
279

ତମିତ ିବାଃତାଙି୍ ଭ୍ରୀସାମାନ ିରିନେଗି ଅÉକୁ
୧  ୧ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାନରି ୋଉଲ ବାଃତା 

ଡ଼Èଇ ଜହାରରି। ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁ ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାମାଇ। କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ବାଃତା ମାନରି ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 
ସୀଭା ଅÉଜାମାନରି ଅÉଞ୍ାମାନାରା ଲÌକୁରରିଇ ରଭସ୍ା ରସÍଲୁ ରେÍନୁ 
ନÉଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୨
 ଈରା ଅÉକୁ ତରିମତରି ରସÍଲୁ ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ, ଈନୁ ନାଇ 

ରସÍଲୁ ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ମ୍ୀଏନରି ରଡଃଙ୍ରିତାତରି।
ମୂଲା ରେÍନୁ ଅÉବା ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ 

ବାହାଡ଼Èଇ ରଜÍଡାନÌଭା, ରଜÍଡା ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଭÉୋକାରରି।

ନପÍନୁଇ ଦଃପା ଏଙ୍ା ତÉଡା ଗି୍ା
୩

 ଅÉନୁ ଡ଼ଃନା ନÉଡାଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି ନାଇ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିନାନରି 
ନୀଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିଞ୍ାଇ। ଏମବୋ ଅÉନୁ ନୀ ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ 
ଦଃେରିମାଇ। ନାଇ େୁବ୍ା ଅÉବାରୁ ଏ ରେÍନୁଇ ଲÉକାଇମାରସରୁ। 
ଅÉନୁରଭÑ ଆନାରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଇଞ୍ରି  େୁଞ୍ରିମାଇ ଏÌରÈ ଗରିଆନା 
ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ଏଆନରିଇ ଲÉକାଇମାଇ। ୪

 ଈନୁ ନାଇ ରସÍଲୁ 
ଡ଼ରିତାରାଆ ଅÉନୁ ନାଇ ଏÌଲୁ ତାନରି ଇଟାମାଇ। ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  
ରମହାନା ରରହା ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଗÉରମ ଅଡ଼୍ ୋମାଇ। ଅÉନୁ 
ନୀନ୍ାରା ଡÉଟାଗାଟରି େରତ୍ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଇ। ୫

 ରଭÍରଲ 
ଏ େରତ୍ ନୀ ଆତା ଲୟରି ଏଙ୍ା ନୀ ଆଜା ଇଉନରିକରି ବାଃତା 
ମାରସ। ୬

 ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମାଇ ନୀ ବାଃତାରଭÑ ଏଆରଡଃଙ୍ରିତାରରି 
େରତ୍ ମାଞ୍ାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ, ରେÍନୁ ନୀଙ୍ରି  
ସରିଆମାଞ୍ାନରି ରଜÍଡାନÌଭାତରିନରିଇ ଏÌଲୁ ଗରିମୁ। ଏରସରରି ରଭÍଲା 
ଅÉନୁ ନÉନ୍ା େÌପ୍ କା କାବାଡ଼ରି ନୀ କୁÛଇଟରି ଇଃୋ ଗରିଆରତଏ, 
ଏମବୋ ରେÍନୁ ଏ ରଜÍଡାନÌଭା ଦÉନ ନୀଙ୍ରି  ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ 
ମÉଟ୍ କରିମାଇ, ଈନୁ ଏ ରଜÍଡାନÌଭା ଦÉନ କାବାଡ଼ରିତାନରି ଆଟୁମ ୁ
ଏଙ୍ା ଏÌରରି ସÉରÛକରି ସÉରÛକରି ନୀ ବାଃତା ଡÉଡା ଜÉୋକାରରି 
ଇସରିଙ୍ରି  ର େୂଭାଲରି ରଦରରି ନÉଡ଼ରି ଅÉଜାନା ରୀରନ ଏଆରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉଜାକାରରି। ୭ ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ଆଜରିନାରା ଜରିଉ ସରିଆ ସରିଡାଜାଏଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  ଡÉଟା, ରଜÍଡା ଏଙ୍ା ମାଣ୍ାନରି ତଃେରି ମନୂାରା ଜରିଉ 
ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୮
 ଏÌସରିବÉଗା ଲÌକୁରରିଇ ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସତୁାରା କାତା ରଭସ୍ା 

ରସÍଲୁ ଲାଜା ଅÉଭା କୂନା। ଅÉନୁ ପ୍ରବୁ ରସÍଲୁ ବନ୍ରି ଅÉଜାନା 
ମାଇ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନାଇ ରସÍଲୁରଭÑ ଲାଜା ଅÉଭା କୂନା। ଏÌËକରିରଭÑ 
ନÉରକ ଆଡାନା ରନଗରିସଦରି ରସÍଲୁ ଜୂଗା ମଣୁ୍ରି ଅÉମ।ୁ ଏÌରÈ ଗରିଭା 
ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ନୀଙ୍ରି  ଡÉଟା ସରିଆକାଞ୍ଜୁ।

୯
 ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ଏଃୋ ସରିଆନା ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ତୀରରିତାସ ୁ

ଗରିଆ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ମାଇ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଏÌରÈ ଅÉଆସରିରଡଏ, 
ରଟÍରଣ୍ ରେÍନୁ ତÉନୁରନ ମÉଣ୍ାନାଇ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ରଜÍଡାନÌଭା 
ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ଏଃୋ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଲÌକୁତାସ ୁ

ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈ ରଜÍଡାନÌଭା େୁତଗି େ୍ୀତରି ଭାହା ଡ଼Èଇ 
କ୍ରିସ୍ଟ ବÉଗା ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ସୀଭା ଅÉଜାରନ। ୧୦

 ଈ ରଜÍଡାନÌଭା 
ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ମÉଙ୍ରି  ତÌସ୍କରିସରିଡାରାଆରତ। ମାଇ ଏଃୋଗାଟରି କ୍ରିସ୍ଟ 
ଜୀସୁ ଭÉତରି ରବÑଅଟରି ଏÌରÈ ମÉଙ୍ରି  ତÌସ୍ା ଅÉରତ। କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁ
ସÉଭାତରିନରିଇ ମହୁ ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମÉଙ୍ରି  ମଲୂା ନୀମବୋ ସରିଆନାରା 
ୋରହରରି ତÌତୋରତଞ୍ଜୁ। ରନଗରି ସଦରି ମାରଦ ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  
କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ େÉନାରା ୋରହରରି ତÌତୋରତଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ଏ ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କା ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଅÉସ୍କା ଅÉରତଏ। 

ଅÉନୁ ରନଗରି ସଦରି େÌପ୍ କାଗାଟାନୁ। ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାନୁ ଏଙ୍ା 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାନୁ ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଅÉସ୍କା େÉରଟଏ। ୧୨

 ଏ ରନଗରିସଦରି 
େÌପ୍ କରି ମାସାକରି ଅÉନୁ ଇରଦÑ ଜୂଗା େÉନ୍ ମବେରିମାଇ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଅÉନୁ ଲାଜା ଆଇସରିରଡନୁ। ଅÉନୁ ଏତୋନରିଇ େରତ୍ ଗରିଆମାଇ 
ଏଆନରିଇ େୁଞ୍ାମାଇ। ନÉନ୍ରି େୂରରି େୂରରି ଅÉସା ମାଞ୍ାରନ, ଏତେରି 
ଗୁରଲÑÑ ବÉରରି ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑତାଆ 
ଏ ରଦରରି  ଦରିନା a ଟୁକ୍ନÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ରହାନା ଇଟରିରନଞ୍ଜୁ।

୧୩
 ନାଇ ବାହା ଡ଼Èଇ ରଭଞ୍ାମାଞ୍ାନରି ଉରଜÑ ଗ୍ରÉୋ େÉଲରି 

ଗରିମ।ୁ ଏ ଗ୍ରÉୋ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁବାଃତା ମାଞ୍ାନରି ମାଇ େରତ୍ ଏଙ୍ା 
ରଜÍଡାତାଇ। ଏ ଗ୍ରÉୋ ତÌସରିସରିଗାଟାଇ ମାନୁ ଏଙ୍ା ଈନୁରଭÑ 
ଇସରିଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋ ଅÉରନ ଏÌରÈ ନୀଙ୍ରି  ତÌତୋନାଇ ମାନୁ। ୧୪

 ନୀଙ୍ରି  
ଏତେରି ଉରଜÑତାରା ସୀଭା ଅÉଜାରନ ଏÌରÈ ରହାନା ଇଟାମୁ। 
ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ସାହାଜ ଡ଼Èଇ ଏÌରÈ ରଃମ।ୁ ଈ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ମାଇ 
ବାଃତା ଲଃେରି ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୧୫
  ଏସରିଆ b ଦରିନାତାକା ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ତାକା ନÉଙ୍ରି  ତୁହା 

ମାଞ୍ାରନରୁ। ଏÌରÈ ଈନୁ େଞୁ୍ରିଞ୍ରି । ଫୁରଗଲ ଏଙ୍ା ହୁମର୍ଗନାରଭÑ 
ନÉଙ୍ରି  ତୁହାନା ସାରସରୁ। ଅନରିସରିଫର େରରିବାର ତରିନରିଇ ରେÍନୁ 
ରଜÍଡା ନୋକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାଇ। 
ଅନରିସରିଫର ନÉଙ୍ରି  ଗÉରମÑ େÉଲୁ ସାହାଜ ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଅÉନୁ 
ବନ୍ରି ତାନରି ମାନରି ବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଲାଜା ଅÉଆସରିରଡଞ୍ଜୁ। 
୧୭

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରରାମ୍ ତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ନÉଙ୍ରି  େÉଣ୍ାତରି ଟୁକ୍ନÈ ଗÉରମ 
ଦାଃତାରତଞ୍ଜୁ। ୧୮

 ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାଇ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏ ରଦରରି ଦରିନା ତାନରି ଅନରିସରିଫରକରି ରଜÍଡାନÌଭା ସରିୋକାଞ୍ଜୁ। 
ଗୁରଲÑତାକାରରିକରି ସÉରÛକରି ଈନୁ େୁଞ୍ାମାଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ଏେରିସ ତାନରି ଗୁରଲÑ ଭାକାତରି ସାହାଜ ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ କି୍ସ୍ଟ ତାଡା ଟକି୍È ସିପାଇ

୨  ୧ ତରିମତରି, ଈନୁ ନାଇ ମ୍ୀଏନରି ରଡଃଙ୍ରିତାତରି, କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁ
ବାଃତା େÉଣ୍ଞ୍ାମାନରି ରଜÍଡାନÌଭା ତାନରି ଡÉଟାଗାଟାତରି 

a ୧:୧୨ ନଦରି ଦନିା ଏତେରି ଦରିନା ଏଆଞ୍ଜୁ (ଜୀସୁ) ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁତାରା 
ତୂକରିଗରିଭା ରସÍଲୁ ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିଇ ତÉରକÑ ରରହ ରାହରି 
ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଅରନଞ୍ଜୁ।
b ୧:୧୫ ଏସିଆ ମାଇନରତାରରି େଶ୍ରିମ ତାନରି ମାନରି ଦରିନାଙ୍ା।
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ଅÉମ।ୁ ୨
 ନାଇ ଗ୍ରÉପ୍ ସାମାଞ୍ାନାରା ଈନୁ ଗୁରଲÑ ରଭଞ୍ାନାଦରି। 

ଅରଟÑÑ ରବÍଗାକା ଦÉଲାତାକାରଭÑ ରଭଞ୍ାମାଞ୍ାରନରୁ। ଈନୁ 
ଏÌଭା ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉୋ ଅÉରନ। ଏତୋନାକାରରିଇ ଈନୁ େରତ ୍
ଗରିଭା ମୂଦରି, ଏଆରରିକରି ଏÌରÈ ଗ୍ରÉୋ ମୂରନରୁ। ୩

 ମାଇ ଗୁରଲÑÑ 
ଜୂଗା ତାନରି ଆଡାରାମ।ୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି ଦାଇ ଗରିଭାଗାଟାତରି 
ଅÉମୁ ଏଙ୍ା ର ଟରିକ୍ନÈ ସରିୋଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑ ଜୂଗା ମୁଣ୍ରି 
ମମୂ।ୁ ୪

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ସରିୋଇ ତାଡ଼ା ରଦରାନରିଇ ରରହା ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  
ଡୁସ୍କରି ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଦରିନା ଗÉଡ଼ରି ନୀମବୋ ତାନରିସ ଆନା 
ଆନା ଆଇଦୁଃରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏମବୋ ତାଡ଼ା ରଡଲରି ଭରିହା ଗରିଏଞ୍ଜୁ। 
୫

 ରÛଆଞ୍ଜୁ କାହାଇନାଞ୍ଜୁ ରଦଗା ତାନରି େୁରସ୍କାର େÉନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ରଦଗାତାଆ ଗୁରଲÑ ସÉଜାଙ୍ା େÉଲରି ଗରିଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। 
୬

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ତÉସାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏତୋଞ୍ଜୁ ଡ଼ାଃୋ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ତÉସା 
େÉଣ୍ଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉସାତାରା ରଭÍରଲ ବÉଗା ତରିନ୍ ମବୋ 
େÉନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ୭ ଅÉନୁ ଏତେରି କାତା ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ, ଏÌରÈ 
ଏÌଲୁ ଗରିମ।ୁ ପ୍ରବୁ ଈ ଗୁଲÑ କାତାଙ୍ା ବୁଜରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ ନୀଙ୍ରି  
ଡÉଟା ସରିଆରନଞ୍ଜୁ।

୮
 ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ ଏÌଲୁ ଗରିମୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ  ଦାଉଦ a କ୍Éମବେଜୁତାଞ୍ଜୁ 

ମାରସÑଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁସÉଭା କୁÛଇଟରି ମସୂାନାଇ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 
୯

 ଈ ରନଗରିସଦରି ଅÉନୁ ଲÌକୁରରିଇ ରଭନ୍ ମବୋ ଗରିଆମାଇ। ଈ 
ରନଗରିସଦରି େÌତେରି ବÉଗା ଅÉନୁ ଜୂଗାଇମାଇ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ଦୂସଗାଟାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁ ସରିକାଲାଙ୍ା ଡ଼ÈଇରଭÑ ତଃୋ ଅÉଜାମାଇ। 
୧୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ମଣୁ୍ରି ମସୂାନା ଈରା ଗୁରଲÑÑ େÉଣ୍ଞ୍ାମାଇ। 
ରେÍନୁ ଏରସ ଲÌକୁରରିଇ ଅÉସ୍କାମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ସାହାଜ ଗରିଭା 
ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଈ ଗୁରଲÑÑ ମଣୁ୍ରି ଆଇମାଇ। ଅÉନୁ ଈ ଗୁରଲÑÑ ମଣୁ୍ରି 
ମେୂରିମାଇ, ଇସରିଙ୍ରି  ଏ ଲÌକୁତାକା କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁବାଃତା ମାନରି ଏଃୋ 
େÉନ୍ ମବୋ ମରୂନରୁ। ଈ ଏଃୋ ଗÉପ୍ ସରି େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଭାଇ 
ମାନାରରି ମାରନ।

୧୧
 ଈ ଗ୍ରÉୋ ଉରଜÑତାରରି,

ଅÉଜୁ ରଗରଟ ଏଆନରିରକ ସÉଭା
େÉନ୍ ମବେରିନାସ ୁଇରସÑକା ଏଆନରିରକରଭÑ ନୀମବେରିନାସ।ୁ

 ୧୨ ରଗରଟ ଅÉଜୁ ଜୂଗା ମଣୁ୍ରି ଅÉନାସ,ୁ
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉଜୁ ଏଆନରିରକ େÌଣ ଗରିନାସ।ୁ

ରଗରଟ ଅÉଜୁ ଏଆନରିଇ ଆଃୋ କୂନାସ,ୁ
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭÑ ମÉଙ୍ରି  ଆଃୋ ରସÍଲୁ 

କୂଭା ଗରିରନଞ୍ଜୁ।
 ୧୩ ଅÉଜୁ ରଗରଟ ଟରିକ୍ନÈତାସ ୁଅÉଭା କୂନାସ ୁଇରସÑକାରଭÑ

ଏଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈତାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ।
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ଦାେÈତାଞ୍ଜୁ 

ଗରିଭା ମଏୂଞ୍ଜୁ।

ରÛଆଞ୍ଜୁ ନନଗି କାବାଡଗିାଟାଞ୍ଜୁ
୧୪

 ଈଭା କାତାଙ୍ା ଡ଼ଃନା ଲÌକୁରରିଇ ରଭସୁମୁ। ଏଆରୁ ଲÉବା 
ସରିଡାନରି ଟଟାଟଟରି ଅÉଭା କୂୋକାରୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି 

a ୨:୮ ଦାଉଦ ଇସ୍ାଏଲ ତାଞ୍ଜୁ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ମାସରି ରଡଲରିରଡ଼ ପ୍ରାୟ 
୧୦୦୦ ବାସାରରି ରଭÑରଲ।

କÉଡ଼୍ ସାନାଇ ରଭସମୁ,ୁ ଟଟାଟଟରି ଅÉଭା ଡ଼Èଇ ଏରମବେରରିତାରରିରଭÑ 
ଲÉବା ଅÉଏ। ଏତୋକା ଏÌରÈ ରଭରନରୁ ଏଆରରିଇ ଏÌରରି ନାହରିକରି 
ଗରିରନ। ୧୫

 ରେÍନୁ ମÌନ ଅÉନରି ରମ୍ଡÓରହÑନରିତରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ ନୀ 
ମନୁରିରତରସ ଡୂଞ୍ାମ।ୁ ନରିଣ୍ାନରି ଏଆନରି ବାଃତା ସେଗି ଗରିମ।ୁ ଏଆନରି 
କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଈରକରଭÑ ଲାଜା ଅÉଆ ଡ଼Èଇ, ଗୁରଲÑÑ ଉରଜÑ 
ଗ୍ରÉୋ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଗରିେରିମାନାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ନରିଣ୍ାନରି ତÌସମୁ।ୁ

୧୬
 ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ଭÉଆ ସରିଡାନରି ଲÉବା ସରିଡାନରି କାତା 

ରଭସ୍ରି ଦୁଃନରି ଲÌକୁରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ରାହରି ଅÉମୁ। ଇଁØତରି 
କାତାଙ୍ା ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ସÉରÛକରି ସÉରÛକରି ଦୁରୁକରି ଅତାନୁ। 
୧୭

 ଗାଣ୍ରି ତାନରି ରୁଗ ଡÉଡରିନରି ରଡଃଙ୍ରି , ଏଆରରିତାରରି ଡ଼Ìଇ 
ଗ୍ରÉୋ ଗୁରଲÑÑ ବାଃତା ବ୍Éଡରିରନ। ହୁମନାୟ ଏଙ୍ା ଫରିଲରିତ ଏÌଆ 
ରଡଃଙ୍ରିତାକା। ୧୮

 ଏଆରୁ ଉରଜÑ ଗ୍ରÉୋ ତୁହାମାରନରୁ। ସÉଭା 
ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑ ତାକା ନରିଙ୍ରିନାରରି ଅÉଭା ମରୂତରଡଏ ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ 
ରଭସ୍ରିମାରନରୁ। ଏ ରରିଆରୁ ଏରସ ଲÌକୁତାରା େରତ ୍ନାହରିକରି ଗରିଆ 
ଜରିେରିରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁତାରରି େୁନାଦରି ଦୃଙ୍ଜୁ  ଇନାଆ ଡ଼Èଇ 
ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ମାରନ।

୧୯
 ଏ ରଭସ୍ା ଏ େୁନାଦରି କୁÛଇଟରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ, “ଏତୋକା 

ରେÍନୁ ଲÌକୁତାକା ଏଆରରିଇ ପ୍ରବୁ େଞୁ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ।” ସÉଜାଙ୍ା ରଭÑ 
େଦଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଏ େୁନାଦରି କୁÛଇଟରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାନୁ, “ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ଅÉନୁ ପ୍ରବୁ ବାଃତା େରତ୍ ଇଟାମାଇ ଇଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା କୂୋକାଞ୍ଜୁ।”

୨୦
 ର ରଦରରି ଇଡୁ ତାନରି ସନୁା ରୁୋତାଇ ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ ଏଙ୍ା 

ଏÌଭା ତରିରକ ଭରିରା ଏଙ୍ା ରଭଜୁ ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉଜା 
ମାନାଇରଭÑ ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ। ଏସନରି ର ର ନୂଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ 
ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ ଏଙ୍ା ଏସÛନରି କରଗÑରରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ 
ଏଙ୍ା ଏସÛନରି କରଗÑରରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ, ୨୧

 ରଗରଟ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ରଗସାନା ତୀରରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ, 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରି ମଲୁୁ ମାନରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ 
ଲୂଡ଼ା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସୁୋଡ଼ରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଇଡୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ 
ଏଆନରିଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାଗରିଭା ମରୂନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏତେରି ଅÉରତକା 
ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାଞ୍ାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ।

୨୨
 ଲÉରଭଙ୍ା ଏତେରି ଏତେରି ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ମÌନ ଅÉରନରୁ, 

ଏ ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ରାହରି ଅÉମ।ୁ ତୀରରିତାକରି ଅÉଜାନା ନୀମବୋ 
ରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ଡୁଞ୍ାମୁ। େରତ୍, ରଜÍଡା ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା 
େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ାମୁ। ଏତୋକା ପ୍ରବୁଇ େରତ୍ ଗରିେରିରନରୁ 
ଏଙ୍ା ଏରମବେରରିତାରରି ତୀରରି ରଜÍଡା ମାରନ, ଏଆରରିରକ ଆଡାନା 
ତୀରରି ନୀମବୋ ନୀମବୋମ।ୁ ୨୩

 ବୁଦରି ସରିଡାନରି, ମଲୁୁ ସରିଡାନରି ଟଟାଟଟରି 
ଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ରାହରି ଅÉମୁ ଈନୁ େୁଞ୍ରିମାଞ୍ରି  ଇଁØତାଇ ଟଟାଟଟରି 
ଅÉନାଇ ଡÉଡାନାଇ ରଦରରି ସୀଲାକÌଲ ନରିକ୍ ନୁ। ୨୪

 ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା 
କାବାଡ଼ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ଟଟାଟଟରି ଅÉଭା ରନଗାରରି ଅÉଆରତ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ରଜÍଡାନÌଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରନଗରି ଗ୍ରÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମଣୁ୍ରି ଅÉଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ୨୫

 ଏତୋକା 
ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ସାରନରୁ, ଏଆରରିଇ ବୂସବୂସନା ଗ୍ରÉୋ ଲୂଡ଼ା 
ମାରନ। ରେÍନୁ ଈରାଡ଼Èଇ ରଭÑ ଏଆରରି ଏÌଲୁଙ୍ା ତରିହା ଜରିଭା 
ମୂରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ଉରଜÑ ତରିନରିଇ ଆଃୋ ମୂରନରୁ। 
୨୬

 ସଇତାନ ଏଆରରିଇ ରୁହୁ ତାନରି ଇଗ୍ ଜାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 

୨ ତମିତ ି୨:୨
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ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁରଭÑ ତ୍ରିକ୍ 
ଇନ୍ ମବୋ ମୂରନରୁ ଏଙ୍ା ସଇତାନ ତାରା କାବାଡ଼ରି େୁରନରୁ 
ଇରସÑକା ଏଆରୁ ସଇତାନ ରୁହୁ ଡ଼Èଇ େରିଃୋ େÉରନରୁ।

ପୁତପି ୍େିା ଡÉଞ୍ଜୁ

୩  ୧  େୁତଗି ଭରିହା ଡÉଞ୍ଜୁ ରଭଞ୍କରି ଗÉରମ ଜୂଗରିନାଇ 
ଭÉନୁ ଏÌରୁ ଏÌଲୁ ତାନରି ଇଟାଦୁ। ୨

 ଏ ରଡଲରି ତାନରି 
ଲÌକୁ ଭାରରି ତାଡ଼ାନରି ଏଙ୍ା ଦନବରିତ ତରିନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିରନରୁ। 
ଏଆରୁ ଅÌଗାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ଡାଡ୍ରିଗାଟାକା ଅÉରନରୁ। ରବÍଗାଲରି 
ଲÌକୁରରିଇ ଉଡାନା କାତା ରଭରସ୍ରୁ। ଆଜା ଅÉବାଇ ମÉନରି 
ଅÉଏରୁ। ଏଆରୁ ସୀରୁ କ୍Éୋଗାଟାକା ଅÉରନରୁ। ରେÍନୁ 
ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋ କୂରନରୁ। ୩ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିଇ ରଜÍଡା 
ଗରିଏରୁ। ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାରା ଦୂସ େରିଃୋ କୂରନରୁ ଏଙ୍ା 
ଲÌକୁରରିଇ େÉସ୍କାନା କାତା ଅÉରନରୁ। ତାଡ଼ାନରି ତଃୋନା ଇଟା 
କୂରନରୁ। ଏଆରୁ ସÌଡାଙ୍ରି  ଗାଟାକା ଏଙ୍ା ଈରକ ଏÌଲୁଗାଟାକା 
ଅÉରନରୁ ଏଙ୍ା ରନଗାରାଆ ରୁଗୁ ଅÉରନରୁ। ୪

 ଭରିହା ରଡଲରି 
ତାନରି ଲÌକୁ ତାଡ଼ା ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ା କୁÛଇଟରି ସାରନରୁ। ଏÌଲୁ ଗରିଆ 
ଡ଼Èଇ ବୁଦରି ସରିଡାନରି କାବାଡ଼ରି ଗରିରନରୁ। ତାଡ଼ାନରି ରଡÍରସ୍ରୁ। ଏଙ୍ା 
ଅÌଗାଗାଟାକା ଅÉରନରୁ। ଲÌକୁ ରେÍନୁଇ ଏରସ ରଜÍଡା ଗରିରନରୁ, 
ଏÌଆଡ଼ରିକରି ସÉରÛକରି ରରହା ଲÉଭା ମÉଣ୍ରିରନରୁ। ୫ ଏଆରୁ ରେÍନୁ 
କାବାଡ଼ରିଗାଟାକା ଇଞ୍ରି  ବୁବରି ଗରିରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା 
ନୀମବୋ ଡ଼Èଇ, ଏଆରୁ ଉରଜÑରନ ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାଗାଟାକା 
ଅÉଆରତରୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଅÉରନ। ତରିମତରି, ଈନୁ ଏଁØତରି ଲÌକୁ 
ବାହା ଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ରାହରି ଅÉମ।ୁ

୬
 ଇଆରରି ମାରଦତାକା ଏସନାକା ଇଟ୍ କାଗÉଡ଼ରି ରତ୍Íଜାନାଇ 

ଡÉଟା ସରିଡାନରି ଏÌଲୁଗାଟରି ଅÉସାମୀଡାସାନରିଇ ତାଡ଼ା ରନÍରଡଟରି 
ଇଟରିରନରୁ। ଈ ଅÉସାସାକା ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାନାଇ ଗୁରଲÑÑ 
ଭାକାତରି ଡ଼Ìଇ ଅଡ଼୍ ୋ ଡ଼Èଇ ନୀମବୋଇ ମାନରି ବÉଗା ଏÌଭରି ଡ଼Ìଇ 
ତାନରିଇ ଦୀପ୍ କରିମାନୁ। ୭ ଈ ଅÉସାସାକା େୂନାଆ େୂନାଆ ଗ୍ରÉମବୋ 
ରସÍଲୁ ଡ଼ଃନା ଡୁସ୍କରିମାନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏରସକାରଭÑ ଉରଜÑ ତରିନରିଇ 
କ୍Éର୍୍ା ବୁଜରି ଅÉଅ। ଜନରିସ୍ ଏଙ୍ା ଜମବେଦ୍ରି ସ୍ ତାରା କାତା ଏÌଲୁ ଗରିମ।ୁ 
୮

 ଏଆରୁ ମÌସା କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାମାରସରୁ। ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଈ ଲÌକୁରଭÑ 
ଉରଜÑ ତରିନରିଇ ଅÉଙ୍ାଇରନରୁ। ଏଆରରିତାରରି ଏÌଲୁ ରବÍଗାଲରି 
ୋରହରରି ସାନାରରି। ରେÍନୁଇ େରତ ୍ଗରିଆନା ଏଆନରିଇ ଦାଇ ଗରିଭା 
ଏଆରୁ ମଆୂ ସରିରଡରୁ। ୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ତାନରିରଭÑ 
ଏଆରୁ େÌଲ ଅÉଗା ମଏୂରୁ। ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ଏଆରରି େୁନାନାରା 
ରମଃରନରୁ। ଜନରିସ୍ ଏଙ୍ା ଜମବେଦ୍ରି ସ୍ ତାରରି ରଭÑ ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ 
ଅÉଜାରସ।

୍େିା ଗ୍ରÉପା
୧୦

 ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ନÉଙ୍ରି  େୁଞ୍ାଞ୍ାରଦରୁ। ଅÉନୁ ଆନା 
ଗ୍ରÉୋଇମାଇ ଏଙ୍ା ଇସରିଙ୍ରି  ନୀମବୋଇ ମାଇ ଏÌରÈରଭÑ ଈରୁ 
େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଅÉନୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ନୀମବୋଇମାଇ ଏÌରÈରଭÑ 
େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ନାଇ େରତ୍, ମୁଣ୍ରି ମୂନାରା, ରଜÍଡାକାତା 
ରଭÑ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଏରସକାରଭÑ ଡୁଞ୍ା ଡ଼Èଇ ଜÉରମବେଏନୁ 
ଏÌରÈ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ। ୧୧

 ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ଜୂକ୍ ସାମାଞ୍ାନାରା ଏଙ୍ା 
ନାଇ ବରିକାଲରିରଭÑ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଆନ୍ରିଅଖିଆ, ଇକନରିଆ 

ଏଙ୍ା ଲୁତୋ ତାନରି ନାଇ ରସÍଲୁ ଆନାରରି ଭÉରତ ଏÌରÈରଭÑ ଈରୁ 
େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଈ ବାହାଙ୍ାନରି ଅÉନୁ ଏରସ ଜୂପ୍ କା େÉରଟଏ 
ଏÌରÈ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ଗୁରଲÑÑ ଜୂଗା ଡ଼Èଇ 
ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞପ୍ ସାମାଞ୍ାରଞ୍ରୁ। ୧୨

 ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ବାଃତା େରତ୍ ଇଟାନା ନୀମବୋ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରିମାନରି 
ଆରଙ୍ ଗÉଡ଼ରିତାକା ଜୂପ୍ କା େÉରନରୁ। ଡ଼Ìଇତାକା ଏଙ୍ା ଅରଟÑ 
ରବÍଗାରରିଇ ବୁଦରି ଗରିଭାଗାଟାକା ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ରଦହାରନ ଡ଼Ìଇ 
ଅÉରନରୁ। ୧୩

 ଏଆରୁ ଲÌକୁରରିଇ ବୁଦରି ଗରିରନରୁ ଏଙ୍ା ତÉରୁରଭÑ 
ବୁଦରି ଗରିଭା େÉରନରୁ।

୧୪
 ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ଏତେରି ଗ୍ରÉମବୋ େÉଣ୍ଞ୍ାମାଞ୍ରି , ଏÌଭା େÉଲରି 

ଗରିଆନା ନୀମବୋମ।ୁ ଏ ଗ୍ରÉୋ ଉରଜÑତାରରି ଇଞ୍ରି  ଈନୁ େୁଞ୍ାମାଞ୍ରି । 
ଏତୋକା ଏÌରÈ ଗ୍ରÉୋଇ ମାରନରୁ ଏଆରରିଇ ଈନୁ େରତ୍ ଗରିଭା 
ମଦୂରି। ୧୫

 କରଗରରି ରଭÍଲା ଡ଼Èଇରନ ଈନୁ ତୀରରି ରେÍନୁ େୁତରିଙ୍ା 
େୁଞ୍ାମାଞ୍ରି । ଏ େୁତରିଙ୍ା େୁଞ୍ାମାଞ୍ରି । ଏ େୁତରିଙ୍ା ନୀଙ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ-
ଏÌଲୁ ସରିଆନୁ ଏଙ୍ା ଏ େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସଇୁ େୁରର୍୍ ଗରିଭା 
ଡ଼Èଇ ଏଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଅତାରନ। ୧୬

 ଗୁରଲÑÑ ରେÍନୁ 
େୁତରିଙ୍ା ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ସୀଭା ଅÉଜାନୁ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇତାରା 
ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ, ମÉସାମାନାରା ସରର ଗରିଭା ରସÍଲୁ, ଟରିକ୍ନÈ ନୀମବୋ 
ତାଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋ ରସÍଲୁ ଟରିକ୍ନÈତାଇ ମାନୁ। ୧୭

 ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ େୁତରିଙ୍ା େÌଡ଼ରି ଅÉଭାଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା 
ରସÍଲୁ ଡÉଟା େÉରନଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ତାଡ଼ା ଲୂଡ଼ା ଅÉନାଆ ଗୁରଲÑÑ 
େÉରନଞ୍ଜୁ।

୪  ୧ ରେÍନୁ ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁନÌକରିଟରି ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ରଣ୍ା ବାଗଗି 
ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ାଇ। କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ନୀରଡ଼ ତାକାରରିଇ ଏଙ୍ା 

ସÉଜା ମାନାରରିଇ ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ତୂକରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁତାରରି 
ରରଣ୍ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା ମାରନ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି 
ଭାଇ ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ଈ ବାଗଗି ସୀପ୍ କରିଞ୍ାଇ। 
୨

 ଲÌକୁରରି ବାଃତା ରନଗରିସଦରି େÌକୁମୁ। ଡ଼ଃନା ତÌଲ ଅÉଜାନା 
ମାଞ୍ାଦୁଃମୁ। ଏଆରୁ ଆନା ଗରିଭା ଅÉରନ ଏÌରÈ ଲÌକୁରରିଇ 
ରଭସମୁ।ୁ ଏଆରୁ ଡ଼Ìଇ ଗରିନାଭାନରି ଏଆରରିଇ କÉଡ଼୍ ସାନା ରଭସମୁ ୁ
ଏଙ୍ା ତାକ୍ାଲରି ଗରିମ।ୁ ଗÉପ୍ ସରି ମଣୁ୍ରି ମସୂାନାଇ ଏଙ୍ା ମÉରୁ ମÉରୁ 
ଅÉଜାନା ନୀ ଗ୍ରÉୋ ଡ଼Èଇ ଈରା ଗୁରଲÑÑ ଗରିମ।ୁ

୩
 ରଡଲରି ଭାଇମାରନ, ଏତେରି ରଡଲରି ଲÌକୁ ଉରଜÑତାରା ଗ୍ରÉୋ 

ମÌନ ଅÉଏରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ସÉରÛକରି ସÉରÛକରି ତାଡ଼ା ରଭନ୍ ମବୋ 
ମÉଣ୍ରିତାରା, ଏତୋନାକା ଏଆରରି ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରିତାରା କାତା 
ରଭରସ୍ରୁ ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ ରଭଞ୍ାନା ଆଃରନରୁ। ୪

 ଲÌକୁ 
ଉରଜÑତାରା ରଭନ୍ ମବୋ ଏÌରସ ଗରିରନରୁ। ଦାେÈ ରକÍରଣ୍ାକା 
ଗ୍ରÉେ୍ନାରା ରଭନ୍ ମବୋ ଏଙ୍ା ଆଃୋ ଟÌଣ୍ରିରନରୁ। ୫

 ଅÉରତÑକାରଭÑ 
ଈନୁ ଡ଼ଃନା ନରିଣ୍ାନରି ତଃୋନା ଇଟାମୁ। ଜୂପ୍ କା ଭÉରତକା 
ମୁଣ୍ରି ମୂମୁ। ରନଗରିସଦରି ଡ଼ଃନା େÌପ୍ ରକଦୁଃମୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
କାବାଡ଼ରିଗାଟାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀନ୍ା ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି େୂରରି ଗରିମ।ୁ

୬
 ଅÉନୁ ନାଣ୍ାନରି ରେÍନୁ ବାଃତା ସେଗି ଗରିଆମାଇ। ନାଇ େୁତଗି 

େରିଃନାରରି ରଡଲରି ସÌଡ଼ରିଟରି ଆଇମାରନ। ଅÉନୁ ରନଗାଡ଼Èଇ କÉଲା 
ପ୍ରହାମାଇ। ୭ ଅÉନୁ େୂରରି େରୂରି ରଗହାମାଇ। ଅÉନୁ ନାଇ େରତ୍ 
ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଇଟାମାଇ। ୮

 ଇରଦ ନାଇ ନାଇ ମୂସାମାନାରରି 
ଟରେରରି ନÉଙ୍ରି  କÉସାନା ମାଞ୍ାରନ। ରେÍନୁ ରକଏ ତୀରରିତାନୁ 
ଅÉଜା ମାନାକରି ଅÉନୁ ଏ ଟÌରେରରି େÉଇ। ପ୍ରବୁ ଟରିକ୍ନÈ ଡ଼Èଇ 
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ତୂକରି ଗରିଭା ଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଏ ରଦରରି  ଦରିନା a ତାନରି ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  
ନାଇ ମସୂା ମାନରି ବÉଗା ଟରେରରି େ୍ାକ୍ ତାରନଞ୍ଜୁ। ଭାରରି ନÉଙ୍ରି  
ଅÉଏ, ଏତୋନାକା ଏଆନରି ଭÉନାରା ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ କÉସାନାଇ 
ମାରନରୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑ ତାକାରରିଇ ଟରେରାକା େ୍ାପ୍ କା ଜରିରନଞ୍ଜୁ।

ତାଡା କାତା ନ୍ତୋରି
୯

 ଏରସ ଉରତ ମଦୂରି ନÉଙ୍ରି  େଣୂ୍ା ଭÉଭା ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ାମ।ୁ ୧୦
 ଦରିମା 

ଈ େତୁଗି ତରିନରିଇ ଗÉରମ ରଜÍଡା ଗରିତାକରି ନÉଙ୍ରି  େରିହାନା ସାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରତସଲନରିକରି ତାଙ୍ରି  ସାଜାରନଞ୍ଜୁ। ରକ୍ସ୍ ରକନ୍ ସ୍ ଗାଲତରି 
ତାଙ୍ରି , ତରିତସ ତଲ୍ମାତରିଆ ତାଙ୍ରି  ସାଜାରନରୁ। ୧୧

 ଇରଦÑ ନÉରକ 
ଭାରରି ଲୁକ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈନୁ ଭÉନାଭାନରି ମÉକ୍ଇ ନୀରକ 
ଅତାମ।ୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇମବୋ ନାଇ କାବାଡ଼ରି ତାନରି ଗÉରମ ଲୂଡ଼ାତାଞ୍ଜୁ 
ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ତୁଖିକଇ ଅÉନୁ ଏେରିସ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ାମାଇ।

୧୩
 ଅÉନୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ତ୍ୟା ତାନରି ମାରସଏ ଏମବୋ 

ଅÉନୁ କାେ୍ ବାଃତା ନÉନ୍ା ରଣ୍ା ରନଗାରା ଅଙ୍ରି  ବୁଡ଼୍ ଜାନାଇ 
ଭÉରତଏ। ଏÌସରିବÉଗା ନୀ ଭÉନାଭାନରି ଏÌରÈ ତାସା ଜରିଆମୁ।  
ୋଣ୍ା ତାନରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜା ମାନରି  େୁତରିଙ୍ା b ନାଇ ରସÍଲୁ ଗÉରମ 
ଲୂଡ଼ା ଆଇ ମାନୁ।

୧୪
 ଆରଲକ୍ ଜାଣ୍ର ନÉନ୍ା ଗÉରମ ନାହରିକରି ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ। 

ରେÍନୁ ଏଆନରିକରି ଏ କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଡଣ୍ ସୀରନଞ୍ଜୁ। ୧୫
 ଈନୁରଭÑ 

ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉମୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ନୀନ୍ାରାରଭÑ ନାହରିକରି 
ଗରିଆ ରାରଜଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ଗ୍ରÉୋ କୁÛଇଟରି ଗÉରମ କୁଡା 
ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ।

a ୪:୮ ନଦରି ଦନିା ଏତେରି ଦରିନା ଏଆଞ୍ଜୁ (ଜୀସୁ) ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁତାରା 
ତୂକରିଗରିଭା ରସÍଲୁ ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିଇ ତÉରକÑ ରରହ ରାହରି 
ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଅରନଞ୍ଜୁ।
b ୪:୧୩ ପାଣ୍ା ତାନ ିଭ୍ରୀସା ଅÉଜାମାସି ପୁତ ି ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡା ୋଣ୍ା, 
ରଭÑରଲ କାଗଜରଡଃଙ୍ରି  ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡା ୋଣ୍ା ୋଣ୍ାକୁÛଇଟରି ଭ୍ୀସ୍କରିମାରସରୁ।

୧୬
 ରଭÍରଲ େÉଲୁ ନÉଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞୋ ତାଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିନରି ଇଡୁ ତାନରି 

ନାଇ ନରିସରିତାନରି ଏମବୋଇରଭÑ ନÉରକ ଅÉଭା ରସÍଲୁ ସ୍ଡÓØତାରାଆରତ। 
ଗୁରଲÑÑତାକା ନÉଙ୍ରି  ତୁହାନା ସାରସରୁ। ଏଆରରିଇ ପ୍ରବୁ ରେÍନୁ ଦୂସ 
େରିଃୋକାଞ୍ଜୁ। ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାଇ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ପ୍ରବୁ ନÉରକ ମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି ବାଃତା 
ରନଗରିସଦରି େÌତୋଭାନରି ପ୍ରବୁ ନÉଙ୍ରି  ଡÉଟା ସରିଆରତଞ୍ଜୁ। ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାକା ଗୁରଲÑÑତାକା ରନଗରିସଦରି ରଭନାକାରୁ ଇଞ୍ରି  ପ୍ରବୁ 
ମÉଟ୍ କରିରସଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ରଦରରି କ୍ଡÓÉଡରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞଭା େÉରଟଏ। 
୧୮

 ଏରସରରିରଭÍଲା ଏମବୋଇ ରଭରଲ ନାଙ୍ରି  ନାହରିକରି ଗରିଭା ଡୁଞ୍ରିରନ 
ଏମବୋ ପ୍ରବୁ ନÉଙ୍ରି  ଅÉଙ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ରନଗା ଡ଼Èଇ 
ତାଡ଼ା େÌଣଗରିନରି ଦରିନା ତାଙ୍ରି  ଅତାରନଞ୍ଜୁ। ପ୍ରବୁତାରରି େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ଅÉୋକାରରି।

୍େିା ଜୋରି
୧୯

 ପ୍ରରିସ୍କା ଏଙ୍ା ଆକ୍ରିଲା ଅରଟÑÑ ଅନରିସରିେର େରରିବାର ଲÌକୁରରିକରି 
ନାଇ ଜହାରରି ସରିଆ ଜରିଆମୁ। ୨୦

 ଏରାଷ୍ କରରିନ୍ ରଦରରି ନÉଜୁ 
ତାନରି ମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତ୍ଫରିମଇ ଅÉନୁ ମରିଲରିତରି ତାନରି ତୁହାନାଇ 
ଭÉଜାରସଏ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆନରି ଗାଣ୍ରି ରନଗରି ସରିଡାରତ। 
୨୧

 ରେନରି ରଡଲରି ରଭÍରଲରନ ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଭା ରସÍଲୁ 
ଡୁଞ୍ାମ।ୁ

ଇଉବୁଲ, େୁରଦନ୍ ସ, ଲରିନ୍, ରକ୍ୌଦରିଆ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ଗୁରଲÑÑ 
ଅÉବାରୁ ଆଜାସାକା ନୀଙ୍ରି  ଜହାରରି େÉଟ୍ କରିଞ୍ାନୁ।

୨୨
 ପ୍ରବୁ ନୀ ଜରିଉ ତରିରକ ମାଞ୍ାକାଞ୍ଜୁ। ମୀ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ 

କୁÛଇଟରି ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌଭା ମାଞ୍ାକାରରି।




