
270
୨ ନତସଲନକିି

ନତସଲନକିତିାକାରି ବାଃତାଙି୍ ରିନେଗି ଅÉକୁ
୧  ୧ ୋଉଲ, ସରିଲା ଏଙ୍ା ତରିମତରି ବାହାଡ଼Èଇ ରତସଲନରିକରି 

ଊଜାନ୍ େୁଟାତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସାମାନରି ଅÉକୁ।
ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ଅÉବା ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ 

ବାଃତା ମାରଞ୍ରୁ।
୨

 ଅÉବା ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏଙ୍ା 
ଲତୁରଜÍଡା ମୀରକÑ ମାଞ୍ାକÈଇ।

୩
 ଅÉମୁ ଡ଼ଃନ ମୀ ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାନାମୁ। ଅÉମ ୁ

ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିବାÏ ମାଇ ରସÍଲୁ ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାନାମ।ୁ 
ମୀନ୍ରି େରତ୍ ସÉରÛକରି ସÉରÛକରି ଡÉଡା ମାରନ, ଏÌସରିବÉଗା ଈରରି 
ଟରିକ୍ ନାତାରରି ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ରିମାଞ୍ାରନ। ୪

 ମୀ ମାରଦÑ ରÛଆରତରୁ 
ରÛଆନରି ରସÍଲୁ ଏତେରି ରଜÍଡା ମାଞ୍ାରନ, ଏ ରଜÍଡାରବÑÎଏ 
ବାଡରି ଆଇମାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁତÈଇ ଏତୋଇ ରବÍଗାଲରି 
ଊଜାନ୍ େଟୁାଙ୍ା ମାନୁ ଏମବେÈ ମୀ ରସÍଲୁ ଅÉମ ୁଅÌଗାଇମାନାମ।ୁ 
ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ଦୃଙ୍ଜୁ  ଇନÈରÈଏ ମୀ େରତ ୍ତାନରିÔ ମାରଞ୍ରୁ। 
ଅÉମ ୁଈ କାତା ରେÍନୁତାଡ଼ା ରବÍଗାଲରି ଊଜାନ୍ େଟୁାଙ୍ାନରି ବାଃତା 
ରବÎସ୍ରିମାନାମ।ୁ ଈରୁ ଜୂଗା ବରିକାଲରି ଡ୍ଡÜÝØୋ େଣୂ୍ରିତାକାରବÑÎଏ ମୀନ୍È 
ଡÉଟା ଏଙ୍ା େରତ ୍ତୁହÈଆଡ଼Èଇ ନÌକରିÔକରି ନÌକରିÔକରି ସାଜରିମାରଞ୍ରୁ।

ନପÍନୁ ଟକି୍ ନାତାଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ପାଉଲ ନ୍ତୋରି
୫

 ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତୂକରି ଗରିଭା ତାନରି ଟରିକ୍ନÈତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ତÌସ୍କରି  
ମାରନ। ରେÍନୁ ମÉଟ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ ତାଡ଼ା ଦରିନା 
ତାନରି ସÌଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଆବ୍ ଗରିନାରତରୁ ଅÉରଦରୁ। ଈରାଡ଼ରିକରିତ 
ଈରୁ ଈ ଗୁରଲÑ ଜୂଗା ବରିକାଲରି େÉନ୍ ମବେରିମାରଞ୍ରୁ। ୬

 ରେÍନୁ 
ଏତୋରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଏÌରÈ ଗରିରନÑଞ୍ଜୁ। ଏତେରି ଲÌକୁତାକା ମୀଙ୍ରି  
ଜୂପ୍ କରିଞ୍ାରନରୁ ରେÍନୁ ଏଆରରିକରି ଜୂଗା ସରିରନÑଞ୍ଜୁ। ୭

 ଜୂଗା 
େÉଣ୍ଞ୍ା ମାନରି ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ, ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ଲତୁରଜÍଡା 
ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରିରଭÑ ଲତୁରଜÍଡା ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। 
ଏରସରରିରଭÍଲା ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଡÉଟାଗାଟରି ରସଣ୍Ûନରି 
ଦୁତଙ୍ାନ୍ ରଙ୍ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଡ଼Èଇ ଭÉରନଞ୍ଜୁ, ଏମବୋ ରେÍନୁ 
ମÉନ୍ାରା ଗୁରଲÑÑ ଜୂଗା ଏÌସା ଜରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୮ ଏତୋନାକା ରେÍନୁଇ 
େୁଞ୍ା ସରିରଡରୁ ଏଙ୍ା ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସତୁାରା ରନଗରିସଦରି ମÉନରି 
ଆଇ ସରିରଡରୁ, ଏଆରରିକରି ଡଣ୍ ସୀଭା ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରୀ 
ମାନରି ନÉଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଭÉରନଞ୍ଜୁ। ୯

 ଏ ଲÌକୁତାକା କÉରଲଙ୍କÉଲା 
ନାହରିକରି ଅÉନାରା ଡଣ୍ େÉରନରୁ। ଏଆରୁ ପ୍ରବୁରକଏ ରାହରି 
ଅÉଭା େÉରନଏରୁ। ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା ରଦରରି ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଏଆରରିଇ 
ଗÉପ୍ ସରି ରସକ ଇଟା ଅÉରନ। ୧୦

 ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ଭÉନରି ଗÉଲା 
ଈରରି ଅÉରନ। ତାଡ଼ା ତୀରରି ଲÌକୁରରି ମାରଦ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ଡ଼Èଇ 
େୂରରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଜୀସୁ ଭÉରନଞ୍ଜୁ। ଏତେରି ଗୁରଲÑÑତାକା େରତ ୍
ଗରିଆରନରୁ ଏଆରୁ ଜୀସଇୁ ରମହାନା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରନରୁ। ଈରୁ 
ମାଇ ରଭସାମାଞ୍ାନରି କାତା େରତ୍ ଗରିଆମାନରି ବÉଗା ଈରୁରଭÑ ଏ 
େରତ୍ଗାଟରି ଉଜାନ୍ େୁଟା ତରିରକ ମାଞ୍ାଦୁଃରଦରୁ।

୧୧
 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉମୁ ଡ଼ଃନÈ ମୀ ରସÍଲୁ ରେÍନୁବାଃତା 

ଜÉେରିମାନାମ।ୁ ରେÍନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ମୀଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ଅÉସ୍ାମାଞ୍ାନରି ରସÍଲୁ 
ଈରୁ ଆବ୍ ଗରି ମାରଞ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑ ଗୁରଲÑ ରନଗରି 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଅଡ଼୍ ରଦରୁ ଏଙ୍ା େରତ୍ ଡ଼Èଇ ସÉରÛକରି 
ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଡÉଟା ସରିଆରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଈରୁ 
ମଲୂା ଟରିକ୍ ନାତାରତରୁ ଅÉରଦରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉମ ୁଡ଼ଃନା ମୀ 
ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାନାମ।ୁ ୧୨

 ଇହରିଙ୍ରି  ଅÉରତକା ମାଇ 
ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ରଜÍଡାନÌଭା ଡ଼Èଇ ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ
ୋଦା ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ େÌଙ୍ା ଦଃୋ େÉରନ ଏଙ୍ା ଈରୁ ଏଆନରି 
ବାଃତା େÌଙ୍ା ଦଃୋ େÉରଣ୍ରୁ।

ଡÌଇ କାବାଡାକା ଅÉନୁ

୨  ୧ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ 
ବÎÉନାରା ଈରକÑ, ମÉନ୍ରି ରବÎସ୍ା ମାରନ। ଏÛରସରରିରବÍÎଲା 

ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑÑତାସୁ ଆଡାନÈଇ ଏଆନରିÔଇ େୂଣ୍ରିନାସୁ, ଏ ରଡଲରି 
କାତା ଅÉମୁ ମୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ା ମÉଟ୍ କରିମାନାମୁ। ୨

 ଈରୁ ଏ ଦରିନା 
ବÎÉରତÛରଡଏ ଇଞ୍ରି  ରବÎରସକା ଉରତÑ ଉରତÑ ବୁମବେଜୁ ଅÉଜାନା 
ବରିକାଲରି ଅÉବାÏ କୂନା; ଅÉରତକା ଆଜା କୂନା। ଏସÛନାକା 
ଈରÈ ର ଡାଉ ଅÉନରି ରବÎସ୍ା କରି ଆନରି ଅÉରତÑକା ର ସଦରି ଈଞ୍ରି  
ରବÎତୋରନରୁ। ଅÉରତÑକା ଏରସ ଲÌକୁ ଈରରି ମାଇ ଭ୍ୀସାଞ୍ାନରି 
ର ଅÉକୁ ଇଞ୍ରି  ନୂରଡ଼Ñ ରବÎତୋରନରୁ। ୩

 ଈଆÒରଡଃଙ୍ରି  ଏତେରି 
ଲÌକୁରରିÔଇରବÎÑଏ ଆନରି େÉଡ଼Èଟରି ଅÉରତÑକା ମୀଙ୍ରି Ô ବୁଦରି ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  
ସୀଆÒଦୁ। ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିନାରରି କÉଲା ତÌଲ ଅÉଆÒନରି ଟୁକ୍ନÈ 
ପ୍ରବୁତାରରି ଏ ଗÉଲା ବÎÉଏÒ। ସପ୍ରାଗାଟାଞ୍ଜୁ ତÌଞ୍ା ଅÉଆନରି ଟୁକ୍ନÈ 
ପ୍ରବୁତାରରି ଏ ଦରିନା ଭÉଏ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନକ୍ତାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। ୪

 ଏ 
ଡ଼Ìଇଗାଟାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ ଲÉକାଇ ମାନରି 
ଲÌକୁ କୁÛଇଟରି ସାନାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ଗୁରଲÑ କୁÛଇଟରି ରସରଣ୍ 
ମାନାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତÌରସ୍ଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ୋଦାଡ଼Èଇ େÌଙ୍ାମାନରି 
ଲÌକୁରରିଇ ଏଙ୍ା ଲÉକାଇ ମାନରି ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ଇଡୁତାଙ୍ରି  ସାଜାନା େÌଣ ଜÌମବୋତାନରିÔ କକ୍ ସାନାଇ 
ତାଡ଼Èନରି ରେÍନୁ ଇଞ୍ରି  େÌରକ୍ନଞ୍ଜୁ।

୫
 ଅÉନୁ ଅÉଗÛରନ ଇ ଗୁରଲÑÑତାରରି ଅÉରନ ଇଞ୍ରି  ରବÎସାମାଞ୍ାଇ। 

୬
 ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଗରିନା? ଇରଦ ଈ ଡ଼Ìଇଗାଟାନରିଇ ଏମବୋଇ 

ଅÉଙ୍ାନାଇ ଇଟାରନ, ଏÌରÈ ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ। ଏରସରରିରବÍÎଲା 
ଟରିକ୍ନÈ ରଡଲରି ବÎÉରନ ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି େୁନ୍ ମବୋ ଗରିରନଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଇରଦ ଏଆନରିÔଇ ଅÉଙ୍ାନାଇ ଇଟା ଅÉଜାରନ। ୭ େୁତଗିତାନରିÔ 
ଇରଦÑ ଈ ଡ଼Ìଇ ଗାଟାନରିତାରରି ମÉଗ୍ାମାନରି ଡÉଟା କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରି ମାରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ରÛଆରଞ୍Ñଏ ମାରନଞ୍ଜୁ ଏତୋଞ୍ଜୁ ଈ 
ଡ଼ÌଇÛଗାଟାନରି ତାରÈ ମାଗ୍ା ମାନରି ଡÉଟାତରିନରିÔଇ ଅÉଙ୍ାଇମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମ୍Éଙ୍ାଆନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏ ଡÉଟା ତରିନରିÔଇ ଅÉଙ୍ା ଆଇଦୁଃରନ। 
୮

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଡÉଡ଼ା ଏ ଡÌଇଗାଟାଞ୍ଜୁ ତÌଞ୍ା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ
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ଏ ଡ଼ÌଈଗାଟାନରିÔଇ ତାଡ଼ା ସୁଡାଡ଼Èଇ ସ୍ଡଃÕେରିମାନରି ଊକଡ଼ରିଡ଼Èଇ 
ନାହରିକରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ାଡ଼Èଇ ବÎÉବାÏ 
ବାହା ଡ଼Èଇ ଏଆନରିÔଇ ମୁହ ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଈ ଡ଼Ìଇଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ସଇତାନତାରÈ ଡÉଟା ଆହାନା ବÉରନଞ୍ଜୁ।

୯
 ଏଆନରିତାରରି ଗÉରମÑ ଡÉଟା ମାଞ୍ାଦୁଃରନ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଦାେÈତÈ ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ାକା, ମ୍ଡରିÓଉଙ୍ା ଏଙ୍ା ଉକୁସରି କାବାଡ଼ାକା 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଏତୋନାକା ମ୍Éଙ୍ା ମାରନରୁ, ଏଆରରିଇ ବୁଦରି 
ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ଈ ଡ଼Ìଇଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑ ବାÏକÈତÈଆ ରୁହୁଙ୍ା ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଉରଜÑ ତରିନରିÔଇ ରଜÍଡାଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉଞ୍ା 
କୂରତରୁ, ଏତୋରରି ଏଆରରିÔଇ ଜ୍ଡÓÞପ୍ ସା ଦୁଃରନମା। ୧୧

 ଉରଜÑ 
ତରିନରିÔଇ ରଜÍଡାଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଏଆରୁ କୂତରି ବÉଗା, ରେÍନୁରବÑÎଏ 
ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଉରଜÑଡ଼Èଇ ଦୁରୁÛକରି ଅÌନାରା ର ଡÉଟା 
ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଦାୋତରିନରିÔଇ େରତ୍ ଗରିବାÏରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଏଆରରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଏ ଡÉଟା ୋଣ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଏÌସରି ବÉଗା ଏତୋନାକା 
ଉରଜÑତରିନରିଇ େରତ୍ ଗରିେରିସରିରଡÑରୁ, ଏଆରୁ ଦୂସଗାଟାକା ଇଞ୍ରି  
ତୂକରି ଗରିବାÏ ଅÉରନରୁ। ଏଆରୁ ଉରଜÑତରିନରିଇ ମÉନରି ଅÉଆÒସରିରଡÑରୁ 
ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ ରରହା େÉଣ୍ ଞ୍ାରନରୁ।

ଈରୁ ଏଃପାପÉନ୍ ମ୍ା ନସÍଲୁ ଅÉସ୍ା ଅÉଜାମାନାନତରୁ
୧୩

 ଅÉବାଙ୍ା ରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ପ୍ରବୁ ମୀଙ୍ରି  
ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ଏଃୋ ସୀବାÏରସÍଲୁ 
ଟÌଣ୍ାଇନା ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉମୁ ଡ଼ଃନÈ ମୀ 
ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ ଦଃୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ମୀଙ୍ରି  ତୀରରି 
ଗରିଆମାଞ୍ାନରି ବÉଗା ଏଙ୍ା ଉରଜÑ ତରିନରିÔଇ ଈରୁ େରତ୍ ଗରିଆମାନରି 
ବÉଗା ଈରୁ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ୧୪

 ରେÍନୁ ଏÌରÈ ଏଃୋ 
ସୀବାÏ ତାଙ୍ରି  ମୀଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉମ ୁେÌକ୍ ସାମାଞ୍ାନରି 
ରନଗରିସଦରି ବାହାଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ଆତ୍ାରତÑଞ୍ଜୁ। ମାଇ ପ୍ରବୁ 
ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା େÌଙ୍ା ରବÎÍଙ୍ାତାନରିÔ ବÉଗା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ଅÉତ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ 
ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ ଡÉଟାଡ଼Èଇ ନରିସାଦୁ, ଏଙ୍ା ମାଇ 
ଗ୍ରÉପ୍ ସାମାଞ୍ାନରି ଗ୍ରÉୋ ଡ଼ଃନା େରତ୍ ଗରିେରିଦୁଃଦୁ। ଅÉମ ୁ
ଈ ଗ୍ରÉୋ ରବÎସ୍ାଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଅÉକÈନରି ବ୍ୀÐସାଡ଼Èଇ ମୀଙ୍ରି Ô 
ଗ୍ରÉପ୍ ସାମାଞ୍ାନାମ।ୁ

୧୬
 
–୧୭

 ମୀ ରସÍଲୁ ଗୁରଲÑ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଏଙ୍ା 
ଗୁରଲÑ ରନଗରିକାତା ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଡାଟା ସରିଆକାଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ତÉନୁରନ ଏଙ୍ା ମାଇ ଅÉବା 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ତାକ୍ାଲରି ଗରିଆକାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଡÉଟା ସରିଆକାଞ୍ଜୁ 
ଅରଟÑÑ ତÉଡ଼ା ରବÎଏ ଗରିଆକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମୁ ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉେରିନାମୁ। ରେÍନୁ ମÉଙ୍Ô ରଜÍଡା ଗରିେରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ବÉଗାଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିହ ରିନରି 
ରରହା ଏଙ୍ା ରନଗରି ବାସ୍ା ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

ମାଇ ନସÍଲୁ ନପÍନୁ ବାଃତା ଜÉଦୁ

୩  ୧ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ। ଇରଦÑ ମାଇ 
ରସÍଲୁରବÎଏ ଈରୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉଦୁ। ପ୍ରବୁତାରରି 

ଗ୍ରÉୋ ଇସରିଙ୍ରି  ଉରତÑ ଉରତÑ ବ୍Éଡା ମୂରନ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜÉଦୁ। ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଏ ଗ୍ରÉୋତରିନରିଇ ମÉନରି ଅÉରତରୁ 

ଏÌËରଡଃଙ୍ରିରନ ଲÌକୁତାକାରବÑÎଏ ଏ ଗ୍ରÉୋତରିନରିଇ ମÉନରି 
ଅÉରନରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁବାଃତା ଜÉଦୁ ୨

 ଅରଟÑÑରବÎଏ ରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜÉଦୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉମୁ ରବÍଗାଲରି ୋରହରରି ସାଜରିମାନାରରି 
ବାହାଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉନାମୁ। 
(ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଗୁରଲÑÑତାକାତ ପ୍ରବୁଇ େରତ୍ ଗରିÔଆ 
ସରିରଡÑରୁ)

୩
 ରେÍନୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ େରତ୍ ଇଟରିନାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  

ଡÉଟା ସରିଆରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ େୀରଦରରିଙ୍ାନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଅÉଙ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୪

 ମୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ାଅÉଜାମାସରି କାବାଡ଼ରି ଈରୁ 
ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ଟରିକ୍ନÈଡ଼Èଇ େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉମ ୁେୁଞ୍ରିନାମ ୁଈରୁ ଈ କାବାଡ଼ରି ଗୁରଲÑ 
ଗରିରେଦୁଃରଦରୁ। ୫ କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ମଣୁ୍ରି ମେୂା ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାଡ଼ା 
ରଜÍଡା ୋରହରରିଆ ମୀ ଏÌଲୁ ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  
ଡୂତାକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାନାମ।ୁ

କାବାଡ ିଗିବାÏ ନସଲୁ ବାଗପି ଏÌନ୍ ମ୍ା
୬

 ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ େÌଣ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନରି ବÉଗା ଅÉମୁ ବାଗଗି 
ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ାନାମୁ, କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ କୂବାÏ ଗରିେରିମାନରି 
େରତ୍ଗାଟାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଗÉରମ ଦୁରୁ ରାହରି ଅÉଦୁ। ଆନରିରବÑÎଏ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମÉଟ୍ କରିସାଡାନରି ଲÌକୁତାକା ମାଇ ଗ୍ରÉପ୍ ସାମାନାରା 
ମÉନରି ଆଇସରିରଡରୁ। ୭

 ଈରୁ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ଈରୁ ମାଇ 
ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ମୀରକÑ ମାଞ୍ାତାବାÏନରି ଅÉମ ୁ
ଏରସÑକାରବÑÎଏ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ କୂବାÏ ଗରିÔଆ ସରିଡାରାଜÈମୁ। 
୮

 ମୁଲୁ ସୀଆÒଡ଼Èଇ ଅÉମୁ ଏରମବେରରି ଇଡୁତାନରିରବÎଏ ତରିନ୍ ମବୋ 
ଉନ୍ ମବୋ ଗରିÔଆ ସରିଡÈମୁ। ଅÉମୁ ଏରମବେରରି କୁÛଇଟରିରବÎଏ ବÉରରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାମୁ ଅÉଆÒକାମୁ ଇଞ୍ରି  ଡ଼ଃନÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସାମୁ। 
୯

 ଅÉମୁ ନÉଡÈଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନାମୁ। ମୀଙ୍ରି  ବାରା 
ଜÉୋ ରସÍଲୁ ମÉନ୍ରି େÌଣ ମାଞ୍ାରତ, ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉମୁ ମାଣ୍Èନରି 
ଅÉମୁରନ ଲକ୍ ନାମୁ ଇଞ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସାମୁ। ମୀ ନÌକରିÔଟରି ର 
ତÌସରିସରି ଗ୍ରÉୋଗାଟାମୁ ଅÉବାÏ ମୂନାମୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈଆÒରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିତାମୁ। ୧୦

 ମୀରକ ମାସାବାÏନରି ଅÉମୁ ମୀଙ୍ରି  ରଣ୍ା ସÉଜା 
ଗ୍ରÉପ୍ ସାମାଞ୍ାତାମୁ। “ରÛଆଞ୍ଜୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିÔଆତାକÈ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତରିନ୍ ମବୋ ମୂଏÒଞ୍ଜୁ।”

୧୧
 ମୀ ମାରଦÑତାକା ଏସÛନାକା କାବାଡ଼ରିଗରିବାÏ କୂବାÏତାଙ୍ରି  ମୀଙ୍ରି  

ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନରୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁରବÎସାମ।ୁ ଏଆରୁ ଆନାରବÑÎଏ 
ଗରିେରିସରିରଡÑରୁ। ଏଆରୁ ବାÏରରି ରବÍଗାକା ଆନା ଗରିେରିରନରୁ ଏÌରÈ 
କାତାଆଇ କାତାଆଇ ରଡଲରି ବରିÎହା ଗରିେରିରନରୁ। ୧୨

 ଅÉମ ୁ
ଏଆରରିଇ ବାଗଗି ସୀପ୍ କରିନାମୁ, ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି 
ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ କୂୋକାରୁ। ଏଆରୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ତାଡ଼ା 
ତରିନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଅଜଗି ଅÉୋକାରୁ। ଏଆରରିଇ ଅÉମ ୁପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟ ୋଦାଡ଼Èଇ େ୍Éେରିନାମୁ, ଏଆରୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିୋକାରୁ। 
୧୩

 ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ଏÛରସÑକାରବÎÑଏ ବାÏହା କୂନା।

୧୪
 ଅÉମୁ ଈ ଅÉକୁତାନରିÔ ମୀଙ୍ରି  ଆନÈ ରବÎସାଞ୍ାନାମୁ, 

ଏÌରÈ ଏତୋଞ୍ଜୁ େÉଲରିଗରିବାÏ କୂରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ମÉରୁ 
ମÉରୁ ଅÉଦୁ। ଏଆନରିରକÑ ଆଡରିମରିଡରି ଅÉବାÏ କୂନା। ଏରହଙ୍ରି  
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ଅÉରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଲାଜା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆନରିÔଇ 
କÉରସନରିରଡଃଙ୍ରି  ରମଃୋ କୁଆନା ଆରମବେସାରଡଃଙ୍ରି  କÉଡ଼୍ ସାନା 
ରବÎସ୍ ଦୁ।

ବିÎୋ କାତା
୧୬

 ଅÉମୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉେରିନାମୁ। ଲତୁରଜÍଡା ସୀବାÏଗାଟରି 
ପ୍ରବୁ ମୀଙ୍ରି  ଲତୁରଜÍଡା ସରିଆକାଞ୍ଜୁ। ଅÉମୁ ରେÍନୁବାଃତା 
ଜÉେରିନାମ,ୁ ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ଡ଼ଃନÈରଡଲରି ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ବାହାତÈନରି 

ଲତୁରଜÍଡା ସରିଆକାଞ୍ଜୁ। ପ୍ରବୁ ମୀରକ ଆରଙ୍ ଗÉଡ଼ରିତାରତରୁ 
ମାଞ୍ାକାଞ୍ଜୁ।

୧୭
 ଅÉନୁ ୋଉଲରତନୁ, ନାଇ କାଜୁଡ଼Èଇ ବ୍ୀÏସାମାଞ୍ାନରି 

ଈ ଅÉକୁ ସନ୍କ ଗରିଆନା ବରିÎହା ଗରିେରିମÈଇ। ଈବରିÎ ଅÉକା ନÉଇ 
ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଗୁରଲÑÑ ନାଇ ଅÉକାନରି ସନ୍କ 
ଗରିଆମାଇ। ନÉନ୍ରିÔ ବ୍ୀÐସା ଈଆÒରଡଃଙ୍ରିତାରରି।

୧୮
 ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ମୀରକ 

ଗୁରଲÑÑତାରତÑରୁ ମାଞ୍ାକାରରି।




