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ନତସଲନକିି

ନତସଲନକିତିାକାରି ବାଃତାଙି୍ ନବÎÍନଲÑ ଅÉକୁ
୧  ୧ ୋଉଲ, ସରିଲବୋନ ଏଙ୍ା ତରିମତରି ବାହାଡ଼Èଇ ରତସଲନରିକରି 

ଊଜାନ୍ େୁଟା ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସାମାନରି ଅÉକୁ।
ଈ ଉଜାନ୍ େୁଟା ଅÉବା ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା 

ମାରନ।
ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ମୀ କୁÛଇଟରି 

ବÎÉୋକାରରି।

ନତସଲନକିତିାକାରି ତାରି ନରୀମ୍ା ଏଙ୍ା ପନତ୍ଡ
୨

 ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାନରି ରଡଲରିତାନରିÔ ଅÉମୁ ଡ଼ଃନା ମୀଙ୍ରି  
ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଞ୍ାନାମ ୁଏଙ୍ା ମୀ ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାନାମ।ୁ 
୩

 ମାଇ ଅÉବା ରେÍନୁଇ ଜÉେରିମାନରି ରଡଲରି ତାନରିÔ ଈରୁ ମୀ େରତ୍ 
ରସÍଲୁ ଆନା ଆନା ଗରିଆରଞ୍ରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁଇ ଦଃେରିନାମ।ୁ 
ଈରୁ ମୀ ରଜÍଡା ରସÍଲୁ ଏତେରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆରଞ୍ରୁ ଏÌସରିବÉଗା 
ରେÍନୁଇ ଦଃେରିନାମ।ୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମୀନ୍ରି ବାସ୍ା 
ମାଞ୍ାନରି ବÉଗା ଦୃଙ୍ଜୁରବÑÎଏ ଇନÈ ଡ଼Èଇ ମାରଞ୍ରୁ ଏÌସରିବÉଗା 
ରେÍନୁଇ ଦଃେରିନାମ।ୁ

୪
 ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ!, ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  

ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉମୁ ଈରÈରବÑÎଏ େୁଞ୍ାନାମୁ, 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ଲÌକୁ ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
୫

 ଅÉମ ୁମୀଙ୍ରି  ରନଗରିସଦରି ରବÎସାମାଞ୍ାନାମ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉମ ୁ
ବାÏରରି କାତାଡ଼Èଇ ରବÎସÈ ସରିଡାରାଜÈମ।ୁ ଏ ରନଗରିସଦରି ଅÉମ ୁ
ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ ତାସାନାମ।ୁ ଅÉମ ୁ
ଟରିକ୍ନÈଡ଼Èଇ େୁଞ୍ରିନାମୁ ଈରରି ଉରଜÑତାରରି। ଈରୁ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ 
ଅÉମ ୁମୀ ବାଃତା ମାସାବାÏନରିÔ ଇସରିଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ନୀମବୋଇ ମାସାମ।ୁ 
ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋନାଇ ମୀଙ୍ରି Ô ବାରା ଗରିବାÏ ଦାଃେରିମାସାମୁ। 
୬

 ଇରଦÑ ଈରୁରବÑÎଏ ମାଇ ରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଅÉଜାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା 
ପ୍ରବୁ ରଡଃଙ୍ରିତାରତରୁ ଅÉଜାରଞ୍ରୁ। ଗÉରମÑ ଗÉପ୍ ସରି ଜୂଗା 
େÉଣ୍ ଞ୍ାନାଙ୍ାଟରିରବÎÛଏ ଈରୁ ଏ ଗ୍ରÉୋ ରରହାଡ଼Èଇ ଆହାରଞ୍ରୁ। 
ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ମୀଙ୍ରି Ô ଈ ରରହା ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୭
 ମାକରିଦନରିଆ ଏଙ୍ା ଆଖାଇଆତାନରିÔ ମାନରି େରତ୍ଗାଟାରରି 

ରସÍଲୁ ଈରୁ ତÌସରିସରି ଗ୍ରÉୋଗାଟାରତରୁ ଅÉଜାରସରୁ। 
୮

 ମାକରିଦନରିଆ ଏଙ୍ା ଆଖାଇଆତାନରିÔ ମୀ ବÉଗାଡ଼Èଇ ପ୍ରବୁତାରରି 
ଗ୍ରÉୋ ବ୍Éଡାମାରନ। ଗୁରଲÑÑ ବାହାତାନରିÔ ରେÍନୁ ବାଃତା ମୀ େରତ୍ 
ଗରିଆମାନାରରି େୁନ୍ ମବୋ ଅÉଜା ମାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ମୀଙ୍ରି  େରତ ୍
କାତା ଆନÈରବÎରଲ ରବÎସ୍ା ମÉନ୍ରି ଲୂଡ଼ା ସରିରଡÑଏ। ୯

 ଅÉମ ୁ
ମୀ ବାଃତା ମାସାବାÏନରିÔ ଇସରିଙ୍ରି  ଈରସ ରରହାଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି Ô 
ଆହାମାଞ୍ାରତରୁ ଏ କାତା ଗୁରଲÑÑ ବାଃତା ଲÌକୁତାକା କାତା 
ଆଇରନରୁ। ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  େତୁା୍ଙ୍ା ଲÉକା କୁଆନାଇ ନୀରଡ଼Ñ ମାନରି 
ଉରଜÑ ରେÍନୁଇ ଲÉକା ରସÍଲୁ ରବÍଗାଲରି ଅÉରତÑରୁ ଏÌରÈ ଲÌକୁ 
କାତା ଆଇରନରୁ। ୧୦

 ଈରୁ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାଡ଼Èଇ 
ବÎÉନାରÈ ରଡଲରି ଜÌସାନାଇ େୁତ୍ାଙ୍ା ଲÉକା କୂରତରୁ। ରେÍନୁ 

ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିÔଇ ଜୀସୁଇ ସÉବାÏଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିକ୍ ସାରନଞ୍ଜୁ। 
ରେÍନୁ ବାÏଇମାନରି ସÌଡାଙ୍ରିଡ଼Èଇ ତୂକରି ଗରିନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଜୀସୁ 
ମÉଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ ସାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

ନତସଲନକିତିାନିÔ ପାଉଲତାରି କାବାଡି

୨  ୧ ଅÉବା ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ ଅÉମ ୁ
ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉତାରରି ଆରଡ୍ତାରରି ଅÉଆÒସରିରଡÑଏ। 

୨
 ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉବÎÉ ରବÍÎରଲÑରନ ଅÉମ ୁେରିଲରିେରିତାନରିÔ ଗÉରମÑ 

ଜୂଗା ଏଙ୍ା ଲାଜା େÉଟାମ।ୁ ଈ କାତା ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ। ଅÉମ ୁ
ଏରସରରିରବÍÎଲା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉତାମ ୁଏମବୋ ଗÉରମÑ ଲÌକୁ ମାଇ 
କୁÛଇଟରି ମାରସରୁ। ଏÌଆÒକରିରବÎÑଏ ରେÍନୁ ବାରା ଗରିଆତାକରି ଅÉମ ୁ
ଡÉଟାଗାଟାମ ୁଅÉତାମ।ୁ ମୀଙ୍ରି  ତÉନ୍ାରÈ ରନଗରିସଦରି ରବÎସ୍ାରସÍଲୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  ବାରା ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ। ୩

 ଅÉମ ୁଲÌକୁରରିÔଇ ଗ୍ରÉୋଇ 
ମାନାମୁ। ଏମବୋଇରବÎଏ ମÉଙ୍ରି  ବୁଦରି ଗରିÔଆ ସରିଡାରÈଏ। ଅÉମ ୁ
ଡ଼Ìଇତାମୁ ଅÉଆÒତାମୁ। ଅÉମୁ ଲÌକୁରରିÔଇ ବୁଦରି ଗରିÔଆସରିଡÈମୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଈବରିÎ ମାଇ ଗ୍ରÉେ୍ନାଇ ଅÉଆÒତୁ। ୪

 ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  
ବ୍ଡୀÜÕସାନା ସୂଡ଼ାନା ଏଙ୍ା େରତ୍ ଗରିଆନା ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କା 
ରସÍଲୁ ବÉରରି ସରିଆମାଞ୍ାନାକରି ଅÉମ ୁରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କରିମାନାମ।ୁ 
ଏÌସରିବÉଗା ଅÉମ ୁରବÎସ୍ରିମାନାମ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ ରମ୍ଡÓରହÑନରିÔଇ ରରହା 
ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଅÉଏÒ। ଅÉମ ୁରେÍନୁଇ ରରହା ଗରିବାÏ ମÉଟ୍ କରିମାନାମ।ୁ 
ରେÍନୁ ମାଇ ରଜÍଡାଙ୍ା ଦାହାନା େୁଞ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୫
 ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ ଅÉମ ୁଏରସÑକାରବÎÑଏ ରରହା ଗରିନରି ଆରରÑ 

କାତାଙ୍ା ରବÎସାନା ମୀଙ୍ରି  େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ାସରିଡÈମ।ୁ ଅÉମ ୁ
ମÉନ୍ା ଆନରି ଅÉରତÑକା ଲÈଇମାନରି ଅଡ଼୍ ୋ ଅÉଡ଼୍ ସାନାଇ ଇଟÈ 
ସରିଡÈମ।ୁ ରେÍନୁ େୁଞ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ଉରଜÑତାରÈ ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ। 
୬

 ଅÉମ ୁଲÌକୁ ମÉଙ୍ରି  ଦଃୋ ରସÍଲୁ ଅÉମ ୁଦାଃେରିସରିଡÈମ।ୁ ଅÉମ ୁ
ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉରତÑକା ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଦଃୋ 
େÉନ୍ ମବୋ ଦାଃେରିସରିଡÈମ।ୁ

୭
 ଅÉମ ୁଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାମ।ୁ ଏÌସରିବÉଗା 

ମୀ ବାଃତା ମାସାବାÏନରିÔ ଅÉମୁ ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିବାÏଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ମÉନ୍ାରÈ େÌଣ ତÌସା ଦୁଃତାନାମମୁା। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଅÉମୁ ମୀରକÑ ରନଗରି ଡ଼Èଇ ଆଡା ମାଞ୍ାନାମୁ। ଟାଡରି ଇସରିଙ୍ରି  
ତାଡ଼ା ମୀଡାକାନରିÔଇ ଲରକ୍ନ ଅÉମୁ ଟରିକ୍ ନା ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିଆତାମ।ୁ ୮ ଅÉମ ୁମୀଙ୍ରି  ଗÉରମÑ ରଜÍଡା ଗରିଆତାମ।ୁ ଏÌସରିବÉଗା 
ଅÉମ ୁମୀଙ୍ରି  ବାÏରରି ରନଗରିସଦରି େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଆତାମ ୁଏÌରସÑ ଅÉଏÒ 
ରଟÍରଣ୍Ñ ମାଇ େରାଣରିରବÎÑଏ ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାସାମୁ। 
୯

 ଅÉବା ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ ଅÉମୁ ଏରସ 
ବାÏହାନାଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆସାମ।ୁ ଅÉମ ୁନÉଡÈଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଆ ମାନାମ।ୁ ଅÉମ ୁରେÍନୁତାରÈ ରନଗରିସଦରି େÌତୋତାନରି ଈରୁ 
ମÉଙ୍ରି  ଆନା ଆନା ସରିଆନା ବÉରରି ରଡଃକାଦୁ, ଏÌରÈ ଅÉମ ୁ
ଦାହÈଆତାମ।ୁ
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୧୦

 େରତ୍ଗାଟାରତରୁ ଈରୁ, ମୀ ମାରଦÑ ରାହରି ଅÉତାବାÏନରି 
ଅÉମୁ ତୀରରିଡ଼Èଇ ସୁୋଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଦୂସ ସରିଡାନାରା 
ନୀମବୋ ନୀମବେରିତାମୁ। ୧୧

 ଈରୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁରବÎÑଏ େୁଞ୍ରି ରନଞ୍ଜୁ 
ଈରରି ଉରଜତାରରି। ତାଞ୍ରି  ତାଡ଼ା ମୀଡ଼ାକାନରିÔ ରଜÍଡାଗରିନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉମୁରବÑÎଏ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ମୀରକÑ ଆଡା ମାଞ୍ାନାମୁ। 
୧୨

 ଅÉମ ୁମୀଙ୍ରି  ତାକ୍ାଲରି ଗରିଆମାଞ୍ାନାମ।ୁ ଅÉମ ୁମୀଙ୍ରି  ତÉଡ଼ା 
ଗରିଆଞ୍ାନାମ ୁଏଙ୍ା ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ତୀରରିଡ଼Èଇ ନୀମବୋ ରସÍଲୁ ବାÏରରି 
ରବÎସାଞ୍ାନାମ।ୁ ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ଦରିନା ତାନରିÔ େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା 
େÉନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ଅÉେଗିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୧୩
 ଈରୁ ମାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ରବÎଞ୍ାମାନରି ଗ୍ରÉୋ ରମ୍ଡÓରହÑନରିତାରରି 

ଅÉଆÒରତ। ରଟÍରଣ୍Ñ ଈରରି ରେÍନୁତାରରି ରବÎସ୍ା ଇଞ୍ରି  ଈରୁ 
ଆଃତାଡ଼ରିକରି ଅÉମୁ ଡ଼ଃନା ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାନାମୁ ଏଙ୍ା 
ଈରରି ଉରଜÑରନ ରେÍନୁତାରରି ରବÎସ୍ା। ଈ ଗ୍ରÉୋତାରରି ଡÉଟା, 
େରତ୍ଗାଟାରତରୁ ଇଞ୍ରି  ମୀ କୁÛଇଟରି ଦରିଆଞ୍ାରନ। ୧୪

 ଅÉବା 
ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ ଜରିହୁଦରିତାନରି a ମାନରି କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁ
ବାଃତା ମାନରି ରେÍନୁତାଡ଼ା ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାରତରୁ 
ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ଜରିହୁଦରିତାନରି ରେÍନୁ ଲÌକୁତାକା ଅରଟÑÑ ରବÍଗାଲରି 
ଯରିହୁଦାଙ୍ାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଜୂଗା େÉଣ୍ ଞ୍ାରସରୁ। ଈରୁରବÑÎଏ ମୀ 
ଦରିନା ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଜୂଗା େÉରଟରୁ। ୧୫

 ଏ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା 
ପ୍ରବୁ ଜୀସୁଇ ଭ୍ଡÓÝକାରବÍÎରତରୁ। ଏ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ମÉଙ୍ରି  ଏ ଦରିନା 
େରିହାନାଇ ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ରେହÈରତରୁ। ରେÍନୁ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି 
ସୁଆରରି ଆଇସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑ ରମ୍ଡÓହା କୂଲୁ କୁÛଇଟରି 
ସାଜାମାନାକା। ୧୬

 ଏଆରୁ ମÉଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରିÔଇ 
ଗ୍ରÉୋରସÍଲୁ ଅÉଙ୍ାଇ ମାଞ୍ାରନରୁ। ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରବÑÎଏ 
ଜ୍ଡÓÞବାÏ େÉନାକାରୁ, ଏÌରÈ ଅÉମୁ ଦାଃେରିନାମୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିÔଇ 
ଗ୍ରÉୋଇନାମୁ। ଏÌଆÒକରିରବÎÑଏ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ରବÍÎରଲ ଗରିଆମାନରି 
ଡ଼Ìଇଙ୍ାନ୍ ରଙ୍ ଇରଦÑ ରବÎଏ ଅରଟÑÑ ଡ଼Ìଇ ଆଡ଼୍ େରିମାରନରୁ। ଇରଦÑ 
େୂରରି େୂରରି ରେÍନୁତÈଇ ସÌଡାଙ୍ା ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ବÎÉତୁରଡÑଏ।

ପାଉଲ ଅନଟÑÑ ସନଟÑକା ଏଆରିÔଇ  
ପୂଣ୍ାନସÍଲୁ ମÉଟ୍ କମିାନନଞ୍ଜୁ

୧୭
 ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଅÉମ ୁଈରକÑ ରଡଲରି 

ରସÍଲୁ ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ମାସାମୁ। ଅÉମୁ ଗାଣ୍ରି େÉଡ଼Èଟରି 
ଆମବେÈ ସରିଡÈତାକାରବÑÎଏ। ମÉନ୍ରି ଏÌଲୁ ଆମବେÈ ମାଞ୍ାରନ। 
ଅÉମୁ ମୀଙ୍ରି  ରମଃୋତାଙ୍ରି  ଗÉରମÑ କ୍Ìଙ୍ସରି ଆଇଞ୍ାତାମ ୁ
ଏଙ୍ା ଏÌସରିବÉଗା ଗÉରମÑ ଡୁଞ୍ାରବÑÎଏସାମୁ। ୧୮

 ଅÉମୁ ମୀ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉବାÏ ରସÍଲୁ ଗÉରମÑ ଡୁଞ୍ରିତାମ।ୁ ଅÉନୁ ୋଉଲରତନୁ 
ଏରସ େÉଲୁ ସରିକରି ଡୁଞ୍ାମÈଇ। ଏÌËକରିରଭÑ ସଇତାନ ମÉଙ୍ରି Ô 
ଅÉଙ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଈରୁ ମାଇ ରସÍଲୁ ବାସ୍ା, ରରହÈ ଏଙ୍ା 
ଟରେÑରରି ମÉରÈତାରତରୁ। ଏରସରରିରବÍÎଲା ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ
ବÎÉରନଞ୍ଜୁ ଅÉମ ୁଏମବୋ ମୀ ରସÍଲୁ ଅÌଗା ଅÉନାମ।ୁ ୨୦

 ଉରଜÑରନ 
ଈରୁ ମାଇ ରସÍଲୁ େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା ଏଙ୍ା ରରହÈ ଅÉଜାରଞ୍ରୁ।

୩  ୧ ଅÉମ ୁମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉବାÏ ମଆୂÒସରିଡÈମ,ୁ ଏÌËକରିରଭÑ 
ଗÉରମÑ କÉସାନା ରାହରି ଅÉବାÏରବÑÎଏ ଗÉପ୍ ସରି ଡ୍ଡÜÝØନାରରି 

a ୨:୧୪ ଜେୁିଦତିାନ ି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ବାହା। ଈରରିମବୋ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରାହରି 
ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଊରାଡ଼ରି ଊଜାନ୍ େୁଟା ଟÌଣ୍ା ମାରସଞ୍ଜୁ।

ମାରସ। ୨
 ଏÌସରିବÉଗା ଆତରିନରିତାନରି ରÛଆରନÑଏ ରାହରି ଅÉଜାନା 

ତରିମତରିଇ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାରସÍଲୁ ଅÉମୁ େ୍ଡଜୁତୋମୁ। ତରିମତରି 
ନାଇ ଆରମବେସା, ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ନÉରକÑ ଆଡÈନା 
କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ଲÌକୁରରିବାଃତା କ୍ରିସ୍ଟତାରÈ ରନଗରିସଦରି 
େÌପ୍ କରି ମାରନଞ୍ଜୁ। ମୀଙ୍ରି  େରତ୍ ଡ଼Èଇ ଡÉଟାଗରିବାÏ ଏଙ୍ା 
ତାକ୍ାଲରି ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଅÉମୁ ତରିମତରିଇ ୋଣ୍ାତାମୁ। ୩

 ଅÉମ ୁ
ଇରଦÑ ଏତେରି ଜୂଗାତାନରି ମାନାମୁ ଏÌସରିବÉଗା ଏମବୋଇରବÑÎଏ 
ଇସରିଙ୍ରି  ବୁମବେଜୁ, ବରିକାଲରି ଅÉଏÛରୁ, ଏÌସରିବÉଗା ଅÉମୁ ତରିମତରିଇ 
ୋଣ୍ାତାମ,ୁ ଈରୁ ତ େୁଞ୍ାରସରୁ ଅÉମ ୁବାÏଇମାସରି ଦରିନାଙ୍ାନରି 
ଇଁØତାରା ଜୂଗା ଉରଜÑରନ େÉନାମୁ ଇଞ୍ରି । ୪

 ଏରସରରିରବÍÎଲା 
ଅÉମ ୁମୀରକÑ ମାଞ୍ାତାମ ୁଏମବେÈରନ ମୀଙ୍ରି  ରବÎସାଞ୍ାତାମ।ୁ ଈ 
ଜୂଗା େୂଣ୍ାରସÍଲୁ ଅÉରନ ଆଡÈଆ। ଈରୁ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଅÉମ ୁ
ଆନÈ ରବÎସାମାଞ୍ାତାମ,ୁ ଏÌËରଡଃଙ୍ରିରନ ଗୁରଲÑÑ ଅÉଜାମାରନ। 
୫

 ମୀନ୍ାରÈ େରତ୍ କାତା େୁନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ତରିମତରିଇ 
ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରତÑଏ। ଅରଟÑÑ ଗÉରମÑ ଜÌୋ ରସÍଲୁ ମୁଣ୍ରି ମୂଆÒତରି 
ବÉଗା ଅÉନୁ ତରିମତରିଇ ୋଣ୍ାରତÑଏ। ବୁଦରିଗରିବାÏଗାଟରି ସଇତାନ 
ମୀଙ୍ରି  କାଞ୍ାଡ଼ରି ଗରିଆନା ମୂସାଦୁଃତାରନଞ୍ଜୁ ସାନା ଇଞ୍ରି  ନÉନ୍ରି 
ଆଜରି ମାଞ୍ାରତ। ଇହରିଙ୍ରି  ଅÉଜାସାକା ମାଇ ବରିଡ୍ରିସÉୋ ବାÏହାନାରରି 
ଆରଡ୍Ñ ସାଜାଦୁଃରନମା।

୬
 ଏÌËକରିରଭÑ ତରିମତରି ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ମାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  

ରବ୍ଡÓÎସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀନ୍ାରÈ େରତ ୍କାତା ଏଙ୍ା ରଜÍଡା 
କାତାତାରÈ ରନଗରିସଦରି ମÉଙ୍ରି  ରବÎସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ମÉଙ୍ରି  
ଡ଼ଃନା ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଞ୍ାରଦରୁ ଇଞ୍ରି  ତରିମତରି ମÉଙ୍ରି  ରବÎତୋରତଞ୍ଜୁ। 
ଈରୁରବÑÎଏ ମÉଙ୍ରି  ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ରମଃୋତାଙ୍ରି  ଗÉରମÑ 
ଦାଃେରିମାଞ୍ାରଦରୁ ଇଞ୍ରି  ମÉଙ୍ରି  ରବÎତୋରତଞ୍ଜୁ। ଅÉମରୁବÎଏ ଏÌରÈ 
ଦାଃେରିନାମ।ୁ ଅÉମ ୁମୀଙ୍ରି  ରମଃୋରସÍଲୁ ଗÉରମÑ ଅଡ଼୍ େରିନାମ।ୁ 
୭

 ଏÌସରିବାଗା, ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଆଜାସାରଣ୍ରୁ ଈରୁ େରତ୍ଡ଼Èଇ 
ଡÉଟା ଅÉଜାନା ମାନରି ବÉଗା ଅÉମ ୁତÉଡ଼ା ଅÉବାÏ େÉଟାମ।ୁ ୮ ଈରୁ 
ପ୍ରବୁ ବାଃତା ଗାଞ୍ାନା ମାରସÑକା ମାଇ ନୀମବୋନା ମାନାରରି ଲÉବା 
ମାରନ। ୯ ମୀ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ନÌକରିÔଟରି ମÉନ୍ରି ଗÉପ୍ ସରି ରରହା ମାରନ। 
ଏÌସରିବÉଗା ମୀ ରସÍଲୁ ଅÉମ ୁରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାନାମ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ 
ଅÉମ ୁଏରସ ରରହÈ ଆଇନାମ,ୁ ଏÌରସରନÑଏ ରେÍନୁଈ ଦଃୋ 
ମଆୂମସୁାନÈଆ। ୧୦

 ନÉଡÈଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି ଗÉରମÑ ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଅÉମ ୁ
ମୀ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାନାମ।ୁ ମୀ େରତ୍ ଗାଞ୍ାତାଙ୍ରି  
ଏଙ୍ା ମୀ େରତ୍ ଗରିବାÏ ତାନରିÔ ଆନାରରି ଅÉରତÑକା କÌଗାସାକା, 
ଏÌରÈ େୂରରି ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଅÉମ ୁମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉବାÏ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା 
ରମଃୋ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିନାମ।ୁ

୧୧
 ମାଇ ରେÍନୁ, ଅÉବା ଏଙ୍ା ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  

ଏୋରସÍଲୁ ୋରହରରି ଦÉସା ଜରିଆକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଜÉେରିମାନାମୁ। 
୧୨

 ମୀନ୍ରି ରଜÍଡା ବାଡରି ଅÉୋକାରରି ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉେରିନାମୁ। ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିÔଇ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିÔଇ 
ରବÎÑଏ ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ ରଜÍଡାଗରିବାÏ ମୂରଦରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀଙ୍ରି  
ଲାହୁରରି େହୁୁରରି ରଜÍଡା ସରିଆକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁବାଃତା ଜÉେରିନାମ।ୁ 
ରେÍନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଗରିେରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  
ଈରୁରବÑÎଏ ଗୁରଲÑÑତାକାରରିÔଇ ରଜÍଡା ଗରିଦୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉେରିନାମୁ। ୧୩

 ମୀନ୍ରି ରଜÍଡା ଡÉଟା ଅÉଜାକାରରି ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜÉେରିନାମ।ୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏରସରରିରବÍÎଲା ମାଇ 



268୧ ନତସଲନକି ି୪:୧
ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗୁରଲÑÑ ତୀରରିତାକାରରିରକÑ ବÎÉରନଞ୍ଜୁ ଏମବୋ ଈରୁ 
ଅÉବା ରେÍନୁ ନÌକରିÔଟରି ତୀରରିତାରତÑରୁ ଏଙ୍ା ଦୂସ ସରିଡÈରନରତରୁ 
ଅÉଜାନା ନରିସା ମରୂଦÑରୁ।

ନପÍନୁଇ ନରୋ ଗିନ ିନରୀମ୍ା

୪  ୧ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ। ଇରଦÑ ଅÉନୁ 
ମୀଙ୍ରି  ବାÏରରି ରବÍଗÈ ରବÍଗÈ କାତାଙ୍ା ରବÎସ୍ା ମାରନ। 

ରେÍନୁଇ ରରହା ଗରିନରି ନୀମବୋ ଇସରିଙ୍ରି  ନୀମବୋ ଅÉରନ, ଏÌରÈ ଅÉମ ୁ
ମୀଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋଇଞ୍ାନାମ।ୁ ଈରୁରବÎÑଏ ଏÌËରଡଃଙ୍ରିରନ ନୀମବୋଇ 
ମାରଞ୍ରୁ। ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ରସÍଲୁ ସÉରÛକରି ସÉରÛକରି ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  
ନୀମବୋ ରସÍଲୁ ଅÉମ ୁମୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାମ ୁଏଙ୍ା ମୀଙ୍ରି  ତାକ୍ାଲରି 
ଗରିେରିମାଞ୍ାନାମୁ। ୨

 ଈରୁ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ଅÉମୁ ମୀଙ୍ରି  ଆନା 
ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାମୁ। ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ସରିଆମାଞ୍ାନରି 
େÌଣଡ଼Èଇ ଅÉମୁ ମୀଙ୍ରି  ଈ କାତାଙ୍ା ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାମୁ। ଈରୁ 
ତୀରରିତାରତÑରୁ ଅÉଦୁ ଏÌରÈ ରେÍନୁ ମÉଟ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ। ୩

 ଈରୁ 
ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ରାହରି ଅÉଦୁ। ଏÌରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମÉଟ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ। ୪

 ଈରୁ ଆରଙ୍ÑଗÉଡ଼ରି ତାରତÑରୁ ମୀ ମୀ 
ଗାଣ୍ରିଙ୍ାନରିÔ ତଃୋନା ଇଟାଦୁ, ଏÌରÈ ରେÍନୁ ମÉଟ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଈରୁ ମୀ ଗାଣ୍ରିଙ୍ାନରିÔଇ ତୀରରି ଡ଼Èଇ ଇଟାଦୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ େÌଙ୍ା 
େÉରନଞ୍ଜୁ। ମୀ ଗାଣ୍ରିଙ୍ାନରିÔ ଡ଼Ìଇତାରା ସପ୍ରାତାରÈ ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  
 ସୀଆÒଦୁ। a ୫ ଏତୋନାକା ରେÍନୁଇ େୁଞ୍ାସରିରଡÑରୁ ଏଆରୁ ତାଡ଼ା 
ଗାଣ୍ରିଙ୍ାନରିÔଇ ଈଆÒରଡଃଙ୍ରି  ସପ୍ରା ଗରିରନରୁ। ୬

 କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ମୀ 
ଆରମବେସା ଦÉଦା କୁÛଇଟରି ଆନରିସରିକରି ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ କୂନା ଏଙ୍ା 
ଏଆନରିÔଇ ବୁଦରି ଗରିବାÏ କୂନା। ଏତୋକା ଈଆÒରଡଃଙ୍ରିତାରÈ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିରନÑରୁ। ରେÍନୁ ଏଆରରିକରି ଡଣ୍ ସୀରନଞ୍ଜୁ। ଅÉମୁ ଈ କାତା 
ଅÉଗÛରନ ମୀଙ୍ରି  ରବÎସା ମାଞ୍ାନାମୁ ଏଙ୍ା କÉଡ଼୍ ସାଞ୍ାନାମୁ। 
୭

 ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ତୀରରିତାସୁ ଅÉବାÏତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଅÉଜୁ ଡ଼Ìଇତାନରି ନୀମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଟ୍ କରି ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ୮ ଏÌସରିବÉଗା 
ଏତୋନାଞ୍ଜୁ, ରମ୍ଡÓରହÑନରିÔଇ ଅÉଏÛ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଇ 
ମୀଙ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୯
 କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମୀ ଦÉଦା, ବାଇ, ଆରମବେସା ଅରଟÑÑ ଆଙ୍ରିସାନରିÔ 

ରଜÍଡା ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସା ଲୂଡ଼ା ସରିରଡÑଏ। 
ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିÔଇ ରଜÍଡା ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  
ଅÉଗÛରନ ଗ୍ରÉପ୍ ସା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଗୁରଲÑÑ ମାକରିଦନରିଆ ଅÉବା 
ଆଜାସାନରିÔଇ ଈରୁ ଉରଜÑରନ ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ। ଅ 
ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଇରଦÑ ଅÉମ ୁଏଆରରିÔଇ 
ସÉରÛକରି ରଜÍଡା ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ମୀଙ୍ରି  ତାକ୍ାଲରି ଗରିେରିମାଞ୍ାନାମ।ୁ

୧୧
 ଲତୁରଜÍଡାଡ଼Èଇ ନୀମବୋ ରସÍଲୁ ଏରସ ମୂରଦÑରୁ ଏÌରସ 

ଗରିଦୁ। ମୀ ମୀ କାବାଡ଼ରି ରନଗାଡ଼Èଇ ଗରିଦୁ। ମୀ କାକାଡ଼Èଇ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଦୁ। ଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଅÉମୁ ଅÉଗÛରନରବÎÑଏ 
ରବÎସାମାଞ୍ାତାମୁ। ୧୨

 ଏତୋକା େରତ୍ ସରିଡÈନାକାରବÎÑଏ 
ମୀ ଈଆÒରଡଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିନାରÈ ଏଙ୍ା ନୀମବୋଇମାନାରÈ 
ରମହାନା ମୀଙ୍ରି  ମÉନରି ଅÉଜାରନରୁ। ଈରୁରବÎÑଏ ମୀ ଲୂଡ଼ାତÈ 
ରସÍଲୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ବାରା ଇଟା ଦୀଏÒ।
a ୪:୪ “ଈରୁ … ସରୀଆÒଦୁ” ମୀ କୁଡାନରି ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ତୀରରିଡ଼Èଇ 
ଏଙ୍ା ସମୋନ ସରିଆନାଇ ଅୋ ମୂରଦରୁ ଏÌରÈ ଗୁରଲÑତାରା ଈରୁ 
େୁନ୍ ମବୋକାତା।

ପ୍ରବୁ ରିନେଗି ବÎÉନନଞ୍ଜୁ
୧୩

 ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ସÉଜାନାକାରରି କାତା 
ଈରୁ େନୁÈରÈଏ ରାହରି ଅÉରଦରୁ, ଏÌରÈ ଅÉମ ୁମÉଟ୍ କରିସରିଡÈମ।ୁ 
ବାସା୍ ସରିଡÈନରି ଲÌକୁରରି ରଡଃଙ୍ରି ଈରୁରବÎÑ ବରିକାଲରି ଅÉରଦରୁ ଇଞ୍ରି  
ଅÉମ ୁମÉଟ୍ କରି ସରିଡÈମ।ୁ ୧୪

 ଅÉଜୁ େରତ୍ ଗରିେରିମାନାସ,ୁ ଜୀସ ୁ
ସÉରତଞ୍ଜୁ, ଏÌଆÒକରିରବÎÑଏ ଅÉଜୁ େରତ ୍ଗରିେରିନାସ ୁଜୀସ ୁସÉବାÏଡ଼Èଇ 
ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଜୀସୁ ରସÍଲୁ ଜୀସୁରକÑ 
ସÉଜାମାନରି ଲÌକୁତାକାରରିÑଇ ରେÍନୁ ରରହÑବାÏଙ୍ାରଟÑ ଅତାରନଞ୍ଜୁ।

୧୫
 ଅÉମୁ ଇରଦÑ ମୀଙ୍ରି  ପ୍ରବୁତାରÈରନ ଗ୍ରÉୋଇଞ୍ାନାମୁ। 

ପ୍ରବୁ ରରିରହଗରି ବÎÉନାବାÏନରିÔ ମାଇ ମାରଦÑ ଏତୋକା ନୀମବୋଦୁଃରନରୁ 
ଏଆରୁ ଏ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ନୀମବୋନା ରାହରି ଅÉରନରୁ। ଅÉଜୁ 
ଏତୋନାସ ୁନୀରଡ଼Ñ ମାଞ୍ାଦୁଃନାସ ୁଏଆସ ୁପ୍ରବୁରକÑ ରାହରି ଅÉନାସ।ୁ 
ଈରରି ଉରଜÑତାରରି, ଏÌଆÒକରିରବÑÎ ଏତୋନାକା ସÉଜାମାରନରୁ ଏଆରୁ 
ମାଇ ରବÍÎରଲÑରନ ପ୍ରବୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଅୋ ଅÉରନରୁ। ୧୬

 ରସଣ୍Ûଟରି 
ପ୍ରବୁ ଜÉତାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏମବୋ ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ ର ବାଗଗି 
ସୀବାÏ ଅÉରନ। ଗୁରଲÑÑତାଙ୍ରି  ରଦରରି ଦୁତ ଗୀରା ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରରି 
ତୂଡୁ଼ ସାଦାଡ଼Èଇ ଈ ବାଗଗି ସୀବାÏ ଅÉରନ। ଏତୋକା କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା 
ମାଞ୍ାନା ସÉଜାମାରନରୁ ଏଆରୁ ଅÉଡÈ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିରନରୁ। 
୧୭

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏ ରଡଲରିତାନରିÔ ଅÉଜୁ ଏସନାସ ୁନୀରଡ଼Ñ ମାନାସ ୁ
ଏଆସୁ ସÉଜା ମାସାରରିରକÑ ର ବାଃତା ଲସା ଗରିବାÏ ଅÉନାସୁ। 
ମÉଙ୍ରି  ମୂରଡଙ୍ରି  ଲାଇକରି ଅୋ ଅÉରନ ଏଙ୍ା ଏମବୋ ରସଣ୍ 
ଅÉଜୁ ପ୍ରବୁରକÑ େୂଣ୍ା େୂଣ୍ରି ଅÉନାସ।ୁ ୧୮

 ଏଙ୍ା ଅÉଜୁ ପ୍ରବୁରକÑ 
ଡ଼ଃନÈ ଦରିନା ରସÍଲୁ ରାହରି ଅÉନାସ।ୁ ଏÌସରିବÉଗା ଈ ଗୁରଲÑÑ କାତା 
ରବÎସାନା ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିÔଇ ତÉଡ଼ା ଗରିଦୁ।

ପ୍ରବୁ ବାÏଇନାକ ିତÌଲ ଅÉଦୁ

୫  ୧ ଆବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ରଡଲରିତାରÈ 
ଏଙ୍ା ତÉରରିକତାରÈ ଇରଦÑ ବ୍ୀÐସା ଲୂଡ଼ା ସରିରଡÑ। 

୨
 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରÈ ରନଗାଡ଼Èଇ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ରେ୍ଡÍÓକରରÑଏଞ୍ଜୁ ନÉଡÈଙ୍ରି  ବÎÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  ପ୍ରବୁତାରରି ରରିରହଗରି 
ଭÉନାରରି ଆଦାଙ୍ରିତାରରି ଅÉରନ। ୩

 ଲÌକୁତାକା ଇଞ୍ରି  ଦୁଃରନରୁ, 
“ଅÉମ ୁଲତୁରଜÍଡାଡ଼Èଇ ମାନାମ ୁଏଙ୍ା ଆସ୍କାରଟÑ ମାନାମ।ୁ” ଏ 
ରଡଲରିତାନରିÔ ଟୂଟୁତା ମାନରି ଅÉସାମୀଡାନରି ମୀଡା ଗÉଡ଼ରି ଅÉବାÏ ଜୂଗା 
ବÎÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଊଦାରେ ବÎÉରନ। ଏମବୋ ଏଆରୁ ନାହରିକରି ଅÉରନରୁ 
ଏଙ୍ା ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉନ୍ ମବୋ ମଏୂÒରୁ।

୪
 ଏÌଆÒକରି ମୀ ରସÍଲୁ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ 

ଏÌରରି ଦରିନା ରେ୍ଡÍÓକରରÑଏଞ୍ଜୁ ବÎÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଆଦରିଙ୍ରିତାରରି ଅÉଏÒ।। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ଆନ୍ାରରିତାନରିÔ ଲଃେରି ସରିରଡÑରୁ। ୫ ଈରୁ 
ଗୁରଲÑÑ ଉଜାଡ଼ରି ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ। ଅÉଜୁ ନÉଡÈଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 
ଆନ୍ାରରିତାନରିÔ ସରିଡÈସ।ୁ ୬ ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରି  
ସଞୁ୍ାନା ରାହରି ଅÉବାÏ ଅÉଏÒ। ଅÉଜୁ ତରିଜାନାଇ ରାହରି ଅÉବାÏ ଲୂଡ଼ା 
ମାରନ। ଅÉଜୁ ମାଣ୍Èନରି ତଃୋନା ଇଟା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ୭ ଏତୋନାକା 
ସଞୁ୍ରିରନରୁ ଏଆରୁ ନÉଡÈଙ୍ରି  ସଞୁ୍ରିରନରୁ। ଏତୋନାକା ସÌସରିରନରୁ 
ଏଆରୁ ନÉଡÈଙ୍ରି  ସÌସରିରନରୁ। ୮

 ଏÌଆÒକରିରବÎÑଏ ଅÉଜୁ ଉଜାଡ଼ରି 
ଲÌକୁତାସ ୁମାନÈକରି ମାଣ୍Èନରି ତଃୋନା ଇଟା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। େରତ ୍
ଏଙ୍ା ରଜÍଡା ମÉରÈତରି ଡÉକଲରି କୀନାସ ୁଏଙ୍ା ଏଃୋତାରା ବାସା୍ 
ମÉରାତରି ଲହା ଟୁଫରି  କୀବାÏ ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ।
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୯

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ମାଇ କୁÛଇଟରି ସÌଡାଙ୍ରି  
ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉସ୍କା ସରିଡାରÈଏଞ୍ଜୁ। ରଟÍରଣ୍Ñ ମାଇ ପ୍ରବୁ 
ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବÉଗାଡ଼Èଇ ଏଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  
ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଅÉଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟରକଏ 
ଲଃୋ ମୂନାସୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ରସÍଲୁ ସÉରତଞ୍ଜୁ। 
ଏରସରରିରବÍÎଲା ଜୀସୁ ବÎÉରନଞ୍ଜୁ ଏ ରଡଲରିତାନରିÔଅÉଜୁ ନୀମବୋନା 
ମାଞ୍ାଦୁଃନା କରି ସÉଜାଦୁଃନାସୁ, ଏÌରରି ରଦରରି କାତା ଅÉଆÒରତ। 
୧୧

 ଏÌସରିବÉଗା ରÛଆରତରୁ ରଆନରିଇ ତÉଡ଼ା ଗରିଦୁ। ରÛଆରତରୁ 
ରÛଆନରିÔଇ ଜରିଉ େÉଡ଼Èଟରି ଲାଇ ଗରିଦୁ ଏଙ୍ା ରÛଆରତରୁ 
ରÛଆନୁତାରÈ ରନଗାରÈ ଗରିଦୁ। ଈରୁ ଇରଦÑରବÎÑ ଈଆÒରଡଃଙ୍ରିରନ 
ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ।

ବିÎୋଡÉଞ୍ଜୁ ବାଗପି ସିତାରି ଏଙ୍ା ଜୋରି ସିତାରି
୧୨

 ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଏତୋନାକା 
ମୀରକÑ ଆଡାନା ବାÏହା ବାÏହା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନରୁ, ଏଙ୍ା 
ପ୍ରବୁ ବାଃତା ମୀନ୍ା ବÉରରି ରଡଃକାଇମାରନରୁ, ଏଙ୍ା ମୀଙ୍ରି  
ଗ୍ରÉୋଇ ମାଞ୍ାରନରୁ, ଏଆରରିÔଇ ମÉନରି ଅÉବାÏତାଙ୍ରି  ଅÉମ ୁ
େ୍Éେରିମାଞ୍ାନାମୁ। ୧୩

 ମୀ ମାରଦÑ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନରି ବÉଗା 
ଏଆରରିÔଇ ରଜÍଡା ଗରିଦୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିÔଇ ମଲୂା ମÉନରି ଅÉଦୁ।
ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିରକÑ ଲତୁରଜÍଡାଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉଦୁ। 
୧୪

 ଏତୋନାକା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିରଡÑରୁ, ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, 
ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଏଆରରିÔଇ ତାକ୍ାଲରି ଗରିଦୁ। ଡÉଟା ସରିଡାନାକାରରିÔଇ 
ବାରା ଗରିଦୁ। ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ମଣୁ୍ରି ମେୂାଗାଟାରତରୁ ଅÉଦୁ। 
୧୫

 ରମଃଦୁ, ଏମବୋଇରବÑÎଏ ସÉଞ୍Èନାରା ରସÍଲୁ ସÉଞ୍Èନାରା 
ଗରିÔଆକାଞ୍ଜୁ। ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରି ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି 
ରସÍଲୁ ଡ଼ଃନା ରନଗାରା ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ଟରିକ୍ ନା ଡୁଞ୍ାଦୁ।

୧୬
 ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ରରହାଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉଦୁ। ୧୭

 ଏରସÑକାରବÑÎଏ 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ଟାଟରି ଗରିÔଆଦୁ। ୧୮

 ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ରେÍନୁଈ 
ଦଃେରିଦୁଃଦୁ। ରେÍନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ବାଃତା ମୀ ରସÍଲୁ ଏÌରÈ 
ମÉଟ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ।

୧୯
 ଏରସÑକାରବÎÑଏ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉତାରÈ କାବାଡ଼ରି ଟାଟରି ଗରିÔଆଦୁ। 

୨୦
 ରେÍନୁତାରÈ ଡÈଉ ଅÉନାରା ରବÎସ୍ ୋଗାଟାରରି କାତା ଡ଼ନ୍ଦ୍ ନା 

ରମଃୋ ଏÌଲୁ ଗରିÔଆଦୁ। ୨୧
 ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑÑ କାତାତାରÈ 

ଉରଜÑତାରରି ଗରିନା ଆରରÑତାରରି ଏÌରÈ ସୂଡ଼ାନା ରମଃଦୁ ଏଙ୍ା 
ଏତୋରରି ରନଗାରରି ଏÌରÈ ଆହାନା ଇଟାଦୁ। ୨୨

 ଗୁରଲÑÑ ବାÏକାତରି 
ଡ଼Ìଇଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ରାହରିଅÉଦୁ।

୨୩
 ଅÉମୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିନାମୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ଲତୁରଜÍଡା 

ସୀବାÏଗାଟରି ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ତୀରରିଡ଼Èଇ ଇଟାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା େୂରରି 
େୂରରି ତାଡ଼ା ଲÌକୁତାରତରୁ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଅÉମୁ ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉେରିନାମୁ ଇସରିଙ୍ରି  ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବÎÉନରି ରଡଲରି ଈରୁ 
ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Èଇ ଇରସÑକା ଜରିଉ, େରାଣରି ଏଙ୍ା ଗାଣ୍ରି େÉଡ଼Èଟରି ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା 
ଡ଼Ìଇ ସରିଡÈନାରତରୁ ଗରିଆନା ଇଟା ଅÉଜାଦୁଃରଦରୁ। ୨୪

 ଏତେରି 
ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଈରୁ ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ବାରା 
ଇଟାଦୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତାରÈ 
େୂରରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

୨୫
 ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ମାଇ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ 

ବାଃତା ଜÉସାଜରିଆଦୁ। ୨୬
 ଈରୁ ଊସ୍କରିନାବାÏନରି ଗୁରଲÑÑ ଅÉବା 

ଆଜାସାନରିÔ ତୀରରି ନଞ୍ା ସରିଆନାଇ ଜହାରରି ସୀଦୁ। ୨୭
 ରେÍନୁ 

ଏତେରି େÌଣ ନÉଙ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଈ ଅÉକୁ 
ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିÔଇ େÌଡ଼ରି ଅÉଜାନା ରବÎନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ 
ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ୨୮

 ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ମୀରକÑ ମାଞ୍ାକାରରି।




