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ରÌମି ଲÌକୁରିବାଃତାଙି୍ ଅÉକୁ
୧  ୧ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଆଲରିଆଗାଟରି ୋଉଲ ବାହାଡ଼Èଇ 

ଜହାରରି।
ମଲୂା ରେÍନୁ ତÉନ୍ା ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କାରସÍଲୁ ରବÍଗାରଲଏ 

ରଗÑସାନା ଅÉସ୍ା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÛଆନରିତାରÈ ରନଗରିସଦରି 
ଲÌକୁରରିବାଃତା େÌପ୍ କା ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଅÉସ୍କା େÉଣ୍ଞ୍ାମାଇ। 
୨

 ରେÍନୁ ଈ ରନଗରିସଦରି ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିÔଇ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
କÉରହÛରନ ଅÉଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା େୁନ୍ ମବୋଗରିବାÏଗାଟାରରି 
ବାହାଡ଼Èଇ ଇ କାତା ଅÉଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ଅÉଞ୍ାମାସରି କାତା 
ରେÍନୁ େତୁରିତା ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାରନ। ୩ ଇ ରନଗରିସଦରି ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ମାଇ ପ୍ରବୁଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ କାତା ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ। ୪

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଦାଉଦ କ୍Éମବେଜୁତାନରିଇ ଗାଣ୍ରି େÉଡ଼ାଟରି ଗÉଡ଼ରିଅÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏÌଆକରିରବÎÛଏ, ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉବାÏକୁÛଇଟରି ମସୂାନା ନରିଙ୍ରିତÈକରି ଏଆଞ୍ଜୁ 
େÌଣଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ କ୍Éର୍୍ା 
ସଟୂା ଅÉଜା ମାରନଞ୍ଜୁ।

୫
 ରେÍନୁ ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ସଦରି ରଡଃକାରସÍଲୁ 

ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ରଦରରି ବÉରରି ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାକା ଇସରିଙ୍ରି  େରତ୍ ଗରିଆନାଇ ରେÍନୁ ବାଗଗି 
ଏÌନ୍ ମବୋଗାଟାକାଅÉବାÏ ମରୂନରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଇ ରଦରରି କାବାଡ଼ରି ରେÍନୁ 
ନÉଙ୍ରି ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଇ କାବାଡ଼ରି ଜୀସ ୁରସÍଲୁ ଗରିେରିମାଇ। 
୬

 ଇÛରୁରବÎÛଏ ରେÍନୁ ମୀଡାକା ଅÉବାÏରସÍଲୁ ଅÉୋ୍ ଅÉଜାରଞ୍ରୁ।
୭

 ଈରୁ ରେÍନୁ ତୀରରି ଲÌକୁତାରତରୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉସ୍କା େÉଣ୍ଞ୍ାନାକରି 
ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭ୍ୀସ୍କରିମାଞ୍ାଇ। ରେÍନୁତାରା ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ଈରୁ େÉଣ୍ଜୁ ।

ମାଇ ଅÉବାରେÍନୁ ମଲୂାରେÍନୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ମୀଙ୍ରି  
ରଜÍଡା ନଆକାଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ସରିଆକାଞ୍ଜୁ।

ନପÍନୁଇ ଦଃପାପÌଙ୍ା ଗି୍ା
୮

 ରବÍÎରଲରନ ଅÉନୁ ଇ କାତା ରବÎସ୍ ୋ ମÉଟ୍ କରିମାଇ ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ମୀ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ରେÍନୁ ପ୍ରବୁଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟଇ ଦଃେରିମାଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୀ େରତ୍ଗରିଆମାନରି 
ସଦରି େୁତଗିଜାଣ୍ ବ୍Éଡାମାରନ। ୯

 ଡ଼ଃନା ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃÛତା 
ଜÉେରିନାନରିଇ ମୀଙ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିେରିଞ୍ାଇ। ୧୦

 ରେÍନୁ େୁଞ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ 
ଈରରି ଉରଜÑତାରରି। ଲÌକୁରରିବାଃତା ରେÍନୁତାରା ରନଗରିସଦରି 
େÌପ୍ କରିମାନÈକରି ନାଇ ଏÌଲୁତା ଅÉନୁ ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାଇ। ଅÉନୁ 
ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏବାÏ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାଇ। ରେÍନୁ 
ମÉଣ୍ରିତାକÈ ଅÉନୁ ବÉÏବାÏ ମଇୂ। ୧୧

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ରମଃୋରସÍଲୁ 
ଗÉରମ ମÉଟ୍ କରିମାଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୀ ଜରିଉଡÉଟାଗରିବାÏ 
ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଜରିଉତାରା ରେÍନୁ ସରିଆଞ୍ାନାରÈ ଦÉନ ସୀବାÏ ରସÍଲୁ 
ମÉଟ୍ କରିମାଇ। ୧୨

 ନାଇ ରବÎସ୍ରିନାରରି ଈରରି,ଅÉଜୁ ରଆସ ୁରଆନରିଇ 
ମାଇ ମାଇ େରତ୍ ଡ଼Èଇ ବାରା ଗରିୋକାସ।ୁ ନାଇ େରତ୍ ମୀଙ୍ରି  
ଏଙ୍ା ମୀ େରତ୍ ନÉଙ୍ରି  ବାରା ସରିଆରନ।

୧୩
 ନାଇ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ 

ଇ କାତା ରବÎସ୍ା ମÉଟ୍ କରିମାଇ, ଗÉରମ େÉଲୁ ଅÉନୁ ମୀ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏବାରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ାସାକାରବÎÛଏ ଇରଦÔ ଟୁକ୍ନÈ ଏୋÛ 
ମଆୂସରିଡାଜାଏନୁ। ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି ବାଡରି ଅÉବାÏମରୂଦରୁ 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବାÏବାÏ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରିମାରସଏ। ଅÉନୁ 
ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରିଇ ଇସରିଙ୍ରି  ରଜÍଡା ତÌସାମାଇ ଏ ରଡଃଙ୍ରି  
ମୀଙ୍ରିରବÛÎଏ ନାଇ ରଜÍଡାତÌସ୍ା ମÉଟ୍ କରିମÉଇ।

୧୪
 ଅÉନୁ ଗ୍ରୀକ୍  ଲÌକୁତାକା, ମୃକୁତାକା, େୁନ୍ ମବୋଗାଟାକା 

ଅÉୋକାରୁକରି େୁନÈନାକା ଅÉୋକାରୁ; ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିବାଃତା 
ରଜÍଡା ତÌସ୍ା ଟରିକ୍ ନାତାରରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେ୍ରିମାଇ। ୧୫

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ମୀ ରରାମ୍ ତାକାରରି ବାଃତାରଭÑ ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କାତାଙ୍ରି  
ଅଡ଼୍ େରିମାଇ।

୧୬
 ଅÉନୁ ରେÍନୁତାରÈ ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କାରସÍଲୁ 

ଲÉଜାଆଇସରିରଡÍନୁ ରଟÍରଣ୍Û ଅÌଗାଇମାଇ।ଇ ରନଗରିସଦରି 
ଆଇରନ ରେÍନୁତାରରି ଡÉଟା। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଜୀସୁବାଃତା େରତ ୍
ଇଟରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଃୋ େÉରନଞ୍ଜୁ। ରବÎÍରଲ ଜରିହୁଦୀ 
ଲÌକୁତାକା ଏଙ୍ା ଡÉଡ଼ା ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିତାକାରବÛÎଏ ଏଃୋ 
େÉରନରୁ। ୧୭

 ମୂଲା ରେÍନୁ ଲÌକୁରରିଇ ଇସରିଙ୍ରି  ତୀରରିତାକା 
ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରନଗରିସଦରି ମÉଙ୍ରି  ତÌସ୍ରିମାଞ୍ାରନ। 
େରତଡ଼୍Èଇ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ତୀରରିତାରାଟÌଣ୍ା ଆଇରନ ଏଙ୍ା େରତ ୍
ଡ଼Èଇରନ ଏÌରରି ବରିÎହାଇମାରନ। ଇ କାତା ତୀରରି ରେÍନୁ େୁତରିତା 
ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ। “େରତ୍ ଡ଼Èଇ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା 
ନୀମବେରିରନଞ୍ଜୁ।”

ଗୁନଲÑତାକା ଡÌଇ ଗିଆମାନନରୁ
୧୮

 ରେÍନୁତାରରି ଆଗଗି ରସଣ୍Ûନରିଦରିନାଡ଼Èଇ େୁନ୍ ମବୋଗରିଭା 
ଅÉଜାମାରନ। ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁଇ ଡ଼ନ୍ଦ୍  ନା ରମହାନା ଡ଼Ìଇ 
ଗରିେରିମାରନରୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରି ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିନାକରି ରେÍନୁତାରରି 
ସÌଡାଙ୍ରି  ସ୍ଡଃÕହାମାରନ। ଏଆରରିବାଃତା ଉରଜତାରରି ମାରନ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ନୀମବୋଇନାକରି ଉରଜÑତାରା 
ଅÉଡ଼୍ େରିମାରନରୁ। ୧୯

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ ତାରା ଆନÈ 
ଆନÈ େୁନ୍ ମବୋ ମେୂା ଅÉରନ ଏÌରÈ ଏଆରରିନÌକରିଟରି ଗୁରଲÑ ତସ୍ ୋ 
ଅÉଜାମାରନ। ଉରଜରନ ରେÍନୁ ତÉନୁÛରନ ତାଡ଼ାକାତା ଏଆରରି 
ନÌକରିଟରି କ୍ାର୍୍ା ତÌସା ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ ତÉନ୍ା ସÌଡାଙ୍ରି  
ତÌସାମାରନଞ୍ଜୁ।

୨୦
 ରେÍନୁତାଆଏସନରି ଲÈଇ ମାନରି କାତା, ଏÛଆନରିତାରÈ 

କÉରଲଙ୍କÉଲା ଡÉଟା ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ମଲୂା ରେÍନୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିେରିନାଆ ଗୁରଲÑ କାତା ଲÌକୁ ରମଃୋ ମଏୂରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ େୁତଗି 
େୀ୍ତରିରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ ଇରଦÛ ଟୁକ୍ନÈ ରେÍନୁ େରିଲ୍ ସାମାନାଇ ଗୁରଲÑÑ 
ଏÌଭା କ୍Éର୍୍ା ତÌସ୍ରିମାଞ୍ାନୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉମ ୁେୁନÈସରିଡାମ ୁଇଞ୍ରି  
ଏଆରୁ ରବÎସ୍ା ମଏୂରୁ।
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୨୧

 ଏଆରୁ ରେÍନୁଇ େଞୁ୍ାନାଇ ରବÛÎଏ ରେÍନୁଇଞ୍ରି  ଦଃୋେÌଙ୍ା 
ଗରିଆରତରୁ କରି ରେÍନୁଇ ଜହାରରି ଗରିଆନା ଲÉକାÛରତରୁ। 
ରଟÍରଣ୍ ଏଆରୁ ଦାେÈତାରା ମୁଲୁସରିଡାନାରା ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ। 
ଏଆରରି ଏÌଲୁଙ୍ାନରିଇ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା ଆନ୍ାରରି େ୍ାଙ୍ରିରତ। ୨୨

 ଏଆରୁ 
ତାଡ଼ାସକ ତାଡ଼ାନରି େୁନ୍ ମବୋଗାଟାମୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ମକୁୃ 
େୁନÈନାକା ଅÉରତରୁ। ୨୩

 ଏଆରୁ ରେÍନୁତାରା କÉରଲଙ୍କÉଲା 
େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ାତରିନରିଇÛ ମ୍Éକ୍ ସାନାଇ ନରିହÈନାଆ େୁତ୍ ଲାଙ୍ା 
ଲÉକାନା ରବୋରରି ଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ େଟାଙ୍ା, ଜÌତ ଜରିଏରରି 
ଏଙ୍ା ସ୍Éସ୍କାନାଆ େୁତ୍ ଲାଙ୍ା ଗÉଡ଼ଗରିଆନା ଏÌବାÏ ଲÉକରିରତରୁ।

୨୪
 ଲÌକୁତାକା ବାÏରରି ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମÉଣ୍ରିରତରୁ। 

ଏଆରୁ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େୂରରିଅÉଜାନାକା। ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ତାଡ଼ା 
ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ଗରିବା ରସÍଲୁ େରିଃରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆରୁ ରଗÍକାକାବାଡ଼ରି ଗରିରତରୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦÑ 
ଗାଣ୍ରିଅଡ଼୍ େରିନାଆ ଲÈଜାତାଆ ଗରିଆନାଇ ଡ଼Ìଇକାବାଡ଼ରିତାନରିଇ 
ମୁଞ୍ରି ରତରୁ। ୨୫

 ଲÌକୁତାକା ମୂଲାରେÍନୁଇ ମୁସାଲରିଗରିଆନାଇ 
ଦÈୋତାରା ଦାଃରତରୁ। ଏଆରୁ ମଲୂାରେÍନୁଇ ଲÉକାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ 
େରିଲ୍ ସାମାନାଆ ଜହାରରି ଗରିଆନା ଲÉକରିରତରୁ। ଏଆକରିରବÎÛଏ 
ମଲୂାରେÍନୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ଦଃୋେÌଙ୍ା ଆଗ୍ାଞ୍ଜୁ। ଆରମନ୍।

୨୬
 ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ ଇଁØତରିଲାଜା କାବାଡ଼ରି ଗୀଡ଼ରିତାଆ, 

ସପ୍ରାତାଆ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଏଆରରିଇ େରିହାମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୭
 ଇ 

ରଡଃଙ୍ରି  ରମ୍ଡÓହାଙ୍ା ଅÉସାସାରଙ୍Ô ଆଡÈରାଏ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା 
ମାରଦ ରମ୍ଡÓହାଙ୍ା ରମ୍ଡÓହାଙ୍ାନ୍ ରଗ ଲାଜା ଅÉନାଆ ଡ଼Ìଇତାଆ 
ଗରିଆମାରନରୁ। ଏଆରୁ ଇଁØତରି ଡ଼Ìଇକାବାଡ଼ରି ଗରିତରି ବÉଗା ତାଡ଼ା 
ଗାଣ୍ରିତା ଜୂଗା େÉରଟରୁ।

୨୮
 ରେÍନୁତାରା କାତା ଉରଜତାରା େୁନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଏଆରୁ 

ଭ୍ଡÓÝକ୍ ନା ମÉଣ୍ାରତରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ଡ଼ÌଇତାରÈ 
ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଆଗÈନାଆ ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  େରିଃରତଞ୍ଜୁ। 
୨୯

 ଏଆରୁ ଗୁରଲÑ ବାÏକାତାଆ ଡ଼Ìଇକାବାଡ଼ରି ଗରିରତରୁ, ଇରସÑକା 
ଡ଼ÌଇଏÌଲୁ, ମ୍Ìକୁ ଇନ୍ ମବୋ, ଇରଡଃଙ୍ରି  ରୂଗୁ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉରତରୁ। 
ଏଆରୁ ଭ୍ଡÓÝକାରବÍÎୋ, ସୀଲାକÌଲ ଦÈୋକାତା ରବÎସ୍ ୋ, ଡÉଙ୍ରି , 
ରୂଗୁଅÉବାÏ, ମ୍ଡÓÉୋ ବୁର୍୍ାଗରିବାÏ ଇରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ଏÌଲୁଡ଼Èଇ 
ମୁଞ୍ରି ରତରୁ। ୩୦

 ଏଆରୁ ରଆନରିଇ ଡ଼ନ୍ଦ୍  ନା ରମଃରତରୁ, 
ରବÍଗାରରିଇ ରନÍରଡଇଗ୍  ରଦରୁ, ରଆରୁ ରଆନରି କୁÛଇଟରି ବÉଦରି 
ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ମୂଲାରେÍନୁଇ ସଇ ଅÉଆରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଡାଡ୍ରିଗାଟାକା, କୁÛଇଟରି ରବÎସ୍ାଗାଟାକା, ଅହମାରରି, ଅÌଗାଗାଟାକା, 
ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ୋରହରରି ଦାଃନାକା। ୩୧

 ଏଆରୁ 
ଟାଡରିତାଞ୍ରିତାରÈ ବାଗଗି ଆହାନାକା।ଏଆରୁ ମକୁୃ େୁନାନାକା, 
ଦାୋଗାଟାକା ରଜÍଡାସରିଡÈନାକା, ରଜÍଡାନÌଆନାକା ଅÉଜାନା 
ମାରନରୁ। ୩୨

 ଏଆରୁ ସÉଜା େୁଞ୍ାମାରନରୁ, ଇ ରଡଃଙ୍ରି  
କାବାଡ଼ରିଗରିରତÔକା ଏଆରୁ ସÉବାÏ ଆରଗ୍ରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ, 
ଇ ଗୁରଲÑତାରା େୁରସକାରବÎÑଏ ବାÏରରି ଏଆରଡଃଙ୍ରି ରନ 
ଗରିରେÛମାରନରୁ। ବାÏରରି ଏÌରରି ଆଡÉ ଅÉଏ, ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ଗାଟାରରିଇ ଏଆରୁ ବାରା ସୀେ୍ରିରନରୁ।

ନପÍନୁ ତୂକ ିଗିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ

୨  ୧ ଈନୁ ରଗରଟ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଞ୍ରିଈନୁ ରଆନରିଇ ତୂକରି ଗରିବାÏ 
ମଦୂରି, ଇରସÑକା ଈନୁ ନୀ କୁÛଇଟରି ଦୂସ ତାେରିମାଞ୍ରି ।ଈନୁ 

ତୂକରି ଗରିବାÏଗାଟାତରି ଅÉଜାନା ରବÛÎଏ ଈନୁରନ ଏ ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିମାଞ୍ରି । ଏÌËକରିରଭÑ, ଏÛରସରରିରବÎÍଲା ଈନୁ ଏଆରରିÔଇ 
ତୂକରିଗରିେରିମାଞ୍ରି , ଏ ରଡଲରି ଈନୁରନ ନୀକୁÛଇଟରି ଆଗଗିତାେରିମାଞ୍ରି । 
୨

 ଏତୋନାକା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନରୁ ରେÍନୁ 
ଏÛଆରରିଇ ତୂକରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ଅÉମରୁବÎÛଏ େୁଞ୍ରିନାମ ୁରେÍନୁ 
ତୂକରି ଗରିନାରରି ଟରିକ୍ ନାତାରରି। ୩ ଈରୁ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏଗାଟାରରିଇ 
ତୂକରି ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ଏଆକରିରବÎÛଏ, ଈରୁ, ଏଆରରିରଡଃଙ୍ରିରନ 
ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁରବÎ Ûଏ 
େୁଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ, ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରିରବÛÎଏ ତୂକରି ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା 
ଈରୁ ଏଆନରିବାହାଡ଼Èଇ ଏଃୋେÉରନÔରୁ। ୪ ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ଗÉରମ 
ରଜÍଡାନଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ମଣୁ୍ରି ମସୂାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ 
ଏÌଲୁ ତରିଃଦୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ କÉସାନା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ, 
ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ କାତା ଈରୁ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା ଭ୍ଡଜୁସ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ 
ଏଲୁ ତରିଃଦୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ ମୀ କୁÛଇଟରି ରଜÍଡା ନଇଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ 
ଈରୁ ଭ୍ଡÓÝକ୍ ନା େୁନ୍ ମବୋ ମେୂରିସରିରଡÛରୁ।

୫
 ଈରୁ ଭÈଡରି ରଜÍଡାଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ମୀ ଡ଼Ìଇ େୁନ୍ ମବୋ 

ମେୂରିସରିରଡରୁ। ଈରୁ ଏÌଲୁ ତରିଃୋରସÍଲୁ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା ମÉଟ୍ କରିସରିରଡରୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀ କୁÛଇଟରି ଈÔରୁରନ ଡଣ୍ ଗÉପ୍ ସରି ବାଡରି ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। 
ଏÌତେରିଗÉଲା ରେÍନୁ ମୀ କୁÛଇଟରି ସରିଡାଙ୍ରି  ତÌତୋରନଞ୍ଜୁ, ଏ 
ଗÉଲା ଈରୁ ଏ ଡଣ୍ େÉରଣ୍ରୁ। ୬

 ରେÍନୁ ଏÌସରିଗÉଲା 
ଆରଙ୍ଗାଡ଼ରିତାକାରରିଇ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଗରିଆମାନରି ରଡଃଙ୍ରିରନ 
େÌଲ ସୀରନଞ୍ଜୁ। ୭

 ଏତୋନାକା ମୁଣ୍ରି ମୂସାନା ରନଗରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଆନାଇ ଅÌରତେରରି େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା ଏଙ୍ା ଡ଼ଃନା ନୀମବେରିନାରା 
ଦାଃରନରୁ, ଏଆରରିକରି ରେÍନୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋସୀରନଞ୍ଜୁ। 
୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାକା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମÉଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରନରୁ 
ଏଙ୍ା ଉରଜÑତରିନରିଇ ରବÍଣ୍ରି ଗରିଆନାଇ ଡ଼Ìଇତାରା ଗରିରନରୁ ଏଆରରି 
କୁÛଇଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୯

 ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିମାନରି ଗୁରଲÑତାକାରରିଇÛ ବରିକାଲରିତାନରିÔ ଏଙ୍ା ଜୂଗାତାନରି 
ଇଗ୍ ରନଞ୍ଜୁ। ରବÍÎରଲ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରିଇ ଏ ରବÑଅଟରି ଗୁରଲÑ ଡ଼Ìଇ 
ଗରିବାÏଗାଟାରରି କୁÛଇଟରି ରଦରରି ଜୂଗାଦୀରନ। ୧୦

 ଏÌËକରିରଭÑÑ 
ରେÍନୁ ରନଗରି କାବାଡ଼ରିଗରିେରିମାନରି ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ତାକାରରିଇ 
ଅÌରତେରରି, େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ସୀରନଞ୍ଜୁ। ରବÍÎରଲ 
ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି

଼
 ଏଙ୍ା ଏ ରବÑଅଟରି ରବÍଗାଲରିତାକାରରିଇÛ। ୧୧

 ରେÍନୁ 
ଗୁରଲÑତାକାରରିଇ ସରର ରମଃରନଞ୍ଜୁ।

୧୨
 ଏତୋନାକା ରେÍନୁ ସÉଜା େୁଞ୍ାରନରୁ ଏଙ୍ା ଏତୋନାକା 

େୁନÈସରିରଡରୁ କରି ରବÎନÈସରିରଡରୁ, ଏଆରୁ ଗୁରଲÑ ସରରÛ 
ଡ଼Ìଇ ଗରିବାÏଗାଟାରୁ। ଏତୋନାକା ସÉଜା େୁନାଡ଼Éଇ ଡ଼Ìଇ 
ଗରିେରିରନରୁ ଏଆରୁ ସÉଜାତା ମାନରିରଡଃଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିବାÏଅÉରନରୁ। 
୧୩

 ସÉଜାବାÏରରି ରବÎÑରସକା ରÛଆଞ୍ଜୁ ତୀରରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ 
ମଏୂଞ୍ଜୁ। ସÉଜାେୁଞ୍ାନା ଗୁରଲÑ ବାଗଗିଙ୍ା ଆଃରତକା ଆଡା ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ ମରୂନଞ୍ଜୁ।

୧୪
 ଏତୋନାକା ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁତାକା ଅÉଆରତରୁ ଏଆରରିତାରରି 

ସÉଜା ସରିରଡଏ। ଏଆରୁ େୁନାରÈଏ ବାଗଗିଙ୍ା ଏÌରଟକା ଏÌରରିÔରନ 
ଏଆରରିରସÍଲୁ ସÉଜାରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରନ। ସÉଜା ସରିଡÈତାକାରବÛÎଏ 
ଏଆରରିରସÍଲୁ ଏÌରରି ଉରଜÑତାରରି। ୧୫

 ଏତୋରରି ଟରିକ୍ ନାତାରରି 
ଏଙ୍ା ଏତୋରରି ଡ଼Ìଇତାରରି ଏଆରୁ ଏÌରÈÛ ତାଡ଼ା ରଜÍଡାତାନରିଇ 
େୁରନରୁ। ଏତୋରରି ରନଗାରରି ଏÌରÈ ସÉଜା ଦାଃେରିମାରନ। 



198ରÌମି ୨:୧୬
ଏଆରରି ଟରିକ୍ ନାତାରା ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇତାରା େୁନ୍ ମବୋ ମୂରନରୁ, 
ଏଙ୍ା ଏÌରÈ ତÌରସ୍ରୁ। ଏଆରରିଇ ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ କାତାରବÎରସ୍। 
ତୀରରିତାରରି କାବାଡ଼ରି ସÉଞ୍ାନାରରି ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ରନଗାରରି 
ଅÉଆରତ। ରନଗାରÈଆ କାବାଡ଼ରି ଗରିରତକା ଏଆରୁ ତାଡ଼ାନରି ଦୂସ 
ଗରିଆସରିଡାମ ୁଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରନରୁ।

୧୬
 ରେÍନୁ ଏତେରିଦରିନା ଏଆରରିଇ ତୂକରିଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏ ଦରିନା ଏଆରରି 

ଗରିଆମାନରି ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Ìଇତାରରି ତÌଞ୍ରିରନ। ଅÉନୁ ଏତେରି ରନଗରିସଦରି 
େÌପ୍ କରିମାଇ, ଏÌରÈ ରଭସ୍ରିମାରନ, ରେÍନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ପ୍ରବୁଜୀସ ୁ
ବାହାଡ଼Èଇ ତୂକରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

ଜେୁିଦରୀଙ୍ା ଏଙ୍ା ସÉଜା
୧୭

 ଈନୁ ନୀ କାତା ଆନÉ ଇଞ୍ରିଞ୍ରି? ଇÛନୁ ରଆତରି ଜରିହୁଦୀ 
ଲÌକୁତାତରି ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ରି ।ଈନୁ ସÉଜା କୁÛଇଟରି ବାରା 
ଇଟାମାଇ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁବାଃତା ମÈଇ ଇଞ୍ରି  ଅÌଗାଇମାଞ୍ରି? 
୧୮

 ଈନୁ ରେÍନୁ ମÉଟ୍ କରିନାରÈ େୁଞ୍ରି ମାଞ୍ରି  ଏଙ୍ା ସÉଜା 
ଗ୍ରÉୋଡ଼Èଇ ରନଗାରÈଆ ଏଙ୍ା ଡ଼ÌଇତାରÈ ଅÉସ୍କା ମୂେରିଞ୍ରି? 
୧୯

 ଏତୋନାକା ସÉଜାେୁନାସରିରଡରୁ ଏଆରରିଇ ସÉଜା 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି ଇଞ୍ରି  ଈନୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଞ୍ରି? ୨୦

 ଏତୋନାକା 
ରନÍଞ୍ଜୁ ଆନ୍ାରରି ତାନରିÔ ମାରନରୁ ଏଆରରିଇ ଅÌରତେରରି ତÌସ୍ାଗାଟାନୁ 
ଅÉନୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଞ୍ରି? ଏତୋନାକା ରନÍଞ୍ଜୁ ସÉଜା 
ଗ୍ରÉମବୋ ମÉଟ୍ କରିରନରୁ ଏଆରରିଇ ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାନୁ ଇଞ୍ରି  
ଏÌଲୁ ଗରିେରିଞ୍ରି? ଏତୋନାକା ମୃକୁ େୁନÈନାକା ଏଆରରିଇ 
ଉରଜତାରÈ ତÌସ୍ାଗାଟାନୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଞ୍ରି ; ମୀ ବାଃତା 
ସÉଜା ମାନାକରି ଅÉନୁ ଗୁରଲÑତାରÈ େୁଞ୍ାମାଇ ଇଞ୍ରି  ଈନୁ ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିଞ୍ରି । ୨୧

 ମୀ ବାଃତା ଉରଜÑତାରରି ମାରନ। ଈନୁ ରଆନରିଇ 
ଗ୍ରÉୋଇମାଞ୍ରି , ନରିଣ୍ାନରି ଗ୍ରÉୋଇସରିଡାଇ ଗରିନା?ରେ୍ଡÓÍକରି ଗରିଅÈ 
ଇଞ୍ରି  ଗ୍ରÉୋଇମାଞ୍ରି । ଏÌËକରିରଭÑ, ଈନୁରନ ରେ୍ଡÓÍକରିଗରିେରିମାଞ୍ରି । 
୨୨

 ଈନୁ ରବÎସ୍ରିଞ୍ରି , ରଗÍକା ଗରିବାÏ ସÉରଞ୍ଏ, ଏÌËକରିରଭÑ 
ଈନୁରନ ଏ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାଞ୍ରି । ଈନୁତ େୁତ୍ ଲାଙ୍ାନରିଇ 
ସଇ ଆଇସରିଡାଇ ଏÌËକରିରଭÑ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଲÉକରିନରି ରେÍନୁ ଇଡୁ 
ଡ଼Èଇ ଆନା ଅÉରତକାରବÎÑଏ ମୀଞ୍ାନା ଅଇମାଞ୍ରି । ୨୩

 ଈନୁ 
ତ ସÉଜାରସÍଲୁ ଅÌଗାଇମାଞ୍ରି ;ଅÉରତକାରବÎÑଏ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇÛନୁ 
ସÉଜା ରଲକ୍ ସାନା ରେÍନୁଇ ଲÈଜା ସୀେ୍ରିମାଞ୍ରି? ୨୪

 ତୀରରି 
 ସÉଜା aତାନରି ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାରନ, ମୀ ନୀମବୋଗରିବାÏଡ଼Èଇ ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାକା ରେÍନୁୋଦା େÉସ୍କାଇମାରନରୁ।

୨୫
 ଈରୁ ରଗରଟ  ସÉଜା b ଆଃେରିରଞ୍ରୁ ଇରସÑକା ମୀ ୋଣ୍ା 

ୋଣ୍ାକ୍Éୋ c ସÉଜାତାରରି ମୁଲୁ ମାରନ। ଅÉରତକାରବÑÎଏ, 
ଈରୁ ସÉଜା ଆଃେରିସରିରଡରୁ ଇରସÑକା ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ଅÉଜାନରି 
ଲÌକୁତରିରକÛଏ ସରରÛତାରତରୁ। ୨୬

 ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାଞ୍ଜୁ 
ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ଗରିଏଞ୍ଜୁ।ଏÌËକରିରଭÑ ଐଆଞ୍ଜୁ ସÉଜାରଡଃଙ୍ରି  
ତÉକରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଅÉଜାମାନାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୨୭

 ମୀ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନାରରି ବ୍ୀÏସାନାରରି ସÉଜା 
ମାରନ ଏଙ୍ା ୋଣ୍ା କ୍ÉୋସÉଜାରବÎଏ ମାରନ। ଅÉରତକାରବÛÎଏ, 

a ୨:୨୪ ‘ତରୀରି ସÉଜା’ େ୍ଡÓÉଡରି ରନଗରିସଦରି(େ୍ଡÓÉଡରି ସÉଜା)।
b ୨:୨୫ ସÉଜା ଇରସÑକା ରେÍନୁତାରା ବାଗଗି।
c ୨:୨୫ ପାଣ୍ାକ୍Éପା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରଜଡାତାରା କୁଇନରି ୋଣ୍ାକ୍Éୋ। 
ଗୁରଲÑÑ ଜରିହୁଦରି ଅÉେ ମରିଡାକାନାରା ଏଆରଡଃଙ୍ରି  କ୍Éୋ ଆଇମାରସ।

ଈରୁ ସÉଜା ରଲପ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଗାଣ୍ରି େÉଡ଼ାଟରି ୋଣ୍ା 
କ୍ÉୋଅÉଆଡ଼Èଇ, ସÉଜା ମÉନରି ଆଇନାକା ମୀନ୍È ଡ଼Ìଇ 
ତÌତୋରତରୁ।

୨୮
 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ବାÏରରି ଗାଣ୍ରିଡ଼Èଇ ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଟରିକ୍ ନାଜରିହୁଦୀ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ। ଉରଜÑତାରରି ୋଣ୍ାକ୍Éୋ କୁÛଇ କୁÛଇ 
ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ଅÉଆରତ। ୨୯

 ରଜÍଡା ଲÈଇ ଏତୋଞ୍ଜୁ ୋଣ୍ା କ୍Éୋ 
ଅÉଜାନାଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡା ଉରଜÑ ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ। ରଜÍଡା 
ଲÈଇ ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଅÉଜାନାଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ ନା ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ। ଇ 
କାବାଡ଼ରି ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଡ଼Èଇ ଆଡÈ ଗରିଭା ମେୂାଅÉରନ। ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ରଜÍଡାତÈନରି  ଜରିଉ d ଡ଼Èଇ ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ ଦଃୋ େÉରନଞ୍ଜୁ। ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହÈଡ଼Èଇ 
ଅÉଏ।

୩  ୧ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁରରିବାଃତା ଅରଟÑ ସÉରÛକରିତାରରି 
ଆନାରରି ମାରନ ଏତୋରରି ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁବାଃତା 

ସରିରଡÑଏ?ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ସÉଜା ଡ଼Èଇ ଆନରି ଲÉବÈ ମାରନ? 
୨

 ଆଁ, ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ବାଃତା ଗÉରମ ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ। 
ଗୁରଲÑତରିକରିÔ ରଦରରିକାତା ଆଇରନ, ରେÍନୁ ରବÎÍରଲ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି 
କାଜୁତାନରିÔ ତÉନ୍ାରÈ ରବÎସ୍ା ସେଗିଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ। ୩

 ଈରରି 
ଟରିକ୍ ନାକାତା, ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ମାରଦ ଗରନ୍କାତାକା ଟରିକ୍ ନାତାକା 
ଅÉଆସରିଡାରତରୁ। ଏଆକରିରବÎÛଏ, ଏଆରରି ରେÍନୁବାଃତା 
ଟରିକ୍ ନାତାକା ଅÉଆତାରରି ରେÍନୁତାଡ଼ା ଅÉଞ୍ାନାରÈଅÉଙ୍ା 
ମୂରନ ଗରିନା? ୪

 ଏରସକାରଭÛଏ ଗୁରଲÑତାକା ଦାୋଗାଟାକା 
ଅÉରତକାରବÛÎଏ, ରେÍନୁ ଉରଜତାଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ େୁତରିତାନରିÔ ବ୍ୀÏସା 
ଅÉଜାମାରନ:

“ଇÛନୁ ନୀ ରବÎସ୍ାଡ଼Èଇ ତୀରରିତାତରି ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଅÉଦରି,
ଏଙ୍ା ତୂକରି ଗରିନାବାÏନରିÔଇ ଈନୁ ମେୂା ଗାଟାତରି ଅÉଦରି।” 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୫୧:୪

୫
 ଅÉଜୁ ଏରସର୍ ରଭଲା ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିମାନାସ,ୁ ଏÌରÈଡ଼Èଇ ରେÍନୁ 

ଉରଜÑତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  କ୍Éର୍୍ା ତÌସ୍ େରିମାରନ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  
ଡଣ୍ ସରିଆତାରକÛ ଏଆଞ୍ଜୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ ଗରିନା?ଅÉନୁ 
ଏରସ ଲÌକୁତାରା ଏÌଲୁଗରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍କରିମାଞ୍ାଇ। ୬

 ଅÉଏ! 
ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ରଗରଟÑ ଡଣ୍ ସୀଭା ମୂଏÒଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା, ଇସରିଙ୍ରି  
ଗରିଆନା େୁତଗି ତରିନରିÔଇ ତୂକରି ଗରିବାÏ ମରୂନଞ୍ଜୁ।

୭
 ରÛଆଞ୍ଜୁ ରବÎସ୍ାମରୂନଞ୍ଜୁ, “ନାଇ ଦାÛୋ କାତା ରବÎସ୍ାଡ଼Èଇ 

ରେÍନୁ ସÉରରକÛଏ େÌଙ୍ା େÉନ୍ ମବେରିରନଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ନାଇ ଦÈୋକାତା ରବÎସ୍ାଡ଼Èଇ, ରେÍନୁ ଉରଜÛତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ 
ଆଇରନ।” ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉନୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଡ଼Ìଇଗାଟାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିବାÏ ଆଇମାଇ? ୮

 “ଇହରିଙ୍ରି  ଆରତକା ତ 
ରନଗାରÈ େନୁ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଡ଼Ìଇତାରା ଗରିନାସ ୁଇନ୍ ମବୋ ମନୂାସମୁା।” 
ଆଁ, ଈନୁ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋଇମାଞ୍ରି  ଇଞ୍ରି  ଜÈହରିତାକା ନÉଙ୍ରି  
ଉଟ୍ କରିମାଞ୍ାରନରୁ।ଇଁØତାକା ତୂକରି ଗରିବାÏ ଅÉଜାନା ଡଣ୍ େÉନ୍ ମବୋ 
ଆବ୍ ଗରିମାରନରୁ।

d ୨:୨୯ ଜଉି ସେୁାଡ଼ରିଜରିଉ। ରେÍନୁତାରା ଜରିଉ, ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ତାରା ଜରିଉ।



199 ରÌମି ୪:୩
ଗୁନଲÑତାକା ଡÌଇତାକା

୯
 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉଜୁ ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁତାସ ୁରବÍଗାଲରିଲÌକୁରରି 

କୁÛଇଟରି ରନଗାସ ୁଗରିନା?ଅÉଏ, ଈରରି ଏରସକାରଭÑ ଅÉବାÏମଏୂ। 
ଯରିହୂଦୀଙ୍ା ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାକା ଗୁରଲÑତାସୁ ଅÉଜୁ 
ସରରÑତାସୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁମୀଙ୍ରି  ରବÎସାଞ୍ାନାମ।ୁ ଏଆରୁ ତାଡ଼ା 
ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ ଗରିଆନାକରି ଡ଼Ìଇତାକା ଅÉରତରୁ। ୧୦

 ରେÍନୁେୁତରିତା 
ଇହରିଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସାଅÉଜାମାରନ,

“ରଆଞ୍ଜୁରବÛÎଏ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ସରିରଡଞ୍ଜୁ,
ଅÉଏ ରଆଞ୍ଜୁରବÑÎଏ ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ!

 ୧୧ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରବÑÎଏ ଉରଜÑତାରା େୁନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ସରିରଡÛଞ୍ଜୁ,
ଉରଜରନ ରେÍନୁଇ ଟରିକ୍ ନା ଦାଃନାଞ୍ଜୁ ରଆଞ୍ଜୁରବÛÎଏ 

ସରିରଡÛଞ୍ଜୁ।
 ୧୨ ଗୁରଲÑତାକା ଉରଜତାରା ୋରହରରି ବୁଡ଼୍ ଜାମାରନରୁ,

ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑତାକା ମଲୁୁସରିଡାନାକା ଅÉଜାରନରୁ।
ଇମବୋଇରବÛÎଏ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ସରିରଡÛଞ୍ଜୁ,

ରଆଞ୍ଜୁରବÛÎଏ ସରିରଡÛଞ୍ଜୁ।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୪:୧–୩

 ୧୩ “ଏଆରରି ସଡୁାଙ୍ା ଏÌଗାମାନରି ମସୁ୍ାକ୍ଡÓÝଉଙ୍ା ମÉରାତାଇ,
ଏଆରରିତାଇ ବାÏଙ୍ସାକା ବାÏରରି ବୁର୍୍ା ଗରିବାÏଗାଟାଇ।” 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୫:୯
“ଏଆରରିକÈତା ତାନରି ସ୍Éସ ୁବରିସ ମାରନ।” 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୪୦:୩

 ୧୪ “ଏଆରରି ସଡୁାଙ୍ା ଆଗଗି ଅÉନରି କାତା ଏଙ୍ା ରଜÍଡା କÉଡ଼ରିନରି 
ରବÎସ୍ା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାମାନୁ।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୦:୭

 ୧୫ “ଏଆରୁ ଲÌକୁରରିÔଇ ଭ୍ଡÓÝକାରବÍÎୋ ରସÍଲୁ ଡ଼ଃନା ତÌଲ 
ଅÉଜାନାମାରନରୁ।

 ୧୬ ଏଆରୁ ମହୁ ରି ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଜୂଗା ସୀବାÏ ରସÍଲୁ 
ଗୁରଲÑ ରବÎଞ୍ ରତ୍Íରନରୁ

 ୧୭ ଏଆରୁ ଲÌତୁରଜÍଡା ୋରହରରି େୁଞ୍ା ସରିରଡରୁ।” 
 ଜରିଶାଇଅ ୫୯:୭–୮

 ୧୮ “ଏଆରରି କାନ୍ ଙ୍ାନରି ଈରକÍରବÎଏ ରେÍନୁଇ ଆଜରିନାରରି 
କରି ରେÍନୁଇ ମÉନରି ଅÉନାରରି ସରିରଡଏ।” 
 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୩୬:୧

୧୯
 ମÌସା ସÉଜା ତାନରିଇ ଏତେରି ବାଗଗିଙ୍ା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ ଏ 

ଗୁରଲÑତାରରି ସÉଜା ଲାଇଟରି ମାନରି ଲÌକୁରସÍଲୁ ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାରନ। ଇ 
ସÉଜାଙ୍ା ଗୁରଲÑ ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁରରିଇ ବୁଦରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଅÉଙ୍ାମଅୂ 
ଏଙ୍ା େୁତଗିତାକା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ତୂକରି ଗରିବାÏ 
େÉରନରୁ। ୨୦

 ସÉଜା ଆଃୋ ଡ଼Èଇ ଏରମବେରରିଇରଭÛଏ ରେÍନୁ 
ନÌକରିଟରି ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉଏÔ। ସÉଜା ମÉଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ବାହା 
ଡ଼Èଇ ମÉରୁମÉରୁଅÉଭା ଗରିେରିଞ୍ାରନ।

ନପÍନୁ ନମଡେÓନେÑନଇି ଇସିଙି୍ ତରୀରିତାଞ୍ଜୁ ଗିପିନନଞ୍ଜୁ?
୨୧

 ଏଅÉକରିରବÎଏ, ଇରଦÛ ସÉଜା କୁଆନାଇ (ଲÌକୁରରିଇ ତୀରରିତାକା 

ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ରସଲୁÍ) ରେÍନୁ ସୀପ୍ କରିମାନରି େୂନରି ୋରହରରି 
ମାରନ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇ େୂନରି ୋରହରରି ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଇ େୂନରି 
ୋରହରରିକାତା ସÉଜା ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାକା 
ମÉଙ୍ରି  ରବÎସାମାଞ୍ାରନରୁ। ୨୨

 ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା େରତ ୍
ଗରିନାରରିଇ ରେÍନୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ।ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା 
େରତ୍ ଗରିେରିନାକାରରିଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ତୀରରି ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ଗୁରଲÑÑତାକା 
ରÌ ସରରÛତାକା। ୨୩

 ଗୁରଲÑତାକା ଡ଼Ìଇ ଗରିଆମାରନରୁ, ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁ ଅÌରତେରରି ଡ଼Èଇ କÌଗା ମାରନରୁ। ୨୪

 ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑତାକା ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ତୀରରିତାକା ଆଇରନରୁ। 
ଈରରି ରକ୍ଉ ସରିଅÈରାଇ ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼Èଇ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଏଃୋ େÉନ୍ ମବେରିମାନାକରି ଆଡÈଆ ତୀରରିତାକା ଅÉବାÏ 
ମେୂରିମାରନରୁ। ୨୫

 ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ରାକÈ ଡ଼Èଇ ଏଃୋ ସୀବାÏ ତାଙ୍ରି  
ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ ସ୍ଡÌÓପ୍ ସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଇ ଏଃୋ ସୀଭା ଡ଼Èଇ 
ସୀବାÏ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ଦୂସ େରିହାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଜୀସୁଇ 
ସୀବାÏ ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼ଃନା ଟରିକ୍ ନÈତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ। 
୨୬

 ଏରଭÍରଲ ରେÍନୁ ମୁଣ୍ରି ମୂସାନା ମାସରି ଲÌକୁରରିଇ ଏଆରରି 
ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁଡଣ୍ ସୀଅÈ ଡ଼Èଇ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଇ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଜୀସଇୁ ୋଣ୍ା ଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ତୀରରିତାରା 
ତÌସ୍ା ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନୁରନ 
ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜୀସୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିନାନରିଇ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଆଃେରିମାରନଞ୍ଜୁ।

୨୭
 ଇହରିଙ୍ରି  ଅÉରତକା ମÉନ୍ରି ଅÌଗା ଅÉନାରରି ଅÈନାରରି ମÈରନ 

ଗରିନÈ? ଅÉଏ! ଆନାଡ଼ରିକରି ଅÉଏ? ଅÌଗା ରସÍଲୁ ଈରକରବÔÎଏ 
ରପ୍ରଜୁ ସରିରଡଏ, ଏÌରÈ ତୁଃୋ ଅÉରତ? ୨୮

 ଇରସÑକା ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ ଅÉଏ, ରଟÍରଣ୍ ବାÏରରି 
ଜୀସୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ 
ଆଇରନଞ୍ଜୁ।ଈରା ଅÉମ ୁେରତ୍ ଗରିପ୍ କରିମାନାସ।ୁ ୨୯

 ମଲୂା ରେÍନୁ 
ଭାରରି ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରେÍନୁ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାକାରରି ରେÍନୁ ରଭÛଏ ମାରନଞ୍ଜୁ। ୩୦

 ରେÍନୁ ରଆରଞ୍ରନ, 
ରେÍନୁ ବାÏରରି ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି େରତ୍ ରସÍଲୁ ଏଆରରିଇ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏ କାତା ଅÉଆରତ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରିରବÛÎଏ 
େରତ୍ ଗରିବାÏ ଡ଼ÈଇÛ ତୀରରିତାକା ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ଇହରିଙ୍ରି  ଅÉରତକା 
ଅÉଜୁ ଇ େରତ୍ ବÉଗା ସÉଜାତରିନରିଇମହୁ ରି ଗରିେରି ମାନାସ ୁଗରିନା? 
ରକରବÑ ଅÉଏ,ଈରରି ଉରଜ ତାରରି ଅÉଆରତ ରଟÍରଣ୍ ଅÉଜୁ ସÉଜା 
ମାଇ ବାହା ଡ଼Èଇ ଆନା ଦାଃେରି ମାରନ ଏÌରÈ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ୋବରି 
େÉନ୍ ମବେରିମାନାସ।ୁ

ଅବ୍ାୋମତାରା ତÌସିସି ଗ୍ରÉପା

୪  ୧ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ମାଇ େୂବ୍ା ଆରକÍ ଅବ୍ାହାମ 
କାତା ଅÉଜୁ ଆନÈ ଇନ୍ ମବୋ ମନୂାସ?ୁ ୨ ଏଆଞ୍ଜୁ େରତ୍ 

କାତା ଆନÈ ଗ୍ରÉମବୋରସଞ୍ଜୁ? ଅବ୍ାହାମ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ 
ରଗରଟ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉରତଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଅÌଗା ଅÉଭା କାତା। ଏଆକରିରବÎÛଏ ଅବ୍ାହାମ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି 
ଅÌଗା ମୂଆରତଞ୍ଜୁ। ୩

 ରେÍନୁେୁତରି ରବÎସ୍ରିମାରନ: “ଅବ୍ାହାମ 
ରେÍନୁବାଃତା େରତ୍ ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଏଆନରିତାରÈ େରତ ୍
ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ଈରା ଡ଼Èଇ ଅବ୍ାହାମ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉରତଞ୍ଜୁ।”



200ରÌମି ୪:୪
୪

 କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିନାନାନରିକରି ଡାବୁଙ୍ା ସୀବାÏ କରି ମଲୁୁ ସୀବାÏ ଦାନ 
ସୀଭା ଅÉଆରତ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୁଲୁ କରି ଡାବୁଙ୍ା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ୫

 ଏଆକରିରବÎÛଏ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି 
ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଆନରିସରିକରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମୂଏଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁବାଃତା େରତ୍ ଇଟା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଏଆନରିତାରରି େରତ୍ ଆଡÉ ଏଆନରିଇ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଗରିରନ। ରେÍନୁ 
ଡ଼ÌଇତାନାନରିଇରବÛÎଏ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଗରିବାÏମୂରନଞ୍ଜୁ। ୬

 ଦାଉଦ 
ରବÎସ୍ରିମାନରିରଡଃଙ୍ରି; ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାକାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ 
ଆବାÏ ମୂଏଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁ ଏତୋନରିଇ ଏଆନରି କାବାଡ଼ରି 
ରସÍଲୁ ତୂକରି ଗରିଆରÈଏ, ଏଆନରିଇ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃରନଞ୍ଜୁ 
ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ ନା ଦଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାଞ୍ଜୁ।

 ୭ “ଉରଜÑକାତା,
ରେÍନୁ ଏÌରସରରିରବÍÎଲା ରମ୍ଡÓରହÑନରିତାରÈ ଡ଼Ìଇଦୂସ 

େରିହାଜରିରନଞ୍ଜୁ
ଏଙ୍ା ଏଆନରି ଗୁରଲÑ ଗରିଆମାନାରÈଆ ଡ଼Ìଇଦୂସ 

େ୍ାକ୍ ସାଜରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରମÍଲା େÉଣ୍ଞ୍ାନାଞ୍ଜୁ।
 ୮ ଇଁØତରି ଲÌକୁତାକା ଦଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ ନାକା,

ରେÍନୁ ଏÛଆରରିତାରା ଗୁରଲÑ ଡ଼Ìଇ ଅଅÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଏଆରରିଇ ତୀରାତାକା ଇଞ୍ରି  ଆହାରନଞ୍ଜୁ।” 
 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୩୨:୧–୩

୯
 ଅÉରତକା ଇ ରରହା ବାÏରରି ୋଣ୍ାକ୍ÉୋଅÉଜାମାନରି 

ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ଗରିନା ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ଅÉËସରିଡାନରି ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାକାରରି ରସÍଲୁରବÎଏ? ଅÉମ ୁରବÎସାମାଞ୍ାନାମ ୁଅବ୍ାହାମ 
ରେÍନୁବାଃତା େରତ୍ ଗରିତାକରି ଏଆନରିଇ ରେÍନୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଇରରି ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତ? ଅବ୍ାହାମ ୋଣ୍ାକ୍Éୋ 
ରବÍÎରଲ ଗରିନା ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ରବÛଅଟରି ଏଆନରିଇ ରେÍନୁ 
ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ଅବ୍ାହାମ ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ରବÛଅଟରି 
ଈରରି ଅÉËସରିରଡଏ। ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ରବÍÎରଲ ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ 
ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ରେÍନୁ ଅବ୍ାହାମଇ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଆଃତରି ବÉଗା ଏଆନରିଇ ରବÑଅଟରି ୋଣ୍ାକ୍Éୋଗରିଭା ଦରିÔରତ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ରବÍÎରଲରନ ରେÍନୁନÌକରିଟରି ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ଏତୋନାକା ରେÍନୁବାଃତା େରତ୍ ଗରିରନରୁ, 
ଏଆରୁ ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଅÉËସରିରଡରୁ ଅÉରତକାରବÎÛଏ ଏଆରୁ 
ଗୁରଲÑତାକା ଅବ୍ାହାମ ତାଡ଼ା ମ୍ୀକା ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ 
ରେÍନୁବାଃତା େରତ୍ ଗରିତରି ବÉଗା ତୀରରିତାକା ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ 
ଏଆରରିଇ ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଅÉଆସରିଡÉନରି ଲÌକୁ 
ରସÍଲୁରବÛÎଏ ଅବ୍ାହାମ ଅÉବା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ରବÍÎରଲ 
ଅବ୍ାହାମତାରରି ଏତେରି େରତ୍ ମାରସ, ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ଏଆରୁରବÎÛଏ 
େରତ୍ ଗରିରତକା ଏଆରୁ ଅବ୍ାହାମ ମ୍ୀକା ଅÉଭା ମରୂନରୁ।

ପନତ୍ଡଗିବାÏଡÈଇ ନପÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାନାରା ପÉନ୍ ମ୍ା
୧୩

 ଅବ୍ାହାମ ଏଙ୍ା ଏଆନରି ତାଡ଼ା କୂଲୁତାକା ଇ େୁତଗିତାନରିÔ 
ଜÌଙ୍ାଗାଟାକା ଅÉଭା ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରା ବାଗଗି ଆଃୋରନ ଇ ରମÍଲା 
େÉଣ୍ଞ୍ାସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁବାଃତା େରତ ୍ଗରିଆନା ତୀରରି 

ଅÉଜା-ସାକରି ଇ ରମÍଲା େÉଣ୍ଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ୧୪
 ସÉଜା ବାଗଗି ଆଃତରି 

ବÉଗା ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଇ ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ ମରୂନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା 
େରତ ୍ଇଟରିନାରରି ଆନରିସରିକରି ମଲୁୁ ସରିରଡÛଏ ଏଙ୍ା ଅÉଞ୍ାନାରରିରଭÛଏ 
ମଲୁୁ ସରିରଡଏ। ୧୫

 ଆନÉଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ସÉଜା ଆଃୋ କୂରତକା 
ରେÍନୁତାରରି ଆଗଗି ବÉÏରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ସÉଜା ସରିଡାଦୁଃରହମା 
ଇରସÑକା ବାଗଗି ଆଃୋ କୂନାରରିରଭÛଏ ସରିଡÉଦୁରହମା।

୧୬
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି େରତ ୍ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାନରି 

ରମÍଲା େÉରନରୁ। ମଲୁୁ ସୀଭା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାନରି ରମÍଲା 
େÉନ୍ ମବେରିସାକା, ଅବ୍ାହାମ କୂଲୁତାକା ଗୁରଲÑÑତାକା ରେÍନୁତାରା 
ରମÍଲା େÉଣ୍ଞ୍ା ଦୁଃରନରୁମା। ଇ ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାନରି ରମÍଲା 
ସÉଜା ଆଃେରି ମାନରି ଲÌକୁରସÍଲୁ ବାÏରରି ଅÉଆରତ। ଅବ୍ାହାମ 
ରଡଃଙ୍ରି  େରତ୍ ଡ଼Èଇ ନୀମବୋଇମାନରି ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିରସÍଲୁ ଇ 
ରମÍଲା ସୀବାÏଅÉଜାରନ। ଅବ୍ାହାମ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି ଅÉବା। 
୧୭

 ରେÍନୁେତୁରିତା ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାରନ, “ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  (ଅବ୍ାହାମଇ) 
ଦÉଲା କୂଲୁ ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ଅÉବା ରସÍଲୁ ମÉଡ଼୍ ସାଞ୍ାଇ।” 
ରେÍନୁନÌକରିଟରି ଈରରି ଊରଜତାରରି। ଅବ୍ାହାମ ଏତେରି ରେÍନୁଇ େରତ୍ 
ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ, ଏ ରେÍନୁ ସÉଜାନାକାରରିଇ ନୀକ୍ନାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ସରିଡାନାଆରବÛÎଏ ନରିଲ୍ ୋ ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ।

୧୮
 ଅବ୍ାହାମତାରରି ମୀଡା େÉନାରରି ଆନରିସରିକରି ଅÉସା ସରିଡÈରତ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁବାଃତା େରତ୍ ଗରିତାÛକରି, ନୀନ୍ରି ସୀରରି ଗÉରମ 
ଡÉଡରିରନ ଇଞ୍ରି  ଏତୋରା ଅବ୍ାହାମଇ ରେÍନୁଅÉଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ, ଏÌରରି 
ଏÛରସ ଡ୍ଡÜÝØନାରରି ଅÉରତକାରବÎÛଏ ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉସା ଗରିଆନାଇ 
ଅÉନୁ ଦÉଲା ସୀରରିତାକାରରି େୂବ୍ା ଅÉବାରତନୁ ଅÉଇÔ ଇଞ୍ରି  
େରତ୍ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରିକÌକ୍ ସରି ୧୦୦ ବାସାରରି 
ସକୂାତାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ। ମୀଡାବÌଦା େÉନରିରଡଲରି ସାଜାମାରସ। 
ଏଆନରି କୁଡ଼ା ସାରାନାରରି ମÉରରିନରି ରଡଲରି ଗ୍ଡÉÕରତଇଞ୍ରି  
େୁଞ୍ାସାକାରବÛ Îଏ ଏଆନରିତାରରି େରତ୍ କÌଗାସରିଡÉରତ। 
୨୦

 ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ଏଆନରିତାରରି େରତ୍ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା କÌଗାସରିଡÉରତ। 
୨୧

 ରଟÍରଣ୍ ରେÍନୁ ଏତୋରÈ ଅÉଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈÛ େୂରରି ଗରିବାÏ 
ମରୂନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଡÉଟା ଡ଼Èଇ େରତ୍ ଗରିଆନା ରଜÍଡା କÌକÈରÉଇ 
ଅବ୍ାହାମ ରେÍନୁଇ େÌଙ୍ାଗରିଆନା େରତ ୍ଡ଼Èଇ ଡÉଟା େÉରଟଞ୍ଜୁ। 
୨୨

 ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ, “ଅବ୍ାହାମତାରÈ େରତ୍ ଆଃରତଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁନÌକରିଟରି ଏଆନରିଇÛ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଗରିଆନା ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ।” 
୨୩

 ରେÍନୁ ଅବ୍ାହାମତାରାÛ େରତ୍ ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ଇ ରବÎସ୍ା ବାÏରରି 
ଅବ୍ାହାମରସÍଲୁ ବ୍ୀÏÎସା ଅÉଆସରିରଡଏ। ୨୪

 ଇ ରବÎସ୍ା ମାଇ 
ରସÍଲୁରବÎÛଏ ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାରନ। ଅÉଜୁ େରତ୍ ଗରିେରିମାନରି ବÉଗା 
ମାଙ୍ରିରବÎÛଏ ରେÍନୁ ଆଃତାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉଜୁରବÛÎଏ ରେÍନୁ ବାଃତା 
େରତ୍ ଗରିେରିନାକରି ମÉଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଃତାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉଜୁ ଏÛଆନରିଇ 
େରତ୍ ଗରିେରିନାସୁ ଏତୋଞ୍ଜୁ ମାଇ ପ୍ରବୁଜୀସୁଇ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ 
ନରିକ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ମାଇ ଡ଼ÌଇରସÍଲୁ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ଜୁ ସତା 
ରଡ଼ୋ ଅÉରତଞ୍ଜୁଏଙ୍ା ମÉଙ୍ରି  ତୀରରିଲÌକୁ ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଜୀସ ୁ
ସÉବାÏକୁÛଇଟରି ମସୂାନା ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।

ନପÍନୁ ବାଃତା ମÉଙି୍ ତରୀରିଗିବାÏ ଅÉଜାନନ

୫  ୧  ମାଇ େରତ୍ବÉଗା ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ତାଡ଼ାବାଃତା 
ତୀରରିଗରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ପ୍ରବୁଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ 

ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁରକÛଏ ଅÉଜୁ ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ମାନାସ।ୁ ଅÉଜୁ 
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େରତ୍ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁତାରÈ ରଜÍଡାନÌବାÏ 
େÉଣ୍ଞ୍ାନାମାନାସ।ୁ ୨ ଇରଦÛ ଅÉଜୁ ରେÍନୁରଜÍଡାଡ଼Èଇ ମାନାସ ୁ
ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରା ଅÌରତେରରି େÉନ୍ ମବୋ ଅÉସା ଇଟାନାଇ ରରହା 
ଆଇନାମ।ୁ ୩ ଅÉଜୁ ମାଇ ଜୂଗା େÉନ୍ ମବେରି ମାନାଭÈନରିରବÑÎଏ ରରହା 
ଆଇନାସ,ୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଜୂଗା ଡ଼Èଇ ମଣୁ୍ରି ଅÉନରି ଡÉଟା 
ବାÏଇମାରନ। ୪ ଏଙ୍ା ମଣୁ୍ରି ଅÉବାÏ ଡ଼Èଇ କାଞ୍ାଡ଼ରି ମନୂାରରି,ଡÉଟା 
ଏଙ୍ା ଈ ମୂୋ ଡ଼Èଇ ଅÉସା ସ୍ଡଃÕେରିଞ୍ାରନ। ଇ ଅÉସା ମÉଙ୍ରି  
ଡÉଟା ସୀେ୍ରିଞ୍ାରନ ଏଙ୍ାରେÍନୁ ବାଃତା ବାରା ଇଟାଗରିେରିଞ୍ାରନ। 
୫

 ଏ ବାରା ମÉଙ୍ରି  ଏରସକ ରବÛÎଏ ସÉକଡ଼ରି ଅÉଭା ଗରିଆରାରଜÛଏ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି? ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମାଇ ରଜÍଡାଙ୍ା େୂରରିଗରିବାÏ 
ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ତÉନ୍ା ରଜÍଡା ବÉÏକ୍ ସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ ତାଡ଼ାରଜÍଡା ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ମାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ରଜଡାନÌବାÏ 
ଅÉଜାନା ଭÉଜାରନଞ୍ଜୁ।

୬
 ଅÉଜୁ ଡ଼Ìଇତାସୁ ମାସାଭାନରିରନÑ କ୍ରିସ୍ଟ ମାଇ ରସÍଲୁ 

ସÉରତଞ୍ଜୁ। ଅÉଜୁ ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ବÉଦରି ଅÉଜାନା ନୀମବୋଇମାସାସ,ୁ 
ଅÉରତକାରବÛÎଏ ଟରିକ୍ ନାରଡଲରି ତାନରି କ୍ରିସ୍ଟ ମାଇ ରଗÍଲୁ କ୍ଜୁ ସତା 
ସÉରତଞ୍ଜୁ। ୭

 ତୀରରିଲÌକୁରସÍଲୁ ଏମବୋଇରବÛÎଏ େରାଣରି ସୀଏ। 
ଆନାବୁନା ଗÉପ୍ ସରି ରନଗାନରିରସÍଲୁ ସରିନÈ ଏମବୋଇରବÎÛଏ ଉରତ 
େରାଣରି ସୀବାÏତାଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ମରୂନଞ୍ଜୁ। ୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ 
ଡ଼Ìଇତାନରି ମାସରିରଡଲରି ତାନରିÔରନ କ୍ରିସ୍ଟ ମାଇରଗÍଲୁ ସÉରତଞ୍ଜୁ। 
ଇÛରାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ଗÉପ୍ ସରି ରଦରରିରଜÍଡା ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୯
 ଅÉଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ରାକÈ ଡ଼Èଇ ତୀରରି ତାସୁ ଇଞ୍ରି  

ରେÍନୁବାଃତା ଆଃୋ ଅÉଜାନାସୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ରେÍନୁ 
ସÌଡାଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏେÉନାସ।ୁ ୧୦

 ନାଇ ରବÎÍସ୍ରିକାତା ଈରରି, ଅÉଜୁ 
ରେÍନୁ ତାଡ଼ା କÉରସଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାମାସାବାÏନରିÔଇ ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଜୀସକୁ୍ରିସ୍ଟ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁରକÑ ଅରଟÑÑ ଆଡ଼୍ ୋ 
ଅÉତାସୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ରେÍନୁରକÑ ଆଡରିତରି ବÉଗା ଇରଦÑ ଅÉଜୁ 
ରେÍନୁରକ ରଆସ ୁଅÉଜାନାସ।ୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରି ନୀମବୋଡ଼Èଇ 
ଅÉଜୁ ଅରଟÑ ସÉରରକÑ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉନାସୁ। ୧୧

 ଅÉଜୁବାÏରରି ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ 
େÉନÉ ଏ କାତା ଅÉଆରତ, ଏÌËକରିରଭÑ, ଇରଦଏ ପ୍ରବୁଜୀସକୁ୍ରିସ୍ଟ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ରେÍନୁରକଏÛ ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ଆଡ଼୍ ୋ ଅÉତାସ ୁ
ବାÏରରି ଜୀସୁ ବÉଗା ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ଇରଦÛ ରେÍନୁବାଃତା ରଆସ ୁ
ଅÉଜାନାସ।ୁ

ଆଦମ ଏଙ୍ା ଜରୀସୁ
୧୨

 ରଲÌକୁ ଆଦମ ବÉଗା େୁତଗିତାଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ବÉÏରତ। ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ 
ସÉବାÏ ବÉÏରତ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଗୁରଲÑତାକା ସÉରନରୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଗୁରଲÑତାକା ଡ଼Ìଇ ଗରିଆମାରନରୁ। ୧୩

 ମÌସା ସÉଜା 
ସୀବାÏ ଅÉଗରନ େୁତଗିତାନରି ଡ଼Ìଇ ମାରସ ଏÌËକରିରଭÑ ସÉଜା 
ସରିଡÈତରି ବÉଗା ରେÍନୁ ଲÌକୁରରିଇ ଡ଼Ìଇତାକା ଇଞ୍ରି  ଆହା 
ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଏଆକରିରବÎÛଏ, ଆଦମବାହାଡ଼Èଇ ମÌସା 
ରଡଲରିଟୁକ୍ନÈ ଆରଙ୍ଗାଡ଼ରି ସÉବରିÎରତରୁ। ରେÍନୁତାରÉ ବାଗଗି 
ରଲକ୍ ସାନା ଡ଼Ìଇ ଗରିତରି ବÉଗା ଆଦମ ସÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆକରିରବÎÛଏ, 
ଆଦମ ରଡଃଙ୍ରିଡ଼Ìଇ ଗରିଆ ସରିଡାତାକା,ରବÎÛଏ ସÉବରିÎରତରୁ।

ବାÏଇନରି ରଡଲରିତା ଏତୋଞ୍ଜୁ ବÉÏବା ମାରସ (ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ), ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଆଦମ ରଡଃଙ୍ରି  ତାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାÏନା ବÉÏରତଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଏଆକରିରବÎÛଏ, 

ରେÍନୁ ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାନରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଆଦମ ରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ମÉରାତାରରି 
ଅÉଆରତ। ରଆନରି ଡ଼Ìଇଗରିତାକରି ସÉବାÏ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ବÉÏରତ। ଏଆକରିରବÎÛଏ, ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇଏତେରି ରଜÍଡାନÌବାÏ 
େÉରଟରୁ ଏÌରରି ଦÉଲାତାକାରରିରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ସÉରରକÑ ତାରରି 
ଅÉଜାମାରନ।ରଆନରି ରଜÍଡାନÌଭା ବÉଗା ଡ଼Èଇ ଦÉଲା ଲÌକୁତାକା 
ନୀମବୋ ମÉରାତରି ରଜÍଡାନÌଭା େÉରଟରୁ। ୧୬

 ଆଦମ ସରଟକା 
ଡ଼Ìଇ ଗରିତରି ବÉଗା ଡ଼Ìଇତାଞ୍ଜୁ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏÔଆକରିରବÎÛଏ ରେÍନୁ 
ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାନରି ରଜÍଡାନÌବାÏଈରାଡ଼ରିକରି ଗ୍ଡଜୁ Óମ୍ ନା ରବÍଗାଲରିତାରରି। 
ଗÉରମ ଦÉଲାତାକା ଡ଼Ìଇ ଗରିତରିରବÑଅଟରି ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ବÉÏଜାମାରନ। ଏଙ୍ା ଇ ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଗୁରଲÑତାକାରରିଇÛ 
ରେÍନୁବାଃତା ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଗରିେରିମାରନ। ୧୭

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ ଗରିରତଞ୍ଜୁ, 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରÛଆନରି ରସÍଲୁ ଇଞ୍ରି , ଗୁରଲÑଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ସÉବାÏ 
େÌଣ ଗରିରତ। ଅÉରତକାରବÎÛଏ ଏତୋନାକା ରେÍନୁତାରÈ ଗÉପ୍ ସରି 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ସରିଆମାନରି ‘ତୀରରିତାରା’ ଲାହୁରରି େୁହୁରରି 
େÉନ୍ଞ୍ାମାରନରୁ, ଏଆରୁ ଉରଜରନ ଉରଜନୀମବୋ େÉରନରୁ 
ଏଙ୍ା ଏ ଲÌକୁତାକା ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ନୀମବୋ ୋନ୍ଞ୍ାନା 
େÌଣ ଗରିରନରୁ।

୧୮
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଆଦମ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ ଗରିତରି ବÉଗା ଇସରିଙ୍ରି  

ଗୁରଲÑତାକା ଡଣ୍ େÉରଟରୁ, ଏରହରଙ୍Íରନ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ଗରିଆମାନାରରି ତୀରରି କାବାଡ଼ରି ବÉଗା ଗୁରଲÑତାକାରରିÔ ରେÍନୁ 
ବାଃତା ତୀରରି ଗରିରନ ଏଙ୍ା ଏÌରରି ଏ ଲÌକୁରରିଇÛ ମୂଲା ନୀମବୋ 
ସୀରନ। ୧୯

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ବାଗଗି ରଲକ୍ ତରି ବÉଗା ଇସରିଙ୍ରି  ଦÉଲାତାକା 
ଡ଼Ìଇତାକା ଅÉରତରୁ, ଏÛଆରଡଃଙ୍ରିରନ ରÛଆଞ୍ଜୁ ବାଗଗି ଆଃତରି 
ବÉଗା ଦÉଲାତାକାରରିଇ ତୀରରିତାକା ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉରତ।

୨୦
 ସÉଜା ବାÏରରି ଡ଼Ìଇତରିନରିଇ ଗ୍ରÉୋ ତାଙ୍ରି  ବÉÏରତ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ 

ଡÉଡରିତାକାରବÑÎଏ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଅରଟÑÑ ସÉରÛକରି ଡÉଡାମାରନ। 
୨୧

 ସÉବାÏ ବÉÏତାଡ଼ରିକରି ଡ଼Ìଇ ଇସରିଙ୍ରି  ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି େÌଣ 
ଗରିଆମାରସ, ଏଆରଡଃଙ୍ରି ରନ ତୀରରିତାରରି ବÉÏବାÏ ଡ଼Èଇ 
ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିେରିମାରନ ଏଙ୍ା 
ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ତୀରରିତାକା ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉଜା 
ମାରନରୁ। ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା 
ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବେରି ମାନାସ।ୁ

ଡÌଇ ନସÍଲୁ ସÉବା, ଏଙ୍ା କି୍ସ୍ଟ ବାଃତା ନରୀମ୍ା

୬  ୧  ଅÉରତକା ଈରୁ ଏÌଲୁଗରିେରିରଞ୍ରୁ, ରେÍନୁତାରରି 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ସÉରÛକରି ଅÉୋକାରରି ଇଞ୍ରି  ଇ ରଡଃଙ୍ରିରନ 

ଅÉଜୁ ଡ଼ଃନା ଡ଼Ìଇ ଗରିରେଦୁଃନା? ୨ ଅÉଏ! ଅÉବାÏମଏୂ, ଅÉଜୁତ 
େ୍ଡÓÉଡରି ଗୁରଲÑ ଡ଼Ìଇଡ଼Èଇ ସÉଜାମାନାସୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା 
ଅରଟÑ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ଅÉଜୁ ଡ଼Ìଇ ତାନରିରନ ନୀମବୋ ମନୂାସୁ? 
୩

 ଅÉଜୁ ଏÛସନାସୁ ମୁଞ୍ା େÉଣଞ୍ାନାସୁ ଏଆସୁ ଗୁରଲÑତାସୁ 
ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ସÉବାÏ ତାନରିଇ ଆଡାତାଙ୍ରି  ଏ ମଞୁ୍ା େÉଣ୍ଞ୍ାମାନା, 
ଈରÈ ଈରୁ େୁଞ୍ରିସରିରଡରୁଗରିନା? ୪ ଏÌËକରିରଭÑ, ଆଜୁ ଏÛସନାସ ୁ
ମଞୁ୍ା େÉଣ୍ଞ୍ାନାସ,ୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ରକଏÛରନ ମସୁ୍ା ଅÉତାସ ୁଏଙ୍ା 
ତÉରକÑରନ ସÉବାÏତାନରିଇ ଆଡରିତାସୁ। କ୍ରିସ୍ଟରକÑରନ ମୁସ୍ାଅÉତରି 
ବÉଗା କ୍ରିସ୍ଟ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉବା ରେÍନୁ ଅÌରତେରରିଡ଼Èଇ ନରିପ୍ କା 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ, ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜୁରବÎଏ େୂନରି ନୀମବୋ େÉଣ୍ଞ୍ାନାଇ 
ନୀମବେରିନାସ।ୁ
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 କ୍ରିସ୍ଟ ସÉତରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜୁବÛÎଏ ଏଆନରିରକÑ ଆଡାନା 
ସÉଜାନାସୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ସÉବାÏଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିତରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉଜୁରବÎÑଏ ଏଆନରିରକÑରନ ଆଡାନାଇ ନରିଙ୍ରିନାସୁ। ୬

 ଅÉଦୁ 
େୁଞ୍ରିନାସୁ ମÉନ୍ରି କାରହତାରରି ନୀମବୋ ଏଆନରିରକÑ କ୍ଜୁ ସକବାତା 
ରଡ଼ୋ ଅÉଜାରନ। ମÉନ୍ରି ଡ଼Ìଇ ନୀମବୋ ଇସରିଙ୍ରି  ମହୁ ରିଅÉରନ ଏଙ୍ା 
ଅÉଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଡ଼ÌଇରସÍଲୁ ଅରଟÑÑ ଆଲରିଆଗାଟାସୁ ଅÉଆସ ୁ
ଏÌସରିବାଗା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରତ। ୭

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ସÉଜାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉଣ୍ଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୮
 ଅÉଜୁ ରଗÍରଟ କ୍ରିସ୍ଟରକଏ ସÉଜାନାସୁ, ଇରସÑକା ଏଆନରିରକÑ 

ନୀମବେରିନାସୁ। ୯
 କ୍ରିସ୍ଟ ସାବାÏ ଡ଼Èଇ ନରିପ୍ କା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑ 

ଏରସÍକାରବÛÎଏ ସÉଏଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉଜୁ େୁଞ୍ରିନାସୁ। ଇରଦÔ ସÉବାÏ 
ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ଅରଟÑ େÌଣ ଗରିଏÔ। ୧୦

 ଏରସରରିରବÎÍଲା ଜୀସ ୁ
ସÉରତଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ରରହÍବାÏଙ୍ା 
ସରଟÍକÈରନ ସÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼ଃନା ଦରିନାରସÍଲୁ ମାଇରଗÍଲୁ 
ସÉରତଞ୍ଜୁ। ଇରଦ ଏତେରି ନୀମବୋ ନୀମବୋଇରନଞ୍ଜୁ, ରେÍନୁ ରସÍଲୁ 
ନୀମବୋଇରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁରବÎଏ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟରକÛଏ 
ଆଡାମାନାକରି ଉରଜରନ ଈରୁ ମରିଣ୍ାନରି ସÉଜାନାମଇୁଞ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିଦୁ। 
ଈରୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁରସÍଲୁ ନୀମବୋ ମାରଞ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  
ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ।

୧୨
 ଏÌଆକରିରବÎÛଏ, ଡ଼Ìଇ ମୀ କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରି

଼
ଆÛକାରରି, ଏଙ୍ା 

ଈରୁ ମୀ ଗାଣ୍ରି ଅଟ୍ ନାରା ଗରିବାÏ କୂନା। ୧୩
 ଈରୁ ମୀ ମୀ କାକା, 

କାଟ୍ କା, କ୍ୀକା, କାନ୍ ଙ୍ା ଇ ଗୁରଲÑ ମୀ ଗାଣ୍ରି ଅଡ଼୍ େରିମାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ୋବରି ସୀଅÉଟୁ। ଡ଼Ìଇକାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ମରିଣ୍ାନରି େରିହÉଟୁ, ଏÌËକରିରଭÑ, ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ ନରିପ୍ କା ଅÉଜାମାନାରରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ମରିଣ୍ାନରି ଏଙ୍ା ମୀ ମୀ ଗାଣ୍ରିମÉରା ତରିନରିଇ ତୀରରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ରେÍନୁବାଃତା ସେଗିଗରିଦୁ। ୧୪

 ଡ଼Ìଇ ମୀ କୁÛଇଟରି େÌଣ 
ଗରିଆଜାଆକାରରି, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ସÉଜା ଲାଇଟରି 
ସରିଡÉରାଏ ରେÍନୁ ରଜÍଡାନବାÏ ଲାଇଟରି ମାରଞ୍ରୁ।

ତରୀରିତାରା ନସÍଲୁ ଆଲିଆଗାଟାକା ଅÉବାÏ
୧୫

 ଇହରିଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଆନÈ ଗରିନା? ଅÉଜୁ ସÉଜା ଲାଇଟରି 
ସରିଡାÛରାଏ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଲାଇଟରି ମାନÈକରି ଡ଼Ìଇ ଗରିରେଦୁଃନାସ ୁ
ଗରିନା? ରକରବ ଅÉଏ? ୧୬

 ଈରରି ଟରିକ୍ ନାକାତା, ଈରୁ 
ରନଗାଡ଼Èଇ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ଈରୁ ଏÛରସରରିରବÍÎଲା ମରିଣ୍ାନରି 
ଆଲରିଆଗାଟାନରିରଡଃଙ୍ରି  ରଆନରି କାଃତା ସେଗିଗରିରଦରୁ ଏମବୋ 
ଉରଜରନ ଏଆନରି ଆଲରିଆଗାଟାରତରୁ ଅÉରଦରୁ। ଏତୋନରିଇ 
ଈରୁ ମÉନରି ଅÉରଦରୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀରଦରାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ 
ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଆଲରିଆଗାଟାରତରୁ ଅÉରଦରୁ ଗରିନା ରେÍନୁଇ 
ମÉନରି ଅÉରଦରୁ। ଡ଼Ìଇ ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ସÉଭା ଗରିଆରନ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ରେÍନୁଇ ମÉନରି ଅÉରତକା ରେÍନୁ ବାଃତା ତୀରରିତାରତରୁ ଇଞ୍ରି  
ଆଃୋ ଅÉରଦରୁ।

୧୭
 ରବÍÎରଲ ଈରୁ ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଆଲରିଆଗାଟାରତରୁ ମାରସରୁ। 

ଡ଼Ìଇମୀ କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିଆନା ଇଟାମାଞ୍ାରତ। ଏÌËକରିରଭÑ, 
ରେÍନୁ ୋଦା େÌଙ୍ାକାରରି ଈରୁ ଇରଦ ଏତେରି ନୂଡ଼ରିତାରÈ ଗ୍ରÉୋ 
େÉଣ୍ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ଏÌରÈ ରଜÍଡା ତାନରିଇÛ ଟରିକ୍ ନା ଇଟାନା ମÉନରି 
ଆଇରଞ୍ରୁ। ୧୮

 ଅରଟÑ ଈରୁ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏେÉଣ୍ଞ୍ାନା 
ତୀରରିତାରା ରସÍଲୁ ଆଲରିଆଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗାଟାରତରୁ 

ଅÉଜାରଞ୍ରୁ। ୧୯
 ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ େୁଞ୍ାମାନରି ର ତÌସରିସରି ରକÍରଣ୍ରି 

ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ରବÎସାନା ଇ କାତା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ଈରରି ମୀ ରସÍଲୁ 
ଡ୍ଡÜÝØନାରରି ମାନାକରି ଅÉନୁ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ। ରବÎରଲ ଈରୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ସପ୍ରାତାରÈ ଏଙ୍ା ଡ଼ÌଇତାରÈ ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ମରିଣ୍ାନରି ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା 
ସେଗି ଗରିଆମାରସରୁ, ଏଙ୍ା ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି କÉରସଙ୍ା ଅÉଜାନା 
ମାରସରୁ। ଏÛଆରଡଃଙ୍ରିରନ ଇରଦ ଈରୁ ସୁୋଡ଼ରି ଅÉବାÏରସÍଲୁ 
ମରିଣ୍ାନରି ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା ତୀରରିତାରା ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ସେଗିଗରିଦୁ ଇରସÑକା ଈରୁ 
ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ନୀମବୋ ମରୂଦରୁ।

୨୦
 ଈରୁ ରବÎÍରଲ ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଅÉଲରିଆଗାଟାରତରୁ 

ଅÉଜାମାସାଭÈନରି ତୀରରିତାରରି ମୀ କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିେରିସରିଡାଜାଆରତ। 
୨୧

 ଈରୁ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରସରୁ। ଈରୁ ଏ କାବାଡ଼ରିରସÍଲୁ 
ଇରଦÍ ଲାଜା ଆଇମାରଞ୍ରୁ। ଏ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ଈରୁ 
ଅÈନରି ଲÉବା େÉରଟରୁ? ଅÉଏ, ଏ ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ 
ଡ଼Èଇ ବାÏରରିଜରିଉତାରରି ସÉବାÏ ବÉÏରନ। ୨୨

 ଏଆକରିରବÎÑଏ, 
ଇରଦÑ ଈରୁ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉଣ୍ଞ୍ାନା ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
ଆଲରିଆଗାଟାରତରୁ ଅÉଜାମାନÈକରି ଈରା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁରସÍଲୁ 
ଈରୁ ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବେରିରଞ୍ରୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଈରୁ ଡ଼ଃନାରଡଲରି 
ରସÍଲୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ େÉରଣ୍ରୁ। ୨୩

 ଡ଼Ìଇତାରରି ଉରଜ 
ମୂଲୁଆଇରନ ସÉବାÏ। ଏଆକରିରବÎÑଏ ରେÍନୁ ସୀେ୍ରିମାନରି 
ରଜÍଡାନÌବାÏପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିକରି 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ଜରିଉନୀମବୋ ସୀପ୍ କରିମାରନ।

ଡÉଞ୍ାକାତା ଆୋନା ତÌସିସି ଗ୍ରÉପା

୭  ୧ ଅ ଅÉେଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ବୁଡରିସାରଣ୍ରୁ, ଈରୁତ ସÉଜା 
େଞୁ୍ାମାରଞ୍ରୁ।ଈରୁ େଞୁ୍ାମାରଞ୍ରୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ନୀମବୋନାନରି 

ସÉଜା ଏଆନରିକୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିରନ। ୨
 ଆନୁ ର ତÌସରିସରି କାତା 

ରବÎସ୍ େରିଞ୍ାଇ। ର ଡ଼Éଞ୍ାମାନରି ଅÉସାମୀଡା ତାଡ଼ା ଜÉମା ନୀମବୋନା 
ମାନରିଟୁକ୍ନÈ ଏÌରରି ଏଆନରିବାଃତାତଃୋ ଅÉଜାନା ରାହରିଅÉରନ। 
ଏଆକରିରବÎÑଏ, ତାଡ଼ା ଜÉମା ସÉରତକାରନ ଏÌରରି ଡ଼Éଞ୍ା 
ସÉଜାଡ଼Èଇ େରିଃୋେÉରନ। ୩

 ରଗରଟ ଜÉମା ନୀରଡ଼ମାନାବାÏନରି 
ଏÌରରି ରବÍଗାନରିଇ ସାରନ ଇରସÑକା ରଗÍକାଗାଟାରରି ଅÉରନ 
ଈରା ସÉଜା ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଡ଼ରିନରି ଜÉମା ସÉନରି 
ରବÑଅଟରି ଏÌରରି ଏ ଡ଼Éଞ୍ା ସÉଜାଡ଼Èଇ େରିଃୋ େÉରନ, ଏଙ୍ା ଏÌରରି 
ରବÍଗାନରିରକÛ ଡ଼Éଞ୍ରିକାତାରବÛÎଏ ରଗÍକାଗାଟାରରି ଅÉବାÏ ମଏୂ।

୪
 ଇ ରଡଃଙ୍ରିରନ ଅ ଅÉେଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ବୁଡରି ସାରଣ୍ରୁ 

ମୀ େ୍ଡÉÕଡରି ନୀମବୋ ସÉଜାମାରନ ଏଙ୍ା ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟଗାଣ୍ରିତରିରକÑ 
ଅÉଡରିତାକରିଈରୁ ମÌସା ସÉଜା ରସÍଲୁ ସÉରତରୁ। ଇÛରଦ ଈରୁ ଅରଟÑ 
ରବÍଗାରତରୁ ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ, ଈରୁ ଇÛରଦ ଏତୋଞ୍ଜୁ ସାଭାଡ଼Èଇ 
ନରିପ୍ କା ଅÉରତଞ୍ଜୁ, ଏ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ଲÌକୁ ତାରତରୁ ଅÉଜାରଞ୍ରୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏମୂନାସୁ। ଅÉଜୁ 
ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ଲÌକୁତାସ ୁଅÉଜାନାସ,ୁ ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ରେÍନୁରସÍଲୁ 
ନୀମବୋ ମୂନାସୁ। ୫

 ରବÍÎରଲÛ ଅÉଜୁ ମାଇ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େୂରରି 
ଅÉଜାମାନରି ଗାଣ୍ରି ମÉଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ତÉକାଇସାସୁ। ମାଇ କୁÛଇଟରି 
ସÉଜା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ େÌଣ ଗରିେରିଞ୍ାରତ। ଏଙ୍ା ଇ 
କାବାଡ଼ରି ମାଇ ଜରିଉତରିନରିଇ ସÉୋଇ ମାରସ। ୬

 ରବÍÎରଲ ସÉଜା 
ମÉଙ୍ରି  ତଃୋନା ଇଟ୍ କରିମାଞ୍ାରତ। ଏଆକରିରବÎÛଏ, ମାଇ େ୍ଡÉÕଡରି 
ନୀମବୋ ଇରଦÛ ସÉଜାମାରନ ଏଙ୍ା ଅÉଜୁଇରଦ ସÉଜାଡ଼Èଇ 
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ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉଣ୍ଞ୍ାନାସ।ୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉଜୁ ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାସରିେ୍ଡÉÕଡରି 
ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁଇ ଲÉକାଇ ସରିଡାସ,ୁ ରଟÍରଣ୍ ସେୁାଡ଼ରିଜରିଉ 
ବାହାଡ଼Èଇ େୂନରିୋରହରରି ୋଣ୍ଞ୍ାନାଇ େୂନରି ସÉଜାରଡଃଙ୍ରି  
ରେÍନୁଇ ଲÉକାଇନାସ।ୁ

ଡÌଇତନିକ କÉଲା ପ୍ରଃପା
୭

 ସÉଜା ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ରରଣ୍ରନ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ, 
ଏÌରÈ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଞ୍ରି  ଗରିନା? ଈରରି ଟରିକ୍ ନା କାତା ଅÉଆରତ। 
ଏଆକରିରବÎÛଏ ସÉଜା ସରିଡÈତାକାରନ ଡ଼Ìଇ ଆନାରରି ଏÌରÈ େୁନମବୋ 
ଅÉଏÛମା, ସÉଜା ମାସାକରି ଡ଼Ìଇ ଆନାରରି ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ମରୂତ। 
‘ଲÌବା ଗରିଆ’, ଇ ବାଗଗି ସÉଜାତାନରି ବ୍ୀÏସା ଅÉଆସରିଡÈତାକା ଲÌବା 
ଗରିବାÏ ଆନାରରି ଏÌରÈ ଅÉନୁ େୁନ୍ ମବୋ ମୂସାଦୁରହନୁମା। ସÉଜା 
ରବÎତୋରତ, “ଅରଟÑ ରଆନରିତାରା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଏରସକାରବÑÎଏ 
ଲÌବା ଗରିଆଟୁ।” ୮

 ଇ ବାଗଗିରଡଃଙ୍ରି  ସÉଜା ନାଇ’ ଏÌଲୁ ମାରଦ 
ଗୁରଲÑ ବାÏକାତାରା ଡ଼Ìଇ ମÉଣ୍ା ସÌଡ଼୍ ତାରତ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନାଇ’ 
ବାଃତା ଡ଼Ìଇ ସÌଡାରତ। ଏÌËକରିରଭÑ ସÉଜା ତୁହାନା ଡ଼Ìଇତାରରି 
ଆନରିସରିକରି ଡÉଟା ସରିରଡÔ। ୯

 ସÉଜା େୁନ୍ ମବୋ ରବÎÍରଲରନ, ସÉଜା 
ସରିଡା ଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ନୀମବୋ ମାରସଏ। ଏଆକରିରବÎÛଏ ବାଗଗି 
ସରିଆନାରରି ରବÎସ୍ା ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏବାÏରନ, ନାଇ ବାଃତା ଡ଼Ìଇ 
ନୀମବୋ େÉରଟ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ବÉଗା ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି ଅÉନୁ ସÉରତଏ।

୧୦
 ଏତେରିବାଗଗି ନାଇରସÍଲୁ ନୀମବେରିନାରରି ଅÉବାÏ ତାଙ୍ରି  ମାରସ ଏÌରରି 

ନÉଙ୍ରି  ସÉପ୍ାନାରରି ଅÉରତ। ୧୧
 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏମବେÈଡ଼Èଇ 

ଡ଼Ìଇ ୋବରି େÉଣ୍ଞ୍ାନାଇ ନÉଙ୍ରି  ବୁର୍୍ାଗରିଆରତ। ଏଙ୍ା ଏ ବାଗଗି 
ଡ଼Èଇ ନÉଙ୍ରି  ସÉପ୍ାରତ।

୧୨
 ଅÉରତକାରବÎÛଏ ସÉଜା ତÉନୁରନ ତୀରରିତାରରି, ଏଙ୍ା 

ରେÍନୁ ବାଗଗିରବÛÎଏ ତୀରରିତାରରି, ଟରିକ୍ ନାତାରରି ଏଙ୍ା ରନଗାରରି। 
୧୩

 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏତୋରରି ରନଗାରରି ଏÌରରି ନାଇରସÍଲୁ 
ସÉବାÏ ତାରତ ଗରିନା? ଏÌËକରିରଭÑ ଡ଼Ìଇ ରଣ୍ା ରନଗାରା 
ଅଆନାଇ ଏÌରÈଡ଼Éଇ ନÉଙ୍ରି  ସÉପ୍ାରତ। ଏମବେÈ ଡ଼Ìଇ ଉରଜରନ 
ଡ଼Ìଇତାରରି ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଈରରି ଅÉରତ। ଡ଼Ìଇ ଏÛରସ 
ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ଈରରି ଅÉରତ ଏଙ୍ା ବାଗଗି 
ସରିତାରରିରଭÑ ଏÌରÈରନ ତÌସ୍ରିମାଞ୍ାରନ।

ନମଡେÓନେÑନ ିବାଃତା ମାନ ିରରୀ ବାÏକାତାରି ନରୀମ୍ା
୧୪

 ଅÉନୁ େଞୁ୍ରିମାଇ ସÉଜା ଜରିଉରସÍଲୁତାରରି। ଏଆକରିରବÎÛଏ ଅÉନୁ 
ଜରିଉରଡଃଙ୍ରିତାନୁ ଅÉଆରତନୁ, ଗାଣ୍ରିୋହାନାନୁ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ନÉଙ୍ରି  
କଡାନା ଆଲରିଆଗାଟାନୁ ଗରିଆମାଞ୍ାରନ। ଅÉନୁ ଅÉନÈଆନÈ 
ଗରିେରିମାଇ ଏÌରÈ େୁଞ୍ରିସରିରଡନୁ। ୧୫

 ଅÉନୁ ଏତେରି ରନଗରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିବାÏ ମÉଟ୍ କରିମାଇ ଏÌରÈ ଗରିେରିସରିରଡÛନୁ। ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ଏତେରି ଡ଼Ìଇ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ମÉଟ୍ କରିସରିରଡÛନୁ ଏÌରÈ ଗରିେରିମାଇ। ୧୬

 ଅÉନୁ ଏତେରି 
କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମÉଟ୍ କରିସରିରଡÛନୁ ଏÌରÈ ରଗÛରଟ ଗରିେରିମÉଇ ଇରସÑକା 
ସÉଜା ରନଗାରରି ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ରିମାଞ୍ାରନ। ୧୭

 ଏଆକରିରବÎÛଏ, 
ଉରଜରନ ଅÉନୁ ଇ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରି ଦୁଃରହନୁ। ନାଇ’ ଲାଇ 
ମାଞ୍ାନରି ଇ ଡ଼Ìଇ ଗୁÛରଲ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନ। ୧୮

 ନାଇବାଃତା 
ଅÈନରି ଅÉରତକା ରନଗାରରି କାତା ସରିରଡÛଏ। ନାଇ’ ରବÎସ୍ାରରି କାତା 
ଆଇରନ, ନାଇ’ ବାଃତା ନାଇଗାଣ୍ରି ତାନରିଇÛ ଅÉନରିସରିକରି ରନଗାରରି 
ସରିଡାଜÈଏ। ୧୯

 ଅÉନୁ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମÉଟ୍ କରିମାଇ 

ଅÉରତକା ଏÌରÈ ଗରିେରିସରିରଡନୁ। ୨୦
 ଅÉନୁ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ 

ମÉଟ୍ କରିସରିରଡÛନୁ ଅÉରତକାରବÎÛଏ ଏÌରÈରନ ଗରିେରିମାଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା, ଅÉନୁ ଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିରଡÛନୁ। ନାଇ’ ଲାଇ ମାନରି 
ଡ଼Ìଇ ଈରÈ ଗରିେରିରନ।

୨୧
 ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁ ସÉଜା ଗ୍ରÉମବୋମାଇ: ଏରସରରିରବÍÎଲା 

ଅÉନୁ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମÉଟ୍ କରିମାଇ, ଡ଼Ìଇ ନÉରକ ସÌଡ଼ରିଟରି 
ମାଞ୍ାରନ। ୨୨

 ନାଇ’ ଏÌଲୁ ତାନରିÔ ଅÉନୁ ରେÍନୁ ସÉଜା ତାନରିÔ ରରହା 
େÉନ୍ ମବେରିମାଇ। ୨୩

 ଏଆକରିରବÎÛଏ ଅÉନୁ ନାଇ’ ଗାଣ୍ରିମÉରାତାନରିÔଇ 
ଅରଟÑ ର ସÉଜା କାବାଡ଼ରିଗରିେରିନାରା ରମଃେରିମାଇ। ଏଆରରି 
ଆଃେରିମାନରି ସÉଜା ନାଇ’ ଗାଣ୍ରିତା ମାନରି ସÉଜା ତରିରଙ୍Û 
କÉଲାପ୍ରଃେରି ମାରନ। ନାଇ’ ବାଃତା ମାନରି ସÉଜା ଡ଼Ìଇତାରରି 
ସÉଜା ଏଙ୍ା ଈରରି ସÉଜା ନÉଙ୍ରି  ତଃୋନା ଇଟ୍ କରିଞ୍ାରନ। 
୨୪

 ଈରରି ଆଜାନ୍ଞ୍Éୋତାରରି। ଇ ଗାଣ୍ରିଡ଼Èଇ ଇରସÑକା ଏତୋରରି 
ନାଇରସÍଲୁ ସÉÏବାÏ ତାରନ ଏÌରÈଡ଼Èଇ ନÉଙ୍ରି  ଏମବୋଇ ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ାରନ? 
ରେÍନୁଆଡÉ ମÉଙ୍ରି  ଏଃତାରନଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ଦଃୋେଙ୍ା େÉନାକାଞ୍ଜୁ।

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ନÉଇ ଏÌଲୁଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ସÉଜା ରସÍଲୁ 
ଆଲରିଆଗାଟାନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଗାଣ୍ରି େÉଡ଼ାଟରି ଡ଼Ìଇତାରରି ମାଞ୍ାନରି 
ବÉଗା ଅÉନୁ ଡ଼Ìଇ ସÉଜା ଆଲରିଆଗାଟାନୁ।

ସୁପାଡ ିଜଉିବାଃତା ନରୀମ୍ା

୮  ୧  ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଇରଦÍ ଏତୋନାକା ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟରକଏ 
ଆଡାନାମାରନରୁ, ଏଆରୁ ଡ଼Ìଇତାକା ଇଞ୍ରି  ଡଣ୍ 

େÉରନÑରୁ। ୨
 ଅÉନୁ ଡ଼Ìଇତାନୁ ଇଞ୍ରି  ତୂକରି ଗରିବାÏ ଆଇସରିରଡନୁ, 

ଆନାଡ଼ରିକରି? ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ଜରିଉ 
ସୀେ୍ରିମାନରି ସÉଜା ନୀମବୋ ସୀେ୍ରିମାରନ ଏଙ୍ା ସÉଭା ସÉଜା ଡ଼Èଇ 
ନÉଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ ସାମାଞ୍ାରନ। ଡ଼Ìଇ ଏଙ୍ା ସÉଭା ତାେରିମାନରି ସÉଜା 
ଡ଼Èଇ ନÉଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ ସାମାଞ୍ାରନ। ୩

 ମାଇ ଭରିରା ଗାଣ୍ରିତାନରିÔ ଡ଼Ìଇ 
ମାନରି ବÉଗା ସÉଜାତାରରି ଡÉଟା କÌଗା ମାରନ। ଏÌËକରିରଭÑ, 
ସÉଜା ଏତୋରÈ ଗରିବାÏ ମୂଆସରିଡାରତ ଏÌରÈ ରେÍନୁ ତÉନୁରନ 
ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିଇ ଡ଼Ìଇ ଗାଣ୍ରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାରା ଗାଣ୍ରିୋହାଗରିଆନାେୁତଗି ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାରତଞ୍ଜୁ। 
ଡ଼Ìଇ ତରିନରିସÉୋ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ମାଙ୍ରି  ଏଃୋରସÍଲୁ ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିଇ ୋଣ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଡ଼Ìଇ ତରିନରି ରମ୍Íସା 
ରସÍଲୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଗାଣ୍ରି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୪

 ସÉଜା ଆନÈ ଗରିଭା ରସÍଲୁ 
ମÉଙ୍ରି  ମÉଟ୍ କରିଞ୍ାରତ ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ ଗରିଭା ରସÍଲୁ, ରେÍନୁ 
ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଅÉଜୁ ଇରଦ ଡ଼Ìଇନୀମବୋ ତୁହାନାଇ 
ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ମÉଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋଇମାନାସ।ୁ

୫
 ଏÌତୋନାକା ଗାଣ୍ରି ଅଡ଼୍ େରିମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇନୀମବୋ 

ନୀମବୋଇରନରୁ, ଏଆରୁ ଭାରରି ଗାଣ୍ରି ମÉଣ୍ରିନାରା ଅÈଡÈ 
ଅଡ଼୍ େରିରନରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାକା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ 
ମÉଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋଇରନରୁ ଏଆରୁ ସେୁାଡ଼ରିଜରିଉ ମÉଣ୍ରିନାରା 
ଅÈଡା ଅଡ଼୍ େରିରନରୁ। ୬ ଗାଣ୍ରି ମÉଣ୍ରିନାରା ଅଟ୍ ନରି ଏÌଲୁ ଜରିଉ ସÉବାÏ 
ତାରନ, ଏÌËକରିରଭÑ, ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ମÉଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  
ତÉକାଇରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀମବୋ ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା େÉରନଞ୍ଜୁ। 
୭

 ଈରରି ଆନାÛଡ଼ରିକରି ଟରିକ୍ ନାତାରରି? ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରଗରଟ 
ରଆନରି ତାରରି ଏÌଲୁ ଡ଼Ìଇ ଗାଣ୍ରି ଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନ 
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ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁରକÑ ବÉଦରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁସÉଜାମÉନରି ଆଇ ସରିରଡଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଉରଜରନ, ଇଁØତରି 
ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରା ସÉଜା ଆଃୋ ମୂଏଞ୍ଜୁ। ୮

 ଏତୋନାକା 
ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରିଅଡ଼୍ େରିମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବେରିରନରୁ ଏଆରୁ ରେÍନୁଇ 
ରରହାଗରିବାÏମଏୂରୁ।

୯
 ଏÌËକରିରଭÑ, ମୀଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ େୂରରି ଅÉଜା ମାନରି ଗାଣ୍ରି ଡୂେରି 

ସରିଡାରÈଏ। ରେÍନୁତାରରି ଜରିଉ ରଗରଟ ଉରଜରନ ମୀ ଲାଇ 
ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଈରୁ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ମÉଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ଡୂୋ 
ଆଇମାରଞ୍ରୁ। ଏÌଆକରିରବÛÎଏ,ଏତୋନରି ବାଃତା ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ 
ସରିରଡଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଡ଼Ìଇ 
ରସÍଲୁ ମୀ ଗାଣ୍ରି ଡ଼ଃନା ସÉଜାନା ରାହରି ଅÉରନ।ଅÉରତକାରବÛÎଏ, 
କ୍ରିସ୍ଟ ମୀ ରଜÍଡାଲାଇ ମାଞ୍ାତାକା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ମୀଙ୍ରି  ନୀମବୋ 
ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା କ୍ରିସ୍ଟ ମୀଙ୍ରି  ରେÍନୁ ବାଃତା 
ତୀରରି ଗରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ରେÍନୁ ଜୀସୁଇ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ 
ନରିକ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌଆନରି ଜରିଉ ରଗରଟ ମୀ ରଜÍଡା ଲାଇ 
ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ମୀ ସÉଜାମାନରି ଗାଣ୍ରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 
ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ନରିପ୍ କା ମତୂାରନଞ୍ଜୁ।

୧୨
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ଅ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଡ଼Ìଇ 

େୂରରି ଅÉଜା ମାନରି ଗାଣ୍ରି ମÉଙ୍ରି  ଡୂେରି ସରିଡାଜÈଏ। ଅÉଜୁ ମାଇ 
ଗାଣ୍ରି ଅଡ଼୍ ୋ ରନÍରଡଟରି ସରିଡାÛସ।ୁ ୧୩

 ଗାଣ୍ରି ଅଡ଼୍ େରିମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
(ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ମରିଣ୍ାନରି ସେଗି ଗରିରତକା) ଈରୁ ଉରଜରନ 
ସÉରଦରୁ। ଏଆକରିରବÎÛଏ, ରଗରଟ ଈରୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡÉଟା 
ଡ଼Èଇ ଗାଣ୍ରିଅଟ୍ ନରି କାବାଡ଼ରି ସÉପ୍ ରଦରୁ ଇରସÑକା ଉରଜରନ 
ନୀମବେରିରଦରୁ।

୧୪
 ଏତୋନାକା ରେÍନୁ ଜରିଉ ବାହା ଡ଼Èଇ ଡୂୋ ଅÉରନରୁ, 

ଏଆରୁ ଅÈଡା ଟରିକ୍ ନା ରେÍନୁ ମ୍ୀକା। ୧୫
 ଏ ଜରିଉ ମÉଙ୍ରି  କଡା 

ଅÉଜାମାନରି ଆଲରିଆଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଏଞ୍ଜୁ ଅÉରତକା ଆଜରିନାରା 
ଜରିଉ ସରିଆରାଏଞ୍ଜୁ ରଟÍରଣ୍ ରେÍନୁ ମୀଡାକା ଅÉଭାଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ, ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉରକÛଏ ଆଡାନା ରେÍନୁଇ ମାଇ 
“ରଜÍଡାଗାଟରି ଅÉବା” ଇଞ୍ରି  ଅÉେଗିା ମେୂରିମାନାସ।ୁ ୧୬

 ଅÉଜୁ ରେÍନୁ 
ମୀଡାକା ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ ୋରସÍଲୁ ଏ ସେୁାଡ଼ରିଜରିଉ ତÉନୁରନ ମାଇ 
ଜରିଉଙ୍ାନ୍ ରଙ୍ ଆଡାନାଇ େୂଡ୍ ୋଇ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ଅÉଜୁ 
ରେÍନୁମୀଡାକା ଅÉଜାମାନାକରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିକରି ଏତେରି 
ରମÍଲା ମାଇରସଲୁ ରÌସା ଜରିଆମାରନଞ୍ଜୁ ଏ ରମÍଲାରବÎଏ 
େÉନାସୁ। ଈରା ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ େÉନାସୁ। କ୍ରିସ୍ଟରକ 
ଆଡାନାଇ ଈ ରମÍଲା େÉନାସୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ କ୍ରିସ୍ଟରକ 
ଆଡାନା ଏଆନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଜୂଗା ଦୀରନ ଇରସÑକା ଏଆନରିରକÛଏ 
ଆଡାନା ଅÉଜୁରଭÛଏ ଏଆନରି ରଡଃଙ୍ରି  େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ାତାରା େÌଣ 
େÉନାସ।ୁ

ମÉଙି୍ ନÌକଟିମିାନ ିପÌଙ୍ାଦଃପା ନମÍଲି ଅÉନନ
୧୮

 ଅÉଜୁ ଇରଦÍ ଜୂଗା େÉନ୍ ମବେରିନାସୁ। ଏÌଆକରିରବÛ Îଏ, 
ବାÏଇନରିଦରିନାତା ମାଇ ରସÍଲୁ ଏତେରି ଦଃୋେÌଙ୍ା ମାରନ ଏÌରÈ 
ଏÌଲୁଗରିରତÍକାରନ ଇରଦÛତାରରି ଜୂଗା ମଲୂା ଈରକÍତାରରି। ୧୯

 ରେÍନୁ 
େରିଲ୍ ସାମାନାଇ ଗୁରଲÑତାଇ, ଏତେରି ରଡଲରି ଏତୋକା ତାଡ଼ା ମ୍ୀକା 
ଏÌରÈରେÍନୁ େୁତଗିତରିନରିଇ ତÌରସ୍ଞ୍ଜୁ, ଏ ରଡଲରି ତରିନରିଇ ଗÉପ୍ ସରି 
ଅÉସା ଡ଼Èଇ କÉସାନା ମାନୁ। ୨୦

 ରେÍନୁ େରିଲ୍ ସାସାଇ ଗୁରଲÑ 

ଆରରତÈଇ ଅÉତୁ। ଇ ଗୁରଲÑ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମÉଣ୍ା ଡ଼Èଇ େରିଲ୍ ୋ 
ଅÉଆସରିରଡÛଏ, ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଈରା ଗରିଭା ରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁÓକ୍ ସା 
ମାରସଞ୍ଜୁ: ୨୧

 ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ େରିଲ୍ ସାମାନରି ଗୁରଲÑତାଇ ମହୁ ରି 
ଅÉଆଡ଼Èଇ, ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉନୁ ଈରରି ବାସ୍ା ମାରସ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
ମୀଡାକାନରିରସÍଲୁ ଏତେରି ରରହା, ଦଃୋେÌଙ୍ା ଇଟାରନଞ୍ଜୁ, ଏ 
ଗୁରଲÑତାରା ବÉଗା େÉନୁ ଇଞ୍ରି  ରଭÑ ବାସ୍ା ମାରସ।

୨୨
 ଅÉଜୁ େୁଞ୍ରିନାସ,ୁ ରେÍନୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାନାଇ ଗୁରଲÑତାଇ 

ର ଅÉଜା ମୀଡା ମÉରରିନାବାÏ ଜୂଗରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ 
ଜୂଗାନାଇ ଜÌସାନା ମାନୁ। ୨୩

 ବାÏରରି ଇ େୁତଗି ଅÉଆରତ, 
ଅÉମରୁବÎଏ ଜୂଗରି ଜୂଗରି ଜÌସାନା ମାନାମ।ୁ ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାଞ୍ାନରି 
େୂନରି େÌଲ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉମୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଇ େÉଣ୍ଞ୍ାମାନାମୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା, ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ମ୍ୀକା ରଡଃଙ୍ରି  ଲାଇ ଗରିଭା 
କାବାଡ଼ରି ମୂପ୍ କାକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଜÌସାନା ମାନାମୁ। ଅÉମୁ ମାଇ 
ଗାଣ୍ରିଙ୍ା େରିଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ କÉସାନା ମାନାମ।ୁ ୨୪

 ଅÉଜୁ 
ଏଃୋ େÉଣ୍ଞ୍ାମାନାସ,ୁ ଈ ଅÉସା ମÉନ୍ରି ମାରନ। ଅÉଜୁ ଏତୋରା 
ରସÍଲୁ ଆସା ଏଙ୍ା ବାସ୍ା ଇଟାନାସ ୁଏÌରÈ ରମଃୋ ମରୂତକା 
ଏÌରରି ଟରିକ୍ ନା ବାସା୍ ଅÉଆରତ। ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ରମଃେରି ମାନାରା 
ରସÍଲୁ ଅÉସା ଗରିଏଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଏÌଆକରିରବÛÎଏ, ଇରଦÛ ଟୁକ୍ନÈ ଅÉଜୁ 
ଏତୋରା ରମହÈସରିଡÉସ ୁଏÌରÈ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଅÉସା ଗରିେରିନÉସ।ୁ 
ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ମଣୁ୍ରି ଅÉଜାନାଇ କÉେରିନାସ।ୁ

୨୬
 ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ମÉଙ୍ରି  ଲପ୍ କରି ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଅÉଜୁ 

ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା ମଆୂନାସୁ, ଏଆକରିରବÎÛଏ ମାଇ ମଆୂନରିରଡଲରି ତାନରିଇ 
ସେୁାଡ଼ରିଜରିଉ ମÉରକ ତÌଡୁ ଅÉଜାନାଆଟ୍ କରି ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଇସରିଙ୍ରି  
ଏଙ୍ା ଆନÈ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉୋ ଲୂଡ଼ା ଏÌରÈ ଅÉଜୁ େୁଞ୍ରି  
ସରିଡÉସ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ, ସେୁାଡ଼ରିଜରିଉ ତÉନୁରନ ମାଇ ରସÍଲୁ ନୂଡ଼ରି 
ଆହାନା ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିରନଞ୍ଜୁ। ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଏÛରସ ଲÈଇ 
ମାନରି ନୂଡ଼ରି କାତା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁଇ ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ େଦଙ୍ା 
ଡ଼Èଇ ରଭସ୍ା ରଭÑ ମୂୋ ଅÉଏ। ୨୭

 ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରଜÍଡା ଲÈଇ 
ଆନାରରି ମÉରନ ଏÌରÈ ରେÍନୁ ରମଃେରିମାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଆଡÉ 
ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଏÌଲୁତା ଅÉନରିକାତା ମାରନ ଏÌରÈ େୁଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ସୁୋଡ଼ରିଜୀଉ ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି , ତାଡ଼ା ଲÌକୁ 
ରସÍଲୁ ରନଗାରÈ ଆଡÉ ଜÉରନଞ୍ଜୁ।

୨୮
 ଅÉମୁ େୁଞ୍ରିନାମୁ, ଏତୋକା ରେÍନୁଇ ରଜÍଡା ଗରିରନରୁ 

ଏଆରରି ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ରନଗାରÉ ଆଡÉ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ଏଆରରିଇ ଅÉସ୍କାମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଈରରିରନ ଏଆନରିତାରରି 
ମÉଟ୍ କରିମାନାରରି ମାରସ। ୨୯

 ରେÍନୁ େୁତଗି େରିଲ୍ ୋ ରବÍÎରଲରନ 
ଇ ଲÌକୁରରିÔ େୁଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ମୀଡାକା ଅÉରନରୁ 
ଇଞ୍ରି  ଅÉଗରନସୂଟା ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବାଗା ଏତୋନାକା 
ଜୀସୁଇ େରତ୍ଗରିରନରୁ ଏ ଆରମବେସା ଦÉଦା ମାରଦ ଜୀସ ୁ
ରସଣ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ a ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉବାÏ ମୂରନଞ୍ଜୁ। ୩୦

 ରେÍନୁତାରରି 
ଏÌଲୁ ମାରସ ରେÍନୁବାଃତା େରତ୍ ଗରିନାକା ତାଡ଼ା ମ୍ୀକା ରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉରନରୁ। ଏଆରରିଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉରର୍୍ଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ 
ତାଡ଼ାରସÍଲୁ ତୀରରିତାକା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଏରମବେରରିଇ 

a ୮:୨୯ ନସଣ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରରି େରରିବାରତାନରି ଜୀସ ୁରେÍନୁତାରା 
ମହରିମା ୋନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ରସଣ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ, ଇଞ୍ରି  ଇମବୋତାରରି ରଭସ୍ା ଆଃୋ 
ମେୂା ଅÉରନ।

ରÌମି ୮:୮
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ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ତୀରରିତାକା ଗରିରତଞ୍ଜୁଏ ଲÌକୁରରିରବÛÎଏ େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

କି୍ସ୍ଟ ଜରୀସୁ ବାଃତା ନପÍନୁତାରି ନଜÍଡା
୩୧

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉଜୁ ଇ କାତା ଆହାନା ଆନÉ ଇନÉସ?ୁ ରେÍନୁ 
ରଗÍରଟ ମÉରକ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏତୋନାଞ୍ଜୁରବÎÛଏ ମାଇ 
କୁÛଇଟରି ମୂୋ ମୂରତÑଞ୍ଜୁ। ୩୨

 ରେÍନୁ ମାଇରସÍଲୁ ଗୁରଲÑତାରା 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିରବÎଏ ଜ୍ଡÓÞÕେÈରାଏÛ ମାଇ 
ଗୁରଲÑତାସୁ ରସÍଲୁ ଏଃୋ ସୀଭା ରସÍଲୁଏଆନରିଇ ସÉବାÏ 
ତାଙ୍ରି  ସେଗିଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆନରିରକÛ ଆଡ୍ ସାନାଇ ମÉଙ୍ରି  
ଲାହୁରରି େୁହୁରରି ଗୁରଲÑତାଆ ସରିଆଜାଏଞ୍ଜୁ ଗରିନା? ୩୩

 ରେÍନୁ 
ଏରମବେରରିÔ ଅÉସ୍କାମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ଏମବୋଇ ଉଡା ମୂରନ? 
ଏମବୋଇରବÎ ଅÉଏ! ଏଆରରିଇ ତୀରରିତାକା ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ ଆହା 
ମାରନଞ୍ଜୁ। ୩୪

 ରେÍନୁ ଲÌକୁତାକା ଦୂସଗାଟାକା ଇଞ୍ରି  ଏମବୋଇ 
ରବÎସ୍ାମୁତାରନ? ଏମବୋଇରବÎଏ ଅÉଏ? ମାଇରସÍଲୁ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟ କ୍ଜୁ ସତା ସÉରତଞ୍ଜୁ,ଏÌରରି ଏÌରସରନÛ ଅÉଆରତ। ରଟରଣ୍Í 
ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉବାÏଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାନାଇ ରେÍନୁ ତରିନରି େÉଡ଼ାଟରି ମାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଆରଞ୍ରନ ମାଇ ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ ଜÉସା ଜରିେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
୩୫

 ଜୀସୁ ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ଏମବୋଇ ରଗସ୍ା ମୂତାରନ? 
ଅÉଏ! ଆନରି ବରିକାଲରିସକାଲରି, ସାକରି ଦୁକୁ, ଜୂଗା, ଜୂପ୍ କା କରି 
ସରିଣ୍Éଜାନ୍ା ସରିଡାନାରରି, ଆଜାନ୍ଞ୍Éୋ, ଅÉରତକା ସୂରୁକୂରଡ଼ 
ମÉଙ୍ରି  ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ ରଗସ୍ା ମୂତାରନ? ଅÉଏ! ବରିକାଲରି, 
ସÉବାÏରବÛÎଏ ମÉଙ୍ରିରେÍନୁ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ରଗସ୍ାମତୂାଜାଏ, ଅÉଏ! 
୩୬

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ େୁତରିତା ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାରନ:

“ନୀ ରସÍଲୁ (କ୍ରିସ୍ଟ) ଡ଼ଃନା ଆମ ୁସÉବାÏ ତାନରି ଦୀପ୍ କରିନାମୁ
ଲÌକୁତାକା ଏÌଲୁ ଗରିେରିରନରୁ, ଅÉମ ୁଲÉକାରସÍଲୁ 

ରାସ୍ା ଅଇମାନରି ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାମ।ୁ” 
 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୪୪:୨୨

୩୭
 ଏÌËକରିରଭÑ ଇ ଗୁରଲÑ ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରଜÍଡା 

ତÌସାମାଞ୍ା ରନଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ବÉଗାଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ଇ ଗୁରଲÑ 
କୁÛଇଟରି ମଲୂା ମେୂାଗାଟାମ ୁମାନାସ।ୁ ୩୮

 ଆଁ, ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମାଇ 
ରେÍନୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ଆନାରରିସରିକରି ରଗସ୍ାମୂତାଜାଏ। 
ସÉବାÏ ଅÉରତକା ନୀମବୋ, ଦୂତଙ୍ାଅÉରତକା େÌଣଗାଟାକା, 
ଇରଦତାରରି ଅÉରତକା ଡÉଉ ଅÉନାରରି, କରି ଆନରି ଅÉରତକା 
ଡÉଟା ୩୯

 ରସଣ୍Ûନାଇ କରି ରନÍରଡନାଇ, ଅÉରତକା ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିବାÏ ଅÉଜାମାନରି ଅÈନାରରି ଅÉରତକାରବÛÎଏ ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ତÌସ୍ା ଅÉଜାମାନରି ରେÍନୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  
ଏରସକାରବÎÛଏ ରଗସ୍ା ମତୂାଜାଅ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ କ୍ାର୍୍ା େୁଞ୍ରିମÉଇ।

ନପÍନୁ ଏଙ୍ା ଜେୁିଦରୀଲÌକୁ

୯  ୧ ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା ମାଇ ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ଉରଜÑ ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ। 
ଅÉନୁ ଦାେÈ ରବÎସ୍ରି ସରିଡାଜÈଏନୁ, ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ନÉଙ୍ରି  

ଉୂେରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଇ ଏÌଲୁ ନÉଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନ ଅÉନୁଦାେÈ 
ରବÎସ୍ରିସରିଡାଜÈଏନୁ। ୨

 ନÉନ୍ରି ଗÉରମ ବରିକାଲରି ମାରନ, ଏଙ୍ା 
ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ନÉନ୍ରି ଗÉରମ ରଜÍଡା କÉଡ଼୍ କରିଞ୍ାରନ। 

୩
 ଏଆରୁ ନାଇ ଦÉଦାରୁ ଏଙ୍ା ଆରମବେସାକା। ଏଆରୁ ଇ 

େୁତଗିତାନରିÔ ନାଇ ଇଡୁତାକା। ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ ରଜÍଡାନÌବାÏ ମଇୂ। 
ଅÉନୁ ନାଇସÛକ ଆଗଗି େÉନ୍ ମବୋରବÎଏ ମÉଟ୍ କରିମାଇ ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ 
ବାହାଡ଼Èଇ ରଗଞ୍ାନା ଆଗଗି େÉନ୍ ମବୋମଇୂ। ୪ ଏଆରୁ ଇସ୍ାଏଲ 
ଲÌକୁତାକା। ଏଆରୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉସ୍କା େÉଣ୍ଞ୍ାମାନାକା। 
ଏଆରରିବାଃତା ରେÍନୁତାରରି ଅÌରତେରରିମାରନ। ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ରେÍନୁ 
ଅÉଞ୍ାମାନରି ସÉଜା ତାନରିÔ ମାନରି େଟୁାତାକା। ରେÍନୁ ଏଆରରିକରିମÌସା 
ସÉଜା ଏଙ୍ା ଟରିକ୍ନÈ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁଇ ଲÉକାରସÍଲୁ ୋରହରରି 
ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ।ରେÍନୁ ଏଆରରିକରି ଅÉଞ୍ାମାନାଆ ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। 
୫

 ଏଆରୁ ମÉଇ େୂବ୍ା ଆରକଞ୍ାକାରରି ସୀରୁତାକା। ଏଆରୁ 
ଇ େୁତଗିତାନରି କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ଇଡୁତାକା। ଇ ଗୁରଲÑ କୁÛଇଟରି 
େÌଣ ଗରିପ୍ କରିମାନରି ଜୀସୁ ରେÍନୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା େÌଙ୍ା ଦଃୋ 
େÉନାକାଞ୍ଜୁ। ଅÉରମନ୍।

୬
 ଅÉନୁ ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁରସÍଲୁ ଗÉରମ ବରିକାଲରି ଆଇମÈଇ। 

ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଅÉଞ୍ାନାରା ଇଟÈଆରତଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉଏ,ଏÌËକରିରଭÑ 
ଇÌକନାକା ଆଡÉ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାକା ଉରଜÛ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ 
ଲÌକୁ ଅÉଜାରନରୁ। ୭

 ଅବ୍ାହାମ ତାଡ଼ା ମୀଡାକା ଈକନରି ଆଡÉ 
ରେÍନୁ ମୀଡାକା। ଅବ୍ାହାମଇ ରେÍନୁ ରବÎସାରସଞ୍ଜୁ,: “ଇସହାକ 
ବାହା ଡ଼Èଇ ନୀ ସୀରୁତାକା ଡÉଡରିରନରୁ।” ୮

 ଇରସÑକା 
ଆବ୍ହାମ ସୀରୁତାକା ଗୁରଲÑତାକା ଉରଜଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ମୀଡାକା 
ଅÉଆରତରୁ। ବାÏରରି ଏତୋନାକା ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  ତାଡ଼ା 
ମୀଡାକା ଅÉରତରୁ ଏଆରୁ ଆଡÉ ଟରିକ୍ ନା ଅବ୍ାହାମ ମ୍ୀକା ଇଞ୍ରି  
ଆଃୋ ଅÉରତରୁ। ୯

 ରେÍନୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ: “ଅÉନୁ 
ବÉÏନରି ବାସାରରି ବÉÏନାବାÏନରି ଟରିକ୍ ନା ରଡଲରିତା ସାରା ମୀଡା 
ଆହାଦୁଃରନ।”

୧୦
 ବାÏରରି ଇରସରନÛ ଅÉଆରତ। ମାଇ ଅÉରକ ଇସହାକବାହା 

ଡ଼Èଇ ରରିବରିକା ରରିଆରରିଇ ଅÉେରରିଇ ମÉରରିରତ। ୧୧
 
–୧୨

 ଇ 
ରରିଆରୁ ମୀଡାକା ଗÉଡ଼ରି ଅÉବାÏ ରବÍÎରଲରନ, ଏଆରୁ ରନଗାରା, 
କରି ଡ଼Ìଇତାରାଆ େୁନ୍ ମବୋ ଅÉଗରନ ରଦରାଞ୍ଜୁ କଗÉନରିଇ 
ଲକ୍ ରନଞ୍ଜୁଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ ରରିବରିକାନରି ରବÎସାରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁଅÉସ୍କରିତାରରି 
ତାଡ଼ା େ୍ଡଜୁÓକ୍ ସାମାସରି ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ମାରସ। ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନÉ 
ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରତ। ୧୩

 ରେÍନୁେୁତରି 
ରବÎସ୍ରିଞ୍ାରନ: “ଅÉନୁ ଜାକୁବଇ ରଜÍଡା ଗରିରତଏ ଏÌËକରିରଭÑ, 
ଏରଷୌଇ ଅÉଏ।”

୧୪
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉଜୁ ଇରଦÍ ଅÌନା ଇନାସୁ? ରେÍନୁ ବାଃତା 

ରେÍଜୁ ଗରିନାରରି ମାରନ ଗରିନା? ୧୫
 ଅÉଏ, ଅÉଜୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  

ରବÎସ୍ା ମୂଆସୁ। ରେÍନୁ ମÌସାଇ ରବÎସାରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ 
ଏରମବେରରିÔଇ ରଜÍଡା ନÌଭା ମÉଣ୍ରିଇ ଏଆନରିଇ ରଜÍଡାନଇ। ଅÉନୁ 
ଏରମବେରରି କୁÛଇଟରି ରଜÍଡା କାନୁ ଇଟା ମÉଣ୍ରିଇ ଏଆନରି କୁÛଇଟରି 
ରଜÍଡାକାନୁଇଟରିଇ।” ୧୬

 ଏÌସରିବÉଗା, ଈରରି ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ 
କୁÛଇଟରି ରାହରି ଆଇରନ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ମÉଣ୍ରିତାକା କରି ଡୁଞ୍ରିତାକା 
ଅÉଭା ମଏୂ। ୧୭

 ରେÍନୁ େୁତରିତା ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
 ଫାରରାଇ a ରବÎରତେଞ୍ଜୁ: “ନୀଙ୍ରି  ଅÉନୁ ର କାତାରସÍଲୁ ରÉରଜଞ୍ଜୁ 
ଗରିଆଞ୍ାଇ, ଇସରିଙ୍ରି  ନୀ ବାହା ଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ନାଇ ଡÉଟା 

a ୯:୧୭ ଫାନରା ମରିସର ରାଜାଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ଈରା ରରଣ୍ ଉୋଧି 
ରଡଃଙ୍ରି ।
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ତÌସ୍ାମଇୂ ଏଙ୍ା ନାଇୋଦା ଗୁରଲÑ େୁତଗିଜାଣ୍ ବ୍Éଡାକାରରି ଇଞ୍ରି  
ଅÉନୁ ମାଟ୍ କରିମÉଇ।” ୧୮

 ଇରସÑକା ରେÍନୁ ଏରମବେରରିଇ ତାଡ଼ା 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ତÌସ୍ ୋ ମÉଟ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଇ ରଜÍଡାନÌରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏରମବେରରିଇ ବାÏଡରିରଜÍଡା ଗରିବାÏମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିଇ ବାÏଡରି 
ରଜÍଡା ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

୧୯
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରିଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ରବÎନ୍ ମବୋ ମୂତାରଦରୁ, “ରେÍନୁ 

ଆନାଡ଼ରିକରି ମାଇ ଦୂସ ଆଃେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ?” ୨୦
 ଏମବୋଇ ଏଆନରି 

ମÉଣ୍ରିନାରା ଅÉଙ୍ାମୂରନ? ଈନୁତ ଭାରରି ର ରମ୍ଡÓରହÑନରିତରି। 
ରେÍନୁଇ େ୍ÉୋରସÍଲୁ ନୀନ୍ରି ଡÉଟାମାରନ ଗରିନା? “ଇÌନୁ ନÉଙ୍ରି  
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆତରି” ଈଞ୍ରି  ଭରିରାରଟକରି 
କୁମବୋରରଏÛନରି େ୍Éୋ ମୂରନ ଗରିନା? ୨୧

 କୁମବୋରରଏÛନରି ତାରରି 
େÌଣ ମାରନ, ଏଆଞ୍ଜୁ ବରିÎରÈଅଣ୍ା ଡ଼Èଇ ନୂଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି ଗରିନାରÈ 
ରଟକରି ଗÉଡ଼ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ବରିÎରା ଅଣ୍ା ଡ଼Èଇରନ ଅରଟÑÑ 
ରଣ୍Éରଟକରି କରଗରରି କରଗରରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

୨୨
 ଏ ରଡଃଙ୍ରିରନ ରେÍନୁ ତÉନ୍ା ସÌଡାଙ୍ରି  ତÌସ୍ା ଏଙ୍ା ତÉନ୍ାରÈ 

ଡÉଟା େୁନମବୋଗରିବାÏ ମÉଣ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ଏତୋକାଏଆନରି ସÌଡାଙ୍ରି  
ବାହା ଡ଼Èଇ ମୂହରି ଅÉବାÏଆବ୍ ଗରିରନରୁ ଏଆରରିରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗÉରମ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ମଣୁ୍ରି ମସୂାମାରସଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ରେÍନୁ ଏତୋରରିଇ 
ତÉନ୍ା େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା ତÌସ୍ାରସÍଲୁ ମଣୂ୍ରିମସୂାନା କÉେରି ମାରସଞ୍ଜୁ। 
୨୪

 ଏଆରରିଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନ୍ା ଅରତେରରି ସୀବାÏରସÍଲୁ ତÌଲ 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଅÉଜୁ ଏ ଲÌକୁତାସୁ। ରେÍନୁ ଜରିହୁଦୀଲÌକୁରରି ବାÏରରି 
Ëଏ, ଏÌËକରିରଭÑ ରବÍଗାଲରି କ୍Éମବେଜୁତାକାରରି ବାହା ଡ଼ÈଇରବÑÎଏ 
ମÉଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ହରସଆ େୁତରିତା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସା 
ଅÉଜାମାରନ:

“ଏତେÉକା ନାଇ ଲÌକୁତାକା ଅÉË ସରିଡÉରତରୁ
ଏଆରରିଇ ଅÉନୁ ନାଇ ଲÌକୁତାକା ଇଞ୍ରି  ଅÉରରିଇ

ଏଙ୍ା ଏତେରି ଦରିନାତାକାରରିଇ ଅÉନୁ ରଜÍଡା ଗରିେରିସରିଡÉରତନୁ,
ଏଆରରିÔଇ ଅÉନୁ ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ ଇଞ୍ରି  

ଅÉରରିଇ।”  ହରସଆ ୨:୨୩

୨୬
 ଏଙ୍ା

“ଏତୋଭାନରି ଈରୁ ନାଇ ଲÌକୁତାରତରୁ
ଅÉଆରତରୁ ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ାଅÉଜାରସ,
ଏଆରରିଇ ନୀରଡ଼ ମାନରି ରେÍନୁ ମ୍ୀକା ଇଞ୍ରି  ଅÉେ୍ା 

ଅÉରନ।”  ହରସଆ ୧:୧୦

୨୭
 ଏଙ୍ା ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରରିକାତା ଜରିଶାଇଅ, ଇ ରଡଃଙ୍ରି  

ରବÎସ୍ େରିମାରନଞ୍ଜୁ:

“ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାକା ଦୂଲରିବÉଲୁ
ସରର ଦÉଲାତାକା ଅÉରତକାରବÑଏ ବାÏରରି ଈକନାକା 

ଆଡÉ ଏଃୋ େÉରନରୁ।
 ୨୮ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଡÉରଣ୍ଗରିସରି ପ୍ରବୁ େୁତଗିତରିନରି

଼
 

ତୂକରି ଗରିଆନା ଲÌକୁରରିଇ ବରିÎହାଗରିରନଞ୍ଜୁ।” 
 ଜରିଶାଇୟ ୧୦:୨୨–୨୩

୨୯
 ଜରିଶାଇଅ ଈରଡଃଙ୍ରି  ଅରଟÑÑ ରବÎÛଏ ରବÎସାମାରସଞ୍ଜୁ:

“ପ୍ରବୁ ଗୁରଲÑ ତରିକ େୂୋଗାଟÈଞ୍ଜୁ।
ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିମାରଦÑ ଏସନାକାରରିଇ 

ମାଇରସÍଲୁ ରଗସାନା ଜ୍ଡÓÞପ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ।
ଏଆରରିଇ ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ ସାନା ଇଟÉ ଜରିଆସରିଡାଦୁଃରତଞ୍ଜୁମା

ଇରସÑକା ଅÉଜୁ ସଦମ ଏଙ୍ା  ରଗାମରା a ତାନରିÔ ମାସରି 
ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାଦୁଃନାସମୁା।” 

 ଜରିଶାଇଅ ୧:୯

୩୦
 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉଜୁ ଆନା ଇନାସୁ? ରବÍଗାଲରି 

କୂଲୁତାକା ରେÍନୁରସÍଲୁ ତୀରରିତାକା ଅÉବାÏ ଡୁସ୍କରିସରିଡÈରତରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ, ତାଡ଼ା େରତ୍ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ବାଃତା ତୀରରିତାକା 
ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉରତରୁ। ୩୧

 ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାକା ତୀରରିତାକା 
ଅÉଭା ରସÍଲୁ ସÉଜା ଆଃରତରୁ ଅÉରତକାରବÛÎଏ ଏଆରୁ 
ଅÉଭା ମୂଆରତରୁ। ୩୨

 ଅନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା ଏଆରୁ ତାଡ଼ା 
େରତ୍ ତାନରିÔ ବାରା ଇଟÈରÈଏ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ତାନରିଇ ବÉରÈ 
ଇଟରିତାକରି ବାÏଡରିତାନରିଇ େୁଟୁଡ଼ରି ଉଃନରି ରଡଃଙ୍ରି  େୁଟୁଡ଼ରି ଉଃରତରୁ। 
୩୩

 ରେÍନୁେୁତରି ଇହରିଙ୍ରି  ଈ ଭାଡରି କାତା ରବÍÎସ୍ େରିମାରନ:

“ରମଃଦୁ, ଲÌକୁ ଇସରିଙ୍ରି  େୁଟୁଡ଼ରି ଉଃରନରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ 
ସରିଅନତାନରିÔ ରଣ୍È ବÉÏଡରି ଇଟ୍ରିମାଇ।

ଏଆରୁ େୁଟୁଡୁଃହାନା କୂରରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ରଣ୍ା ରଦରାଡ଼ା 
ବାÏଡରି ଇଟ୍ରିମÉଇ।

ଏÕËକରିରବÎଏ ଏତୋନାକା ଏ ବÎÉଡରି କୁÛଇଟରି େରତ୍ ଗରିରନରୁ 
ଏଆରୁ ଏରସÑକାରବÎÑଏ ଲÈଜା ଅÉଏରୁ।” 
 ଜରିଶାଇଅ ୮:୧୪; ୨୮:୧୬

୧୦  ୧ ଅ ନାଇ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, 
ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁତାକା ଏଃୋ େÉନାକାରୁ ଇଞ୍ରି  

ଅÉନୁ ଟରିକ୍ ନାÛ ରେÍନୁବାଃତା ଜାେରିମାଇ ଏଙ୍ା ଅଡ଼୍ େରିମାଇ। 
୨

 ଅÉନୁ େରତ୍ ଡ଼Èଇ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଏଆରୁ ଉରଜରନ 
ରେÍନୁଇ ଦାଇ ଗରିଭା ମÉଟ୍ କରିମାରନରୁ, ଅÉରତକାରବÎÛଏ ଟରିକ୍Ûନା 
ୋରହରରି େୁନାସରିରଡରୁ। ୩

 ରେÍନୁ ତÉରକଏ ଇସରିଙ୍ରି  ଲÌକୁ 
ତୀରରିତାକା ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈÛ ଏଆରୁ େୁନା ସରିଡାରତରୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ତୀରରିତାକା ତାଡ଼ାସକ ଅÉଭା ରସÍଲୁ ତାଡ଼ା 
ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ଡୁଞ୍ରିରତରୁ। ରେÍନୁ ସୀେ୍ରିମାନରି ରେÍନୁତାରÈ 
ୋରହରରି ଏଆରୁ େୁନାରତରୁ କରି ଏ ରବÑଅଟରି ସାଲାରତରୁ। 
୪

 କ୍ରିସ୍ଟ ସÉଜା ତରିନରିଇÛ େୂରରି ଗରିଆନା ବରିÎହା ଗରିଆମାନରି ବÉଗା 
ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରିତାକା େରତ୍ ଗରିଆନା ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ତୀରରିତାକା 
ଅÉଭା ମରୂନରୁ।

୫
 ସÉଜା ଆଃୋ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ଟରିକ୍ନÈତାକା ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ 

ମÌସା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍କରିମାରନଞ୍ଜୁ: “ଏତୋଞ୍ଜୁ ସÉଜାଆଃୋଡ଼Èଇ 

a ୯:୨୯ ସନଦାମ ଏଙ୍ା ଗନମାରା ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁ ରାହରିଆଇମାସରି 
ଜÛରଡ଼କା ନÉଜୁ। ରେÍନୁ ଏ ଜରଡ଼କା ନÉଜୁଇ ମହୁ ରିଗରିଆନା ଏଆରରି ଡଣ୍ 
ସରିଆରସଞ୍ଜୁ।



207 ରÌମି ୧୧:୪
ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  
ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ଲୂଡ଼ାମାରନ।”* ୬

 ଏଆକରିରବÎÛଏ, 
େରତ୍ଡ଼Èଇ ଏÌତୋଞ୍ଜୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ ଦାଃେରିରନଞ୍ଜୁ ଏ 
ଲÌକୁରସÍଲୁ ରେÍନୁେୁତରିତା ଈରଡଃଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାରନ: 
“ଏତୋଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତାଙ୍ରି  ସାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଇନୁରନ ନରିଣ୍ାନରି 
ରବÎନ୍ ମବୋ ଲୂÌଡ଼ାସରିରଡÛ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା (“ଏମବୋଇ ରସଣ୍Ûନରି 
ଦରିନାତାଙ୍ରି  ସାରନ?” ଇରସÑକା “ଏମବେÈଇ କ୍ରିସ୍ଟଇ ରସଣ୍Ûନରି 
ଦରିନାଡ଼Èଇ େୁତଗିତାଙ୍ରି  ଅତାରନ”) ୭ “ଏଙ୍ା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍ ୋ 
କୂନା, ଏମବୋଇ ଟÉଣା ଲାଇକରି ସÉରନ?”(ଇରସÑକା “ସÉଜା 
ନାକାରରିବାଃତାଙ୍ରି  ଏÛମବୋଇ ସାଜାନା କ୍ରିସ୍ଟଇ ରସଣ୍କରି ତାୋ 
ମରୂନ?”)

୮
 ରେÍନୁେୁତରି ରବÎସ୍ରିଞ୍ାରନ: “ରେÍନୁତାରରି ଗ୍ରÉୋ ମୀବାଃତା 

ମାରନ; ଇ ଗ୍ରÉୋ ନୀ ସÌଡ଼ରିଟରି ମାଞ୍ାରନ, ନୀ ସଡୁା ଟଣ୍ାଙ୍ାନରିଇ 
ମାଞ୍ାରନ। ନୀ ରଜÍଡା ଲÈଇ ମାଞ୍ାରନ ଅÉମ ୁେରତ୍ ଗରିନାରÈ 
ଗ୍ରÉୋ ଲÌକୁରରି ବାଃତା େÌପ୍ କରିମାନାମୁ।”* ୯

 ରଗÍରଟ ଈନୁ 
“ଜୀସୁଇ ପ୍ରବୁ” ଇଞ୍ରି  ନୀ ସୁଡା ଡ଼Èଇ ଅÉଞ୍ରିଦରି, ଏଙ୍ା ରେÍନୁ 
ଏଆନରିÔଇ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ ନରିକ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରଜÍଡାତା େରତ୍ 
ଗରିଦରି ଇରସÑକା ଏଃୋ େÉଣ୍ରି। ୧୦

 ଆନÉଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା ମାଇ 
ରଜÍଡା ତାନରି େରତ୍ ଗରିଭାଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ତୀରରିତାସ ୁ
ଅÉବାÏ ମେୂରିମାନାସ।ୁ ଏଙ୍ା ମାଇ ସଡୁା ଡ଼Èଇ େରତ୍ ଗରିେରିନାରÈ 
ଅÉଞ୍ରିତାକା ଏଃୋ େÉନ୍ ମବେରିନାସ।ୁ

୧୧
 ରେÍନୁେୁତରି ଇରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍ େରିମାରନ,“ଏତୋଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଇ 

(କ୍ରିସ୍ଟଇ) େରତ୍ ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଲାଜା ଅÉଏÔଞ୍ଜୁ” ୧୨
 ଇମବେÈ 

“ଏÌତୋଞ୍ଜୁ” ଇରସÍକା ଜରିହୁଦୀଙ୍ାଅÉୋକାରୁ ଅÉରତକା ରବଗାଲରି 
କୂଲୁତାକା ଅÉୋକାରୁ ଏଆରରି ମÉରଦÑ ରେÍଜୁ ରେÍଜୁଗରିନାରରି 
ଆନାରରିରବÎÛଏ ସରିରଡଏ। ରେÍନୁ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ପ୍ରବୁ 
ରÛଆରଞ୍ ମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏତୋନାକା ଏଆନରିଈ ୋଦା ଆହାନା 
ଆରନ୍ରୁ ଏ ଗୁରଲÑତାକା ଏଃୋ ୋରନରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑ 
ତାକାରରିଇ ରମÍଲା ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ରେÍନୁ େୁତରି ରବÎସ୍ରିମାରନ: 
“ରେÍନୁବାଃତା େରତ୍ ଗରିେରିମାନରି ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ ଏଃୋ େÉରନରୁ।”

୧୪
 ଏଆକରିରବÎÛଏ ଏଆନରିବାଃତା ଏଆରୁ େରତ୍ ଗରିରତକା 

ଆଡÈ ଏଆନରି ବାଃତା ବାରା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଜÉୋ ମରୂନରୁ। 
ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ରନଗରିସଦରି ରଭରସକା ଆଡÈ ଏଆନରି ବାଃତା 
େରତ୍ ଗରିରନରୁ। ଅରଟÑ ରନଗରିସଦରି େÌେ୍ା ଅÉËତାକÈ ଆନÈ 
ଗରିଆନା ଏଆରୁ ଏÌରÈ ରବÎÍନ୍ ମବୋ ମରୂନରୁ? ୧୫

 ଏଙ୍ା ରନଗରିସଦରି 
େÌେ୍ାଗାଟାରରିଇ ୋଣ୍ÈତÈକÈ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ଏ ରନଗରିସଦରି 
େÌେ୍ା ଅÉରନ? ରେÍନୁେୁତରି ତାନରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜା ମାରନ: “ରେÍନୁ 
ରନଗରିସଦରି ସୀଭା ତାଙ୍ରି  ଭାଇମାନାରରିତାଇ କÉଟ୍ କା ମାଡାଙ୍ା 
ଏÛରସ ସÉଞ୍ା ତÌସ୍କରିମାନୁ।”

୧୬
 ଅÉରତକାରବÎଏ ଗୁରଲÑÍତÈକା ରେନୁ ରନଗରିସଦରି ଆହାÛ 

ସରିରଡରୁ। ଜରିଶାଇଅ ରବସ୍ େରିମାରନଞ୍ଜୁ: “ଅ ପ୍ରବୁ, ମାଇ 
ରନଗରିସଦରି ସୀେ୍ରିନାରା ଏÛମବୋଇ େରତ୍ ଗରିଆମାରନ?” ୧୭

 ରେÍନୁ 
ରନଗରିସଦରି ରବÎରସକା େରତ୍ୋହରିରନ ଏଙ୍ା ରÛଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରା 
ରନଗରିସଦରି ରବÎରତେÍକା ଆଡÉ ଲÌକୁ ରବÎନ୍ ମବୋ ମରୂନରୁ।

୧୮
 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ରବÎଞ୍ରିଞ୍ାଇ: “ଉରଜÑଗରିନÈ ଏଆରୁ 

ରନଗରିସଦରି ରବÎଞ୍ାସରିଡÈରତରୁ?” ଉରଜରନ ଏଆରୁ 
ରବÎଞ୍ାରନରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁେୁତରି ରବÎସ୍ େରିମାରନ:

“ଏ ଲÌକୁତାରରି ଗୀରା ଗୁରଲÑ େୁତଗିଜାଣ୍Ô ଗୁରଲÑ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଏÛରତ।

ରେÍନୁତାରରି ରବÎସ୍ା େୁତଗି ମଡୁ୍ ଗୁ ଟୁକ୍ନÈ ଏÛସାମାରନ।” 
 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୯:୪

୧୯
 ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ଅÉନୁ ରବÎଞ୍ରିମାଞ୍ାଇ: “ଉରଜÑରନ ଇସ୍ାଏଲ 

ଲÌକୁତାକା େୁନÈସରିଡାରତରୁ ଗରିନÈ?” ଆଁ, େୁଞ୍ାମାରସରୁ। 
ରବÍÎରଲ ମÌସା ରବÎସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ:

“ଏତେରି ଦରିନାତାକାରରିଇ ଲÌକୁ ଇନ୍ ମବୋ ଆଇସରିଡାରତ 
ଏଆରରିଇ ଆହାନା ଅÉନୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିଇ।

ଏÌରÈ ରମହାନା ନÉଇ ଲକୁତାକÈ ମ୍Ìକୁ ଇରନରୁ। 
ଅରଟÑ ଏÌଲୁ ସରିଡାÛନରି ର ଦରିନାତାକାରରିଇ 
ରମହାନା ନାଇ ଲÌକୁରରିଇ ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉବାÏ ଗରିଇ।” 
 ରରିରହÑଗରି ସÉଜା ୩୨:୨୧

୨୦
 ଇ ରବÍଅଟରି ଜରିଶାଇଅରବÎଏ ଡÉଟାଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ େରିମାରନଞ୍ଜୁ:

“ନÉଙ୍ରି  ଏÛମବୋଇ ଦାଃେରିସରିଡÉଜÈଏ ଏଆରୁ
ନÉଙ୍ରି  େÉଣ୍ାରତରୁ

ଅରଟÑ ଏÌତୋକା ନÉଙ୍ରି  ରମଃୋତାଙ୍ରି  ଦାଃେରିସରିଡା 
ଜାଆରତରୁ, ଅÉନୁ ଏଆରରିବାଃତା ତÌଞ୍ା 
ଅÉରତଏ।”  ଜରିଶାଇଅ ୬୫:୧

୨୧
 ଏÌËକରିରବÎଏ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଈରା 

ରବÎସ୍ େରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ,

“ଈ ଲÌକୁରରିଇ ଅÉନୁ ଦରିନାଜାକ କାକା କହାନା େÌସ୍ାନା 
ମÉରସକାରବÛÎଏ,

ଏଆରୁ ନÉଙ୍ରି  ଆଃେରିସରିଡାଜÈଏରୁ ଅÉରତକା ନାଇ 
ରବÑଅଟରିରବÛÎଏ ବାÏଇସରିରଡରୁ।”  ଜରିଶାଇଅ ୬୫:୨

ନପÍନୁ ତାଡା ଲÌକୁରିଇ ବୁଡ଼୍ ଜାସିନଡଞ୍ଜୁ

୧୧  ୧ ଇରାଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ରବÎନ୍ ମବୋ ମÉଟ୍ କରିମାଇ: “ରେÍନୁ 
ଉରଜରନ ତାଡ଼ାଲÌକୁରରିଇ େରିଃରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା? 

ଅÉଏ! ଅÉନୁ ରÛଆନୁ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାନୁ। ଅÉନୁ ଅବ୍ାହାମ 
ସୀରୁତାନୁ। ବରିନ୍ାମୀନ କୂଲୁ ତାନରିÔ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାନାନୁ। ୨ ଏଆରୁ 
ଗÉଡ଼ରି ଅÉବାÏ ଅÉଗÛରନ ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ଅÉସ୍କାମାରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ଏଆରରିଇ ବୁଡ୍ ଜା ସରିରଡଞ୍ଜୁ। ଏଲରିୟ ଏରସର୍ ରଭଲା ଇସ୍ାଏଲ 
ଲÌକୁ କୁÛଇଟରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରତଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି କାତା ଆହାନା 
ରେÍନୁ େୁତରି ଆନÈ ରବÎସ୍ରିମାରନ, ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ ଗରିନା? 
୩

 ଏଲରିୟ ରବÎସାରସଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ ନୀ ଡାଉÛ ଅÉନାରା ବାÏଇନରିକାତା 
େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରରିଇ ଲÌକୁ ଭ୍ଡÓÝକାରବÍÎସାରନରୁ, ଏଙ୍ା ଲÉକା 
ଗଟରିଙ୍ା ଗୁରଲÑ ରଲପ୍ କାରନରୁ। ବାÏରରି ଅÉନୁ ରଆରନÑଏ ଡାଉÛ 
ଅÉନାରା େନୁ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାନୁ ନୀମବୋମÉଇ, ଏÌଆରୁ ନÉଙ୍ରିରବÎଏ 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋରସÍଲୁ ଡୁସ୍ କରିମାରନରୁ।”* ୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆନରିଇÛ 
ରେÍନୁ ଆନା ଇଞ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ? “ବାଆଲ୍ େୁତ୍ ଲାଙ୍ା ନÌକରିଟରି 



208ରÌମି ୧୧:୫
ରମଣ୍ାଙ୍ା ଉତÉସରିଡÈନାକÈରରିଇ ସାତୁହଜାର ଲÌକୁରରିଇ 
ଇରଦÑରବÎଏ ଅÉନୁ ନାଇରସÍଲୁ ଅÉଡ଼ସାନା ଇଟÈମÉଇ।”*

୫
 ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼Éଇ ଅÉସ୍କା ଅÉଜାନାକା ଇରଦରବÍÎଏ 

ଏସÛନାକା ମÉରନରୁ। ୬ ରଗÍରଟ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରଜÍଡାନÌବାÏଡ଼Èଇ 
ଏଆରରିÔଇ ଅÉସ୍କାମାରନଞ୍ଜୁ, ଇରସÍକା ଏଆରୁ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିଡ଼Èଇ 
ରେÍନୁଲÌକୁତାକା ଅÉଆସରିରଡÑରୁ। କାବାଡ଼ରିଡ଼Èଇ ଅÉଜାସାକା 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ଆନାରରିରଭÛଏ ଅÉଜାଦୁରହÛମା? ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତକାଆନÈଅÉରତ?

୭
 ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାକା ତୀରରିତାକା ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ରିରତରୁ, 

ଅÉରତକାରବÎଏ, ଅÉବାÏ ମୂଆରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉସ୍କା ଅÉଜାମାନାକା ତୀରରି ଅÉବାÏ ମୂରତରୁ। 
ରବÍଗାକା ଭାଡରି ରଜÍଡା ଅÉଜାନା ରେÍନୁତାରା ବାଗଗି ରବÎନ୍ ମବୋ 
କୂରତରୁ। ୮ ରେÍନୁ େୁତରିତା ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ:

“ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ବାÏଡରି ରଜÍଡାତାରÈ ଜରିଉ ସରିରତଞ୍ଜୁ।” 
 ଜରିଶାଇଅ ୨୯:୧୦

“ଏଆରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଉରଜÑତÈରା ରମଃୋ ମଏୂରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ରେÍନୁ ଏଆରରିତାଆ କାନ୍ ଙ୍ା ତଃୋ ଜରିଆରନଞ୍ଜୁ,

ଏଆରୁ ଉରଜତÈରÈ ରବÎନÈକାରୁ ଇଞ୍ରି  ଏଆରରି ତାଆ 
କ୍ୀକା ଟୁଟ୍ କା ଜରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଈରରି ଡଣ୍ ଇରଦରବÎଏ 
ମାରନ।”  ରରିରହଗରି ସାଜା ୨୯:୪

୯
 ଦାଉଦ ରବÎସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ:

“ଏÌଆରୁ ଗରିେରିମାନରି ବÌଜରିଙ୍ା ତାଡ଼Èନରି ଆଲ୍ ୋକାଇ,
ଏଙ୍ା ତଃୋକାଇ ଅରଟÑ ତାଡ଼Èନରି ନାହରିକରି ଗରିନାଇÔରନ 

ଅÉୋକÈଇ, ଏଆରୁ ଡଣ୍ େÉନାକାରୁ।
 ୧୦ ଏଆରରିତାଇ କାନ୍ ଙ୍ା ଉରଜତାରÈ ରମଃୋ ମଆୂକÈଇ।

ଡ଼ଃନାରଡଲରିରସÍଲୁ ଏଆରରିତାଇ ରରÍଡ଼ରିଙ୍ା ଡୂକୁଲରି 
ଅÉୋକାଇ।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୬୯:୨୨–୨୩

୧୧
 ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉନୁ ରବÎଞ୍ରିଞ୍ାଇ: ଏରସର୍ ରଭଲା 

ଯରିହଦୀଙ୍ା େୁଟୁଡ଼ରିଉହାନା କୂରରିରତରୁ, ଏମବେÈ ଏଆରୁ ମହୁ ରିଅÉବାÏ 
ତାଙ୍ରି  ଗରିନା କୂରରିରତରୁ? ଏÌଆରଡଃଙ୍ରି  Ëଏ। ଏଆରୁ 
ଡ଼Ìଇ ଗରିତରି ବÉଗା ରବÍଗାଲରି କ୍Éମବେଜୁତାକାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଏଃୋ 
ବÉÏଜାମାରନ। ଇସରିଙ୍ରି  ଐଆରରିତାରÈ ରମହାନା ଜରିହୁଦୀଙ୍ା 
କାରାକାସା ଅÉରନରୁ। ୧୨

 ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁତାକା ଡ଼Ìଇ ଗରିତରିବÉଗା 
େୁତଗିତାକାରରିରସÍଲୁ ଦନବରିତ ରଡଃଙ୍ରି  ରମÍଲା ବÉରତ। ଏଆରୁ 
ଏତେÉରÈ ମ୍Éକ୍ ରତରୁ ଏÌରରିରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି ରସÍଲୁ ରମÍଲା 
ଦନରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରତ। ଏରହଙ୍ରି  ଆରତକା ଗୁରଲÑÑ ଜରିହୁଦୀଙ୍ା 
ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା ଆଡାତାକÈ ଏରସସରିକରି ସÉରÛକରି ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ ଅÉଏ 
ଗରିନା?

୧୩
 ଇରଦ ଅÉନୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରିଇ ରବÎସ୍ େରିମାଇ, 

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉନୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  
େÉଣ୍ାଅÉଜାମାଇ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ନାଇ ରଜÍଡା ଜରିଉସରିଆନା 
ଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିÔଇ। ୧୪

 ଅÉନୁ ଅÉସା ଗରିେରିମାଇ ନାଇ ଲÌକୁରରିମାରଦ 

ଅÉନୁ ରରହା ତାସାନା ଏଆରରି ମାରଦ ରବÎÛଏ ଏସନାକାରରିଇ 
ଜ୍ଡÓÞÕୋ ମଇୂ। ୧୫

 ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରିଇ ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାକୂତାଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରିଇ ତାଡ଼ାଲÌକୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଜରିହୁଦୀ 
ଲÌକୁରରିଇÛ ରରିରହଗରି ଆଃୋ ଇରସÑକା ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରସÍଲୁ ସÉଭା 
ଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରନ। ୧୬

 ମାଇ ତରିନ୍ ମବୋ 
କରତେକା ରଗରଟ ରବÎÍରଲ ଅÉଜୁ ରେନୁବାଃତା ସେଗିଗରିେରିନାସ ୁ
ଇରସÑକା ଗୁରଲÑ ତରିନ୍ ମବୋ ତୀରରି ଆଇମାରନ। ଏରଡଃଙ୍ରିରନ 
ର ମ୍ାଃନୁତାରରି ସୀରୁ ତୀରରିତାରରି ଇରସÑକା ଏମ୍ାହୁଣ୍ରିତାଇ 
ରଡÍଙ୍ାଙ୍ାରବÎÛଏ ତୀରରିତାଇ ଅÉନୁ।

୧୭
 ତÉସା ଗରିଆମାନରି ଜୀତ ମ୍ାହୁଣ୍ରିତାଇ ଏସନରି ରଡÍଙ୍ାଙ୍ା 

ରଲଙ୍ା ମାନୁ ଏÛମବୋ ଗସା ଜୀତ ମ୍ାହୁଣ୍ରିତÈ ରଡÍଗାଙ୍ା ତାସାନା 
ସ୍ ଡୂୋଅÉରତ। ଏ ରଡଃଙ୍ରିରନ ଈରୁରଭÑ ଗସା ଜୀତ ମ୍ୀହୁଣ୍ରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାରତରୁ। ଈରୁ ରଭÍରଲ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ଡ଼Èଇ ଡÉଟା ଏଙ୍ା 
ନୀମବୋ େÉନମବେରିମାରଞ୍ରୁ। ୧୮

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ରବÍÎରଲ ଉହାମାସରି 
ଜୀତମ୍ାହୁଣ୍ରି ତାଆ ରଲଙ୍ା ମାନରି ରଡÍଗାଙ୍ା ରସÍଲୁ ମୀ 
ଅÌଗରିନାରରି ଆନାରରିସରିକରି ସରିରଡÍଏ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏ 
ରବÍÎରଲ ମ୍ାହୁଣ୍ରିତରିନରି ଈରୁ ନୀମବୋ ସୀେ୍ରିସରିରଡÑରୁ ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏ ସୀରୁ ଡ଼Èଇ ଈରୁ ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବେରିରଞ୍ରୁ। ୧୯

 ଈରୁ ରବÎସ୍ା 
ମତୂାରଦରୁ, “ଏ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ରଲଙ୍ରିତÉକରି ଅÉନୁ ଏÛମବୋ ସ୍ ଜୁମବୋଆରତÍ।” 
୨୦

 ଈରରି ଟରିକ୍ ନା କାତା, ଏଆରୁ େରତ୍ ଗରିÔଆତÉକରି ଏ ରଡÍଗାଙ୍ା 
ରଲଙ୍ରିତୁ। ଏଆକରିରବÎÛଏ ଈରୁ େରତ୍ ଗରିତରିବÉଗା ଏ ରଡÍଙ୍ାଙ୍ାନରି 
ସ୍ ଜୁମବୋ େÉରଟରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÌଗା ଅÉଭା କୁଆନା ରେÍନୁଇ ଆଜା 
ଲୂଡ଼ାମାରନ। ୨୧

 େରତ୍ ଗରିଅÈତାକରି ରେÍନୁ ରବÎÍରଲ ମ୍ାହୁଣ୍ରିତÈଆ 
ରଡÍଗାଙ୍ା ରଲପ୍ କରିରତଞ୍ଜୁ, ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁରବÛÎଏ େରତ ୍
ଗରିଆତାକା ମୀଙ୍ରିରବÛÎଏ ରେÍନୁ ଏÌଜା ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ।

୨୨
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ େୁନମବୋ ଲୂଡ଼ାମÉରନ, ରେÍନୁ ରଦରରି 

ରଜÍଡାନÌବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ବାÏଡରି 
ରଜÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁରବÛÎଏ ଅÉବାÏ ମୂରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ାନରି 
କÌୋଇସରିଡାନରି, ଲÌକୁରରିକରି ଡଣ୍ ସୀରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ରଗÛରଟ ଏଆନରି 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ତାନରି ରାହରି ଅÉରଦରୁ ଇରସÑକା ଐଆଞ୍ଜୁ ମୀ କୁÛଇଟରି 
ରଜÍଡା ନଆରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ରଗÛରଟ ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ତାକÉଡ଼Èଇ 
ମୀ ମାଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତÉକରିତÉକÈ ମୀଙ୍ରିରବÎÛଏ ରଡÍଗା କ୍Éସାନା 
ତୁଃନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତୁଃତାରନଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ଜରିହୁଦୀଙ୍ାରଗÍରଟ ଅରଟÑÑ 
ରରିରହଗରି ରେÍନୁବାଃତା େରତ୍ ଗରିରନରୁ ଇରସÑକା ଏଆରରିଇ 
ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ଆଃରନଞ୍ଜୁ। ଏଆରରିଇ ରବÎÍରଲ ସରିଆ ମାସରି 
ବାହା ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ସୀବାÏ ମୂରନଞ୍ଜୁ। ୨୪

 ଈÔରୁ ଗସାଜୀତ 
ମ୍ାହୁଣ୍ରି ରଲଙ୍ାମାନରି ରଡÍଗାଙ୍ା ମÉରÈରତରୁ ଏଙ୍ା ମଲୂÈ ଜୀତ 
ମ୍ାହୁଣ୍ରି ରଡÍଗାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଅÉËରତରୁ। ଅରଟÑ ରବÛÎଏ ତÉସାଗରିବାÏ 
ଅÉଜାମାନରି ଜୀତ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ତାନରିÔ ସ୍ ଜୁୋ ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ଜରିହୁଦୀଙ୍ା 
ତÉସା ଗରିବାÏ ଅÉଜାମାନରି ଜୀତ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ରଡଃଙ୍ରିତÉକା। ଅରଟÑ ଇ 
ରଲଙ୍ାମାନରି ରଡÍଗାଙ୍ାନରିÔ ତାଡ଼ା ରବÍÎରଲ ମ୍ାହୁଣ୍ରିଆ ସ୍ ଜୁୋ ତାଙ୍ରି  
ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ଇରକÑରବÎÑଏ ଡ୍ଡÜÝØନାରରି ଅÉËରତ।

୨୫
 ଅÌ ଆଜାସାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଇÛମବୋ ରରଣ୍ 

ମÉଗ୍ାନାମାନରି ଉରଜÑକାତା ମାରନ ଏÌରÈ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରବÎସ୍ା 
ମÉଟ୍ କରିମାଇ। ଇ ଉରଜÑତାରା େୁରସକା ଈରୁ ଅÉମୁ ଗÉରମ 
େୁନ୍ ମବୋଗାଟାମୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିବାÏ କୂରଦରୁ। ଈରରି ଟରିକ୍ ନାତାରରି 
କାତା, ଗରନ୍କା ଇସ୍ାଏଲ ତାକାରରିଇ ବାÏଡରିରଜÍଡାଗରିବାÏ 
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ଅÉଜାରନ। ଏରସରରିରବÍÎଲା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା େରୂରି େରୂରି ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ଲÌକୁତାକା ଅÉଜାନା ରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏରନରୁ ଏÌରରମବୋ 
ରବÍଗାଲରିତାରରି ଅÉରନ। ୨୬

 ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାକା 
ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉରନରୁ। ରେÍନୁ େୁତରିତା ବ୍ୀÏସାଅÉଜାମାରନ:

 “ସରିରୟାନ aଡ଼Èଇ ଏଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ବÉÏରନଞ୍ଜୁ।
ଏଙ୍ା ଜାକୁବ ସୀରୁତାକାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Ìଇ 

ତୁହାଜରିରନଞ୍ଜୁ।
 ୨୭ ଏରସରରିରବÍÎଲା ଅÉନୁ ଏଆରରିତାରÈ ଡ଼Ìଇ ତୁହାଜରିଇ,

ଏମବୋÛ ଅÉନୁ ଇ ଅÉଞ୍ାମାନରି ସÉଜା ଇଟରି
଼
ଇ।” 

 ଜରିଶାଇଅ ୫୯:୨୦–୨୧; ୨୭:୯

୨୮
 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ରନଗରିସଦରି େରତ୍ ଗରିଆନା ଆହାତÉକରି, ରେÍନୁ 

ତାଡ଼ା କÉରସଙ୍ା ଅÉରତରୁ।ଈରରି ରବÍଗାଲରି କୂÌଲୁତାକରରି ରସÍଲୁ 
ଗÉରମ ରନଗରିଅÉରତ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜରିହୁଦୀଲÌକୁତାକା ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼ÈଇଅÉସ୍କା େÉଣ୍ଞ୍ାମାନାକା। ରେÍନୁେୂବ୍ା ଆରକଞ୍ାକାରରି 
ବାଃତା ଅÉଞ୍ାସାକରି ଇରଦÍରବÎÛଏ ଏଆରରିଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ। 
୨୯

 ରେÍନୁ ଏରମବେÍରରିଇ ଅÉସ୍କାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରମÍଲା ଗରିଆ 
ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି ଗରିଏଞ୍ଜୁ। ୩୦

 ରବÎÍରଲ ଈରୁ 
ରେÍନୁଇ ମÉନରି ଆଇସରିଡÈରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÍ ଜରିହୁଦୀଙ୍ା 
ମÉନରି ଅÉଆତରିବÉଗା, ଈରୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ େÉଣ୍ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। 
୩୧

 ଇରଦÍ ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଆହାସରିରଡରୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୀ 
କୁÛଇଟରି ରେÍନୁତାରରି ରମÍଲାମାରନ। ଅÉରତକାରବÛÎଏ ଇରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉଜାରନ, ଏଆରୁରବÎÛଏ ରେÍନୁତାରା ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ 
ମୂରନରୁ। ୩୨

 ଗୁରଲÑତାକÈ ରେÍନୁଇ ଆଃେରିସରିରଡÍରୁ। ରେÍନୁ 
ଗୁÌରଲ ତାକାରରିÔଇ ବାଗଗି ଆହÈନÉକା ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ଗୁରଲÑÍତାକାରରିଇ ରେÍନୁ ରଜÍଡା ନÌରନଞ୍ଜୁ।

ନପÍନୁ ଦଃପା ପÉନାକାଞ୍ଜୁ
୩୩

 ରେÍନୁତାରରି େÉନ୍ ମବୋ ଗÉରମ ରଦରାଡ଼ରି! ଏଆନରିତାରରି େୁନ୍ ମବୋ 
ଏÌଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ମËୂନାରରି। ଏଆନରି େ୍ଡଜୁÓକ୍ନାରÈଆ ଏମବୋଇରଭÛଏ 
େୁନ୍ ମବୋ ମୂଏ। ଅରଟÑ ଏଆନରି ଏÌଲୁଗରିନରି ୋରହରÈକା 
ଏମବୋଇରଭÛଏ େୁନ୍ ମବୋ ମୂଏ। ୩୪

 ଇମବୋଇରବÛÎଏ ରେÍନୁତାଆ 
ୋରହରରିକା େୁନମବୋମଏୂ। ରେÍନୁେୁତରି ରବÎସ୍ରିମାରନ:

“ରେÍନୁ ତାରା ଏÌଲୁ ଏମବୋଇ େୁଞ୍ାମାରନ?
ଏମବୋଇ ରେÍନୁଇ ରନଗାରା ଗ୍ରÉୋ ମରୂନଗରିନÈ?” 
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 ୩୫ “ଏମବୋଇରବÎରଲ ଏରସକା ଅÉରତକା ଆନାରବÛÎରଲ 
ରେÍନୁକରି ସରିଆମାରନ ଗରିନା?

ଏତୋରା ଏଆଞ୍ଜୁ ରରିରହଗରି ରତଃୋ ଦୀରନ।” 
 ଜÌବ ୪୧:୧୧

୩୬
 ରେÍନୁ ଗୁରଲÑତାରା େରିଲ୍ ସାରନଞ୍ଜୁ। ଗୁରଲÑତÈଇ ଏଆନରି 

a ୧୧:୨୬ ସିନୟାନ ଜରିରୁସାଲମତାରରି ଅରଟÑÑ ରରଣ୍ ୋଦା

ବାହାଡ଼Èଇ େରିଲ୍ ୋ ଅÉଜାମାନୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ାରସÍଲୁ ଅÉଜାମାନୁ। 
ରେÍନୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ଦଃୋେÌଙ୍ା େÉନାକାଞ୍ଜୁ। ଅÉରମନ୍।

ମିଣ୍Éନ ିନପÍନୁବାଃତା ସପପି ଗିଦୁ

୧୨  ୧  ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅ ଆଜାସାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା 
ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ! ରେÍନୁ ତାରÈ ରଦରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ 

ଏÌଲୁ ଗରିଆନା, ଈରୁ ରେÍନୁ ଆଃୋ ଆଗ୍ରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀରଡ଼ ମାନରି 
ଲÉକା ଦବ୍ ରଡଃଙ୍ରି  ମୀ ନୀମବୋତରିନରିଇ ତୀରରିଡ଼Èଇ ରେÍନୁବାଃତା 
ସÌେଗି ଗରିଦୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରରି ରେÍନୁଇ ଗÉରମ ରରହା 
ଗରିରନ ଅରଟÑ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ସେଗି ଅÉବାÏ ମୀରନ୍ ଟରିକ୍ନÛନାତାରରି 
ଲÉକା ଅÉରନ। ୨

 ଇ ରବÑଅଟରି ଈରୁ ଇ େୁତଗିସÉଜାରଡଃଙ୍ରି  
ତÉକÈ କୂନା।ରଟÍରଣ୍ ମୀ ଏÌଲୁ େୂନାରରି ଅÉଜାନା ମ୍ରିଆକାରରି 
ଏଙ୍ା ମୀ ରଜÍଡା େୂନାରରି ଅÉଜାକାରରି। ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଈରୁ ରେÍନୁ 
ମÉଟ୍ କରିନାରା ଇରସÑକା ଏତୋରରି ରନଗାରରି ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନାରରି 
ଅରଟÑ ଟରିକ୍ ନାତାରରି ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ମରୂଦରୁ।

୩
 ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  ଗÉପ୍ ସରି ରଜÍଡାନଆମାଞ୍ାନÉକରି, ନାଇ ମୀଙ୍ରି  

ରବÎସ୍ େରିଞ୍ାନାରରି ଈÔରରି, ଈରୁ ଅରଟÑÑ ରଆନରିବାହାଡ଼Èଇ ଅÉନୁ 
ରନଗାନୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିବାÏ କୂନା। ରେÍନୁ ଇସରିଙ୍ରିତାରା େରତ ୍
ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ନରିଆଡ଼ରି ଗାଟାରତରୁ ଅÉଦୁ। 
୪

 ଗୁରଲÑତାକାରରିତାରରି ର ଗାଣ୍ରି ମାରନ ଏଙ୍ା ଇ ଗÉଣ୍ରି ତାନରିÔ 
କାକା କÉଟ୍ କା ଇହରିଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରିତାଇ ମାଞ୍ାନୁ। 
ଏ ଗୁରଲÑତାଇ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାବାଡ଼ରିଗରିେରିମାନୁ। 
୫

 ଏÌଆରଡଃଙ୍ରିରନ ଅÉଜୁ ଦÉଲା ଅÉରତକାରବÎÛଏ, ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ 
ବାଃତା ର ଗÉଣ୍ରିରନ ଅÉଜାନା, ଗାଣ୍ରିତା ମାନରି କାକା, କÉଟ୍ କା, 
ଅÉରତକା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରିତାଇ ମାଞ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗୁରଲÑତାସ ୁ
ରଆସ ୁରÌଆନରକÍ ଆଡାନା ମାନାସ।ୁ

୬
 ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼Èଇ ରବÍଗାଲରି 

ରବÍଗାଲରି ଦÉନ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା େରତ୍ରଡଃଙ୍ରି  
ଏ ଦÉନ ଅଆନା ରେÍନୁକାବାଡ଼ରି ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ। ରଗÍରଟ ଏରମବେରରିଇ 
ଡÈଉ ଅÉନରି କାତା ରବÎସ୍ ୋରସÍଲୁ ସୀବାÏ ଅÉଜାମାରନ, ଇରସÑକା 
ତାଡ଼ା େରତ୍ମାନରି ରଡଃଙ୍ରିରନ ଡÈଉ ଅÉନରିକାତା ରବÎସ୍ ୋକାଞ୍ଜୁ। 
୭

 ରଗରଟ ଲÌକୁରରିଇ ଇପ୍ କା ରସÍଲୁ ସୀବାÏ ଅÉଜାମାରନ 
ଇରସÑକା ଏ ରଡଃଙ୍ରିରନ ଲପ୍ କାକାଞ୍ଜୁ। ରଗରଟ ରଆନରିଇ 
ଗ୍ରÉୋ, କରି ରବÍÎସ୍ା ରସÍଲୁ ଦÉନ ସୀବାÏ ଅÉଜାମାରନ ଇରସÑକା 
ଏ ରଡଃଙ୍ରିରନ ରବÎସ୍ା, ଗ୍ରÉୋ କାବାଡ଼ରି ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ। ୮

 ରଗରଟ 
ଏରମବେÛରରିକରି ତÉଡ଼ାଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଦÉନ ସୀବାÏଅÉଜାମାରନ ଇରସÑକା 
ଏରଡଃଙ୍ରିରନ ତÉଡ଼ା ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ। ରଗÍରଟ ଏରମବେରରିଇ ସୀବାÏ 
କଃୋ ରସÍଲୁ ଦÉନ ସୀବାÏ ଅÉଜାମାରନ ଇରସÑକା ଏରଡଃଙ୍ରିରନ 
ରରହା ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ। ଏତୋନରିକରି ଲÌକୁରରିଇ ଡୂୋରସÍଲୁ 
ଦÉନ ସୀବାÏ ଅÉଜାରନ, ଏÌରÈ ରଜÍଡା ଆଡ଼୍ ସାନା ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ। 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ ତÌସ୍ ୋ ରସÍଲୁ ଦÉନ େÉନ୍ଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରରହା ଡ଼Èଇ ରଜÍଡା ତÌସ୍ାସାକାଞ୍ଜୁ।

୯
 ମୀନ୍ରି ରଜÍଡା ଉରଜÑତାରରି ଅÉୋକାରରି। ଡ଼Ìଇତରିନରି

଼
ରୂଗୁ ଅÉଦୁ 

୧୦
 ରନÍଗରିକାବାଡ଼ରି ତାନରିÔ ଆଡାଦୁ। ଆଙ୍ରି , ଦÉଦା ରଡଃଙ୍ରି  ର ଇଡୁ 

ଲÌକୁତାରତରୁ ଅÉଜାନା ରଆରତରୁ ରÛଆନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିଦୁ। 
ଈÔରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଏଙ୍ା ମÉନରି ଅÉବାÏ ଦାଃେରିରଞ୍ରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ସÉରÛକରି ରÛଆରତରୁ ରଆନରିଇ ମÉନରି ଅÉଦୁ ଏଙ୍ା ରଜÍଡା 
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ତÌସ୍ ଦୁ। ୧୧

 ରେÍନୁକାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ରରÍହା ତÌସ୍ ଦୁ। ଏଆନରି 
କାବାଡ଼ରିତା ଲାହା ଅÉËଟୁ। ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିପ୍ କରି ମାନାଭାନରି 
ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ତାକ୍ାଲରି ଅÉଜାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିଦୁ। ଜରିଉଡ଼Èଇ ରରହା 
ଅÉଦୁ। ୧୨

 ମୀନ୍ରିବାସ୍ା ମାନାକରି ଈରୁ ରରହାଡ଼Èଇ ରÉହରିଅÉଦୁ। 
ଜୂଗା ବରିକାଲରି ରଡଲରିତାନରି ମୁଣ୍ରି ମୂସାନା ରାହରିଅÉଦୁ। ଏରସର୍ 
ରବÍÎଲାରବÎÛଏ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉରେଦୁଃଦୁ। ୧୩

 ରେÍନୁକାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିମାନରି ଲÌକୁରରିଇ ବÉଗା ସୀଦୁ। େÉନାନରି ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି କÉନୁ 
ଇଟାଦୁଃଦୁ। ମୀ େୁନÈସରିଡାନÉକାରରିଇ ମୀରେକରି ଅÉସ୍ାନା ରାହରି 
ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ବାହା ସୀଦୁ।

୧୪
 ମୀଙ୍ରି  ଜୂତୋନାକାରରିଇ ରମÍଲା ଗରିଦୁ। ଏଆରରିଇ ଅÉଗଗି 

ଅÉବାÏ କୂନା,ରଟÍରଣ୍Í ଏଆରରିରକÍ ରନÍଗାଡ଼ାଏ ଅÉସ୍ାେ୍Éୋ 
ଅÉଦୁ। ୧୫

 ରରହା ଆଇ ମାନାରରିରକ ରରÍହା ଅÉଦୁ। ଡ଼ୀବାÏକ୍Éୋ 
ଆଇନାକାରରିରକଏ ଡ଼ୀବାÏକ୍Éୋ ଅÉଦୁ। ୧୬

 ଗୁରଲÑ ତାକାରରିରକÑ 
ଲତୁରଜÍଡାଡ଼Èଇ ରାହରିଅÉଦୁ। ଅÌଗା ଅÉବାÏ କୂନା। ମଲୂÉ କରଗରରି 
ଲÌକୁ ତାକାରରିରକÍ ଆଡରିମରିଡରି ଅÉବାÏରସÍଲୁ ଏÌଲୁ କÌକÉଟୁ। ଅÉମ ୁ
ଗÉପ୍ ସରି େୁନ୍ ମବୋଗାଟାମ ୁଇଞ୍ରି  ମରିଣ୍Éନରି ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ କୂନା।

୧୭
 ମୀ କୁÛଇଟରି ଏମବୋଇ ସÉଞ୍ÈନାରÈ ଗରିଆତାକÈଈରୁ ଏଆରରି 

କୁÛଇଟରି ତାଡ଼ା ରଡଃଙ୍ରିରନ ଜୂଲା ରତଃୋ କୂÌନା। ଗୁରଲÑÍ ଲÌକୁରରି 
ନÌକରିଟରି ଏତୋରରି ରନଗÈରରି କାବାଡ଼ରି ଏÌରÈଗରିବାÏ ଡୁଞ୍ାଦୁ। ୧୮

 ଗୁରଲÑ 
ଲÌକୁରରିରକÑ ମୀ ମୂନରିରତରସ ଲତୁରଜଡାଡ଼Èଇ ଲଃଦୁ। ୧୯

 ମୀ 
କୁÛଇଟରି ସÉଞ୍ÈନÉରା ଗରିଆମାନାନରିଇ ଏରସÍକାରବÎଏ ମୀ େÉଡ଼ାଟରି 
ସÌଡାଙ୍ରିଡ଼Èଇ ଜୂଲାରତଃୋ କୂନା। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ସÌଡାଙ୍ରିଡ଼Èଇ 
ଏÌରÈ ରତଃୋରସÍଲୁ ଜÌଦୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା “ରେÍନୁେୁତରି 
ରବÎସ୍ େରିମାରନ: ରେÍନୁ ରଭସ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ,

“ଡଣ୍ ସୀବାÏ ନÉନ୍ରି କାବାଡ଼ରି।
ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ ଜୂଲାରତହରିÔ।”  ରରିରହଗରି ସÉଜା ୩୨:୩୫

୨୦
 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ:

“ରଗରଟ ନୀ କÉରସÑଞ୍ଜୁ ସାକରି ସାଇରନଞ୍ଜୁ,
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆନରିକରି ତରିନ୍ ମବୋ ସୀମ,ୁ

ଏÌସ୍କରି  ସାଇସାକÈ ଏଆନରିକରି ଉନ୍ ମବୋ ସୀମ।ୁ
ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିବାÏଡ଼Èଇ ନୀ କÉରସଞ୍ଜୁ

ଲାଜାଡ଼Èଇ ଲାଈ ଲାଈ କାମବେରିରନଞ୍ଜୁ।” 
 ବାରକଡ଼ାକା ୨୫:୨୧–୨୨

୨୧
 ଡ଼Ìଇ ମୀରଙ୍ ମୂତାଜା ଆକାରରି। ରଟÍରଣ୍ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି 

ଗରିଆନା ଈରୁ ଡ଼ÌଇତରିÔନରିଇ ମଦୁୂ।

ମରୀ ନଦସା ଡୂପିମାନାରିଇ ମÉନଅିÉଦୁ

୧୩  ୧ ଦରିନାରଦସା ଡୂେରିମାନାରରିଇ ଗୁରଲÑତାରତରୁ 
ମÉନରି ଅÉଜାନା ରାହରିଅÉବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ। 

ଅÉନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା ଏଆରରିଇ ଇ େÌଣ ରେÍନୁ ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଇରଦÍ ଏତେÉନାକା ରଦସା ଡୂେରିମାରନରୁ ଏଆରୁ ଇ େÌଣ 
ରେନୁବାହାଡ଼Èଇ େÉନ୍ଞ୍ାମାରନରୁ। ୨

 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରରି 
େÌଣ କୁÛଇଟରି ବÉଦରି ଆଇମାନାକା ଉରଜÑରନ ରେÍନୁକୁÛଇଟରି 

ବÉଦରି ଅÉଇନାକା। ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ବÉଦରିଗାଟାକା ତାଡ଼ା ରସÍଲୁରନ 
ଡଣ୍ ସÉଜା ତାେରିମାରନରୁ। ୩

 ଏଙ୍ା ଏତୋନାକା ରନଗରିକାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିରନରୁ ଏଆରୁ ରଦସା ଡୂେରିନାକାରରିଇ ଅÉଜରିନାରରି 
ଆନାରରିସରିକରି ସରିରଡÍ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାକା ସାଞ୍ÉନାରÈ 
ଅÉରତକା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନରୁ ଏଆରୁ ଅÉଜରିରନରୁ ଆଡÉ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଇଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕଭା େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଅÉରତକା 
ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ା ମÉରନ।ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିରତକା 
ଡୂୋଗାଟାକା ମରିଣ୍Éନରି ଦଃତାରନରୁ।

୪
 ମୀଙ୍ରି  ଲପ୍ କା ରସÍଲୁ ଏଆରୁ ରେÍନୁତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିଗାଟାକା। 

ଏଆକରିରବÎÛଏ ଡ଼Ìଇ ଗରିରତକା ଈରୁ ଏଆରରିଇ ଆଜରିରଦରୁ। 
ଡୂେରିମାନାକା ଡଣ୍ ସୀବାÏ ରସÍଲୁ େÌଣ େÉଣ୍ଞ୍ାମାରନରୁ। 
ଏଆରୁ ଏ େÌଣ େÉଣ୍ଞ୍ାମାନାକରି ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିମାନାରରିଇ ଡଣ୍ 
ସୀରନରୁ। ୫ ଏÌସରିବାଗା ରଦÍସା ଡୂେରିମାନାରରିତାରା ବାଗଗି ରବÎନ୍ ମବୋ 
ନୂଡ଼ରିକାତା। ଏଆରରିତାରା କାତା ରବÎନÈତାକା ଡଣ୍ େÉରଣ୍ରୁ, 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରରିତାରÈ ବାଗଗି ଆଃଦୁ। ଇ ଗୁରଲÑ କୁÛଇଟରି 
ଡୂ଼ୋଗାଟାରରି ତାରÈ ବାଗଗି ଏÌନମବୋ ଟରିକ୍ ନାତାରରି ଇଞ୍ରି  େୁଞ୍ାମାନରି 
ବÉଗା ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଦୁ।

୬
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ସରକାରକରି ସରିତେଜୁ ରବÛÎଏ ତଃଦୁ। ଏଆରୁ 

େÌଣଗାଟାକା ରେÍନୁତାରା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ତÉଙ୍ରି  ସୀବାÏ 
ଅÉଜାମାନରି ନୂଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି ଗୁରଲÑ ରଡଲରି ସରିଆନା େରୂରି ଗରିେରିରନରୁ। 
୭

 ନÉଜୁଗୁଡ଼Éତାନରି ଏରମବେରରିକରି ଆନା ସୀଭା କାତା ଏÌରÈ ସୀଦୁ। 
ଏରମବେରରିକରି ସରିତେଜୁ  ସୀବାÏ କାତା ଏଆନରିକରି ଗୁରଲÑବାÏକାତାରା ସରିତେଜୁ  
ସୀଦୁ। ଏରମବେରରି ଅÉଜା ଲୂଡ଼ାମାରନ ଏଆନରିଇ ଅÉଜାଦୁ ଏଙ୍ା 
ଏରମବେÍରରିଇ ରଜÍଡାଗରିବାÏ କାତା ଏଆନରିଇ ରଜÍଡାଗରିଦୁ ଏଙ୍ା 
ଗୁରଲÑÍତାକାରରିଇ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ମÉନରିଅÉଦୁ।

ରଆନଇି ନଜÍଡା ଗିବାÏ ଆଇନନ ଟକି୍ ନା ସÉଜା
୮

 ଏରମବେରରିଇରଭÛଏ ଡ଼ାକା ଅÉଆଟୁ। ରଟÍରଣ୍ ରÛଆରତରୁ 
ରÛଆନରିÔଇ ରଜÍଡା ଗରିଭାଡ଼Èଇ ଡ଼ାକା ଅÉଦୁ। ଏÌତୋନାଞ୍ଜୁ ରଆନରିଇ 
ରଜÍଡା ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଜା ଆଃେରିମାରନଞ୍ଜୁ। 
୯

 ଅÉନୁ ଇରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ, ଅÉନାଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା 
ସÉଜା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନ: “ରଗÍକା ଗରିବାÏ କୂନା, ବ୍ଡÎÉÕକାରବÍÎୋ 
କୂନା, ରେ୍ଡÍÓକରି ଗରିବାÏ କୂନା, ରÛଆନରିତାରÈ ଲÌବା ଗରିବାÏ କୂନା।” 
ଇ ବାଗଗିଙ୍ା ଅରଟÑ ଏତୋଇମÉନୁ ଏ ଗୁରଲÑତାଇ ଇ ର ବାଗଗି 
ତାନରିରନେୂରରି ଅÉଜାମାନୁ। ଇରସÑକା: ଈନୁ ନୀ ସÌଡ଼ରିଟରି ତାନାନରିଇ 
ନୀ ରଡଃଙ୍ରିରନ ରଜÍଡାଗରିମୁ।”* ୧୦

 ରଜÍଡା ଏରମବେରରିରବÛÎଏ 
ବରିକାଲରି ସୀଏ, ଏଆନରିକୁÛଇଟରି ବÉଦରି ଅÉଏ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରଆନରିଇ 
ରଜÍଡାଗରିବାÏ ଇରସÍକା ଗୁରଲÑÍ ସÉଜାଙ୍ା ଆଃୋସରର ଆଇରନ।

୧୧
 ଅÉନୁ ଇ ଗୁରଲÑÍତାରା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଆନାଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ମÉନ୍ରି ଇ ରଡÍଲରି ଗÉରମ ନୂଡ଼ରିତାରରି। ସୁଞ୍ା କୁଆନା 
ତାକ୍ାଲରି ଅÉନାରରି ରଡÍଲରି ବÉÏଜାମାରନ। ଊରଡ଼ରିତା େରତ୍ଗରିତରି 
ରଡଲରି ତରିକରିରବÛ Îଏ ଇରଦÍ ମାଇ ଏଃୋ େÉନରି ରଡÍଲରି 
ସÌଡ଼ରିଟରି ଆଇମାରନ। ୧୨

 ‘ନÉଡÈଙ୍ରି ’ ବରିÎହାନା ରବÍÎଗାରଡଲରି 
ଅÉରତରଡÑଏ। ଏÌସରିବÉଗା ଆନ୍ାରରିତାନରି ଗରିନରି ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି 
ଟାଟରି ଗରିଆନା ଉଜାଡ଼ରିତାନରିÔଆଇ ମାନରି ରନଗରି କÉବାଡ଼ରି ଗରିଭା 
ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଭା ଲୂÌଡ଼ାମାରନ। ୧୩

 ଅÉଜୁ ଉଜÈଡ଼ାଙ୍ା ରନଗରି 
କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନରି ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରି  ମାଣ୍ାନରି ଇଟା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। 



211 ରÌମି ୧୪:୨୩
ଅÉଜୁ ଆରଡ୍ରନ ମୂଲୁସରିଡାନାରା ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଡାବୁ ୋଇ 
ବରିÎହାଗରିଆକÉସୁ। ଇରସÑକା କÉଲୁ ସÌସା, ରେÍଦାରଗଲ ଅÉବାÏ, 
ରଗÍକାଅÉବାÏ, ଅରଟÑ ରବÍଗାଆ େୁତଗି ରରହା ସୀନାଆ ଗୁରଲÑତÈ 
ଗରିବାÏ ରନÍଗରି ଅÉଆରତ। ୧୪

 ଅÉଜୁ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାମାନରି 
ଗÉଣ୍ରି ଅଡ଼୍ େରିନାରÈ ଦାହÈ ଡ଼Éଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ ସରିଣ୍È 
ରଡଃଙ୍ରି  େେ୍ାକାସୁ।

ରଆନଇି ତୂକ ିଗିବାÏ କୂନା

୧୪  ୧ ଈରକÑ େରତ୍ଗାଟରି ଲÌକୁରରିଇ ମୀରକÔ ଦÉଲା 
ଲÌକୁରରିରକÛ ଅÉଡରିମରିଡରି ଅÉବାÏରସÍଲୁ କୂବାÏ ଗରିଆଟୁ। 

ଏଆନରି ରବଗାଲରି େରତ୍ ରସÍଲୁ ରଭÛଏ ଏଆନରିରକ ଟଟାଟଟରି 
ଅÉËଟୁ। ୨

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ତÉଡ଼ା େରତ୍ ମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଆନÈ 
ଅÉରତକାରବÎÛଏ ତରିନ୍ ମବୋମୂରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନରିତାରରି 
େରତ୍ ଇରକÍରଡଃଙ୍ରି  ତାରରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାରରି କୁସାବÌର ତରିରନଞ୍ଜୁ। 
୩

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÍତାରା ତରିଞ୍ରି ରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ କୁସାବÌର 
ତରିଞ୍ରିମାନାନରିଇ ଡ଼ଃନ୍ଦ୍  ନା ରମଃୋ କୂୋକାଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑବାÏରରି 
କୁସାବÌର ତରିଞ୍ରିନାଞ୍ଜୁରବÎଏ ଗୁରଲÑବାÏକାତାରା ତରିଞ୍ରିମାନାନରିÔଇ 
େÉସ୍କÈଆକାଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ 
ଆହାମାରନଞ୍ଜୁ। ୪

 ଈÔନୁରବÍଗାଲରି ଲÌକୁ ଅÉଲରିଆଗାଟାନରିଇ ତୂକରି 
ଗରିବାÏ କୂନା। ଏଆନରି ଇÔଡୁତାଞ୍ଜୁ ଆଡÉ ଏଆଞ୍ଜୁ ରନÍଗାଞ୍ଜୁ କରି 
ରନଗାଞ୍ଜୁ ଅÉଏ ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ମୂରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁକାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିନାକା ଆଡÉ ଆଗ୍ାକା ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା ରେÍନୁ ଏଆରରିଇÔ 
ଅÉସ୍କାରନଞ୍ଜୁ।

୫
 ରÛଆଞ୍ଜୁ ର ଗÉଲା ଅରଟÑର ଗÉଲାତରିକରି ରଦରାଡ଼ରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ 

ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑ ଗÉଲାଙ୍ା ସରରÑତÈଇ 
ଇଞ୍ରି  େରତ୍ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ତÉଡ଼ା େରତ୍ମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଏÌଲୁତା େ୍ଡଜୁÓପ୍ କାକାରୁ। ୬ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଗÍରଟ ଗୁରଲÑ ଗÉଲା ମାରଦÑ ର 
ଗÉଲାତରିନରି ନୂÌଡ଼ତାରରି ଇଞ୍ରି  ଆଃେରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ରେÍନୁରସÍଲୁ 
ଏÌରÈ ମÉନରିଆଇରନଞ୍ଜୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑବାÏକାତାରା ତରିନ୍ ମବୋ 
ତରିଞ୍ରି ରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ ମÉନରି ଅÉଜାନା ତରିଞ୍ରି ରନଞ୍ଜୁ। 
ଏ ତରିନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ ଦଃୋେÌଙ୍ା ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। 
ଅରଟÑରବÎÛଏ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଅÉରତକାରବÛÎଏ ର ବÉÏକାତÉରÈ ତରିନ୍ ମବୋ 
କୁଇରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ ମÉନରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ କୁଇରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାରନଞ୍ଜୁ।

୭
 ଏମବୋଇରବÛÎଏ ବାÏରରି ତାଡ଼ାରସÍଲୁ ନୀମବୋଇସରିରଡÍଏ 

ଅÉରତକା ବାÏରରି ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ରବÎÛଏ ସାଇସରିରଡଏ। ୮
 ଅÉଜୁ 

ରଗÍରଟ ନୀମବେରିନାସ ୁଇରସÑକା ରେÍନୁରସÍଲୁ ନୀମବୋକାସ।ୁ ରଗÍରଟ 
ସÉନାସ ୁଇରସÑକା ରେÍନୁରସÍଲୁ ସÉୋକାସ।ୁ ଏରହଙ୍ରି  ଆରତକା 
ନୀମବୋକାସୁ କରି ସÉୋକାସୁ ଅÉଜୁ ରେÍନୁତାଡ଼ା ଲÌକୁତାସୁ। 
୯

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି କ୍ରିସ୍ଟ କ୍ଜୁ ସତା ସÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ସÉବାÏ 
ଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ଆନାଡ଼ରିକରି ଈରÈ ରବÎସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ 
ଇରସÑକା, ଏତୋନାକା ସÉଜାରନରୁ ଏଙ୍ା ଏତୋନାକା ନୀମବୋରନରୁ, 
ଏ ଗୁରଲÑତାକାରରି ପ୍ରବୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ ମରୂନଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈନୁ ମୀ ଆରମବେସାଇ ତୂକରି ଗରିବାÏ କୂନା। ନୀ 

ଆରମବେସାକରି ସÉରÛକରିତାତରି ଇଞ୍ରିରବÎଏ ଈନୁ ଏÌଲୁଗରିବାÏ କୂନା ଅÉଜୁ 
ଗୁରଲÑତାସ ୁରନରିÔସରି ଏଆନରିବାହାଡ଼Èଇ ତୂକରି ଅÉବାÏ ରସÑଲୁ ରେÍନୁ 
ନÌକରିଟରି ନରିସା ଦୀରନ। ୧୧

 ରେÍନୁେୁତରି ରବÎସ୍ରିମାରନ:

“ପ୍ରବୁ ରବÎସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଗୁରଲÑତାକା ନାଇ’ ନÌକରିଟରି 
ରମÍଣ୍ାଙ୍ା ଉତÉରନରୁ।

ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑତାକା ନାଙ୍ରି  ପ୍ରବୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉଞ୍ାରନରୁ।
ଅÉନୁ ନୀରଡ଼ମାନାନୁ, ଈÔରରି ଇସରିଙ୍ରି  ଉରଜÛତାରରି 

ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ଈ କାତାରଭÑ ଟରିକ୍ ନା ଉଗ୍ ରନ।” 
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୧୨
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉରଙ୍ଗÉଡ଼ରିତାସ ୁରନରିସରି ମÉନ୍ାରାଆ ଗୁରଲÑକାତା 

ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି େଇଟ ଗରିନା।

ରଆନଇିପୁଟୁଡ ିଉଃପା ଗିଅÈ
୧୩

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଆନରିଇ ତୂକରିଗରିବାÏ କୂୋକାଞ୍ଜୁ। ରଟÍରଣ୍Ñ ମାଇ 
କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ମାଇ ଦÉଦା କରି ଆରମବେସା ଡ଼Ìଇ ତାନରିଇସରିଙ୍ରି  
ଦୀଏଞ୍ଜୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁବାଃତା େ୍ଡଜୁÓପ୍ କା ଲୂଡ଼ାମାରନ। ୧୪

 ଅÉନୁ 
ପ୍ରବୁ ଜୀସବୁାଃତା ଲଃେରିମାନରି ବÉଗା େୁଞ୍ରିମାଇ, ତରିନ୍ ମବୋ ତାଡ଼ା 
ତାଡ଼ା ସÌକÛ ଏÌରସÑକାରବÛÎଏ ଗୀଡ଼ରିତାରରି ଅÉଏ। ରଗÍରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଈରରି ଗୀଡ଼ରିତାରରି ଇଞ୍ରି  େରତ୍ ଗରିରତÍକା ଏଆନରିରସÍଲୁ ଏÌରରି 
ଗୀଡ଼ରିତାରରି ଅÉରନ।

୧୫
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ତରିନ୍ ମବୋ କୂବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ମୀ 

ତରିନ୍ ମବୋଡ଼Èଇ ଈରୁ ରଗରଟ ମୀ ଆରମବେସା େରତ୍ ତରିନରିଇ 
ତ୍Éପ୍ କରିରଞ୍ରୁ ଇରସÑକା ଈରୁ ଟରିକ୍ ନା ରେÍନୁ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଡୂୋ 
ଆଇସରିରଡÍରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାନରି ଗୀଡ଼ରିତାରା ତରିନ୍ ମବୋ 
ତରିଞ୍ାନା ଏଆନରିତାରÈ େରତ୍ ମୁହ ରିଗରିବାÏ କୂନା। କ୍ରିସ୍ଟ ଏଆନରି 
ରସÍଲୁରବÛÎଏ ତÉନ୍ା େରାଣରି ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଏତୋରÈ ଈନୁ 
ରନÑଗାରା ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଞ୍ରି  ଏÌରÈ ଏମବୋଇରଭÛଏ ଡ଼Ìଇତାରରି 
ଇନାଅÈକାରରି। ୧୭

 ରେÍନୁ ଦରିନା ତାନରି ତରିନ୍ ମବୋଉନ୍ ମବୋ ଗÉରମ 
ରଦରରି କାବାଡ଼ରି ଅÉଆରତ। ଏÌରରÑମବୋ ତାରରି ରଦରରି କାବାଡ଼ରି 
ଆଇରନ ରେÍନୁରକ ତୀରରିଡ଼Èଇ ନୀମବୋ, ଲତୁରଜÍଡା ଏଙ୍ା ସେୁାଡ଼ରି 
ଜରିଉବାଃତା ରରହାଅÉବାÏ। ୧୮

 ଏତୋନାକା ରେÍନୁକାବାଡ଼ରିତା 
ମାଞ୍ାନା ଇରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋଇ ମାରନରୁ ଏଆରୁ ରେÍନୁଇ ରରହା 
ସୀେ୍ରିରନରୁ। ଲÌକୁରବÎଏ ଇଁØତାକାରରିଇ ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଆଃରନରୁ 
ଏଙ୍ା ମÉନରି ଅÉରନରୁ।

୧୯
 ଏÌସରିବାଗା ବÉÏଦୁ, ଅÉଜୁ ଲତୁରଜÍଡା ତାେରିମାନରି କାବାଡ଼ରି 

ଏଙ୍ା ରଆସୁ ରଆନରିଇ ସାହାଜ ଗରିନାରା କାବାଡ଼ରି ଗରିନାସୁ। 
୨୦

 ମÉଇ ତରିନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁତାରରି କାବାଡ଼ରି ନାହରିକରି ଅÉଆକାରରି। 
ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑÍତାରା ତରିନ୍ ମବୋ ମନୂାସ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ, ଇ ରଡଃଙ୍ରିତାରା 
ଆନାରବÎÛଏ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିଆସ ୁଇସରିଙ୍ରି  ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାଇରସÍଲୁ 
ଇଞ୍ରି  ଡ଼Ìଇତାନରି ଦୀକାରନଞ୍ଜୁ। ୨୧

 ରଗÍରଟ ନୀ ଦାଦା ଏଙ୍ା ନୀ 
ଆଙ୍ରି ନୀ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋଡ଼Èଇ ଡ଼Ìଇ ତାନରି ଦୀପ୍ କରିମାନୁ ଇରସÍକା 
ଈÔନୁ ଊଙ୍ା ତରିନ୍ ମବୋ ଅÉରତକା ଡ୍ÉକାନୀରୁରବÛÎଏ ଉନ୍ ମବୋ ରନଗରି 
ଅÉଆରତ। ଇ ରଡଃଙ୍ରିତାରା ଆନରିସରିକରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆଟୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ନୀ ଆରମବେସା ଏଙ୍ା ନୀ ଆଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ୋବରି େÉନୁÔ।

୨୨
 ଈ କାତା ରସÍଲୁ ମୀନ୍ରି ଏତେରି େରତ୍ ମାଞ୍ାରନ ଏÌରରି ରେÍନୁ 

ଏଙ୍ା ମୀ ମାରଦ ରାହରି ଅÉୋକାରରି। ଏତୋଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା େରତ ୍
ଗରିଆ ମାନରି କାବାଡ଼ରି ଗରିନାଭାନରି ତାଡ଼ାନରି ଦୂସଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିପ୍ କରି 
ସରିରଡଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରରହା 
ଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ଏÌËକରିରଭÑ, ରÛଆଞ୍ଜୁ େୁନÈଡ଼Èଇ 
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ତରିନ୍ ମବୋତରିରସକା ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ଦୂସଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ େରତ୍ଡ଼Èଇ ତରିନÉରତଞ୍ଜୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ରଗରଟ ଟରିକ୍ ନା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିରଡନୁ ଇଞ୍ରି  େଞୁ୍ାନାରବÛÎଏ ଏÌରÈ 
କାବାଡ଼ରିଗରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା, ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ।

୧୫  ୧  ଅÉଜୁ ମÉଇ େରତ୍ଡ଼Èଇ ଡÉଟାଗାଟାସୁ 
ଅÉଜାନାସୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଡÉଟା ସରିଡÈନାକାରରିଇ 

ସାହାଜ ଗରିଭା ମÉନ୍ରି ନୂଡ଼ରିତାରରି କାବାଡ଼ରି। ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇ ଏ 
ବାହା ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଅÉଜୁ ବାÏରରି ମାଣ୍ାନରି ରରହାଗରିବାÏ 
ମାଇରସÍଲୁ ରନଗାରରି ଅÉଆରତ। ୨ ଅÉଜୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିଇରବÛÎଏ 
ରରହା ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଏଆରରିତାରÈ େରତ୍ 
ବାଡରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଆନାÛ ଗରିରତକା ଅÉରନଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିବାÏ 
ଅÉରନ। ୩

 କ୍ରିସ୍ଟରବÎଏ ତାଡ଼ାନରି ରରହାଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରି  
ସରିଡÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି କାତା ଆହାନା ରେÍନୁ େୁତରି ରବÎସ୍ରିଞ୍ାରନ: 
“ଏତୋନାକା ମୀଙ୍ରି  ଡ଼ନ୍ଦ୍ ନା ରମଃେରିଞ୍ାରନରୁ ଏଆରୁ ନÉଙ୍ରିରବÎଏ 
ଡ଼ନ୍ ଦ୍ ନା ରମଃେରିଞ୍ାରନରୁ।”* ୪

 ରେÍନୁ େୁତରିତାନରିଇ ଏÌତେରି କାତା 
ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାରନ, ଏ ଗୁରଲÑ ମÉଙ୍ରି  ମଣୁ୍ରିମେୂାରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଡÉଟା 
ଅÉଭା ରସÍଲୁ ବାରା ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାନୁ। ୫

 ମଣୁ୍ରିମେୂା ଏଙ୍ା ଡÉଟା 
ମଲୂାରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ େÉନ୍ ମବେରିମାନା। ଅÉନୁ ରେÍନୁବାଃତା 
ଜÉେରିମାଇ ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଗୁରଲÑତାରତରୁ ଆଡରିମରିଡରି ଅÉଜାନା 
ରେÍନୁୋରହରରି ତÉକାମରୂଦରୁ। ୬ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଆଡÉଈରୁ 
ଗୁରଲÑତାରତରୁ ରଆରତରୁ ଅÉଜାନା ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ 
ତାଡ଼ା ଅÉବାରେÍନୁଇ େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା ଗରିବାÏ ମରୂଦରୁ। ୭ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ 
ମୀଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ାଲÌକୁ ଗରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁରବÎଏ 
ରଆରତରୁ ରଆନରିଇ ଆଃଦୁ। ୮

 ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରି
଼
ରତକା ରେÍନୁ 

ଦଃୋେÌଙ୍ା େÉରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଯୀହୁଦୀ ଲÌକୁରରି ଅÉରକଞ୍ାକାରରିÔ 
ରମÍଲା ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉଞ୍ା ସାରରି ଟରିକ୍ ନାତାରରି ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ା 
ରସÍଲୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜରିହୁଦୀଲÌକୁରରି ଅÉଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୯ ଅରଟÑ 
ରବÛÎଏ ଏତୋନÉକା ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଅÉËରତରୁ ଏଆରୁ ରେÍନୁତାରÈ 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ରେÍନୁଇ ଦଃୋେÌଙ୍ା ଗରିରନରୁ, 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରିରବÛÎଏ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁେୁତରି 
ରବÎସ୍ରିମାରନ:

“ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ରବÍଗାଲରିକୂଲୁତାକାରରି ମାରଦÍ ନୀଙ୍ରି  
ଦଃୋେÌଙ୍ା ଗରିଆଇ,

ଏଙ୍ା ନୀ ୋଦା େÌଙ୍ାରବÎÍଙ୍ା ଗରିଆନା ଗÉଡ଼ରି ଏÌସରିଇ।” 
 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୮:୪୯

୧୦
 ରେÍନୁେୁତରିତା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ,

“ଈରୁ ରବÍଗାଲରିକୂଲୁତାରତରୁ, ରେÍନୁ ଅÉସ୍କାମାନରି 
ଲÌକୁରରିରକÑ ରରହାଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ।” 
 ରରିରହଗରି ସÉଜା ୩୨:୪୩

୧୧
 ରେÍନୁେୁତରି ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍କରିମାଞ୍ାରନ,

“ଅ ରବÍଗାଲରିକୂଲୁ ଲÌକୁତାରତରୁ,ଈରୁ ଗÉଡ଼ରି ଏÌସାନା 
ରେÍନୁଇ ଦଃଦୁ,

ଗୁରଲÑତାରତରୁ ରେÍନୁଇ େÌଙ୍ାଦଃୋ ଗରିବାÏ 
ଲୂଡ଼ାମାରନ।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୧୭:୧

୧୨
 ଜରିଶାଇଅ ରବÛÎଏ ରବÎରତେଞ୍ଜୁ,

 “ଜରିଶରି a ସୀରୁ ଡ଼Èଇ ରÛଆଞ୍ଜୁ ସ୍ଡଃÕରନଞ୍ଜୁ।
ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିରନଞ୍ଜୁ,

ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ଏଆନରିବାଃତା ବାରା 
ଇଟରିରନରୁ।”  ଜରିଶାଇୟ ୧୧:୧୦

୧୩
 ଅÉନୁ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା ରେÍନୁବାଃତା ବÉରÈ ଇଟାନା ରେÍନୁବାଃତା 

ଜÉେରିମାଇ। ଈରୁ ଏଆନରିବାଃତା େରତ୍ ଇଟାନାକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  
ଗୁରଲÑ ରରହା ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ସରିଆକାଞ୍ଜୁ। ଇରସÑକା ଈରୁ 
ଗÉରମ ବାସ୍ାେÉନ୍ ମବୋ ମରୂଦରୁ ଏଙ୍ା ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ଡÉଟାଡ଼Èଇ 
େୂରରିଅÉରଦରୁ।

ପÉଉଲ ତାଡା କାବାଡ ିକାତା ନବÎସ୍ମିାନନଞ୍ଜୁ
୧୪

 ନାଇ’ ଆରମବେସା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ େୁଞ୍ରି  ମାଇ 
ଈରୁ ଗÉରମ ରନଗରି ଗୁଣ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାରଞ୍ରୁ। ମୀନ୍ରି 
ଗÉରମ େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ ମାଞ୍ାରନ ଏଙ୍ା ଈରୁ ରବÍଗାରରିଇ 
ଗ୍ରÉୋରବÎଏ ମୂରଦରୁ। ୧୫

 ଏଆକରିରବÎÛଏ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  କ୍Éର୍୍ା 
ଇ କାତା ବ୍ୀÏସାମାଞ୍ାରତଏ। ୧୬

 ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା 
ଆଲରିଆଗାଟାନୁ ଅÉଜାନା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି ବାଃତା ସÉକରି 
ସୀବାÏରସÍଲୁ ଅÉସ୍କାରତଞ୍ଜୁ। ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆରୁ ତାଡ଼ାÛନରି ରେÍନୁବାଃତା 
ଗ୍ଡଜୁ Óମ୍ ନା ସେଗିଗରିରନରୁ; ଏÌରÈ ରେÍନୁ ଏଆରରିବାହାଡ଼Èଇ 
ଦାଃେରିରନଞ୍ଜୁ। ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ସେୁାଡ଼ରି ଅÉବାÏ ମରୂନରୁ।

୧୭
 ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ବାଃତା ମାନାକରି ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି 

ଗରିେରିମାଇ ଇଞ୍ରି  ଅÌଗାଇ ମÉଇ। ୧୮
 ଅÉନୁ ନାଇ ଗରିଆମାନରି 

କାବାଡ଼ରି କାତା ଆନାରବÛÎଏ ରବÎସ୍ା ମÉଟ୍ କରିସରିରଡÍନୁ। ବାÏରରି ଅÉନୁ 
ଇ କାତା ରବÎସ୍ାମÉଟ୍ କରିମାଇ ଏତୋରା ରେÍନୁ ନାଇବାହାଡ଼Èଇ 
ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ, ଏତେରି କାବାଡ଼ରି ରମହାନା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା 
ରେÍନୁତାରା ବାଗଗି ଏÌରନରୁ ଏଆରୁ ନାଇ କାବାଡ଼ରି ରମହାନା 
ଏଙ୍ା ନାଇ କାତା ରବÎଞ୍ାନା ରେÍନୁଇ ଆହାରନରୁ। ୧୯

 ଇଆରୁ 
ରେÍନୁତାରÈ ଆଦାଙ୍ରିତାରÈ ରମହାନା ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ଡÉଟାଡ଼Èଇ 
ରେÍନୁଇ ମÉନରି ଆଇମାରନରୁ। ଅÉନୁ ଜରିରୁଶାଲମଡ଼Èଇ ଟଣ୍ାନା 
ଇଲ୍ଜୁରରିକ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଏଙ୍ା ଏ ସÉରରିମୂଜୁ ତାନରିÔ ଜୀସୁତାରା 
ରନଗରିସଦରି େÌରତେଏ ଏଙ୍ା ଏÌରÈ କାବାଡ଼ରି ମୂକ୍ ସାମାଇ। 
୨୦

 ଏତୋଭାÛନରି ଜୀସତୁାରା ରନଗରିସଦରି ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା ରଭଞ୍È ସରିରଡÍରୁ 
ଅÉନୁ ଇଁØତରି ବାହାଙ୍ାନରିଇ ରେÍନୁତାରÈ ରନଗରି ସÌଦରି େପ୍ କା ମÌନ 
ଅÉଇ।ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଆନାଡ଼ରିକରି ଗରିେରିମାଇ ଇରସÍକା ଅରଟÑ ରଆନରି 
ନରିକ୍ ସାମାନରି େନୁାଦରି କୁÛଇଟରି ଇଡୁ ନରିପ୍ କା ଅÉନୁମÉଟ୍ କରି ସରିରଡÍନୁ। 
୨୧

 ଏଆକରିରବÎÛଏ ରେÍନୁେୁତରିତା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ:

“ଏତୋନାକାରରି ବାଃତା ଏଆନରିତÉରÈ ସଦରି ରବÎସ୍ା 
ଅÉଆସରିରଡଏ,

a ୧୫:୧୨ ଜଶି ି ଦାଉଦ ତାଡ଼ା ତାଞ୍ରି । ଜୀସ ୁଏଆନରି ସୀରରିଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ।



213 ରÌମି ୧୬:୧୫
ଏଆରୁ ଏଆନରି ରମଃରନରୁ ଏଙ୍ା ଏତୋନାକା ଏଆନରି 

କାତା ରବÎଞ୍ାସରିରଡÍରୁ ଏଆରୁ େୁରନରୁ।” 
 ଜରିଶାଇୟ ୫୨:୧୫

ପାଉଲ ନରାମ୍ ତାଙି୍ ସାଲ୍ ବାନସÍଲୁ ପଡେଜୁନକ୍ଞ୍ଜୁ
୨୨

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏବାÏ ରସÍଲୁ ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ 
ଗÉରମ େÉଲୁ ଅÉଙ୍ାେÉନ୍ ମବେରିମÉଇ।

୨୩
 ଇରଦÍ ଇ ବାହାତାରା କାବାଡ଼ରି ରନପ୍ ସାମÉଇ। 

ଗÉରମ ବାସାରରିଡ଼Èଇ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ 
ମÉଟ୍ କରିମାରସଏ। ୨୪

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ରସ୍ନ୍ ତାଙ୍ରି  ସାନାବାÏନରିଇ 
ମୀଙ୍ରି  େୂଣ୍ାଜାଇ ଇଞ୍ରି  ଅÉସା ଗରିେରିମାଇ, ଏ ରଡଲରି ମୀରକ 
ଏରସଦରିନା ରାହରିଅÉଜାନା ରରହା େÉଇ ଏଙ୍ା ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଏରନÛକରି ସାଲ୍ ବା ମଇୂ ଇÌଞ୍ରିଅÉସା ଗରିେରିମାଇ।

୨୫
 ଇରଦଏ ରେÍନୁ ଲÌକୁରରିଇ ଲପ୍ କା ରସÍଲୁ ଜରିରୁଶାଲମ 

ତାଙ୍ରି  ସÉଜରିମାଇ। ୨୬
 ଜରିରୁଶାଲମତାନରିଇ ରେÍନୁ ଲÌକୁତାକା 

ମାରନରୁ ଏଆରୁ ଗÉରମ େÉନÈନାକା, ଏଙ୍ା ଇଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ାରସÍଲୁ ମାକରିଦନରିଆ ଏଙ୍ା ଆଖାୟାତାନରିମାନରି େରତଗ୍ାଟାକା 
ଡାବୁଙ୍ା ଉସ୍ ୋରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁକ୍ ସାରନରୁ। ୨୭

 ଏଆରୁ ରରହା ଡ଼Èଇ 
ଈରା ଗରିଆରନରୁ।ଏଆରୁ ଈରା ଗରିଭା କାତା ରଭÛଏ। ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ଅÉଜାନାଇ ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି 
ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି େÉନରି ରମÍଲାତାରÈ ବÉଗା େÉଣ୍ଞ୍ାମାରନରୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା େତୁଗିଦନ ସରିଆନାଇ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରିଇ 
ଲପ୍ କା ଲୂଡ଼ାମାରସ। ୨୮

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ଇ ଊସ୍ାଅÉଜାମାନରି 
ଡାବୁଙ୍ା ଏଆରରିକରି ସୀନରି କାବାଡ଼ରି ବରିÎହା ଗରିନରିରବÑଅଟରି ଆଡÉ ରସ୍Íନ୍ 
ଦରିନାତାଙ୍ରି  ସାନାବାÏନରିଇ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉଇ।

୨୯
 ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉନାବାÏନରିଇ କ୍ରିସ୍ଟତାରା ରମÍଲା 

ଲାହୁରରି େୁହୁରରି ତାସାନା ମୀବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏଇ ଇଞ୍ରି  େୁଞ୍ରିମÉଇ।
୩୦

 ଅ ନାଇ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ 
ମାଇ ପ୍ରବୁଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ୋଦାଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ସେୁାଡ଼ରିଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ 
େÉନ୍ଞ୍ାମାନରି ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ମୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଈରୁ ନÉରକ 
ଆଡାନାଇ ରଜÍଡା ଆଡ଼୍ ସାନÉଇ ନାଇରସÍଲୁ ରେÍନୁବାଃତା 
ଜÉେରିଦୁଃଦୁ। ୩୧

 ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉନୁ, ଜରିହୁଦୀ ଦରିନା ତାନରି ମାନରି ଲÌକୁରରି 
ବାହାଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉଇ ଏଙ୍ା ଜରିରୁଶାଲମତାନରି ମାନରି ଲÌକୁ ଇ 
ଡାବୁଙ୍ା େÉଣ୍ଞ୍ାନାରବÎÛଏ ରରହା ଅÉରନରୁ। ୩୨

 ଏ ରବÑଅଟରି 
ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିତÉକÈ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉନୁ ରରହାଡ଼Èଇ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ବÎÉଜାନାଇ, ମୀ ବାଃତା ଜÉମବୋ େÉଇ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରିରବÛÎଏ 
ରେÍନୁବାଃତା ଜÉଦୁ। ୩୩

 ଲତୁରଜÍଡା ସୀବାÏଗାଟରି ରେÍନୁମୀ 
ଗୁରଲÑତାକାରରିରକ ମାଞ୍ାକାଞ୍ଜୁ। ଆରମନ୍।

ପାଉଲତାରି ବିÎୋନଡଲି କାତା

୧୬  ୧ ଅÉନୁ, ରକରଙ୍କଦ୍ ୟା ତାନରି ମାନରି ରଦÍରରିବାଇ 
ଇରସÑକା ମାଇ ଆଙ୍ରି  ରଫୈବରିନରି କାତା ଆହାନା 

ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ୨
 ଈରାଡ଼ରିକରି ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ ଇରସÑକା ଏÌରରି 

ରେÍନୁ ଲÌକୁତାରରି ଇଞ୍ରି  ଏଆଡ଼ରିନରିଇ ମୀ ବାଃତା ଆଃଦୁ। ଏଙ୍ା 
ଏÌରÈଡ଼ରିନରି ଲୂଡ଼ା ଅÉନାଆ ଗୁରଲÑ ସରିଆନା ଏÌରÈଡ଼ରିନରିଇ ଲକ୍ ଦୁ। 
ଏÌରରି ନÉଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଗÉରମ ଦÉଲା ରେÍନୁ ଲÌକୁରରିଇରବÛÎଏ ଗÉରମ 
ଲକ୍ ସାମାରନ।

 ୩ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁକାବାଡ଼ରି ତାନରିଇ ନÉରକ ଆଡାନାଇ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିମାସରି ପ୍ରୀସ୍କା ଏଙ୍ା ଆକୂଲା ନରି ରବÎÛଏ ନାଇ 
ରଜÍଡା ଜହାରରି ସରିଆଜରିଆଟୁ। ୪ ଏÌବରିÎ ନÉଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞÕୋତାଙ୍ରି  
ଇଞ୍ରି  ତାଡ଼ା େରାଣରି ମସୂ୍ାମାସ।ୁ ଅÉନୁ ଏÌଆସାନରିଇ 
ଦଃେରିମାଇ। ବାÏରରି ଅÉନୁ ଅÉËରତନୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁ 
ମଣ୍ଲୀ ତାକାରବÛÎଏ ଏÌବାÏସାଙ୍ରି  ଜହାରରି ସରିେ୍ରିମାରନରୁ।

 ୫ ଅରଟÑ ଏÌବାÏସାନରି ଇଡୁତାନରିଇ ଊସ୍କରିମାନରି ମଣ୍ଲୀ 
ତରିଙ୍ରିରବÎÛଏ ମାଇ ରଜÍଡାଜାହାରରି ସରିଆଜରିଆଟୁ।

ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ତÌରଡ଼ଞ୍ା ଏୋଇରନତକରି ରଜÍଡା 
ଜହାରରି ସରିଆ ଜରିଆଦୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇ ଗୁରଲÑ  ଏସରିଆ a 
ଦରିନାତାନରି ମଲୂା ରବÎÍରଲ କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା େରତ୍ 
ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ।

 ୬ ମରରିୟମଙ୍ରି  ଜହାରରି ସରିଆଜରିଆଟୁ। ଏÌରରି ମୀ ରସÍଲୁ ଗÉରମ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାରନ।

 ୭ ଆନ୍ଦ୍ ନରିକ ଏଙ୍ା ୟୁନରିଆନରି ଜହାରରି ସରିଆଜରିଆଟୁ। ଏଆରୁ 
ନାଇ କୂଲୁତାକା ଏଙ୍ା ନÉରକ ବନ୍ରି ଅÉଜାମାରସରୁ। 
ଏଆରୁ ରେÍନୁତାଡ଼ା େÌଙ୍ାରବÎÍଙ୍ା େÉଣ୍ଞ୍ା ମାସରି 
ୋଣ୍ାଅÉଜାନାକା b ରଦରାକା ଏଙ୍ା ନାଇ ରବÍÎରଲରନ 
ଏଆରୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିଆରସରୁ।

 ୮ କ୍ରିସ୍ଟରକÑ ଆଡାମାନରି ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ତÌରଡ଼ଞ୍ା 
ଆମ୍ େ୍ରିରତାସ୍ଈ ଜାହାରରି ସରିଆଜରିଆଟୁ। ୯ କ୍ରିସ୍ଟ 
କାବାଡ଼ରିତାନରିଇ ମÉରକ ଆଡାଗାଟରି ଉବ୍ାଣଇ ଏଙ୍ା 
ନାଇ ମଲୂା ରଜÍଡାଗାଟରି ଆରରିତୋଖ୍ଇ ନାଇ ରଜÍଡା 
ଜହାରରି ସରିଆଜରିଆଟୁ। ୧୦

 କ୍ରିସ୍ଟତାଡ଼ା ମଲୂା ରଜÍଡାଗାଟରି 
ଆରେଲ୍ଇ ନାଇ ରଜଡା ଜହାରରି ସରିଆଜରିଆଟୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରିତା କାଞ୍ାଡ଼ରି ମସୂାନାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଡ଼Ìଇ କୁÛଇଟରି ମସୂାରନଞ୍ଜୁ। ଆରତେବୁଲ ଇଡୁତାକାସାଙ୍ରି  
ନାଇ ରଜÍଡା ଜହାରରି ସରିଆଜରିଆଦୁ। ୧୧

 ନାଇ କୂଲୁତାଞ୍ଜୁ 
ରହରରାଦରିରୟାନକରି ନାଇ ରଜÍଡା ଜହାରରି ସରିଆଜରିଆଦୁ। 
ନକଗିସ ଇଡୁତା ପ୍ରବୁରକଏ ଆଡାମାନାସାଙ୍ରି  ନାଇ 
ରଜÍଡା ଜହାରରି ସରିଆଜରିଆଦୁ। ୧୨

 ପ୍ରବୁତାରା କାବାଡ଼ରି 
ଗରିପ୍ କରିମାନରି କ୍ଜୁ ରଫଣା ଏଙ୍ା କ୍ଜୁ ରଫାସାକରି ନାଇ ରଜÍଡା 
ଜହାରରି ସୀଦୁ। ରଜÍଡାଗାଟରି େଶଗିଙ୍ରି  ନାଇ ରଜÍଡା 
ଜହାରରି ସୀଦୁ। ଏÌରରି ରେÍନୁକାବାଡ଼ରି ତାନରିଇ ଗÉରମ 
ବାÏହାମÉରନ।

 ୧୩ ପ୍ରବୁ କାବାଡ଼ରିତାନରିଇ େÌଙ୍ାମାନରି ରୁଫସକରି, ଅରଟÑ 
ନାଇ ଆଜାନରି ମÉରରିତାରରି ଟାଡରିନରିଙ୍ରିରବÛÎଏ ଜହାରରି 
ସରିଆଜରିଆଟୁ।

 ୧୪ ଅସକୁ୍ରିତ, ରଫ୍ରଗାନ, ହମୀସ୍, ୋତ୍ବାସ୍ ଏଙ୍ା ହମ୍ାସ 
ଏଙ୍ା ଏଆରରିରକ ମାନରି ଆରମବେସାଙ୍ାନରିକରି ନାଇ ରଜÍଡା 
ଜହାରରି ସରିଆ ଜରିଆଦୁ।

 ୧୫ ଫରିଲଲଗ, ଜୁଲରିଆ, ନୀରୁସ୍ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଆଙ୍ରି  

a ୧୬:୫ ଏସିଆ ଏସରିଆ ମାଇନରତାରରି େଶ୍ରିମ େÉଡ଼ାଟରି।
b ୧୬:୭ ପାଣ୍ାଅÉଜାନାକା ୋଣ୍ା ଅÉଜାସାକାରରି ମାରଦÑ ରଦରÈଞ୍ଜୁ 
ଆନ୍ଦ୍ ନରିକ ଏଙ୍ା ଜୁନରିଆ ଜÉମା କୁଡା ସରିନା ମାସÌ ଏଙ୍ା େÌପ୍ କା କାବାଡ଼ରି 
ରସÍଲୁ ରରିଣ୍Û ଆଡାନା ସାଜରିମାସ।ୁ



214ରÌମି ୧୬:୧୬
ଅଲରିମ୍ ୋସ୍ କରି ଏଙ୍ା ଏଆରରିରକଏ ମାନରି ଗୁରଲÑ ରେÍନୁ 
ଲÌକୁରରିକରି ନାଇ ରଜÍଡାଜହାରରି ସରିଆ ଜରିଆଦୁ।

 ୧୬ ଈରୁ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ରଅÉରତରୁ ରଆନରିଇ ତୀରରି ଡ଼Èଇ 
ନଞ୍ାନା ମୀ ରଜÍଡା ତସ୍ ଦୁ। ଇରଦ କ୍ରିସ୍ଟତାଇ ଗୁରଲÑÑ 
ଊଜାନ୍ େୁଟା ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଜହାରରି ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାନୁ।

୧୭
 ଆରମବେସା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ! ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ର କାତା 

ରବÎସ୍ାରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରିମÉଇ। ଏତେÉକା ମୀ ମÉରଦÑ ସÌଲ୍ ଜାନା 
ମୀ େÉଣ୍ଞ୍ାମାନରି ଗ୍ରÉୋକୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନାଇ କରିଲାବରିଲା ସ୍ଡÓପ୍ 
ସାନା ଲÌକୁରରି େରତ୍ ବରିରାବଟ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରି ରନରୁ, 
ଏଆରରିଇÛ ରନଗାଡ଼Èଇ େୁଞ୍ାନାଇ ଏଆରରିବାହାଡ଼Èଇ 
ରଗଞ୍ାଟୁ। ୧୮

 ଇଁØତାକା ରେÍନୁକାବାଡ଼ରି ଗରିଆÛଡ଼Èଇ, ରଟÍରଣ୍ 
ତାଡ଼ା ଟୂଟୁ େହରିଆନରି କାବାଡ଼ରି ଗରିେ୍ରିରନରୁ। ଏଅÉରୁ ନାକ୍ ନରିକାତା 
ରବÎସାନାଇ ରନଗାରରିଇ ମ୍ଡÉÕେରିରନରୁ ଏଙ୍ା ମଲୂା େୁନାନାକାରରି 
ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା କାଞ୍ାଡ଼ରିତା ଇବ୍ ଗରିରନରୁ। ୧୯

 ମୀ 
ବାଗଗି ଆହାନାରÈ କାତା ଗୁରଲÑତାକା ରବÎଞ୍ାରନରୁ। ମୀ ରଗଲୁ 
ଏଆରୁ ଗÉରମ ରରହÉରବÛÎଏ ଆଇରନରୁ। ଏÌଅÉକରିରବÎଏ ଅÉନୁ 
ମÉଟ୍ କରିମାଇ ଈରୁ ରନଗରିକାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ େୁନ୍ ମବୋଗାଟାରତରୁ 
ଅÉଦୁ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ େୁନÉନାରତରୁ ଅÉବାÏରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ାଦୁ।

୨୦
 ଲÌତୁରଜଡା ସୀବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ, ସଇତାନଇ ମୀ 

କÉଟ୍ କା ରନÍରଡ ଡାରଣ୍Ñ ବରିଡ୍ରିଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି କୁÛଇଟରି 
ମୀଙ୍ରି  ଡÉଟା ସରିଆରନଞ୍ଜୁ।

 

ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସତୁାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ମୀରକ ମାଞ୍ାକାରରି।
୨୧

 ନÉରକ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାଞ୍ାନରି ତରିମତରି ଏଙ୍ା ନାଇ 
ରଦସାତାକା ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଲୂକରିୟ, ଯାରସାନ୍ ଏଙ୍ା ରସାସରିୋତ୍ 
ପ୍ରବୁ ୋଦାଡ଼Èଇ ଜହାରରି ସୀେ୍ରିଞ୍ାରନରୁ।

୨୨
 ଇ ଅÉକୁ ବ୍ୀÏସାଗାଟାନୁ ଅÉନୁ  ତର୍ଗିୟ aରତନୁ, ଅÉନୁରବÎÛଏ 

ମୀଙ୍ରି  ପ୍ରବୁ େÉଦାଡ଼Èଇ ଜହାରରି ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାଇ।
୨୩

 ନÉଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଊଜାନ୍ େୁଟାନରି ଲପ୍ କରିମାନରି ଗାୟ 
ମୀରଙ୍ ରଜÍଡା ଜହାରରି ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈ ରଦରରି 
ନÉଜୁତାଆ ଟÉକାଙ୍ା ଆଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ (ରକାଷାଦକ୍ଷ) ଏରାଷ୍ 
ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ମାଇ ଆରମବେସା କ୍ାର୍୍ ରବÛÎଏ ରଜÍଡାଜହାରରି 
ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ାରନରୁ। ୨୪

  b
୨୫

 ପ୍ରବୁଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଆଡÉମୀଙ୍ରି  ଡÉଟା ସୀବାÏମୂତାରନଞ୍ଜୁ। 
ଅÉନୁ ମୀ େରତ୍ ଡÉଟା ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଏତୋରା କ୍ରିସ୍ଟତାରା ରନଗରି 
ସଦରି େÌପ୍ କରିମÉଇ, ଈରରି ଉରଜÑତାରରି ସଦରି ଏଙ୍ା କାରହଡ଼Èଇ 
ମÉଗ୍ାନା ମାରସ। ୨୬

 ରେÍନୁ ଏÌରÈକୁଇ ତÌସ୍ାରସÍଲୁ ବାଗଗି 
ସରିଆରତଞ୍ଜୁ। ଇ ଲାଇମାନରି ନୂଡ଼ରି ସଦରି ଇରଦ ମÉଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ 
ଲÌକୁରରିଇ ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଡାଉ ଅÉନରି କାତା େୁନ୍ ମବୋଗରିବାÏ 
ଗାଟାନରି ବ୍ୀÏସାଡ଼ÈଇÛ ଏÌରÈ ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈରାଡ଼Èଇ 
ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିତାରରି ରେÍନୁବାଃତା େରତ୍ ବାଡରି ଅÉରନ ଏଙ୍ା 
ବାଗଗିଆଃୋରସÍଲୁ ଆଡରିରନ। ୨୭

 ରଆରଞ୍ଏ ମାନରି ଗୁରଲÑତାରା 
େୁନ୍ ମବୋଗାଟରି ଏଙ୍ା େÌଣଗାଟରି ରେÍନୁ, ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Éଇ 
କÉରଲଙ୍କÉଲା େÌଙ୍ାଦଃୋ େÉନାକାଞ୍ଜୁ। ଆରମନ୍।

a ୧୬:୨୨ ତର୍ପିୟ ୋଉଲ ତାଡ଼ା ରସରକ୍ଟାରୀ ମାରସ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ଈ 
ଅÉକୁତରିନରି ୋଉଲ ଭ୍ୀସ୍ରି ରଡଃଙ୍ରି  ଭ୍ୀସାମାରସଞ୍ଜୁ।
b ୧୬:୨୪ ଏସÛନରି େୁତରିଙ୍ା ଇମବୋଡ଼Èଇ ଭରିହ ରିମାନ। “ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ରଜÍଡାନÌଭା ମୀରକ ମାଞ୍ାକାରରି ଆରମନ୍।”




