିସରି 
ସÉଭା ଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ରିରନରୁ, ଏÌରÈ େରତ୍ ଗରିେରିମାଇ। ଈରା େରତ୍ 
ଗରିେରିମାନରି ବÉଗା ଅÉନୁ ରନÍଞ୍ଜୁ ତୂକରି ଅÉଭା ତାଙ୍ରି  ନରିସାମାଇ।”

୭
 ୋଉଲ ଈରା ରଭସ୍ାରନ ୋରୁସରି ଏଙ୍ା ସାଦୁକରିଙ୍ା ମାରଦ 

ଗÉରମ ଟଟାଟଟରି ଅÉରତ। ସବା ରୀ ବÉଗା ଅÉରତ। ୮ ସାଦୁକରିଙ୍ା, 
ସÉଜାମାନାକା ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ସÉଭା ଡ଼Èଇ ନରିରଙ୍ଏÛରୁ କରି 
ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ା ଅÉରତକା ଜରିଉଙ୍ା ମାନୁ ଇଞ୍ରିରଭÛଏ େରତ ୍
ଗରିଏରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ୋରୁସରିଙ୍ା ଈଭା ଜÌରଡ଼କା େରତ୍ ଗରିରନରୁ। 
୯

 ଏÌସରିବÉଗା ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଗÉରମ କରିଲାବରିଲା ଅÉରତରୁ। ୋରୁସରି 
େୁଟା ତାକା ଏରସ ଗାଣ୍ରି ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ନରିସାନାଇ 
ୋଉଲ ରସÍଲୁ କାତା ରଭରତେରୁ। ଏଆରୁ ଇରସରୁ, ‘ଅÉମ ୁ
ଈଆନରି ବାଃତା ଆନÈରଭÑ ଦୂସ ରମଃେରିସରିଡାମ।ୁ ଆନରି ଅÉରତକା 
ର ଜରିଉ ଅÉରତକା ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ଇଆନରିରକÛ କାତାବାତ୍ା 
ଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ।”

୧୦
 ଦୀରର ଦୀରର କରିଲାବରିଲା ବାଡରି ଅÉଜାନା ଆଜାଞ୍Éୋ 

ଅÉରତ। ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାଞ୍ଜୁ ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଈ ଲÌକୁତାକା 
ୋଉଲଇ କଣ୍ଙ୍ଦ୍  କଣ୍ଙ୍ଦ୍  ଗରିରନରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରରି ବାଃତ 
ଡ଼Èଇ ତାସାନାଇ ସରିୋଇଙ୍ା ଲଃେରିମାସରି ଇଡୁ ଲାଇକରି ଅୋ 
ତାଙ୍ରି  ସରିୋଇଙ୍ାନରିଇ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ଏÌସରି ଗÉଲା ନÉଡାଙ୍ରି  ପ୍ରବୁ ୋଉଲ ସÌଡ଼ରିଟରି ନରିସାନାଇ 

ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଆଜା କୂନା, ଈନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ସÉକରି 
ସରିଆମାଞ୍ରି , ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ ରÌମ୍ ତାନରିÔ ରଭÛଏ ସÉକରି ସୀଦରି।”

ପାଉଲ ୍ଡେÓÝକାନ୍Íପା ତାଙି୍ ଜେୁିଦଙି୍ା ନରୀଟ ିଗିନତରୁ
୧୨

 ଏ ରଭଇତରି ଏÛସନାକା ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ନୀଟରି ଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ 
ୋଉଲଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ତାଙ୍ରି  ମÉଣ୍ରିରତରୁ। ଏÛଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକା 
ରଭÍଆନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏଆରୁ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିଏରୁ ଇଞ୍ରି  ସାଡ଼୍ା 
ଆଃରତରୁ। ୧୩

 ଚାଲରିସ ଗାଣ୍ରି ଡ଼Èଇ ଅରଟÑ ଦÉଲାତାକା ଈରା 
େ୍ଡଜୁରତେରୁ। ୧୪

 ଏଆରୁ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନାଇ ରଭରତେରୁ, “ଅÉମୁ ସାଡ଼୍ା ଆହାନାମୁ, 
ୋଉଲଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍଆନରି ଟୁକ୍ନÈ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିଆମୁ। 
୧୫

 ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ମାଇ ରସÍଲୁ ଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିରଦରୁ। ଈରୁ ମୀ 

େÉଡ଼ାଟରି ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ଜରିହୁଦରି ରଦରାରରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଈରା ସଦରି ୋଣ୍ରିରଦରୁ। ଈରୁ ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାନରିଇÛ 
ୋଉଲଇ ଅÌରଡ଼କରି ତାୋ ରସÍଲୁ ରଭସ୍ ରଦରୁ; ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ୋଉଲଇ ଗÉରମ କାତାଙ୍ା ରଭନ୍ ମବୋ ମାରନ ଇରଞ୍ରୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଇମବୋଙ୍ରି  ଏÛୋ ରଭÍରଲରନ ୋରହରରିଆ ଏଆନରିଇ 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ରସÍଲୁ ଅÉମ ୁତÌଲ ଅÉଜାନାମ।ୁ”

୧୬
 ୋଉଲ ତାଡ଼ା ବÉରଡ଼ଞ୍ା ଈ କାତା ରଭରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ସରିୋଇଙ୍ାନରି ଲଃେରି ମାସରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ୋଉଲଇ ଈ 
କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ଏ ରବÑଅଟରି ୋଉଲ ରଆନରି ସରିୋଇଙ୍ାନରି 
ରଦରାନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈ ଲÉରଭନରିଇ ମଲୂା ରଦରରି ସରିୋଙ୍ାନରି 
କୁÛଇଟରି ରଦରାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଅମୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଈରକ ଏଆନରିଇ 
କାତା ରଭସ୍ା ମାରନ।” ୧୮

 ଏÌସରି ବÉଗା ସରହ ସରିୋଇଙ୍ାନରି 
ରଦରାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କୁÛଇଟରି ମାସରି ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ଏଆନରିÔ ଅରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ବନ୍ରି ଅÉଜାମାନରି ୋଉଲ ଈ 
ଲÉରଭନରିଇ ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀଙ୍ରି  
ଈରକ କାତା ରଭସ୍ା ମÉଟ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ।”

୧୯
 ସରିୋଇଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ମଲୂା ରଦରାଞ୍ଜୁ ଏ ଲÉରଭନରିତାରା 

କାଜୁ ଆହାନା ଏମବୋଇରଭÛଏ ସରିଡାନରି ବାହା ତାଙ୍ରି  ଅରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ଆନା ରଭସ୍ା ମÉଟ୍ କରିମାଞ୍ରି?”

୨୦
 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ୋଉଲଇ ଅରଟÑ ସÉରÛକରି 

କାତାଙ୍ା ରଭନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ବୁଦରି ଗରିଆନା ଭୀଏ ଏଆନରିଇ ରଦରରି 
ନÉଜୁ ସବା ତାଙ୍ରି  ଅÌରଡ଼କରି ତାୋ ତାଙ୍ରି  ନୀଙ୍ରି  ରଭସ୍ା ଭÉଭା 
ରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁକ୍ ସାରନରୁ। ୨୧

 ଈନୁ ଏଆରରି କାତା େରତ୍ ଗରିଭା କୂନା। 
ଚାଲରିସ ଗାଣ୍ରି ଡ଼Èଇ ଅରଟÑ ଗÉରମ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ମÉଗ୍ାରନରୁ ଏଙ୍ା 
ୋଉଲଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ରସÍଲୁ ଜÌସାନା ମାରନରୁ। ଏଆରୁ 
ଏଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍଆନରି ଟୁକ୍ନÈ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିଏÛରୁ ଇଞ୍ରି  
ସାଡ଼୍ା ଆହାରନରୁ। ଇରଦ ଈନୁ ଆଁ ଇଞ୍ରି  ଇଞ୍ାନା ତÌଲ ଅÉଜାନା 
ମାରନରୁ।”

୨୨
 ସରିୋଇଙ୍ାନରି ମଲୂା ରଦରାଞ୍ଜୁ ଈ କାତା ଏÛରମବେରରିଇ ରଭÛଏ 

ରଭସ୍ା କୂଭା ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।

ପାଉଲଇ କାଇସରିଆ ତାଙି୍ ଅପା ଅÉନତ
୨୩

 ସରିୋଇଙ୍ାନରି ମଲୂା ରଦରାଞ୍ଜୁ ରରିଆରରିଇ ରସନାେତରିଙ୍ାନରିଇ 
ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। “ରନÍଞ୍ଜୁ ନÉଡାଙ୍ରି  ନଅ ଗଣ୍ା ତାନରିÔ କାଇସରରିଆ 
ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ୨୦୦ ଗାଣ୍ରି ସରିୋଇଙ୍ାନରି, ୭୦ ଗାଣ୍ରି 
ଗÌଡ଼ାଙ୍ାନରି କକ୍ ସାନା କÉଲା ଗରିନାରରିଇ ଏଙ୍ା ୨୦୦ କଣ୍ାଙ୍ା 
ଆଃୋଗାଟାରରିଇ ତÌଲ ଗରିଦୁ। ୨୪

 ଏସନରି ଗÌଡ଼ାଙ୍ା ୋଉଲ 
କକ୍ ସାନା ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁରଭÑ ତÌଲ ଗରିଦୁ ଏଙ୍ା ରନଗାଡ଼Èଇ 
ଏÛଆନରିଇ ଲାଟ୍ ସାଇବ ରଫଲରିକ୍ ସ ବାଃତାଙ୍ରି  ଅଦୁ।” 
୨୫

 ସରିୋଇଙ୍ାନରି ମୂଲା ରଦରାଞ୍ଜୁ ଲାଟ୍ ସାଇବ ବାଃତାଙ୍ରି  ଈ 
ଅÉକୁ ଭ୍ୀସରିରତଞ୍ଜୁ,

୨୬
 େÌଙ୍ାଇମାନରି ଲାଟ୍ ସାଇବ ରଫଲରିକ୍ ସ ବାଃତାଙ୍ରି

କ୍ାଉଦରିଅ ଲୁସରିଅ ଜହାରରି ସରିଆନା ଭ୍ୀସ୍କରି  ମାନରି ଅÉକୁ।

୨୭
 ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଈ ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ ଆହାନା ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ 
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ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରି  ମାରସରୁ। ଅÉନୁ ଏମବୋଙ୍ରି  ସରିୋଇଙ୍ାନ୍ ରଙ୍ 
ଏÛସାନା ଏଆନରିଇ ଜ୍ଡÓÞରପ୍ଏ। ଅÉନୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ରÌମରି ନାଗରରିକ ଇଞ୍ରି  େୁରସଏ। ୨୮

 ଆନୁ ଇଆନରିଇ 
ଲÌକୁରରି ରଦରରି ସବା ତାଙ୍ରି  ଅସାନା ଏଆନରି କୁÛଇଟରି 
ଆନାରରି କୁଡା ଗରିନାରରି ମାରନ ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ 
ମÉଟ୍ କରିରସଏ। ୨୯

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଅÉନୁ େୁରସଏ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏଆରରି ସÉଜାଙ୍ା କାତା ଆହାନା ଉଡା ଆଇ ମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ବନ୍ରି ଅÉଭା ଡଣ୍ ଅÉରତକା 
ସÉଭା ଡଣ୍ େÉନାରା ଆନରିରଭÛଏ ଦୂସ ଗରିଆସରିରଡଞ୍ଜୁ। 
୩୦

 ଊଦାରେÛ ଏଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍନାରା ନୀଟରି ଗରିଭା 
ଅÉଜାରନ ଇଞ୍ରି  େୁରସଏ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆନରିଇ ଡାରଣ୍ 
ଡାରଣ୍ ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାରତଏ। ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ 
ଉଟ୍ କରି ମାନାରରିଇ ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଭା ତାଙ୍ରି  ରଭରତେଏ।

୩୧
 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆନରି ବାଗଗି ରଡଃଙ୍ରି  ସରିୋଇଙ୍ା ୋଉଲଇ 

ଆହାନା ଏ ନÉଡାଙ୍ରି  ଆନ୍ରିୋତ୍ରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ୩୨
 ଏ 

ରଭଇତରି ୋଉଲଇ କାଇସରରିଆ ତାଙ୍ରି  ଅୋ ରସÍଲୁ ଗÌଡ଼ାଙ୍ାନରି 
କକ୍ ସାନା କÉଲା ଗରିନାରରି ବାଃତା ସେଗି ଗରିଆନା ସରିୋଇଙ୍ା 
ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍତାରତରୁ। ୩୩

 ଏଆରୁ କାଇସରରିଆ ତାଙ୍ରି  
ଏସାନାଇ ଲାଟ ସାଇବକରି ଏ ଅÉକୁ ସରିରତରୁ। ଏମବେÈ ଡ଼Èଇ 
ୋଉଲଇ ଏଆନରି କାକାନରି ସେଗି ଗରିରତରୁ।

୩୪
 ଲାଟ୍ ସାଇବ ଅÉକୁ େଡ଼Ì ଅÉଜାନା ୋଉଲ ଏତେରି ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ 

ଇଞ୍ରି  ରଭରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ କରିଲରିକରିଆ ତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େୁରସଞ୍ଜୁ। 
୩୫

 ଲାଟ୍ ସାଇବ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ନୀଙ୍ରି  ଉଟ୍ କରିମାଞ୍ାନାକା ଇମବୋଙ୍ରି  
ଏତାତାକା ଅÉନୁ ନୀନ୍ା କାତା ବୁଜରି ଅÉଇ।” ଏଙ୍ା ୋଉଲଇ 
ରହରଦ ଇଡୁ ତାନରିÔ ଇଟାନା ଜÌୋ ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ।

ଜେୁିଦଙି୍ା ପାଉଲଇ ଉଡତିାରି

୨୪  ୧ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ହନାନରିୟ େÉଞ୍ ଦରିନା 
ରବÑଅଟରି ଏରସଗାଣ୍ରି ଜରିହୁଦରି ରଦରାକା ଏଙ୍ା 

ତର୍ଜୁ ୍ଲ ୋଦା ତାନାନରିଇ ଓକରିଲଇ ଆହାନା କାଇସରରିଆ 
ତାଙ୍ରି  ଏରତଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ଏଆରୁ ୋଉଲଇ ଲାଟ୍ ସାଇବ ନÌକରିଟରି 
ଉଡରିରତରୁ। ୨

 ୋଉଲଇ ଅÉେ୍ା ଅÉରତ। ତର୍ଜୁ ୍ଲ ଏଆନରିଇ 
ଉଡାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,

‘ଅÌ େÌଙ୍ା େÉନ୍ ମବେରିମାନରି ରଫଲରିକ୍ ସ!, ମାଇ ଲÌକୁତାକା ନୀ 
ବÉଗା ଗÉରମ ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ନୀମବୋଇ ମାରନରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଅÉମ ୁନୀଙ୍ରି  ଦନ୍ବାଦ ସୀପ୍ କରିଞ୍ାନାମ।ୁ ନୀ େନୁ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ବÉଗା 
ଈ କୂଲୁ ରସଣ୍କରି ନରିଙ୍ା ମାରନ ଏଙ୍ା ଗÉରମ କାବାଡ଼ାକା ଅÉଭା 
ମେୂରିନୁ। ୩ ଏÌସରିବÉଗା ଅÉମ ୁଗୁରଲÑ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଈ କାତା ରଜÍଡା 
ଡ଼Èଇ ଆଃେରିମାନାମୁ ଏଙ୍ା ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମାଇ ରଜÍଡା ଜହାରରି 
ସୀପ୍ କରିଞ୍ାନାମ।ୁ ୪

 ଇରଦ ଅÉନୁ ନୀନ୍ା ଗÉରମ ରଡଲରି ନାହରିକରି 
ଗରିଭା କୁଆନା ଟୁୋ ଗରିÎସରି ମÉନ୍ା କାତା ରଭତୋଇ। ଏÌସରିବÉଗା 
ମଣୁ୍ରି ଅÉଜାନା ମାଇ କାତା ରଭଞ୍ାମ।ୁ ୫

 ଈ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ସୀଲାକÌଲ ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ। େୁତଗି ଡାଣ୍ ଗୁରଲÑ ରଭଞ୍ ମାନରି 
ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ବାଃତା ଇଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି କରିଲାବରିଲା ନରିପ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଇଆଞ୍ଜୁ ନାଜରରିତ େୁଟାତାଞ୍ଜୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ। ୬ ଇହରିଙ୍ରି  କରି ମÉନ୍ାରା 
ରେÍନୁ ଇଡୁ ସପ୍ରା ଗରିଭା ତାଙ୍ରିରଭÛଏ ଡୁସ୍କରିରସଞ୍ଜୁ। ୭

 ଏÌËକରିରଭÑ 

ଅÉମ ୁଏଆନରିଇ ଏମବେÈ ଆଃତାମ।ୁ ୮  a ଈରୁ ଏଆନରିଇ େରରିକ୍ା 
ଗରିଆନା ମାଇ ଉଟ୍ କରିମାନାରରି ଗୁରଲÑ ଉରଜÑତାରରି ଗରିନା ଅÉଏ 
ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ମୂଦରି।” ୯

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑତାକା ଈରରି ଉରଜÑ 
ଇରସରୁ।

ନଫଲିକ୍ ସ ନÌକଟି ିତାଡାନ ିଜଡେÓÞନତେଞ୍ଜୁ
୧୦

 ଲାଟ୍ ସାଇବ ଏରସରରିରଭÍଲା ୋଉଲଇ ରଭସ୍ା ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି 
ସରିରତଞ୍ଜୁ ଏÛମବୋ। ୋଉଲ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ଅÉନୁ େୁଞ୍ାମାଇ ଈନୁ 
ଗÉରମ ବାସାରରି ଅÉରତ, ଈ କୂଲୁ ରସÍଲୁ ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାତରି 
ଅÉଜାନା ମାଞ୍ରି । ଏÌସରିବÉଗା ରରହା ଡ଼Èଇ ନାଇ େÉଡ଼ାଟରିତାରରି 
କାତା ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ। ୧୧

 ଈନୁ େୁନ୍ ମବୋ ମଦୂରି, ଅÉନୁ ଭାରରି ରେÍନୁଇ 
ଲÉକା ରସÍଲୁ ବÉର ଦରିନା ରଭÍରଲରନ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  
ସାଜାରସଏ। ୧୨

 ଇଆରୁ ନÉଙ୍ରି  ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରିÔ ଅÉରତକା ଏତେରି 
ଅÉରତକା ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଟ୍ କାନରି ଏରମବେରରିରକରଭÛଏ ଟଟାଟଟରି 
ଅÉଜାନାରା ଅÉରତକା ଦÉଲା େୁଟା ଲÌକୁରରିଇ ଉସାନାରÈ ରମହା 
ସରିଡାରାଏରୁ। ୧୩

 ଈ ଲÌକୁତାକା ନାଇ କୁÛଇଟରି ଉଟ୍ କରିମାଞ୍ାନାରା 
ରଣ୍ାରଭÑ େୂଡ଼୍ ୋ ମଏୂରୁ।

୧୪
 “ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ର କାତା ନୀଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଇଆରୁ 

ଏତୋରରିଇ ର ‘ଊଜାନେୁଟା’ ଇଞ୍ରିରନରୁ, ଏ ସÉଡାଡ଼Èଇ ଅÉନୁ 
ନାଇ େୁବ୍È ଆବାରରି ରେÍନୁଇ ଲÉକାଇମାଇ। ଏÌËକରିରଭÑ ମÌସା 
ସÉଜା ଏତୋରା ଗ୍ରÉୋଇମାରନ, ଏଙ୍ା ଡÈଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିଭା ଗାଟାରରି େୁତରିଙ୍ାନରି ଆନା ଆନା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ, 
ଏÌରÈ ଗୁରଲÑ ଅÉନୁ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ େରତ୍ ଗରିେରିମାଇ। ୧୫

 ଈ 
ଲÌକୁରରି ରଡଃଙ୍ରିରନ ଅÉନୁରଭÛଏ ରେÍନୁ ବାଃତା ବାସ୍ା ଇଟାମାଇ, 
ରନରିସରି ରନଗାକା ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁତାକା ଗୁରଲÑତାକା ସÉଭାଡ଼Èଇ 
ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିରନରୁ। ୧୬

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଏଙ୍ା 
ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି ଆନାରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଇ, 
ଏÛଆରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଡ଼ଃନା ତୁସ୍କରିମାଇ।

୧୭
 “ଅÉନୁ ଗÉରମ ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ ଦୁରୁ ମାରସଏ। ଏ ରବÑଅଟରି 

ଅÉନୁ ମାଇ’ େÉନÈଆନରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରିଇ ଟÉକାଙ୍ା ସାହାଜ ସୀଭା 
ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ବାଃତା ଦÉନ ସେଗି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଜରିରୁସାଲମ 
ତାଙ୍ରି  ଭÉଜାରସଏ। ୧୮

 ଅÉନୁ ରେÍନୁ ଇଡୁତାଙ୍ରି  ନାଣ୍ାନରି ସେୁାଡ଼ରି 
ଗରିଭା ରସÍଲୁ ସାଜାରସଏ। ସୁୋଡ଼ରି ଅÉନରି କାବାଡ଼ରି ରନମବେରିତରି 
ରବÑଅଟରି ଏସନାକା ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ନÉଙ୍ରି  ରମଃତାରତରୁ। ଅÉନୁ ଏÛମବୋ 
ଆନାରଭÑଏ କରିଲାବରିଲା ତାରÈ ଗରିଆ ସରିରଡନୁ, କରି ନÉରକ ଅରଟÑ 
ଏମବୋଇରଭÛଏ ସରିଡାରାଆରତ। ୧୯

 ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏସରିଆତାକା 
ଏସନରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାରଭÑଏ ଏମବେÈ ମାରସରୁ। ରଗରଟ ଏଆରରିତାରରି 
ନାଇ କୁÛଇଟରି ଉଡରିନାରରି ଆନାରରି ଅÉରତକା ମାରସକା ଏଆରୁ 
ନୀ ନÌକରିଟରି ତାଙ୍ରି  ତାୋ ମାରସ। ୨୦

 ଅÉରତକା ଈନୁ ଇମବେÈ ମାନରି 
ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରିଇ ରଭନ୍ ମବୋ ମଦୂରି, ଏଆରରି ନÉଜୁ ରଦରରି ସବା ତାନରିÔ, 
ଏରସରରିରଭÍଲା ଅÉନୁ ଏଆରରି ନÌକରିଟରି ନରିସରିରତଏ, ଏମବୋରଭÛଏ 
ଏଆରୁ ନÉନ୍ା ଆନରି ଦୂସ ରମଃତାରତରୁ? ୨୧

 ଅÉନୁ ରଣ୍ାରନ 
କାତା ଲଗ ଲଗନାଇ ରଭରତେଏ, ‘ସÉଜାମାନାକା ରନରିସରି ରରିରହଗରି 

a ୨୪:୮ ଏÌଆକରିରଭÑ ଲୂସରିଆ ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଭÉଜାନା ଏଆନରି 
ମାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ଡ଼Ìଇ ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଅରତରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଉଟ୍ କରିମାସରି ଲÌକୁରରି 
ନÌକରିଟରି ଭÉଭାତାଙ୍ରି  ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଈରା ଏÛରସ େୁତରିତାନରି ସରିଡÛ।
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ନରିଙ୍ରିରନରୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ େରତ୍ ଗରିେରିମାନରି ବÉଗା ଅÉନୁ ରନÍଞ୍ଜୁ 
ନÉଜୁ ସବା ତାନରିÔ ତୂକରି ଗରିଭା ଆଇମାଇ।’ ”

୨୨
 ରଫଲରିକ୍ ସ କ୍ରିସ୍ଟ ତାରା ୋରହରରି କାତା ରନଗା ଡ଼Èଇ 

େଞୁ୍ାମାସରି ବÉଗା ରଭନ୍ ମବୋ ଏÌରସ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାଞ୍ଜୁ ଲୂସରିୟା ଭÉରତକା ଅÉନୁ ମୀନ୍ା ତୂକରି 
ଗରିଆଇ।” ୨୩

 ରଫଲରିକ୍ ସ ସରହ ସରିୋଇଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ରଦରାନରି 
କାଜୁ ତାନରିÔ ସେଗି ଗରିଆନାଇ ୋଉଲଇ ଇଟÈ ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି 
ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିଇ ଜÌସାନା ଇଟÈ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ 
ଲପ୍ କାରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିରକ କାତାବାତ୍ା ଅÉଭା ରସÍଲୁ 
ତାଡ଼ା ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ାରରିକରି ୋବରି ସୀଭା ତାଙ୍ରି  ୋଉଲଇ ଜÌେରି ମାସରି 
ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରÈନରିକରି ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ।

ନଫଲିକ୍ ସ ଏଙ୍ା ତାଡା କୁଡା ନନିଙ୍  
ପାଉଲ ବÉସି ଅÉତାରି

୨୪
 ଏରସ ଦରିନା ରବÑଅଟରି ରଫଲରିକ୍ ସ ତାଡ଼ା କୁଡ଼ା ଦ୍ରଜୁ ସରିଲାନରି 

ଅସାନା ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରରି ଜରିହୁରଦଡ଼ରି ମାରସ। ରଫଲରିକ୍ ସ 
ୋଉଲଇ ଅÉସ୍ାନା ଏଆନରି ବାହା ଡ଼Èଇ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ବାଃତା 
େରତ୍ ଇଟରିନରି କାତା ରଭରସଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ୋଉଲ ତୀରରି 
ନୀମବୋ, ତାଡ଼ାନରି ମସୁ୍ା ଏଙ୍ା ଭାଇ ମାନରି ତୂକରି କାତା ରଭନ୍ ମବୋରନ 
ଆଜରିରତଞ୍ଜୁ। ରଫଲରିକ୍ ସ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇରଦ ଈନୁ ସାଲାମ।ୁ ନÉନ୍ରି 
ରଡଲରି ଅÉରତକାରନ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ଅÉର୍୍ାଇ।” ୨୬

 ରଫଲରିକ୍ ସ 
ୋଉଲରକ କାତା ଅÉନାରରି ଅରଟÑ ରରଣ୍Û ମାରସ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉସା 
ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ ୋଉଲ ଏଆନରିକରି ଟÉକାଙ୍ା ଲÉସା ସୀରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରି ବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ େÉଲୁ ୋଉଲଇ ଅÉସ୍ାନା କାତା 
ଆଇରସଞ୍ଜୁ।

୨୭
 ଈଆରଡଃଙ୍ରି  ରୀ ବାସାରରି ସାରସ। ଏ ରବÑଅଟରି େକଗିଅ 

ରେଷ୍ା ଲାଟ୍ ସାଇବ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ରଫଲରିକ୍ ସ ଅରଟÑ ଲାଟ୍ ସାଇବ 
ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରିଇ ରରହା ଗରିଭା 
ତାଙ୍ରି  ୋଉଲଇ ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିରନÑ ଇଟାନା ସାରସଞ୍ଜୁ।

କାଇସରିଆ ପାଉଲ ନମଃପା ମÌନ ଅÉନତଞ୍ଜୁ

୨୫  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ରଫସ୍ଟ ଲାଟ୍ ସାଇବ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଦରିନା ତାନରିÔ ତୀନରି ଦରିନା ରାହରି ଅÉଜାନାଇ 

କାଇସରରିଆ ଡ଼Èଇ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ୨ ଏÛମବୋ ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ଜରିହୁଦରି ରଦରାକା ଏଆନରିଇ 
େୂଣ୍ାନାଇ ୋଉଲ କୁÛଇଟରି ଉଡାନା କାତା ରଭରତେରୁ। ୩ ଏଆରୁ 
ୋଉଲଇ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ରସÍଲୁ ଏଆନରିଇ େ୍Éରତରୁ, 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ୋରହରରିଆ ଏଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ରସÍଲୁ 
ଏଆରୁ େ୍ଡଜୁକ୍ ସାରସରୁ। ୪ ଏÌËକରିରଭÑ ରଫସ୍ଟ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ୋଉଲ 
କାଇସରରିଆ ତାନରିÔ ମାନାକାଞ୍ଜୁ, ଅÉନୁ ଉରତଗରିସରି ଏମବୋଙ୍ରି  ସାଇ। 
୫

 ମୀ ମାରଦ ଏସନରି ରଦରାରତରୁରଭÑ ନÉରକ ଭÉଦୁ। ୋଉଲ 
ଆନାରଭରଲ ଦୂସ ଗରିଆସାକା ଏଆରୁ ଏଆନରି ଉଟ୍ କରିନାରÈ 
ଏÛମବୋ ରଭତୋରନରୁ।”

୬
 ଏ ରବÑଅଟରି ରଫସ୍ଟ ଅÉଠ ଦÌସ ଦରିନା ରାହରି ଅÉଜାନା 

କାଇସରରିଆ ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ରଭଇତରି ଏଆଞ୍ଜୁ ତୂକରି ଗରିନରି 
େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରିÔ କରତେଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ୋଉଲଇ ଅÉେ୍ା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
୭

 ୋଉଲ ଏ ବାକାରରି ତାଙ୍ରି  ସÌଲ୍ ବାରନ ଜରିରୁସାଲମ ଡ଼Èଇ ଭÉଜା 

ମାସରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଏଆନରିଇ ଗ୍ରଜୁ ସାନା ନରିସରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରି 
କୁÛଇଟରି ଗÉରମ ରଦରରି ରଦରରି କାତାଙ୍ା ତାରତରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ 
ଆନାରଭÛଏ େୂଡ଼୍ ୋ ମଆୂରତରୁ। ଆନାରଭÑ େୂଡ଼୍ ୋ ମଆୂରତରୁ। 
୮

 ୋଉଲ ତାଡ଼ାନରି ଜ୍ଡÓÞୋ ରସÍଲୁ ୋବରି େÉନ୍ ମବୋରନ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଅÉନୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ସÉଜା କରି ରେÍନୁ ଇଡୁ କରି କାଇସର କୁÛଇଟରି 
ଅÉନରିରଭÑ ଦୂସ ଗରିଆ ସରିରଡନୁ।”

୯
 ଏÌËକରିରଭÑ ରଫସ୍ଟ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରିଇ ରରହା ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  

ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ନାଇ’ ବାହା ଡ଼Èଇ ତୂକରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ 
ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ସାଜରି ଗରିନା?”

୧୦
 ୋଉଲ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଇରଦ କାଇସର ତୂକରି ଗରିନରି ଜÌମବୋ 

ନÌକରିଟରି ନରିସାମାଇ। ଇÛମବୋରନ ଆଡÈ ନÉଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିଭା ଅÉରନ। 
ଅÉନୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାରÈ ଆନାରାରଭÛଏ ଦୂସଗରିଆ ସରିରଡନୁ, ଏÌରÈ 
ଈନୁ େୁଞ୍ରିମାଞ୍ରି । ୧୧

 ଅÉନୁ ରଗରଟ ଆନରି ଅÉରତକା ଦୂସ 
ଗରିଆସାକା କରି ସÉଭା ଆଗ୍ରି ଆନରି ଅÉରତକା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆସାକା, 
ଅÉନୁ ସÉଭା ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାଇ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈ 
ଉଟ୍ କରିମାଞ୍ାନାକାରରି କାତା ତାନରିÔ ଆନରିରଭÛଏ ଉରଜÑତାରରି 
ସରିରଡଏ, ଇରସÑକା ଏଆରରି କାଜୁ ତାନରିÔ ନÉଙ୍ରି  ଏମବୋଇରଭÛଏ ସେଗି 
ଗରିଭା ମତୂାରାଏ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ କାଇସର ବାଃତା ତୂକରି ଅÉଭା 
ରସÍଲୁ େ୍Éେରିମାଞ୍ାଇ।”

୧୨
 ରଫସ୍ଟ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାଗାଟରି ରଦରାରରିରକ କାତାବÉର୍୍ା 

ଅÉଜାନାଇ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ଈନୁ ରÌମ୍ ରଦରରି ରÉରଜନରି 
ବାଃତା ତୂକରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ େ୍Éସାଞ୍ାଦରି, ଏÌସରିବÉଗା ଈନୁ ଏଆନରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜରି।”

ପାଉଲ ନେରଦ ଆଗି୍ରପା ନÌକଟି ିନସିିନତଞ୍ଜୁ
୧୩

 ଏÛରସ ଦରିନା ରବÑଅଟରି ଆଗ୍ରରିୋ ରÉରଜଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ବର୍୍ୀକ 
ରାଜାଲରି ରଫସ୍ଟଇ େୂଣ୍ା ତାଙ୍ରି  କାଇସରରିଆ ରଦରରି ନÉଜୁ 
ତାଙ୍ରି  ସାସ।ୁ ୧୪

 ଏÛମବୋ ଏÌଭରି ଗÉରମ ଦରିନା ରାହରି ଅÉତୁ। ରଫସ୍ଟ 
ରÉରଜଞ୍ଜୁ ନÌକରିଟରି ୋଉଲଇ ଉଟ୍ କରିମାନରି କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇମବୋ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। ରଫଲରିକ୍ ସ ଏଆନରିଇ ବନ୍ରି ଗରିଆନା ଇଟାନା 
ସାଜାରନଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଅÉନୁ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ସାଜାସାନରି ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଭÉଜାନା ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ଉଡାନାଇ ରଭତୋରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଏଆନରିକରି ସÉଭା ଡଣ୍ ସୀଭା ଅÉୋକାରରି ଇଞ୍ରି  ମÉଟ୍ କରିରନରୁ। 
୧୬

 ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଏ, ରÛଆଞ୍ଜୁ ଆନରି ଅÉରତକା ଦୂସ 
ରସÍଲୁ ଉଡା ଅÉରତକା, ଏଆଞ୍ଜୁ ଉଡାଗାଟାରରିଇ େଣୂ୍ାନାଇ ତାଡ଼ା 
କୁÛଇଟରି ଉଟ୍ କରିମାନରି କାତା ରସÍଲୁ ତାଡ଼ା େÉଡ଼ାଆଟରି ରଭସାଆନରି 
ଟୁକ୍ନÈ ରÌମ୍ ତାକା ଏଆନରିଇ ଅରଟÑ ଏରମବେରରି ବାଃତାରଭÑ ତୂକରି 
ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ସୀଏରୁ।

୧୭
 “ଏÌସରିବÉଗା ଈ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ତୂକରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ କାଇସରରିଆକରି 

ଭÉଭାରନ ଅÉନୁ ରଡଲରି ନାହରିକରି ଗରିଆ ଡ଼Èଇ ରଭଇତରି ତୂକରି ଗରିନରି 
ଜÌମବୋ ତାନରିÔଇ କରତେଏ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ ଅୋ ରସÍଲୁ ବାଗଗି 
ସରିରତଏ। ୧୮

 ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ନରିସାନାଇ ଏଆନରିଇ ଉଡରିରତରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଆନରିରଭÛଏ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଏଆନରିଇ ଉଡା 
ମଆୂରତରୁ। ୧୯

 ଏଆରୁ ଭାରରି ତାଡ଼ା ଦମ ୍ଏଙ୍ା ଜୀସ ୁୋଦାତାଞ୍ଜୁ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ସÉଜାମାନାନରି କାତା ରସÍଲୁ ଟଟାଟଟରି ଅÉରତରୁ। ୋଉଲ 
ଜୀସୁଇ ନୀରଡ଼ ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ। 
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୨୦

 ଅÉନୁ ଈ କାତା ଗÉରମ େୁନା ସରିଡାରତନୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ 
ଅରଟÑ ଆନାରଭÛଏ ରଭନାଆରତନୁ। ଅÉନୁ ୋଉଲଇ ରଭରସଏ, 
‘ନୀଙ୍ରି  ଉଟ୍ କରିମାଞ୍ାନାକରି ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ତୂକରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ 
ସାଜରି ଗରିନା?’ ୨୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ୋଉଲ ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିÔ ରାହରି 
ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ରଦରରି ରÉରଜÛନରି ବାଃତା ତୂକରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ 
େ୍Éତାରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ରଦରରି ରÉରଜନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାନରି ଟୁକ୍ନÈ 
ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିରତଏ।”

୨୨
 ଏ ରବÑଅଟରି ଆଗ୍ରରିୋ ରଫସ୍ଟଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଏଆନରି 

ବାହାଡ଼Èଇ ରଭନ୍ ମବୋ ମÉଟ୍ କରି ମାଇ।”
ରଫସ୍ଟ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଭୀଏ ଏଆନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ରଭଞ୍ରି ।”
୨୩

 ରଭଇତରି ଆଗ୍ରରିୋ ଏଙ୍ା ବର୍ୀ୍କରି ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାରରିରକÛ 
ଅରଟÑ ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ରଦରାରରିରକÛ ରଦରରି େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ଡ଼Èଇ 
ଲÌକୁ ଊଜରିନରି ରଦରରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ଭÉତୁ। ରଫସ୍ଟ ବାଗଗି ସୀଭାରନ 
ୋଉଲଇ ଏମବୋଙ୍ରି  ତାୋ ଅÉରତ।

୨୪
 ଏ ରବÑଅଟରି ରଫସ୍ଟ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÌ ଆଗ୍ରରିୋ ରÉରଜÛନରିତରି 

ଏଙ୍ା ଉଜାମାନରି ଗୁରଲÑ ରଦରରି ଲÌକୁତାରତରୁ, ଈନୁ ଈ 
ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ ରମଃେରିମାରଞ୍ରୁ। ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ମାନରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା 
ଏଙ୍ା ଇମବେÈ ମାନରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ନାଇ’ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନାଇ କ୍ରିରରି 
କ୍ରିରରିନା କୂକ୍ ସାମାଞ୍ାରନରୁ ଇଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ନୀମବୋନା ରାହରି 
ଅÉଆକାଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଇଆନରିଇ ତୂକରି ଗରିଆନାଇ 
ଇଆନରିତାରÈ ଦୂସ େÉନାରତନୁ। ସÉଭା ଡଣ୍ ସୀଭା ଆଗ୍ରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ଆନାରାରଭÛଏ ରମହାରତନୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି 
ରÉରଜÛନରି ବାଃତା ତୂକରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  େ୍Éସାମାଞ୍ାନାକରି ଅÉନୁ 
ଏଆନରିଇ ରÌମ୍ ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁରତେଏ। ୨୬

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ଅÉନୁ ରଦରରି ରÉରଜନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଏଆନରିତାରÈ ଆନା ଭ୍ୀସରିଇ 
ଏÌରÈ ଟରିକ୍ନÈ େୁଞ୍ରିସରିରଡନୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ ମୀ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଆଗ୍ରରିୋ ରÉରଜନରିତରି, ରଦହାବÉଗା ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ତାସାମାଇ। ଅÉନୁ ଅÉସା ଗରିେରିମାଇ ଈନୁ ଏଆନରି କାତା ରଭଞ୍ରି  
ଏଙ୍ା କାଇସରକରି ଭ୍ୀସା ରସÍଲୁ ଆନାରଭରଲ ରଭତୋଦରି। 
୨୭

 ଅÉନୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଇ ଆନାରଭÛଏ ଭ୍ୀସାଆ ଡ଼Èଇ ରଦରରି 
ରÉରଜÛନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ବୁଦରି ସରିଡାନାରରି ଅÉରନ।”

ଆଗି୍ରପା ରÉନଜନ ିନÌକଟି ିପାଉଲ

୨୬  ୧ ଆଗ୍ରରିୋ ୋଉଲଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ଈନୁ ଇରଦ 
ନୀନ୍ାରା କାତା ରଭସ୍ା ମୂତାଦରି।” ଏ ରବÑଅଟରି 

ୋଉଲ କାଜୁ କହାନା ତାଡ଼ା େÉଡ଼ାଟରିତାରା କାତା ରଭସ୍ା 
ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୨

 “ଅÌ ଆଗ୍ରରିୋ ରÉରଜନରିତରି, ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁତାକା 
ନÉଙ୍ରି  ଆନÈ ଇଞ୍ାନା ଉଟ୍ କରିମାଞ୍ାରନରୁ, ଏÌରÈ ଈରକ ନୀ 
ନÌକରିଟରି ରଭସ୍ା ତାଙ୍ରି  ଈ ୋବରି େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାନାଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ରରହା 
ଆଇମାଇ। ୩ ଈ କାତା ଉରଜତାରରି ଈନୁ ଜରିହୁଦରି ସÉଜାଙ୍ା ଏଙ୍ା 
ଏଆରରି ଟଟାଟଟରି ଆଇମାନାରÈ ରନଗାଡ଼Èଇ େୁଞ୍ରିମାଞ୍ରି । 
ଏÌସରିବÉଗା ଈରକ ମଣୁ୍ରି ଅÉଜାନା ନାଇ କାତା ରଭନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  
ନୀଙ୍ରି  େ୍Éେରିମାଞ୍ାଇ।

୪
 “ଗୁରଲÑ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ନÉନ୍ା ଗୁରଲÑ ନୀମବୋ େୁଞ୍ାମାରନରୁ। 

ଅÉନୁ ମୀଡ଼ା ରଡଲରି ଡ଼Èଇ ମାଇ ଦରିନା ତାନରିÔ ଏଙ୍ା ଜରିରୁସାଲମ 
ତାନରିÔ ଇସରିଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ଲଃେରି ମାରସଏ ଏÌରÈ ଏଆରୁ େଞୁ୍ାରନରୁ। 
୫

 ଇଆରୁ ନÉଙ୍ରି  ଗÉରମ ରଭÍରଲ ଡ଼Èଇରନ େୁଞ୍ାଞ୍ାରନରୁ। 

ଏଆରୁ ମÉଣ୍ରିତାକା ସÉକରି ସୀଭାରଭÛଏ ମତୂାରନରୁ। ଅÉନୁ ରÛଆନୁ 
ରନଗରି ୋରୁସରିରତନୁ ମାରସଏ। ଜରିହୁଦରି ଦମ ୍ସÉଜାଙ୍ା ୋରୁସରିଙ୍ା 
ରବÍଗାଲରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ସÉରÛକରି ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ମÉନରି ଅÉରନରୁ। 
୬

 ମାଇ େୁବ୍È ଅÉବାରରି ବାଃତା ରେÍନୁ ଏତୋଆ ଅÉଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ, 
ଏ ଅÉଞ୍ା କୁÛଇଟରି ବାସ୍ା ଇଟା ମାନରି ବÉଗା ରନÍଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ତୂକରି 
ଗରିଭା ଆଇମାଇ। ୭

 ଏତେରି ଅÉଞ୍ା ଇସ୍ାଏଲ ବÉର କ୍Éମବେତାକା 
ଅÉସା ଗରିେରିରନରୁ ଏଙ୍ା ଏ କୁÛଇଟରି ବାସ୍ା ଇଟାନା ନÉଡାଙ୍ରି  
ଉଜାଡ଼ରି ରେÍନୁଇ ଲÉକାଇମାରନରୁ, ଅÉନୁରଭÑÛ ଏ ଅÉଞ୍ା 
ଆଃୋ ତାଙ୍ରି  ଅÉସା ଇଟାମାଇ। ଅÌ ରÉରଜÛନରିତରି, ଏ ଅÉଞ୍ା 
କୁÛଇଟରି ନÉନ୍ରି ଅÉସା ଏଙ୍ା େରତ୍ ମାନାଡ଼ରିକରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ନÉଙ୍ରି  
ଉଟ୍ କରିମାଞ୍ାରନରୁ। ୮

 ରେÍନୁ ସÉଜାମାନାରରିଇ ରରିରହଗରି ନରିପ୍ କା 
ମରୂନଞ୍ଜୁ, ଈ କାତା ଅÉଭା ମଆୂନାରରି ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ?

୯
 “ଅÉନୁ ୋରୁସରିରତନୁ ମାସାଭାନରି, ଅÉନୁରଭÑ ନାଜରରିତ ଜୀସ ୁ

କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା ଗÉରମ କାବାଡ଼ରି ଗରିଇ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରସଏ। 
୧୦

 ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିେରିସାନରି ଅÉନୁ ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ଦÉଲା ରେÍନୁ 
ଲÌକୁରରିଇ ବନ୍ରି ଗରିଆନା ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିÔ ଇଟା ମାରସଏ। ଜୀସ ୁ
ରବÑଅଟରି ତÉକାଇ ମାସାରରିଇ ସÉଭା ଡଣ୍ ସୀଭା ଆଇରସ, 
ଏÛମବୋ ଅÉନୁରଭÛଏ ଏÌରÈ ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଇଞ୍ରି  ଏଆରରିରକÛ ର ଏÌଲୁ 
ଆଇମାରସଏ। ଅÉନୁ ଦÉଲା ଦÉଲା ରେÍନୁ ଲÌକୁରରିଇ ଆହାନା 
ତାସାନା ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିÔ ଇଟ୍ କରିରସଏ, ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  
ଅÉନୁ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରି ବାହା ଡ଼Èଇ େÌଣ େÉଣ୍ ଞ୍ାରସଏ। 
ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଟ୍ କାନରି ଡଣ୍ ସରିପ୍ କରିରସଏ। 
୧୧

 ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ କ୍ରିସ୍ଟ କୁÛଇଟରି କାତା ରଭସ୍ା ତାଙ୍ରି  
ନାସ୍କରିରସଏ। ଅÉନୁ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ଈରସ ସÌଡାଙ୍ରି  ଆଇରସଏ, 
ଏଆରରିଇ ଜୂପ୍ କା ତାଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ଦରିନା ନÉସ୍କା ବାଃତାଙ୍ରିରଭÛଏ 
ସାଜରିମାରସଏ।

ଜରୀସୁଇ ନମଃତ ିକାତା ପାଉଲ ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
୧୨

 “ସରଟକା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରି ବାହାଡ଼Èଇ େÌଣ େÉଣ୍ଞ୍ାନା 
ଅÉନୁ ଦରମସକ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜରି ମାରସଏ। ୧୩

 ଏମବୋ 
ରଭଣ୍ା ରଡଲରି ଅÉଜାରସ, ଊଦାରେ ଅÉନୁ ରସଣ୍ନାରା ର ରଦରରି 
ଉଜାଡ଼ରି ରମଃରତଏÛ। ଏ ଉଜାଡ଼ରି ତରିକରିରଭÛଏ ସÉରÛକରି ଅÌସ୍ରିମାରସ। 
ଏÌରରି ନାଇ କୁÛଇଟରି ଏଙ୍ା ନÉରକ ଭାଇମାସାରରି କୁÛଇଟରି ଦରିଆରତ। 
୧୪

 ଅÉନୁ ଗୁରଲÑତାମୁ ରନÍରଡ ଦୀପ୍ କରିତାମୁ। ଏÛମବୋ ଅÉନୁ ର 
ଗୀରା ରଭରସଏÛ, ‘ସାଉଲ, ସାଉଲ ଈନୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ନÉଙ୍ରି  
ଜୂପ୍ କରିମାଞ୍ାଦରି? ଲହା ସÉପ୍ କାନରି ତତ୍ କା ନୀ ରସÍଲୁ ଅÉଭା 
ମଆୂନାରରି ମାରନ।’

୧୫
 “ଅÉନୁ ରଭରସଏ, ‘ପ୍ରବୁ, ଈନୁ ଏମବୋଇ?’

“ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉନୁ ଏ ଜୀସୁ, ଏତୋନରିଇ ଈନୁ 
ଜୂପ୍ କରିମାଞ୍ରି?’ ୧୬

 ଈନୁ ଇରଦ ନରିଙ୍ାମୁ। ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ନାଇ 
କାବାଡ଼ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ତÌଞ୍ା ଅÉଜାମାଞ୍ାଇ। ଈନୁ ନÉନ୍ାରା 
ଆନା ରମଃତରି ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ନୀଙ୍ରି  ଆନା ତÌତୋଇ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ସÉକରିଗାଟାତରି ଅÉଦରି। ୧୭

 ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ନୀ ଲÌକୁରରି ବାହା ଡ଼Èଇ 
ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ଦରିନା ଲÌକୁରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞପ୍ାଇ। ଏଆରରିତାଆ 
କାନ୍ ଙ୍ା ଦରିରରି ଇସ୍ା ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାଇ। ୧୮

 ଈନୁ 
ଏ ଲÌକୁରରିଇ ଉରଜତାରÈ ୋରହରରି ତÌସ୍ ଦରି ଏଙ୍ା ଆନ୍ାରରି ଡ଼Èଇ 
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ଉଜାଡ଼ରି ତାଙ୍ରି  ତାଦରି। ଈନୁ ଏଆରରିଇ ସଇତାନ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ 
ଦୁରୁକରି ତାସାନା ରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଅତାଦରି। ଏମବେÈ ଏଆରରିତାରା 
ଦୂସ େରିଃୋ ଅÉରନ। ଏତୋକା ନÉଙ୍ରି  େରତ୍ ଗରିଆନା ତୀରରିତାକା 
ଅÉଜାରନରୁ, ଏଆରରି ବାଃତା ଏଆରୁ ବାହା େÉରନରୁ।’ ”

ପାଉଲ ତାଡା କାବାଡତିାରା ନ୍ତୋରି
୧୯

 ୋଉଲ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଆଗ୍ରରିୋ ରଦରରି ରÉରଜନରିତରି, ଅÉନୁ ଏ 
ରସଣ୍ନାରା ରମଃତାରା ବାଗଗି ଆଃରତଏ। ୨୦

 ଅÉନୁ ରଭÍରଲରନ 
ଦରମସକ ଏମବେÈ ଡ଼Èଇ ଜରିରୁସାଲମତାନରିÔ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ଜରିହୁଦା 
ଦରିନା ଅରଟÑ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁ ଲଃେରିମାନାରରି ଦରିନାଙ୍ାନରିରଭÛଏ 
େÌରତେଏ। ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ ଏÌଲୁ ତରିହାନା ରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଭା 
ତାଙ୍ରି  ରଭରତେଏ, ଏଆରରି ଏÌଲୁ ତରିହାମାନାରÈ ଟରିକ୍ନÈ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଭା ତାଙ୍ରିରଭÛଏ ରଭରତେଏ।

୨୧
 “ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରିÔ ମାସାଭାନରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା 

ନÉଙ୍ରି  ବନ୍ରି ଗରିଆନାଇ ନÉଙ୍ରି  ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଡୁସ୍କରିମାରସରୁ। 
୨୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ନାଇ ରସÍଲୁ ସାହାଜ ୋଣ୍ାରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରନÍଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ ନÉଙ୍ରି  ସାହାଜ ଗରିଆନା ଭାଇରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ସାହାଜ ଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ଇÛମବୋ ନରିସାମାଇ। ରଦରରି ଲÌକୁରରିଇ ଏଙ୍ା 
ଆରରÛତାକାରରିଇ ରଭÛଏ ରମହା ମାନରି କାତା ଅÉନୁ ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ। 
ଅÉନୁ ଆନରିରଭÛଏ େୂନରି କାତା ରଭସ୍ରି ସରିଡାଜାଏନୁ। ମÌସା ଏଙ୍ା 
ଡାଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋଗାଟାକା ଆନାରରି ଅÉରନ ଇଞ୍ରି  ରଭସା 
ମାରସରୁ ଅÉନୁ ଏ କାତା ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ। ୨୩

 ଏଆରୁ ରଭସାରସରୁ, 
“କ୍ରିସ୍ଟ ସÉଭା େÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସÉଭା ଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ା ରସÍଲୁ 
ରଭÍରଲତାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ମÌସା ଏଙ୍ା ଡାଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିଭାଗାଟାକା ରଭସା ମାରନରୁ, କ୍ରିସ୍ଟ ଆଡାଆ ଜରିହୁଦରି ଏଙ୍ା 
ରବÍଗାଲରି କୂଲୁ ତାକାରରିଇ ଅÌରତେରରି ତÌସ୍ା ମରୂନଞ୍ଜୁ।”

ପାଉଲ ଆଗି୍ରପାତାରା ଏÌଲୁ ନବÍଗାଲି ଗି୍ା ଡୁଞି୍ତାରି
୨୪

 ୋଉଲ ତାଡ଼ାନରି ଜ୍ଡÓÞୋ ରସÍଲୁ ଈ ଗୁରଲÑ କାତା ରଭସ୍ରିସାନରି 
ରେସ୍ଟ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ୋଉଲ, ଈନୁ ବାଇ 
ଆଇଞ୍ରି । ଗÉରମ େÌଡ଼ରି ଅÉତରି ବÉଗା ଈନୁ ବାଇ ଅÉଜାଞ୍ରି ।”

୨୫
 ଈରା ରଭଞ୍ାନା ୋଉଲ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ େÌଙ୍ା 

େÉନ୍ ମବେରିମାନରି ରେସ୍ଟ, ଅÉନୁ ବାଇଗାଟାନୁ ଅÉଆରତନୁ। ନÉନ୍ରି 
ଗୁରଲÑ କାତା ଉରଜତାରରି ଏଙ୍ା ଟରିକ୍ନÈତାରରି।” ୨୬

 ଆଗ୍ରରିୋ 
ରÉରଜଞ୍ଜୁ ଈ ଗୁରଲÑ କାତା େୁଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିଇ ଈରା ଅÉନୁ 
କ୍Éର୍୍ା ରଭସ୍ା ମଇୂ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଈ 
ଗୁରଲÑ କାତାଙ୍ା ମÉଗ୍ାଆ ସରିଡଅ। ୨୭

 ଅÌ ଆଗ୍ରରିୋ ରÉରଜନରିତରି, 
“ଈନୁ ଡାଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାକା ଭ୍ୀସା ମାନାରା 
େରତ୍ ଗରିେରିମାଞ୍ରି  ଗରିନା? ଈନୁ େରତ୍ ଗରିେରିମାଞ୍ରି  ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ 
େୁଞ୍ରିମାଇ।”

୨୮
 ଆଗ୍ରରିୋ ୋଉଲଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଈରସ ଉରତÛ ନÉଙ୍ରି  

କ୍ରିସ୍ଟରିଆନ ଗରିଆଦରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିଞ୍ରି  ଗରିନା?”
୨୯

 ୋଉଲ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ, ଉରତ 
ଅÉୋକାରରି ଅÉରତକା ଅÈଟ ଡ଼Èଇ ଅÉୋକାରରି ଈନୁ ଏଙ୍ା 
ଅରଟÑ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ ନାଇ’ କାତା ରଭଞ୍ାନା, ଈ ତଃୋ ଅÉଭା 
େÉନ୍ ମବୋ ତୁହାନା ନାଇ’ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉୋ କାରତରୁ। ଏଃୋ 
େÉନାକାରତରୁ।”

୩୦
 ଏ ରବÑଅଟରି ରÉରଜଞ୍ଜୁ, ଲାଟ୍ ସାଇବ, ରାଜାଲରି ବର୍ଗିକା 

ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ ନରିସରିରତରୁ ଏଙ୍ା ସାଲ୍ ବରିରତରୁ। 
୩୧

 ତୂକରି ଗରିନରି ଇଡୁ େରିଃତରି ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦ 
କାତାବÉର୍୍ା ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଇରସରୁ,“ଇଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ 
ଅÉରତକା ବନ୍ରି ଗରିଆନା ଇଟା ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଅÉଆରତ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଆନରିରଭÑ ଡ଼ÌଇତାରÈ ଗରିଆ ସରିରଡଞ୍ଜୁ।” ୩୨

 ଆଗ୍ରରିୋ ରେସ୍ଟଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ କାଇସର ରଦରରି ରÉରଜନରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ େ୍ାସା ସରିଡାଜÈଆତାକା, ଅÉଜୁ ଇଆନରିଇ େରିଃୋ 
ମସୂା ଦୁଃନାସମୁା।”

ପାଉଲ ରÌମ୍ ତାଙି୍ ସିରୁ ଜାୋଜ ଡÈଇ ସାସରି

୨୭  ୧ ଇତାଲରିଆ ତାଙ୍ରି  ଜାହାଜ ଡ଼Èଇ ସାଲ୍ ବା ରସଲୁ 
େ୍ଡଜୁପ୍ କା ଅÉତାଡ଼ରିକରି ୋଉଲ ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ରବÍଗାଲରି 

ବନ୍ରି ଗାଟାକା ଜୁଲରିଅ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ସରହ ସରିୋଇଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି 
ରଦରାନରି କାଜୁ ତାନରିÔ ସେଗି ଗରିଭା ଅÉରତ। ଏ ଜୁଲରିଅ ରଦରରି 
ରÉରଜନରି ସରିୋଇଙ୍ାନରି ବାଃତା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ। ଅÉମ ୁ
ଆଦ୍ରାମୁତରିଅ ତାନରିÔ ଜାହାଜ ତାନରିÔ ରସଙ୍ରିତାମୁ। ୨

 ଏ ଜାହାଜ 
ଏସରିଆ ଦରିନା ସମଦୁ୍ର କୁଡୁ କୁଡୁ ମାସରି ଜାହାଜଙ୍ା ରାହରି ଅÉନରି 
ବାହାଙ୍ା ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାରସ। ରତସଲନରିକରିତାଞ୍ଜୁ ଆରରିତୋଖ୍ 
ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ର ମାକରିଦନରିଆ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ମÉରକ ମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ।

୩
 ଏ ରଭଇତରି ଅÉମ ୁସରିଦନ ତାଙ୍ରି  ଏତାମ।ୁ ଜୁଲରିଅ ୋଉଲଇ 

ରଜÍଡା ନଆନା ତାଡ଼ା ମାଏÛଞ୍ାଙ୍ାରରିଇ େୂଣ୍ା ତାଙ୍ରି  ୋବରି 
ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୋଉତାରରି ଆନାରରି ଲୂଡ଼ା ମାରସ ତାଡ଼ା ମାଏÛଞ୍ାଙ୍ା 
ଏ ଗୁରଲÑତାରÈ ସରିରତରୁ। ୪

 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉମୁ ସରିଦନ ରଦରରି 
ନÉଜୁ େରିଃତାମୁ। ଏÛମବୋ ଭରିଲୁ ଜାହାଜ ତରିନରିଇ ରବଅÛକରି ନÉସରିନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଭାଇମାରସ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉମ ୁସାଇପ୍ରସ୍ ସମଦୁ୍ର େÌଡ଼ରି 
ସÌଡ଼ରିଟରି ସÌଡ଼ରିଟରି ସାସାମ।ୁ ୫

 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉମ ୁକରିଲରିକରିଆ ଏଙ୍ା 
ଫେଲୁରିଆ କୁଡୁ କୁଡୁ ସାଜାନାଇ ଲୁକରିଆ ଦରିନା ମରୁା ରଦରରି ନÉଜୁ 
ତାଙ୍ରି  ଏତାମ।ୁ ୬

 ଏମବୋ ଜୁଲରିଅ ଆରଲକ୍ ଜାଣ୍ଦ୍ରି ଆ ତାରÈ ରଣ୍È 
ଜାହାଜ ଇତାଲରିଆକରି ସାଜରିସାରା େÉରଟଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  ଏମବେÈ 
ରସଙ୍ା ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ।

୭
 ଅÉମ ୁଏରସ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଦୀରର ଦୀରର ସାସାମ।ୁ ଏଙ୍ା 

ଗÉରମ ଡ୍ଡÜÝØୋ ଡ଼Èଇ କ୍ରିଦ ତାଙ୍ରି  ଏତାମ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଗÉରମ 
ଭରିଲୁ ଜୀସ୍କରି  ମାସରି ବÉଗା ଅରଟÑ ନÌକରିକରି ସାଲ୍ ବା ମୂଆତାମୁ, 
ଏÌସରିବÉଗା ଆମ ୁସାଲ୍ମନରି ସÌଡ଼ରିଟରି ମାସରି କ୍ୀତୀ େÌଡ଼ରି କୁଡୁ କୁଡୁ 
ସାସାମ।ୁ ୮ ଅÉମ ୁକୁଡୁ କୁଡୁ ଗÉରମ ଡ୍ଡÜÝØୋ ଡ଼Èଇ ସାସାମ।ୁ ଏ 
ରବÑଅଟରି ଅÉମ ୁଲାସାୟା ରଦରରି ନÉଜୁ ‘ସÉଞ୍ାମାନରି’ ଜାହାଜଙ୍ା 
ରାହରି ଅÉନରି ବାହା ତାଙ୍ରି  ଏତାମ।ୁ

୯
 ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗÉରମ ଦରିନା ସାରସ, ଏÌରରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା 

ସାରକ ରାହରି ଅÉଜାନା ରେÍନୁଇ ଲÉକରିନାରରି ଦରିନା ଆଜାଞ୍Éୋ 
ତାରରି ମାରସ। ଏÌସରିବÉଗା ୋଉଲ ଏଆରରିଇ କÉଡ଼୍ ସାନାଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ! ଅÉନୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଇ ଅÉଜୁ ଅରଟÑ 
ନÌକରିକରି ସାଲ୍ ବା ରନଗାରରି ଅÉଆରତ। ୧୦

 ଈରା ଡ଼Èଇ ଭÈରରି 
ଜାହାଜ ଏଙ୍ା ଏମବୋ ମାନାଇ ଇସାନାଣ୍ାତାÛଇ ନାହରିକରି ଅÉନୁ 
ଏÌରରି ଅÉଏ ଅÉଜୁରଭÛଏ ନାହରିକରି ଅÉଭା ମନୂାମ।ୁ” ୧୧

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ସରହ ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାଞ୍ଜୁ ୋଉଲତାରା କାତା େରତ୍ ଗରିଭା 
କୂଆନା ଜାହାଜ ରତ୍ଃେରିନାନାନରିଇ ଏଙ୍ା ଜାହାଜ ରଦରାନରିଇ 
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େରତ୍ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଏÌରରି ଜାହାଜଙ୍ା ରାହରି ଅÉନରି ବାହାରଭÛଏ 
ରେନରି ରଡଲରି ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଟରିକ୍ନÈତାରରି ସରିଡାରତ। 
ଏÌସରିବÉଗା ରଦହା ବÉଗା ଜାହାଜ ରତ୍ଃୋ ଗାଟାକା ରଫୈନରିକ୍ ସ୍ 
ତାଙ୍ରି  ଏÛୋ ଅÉସା ଡ଼Èଇ ମÉରକ ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଏÛମବୋ 
ରେନରି ରଡଲରି ଭରିହା ଗରିଭା ରସÍଲୁ ରଭତୋରତରୁ। ରଫୈନରିକ୍ ସ୍ କ୍ରିତରି 
େÌଡ଼ରିତାରରି ରରଣ୍ ରଦରରି ନÉଜୁ। ରଫୈନରିକ୍ ସ୍ ରରଣ୍ ଜାହାଜଙ୍ା 
ରାହରି ଅÉନରି ବାହାରଭÛଏ ମାରସ। ଏÌରରି ଉର୍ର େୂବ୍ ଏଙ୍ା ଦକରିଣ 
େୂବ୍ ରଭଞ୍କରି ମାରସ।

ନଦରି ୍ଲୁି
୧୩

 ଏ ରବÑଅଟରି ରଦରରି ରଭଲୁ ଦକ୍ଷରିଣ ରଭଞ୍ଟରି ଭÉରତ। ଜାହାଜ 
ତାନରିÔ ମାସାକା, “ଏତୋରା ଲୂଡ଼ା ଆଇରସରୁ ଏଁØତାରରି ଭରିଲୁ 
ଭÉଇରନ” ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉମ ୁଜାହାଜ ତାରା 
ଲଙ୍ର ନରିକ୍ ସାନାଇ କ୍ରିତରି କୁଡୁ କୁଡୁ ସାସାମ।ୁ ୧୪

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ଈରକ ରଡଲରି ରବÑଅଟରି ଊଦାରେÛ ଭରିଲୁ ରବÍଗାଲରି ଅÉରତ। ‘ଉର୍ର 
େୂବ୍’ ଭରିଲୁ ସମୁଦ୍ର େÌଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଆଜାଞ୍Éୋ ଡ଼Èଇ ଜୀଞ୍ା 
ଟÌଣ୍ରିରତ।

୧୫
 ଏÌରରି ଜାହାଜ ତରିନରିଇÛ ବରିଡ୍ରିସÉୋ ଦକା ସୀପ୍ କାନା 

ସମଦୁ୍ର ଲାଇକରି ନାସରିରତ। ଜାହାଜ ସରର ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉଭା 
ମଆୂତାକରି ଅÉମ ୁଏÌରÈ ରଫଁÍ ରେଁÍ ଇନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  େରିଃତାମ।ୁ ୧୬

 ଏ 
ରବÑଅଟରି ଅÉମୁ କ୍ାଉଦ ସମୁଦ୍ର େÌଡ଼ରି ରକÍରରି ରକÍରରି ଜାହାଜ 
ଅÌତାମ,ୁ ଏମବେÈ ଜ୍ଡÓÞଭା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ର କରଗରରି ଡଙ୍ା ରେଡÈ 
ଜାହାଜ ତାନରିÔ ଇଟରିତାମ।ୁ ୧୭

 ଏÌରÈ ଇଟା ରସÍଲୁ ଏଆରୁ ଏ ଡଙ୍ା 
ଜାହାଜ ତାନରିÔ ରଦରରି ଡକ୍ା ଡ଼Èଇ ତଃେରିରତରୁ। ଜାହାଜ ରଦରାକା 
ଆରର ବÉଲୁ ତାନରିÔ ଜାହାଜ ଜୂରନ ରକରତ ଇଞ୍ରି  ଆସ୍କରିରସରୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ରସଣ୍Ûଟରିତାଆ ୋଦ୍ାଙ୍ା ଏÌକ୍ ସାନାଇ ଜାହାଜ ରେଁÍ 
ରେଁÍ ଇନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  େରିଃରତରୁ।

୧୮
 ରଭଇତରି ଗÉରମ େରିଜୁ ଭରିଲୁ ଅÉଭାରନ ଗୁରଲÑ ଜରିନରିସ 

ସମଦୁ୍ର ତାନରିÔ ଇସ୍କରିରତରୁ। ୧୯
 ତୀନରି ଦରିନା ଗÉଲା ଏଆରୁ ତାଡ଼ା 

କାଜୁ ଡ଼Èଇ ଜାହାଜ ଗÉଡ଼ରି ଗରିନାଅÈ ସମଦୁ୍ର ତାନରିÔ ଇସ୍କରିରତରୁ। 
୨୦

 ଅÉମ ୁଗÉରମ ଦରିନା ରଭÍଲା କରି ସକୁାଙ୍ା ରମଃୋ ମଆୂତାମ।ୁ 
ଆଜାଞ୍Éୋ େରିଜୁ ଭରିଲୁ ଟାଟରି ଅÉଆରତ। ଅÉମ ୁଅରଟÑ ନୀମବେରିନାରା 
ଅÉସା ତୁଃତାମୁ। ଅÉମୁ ଗୁରଲÑତାମୁ ସÉଭରିନାମୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ 
ଗରିତାମୁ। ଗÉରମ ଦରିନା ଅÉମୁ ଗୁରଲÑତାମୁ ଆନାରଭÑ ତରିନÈଆ 
ଡ଼Èଇ ମାସାମ।ୁ

୨୧
 ମୂଲା ରବÑଅଟରି ୋଉଲ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ ନାଇ କାତା ରଭଞ୍ାନା କ୍ରିତରି େÌଡ଼ରି ଡ଼Èଇ 
ଜାହାଜ େରିହା ସରିଡାରÈଆତାକା ମୀ ଜାହାଜ ଈରସ ନାହରିକରି ଅÉଜା 
ଦୁରହମା। ୨୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦ ନÉନ୍ା କାତା ରଭଞ୍ାଦୁ ଏଙ୍ା 
ବାସ୍ା ଆଃଦୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୀ ମାରଦÛ ଏମବୋଇରଭÛଏ 
ସÉଭା େÉରନଏÛ ଭାରରି ଜାହାଜ ନାହରିକରି ଅÉରନ। ୨୩

 ଅÉନୁ ଏତେରି 
ରେÍନୁଇ େରତ୍ ଗରିେରିମାଇ, ଏଆନରି ତାଡ଼ା ଦୁତ ରÛଆଞ୍ଜୁ ନାଇ 
ସÌଡ଼ରିଟରି ନରିସାନାଇ ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, ୨୪

 ‘ୋଉଲ, ଆଜÈ କୂନା! ଈନୁ 
ଉରଜରନ କାଇସର ନÌକରିଟରି ତାଙ୍ରି  ସାଜରି। ରେÍନୁ ନୀ ବÉଗା ଡ଼Èଇ 
ନୀରକ ଭାଇମାନରି ଗୁରଲÑତାକାରରିଇ ଜ୍ଡÓÞରେ୍ନଞ୍ଜୁ।’ ୨୫

 ଏÌସରିବÉଗା 
ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ। ରରହା ଅÉଦୁ। ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା େରତ ୍
ଗରିେରିମାଇ। ତାଡ଼ା ଦୁତ ନÉଙ୍ରି  ରଭସାମାଞ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରିରନ 

ଅÉରନ। ୨୬
 ଅÉଜୁ ଏତେରି ଅÉରତକା ର େÌଡ଼ରି ତାନରିÔ ଜାହାଜ କଣ୍ 

କଣ୍ ଅÉଜାନା ଦୀପ୍ କରିକାନାସ।ୁ”
୨୭

 ଭରିଲୁ େରିଜୁ ଅÉଜାନା ଚଉଦ ଦରିନା ତୁରଲ ନÉଡାଙ୍ରି  
ମÉନ୍ରି ଜାହାଜ ଆଦ୍ରରିଆ ସମୁଦ୍ର ସଡ଼ରିଟରି ଏÛରନ ଆନା ରେଁÍ 
ରେଁÍ ଇଞ୍ରିରସ। ମାଇ ଜାହାଜ ଅÌଭାଗାଟାକା ଅÉମ ୁଏତେରି ସରିକରି 
ଟÉଣା ତାଙ୍ରି  ଏେରିମାନାମ ୁଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ। ୨୮

 ଏଆରୁ ର 
େÉଡ଼ାଟରି ତଃୋ ଅÉଜାମାସରି ଡÌରୁ ରନÍରଡକରି ଭ୍ଡ ରିପ୍ ସାନା ଏମବେÈ 
ସରହ କୁଡ଼ରିଏ ଫୁଟ ଗÉଡ଼ା ସରିରୁ ମାରନ ଇଞ୍ରି  େୁରସରୁ। ଏରସ 
ରଡଲରି ରବÑଅଟରି ଅରଟÑ ଡÉସାରନ ନରବ ଫୁଟ ଗÉଡା ସରିରୁ 
ମାସାରା େୁରସରୁ। ୨୯

 ଜାହାଜ ଏରନ ଆନା ଅÉଜାନା ଭାଡରି 
ତାନରିÔ ଉଗ୍ ରନ ରକରତ ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ ଆଜରିରତରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଏଆରୁ ରବÑଅଟରିତାଆ ଚାରରିଗାଟା ଲଙ୍ର ସରିକାଲାଙ୍ା ଇଗ୍ ଜାନା 
ରଭÍଗରିନରି ଟୁକ୍ନÈ ଜÌରତରୁ। ୩୦

 ଏସନାକା ଜାହାଜ ରତ୍ଃୋଗାଟାକା 
ଜାହାଜ େରିହାନା ସାଲ୍ ବା ମÉଟ୍ କରିରସରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ 
ଜ୍ଡÓÞେ୍ନରି କରଗରରି ଡଙ୍ା ସରିରୁ ତାଙ୍ରି  ଜÉରପ୍ରୁ। ଏÌରÈ ଡ଼Èଇ 
ରବÍଗାକା ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ ଜାହାଜ ରତ୍ଃଫାଗାଟାକା ନÌକରିଟରି ଲହା 
ସରିକାଲାଙ୍ା ଇବ୍ ଗା ସାଜରିରନରୁ ଇଞ୍ରି । ୩୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ୋଉଲ 
ସରହ ସରିୋଇଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ରଦରାନରିଇ ଏଙ୍ା ସରିୋଇଙ୍ାନରିଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇଆରୁ ଜାହାଜ ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉଆତାକା ଈରୁ 
ଏମବୋନାରତରୁରଭÑ ଜ୍ଡÓÞଭା େÉରନÛଏରୁ।” ୩୨

 ଏÌସରିବÉଗା ସରିୋଇଙ୍ା 
ଜ୍ଡÓÞଭା େÉନରି କରଗରରି ଡଙ୍ାତାଆ ଡକ୍ା କ୍Éପ୍ କାନାଇ ସରିରୁ ତାନରିÔ 
ଇଗ୍ ରଦରୁ।

୩୩
 ନÉଡରିସରି ରଭÍଗାଇ ମାସରି ରଡଲରି ତାନରିÔ ୋଉଲ ଏଆରରିଇ 

ଈରକ ତରିନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  େ୍Éରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 
ବୁମବେଜୁ ଅÉଜାନାଇ ଜÌସାନା ମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ରନÍଞ୍ଜୁ ଡ଼Èଇ ଚଉଦ 
ଦରିନା ଅÉରନ ତରିନ୍ ମବୋ ଡୀଗାରଭÛଏ ସରିରଡରୁ। ୩୪

 ଇରଦ ନୀମବୋ 
ରସÍଲୁ ଈରୁ ଈରକ ତରିନ୍ ମବୋ ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ। ମୀ ମାରଦÛ 
ଏରମବେରରିତାରରିରଭÛଏ ର ତ୍ÉରମରରିରଭÛଏ ନାହରିକରି ଅÉଜାରÈଏ।” 
୩୫

 ଈରା ରଭସାନା ୋଉଲ ରୁଟରି ଅଆନା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି 
ନÌକରିଟରି ରେÍନୁଇ ଦଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏÌରÈ ରରପ୍ କାନାଇ ତରିନ୍ ମବୋ 
ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୬

 ଏÌରÈ ରମହାନା ଗୁରଲÑତାକ ଈରକÛ ତାକ୍ାଲରି 
ଅÉରତରୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑତାକା ତରିରସରୁ। ୩୭

 ଜାହାଜ ତାନରିÔ ଗୁରଲÑ 
ତାମ ୁ୨୭୬ ଗାଣ୍ରିତାମ ୁମାସାମ।ୁ ୩୮

 ଅÉମ ୁରନଗା ଡ଼Èଇ ତରିସରି 
ରବÑଅଟରି ଜାହାଜ ତାନରିÔ ମାସରି ଗହମ ସମୁଦ୍ର ତାନରିÔ ଇଗ୍ ରଦରୁ 
ଏମବେÈ ଜାହାଜ ଈରକ ରତଅରରି ଅÉରତ।

ଜାୋଜ ନାେକି ିଅÉନତ
୩୯

 ଉଜାଡ଼ରି ଅÉରତ, ଏÌËକରିରଭÑ ଜାହାଜ ରତ୍ଃୋଗାଟାକା ଏÌରÈ 
ବାହା େୁନ୍ ମବୋ ମୂଆରତରୁ। ଏଆରୁ ଏÛମବୋଡ଼Èଇ ବÉଲୁ ସÌରୁ 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାସାରା ରମଃରତରୁ। ଏମବୋ ଡ଼Èଇ ଏ କୁଡୁ ତାଙ୍ରି  
ଜାହାଜ ଅଆନା ଇଟରିରନରୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ। ୪୦

 ଏଆରୁ 
ସରିକାଲାଙ୍ା କ୍Éପ୍ କାନା ସମଦୁ୍ର ତାନରିÔ ତୁଃରତରୁ। ଏଆରୁ ନÌକରିଟରି 
ତଃୋ ଅÉଜାମାସରି ଡÌକ୍ା ରଡସାନାଇ ନÌକରିନରି ୋଦ୍ା ରଡÍରତେରୁ 
ଏଙ୍ା ବÉଲୁ ଗଦା ରଭଞ୍କରି ସାଲ୍ ବା ଟÌଣ୍ରିରତରୁ ୪୧

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏÌରରି ଜାରଡ଼କା ସମଦୁ୍ରଙ୍ା ଆଟ୍ କରିମାନରି ବାହା ମାରସ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଜାହାଜ ଏÛମବୋ ଦକା େÉଣ୍ଞ୍ାନାଇ ଜୂସାନା ରାହରି ଅÉରତ ଏଙ୍ା 
ଜାହାଜ ତାରରିÔ ନÌକରିନରି ବÉଗା ଅରଟÑ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆରତ ଅରଟÑ 
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ରବଅÛନରି ବÉଗା ଆଜାଞ୍ାୋ ସରିଲ୍ କା ରଭÍୋ ଡ଼Èଇ ଡ଼ରିଙ୍ରି  ଡ଼ାଙ୍ା 
ଅÉଭା ଟÌଣ୍ରିରତ।

୪୨
 ବନ୍ରିଗାଟାକା େରହରରି ଅÉଜାନାଇ ରଦଗରିରନରୁ ଇଞ୍ରି  ଆଜରି 

ବÉଗା ସରିୋଇଙ୍ା ଏଆରରିଇ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋ ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ। 
୪୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାଞ୍ଜୁ ଜୁଲରିଅ ୋଉଲଇ ଜ୍ଡÓÞୋ 
ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରି ବÉଗା ବନ୍ରିଗାଟାରରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ତାଙ୍ରି  କୂଭା 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ େରହରରି ଅÉଭା େୁଞ୍ାନାକାରରିଇ େରହରରି 
ଅÉଜାନା ସମୁଦ୍ର କୁଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
୪୪

 ଏତୋନାକା େରହରରି ଅÉଭା େଞୁ୍ା ସରିଡାରତରୁ ଏଆରୁ ଜାହାଜ 
ରଲଙ୍ା ମାସାଆ ରଭସ୍କା କରି ଆନାରା ଅÉରତକା ଆହାନା ସମଦୁ୍ର 
କୁଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ। ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗୁରଲÑ ତାକା ସମଦୁ୍ର 
କୁଡୁ ତାଙ୍ରି  ଏରତରୁ। ଏମବୋଇରଭÑ ସÉଭା ଦୀଆରତ।

ନମଲିତ ିପÌଡ ିତାନିÔ ପାଉଲ

୨୮  ୧ ଅÉମୁ ସମୁଦ୍ର କୁଡୁ ତାଙ୍ରି  ରନଗÈଡ଼Èଇ ଏÛତରି 
ରବÑଅଟରି ଏÌରରି ରମଲରିତୀ େÌଡ଼ରି ଇଞ୍ରି  େୁସାମୁ। 

ଏମବେÈ େରିଜୁ ଭାଇରସ। ୨ ଗÉରମ ରେÍନରି ଆଇରସ। ଏ େÌଡ଼ରି ତାନରିÔ 
ଲଃେରିସାକା ମାଇ କୁÛଇଟରି ଗÉରମ ରଜÍଡା ନଆରତରୁ। ଏଆରୁ 
ମାଇ ରସÍଲୁ ନÉଡ଼ରି ଏÌସ୍ାନାଙ୍ାଟରି ମÉଙ୍ରି  ଅÉତ୍ାରତରୁ। ୩ ୋଉଲ 
ଜୂଟରିଙ୍ା ଈକଲରି ରୂଡ଼୍ ସାନାଇ ନÉଡ଼ରି ତାନରିÔ ଇଗ୍ ରତଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ନÉଡ଼ରି 
କÉନ୍ାଡ଼Èଇ ରରଣ୍ ବରିସ ସ୍Éସୁ ଭÉଜାନା ୋଉଲ ତାରÈ କାଜୁ 
କାସା ଜରିରତ। ୪

 ଏÛମବୋ ଲଃେରିସାକା ଏଆନରି କାଜୁ ତାନରିÔ ସ୍Éସ ୁ
ଡଙ୍ ଡଙ୍ ଇଞ୍ରିସାରା ରମଃରତରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ାସ ତାଡ଼ାସ 
ରଭସରି ରଭସରି ସÉରତରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ସÉରନଞ୍ଜୁ ଆଡÈଆ। ଇଆଞ୍ଜୁ 
ସମଦୁ୍ର ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞଭା େÉରଟକାରଭÛଏ ଦମ ୍ଇଆନରିଇ ନୀମବୋ ତାଙ୍ରି  
ସୀଆରତ।”

୫
 ଏÌËକରିରଭÑ ୋଉଲ କାଜୁ ଜାଡ଼୍ ସାନା ସ୍Éସୁ ତରିନରିଇÛ ନÉଡ଼ରି 

ତାନରିÔ ଇଗ୍ ରଦଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଏÛଆନରିତାରରି ଆନାରରିରଭÛଏ 
ନାହରିକରି ଅÉଆରତ। ୬ ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ଡÓÞରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରନÍରଡ ଦରିଆନା 
ସÉରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଗÉରମ ରଡଲରି 
ସାଜାନାରଭÛଏ ଏଆନରିତାରରିÔ ଆନାରରିରଭÛଏ ନାହରିକରି ଅÉଅÈତାରା 
ଏଆରୁ ରମଃରତରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ୋଉଲ ରସÍଲୁ ଏଆରରିତାରରି 
ଏÌଲୁ ରବÍଗାଲରି ଅÉରତ। ଏÛଆନରିଇ ରେÍନୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ।

୭
 ଏ ଦରିନା ତାନରିÔ ସÌଡ଼ରିଟରି ଏ େÌଡ଼ରି ତାଞ୍ଜୁ ରଦରାନରିତାଇ ଏସନରି 

ରନÍଡାଙ୍ା ମାସ।ୁ ଏଆନରି ୋଦା େବୁ୍ ରିଅ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  ତÉରେକରି 
ଅସାନା ତୀନରି ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଲତୋରତଞ୍ଜୁ। ୮ ଏ ରଡଲରି େବୁ୍ ରିଅ ତାଡ଼ା 
ଅÉବା ନÌରମରରି ଏଙ୍ା େୁକ୍ରି ଆଇରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଡÌସାରସଞ୍ଜୁ। 
ୋଉଲ ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରତଞ୍ଜୁ। 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉସାନା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÛଆନରି କୁÛଇଟରି କÈକା ଇଟାନା 
ଏÛଆନରିଇ କାରରି ଇରତେଞ୍ଜୁ। ୯

 ଈରା ରମହାନା େÌଡ଼ରି ତାନରିÔ ମାସରି 
ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରଭÛଏ ଭÉଜାନା କାରରି ଇରସରୁ।

୧୦
 ଏଆରୁ ମÉଙ୍ରି  ଗÉରମ େୁରସ୍କାର ସରିଆନା ଦଃତାରତରୁ। 

ଅÉମ ୁଏମବେÈ ତୀନରି ଡÉଞ୍ଜୁ ଟାକ୍ନା ରାହରି ଅÉତାମ।ୁ ଅÉମ ୁଜାହାଜ 
ଡ଼Èଇ ସାସାଭାନରି ମାଇ ଲୂଡ଼ା ଅÉନାଆରଭÛଏ ସରିଅÈରତରୁ।

ପାଉଲ ରÌମ୍ ତାଙି୍ ସାସାରି
୧୧

 ଅÉମ ୁତୀନରି ଡÉଞ୍ଜୁ ରବଅÛଟରି ଆରଲକ୍ ଜାଣ୍ଦ୍ରି ଆ ରଦରରି ନÉଜୁ 

ତାନରିÔ ର ଜାହାଜ ତାନରିÔ ରସଙ୍ାନାଇ ଅରଟÑ ସାସାମ।ୁ ଏଆଡ଼ରିନରି 
ୋଦା ମରିଥୁନ ମାରସ। ଈ ଜାହାଜ ରମଲରିତରି େÌଡ଼ରି ତାନରିÔ ରେନରି 
ରଡଲରି ଭରିହା ଗରିେରିରସ। ୧୨

 ଅÉମ ୁଏÌରÈ ଡ଼Èଇ ସରୁାକୁସା ରଦରରି 
ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଏତାମୁ ଏଙ୍ା ଏÛମବୋ ତୀନରି ଦରିନା ରାହରି ଅÉତାମୁ। 
୧୩

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ସାଜାନା ରରଗରିଅ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଏତାମ।ୁ 
୧୪

 ଏମବେÈ ଅÉମୁ ଏÛରସ ଗାଣ୍ରି େରତ୍ ଗାଟାରରିଇ ରମଃତାମୁ। 
ଏଆରୁ ମÉଙ୍ରି  ଏÛମବୋ ସÉତ ଦରିନା ରାହରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ େ୍Éତାରତରୁ। 
ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉମୁ ରÌମ୍ ତାଙ୍ରି  ଏତାମୁ। ୧୫

 ରÌମ୍ ତାନରିÔ ମାସରି 
େରତ୍ଗାଟାକା ମାଇ ସାଜରିନାରା େୁଞ୍ାରସରୁ। ଏଆରୁ ‘ଆେରିଆ 
ଅÉଟାÛ’ ଏଙ୍ା ‘ତୀନରି ଦମ ୍ସÉଲା’ ତାଙ୍ରି  ମÉଙ୍ରି  େଣୂ୍ା ଭÉଜାରସରୁ। 
ଏÛଆରରିଇ ରମହାନା ୋଉଲ ରେÍନୁଇ ଦଃରତଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ତାକ୍ାଲରି 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

ରÌମ୍ ତାନିÔ ପାଉଲ
୧୬

 ଏÛମବୋଡ଼Èଇ ଅÉମ ୁରÌମ୍ ତାଙ୍ରି  ସାସାମ।ୁ ରÌମ୍ ତାନରିÔ ୋଉଲ 
ରଆରଞ୍Ñଏ ରାହରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ ୋବରି ରମÍଲରି ଅÉରତ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏଆନରି ସÌଡ଼ରିଟରି ଡ଼ଃନା ରÛଆଞ୍ଜୁ ସରିୋଇ ଜÌସାନା ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

୧୭
 ତୀନରି ଦରିନା ରବÑଅଟରି ୋଉଲ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରଦରାରରିଇ 

ଅÉରର୍୍ଞ୍ଜୁ, ଏଆରୁ ଊଜରିତରି ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଆରମବେସା ଦÉଦାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ ମାଇ ଲÌକୁରରି 
କୁÛଇଟରି ଅÉରତକା ମାଇ େୁବ୍È ଅÉବାରରି ସÉଜା କୁÛଇଟରି ଆନÈରଭÑ 
ଗରିଆସରିରଡÛନୁ, ଅÉରତକାରଭÛଏ ନÉଙ୍ରି  ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ବନ୍ରି 
ଗରିଆନା ରÌମରି ଲÌକୁରରି ବାଃତା ସେଗି ଗରିଭା ଅÉଜାରନ। ୧୮

 ରÌମରି 
ଲÌକୁତାକା ନÉଙ୍ରି  ଗÉରମ କାତାଙ୍ା ରଭଞ୍ାରତରୁ ଏÌËକରିରଭÑ 
ନାଇ ବାଃତା ସÉଭା ଆଗ୍ରି ଆନରିରଭÛଏ ଦୂସେÉନାଅÈରତରୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ନÉଙ୍ରି  େରିଃୋ ମÉଟ୍ କରିମାରସରୁ। ୧୯

 ଈରା 
ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ମÌନ ଅÉଆରତରୁ, ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ କାଇସର ରଦରରି 
ରÉରଜନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଭା ରସÍଲୁ େ୍Éୋ ଦରିରତ। ନÉନ୍ରି ନାଇ 
ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ଉଡରିନାରରି ଆନାରରିରଭÑଏ ସରିରଡଏ। ୨୦

 ଇÛରାଡ଼ରିକରି 
ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  େୂଣ୍ାନା କାତାବାତ୍ା ଅÉଭା ମÉଣ୍ରିରତଏ। ଇସ୍ାଏଲ 
ବାସ୍ା ତାନରିÔ େରତ୍ ଇଟାନା ରନÍଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ଈ ସରିକାଲାଙ୍ା ଡ଼Èଇ 
ତଃୋ ଅÉଜାମାଇ।”

୨୧
 ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁରରି ରଦରÈକା ଈରା ରଭଞ୍ାନା ୋଉଲଇ 

ଇରସରୁ, “ଅÉମୁ ନୀ କାତା ଅଆନା ଜରିହୁଦରି ଦରିନା ଡ଼Èଇ 
ଆନରିରଭÛଏ ଅÉକୁ େÉଣ୍ ଞ୍ା ସରିଡାମ।ୁ ଅÉମ ୁଜରିରୁସାଲମ ଡ଼Èଇ 
ଭÉଜା ମାନରି ଅÉବାରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ରନଗାରା କରି ଡ଼Ìଇତାରା 
ଆନାରଭÛଏ ରଭÛନା ସରିଡାମ।ୁ ୨୨

 ଅÉମ ୁନୀ ବାହା ଡ଼Èଇ ନୀ ତୂକରି 
ଅÉତାରା ରଭନ୍ ମବୋ ଦାଃେରି ମାନାମ।ୁ ଈ େୁଟାତରିନରିÔ ଗୁରଲÑ ବାଃତା 
େÉସ୍କାଇନାରÈ ଅÉମ ୁେୁଞ୍ରିମାନାମ।ୁ”

୨୩
 ଏମବେÈ ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଭା ରସÍଲୁ 

ଅରଟÑ ରଣ୍ା ଦରିନା େ୍ଡଜୁରତେରୁ। ଏଆନରି ରାହରି ଆଇମାସରି ବାହା ତାଙ୍ରି  
ଏଆରୁ ଦÉଲା ଅÉଜାନା ଭÉରତରୁ। ୋଉଲ ଏÛଆରରିଇ ରେÍନୁ 
ଦରିନା କାତା େୂଡ଼୍ ୋ ନାଙ୍ାଟରି ଗୁରଲÑତାରା ବୁଜାଇ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଡାଇ ସାକା ଡ଼Èଇ ବରିଲୁଡ଼ରି ଟୁକ୍ନÈ ମÌସାତାରା ସÉଜା ଏଙ୍ା 
ଡÈଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାକା ବାହା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ େୁତରି 
ତାନରିÔ ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାନାରରି ଜୀସ ୁବାଃତା ଉଗ୍ ରଦ ଏÌରÈ ରଭସାନା 
ଏଆରରି ବାଃତା େରତ୍ ୋହା ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଗÉରମ ଡୁଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 
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୨୪

 ଏଆରରି ମାରଦ ଏରସ ଗାଣ୍ରିତାକା ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ୋଉଲ କାତା 
େରତ୍ ଗରିରତରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏÛରସ ଗାଣ୍ରି େରତ୍ ଗରିଆରତରୁ। 
୨୫

 ଏଆରୁ ଭରିହା ଡÉଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦ ଟଟାଟଟରି ଅÉଜାନା 
ସାଲ୍ ବରିରତରୁ। ଏÛମବୋ ୋଉଲ ଏÛଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ 
ଡାଉ ଅÉନାରା ରଭସ୍ାଗାଟରି ଜରିସାଇଅ ବାହା ଡ଼Èଇ ମୀ େୂବ୍È 
ଅÉବାରରିଇ ଉରଜÑ କାତା ରଭସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,

 ୨୬ ‘ଈ ଲÌକୁରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଲାମ ୁଏଙ୍ା
ଏÛଆରରିଇ ରଭସମୁ,ୁ ଈରୁ ରଭରଞ୍ରୁ,

ଏÌËକରିରଭÑ ବୁଜରି ଅÉଏରୁ।
ଈରୁ ରମଃେରିଦୁଃରଦରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ

ଆନା ରମଃରଦରୁ ଏÌରÈ େୁରନଏÛରୁ।
 ୨୭ ଆଁ, ଇଆରରିତାଇ ରଜÍଡାଙ୍ା ଭାଡରିଙ୍ା ଅÉଜା ମାନୁ।

ଈ ଲÌକୁରରିତାଇ କ୍ୀକା ମାନୁ ଏÌËକରିରଭÑÛ ରଭଞ୍ରି  
ସରିରଡରୁ,

ଇଆରୁ ଉରଜତାରା ରମଃୋ ରସÍଲୁ କାନ୍ ଙ୍ା ସସୂା 
ମାରନଞ୍ଜୁ।

ଅÉଆତାକା ଇଆରୁ ତାଡ଼ା କାନ୍ ଙ୍ା ଡ଼Èଇ ରମଃୋ 
ମରୂନରୁମା।

ଈରା ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ଏÌଲୁ ତରିହାନାଇ
ନାଇ’ ବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍତାରନରୁମା।

ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ କାରରି ଇସରିଇମା।’ 
 ଜରିସାଇଅ ୬:୯–୧୦

୨୮
 “ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ େୁଞ୍ଜୁ, ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଏଃୋ ସଦରି 

ରବÍଗାଲରି କୂଲୁ ତାକାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ 
ଏÌରÈ ରଭରନରୁ ଏଙ୍ା େରତ୍ ଗରିରନରୁ।” ୨୯

  a
୩୦

 ୋଉଲ ରୀ ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ ତାଡ଼ା ଦାହା ମାସରି ବଡ଼ା ଇଡୁ 
ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ଏÛରସ ଲÌକୁ ଏÛଆନରିଇ େୂଣ୍ା ତାଙ୍ରି  
ଭାଇରସରୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÛଆରରିଇ ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଇଜÛକରି ଅେରିରସଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାନାନରି ରଡଃଙ୍ରି , ଅÉଙ୍ରିନାରରି ସରିଡା ଡ଼Èଇ 
ଗÉରମ ଡÉଟାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ଦରିନା ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ କାତା 
େÌରତେଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑ ଈରା ଗ୍ରÉୋ ରସÍଲୁ ଏମବୋଇରଭÛଏ ଏÛଆନରିÔ କୂଭା 
ଗରିଭା ମେୂରି ସରିଡାରତ।

a ୨୮:୨୯ ଈ କାତା ରଭତେରି ରଭଅଟରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦÑ 
କାତାଡ଼Èଇ ଉବ୍ ଗା ଉବ୍ ଗରି ଅÉରତରୁ ଏଙ୍ା ସାରସରୁ।




