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ପିଲିମନ ବାଃତାଙି୍ ଅÉକୁ
୧

 କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ରସÍଲୁ ବନ୍ୀ ଅÉଜାମାନରି ୋଉଲ ଏଙ୍ା ମାଇ 
ଆରମବେସା ତରିମତରି ବାହାଡ଼Èଇ ୨ ମାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ତÌରଡ଼ଞ୍ା ଏଙ୍ା 
କାବାଡ଼ରିଆଡାଗାଟରି େରିଲରିମନ, ମାଇ ଆଙ୍ରି  ଆପ୍ପରିୟା, ତÌଡୁଗାଟରି 
ସରିୋଇ ଆଖଗିପ୍ପ, ଏଙ୍ା ମୀ ଇଡୁତାନରି ଊସ୍କରିମାନରି ଲÉକାଗାଟରି 
ଊଜାନ୍ େୁଟା ତାଙ୍ରି  ଅÉକୁ ବ୍ୀÐସ୍କରିଞ୍ାନାମ।ୁ

୩
 ମାଇ ମୂଲା ଅÉବା ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା 

ଡ଼Èଇ ମୀରଙ୍ ରଜÍଡାନବାÏ ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ଭÉୋକାରରି।

ଫିଲରୀମନତାରି ନଜÍଡା ଏଙ୍ା ପନତ୍ଡ
୪

 ନାଇ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉୋତାନରି ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ ଏÌଲୁ ଗରିେ୍ରିଞ୍ାଇ। 
ନୀ ରସÍଲୁ ଡ଼ଃନା ଅÉନୁ ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାଇ। ୫

 ରେÍନୁତାଡ଼ା 
ଗୁରଲÑÑ ସୂୋଡ଼ରି ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ନୀ ରଜÍଡା ମାଞ୍ାନାରା ଏଙ୍ା 
ଜୀସୁବାଃତା ନୀନ୍ାରା ରଜÍଡା ଏଙ୍ା େରତ୍ ମାଞ୍ାରନ ଏÌରÈ 
ରଭଞ୍ାନାଇ ବÉଗା ରେÌନୁଇ ଦଃେରିମାଇ। ୬

 କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା 
ମାନରି ମାଇ ଗୁରଲÑÑ ରନଗରି କାତାଙ୍ା େୁନ୍ ମବୋ ମୂୋରସÍଲୁ 
ନୀ େରତ୍ଡ଼Èଇ ଆଡାମାନାରରି ନୀରଙ୍ ତÌଡୁ଼ ଆଜାରନ ଇଞ୍ରି  
ଅÉନୁ ଜÉୋ ଜାେରିମାଇ। ୭ ଅÌ ଆରମବେସା ରେÍନୁ ଲÌକୁରରି ବÉଗା 
ଈନୁ ରଜÍଡା ତÌସାମାଞ୍ରି , ଏଆରରିଇ ଈନୁ ରରହା ସରିଆମାଞ୍ରି । 
ଈରରି ନÉଙ୍ରି  ଗÉରମÑ ରରହା ସରିଆରତÑ ଏଙ୍ା ରଜÍଡାଜରିଲରି 
ଇସ୍ାଗରିଆରତÑ।

ଅନରୀସିମଇ ଆନମ୍ସା ନଡଃଙି୍ ଆଞ୍ାମୁ
୮

 ଏସÛଲରି କାତା ଈନୁ ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ। କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା ଆରମବେସା 
ମÉରାତାତରି ବÉଗା ରନଗରିକାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ନୀରଙ୍ ବାଗଗି 
ସୀନାରରି ନÉନ୍ରି େÌଣମାରନ। ୯

 ଏÌËକରିରଭ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  
ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଗରହରରି ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ମÌନ ଆଇନାଇ। ଅÉନୁ 
ୋଉଲରତନୁ ବୁଡା ଅÉରତÑରଡÑ ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ରସÍଲୁ 
ବନ୍ୀ ଅÉଜାମÉଇ। ୧୦

 ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ଅନୀସରିମ ରସÍଲୁ ଗରହରରି 
ଗରିେରିଞ୍Èଇ। ଅÉନୁ ବନ୍ୀ ଇଡୁତାନରି ମାସାବାÏନରିଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ଅÉଜାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ସାସରି ରଡଲରିତାନରି ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀ ରସÍଲୁ 
ଲୂଡ଼ାସରିଡାନାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑଏ ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ 
ଏଙ୍ା ନୀ ରୀ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ମଲୂା ଲୂଡ଼ାତାଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈତାଞ୍ଜୁ।

୧୨
 ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÍÓୋଇ ମାଞ୍ାଇ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ନÉରନ୍ ଆରଣ୍ସରିରଭÑ ଏଆନରିରକ ତଃୋ 
ଅÉଜାମାରନ। ୧୩

 ଅÉନୁ ବନ୍ୀ ଇଡୁତା ମାସାବାÏନରିଇ ନÉଙ୍ରି  
ରନଗରିସଦରି ରସÍଲୁ ତÌଡୁ଼ ଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏଆନରିଇ ନÉରକଏ 
ଇଟାରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରିରସଏ। ନÉରଙ୍ ତÌଡୁ ଅÉବାÏଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀ 
ବÉଗା ନÉଙ୍ରି  ଲେ୍ାମାସ୍ା ଗରିଆଦୁଃତାରନଞ୍ଜୁମା। ୧୪

 ଏÌËକରିରଭÑ  

 

ନୀରଙ୍ ରବÎÍରଲରନ ରବÎନାରାଏ ଅÉନୁ ଆନାରବÎଏ ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  
ମÌନ ଅÉଆÒରତନୁ। ନୀନ୍ରି ଆନରିସରିକରି ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ନୀ ମÉଣ୍ରିନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉୋକାରରି, ନାଇ ନୂଡ଼ରିଆଃୋ ଡ଼Èଇ ଅÉଆକାରରି ଇଞ୍ରି  
ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କରିମାଇ।

୧୫
  ଅନୀସରିମ a ଈରକÑ ରଡଲରିରସÍଲୁ ନୀ ବାହାଡ଼Èଇ 

ରଗଞ୍ାଞ୍Éରତଞ୍ଜୁ। ଈରରି ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଆଜାଦୁଃରନ ଇସରିଙ୍ରି  
ଈନୁ ଏଆନରିଇ ଗୁରଲÑÑଦରିନା ରସÍଲୁ ରରିରହଗରି େÉନ୍ ମବୋ 
ମୂଦରି। ୧୬

 ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏତାଙ୍ରି  ଅÉଏ, ରଟÍରଣ୍ 
ଆଲରିଆଗାଟାନରିକରି ସÉରÛକରି ର ଆରମବେସା ଅÉଭା ରସÍଲୁ। ଅÉନୁ 
ଏଆନରିଇ ଗÉରମ ରଜÍଡା ଗରିେ୍ରିମାଇ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ଅରଟÑÑ 
ଗÉରମÑ ରଜÍଡା ଗରିଦରି। ଈନୁ ଏଆନରିଇ ର ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁବାଃତା ର ଆରମବେସାରଡଃଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଗରିଦରି।

୧୭
 ରଗରଟÑ ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ତÌରଡ଼ଞ୍ା ଇଞ୍ରି  ଆଃେରିଞ୍ାଦରି, ଇରସÑକା 

ଅନୀସରିମଇ ରରିରହÑଗରି ଆଃମ।ୁ ନÉଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ଆସ୍ା ଦୁଃତାଦରିମା, 
ଏରହରଙ୍ରନ ଏଆନରିଇ ଅÉରୁମୁ। ୧୮

 ରଗରଟÑ ଅନୀସରିମ 
ନୀ କୁÛଇଟରି ଆନାରା ଅÉରତÑକା ସÉଞ୍ାଆନାରା ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ 
ଅÉରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀଙ୍ରି  ସରିଆନାରରି ମାରନ ଇରସÑକା ନାଇ 
ବÉକରି େୁତରିତାନରି ଆଟୁମ।ୁ ୧୯

 ଅÉନୁ ୋଉଲରତÑନୁ, ଈକାତା ନାଇ 
କାଜୁଡ଼Èଇ ଭ୍ୀସ୍କରିଞ୍ାଇ। ଅନୀସରିମତାରରି ରଗରଟÑ ନୀଙ୍ରି  ଆନାରରି 
ସୀବାÏମାରନ, ଅÉନୁ ଏÌରÈ ନୀଙ୍ରି  ରବ୍ଡÎÍÓପ୍ାଇ ରତଃତାଇ। ନୀ 
ନୀମବୋ ରସÍଲୁ ଈନୁ ନାଇ ବାଃତା ଏରସସରିକରି ବÉକରି ମାଞ୍ାଦରି, 
ଏକାତା ଅÉନୁ ଆନାରବÎଏ ରବÎତୋରାଏନୁ। ୨୦

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÌ 
ନାଇ ଆରମବେସା! ରେÍନୁବାଃତା ଈନୁ ନାଇବÉଗା ଆନରି ଅÉରତÑକା 
ଲୂଡ଼ାତାରା ଗରିମୁ ଇଞ୍ରି , ଅÉନୁ ରବସ୍ରିଞ୍ାଇ। କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା ନାଇ 
ଆରଣ୍ସରି ଲତୁ ଇତୋମ।ୁ ୨୧

 ଅÉନୁ ଆନାରା ରବÎସାଞ୍ାଇ, ଏÌରÈ 
ଗରିଦରି ଇଞ୍ରି  େଞୁ୍ାନା ଅÉନୁ ଇ ଅÉକୁ ଭ୍ୀସ୍କରିଞ୍ାଇ। ଅÉନୁ େଞୁ୍ାଞ୍ାଇ 
ଅÉନୁ ଏରସ ରବÎତୋରତଏ, ଈନୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ସÉରÛକରି ଗରିଦରି।

୨୨
 ନାଇ ରାହରିଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ରଣ୍ା ବାକାରରି ରବÎଏ ତÌଲ ଗରିମ।ୁ 

ଅÉନୁ ଅÉଶା ଗରିେ୍ରିମାଇ ରେÍନୁ ନୀନ୍ାରା ଜÉୋ ରବÎଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉବାÏ ରସÍଲୁ ଡÉଟା ଅÉବାÏ ମଇୂ।

ବିÎୋନଡଲି ଜୋରି
୨୩

 କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁବÉଗା ରସÍଲୁ ଏୋଫ୍ରା ଇନାଞ୍ଜୁ ନÉରକ ଆଡାନା 
ବନ୍ୀ ଅÉଜାନାଞ୍ଜୁ ନୀଙ୍ରିଜହାରରି େୁନ୍ ମବୋ ଗରିେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
୨୪

 ମÉକ୍, ଆରରିତୋଖ୍, ଦୀମା ଏଙ୍ା ଲୁକ ଇଆରୁରବÎଏ ନୀଙ୍ରି  
ଜହାରରି େୁନ୍ ମବୋ ଗରିେରିଞ୍ାରନରୁ।

୨୫
 ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ରଜÍଡାନÌବାÏ ମୀ 

ଜରିଉତରିରକÑ ତÌଡୁ଼ ମାଞ୍ାଦୁଃତାକାଞ୍ଜୁ।

a ୧:୧୫ ଅନରୀସିମ ଇରସÑକା “ଆବ୍ ଗରିନାଞ୍ଜୁ”।




