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ଏପିସ

ଏପିସତାକାରି ବାଃତାଙି୍ ଅÉକୁ
୧  ୧ କ୍ରିସ୍ଟ  ଜୀସୁ  ବାହାଡ଼Èଇ  ୋଣ୍ା  ଅÉଜାମାନରି 

ୋଉଲତାରରି ଅÉକୁ। ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏେରିସ 
ତାନରି ଲଃେରି ମାନରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତୀରରି ଲÌକୁତାକା

ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁବାଃତା େରତ ୍ଗରିଆ ମାନରି ଲÌକୁରରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ଅÉନୁ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମÈଇ।

୨
 ମାଇ ଅÉବା ମୂଲା ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ 

ବାହାଡ଼Èଇ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ବÎÉୋକାରରି।

ଜରୀସୁ ବାଃତା ମାନ ିଲÌକୁରି ନସÍଲୁ ଜଉି ପÉଡÈଟ ିନମÍଲା
୩

 ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ଅÉବା ଏଙ୍ା ମଲୂା ରେÍନୁତାରରି ଦଃୋ 
େÌଙ୍ା ଅÉୋକାରରି। କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ୍ ଇଟା ମାନରି ବÉଗା 
ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି ଗୁରଲÑ ଜରିଉତାଆ ରମÍଲା 
ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୪

 କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା, େୁତଗି େ୍ୀତରି ରବÍÎରଲରନ 
ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ନÌକରିଟରି ତୀରରିତାସ ୁଏଙ୍ା ଦୂସ ସରିଡÈନାସ ୁ
ଅÉବାÏ ତାଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୫

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମÉଙ୍ରି  େୁତଗି ରବÍÎରଲÑରନ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା 
ମୀଡାକା ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  େ୍ଡଜୁÓକ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ। ଈରରି ଏଆନରିରସÍଲୁ 
ତାଡ଼ା ମÉଣ୍ରିନାରରି ଏଙ୍ା ରରହାତାରରି ମାରସ। ୬

 ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
ଆଦାଙ୍ରିଗାଟରି ରଜÍଡାନରିବାÏ ରସÍଲୁ ଏଆନରିତାରରି େÌଙ୍ା ରବÍÎଙ୍ା 
ଅÉୋକାରରି। ଏତୋନରିଇ ରେÍନୁ ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ, ଏ 
କ୍ରିସ୍ଟ ବାହା ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  ଏ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଆରରରନ 
ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୭
 କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ୍ ଇଟାମାନରି ବÉଗା ଅÉଜୁ ତାଡ଼ା 

ରାକÈ ଡ଼Èଇ େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନାସୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରଦରରି 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ବÉଗା ମାଇ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ଦୂସ େରିଃୋ 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନାସୁ। ୮

 ରେÍନୁ ଈ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଲାହୁରରି େୁହୁରରି 
ଏଙ୍ା ଆରରÑରନ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୯

 ରେÍନୁ ତାଡ଼ା େୂରରି 
େୂରରି େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ରେÍନୁ ଈରା ମÉଟ୍ କରିମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଈରା କ୍ରିସ୍ଟ ବାହା 
ଡ଼Èଇ େୂରରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ରେÍନୁତାରରି 
ଏÌଲୁ ମାରସ, ଟରିକ୍ ନା ରଡଲରି ବÎÉରତÑକାରନ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା 
େରତ୍ ଗରିଆ ମାନରି ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଏଙ୍ା େୁତଗିତାନରି ମାନରି 
ଗୁରଲÑÑତାଆ ର ବାଃତା ଲସାଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ଏ କୁÛଇଟରି 
ତ୍ାଉ ମÉରÈତାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ ଗରିଆମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 

ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑତାରÈ ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା 
େରତ୍ ଇଟା ମାନରି ବÉଗା ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ଲÌକୁତାସ ୁ
ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉସ୍କାରତଞ୍ଜୁ। ଈ କାତା ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ମÉଣ୍ା 
ଡ଼Èଇ େୁବ୍ା ରଡଲରି ତାନରି ଗରିଆନା ଇଟାରସଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଅÉଜୁ 
ଆଇନାସୁ ରବÍÎରଲÑ ଲÌକୁତାସୁ, ଏତୋସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ବାସ୍ା 

ଇଟାମାସାସୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ତାରÈ େÌଙ୍ା ଦଃୋ ରସÍଲୁ 
ମÉଙ୍ରି Ô ଅÉସ୍କା ଅÉଜାମାରସ। ୧୩

 ମୀ ରସÍଲୁ ଏଃୋ ତାସା 
ଜରିଆମାଞ୍ାନରି ରନଗରିସଦରି ତାରÈ ଉରଜÑତାରା ଗ୍ରÉୋ ଈରୁ 
ରବÎଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ରନଗରିସଦରି ରବÎସରି ରବÑଅଟରି ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା 
େରତ୍ ଗରିରତରୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଇ ସରିଆନାଇ ମୀ 
କୁÛଇଟରି ତାଡ଼ା ମ୍ଡରିÓଉରଡଃଙ୍ରି  ସୀଲୁ ରବÍÎସାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈରା ଗରିବାÏ 
ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭÍରଲÑରନ ତାଡ଼È ଅÉଞ୍ା ମାଞ୍ାତାରÈ େୂରରି 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିକରି ଏତୋ ଗୁରଲÑÑ ସୀବାÏରସÍଲୁ 
ଅÉଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ ଏ ଗୁରଲÑÑ ଅÉଜୁ ଉରଜÑରନ େÉନାସୁ ଆକÈ 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଆଇରନଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ସରିଆମାଞ୍ାନରି 
ବାସ୍ାଗାଟରି ଅÉଞ୍ା। ଏତୋକା ରେÍନୁ ଲÌକୁତାକା ମାରନରୁ 
ଏଆରରି ରସÍଲୁ ଏÌରରି େୂରରି େୂରରି େରିଃୋ େÉନାରÈ ତାରନ। ଈରା 
ଡ଼Èଇ ରେÍନୁତାରରି େÌଙ୍ÉରବÍÎଙ୍ା ଏଙ୍ା ଦଃୋ ଅÉରନ।

ପାଉଲ ନପÍନୁବାଃତା ଜÉତାରି
୧୫

 ଏÌସରିବÉଗା ଏରସରରିରବÍÎଲା ଅÉନୁ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ବାଃତା ମୀ 
େରତ୍ ଗରିଆମାନାରା ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ମୀରନ୍ 
ରଜÍଡା ମାନାରÈ କାତା ରବÎରସÑଏ। ୧୬

 ଏମବେÈଡ଼Èଇ ମୀ ରସÍଲୁ 
ଅÉନୁ ଜÉମବୋଆ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁଇ ଦଃରତଏ। ନାଇ ରେÍନୁବାଃତା 
ଜÉେରିନାନରିÔ ମୀଙ୍ରି Ô ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଞ୍ାଈ। ୧୭

 ଅÉନୁ, େÌଙ୍ରବÍÎଙ୍ା 
ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାମାନରି ଅÉବା ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା 
ରେÍନୁବାଃତା ଡ଼ଃନÈ ଜÉେରିମÈଇ, ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ-ଏଲୁ 
ସରିଆନା ରେÍନୁତାରା ଗୁରଲÑÑ ଲÈଇ ମାନାଆ ମୀ ବାଃତା କ୍Éରରି 
ଇତୋରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈ ଡ଼Èଇ ଈରୁ ଏଆନରିÔଇ େୂରରି େୂରରି େୁନ୍ ମବୋ 
ମରୂଦରୁ।

୧୮
 ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମÈଇ ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ ରେÍନୁତାରା 

ଗୁରଲÑÑ ଉରଜÑତାରା େୂରରି େୂରରି େୁନ୍ ମବୋ ମରୂଦରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ଏÌଲୁ କାନ୍ ଙ୍ା ଦରିରରି ଇତୋକାଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଈରୁ 
େୁନ୍ ମବୋ ମରୂଦରୁ, ଏତେରି କାତା କୁÛଇଟରି ବାସ୍ା ଇଟା ତାଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
ମÉଙ୍ରି  ଅÉସ୍କା ମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈ ଈରୁ ବୁଜରି ଅÉବାÏ ମରୂଦରୁ। 
ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତୀରରି ଅÉଜାମାନରି ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଏତେରି ରମÍଲା 
ସୀବାÏ ତାଙ୍ରି  ଅÉଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରରି ଏରସ େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ାତାରରି 
ଏଙ୍ା ଆଦାଙ୍ରିଗାଟାରରି ମାରନ। ୧୯

 ଈରୁ ଈରାରବÎଏ େରୁଞ୍ରୁ। 
ଅÉଜୁ ଏସÛନାସୁ େରତ୍ ଗରିପ୍ କରିମାନାସୁ ମାଇ ରସÍଲୁ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିମାନରି ରେÍନୁତାରରି ଡÉଟା। ଏରସ ରଦରାଡ଼ରି ମାରନ। ୨୦

 ଈରରି 
ଡÉଟା ଆଇମାରନ ଏ ଡÉଟା, ଏତେରି ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ 
ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିକ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ। ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି 
ରେÍନୁ ଏଆନରିÔଇ ତାଡ଼ା ତରିନରି େÉଡ଼Èଟରି କପ୍ କା ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। 
୨୧

 ରେÍନୁ କ୍ରିସ୍ଟକରି ଗୁରଲÑÑ େÌଣ ଗରିେରିମାନାରରି କୁÛଇଟରି େÌଣଗାଟାରରି 
କୁÛଇଟରି, ଡÉଟାଗାଟାରରି ଏଙ୍ା ରÉଜାଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ସÉରÛକରି ରଦରରି 
େÌଣ ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ଈ େୁତଗି ଅÉରତÑକା ବାÏଇ ମାନରି େୁତଗି ତାନରି 
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ମାନରି ଏତେରି ଅÉରତÑକା ଡÉଟାଗାଟରି େÌଣ କୁÛଇଟରି କ୍ରିସ୍ଟତାରରି 
ଡÉଟା ଗÉରମ ରଦରାଡ଼ରି ମାରନ। ୨୨

 ରେÍନୁ ଗୁରଲÑÑତାଆ 
କ୍ରିସ୍ଟ ରନÍରଡଟରି ଇଟା ମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ ଊଜାନ୍ େୁଟା 
ତାନରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଗରିଆନା ଇଟା ମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ଉଜାନ୍ େୁଟା 
ଆଇମାରନ ଏଆନରି ତାରରି ଗାଣ୍ରି। ଊଜାନ୍ େୁଟା କ୍ରିସ୍ଟବାହାଡ଼Èଇ 
େୂରରି ଅÉଜାମାରନ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑତାଆ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
ୋରହରରି ଡ଼Èଇ େୂରରି ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ।

ସÉବାÏ ଡÈଇ ନରୀମ୍ା ନବÎଞ୍Ûକି

୨  ୧ କାରହ ମୀ ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ ଅÉଙ୍ାଇ 
ମାସରି ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ମୀନ୍ରି ଜରିଉ ନୀମବୋ ସÉଜା 

ମାଞ୍ାରତ। ୨
 କାରହ ଈରୁ ଏ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ତାନରି ମଞୁ୍ାନାଇ 

ମାରସରୁ। ଈରୁ େୁତଗି ନୀମବୋ ନୀମବୋଇ ମାରସରୁ। େୁତଗି ତାନରି 
ମାନରି ଡ଼Ìଇ ଡÉଟାଗାଟରି େÌଣଗାଟାନରିଇ ଈରୁ ଦାଇ ଗରିେରିରସରୁ। 
ଏÌରରି ଡ଼Ìଇ ଡÉଟା ଇରଦରବÎଏ ରେÍନୁଇ ମÉନରି ଆଇ ସରିଡÈନରି 
ଲÌକୁରରି ବାଃତା କାବାଡ଼ରି ଗରିପ୍ କରିମାରନ। ୩

 କାରହ ଅÉଜୁ 
ଗୁରଲÑତାସ ୁଏଆରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋ ନୀମବୋଇମାସାସ।ୁ ଅÉଜୁ ମାଇ 
ଡ଼Ìଇ େୂରରି ଅÉଜା ମାନରି ଡଡ଼୍ ୋ ଗୁରଲÑ େୂରରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ଡୁସ୍କରିମାସାସ।ୁ ମାଇ ଗାଣ୍ରି ଆନÈ ମÉଟ୍ କରିମାରସ ଏଙ୍ା ମାଇ 
ଏÌଲୁ ଆନÈ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାରସ ଏ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସାସୁ। ଅÉଜୁ 
ଡ଼Ìଇତାସୁ ମାସାସୁ। ମାଇ ଡ଼Ìଇ େୂରରି ଅÉଜା ମାନରି ନୀମବୋ 
ରସÍଲୁ ଅÉଜୁରବÎଏ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁ ସÌଡାଙ୍ରି  
ଆଇମାନାକା ଅÉଜାନାଇ ଡଣ୍ େÉଣ୍ ଞ୍ାଦୁଃନାସମୁା।

୪
 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ଗÉରମ ରଜÍଡା ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ। 

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆନରିତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଗÉରମ 
ରଦରାଡ଼ରି। ୫

 ଏ ରଡଲରି ତାନରି ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ମÉଣ୍Èନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ନୀମବୋଇ ମାସÈକରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ସÉଜା ମାସାସ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ କ୍ରିସ୍ଟ 
ବାଃତା େରତ ୍ଇଟରିତାକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  େନୂରି ନୀମବୋ ସରିଆରତଞ୍ଜୁ, 
୬

 ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼Èଇ ଈରୁ ଏଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। 
କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିେରି ମାନରି ବÉଗା ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟରକଏ 
ରରିରହଗରି ନରିକ୍ ସା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟରକଏ ଏଙ୍ା ତÉରକ 
ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ବାହା ତାନରି କପ୍ କା ଗରିଆ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୭ ବାÏଇ 
ମାନରି ରଡଲରି ତାନରି ତାଡ଼ା ରଜÍଡାନÌବାÏ ମÉରÈତରି ଦନ ମÉଙ୍ରି  ତÌସ୍ା 
ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଈଆÒରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁବÉଗା ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ରଜÍଡାନÌବାÏ ମÉଙ୍ରି  ତÌସାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈ ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ବÉଗା ଈରୁ ଏଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାରଞ୍ରୁ।

୮
 ଈରୁ ଏ ରଜÍଡାନÌବାÏ ମୀ େରତ୍ ଡÉଟା ଡାଇ 

େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ଈରୁ ମରିଣ୍ାନରି ଜ୍ଡÓÞÕୋÛ ସରିରଡÑରୁ, ରଟÍରଣ୍ ଈରରି 
ମୀ ରସÍଲୁ ରେÍନୁତାରରି ରମÍଲା ମାରନ। ୯

 ଈରୁ ମୀ କାବାଡ଼ରି 
ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉନାସରିରଡରୁ। ଇସରିଙ୍ରି  ଏତୋନାଞ୍ଜୁରବÎଏ ତÉନୁରନ 
ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉଣ୍ ଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÌଗା ଅÉବାÏ ମଏୂÒଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଅÉଜୁ 
ଆନÈ ଅÉଜାନାସ,ୁ ଏÌରରି ବାÏରରି ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉଜାମାରନ। 
ଅÉଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମନୂାସ,ୁ ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ 
ମÉଙ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େୂନରି ଲÌକୁତାସୁ ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈ 
ରନଗରି କାବାଡ଼ରିରବÎଏ ଏଆଞ୍ଜୁ କାରହÛ ଡ଼Èଇରନ ମାଇ ରସÍଲୁ 
ଏÌଲୁ ଗରିଆନାଇ ଇଟାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡାଆ ଈରା ଏÌଲୁ 
ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉଜୁ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିନାସ।ୁ

ଜରୀସୁ କି୍ସ୍ଟନକÑ ରଆନସÑ ଅÉବାÏ
୧୧

 ଈରୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାରତରୁ ଅÉଜାନା ଗÉଡ଼ରି 
ଅÉଜାରସରୁ। ମୀଙ୍ରି  ଜରିହୁଦରିଙ୍ା “ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଅÉଆÒ 
ସରିଡାନାକା” ଇଞ୍ରିଞ୍ାରନରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ାନରି “ୋଣ୍ା କ୍Éୋ 
ଅÉଜାମାନାକା” a ଇଞ୍ରି  ମାରନରୁ। ଈରରି ରରଣ୍ କାବାଡ଼ରି 
ଏତୋରରି ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି କୁÛଇଟରି ଗରିେରିମାରନରୁ। ୧୨

 ଏÌଲୁ 
ତାନରିÔ ଆଃଦୁ, ଈରୁ ରବÍÎରଲÑ କ୍ରିସ୍ଟଇ ତୁହାନା ମାରସରୁ। ଈରୁ 
ଇସ୍ାଏଲ କୂଲୁତାରତରୁ ସରିଡÈରତରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିରକ େ୍ଡଜୁ Óକ୍ ସାମାସରି ଅÉଞ୍ା ମାନରି ସÉଜା ଈରୁ 
େÉନାସରିଡÈରତରୁ। ମୀନ୍ରି ଆନରିରବÎÑଏ ଅÉଶା ବାସ୍ା ସରିଡÈରତ 
କରି ଈରୁ ରେÍନୁଇ େୁଞ୍È ସରିଡାରତରୁ। ୧୩

 ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଈରୁ 
ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ମାରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ କ୍ରିସ୍ଟ 
ଜୀସୁ ବାଃତା େରତ୍ ଇଟରିତାକରି ଈରୁ ଏଆନରି ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  
ବÎÉଜାମାରଞ୍ରୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ରାକା ଡ଼Èଇ ଈରୁ ରେÍନୁ ସÌଡ଼ରିଟରି 
ତାଙ୍ରି  ବÎÉଜାମାରଞ୍ରୁ।

୧୪
 କ୍ରିସ୍ଟ ବÉଗା ଇରଦ ଅÉଜୁ ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ମାନାସୁ। 

କ୍ରିସ୍ଟ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରିଇ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରିଇ ର 
ବାଃତÈରନ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଈ ରୀ କୂଲୁ ମାରଦÑ ର କାନ୍ରି 
ମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ମାରସରୁ। 
ଏଆରୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରÛଆନରିଇ ରୂଗୁ ଆଇରସରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ 
ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି ତରିନରିÔଇ ସୀବାÏଡ଼Èଇ କ୍ରିସ୍ଟ ଏ କାନ୍ରି ତରିନରିÔଇ ମୁହ ରି 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଜରିହୁଦରି ସÉଜାତାନରିÔ ଗÉରମ ବାଗଗିଙ୍ା ଏଙ୍ା 
ରବÍଗାଲ୍ ରବÍଗାଲ୍ ସÉଜାଙ୍ା ମାସୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ଏ ସÉଜା ତରିନରିଇ ବରିÎହା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଈ ରୀ କୂଲୁତାକାରରିଇ 
ର ବାଃତା ଆଡ଼୍ ସାନାଇ ତାଡ଼ା ବାଃତା ର େୂନରି ଲÌକୁ ଗରିବାÏ 
ରସଲୁ ରେÍନୁ ମÉଟ୍ କରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଈରା ଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ଲତୁରଜÍଡା ତାୋ ମୂରନଞ୍ଜୁ। ୧୬

 କ୍ଡୂ ଶ କୁÛଇଟରି ସÉଜାନାଇ ଈ 
ରୀ କୂଲୁ ମାରଦÛ ମାସରି ରୂ ରକସଡ଼ରି ତରିନରିଇ ବରିÎହା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଈ 
ରୀ କୂଲୁତାକାରରିଇ ର ଗାଣ୍ରିରନ ଅÉବାÏ ଗରିଆନାଙ୍ାଟରି କ୍ରିସ୍ଟ 
ଏ ଗୁରଲÑତାକାରରିଇ ରେÍନୁରକଏ ଆଡ଼୍ ୋ ରସÍଲୁ। ୧୭

 କ୍ରିସ୍ଟ 
କ୍ଡୂ ଶ କୁÛଇଟରି ସÉଜାନାଇ ଈରା କାବାଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ଦୁରୁ 
ମାରସରୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ବÎÉଜାନା ମୀ ବାଃତା ଲତୁରଜÍଡାତାରÈ 
େÌତୋରତଞ୍ଜୁ। ୧୮

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା କ୍ରିସ୍ଟ ବାହା ଡ଼Èଇ 
ଆଡାଆ ର ଜରିଉ ଅÉଜାନାଇ ଅÉବା ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ 
ୋବରି େÉନ୍ ମବୋ ମୂତାସୁ।

୧୯
 ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ଇରଦÑ ରବÍଗାଲରି ଦରିନାତାରତରୁ 

ଅÉରତÑକା େୁଞ୍ାସରିଡÈନରି ଲÌକୁତାରତରୁ ଅÉଆÒରତରୁ, 
ଏଆକରିରବÎ ରେÍନୁତାଡ଼ା ତୀରରି ଲÌକୁତାକାରରିରକÑ ସରରÑତାରତରୁ 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଇଡୁତରି ଲÌକୁତାରତରୁ ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। 
୨୦

 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାରରି ଏଙ୍ା ଡାଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋଗାଟାରରି 
େୁନାଦରି କୁÛଇଟରି ଈରୁ ର ଇଡୁ ରଡଃଙ୍ରି  ନରିସାମାରଞ୍ରୁ। ରେÍନୁ 
ଏ କୁÛଇଟରି ରଦରାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ଏ ଇଡୁ ରସÍଲୁ 
ତÉନୁରନ େୁନାଦରି ମଜୁୁ ବାÏଡରି ଅÉଜାନା ମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୧

 ଈରରି ଇଡୁ 
ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ଏଙ୍ା ରରଣ୍ ରଣ୍ାଡ଼ରିନରି ବାଃତା ଗୁନ୍ାନାଇ 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଅÉଜାରନ। କ୍ରିସ୍ଟ ଏ ଇଡୁ ତରିନରିଇ ପ୍ରବୁ ବାଃତା ର 
a ୨:୧୧ ପାଣ୍ା କ୍Éପା ଅÉଜାମାନାକା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାରରି ଦମ୍ତାରରି ରରଣ୍ 
ମ୍ଡରିÓଉ ରଡଃଙ୍ରି ।
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ତୀରାଗାଟରି ରେÍନୁ ଇଡୁ ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ବାଡରି ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ। 
୨୨

 ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ଈରୁ ରବÍଗାଲରି ତାକାରରିରତ ଆଡାନାଇ 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଆଇମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ଇହରିଙ୍ରି  ର ରେÍନୁ ଇଡୁ 
ରଡଃଙ୍ରି  ଲାଇ ଗରିବାÏ ଆଇରଞ୍ରୁ ଏତୋବାÏନରି ସୁଗାଡ଼ରି ଜରିଉ 
ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ଏମବୋ ଲଃେରିମାରନଞ୍ଜୁ।

ନବÍଗାଲି କୂଲୁତାକାରି ବାଃତା ପାଉଲ ପÌକ୍ାରି

୩  ୧ ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ୋଉଲରତନୁ ଈରୁ ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାରତରୁ ମାନରି ବÉଗା ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ବନ୍ରି 

ଅÉଜାନା ମାଇ। ୨ ଈରୁ ରବÎଞ୍ାଦୁଃରଦରୁ, ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରଦରରି 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼Èଇ ନÉଙ୍ରି  ଈ ନୂଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି Ô ବାରା ଗରିବାÏ ମୂତାଇ। ୩

 ରେÍନୁ ନାଇ 
ବାଃତା ତÉନ୍ା ମÉଗ୍ା ମାସରି କାତା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ଆନା ତÌସାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଅÉନୁ ଈରକÑ ଈରକÑ 
ବ୍ୀÐସା ମୂସାଞ୍ାଇ। ୪

 ଏÌବାÏ ଈରୁ େÌଡ଼ରି ଅÉରତକା ରମଃରଦରୁ 
କ୍ରିସ୍ଟ ତାରÈ ମÉଗ୍ାନା ମାନରି ଉରଜÑତାରÈ ଅÉନୁ ଉରଜÑରନ ବୁଜରି 
ଅÉଜାମÈଇ। ୫ କାରହÑ ଲÌକୁରରିଇ ଈ ମÉଗ୍ାନା ମାନରି ଉରଜÑତାରÈ 
ରବÎସ୍ା ଅÉଆ ସରିଡÈରତ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଇରଦÑ ତାଡ଼ା ତୀରରି 
ଗାଟରି ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାନାରରିଇ ଏଙ୍ା ଡାଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିବାÏଗାଟାରରି ବାଃତା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହା ଡ଼Èଇ ଏ ମÉଗ୍ାନା 
ମାନରି ଉରଜÑତାରÈ ତÌସାମାରନଞ୍ଜୁ। ୬

 ଏÌରରି ମାଗ୍ାନା ମାନରି 
ଉରଜÑତାରରି ଆଇମାରନ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନ୍ ରଙ୍Û ଆଡାନା ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାକାରବÎଏ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑÑ ରମÍଲା ତାନରିÔ ବÉଗା 
େÉରନରୁ। ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନ୍ ରଙ୍Û ଆଡାନା 
ଏ ର ଗାଣ୍ରି ତାନରିରନ ଆଡା ମୂରନରୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ବାଃତା 
ରେÍନୁ ଏତେରି ଗୁରଲÑÑ ଅÉଞ୍ାମାନାଆ ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆରୁ 
କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ୍ ଇଟାମାନରି ବÉଗା ଏ ଗୁରଲÑତାଆ ବÉଗା 
େÉନ୍ ମବୋ ମୂରନରୁ। ରନଗରିସଦରି ବÉଗା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ଈ 
ଗୁରଲÑÑତାରÈ ବÉଗା େÉନ୍ ମବୋ ମୂରନରୁ।

୭
 ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରଦରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ରମÍଲା ବÉଗା 

ଅÉନୁ ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କା ରସÍଲୁ ର ଆଲରିଆଗାଟାନୁ 
ଅÉରତଏ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଗରିନରି ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ନÉଙ୍ରି  
ଈ ରଜÍଡାନÌବାÏ ସରିଆରତଞ୍ଜୁ। ୮

 ରେÍନୁ ଲÌକୁରରି ମାରଦÑ ଅÉନୁ 
ମୂଲÈ କଗÈନୁ ମାରସଏ, ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଈ ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ଦÉନ ସରିଆରତଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉନୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରିଇ 
କ୍ରିସ୍ଟତାରା ଆଦାଙ୍ରିଗାଟରି ରନଗରିସଦରି ରବÎସରିଇ। ଈ ଆଦାଙ୍ରିତାଇ 
ଈରସ ରଦରାଇ, ଈବାÏ ତୃପ୍ କା ବୁଜରି ଅÉବାÏ ମୂୋ ଅÉଏÒ। 
୯

 ରେÍନୁତାରÈ ମÉଗ୍ାନା ମାନରି ଉରଜÑତାରÈ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିଇ 
ରବÎସ୍ା କାବାଡ଼ରି ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି Ô ସରିଆରତଞ୍ଜୁ। ଈ ମÉଗ୍ାନା ମାନରି 
ନୂରଡ଼Ñ ଉରଜÑତାରରି େ୍ୀୋ ଟÌଣ୍ା ରଡଲରି ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑତାରÈ 
େରିଲ୍ ସାମାନରି ମୂଲା ରେÍନୁ ବାଃତା ଲାଇ ମÉଗ୍ାନା ମାରସ। 
୧୦

 ଊଜାନୁେୁଟା ବାହା ଡ଼Èଇ, ରେÍନୁତାରା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
େୁନ୍ ମବୋଏÌଲୁ, ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି େÌଣ ଗରିନାରା, ଏଙ୍ା ରମÍଲା 
େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାନରି ଲÌକୁରରିକରି ଇରଦ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ 
ମÉଣ୍ାନାରରି। ଏଆରୁ ଊଜାନ୍ େୁଟା ବାହା ଡ଼Èଇ ଈରା େୁନ୍ ମବୋ 
ମୂରନରୁ। ୧୧

 ରଡଲରି ଟÌଣ୍ରିତାନରିÔରନ ରେÍନୁତାରରି ଏତେରି ଏÌଲୁ 
ମାରନ, ଈରରି ଏÌରÈ ତରିରକÛ ସରରÑ ଆଇରନ। ମାଇ ପ୍ରବୁ 

ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ଏÌରÈ େୂରରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୨
 କ୍ରିସ୍ଟ 

ବାଃତା େରତ୍ ଇଟାଡ଼Èଇ ଆଜରି ତୁହାନା ରେÍନୁ ନÌକରିÔଟରିତାଙ୍ରି  
ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଅÉଜୁ େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାନାସୁ। ୧୩

 ଏÌସରିବÉଗା 
ଅÉନୁ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ା, ମୀ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଜୂପ୍ କା େÉନ୍ ମବୋମାନରି 
ବÉଗା ରଜÍଡା କÌପ୍ କା କୂନା। ଈ ଜୂପ୍ କା ମୀ ରସÍଲୁ େÌଙ୍ା 
େÉନାରରି ଅÉରନ।

ଜରୀସୁ କି୍ସ୍ଟତାରି ନଜÍଡା
୧୪

 ଏସରିବÉଗା ଅÉନୁ ରମଣ୍ାଙ୍ା ଉତାନା ଅÉବା ବାଃତା 
ଜÉେରିମାଇ। ୧୫

 ରେÍନୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଏଙ୍ା େୁତଗି ତାନରି ମାନରି 
ଗୁରଲÑ େରରିବାରଙ୍ାନରିଇ ୋଦାଙ୍ା ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଅÉନୁ 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମÈଇ ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑÑ 
େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା ତରିରକÑ ମୀଙ୍ରି Ô ଜରିଉ େÉଡ଼Èଟରି ଡÉଟା ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ 
ଡÉଟା ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ ମୀଙ୍ରି Ô 
ଡÉଟା ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ମୀ େରତ୍ ବÉଗା ମୀ ରଜÍଡାଙ୍ାନରିଇ 
କ୍ରିସ୍ଟ ଲଃେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ମୀ ନୀମବୋ ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଡÉଟାଗାଟାରରି 
ଅÉୋକାରରି ଏଙ୍ା ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ବାଡରି ଅÉୋକାରରି। ୧୮

 କ୍ରିସ୍ଟ 
ରଦରରି ରଜÍଡା ତରିନରିଇ ମୀ ରଜÍଡାଙ୍ାନରିଇ େୁନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 
ମୀଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତୀରରି ଲÌକୁରରିକରି ବୁଜରି ଅÉବାÏ ଡÉଟା 
ବÎÉୋକାରରି। ଇସରିଙ୍ରି  ଈରା ଇରାରବÎଏ ବୁଜରି ଅÉବାÏ ମରୂଦରୁ 
ଇରସÑକା ଏ ରଜÍଡା ଏରସ ଅହାରରିତାରରି, ଏରସ ଲାମବୋତାରରି 
ଏରସ େ୍ଡରିÓସାନାରରି ଏଙ୍ା ଏରସ ଗÉଡାତାରରି ମାରନ। ୧୯

 ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ରଜÍଡା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରଜÍଡାତରିକରି ଏରସ ସÉରÛକରି 
ରଦରାଡ଼ରି। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମÈଇ ଈରୁ ଏ 
ରଜÍଡା କାତା େୁନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଡÉଟା େÉଣ୍ଜୁ , ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 
ଈରୁ ରେÍନୁ ବାଃତା େୂରରି େୂରରି ଅÉରଦରୁ।

୨୦
 ମାଇ ମାରଦ ରେÍନୁତାରରି ଏତେରି ଡÉଟା କାବାଡ଼ରି 

ଗରିପ୍ କରିମାଞ୍ାରନ, ଏÌରରି ମାଇ ଜÉୋ ଅÉରତÑକା ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ 
ତରିକରିରବÎÑଏ ଗÉରମÑ ଲାହୁରରି େହୁୁରରିତାରରି ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ସÉରÛକରି ଡÉଟାତାରÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମରୂନଞ୍ଜୁ। ୨୧

 ଊଜାନ୍ େୁଟା 
ତାନରିÔ ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ରସÍଲୁ ଏଆନରିତାରରି 
େÌଙ୍ା ରବÍÎଙ୍ା ଅÉୋକାରରି। ଅÉରମନ୍।

ଗାଣି୍ ରନଣ୍ନନ

୪  ୧  ଅÉନୁ ପ୍ରବୁ ଲÌକୁତାନୁ ଅÉଜାମାନରି ବÉଗା ବନ୍ରି 
ଇଡୁ ତାନରିÔ ତଃୋ ଅÉଜାନା ମାଇ। ମୀଙ୍ରି  ରେÍନୁ 

ତାଡ଼ା ଲÌକୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ 
ଲÌକୁତାକା ଇସରିଙ୍ରି  ନୀମବୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ ଈରୁ ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  
ନୀମବୋଦୁ। ୨

 ଡ଼ଃନା ନରିଆଡ଼ରି ଅÉଦୁ, ରନଗÈରତରୁ ଅÉଦୁ, ମୁଣ୍ରି 
ମୂଦୁ। ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିଇ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଆଃଦୁ। ୩

 ଈରୁ 
ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ 
ତଃୋ ଅÉଜାନାଇ ଆଡାନା ରାହରି ଅÉଦୁ। ଈଆÒରଡଃଙ୍ରି  ରାହରି 
ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ଡୁଞ୍ାଦୁ। ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ସୀନରି ଲତୁରଜÍଡା 
ମୀଙ୍ରି  ତଃୋରାଜାକାରରି। ୪

 ଗାଣ୍ରି ରରଣ୍Ñରନ, ସୁୋଡ଼ରି 
ଜରିଉରବÎÑଏ ରଆରଞ୍ଏ। ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ର ବାସ୍ା ସୀବାÏ ରସÍଲୁ 
ଅÉସ୍ା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୫

 ପ୍ରବୁ ରÛଆରଞ୍ଏ, େରତ୍ ରରଣ୍ରନ 
ଏଙ୍ା ମୁଞ୍ା ରବÎଏ ରରଣ୍ରନ। ୬

 ରେÍନୁ ରଆରଞ୍ଏ ଏଙ୍ା 
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ଗୁରଲÑତାରା ରସÍଲୁ ଅÉବା ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି 
କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଜÉମା 
ମÉରÈତାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑ ବାଃତା ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି 
ରଜÍଡା ତାନରି ମାରନଞ୍ଜୁ।

୭
 କ୍ରିସ୍ଟ ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ତାସୁ ରଣ୍È ନୂଡ଼ରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଦାନ 

ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୮ ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି କ୍ରିସ୍ଟ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଦାନ 
େÉଣ୍ ଞ୍ାରନରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ େୁତରି ରବÎସ୍ରିଞ୍ାରନ:

“ଏଆଞ୍ଜୁ ମରୂଡଙ୍ରି  କୁÛଇଟରି ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ,
ଏଆଞ୍ଜୁ ବନ୍ରି ଅÉଜାସାକାରରିଇ ତÉରକ ଅରତଞ୍ଜୁ।
ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରିକରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଦÉନ ସରିରତଞ୍ଜୁ।”   

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୬୮:୧୮

୯
 ରସଣ୍Ûକରି ସାରସଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭÍରଲÑ େୁତଗି 

ତାଙ୍ରି  ରନÍରଡକରି ବÎÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୦
 ଏତେରି କ୍ରିସ୍ଟ ରନÍରଡକରି 

ବÎÉଜାରସଞ୍ଜୁ ଏଆରଞ୍ରନ ରସଣ୍Ûକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମୂରଡଙ୍ରି  ରସଣ୍Ûକରି ସାରସଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ାନରି େୂରରି ଗରିବାÏ 
ମୂରନଞ୍ଜୁ ୧୧

 ଏଙ୍ା ଈ କ୍ରିସ୍ଟରନ ଲÌକୁରରିକରି ଦÉନ ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଇରସÑକା ଏରସ ଲÌକୁରରିକରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାକା ଅÉବାÏ ତାଙ୍ରି । 
ଏସନାକାରରିକରି ଡÈଉ ଅÉନାରା ରବÎସ୍ାଗାଟାକା ଅÉବାÏ ତାଙ୍ରି , 
ଏରସ ଲÌକୁରରିଇ ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କାତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ଏରସ 
ଲÌକୁରରିକରି ରେÍନୁ ଲÌକୁ ତାକାରରିଇ ଲପ୍ କା ତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଗ୍ରÉୋ 
ରସÍଲୁ ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ରେÍନୁ ଲÌକୁତାକା ତାଡ଼Èନରି ଲÉକା ଦଃୋ 
ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ଗାଣ୍ରିତରିନରିଇ ଡÉଟା ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ତାଡ଼ାନରି 
ତÌଲ ଗରିରନରୁ ଇଞ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟ ଈ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଦାନ ଏଆରରିକରି 
ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ଈରା ଡ଼Èଇ କ୍ରିସ୍ଟ ଗାଣ୍ରି ମÉରÈତାସ ୁଅÉଜୁରବÎଏ 
ଡÉଟାଗାଟାସ ୁଅÉଜାନା ଦ୍ରଜୁ ଙ୍ଜୁ  ଇନÈଆସ।ୁ ୧୩

 ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁତାକା 
ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରି କାତା ର ରଡଃଙ୍ରି Ôରନ େରତ୍ ଗରିନରି ଟୁକ୍ନÈ 
ଏଙ୍ା ର ରଡଃଙ୍ରିତାରÈ େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ଗୁରଲÑ ର 
ବାଃତÈରନ ଅÉଡରିନରି ଟୁକ୍ନÈ ଈ କାବାଡ଼ରି ଅÉଏÒ ଦୁଃୋ ମୂଲା 
ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ; ଏରସ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଅÉଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରଡଃଙ୍ରିତାସ ୁ
ଅÉଜାନା ତୀରରିତାସୁ ଏଙ୍ା େୂରରି େୂରରି ଅÉଆÒ ସରିଡାସୁ ଏ ଦରିନା 
ଟୁକ୍ନÈ ମÉଙ୍ରି  ବାଡରି ଅÉଜାନାଇ େୂରରି େୂରରି ରମ୍ଡÓରହÑଙ୍ାନାସୁ 
ଅÉବାÏ ଦୀରନ।

୧୪
 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉଜୁ ଅରଟÑÑ କରଗରରି ମୀଡାକା 

ଅÉଜାନାଇ ରାହରି ଅÉଆସୁ। ସମୁଦ୍ର ତାନରି ସରିଲ୍ କା ରବÍÎୋ 
ଡ଼Èଇ ଜାହାଜ ଏରନ ଆନା ଅÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  ମÉଙ୍ରି  ବୁଦରି ଗରିବାÏ 
ତାଙ୍ରି  ଡୁସ୍କରିମାନରି ଲÌକୁତାକାତାରରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି େୂନରି 
େୂନରି ଗ୍ରÉୋ ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ଏରନ ଆନା ରେଁÍ ରେଁÍ ଇନÈସୁ। 
ଈଆÒରଡଃଙ୍ରି  ଲÌକୁତାକା ଡ଼Ìଇ ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ 
ଲÌକୁରରିଇ ବୁଦରି ଗରିଆନା ଏଙ୍ା ବଣ୍ରି ଗରିଆନା ରୁହୁ ତାନରିÔ ରସଃୋ 
ଗରିବାÏ ଦାଃରନରୁ। ୧୫

 ଅÉଏÒ, ଅÉଜୁ ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଉରଜତାରା 
ରବÎସ୍ାସ।ୁ ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑ ରବÎଞ୍ଟରି କ୍ରିସ୍ଟ ରଡଃଙ୍ରି  ବାଡରି ଅÉନାସ।ୁ 
କ୍ରିସ୍ଟ ମାଇ ତ୍ାଉ ମÉରÈତାଞ୍ଜୁ। ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑÑତାସୁ ତାଡ଼ା 
ଗାଣ୍ରିମÉରା ମÉରÈତାସ।ୁ ୧୬

 ଗୁରଲÑÑ ଗାଣ୍ରି ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ କୁÛଇଟରି 
ବାରା ଇଟ୍ କରିରନ। ଗାଣ୍ରିତାନରି ମାନାଇ ଗୁରଲÑÑ କାଜୁ କÉଡୁ ର 
ବାଃତÈରନ ଗୁନ୍ାନା ମାନୁ। ଗୁରଲÑ କାଜୁ କÉଡୁ, କରିରୁ କାନୁ 

ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଗରିପ୍ କରିମାନୁ। ଈରÈଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑ ଗାଣ୍ରି 
ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ବାଡରି ଅÉଜାନା ଡÉଟାଗାଟାରରି ଆଇମାରନ।

ଇସିଙି୍ତାରÈ ନରୀମ୍ା ଲୂଡା ମାନନ
୧୭

 ପ୍ରବୁ ୋଦାଡ଼Èଇ ଅÉନୁ କÉଡ଼୍ େରିମାଞ୍ାଇ, େରତ୍ 
ସରିଡÈନାକାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋ କୂନା। ଏଆରରି ତୂକରି ଗରିନାରରି ମଲୁୁ 
ସରିଡାନାରରି। ୧୮

 ଏଆରୁ ଆନାରବÎଏ ବୁଜରି ଅÉଏÒରୁ ଅÉରତକା 
ଆନାରବÎଏ େୁରନÑଏରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ 
ବୁଜରିଅÉବାÏ କୁଇ ମାରନରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ ସୀପ୍ କରିମାନାରÈ 
ନୀମବୋ ଏଆରୁ େÉନ୍ ମବୋ ମୂଏÒରୁ। ୧୯

 ଏଆରରିତାରରି ଲାଜା 
ସରିରଡÑଏ। ଏଆରୁ ଡ଼Ìଈ ଗୀ ଗୀ ନୀମବୋଇମାରନରୁ। ଗୁରଲÑÑ 
ବାÏକାତରି ଡ଼Ìଈ କାବାଡ଼ରି ସÉରÛକରି ସÉରÛକରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଏଆରୁ 
ମÉଟ୍ କରିମାରନରୁ। ୨୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରÈ ଆନÈ 
ଗ୍ରÉମବୋରଞ୍ରୁ, ଏÌରରି ଈ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ରବÍଗାଲରିତାରରି 
ମାରନ। ୨୧

 ଅÉନୁ େୁଞ୍ରି ମÈଇ, ଈରୁ ଏଆନରି କାତା 
ରବÎଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ଏଆନରି ବାଃତା ମାରଞ୍ରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑତାରÈ ଗ୍ରÉୋ ଅÉଜାରନ। ଏ ଉରଜÑତାରରି ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ 
ବାଃତା ମାରନ। ୨୨

 ମୀଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋ ଅÉଜାରନ ଇରସÑକା ଈରୁ ମୀ 
େ୍ଡÓÉଡରି ନୀମବୋ ଏଙ୍ା କାରହ ନୀମବୋଇସାରÈ ତୁଃଦୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଲÌକୁ ଡ଼Ìଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମÌନ ଆଇମାନରି ବÉଗା ଏମବୋ 
ଡ଼Èଇ ବୁଦରି ଗରିବାÏ ଆଇରନରୁ ଏଙ୍ା ଏÌରÈ ଡ଼Èଇ େ୍ଡÓÉଡରି ନୀମବୋ 
ଡ଼Èଇ ଡ଼Ìଇ ଅରଟÑÑ ସÉରÛକରି ଗÉମବୋଇ ମାରନ। ୨୩

 ଏଆକରିରବÎ 
ଈରୁ ମୀ ରଜÍଡାତାନରିÔ ଏଙ୍ା ଏÌଲୁ ଗରିବାÏତାନରିÔ େୂନÈରତରୁ ଅÉବାÏ 
ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ୨୪

 ମୀଙ୍ରି  ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା େୂନରି ଲÌକୁରରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାନା 
ରେÍନୁ ରଡଃଙ୍ରିରନ ରନଗÈରତରୁ ଏଙ୍ା ତୀରରିତାରତରୁ ଅÉବାÏ 
ଅÉରନ।

୨୫
 ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ଦାେÈ ରବÎସ୍ା ଏÌରସÑ ଗରିଦୁ। ଡ଼ଃନା 

ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିÔଇ ଉରଜÑତାରା ରବÎସ୍ ଦୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑÑତାସ ୁର ଗାଣ୍ରି ତାନରିÔ ମାନରି କାଜୁ କÉଡୁ, 
କରିରୁ କାନୁ ମÉରାତାସ।ୁ ୨୬

 ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା କୂନା। 
ରଭÍଲା କ୍ଡଡୂÓନରି ରଭରଲରନ ସÌଡାଙ୍ରି  ତୁଃଦୁ। ୨୭

 ସଇତାନକରି ବାହା 
ସୀଭା କୂନା ୨୮

 ରେ୍ଡÓÍକରରଏଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ ରେ୍ଡÓÍକରି ଗରିଭା କୂୋକାଞ୍ଜୁ, 
ରଟÍରଣ୍ େÉନାଅÈନରି ଲÌକୁରରିକରି ସୀଭା ରସÍଲୁ ଇସରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ା 
ବାଃତା ଆନାରରି ଅÉରତକା ମାଞ୍ାଦୁଃରନ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ତାଡ଼ା 
କାଜୁ ଡ଼Èଇ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ।

୨୯
 ଏରସରରିରବÍÎଲା ଈରୁ କାତାବାତ୍ା ଆଇରଞ୍ରୁ, 

ଏମବୋ ଆନରିରବÎଏ ସÉଞ୍ାଆନÈଆ େଦଙ୍ା ଇନ୍ ମବୋ କୂନା। 
ଇହରିଙ୍ରିତାରା କାତା ରବÎସ୍ ଦୁ, ଏତୋରରି ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଲୂଡ଼ା 
ମାଞ୍ାଦୁଃରନ ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇ ଡÉଟା ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ବାରା ଗରିେରି 
ଦୁଃରନ। ଈରÈ ଡ଼Èଇ ଏତୋକା ମୀନ୍ା କାତା ରବÎଞ୍ାରନରୁ 
ଏଆରରିତାରରି ରନଗରି ଅÉରନ। ୩୦

 ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଈ ବରିକାଲରି 
ସୀବାÏ କୂନା। ଈରୁ ରେÍନୁ ଲÌକୁତାରତରୁ ଇଞ୍ରି  ଏ ସୁୋଡ଼ରି 
ଜରିଉ ସÉକରି ସୀପ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ। ଟରିକ୍ ନା ରଡଲରି ବÎÉରତÑକାରନ 
ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି Ô େରିଃୋ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଈରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଈ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ଏରସÑକାରଭÑ 
ରାଗ୍ ନା ରାଗ୍ ନା କାତା ଅÉବାÏ କୂନା। ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉବାÏ କୂନା। 
ରÉଗ ଅÉବାÏ କୂନା। ଗÉରମÑ କÉନ୍ା କୂନା। ସÌଡÈଙ୍ରି  ଅÉଜାନା 
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ରଦରରି ସଡୁା ଗରିବାÏ କୂନା। ଅÉରତÑକା ରଆନରିଇ କÉଡ଼ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
କାତା ରବÎସ୍ା କୂନା। ଏରସÑକାରବÎଏ ଡ଼Ìଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ କୂନା। 
୩୨

 ରÛଆରତରୁ ଅରଟÑÑ ରÛଆନରିÔଇ ରଜÍଡ଼ା ଗରିଦୁଏଙ୍ା ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ତÌସ୍ ଦୁ। ରେÍନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମୀଙ୍ରି Ô ଦୂସ େରିଃତାରତଞ୍ଜୁ, 
ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିଇ ଦୂସ େରିଃଦୁ।

ଉଜାଡତିାରି ନରୀମ୍ା

୫  ୧ ଈରୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରଜÍଡାଗାଟରି ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ ରଡଃଙ୍ରିତାରତରୁ, ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ 

ଡୁଞ୍ାଦୁ। ୨
 ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାମାନରି ନୀମବୋ ନୀମବୋଦୁ। 

କ୍ରିସ୍ଟ ଇସରିଙ୍ରି  ମÉଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଈରୁରବÑÎଏ 
ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  ରବÍଗାରରିଇ ରଜÍଡା ଗରିଦୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ମାଇ ରସÍଲୁ 
ତାଡ଼Èନରି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଗÌବୁ 
ଗÌବୁ ଇଞ୍ରି  ମାନରି ମୁଲୁତାରା ସୀନାରା ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଲÉକା ଦବ୍ ମÉରାତାଞ୍ଜୁ ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

୩
 ମୀ ମାରଦÑ ଆନରିସରିକରି ରଗÍକା ଡ଼Ìଇ, ଆନରି ସରିକରି ଡ଼ÌଇÛ 

କାବାଡ଼ରି ଏଙ୍ା ଲÌବା ଅÉବାÏ ମକୁୃ ରାହରି ଅÉଜାରÈଆକାରରି। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈବରିÎ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତୀରରି ଲÌକୁ ରସÍଲୁ 
ଆଗ୍ାଇ ଅÉଆତୁ। ୪

 ମୀ ମାରଦÑ ଆନରିରବÎଏ ଡ଼Ìଇ କାତା, 
ବୁଦରି ସରିଡାନରି କାତା ବÉର୍୍ା ଅÉରତÑକା ବୁର୍୍ାଡ଼Èଇ େÉସ୍କରି  େÉସ୍କରି  
ସÉବାÏ ରାହରି ଅÉଆÒକାରରି। ଈ ଗୁରଲÑ ମୀ ରସÍଲୁ ଅÉଗାଆନାଇ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଡ଼ଃନା ରେÍନୁଇ ଦଃୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ୫ ରଣ୍ା 
କାତା ଈରୁ ଟରିକ୍ ନାଡ଼Èଇ େୁଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏତୋଞ୍ଜୁ ରଗÍକା 
କାବାଡ଼ରିତାନରିÔ ସÌସାନାଇ ରାହରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ, ଡ଼Ìଈତାରା ଗରିରନଞ୍ଜୁ, 
ଅÉରତÑକା ଗÉରମ ଲÌବା ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି ରସÍଲୁ ରେÍନୁ 
ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ଦରିନା ତାନରି ଆନରିରବÎଏ ବାହା ସରିରଡÑଏ। ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଏତୋଞ୍ଜୁ ଡ଼ଃନÈ ରଡଲରି ବାÏରରି ତାଡ଼ାରସÍଲୁ ଗୁରଲÑÑତÈ 
ସÉରÛକରି େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ବୁତ୍ାଗାଟରି 
ରେÍନ୍ ଙ୍ାନରି ଲÉକାଇ ମାରନଞ୍ଜୁ।

୬
 ଦାୋ କାତା ରବÎସାନା ଏମବୋଇରବÎଏ ମୀଙ୍ରି  ବୁଦରି 

ଗରିଆରÈକାରୁ। ଈ କାତା ରସÍଲୁ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ, ଏତୋକା 
ବାଗଗି ରଲକ୍ ସାନା ଈ ଗୁରଲÑ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିରନରୁ, ଏଆରରି 
କୁÛଇଟରି ରେÍନୁ ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୭

 ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁରବÎÑଏ 
ଈଆÒରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇତାରା ବାଗଗି ରଲକ୍ ନାରରିରକÑ ଆଡାନା ଗରିବାÏ 
କୂନା। ୮

 କାରହ ଈରୁ ଆନ୍ାରରି ତାନରିÔ ମାରସରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ 
ଇରଦ ଈରୁ ପ୍ରବୁ ବାଃତା ଉଜାଡ଼ରିତାନରିÔ ମାରଞ୍ରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଉଜାଡ଼ରି ମୀଡାକାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋଦୁ। ୯

 ଉଜାଡ଼ରି ଗୁରଲÑ 
ବାÏକାତରି ରନଗାରା, ଟରିକ୍ ନା ନୀମବୋ ଏଙ୍ା ଉରଜÑତାରା େÌଲ 
ଅÉଗାଗରିରନ। ୧୦

 ଏତୋଇ ଏଁØତାଆ ରେÍନୁଇ ସୁଆରରି ଗରିନୁ 
ଏଃତାଆ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଗ୍ରÉମବୋଦୁ। ଆନ୍ାରରି ତାନରି ଇସରିଙ୍ରି  ଲÌକୁ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିରନରୁ, ଏ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ କୂନା। ଏÌବାÏ ଗରିବାÏଡ଼Èଇ 
ଆନରିସରିକରି ଲÉବା ରମÍଲରି ଅÉଏÒ। ୧୧

 ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ରନଗରି 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ଆନ୍ାରରିତÈଇ କାବାଡ଼ାକା ଆରଡ୍ତାଇ 
ଏÌରÈ ତÌସ୍ ଦୁ। ୧୨

 ଆନ୍ାରରିତାନରି ଲÌକୁ ଏତେÈ ଅÉଡ଼୍ ସାନାଇ 
କାବାଡ଼ାକା ଗରିରନରୁ ଏÌବାÏ ରବÎସ୍ାତାଙ୍ରିରବÎଏ ଲାଜା ଅÉବାÏ 
ଅÉରନ। ୧୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଉଜାଡ଼ରିତାନରିÔ ଈବାÏ ଇଟରିତାକା 
ଈ ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରିତାରରି ଡ଼Ìଇତାରରି ଇଞ୍ରି  କ୍Éଣ୍ା ତÌଞ୍ରି ରନ। 

୧୪
 ଏତୋରରି ତÌଞ୍ରି ରନ, ଏÌରରି ଉଜାଡ଼ରି। ଏÌସରିବÉଗା ରବÎସ୍ା 

ଆଇରନ,

“ଅÌ! ସସୁ୍କରିସାନାରତରୁ, ତରିଜାନା ନରିଙ୍ାଦୁ,
ସÉବାÏଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାନା ବÎÉଦୁ,

ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ମୀଙ୍ରି Ô ଉଜାଡ଼ରି ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ।”

୧୫
 ଏÌସରିବÉଗା ଇସରିଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ନୀମବୋଇ ମାରଞ୍ରୁ, 

ଏÌରÈରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ମÉରୁମÉରୁ ଅÉଦୁ। ବୁଦରି ସରିଡାନାକାରରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋ କୂନା। ଏÌËକରିରଭÑ େୁନ୍ ମବୋଗାଟାରରି ରଡଃଙ୍ରି  
ନୀମବୋଦୁ। ୧୬

 ଈରରି ଗÉରମÑ ଡ଼Ìଈତାରରି ରଡଲରି ଅÉଜା ମାନÈକରି 
ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏରସÍଲୁ ରମÍଲରି ଅÉନରି ଆନରିରବÎଏ ୋବରିରଭÑଏ 
ତୁଃୋ କୂନା। ୧୭

 ଏÌସରିବÉଗା ବୁଦରି ସରିଡÈନାନାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋ 
କୁଆନାଇ ରେÍନୁ ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ଆନÈ ମÉଟ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ 
େୁନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ଡୁଞ୍ାଦୁ। ୧୮

 କାଲୁ ଉଣ୍ ଞ୍ାନାଇ ସÌସା କୂନା। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରରି ମୀଙ୍ରି  ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା ନାହରିକରି 
ଗରିଆରନ, ରଟÍରଣ୍ ଜରିଉଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଦୁ। ୧୯

 ରେÍନୁଇ ଦହରି 
ଦହରି, ଗÉଡ଼ରିଙ୍ା ଏÌସରି ଏÌସରି, ଜରିଉତÈ ଗÉଡ଼ରିଙ୍ା ଏÌସାନାଇ 
ରଆରତରୁ ରଆନରିଇ ତାକ୍ାଲରି ଗରିଦୁ। ପ୍ରବୁ ରସÍଲୁ ଈରୁ ମୀ 
ଗୁରଲÑÑ ରଜÍଡା ସରିଆନା ଗÉଡ଼ରିଙ୍ା ଏÌସ୍କାଦୁ। ୨୦

 ଗୁରଲÑ କାତା 
ରସÍଲୁ ଅÉବା ରେÍନୁଇ ଡ଼ଃନା ଦଃେରିଦୁଃଦୁ। ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟ ୋଦାଡ଼Èଇ ରେÍନୁଇ ଦଃୋ େÌଙ୍ା ଗରିଦୁ।

ଜÉମା ଏଙ୍ା କୁଡା
୨୧

 ରଆରତରୁ ରଆନରିଇ ମÉନରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ରରହା ଅÉଦୁ। 
ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ ମÉନରି ଆଇମାନରି ବÉଗା ଈରା ଗରିଦୁ।

୨୨
 ଅ କୁଡ଼ାସାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ ପ୍ରବୁଇ ମÉନରି ଅÉନରିରଡଃଙ୍ରି  ମୀ 

ଜÉମାରରିଇ ମÉନରି ଅÉଦୁ। ୨୩
 କ୍ରିସ୍ଟ ଇସରିଙ୍ରି  ଊଜାନ୍ େୁଟା a ରସÍଲୁ 

ତ୍ାଉ ମÉରÈତାଞ୍ଜୁ ଜÉମା ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  କୁଡ଼ାନରି ରସÍଲୁ ତ୍ାଉ 
ମÉରÈତାଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ଊଜାନ୍ େୁଟା କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ଗାଣ୍ରି ଏଙ୍ା ଏ 
ଗାଣ୍ରି ରସÍଲୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଏଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୪

 ଊଜାନ୍ େୁଟା 
ଇସରିଙ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟଇ ମÉନରି ଆଇମାରନ। ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  ଅÌ 
କୁଡ଼ାସାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ ଗୁରଲÑÑ କାତାତାନରିଇ ମୀ ଜÉମାରରିÔ ମÉନରି 
ଅÉଦୁ।

୨୫
 ଅ ଜÉମାଙ୍ାରଣ୍ରୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଇସରିଙ୍ରି  ଊଜାନ୍ େୁଟା ତରିନରିଇ 

ରଜÍଡା ଗରିଆନାଇ, ଏଆଡ଼ରିନରି ରସÍଲୁ ତÉନ୍ାରା େରାଣରି ସରିରତଞ୍ଜୁ 
ଈରୁରବÎଏ ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  ମୀ ମୀ କୁଡ଼ାସାନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିଦୁ। 
୨୬

 ଊଜାନ୍ େୁଟାତରିନରିଇ ତୀରରି ତାରରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ସÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। ଇସରିଙ୍ରି  ରନଗରିସଦରି ତାରା ରବÎସ୍ା ଏଙ୍ା 
ସରିରୁଡ଼Èଇ ମୀସାନା ତୀରରିଗରିତରି ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି 
ବÉଗା ଡ଼Èଇ ଊଜାନ୍ େୁଟାତରିନରିÔ ତୀରରି ସେୁାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମରୂନଞ୍ଜୁ। 
୨୭

 ଇସରିଙ୍ରି  େୂରରି େୂରରି େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଊଜାନ୍ େୁଟାତରିନରିÔ 
ତାଡ଼ା ବାଃତା ତାଡ଼ା କୁଡ଼ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ନରିସା ଗରିବାÏ ମରୂନଞ୍ଜୁ ଏÌସରି 
ବÉଗା କ୍ରିସ୍ଟ ସÉରତଞ୍ଜୁ। ଊଜାନ୍ େୁଟାତାନରିÔ ଇସରିଙ୍ରି  ଆନରି ସରିକରି 

a ୫:୨୩ ଉଜାନ୍ ପଟୁା ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟଈ ମÉନରି ଆଇମାନରି େରତଗ୍ାଟାରରିତାରରି 
ରରଣ୍ ଉଜାନ୍ େୁଟା।



254ଏପିସ ୫:୨୮
ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି, ସÉଞ୍Èନାରରି ଅÉରତÑକା ମÉସାମାନରି କାବାଡ଼ରି 
ତÌରଞ୍Ñଏ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରରି ସୁୋଡ଼ରିତାରରି, ଅÉରନ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ତାଡ଼ା େରାଣରି ସରିରତଞ୍ଜୁ।

୨୮
 ଏÌËରଡଃଙ୍ରିରନ ଜÉମାରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି ରଡଃଙ୍ରିରନ 

ତାଡ଼ା କାଡ଼ାନରି ରଜÍଡା ଗରିଭା କାତା। ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି ତରିନରିଇ 
ରଜÍଡା ଗରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଗରିବାÏ କାତା। ଏତୋଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା କୁଡ଼ାନରି ରଜÍଡା ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି ତରିନରିଇ 
ରଜÍଡା ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୨୯

 ଏତୋଞ୍ଜୁରବÑÎ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରିତରିନରିଇ ରକସଡ଼ରି 
ଅÉଏÒଞ୍ଜୁ। ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି ରସÍଲୁ ତରିନ୍ ମବୋ ତରିରନରୁ 
ଏଙ୍ା ଗାଣ୍ରି ତରିନରିଇ ଲରକ୍ନରୁ। ଈରÈରନ କ୍ରିସ୍ଟ ଊଜାନ୍ େୂଟା 
ରସÍଲୁରବÑÎଏ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ୩୦

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉଜୁ 
ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରିତାନରି ମାନରି କାଡୁ, କାଜୁ, କରିରୁ, କାନୁ ମÉରÈତାସ।ୁ 
୩୧

 ରେÍନୁେୁତରି ରବÎସ୍ରିମାରନ, “ଏÌସରିବÉଗା ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 
ଅÉବା ଆଜାନରି ତୁହାନା ତାଡ଼ା କୁଡ଼ା ନରିରଙ୍Ñ ସ୍ ଡୂମବୋରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏÌବରିÎ ରୀଣ୍ରି ରରଣ୍Ñରନ ଆଇମାନୁ।” ୩୨

 ଈ ଉରଜÑତାରରି 
ମୂଲÈ ଲାଈନରି କାତା। କ୍ରିସ୍ଟ ଏଙ୍ା ଊଜାନ୍ େୁଟାତାରÈ ଅÉନୁ 
ଈରା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ୩୩

 ଆନାରରିରବÎÑଏ ଅÉୋକାରରି, ମୀ 
ମାରଦÑ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ମରିଣ୍ାନରି ରଜÍଡା ଗରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ମୀ 
ମୀ କୁଡ଼ାସାନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିବାÏ ମାରନ ଏଙ୍ା ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି 
କୁଡ଼ାସାକା ତାଡ଼ା ଜÉମାରରିଇ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ମÉନରି ଅÉବାÏ ଅÉରନ।

ମରୀଡାକା ଏଙ୍ା ଅÉବା ଆଜା

୬  ୧ ଅÌ ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ, ପ୍ରବୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ ମୀ 
ଆଜା ଅÉବାତାରÈ ବାଗଗି ଏÌଣ୍ଜୁ । ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 

ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିବାÏ ମୀ ରସÍଲୁ ରନଗାରରି। ୨ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଦÌସ 
ଗଟା ବାଗଗିଙ୍ା ମାରଦÑ ରରଣ୍ ବାଗଗି ଆଇମାରନ “ଈରୁ ମୀ 
ଅÉବାଆଜାନରି ମÉନରି ଅÉଦୁ।” ଈ ବାଗଗି ତରିରକÑ ଆଜାନା ରରଣ୍ 
ଅÉଞ୍ାମାନରି ରମÍଲାରବÎଏ ମାରନ, ଏÌରରି ଆଇରନ, ୩

 “ଇହରିଙ୍ରି  
ଗରିରତÑକା ଈରୁ େୁତଗିତାନରିÔ ଗÉରମÑ ଦରିନା ନୀମବେରିରଦରୁ ଏଙ୍ା 
ଗÉରମÑ ରନଗÈ ରମÍଲା େÉରଣ୍ରୁ।” ୪ ଅÌ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ମୀ 
ମୀଡାକାନରିଇ ସÌଡାଙ୍ରି  ଗରିବାÏ କୂନା। ଏÌËକରିରଭÑÎ ପ୍ରବୁ ତାରÈ 
ରନଗରି ଗ୍ରÉୋ ଗ୍ରÉପ୍ ସାନା େହରିେÉଲରି ଗରିଦୁ।

ଆଲିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନଦରÈଞ୍ଜୁ
୫

 ଅÌ କଡା ଅÉଜାମାନରି ଆଲରିଆଗାଟାରତରୁ େୁତଗି ତାନରିÔ ମୀ 
ରଦରାରରିତାରÈ ବାଗଗି, ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଆହାନାଇ ଗୁରଲÑÑ ଏÌଲୁଡ଼Èଇ 
ମÉନରି ଅÉଦୁ। ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟତାରÈ ବାଗଗି ଏÌନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌରÈ ଗରିଦୁ। 
୬

 ରଦରାଞ୍ଜୁ ମାନାବାÏନରି ବାÏରରି ଏଆନରିଇ ରରହା ସୀବାÏ ରସÍଲୁ 
ବାଗଗି ଏÌରଟକା ଅÉବାÏ ମଏୂÒ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରÈଡ଼Èଇ ସÉରÛକରି 
କାବାଡ଼ରି ଗୁରଲÑ ରଡଲରିତାନରିÔ ଟରିକ୍ନÈଡ଼Èଇ ଗରିବାÏଅÉରନ। ଈରୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟତାରା ବାଗଗି ଏÌନ୍ ମବେରିମାରଞ୍ରୁ, ଏÌËରଡଃଙ୍ରିରନ ମୀ 
ମୀ ରଦରାରରିତାରÈ ରବÎଏ ବାଗଗି ଏÌଣ୍ଜୁ । ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଗୁରଲÑÑ ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଦୁ। ୭

 ମୀନ୍ା ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି 
ରରହାଡ଼Èଇ ଗରିଦୁ ଏଙ୍ା ଇହରିଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଦୁ। ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ 
ବାÏରରି ରମ୍ଡÓରହÑଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିରଡÑରୁ ଏÌËକରିରଭÑ 
ପ୍ରବୁ ରସÍଲୁରବÎଏ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ୮

 ଏÌଲୁତାନରିÔ ଇଟାଦୁ, 
ଗୁରଲÑÑତାକାରରିକରି ଗୁରଲÑÑ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାନରି ବÉଗା 

ରେÍନୁ େୁରସ୍କାର ସୀରନଞ୍ଜୁ। ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ କରି 
େରିଃୋ ଅÉଜାମାନାଞ୍ଜୁ ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରିତାକା ତାଡ଼ା 
ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ େୁରସ୍କାର େÉରନରୁ।

୯
 ଅÌ ରଦରାରତରୁ, ଏÌËରଡଃଙ୍ରିରନ ମୀ ଆଲରିଆଗାଟାରରିଇ 

ରଜÍଡା ଗରିଦୁ। ଏଆରରିÔଇ ଗାର୍ ନା େ୍Éସାନା ଆଜରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
କାତା ରବÎସ୍ା କୂନା। ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ, ମୀ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଏଆରରି ରଦରାଞ୍ଜୁ ରÛଆରଞ୍ରନ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରିÔ ମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ରେÍନୁ ଆନରିରବÑÎଏ ମହୁୁ ରମହାନା ତୂକରି 
ଗରିଏÒଞ୍ଜୁ।

ନପÍନୁତÈ କÉଲାପ୍ରଃନ ିସଜଙ୍ା କରୀପ୍ କାଦୁ
୧୦

 ଈ ଅÉକୁ ବରିÎହା ଗରିବାÏ ସାଜରିନାନରି ଅÉନୁ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଈ, 
ରେÍନୁବାଃତା ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ରଦରରି ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଡÉଟାଗାଟାରତରୁ 
ଅÉଦୁ। ୧୧

 ରେÍନୁତÈଆ ମୀଙ୍ରି  ଅÉଙ୍ାନÈଆ ସଜଙ୍ା 
କୀପ୍ କାଦୁ। ଈବାÏ କୀପ୍ କାଡ଼Èଇ ଈରୁ ସଇତାନ ତାେରିମାନରି 
ବୁଦରି ଗରିଆନା ନÌକରିଟରି କÉଲା ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ନରିସା ମୂରଦରୁ। 
୧୨

 ମÉନ୍ରି କÉଲା େତୁଗି ଲÌକୁରରିରକÑ ଅÉଆÒରତ, ରଟÍରଣ୍Ñ େତୁଗିତାନରିÔ 
ମାନରି ଆନ୍ାରରିତାରରି ଡÉଟା, ଡÉଟାଗାଟରି େÌଣଗାଟାରରି କୁÛଇଟରି 
ଆଇମାରନ। ଅÉଜୁ ମରୂଡଙ୍ରିଆ ମାନରି େୀରଦରାଙ୍ାନରି ଡÉଟା 
ତରିରକ କÉଲା ଗରିେରିନାସୁ। ୧୩

 ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ରେÍନୁତÈ 
କÉଲା ପ୍ରଃନରି ସଜଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ କୀପ୍ କା ମଲୂା ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ। 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଡ଼Ìଇ ଡÉଟା େÌଣଗରିନରି ରଡଲରିତାନରିÔ ଈରୁ 
ଦୃଙ୍ଜୁ  ଇନÈ ଡ଼Èଇ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ଡÉଟାଡ଼Èଇ ନରିସା ମରୂଦରୁ। 
ଏଆରରିରକÑ କÉଲା ଗରିନରି ରବÑଅଟରିରବÎଏ ଈରୁ ଦୃଙ୍ଜୁ  ଇନÈ ଡ଼Èଇ 
ରାହରି ଅÉରଦରୁ।

୧୪
 ଏÌସରିବÉଗା ଉରଜÑ ମÉରÈତରି ରବଲ୍ ଟୁ ରଡÍଟରିତାନରିÔ 

ତଃୋନା, ତୀରରି ମÉରାତରି ଲହା ଡÉକଲରି ଏତୋରରି ମୀଙ୍ରି  
ଅÉଙ୍ାରନ ଏÌରÈ ଡାକରିତାନରିÔ ତଃଦୁ। ୧୫

 ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ ଡÉଟାଡ଼Èଇ 
ନରିସା ମରୂଦରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଲତୁରଜÍଡା ସୀନରି ରନଗରିସଦରି ମÉରାତରି 
ସÌରତଡ଼ାକା କୀପ୍ କାଦୁ। ୧୬

 ଈବାÏତରିରକÑ େରତ୍ ମÉରÈତରି 
ଡÉକଲରିରବÎଏ ଆଃଦୁ। ଈରାଡ଼Èଇ ଈରୁ ସଇତାନ ତାଆ ଗୁରଲÑ 
ନÉଡ଼ରି ଗୂଡ଼ରିଙ୍ା ଅÉଙ୍ା ମୂରଦରୁ। ୧୭

 ରେÍନୁ ସରିଆମାଞ୍ାନରି 
ଏଃୋ ମÉରାତରି ଲହା ଟୁେରି େ୍ାକ୍ ଦୁ ଏଙ୍ା ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉତାରÈ 
ସୂରୁକୂରଡ଼Ñ ଆଃଦୁ। ଈ ସୂରୁକୂରଡ଼Ñ ଆଇମାରନ ରେÍନୁତାରରି 
ରବÎସ୍ା। ୧୮

 ଡ଼ଃନା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାରା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉଦୁ। ଗୁରଲÑÑ ବାÏକାତÈ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉଦୁ। ମୀନ୍ରି ଆନାରରି 
ସରିରଡଏ ଏÌରÈ ରସÍଲୁରବÎଏ ଜÉଦୁ। ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ରସÍଲୁ 
ଡ଼ଃନା ତÌଲ ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉଦୁ। ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଜÉମବୋ କୂନା। 
ଗୁରଲÑ ରେÍନୁ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉଦୁ।

୧୯
 ନାଇ ରସÍଲୁରବÎଏ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉସା ଜରିଆଦୁ। 

ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉନୁ ଆଜରି ତୁହାନା ରନଗରିସଦରି ତାରÈ। ଲÈଇ ମାନରି 
ଉରଜତାରÈ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ମଇୂ। ଈରାଡ଼ରିକରି ତ ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  
ତାଡ଼ା ରବÎସ୍ା ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କା ଆଡÈ 
ନÉନ୍ରିÔ କାବାଡ଼ରି। ଇରଦÑ ବନ୍ରି ଇଡୁତାନରିÔ ମାଞ୍ାନାରବÎଏ ଏÌରÈ 
ଅÉନୁ ଗରିେରିମାଇ। ନାଇ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉସା ଜରିଆଦୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉନୁ ଏରସରରିରବÍÎଲା ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କରିମÈଇ ଏମବୋ 
ମକୁୃ ଆଜÈ ଡ଼Èଇ ଏÌରÈ ଗରିବାÏମଇୂ।
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୨୧
 ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ଆରମବେସା ତୁଖିକଇ 

ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାଇ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ ନାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଆନା ଆନା ଆଇମାଇ। ଏÌରÈ ଗୁରଲÑ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ଇସରିଙ୍ରି  ମÈଇ ଏଙ୍ା ଆନÈ ଆନÈ ଗରିେରିମÈଇ। ଏÌରÈ ଈରୁ 
େୁନ୍ ମବୋ ମୂରଦରୁ। ୨୨

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ ମୀ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାଇ। ଅÉମ ୁଇସରିଙ୍ରି  ମାନାମ,ୁ ଏÌରÈ ଈରୁ 

େୁନ୍ ମବୋ କାତା। ମୀଙ୍ରି  ତାକ୍ାଲରି ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ 
ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାଇ।

୨୩
 ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ଏଙ୍ା ଅÉବା ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑ 

ଅÉବାରୁ ଆଜାସାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଲତୁରଜÍଡା, େରତ ୍ଏଙ୍ା ରଜÍଡା 
ମୀ ଗୁରଲÑÑ ତାରତରୁ କୁÛଇଟରି ବÎÉୋକାରରି।

୨୪
 ଏÌସନାକା ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ କÉରଲଙ୍କÉଲା 

ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିମାରନରୁ ଏ ଗୁରଲÑତାକାରରି କୁÛଇଟରି 
ରଜÍଡାନÌଭା ଭÉୋକାରରି।




