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ଏବ୍ରୀ
ନପÍନୁ ତାଡା ମ୍ରୀଏନ ି୍ାୋଡÈଇ କାତା ନ୍ସାନନଞ୍ଜୁ

୧  ୧ କାରହÑ ରେÍନୁ ମÈଇ ଲÌକୁରରିଇ ତÉନ୍ାରÈ େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିଭାଗାଟାରରି ଭାହାଡ଼Èଇ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ରଡଲରିତା 

ରବÍଗାଲରି ୋରହରରିଡ଼Èଇ କାତା ରଭସାରସଞ୍ଜୁ। ୨
 ଏÌËକରିରଭÑ 

ଇ ଭରିହାରଡଲରିତା ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରି ବାହାଡ଼Èଇ ମÉରଙ୍ 
ଅରଟÑÑ ରରିରହÑଗରି କାତା ରଭସାଞ୍Èରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରି 
ଭାହାଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑ େୁତଗି ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ରସଣ୍ନାରÈ େରିଲ୍ ରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିଇ ଗୁରଲÑÑ ସÌେଗିଗରିଭା ରସÍଲୁ ଅÉସ୍କାରନÑଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ତାରÈ ଅÌରତେରରି ତÌସ୍ାମାରନÑଞ୍ଜୁ। ୩

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ତାରÈ ଅÌରତେରରି ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଡÉଟାଗାଟରି 
ରଭÍସ୍ାଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑତÈ ଆହାନା ଇଟାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ଲÌକୁରରିÔଇ ଡ଼Ìଇଡ଼Èଇ ଏଃୋ ସରିଆନା ଏଆରରିଇ ତୀରରି ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। 
ଏÌ ରଭÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତା ଗୁରଲÑÑତରିକରି ମୂୋଗାଟରି 
ରେÍନୁତାଡ଼ା ତରିନରି ୋଡ଼Èଟରି କରତେଞ୍ଜୁ। ୪ ରେÍନୁ ଏଆନରିÔଇ ଗୁରଲÑÑ 
ରସÍଣ୍Ûନରି ଦୂତଙ୍ାନ୍ ଙ୍ରି  ସÉରÛକରିତାରÈ ୋଦା ସରିରତÑଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌତେରିସରିକରି ରସÍଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ା ତରିଙ୍ରି  ରଭÍଏÒ ସÉରÛକରିତାଞ୍ଜୁ 
ଅÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ।

୫
 ଅରଟÑÑରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ରସÍଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନରି ମାରଦÑ ଏରମବେରରିରଭÑ 

ଇରଡଃଙ୍ରି  ରଭÍସାସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ :

“ଈନୁ ନାଇ ମ୍ୀଏନରିତରି ରନÍଞ୍ଜୁ
ଅÉନୁ ନରି ଅÉବାରତନୁ ଅÉରତÑଏ।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୨:୭

ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ରେÍନୁ ଏÌତେରିରଭÑ ରସÍଣ୍ନରି ଦୁତଈ ଈରଡଃଙ୍ରି  
ରଭସÈସରିରଡÑଞ୍ଜୁ,

“ଅÉନୁ ଏଆନରି ଅÉବାରତନୁ ଅÉଇ,
ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଇ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ।” 

 ରରିରହଗରି ସÉମଏୁଲ ୭:୧୪

୬
 ଏଙ୍ା ଏତେରିରଡଲରି ତାନରିଇ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଉରରଡ଼ରି ମ୍ୀଏନରିଇ 

ଅରଟÑÑ ରରିରହÑଗରି େୁତଗିତାଙ୍ରି  ତାସରିଭÉରନଞ୍ଜୁ, ଏ ରଡଲରି ତରିନରିଇ 
ଏÌଲୁଗରିଆନା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେÍଞ୍ଜୁ :

“ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑÑ ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ା
ମ୍ୀଏନରିଇ ଲÉକା ଜହାରରି ଗରିୋକାରୁ।” a

୭
 ତାଡ଼ା ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ରଭସାରନଞ୍ଜୁ:

a ୧:୬ “ନପÍନୁ… ଗିପାକାରୁ।” ଗ୍ରୀକ୍ ତାନରି ଅÉଦରି େୁତରିତାନରି ରରିରହଗରି 
ସÉଜା ୩୨:୪୩ ଏଙ୍ା ଏବ୍ୀ େୁତରିଙ୍ାନରି ଏÌରରି ରମÍଲରି ଅÉରନ।

“ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନରି ଭରିଲୁ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରନଞ୍ଜୁ,
ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାଗାଟାରରିଇ ରୀମାନରି ନÉଡ଼ରି 

ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରନଞ୍ଜୁ।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୦୪:୪

୮
 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରି ରସÍଲୁ ରଭରତେÍଞ୍ଜୁ :

“ଅÌ ରେÍନୁତରି ନୀ େÌଣ ଗରିେରିମାନରିଦରିନା କÉରଲଙ୍କÉଲା 
ନରିହ ରିରନ,

ଈନୁ ଟରିକ୍ନÈଡ଼Èଇ ତୂକରି ଗରିଦରି
 ୯ ଈନୁ ତୀରରି ତାରÈ ରଜÍଡା ଗରିଦରି ଏଙ୍ା ଈନୁ ଅÉଗÈନାରା 

ସଇ ଅÉଆଇ।
ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ନୀ ରେÍନୁ ନୀରକÑ ତÌଡୁ 

ଆଇମାଞ୍ାନାକÈରରି କୁÛଇଟରି ନାଙ୍ରି  ସÉରÛକରି 
ରରହାଲରି ଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୪୫:୬–୭

୧୦
 ରେÍନୁ ଈରÈରଭÑ ରଭସାମାରନଞ୍ଜୁ:
“ଅÌ ରେÍନୁତରି! ଈନୁ ଊରରÑଡ଼ରି େୂତଗିତରିନରିଇ େରିଲ୍ ତରି,

ଏଙ୍ା ନୀନ୍ରି କାଜୁ ମରୂଡଙ୍ରି  ତରିନରିଇ େରିଲ୍ ରତ।
 ୧୧ ଈଭରି ଗୁରଲÑÑ ମହୁ ରି ଅÉନୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା 

ରାହରିଅÉଦରି।
ଏÌ ଗୁରଲÑÑତାଇ ସରିଣ୍Èଙ୍ା ରଡଃଙ୍ରି  େ୍ଡÓÉଡÈଇ ଅÉନୁ।

 ୧୨ ଈନୁ ଲାମବୋ ଅଙ୍ରି  ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଭÈ ଟରିପ୍ ଦରି
ଏଙ୍ା ଏÌଭରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା ମÉସ୍କା ଅÉନରିରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁ,

ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ରÌ ସରରÑ ରÉହରିଅÉଦରି,
ଏଙ୍ା ନୀରନ୍ ଦରିନା ଏରସÑକାରଭÑ ରନÍରମବେÑଏ।” 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୦୨:୨୫–୨୭

୧୩
 ରେÍନୁ ଏରସÑକାରଭÑ ଏତେରିରଭÑ ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଇ ରଭÍସା 

ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ:
“ଏରସରରି ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ନୀ ଗୁରଲÑÑ କÉରସÑଙ୍ାନରିଇ ନୀ ତୂକରି 

ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ତାË ସରିରଡÑନୁ,
ଏ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ନାଇ ତରିନରି େÉଡ଼Èଟରି କକ୍ ସା ଦୁଃମ।ୁ” 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୧୦:୧

୧୪
 ଗୁରଲÑÑ ରସÍଣ୍Ûନରି ଦୂତଙ୍ା ଅÉଇରନରୁ ଜରିଉଙ୍ା। ଏଆରୁ 

ରେÍନୁ ତାରÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାଗାଟାରୁ ଏଙ୍ା ଏତେÈନାକା ଏଃୋ 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରନରୁ ଏଆରରିଇ ବାରା ସୀେ୍ରିରନÑରୁ।

ସÉଜା ତଙିି୍ ମÉଦେ ିଏଃପା ନଦରÈଡି

୨  ୧ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ମÉଙ୍ରି  ଗ୍ରÉପ୍ ସା ଅÉଜାମାନରି କାତାଙ୍ା ମÉନରି 
ଅÉଭା ରସÍଲୁ ସÉରÛକରି ଏÌଲୁ ସୀଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ, ଏରହଙ୍ରି  
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ଅÉଆତାକା ଉରଜÑ ୋରହରରି ବାହାଡ଼Èଇ ତ୍Éଙ୍ାନାଇ ୋରହରରି 
ମ୍Éକ୍ନାସ।ୁ ୨

 ରସÍଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ରଭସାମାନରି 
ଗ୍ରÉୋ ଉରଜÑତାରରି ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ା ଅÉରତ। ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ଜରିହୁଦୀଙ୍ା 
ଏଆନରିତାରÈ ବÉଗଗି ରଲକ୍ ସାନାଙ୍ା ଡଣ୍ େÉଣ୍ ଞ୍ାରସରୁ। 
ଏରସରରି ରଡଲରି ଏ ଗ୍ରÉୋତରିନରିଇ ମÉନରି ଅÉଆରତରୁ, ଏଆରୁ 
ଡଣ୍ େÉରଟରୁ। ୩ ମÉଙ୍ରି  ସୀଭା ଅÉଜାମାନରି ରଦରରି ଏଃୋତରିନରିଇ 
ରଜÍଡା ଆଟÈତାକା, ଅÉଜୁରଭÑ ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ ଡଣ୍ େÉନାସ।ୁ 
ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ଆଇରନଞ୍ଜୁ ଉରରଡ଼ରିତାଞ୍ଜୁ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରିଇ 
ଇ ଏଃୋ କାତାତରିନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈଇ ରଭÍରସରୁ, ଏଆରୁ 
ମÉଙ୍ରି  ଈରÈ ଉରଜÑ ଇଞ୍ରି  ତÌତୋରତରୁ। ଅÉଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ାକା, 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ଉକୁÒସରିତାଆ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ଅÉଦାଙ୍ରି । 
୪

 କାବାଡ଼ାକା, ଡ଼Èଇ ରେÍନୁରଭÑଏ ଈରା ଉରଜÑ ଇଞ୍ରି  ଉରଜÑ ଇଞ୍ରି  
ସÉକରି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉତାË 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ଦÉନ ଡ଼Èଇ ଈରÈ ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

ଲÌକୁରିଇ ଏଃପା ସରୀ୍ା ନସÍଲୁ ଜରୀସୁ  
କି୍ସ୍ଟ ନମଡେÓÍୋ ଗÉଣି୍ ଆଃନତଞ୍ଜୁ

୫
 ଏତେରି ଭÉଇମାନରି େୁତଗି କାତା ଅÉଜୁ ବÉସରି ଆଇମାନାସ,ୁ ଏÌରÈ 

େÌଣ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଦୁତଙ୍ାନରିଇ ଅÉସ୍କାସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ୬ ରେÍନୁ 
େୁତରିତାନରିଇ ର ବାଃତା ଇËରଡଃଙ୍ରି  ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ:

“ଅÌ ରେÍନୁତରି!
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଈନୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଞ୍ରି?

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଈନୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରି ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିମାଞ୍ରି?

ଏଆଞ୍ଜୁ ଗରିନÈ ଉରଜÑରନ ରଦରÈଞ୍ଜୁ?
 ୭ ଈନୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନ୍ ଙ୍ରି  ଏଆନରିଇ ଈରକରନ ଆଡା 

କÌକ୍ାମାଞ୍ରି?
ଈନୁ ଏଆନରିଇ େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ାଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା େÌଙ୍ା 

ରଭÍଙ୍ା ମÉରÈତରି ଟରେÑରରି କରିଆଜରିଆମାଞ୍ରି ।
 ୮ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑତÈ ଏଆନରି େÌଣ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଇଟାମାଞ୍ରି ।” 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୮:୪–୬

ରଗରଟÑ ରେÍନୁ ଗୁରଲÑÑତÈ ତାଡ଼ା ରନÍରଡÑଟରି ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନÈଇରଭÑ ସରିଡÒ, ଏତୋଆ ଏଆଞ୍ଜୁ େÌଣ 
ଗରିଭା ମୂଏÒଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉମୁ ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ଗୁରଲÑÑ କୁÛଇଟରି 
ଏଆନରି େÌଣ ଗରିେରିନାରÈ ରମÍØୋ ମେୂରି ସରିଡÈମ।ୁ ୯ ଈରକÑ ରଡଲରି 
ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରସÍଣ୍ନରି ଦୁତଙ୍ାନ୍ ଙ୍ରି  କଗÈଞ୍ଜୁ ଗରିଆନା ଇଟା 
ଅÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ ଅÉଜୁ ରମଃେରି ମାନାସୁ, 
ଏଆଞ୍ଜୁ େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ାଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଦଃୋ େÉନରି ରÉରଜÑନରି 
ଟରେÑରରି େ୍Éଙ୍ା ମାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୂଗା 
େÉରଟଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସÉଭା େÉରଟଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ରଜÍଡା ନÌଭାଡ଼Èଇକା 
ଜୀସ ୁଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ବÉଗା ସÉଭା େÉରଟଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ରେÍନୁ ଗୁରଲÑÑତÈ େରିଲ୍ ସା ମÉରନଞ୍ଜୁ। ଗୁରଲÑÑତାଇ ଭାରରି 

ଏଆନରିଇ େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ା ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଅÉଜାମାନୁ ଗÉରମ ଲÌକୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆନରି େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ାତାନରି ସÌଲ୍ ବା ମରୂନରୁ ଏÌରÈ ଏÌଲୁ 
ଗରିଆନା ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସଇୁ ଜୂଗା ସରିଆନାଇ ଟରିକ୍ନÈତାଞ୍ଜୁ ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ, 

ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରିଇ ଏଃୋ େÉନାରÈ େÉରହରରି 
ତÌରତେଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ଏ ରସÍଲୁ ଏତୋଞ୍ଜୁ ତୀରରି ଗରିରନÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏତୋକା ତୀରରି 

ଅÉରନରୁ ଏଆରୁ ରରିଆରୁ ଜାକ ର ଇଡୁତାକା ଅÉରନରୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ ତାଡ଼ା ଅÉରମବେସାଙ୍ା ଏଙ୍ା ଅÉଙ୍ରିସାକା 
ଇଞ୍ରି  ଅÉେ୍ା ରସÍଲୁ ଲାଜା ଅÉଏÒଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଜୀସ ୁରଭÍସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ:

“ଅÌ ରେÍନୁତରି, ଅÉନୁ ନାଇ ଅÉରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା 
ଅÉଙ୍ରିସାକାନରିଇ ନୀକାତା ରଭÍସରିଇ।

ନୀ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି (ତୀରରିତାକାରରି) ନÌକରିଟରି, ଅÉନୁ 
ନୀନ୍ାରÈ େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ା ଗରିଇ।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୨୨:୨୨

୧୩
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ରଭସାମାରନଞ୍ଜୁ:

“ଅÉନୁ ରେÍନୁଇ େରତ୍ ଗରିଇÛ।”  ଜରିସାଇଅ ୮:୧୭

ଅରଟÑÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭସାମାରନଞ୍ଜୁ:
“ଅÉନୁ ଈରରିମବୋ ମାଇ, ଅରଟÑÑ ରେÍନୁ ସରିଆମାଞ୍ାନରି 

ମୀଡାକାରଭÑଏ ନÉରକÑ ମାଞ୍ାରନକୁ।” 
 ଜରିସାଇଅ ୮:୧୮

୧୪
 ଏ ମୀଡାକା ଊଙ୍ା ରାକÈ ୋହାମାନରି ଗÉଣ୍ରି ଆହÈରନରୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁଏଆରରି ରଡଃଙ୍ରି  ରାକÈ ଊଙ୍ା ୋହାମାନରି ଗାଣ୍ରି 
ଆରତÑଞ୍ଜୁ। ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଭାଡ଼Èଇ, ଜୀସ ୁସÉଭା କୁÛଇଟରି େÌଣ 
ଗରିେରିମାନରି ସଇତାନ ତାରÈ ଡÉଟା ମୁହ ରି ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ସÉଭା 
ଆଜରିଡ଼Èଇ ତଃୋ ଅÉଜାମାନରି ଲÌକୁରରିଇ ଏଃୋ ସୀଭା ରସÍଲୁ 
ଜୀସ ୁରମ୍ଡÓହÈ ଗାଣ୍ରି ଆହାନା ସÉରତଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଜୀସୁ ରସÍଣ୍ନରି ଦୁତଙ୍ା ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିଆଡ଼Èଇ ଅବ୍ାହାମ 
ତାଡ଼ା ମୀଡାକାନରିଇ ବାରା ସୀରନଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ଏÌËକରିରଭÑÑ ଗୁରଲÑÑ 
େÉଡ଼ାଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଅÉରମବେସାଙ୍ା ଏଙ୍ା ଅÉଙ୍ରିସାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉଭାତାଙ୍ରି  ଦରିରତÑ। ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ କÉବାଡ଼ରିତାନରିଇ ଏ ଲÌକୁତାରÈ 
ଡ଼Ìଇ େରିଃୋ ରସÍଲୁ ରଜÍଡା ନÌଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଟରିକ୍ନÈ ରଦରରି 
ଲÉକାଗÉଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୧୮

 ଜୀସ ୁକାଞ୍ାଡ଼ରି େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ଜୂଗା 
େÉଟÈକରି କାଞ୍ାଡ଼ରି େÉନ୍ ମବେରିମାନରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିଇ ବାରା ଗରିଭା 
ମରୂନÑଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ମÌସାକ ିସÉରÛକତିାଞ୍ଜୁ

୩  ୧  ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ଜୀସୁଇ ଏÌଲୁ 
ଗରିଦୁ। ମୂଲା ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ ମାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  

ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ େରତ୍ ରସÍଲୁ ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ, ନାଇ ଆରମବେସାଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇସାଣ୍ରୁ, 
ତୀରରିତାରତରୁ, ମୂଲା ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ଗୁରଲÑ Ñତାରତରୁ 
ଅÉସ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଈରା ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ୨

 ମଲୂା 
ରେÍନୁ ଜୀସୁଇ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିଆନା ମାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ମÌସା ରଡଃଙ୍ରି  ଜୀସୁରଭÑ ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଟରିକ୍ ନାତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଇଡୁତାନରି ରେÍନୁ ମÉଟ୍ କରିମାସରି 
ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। ୩ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଣ୍È ଇଡୁ ଗÉଡ଼ରି 
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ଗୁରତÑକାରନ ଲÌକୁତାକା ଏ ଇଡୁ ସÉରÛକରି ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାନାନରିଇ 
ସÉରÛକରି ମଲୁୂ ସୀରନରୁ। ଜୀସ ୁରସÍଲୁରଭÑ ଈରରିରନ ଟରିକ୍ ନାତାରରି। 
ମÌସା ସÉରÛକରି ଜୀସୁ ଦଃୋେÌଙ୍ା େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାଞ୍ଜୁ। ୪

 ଗୁରଲÑ 
ଇଟ୍ କା ଏତୋନରି କାଜୁ ଡ଼Èଇ ଅÉରତÑକା ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉଜାଦୁଃନୁ। 
୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଗୁରଲÑÑତାରା ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ଇଡୁ ତାନରି ମÌସା ରÛଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ ନା ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସÑଞ୍ଜୁ। 
ମଲୂା ରେÍନୁ ଭାଇ ମାନରି ରଡଲରି ତାନରି ଆନା ଆନା ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ, 
ଏÌରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରିଇ ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ। ୬

 ଏÌËକରିରଭÑ କ୍ରିସ୍ଟ 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା ରେÍନୁ ଇଡୁ ତରିନରିଇ ଲକ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଟରିକ୍ ନାତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଅÉଜୁ େରତଗ୍ାଟାସରୁଭÑ ରେÍନୁ ଇଡୁତାସ ୁ
ଅÉଜାମାନାସୁ। ରଗରଟ ଅÉଜୁ ଏ ରଦରରି ଅÉସା ଜÌସାନା ଏ କୁÛଇଟରି 
ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଦୃଙ୍ଜୁ  ଇନÈରାଇ ରାହରି ଅÉନା ଇରସÑକାରନ 
ମାଇ ରଜÍଡାଙ୍ାନରି ରେÍନୁ ଲଃତାରନଞ୍ଜୁ।

ଅÉଜୁ ନପÍନୁଇ ଦାଇ ଗିନାସୁ
୭

 ଏଆକରି ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ:
“ରଗରଟ ଈରୁ ‘ରନÍଞ୍ଜୁ’ ରେÍନୁତାରା ରଭସ୍ା ରଭରଞ୍ରୁ,

 ୮ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ସରିଃେରିମାସରି ଭÉଲୁୋଙ୍ାତାନରି 
ରେÍନୁଇ

େରରିକ୍ା ଗରିଆସରି ଗÉଲା ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି 
ନରିଙ୍ାମାରସରୁ,

ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ରଭÍରଲ ଗରିଆମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  ବାଡରି 
ରଜÍଡାଙ୍ା ଗରିଭା କୂନା।

 ୯ ମୀ ଲÌକୁତାକା ଚାଳରିଶ ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ ସରିଃେରିମାସରି 
ଭÉଲୁୋଙ୍ା ତାନରି ନାଇ କାବାଡ଼ରି ରମଃରତରୁ।

ଅÉରତକାରଭÑ ଏଆରୁ ନÉଙ୍ରି  େରରିକ୍ା ଗରିରତରୁ।
 ୧୦ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ଏ ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉରତଏ।

ଅÉନୁ ଇରସଏ, ଏଆରୁ ଡ଼ଃନା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ରଜÍଡା 
ଲାଇ ମÉସ୍କରିମାରନରୁ।

ଏଆରୁ ନାଇ ୋରହରରି େୁନ୍ ମବୋ ମେୂରି ସରିରଡରୁ।
 ୧୧ ଏମବୋ ଅÉନୁ ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉଜାନା ସାଡ୍ା ଗରିରତଏ

‘ଏଆରୁ ନାଇ ଜÉମବେରିନରି  ବାହା a ତାନରି ଏରସକାରଭÑ 
ସÌଲ୍ ବା ମଏୂରୁ।’ ”  ଗÉଡ଼ରି େତୁରି ୯୫:୭–୧୧

୧୨
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନାଇ ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  

ବାଇସାରଣ୍ରୁ, ମୀ ମାରଦÑ ଏମବୋଇରଭÑ ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା କୂନା, େରତ୍ 
ସରିଡାନାରତରୁ ଅÉଭା କୂନା ଏଙ୍ା ନୀରଡ଼ ମାନରି ରେÍନୁଇ ମସୁାଲରି 
ଗରିଭା କୂନା। ଈରାଡ଼ରିକରି ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ। ୧୩

 ରÛଆରତରୁ 
ରÛଆନରିଇ ତାକ୍ାଲରି ଗରିଦୁ। “ରନଞ୍ଜୁ ଗÉଲା” ରନ ରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  
ରଭ୍ଡÍÓଦୁ। ଏମବୋଇରଭÑ ଇସରିଙ୍ରି  ବୁର୍୍ା ଗରିଭାଗାଟରି ଡ଼Ìଇ ତାନରି ଦରିଆନା 
ଭାଡରି ରଜÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଏଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିଇ 
ଗ୍ରÉପ୍ ଦୁ। ୧୪

 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଟÌଣ୍ାରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ ମୀନ୍ରି 
ଏତେରି େରତ୍ ମାଞ୍ାରତ, ଏÌରÈ ରଗରଟ ଭରିହା ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ଇଟା 
ମୂରଦରୁ ଇରସÑକା ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟରକଏ ଗୁରଲÑÑ େÌଣ େÉରଣ୍ରୁ। 
୧୫

 ଈରାରନ ରେÍନୁ େୁତରିରଭÑ ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନ:
a ୩:୧୧ ଜÉମ୍ିନ ିବାୋ ଲÌକୁରରି ଜÉମବୋ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ସାଡ୍ା ଗରିଆ ମାସରି 
ବାହା।

“ରନÍଞ୍ଜୁ ଈରୁ ରେÍନୁ ରଭସ୍ା ରଭରସକା,
କାରହ ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାମାରସରୁ 

ଏÌଆରଡଃଙ୍ରି  ଭାଡରି ରଜÍଡା ଗାଟାରତରୁ 
ଅÉଭାକୂନା।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୯୫:୭–୮

୧୬
 ରେÍନୁତାରା ରଭସ୍ା ରଭଞ୍ାନା ଏମବୋଇ ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି 

ନରିଙ୍ାମାରସ? ମÌସା ବାହାଡ଼Èଇ ମରିସର ଦରିନା ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕଭା 
େÉଣ୍ଞ୍ାନା ସ୍ଡÓହାମାଞ୍ାତରି ଲÌକୁତାକା। ୧୭

 ଚାଳରିଶ ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ 
ରେÍନୁ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ସÌଡାଙ୍ରି  ଆଇରସଞ୍ଜୁ। ଏତୋନାକା ଡ଼Ìଇ 
ଗୁରତÑରୁ ରେÍନୁ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ସÌଡାଙ୍ରି  ଆଇରସଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ 
ସରିଃେରିମାସରି ଭÉଲୁୋଙ୍ା ତାନରି ସÉଭରିରତରୁ। ୧୮

 ଏତୋକା ରେÍନୁ 
ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁ ଜÉମବେରିନରି ବାହାତାନରି ସÌଲ୍ ବା ମୂଏରୁ ଇଞ୍ରି  
ରେÍନୁ ସାଡ଼୍ା ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ? ରେÍନୁ ବାଗଗି ରଲତେରି ଲÌକୁରରି 
ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଏÌସରିବÉଗା, ଏଆରୁ 
ତାଡ଼ା େରତ୍ ସରିଡାତାକରି ଏମବୋ ସÌଲ୍ ବା ମଆୂରତରୁ। ଏÌରÈ ଅÉଜୁ 
ରମଃେରିମାନାସ।ୁ

୪  ୧ ତାଡ଼ା ଜÉମବେରିନରି ବାହା ତାନରି ସÌଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ରେÍନୁ 
ମÉଙ୍ରି  ଅÉଞ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମାଇ ମାରଦÑ 

ଏତୋଞ୍ଜୁରଭÑ ଏମବୋ ସÌଲ୍ ବା ମଆୂନାରା ଇସରିଙ୍ରି  ରମଃୋ ଅÉଏ, 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉନାସ।ୁ ୨ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରରି 
ବାଃତା ଇସରିଙ୍ରି  ମାଇ ବାଃତାରଭÑ ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ ରନଗରିସଦରି 
େÌପ୍ କା ଅÉଜାମାରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ରଭଞ୍ାନାଙ୍ାଟରିରଭÑ 
ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ େରତ୍ ଗରିଆନା ଆଃୋ କୂତରି ବÉଗା ରନଗରିସଦରି 
ଏଆରରି ରସÍଲୁ ଲÉବାତାରରି ଅÉଆରତ। ୩

 ଅÉଜୁ େରତ୍ଗାଟାସ ୁ
ରେÍନୁ ଜÉମବେରିନରି ବାହା ତାନରି ସÌଲ୍ ବା ମୂନାସୁ। ରେÍନୁ ଇହରିଙ୍ରି  
ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ :

“ଅÉନୁ ସÌଡାଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ ଏ ଲÌକୁତାକା ନାଇ
ଜÉମବେରିନରି ବାହା ତାନରି ଏରସକାରଭÑ
ସÌଲ୍ ବା ମଏୂରୁ ଇଞ୍ରି  ସାଡ଼୍ା ଗରିଆରସଏ।” 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୯:୧୧

େୁତଗି େରିଲ୍ ତରି ରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ ରେÍନୁତାରରି ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି ଭରିହା 
ମାରନ। ୪

 ରେÍନୁ େୁତରି ର ବାଃତା ସÉତ ଦରିନା ଗÉଲା ରସÍଲୁ 
ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିମାରନ, “ସÉତ ଦରିନା ଗÉଲା ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑÑ 
କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଜÉମବେରିରତଞ୍ଜୁ।” ୫ ରେÍନୁ େତୁରି ତାନରି ଅରଟÑÑ ର ବାହା 
ତାନରି ରେÍନୁ ରଭସାମାରନଞ୍ଜୁ, “ଏ ଲÌକୁତାକା ନାଇ ଜÉମବେରିନରି ବାହ 
ତାନରି ଏରସକାରଭÑ ସÌଲ୍ ବା ମଏୂରୁ।”

୬
 ଏତେରି ଲÌକୁତାକା ରଭÍରଲରନ ରନଗରିସଦରି ରଭଞ୍ାମାରସରୁ, 

ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ବାଗଗି ରଲତେରି ବÉଗା ଏ ଜÉମବେରିନରି ବାହା ତାନରି ସÌଲ୍ ବା 
ମଆୂରତÑରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ଏସÛନାକା ରେÍନୁ ଜÉମବେରିନରି 
ବାହା ତାନରି ସÌଲ୍ ବା ତାଙ୍ରି  ମାନାକରି ରେÍନୁ ଅରଟÑÑ ରଣ୍ା ନୂଡ଼ରି ଦରିନା 
ଇରସÑକା ‘ରନÍଞ୍ଜୁ  ଗÉଲା’ b ଗÉଡ଼ରି ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। ୭ ଈ ଗÉଲା ରସÍଲୁ 
ଗÉରମÑ ଦରିନା ରବÑଅଟରି ଦାଉଦବାହା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏ ସÉଜା 
ତାନରି ଅÉନୁ ରଭÑରଲ ରଭସାମାରସ:

b ୪:୬ ‘ନନÍଞ୍ଜୁ ଗÉଲା’ ଈମବୋତାରରି ଅଥ୍ ଇରଦÑ ଗରିନା।

ଏବ୍ରୀ ୪:୭
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“ରଗରଟÑ ଈରୁ ‘ରନÍଞ୍ଜୁ’ ରେÍନୁତାରା ରଭସ୍ା ରଭରଞ୍ରୁ,

ଇରସÑକା ରଭÍରଲ ରଡଃଙ୍ରି  ମୀ ମୀ ରଜÍଡାଙ୍ା 
ଭାଡରିରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଭା କୂନା।”  ଗÉଡ଼ େତୁରି ୯୫:୭–୮

୮
 ଜରିହୁସୟୂ ଲÌକୁରରିଇ ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ା ମାନରି ଜÉମବେରିନରି ବାହା ତାଙ୍ରି  

ଅସା ସରିଡାରତଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ଅÉଜୁ େୁଞ୍ାମାନାସ।ୁ ରଗରଟÑ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଅସାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଜÉମବୋ ରସÍଲୁ ଅରଟÑÑ ର ଦରିନା ‘ରନÍଞ୍ଜୁ’ 
ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଆଦୁରହଞ୍ଜୁମା। ୯

 ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ 
ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ସÉତ ଦରିନାତାରରି ଜÉମବୋ ମାରନଲାଆ ଇଞ୍ରି  
ଈରରି ତÌସ୍ରିଞ୍ାରନ। ୧୦

 ରେÍନୁ ତ୍ଡÓÉନ୍ା କାବାଡ଼ରି ଭରିହା ଗରିଆନା 
ଜÉମବେରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌଆରଡଃଙ୍ରିରନ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁରଭÑ ତÉନ୍ା କାବାଡ଼ରି 
ଭରିହା ଗରିଆନା ଜÉମବୋଇରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ଏ ଜÉମବେରିନରି 
ବାହା ତାନରି ସÌଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଗୁରଲÑÑ ଡÉଟା ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଏÌଲୁ 
ଡ଼Èଇ ଡୁଞ୍ରିନାସୁ। ରେÍନୁ ତାରା ବାଗଗି ରଲକ୍ ସାନା ଏତୋନାକା 
ଏ ଜÉମବେରିନରିବାହା ତାନରି ସÌଲ୍ ବା ମୂଏରୁ, ଏ ଲÌକୁରରି ରବÑଅଟରି 
ଦାଇ ଗରିଆନାଇ ଇସରିଙ୍ରି  େୁଟୁଡ଼ରି ଉହାଆସୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମାଇ 
ମନୂରିରତରସ ଡୁଞ୍ା ଲୂଡ଼ା ମାରନ।

୧୨
 ରେÍନୁ ରଭସ୍ା ନୀରଡ଼ତାରରି, କାବାଡ଼ରି ଗରିନାରରି, ଏଙ୍ା ରରିକÛଟରି 

ଭାଉଙ୍ା ମାନରି ସୂର୍ କୂରଡ଼ ତରିଙ୍ରିରଭÑ ଗÉପ୍ ସରି ଭାସ୍ାରରି। ରେÍନୁ 
ରଭସ୍ା ଏÌଲୁ ଏଙ୍ା ଜରିଉ ଲାଇ ଅରଟÑÑ ଗÉଟରିଙ୍ାନରି ଏଙ୍ା ରେ୍ଡÓÍକା 
ଲÈଇ ମାନରି ନୀଲରି ଟୁକ୍ନÈ ସÌଲ୍ ବା ମୂନାରରି। ଏ ରଭସ୍ା ରଜÍଡା 
ଲାଇ ଅଡ଼୍ େରିମାନାଆ ଏଙ୍ା ଏÌଲୁ ଗରିପ୍ କରିମାନରି ଗୁରଲÑÑତାଆ ତୂକରି 
ଗରିଭାଗାଟାରରି। ୧୩

 ଗୁରଲÑÑ େତୁଗି ତÈନରି ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ମÉଗା୍ ମନୂାରରି 
ଆନାରରିରଭÑ ସରିରଡଏ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑ ତୃପ୍ କା ରମଃୋ ମରୂନଞ୍ଜୁ। 
ଗୁରଲÑÑ ତାଇ ଏଆନରି ନÌକରିଟରି ତÌଞ୍ା ଅÉନୁ। ଅÉଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  
ନୀମବୋଇମାନାସ ୁଏ କାବାଡ଼ରିତାରା ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ରଲକା ସୀଭା 
ଦୀରନ।

ନପÍନୁ ନÌକଟି ିନସିା ନସÍଲୁ ଜରୀସୁ  
ମÉଙି୍ ବାରା ଗିପିଞ୍ାନନଞ୍ଜୁ

୧୪
 ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ରେÍନୁରକଏ ରାହରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ 

ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାଙ୍ରି  ସାଜାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଇରନ ମାଇ 
ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ୋଇ େରତ୍ ଡÉଟା 
ଡ଼Èଇ ଆଃୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ, ମାଇ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାଇ 
ମୂଆନାରା ଗୁରଲÑÑ େୁଞ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। େୁତଗି ତାନରି ମାସାଭାନରି 
ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ ଗୁରଲÑÑ େÉଡ଼ାଟରି କାଞ୍ାଡ଼ରି େÉଣ୍ ଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। 
୧୬

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ରଜÍଡାନÌଭା ଟରିକ୍ ନା ରଡଲରି ତାନରିÔ େÉନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ବାସ୍ା ଆହାନାଇ ରେÍନୁ େÌଣ ଜÌମବୋ ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ସାନାସ,ୁ 
ମାଇ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟରି ଜୀସୁରକଏ ବାସ୍ା ଡ଼Èଇ ସାଲ୍ ବା 
ମନୂାସ।ୁ

୫  ୧ ଜରିହୁଦାଙ୍ାନରି ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓହାଙ୍ାନରି ମାରଦÑ 
ଅÉସ୍କା ଆଇମାରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ବାଃତା ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ େରିଃୋ 

େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରାସାନା ଲÉକାଦବ୍ ସୀଭା ରସÍଲୁ ଏ 
ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରିଇ ବାରା ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୨ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁ 
ରଡଃଙ୍ରି  ତୀରରି ଲÉକାଗାଟାନ୍ ତାରରି ଡÉଟା କÌଗରିନାରରି ମାରନ, ଏ 
ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ େୁନÈନାକାରରିଇ ଏଙ୍ା ବରିରାସାକାଲରି ଗାଟÈରରିଇ 
ରଜÍଡା ତÌସ୍ ୋ ମୂରନଞ୍ଜୁ। ୩

 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି 

ଲÌକୁତାରା ଡ଼Ìଇ େରିଃୋ ରସÍଲୁ ରାସାନା ଲÉକା ଦବ୍ ସୀରନÑଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑÑ ତÉନ୍ରିରବÎÑଏ ଡÉଟା କÌଗରିନାରରି ମାନÈକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÎଏ 
ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଲÉକା ଦବ୍ ସୀବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ।

୪
 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ ରÛରଣ୍ େÌଙ୍ାରବÎÍଙ୍ାତାରରି। 

ଏÌËକରିରଭÑÑଏ ଏମବେÈଇରଭÑ ତÉନୁରନ ତାଡ଼ାନରି ଏ ୋଇଟରି 
ରସÍଲୁ ଅÉରସ୍କଞ୍ଜୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ବାÏହାଡ଼Èଇ ଅÉେ୍ା େÉନ୍ ମବୋ 
ଦୀରନ, ଇସରିଙ୍ରି  ହାରଣ ଅÉେ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ୫

 କ୍ରିସ୍ଟରବÎÑ 
ଏËରଡଃଙ୍ରିରନ ଅÉେ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉସ୍କା େÉଣ୍ ଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଏଆନରି ରବÎରତେଞ୍ଜୁ:

“ଈନୁ ନାଇ ମ୍ୀଏନରିତରି;
ରନÍଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ନୀ ଅÉବାରତନୁ ଅÉରତଏ।” 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୨:୭
୬

 ଅରଟÑÑ ର ବାଃତା ରେÍନୁ ରବÎସାରନଞ୍ଜୁ:

“ମଲ୍ କରିରସଦକ ରଡଃଙ୍ରି  ଈନୁ
କÉରଲଙ୍କÉଲା ଲÉକାଗାଟାତରି।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୧୦:୪

୭
 କ୍ରିସ୍ଟ େତୁଗିତାନରି ମାସରି ରଡଲରିତା ଏତୋଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଇ ସÉଭାଡ଼Èଇ 

ନରିପ୍ କା ମରୂନଞ୍ଜୁ, ଏ ରେÍନୁ ବାଃତା ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ ଡ଼ୀଡ଼ୀ 
କାଣକୃା ଜୀରରି ଗରିଆନା ରେÍନୁବାଃତା ଜÉରତଞ୍ଜୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଜୀସ ୁରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ନରିଆଡ଼ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସÑଞ୍ଜୁ, ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ ଏଆନରିତାରାଆ 
ଜÉୋ ରବÎରସÑଞ୍ଜୁ। ୮

 ଜୀସୁ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ। ଅÉରତÑକାରବÎଏ 
ତାଡ଼ା ଜୂଗାଡ଼Èଇ ବÉଗଗି ଏÌନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ଗ୍ରÉମବେରିରତଞ୍ଜୁ। ୯ ଅରଟÑÑ ଜୀସ ୁ
ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ମାରସÑଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାକା ଏଆନରିତାରÈ 
ବÉଗଗି ମÉନରି ଅÉରନÑରୁ ଏଆରୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବୋ 
ମୂରନରୁ। ୧୦

 ରେÍନୁ ମଲ୍ କରିରସଦକ ରଡଃଙ୍ରି  ଜୀସୁଇ ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ।

ନନÍନଡ କୂରାନ ିନଡଃଙି୍ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ
୧୧

 ଇ ରସÍଲୁ ମÉରନ୍ ମୀଙ୍ରି  ଗÉରମ କାତାଙ୍ା ରବÍÎସ୍ାରରି ମାରନ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ େୁନ୍ ମବୋ ମୂେରିସରିରଡÑରୁ, ଈରÈ କ୍Éର୍ ଇସ୍ ୋ 
ରସÍଲୁ ଗÉରମÑ ଡ୍ଡÜÝØନାରରି ମାରନ। ୧୨

 ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ଏରସÑ 
ରଡଲରି ରନମବେରିତରିରଡଏ, ଈରୁ ରନଗରି ଗ୍ରÉୋଗାଟାରତରୁ ଅÉଜା 
ଦୁଃରଦରୁମା। ଅÉରତÑକାରବÎÑ ଏତେÈ େୁନ୍ ମବୋ ମୂୋ ଅÉରନ, 
ରବÍÎରଲତାଆ ରେÍନୁତାରା ରନଗରିସଦରି ମୀରଙ୍ ଗ୍ରÉୋରସÍଲୁ 
ରÛଆନରିଇ ଲୂଡ଼ାମାରନ। କରଗରରି ମୀଡ଼ାକାନରି େÉଡୁ ଲୂଡ଼ା ଆନରି 
ରଡଃଙ୍ରି , ଈରୁ ଇରଦÑରବÎÑଏ ରବÎÍରଲତାଆ ଗ୍ରÉମବେÈଇ ମାରଞ୍Ñରୁ। 
ଈରୁ ଉରତÑ ମÌରାଅÉËନରି ତରିନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅËସରିରଡÑରୁ। 
୧୩

 ଏମବେÈଇ ବାÏରରି େÉଡୁ ଉଣ୍ଞ୍ାନାଙ୍ା ନୀମବେରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
କରଗରରି ମୀଡା ମÉରÈତାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈ ଗ୍ରÉୋ ଆନାରରି ଏÌରÈ 
େୁଞ୍ାସରିରଡଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ରନଗାରା ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇତାରା ଅÉସ୍କାନା 
େନୁ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଜରିଉତାରା ଗ୍ରÉମବୋ େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାରନରୁ। ୧୪

 ରଟÍରଣ୍Ñ 
ଆଟ ମÌରାଅÉËନରି ତରିନ୍ ମବୋ ଏ ଲÌକୁରରି ରସଲୁ, ଏମବେÈଇ କରଗରରି 
ମୀଡ଼ାକାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋଇ ସରିରଡରୁ। ଏମବେÈଇ ଜରିଉଡ଼Èଇ ବାଡରି 
ଅÉଜାମାରନରୁ ଈରା ଏଆରରି ରସÍଲୁ ତାରରି।



291 ଏବ୍ରୀ ୭:୪

୬  ୧  ଏÌରÈଡ଼ରିକରି କ୍ରିସ୍ଟକାତା ରବÎÍରଲÑ ଗ୍ରÉମବୋ ମାନାଆ 
ଟÌଣ୍ାକାତାଙ୍ା ରନୋ ଦୀରନ। ଅÉଜୁ ଏତେରି କାବାଡ଼ରି 

ଗରିବାÏ ଟÌଣ୍ାମାନାସୁ, ଏÌରରମବୋଡ଼Èଇ ରବଅÒକରି  ରଭ୍ଡÓÍୋ କୂନାସୁ। 
ଏରସରରି ରଡଲରି ଅÉଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମାଇ ଗରିବାÏ ନୀମବୋ ଟÌଣ୍ରି 
ତାସ ୁଅÉଜୁ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ବାହାଡ଼Èଇ ରବଅÒକରି ରବ୍ଡÎÍÓସାନା ରେÍନୁ 
ବାଃତା େରତ୍ ଗରିତାସୁ। ୨

 ଏ ରଡଲରି ଅÉଜୁ ସରିରୁ ମୁଞ୍ରିନାରÈ, 
ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି କାକା ଇଟାନା ରେÍନୁ ବାଃତା ସେଗିଗରିନାରÈ, 
ସÉଜାନାକା ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ନରିଙ୍ରିନାରÈ ଏଙ୍ା କÉରଲଙ୍କÉଲା 
ରସÍଲୁ ତୂକରିଗରିନାରÈ ଗ୍ରÉମବୋ େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାସାସ।ୁ ରଟÍରଣ୍ ଇରଦÑ 
ଅÉଜୁ ନÌକରିକରି ସାଲ୍ ବା ଦୀରନ। ୩ ଆଁ ରଗରଟÑ ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିତାକା, 
ଅÉଜୁ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିନାସ।ୁ

୪
 
–୬

 ଲÌକୁତାକା କ୍ରିସ୍ଟ ତାରÈ ୋରହରରି େରିଃନରି ରବÊଟରି 
ଈରୁ ଏଆରରିତାରÈ ଏÌଲୁ ତରିଃୋ ମୂରଦରୁ ଗରିନା? ଏମବେÈଇ 
ଉରଜÑତାରାଆ ଗ୍ରÉମବୋ େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାରନରୁ ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ ଈରା 
ରବÍÎସ୍ରିମାଇ। ଏଆରୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଦÉନ େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାରନରୁ। 
ଏଆରୁ ରେÍନୁ କାତା ରବÎରସରୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାଆ ରଦରରିଡÉଟା 
ରମହା ମାରସରୁ। ଏଆରୁ ରନଗାଆ େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାରନରୁ, 
ଅÉରତÑକାରବÑÎ ଏଆରୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରା ୋରହରରି େରିହା ମାରନରୁ। 
ଏଆରୁ ଜୀସଇୁ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା କ୍ଜୁ ସ ତାନରି ରଡ଼ସାନାଇ କଣ୍ାଙ୍ା 
ରବÎେରିମାରନରୁ।

୭
 ଏଆରୁ ଆଇରନରୁ ଗÉରମ େରିଜୁ େÉନ୍ ମବେରିମାନରି ରନÍଡା 

ରଡଃଙ୍ରିତାକା। ତÉସା ଗାଟାଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ତÉସା େÉନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ଏ ରନÍଡାତରିନରି ରମଃୋ ସୂଡ଼ା ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ରଗରଟÑ 
ଏÌରରିରନÍଡା ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଟରିକ୍ନÈତାରÈ ତÉସା ବାଡରିଗରିରନ, ଏÌରରି 
ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ରମÍଲା େÉରନ। ୮

 ରଗରଟÑ ଏÌରରି ରନÍଡା 
ସÉେ୍ା ଏଙ୍ା ସÌଲା ବାଡରିଗରିରନ, ଏରହଙ୍ରି  ଆରତÑକା ଏÌରରି ମଲୁୁ 
ସରିଡାନାରରି। ଏÌରରି ରନÍଡା ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ େରିଃୋ ଅÉଜାନାଇ 
ଆଗଗି େÉରନ ଏଙ୍ା ବରିÎହା ରଡଲରି ନÉଡ଼ରିଡ଼Èଇ ମହୁ ରି ଅÉରନ।

୯
 ରଜÍଟାଗାଟରି ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ାରଣ୍ରୁ! ଅÉମ ୁମୀରଙ୍ ଈ କାତା 

ରବÎସ୍ରି ମାଞ୍ାନାମ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଈରରି ଉରଜÑ ଅÉମ ୁମୀବାହାଡ଼Èଇ 
ସÉରÛକରି ରନଗÈ ଆକÈ ଅÉଶା ଗରିେରିମାନାମ।ୁ ଅÉମ ୁେୁଞ୍ାନାମ ୁ
ଈରୁ ଏଃÍୋତାରÈ କାତା ମÉରଙ୍ ରବÎତୋ ରଦରୁ। ଈରୁ ତାଡ଼ା 
ଲÌକୁରରିଇ ବାରା ସରିଆନା ଏତେରି ରଜÍଡା ତÌସାମାରଞ୍ରୁ, ଏ 
ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ରେÍନୁ ଡ଼ଃନା ଦରିନା ଏÌଲୁତାନରି ଇଟରିରନଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 ରେÍନୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈତାଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ତାଡ଼ା ଲÌରୁରରିଇ ବାରା 
ସୀପ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ, ଇ କାତା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌଲୁତାନରି ଇଟରିରନଞ୍ଜୁ। 
୧୧

 ଅÉମୁ ମÉଟ୍ କରିମାନାମୁ ମୀ ମାରଦÑ ଆରଙ୍ÑଗÉଡ଼ରି ନୀମବୋନା 
ମାନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏËରଡଃଙ୍ରିରନ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରି ଦୁଃଦୁ। ଏରହଙ୍ରି  
ଆରତÑକା ଈରୁ ମୀ ମÉଣ୍ରିନାରÈ େÉରଣ୍ରୁ। ୧୨

 ଈରୁ ଲାହା 
ଆËଡ଼Èଇ ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାନରି ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରଦରୁ, 
ଈ କାତରି ଅÉମୁ ମÉଟ୍ କରିମାନାମୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା େରତ୍ ଏଙ୍ା 
ମଣୁ୍ରି ଆତରି ବÉଗା ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାନରି ବାହାତାନରି ବÉଗା େÉନ୍ ଞ୍ା 
ମାରନରୁ।

୧୩
 ରେÍନୁ ଅବ୍ାହାମଇ ଅÉଞ୍ା ମାରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁଇ ତୁହାନା 

ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ଏମବେÈଇରବÎଏ ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ୋଦା ଡ଼Èଇ ଆନÈ ଅÉଞ୍ା ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ େୂରରି 
ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ରବÎସା ମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ରେÍନୁ ରବÎରତେଞ୍ଜୁ: “ଅÉନୁ 

ଉରଜÑରନ ନୀଙ୍ରି  ରମÍଲା ଗରିଆଇ। ଅÉନୁ ନୀନ୍ାରାଆ ସୀରରି 
ସÉରÛକରି ବାଡରିଗରିଇ।” ୧୫

 ଅବ୍ାହାମ ମଣୁ୍ରି ଅÉଜାନାଇ ଏÌରରି ଉଗ୍ ଦରି 
ଟୁକ୍ନÈ କÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଏÌରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ା ମାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  େÌଲ େÉରଟଞ୍ଜୁ।

୧୬
 ଲÌକୁତାକା ତÉଙ୍ରି  ରଦରÈନରି ତାରା ୋଦା ଆହାନା ସାଡ଼୍ା 

ଗରିେରିରନରୁ। ଇଆରଡଃଙ୍ରିଡ଼Èଇ ଏଆରରି ତାରରି କାତା ଉରଜÑ 
ଇଞ୍ରି  ତସ୍ରିମାରନ ଏଙ୍ା ଟଟା ଟଟରି ଗୁରଲÑÑ ଭରିହ ରିରନ। ୧୭

 ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ଅÉଞ୍ାମାନାରÈ ଉରଜÑ ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 
ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାନାରା ଏତୋଞ୍ଜୁ େÉନ୍ ମବୋ ତରିଙ୍ରି  ମାରନ ଏଆରରି 
ବାଃତା ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ କ୍Éର୍୍ା 
େୂନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏଆନରି ଅÉଞ୍ାନÈଇ 
ରବÍଗାଲରି ଅÉବାÏ ମୂଏ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ ଆନÈ 
ରବÎରସ୍ଞ୍ଜୁ, ଏÌରରି ଅÉନରି କାତା ଅÉରନ ଏଙ୍ା ଈରÈ ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉଞ୍ାନାଇ ସÉଡ଼୍ାରବÑÎ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୧୮

 ଈ ଜରଡ଼Ñକା 
ଜାକ ରବÍଗାଲରି ଅÉବାÏ ମୂଅ। ଏତେରି ରଡଲରି ରେÍନୁ ରବÎରସ୍ଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଦାେÈ ରବÎସ୍ା ମଏୂଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑÑ ସÉଡ଼୍ା ଗରିନାବାÏନରି ରବÎଏ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରଦÑରବÑÎଏ ଦାେÈ ରବÎସ୍ା ମଏୂଞ୍ଜୁ।

ଏÌସରିବÉଗା ଏମବେÈଇ ତାଡ଼ାନରି ଜ୍ଡÓÞÕୋ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ସÌଡ଼ରିଟରିତାଙ୍ରି  
ଭÉରଦରୁ, ଏଆରରିକରି ଈ କାତା ତÉଡ଼ା ଗରିରନ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଗାଞ୍ାନା ରାହରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ତାକ୍ାଲରି ଗରିରନ। ୧୯

 ମÉରନ୍ ଇ 
ବÉସ୍ା ର ବାରା ଇଟରିନରି କବା ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ଏଙ୍ା ଡÉଟାଗାଟା। 
ଈରରି ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରିୋଦ୍ା ରବÑଅଟରି ମାନରି ତୀରରି ବାହାତାନରି 
ସÌଲ୍ ଜାନାଇ ମÉନ୍ାରÈ ଜରିଉତରିନରିଇ ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ ସାନା ଇଟରିରନ। 
୨୦

 ଜୀସୁ ରବÎÍରଲÑରନ ଏମବେÈଙ୍ରି  ସାଜାମାରନଞ୍ଜୁ, ଅରଟÑÑ ମାଇ 
ରସÍଲୁ ୋରହରରି ଦÉସାମାରନଞ୍ଜୁ। ମଲ୍ କରିରସଦକ ରଡଃଙ୍ରି  ଜୀସ ୁ
କÉରଲଙ୍କÉଲା ରସÍଲୁ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ।

ଲÉକା ଗାଟ ିମଲ୍ କନିସଦକ

୭  ୧ ମଲ୍ କରିରସଦକ ସÉରଲମ୍ ଦରିନା ତାନରିଇ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ 
ମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ତରିକରି ରସଣ୍ ମାନରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 

ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଅବ୍ାହାମ ରÉଜାଙ୍ାନରିଇ 
କÉଲାତାନରି ମୂସାନାଇ ରବ୍ଡÎ Í Óେରିମାଞ୍ାତାବାÏ ମଲ୍ କରିରସଦକ 
ଅବ୍ାହାମଇ େଣୂ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଅବ୍ାହାମଇ ରମÍଲା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
୨

 କÉଲା ତାନରି ମୂସାନା ଅବ୍ାହାମ ଆନÈ େÉଣ୍ ଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ 
ଏମବେÈତାଆ ଦସ ବÉଗାଡ଼Èଇ ର ବÉଗା ମଲ୍ କରିରସଦକକରି 
ସରିରତଞ୍ଜୁ।

(ମଲ୍ କରିରସଦକ ଇରସÑକା: ରବÎÍରଲÑତାରରି ଆଇମାରନ “ତୀରରି 
ଗାଟରି ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ” ଇରସÑକା “ଲତୁରଜÍଡା ସୀବାÏଗାଟରି ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ।”) 
୩

 ଏମବେÈଇରବÎÑ ମଲ୍ କରିରସଦକ ତାଡ଼ା ଅÉବାଇ ଆଜÈନରି ଅÉରତÑକା 
େୁନÈ ସରିରଡରୁ ଅରଟÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରମବେଟରି ବÎÉଜାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏରସÑକା ଗÉଡ଼ରି ଅÉରତÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏରସÑକା ସÉରତଞ୍ଜୁ ଏÌରÈରବÎÑ 
ଏମବେÈଇରଭÑ େୁନÈସରିରଡÑରୁ। ମଲ୍ କରିରସଦକ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ତାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼ଃନା ଦରିନା ରସÍଲୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା 
ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ।

୪
 ମଲ୍ କରିରସଦକ ଏÌରସ ରଦରରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ, 

ଏÌରÈ ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ରମଃଦୁ। େୂବ୍ା ଅÉବା ଅବ୍ାହାମ କÉଲା 
ଡ଼Èଇ ତାସାମାସରି ଦନ ବରିତତାଆ ଦସ ବÉଗା ଡ଼Èଇ ର ବÉଗା 
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ମଲ୍ କରିରସଦକକରି ସରିରତÑଞ୍ଜୁ। ୫ ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ରଲÍବରି 
ସୀରୁ ଡ଼Èଇ ଭÉଜା ମାସରି ଲÉକାଗାଟାକା ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଦସ ବÉଗାଡ଼Èଇ ର ବÉଗା େÉନ୍ ମବୋ କାତା। ଲÉକାଗାଟାକା ଇ 
ବÉଗା ତାଡ଼ା ଲÌକୁ ଜୀହୁଦରିଙ୍ାନରି ବାହÈଡ଼Èଇ ଅଇ ମାରସରୁ, 
ଅÉରତକାରଭÑ ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଲÌକୁ ଗୁରଲÑÑତାକା 
ଅବ୍ାହାମ ସୀରୁତାକା। ୬

 ମଲ୍ କରିରସଦକ ରଲÍବରି ସୀରୁ ତାଞ୍ଜୁ 
ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ, ଅÉରତÑକାରବÎଏ ଏଆଞ୍ଜୁ ଅବ୍ାହାମ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଦସ ବÉଗାଡ଼Èଇ ରବÉଗା େÉରଟÑଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାନରି 
ବÉଗା େÉନ୍ ମବୋ ମୂନରି ଅବ୍ାହାମଇ ରମÍଲା ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। 
୭

 ଗୁରଲÑÑତାକା େୁଞ୍ାରନରୁ କଗÈଞ୍ଜୁ ରଦରÈନରି ବାହÈଡ଼Èଇ 
ରମÍଲା େÉରନÑଞ୍ଜୁ।

୮
 ଲÉକାଗାଟାକା ଲÌକୁରରି ବାହÈଡ଼Èଇ ଦସ ବÉଗା ଡ଼Èଇ 

ର ବÉଗା େÉନ୍ ମବେରିମାରନରୁ, ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑ 
ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବେରିନରି ରବÊଟରି ସାଇମାରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଅବ୍ାହାମ ବାହÈଡ଼Èଇ ଦସ ବÉଗା ଡ଼Èଇ ର ବÉଗା 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାସରି ମଲ୍ କରିରସଦକ ରେÍନୁ େୁତରିତାନରି ମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଇରଦÑରବÎଏ ନୀରଡ଼Ñ ମାରନଞ୍ଜୁ। ୯

 ରଲÍବରି ଲÌକୁରରି ବାହÈଡ଼Èଇ 
ଦସ ବÉଗା ଡ଼Èଇ ର ବÉଗା ଅଇମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ 
ରବÍÎସ୍ାମୂନାସୁ, ଏରସରରି ରଡଲରି ଅବ୍ାହାମ ମଲ୍ କରିରସଦକକରି 
ଦସ ବÉଗା ଡ଼Èଇ ର ବÉଗା ସରିରତÑଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ରଲÍବରି 
ରବÎଏ ଏÌରÈ ସରିରତÑଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ରଲÍବରି ଏ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ଗÉଡ଼ରି 
ଅÉଆସରିଡାତାକା ରବÎଏ ଅବ୍ାହାମ ମଲ୍ କରିରସଦକଇ େୂଣ୍ା 
ଅÉତରି ରଡଲରିତାନରିଇ ରଲÍବରି ଅବ୍ାହାମ ତାଡ଼ା ଆରକଞ୍ାକାନରି 
ଗାଣ୍ରିତାନରି ମାରସÑଞ୍ଜୁ।

୧୧
  ରଲÍବରି କ୍Éମବେଜୁତାକା a ଲÉକାଗାଟାକା ଅÉଜାନା 

ମାସାବାÏନରି ଲÌକୁରରିଇ ସÉଜା ସୀବାÏ ଅÉଜାମାରସ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଇ ଲÉକାଗାଟାକାରରି ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ଲÌକୁତାକାରରିଇ ଜରିଉ 
େÉଡ଼Èଟରି ଟରିକ୍ନÈ ଗରିବାÏ ମୂୋ ଆËରତ। ଏÌସରିବÉଗା ଅରଟÑÑ 
ରËଞ୍ଜୁ ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ବÎÉବାÏ ତାଙ୍ରି  ଦରିରତ। ହାରଣ ରଡଃଙ୍ରି  
ଆËରାଏ ମଲ୍ କରିରସଦକ ରଡଃଙ୍ରି  ର ଲÉକାଗାଟାନରିଇ 
ଲୂଡ଼ା ମାରସ। ୧୨

 ଏରସରରି ରଡଲରି ଲÉକାଗାଟାରରିଇ ମÉସ୍କା 
ଅÉରନ ଏ ରଡଲରି ସÉଜାତରିନରିରବÎଏ ମÉସ୍କା ଦୀରନ। ୧୩

 ଅÉମ ୁ
ଇ ଗୁରଲÑÑ କାତାଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ରବÍÎସ୍ରି ମାଞ୍ାନାମୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଅରଟÑ ର କ୍Éମବେଜୁତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏ କ୍Éମବେଜୁତାଞ୍ଜୁ ଏରସÑକାରବÎଏ 
ରବÎÍରଲÑ ଲÉକାଗାଟାନରି b ରଡଃଙ୍ରି  ଲÉକା ଗଟରିତା କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଆସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜରିହୁଦା କ୍Éମବେଜୁଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି 
ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ ଈରରି କ୍Éର୍୍ାକାତା ଏଙ୍ା ଏ କ୍Éମବେଜୁତାକା ଲÉକା 
ଗାଟାରୁ ଅÉଭା ରସÍଲୁ ମÌସା ରବÍÎସାସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ମଲ୍ କନିସଦକ ନଡଃଙି୍ ର ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ
୧୫

 ଈ କାତାଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ସÉରÛକରିଗରିସରି କ୍Éର୍ ଇଞ୍ାମାନୁ, 
ମଲ୍ କରିରସଦକ ରଡଃଙ୍ରି  ତାଞ୍ଜୁ ରËଞ୍ଜୁ ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। 

a ୭.୧୧ ନଲବ ି କ୍Éମ୍ଜୁତାକା ଜାକୁବ ତାଡ଼ା ବାରଗାଣ୍ରି ମୀଡାକାନରି 
ୋଦାଡ଼Èଇ ସୀବାÏ ଅÉଜା ମାନରି, ଜୀହୁଦରିଙ୍ାନରି ବାର ଗଟା କ୍Éମବେଜୁ ମାରଦ 
ର କ୍Éମବେଜୁ।
b ୭.୧୩ ଲÉକାଗଟ ି ଇରସÑକା ଭାଡ଼ରିଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉଜାନାରରି 
ଏତୋବାÍନରି ରେÍନୁକରି ସେଗିଗରିେରିମାସରି ଲÉକା ଦବ୍ ମ୍ଡÓÝØୋ ଆଇରସ।

୧୬
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏତେରିସରିକରି କ୍Éମବେଜୁ ସÉଜା ଡ଼Èଇ ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ 

ଅÉଜାସରିଡାତାଞ୍ଜୁ। ରଟÍରଣ୍ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋତାନରି ମାନରି 
ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ରେÍନୁ େୁତରିତାନରି 
ଏଆନରି କାତା ରବÎସ୍ା ଅÉଜାରନ, “ଈନୁ ମଲ୍ କରିରସଦକ ରଡଃଙ୍ରି  
ର କÉରଲଙ୍କÉଲା ଲÉକାଗାଟାତରି।”

୧୮
 େ୍ଡÓÉଡରି ସÉଜା ଡÉଟା ସରିଡÈନାରରି ଏଙ୍ା ଆଗÈନାରରି ଅÉତÈକରି 

ରକକରି ଏÌସ୍ା ଆରତ। ୧୯
 ମÌସା ସÉଜା ଆନାରÈରଭÑ ଟରିକ୍ନÈତାରÈ 

ଗରିଭା ମୂଆରତ। ଇରଦÑ ମÉରଙ୍ ସୀବାÏ ଅÉଜାମାନରି ରଦରରି 
ଅÉସାଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉବାÏ ମନୂାସ।ୁ

୨୦
 ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟଇ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିତରି ରଡଲରିତା ରେÍନୁ 

ଏତୋରÈ ଅÉଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ, ଈରରି ନୁଡ଼ରି
଼
 ତାରରି। ଏରସରରି ରଡଲରି 

ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାକା ଲÉକାଗାଟାକା ଅÉଜାରସରୁ, ଏ ରଡଲରିତା 
ଆନÈରବÎଏ ଅÉଞ୍ା ଅÉଆସରିଡÈରତ। ୨୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ 
ଅÉଞ୍ାମାସରି ବÉଗା ଜୀସ ୁଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ:

“ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ
ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଅÉଞ୍ାନାରÈ ରବÑଅକରି 

ରବ୍ଡÎÍÓପ୍ ସାନା ଅଏÌଞ୍ଜୁ,
‘ଈନୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ରସÍଲୁ ଲÉକା ଗାଟାତରି ଅÉଦରି।” 

 ଗÉଡ଼ରି େତୁରି ୧୧୦:୪

୨୨
 ଈ ଅÉଞ୍ାମାନାରରି ଏରସସରିକରି ସÉରÛକରି ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାନାକରି 

ଜୀସୁ ବାହାଡାଇ ଏÌରÈ ଉବ୍ ଗା ଗରିଭା ଅÉଜାମାରନ। ଜୀସ ୁ
ଆଇରନଞ୍ଜୁ ମାରଦ ମାଞ୍ାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ।

୨୩
 ଅରଟÑରଭÑ ଏରସରରିରଭÍଲା ରବÍଗାଲରି ଲÉକାଗାଟାକା 

ସÉରତରୁ ଏଆରୁ ଅରଟÑ ଲÉକାଗାଟାକା ଅÉଭା ମୂËରତରୁ 
ଏÌସରିବÉଗା ଏ ଲÉକାଗାଟାରରି ମାରଦÑଏ ଗÉରମ ଲÌକୁତାକା 
ଏÌରରମବେÈ ମାରସରୁ। ୨୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏରସÑକାରବÎÑ 
ସÉଆନାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରସÑକାରଭÑ ଲÉକା କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଜÉମବୋ 
ଗରିବାÏ ଆଏÌଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଏÌସରିବÉଗା ଏତୋନାକା କ୍ରିସ୍ଟ ବାହା ଡ଼Èଇ 
ରେÍନୁ ସÌଡ଼ରି

଼
ଟରି ତାଙ୍ରି  ବÎÉରନରୁ, ଏଆରରିଇ ଜୀସୁ ଏଃୋ ସୀବାÏ 

ମରୂନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀରଡ଼ ମାନାକରି ଏରସରରିରଭÍଲା 
ଅÉତରିବÉଗା, ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁ ସଡ଼ରି

଼
ଟରି ତାଙ୍ରି  ଭÉରନରୁ, ଜୀସ ୁ

ଏଆରରିଇଡ଼ଃନା ଦରିନା ବାରା ସୀବାÏ ମରୂନଞ୍ଜୁ।
୨୬

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରଡଃଙ୍ରି  ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରିଇ 
ମÉଙ୍ରି  ଲୂଡ଼ା ମାରସ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି ବାଃତା 
ଆନରିରବÎଏ ଡ଼Ìଇ ତାରରି ସରିରଡ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ ଡ଼Ìଇ 
ତାକାରରି ବାହÈଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇତାଞ୍ଜୁ ଅÉଏଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିଇ 
ସଗ୍ତରିକରିରବÎଏ ରସଣ୍Ûନରି ବାହାତାଙ୍ରି  ଅÌବାÏଅÉଜାରନ। ୨୭

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରବÍଗାଲରି ଲÉକାଗାଟାକା ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ। ରବÍଗାଲରି 
ଲÉକାଗାଟାରରିକରି ଦରିନା ଗÉଡ଼ରି ରାସାନା ଲÉକା ଲୂଡ଼ା ଆଇମାରସ। 
ରବÍରଲÑ ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଏ ରବÊଟରି ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁ 
ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ରାସାନା ଲÉକା ଲୂଡ଼ାମାରସ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସଇୁ 
ଈରÈ ଗରିବା ଦୀଆସରିରଡÑଏ। ଜୀସ ୁଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ରସÍଲୁ ରରହ 
ବାÏଙ୍ା ସରଟÑକାରନ ଲÉକା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି 
ସେଗିଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୮

 ସÉଜା ଡÉଟାସରିଡÈନରି ଲÌକୁରରିଇ ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଅÉସ୍କା ମରୂନ। ରେÍନୁ ଏତୋରାଆ 
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ସାଡ଼୍ା ଆହାନା ସÉଜାଇଟାମାରନଞ୍ଜୁ ଏ ବାହÈଡ଼Èଇ ରେÍନୁ 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ଟୁକ୍ନÈ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ତାଙ୍ରି  
ଅÉସ୍କା େÉରଟଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ମାଇ ନଦରି ଲାକାଗାଟାଞ୍ଜୁ

୮  ୧ ଅÉମୁ ଏତୋରାଆ ରବÎସ୍ରି ମାଞ୍ାନାମୁ, ଏମବେÈତାରରି 
ଗୁରଲÑÑତରିକରି ନୂଡ଼ରି

଼
 ତାରରି ଆଇମାରନ, ମାଇ ରସÍଲୁ 

ଇଃତରି ର ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ ଏତୋଞ୍ଜୁ ରସଣ୍ ମାନରି 
ରେÍନୁ ତରିନରି

଼
 େÉଡ଼Èଟରି କକ୍ ସା ମାରନଞ୍ଜୁ। ୨ ମାଇ ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ 

ରଦରରି  ତୀରରିବାହା a ତାନରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁ 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାନରି ବାହାତାନରି ଆËରତ, ଏÌଆକରିରଭÑ ରେÍନୁ 
ବାହÈଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରିଗରିବାÏ ଅÉଜାମାନରି ଲÉକା ବାହାତାନରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରି ମାରନଞ୍ଜୁ।

୩
 ରେÍନୁକରି ଦÉନ ସୀଭା ଏଙ୍ା ଜÌତ ରାସାନା ଲÉକା ଗୁରଲÑÑ 

ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରରି ତାରରି କାବାଡ଼ରି। ଏÌସରିବÉଗା ମାଇ ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁରବÎଏ ରେÍନୁକରି ଆନÈ ଅÉରତÑକା ସୀବାÏକାତା। 
୪

 ରଗରଟÑ ମାଇ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ େୁତଗିତାନରି ଇରଦÑ ନୀରଡ଼ 
ମାଞ୍ାଦୁଃରନଞ୍ଜୁମା, ଏରହଙ୍ରି  ଆରତÑକା ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ 
ମସୂା ଦୁରହଞ୍ଜୁମା। ନାଇ ରବÎତୋନାରରି ଇରସÑକା ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  
ଜÌତ ରାସାନା ଲÉକÈଇ ମାନରି ଲÉକାଗାଟାରୁ ମାରନରୁ। ୫

 ଇ 
ଲÉକାଗାଟାକା ଏତୋରାଆ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନରୁ, ଏÌରରି ଉରଜÑରନ 
ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି ମାନରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଡୂ଼ଗÉ ଏଙ୍ା ମ୍ଡରିÓଉ 
ରଡଃଙ୍ରି  ତାରରି। ଏÌସାବÉଗା ମÌସା ତୁମବେଜୁ  ଇଡୁ b ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  
ମାସରି ରଡଲରିତାନରି ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ କÉଡ଼୍ ସାନାଇ ରବÎସାରସଞ୍ଜୁ: 
“ସÌରୁ ରସଣ୍ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ଏତେରି ଡୂ଼ଗା ତÌସାମାଞ୍ାରତଏ 
ଏËରଡଃଙ୍ରିରନ ଗୁରଲÑÑତାଆ ଗÉଡ଼ରି ଗରିମୁ।” ୬

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ଜୀସଇୁ ଏତେରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ସୀବାÏ ଅÉଜାମାରନ ଏÌରରି ଏ 
ଲÉକାଗାଟାକା କାବାଡ଼ରିତରିକରି ସÉରÛକରି ତାରରି। ଏËରଡଃଙ୍ରି  ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟ ବÉଗାଡ଼Èଇ ରେÍନୁତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଗରିଆମାନରି େୂନରି 
ସÉଜା େ୍ଡÓÉଡରି ସÉଜା ତରିକରି ସÉରÛକରି ରନÍଗÈରରି ମାରନ।

୭
 ରଗରଟ ରବÎÍରଲÑ ସÉଜାତାନରି ମÉସରି ସରିଡÈଦୁରହମା ଏରହଙ୍ରି  

ଅÉରତÑକା ରରିରହଗରି ସÉଜା ଲୂଡ଼ା ଅÉଜା ଦୁଃରନମା। ୮ ଏÌËକରିରଭÑ 
ରେÍନୁ ଲÌକୁ ମାରଦÑ ମÉସାମାନାରÈ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ରବÎରତେଞ୍ଜୁ :

“ପ୍ରବୁÎ ରବÎସ୍ରି ମାରନଞ୍ଜୁ, ରଡଲରି ବାÏଇମାରନ,
ଏରସରରି ରବÍÎଲା ଏରସରରି ରବÎÍଲା ଅÉନୁ ଇସ୍ାଏଲ 

ଲÌକୁ ଏଙ୍ା ଜୀହୁଦରି ଲÌକୁରରିରବÎଏ େୂନରି ଅÉଞ୍ାମାନରି 
ସÉଜା ଇଟରିଇ।

 ୯ ତାଡ଼ା େୁବ୍ା ଆରକଞ୍ାକାନରିରକÑ ଅÉନୁ
ଏତେରି ସÉଜା ଗରିଆରସଏ ଏÌଆରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଏ।

ଏ ସÉଜା ଅÉନୁ ଏଆରରିତାଆ କାକା ଆଃତରି ରଡଲରି

a ୮:୨ ନଦରି ତରୀରିବାୋ ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ବାହା, ଏତୋବାନରି ରେÍନୁ 
ମାଞ୍ାନା ଲÉକା େÉନ୍ ମବେରିମାରନଞ୍ଜୁ।
b ୮.୫ ତମ୍ଜୁ ଏତେରି ଲାଇଟରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିରକ ଆଡାନା ମାରସÑଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରି ଲÉକାଗାଟାକା ଲାକା ଜହାରରି ଗରିେରିମାରସରୁ। ଇରା 
ରାହରିଆନରି ତମବେଜୁ ଇନ୍ ମବୋ ଆଇମାରନ।

ଏଙ୍ା ମରିସାର ଡ଼Èଇ ଅତାତରି ଗÉଲା ଗରିଆମାରସÑ,
ପ୍ରବୁ ରବÎସ୍ରି ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ନାଇ ସରିଆମାସରି ସÉଜାତରିନରିଇ 

ଏଆରୁ ମÉନରି ଅÉଆରତରୁ
ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ନାଣ୍ାନରି ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ ରଗରତେÑଏ।

 ୧୦ ଇ େୂନରି ସÉଜାତରିନରି ଅÉନୁ ଇସ୍ାଏଲ୍ ଲÌକୁରରିରକ ଇଟରିଇ।
ଇ ସÉଜାତରିନରି ଅÉନୁ ବାÏଇମାନରି ରଡଲରିତାନରି ସୀଇ ଇଞ୍ରି  

ପ୍ରବୁÎ ରବÍÎସ୍ରି ମାରନଞ୍ଜୁ:
ଅÉନୁ ଏଆରରି ଏÌଲୁଙ୍ାନରି ନÉନ୍ାରÈ ସÉଜା ଇଟରିଇ,

ଏଆରରି ଆରଣ୍ସାକାନରି ଏÌବÎÈ ବ୍ୀÐସାଜରିଇ,
ଅÉନୁ ଏଆରରି ରେÍନୁ ରତନୁ ଆଇ

ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ନାଇ ଲÌକୁତାକା ଅÉରନରୁ।
 ୧୧ ରେÍନୁଇ େୁନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଏ ରବÑଅଟରି ଅରଟÑÑ ଏମବେÈଇ ତାଡ଼ା 

ଆରମବେସାଇ କରି ରବÍଗାଲରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରବÍଗାଲରି 
ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉୋ ଦରିଏ।

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା କଗÈନରି ବାହÈଡ଼Èଇ ରଦରାନରି 
ଟୁକ୍ନÈ ଗୁରଲÑÑତାକା ନÉଙ୍ରି  େୁଞ୍ାରନରୁ।

 ୧୨ ନାଇ କୁÛଇଟରି ଗରିଆମାନରି ଗୁରଲÑÑ ଦୂସ ଅÉନୁ େରିହାଜରିଇ।
ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ଏଆରରିତାଆ ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Ìଇ ଅରଟÑÑ ନାଇ 

ଏÌଲୁତାଙ୍ରି  ଅÌଏନୁ।”  ଜରିରରିମରିଅ ୩୧:୩୧–୩୪

୧୩
 ରେÍନୁ ଈରÈ େୂନରି ସÉଜା ଇଞ୍ରି  ରବÎସାନା, ରବÍÎରଲÑତାରÈ 

ସÉଜାତରିନରି େ୍ଡÓÉଡରିସÉଜା ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ଏତୋରରି େ୍ଡÓÉଡାରରି ଏଙ୍ା 
ଲୂଡ଼ା ସରିଡାନାରରି, ଏÌରରି ଡାରଣ୍ ମ୍Éଙ୍ରିରନ।

ପଡେÓÉଡ ିସÉଜାତାରି ଲÉକା

୯  ୧  ରବÍÎରଲÑ ସÉଜାତାନରି ଲÉକା ରସÍଲୁ ସÉଜାଙ୍ା 
ମାସୁ। ଏÌସରିବÉଗା ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାସରି ରେÍନୁ 

ଇଡୁରବÎଏ ରରଣ୍ ମାରସ। ୨
 ଈରରି ବାହା ର ତମବେଜୁ ଇଡୁ ଲାଇ 

ମାରସ। ଈ ତମବେଜୁ ଇଡୁ ଲାଇ ଅରଡ଼ନରି ୋଡ଼Èଟରି ଡରିେ, ରମଜା 
ଏଙ୍ା ଏ କୁÛଇଟରି ରେÍନୁ ବାଃତା ସେଗିଗରିବାÏ ଅÉଜାମାସରି ରୁଟରି 
େରିଟÛ ମାରସ। ଈ ବାହା ତରିନରିଇ ‘ତୀରରି  ବାହା’ c ଇନ୍ ମବୋ ଆଇ 
ମାରସ। ୩

 ରରିରହଗରି ୋଦ୍ା ରବଅନରି େÉଡ଼ାଟରି ଏତେରି ବାକାରରି 
ମାରସ ଏÌରÈତରିନରିଇ “ମୂଲÈ ତୀରରି ବାହା” ଇନ୍ ମବୋ ଆଇମାରସ। 
୪

 ଲÉକାରସÍଲୁ ଲÉକାଗଟରି ମାରସ। ‘େ୍ଡÓÉଡରି  ସÉଜା’ d ର ତୀରରି 
ରେÍଡ଼ରି ଲାଇ ମାରସ। ରେÍଡ଼ରି ସୁନାଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଅÉଜା 
ମାରସ। ଏ ରେÍଡ଼ରି ଲାଇ  ମାନ୍ା e ଇଟା ଅÉଜାମାସରି ସୁନାଡ଼Èଇ 
ଗାଡ଼ରିଗରିବାÏ ଅÉଜାମାସରି ରରଣ୍ କୁେରି ମାରସ। ହାରଣ ତାରରି ଡୂଡ଼ା 
ଏତେରି ଡୂଡ଼ା କÌଡୁ଼ ଗୁନ୍ାମାରସ ଏÌରରି ମାରସ। ଏ ରେÍଡ଼ରିତାନରିଇ 
େ୍ଡÓÉଡ଼ରି ସÉଜାତାଆ ଦସ ଗଟା ବାଗଗିଙ୍ା ବ୍ୀÐସା ଅÉଜାମାସରି 
ଜÌରଡ଼Ñକା ବାÏଡରି େÉଟାଙ୍ାରବÎଏ ମାସୁ। ୫

 ରେÍଡ଼ରି କୁÛଇଟରି 
ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ା ରେÍନୁ ତାରାଆ ଅÌରତେରରି ସୂଟ୍ କରିମାସାକରି 

c ୯.୨ ଗୁନଲÑତକି ିତରୀର ିବାୋ ଏତୋବାÏନରି ରେÍନୁ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରିଇ 
ତÌଞ୍ା ଆଇରସଞ୍ଜୁ।
d ୯:୪ ପଡେÓÉଡ ିସÉଜା ସନୁା େେ୍ାଗରିଭା ଅÉଜାମାନରି ରବଜୁ ରେଡ଼ରିଲÈଇ 
ଜÌରଡ଼କା ବାଡରି ୋଟାଙ୍ାନରି ରେÍନୁତାରା ସÉଜା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରସ।
e ୯.୪ ମାନ୍ା ସରିଃେରିମାସରି ଭÉଲୁୋଙ୍ାତାନରି ଜୀଦୁଦରିଙ୍ାନ୍ ଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ସୀଭା ଅÉଜାମାସରି ତରିନ୍ ମବୋ।

ଏବ୍ରୀ ୯:୫



294ଏବ୍ରୀ ୯:୬
ମାରସରୁ। ଏÌଭରି ‘ରଜÍଡାନÌବାÏ ବାହାତାନରିଇ’ a (େ୍ାଙ୍ା) 
ମାରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉମୁ ଈରଦÑ ଏ ଗୁରଲÑÑତାଆ କ୍Éର୍୍ା 
ରବÑÎସ୍ା ମୂତାଜାËମୁ।

୬
 ନାଇ ରବÎସ୍ରି ମାଞ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏ ତମବେଜୁତାନରିଇ ଗୁରଲÑÑତାଆ 

ତÌଲ ଗରିଆନା ଇଟା ଅÉଜାମାରସ। ଲÉକାଗାଟାକା ଲÉକା କାବାଡ଼ରି 
ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଅÌରଡ଼ନରି ବାକାରରି ତାଙ୍ରି  ଦରିନାଗାଡ଼ରି ସାଜରିମାରସରୁ। 
୭

 ଏÌËକରିରଭÑ ଲାଇÒନରି ବାକାରରି ତାଙ୍ରି  ବାସାରାକା ତରିଙ୍ରି  
ସରଟÑକାରନ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ସାଲ୍ ବା ମୂେରିମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଲÉକା ରସÍଲୁ ଲୂଡ଼ା ମାସରି ରାକାଆ ଅÌËଡ଼Èଇ 
ଏରସÑକାରବÎଏ ଏମବୋ ସÌଲ୍ ବରି ସରିଡାରତଞ୍ଜୁ। ଇ ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିମାନାରରି ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଇରÈ 
ରାକାଆ ରେÍନୁକରି ସୀପ୍ କରି ମାରସଞ୍ଜୁ।

୮
 ଈ ଗୁରଲÑÑ ଗରିବାÏଡ଼Èଇ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ମÉରଙ୍ ଇରÈ ଗ୍ରÉେÈଇ 

ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଅÌରଡ଼Ñନରି ବାକାରରି ମାଞ୍ାଦୁଃନରି ଟୁକ୍ନÈ ମଲୂା ତୀରରି 
ବାହାତାରାଆ ଦÉରା ଦÉୋମେୂା ଅÉଏ। ୯

 ଈରରି ରନÍଞ୍ଜୁ ମାଇ 
ରସÍଲୁ ତÌସରିସରି ଗ୍ରÉେ୍ନାରରି ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ଈରରି କ୍ାର୍୍ା େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ, ଏତେରି ଲÉକାଦବ୍ ଏଙ୍ା ରାସାନା ଲÉକରିନାରÈ 
ରେÍନୁକରି ସେଗିଗରିବାÏ ଆଇରନ, ଏ ବାହାଡ଼Èଇ ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ତୀରରି ଅÉଭା ମଏୂଞ୍ଜୁ। ଈ ଲÉକା ବÉଗାଇଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ ମଏୂଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଏÌରରି ଗୁରଲÑ ବାÏରରି ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ 
ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରିତାଇ ଗ୍ଡରିÓସରି ଇନରି କାବାଡ଼ରି, ବାÏରରି େୁତଗି 
ସÉଜାଙ୍ା ଏÌବାÏଡ଼Èଇ ଆରଣ୍ସରି େୂନାରରି ଆଏÌ। ରେÍନୁତାରରି େୂନରି 
ଅÉଞ୍ାମାନରି ସÉଜା ଭÉତରି ଟୁକ୍ନÈ ରେÍନୁ ଏÌବÎÈ ସÉଜାଙ୍ା ଲÌକୁରରିକରି 
ସରିରତଞ୍ଜୁ।

ପୂନ ିସÉଜାତାରି ଲÉକା
୧୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ କ୍ରିସ୍ଟ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା 
ବÎÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ମାଇବାଃତା ମାଞ୍ାନରି ଗୁରଲÑ ରନଗÈଆ 
ରସÍଲୁ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁ
ରବÍଗାଲରି ଲÉକାଗାଟାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ତୁମବେଜୁ ଇଡୁତାନରି ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଏଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ଏÌରÈତରିଙ୍ରି  ସÉରÛକରି ରଦରÈଡ଼ରି ଏଙ୍ା ସÉରÛକରି ରନଗରି 
ବାହାତାନରି କାବାଡ଼ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଈରÈ ବାହାତରିନରି ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଈରରି ବାହା ଈ େୁତଗିତାରରି ଅÉଆରତ। 
କ୍ରିସ୍ଟ ମୂଲା ତୀରରି ବାହାତାଙ୍ରି  ଅÌଡାଙ୍ାନାରÈ ଆରତÑକା କÌଡରି 
ମୀଡାଙ୍ାନାରÈ ରାକÈ ଅËରତଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ତÉନ୍ାରÈରନ 
ରାକÈ ଅଆନାଙ୍ା ସରଟÑକାରନ ସÌରଟଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଦରିନା 
ରସÍଲୁ ମÉଙ୍ରି  ଏଃୋ ସରିଆରତଞ୍ଜୁ।

୧୩
 ଏତେରି ଲÌକୁତାକା ଲÉକା ବାହାତାନରି ସÌଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ତୀରରି 

ଅÉËସରିଡାରତରୁ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ଅÌଡାଙ୍ାନÈରା, ଆଣ୍ଦ୍ ା 
କÌଡରିଙ୍ାନାରା ରାକÈ ଏଙ୍ା କÌଡରିଙ୍ାନାରÈ ଦୂଲରି ଲାସ୍ କା 
ଆଇମାରସ। ଏ ରାକÈ ଏଙ୍ା ଦୂଲରି ଏ ଲÌକୁରରି ଗାଣ୍ରିଙ୍ାନରି 
ରରିରହଗରି ତୀରରି ଗରିେରିମାରସ। ୧୪

 ଉରଜÑରନ କ୍ରିସ୍ଟ ତାରରି ରାକÈ 
ଅରଟÑÑ ସÉରÛକରି ଗରିବାÏମରୂନ। କ୍ରିସ୍ଟ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀରଡ଼Ñମାନରି ଜରିଉ 

a ୯:୫ ନଜÍଡାନÌବାÏ ବାୋତାନଇି ସÉଜାରେÍଡ଼ରି ଇଟା ଅÉଜାମାସରି 
ବାହା, ଏ ରେÍଡ଼ରି କୁÛଇଟରି ଏତୋବାନରି ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଆନରିଅÉରତକା 
ଜÌତତାରରି ରାକÈ, ର ବାସାରରି ତାଙ୍ରି  ସରଟÑକା ଲÌକୁରରି ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ସେଗି 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

ଡ଼Èଇ ତାଡ଼ାନରି ଟରିକ୍ନÈ ଲÉକାଦବ୍ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଆନା ରେÍନୁବାଃତା 
ସେଗିଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ତାରରି ରାକÈ ମାଇ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ 
ମÉଙ୍ରି  ନଗ୍ ଜାନାଇ ତୀରରି ଗରିଆରନ। ଏଆନରିତାରରି ରାକÈ 
ମାଇ ଆରଣ୍ସାକାନରିରବÑÎଏ ତୀରରି ଗରିଭା ମତୂାରନ। ଅÉଜୁ ତୀରରି 
ଅÉଜାନାଇ ନୀରଡ଼Ñମାନରି ରେÍନୁଇ ଲÉକାମନୂାସ।ୁ

୧୫
 ଏÌËକରିରଭÑ, ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରଣ୍ା େୂନରି 

ସÉଜା ତାରତÑଞ୍ଜୁ। ଇ େୂନରି ସÉଜାସୀଭା ଅÉରତ ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉେ୍ା ଅÉଜାମାନାକା ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାନାରÈ 
େÉନ୍ ମବୋ ମୂରନରୁ। ଏଆରୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ଟୁକ୍ନÈ େୂରରି େୂରରି 
େÉନ୍ ମବୋ ମୂରନରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରବÎରଲÑ ସାଜାମାନରି 
ରଡଲରି ତାନରି ଲÌକୁତାକା ଏତେରି ଡ଼Ìଇଙ୍ା ଗରିଆମାରସରୁ, ଏÌସରିବÉଗା 
ଇଞ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟ ସÉରତଞ୍ଜୁ।

୧୬
 ଏରସରରି ରବÍÎଲା ରËଞ୍ଜୁ ସÉରନÑଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଣ୍È ଉଇଲ୍ 

ଇଟାନା ସାରନÑଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଲÌକୁତାକା ଈ ଉଇଲ୍ ଅÉକୁ 
ବ୍ୀÐସା ମାନାଞ୍ଜୁ ସÉରତଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବା ଲୂଡ଼ାମାରନ। 
୧୭

 ଉଇଲ୍ ବ୍ୀÐସାମାନାଞ୍ଜୁ ରଗରଟÑ ନୀରଡ଼Ñ ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ଏ ଉଇଲ୍ ତାରରି ମୁଲୁ ସରିରଡÑ। ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ସÉନରି 
ରବÎÊଟରି ଆଡା ଏ ଉଇଲ୍ ମଲୁୁତାରରି ଅÉରନ। ୧୮

 ରେÍନୁ ଏଙ୍ା 
ଲÌକୁରରି ମାରଦ ଅÉଜାମାନରି ରବÍÎରଲÑ ସÉଜା ଟରିକ୍ନÈ ଏËରଡଃଙ୍ରି  
ତାରରି। ରବÍÎରଲÑ ସÉଜାରବÎଏ ରାକÈଡ଼Èଇରନ ଇଟା ଅÉଜାମାରସ। 
୧୯

 ରବÍÎରଲÑରନ, ସÉଜାତÈ ଗୁରଲÑÑ ରେÍନୁ ବାଗଗିଙ୍ା ମÌସା ଲÌକୁରରିଇ 
ରବÎସାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌ ରବÎÊଟରି ମÌସା କÌଡରି ମୀଡାଙ୍ାନାରାଆ 
ରାକÈ ତରିରଙ୍ ସରିରୁ ଆଡ୍ ରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÊଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରାକÈ ଜÌଙ୍ଜୁ  
ଅÉଜାମାସରି ସରିରୁ ଏଙ୍ା ଏସବ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ତାରÈ ରଡÍଗାତରିନରି ଇହାନା 
ସରିରୁ ଆଡ଼୍ ୋ ଅÉଜାମାସରି ରାକÈତରିନରି ସÉଜା େୁତରି କୁÛଇଟରି ଏଙ୍ା 
ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ଲÉସ୍ କରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ଏ ରବÊଟରି ମÌସା ରବÎରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଏତେରି ସÉଜାଙ୍ା ରେÍନୁ ମୀ ଆଃୋତାଙ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ 
ଏ ସÉଜାତାରରି ରାକÈ ଈରରି।” ୨୧

 ମÌସା ତୁମବେଜୁଇଡୁ କୁÛଇଟରି ଏ 
ରାକÈତରିନରି ସରିସଗିଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। ଲÉକା ରସÍଲୁ ଲୂଡ଼ାଆଇ ମାସରି 
ଗୁରଲÑÑ ଦବ୍ କୁÛଇଟରିରବÎଏ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ରାକÈତରିନରି ସରିସଗିଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
୨୨

 ସÉଜା ରବସ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଗୁରଲÑÑ ଦବ୍ଙ୍ା ରାକÈଡ଼Èଇ ତୀରରି 
ଅÉବାÏ ମନୂ ଏଙ୍ା ରାକÈ ତୁହାନାଇ ଡ଼Ìଇଙ୍ା େରିଃୋ ମେୂା ଅÉଏ।

କି୍ସ୍ଟତାଡାନ ିଲÉକତିାରି ଡÌଇତନି ିନବ୍ ଗା ମନୂନ
୨୩

 ଏତୋଇ ରସÑଣ୍ନରି ଦରିନାତାଆ ରସÍଲୁ ଏÌବରିÎ ଡୂଗା ରଡଃଙ୍ରି  ମାସ ୁ
ଏÌଭା ଜÌତଙ୍ା ଲÉକାନାଙ୍ା ତୀରରି ଗରିବାÏ ଆଇମାରସ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏତୋଇ ରସÍଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାଇ ଏÌଭା ତୀରରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ସÉରÛକରି 
ରନଗÈ ରାସାନା ଲÉକା ଲୂଡ଼ାମାରନ। ୨୪

 କ୍ରିସ୍ଟ ମଲୂା ତୀରରି ବାହା 
ଲÈଇକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଗରିଆମାନରି 
ମଲୂା ତୀରରି ବାହାତାଙ୍ରି  ସାଲÈରତଞ୍ଜୁ, ଇ ମଲୂା ତୀରରିବାହା ଟରିକ୍ନÈ 
ବାହାତାରରି ଡୂଗା ମÉରÈତାରରି। ଜୀସ ୁରସଣ୍Ûନରି ଦରିନÈକରି ସାରସଞ୍ଜୁ।

୨୫
 ଇରଦÑ ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ ମÉଙ୍ରି  ବାରା ସୀଭା ରସÍଲୁ ଏÌରରମବେÈ 

ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ମାରନଞ୍ଜୁ। ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମୂଲା ତୀରରି 
ବାହାତାନରି ବାସÈରାକା ରସÍଲୁ ସରଟÑକାରନ ସÌଲ୍ ବରିରସଞ୍ଜୁ। 
ଅରଟÑଏ ଲÉକା ତାଙ୍ରି  ରାକÈ ଅଆନା ସାଜରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁରଡଃଙ୍ରି  ତÉନ୍ାରା ରାକÈ ସେଗିଗରିେରି ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। 
ରଦରରି ଲÉକା ଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ବାସାରରି ଗÉଡ଼ରି ରାକÈ 
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ସୀେ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ, କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ାନରି ସେଗି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଏÌଆରଡଃଙ୍ରି  
ଗÉରମ େÉଲୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବ ଦୀପ୍ କରି ସରିରଡ। 
୨୬

 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉଜାସାକା େୁତଗି େ୍ରିତରି ଗÉଲାଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ 
େÉଲୁ ଜୂଗା େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଦରିଆ ଦୁଃରନମା। ଏÌËକରିରଭÑ କ୍ରିସ୍ଟ 
ସରଟÑକାରନ ବÎÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ାନରି ସେଗି ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। ବରିÎହା 
ରଡଲରି ତାନରି ତାଡ଼ାନରି ଲÉକା ରଡଃଙ୍ରି  ସେଗିଗରିବାÏଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁଗୁରଲÑÑ 
ଡ଼Ìଇ ଅÌବାÏ ରସÍଲୁ ବÎÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ।

୨୭
 ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ସରଟÑକା ସÉବାÏ ଦୀରନ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ସÉନରି 

ରବÊଟରି ଏଆନରିତାରା କରି ଗରିଭା ଅÉରନ। ୨୮
 କ୍ରିସ୍ଟ ସରଟÑକାରନ 

ଲÉକା ରଡଃଙ୍ରି  ସେଗିଅÉରତÑଞ୍ଜୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ଦÉଲା ଲÌକୁ ତାରÈ ଡ଼Ìଇ 
ତୁଃୋ ମରୂନଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ରରିରହଗରି ଲÌକୁରରି ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଅÉËରତ 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାକା ଏଆନରି ରସÍଲୁ କÉସାନା ମାଞ୍ାଦୁଃରନରୁ 
ଏଆରରିଇ ଏଃୋ ରସÍଲୁ ବÎÉରନଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁତାରି ରାକÈ ମÉଙି୍ ପୂରି ଗିଆନନ

୧୦  ୧ ସÉଜା ମÉଙ୍ରି  ବାÏଇମାନରି ରଡଲରି ଅÉଭାତାଙ୍ରି  
ସାଜରିମାନରି ଟରିକ୍ନÈତାରÈ କ୍ାର୍୍ା ଟରିକ୍ନÈତାରÈ 

ଡୂ଼ଗା ତÌସ୍ରିସରିଡାରାଏ। ସÉଜା ଟରିକ୍ନÈତାରା େୂରରି େୂରରି ଡୂ଼ଗା 
ତÌସ୍ରିସରିଡାରାଏ ସÉଜା ଲÌକୁରରିଇ ର ରଡଃଙ୍ରିରନ ବାସାରରି ଗÉଡ଼ରି 
ରାସାନା ଲÉକା ରସÍଲୁ ରବÎସ୍ରିରନ। ଏତେରି ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁଇ 
ଲÉକାତାଙ୍ରି  ବÎÉରନରୁ, ଏଆରୁ ଏÌରÈରନ ଲÉକା କାବାଡ଼ରି ଡ଼ଃନା 
ଗରିରେଦୁଃରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ସÉଜା ଏରସÑକାରବÎଏ ଏ ଲÌକୁରରିଇ 
ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା ତୀରରି ଗରିବାÏ ମଏୂ। ୨ ରଗରଟÑ ସÉଜା ଈ ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା ତୀରରି 
ଗରିଆଦୁଃରନମା ଏରହଙ୍ରି  ଅÉଜାସାକା ଏ ଲÉକା ଗୁରଲÑÑ ଟାଟରି 
ଅÉଜା ଦୁଃନମା। ଏ ଲÌକୁ ତାକାରବÎଏ ଡ଼Ìଇଡ଼Èଇ ତୀରରି ଅÉବାÏ 
ମୁସାଦୁଃରନରୁମା। ଏଆରୁ ଈରଦÑରବÎଏତାଡ଼ାନରି ଦୂସ ଗାଟାମ ୁ
ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିଦୁରହରୁମା। ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏ ସÉଜା ଏରସÑକାରବÎଏ 
ଏÌରÈ ଗରିବାÏମଏୂ। ୩

 ଏଆରୁ ଏତେରି ଲÉକାନାଆ ସୀରନରୁ, ଏÌବରିÎ 
ବାସାରରି ଗÉଡ଼ରି ଏଆରରିତାରା ଡ଼Ìଇ ଏÌଲୁ ଗରିବାÏଗରିନୁ। ୪ ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା, ଆଣ୍ଦ୍ ା କÌଡରିଙ୍ାନାରରି ଏଙ୍ା ଅÌଡାଙ୍ାନାରରି ରାକÈ ଡ଼Ìଇ 
ଅÌବାÏମଏୂ।

୫
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏରସରରି ରବÍÎଲା କ୍ରିସ୍ଟ େତୁଗିତାଙ୍ରି  ବÎÉରତÑଞ୍ଜୁ ଏମବୋ 

ରବÎରତେଞ୍ଜୁ,

“ଈନୁ ରାସାନା ଲÉକରିନାଆ ଏଙ୍ା ଲÉକାତାଙ୍ରି  ସୀନାଆ 
ମÉଟ୍ କରିସରିଡାଇ,

ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ନାଇରସÍଲୁ ରଣ୍È ଗାଣ୍ରି ତÌଲ 
ଗରିଆମାଞ୍ରି ,

 ୬ ଜÌତଙ୍ା ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା ମ୍ଡÓÝହାନା ଲÉକରିନାଆ
ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ଅÌବାÏ ରସÍଲୁ ରାସାନା ଲÉକାନାଆ 

େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଈନୁ ସଆୁରରିଅÉଆତରି।
 ୭ ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରବÎରତେଏ: ‘ଅÌ ରେÍନୁତରି ଅÉନୁ ଇମବୋ 

ମାଇ,
ଈ ସÉଜା େୁତରିତାନରିଇ ନାଇ କାତା ବ୍ୀÐସା 

ଅÉଜାମାରନ।
ନୀ ମÉଣ୍ରିନାରÈ ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ବÎÉଜାମାଇ।’ ” 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୪୦:୬–୮

୮
 ଈ େୂର୍ରିତାନରିଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍÎରଲÑଏ ରବÎସା ମାରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ 

ରାସାନା ଲÉକରିନାଆ ଏଙ୍ା ସେଗି ଗରିନÈ ମାଟ୍ କରିସରିଡÈଇ। ଈନୁ 
ମ୍ଡÓÝହାନା ଲÉକା ଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ ଡ଼Ìଇ ଅÌଭା ରସÍଲୁ ସୀଭା ଆଇମାନରି 
ରାସାନା ଲÉକାଡ଼Èଇ ଈନୁ ସୁଆରରି ଆଇସରିଡÈଇ।” ରାସାନା 
ଲÉକÈ ରସÍଲୁ ସÉଜା ରବÎସ୍ରି ମାଞ୍ାରନ। ୯

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରବÎରତେଞ୍ଜୁ: “ଅÌ ରେÍନୁତରି, ଅÉନୁ ଇମବୋ ମାଇ ଅÉନୁ ନୀ ମÉଟ୍ କରି 
ମାନାରାଆ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ବÎÉଜାମାଇ।” ଏÌËକରିରଭÑ 
ରେÍନୁ ରବରଲÑତାଆ ଜÌତଙ୍ା ରାସାନା ଲÉକରିନାଆ ରନପ୍ ସାନା 
େୂନରିସÉଜା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନାରÈ କାବାଡ଼ରି କ୍ରିସ୍ଟ 
ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। ତÉନ୍ାରÈ ଗାଣ୍ରିତରିନରିଇ ସେଗିଗରିତÈକରି ଅÉଜୁ ତୀରରି 
ଅÉବାÏ ମତୂାସ।ୁ ଜୀସ ୁଗୁରଲÑÑ ଦରିନା ରସÍଲୁ ମପୂ୍ କା ଅÉତରି ରଡଃଙ୍ରି  
ସରଟÑକାରନ ଏ ଲÉକାତରିନରି ସେଗିଗରିରତଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ଲÉକାଗାଟାକା ଦରିନାଗÉଡ଼ରି ନରିସାନାଇ ତାଡ଼ା ତୀରରି କାବାଡ଼ରି 

ଗରିେରିରନରୁ। ର ସରରÑରନ ଗÉରମ େÉଲୁ ରାସାନା ଲÉକାଇ 
ମାରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ରାସାନା ଲÉକାନାଇ 
ଏରସÎକାରବÎଏ ଡ଼Ìଇ ଅÌବାÏ ମୂÊ। ୧୨

 କ୍ରିସ୍ଟ ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ 
ସରଟÑକାରନ ଲÉକାଦବ୍ ରଡଃଙ୍ରି  ସେଗିଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ଏ 
ଲÉକା ଗୁରଲÑÑଦରିନା ରସÍଲୁ ମପୂ୍ କା ଅÉଜାରନ। ୧୩

 ଏ ରବÑଅଟରି 
କ୍ରିସ୍ଟ ରେÍନୁ ତରିନରି ରବÎଞ୍ଟରି କକ୍ ରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରରମବୋ କ୍ରିସ୍ଟ ଇରଦÑ 
ତାଡ଼ା କÉରସଙ୍ାନରିଇ ତାଡ଼ା ଡÉଟା ରନÍରଡ ରାହରି ଅÉନାରାË 
କÉସାନା ମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଏÌËକରିରଭÑÑ ର ଲÉକାଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା 
ଲÌକୁରରିଇ ଡ଼ଃନା ଦରିନା ରସÍଲୁ େୂରରି େୂରରି ଟରିକ୍ନÈତାକା ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। 
ଏ ଲÌକୁତାକାରରିଇ ତୀରରି ଗରିବାÏ ଅÉଜାମାରନ।

୧୫
 ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉରବÎଏ ମÉଙ୍ରି  ଇ କାତା ରବÎସ୍ରି ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 

ରବÎÍରଲÑରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ:

 ୧୬ “ପ୍ରବୁ ରବÎରତେଞ୍ଜୁ, ବାÏଇମାନରି ରଡଲରିତା
ମାଇ ଲÌକୁରରିରକÑ ଅÉନୁ ଇ ସÉଜା ଗରିଇ।

ଅÉନୁ ନାଇ ସÉଜାଙ୍ା ଏଆରରି ଆରଣ୍ସାକାନରି ଇଟାଜରିଇ,
ଅÉନୁ ନାଇ ସÉଜାଙ୍ା ଏଆରରି ଏÌଲୁଙ୍ାନରିଇ 

ବ୍ୀÐସାଜରିଇ।”  ଜରିରରିମରିଅ ୩୧:୩୪

୧୭
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଈରାରଭÑ ରଭରତେଞ୍ଜୁ:

“ଅÉନୁ ଏଆରରି ତାରା ଡ଼Ìଇ ଏଙ୍ା ଏଆରରି ମÉସୀନା 
ଗରିଆମାନରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଦୂସ େରିହରିଇ,

ଅÉନୁ ଏ ଗୁରଲÑÑତାଆ ଅରଟÑÑ ଏରସÑକାରଭÑ ଏÌଲୁ ତାଙ୍ରି  
ତାଏନୁ।”  ଜରିରରିମରିୟ ୩୧:୩୪

୧୮
 ଏଙ୍ା ଇ ଗୁରଲÑÑତÈ େରିଃୋ ଆତରି ରବÑଅଟରି, ଅରଟÑÑ ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ 

ରାସାନା ଲÉକା ଆନରିରବÎଏ ଲୂଡ଼ାସରିରଡÑ।

ନପÍନୁ ସଡି
଼
ଟ ିତାଙି୍ ବÉଦୁ

୧୯
 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÌ ଅÉରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ, 

ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑÑତରିକରି ତୀରରି ବାହାତାଙ୍ରି  ସÌଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା େÌଣ 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନାସ।ୁ ଜୀସ ୁରାକÈ ବÉଗା ଅÉଜୁ ଆଜÈ ଡ଼Èଇ ଇË 
ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିବାÏମନୂାସ।ୁ ୨୦

 ଜୀସ ୁବାହାଡ଼Èଇ ଦÉୋ ଅÉଜାମାନରି 
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ର େୂନରି ୋରହÑରରି ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ସÌଲ୍ ବା ମୂନାସୁ। ଈରରି ରରଣ୍Ñ 
ନୀରଡ଼Ñମାନରି ୋରହÑରରି। ଈ ରେÍନୁ ୋରହÑରରି ଜୀସ ୁଗାଣ୍ରି ବÉଗା 
ୋଦ୍ା ସରିଣ୍È ମାରଦÑ ଡ଼Èଇ ସାଜାରନ।। ୨୧

 ରେÍନୁ ଇଡୁତରିନରି େÌଣ 
ଗରିେରିମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ମାଇ ରସÍଲୁରବÎଏ ରËଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଲÉକା 
ଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୨

 ମÉରନ୍ ଗାଣ୍ରି ତୀରରି ସରିରୁଡ଼Èଇ ନବ୍ ଗା 
ଅÉଜାମାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ ସଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ଉରଜÑ ରଜÍଡା 
ଡ଼Èଇ ବÎÉଦୁ। ମାଇ େରତ୍ ବÉଗା ଅÉଜୁ ଈରରି ଉରଜÑତାରରି ଇଞ୍ରି  
ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଏÌଲୁ ଗରିବା ଦୀରନ। ୨୩

 ମାଇ ବାସ୍ା ଗରିେରିନାରାଆ 
ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଆହାନା ଇଟାଦୁ। ଅÉଜୁ ମÉନ୍ାରାଆ ବାସ୍ାତରିନରି 
ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି ରଭସ୍ା ରସÍଲୁ ଲାହା ଅÉବାÏ କୂନା। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଆନÈ ଅÉଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ବାଃତା 
େରତ୍ଗରିବାÏ ମନୂାସ।ୁ

ରËନତରୁ ରËନଇି ବାରା ସିଦୁ, ଗାଞ୍ାନା ରାେ ିଅÉଦୁ
୨୪

 ଅÉଜୁ ରÛଆସୁ ରËନରିଇ ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିନା ଏଙ୍ା ରÛଆସୁ 
ରËନରିଇ ରଜÍଡାଗରିନାସୁ ଏଙ୍ା ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ତାକ୍ାଲରି ଗରିନାସୁ। ୨୫

 ଜାହରିତାକା ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ ବାଃତା ଲÉକା 
କୁÛଇ ମାରନରୁ, ଅÉଜୁ ଏËରଡଃଙ୍ରି  ର ବାଃତାରନ ଊଜା 
କୂଆକାସ।ୁ ରଟÍରଣ୍ ଏ ଦରିନା ସÌଡ଼ରିଟରି ଆଇ ମାନାରÈ ରମହାନା 
ଅÉଜୁ ର ବାଃତା ଊଜାନା ରÛଆସୁ ରÛଆନରି ସÉରÛକରି ତାକ୍ାଲରି 
ଗରିନାସ।ୁ

କି୍ସ୍ଟ ବାୋଡÈଇ ମେୁୁ ତଃିପା କୂନା
୨୬

 ଉରଜÑତରିନରିଇ େସୁରି ରବÑଅଟରିରବÎଏ ରଗରଟÑ ଅÉଜୁ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ମÉଣ୍ରିନାସୁ ଏରହÑଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା େୁଞ୍ାଦୁଃୋକାସ ୁ
ମାଇ ଡ଼Ìଇ ଅÌବାÏ ରସÍଲୁ ଅରଟÑÑ ଆନରିରବÎଏ ରାସାନା ଲÉକା 
ସÌକା ଗରିନାରରି ସରିରଡÑ। ୨୭

 ଅÉଜୁ ରଗରଟÑ ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିଦୁଃନାସୁ, 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଅÉଜୁ େୁନାକାସ,ୁ ମାଇ ରସÍଲୁ ତୂକରି ଗରିନାରରି 
ଆଜାଞ୍ାୋ ଆଜରିନାରରି ମାରନ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା 
ନୀମବେÈଇମାନରି ଲÌକୁତାକାରରିଇ ମହୁ ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ମାନରି ଆଜାଞ୍ାୋ 
ନÉଡ଼ରି ମାଇ ରସÍଲୁରଭÑ ମାରନ। ୨୮

 ମÌସାତାରା ବାଗଗି ଆଃୋ କୂତରି 
ଲÌକୁରରିଇ ଦୁସଗାଟାକା ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ରରିËରୁ ଅÉରତÑକା 
ତୀନରିଗାଣ୍ରି ସÉକରିଗାଟାରରିଇ ଲୂଡ଼ା ଆଇମାରସ। ଦୂସ େରିହÈଡ଼Èଇ, 
ଏଆନରିଇ ବ୍ଡÎÓÉକା ରବÍÎୋ ଆଇମାରସ। ୨୯

 ଏରହଙ୍ରି  ଆରତÑକା 
ଏତେରି ଲÌକୁ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିଇ ସଇ ଅÉËନାରା ତÌସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ 
ଏଆନରି ରସÍଲୁ ଡଣ୍ େÉନାରରି ସରିରଡÑ ଗରିନା? ଈରରି ଉରଜÑରନ 
ଏଆନରି ତାରରି ଡଣ୍ ସÉରÛକରି ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି ଅÉରନ। େନୂରିସÉଜା 
ଟÌଣ୍ାମାନରି ରାକÈ କୁÛଇଟରି ଏତୋଞ୍ଜୁ ଲାଜାତାରÈ ତାସାମାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଙ୍ା ରଜÍଡା ନÌବାÏ ଗାଟରି ଜରିଉ କୁÛଇଟରି ସରାଇ ଅÉଆନାରÈ 
ତÌସାମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିତାରରି ଡଣ୍ ଏରସସରିକରି ସÉରÛକରି 
ଆଜାଞ୍Éୋ ତାରରି ଅÉରନ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକରି ଏÌରରି ରାକÈ 
ଏଆନରିଇ ସରଟÑକା ତୀରରି ଗରିଆମାରସ। ୩୦

 ଅÉଜୁ େୁଞ୍ାମାନାସ,ୁ 
ରେÍନୁ ରବÎସାମାସାଞ୍ଜୁ: “ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାନରି ଲÌକୁରରିଇ 
ଅÉନୁ ଡଣ୍ ସୀଇ, ଏଆନରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ସୀଇ।” 
ଅରଟÑÑରବÎଏ ରେÍନୁ ରବÎସାରସଞ୍ଜୁ: “ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁତାରÈ ତୂକରି 
ଗରିନାଞ୍ଜୁ।” ୩୧

 ନୀରଡ଼Ñମାନରି ରେÍନୁ କାଜୁତା ରËଞ୍ଜୁ ଡ଼ÌଇଲÌକୁ 
ଦୀବାÏ, ରରଣ୍Ñ ଆଜାଞ୍ାୋତାରରି କାତା।

ପÉଣ୍ ଞ୍ାମାନ ିଡÉଟା ଏଙ୍ା ନରୋତନି ିପିେÈଦୁ
୩୨

 ଈରୁ ଉରଜÑତାରା େୁସରି ଊରଡ଼ରି ଦରିନାଙ୍ା ଏÌଲୁଗରିଦୁ। ଗÉରମÑ 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ଜୂଗା ଡ଼Èଇ ଈରୁ ଜୂଗା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରସରୁ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଡÉଟାଡ଼Èଇ ମାରସରୁ। ୩୩

 ଏ ରଡଲରିତାନରି 
ଲÌକୁତାକା ମୀଙ୍ରି  ରୂଗୁ ଅÉନା କାତାଙ୍ା ରବÎସାମାଞ୍ାରତରୁ, 
ଏଙ୍ା ଦÉଲା ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି ମୀଙ୍ରି  ଲାଜାଗରିଆମାଞ୍ାରତରୁ। ଏମବୋ 
ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଜୂଗା େÉନ୍ ମବେରିମାସରି ଲÌକୁରରିଇ ଈରୁ ବାରା ଗରିରତରୁ। 
୩୪

 ଏତୋନାକା ବନ୍ୀ ଇଡୁତାନରିଇ ଈଟା ଅÉଜା ମାରସରୁ, ଏଆରରି 
ଜୂଗାତାନରି ଈରୁ ଆଡରିଅରତରୁ। ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇ ବାରା ସରିରତରୁ। 
ମୀË ଦନ ବରିତ ଗୁରଲÑÑ ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ଅତରି ରବÑଅଟରିରବÎଏ ଈରୁ 
ରରହାଡ଼Èଇ ମାରସରୁ। ଈରୁ ରରହାଡ଼Èଇ ମାରସରୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଈରୁ େୁଞ୍ାମାରସରୁ ମୀବାଃତା ଆନାଇ ମାନୁ ଏÌବରିÎ 
ସÉରÛକରି ରନଗÈଇ। ଏଙ୍ା ଏÌବରିÎ ଡ଼ଃନା ଦରିନା ନରିହ ରିନାଇ।

୩୫
 ଏÌସରିବÉଗା ରଭÍରଲÑଡ଼Èଇ ମାଞ୍ାନରି ଡÉଟାତରିନରିଇ ଈରୁ 

େରିଃୋ କୂନା। ମୀ ଡÉଟା ରସÍଲୁ ଲାହୁରରି େୁହୁରରି ଡ଼Èଇ େୁରସ୍କାର 
େÉରଣ୍ରୁ। ୩୬

 ଈରୁ ମଣୁ୍ରି ମେୂାଗାଟାରତରୁ ଅÉବାÏ ଦରିରନ। ରେÍନୁ 
ଆନÈ ମÉଟ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑତାରା କାବାଡ଼ରି ରନପ୍ ନରି ରବÊଟରି, 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନÈ ଅÉଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ, ଏ ଗୁରଲÑତାଆ ଈରୁ େÉରଣ୍ରୁ। 
୩୭

 ଇରକÑ ରଡଲରି ରବÑଅଟରି,

“ଏତୋଞ୍ଜୁ ବÎÉବାÏ କାତା ଏଆଞ୍ଜୁ ଭÉରନଞ୍ଜୁ,
ଏଆନରିତାରରି ଦରିର୍ଗି ଅÉଏÌ।

 ୩୮ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନାରକÑ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା େରତ୍ ଡ଼Èଇ 
ନୀମବୋନା ରାହରିଅÉରନÑଞ୍ଜୁ।

ରଗରଟÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଜରିବାଗା ରବÊକରି ରବ୍ଡÎÍÓରନଞ୍ଜୁ,
ଅÉନୁ ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ରରହା ଅÉଏନୁ।” 
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୩୯
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାକା ରବÊକରି ରବ୍ଡÎÍ Óେରିମାରନରୁ ଏଙ୍ା 

ମ୍ାଙ୍ାଇମାରନରୁ ଅÉଜୁ ଏ ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉËତାସୁ। 
ଏରମବେରରିତାରରି େରତ୍ମାରନ, ଏଙ୍ା ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରନରୁ 
ଅÉଜୁ ଏଆରରି ରଡଃଙ୍ରିତାସ।ୁ

ପନତ୍ଡ

୧୧  ୧ େରତ୍ ଇରସÑକା ମାଇ ଅÉସା ଗରିେରିମାନାରÈ 
ଉରଜÑରନ େÉନାସୁ ଇଞ୍ରି  ଟରିକ୍ନÈଡ଼Èଇ େୁନ୍ ମବୋ। 

େରତ୍ ଇରସÑକା, ଅÉଜୁ ଆନÈ ରମଃେରି ସରିଡÈସ,ୁ ଏÌରରି ଉରଜÑତାରରି 
ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ। ୨

 େୂବ୍ା ରଡଲରିତା, ଲÌକୁତାରରି ଇ ରଡଃଙ୍ରି  େରତ୍ 
ମାସରି ବÉଗା, ରେÍନୁ ଏଆରରି ରସÍଲୁ ରରହା ଆଇ ମାରସଞ୍ଜୁ।

୩
 େରତ୍ ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ େୁଞ୍ରିମାନାସ ୁଗୁରଲÑÑ େତୁଗିତରିନରିଇ ରେÍନୁ 

ତାଡ଼ା ରବÎସ୍ାଡ଼Èଇ େରିଲ୍ ସା ମାରସଞ୍ଜୁ। ଇରସÑକା ମÉଙ୍ରି  ତÌଞ୍ା 
ଆଇମାନାଇ ଗୁରଲÑÑତାଇ ତÌଞ୍ା ଆଇସରିଡାନରି ବାହାଡ଼Èଇ େରିଲ୍ ୋ 
ଅÉଜାମାନୁ।

୪
 କଇନ ଏଙ୍ା ରହବଲ ରରିËରୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଲÉକରିରତରୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑ େରତ ୍ମାସରିବÉଗା ଇଞ୍ରି  ରହବଲ ଟରିକ୍ନÈ ଲÉକରିରତଞ୍ଜୁ। 
ରେÍନୁ ରବÎରତେଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରହବଲ ସେଗିଗରିଆମାସରି ଲÉକା ରସÍଲୁ 
ରରହାଅÉରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ବାଃତା ରହବଲତାରରି େରତ୍ ମାସରି 

ଏବ୍ରୀ ୧୦:୨୧
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ବÉଗା ଏଆନରିଇ ରନÍଗରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରବÎରତେଞ୍ଜୁ। ରହବଲ 
ସÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା େରତ୍ ବÉଗା ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ 
ଏଆଞ୍ଜୁ କାତା ରବÎସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ।

୫
 େରତ୍ ଡ଼Èଇ ହନକଇ ଈ େୁତଗିଡ଼Èଇ ନରିକ୍ ସାନା ଅୋ 

ଅÉରତ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରସÑକାରବÎଏ ସÉବାÏ ୋନÈରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
େୁତରି ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନ, ହନକଇ ନରିକ୍ ସାନା ଅୋ ରବÎରଲÑରନ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ ରରହା ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÊଟରି ଲÌକୁତାକା 
ଏଆନରିଇ େÉନ୍ ମବୋ ମୂËରତରୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ 
ହନକଇ ତÉରକÑ ରାହରିଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଅରତଞ୍ଜୁ। ୬

 େରତ୍ 
ସରିଡÈରାଏ ରËଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ ରରହାଗରିବାÏ ମଏୂଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ସÌଡ଼ରିଟରି 
ବାÏଇମାନରି ଆରଙ୍ ଗÉଡ଼ରିତାରତରୁ ରେÍନୁ ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େରତ୍ 
ଗରିବାÏ ଦୀରନ। ଏତୋଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ସÌଡ଼ରିଟରିତାଙ୍ରି  ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
େରତ୍ ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଏତୋଞ୍ଜୁ ଉରଜÑଡ଼Èଇ ଏଆନରିଇ 
ଦାଃରନଞ୍ଜୁ, ରେÍନୁ ଏଆନରିକରି େୁରସ୍କାର ସୀରନଞ୍ଜୁ।

୭
 ଏସଲରି ରମଃୋ ମଆୂନରି କାତାଙ୍ା ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ନହଇ 

କÉଡ୍ ସାନା ରବÎସାମାରସଞ୍ଜୁ। ନହାତାରରି ରେÍନୁ ବାଃତା େରତ ୍ଏଙ୍ା 
ଆଜରିମାରସ। ଏÌସରିବÉଗା ନହତାଡ଼ା େରରିବାରତରିନରିଇ ଜ୍ଡÓÞÕୋ ରସÍଲୁ 
ରଦରରି ଜାହାଜ ରଣ୍ା ଗÉଡ଼ରି ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା େରତ ୍ଡ଼Èଇ ନହ େତୁଗି 
ଡ଼Ìଇତାରରିମାରସ ଇଞ୍ରି  ତÌରତେଞ୍ଜୁ।। ଏତୋରରିଇ ରେÍନୁ େରତ ୍ଡ଼Èଇ 
ତୀରରି ଗରିରନÑଞ୍ଜୁ, ଏଆରରି ମାରଦÑ ନହ ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ।

୮
 ରେÍନୁ ଅବ୍ାହାମଇ ତÉନ୍ାରÈ ବାହା େରିଃୋତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା 

ରବÍଗାଲରି ବାହାତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବାରସÍଲୁ ଅÉରର୍୍ଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ଏଆନରିଇ ଏÌ ଦରିନା ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏତୋବାÏଙ୍ରି  ସାଜରିମାରସଞ୍ଜୁ, ଅବ୍ାହାମ ଏÌରÈ େୁନÈସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଅବ୍ାହାମ ତାଡ଼ା େରତ୍ବÉଗା ମÉନରି ଅÉରତÑଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏ ବାହା ରସÍଲୁ ସ୍ଡÓହାନା ସାରସଞ୍ଜୁ। ୯ ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅବ୍ାହାମ ଏ ବାହା ତାନରି ରାହରି ଅÉରତÑଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ର 
ରତ୍Íବାଗାଟାଞ୍ଜୁ ରଡଃଙ୍ରି  ରାହରିଅÉରତÑଞ୍ଜୁ, ର ତାଡ଼ା ନÉଜୁତାଞ୍ଜୁ 
ରଡଃଙ୍ରି  ରାହରି ଆËରତଞ୍ଜୁ। େରତ୍ ମାସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଇ 
ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। ଇସାକା ଏଙ୍ା ଜାକୁବ ରକଏ ଆଡାନା 
ଅବ୍ାହାମ ତମବେଜୁ ତାନରିଇ ରାହରି ଅÉରତÑଞ୍ଜୁ। ଇସାକ ଏଙ୍ା 
ଜାକୁବରବÎଏ ଏରହରଙ୍ରନ ରାହରି ଅÉରତÑରୁ। ୧୦

 ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉଞ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରସରୁ। ଅବ୍ାହାମ ଡÉଟାଗାଟରି 
େୁନାଦରି ମାସରି ରଦରରି  ନÉଜୁ aତରିନରିÔ କÉସାନା ମାରସÑଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ତÉନୁରନ ଏ ରଦରରି ନÉଜୁତାରÈ ଏÌଲୁ ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ମୀଡାବÌଦା ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଅବ୍ାହାମତାରରି ବାସାରରି ସÉରÛକରି 

ଅÉଜାରସ। ଅରଟÑÑରବÎଏ ସାରା ମରିଡାବÌଦା ଅÉବା ମËୂସରିଡÈରତ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ବାଃତା ଅବ୍ାହାତାରରି େରତମ୍ାରସ, ଏÌସରିବÉଗା 
ରେÍନୁ ଏÌଭାସାଙ୍ରି  ମୀଡା ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଡÉଟା ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ରେÍନୁତାରÈ ଅÉଞ୍ା େୂରରିଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଅବ୍ାହାମ ଏଆନରି କୁÛଇଟରି 
େରତ ୍ଇଟାମାରସଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଇËଞ୍ଜୁ ଈରସ ବୁଡା ଅÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଜାମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  ମାରସଞ୍ଜୁ। ଅÉରତÑକାରବÎଏ ଏ ର 
ଲÌକୁ ବାହାଡ଼Èଇ ରସଣ୍Ûମାନରି ସୁକାଙ୍ା ଏଙ୍ା ସମଦୁ୍ର କୁଡୁ଼ତାନରି 
a ୧୧:୧୦ ଡÉଟାଗାଟ ିପୁନାଦ ିମାସି ନଦର ିନÉଜୁ ରେÍନୁରକÑ ତାଡ଼ାଲÌକୁ 
(ତୀରରିଲÌକୁ) ମାନରି ତୀରରି ନÉଜୁ। ଏଆଡ଼ରିନରି ରସଣ୍Ûନରି ଜରିରୁସାଲମରଭÑ 
ଇନ୍ ମବୋ ଆଇମାରନ। ଏବ୍ୀ ୧୨:୨୨।

ମାନରି ବÉଲୁ ରଡଃଙ୍ରି  ଡÉସା ମୂଆନରି ରଡଃଙ୍ରି  ମୀଡାକା ଗÉଡ଼ରି 
ଅÉରତÑରୁ।

୧୩
 ଏ ଗୁରଲÑÑ ରଦରରି ଲÌକୁତାକା ସÉତରି ଟୁକ୍ନÈ ତାଡ଼ା େରତଡ଼୍Èଇ 

ନୀମବୋନା ରାହରି ଅÉରତÑରୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିଇ ଅÉଞ୍ାମାସାଆ 
ଏ ଲÌକୁତାକା େÉନÈରତରୁ। ଏଆରୁ ବାÏରରି ରମଃରତରୁ, ଏ 
ଗୁରଲÑÑତାଇ ମଲୂା ରବÑଅଟରି ବÎÉନୁ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ଏÌରସ ଡ଼Èଇରନ 
ରରହା ଅÉରତÑରୁ। ଏଆରୁ ଇ େୁତଗିତାନରି ରତ୍Íବାଗାଟାମ ୁଏଙ୍ା 
ଟÉଣାବାସା ସରିଡÈନାମୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ରାହରି ଅÉରତÑରୁ। 
୧୪

 ଏତେରି ଲÌକୁତାକା ଏ ରଡଃଙ୍ରି  କାତା ମÉନରି ଆଇମାରନରୁ, 
ଏଆରୁ ତÉନ୍ାରÈ ରଣ୍ା ଦରିନା ରସÍଲୁ କÉସାନା ମାରନରୁ 
ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ରିମାରନରୁ। ୧୫

 ରଗରଟ ଏଆରୁ ରବÍରଲÑ େରିହାମାସରି 
ଦରିନା କାତା ଏÌଲୁଗରିେରି ଦୁଃରନରୁମା ଇରସÑକା, ଏଆରୁ ଏ 
ଦରିନାତାଙ୍ରି  ରବ୍ଡÎÍ ÓୋରସÍଲୁ ରଣ୍ା ୋବରି େÉଣ୍ ଞ୍ାଦୁଃରନରୁମା। 
୧୬

 ଏÌËକରିରବÎଏ ଉରଜÑରନ ଏଆରୁ ରଣ୍ା ସÉରÛକରି ରନଗରି 
ଦରିନା ରସÍଲୁ ଜÌସାନା ମାରସରୁ, ଏÌରରି ଆଇମାରନ ରସଣ୍Ûନରି 
ଦରିନା। ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ ଏଆରରି ତାଡ଼ା ରେÍନୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ 
ଅÉବାରସÍଲୁ ଲାଜା ଆËରତଞ୍ଜୁ। ଏ ଲÌକୁ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ରଣ୍ା 
ରଦରରି ନÉଜୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆନା ଇଟାମାରନଞ୍ଜୁ।

୧୭
 
–୧୮

 ରେÍନୁ ଅବ୍ାହାମଇ େରରିକ୍ା ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଅବ୍ାହାମଇ ରେÍନୁ ଇସାକାଇ ରାସାନା ଲÉକା ଦବ୍ ରଡଃଙ୍ରି  
ସେଗିଗରିଦରି ଇଞ୍ରି  ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ। ଅବ୍ାହାତାରରି େରତ୍ ମାସରି 
ବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ମÉନରିଅÉରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଅବ୍ାହାମ ରବÎÍରଲÑରନ ଅÉଞ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରସÑଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ଅବ୍ାହାମଇ ରବÎସାମାରସଞ୍ଜୁ, “ଇସାକ ବାହାଡ଼Èଇ ନୀ 
ସୀରୁତାକା ବÎÉରନରୁ।” ଅÉରତÑକାରବÎଏ ତାଡ଼ା ମରୁଗ୍ ରËରଞ୍ 
ମାସରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଇସାକଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ସେଗିଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାନା 
ମାରସÑଞ୍ଜୁ। େରତ୍ ମାସରିବÉଗା ଇଞ୍ରି  ଅବ୍ାହାମ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଅବ୍ାହାମ େରତ୍ ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ, ରେÍନୁ ଲÌକୁରରିଇ 
ସÉବାÏଡ଼Èଇ ନରିକ୍ ସାନା ତାୋମୂରନଞ୍ଜୁ। ଉରଜÑରନ ଏରସରରି 
ରଡଲରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଇସାକଇ ରାସାନା ଲÉକା ରସÍଲୁ ସାଜରିସାନରି 
ରେÍନୁ ଅବ୍ାହାମଇ ଅÉଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ଅବ୍ାହାମ ଇସାକଇ 
ସÉବାÏଡ଼Èଇ େÉରଟଞ୍ଜୁ।

୨୦
 େରତ୍ ଡ଼Èଇ ଇସାକ, ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ଏସଇ ବାÏଇମାନରି 

ରଡଲରି ରସÍଲୁ ରମÍଲା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୧
 େରତ୍ଡ଼Èଇ ଆଡା ଜାକୁବ 

ସÉବାÏ ରଡଲରିତା, ଜରସେ ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑÑ ମୀଡାକାନରିଇ ରମÍଲା 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଡୁଡ଼ା କୁÛଇଟରି ରଡÍରରି ଅÉଜାନା ରେÍନୁଇ 
ଦଃରତଞ୍ଜୁ।

୨୨
 େରତ୍ଡ଼Èଇ ଆଡା ଜରସେ ତାଡ଼ା ସÉତରି ରବÎÍରଲÑରନ 

ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁ ମରିସର ଦରିନା ଡ଼Èଇ ରବ୍ଡÓÎÍନାରା କାତା ଏଙ୍ା 
ତÉନୁ ସÉନରି ରବÊଟରି ଇସରିଙ୍ରି  ମସୁ୍ ୋ ଅÉରନ, ଏ କାତା ରବÎସା 
ମାରସଞ୍ଜୁ।

୨୩
 େରତଡ଼୍Èଇ ମÌସା ତାଡ଼ା ଟାଡରି ଏଙ୍ା ତାଞ୍ରି  ମÌସାଇ ମÉରରିତରି 

ରବÊଟରି ତୀନରିତÉଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈ ଅÉଡ୍ ସାନା ଇଟରିତୁ। ଆନÈଡ଼କରି 
ଇରସÑକା ଏଆରୁ ରମଃରତରୁ ମÌସା ସÉଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ 
ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ସରିଆମାସରି ବାଗଗି ରଲପ୍ କା ରସÍଲୁ ଅÉସ୍କରିସରିଡÈରତରୁ।

୨୪
 ମÌସା ବାଡରି ଅÉଜାନା ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଅÉରତÑଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ୋର 

ତାଡ଼ା ମାରÒନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ କୂରତଞ୍ଜୁ। ୨୫
 ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଏବ୍ରୀ ୧୧:୨୫
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ଇରକÑ ରଡଲରି ରସÍଲୁ ଡ଼Ìଇତାନରି ରାହରି ଅÉଜାନା ରରହା 
ଅÉବାÏରସÍଲୁ ମାଣ୍Èରତଞ୍ଜୁ। ରଟÍରଣ୍ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁ 
ଜୂଗା େÉନ୍ ମବେରି ମାନାରÈ ଜୂଗା ମଣୁ୍ରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ। 
ତାଡ଼ା େରତ୍ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୬

 ମରିସର 
ଦରିନାତା ମାସରି ଗୁରଲÑÑ ଦନବରିତ େÉନ୍ ମବୋତରିକରି କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ଜୂଗା 
ମଣୁ୍ରି ମେୂା, ସÉରÛକରି ରନଗରି ଇଞ୍ରି  ମÌସା ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ବାÏଇମାନରି ରଡଲରିତା େÉନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ମାନରି େୁରସ୍କାର 
ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଜÌସାନା ରାହରି ଅÉରତÑଞ୍ଜୁ।

୨୭
 ତାଡ଼ା େରତ୍ଡ଼Èଇ ମÌସା ମରିସର ଦରିନା େରିଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ରÉରଜÑନରି ତାରା ସÌଡÈଙ୍ରି  ଅÉଜÈରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି 
ଲÌକୁରରିଇ ତÌଞ୍ା ଅÉËନରି ରେÍନୁଇ ରମଃୋ ମୂତରି ରଡଃଙ୍ରି  
ତାଡ଼ା େରତ୍ତାନରି ଗାଞ୍ାନା ମାରସଞ୍ଜୁ। ୨୮

 ମÌସା ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ ଲÉକା 
 ବÌଜରି aଗରିଆନା ଦÉରାଙ୍ାନରିଇ ରାକÈ ସରିସଗି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଜୀହୁଦରିଙ୍ାନରି 
ରସଣ୍ା ମୀଡାକାନରିଇ ସÉଭା ଦୁତ ଇସରିଙ୍ରି  ସÉୋ ମୁଏଞ୍ଜୁ, 
ଏÌସରିବÉଗା ଇଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

୨୯
 େରତ୍ ମାସରି ବÉଗା ମÌସା ଡୂେରି ମାସାବାÏନରି ଗୁରଲÑÑ 

ଲÌକୁତାକା ବାÏସରି ଟÉଣାତାନରି ତÉକରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତÉକରି ତÉକରି ସେୁ 
ସମଦୁ୍ର ଗ୍ଡÓÉରତରୁ। ଏରସରରି ରଭÍଲା ମରିସର ଦରିନା ଲÌକୁତାକା ସେୁ 
ସମଦୁ୍ର ତାନରି ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ରିରତରୁ ଏଆରୁ କ୍ଡଡୂÓରତରୁ।

୩୦
 ରେÍନୁ ଲÌକୁତାଡ଼ା େରତ୍ଡ଼Èଇ ଜରିରରିହ ରଦରରି ନÉଜୁ 

ତୀଡ଼ରିଗରିରଞ୍ରରି ସÉତ ଦରିନା ରତ୍Íତରି ରବÊଟରି।
୩୧

 ତାଡ଼ା େରତ୍ଡ଼Èଇ ରାହାବ ଇସରି ର ସକାରରଡ଼ରି ଇସ୍ାଏଲ 
ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ ସାଜାମାସରି ରେ୍ଡÍÓକରାଙ୍ାନରିଇ ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଇଡୁତାଙ୍ରି  ଅÉରର୍୍ ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇ ସାହାଜ ଗରିରତ, ଏଙ୍ା 
ଏତେରି ଲÌକୁ ମÉନରିଅÉବାÏ କୁଆ ମାରସରୁ, ଏଆରରିରକÑ ସÉËରତ।

୩୨
 ଅÉନୁ ସÉରÛକରି ଅରଟÑÑ ଆନÈ ରବÎତୋଇ, ଏଙ୍ା ଆନରି 

ତÌସରିସରି କାତାଙ୍ା ତÌଲଗରିଇ? ଗରିଦରିଅନ, ବାରାକ୍, ସାମସନ, 
ଜରିପ୍ହ, ଦାଉଦ, ସାମୁଏଲ, ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ 
ଗାଟାରରିତାରÈ କାତା ରବÍସ୍ା ରସÍଲୁ ନାଇ ବାଃତା ସÉରÛକରି 
ରଡଲରି ସରିରଡଏ। ୩୩

 ଏ ଗୁରଲÑÑତାକାରରିତରି ସÉରÛକରି େରତ୍ମାରସ। 
ଏ େରତ୍ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ଦରିନାଙ୍ାନରିଇ ମସୂା ମାରସରୁ। ଏଆରୁ 
ଗୁରଲÑÑତାକା ଟରିକ୍ନÈ କାବାଡ଼ା ଗରିରତରୁ, ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାସାରା 
େÉରଟÑରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା େରତ୍ଡ଼Èଇ ସରିଂହଙ୍ାନା ସୁଡାଙ୍ା 
ଟୁଟ୍ କାଜରିରତରୁ। ୩୪

 ଏ େରତ୍ଡ଼Èଇ ଏସନାକା ନÉଡ଼ରିତାରା 
ଡÉଟା ଲୁପ୍ ରତରୁ ଏଙ୍ା ଏରସ ଲÌକୁତାକା କଣ୍ାଙ୍ା ଡ଼Èଇ 
ସÉବା ବାହାଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉଟାରୁ। େରତ୍ଡ଼Èଇ ଡÉଟା 
ସରିଡÈତାକା ଡÉଟାଗାଟାକା ଅÉରତÑରୁ। ଏଆରୁ କÉଲାପ୍ରଃତାବାÏ 
ଡÉଟାଗାଟାକା ଅÉଜାନା କÉରସଙ୍ାନରିଇ ମରୂତରୁ। ୩୫

 ଲÌକୁତାକା 
ସÉବାÏଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ନୀମବୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ଇଡୁତାଙ୍ରି  ତାଡ଼ା 
ଅÉସାସାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁ ତାକାରରିଇ 
ଜୂଗା ସୀବାÏଅÉରତ, ଏଆରୁ େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ରାହରି ଅÉବାÏ 
ମÉଣ୍Èରତରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ସÉବାÏଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା 
ନୀମବୋ େÉଣ୍ ମବୋ ମୂରନରୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଇ ଗୁରଲÑÑତାଆ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାରସରୁ। ୩୬

 ଏରସ ଲÌକୁ ରଗ୍ରÍସ୍ା େÉରଟରୁ ଏଙ୍ା 
a ୧୧:୨୮ ଜଡେÓÞÕବା ଲÉକା ବÌଜ ି ରରଣ୍ ମଲୂା ନୂଡ଼ରିତାରରି ଦରିନା। ମÌସା ମାସରି 
ରଡଲରିତାନରି ରେÍନୁ ମରିସର ରଦÍସା ଡ଼Èଇ ଏଆରରି ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ା ମାରସଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ାନା 
ଏଆରୁ ବାସାରରି ଗÉଡ଼ରି ଏÌସରି ଦରିନା ବÌଜରି ଗରିେରିମାରସରୁ।

ସାଃୋ େÉରଟରୁ। ଗରନ୍କା ତାକା ତଃୋ ଅÉରତÑରୁ ଏଙ୍ା ବନ୍ରି 
ଇଡୁତା ଇଟା ଅÉରତÑରୁ। ୩୭

 ଏଆରରି
଼
ଇ ବାÏଡରିଙ୍ାଡ଼Èଇ ବୀÐେ୍ା 

ଅÉରତ, ଏଙ୍ା କର୍୍ ଡ଼Èଇ ରୀ ସରିରା ଗରିଆନା କ୍Éେ୍ା ଅÉରତ। 
ଏସÒନାକାରରିଇ କଣ୍ା ଡ଼Èଇ ରାସ୍ା ଅÉରତ, ଏଆରରି ମାରଦÑ 
ଏସÒନାକା ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡା ଏଙ୍ା ଅÌଡା ୋଣ୍ାଙ୍ା େ୍ାଙ୍ରିରତରୁ। 
ଏଆରୁ େÉନÈନାକା ମାରସରୁ, ଜୂେ୍ା େÉରଟରୁ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି 
ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଲାଜା େÉରଟରୁ। ୩୮

 ଇ ରଦରରି ଲÌକୁ 
ତାକାରରି ରସÍଲୁ େୁତଗି ଟରିକ୍ନÈତାରରି ସରିଡÈରତ। ଏଆରୁ ସରିଃେରିମାନରି 
ଭÉଲୁୋଙ୍ାତାନରି ଏଙ୍ା ସÌକା୍ନରି ରତ୍Íରତରୁ ଏଙ୍ା ବାÏଡରି ଗାରାଙ୍ାନରି 
ଏଙ୍ା ଟÉଣାତା ମାସରି ଗାରାଙ୍ାନରି ତାଡ଼ାନରି ଅÉଡ୍ ସାନା ଇଟରିରତରୁ।

୩୯
 ଇ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁତାକା ତାଡ଼ା େରତ୍ ରସÍଲୁ େÌଙ୍ରିରତରୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ଇଆରରି ମାରଦÑ ଏମବେÈଇରବÎଏ ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାସାରÈ 
େÉନ୍ ମବୋ ମୁËରତରୁ। ୪୦

 ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ଏଆରରିକରି ସÉରÛକରି 
ରନଗାରÈ ସୀବାÏ ରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁÓକ୍ ସା ମାରସଞ୍ଜୁ। ବାÏରରି ମÉରକଏ 
ଆଡାନା ଟରିକ୍ନÈତାକା ଅÉବାÏମୁରନରୁ ଈରରି ରେÍନୁତାରରି ଏÌଲୁ 
ମାରସ।

ଅÉଜୁ ଜରୀସୁ ନବÍÊଟ ିସାଲ୍ ବା ଦରୀନନ

୧୨  ୧  ମାଇ ରସÍଲୁ ଦÉଲା ସÉକରିଗାଟାକା ମାଇ 
ତୀଡ଼ରିଗୁରଞ୍ରରି ମାରନରୁ। ଏଆରରି ତାରରି ନୀମବୋ 

ମÉଙ୍ରି  େରତ୍କାତା ରବÎସ୍ରି ମାଞ୍ାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ଏଆରରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉବାÏ ଦୀରନ। ଅÉଜୁ ନÌକରିକରି ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଆନÈଇ 
ଅÉଙ୍ାଇମାଞ୍ାନୁ ଏÌଭÈ ରକÍଲରି ଗରିଆନାଇ ଅÉଜୁ ନÌକରିକରି ରଦଗା 
ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ା ଲୂଡ଼ାମାରନ ଏଙ୍ା ଏତେରି ଡ଼Ìଇ ମÉଙ୍ରି  ପ୍ରରିଙ୍ରି  ପ୍ରରିଙ୍ରିନା 
ତଃୋଇମାଞ୍ାରନ ଏÌରÈ ତୁଃୋ ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ। ୨ ଅÉଜୁ ଡ଼ଃନା 
ଜୀସ ୁତସାମାଞ୍ାନାଆ ଆଃୋ ଦରିରନ। ମାଇ େରତ ୍ଡୂୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଆଇରନଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉନ୍ାରÈ େରତ୍ତରିନରିଇ ଟରିକ୍ନÈ 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଏତୋଞ୍ଜୁ କ୍ଜୁ ସ କୁÛଇଟରି ସÉବା ଜୂଗା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ଜୁ ସତାରାଆ ଲାଜାତରିନରିଇ ମଲୁ ସରିଡÈନାରରି 
ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଆହାମାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ନÌକରିଟରି ଏତେରି 
ରରହା ତାରା ଏÌଲୁ ଇଟାମାରସଞ୍ଜୁ, ଏÌସାବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଇରଦÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଗାଦରି ତରିନରି ରବÍÎଞ୍Òଟରି 
କକ୍ ସା ମାରନଞ୍ଜୁ। ୩

 ଜୀସ ୁତାରÈ କାତା ଏÌଲୁଗରିଆନା ରମଃଦୁ। 
ଏରସରରି ରଡଲରି ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁତାକା ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା ଆନÈ 
ଅÉରତÑକା ଗରିେରିରସରୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ମୁଣ୍ରି ଅÉଜାନା ଏ ଗୁରଲÑÑତା 
ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ଈରୁରବÎଏ ଏËରଡଃଙ୍ରିରନ ମଣୁ୍ରି ମେୂାଗାଟାରତରୁ 
ଅÉଦୁ। ରଜÍଡା କÌପ୍ କା କୁÌନା।

ନପÍନୁ ଅÉବା ନଡଃଙି୍ତାଞ୍ଜୁ
୪

 ଈରୁ ଡ଼Ìଇ ତରିରଙ୍ କÉଲା ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏ କÉଲା 
ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ମୀନ୍ାରÈ େରାଣୀ ଅଆସରିରଡÑ। ୫

 ଈରୁ ରେÍନୁ 
ମୀଡାକା ଅÉଜାମାନରି ବÉଗା ଇଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ତÉଡ଼ା ଅÉନାରା 
କାତା ରବÎସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ଏ କାତାଙ୍ା ବୁଡ୍ ଜା ମାରଞ୍ରୁ:

“ଅ ନାଇ ମ୍ୀଏନରିତରି! ଏରସରରିରବÍଲା ପ୍ରବୁ ନୀଙ୍ରି  ଡଣ୍ 
ସୀପ୍ କରି ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏମବୋ ଏÌରରି ମଲୁୁ ସରିଡÈନାରରି 
ଇଞ୍ରି ,
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ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ କୂନା ଏଙ୍ା ଏରସରରି ରଡଲରି ପ୍ରବୁ ନୀଙ୍ରି  

ପ୍ରଃତାରନଞ୍ଜୁ ଏମବୋ ରଜÍଡା କÌେ୍ା କୂନା।
 ୬ ପ୍ରବୁ ରଜÍଡା ଗରିେରିମାନରି ଆରଙ୍ ଗÉଡ଼ରିତାକାରରିଇ ଡଣ୍ 

ସୀରନଞ୍ଜୁ,
ଏଙ୍ା ମ୍ୀଏନରି ରଡଃଙ୍ରି  ମÉନରି ଆଇ ମାନରି ଆରଙ୍ 

ଗÉଡ଼ରି ତାକାରରିଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୂଗା ସୀରନଞ୍ଜୁ।” 
 ବାରକଡ଼ରି  ୩:୧୧–୧୨

୭
 ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑ ଜୂଗାତରିନରି ଅÉବାତାରରି ଡଣ୍ ଇଞ୍ରି  

ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଆଃଦୁ। ଅÉବା ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରି କୁÛଇଟରି 
ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ମୀ କୁÛଇଟରି ଏËରଡଃଙ୍ରନ 
ଗରିେରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୮

 ଗୁରଲÑÑ ମ୍ୀକା ଅÉବା ବାହାଡ଼Èଇ ଡଣ୍ 
େÉନ୍ ମବେରିମାରନରୁ। ରଗରଟÑ ଈରୁ ଏରସÑକାରବÎ ଡଣ୍ େÉନÈସରିରଡÑରୁ 
ଇରସÑକା େୁଞ୍ା ଗୁରଲÑÑ ମ୍ୀକା ଡଣ୍ େÉନ୍ ମବୋ ଦୀରନ। ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ଈରୁ ଅÉବା ଅÉଆଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାମାନରି 
ମ୍ୀକାରତରୁ, ଏଙ୍ା ଟରିକ୍ନÈ ମ୍ୀକାରଣ୍ରୁ ଅÉËତାରୁ। ୯ ଇ େୁତଗିତା 
ମାଇ ଗୁରଲÑÑତାସ ୁରସÍଲୁ ଅÉବାରୁ ମାରନରୁ। ଏଆରୁ ମÉଙ୍ରି  ଡଣ୍ 
ସରିଆରତରୁ। ଅÉରତକାରଭÑ ଅÉଜୁ ଏଆରରିଇ ଅÉବାଙ୍ାନରିଇ ରଜÍଡା 
ତତୋସ।ୁ ଈରରି ସÉରÛକରି ନୂଡ଼ରିତାରରି ଅÉଜୁ ମାଇ ଜରିଉଙ୍ାନରି ଅÉବା 
ବାହାଡ଼Èଇ ଡଣ୍ େÉନ୍ ମବୋଲୂଡ଼ା ମାରନ ଏÌସରିବÉଗା। ଇ ରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିରତÑକା ଅÉଜୁ ନୀମବୋ େÉନାସ।ୁ ୧୦

 ମାଇ େୁତଗି ଅÉବାରୁ ମÉଙ୍ରି  
ଈରକÑ ରଡଲରି ରସÍଲୁ ଡଣ୍ ସରିଆରତରୁ। ଏଆରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରନଗରି 
ଏÌଲୁଗରିରତରୁ, ଏËରଡଙ୍ରି  ଡଣ୍ ସରିଆରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ରଡଃଙ୍ରି  ତୀରରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ସାହାଜ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ଡଣ୍ 
ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଡଣ୍ େÉନ୍ ମବେରି ମାନରିରଡଲରି ଆଜୁ ରରହା 
େÉନ୍ ମବୋ ଡ୍ଡÜÝØନାରରି। ଏÌËକରିରଭÑ ଡଣ୍ େÉନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ ଗ୍ରÉମବେରିତରି 
ରବÊଟରି, ଅÉଜୁ ଲତୁ ରଜÍଡା େÉନାସ ୁଏଙ୍ା ତୀରରି ନୀମବୋ ମନୂାସ।ୁ

ନରୀମ୍ା ଗିବାÏ ନସÍଲୁ ମÉରୁ ମÉରୁ ରାେ ିଅÉଦୁ
୧୨

 ଈରୁ ଡÉଟା ସରିଡÈନାରତରୁ ଅÉଜା ମାରଞ୍ରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ମରିଣ୍ାନରି ଡÉଟାଗାଟାରତରୁ ଗରିଦୁ। ୧୩

 ତୀରରି ତାରତରୁ ଅÉଜାନା 
ନୀମବୋଦୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ମୀ ଡÉଟା ସରିଡÈନାଇ ମୀଙ୍ରି  ମୁହ ରି ଗରିଭା 
ମତୂାରାଅ ଏଙ୍ା ଈରୁ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉନ୍ ମବୋ ମରୂଦରୁ।

୧୪
 ଗୁରଲÑÑତାକାରରିରକ ଲତୁ ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ରାହରିଅÉବାÏ ରସÍଲୁ 

ଡୁଞ୍ାଦୁ। ରଗରଟÑ ରËନରିତାରରି ନୀମବୋ ତୀରରି ତାରରି ଅÉଆରତ 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁଇ ଏରସÑକାରବÎଏ ରମଃୋ 
ମୂଏଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଜାନା ରାହରିଅÉଦୁ ଇସରିଙ୍ରି  ମୀ 
ମାରଦ ଏମବେÈଇ ରବÎଏ ରେÍନୁତାରÈ ରଜÍଡାନÌବାÏ ୋନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ 
ରବÎÊକରି ଅÉଏରୁ। ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଜାନା ରାହରିଆଦୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ମୀ ମାରଦÑ ଏମବୋଇରବÎ େରିତା ସୀରୁ ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉଏଞ୍ଜୁ। ଏ 
ରଡଃଙ୍ରି  ଲÌକୁ ଗୁରଲÑÑ ଗଟାତରିନରିଇ ମହୁ ରିଗରିରନରୁ। ୧୬

 ମÉରୁ ମÉରୁ 
ଅÉଜାନା ରାହରିଆଦୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଏମବୋଇ ଅÉରତÑକାରବÎଏ ରଗÍକା 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଏରୁ। ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଜାନା ରାହରିଅÉଦୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ଏମବେÈଇରବÎଏ ଏସ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଏରୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରÈ 
କାତା ଏÌଲୁ ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ। ଏସ ରସଣ୍ା ମୀଡା ମାରସÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉବା ତାଡ଼ା ଜÌଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା ଗୁରଲÑÑତା ବÉଗା 
େÉଣ୍ ଞ୍ାଦୁଃରନଞ୍ାମା। ଏÌËକରିରଭÑ ଊରଲÑକା ତରିନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତÈ ପ୍ରÈରତଞ୍ଜୁ। ୧୭
 ଈରୁ େଞୁ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  

ଗରିତରି ରବÑଅଟରି, ଅÉବାତାରା ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଦାଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରମÍଲା ରସÍଲୁ ଈରସ ବରିକାଲରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ 
ଡ଼ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା ଅÉବା ଏËନରିଇ ରମÍଲାଗରିବାÏ 
କୂରତଞ୍ଜୁ, ଆନÈଡରିକରି ଇରସÑକା ଏସ ଆନÈଗରିଆରସଞ୍ଜୁ, ଏରା 
ରବÍଗାଲରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଆନରିରବÎଏ ୋରହÑରରି ସରିଡÈରତ।

୧୮
 ଈରୁ ର େୂନରି ବାହା ତାଙ୍ରି  ବÎÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ଈରରିବାହା 

ଇସ୍ାଏଲ ତାକା ବÎÉଜାମାସରି ସÌରୁ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ବାହା ଅÉଆତା। 
ଈରୁ ର ଡୀଗା ମୂେରିମାନରି ଏଙ୍ା ନÉଡ଼ରି ରୀମାନରି ସÌରୁତାଙ୍ରି  
ଭÉଆସରିରଡÑରୁ। ଈରୁ ଆନ୍ାରରି ମରୂଡଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଆଜାଞ୍Éୋ ବରିÎଲୁ 
ଆଇମାନରି ବାହାତାଙ୍ରି  ଭÉଆସରିରଡÑରୁ। ୧୯

 ଏÌରରମବୋ ତୂଡୁ଼ତାରା 
ରଦରରି ସାଦା ଏଙ୍ା ରବÎସ୍ରିନାରରି ରଦରରି ସାଦା ସରିରଡଏ। ଏରସରରି 
ରଡଲରି ଲÌକୁତାକା ଏ ରଦରରି ଗୀରା ରବÎରସରୁ, ଏମବୋ ଏଆରୁ 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରତରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ଆନରିସରିକରି ଗୀରା 
ରବÎରନରୁ। ୨୦

 ଏଆରୁ ବାଗଗିତରିନରି ମୁଣ୍ରି ମୂୋ ମୂËରତରୁ: 
“ରଗରଟÑ ଏମବେÈଇ, ଆନରିସରିକରି ଜÌତରିରବÎଏ ସÌରୁତରିନରି ଡୀଗରିରନ 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏÌରÈଡ଼ରିନରି ବାÏଡରିଙ୍ା ଭୀେ୍ାନାଇ ଭ୍ଡÓÝକା 
ରବÎÍୋ ଅÉରନ।” ୨୧

 ଏ ଲÌକୁତାକା ଆନÈ ରମଃରତରୁ ଏବରିÎ 
ଇରସÍ ଅÉଜାଞ୍Éୋତାଇ ମାସ,ୁ ମÌସା ରଭରଲ ରବÎସାମାରସଞ୍ଜୁ 
: “ଅÉନୁ ଅÉଜରିଡ଼Èଇ ତରିଗ୍ାଇମାଇ।”

୨୨
 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଏରଡଃଙ୍ରି  ବାହାତାଙ୍ରି  ଭÉËସରିରଡÑରୁ। 

ଈରୁ ଏତେରି େୂନରି ବାହାତାଙ୍ରି  ବÎÉଜାମାରଞ୍ରୁ, ଏ ବାହାତାରରି ୋଦା 
ସରିଅନ  ସÌରୁ। a ରୁ ନୀରଡ଼Ñମାନରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରଦରରି ନÉଜୁତାଙ୍ରି  
ଭÉଜାରଞ୍ରୁ। ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ଭÉଜାରଞ୍ରୁ। 
ଈରୁ ର ବାଃତା ଉଜାମାନରି ଏଙ୍ା ରରହାଡ଼Èଇ େୂରରିଅÉଜାମାନରି 
ହଜାର ହଜାର ଦୁତଙ୍ାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଏସାମାଞ୍ାରଦରୁ। ୨୩

 ଈରୁ 
ରେÍନୁତାଡ଼ା ରସଣ୍ା  ମ୍ୀକାନରି b ଭଜରିନରି ବାହାତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା 
ଏସାମାରଞ୍ରୁ। ଏଆରରି ତାଆ ୋଦାଙ୍ା ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତାନରି 
ବ୍ୀÐସା ଅÉଜାରନ। ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିଇ ତୂକରିଗରିବାÏଗାଟରି ରେÍନୁ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଈରୁ ବÎÉଜାମାରଞ୍ରୁ, ଏତେରି ଲÌକୁତାକା ଟରିକ୍ନÈ ତୀରରି 
ଅÉଜାମାରନରୁ, ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ରନଗରି ଲÌକୁତାକାରରି ଜରିଉଙ୍ା ବାଃତାଙ୍ରି  
ଈରୁ ବÎÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ୨୪

 ଈରୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  େନୂରିସÉଜା ତାସାମାନରି ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉଜାମାରଞ୍ରୁ। 
ଈରୁ ରହବଲ ରାକÈ ତରିକରି ସÉରÛକରି ରନଗରି ରେÍନୁ କାତା ରବÎସ୍ ୋ 
ମେୂରିମାନରି ସରିସଗିଗରିଆମାନରି  ରାକା c ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉଜାମାରଞ୍ରୁ।

୨୫
 ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଜାନା ରାହରି ଆଦୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ କାତା 

ରବସ୍ରିମାଞ୍ାନରି ରଡଲରିତା ରବÎନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ କୂËଦୁ। ଏରସରରି 
ରଭÍଲା ଏଆଞ୍ଜୁ େୁତଗି ଲÌକୁରରି କÉଡ଼୍ ରତଞ୍ଜୁ, ଏ ରଡଲରିତା ଏଆରୁ 
ଏଆନରିତାରରି କାତା ରବÎନ୍ ମବୋ କୂରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ 
େÉନÈରତରୁ। ଇରଦÑ ରେÍନୁ ରସଣ୍ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ ଏତୋନାକା ଏଆନରିତାରା ରବÎସ୍ା ରବÎନ୍ ମବୋ 

a ୧୨:୨୨ ସିଅନ ସÌରୁ ଇରସÑକା ଇମବୋ ଜରିରୁସାଲମଇ, ରେÍନୁ 
ଲÌକୁରରିତାରରି ତୀରରି ନÉଜୁ।
b ୧୨:୨୩ ନସଣ୍ା ମ୍ରୀକାନ ି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି େରରିବାରତାନରି ରସଣ୍È 
ମୀଡାକା ଗÉରମÑ ନୂଡ଼ରିତାକା। ଏଆରୁ ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ ଗÉରମÑ ରମÍଲା 
େÉରନରୁ। ରେÍନୁ ତାରା ଗୁରଲÑÑ ମୀଡାକା ଈଆରଡଃଙ୍ରି।
c ୧୨:୨୪ ସିସପି ଗିଆମାନ ିରାକÈ ଜୀସତୁାରରି ରାକÈ (ସÉଭା)।



300ଏବ୍ରୀ ୧୨:୨୬
କୁÛଇ ମାରନରୁ; ଏÌରରି ଏଆରରି ରସÍଲୁ ସÉରÛକରି ଡ଼Ìଇ ତାରରି ଅÉରନ। 
୨୬

 ରବÍÎରଲÑ ଏରସରରି ରଭÍଲା ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÎରତେଞ୍ଜୁ, ଏÌରରି େୁତଗିନରିଇ 
ଦ୍ରଜୁ ପ୍ କରି ମାରସ, ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ ଏଆଞ୍ଜୁ େ୍ଡଜୁକ୍ ସା ମାରନଞ୍ଜୁ, 
“ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ଅÉନୁ ଦ୍ରଡୂ କରିଇ ବାÏରରି େୁତଗିତରିନରି ଅÉËରତ 
ରଟÍରଣ୍ ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତରିନରିରବÎଏ ଦ୍ରଡୂ କରିଇ।” ୨୭

 “ଅରଟÑÑ 
ସରଟÑକା” ଇଞ୍ରି  ରବସ୍ା ଇରସÑକା ଆନÈଇ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାମାସୁ, 
ଏ ଗୁରଲÑÍତାଇ ମହୁ ରି ଅÉନୁ। ଏÌଭା ଗୁରଲÑ ତ୍Éପ୍ କା ଅÉରନ, ଏଙ୍ା 
ଏତୋଆ ତ୍Éପ୍ କା ମେୂା ଅÉଏ ଏÌବରିÎ ରାହରି ଅÉନୁ।

୨୮
 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ଏତେରି ଦରିନା ମÉଙ୍ରି  ସୀଭା ଅÉଜାରନ, ଏÌରରି 

ତÉଙ୍ା ମଏୂ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଦଃୋେÌଙ୍ା ସୀଭାକାତା। ଅÉଜୁ ଏଆନରିଇ 
ଦଃୋ େÌଙ୍ା ସୀଭା ନୂଡ଼ରିତାରରି ଏଙ୍ା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଲÉକା ଜହାରରି 
ସୀବାÏ କାତା ଏଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରରହା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁଇ ଅÉଜୁ 
ଲÉକରିନା ଏଙ୍ା ଆଜାନା ଏଆନରିଇ ଦଃନାସୁ। ୨୯

 ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ମାଇ ରେÍନୁ କୁଟ୍ କୁଟାନା ମ୍ଡÓÝØନରି ନÉଡ଼ରି ମÉରÈତାଞ୍ଜୁ।

ଲÉକା ନପÍନୁଇ ନରୋ ସରୀନନ

୧୩  ୧ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମୀ ମୀ ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା 
ଆଙ୍ରିସାକାନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିଦୁଃଦୁ। ୨

 ମୀରେକରି 
ଅÉସ୍ାନା ଲÌକୁରରିଇ ଲକ୍ ନରିକାତା ଡ଼ଃନା ଏଲୁଗରିଦୁ। ଏସÒନାକା 
ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଆନା େୁନÈରାଏ ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନରିଇ 
ଲକ୍ ସାମାରନରୁ। ୩ ବନ୍ରି ଇଡୁତାନରି ମାନରି ଲÌକୁରରିଇ ବୁଡ୍ ଜା କୂନା, 
ଈରୁରବÎଏ ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରି ମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏଆରରିଇ ଏÌଲୁଗରିଦୁ। 
ଏତୋନାକା ଜୂେ୍ା େÉନ୍ ମବେରି ମାରନରୁ ଏଆରରିଇରଭÑ ବୁଡ୍ ଜା କୂନା, 
ଈରୁରବÎଏ ଏଆରରି ବାହାତାନରିଇ ଭାଇମାନରି ରଡଲରି ରାହାଅÉବାÏ 
ମରୂଦରୁ ଏÌରÈ ଏÌଲୁଗରିଦୁ।

୪
 ଡ଼Éଞ୍ା କÉଣ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉବାÏ 

ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଡ଼Éଞ୍ା କÉଣ୍ା ବାÏରରି ରରିଆରରି ମାରଦ ଅÉବାÏ 
ଦୀରନ। ଏମବୋଇ ରନଗାଡ଼Èଇ ନୀମବୋଇ ସରିରଡ଼ରୁ ଏଙ୍ା ରଗÍକା 
କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନରୁ ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ଦୂସଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ତୂକରି 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୫

 ମରିଣ୍ାନରି ଲÌବାଡ଼Èଇ ରଗସାନା ଇଟାଦୁ। ମୀବାଃତା 
ଏସନରି ଆନାଇ ମାନୁ ଏÌରସଡ଼Èଇରନ ରରହାËଦୁ। ରେÍନୁ 
ରବÎସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ:

“ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଏରସÑକାରବÎଏ େରିଃତାଜାଏନୁ;
ଅÉନୁ ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ଏରସÑକାରବÎଏ ରଗଞ୍ାନା 

ସାରଲÑନୁ।”  ରରିରହଗରିରି ସାଜା ୩୧:୬

୬
 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ କ୍Éର୍୍ା ରବÎସ୍ା ମନୂାସ ୁ:

“ପ୍ରବୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ବÉରା ସୀବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ,
ଅÉନୁ ଅÉରଜÑନୁ,

ରମ୍ଡଃÕରହଞ୍ଜୁ ନÉନ୍ାରÈ ଆନÈରବÎ ଗରିବାÏ ମତୂାଜାଏଞ୍ଜୁ।” 
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୭
 ଈରୁ ମୀ ଡୂୋଗାଟାରରିଇ ଏÌଲୁଗରିଦୁ। ଏଆରୁ ରେÍନୁ ତାରÈ 

ରନଗରିସଦରି ମୀଙ୍ରି  ଗ୍ରÉପ୍ ସା ମାଞ୍ାରନରୁ। ଏଆରୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ନୀମବୋମାରସରୁ ଏଙ୍ା ସÉବାÏ େÉରଟରୁ ଏÌରÈ ଏÌଲୁଗରିଦୁ। 

୮
 ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରରିଇସରି ରନÍଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା କÉରଲଙ୍କÉଲା ର ସରର 

ମାନାଞ୍ଜୁ। ୯
 ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି େୁନÈସରିଡÈନାରÈ ଗ୍ରÉୋ 

ବାହାଡ଼Èଇ ରବÍଗାଲରି ୋରହରରି ସାଲ୍ ବା କୂନା। ମୀଆରଣ୍Ñସାକା 
ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ସÉଜାଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଅÉËରତ, ରଟÍରଣ୍ ରେÍନୁ 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ବାହାଡ଼Èଇ ଡÉଟାଗାଟାରତରୁ ଅÉବାÏ ଦୀରନ। ଇ 
ରଡଃଙ୍ରି  ସÉଜାଙ୍ା ମÉନରି ଅÉବାÏ ବାହାଡ଼Èଇ ଆନରିରବÎଏ ଲÉବା 
ସରିରଡÑ।

୧୦
 ମାଇÒ ଲÉକା ଗଟରିଙ୍ା ମାନୁ। ତୀରରି ତମବେଜୁତାନରି a କାବାଡ଼ରି 

ଗରିେରିମାନରି ଲÉକାଗାଟାକା ରାସାନା ଲÉକା ଆଇମାନÈ ତରିନ୍ ମବୋ 
ମଏୂରୁ। ୧୧

 ଲÉକାଗାଟାକା ଜÌତଙ୍ାନାରା ରାକÈତରିନରି ଗୁରଲÑÑତରିକରି 
ତୀରରି ବାହାତାଙ୍ରି  ଅଇମାରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜÌତଙ୍ାନା 
ଗାଣ୍ରିଙ୍ା ଲÌକୁ ରାହରି ଆଇମାସରି ବାହାଡ଼Èଇ ରସକÒକରି ଅଆନା 
ମ୍ଡÓÝØୋ ଆଇମାରସ। ୧୨

 ଏËରଡଃଙ୍ରି  ଜୀସରୁବÎଏ ରଦରରି ନÉଜୁ 
ଅÌରଡÑ ଜୂେ୍ା େÉରଟଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା ରାକÈଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିଇ 
ତୀରରି ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଜୀସୁ ସÉରତଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ଏÌËକରିରଭÑÑ ଅÉଜୁ 
ଲÌକୁ ରାହରିଆଇ ମାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଅରଡ଼Ñକରି ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  
ସାଲ୍ ବା ଦୀରନ। ଅÉଜୁରବÎଏ ଜୀସ ୁେÉଣ୍ ଞ୍ାମାନରି ସରରÑ ଲାଜା 
େÉନ୍ ମବୋ ଦୀରନ। ୧୪

 ଇ େୁତଗିତା ମÉରନ୍ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିହ ରିନରି 
ନÉଜୁ ସରିରଡÑଏ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ ଏତୋରରି ଭÉଭାମାରନ ଏ 
ରଦରରି ନÉଜୁ ରସÍଲୁ କÉସାନା ମାନାସୁ। ୧୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁ
ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁଇ ମÉନ୍ାରÈ ଲÉକା ସେଗିଗରିନରି କାତା ଅÉଜୁ 
ଏରସÑକାରବÎ ଟାଟରି ଗରିବାÏ କାତା ଆଏÌ। ସୁଡାଡ଼Èଇ ଦଃୋ  

େÌଙ୍ା ଗରିଆନା ଏଆନରି ୋଦା ରବÎସ୍ ୋ ଏÌରରି ଆଇରନ “ଲÉକା”। 
୧୬

 ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁ ରସÍଲୁ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଏରସÑକାରବÎଏ 
ବୁଡ଼୍ ଜା କୂନା। ମୀ ବାଃତା ଆନÈଇ ମାନୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିରବÑÎ 
ସୀଦୁ। ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଲÉକା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ରରହା ଅÉରନଞ୍ଜୁ।

୧୭
 ମୀ ଊୋଗାଟାରରିତାରା ବାଗଗି ଆଃଦୁ, ଏଆରରିଇ 

ମÉନରି ଅÉଦୁ। ଏଆରୁ ମୀ ରସÍଲୁ ନରିସାଗାଟାରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ, 
ଏଆରୁ ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ମୀଆ ଜରିଉଙ୍ା ଜ୍ଡÓÞÕୋ ରସÍଲୁ ଜÌସାନା 
ରାହରିଆଇରନରୁ। ଏଆରରିତାରାଆ ବାଗଗିଆଃଦୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଇ କାବାଡ଼ରି 
ଏଆରୁ ରରହା ଡ଼Èଇ ବରିକାଲରି ଅÉଆଡ଼Èଇ। ଏଆରରି ତାରରି କାବାଡ଼ରି 
ଡ୍ଡÜÝØନାରରି ଅÉରତÑକା, ଏÌରÈଡ଼Èଇ ମୀନ୍ରି ଆନରିରବÎ ଲÉବା ଅÉଏ।

୧୮
 ମାଇ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରେ ଦୁଃଦୁ। ଅÉମ ୁଡ଼ଃନା 

ରଡଲରି ସÉରÛକରି ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ଡୁସ୍କରିମାନାକରି ମାଇ 
ଗରିେରିମାନରି କାବାଡ଼ରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ େୁଞ୍ରିମାନାମ।ୁ 
୧୯

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  େ୍Éେରିମାଞ୍ାଇ, ଈରୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜÉଦୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  ଉରତÑଗରିସରି ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ରବÍଗାଲରି କାତା ତରିକରି ଈରÈ ଅÉନୁ ସÉରÛକରି 
ମÉଟ୍ କରିମାଇÒ।

୨୦
 
–୨୧

 ଅÉନୁ ଲତୁରଜÍଡାଗାଟରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାଇ, 
ଏଆନରି ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମୀଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑ ରନଗାଆ ସରିଆକାଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଆଡା ମାଇ ପ୍ରବୁ 
ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟଇ ସÉବାÏଡ଼Èଇ ନରିକ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ। ରଦରରି ଅÉଙ୍ାଗାଞ୍ଜୁ, 
a ୧୩:୧୦ ତରୀରି ତମ୍ଜୁତାନ ି ଏତେରି ବାହାତାନରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିରକ 
ରାହରିଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରେÍନୁଇ ଦଃୋ ବାହା: ରରଣ୍ ନୁଡ଼ରି 
ତମବେଜୁ।
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ରେÍନୁ ଜୀସଇୁ ତାଡ଼ା ରାକÈ ସରିତରି ବÉଗା ନରିକ୍ ରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାରରି 
ରାକÈ ଆଡା େୂନରି ସÉଜା ଟÌଣ୍ରିରତ। ଇ େୂନରି ସÉଜା କÉରଲଙ୍କÉଲା 
ନରିହ ରିନାରରି। ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାଇ ରେÍନୁ ମାଇ 
ବାହାଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ମÉଟ୍ରିମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ। 
ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
ଅÉନୁ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ଅÌରତେରରି ଡ଼ଃନା ଜୀସୁତାରରି ଅÉୋକାରରି 
ଅÉରମନ୍।

୨୨
 ନାଇ ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ ନାଇ 

ରବÎସାମାଞ୍ାନାଆ କାତାଙ୍ା ମୁଣ୍ରିମୂସାନା ରବÎଞ୍ାଦୁ ଇଞ୍ରି  
େ୍Éେରି ମାଞ୍Èଇ। ଇ କାତାଙ୍ା ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଡÉଟା ଗରିବାÏରସÍଲୁ 

ରବÎସାମାଞ୍ାଇ, ଈରରି ଅÉକୁ ଗÉରମ ଲାମବୋ ଅÉଆରତ। ୨୩
 ମାଇ 

ଆରମବେସା ତରିମତରି ବନ୍ରିଇଡୁ ଡ଼Èଇ େରିଃୋ ଅÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ, ଈରÈ 
ଈରୁ େଞୁ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କରିମାଇ। ରଗରଟÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରତÑଗରିସରି 
ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଅÉମ ୁରରିଆମ ୁ
ମୀଙ୍ରି  େୂଣ୍ାତାଙ୍ରି  ବÎÉନାମ।ୁ

୨୪
 ଏÌରରମବୋ ମୀ ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ଏଙ୍ା ଡୂୋଗାଟାରରିଇ ଏଙ୍ା 

ରେÍନୁ ଲÌକୁରରିଇ ମÉନ୍ାରାଆ ରଜÍଡା ଜହାରରି େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଦୁ। 
ଇତାଲରିଆ ରଦସାତାମାନରି ଗୁରଲÑÑ ରେÍନୁ ଲÌକୁତାରାମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା 
ଜହାରରି ଅÉୋକାରରି।

୨୫
 ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ମୀରକ ମାଞ୍ାକାରରି।




