
215

କରିନ୍ ିଲÌକୁରି ବାଃତାଙି୍ ନବÍÎନଲÑ ଅÉକୁ
୧  ୧  ୋଉଲ ଇ ଅÉକୁ ଭ୍ୀସାମାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟ 

ଜୀସୁତାଡ଼ା ୋଣ୍ା ଅÉଜାନାନୁ, ଅÉସ୍କା େÉନ୍   ଞ୍ାନାନୁ। 
ଈରରି ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାମାରନ। ମାଇ ଦÉଦା 
ରସାସ୍ଥରିନାରବÛÎଏ ଜହାରରି ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୨
 କରରିନ୍ରି ତାନରିÔ ମାନରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଊଜାନ୍ େୁଟା, ଏଙ୍ା 

ଏତୋନାକା କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ବାହାଡ଼Èଇ ତୀରରି ଗରିବାÏ ଅÉଜାମାରନରୁ 
ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଇ ଅÉକୁ ବ୍ୀÐସା ଅÉଜାମାରନ। ଈରୁ ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ତୀରରି ଲÖକୁ ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଅÉେ୍ା ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ମାଇ 
ପ୍ରବୁଜୀସ ୁୋଦା ଡ଼Èଇ ରରହଏ ଏତୋନାକା େÖରର୍୍ଗରିେରିରନରୁ ଇ 
ରଡଃଙ୍ରି  ଗୁରଲÑ ଜୀସ ୁବାଃତା େରତ ୍ଗାଟାରରିରକÛଏ ଗୁରଲÑତାରତରୁ 
ଆେ୍ା େÉନ୍ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ।

୩
 ମାଇ ଅÉବା ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟତାରରି ରଜÍଡାନÖବାÏ 

ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ମୀ କୁÛଇଟରି ବÉÏୋକାରରି। ୋଉଲ ରେÍନୁଇ 
ଦଃରତଞ୍ଜୁ।

ପାଉଲ ନପÍନୁଇ ଦଃପାପÌଙ୍ା ଗିନତଞ୍ଜୁ
୪

 କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ଏତେରି ରଦରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ତÌସାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଡ଼ଃନା ଅÉନୁ ରେÍନୁଇ ଦଃୋେÌଙ୍ା 
ଗରିେରିମାଇ। ୫

 କ୍ରିସ୍ଟଜୀସୁବାଃତା ଈରୁ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ଗୁରଲÑ 
ୋଜÈଟରି ରମÍଲା େÉନ୍ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ଗୁରଲÑ କାତା ଏଙ୍ା 
ଗୁରଲÑ େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ କ୍ରିସ୍ଟଜୀସୁ ତାଡ଼ା ରମÍଲାଡ଼Èଇ 
େୂରରି ଅÉଜାରଞ୍ରୁ। ୬

 କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ଟରିକ୍ ନାତାରରି ମୀ ବାଃତା ତÌସ୍ା 
ଅÉଜାଞ୍ାରନ। ୭

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଡ଼ଃନା ଈରୁ ମାଇ ପ୍ରବୁଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟତାରା ବÉÏବାÏ କÉେରି ମାରଞ୍ରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ଗୁରଲÑ 
ବାÏକାÛତାରା ପ୍ରବୁଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ସରିଆମାଞ୍ାନରି ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତାରା 
ରମÍଲା ଗୁରଲÑ େÉନ୍ ମବେରିମାରଞ୍ରୁ। ୮ ଏଆନରି ବାଃତା ଭରିହା ରଡଲରି 
ଟୁକ୍ନÈ ଈରୁ ଆନରିରବÎÛଏ ଦୂସ ସରିଡାନାରତରୁ ଇଞ୍ରି  ତÌଞ୍ରିରଦରୁ। 
୯

 ଏତେରି ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟରକଏ ଆଡା 
ତÉଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ମଲୂା ଟରିକ୍ ନାତାଞ୍ଜୁ।

କରିନ୍ ିମଣ୍ଲରୀତାନ ିଟଟାଟଟି
୧୦

 ଅ ନାଇ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ, ମାଇ 
ପ୍ରବୁଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ୋଦା ଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଡ଼ରିଆନା େ୍Éେରିମାଞ୍ାଇ, 
ଈରୁ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ର ଏÌଲୁରନ ଏଙ୍ା ର ରଜÍଡାରନ ଅÉଦୁ। ମୀ 
ମାରଦ ରପ୍ରÍଜୁ ୋହାରାଆକାରରି। ରଟÍରଣ୍ ମୀ ମୀ ଏÌଲୁ ଏଙ୍ା 
ରଜÍଡା ରରଣ୍ରନ ଅÉଜାନାଇ ରଣ୍ାରନ େ୍ଡଜୁÓକ୍ ଦୁ ଇରସÑକା ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା 
ରଆରତରୁରନ ଅÉଭାମରୂଦରୁ।

୧୧
 ଅ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ କ୍ଈ 

ଇଡୁତାକା ଏସନାକା ନÉଙ୍ରି  ରବÎସାଞ୍ାରନରୁ ମୀ ମାରଦÛ 
ଟଟାଟଟରି ମାରନ ଇଞ୍ରି । ୧୨

 ଅÉନୁ ରବÎତୋନାରରି ଇ କାତା: 
ମୀ ମାରଦ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ୋଉଲ ଲÖକୁତାନୁ, 

ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ଆେଲ୍ ଲÖକୁତାନୁ,” ଅରଟÑ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ରକଫାରକÛଏ ତାନୁ,” ଏଙ୍ା ଅରଟÑ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟଜୀସ ୁଲÌକୁତାନୁ!” ୧୩

 କ୍ରିସ୍ଟଇ 
ଈରୁ ବÉଗା ବÉଗା ଗରିବାÏ ମୂଏରୁ। ୋଉଲ ଗରିନା ମୀ ରସÍଲୁ 
କ୍ଜୁ ସତାନରି ସÉଜାରନଞ୍ଜୁ? ଅଁÌ!, ଗରିନା ଈରୁ ୋଉଲ ୋଦା ଡ଼Èଇ 
ମଞୁ୍ାରଞ୍ରୁ? ଅÉଏ! ୧୪

 ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଏଙ୍ା ଗାୟଇ ତୁହାନାଇ 
ମୀ ମାରଦ ଅରଟÑ ଏରମବେରରିରବÎଏ ମୂଞ୍ା ଗରିଆସରିଡାନାକରି 
ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାଇ। ୧୫

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ନାଇ’ ୋଦା ଡ଼Èଇ 
ମଞୁ୍ା େÉରଟରୁ ଇଞ୍ରି  ରÛଆଞ୍ଜୁରଭÑ ରବÎସ୍ା ମରୂତÛଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଅÉନୁ, 
ତେରିଫାନ ଇଡୁତାକାରରିଇ ମୁଞ୍ା ଗରିଆମାଇ। ଅରଟÑ ଏରମବେରରିଇ 
ମଞୁ୍ା ଗରିଆମାଇ ଇଞ୍ରି  ଏଲୁଗରିେରିସରିରଡନୁ। ୧୭

 କ୍ରିସ୍ଟ ନÉଙ୍ରି  ମଞୂ୍ା 
ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାରÈଏ ରନଗରିସଦରି େÖପ୍ କା ରସÍଲୁ ୋଣ୍ାରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌରÈରବÎÛଏ େତୁଗି େନୁ୍  ଡ଼Èଇ େÌପ୍ କା ରସÍଲୁୋଣ୍ା ସରିଡାଜÈଏଞ୍ଜୁ; 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା କ୍ରିସ୍ଟ କ୍ଜୁ ସ କବାତା ସÉତାରରି ରଦରରି ଡÉଟା 
ଆରରÛତାରରି ଅÉଜାଦୁଃରନ ମା।

କି୍ସ୍ଟବାଃତା ମାନ ିନପÍନୁ ତାଡା ଡÉଟା ଏଙ୍ା ପୁନ୍ ମ୍ା-ଏÌଲୁ
୧୮

 ଏତୋନାକା ମହୁ ରି ଆÌଜାମାରନରୁ, ଏଆରରି ରସଲୁ କ୍ଜୁ ସତାରରି 
ରନଗରିସଦରି ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ଗ୍ଡାÕମ୍ ନା ଗÉପ୍ ସରି େୁନାନÈରରି କାତା। ଏÌËକରିରଭÑ, 
ଏତୋନାସ ୁଅÉଜୁ ଏଃୋ େÉନ୍ ଞ୍ାନାସ,ୁ ଈରରି, ମାଇ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ 
ତାରରି ଡÉଟା। ୧୯

 ରେÍନୁ େୁତରିତା ଇହରିଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସାଅÉଜାରନ:

“ଅÉନୁ େୁନ୍ ମବୋଗାଟରିରରିତାରା େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ମହୁ ରି ଗରିଇ
ଏଙ୍ା ଏÌଲୁଗାଟାରରିଇ େୁନÈନାକା ଅÉବାÏ ଗରିଇ।” 

 ଜରିଶାଇଅ ୨୯:୧୪

୨୦
 େୁନ୍ ମବୋଗାଟାକା ଏÛରମବେମାରନରୁ? ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା 

ଏÛରମବେମାରନରୁ? ଈ େୂରୁତାକା ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ାକା 
ଏÛରମବେରୁ? ରେÍନୁ େୁତଗିତାରାÛ େୁନ୍ ମବୋ ତରିନରିଇ ମଲୂା େୁନÈନାରରି, 
ଏÌଲୁ ସରିଡÈନାରରି ଇଞ୍ରି  ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୨୧

 ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
େୁନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ ଈରା ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, େୁତଗି ତାଡ଼ା େୁନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ 
ଏରସକାରବÛÎଏ ରେÍନୁଇ େୁନ୍ ମବୋ ମୂଆତାକରି ରେÍନୁ ରବÍÎରଲ 
େ୍ଡଜୁÓକ୍ ସାମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  ମାଇରଡଃଙ୍ରି  େନୁÈନରି ଲÌକୁରରି ବାଃତା ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ରନଗରିସଦରି େÌକ୍ ସାନା ମÉଙ୍ରି  ଏଃତାରତଞ୍ଜୁ।

୨୨
 ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ରମହାନା େୁନ୍ ମବୋ 

ମÉଟ୍ କରିରନରୁ, ଅରଟÑ ଗ୍ରୀକ୍ ଲÌକୁତାକା େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ 
ଦାଃେରିମାରନରୁ। ୨୩

 “ଏଆକରିରବÎÑଏ, ଅÉମୁ ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ କ୍ଜୁ ସ 
କବାତା ସÉତରି ସଦରି େÌପ୍ କରିମାନାମ।ୁ” ଇ ରନଗରିସଦରି ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁରରି 
ରସÍଲୁ େଟୁୁଡ଼ରିଉଃନାରରି ଏଙ୍ା ଗ୍ରୀକ୍ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ମକୁୃ େନୁÈନାରରି 
ଏଙ୍ା ଏÌଲୁ ସରିଡାନାରରି ଆଇରନ। ୨୪

 ଏଆକରିରବÎÛଏ, ମଲୂା ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉସ୍କା େÉନ୍ଞ୍ାନାକା ଏଃୋ େÉନ୍ ମବେରିମାନରି ଜରିହୁଦୀଙ୍ା 
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ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି ରସÍଲୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଆଇରନଞ୍ଜୁ ଡÉଟା 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଡÉଟା ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ୨୫

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ରେÍନୁତାରରି ‘େୁନÉନାରରି’ ରମ୍ଡÓରହÑନରି େୁନ୍ ମବୋଏÌଲୁତରିକରି ଗÉପ୍ ସରି 
େୁନ୍ ମବୋଗାଟାରରି। ଅରଟÑÑ ରେÍନୁତାରରି ଡÉଟା ସରିଡାନାରରି ରମ୍ଡÓରହÑନରି 
ଡÉଟାତରିକରି ଗÉପ୍ ସରି ଡÉଟାଗାଟାରରି ମାରନ।

୨୬
 ଅ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ! ଏÌଲୁ 

ଗରିଆନା ରମଃଦୁ, ଏରସରରିରବÍÎଲା ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ଅÉତ୍ାରତଞ୍ଜୁ ଏ 
ରଡଲରି ଈରୁ େୁତଗି ୋଡ଼ାଟରି େୁନÈନାରତରୁ ଏଙ୍ା େÉନÈନାରତରୁ 
ମାରସରୁ, ଭାରରି ଇÌରକ ଲÌକୁ ଆଡÉ େୁନ୍ ମବୋଗାଟାରତରୁ ମାରସରୁ 
ଏଙ୍ା ଈରକ ଲÌକୁ ରଦରରି େÌଣ ଗାଟାରତରୁ ମାରସରୁ।

୨୭
 ଏÌËକରିରଭÑ, ରେÍନୁ େୁନ୍ ମବୋଗାଟାରରିଇ ଲାଜା ସୀଭା 

ରସÍଲୁ ଇ େୁତଗିତାଆ େୁନÉନାଆ ଅÉସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ। ଇ େୁତଗିତା 
ଡÉଟାଗାଟାରରିଇ ଲାଜା ସରିଭାରସଲୁ ମୂଆନÉଆ ଅÉସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ। 
୨୮

 ରେÍନୁ େୁତଗି କାନ୍ ଙ୍ାନରି ନୂଡ଼ରିତାଆ ଅÉସ୍କÈ ଡ଼Èଇ ମୃକୁ 
େୁନÉନାଆ ଡ଼ନ୍ଦ୍ ନା ରମଃନÈ ଅÉସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ। ଆନÉଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ରେÍନୁ େୁତଗିତାଆ େÌଣଗାଟାଆ ମୂହରିଗରିବାÏ ମଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 
୨୯

 ରେÍନୁଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଆନÉଡ଼ରିକରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଇରସÍକା ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ନକରିଟରି ଅÌଗା ମଏୂଞ୍ଜୁ।

୩୦
 ଭାରରି ରେÍନୁ ଆଡା ମୀଙ୍ରି  ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟରକଏ ଆଡ଼୍ ସା 

ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ମାଇରସÍଲୁ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ତୀରରି ଏଙ୍ା 
ମାଇ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଏØୋ େÉନ୍  ଞ୍ାନା ସେୁାଡ଼ରି ଅÉବାÏ ମସୂାନାସ।ୁ 
୩୧

 ରେÍନୁ େୁତରିତା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ: “ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 
ଅÌଗା ଅÉଭା ଦାଃେରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ ବାଃତା ଆଡÉ ଅÌଗା 
ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ।”

କ୍ଜୁ ସତାନ ିନଡପାଆତ ିକି୍ସ୍ଟତାରି କାତା

୨  ୧ ଅ ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି, ଅÉବା ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ। 
ଅÉନୁ ଏରସରରିରବÍÎଲା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାରସଏ, ଏମବୋ 

ଅÉନୁ ରେÍନୁତାରÈ ଟରିକ୍ ନାତାରା ରବÎସାଞ୍Èରତ। ଏÌËକରିରଭÑ, 
ଅÉନୁ ନାକ୍ ନରି କାତା ଡ଼Èଇ ମ୍ଡÉÕସାନା ଅÉରତକା େୁନ୍ ମବୋଗାଟାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ତÌସରିସରି ଗ୍ରÉେÈ ତÌସା ସରିଡାଜାଆରତନୁ। ୨

 ଅÉନୁ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟଇ ତୁହାନାଇ, କ୍ଜୁ ସକବା ତାନରି ସÉତରି ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟତାରା ସଦରି 
ତୁହାନା ଅରଟÑ ଆନାରବÎÛଏ େୁରନନୁ ଇଞ୍ରି  ନାଇ ଏÌଲୁ ତାନରିÔ 
େ୍ଡଜୁÓକ୍  ସାରସଏ। ୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ଡÉଟା ସରିଡାନାନାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉଜାନାତରିଗଗିତରିଗଗି ମୀବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାରସଏ। ୪

 ନÉନ୍ରି େÌପ୍ କା 
ମ୍ଡÓÉନାରରି ଅÉରତକା ବୁଦରି ଗରିଆନା େତୁଗି ତାରରି େନୁ୍ ମବୋ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି 
ସରିଡାରତ। ଏÌËକରିରଭÑ ନÉନ୍ରି ଗ୍ରÉୋ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉତାରରି ଏଙ୍ା 
ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ଡ଼Èଇ ଡÉଟାତାରରି ଇଞ୍ରି  କ୍ାର୍୍ା ତସ୍ରିନାରରି ମାରସ। 
୫

 ମୀ େରତ୍ ଇସରିଙ୍ରି  ରମ୍ଡÓରହÑନରି େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ତାନରିଇ ଇରଟÛରୁ, 
ରଟÍରଣ୍ ରେÍନୁ ଡÉଟା କୁÛଇଟରି ବାରା ଗରିବା ମରୂଦରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଇରଡଃଙ୍ରି  ରବÎତୋରତଏ।

ନପÍନୁତାରି ପୁନ୍ ମ୍ା
୬

 ଏତୋନାକା େୁନ୍ ମବୋଗାଟାରୁ ଏଆରରିରକÑ େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ 
ଗ୍ରÉୋଇନାମୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରରି େୁତଗିତାରରି େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ 
ଅÉଆରତ। ଈରରି ଇରଦ ମାନରି େୁତଗିତାରରି େÌଣ ଗରିନରି େୁନ୍ ମବୋ-
ଏÌଲୁ ଅÉଆରତ। ଏ ରଦରରି େÌଣଗାଟାକା ମହୁୃ ଇଞ୍ରିରନରୁ। 

୭
 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉମୁ ରେÍନୁତାରା ଲାଇ ମାନରି ନୂରଡ଼ େୁନ୍ ମବୋ-

ଏÌଲୁ କାତା ଆଇନାମୁ। େୁତଗି େ୍ୀତରି ରଭÍରଲରନ ଇ େୁନ୍ ମବୋ-
ଏÌଲୁ ମାଇ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ମÉଡ଼୍ ସାନା ଇଟାମାରସଞ୍ଜୁ। ୮

 ଇ 
େୁତଗି େୁନ୍ ମବୋଗାଟାକା ଇ କାତା ଗ୍ଡଜୁÓମନା େୁନ୍ ମବୋ ମୂଆରତରୁ। 
ଏଆରୁ ରଗÑରଟ େୁଞ୍ାସାକÈ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ଅÌରତେରରି ଡ଼Èଇ 
େୂରରି ଅÉଜାମାନରି ପ୍ରବୁଇ କ୍ଜୁ ସକବା ତାନରିଇ ରଡ଼ସା ଦୁରହÛରୁମା। 
୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ େୁତରିତା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ:

“ଏÌରÈ,ଏତେରି କାନୁରବÎÛଏ ରମହÈସରିରଡଏ,
ଅÉରତକା ଏତେରି କରିରୁରବÛÎଏ ରବÎନÈସରିରଡଏ,

ଅରଟÑ ରଜÍଡାତାନରିଇ ଇ କାତା ଏରସକାରବÎÛଏ ଦୀଆ 
ସରିରଡଏ।

ରେÍନୁ ଏତୋରାଆ ତାଡ଼ା ରଜÍଡାଗାଟାରରି ରସଲୁ ତÌଲ 
ଗରିଆ ଜରିଆମାରନଞ୍ଜୁ।”  ଜରିଶାଇଅ ୬୪:୪

୧୦
 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  

ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।
ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଗୁରଲÑ େୁନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାଆ 

ମୂଲା ଲାଇ ମÉଗ୍ାନା ମାନରିକାତା େୁରନଞ୍ଜୁ। ୧୧
 ଏତେରିସରିକରି 

ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ରଆନରିତାରା ଏÌଲୁତା ମାନରି କାତା େୁନ୍ ମବୋ 
ମଏୂଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା ଜରିଉ ଆଡÈ ତାଡ଼ା ଲÈଇ ମାନରି କାତା େୁନ୍ ମବୋ 
ମୂରନ। ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁତାରରି ଜରିଉ ଆଡÈ ରେÍନୁତାରା 
ଗୁରଲÑକାତା େୁନ୍ ମବୋ ମୂରନ। ୧୨

 ଅÉଜୁ ଇ େର୍ଗିତାରା ଜରିଉ 
େÉନ୍ ଞ୍ା ସରିଡାସୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ାତରି 
ଗୁରଲÑତାଆ େୁନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଜରିଉ େÉନ୍ଞ୍ାମାନାସ।ୁ

୧୩
 ଇ ଗୁରଲÑତାରା ରବÎସ୍ରିନାନରି ରମ୍ଡÓରହÑନରି େୁନ୍ ମବୋଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ 

ଗ୍ରÉମବୋମାନାରÈ ରବÎସାରାଏ, ଅÉଜୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଗ୍ରÉମବୋମାନାରା ରବÎସ୍ରିନାସୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ 
େÉନ୍ ଞ୍ା ମାନାରରିରକ ଆଡÈ ଅÉଜୁ ଜରିଉ କାତା ବÉସରିଆଇନାସ।ୁ 
୧୪

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ େÉନ୍ ଞ୍ାସରିରଡଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ 
ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ସୀବାÏ ଅÉଜାନାଆ ନୂଡ଼ରିତାଆ କାତାଙ୍ା ଆଃୋ 
ମୂଏଞ୍ଜୁ। ଉରଜରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌବାÏ ଭ୍ଡÓÝØକ୍ ନା େୁନ୍ ମବୋ ମୂଏଞ୍ଜୁ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଇ ଗ୍ରÉୋ ଏଆରରି ରସÍଲୁ ମକୁୃ େୁନÈନାରରି 
କାତା। ୧୫

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ େÉନ୍ ଞ୍ାନାଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑତାରା 
ଟରିକ୍ ନା ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ତୂକରି ଗରିବାÏ ମୂରନଞ୍ଜୁ। ଏଆକରିରବÎÛଏ 
ଏମବୋଇରବÎଏ ଏଆନରିଇ ତୂକରି ଗରିବାÏ ମୂଏଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ରେÍନୁ େୁତରି 
ଆନା ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନ:

“ଇମବୋଇ ରେÍନୁତାରା ଏÌଲୁ େୁନ୍ ମବୋ ମରୂନ?
ଏମବୋଇ ଏଆନରିଇ ଗ୍ରÉୋ ମରୂନ?”  ଜରିଶାଇଅ ୪୦:୧୩

ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରା ଏÌଲୁ େÉନ୍ ଞ୍ାମାନାସ।ୁ

ନମଡେÓନେÑନ ିନବÑଅଟ ିସାଲ୍ ବା ନନଗି ଅÉଆନତ

୩  ୧ ନାଇ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ସାରଣ୍ରୁ! 
ରବÍÎରଲ ଅÉନୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ େÉନ୍ ଞ୍ାମାନାରରିରକ 

ବÉସରି ଅÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  ମୀରକ ବÉସରି ଅÉଜାÏ ମୂତାରÈରତନୁ 
ଅÉନୁ େୁତଗିତାକାରରିରକ ବÉସରି ଅÉନରିରଡଃଙ୍ରି  ମୀରକ କାତାବÉର୍୍ା 
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ଅÉଜାରତଏ। ରେÍନୁ ବାଃତା କରଗରରି ମୀଡାକାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁ 
ରବÎତୋରତଏ। ୨

 ଏ ରଡଲରି ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଗÉରମ ଡÉଟାଗାଟରି 
ତରିନ୍ ମବୋ ସୀଆରାଏ େÉଡୁ ଊଡ଼୍ ୋରତଏ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏÌଆରଡଃଙ୍ରିତାରା ତରିନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଈରୁ ତÌଲ ଅÉଆସରିଡାରତରୁ। 
ଇରଦÍରବÛÎଏ ଡÉଟାଗାଟରି ତରିନ୍ ମବୋ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ତÌଲ 
ଅÉଆସରିରଡରୁ। ୩

 ଈରୁ ଇରଦÍରବÛÎଏ େୁତଗିତାକାରରି ରଡଃଙ୍ରି  
ନୀମବୋଇରଞ୍ରୁ। ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି କରଗରରି ମୀଡା ରଡଃଙ୍ରି  
ମାରଞ୍ରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ରଆରତରୁ ରଆନରିଇ 
ମ୍Ìକୁ ଇଞ୍ରିରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ମୀ ମୀ ମାରଦ ସୀଲାକÌଲ ସାଇରଞ୍ରୁ। 
ଈରାଡ଼Èଇ ଈରୁ େୁତଗିତାରତରୁ ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ରିମାରଞ୍ରୁ, ଏ ରଡଃଙ୍ରି  
ନୀମବୋଇମାରଞ୍ରୁ। ୪ ମୀ ମାରଦ ରଆରତରୁ ରଭସ୍ରିରଞ୍ରୁ, “ଅÉନୁ 
ୋଉଲରକÛଏ ତାନୁ,” ଅରଟÑ ରଆରତରୁ ରଭସ୍ରିରଞ୍ରୁ, “ଅÉନୁ 
ଆେଲ୍ରକÑ ତାନୁ,” ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରଭସ୍ା ଡ଼Èଇ େୁତଗି ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରି  
ନୀମବୋଇମାରଞ୍ରୁ।

୫
 ଆେଲ୍ ରଦରରିେÌଣ ଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିନା! ୋଉଲ ଗÉରମ 

ରଦରରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଗରିନା? ଅÉଏ! ଅÉମ ୁଭାରରି ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି 
ଗାଟାମ।ୁ ଈରୁ ରେÍନୁ ବାଃତା େରତ୍ ଇଟା ରସÍଲୁ ବାÏରରି ଅÉମ ୁ
ଗ୍ରÉପ୍ ସାଞ୍ାନାମୁ। ରେÍନୁ ସରିଆମାଞ୍ାନରି କାବାଡ଼ରି ବାÏରରି ଅÉମ ୁ
ମୂପ୍ କରିନାମୁ। ୬

 ଅÉନୁ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ଉହରିରତଏ। ଆେଲ୍ ମ୍ାହୁଣ୍ରି 
ତାନରି ସରିରୁ କରିରତଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଏÌରÈ ବାଡରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
୭

 ଏଆକରି ମ୍ାହୁଣ୍ରି ଉହାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସରିରୁ କୀବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ରଦରରି 
ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ, ଭାରରି ମ୍ାହୁଣ୍ରି ବାଡରି ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ 
ଆଡÉ ନୂଡ଼ରିତାଞ୍ଜୁ। ୮ ଏÌସରିବÉଗା ମ୍ାହୁଣ୍ରି ଉହାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସରିରୁ 
କୀବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରଦ ଆନାରରିରବÎଏ ରବଗାଲରିତାରରି ସରିରଡଏ। 
ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  େÌଲ େÉରନରୁ। 
୯

 ଅÉମ ୁଆଡÈନାଇ ରେÍନୁତାରା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନାମ,ୁ ଏଙ୍ା 
ଈରୁ ରେÍନୁ ତÉସା ଗରିନରି ରକତା ରଡଃଙ୍ରିତାରତରୁ, ଅରଟÑ ଈରୁ 
ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ଇଡୁ ମÉରାତାରତରୁ।

୧୦
 ଅÉନୁ ଗାପ୍ ସରି େୁନ୍ ମବୋଗାଟରି ଇଡୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏଗାଟରି ମରିତେଦ୍ରି  

ରଡଃଙ୍ରି  ଇଡୁ େୁନାଦରି ଗରିରତଏ। ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼Èଇ ଈରା 
ଗରିବାÏ ମୂରତଏ। ଏଙ୍ା ଏ କୁÛଇଟରି ରବÍଗାକା ଇଡୁ ରଡÍସ୍ େରି 
ମାରନରୁ, ଏÌଆକରିରବÎÛଏ ଇଡୁ ରଡÍସ୍ରିନାଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରଡÍରସ୍ଞ୍ଜୁ 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମÉରୁମÉରୁ ଅÉବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ୧୧

 ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÍକା ଏ େୁନାଦରି ତୁହାନାଇ ଅରଟÑ ରବÍଗାଲରି େୁନାଦରି କୁÛଇଟରି 
ଇମବୋଇରବÎÛଏ ଇଡୁ ଗରିବାÎÏ ମଏୂ। ଏ େୁନାଦରି ଆଇରନଞ୍ଜୁ ତÉନୁରନ 
ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ। ୧୨

 ଇ େୁନାଦରି କୁÛଇଟରି ଇମବୋଇରବÎÛରଲ ସୁନା, 
ଅÉରତକା ରୁୋ, ଅÉରତକା ରକ୍ଉଗାଟରି ଅସ୍ରିବାÏଡରିଙ୍ା, ଅÉରତକା 
ରବÎସ୍କା, ଅÉରତକା ଜରିଅଣାକା, ଅÉରତକା ନÉଡ଼ା ଡ଼Èଇ ଇଡୁ 
ଗରିବା Ïମରୂନଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ଏÌଆକରିରବÛÎଏ, ଏ ଗୁରଲÑତାକାରରି କାବାଡ଼ରି 
ଇସରିଙ୍ରିତାରରି ଏÌସରିଗÉଲା ତୃପ୍ କା ତÌଞ୍ରିରନ। ଏÌରÈ ବାÏରରି ତୂକରି ଗରିନରି 
ଗÉଲା ଆଡାଆ ଟରିକ୍ ନା େୁନ୍ ମବୋ ଅÉରନ, ଆଁ ଏ ନÉଡ଼ରି ଡ଼Èଇ 
େୁନ୍ ମବୋ ଅÉରନ। ଏÌରÈ ନÉଡ଼ରି ତÉନୁରନ ତÌରସ୍। ୧୪

 ଏରମବେରରିତାରରି 
କାବାଡ଼ରି ନÉଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ମହୁ ରି ଅÉରନ, ଏଆନରିତାରରି ନାହରିକରି ଅÉରନ। 
ଏତୋନରିତାରରି, ଏ େୁନାଦରି ତାନରି ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏÏ ଅÉଜାମାନରି ଇଡୁ 
କାରମବେÛଏ ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନ୍ା େୁରସ୍କାର େÉରନଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଏତୋନରିତାରରି 
କାବାଡ଼ରି ନÉଡ଼ରି ଡ଼Èଇ କାମବେରିରନ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞବାÏ 
େÉନ୍ ଞ୍ାମାନାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏଃୋ େÉରନଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଈରୁ ମରିଣ୍ାନରି 

େୁନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ, ଈରୁ ରେÍନୁ ଇଡୁ ମÉରାରତରୁ, ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁ ଜରିଉ ମୀ ବାଃତା ଲଃେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ରଗÛରଟ 
ରେÍନୁ ଇଡୁ ତରିନରି ମହୁ ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ ମହୁ ରି 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ ଇଡୁ ଆଇରନ ତୀରରିତାରରି। 
ଏଙ୍ା ଈରୁରନ ଏ ତୀରରି ରେÍନୁ ଇଡୁତାରତରୁ।

୧୮
 ମରିଣ୍Èନରି ବୁର୍୍ା ଗରିବା କୂନା। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ରଗÛରଟ ତାଡ଼ାନରି 

ଗÉପ୍ ସରି େୁନ୍ ମବୋଗାଟାନୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି 
େୁନÈନାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ଆଡÈ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଟରିକ୍ ନା େନୁ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ ମରୂନଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ଇ େୁତଗି ତାରରି େୁନ୍ ମବୋ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା େୁନÈନାରରି। ରେÍନୁ 
େୁତରି ରବÎସ୍ରିମାରନ, “ଏରସର୍ ରଭÍଲା େୁନ୍ ମବୋଗାଟାକା ଅÉମ ୁ
ଗÉପ୍ ସରି େୁନ୍ ମବୋଗାଟାମୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରନରୁ ଏÛମବୋ ରେÍନୁ 
ଏଆରରିଇ ଆଃରନଞ୍ଜୁ।” ୨୦

 ରେÍନୁ େୁତରିତା ଇ କାତାରବÛÎଏ 
ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ: “ପ୍ରବୁ େୁନ୍ ମବୋଗାଟାରରି ଏÌଲୁ କାତା ଗୁରଲÑ 
େୁନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଏଆରରିତାରରି ଗୁରଲÑ ବାÏକାତାରରି ଏÌଲୁ ମୂଲୁ 
ସରିଡାନାରରି ଏÌରÈରବÛÎଏ ଏଆଞ୍ଜୁ େୁଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ।” ୨୧

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରସÍଲୁ ଈରୁ ଅÌଗା କୂବାÏ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଗୁରଲÑତାରରି ମୀନ୍ରି। ୨୨

 ୋଉଲ, ରକଫା, ଅÉରତକା 
େରିତର: େୁତଗି, ଇ ନୀମବୋ ଅÉରତକା ସÉବାÏ; ଇରଦ ଅÉରତକା 
ବÉÏନରି ରଡଲରି ଇ ଗୁରଲÑତାରରି ମୀନ୍ରି। ୨୩

 ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟଲÌକୁତାରତରୁ 
ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ରେÍନୁରକଏ ତାଞ୍ଜୁ।

କି୍ସ୍ଟ ବାୋଡÈଇ ପାଣ୍ାଅÉଜାନାକା

୪  ୧ ଅÉମୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରା କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏଗାଟାମୁ ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁ 
ମÉଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆକାରୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲାଇନରି କାତା 

ମÉରାତରି ଦନ ଲପ୍ କାଗାଟାମୁ ଗରିବା ÏରସÍଲୁ ମÉଙ୍ରି  ବÉରରି 
ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୨

 ରେÍନୁ ଏÛରମବେରରିଇ ଇ ରଦରରି ବÉରରି 
ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆରୁ ଟରିକ୍ ନା ଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ଆଗ୍ ନାକା ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ୩

 ଈରୁ ରଗରଟ ନାଣ୍ାନରି 
ତୂକରି ଗରିଆରଦରୁ, ଅÉରତକା ତୂକରି ଗରିବାÏଗାଟାନୁ ଗରିଆରଦରୁ 
ଇରସÑକାରଭÑ ନାଇ ରସÍଲୁ ଏÌରରି ରଦରରି କାତା ଅÉଆରତ। 
ଅÉନୁରବÛÎଏ ନାଣ୍ାନରି ତୂକରି ଗରିେରି ସରିରଡନୁ। ୪

 ଅÉନୁ ନାଇ କୁÛଇଟରି 
ଆନରିସରିକରି କାତା ମÉସାନାରା େୁଞ୍ରିସରିରଡନୁ। ଅÉରତକାରବÎÛଏ 
ଅÉନୁ ନାଣ୍ାନରି ଦୂସ ସରିଡÈନାନୁ ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ରି ସରିଡାଜାଏନୁ ରେÍନୁ 
ଆଡÈ ରଆରଞ୍ଏ ନÉଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିବାÎÏଗାଟାଞ୍ଜୁ। ୫

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଟରିକ୍ ନା ରେÍନୁ ରରିରହଗରି ବÎÉଅÈନରି ଟୁକ୍Ûନା ଇରସÑକା ଟରିକ୍Ûନା ରଡଲରି 
ଏତÈନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏରମବେରରିତାରାରବÛÎଏ ତୂକରି ଗରିଆଟୁ। ପ୍ରବୁ ବÉÏନରି 
ରଡଲରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନ୍ାରରି ତାନରି ମÉଗ୍ାମାନାଆ ଉଜାଡ଼ରି ତାନରିଇ 
ତÌରସ୍ଞ୍ଜୁ। ୬ ଦÉଦା ଏଃଙ୍ା ଅÉଙ୍ରି  ସାରଣ୍ରୁ! ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
େୁତରିତାରÈ ମÉନରି ଅÉଜାନା ନୀମବେରିରଦରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀ େୁନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ନାÌନ୍ାରା ଏଙ୍ା ଅÉେଲ୍ତାରା ତÌସରିସରି ଗରିସରି ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ 
ରେÍନୁ େୁତରି ତାନରି ଏତୋରା ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ ଏÌରÈ ମÉନରି 
ଅÉଦୁ। ଇରସÑକା ରଆନରି ରସÍଲୁ ଅÌଗା ଅÉଏରୁ ଅÉରତକା 
ରଆନରିଇ ଡ଼ଃନ୍ଦ୍ Îନା ରମରହÛରୁ। ୭ ଏÛମବୋଇ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନ, ଈରୁ 
ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି ରନଗÈରତରୁ ଇଞ୍ରି? ମୀ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନରି 
ଗୁରଲÑତାଆ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ୋଣ୍ଞ୍ା ମାରସକା ଆନାଡ଼ରିକରି ମୀ 
ଡÉଟା ଡ଼Éଇ େÉଣ୍ଞ୍ା ନାମ ୁଇଞ୍ରି  ଅÌଗା ଆଇମାରଞ୍ରୁ।
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 ଈରୁ ଏÌଲୁ ଗରିପ୍ କରିରଞ୍ରୁ ଗରିନା ମୀ ଗୁରଲÑ ଲୂଡ଼ା ଆଇ 
ମାନାରରି ମୀ ବାଃତା ମାରନ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ମରିଣ୍ାନରି ରନଗାମ ୁଇଞ୍ରି  
ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ମÉଙ୍ରି  ତୁହାନା ରÉଜାଙ୍ା ଅÉତାମରୁତÑ 
ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ଆଁ ଈରୁ ଉରଜରନ ରÉଜାଙ୍ାରଣ୍ରୁ 
ଅÉଜାସାକÈ ରନଗରି ଅÉଜା ଦୁଃରନମା ଅÉମୁରଭÛଏ ମୀରକ 
ଆଡାନା େÌଣ ଗରିଆଦୁଃନାମୁମା। ୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିମାଇ ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ବରିÎହା ରଡଲରି ତାନରିÔ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାକା 
ଗରିଆନାଇ ଇଟାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉମୁ ସÉବାÏ ଡଣ୍ େÉନାରରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ସ୍ଡÓପ୍ ସା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ଗୁରଲÑ େତୁଗି ରମଃେରି ମାରନ, 
ଗୁରଲÑ େୁତଗି ଇରସÑକା ସ୍ୱଗ୍ଦୂତଙ୍ା ଏଙ୍ା ରମ୍ଡÓହାଙ୍ା ନÌକରିଟରି ଏÌନ୍ା 
ତÌସ୍ ୋଗାଟାରରି ରଡଃଙ୍ରିତାମୁ ଅÉଜାମାନାମୁ ଇସ୍ େରିଞ୍ାରନ। 
୧୦

 ଅÉମୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ଭ୍ଡÓÝକ୍ନÈ େୁନÈନାମୁ ରଡଃଙ୍ରିତାମ ୁ
ଅÉଜାନାମୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରଗÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି େୁନ୍ ମବୋ 
ଗାଟାମ ୁଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ଅÉମ ୁଡÉଟା ସରିଡାନାମ,ୁ ଈରୁ 
ଡÉଟା ଗାଟାରତରୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ଲÌକୁ ମୀଙ୍ରି  ରଡÍସ୍ େରି 
ମାଞ୍ାରନରୁ ଏÌËକରିରଭÑ ମÉଙ୍ରି  ଏÌରରି ଗରିଆନାରବÎଏ ରମଃେରି 
ସରିଡାଜାଏରୁ। ୧୧

 ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉମୁ ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ ସାକରି ଏଙ୍ା 
ଏÌସ୍ କରି ଡ଼Èଇ ଅÉମ ୁବÌଡ଼ାଙ୍ା କୁର୍ େଡୁ଼ରି ଗରିଆନାମ।ୁ ଅÉମ ୁଗÉପ୍ ସରି 
ରଡଲରି ସାଃୋ େÉନ୍ ମବେରିନାମୁ। ମାନ୍ରି ଇଡୁ କୁଡୁରବÛÎ ସରିରଡÛଏ। 
୧୨

 ମାଇ ନୀମବୋ ରସÍଲୁ ଅÉମୁ ଗÉପ୍ ସରି ଡ୍ଡÜÝØନରି କାବାଡ଼ରି ଗରିେରି 
ମାନାମ।ୁ ୧୩

 ଅÉମ ୁଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଆଗଗି େÉରଟକାରବÎÛଏ 
ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିଇ ରମÍଲା ଗରିେରି ମାନାମୁ। ଲÌକୁ ମÉଙ୍ରି  
ଜୂପ୍ କରିଞ୍ାରତକାରବÛÎଏ ଗୁରଲÑ ମୁଣ୍ରି ମୂେରିମାନାମୁ। ଈରଡଃଙ୍ରି  
ମÉଙ୍ରି  ଦÈୋ ଡ଼Èଇ ଉଟ୍ରିଞ୍ାରତକାରବÎÛଏ ଅÉମ ୁଏଆରରିଇ ନରିଆଡ଼ରି 
ଡ଼Èଇ େ୍Éେରିନାମ।ୁ ଇରଦÛ ଟୁକ୍Ûନା ଲÌକୁତାକା ମÉଙ୍ରି  ରୂଡ଼ା ବÌଡ଼ 
ରଡଃଙ୍ରି  ରମଃେରିଞ୍ାରନରୁ।

୧୪
 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଲାଜା ସୀବାÏ ତାଙ୍ରି  ଈରା ବ୍ୀÏସ୍କରି  

ସରିଡାଜାଏନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ମୀଡାକାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ତÌସରିସରି ଗ୍ରÉୋଇମାଞ୍ାଇ। ୧୫

 କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା 
ଦଶ ହଜାର ଗାଣ୍ରି ମୀ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ମାଞ୍ାଦୁଃରତକାରବÛÎ ମୀ 
ଅÉବାରୁ ଦÉଲାତାକା ସରିରଡରୁ। ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରÈ ରନଗରିସଦରି 
ରବÎସ୍ାଗାଟାନୁ ଅÉନୁ ଆଡÈ ରଆରନÛ ମୀ ଅÉବାରତନୁ ମାଇ। 
୧୬

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡାନଆନା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ ଈରୁ 
ନାଇ ରଡଃଙ୍ରିତାରତରୁ ଅÉଦୁ। ୧୭

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ତରିମତରିଇ ୋଣ୍ାଞ୍ାଇ। ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ନାଇ ମରିରରଞ୍ଜୁ 
ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ ରଜÍଡା 
ଗରିେରିମାଇ। ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମାଞ୍ାନା ଇସରିଙ୍ରି  ନୀମବୋଇମାଇ 
ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ଊଜାନ୍ େୁଟାନରି ବାଃତା ଇଆରତଃଙ୍ରି ରନ 
ନୀମବୋ ରସÍଲୁ ଗ୍ରÉୋଇମାଇ ଏ ଗୁରଲÑତାରÈ ମୀଙ୍ରି  ଏÌଲୁ 
ଗରିବାÏଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୧୮

 ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏଏନୁ ଇଞ୍ରି  େଞୁ୍ାନା 
ଜାହରି ଜାହରି ତାରତରୁ ଡାଡ୍ରି ଆଇମାରଞ୍ରୁ। ୧୯

 ଅÉନୁ ଡାରଣ୍ 
ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏଇ, ଡାଡ୍ରିଗାଟାରୁ ଅÈନରି ୋଇଟରି ଗରିେରିରନରୁ 
ଏÌଆ ରମଃୋ ତାଙ୍ରି  ବÉÏଇ। ୨୦

 ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା ଭÉରରି 
କାତା ରବÎସ୍ା ଡ଼Èଇ ଅÉଆରତ ଏÌଆକରିରବÎÛଏ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ତÌସ୍ାରରି 
ଏÌଆ ରମଃୋ ମÉଟ୍ରିମାଇ। ୨୧

 ଈରୁ ଆନÈ ମÉଟ୍ରିରଞ୍ରୁ? ଆନୁ 
ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଡୁଡ଼ା ଆହାନା ବÉÏଇ ଗରିନା ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ବୂସ ୁ
ବୂସନୁାଇ ବÉÏଇ?

ଊଜାନ୍ ପୁଟା ତାନିÔ ମାସି ଡÌଇ ଜୁଜୁରି

୫  ୧ ଲÌକୁ ଉରଜରନ କାତାବÉର୍୍ା ଆଇରନରୁ, ମୀ ମାରଦÛ 
ରଗÍକା ଅÉନାରରି ଡ଼Ìଇ ମାରନ। ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ 

ରଗÍକା ରେÍନୁଇ େୁନାସରିଡାନରି ଲÌକୁରରି ବାଃତାରବÛÎଏ ସରିରଡÛଏ 
ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁ ବÉସରି ଆଇରନରୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଅÌସାନରି ଟାଡରିନରି 
ଇଟାମାରନଞ୍ଜୁ? ୨ ଇ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ମାରସକାରବÎÑ ଈରୁ ଇଆଡ଼ରିକରି 
ଅÌଗା ଆଇମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ଇଁØତରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ବରିକାଲରି ଅÉବାÏ 
କାତା, ଏତୋଞ୍ଜୁ ଇଁØତରି ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଏÌଆନରିଇ ମୀ 
ବାହାଡ଼Èଇ ରଗସ୍ା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ୩ ଅÉନୁ ଗାଣ୍ରି ଡ଼Èଇ ମୀ ସÌଡ଼ରିଟରି 
ସରିରଡÛନୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି ମୀ ସÌଡ଼ରିଟରି ମାଞ୍ାଇ ଏଙ୍ା, 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ଈ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆନରି ସÌଡ଼ରିଟରି ମାରସକା 
ଇସରିଙ୍ ତୂକରି ଗରିଆଦୁହରିମା, ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିବାÏ ମରୂତରଡÛଏ। 
୪

 ମାଇ ପ୍ରବୁଜୀସ ୁୋଦା ଡ଼Èଇ ଈରୁ ରÌ ବାଃତାରନ ଅÉଦୁ। ୫ ଅÉନୁ 
ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି ମୀରକ ମାଞ୍ାଦୁଃତାଇ ଏଙ୍ା ଈରୁ ଇଁØତାନରିଇ 
ସଇତାନ କାଜୁ ତାନରି ସେଗି ଗରିଦୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆନରିତାରରି ଡ଼Ìଇ ଗାଣ୍ରି 
ମହୁ ରି ଅÉରନ ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆନରିତାରରି ଜରିଉ ରେÍନୁ ବÎÉନରି ଗÉଲା 
ଜ୍ଡÓÞବାÏ େÉରନ।

୬
 ଈରୁ ଅହମାରରି ଅÉବାÏ ଏଙ୍ା ଅÌଗା ଅÉବାÏ ସÉରଞ୍ଏ। ଈରୁ 

ଇ କାତା େଞୁ୍ାମାରଞ୍ରୁ, “ଇରଡଃଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାନାରା ଈରୁ 
େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ଈରକ ରଡଃଙ୍ରି  ତାରରି ରବ୍ÎÍନ୍ା ଗରିନରି ନୀରୁ ଗ୍ାØୋ 
ଅÉଜାମାନରି ଗୁରଲÑ ଗୁଣ୍ା ତରିନରିÔ ରବ୍ÎÍନ୍ା ଗରିରନ।” ୭

 ଈରୁ ରବ୍ÎÍନ୍ା 
ଗରିନରି ନୀରୁ ମÉରାତରି େ୍ଡÓÉଡରି ଡ଼Ìଇ ତରିନରିÔ ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ରଗସ୍ା ଲୂଡ଼ା 
ମାରନ, ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଈରୁ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ଡ଼Ìଇ ସରିଡାନାରତରୁ 
ଆÌରଦରୁ। ଉରଜରନ ଈରୁ ଇସରିଙ୍ତାରତରୁ ଏÌରÈ ଆÌନୁ ଟରିକ୍ନÈ 
ଡ଼Èଇ େୁଞ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମÉରନ୍ ଜ୍ଡÓÞବାÏ ଲÉକା 
ବÌଜରି ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାରନ ଇରଦÛ ମାଇ ଜ୍ଡÓÞବାÏଲÉକା ବÌଜରି ରସÍଲୁ 
ରମÍଣ୍ରିମୀଡା ମÉରାତରି କ୍ରିସ୍ଟ ଲÉକା ଅÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ। ୮ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ବÎÉଦୁ ଅÉଜୁ ମାଇ ଜ୍ଡÓÞବାÏ ଲÉକାତାରା େରିଟ ତରିନାସ ୁଏÌËକରିରଭÑ 
ରବ୍ÎÍନ୍ାମାନରି େ୍ଡÓÉଡରି େରିଟ ଅÉଏ। ରବ୍ÎÍନ୍ା ଗରିେରିମାନରି ନୀରୁ େ୍ଡÉÕଡାରରି 
ଡ଼Ìଇ ନୀରୁ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ଏÌËକରିରଭÑ ବÉÏଦୁ ଇଁØତରି ରୁଟରି େରିଟÛ ତରିନା 
ଏତୋରରି ରବ୍ÎÍନ୍ା ଗରିେରିମାନରି ନୀରୁ ଆଡ଼୍ ସା ସରିତାନରି େରିଟÛ। ଈ େରିଟ 
ରନଗାରରି ଏଙ୍ା ଉରଜତାରରି।

୯
 ଅÉନୁ ରବÎÍରଲ ଅÉକୁ ତାନରିÔ ବ୍ୀÏସାଞ୍ାରତଏ ଈରୁ ରଗÍକା 

ଗରିେରିମାନରି ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁରରିରକ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା ଆଡରି ମରିଡରି ଅÉଆଟୁ ଇଞ୍ରି । 
୧୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ନାଇ ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାରରି ଈରରି ଅÉଆରତ ଅÉନୁ 
ଅÌରଡ଼ନାକାରରି ରଗÍକା, ଅÉରତକା ଲÌବା, ରେ୍ଡÍÓକରି, ଅÉରତକା 
ରବÍଗାଲରି ରେÍନ୍ ଙ୍ାନରି ଲÉକରିନାକାରରିଇ ସୂଟାନାଇ ରବÎସାସରିଡା 
ଜÈଆରତନୁ, ଇହରିଙ୍ରି  ଅÉଜାସାକÈ ଈରୁ େୁତଗି ଡ଼Èଇ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା ଏÌଜା 
ଦୀରନମା। ୧୧

 ନାଇ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାନାରରି ଈରରି ଇରସÑକା ଏତୋଞ୍ଜୁ 
କ୍ରିସ୍ଟରିଆନତାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା ଇରଦÛ ଟୁକ୍ନÈ ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି ଅÉରତକା 
ଲÌବା, େତୁା୍ଙ୍ା ଲÉକା, ଡ଼Ìଇତା ବÉସରି ଅÉବାÏ ଅÉରତକା, ଲÌକୁରରିଇ 
େÉସ୍କା, କାଲୁ ସÌସା, ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିେରିରନରୁ ଏଆରରିରକÛ ଆଡରିମରିଡରି 
ଅÉଆଟୁ। ଏଙ୍ା କକ୍ ସାନା ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋରବÛÎଏ ଗରିଆଟୁ। 
୧୨

 
–୧୩

 ଏତୋନାକା ଅÌରଡ଼ନାକା ଏଆରରି ତୂକରି ଗରିବାÏ ନÉନ୍ରି 
ଲୂଡ଼ା ସରିରଡÛଏ। ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ତୂକରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏତୋନାକା ଊଜାନ୍ େୁଟାତାକା, ଏଆରରିଇ ଈରୁ ତୂକରି ଗରିଦୁ। ରେÍନୁ 
େୁତରି ରବÎସ୍ରିମାରନ “ଡ଼ÌଇତାନାନରିÔ ମୀ ମାରଦ ଡ଼Èଇ ରଗସ୍ ଦୁ।”
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କି୍ସ୍ଟିଆନ ଲÌକୁ ମାନଦ ସରୀଲାକÌଲ ତନି ିପଡେଜୁÓପ୍ା

୬  ୧ ଏÛରସରରିରବÎÍଲା ଜୀସୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିଆମାନା 
ତାରରି ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ଅÈନରି ଅÉରତକା କାତା 

ମାରସକା, ଆନାଡ଼ରିକରି ଈରୁ ରେÍନୁ ଲÌକୁରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଏÌରÈ 
କାତା େ୍ଡଜୁେ୍ା ତାଙ୍ରି  ଅÌଆରÈଏ ତୂକରି ଗରିବାÏଗାଟାରରି ବାହା ତାଙ୍ରି  
ସାଜରିରଞ୍ରୁ? ରବÍଗାଲରି କୂଲୁ ଲÌକୁରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ଲାଜା 
ଆଇସରିରଡରୁ ଗରିନା? ୨

 ଈରୁ ଟରିକ୍ନÈ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ରେÍନୁ 
ଲÌକୁତାକା େୁତଗିତାରÈ ତୂକରି ଗରିରନରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ଈରୁ ରଗÑରଟ 
େୁତଗିତାରା ତୂକରି ଗରିରଦରୁ ଇରସÑକା ଈ ରଡଃଙ୍ରି  କଗା କଗା 
କାତାଙ୍ା ମୀ ମାରଦ େ୍ଡଜୁÓେ୍ା ମଏୂରୁ ଗରିନା? ୩ ଈରୁ େୁଞ୍ରିସରିରଡରୁ 
ଗରିନା ବାÏଇମାନରି ଦରିନା ତାନରିÔ ଅÉଜୁ ସ୍ୱଗ୍ ଦୁତଙ୍ାନରିÔରବÛÎଏ ତୂକରି 
ଗରିନାସୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା େୁତଗି ତାଆରବÎÛଏ ତୂକରି ଗରିବାÏ 
ମରୂଦରୁ। ୪

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀ ମାରଦ ରଗÑରଟ କରିସ୍ା କସ୍ରି ଅÉନାରରି 
ମାରନ ଇରସÑକା ଆନାଡ଼ରିକରି ଊଜାନ୍ େୁଟାତାରÈ ଆନାରବÎଏ 
େଞୁ୍ାସରିଡାନରି କାତା େ୍ଡଜୁÓୋ୍ ତାଙ୍ରି  ସାଜରିରଞ୍ରୁ, ଏଆରୁ ଊଜାନ୍ େଟୁା 
ନÌକରିଟରି ଆନାକÈରଭÛଏ ଅÉଆରତରୁ। ୫ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଲାଜା ଗରିବାÏ 
ରସÍଲୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। କ୍ରିସ୍ଟ ଊଜାନ୍ େୁଟା ତାନରିÔ ମାନରି 
ଟଟା ଟଟରି ତରିନରିଇ ସାେରି ଇସ୍ା ରସÍଲୁ ମୀ ମାରଦÑ ରଆଞ୍ଜୁରବÎÛ 
େୁନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ସରିରଡଞ୍ଜୁ ଗରିନା? ୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ରଆନରି 
କୁÛଇଟରି ବÉଦରି ଅÉଜାନା ତୂକରି ଗରିନରି ବାହା ତାଙ୍ରି  ସାଜରି ମାରଞ୍ରୁ, 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିଆ ସରିଡାନରି ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ 
କାତା େ୍ଡଜୁÓେ୍ା ରସଲୁ ୋବରି ସୀେ୍ରିରଞ୍ରୁ। ୭ ମୀ ମାରଦ ମାନରି ସୀଲା 
କÌଲ ତୂକରି ଗରିନରି ବାହା ତାଙ୍ରି  ଅଇମାନରି ବÉଗା ଈରୁ ମଆୂନାରତରୁ, 
େରତ୍ ସରିଡାନାରତରୁ, ରଡଃଙ୍ରି  ତÌସ୍କରିମାରନ। ଲÌକୁ ମୀ କୁÛଇଟରି 
ନରିଙ୍ାତାକÈ କରି ମୀଆ ବୁଦରି ଗରିଆନା ତରିରସÛକା ରନଗରି ଅÉଜା 
ଦୁଃରନମା। ୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁରନ ମୀମୀ କୁÛଇଟରି ସÉଞ୍Èନାରା 
ଗରିେରିରଞ୍ରୁ, ଏଙ୍ା ରଆରତରୁ ରଆନରିଇ ବୁଦରି ଗରିଆନା 
ଅଇମାରଞ୍ରୁ, କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମାନରି ନୀ ଆରମବେସାକା କୁÛଇଟରିରବÎÛଏ 
ଟରିକ୍ନÈତାରÈ ଗରିେରିସରିରଡରୁ।

୯
 
–୧୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ େୁଞ୍ରିସରିରଡରୁ ଗରିନା ଡ଼Ìଇତାକା 
ରେÍନୁ େଣ ଗରିନରି ଦରିନା ତାନରିÔ ବÉଗା େÉରନଏÛରୁ। ମରିଣ୍ାନରି ବୁଦରି 
ଗରିବାÏ କୂନା, ଏତୋନାକା ରଗÍକା ଗାଟାରୁ, ଅÉରତକା େୁତ୍ାଙ୍ା 
ଲÉକାଗାଟାରୁ, ରଆନରି କୁଡ଼ାନରି ଲÌବା ଗରିବାÏଗାଟାରୁ ଅÉରତକା 
ରେ୍ଡÍ Óକରାଙ୍ା, ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ବାÏରରି ଦାଃୋଗାଟାରୁ, କାଲୁ 
ସÌସରିନାକା ରଗ୍ରÍସ୍ାଗାଟାକା ବୁର୍ରିଗରିବାÏ ଗାଟାକା ଗୁରଲÑତାକା 
ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନା ତାନରି ସÌଲ୍ ବା ମୂଏରୁ, ବÉଗା େÉରନଏÛରୁ। 
୧୧

 ଈରୁ ଗରନ୍କା ତାରତରୁ ଇଁØତାରତରୁ ମାରସରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ 
ଇରଦ ଡ଼Ìଇଡ଼Èଇ ଗ୍ଡରି Óସ୍ ଇଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ମୀଙ୍ରି  ସୁୋଡ଼ରି ଗରିବାÏ 
ଅÉଜାମାରନ। ଜୀସୁୋଦା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ 
ତୀରରିତାରତରୁ ଅÉଜା ମାରଞ୍ରୁ।

ନପÍନୁଇ ପÌଙ୍ାଦଃପା ଗିବାÏ ନସÍଲୁ ମରୀ ଗାଣି୍ଙ୍ା ସରୀଦୁ
୧୨

 “ଗୁରଲÑତାରÈ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ୋବରି େÉଣ୍ ଞ୍ାମାଇ।” ଅÉନୁ 
ଗୁରଲÑତାରା ଗରିବାÏ ମୂଇ, ଏଆକରିରବÎÛଏ ଗୁରଲÑତାରରି ରନଗାରରି 
ଅÉଆରତ। “ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑତାରÈ ଗରିବାÏ ମନୂାସ,ୁ” ଏଆକରିରବÎÛ ମାଇ 
କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଏରମବେରରିରବÛÎ ୋବରି ସୀଏନୁ। 
୧୩

 “ତରିନ୍ ମବୋ ଟୂଟୁ ରସÌଲୁ, ଏଙ୍ା ଟୂଟୁ ତରିନମବୋ ରସÍଲୁ” ଈରରି ଉରଜÑ 

କାତା ମାରନ, ଏÌËକରିରଭÑ, ରେÍନୁ ଏÌବାÏ ଜÌରଡ଼କା ଜାରକ ମହୁ ରି 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଗାଣ୍ରି ରଗÍକାଗରିଭା ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଅÉଆରାଏ ପ୍ରବୁ ରସÍଲୁ 
ନୀମବୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ୧୪

 ରେÍନୁ ଜୀସଇୁ ବାÏରରି ସÉବାÏ ଗÉଡା-ଡ଼Èଇ 
ନରିରତେଞ୍ଜୁ ଏ କÈତା ଅÉଆରତ, ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଡÉଟା 
ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରିରବÎଏ ସÉବାÏ ଗÉଡା ଡ଼Èଇ ନରିତୋରନଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ମୀମୀ 
ଗାଣ୍ରି କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ଗାଣ୍ରିମାରା ଅÉଜାମାରନ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ େଞୁ୍ରିସରିରତରୁ 
ଗରିନା। ଇହରିଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଆନା ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ, ଅÉଜୁ 
ରେÍନୁ ତାଡ଼ା କ୍ରିସ୍ଟ ଗାଣ୍ରି ମÉରାତାସୁ, ଅରଟÑÑ ଡ଼Ìଇ ଗରିବାÏ ସÉଞ୍ରିରନ 
ଗରିନା? ଏÌରରି ଏରସକାରବÎÛଏ, ଅÉବାÏ ମଏୂ। ୧୬

 ରେÍନୁ େୁତରିତା 
ବ୍ୀÏସା ଅÉଜା ମାରନ, ଏଆକରିରବÎÛଏ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆଡ଼ରିରଙ୍Û ରÛଆଞ୍ଜୁ ଆଇ ମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ 
ଈନୁ େନୁ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ୧୭

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ ବାଃତା 
ସ୍ ଡୂÌମବେରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆନରିରକÛ ରଜରିଉରନ ଆଇରନଞ୍ଜୁ।

୧୮
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରଗÍକା ଡ଼Èଇ ଏÌଜାଟୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ରବÌଗାଲରି 

ଡ଼Ìଇତା ଗରିରତକା ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି ଡ଼Èଇ ରସକ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋଞ୍ଜୁ ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତÉନୁରନ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି କୁÛଇଟରି ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଈରୁ ନୂଡ଼ରି 
କାତା େୁନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ମୀମୀ ଗାଣ୍ରି ରେÍନୁ ସରିଆମାଞ୍ାନରି 
ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଲଃନରି ଇଡୁ। ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ମୀ ଜୀଉ ଲାଇ 
ଲଃେରି ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଈରୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ 
େÉଣ୍ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଈରୁ ମୀରସଲୁ ଅÉଆ ସରିରଡରୁ। ୨୦

 ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ରେÍନୁ ମୀରଙ୍ ଗÉପ୍ ସରି ରକ୍ଉ ଡ଼Èଇ କଡାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀ ମୀ ଗାଣ୍ରି ଡ଼Èଇ ରେÍନୁଇ େÌଙ୍ା ଗରିଦୁ।

ଡÉଞି୍ନାରି କାତା

୭  ୧  ଇରଦÛ ମୀ ବ୍ୀÏସା ମାନରି କାତା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। 
ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଡ଼Éଞ୍ାଅÈତାକା ରନଗରି। ୨

 ଏଆକରିରବÎÛଏ 
ରଗÍକାଗରିନରି ଡ଼Ìଇ ଗÉରମ ଜୂଗାେÉନାରରି। ଏÌସରିବÉଗା ଆରଙ୍ ଗÉଡ଼ରି 
ରମ୍ଡÓହାଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା କୁଡ଼ାସାକା ମାଞ୍ାଦୁଃୋକାଇ। 
ଏଙ୍ା ଆରଙ୍ ଗାଡ଼ରି ଅÉସାସାନରି ରସÍଲୁରବÎÛଏ ଏରହରଙ୍ରନ 
ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଜÉମାରୁ ମାଞ୍ା ଦୁଃୋ କାରୁ। ୩ ତାଡ଼ା ଜାÌମା ତାଡ଼ା 
କୁଡ଼ାନରି େÉନ୍ ମବୋ ଆବ୍ ଗରି ମାନାରା ସରିୋକାଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା କୁଡ଼ାରବÛÎଏ 
ଜÉମା େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ମାନାରା ସରିୋକାରରି। ୪ କୁଡ଼ା ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି 
କୁÛଇଟରି ତÉନୁରନ େÌଣ ଗରିବାÏମଏୂ ଏÌËକରିରଭÑÑ ତାଡ଼ା ଜÉମା େÌଣ 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏରହରଙ୍ରନ ଜÉମାରବÎÛଏ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି କୁÛଇଟରି େÌଣ 
ଗରିବାÏ ମଏୂଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା କୁଡ଼ା େÌଣ ଗରିରନ। ୫ ରୀଣ୍ରି କୁଇ 
କୁଇ ସÉଆକÈଇ ରୀଣ୍ରି ଜାକ େ୍ଡଜୁÓକ୍  ସାନାଇ ବାÏରରି ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉୋ ରସଲୁ ଏରସ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ରଗଞ୍ାକାଇ। ଏରବÑଅଟରି ଈରୁ 
ଅରଟÑÑ ରାରହଗରି ଆଡÈଟୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉଆତାକା ଆନା ବୁନା 
ସଇତାନ ଗାଣ୍ରି ଅଟ୍ ନରି ୋରହରରି ଡ଼Èଇ କାଞ୍ାଡ଼ରି ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। 
୬

 ଅÉନୁଈରା ବାଗଗି ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିସରିଡାଜାଏନୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଗ୍ରÉେ୍ନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ୭

 ଗୁରଲÑ ତାକା ନାଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉବା 
ତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କରିମାଇ। ଅÉରତକାରବÛÎଏ ଆରଙ୍ ଗÉଡ଼ରିତାକା 
ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ୋଣ୍ ଞ୍ାମାନରି ରମÍଲା ରଡଃଙ୍ରି  ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରନରୁ। ୮

 ଇରଦ ଅÉନୁ’ 
ଡ଼Éଞ୍ା ସରିଡାନରି ଲÌକୁରରିଇ ଏଙ୍ା ବାÏଟା ଗାଟା ସାନରିÔ ରବÎସ୍ରିମାଇ 
ନାଇ ରଡଃଙ୍ରି  େ୍ଡଜୁÓରତେକା ରନଗରି ଅÉରନମା। ୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା 
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ଗାଣ୍ରି କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିବାÏ ମଆୂତାକା ଏ ଲÌକୁରରି ରଗÍଲୁ ଡ଼Éଞ୍ା 
ରନଗରି। ଡ଼Ìଇ ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ କାମବେରିନରି ବÉଗା ରଟÍରଣ୍ ଡ଼Éଞ୍ରିତାକା 
ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ରନଗରି ଅÉରନ। ୧୦

 ଏତୋରୁ ଡ଼Éଞ୍ାରନରୁ ଏଆରରି 
ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସୀେ୍ରିଞ୍ାଇ, ଅÉନୁ ନାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ରିସରିଡା 
ଜାଏନୁ, ଏଆକରିରବÑÎ ରେÍନୁ ତÉନୁ ଇ କାତା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
୧୧

 ତÉନୁରନ ଇ ବାଗଗି ସୀେ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା କୁଡ଼ା ତାଡ଼ା 
ଜÉମାଇ େରିଃୋ ସÉରଞ୍Ûଏ, ଏÛରହରଙ୍ରନ ତାଡ଼ା ଜÉମା ତାଡ଼ା 
କୁଡ଼ାନରି କୂଆକାଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା କୁଡ଼ା ତାଡ଼ା ଜÉମାଇ 
କୁଆନା ସାରନ ଇରସÑକା ଏÌରରି ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ରବÍଗାନରିÔ ଡ଼Éଞ୍ା 
ରନଗରି ଅÉଏ, ଏରଡଃଙ୍ରିରନ ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ତାଡ଼ା ଜÉମାରକ 
ଆଡÈକାରରି, ଇରଡଃଙ୍ରିରନ ଜାମାରବÎତାଡ଼ା କୁଡ଼ାନରି େରିଃୋ ରନଗରି 
ଅÉଏ।

୧୨
 ଅÉନୁ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି ଈରା ରବÎସ୍ରିମାଇ, ଈରରି ନାଇ କାତା 

ରେÍନୁତାରରି ଅÉଏ। ରଗରଟ ରେÍନୁଇ େୁଞ୍ାମାନରି ଆବା, କୁଡ଼ା 
ରେÍନୁଇ େୁନÈ ସରିଡାନାରରି ଅÉଜାଦୁଃରନ ଏଙ୍ା ଜÉମାରକÛ ରାହରି 
ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ରିରନ ଇରସÑକା ଜÉମା ଏଆଡ଼ରିନରି େରିହÈକାଞ୍ଜୁ। 
୧୩

 ରଗରଟ ରÌ ରେÍନୁଇ େୁଞ୍ା ଦୁଃନାରରି ଆଜା େରତ୍ ଗରିଆ 
ସରିଡାନାନାନରିଇ ଡ଼Éଞ୍ରିତାକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆଡ଼ରିରଙ୍ ରାହରି ଅÉବାÏ 
ମÉଣ୍ରିତାକା ଏÌରରି ଏଆନରିଇ କୂଆ କାରରି। ୧୪

 କ୍ରିସ୍ଟଇ େରତ ୍
ଗରିଆସରିଡାନାଞ୍ଜୁ ଜÉମା ତାଡ଼ା କୁଡ଼ାନରି େରତ୍ ଡ଼Èଇ ତୀରରି ଅÉବାÏ 
ମରୂନଞ୍ଜୁ। ଏରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁଇ େରତ୍ ଗରିଆସରିଡାନାରରି କୁଡ଼ା ତାଡ଼ା 
ଜÉମା େରତ୍ ଡ଼Èଇ ତୀରରି ଗରିବାÏ ଅÉଜା ମାରନ, ଏÌରରି ରଗରଟÛ 
ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଅÉଜାଦୁÛରହ ମା ଇରସÑକା, ମÉସରିତାକÈ ତୀରରି ଅÉବାÏ 
ମସୂା ଦୁରହÛମା। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ତୀରରି ଅÉଜାନାକା।

୧୫
 ଅÉରତକାରବÎÛଏ ରÛଆଞ୍ଜୁ େରତ୍ ସରିଡÈନାଞ୍ଜୁ, ଅରଟÑ ର 

େରତ୍ ଗରିବାÏଗାଟାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ରଗଞ୍ା ମÉଟ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଗଞ୍ାକାଞ୍ଜୁ, ଏÌରରମବୋÛ ରେÍନୁ ମୀରଙ୍ ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ 
ଇଟା ତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍ ରି ମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅ ଅÉସା ମୀଡାଣ୍ରି 
ଈନୁ ଆନା ବୁନା ନୀ ଜÉମା ଏଃୋ େÉନମବୋ ରସÍଲୁ ଡ଼Éଞ୍ାମାଞ୍ରି , 
ଅ ଅÉବାତରି ଈନୁ ଆନା ବୁନା ନୀ କୁଡ଼ା ଏଃୋ େÉନମବୋ ରସÍଲୁ 
ଡ଼Éଞ୍ାମାଞ୍ରି । ବାÏଇ ମାନରି ଦରିନାତା ଆନା ଅÉରନ ଏÌରÈଈରୁ ଇରଦÛ 
େୁଞ୍ା ସରିରଡÍରୁ।

ନପÍନୁ ଅÉସ୍ଡାମାଞ୍ାନ ିନଡଃଙି୍ ନରୀମ୍ାଦୁ
୧୭

 ରେÍନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ମୀଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ 
ନୀମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଗୁରଲÑ ମଣ୍ଲୀକାନରି ଅÉନୁ ଈରାରନ 
ଗ୍ରÉୋଇମାଇ। ୧୮

 ରେÍନୁ ଅÉେ୍ା ଅÉଗରନ ଈରୁ ରଗÑରଟ 
ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ଅÉଜା ମାରଞ୍ରୁ ଏÌରÈ ଈରୁ ୋଣ୍ା କ୍Éୋ 
ଅÉତାରାଆ ମ୍ଡରିÓଉ ତରିନରିଇ ମ୍ଡÓÝକାଅÈଟୁ ଅରଟÑ ଏତୋକା ୋଣ୍ା 
କ୍ÉୋଅÉଆରÈଏ ଅÉେ୍ା ଅÉଜା ମାରସକା ଏଆରୁ ୋଣ୍ା 
କ୍Éୋ େÉନମବୋ ତାଙ୍ରି  ଦାହÈକାରୁ। ୧୯

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ୋଣ୍ା, କ୍Éନାରରି 
କରି କ୍Éଆନାରରି ଆନାରରିରଭÛ ସରିରଡଏ। ରେÍନୁ ବାଗଗିଙ୍ା ଆଃୋ 
ଆଡାÛଆ ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ। ୨୦

 ଆରଙ୍ ଗÉଡ଼ରିତାକା ଇସରିଙ୍ 
ଡ଼Èଇ ଅÉେ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରନରୁ ଏରହÛରଙ୍ରନ ମାନାକାରୁ। 
୨୧

 ଈରୁ ରଗରଟ ଆଲରିଆଗାଟାରତରୁ ଅÉଜା ମାସାବାÏ ଅÉେ୍ା 
ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ ଇରସÑକା ବରିକାଲରି ଅÉବାÏ କୂନା। ଏଆକରିରବÎÛଏ 
ଈରୁ ରଗରଟ େରିଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ଅÉଜାରଞ୍ରୁ ଇରସÑକା ମୀ 

େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାନରି ରଡଲରି ତାନରିÔ ଟରିକ୍ନÈ ଡ଼Èଇ ନୀମବୋଦୁ। ୨୨
 ଏÌËକରିରଭÑ 

ଏତୋଞ୍ଜୁ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନାଇ ପ୍ରବୁରକÛ ଆଡା ରସÍଲୁ 
ଅÉେ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ ରସÍଲୁ େରିଃୋ 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑ ଏତୋଞ୍ଜୁ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଅÉଆରାÛଏ ଅÉେ୍ା ଅÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ 
ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ଈରୁ ଗÉରମ ରକ୍ଉ ଡ଼Èଇ 
କଡା ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ ଏÌସରିବÉଗା ରମ୍ଡÓହାଙ୍ାନରି ଆଲରିଆଗାଟାରତରୁ 
ଅÉଆଟୁ। ୨୪

 ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରିତାକା ଇସରିଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ 
ଆେ୍ା ଅÉଜାରନରୁ ଏଆରୁ ଏରହରଙ୍ରନ ରେÍନୁରକÛଏ ଆଡାନା 
ମାନାକାରୁ।

ଡÉଞି୍ନ ିକାତା
୨୫

 ଇରଦରବÛÎଏ ଅÉନୁ ଡ଼Éଞ୍ା ସରିଡାÛନରି ଲÌକୁ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଆନରିରବÎÛଏ ବାଗଗି େÉନାଆ ସରିରଡନୁ ଏଆକରିରବÎÛଏ 
ନାଇ ରେÍନୁ ନାଇ କୁÛଇଟରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଇଟାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
ଏଙ୍ା ଅÉନୁ େରତ୍ ଡ଼Èଇ ଟରିକ୍ ନାତାନୁ ମାନାକରି ନାଇ ଏÌଲୁତାରାÛ 
ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ। ୨୬

 ଆଜାଞ୍Éୋ ତାରରି ରଡଲରି ସÌଡ଼ରିଟରି ଅÉଜାମାନାକରି 
ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଇରଦ ଇସରିଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏରହରଙ୍ରନÛ 
ମାନାକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଇ। ୨୭

 ଈରୁ ଡ଼Éଞ୍ାସାକା 
ଏମବୋ ଡ଼Èଇ େରିଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଡୁଞ୍ା କୂନା। ଇନୁ ଡ଼Éଞ୍ା 
ସରିଡାତାକା ଡ଼Éଞ୍ା ତାଙ୍ରି  ମÉଣ୍ା କୂନା। ୨୮

 ଅÉରତକାରବÎÛଏ 
ନୀ ଡ଼Éଞ୍ରିତାକା ଏÌରରି ଡ଼Ìଇତାରରି ଅÉଆରତ ଏଙ୍ା ଲÉଆ ରରଣ୍ 
ଡ଼Éଞ୍ରିତାକା ଏÌରରି ଡ଼Ìଇ କାତା ଅÉଆରତ। ଆନା ଅÉୋକାରରି 
ଡ଼Éଞ୍ାମାନାରୁ ଗାଣ୍ରି ଡ଼Èଇ ଜୂଗା େÉରନରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏ ଜୂଗା 
ଡ଼Èଇ ମୀଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞୋ ତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ମÉଟ୍ରିମାଇ।

୨୯
 ଅଦÉଦÉଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି ସାରଣ୍ରୁ ନାଇ 

ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାରରି କାତା ଇରରି, ରଡଲରି ଇରକ ଆଡା ମାରନ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଇରଦ ଡ଼Èଇ ଡ଼ାଞ୍ାମାନାରୁ ଡ଼ାଞ୍ାସରିଡାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ରାହରି ଅÉୋକାରୁ। ୩୦

 ଏତୋନାକା ରରହା ଡ଼Èଇ ମାନାକା ରରହା 
ସରିଡାÛନରି ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉୋକାରୁ, ଏତୋନାକା କଡା କଡରି ଗରିେରି 
ମାରନରୁ ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ବାଃତା ଆନାରରିରବÎÛ ସରିଡାÛନାକାରରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ରାହରି ଅÉୋକାରୁ। ୩୧

 ଏତୋନାକା କଡା ପ୍ରÉୋ ତାନରି 
ବୁମବେଜୁ ଆଇମାରନରୁ ଏଆରୁ ଇରଡଃଙ୍ରି  ରାହରି ଅÉୋକାରୁ। ଇ 
େୁତଗିତାଆ ଆନରିସରିକରି ମଲୁୁ ସରିଡାÛନାଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିୋକାରୁ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଇ େୁତଗିତାଇ ଗୁରଲÑ ଉରତÛ ମହୁ ରି ଅÉନୁ।

୩୨
 ଈରୁ ଇସରିଙ୍ ବରିକାଲରି ଅÉଏରୁ ଏÌରÈ ଅÉନୁ ମÉଟ୍ରିମାଇ। 

ଡ଼Éଞ୍ା ସରିଡÈନାଞ୍ଜୁ ବାÏରରି ପ୍ରବୁତାରା ଏÌଲୁ ଗରିେ୍ରିଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ପ୍ରବୁଇ ରରହା ଗରିବାÏ ଡୁସ୍କରି ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। 
୩୩

 ଏଆକରିରବÎ Ñଏ ଡ଼Éଞ୍ାମାନାଞ୍ଜୁ େୁତଗିତାରÈ ଡ଼Èଇ 
ବୁମବେଜୁଆଇଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କୁଡ଼ାନରି ରରହା ଗରିବାÏ ଡୁସ୍କରି  
ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ୩୪

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରରିକÛକରି ରଜଲ୍ ବା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। 
ଡ଼Éଞ୍ା ସରିତାନାରରି ଅÉରତକା ଲÉଆ ପ୍ରବୁ କାବାଡ଼ରି ତାନରି ରଜÍଡା 
ଆଡ଼୍ ସାଦୁଃରନ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରରି ଗାଣ୍ରି ଏଙ୍ା ଜରିଉ ଡ଼Èଇ 
ତୀରରି ଅÉବାÏ ଡୁ଼ସ୍କରି ଦୁଃରନ। ଏଆକରିରବÎÛଏ ରରଣ୍ ଡ଼Éଞ୍ାମାନାରରି 
ବାÏରରି େୁତଗିତାରାଡ଼ରିକରି ବୁମବେଜୁ ଅÉରନ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରରି 
ତାଡ଼ା ଜÉମାଇ ରରହା ଗରିବାÏ ଡୁସ୍କରି ଦୁଃରନ। ୩୫

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  
ରୁହୁ ତାନରିÔ ରସଃୋ ଗରିବାÏ ଦାଃେରିସରିଡାଜାଏନୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ବାÏରରି 
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ମୀ ରନଗରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଆଡାଆ ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ। ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ 
ଟରିକ୍ନÈତାରାÛ ଗରିଆନା ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା ପ୍ରବୁ ବାଃତା ସେଗି ଅÉରଦରୁ ଏଙ୍ା 
ଏଆନରି ରସÍଲୁ ନରିମବେରିରଦରୁ।

୩୬
 ଏତେରି ଅÉରତକା ଅÉବା ତାଡ଼ା ମାରÛନରି ରସÍଡ଼ରି ଗରିଆ 

ସାକାରବÛÎଏ ଡ଼ାଞ୍ାÛ ଡ଼Èଇ ଗÉରମ ବାସାରରି, ଇଜରନ ମାରସକା 
ଇରରି ରନଗରି କାତା ଅÉଆରତ ଇଞ୍ରି  ତାଞ୍ରି  େରୁସକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନା 
ମÉଟ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ। ଏଆଡ଼ରିନରିଇ ଡ଼Éସ୍ା ଲୂଡ଼ାମାରନ 
ଏÌରରିଡ଼Ìଇ ଅÉଆରତ। ୩୭

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋଞ୍ଜୁ ଡ଼Éରଞ୍ନୁ ଇଞ୍ରି  
ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ ତାନରିÔ ତାଡ଼ାନରି ଡÉଟାଗରିଆରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନାÛ 
ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଗରିବାÏ ମରୂନଞ୍ଜୁ। ୩୮

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏତୋଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 
ରସÍଡ଼ରି ଗରିଆମାନରି ଲÉଆନରି ଡ଼Éଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରନଗରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ଡ଼Éଞ୍ାÛ ଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÛÎଏ ଗÉପ୍ ସରି 
ରନଗରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

୩୯
 ର ଆଜା ଜÉମା ମାନରି ଟୁକ୍ନÈ ତÉରକ ରାହରି ଅÉବାÏ ନୂଡ଼ରିତାରରି 

ମାରନ। ତାଡ଼ା ଜÉମା ସÉରତକା ଅରଟÑÑ ରଆନରିଇ ଡ଼Éଞ୍ା ମରୂନ, 
ଏଆକରିରବÎÛ ଏÌରରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଟରିକ୍ନÈ ରାହରି ଆବାÏ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। 
୪୦

 ର ଆଜା ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ଡ଼Éଞ୍ାଆତାକାÛ ଏÌରରି ଗÉପ୍ ସରି ରରହା 
ଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉରନ। ଈରରି ନÉନ୍ରି ରବÎସ୍ା। ଅÉନୁ ରେÍନୁ ଜରିଉ 
େÉଣ୍ ଞ୍ାନାଈରା ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ ଇଞ୍ରି  େରତ୍ ଗରିେରିମାଇ।

ପୁତ୍ାଙ୍ାନ ିବାଃତା ଲÉକା ଅÉଜାନାରା ତନିମ୍ା

୮  ୧ ଇରଦÛ େୁତ୍ାଙ୍ାନରି  ବାଃତା a ଲÉକା ଅÉଜାନରି ତରିନ୍ ମବୋ 
କାତା ରବÎତୋଇ। ଅÉଜୁ େୁଞ୍ରିନାସ ୁ“ମାଇ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି 

ବାଃତା େୁନ୍ ମବୋ ମାରନ” ଏଆକରିରବÎÛଏ ଏÌରରି ମୀଙ୍ରି  ଅÌଗା ଅÉବାÏ 
ଗରିଆରନ। ୨ ଏÌËକରିରଭÑ ରଜÍଡା ରବଗାରରିଇ ଡÉଟା ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ମରିଣ୍ାନରି ସରିଆରନ। ରଗରଟ, ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ଗÉପ୍ ସରି େୁନ୍ ମବୋ 
ଗାଟାନୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା, ଏଆଞ୍ଜୁ ଗ୍ଡଜୁ Óମ୍ନା 
େୁନାଆନାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏଲୁ ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ। ୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ େୁଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ।

୪
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଲÉକାନାରା ତରିନ୍ ମବୋ କାତା ଆହାନା ଅÉନୁ 

ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ େୁତଗିତାନରି େୁତ୍ା ଇଞ୍ରି  ନୀରଡ଼ମାନାରରି ଆନାରରିରବÎଏ 
ସରିରଡଏ। ଏଙ୍ା ରଆରଞ୍ ଆଡା ମାଇ ରେÍନୁ ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
ଅÉଜୁ େୁଞ୍ରିମାନାସୁ। ୫

 ରସଣ୍ ଅÉରତକା ରନÍରଡରବÍଗାଲରି 
ରବଗାଲରି ଲÉକାଇ ମାନରି ରେÍନୁଙ୍ା ଇଞ୍ରି  ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ,। ବାÏଡରି 
ଗୂଟା ରେÍନୁ େରିଲ୍ ସାନାଆ ରେÍନୁ ଇଞ୍ରି  ଲÉକାଇମାରନରୁ, ଏÌରରି 
ଗÉପ୍ ସରି ନୂଡ଼ରି କାତା ଅÉଆରତ। ୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ରଆ ରଞ୍ରନ 
ମାଇ ଅÉବା ରେÍନୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୂଲା ରେÍନୁଗୁରଲÑ 
ତାରା େୁତଗି େରିଲ୍ ସାନାଞ୍ଜୁ। ଗୁରଲÑ ତାରରି ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଅÉଜାମାରନ ଏଙ୍ା ଅÉଜୁ ଏଆନରିବÉଗା ନୀମବୋଇ ନାସୁ, ପ୍ରବୁ 
ରଆରଞ୍ଏ ଏଆଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ। ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଗୁରଲÑତାଇ େରିଲୋ ଅÉଜାମାନୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  
ନୀମବୋସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୭
 ଈରରି େୁନ୍ ମବୋ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି ବାଃତା ସରିରଡଏ, ଜାହରିଜାହରି 

ତାକାରରିତରି େୁତ୍ାଙ୍ା ଲÉକରିନାରରି ଉÌକମାନାକରି େୁତ୍ାଙ୍ା 
a ୮:୧ ପତୁା୍ଙ୍ାନ ିବାଃତା ରଭସ୍କା, ଭାଡରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ଭରିରାଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରିଗରିଭା 
ଅÉଜାନାଇ, ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଅÉଆସରିଡାନରି ଲÌକୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଲÉକା ଆଇମାନରି 
ରେÍନୁ

ଲÉକାଇରନରୁ। େୁତ୍ାଙ୍ାନରି ଲÉକା ଅÉଜାମାନରି ତରିନ୍ ମବୋ ତରିରସକା 
ଏଆରୁ ରେÍନ୍ ଙ୍ାନାଆ ତରିନ୍ ମବୋ ତରିସାମ ୁଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରନରୁ। 
ଈତରିନ୍ ମବୋ ରନଗରି ଗରିନା ଅÉଏ ଏÌରÈଟରିକ୍ନÈ େଞୁ୍ରିସରିରଡରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ତରିନ୍ ମବୋରଡଲରିତା ତାଡ଼ାନରି ଡ଼Ìଇଗରିତାମୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରନରୁ। 
୮

 ତରିନମବୋ ମÉଙ୍ରି  ରେÍନୁ ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ଅୋମୂତା ଜାଏ। 
ଏÌରÈତରିନାତାକା ରବÎଏ ମÉଙ୍ରି  ଆନାରରିରବÎଏ ରେÍନୁରକ ରଗସ୍ା 
ମତୂାଜାଏ, ଏଙ୍ା ଏÌରÈ ତରିରସକାରବÎଏ ମÉନ୍ରି ଆନାରରିରବÎ ଲÉବା 
ଅÉଏ।

୯
 ଏÌËକରିରଭÑ ମୀନ୍ରି ଈ ଗୁରଲÑତାରା େ୍ଡଜୁÓପ୍ କା ମନୂାରରି ଡÉଟା 

ମାରସକାରବÎÛ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉବାÏ ଲୂଡ଼ା ତାରରି ମାରନ ଈରୁ ଇହରିଙ୍ରି  
ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ େରତ ୍ସରିଡାନାକାରରି ରସÍଲୁ େଟୁୁଡ଼ରି ଉଃୋଗାଟାରତରୁ 
ଅÉଆଟୁ। ୧୦

 େୁତ୍ାଙ୍ା ଲÉକରିନରି ଇଡୁତା କକ୍ ସାନା ମୀ ତରିଞ୍ରି  
ଦୁଃନାରା ଏÌଲୁ ଡÉଟା ସରିଡାନାଞ୍ଜୁ, ରÛଆଞ୍ଜୁ ରମଃତାତÈକା ମୀଙ୍ରି  
େୁନ୍ ମବୋଗାଟାରୁ ଇÌଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନାଇ ତÉନୁରବÛÎଏ େୁତ୍ାଙ୍ା 
ଲÉକାମାନାରା ତରିନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ ଗରିଏଞ୍ଜୁ ଗରିନା? ୧୧

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏତୋନରି ରଗÍଲୁ କ୍ରିସ୍ଟ ସÉରତଞ୍ଜୁ ଏ ଡÉଟା ସରିଡାନରି ଆରମବେସା 
ମୀ େୁନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ ମୁହରି ଆଇରନଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ମୀ 
ଆରମବେସାଙ୍ାନରି ଡÉଟା ସରିଡାନରି ଏÌଲୁତରିନରିଇ ବୁମବେଜୁ ଗରିଆନାଇ 
ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ଡ଼Ìଇ ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ ଈରୁକ୍ରିସ୍ଟ କୁÛଇଟରି ଡ଼Ìଇ 
ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ୧୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରିନାଇ ତରିନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ ନାଇ ଆରମବେସା 
େୁଟୁଡ଼୍ ଉଃରତକା ଏଆନରି େୁଟୁଡ଼୍ ଉହାÛନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁ ଏÌରÈ 
ଅରଟÑ ଏରସକାରବÎÛ ତରିରନଏÛନୁ।

ପାଉଲ ତାଡାପÉଣ୍ ଞ୍ାମାସି ପÌଣତନିିÔ  
ଆଃପା ଡୁଞ୍Èନତଞ୍ଜୁ

୯  ୧  ଅÉନୁ େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାନାନୁ। ଅÉନୁ ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାମାନାନୁ। ଅÉନୁ ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସଇୁ ରମହାମାଇ। 

ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ଈରୁ ନାଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାନରି େÌଲ ମାÌରାତାରତରୁ 
ଆÌଜା ମାରଞ୍ରୁ। ୨

 ରବÍଗାଲରିତାକା ନÉଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଆଃତାରାଆÛତାକାରବÎÍଏ, ଈରୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାନାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃେରିଞ୍ାରଦରୁ, ଆÌନୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ 
ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାନୁ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ନାଇ ରସÍଲୁ ମ୍ଡରିÓଉତାରତରୁ।

୩
 ଗରନ୍କାତାକା ନÉଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିବାÏ ମÉଟ୍ ରିରନରୁ ଏଆରରିଇ 

ନାଇ ରବÎସ୍ାରରି ଈରରି,। ୪
 ନାଇ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନମବୋ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  

ବÉଗାସରିରଡ ଗରିନା? ୫
 କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିେରିମାନରି କୁଡ଼ାନରି 

ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ମÉରକ ଅÌୋ ମୂଆମୁଗରିନା? 
ରବÍଗାକା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାରୁ, ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଆରମବେସାକା ଏଙ୍ା 
ରକୋ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିେରିମାରନରୁ। ୬ ଅÉନୁ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ଆକାÛ 
ଗରିନା ମାଇ େହରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଅଜଗି ଆଇଦୁଃନାମୁ? ୭

 ଏତେରି 
କÉଲା ପ୍ରଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ତÉଡ଼ା ଡାବୁଙ୍ା ମୁହ ରି ଗରିଆନାଇ କÉଲା 
ପ୍ରଃୋ ତାଙ୍ରି  ସାରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା? ଏତୋଞ୍ଜୁ ଅÉରତକାରବÎÛଏ ଡ୍Éକା 
ରନÍଡା ଗରିଆନାଇ ଏମବେÈତାରା େÌଲ ତରିରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା? ଈ ରଡଃଙ୍ରି  
ଏତୋଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ, ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ା େହରିଗରିଆନାଇ ତÉନୁ ତାଡ଼ା 
ରସÍଲୁ ୋÌଡୁ ଅÌଏଞ୍ଜୁ?

୮
 ଈରରି କାତା ବାÏରରି ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଏÌଲୁ ରଡଃଙ୍ରି  ତାରରି ଅÉଆରତ, 

ଏଆକରିରବÎÛଏ ରେÍନୁ ସÉଜା େୁତରି ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିମାରନ। 
୯

 ମÌସା ସÉଜା େୁତରିତା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାରନ: “କୁଡରିଙ୍ା 



222୧ କରିନ୍ ି୯:୧୦ 
ବରିÎØୋ ଗରିନରି କÌଡରିଙ୍ାନରି ସୁଡାଙ୍ା ତଃୋ ଜରିଆଟୁ।” ରେÍନୁ ବାÏରରି 
କÌଡରି କÌରୁ ରସÍଲୁ ଗରିନା ଈ କାତା ରବÎସାମାରନଞ୍ଜୁ? ଅÉଏ। 
୧୦ ଈରରି ଟରିକ୍ନÈ ମÉଙ୍ରି  ସୂଟାନାଇ ଆଡÈଆ ଇ କାତା ବ୍ୀÏସା 
ଅÉଜାମାରନ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା, ଡୂ଼ଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
କÌବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ, ତÉସା ବÉଗା େÉନ୍ ମବୋ ଅÉସା ଇଟାନାଇ ତାଡ଼ା 
ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନରୁ। ୧୧

 ଅÉମ ୁମୀ ବାଃତା ଜରିଉତାରା 
ବରିରହନରି ମାଟାଞ୍ାନାମୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମାଇ େହରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ 
ମୀ ବାଃତା ଡ଼Èଇ େୁତଗିତÈ ଦନ େÉନ୍ ମବୋ ମÉଙ୍ରି  ଲୂଡ଼ା ସରିରଡÛଏ 
ଗରିନା, ଏÌରÈ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଅÉମୁ ଆବ୍ ଗରିନାମୁ। ୧୨

 ଈରୁ 
ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଇସରିଙ୍ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ରିରଞ୍ରୁ 
ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ଗÉେସରି ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ େÉନ୍ ମବୋ ଆବ୍ ଗରିସରିଡାମ ୁ
ଗରିନା? ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉମ ୁଏÌରÈ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ନୂଡ଼ରି ଆଃେରି 
ସରିଡାଜାଆମ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ କ୍ରିସ୍ଟ ତାରା ରନଗରିସଦରି ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉଙ୍ା 
େÉରନÑ ଏଆଡ଼ରିକରି ଗୁରଲÑତାରା ମଣୁ୍ରି ଆଇନାମ।ୁ ୧୩

 ଈରୁ େୁଞ୍ରି  
ସରିରଡରୁ ଗରିନା? ରେÍନୁ ଇଡୁ ୋଇଟରି ଗରିେରିନାକା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା 
େହରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଇଡୁ ଡ଼Èଇ େÉନ୍ ମବେରିରନରୁ, ଏଙ୍ା 
ଲÉକରିନାକା ଲÉକରିନରି ବାହା ତାନରିÔ ଲÉକା ରସÍଲୁ ଅÌନରି ଜÌତତାରା 
ବÉଗା େÉନ୍ ମବେରିରନରୁ। ୧୪

 ଏଆରଡଃଙ୍ରି ରନ ରନଗରିସଦରି 
େÌେ୍ାଗାଟାରୁ ତାଡ଼ା େÌେ୍ା ଡ଼Èଇ େହରି ଅÉୋକାରୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ 
ବାଗଗି ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୧୫
 ଏଆକରିରବÎÛଏନାଇ କାବାଡ଼ରି ତାରÈ ବÉଗା େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  

ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ସରିଆଦୁ ଇଞ୍ରି  ନୂଡ଼ରି ଆଃେରି ସରିଡାଜାଏନୁ। ଅÉରତକା 
ଅÉନୁ େÉଇ ଇଞ୍ରିରବÛÎଏ ଡୁସ୍କରି  ସରିରଡନୁ। ଏଙ୍ା ଈରାଡ଼ରିକରିରବÛÎଏ 
ଅÉନୁ ବ୍ୀÐସ୍କରିସରିଡାଜାଏନୁ। ନାଇ ଅÌଗାଇମାନାରା ଏମବୋଇ ରବÎରଲ 
ନାଇ ବାହାଡ଼Èଇ କୁଡ଼୍ ସାନା ଅÌରନ ଇରସÑକା ନାଇ ସÉବାÏ ରନଗରି। 
୧୬

 ଅÉନୁ ରନଗରି ସଦରି େÌରତେକାରବÛÎଏ ଅÌଗା ମଏୂନୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ରେÍନୁତାରÈ ରନଗରି ସଦରି େÌେ୍ା ନÉନ୍ରି ନୂଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି। 
ଅÉନୁ ରଗÑରଟ ରନଗରିସଦରି େÌରକÛନୁ ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଅÉଗଗି 
େÉଇ। ୧୭

 ଇରଡଃଙ୍ରି  ରରହା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ସଦରି େÌରତେକା, ଅÉନୁ 
ଏମବୋÛତାରÈ େÌଲ େÉଇ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରÈ ଗରିବାÏ ÏରସÍଲୁ ଅÉନୁ 
ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ବାଗଗି େÉଣ୍ ଞ୍ାମାଇ। ରେÍନୁ ସରିଆମାଞ୍ାନରି 
ବାଗଗି ରଡଃଙ୍ରି  ଆଡÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାଇ। ୧୮

 ଇ ରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉରତକା ନÉନ୍ରି ଆନରି ଲÉବା? ଅÉନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଟରିକ୍Ûନା ରେÍନୁ 
ରନଗରିସଦରି ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି ବାଃତା େÌେ୍ା ମଇୂ ଏÌରରିରନÛ ଆଡାନÉନ୍ରି 
େÌଲ। ରେÍନୁ ରନଗରିସଦରି େÌକ୍ ସାନା େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଆବ୍ ଗରି ମାଇ 
ଏÌରÈରବÛÎଏ ଦାଃେରିସରିରଡନୁ।

୧୯
 ଅÉନୁ ଆଲରିଆଗାଟାନୁ ଅÉଆରତନୁ। ଏÌଆକରିରବÛÎଏ 

ଆଲରିଆଗାଟାନୁ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାମାଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଅÉନୁ ଗÉରମ ଲÌକୁରରିଇ ଜ୍ଡÓÞୋ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ରିମାଇ। ୨୦

 ଜରିହୁଦରି 
ଲÌକୁରରିଇ ଜ୍ଡÓÞୋ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରିତାନୁ 
ଅÉରତଏ। ଅÉନୁ ସÉଜା ଆଃୋଗାଟାରରିଇ ଜ୍ଡÓÞÕୋରସÍଲୁ ସÉଜା 
ଆଃୋଗାଟାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରତଏ। ୨୧

 ଅÉନୁ ରେÍନୁ ସÉଜା ଡ଼Èଇ 
େରିଃୋ ଅÉଆସରିରଡନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ କ୍ରିସ୍ଟ ସÉଜା ଲÈଇଟରି ମାଇ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ସÉଜା େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ସÉଜାତା ସରିଡାନାକାରରିଇ 
ଜ୍ଡÓÞÕୋ ତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ସÉଜା ଆହାÛସରିଡାନାନାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାନୁ 
ଅÉରତÛ। ୨୨

 ଡÉଟା କÌଗାମାନାରରିଇ ଜ୍ଡÓÞÕୋ ତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ଡÉଟା 
କÌଗାନାନାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାନୁ ଅÉରତଏ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 

ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତକାରବÎÛଏ ଗÉରମ ଲÌକୁରରିଇ ଜ୍ଡÓÞÕୋ ମଇୂ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଗୁÌରଲତାକାରରି ବାଃତା ଅÉନୁ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉବାÏଦରିରତ। 
୨୩

 ଇ ଗୁରଲÑତାରା ରେÍନୁ ରନଗରିସଦରି ରସÍଲୁ ଗରିେରିମାଇ ଇସରିଙ୍ରି  
ରନଗରିସଦରି ରମÍଲାତାରÈ ବÉଗା ଈରକ େÉଇ।

୨୪
 ଈରୁ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, କାହା ତାନରିÔ ଗୁରଲÑତାକା ବÉଦ 

ରଦଗାତା ବାହା ୋଣ୍ ଞ୍ା ଦୁଃରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ବାÏରରି ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଆଡା େୁରସ୍କାର େÉରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  େÌଣ େÉରଣ୍ରୁ 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରଦଗାଟୁ। ୨୫

 କାହାତାନରିଇ ଆରଙ୍ଗାଡ଼ରି ବÉଗା 
ଅଆମାନାକା ଟରିକ୍ ନା ରଦଗା ରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ଗ୍ରÉମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। 
ଏଆରୁ ଟରେରରି େÉନ୍  ମବୋ ରସÍଲୁ ଏÌଆ ଗରିେରିରନରୁ। ଏ ଟରେରରି 
େୁତଗିତାରରି ଏଙ୍ା ମୁହ ରି ଅÉନାରରି। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ ଡ଼ଃନା 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିହ ରିନାରା ଟରେରରିେÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ରଦଗାଇନାସ।ୁ 
୨୬

 ଏÌରÈଡ଼ରିନରି ଅÉନୁ ର ଏÌଲୁରନ ଅÉଜାନା ସୂଟାଅÉଜାମାନରି 
ବାହା େÉଲରି ତାଙ୍ରି  ଏୋ ରସÍଲୁ ନୂଡ଼ରି ଆହାନା ରଦଗାଇମÉଇ। 
ଅÉନୁ ବରିÎଲୁତରିରଙ୍ କÉଲା ଗରିେରିସରିରଡନୁ, ଅÉରତକା ଟରିକ୍ ନା େÉଲରି 
ତାଙ୍ରି  ଏୋ ରସÍଲୁ ନୂଡ଼ରି ଆହାନା ରଦଗାଇମାଇ। ୨୭

 ଅÉନୁ 
ନାଇ ଗାଣ୍ରିତରିନରିଇ ଜୂଗା ସରିଆନାଇ ଆଲରିଆଗାଟାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଇଟ୍ କରିମାଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ ରନଗରିସଦରି େÌକ୍ ସାନା 
ଆନାବୁନା ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ େରିଃୋ େÉଇ ଇଞ୍ରି  ଅÈଜାନା 
ନାଣ୍ାନରି ନାଇ ଗାଣ୍ରିତରିନରିଇ ତଃେରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଇଟ୍ କରିମାଇ। 
ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉପ୍ ସାନା ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉନୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  େରିଃୋ େÉରନÛନୁ ଇଞ୍ରି , ନାଇ ଗାଣ୍ରିତରିନରିଇ ଆଲରିଆ 
ଗାଟାନରିରଡଃଙ୍ରି  ଇଟ୍ କରିମାଇ।

ଜେୁିଦଲିÌକୁ ତାକାରି ନଡଃଙି୍ ଅÉବାÏକୂନା

୧୦  ୧ ଅ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ, 
ମାଇ େବୂା୍ ଆରକଞ୍ାକାରରି ରସÍଲୁ ଅÉଜାମାସାରାଆ 

(ଏତୋନାକା ମÌସା ସÉଜା ରବÑଅଟରି ସାଜରିରସରୁ) ଏÌଲୁତା ଇଟାଦୁ 
ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କରିମାଇ। ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ମରୂଡଙ୍ରି  ଡୂଗା ରଦରରି 
କବା ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାନା ସେୁ ସମଦୁ୍ର ମାରଦଏ ୋରହରରି ରÌସାନା 
ଏଆରରିଇ ଗ୍ଡÓÉପ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ। ୨ ଏଆରୁ ମÌସା ରବÑଅଟରି ସାଜରିସାକା 
ମରୂଡଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ସମଦୁ୍ର ସରିରୁତା ମଞୁ୍ାମାରସରୁ। ୩

 ରଆରଞ୍ଏ 
ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି ବାÏଡରି ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ, ଜରିଉ ତରିନ୍ ମବୋ 
ତରିରସରୁ ୪

 ଏଙ୍ା ଜରିଉ ଉନ୍ ମବୋ ଉରଟରୁ। ଏଆରୁ ଜରିଉ ମÉରାତରି 
ବÎÉଡରିତାରÈ ସରିରୁ ଗୁରଲÑତାକା ଉରଟରୁ। ଏ ବାÏଡରି କ୍ରିସ୍ଟ ତÉନୁରନ। 
୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରରି ମାରଦÛ ଦÉଲାତାକାରରି କୁÌଇଟରି ରେÍନୁ 
ରରହା ଅÉଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ସରିଃେରିମାନରି ୋଙ୍ା ତାନରିÔ 
ସÉବରିÎରତରୁ।

୬
 ଇ ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରି ମାଇ ରସÍଲୁ ତÌସରିସରି ଗ୍ରÉପ୍ ନାଇ 

ଅÉଜାମାନୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରରି ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି 
ସÉଞ୍Èନାଆ ଇରସÑକା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ÏକୂବାÏ ରସÍଲୁ କÉଡ଼୍ ୋ 
ଅÉଜାମାରନ। ୭

 ଏଆରରି ମାରଦÛ ଗରନ୍କାତାକାରରି ରଡଃଙ୍ରି  
େତୁ୍ ଲାଙ୍ା ଲÉକା କୂନା। ରେÍନୁ େତୁରି ଇହରିଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିଞ୍ାରନ,“ଲÌକୁ 
ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  କରତେରୁ ଏଙ୍ା ଏÌନ୍ା ତାଙ୍ରି  ନରିଙ୍ରିରତରୁ।” 
୮

 ଏଆରରି ମାରଦÛ ଗରନ୍କାତାକା ରଗÍକା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିରତରୁ, 
ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜୁ ଗରିବାÏ ସÉରଞ୍ଏ, ଏଆରୁ ରଗÍକା ଗରିତାକରି 
ଏଆରରି ମାରଦÛ (୨୩,୦୦୦) ରତଇଶରି ହଜାର ଲÌକୁତାକା 
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ରନରିÔରସରନ ସÉରତରୁ। ୯

 ଏଆରରି ରଡଃଙ୍ରିରବÛÎଏ ଅÉଜୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ 
େରରିକ୍ା ଗରିଅÈକାସୁ। ଏଆରୁ ରେÍନୁଇ େରରିକ୍ା ଗରିତାକରି 
ଏଆରରିଇ ସ୍Éସ୍କା କସ୍ରିତୁ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ମୁହରି ଅÉରତରୁ। 
୧୦

 ଏଆରରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜୁ ଗର୍ଗି ଅÉବାÏ କୂନା, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏଆରୁ ଗର୍ଗି ଅÉତାକରି ମୁହ ରିଗରିବାÏଗାଟରି ସ୍ୱଗ୍ଦୂତ ବାହାଡ଼Èଇ 
ସÉବରିÎରତରୁ।

୧୧
 ଇ ଗୁରଲÑତାଆ ମÉଙ୍ରି  କÉଡ଼୍ ୋ ତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ। 

ଅÉଜୁ େୁତଗି ବରିÎହା ରଡଲରିତା ନୀମବୋଇମାନାସ,ୁ ଏÌବରିÎ ମାଇ ରସÍଲୁ 
ତÌସରିସରି ଗ୍ରÉପ୍ ନାଇ ଅÉଜାମାନୁ। ୧୨

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ାସକÛ ଟରିକ୍ନÈମାଇ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉରୁ ମÉରୁ 
ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ। ଆନାବୁନା ଏଆଞ୍ଜୁ େୁଟୁଡ଼ରି ଉହାନା କୂରରିରନଞ୍ଜୁ। 
୧୩

 ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଏତୋରରି କାଞ୍ାଡ଼ରି ବାÏଇମାରନ, ଇ କାଞ୍ାଡ଼ରି 
ଗୁରଲÑଲÌକୁରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ବାÏଇମାରନ। ଏଆକରିରବÎÛଏ, କାଞ୍ାଡ଼ରି 
ବÉÏନରି ସାରଣ୍ ଏÌରÈ ମଣୁ୍ରି ମେୂା ରସÍଲୁରବÑÎଏ ଡÉଟା ସରିଆରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଙ୍ା ଜ୍ଡÓÞÕନାରା ୋରହରରି ରବÑÎଏ ତÌଲ ଗରିଆଜରିଆରନଞ୍ଜୁ।

୧୪
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ାରଣ୍ରୁ! ଈରୁ ତ 

ଗୁରଲÑ ମଣୁ୍ରି ମରୂଦରୁ। ଅÉନୁ ରବÎସ୍ େରିଞ୍ାଇ େତୁା୍ଙ୍ା ଲÉକା ଡ଼Èଇ 
ଏÌଜାଟୁ। ୧୫

 ଈରୁ େନୁ୍ ମବୋଗାଟାରତରୁ, ଏÌ  ରାଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ଇ କାତା 
ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ। ନାଇ ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାରା ମୀ ସକÛ ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ। ୧୬

 ଅÉଜୁ 
ଏÌତେରି ରମÍଲା ସୀନରି ବଟ୍ କରି ଆହାନାଇ ରେÍନୁଇ ଦଃୋେÌଙ୍ା 
ଗରିେରିନାସ,ୁ ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରାକÈତରିରକÑ ଆଟ୍ କରି ସରିଡାସ ୁ
ଗରିନା? ଅରଟÑ ଏତେରି େରିଟÛ ଅÉଜୁ ରରପ୍ କାଇ ମାନାସ ୁଏÌରÈଡ଼Èଇ 
ଅÉଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଗାଣ୍ରିତରିରଙ୍ଏ ଆଟ୍ କରି ସରିଡାସୁ ଗରିନା? ୧୭

 ବାÏରରି 
ରରଣ୍ରନ େରିଟÛ ଏଆକରିରବÎÛଏ ଅÉଜୁ ଦାଲାତାସ।ୁ ଏଙ୍ା ର େରିଟଅ 
ତରିନରିଇ ବÉଗା ବÉଗା ଗରିଆନା ତରିଞ୍ରିନାସୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉଜୁ ର 
ଗÉଣ୍ରିରନ ଅÉଜାମାନାସୁ। ୧୮

 ଇସ୍ାଏଲ୍ ଲÌକୁରରି କାତା ଏÌଲୁ 
ଗରିଦୁ। ଏତୋନାକା ଏ ଲÉକା ମାନରି ଜÌତତାଅÈ ଉଙ୍ା ତରିରସରୁ 
ଏଆରୁ ଲÉକା ଗÌଟରିତାରÈ କାବାଡ଼ରି ତାନରିÔ ଆଡÉ ସରିରଡରୁ 
ଗରିନା? ୧୯

 େୁତ୍ାଙ୍ା, ଏଙ୍ା େୁତ୍ାଙ୍ାନରିÔ ଲÉକରିନରି ତରିନ୍ ମବୋ ଗÉପ୍ ସରି 
ନୂଡ଼ରିତାଇ ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ େରି ସରିଡÉଜÈଏନୁ। ଏଙ୍ା େୁତ୍ାଙ୍ାରବÛÎଏ 
ନୂଡ଼ରିତାଇ ଅÉଆତୁ। ୨୦

 ରଟÍରଣ୍Ñ ନାଇ ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାରରି କାତା ଈରରି, 
ଈରୁ ଡ଼Ìଇ େରିରଦରାଙ୍ାନରି କାବାଡ଼ରି ତରିରକÛଏ ବÉଗା ଅÉଆଟୁ। 
ନାନ୍ାରା ରଭସ୍ା ଆନାରରି ଇରସÑକା, ଏତୋରା େୁତ୍ାଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ 
ଲÉକାନା ସେଗି ଗରିବାÏ ଆଇମାରନ, ଏÌବାÏ ସଇତାନଇ ସେଗି 
ଗରିବାÏ ଆଇମାରନ, ରେÍନୁଈ ସେଗି ଗରିଭା ଅÉଇ ସରିରଡÑ। ୨୧

 ଈରୁ 
ପ୍ରବୁ ତାରÈ ଉନ୍ ମବୋବଟ୍ରି a ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ସଇତାନ ବଟ୍ କରି ଡ଼Èଇ 
ରରହବାଙ୍ା ରୀ ବାଃତା ଜାକÛ ତରିନ୍ ମବୋ ମଏୂରୁ। ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
ବÌଜରି ରମÍଜାତା ଏଙ୍ା ସଇତାନ ତାଡ଼ା ରମଜାତା କକ୍ ସାନା 
ରରହÛଏ ବÉଗା ୋଃୋ ମଏୂରୁ। ୨୨

 ଅÉଜୁ ରେÍନୁଇ ଗରିନା ସÌଡାଙ୍ରି  
ଗରିବାÏ ମÉଣ୍ରିନା? ଅÉଜୁ ରେÍନୁକରି ସାରକରି ଡÉଟାଗାଟାସ ୁଗରିନା? 
ଅÉଏ!

ନପÍନୁଇ ପଙ୍ାନବÍÎଙ୍ା ଗିବାÏ ନସଲୁ ଅÉଜୁ ପିଃପା 
ପାଣ୍ଞ୍ାମାନାସୁ

୨୩
 “ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସଲୁ େରିଃୋ େÉଣ୍ଞ୍ାମାନାସ।ୁ” 

a ୧୦:୨୧ ଉନ୍ ମ୍ାବଟ୍ ି କ୍ରିସ୍ଟଇ ମାନରି ଆଇମାନାକା ପ୍ରବୁ ସÉତରି ନÌଡାଙ୍ରି  
ତରିନରି ଏଲୁଗରିଆନା ରେÍନୁ ଦଃୋେÌଙ୍ା ଗରିଆନା ଉନାରରି ଉନ୍  ମବୋ ବଟ୍ରି।

ଏÌଆକରିରବÎÛଏ, ଗୁରଲÑତାରରି ରନଗାରରି ଅÉଆରତ। “ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସଲୁ େରିଃୋ େÉଣ୍ଞ୍ାମାନାସୁ।” ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏସନରି କାତାଙ୍ା ଗରନ୍କା ଲÌକୁରରିଇ ତାରÈ େରତ୍ ଡÉଟା ଗରିବାÏ 
ମଏୂ। ୨୪

 ଏÌତୋକାରବÛÎଏ ବାÏରରି ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ଦାଃୋ ସÉରଞ୍ଏ, 
ରଟରଣ୍Í ଏଆଞ୍ଜୁ ରବଗାଲରି ଲÌକୁତାରÈ ରନଗାରା ଦାଃୋ 
ଲୂଡ଼ାମାରନ।

୨୫
 ଅÉଟା ତାନରିÔ ପ୍ରାୋ ଆଇନାଅÈ ଗୁରଲÑ କଡାନା ତରିନ୍ ମବୋ 

ମୂରଦରୁ। ଇରÈ ତରିନ୍ ମବୋ ରନଗରି ଗରିନା ରନଗରି ଅÉଏ ଏÌରÈ 
ଆନାରବÑÎଏ ଏÌଲୁ ଗରିଆ ଡ଼Éଏ ଗୁରଲÑ ତରିନ୍ ମବୋ ମୂରଦରୁ। 
୨୬

 ଅÉନାଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା “ଈ େୁତଗି ଏଙ୍ା େୁତଗି ତାନରିÔ ମାନରି 
ଗୁରଲତାଇ ରେÍନୁତାଇ”।

୨୭
 ରÛଆଞ୍ଜୁ େରତ ୍ସରିଡÉନାଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ତରିନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଆତା୍ତାକା 

ଆନÈରବÛÎଏ ଏÌଲୁ ଗରିଆ ଡ଼Èଇ ସାଜାନା ତରିଞ୍ଜୁ। ୨୮
 ଈରରି ରନଗÈରରି 

ଗରିନା ରନଗÈରରି ଅÉଆରତ ଏÌରÈ ଆନାରବÎÑଏ ଏÌଲୁ ଗରିଆଡ଼ାଏ 
ତରିଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଗÛରଟ ଭÉଜାନା ରବÎସ୍ାରନଞ୍ଜୁ: 
“ଈ ତରିନ୍ ମବୋ େୁତ୍ାଙ୍ାନରିଇ ସେଗି ଗରିବାÏ ଅÉଜାମାରନ” ଇରସÑକା 
ଏÌରÈ ତରିନ୍ ମବୋ କୂନା, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏତୋଞ୍ଜୁ ନୀଙ୍ରି  
ଇରÈ ରବÎତୋରତଞ୍ଜୁ ଏଆନରିତାରରି େରତ୍ କÌଗରିରନ। ଏ ରବÑଅଟରି 
େୁତ୍ାଙ୍ାନରି ବାଃତା ଲÉକା ଅÉଜାନାରା ତରିନ୍ ମବୋ ମÉଡୁ ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ା 
ଅÉଜାମାରନ। ୨୯

 ଈରୁ ଇ କାତା ରନଗାରରି ଆଆରତ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ 
ଗରିÎବା କୂନା। ଏÌËକରିରଭÑ ରଆନରି ଏÌଲୁତା ବରିକାଲରି ସୀବାÏ କଏ 
ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ଏÌରÈ ତରିରନନୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ନାଇ ମାଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିଆନା ରଆନରି ଏÌଲୁତା ବରିକାଲରି ସୀଇ। ୩୦

 ଅÉନୁ ରେÍନୁଇ 
ଦଃହାନାଇ ତରିନ୍ ମବୋ ତରିରସÍକା, ରÛଆଞ୍ଜୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ନାଙ୍ରି  
େÉସ୍କାରନଞ୍ଜୁ।

୩୧
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ଈରୁ ତରିରସକା କରି ଉରଟକା କରି ଆନÈ ଅÉରତÑକା 

ଗରିରତÑକା, ଏ ଗୁରଲÑତାରା ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ େÌଙ୍ାରବÎÍଙ୍ା ଗରିବା 
ÏରସÍଲୁ ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ୩୨

 ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନରିସରିକରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଅÈଟୁ ଏତୋଡ଼Èଇ ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା 
ଅÉରତକା ରେÍନୁତାରରି ମଣ୍ଲୀ ବରିକାଲରି େÉରନ। ୩୩

 ଅÉନୁ ଇ 
ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଆନା ବାÏଇମାଇ। ଅÉନୁ ନାଣ୍ାନରି ରରହା ଡ଼Èଇ ଇଟା 
ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ା ଡ଼Èଇ, ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇÛ ରରହା ସୀବା ÏରସÍଲୁ 
ମÉଟ୍ କରିମÉଇ। ଅÉନୁ ଗୁରଲÑତାକାରରି ରସÍଲୁ ରନଗାରା ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିମାଇ ଇସରିଙ୍ ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା ଏଃୋ େÉରନରୁ।

୧୧  ୧ ଅÉନୁ ଇସରିଙ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟଇ ରମହାନା ତÉକାଇମାଇ, 
ଈରୁରବÎÛଏ ଏ ରଡଃଙ୍ରିରନ  ତÉକାଟୁ।

ରଆନ ିନନÍନଡଟ ିରାେଅିÉବାÏ
୨

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଦଃେରିମାଞ୍ାଇ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  
ଗୁରଲÑ ରଡଲରିତା ଏÌଲୁ ଗରିେରିଞ୍ାରଦରୁ। ଏଙ୍ା ନାଇ ଗ୍ରÉପ୍ ସା 
ମାଞ୍ାନାରା ଟରିକ୍ ନା ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଆଃେରିମାରଞ୍ରୁ। ୩

 ଅÉନୁ 
ଈରା େୁଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ମାଟ୍ କରିମାଇ: କ୍ରିସ୍ଟ ଗୁରଲÑ ରମ୍ଡÓରହÑଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ 
ତ୍ାଉ ମÉରାତାଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଅÉସା ମୀଡାନରିରସÍଲୁ ତ୍ାଉ 
ମÉରାତାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ତ୍ାଉ ମÉରାତାଞ୍ଜୁ।

୪
 ଏତେÉଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ତ୍ାଉ େ୍ାକ୍ ସାନାଇ ରେÍନୁ ବାଃତା 

ଜÉରନଞ୍ଜୁ ଅÉରତକା ବାÏଇମାନରି ରେÍନୁତାରÈ କାତା େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ତ୍ାଉତରିନରିଇ ଲାଜା ଗରିେ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। 
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୫

 ଗୁରଲÑ ଆଜାସାକା ତ୍ାଉ େ୍ାକ୍ ସାନା ରେÍନୁତାରା ବାÏଇନରି 
କାତା ରବÎସ୍ା ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ରଗରଟ 
ଏତୋରରି ଆଜା ତ୍ାଉ େ୍ାକÉରାଏ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉରନ ଅÉରତକା 
ରେÍନୁତାରା ବାÏଇନରି କାତା ରବÎରସ୍, ଏÌରରି ତାଡ଼ା ତ୍ାଉ ରସÍଲୁ 
ଲାଜା ତାେରିମାରନ। ଏ ଆଜା ତ୍ାଉ ସରିଡାନରି ଟÉଙ୍ାରରି ଗାଟାଡ଼ରିନରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ୬

 ଏତେରି ଆଜÈ ତ୍ାଉ େ୍ାରକÛଏ, ଏÌରରି ତÉନ୍ା ତ୍ାଉ 
କ୍Éୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଏଆକରିରବÎÛଏ, ତ୍ାଉ କ୍Éୋ ଏଙ୍ା ତ୍ାଉ 
ସରିଲ୍ ୋ ର ଆଜାÛନରି ରସÍଲୁ ଲାଜାକାତା, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏÌରରି ତ୍ାଉ 
େ୍ାପ୍ କା ଲୂଡ଼ାମାରନ।

୭
 ଏଆକରିରବÎÛଏ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଅÉବା ତାଡ଼ା ତ୍ାଉ େ୍ାକ୍ ସାନା 

ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ସÉରଞ୍ଏ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ଅÌରତେରରି ମାରÉତାଞ୍ଜୁ 
ଅÉରତକାରବÛÎଏ ର ଆଜା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରସÍଲୁ ଅÌରତେରରି 
ମÉରାତାରରି ଅÉଜାମାରନ। ୮

 ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଅÉସାମୀଡାନରି 
ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉଆସରିରଡଞ୍ଜୁ। ଅÉସାମୀଡା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଅÉଜାମାରନ। ୯ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଅÓÉସାମୀଡା ନରି ରସÍଲୁଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏ 
ଅÉଜାସରିରଡଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉସାମୀଡା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରସÍଲୁ 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଅÉଜÈମାରନ। ୧୦

 ର ଅÉସାମୀଡା ଲାଇଟରି 
ମାଞ୍ାନା ବାଗଗି ଏÌନ୍ ମବୋ ଗାଟାଡ଼ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାନା ତ୍ାଉ 
େ୍ାପ୍ କା ଲୂଡ଼ାମାରନ। ସ୍ୱଗ୍ ଦୂତଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ଅÉସାମୀଡା 
ତ୍ାଉ େ୍ାପ୍ କା ଲୂଡାମାରନ।

୧୧
 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରମ୍ଡÓହାଲରି 

ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ଅÉବାÏ ମୂଅ। ୧୨
 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 

ଆସାମୀଡା ଇସରିଙ୍ରି  ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉଜାମାରନ 
ଏଅÈରଡଃଙ୍ରି  ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁରବÎÛଏ ଅÉସାମୀଡାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି 
ଆଇରନଞ୍ଜୁ, ଗୁରଲÑତାଇ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉଜାମାନୁ।

୧୩
 ର ଅÉଜା ତ୍ାଉ େ୍ାକÈରାଏ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ 

ସÉସ୍କରିମାରନ ଗରିନା ଅÉଏ, ଏÌରÈ ଈରୁ ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ। ୧୪
 ରେÍନୁ 

େରିଲ୍ ସାମାନରି ଗୁରଲÑତାଇ ମÉଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋଇ ସରିଡାଜାଅ 
ଗରିନା?ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ତ୍ାଉ ଗÉୋ ରସÍଲୁ େରିଃରତକା ଏÌରରି 
ଲÈଜାତାରରି କାତା। ୧୫

 ଏଆକରିରବÎÛଏ ର ଅÉଜା ତାଡ଼ା ଲାମବୋ 
ତ୍ାଉ ଇଟରିତାକÈ ଏÛଆଡ଼ରିନରି ରସÍଲୁ ଏÌରରି େରିଙ୍ା େÉନାରରି ଅÉରନ। 
ତ୍ାଉ େ୍ାପ୍ କା ରସÍଲୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉସାମୀଡାÛନରି ଲାମବୋ ତ୍ାଉ ସୀବାÏ 
ଅÉଜାରନ। ୧୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଇମବୋଇରବÎରଲÛ ଇ କାତା ଆହାନା 
ଟଟାଟଟରି ଅÉବାÏଡୁଞ୍ରିରନ ଇରସÑକାରନ ଏ ଲÌକୁରରିଇ ମଣ୍ଲୀ ତାନରିÔ 
ଅÉଞ୍ା କୂଭା ଅÉରନ।

ପ୍ରବୁ ବÌଜି
୧୭

 ଅÉନୁ ଇରଦÛ ଏତେରି କାତା ମୀରଙ୍ ରବÎତୋଇ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ମୀଙ୍ରି  ଦଃେରି ସରିଡାଜାଏନୁ। ମୀ ର ବାହାତା ଉସ୍କରିନାରରି ମୀ 
ରସଲୁ ରନଗରି ଅÉଆରାଏ ରଟÍରଣ୍ ସÉଞ୍ାଆନାରରି ଆଇମାରନ। 
୧୮

 ରବÍÎରଲ ଅÉନୁ ରବÎଞ୍ାମାଇ ଈରୁ ମଣ୍ଲୀ ତାନରିଇ ଉସ୍କରିନାବାÏ 
ମୀ ମାରଦ ରୀ ବÉଗା ଆଇମାରଞ୍ରୁ। ୧୯

 ରମଃରତକା ମୀ 
ରୀ ବÉଗା ଆଇନାରରି ରନଗରିଆଇରନ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ େରତ ୍
ଗରିେରିମାଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରା ଡ଼Èଇ ମୀ ମାରଦ ଟରିକ୍ ନା 
ରନଗରିଲÌକୁତାକା ତÌଞ୍ରିରନରୁ।

୨୦
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ଏÛରସରରିରବÎÍଲା ଊଜାନ୍ େୁଟା ତାନରି 

ର ବାଃତା ଊସ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ ପ୍ରବୁ  ବÌଜରି a େÉଲରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ଊସ୍କରିସରିରଡରୁ। ୨୧

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ତରିନ୍ ମବୋ ରଡଲରି ରବÍଗାରରିଇ 
କÉଆରାଏମୀନ୍ା ମୀନ୍ା ତରିନ୍ ମବୋ ତରିଞ୍ରିରଞ୍ରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଗରନ୍କା 
ତାକା ଟରିକ୍ ନା ତରିନ୍ ମବୋ େÉନ୍ ମବେରି ସରିରଡରୁ, ଅରଟÑରବÎÛଏ ରବÍଗାଲରି 
େÉଡ଼ାଟରି ଗରନ୍କାତାରତରୁ ଗÉରମ ଉନ୍ଞ୍ାନା ସÌସାଇରଞ୍ରୁ। 
୨୨

 ଈରୁ ମୀ ମୀ ଇଟ୍ାନରି ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏମୂରଦରୁ। 
ଈରୁ ରେÍନୁ ଊଜାନ୍ େୁଟା ତରିନରିଇ ଡ଼ନ୍ଦ୍  ନା ରମଃୋ ରସÍଲୁ 
େÉନାନାକାରରିଇ ଲାଜାÛ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ। 
ଇ କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଦଃତାଇ? ଅÉଏ ଏରସକାରବÎÛଏ 
ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଦଃରତÛନୁ।

୨୩
 ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଏତୋରା ୋଣ୍ଞ୍ାମାଇ, ଏÌରÈ 

ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଗ୍ରÉପ୍ ସାମାଞ୍ାଇ। ପ୍ରବୁ ଜୀସଇୁ ଭ୍ଡÓÝକାରବÍÎୋ ରସÍଲୁ 
ଏତେରି ନÉଡାଙ୍ରି  କÉରସଙ୍ାନରି କାକÉନରି ଆଃୋ ଗରିବାÏ ଅÉରତଞ୍ଜୁ, ଏ 
ନÉଡାଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ରୁଟରି େରିଟÛ ଆହାନାଇ ରେÍନୁଇ ଦଃୋେÌଙ୍ା 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୪

 ଏରବÑଅଟରି ଏ େରିଟÛ ରରପ୍ କାନା ରବÎରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଈରରି ନାଇ ଗାଣ୍ରି ମୀ ରଗÍଲୁତାରରି, ନÉଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  
ଈରା ତରିଞ୍ଜୁ।” ୨୫

 ତରିନ୍ ମବୋ ମୂତରି ରବÑଅଟରି, ଜୀସୁ ଉନ୍ ମବୋ ବଟ୍ରି 
ଆହାନାଇ ରବÎରତେଞ୍ଜୁ; “ଈରରି ନାଇ ରାକା ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା 
ଅÉଜାନାରରି େୂନରି ସÉଜା, ଈରୁ ଏରସେÉଲୁ ଈରା ଉରଣ୍ରୁ ଏÌରସ 
େÉଲୁ ନÉଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଈରା ଉଣ୍ଜୁ ।” ୨୬

 େÉଲୁ ଗÉଡ଼ରି ଇ 
େରିଟÛ ତରିନÉବାÏନରିଇ ଏଙ୍ା ଇ ବଟ୍ରିତାରା ନୀରୁ ଉନାବାÏନରି, ରେÍନୁ 
ରରିରହଗରି ବÉÏନରି ଟୁକ୍ନÈ ଈରୁ ଏଆନରିତାରା ସÉବାÏ େÌେ୍ରିଦୁଃରଦରୁ।

୨୭
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ତÌଲ ଗରିଆରାଇ ଇ 

େରିଟÛ ତରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଇ ବଟ୍ରିତାରା ନୀରୁ ଉରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ପ୍ରବୁତାରାଆ ଗାଣ୍ରିତରିନରି ଡ଼ଃନ୍ ଦ୍ ନା ରମଃନାରା ଡ଼ରିଇ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। 
୨୮

 ରବÍÎରଲ ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ତାଡ଼ାନରି ମÉଡ଼୍ ୋକାରୁସାଆ ଏଙ୍ା 
ଇ େରିଟÛ ତରିନାକାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଇ ବଟ୍ରିତାରା ନୀରୁ ଉନାକାଞ୍ଜୁ। 
୨୯

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ ଗାଣ୍ରିତରିନରିଇ ଗÉପ୍ ସରି 
ମୂଲୁତାରରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଅÈଡ଼Èଇ ଇ ରୁଟରି ତରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ବଟ୍ରିତାରÈ ଉରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଦୂସ ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। 
୩୦

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀ ମାରଦ ଦÉଲାତାକା ଡÉଟା ସରିଡାନାକା 
ଆଇରନରୁ, ସÉବାÏ କୂରାମାରନରୁ, ଅରଟÑ ଗରନ୍କା ତାକା 
ସÉବରିÎରତରୁ ରଡÛଏ। ୩୧

 ଅÉଜୁ ରଗÑରଟ ମାଣ୍ାନରି ରବÎÌରଲ 
ମÉଟ୍ ନାସୁ ଇରସÑକା ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ତୂକରି ଗରିବାÏ ଅÉଆସୁ। 
୩୨

 ରେÍନୁ ଏରସରରି ରବÍÎଲା ମÉଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  
ଟରିକ୍Ûନା ୋରହରରିତା ଅୋ ରସÍଲୁ କÉଡ଼୍ େରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଇସରିଙ୍ରି  
ଅÉଜୁ େୁତଗି ତରିରଙ୍ ଡଣ୍ େÉନାଅÈସ।ୁ

୩୩
 ଅ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ, ଏରସରରି 

ରବÍÎଲା ଈରୁ ପ୍ରବୁ ବÌଜରି ତରିନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ର ବାଃତା ଊସ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ 
ଏÛମବୋ ରଆରତରୁ ରଆନରିଇ କÉଦୁ। ୩୪

 ରଗରଟ ଈରୁ ଗÉରମ 
ସାକରିସାଇରଞ୍ରୁ ଇରସÑକା ମୀରେ ତରିଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉଆତାକା 
ମୀ ର ବାଃତା ଉସ୍କରିନାନରିଇ ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ଡଣ୍ େÉରଣ୍ରୁ। 
ଅÉନୁ ବÉÏରତକା ଅରଟÑ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ା ଅÉରନ ଏ କାତାଙ୍ା 
ରବÎତୋଇ।
a ୧୧:୨୦ ପ୍ରବୁ ବÌଜ ି ରେÍନୁ ବÌଜରି ରରଣ୍ ନୂଡ଼଼ରି ବÌଜରି ଏତୋରା ଜୀସ ୁ
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକ ସÉଭା ରଭÑରଲରନ ତÌଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏÌଲୁଗରିଭା ରସÍଲୁ ରେÍନୁବÌଜରି ଉଜାନ୍ େୁଟାତାନରି େÉଲରିଗରିଭା ଅÉଇମାରନ।

୧ କରିନ୍ ି୧୧:୫
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ସୁପାଡଜିଉି ବାୋଡÈଇ ପାଣ୍ଞ୍ାମାନ ିଦାନ

୧୨  ୧  ଅ ନାଇ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା 
ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ; ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଦାନ କାତା ଆହାନା 

ମୀଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋ ମÉଟ୍ରିମାଇ। ୨ ଈରୁ ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ ରେÍନୁଇ େୁଞ୍ାସରିଡା 
ତାନରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ୋଦା ଆହାନା େୁତ୍ାଙ୍ାନରି ଲÉକାଇ 
ମାରସରୁ। ୩ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  େନୁ୍ ମବୋ ଗରିେରିମାଞ୍ାଇ, ରେÍନୁ 
ତାରÈ ଜରିଉ େÉଣ୍ଞ୍ାମାନରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ “ଜୀସ ୁଆଗଗି େÉଣ୍ଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି ” ଏରସକାରବÎÛଏରବÎସ୍ା ମଏୂଞ୍ଜୁ। ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ େÉନÈରାଏ 
ଏତୋଞ୍ଜୁରବÎÛଏ “ଜୀସଇୁ ପ୍ରବୁ ଇଞ୍ାନା ରବÎସ୍ା ମଏୂଞ୍ଜୁ”।

୪
 ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ସୀନାଇ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ତାଇ ମାନୁ, 

ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ଗୁରଲÑ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହା ଡ଼Èଇରନ ବାÏଇ ମାନୁ। 
୫

 ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ରବÍଗାଇ ରବÍଗାଇ ୋରହରାକା 
ମାନୁ, ଏଆକରିରବÎÛଏ ଅÉଜୁ ଏÛରମବେରରିଇ ଦଃେରିନାସ ୁଏଆଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ 
ରଆରଞ୍Ûରନ। ୬

 ରେÍନୁ ମାଇ ମାଇ ନୀମବୋ ତାନରିÔ ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଅÉକରିରବÛÎଏ ଇ ଗୁରଲÑତା 
ଗରିେରିମାନାଞ୍ଜୁ ରଆରଞ୍Û ରେÍନୁ।

୭
 ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ତାକାରରି ବାଃତା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ତାଇ େÌଲ 

ତାରରି ମ୍ଡରିÓଉ ତÌଞ୍ା ମୂରନ। ୮
 ଇ ଗୁରଲÑତାରରି ଲÌକୁରରି ରନଗରି 

ରସÍଲୁ ସୀବାÏଅÉଜାମାରନ। ରଆନରିକରି ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ 
େୁନ୍ ମବୋଗାଟାନରି ରଡØଙ୍ରି  କାତା ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ ସୀବାÏ ଅÏÉଜାରନ, 
ଅରଟÑ ରବÍଗାନରିକରି, ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇରନ ଗÉରମ ଏÌଲୁ 
ଗାଟାରା ରବÎସ୍ା ତାଙ୍ରି  ସୀବାÏ ଅÉଜାରନ। ୯

 ଏ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ 
ବାହା ଡ଼Èଇରନ ରଆନରିକରି େରତ୍ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ସୀବାÏ ଆଇରନ 
ଏଙ୍ା ରବÍଗାନରିକରି କାରରି ଇସ୍ରି ଡÉଟା ସୀବାÏ ଆଇରନ। ୧୦

 ଏ 
ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ରଆନରିକରି ଆଦାଙ୍ଦ୍  କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ଡÉଟା ସୀବାÏ ଆଇରନ, ଅରଟÑ ରଆନରିକରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
ଜରିଉଙ୍ାନରି େୁନ୍ ମବୋ ମୂନରି ଡÉଟା ସୀବାÏ ଆଇରନ। ଏÛରମବେରରିକରି 
ଏÛରମବେରରିକରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ରଭସ୍ା ମୂନାରା ଡÉଟା 
ସୀଭା ଅÉଜାରନ ଅରଟÑ ରଆନରିକରି ଏ କାତା ତରିଃୋ ମନୂରି ଡÉଟା 
ସୀବାÏ ଆଇରନ। ୧୧

 ଏ ର ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ତାଡ଼ା ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଆରଙ୍ ଗÉଡ଼ରି ଲÌକୁରରିକରିରନଗା ରନଗାଆ ଜରିଉ ତାରା ମ୍ଡରିÓଉଙ୍ା 
ୋହାନା ସୀେ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ।

କି୍ସ୍ଟତାରି ଗାଣି୍
୧୨

 ନÉରନ୍ ଗାଣ୍ରି ରରଣ୍ରନ, ଏଆକରିରବÎÛଏ ସ୍ ଜୁମବୋମାନରି କାକା 
କÉଟ୍ା ରବÍଗାଇ ରବÍଗାଇ। ନାଇ ଗାଣ୍ରି ତାନରି କାକା କÉଟ୍ା 
ରବÍଗାଇ ରବÍଗାଇ ମାରସକା ରବÎÛଏ ଏ ଗାଣ୍ରି ରରଣ୍Ûରନ। 
ଏରହରଙ୍ରନ କ୍ରିସ୍ଟ ରବÛÎଏ ର ଗାଣ୍ରି ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ମାଇ 
ମାରଦÛଏ ଅÉଜୁ ଏସନାସୁ ଜୀହୁଦରିଙ୍ାନାସୁ ଅରଟÑ, ଏସÛନାସ ୁ
ଗ୍ରୀକ୍ ଲÌକୁତÉସୁ ଏଙ୍ା, ଅରଟÑ ଏÌସନାସୁ ଆଲରିଆ ଗାଟାସୁ, 
ଅରଟÑ ରବÎÛଏ େରିଃୋ େÉଣ୍ଞ୍ାନାସୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑତାସ ୁ
ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ ର ଗାଣ୍ରିରନ ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ମୁଞ୍ା 
େÉଣ୍ଞ୍ାମାନାସ।ୁ

୧୪
 ମାଇ ଗାଣ୍ରି ରରଣ୍ରନ ଅÉଜା ସରିରଡଏ, ଏÌËକରିରଭÑ 

ଏମବୋଆ ଦÉଲାତାଇ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ତାଇ ଅÉଜାନାଇ ର 
ଗାଣ୍ରିରନ ଅÉଜା ମାନୁ। ୧୫

 ରଗରଟକÉଡୁ ରବÎରସ୍: “ଅÉନୁ କାଜୁ 
ଅÉଆରତନୁ ଇରସÑକା ଏ ଗାଣ୍ରି ତାନରି ଅÉନୁ ସ୍ ଜୁମବୋ ସରିରଡନୁ।” 

ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରରି ଗାଣ୍ରି ଡ଼Èଇ ରଗଞ୍ା ମରୂନ ଗରିନା? ୧୬
 କରିରୁ 

ରବÎରସ୍: “ଅÉନୁ କାନୁ ଅÉଆରତନୁ, ଏÌସରିବÉଗା ଗାଣ୍ରି ତାନରିÔ 
ନÉରନ୍ ବÉଗା ସରିରଡÛଏ,” ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎରତେକା ଏÌରରି ଗାଣ୍ରି 
ଡ଼Èଇ ରଗଞ୍ା ମୂରନ ଗରିନା? ୧୭

 ମାଇ ଗୁରଲÑ ଗାଣ୍ରି କାନୁ 
ଅÉଜାସାକା, ଆନାଡ଼Èଇ ରବÎନ୍ ମବୋ ମନୂାସୁମା, ରଗରଟ ଗୁରଲÑ 
ଗାଣ୍ରି ର କୀରୁ ଅÉଜା ଦୁଃରନମାଇରସÑକା ଅÉଜୁ ମଞୂ୍ା ମନୂାସ ୁ
ଗରିନାମା? ୧୮

 
–୧୯

 ରଗରଟ ଗୁରଲÑତାରରି ଗାଣ୍ରି ରରଣ୍ରନ 
ଅÉଜାସାକା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ତାଇ କାକା କÉଟ୍ା କାନ୍ ଙ୍ା 
କ୍ରିକା ସରିଡା ଦୁହମା। ଏÌËକରିରଭÑ େୁନ୍ ମବୋ ଗାଟରି ରେÍନୁ ଏତୋବାÏନରି 
ଏତୋରରି ରାହରି ଅÉବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ ଟରିକ୍ନÈ ଏÌରରମବୋ ଏ ଗୁରଲÑତା 
ସ୍ ଡୂମବୋ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଗାଣ୍ରି ତାନରି ଗÉରମ ରବÍଗାଇ 
ରବÍଗାଇ ମାନୁ, ଅÉରତକାରବଏ ଗାଣ୍ରି ରରଣ୍ରନ।

୨୧
 କାନୁ କାଜୁ ତରିନରିଇ ରବÎସ୍ା ମଏୂ, “ନୀରକ ନÉରନ୍ ଆନରି 

ସÉଟା”। ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ତ୍ାଉ ରବÎÛଏ କÉଟ୍ାନରି ରବÎସ୍ା ମଏୂ, “ନୀରକ 
ନÉରନ୍ ଆନରିରବÛÎଏ ସÉଟା ସରିରଡଏ”। ୨୨

 ରଟÍରଣ୍Û ଗାଣ୍ରି ତାନରିÔ 
ଏତୋଇ କÌକ୍ ସରି ଡÉଟାଗାଟାଇ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ଆଇରନ 
ଏ ଗୁରଲÑତାଇ ଗÉପ୍ ସରି ଲୂଡ଼ାତାଇ। ୨୩

 ଅରଟÑ ଗାଣ୍ରିତାଇ 
ଏତୋଇ କÌକ୍ ସରି ନୂଡ଼ରିତାଇ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିନାସ,ୁ ଏÌବାÏ ଗÉପ୍ ସରି 
ଲପ୍ କରିମାନାସୁ। ୨୪

 ମାଇ ଗାଣ୍ରି ତାନରିÔ ମାନÈଆ ସÉଞ୍ାନÈଆ 
ଏତୋÛ ଲÌକୁ ରମହÈଆକାରୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଭା ଆଇରନ ଏÌଭା 
ଗÉେସରି ଲପ୍ କା ଏଙ୍ା ରଜÍଡା ଗରିବାÏଦୀପ୍ କରିମାରନ। ମାଇ 
ଗାଣ୍ରି ତାନରି ମାନରି ସÉଞ୍ାନାଆ ଲପ୍ କା ଲୂଡ଼ା ଆଇସରିରଡଏ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଗÉପ୍ ସରି ଲୂଡ଼ା ଆଇସରିଡାନାଆ ଗÉରମ 
ନୂଡ଼ରିତାଇ ଇଞ୍ରି  ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଇସରିଙ୍ରି  ଗାଣ୍ରି ତାନରିÔ 
ଆନରିରବÛÎଏ ରପ୍ରÍଜୁ ୋହÈରାଏ ଗୁରଲÑତାଇ ସରରତାଇ ଅÉବାÏ 
ମନୁୂ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ରେÍନୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଗାଣ୍ରି 
ତାନରିÔ ମାନରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରିତାଇ ରରଣ୍ ରଣ୍ାଡ଼ରିନାରାଆ 
ରରହା ଏଙ୍ା ବରିକାଲରି ତାନରିଇ ଆଟ୍ କରିମାନୁ। ୨୬

 ଗାଣ୍ରି ତାନରି ର 
ବÉଗା ଜୂଗରିତାକÈରନ ଗୁରଲÑତାଇ ରବÎଏ ଜୂଗରିନୁ, ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ର 
ବÉଗା ଦଃୋ େÌଙ୍ା େÉରଟକା ଗୁରଲÑତାଇ ରରହÛରନ ଆଡାନା 
ରରହା ଅÉନୁ।

୨୭
 ଈ ରୁତ କ୍ରିସ୍ଟତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି ମÉରା ତାରତରୁ। ଏଙ୍ା ଏ ଗାଣ୍ରି 

ତାନରିଇ ଈରୁ ସ୍ ଜୁମବୋ ଅÉଜାନାରତରୁ। ୨୮
 ରେÍନୁ ମଣ୍ଲୀତାନରିଇ 

ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରିତାକାରରିଇ ଇଟାମାରନଞ୍ଜୁ। ରବÎÍରଲ ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାମାନାକା, ରରିରହଗରି ବାÏଇନରି କାତା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏଗାଟାରୁ, 
ଏ ରବÑଅଟରି ଗ୍ରÉୋଗାଟାରୁ, ଅରଟÑ ଗରନ୍କାତାକା ଆଦାଙ୍ରିତାରା 
ଗରିବାÏଗାଟାରୁ, ଏଙ୍ା କାରରି ଇସ୍ା ରସଲୁ ଡÉଟା ୋଣ୍ଞ୍ାମାନାରୁ, 
ଅରଟÑ ରବÍଗାରରିଇ ଲପ୍ କାଗାଟାରୁ, ଏଙ୍ା ଡୂୋଗାଟାରୁ, ଏଙ୍ା 
ଅରଟÑରବÎÛଏ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ରବÎସ୍ାମେୂରି ମାନାରରିଇ 
ରେÍନୁ ଇଟା ମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୯

 ଏ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁତାକା ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାମାନାରୁ ଗରିନା? ଗୁରଲÑତାକା ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋଗାଟାକା 
ଗରିନା? ଗୁରଲÑତାକା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଗରିନା? ଗୁରଲÑତାକା ଆଦାଙ୍ଦ୍  
କାବାଡ଼ରି, ଗରିବାÏଗାଟାକା ଗରିନା? ୩୦

 ଗୁରଲÑତାକା କାରରି ଇସ୍ା 
ତାଙ୍ରି  ଡÉଟା େÉଣ୍ଞ୍ାମାନାକା ଗରିନା? ଗୁରଲÑତାକା ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି କାତା ଡ଼Èଇ ରଭସ୍ା ମୂନାକା ଗରିନା? ଗୁରଲÑତାକା 
ଏ କାତା ତରିଃୋ ମୂୋଗାଟାକା ଗରିନା? ୩୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ 
ଇ ଗୁରଲÑତରିକରି ସÉରÛକରି ସୂୋଡ଼ରି ଜରିଉତାଆ ନୂଡ଼ରିତାଆ େÉନ୍ ମବୋ 
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ତାଙ୍ରି  ଟରିକ୍ନÈ ଦାଃୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଈରଦ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଇ ଗୁରଲÑ 
ତରିକରିସÉରÛକରି ରନଗାରÈ ୋରହରରି ତÌତୋଇ।

୧୩  ୧ ରଗରଟ ଅÉନୁ େୁତଗିତାକାରରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
କାତା ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ସ୍ୱଗ୍ ଦୁତଙ୍ାନରି କାତା 

ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ା ମୂେରିସାକାରବÎଏ ନାଇ’ ବାଃତା ରଗରଟ ରଜÍଡା 
ସରିରଡÛ ଇରସÑକା ଅÉନୁ ସାଦା ଆଇମାନରି ରରଁରରଁ ଇଞ୍ରିମାନରି 
ରାମ୍ ତାଲାଙ୍ା ରଡଃଙ୍ରିତାନୁ। ୨

 ନାଇ’ ବାଃତା ରେÍନୁତାରÈ 
ବାÏଇନରି କାତା ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ ଡÉଟା ମାରସକାରବÎÛଏ ଅÉନୁ 
ରେÍନୁତାଆ ଲାଇ ମାନରି ଗୁରଲÑ ନୂଡ଼ରି କାତା େୁରସକା ରବÎÛଏ, 
ଗୁରଲÑ ବାÏକାତାରା େୁନ୍  ମବୋ ରସÍଲୁ ନÉନ୍ରି ଏÌଲୁ ମାରସକାରବÎଏ, 
ଅରଟÑ ସÌକ୍ାନରି ଏÌଜାମ ୁଇରସÑକା ଏÌଜରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତାରରି େରତ ୍
ମାରସକାରବÛÎଏ ନାଇ ବାଃତା ରଗÑରଟ ରଜÍଡା ସରିଡାଜାଏ 
ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଆନରିସରିକରି ମୁଲୁ ସରିଡÈନାନୁ। ୩

 ରଗÑରଟ ନାଇ 
ବାଃତା ମାନରି ଗୁରଲÑ ଦନ େÉନାନାକାରରିକରି ୋହା ଜରିରତକା ଏଙ୍ା 
ନାଇ ଗାଣ୍ରି ତରିନରି ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ମ୍ଡÓÝØୋ ତାଙ୍ରି  ସେଗି ଗରିରତକାରବÑÎଏ 
ନାଇ ବାଃତା ରଜÍଡା ସରିଡÈତାକା ନÉନ୍ରି ଆନରିରବÎଏ ଲÉବା ଅÉଏ।

୪
 ରଜÍଡା ଗାପ୍ ସରି ମଣୁ୍ରି ଅÉନାରରି, ରଜÍଡା ରÛଆନରି ରଜÍତାନÌନାରରି, 

ରଜÍଡା, ମକୁୃ ଇନାଅÈନାରରି, ରଜÍଡା ତାଡ଼ାନରି ତÌରସଏ, ଅÉରତକା 
ଅÌଗା ଅÉଏ। ୫

 ରଜÍଡା ରଆନରି ଟରିକ୍ନÈ ରମଃରନ, ରଜÍଡା ତାଡ଼ା 
ରସÍଲୁ ରନଗରି ଅÉନାରା ଦÉରହଏ, ଉରତ ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉଏ। ରଜÍଡା 
ରବÍଗାଲରି ତାକାରରିତାରÈ ଡ଼Ìଇତାଆ ଏÌଲୁ ତାନରି ଇରଟÛଏ। ୬ ରଜÍଡା 
ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ରରହା ଅÉଏ, ଏÌËକରିରଭÑ ଉରଜ ରସÍଲୁ ରରହା 
ଅÉରନ। ୭

 ରଜÍଡା ଗୁରଲÑ ମୁଣ୍ରି ଅÉରନ। ଗୁରଲÑତାରÈ େରତ ୍
ଗରିରନ। ଗୁରଲÑତାରା ବାରା ଇଟରିରନ, ମଣୁ୍ରି ମସୂାନା ଜÌରନ।

୮
 ରଜÍଡା ଏରସକାରବÎଏ ରନରମବେÛଏ, ରେÍନୁତାରା ବାÏଇନରି 

େନୁ୍ ମବୋ ଗରିବାÏଗାଟାକା ମାରସକା ରବÎÛଏ ଟାଟରି ଅÉରନରୁ, ରବÍଗାଲରି 
କାତା ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ା ତାଙ୍ରି  ଡÉଟା ମାରସକା ରବÎÛଏ ଏÌରରି ଲୂମବେରିରନ; 
ଗÉପ୍ ସରି େନୁମବୋ ମାରସକା ରବÎÛଏ ଏÌରରି ମହୁ ରି ଅÉରନ। ୯ ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÛକା ଅÉଜୁ ଈରକ ବÉଗା ଆଡÈ େÉଣ୍ଞ୍ା ମାନରି ବÉଗା ଈରରି 
ମହୁ ରି ଅÉରନ। ୧୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏରସରରି ରବÍÎଲା େୂରରି େୂରରିତାରରି 
ତÌମବେରିରନ ଏମବୋ େୂରରି ଅÉଆ ସରିଡାନାରରି ଲୁମବେରିରନ।

୧୧
 ଅÉନୁ ଏରସରରି ରବÍÎଲା ମୀଡା ଅÉଜାନା ମାରସଏ, ଅÉନୁ 

ମୀଡା ରଡଃଙ୍ରି  କାତା ଆଇ ମାରସÍଏ, ମୀଡା ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରି 
ମାରସଏ, ମୀଡା ରଡଃଙ୍ରି  େ୍ଡଜୁÓପ୍ କରିରସଏ, ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦ 
ଲÉରବÎନରିରତନୁ ଅÉରତଏ, ଅÉନୁ ମୀଡା ଏÌଲୁ ଗୁରଲÑÑ ତୁଃରତଏ। 
୧୨

 ଇରଡଃଙ୍ରି  ଇରଦ ଅÉଜୁ ଡରିଟରି ତାନରି ରମଃେରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ଡୂଗା 
ରମଃେରିନାସ।ୁ ଅÉନୁ ଇରଦÑ ଈରକତାରÈ ରମଃେରିମାଇ ଏÌËକରିରଭÑ 
ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  କÉ୍ର୍ା୍ େଞୁ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏରହରଙ୍ରନ ଅÉନୁ 
ବÉÏନରି ରଡଲରି ତାନରିÔ ଗୁରଲÑତାରÈ କ୍Éର୍୍ା େୁନ୍ ମବୋ ମଇୂ। ୧୩

 ଏଆକରି 
େରତ୍, ରେÍନୁ ବାଃତା ବାରା ଇଟା, ଏଙ୍ା ରଜÍଡା, ଈ ତୀନରି ଗଟା 
ଡ଼ହନା ନରିହ ରିନାଇ, ଏଆକରି ରବÎÛଏ ଇ ମାରଦ ରଜÍଡା ଗୁରଲÑ ତରିକରି 
ରଦରାଡ଼ରି।

ସୁପାଡ ିଜଉି ବାୋଡÈଇ ପÉଣ୍ଞ୍ା ମାନÈଆ  
ନପÍନୁ କାବାଡ ିତାନିÔ ଆଡ଼୍ ଦୁ

୧୪  ୧  ରଜÍଡା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ନୂରଡ଼ ଡୁଞ୍ାଟୁ। 
ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ େÉନ୍ ମବୋତାଙ୍ରିର ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ଜÉଦୁ, 

ରଦହା ବÉଗା ରେÍନୁତାରା ବାÏଇନରି କାତା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ଅଡ଼୍ ଦୁ। ୨ ଅÉନୁ ଗ୍ରÉୋସାନା ଇ କାତା ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ: ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ଡ଼Èଇ କାତା ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ ଡÉଟା 
େÉଣ୍ଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଲÌକୁରରିଇ ରବÎସ୍ରି ସରିରଡଞ୍ଜୁ 
ଏଆକରିରବÎÛଏ, ରେÍନୁରକÑ କାତା ବÉର୍ା୍ ଆଇରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏମବୋଇରବÛÎଏ ଏÌଆ େନୁ୍ ମବୋ ମଏୂ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ତାରÈ ଲାଇନରି କାତା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ 
ରବÎସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରାବାÏଇନରି 
କାତା ରବÎସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରିଇ ରଭସାନା ରରହା 
ସୀେ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତÉଡ଼ା ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ୪

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି କାତା ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ବାÏରରି ତାଡ଼ା 
ରସÍଲୁରନ ରନଗାରÈଆ ରବÎସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ତାରା େନୁ୍ ମବୋ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଡ଼Èଇ ମଣ୍ଲୀ 
ଲÌକୁରରିଇ ବାରା ସୀେ୍ରିରନଞ୍ଜୁ।

୫
 ଈରୁ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ଡ଼Èଇ 

ରବÎସ୍ାକାରୁ ଇଞ୍ରି , ଅÉନୁ ମÉଟ୍ରି ମାଇ, ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ 
ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିନରି କାତା ରବÎସ୍ ଦୁ ଇଞ୍ରି  ସÉରÛକରି 
ମÉଟ୍ରିମାଇ। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ତାରା ବାÏଇମାନରି କାତା 
ରବÎସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ରବÎସ୍ା ଗାଟାନରିକରି 
ରଦରାଞ୍ଜୁ। ଏଆକରିରବÎÑଏ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଗÛରଟ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
କାତା ତରିଃୋ ମେୂରି ରନଞ୍ଜୁ, ଏଆରୁ ରରିଆରୁ ର ସରର ତାକା। 
ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ ମଣ୍ଲୀ ଡÉଟା ଅÉରନ।

୬
 ଅ ନାଇ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ାଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ, ରଗÑରଟ 

ଅÉନୁ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ଡ଼Èଇ ମୀରଙ୍ େ୍Éତାଇ ଇରସÑକା 
ମୀରନ୍ ଆନରି ଲÉବା, ଏଆକରିରବଏ ରେÍନୁ ତାରା ବାÏଇନରି କାତା, 
ରେÍନୁ ତାରା ଲାଇ ମାନରି କାତା, ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ତାରା ରବÎସ୍ା 
ଗ୍ରÉପ୍ାଇ ଇରସÑକା ଟରିକ୍ନÈ ମୀରନ୍ ଲÉବା ଅÉରନ। ୭ ଜରିଉ ସରିଡାନରି 
େରିରଡ଼ରି ଅÉରତକା ରଡÍକା ତରିନରି ରଗରଟ ରବÍଗାଲରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ 
ଡ଼Ìସା ଡ଼Èଇ ବାÏରରି ସାଦା ଗରିରତକା ଏତେରି ଗÉଡ଼ରି ଡ଼ସ୍କରିରନରୁ ଇଞ୍ରି  
ଏÌରÈ ଇସରିଙ୍ରି  େନୁ୍ ମବୋ ଅÉରନ? ୮ ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
କାତା ରବÎତୋନାରରି ଅÉରନଃ ଅରଟÑÑ କÉଲା ପ୍ରଃୋରସÍଲୁ ତÌଲ 
ଅÉନାଭାନରି ତୂଡୁ଼ ବୀÐକରିନାରରି କ୍Éର୍୍ା ସାଦା ଅÉଆତାକା ଇସରିଙ୍ରି  
ସରିୋଇଙ୍ା କÉଲା ପ୍ରଃୋ ରସÍଲୁ ସ୍ଡଃÕରନରୁ।

୯
 ଈରୁରବÎଏ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ାବାÏନରି 

େୁନÈରାଏ ରବÎରତେକା ଏତୋରୁ ରବÎÑଏ ମୀ ରବÎସ୍ାରା ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା 
େୁନ୍ ମବୋ ମଏୂରୁ। ଏÌରÈ ବରିÎଲୁ ତରିନରିଇ ରବÎସ୍ରି ରଡଃଙ୍ରି  ଆକÈଆ 
ଅÉରନ। ୧୦

 ଈରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି, େୁତଗି ତାନରି ଗÉରମ ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି କାତାଙ୍ା ରବÎସ୍ାଇ ମାନୁ, ଏ ଗୁରଲÑତାଇ ମଲୁୁତାଇ। 
୧୧

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରଆନରି ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାନରି କାତା ଅÉନୁ ରବÎଞ୍ାନା 
େନୁ୍ ମବୋ ମଆୂତାକା ଏÌରରି ନାଇ ରସÍଲୁ ମଲୁୁ ସରିଡÈନାରରି ଅÉରନ। 
୧୨

 ମୀ ରସÍଲୁ ରବÑÎଏ ଏ ରଡଃଙ୍ରି  େୁନÈନାରରି ଅÉରନ, ଈରୁ 
ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ସୀନାଆ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ତÈଆ େÉନମବୋ 
ଅଡ଼୍ େରିମାନାକରି ମଣ୍ଲୀ ଡÉଟା ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଏତୋରରି ରନଗରି 
ଅÉରନ ଏÌରÈ ଗÉପ୍ ସରି େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଡୁଞ୍ାଟୁ।

୧୩
 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ତାରÈ ରବÎସ୍ରି 

ରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଟରିକ୍ନÈ ତାରÈ ଗ୍ରÉୋ ମରୂନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ତରିହାନା ଲÌକୁରରିଇ େୁନମବୋ ଗରିବାÏ ଡÉଟା େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
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ବାଃତା ଜÉୋକାଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଅÉନୁ ରଗÑରଟ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
କାତା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାଇ ଇରସÑକା, ଅÉନୁ ଜÉେରି 
ସରିରଡନୁ ନାଇ ଜରିଉ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିରନ, ଏÛମବୋ ନÉନ୍ରି 
େୁନ୍ ମବୋ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିରଡÛ ୧୫

 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଆନୁ 
ଆନା ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ା ମାରନ? ଆନୁ ନାଇ ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜÉଇ, ନାଇ ଏÌଲୁ ଡ଼ÈଇରବÎÛଏ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉଇ, 
ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଏÌସରିଇ ଏଙ୍ା ନାଇ ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ 
ରବÛÎଏ ଗÉଡ଼ରି ଏÌସରିଇ। ୧୬

 ଈରୁ ରଗÑରଟ ବାÏରରି ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ 
ଡ଼Èଇ ରେÍନୁଇ ଦଃରଦରୁ, ଇରସÑକା ଏÛମବୋ କକ୍ ସା ମାନରି 
ଲÌକୁତାକା ମୀ କାତା େୁନÈନରି ବÉଗା ଇସରିଙ୍ରି  “ଅÉରମନ୍” ଇଞ୍ରି  
ରଭରସ୍ରୁ? ୧୭

 ଈରୁ ଈରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁଇ ଟରିକ୍ନÈÛ ଦଃେରିରଞ୍ରୁ, 
ଏଆକରିରବÎÛଏ ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜରିଉ ଡÉଟା େÉନମବୋ 
ମେୂରିସରିରଡଞ୍ଜୁ

୧୮
 ଆନୁ ମୀ ଗୁରଲÑତାକାରରିକରି ସÉରÛକରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 

କାତା ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ ଦାନ େÉଣ୍ଞ୍ାମାଇ ଇଞ୍ରି  ରରହା 
ଆଇମାଇ ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାଇ। ୧୯

 ଅÉରତକାରବÛÎଏ 
ମଣ୍ଲୀ ତାନରିÔ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ଡ଼Èଇ ହଜାର ହଜାର 
କାତାଙ୍ା ରବÎସ୍ରି ବÉଗା ଲÌକୁରରି େୁନରି ରଡଃଙ୍ରି  ୋଞ୍ଜୁ ଗଟା କାତା 
ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ମÉଟ୍ରିମାଇ। ଈରା ଡ଼Èଇ ଆନୁରବÎ େୁନ୍ ମବୋ 
ମଇୂ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରବÎଏ ଗ୍ରÉମବୋ ମରୂନରୁ।

୨୦
 ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ, ମୀ େୁନ୍ ମବୋ 

ଡ଼Èଇ ମୀଡାକାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଆଟୁ ଏଆକରିରବÎÛଏ ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ 
ମୀଡାକାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଦୁ। େୁନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇବାଡରି ଅÉଜାମାନରି 
ରମରୃହନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଦୁ। ୨୧

 ରେÍନୁେୁତରିତା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ:

“ରବÍଗାଲରି କୁଲୁତାକାରରି ବାହାଡ଼Èଇ
ରବÍଗାଲରି କାତା ରବÎସ୍ରିମାନାକା ବାହାଡ଼Èଇ

ଆନୁ ଇ ଲÌକୁରରିଇ କାତା ରବÎରତେକାରଭÑ,
ଇଆରୁ ନାଇ କାତା ରବÎରଞ୍Ûଏରୁ।” 
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୨୨
 ଏସରିବÉଗା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ା 

ଜୀସ ୁବାଃତା େରତ୍ ଇଟ୍ରିନାକାରରି ରସÍଲୁ ମ୍ଡରିÓଉତାରରି ଅÉଆରତ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ରଟÍରଣ୍ େରତ୍ ଇଟÈ ସରିଡାନରି ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ 
ମ୍ଡରିÓଉତାରରି, ବÉÏନରି କାତା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ େରତ୍ ଇଟÈସରିଡାନରି 
ଲÌକୁ ରସÍଲୁ ମ୍ଡରିÓଉତାରରି। ୨୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଗୁରଲÑ ମଣ୍ଲୀ ର 
ବାଃତାରନ ଉଜରିତାକା ଏଙ୍ା ଈରୁ ରଗÑରଟ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
କାତା ଅÉରତକା, ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିଆସରିଡାନରି 
ଆରରÛତାକା ଏମବୋÛ ମାରସକା ମୀଙ୍ରି  ବାଇଗାଟାରତରୁ 
ଇଞ୍ାରନରୁ। ୨୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑତାକା ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିରତକା ରÛଆଞ୍ଜୁ େରତ୍ ସରିଡାନାଞ୍ଜୁ ଆରରତାଞ୍ଜୁ ଏମବୋ 
ମାରସକା ଏÌରÈ ରବÎନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ ତÉନ୍ାରା ଦୂସ ଗରିଆନାରା 
େୁରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା କÉଡ଼୍ ୋ େÉରନଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଏÌରÈଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା 
ରଜÍଡା ଲାଇ ମÉଗ୍ା ମାନରି ଗୁରଲÑତାରରି ତÌଞ୍ରିରନ, ଏÌରରମବୋ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନ୍ା ଡ଼Ìଇ ଅÉଞ୍ାନା ରେÍନୁଇ କÉଟ୍ାନରି କୂରାନା 
ରେÍନୁ ମୀରକ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଜରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ 
ଦଃରନଞ୍ଜୁ।

ମରୀ ଊଜାନ୍ ପୁଟାଙ୍ାନ ି 
ବାରା ଗି୍ା ଲୂଡା ମାନନ

୨୬
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ଅ ନାଇ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ 

ଈରୁ ଆନÈ ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ା ମାରନ? ଈରୁ ଏରସରରିରବÎÍଲା ର ବାଃତା 
ଉସ୍କରିରଞ୍ରୁ ଏÌରରମବୋ ଏତୋରତରୁ ଗÉଡ଼ରି କାହାଇରଞ୍ରୁ ଅÉରତକା 
ଗ୍ରÉୋଇରଞ୍ରୁ, ଅÉରତକା ରେÍନୁ ତାରା, ଟରିକ୍ନÈତାରା େୂନରି କାତା 
ରବÎସ୍ରିରଞ୍ରୁ ଅÉରତକା ରବÍଗାଲରି କାତା ରବÎସ୍ରିରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା 
ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ତରିଃେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା, ଲÌକୁ େୁନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଏ କାତା ତରିଃୋ ଆଇରନ। ଈ ଗୁରଲÑତାରରି ମଣ୍ଲୀ ଡÉଟା 
େÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିବାÏ ଅÉୋକାରରି। ୨୭

 ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି କାତା ରବÎସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, “ଇରସÑକା ରରିଆରତରୁ କରି ତୀନରି 
ଗାଣ୍ରିତାରତରୁ ରଆନରି ରବÑଅଟରି ରଆରତରୁ ରବÎସ୍ା ଲୂଡ଼ା 
ମାରନ। ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି େୁନମବୋ ରସÍଲୁ 
ଇ ଗୁରଲÑ ତାରା ତରିଃୋକାଞ୍ଜୁ। ୨୮

 ଏଆକରିରବÑÎ ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ତରିଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ, ସରିରଡÛଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା, ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା 
ରବÎସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ କରିନ୍ ଇଞ୍ାନା ରାହରି ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ତାଡ଼ାସଅ 
ଲାଇ ଲାଇ ରେÍନୁ ରକÛଏ ବÉସରି ଅÉୋକାଞ୍।

୨୯
 ଅରଟÑ ରବÎଏ ବାÏଇନରି କାତା ରେÍନୁ ତାରା େୁନ୍ ମବୋ 

ଗରିବାÏଗାଟାରୁ ରରିଆରୁ କରି ତୀନରି ଗାଣ୍ରି ରବÎସ୍ା କାରୁ ଏଆରୁ ଆନା 
ରବÎତୋ ରନରୁ ଏÌରÈଆ ରବÍଗାଲରି ତାକା ରବÎଞ୍ାନା ରନଗାରÈ 
େ୍ଡଜୁÓପ୍ କା କÉରୁ। ୩୦

 ରଗରଟ ଏମବୋÛ କକ୍ ସାମାନାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ର େନୂାରା ଉରଜତାରÈ େÉରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ରଭÍରଲ 
ତାଞ୍ଜୁ କରିନ୍ ଇନାକାଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ଇରସÑକା ଆଡା ଗୁରଲÑତାରତରୁ 
ରଆନରି ରବÑଅଟରି ରଆରତରୁ ରେÍନୁ ତାରା େନୁମବୋ ଗରିବାÏ ମରୂଦରୁ। 
ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତକା ଗୁରଲÑତାକା ଗ୍ରÉମବୋ ମରୂନରୁ ଏଙ୍ା ରରହା 
ଡ଼Èଇ େରିରର୍୍ ଡ଼Èଇ ବାଡରି ଅÉରନରୁ। ୩୨

 ରେÍନୁ ତାରÈ େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିବାÏଗାଟାରରି ଜରିଉ ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏଗାଟାରରି ଲାଇଟରି 
ରାହରି ଆଇରନ। ୩୩

 ରେÍନୁ ବରିରା ସାକାଲରି ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ ଏଆକରିରବÎ ନରିଆଡ଼ରି ଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଲତୁ ରଜÍଡା ସୀବାÏ 
ଗାଟାଞ୍ଜୁ।

୩୪
 ଉଜାନ୍ େୁଟା ତାନରିଇ ଆଜାସାକା କରିନ୍ ନା କକ୍ ସାନା 

ରବÎନାକାଇ। ମୀ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ମÌସା ସÉଜା ତାନରି 
ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଭରି ଏÌରÈ ମÉନରି ଅÉଜାନା ରାହରି 
ଅÉୋକାଇ। ୩୫

 ଆଜାସାକା ଆନା ଅÉରତକା େୁନ୍ ମବୋ 
ମÉଣ୍ରିତାକା ତÉରେକରି ସାଜାନା ତାଡ଼ା ଜÉମାରରିଇ ରବÎନାକାଇ। 
ଊଜାନ୍ େୁଟା ତାନରି କାତା ରବÎସ୍ା ଏÌବାÏସାନରି ରସÍଲୁ ଲାଜାତାରରି। 
୩୬

 ରେÍନୁ ତାରରି ରବÎସ୍ା ମୀ ବାହା ଡ଼Èଇ ବÉÏଜା ମାରନ 
ଗରିନା? ଅÉଏ। ଈରରି ରବÎସ୍ା ବାÏରରି ମୀ ବାହାତାଙ୍ରି  ଏସାଞ୍ାରନ 
ଗରିନା? ଅÉଏ। ୩୭

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ରେÍନୁ ତାରା େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିବାÏଗାଟାନୁ ଏଙ୍ା ଜରିଉ ତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗାଟାନୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ, 
ଗରିେରି ରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକାଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଆନା ଆନା ଭ୍ୀସ୍କରି  
ମାଞ୍ାଇ ଏ ଗୁରଲÑ ତାରରି ରେÍନୁ ତାରରି ବାଗଗି ଇଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ 
େୁନାକାଞ୍ଜୁ। ୩୮

 ରଗରଟ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ମଏୂଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା 
ରେÍନୁରଭÛଏ ଏଆନରିଇ େୁରନÛଏଞ୍ଜୁ।

୩୯
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ନାଇ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ ଈରୁ 

ରେÍନୁ ତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ଟରିକ୍ନÈ ଡୁଞ୍ାଦୁ ଏଆକରିରବÎÛ 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ ଅÉଙ୍ା କୂନା। 
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 ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑ ତାରା କାବାଡ଼ରି ଟରିକ୍ନÈ ସÉଞ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଏଙ୍ା ଆଗ୍ରି ରତଃଙ୍ରି  ଗରିଦୁ।

କି୍ସ୍ଟତାରି ନନଗିସଦି

୧୫  ୧  ଅ ନାଇ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା 
ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ ରବÍÎରଲରନ ଈରା ଏÌଲୁ 

ଗରିଦୁ ଇଞ୍ରି  ମÉଟ୍ରି ମାଇ। ଈରୁ ଇ ରନଗରି ସଦରି, ଆହାମାରସରୁ 
ଏଙ୍ା ଇରଦ ଟୁକ୍Ûନା ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଆହାମାରଞ୍ରୁ। ୨

 ଈରୁ ଇ 
ରନଗରି ସଦରି ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉଣ୍ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଏଆକରି ନାଇ 
ଗ୍ରÉପ୍ ସାମାଞ୍ାନରି କାତା େରତ୍ ଗରିଆରଞ୍ରୁ।

୩
 ଅÉନୁ ଏତୋରÈ ଗ୍ରÉମବୋ େÉଣ୍ଞ୍ାମାଇ ଏÌରÈ ମୀରଙ୍ 

ସୀେ୍ରିଞ୍ାଇ। ଏÌରରି ଗÉରମ ନୂଡ଼ରି ତାରରି ଇଞ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ାରତଏ; 
ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ରେÍନୁ େୁତରି ତାନରିÔ ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ମାଇ 
ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ସÉରତଞ୍ଜୁ। ୪

 ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ ମୁସ୍ା ଅÉରତ ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁ େୁତରି ତାନରିÔ ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତୀନରି ଦରିନା 
ଗÉଲା ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୫ ଏଆଞ୍ଜୁ ରକୋଇ ଏଙ୍ା ଏ 
ରବÑଅଟରି ବାର ଗାଣ୍ରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। 
୬

 ଏ ରବÑଅଟରି ରରହÛଭାଙ୍ା ୋଞ୍ ଶହ ଗାଣ୍ରି କୁÛଇଟରି ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋ 
ଗାଟାରରିଇ ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏ ମାରଦ ଦÉଲାତାକା ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ 
ନୀମବୋମାରନରୁ। ଐଆକରିରବÛÎଏ ଗରନ୍କା ତାକା ସÉବରିÎରତରୁ। ୭ ଏ 
ରବÑଅଟରି କ୍ରିସ୍ଟ ଜାକୁବଇ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିÔ ତÌଞ୍ା 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୮

 ଇ ରତଃଙ୍ରି  ମଲୂା ରବÑଅଟରି ଅମବୋଡ଼ରି ରବÎÍଲା ଗÉଡ଼ରି 
ଅÉଜାମାନାନୁ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିକରି କଗାନୁ ବରିÎହା ରଡଲରି ନÉଙ୍ରିରବÎଏ 
ତÌଞ୍ା ଅÉଜାରତଞ୍ଜୁ।

୯
 ଅÉନୁ ଗୁରଲÑ ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାସାରରି ମାରଦ ଗୁରଲÑ ତରିକରି 

କଗାନୁ। ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାନାନୁ ଇଞ୍ରି  ୋଦା େÉନ୍ ମବୋ 
ତାଙ୍ରିରବÎଏ ଅÉନୁ ଆବ୍ ଗରି ସରିରଡନୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା, 
ଅÉନୁ ରବÍÎରଲ ଏ ରେÍନୁ ଊଜାନ୍ େୁଟାତରିନରିଇ ଜୁକ୍ ସାମାଇ। 
୧୦

 ଏଆକରିରବÎÛଏ ବାÏରରି ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼Èଇ ଆଡାଆ 
ଇରଦ ଅÉନୁ ଇହରିଙ୍ରିତାନୁ ଅÉଜାମାଇ। ରେÍନୁ ସରିଆ ମାଞ୍ାନରି 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ଆରରÛତାରରିÔ ଅÉଆସରିରଡ। ଗୁରଲÑ ୋଣ୍ା ଅÉଜା 
ମାନାରରିକରି ରବÎÛଏ ଅÉନୁ ସÉରÛକରି ଭାହାନାଙ୍ା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାଇ। 
ଅÉନୁ ନାଇସକ ଗÉେସରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମÉଇ ଏ କାତା ଅÉଆରତ, 
ନÉରକ ମାଞ୍ାନରି ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଆଡÈ ଏÌରÈ ଗରିବାÏ ମସୂା 
ମାରନ। ୧୧

 ଅÉନୁ ରେÍନୁ ତାରା ରନଗରି ସଦରି େÌୋ୍କାନୁ ଅÉରତକା 
ରବÍଗାରୁ େÌେ୍ାକାରୁ ଏମବୋÛ ଆନାରରିରବÎÛ ସରିରଡଏ, ଅÉମ ୁଗୁରଲÑ 
ତାମ ୁରଣ୍ାରନ େÌେ୍ରି ମାନାମ,ୁ ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ରବÎÛଏ େରତ ୍
ଗାଟାରତରୁ ଅÉଜା ମାରଞ୍ରୁ।

ମାଇ ସÉବାÏ ଡÈଇ ନଙିି୍ନାରି
୧୨

 ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ସÉବାÏଡ଼Èଇ ନରିେ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ, ଈରା ତ ଗ୍ରÉୋ 
ଅÉଜାମାରନ, ଏÌËକରିରଭÑ ମୀ ବାଃତା ଆନାଡ଼ରିକରି ଜାହରି ଜାହରି 
ତାରତରୁ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ ନରିେ୍ା ଅÉଏରୁ ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ାମାରଞ୍ରୁ। 
୧୩

 ରଗÑରଟ ଲÌକୁତାକା ସÉଭା ଡ଼Èଇ ନରିରଙ୍ଏରୁ ଇରସÑକା କ୍ରିସ୍ଟ 
ରବÎଏ ସାଭା ଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାÛ ସରିରଡଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ମୀ ଏÌସରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ରଗÛରଟ କ୍ରିସ୍ଟ ସÉବାÏ ଗାଡା ଡ଼Èଇନରିେ୍ା ଅÉଆସରିରଡ଼ଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା 
ମÉନ୍ରି ଗ୍ରÉୋ ରବÎସ୍ ୋ ଏଙ୍ା ମୀନ୍ରି େରତ ୍ଗରିଆମାନାରରି ଆନରିସରିକରି 

ମଲୁୁ ସରିରଡ। ୧୫
 ଅÉମରୁଭÛଏ ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ଦାେÈ ରଭସ୍ରି ଡ଼Ìଇ 

ଡ଼Èଇ ଡ଼Ìଇଗାଟାମୁ ଆଇନାମୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉମ ୁ
ଜୀସ ୁସÉବାÏ ଗÉଡାଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େÌେ୍ରିନାମ।ୁ ରଗÑରଟ 
ସÉଜାନାକା ନରିରଙ୍Ñଏରୁ, ଇରସÑକା ରେÍନୁରଭÑ କ୍ରିସ୍ଟଇ ସÉବାÏ 
ଗÉଡା ଡ଼Èଇ ନରିକ୍ ସା ସରିରଡଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ରଗÑରଟ ସÉଜାନାକା ରରିରହଗରି 
ନରିରଙ୍Ñରୁ ଇରସÑକା ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟରବÎଏ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ା ସରିରଡଞ୍ଜୁ। 
୧୭

 ରଗÑରଟ କ୍ରିସ୍ଟ ସÉଭା ଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ା ସରିରଡଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା 
ମୀ େରତ୍ ଗରିଆନାରରି ଆନରିସରିକରି ମଲୁୁ ସରିରଡ। ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ ଈରୁ 
ଡ଼Ìଇ ତାନରିରନ ମାରଞ୍ରୁ। ୧୮

 ଅରଟÑ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମାଞ୍ାନା 
ଏତୋନାକା େରତ୍ ଗରିଆନା ସÉଜା ମାରନରୁ ଏଆରୁରବÛÎଏ ମହୁ ରି 
ଅÉଜାରନରୁ। ୧୯

 ରଗÑରଟ େୁର୍୍ ତାନରି ନୀମବୋ ରସÍଲୁ ଆଡାକ୍ରିସ୍ଟ 
ବାଃତା ବାରା ଇଟାନାସୁ ଇରସÑକା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ମକୁୃ 
ଆଗÈନାସ।ୁ

୨୦
 ଏଆକରିରବÎ Ñଏ ଟରିକ୍ ନାତାରରିଈରରି, କ୍ରିସ୍ଟଇ ରେÍନୁ 

ନରିକ୍ ସାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଭା ଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାନାକାରରି ରସÍଲୁ 
ଊରଡ଼ରି େÌଲ ମÉରାତାଞ୍ଜୁ ଅÉଜା ମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୧

 ର ରମ୍ଡÓରହÑନରି 
ବାହା ଡ଼Èଇ ଇସରିଙ୍ରି  ସÉବାÏ ବÉÏରତ, ଏ ରଡଃଙ୍ରିର ରମ୍ଡÓରହÑନରି 
ବାହା ଡ଼Èଇ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ରିନାରରି ଅÉଜାମାରନ। ୨୨

 ଆଦମ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑ ତାକାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସÉବାÏ ବÉରତ ଏ ରଡଃଙ୍ରି  
କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁତାକା ରରିରହଙ୍ରି  ନୀମବୋ େÉରନରୁ। 
୨୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ରଡଲରି ତାନରିଇ 
ସାବାÏଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିରନରୁ। ରବÎÌରଲ େÌଲ ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ 
କ୍ରିସ୍ଟ ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆନରି ରମÍଲା ୋଣ୍ଞ୍ାମାନାକା ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ 
ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିରନରୁ। ୨୪

 ଏ ରବÑଅଟରି ବରିÎହାରଡଲରି ବÉÏରନ। ଏ 
ରବÑଅଟରି େତୁଗି ତାକାରରି ତାରରି ଡÉଟା ଏଙ୍ା େÌଣ ମହୁ ରି ଗରିନରି ରବÑଅଟରି 
କ୍ରିସ୍ଟ ଅÉବା ରେÍନୁ କାଜୁତା ଗୁରଲÑ ସେଗି ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

୨୫
 ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑ କÉରସଙ୍ାନରିଇ ତାଡ଼ା କାଟ୍ କା 

ରନÍରଡକରି ତÈଆନରି ଟୁକ୍ନÈ କ୍ରିସ୍ଟ େÌଣ ଗରିବାÏ, ଦୀରନ। ୨୬
 ବରିÎହା 

ରଡଲରି କÉରସଞ୍ଜୁ ଇରସÍକା ସÉବାÏତରିନରିଇ ମୁହ ରି ଗରିବାÏଅÉରନ। 
୨୭

 ରେÍନୁ େୁତରିତା ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ: “ରେÍନୁ ଗୁରଲÑତାଆ 
ଏଆନରି କÉଟ୍ କା ରନÍରଡଟରି ଇଟା ଜରିଆମାରନଞ୍ଜୁ”। ଇ 
“ଗୁରଲÑତାଆ” ଏଆନରି କାଟ୍ କା ରନÍରଡ ଇଟା ମାରନଞ୍ଜୁ 
ଇରସÑକା ରେÍନୁ ତÉନୁରନ ଗୁରଲÑତାଆ କ୍ରିସ୍ଟ କÉଟ୍ କା ରନÍରଡଟରି 
ଇଟାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଗୁରଲÑ ତାରା େÌଣ କ୍ରିସ୍ଟକରି ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। 
୨୮

 ଗୁରଲÑତାଆ କ୍ରିସ୍ଟ ରନÍରଡଟରି ତÉୋ ଅÉନରି ରବÑଅଟରି ତାଡ଼ା 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରବÎÑଏ ଅÉବା ରେÍନୁ ରନÍରଡଟରି ରାହରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ। 
ଏମବୋÛ ରେÍନୁ ଗୁରଲÑ କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

୨୯
 ସÉଜାନାକା ରଗÍରଟ ଅରଟÑ ନରିରଙ୍ଏରୁ ଇରସÑକା 

ସÉଜାନାକାରରି ରଗÍଲୁ ମଞୁ୍ାନାକା ଆନା ଗରିରନରୁ? ସÉଜାନାକା 
ରଗÍରଟ ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା ରରିରହଗରି ନରିରଙ୍Ñରୁ ଇରସÑକା ଆନାଡ଼ରିକରି ଏଆରରି 
ରସÍଲୁ ଲÌକୁରରିଇ ମଞୁ୍ାଗରିଭା ଆଇରନ?

୩୦
 ଅÉମୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଡ଼ଃନା ଅÉଜାଞ୍Éୋ ବରିକାଲରି ତାନରିÔ 

ଦୀେ୍ରିଙ୍ାନାମୁ? ୩୧
 ନÉଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, 

ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମୀ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଅÌଗାଇ ମାନାକରି କ୍Éର୍୍ା 
ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ,ଅÉନୁ ଡ଼ଃନା ସÉବାÏତରିନରିଇ େୂଟ୍ କରିମାଇ। ୩୨

 ଅÉନୁ 
ଉରଜÑରନ ଏେରିସ ନÉଜୁ ତାନରି ଜତଙ୍ାନ୍ ରଙ୍ କÉଲା ପ୍ରଃରତଏ, 
ଏଆକରି ନÉନ୍ରି ଆନରି ଲÉବା ଅÉରତ? ରଗÑରଟ ସÉଜାନାଞ୍ଜୁ 
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ରରିରହଗରି ନରିରମବେÑଞ୍ଜୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା “ବÉÏଦୁ ଅÉଜୁ ତରିନ୍ ମବୋ 
ଉନ୍ ମବୋ ଗରିନା, ରରହା ଲÉବା ଅÉନା ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଭୀଏ 
ତ ସÉନା।”

୩୩
 େୁନାନାକାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋ କୂନା। “ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁରରିରକÛ 

ଜୂଟୁ ଅÉଭା କୂନା। ଏଆରୁ ରନଗାରÈ ଗୁରଲÑ ମହୁ ରି ଗରିରନରୁ।” 
୩୪

 ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଜୁ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା କୂନା। 
ମୀ ମାରଦ ଏସନାକା ରେÍନୁଇ େୁନାସରିରଡରୁ। ମୀଙ୍ରି  ଲାଜା 
ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ଇ କାତା ରବÎତୋରତଏ।

ଅÉଜୁ ଇସିଙି୍ ବାÏକାତାରÈ ଗାଣି୍ ପÉନାସୁ
    ୩୫

 ମÉଙ୍ରି  ରÛଆଞ୍ଜୁ ରବÎନ୍ ମବୋ ମୂତାରନଞ୍ଜୁ, “ସÉଜାନାକା ଇସରିଙ୍ରି  
ନରିଙ୍ରିରନରୁ? ୩୬

 ଏଆରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ତାରା ଗାଣ୍ରି ୋହରିରନରୁ?” ଇ 
ଗୁରଲÑତାଇ େୁନÈନାଇ କାତାଙ୍ା। ଭରିରା ତାନରିÔ ଉହାନାରରି ବରିରହନରି 
ସÉଆନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏÌରରି େୂନରି ଗୁରନ୍ଏ। ୩୭

 ମାଟରିନାନରି ଏତୋରା 
ମାଟ୍ ରିରଞ୍ରୁ େÌଲ ଅÉଗରିନାନରି ଏÌରÈରନÛ “ଗାଣ୍ରି” ଆହାନା 
ନରିରଙ୍ଏ, ଈରୁ ଗହମ ଅÉୋକାରରି ଅÉରତକା ରବÍଗାଲରି ବରିରହନରି 
ଅÉୋକାରରି ବାÏରରି ବରିରହନରି ମାଟ୍ କରିରଞ୍ରୁ। ୩୮

 ଏ ରବÑଅଟରି ରେÍନୁ 
ଏରମବେÛରରି ଆନା ମÉଟ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଗାଣ୍ରି ସୀରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ଗୁରଲÑ ବରିରହନରି ମାରଦÑ ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରିତାରା 
ଗାଣ୍ରି ସୀରନଞ୍ଜୁ। ୩୯

 ଗୁରଲÑ ଗାଣ୍ରିଙ୍ା ର ରଡଃଙ୍ରିତାଇ ଅÉଆତୁ। 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ତାରରି ର ବାÏକାତାରରି, ଜÌତତାରରି ରବÍଗାଲରି ତାରରି, 
େଟାତାରରି ଅରଟÑ ରବÍଗାଲରି ବାÏକାତାରରି, ମୀନୁ ତାରରି ଅରଟÑ 
ରବÍଗାଲରି ତାରରି। ୪୦

 ରସଣ୍ ମୂରତଙ୍ରିଆ ମାନାଇ ଏଙ୍ା େୁତଗି 
ତାନରି ମାନାଇ ରବÎÛଏ ଏରସ ସÉଞ୍ା ତÌସ୍କରି ନୁ। ଏଆକରିରବÎÛଏ 
ଏÌବାÏସାନରି ତÌସ୍କରିନାରରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ତାରରି, ମୂରତଙ୍ରି  
ତାରରି ସÉଞ୍ା ରବÍଗାଲରି ଏଙ୍ା େୁତଗି ତାରରି ସÉଞ୍ା ରବÍଗାଲରି। 
୪୧

 ରବÍÎଲାତାରରି ସÉଞ୍ା ରବÍଗାଲରି। ଡÉଞ୍ଜୁତାରରି ସÉଞ୍ା ରବÍଗାଲରି। 
ଏଙ୍ା ସୁକାଙ୍ାନାରରି ସÉଞ୍ା ଅରଟÑÑ ରବÍଗାଲରି ତାରରି। ଅରଟÑÑ 
ସୁକାଙ୍ାନରି ମାରଦÑରବÎଏ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ତାରରି ସÉଞ୍ା 
ମାରନ।

୪୨
 ସÉଜାନକାରରି ନରିଙ୍ରିନାରରିରବÛÎଏ ଏ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ଏତେରି ସÉନରି 

ଗାଣ୍ରି ମସୁ୍ା ଆଇମାରନ ଏÌରରି ମହୁ ରି ଆଇମାରନ। ଏଆକରିରବÎÛଏ 
ଏÌରରି ମୁହ ରି ଅÉଆନାରରି ଅÉଜାନାଇ ନରିପ୍ କାଆଇରନ, ଏÌରରି 
ଏରସକାରବÎÛଏ ମହୁ ରି ଅÉଏ। ୪୩

 ସÉବାÏ ଗାଣ୍ରି ସÉଞ୍ÈସରିଡÈନାରା 
“ମୁସ୍ାଆଇରନ” ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରରି ଅÌରତେରରି ଡ଼Èଇ ନରିପ୍ କା 
ଆଇମାରନ। ଉରଜÑରନ ଡÉଟା ସରିଡାନାରା “ମୁସ୍ାଆଇରନ” 
ଏÌËକରିରଭÑ ଡÉଟାଗାଟାରରି ଅÉଜାନା ନରିପ୍ କା ଆଇମାରନ। 
୪୪

 ବାÏରରି ଇ େୁତଗି ଗାଣ୍ରି “ମସୁ୍ାଆଇରନ” ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରରି ଜରିଉ 
ଅÉଜାନା ନରିପ୍ କା ଆଇରନ।

ରଗÑରଟ ବରିÎରାଗାଣ୍ରି ମାରନ, ଇରସÑକା ଜରିଉଗାଣ୍ରିରବÎÛଏ ମାରନ। 
୪୫

 ରେÍନୁ େତୁରିତା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ: “ରବÍÎରଲତାଞ୍ଜୁ 
ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ (ଆଦମ) ବରିÎରା ଗାଣ୍ରିଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ। 
ରରିରହଗରି ତାଞ୍ଜୁ (କ୍ରିସ୍ଟ) ଜରିଉ ସୀେ୍ରିମାନାଞ୍ଜୁ, ରସଣ୍Ûଟରି ବÉÏଜାନାଞ୍ଜୁ। 
୪୬

 ଅÉରତକାରବÛÎଏ ଏତୋରରି ଜରିଉତାରରି, ଏÌରରି ରବÍÎରଲତାରରି 
ଅÉଆରତ। ଏତୋରରି େୁତଗି ତାରରି ଏÌରରି ରବÍÎରଲତାରରି ଏଙ୍ା ଏ 
ରବÑଅଟରି ଜରିଉତାରରି ବÉÏରନ। ୪୭

 ରବÍÎରଲତାଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଇ 
େୁତଗି ତାନରିÔ ମାନରି ଭରିରା ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଅÉରତଞ୍ଜୁ; ଏÌËକରିରଭÑ 

ରରିରହଗରିତାଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûଟରି ବÉÏରତଞ୍ଜୁ। ୪୮
 େୁତଗିତାକା ଗୁରଲÑତାକା 

ଏ ବରିÎରା ଗାଣ୍ରି ୋହାମାସରି ଏ େୁବ୍ା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରଡଃଙ୍ରିତାକା, 
ଏଆକରିରବÎÑଏ ରସଣ୍ନାକା ରସଣ୍Ûଟରି ବÉÏଜାମାସାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାକା। 
୪୯

 ଅÉଜୁ ବରିÎରା ଗାଣ୍ରି ୋହାମାସରି େୁବ୍ା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗାଣ୍ରି 
ୋହାମାନାସୁ,ଏଙ୍ା ଏରହରଙ୍ରନ ରସଣ୍Ûଟରି ବÉÏଜାମାସାନରି 
ରଡଃଙ୍ରିରବÛÎଏ ଜରିଉଗାଣ୍ରିଆଃନାସ।ୁ

୫୦
 ଅ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ, ନାଇ 

ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାରରି ଈରରି ରାକÈ ଏଙ୍ା ଊଙ୍ା ଆହାମାନରି ଇ ଗାଣ୍ରି 
ରେÍନୁ ଦରିନା ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍  ବା ମୂଏ। ରେÍନୁ ଦରିନା ତାନରି ବÉଗା 
େÉନ୍ ମବୋ ମଏୂ। ମହୁ ରି ଅÉନାରରି ମହୁ ରି ଅÉଆନାରÈ େÉନ୍ ମବୋ ମଏୂ। 
୫୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ଇରନ ରବÎଞ୍ାଟୁ! ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ର ଲାଇମାନାରା 
ନୂଡ଼ରି କାତା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ: ମାଇ ମାରଦÛ ଗୁରଲÑତାସ ୁସÉଆସ,ୁ 
ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑତାସ ୁମ୍ୀନାସ।ୁ ୫୨

 ର କାନୁ ବାÏଟ୍  ଇନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଉଦାରେରନ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରନ। ଏରସର୍  ରଭÍଲା ତୂଡୁ଼ 
ବୀÐକା ଅÉରନ, ଏମବୋ ଜୀସୁବାଃତା େରତ୍ ଗରିଆନା ସÉଜାନାକା 
ନରିଙ୍ରିରନରୁ ଏଙ୍ା ବରିÎହÈନରି କÉରଲଙ୍କÉଲା ଜରିଉନୀମବୋ େÉନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ମହୁ ରି ଅÉଆନରି ଗାଣ୍ରି ଆଃରନରୁ ଏଙ୍ା ଏତୋନାକା ମାଇ 
ମାରଦ ନୀମବୋନା ମାରନରୁ ଏଆରୁ ମ୍ୀରନରୁ। ୫୩

 ଇ ମୁହରି 
ଅÉନାରରି ଗାଣ୍ରି ମହୁ ରିଅÉଆନାରା ସରିଣ୍Èଡ଼Èଇ ଟÉଟା ଗରିବାÏ ଅÉରନ 
ଏଙ୍ା ଇ େୁତଗି ଗାଣ୍ରି କÉରଲଙ୍କÉଲା ଜରିଉ ନୀମବେରିନାରା ସରିଣ୍È 
ଟÉଟରିରନ। ୫୪

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରରି ମହୁ ରିଆନରି ଗାଣ୍ରି ମହୁ ରି ଅÉଆନାରÈ 
ସରିଣ୍È ଟÉଟରିନରି ରବÑଅଟରି ରେÍନୁ େୁତରି ତାନରି ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାନାରରି 
କାତା ଉରଗ୍।

“ସÉବାÏତରିନରିÔ ମେୂା ଅÉଜାମାରନ।”  ଜରିଶାଇଅ ୨୫:୮

 ୫୫ “ଅ ସÉବାÏ ନୀନ୍ରି ମନୂରି ଡÉଟା ଏÛରମବେଏ?
ଅ ସÉବାÏ ନୀନ୍ରି ଜୂଗାସରିନାରରି ଡÉଟା ଏରମବେଏ?” 

 ହରସଆ ୧୩:୧୪

୫୬
 ସÉବାÏ ବାÏରରି ଡ଼Ìଇ ବÉଗା ଆଡÈଆ ଜୂଗା ତାେରିରନ। ଏଙ୍ା 

ଡ଼Ìଇତାରରି ଡÉଟା ସÉଜା। ୫୭
 ଏଆକରି ରବÎÑଏ ରେÍନୁ ଦଃୋେÌଙ୍ା 

େÉନାକାଞ୍ଜୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା, ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ପ୍ରବୁଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ 
ବାହାଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ମେୂା ଗରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୫୮
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନାଇ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ 

େରତ୍ ଡ଼Èଇ ଡÉଟା ଅÉଜାନାଇ ରାହରି ଆଦୁ। ଅÈନାରରିସରିକରି 
ମୀରଙ୍ ଗ୍କ୍ ତାରÈ ଆକାରରି। ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ଡ଼ଃନା ରନଗାଡ଼Èଇ 
ଗରିଦୁ। ରେÍନୁ ମୀ ରେÍନୁ ରସଲୁ ଗରିେରିମାନରି କାବାଡ଼ରି ଆରଡ୍ ସାରଲ 
ଇଞ୍ରି  େୁଞ୍ାନା ମରିଣ୍ାନରି ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ତାନରି ଡ଼ଃନା ସÉରÛକରି ସେଗି 
ଅÉଦୁ।

ନବÍଗାଲି ପନତ୍ଡଗାଟାରି ନସÍଲୁ ଦାନ ଊସ୍  ପା

୧୬  ୧  ଇରଦÑ ରେÍନୁ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁଡାବୁଙ୍ା 
ଉସ୍ ୋ ଆଇମାନରି କାତା ଅÉନୁ ଗାଲାତୀ 

ଊଜାନ୍ େୁଟାତାକାରରିଇ ଇସରିଙ୍ରି  ଗ୍ରÉପ୍ ସା ମାରସଏ ଏ ରଡଃଙ୍ରିରନ 
ଈରୁରବÎÛଏ ଗରିଦୁ। ୨

 ର ଅÉଟାରବÍÎରଲ ଗÉଲା ଡ଼ଃନା େÉଲୁଗÉଡ଼ରି 
ରନରିସରି ରବÎÍରଲ ଦରିନା ଈରୁ ଆରଙ୍ଗାଡ଼ରି ମୀ େÉନ୍ ମବେରିମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  



230୧ କରିନ୍ ି୧୬:୩
ଡାବୁଙ୍ା ଉସ୍ାନା ଇଟାଦୁ। ଈରୁ ଇ ଡାବୁଙ୍ା ଟରିକ୍ ନାର ବାହାତା 
ଇଟାଦୁଃଦୁ। ଅÉନୁ ବÉÏରତକା ଉସ୍ ୋ ଲୂଡ଼ା ଅÉଏ। ୩

 ନାଇ 
ବÉÏରତକାଈରୁ ଏତୋନରିଇ ଟରିକ୍ ନାତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉସ୍କରିରଦରୁ, ଅÉନୁ 
ଏଆନରିକରି ସରିଆନା ଏଆନରି କାଜୁ ଡ଼Èଇ ମୀ ଉସା ମାନାଆ 
ଡାବୁଙ୍ା ଜରିରୁଶାଲମ ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାଜରିଆଇ। ୪ ଅÉନୁ ରଗରଟ ସାଇ 
ଇରସÑକା ଏଆରୁ ରବÎÛଏ ନÉରକ ବÉÏରନରୁ।

ପାଉଲ ପଡେଜୁÓକସାନାରି
୫

 ଅÉନୁ ମାକରିଦନରିଆ ୋରହରରି ସାଲ ଦ୍ ବା ମା ରନ। ମାକରିଦନରିଆ 
ୋରହରରି ସାନରି ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବାÏଇ। ୬

 ଅÉନୁ 
ବÎÉରତକା ଈରକ ରଡଲରି ମୀ ବାଃତା ଲଃତାଇ, ଆନାବୁନା 
ରମନରିରଡଲରି ସାନରି ଟୁକ୍ନÈ ମୀରକ ରାହରି ଅÉଜାଇ। ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ 
ଏତୋବାÏଙ୍ରି  ସାଇ ଏମବୋଙ୍ରି  ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ମତୂାରଦରୁ। ୭ ଇରଦÑ 
ଆନୁ ମୀରକ ଈରକ ରଡଃଙ୍ରି  େଣୂ୍ା ମÌନ ଆଇସରିଡାଜାଏନୁ, ରେÍନୁ 
ମÌନ ଅÉରତକା ଅÉନୁ ବÉÏଜାନାମୀରକ ଗÉରମ ରଡଲରି ରାହରି 
ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରିମାଇ। ୮ ଏÌËକରିରଭÑ, ଅÉନୁ ଏେରିସ ରଦରରି 
ନÉଜୁତାନରି ରେଣ୍ରିକଷ୍ a ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ରାହରି ଅÉଇ। ୯

 ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ରଦରରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ପ୍ରବୁ ନାଇ ରସÍଲୁ ରଣ୍ା 
ରଦରରି ୋରହରରି ଦÉସା ଜରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନାଇ କୁÛଇଟରି 
ବÉଦରି ଗାଟାକାରବÎÛଏ ଗÉପ୍ ସରି ମାରନରୁ।

୧୦
 ତରିମତରି ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉବାÏ ମରୂନଞ୍ଜୁ। ମୀ ମାରଦÛ ରରହା 

ଡ଼Èଇ ଇସରିଙ୍ରି  ରାହରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈଈରକÍ ରମଃଦୁ। ନାଇ ରଡଃଙ୍ରି  
ଏଆଞ୍ଜୁରବÛÎଏ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଏÌସରିବÉଗା 
ଏମବୋଇରଭÛ ତରିମତରିଇ ଡ଼ନ୍ଦ୍  ନା ରମହÈକାରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏବା ମୂରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି ଅÉବାରରିରକ ରବ୍ଡÎÓÍତାରନଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ କÉସାନାମାଇ।

୧୨
 ଆେଲ୍ ମାଇ ଆରମବେସା କାତା ଆହାନା ବ୍ୀÏସ୍କରିଞ୍ାଇ। 

ଅÉନୁ ଏଆଞ୍ଜୁ, ରବÍଗାଲରି ତାକାରରିରକ ଆଡାନାଇ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ବÉÏବାÏରସଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ଡୁଞ୍ରିରତଏ ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରଦÑ 
ବÉÏବାÏ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରିସରିରଡଞ୍ଜୁ। ଅÉରତକାରବÎÛଏ, ଏÛରସରରିରବÎÍଲା 
ଡÈଉ ୋବରି େÉରନଞ୍ଜୁ ଏÛମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏରନଞ୍ଜୁ।

a ୧୬:୮ ନପଣ୍ିକଷ୍ଟ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାରରି ଗହମ କÌନାରରି େବ୍। ଈରା 
ବାସାରାକାତାଙ୍ରି  ସରଟÑକା େÉଲରିଗରିନାରରି ଜ୍ଡÓÞÕଭାଲÉକା ବÌଜରିତାରରି ୫୦ 
ଦରିନା ରଭÑଅଟରି େÉଲରି ଗରିଭା ଅÉରନ।

ପାଉଲ ଭ୍ରୀସି୍ନାରି ବିÎୋକାତା
୧୩

 
–୧୪

 ତାକ୍ାଲରି ଅÉଜାନା ମାଞ୍ାଦୁଃଦୁ। େରତ୍ଡ଼Èଇ ଗାଞ୍ାଦୁ, 
ବାସ୍ାଗାଟାରତରୁ, ଡÉଟା ଗାଟାରତରୁ ଅÉଦୁ, ମୀ ଗୁରଲÑତାରରି 
କାବାଡ଼ରି ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଅÉୋକାରରି।

୧୫
 ଈରୁ ତେରିଫାନ କୁଟୁମରିତାକାରରିଇ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ। ଏÌବରିÎ 

ଆଖାୟା ଦରିନା ତାନରିÔ ରବÍÎରଲ କ୍ରିସ୍ଟରିୟାନତାଇ ମାସୁ। ଏÌବରିÎ 
ରେÍନୁ ଲÌକୁରରିଇ ଲପ୍ କା ରସÍଲୁ ତାଡ଼ାନରି ସେଗି ଗରିଆମାସୁ। 
୧୬

 ନାଇ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ! ଅÉନୁ  
ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି ଗରିଆନା େ୍Éେରିମାଞ୍ାଇ, ଇØଁତରି ଲÌକୁରରିରକÛଏ, ଏଙ୍ା 
ଏତୋନାକା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନରୁ ଏ ଗୁରଲÑ 
ଲÌକୁରରିତାକାରରିଇÛ ମÉନରି ଅÉଦୁ।

୧୭
 ତେରିଫାନ, ଫର୍ଜୁ ୍ନାତ ଏଙ୍ା ଆଖାୟରିକ ବÉÏଜାମାନାକରି ଅÉନୁ 

ରରହା ଆଇମାଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ନାଇ ରସÍଲୁ ଏତୋରା 
ଗରିବାÏ ମଆୂ ସରିରଡରୁ, ଏÌରÈ ଏଆରୁ ଗରିରତରୁ। ୧୮

 ଏଆରୁ ନାଇ 
ଜରିଉ ତରିନରି ଏଙ୍ା ମୀଙ୍ରିରବÛÎଏ ରରହା ସରିଆମାଞ୍ାରନରୁ। ଈରୁ 
ଇଁØତରି ଲÌକୁରରିଇÛ ରଜÍଡା ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ।

୧୯
 ଏସରିଆଦରିନା ତାନରିମାନରି ମଣ୍ଳାକା ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଜହାରରି 

ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାନୁ। ଆକ୍ରିଲା ଏଙ୍ା ପ୍ରୀସ୍କା ପ୍ରବୁୋଦା ଡ଼Èଇ ଜହାରରି 
ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାନୁ। ଏÌବାÏସାନରି ଇଡୁତାନରି ଊସ୍କରିମାନରି ଊଜାନ୍ େୁଟା 
ତାଇ ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଜହାରରି ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାନୁ। ୨୦

 ଇମବୋ ମାନରି 
ଗୁରଲÑ ଅÉବାରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାକା ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି ସୀେ୍ରିଞ୍ାନୁ। 
ଈରୁ ର ବାହାତା ରେÍନୁଇ ଦଃୋରସÍଲୁ ଉସ୍କରିନାନରିଇ ରଆରତରୁ 
ରଆନରିଇ ନଞ୍ାନା ରଜÍଡା ଜହାରରି ସୀଦୁ।

୨୧
 ଅÉନୁ ୋଉଲ, ନାଇ କାଜୁ ଡ଼Èଇ ବ୍ୀÏସାନା ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା 

ଜହାରରି ସୀପ୍ କରିଞ୍ାଇ।
୨୨

 ଏତୋନାକା ପ୍ରବୁଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିସରିରଡÛରୁ, ଏଆରୁ ଆଗଗି 
େÉରନରୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁରକÛଏ ରସକ ରାହରି ଅÉଜାନା ମୁହ ରି 
ଅÉରନରୁ।

 ମାରାନାଥା b (ଇରସÑକା, ଅ ପ୍ରବୁ ବÉÏମ)ୁ।
୨୩

 ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ମୀରକ ମାଞ୍ାକାରରି।
୨୪

 କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁବାଃତା ମାନାକରି ନାଇ ରଜÍଡା ମୀରକ ଡ଼ଃନା 
ମାଞ୍ାକାରରି। ଆରମନ୍।

b ୧୬:୨୨ ମାରାନାଥା ଈରରି ଅରାମରିକ୍ ବÉସାତାରରି ରଗସ୍ାମଆୁନରି େଦ। 
ସକୁାରହ କ୍ରିସ୍ଟରିଆନ ଲÌକୁତାକା ପ୍ରବୁତାରା ରରିରହଗରି ବÉନାରା ଅଡ଼୍ ସାନା 
ଈହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିମାରସରୁ।




