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ଜେନ ବ୍ରୀÐସାମାନ ିନବÍÎନଲ ଅÉକୁ
୧  ୧ ଅÉମୁ ଇରଦÑ ମୀରଙ୍ ଏତେରିକାତା ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ 

ସାଜରିମାନାମ,ୁ ଏÌରରି େୁତଗି େ୍ୀତରି ରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ ମାରସ। 
ଏÌରÈ ଅÉମ ୁଇରାଆ ରବÎସାମ,ୁ ଏÌରÈ ଅÉମ ୁମାଇ କାନ୍ ଙ୍ା ଡ଼Èଇ 
ରମଃତାମ।ୁ ଏÌରÈ ଅÉମ ୁଡ୍ଡୂ ନଁା ରମଃତାମ ୁଏଙ୍ା ମାଇ କାକାଡ଼Èଇ 
ଏÌରÈ ଡୀଗରିତାମ।ୁ ଅÉମ ୁଏ “ରବÎସ୍ା” ଇରସÑକା କ୍ରିସ୍ଟତାରାଆ ମୀ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାନାମୁ, ଏÌରରି ନୀମବୋ ସୀରନ। ୨

 ଏ ନୀମବୋ 
ମାଇ ବାଃତା ତÌଞ୍ାଅÉରତ, ଅÉମ ୁଏÌରÈ ରମଃତାମ।ୁ ଅÉମ ୁଇ 
କାତା ସÉକରିସୀବାÏ ମନୂାସ।ୁ ଇରଦÑ ଅÉମ ୁଏ ନୀମବୋ କାତା ମୀଙ୍ରି  
ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାନାମ ୁଇ ନୀମବୋ କÉରଲଙ୍କÉଲା ମାରନଞ୍ଜୁ। ରବÍÎରଲ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉବା ରେÍନୁରକ ଆଡାନା ମାରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଏ ନୀମବୋ 
ମÉଙ୍ରି  ତÌତୋରତଞ୍ଜୁ। ୩ ଇରଦ ମୀଙ୍ରି  ଏ କାତା ରବÎତୋନାମ ୁଏÌରÈ 
ଅÉମ ୁରମହାମାନାମ ୁଏଙ୍ା ରବÎଞ୍ାମାନାମ।ୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଇ ବାହାଡ଼Èଇ ଈରୁ ମÉରକଏ ଆଡା ମତୂାରଦରୁ। ଅÉବା ରେÍନୁ 
ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟରକ ଅÉଜୁରବÎଏ ଆଡା ମନୂାସ।ୁ 
୪

 ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑତାସୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରରହା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉବାÏମୂନାସ ୁ
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉମ ୁଇରÈ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାନାମ।ୁ

ନପÍନୁ ମÉଦୋରା ଡÌଇ ପିଃତାନନଞ୍ଜୁ
୫

 ଅÉମ ୁରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଏତେରି ଉରଜÑ ଗ୍ରÉୋ ରବÎଞ୍ାମାନାମ,ୁ 
ଏÌରÈ ମୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରି ମାଞ୍ାନାସୁ। ରେÍନୁ ଉଜାଡ଼ରି ମÉରÈତାଞ୍ଜୁ। 
ଅରଟÑ ଏଆନରି ବାଃତା ଈରକରବଏ ଆନ୍ାରରି ସରିରଡÑ। ୬

 ରଗରଟ 
ଅÉଜୁ ରବÎସ୍ରିନାସୁ ଅÉମୁ ରେÍନୁରକ ଆଡାନା ମାନାମୁ ଇଞ୍ରି  
ଏÌËକରିରଭÑ ଡ଼ଃନା ଆନ୍ାରରିଆ ନୀମବୋଇମାନାସୁ, ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତକା ଦାୋତାସ ୁଏଙ୍ା ଉରଜÑତାରାଆ ଗରିେରିସରିଡାସ।ୁ ୭ ରେÍନୁ 
ଉଜାଡ଼ରି ତାନରି ରାହରି ଆଇମାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁରବÎଏ 
ଉଜାଡ଼ରି ତାନରି ରାହରି ଅÉଭା ଦୀରନ। ରଗରଟ ଅÉଜୁ ଉଜାଡ଼ରି ତାନରି 
ରାହରି ଅÉନାସୁ ଇରସÑକା ରଆସୁ ରଆନରିରକ ଆଡରିମରିଡରି ଅÉବାÏ 
ମନୂାସ।ୁ ରଗରଟ ଅÉଜୁ ଉଜାଡ଼ରି ତାନରି ରାହରି ଅÉନାସ,ୁ ଇରସÑକା 
ଆଡା ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁତାରରି ରାକାଆ ମÉନ୍ାରାଆ ଗୁରଲÑÑ 
ଡ଼Ìଇ ନଗ୍ ଜା ଜରିଆରନ।

୮
 ରଗରଟ ମାଇ ବାଃତା ଡ଼Ìଇ ସରିଡÈରାଏ ଇଞ୍ରି  ଅÉଜୁ 

ରବÎସ୍ରିମାନାମୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉଜୁ ମାଣ୍ାନରି ବୁର୍୍ା 
ଗରିେରିମାନାସୁ ଏଙ୍ା ମାଇ ବାଃତା ଉରଜÑତାରରି ସରିଡାଜାଏ। 
୯

 ରଗରଟ ଅÉଜୁ ମାଇ ଡ଼Ìଇ ରେÍନୁ ବାଃତା ଅÉଞ୍ରିନାସୁ ଇରସÑକା 
ରେÍନୁ ଦୂସ ମାନ୍ାରାଆ େରିଃତାରନଞ୍ଜୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଟରିକ୍ନÈତରିଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମÉଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ଗ୍ଡରି Óସ୍ ଇତୋରନଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 ରଗରଟÑ ଅÉମ ୁଡ଼Ìଇ ଗରିଆସରିଡାମ ୁଇଞ୍ରି  ଅÉଜୁ ରବÎସ୍ରିମାନାସୁ, 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉଜୁ ରେÍନୁଇ ଦାୋତାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ 
ଗରିେରିମାନାସୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି ତାରÈ ଉରଜÑ ଗ୍ରÉୋ ଅÉଜୁ ଆହÈ 
ସରିଡÈସୁ।

ଜରୀସୁ ମÉନଙ୍ ବାରା ସରୀବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ

୨  ୧  ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ ଇ 
ଗୁରଲÑÑତା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସାମାଞ୍ାଇ ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ 

ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଏରୁ। ରଗରଟ ଏମବୋଇ ଅÉରତକା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିରନରୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏ ରଡଲରି ତାନରି ମାଇ ୋଡ଼Èଟରି 
ଅÉଜାନା ମାଇ ରସÍଲୁ ଅÉବା ରେÍନୁରକ ଉବ୍ ଗାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ମÉରକ ଆଡାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୂଲା ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ, 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଇମାରନଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ। ୨

 ଜୀସୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ 
ୋରହରରି ଏଙ୍ା ମÉଆ ଡ଼Ìଇଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ରଡଃକରିନାଞ୍ଜୁ। ବÎÉରରି 
ମÉଆ ଅÉËରତ, ଏÌËକରିରବÎÑ ଗୁରଲÑÑ େୁତଗି ତାରÈ ଡ଼ÌଇରବÎଏ 
ରଡଃକରି ନାଞ୍ଜୁ।

୩
 ରଗରଟÑ ଅÉଜୁ ରେÍନୁତାରାଆ ବÉଗଗି ମÉନରି ଆଇମାନାସୁ, 

ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉଜୁ ଏଆନରିଇ ଉରଜÑରନ େୁଞ୍ାମାନାସୁ। 
୪

 ରଗରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରବÎସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ରେÍନୁଇ େୁଞ୍ାମାଇ 
ଇଞ୍ରି ,” ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏଆନରିତାରା ବÉଗଗି ମÉନରି ଆଇସରିରଡÑଞ୍ଜୁ, 
ଏରହଙ୍ରି  ଆରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ରËଞ୍ଜୁ ଦାୋତାଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ବାଃତା 
ଉରଜÑତାରରି ସରିରଡÑ। ୫

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରାଆ ଗ୍ରÉୋ ମÉନରି 
ଆଇରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି ବାଃତା ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡା ଟରିକ୍ନÈତାରରି 
ଅÉଜାମାରନ। ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ରବÊଟରି 
ସାଜରିମାନାମୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ମୂନାସୁ। ୬

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ରେÍନୁରକ 
ଆଡାନା ରାହରି ଆଇମାଇ ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁ
ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ।

ଗୁନଲÑତାକାରିଇ ନଜÍଡା ଗିଦୁ
୭

 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଆନରିସରିକରି େୂନରି ବÉଗଗି ବ୍ୀÐସ୍କରିସରିଡାରାରଜନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଈରରି େ୍ଡÓÉଡରି ବÉଗଗି ଏତୋରାଆ ଈରୁ ଟÌଣ୍ା ରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ଏତେରି ଗ୍ରÉୋ ଈରୁ ରବଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଇରରି 
ଆଡା ଏ ବÉଗଗି। ୮

 ଅରଟÑସରଟÑକା ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଅରଟÑÑ 
ରଣ୍ା େୂନରି ବÉଗଗି ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାଇ, ଈରରି ଉରଜÑତାରରି ଇଞ୍ରି  ଜୀସ ୁ
ବାଃତା ଏଙ୍ା ମୀ ବାଃତାରବÑÎ ରମଃୋ ମୂରଦରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଆନ୍ାରରି ଏÌଜାନା ସାଜରିମାରନ ଏଙ୍ା ଉରଜÑତାରରି ଉଜାଡ଼ରି 
ତÌଞ୍ା ଅÉରତରଡଏ।

୯
 ଏତୋଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ଉଜାଡ଼ରି ତାନରି ମÈଇ ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ରିଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, 

ଅÉରତକା ତାଡ଼ା ଆରମବେସା ଦÉଦାଇ ସଇ ଆଇଦୁରହଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ଆନ୍ାରରି ତାନରିରନ ମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ତାଡା 
ଆରମବେସା ଦÉଦାଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିମାନାଞ୍ଜୁ ଉଜାଡ଼ରି ତାନରି ରାହରିଆଇ 
ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଏଆନରି ବାଃତା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିନାରରିରବÎଏ 
ସରିଡାଦୁରହଏ। ୧୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା ଅÉରମବେସା ଦÉଦାଇ ସଇ 
ଆଇ ସରିଡାନାଞ୍ଜୁ ଆନ୍ାରରି ତାନରି ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନ୍ାରରି 
ତାନରିରନ ଲଃେରି ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନୁ ଏରମବେÑକରି ସାଜରିମାରନଞ୍ଜୁ 
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ଏÌରÈ େୁଞ୍ରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଆନ୍ାରରି ଏଆନରିଇ 
କÉଣରିଙ୍ା ଅÉବାÏ ଗରିଆମାରନ।

 ୧୨ ରଜÍଡା ଗାଟରି ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ ଅÉନୁ ଈରÈ ମୀବାଃତାଙ୍ରି  
ବ୍ୀÐସ୍ରିମାଞ୍ାଇ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ 
ଇଞ୍ରି  ମୀନ୍ାରାଆ

ଡ଼Ìଇ େରିଃୋ ଅÉଜାମାରନ।
 ୧୩ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ!

ଏତୋଞ୍ଜୁ ମଲୂା ଊରଡ଼ରି ଡ଼Èଇରନ ମାରନଞ୍ଜୁ, ଈରୁ 
ଏଆନରିଇ େୁଞ୍ାମାନÈକରି ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାଇ

ଲÉରଭଙ୍ାରଣ୍ରୁ!
ଈରୁ ଡ଼Ìଇ େୀରଦରାଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ମସୂା ମାନରି ବÉଗା 

ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭ୍ୀସ୍କରିଞ୍ାଇ।
 ୧୪ ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ!

ଈରୁ ଅÉବାଇ େୁଞ୍ାମାନÈକରି ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାଇ।

ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ!
ଏଆଞ୍ଜୁ ମଲୂା ଊରଡ଼ରି ଡ଼Èଇରନ ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ 

େୁଞ୍ାମାନÈକରି ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାଇ।
ଲÉରବÎଙ୍ାରଣ୍ରୁ!

ଈରୁ ଡାଟାଗାଟାରତରୁ
ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ତାରରି ରବÎସ୍ା ମୀ ବାଃତା ମାଞ୍ାରନ,

ଅରଟÑ ଈରୁ ସଇତାନ କୁÛଇଟରି ମସୂାମାନÈକରି ଅÉନୁ ମୀ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାଇ।

୧୫
 ଈରୁ େୁତଗିତାନରିଇ ଅÉରତÑକା େୁତଗିତାମାନÈ ଆନା 

ଅÉରତକାରବÎଏ ରଜÍଡାଗରିବାÏ କୂନା। ରଗରଟ ଏମବେÈଇ େୁତଗିତରିନରି 
ରଜÍଡା ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଆରତÑକା ଅÉବାତାରରି ରଜÍଡା 
ଏଆନରି ବାଃତା ସରିରଡ। ୧୬

 େୁତଗିତା ମାନାଇ ଗୁରଲÑ ଡ଼Ìଇ ତାଇ, 
ଇରସÑକା ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାମାନରି ଗାଣ୍ରି ମÉଣ୍ରିନାଆ, 
େୂରରିଗରିଭା ରସÍଲୁ ଅଡ୍ ୋ ଏଙ୍ା େୁତଗିତାମାନାଇ ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Ìଇ 
ତାଇ ଏତୋଆ ରମଃୋ ଆଇ ମାରନ ଏÌଭା ଗୁରଲÑÑ ମାରଦ 
ଡ଼Èଇ ରରଣ୍ରବÎÑଏ ଅÉବା ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ବାÏଇସରିଡଅ। 
ଈବରିÎ ଗୁରଲÑÑ େୁତଗିଡ଼Èଇ ବାÏଇମାନୁ। ୧୭

 େୁତଗି ମହୁ ରି ଆଇମାରନ। 
ଏଙ୍ାଏÌରÈଡ଼ରିରକ େୁତଗିତା ମାନାଇରବÎଏ ମୁହ ରି ଆଇମାନୁ। 
ଏÌËକରିରବÎÑ ଏତୋଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନାରÈ ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବେରିରନଞ୍ଜୁ।

କି୍ସ୍ଟ ତାଡା କÉନସଙ୍ାନ ିପାନେରି କÌପା କୂନÈ
୧୮

 ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ! ଇରଦÑ ବରିÎହା ରଡଲରି ଏତାରତରଡଏ। ଈରୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ରବÎଞ୍ାମାରସରୁ, କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା କÉରସଞ୍ଜୁ ବାÏଇମାରନଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଇରଡଃଙ୍ରିରନ ଦÉଲାତାକା କ୍ରିସ୍ଟ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାଇ ମାନାକା 
ତÌଞ୍ା ଅÉରତରୁ ରଡଏ। ଈରÈ ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ େଞୂ୍ରିମାନାସ ୁଉରଜÑରନ 
ବରିÎହା ରଡଲରି ଏସାମାଞ୍ାରନ। ୧୯

 ଇ କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା କÉରସଙ୍ା ମାଇ 
ଗଟା ତାନରି ମାରସରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ମÉରଙ୍ େରିହାନାଙ୍ା ସାରସରୁ। 
ଉରଜÑରନ ଏଆରୁ ମାଇ େୁଟାତା ସରିଡÈରତରୁ। ରଗରଟ ଏଆରୁ 

ମାଇ େୁଟାତାକା ଅÉଜାଦୁଃରନରୁମା ଇରସÑକା ଏଆରୁ ମÉରକ 
ଆଡାନା ରାହରି ଅÉଜା ଦୁଃରନରୁମା। ଏଆରୁ ମÉଙ୍ରି  େରିହାନାଙ୍ା 
ସାରସରୁ ଏÌସରିବÉଗା ଈରରି କ୍Éର୍୍ା ତÌଞ୍ା ଅÉରତ। ଉରଜÑରନ 
ଏଆରୁ ମାଇ େୁଟାତାକା ଆËରତରୁ।

୨୦
 ଅରଟÑÑ ଈରୁ ଏ ତୀରରିଗାଟାନରି ବାହାଡ଼Èଇ  ସୀଭା a 

ଅÉଜାମାନରି ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଇ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନÈକରି ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ 
ଉରଜÑତରିନରି େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ୨୧

 ଅÉନୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ମୀବାଃତାଙ୍ରି  
ଏÌରÈଆ ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାଇ? ଈରୁ ଉରଜÑତାରାଆ େୁଞ୍ାସରିରଡÑରୁ 
ଇଞ୍ରି  ଗରିନା ଅÉନୁ ଈରÈ ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାଇ? ଅÉଏ। ଈରୁ ଇ 
ଉରଜÑତାରାଆ େୁଞ୍ାମାନାକରି ଅÉନୁ ଇ ଅÉକୁ ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାଇ। 
ଈରୁରବÎଏ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଉରଜଡ଼Èଇ ଆନରିସରିକରି ଦାୋତାରରି 
ଗÉଡ଼ରି ଅÉଏ।

୨୨
 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଦାୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏମବେÈଇ? ଏତୋଞ୍ଜୁ 

ଜୀସୁଇ କ୍ରିସ୍ଟ ଇଞ୍ରି  ଅÉଞ୍ା କୁଇରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ 
ଦÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟତାଡ଼ା କÉରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଅÉବାÏରେÍନୁ ଏଙ୍ା ମ୍ୀଏନରିଇରବÎ ଅÉଞ୍ା କୁଇରନଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ମ୍ୀଏନରିଇ େରତ୍ ଗରିେରିସରିରଡଞ୍ଜୁ, ଅÉବା ରେÍନୁ ଏଆନରି ବାଃତା 
ରାହରିଆଇ ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ଏତୋଞ୍ଜୁ ମ୍ୀଏନରିଇ ଆହାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି 
ବାଃତା ଅÉବା ରେÍନୁରବÎଏ ମାରନଞ୍ଜୁ।

୨୪
 ଟÌଣ୍ାରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ ଈରୁ ଏତେରି ଗ୍ରÉମବୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ 

ଏÌ ଗ୍ରÉୋ ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋଦୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଈରୁ ଅÉବା 
ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ମ୍ୀଏନରି ବାଃତା ରାହରିଅÉରଦରୁ। ୨୫

 କÉରଲଙ୍କÉଲା 
ନୀମବୋ ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ମÉରଙ୍ ଅÉଞ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୨୬
 ଏତୋକା ମୀଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ୋରହରରି ଅÌୋ ତାଙ୍ରି  ଡୁସ୍କରିରନରୁ 

ଏଆରରି ତାରାଆ କାତା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାଇ। ୨୭
 କ୍ରିସ୍ଟ 

ମୀଙ୍ରି  ରଣ୍ାଆ ନୂଡରି ଦÉନ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରରି ଇରଦÑ 
ଟୁକ୍ନÈ ମୀ ବାଃତା ମାଞ୍ାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ମୀଙ୍ରି  ଏମବୋରରି ବାହା 
ଡ଼ÈଇରବÎଏ ଗ୍ରÉମବୋ ଲୂଡ଼ା ସରିରଡ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନରି ଦÉନ ମୀଙ୍ରି  ଗୁରଲÑତା ଗ୍ରÉୋଇ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀରଙ୍ ସରିଆମାଞ୍ାନରି ଦÉନ (ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ) ଉରଜÑତାଞ୍ଜୁ 
ଦÈୋତାଞ୍ଜୁ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଦÉନ (ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ) 
ଇସରିଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋଇଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ନୀମବୋଦୁ।

୨୮
 ରଜÍଡାଗାଟରି ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ, ଏଆନରି ବାଃତା ରାହରି ଅÉଦୁ। 

ଈରÈ ଗରିରତକା, କ୍ରିସ୍ଟ ଭÉନରି ଦରିନା ଅÉଜୁ ଡÉଟା ବÎÉସ୍ା ଅÉଜାନା 
ରାହରି ଅÉନା ଏଙ୍ା ଅÈଜାସ।ୁ ଏତେରି ଦରିନା ଏଆଞ୍ଜୁ ବÎÉରନଞ୍ଜୁ ଏÌସରି 
ଦରିନା ମÉଙ୍ରି  ଲାଜା ଅÉବାÏ ତାଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ମÉଗ୍ା ତାଙ୍ରି  ଦୀଏ। 
୨୯

 ଏଆଞ୍ଜୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଈରୁ ଈରÈ ରବÎଏ େଞୁ୍ାଦୁଃଦୁ, ଟରିକ୍ନÈତାରା ଗରିେରିମାନରି ଗୁରଲÑÑତାକା 
ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମୀଡାକା।

ଅÉଜୁ ନପÍନୁ ତାଡା ମରୀଡାକାନାସୁ

୩  ୧ ଅÉବା ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ସÉରÛକରି ରଜÍଡାଗରିଆରତଞ୍ଜୁ। 
ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମୀଡାକା ଅÉଜାମାନÈକରି ମାଇ 

କୁÛଇଟରି ଏଆନରି ତାରରି ରଦରରି ରଜÍଡା ତÌସ୍କରିମାରନ। ଅÉଜୁ 
a ୨:୨୦ ସରୀବାÏ ଈରରିମବୋ ସୀଭା ଇରସÑକା “ରମÍଲା ଗରିଭା।” ଏÌରରି 
ଅÉଜାଦୁଃରନ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଇ ସଟୂ୍ କରି ମାରନ ଅÉରତÑକା ୨୪ େଦ ରଡଃଙ୍ରି  
ଗ୍ରÉୋ କରି ଉରଜÑତାରÈ ତÌପ୍ରିମାରନ।   

୧ ଜେନ ୩:୧
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ଉରଜÑରନ ଏଆନରି ତାଡ଼ା ମୀଡାକାନାସୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇ େୁତଗି 
(ଏତୋନାକା େରତ୍ ଗରିେରିସରିରଡରୁ) ରେÍନୁଇ େନୁ୍ ମବୋ ମଆୂସରିଡÈତରି 
ବÉଗା ରେÍନୁ ମୀଡାକା ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ମେୂସରିଡାଜାଏ। ୨

 ନାଇ 
ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ ଅÉଜୁ ଇରଦÑ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମୀଡାକାନାସ ୁ
ଅÉଜାମାନାସୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ବାÏଇମାନରି ଦରିନାତା ଅÉଜୁ ଆନା 
ଅÉନାସ ୁଏÌରÈ ମÉଙ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ଅÉଆସରିରଡ। ଅÉଜୁ ଈରÈ 
ଆଡା େୁଞ୍ାମାନାସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରରିରହଗରି ବÎÉନରି ରଡଲରିତା ଅÉଜୁ 
ଗୁରଲÑÑତାସୁ ଏଆନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଆନାସୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ 
ଅÉଜୁ ଏଆନରିଇ ଏÌଆରଡଃଙ୍ରିରନ ରମଃନାସ।ୁ ୩ କ୍ରିସ୍ଟ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ 
ଏମବେÈଇ। ଅÉରତକା କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ଅÉସା ଇଟରିତାକା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ାନରି ତୀରରି ଇଟରି ରନଞ୍ଜୁ।

୪
 ଏତୋଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ତାରାଆ ବÉଗଗି 

ରଲେ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ବÉଗଗି ରଲେ୍ା ଆଇମାରନ 
ଡ଼Ìଇ। ୫

 ଈରୁ ତ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଲÌକୁତାରା ଡ଼Ìଇ ରସକÒକରି 
ଗରିବାÏରସÍଲୁ କ୍ରିସ୍ଟ େୁତଗିତାଙ୍ରି  ବÎÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ବାଃତା 
ଆନରିରବÎଏ ଡ଼Ìଇ ସରିରଡ। ୬

 ଏଆନରି ବାଃତା ରାହରି ଆଇମାନାଞ୍ଜୁ 
ଡ଼Ìଇ ଗରିଏଞ୍ଜୁ। ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିମାନରି ଲÌକୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ ଏରସÑକାରବÎଏ 
େୁନÈସରିରଡରୁ ଅÉରତÑକା ବୁଜରି ଅÉଆ ସରିରଡରୁ।

୭
 ରଜÍଡାଗାଟରି ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ, ଏମବୋଇରବÎଏ ମୀରଙ୍ 

ଡ଼Ìଇ ୋରହରରିଆ ସାଲ୍ ବାରସÍଲୁ ବୁଦରି ଗରିଆଜାଆକାରୁ, କ୍ରିସ୍ଟ 
ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏମବେÈଇ କ୍ରିସ୍ଟ ରଡଃଙ୍ରି  ରନଗାଞ୍ଜୁ 
ଅÉବାÏ ତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍ ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ। 
୮

 ସଇତାନ ଟÌଣ୍ା ରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ ଡ଼Ìଇ ଗରିଆନା ଭାଇରନଞ୍ଜୁ। 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ସଇତାନ ତାଡ଼ା ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ସଇତାନତାରା କାବାÏଡ଼ରିତରିନରିଇ ମୁହ ରିଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ େୁତଗି ତାଙ୍ରି  ବÎÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ।

୯
 ରେÍନୁ ମୀଡା ଅÉନାଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ ଡ଼Ìଇ ଗରିଏÛଞ୍ଜୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ଏତେରି େୂନରି ନୀମବୋ ରେÍନୁ ଏଆନରିକରି ସରିଆରନଞ୍ଜୁ 
ଏÌରରି ଏଆନରି ବାଃତା ମାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ ଡ଼Ìଇ 
ଗରିଭା ମୂଏଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉଭା ମୂସାମାରନଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 ଏÌସରିବÉଗା ଏତୋନାକା ରେÍନୁ ମୀଡାକା ଏଙ୍ା ଏତୋନାକା 
ସଇତାନ ମୀଡାକା, ଏÌରÈ ଈରୁ େୁନ୍ ମବୋ ମରୂଦରୁ। ଏତୋନାକା 
ଟରିକ୍ନÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିରଡÑରୁ, ଏଆରୁ ରେÍନୁ ମୀଡାକା 
ଅÉËରତରୁ। ଏତୋଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଆରମବେସା ଦÉଦାଇ ରଜÍଡା 
ଗରିେରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁରବÎÑଏ ରେÍନୁ ମୀଡା ଅÉËରତଞ୍ଜୁ।

ଅÉଜୁ ରଆସୁ ରଆନଇି ନଜÍଡା ଗିବାÏ ଦରୀନନ
୧୧

 ଈରୁ ଟÌଣ୍ା ରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ ଈରÈ ଗ୍ରÉୋ ରବÎଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, 
ଅÉଜୁ ରËସୁ ରËନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିବାÏ ଦୀରନ। ୧୨

 ଅÉଜୁ 
 କଇନ a ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉବାÏ ଅÉଏ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା, ଏଆନରି 
ବାଃତା ସଇତାନ ମାରସ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଆରମବେସା ରହବଲଇ 
ଭ୍ଡÓÝକା ରବÍÎରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ତାଡ଼ା ଆରମବେସାଇ ଭ୍ଡÓÝକା 
ରବÍÎରତଞ୍ଜୁ? ଏଆଞ୍ଜୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏଆନରି ଗରିଆମାସରି କାବାଡ଼ରି ଡ଼Ìଇତାରରି ମାରସ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 
ଆରମବେସା ଗରିଆମାସରି କାବାଡ଼ରି ରନଗାରରି ମାରସ।
a ୩:୧୨ କଇନ କଇନ ଓ ରହବଲ ଆଦମ ଏଙ୍ା ହବାତାଡ଼ା ମ୍ୀକା। 
କଇନ ରହବଲଈ ଭ୍ଡÓÉକା ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ।

୧୩
 ନାଇ ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାକାରଣ୍ରୁ, ରଗରଟÑ 

େୁତଗି ମୀରଙ୍ ସଇ ଆଇ ସରିଡାଜାଏ ଇରସÑକା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉବାÏ 
କୂନା। ୧୪

 ଅÉଜୁ େୁଞ୍ାମାନାସୁ ଅÉଜୁ ସÉବାÏତରିନରି ଗ୍ଡÓÉସାନା 
ନୀମବୋତାଙ୍ରି  ସÌଲ୍ ଜାମାନାସୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉଜୁ ମାଇ 
ଆରମବେସା ଦÉଦାଙ୍ା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାକାନରି ରଜÍଡା ଗରିେରିମାନାସୁ। 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ରଜÍଡା ଗରିେରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉବାÏ ତାନରିରନ 
ମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ତାଡ଼ା ଆରମବେସା ଦÉଦାଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିସରିଡାନରି 
ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁତାକା ତÉରୁରନ ଭ୍ଡÓÝକା ରବÎÍୋଗାଟାକା। ଈରୁତ 
େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଭ୍ଡÓÝକା ରବÍÎୋଗାଟାନରି ବାଃତା କÉରଲଙ୍କÉଲା 
ନୀମବୋ ସରିରଡ।

୧୬
 ଜୀସୁ ମାଇ ରସÍଲୁ ତÉନ୍ାରା େÌରାଣରି ସାଆମାରନଞ୍ଜୁ। 

ଇମବୋଡ଼Èଇ ଉରଜÑ ରଜÍଡା ଆନାରରି ଏÌରÈ େଞୁ୍ାନାସ।ୁ ଅÉଜୁରବÎଏ 
ମାଇ ଆରମବେସା ଦÉଦାଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ େÌରାଣରି ସୀବାÏ ଦୀରନ। 
୧୭

 େରତ୍ ଗରିବାÏ ଗାଟାଞ୍ଜୁ େୁତଗି ଦନ ଡ଼Èଇ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଅÉରତକାରବÎଏ ତାଡ଼ା ଆରମବେସା ଦÉଦା େÉନ୍ ମବେରି ସରିଡାନାରା 
ରମଃରତକାରବÎଏ ଏଆନରିଇ ସାହାଜ ଗରିେରି ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ 
ଇରସÑକା ଏଆନରି ଆରଣ୍ସରି ତାନରି ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡା ସରିରଡ। 
୧୮

 ରଜÍଡାଗାଟରି ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ, ମÉନ୍ରି ରଜÍଡା ବାÏରରି ଗୀରା 
ଏଙ୍ା କାତା ମାରଦ ରାହରି ଅÉËକାରରି, ଏÌËକରିରଭÑ ଈରରି ଉରଜÑ 
ରଜÍଡା ଅÉବା ଲୂଡ଼ାମାରନ ଏଙ୍ା କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ଈରÈ 
ତÌସ୍ା ଲୂଡ଼ାମାରନ।

୧୯
 
–୨୦

 ଈରÈ ଡ଼Èଇ ଆଡା ଅÉଜୁ ଉରଜÑ ୋରହରରି ତÈନରି 
ମାନାସ ୁଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ମନୂାସ।ୁ ରଗରଟ ମÉନ୍ରି ଆରଣ୍ସରି ମÉଙ୍ରି  
ଆନରି କାତା ଡ଼ÈଇରଭÑ ଦୂସଗାଟାସ ୁଗରିେରିମାଞ୍ାରନ ଇରସÑକାରବÎÑ 
ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ସÉେ୍ନା ରାହରି ଅÉବାÏ ମୂନାସୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ରେÍନୁ ମାଇ ଆରଣ୍ସରିତରିକରିରଭÑ ସÉରÛକରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତାରା େୁଞ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ।

୨୧
 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ, ରଗରଟ ମÉନ୍ରି ଆରଣ୍ସରି ମÉଙ୍ରି  

ଦୁସଗାଟାସୁ ଇଞ୍ରି  ସରିଡÈଜାଏ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ରେÍନୁ 
ନÌକରିଟରି ମÉନ୍ରି ବÉସ୍ାମାଞ୍ାରନ। ୨୨

 ଅÉଜୁ ଆନÈଅÉରତକା 
ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଜÉନାସ,ୁ ଅÉଜୁ ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ େÉନ୍ ମବେରି 
ମାନାସ।ୁ ଅÉଜୁ ଏଆନରି ବÉଗଗି ମÉନରି ଆଇମାନାସ ୁଏଙ୍ା ଅÉଜୁ 
ଏ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନାସ,ୁ ଏତୋଇ ଏଆନରିଇ ରରହା ସୀେ୍ରିମାନୁ। 
୨୩

 ଈରରି ରେÍନୁ ତାରରି ବÉଗଗି, ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଜୀସକୁ୍ରିସ୍ଟ ୋଦାତାନରି 
ଅÉଜୁ େରତ୍ ଗରିନାସ ୁଏଙ୍ା ରËସ ୁରËନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିନାସ।ୁ 
୨୪

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ଏଆରରିତାରÈ ବÉଗଗି ମÉନରି ଆଇମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ବାଃତା ମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଏଆନରି ବାଃତା ରାହରି 
ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ମାଇ ବାଃତା ରାହରି ଆଇମାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ 
ଅÉଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ମୁÌନୁସୁ? ରେÍନୁ ସରିଆମାଞ୍ାନରି ସୁୋଡ଼ରି 
ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ମନୂାସ।ୁ

ଦÈପା ଗ୍ରÉପାଗାଟାରି ନସÍଲୁ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ

୪  ୧ ନାଇ ରଜÍଡା ଗାଟାରତରୁ ଇ େତୁଗି ତରିଡ଼ରିଗୁରଞ୍ରରି ଗÉରମ 
ଦÉଲା ଦାୋ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଇରଦÑ ମାରନରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 

ଗୁରଲÑÑ ଜରିଉଙ୍ାନରିଇ େରତ୍ ଗରିବାÏ କୂନା। ରଟÍରଣ୍ ଏଆରୁ ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଭÉଜାରନରୁ ଗରିନା ଅÉଏ, ଏÌରÈ େରରିକ୍ା ଗରିଆନା 
ରମଃଦୁ। ୨ ଇËରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ ରେÍନୁ ତାରÈ ଜରିଉତରିନରିଇ େୁନ୍ ମବୋ 
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ମରୂଦରୁ ର ଜରିଉ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎରସ୍ଞ୍ଜୁ “ଅÉନୁ େରତ୍ଗରିେରିମାଇ 
ଜୀସୁ ଆଡା କ୍ରିସ୍ଟ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଇ େୁତଗିତାଙ୍ରି  ରମ୍ଡÓହାଗାଣ୍ରି 
ଆହାନା ବÎÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ, ଈରା ଏତେରି ଜରିଉ ଅÉଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ” ଏ 
ଜରିଉ ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ବÎÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ। ୩

 ରବÍଗାଲରି ଜରିଉ 
ଜୀସ ୁତାରÈ କାତା ଈËରଡଃଙ୍ରି  ସÉକରି ସୀଏଞ୍ଜୁ। ଇ ଜରିଉ ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଭÉËସରିରଡଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା କÉରସଞ୍ଜୁ। 
କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା କÉରସଞ୍ଜୁ ବÎÉନରି କାତା ଈରୁ ରବÎଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରଦ ଇ େୁତଗି ତାନରିରନ ମାରନଞ୍ଜୁ।

୪
 ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ! ଈରୁ ରେÍନୁ ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ 

ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ଏଆରରିଇ (ଦାୋ 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାରରିଇ) ମୂସାମାରଞ୍ରୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୀ 
ବାଃତା ଏତୋଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ େୁତଗି ଲÌକୁ ବାଃତା ମାନରି 
ସଇତାନ ତରିକରିରବÎଏ ସÉରÛକରିତାଞ୍ଜୁ। ୫

 ଏ ଲÌକୁତାକା େୁତଗିତାକା 
ଅÉଜାମାରନରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରରିତାଇ କାତାଙ୍ା େୁତଗିତାଇ! 
ଏଙ୍ା େୁତଗି ରବÎଞ୍ରିରନ। ଏଆରରିତାରାଆ କାତା। ୬

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑତାସୁ ରେÍନୁ ଲÌକୁତାସୁ। ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁଇ 
େୁଞ୍ାମାନାକା ମÉନ୍ାରାଆ କାତା ରବÎଞ୍ରିମାଞ୍ାରନରୁ, ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଅÉËରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉନ୍ାରାଆ ରବÎସ୍ା 
ରବଞ୍ରି  ସରିଡାଜାଏଞ୍ଜୁ। ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଆଡା ଆଜୁ ଉରଜ ଜରିଉ ଏଙ୍ା 
ଲÌକୁରରିଇ ବୁର୍୍ା ଗରିେରିମାନରି ଜରିଉତରିନରିଇ େୁନ୍ ମବୋ ମନୂାସ।ୁ

ନଜÍଡା ନପÍନୁ ବାୋ ଡÈଇ ବÎÉନନ
୭

 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ, ଅÉଜୁ ରËସୁ ରËନରିଇ ରଜÍଡା 
ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରଜÍଡା ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ବାÏଇମାରନ। ଏତୋଞ୍ଜୁ ରଜÍଡା ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ମୀଡା ଅÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ େୁନ୍ ମବୋ 
ମୂରନଞ୍ଜୁ। ୮

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ରଜÍଡା ଗରିେରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ 
େୁନÈ ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁରନ ଆଇରନଞ୍ଜୁ 
ରଜÍଡା। ୯ ଇ ରଡଃଙ୍ରିରନ ଆଡା ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ତÉନ୍ାରା ରଜÍଡା 
ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ମୁରଗ୍ ମାସରି ମ୍ୀଏନରିଇ ଇ 
େୁତଗି ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉଜୁ ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବୋ ମୂନାସୁ। ୧୦

 ଅÉଜୁ ରେÍନୁଇ ରଜÍଡା ଗରିତାସୁ, 
ଏÌରରି ଅÉËରତ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  ରଜÍଡାଗରିଆରତଞ୍ଜୁ। 
ଈରରି ଆଇରନ ଉରଜÑତାରରି ରଜÍଡା ଅରଟÑ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିଇ 
ମାଇ ଡ଼Ìଇ ରଡଃକାନା େରାଣରି ସରିଆନା ମÉରଙ୍ ଜ୍ଡÓÞÕୋ ରସÍଲୁ 
ୋଣ୍ାରତଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ଇ ବାହାଡ଼Èଇ ମାଇ କୁÛଇଟରି ରେÍନୁତାରରି ରଦରରି ରଜÍଡା 

ତÌସ୍କରିମାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ, ଅÉଜୁରବÎଏ 
ରËସୁ ରËନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିନାସୁ ୧୨

 ଏମବୋଇରବÎଏ 
ଏରସକାରବÎଏ ରେÍନୁଇ ରମହାସରିରଡ, ଏÌËକରିରଭÑ ରଗରଟ 
ଅÉଜୁ ରËସୁ ରËନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିନାସୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା 
ରେÍନୁ ମାଇ ମାରଦ ରାହରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି ତାରରି ରଜÍଡା 
ମାଇବାଃତା େୂରରି ଅÉରନ।

୧୩
 ଅÉଜୁ େୁଞ୍ାମାନାସୁ, ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑତାସୁ ରେÍନୁ ବାଃତା 

ମାନାସୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ବାଃତା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉଜୁ 
ଈରÈ େୁଞ୍ାମାନାସ,ୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ତାଡ଼ା 
ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉଇ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଅÉଜୁ ରମହାମାନାସ ୁ

ରେÍନୁ େୁତଗି ତରିନରି ଏଃୋ ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିଇ 
ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉମ ୁଇରାଡ଼ରିକରି ସÉକରିଗାଟାମ।ୁ ଇରଦରବÎଏ 
ଅÉମୁ ଏÌରÈରନ ସÉକରି ସୀପ୍ କରିନାମୁ। ୧୫

 ଏତୋଞ୍ଜୁ େରତ ୍
ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, “ଜୀସୁ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ,” ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ ଏଆନରି 
ବାଃତା ରାହରି ଆଇରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁରବÎଏ ରେÍନୁ ବାଃତା 
ରାହରି ଆଇରନଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ରେÍନୁତାରÈ ରଜÍଡା 
େୁଞ୍ାମାନାସ ୁଏଙ୍ା ଏÌରରମବୋ େରତ୍ ଇଟାମାନାସ।ୁ

ରେÍନୁରନ ରଜÍଡା। ଏତେରିଲÌକୁ ରଜÍଡା ତାନରି ଗାଞ୍ାନା ମାରନରୁ, 
ଏଆରୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଗାଞ୍ାନା ମାରନରୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଏଆରରି 
ବାଃତା ରାହରି ଆଇରନଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ରଗରଟ ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ରଜÍଡାତାନରି 
ଗାଞ୍ାନା ରାହରି ଅÉନାସୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆନରି ତୂକରି 
ଗରିନରି ଗÉଲା ଅÉଜୁ ବାସ୍ା ଆହାନା ଆଜÈଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉବାÏ 
ମୂନାସୁ। ଇ େୁତଗି ତାନରି ଅÉଜୁ ଏଆନରି (କ୍ରିସ୍ଟ) ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜା 
ମାନରି ବÉଗା ଆଜÈଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉବାÏମନୂାସ।ୁ ୧୮

 ରଜÍଡା ତାନରି 
ଆଜରି ସରିଡାଦୁରହ ରଟÍରଣ୍ ରେÍନୁ ସରିଆମାଞ୍ାନରି ଟରିକ୍ନÈ ରଜÍଡା 
ଆଜରିତରିନରିଇ ରସକÒକରି ରେହାଇମାରନ। ଆଜରିତାନରି ଡଣ୍େÉନାରରି 
ମାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ଏରମବେରରି ବାଃତା ଆଜରିନାରରି ମାରନ 
ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡା ଏଆନରି ବାଃତା ଟରିକ୍ନÈଡ଼Èଇ େରୂରି ଅÉËସରିରଡ।

୧୯
 ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ରବÍÎରଲ ରଜÍଡା ଗରିଆତରି ବÉଗା ଅÉଜୁ 

ଏଆନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିତାସୁ। ୨୦
 ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରବÎସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ 

“ଅÉନୁ ରେÍନୁଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିମାଇ,” ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା ଆରମବେସା 
ଦÉଦାଇ ସଇ ଆଇସରିରଡଞ୍ଜୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଆଇରନଞ୍ଜୁ ଦÈୋ ରବÎସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏତେରି 
ଲÌକୁ ତାଡ଼ା ରମଃେରିମାନରି ଆରମବେସା ଦÉଦାଇ ରଜÍଡା ଗରିଭା 
ମଏୂରୁ। ୨୧

 ଇ ବÉଗଗି ଅÉମ ୁରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନାମ ୁ
ଏତୋଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଆରମବେସା 
ଦÉଦାଇରବÎଏ ରଜÍଡା ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଏରସକାରଭÑ ରମହା 
ସରିଡାନରି ରେÍନୁଇ ରଜÍଡା ଗରିଭା ମଏୂରୁ।

ନପÍନୁ ମରୀଡାକା ପୁତପି କୁÛଇଟ ିମନୂାରି

୫  ୧  ଜୀସୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଇଞ୍ରି  ଏତୋକା େରତ ୍
ଗରିେରିମାରନରୁ ଏଆରୁ ରେÍନୁ ମୀଡାକା ଅÉଜାମାରନରୁ। 

ଅÉବା ରେÍନୁଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିମାନାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ମୀଡାକାନରିରଭÑ 
ରଜÍଡା ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୨

 ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ମୀଡାକାନରିଇ ରଜÍଡା 
ଗରିେରିନÈସୁ ଇଞ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  େୁଞ୍ାନାସୁ? ଅÉଜୁ ରେÍନୁଇ 
ରଜÍଡା ଗରିେରିନାସୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାରÈ ବÉଗଗି ମÉନରି ଅÉବାÏ 
ଡ଼Èଇ େୁଞ୍ରିମାନାସୁ ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ମୀଡାକାନାସୁ। ୩

 ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ରେÍନୁଇ ରଜÍଡା ଗରିବାÏ ଇରସÑକା ଏଆନରିତାରÈ ବÉଗଗି 
ମÉନରି ଅÉବାÏ। ଅରଟÑ ଏଆନରିତାଇ ବÉଗଗିଙ୍ା ଗÉରମ ଡ୍ଡÜÝØନାଇ 
ଆËତୁ। ୪

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ମୀଡା, ଏଆଞ୍ଜୁ େୁତଗି ତରିନରି ମୂୋ 
ରସÍଲୁ ଏଆନରିତାରରି ଡÉଟା ମାରନ। ୫

 ମାଇ େରତ୍ ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ 
େତୁଗି କୁÛଇଟରି ମସୂାମାନାସ।ୁ ମÉନ୍ରି େରତ ୍େତୁଗିତରିନରିଇ ମସୁାମାରନ। 
ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏତୋଞ୍ଜୁ େରତ୍ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଆଞ୍ଜୁ େୁତଗି କୁÛଇଟରି ମରୂନଞ୍ଜୁ।

ନପÍନୁ ମÉଙି୍ ତାଡା ମ୍ରୀଏନ ିକାତା ନବତୋନତଞ୍ଜୁ
୬

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ଇ େତୁଗି ତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଇମାରନଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁ
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କ୍ରିସ୍ଟ। ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ମାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ସରିରୁ ଏଙ୍ା  ରାକÈ a ଡ଼Èଇ 
ବÎÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। ବାÏରରି ସରିରୁ ଡ଼Èଇ ଅÉËରତ ଏÌËକରିରଭÑ ସରିରୁ 
ଏଙ୍ା ରାକÈ ଇ ଜÌରଡ଼କା ଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ବÎÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। ଈରରି 
ଉରଜÑତାରରି ଇଞ୍ରି  ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ମାଇ ମାରଦ ସÉକରି ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଆଡା ଉରଜÑତାଞ୍ଜୁ। ୭

 ଜୀସୁ ତାରÈ କାତା ମÉଙ୍ରି  
ତୀନରି ଗାଣ୍ରି ସÉକରି ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାରନରୁ, ୮ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ, ସରିରୁ ଏଙ୍ା 
ରାକÈ। ଇ ତରିନରିଗାଣ୍ରି ତାରରି ସÉକରି ରରଣ୍Ñରନ।

୯
 ଏରସରରି ରବÍÎଲା ଲÌକୁ ତାକା ଉରଜÑ କାତା ରବÎସ୍ରିରନରୁ 

ଏÌରÈ ଅÉଜୁ େରତ୍ ଗରିେରିମାନାସୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଆନା 
ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରରି ସÉରÛକରି େରତ୍ଗାଟାରରି। ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରି ତାରÈ କାତା ଉରଜÑ ସÉକରି ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିଇ େରତ୍ ଗରିେରିମାନାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଆରଣ୍ସରି 
ତାନରିଇ ଇ ରବÎସ୍ାତାରାଆ ସÉକରି େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ବାଃତା େରତ୍ ଗରିେରିସରିଡÈନାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ ଦାୋତାଞ୍ଜୁ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, 
ଆନÈଡ଼ାକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରି କାତା ଆନାଆ 
ରବÎସାମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ େରତ୍ ଗରିେରିସରିରଡଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ରେÍନୁ 
ଈରÈ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ: ରେÍନୁ ମÉରଙ୍ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ 
ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏ ନୀମବୋ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରି ବାଃତା 
ମାରନ। ୧୨

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ମ୍ୀଏନରିଇ େÉଣ୍ ଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ନୀମବୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିଇ 
େÉନÈସରିରଡଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀମବୋରବÎଏ େÉନÈସରିରଡଞ୍ଜୁ।

ଇନଦ ମାଇ ବାଃତା କÉନଲଙ୍କÉଲା ନରୀମ୍ା ମାନନ
୧୩

 ଅ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରି ୋଦାତାନରିଇ େରତ୍ ଗରିେରିମାନରି  
ଲÌକୁତାରତରୁ, ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ 
େÉଣ୍ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋମୂରଦରୁ ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ 
ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଇ ଗୁରଲÑÑତାଆ ବ୍ୀÐସାରତଏ। ୧୪

 ଅÉଜୁ ଅÈଜା 
ଡ଼Èଇ ଏଆନରି ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ବÎÉନାସୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏଆନରି ବାଃତା ମÉନ୍ରି ଇ ବÉସ୍ା ମାରନ ଏରସରରି ରଭÍଲା ଅÉଜୁ 
ଏଆନରି ମÉଟ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଆନାରା ଅÉରତକା ଜÉନାସୁ ଏଆଞ୍ଜୁ  

a ୫:୬ “ସିରୁ ଏଙ୍ା ରାକÈ” ସରିରୁ ଇରସÑକା ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟତାରରି ମଞୁ୍ାଗରିଭା 
ସରିରୁ, ରାକÈ ଇରସÑକା ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ କ୍ଡୂ ସ କଭା ତାନରି ଜୀରରି ଗରିଆ ମାସରି 
ରାକÈ।

ମÉନ୍ାରା ଜÉୋ ରବÎଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୫
 “ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ଏଆଞ୍ଜୁ 

ମାଇ ଜÉେରିନାରାଆ ରବÎଞ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ 
ଏଆନରିଇ ଆନାରÈ ଜÉେରିନାସ ୁଏÌରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
େୁଞ୍ରିମାନାସ।ୁ”

୧୬
 ରଗରଟ ଏମବୋଇ ଅÉରତକା ତାଡ଼ା ଆମବୋସା ଦÉଦା 

ଅÉରତକା ଆଙ୍ରିନରି ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିନାରାଆ ରମଃେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଏÌରରି ଡ଼Ìଇ ସÉବାÏ ଡଣ୍ େÉନରି ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ଅÉËରତ ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିମାନରି ତାଡ଼ା ଆରମବେସା ଦÉଦା 
ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାନରି ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ରେÍନୁ ଏଆରରିକରି ନୀମବୋ ସୀରନଞ୍ଜୁ। 
ଅÉନୁ ଇରଡଃଙ୍ରି  ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଏତୋକା 
ଇରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ତାନରି ଦରିଆନାଙ୍ା ମାରନରୁ ଏତୋରରି ଏଆରରିଇ 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ସÉବା ବାଃତାଙ୍ରି  ଅୋ ମୂଏ। ଇଃତରି ଡ଼ÌଇରଭÑ 
ମାରନ ଏତେରି ଡ଼Ìଇ ତାରରି ମୂଲ ସÉବାÏ। ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଏ ରଡଃଙ୍ରି  
ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ରସÍଲୁ ରବÎସ୍ରି ସରିଡାଜାଏନୁ। 
୧୭

 ଗୁରଲÑÑ ଡ଼ରିଇ କାବାଡ଼ରି ଆଇମାରନ ଡ଼Ìଇ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇ 
ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରିରବÎଏ ମାରନ ଏତୋରରି କÉରଲଙ୍କÉଲା ସÉବାÏ 
ରବଃତାଙ୍ରି  ଅଏ।

୧୮
 ଅÉଜୁ େୁଞ୍ାମାନାସୁ ରେÍନୁ ମୀଡା ଅÉଜାମାନାଞ୍ଜୁ 

ଅରଟÑ ଡ଼Ìଇ ତାନରି ଦରିଆନା ରାହରି ଅÉଏଞ୍ଜୁ। ରଟÍରଣ୍ ରେÍନୁ 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଇ ଜ୍ଡÓÞÕରେ୍ନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସଇତାନ ଏଆନରିତାରାଆ 
ଆନାରବÎଏ ନାହରିକରି ଗରିବାÏ ମୂଏଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଅÉଜୁ େୁଞ୍ାମାନାସ ୁ
ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ମୀଡାକାନାସ,ୁ ଏÌËକରିରଭÑ େୁତଗି ଗୁରଲÑ ସଇତାନ 
େÌଣରନÍରଡଟରି ମାରନ। ୨୦

 ଅÉଜୁ ଈରÈରବÎଏ େୁଞ୍ାମାନାସୁ, 
ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ବÎÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ 
ଏÌଲୁ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଇରଦ ଅÉଜୁ ରେÍନୁଇ 
େୁନ୍ ମବୋ ମେୂରିମାନାସ।ୁ ଏ ରେÍନୁ ଉରଜÑତାଞ୍ଜୁ। ଏ ଉରଜÑ ରେÍନୁ 
ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମÉନ୍ରି ନୀମବୋମାରନ। 
୨୧

 ଏÌସରିବÉଗା ରଜÍଡାଗାଟରି ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ, ଈରୁମରିଣ୍ାନରି ଦାୋ 
େୁତ୍ା ରେÍନ୍ ଙ୍ାନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ରଗÍସାନା ଇଟାଦୁ।




