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କଲସରୀ

କଲସରୀତାକାରି ବାଃତାଙି୍ ଅÉକୁ
୧  ୧ ରେÍନୁ ମÉଣ୍ା ଡ଼Èଇ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନରି 

ଅÉନୁ ୋଉଲ ଏଙ୍ା ନାଇ ଆରମବେସା ତରିମତରି ବାହାଡ଼Èଇ।
୨

 କଲସୀ ତାନରି ମାନରି କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ତୀରରିଗାଟରି ଏଙ୍ା ଟରିକ୍ ନା 
ଡ଼Èଇ ମାନରି ଅÉବା ଆଜାସାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାଇ।

ମାଇ ଅÉବା ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା 
ମୀରକ ମାଞ୍ାକାଇ।

୩
 ମାଇ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିନାନରି ଅÉମୁ ଡ଼ଃନା ମୀ ରସÍଲୁ 

ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାନାମୁ। ୪
 ମୂଲା ରେÍନୁ ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ

କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ଅÉବା ମାରନଞ୍ଜୁ। ମୀନ୍ରି ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ ୍
ମାଞ୍ାନାରା ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ରଜÍଡା ମାଞ୍ାନାରା 
ରବÎଞ୍ାନାଇ ଅÉମୁ ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାନାମୁ। ୫

 ମୀନ୍ରି ବାସ୍ା 
ମାଞ୍ାନରି ବÉଗା ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ େରତ୍ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା 
ତୀରରିତାକାରରିଇ ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ଏତୋଆ 
ରସÍଲୁ ବାସ୍ା ଇଟାମାରଞ୍ରୁ। ଏÌବରିÎ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି ମୀ 
ରସÍଲୁ ରଃୋ ଅÉଜାମାନୁ। ଈରୁ ଏରସରରିରବÍÎଲା ଉରଜ ଗ୍ରÉୋ 
ଅÉରତକା ରନଗରିସଦରି ରବÎରସରୁ ଏମବୋ ଈ ବାସ୍ାତାରା େୁରସରୁ। 
୬

 େୁତଗି ତାନରି ଗୁରଲÑÑ ବାଃତା ରନଗରି ସଦରି ରମÍଲା ତାେରିମାରନ 
ଏଙ୍ା ଡÉଟ୍ କରିରବÎଏ ମାରନ। ଏତେରି ଦରିନା ଡ଼Èଇ ଈରୁ ରନଗରିସଦରି 
ରବÎରସରୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ତାରା ରଜÍଡାନରିବାÏତାରା ଉରଜତାରା ବୁଜରି 
ଅÉରତରୁ, ଏ ଦରିନା ଡ଼Èଇ ଈରୁରବÎଏ ରମÍଲା େÉନ୍ ମବେରିମାରଞ୍ରୁ। 
୭

 ଈରୁ ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ କାତା ଏୋଫ୍ରା ବାହା ଡ଼Èଇ େୁରସରୁ। 
ଏୋଫ୍ରା ମÉରକ ଆଡାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉମ ୁ
ଏଆନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିମାନାମ।ୁ ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
େରତ୍ଗାଟରି କାବାଡ଼ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ। ୮

 ଏୋଫ୍ରା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହା 
ଡ଼Èଇ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନରି ମୀ ରଜÍଡା କାତା ମÉଙ୍ରି  ରବÎତୋରତଞ୍ଜୁ।

୯
 ଏÌସରିବÉଗା ଏତେରି ଗÉଲା ଡ଼Èଇ ଅÉମ ୁମୀ କାତା ରବÎନ୍ ମବୋ 

େÉଟାମୁ, ଏÌସରି ଗÉଲା ଡ଼Èଇ ଜÉମବୋ ଡ଼Èଇ ମୀ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜÉେରିନାମ।ୁ ଅÉମ ୁମୀ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିନାମ।ୁ

ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ ରେÍନୁ ମÉଟ୍ କରିମାନାଆ କ୍Éର୍୍ା େୁରଞ୍ରୁ, 
ଇସରିଙ୍ରି  ମୀ େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ଈରୁ ଜରିଉ ତାଆ 
ଗୁରଲÑÑ େୁନ୍ ମବୋ ଏଙ୍ା ବୁଜରି ଅÉନାରା ଡÉଟା େÉରଣ୍ରୁ। 
୧୦

 ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ଦଃୋ େÌଙ୍ା ତାନାଆ 
ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ େÉଡ଼ାଟରି ତÉଙ୍ରି  ରରହା ସୀନାଆ ଗରିଆନା 
ନୀମବୋ ମରୂଦÑରୁ; ଅରଟÑÑ ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ ଗୁରଲÑÑ ବାÏକାତରି 
ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିରଦÑରୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ 
ଡ଼Èଇ ବାଡରି ଅÉରଦÑରୁ; ୧୧

 ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରଦରରି 
ଡÉଟା ବÌଲ ଡ଼Èଇ ମୀଙ୍ରି  ଡÉଟାଗାଟାରତରୁ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଙ୍ା ଈରୁ ମଣୁ୍ରି ଅÉବାÏଗାଟାରତରୁ ଅÉରଦରୁ ଏଙ୍ା 
ଜୂଗା ବÎÉରତÑକା ଏÌଆଡ଼Èଇ ରଗରହÑଏରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ଡÉଟÉ ସରିଆନାଞ୍ଜୁ।

ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଆଜାଆ ଈରୁ ରରହା େÉରଣ୍ରୁ ୧୨
 ଏଙ୍ା 

ଅÉବାଇ େÌଙ୍ା ଗରିରଦÑରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏତୋଆ ଏତୋଆ ମୀ ରସÍଲୁ 
ତÌଲ ଗରିଆ ଜରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑତାଆ େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ଟରିକ୍ ନାତାରତÑରୁ ଗରିଆନା ଲÈଇ ଗରିେରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏତେରି ତୀରରିତାକା ଉଜାଡ଼ରି ତାନରିଇ ଲଃେରିମାରନରୁ, ଏଆରରି ରସÍଲୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ଗୁରଲÑÑତାଆ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ଆନ୍ାରରିତାରରି 
ଏତେରି ଡÉଟା ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  େରିଃୋ ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ରଜÍଡାଗାଟରି ମ୍ୀଏନରି ଦରିନା ତାଙ୍ରି  
ଆସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଏ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  େରିଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ 
ତାଙ୍ରି  ମଲୁୁ ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ବÉଗା ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ 
ଡ଼Èଇ ଦୂସ େରିଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ରମÍଲରି ଅÉଜାରନ।

ଏନସରିନବÍÎଲା ଅÉଜୁ ଜରୀସୁ କି୍ସ୍ଟଇ ନମଃପିମାନାସୁ ଏମ୍ା ଅÉଜୁ 
ନପÍନୁଇ ନମଃପିମାନାସୁ।

 ୧୫ ଏମବୋଇରବÎଏ ମଲୂା ରେÍନୁଇ ରମଃୋ ମଏୂ
ଏÌËକରିରଭÑ କ୍ରିସ୍ଟ ଟରିକ୍ ନÈ ରେÍନୁ ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ।
କ୍ରିସ୍ଟ ଗୁରଲÑÑ ଗÉଡ଼ା ଗରିବାÏ ଅÉଜା ମାନାଆ କୁÛଇଟରି େÌଣ 

ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ।
 ୧୬ ଏଆନରି ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑ ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଅÉଜାରନ

ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତାଆ, େୁତଗି ତାନରି ମାନାଆ, 
ତÌସ୍କରିମାନାଆ

ଏଙ୍ା ତÌସ୍କରି  ସରିଡାନାଆ, ଗୁରଲÑÑତାଆ।
ଗୁରଲÑÑ ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରିତାରରି ଡÉଟା।
େÌଣ ଗରିବାÏଗାଟାକା, ପ୍ରବୁଙ୍ା ଏଙ୍ା ରଦରÈକା।

 ୧୭ ଗୁରଲÑÑତାଇ କ୍ରିସ୍ଟ ବÉଗା ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିବାÏ ଅÉଜାନା।

ଗୁରଲÑÑତାଇ େ୍ୀବାÏ ରବÍÎରଲରନ କ୍ରିସ୍ଟ ମାରସÑଞ୍ଜୁ।
ଗୁରଲÑÑତାରରି ନୀମବୋ ଏଆନରି ବÉଗା ମାରନ।

 ୧୮ କ୍ରିସ୍ଟ ଊଜାନ୍ େୁଟା ମÉରାତରି ଗାଣ୍ରି ରସÍଲୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ 
ଗୁରଲÑÑତାରରି ଏଆନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ବାÏଇମାରନ।

ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆରଞ୍ଏ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ା ମାନରି ରେÍନୁ 
ଅରଟÑÑ ପ୍ରବୁ ମାରନଞ୍ଜୁ।

ଏÌସରିବÉଗା ଗୁରଲÑÑ କାତା ତାନରିଇ କ୍ରିସ୍ଟ ଗୁରଲÑÑ
ତରିକରି ମଲୂା େÌଙ୍ା େÉନ୍ ମବେରିନାଞ୍ଜୁ ମାରନÑଞ୍ଜୁ।

 ୧୯ ରେÍନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ଲଃୋ ରସÍଲୁ ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।
 ୨୦ କ୍ରିସ୍ଟ ବÉଗା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା,

େୁର୍ରିତାଇ ଅÉୋକାଇ କରି ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତାଇ 
ଅÉୋକାଇ,

ଗୁରଲÑÑ ତାଆ ତ୍ଡÓÉରକ ଆଡ଼୍ ୋ ରସÍଲୁ ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।
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କ୍ରିସ୍ଟ କ୍ଡୂ ଶ ରାକÈ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ଲତୁରଜÍଡା ତାରତଞ୍ଜୁ।

୨୧
 କାରହÑ ଈରୁ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାସରି ବÉଗା ରେÍନୁ 

କୁÛଇଟରି ସାଜରି ମାରସରୁ। ଈରୁ ଏÌଲୁ ତାଡ଼ା କÉରସଙ୍ା ମାରସରୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ମୂଲା ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ଦୁରୁକରି ସାଜାରସରୁ। 
୨୨

 ଏÌËକରିରଭÑ କ୍ରିସ୍ଟ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ମୀଙ୍ରି  ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
ତÌରଡ଼ଞ୍ାକା ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା ଊଙ୍ା ରାକÈ ଗାଣ୍ରି 
ଡ଼Èଇ, ତାଡ଼ା ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ମÉସରି 
ଟରିକÈ ସରିଡାନରି ଏଙ୍ା ଦୂସ ସରିଜାନା ଲÌକୁତାରତରୁ ଗରିଆନା ମୀଙ୍ରି  
ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ତାଙ୍ରି  ତାୋ ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
୨୩

 ମୀ ରବÎଞ୍ାମାନରି ରନଗରିସଦରି କୁÛଇଟରି େରତ୍ ଇଟା ମରୂତÑକା 
କ୍ରିସ୍ଟ ଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିନାଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ମୀ େରତ୍ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଆଃଦୁ 
ଏଙ୍ା ଏÌରÈ କ୍Éର୍୍ା ବୁଜରି ଅÉଦୁ। ରନଗରିସଦରି ମୀଙ୍ରି  ଏତେରି ବାସ୍ା 
ସରିଆମାଞ୍ାରନ ଏମବୋ ଡ଼Èଇ ଏÌଜା କୂନା। ଏ ରନଗରିସଦରିରନ 
ଗୁରଲÑÑ େୁତଗିଜାଣ୍ ଗୁରଲÑÑ ଲÉକୁରରିଇ ରବÎସ୍ା ଆଇମାରନ। ଅÉନୁ 
ୋଉଲରତନୁ, ଈ ରନଗରିସଦରି ରବÎସ୍ା ତାନରି ସାହାଜ ଗରିଆମାଇ।

ଊଜାନ୍ ପୁଟା ନସÍଲୁ ପାଉଲତାରି କାବାଡି
୨୪

 ମୀ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଏତେରି ଜୂଗା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାଇ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରରହା 
ଆଇମାଇ। କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି ମÉରାତରି ଊଜାନ୍ େଟୁା ରସÍଲୁ 
ଏସÛନାକା ଜୂଗା େÉନ୍ ମବୋ ବÉକରି ମାରସ। ଏ ଗୁରଲÑÑ ମାରଦÑ 
ଜୂଗା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ମାନାରା ନାଇ ବÉଗା ଅÉନୁ ନାଇ ଗାଣ୍ରି 
ତାନରି େÉନ୍ ମବେରିମାଇ। ୨୫

 ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  ଊଜାନ୍ େୁଟା ତାନରି ର 
କାବାଡ଼ରିଗାଟାନୁ ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଈ ନୂଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, 
ଈ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ମୀଙ୍ରି  ସାହାଜ ଗରିେରିଞ୍ାଇ। ନାଇ କାବାଡ଼ରି 
ଆଇମାରନ ମୀଙ୍ରି  େୂରରି ରେÍନୁ କାତାଗ୍ରÉୋ। ୨୬

 ଗୁରଲÑÑ େ୍ୀତରି 
ରଡଲରି ତାନରିରନ ଈ ମÉଗ୍ା ମାନରି ଉରଜÑତାରରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି 
ବାହା ଡ଼Èଇ ଅÉଡ଼୍ ୋ ଅÉଜାନା ମାରସ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ ଏ 
ମÉଗ୍ା ମାସରି ଉରଜÑତାରା ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତୀରରି ଲÌକୁରରିଇ େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିବାÏ ଅÉରତ। ୨୭

 ଈ ଆଦାଙ୍ରି  ଉରଜÑତାରରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ 
ମାରନ। ରେÍନୁ ଈ ରଦରରି ଏଙ୍ା େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜା 
ମାନରି ଉରଜÑତାରରି ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିଇ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତÉନୁରନ ଏ ଉରଜÑତାରରି ମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ମାରଦÑ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁତାରା ଉଜାଡ଼ରି େÉନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆରଞ୍ ଆଡÈ ମାଇ ରସÍଲୁ ଅÉଶା ମାରନଞ୍। 
୨୮

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରା କାତା ଲÌକୁରରିଇ ରବÎସ୍ରିମାନାମ।ୁ 
ଅÉମ ୁଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ତାକାରରିଇ ଗ୍ରÉୋ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଡÉଟାଗାଟାକା 
ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ମାଇ ଗୁରଲÑÑ େୁନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ରିନାମୁ। 
ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଆନା ଅÉମୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି େୂରରି 
େୂରରି ଅÉଜାନା ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିଇ ନରିସା ଗରିବାÏ ମେୂା 
ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରିନାମୁ। ୨୯

 କ୍ରିସ୍ଟ ନÉଙ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ାନରି ଆଜାଞ୍Éୋ 
ଡÉଟା ଡ଼Èଇ କÉଲା ପ୍ରହାନା ଅÉନୁ ଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାଇ। ଈ 
ଡÉଟା ନାଇ ନୀମବୋ ତାନରି କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନ।

୨  ୧ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ସାହାଜ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଡÉଟା କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିମାଇ ଏÌରÈ ଈରୁ େୁଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କାମାଇ। 

ଅରଟÑÑ ଲାଅଦରିକରିଆ ତାନରି ମାନରି ଲÌକୁରରିଇ ଏଙ୍ା ନÉଙ୍ରି  
ରମହା ସରିଡାରାଆନରି ଲÌକୁରରିଇ ରବÎଏ ସାହାଜ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  

ଅÉନୁ ଡୁସ୍କରିମାଇ। ୨
 ଏଆରୁ ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ତଃୋ ଅÉଜାନା 

ଡÉଟାଗାଟାକା ଅÉୋକାରୁ ଏÌରÈ ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କରିମାଇ। ଅରଟÑÑ 
ଏଆରୁ େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାନରି ଦୃଙ୍ଜୁ  ଇନାଆନରି 
େରତ୍ ଡ଼Èଇ େÉନ୍ ମବୋ ଅÉୋକାରୁ ଇଞ୍ରିରବÎଏ ମÉଟ୍ କରିନାରରି ଈରରି 
ଇରସÑକା ଈରୁ ରେÌନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ଅÉଜା ମାନରି 
ଲାଇ ମାନରି ଉରଜÑତାରା ଇରସÑକା କ୍ରିସ୍ଟଇ େୂରରି େୂରରି େୁରଞ୍ରୁ। 
୩

 କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା େନୁ୍ ମବୋ ଏଙ୍ା ବୁଜରି ଅÉନାରରି ଦନ ରଃୋ ଅÉଜାନାଇ 
ଇଟା ଅÉଜା ମାରନ।

୪
 ମାଇ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାନାରରି ଈରରି ଇରସÑକା ମୀଙ୍ରି  ଏମବୋଇରବÎଏ 

ରନଗାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ତÌସ୍କରି ଦୁଃନରି ଦାେÈତାରା ଗ୍ରÉୋ ଡ଼Èଇ ଏରନÑ 
ଆନÈ ଗରିଆ ରାଜÈକାରୁ। ୫

 ଅÉନୁ ନାଇ ଗାଣ୍ରି ଡ଼Èଇ ମୀରକ 
ସରିଡାରାଏନୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ନାଇ ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ମୀରକ ମାଞ୍ାଇ। 
ଅÉନୁ ମୀ ରନଗରି ନୀମବୋ ଏଙ୍ା ମୀନ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମାଞ୍ାନରି 
ଡÉଟାଗାଟରି େରତ୍ ରସହାନା ରାହା ଆଇମାଇ।

ଜରୀସୁ କି୍ସ୍ଟ ବାଃତା ରାେ ିଅÉଦୁ
୬

 ଈରୁ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ ଆହାମାରଞ୍ରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଆନÈ 
ଡ଼ÈଇରବÎଏ ଏÌଲୁ ରବÍଗାଲରି ଗରିଆ ଡ଼Èଇ ଏଆନରି କଜାଙ୍ାନରିଇ 
ଜାଇ ଗରିଦୁ। ୭ ଈରୁ ବାÏରରି ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ଇଟାଦୁ। ନୀମବୋ ଏଙ୍ା 
ଡÉଟା ଏଆନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ବାÏଇମାରନ। ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑତାରା 
ଗ୍ରÉୋ ଅÉଜା ମାରନ। ଏ ଉରଜÑ ଗ୍ରÉୋ କୁÛଇଟରି ଈରୁ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ 
ବାସ୍ା ଇଟାଦୁ। ରେÍନୁଇ ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ଦଃେରିଦୁଃଦୁ।

୮
 ଏମବୋଇରବÎଏ ଇସରିଙ୍ରି  ମୁଲୁ ସରିଡାନରି ଦାେÈତାରା ରବÎସ୍ା 

ଡ଼Èଇ ବାଇବୁମବେଜୁ ଗରିଆରାଏ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମÉରୁମÉରୁ ଅÉଦୁ। 
ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ତାରରି ଗ୍ରÉୋ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହା ଡ଼Èଇ ବÎÉଆସରିରଡଏ। 
ଈରରି ରମ୍ଡÓହାନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଆଇରନ। ଈରରି ଗ୍ରÉୋ 
େୁତଗିତାରରି, ରମ୍ଡÓରହÑଙ୍ାନାରରି ମଲୁୁ ସରିଡାନରି ଗ୍ରÉୋ। ୯ ରେÍନୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ବାଃତା େୁତଗି ଗାଣ୍ରି ଆହାନା ଲଃରତଞ୍ଜୁ। ୧୦

 କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ଈରୁ 
େୂରରି େୂରରିତାରତରୁ ଅÉଜାରଞ୍ରୁ। ମୀଙ୍ରି  ଅରଟÑ ଆନାରରିରବÎଏ 
ଲୂଡ଼ା ସରିରଡÑଏ। ଏଆଞ୍ଜୁ େÌଣଗାଟାରରିଇ ଏଙ୍ା ଡÉଟାଙ୍ାନରିଇ େÌଣ 
ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମଲୂା ରଦରାଞ୍ଜୁ।

୧୧
 କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ଈରୁ ଅରଟÑÑ ର ବାÏକାତରି ୋଣ୍ା କ୍Éୋ 

େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଈ ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ତାରରି 
କାଜୁରବÎଏଗରିଆ ସରିରଡଏ। ଇରସÑକା ମୀଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ େୂରରି ଅÉଜା 
ମାନରି ଡÉଟା ଡ଼Èଇ େରିଃୋ ଅÉଜାମାରନ। କ୍ରିସ୍ଟ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ତାରା 
ୋଣ୍ା କ୍Éୋ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଈରୁ ଏରସରରିରବÍÎଲା 
ମୁଞ୍ା େÉରଟରୁ, ମୀ େ୍ଡÓÉଡରି ନୀମବୋ ଏମବୋ ସÉରତ ଏଙ୍ା ଈରୁ 
କ୍ରିସ୍ଟରକଏ ମସୁ୍ା େÉରଟÑରୁ। ଏ ମଞୁ୍ା ତାନରି, ରେÍନୁ ଡÉଟା ତାନରି 
ଈରୁ େରତ୍ ଗରିଆ ମାନରି ବÉଗା ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟରକ ଆଡାନା ଅରଟÑÑ 
ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଏରସରରିରବÍÎଲା କ୍ରିସ୍ଟ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ 
ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏମବୋ ରେÍନୁତାରରି ଡÉଟା ତÌଞ୍ରିରତ।

୧୩
 ଈରୁ ମୀ ଡ଼Ìଇ ବÉଗା ଏଙ୍ା ମୀ ଡ଼Ìଇ ନୀମବୋ ବÉଗା 

େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ା ସରିଡାରତÑରୁ ଏଙ୍ା ଜରିଉ େÉଡ଼ଟରି ସÉଜା 
ମାରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟରକÑ ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି 
ନରିତୋରତଞ୍ଜୁ। ଈରା ତରିରକÑ ରେÍନୁ ମାଇ ଗୁରଲÑÑ ଡ଼ÌଇତାରାରବÎÑଏ 
ଦୂସ େରିଃତାତାଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ସÉଜାଙ୍ା ମÉନରି ଅÉବାÏ ମୂଆନରି ବÉଗା 
ମାଇ କୁÛଇଟରି ବ୍ୀÐସା ଅÉଜାମାସରି ଉଡରିନାଆ ରେÍନୁ ଆରଡ୍ତାଇ 
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ଇଞ୍ରି  ତÌସାନା ମÉଙ୍ରି  ଦୂସ େରିଃତାରତÑଞ୍ଜୁ। ମÉଙ୍ରି  ଉଟ୍ କରିମାଞ୍ାତରି ଏ 
ଅÉକୁ ରେÍନୁ ଅÌରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା କ୍ଜୁ ସ କୁÛଇଟରି ରଡ଼ରତଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ରେÍନୁ 
ଜରିଉଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି େÌଣଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ଡÉଟା ତରିନରିଇ 
ମହୁ ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। କ୍ଜୁ ସ ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌବାÏ ମହୁ ରି ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ତÉନୁ ମେୂାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରତÑଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ େୁତଗି ତରିନରିଇ ଏÌବରିÎ ଡÉଟା 
ସରିଡାନାଇ ଇଞ୍ରି  ତÌରତେଞ୍ଜୁ।

ନମଡେÓନେÑନ ିଗିଆ ମାନ ିସÉଜାଙ୍ା ଆଃପା କୂନା
୧୬

 ଏÌସରିବÉଗା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାଆ ତରିନ୍ ମବୋ ଅÉରତÑକା ଉନ୍ ମବୋ 
ଅÉରତÑକା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ସÉଜାଙ୍ା (ଇରସÑକା ଡÉଞ୍ଜୁତାଆ 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ଦରିନାଙ୍ା ଆଃୋ ରସÍଲୁ କରି ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା a 
ଲÉକା ବÌଜରିଙ୍ା ଆଃୋ ରସÍଲୁ) ଇହରିଙ୍ରି  ଇସାନାଣ୍ା ସÉଜାଙ୍ା 
ଏମବୋଇରବÎଏ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆକାରରି। ୧୭

 କାରହÑ ଈ ଗୁରଲÑÑ ବାÏଇ ମାନରି 
ଦରିନା ତାନରି ଅÉବାÏ ସାଜରି ମାସାଆ ରସÍଲୁ ବାÏରରି ଡୂ଼ଗା ରଡଃଙ୍ରିତାଇ 
ମାସ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋଇ ଅÉବାÏ ତାଙ୍ରି  ମାସ,ୁ ଏ ଗୁରଲÑÑ ରସÍଲୁ 
ତରିକରି ଟରିକ୍ ନାତାଞ୍ଜୁ ଆଇନାଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ। ୧୮

 ଏରସÑ ଲÌକୁତାକା 
ତାଡ଼ାନରି ନରିଆଡ଼ରିଗାଟାକା ରଡଃଙ୍ରି  ତÌସ୍ରିମାରନରୁ ଏଙ୍ା ରସଣ୍Ûନରି 
ଦୁତଙ୍ାନରିଇ ଲÉକା ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରିନମାରନରୁ। ଏଆରୁ ଟରିକ୍ ନÈ 
ଆନା ଆନା ରମଃରତରୁ ଏÌରÈ ବÉସରି ଅÉରନରୁ। ଇଃତରି ଲÌକୁରରି 
ମୀଙ୍ରି  କାତା ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ ୋବରି ସୀଆଦୁ। ଏଆରୁ ରବÎତୋରନରୁ 
“ଈରୁ ଆନାରବÎଏ ରମଃେରି ସରିରଡÑରୁ, ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନରିଇ 
ଲÉକାଇ ସରିରଡÑରୁ, ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ମÉସ୍କରିମାରଞ୍ରୁ।” ଇଆରୁ 
ଉରଜÑ ଡ଼Èଇ ବାÏରରି ରମ୍ଡÓରହÑଙ୍ାନରି ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ ମଞୁ୍ାନାଇ 
ରାହରି ଆଇ ମାନରି ବÉଗା ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରା ରବÎସ୍ା ଏÌଲୁ ଗରିେରି 
ସରିଡାନରି ବÉଗା ଆରଡ୍ରନ ଅÌଗ ଆଇମାରନରୁ ୧୯

 ଏଆରୁ 
ତାଡ଼ାନରି ତ୍ାଉ ମÉରାତରି କ୍ରିସ୍ଟ ରନÍରଡଟରି ଇଟା ସରିରଡÑରୁ। ଗୁରଲÑÑ 
ଗାଣ୍ରି କ୍ରିସ୍ଟ କୁÛଇଟରି ବାରା ଇଟାନା ମାରନ। କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ଗାଣ୍ରି 
ତାନରି ମାନାଇ ଗୁରଲÑÑ ରରଣ୍ ରଣ୍ାଡ଼ରିନରିଇ ସାହାଜ ଗରିେରିରନ ଏଙ୍ା 
ରରଣ୍ ରଣ୍ାଡ଼ରିନରିଇ ଲପ୍ କରିରନÑ। ଈରରି ଗାଣ୍ରି ତାନରି ମାନରି କÉଡୁ 
କାଜୁ କରିରୁ କାନରି ଗୁରଲÑÑ ତରିନରିଇ ର ବାଃତା ଆଡ଼୍ ସାନା ଇଟ୍ କାରନ 
ଏଙ୍ା ଡÉଟା ସୀପ୍ କରିମାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଗାଣ୍ରି ବାଡରି ଆଇମାରନ।

୨୦
 ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟରକÑ ସÉଜା ମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା େୁତଗି ତାନରି ମାନରି 

ମୁଲୁ ସରିଡାନରି ସÉଜାଙ୍ା ଡ଼Èଇ େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାରଞ୍ରୁ। 
ଅÉରତÑକାରବÎଏ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋଇ ମାରଞ୍ରୁ? ଈରୁ 
ରନÍରଡନାଆ ସÉଜାଙ୍ା ଆନÈଡ଼ରିକରି ମÉନରି ଆଇମାରଞ୍ରରି? 
୨୧

 “ଈରା ତରିନ୍ ମବୋ କୂନା,” “ଈରା ବାÏଣ୍ା କୂନା,” “ଏÌରÈ ଡୀଗା 
କୂନା?” ୨୨

 େୁତଗିତାଇ ସÉଜାଙ୍ା ଇହରିଙ୍ରିତାଇ ମାନୁ। ଏତୋଇ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିନରି ରବÑଅଟରି ନାହରିକରି ଅÉନୁ। ଈ ବାଗଗିଙ୍ା ଏଙ୍ା ଗ୍ରÉୋ 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ବାÏଇରନ, ରେÍନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଅÉଏ। 
୨୩

 ଈ ସÉଜାଙ୍ା ଗÉପ୍ ସରି େୁନ୍ ମବୋଗାଟାଇ ରଡଃଙ୍ରି  ତÌସ୍କରିମାରସÑକା 
ରବÎଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଅÉଜା ମାନରି ଦମ ୍
ତାଇ ର ର ବÉଗା, ଏତୋ ଡ଼Èଇ ରମ୍ଡÓରହÑଙ୍ା ନରିଆଡ଼ରିତାକା 
ରଡଃଙ୍ରି  ତାଡ଼ାନରି ତÌସ୍ରିରନରୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି ତରିନରିଇ ଜୂଗା 
ସୀପ୍ କରିରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈ ସÉଜାଙ୍ା ଏଆରରିଇ ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ 
a ୨:୧୬ ଜÉମି୍ନଗିÉଲା ଗୁରଲÑ ଅÉଟାତାରରି ଭରିହା ଦରିନା(ସାତୁଦରିନା 
ଗÉଲା) ଗÉଲା।

ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ରାହରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ସାହାଜ 
ଗରିଅ।

ଜରୀସୁ କି୍ସ୍ଟ ବାଃତା ପୂନ ିନରୀମ୍ା

୩  ୧ ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟରକଏ ସÉବା ଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ାମାରଞ୍ରୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି ମାନାଆ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 

ଡୁଞ୍ାଦୁ। ଏମବୋ କ୍ରିସ୍ଟ ରେÍନୁ ତରିନରି େÉଡ଼ାଟରି କକ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ। 
୨

 ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି ମାନାଆ ଦାଃଦୁ, 
େୁତଗିତାଆ ଦାଃୋ କୂନା। ୩ ମୀନ୍ରି େ୍ଡÓÉଡରି ନୀମବୋ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େୂରରି 
ଅÉଜାମାସାରରି ସÉଜାମାରନ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ବାଃତା କ୍ରିସ୍ଟରକÑ ମୀନ୍ରି 
େନୂରି ନୀମବୋ ରଃୋ ଅÉଜାନା ମାରନ। ୪ କ୍ରିସ୍ଟରନÑ ମୀ ରସÍଲୁ ନୀମବୋ 
ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରସରରିରବÍÎଲା ଅରଟÑ ରରିରହଗରି 
ବÎÉରନଞ୍ଜୁ, ଏମବୋ ଏଆନରି େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା ତରିନରି ଈରୁରବÎଏ ବÉଗା 
େÉରଣ୍ରୁ।

୫
 ଏÌସରିବÉଗା, ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ, ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ, 

ଗାଣ୍ରି ଅଡ଼୍ େରିନାଆ େୂରରି ଗରିବାÏ, ଡ଼Ìଇ ତାରା ଅଡ଼୍ ୋ ଏଙ୍ା ଡ଼ଃନା 
ଲÌବା ଗରିଆନା ରାହରି ଅÉବାÏ, ଏତୋରରି ଦାେÈ େୁତ୍ାତରିନରିଇ ଲÉକରିନରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ଈ ଗୁରଲÑÑତାଆ ମୀ ନୀମବୋ ଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ଇଟାଦୁ। 
ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ତାଆ ଅଡ଼୍ ୋ ଆଇମାରନ ଦାୋ ରେÍନ୍ ଙ୍ାନରି 
ଲÉକା ମÉରାତାରରି। ୬ ଈ ଗୁରଲÑÑତାଇ ରେÍନୁଇ ସÌଡାଙ୍ରି  ଗରିନାଇ। 
୭

 ଈରୁରବÎଏ ମୀ େ୍ଡÓÉଡରି ନୀମବୋ ଏତୋରରି ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜା 
ମାନରି ନୀମବୋ ମାରସ ଏମବୋ ଇ କାବାଡ଼ାକା ଗରିେରିମାରସÑରୁ।

୮
 ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑଏ, ଈ ଗୁରଲÑÑତାଆ ମୀ ନୀମବୋ ଡ଼Èଇ 

ତୁଃଦୁ। ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉବାÏ। ରୂଗୁ ଅÉରତÑକା କାତା ରବÎସ୍ା, 
୯

 ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିଇ ଦାେÈ କାତା ରବÎସ୍ା କୂନା। ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଈରୁ େ୍ଡÓÉଡରି ନୀମବୋତାରା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ତୁହା ମାରଞ୍ରୁ। 
୧୦

 ଈରୁ େୂନରି ନୀମବୋ ଟÌଣ୍ା ମାରଞ୍ରୁ। େୂନରି ନୀମବୋ ତାନରି ଈରୁ 
େୂନାରତÑରୁ ଅÉଜାମାରଞ୍Ñରୁ। ଈରୁ ମୀଙ୍ରି  େରିଲ୍ ସାମାଞ୍ାନରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାରତÑରୁ ଆଇମାରଞ୍ରୁ। ଈ େୂନରି ନୀମବୋ ଡ଼Èଇ ଈରୁ 
ରେÍନୁତାରା ଟରିକ୍ ନା େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ େÉନ୍ ମବୋ ମାରଞ୍ରୁ। ୧୧

 ଈ 
େୂନରି ନୀମବୋ ତାନରି ଜରିହୁଦରି କରି ରବÍଗାଲରି କୂଲୁ ତାନାନରି ମାରଦÑ 
ଆନରିରବÎଏ ରବÍଗାଲରିତାରରି ସରିରଡÑଏ। ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଅÉଜାନାଞ୍ଜୁ 
କରି ରେଣ୍ା କ୍Éୋ ଅÉଆ ସରିଡାନାଞ୍ଜୁ। ରବÍଗାଲରି ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ କରି 
ସ୍କଜୁଥୀୟଙ୍ାନରି ମାରଦÑ ଆନାରରିରବÎଏ ରବÍଗାଲରିତାରରି ସରିରଡÑଏ। 
କାଡା ଅÉଜାମାନରି ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ କରି େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାନାନରି 
ମାରଦ ଆନାରରିରବÎଏ ରବÍଗାଲରିତାରରି ସରିରଡÑଏ। ଏÌËକରିରଭÑ କ୍ରିସ୍ଟ 
ଗୁରଲÑÑ ତାକାରରି ବାଃତା ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏତୋରରି େÌଙ୍ା େÉନାରରି ଏÌରରି 
ଆଇମାରନ କ୍ରିସ୍ଟ।

ନବÍଗାଲି ଲÌକୁରିନକ ମରୀଦେ ିପୂନ ିନରୀମ୍ା
୧୨

 ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ତୀରରି 
ଲÌକୁତାରତରୁ ଇଞ୍ରି  ଆହାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା 
ଗରିପ୍ କରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ଈବାÏ 
କାବାଡ଼ାକା ଗରିଦୁ। ଲÌକୁରରିଇ ରଜÍଡାନÌଦୁ, ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ 
ଅÉଦୁ, ନରିଆଡ଼ରିଗାଟାରତରୁ ଅÉଦୁ, ରନଗାରତରୁ ଅÉଦୁ, ମୁଣ୍ରି 
ଅÉବାÏଗାଟାରତରୁ ଅÉଦୁ। ୧୩

 ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିଇ ସÌଡାଙ୍ରି  
ଅÉବାÏ କୂନା, ରଟÌରଣ୍ ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିଇ ଦୂସ େରିଃଦୁ। 
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ରଗରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ମୀ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏଆନାଇ 
ଦୂସ ରେଃଦୁ। ପ୍ରବୁ ମୀନ୍ା ଦୂସ େରିହା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌସରିବÉଗା 
ଈରୁରବÎଏ ରବÍଗାରରିଇ ଦୂସ େରିଃଦୁ। ୧୪

 ଈବାÏ ଗୁରଲÑÑ ଗରିଦୁ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑÑ ତାଙ୍ରି  ରଦରାଡ଼ରି ଆଇମାରନ ରÛଆରତରୁ 
ଅରଟÑÑ ରÛଆନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିଦୁ। ରଜÍଡା ମୀଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ 
ର ବାଃତାରନ ତଃୋନା ଇଟାରନ। ୧୫

 କ୍ରିସ୍ଟ ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ାନରି 
ଲତୁରଜÍଡା ମୀ ଏÌଲୁଙ୍ାନରିଇ ସରରÑ ଇଟାରନ। ଈରୁ ଲତୁରଜÍଡା 
େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ର ଗାଣ୍ରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉେ୍ା ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। 
ଡ଼ଃନା ରେÍନୁଇ ଦଃେରିଦୁଃଦୁ।

୧୬
 କ୍ରିସ୍ଟ ତାରରି ରବÎସ୍ା ଡ଼ଃନା ମୀ ବାଃତା ଲାହୁରରି େୁହୁରରି ରାହରି 

ଅÉଜାକାରରି। ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିଇ ଗ୍ରÉୋ ରବÎସ୍ା ଏଙ୍ା ଡÉଟା 
ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଗୁରଲÑÑ େନୁ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ଗରିଦୁ। ମୀ ରଜÍଡାଙ୍ାନରିଇ 
ରେÍନୁ ରସÌଲୁ ଦଃନାଆ ଗÉଡ଼ରିଙ୍ା, ଆଜାନାଇ ଗÉଡ଼ରିଙ୍ା ଏÌସ୍କା, 
ଏଙ୍ା ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ାଙ୍ା ଏÌସ୍କାଦୁ। ୧୭

 ଈରୁ ଆନା ରବÎସ୍ ରଦରୁ, 
ଆନାବାÎଏ ଗରିରଦÑରୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑ ମୀ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁରସÍଲୁ ଗରିଦୁ ଏଙ୍ା 
ଈ ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି ମାରଦÑ ଅÉବା ରେÍନୁଇ ଜୀସୁ ୋଦା ଡ଼Èଇ 
ଜହାରରି ସୀଦୁ।

ମରୀ ପୂନ ିନରୀମ୍ା ମରୀ ଇଡୁ ତାନି
୧୮

 ଅ ଡ଼Éଞ୍ାମାନରି ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ ମୀ ମୀ ଜÉମାରରି ବାଃତା 
ମରିଣ୍ାନରି ସେଗି ଗରିଦୁ। ପ୍ରବୁ ରବÑଆଟରି ଦାଇ ଗରିବାÏଗାଟାରତରୁ ଅÉଜା 
ମାନରି ବÉଗା ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ା ମାରନ।

୧୯
 ଅ ଡ଼Éଞ୍ାମାନରି ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ମୀ ମୀ କୁଡ଼ାସାନରିଇ 

ରଜÍଡା ଗରିଦୁ। ଏଙ୍ା ଏÌବାÏସାରଙ୍ ରନଗାଡ଼Èଇ ରାହରିଅÉଦୁ।
୨୦

 ଅ ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ, ଗୁରଲÑÑ କାତା ତାନରିଇ ଅÉବା 
ଆଜାନାରା କାତା ମÉନରି ଅÉଦୁ। ଈରରି ରେÍନୁଇ ରାହା ଗରିରନ।

୨୧
 ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ମୀ ମୀ ମୀଡାକାନରିଇ ସÌଡାଙ୍ରି  ଗରିବାÏ 

କୂନା। ଈରୁ ଏଆରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଗÉରମ ଅÉଶା ଗରିରତକା ଏଆରୁ 
ରଜÍଡା କÌରକ୍ନରୁ।

୨୨
 ଆଲରିଆଗାଟାରତରୁ, ଈ େୁତଗି ତାନରି ଗୁରଲÑÑ କାତା ତାନରି 

ମୀ ରଦରାରରିତାରା ବାଗଗି ଆଃଦୁ। ଏରସରରିରବÍÎଲା ରଦରÈଞ୍ଜୁ 
ରମଃେରି ସରିଡାରାଏଞ୍ଜୁ, ଏମବୋରବÎଏ ଡ଼ଃନା ଏଆରରି ବାଗଗି ଆଃଦୁ। 
ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ ଈରୁ ବାÏରରି ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନରିଇ ରରହା 
ଗରିବାÏ ଡୁସ୍କରି  ସରିରଡÑରୁ ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁଇ ମÉନରି ଆଇ ମାନରି 
ବÉଗା ଈରୁ ମୀନ୍ାରା ଏÌଲୁ ଗରିଆ ଡ଼Èଇ ବାଗଗି ଆଃଦୁ। ୨୩

 ଗୁରଲÑÑ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିନା ବାÏନରି ରନଗା ଡ଼Èଇ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ଡୁଞ୍ାଦୁ। ଲÌକୁରରି 
ରସÍଲୁ ଅÉଏ, ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ଗରିେରିନାମ ୁଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ 
ଗରିଆନା ଗରିଦୁ। ୨୪

 ଏÌଲୁ ତାନରି ଇଟାଦୁ! ଈରୁ ମୀନ୍ା େୁରସ୍କାର 
ପ୍ରବୁ ବାହା ଡ଼Èଇ େÉରଣ୍ରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିଇ ଆନା 
ଅÉଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ମୀଙ୍ରି  ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ପ୍ରବୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ରସÍଲୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ୨୫

 ଏÌଲୁ ତାନରି ଇଟାଦୁ! ଦୂସ 
କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରିତାକା ଡଣ୍ େÉରନରୁ। ପ୍ରବୁ ଗୁରଲÑÑ 
ଲÌକୁରରିଇ ର ସରର ରମଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ।

୪  ୧ ରଦରÈରତରୁ!, ଏତୋରରି ସÉଞ୍ାନାରରି ଏଙ୍ା ଆଗ୍ାରରି 
ଏÌରÈ ମୀ କାବାଡ଼ରିଗାଟାରରିକରି ସୀଦୁ। ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା 

ତାନରି ମୀ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଏÌଲୁ ତାନରି 
ଇଟାଦୁ।

କି୍ସ୍ଟିୟାନତାକାରିଇ ପାଉଲ ଗ୍ରÉତୋରି
୨

 ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉଦୁ। ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉନାବାÏନରି 
ଡ଼ଃନା ରେÍନୁଇ ଦଃଦୁ। ୩ ମାଇ ରସÍଲୁରବÎଏ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉଦୁ। 
ରେÍନୁ ରନଗରି ସଦରି ଲÌକୁରରି ରବଃତା େÌପ୍ କା ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ମÉଙ୍ରି  ୋବରି ସରିଆରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉଦୁ। କ୍ରିସ୍ଟ 
ତାରା ଏତେରି ଲାଇ ମାନରି ଉରଜÑ କାତା ରେÍନୁ ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ 
ଏÌରÈ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉମ ୁେÌପ୍ କା ମନୂାମ,ୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉଦୁ। ଈ ଉରଜÑତାରା େÌପ୍ କରିମାଇ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରି 
ଇଟା ଅÉଜାମାଇ। ୪ ଅÉନୁ ଏ ଉରଜÑତାରା ଇସରିଙ୍ରି  ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି 
କ୍Éର୍୍ା ରବÎସ୍ା ମଇୂ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉଦୁ। ଅÉନୁ ଏÌରÈ 
ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ା ମାରନ।

୫
 େରତ୍ ସରିଡÈନରି ଲÌକୁରରିରତ ମÉରୁ ମÉରୁନା କାବାଡ଼ରି 

ଗରିଦୁ। ଏÌରସ ମୂରଦÑରୁ ଏÌରସ ରନଗା ଡ଼Èଇ ମୀ ରଡଲରି ବରିÎହା 
ଗରିଦୁ। ୬

 କାତାବÉର୍୍ା ଅÉନା ବାÏନରି, ଡ଼ଃନା ରଜÍଡାନÌବାÏ ତÌସ୍ ଦୁ 
ଏଙ୍ା ରନଗରି ଏÌଲୁ ଗରିଟାରତରୁ ଅÉଦୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା 
ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ଟରିକ୍ ନା କାତା ରବÎସ୍ା ମରୂଦରୁ।

ପାଉଲନକ ଆଟ୍ କ ିମାସାରି କାତା
୭

 ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ଅରମବେସା ତରିଖିକ, ରÛଆଞ୍ଜୁ 
େରତ୍ଗାଟରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନÉରକ ଆଜାନା 
ପ୍ରବୁତାରା କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। ଇମବୋ ନାଇ ରସÍଲୁ 
ଆନାରରି ଆନାରରି ଆଇମାରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଗୁରଲÑÑ ମୀଙ୍ରି  
ରବÎତୋରନଞ୍ଜୁ। ୮

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାଇ। 
ଅÉମ ୁଇମବୋ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ମାନାମ ୁଈରୁ ଏÌରÈ େଞୁ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ 
ମÉଟ୍ କାମାଞ୍ାଇ। ୯

 ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  କାରାକାସା ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। 
ଅÉନୁ ଅନୀସରିମରକଏ ଏଆନରିଇ ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାଇ। ଅନୀସରିମ କ୍ରିସ୍ଟ 
ବାଃତା ମାନରି ର େରତ୍ଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଜÍଡାଗାଟରି ଆରମବେସା। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀରକତାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। ତୁଖିକ ଏଙ୍ା ଅନୀସରିମ ଇମବୋ 
ଅÉଜା ମାନରି ଗରିରଲ କାତାଙ୍ା ମୀଙ୍ରି  ରବÎତୋରନରୁ।

୧୦
 ଆରରିତୋଖ୍ ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ନÉରକରନ ବନ୍ରି ଅÉଜାନା ମାରନଞ୍ଜୁ। ବର୍୍ବା ତାଡ଼ା ବୀଡ଼ାଗାଟରି 
ଆରମବେସା ମÉକ୍ ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି ୋଟ୍ କରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। (ଅÉନୁ 
ଏଆନରି କାତା ଅÉଗରନ ରବÎସାମାଞ୍ାଇ)। ଏଆଞ୍ଜୁ ବÎÉରତକା 
ଏଆନରିଇ ରଜÍଡ଼ା ଡ଼Èଇ ଆଃଦୁ। ୧୧

 ଜୁତେ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ (ଜୀସୁ) 
ରବÎଏ ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି ୋଟ୍ କାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଜରିହୁଦରି େରତ୍ଗାଟାରରି 
ମାରଦÑ ବାÏରରି ଈସନାକା ରେÍନୁ ଦରିନା ରସÍଲୁ ନÉରକ ଆଡାନା 
କାବାଡ଼ରି ଗରିପ୍ ମାଞ୍ାରନରୁ। ଏଆରୁ ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ନÉଙ୍ରି  ତÉଡ଼ା 
ଗରିବାÏଗାଟାକା ଅÉଜାରନରରି।

୧୨
 ଏୋଫ୍ରା ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି ସୀପ୍ କରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ମୀ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିରନଞ୍ଜୁ। 
ଈରୁ ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି ରଦରରି ରମ୍ଡÓହାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଅÉଦୁ, ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ମÉଟ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ତାରତରୁ ଅÉଦୁ 
ଇଞ୍ରି  ଜÉେରିମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ରସÍଲୁ, ଲାଅଦରିକରିଆ 
ତାକାରରି ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ହରିଏରାେଲରି ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଗÉସ୍ରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିପ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମାଇ। ୧୪

 ଦୀମା ଏଙ୍ା ମାଇ 
ରଜÍଡାଗାଟରି ଅÌସଗାଟାଞ୍ଜୁ ଲୂକ ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି ୋଟ୍ କରିଞ୍ାରନରୁ।

୧୫
 ଲାଅଦରିକରିଆ ଅÉବାଙ୍ାନରିଇ ଏଙ୍ା ଆଜାସାନରିଇ ଜହାରରି 
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ସୀଦୁ। ନୁମ୍ ଫା ଏଙ୍ା ତÉରେ ଊସ୍କରି  ମାନରି ଊଜାନ୍ େୁଟା ତରିନରିଇ 
ଜହାରରି ସରିଆ ଜରିଆଦୁ। ୧୬

 ଈ ଅÉକୁ ମୀ ବାଃତା େÌଡ଼ରି ଅÉବାÏ 
ମରୂତକା ଲାଅଦରିକରିଆ ଊଜାନ୍ େୁଟା ରବÎଏ େÌଡ଼ରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ 
ୋଣ୍ାଦୁ। ଲାଅଦରିକରିଆ ତରିଙ୍ରି  ଏତେରି ଅÉକୁ ଅÉନୁ ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଇ ଏÌରÈ 
ଈରୁରବÎଏ େÌଡ଼ରି ଅÉଦୁ। ୧୭

 ଆଖଗିଫସଇ ରବÎସ୍ ଦୁ, “ରେÍନୁ 

ଏଆନରିକରି ଏତେରି କାବାଡ଼ରି ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ ନା 
ଡ଼Èଇ ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ।”

୧୮
 ଅÉନୁ ୋଉଲ ନାଇ କାଜୁ ଡ଼Èଇ ବ୍ୀÐସାନା ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି 

ସୀପ୍ କରିଞ୍ାଇ। ନାଇ ବନ୍ରି ଅÉଜାନା ମାନାରା ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ। ମୀ 
କୁÛଇଟରି ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡ଼ାନÌବାÏ ବÎÉୋକାରରି। ଅÉରମନ୍।




