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କରିନ୍ ିଲÌକୁରି ବାଃତାଙି୍ ରିନେଗି ଅÉକୁ
୧  ୧ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ୋଣ୍ାଅÉଜାନାନୁ ଅÉନୁ ୋଉଲ 

ଜହାରରି ସୀେ୍ରିଞ୍ାଇ। ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁ 
ରÛଆନୁ ୋଣ୍ାଅÉଜାନାନୁ। ମାଇ ଆରମବେସା ତରିମତରି ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି 
ସୀପ୍ କରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

କରରିନ୍ରି ତାନରିÔ ମାନରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଊଜାନ୍ େଟୁା ଏଙ୍ା ଏତୋନାକା 
କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ବାହାଡ଼Èଇ ସୁୋଡ଼ରି ଗରିବାÏ େÉଣ୍ଞ୍ାରନରୁ ଏଆରରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସ୍କରିମାଞ୍ାଇ।

୨
 ମାଇ ଅÉବା ରେÍନୁଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ 

ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା େÉଣ୍ଜୁ ।

ପାଉଲ ନପÍନୁଇ ଦଃପାପÌଙ୍ା ଗିନତଞ୍ଜୁ
୩

 ମାଇ ପ୍ରବୁଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାଡ଼ା ଅÉବା ରେÍନୁ ୋଦା ଦଃୋେÌଙ୍ା 
ଅÉୋକାରରି। ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ଅÉବା ରେÍନୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରି 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼ାଈ େରୂରି ଅÉଜାନାଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑଡ଼ାÛଇ ଲତୁରଜÍଡା 
ସୀବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ। ୪

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉଜୁରବÛÎଏ ରବÍଗାଲରି ବରିକାଲରି 
ଡ଼Èଇ ମାନରି ଲÌକୁରରିଇ ଲତୁରଜÍଡା ସୀବାÏ ମନୂାସ।ୁ ଅÉଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ତÉଡ଼ା େÉନ୍ ଞ୍ାମାନାସ ୁଏ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÍଗାରରି 
ଲÌକୁରରିଇ ରବÎÛଏ ଲତୁରଜÍଡା ସୀବାÏ ମନୂାସ।ୁ ୫

 ଅÉଜୁ କ୍ରିସ୍ଟଜୂଗା 
ତାନରି ଆଟ୍ କରିମାନାସୁ। ଏରଡଃଙ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟବାହାଡ଼Èଇ ଗÉପ୍ ସରି 
ତାଡ଼ାରବÛÎଏ େÉନ୍ ମବେରିମାନାସ ୁଏÌରରି ରନମବେÈନାରରି। ୬ ରଗରଟ ଅÉଜୁ 
ଜୂଗା ତାନରି ମାନାସ,ୁ ଇରସÑକା ମୀ ତÉଡ଼ା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ, ଏଙ୍ା 
ମୀ ଏଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଈରରି ଆଇମାରନ। ଅରଟÑ ମାଇ ତÉଡ଼ା 
େÉନ୍ ମବେରିନାରରି ମୀ ତÉଡ଼ା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଆଇରନ। ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ 
ଡÉଟା େÉନ୍ଞ୍ାନା ମାଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଜୂଗା ମଣୁ୍ରି ଅÉବାÏ ମରୂଦରୁ। 
୭

 ମୀ ବାଃତା ମÉନ୍ରି ବାସ୍ା ମାଞ୍ାରନ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ 
ମାଇ ଜୂଗା େÉନ୍ ମବେରିନାବାÏରବÛÎଏ ମÉରକ ଆଟ୍ କରିମାଞ୍ାରଦରୁ ଇଞ୍ରି  
ଅÉମ ୁେଞୁ୍ରିନାମ।ୁ ଏ ରଡଃଙ୍ରିରନ ମାଇ ତÉଡ଼ା େÉନ୍ ମବେରିନାବାÏରବÛÎଏ 
ମÉରକ ଆଟ୍ କରିମାଞ୍ାରଦରୁ।

୮
 ଅ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ! ଏସରିଆ 

ଦରିନାତା ଅÉମୁ ଏତେରି ଜୂଗା ମୁଣ୍ରି ଅÉଜାନାମୁ ଏÌରÈ ଈରୁରବÎଏ 
େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଏÌରÈଈରୁରବÎÛଏ େୁଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁ
ମÉଟ୍ କରିମାନାମୁ। ଏ ବରିକାଲରି ଜୂଗା ଗÉପ୍ ସରି ରଦରାଡ଼ରି, ମାଇ 
ରଡଃକା ମେୂା ରସÍଲୁରବÛÎଏ ରଦରରି େୀଗୁବÉରରି ରଡଃଙ୍ରି  ମାରସ। 
୯

 ଅÉମୁ ସÉନାମୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିସାମୁ। ଏଆକରିରବÎÛଏ ଅÉମ ୁ
ମାଇ କୁÛଇଟରି ବାରା ଇଟା ରସÍଲୁ ଆଡାଆ ଏÌରରି ଅÉଜାମାରସ। 
୧୦

 ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ଆଜାଞ୍Éୋ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା 
ଅରଟÑରବÛÎଏ ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ମÉନ୍ରି ଅÉଶା ମାଞ୍ାରନ ଅରଟÑ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  ଡ଼ଃନା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଈରୁ ରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜÉୋ ଡ଼Èଇ ମÉରକ ଆଡା ମୂତାରଦରୁ। ଦÉଲାତାକା 
ମାଇ ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ ଦଃରନରୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରରି 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ରମÍଲା ଗରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

ପାଉଲ ତାଡା ପଡେଜୁÓକ୍ ସାସାରା ନବÍଗାଲି ଗିନତଞ୍ଜୁ
୧୨

 ଅରଟÑ ଅÉମ ୁଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା ମାଇ ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ େରି ମାଞ୍ାନାମ,ୁ 
ଅÉମ ୁଇ େୁତଗି ତାନରିଇ ଆନା ଗରିେରିନାମ,ୁ ଏ ଗୁରଲÑ ଅÉମ ୁରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ େÉନ୍ଞ୍ାମାନରି ତୀରରି ଏଙ୍ା ଟରିକ୍ ନା ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିନାମୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉମୁ ଅÌଗାଇନାମୁ। ଈରÈ 
ମୀ ରଗÍଲୁ ଗରିେରିନାମୁ, ଏÌËକରିରଭÑ େୁତଗି େୁନ୍ ମବୋଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ 
ଅÉଆରାଏ, ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼Èଇ ଗରିେରିମାନାମ।ୁ ୧୩

 ଈରୁ 
ଏତୋରା େÌଡ଼ରି ଅÉଜାନା େୁନ୍ ମବୋ ମରୂଦରୁ, ଏ କାତା ଆଡÈ ଅÉମ ୁ
ମୀଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସାଞ୍ାନାମ।ୁ ୧୪

 ଈରୁ ଅÉଗରନ ମାଇ କାତା ରବÎଞ୍ାନା 
େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉସା ଗରିେରିନାମ ୁଇରଦ ଈରୁ ଟରିକ୍ ନା 
ଗୁରଲÑÍ େୁନ୍ ମବୋ ମରୂଦରୁ। ଈରୁ ମାଇ ରସÍଲୁ ଅÌଗାଇମାରଞ୍ରୁ 
ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ମାଇ ପ୍ରବୁଜୀସୁ ବÉÏନରି ଗÉଲା ଅÉମୁ ମୀ ରସÍଲୁ 
ଅÌଗରିନାମ।ୁ

୧୫
 ନÉନ୍ରି ଇ େରତ୍ ମାନାକରି ଅÉନୁ ରବÍÎରଲ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  

ବÉÏବାÏ ରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁÓରତେÛ। ଈରାଡ଼Èଇ ଈରୁ ରରିରହଗରି ରମÍଲା େÉରଣ୍ରୁ। 
୧୬

 ଅÉନୁ ମାକରିଦନରିଆ ତାଙ୍ରି  ସାନାବାÏନରିଇ ମୀଙ୍ରି  େୂଣ୍ା ରସÍଲୁ 
ଏÌଲୁ ଗରିଆମାଇ। ମାକରିଦନରିଆ ଡ଼Èଇ ରବ୍ଡÎÍÓତାନାବାÏରବÛÎଏ ଅÉନୁ 
ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଇ। ମୀ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼Èଇ ଯରିହୁଦା ଦରିନା ତାଙ୍ରି  
ସାଇ। ୧୭

 ଈରୁ ଆନÈ ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ, ଇ ଗୁରଲÑତାରା ଏÌଲୁ 
ଗରିତାବାÏନରି ଅÉନୁ ଆରଡ୍ ଗରିନା ଇଞ୍ରିଞ୍ାରତଏ, େୁତଗିତାନାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିନା ଗରିଆମାରସଏଙ୍ା ସରଟକା “ଆଁ, ଆଁ”, ଇଞ୍ାଇ 
ଅରଟÑ “ଅÉଏ, ଅÉଏ” ଗରିନା ଇଞ୍ରି ଦୁଃତାଇ।

୧୮
 ଏÌଆକରିରବÛÎଏ, ରଗରଟ ଈରୁ ରେÍନୁଇ େରତ୍ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ 

ଇରସÑକା, ନାଇ ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାରÈ େରତ୍ ଗରିରଦରୁ ଏଙ୍ା ମାଇ 
ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାରରି “ଆଁ” ଏଙ୍ା “ଅÉଏ” ଅÉବାÏ ମଏୂ। ୧୯

 ଅÉନୁ ଏଙ୍ା 
ସ୍ୱରିଲାନ ଏଙ୍ା ତରିମତରି ବାହାଡ଼Èଇ େÌକ୍ ସାମାନରି ରେÍନୁ-ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ ସରଟÛକା, “ଆଁ” ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ସରଟÛକା “ଅÉଏ” 
ଅÉବାÏ ମଏୂଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା ଗୁରଲÑ ରଡଲରି “ଆଁ” ଇନ୍ ମବୋ 
କାତା “ଆଁ” ଆଡା ଅÉରନ। ୨୦

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ 
ଏସନରି କାତାଙ୍ା ରବÎସା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏ ଗୁରଲÑତାଇ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା ଉଗ୍ ଜାମାନୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁଇ େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା ଗରିବାÏ 
ରସÍଲୁ ଅÉଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ୋଦା ଡ଼Èଇ “ଅÉରମନ୍” ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ରିନାସ।ୁ 
୨୧

 ବାÏରରି ରେÍନୁ ମରିଣ୍ାନରି ଏଙ୍ା ମାଣ୍ାନରି କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା ଡÉଟା ଡÈଇ 
ଇଟ୍ କରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରମÍଲା ବÉÏକ୍ ସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
୨୨

 ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା େÌଣତାରÈ ଟରିକÉ ମାଇ ବାଃତା ଉହାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଙ୍ା ମାଇ ଜରିଉ ଲାଇ ତାଡ଼ା ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏତୋରÈ ମÉଙ୍ରି  ଅÉଞ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଇ ମ୍ଡରିÓଉ ତÌସ୍ରିଞ୍ାରନ।

୨୩
 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ବରିକାଲରି ସୀବାÏ ରସÍଲୁ କରରିନ୍ରି ତାଙ୍ରି  ବÉÏବାÏ 

ମÉଟ୍ କରି ସରିଡÉରତନୁ। ୨୪
 ରେÍନୁ ଈରାଡ଼ରିକରି ସÉକରି ମାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉମ ୁ

ମୀ େରତ୍ କୁÛଇଟରି େÌଣଗାଟାମ ୁଅÉବାÏ ତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍ କରି ସରିଡାମ।ୁ 
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ରଟÍରଣ୍ ଅÉମ ୁମୀରକ ଆଡାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏଗାଟାମ ୁଅÉଜାନା 
ମୀନ୍ା ରରହା ଗÉୋ ତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍ କରିନାମ।ୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଈରୁ ମୀ େରତ୍ ଡ଼Èଇ ଗÉରମ ଡÉଟାଗାଟାରତରୁ।

୨  ୧ ଇ େÉଲୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏରତକା ମୀଙ୍ରି  ବରିକାଲରି 
ସୀଏନୁ ଇଞ୍ରି  େ୍ଡଜୁÓକ୍ ସାମାରସଏ। ୨ ଅÉନୁ ରଗରଟ ମୀଙ୍ରି  

ବରିକାଲରି ସରିଆଇ ଇରସÑକା, ଏମବୋଇ ନÉଙ୍ରି  ରରହା ସରିଆରନ। 
ରବÎÍରଲ ନାଇ ବରିକାଲରି ସରିଆଦୁଃତାନାକା ବାÏରରି ନÉଙ୍ରି  ରରହା 
ସୀବାÏ ମତୂାରନରୁ। ୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ଇ ଅÉକୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ବ୍ୀÏସାରତଏ; ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏରତକା ଏତୋରରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ରରହା େÉନ୍ଞ୍ାଦୁହରିମା, ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ ବରିକାଲରି େÉନÈକାନୁ, 
ମୀ ବାଃତା ନÉନ୍ରି ଇ େରତ୍ ମାଞ୍ାରନ, ଈରୁ ନÉରକ ଆଡାନା 
ରରହାଅÉରଦରୁ। ୪ ରବÎÍରଲ ଅÉକୁ ବ୍ୀÏସା ମାଞ୍ା ତାନରିÔ ନାଇ ଏÌଲୁ 
ଗÉରମ କÉଡ଼୍ କରିଞ୍ାରତ ଏଙ୍ା ନÉନ୍ରି ବରିକାଲରି ମାଞ୍ାରତ। ଅÉନୁ 
କାଣ୍ଦ୍ଜୁ କା ଜୀରରି ଗରିଆନା ଅÉକୁ ବ୍ୀÏସାଞ୍ାରତÛ। ମୀଙ୍ରି  ବରିକାଲରି 
ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉଆରତ। ରଟÍରଣ୍ ମୀ ରସÍଲୁ ନÉନ୍ରି ରଜÍଡା 
ଏରସ ଗÉପ୍ ସରି ମାଞ୍ାରନ, ଏÌରÈଈରୁ େୁନାକÈରତରୁ ଇଞ୍ରି  
ବ୍ୀÏସାଞ୍ାରତଏ।

ଡÌଇ ଗିଆନାକାରିଇ ଦୂସ ପିଃଦୁ
୫

 ମୀ ମାରଦ ଏତୋଞ୍ଜୁ ବରିକାଲରି ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ବାÏରରି 
ନÉଙ୍ରି  ବରିକାଲରି ସରିଆସରିଡÈଜÈଏଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ମୀଙ୍ରିରବÛÎଏ 
ଏରସ ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବରିକାଲରି ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୬ ଇଆନରିଇ ଈରୁ 
ଆଡାନା ଏତେରି ଡଣ୍ ସରିଆରଞ୍ରୁ ଏÌରରି ଏÌରସରନ ଅÉୋକାରରି। 
୭

 ଇରଦÛ ଈରୁ ଏଆନରିତାରÈ ଦୂସ େରିଃଦୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ 
ତÉଡ଼ା ଗରିଦୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଗÉରମ ବରିକାଲରି ଅÉଜାନା କ୍ଜୁ ସ ୁ
ଇରନଏÛଞ୍ଜୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆନରିଇ ତÉଡ଼ା ଗରିଦୁ। ୮ ଅରଟÑ ରରିରହଗରି 
ଏଆନରିଇ ରଜÍଡା ତÌସ୍ ଦୁ। ୯

 ଈରୁ ନାଇ ରବÎସ୍କରିଞ୍ାନାରା ବାଗଗି 
ଗୁରଲÑ ଆଃେରିଞ୍ାରଦରୁ ଗରିନା ଆନା ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ବ୍ୀÏସ୍କାଞ୍ାଇ। 
୧୦

 ଈରୁ ରଗରଟ ଏରମବେରରିତାରÈ ଦୂସ େରିଃରଦରୁ ଇରସÑକା 
ଅÉନୁରବÎÛଏ ଏଆନରିତାରÈ ଦୂସ େରିହରିÔ। ଅÉନୁ ମୀ ରଗÍଲୁ 
ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ ୋଦା ଡ଼Èଇ ଦୂସ େରିଃେରିମାଇ। ୧୧

 ଇ ରଡଃଙ୍ରି  
ଦୂସ େରିଃରତକା ସଇତାନ ମାଇ କÉରସଞ୍ଜୁ ମାଇ କୁÛଇଟରି େÌଣ 
ଗରିବାÏ ମୂରତÛଞ୍ଜୁ। ଅÉଜୁ ସଇତାନ ତାରÈ ଏÌଲୁତାରÈ ଗୁରଲÑ 
ରନଗାଡ଼Èଇ େୁଞ୍ରିମାନାସୁ।

ନ୍ାୟା ତାନିÔ ପାଉଲ ବୁମ୍ଜୁ ଅÉନତଞ୍ଜୁ
୧୨

 ଅÉନୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରା ରନÍଗରିସଦରି େÌପ୍ କା ରସÍଲୁ ରତ୍ାୟା 
ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜାରସଏ। ପ୍ରବୁ  ଏÌରରମବୋ ନÉଙ୍ରି  ଗÉପ୍ ସରି 
ରନଗରି ୋବରି ରଣ୍ା ସରିଆରତଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ଏÌରରମବୋ ନାଇ’ ଆରମବେସା 
ତରିତସଇ ରମହÉତÉକରି ଅÉନୁ ଲତୁରଜÍଡା ୋନାରତନୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ ତୁହାନାଇ ମାକରିଦନରିଆ ତାଙ୍ରି  ସାରସଏ।

୧୪
 ରେÍନୁ ଦଃୋେଙ୍ା େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ ନାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଜୀସକୁ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ମେୂା କାବାଡ଼ରି ତାନରିÔ ଡ଼ଃନା 
ୋରହରରି ତÌସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ମାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ଏଆନରି ଗÌବୁଗÌବୁ 
ଇଞ୍ରିମାନରି େୁନ୍ ମବୋତାରା ଗୁରଲÑ ବାହା ତାନରି ବ୍Éଟ୍ ୋ ଗାଟାଞ୍ଜୁ। 
୧୬

 ମୁହରି ଆଇମାନରି ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଅÉଜୁ ଗାନ୍ା ଆଇମାନରି 
ଲÌକୁତାସ।ୁ ଏଆକରିରବÎÛଏ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉନ୍ ମବେରିମାନରି ଲÌକୁ ରସÍଲୁ ଅÉଜୁ 

ଗÉପ୍ ସରି ଗÌବୁଗÌବୁ ଇଞ୍ରିମାନରି କ୍ରିସ୍ଟତାଡ଼ା ଲÌକୁତାସୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏମବୋଇ ଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଡÉଟା େÉନ୍ଞ୍ାମାରନ? 
୧୭

 ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାକା ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିେରିମାରନରୁ, ଏଆରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉମୁ ମାଇ ଲÉବା ରସÍଲୁ ରେÍନୁତାରÈ ରବÎସ୍ାତରିନରିÔ ପ୍ରÉେରି 
ସରିଡାମୁ, ଏÌଆକରିରବÛÎଏ ଅÉମୁ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା 
ମାଞ୍ାନା ଟରିକ୍ ନାତାରା ରବÎସ୍ରିମାନାସ।ୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ େÉଣ୍ା 
ଅÉଜାମାନାରରି ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରି  କାତା ରବÎସ୍ରିମାନାମ।ୁ

ନପÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାନ ିପୂନ ିସÉଜା ନସÍଲୁ ଆଲିଆଗାଟାକା

୩  ୧  ଅÉମୁ ମାଇ ରସÍଲୁ ଅରଟÑ Ñ ଗରିନା ଅÌଗା 
ଟÌଟ୍ କରିନାମୁ?ଅÉରତକା ଅÉମୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାକାରରି 

ରଡଃଙ୍ରି  େÌଙ୍ା ଗରିନରି ଅÉକୁ, ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ତାୋ ଏଙ୍ା ମୀ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଅÌବାÏ ଲୂଡ଼ା ମାରନ ଗରିନା? ୨ ଈରୁରନ ମାଇ ରସÍଲୁ 
ମାଇ ମାଇ ରଜÍଡାଙ୍ାନରି ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାନରି ଅÉକୁ ମÉରାତାରତରୁ। 
ଇ କାତା ମାଇ ରଜÍଡାଙ୍ାନରି ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାଞ୍ାରନ। ଇ କାତା 
ଗୁରଲÑତାକା େଞୁ୍ାରନରୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑତାକା େÌଡ଼ରି ଆବାÏ ମରୂନରୁ। 
୩

 ଈରରି କ୍ାର୍୍ା େୁନ୍ ମବୋ ଆଇମାରନ, ଈରୁ ୋଣ୍ାଅÉଜାମାନରି 
କ୍ରିସ୍ଟତାଡ଼ା ଅÉକୁ ରଡଃଙ୍ରିତାରତରୁ। ଇ ଅÉକୁ କାଗ୍ ଜ କଲମ 
ଡ଼Èଇ ବ୍ୀÏସା ଅÉଆସରିରଡଏ। ଏଆକରିରବÎÛଏ ନୀରଡ଼ ମାନରି 
ରେÍନୁ ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ। ଈରରି ବାÏଡରିଙ୍ାନରିଇ a 
ଉଃୋଜାନାରରି ଅÉଆରତ, ଏଆକରିରବÎÛଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରଜÍଡା ଲÈଇ 
ଉଃୋ ଅÉଜାମାନାରରି।

୪
 ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଟରିକ୍ ନା ବାସ୍ା ମାଞ୍ାନରି 

ବÉଗା ଅÉମୁଈରା ରବÎସ୍ା ମୂେରିଞ୍ାନାମୁ। ୫
 ଅÉମୁ ଗୁÛରଲତାମ ୁ

ମାଇସକ ଗୁÛରଲ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମନୂାମ ୁଏ କାତା ଅÉଆରତ, 
ଏଆକରିରବÎÛଏ ଆମ ୁରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଇ ଡÉଟା େÉଣ୍ଞ୍ାନାମ।ୁ 
୬

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  େୂନରି ଅÉଞ୍ାମାନରି ସÉଜା 
ରସÍଲୁ କାବାଡ଼ରିଗାଟାମୁ ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଟରିକ୍ ନାତାମୁ ଇଞ୍ରି  
ଏÌଲୁ ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ। ଈରରି ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାନରି ସÉଜା ଅÉଆରତ 
ଏÌËକରିରଭÑ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉଜାନରି ସÉଜା। 
ଭ୍ୀସା ମାନରି ସÉଜା ସÉଭା ତାରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ 
ନୀମବୋ ସୀଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ।

ପୂନ ିଆÌଞ୍ାମାନ ିସÉଜା ଗÉପ୍ ସି ଅÌନତେରି ତାପିମାନନ
୭

 ସÉବାÏତରିନରିଇ ତାତାରରି ସÉଜା ବାÏଡରିଙ୍ାନରିଇ ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରସ, 
ଏÌରÈ ସୀବାÏ ଅÉତାବାÏନରି ରେÍନୁତାରରି ଅÌରତେରରି ତÌଞ୍ା ଅÉରତ, 
ଏମବେÈ ମÌସାତାରରି ମୂହୁବାÏନା ଅÌରତେରରି ଅÉରତ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆନରିତାରÈ ମହୁୂବାÏନା ଲÌକୁତାକା ରମଃୋ ମଆୂରତରୁ। ଏÌରରି 
ଏ ରବÑଅଟରି ଲୁମବେରିରତ। ୮

 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉତାରରି 
ନୀମବୋ ସୀନରି ସÉଜା ଏରସସରିକରି ସÉରରକଏ ଅÌରତେରରିତାରରି ଅÉଏ 
ଗରିନା? ୯ ଡ଼Ìଇ ତÌସ୍ାରରି ସÉଜା ରଗରଟ ଇରସ ଅÌରତେରରି ତÌସ୍ାରରି 
ଅÉରତକା, ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ମÉଙ୍ରି  ତୀରରିତାସ ୁଇଞ୍ରି  ଆଃେରିମାଞ୍ାନରି 
ସÉଜା ରଡÛରକ ଏରସସରିକରି ଗÉପ୍ ସରି ଅÌସ୍ାରରି ଅÉରନ। ୧୦

 େ୍ଡÓÉଡରି 
ସÉଜା ତାନରିÔ ଅରତେରରିତାରରି ମାରସ, ଏÌËକରିରଭÑ େନୂରି ସÉଜା ତରିରଙ୍ 
a ୩:୩ ବାÐଡିଙ୍ାନିଇ ୋଟା ମÌସାଇ ସୀଭା ଅÉଜାମାସରି 
ସÉଜାତାରରି ଏତୋରା ଭାଡରି ୋଟା ତାନରି ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରସ (ସ୍ଡÓØୋ 
େୁତରି:୨୪:୧୨,୨୫:୧୬)।



233 ୨ କରିନ୍ ି୫:୩
ସରର ଗରିଆନା ରମଃରତକା େୁନରି ସÉଜାତାରରି ଅÌରତେରରି ଗÉରମ 
ଗÉପ୍ ସରିତାରରି। ୧୧

 ଏତୋରରି ବାÏରରି ଈରକ ରଡଲରି ରସÍଲୁ ଆଇମାରସ 
ଏÌରରି େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ଡ଼Èଇ ତÌଞ୍ା ଅÉବାÏ ମରୂତକା ଏତୋରରି ଡ଼ଃନା 
ନରିହ ରିନାରରି ମାରନ ଏମବୋତାରରି େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ଏÛରସ ଗÉପ୍ ସରିତାରରି 
ଅÉଜାଦୁରହଏ ଗରିନା?

୧୨
 ମÉନ୍ରି ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ବାସ୍ା ମାନାକରି ଅÉମୁ ଗÉପ୍ ସରି 

ଡÉଟାଗାଟାମୁ। ୧୩
 ଅÉମୁ ମÌସା ରଡଃଙ୍ରିତାମୁ ଅÉଆତାମୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ମୁହୁବାÏନା ସରିଣ୍È େ୍ାପ୍ କରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଇସ୍ାଏଲ ଏଆନରିତାରା ଅÌରତେରରି ମୁହୁ ରମଃୋ 
ମୂଏରୁ ଇଞ୍ରି  େ୍ାପ୍ କରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାରରି ଅÌରତେରରି 
ମାହୁଲରି ଆଇମାରସ ଏଙ୍ା ମÌସା ଏÌରÈ ତÌସ୍ା ମÉଣ୍Èରତଞ୍ଜୁ। 
୧୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରରିତାରରି ଏÌଲୁ ଟୁଟ୍ କା ଅÉଜାମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ମାରସ। ଇରଦରବÛÎଏ ଏ େ୍ଡÉÕଡରି ସÉଜା େÌଡ଼ରି ଅÉରତକାରବÛÎଏ 
ଅÉଞ୍ାମାସରି ସÉଜାତାରରି ଟରିକ୍ ନାତାରରି ମ୍ଡରିÓଉ ଅÈନାରରି ଏÌରÈ େନୁମବୋ 
ମେୂରିସରିରଡରୁ ବାÏରରି ଜୀସକୁ୍ରିସ୍ଟ ଆଡÈ କାନ୍ ଙ୍ା ୋ୍େକା ଅÉଜାମାନରି 
ସରିଣ୍Èତରିନରି ରସକÛକରି ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ 
ଇ ଲÌକୁତାକା ମÌସା ସÉଜାତରିନରିÔ େÌଡ଼ରି ଅÉରତକାରବÑÎଏ ଏ ମହୁୁ 
େ୍ାକ୍ ନାରରି ଏଆରରି ରଜÍଡାଙ୍ାନରିଇ େ୍ାଙ୍ାଇମାରନ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ମୂେରିସରିରଡରୁ। ୧୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ 
ରବÎଞ୍କରି ରବ୍ଡÎÍ Óତାରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏଆନରି ମୁହୁତରିନରି େ୍ାପ୍ କା 
ଅÉଜାଦୁଃନାରା ଏÌପ୍ କା ଆଇରନ। ୧୭

 ପ୍ରବୁରନ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ 
ମାରନଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑ ଏତୋବାÏନରି ପ୍ରବୁତାରରି ଜରିଉ ମାଞ୍ାଦୁଃରନ, 
ଏମବୋ କ୍Éର୍୍ା େରିଃନାରରି ମାରନ। ୧୮

 ମାଇ ମହୁୂ ବାÏନାଙ୍ା େ୍ାପ୍ କା 
ଅÉଆସରିରଡଏ। ଅÉଜୁ ଏଆନରି ରଡଃଙ୍ରିରନ ଅÌରତେରରି ତÌସ୍ା 
ମନୂାସ।ୁ ମଃୁକା ଡ଼Èଇ ଡରିଟରି ତାନରିÔ ଦୀନରି ଡୂଗାରଡଃଙ୍ରି  ପ୍ରବୁତାରା 
ଅÌରତେରରି ରମହରି ରମହରି ଅÌରତେରରି କୁÛଇଟରି ଅÌରତେରରି େÉନମବେରିମାନାସ।ୁ 
ଇ ଅÌରତେରରି ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଇରସÑକା ଜରିଉ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା 
ରଡଃଙ୍ରିରନ ମ୍ୀ ମାନାସ।ୁ

ବିÎରାନଟକତିାନଇି ଜଉିତାଇଦବ୍ଡ

୪  ୧ ରେÍନୁ ରଜÍଡା ନଆନାଇ ମÉଙ୍ରି  ଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ 
ତାଙ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉଜୁ ଈରା 

େରିହÈସ।ୁ ୨ ଅÉଜୁ ଲÈଜାତାଆ ଏଙ୍ା ରେ୍ଡÍÓରକ ରେ୍ଡÍÓରକ ଗରିେରିନାଆ 
କାବାଡ଼ାକା ଗୁରଲÑ େରିହାନାସ।ୁ ଅÉଜୁ ମ୍ଡÉÕସାନାଇ ରେÍନୁ ରବÎସ୍ା 
ଗ୍ରÉୋଇସରିଡାସ,ୁ ରେÍନୁତାରା ରବÎସ୍ା ତରିଃେରି ସରିଡାସ,ୁ ଏÌËକରିରଭÑ 
ଟରିକ୍ ନାତାରÈ ମÉରୁମାରୁନା ରବÎସ୍ରିମାନାସୁ। ଇଆରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ଉରଜତାରା ତÌସ୍ରି ମାନାସୁ। ୩

 ରନଗରିସଦରି 
ରଗରଟ ମÉଗ୍ା ଅÉଜାମାରନ, ଇରସÑକା ଏÌରରି ବାÏରରି ମହୁ ରି ଅÉନରି 
ଲÌକୁ ରସÍଲୁ ଆଡାଆ ମÉଗ୍ା ମାରନ। ୪

 େୁତଗି େÌଣ ଗରିେରିମାନରି 
ସଇତାନ େରତ୍ ସରିଡାନାକାରରିତାଆ କାନ୍ ଙ୍ା କÉଣରିଙ୍ା 
ଗରିଆଜରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁତାରÈ ରନଗରିସଦରିତାରÈ 
ଉଜାଡ଼ରି ଏଆରୁ ରମଃୋ ମେୂରିସରିରଡରୁ। ୫

 ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରେÍନୁଇ 
ତÌସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଅÉମ ୁମାଣ୍ାନରି େÌପ୍ କରିସରିଡାମ,ୁ ଏÌËକରିରଭÑ, ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟଇ ରେÍନୁ ପ୍ରବୁଇଞ୍ରି  େÌପ୍ କରିନାମୁ। ଜୀସୁ କାବାଡ଼ରିଗାଟାମ ୁ
ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ରିମାନାମ।ୁ ୬

 ସରଟÛକା ରେÍନୁ ଆନ୍ାରରି ମାରଦÑ ଡ଼Èଇ 
ଉଜାଡ଼ରି ଅÉୋକାରରି ଇଞ୍ରି  ରବÎସାରସଞ୍ଜୁ, “ଏ ରେÍନୁରନ ମାଇ 
ରଜÍଡାଙ୍ାନରି ଲାଇ ଉଜାଡ଼ରି ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।” କ୍ରିସ୍ଟ ମହୁୁବାÏନା 

ତାନରିଇ ରେÍନୁତାରରି ଅÌରତେରରି ତÌସ୍କରିମାରନ, ଏ ଅରତେରରି ମÉଙ୍ରି  
ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୭
 ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଇ ଦବ୍ େÉନ୍ଞ୍ାମାନାସ।ୁ ଅÉଜୁ 

ବାÏରରି ବରିÎରା ରଟକରିଙ୍ା ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାନା ଇ ରକ୍ଉଗାଟାରା ଡÉଟା 
ଆହାମାନାସୁ। ଈରରି େୁନ୍ ମବୋ ଆଇମାରନ, ଇ ରଦÛରରି ଡÉଟା 
ମÉନ୍ରି ଅÉଆରତ ଇ ଡÉଟା ରେÍନୁତାରରି। ୮

 ମାଇ ଚାରରିୋକରିଟରି 
ଇରଦଙ୍ଜୁତା ଅÉମୁ ଜୂଗା େÉନ୍ ମବେରିନାମୁ, ଏଆକରିରବÎÛଏ, ଅÉମ ୁ
ସÉକଡ଼ରି ଆଇସରିଡାମୁ। ଜାହରି ଜାହରିତା ଅÉମୁ ବୁମବେଜୁ ଆଇନାମୁ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ରଜÍଡା କÌପ୍ କରିସରିଡାମୁ। ୯

 ଅÉମୁ ସାଃୋ ପ୍ରଃୋ 
େÉନମବେରିନାମ ୁଏଆକରିରବÎÑଏ ମହୁ ରି ଆଇସରିଡାମ।ୁ ମାଇ ରେÍନୁ ମାଇ 
ଜୂଗା ରଡଲରି ତାନରି େରିହାସରିଡାଜାଏଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ ରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉମରୁବÎଏ ଗାଣ୍ରିେÉଡ଼Éଟରି ସÉବାÏସରରÑ ଆଇନାମ।ୁ ଇସରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ା 
ନୀମବୋ ମାଇ ବାଃତା ତÌଞ୍ରିରନ। ୧୧

 ଅÉମ ୁଜୀସୁ ରସÍଲୁ ଗୁରଲÑ 
ରଡଲରି ସÉବାÏ ତାନରି ସେଗି ଗରିବାÏ ଆଇମାନାମ।ୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଇ ନରିହÈନରି 
ଗାଣ୍ରିତାନରିଇ ଜୀସଇୁ କÉ୍ର୍୍ା ତସ୍ ୋ ମନୂାମ।ୁ ୧୨

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମାଇ 
ବାଃତା ସÉବାÏ ଏଙ୍ା ମୀ ବାଃତା ନୀମବୋ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାଞ୍ାରନ।

୧୩
 ରେÍନୁ େୁତରି ରବÎସ୍ରିଞ୍ାରନ: “ଅÉନୁ େରତ୍ ଗରିରତଏ 

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି କ୍Éର୍୍ା ରବÎତୋରତଏ।” ମାଇ େରତ୍ରବÑÎଏ ଏ 
ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ଅÉମ ୁେରତ ୍ଗରିେରିନାମ,ୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାମ।ୁ 
୧୪

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏତେରି ରେÍନୁ ପ୍ରବୁଜୀସଇୁ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ 
ନରିରତେଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ରଡଃଙ୍ରି  ମÉଙ୍ରିରବÎÑଏ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ 
ରରିରହଗରି ନରିତୋରନଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରିରବÑÎଏ ମୀ ନÌକରିଟରି ନରିସା 
ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଈରା ମୀ ରସÍଲୁ ଗରିବାÏ ଅÉଜାମାରନ। ଇସରିଙ୍ରି  
ଗÉରମ ଦÉଲା ଲÌକୁ ରେÍନୁତାରା ରଜÍଡାନÌବା େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ 
ଏଆନରିଇ ସÉରÛକରି ସÉରÛକରି ଦଃରନରୁ।

ପନତ୍ଡ ଡÈଇ ନରୀମ୍ା
୧୬

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉଜୁ ଏରସକାରବÎÑଏ ରଜÍଡା କÌପ୍ କା କୂନା, 
ରଗÑରଟ ମାଇ କୁଇନାରରି ଗାଣ୍ରି ମୁହ ରି ଅÉବାÏ ସÉଜରିରନ 
ଏଆକରିରବÎÑଏ, ମାଇ ଲାଇମାନରି ଜରିଉ ଦରିନାଗÉଡ଼ରି େୂନାରରି 
େୂନାରରି ଆଇମାରନ। ୧୭

 ଇରଦ ମାଇ ଜୂଗାଇନାରରି ବାÏରରି 
ସେତାରରି ଏଙ୍ା ଈରକ ରଡଲରି ରସÍଲୁତାରରି। ଇ ଜୂଗା ମାଇ 
ରସÍଲୁ ଉକୁସରି ଅÉନାରାଆ ଏଙ୍ା କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିହ ରିନାରା 
ଗÉପ୍ ସରି ସÉରÛକରିତାରା ଅÌରତେରରି ତାସାଜରିଆଞ୍ାରନ। ଏ ଅÌରତେରରି 
ରରହା ତରିକରି ଇ େୁତଗିତାରରି ବରିକାଲରି ଜୂଗା ଆନାରରି ସରିକରିରବÑÎଏ 
ଅÉଆରତ। ୧୮

 ମÉଇ କାନ୍ ଙ୍ା ତÌସ୍କରିନାଆ ଆଡÉ ରମହÈଡ଼Èଇ 
ତÌସ୍କରିସରିଡାନାଆ ରମଃୋରସÍଲୁ ଡୂଞ୍ାକÉଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ତÌଞ୍ରିନାଇ ମହୁ ରି ଅÉନାଇ ତÌଞ୍Èନାଇ ଡ଼ଃନା ନରିହ ରିନାଇ।

୫  ୧ ଈରୁ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ଇ ଗାଣ୍ରି ମÉରାତରି ଇଡୁ ରନରିସରି 
ମହୁ ରି ଅÉରନ। ଇ ରବÑଅଟରି ମାଇ ରସÍଲୁ ରÌସ୍ ୋ ଅÉଜାନରି 

ବାହାତା ରେÍନୁରକଏ ଲଃୋ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  େୂନରି ଇଡୁ 
ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୨

 ଈରରି ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆନାରରି ଅÉଆରତ। 
ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି ଗରିବାÏ ଅÉଜାମାନରି କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିହ ରିନରି 
ଇଡୁ। ଅÉଜୁ ଇ େୁତଗିତା ରାହରିଅÉଜାନା ବାÏହାଇମାନାସୁ। ଅÉମ ୁ
ଏ ଡ଼ଃନା ନରିହ ରିନାରା ଇଡୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରିଇ ରସଣ୍ନାରା 
ଇଡୁ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଅଡ଼୍ େରିନାମୁ। ୩

 ଇ ରଡଃଙ୍ରିତାରÈ ଇଡୁ 
େÉରଟକା ଅÉମ ୁଅରଟÑÑ ଏରସକାରବÎÛଏ ନÉଗାଲରିଗାଟାମ ୁଇଞ୍ରି  
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ତÌଞ୍Èମୁ। ୪

 ଅÉମୁ ଇ ତୁମବେଜୁ ମÉରାତରି େୁତଗି ଗାଣ୍ରି ତାନରିÔ ମାରଞ୍Û 
ମାରଞ୍Û ବରିକାଲରି ଡ଼Èଇ କ୍ଜୁ ସ ୁଇଞ୍ରିମାନାମ।ୁ ଇ େୁତଗି ଗାଣ୍ରି େରିଃୋ 
ରସÍଲୁ ଅÉମ ୁମÉଟ୍ କରିସରିଡାମ ୁଇଞ୍ରି  ସରିଡାରାଏନୁ। ଏଆକରିରବÎÑଏ 
ମହୁ ରି ଅÉଆନାରÈ ରସଣ୍ମାନରି ଇଡୁ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଅଡ଼୍ େରିନାମ।ୁ 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଆଡା ଈ ମହୁ ରି ଅÉନରି ଗାଣ୍ରି ଡ଼ଃନା ନରିହ ରିନାରା, 
ମହୁ ରି ଅÉଆନାରÈ ଇଡୁ ଡ଼Èଇ େ୍ାପ୍ କା େÉନମବୋ ମରୂନ। ୫ ରେÍନୁ 
ମÉଙ୍ରି  ଇରାଡ଼ରିକରି ତÌଲ ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନା 
ଅÉଞ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଜରିଉ ସÉକରି 
ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାରନ। ୬ ଏÌସରିବÉଗା ମÉନ୍ରି େରୂରି େରୂରି ଅÉସା ମାଞ୍ାରନ। 
ଅÉମୁ େୁଞ୍ରିନାମୁ ଅÉମୁ ଏରସ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଈ ଗାଣ୍ରି ଆହାନା 
ମାନାମ ୁଏÌରସ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ପ୍ରବୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ଦୂରୁ ମାନାମ।ୁ

୭
 ଅÉମ ୁଏତୋରାଆ ରମଃେରିନାମ ୁଏÌରÈ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଅÉଏ, 

ରଟÍରଣ୍ େରତ୍ ଡ଼Èଇ ତÉକାଇନାମୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମÉନ୍ରି ଅÉସା 
ମାରନ ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ େରିମାନାମୁ। ୮

 ଅÉମୁ ଇ ଗାଣ୍ରି ତୁହାନାଇ 
ରେÍନୁରକଏ ରସ୍ଟ୍ ନା ରାହରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ମÉଟ୍ କରିନାମ।ୁ 
୯

 ମÉରନ୍ ରରଣ୍ରନ ଅଡ଼୍ ୋ ରେÍନୁଇ ରରହା ଗରିବାÏ। ଅÉମ ୁଇମବୋ 
େୁତଗି ଗାଣ୍ରି ଆହାନା ମାନାକାମ ୁଅÉରତକା ଏÌରରମବୋ ପ୍ରବୁରକଏ 
ମାନାକାମ ୁରେÍନୁଇ ରରହା ଗରିବାÏ ମÉଟ୍ କରିମାନାମ।ୁ ୧୦

 ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା, ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑତାସ ୁରନରିସରି କ୍ରିସ୍ଟ ତୂକରି ଗରିନରି ବାହା ନÌକରିଟରି 
ନରିସା ଦୀରନ, ଏଙ୍ା ଇ େତୁଗି ତାନରି ଇ ଗାଣ୍ରି ଆହାନା ମାନାବାÏନରିଇ 
ରନଗାରÈ ଅÉରତକା ଡ଼ÌଇତାରÈ ଆନା ଆନା ଗରିଆମାନାସ ୁଏ 
ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  ଆରଙ୍ଗାଡ଼ରି େÌଲ େÉନାସ।ୁ

ରଆନଇି ନଜÍଡାନÌନାଞ୍ଜୁ ନପÍନୁତାଡା ତÌନଡଞ୍ା ଅÉନନଞ୍ଜୁ
୧୧

 ଅÉଜୁ ଟରିକ୍ ନା େୁଞ୍ାନାସ ୁରେÍନୁଇ ଅÉଜରି ଇରସÑକା ଆନାରରି। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଉରଜତାରା େରତ୍ ଗରିୋକାରୁ ଇଞ୍ରି  ରବÍଗାରରିଇ 
ଗ୍ରÉୋଇମାନାସୁ। ଅÉଜୁ ଇସରିଙ୍ରିତାସୁ ମାନାସୁ ଏÌରÈ ରେÍନୁ 
କ୍Éର୍୍ା େୁଞ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ରବÎÑଏ ଅÉସା ଗରିେରିମାଇ 
ଈରୁରବÎÑଏ ଟରିକ୍ ନା ମÉଙ୍ରି  େୁଞ୍ାରଦରୁ। ୧୨

 ଅÉମୁ ମୀ ନକରିଟରି 
ମାଇ ରଗÍଲୁ ଅÌଗାଇସରିଡାମୁ। ଏÌËକରିରଭÑ, ମାଇ ରସÍଲୁ ଈରୁ 
ରେÍନୁଇ ଦଃଦୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମୁ ମୀଙ୍ରି  ୋବରି ସୀପ୍ କରିଞ୍ାନାମୁ। 
ଇରସÑକା ଏତୋରୁ ଲାଇନାରା ଏÌଲୁ ଗରିଆରାଏ ବାÏରରି ଇ େୁତଗି 
କୁଇତାରା ରମହାନା ଅÌଗାଇରନରୁ ଏଆରରିଇ କÉଡ଼ସାନା 
ରବÎସ୍ ୋ ମରୂଦରୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁୋବରି ସୀପ୍ କରିଞ୍ାନାମ।ୁ ଏଆରୁ 
ରବÍଗାରରି ଏÌଲୁ ଦାହାÛଡ଼Èଇ ବାÏରରି କୁଇନାରା ଦାଃନାକା। ୧୩

 ଅÉମ ୁ
ବାଇଗାଟାମୁ ଅÉଜାମାରସକା ବାÏରରି ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ଆଡÉଆ। 
୧୪

 ଅÉମୁ ଟରିକ୍ ନା ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ମାନାମୁ ଇରସÑକା ବାÏରରି ମୀ 
ରସଲୁ। କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ରଜÍଡା ମାଣ୍Èନରି ଡୂେରିମାଞ୍ାରନ। ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଗୁରଲÑତାକାରରି ରସÍଲୁ ସÉଜାମାସାକରି ଗୁରଲÑତାକା ସÉଜାମାରନରୁ 
ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁଟରିକ୍ ନା େୁଞ୍ରିମାନାମ।ୁ ୧୫

 କ୍ରିସ୍ଟ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ 
ସÉରତଞ୍ଜୁ। ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ନୀମବେÈରାଏ, 
ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ନୀମବେରିରନରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ରସÍଲୁ 
ସÉରତଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ରରିରହଗରି ନରିପ୍ କା ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

୧୬
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଇ ରବÑଅଟରି ଅÉଜୁ ଇରଦ ଡ଼Èଇ ଇରମବେରରିରବÛÎଏ 

େୁତଗିତାକାରରିଇ ରମଃନରି ରଡଃଙ୍ରି  ରମଃେରିସରିଡାସୁ। ରବÍÎରଲ 
ଅÉମ ୁଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟଇରଭÛଏ େୁତଗି ଏÌଲୁ ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିସାମ।ୁ 
ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÛ ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିସରିଡାମ।ୁ ୧୭

 ରଗÑରଟ 

ଏତୋନାଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ େୂନରି ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏ 
ଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ। େ୍ଡÉÕଡ଼ରି ନୀମବୋ ସାରସରଡÑଏ, ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑତାରରି 
େୂନରି ନୀମବୋ ଅÉଜାମାରନ। ୧୮

 ଇ ଗୁରଲÑତାରରି ବାÏରରି ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଆଇମାରନ। ଅÉଜୁ କÉରସଙ୍ା ମାସାବାÏନରିଇ 
କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ମାରକÍ ଲତୁରଜÍଡା ସରିଆନା ତÉରକ 
ତÌରଡ଼ଞ୍ାକା ଗରିଆନା ମରିଲ୍ ସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଅରଟÑÑ ରବÍଗାରରିଇ 
ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁରକଏ ଆଡ଼୍ ୋ ତାଙ୍ରି  ମÉଙ୍ରି  ୋବରି 
ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ନାଇ ରବÎସ୍ରି ମାଞ୍ାନାରରି ଇରରି କାତା, 
ରେÍନୁ ଗୁରଲÑତାକାରରିଇ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ତÌରଡ଼ଞ୍ାକା ଗରିଆନା 
ତ୍ଡÓÉରକ ଆଡ଼୍ ସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଗରିଆମାନାରÈ 
ଦୂସ ରେÍନୁ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ଇଟାସରିରଡଞ୍ଜୁ, ଏÌସରିବÉଗା ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ 
ରସÍଲୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
୨୦

 ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ନୂଡ଼ରି ଆହାନା େୁତଗି ଲÌକୁରରିଇ 
ଅÉେଗିମାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉମ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ୋଦା ଡ଼Èଇ ଏରସରÌରବÍÎଲା ମୀଙ୍ରି  
କ୍ରିସ୍ଟରକଏ ଆଡା ତାଙ୍ରି  ଅÉେଗିଞ୍ାନାମ।ୁ ୨୧

 ଏମବୋ ଅÉମ ୁକ୍ରିସ୍ଟରକଏ 
ଅÉଜାନା କାତା ରଭସ୍ରିନାମ।ୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ଆନରିସରିକରିତାରରି ଡ଼Ìଇ 
ସରିଡାରତ। ଏÌËକରିରଭÑ, ରେÍନୁ ମାଇ ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଜୀସଇୁ ଡ଼Ìଇ 
ମÉରାତାଞ୍ଜୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ତୀରରିତାସ ୁଅÉବାÏ ମନୂାସ।ୁ

୬  ୧ ଅÉମୁ ରେÍନୁରକଏ ଅÈଡାନାଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନରି 
ବÉଗା ମୀଙ୍ରି  ନୂଡ଼ରି ଆଃେରିଞ୍ାନାମୁ, ଈରୁ ରେÍନୁ 

ବାହାଡ଼Èଇ ଏତେରି ରଜÍଡାନÌବାÏ େÉନ୍ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଏÌରÈ ଆରରÛରନ 
ମହୁ ରି ଗରିଅÈଟୁ। ୨ ରେÍନୁ ରବÎସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ:

“ଅÉନୁ, ରଜÍଡାନÌବାÏ ରଡଲରି ତାନରିଇ ମୀନ୍ାରା କାତା 
ରବÎଞ୍ାରତଏ

ଏଙ୍ା ଏଃୋ େÉଟରି ଗÉଲା ମୀରକ ଆଡାରÈରତଏ।” 
 ଜରିଶାଇୟ ୪୯:୮

ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିେରିମାଞ୍ାଇ, ରମଃଦୁ, “ଇରରିରନ ଟରିକ୍ ନା 
ରଡଲରି।” ରନÍଞ୍ଜୁରନ “ଏଃୋ ୋନରି ଦରିନା”।

୩
 ମାଇ କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଦୂସ ଆଃତାକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  

ଅÉମୁ ମÉଟ୍ କରିସରିଡାମୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉମୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 
ଗରିନାମ,ୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଅରଟÑ ରବÍଗାକା େୁଟୁଡ଼ରି ଉରହÛରୁ। ୪

 ରଟÍରଣ୍ 
ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରିଗାଟାମୁ ଇଞ୍ରି  ମାଇ ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ, 
ଇରସÑକା ଜୂଗା ମୁଣ୍ରି ଅÉବାÏ ଡ଼Èଇ ଜୂଜୁରରି େÉନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ, 
ଡ୍ଡÜÝØୋ ଡ଼Èଇ, ଆଜାଞ୍Éୋ ତାନରିଇ ମୁଣ୍ରିମୂସାନା ବାÏଇନାମୁ। 
୫

 ଅÉମ ୁମÉଡା ତରିଞ୍ରିନାମ,ୁ ବନ୍ରି ଇଡୁତା ଇଟାଆଇନାମ।ୁ ଲÌକୁ 
ମାଇ କÉରସଙ୍ା ଅÉଜାନା ନରିଙ୍ାଇରନରୁ। ଅÉମ ୁଗÉପ୍ ସରି ଡ୍ଡÜÝØନରି 
କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିନାମୁ। ସରଟÛକା ସରଟÛକା ନÉଡାଙ୍ରି  ସୁଞ୍Éରାଏ 
ତରିଜାନା ରାହରିଆଇନାମ,ୁ ସÈକରି ଏସ୍ କରି ଡ଼Èଇ ରାହରି ଆଇମାନୁ। 
୬

 ମାଇ େୁନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ, ମାଇ ତୀରରି ନୀମବୋ ଡ଼Èଇ, ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ଡ଼Èଇ, ଲÌକୁରରିତାରÈ ମଣୁ୍ରି ଅÉବାÏଡ଼Èଇ, ଲÌକୁରରିଇ ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ଡ଼Èଇ, ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ, ଟରିକ୍ ନାତାରÈ ରବÎସାନାଇ ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁତାରÈ ଡÉଟା ତÌସାନାଇନୀମବୋଇନାମୁ। ୭

 ଗୁରଲÑ କାତା 
ଡ଼Èଇ ତୀରରି ନୀମବୋ ତÌସାନାଇ ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ େÉନ୍ଞ୍ାମାନରି 
ଡÉଟା ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରିମାନାମ।ୁ
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୮

 ଗରନ୍କା ଲÌକୁ ମÉଙ୍ରି  ଦଃେରିଞ୍ାରନରୁ, ଅÉରତକା ଗରନ୍କା 
ଲÌକୁ ମÉଙ୍ରି  ଲÉଜା ସୀେ୍ରିଞ୍ାରନରୁ। ଏରସ ଲÌକୁତାକା ମÉଙ୍ରି  
ଡ଼ନ୍ଦ୍  ନା ରମଃେରିଞ୍ାରନରୁ ଏରସ ଲÌକୁତାକା ରନଗରି କାତା 
ରବÎସ୍ରିରନରୁ। ଏରସ ଲÌକୁତାକା ମÉଙ୍ରି  ବୁର୍୍ା ରବÎସ୍ାଗାଟାକା 
ଇଞ୍ରିଞ୍ାରନରୁ, ଅÉରତକାରବÎÑଏ ଅÉମ ୁଉରଜÑତାରÈ ରବÎସ୍ରିନାମ।ୁ 
୯

 ଅÉମୁ ଲÌକୁ ରରିବାହାଡ଼Èଇ ରଜÍଡାଗାଟାମୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ 
ଆଇସାକÉରବÛÎଏ େୁଞ୍ାସରିଡାନାକାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ରାହରିଆଇନାମୁ। 
ଅÉମ ୁସÉଜାନାକା ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉରତକାରବÛÎଏ, ରମଃଦୁ, ଅÉମ ୁ
ନୀମବୋନାମାନାମ।ୁ ଅÉମ ୁଡଣ୍ େÉନ୍ ମବେରିସାକାରବÎÛଏ ବ୍ଡÓÎÉକାରବÍÎୋ 
ଅÉଆସରିଡାମ।ୁ ୧୦

 ମÉନ୍ରି ଗÉରମ ବରିକାଲରି ମାରନ, ଏଅÉକରିରବÎÑଏ 
ରରହା ଆଇନାମୁ। ଅÉମୁ େÉନାନାମୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଗÉରମ 
ଦÉଲାଲÌକୁରରିଇ େÉନ୍ ମବୋ ଗରିଆନାମୁ। ମÉନ୍ରି ଆନାରରିରବÑÎଏ 
ସରିଡÉତାକାରବÑÎଏ, ଅÉମ ୁଗୁରଲÑÍତÈଆ େÉନ୍ଞ୍ାନାମ।ୁ

୧୧
 ଅ କରରିନ୍ରି ଲÌକୁତାରତରୁ। ଅÉମ ୁକ୍ାର୍୍ା ରଜÍଡା ଏÌକ୍ ସାନା 

ମୀରକÍକାତା ଅÉଜାଞ୍ାନାମୁ। ମୀ ରସÍଲୁ ମାଇ ରଜÍଡାଙ୍ା 
ଏÌକ୍ ସାମାଞ୍ାନାମୁ। ୧୨

 ମୀ ରସÍଲୁ ମାଇ ରଜÍଡା, ତÌସ୍ ୋ 
ଅÉମ ୁକୂଅÈ ସରିଡାମ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ମÉଙ୍ରି  ରଜÍଡା ତÌସ୍ ୋ 
କୁଆମାରଞ୍ରୁ। ୧୩

 ନାଇ ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା 
ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ, ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା ତÌସାମାଞ୍ାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁରବÎÛଏ ମÉଙ୍ରି  ମୀ ରଜÍଡା ତÌସ୍ ୋ ରସÍଲୁ ରଜÍଡା 
ଏÌପ୍ କା ଲୂଡ଼ାମାରନ।

ପନତ୍ଡ ଗିପିସିଡାନ ିଲÌକୁରି ବାୋଡÈଇ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ
୧୪

 ଏତୋନାକା ଜୀସବୁାଃତା େରତ ୍ଗରିେରିସରିରଡରୁ, ଏଆରରିରକÛଏ 
ସରରଅÉଭା କୂନା। ଇରସÑକା ଏଆରରିରକÛଏ ଆଡରିମରିଡରି ଅÉବାÏରବÎଏ 
କୂନା। ରନଗÈରରି ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇତାରରି ର ବାଃତା ରାହରି ଅÉବାÏ ମଏୂ। 
ଉଜାଡ଼ରି ଏଙ୍ା ଆନ୍ାରରି ମାରଦÛ ଆନରି ସÉଟା? ୧୫

 ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ଏଙ୍ା 
ସଇତାନ ଆଡା ମରୂନରୁ ଗରିନା? ର େରତ୍ ସରିଡÈନାନାନରିରକ 
େରତ୍ଗାଟାନରିତାରରି ଆନରି ସÉଟା? ୧୬

  ରେÍନୁଇଡୁ a ଏଙ୍ା 
େୁତ୍ାଙ୍ା ବାଃତା ଆନରି ଆଡରିମରିଡରି ମାରନ? ଏÌବାÏସାରଙ୍ ଆଡା 
ମେୂାଅÉଏ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉଜୁ ନୀରଡ଼ ମାନରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
ଇଡୁ ମÉରାତାସ।ୁ ରେÍନୁ ରବÎସାମାଞ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି :

“ଅÉନୁ ଏଆରରିରକÑ ଲହରିÔ
ଏଙ୍ା ଏଆରରିରକÛଏ ରତ୍Íଇ,

ଅÉନୁ ଏଆରରି ରେÍନୁରତନୁ ଅÉଇ
ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ନାଇ ଲÌକୁତାକା ଅÉରନରୁ।” 

 ଲÉକା େତୁରି ୨୬:୧୧–୧୨

 ୧୭ “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏ ଲÌକୁରରିଇ େରିହାନାଇ ସ୍ଡÓହାନା ବÉÏଦୁ
ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ ମରିଣ୍ାନରି ରଗସ୍ ଦୁ,

ଏତୋରରି ସପ୍ରାତାରରି ଏÌରÈ ଡୀଗା କୂନା,
ଇରସÑକା ଆଡା ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଆଃତାଇ।” 

 ଜରିଶାଇୟ ୫୨:୧୧

a ୬:୧୬ ନପÍନୁଇଡୁ ଇରସÑକା ରେÍନୁଇ ଲÉକରିନରି ଇଡୁ। କ୍ରିସ୍ଟରିଆନରି 
ଲÌକୁତାକା ତÉରୁରନ ରେÍନୁତାରା ଇଡୁ।

 ୧୮ “ଅÉନୁ ମୀ ଅÉବାରତନୁ ଅÉଜାଇ,
ଏଙ୍ା ଈରୁ ନାଇ ମ୍ୀକା ମÉର ସାରଣ୍ରୁ ଆରଦରୁ,
ମେୂା େÌଣ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାମାନରି 

ରେÍନୁ ଇ କାତା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।” 
 ରରିରହଗରି ଶାମରୁୟଲ ୭:୧୪, ୭:୮

୭  ୧ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି,ବÉÏଦୁ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ମାଇ ଅÈଜରି ରଜÍଡା 
ମାନରିବÉଗା ମାଇ ନୀମବୋତରିନରିଇ ରÌସ୍ ନାସ,ୁ ମÉଇ ଗାଣ୍ରି 

ଏଙ୍ା ଜରିଉତରିନରିଇ ତୀରରି ଗରିନାସୁ ଏଙ୍ା ମÉଙ୍ରି  ଏତୋଇ ସପ୍ରା 
ଗରିେରିଞ୍ାନୁ ଏ ଗୁରଲÑ ବାହାଡ଼Èଇ ମାଣ୍ାନରି ରସÛକ ଇଟରିନାମ।ୁ

ପାଉଲତାରି ନରୋ
୨

 ମÉଙ୍ରି  ମୀ ରଜÍଡାଙ୍ାନରିଇ ବାହା ସରିଆଟୁ। ଅÉମୁ ଏରମବେରରି 
କୁÛଇଟରିରବÛÎଏ ଆନରିସରିକରିତାରÈ ସÉଞ୍Èନାରା ଗରିÔଆସରିଡାମ।ୁ ଅÉମ ୁ
ଏରମବେରରି େରତ୍ କୁÛଇଟରିରବÛÎଏ ଉଟ୍ କରି ସରିଡÉମୁ। ୩

 ମୀ କୁÛଇଟରି 
ଦୂସ ଇଃୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ରବÎସ୍ େରିସରିଡାମ।ୁ ଅÉନୁ ରବÍÎରଲରନ 
ମୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ େରିମାଞ୍ାରତÑଏ, ଅÉମ ୁମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଗରିେରିମାଞ୍ାନାକରି 
ମୀÑରକ ରରହÑ ସÉବାÏ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ମୀରକÑ ନୀମବୋ ରସÍଲୁରବÎÑଏ 
ତÌଲ ଅÉଜାନାମ।ୁ ୪ ମୀ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଅÌଗାଇମାଇ ଏଙ୍ା ଡÉଟା 
ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ା ମେୂରିମାଇ, ଈରୁ ରରହା ସୀÔପ୍ କରିମାଞ୍ାନାକରି ନାଇ 
ଜୂଗା ତାନରିରବÛÎଏ ନÉନ୍ରି ଗÉପ୍ ସରି ରରହା ସÉର୍ କରିମାଞ୍ାରନ।

୫
 ଅÉମୁ ଏÌରସରରିରବÍÎଲା ମାକରିଦନରିଆ ତାଙ୍ରି  ଏତାତାମ ୁ

ଏÌରରମବୋ ଅÉମୁ ଗ୍ଡଜୁ Óମ୍ ନା ଜÉମବୋ ୋନÈସରିଡାତାମୁ। ମାଇ 
ତୀଡ଼ରି ଗ୍ରଡୂ ସରି ବରିକାଲରି େ୍ାଙ୍ାମାଞ୍ାରତ। ଅÌରଡ଼ନରି ଲÌକୁତାକା 
ସରିÔଲାେÌÔରୁ ଗରିଆରତରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉମୁ ମାଇସକଆସ୍କରିସାମୁ। 
୬

 ଏÌଆକରିରବÑÎଏ, ରଲଙ୍ାମାନରି ରଜÍଡାତାନରିଇ ଲତୁରଜÍଡା 
ସୀବାÏଗାଟରି ମାଇ ରେÍନୁ, ତରିତସ ବÉବାÏ ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ତÉଡ଼ା 
ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ। ୭

 ଏଆଞ୍ଜୁ ବÉÏବାÏ ଡ଼Èଇ ବାÏରରି ଅÉମୁ ଲÌତୁରଜÍଡା 
େÈଟାମ ୁଏ କାତା ଅÉଆରତ, ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ରରହା େÉନ୍ଞ୍ାନା 
ଅÉମ ୁଗÉରମ ଅÉସା ବାସା୍ େÉଟାମ।ୁ ଈରୁ ମÉଙ୍ରି  ରମଃୋ ରସÍଲୁ 
ଗÉରମ ଅଡ଼୍ େରିଞ୍ାରଦରୁ ଇଞ୍ରି  ତରିତସ ମÉଙ୍ରି  ରବÎତୋରତଞ୍ଜୁ। ଈରÈ 
ରବÎଞ୍ାନା ଅÉନୁ ଗÉରମ ରରହାଅÉରତଏ। ୮ ଇ ଅÉକୁ ବ୍ୀÏସାନା 
ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ବରିକାଲରି ସରିଆରତଏ, ଏÌËକରିରଭÑ, ଇ ରଡଃଙ୍ରି  
ବ୍ୀÏସାରତଏ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ବରିକାଲରି ଆଇସରିରଡÛନୁ। ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମାଇ 
ଏ ଅÉକୁ ମୀଙ୍ରି  ବରିକାଲରି ସରିଆମାଞ୍ାରନ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁରବÎÛଏ 
ବରିକାଲରି ଅÉରତ, ଏÌଆକରିରବÛÎଏ, ଈରରି ଈÔରକ ରଡଲରି ରସÍଲୁ ମୀଙ୍ରି  
ବରିକାଲରି ସରିଆରତ। ୯ ଇରଦ ଅÉନୁ ରରହା ଆଇମାଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÍକା ଈରୁ ବରିକାଲରି େÉରଟରୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉଏ, ଏÌËକରିରଭÑ, ମୀ 
ବରିକାଲରି େÉଟାରରି ମୀ ଏÌଲୁ ତରିଃୋ ରସÍଲୁ ଆଡାରତ। ରେÍନୁ 
ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ ବରିକାଲରି େÉରଟରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ମାଇ 
ବÉଗା ବରିକାଲରି େÉନା ସରିରଡରୁ। ୧୦

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ 
ମାଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ ଏଃୋ େÉରଟରୁ, ଏଙ୍ା ଏÌଲୁ ତରିଃରତରୁ 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ବରିକାଲରି ଅÉବାÏ ଲୂଡ଼ା ସରିରଡଏ। ଏÌËକରିରଭÑ, େତୁଗି ତାରରି 
ବରିକାଲରି ସÉବାÏ ତାରନ। ୧୧

 ରମଃଦୁ, ରେÍନୁ ମାଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ 
ଏତେରି ବରିକାଲରି େÉରଟରୁ, ଈରରି ମୀଙ୍ରି  ତାକ୍ାଲରି ଗରିଆମାଞ୍ାରନ। 
ଈରୁ ଡ଼Ìଇ ତାନରିଇ ସରିଡÈରତରୁ ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ରିମାରନ। ଈରରି ମୀ 
ରସÍଲୁ ରଜÍଡା ଏଙ୍ା ଅÉଜରି ତାସାଜରିଆଞ୍ାରନ। ଏଙ୍ା ମÉରକ 
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ଆଡା ରସÍଲୁ ମୀଙ୍ରି  ତାକ୍ାଲରି ଗରିଆଞ୍ାରନ। ଈରରି ମୀଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
ବାଃତା ସେଗି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଟରିକ୍ ନାତାରÈ ତÌସାମାଞ୍ାରନ। ଈରୁ 
ମରିଣ୍ାନରି ଦୂସ ସରିଡାନାରତରୁ ଗରିଆମାରଞ୍ରୁ। ଏଙ୍ା ଈରୁ ଏ ଡ଼Ìଇ 
ତାନରିଇ ଈରକରବÎÛଏ ବÉଗା ଅଆସରିରଡରୁ ଇଞ୍ରି  ତÌସାମାରଞ୍ରୁ। 
୧୨

 ଅÉନୁ ଦୂସ ଗରିଆମାନାନରି ରସÍଲୁ ଅÉରତକା ଦୂସ ତାନରି ଇବ୍ ଗା 
ଅÉଜାମାରସ ଏଆନରି ରସÍଲୁ ଇÎରÈ ବ୍ୀÏସା ସରିଡାଜାଆରତନୁ, 
ଏÌଆକରିରବÎÛଏ, ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ମୀ ରସÍଲୁ ମÉନ୍ରି ଏରସ ବରିକାଲରି 
ମାଞ୍ାରନ ଏÌରÈ ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ େୁନ୍ ମବୋ ମୂରଦରୁ ଏÌସରିବÉଗା 
ବ୍ୀÏସାରତଏ। ୧୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉମ ୁତÉଡ଼ା ଅÉଜାସାମ।ୁ
ଈରୁ ତରିତସଇ ରନଗରି ରଜÍଡା ତÌତେରିରିବÉଗା ତରିତସ ଗÉରମ 

ରରହା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ତାରା ରରହା ରମହାନା ଅÉମରୁବÎଏ 
ଗÉରମ ରରହା ଅÉତାମ।ୁ ୧୪

 ଅÉନୁ ଏଆନରି ନÌକରିଟରି ମୀ ରସÍଲୁ 
ଅÌଗାଇମାଇ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ଲାଜା ସରିଆସରିଡାଜାଏରୁ। 
ଏÌଆକରିରବÎÛଏ, ଅÉମ ୁଏତେରି ଗୁରଲÑତାରÈ କାତା ରବÎସାଞ୍ାତାମ ୁ
ଏÌରରି ଉରଜÑ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ତÌସାମାରଞ୍ରୁ। ଏଙ୍ା ତରିତସ ନକରିଟରିରବÛÎଏ 
ମାଇ ଅÌଗରିତାରରି ଉରଜÑତାରରି ଅÉଜାମାରନ। ୧୫

 ଈରୁ ଏଆନରିତାରÈ 
ବାଗଗି ରବÎନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଇସରିଙ୍ରି  ତÌଲ ଅÉଜାମାରସରୁ ଏଙ୍ା 
ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÈଜରି ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଏଆନରିଇ ଇଟାମାରସରୁ, 
ଏ ଗୁରଲÑତାରା ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଏଆନରିତାରରି ରବÎÛଏ ମୀ କୁÛଇଟରି 
ଗÉପ୍ ସରି ରଜÍଡା ମାଞ୍ାରନ। ୧୬

 ଅÉନୁ ମୀ କୁÛଇଟରି ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା ବାରା 
ଇଟା ମେୂରିମାନାକରି ଗÉରମ ରରହା ଆଇମାଇ।

ମାଇ ନଡଃଙି୍ କି୍ସ୍ଟିଆନତାକାରିକ ିସରୀଦୁ

୮  ୧  ଅ ନାଇ ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ! ରେÍନୁ 
ମାକରିଦନରିଆତା ମାନରି ମଣ୍ଲୀ କୁÛଇଟରି ଏÌତେ ରଜÍଡାନÌବାÏ 

ତÌସା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏ କାତା ମୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ାରସÍଲୁ ଅÉମ ୁ
ମÉଟ୍ କରିନାମ।ୁ ୨

 ଏଆରୁ ରଦÍରରି ଜୂଗାତାନରିଇ ଦରିରତରୁ, କାଞ୍ାଡ଼ରି 
େÉରଟରୁ ଏଆରୁ ଗÉରମ େÉନାନÉକା। ଏÌଆକରିରବÎÛଏ, 
ଏଆରରିତାରରିÔ ରଦରରି ରରହା ମାସାକରି ଏଆରୁ ଗÉପ୍  ସରି ରଜÍଡା 
ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ସରିଆରତରୁ। ୩ ଅÉନୁ ଏଆରରି କାତା ରବÎସ୍ା ମତୂାଇ, 
ଏଆରୁ ଏରସ ମରୂତରୁ ଏÌରସ ସରିଆଞ୍ାରନରୁ। ବାÏରରି ଇରସରନ 
ଅÉଆରତ, ତାଡ଼ା ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ମୂନରିରତରସ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 
ଡÉଟା ରସÍଲୁରବÛÎଏ ସÉରÛକରି ସରିଆମାଞ୍ାରନରୁ। ସୀଦୁ ଇଞ୍ରି  
ଏମବୋଇରଭÛଏ ରବÎସାସରିରଡଏ। ୪

 ଏÌଆକରିରବÎÛଏ ଏଆରୁ ରରହା 
ରଜÍଡାଡ଼Èଇ, ରେÍନୁ ତୀରରିଲÌକୁରରିଇ ରଜÍଡା ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା 
ଇ ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରିତାନରିଇ ଆଡାରସÍଲୁ ମÉଙ୍ରି  ନୂଡ଼ରି ଆଃତାରତରୁ। 
୫

 ଏଆରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ମÉଙ୍ରି  ସରିଆରତରୁ ଏÌରÈ ଅÉମ ୁଏରସକା ସରିକରିÔ 
ଏÌଲୁରବÎÛଏ ଗରିଆସରିଡାତାମୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ଡାବୁଙ୍ା ସୀବାÏ 
ରବÎରଲÛ ତାଡ଼ାନରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଏଙ୍ା ମାଇ ବାଃତାରବÎଏ ସେଗି 
ଗରିଆରତରୁ।

୬
 ରେÍନୁ ଈରÈ ମÉଟ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଆମୁ ତରିତସଇ 

ରବÎସାସାମୁ। ରେÍନୁ ଇ ଏତେରି ରଜÍଡାନÌବାÏ କାବାଡ଼ରି ଟÌଣ୍ା 
ମାରସଞ୍ଜୁ, ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ଇ ରଦରରି ନୂଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି ମୂପ୍ କା ତାଙ୍ରି  
ମୀରକ ଆଡାରାଜାକାଞ୍ଜୁ। ୭

 ଈରୁ ମାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ଗ୍ରÉମବୋମାନରି 
େରତ୍ ଡ଼Èଇ, ରେÍନୁ କାତା େÌପ୍ କାଡ଼Èଇ, େୁନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ 
ରଆନରିଇ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼Èଇ, ଇ ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଈରୁ 
ଗÉପ୍ ସରି େÉନ୍ ମବୋ ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ଏଆକରି ଅÉମ ୁମÉଟ୍ କରିନାମ ୁ

ଡାବୁଙ୍ା ସୀବାÏ ଡ଼Èଇ ଏତେରି ରଜÍଡା ତÌସ୍ରିରଞ୍ରୁ ଏÌରÈଡ଼ାଇରଭÑ 
ଈରୁ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାରତରୁ ଅÉଦୁ।

୮
 ଅÉନୁ ଡାବୁଙ୍ା ସୀବାÏରସÍଲୁ ବାଗଗି ସୀପ୍ କରିସରିଡାଜÈଏନୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ରମଃୋ ମÉଟ୍ କରିମାଇ, ମୀନ୍ରି ଉରଜତାରରି 
ମୂଲା ରଜÍଡା ମାରନ। ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାକା ସୀବାÏ ରସÍଲୁ 
ଡୂସ୍କରିମାନାରା ରରହା ତÌସାନାଇ ଇ କାତା ରବÎସ୍ାମÉଟ୍ କରିମାଇ। 
୯

 ଈରୁ ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ତାରା ରଜÍଡାନÌବାÏ େୁଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ। 
କ୍ରିସ୍ଟ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାସାକାରବÛÎଏ ମୀ ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
େÉନାନାଞ୍ଜୁ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ େÉନÈନାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ ଡ଼Èଇ ଈରୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  େÉନ୍ ମବୋଗାଟାରତରୁ ଅÉବାÏ ମୂରଦରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀ 
ରସÍଲୁ ତାଡ଼ାନରି େÉନÈନାଞ୍ଜୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ନାଇ ଏÌଲୁତାରÈ 
କାତା ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଗରିେରିଞ୍ାଇ। ଈରରି ମୀ ରସଲୁ ଗÉରମ 
ରଦରରି କାତା। ସାସରି ବାସାରରି ଈରୁ ଡାବୁଙ୍ା ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ତÌଲ 
ଅÉଜାରସରୁ ଏଙ୍ା ଉରଜÑ ଡ଼Èଇ ଅÉଗÛରନ ସରିରତରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏତେରି କାବାଡ଼ରି ଈରୁ ଟÌଣ୍ାରଞ୍ରୁ ଏ କାବାଡ଼ରି ମକୂ୍ ଦୁ। ୧୧

 ଇରସÑକା 
ଆଡÉ ମୀ “ମÉଣ୍ରିନାରରି” ଏଙ୍ା “କାବାଡ଼ରିଗରିନାରରି” ଟରିକ୍ ନାତାରରି 
ଅÉବାÏ ମୂରନ। ମୀ ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ରରହା ଆଇମାରସକା ମୀ 
ବାଃତା ଆନାଇ ମାନୁ ଏÌମବୋଡ଼ÈଇରନÛ ସୀଦୁ। ୧୨

 ଇରସÑକା 
ଆଡÈ ମୀ ସରିେ୍ରିନାରରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଆଃୋ ଅÉରନ। ମୀ 
ବାଃତା ଆନାଇ ମାନୁ ଏÌବାÏ ସୀଦୁ। ଏମବୋଇ ଏରସ ସୀବାÏ 
ମୂରନ ଏÌରÈ ରେÍନୁ ରରହା ଡ଼Èଇ ଆଃରନଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ରବÍଗାଲରି 
ଲÌକୁତାକା ରରହା ଡ଼Èଇ ରାହରି ଆଇନାନରିଇ ଈରୁ ବରିକାଲରି ଡ଼Èଇ 
ରାହରି ଅÉଦୁ ଏÌରÈ ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କରି ସରିରଡନୁ; ଅÉରତକାରବÎÛଏ 
ଗୁରଲÑତାକା ସରର େÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉୋକାରରି। ୧୪

 ମୀ ବାଃତା 
ଇରଦ ଗÉରମ ମÉନୁ। ଏତୋଇ ମୀ ବାଃତା ମାନୁ ଏÌବାÏ ରବÍଗାଲରି 
ୋନÉନାକାରରିକରି ସରିରତକା ଏଆରରିତାରରି ଲୂଡ଼ା େୂରରି ଅÉରନ। ଏ 
ରବÑଅଟରି ଏରସରରିରବÍÎଲା ଏଆରୁ େୁରନରରି ଏମବୋ ଏଆରୁ ମୀଙ୍ରି  
ସରିଆରନରୁ। ୧୫

 ରେÍନୁେୁତରିତା ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାରନ:

“ଏତୋଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ଉରତେଞ୍ଜୁ
ଏଆନରିତାରରି ଗÉରମ ସÉରÈରତ,

ଏଙ୍ା ଏତୋଞ୍ଜୁ ଈରକ ରଡଃଙ୍ରି  ଉରତେଞ୍ଜୁ
ଐଆନରିତାରରି ଈରକରବÛÎଏ କÌଗାରତ।” 

 ସ୍ଡଃÕୋ େତୁରି ୧୬:୧୮

ତତିସ ଏଙ୍ା ତାଡା ମାଏଞ୍ାକା
୧୬

 ଅÉନୁ ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାଇ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉନୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡାଗରିେରିଞ୍ାଇ ଏରହରଙ୍ରନ ତରିତସତାରରିରବÎଏ 
ମୀ କୁÛଇଟରି ରଜÍଡା ମାରନ। ୧୭

 ମାଇ େ୍Éତାରାଆ ତରିତସ 
ରଭଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁରଭÛଏ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏବାÏ ରସÍଲୁ 
ଦାଃେରିମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଇରଦ ତÉନୁ ମÉଣ୍ାନାଙ୍ା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ବାÏଇରନଞ୍ଜୁ। ୧୮

 ଅÉମୁ ଏଆନରିରକÛ ଅରଟÑ ରଆନରିଇ ରେÍନୁ 
ସଦରି େÌପ୍ କାଗାଟାନରିଇ ୋଟ୍ କରିଞ୍ାନାମୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରନଗରିସଦରି 
େÌପ୍ କାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଗୁରଲÑ ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ାନରି ଗÉରମ ଦଃୋ 
େÉନ୍ଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଇ କାତା ବାÏରରି ଅÉଆରତ ମÉରକ ଆଡାନା 
ଡାବୁଙ୍ା ଆହାନା ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ାନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଅÉସ୍କା ଅÉଜାନା ୋଣ୍ା ରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁÓÌରତେରୁ। ଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ 
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ରେÍନୁ େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା େÉରନଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ଅÉମୁ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇ 
ମାଇ ରଜÍଡାନÌବାÏ ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ଡୂସ୍କରିନାମ ୁଏÌରରି କ୍Éର୍୍ା ତÌଞ୍ରିରନ।

୨୦
 ଈସନରି ଟÉକାଙ୍ା ୋଃୋ ତାଙ୍ରି  ଅÉମୁ ଅଇନାମୁ, 

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏମବୋଇରବÎÛଏ ମÉରଙ୍ ଉÌଡାଜାଆକାରୁ ଇଞ୍ରି  ମାଣ୍ାନରି 
ମÉଡ଼୍ େରିମାନାମୁ। ୨୧

 ଏତୋରରି ଟରିକ୍ ନାତାରରି ଏÌରÈ ବାÏରରି ଗରିବାÏ 
ରସÍଲୁ ଅÉମ ୁଡୁସ୍କରିନାମ।ୁ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ଏଙ୍ା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ନÌକରିଟରି 
ଏତୋରରି ରନଗାରରି, ଉରଜÑତାରରି ଏÌରÈ ଅÉମ ୁଗରିେରିମାନାମ।ୁ

୨୨
 ଏଆରରିରକÍ ଆଡାନା ଡ଼ଃନା କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମୂନାନରିଇ 

ରଆନରିଇ ଆରମବେସାଇ େÉଟ୍ କରିମାଞ୍ାନାମ।ୁ ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରିତାନରିଇ 
ଏଆଞ୍ଜୁ କାରାକାସାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ମୀ 
ବାଃତା ଏଆନରିତାରରି ଗାପ୍ ସରି େରତ୍ ମାନାକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରି 
ରଜÍଡାନÌବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା ସ୍ଡÓହାରନଞ୍ଜୁ।

୨୩
 ତରିତସତାରା କାତା ଆହାନା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଏଆଞ୍ଜୁ 

ନÉରକ ଆଡାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑ ରବଗାଲରି ଲÌକୁରରି 
କାତା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ ଏଆରୁ ଊଜାନ୍ େୁଟା ବାହାଡ଼Èଇ େÉଣ୍ା 
ଅÉଜାମାନାକା ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟଇ େÌଙ୍ାଗରିବାÏଗାଟାକା। ୨୪

 ମୀ ବାଃତା 
ରଗÑରଟ ଉରଜÑ ରଜÍଡା ମାରସକା ତÌତୋଦୁ। ଏଙ୍ା ମୀ ରସଲୁ 
ଅÉମ ୁଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÍ ଅÌଗାଇନାମ,ୁ ଏÌରÈ ଈରୁ ଟରିକ୍ ନାତାରରି 
ଇଞ୍ରି  ତସ୍ ଦୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମଣ୍ରିଲାକାନରି ମାନରି ଗୁରଲÑତାକା ଏÌରÈ 
ରମଃତାକାରୁ।

୯  ୧ ରେÍନୁ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ସୀବାÏ କାତା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସା 
ଉରଜରନ ଲୂଡ଼ା ସରିରଡଏ। ୨

 ଅÉନୁ େୁଞ୍ାମାଇ ଈରୁ 
ମୀ ରଜÍଡା ତÌସ୍ ୋ ରସÍଲୁ ଗÉରମ ଆଡÈ ରରହାଗାଟାରତରୁ। 
ମାକରିଦନରିଆ ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି ମୀ ରସÍଲୁ ଅÌଗାଇମାଇ। ଆଖାୟା 
ଲÌକୁତାକା ସାସରିବାସାରରି ଡ଼Èଇରନ ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ 
ଡାବୁଙ୍ା ଉସ୍ ୋ ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାମାରନରୁ। ମୀ ସୀବାÏ 
ରସÍଲୁ କାରାକାସା ଅÉଜାନାରା ରମହାନା ଏଆରୁ ଇରଦ 
ଗÉରମ ଦÉଲାତାକା ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାରନରୁ। 
୩

 ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ନାଇ ରବÎସାମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତÌଲ ଅÉଜାନା 
ମାଞ୍ାଦୁଃରଦରୁ, ଅରଟÑÑ ମୀ ରସÍଲୁ ମାଇ ଅଗାଇ ମାନାରରି 
ଇସରିଙ୍ରି  ଆରଡ୍ତାରରି ଅÉଏ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ଇ ଅÉବାରରିଇ 
ୋଟ୍ ରିମାଞ୍ାଇ। ୪ ତÌଲ ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉଜାଦୁଃଦୁ ଇଞ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  
ଅÉନୁ ଡ଼ଃନା ରବÎସ୍ରିଞ୍ାରତଏ ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ ଇରଦÑରବÎÑଏ ତÌଲ 
ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉଦୁ। ମାକରିଦନରିଆତାକା ନÉରକ ଏରସର୍  ରଭÍଲା 
ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଏତାରନରୁ ଏଙ୍ା ମୀ ତÌଲ ଅÉଆସରିଡାନାରା 
ରମଃତାରନରୁ ଇରସÑକା ମୀ କୁÛଇଟରି ମାଇ େରତ୍ ଇଟାଞ୍ାନାରରି 
ବୁର୍୍ା ଅÉକାରନ ଏଙ୍ା ଅÉମ ୁଲାଜା େÉନାମ।ୁ ଅରଟÑÑ ଈରୁରବÛÎଏ 
ଲାଜା େÉରଣ୍ରୁ। ୫

 ଏÌସରିବାଗା ଏଆରୁ ଏତାନରି ରବÍÎରଲ ଈରୁ 
ତÌଲ ଅÉଦୁ। ଏÌତୋ ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ଈରୁ େ୍ଡଜୁÓକ୍ ସାରଞ୍ରୁ ଐÌବାÏ ସୀବାÏ 
ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉରତକା ଏଆରରି ବÉÏନାବାÏନରି ସୀବାÏ ମରୂଦରୁ। ଏଙ୍ା 
ଏÌବରିÎ ଡାବୁଙ୍ା ଲÌବାତାଇ ଅÉଆଡ଼Èଇ ରରହାତାଇ ଅÉବାÏ ମନୁୂ।

୬
 ଇ କାତା ଏÌଲୁତା ଇଟାଦୁ; ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଈକନରି ମାଟରିରନଞ୍ଜୁ 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଈକନରି ଆଡା କÌରନଞ୍ଜୁ। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ବରିରହନରି 
ମାଟରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ କÌରନଞ୍ଜୁ। ୭ ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ତାରତରୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  େ୍ଡଜୁକ୍ ସାମାରଞ୍ରୁ ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ାଦୁ। 
ଲÌବା ଡ଼Èଇ ଅÉରତକା ନାସା ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଏÌଲୁ କÌକ୍ ସାନାଇ 
ସୀବାÏ କୂନା। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରରହା ଡ଼Èଇ ସୀନାନରିଇ ରେÍନୁ 

ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ୮ ମୀ ଲୂଡ଼ା ଅÉନାଡ଼ରିକରି ସÉରÛକରି ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ସୀବାÏ 
ମତୂାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ମୀ ଲୂଡ଼ା ମାନାରା 
େÉରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ସୀବାÏ 
ରସÍଲୁମୀ ବାଃତା ଲାହୁରରି େୁହୁରରି ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ।

୯
 ରେÍନୁ େୁତରିତା ଇହରିଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାରନ:

“ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ୋନÉନାକାରରିଇ ଲାହୁରରି େୁହୁରରି 
ସୀପ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ

ଉରଜÑରନ ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼ଃନା ଏଆନରି 
କୁÛଇଟରି ରାହରି ଅÉରନ।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୧୨:୯

୧୦
 ରେÍନୁ ମାଟାଗାଟାରରିକରି ବରିରହନରି, ଏଙ୍ା ତରିନ୍ ମବୋ ଗାଟାରରିକରି 

ତରିନ୍ ମବୋ ସୀପ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀରଙ୍ ବରିରହନରି ସରିଆରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଐÌବାÏ ବାଡରି ଗରିଆଜରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ଗୁରଲÑ ରନଗରି 
କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ଡÉଡା ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ରେÍନୁ ଗୁରଲÑ 
ୋଜÈଟରି ମୀଙ୍ରି  େÉନ୍ ମବୋ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ଗୁରଲÑ 
ଦନ, ଦବ୍ ଡ଼Èଇ େÉନ୍ ମବୋ ଅÉଜାନା ସÉରÛକରି ସୀବାÏ ମରୂଦରୁ। 
ଏରହଙ୍ରି  ସୀନାକା ଦÉଲାତାକା ମାଇ ବାହା ଡ଼Èଇ ସ୍ଡଃÕରନରୁ 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ ଦଃୋେÌଙ୍ା ଗରିରନରୁ।

୧୨
 ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ସୀବାÏତାନରି ମୀ ବÉଗା ମାନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ ବାÏରରି 

ତୀରରିତାକାରରିତାରରି ଲୂଡ଼ା ଅÉନାରରି େୂରରିଆଇରନ ଏ କାତା 
ଅÉଆରତ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରÈଡ଼Èଇ ମୀ ରଜÍଡାଙ୍ା ରେÍନୁ ରସÍଲୁ 
ଦଃୋେÌଙ୍ା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉନୁ। ୧୩

 ମୀନ୍ରି ଇ ତୀରରି କାବାଡ଼ରି ମୀ 
େରତ୍ତାରରି ରରଣ୍ ମ୍ଡରିÓଉ ମାରନ। ଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଲÌକୁରବÛÎଏ 
ରେÍନୁଇ ଦଃେରିରନରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରନଗରିସଦରି ଈରୁ 
ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଆହାମାନାକରି ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑତାକାରରିକରି ରରହା ରଜÍଡା 
ଡ଼Èଇ ସୀପ୍ କରିମାନାକରି ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁଇ ଦଃରନରୁ। ୧୪

 ଏତେରି 
ରଡଲରି ଏଆରୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରନରୁ, ଏରଡଲରି ମୀରକ ମାନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ଅଟ୍ ରନରୁ। ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ମୀ କୁÛଇଟରି ଗÉପ୍ ସରି 
ମାଞ୍ାନାକରି ଏଆରୁ ଈରା ମÉଣ୍ରିରନରୁ। ୧୫

 ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ଆଦାଙ୍ରି  
ତାରା ଏଙ୍ା ଡÉସାମଆୂନାରା ତାଡ଼ା ରଜÍଡାନÌବାÏ ତÌସାମାଞ୍ାନାକରି 
ରେÍନୁଇ ଦଃୋେÌଙ୍ା ଗରିନାସ।ୁ

ପାଉଲ ତାଡା କାବାଡ ିତନି ିଅÉସି୍ତାରି

୧୦  ୧ ଅÉନୁ ୋଉଲ, କ୍ରିସ୍ଟରଡଃଙ୍ରି  ନରିଆଡ଼ରି ଅÉଜାନା 
ମୀଙ୍ରି  ଜÉେରିଞ୍ାଇ ଗରନ୍କାତାକା ରବସ୍ରିମାରନରୁ, 

ଅÉନୁ ମୀ ସÌଡ଼ରିଟରି ମାନାବାÏନରିନରିଆଡ଼ରି ଆଇମାଇ, ଏଆକରିରବÎÑଏ, 
ରସକ ରାହରି ଆଇନାବାÏ ଡÉଟାଗାଟାନୁ ଏଙ୍ା ଅÈଜରି ସରିଡାନାନୁ 
ଆଇମାଇ। ୨

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି ଗରିଆନା େ୍Éେରିଞ୍ାଇ, 
ମୀ ବାଃତା ମାନାବାÏନରିଇ ନାଇ ଡÉଟା ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ନÉଙ୍ରି  
ନାସା କୂନା। ଗାଣ୍ରି ମÉଣ୍ରିନରି କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନରି େୁତଗି ଲÌକୁରରି 
ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଏଁØତରି ଡÉଟା ତÌସ୍ା ଦୀରନ। ୩

 ଅÉମୁ େୁତଗି ତାନରି 
ରାହାଆନାମ ୁଏÌଆକରିରବÑÎଏ େୁତଗି ଲÌକୁରରି ରଡଃଙ୍ରି  କÉଲା ପ୍ରଃେରି 
ସରିଡାମ।ୁ ୪

 ଅÉମ ୁଏତେରି ସଜାଙ୍ା ଡ଼Èଇ କÉଲା ପ୍ରଃେରିନାମ ୁଏÌବରିÎ 
େୁତଗିତାଇ କÉଲାପ୍ରଃନରି ସଜଙ୍ା ଅÉଆତୁ। ମାଇ କÉଲାପ୍ରଃନରି 
ସଜାଙ୍ାନରି ରେÍନୁତାରରି ଡÉଟା ମାରନ। ମାଇ କÉଲା ପ୍ରଃନରି 
ସଜଙ୍ା େୁତଗିତାଇ ଅÉଆତୁ, ଏଆକରିରବÎÛଏ ଡÉଟାଗାଟାଇ। ଇ 
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ସଜାଙ୍ା କÉରସଙ୍ାନାରÈ ଡÉଟା ମହୁ ରି ଗରିବାÏ ମନୂାଇ ଇ ସଜଙ୍ା 
ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାଇମାନରି େୁନ୍ ମବୋତରିନରିଇ, ଦାୋ ଡ଼Èଇ 
ଉଡରିନାଆ, ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ େନୁାଅÈକାରୁ ଇଞ୍ରି  ଅÌଗା ଡ଼Èଇ ଅÉଙ୍ା 
ଦାଃନାଆ ଗୁରଲÑ ମୁହ ରି ଗରିେରିନାମୁ। ୫

 ଅÉମୁ ଇସାନାଣ୍ାତାରÈ 
ଏÌଲୁ ତାନରି ଗÉଡ଼ରି ଆଇମାନରି ଏÌଲୁତରିନରି କ୍ରିସ୍ଟଡÉଟା ଡ଼Èଇ କ୍ରିସ୍ଟଇ 
ମÉନରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାରÈ ବାଗଗି ଆଃୋ ରସÍଲୁ 
ଏÌବାÏ ସରିକା ଗରିପ୍ କରିନାମୁ। ୬

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା ଜୀସୁଇ ମÉନରି 
ଆଇସରିରଡଞ୍ଜୁ, ଅÉମ ୁଏଆନରିଇ ଡଣ୍ ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାନା 
ମାନାମୁ। ଏÌଆକରିରବÎÑଏ,ଈରୁ ଏଆନରି ନÌକରିଟରି ରବÎରଲÍ ମରିଣ୍ାନରି 
ସରିକାଗରିଦୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁମÉଟ୍ କରିନାମ।ୁ

୭
 ମୀ ବାଃତା ମାନରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଗରିନା ଅÉଏ 

ଏÌରÈ ରବÍÎରଲ େୁନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଏତୋଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି କ୍ରିସ୍ଟ 
ଲÌକୁତାନୁ ଇଞ୍ରି  େଞୁ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଅÉମରୁବÎଏ ଏଆନରିରଡଃଙ୍ରି  
କ୍ରିସ୍ଟ ଲÌକୁତାମ ୁଏÌରÈରବÎଏ ଏଆଞ୍ଜୁ େନୁ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ୮ ଈରରି 
ଟରିକ୍ ନାତାରରି, ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ େÉନ୍ଞ୍ାମାନରି େÔÌଣ ରସÍଲୁ 
ଗÉପ୍ ସରି ଅÌଗା ନାଇ କାତା ଆଇମାଇ, ଏଆକରିରବÎÑଏ, ଏ େÌଣ 
ମୀଙ୍ରି  ମହୁ ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉଏ ରଟÍରଣ୍, ମୀ ଜରିଉତରିନରି ଡÉଟା 
ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୯ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÌଗାଇ ମÉଇ ଇଞ୍ରି  
ଅÉନୁ ଲାଜା ଆଇ ସରିରଡନୁ। ଅÉନୁ ନାଇ ଅÉକୁ ଡ଼Èଇ ବ୍ୀÏସାନା 
ମୀଙ୍ରି  ଆସ୍ା ଗରିବାÏ ମÉଟ୍ କରିମାଇ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆଟୁ। ୧୦

 ଜାହରି 
ଜାହରିତାକା ରବÎସ୍ରିରନରୁ, “ୋଉଲ ବ୍ୀÏସ୍କାମାନରି ଅÉକା ଗÉରମ 
ଡÉଟାଗାଟାଇ ଏଙ୍ା ଗÉରମ ନୂଡ଼ରିତାଇ, ଏÌËକରିରଭÑÎ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମÉରକ ମାÎÏନାଭÈ ମଲୂÈ ଡÉଟା ସରିଡାନାଞ୍ଜୁ ରଡଃଙ୍ରି  କାତାବÉର୍୍ା 
ଆଇଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାରରି କାତା ଏରସ ମଲୁୂତାରରି ଅÉଆରତ।” 
୧୧

 ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିନାକା ଇରÉ େୁନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ: ଆନୁ 
ରସÍକ ମାଞ୍ାନା ବ୍ୀÏସ୍କରିମାନରି ଅÉକା ଇସରିଙ୍ରି  ଡÉଟାଗାଟାଇ ଏ 
ରଡଃଙ୍ରି  ମୀରକ ସÌଡ଼ରିଟରି ମାରସକାରବÎÛଏ ଏ ସରରÛ ଡÉଟା 
ଆହାମାଇ।

୧୨
 ଏତୋନାକା ତାଡ଼ାନରି ରଦରାମ ୁଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରନରୁ, ଇØଁତରି 

ଲÌକୁରରିରକ ମାଣ୍ାନରି ସରରÑ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆରରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ବÉସ୍ା ଆଇସରିଡାମ।ୁ ଏଆରୁ ତାଡ଼ାନରି ଡÉସରିନରି ଡୂଡ଼ା 
ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ରବÍଗାରରିଇ ତ୍ଡÉÕରକ ଡÉସ୍କରିରନରୁ ଅÉରତକା 
ସରରÍ ଗରିପ୍ କରିରନରୁ। ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ମକୁୃ େୁନÈନାକା ଇଞ୍ରି  
ତÌସ୍କରିମାରନ।

୧୩
 ମÉଙ୍ରି  ଏତେରି କାବାଡ଼ରି ସୀବାÏ ଅÉଜାମାରନ, ଏÌରÈ 

ଗ୍ଡÉÕସାନା ଅÉମୁ ଏରସକାରବÎÑଏ ଅÌଗାନା କାତା ରବÎÑସାସୁ। 
ରେÍନୁ ସରିଆମାଞ୍ାନରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଅÉମୁ ଅÌଗାଇନାମ ୁ
ଇଞ୍ରି  େୁଞ୍ାନାମ।ୁ ମୀରକ ଆଡାନା ମାଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିନାମ।ୁ 
୧୪

 ଅÉମୁ ଗÉରମ ଅÌଗାଇ ସରିଡÉମୁଅÉମୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏଆ 
ସରିଡÉତାକା ଆରରÛରନ ଗÉରମ ଦଃୋ େÉନ୍ଞ୍ାଦୁଃନାମୁମା। 
ଏÌËକରିରଭÑÎ ଈରରି ଉରଜÑତାରରି ଅÉତାକରି ଅÉମୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରÈ 
ରନଗରିସଦରି ଆହାନା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଏସାଞ୍ାନାମୁ। ୧୫

 ଅÉମ ୁ
ରବÍଗାଲରିତାକାରରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଅÉଆରତ, ମାଇ ଗରିଆମାନରି 
କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଅÌଗାଇନାମ।ୁ ଅÉମ ୁେରତ୍ ଗରିେରିନାମ ୁଇରାଡ଼Èଇ 
ମୀ େରତ୍ ବାଡରି ଅÉଜାରନ ଏଙ୍ା ମÉନ୍ରି କାବାଡ଼ରି ସÉରରକ ଡÉଡା 
ରସÍଲୁ ଈରୁ ମÉରକ ଆଡାରଦରୁ। ୧୬

 ଅÉମ ୁମÉଟ୍ କରିନାମ,ୁ ମୀ 
ଲଃେରିମାନରି ଦରିନା ଗ୍ଡÓÉସାନାରବÎÛଏ ଗୁରଲÑରବÎଞ୍ ରେÍନୁ ରନଗରି ସଦରି 

େÌପ୍ କାମନୂାମ।ୁ ରବÍଗାଲରିତାକା େÌକ୍ ସାମାନରି ରନଗରି ସଦରି ରସÍଲୁ 
ଅÉମ ୁଅÌଗାଇ ସରିଡାମ।ୁ ୧୭

 ରେÍନୁ େୁତରିତା ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ: 
“ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଅÌଗା ମÉଟ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ବାÏରରି ପ୍ରବୁ ବାଃତା ଅÌଗା 
ଲୂଡ଼ାମାରନ।”କ ୧୮

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏତୋଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ ବାଃତା 
ରନଗÈଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡÈ ରନଗାଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ା ଅÉରନଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑÎ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାସକ ତାଡ଼ାନରି 
ରନଗÈଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରନଗାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ା 
ମଏୂଞ୍ଜୁ।

ପାଉଲ ଏଙ୍ା ବୁର୍୍ଡାଗାଟ ିପାଣ୍ା ଅÉଜାମାନାରୁ

୧୧  ୧ ଅÉନୁ ମକୁୃ େନୁÈନାନୁ ଅÉଜାନା ରବÎତୋତାକାରବÎÛଏ 
ଈରୁ ମଣୁ୍ରି ମତୂାତାକା ରନଗରି ଅÉରନମା। ଏଆକରି 

ଈରୁ ଉରଜÑ ଡ଼Èଇ ନÉଙ୍ରି  ମଣୁ୍ରି ମସୂାଞ୍ାରଦରୁ। ୨
 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  

ମ୍Ìକୁ ଇଞ୍ାରତÍଏ ଈରରି ରେÍନୁ ସରିଆମାଞ୍ାନାରରି ଏÌଲୁ କାତା। ଅÉନୁ 
େ୍ଡଜୁÓକ୍ ସାମାରସଏ ମୀରଙ୍ ତୀରରି ଲÉଆନରି ରଡଃଙ୍ରି , କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା 
ସେଗି ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି । ୩ ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ରଆରଞ୍ରନ ଜÉମା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆକରିରବÎÛଏ, ସ୍Éସୁ ହବାନରି ବୁର୍୍ା ଗରିରତ, ଏରଡଃଙ୍ରିରନ 
ମୀନ୍ରିରବÛÎଏ କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା ମାନରି ତୀରରି ରଜÍଡାତାରରି ଏÌଲୁ ଏଙ୍ା ତୀରରି 
ଡ଼Èଇ ସେଗି ଅÉନାରରି ଏÌଲୁ ମ୍ୀଆରନ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ଆସ୍କରିମାଇ। 
୪

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉମ ୁଏତେରି ଜୀସକୁାତା େÌକ୍ ସାଞ୍ାନାମ,ୁ 
ଏÌରÈ ତୁହାନା ଇମବୋଇ ଅÉରତକା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏଜାନା ଅରଟÑÑ 
ରବÍଗାଲରି ଜୀସୁତାରÈ କାତା େÌକ୍ ତାରନ, ଇରସÑକା ଈରୁ ମାଇ 
େÌକ୍ ସାମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  େÉଣ୍ଞ୍ାମାନରି ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଅÉରତକା 
ରନଗରିସଦରିତରିନରିÔ ତୁହାନାଇ ଅରଟÑÑ ର ରବÍଗାଲରି ଜରିଉ ଅÉରତÑକା 
ରନଗରିସଦରି ତରିନରି ଆଃୋ ତାଙ୍ରି  ରବÎତୋତାକା, ଈରୁ ଏଆରରି ବାହା 
ଡ଼Èଇ ନରିଆଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ରବÎଞ୍ରିରଞ୍ରୁ।

୫
 ଏଆରୁ, ରଦରରି “ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାକା” ନÉଙ୍ରି  

ଆନାଡ଼ÈଇରଭÑ ସÉରରକÛ ରଦରÈକା ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିସରିରଡନୁ। ୬

 ଈରରି ଟରିକ୍ ନା କାତା, ଅÉନୁ ଗÈରମ ରନଗରି 
ଗ୍ରÉୋ ରବÎସ୍ାଗାଟାନୁ ଅÉଆରତନୁ। ଅÉରତକାରବÛÎଏ େୁନ୍ ମବୋ 
ଡ଼Èଇ ଏଆରରିÔକରି କÌଗାସରିରଡନୁ। ଇ କାତା ମୀ ବାଃତା କ୍ାର୍୍ା 
ତÌସାମାଞ୍ାନାମ।ୁ

୭
 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଆନରିସରିକରି ମୁଲୁ ୋନାରÉଏ ମୀ ବାଃତା 

ରେÍନୁ ରନଗରିସଦରି େÌକ୍ ସାମାଞ୍ାଇ। ମୀଙ୍ରି  ରଡÍସ୍ା ରସÍଲୁ 
ଅÉନୁ ନାଣ୍ାନରି ସରିକା ଗରିଆମାରସଏ। ଈରୁ ଆନÈ ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିରଞ୍ରୁ, ଅÉନୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଦୂସ ଗରିଆମାଇ ଗରିନା? ୮

 ଅÉନୁ 
ମୀରଙ୍ ଲପ୍ କା ରସÍଲୁ ରବÍଗାଲରି ଊଜାନ୍ େୁଟା ଡ଼Èଇ (ଏଆରୁ 
େÉନାନାକା ମାରସକାରବÛÎଏ ଡାବୁଙ୍ା ସରିଆଞ୍ାରତରୁ) ଡାବୁଙ୍ା 
ଊସାନା ସରିଆମାଞ୍ାରତଏ। ୯

 ମୀ ବାଃତା ମାସାବାÏନରିରବÎÛଏ 
ନÉନ୍ରି ଆନାରରି ଅÉରତକା କÌଗରିତାକା ମୀଙ୍ରି  ଏ ବÉରରି ରଡଃକା 
ଗରିଆସରିଡାଜÈଆରତନୁ। ମାକରିଦନରିଆ ଡ଼Èଇ ବÉÏଜାମାସରିଅÉବାରୁ 
ନାଇ ଲୂଡ଼ାତାରା ଗୁରଲÑ ସରିଆରତରୁ। ଅÉନୁ ନÉନ୍ାରା ଆନାରବÎÛଏ 
ମୀରଙ୍ ରଡଃକା ଗରିଆସରିଡାଜÈଏନୁ, ଏଙ୍ା ବାÏଇନରି ଦରିନାଙ୍ାନରିଇ 
ରବÎÛଏ ରଡଃକା ଗରିଏନୁ। ୧୦

 ଅÉନୁ ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମାଞ୍ାନା 
ଉରଜÑ ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ େରିଞ୍ାଇ, ଇ କାତା ଅÌଗା ଅÉଜାନା ରବÎସ୍ା 
ତାଙ୍ରି  ଏÛମବୋଇରବÛÎଏ ଗୁରଲÑ ଆଖାୟା ଲÌକୁତାକା ନÉଙ୍ରି  ଅÉଙ୍ା 
ମୂରତରୁ। ୧୧

 ଅÉନୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଈରା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ? ଅÉନୁ 
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ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିସରିଡାଜାଏନୁ ଗରିନÈ? ଅÉଏ, ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା 
ଗରିେରିଞ୍ାନାରାଆ ରେÍନୁ ଆଡÉ େୁଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ।

୧୨
 ଅÉନୁ ଆନÈ ଗରିେରିମାଇ, ଏÌରÈ ଗରିରେ ଦୁହରିଇ। ଇରସÑକା 

ଏଆରରିଇ ଅÌଗା ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ୋବରି ସୀଏନୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ 
ଇରଡଃଙ୍ରି  ଗରିପ୍ କରିଦୁହରିଇ। ୧୩

 ଏଆରୁ ଡ଼ଃନା ତାଡ଼ାନରି ମାଇ 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅÌଗାଇନାମ ୁଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ ୋ ମÉଟ୍ କରି ମାରନରୁ। ଏଆରୁ 
ବୁର୍୍ାଗାଟାକା ଏଆରୁ ମୂଲା ୋଣ୍ା ଅÉଜାନାକା ଅÉଆରତରୁ। 
ଲÌକୁତାକା ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆରରିଇ ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାନାକା ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରନରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ତÉରୁ ତାଡ଼ାନରି 
ରବÍଗାଲରି ତସରନରୁ। ୧୪

 ଇରରି ମାଙ୍ରି  ଆଦାଙ୍ଦ୍  ଇସ୍ରିସରିଡାଜାଏ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ସଇତାନରବÎÛଏ ତାଡ଼ାନରି ଅÌରତେରରିଗାଟରି ଦୂତ 
ରଡଃଙ୍ରି  ତସ୍ରିରସଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିଗାଟାରୁ ରବÑÎଏ 
ତୀରରି ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରିଗାଟାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ତାଡ଼ାନରି ତÌସ୍ରିମାରନରୁ। 
ଈରରି ଆଦାଙ୍ରିତାରରି ଗରିନା? ଏÌଆକରିରବÛÎଏ ବରିÎହା ରଡଲରି ଏଆରୁ 
ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଡÌଣ୍ େÉରନରୁ।

ପାଉଲ ତାରି ଜୂଗା
୧୬

 ଅÉନୁ ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଇମବୋଇସରିକରି ନÉଙ୍ରି  
ମକୁୃ େୁନÈନାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ କୂୋକାରୁ। ଏÌËକରିରଭÑÎ, 
ଈରୁ ରଗରଟ ନାଣ୍ାନରି ମକୁୃ େୁନÈନାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ 
ଇରସÑକା, ମକୁୃ େନୁÈନାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ନାଣ୍ାନରି ଆଃତାଦୁ। ୧୭

 ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତକା ଅÉନୁ ଈରକÍ ଅÌଗା ଅÉଭା ମୂଇ। ଇରଦ ଅÉନୁ 
ଆନÈ ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ ଏÌରରି ରେÍନୁ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରି 
ସରିଡାଜାଏନୁ। ମକୁୃଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÌଗା ଅÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁରବÎଏ 
ଅÌଗାଇମାଇ। ୧୮

 ଏରସ ଲÌକୁତାକା ତାଡ଼ା େୂତଗିନୀମବୋ 
ରସÍଲୁ ଅÌଗା ଆଇରନରୁ, ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ ଅÉନୁରଭÑ ଅÌଗା 
ଅÉଇମାଇ। ୧୯

 ଈରୁ େୁନ୍ ମବୋଗାଟାରତରୁ ଅÉତାକରି ରରହା 
ଡ଼Èଇ ମୃକୁଗାଟାରରିତାରା ମୁଣ୍ରି ମୂେରିରଞ୍ରୁ। ୨୦

 ଅÉନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÍକା ମୀଙ୍ରି  ଆଲରିଆଗାଟାକା ରଡଃଙ୍ରି  ରମଃେରିଞ୍ାରତକା, 
କାଞ୍ାଡ଼ରି ତାନରି ଇଗ୍ ଜାନା ଆଃେରିଞ୍ାରତକା,ଅÉରତକା ମୀ କୁÛଇଟରି 
ରଦରÈନୁ ଇଞ୍ରି  ରବÎତୋତାକା, ଅରଟÑ ମୀ ଗÈଲା ତାନରି ସÉୋଡ଼ାକା 
ରବÍÎୋଗାଟାକାନରି ରସÍଲୁ ଈରୁ ମଣୁ୍ରି ଆଇରଞ୍ରୁ। ୨୧

 ଅÉନୁ ବରିସା 
ଲାଜା େÉନାକାନୁ ସରିନÈ। ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ମୀ ରସÍଲୁ ଗରିବାÏ ମାଇ 
ନÌକରିଟରି ଗÉରମ “ଡ୍ଡÜÝØନାରରି” ଅÉଜାମାରନ।

ଅÉନୁ ମକୁୃଗାଟାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍କରିଞ୍ାଇ, ରଗÛରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଅÌଗା ରସÍଲୁ ଡÉଟା ଆଇରନଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା, ଅÉନୁରବÎଏ 
ଅÌଗାଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଡÉଟାଅÉଇ। ୨୨

 ଏଆରୁ ବାÏରରି ଏବ୍ୀ 
ଲÌକୁତାକା? ଅÉନୁରବÎଏ ଏବ୍ୀ ଲÌକୁତାନୁ। ୨୩

 ଏଆରୁ ବାÏରରି 
ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାକା? ଅÉନୁରବÎଏ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାନୁ। 
ଏଆରୁ ବାÏରରି ଅବ୍ାହାମ କ୍Éମବେଜୁତାକା? ଅÉନୁରବÛÎଏ। ଏଆରୁ ବାÏରରି 
କ୍ରିସ୍ଟତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିଗାଟାକା? ଅÉନୁ ବାଇଗାଟାନୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଇ 
ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ? ଏଆରରିକରି ସÉରରକ ଅÉନୁ ଡ୍ଡÜÝØନରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଆମାଇ। ଅÉନୁ ଇରଦଙ୍ଜୁତା ବନ୍ରି ଇଡୁତା ଇଟା ଅÉଜାମାଇ। 
ଅÉନୁ ଗÉପ୍ ସରି ସାଃୋ େÉଞ୍ାମାଇ। ଗÉରମ େÉଲୁ ସÉବାÏସରର 
ଅÉଜାମÉଇ।

୨୪
 ଅÉନୁ ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ବାହାଡ଼Èଇ େÉଞ୍ଜୁେÉଲୁ ଅଣଚାଲରିସରିଟା 

ସ୍ଜୁ ପ୍ ନା ସ୍ଜୁ ପ୍ ନା ମÉଡା ତରିଞ୍ାମାଇ। ୨୫
 ଅÉନୁ ତରିନରିେÉଲୁ ଜାସ୍ା 

ଡ଼Èଇ ମÉଡା ତରିଞ୍ାମାଇ। ସରଟକା ବାÏଡ଼ରିଙ୍ା ଡ଼Èଇ ବୀÏପ୍ କା 
ଅÉଜାମାଇ। ତୀନରି େÉଲୁ ଜାହାଜ ରଲଙ୍ାରନ ସମୁଦ୍ର ସରିରୁତା 
ଜୂଶାମାଇ। ଏ ରବÑଅଟରି ଅଟÑ ସରଟÑକା ନÉଡାଙ୍ରି , ଉଜାଡ଼ରି ଟରିକ୍ ନା 
ସମଦୁ୍ର ତାନରି ରାହରି ଅÉଜାମାଇ। ୨୬

 ଅÉନୁ ରେÍନୁକାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ 
ଗÉରମ ରତ୍Íଜାମାଇ। ଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ସାଜରି ସାନରିଇ ଜÌଡ଼ରିତାନରି 
ରେ୍ଡÍÓକରାଙ୍ାନରି ବାହାଡ଼Èଇ, ନାଇ ଲÌକୁ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ବାହାଡ଼Èଇ, 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଜୂଗା ବରିକାଲରି ତାନରିଇ 
ଦରିଆମାଇ। ରଦରରି ରଦରରି ନÉସ୍କାନରି, ସରିଃେରିମାନରି ବାହା ତାନରିଇ, 
ଏଙ୍ା ସମଦୁ୍ରଙ୍ାନରିଇ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗÉରମ ବୁର୍୍ାଗରିନରି ଜୂଟୁଗାଟାରରି 
ବାହାଡ଼Èଇ ଜୂଗାତାନରିଇ ଦରିଆମାଇ।

୨୭
 ଅÉନୁ ଗାପ୍ ସରି କାରା ଜାଲା ଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନାଇ 

ବାÏହାମାଇ, ଇରଦଙ୍ଜୁତା ସୁଞ୍Èରାଏ ରାହରି ଅÉଜାମାଇ। ସାକରି 
ଏÌସ୍କରି  ମୁଣ୍ରି ଅÉଜାମାଇ, ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ େÉନାରାଏ ସାରକÑ 
ରାହରିଅÉଜାମାଇ। ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ସରିଡÉରାଏ ରେÍନରିତା ତରିଗ୍ାମାଇ। 
୨୮

 ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗÉରମ ବରିକାଲରି ଜୂଗା ଜୂଜୁରରି ଡ଼Èଇ ସାଜାମାଇ। 
ଇ ଗୁରଲÑତାରା ତୁହାନା ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ଦରିନାଗÉଡ଼ରି 
ବରିକାଲରି ଅÉଜାନା ରୁସୁମରି ଅÉଜାମାଇ। ୨୯

 ଏମବୋଇ ରଗÍରଟ 
ଡÉଟାସରିଡାନାଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଏଆନରିରକÑ ଡÉଟାସରିଡାନାନୁ 
ଅÉଇମାଇ। ରଗÍରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇତା ଦୀପ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା 
ଅÉନୁ ନାଇ ରଜÍଡାତା କାମବୋଇ ମାଇ।

୩୦
 ରଗÍରଟ ଅÉନୁ ଅÌଗା ଅÉବାÏ ମÉଟ୍ କରିମାଇ ଇରସÑକା ନାଇ 

ମଆୂନାରା ରସÍଲୁ ଅÌଗା ଅÉଇ। ୩୧
 ରେÍନୁ ଗୁରଲÑ େୁଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, 

ଅÉନୁ ଦÉୋ ରବÎସ୍ରି ସରିଡାଜÈଏନୁ। ଈରା କÉରଲଙ୍କÉଲା ଦଃୋ 
େÉନମବେରିମାନରି ରେÍନୁ ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟତାଡ଼ା ଅÉବା ଆଡÉ ଗୁରଲÑ 
େୁଞ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୩୨

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁÌରଲ ରଡଲରି ଦଃୋ େÉନ୍ ମବୋ 
ଆବ୍ ଗରିନାଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଏରସରରିରଡଲରି ଦରମେସକତାନରି ମାରସÍ, 
ଅରରିତସ ରାରଜନରି ବାହାଡ଼Èଇ େÌଣ େÉନ୍ଞ୍ାମାସରି ଲାଟସାଇବ 
ନÉଙ୍ରି  ଦାଃୋ ତାଙ୍ରି  ନÉଜୁ ଜÌୋଗାଟାରରିଇ ତÌଲ ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ। 
୩୩

 ଏÌଆକରିରବÛÎଏ, ରଦରରି ନÉଜୁତରିନରିÔ ଗ୍ରଜୁ ସାମାନରି ରଦରରି କାନ୍ରି ତାନରି 
ମାସରି କରିଡ଼୍ କରି ଡ଼Èଇ ର େୁଟରିତାନରି କପ୍ କା ଗରିଆନା ରନÍରଡÑକରି 
ଜାପ୍ାତାକରି ଏଆନରି କାଜୁଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ଜ୍ଡÓÞବାÏ େÉରଟଏ।

ପାଉଲତାଡା ନରୀମ୍ାତାନ ିପÉନ୍ଞ୍ାମାସି ନଦରି ନମÍଲା

୧୨  ୧ ଅÉନୁ ଅÌଗା ଅÉଇ ଆକା। ନାଇ ଅÌଗାଇ ନାରରି 
ଆନରିରବÛÎଏ ଲÉବାସରିଡÉନାରରି, ଅÉରତକାରବÛÎଏ, 

ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ େÉନ୍ଞ୍ାମାନରି ‘ରମଃହାନାଆ’ ଏଙ୍ା 
‘ତÌସାମାଞ୍ାନାଆ’ ରବÎସ୍ା ତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍ କରିମାଇ। ୨

 ଅÉନୁ ଚଉଦ 
ବାସାରରି ରବÎÍରଲÑ ଅÉଜାମାସରି ର କାତା ରବସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ରÛଆଞ୍ଜୁ 
କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା ମାନରି ଅÉବାଇ ଅÉନୁ େୁଞ୍ାମାଇ, ଗାଣ୍ରିେÉଡ଼ାଟରି 
ଅÉୋକାରରି ଅÉରତକା ଗÉଣ୍ରି ଡ଼Èଇ ଅÉଆରାଏ ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି 
ଅÉୋକାରରି, ଅÉନୁ ଏÌରÈ େୁଞ୍ରି  ସରିରଡÍନୁ, ରେÍନୁ ଆଡା 
େୁଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ୩ ଅÉନୁ େୁଞ୍ାମାଇ ଏଆନରିଇ  ୋରଦୀଶ a ରସଣ୍Ûନରି 
ଦରିନା ତାଙ୍ରି  ଅେÈ ଅÉରତ। ୪

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏତେÉରାଆ ରବÎରସଞ୍ଜୁ 
ଏÌରÉ କ୍Éର୍୍ା ରବÎସ୍ା ମଆୂରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି େଦ ଗରିବାÏ 
ମଆୂନାଆ ରବÎରସଞ୍ଜୁ। ୫

 ଏତୋରାଆ ଏÛରମବେରରିଇରବÛÎଏ ରବÎସ୍ା 
a ୧୨:୩ ପାରଦରୀଶ ଈ ବାହାତାଙ୍ରି  ରେÍନୁଲÌକୁତାକା ସÉନରି ରବÑଅଟରି 
ସାରନରୁ।



240୨ କରିନ୍ ି୧୨:୬
ରସÍଲୁ ସୀବାÏ ଅÉଆ ସରିରଡଏ। ଅÉନୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ତାନାନରି ରସÍଲୁ 
ଅÌଗା ମÉଟ୍ କରିମାଇ, ଏÌଆକରିରବÛÎଏ ନାଇ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଅÌଗା 
ଅÉଏନୁ, ଅÉରତକାରବÎÛଏ ଅÉନୁ ନାଇ ମଆୂନାରା ରସÍଲୁ ଅÌଗା 
ଅÉଇ।

୬
 ଅÉନୁ ରଗÛରଟ ନାଇ ରସÍଲୁ ଅÌଗା ଅÉଇ ଇରସÑକାରଭÛଏ 

ଅÉନୁ ମୃକୁ ଗାଟାନୁ ଅÉଏନୁ। ଅÉନାଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା ଅÉନୁ 
ଉରଜତାରÈ ରବÎସରିଇ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ନାଇ ରସÍଲୁ 
ଅÌଗା ଅÉଏନୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଲÌକୁ ନାଇ କାତା ଆନା 
ରବÎଞ୍ାରନରୁ ଏଙ୍ା ଆନା ରମହାରନରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଗÉପ୍ ସରି 
ରନଗାରାଆ ଏÌଲୁ ଗରିୋକାରୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କରିସରିରଡÍନୁ।

୭
 ନÉଙ୍ରି  ଆଦାଙ୍ରିତାରା ରେÍନୁ ତÌସାମାଞ୍ାନାରÈ ଏଙ୍ା 

ସରିଆମାଞ୍ାନାରÈ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଗÉରମ ଅÌଗା ଅÉଏନୁ ଇଞ୍ାନା, 
ନାଇ ଗାଣ୍ରିତାନରିଇ ସÉପ୍ କା ଗବାଗରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ର ଜୂଗା ସୀବାÏ 
ଅÉଜାରନ। ଏÌରÈ ସଇତାନ ଦୂତ ରଡଃଙ୍ରି  ନÉଙ୍ରି  ସୀବାÏ 
ଅÉଜାମାରନ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା ଅÉନୁ ଅÌଗÈକାନୁ ଇଞ୍ରି । 
୮

 ଏÌରÈ ସÉେୁ ତୁହା ଜରିବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ତରିନରି େÉଲୁ ରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜÉରତଏ। ୯

 ଏଆକରିରବÎÛଏ ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  ଇଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, 
“ନୀ ରଗÍଲୁ ନÉନ୍ରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଗÉପ୍ ସରି ମାରନÈ ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ନୀ ମଆୂନରି ରଡଲରିତା ନାଇ ଡÉଟା ନୀ ବାଃତା େୂରରି 
ଆଇଞ୍ାରନ” ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନାଇ ଡÉଟା ସରିଡାନାଆ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ 
ଅÌଗାଇମାଇ, ଇସରିଙ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ଡÉଟା ନାଇ ବାଃତା ଲଃତାରନ। 
୧୦

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନାଇ ମଆୂନରି ରଡଲରିତା ଅÉନୁ ରରହା ଅÉଇମାଇ। 
ଏÛରସରରି ରଡଲରି ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟରସÍଲୁ ଲÈଜା େÉନ୍ ମବେରିମାଇ, ଅÉନୁ 
ଡ୍ଡÜØନରି ରଡଲରିତା ସାଜରିମାଇ, ଏତେରିରଡଲରି ନାଇ ଜୂଗା, ଅÉରତକା 
ଜୂଜୂରରି ମାଞ୍ାଦୁଃତାରନ ଏÌରରମବୋ ଅÉନୁ ରରହା ଆଇମାଇ। ଏÌତେରି 
ରଡଲରି ଅÉନୁ ମେୂରିସରିରଡନୁ ଏ ରଡଲରି ଅÉନୁ ଟରିକ୍ ନା ଡÉଟାଗାଟାନୁ, 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ଗÉପ୍ ସରି ରରହା ଆଇମÉଇ।

ପାଉଲ କରିନ୍ତିା ମାନ ି 
କି୍ସ୍ଟିୟାନତାକାରିଇ ନଜÍଡା ତÌତୋରି

୧୧
 ଅÉନୁ ମୃକୁଗାଟାନରି ରଡଃଙ୍ରି  କାତା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରତଏ, 

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା ଈରୁ ଆଡÉ ଇହରିଙ୍ରି  ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ 
ୋବରି ସରିଆରତରୁ। ରଟÍରଣ୍ ଈରୁ ନÉରକ ଆଡାନାଇ ରନଗରି 
କାତା ରବÎତୋରଦରୁମା। ଅÉନୁ ଅÈନାନୁରବÎଏ ଅÉଆରତନୁ, 
ଏଆକରିରବÎÛଏ “ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନରି ନୂଡ଼ରିତାକାରରି” ବାଃତା 
ଆନାଡ଼ÈଇରବÛÎଏ କଗାନୁ ଅÉଆସରିରଡନୁ। ୧୨

 ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତା 
ମାସାଭÈନରି, ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାନୁ ଇଞ୍ରି  ତÌସାନାଇ ଆଦାଙ୍ରିତାଆ, 
ଉକୁସରିତାଆ ମ୍ଡରିÓଉଙ୍ା କାବାଡ଼ାକା ତÌସାମାଞ୍ାରତଏ, ଇ ଗୁରଲÑ 
ମୀ ମାରଦ ଗÉରମ ମଣୁ୍ରି ମସୂାନା ଗରିଆମାରସଏ। ୧୩

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ଗୁରଲÑ ଊଜାନ୍ େୁଟା ଏତୋଆ େÉନ୍ଞ୍ାମାନୁ ଈରୁରବÎଏ ଏÌବାÏ 
ୋଣ୍ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ବାÏରରି ରଣ୍ାରନ ତୁହାନାଇ ମୀ କୁÛଇଟରି 
ନାଇ େହରି ଆଇନାରା ଆନରି ବÉରରିରବÎଏ ମୀଙ୍ରି  ରଡଃକା 
ଗରିଆସରିଡାଜାଏନୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନାଇ ଦୂସ େରିଃତାରଦରୁ।

୧୪
 ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏବାÏ ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାମାନାରରି ଈରରି 

ତୀନରି େÉଲୁତାରରି। ଅÉନୁ ମୀ ରସÍଲୁ ବÉରରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରଜÛନୁ। 
ମୀ ବାଃତା ମାନରି ଦନବରିତ େÉନ୍ ମବୋ ମÉଟ୍ କରିସରିରଡନୁ। ବାÏରରି 
ମୀଙ୍ରି  ଆଡାଆ େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଅଡ଼୍ େରିମାଞ୍ାଇ। ମୀଡାକା 

ଟାଡରି ତାଞ୍ରି  ରସÍଲୁ ଡାବୁ ୋଇ ରରହଏÛରୁ, ରଟÍରଣ୍ ମୀଡାକାନରି 
ରସÍଲୁ ଟାଡରିତାଞ୍ରି  ଏÌବାÏ ରହାଜରିନୁ। ୧୫

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ନାଇ ବାଃତା 
ଆନାଇମାନୁ ଏÌବାÏ ଗୁରଲÑତାଆ ରରହା ଡ଼Èଇ ମୀଙ୍ରି  ସୀଆଇ। 
ମୀ ରସÍଲୁ ନାଣ୍ାନରିରବÛÎଏ ସୀଅÉଇ। ଅÉନୁ ରଗରଟ ମୀଙ୍ରି  
ଗÉରମ ରଜÍଡା ଗରିଆଇ ଇରସÑକା ନାଇ ରସÍଲୁ ଈରୁ ମୀ ରଜÍଡା 
କÌତୋରଦରୁ ଗରିନା?

୧୬
 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ନାଇ ରସÍଲୁ ବÉରରି ରଡଃକା ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 

ମÉଟ୍ କରି ସରିରଡÍନୁ। ଏÌËକରିରଭÑÎ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ମ୍ଡÉÕସାନା ଏଙ୍ା 
ବୁର୍୍ା ଗରିଆନା ଆହାମାଞ୍ାଇ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ କୂନା। ୧୭

 ଅÉନୁ 
ଏତୋରରିଇ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାମାଞ୍ାଇ ଏଆରରି ମାରଦ ରଆନରି 
କାଜୁ ଡ଼Èଇ ରବÎରଲ ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ମ୍ଡÉÕସାନା ଅଆମାଇ ଗରିନା? 
ଅÉଏ, ଇରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁ ଗ୍ଡଜୁମ୍ ନାÛ ଗରିଆସରିରଡନୁ। ୧୮

 ଅÉନୁ, 
ତରିତସଇ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ର ଆରମବେସାରକଏ ୋଣ୍ା ମାଞ୍ାରତÍଏ, 
ତରିତସ ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ଆନା ଜÉସାନା ଅÌରତଞ୍ଜୁ ଗରିନା?ଅÉଏ, 
ଈରୁ ଟରିକ୍ ନା େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ ଆମ ୁତରିତସରକଏ ର ଏÌଲୁ ଅÉଜାନା 
ରରହା ଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାନାମ।ୁ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ 
ଅÉମ ୁରରିଆମ ୁକାବାଡ଼ରି ଗରିଆସାମ।ୁ

୧୯
 ମାଇ ଦୂସ େ୍ାପ୍ କା ରସÍଲୁ ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ ଡୁସ୍କରିମାନାସ ୁ

ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଏÌଲୁ ଗରିପ୍ କରିରଞ୍ରୁ ଗରିନା? ଅÉମ ୁକ୍ରିସ୍ଟରକÑ ଆଡାମାନରି 
ଲÌକୁତାମ ୁମୀ ରନଗରି ଅÉବାÏରସÍଲୁ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ଇ ଗୁରଲÑତାରା 
ରବÎସାଞ୍ାନାମୁ। ଈରୁ ମାଇ ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ। ମୀ ଜରିଉ 
ଡ଼Èଇ ଡÉଟା ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଇ ଗୁରଲÑତାରା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାନାମ।ୁ 
୨୦

 ଆନାବୁନା ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତକା ମୀଙ୍ରି  ନାଇ 
ମÉଟ୍ କରିମାନାରତରୁ ରଡଃଙ୍ରି  ରମଃୋ ମରୂତÑଏନୁ ରସନା, ଅରଟÑ 
ଈରୁରବÛÎଏ ନÉଙ୍ରି  ମୀ ମÉଟ୍ କରିସରିଡାନାନାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ରମଃତାରଦରୁ 
ରସନା ଇଞ୍ରି  ଆସ୍କରିମାଇ। ଆନାବୁନା ସୀଲାେÌରୁ, ଡÉଙ୍ରି , 
ଅହମାରରି ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉବାÏ, ତାଡ଼ା ମÉଣ୍ରିନାରÈ ଦାଃୋ, ରଆନରିଇ 
ବÉଦରି ଅÉଜାନା କାତା ଅÉବାÏ, ଅÌଗା, କରିସ୍ାକସ୍ରି, କରିଲାବରିଲା ଅÉବାÏ 
ରମହରିଇ ରସନା ଇଞ୍ରି  ଆସ୍କରିମାଇ। ୨୧

 ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏରତକା 
ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  ଲାଜା ଗରିÔଆକାଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏତୋନାକା 
ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ସପ୍ରାତାରା ଏଙ୍ା ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଆନା ରବÎÑଏ ତÉନ୍ା ରଜÍଡାକÉଡ଼ା ଗରିଆସରିରଡରୁ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ 
ଅÉଞ୍ାସରିରଡରୁ ଇଁØତରି ଲାଜା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାରନରୁ ଏÌରÈ 
ରମହାନା ଅÉନୁ ରଜÍଡାକÉଡ଼ାଗରିଇ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଇ।

ବିÎୋଡÉଞ୍ଜୁ କÉଡ଼୍ ତାରି ଏଙ୍ା ଜୋରି ସିତାରି

୧୩  ୧  ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବାÏଇନାରରି ତୀନରି 
େÉଲୁତାରରି। ଏÌଲୁତା ଇଟାଦୁଃଦୁ: ଆନରିତାରରି 

ଅÉରତକା ଉଡରିନାରରି ମାରସକା ସÉଜା ରବÎସ୍ରିମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ରରିଆରୁ 
ଅÉରତକା ତୀନରି ଗାଣ୍ରି ସÉକରିଗାଟାରରି ସୁଡା ଡ଼Èଇ ରବÎଞ୍ାନା 
େ୍ଡଜୁ Óକ୍ ଦୁ। ୨

 ଅÉନୁ ରରିରହଗରି ଭÉଜାସାନରିଇ ମୀଙ୍ରି  କÉଡ୍ ସାନା 
ରବÎସାଞ୍ାରତଏ। ଅÉନୁ ଇରଦ ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ଦୂରୁ ମାଇ, 
ଏÌËକରିରଭÑÑ ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି କÉଡ଼୍ ସାନା ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ ଏଙ୍ା 
ରଗରଟ ଏରମବେରରି ବାଃତା ଅÉରତÑକା ଡ଼Ìଇ ମାଞ୍ାଦୁଃରନ ଇରସÑକା 
ଅÉନୁ ରରିରହଗରି ମୀବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତକା ମୀଙ୍ରି  ଡଣ୍ ସୀଇ। 
୩

 କ୍ରିସ୍ଟନାଇ ବାଃତା ମାଞ୍ାନା କାତା ରବÎସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା ଅÉଏ, 
ଏÌରÈ ଈରୁ େୁନ୍ ମବୋ ଦାଃେରିରଞ୍ରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ମାରଦ ଡÉଟା 
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ସରିଡାନାଞ୍ଜୁ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ରଦରରି ଡÉଟା ଡ଼Èଇ 
ଇରଦ ନୀରଡ଼ ମାରନଞ୍ଜୁ। ୪ ଅÉମରୁବÎଏ ଏରହରଙ୍ରନ କ୍ରିସ୍ଟରକଏ 
ଆଡାନା ଡÉଟାସରିଡାନାମ ୁଅÉରତକାରବÎÛଏ ଏଆନରିରକଏ ଆଡାନା 
ରେÍନୁ ଡÉଟାଡ଼Èଇ କ୍ରିସ୍ଟରଡଃଙ୍ରିରନ ରରିରହଗରି ନୀମବେରିନାମ।ୁ ଈରୁ 
ମରିଣ୍ାନରି ରନଗାଡ଼Èଇ ରମଃଦୁ।

୫
 ଈରୁ େରତ୍ ଡ଼Èଇ ନୀମବୋଇମାରଞ୍ରୁ ଗରିନା ଅÉଏ? 

ଜୀସୁ ମୀ ବାଃତା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା ଅÉଏ ଏÌରÈ ମୀସÌଅ 
ଡÉସାନାଇ ରମଃଦୁ। ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ ମୀ ରଜÍଡା 
ଲÈଇ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ, ଈରୁ ରଗÛରଟ କାଞ୍ାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ 
ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ ମେୂରିସରିରଡରୁ ଇରସÑକା କ୍ରିସ୍ଟ ମୀ ରଜÍଡା ଲÈଇ ସରିରଡÛଞ୍ଜୁ 
ଏÌରÈ େୁଞ୍ଜୁ। ୬ ଅÉମ ୁେରତ୍ ଗରିେରିମାନାମ ୁଅÉମ ୁକାଞ୍ାଡ଼ରି ତାନରିଇ 
ଦରିÔଆ ସରିଡାମ ୁଏÌରÈ ଈରୁ ରମଃୋ ମତୂାରଦରୁ। ୭

 ଅÉମ ୁରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜାେରିମାନାମ ୁଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ ଡ଼Ìଇତାନରିଇ ଦୀଏରୁ। ଅÉମ ୁ
ରନଗାଡ଼Èଇ ମସୂାମାନାମ ୁଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ା ଦାଃେରିସରିଡାମ।ୁ ରଟÍରଣ୍ 
ଅÉମୁ ରେଃେଡ଼ର୍ ଇଞ୍ାମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତÌଞ୍ାକାମୁ ବାରସÍ, 
ଈରୁ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଦୁ। ୮

 ଅÉମୁ ଉରଜÑତାରÈ କୁÛଇଟରି 
ନରିଙ୍ାନା ଆନାରବÎÛଏ ଗରିବାÏ ମୂଆମୁ, ରଟÍରଣ୍ ଉରଜÑ ରସÍଲୁ 
ଆଡÉଆ ଡୁଞ୍ାଗାଟାମ।ୁ ୯

 ଈରୁ ଡÉଟାଗାଟାରତରୁ ଏଙ୍ା ଅÉମ ୁ

ଡÉଟାସରିଡାନାମ ୁଆଇନାକରି ରରହା ଆଇନାମ।ୁ ଈରୁ ସÉରରକÛଏ 
ଡÉଟାଗାଟାରତରୁ ଆବାÏ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାନାମୁ। 
୧୦

 ଅÉନୁ ରସକ ମାଞ୍ାନାଇ ଇ ଗୁରଲÑତାରା ବ୍ୀÏସ୍କରିମାଞ୍ାଇ, 
ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏନାବାÏନରିଇ ନÉଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
ସରିଆମାଞ୍ାନରି େÌଣ ଡ଼Èଇ ମୀଙ୍ରି  ପ୍ରଃୋଗାଟାନୁ ଅÉବାÏ ଦୀଏ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ପ୍ରବୁ ନÉଙ୍ରି  ଏ ଡÉଟା ମୁହ ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ଅÉଏ, ଏÌଆକରିରବÎÛଏ ବାଡରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ନାଇ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ। ଅÉନୁ 

ଇରଦ ଜହାରରି ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଜାନା ତୀରରି ଅÉଦୁ। 
ନାଇ ରବÎସ୍ା ଗ୍ରÉୋ ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଦୁ। ଗୁରଲÑତାରତରୁ ର 
ଏÌଲୁରନ ଅÉଜାନା ନରିଆଡ଼ରି ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉଦୁ। ଇରସÑକା 
ଲତୁରଜÍଡା ଏଙ୍ା ରଜÍଡାଗାଟରି ରେÍନୁ ମୀରକ ସÌଡ଼ରିଟରି ରାହରି 
ଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ।

୧୨
 ତୀରରି ନଞ୍ା ଡ଼Èଇ ରଆରତରୁ ରଆନରିକରି ଜହାରରି ସୀଦୁ। 

ଗୁରଲÑ ରେÍନୁ ଲÌକୁତାକା ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି ସରିପ୍ କରିମାଞ୍ାରନରୁ।
୧୩

 ମାଇ ପ୍ରବୁଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ, ରେÍନୁତାରରି 
ରଜÍଡା, ଏଙ୍ା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ତାରରି ଲତୁରଜÍଡା ମୀ 
ଗୁରଲÑତାକାରରିରକ ଲଃତାକାରରି।

୨ କରିନ୍ ି୧୩:୧୩




