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ପିତର ବ୍ରୀÐସାମାନ ିରିନେଗି ଅÉକୁ
୧  ୧ ଏଃୋ ଗାଟରି ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଏତେରି ଲÌକୁରରିକରି ମାଇ ରଡଃଙ୍ରି  

ଗÉପ୍ ସରି ରକ୍ଉଗାଟାରାଆ େରତ୍, ତୀରରି ଗାଟରି ମାଇ 
ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାଞ୍ଜୁ ସରିମନ 
େରିତର ବ୍ୀÐସାମାନରି ଅÉକୁ। ରେÍନୁ ଏତୋରରି ରନଗାରରି ଏÌରÈ 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

୨
 ରଜÍଡା ନÌବାÏ ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ଲାହୁରରି େହୁୁରରି ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  

ବÎÉୋକାରରି। ଈରୁ ଉରଜÑରନ ରେÍନୁଇ ଏଙ୍ା ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସଇୁ 
େୁଞ୍ାମାନରି ବÉଗା ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏଙ୍ା ଲତୁ ରଜÍଡା 
େÉରଣ୍ରୁ।

ନପÍନୁ ଗୁନଲÑÑତାରÈ ସିଆମାଞ୍ାନନଞ୍ଜୁ
୩

 ଜୀସୁ ବାଃତା ରେÍନୁତାରରି ଡÉଟାମାରନ। ମାଇ ନୀମବୋ ରସÍଲୁ 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ େÌଙ୍ା ରବÎÍଙ୍ା ଗରିବା ରସÍଲୁ ଆନÈଇ ଲୂଡ଼ା ଏ 
ଗୁରଲÑତାରାଆ ତାଡ଼ା ଡÉଟାଡ଼Èଇ ମÉରଙ୍ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଅÉଜୁ ଏଆନରିଇ େୁଞ୍ାମାନରି ବÉଗା ଇ ଗୁରଲÑ Ñତାଆ 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନାସୁ। ଜୀସୁ ବାଃତା ଅÌରତେରରି ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା 
ରନଗାଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୪ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଅÌରତେରରି 
ଏଙ୍ା ରନଗାଞ୍ଜୁ ଅÉନରି ବÉଗା ଇଞ୍ରି  ତାଡ଼ା ଅÉଞ୍ାମାନରି ଗÉରମ 
ରକ୍ଉତା ଏଙ୍ା ରଦରାଆ ରଦରାଆ ମÉଙ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ା-ରନଞ୍ଜୁ। 
ଏ ଦÉନଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଈରୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତା ବÉଗା େÉନ୍ ମବୋ 
ମରୂଦରୁ। ଇ ଗୁରଲÑତା ଅÉଜୁ େÉନ୍ ମବେରି ମାନରି ବÉଗା େୁତଗିତା ମାନରି 
କାଞ୍ାଡ଼ରି ମୀଙ୍ରି  ମହୁ ରି ଗରିବାÏ ମତୂାଜାଏ।

୫
 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଇ ରମÍଲାଙ୍ା ମୀ ବାଃତା ମାନୁ। 

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ମୀ ନୀମବୋ ରସÍଲୁ ସÉରÛକରି େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  
ଡୁଞ୍ା ଦୀରନ। ଈରୁ ମୀ େରତ୍ ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑତରିକରି ରନଗରି ନୀମବୋ, 
ଏÌରÈତରିରକ େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ। ୬

 ଏ େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ ତରିରକ ମରିଣ୍ାନରି 
ମÉଡ଼୍ ୋ, ଏଆତରିରକ ମଣୁ୍ରି ମନୂାରାଆ ଏଙ୍ା ଏ ମଣୁ୍ରି ମେୂାତରିରକ 
ରେÍନୁଇ ରଜÍଡା ଗରିନାରାଆ ଗରିନାରା ଆଡ଼୍ ଦୁ। ୭

 ରେÍନୁଇ 
ରଜÍଡା ଗରିନାରାତରିରକ ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାକାନରିଇ 
ରଜÍଡା। ୮ ରଗରଟÑ ଇ ଗୁରଲÑତାଇ ମୀ ବାଃତା ମାନୁ ଏଙ୍ା ବାଡ଼ରି 
ଆଇମାନୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଈରୁ ଏରସକାରବÎଏ ଜରିଲରି 
ଇରନରୁ। ଏ ଗୁରଲÑଡ଼Èଇ ମୀଙ୍ରି  ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାରା 
େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉବାÏ ତାଙ୍ରି  ଏରସକାରବÎଏ ମୁଲୁ 
ସରିଡÈନାରତରୁ ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ସରିଆଜାଏ। ୯

 ରଗରଟÑ ଏରମବେରରି 
ବାଃତା ଈବରିÎ ସରିଡ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍Éର୍୍ା ରମଃୋ 
ମଏୂଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ କÉଡ଼ରିଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÎÍରଲ ଗରିଆମାସରି 
ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାଇ ଇଞ୍ରି  ବୁଡ୍ ଜାରନଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ନାଇ ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ, ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  

ଅÉସ୍ାନା ତାଡ଼ା ଲÌକୁ ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ 
ଅÉେ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଅÉସ୍କା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଈରା 

ମୀ ଗୁରଲÑÑତରିକରି ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଈରା ସÉକରି ସୀଦୁ ଏଙ୍ା 
ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତÑକା ଈରୁ ଏରସକାରଭÑଏ େୁଟୁଡ଼ରି ଉରହରୁ। 
୧୧

 ମାଇ ପ୍ରବୁ ଏଙ୍ା ଏଃୋଗାଟରି ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ଦରିନା ତାନରିଇ ମୀଙ୍ରି  
େÌଙ୍ା ରବÎÍଙ୍ା ଡ଼Èଇ ସÌଲ୍ ବାତାଙ୍ରି  ସୀବାÏ ଅÉରନ। ଏÌରରି ଦରିନା 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିହ ରିନାରରି।

୧୨
 ଈରୁ ଇ କାତା େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଇରଦÑ ମୀ ବାଃତା ମାନରି 

ଉରଜÑତାନରିଇ ଗାଞ୍ାନା ମାରଞ୍ରୁ। ଅÉରତକାରବÎଏ ଅÉନୁ 
ଡ଼ଃନା ଦରିନା ଇ କାତାଙ୍ା ଏÌଲୁଗରିବାÏ ଗରିେ୍ରିଦୁଃତାଇ। ୧୩

 ଅÉନୁ 
ଗାଣ୍ରି ୋଡ଼ାଟରି ନୀମବୋନା ମାନରି ଟୁକ୍ନÈ ଇ କାତା ମୀରଙ୍ ଏÌଲୁଗରିବାÏ 
ଗରିଆଇ। ଈରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଇ। ୧୪

 ଅÉନୁ 
ଡାରଣ୍ ନାନ୍ାରାଆ ଗାଣ୍ରି େରିହ ରି ଇଞ୍ରି  େଞୁ୍ରିମାଇ। ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟ ନÉରଙ୍ ଏÌରÈଆ ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଈରୁ ଇ କାତା 
ଡ଼ଃନାଦରିନା ଏÌଲୁତାନରି ଇଟା ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ନାଇ ମୂନରି ରତରସ 
ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ଡୁଞ୍ରିଇ। ନାଇ ସÉନରି ରବÊଟରିରବÎଏ ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଇ 
କାତା ଏÌଲୁ ତାନରି ଇଟରିରଦରୁ, ଈରା ଅÉନୁ ମÉଟ୍ରିମାଇ।

ଅÉଜୁ କି୍ସ୍ଟ ତାରା ଅÌନତେରି ନମଃତାସୁ
୧୬

 ଅÉମୁ ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାରାଆ ଡÉଟା କାତା 
ମୀରଙ୍ ରବÎସାମାଞ୍ାନାମୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ବÎÉନାରାଆ ମୀରଙ୍ 
ରବÎସାମାଞ୍ାନାଞ୍ଜୁ। ଏÌବରିÎ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଲÌକୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାନରି 
ରକÍରଣ୍ାକା ଅÉଆତୁ। ଜୀସୁ ଈରସ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଏÌରÈଆ ଅÉମ ୁ
ମାଇ କାନ୍ ଙ୍ା ଡ଼Èଇ ରମହାମାନାସୁ। ୧୭

 ଏରସରରି ରଭÍଲା 
ଅÉବା ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଜୀସୁ େÌଙ୍ା ରବÎÍଙ୍ା ଏଙ୍ା ଅÌରତେରରି 
େÉଣ୍ଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ରଡଲରି ଜୀସୁ ଅÉବା ରେÍନୁ ତାରÈ ଗୀରା 
ରବÎରସଞ୍ଜୁ। “ଇଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ଆନରି କୁÛଇଟରି ଗÉରମ 
ସଆୁରରି ଆଇ ମାଇ।” ୧୮

 ଅÉମ ୁଏଗୀରା ରବÎଞ୍ାମାନାମ।ୁ ଅÉମ ୁ
ଜୀସରୁକ ଆଡାନା ତୀରରି ସÌରୁ ରସଣ୍ମାସରି ରଡଲରି ତାନରି ଇ ଗୀରା 
ରସଣ୍Òଟରି ବÎÉଜାମାରସ।

୧୯
 ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏଗାଟାକା ଏତେରି କାତାଙ୍ା 

ରବÎସାମାରସରୁ ଏÌରÈ ଉରଜÑ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ସÉରÛକରି 
ଡÉଟା ସରିଆରନ। ରେÍନୁତାରÈ େନୁ୍ ମବୋ ଗରିବାÏଗାଟାକା ଆନା ଆନା 
ରବÎସାମାଞ୍ାରନରୁ, ଏÌବାÏ ଡÉରଣ୍ରନ କାବାଡ଼ରି ଗରିରତକା ମୀ 
ରସÍଲୁ ରନଗରି ଅÉରନ। ଏଆରୁ ଆନା ରବÎସାମାଞ୍ାରନରୁ ଏÌରରି 
ଆନ୍ାରରି ତାନରି ଉଜାଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  ତÌଞ୍ରିରତ। ନାଡରିସରି ଅÉନରି ଟୁକ୍ନÈ 
ରବÎÍଗାଙ୍ଦ୍  ବÌଡଡ଼ରି ସକୁା ମୀ ଏÌଲୁ ତାନରି େନୂରି ଉଜାଡ଼ରି ତାଆ ତାଆନରି 
ଟୁକ୍ନÈ, ମୀ ବାଃତା ଏÌରରି ଉଜାଡ଼ରି ମାରନ। ୨୦

 ରେÍନୁ େୁତରିତାନରି 
ବ୍ୀÐସା ଅÉଜାମାନରି, ଏତେରିସରିକରି ଡାଉ ଅÉନରି କାତା ରମ୍ଡରହଞ୍ଜୁ ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିଆନାରରି କାତା ଅÉËରତ। ୨୧

 ଡାଉ ଅÉନରି କାତା ରମ୍ଡÓହାଙ୍ାନରି 
ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ଏରସକାରବÎଏ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଆସରିରଡ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନରି କାତା ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ 
ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ରବÎସାମାରନରୁ।



314୨ ପିତର ୨:୧
ଦାପÈ ଗ୍ରÉପାଗାଟାକା

୨  ୧ ସାଜାମାନରି ରଡଲରି ତାନରିଇ ରେÍନୁ ଲÌକୁ ମାରଦ ଦାେÈ 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ମାରସରୁ। ଇରଦରବଏ ଏÌଆ ରଡଃଙ୍ରି  

ମାରନରୁ। ମୀ ଗଟାମାରଦ ଏସନାକା ଦାେÈ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା 
ମାରନରୁ। ଏତୋରରି ଉରଜÑତାରରି ଅÉଏ, ଏÌରÈ ଏଆରୁ ଇËରଡଃଙ୍ରି  
ଗ୍ରÉପ୍ ରନରୁ ଲÌକୁତାକା ତାଡ଼ାନରି ମ୍Éରକ୍ନରୁ। ଏଆରୁ ଇଅÈରଡଃଙ୍ରି  
ଗ୍ରÉପ୍ାରନରୁ ଏଆରୁ ଦାେÈ ତାରା ଗ୍ରÉୋଇଞ୍ାରନରୁ ଏÌରÈ 
େୁନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ମୀଙ୍ରି  ଡ୍ଡÜÝØତାରନ। ଏଆରୁ ଏଃୋ ସରିଆମାଞ୍ାନରି 
ଜୀସୁଇ ଅÉØୋ ରସÍଲୁରବÎଏ କୂବାÏ ଗରିଆରନରୁ। ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  
ଏଆରୁ ତାଡ଼ାନରି ଡାରଣ୍ରନ ମହୁ ରି ଗରିରନରୁ। ୨ ଏଆରୁ ଗରିେରିମାନରି 
ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରିତରିନରି ଗÉରମ ଲÌକୁତାକା କÌେରିରନରୁ। ଏଆରରି ବÉଗା 
ଇଞ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାକାରବÎଏ ଉରଜÑ ୋରହରରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା 
ଡ଼Ìଇ ତାରାଆ କାତା ରଭରସ୍ରୁ। ୩

 ଏ ଦାେÈ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା 
ବାÏରରି ମୀନ୍ାରÈ ଦନ ମÉଣ୍ରିରନରୁ। ଏଆରୁ ବାÏରରି ଦାେÈ କାତା 
ରବÎସାନା ମୀନ୍ାରାଆ ଏÌଲୁତରିନରିଇ ଅÌରନରୁ। କାରହ ଡ଼Èଇରନ ଈ 
ଦାେÈ ଗ୍ରÉୋଗାଟାରରିଇ ଡଣ୍ ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ତୂକରିଗରିନାରରି ମÉଡ଼୍ ୋ 
ଅÉଜାନା ମାରନ। ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ମୁହରିଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ 
ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏେÉରନରୁ।

୪
 ଏରସରରି ରଡଲରି ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ଗରିରତରୁ, ଏମବୋ 

ରେÍନୁ ଡଣ୍ ସୀଆଡ଼Èଇ େରିହାରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଦୁତଙ୍ାନରିଇ ନକ୍ 
ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ଆନ୍ାରରିଡ଼Èଇ େୂରରି 
ଅÉଜାମାନରି ଗÉଡାତାନରିଇ ଇଗ୍ ଜାନା ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ। ତୂକରିଗରିବା ଅÉନରି 
ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ଏଆରୁ ଏମବୋ ମାଞ୍ା ଦୁଃରନରୁ।

୫
 େୂବ୍ା ତାନରି ମାସରି ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁତାକାରରିଇ ରେÍନୁ ଡଣ୍ 

ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାମାସରି ଲÌକୁ ରସÍଲୁ 
ୋଟାଲରି ଅÉØୋନାସାନରି ରଦରରି େରିଜୁ ତାସାମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଅÉରତକାରବÎ ରେÍନୁ ନହ ଏଙ୍ା ଏଆନରିରକÑ ମାସରି ସାତୁଗାଣ୍ରି 
ଲÌକୁରରିଇ ଏ ୋଟାଲରି ଆଃୋନା ସାନରି େରିଜୁ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ। ନହ ଲÌକୁରରିଇ ରନଗରି ନୀମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ରବÎସ୍ରିମାରସଞ୍ଜୁ।

୬
 ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିମାସରି ରଦରରି ନÉସ୍କା ସଦମ ଏଙ୍ା ଗମରାତରିନରି 

ରେÍନୁ ଡଣ୍ ମÉରÈତରି ନÉଡ଼ରିଡ଼Èଇ ମ୍ଡÓÝହାନା ନÉଡ଼ରି ଦୂଲରି 
ମ୍ରିକ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏତୋନାକା ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିରନରୁ ଏଆରରି 
ରସÍଲୁ ଅÉନା ଆରନ ଇ ରଡଲରି ତାନରି ଏଆରୁ ତÌସରିସରି କାତା 
ରଡଃଙ୍ରିତାଇ। ୭

 ଆରତÑକାରବଏ ରେÍନୁ ଏ ରଦରରି ନÉସ୍କାଡ଼Èଇ 
ଲଟଇ ଜ୍ଡÓÞÕରପ୍ଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ରନଗରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। 
ସÉଜା ରବÍଣ୍ରିଗରିଆନା ରଗÍକା ରେ୍ଡÓÍକରି ଗରିେରିମାସାରରି ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ବରିକାଲରି ଆଇ ମାରସଞ୍ଜୁ। ୮

 ଲଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରନଗରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ଅÉରତÑକାରବÎଏ ଦରିନା ଗÉଡ଼ରି ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁରରି ମାରଦ 
ଲଃେରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆରରିତାରÈ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ରମହାନା ଏଙ୍ା 
ରଭଞ୍ାନା ଏଆନରିତାରରି ରଜÍଡା ଗÉରମ କÉଡ଼୍ କରିମାରସ।

୯
 ରେÍନୁ ଈଗୁରଲÑÑତା କାବାଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାକା 

ଏଆନରିଇ ଦଃୋ େÌଙ୍ା ଗରିେରିମାରନରୁ, ରେÍନୁ ଡ଼ଃନା ଏଆରରିଇ 
ଜ୍ଡÓÞÕରେ୍ନଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ରେÍନୁ ଡ଼Ìଇ ତାକାରରିଇ ତୂକରି ଗରିନରି ଗÉଲା ଡଣ୍ 
ସରିରନଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ରଦହାବÉଗା ଏତୋକା ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିେରିନାରÈ ଏÌଲୁ 
ଗରିËରାଏ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି ଅଟ୍ ନରି ରଡଃଙ୍ରି  ସପ୍ରାଡ଼Èଇ ନୀମବୋନା 
ବାÏଇମାରନରୁ, ଏଆରୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଡଣ୍ େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାକା।

ଇ ଦାେÈ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିରନରୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ଅÌଗା କାତା ରବÎସ୍ରିରନରୁ। ଏଆରୁ 
ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ ଏରମବେରରିରବ 
ଆସ୍କରିସରିରଡÑରୁ। ୧୧

 ଦାୋ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ତରିକରି ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ା 
ସÉରÛକରି ଡÉଟାଗାଟାରୁ ଏଙ୍ା ମୂୋଗାଟାରୁ ଅÉରତକାରବÎଏ 
ଏଆରୁ ଏରସÑକାରବÎଏ ଇ ଦାେÈ ଗ୍ରÉୋଗାଟାରରିଇ ଦୂସଗାଟାରୁ 
ଇଞ୍ରିସରିରଡÑରୁ ଅÉରତକା ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା ଡ଼Ìଇ କାତା 
ରେÍନୁଇ ରବÎସ୍ରିସରିରଡÑରୁ।

୧୨
 ଅÉରତÑକାରବÎଏ ଇ ଦାେÈ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ତÉରୁ ଆନା 

େୁନÈସରିରଡÑରୁ ଏÌବÎÈ ରବÎସ୍ରିମାରନରୁ; ଈ ଦାେÈ ଗÉୋଗାଟାରୁ 
ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ମୁËନରି ଜÌତ ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋଇମାରନରୁ, ଅରଟÑ 
ଗସା ଜÌତଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉଜାନା ରଭÍୋ ଅÉଭା ରସÍଲୁ 
ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାମାନୁ ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ଇ ଦାେÈ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକାରବÎÑ 
ମହୁ ରି ଅÉରନରୁ। ୧୩

 ଇ ଦାେÈ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଗÉରମ ଲÌକୁରରିଇ 
ଜୂଗା ସରିଆମାରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ତÉରୁରବÎଏ ବରିକାଲରି 
େÉରନରୁ। ଏଆରରି ଗରିଆମାସରି କାବାଡ଼ରି ତାରରି ଇରରି ମଲୁୁ ଇଞ୍ରି  
ଦାେÈ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏÌଲୁ ଗରିରନରୁ।

ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ନକରିଟରି ରମହା ରମହା ଡ଼Ìଇକାବାଡ଼ରି 
ଗରିବାÏ ରରଣ୍ ଗÉରମ ରରହାତାରରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରନରୁ ଏଙ୍ା 
ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ରରହା େÉନ୍ ମବେରିରନରୁ। ଏଆରୁ ତରିନ୍ ମବୋ 
ଉନ୍ ମବୋତାନରି ମୀରକ କେ୍ରିମାଞ୍ାରନର ଏଙ୍ା ଲାଜା ତାୋଗାଟାକା 
ଅÉଜାନାରବÎଏ। ୧୪

 ଏଆରୁ ଏରସେÉଲୁ ର ଆଜÈନରି ରମଃରନରୁ 
ଏÌରସ େÉଲୁ ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏରସÍଲୁ ମÉଟ୍ ରିରନରୁ। 
ଇËରଡଙ୍ରି ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିଦୁଃରନରୁ। ଏଆରୁ 
ଡÉଟା ସରିଡାନରି ଲÌକୁରରିଇ ଡ଼Ìଇ ରୁହରିତା ରସଃୋ ଗରିରନରୁ। 
ଏଆରରିତାଇ ଆରଣ୍ସାକା ଲÌବା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାମାନୁ। ଏଆରୁ 
ଆଗଗିଅÉବାÏ େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାରନରୁ।

୧୫
 ଇ ଦାେÈ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ରନଗରି ୋରହରରି େରିହାମାରନରୁ 

ଏଙ୍ା ବରିଅର ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ବରିଲରିଆମ ତାରାଆ ଡ଼Ìଇ ୋରହରରି 
ଆହାମାରନରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ଦନ େÉନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ରିମାରସଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈତାରା 
କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ାନା ର ରମÍକରିଗÌଡ଼ା ଏଆନରି ରଭରତେ। 
ରମÍକରି ଗÌଡ଼ା କାତା ରବÎସ୍ା ମËୂନାରରି ଅÉରତକାରବÎଏ ଏ ରମÍକରି 
ଗÌଡ଼ା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଗୀରାଡ଼Èଇ କାତା ରବÎରତେ ଏଙ୍ା ବରିଲରିଆମ 
ତାରାଆ ବାଇଆଇମାସରି ଏÌଲୁ ଟାଟରିଗରିରତ।

୧୭
 ଇ ଦାୋ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ବାÏସାମାନରି ସଗୂାଙ୍ା ଏଙ୍ା ବରିÎଲୁ 

କୁଲ୍ ନା ଅÌନରି ମରୂଡଙ୍ରି  ମÉରÈତାକା, ଏଆରରି ରସÍଲୁ ସÉରÛକରି କଣ୍ 
କଣା ଅÉଜାମାନରି ଆନ୍ାରରି ବାହା ରସ୍ ୋ ଅÉଜାରନ। ୧୮

 ଈ ଦାେÈ 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ବୁଦରି ସରିଡାନÈ କାତÈଙ୍ା ରସÍଲୁ ଅÌଗÈମାରନରୁ। 
ଏଆରୁ ଲÉକୁତାକାରରିଇ ଡ଼Ìଇ ୋରହରରିତାନରି ଅେରିମାରନରୁ। 
ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ରଗଞ୍ା ତାଙ୍ରି  
ଟÌଟ୍ କରିମାନାରରିଇ ଗାଣ୍ରି ମÉଣ୍ରିନାରାଆ ଗରିଭାଗରିଆନା ଏଆରରିଇ 
ରୁହୁତାନରି ରସଃୋଗରିେରିରନରୁ। ଡ଼Ìଇ ଜରିଉ ଡ଼Èଇ େୂରରିଅÉଜାନା 
ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏଗରିେରିରନରୁ। ୧୯

 ଇ ଦାୋ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା 
ଏÌ ଲÌକୁତାକାରରିଇ ଏÌØୋ େÉନାରାଆ ଅÉଞ୍ାରନରୁ। ରଟÍରଣ୍ 
ଇ ଦାୋ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ତାରୁରନ ଏÌØୋ େÉନÈସରିରଡରୁ, 
ତÉରୁରନ ମହୁ ରିଗରିନରି କାବାଡ଼ରି ରନÍରଡÑଟରି ତାଡ଼ାନରି ପ୍ରÉସାମାରନରୁ, 
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ଏତୋରରି ରମ୍ଡÓରହÑନରି କୁÛଇଟରି ମସୂାମାରନ ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି 
ପ୍ରÉସାମାରନଞ୍ଜୁ।

୨୦
 ଏ ଲÌକୁ ତାକାରରିଇ େୁତଗିତା ମାନରି ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଏଃୋ 

ଅÉଜାମାରସ। ମାଇ ପ୍ରବୁ ଏଙ୍ା ଏÌØୋ ସୀବାÏଗାଟରି ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟଇ େୁନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ଏଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରସରୁ। 
ରଗରଟÑ ଏଆରୁ ଅରଟÑ ସରଟÑକା ଡ଼Ìଇତାରା ଗରିଆନା ତଃୋ 
ଅÉରନରୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଆରତକା ଏଆରୁ ଟÌଣ୍ା ରଡଲରିତାନରି ଇସରିଙ୍ରି  
ଡ଼Ìଇତାକା ମାରସରୁ ଏଆତରିକରି ଇରଦ ସÉରÛକରି ଡ଼Ìଇତାକା 
ଅÉଜାନା ରାହରିଆରନରୁ। ୨୧

 ରଗରଟÑ ଏଆରୁ ଟÌଣ୍ା ଡ଼Èଇରନ 
ଟରିକ୍ନÈ ୋରହରରି େୁଞ୍ାଦୁରହରୁମା ଇରସÑକା ଏଆରରି ରସÍଲୁ 
ରନଗରି ଅÉଜାଦୁଃରନମା। ରନଗରି ୋରହରରି େୁଞ୍ାନା, ତୀରରି େୁତରି 
ତାରାଆ ଗ୍ରÉମବୋଡ଼Èଇ ରବÊକରି ରବ୍ଡÎÍ Óସାନା ରାହରିଆନରି ବÎÉଗା 
ଏÌରÈ େୁନÈସରିଡÈତାକା ସÉରÛକରି ରନଗରି ଅÉଜାଦୁଃରନମା। ୨୨

 ଏ 
ଲÌକୁତାକାରରି ରସÍଲୁ ଈରରି ରଭସ୍ା ଟରିକ୍ ନାତାରରି ଇରସÑକା : “ନାହଡ଼ରି 
ତାଡ଼ା ରତÍେ୍ାମାନରି ବାହାତାଙ୍ରି  ଅରଟÑ ସରଟÑକା ରବ୍ଡÎÓÍରନ।” ଏଙ୍ା, 
“ସରିରୁ ମୀସ୍ା ଅÉଜା ଦୁଃନରି ୋଜରି ଅରଟÑ ସରଟÑକା ରଗରଡ୍ ତାନରି 
ମାଗରିକାରନ।”

ଜରୀସୁ ରିନେଗି ବÎÉନନଞ୍ଜୁ

୩  ୧ ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ ଇ ଅÉକୁ ଅÉନୁ ରରିରହଗରି 
ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭ୍ୀସା ମାଞ୍ାଇ। ମୀ ଏସÒନରି କାତାଙ୍ା 

ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ଜÌରଡ଼Ñକା ଅÉକାନରି ବ୍ୀÐସାମାଞ୍ାଇ। 
୨

 ତୀରରି ଗÉଟରି ରେÍନୁତାରାଆ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାଗାଟାକା କାରହ 
କÉଲ ତାନରି ଆନÈ ଆନÈ ରଭସାନା ସାଜାମାରନରୁ। ଏବାÏଆ 
ଗୁରଲÑତାଆ ଈରୁ ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ମÉଟ୍ରିମାଇ। ମାଇ ପ୍ରବୁ 
ଏଙ୍ା ଏÌØୋ ସୀବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏତେରି ବÉଗଗି ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏÌରÈରବÎଏ ଏÌଲୁଗରିଦୁ। ୋଣ୍ା ଅÉଜାନାକାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମÉରଙ୍ ଇ ବÉଗଗି ସରିଆମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ।

୩
 ବରିÎହା ରଡଲରିତା ଆନା ଆନା ଅÉରନ ଏ ଗୁରଲÑÎତା ରବÎÍରଲÑରନ 

େୁନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଲÌକୁତାକା ମୀଙ୍ରି  ରଗ୍ରÍତୋରନରୁ। ୪ ଏଆରୁ 
ରବÎରସ୍ରୁ, “ଜୀସ ୁଅରଟÑ ସରଟÑକା ବÎÉବାÏ ତାଙ୍ରି  ରବÎସାମାରସଞ୍ଜୁ 
ଗଅ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରମବେÑଞ୍ଜୁ? ମାଇ ଅÉବାରୁତ ସÉରତରୁ ରଡଏ। 
ଏÌËକରିରଭÑ େୁତଗି େରିଲ୍ ୋ ଅÉତରି ରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ ଇସରିଙ୍ରି  ମାରସ 
ଇରଦÑରବÎ ଏରହଙ୍ରିରନ ମାରନ।”

୫
 େୁବ୍ା ରଡଲରିତା ଆନା ଅÉଜାମାରସ, ଏରାଆ ଏଆରୁ 

ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ମନ ଆଇସରିରଡÑରୁ। ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାମାରସ, 
ଟÉଣା ସରିରୁଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାମାରସ ଏଙ୍ା ଏ ସରିରୁ ଟÉଣା ତୀଡ଼ରି 
ଗୁରଞ୍ରରି ରାହରି ଅÉରତ। ରେÍନୁ ରବସ୍ାଡ଼Èଇ ଇରରି େୂରରିଆରତ। 
୬

 ଏ ରବÊଟରି ଏ େୁତଗିତାନରି ୋଟାଲ୍ ଆଃୋନା ସରିରୁ େୂରରି ଅÉରତ 
ଏଙ୍ା ଏÌରÈଆ ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑ ନାହରିକରି ଅÉରତ। ୭

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏ ରେÍନୁ ରବÎସ୍ା ଡ଼Èଇରନ ଇରଦତାରରି ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଏଙ୍ା 
େୁତଗିମାନୁ। ରସଣ୍Ûନରି ମରୂଡଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଟÉଣାତରିନରି ନÉଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ମହୁ ରି 
ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ତୂକରି ଗରିବାÏ ଅÉନରି ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ଇଟା ଅÉଜାମାରନ।

୮
 ଏÌËକରିରଭÑ ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ, ଈରୁ ଇ ନୂଡ଼ରି କାତା 

ବୁଡ୍ ନା କୂନା, ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ରନରିସରି ଏକ ହଜାରରି ବାସାରରି ରଡଃଙ୍ରି  
ତାରରି। ୯ ରଗରଟ ଏରସ ଲÌକୁତାକା ଈରରି ଦରିର୍ଗି ଅÉରନ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିରନରୁ, ଅÉରତକାରବÎଏ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଅÉଞ୍ାମାନାରାଆ 
େୂରରିଗରିବାÏ ରଡରରି ଗରିଏଞ୍ଜୁ। ରଟରଣ୍ ରେÍନୁ ମୀ ରସÍଲୁ ମୁଣ୍ରି 
ମେୂାଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈଇ ଅÉରତକା ମହୁ ରି ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ 
ମÉଟ୍ରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇଡ଼Èଇ ରବ୍ଡÍÎÓତାକାରୁ ଇଞ୍ରି  
ମÉଟ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ଏÌËକରିରଭÑ ରେ୍ଡÍÓକରରିଏଞ୍ଜୁ ବÎÉନରି ଦରିନା ରଡଃଙ୍ରି , ପ୍ରବୁତାରରି 

ଭÉନରି ଦରିନା ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉଭା ଗରିରନ। ଏÌସରିଗÉଲା 
ଅÉଜାଞ୍Éୋ ଟ୍ଡÓÞରଜରରି ଟ୍ଡୀÕରଜରରି ଇଞ୍ାନା ମରୂଡଙ୍ରି  ଲୁମବେରିରନ, 
ରସଣ୍ନାଇ ଗୁରଲÑତାଇ ଲୁଗୁଲୁଗୁନା ରୀନୁ ଏଙ୍ା ମୁହ ରି 
ଅÉନୁ। େୁତଗିତାମାନରି ଗୁରଲÑÑତାଇ କାମବେରିନୁ। ୧୧

 ନାଇ ରବÎତୋତରି 
ରଡଃଙ୍ରି , ଇ ରଡଃଙ୍ରିରନ ଗୁରଲÑତାଇ ମୁହରି ଅÉନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରିତାରତରୁ ଅÉବାÏ ଦୀରନ? ଈରୁ ତୀରରି ନୀମବୋ 
ନୀମବୋନା ରେÍନୁଇ ଲÉକା ତାଙ୍ରି  ଦୀରନ। ୧୨

 ଈରୁ ରେÍନୁ ଦରିନା 
ବÎÉନାରାଆ କÉସାନା ରାହରି ଅÉବାÏ ଦୀରନ। ଏÌରରି ଦରିନା ଭÉରତକା 
ରସଣ୍Ûନାଇ ନÉଡ଼ରି ଡ଼Èଇ କାମବୋନା ମହୁ ରି ଅÉନୁ। ଏଙ୍ା ରସଣ୍Ûମାନରି 
ଗୁରଲÑତାଇ କÉନ୍ାନା ତଡ଼ଗି ଅÉନୁ। ୧୩

 ଏÌËକରିରବÎÑ ରେÍନୁ ମÉରଙ୍ 
ଅÉଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉଞ୍ାମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜୁ େୂନରି 
ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଏଙ୍ା େୂନରି େୁତଗିତରିନରି କÉସାନା ମାନାସୁ। ଏÌରରି 
ତୀରରିତାରରି ବାହା ଅÉରନ।

୧୪
 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ, ଏ ଦରିନା ରଡଲରି ଅÉଜୁ 

କÉେରିମାନାସ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଡ଼Ìଇ ଏଙ୍ା କୁଣ ସରିଡÈନାକା ଅÉବାÏ 
ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ାଦୁ। ରେÍନୁରକ ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉବାÏ ତାଙ୍ରି  
ଡୁଞ୍ାଦୁ। ୧୫

 ରେÍନୁ ମୁଣ୍ରି ମୂୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉଜୁ ଜ୍ଡÓÞÕଭା 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନାମ ୁଈରାଆ ଏÌଲୁ ତାନରି ଇଟାଦୁ। ରେÍନୁ ସରିଆମାନରି 
ବୁଦରି ଡ଼Èଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ମାଇ ଦÉଦା ୋଉଲ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ବ୍ୀÏସାଞ୍ାତରି ରଡଲରି ଏ କାତା ରବÎସାମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ୋଉଲ 
ତାଡ଼ା ବ୍ୀÐସାମାନରି ଗୁରଲÑ ଅÉକାନରି ଇ କାତା ବ୍ୀÐସାମାରନଞ୍ଜୁ। 
ୋଉଲ ବ୍ୀÐସାମାନରି ଅÉକାନରି ଏସଲରି କାତାଙ୍ା େୁନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 
ଡ୍ଡÜÝØେରିମାନୁ। ଏରସ ଲକୁ ଏ ଗୁରଲÑ କାତାଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ଗରିସରି 
ଗରିଆନା ଗ୍ରÉୋଇମାରନରୁ। ଏଆରୁ େୁନÈନାକା ଏଙ୍ା େରତ୍ 
ଡ଼Èଇ ଗାଞ୍ା ସରିଡÈନାକା। ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି  େୁତରିଙ୍ା aନାରବÎଏ 
ରବÍଗାଲରିଗରିସରି ଗ୍ରÉୋଇରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିବାÏ 
ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ମହୁ ରି ଅÉନାରାଆ ଗରିେରିମାରନରୁ।

୧୭
 ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ, ଈରୁ ଈ କାତା ରବÎÍରଲରନ 

େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ। ଡ଼Ìଇତାକା 
ଗରିେରିମାନରି ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଈରୁ ମରିଣ୍ାନରି ରଗସ୍ ଦୁ। ଈରୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ମୀ େରତଡ଼୍Èଇ ତ୍Éରଙ୍ରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ। 
୧୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ମାଇ ପ୍ରବୁ ଏଙ୍ା ଏÌØୋଗାଟରି ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ବୁଦରି 
ଏଙ୍ା ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼Èଇ ବାଡରି ଅÉଦୁ। ଏଆନରିତାରରି େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା 
ଇରଦÑ ଏଙ୍ା କÉରଲଙ୍କÉଲା ମାଞ୍ାଦୁଃୋକାରରି। ଅÉରମନ୍!

a ୩:୧୬ ନବଗାଲି ପୁତଙି୍ା େ୍ଡÉଡରି ସÉଜା।




