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ପିତର ବ୍ରୀÐସାମାନ ିନବÍÎନଲÑ ଅÉକୁ
୧  ୧ ଏତୋକା ରେହା େÉଣ୍ ଞ୍ାନା େନ୍, ଗାଲାତରିଆ, 

କାପ୍ ୋଦକରିଆ, ଏସରିଆ ଏଙ୍ା ବୀତୁନରିଆ ଦରିନାଙ୍ାନରି 
ଭୀତରିଲÉଞ୍ା ଅÉଜାନା ମାରନରୁ ରେÍନୁ ଅÉସ୍କାମାନରି ଏ ଲÌକୁରରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନରି େରିତର 
ଇ ଅÉକୁ ବ୍ୀÐସ୍କରିମାରନଞ୍ଜୁ। ୨

 ରେÍନୁ ରବÎÍରଲÑରନ ତୀରରି ଲÌକୁ 
ଅÉବାÏରସÍଲୁ ମୀରଙ୍ ଅÉସ୍କା ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ। ମୀଙ୍ରି  
ତୀରରି ଗରିବାÏ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉତାରରି କାବାଡ଼ରି। ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ରାକÈଡ଼Èଇ 
ତୀରରି ଅÉଜାନା ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ ତାରା ବାଗଗି ଆଃରଦରୁ ଈରÈ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଣ୍ାରତଞ୍ଜୁ।

ରେÍନୁ ତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏଙ୍ା ଲÌତୁ ରଜÍଡା ସÉରÛକରି ମୀ 
କୁÛଇଟରି ବÎÉୋକାରରି।

ଜରୀସୁତାରି ନରୀନଡ ବାସ୍ଡା
୩

 ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ଅÉବା ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଦଃୋ 
େÌଙ୍ା େÉନାକାଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁତାରରି ରଦରରି ରଜÍଡା ନÌବା ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମÉଙ୍ରି  େୂନରି ନୀମବୋ ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ସÉଜାନା ରରିରହଗରି 
ନରିଙ୍ାଡ଼Èଇ ଇ େୂନରିନୀମବୋ ମÉଙ୍ରି  ଡ଼ଃନା ଅÉସାସରିଆମାଞ୍ାରନ। 
୪

 ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମୀଡାକାନରି ରସÍଲୁ ଇଟାମାନରି ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ଅÉଜୁ ଇରଦÑ ଅÉସା ଇଟା ମାନାସ।ୁ ଏ ରମÍଲା ରସଣ୍Ûନରି 
ଦରିନାତାନରି ମୀ ରସÍଲୁ ରÌସାନା ଇଟା ଅÉଜାମାରନ। ଏ ରମÍଲା 
ଏରସÑକାରବÎଏ ନାହରିକରି ଅÉଏÒ ମହୁ ରି ଅÉଏÒ ଆରତକା ଏମବୋତାରରି 
ସÉଞ୍ା ଲୂରମବେଏ।

୫
 ମୀ ଏଃୋ େÉନାରରି ରଡଲରି ଭÉନରି ଟୁକ୍ନÈ ମୀ େରତ୍ଡ଼Èଇ 

ରେÍନୁତାରରି ଡÉଟା ମୀରଙ୍ ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ ତାରନ। ଏÌରରି ଏଃୋ ମୀ ରସÍଲୁ 
ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାରନ ଏଙ୍ା ବରିÎହା ରଡଲରିତା ଈରୁ ଈରାଆ 
େÉରଣ୍ରୁ। ୬ ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ରରହା ଅÉଦୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ 
ଈରକ ରଡଲରି ରସÍଲୁ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ଜୂଗା ମୀରଙ୍ ବରିକାଲରି 
ସୀେ୍ରି ଦୁଃତାନୁ। ୭

 ଇ ଜୂଗାଙ୍ା ଆନÈଡ଼ରିକରି ଆଇମାନୁ? ବାÏରରି 
ମୀ େରତ୍ତରିନରି ଉରଜÑ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  
ଆଇମାନୁ। ଇ େରତ୍ତାରରି ସÉକରି ସୁନାତରିକରି ସÉରÛକରି ରକ୍ଉ 
ଗାଟାରରି। ସୁନା ତରିନରି ନÉଡ଼ରିତାନରି ମ୍ଡÓÝØୋନା ସୂଡ଼ା ଅÉରନ, 
ଅÉରତକାରବÎ ଏÌରରି ନାହରିକରି ଅÉନାରରି। ଜୀସୁ ରରିରହଗରି ଭÉନରି 
ରଡଲରି, ମୀ େରତ୍ ତୀରରି ତାରରି ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଦଃୋ େÌଙ୍ା ଏଙ୍ା 
ଅରତେରରି େÉରଣ୍ରୁ।

୮
 ଈରୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ ରମହÈତାକାରବÎ ରଜÍଡା ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। 

ଇରଦÑ ଈରୁ ଏଆନରିଇ ରମହÈତାକାରବÎଏ େରତ୍ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। 
ଈରୁ ରବÎସ୍ା ମËୂନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗÉପ୍ ସରି ରରହା େÉନ୍ ମବେରି ମାରଞ୍ରୁ। 
ଏÌରରି ରରହା ଅÌରତେରରି ଡ଼Èଇ େୂରରି ଆଇମାରନ। ୯

 ମୀ େରତ ୍
ଗରିେରିନାରରି ରରଣ୍ ଏÌଲୁ ମାରନ। ଏÌରରି ଆଇରନ ଜରିଉ ଏଃୋ 
େÉନ୍ ମବୋ। ଈରୁ ଏ ଏଃୋ େÉନ୍ ମବେରିମାରଞ୍ରୁ।

୧୦
 ରେÍନୁତାରାଆ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏଗାଟାକା ଏÌଲୁ ସରିଆନାଇ 

େÌଡ଼ରି ଅÉଜାନା ଏଃୋ େନାରାଆ େୁନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ରିରତରୁ। 
ରେÍନୁତାରାଆ େୁନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ରି ରତରୁ। ରେÍନୁତାରାଆ 
େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏଗାଟାକା ମୀ ରସÍଲୁ ବÎÉଜାମାନରି ରଜÍଡା ନÌବାÏ କାତା 
ରବÎÍସାମାରସରୁ। ୧୧

 କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ଜରିଉ ରେÍନୁତାରାଆ େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିବାÏଗାଟାରରି ରଜÍଡାଙ୍ାନରି ମାରସଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟଇ ଇସରିଙ୍ରି  ଜୂଗା 
େÉନ୍ ମବୋ ଅÉରନ ଏଙ୍ା ଏରବÊଟରି ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଅÌରତେରରି ତÌଞ୍ରିରନ ଏÌ ଗୁରଲÑÑତାରା କାତା “ଜରିଉ” ରବÎସ୍ରିମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଜରିଉ ଆନା ତÌସ୍ରିମାରସଞ୍ଜୁ, ରେÍନୁତାରାଆ େୁନ୍ ମବୋଗରିବାÏଗାଟାକା 
ଏÌରÈଆ ଗ୍ରÉମବୋରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ରିରତରୁ। ଈ ଗୁରଲÑତାରରି ଅÉନାଭାନରିଏ 
ରଡଲରି େୁତଗି ଇସରିଙ୍ରିତାରରି ଅÉଜାଦୁଃରନ ଏଆରୁ ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ରିରତରୁ।

୧୨
 ରେÍନୁତାରାଆ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏଗାଟାରରି କାବାଡ଼ରି ବାÏରରି 

ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ଅÉଏ ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ା ଅÉଜାରସ। ରେÍନୁତାରାଆ 
େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାକା ମୀ ରସÍଲୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରସରୁ। 
ଏଆରୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିତରି ରଡଲରି ଆନା ଆନା ରଭସାମାରସରୁ ଈରୁ 
ଏÌରÈ ରବÎଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଏତେରି ଲÌକୁତାକା ମୀଙ୍ରି  ଏ ରନଗରିସଦରି 
ରବÎସାଞ୍ାରତରୁ ଏଆରୁ ଆଡା ଏÌରÈ ରବÎସାମାରସରୁ। ରସଣ୍Òଟରି 
ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନରି ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାରାଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ଏÌରÈ 
ରବÎସାମାରସରୁ। ଏତେରି କାତାଙ୍ା ମୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ା ଅÉଜାମାରନ ଏÌବାÏ 
ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାରବÎଏ େୁନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଗÉରମ ମÉଟ୍ରିମାରନରୁ।

ତରୀରିଡÈଇ ନରୀମ୍ାନସÍଲୁ ଅÉପ୍ଡା
୧୩

 ମୀË ଏÌଲୁଙ୍ା ମÉଡ଼୍ ସାନାମାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମୀ ଏÌଲୁଙ୍ାନରିଇ 
କାବାଡ଼ରି ଲପ୍ କା ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ତÌଲ ଗରିଦୁ। ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବÎÉନରିରଡଲରି, 
ଏତେରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ମୀ କୁÛଇଟରି ବÎÉରନ, ଏÌରରମବୋ ମୀନ୍ରି ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା 
ବÉସ୍ା ରାହରିଆବାÏ ଦୀରନ। ୧୪

 ରବÍÎରଲÑ ଈରୁ ଈକାତା େନୁÈଡ଼Èଇ, 
ମୀ ମାଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରସରୁ ଏÌËକରିରଭÑ 
ଇରଦÑ ଈରୁ ରେÍନୁତାରାଆ ବାଗଗି ଆଃୋଗାଟରି ମୀଡା କାରଣ୍ରୁ 
ଅÉଜାରଞ୍ରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ରବÎÍରଲ ନୀମବେÈଇ ମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ 
ନୀମବୋ କୂନା।

୧୫
 ରେÍନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ, ମୀ ଗରିେରିମାନରି ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି 

ତାନରି ଏÌଅÉରଡଃଙ୍ରିରନ ତୀରରିତାରତରୁ ଅÉଦୁ। ରେÍନୁ ଆଡା ମୀଙ୍ରି  
ଅÉସ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ରେÍନୁ େୁତରିତାନରିଇ ବ୍ୀÐସା ଅÉଜାରନ: 
“ତୀରରି ଅÉଦୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ତୀରରି ତାନୁ।”

୧୭
 ଈରୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଅÉବା ଇଞ୍ରି  

ଅÉେଗିମାରଞ୍ରୁ। ରେÍନୁ ଆରଙ୍ÑଗÉଡ଼ରିତାକାରରିଇ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା 
ଗରିଆମାନରି କାବାଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିଇ ର ରଡଃଙ୍ରିରନ 
ତୂକରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ଏରସ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ େୁତଗିତା 
ନୀମବୋନା ମାରଞ୍ରୁ, ରେÍନୁଇ ଆଜÈନା ନୀମବୋଟୁ। ୧୮

 ଈରୁ ତ 
େୁଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ ରବÎÍରଲÑ ଈରୁ ମୁଲୁ ସରିଡÈନାରାଆ ନୀମବୋଗରିବାÏ 
ଗରିେରିମାରସରୁ। ମୀ େୁବ୍ା ଆରକଞ୍ାକାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଏ 
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ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋରସÍଲୁ ଈରୁ ଗ୍ରÉମବୋମାରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ 
ଈରୁ ଏରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋଗରିବାÏଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। 
ଏତେରି ସୁନା, ରୁୋ, ମୁହ ରିଅÉନୁ ଏÌବାÏ ସରିଆନା ମୀରଙ୍ ଜ୍ଡÓÞÜÕୋ 
ଅÉଆସରିରଡଏ। ୧୯

 ରଟÍରଣ୍ ଆନରିରବÎଏ କୁଣ କରି କାଟ୍ରା ସରିଡÈନରି 
ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ମÉରାତରି କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ରକ୍ଉଗାଟରି ରାକÈଡ଼Èଇ 
ଈରୁ କଡା ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ୨୦

 େୁତଗି େ୍ରିତରି ରବÍÎରଲÑ ଡ଼Èଇରନ 
କ୍ରିସ୍ଟ ଅÉସ୍କା ଅÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇ ବରିÎହା ରଡଲରି 
ତାନରିଇ ମୀ ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ େୁତଗିତା ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୨୧

 ଈରୁ 
କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ। ରେÍନୁ 
କ୍ରିସ୍ଟଇ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ ନରିରତେଞ୍ଜୁ। ଏରବÊଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆନରିକରି 
ଅÌରତେରରି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀନ୍ରି େରତ୍ ଏଙ୍ା ବÉସ୍ା ରେÍନୁ 
ବାଃତାମାରନ।

୨୨
 ଇରଦ ଉରଜÑତରିନରି ମÉନରି ଅÉଜାନାଇ ମରିଣ୍ାନରି 

ତୀରରିଗରିଆମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ମୀ ଆରମବେସାକାରରିଇ ଏଙ୍ା 
ଆଙ୍ରିସାନରିଇ ଉରଜÑ ରଜÍଡା ତÌସ୍ା ମୂରଦରୁ। ଏÌଆକରି ଗୁରଲÑÑ 
ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ରËରତରୁ ରËନରିଇ ରଜÍଡାଗରିଦୁ। ୨୩

 ଈରୁ 
ରରିରହଗରି ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ଇ େୂନରି ନୀମବୋ ମୁହ ରିଅÉନରି 
ବାହାଡ଼Èଇ ଭÉËସରିରଡଏ, ଏÌËକରିରବÎଏ ଏରସÑକାରବÎଏ 
ସÉଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ବÎÉଜାରନ। ଏତୋରରି ଗୁରଲÑÑଦରିନା ରାହରିଅÉରନ 
ଏ ନୀରଡ଼ମାନରି ରନଗରିସଦରି ଡ଼Èଇ ଈରୁ, ରରିରହଗରି ଗÉଡ଼ରି 
ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ୨୪

 ରେÍନୁ େୁତରି ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିମାରନ :

“ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ଡ଼ଃନା ଦରିନା ନୀରମବେÑରୁ, ଏଆରୁ ସÌଲା 
ରଡଃଙ୍ରିତାକା,

ଏଆରରି ତାରରି ଅÌରତେରରି ଗସା, େୂଙ୍ା ରଡଃଙ୍ରିତାରରି।
ସÌଲା କୃସ୍ ଇରନ, େୂଙ୍ାଜୃନୁ।

 ୨୫ ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁତାରରି ରବÍÎସ୍ା କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିହ ରିନାରରି। 
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ଏଙ୍ା ଇ ରବÍÎସ୍ା ମୀରଙ୍ ସୀଭା ଅÉଜାମାରସ।”

ନରୀନଡମାନ ିବାଡ ିଏଙ୍ା ତରୀରି ଦନିା

୨  ୧ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିଇ ରଜÍଡା କÉଡ଼ା ଗରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଆନରିରବÎଏ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ କୂନା। ଦାୋ କାତା ରବÎସ୍ା 

କୂନୁ। ଲÌକୁରରିଇ ବୁଦରିଗରିବାÏ କୂନା, କୁତୁରୁେୁ ଅÉବାÏ କୂନା, େÉସ୍କା 
କୂନା, ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ଇ ଗୁରଲÑତା ରକÍଲରିଗରିଦୁ। ୨

 େୁନରି ଗÉଡ଼ରି 
ଅÉଜାନରି ରେÍରଡ଼ଞ୍ରି  ମୀଡା ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଦୁ। ମୀ ଜରିଉ ରସÍଲୁ 
ରେÍନୁ ରବÎସ୍ା ମÉରÈତରି ଆନାରବÎଏ ଆଡ଼୍ ସା ସରିଡାନରି ରନଗରି େÉଡୁ 
ଉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଡ଼ଃନା ଅଡ଼୍ ଦୁ। ଈରା ଉନ୍ ମବୋଡ଼Èଇ ଈରୁ ବାଡରି 
ଅÉରଦରୁ ଏଙ୍ା ଏଃୋ େÉରଣ୍ରୁ। ୩ ପ୍ରବୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରଜÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଈରୁ ଏÌରÈ ବାÏଣ୍ାମାରଞ୍ରୁ।

୪
 ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ ନୀରଡ଼ମାନରି ବାÏଡରିମÉରÈତାଞ୍ଜୁ। 

େୁତଗି ଲÌକୁତାକା ଏ “ବାଡରି” ତରିନରିଇ ବାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ତୁଃରତରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଏ ବାÏଡରି ତରିନରି ଅÉସ୍କାମାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ରସÍଲୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ରକ୍ଉଗାଟାଞ୍ଜୁ। ୫

 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆନରି ସଡ଼ରିଟରି 
ତାଙ୍ରି  ବÎÉଦୁ। ଈରୁରବÎଏ ନରିରଡ଼ମାନରି ବାଡରି ମାରÈତାରତରୁ। ରେÍନୁ 
ରଣ୍ା ଜରିଉ େÉଡ଼Èଟରି ରେÍନୁ ଇଡୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଈରୁ 

ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ତୀରରି ଲÉକାଗାଟାରତରୁ 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାନା ଜରିଉତାଆ ଅରଟÑ ରେÍନୁ ଆଃୋ ଆଗ୍ାଆ 
ସରିଆନା ଲÉକରିରଦରୁ। ୬ ରେÍନୁ େୁତରି ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନ:

“ରମଃଦୁ, ସରିଅନ ତାନରିଇ ରଣ୍ା ରକ୍ଉଗାଟରି
ମଜୁୁବାଡରି ଅÉସ୍କାନା ଅÉନୁ ଇଟାମାଇ;

ଏମବେÈଇ ଏଆନରିବାଃତା େରତ୍ ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏରସÑକାରବÎଏ ଲାଜା ଆଏଞ୍ଜୁ।”  ଜରିସାଇଅ ୨୮:୧୬

୭
 ମୀ ରଡଃଙ୍ରି  େରତ୍ ଗରିବାÏଗାଟାରରି ରସÍଲୁ ଏ ବାଡରି (ଜୀସୁ) 

ଗÉରମ ରକ୍ଉତାରରି। ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁଇ େରତ୍ ଗରିଆ 
ସରିଡାନାକାରରି ରସÍଲୁ:

“ଇଡୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭାଗାଟାକା ଏତେରି ବାÏଡରିତରିନରିଇ ବାବାଡ଼ରି 
ଗରିଆନା ତୁଃରତରୁ

ଏÌ ବାଡରି ଗÉରମ ରକ୍ଉତାରରି ଅÉରତ ଇଞ୍ରି  ଭ୍ୀସା 
ଅÉଜାରନ।”  ଗÉଡ଼ରି େତୁରି୧୧୮:୨୨

୮
 ଏମବେÈଇ େରତ୍ ଗରିଏରୁ ଏଆରରି ରସÍଲୁ ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ :

“ଏ ବାÏଡରି ତାନରିଇ ଲÌକୁ େୁଟୁଡୁ଼ଃେରିରନରୁ
ଏଙ୍ା ଏ ବାÏଡରି ଏଆରରିଇ କୂରାଗରିରନ।” 

 ଜରିସାଇଅ ୮:୧୪

ରେÍନୁ ରବÎସ୍ା ମÉନରି ଆËନରି ବÉଗା ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁ େଟୁୁଡୁ଼ଃରନରୁ। ଏ 
ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ।

୯
 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଅÉସ୍କା ଅÉଜାମାନରି କ୍Éମବେଜୁତାରତରୁ 

ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ ଈରୁ ରÉଜାଙ୍ାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାମାନରି 
ଲÉକାଗାଟାରତରୁ। ଈରୁ ତୀରରି କ୍Éମବେଜୁତାରତରୁ। ଈରୁ ରେÍନୁ 
ଲÌକୁତାରତରୁ। ରେÍନୁ ଗରିଆମାନରି ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ରବÎସ୍ା 
ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ କଣ୍ କଣା 
ଆନ୍ାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ମୀରଙ୍ ତାଡ଼ା ଆଦାଙ୍ଦ୍  ଗାଟରି ଉଜାଡ଼ରିତାଙ୍ରି  
ଅସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

 ୧୦ ରବÎÍରଲÑ ଈରୁ ରେÍନୁ ଲÌକୁତାରତରୁ ଅÉଆସରିଡÈରତରୁ।
ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦ ଈରୁ ଏଆନରି ଲÌକୁତାରତରୁ 

ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ।
ରବÎÍରଲÑ ଈରୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ େÉନÈ ସରିଡÈରତରୁ।

ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ରଜÍଡାନÌବାÏ 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ।

ନପÍନୁ ନସÍଲୁ ନରୀମ୍ାଦୁ
୧୧

 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ ଇ େୁତଗିତା 
ରସକନରି ଦରିନାଡ଼Èଇ ବÎÉଜାନାରତରୁ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ଦରିନାତାରତରୁ 
ରଡଃଙ୍ରି  ମାରଞ୍ରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ମୀ ଗାଣ୍ରି ଅଡ଼୍ େରି ମାନରି ଡ଼Ìଇ 
କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ରସକ ରାହରି ଅÉଦୁ। ଇ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ମୀ ଜରିଉ 
ତରିରଙ୍ କÉଲା ଗରିେରିମାନୁ। ୧୨

 େରତ୍ ସରିଡÈନାକା ମୀ ତୀଡ଼ରି 
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ଗୁରଞ୍ରରି ମାରନରୁ। ଈରୁ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ 
ରବÎରସ୍ରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରନଗରି ନୀମବୋଗରିବାÏ ତÌସ୍ ଦୁ। ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ମୀ ଗରିେରିମାନରି ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଏଆରୁ ରମଃରନରୁ 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ବÎÉନରି ଦରିନାତାନରି ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ଦଃରନରୁ।

ପÌଣତାନ ିମÉନ ିଲÌକୁରିତାରÈ ବାଗପି ଆଃଦୁ
୧୩

 ଇ େୁତଗିତା େÌଣ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନରି ଲÌକୁତାରାଆ ବÉଗଗି ଆଃଦୁ। 
ପ୍ରବୁ ରସÍଲୁ ଈରÈ ଗରିଦୁ। ଗୁରଲÑÑତରିକରି ରଦରରି େÌଣ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନରି 
ରÉରଜନରିତାରାଆ ବÉଗଗି ଆଃଦୁ। ୧୪

 ରÉରଜନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନରି ଲÉଟସାଇବଙ୍ାନାରାଆ ବÉଗଗି ଆଃଦୁ। ଡ଼Ìଇ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନାରରିଇ ଡଣ୍ ସୀଭା ତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ରନଗରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିମାନାରରିଇ ଦଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଏଆରରିଇ ୋଣ୍ା 
ଆଇମାରନ। ୧୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ, 
ଏତୋକା ମୀ କୁÛଇଟରି ବୁଦରି ସରିଡÈନରି କାତା ରବÎସ୍ରିମାରନରୁ, ଏଆରୁ 
ସାପ୍ ଇରନରୁ। ୧୬

 ରେÍନୁ ଈରÈ ମÉଟ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ଏରମବେରରି 
ରନÍରଡଟରିରବÎଏ ସରିଡÈନାକାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋଦୁ। ଆରତÑକାରବÎଏ 
ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାରସÍଲୁ ଆËରତ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
କଡା ଅÉଜାମାନରି ଆଲରିଆଗାଟାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋଦୁ।

୧୭
 ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ମÉନରି ଅÉଜାନା ରଜÍଡା ତÌସ୍ ଦୁ। ରେÍନୁ 

ଇଡୁ ତାନରି ମାନରି ଗୁରଲÑÑ ଆରମବେସାକା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାନରିଇ ରଜÍଡା 
ଗରିଦୁ। ରେÍନୁଇ ଆଜାଦୁ ଏଙ୍ା ରÉରଜନରିଇ ରଜÍଡା ତÌସ୍ ଦୁ।

ଜରୀସୁ ଜୂଗିତାରା ତÌସିସି ଗ୍ରÉତୋରି
୧୮

 ଅ କଡା ଅÉଜା ମାନରି ଆଲରିଆ ଗାଟାରତରୁ : ମୀ ରଦରାରରିତାରା 
କାତା ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ମÉନରି ଅÉଦୁ। ଏତୋକା ମୀରଙ୍ ରଜÍଡା 
ନଇମାଞ୍ାରନରୁ ଅÉରତÑକା ରନଗାଡ଼Èଇ ରମଃେରିମାଞ୍ାରନରୁ 
ଏଆରରିଇ ଏଙ୍ା ରଜÍଡା ସରିଡÈନରି ସÌଡାଙ୍ରି  ଗାଟାରରିରବÎଏ ମÉନରି 
ଅÉଦୁ। ୧୯

 ରËଞ୍ଜୁ ଦୁସ ଗରିଆ ସରିଡÈତାକାରବÎ ବରିକାଲରି େÉନ୍ ମବୋ 
ମରୁନଞ୍ଜୁ। ରଗରଟ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରାଆ କାତା ଏÌଲୁଗରିରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଙ୍ା ଜୂଗାତରିନରି ମୁଣ୍ରି ମୂରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ରେÍନୁ 
ରରହା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୀ ଦୂସ ଗରିଆମାନରି 
ବÉଗା ରଗରଟÑ ଆଗ୍ରି ଡଣ୍ ରସÍଲୁ ମÉଡା ମରୂଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ମଣୁ୍ରି 
ମରୁଦରୁ ଇରସÑକା ଏମବୋ ଆନାରରି ରନଗାରରି ମାରନ? ଏÌËକରିରଭÑ 
ଜୂଗା ମୁଣ୍ରି ମୂରଦରୁ ଇରସÑକା ଏମବୋ ରେÍନୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀଙ୍ରି  
ରମÍଲା ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୨୧

 ଈରÈ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ଈରୁ ଅÉେ୍ା 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ଏଆନରିରଡଃଙ୍ରିରନ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟ 
ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନା ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ, ଈରୁରବÎଏ 
ଏÌରÈରନ ଗରିବାÏ ଦୀରନ।

 ୨୨ “ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନରିରବÎଏ ଡ଼Ìଇ ଗରିଆ ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ
ଏଙ୍ା ଆନରିରବÎଏ ଦାୋକାତା ସଡୁା ଡ଼Èଇ ରବÎସା 

ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ।”  ଜରିସାଇଅ ୫୩:୯

୨୩
 ଲÌକୁତାକା କ୍ରିସ୍ଟଇ ଡ଼Ìଇତାରା ରବÎରତେରୁ, ଅÉରତÑକାରବÎଏ 

ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ ଡ଼Ìଇ କାତା ରବÎସାସରିରଡÑଞ୍ଜୁ, ଜୀସ ୁଜୂଗା ମଣୁ୍ରି 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ, ଅÉରତÑକାରବÎଏ ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରିଇ ଆସ୍ାଗରିଆନା 
ଆନÈରବÎଏ ରବÎସା ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ, ଜୀସୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ବାରା 

ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୪
 ରେÍନୁ ଟରିକ୍ନÈ ତୂକରିଗରିରନଞ୍ଜୁ। କ୍ଜୁ ସ କୁÛଇଟରି 

ଜୀସୁ ମାଇ ଡ଼Ìଇ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି କୁÛଇଟରି ରଡଃକରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଈରାଆ ଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉଜୁ ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ସÉନାସୁ ଏଙ୍ା 
ଉରଜÑତା ରସÍଲୁ ନୀମବେରିନାସ।ୁ ଜୀସ ୁତାଆ ଗାହାଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଈରୁ 
କାରରି ଇଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ୨୫

 ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ 
ରବÍଗାଲରି ୋରହରରି ସାଜାମାରସରୁ। ଅÉରତÑକାରବÎଏ ଇରଦ ମୀ 
ଜରିଉ ଅÉଙ୍ାଗାଟାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଲେ୍ାଗାଟାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ରବ୍ଡÓÎÍସାମାଞ୍ାରଦରୁ।

ଜÉମା ଏଙ୍ା କୂଡା

୩  ୧ ଏËରଡଃଙ୍ରି  ଅ କୁଡ଼ାସାରଣ୍ରୁ ମୀ ମୀ ଜÉମାରରିଇ 
ମÉନରି ଅÉଦୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ରଗରଟ ଜÉମାଙ୍ାନରି 

ମାରଦÑ ଏରସ ଲÌକୁ ରେÍନୁ ରବÎସ୍ା ମÉନରି ଆଇ ସରିରଡରୁ ଏଆରରି 
ବାଃତା େରତ୍ ୋହା ଗରିଭା ମରୂଦରୁ।ମୀଙ୍ରି  ଆନÈରବÎଏ ରବÎସ୍ା 
ଲୂଡ଼ା ଆଏÌ। ଏଆରୁ କୁଡ଼ାସାନାରାଆ ଗରିଭା ନୀମବୋ ରମହାନା 
ରବ୍ଡÎÍÓତାରନରୁ। ୨

 ଈରୁ ତୀରରି ନୀମବୋ ନୀମବୋଇ ମାରଞ୍ରୁ, ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁଇ ମÉନରିଆଇରଞ୍ରୁ ଏÌରÈ ମୀ ଜÉମାଙ୍ା ରମଃତାରନରୁ। 
୩

 ମୀନ୍ରି ସÉଞ୍ା ମୀ ତ୍ାଉଗୁଟା ସଜ ଅÉବାÏ, ସୁନା ରୁୋ ଡ଼Èଇ 
ସଜ ଅÉବାÏ ଅÉରତକା ସÉଞ୍ାମାନରି ସରିଣ୍È ଦାନ୍È କୁÛଇଟରି 
ବାରାଗରିେରିସରିରଡÑ। ୪

 ମୀନ୍ରି ସÉଞ୍ା ଆରଣ୍Ñସରି ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା 
ନରିଆଡ଼ରିଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ତାରରି ଅÉୋକାରରି। ଇ ସÉଞ୍ା 
ଏରସÑକାରବÎଏ ଲୁରମବେÑଏ। ରେÍନୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ସÉଞ୍ାତରିନରି ଗୁରଲÑÑ 
ତରିଙ୍ରି  ରକ୍ଉଗାଟାରରି ଇଞ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ।

୫
 େୁବ୍ା ରଡଲରିତା ରେÍନୁ ରବÊଟରି ସାଜରିମାସରି ତୀରରିଗାଟରି 

ଅÉସାସାକା ଇ ରଡଃଙ୍ରିରନ ତାଡ଼ାନରି ସÉଞ୍ାଗରିେରିମାସ।ୁ ତାଡ଼ାତାଡ଼ା 
ଜÉମାରରିଇ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ମÉନରି ଆଇମାସୁ। ୬

 ଅÉନୁ “ସାରାନରି” 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉସାସାନାରା କାତା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ଏÌରରି ତାଡ଼ା 
ଜÉମା ଅବ୍ାହାମଇ ମÉନରି ଅÉରତ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ ପ୍ରବୁ ଈଞ୍ରି  
ଅÉଞ୍ାମାରସ। ଈରୁ ଗୁରଲÑÑ ଅÉସାସାରଣ୍ରୁ ରଗରଟ ରନଗାରାଆ 
ୋଇଟରି ଗରିରଦରୁ ଏଙ୍ା ଆନÈରବÎଏ ଆଜÈରା ରାହରି ଅÉରଦରୁ, 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଇରଦ ସାରାନରି ମାରସାରଣ୍ରୁ ଅÉରଦରୁ।

୭
 ଅÌ ଜÉମାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଈରୁରବÎଏ ଏରଡଃଙ୍ରିରନ ମୀ ମୀ 

କୁଡ଼ାସାରଙ୍ ରନଗରି ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ନୀମବୋଦୁ। ଈରୁ ମୀମୀ କୁଡ଼ାସାନରି 
ରଜÍଡା ତÌସ୍ା ଦୀରନ। କୁଡ଼ାସାନରିରସÍଲୁ ମୀରନ୍ ଡÉଟା ସÉରÛକରି। 
ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ମୀ ରଡଃଙ୍ରିରନ ଏÌବାÏସାନରିରବÎଏ ଉରଜÑ 
ନୀମବୋସରିଆନା ରମÍଲାଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏତୋରରି। ଈରୁ ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉନାଭାନରି ଆନାରରିରବÎଏ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉଙ୍ାଜାଏ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈ 
ଗୁରଲÑÑତା ଗରିଦୁ।

ନନଗି କାବାଡ ିନସÍଲୁ ଜୂଗା ପÉନ୍ ମ୍ା
୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑ Ñତାରତରୁ ଆଡରିମରିଡରି ଅÉଜାନା 
ଲତୁରଜÍଡାଡ଼Èଇ ରାହରିଅÉବାÏ ଦୀରନ। ରËରତରୁ ରËନରି େନୁ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ାଦୁ। ଆରମବେସା ଦÉଦା ରଡଃଙ୍ରି  ରËରତରୁ ରËନରିଇ 
ରଜÍଡା ଗରିଦୁ। ରଜÍଡାନÌଭା ଗାଟାରତରୁ ଅÉଦୁ, ନରିଆଡ଼ରି ଆÉଦୁ। 
୯

 ରËଞ୍ଜୁ ମୀ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା ଡ଼Ìଇ ଗରିରତକା ଈରୁ ଏଆନରି 
କୁÛଇଟରି ଡ଼Ìଇ ତାରା ଜୂଲା ରତଃୋ କୂନା। ରËଞ୍ଜୁ ମୀରଙ୍ 
ଆଗଗି ଅÉଜାତାକା ଈରୁ ଏଆନରିଇ ଆଗଗିଅÉବାÏ କୂନା। ରଟÍରଣ୍Ñ 
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ରେÍନୁବାଃତା ଜÉଦୁ, ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ ରମÍଲା ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ 
ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଅÉେ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନÈକରି ଇÛରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଦୁ। 
୧୦

 ରେÍନୁ େୁତରି ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନ :

“ଏତୋଞ୍ଜୁ େରାଣରି ତରିନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ
ଏଙ୍ା ରନଗାଡ଼Èଇ ଦରିନା ରଡଲରି ବରିÎହାଗରିଭା ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ

ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇତାରାଆ କାତା କୂୋକାଞ୍ଜୁ
ଏଙ୍ା ଦÈୋକାତା ରବÎସÈକାଞ୍ଜୁ।

 ୧୧ ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ତୀଜାନା ରନଗରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ।

ଏଆଞ୍ଜୁ ଲତୁରଜÍଡା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑ 
ରଜÍଡା ଆଡ଼୍ ସାନା ଡୁଞ୍ାକାଞ୍ଜୁ।

 ୧୨ ରନଗରି ଲÌକୁତାକାରରିଇ ପ୍ରବୁ ରମଃେରିମାରନଞ୍ଜୁ,
ଏଆରରିତାରାଆ ଜÉୋ ଗୁରଲÑÑ ଏଆଞ୍ଜୁ 

ରବÎଞ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ।
ଏÌËକରିରଭÑ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନରି ଲÌକୁତାରା ଏଆଞ୍ଜୁ 

ରବÎରନÑଞ୍ଜୁ।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୩୪:୧୨–୧୬

୧୩
 ରଗରଟÑ ଈରୁ ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  

ଡୁସ୍କରିରଞ୍ରୁ ଏରହଙ୍ରି  ଆରତÑକା ଏମବେÈଇରବÎଏ ମୀଙ୍ରି  ଅÉଙ୍ା 
ମୂତାଜାଏ। ୧୪

 ଏËକରିରବÑ ଈରୁ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଜୂଗା 
େÉନ୍ ମବୋ ମୂରଦରୁ। ରଗରଟ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରନ ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତକା ଈରୁ ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାରତରୁ। “ଏତେରି ଲÌକୁତାକା 
ମୀଙ୍ରି  ଜୂଗା ସୀେ୍ରିଞ୍ାରନରୁ; ଏଆରରିଇ ଆଜା କୂନା। ଅÉରତକା 
ବୁମବେଜୁ ଅÉବାÏ କୂନା।” ୧୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ତୀରରି ଡ଼Èଇ ପ୍ରବୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ 
ମୀ ଆରଣ୍ସରିତା ଆଃଦୁ। ମୀ ବାସ୍ା ଗରିେରିମାନାରାଆ ଏମବୋଇ 
ଅÉରତକା ରବÎÍଞ୍ାତାକା ଏରସରରି ରବÍÎଲାରବÎଏ କ୍Éର୍୍ା ରବÎସ୍ା 
ରସÍଲୁ ଈରୁ ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାଞ୍ାଦୁଃଦୁ। ୧୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ତୀରରି 
ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ନରିଆଡ଼ରି ଅÉଜାନା ଏଆରରିଇ ରବÎସ୍ ଦୁ। ଈରୁ 
ଗୁରଲÑ ରଡଲରି ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ଦୀରନ ଇରସÑକା ଈରୁ ଟରିକ୍ନÈତାରାଆ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତକା, ଏତୋନାକା ମୀ 
କୁÛଇଟରି ଡ଼Ìଇ କାତା ରବÎସ୍ରିମାରନରୁ, ଏଆରୁ ଲାଜା ଅÉରନରୁ। 
ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମାଞ୍ାନା ରନଗରି ନୀମବୋ ନୀମବୋଇ ମାନÈକରି 
ଏଆରୁ ଡ଼Ìଇ କାତାଙ୍ା ରବÎସ୍ରିରନରୁ। ଏଆରୁ ମୀ କୁÛଇଟରି ଡ଼Ìଇ 
କାତା ରବÎସାମାନରି ବÉଗା ଇଞ୍ରି  ଲାଜା ଅÉରନରୁ।

୧୭
 ରଗରଟ ଈରରି ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନାରରି ମାଞ୍ାଦୁଃରନ ଏରହଙ୍ରି  

ଅÉରତÑକା ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଜୂଗା େÉନରି ବÉଗା ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା 
ଜୂଗା େÉନ୍ ମବୋ ସÉରÛକରି ରନଗରି ଅÉରନ।

 ୧୮ କ୍ରିସ୍ଟ ତÉନୁ ମୀ ରସଲୁ ସÉରତଞ୍ଜୁ,
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ରକ୍ଉ ସରିରତଞ୍ଜୁ।

ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନୁ ଦୂସଗାଟାଞ୍ଜୁ ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ।
ଅÉରତÑକାରବÎଏ ଦୂସ ଗରିଆମାସରି ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ 

ସÉରତଞ୍ଜୁ।
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀରଙ୍ ଗୁରଲÑÑକାକାରରିଇ ରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  

ଡୂୋତାଙ୍ରି  ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତଞ୍ଜୁ।
ଏଆନରି ତାରାଆ ଗାଣ୍ରିତରିନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକା

ରବÍÎୋ ଅÉରତ ଅÉରତକାରବÎଏ ଜରିଉ େÉଡ଼Èଟରି 
ନୀମବେରିରତଞ୍ଜୁ।

୧୯
 ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜରିଉ ଡ଼Èଇ 

ବନ୍ୀ ଅÉଜାମାସାରରି ବାଃତା େÌକରିକାରତଞ୍ଜୁ। ୨୦
 ସୂକାରହ ନହ 

ରଡଲରିତା ଇ ଜରିଉଙ୍ା ରେÍନୁତାରାଆ ବÉଗଗି ରଲକ୍ ସା ମାସ।ୁ ନହ 
ସରିରୁ ଜାହାଜ ଗÉଡ଼ରିଗରିତରି ଟୁକ୍ନÈ ମୁଣ୍ରି ମୂସାନା କÉେରିମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏ ଜାହାଜତା ଈକନାକା ଇରସÑକା ଅÉଟୁ ଗାଣ୍ରିରନ ସରିରୁ ଡ଼Èଇ 
ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉରଟରୁ। ୨୧

 ଏ ସରିରୁ ଇରଦÑ ସରିରୁମଞୁ୍ା ମାରÈତରି ରଡଃଙ୍ରି  
ମୀଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞÕୋଇମାଞ୍ାରନ। ଗାଣ୍ରିତାରାଆ ମÉସରି ନବ୍ ଗା ସରିରୁ 
ମୁଞ୍ା ଆËରତ। ଏÌËକରିରଭÑ ସରିରୁ ମୁଞ୍ା ଈରଡଃଙ୍ରି  ତାରରି 
ରେÍନୁଇ ରଣ୍ା େୂନାରା ଆରଣ୍ସରି ଜÉନାରରି। ଜୀସୁ ସÉବାÏ 
ମସୂାନା ନରିଙ୍ାମାନରି ବÉଗା ଇଞ୍ରି  ଈରରି ମୀଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞÕୋଇ ମାଞ୍ାରନ। 
୨୨

 ଇରଦ ଜୀସୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାକରି ସାଜାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁତାଡ଼ା ତରିନରି ରବÎଞ୍ଟରି କକ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରରମବୋ 
ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନରି, ରସଣ୍ େÌଣ ଗରିେରିମାନରି ଗୁରଲÑÑତାଆ ଏଙ୍ା 
ଗୁରଲÑÑ ଡÉଟାଗାଟାଆ କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ।

ପୂନ ିନରୀମ୍ା

୪  ୧ କ୍ରିସ୍ଟ ରମ୍ଡÓହାଗାଣ୍ରି ଆହାନା ମାସରି ରଡଲରିତା ଜୂଗା 
େÉରଟଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆନରିତାରରି ଇସରିଙ୍ରି  ଏÌଲୁମାରସ, 

ଈରୁରବÎଏ ଏËରଡଃଙ୍ରି  ତାରÈରନ ଏÌଲୁ େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ମରିଣ୍ାନରି 
ଡÉଟାଗରିଦୁ। ଏତୋଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରିଡ଼Èଇ ଜୂଗା େÉରଟଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଅରଟÑÑ ଡ଼Ìଇ ତାନରି ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ୨

 ଈରୁ ଇËରଡଃଙ୍ରି  ମରିଣ୍ାନରି 
ଡÉଟା ଗରିଦୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବେରିରଦରୁ। 
ଲÌକୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି , ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ନୀମବୋ କୂବାÏ 
ଅÉରନ। ୩

 ରବÎରଲÑ ଈରୁ ରେÍନୁଇ େୁନାସରିଡାନାକାରରିତାରାଆ 
କାତା ରବÎଞ୍ାନା ଏ ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ଗÉରମ ରଡଲରି 
ବରିÎହାଗରିରତର ରଡÑଏ। ଈରୁ ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରସରୁ। 
ମୀ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରସରୁ, ଈରୁ କାଲୁ 
ଉଣ୍ଞ୍ାନା ୋସ୍କରିରସରୁ, ରେଦା ରଗଲ ଅÉବାÏ, କାଲୁ ସÌସାନା 
ଏÌନ୍ା କ୍ାହାଗରିବାÏ ଅରଟÑÑ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆନାଆ େତୁା୍ଙ୍ା ଲÉକାନା ଡ଼Ìଇ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରସରୁ।

୪
 ଏ େରତ୍ ସରିଡÈନାକା ଆଦାଙ୍ରି  ଆଇମାରନରୁ ଇରଦÑ 

ଈରୁ ଏଆରରି ରଡଃଙ୍ରି  ସପ୍ରାତାଆ ଏଙ୍ା ମୁହ ରି ଗରିନାଆ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିରଡରୁ। ୫

 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ମୀରଙ୍ ଲାଜା 
ଗରିେରିଞ୍ାରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରରିଇ ତାଡ଼ା ଗରିଆମାନରି କାବାଡ଼ରି 
ରସÍଲୁ ରବÎସ୍ାତାଙ୍ରି  ଦୀରନ। ଏତେରି କ୍ରିସ୍ଟ ସÉବାÏ ଏଙ୍ା ନୀମବୋ 
କୁÛଇଟରି ତୂକରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିବାଃତା 
ଏଆରରିଇ ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି ତାରା ରଲକା ସୀଭା ଦୀରନ। ୬ ଏତୋକା 
ଇରଦ ସÉଜାରନରୁ, ଏଆରରିଇ ରନଗରି ସଦରି ରବÎସ୍ା ଆÉଜାରନ, 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇ ଇସରିଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିବାÏ ଅÉରନ 
ଏଆରରିରବÎଏ ଏËରଡଃଙ୍ରିରନ ତୂକରିଗରିବାÏ ଅÉରନ। ଏଆରୁ 
ନୀମବୋନା ମାସରି ରଡଲରିତା ଆନÈଗରିଆରସରୁ ଏ ରଡଃଙ୍ରିରନ 
ତୂକରିଗରିବାÏ ଅÉରନରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ ରଡଃଙ୍ରି  
ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ନୀମବେରିରନରୁ, ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରରି ବାଃତା ରନଗରିସଦରି 
େÌେ୍ା ଅÉଜାମାରସ।



311 ୧ ପିତର ୫:୧୦
ନପÍନୁ ସିଆ ମାଞ୍ାନ ିଦÉନଙ୍ା ନନଗିଲପ୍ା ଗାଟାକା ଅÉବା

୭
 ଗୁରଲÑÑତାରରି ବରିÎହ ରିନରି ରଡଲରି ସÌଡ଼ରିଟରି ଅÉତାରଡଏ। ଏÌËକରିରଭÑ 

ମୀ ଏÌଲୁ ତରିନରି ତୀରରି ଇଟାଦୁ ଏଙ୍ା ମରିଣ୍ାନରି କÉଡ଼୍ ଦୁ। 
ଈରରି ମୀରଙ୍ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋତାଙ୍ରି  ଡÉଟା ସରିଆରନ। 
୮

 ଗୁରଲÑÑତରିଙ୍ରି  ରଦରରି କାତା ଈରରି, ରËରତରୁ ରËନରିଇ ଉରଜÑ 
ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ରଜÍଡାଗରିଦୁ। ୯

 ରଜÍଡା ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Ìଇ ତରିନରି େ୍ାରକ୍ନ। 
ଆନରିରବÎଏ କୁତୁରୁେୁ ଇଟାରାଏ ରËରତରୁ ରËନରିଇ 
ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ମୀରେକରି ଅÉର୍ ଦୁ। ୧୦

 ମୀ ମାରଦ ଆରଙ୍ÑଗÉଡ଼ରି 
ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଜରିଉ ଦÉନା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ରେÍନୁ 
ତÉନ୍ାରାଆ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି େÉଡ଼ାଟରି ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ରେÍନୁ ସରିଆମାଞ୍ାନରି ଦÉନ ରେÍନୁ 
ଲÌକୁତାରତରୁ ରଡଃଙ୍ରି  ଟରିକ୍ନÈଡ଼Èଇ ଲକ୍ ସାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିଦୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାଗାଟାକା ଅÉଜାନା ରଆରତରୁ 
ରËନରିଇ ଲକ୍ ଦୁ ୧୧

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ େÌେ୍ାତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ରବÎସ୍ା ରଡଃଙ୍ରି  େÌେ୍ାକାଞ୍ଜୁ। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଲରକ୍ନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ସରିଆମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଲେ୍ାକାଞ୍ଜୁ। ଏËରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିରତÑକା କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଦଃୋ 
େÉରନଞ୍ଜୁ। େÌଣ ଏଙ୍ା ଅÌରତେରରି କÉରଲଙ୍କÉଲା ରସÍଲୁ ଏଆନରି 
ତାରରି। ଆରମନ୍।

କି୍ସ୍ଟିଆନ ଅÉଜାନା ଜୂଗା ମଣିୁ୍ ଅÉବାÏ
୧୨

 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ, ଈରୁ ଇରଦÑତାରାଆ ଜୂଗା େÉନ୍ ମବେରି 
ମାନରି ବÉଗା ଇଞ୍ରି  ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉବାÏ କୂନା। ଇ ଜୂଗା ମୀନ୍ାରା 
େରତ୍ତରିନରିଇ େରରିକ୍ା ଗରିେରିମାଞ୍ାରନ। ମୀ ରସÍଲୁ ଆଦାଙ୍ରିତାଇ 
ଆଇମାନୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିବାÏ କୂନା ୧୩

 ରଟରଣ୍Ñ ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ଜୂଗାତାରାଆ ବÉଗା େÉନ୍ ମବେରିମାନାମ ୁଈଞ୍ରି  ରରହା ଅÉଦୁ। କ୍ରିସ୍ଟ 
ତÉନ୍ାରÈ ଅÌରତେରରି ତÌସ୍ରି ରଡଲରି ଈରୁ ରରହା ଅÉରଦରୁ ଏଙ୍ା 
ରରହାଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉରଦରୁ। ୧୪

 କ୍ରିସ୍ଟ ରବÊଟରି ସାଜରିମାନରି 
ବÉଗା ଇଞ୍ରି  ଲାଜା ଗରିଆତାକା, ଈରୁ ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋଗାଟାମ ୁ
ଈଞ୍ରି  େୁଞ୍ଜୁ। ମୀ ବାଃତା ରେÍନୁତାରରି ଜରିଉ ମାନରିବÉଗା ଇଞ୍ରି  
ଈରୁ ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ ଗାଟାରତରୁ। ଈରରିରନ ଆଡା ରେÍନୁତାରରି 
ଜୀଉ। ୧୫

 ମୀ ମାରଦ ଏମବୋଇରବÎଏ ଭ୍ଡÓÝକା ରବÎୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଅÉରତÑକା ରେ୍ଡÍÓକରରଏଞ୍ଜୁ ଅÉରତÑକା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଅÉରତକା ଲୂଡ଼ାସରିଡÈରାଏ ନÌକରିନÌକରି ଅÉନାଞ୍ଜୁ ଆËକାଞ୍ଜୁ। ଏ 
ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିରତକା ରËଞ୍ଜୁ ଜୂଗା େÉରନଞ୍ଜୁ। ମୀ ମାରଦ 
ଏମବୋଇରବÎଏ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ଜୂଗା େÉନÈକାଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ରËଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟରିଆନ ଅÉଜାମାନରି ବÉଗା ଜୂଗା େÉରଟÑକା 
ଲାଜା ଅÉËକାଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟରିଆନ ୋଦା ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ 
ଦଃୋ େÌଙ୍ା ସୀଦୁ। ୧୭

 ଇରଦ ତୂକରିଗରିନାରରି ରଡଲରି ବÎÉଜାମାରନ। 
ଏÌରରି ରେÍନୁ ଇଡୁ ଡ଼Èଇ ଟÌଣ୍ା ଅÉରନ। ରଗରଟ ତୂକରି ଗରିଭା ମାଇ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଟÌଣ୍ରିରନ ଇରସÑକା ଏତୋକା ରେÍନୁତାରା ରନଗରିସଦରି 
ଆହାସରିରଡÑରୁ ଏଆରୁ ଆନÈ ଅÉରନରୁ?

 ୧୮ “ରଗରଟÑ ରନଗରି ଲÌକୁତାକା ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉନ୍ ମବୋ ଗÉରନ 
ଡ୍ଡÜÝØନାରରି ମାରନ,

ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏତୋନାକା ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି 
ନରିଙ୍ାମାରନରୁ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େୂରରି 

ଅÉଜାମାରନରୁ ଏଆରରି ରସÍଲୁ ଆନା ଅÉଏ?” 
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୧୯
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାକା ରେÍନୁ ମÉଣ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଜୂଗା 

େÉନ୍ ମବେରିମାରନରୁ ଏଆରୁ ଏଆନରି ବାଃତା ତÉନ୍ାରାଆ ଜରିଉ 
େରତ୍ଡ଼Èଇ ସେଗି ଗରିୋକାରୁ। ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ଗÉଡ଼ରିଗରିଆ 
ମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ େରତ୍ ଗରିବାÏ ମରୂନରୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିୋକାରୁ।

ନପÍନୁ ତାଡା ନମÍଣି୍ ଗଟା

୫  ୧ ମୀ ଗଟାତାନରି ମାନରି ରସÍରଣ୍Ñଙ୍ାନରିଇ ଇରଦ ନÉନ୍ରି 
ରବÎସ୍ାରରି ମାରନ। ଅÉନୁରବÎଏ ରËନୁ ରସରଣ୍Ñନରି 

ରତନୁ ମାଇ। ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାରାଆ ଜୂଗା ନାଇ କାନ୍ ଙ୍ା ଡ଼Èଇ 
ରମହାମାଇ। ମÉଙ୍ରି  ଭାଇମାନରି ଦରିନାତା ଏତେରି ଅÌରତେରରି ତÌସ୍ା 
ଅÉରନ, ଏମବେÈରବÎ ଅÉନୁ ବÉଗା ଅÌଇ। ୨

 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ନୂରଡ଼ 
େ୍Éେରିମାଞ୍Èଇ, ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଏତେରି ରମÍଣ୍ରିଗଟା ମୀ କାଜୁ ତାନରି 
ସେଗି ଗରିଭା ଅÉଜାମାରନ ଏÌରÈ ଈରୁ ମÉରୁମÉରୁନା ଲକ୍ ଦୁ। 
ଏଆରୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରମÍଣ୍ରିଗଟା। ମୀରଙ୍ ନୂଡ଼ରି ଆଃୋମାଞ୍ାନାକରି 
ଗରିଆରାଏ ମୀସ ଏÌରÈ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଗରିଦୁ। ରେÍନୁ ଏÌରÈରନ 
ଆଡÈ ମÉଟ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ଲୋ୍ ତାନରି ରରହା େÉନ୍ ମବେରିରଞ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  
ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଦୁ। ଦନ ଲÌବା ଡ଼Èଇ ଏÌରÈ ଗରିବାÏ କୂନା। ୩

 ଏତେରି 
ଲÌକୁରରିଇ ଈରୁ ଲେ୍ରିମାରଞ୍ରୁ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ଗÌଡ଼ା କେ୍ା କୂନା 
ରଟରଣ୍Ñ ଏଆରରି ନÌକରିଟରି ତÌସରିସରି ଗ୍ରÉେ୍ନାରତରୁ ଅÉଦୁ। ୪

 ଏରସରରି 
ରଡଲରି ରଦରରି ରମÍଣ୍ରିଙ୍ା ଅÉଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ବÎÉରନଞ୍ଜୁ ଏ ରଡଲରି ଈରୁ 
େÌଙ୍ା ରବÎÍଙ୍ା ମÉରÈତରି ଟରେରରି େÉରଣ୍ରୁ। ଏ ଟରେରରି ସÉରÛକରି 
େÌଙ୍ା ରବÎÍଙ୍ାତାରରି ଅÉଜା ଦୁଃରନ ଏଙ୍ା ଏÌରରି ଏରସÑକାରବÎଏ 
ତÉନ୍ାରାଆ ସÉଞ୍ା ମାହୁଲରି ଗରିଏ।

୫
 ଅ ଲÉରବÎଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ମୀଙ୍ରି  ନÉନ୍ରି ରରଣ୍ କାତା ରବÎସ୍ାରରି 

ମାରନ, ଈରୁ ରଦରାରରିତାରା ବÉଗଗି ରବÎନ୍ ମବୋ ଦୀରନ।

“ରେÍନୁ ଅÌଗାଗାଟାନରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିରନରଞ୍ୁ
ଏÌËକରିରଭÑ ନରିଆଡ଼ରିଗାଟାନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିରନଞ୍ଜୁ।” 
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୬
 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ତାଡ଼ାଆ ଡÉଟାଗାଟରି କାକା ରନÍରଡÑଟରି 

ମରିଣ୍ାନରି ନରିଆଡ଼ରି ଗରିଦୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈ ରଡଲରି 
ତାନରି ମୀଙ୍ରି  ରସଣ୍Òକରି ନରିତୋରନଞ୍ଜୁ। ୭

 ମୀନ୍ାରା ଗୁରଲÑÑ ବରିକାଲରି 
ବାରରି ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ଇଟାଦୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  
ଲେ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୮
 ମରିଣ୍ାନରି କÉଡ୍ ଦୁ ଏଙ୍ା ତାକା୍ଲରି ଅÉଜାନା ରାହରିଅÉଦୁ। ସଇତାନ 

ଆଇରନଞ୍ଜୁ ମୀ କÉରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗାଜା୍ଇମାନରି ସରିଂହରଡଃଙ୍ରି  
ଏରମବେରରିଇ େÉନ୍ ମବୋ ଏଆରରିଇ ଭ୍ଡÓÝକା ରବÍÎସାନା ତରିନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 
ତୀଡ଼ରିଗୁରଞ୍ରରି ରତ୍Íବରିମାରନଞ୍ଜୁ। ୯

 ସଇତାନ ରବÊଟରି ସାଲ୍ ବା 
କୂନା। ମୀ େରତଡ଼୍Èଇ ଗାଞ୍ାନା ମାଞ୍ାଦୁଃଦୁ। େତୁଗିଡାଣ୍ମାନରି ମୀ 
ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାକା ମୀ ରଡଃଙ୍ରିରନ ଜୂଗା େÉନ୍ ମବେରି 
ମାରନରୁ, ଇ କାତା ଈରୁ େଞୁ୍ାମାରଞ୍ରୁ।

୧୦
 ଈରୁ ଈରକÑ ରଡଲରି ରସÍଲୁରନ ଜୂଗା େÉରଣ୍ରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
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ଏରବÊଟରି ରେÍନୁ ଗୁରଲÑ ରନଗାରାଆ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମୀରଙ୍ ଡÉଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀନ୍ାରାଆ ବÉରରି 
ରଡଃକରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଦୀକାନରି ରଡଲରି ତାନରି ମୀଙ୍ରି  ନରିତୋରନଞ୍ଜୁ। ଏ 
ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑ ରଜÍଡାନÌବାÏ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁବାଃତା 
ତାଡ଼ା ଅÌରତେରରି ତାରÈ ବÉଗା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  
ଅÉସା୍ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଏÌରରି ଅÌରତେରରି କÉରଲଙ୍କÉଲା ଏଆନରିତାରରି 
ଅÉୋକାରରି। ଆରମାନ୍।

ବେିାନଡଲି ତାରି ଜୋରି
୧୨

 ସରିଲବୋନ ସାହାଜ ଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ଇ କରଗରରି ଅÉକୁ ବ୍ୀÐସରିରତଏ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରËଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଟରିକ୍ନÈ ନାଇ ଆରମବେସା ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ 

େୁଞ୍ାମାଇ। ଈରରି ମୀଙ୍ରି  ତÉଡ଼ାଗରିବାÏ ଏଙ୍ା ରରହା ସୀବାÏ ରସÍଲୁ 
ଅÉନୁ ବ୍ୀÐସାମାରସଏ। ଈରରି ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌଭା ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ା 
ମÉଟ୍ କରିରସÑ। ଏ ରଜÍଡା ନÌବାÏଡ଼Èଇ ଗାଞ୍ାନା ରାହରି ଅÉଦୁ।

୧୩
 ବାବରିଲନ୍ ଊଜାନ୍ େୂଟାତାକା ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି 

େୁନ୍ ମବୋ ଗରିେରିମାଞ୍ାରନରୁ। ମୀ ରଡଃଙ୍ରି  ଏଆରୁରବÎଏ 
ଅÉସ୍କାେÉଣ୍ ଞ୍ାମାରନରୁ। ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ୍ଗରିବାÏଗାଟରି 
ନାଇ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ମÉକ୍ ଜହାରରି େୁନ୍ ମବୋ ଗରିେରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଈରୁ 
େୂଣ୍ା େୂଣ୍ରି ଆଇମାନରି ରଡଲରି ତାନରି ରËରତରୁ ରËନରିଇ ରଜÍଡା 
ଡ଼Èଇ ନଞ୍ାନା ଜହାରରି ସୀଦୁ।

କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା ମାନରି ମୀ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ବାଃତା ଲତୁ ରଜÍଡା 
ମାଞ୍ାଦୁଃତାକାରରି। ଅÉରମନ୍।

୧ ପିତର ୫:୧୧




