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ଜାକୁବ ଭ୍ରୀସାମାନ ିଅÉକୁ
୧  ୧  ଅÉନୁ ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା 

ଆଲରିଆଗାଟାନୁ,
ଗୁରଲÑ େୁତଗି ତାନରି ବ୍Éଡାନା ମାନରି ରେÍନୁ ଲÌକୁରରିକରି ଜହାରରି 

ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ାଇ।

ପନତ୍ଡ ଏଙ୍ା ପୁନ୍ ମ୍ା ଏÌଲୁ
୨

 ନାଇ ଆରମବେସା ଦÉଦାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇସାରଣ୍ରୁ। 
ଏରସରରିରଭÍଲା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ଜୂଗା 
ଭାଇମାରନ ଏମବୋ ଈରୁ ସÉରÛକରି ରରହା ଅÉଦୁ। ୩

 ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଈ ଗୁରଲÑ ଜୂଗା ମୀନ୍ାରା େରତ୍ େରରିକ୍ା ଗରିଭା ରସÍଲୁ 
ଭାଇମାରନ ଏଙ୍ା ଈରରି ମୀଙ୍ରି  ମଣୁ୍ରି ମେୂା ଗ୍ରÉୋଇ ମାଞ୍ାରନ। 
୪

 ମୀ କାବାଡ଼ରି ତାନରି ମୀ ମୁଣ୍ରି ମୂେରିନାରରି େୂରରି େୂରରି ତÌଞ୍ା 
ଅÉୋକାରରି। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଈରୁ ମୂଲା ଟରିକ୍ ନାତାରତରୁ 
ଅÉଜାନା େୂରରି ଅÉରଦରୁ। ମୀ ଲୂଡ଼ା ମାନରି ଗୁରଲÑତାଆ ଈରୁ 
େÉନ୍ ବା ମରୂଦରୁ।

୫
 ଏÌËକରିରଭÑ ମୀ ମାରଦ ଏତୋଞ୍ଜୁ ଅÉରତକା େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ 

େÉନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ା ଆଇରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ 
ଜÉୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ରେÍନୁ ଗÉପ୍ ସରି ରଜÍଡାନÌବା ଗାଟାଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑତାକାରରିକରି େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ ସୀଭା ତାଙ୍ରି  ରରହା 
ଆଇରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। 
୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ରେÍନୁଇ ଜÉେରିମାରଞ୍ରୁ ଏÛମବୋ 
େରତ ୍ଗରିଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ରୀ ରଜÍଡା ଅÉଭା କୂନା। 
ରୀ ରଜÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ ସମଦୁ୍ର ତାନରି ମାନରି ସରିଲ୍ କାଙ୍ା ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ। 
ଭରିଲୁ ସରିଲ୍ କାଙ୍ାନରି ରସଣ୍କରି ନରିକ୍ ରନ ଏଙ୍ା ରନÍରଡ ଇଗ୍ ରନ। 
ରୀ ଏÌଲୁଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏ ସରିଲ୍ କାଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ। ୭

 
–୮

 ରୀ 
ଏÌଲୁଗାଟାଞ୍ଜୁ ସରଟକାରନ ଜÌରଡ଼କା କାତା ଏÌଲୁ ଗରିେରିଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ତାଡ଼ା ଗରିେରିଦୁଃନରି ଆନରି କାବାଡ଼ରି ତାନରିରଭÑ ଆନାରଭÑ 
େ୍ଡଜୁÓପ୍ କା ମଏୂଞ୍ଜୁ। ଇଁØତରି ଲକୁତାଞ୍ଜୁ ଆନା ରଭରଲ େÉଇ ଇଞ୍ରି  
ଆଶା ଗରିଭା ଲୂଡ଼ା ସରିରଡଏ।

ମଲୂା ଦନ
୯

 ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ େରତ୍ଗାଟାଞ୍ଜୁ େÉନÈନାଞ୍ଜୁ ଅÉଜା 
ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି 
େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ଗରିଆମାନÈକରି ଅÌଗା ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା 
ମାରନ। ୧୦

 ଏÌଆରଡଃଙ୍ରି  ରÛଆଞ୍ଜୁ େÉନ୍ ମବୋଗାଟରି େରତ୍ଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି େÉନÈନାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଆମାନାକରି ଅÌଗା 
ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ସÌଲା େୂଜୁ ରଡଃଙ୍ରି  
ଲୁମବେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସÉରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ରଭÍଲା ସ୍ଡÓହାନାଇ ସÉରÛକରି 
କÉନ୍ରିରନ। ରବÍଲାତାରରି କÉନ୍ା ମ୍ାହୁଣ୍ରି େରିଲÛ ତରିନରିଇ ଭାସା 
ଗରିରନ। େୂଜୁ ଜୃରନ। ଈ େୂଜୁ ଗÉରମ ସÉଜା ତÌସ୍କରି ଦୁଃରନ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦ ଏÌରରି ସÉରତ। େÉନ୍ ମବୋଗାଟାନରିତାରରିରଭÑ 

ଏÌଆରଡଃଙ୍ରିରନ ଅÉରନ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କଡା ପ୍ରÉୋ ଗରିଭା 
ଟÌଣ୍ରିନାନରି ଲୁମବେରିରନ।

ନପÍନୁ ବାୋ ଡÈଇ ପରିକ୍ା ୍Éଏ
୧୨

 ଏତୋଞ୍ଜୁ େରରିକ୍ା େÉଣ୍ଞ୍ାନାଇ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉବା 
ମୂରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରରହା ଅÉଭା କାତା। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ନରିସା ମରୂନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ା ମତୂରି ରବÑଅଟରି 
ରେÍନୁ ଏଆନରିକରି କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋତାରା େୁରସ୍କାର 
ସୀରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁଇ ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିମାନରି ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇ 
ରେÍନୁ ଈରା ଅÉଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ଏରସରରିରଭÍଲା ରÛଆଞ୍ଜୁ 
େରରିକ୍ା େÉନ୍ ମବେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ। “ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  େରରିକ୍ା 
ଗରିେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।” ଇଞ୍ରି  ରଭସÈକାଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ 
ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େରରିକ୍ା େÉନ୍ ମବୋ ମଏୂଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑ ରେÍନୁ ତÉନୁରନ 
ଏରମବେରରିରଭÑ େରରିକ୍ା ତାନରି ଇରଗÛଏଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଆରଙ୍ାଗÉଡ଼ରିତାକା 
ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ ନୀମବୋ ଡ଼Èଇ େରରିକ୍ା େÉନ୍ ମବେରିରନରୁ। ତÉନ୍ରି ଡ଼Ìଇ 
ଏÌଲୁ ତାଡ଼ାନରି ତଃୋନା ଇଟରିରନ ଏଙ୍ା ରନÍରଡ ଇଗ୍ ରନ। ୧୫

 ଈ 
ଡ଼Ìଇ ମÉଣ୍ା ଆଡାଆ ଡ଼Ìଇତରିନରିଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିରନ। ଈ ଡ଼Ì ବାଡରି 
ଅÉଜାନା ସÉଭାତରିନରିଇ ମÉରରିରନ।

୧୬
 ନାଇ ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇସାରଣ୍ରୁ। ଈ 

କାତା ରସÍଲୁ ଆନରିରଭÑ ବୁର୍୍ା କାତା ତାନରି ଦୀଭା କୂନା। ଉରତ 
ଉରତ ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉଭା କୂନା। ୧୭

 ଗୁରଲÑ ରନଗାଇ ଏଙ୍ାଟରିକ୍ ନା 
ଦାନ ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ଭାଇମାନୁ। ଏତେରି ଅÉବା ରେÍନୁ ରସଣ୍ 
ମରୂଡଙ୍ରି  ତାନରି ମାନରି ଅÌସ୍ େରିମାନାଆ ରଭÍଲା, ଡÉଞ୍ଜୁ, ସୁକାଙ୍ା 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆ ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଈ ଗୁରଲÑ ରନଗାଇ 
ଦାନ ଭାଇମାନୁ। ରେÍନୁ ଡ଼ଃନା ର ସରର ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏରସକାରଭÑ 
ରବÍଗାଲରି ମୀ୍ଏଞ୍ଜୁ। ୧୮

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑ ରଭସ୍ା ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ନୀମବୋ 
ସୀଭା ତାଙ୍ରି  େ୍ଡଜୁÓରତେଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା େରିଲ୍ ସାମାନାଆ ମାରଦ 
ଏଆନରି ରସÍଲୁ ଗୁରଲÑ ତରିକରି ସÉରÛକରି ସÉଞ୍ାନାସୁ ଗରିଭା ରସÍଲୁ 
ତÉଡ଼ା ମÉଣ୍ରିନାରରି ମାରସ।

ନ୍ନ୍ ମ୍ା ଏଙ୍ା କାବାଡ ିଗି୍ା
୧୯

 ନାଇ ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇସାରଣ୍ରୁ। କାତା 
ରଭସ୍ା ତରିକରି ରଭନ୍ ମବୋ ରସଲୁ ରରହା ଅÉଦୁ। ଉରତ ଉରତ, 
ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉଭା କୂନା। ୨୦

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ତାରରି 
ସÌଡାଙ୍ରି  ଏଆନରିଇ ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତୀରରି ନୀମବୋ ନୀମବୋ 
ରସÍଲୁ ସାହାଜ ଗରିଏ। ୨୧

 ଏÌସରିବÉଗା ମୀ ନୀମବୋ ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑ 
ଭାକାତରି ଡ଼Ìଇତାଆ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ତୁଃଦୁ। ମୀ ଏÌଲୁଙ୍ାନରି 
ମାଟା ଅÉଜା ମାନରି ରେÍନୁତାରା ଗ୍ରÉୋ ନରିଆଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଆଃଦୁ। ଈ 
ଗ୍ରÉୋ ମୀ ଜରିଉଙ୍ାନରିଇ ଏଃୋ ମତୂାରନ।

୨୨
 ରେÍନୁତାରା ରଭସ୍ା ଆଃଦୁ। ଭାରରି ରଭନ୍ ମବୋ ଗାଟାରତରୁ 

ଅÉଆ ଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ତÌସ୍ ଦୁ। ଭାରରି କକ୍ ସାନା ରବÎନ୍ ମବୋ 
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ଡ଼Èଇ ଈରୁ ମରିଣ୍ାନରି ବୁଦରି ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ। ୨୩

 ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁତାରା ରଭସ୍ା ଭାରରି ରଭରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଆନାରଭÑ ଗରିଏଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଡରିଟରି ତାନରି ତÉନ୍ାରା ମୂଦୁ ରମଃନରି ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ। 
୨୪

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଡରିଟରି ତାନରି ତାଡ଼ାନରି ରମଃରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଦୁରୁକରି 
ସାରସକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି ତାଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ବୁଡ଼୍ ଜରିରନଞ୍ଜୁ। 
୨୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଟରିକ୍ ନା ରରହା ଡ଼Èଇ ମାନାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ େରିଃୋ 
େÉନ୍ ମବୋ ଗରିପ୍ କରିମାନରି ଟରିକ୍ ନା ସÉଜା େÌଡ଼ରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ, ଏମବୋ 
ରଜÍଡା ଇଟରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑ ଡ଼Èଇ େରିଃୋ େÉରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରା ରଭସ୍ା ରଭରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭଞ୍ାନାରା ଏÌଲୁ 
ତାନରି ଇଟରିରନଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ରଭସ୍ା ରଡଃଙ୍ରି  
ନୀମବେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରରହା େÉରନଞ୍ଜୁ।

ନପÍନୁଇ ଲÉକନିାରି ଟକି୍ ନା ପାନେରି
୨୬

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ଅÉନୁ ତୀରରିତାନୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଭା ମରୂନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେରି କାତା ରଭସ୍ା କାତା ସରିରଡଏ ଏÌରÈ ରଭସ୍ା ଡ଼Èଇ 
ତାଡ଼ାନରି ବୁଦରି ଗରିରନÑଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ‘ତୀରରି’ ଅÉତାରରି 
ମୁଲୁ ଆନାରରିରଭÑ ରାହରି ଅÉଏ। ୨୭

 ରେÍନୁ ଏତେରି ତୀରରିତାରା 
ମÉଟ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରରି ଆଇ ମାରନ: ୋେ ମୀଡାକÈନରି, 
ଭାଟାଗାଟାସÈନରି ଏଙ୍ା ମଅୂÈନରି ଲÌକୁରରିଇ ଲପ୍ କା ଅରଟÑ ତାଡ଼ାନରି 
େୁତଗି ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ ସାନାଇ ଇଟା। ଇଁØତରି ତୀରରିତାରା ରେÍନୁ 
ଟରିକ୍ ନା ତୀରରିତାରରି ଏଙ୍ା ରନଗାରରି ଇଞ୍ରି  ଆଃରନଞ୍ଜୁ।

ଗୁନଲÑ ଲÌକୁରିଇ ନଜÍଡା ଗିଦୁ

୨  ୧ ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇ 
ସାରଣ୍ରୁ, ଦଃୋ େÌଙ୍ା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାମାନରି ମାଇ 

ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ ଈରୁ େରତ୍ ଗରିଦୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଗରନ୍କା 
ତାକାରରିଇ ଅରଟÑ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଗÉରମ ଦଃୋ 
େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାକା ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଭା କୂନା। ୨ ଆନାବୁନା ରÛଆଞ୍ଜୁ 
େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରି ରକ୍ଉଗାଟରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାନା ଏଙ୍ା 
ସୁନା ମୁଦରି କରିଆନା ମୀ ଊଜାନ୍ େୁଟା ତାଙ୍ରି  ଭÉରନଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା 
ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ େÉନÈନାଞ୍ଜୁ ମÉସରିଗାଟାଆ େ୍ଡଜୁÉÓଡାଆ ଦାନ୍Èଙ୍ା 
ଡ଼ାପ୍ କାନା ଏମବୋଙ୍ରି  ଭÉରନଞ୍ଜୁ। ୩ ଏମବୋ ଈରୁ ଗÉପ୍ ସରି ରକ୍ଉଗାଟରି 
ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାନାନାନରିଇ ଜହାରରି ସରିଆନା ରଭସ୍ ରଦରୁ, “ଇମବୋ 
ରନଗରି ବାହା ତାନରି କକରିଭÉମୁ”, ଏÌËକରିରଭÑ େÉନÈନାନାନରିଇ 
ରଭସ୍ ରଦରୁ, “ଈନୁ ଅମବୋ ନରିସାମ’ୁ ଅÉରତÑକା” “ରନÍରଡ ନାଇ 
କÉଟ୍ କା ସÌଡ଼ରିଟରି କକୁମୁ।” ୪

 ଏମବୋ ଈରୁ ଆନା ଗରିେରିରଞ୍ରୁ? 
ଈରାଡ଼Èଇ ଈରୁ ମୀ ମାରଦ ରେÍଜୁ ଗରିଆନା ଏରସ ଲÌକୁରରିଇ 
ସÉରÛକରି ରଡÍସ୍ରିରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ଡ଼Ìଇ ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ଏତୋଞ୍ଜୁ ଗÉରମ 
ରନଗାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ତୂକରି ଗରିେରିରଞ୍ରୁ।

୫
 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  

ବାଇସାରଣ୍ରୁ, ରଭଞ୍ାଦୁ! ରେÍନୁ େୁତଗି ତାନରି େରତ୍ ଡ଼Èଇ 
େÉନ୍ ମବୋ ଅÉଭା ରସÍଲୁ େÉନÈନାକାରରିଇ ଅÉସ୍କା ମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏତୋନାକା ରେÍନୁଇ ରଜÍଡା ଗରିରନରୁ। ଏଆରରିକରି ଏତେରିଦରିନା 
ସୀଭା ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉଞ୍ା ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏ ଦରିନା ରସÍଲୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ଅÉସ୍କାମାରନଞ୍ଜୁ। ୬

 ଅÉରତକାରଭÑ ଈରୁ 
େÉନÈନାକାରରିଇ ଗ୍ଡଜୁ Óମ୍ନା ମÉନରି ଆଇ ସରିରଡରୁ। ଅରଟÑ ଈରୁ 
େୁଞ୍ରିରଞ୍ରୁ। େÉନ୍ ମବୋଗାଟାକା ମୀ ନୀମବୋ କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିଭା 

ତାଙ୍ରି  ଡୁସ୍କରିମାରନରୁ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ମୀଙ୍ରି  ଡ୍ରିସରିକୁସରି ଗରିଆନା 
ତୂକରି ଗରିନରି ବାହା ତାଙ୍ରି  ଅେରିଞ୍ାରନରୁ। ୭ ଈରୁ ଏତେରି ରଦରରି ୋଦା 
େÉଣ୍ଞ୍ା ମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଏତୋଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ଲÌକୁତାକା ଗରିଆ 
ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଇ େÉସ୍କାଇ ମାରନରୁ।

୮
 ରରଣ୍ ସÉଜା ଗୁରଲÑ ସÉଜାଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିେରିମାରନ। 

ରେÍନୁ େୁତରି ତାନରି ରÉରଜନରିତାରରି ଈ ସÉଜା ରମÍଲରି ଅÉରନ। “ନୀ 
ନÉଜୁତାନାନରିଇ ନୀ ରଡଃଙ୍ରିରନ ରଜÍଡା ଗରିମ”ୁ। ଈ ସÉଜା େÉଲରି 
ଗରିଭା ମୂେରିସାକା ଈରୁ ଟରିକ୍ନÈତାରା ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ। ୯

 ରଗରଟ 
ଈରୁ ରଆନରିଇ କୁÛଇଟରି ରଆନରିଇ ରେÍଜୁ ଗରିଆନା ରଡÍସ୍ରିମାରଞ୍ରୁ 
ଇରସÑକା ଈରୁ ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ। ଏÌରରି ରÉରଜନରିତାରା ସÉଜା 
ଈରୁ ରେÍନୁ ସÉଜାତରିନରିଇ ରଲପ୍ କରି ମାରଞ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  େୂଡ଼୍ ୋଇ 
ମାରନ ଏଙ୍ା ଈରୁ ଦୂସଗାଟା ରତରୁ ଆଇମାରଞ୍ରୁ।

୧୦
 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑ ସÉଜାଙ୍ା 

ଆହାନାଇ ଭାରରି ରଣ୍ା ରଲକ୍ ରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑତାଆଡ଼ରିକରି 
ଦୂସଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ରେÍନୁ ରଭସାମାରନଞ୍ଜୁ, “ରଗÑକା ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା କୂନା।” ଏ 

ରେÍନୁରନ ଅରଟÑÑରଭÑ ରଭସାରନଞ୍ଜୁ, “ଭ୍ଡÓÉକା ରଭÍୋ କୂନା।” 
ଅତଏବ, ଈରୁ ରଗରଟ ରଗÑକା ଗରିଆରସରଡରୁ ଅÉରତÑକାରଭ 
ରÛଆନରି ଭ୍ଡÓÉକା ରଭସାମାରଞ୍ରୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈରୁ 
ରେÍନୁ ତାରା ବାଗଗି ରଲେ୍ା ଦୁସରଡ଼ ଦୁସଗାଟାରତରୁ ଅÉରତରୁ। 
୧୨

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜ୍ଡÓÞÕଭା ସୀପ୍ କରିମାନରି ସÉଜା ଡ଼Èଇ ତୂକରି ଗରିଭା 
ଅÉନାମ ୁଇଞ୍ରି  େୁଞ୍ାନାଇ ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ କାତା ରଭସ୍ ଦୁ ଏଙ୍ା 
କାବାଡ଼ରିରଭÑ ଗରିଦୁ। ଈରା ଈରୁ ଏÌଲୁ ତାନରି ଇଟା ଦୀରନ। ୧୩

 ଈରୁ 
ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିଇ ରଜÍଡାନÌଭା ତÌସ୍ ଦୁ। ଈରୁ ରଜÍଡାନରିଆତÈକା 
ରେÍନୁ ତୂକରି ଗରିନରି ରଡଲରି ତାନରି ମୀଙ୍ରିରଭÑ ରଜÍଡାନଆରାରଜÛଞ୍ଜୁ। 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ରଜÍଡାନÌରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ତୂକରି ଗରିନରି ରଡଲରି ତାନରି ଆଜÈ 
ଡ଼Èଇ ନରିସା ମରୂନଞ୍ଜୁ।

ପନତ୍ଡ ଏଙ୍ା ନନଗି କାବାଡି
୧୪

 ନାଇ ଦÉଦା ଆରମବେସା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇ ସାରଣ୍ରୁ, ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ରଗରଟ ତାଡ଼ାନରି େରତ୍ଗାଟାନୁ ଇଞ୍ରି ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏଆନରିତାରରି ରରଣ୍ରଭÑ କାବାଡ଼ରି ସରିଡାଦୁରହଏ, ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତକା ଏଆନରିତାରରି େରତ୍ ମୂଲୁ ସରିଡାନାରରି। ଇଁØତରି େରତ୍ 
ଏଆନରିଇ ଜ୍ଡÓÞÕୋ ମରୂନ ଗରିନା? ଅÉଏ। ୧୫

 କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ୍ 
ଗରିଆମାନରି ର ଅÉବା ଅÉରତକା ଆଜା ଟÉଟା ରସÍଲୁ ସରିଣ୍È 
ଅÉରତକା ଟୂଟୁ ରସÍଲୁ ତରିନ୍ ମବୋ େÉନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ା ଆଇଦୁଃରନ। 
୧୬

 ଏମବୋ ଈରୁ ଏଆନରିଇ ଅÉରତÑକା ଏଆଡ଼ରିନରି ଇରଞ୍ରୁ, “ରେÍନୁ 
ନୀରକ ମାଞ୍ାକାଞ୍ଜୁ, ଈନୁ ଅÌପ୍  ନା ରାହରି ଅÉମୁ ଏଙ୍ା ୋଞ୍ରି  
ୋଞ୍ରି  ତରିନ୍ ମବୋ େÉନୁମ।ୁ” ଈରୁ ତାଡ଼ା ଲୂଡ଼ା ମାନାଆ ଆନÈରଭÑ 
ସୀଆରାଇ ଭାରରି ଇହରିଙ୍ରି  ଇନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ ଆନରି ଲÉବା ମାରନ? 
ଈରୁ ଏÌଭାସାଙ୍ରି  ଲୂଡ଼ାତାଆ ସୀଆତÈକା ମୀ କାତାତାରରି ଆନରିରଭÑ 
ମୂଲୁ ସରିରଡଏ। ୧୭

 େରତ୍ ରସÍଲୁରଭÑ ଟରିକ୍ ନା ଇଁØତରି କାତା। 
କାବାଡ଼ରି ସରିଡାନରି େରତ୍ ସÉଜାମାନାରରି ମାରନ।

୧୮
 ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଭସ୍ା ମରୂନଞ୍ଜୁ, “ମୀ ବାଃତା େରତ୍ ମାଞ୍ାରନ 

ଏଙ୍ା ନାଇ ବାଃତା କାବାଡ଼ରି ମାରନ। ଈନୁ କାବାଡ଼ରି ତୁହାନା ନୀନ୍ା 
େରତ୍ ତÌତୋମ ୁଏଙ୍ା ଅÉନୁ ନାଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ନÉନ୍ା େରତ୍ 
ତÌତୋଇ।” ୧୯

 ରେÍନୁ ରଆରଞ୍ ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ନୀ େରତ୍ ଗରିଆ 
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ମାନାରରି ରନଗରି କାତା। ଡ଼Ìଇ େୀରଦରାଙ୍ାରଭÑ ଏରହରଙ୍ରନ 
େରତ୍ ଗରିଆନା ଆଜରି ବÉଗା ତରିଗ୍ାଇରନରୁ।

୨୦
 ଅ ମୃକୁ େୁନÈନାତରି, କାବାଡ଼ରି ସରିଡାତାକା େରତ ୍

ଆରଡ୍ତାରରି, ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଈନୁ ମÉଟ୍ କରିଞ୍ରି  ଗରିନା? 
୨୧

 ମାଇ େୁବ୍ା ଅÉବା ଅବ୍ାହାମ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ 
ନÌକରିଟରି ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÉକାଗଟରି 
ତାନରି ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିଇ ଇସାକଇ ଲÉକା ଦବ୍ ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
ରସÍଲୁ ଲÉକରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୨

 ଏÌସବÉଗା ରମଃଦୁ, ଅବ୍ାହାମତାରରି 
େରତ୍ ଏଙ୍ା କାବାଡ଼ରି ର ସରର କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରସ। ତାଡ଼ା 
କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଆଡା ଏଆନରିତାରରି େରତ୍ େୂରରି ଅÉରତ। 
୨୩

 ଈରାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ େୁତରି ଆନା ରଭସ୍ରିମାରନ ଏÌରରି ଗ୍ଡଜୁ Óମ୍ନା 
କ୍Éରରି ଇଞ୍ରିମାରନ: “ଅବ୍ାହାମ ରେÍନୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଅବ୍ାହାମତାରରି େରତ୍ତରିନରି ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ଏÌରÈଡ଼Èଇରନ ଏଆନରିଇ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃରତଞ୍ଜୁ।” 
ଅରଟÑ ଏଆଞ୍ଜୁ “ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତÌରଡ଼ଞ୍ା” ଇଞ୍ରି  େÌଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 
୨୪

 ଏÌସରିବÉଗା ଇମବୋ ରମଃେରିନାସ ୁକାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ 
ବାଃତା ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଆଇରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାରରି 
େରତ୍ ଡ଼Èଇ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉଏଞ୍ଜୁ।

୨୫
 ଅରଟÑ ରରଣ୍ ତÌସରିସରି ରଭସ୍ା ଆଇମାରନ, ‘ରାହାବ’। ଏÌରରି 

ରରଣ୍ ସକାରରଡ଼ରି ମାରସ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରରି ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି 
ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ବାଃତା ତୀରରିତାରରି ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉରତ। ଏÌରରି ଦରିନା 
ରମଃୋ ରସÍଲୁ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ସାହାଜ ଗରିରତ। ଏÌରରି 
ଏଆରରିଇ ତÉରେ ଅÉଡ଼୍ ସାନା ଇଟରିରତ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ୋହାରରି 
ଡ଼Èଇ ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ବାରା ସରିରତ।

୨୬
 ଜରିଉ ସରିଡାତାକା ଗାଣ୍ରି ସÉଜା ମାନାରରି। ଏଆରଡଃଙ୍ରି  

େରତ୍ ରସÍଲୁରଭÑ ଈ କାତା ଉରଜÑତାରରି। କାବାଡ଼ରି ସରିଡାତାକା 
େରତ୍ ସÉଜାମାନାରରି।

କାତା ନ୍ତୋ୍ାନ ିମÉରୁମÉରୁ ଅÉ୍ା

୩  ୧ କାତା ରଭସ୍ା ରସÍଲୁ ମÉରୁମÉରୁ ଅÉଦୁ ନାଇ ଆରମବେସା 
ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇ ସାରଣ୍ରୁ, ମୀ ମାରଦ 

ଦÉଲା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରତରୁ ଅÉଭା କୂନା। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଈରୁ େୁଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ ଅÉଜୁ ଏସନାସୁ ଗ୍ରÉୋଗାଟାସୁ ଏଆସ ୁ
ରବÍଗାଲରିତାକାରରିକରି ସÉରÛକରି ଡ୍ଡÜÝØନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିଭା ଅÉନାସ।ୁ

୨
 ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑତାସୁ ଏÛରସସରିକରି େୁଟୁଡ଼ରି ଉଃେରିମାନାସୁ। 

ଏତୋଞ୍ଜୁ କାତା ରଭସ୍ା ତାନରି ଏରସକାରଭÑ ମÉରସଏଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଆଡା ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ। ଇଁØତାଞ୍ଜୁ ଆଡା ତାଡ଼ାନରି ତଃୋନା ଇଟା 
ମୂରନଞ୍ଜୁ। ୩

 ଗÌଡ଼ଙ୍ା ମÉଙ୍ରି  ମÉନରି ଅÉଜାକାଇ ଇଞ୍ାନା ଅÉଜୁ 
ଏÌଭାସାନରି ସଡୁା ତାନରି ଲହା ଗÈଗଲରି ତହା ଜରିେରିମାନାସ।ୁ ଏମବୋ 
ଡ଼Èଇ ଏÌରରି ଟରିକ୍ ନା ଡ଼Èଇ ମାଇ ଡୂୋ ଡ଼Èଇ ରାହରି ଆଇରନ। 
୪

 ସମୁଦ୍ର ତାନରି ସାଜରି ମାନରି ଜାହାଜରଭÑ ଏÉଆରଡଃଙ୍ରିରନ 
ଆଇରନ। ଜାହାଜ ଏÛରସ ରଦରାଡ଼ରି ଅÉରତକାରଭÑ ଅରଟÑ ରଦରରି 
ଭରିଲୁ ଜୀସ୍କରିମାରସକାରଭÑ ଏମବୋତାରରି ରରଣ୍ କଗାରରି ତରିଃନାରରି 
ଇରସÑକା ମଙ୍ର ତ୍ୀରତକା ଏÌରରି ଜାହାଜ ରତ୍ଃୋଗାଟାନରି ତରିଃନରି 
ରଭଞ୍କରି କରିରରି ଇଞ୍ରିରନ। ରତଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏତୋଭାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା 
ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଜାହାଜ ଏମବୋଙ୍ରି  ସାଜରିରନ। ୫

 ମାଇ ଭାଙ୍ସରି 
ରସÍଲୁରଭÑ ଏÌଆରଡଃଙ୍ରିତାରରି ମାରନ। ମାଇ ଗାଣ୍ରିତା ମାଞ୍ାନରି 

ରରଣ୍ କଗାରରି ଭାଙ୍ସରି, ଅÉରତକାରଭÑ ଏÌରରି ରଦହାରନ ଅÌଗରିନାରା 
ସ୍ଡÌÓୋ ମରୂନ। ୬

 ଭାଙ୍ସରି ନÉଡ଼ରି ମÉରାତାରରି। ର କରଗରରି ନÉଡ଼ରି 
େୂଭାଲରି ରଦରରି ରଦରରି ସÌକ୍ା ଜÉଡ଼ରି ରଭÍଭା ଗରିଭା ମରୂନ। ମାଇ 
ଗାଣ୍ରି ତାନରି ମାଞ୍ାନÈଆ ମାରଦ ଭାଙ୍ସରି ମୂଲା ଡ଼Ìଇତାରରି। 
ଇସରିଙ୍ରି? ଭାଙ୍ସରି ଗାଣ୍ରି ଡ଼Èଇ ତÉନ୍ାରା ଡ଼Ìଇ ବ୍Éଡା ଗରିରନ। 
ଏÌରରି ଇØଁତାରା ନÉଡ଼ରି ଗÉଡ଼ରି ଗରିରନ ଏତୋ ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑ ଗାଣ୍ରିମÉରା 
ତାନରି ଦାଲ୍ ଗା ଗରିରନ।

୭
 ଭାଙ୍ସରି ଈ ନÉଡ଼ରି ନକ୍ ଡ଼Èଇ େÉନ୍  ମବେରି ମାରନ। ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ 

ଗୁରଲÑ ଭାକାତରି ଜÌତଙ୍ା, େଟାଙ୍ା, ରନÍରଡ ତÉକାଇ ମାନାଆ 
ଏଙ୍ା ସରିରୁତା ମାନରି ମରିନ୍ ଙ୍ା ତାଡ଼ା ରନÍରଡଟରି ଇଟା ମାରନଞ୍ଜୁ। 
୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେରି ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁରଭÑ ଭାଙ୍ସରିତରିନରିଇ ତାଡ଼ା 
ରନÍରଡଟରି ଇଟା ମଆୂ ସରିରଡଞ୍ଜୁ। ଈରରି ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଭ୍ଡÓକ୍ନା 
ଜÉମବେÈନାରରି, ଡ଼Ìଆନାରରି ଏଙ୍ା ଅÉଜାଞ୍Éୋ ବରିÔସ ଡ଼Èଇ େୂରରି 
ଅÉଜାନାରରି। ୯

 ଈ ଭାଙ୍ସରି ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ମାଇ ପ୍ରବୁ ଅÉବାଇ 
ଦଃେରିମାନାସ ୁଏଙ୍ା ଏÉରା ଡ଼Èଇରନ ତାଡ଼ା ରଡଃଙ୍ରିରନ ରେÍନୁ 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାନରି ଲÌକୁରରିଇ ଆଗଗି ଆଇମାନାସୁ। ୧୦

 ର ସୁଡ଼ା 
ଡ଼Èଇରନ ଦଃୋ ଏଙ୍ା ଆଗଗି ଅÉଭା ଈ ଜÌରଡ଼କା ସ୍ଡଃÕେରିମାନୁ। 
ନାଇ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଈଆରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଭା ସÉରଞ୍ଏ। ୧୧

 ର 
ସଗୂା ଡ଼Èଇରନ ରସନାରରି ଏଙ୍ା ରସÑଆନାରରି ସରିରୁ ଉରର୍୍ ଗରିନା? 
୧୨

 ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇସାରଣ୍ରୁ, ତÌଗା ମ୍ାହୁଣ୍ରି 
ଜୀତ େÌଲ ଅÉଗରିରଦ ଗରିନା? ଗରିନା ଡ୍Éକା ମÉଲା ତାନରି ତÌଗା 
ଅÉଗରିରନ ଗରିନା? ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ସÉରୁ ସରିରରି ଉର୍ଗି କୁଆ ତାନରି 
ଏରସକାରଭÑ ରନଗାରରି ସରିରୁ ଉରରଏ।

ଟକି୍È ପୁନ୍ ମ୍ା-ଏÌଲୁ
୧୩

 ମୀ ମାରଦÑ ଏÌଲୁଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା େୁନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏମବୋଇ 
ମାରନ ଗରିନା? ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆଞ୍ଜୁ ତୀରରି ନୀମବୋ 
ନୀମବୋନାଇ ତÉନ୍ାରା େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ ତÌତୋକାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନରିଆଡ଼ରି 
ଡ଼Èଇ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। େୁନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÌଗା 
ଅÉଏଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ରଗରଟ ମ୍Ìକୁ ଇନ୍ ମବୋ ଏଙ୍ା ଗାଣ୍ରି ମÉଣ୍ରିନାରା 
ଅଡ଼୍ ୋ ମୀ ବାଃତା ମାଞ୍ାରନ ଇରସÑକା ଅÌଗା ଅÉଭା ରସଲୁ ମୀନ୍ରି 
ଆନାରରିରଭÑ ସରିରଡଏ। ମୀ ଅÌଗା ଅÉନାରରି ଭାରରି ବୁର୍୍ା ଗରିନାରରି 
ଏଙ୍ା ଏÌରରି ଉରଜÑ ତରିନରିଇ େ୍ାକ୍ ସାନା ଇଟରିରନ। ୧୫

 ଇହରିଙ୍ରିତାରରି 
“େନୁ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ” ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ଭାଇ ସରିରଡଏ। ଈରରି “େନୁ୍ ମବୋ 
ଏÌଲୁ” େୁତଗି ଡ଼Èଇ ଭାଇମାରନ। ଈରରି ଜରିଉତାରରି ଅÉଆରତ। ଈରରି 
ସଇତାନ ବାହା ଡ଼Èଇ ଭାଇମାରନ। ୧୬

 ଏତୋଭାନରି ମ୍Ìକୁ ଇନ୍ ମବୋ 
ଏଙ୍ା ଗାଣ୍ରି ମÉଣ୍ରିନାରା ଅଡ଼୍ ୋ ମାଞ୍ାଦୁଃରନ ଏମବୋ ଗୁରଲÑ 
ଭାକାତାରରି ଡ଼Ìଇ ଏଙ୍ା ବରିରାସାକାଲରି ଅÉନାରା ରମଃୋ ଅÉରନ। 
୧୭

 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ଭÉଜା ମାନରି “େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ” 
ରଭÍରଲରନ ତୀରରିତାରରି, ଏମବୋ ଡ଼Èଇ ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ େୂରରି 
ଅÉଜାନାରରି, ବୂସ ୁବୂସତୁାରରି ଏଙ୍ା ରରହାତାରରି। ଅରଟÑ ଏତୋକା 
ଜୂଗା ଜୁଜୁରରି ତାନରି ଦରିଆଦୁଃରନରୁ, ଏଆରରିକରି ବାରା ସୀଭା ରସÍଲୁ 
ଈ େନୁ୍ ମବୋ ଡ଼ଃନା ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାଞ୍ାଦୁଃରନ ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରିତାରା 
ରନଗାରା ଗରିରନ। ଈ େୁନ୍ ମବୋ ଡ଼ଃନା ମହୁୁ ରମହା ଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିନାରରି ଏଙ୍ା କୁତୁରୁେୁ ଇଟÈନାରରି। ୧୮

 ଏତୋନାକା ଲତୁରଜÍଡା 
ଡ଼Èଇ ଲତୁରଜÍଡା ତାୋ ରସÍଲୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିରନରୁ, ଏଆରୁ ତାଡ଼ା 
ତୀରରି ନୀମବୋ ଡ଼Èଇ ସ୍ଡଃÕେରିମାନରି ରନଗÈ ରନଗÈ େÉରନରୁ।
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୪  ୧ ଆଇମାରନ? ଗାଣ୍ରି ମÉଣ୍ରିନାରା ଅଟ୍ ନାରରି ମୀ ମାରଦ 
ସୀଲା କÌଲ ଏଙ୍ା ଟଟାଟଟରି ଗରିଭା ଗରିେରିଞ୍ାରନ। ୨

 ଈରୁ 
ଗÉରମ େÉ ନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଅଡ଼୍ େରିମାରଞ୍ରୁ, ଏÌଆକରିରଭÑ େÉନ୍ ମବେରି 
ସରିରଡରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିଇ ମ୍Ìକୁ ଇଞ୍ାନା 
ବ୍ଡÓÝକା ରଭÍେରିମାରଞ୍ରୁ। ଅÉରତକାରଭÑ ଈରୁ ମୀ ଅଡ଼୍ େରିମାନାଆ 
େÉନ୍ ମବେରିସରିରଡରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ସୀଲାେÌରୁ ଏଙ୍ା ଟଟାଟଟରି 
ଆଇ ମାରଞ୍ରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୀ ଲୂଡ଼ା ମାନାଆ ଈରୁ 
ରେÍନୁଇ ଜÉେରି ସରିରଡÛରୁ, ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ େÉନ୍ ମବେରିସରିରଡରୁ। 
୩

 ଈରୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ଜÉେରିମାରଞ୍ରୁ ଏମବୋ େÉନ୍ ମବେରି ସରିରଡରୁ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି? ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଜÉେରିମାରଞ୍ରୁ, 
ଏÌରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଅÉଜାଦୂରହ। ଈରୁ ମୀ ଡ଼Ìଇ ଅଡ଼୍ ୋ େୂରରି ଗରିଭା 
ରସÍଲୁ ଆଡା ଏÌଭା ଜÉେରି ମାରଞ୍ରୁ।

୪
 ଈରା ଡ଼Èଇ ଈରୁ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ଟରିକ୍ ନା ତାରତରୁ ଆଇ 

ସରିରଡରୁ। ଈରୁ େୁନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ େୁତଗିତରିନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିଭା 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ ରୂଗୁ ଅÉଭା ରରଣ୍ରନ କାତା। ଏÌସରିବÉଗା 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ଈ େୁତଗିତାରା ବÉଗା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ ତାଡ଼ା କÉରସଞ୍ଜୁ ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ। ୫ ଈରୁ ରେÍନୁ 
େୁତରି ତାନରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜାନାରରି ଆରଡ୍ତାରରି ଇଞ୍ରି  ଗରିନା ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିରଞ୍ରୁ? ରେÍନୁ େୁତରି ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନ, “ରେÍନୁ ମାଇ ମାରଦ 
ଲଃୋ ତାଙ୍ରି  ଏତେରି ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଇ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମାଇ ବାଃତା ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା େÌଣ ଗରିଭା ମÉଟ୍ କରି ମାରନଞ୍ଜୁ।” ୬

 ଏଆକରି 
ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ଗÉପ୍ ସରି ରଦରରି ରଜÍଡାନÌଭା ସରିଆ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ରେÍନୁ େୁତରି ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନ, “ରେÍନୁ ଅହମାରରିଗାଟାରରି କୁÛଇଟରି 
ନରିଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ନରିଆଡ଼ରିଗାଟାରରିଇ ରଜÍଡାନÌରନଞ୍ଜୁ।”

୭
 ଏÌସରିବÉଗା ମରିଣ୍ାନରି ରେÍନୁ ବାଃତା ସେଗି ଗରିଦୁ। ସଇତାନକରି 

ବାହା ସୀଆଦୁ, ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ବାହା ଡ଼Èଇ ଏÌଜାରନଞ୍ଜୁ। 
୮

 ରେÍନୁ ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ବÎÉଦୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ ମୀ 
ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ଭÉଦୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ ମୀ ସÌଡ଼ରିଟରି 
ତାଙ୍ରି  ଭÉରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ଡ଼Ìଇଗାଟାରତରୁ ମାରଞ୍ରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ମରିଣ୍ାନରି ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ନଗ୍ ଦୁ। ଈରୁ ରେÍନୁଇ ଏଙ୍ା େୁତଗିତରିନରିଇ 
ରରହଭାଙ୍ା ସରଟ କାରନ ଦାଇ ଗରିଭା ମÉଟ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ। ମୀ 
ଏÌଲୁଙ୍ା ତୀରରି ଗରିଦୁ। ୯ ରଜÍଡା କÉଡ଼ା ଗରିଦୁ, ବରିକାଲରି ଅÉଦୁ ଏଙ୍ା 
ଡ଼ୀଦୁ। ମୀ ରରହା କାପ୍ କା ଡ଼ୀଭା ମ୍ୀୋକାରରି। ମୀ ରରହାରଭÑ 
ବରିକାଲରି ମ୍ୀୋକାରରି। ୧୦

 ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ମରିଣ୍ାନରି ନରିଆଡ଼ରି ଗରିଦୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ମରିଣ୍ାନରି ରଡÍତୋରନଞ୍ଜୁ।

ଈରୁ ତୂକ ିଗି୍ାଗାଟାନତରୁ ଅÉଆନତରୁ
୧୧

 ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇସାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ 
ରଆରତରୁ ଅରଟÑ ରଆନରି କୁÛଇଟରି କାତା ରଭସ୍ା କୂନା। କ୍ରିସ୍ଟ 
ବାଃତା ମାନରି ମୀ ଆରମବେସାଇ କାତା ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଅÉରତକା ତୂକରି 
ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏତେରି ସÉଜା ଆଃେରିରନଞ୍ଜୁ, ଈରୁ ଏ 
ସÉଜାତାରା ତୂକରି ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ଅରଟÑ ଈରୁ ରଗରଟ ସÉଜାତାରା 
ତୂକରି ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଇରସÑକା ଏ ସÉଜା ମÉନରି ଆଇ ସରିରଡରୁ। 
ଈରୁରନ ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାରତରୁ ଅÉଜା ମାରଞ୍ରୁ। ୧୨

 ଭାରରି ରେÍନୁ 
ଆଡÈ ସÉଜା ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ମରୂନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡÈ ରଆରଞ୍ରନ 
ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାରରି ନୀୋ ମରୂନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଆଡÈ ସÉୋ ମରୂନଞ୍ଜୁ। ଏତେରିବÉଗା ଏରମବେରରିଇରଭÑ ତୂକରି ଗରିଭା ମୀ 
ରସଲୁ ଟରିକ୍ ନାତାରରି ଅÉଆରତ।

ନପÍନୁ ମରୀ ନସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗି୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ
୧୩

 ମୀ ମାରଦ ଏସÛନାରତରୁ ଇଞ୍ରି ରଞ୍ରୁ, “ଅÉମୁ ରନÍଞ୍ଜୁ 
ଅÉରତକା ଭୀଏ ର ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ସାନାମ।ୁ ଅÉମ ୁଏମବୋ 
ବାସାରାକା ଲଃନାମ ୁଏଙ୍ା ରବୋରରି ବଣ୍ ଜରି ଗରିଆନା ଗÉରମÑ 
ଦନ ଅଜଗି ଅÉନାମୁ।” ଇରଦ ରଭଞ୍ାଦୁ, ଈ କାତା ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ। 
୧୪

 ଭୀଏ ଆନÈ ଅÉରନ ଏÌରÈ ଈରୁ େୁନÈସରିରଡରୁ। ମୀ ନୀମବୋ 
କୁତୁକୁଏଡ଼ରି ମÉରାତାରରି। ଈରୁ ଏÌରÈ ଈରକ ରଡଲରି ରସÍଲୁ 
ରମଃରଦରୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏÌରରି ଗୁରଲÑ ବ୍ରିଙ୍ରି  ଇରନ। ଈରୁରଭÑ 
ଏÌଆ ରଡଃଙ୍ରି  ତାରତରୁ। ୧୫

 ଏÌସରିବÉଗା ଇହରିଙ୍ରି  ଇନ୍ ମବୋ 
ସÉଞ୍ରିରନ, ପ୍ରବୁ ମÉଣ୍ରିତାକା ଅÉମୁ ନୀମବୋନା ରାହରି ଅÉନାମ ୁ
ଏଙ୍ା ଈରା ଅÉରତକା ଏÌରÈ ଗରିନାମୁ। ୧୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ 
ଅହÛମାରରି ଅÉଜାନା ଅÌଗାଇମାରଞ୍ରୁ। ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଅÌଗା ମଲୂା 
ସÉଞ୍ାଆÛନାରରି। ୧୭

 ଏÌସରିବÉଗା ଏତୋଞ୍ଜୁ ଅÉରତକା େରୁଞ୍Û େରୁଞ୍Û 
ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା କୂରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇତାଞ୍ଜୁ।

ଅେମାରିଗାଟ ିପÉନ୍ ମ୍ାଗାଟାକା ଡଣ୍ ପÉନନରୁ

୫  ୧ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାରତରୁ, ରଭଞ୍ାଦୁ, ଡ଼ୀଭା କ୍Éୋ ଅÉଦୁ 
ଏଙ୍ା ବରିକାଲରି ଅÉଦୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରଦରରି ଜୂଗା 

ଭାଇମାରନ। ୨
 ମୀ ଦନ ଗୁରଲÑ ମୁହ ରି ଅÉଜାମାନୁ ଏଙ୍ା ମୁଲୁ 

ସରିଡାନାଇ ଅÉଜାମାନୁ। ମୀ ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ଗୁରଲÑ େ୍ଡÓÞକା ତରିଞ୍ାମାନୁ। 
୩

 ମୀ ସୁନା ରୁୋ ତାନରି କାଇ ଆହାମାରନ। ଈରୁ ଟରିକ୍ ନା 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଆ ସରିରଡରୁ ଇଞ୍ରି  ଈ ଗୁରଲÑ ନାହରିକରି ଅÉଭା ଡ଼Èଇ 
େୁନ୍ ମବୋ ଆଇମାରନ। ଏ କାଇ ମୀ ଗାଣ୍ରି ତରିନରିଇ ନÉଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  
ମ୍ଡÓÝØତାରନ। ବରିହା ରଡଲରି ତାନରି ଈରୁ ଦନ ଊସ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ୪ ଲÌକୁ 
ମୀ ରନÍଡାଙ୍ାନରିÔ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆ ଜରିଆରତରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ 
ଏଆରରି ମଲୁୁ ସରିଆସରିରଡରୁ। ଏଆରରି ମୀ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା ଡ଼ୀଭାଇ 
ମାରନରୁ। ଏଆରୁ ମୀ ରସÍଲୁ ତÉସା ଗଦା ଗରିଆ ଜରିଆରତରୁ 
ଇରଦ ରସଣ୍Ûନରିଦରିନା ତାନରି କÉଲା ପ୍ରଃେରିନାକାରରି ପ୍ରବୁ ଏଆରରି 
କ୍ୀରରି କ୍ୀରରି ଇଞ୍ରିନାରା ରଭଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୫
 ଈରୁ େୁତଗି ତାନରି ଗÉପ୍ ସରି ରରହା ଲÉବା ଡ଼Èଇ ରାହରି 

ଅÉଜାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ମୀ ମÉଣ୍ରିନାରା ଗୁରଲÑ େୂରରି ଗରିଆନା ରରହା 
ଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉରତରୁ। ଈରୁ ଲÉକା ଦରିନା ରସÍଲୁ ତÌଲ ଗରିଭା ଅÉଜା 
ମାନରି ଜÌତ ରଡଃଙ୍ରି  ଗାଣ୍ରି ଅÉରତରୁ। ୬

 ଈରୁ ରନଗରି ଲÌକୁରରିଇ 
ଈରକରଭÑ ରଜÍଡାନÌଆରତରୁ। ଏଆରୁ ମୀ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାରାଆ 
ତାକାରଭÑ ଈରୁ ଏଆରରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ମାରଞ୍ରୁ।

ମଣିୁ୍ ଅÉ୍ାଗାଟାନତରୁ ଅÉଦୁ
୭

 ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇସାରଣ୍ରୁ, ମଣୁ୍ରି ମସୂାନା 
ରାହରି ଅÉଦୁ। ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁଭÉରନଞ୍ଜୁ। ଏ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ମଣୁ୍ରି ମସୂାନା 
ମାଞ୍ଜୁ। ୮

 ମାଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ତÌସା ବାଡରି ଅÉନରି ଟୁକ୍ନÈ 
ମଣୁ୍ରି ମସୂାନା ଟÌଣ୍ା ଏଙ୍ା ବରିÎହା େରିଜୁ ଦରିଆନରି ଟୁକ୍ନÈ କÉସାନା 
ରାହରି ଅରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁରଭÑ ଏÌଆରଡଃଙ୍ରି  ମଣୁ୍ରି ମେୂା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। 
ମୀନ୍ାରା ବାସ୍ା ତୁହାଅÈଟୁ। ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁଉରତ ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ। 
୯

 ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି ବାଇସାରଣ୍ରୁ, ରଆରତରୁ ଅରଟÑ 
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ରଆନରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା କାତା ରଭସାଅÈଦୁ। ଈରୁ କାତା ରଭସ୍ା 
ଟାଟରି ଗରିଆତÈକା ଈରୁରନ ଦୂସଗାଟାରତରୁ ଇଞ୍ରି  ତୂକରି ଗରିଭା 
ଅÉରଦରୁ। ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାରନଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇସାରଣ୍ରୁ, ରେÍନୁ 

ରସÍଲୁ କାତା ରଭସାମାସରି ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରରି 
ତାରା ନୀମବୋ ତÌସରିସରି କାତା ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଏଆରରିଇ 
ଦାଇ ଗରିଦୁ। ଏଆରୁ ଗÉପ୍ ସରି ଜୂଗା େÉଣ୍ଞ୍ା ମାରସକାରଭÑ ମଣୁ୍ରି 
ମରୂତରୁ। ୧୧

 ଅÉମ ୁରଭସ୍ରିଞ୍ାନାମ ୁଏତୋନାକା ତାଡ଼ା ଜୂଗା ମଣୁ୍ରି 
ମରୂତରୁ ଏଆରୁ ଇରଦ ରରହା ଡ଼Èଇ ମାରନରୁ। ଈରୁ ଆୟବ 
ମୁଣ୍ରି  ମୂତାରା a କାତା ରଭଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ 
ଆୟବ ଗୁରଲÑ ଜୂଗା କୁÛଇଟରି ମୂତରି ରବÑଅଟରି ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ 
ସାହାଜ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ େÉେଣ୍ରି ଅÉଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ରଜÍଡାନÌଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଈରରି ତÌସ୍ରିମାଞ୍ାରନ।

କାତା ନ୍ସ୍ା ତାନ ିମÉରୁମÉରୁ ଅÉଦୁ
୧୨

 ନାଇ ଦÉଦା ଆରମବେସା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇସାରଣ୍ରୁ, ଏରସÑକା 
ଅÉରତÑକା ଆନÈ ଅÉରତÑକା ଅÉଞ୍ରିନାନରି ସାଡ଼୍ା ଆଃୋ କୂନା। 
ଈରରି ଗÉରମ ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ। ମୀନ୍ରି କାତା ଉରଜÑତାରରି ଇଞ୍ରି  
ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ୋଦା ଗରିଆନା କରି େୁତଗିତାରା ୋଦା 
ଗରିଆନା, ଅÉରତକା ଆନରିସରିକରିତାରା ୋଦା ଗରିଆଟୁ। “ମୀନ୍ରି ଆଁ 
କାତା ଆଁ ଅÉୋକାରରି ଏଙ୍ା ଅÉଏ କାତା ଅÉଏ ଅÉୋକାରରି। 
ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିରତକା ଈରୁ ଦୂସ ଗାଟାରତରୁ ଅÉଏରୁ।”

ନପÍନୁ ବାଃତା ଜÉପାତାରି ଡÉଟା
୧୩

 ଏମବୋଇ ଜୂଗା ତାନରି ଦରିଆମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉୋକାଞ୍ଜୁ। ଏମବୋଇ ରରହା ଡ଼Èଇ ମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉଡ଼ରି  

a ୫:୧୧ ଆୟୁବ ମଣିୁ୍ ମତୂାରା ଆୟୁବ େୁତରି େÌଡ଼ରିଅÉଦୁ।

ଏÌସାକାଞ୍ଜୁ। ୧୪
 ରଗରଟ ମୀ ମାରଦ ଏମବୋଇ ଅÉରତକା ସÉଭା 

କୂରା ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ମଣ୍ଲୀ ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରିଇ b ଅÉେ୍ାକାଞ୍ଜୁ। 
ଏଆରୁ ପ୍ରବୁ ୋଦା ଡ଼Èଇ ନରିଜୁ ମୀସାନାଇ ଏଆନରି ରସÍଲୁ ରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜÉରନରୁ। ୧୫

 େରତ୍ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉନାରରି 
ଏଆନରିଇ କାରରି ଇରସ୍। ପ୍ରବୁ ଏଆନରିଇ କାରରି ଇରସ୍ଞ୍ଜୁ। ଇଆଞ୍ଜୁ 
ଡ଼Ìଇ ଗରିଆମାରସକାରଭÑ ରେÍନୁ ଏଆନରିତାରା ଦୂସ େରିଃରନଞ୍ଜୁ।

୧୬
 ମୀ ଗରିଆମାନରି ଡ଼Ìଇ ରଆରତରୁ ରଆନରିଇ ଅÉଞ୍ାଦୁ। 

ଏମବୋ ଡ଼Èଇ ରଆରତରୁ ରଆନରି ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉଦୁ। 
ରେÍନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ମୀଙ୍ରି  କାରରି ଇତୋରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଇହରିଙ୍ରି  
ଗରିଦୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ଡ଼Èଇ ଗÉରମ 
ରଦରରି ରଦରରି କାବାଡ଼ରି ଅÉରନ। ୧୭

 ଏଲରିଅ ମାଇ ରଡଃଙ୍ରିରନ 
ର ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ େରିଜୁ ବÎÉଅÈକାରରି ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ତୀନରି ବାସାରରି ଛ ଡÉଞ୍ଜୁ ଟÉଣା ତାଙ୍ରି  
େରିଜୁ ଭÉଅÈରତ। ୧୮

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଲରିଅ େରିଜୁ ଭÉଭା ରସÍଲୁ 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରତଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ମୂରଡଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ େରିଜୁ ଭÉରତ 
ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ସରଟକା ତÉସା ଅÉରତ।

ଜଉି ତନିଇି ଜଡେÓରୀପା
୧୯

 ନାଇ ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇସାରଣ୍ରୁ, ମୀ 
ମାରଦ ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑ ଡ଼Èଇ ଦୁରୁକରି ସାରନଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା 
ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏÛଆନରିଇ ଉରଜÑ ୋରହରରି ତାଙ୍ରି  ତାୋ ରସÍଲୁ 
ସାହାଜ ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ଈରା ଏÌଲୁ ତାନରି ଇଟାଦୁ, ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ଡ଼Ìଇ ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ର ଡ଼Ìଇଗାଟାନରିଇ ତରିହାନା ରବ୍ଡÎÍÓପ୍ାରନଞ୍ଜୁ, 
ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଭା ଡ଼Èଇ ଏଆନରିତାରା ଜରିଉ ଜ୍ଡÓÞÕରପ୍ଞ୍ଜୁ। 
ଈରା ଗରିଭା ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ଡ଼Ìଇ େରିଃୋ ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଅÉଭା ମରୂନଞ୍ଜୁ।

b ୫:୧୪ ନସÍନଣ୍ଙ୍ାନଇି ଏତୋନାକାରରି ରଡÑକାତାନରି ରେÍନୁ ଇଡୁ 
ତାରରି ଭାରା ସୀଭା ଅÉଜାଦୁଃରନ। ଏଆରରି “ରମଃୋଗାଟାକା” ଏଙ୍ା 
“ଡୂୋଗାଟାକା” ଇନ୍ ମବୋ ଅÉରନ, ଏଆରରିତାରା ୋଇଟରି ଆଇମାରନ 
ରେÍନୁତାରା ଲÌକୁରରି ୋରହରରି ତÌସ୍ା। କାବାଡ଼ରି ୨୦:୧୭,୨୮; ଏେରିସ 
୪:୧୧; ରଭÍରଲÑ ତରିମତରି ୩:୧–୬; ତରିତସ ୧:୫–୯।




