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ତÌତୋରି

ଜେନଇ ତÌତୋରି
ଈ ପୁତତିାରା ପନଦକା

୧  ୧ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ଏତୋରା ତÌସାମାରନଞ୍ଜୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑ ତାରା ଈ 
େୁତରି ତାନରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜା ମାରନ। ଏତୋରରି ଏତୋରରି ଡାରଣ୍ 

ଅÉରନ, ଏÌରÈ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିଇ ତÌସ୍ା ତାଙ୍ରି  ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ 
ଈରା ଏଆନରିକରି ସୀଭା ଅÉରତ। କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ଦୁତଇ ୋଣ୍ାନାଇ 
ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାଗାଟରି ଜହନଇ ଈରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

୨
 ଜହନ ଏତୋରା ରମଃରତଞ୍ଜୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑତାରା ସÉକରି 

ସୀପ୍  କରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁତାରା ଈ ଉରଜÑତାରା ରଭସ୍ା ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟ ବାହା ଡ଼Èଇ ଜହନଇ ସୀଭା ଅÉରତ।

୩
 ଏତେରି ଲÌକୁ ରେÍନୁ ତାରା ଈ ରଭସ୍ା େÌଡ଼ରି ଅÉରନରୁ ଏଙ୍ା 

ଏତୋନାକା ଈ ଡାଉ ଅÉନରି କାତା ରଭରନରୁ, ଅରଟÑÑ ଇମବୋ ଭ୍ୀସା 
ଅÉଜାମାନାରା ଗୁରଲÑÑ କାତା ଆହାନା ନୀମବେରିରନରୁ ଏଆରୁ 
ଦଃୋ େÉନ୍  ମବୋ ଆଗ୍ାକା। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରଡଲରି ସÌଡ଼ରିଟରି 
ଅÉରତରଡଏ।

ଜେନ ଜରୀସୁ ନ୍ତୋରା ଊଜାନ୍  ପୁଟା  
ବାଃତାଙି୍ ଭ୍ରୀସି୍ନନଞ୍ଜୁ

୪
 ଅÉନୁ ଜହନ ଏସରିଆ ଦରିନା ତାନରି ମାନରି ସÉତ ଗଟା ଊଜାନ୍ େୁଟା 

ବାଃତାଙ୍ରି  ଈରା ଭ୍ୀସ୍କରିମାଇ।

ଏତେରି ରେÍନୁ ସୂକରହ ମାରସଞ୍ଜୁ, ଇରଦÑ ମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ମାଏସରି ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା େÌଣ ଜÌମବୋ ନÌକରିଟରି ମାନରି 
ସÉତଗଟା ଜରିଉଙ୍ାନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ 
ରଜÍଡାନÌଭା ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉୋକାରରି। 
୫

 ଈ ଜୀସୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈ େୂଡ଼୍ ୋଗାଟାଞ୍ଜୁ। ସÉଭା ଡ଼Èଇ 
ନରିଙ୍ାମାନାରରି ମାରଦÑ ରଭÍରଲତାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଈ େୁତଗି 
ରÉଜାଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ।

ଏ ଜୀସ ୁମÉଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା 
ରାକÈ ସରିଆନା ମÉଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଏହାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୬ ଜୀସ ୁମÉଙ୍ରି  
ତାଡ଼ା ଦରିନାତାକା ଗରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  ତାଡ଼ା 
ଅÉବା ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ତାନରି ଲÉକାଗାଟାସୁ ଗରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଦଃୋ େÌଙ୍ା ଏଙ୍ା ମୂୋ େÌଣ କÉରଲଙ୍କÉଲା ଏଆନରିତାରରି 
ଅÉୋକାରରି। ଅÉରମନ୍।

୭
 ରମଃଦୁ, ଜୀସୁ ମୂରଡଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ। ଗୁରଲÑÑ 

ଲÌକୁତାଇ କାନ୍ ଙ୍ା ଏଆନରିଇ ରମଃନୁ। ଏଆନରିଇ ଇଃୋ ସାକାରଭÑ 
ଏଆନରିଇ ରମଃରନରୁ। ଈ େୁତଗି ତାନରି ମାନରି ଗୁରଲÑÑ କ୍Éମବେଜୁତାକା 
ଏଆନରି ଭାଇମାନାଡ଼ରିକରି ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ଡ଼ୀଭରିରନରୁ। ଆଁ, 
ଈରରି ଉରଜÑରନ ଅÉରନ। ଅÉରମନ୍।

୮
 ପ୍ରବୁ ରେÍନୁ ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ‘ଟÌଣ୍ା ଏଙ୍ା ଭରିହାରତନୁ’ ( 

ଆଲ୍ ଫା ଏଙ୍ା ଓରମଗା) ଅÉନୁ ଇରଦ ମାଇ, ସକୂାରହ ମାରସଏ 
ଏଙ୍ା ଡାଉରଭÑ ମାଞ୍ାଦୁହରି। ଅÉନୁ ଗୁରଲÑÑ ତରିକରି ଡÉଟାଗାଟାନୁ।”

୯
 ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ମାଞ୍ାନା ତାଡ଼ା ଦରିନା ରସÍଲୁ ଜୂଗା ତାନରି 

ଏଙ୍ା ମଣୁ୍ରି ଅÉଭା ତାନରିରଭÑ ଆଡା ମାଞ୍ାନରି ମୀ ଦÉଦା ଜହନ 
ରତନୁ ରେÍନୁତାରା ରଭସ୍ା େÌତେରି ବÉଗା ଏଙ୍ା ସÉକରି ସରିତରି ବÉଗା 
ୋତ୍ମ େÌଡ଼ରି ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ଅÉଜାନା ମାରସଏ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଅÉନୁ ରେÍନୁତାରା ରଭସ୍ା େÌରତେଏ। ଅÉନୁ ଜୀସୁତାରା ସÉକରି 
ସରିରତଏ। ୧୦

 ରନରିସରି ରେÍନୁ ଦରିନା ଗÉଲା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ନÉଙ୍ରି  
ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା ଆଃତାରତଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ରବଅନରି େÉଡ଼ାଟରି ରଣ୍ା ରଦରରି 
ଗୀରା ରଭରସଏ। ଏÌରରି ସାଦା ତୂଡୁ଼ ସାଦା ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ମାରସ। 
୧୧

 ଏ ଗୀରା ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତ, “ଈନୁ ଆନା ଆନା ରମଃଦରି 
ଏÌରÈ ଗୁରଲÑÑ ର େୁତରି ତାନରି ଭ୍ୀସାମ ୁଏଙ୍ା ଏÌରÈ ସÉତ ଗଟା 
ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ା ଇରସÑକା, ଏେରିସ, ସ୍ଜୁର୍୍ା, େଗ୍ମ, ଥୁୟତୀରା, 
ସାର୍୍ୀ, ଫରିଲାରଦଲ୍ ଫରିଆ ଓ ଲାଅଦରିକରିଆ ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାମ।ୁ”

୧୨
 ଅÉନୁ କରିରରି ଇଞ୍ାନାଇ ନÉରକ ଏମବୋଇ କାତା 

ଆଇଞ୍ାରନ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ରମଃରତଏ। ଅÉନୁ କରିରରି 
ଇନ୍ ମବୋରନ ସÉତଗଟା ସୁନା ବଇଟଙ୍ା ରମଃରତଏ। ୧୩

 ଏ 
ସÉତ ଗଟା ସୁନା ବଇଟଙ୍ା ମାରଦÑ: “ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରି” 
ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ନରିସାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଣ୍ା ଲୁବୁଲୁବୁ 
ଇଞ୍ରିସାରା ସରିଣ୍È ଟÉଟାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଡାକରି ତାନରି ରଣ୍ା 
ସୁନା ଡÌରୁ ତହାମାରସଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଏଆନରି ତ୍ାଉତାଇ ତ୍Éରମରାକା 
ନୀଭା ରଡଃଙ୍ରି  ମୂଲା ସୂକାଲରି ଅÉଜାସୁ। ଏଆନରିତାଇ କାନ୍ ଙ୍ା 
ରୀ ମାନରି ନÉଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  ରଦଁ୍ର ରଦଁ୍ର ଇଞ୍ରିସୁ। ୧୫

 ଏଆନରିତାଇ 
କÉଟ୍ କା ମାଡାଙ୍ା ନÉଡ଼ରି ତାନରି ତର୍ ଡ଼ରି ଅÉଜା ମାସରି େରିତ୍ 
ରଡଃଙ୍ରି  ରାଉ ରାଉନା ଅÌସ୍ରିମାସୁ। ଏଆନରିତାରରି ଗୀରା ରଦରରି 
ଜÌଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  ଲୁଗୁ ଲୁଗୁନା ସାଦା ଆଇରସ। ୧୬

 ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 
ତରିନରି କାଜୁ ତାନରି ସÉତ ଗଟା ସୁକାଙ୍ା ଆହାରସଞ୍ଜୁ। ରରିକଟରି 
ଭÉଙ୍ା ମାନରି ଭାସ୍ରି ସୂରୁକୂରଡ଼ ରଡଃଙ୍ରି  ଏଆନରି ସୁଡା ଡ଼Èଇ 
ସ୍ଡÓØେରିଞ୍ାରତ। ଅରଟÑÑ ଏଆନରି ତାରରି ଭାନା ତ୍Éରଟରି ରଭÍଲା 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅସ୍ରିମାରସ।

୧୭
 ଏଆନରିଇ ରମହାନାଇ ଅÉନୁ ସÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  େ୍ଡଡୂନା ଏଆନରି 

କÉଟ୍ କାନରି କୂରରିରତଏ। ଏମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ କୁÛଇଟରି ତାଡ଼ା ତରିନରି 
କାଜୁ ଇଟାନାଇ ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଆଜା କୂନା, ଅÉନୁ ଟÌଣ୍ାରତନୁ 
ଏଙ୍ା ଭରିହାରତନୁ।” ୧୮

 ଅÉନୁରନ ନୀରଡ଼ମାନାନୁ। ଅÉନୁ 
ସÉଜାରସଏ ଅÉରତକାରଭÑ ଅÉନୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ରସÍଲୁ ନୀମବୋନା 
ମାଇ, ନାଇ କାଜୁ ତାନରି ସÉଭାତାରରି ଏଙ୍ା ହାଇଦରି ଇରସÑକା 
ସÉଜା ମାନରି ଲÌକୁ ଲଃନରି ଦରିନାତାରରି କୁଞ୍ ରି ମାରନ। ୧୯

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଈନୁ ଆନା ଆନା ରମହାମାଞ୍ରି  ଇରଦ ଆନାରରି ଆନାରରି 
ଆଇମାରନ ଏଙ୍ା ଅÉରନ, ଈରା ଗୁରଲÑÑ ଭ୍ୀସାନା ଇଟାମୁ। 
୨୦

 ନାଇ ତରିନରି କାଜୁ ତାନରି ଏତେରି ସÉତଟା ସକୁାଙ୍ା ଏଙ୍ା ସÉତଟା 
ବଇଟଙ୍ା ରମହାମାଞ୍ରି , ଏମବୋଡ଼ରିତାରରି ଲାଇନରି କାତା ଈରରି ସÉତଟା 
ସକୁାଙ୍ା ଇରସÑକା ସÉତଟା ଊଜାନ୍ େୁଟାତାରା ଦୁତଙ୍ା। ସÉତଟା 
ବଇଟଙ୍ା ଇରସÑକା ସÉତଟା ଊଜାନ୍ େୁଟା।
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ଏପିସ ଊଜାନ୍ ପୁଟା ତାଙି୍ ଜରୀସୁତାରି ଅÉକୁ

୨  ୧ “ଏେରିସ ରଦରରି ନÉଜୁ ଊଜାନ୍ େୁଟା ଦୁତ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଭ୍ୀସାମ:ୁ

“ଏତୋଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କାଜୁତା ସÉତଟା ସୁକାଙ୍ା ଆହାରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ସÉତଟା ସୁନା ବଇଟଙ୍ାନରି ମାରଦÑ ସାଲ୍ ବା ଭÉଭା 
ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଈରା ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ,

୨
 “ଅÉନୁ ନୀନ୍ାରା କାବାଡ଼ରି, ଭାହାଇମାନାରା ଏଙ୍ା ମୁଣ୍ରି 

ମୂେରିନାରା େୁଞ୍ରିମାଇ। ଅରଟÑÑ ଡ଼Ìଇତାକାରରିଇ ମୁଣ୍ରି ଆଇ 
ସରିଡାନାରାରଭÑ େୁଞ୍ରିମାଇ। ଏତୋନାକା ୋଣ୍ା ଅÉଜାନାକା 
ଅÉଆ ଡ଼Èଇ ତାଡ଼ାନରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାନାମୁ ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ରିରନରୁ, 
ଏଆରରିଇ େରରିକ୍ା ଗରିଆନା ଏଆରୁ ବୁର୍୍ାଗାଟାକା ଇଞ୍ରି   
ନୀ େୁଞ୍ରିମାନାରାରଭÑ ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମାଇ। ୩

 ନୀନ୍ରି ମୁଣ୍ରି 
ଅÉନାରରି ମୁସାଞ୍ରି , ଅÉରଟ ଭାହାଇ ସରିଡାଇ ଇଞ୍ରିରଭÑ ଅÉନୁ 
େୁଞ୍ରିମାଇ।

୪
 “ଅÉରତକାରଭÑ ନୀ କୁÛଇଟରି ନÉନ୍ରି ରରଣ୍ କାତା ମାରନ, 

ଇରସÑକା ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ରଭÍରଲ ଏରସ ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିଞ୍ାତରି 
ଏÌରÈ ବୁଡ଼୍ ଜାମାଞ୍ରି । ୫

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈନୁ ଆନାଡ଼Èଇ ଏÌରସ 
ରନÍରଡ ଦରିଆଙ୍ାଦରି ଏÌରÈ ଏÌଲୁ ଗରିମ ୁଏଙ୍ା ନୀ ଏÌଲୁ ତରିଃମ।ୁ 
ଈନୁ ରଭÍରଲ ରଡଃଙ୍ରିତାରା କାବାଡ଼ରି ଗରିମୁ। ଈନୁ ନୀ ଏÌଲୁ 
ତରିହାଆତାକା ଅÉନୁ ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ନୀ ବଇଟ 
ତରିନରିଇ ତାଡ଼ା ମାନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ରକ ଇଟରିଇ। ୬

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ନୀ ବାଃତା ରରଣ୍ ରନଗରି ଏÌଲୁ ମାଞ୍ାରନ, ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉନୁ 
ନରିକଲାଇତ ଲÌକୁରରି ତାରା ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି ରୂଗୁ ଆଇମାଞ୍ରି ।

୭
 “ଊଜାନ୍ େୁଟା ରସÍଲୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଆନା ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ 

କ୍ୀକା ମାନାଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରଭନାକାଞ୍ଜୁ। ଏତୋଞ୍ଜୁ ମୂରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଆନରିକରି ଅÉନୁ ୋରଦୀସତା ଇରସÑକା ରେÍନୁ ଟୁଟା ବÉଡ଼ା 
ମାରଦ ମାନରି ନୀମବୋ ମ୍ାଃନୁତାରା େÌଲ ତରିନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ସୀଇ।

ସ୍ଜୁର୍୍ଡା ଊଜାନ୍ ପୁଟା ବାଃତାଙି୍ ଜରୀସୁତାରି ଅÉକୁ
୮

 “ସ୍ଜୁର୍୍ା ଊଜାନ୍ େୁଟା ଦୁତ ବାଃତାଙ୍ରି  ଈରା ଭ୍ୀସାମ ୁ:
“ଏତୋଞ୍ଜୁ ଟÌଣ୍ା ଏଙ୍ା ଭରିହା, ଏତୋଞ୍ଜୁ ସÉଜାନାଇ ରରିରହଗରି 

ନୀମବୋମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀଙ୍ରି  ଈ କାତା ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।
୯

 “ଅÉନୁ ନୀ ଜୂଗାଇମାନାରା େୁଞ୍ରି ମାଇ। ଈନୁ 
େÉନାଆନାତରି ଅÉଜାମାନାରଭÑ େୁଞ୍ରିମାଇ, ଅÉରତକାରଭÑ 
ଈନୁ ଉରଜÑରନ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାତରି। ନୀଙ୍ରି  କାତା ଗରିେରି 
ମାଞ୍ାନାରାରଭÑ ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମାଇ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ 
ତାଡ଼ାନରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ରିସାକାରଭÑ ଉରଜÑରନ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା 
ଅÉଆରତରୁ। ଏଆରୁ ସଇତାନ େୁଟାତାକା। ୧୦

 ନୀ ରସÍଲୁ 
ଏତେରି ଜୂଗା ବରିକାଲରି ଭାଇ ମାରନ ଏÌରÈ ରସÍଲୁ ଆଜା କୂନା। 
ରମଃମୁ, ସଇତାନ ମୀଙ୍ରି  େରରିକ୍ା ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ମୀଆରରି 
ମାରଦ ଏସନାକାରରିଇ ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରି ରମରସ୍ଞ୍ଜୁ। ଈରୁ 
ଦସ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଜୂଗରିରଦରୁ। ଈନୁ ସÉନରି ଟୁକ୍ନÈ ଟରିକ୍ ନାତାତରି 
ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉମୁ ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ନୀମବୋ ମÉରାତରି 
ଟରେରରି ସୀଆଇ।

୧୧
 “ଊଜାନ୍ େୁଟା ରସÍଲୁ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଆନା ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, 

କ୍ୀକା ମାନାଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରଭନାକାଞ୍ଜୁ। ଏତୋଞ୍ଜୁ ମରୂନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତକାରଭÑ ରରିରହଗରି ସÉଭା ଡ଼Èଇ ନାହରିକରି ଅÉଏଞ୍ଜୁ।

ପଗ୍ଡମ ଊଜାନ୍ ପୁଟା ତାଙି୍ ଜରୀସୁତାରି ଅÉକୁ
୧୨

 “େଗ୍ମ ଊଜାନ୍ େୁଟା ଦୁତ ବାଃତାଙ୍ରି  ଈରା ଭ୍ୀସାମୁ: 
“ଏତୋନରି ବାଃତା ରରିକଟରି ଭÉଙ୍ରି  ମାନରି ସୂର୍ କୂରଡ଼ ମାରନ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଈରା ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ।

୧୩
 “ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମାଇ, ଈନୁ ସଇତାନ ତାରରି େÌଣ ଜÌମବୋ 

ମାନରି ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରି ଲଃେରିମାଞ୍ରି । ଅÉରତକାରଭÑ ଈନୁ 
ନÉନ୍ା ୋଦା ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଆହାମାଞ୍ରି । ସଇତାନ ଲଃେରି 
ମାନରି ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରି, ମୀ ମାରଦ ନାଇ ରସÍଲୁ ସÉକରି 
ସୀଭାଗାଟରି ଆନ୍ରିୋ ଏରସରରିରଭÍଲା ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏ 
ରଡଲରି ତାନରିରଭÑ ଈନୁ ନାଇ ବାଃତା େରତ ୍ଇଟାମାଞ୍ାତରି ବÉଗା 
ନÉଙ୍ରି  ଅÉଞ୍ା କୁଆ ସରିଡାରାଆତରି।

୧୪
 “ଅÉରତକାରଭÑ ନୀ କୁÛଇଟରି ନÉନ୍ରି ଈରକ କାତା ମାରନ। 

ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାକା ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଏତେରି ବରିଲରିୟାମ 
ବାସାକଇ, େୁତ୍ାଙ୍ାନରିଇ ଲÉକାଇ ମାନାରା ତରିନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 
ଏଙ୍ା ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଗ୍ରÉପ୍ ସାରସଞ୍ଜୁ, 
ଏÌଆରଡଃଙ୍ରିତାରା ଏÌଲୁ େÉଣ୍ଞ୍ାମାନରି ଲÌକୁତାକା ମୀ 
େୁଟାମାରଦରନ ଏସନାକା ମାରନରୁ। ୧୫

 ଅରଟÑÑ ନରିକଲାତରିଅ 
ତାକାରରି ଗ୍ରÉପ୍ ସା ମାନାରା ଆଃୋ ତାଙ୍ରି  ଏÌଲୁ େÉଣ୍ଞ୍ାମାନରି 
ଲÌକୁତାକା ଏସନାକା ମୀ େୁଟା ମାରଦ ମାରନରୁ। 
୧୬

 ଏÌସରିବÉଗା ଈନୁ ଏÌଲୁ ତରିଃମ।ୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉଆତାକା ଅÉନୁ 
ଡାରଣ୍ରନ ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନାଇ ନାଇ ସୁଡା ଡ଼Èଇ 
ସ୍ଡÓØେରିମାନରି ସରୂ୍ କୂରଡ଼ ଡ଼Èଇ ଏଆରରିରକ କÉଲା ଗରିଇ।

୧୭
 “ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଆନା 

ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ, କ୍ୀକା ମାନାଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରଭନାକାଞ୍ଜୁ।
“ଏତୋଞ୍ଜୁ ମରୂନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିକରି ଅÉନୁ ମÉଗ୍ା ମାନରି  ମାନ୍ା a 

ତରିନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ସୀଇ। ଅÉନୁ ଏଆନରିକରି ର ସକୂାଲରିଗାଟରି ଭାଡରି 
ସୀଇ। ଏମବୋ େୂନରି ୋଦା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାଦୁଃରନ। ଏÌରÈ େÉଣ୍ଞ୍ା 
ମାନାନରିଇ ତୁହାନା ଅରଟÑÑ ଏତୋଞ୍ଜୁରଭÑ ଏ ଭ୍ୀସା ଅÉଜାନରି ୋଦା 
େୁନ୍ ମବୋ ମଏୂଞ୍ଜୁ।”

ଥୁୟତରିା ଊଜାନ୍ ପୁଟା ତାଙି୍ ଜରୀସୁତାରି ଅÉକୁ
୧୮

 “ଥୁୟତରିରା ଊଜାନ୍ େୁଟା ଦୁତ ବାଃତାଙ୍ରି  ଈରା ଭ୍ୀସାମ ୁ:
“ଏତୋନରିତାଇ କାନ୍ ଙ୍ା ରୀ ମାନରି ନÉଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  ରଦ୍ରଁÍ ରଦ୍ରଁÍ 

ଇଞ୍ରି ନୁ ଏଙ୍ା କÉଟ୍ କା ରାଉ ରାଉନା ଅସ୍ରିମାନରି େରିତ୍ ରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉଜାନୁ ଏ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଈରା ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ:

୧୯
 “ଅÉନୁ ନୀନ୍ାରା କାବାଡ଼ରି, ରଜÍଡା, େରତ୍, ଲପ୍ କା 

ଏଙ୍ା ମଣୁ୍ରି ମନୂାରା େୁଞ୍ରିମାଇ ଅରଟÑÑ ଇରଦ ଈନୁ ରଭÍରଲ 
ତରିକରି ସÉରÛକରି କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିଞ୍ରି  ଇଞ୍ରି ରଭÑ େୁଞ୍ରିମାଇ। 
୨୦

 ଅÉରତକାରଭÑ ନୀ କୁÛଇଟରି ନÉନ୍ରି ଈ କାତା ମାରନ, ଇରସÑକା 
ଜରିରଜବଲ ୋଦାତାରରି ଏତେରି ଅÉସାମୀଡା ମାରନ ଏÌରରି ତାଡ଼ାନରି 
ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାନୁ ଇଞ୍ରି  ରଭସାନା ନାଇ 
ଲÌକୁରରିଇ କରିରରି ଇସ୍ା ତାଙ୍ରି  ରଗÍକା ଗରିଭା ଏଙ୍ା େୁତ୍ାଙ୍ାନରି 
ବାଃତା ଲÉକାନାରା ତରିନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋଇ ମାରନ। ଈନୁ 
ଏଆଡ଼ରିନରି ଡ଼Ìଇତାରା ମୁଣ୍ରି ଆଇମାଞ୍ରି । ୨୧

 “ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ 
ତରିଃୋ ତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ରଭ୍ଡÓÍୋ ତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ 
a ୨:୧୭ ମାନ୍ା ଭÉଲୁ ୋଙ୍ାତା ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି ସରିଆମାସରି 
ରସଣ୍Ûନରି ତରିନ୍ ମବୋ। ସ୍ଡÓØୋ ୧୬:୪–୩୬।

ତÌତୋରି ୨:୧
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ଏଆଡ଼ରିଙ୍ରି  ଏରସ ୋବରି ସରିରତକାରଭÑ ଏÌରରି ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି 
ଡ଼Èଇ ଏÌଲୁ ତରିଃେରି ସରିରଡଏ। ୨୨

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ଏଆଡ଼ରିନରିଇ 
ଜୂଗା ସରିଆନା କାରଟତ। ରତ୍Íେରିଇ ଏଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିରଙ୍ 
ରଗÍକା ଗରିେରିମାନାରରିରଭÑ ଗÉପ୍ ସରି ଜୂଗା ସୀଇ। ଏଆରୁ ଏÌଲୁ 
ତରିହାଆତାକା ଏଆରରିକରି ଅÉନୁ ଡଣ୍ ସୀଇ। ୨୩

 ଅÉନୁ ଏଆରରି 
ମୀଡାକାନରିଇ ରଦରରି ରୂଗ ଡ଼Èଇ ସÉେରିଇ। ଏମବୋ ଆଡା ଅÉନୁ 
ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ଏÌଲୁ ଏଙ୍ା ରଜÍଡା ଲାଇନାରା େରରିକ୍ା 
ଗରିଭାଗାଟାନୁ, ଅରଟÑÑ ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରିତାକାରରି ଗରିଆମାନରି କାବାଡ଼ରି 
ତାରା େÌଲ ସୀଭା ଗାଟାନୁ ଇଞ୍ରି  ଗୁରଲÑÑ ଊଜାନ୍ େୁଟାତାକା 
େୁରନରୁ।

୨୪
 “ଏÌËକରିରଭÑ ଥୁୟାତରିରା ତାନରି ମାନରି ଅରଟÑÑ ଗରନ୍କାତାକା 

ଏଆଡ଼ରିନରି ଗ୍ରÉୋ ଆହା ସରିରଡରୁ ଏଙ୍ା ଏତୋରା ସଇତାନ ତାରରି 
ଲାଇ ମାନରି କାତା ଇଞ୍ରିରନରୁ, ଏÌରÈ ଗ୍ରÉମବୋ ସରିରଡରୁ, “ଅÉନୁ 
ଏଆରରିଇ ରଭସ୍ରିମାଇ, ଅÉନୁ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ଆନରିରଭÑ େୀଗୁ 
ବÉରରି ଇରଟନୁ। ୨୫

 ମୀ ବାଃତା ଏତୋରରି ମାରନ ଏÌରÈ ନାଇ 
ରରିରହଗରି ଭÉନରି ଟୁକ୍ନÈ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଆହାନା ଇଟାଦୁ।

୨୬
 “ଏତୋଞ୍ଜୁ ମୂରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଭରିହ ରିନରି ଟୁକ୍ନÈ ନÉନ୍ାରା 

କାବାଡ଼ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଅÉନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ନାଇ ଅÉବା ବାହା ଡ଼Èଇ 
େÌଣ େÉଣ୍ଞ୍ାମାଇ, ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଏଆନରିକରି କ୍Éମବେଜୁତାକାରରି 
କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ସୀଇ।

୨୭
 “ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ଲହା ଡୂଡ଼ା ଡ଼Èଇ େÌଣ 

ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆକରି ଏଆରୁ ଭରିରା ରଟକରି ରଡଃଙ୍ରି  ରକର୍ କାର୍ 
ଆପ୍ କରିରନରୁ।” (ଗÉଡ଼ରିେତୁରି୨:୯) ୨୮

 ଅÉନୁ ନାଇ ଅÉବା ରେÍନୁ 
ବାହା ଡ଼Èଇ ଈରା େÌଣ େÉଣ୍ଞ୍ାମାଇ। ଅÉନୁ ଏଆରରିକରି 
ରଭÍଗାମୂଡଡ଼ରି ସୁକା ସୀଇ। ୨୯

 ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ 
ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଆନା ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ କ୍ୀକା ମାନାଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ 
ରଭନାକାଞ୍ଜୁ।

ସାଦ୍୍ଡରୀ ଊଜାନ୍ ପୁଟା ତାଙି୍ ଜରୀସୁତାରି ଅÉକୁ

୩  ୧ “ସାର୍୍ୀ ଊଜାନ୍ େୁଟା ଦୁତ ବାଃତାଙ୍ରି  ଈରା ଭ୍ୀସାମୁ
“ଏତୋନରି ବାଃତା ରେÍନୁତାଇ ସÉତ ଗଟା ଜରିଉଙ୍ା 

ଏଙ୍ା ସÉତ ଗଟା ସୁକାଙ୍ା ମାନୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀଙ୍ରି  ଈ କାତା 
ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

“ଅÉନୁ ନୀନ୍ାରା ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି େୁଞ୍ରିମାଇ। ଈନୁ 
ନୀରଡ଼ତାତରି ଇଞ୍ରି  ୋଦା େÉଣ୍ଞ୍ାଞ୍ରି  ଏÌËକରିରଭÑ ଉରଜÑ 
ସÉଜାମାଞ୍ରି । ୨

 ତାକ୍ାଲରି ଅÉମ,ୁ ଏତୋଇ ଲୀେରି ଲୀେରି ଇଞ୍ରି ନୁ 
ଏÌଭରି ଲତ୍ ନା ଲୁମବେରିନରି ରଭÍରଲରନ ଏ ଗୁରଲÑÑତାଆ ରୀଭା ଗରିମ,ୁ 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ନୀ ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ଦୂସ 
ସରିଡାନାଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁ ରମଃେରିସରିରଡନୁ। ୩ ଏÌସରିବÉଗା ଟÌଣ୍ା 
ତାନରି ଇସରିଙ୍ରି  ତାରା ଗ୍ରÉମବୋ େÉଣ୍ଞ୍ାମାସରି ଏଙ୍ା ରଭଞ୍ାମାସରି 
ଏÌରÈ ଏÌଲୁ ଗରିମୁ। ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିମୁ ଏଙ୍ା ଏÌଲୁ ତରିଃମୁ। 
ରଗରଟ ତାକ୍ାଲରି ଅÉଆଇ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉନୁ 
ରେ୍ଡÓÍକରରଏନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଭÉଇ ଏଙ୍ା ନୀ େୁନାନରି ରଡଲରି ତାନରି 
ଦୁେ୍ନା ଏତାଇ।

୪
 “ଅÉରତକାରଭÑ ଏତୋନାକା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ସରିଣ୍Èଙ୍ା 

ମÉସରି ଗରିଆ ସରିରଡରୁ ଇଁØତାକା ନୀ ସାର୍୍ୀ ଊଜାନ୍ େୁଟା 
ତାନରି ଈକନାକା ମାରନରୁ। ଏଆରୁ େରିଅ େରିଅତାଆ ସକୂାଲରି 

ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାନା ନÉରକ ସାଲ୍ ବା ଭÉଭା ଗରିଆରନରୁ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ଆବ୍ ଗରିମାନାକା। ୫

 ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ମୂରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  େରିଅ େରିଅତାଆ ସୂକାଲରି 
ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ନୀମବୋ େୁତରି ଡ଼Èଇ ଏଆନରି 
ୋଦା ମ୍ଡÓÝରକଏନୁ, ରଟÍରଣ୍ ଅÉନୁ ନାଇ ଅÉବା ନÌକରିଟରି ଏଙ୍ା 
ତାଡ଼ା ଦୁତଙ୍ାନରି ନÌକରିଟରି ଇଆଞ୍ଜୁ ନÉଆଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉଞ୍ରିଇ। 
୬

 ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଆନା ଆନା 
ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ କ୍ୀକା ମାନାଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରଭନାକାଞ୍ଜୁ।

ଫିଲାନଦଲ୍ ଫିଆ ଊଜାନ୍ ପୁଟା ତାଙି୍ ଜରୀସୁ ତାରି ଅÉକୁ
୭

 “ଫରିଲାରଦଲ୍ ଫରିଆ ଊଜାନ୍ େୁଟା ଦୁତ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭ୍ୀସାମ:ୁ
“ଏତୋଞ୍ଜୁ ସେୁାଡ଼ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଉରଜÑତାଞ୍ଜୁ, ଏତୋନରି ବାଃତା 

ଦାଉଦ ତାରରି କୁଞ୍ ରି ମାରନ, ଏତୋନରି ଦÉନାରା ଏମବୋଇରଭÑ ଟୁଣ୍ା 
ମଏୂ, ଏଙ୍ା ଟୁଣ୍ରିତାକା ଏମବୋଇରଭÑ ଦÉୋ ମଏୂ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଈରା 
ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୮
 “ଅÉନୁ ନୀନ୍ାରା କାବାଡ଼ରି େୁଞ୍ରିମାଇ। ରମଃମୁ, ଅÉନୁ 

ନୀ କାନ୍ ଙ୍ାନରି ରଣ୍ା ଦÉରା ଦÉସାମାଇ। ଏତୋଞ୍ଜୁରଭÑ ଏÌରÈ 
ଟୁଣ୍ା ମଏୂଞ୍ଜୁ। ଈନୁ ଈରକ ଡÉଟାଗାଟାତରି ଅÉରତକାରଭÑ ନାଇ 
ରଭସ୍ା ଆହାମାଞ୍ରି  ଏଙ୍ା ନାଇ ୋଦା ଅÉଞ୍ା କୁଆସରିଡାଇ। 
୯

 ରମଃମୁ, ଏତୋନାକା ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଅÉଆତାକାରଭÑ, ଅÉମ ୁ
ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାମୁ ଇଞ୍ରି  ଦାୋ ରଭସ୍ରିରନରୁ, ଅÉନୁ ଇଁØତରି 
ସଇତାନ େୁଟାତାକାରରିଇ ନୀ ନÌକରିଟରି ତାଙ୍ରି  ତାସାନା ନୀ 
କÉଟ୍ କାନରି କୂରା ଗରିଭା ଗରିଆଇ। ଏମବୋ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା 
ଗରିେରିଞ୍ାଇ ଇଞ୍ାନା ଏଆରରିଇ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଇ। ୧୦

 ମଣୁ୍ରିମେୂା 
ତାଙ୍ରି  ଅÉରନ ଇଞ୍ରି  ନାଇ ରଭସା ମାଞ୍ାନାରା ବାଗଗି ଈନୁ ଆହା 
ମାଞ୍ରି , ଏÌସରିବÉଗା େୁତଗିତାକାରରିଇ େରରିକ୍ା ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଭÉନରି 
ଆଜାଞ୍Éୋ ଜୂଗା ଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞପ୍ାଇ।

୧୧
 “ଅÉନୁ ଡାରଣ୍ ଭାଇମାଇ। ଏମବୋଇରଭÑ ନୀନ୍ାରା 

ଟରେରରି କୁଡ଼୍ ସାନା ଅÌଭା ମୂଆନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌରÈ ଈନୁ 
ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଆଃମ।ୁ ୧୨

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ମରୂନଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ 
ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରି ର କବା ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଭା ଗରିଇ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏରସକାରଭÑ ସାରଲଏଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଏଆନରି କୁÛଇଟରି 
ରେÍନୁ ତାରା ୋଦା ଭ୍ୀସରିଇ। ନାଇ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରଦରରି ନÉଜୁ 
ୋଦାରଭÑ ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ଭ୍ୀସରିଇ। ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ୋଦା 
“େୂନରି ଜରିରୁସାଲମ।” ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ନାଇ ରେÍନୁ ବାହା 
ଡ଼Èଇ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଡ଼Èଇ ଜÉେରିମାଞ୍ାରନ। ଅÉନୁ ନାଇ 
େୂନରି ୋଦାରଭÑ ଏଆନରି ବାଃତା ଭ୍ୀସରିଇ। ୧୩

 ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ାନରି 
ରସÍଲୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଆନା ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ କ୍ୀକା ମାନାଞ୍ଜୁ 
ଏÌରÈ ରଭନାକାଞ୍ଜୁ।

ଲାଅଦକିଆି ଊଜାନ୍ ପୁଟା ନସÍଲୁ ଜରୀସୁତାରି ଅÉକୁ
୧୪

 “ଲାଅଦରିକରିଆ ଊଜାନ୍ େୁଟା ଦୁତ ବାଃତାଙ୍ରି  ଈରା ଭ୍ୀସାମ:ୁ
“ଏତୋଞ୍ଜୁ  ଅÉରମନ୍ a, ଏତୋଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ ନାତାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଉରଜÑ 

ଡ଼Èଇ ସÉକରି ସୀନାଞ୍ଜୁ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ େରିଲ୍ ସାନାଆ ଟÌଣ୍ରିତାଞ୍ଜୁ 

a ୩:୧୪ ଆନମନ୍ ଇରସÑକା “ଉରଜÑ”। ଈମବୋ ଈରା ଜୀସ ୁତାରା ୋଦା 
ରଡଃଙ୍ରି  ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ।

ତÌତୋରି ୩:୧୪



328ତÌତୋରି ୩:୧୫
ଏଆଞ୍ଜୁ ଈରା ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ନୀନ୍ାରା କାବାଡ଼ରି 
େୁଞ୍ାମାଇ।

୧୫
 “ଅÉ ନୀନ୍ାରା କାବାଡ଼ରି େୁଞ୍ାମାଇ। ଈନୁ ଜରିଲରି ଇଞ୍ରି  

ସରିଡାଇ ଅÉରତÑକା ରଭଃେରିସରିଡାଇ। ଈନୁ ଜରିଲରି ଇଞ୍ାସାକା 
ଅÉରତÑକା ରଭଃେରିସାକା ରନଗରି ଅÉଜା ଦୁଃରନମା। ୧୬

 ଈନୁ 
ଜରିଲରି ଅÉରତକା ରଭହାରାଆ ଭାରରି ଅÌେୁ ଅÌେୁ ଇଞ୍ରିନାକରି 
ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ରତ୍Íକ୍ାଇରଡଏ। ୧୭

 ଈନୁ ନୀସଅ ଇହରିଙ୍ରି  
ଇଞ୍ରିଞ୍ରି , ଅÉନୁ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାନୁ, ନାଇ ଗÉରମ ଦନ ମାନୁ, 
ନÉନ୍ରି ଆନାରରିରଭÑ କÌଗାଇ ସରିଡାରାଏ, ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ 
େÉନାନାତରି, େÉେ ସରିଅଡ଼ରିଗାଟାତରି, କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାତରି ଏଙ୍ା 
ନÉଗାଲରିଗାଟାତରି, ଏÌରÈ ଈନୁ େୁଞ୍ରି  ସରିଡାଇ। ୧୮

 ଏÌସରିବÉଗା 
ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋଇଞ୍ାଇ, ଈନୁ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାତରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ 
ନାଇ ବାହା ଡ଼Èଇ ନÉଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ମ୍ଡÓÝØୋ ଅÉଜାମାନରି ସୁନା, 
ନୀନ୍ାରା ଲାଜା ତୁଃୋ ତାଙ୍ରି  ନୀ ଟÉଟା ରସÍଲୁ ସୂକାଲରି ସରିଣ୍È, 
ନୀ କାନ୍ ଙ୍ା ରନଗାଡ଼Èଇ ରମଃୋ ରସÍଲୁ ଅÌସ ନାଇ ବାଃତା 
ଡ଼Èଇ କଡାଜାମୁ।

୧୯
 “ଅÉନୁ ଏତୋରରିଇ ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିମାଇ ଏଆରରିଇ 

ପ୍ରଃେରିମାଇ ଏଙ୍ା ଡଣ୍ ସୀପ୍ କରିମାଇ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନୂରଡ଼ ଡୁଞ୍ାନା 
ଟୁକ୍ନÈ ୋରହରରି ତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍତାମୁ। ୨୦

 ରମଃମୁ, ଅÉନୁ ଦÉରାତା 
ନରିସାନା ଦÉରା ଦÉତାରନଞ୍ଜୁ, ଅÉନୁ ଇଜÔକରି ସÌଲ୍ ଜାନା ଏଆନରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଇ। ଅରଟÑÑ ଏଆନରିରକ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିଇ ଏଙ୍ା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉରକ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ।

୨୧
 “ଅÉନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑ ମସୁାନା ନାଇ ଅÉବାରକଏ ତାଡ଼ା 

େÌଣ ଜÌମବୋତାନରି ରରହ କକ୍ ସାମାଇ, ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ମରୂନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିଇ ଅÉନୁ ନାଇ େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରି ନÉରକ କପ୍ କା 
ତାଙ୍ରି  ସୀଇ। ୨୨

 ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଆନା 
ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, କ୍ୀକା ମାନାଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରଭନାକାଞ୍ଜୁ।”

ଜେନ ସଗ୍ଡ ନମଃତାରି

୪  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରମଃରତଏ। ନାଇ ନÌକରିଟରି ରସଣ୍Ûନରି 
ଦରିନା ତାରରି ରରଣ୍ ଦÉରା ଦÉୋ ଅÉଜାମାରନ। ଏତେରି 

ଗୀରା ତୂଡୁ଼ ସାଦା ରଡଃଙ୍ରି  ନÉରକ ବÉସରି ଆଇମାଞ୍ା ତାରା ଅÉନୁ 
ରଭÍରଲ ରଭଞ୍ାରସଏ, ଏ ଗୀରା ଇହରିଙ୍ରି  ରଭତୋତାରା ରଭରସଏ, 
“ନରିଙ୍ାନା ରସଣ୍କରି ଭÉମ।ୁ ଈ ରବÑଅଟରି ଏତୋଇ ଏତୋଇ ଉରଜÑରନ 
ଅÉନୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑତାଆ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ତÌତୋଇ।” ୨

 ଏ ଡାରଣ୍ 
ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ନÉଙ୍ରି  ଆଃତାରତଞ୍ଜୁ। ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି ରଣ୍ା 
େÌଣ ଜÌମବୋ ଇଟା ଅÉଜାରନ। ଏମବୋ ରÛଆଞ୍ଜୁକକ୍ ସାରନଞ୍ଜୁ। ୩ େÌଣ 
ଜÌମବୋ ତାନରି କକ୍ ସାମାସାଞ୍ଜୁ। ହରିରା ଏଙ୍ା ମାଣରିକ୍ ଅସ୍ରି ଭାଡରିଙ୍ା 
ରଡଃଙ୍ରି  ତÌସ୍କରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଏ େÌଣ ଜÌମବୋ ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି ର ଜରିଉ 
ଭରିଡୁ ମରକତ ମଣରି ଅସ୍ରି ବାଡରି ରଡଃଙ୍ରିତାରରି କÌଞ୍ା ମାରସ।

୪
 ଏ େÌଣ ଜÌମବୋ ତୀଡ଼ରି ଗ୍ରଡୂ ସରି ଅରଟÑÑ ଚବରିସଟା େÌଣ ଜÌମବୋଙ୍ା 

ମାସୁ। ଏ େÌଣ ଜÌମବୋଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ଚବରିସ ଗାଣ୍ରି ରସÍରଣ୍ଙ୍ା 
କକ୍ ସାମାରସରୁ। ଏଆରୁ େରିଅ େରିଅତାଆ ସୂକାଲରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା 
ଟÉଟାରସରୁ ଏଙ୍ା ତ୍Éକାନରି ସୁନା ଟରେରାକା େ୍ାକ୍ ସାରସରୁ। 
୫

 ଏ େÌଣ ଜÌମବୋ ଡ଼Èଇ ଡ୍ଡୂ ମରିଲରି ଇଞ୍ରିନାରରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
ଗୀରା ଏଙ୍ା ମରୂଡଙ୍ରି  ରୁମବେରିନରି ସାଦା ସ୍ଡÓØରତ। େÌଣ ଜÌମବୋ ନÌକରିଟରି 
ସÉତ ଗଟା ରୀମାସରି ନÉଡ଼ରି ଉଲାଙ୍ା ମାସ।ୁ ୬ ଅରଟÑÑ େÌଣ ଜÌମବୋ 

ନÌକରିଟରି ଜରିଲରି ଜୁଲୁ ଆଇ ମାସରି ରରଣ୍ ସମଦୁ୍ର ମାରସ। ଏÌରରି ତରିେରି 
ତରିେରି ଇଞ୍ରି  ମାରସ।

େÌଣ ଜÌମବୋ ସÉରରିମୁଜୁତା ଚାରରିଟା ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତଙ୍ା 
ମାସ।ୁ ଏ ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତଙ୍ା ନÌକରିଟରି ରବÑଅଟରି କାନ୍ ଙ୍ା ଡ଼Èଇ 
େରୂରି ଅÉଜାସ।ୁ ୭

 ରଭÍରଲତାରରି ନୀମବୋ ମାନରି ଜÌତ ସରିଂହ କ୍ଡÓÉଡରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ରରିରହଗରି ତାରରି ଜÌତ କÌଡରି ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ତୀନରି 
େÉଲୁତାରରି ଜÌତ ର ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ମହୁୁ ମାସାରରି। ଚାରରି 
େÉଲୁତାରରି ଜÌତ ର େÉସ୍କରି  ମାନରି ଇଗଲ େଟା ରଡଃଙ୍ରିତାରରି 
ମାରସ। ୮

 ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତଙ୍ାନାଇ ଛÌଟାଲାକା 
ମÉରାଙ୍ା ମାସ।ୁ ଏ ମÉରାଙ୍ା ଲାଇଟରି କୁÛଇଟରି କାନ୍ ଙ୍ା ଡ଼Èଇ େରୂରି 
ଅÉଜାମାସ।ୁ ଏÌଭରି ଜÉମବୋ ଡ଼Èଇ ନÉଡାଙ୍ରି ଉଜାଡ଼ରି ଈରା ରଭସ୍ରିମାସ ୁ:

“ଗୁରଲÑÑ ତରିକରି ମେୂାଗାଟରି ପ୍ରବୁ ରେÍନୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ, 
ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ, ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ,

ଏଆଞ୍ଜୁ ସକୂାରହ ମାରସଞ୍ଜୁ, ଇରଦ ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା 
ଡାଉରଭÑ ମାଞ୍ାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ।”

୯
 ଏ ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତଙ୍ା ଏରସରରିରଭÍଲା େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରି 

କକ୍ ସାମାନାନରିଇ ଇରସÑକା ଡ଼ଃନା ନୀରଡ଼ ମାନାନରିଇ େÌଙ୍ା 
ରଭÍଙ୍ା ଗରିଆନା ଜହାରରି ସରିଆନା ଦଃେରିମାନୁ, ୧୦

 ଏ ରଡଲରି ତାନରି 
ଚବରିସ ଗାଣ୍ରି ରସÍରଣ୍ଙ୍ା େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରି କକ୍ ସାମାସାନରି ନÌକରିଟରି 
ଉମଙୁ୍ଜୁ  ଉତାନା ଜହାରରି ଗରିେରିରନରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି େÌଣ ଜÌମବୋ 
ନÌକରିଟରି ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଟରେରାକା ଇଟାନା ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିରନରୁ 
:

 ୧୧ “ଅ ମାଇ ପ୍ରବୁତରି ଏଙ୍ା ମାଇ ରେÍନୁତରି,
ଈନୁ େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ା ଜହାରରି ଏଙ୍ା ମେୂା େÌଣ େÉନ୍ ମବୋ 

ରସÍଲୁ ଆବ୍ ଗରିମାନାତରି।
ଈନୁ ଗୁରଲÑÑତାଆ େରିଲ୍ ସାମାଞ୍ରି

ଗୁରଲÑÑତାଇ ନୀ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ୋହରିତୁ ଏଙ୍ା ନୀମବୋ 
େÉଟୁ।”

୫  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରଣ୍ା ପ୍ରୀୋ ଅÉନରି େତୁରି ରମଃରତଏ। 
ଏÌରÈ େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରି କକ୍ ସାମାସାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ତରିନରି କାଜୁ 

ତାନରି ଆହାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈ ରରିକଟରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରସ ଏଙ୍ା 
ସÉତଗଟା ସୀଲୁଙ୍ା ରଭÍୋ ଅÉଜାରସ। ୨ ଅରଟÑÑ ଅÉନୁ ର ଗÉପ୍ ସରି 
ମୂୋଗାଟରି ଦୁତଇ ରମଃରତଏ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ 
େÌକ୍ ସାନା ରଭସ୍ରିରସଞ୍ଜୁ, “ଈ ସୀଲୁଙ୍ା ଭରିକ୍ ସାନା, େୁତରି ଏÌପ୍ କା 
ରସÍଲୁ ଆବ୍ ଗରିନାଞ୍ଜୁ ଏମବୋଇ ମାରନ?” ୩ ରସଣ୍ନାଞ୍ଜୁ, େତୁଗିତାଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଲÌକୁ ରମହାନରି ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ, ଏତୋଞ୍ଜୁରଭÑ ଏÌରÈ େୁତରି ଏÌପ୍ କା 
ଅÉରତକା ରମଃୋ ମଆୂରତଞ୍ଜୁ। ୪ ଏÌରÈ େୁତରି ଏÌପ୍ କା ଅÉରତକା 
ରମଃୋ ରସÍଲୁ ଆଗ୍ାଞ୍ଜୁ ଏମବୋଇରଭÑ ସରିଡାତାକରି ଅÉନୁ ଗÉରମ 
ଡ଼ରିରତଏ। ୫ ଏÌËକରିରଭÑ ଏମବୋ ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରି ମାରଦÑତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଡ଼ୀଭା କୂନା, ରମଃମ,ୁ ଜରିହୁଦରି କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ 
ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜା ମାନରି ସରିଂହ କ୍ଡÓÉଡରି ଏଙ୍ା ଦାଉଦ କ୍Éମବେଜୁ ରସÍଲୁ ତୁମବେରି 
ମÉରାତାଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତାରା ମସୂାମାନାଞ୍ଜୁ ଏ େୁତରିତାଆ ସÉତଟା 
ସୀଲୁଙ୍ା ଭରିକ୍ ସାନା ଏÌରÈ େୁତରି ଏÌପ୍ କା ମରୂନଞ୍ଜୁ।”
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୬

 ଏମବୋ େÌଣ ଜÌମବୋ, ଚାରରିଟା ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତଙ୍ା ଏଙ୍ା 
ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରି ମାରଦ ରଣ୍ା ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ନରିସାମାସାରା 
ଅÉନୁ ରମଃରତଏ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉଜାମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  
ତÌସ୍କରିରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉତଟା କରିସ୍କା ଏଙ୍ା ସÉତଟା କାନ୍ ଙ୍ା 
ୋହାରସଞ୍ଜୁ। ଏ କାନ୍ ଙ୍ା େତୁଗିଡାଣ୍ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସରି ସÉତଗଟା 
ଜରିଉଙ୍ା।

୭
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଭÉଜାନା େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରି କକ୍ ସାମାସାନରି 

ତରିନରି କାଜୁତା ଆହା ମାସରି େୁତରି ଅÌରତଞ୍ଜୁ। ୮
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ େୁତରି 

ଅÌଭାରନ, ଏ ଚାରରିଟା ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତଙ୍ା ଏଙ୍ା ଚବରିସ ଗାଣ୍ରି 
ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ନÌକରିଟରି ଉମଙୁ୍ଜୁତାନା ଜହାରରି ଗରିରତରୁ। 
ଏ ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ତାକାରରି କାକାନରି ରରଣ୍ଲାକା ରଡÍକା ଏଙ୍ା 
ରରଣ୍ଲାକା ସନୁା ଡାରଲଡ଼ରି ମାସ।ୁ ଏ ତାରଲଡ଼ାକା ତୀରରିତାକାରରି 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ମÉରାତରି ଗÌବ୍ ଗÌବ୍ ଇଞ୍ରିମାସରି ଦୁଆଲରି ଡ଼Èଇ 
େରୂରି ଅÉଜା ମାସ।ୁ ୯ “ଏଆରୁ ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ରସÍଲୁ ରଣ୍ା େନୂାରା 
ଗÉଡ଼ରି ଏÌସରିରତରୁ :

ଈନୁ ଏ େୁତରିତରିନରିଇ ଅÌଭା ତରିଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଏ ସୀଲୁଙ୍ା
ଭ୍ରିପ୍ କା ତାଙ୍ରି  ଆବ୍ ଗରିନାତରି,

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈନୁ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉଜାମାସରି।
ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ କ୍Éମବେଜୁତାକାରରିଇ, ଗୁରଲÑÑ ସୀରୁ

ତାକାରରିଇ, ଗୁରଲÑÑ ଭାକାତରି କାତା ଆଇ ମାନାରରିଇ, ଗୁରଲÑÑ 
କୂଲୁତାକାରରି ମାରଦ

ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ଲÌକୁରରିଇ ନୀ ରାକା ଡ଼Èଇ 
କଡାମାଞ୍ରି ।

 ୧୦ ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇ ମାଇ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ରÉରଜନରି କ୍Éମବେଜୁ, 
େÌଣଗାଟାରରି ଏଙ୍ା ଲÉକାଗାଟାରରି କ୍Éମବେଜୁ 
ଗରିଆମାଞ୍ରି ।

ଏଆରୁ େୁତଗି କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିରନରୁ।”

୧୧
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ରମଃରତଏ ଏଙ୍ା େÌଣ ଜÌମବୋ, ନୀରଡ଼ 

ମାନରି ଜÌତଙ୍ା ଏଙ୍ା ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରି ତୀଡ଼ରିଗୁରଞ୍ରରି ଦÉଲା ଦÉଲା 
ଦୁତଙ୍ାନାରା ଗୀରା ରଭରସଏ। ଏଆରୁ ହଜାର ହଜାର ଏଙ୍ା 
ଅୟୁତ ଅୟୁତ ଦÉଲାତାକା ମାରସରୁ। ୧୨

 ଏଆରୁ ରଦରରି ଗୀରା 
ଡ଼Èଇ ରଭସ୍ରିରସରୁ :

“ମେୂା ଡÉଟା, େÉନ୍ ମବୋ, େୁନ୍ ମବୋ, େÌଣ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା
ଅÌରତେରରି ଏଙ୍ା ଦଃୋ ଈଭା ଗୁରଲÑÑ ଭାରରି

ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉଜାମାସରି ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଆଡାଆ
େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଆବ୍ ଗରିମାରନଞ୍ଜୁ।”

୧୩
 ଅÉନୁ ରସଣ୍ ରନÍରଡ, ଟÉଣା ଲାଇ ଏଙ୍ା ସମଦୁ୍ର ତାନରି 

ଗୁରଲÑÑ େ୍ରିଆମାନରି ଜÌତଙ୍ା ଅରଟÑÑ ଏମବୋ ମାସରି ଗୁରଲÑÑତାକାଈରା 
ରଭସ୍ରିସାରା ରଭରସଏ।

“େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରି କକ୍ ସାମାନାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା
ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଦଃୋ, େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା, ଅÌରତେରରି
ମେୂା ଡÉଟା କÉରଲଙ୍କÉଲା େÉନାକାଞ୍ଜୁ।”

୧୪
 ଏମବୋ ଚାରରି ଗାଣ୍ରି ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତଙ୍ା “ଅÉରମନ୍!” ଇସ।ୁ 

ଏଙ୍ା ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ରମଣ୍ାଙ୍ା ଉତାନା ଏଆନରିଇ ଜହାରରି ଗରିଆନା 
ଲÉକରିରତରୁ।

୬  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଏ ସÉତଗଟା ସୀଲୁଙ୍ାନରି 
ମାରଦ ରଣ୍ା ସୀଲୁ ଭ୍ୀତୋରାଆ ଅÉନୁ ରମଃରତଏ। 

ଏମବୋ ନୀରଡ଼ ମାନରି ଚାରରି ଜÌତଙ୍ାନରି ମାରଦତାରରି ରରଣ୍ ମରୂଡଙ୍ରି  
ଡ଼ାସ୍ରି ସାଦା ରଡଃଙ୍ରି  ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ଈରା ରଭସ୍ରିସାରା ଅÉନୁ 
ରଭରସଏ, “ଭାମୁ”। ୨

 ଏମବୋ ରରଣ୍ ଲÌଙ୍ରି  ଗÌଡ଼ା ସ୍ଡÓØତାତାରା 
ଅÉନୁ ରମଃରତଏ। ଏÌରÈଡ଼ରିନରି କୁÛଇଟରି କକ୍ ସାମାସାନରି କାଜୁତା 
ରରଣ୍ ଭରିଡୁ ମାରସ। ଏଆନରିକରି ରଣ୍ା ଟରେରରି ସୀଭା ଅÉରତ। 
ଏମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ମେୂାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା ଗୁରଲÑÑ କୁÛଇଟରି ମେୂା ତାଙ୍ରି  
ସ୍ଡÓହାନା ସାରସଞ୍ଜୁ।

୩
 ଏ ରବÑଅଟରି ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ରରିରହଗରିତାରା ସୀଲୁ ଭ୍ରିରତେଞ୍ଜୁ। 

ଏ ରଡଲରିତା ରରିରହଗରିତାରା ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତ ଈରା ରଭସ୍ରିସାରା 
ଅÉନୁ ରଭରସଏ, ‘ଭÉମ’ୁ। ୪ ଏମବୋ ଅରଟÑÑ ରରଣ୍ ଗÌଡ଼ା ସ୍ଡÓØତାରତ। 
ଏÌରରି ରାତାଗାଟାରରି। େୁତଗିତାରା ଲତୁରଜÍଡା ଅÌଭା ତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା 
େୁତଗିତାକା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦ ଇସରିଙ୍ରି  ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍସରି ରଭÍସରି 
ସÉରନରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏ ଗÌଡ଼ାତା କକ୍ ସାମାସାନରିକରି େÌଣ ସୀଭା 
ଅÉରତ।

୫
 ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଏରସରରିରଭÍଲା ତୀନରି େÉଲୁତାରା ସୀଲୁ 

ଭ୍ରିରତେଞ୍ଜୁ, ଏମବୋ ତୀନରି େÉଲୁ ତାରା ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତ ରଭସ୍ରିସାରା 
ଅÉନୁ ରଭରସଏ, ‘ଭÉମ’ୁ। ଏମବୋ ଅÉନୁ ଅରଟÑÑ ରଣ୍ା କÉଲରି ଗÌଡ଼ା 
ସ୍ଡÓØତାତାରା ରମଃରତଏ। ଏ ଗÌଡ଼ା ତାନରି କକ୍ ସାମାସାନରି କାଜୁତା 
ରରଣ୍ ତୂଲରି ଗରିନାରରି ନରିତେରି ମାରସ। ୬ ଅରଟÑÑ ଅÉନୁ ଚାରରିଟା ନୀରଡ଼ 
ମାନରି ଜÌତଙ୍ାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓØତାତରି ରଡଃଙ୍ରି  ରଣ୍ା ଗୀରା 
ରଭରସଏ, “ଟÉକା ତରିଙ୍ରି  ରସରରଲାକା ଗହମ, ଏଙ୍ା ଟÉକା 
ତରିଙ୍ରି  ତୀନରି ରସର ଜବ ଅÉରନ, ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ନରିଜୁ ଏଙ୍ା 
ଡ୍Éକା ନୀରୁ ନାହରିକରି ଗରିଭା କୂନା।”

୭
 ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଏରସରରି ରଭÍଲା ଚାରରି େÉଲୁତାରା ସୀଲୁ 

ଭ୍ୀକ୍ ରତଞ୍ଜୁ, ଏ ରଡଲରିତା ଚାରରି େÉଲୁତାରା ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତ 
ଈରା ରଭସ୍ରିସାରା ଅÉନୁ ରଭରସଏ, “ଭÉମୁ।” ୮

 ଏମବୋ ଅÉନୁ 
ରସଡ଼ମବେଜୁରରି ଅÉଜାମାସରି ଗÌଡ଼ା ରଣ୍ା ରମଃରତଏ। ଏ କୁÛଇଟରି 
କକ୍ ସାମାସାନରି ୋଦା “ସÉଭା।” ଏଆନରିଇ ହାଇଦରି ଦରିନା 
କÌୋଇମାରସ। ସରୂକୂରଡ଼, ଜୂଗା, ରୁଜାଭାଜା ଏଙ୍ା େୁତଗି ତାନରି 
ମାନରି ଗସା ଜÌତଙ୍ାନରି ବାହା ଡ଼Èଇ େୁତଗିତା ମାନାରରିଇ ଚାରରି 
ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା ତାକାରରିଇ ମହୁ ରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଏÌଭାସାଙ୍ରି  
ଈ ଗୁରଲÑÑତାରା େÌଣ ସୀଭା ଅÉରତ।

୯
 ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଏରସରରିରଭÍଲା ୋଞ୍ େÉଲୁତାରା ସୀଲୁ 

ଭ୍ୀରତେଞ୍ଜୁ, ଏ ରଡଲରିତା ଏତୋନାକା ରେÍନୁତାରା ରଭସ୍ା ଏଙ୍ା 
ଏଆରରିକରି ସୀଭା ଅÉଜାସାରା େୂଡ଼୍ ୋ ତାଙ୍ରି  ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ 
େÉରଟରୁ, ଏଆରରିତାଇ ଜରିଉଙ୍ା ଲÉକାଗଟରି ଲାଇଟରିମାସାରା 
ରମଃରତଏ। ୧୦

 ଏଆରୁ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭସ୍ରିରସରୁ, “ଅ 
ସେୁାଡ଼ରି ଏଙ୍ା ଉରଜÑ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାନରି ଗୁରଲÑÑ ତରିକରି ମେୂାଗାଟରି 
ପ୍ରବୁତରି, ଅରଟÑÑ ଏରସ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ତୂକରି ଗରିଆ ରାଇ ଈନୁ 
େୁତଗିତାକାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ମାଇ ରାକାତାରା ଡ଼ାକା ରତହାଇ?” 
୧୧

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆରରିକରି ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ରଣ୍ାଲାକା େରିଅ 
େରିଅତାଆ ସକୂାଲରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା ସୀଭା ଅÉରତ। ଏଆରରିରକ କାବାଡ଼ରି 
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ଗରିଭା ଆଟ୍ କରିମାନାରରିଇ ଏଙ୍ା ଆରମବେସ୍କାନରିଇ ଏଆରରି ରଡଃଙ୍ରିରନ 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉରନ। ଏରସ ଗାଣ୍ରି ସÉଭା ତରିକରି ମାରନ ଏÌରରି େୂରରି 
ଅÉନରି ଟୁକ୍ନÈ ଈରକ ଦରିନା ଜÉମବୋ ତାଙ୍ରି  ଏଆରରିଇ ରଭସ୍ା ଅÉରତ।

୧୨
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଛ େÉଲୁତାରା ସୀଲୁ ଭ୍ୀତେରି 

ରଡଲରିତା ଅÉନୁ ରମଃରତଏ, ଏମବୋ ଆଜାଞ୍Éୋ ଡÉଡ଼ରି ଡ଼ାରତେ 
ରଭÍଲା ମÉନ୍ାଗାଟରି କÉଲରି ସରିଣ୍È ଡ଼Èଇ େ୍ାକ୍ ସାମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
କÉଲରି ଅÉରତ ଏଙ୍ା ଡÉଞ୍ଜୁ ରାକା ରଭÍରତ। ୧୩

 ରଦରରି ଭରିଲୁ 
ଡ଼Èଇ ସୀଡରି ତÌଗା ଜ୍ଡୂ ନରି ରଡଃଙ୍ରି  େୁତଗି ତାଙ୍ରି  ସୁକାଙ୍ା ଜୃଆତୁ। 
୧୪

 ମରୂଡଙ୍ରି  ପ୍ରୀସାମାନରି ୋଣ୍ା େୁତରି ରଡଃଙ୍ରି  ପ୍ରୀୋ ଅÉଜାନା 
ଅରଟÑÑ ତÌମବୋ ଅÉଆରତ। ଅରଟÑÑ ସÌକ୍ା ଏଙ୍ା େÌଡ଼ରିଙ୍ା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା 
ବାହା ଡ଼Èଇ ଏÌଜରିତୁ।

୧୫
 ଅରଟÑÑ େୁତଗି ରÉରଜଙ୍ା, େÌଣଗାଟାକା ଏଙ୍ା କÉଲା 

ପ୍ରଃନାରରି କୁ Ûଇଟରି ରଦରାକ, େÉନ୍ ମବୋଗାଟାକା ଏଙ୍ା 
ଡÉଟାଗାଟାକା, କଡା ଅÉଜାନାକା ଏଙ୍ା େରିଃୋ େÉଣ୍ଞ୍ାନାକା, 
ଈ ଗୁରଲÑÑତାକା ସÌକ୍ାନରି ମାନରି ଭାଡ଼ରି ଗାରଙ୍ାନରି, ଭାଡରି ରପ୍ରÍସ୍କାନରି 
ଅରଟÑÑ ୋଙ୍ାଙ୍ାନରି ମÉଗଗିରନରୁ। ୧୬

 ଏଆରୁ ସÌକ୍ାନରି ଏଙ୍ା 
ଭାଡରିଙ୍ାନରିଇ ରଭରତେରୁ, “ମÉଙ୍ରି  େ୍ାଙ୍ାରାଦୁ, େÌଣ ଜÌମବୋତାନରି 
କକ୍ ସାମାନାନରି କାନ୍ ଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ସÌଡାଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ 
ମÉଙ୍ରି  ଅÉଡ଼୍ ସାନା ଇଟାରାଦୁ। ୧୭

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରରି 
ସÌଡାଙ୍ା ଅÉନରି ଗÉଲା ଏତାରତରଡଏ, ଏÌସରି ଗÉଲା ଏମବୋଇ ନରିସା 
ମରୂନ, ଇରସରୁ।”

ଏକ ଲକ୍ଷ ଚଉରାଲିଶ େଜାର ଗାଣି୍ ଇସ୍ାଏଲତାକା

୭  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରମଃରତଏ, େୁତଗି ଅÉରତକା 
ସମଦୁ୍ର ଅÉରତକା ଏତେରି ଅÉରତକା ମ୍ାଃନୁ କୁÛଇଟରି ଭରିଲୁ 

ଜୀଞ୍ରି  ମଆୂକାରରି ଇଞ୍ରି  େୁତଗି ସÉରରିମଜୁୁତା ଚାରରି ଗାଣ୍ରି ଦୁତଙ୍ା 
ଭରିଲୁତରିନରିଇ ଜ୍ାକ୍ ନା ଅÉଙ୍ାନାଇ ନରିସରିରତରୁ। ୨

 ଅରଟÑÑ ଅÉନୁ 
ରଭÍଲା ସ୍ଡÓØନରି ରଭଞ୍ଟରି ର ଦୁତଇ ନରିଙ୍ାନା ଭାଇମାସାରା 
ରମଃରତଏ। ନୀରଡ଼ ମାନରି ରେÍନୁତାରରି ସୀଲୁ ଏଆନରି କାଜୁତା 
ମାରସ। ଏଆଞ୍ଜୁ େୁତଗି ଏଙ୍ା ସମଦୁ୍ରତରିନରିଇ ନାହରିକରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  
େÌଣ େÉଣ୍ଞ୍ା ମାସରି ଚାରରି ଗାଣ୍ରି ଦୁତଙ୍ାନରିଇ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ 
କୂକ୍ ସାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୩

 “ଅÉଜୁ ମାଇ ରେÍନୁ ଲÌକୁ ତାକାରରି 
ମ୍Éମୁଙ୍ାନରି ସୀଲୁ ରଭÍଆ ସରିଡାନରି ଟୁକ୍ନÈ ଈରୁ େୁତଗି ଅÉରତକା 
ସମଦୁ୍ର, ଅÉରତକା ମ୍ାଃକାନରି ନାହରିକରି ଗରିଭା କୂନା।”

୪
 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ଇସ୍ାଏଲ ମୀଡାକାନରି ସୀରୁତାକା 

ଏକ ଲକ୍ଷ ଚଉରାଲରିସ ହଜାର ଲÌକୁ ସୀଲୁ େÉଣ୍ଞ୍ା ମାନାରା 
ରଭରସଏ।

 ୫ ଜରିହୁଦା କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବÉର ହଜାର
ରୁରବନ କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବÉର ହଜାର
ଗାଦ କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବÉର ହଜାର

 ୬ ଆରଶର କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବÉର ହଜାର
ନପ୍ାଲରି କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବÉର ହଜାର
ମନଃସରି କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବÉର ହଜାର

 ୭ ସରିମରିୟନ କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବÉର ହଜାର
ରଲବରି କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବÉର ହଜାର
ଈଶାଖ କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବÉର ହଜାର

 ୮ ଜବୁଲୁନ୍ କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବÉର ହଜାର
ରଜାରସେ କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବÉର ହଜାର
ବରିନ୍ାମରିନ କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବାର ହଜାର

ଦÉଲା ଦÉଲା ଲÌକୁତାକା
୯

 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ଦÉଲା ଦÉଲା ଲÌକୁରରିଇ, ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା 
ମୂଆନରିରତରସ ଦÉଲା ତାକାରରିଇ ରମଃରତଏ। ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑ 
କୂଲୁତାକା, ଗୁରଲÑÑ କ୍Éମବେଜୁତାକା, ଗୁରଲÑÑ ସୀରୁତାକା ଏଙ୍ା 
ରବÍଗାଲରି କାତା ଡ଼Èଇ ବÉସରି ଅÉଭାଗାଟାକା ମାରସରୁ। ଏଆରୁ 
େରିଅ େରିଅତାଆ ସୂକାଲରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାରସରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା 
କାକାନରି କାଜୁରରି ରଡÍଗଙ୍ା ଆହାରସରୁ। ଅରଟÑÑ େÌଣ ଜÌମବୋ ଏଙ୍ା 
ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ନÌକରିଟରି ନରିସାନା ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେରୁ। 
୧୦

 “େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରି କକ୍ ସା ମାନରି ମାଇ ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ରମÍଣ୍ରି 
ମୀଡା ବାହା ଡ଼Èଇ ମାଇ ରଗÍଲୁ ଏଃୋ ଭାଇରନ।”

୧୧
 ଏମବୋ େÌଣ ଜÌମବୋ, ରସରଣ୍ଙ୍ା ଏଙ୍ା ନୀରଡ଼ ମାନରି ଚାରରି 

ଗଟା ଜÌତଙ୍ା ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି ଗୁରଲÑÑ ଦୁତଙ୍ା ନରିସାନାଇ େÌଣ 
ଜÌମବୋ ନÌକରିଟରି ଉମଙୁ୍ଜୁତାନରିଇ ରେÍନୁଇ ଜହାରରି ଗରିଆନା ରଭରତେରୁ, 
୧୨

 “ଅÉରମନ୍!, ଦଃୋ, ଅÌରତେରରି, େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ, ଜହାରରି, 
େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା, େÌଣ ଏଙ୍ା ମୂୋ ଡÉଟା କÉରଲଙ୍କÉଲା ମାଇ 
ରେÍନୁତାରରି। ଅÉରମନ୍!”

୧୩
 ଏ ରବÑଅଟରି ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରି ମାରଦତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  

ରଭଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଇଆରୁ “େରିଅ େରିଅ ତାଆ ସୂକାଲରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା 
ଟÉଟାନାକା ଏମବୋଇ? ଏଆରୁ ଏରମବେଟରି ଭÉଜାରନରୁ?”

୧୪
 ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଏ, “ଅ ନାଇ ପ୍ରବୁ, ଈନୁରନ 

ଏÌରÈ େୁଞ୍ାମାଞ୍ରି ।
ଏମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଇଆରୁ ଗÉପ୍ ସରି ଜୂଗା 

େÉଣ୍ଞ୍ାନା ଭÉଜାମାନାକା ଏଙ୍ା ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ରାକା ଡ଼Èଇ 
ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ସରିଣ୍Èଙ୍ା େରିଅ େରିଅନା ଜÌଗାମାନାକା। ୧୫

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆରୁ ରେÍନୁ େÌଣ ଜÌମବୋ ନÌକରିଟରି ମାଞ୍ାନା, ନÉଡାଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି ଏ 
ରେÍନୁ ଇଡୁତା ମାଞ୍ାନା ଦଃୋ ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଏଆନରିଇ ଜହାରରି 
ଗରିେରିରନରୁ। ଅରଟÑÑ େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରି ମାନାଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ତାଡ଼ା 
ବାଃତା ରନଗା ଡ଼Èଇ ଇଟରିରନଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଏଆରୁ ଏରସକାରଭÑ 
ସାକରିଏÌସ୍କରି  ସÉଏରୁ, କାରା ଡ଼Èଇ କÉରନ୍ଏରୁ ଅରଟÑÑ ଆନରି 
ଅÉରତକା କÉନ୍ା ଡ଼Èଇ ଜୂଗା େÉରନଏରୁ। ୧୭

 ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା େÌଣ ଜÌମବୋ ମାରଦ ମାନରି ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଏଆରରିଇ 
ଅÉଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ସରିରୁ ଉେଗିମାନରି ନୀମବୋ ସଗୂାତାଙ୍ରି  ଡୂରନଞ୍ଜୁ 
ଅରଟÑÑ ରେÍନୁ ଏଆରରି କାନ୍ ଙ୍ାନାଆ କାଣ୍ଦ୍ କା ତÉସ୍କା ଜରିରନଞ୍ଜୁ।”

ସÉତ ପÉଲୁତାରି ସରୀଲୁ

୮  ୧ ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଏରସରରିରଭÍଲା ସÉତ େÉଲୁ ତାରା ସୀଲୁ 
ଭ୍ରିରତେଞ୍ଜୁ, ଏମବୋ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଅଦ ଗଣ୍ା ଟୁକ୍ନÈ କରିନରି େ୍ଡÓÌ 

ଇରସ। ୨
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ସାତ ଗାଣ୍ରି ରସଣ୍Ûନରି 

ଦୁତଙ୍ା ନରିସାସାରା ରମଃରତଏ। ଏଆରରିକରି ସÉତଟା ତୂଡୁ଼ଙ୍ା 
ସୀଭା ଅÉରତ।

୩
 ଅରଟÑÑ ର ଦୁତ ଲÉକା ଗଟରି ତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନାଇ ନରିସରିରତଞ୍ଜୁ। 

ଏଆନରି କାଜୁ ତାନରି ଗÌବ୍ ଗÌବ୍ ତାରା ମ୍ଡÓÝØନରି ସନୁା ବଇଟ ମାରସ। 
େÌଣ ଜÌମବୋ ନÌକରିଟରି ମାସରି ଲÉକା ଗଟରି ତାନରିଇ ଗୁରଲÑÑ ତୀରରିତାକାରରି 
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ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ତରିରକ ଆଡ଼୍ ୋ ତାଙ୍ରି  ଗÌବ୍ ଗÌବ୍ ଇନରି 
ଦୁଆଲରି ଅÉନରି ଦବ୍ ଗÉରମ ମ୍ଡÓÝØୋ ତାଙ୍ରି  ଏଆନରିକରି ସୀଭା 
ଅÉରତ। ୪ ଏଙ୍ା ଦୁତ କାଜୁ ଡ଼Èଇ ଗÌବ୍ ଗÌବ୍ ଇନରି ଦୁଆଲରି ରେÍନୁ 
ଲÌକୁରରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÌୋ ତରିରଙ୍ ରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଏକାରତ। 
୫

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏ ଦୁତ ଲÉକାଗଟରିତାରା ନÉଡ଼ରି ବଇଟତାନରି େୂରରି 
ଗରିଆନାଇ େୁତଗି କୁÛଇଟରି ଭÉତୋରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈ ଡ଼Èଇ ଟ୍ଡÓÞରଜରରି 
ଟ୍ଡÓÞରଜରରି ଇରତେ। ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ସାଦା ଅÉରତ, ଡ୍ଡୂ ମରିଲରି 
ଡ୍ଡୂ ମରିଲରି ଇରତେ ଏଙ୍ା ଡÉଡ଼ରି ଡାରତେ।

ସାତ ଗାଣି୍ ନସଣ୍Ûନ ିଦୁତାଙ୍ାନାଇ ତୂଡୁଙ୍ା ସାଦା
୬

 ଏ ରଡଲରି ତାନରି ସÉତ ଗାଣ୍ରି ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ା ସÉତଟା ତୂଡୁ଼ଙ୍ା 
ଆହାନା ଭୀକା ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉରତରୁ।

୭
 ରଭÍରଲତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ତୂଡୁ଼ ଭୀକାରନ ରାକା ମରିଆସରି ଅÉଜରି 

ଭାଡରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ନÉଡ଼ରି େୁତଗି କୁÛଇଟରି ଭÉପ୍ କା ଅÉରତ, ଏମବୋ 
େୁତଗିତାଇ ମ୍ାଃକା ତୀନରି ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା କାମବେରିତୁ। ଅରଟÑÑ 
ସÌଲାରଭÑ କାମବେରିରତ।

୮
 ରରିରହଗରିତାଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ତୂଡୁ଼ ଭୀକାରନ ନÉଡ଼ରି ରୀମାସରି 

ରଦରରି ସÌରୁ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ରରଣ୍ ସମଦୁ୍ର ତାନରି ଦରିଆରତ। ଏମବୋ 
ସମଦୁ୍ର ତାରରି ସରିରୁ ତୀନରି ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା ରାକା ମ୍ୀରତ। 
୯

 ଏଆକରି ଏମବୋ ମାସାଇ ଜÌତଙ୍ା ତୀନରି ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା 
ସÉତୁ। ଅରଟÑÑ ତୀନରି ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା ଜାହାଜଙ୍ା ନାହରିକରି 
ଅÉତୁ।

୧୦
 ତୀନରି େÉଲୁତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ତୂଡୁ଼ ଭୀକାରନ ନÉଡ଼ରି ଉଲା 

ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ରଦରାଡ଼ରି ସୁକା ରସଣ୍Ûଟରି ରନÍରଡକରି ଦରିଆରତ। 
ଏÌରରି ତୀନରି ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା ଜÌଡ଼ରିଙ୍ାନରି ଏଙ୍ା ଉେଗିମାନରି 
ସଗୂାଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ଦରିଆରତ। ୧୧

 ଏ ସକୁା ୋଦା “କଟ୍ରକଟ୍ରତାରରି 
େରିତା।” ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ତୀନରି ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା ସରିରୁ େରିତା କଟ୍ର 
କଟ୍ର ଇସ।ୁ ଏÌଭରି ଉଣ୍ଞ୍ାନାଇ ଗÉରମ ଲÌକୁ ସÉରତରୁ।

୧୨
 ଚାରରି େÉଲୁତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ତୂଡୁ଼ ଭୀକାରନ ରଭÍଲା, ଡÉଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 

ସକୁାଙ୍ା ତୀନରି ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା ନାହରିକରି ଅÉତୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଗୁରଲÑÑତାଇ ତୀନରି ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା ଉଜାଡ଼ରି ସୀଆତୁ। 
ଉଜାଡ଼ାଙ୍ା ତୀନରି ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା ଉଜାଡ଼ରି ଅÉଆରତ। 
ନÉଡାଙ୍ରିରଭÑ ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ ଅÉରତ।

୧୩
 ଏମବୋ ଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ରଣ୍ା ଇଗଲ େଟା ରମଃରତଏ, ଏÌରରି 

ମରୂଡଙ୍ରିଆ େÉଞ୍ରି  େÉଞ୍ରି  ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ଈରା ରଭସ୍ରିସାରା 
ରଭରସଏ, “ଆଇଗନା, ଆଇଗନା! ତୀନରି ଗାଣ୍ରି ଦୁତଙ୍ା ଇରଦ 
ତୂଡୁ଼ ଭୀକରିରନରୁ, ଏ ତୂଡୁ଼ ଗୀରା େୁତଗି ଲÌକୁ ରସÍଲୁ ଏରସ 
ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି ମାରନ।”

ତୂଡୁଙ୍ା ସାଦା ଡÈଇ ଜୂଗା ୍Éନତ

୯  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି େÉଞ୍ େÉଲୁତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ଡୂଡୁ଼ ଭୀକରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏ ରଡଲରି ତାନରି ରରଣ୍ ସକୁା ମରୂଡଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ େୁତଗି ତାଙ୍ରି  

ଡ଼Ìନା ଦରିଆରତ। ଏÌରÈ ଅÉନୁ ରମଃରତଏ। ଈ ସକୁା ତରିଙ୍ରି  ଟÉଣା 
ଲାଇନରି ଦରିନାତାରା କୁଞ୍ ରି ସୀଭା ଅÉରତ। ୨ ଏÌରÈ କୁଞ୍ ରି ଦÉୋରନ 
ରଦରରି ନÉଡ଼ରି ଗÉଡା ଡ଼Èଇ ଦୁଆନରି ସ୍ଡÓØନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏମବୋଡ଼Èଇ 
ଦୁଆଲରି ବଟ୍ରରି ଅÉରତ। ଏ ଲାଇନରି ଦରିନା ଗÉଡା ଡ଼Èଇ ଦୁଆଲରି 
ସ୍ଡÓØତାନରି ବÉଗା ରଭÍଲା ଏଙ୍ା ମୂରଡଙ୍ରି  କଣ୍ କଣା ଅÉରତ। 

୩
 ଏ ଦୁଆଲରି ଡ଼Èଇ କୋଟÌଡ଼ାଙ୍ା ସ୍ଡÓହାନାଇ େୁତଗି ତାଙ୍ରି  ଭÉତୁ। 

ଏÌଭାସାଙ୍ରି  କରିସ୍କାଣ୍ଏରରି ନାରା ଡÉଟା ସୀଭା ଅÉରତ। ୪
 ଏÌଭରି 

ଇସରିଙ୍ରି  େୁତଗି ତାନରି ମାନରି ସÌଲୁ, କୁସା ଅÉରତକା ମ୍ାଃକା ମୁହ ରି 
ଗରିଅ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାକାରରି ମ୍Éମ ୁତାନରି ରେÍନୁତାରରି ସୀଲୁ 
ସରିଡାଦୁରହ ଭାରରି ଏଆରରିଇ ନାହରିକରି ଗରିନୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏÌଭାସାନରିଇ 
ରଭସ୍ା ଅÉରତ। ୫

 ଏÌଭା ଏଆରରିଇ େରାଣରି ଅÌଆରାଇ େÉଞ୍ 
ଡÉଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ ଏଆରରିକରି ନÌଭା ଜୂଗା ସୀଭା ତାଙ୍ରି  ଏÌଭାସାଙ୍ରି  ସୀଭା 
ଅÉରତ। କରିସ୍କାଣ୍ଏରରି କÉସରିତାକା ନÌନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌରରି ନÌରନ। ୬ ଏ 
ରଡଲରି ତାନରି ରମ୍ଡÓରହଙ୍ା ସÉଭା ତାଙ୍ରି  ଅଡ଼୍ ରତକାରଭÑ ସÉଭା 
େÉରନଏରୁ। ଏଆରୁ ସÉଭା ମÉଣ୍ରିରନରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ସÉଭା 
ଏଆରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଏÌଜାନା ସାରନ।

୭
 ଏÌଭରି କୋଟÌଡ଼ାଙ୍ା କÉଲା ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାନରି ଗÌଡ଼ାଙ୍ା 

ତÌସ୍କରିମାସ।ୁ ଏÌଭାସାନରି ତÉ୍କାନରି ୋ୍କ୍ ସାମାସାଇ ସନୁା ଟରେରାକା 
ରଡଃଙ୍ରିତାଇ, ଏଙ୍ା ଏÌଭାସାନରିଇ ମଃୁକା ଲÌକୁ ମଃୁକା ରଡଃଙ୍ରିତାଇ। 
୮

 ଏÌଭାସାନାଇ ତ୍Éରମବେରାକା ଅÉସାସାନରି ତ୍ାଉ ତ୍Éରମବେରାକା 
ରଡଃଙ୍ରିତାଇ, ଏÌଭାସାନାଇ ୋଟ୍ କା ସରିଂହ କ୍ଡÓÉଡରିଙ୍ାନରି ୋଟ୍ କା 
ରଡଃଙ୍ରିତାଇ। ୯ ଏÌଭାସାନରି ଡାକରିଙ୍ା ଲହା ଡାକଲାକା ରଡଃଙ୍ରିତାରା 
ଡ଼Èଇ ୋ୍ପ୍ କା ଅÉଜାସ।ୁ ଅରଟÑÑ ଏÌଭାସାନରି ମÉରାଙ୍ାନରି ସାଦା, 
କÉଲାତାଙ୍ରି  ଦÉଲା ଗÌଡ଼ାଙ୍ା ରଦଗା ଗରିପ୍ କରିମାନରି ବଗରିସଗଡ଼ାକାନରି 
ସାଦା ରଡଃଙ୍ରି  ଆଇମାରସ। ୧୦

 କରିସ୍କାଣ୍ଏରରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଭାସାନରି 
ରଡ୍ଅଞ୍ାକାନରି ବରିସ େÉପ୍ କା ମାସ।ୁ ଏÌରÈ ଡ଼Èଇ ଲÌକୁରରିଇ େÉଞ୍ 
ଡÉଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ ଜୂପ୍ କା ତାଙ୍ରି  ଏÌଭାସାଣ୍ ଡÉଟାମାରସ। ୧୧

 ଟÉଣା 
ଲାଇନରି ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ ଏÌଭାସାନରି ରÉରଜଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି ୋଦା 
ଏବ୍ରି ରଭସ୍ା ଡ଼Èଇ ‘ଅବରର୍ନ୍’ ଗ୍ରୀକ୍ ରଭସ୍ା ଡ଼Èଇ ‘ଅେଲରିୟାନ’, 
ଇରସÑକା ନାହରିକରି ଗରିନାଞ୍ଜୁ।

୧୨
 ରଭÍରଲତାରରି ଜୂଗା ରନମବେରିରତ। ଅରଟÑÑ ଜÌରଡ଼କା ଭÉନୁ।

୧୩
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଛ େÉଲୁତାଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ତୂଡୁ଼ ଭୀକରିରତଞ୍ଜୁ। 

ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ସନୁା ଲÉକାଗଟରିତା ମାସରି ଚାରରିଗଟା କÌସ୍କା ବାହା 
ଡ଼Èଇ ରଣ୍ା ଗୀରା ରଭରସଏ। ୧୪

 ଏ ଗୀରା ତୁଡୁ଼ ଆହାମାସରି 
ଛ ଫÉଲୁ ତାନାନରିଇ ଦୁତଇ ରଭରତେ, “ଫରାତ ରଦରରି ଜÌଡ଼ରିତା 
ତଃୋ ଅÉଜା ମାନରି ଚାରରି ଗାଣ୍ରି ଦୁତାଙ୍ାନାଇ େରିଃମ।ୁ” ୧୫

 ତୀନରି 
ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନରିଇ ମୁହ ରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଈ 
ରଡଲରି, ଈ ଗÉଲା, ଈ ଡÉଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଈ ବାସାରରି ରସÍଲୁ ତÌଲ 
ଗରିଭା ଅÉଜାମାସରି ଏ ଚାରରି ଗାଣ୍ରି ଦୁତଙ୍ା େରିଃୋ େÉରଟରୁ। 
୧୬

 ଗÌଡ଼ାଙ୍ାନରି କକ୍ ସାନା କÉଲା ଗରିନାକା କୁଡ଼ରିଏ ରକାଟରି ମାରନରୁ 
ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ରଭରସଏ।

୧୭
 ଗÌଡ଼ାଙ୍ା ଏଙ୍ା ଏÌଭାସାନରି କୁÛଇଟରି କକ୍ ସାସାକାରରିଇ ଅÉନୁ 

ରମଃରତଏ। ଏଆରରି ଡାକରିଙ୍ା ନÌଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  ରାତା, କସ ରଡଃଙ୍ରି  
ନୀଲରି, ଗନ୍ କ ରଡଃଙ୍ରି  ସ୍ଡÓÞଙ୍ରି  ଜÌଙ୍ଜୁ  ଅÉଜାମାସୁ। ଗÌଡ଼ାଙ୍ାନରି 
ତ୍Éକା ସରିଂହ କ୍ଡÓÉଡରିଙ୍ାନରି ତ୍Éକା ରଡØଙ୍ରି  ତÌସ୍କରିମାସୁ। ଅରଟÑÑ 
ଏÌଭାସାନରି ସଡୁା ଡ଼Èଇ ନÉଡ଼ରି, ଦୁଆଲରି ଏଙ୍ା ଗନ୍ କ ସ୍ଡÓØେରିମାରସ। 
୧୮

 ଏÌଭାସାନରି ସୁଡା ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓØେରିମାସରି ନÉଡ଼ରି, ଦୁଆଲରି ଏଙ୍ା 
ଗନ୍ କା ମÉରାତରି ଈ ତୀନ୍ ଟା ଜୂଗା ଡ଼Èଇ ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନରି ମାରଦ 
ତୀନରି ବÉରଗକା ସÉଭା େÉରଟରୁ। ୧୯

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏ 
ଗÌଡ଼ାଙ୍ାନରି ସୁଡାଙ୍ାନରି ଏଙ୍ା ରଡ୍ଅଞ୍ାକାନରି ଏÌଭାସାଣ୍ରି ଡÉଟା 
ମାରସ। ଏÌଭାସାନାଇ ରଡ୍ଅଞ୍ାକା ସ୍Éସ୍କା ରଡଃଙ୍ରିତାଆ ତ୍Éକା 
ୋହାସାଇ। ଏÌଭାଡ଼Èଇ ଏÌଭରି କସ୍ ୋନାଇ ଜୂଗା ସୀପ୍ କରିମାସ।ୁ
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୨୦

 ଈ ଗୁରଲÑÑ ଜୂଗା ଡ଼Èଇ ଏତୋନାକା ମୁହ ରି ଅÉଆରାଇ 
ଜ୍ଡରିÓଆରସରୁ, ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ 
ରରିରହଗରି ଏÌଲୁ ତରିଃୋ କୂରତରୁ, ଇରସÑକା େୀରଦରାଙ୍ାନରି 
ଲÉକା, ରମଃୋ ମଆୂନରି, ରଭନ୍ ମବୋ ମଆୂନରି ଏଙ୍ା ତÉକା ମଆୂନରି 
ସନୁାଙ୍ା, ରୁୋଙ୍ା, େରିତ୍ଙ୍ା ଭାଡରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ରଭସ୍କା, ଈ ଗୁରଲÑÑ 
ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉଜାନରି େୁତ୍ ଲାଙ୍ାନରି ଲÉକା ତୁହାଆରତରୁ। 
୨୧

 ଅରଟÑÑ ଏଆରୁ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ, ରକ୍Íଗା, ରଗÍକା ଅÉଭା ଏଙ୍ା 
ରେ୍ଡÓÍକରି ଗରିଭା କୂଭା ତାଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ ତରିଃୋ କୂରତରୁ।

ନସଣ୍Ûନ ିଦୁତ ଏଙ୍ା କନଗରି ପୁତି

୧୦  ୧  ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ର ଡÉଟାଗାଟରି ଦୁତଇ 
ରସଣ୍Ûଟରି ଜÉେରିଞ୍ାତାରା ରମଃରତଏ। ଏଆନରିଇ 

ଲÌଙ୍ରି  ମୂରଡଙ୍ରି  ଗ୍ରଡୂ ସାମାରସ। ଏଆନରି ତ୍ାଉ କୁÛଇଟରି ଜରିଉଭରିଡୁ 
କÌଞ୍ାମାରସ। ଏଆନରିତାରରି ଭାନା ରଭÍଲା ରଡଃଙ୍ରି  ଅସ୍ରିମାରସ 
ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାଇ କÉଟ୍ କା ନÉଡ଼ରି କଭାଙ୍ା ରଡଃଙ୍ରିତାଇ ମାସ।ୁ 
୨

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌପ୍ କା ଅÉଜାସରି ର କରଗରରି ପ୍ରୀୋ ଅÉନରି ୋଣ୍ା େୁତରି 
ତାଡ଼ା କାଜୁ ତାନରି ଆହାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ତରିନରି କÉଡୁ ସମଦୁ୍ର 
କୁÛଇଟରି ଏଙ୍ା ରଦବା କÉଡୁ ଟÉଣା ତାନରି ଇଟାରସଞ୍ଜୁ। ୩ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ସରିଂହ କ୍ଡÓÉଡ଼ରି ଗାଜାରରି ଅÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ କୂରତେଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଈ ରଡଃଙ୍ରି  କୂପ୍ କାରନ ସÉତଗଟା ଟ୍ଡÓÞରଜରରି ଇନରି ସାଦା 
ଡ଼Èଇ ର ଗୀରା ସ୍ଡÓØରତ।

୪
 ଏ ରଡଲରିତା ଅÉନୁ ଭ୍ୀସା ତାଙ୍ରି  ତÌଲ ଆଇରସଏ। ଏମବୋ 

ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûଟରି େ୍Éେରିମାଞ୍ାତାରା ଈଁØତରି ଗୀରା ରଣ୍ା ରଭରସଏ। 
“ସÉତ ଗଟା ଟ୍ଡÓÞରଜରରି ଇନରି ସାଦା ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓØେରିମାନାରା ଭ୍ୀସା 
କୂନା। ଏ ଗୁରଲÑÑ ଅÉଡ଼୍ ସାନା ଇଟାମ।ୁ”

୫
 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ଏତେରି ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଇ ସମଦୁ୍ର କୁÛଇଟରି ଏଙ୍ା 

ଟÉଣା ତାନରି ନରିସାମାସାରା ରମହାମାରସଏ, ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନ୍ାରା 
ତରିନରି କାଜୁ ରସଣ୍କରି କଃରତଞ୍ଜୁ, ୬ ଏଙ୍ା ଏତୋଞ୍ଜୁ ରସଣ୍ ମରୂଡଙ୍ରି , 
େୁତଗି, ସମଦୁ୍ର ଏଙ୍ା ଏÌରରମବୋ ମାନରି ଗୁରଲÑÑତାଆ େରିଲ୍ ସାରନଞ୍ଜୁ 
ଏ ଡ଼ଃନା ନୀମବୋମାନାନରି ୋଦା ଡ଼Èଇ ସାଡ଼୍ା ଆହାନାଇ ଈରା 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅରଟÑÑ ଦରିର୍ଗି ଅÉଏ। ୭ ସÉତ େÉଲୁ ତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ତୂଡୁ଼ 
ଭୀକରିନାନରି, ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଆଲରିଆଗାଟାରରିଇ ଇରସÑକା ରେÍନୁ 
ତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରରିଇ ରଭସାମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
ମÉଟ୍ କରିମାନରି ଲାଇ ମାନରି କାତା ଉଗ୍ ରନ।”

୮
 ଅରଟÑÑ ରସଣ୍Ûଟରି ଅÉନୁ ଏତେରି ଗୀରା ରଭଞ୍ାରସଏ, ଏÌରÈ 

ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ରଭତୋତାରା ରଭରସଏ, “ସାଲାମ,ୁ 
ଏତେରି ପ୍ରୀୋ ଅÉନରି ୋଣ୍ା େୁତରି ଏÌପ୍ କା ଅÉଜାନା ସମଦୁ୍ର କୁÛଇଟରି 
ଏଙ୍ା ଟÉଣା ତାନରି ନରିସାମାନରି ଦୁତ କାଜୁତା ମାରନ, ଏÌରÈ ଅÌମ।ୁ”

୯
 ଏଆକରି ଅÉନୁ ଦୁତ ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଏ କରଗରରି େୁତରି 

ଜÉରତଏ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଈରା ଅÌମୁ ଏଙ୍ା 
ତରିନୁମ।ୁ ଈରରି ନୀ ଟୂଟୁତରିନରିଇ େରିତା ଗରିଆରନ ଏÌËକରିରଭÑ ଈରରି 
ନୀ ସଡୁା ତାନରି େୂକରି ନୀରୁ ରଡଃଙ୍ରି  ନାତୋରନ।” ୧୦

 ଏମବୋ ଅÉନୁ 
ଦୁତ କାଜୁ ଡ଼Èଇ ଏ କରଗରରି େୁତରି ଅÌରତଏ ଏଙ୍ା ତରିରସଏ, ଏÌରରି 
ନାଇ ସଡୁାତା େୂକରି ନୀରୁ ରଡଃଙ୍ରି  ନାତୋରତ, ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏÌରÈ 
ଗୁଃୋରନ ନÉନ୍ରି ଟୂଟୁ େରିତା ଅÉଜାରତ। ୧୧

 ଏ ରବÑଅଟରି ନÉଙ୍ରି  
ରଭସ୍ା ଅÉରତ, “ଅରଟÑÑ ସରଟକା ଦÉଲା କ୍Éମବେତାକା, ଦÉଲା 
ସୀରୁତାକାରରିଇ, ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ରଭସ୍ାଗାଟାରରିଇ 

ଏଙ୍ା ରÉଜାଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ଡାଉ ଆନାରରି ଅÉରନ, ଏÌରÈ ଈନୁ 
ରଭସ୍ା ଅÉରନ।”

ରିଆରୁ ସÉକଗିାଟାକା

୧୧  ୧  ଏ ରବÑଅଟରି ଡୂଡ଼ା ରଡଃଙ୍ରିତାରା ରଣ୍ା 
ଡÉସରିନାରା ନÉଙ୍ରି  ସୀଭା ଅÉରତ ଏଙ୍ା ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ସାଲାମ ୁରେÍନୁ ଇଡୁ ଏଙ୍ା ଲÉକା ଗଟରି 
ଡÉସରିକାମ ୁଅରଟÑÑ ଏÌରରମବୋ ଏତୋନାକା ଲÉକାଇରନରୁ ଏଆରରିଇ 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିମ।ୁ ୨ ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାରା ରାହା େରିଃମ।ୁ ଏÌରÈ 
ଡÉସା କୂନା। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରÈ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି 
ରସÍଲୁ ସୀଭା ଅÉଜାରନ, ଏଆରୁ ବୟାଳରିସ ଡÉଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ ରଦରରି 
ନÉଜୁତରିନରିଇ ଡୁଡା ଭରିଃୋ ଗରିରନରୁ। ୩ ଅÉନୁ ନାଇ ସÉକରିଗାଟାରରିଇ 
ରରିଆରରିଇ ୋଣ୍ରିଇ। ଏଆରୁ ଆକାଙ୍ା ଟÉଟାନା ଏକ ହଜାର ଦୁଇ 
ଶହ ସାଠରିଏ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ରେÍନୁ କାତା େÌକ୍ ରନରୁ।”

୪
 ଏଆରୁ େୁତଗି ତାନରି ପ୍ରବୁ ନÌକରିଟରି ନରିସାମାନରି ଜÌରଡ଼କା ଜୀତ 

ମ୍ାଃକା ଏଙ୍ା ଜÌରଡ଼କା ବଇଟଙ୍ା ମÉରାତାକା। ୫
 ଏମବୋଇ 

ରଭରଲ ଏଆରରିଇ ନାହରିକରି ଗରିଭା ଦାଃରତକା, ଏଆରରି ସୁଡା 
ଡ଼Èଇ ନÉଡ଼ରି ସ୍ଡÓହାନା ଏଆରରିଇ କୁଟୁ କୁଟା ମ୍ଡÓÝØରନ। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 
ଏଆରରିଇ ନାହରିକରି ଗରିଭା ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଈ ରଡଃଙ୍ରି  
ସÉରନଞ୍ଜୁ। ୬ ଏଆରୁ ରେÍନୁତାରା େÌପ୍ କା ମାନାଭା ଇସରିଙ୍ରି  େରିଜୁ 
ଭÉଏ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମରୂଡଙ୍ରି  ତରିନରିଇ ଜ୍ାକ୍ ନା ଅÉଙ୍ା ରସÍଲୁ ଏଆରରି 
ବାଃତା ଡÉଟା ମାରନ। ଅରଟÑÑ ଏରସ େÉଲୁ ମÉଣ୍ରିରନରୁ ଏÌରସ 
େÉଲୁ ସରିରୁ ତରିନରିଇ ରାକା ମ୍ୀଭା ଗରିରନରୁ, ଏଙ୍ା େୁତଗିତାକାରରିଇ 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ରୂଗ ଡ଼Èଇ କ୍ସ୍ା ସÉୋ ତାଙ୍ରିରଭÑ ଏଆରରି 
ବାଃତା ଡÉଟା ମାରନ।

୭
 ଏଆରରିତାରରି ସÉକରି ରନମବେରିନରି ରବÑଅଟରି, ଏତେରି ଜÌତ ଟÉଣା 

ଲାଇନରି ଦରିନା ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ଭÉରନ, ଏÌରରି ଏଆରରିରକ କÉଲା 
ପ୍ରଃରନ ଏଙ୍ା ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ମସୁାନା ଏଆରରିଇ ମହୁ ରି ଗରିରନ। 
୮

 ଏତୋଭାନରି ଏଆରରି ପ୍ରବୁ କ୍ଡୂ ସ କବାତା ସÉଜାରସଞ୍ଜୁ ଏ ରଦରରି 
ନÉଜୁ ରଦରରି ରାହା ତାନରି ଏଆରରି ଗାଣ୍ରିଙ୍ା ତ୍ଙ୍ରି ନୁ। ଏ ରଦରରି 
ନÉଜୁ ତରିନରିଇ ତÌସରିସରି ରଭସ୍ା ଡ଼Èଇ ‘ସଦମ’ ଏଙ୍ା ‘ମରିସର’ ଇନ୍ ମବୋ 
ଆଇରନ। ୯ ଅରଟÑÑ ରବÍଗାଲରି, ରବÍଗାଲରି, ସୀରୁତାକା, କÉ୍ମବେତାକା 
ଏଙ୍ା କୂଲୁତାକା ତୀନରି ଦରିନା ଊରଲକା ଟୁକ୍ନÈ ଏଆରରିତାଆ 
ମÌଡ଼ଙ୍ା ରମଃରନରୁ ଏଙ୍ା ଏÌଭା ମୁସ୍ା ତାଙ୍ରି  ସୀଏରୁ। 
୧୦

 ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟରି ଈ ରରିଆରୁ େୁତଗିତାକାରରିଇ 
ଜୂଗା ସୀପ୍ କରି ରସରୁ ଇଞ୍ରି  ଏ ରଡଲରିତା େୁତଗିତା ମାନାକା ଏଆରରି 
ସÉତରି ସଦରି ରଭଞ୍ାନା ରରହା ଲÉବା ଏଙ୍ା ସୁଆରରି ଅÉରନରୁ, 
ବÌଜରିଙ୍ା ଗରିରନରୁ ଏଙ୍ା ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଆନରିକରି େୁରସ୍କାର ସୀ ସୀ 
ସÉରନରୁ।

୧୧
 ତୀନରି ଦରିନା ଉରଲକା ସାସରି ରବÑଅଟରି ରେÍନୁତାରରି ନୀେ୍ନରି 

ଜରିଉ ଭÉଜାନା ଏଆରରି ବାଃତା ସÌରଟ, ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ନରିଙ୍ାନା 
ନରିସରିରତରୁ। ଏମବୋ ଏଆରରିଇ ରମଃତରି ଲÌକୁ ଗÉପ୍ ସରି ଆଜରିରତରୁ। 
୧୨

 ଏମବୋ ଏଆରୁ ରସଣ୍Ûଟରି ର ରଦରରି ଗୀରା ରଭରସରୁ, “ଇମବୋଙ୍ରି  
ରସଙ୍ାନା ଭÉଦୁ।” ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ଲÌଙ୍ରି  ମରୂଡଙ୍ରିଆ କକ୍ ସାନା 
ରସଣ୍କରି ସାରସରୁ। ଏÌରÈ ଏଆରରି କÉରସଙ୍ା ରମଃରତରୁ।

୧୩
 ଟରିକ୍ନÈ ଏ ରଡଲରି ତାନରି ଗÉରମ ଡÉଡ଼ରି ଡ଼ାରତେ ଏଙ୍ା ରଦରରି 

ନÉଜୁ ଦÌସ ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା ଭ୍ଡÓÞରତ। ସÉତ ହଜାର ଲÌକୁ 
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ସÉଭରିରତରୁ। ଅରଟÑÑ ନୀମବୋନା ରାହରି ଅÉତରି ଲÌକୁତାକା ଆଜରିରମ୍Íଡରି 
ଡ଼Èଇ ରସଣ୍Ûନରି ରେÍନୁଇ ଦଃରତରୁ।

୧୪
 ରରିରହଗରିତାରରି ଜୂଗା ରନମବେରିରତ, ଏÌËକରିରଭÑ ରମଃମ,ୁ ତୀନରି 

େÉଲୁତାରରି ଜୂଗା ଡାରଣ୍ ଭାଇରନ।

ସÉତ ପÉଲୁତାରି ତୂଡୁ
୧୫

 ଏ ରବÑଅଟରି ସÉତ େÉଲୁତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ତୂଡୁ଼ ଭୀକାରନ ରସଣ୍Ûଟରି 
ଈ ରଦରରି ଗୀରା ଭÉରତ,

“ମାଇ ପ୍ରବୁ ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟତାରରି େୁତଗି କୁÛଇଟରି
େÌଣ ମାରନ, ଅରଟÑÑ ଏଆଞ୍ଜୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା େÌଣ 

ଗରିରନଞ୍ଜୁ।”

୧୬
 ଏ ରବÑଅଟରି ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା େÌଣ ଜମବୋଙ୍ାନରି 

କକ୍ ସାମାସରି ଚବରିସ ଗାଣ୍ରି ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ଉମୁଙ୍ଜୁତାନା ରେÍନୁଇ 
ଜହାରରି ଗରିଆନା ରଭରତେରୁ,

 ୧୭ “ଅ ପ୍ରବୁ, ଗୁରଲÑÑ ତରିକରି ଡÉଟାଗାଟରି ରେÍନୁତରି
ଈନୁରନ ଇରଦ ମାଞ୍ରି , ଏଙ୍ା କାରହ ମାସରି

ଅÉମ ୁନୀଙ୍ରି  ଦଃେରିଞ୍ାନାମ,ୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା
ଈନୁ ନୀ ରଦରରି ଡÉଟା ତÌସାନା େÌଣ ଗରିଭା ଟÌଣ୍ାମାଞ୍ରି ।

 ୧୮ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉଜାରସରୁ,
ଏÌËକରିରଭÑ ନୀ ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉନରି ରଡଲରି
ଏଙ୍ା ସÉଜାମାନାରରିଇ ତୂକରି ଗରିନରି ରଡଲରି ଭÉଜାମାରନ

ଅରଟÑÑ ନୀ ଆଲରିଆଗାଟରି, ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ
ଗରିଭାଗାଟାରରିକରି, ତୀରରିତାକାରରିକରି ଏଙ୍ା ନୀଙ୍ରି

ଆସ୍କରିମାଞ୍ାନରି କଗାରରିକରି, ରଦରାରରିକରି ଈ
ଗୁରଲÑÑତାକାରରିକରି େୁରସ୍କାର ସୀନରି ରଡଲରି

ଏଙ୍ା େୁତଗିତରିନରିଇ ମହୁ ରି ଗରିପ୍ କରିମାନାରରିଇ
ମହୁରି ଗରିନରି ରଡଲରି ଭÉଜାମାରନ।”

୧୯
 ଏ ରଡଲରି ତାନରି ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି ମାନରି ରେÍନୁ ଇଡୁ 

ଦÉୋ ଅÉରତ ଏଙ୍ା ଏ ରେÍନୁ ଇଡୁତା ମାସରି ସÉଜା ରେÍଡ଼ରି 
ତÌମବେରିରତ। ଅରଟÑÑ ଡ୍ଡୂ ମରିଲରି ଡ୍ଡୂ ମରିଲରି ଇରତେ। ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
ସାଦା ଅÉରତ। ଟ୍ଡÓÞରଜରରି ଟ୍ଡÓÞରଜରରି ଇରତେ, ଡÉଡ଼ରି ଡ଼ାରତେ ଏଙ୍ା 
ଆଜରି ଭାଡରିଙ୍ା ଜ୍ଜୁ ଆତୁ।

ଅÉସାମରୀଡା ଏଙ୍ା ସ୍Éସୁ

୧୨  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ମରୂଡଙ୍ରିଆ ର ରଦରରି ମ୍ଡରିÓଉ ତÌଞ୍ରିରତ। 
ରରଣ୍ ଅÉସାମୀଡା ରଭÍଲା ତରିନରିଇ ଟÉଟାରସ। 

ଏଆଡ଼ରିନରି କÉଟ୍ କା ରନÍରଡଟରି ଡÉଞ୍ଜୁ ମାରସ। ଏÌରରି ତାଡ଼ା ତ୍ାଉ 
ତାନରିଇ ବÉର ଗଟା ସୁକାଙ୍ା ଇଟା ଅÉଜାମାସରି ଟରେରରି ରଣ୍ା 
େ୍ାକ୍ ସାମାରସ। ୨ ଏÌରରି ଟୂଟୁତା ମାରସ ଏଙ୍ା ମÉରା ତାଙ୍ରି  ଟୂଟୁ 
ନଇମାସାକରି ଡ଼ୀ ଡ଼ୀ ଜୂଗାଇରସ।

୩
 ମରୂଡଙ୍ରିଆ ଅରଟÑÑ ରଣ୍ା ମ୍ଡରିÓଉ ରମଃୋ ଅÉରତ। କÉଟ୍ କା 

ୋହାମାସରି ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି ରାତା ସ୍Éସୁ ରରଣ୍ ତÌଞ୍ରି ରତ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିନାଇ ସÉତୁଟା ତ୍Éକା ଏଙ୍ା ଦସଟା କÌସ୍କା ମାସୁ। 

ତ୍ÉକାଗÉଡ଼ରି ଟରେରାକା ସÉତୁଟା ମାସ।ୁ ୪ ଏଆଡ଼ରିନାରରି ରଡ୍ଅଞ୍ରି  
ମରୂଡଙ୍ରିତାଆ ସକୁାଙ୍ା ତୀନରି ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା ରଜଜାନା 
େତୁଗି ତାଙ୍ରି  ଇସ୍କାରତ। ମÉରା ତାଙ୍ରି  ମାସରି ଅÉସାମୀଡା ମÉରରିତାକା 
ଏ ମୀଡାଇ ଗୁଃୋ ତାଙ୍ରି  ଏ ସ୍Éସ ୁଏଆଡ଼ରିନରି ନÌକରିଟରି ନରିସରିକାରତ।

୫
 ଏ ଅÉସାମୀଡା ରମ୍ଡÓହାମୀଡାଇ ମÉରରିରତ। ଏ ମୀଡା ଗୁରଲÑÑ 

କୂଲୁତାକାରରିଇ ଲହା ଡୂଡ଼ା ଡ଼Èଇ େÌଣ ଗରିଭା ମରୂନଞ୍ଜୁ। ଏଆଡ଼ରିନରି 
ମୀଡାତରିନରିଇ କୁଡ଼୍ ସାନାଇ ରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ତାଡ଼ା େÌଣ ଜÌମବୋ 
ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ଅୋ ଅÉରତ। ୬ ଅରଟÑÑ ଏ ଅÉସାମୀଡା ସରିଃେରିମାସରି 
ଭÉଲୁୋଙ୍ା ତାଙ୍ରି  ରଗହରିରତ। ଏÌରରି ଇସରିଙ୍ରି  ରନଗାଡ଼Èଇ ଏକ 
ହଜାର ଦୁଇ ସହ ଷାଟରିଏ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ରାହରି ଅÉଭା ମୂରନ, 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଡ଼ରିନରି ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଏମବୋ ରରଣ୍Ñ ବାହା ରଭÍରଲରନ 
ତÌଲ ଗରିଆ ଜରିଆରସଞ୍ଜୁ।

୭
 ଏ ରବÑଅଟରି ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି କÉଲା ଅÉରତ। ମରିଖାରୟଲ 

ଏଙ୍ା ଦୁତଙ୍ା ଏ ସ୍Éସୁ ତରିରଙ୍ କÉଲା ପ୍ରଃରତରୁ। ଏମବୋ ସ୍Éସ ୁ
ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଦୁତଙ୍ାରଭÑ କÉଲା ଗରିରତରୁ। ୮ ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ 
କÉଲା ପ୍ରଃୋ ମୂଆରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିକରି ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା 
ତାନରି ବାହା ସୀଭା ଅÉଆରତ। ୯

 ଏତୋଡ଼ରିନରିଇ େୁତଗି ତରିନରିଇ ବୁଦରି 
ଗରିଭାଗାଟରି ଦରିଆବଲ ଏଙ୍ା ସଇତାନ ଇଞ୍ରିମାରନରୁ, ଏ ବୁଡା 
ସ୍Éସ ୁତରିନରିଇ େୁତଗି ତାଙ୍ରି  ଇବ୍ ଗା ଅÉରତ।

୧୦
 ଏ ରଡଲରିତା ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତାରା ଈ ରଦରରି ଗୀରା 

ରଭରସଏ, “ମାଇ ରେÍନୁତାରରି ଏଃୋ ଭÉଜାମାରନ। ଇରଦ 
ରେÍନୁ ରÉରଜନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ମେୂା ଡÉଟା ତÌରସ୍ଞ୍ଜୁ। ଇରଦ 
ମସୀହ ଇରସÑକା କ୍ରିସ୍ଟ ତÉନ୍ାରା େÌଣ ତÌରସ୍ଞ୍ଜୁ। ମାଇ ଲÌକୁରରିଇ 
ଉଟ୍ କରିସାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନÉଡାଙ୍ରି  ଉଡାଡ଼ରି ଏଆରରିଇ ଦୂସଗାଟାକା ଇଞ୍ରି  
ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ଉଟ୍ କରିସାଞ୍ଜୁ ରନÍରଡକରି ଇବ୍ ଗା ଅÉରତଞ୍ଜୁରଡଏ। 
୧୧

 ଏଆରୁ ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ରାକା ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଉରଜÑତାରା 
େୂଟ୍ ୋ ଡ଼Èଇ ଏଆନରିଇ ମସୂାମାରନରୁ। ଅରଟÑÑ ଏଆରୁ ତାଡ଼ା 
ତାଡ଼ା େରାଣରି ସୀଭା ତାଙ୍ରିରଭÑ ମÉଣ୍ାରସରୁ। ୧୨

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, 
ଅ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଏଙ୍ା ଏମବୋ ଲଃେରିମାନାରତରୁ ରରହା ଅÉଦୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ, ଆଇଗନା, ଆଇଗନା, ଅ େୁତଗି ଏଙ୍ା ସମଦୁ୍ରତରି, 
ରଡଲରି ଈରକ ଆଡା ମାରନ ଇଞ୍ରି  ସଇତାନ େୁଞ୍ାନାଇ ଗÉରମ 
ସÌଡାଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାନା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଜÉସାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।”

୧୩
 ଏ ଆଜାଞ୍Éୋ ରଦରରି ସ୍Éସ ୁେତୁଗି ତାଙ୍ରି  ଇବ୍ ଗା ଅÉଭାରନ 

ଅÉେମୀଡାଇ ମÉରା ମାସରି ଏ ଅÉସାମୀଡାନରି ରଭÑଅଟରି ମୀଞ୍ରିରତ, 
୧୪

 ଏ ଅÉସାମୀଡା ସ୍Éସ ୁସଡୁା ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡରିÓଆନାଇ ତୀନରି ବାସାରରି ଛ 
ଡÉଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ ରନଗାଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉଭା ତାଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ 
ତÌଲ ଗରିଭା ଅÉଜାମାସରି ସରିଃେରିମାସରି ଭÉଲୁୋଙ୍ା ତାଙ୍ରି  େÉଞ୍ା 
ମରୂନ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରଦରରି ଇଗଲ େଟାତାଆ ଜÌରଡ଼କା ମÉରାଙ୍ା 
ଏଆଡ଼ରିଙ୍ରି  ସୀଭା ଅÉରତ। ୧୫

 ଏଆକରି ଏ ଅÉସାମୀଡାନରି ଇସରିଙ୍ରି  
ଜÌଡ଼ରି ଅÉରନ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏ ସ୍Éସ ୁତାଡ଼ା ସଡୁା ଡ଼Èଇ ଏଆଡ଼ରିନରି 
ରବÑଅଟରି ଜÌଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  ସରିରୁ ରତÍପ୍ କରିରତ। ୧୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଟÉଣା 
ଅÉସାମୀଡାନରି ଜ୍ଡÓÞୋ ତାଙ୍ରି  ସ୍Éସୁ ରତÍପ୍ କାମାସରି ସରିରୁ ତରିନରିଇ 
ଭ୍ରିପ୍ ନା ଜୂରତ। ୧୭

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏ ସ୍Éସ ୁଏ ଅÉସାମୀଡାନରି କୁÛଇଟରି 
ଗÉରମ ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉରତ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏÌରରି ଅÉସାମୀଡାନରି କୂଲୁତାକା 
ଏତୋନାକା ରେÍନୁ ବାଗଗି ଆଃେରିରନରୁ ଏଙ୍ା ଜୀସ ୁରସÍଲୁ ସÉକରି 
ସୀପ୍ କରିରନରୁ, ଏଆରରିରକ କÉଲା ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ସାରସ।

୧୮
 ଏ ସ୍Éସ ୁସାଜାନା ସମଦୁ୍ର କୁଡୁତା ନରିସରିରତ।

ତÌତୋରି ୧୨:୧୮
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୧୩  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ସମଦୁ୍ର ଡ଼Èଇ ରରଣ୍ ଜÌତ ସ୍ଡÓହାନା 
ଭାଇସାରା ଅÉନୁ ରମଃରତଏ। ଏଆଡ଼ରିନାଇ 

ଦସଟା କÌସ୍କା ଏଙ୍ା ସÉତଟା ତ୍Éକା ମାସୁ। ଏଆଡ଼ରିନରି କÌସ୍କାନରି 
ଦସଟା ଟରେରାକା ମାସୁ। ଅରଟÑÑ ତ୍Éକାନରି କୁÛଇଟରି ରେÍନୁଇ 
େÉସ୍କରିନରି ରବÍଗାଲ୍ ରବÍଗାଲ୍ ୋଦାଙ୍ା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାସୁ। 
୨

 ନାଇ ରମଃତରି ଜÌତ କଡ଼୍େତରି କ୍ଡÓÉଡରି ରଡଃଙ୍ରିତାରରି, ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏଆଡ଼ରିନାଇ କÉଡୁ ମାଡାଙ୍ା ଅଲରି କÉଡୁ ମାଡାଙ୍ା ରଡଃଙ୍ରିତାଇ। 
ଏଆଡ଼ରିନାରରି ସୁଡା ସରିଂହ କ୍ଡÓÉଡରି ସୁଡା ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ଏ ସ୍Éସ ୁ
ଇଆଡ଼ରିଙ୍ରି  ତÉନ୍ାରା ମେୂାଡÉଟା, େÌଣ ଜÌମବୋ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ େÌଣ 
ସେଗି ଗରିରତ।

୩
 ଏଆଡ଼ରିନରି ତ୍Éକାନରି ମାରଦ ରଣ୍ା ତ୍ାଉ ସୀଭା ସରର କସ୍ା 

ଅÉଜାସାରା ରମଃରତଏ। ଏଆରଡଃଙ୍ରି  କସ୍ା ଅÉଜାସାକାରଭÑ 
ଏÌରରି ଗୁରଲÑÑ ମÉଡ଼ରିରତ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଗୁରଲÑÑ େୁତଗିତାକା ଆଦାଙ୍ରି  
ଅÉଜାନା ଏ ଜÌତ ରବÑଅଟରି ସାରସରୁ। ୪

 ସ୍Éସୁ ତÉନ୍ାରା େÌଣ 
ଏ ଜÌତ ତରିଙ୍ରି  ସରିଆସାକରି ଏ ଲÌକୁତାକା ସ୍Éସୁ ତରିନରିଇ ଜହାରରି 
ଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଜÌତ ତରିନରିରଭÑ ଜହାରରି ଗରିଆନା ରଭରତେରୁ, “ଈ 
ଜÌତ ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ଏମବୋଇ ମାରନ? ଏମବୋଇ ଏଆଡ଼ରିରଙ୍ 
କÉଲା ପ୍ରଃୋ ମରୂନ?”

୫
 ଏ ଜÌତ ତରିଙ୍ରି  ଅÌଗା ଅÉନାରା ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ େÉସ୍କରିନାରା 

ସଡୁା ସୀଭା ଅÉରତ ଏଙ୍ା ତୀନରି ବାସାରରି ଛ ଡÉଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଏଆଡ଼ରିଙ୍ରି  େÌଣ ସୀଭା ଅÉରତ। ୬ ଏÌରରି ତାଡ଼ା ସଡୁା 
ଏÌକ୍ ସାନାଇ ରେÍନୁଇ େÉସ୍କରିରତ। ଏଆନରି ୋଦା, ଏଆନରି ଲଃନରି 
ବାହା ଏଙ୍ା ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତାକାରରିରଭÑ େÉସ୍କରିରତ। ୭

 ଗୁରଲÑÑ 
ରେÍନୁ ଲÌକୁତାକାରରିରକ କÉଲା ପ୍ରଃୋ ତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଏଆରରି 
କୁÛଇଟରି ମୁୋ ତାଙ୍ରି  ଏଆଡ଼ରିଙ୍ରି  େÌଣ ସୀଭା ଅÉରତ। ଅରଟÑÑ 
ଗୁରଲÑÑ କ୍Éମବେଜୁ ଗୁରଲÑÑ କୂଲୁ ଅରଟÑÑ ରବÍଗାଲ୍ ରବÍଗାଲ୍ କାତା 
ରଭସ୍ାଗାଟାରରିଇ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ସୀରୁତାକାରରି କରିଇଟରି େÌଣ ଗରିଭା 
ତାଙ୍ରି  ସୀଭା ଅÉରତ। ୮ ଏତୋନାକାରରି ୋଦାଙ୍ା େତୁଗି େ୍ୀତରି ରଡଲରି 
ଡ଼Èଇରନ ଲÉକା ଅÉଜାମାନ ରମÍଣ୍ରିମୀଡା ତାଡ଼ା େତୁରି ତାନରି ଭ୍ୀସା 
ଅÉଆସରିରଡ, େୁତଗି ତାନରି ମାନରି ଏ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁତାକା ଜÌତତରିନରିଇ 
ଜହାରରି ଗରିରନରୁ।

୯
 ଏତୋନରିତାଇ କ୍ୀକା ମାନୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଈରା ରଭନାକାଞ୍ଜୁ।

 ୧୦ ଏତୋଞ୍ଜୁ ତଃୋ ଅÉଭା ତାଙ୍ରି  ମାରନ
ଏଆଞ୍ଜୁ ତଃୋ ଅÉରନଞ୍ଜୁ।

ଏତୋନରିଇ ସରୂ୍ କୂରଡ଼ ଡ଼Èଇ ମହୁ ରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ମାରନ
ଏଆଞ୍ଜୁ ସରୂ୍ କୂରଡ଼ ଡ଼Èଇ ମହୁ ରି ଗରିଭା ଅÉରନଞ୍ଜୁ 

ଆକାଆ।

ଈ ରଡଲରି ତାନରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତୀରରି ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ମଣୁ୍ରି ମେୂା 
ଏଙ୍ା େରତ୍ ଲୂଡ଼ା ମାରନ।

ପୁତପି ଡÈଇ ର ଜÌତ ସଡେÓØତାରି
୧୧

 ଏ ରବÑଅଟରି ସମଦୁ୍ର ଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ ରରଣ୍ ଜÌତ ସ୍ଡÓହାନା େୁତଗି 
ତାଙ୍ରି  ଭÉତାରା ରମଃରତଏ। ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ରଡଃଙ୍ରି  ଏଆଡ଼ରିନାଇ 
ଜÌରଡ଼କା କÌସ୍କାମାସୁ। ଏÌରରି ସ୍Éସୁ ରଡଃଙ୍ରି  କାତା ରଭସ୍ରିରସ। 

୧୨
 ଏÌରରି ରଭÍରଲ ଜÌତତାରା ଗୁରଲÑÑ େÌଣ ଆହାମାରସ। 

ରଭÍରଲତାରରି ଏତେରି ଜÌତ ଆଜାଞ୍Éୋ ଗାହା ଡ଼Èଇ କାରରି ଇଞ୍ାରସ 
ଏଆଡ଼ରିନରିଇ ଜହାରରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  େୁତଗି ଏଙ୍ା ଏମବୋ ଲଃେରି ମାନରି 
ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ନାସ୍କରିରନ। ୧୩

 ଏ ଜÌତ ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି ରଦରରି 
ରଦରରି ଆଦାଙ୍ଦ୍  କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ମେୂରିରସ, ଇରସÑକା ରସଣ୍Ûଟରି େୁତଗି 
ତାଙ୍ରି  ନÉଡ଼ରି ଦୀଭା ଗରିେରିରସ।

୧୪
 ଅରଟÑÑ ଏÌରରି ରଭÍରଲ ଜÌତ ନÌକରିଟରି ଏତେରି ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 

ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  େÌଣ େÉଣ୍ଞ୍ାମାରସ ଏÌରÈଡ଼Èଇ େୁତଗି ତାକାରରିଇ 
ବୁର୍୍ା ଗରିେରିମାରସ। ଏÌରରି ଏତେରି ଜÌତ ସୂର୍ କୂରଡ଼ ଡ଼Èଇ ଇଃୋ 
ଅÉଜାସାକାରଭÑ ନୀମବୋ ମାରସ, ଏÌ ଜÌତତାରରି େୁତ୍ା ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା 
ତାଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑ େୁତଗି ତାକାରରିଇ ଗ୍ରÉୋଇମାରସ। ୧୫

 ଜÌତତାରରି 
େୁତ୍ା କାତା ରଭସ୍ା ମେୂାକାରରି ଏଙ୍ା ଏସନାକା ଏ ଜÌତତାରା 
େୁତ୍ା ଜହାରରି ଗରିଏରୁ ଏଆରରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ମୂୋ କାରରି 
ଇଞ୍ରି  ଏଆଡ଼ରିଙ୍ରି  ରଭÍରଲତାରା େୁତ୍ାତରିନରିଇ ନୀୋ ତାଙ୍ରି  େÌଣ 
ସୀଭା ଅÉରତ। ୧୬

 କଗାକା ଏଙ୍ା ରଦରାକା, େÉନ୍ ମବୋଗାଟାକା 
ଏଙ୍ା େÉନାନାକା, େରିଃୋ େÉଣ୍ଞ୍ାମାନାକା ଏଙ୍ା କଡା 
ଅÉଜାମାନାକା, ଇଆରରିଇ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ତରିନରି କାଜୁ ତାନରି 
ଅÉରତକା ମ୍Éମ ୁତାନରି ର ମ୍ଡରିÓଉ ଉଃୋ ରସÍଲୁ ଏÌରରି ନାସ୍କରିମାରସ। 
୧୭

 ଅରଟÑÑ ଏତୋଞ୍ଜୁ ଏଆଡ଼ରିନାରା ୋଦା ଅÉରତକା ୋଦାତାରା 
ସଂଖ୍ା ଉରହଏଞ୍ଜୁ, ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ କଡା ପ୍ରÉୋ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  
ଟାଟରିଗରିରତ।

୧୮
 ଇମବୋ େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଏତୋନରିତାରରି ଏÌଲୁ 

ମାରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ଜÌତତାରରି ସଂଖ୍ା ଆନାତରିନରିଇ ସଟୂ୍ କରିମାରନ 
ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ମୂରନଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏ ସଂଖ୍ା ର 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ୋଦାତରିନରିଇ ସଟୂ୍ କରିମାରନ ଏଙ୍ା ଏÌରରି ଛ ଶହ ଛଷଠରି।

ଏଃପା ପÉଣ୍ଞ୍ା ମାନାରିତାରି ଗÉଡି

୧୪  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରମଃରତଏ, ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା 
ସରିୟନ ସÌରୁ କୁÛଇଟରି ନରିସାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ୋଦା 

ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ରଜÍଡାଗାଟରି ଅÉବାତାରା ୋଦା ଏତେରି ଲÌକୁରରି ମ୍Éମ ୁ
ତାନରିଇ ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରସ ଏ ଏକ ଲକ୍ଷ ଚଉରାଲରିସ ହଜାର 
ଲÌକୁ ଏଆନରିରକ ନରିସାମାରସରୁ।

୨
 ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଡ଼Èଇ ଜÌଡ଼ରି ଲୁଗୁଲଗୁନା ସାଦା ଅÉନରି 

ରଡଃଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଟ୍ଡÓÞରଜରରି ଇନରିସାଦା ରଡଃଙ୍ରି  ର ଗୀରା ରଭରସଏ। 
ଏÌରରି ଦÉଲା ତାକା ରଡÍକାଙ୍ା ଡ଼Ìସ୍କରିମାସରି ରଡଃଙ୍ରିରଭÑ ଆଇରସ। 
୩

 ଈ ଲÌକୁତାକା େÌଣ ଜÌମବୋ, ଚାରରିଟା ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତଙ୍ା ଏଙ୍ା 
ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରି ନÌକରିଟରି ରଣ୍ା େୂନାରା ଗÉଡ଼ରି ଏÌସରିରତରୁ। ଏଃୋ 
େÉଣ୍ଞ୍ାମାସରି ଏକ ଲକ୍ଷ ଚଉରାଳରିସ ହଜାର ଲÌକୁ ତାକାରରିଇ 
ତୁହାନା ଅରଟÑÑ ଏମବୋଇରଭÑ ଏÌରÈ ଗାଡ଼ରି ଗ୍ରÉମବୋ ମଆୂରତ।

୪
 ଈ ଏକ ଲକ୍ଷ ଚଉରାଳରିସ ହଜାର ଲÌକୁତାକା ଅÉସାସାନରି 

ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ଡ଼Èଇ ତାଡ଼ାନରି ମÉସରି ଗରିଆ ସରିଡାରତରୁ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ଡÉଞ୍ା ସରିଡାନାକା। ରମÍଣ୍ରି 
ଏତୋଭାଙ୍ରି  ସାଜରିରନଞ୍ଜୁ ଏମବୋଙ୍ରି  ଏଆରୁ ଏଆନରି ରବÑଅଟରି 
ରବÑଅଟରି ସାଜରିରନରୁ। ଏଆରୁ ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନରି ବାହା ଡ଼Èଇ 
ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ରମÍଣ୍ରିମୀଡା ରସÍଲୁ ରଭÍରଲ େÌଲ ରଡଃଙ୍ରି  
କଡା ଅÉଜାମାରନରୁ। ୫

 ଏଆରୁ ଏରସକାରଭÑ ଦାୋ କାତା 
ରଭସାସରିରଡରୁ। ଏଆରୁ କୁତା ସରିଡାନାକା ମାରନରୁ।

ତÌତୋରି ୧୩:୧
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ତରୀନ ିଗାଣି୍ ଦୁତଙ୍ା
୬

 ଅରଟÑÑ ଅÉନୁ ରସଣ୍ େÉସ୍କରିମାସରି ର ଦୁତଇ ରମଃରତଏ। ଗୁରଲÑÑ 
କୂଲୁତାକା, ଗୁରଲÑÑ କ୍Éମବେଜୁ ତାକାରରି ବାଃତା ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି କାତା ରଭସ୍ାଗାଟାରରି ବାଃତା କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିହ ରିନରି 
ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କା ତାଙ୍ରି  ଏଆନରିକରି ସୀଭା ଅÉରତ। ୭

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ଇହରିଙ୍ରି  େÌରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁଇ ଆଜାଦୁ ଏଙ୍ା 
ଏଆନରିଇ ଦଃୋ େÌଙ୍ା ଗରିଦୁ। ଏତୋଞ୍ଜୁ ରସଣ୍, ରନÍରଡ, ସମଦୁ୍ର 
ଏଙ୍ା ଜÌଡ଼ରିଙ୍ା ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଇ ଜହାରରି ଗରିଦୁ, 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆନରି ତୂକରି ଗରିନରି ରଡଲରି ଅÉରତରଡଏ।”

୮
 ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଦୁତ ଭÉଜାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ରଦରରି ନÉଜୁ ବାବରିଲ କୂରରିରତ। ଏତୋରରି ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ, ରଗÍକା 
ଗରିଭା ମÉରାତରି କାଲୁ ଊଡ଼୍ ୋ ମାରନ ଏÌରରି କୂରରିରତ।”

୯
 ଏଆରରି ରବÑଅଟରି ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ତୀନରି େÉଲୁ ତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ 

ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରଗରଟ 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ଏ ଜÌତ ଏଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିନରି େୁତ୍ାତରିନରିଇ ଜହାରରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ମ୍Éମୁ ତାନରି ଅÉରତକା କାଜୁ ତାନରି ଏଆଡ଼ରିନାରା 
ମ୍ଡରିÓଉ ଉଃରନଞ୍ଜୁ, ୧୦

 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
ସÌଡାଙ୍ରି  ମÉରାତରି କାଲୁ ତାଡ଼ା ସÌଡାଙ୍ରି  କୁେରି ତାନରି ଆନାରଭÑ 
ଆଟାରାଏ ଇଟା ଅÉଜାମାନାଆ ଉରନଞ୍ଜୁ, ଅରଟÑÑ ତୀରରିଗାଟରି 
ଦୁତଙ୍ାନରି ଏଙ୍ା ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା କାନ୍ ଙ୍ାନରି ନÉଡ଼ରି ଖନ୍ କ 
ଡ଼Èଇ ଜୂଗରି ଜୂଗରି ସÉରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଈ ରଡଃଙ୍ରିତାକାରରିଇ ଜୂକ୍ ନରି 
ନÉଡ଼ରିତାରରି ଦୁଆଲରି କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିଙ୍ାଇଦୁଃରନ। ଏତୋନାକା 
ଜÌତ ଏଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିନରି ୋଦା ତାରା ମ୍ଡରିÓଉ ଆଃରନରୁ, ଏଆରୁ 
ନÉଡାଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି ଜÉମବୋ େÉରନଏରୁ। ୧୨

 ଈ ରଡଲରି ତାନରି ଲÌକୁରରି 
ରସÍଲୁ ଇରସÑକା ଏତୋନାକା ରେÍନୁତାରା ବାଗଗି ଏÌନ୍ ମବେରିଦୁଃରନରୁ 
ଏଙ୍ା ଜୀସୁ ବାଃତା େରତ୍ ଇଟାଦୁଃରନରୁ, ଏଆରୁ ମୁଣ୍ରି ମୂୋ 
ଲୂଡ଼ା ମାରନ।

୧୩
 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûଟରି ରଭସ୍ରିଞ୍ାତାରା ରଣ୍ା ଗୀରା 

ରଭରସଏ। “ଈରା ଭ୍ୀସାମ,ୁ ରମଃଦୁ, ଏତୋନାକା ପ୍ରବୁ ବାଃତା 
େରତ୍ ଗରିଆନା ସÉରନରୁ, ଏଆରୁ ଦଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାକା।”

“ଆଁ, ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା 
ଭାହାଇମାନାରା ଡ଼Èଇ ଜÉମବେରିରନରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ତାଡ଼ା 
ଗରିଆମାନାରରି େÌଲ ଏଆରରିରକ ମାଞ୍ାଧୁଃରନ।”

ପୁତପିତାରା ତÉସା କÌ୍ା
୧୪

 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରମଃରତଏ, ର ଲÌଙ୍ରି  ମୂରଡଙ୍ରି  ତାନରି 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରି ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ କକ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ସୁନା ଟରେରରି େ୍ାକ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି କାଜୁ 
ତାନରି ରରଣ୍ ଭାସ୍ରି ରକÍରଲ ମାରସ। ୧୫

 ଏ ରଡଲରିତା ରେÍନୁ ଇଡୁ 
ଡ଼Èଇ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଦୁତ ସ୍ଡÓହାନା ଲÌଙ୍ରି  ମରୂଡଙ୍ରିଆ କକ୍ ସାମାସାନରିଇ 
ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନୀ ରକରଲ ଡ଼Èଇ ତÉସା କÌମ,ୁ 
କÌଭା ରଡଲରି ଅÉରତରଡଏ, େତୁଗିତାରରି ତÉସା ଗÉରମ ରସଡ଼୍ ରତ।” 
୧୬

 ଏମବୋ ଡ଼Èଇ ଲÌଙ୍ରି  ମରୂଡଙ୍ରିଆ କକ୍ ସାମାସାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ରକÍରଲ 
େୁତଗି ତାନରି ନÉୋରନ େୁତଗି ତାରରି ତÉସା କÌଭା ଅÉରତ।

୧୭
 ଏ ରବÑଅଟରି ରସଣ୍ ମାସରି ରେÍନୁ ଇଡୁ ଡ଼Èଇ ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ଦୁତ ସ୍ଡÓØତାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି କାଜୁ ତାନରିରଭÑ ଏରହରଙ୍ରନ ଭାସ୍ରି 
ରକÍରଲ ମାରସ। ୧୮

 ନÉଡ଼ରି କୁÛଇଟରି େÌଣ େÉଣ୍ଞ୍ାମାସରି ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ଦୁତ ଲÉକାଗଟରି ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓØତାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରକÍରଲ ଆହାମାସରି 
ଦୁତଇ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନୀ ଭାସ୍ରି ରକÍରଲ 
ନÉେୁମ,ୁ ଡ୍Éକା କÉଙ୍ା ରସଡ଼୍ ତୁରଡଏ, ଏଆକରି େୁତଗି ମÉରାତରି 
ଡ୍Éକା ମÉଲାତାଆ ଡ୍Éକା କମାଙ୍ା ଲସା ଗରିମ।ୁ” ୧୯

 ଏମବୋ ଏ 
ଦୁତ ତାଡ଼ା ରକÍରଲ େୁତଗି ତାନରି ନÉୋରନ ଡ୍Éକା କମାଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ 
ଲସା ଗରିଭା ଅÉତୁ, ଏଙ୍ା ଏÌଭା ରେÍନୁତାଡ଼ା ସÌଡାଙ୍ରି  ମÉରାତରି 
ଡ୍Éୋ କÉଙ୍ାନାରା ନୀରୁ େୀସରିନରି ଗÉଡା ତାନରି ଇଗ୍ ରଦଞ୍ଜୁ ୨୦

 ଏ 
ଡ୍Éକା କÉଙ୍ା ରଦରରି ନÉଜୁ େÉଡ଼ାଟରି ମାସରି ଡ୍Éକା ନୀରୁ େୀସା 
ଅÉନରି ଗÉଡାତା ସ୍ୀୋ ଅÉରତ। ଏÌରÈଡ଼Èଇ ରାକା ସ୍ଡÓØତାରତ। ଏ 
ରାକା ତୀନରି ମରିରୁ ନରିଙ୍ାନା ସରହ କୁସ ୁଟୁକ୍ନÈ େ୍ାଙ୍ରିରତ।

୍େିା ନଡଲି ଜୂଗା ଆୋମାସି ଦୁତଙ୍ା

୧୫  ୧ ଈ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତା ଅରଟÑÑ ରଣ୍ା 
ଆଦାଙ୍ରିତାରା ମ୍ଡରିÓଉ ରମଃରତଏ। ସÉତ ଗାଣ୍ରି 

ଦୁତଙ୍ା ସÉତଟା ଜୂଗା ଆହାମାରସରୁ। ଈଭରି ଆଡା ଭରିହା ରଡଲରି 
ଜୂଗା ସୀନାଇ। ଈ ଜୂଗା ସୀନରି ରବÑଅଟରି ରେÍନୁତାଇ ସÌଡାଙ୍ରି  
ଭରିହ ରିନୁ।

୨
 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ନÉଡ଼ରି ମୀସା ଅÉଜାନରି ଡରିଟରି ମÉରାତାରା 

ସମଦୁ୍ର ରଣ୍ା ରମଃରତଏ। ଏତୋନାକା ଜÌତ ଏଙ୍ା ଏÌରÈଡ଼ରିନାରା 
େତୁ୍ା ଅରଟÑÑ ଏଆଡ଼ରିନରି ୋଦାତାରା ସଂଖ୍ା କୁÛଇଟରି ମସୂାମାରସରୁ 
ଏଆରୁ ରେÍନୁ ସରିଆମାସରି ରଡÍକାଙ୍ା ଆହାନାଇ ଏ ଡରିଟରି ମÉରାତରି 
ସମୁଦ୍ର କୁଡୁ ତାନରି ନରିସାରସରୁ। ୩

 ଏଆରୁ ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଭାଗାଟରି ମÌସା ଏଙ୍ା ରମÍଣ୍ରି ମୀଡାତାରା ଗÉଡ଼ରି ଈ ରଡଃଙ୍ରି  
ଏÌସ୍କରିରସରୁ,

“ଅ ପ୍ରବୁ, ଗୁରଲÑÑ ତରିକରି ମେୂାଗାଟରି ରେÍନୁତରି,
ନୀ ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି ଏରସ ରଦରାଡ଼ରି, ଏଙ୍ା 

ଆଦାଙ୍ରିତାରରି।
ଅ ଗୁରଲÑÑ କୂଲୁତାକାରରି ରÉରଜନରିତରି,

ନୀ ଗୁରଲÑÑ ୋରହରାକା ଟରିକ୍ନÈତାଇ ଏଙ୍ା ଉରଜÑତାଇ।
 ୪ ଅ ପ୍ରବୁ, ନୀଙ୍ରି  ଇମବୋଇ ଆଜାରାଏ?

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଭାରରି ଈନୁ ଆଡା ସେୁାଡ଼ରିଗାଟାତରି
ନୀନ୍ାରା ୋଦା ଇମବୋଇ ଦଃୋ େÌଙ୍ା ଗରିଏ?

ଗୁରଲÑÑ କୂଲୁତାକା ଭÉଜାନା ନୀଙ୍ରି  ଜହାରରି ଗରିଆରନରୁ।
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ନୀ ଗରିଆ ମାନରି ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି 

ତୀରରିତାରରି ଇଞ୍ରି  ଗୁରଲÑÑତାକାରରି ବାଃତା ତÌଞ୍ା 
ମାରନ।”

୫
 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରମଃରତଏ, ରସଣ୍ ମାସରି ରେÍନୁ ଇଡୁତା 

ରେÍନୁଇ େୂଣ୍ା ଅÉନରି ତୁମବେଜୁତାରା ଦÉରା ଦÉୋ ଅÉଜାରନ। 
୬

 ଏଙ୍ା ସÉତଟା ଜୂଗା ଆହା ମାସରି ସÉତ ଗାଣ୍ରିତାକା ଦୁତଙ୍ା 
ଏ ରେÍନୁ ଇଡୁ ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓØତାରତରୁ। ଏଆରୁ େରିଅ େରିଅତାଆ 
ସୂକାଲରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାରସରୁ, ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଡାକରିଙ୍ାନରି ସୁନା 
ଡÌକ୍ା ତଃୋରସରୁ। ୭ ଏମବୋ ଚାରରି ଗଟା ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତଙ୍ାନରି 
ମାରଦ ଡ଼Èଇ ରରଣ୍ ଜÌତ ଭÉରତ। ଏÌରରି କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀରଡ଼ 
ମାନରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ସÌଡାଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜା ମାସରି ସÉତଟା 
ତାରଲଡ଼ାକା ସÉତ ଗାଣ୍ରି ଦୁତଙ୍ାନ୍ ଙ୍ରି  ସରିରତ। ୮

 ଏମବୋ ରେÍନୁ 

ତÌତୋରି ୧୫:୮
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ତାଡ଼ା ଅÌରତେରରି ଏଙ୍ା ଡÉଟା ମÉରାତରି ଦୁଆଲରି ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ 
ଇଡୁ େୂରରି ଅÉରତ। ସÉତ ଗାଣ୍ରି ଦୁତଙ୍ା ସୀନରି ସÉତଟା ଜୂଗା 
ଭରିହାଆନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏ ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରି ଏମବୋଇରଭÑ ସÌଲ୍ ବା 
ମଆୂରତ।

୍େିାଡÉଞ୍ଜୁ ଜୂଗା

୧୬  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ, ରେÍନୁ ଇଡୁ ଡ଼Èଇ ଈ 
ସÉତଗାଣ୍ ଦୁତଙ୍ାନରିଇ ରଭସ୍ରିସାରା ରଭରସଏ, 

“ସାଜୁ, ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ସÌଡାଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାନରି ସÉତଟା 
ତାରଲଡ଼ାକା େୁତଗି ତାନରିଇ ଭÉକ୍ ଦୁ।”

୨
 ଏଆକରି ରଭÍରଲତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ତାଡ଼ା ଆହା ମାସରି ତାରଲଡ଼ରି 

େୁତଗି ତାନରି ଭÉରତେଞ୍ଜୁ। ଏ ଡ଼Éଏ, ଏତୋନାକା ଜÌତ ତାରା ମ୍ଡରିÓଉ 
ଆହାନା ଏଆଡ଼ରିନାରା େୁତ୍ା ତରିନରିଇ ଜହାରରି ଗରିଆରସରୁ, ଏଆରରି 
ଗାଣ୍ରିଙ୍ାନରିଇ ଆଜାଞ୍Éୋ ଡ଼Èଇ ନÌନାଇ ସÌସ୍କା ସ୍ଡÓØତୁ।

୩
 ରରିରହଗରିତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ତାଡ଼ା ଆହାମାସରି ତାରଲଡ଼ରି ସମଦୁ୍ର ତାନରି 

ଭÉରତେଞ୍ଜୁ। ଏ ଡାରଣ୍ ସମୁଦ୍ର ସÉଜା ମାନାରରି ରାକା ରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉରତ, ଏÌସରିବÉଗା ଏମବୋ ମାସାଇ ଗୁରଲÑÑ ସÉଭରିତୁ

୪
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ତୀନରି େÉଲୁତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ତାଡ଼ା ଆହାମାସରି 

ତାରଲଡ଼ରି ଜÌଡ଼ରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ଉେଗି ମାନରି ସୂଗାଙ୍ାନରି ଭÉରତେଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏÌଭରି ଗୁରଲÑÑ ରାକା ମ୍ରିତୁ। ୫ ଏ ରଡଲରିତା ସରିରୁ କୁÛଇଟରି 
େÌଣ ଗରିଭାଗାଟରି ଦୁତ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ରଭତୋରା ଅÉନୁ ରଭରସଏ।

“ଅ ତୀରରିତାତରି ରେÍନୁତରି,
ଈନୁ ଆଡା ସକୂାରହ ମାସରି ଏଙ୍ା ଇରଦରଭÑ ଡ଼Øନା 

ମାଞ୍ରି
ଈନୁ ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିଆନାଇ ଟରିକ୍ ନା ତାରା 

ଗରିଆମାଞ୍ରି ।
 ୬ ଲÌକୁତାକା ନୀ ତୀରରିତାକାରରିଇ ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ 

ଗରିଭାଗାଟାରରିଇ
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍସା ମାସାକରି ଏଆରରିକରି

ଉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ରାକା ସରିଆମାଞ୍ରି ।
ଈରରି ଇଆରରି ରସÍଲୁ ସରର ଅÉଜାମାରନ।”

୭
 ଏ ରଡଲରି ତାନରି ଲÉକାଗଟରି ଡ଼Èଇ ର ଗୀରା ଇହରିଙ୍ରି  ରଭତୋରା 

ରଭରସଏ।

“ଅ ଗୁରଲÑÑ ତରିକରି ମେୂାଗାଟରି ପ୍ରବୁତରି
ଏଙ୍ା ରେÍନୁତରି, ନୀ ତୂକରି ଗରିନାରରି ଉରଜÑତାରରି ଏଙ୍ା 

ଟରିକ୍ ନାତାରରି।”

୮
 ଏ ରବÑଅଟରି ଚାରରି େÉଲୁତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ତାଡ଼ା ଆହାମାସରି 

ତାରଲଡ଼ରି ରଭÍଲା ତାନରି ଭÉରତେଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନÉଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  କÉନ୍ା 
ଡ଼Èଇ ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନରି ମ୍ଡÓÝØୋ ରସÍଲୁ ସୀଭା ଅÉରତ। ୯

 ଏ 
ଆଜାଞ୍Éୋ କÉନ୍ା ଡ଼Èଇ ରମ୍ଡÓରହଙ୍ା କାମବେରିରତରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ଈ ଗୁରଲÑÑ ଜୂଗା ସୀଭା ତାଙ୍ରି  େÌଣଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏ ରେÍନୁ 
ୋଦା ଡ଼Èଇ ଗର୍ଗି ଅÉରତରୁ, ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ ତରିହାନା ରେÍନୁଇ 
ଦଃୋ େÌଙ୍ା ଗରିଭା କୂରତରୁ।

୧୦
 େÉଞ୍ େÉଲୁତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ତାଡ଼ା ଆହା ମାସରି ତାରଲଡ଼ରି ଏ ଜÌତ 

ତାଡ଼ା େÌଣ ଜÌମବୋ କୁÛଇଟରି ଭÉରତେଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଡ଼ରିନରି େÌଣ 
ଗରିେରିସରି ଦରିନା କଣ୍ କଣା ଅÉରତ। ଲÌକୁତାକା ଗÉରମ ଜୂଗରିତାକରି 
ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଭାଙ୍ସାକା କାସ୍କରିରତରୁ। ୧୧

 ଏଆରୁ ଜୂଗରିତାକରି ଏଙ୍ା 
ସÌସ୍କା ୋହରିତାକରି ରସଣ୍Ûନରି ରେÍନୁଇ ଗର୍ଗି ଅÉରତରୁ ଅରଟÑÑ ତାଡ଼ା 
ଗରିେରିମାସରି ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଏÌଲୁ ତରିହାଆରତରୁ ଅÉରତକା 
ତୀଜାଆରତରୁ।

୧୨
 ଛ େÉଲୁତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ୟୁରଫ୍ରଟରିସ୍ ଜÌଡ଼ରି କୁÛଇଟରି ତାଡ଼ା 

ଆହାମାସରି ତାରଲଡ଼ରି ଭÉରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଡ଼ରିକରି ରଭÍଲା ସ୍ଡÓØନରି 
ରଭଞ୍ଟରି ଭÉନରି ରÉରଜଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ୋରହରରି ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା 
ତାଙ୍ରି  ଏମବୋଡ଼ରିତାରରି ସରିରୁ ଭାସରିରତ। ୧୩

 ଏ ରବÑଅଟରି ୋନାଙ୍ା 
ରଡଃଙ୍ରିତାଇ ତୀନ୍ ଟା ଡ଼Ìଇ ଜରିଉଙ୍ା, ରରଣ୍ ସ୍Éସୁ ସୁଡା 
ଡ଼Èଇ, ଅରଟÑÑ ରରଣ୍ ଜÌତ ସୁଡା ଡ଼Èଇ, ଅରଟÑÑ ରରଣ୍ ଦାୋ 
େÌପ୍ କାଗାଟାନରି ସୁଡା ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓØତାତାରା ଅÉନୁ ରମଃରତଏ। 
୧୪

 ଏÌଭରି ଆଦାଙ୍ରିତାରା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରି ମାନରି ଡ଼Ìଇ ଜରିଉଙ୍ା। ଏÌଭରି 
ଗୁରଲÑÑ ତରିକରି ମେୂାଗାଟରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରଦରରି ଦରିନା ଗÉଲା କÉଲା 
ପ୍ରଃୋ ରସÍଲୁ େୁତଗିତା ମାନରି ଗୁରଲÑÑ ରÉରଜଙ୍ାନରିଇ ର ବାଃତାରନ 
ଉସ୍ା ତାଙ୍ରି  ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜରିନୁ।

୧୫
 “ରମଃଦୁ! ଅÉନୁ ରେ୍ଡÓÍକରରଏନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଭାଇ ମାଇ। 

ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ତାକ୍ାଲରି ଅÉଜାନା ତÉନ୍ାରା ସରିଣ୍È ଲକ୍ ରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଦଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଗାଲରି ଅÉଜାନା ରତ୍Íଏଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରି ବାଃତା ଡ଼Èଇ ଲାଜା େÉରନଏଞ୍ଜୁ।”

୧୬
 ଏବ୍ରି କାତା ଡ଼Èଇ ‘ହମଗିଗରିରର୍ାନ୍’ ଇନରି ବାହା ତାନରି ଏ ଡ଼Ìଇ 

ଜରିଉଙ୍ା ରÉରଜଙ୍ାନରିଇ ଊତେଜୁ ।
୧୭

 ଏ ରବÑଅଟରି ସÉତ େÉଲୁତାଞ୍ଜୁ, ଦୁତ ତାଡ଼ା ଆହାମାସରି 
ତାରଲଡ଼ରି ଭରିଲୁ ତାନରି ଭÉରତେଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ରେÍନୁ ଇଡୁତାନରି ମାନରି 
େÌଣ ଜÌମବୋ ଡ଼Èଇ ‘ମଗୂରିରତ’ ଇଞ୍ରି  ରରଣ୍ ରଦରରି ଗୀରା ସ୍ଡÓØରତ। 
୧୮

 ଏ ରଡଲରିତାନରି ଡ୍ଡୂ ମରିଲରି ଡ୍ଡୂ ମରିଲରି ଇରତେ, ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
ସାଦା ଅÉରତ, ଟ୍ଡÓÞÓରଜରରି ଟ୍ଡÓÞରଜରରି ଇରସ ଅରଟÑÑ ଗÉପ୍ ସରି ଡÉଡ଼ରି 
ଡ଼ାରତେ। େୁତଗି ତାନରି ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ େ୍ୀତରି ରଡଲରି ଡ଼Èଇ ଏରସକାରଭÑ 
ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ଆଜାଞ୍Éୋ ଗରିସରି ଡÉଡ଼ରି ଡ଼ାସାସରିଡାରତ। ୧୯

 ଏମବୋ 
ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ତୀନରି ବÉଗା ଅÉରତ, ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
ଦରିନାତାଇ ରଦରରି ନÉସ୍କା ଗୁରଲÑÑ ନାହରିକରି ଅÉତୁ। ଅରଟÑÑ ରଦରରି 
ନÉଜୁ ବାବରିଲତରିନରିଇ ରେÍନୁ ତÉନ୍ାରା ରଦରରି ସÌଡାଙ୍ରି  ମÉରାତରି 
କୁେରି ଡ଼Èଇ କାଲୁ ଊଡ଼୍ ୋ ତାଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ରରଣ୍ 
ରଭରଲ େÌଡ଼ରି ରାହରି ଅÉଆରତ। ସÌକ୍ା ଗୁରଲÑÑ ମ୍Éଙ୍ରି ତୁ। ୨୧

 ଏଙ୍ା 
ରସଣ୍Ûଟରି ଚାଲରିସ କରିଲଗ୍ରାମ୍ ଲାକା େୀଗରିନାଇ ରଦରରି ରଦରରି ଅÉଜରି 
ଭାଡରିଙ୍ା ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ଦୀପ୍ କାତୁ। ଈ ଅÉଜରି ଭାଡରିଙ୍ା 
ଡ଼Èଇ ଆଜାଞ୍Éୋ ଜୂଗା େÉଟାକରି ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ଗର୍ଗି 
ଅÉରତରୁ।

ଜÌତ କୁÛଇଟ ିଅÉସାମରୀଡା

୧୭  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ସÉତଟା ତାରଲଡ଼ାକା ଆହାମାସାରରି 
ମାରଦତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଦୁତ ଭÉଜାନାଇ ନÉଙ୍ରି  

ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଭÉମ,ୁ ଏତେରି ରଦରରି ନÉଜୁ ଜÌଡ଼ରି କୁଡୁ ତାନରି ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିଭା ଅÉଜାରନ ଏ ରଦରରି ସକାରରଡ଼ରି ଏତେରି ଡଣ୍ େÉରନ, ଏÌରÈ 
ତÌତୋଇ। ୨

 େୁତଗି ରÉରଜଙ୍ରି  ଏଆଡ଼ରିରଙ୍ ରଗÍକା ଅÉଜାରନରୁ, 
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ଏଙ୍ା େୁତଗିତା ମାନାକା ଏଆଡ଼ରିନାଆ ରଗÍକା ମÉରାତରି କାଲୁ 
ଉଣ୍ଞ୍ାନା ସÌସାମାରନରୁ।”

୩
 ଏ ରବÑଅଟରି ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ନÉଙ୍ରି  ଆଃତାରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏ ଦୁତ 

ସରିଃେରିମାସରି ବÉଲୁୋଙ୍ା ତାଙ୍ରି  ଅତାରତଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ଅÉନୁ ରାତା 
ଜÌତ କୁÛଇଟରି କକ୍ ସାମାସରି ର ଅÉସାମୀଡାନରି ରମଃରତଏ। ଏ ଜÌତ 
ତାଇ ସÉତଟା ତ୍Éକା ଏଙ୍ା ଦସଟା କÌସ୍କା ମାସ ୁଏଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିନରି 
ଗାଣ୍ରିମÉରା ରେÍନୁଇ େÉସ୍କରିନରି ୋଦାଙ୍ା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରସ। ୪ ଏ 
ଅÉସାମୀଡା ରସÍରଜ ଜÌଙ୍ଜୁ  ଏଙ୍ା ରାତା ଜÌଙ୍ଜୁ  ସରିଣ୍È ଟÉଟାମାରସ। 
ଅରଟÑÑ ସନୁାଙ୍ା ଏଙ୍ା ଗÉପ୍ ସରି ରକ୍ଉଗାଟରି ମଣରିମତୁୋ ଡ଼Èଇ ସଜ 
ଅÉଜାରସ। ଏÌରରି ସନୁା ବଟ୍ କରି ରଣ୍ା ଆହାମାରସ। ଏ ବଟ୍ କରି ତାନରି 
ଗୀଡ଼ରି ଅÉନାଇ ଏଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିନରି ରଗÍକା ଗରିଆମାସରି ସପ୍ରାତାଇ 
େୂରରି ଅÉଜାସୁ। ୫

 ଏଆଡ଼ରିନରି ମ୍Éମୁ ତାନରି ରଣ୍ା ୋଦା ଭ୍ୀସା 
ଅÉଜାରସ, ଏ ୋଦାତାରରି ଲାଇନରି କାତା ମାରସ,

ଦେର ିନÉଜୁ ବାବଲି, ସକାଦରଡସିାନ ିଦସÍଲୁ
ଏଙ୍ା ପୁର୍ତିର୍ା ମାନ ିସପ୍ାର୍ାଆ ଗିଆମାନାରି

ଦସÍଲୁ ମÉରାନ୍ ଆଜା ମାଦନ।

୬
 ଅରଟÑÑ ଅÉନୁ ଏ ଅÉସାମୀଡାନରି ତୀରରିତାକାରରିତାରା 

ରାକା ଏଙ୍ା ଜୀସୁ ରସÍଲୁ ସÉକରି ସରିଆନା ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉଜା 
ମାନାରରିତାରା ରାକା ଉଣ୍ଞ୍ାନାଇ ସÌସା ମାସାରା ରମଃରତଏ।

ଅÉନୁ ଏ ଅÉସାମୀଡାନରି ରମହାନା ଗÉରମ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତଏ। 
୭

 ଏମବୋ ନÉଙ୍ରି  ଦୁତ ରଭଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଆଦାଙ୍ରି  
ଆଇଞ୍ରି? ଅÉନୁ ଏ ଅÉସାମୀଡାନାରା ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା କକ୍ ସାମାନରି 
ସÉତଟା ତ୍Éକା ଏଙ୍ା ଦସଟା କÌସ୍କା ୋହାମାନରି ଜÌତତାରା ନୂଡ଼ରି 
ଲାଇନରି କାତା ନୀଙ୍ରି  ରଭତୋଇ। ୮ ଈନୁ ଏତେରି ଜÌତ ରମଃତରି, ଏÌରରି 
ରଭÍରଲ ମାରସ ଇରଦ ସରିରଡଏ। ଅରଟÑÑ ଏÌରରି ଲାଇନରି ଦରିନା 
ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ମୁହ ରି ଅÉରନ େୁତଗିତା ମାନରି ଏତୋନାକାରରିତାଆ 
ୋଦାଙ୍ା େୁତଗି େ୍ୀତରି ଗÉଲା ଡ଼Èଇ ନୀମବୋ େୁତରି ତାନରି ଭ୍ୀସା 
ଅÉଆସରିରଡ, ଏଆରୁ ଏ ଜÌତ ରମହାନା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରନରୁ, 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏ ଜÌତ ରଭÍରଲ ମାରସ, ଇରଦ ସରିରଡ, 
ଡାଉ ଅରଟÑÑ ଭÉରନ।

୯
 “ଈରା ବୁଜରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। 

ସÉତଟା ତ୍Éକା ଇରସÑକା ସÉତଟା ସକ୍ା ଏ ସÉତଟା ସକ୍ାନରି 
କୁÛଇଟରି ଏ ଅÉସାମୀଡା କକ୍ ସାମାରନ। ୧୦

 ଏ ସÉତଟା 
ତ୍Éକା ଇରସÑକା ସÉତ ଗାଣ୍ରି ରÉରଜଙ୍ା, ଏଆରରି ମାରଦ 
େÉଞ୍ ଗାଣ୍ରିତାକା ସÉରତରୁରଡଏ, ରÛଆଞ୍ଜୁ ରÉରଜଞ୍ଜୁ ଇରଦ 
ନୀମବୋରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରÉରଜଞ୍ଜୁ ଭÉରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଭÉଜାନା ଈରକ ରଡଲରି ଆଡା ରାହରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଏତେରି ଜÌତ 
ରଭÍରଲ ମାରସ ଏଙ୍ା ଇରଦ ସରିରଡ, ଏ ଜÌତ ଅÉଠ େÉଲୁତାଞ୍ଜୁ 
ରÉରଜଞ୍ଜୁ, ଅÉରତକାରଭÑ ଏ ଜÌତ ସÉତ ଗାଣ୍ରି ରÉରଜଙ୍ାନରି 
ମାରଦତାଞ୍ଜୁ ରଆଞ୍ଜୁ, ଅରଟÑÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ମହୁ ରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ।

୧୨
 “ନୀ ରମଃତରି ଦÌସଟା କÌସ୍କା ଈ ଦସ ଗାଣ୍ରି ରÉରଜଙ୍ା, 

ଏଆରୁ ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ େÌଣ େÉଣ୍ଞ୍ା ସରିରଡରୁ। ଜÌତ ତରିରଙ୍ 
ଆଡାନା ର ଘଣ୍ାରନ ଏଆରୁ େÌଣ ଗରିରନରୁ। ୧୩

 ଏଆରୁ ଦÌସ 
ଗାଣ୍ରି ରÉରଜଙ୍ା ର ଏÌଲୁରନ ଅÉରନରୁ। ଏଙ୍ା ତÉନ୍ା ଡÉଟା 
ଏଙ୍ା େÌଣ ଏ ଜÌତତରିଙ୍ରି  ସୀରନରୁ। ୧୪

 ଏଆରୁ ରମÍଣ୍ରିମୀଡା 

ତରିରଙ୍ କÉଲା ପ୍ରଃରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଏଙ୍ା ତ୍ଡÓÉରକ 
ମାନାକା ଇରସÑକା ଅÉେ୍ା େÉଣ୍ଞ୍ାନାକା, ଅÉସ୍କା େÉଣ୍ଞ୍ାନାକା 
ଏଙ୍ା େରତ୍ଗାଟାକା ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ମୂରନରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁଙ୍ାନରି ପ୍ରବୁ ଏଙ୍ା ରÉରଜଙ୍ାନରି ରÉରଜଞ୍ଜୁ।”

୧୫
 ଏମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଏତେରି ଏତେରି ସରିରୁ 

ତାନରିଇ ସକାରରଡ଼ରିନରି କସ୍କାସାରା ରମଃତରି ଏ ସରିରୁ ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି ଦରିନାତାକା, ଦÉଲା ଲÌକୁତାକା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାକା ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ରଭସ୍ରି ମାନାରରିଇ 
ସଟୂ୍ କରିମାରନ। ୧୬

 ଏତେରି ଦÌସଟା କÌସ୍କା ରମଃତରି, ଏ ଗୁରଲÑÑତାଇ 
ଏଙ୍ା ଜÌତରଭÑ ଏ ସକାରରଡ଼ରିନରି ରୂଗୁ ଅÉନୁ। ଏଆଡ଼ରିନରି ବାଃତା 
ମାନାଆ ଗୁରଲÑÑ କୁଡ଼୍ ସାନା ଅÌନୁ ଏଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିନରିଇ ନÉଗାଲରି 
ଗରିନୁ। ଏÌଭରି ଏଆଡ଼ରିନାଆ ଊଙ୍ା ରଭଲ୍ କରି ରଭଲ୍ କରି ତରିନୁ। ଏଙ୍ା 
ଏଆଡ଼ରିନରିଇ କୁଟୁକୁଟା ନÉଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ମ୍ଡÓÝØନୁ। ୧୭

 ରେÍନୁ ରଭସାନାରା 
ଉବ୍ ଗା ଗରିନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏଙ୍ା ଏଆନରି ମÉଣ୍ରିନାରା େରୂରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  
ଏÌଭରି ର ରଜÍଡାରନ ଅÉନୁ। ଏଙ୍ା ଏ ଜÌତ ତରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ା େÌଣ ସୀନୁ। 
୧୮

 ଈନୁ ଏତେରି ଅÉସାମୀଡାନରି ରମଃତରି, ଏÌରରି େୁତଗି ରÉରଜଙ୍ାନରି 
କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିେରି ମାନରି ରଦରରି ନÉଜୁ ତରିନରିଇ ସଟୂ୍ କରି ମାରନ।”

ବାବଲି ମେୁ ିଅÉତାରି

୧୮  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûଟରି ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଦୁତ 
ଜÉେରିଞ୍ାତାରା ରମଃରତଏ। ଏଆନରି ଅÌରତେରରି ଡ଼Èଇ 

େୁତଗି ଉଜାଡ଼ରି ଅÉରତ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି େÌଣ େÉଣ୍ଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। 
୨

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ କୂରତେଞ୍ଜୁ :

“ରଦରରି ନÉଜୁ ବାବରିଲ କୂରରିରତ, ଏÌରରି କୂରରିରତ।
ଏÌରରି େୀରଦରାଙ୍ାନରି ଲଃନରି ବାହା ଅÉରତ।

ଡ଼Ìଇ ଜରିଉଙ୍ା
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ସପ୍ରାତାଇ େଟାଙ୍ା

ଗୁରଲÑÑ ଭାକାତାଇ ଗୀଡ଼ରି ଅÉନାଇ
ଲଃନରି ବାହା ଅÉରତ।

 ୩ େୁତଗି ତାକା ଗୁରଲÑÑତାକା ଏଆଡ଼ରିନରି
ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ରେÍନୁତାଆ ସÌଡାଙ୍ରି  ମÉରାତରି

କାଲୁ ଉଣ୍ଞ୍ାମାରନରୁ େୁତଗିତାକା ରÉରଜଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିନରି
େÉନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ େÉନ୍ ମବୋ ଅÉଜାମାରନରୁ।”

୪
 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûଟରି ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିସାରା ର 

ଗୀରା ରଭରସଏ।

“ଅÌନାଇ ଲÌକୁତାରତରୁ, ଈରୁ ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ଡ଼Èଇ 
ସ୍ଡÓହାନା ଭÉଦୁ,

ଈରୁ ରଗଞ୍ାନା ଭÉରତକା ଏଆଡ଼ରିନରି ଡ଼Ìଇ ତରିରକ 
ଆଡା ମଏୂରୁ ଏଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିନରି ଜୂଗରିନାରା ବÉଗା 
େÉରନଏରୁ।

 ୫ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଡ଼ରିନରି ଗରିଆ ମାନରି ଡ଼Ìଇ ମରୂଡଙ୍ରି  
ଡ଼ାମରି ଡ଼ାମରି ଇଞ୍ରିରନ।

ରେÍନୁ ଏଆଡ଼ରିନରି ଗରିଆମାନରି ଡ଼Ìଇତାଆ ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ।

ତÌତୋରି ୧୮:୫
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 ୬ ଏÌରରି ଇସରିଙ୍ରି  ନାହରିକରି ଗରିଆମାଞ୍ାରନ ଏ ରଡଃଙ୍ରିରନ 

ନାହରିକରି ଅÉରନ।
ଏÌରରି ଏରସ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାରନ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରୀ 

ଦୁଗୁଡ଼ରି ଡଣ୍ େÉରନ।
ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ଏରସ ସÌସରିନାଆ ଊଦ୍ ୋ ମାଞ୍ାରନ,

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରୀ ଦୁଗୁଡ଼ରି ସÌସରିନାଆ ଏଆଡ଼ରିନରିଇ ଊଡ଼୍ ୋଦୁ
 ୭ ଏÌରରି ଇସରିଙ୍ରି  ସଜ ଅÉଜାନା ତାଡ଼ାନରି ସÉଞ୍ା ଗରିଆରସ 

ଏଙ୍ା ରରହା ଆଇରସ
ଏରହରଙ୍ରନ ଏଆଡ଼ରିଙ୍ରି  ଡ଼ୀଭା ଜୂଗା ସୀଦୁ ଏÌେରି 

ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରସ୍ରରି ଆଇମାରନ,
ଅÉନୁ ରÉଜାଲରିରନନୁ, ଆସ୍କାରଟଏ େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରି 

କକ୍ ସାମାଇ।
ଅÉନୁ ଭାଟାଗାଟାନୁ ଅÉଆରତନୁ ଏଙ୍ା
ଅÉନୁ ଏରସକାରଭÑ ବରିକାଲରି େÉରନନୁ।

 ୮ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଡ଼ରିନରିଇ ରନରିରସଏ ଗୁରଲÑÑ ଜୂଗା ଭÉରନ। 
ରୁଜା ମÉକରିରନ,

ମକ୍ ସÌଲ୍ ରନ, ରୂଗ ଭÉରନ, ଜୁଗା ଦୀରନ,
ଅରଟÑÑ ଏÌରରି ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା ନÉଡ଼ରି ଡ଼Èଇ କାମବେରିରନ।

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ପ୍ରବୁ ରେÍନୁ ଡÉଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆଡ଼ରିକରିଇ ତୂକରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

୯
 “ଏରସ ଗାଣ୍ରି େୁତଗିତାକା ରÉରଜଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିରଙ୍ ରଗÍକା 

ଗରିଆନା ରରହା ଲÉବା ଡ଼Èଇ ରଡଲରି ଭରିହା ଗରିଆରନରୁ, ଏଆରୁ 
ଏଆଡ଼ରିନରି େÌତରÌଡରିନାରା ରମହାନାଇ ରବ୍Í ରବ୍Íନା ଡ଼ୀଭରିରନରୁ। 
୧୦

 ଏଆରୁ ଏଆଡ଼ରିନାରା ଜୂଗା ରମଃରନରୁ। ଏଆରୁ ଆଜରି ତରିକରି 
ରସକ ନରିସାନା। ଏଆରୁ ରଭରସ୍ରୁ:

“ଆଇଗନା, ଆଇଗନା, ଅ ବାବରିଲ, ମେୂା ଗାଟରି ରଦରରି 
ନÉଜୁତରି!

ର ଗଣ୍ା ମାରଦରଭÑ ନୀ କୁÛଇଟରି ଈସାରରି ଜୂଗା ଦରିଆରତ 
ଇରନରୁ।”

୧୧
 “ଅରଟÑÑ େୁତଗିତାକା ରବୋରରିଗାଟାକା ଏଆଡ଼ରିନରି ରଗÍଲୁ 

ଡ଼ୀଭରିରନରୁ, ବରିକାଲରି ଅÉପ୍ କରିରନରୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏମବୋଇରଭÑ ଅରଟÑÑ ଏଆରରି ପ୍ରÉନାଆ କରଡଏ। ୧୨

 ଏଆରରି 
ପ୍ରÉେରିନାଇ ଈଭରି, ସୁନା, ରୁୋ, ମଣରି, ମୁତୋ, ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା, ରସÍରଜ ଜÌଙ୍ଜୁ  ସରିଣ୍Èଙ୍ା, ସରିଲ୍ କୁ ସରିଣ୍Èଙ୍ା, 
ଚନ୍ନ ରଭସ୍କା, ଆତରି ୋଟ୍ କା ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉଜା ମାନରି 
ରକ୍ଉଗାଟାଇ, େରିତ୍ାଙ୍, ଲହାଙ୍ା, ୧୩

 ମାବୁ୍ଲ ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିଆମାନାଇ, ଡାଲ୍ ଚରିନରି, ଅରଳଇଚ, ଗÌବ୍ ଗÌବ୍ ଇଞ୍ରିମାନରି 
ନରିଜୁ, ସାଦାଲରି, ଡ୍Éକା ନୀରୁ, ନରିଜୁ, ରନଗରି ମଇଦା, ଗହମ, 
କÌଡରି କÌରୁ, ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ା, ଗÌଡ଼ାଙ୍ା, ସଗଡ଼ାକା ଏଙ୍ା କଡା 
ଅÉଜାମାସାକା ଇରସÑକା ଲÌକୁତାରରି ଗାଣ୍ରି ଏଙ୍ା େରାଣରି। 
ଏÌସରିବÉଗା ରବୋରରିଗାଟାକା ଇହରିଙ୍ରି  ଡ଼ୀ ଡ଼ୀ ଇରନରୁ,

 ୧୪ ‘ଅ ବାବରିଲ, ନୀ ଅଡ଼୍ େରିମାସରି ଗୁରଲÑÑ ରନଗାଇ ନୀ 
ବାହାଡ଼Èଇ ସାସ।ୁ

ନୀ େÉନ୍ ମବୋ ଏଙ୍ା ନୀ ସÉଞ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଲୁମବେରିରତ।
ଈନୁ ଏÌଭା ଅରଟÑÑ ଏରସକାରଭÑ େÉନ୍ ମବୋ ମଆୂଇ।’

୧୫
 “ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରି ରବÍୋରରି ଗରିଆନା େÉନ୍ ମବୋ 

ଅÉଜାମାସରି ରବୋରାଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିନାରା ଜୂଗା ରମଃରନରୁ, 
ଏଙ୍ା ଆଜରି ବÉଗା ରସକଟରି ନରିସାନା ଡ଼ୀଭରିରନରୁ ଅରଟÑÑ ବରିକାଲରି 
ଅÉଜାନା ଇହରିଙ୍ରି  ଇରନରୁ, ୧୬

 “ଆଇଗନା, ଆଇଗନା ରଦରରି 
ନÉଜୁ

ରସÍଲୁ ଇରସରଭÑ ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି ଜୂଗା ଦରିରତ।
ଏÌରରି କୁଲୁ କୁଲୁତାଆ ରସÍରଜ ଜÌଙ୍ଜୁ  ଏଙ୍ା େÉଟା 

ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟ୍ କରିରସ ଅରଟÑÑ ସନୁାଙ୍ା
ମଣରି ମତୁୋ ଡ଼Èଇ େୂରରି େୂରରି ସଜ ଆଇରସ।”

 ୧୭ ଏÌËକରିରଭÑ ର ଗଣ୍ା ତରିକରିରନ ଏ ଗୁରଲÑÑ ତାଇ ମ୍Éଙ୍ରି ତୁ।

“ଏମବୋ ଜାହାଜଙ୍ାନରି ରଦରାକା, ସରିରୁ ୋରହରରି ସାଲ୍ ବା ଭÉଭା 
ଗରିେରିସରି ଲÌକୁତାକା, ଡଙ୍ାରାଙ୍ା ଏଙ୍ା ସମୁଦ୍ର ତାନରି ୋଜାରରି 
ଗରିଭାଗାଟାକା ଗୁରଲÑÑତାକା। ୧୮

 ରସକ ନରିସାନାଇ ଏଆଡ଼ରିନରି 
େÌତରÌଟ୍ କରିନାରା ରମଃରତରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ଡ଼ୀଭରିରତରୁ 
ଏଙ୍ା ବରିକାଲରି ଡ଼Èଇ ରଭରତେରୁ, “ଈ ରଦରରି ନÉଜୁ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି 
ଅରଟÑÑ ଏତୋରରିରଭÑ ସରିଡାରତ।” ୧୯

 ଏଆରୁ ତ୍Éକାନରି ଦୂଲରି 
ଲÉସ୍କରିରତରୁ। ଏଙ୍ା ବରିକାଲରି ଡ଼Èଇ ରଭରତେରୁ,

‘ଆଇଗନା, ଆଇଗନା, ରଦରରି ନÉଜୁ ରସÍଲୁ ଈରସରଭÑ 
ଆଜାଞ୍Éୋ ତାରରି ଦରିରତ।

ସମଦୁ୍ରତା ରତ୍Íବାଗାଟରି ଜାହାଜଙ୍ାନରି ରଦରାକା 
ଏଆଡ଼ରିନରି ଦନ ଦବ୍ ଡ଼Èଇ େÉନ୍ ମବୋ ଅÉଜାରସରୁ।

ର ଘଣ୍ା ତରିକରିରନ ଏଆଡ଼ରିନାରରି ଗୁରଲÑÑ ସÉଞ୍ା ଲୁମବେରିରତ।
 ୨୦ ଏ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତରି, ଈନୁ ରରହା ଅÉମ।ୁ

ଅ ରେÍନୁ ଲÌକୁତାରତରୁ, ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାରତରୁ,
ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରତରୁ,

ରରହା ଅÉଦୁ, ଏÌରରି ମୀଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆମାଞ୍ାରତ 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁ ରନଗା ଡ଼Èଇ ଏÌରÈଡ଼ରିନରିଇ ତୂକରି 
ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ।’ ”

୨୧
 ଏ ରବÑଅଟରି ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡÉଟାଗାଟରି ଦୁତ ରଦରରି ଗୁର୍୍ା ଭାଡରି 

ରତସାରା ର ଭାଡରି ସମଦୁ୍ର ତାନରି ଇଗ୍ ଜାନା ଇରସଞ୍ଜୁ:

“ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ରଦରରି ନÉଜୁ ବାବରିଲ ତରିନରିଇ 
ରନÍରଡକରି ଇବ୍ ଗା ଅÉରନ।

ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏରସକାରଭÑ ଏଆଡ଼ରିନରିଇ ଅରଟÑÑ ରମଃୋ 
ଅÉଏ।

 ୨୨ “ରଡÍକା ଡ଼Ìସରିନାରରି, ଗÉଡ଼ରି ଏÌସରିନାରରି, େରିରଡ଼ରି ଭୀକରିନାରା କରି 
ତୂଡୁ଼ ଭୀକରିନାରା

ସାଦା ନୀ ବାଃତା ଅରଟÑÑ ଏରସକାରଭÑ ରଭନ୍ ମବୋ ଅÉଏ।
ରନଗା ରନଗା ସÉଞ୍ାନାଆ

ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା େୁନାକା ନୀ ବାଃତା ଅରଟÑÑ
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ଏରସକାରଭÑ ସ୍ଡÓରହଏରୁ। ନୀ ବାଃତା ରୂସରିନାରା

ସାଦା ଏରସକାରଭÑ ରଭନ୍ ମବୋ ଅÉଏ।
 ୨୩ ନୀ ବାଃତା ଏରସକାରଭÑ ଡୁବରି ରୀଏ,

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ନୀ ରବୋରରିଗାଟାକା
େୁତଗିତା ରଦରାକା ଅÉଜାରସରୁ, ଈନୁ

ଆକାରରି ଗରିଆନାଇ ଗୁରଲÑÑ କୂଲୁତାକାରରିଇ ବୁଦରି 
ଗରିଆସରି।

 ୨୪ ବାବରିଲ ଜୂଗା େÉରଟ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁତାରା 
େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରରିଇ, ତୀରରି

ତାକାରରିଇ ଏଙ୍ା େୁତଗିତା ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉଜାମାନରି 
ଗୁରଲÑÑତାକାରରିତରି ରାକା ଏÌରରମବୋ ତÌସ୍କରିରନ।”

ନସଣ୍Ûନ ିଦନିା ତାନ ିନପÍନୁଇ ଦଃପିନାରି

୧୯  ୧  ଏ ରବÑଅଟରି ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି ଦÉଲା 
ଦÉଲାତାକା ଗÉପ୍ ସରି ଲୁଗୁ ଲୁଗୁନା ଇଞ୍ରିସାରା 

ରଭରସଏ,
“ହାଲରିଲୁୟା!
ଏଃୋ, େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା, ଏଙ୍ା ମେୂାଡÉଟା ମାଇ ରେÍନୁତାରରି,

 ୨ ଏଆନରିତାରରି ତୂକରି ଗୁଭା ଉରଜÑତାରରି ଏଙ୍ା 
ଟରିକ୍ ନାତାରରି।

ଏତେରି ସକାରରଡ଼ରି ତାଡ଼ା ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି
ଗରିଆନା ଗୁରଲÑÑ େୁତଗିତାକାରରିଇ ନାହରିକରି

ଗରିଆ ମାରସ ରେÍନୁ ଏÌରÈଡ଼ରିଙ୍ରି  ଡଣ୍ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ।
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରରି ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିଗାଟାରରିଇ 

ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍସା ମାରନ।”

୩
 ଏଆରୁ ଅରଟÑÑ ଇରସରୁ,

“ହାଲରିଲୁୟା,
ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ କାମବୋଇ ମାନାରରି
ଦୁଆଲରି କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିଙ୍ାଇ ଦୁଃରନ।”

୪
 ଏମବୋ ଚବରିସ ଗାଣ୍ରି ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ଏଙ୍ା ଚାରରିଟା ନୀରଡ଼ ମାନରି 

ଜତଙ୍ା ଉମୁଙ୍ଜୁତାନା େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରି କକ୍ ସାମାସରି ରେÍନୁଇ 
ଜହାରରି ଗରିଆନା ରଭରତେରୁ।

“ଅÉରମନ୍, ହାଲରିଲୁୟା।”

୫
 ଏ ରବÑଅଟରି େÌଣ ଜÌମବୋ ଡ଼Èଇ ର ରଦରରି ଗୀର ସ୍ଡÓØରତ,

“ଅ ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାଗାଟରି ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ,
ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ମାଇ ରେÍନୁଇ ଦଃଦୁ।

ଅ ତାଡ଼ାନରି ଆସ୍କରିମାନରି କଗାରତରୁ, ରଦରାରତରୁ,
ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ମାଇ ରେÍନୁଇ ଦଃଦୁ ଏଙ୍ା 

ଲÉକାଦୁ।”

୬
 ଏ ରବÑଅଟରି ଦÉଲା ଦÉଲାତାକା ଗÉପ୍ ସରି ଲୁଗୁ ଲୁଗୁନା ରଦରରି 

ଜÌଡ଼ରି ସାଦା ଅÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଟ୍ଡÓÞରଜରରି ଟ୍ଡÓÞରଜରରି ଇନରି ସାଦା 
ରଡଃଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିସାରା ରଭରସଏ,

“ହାଲରିଲୁୟା,
ମାଇ ପ୍ରବୁ, ଗୁରଲÑÑ ତରିକରି ମେୂାଗାଟରି
ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ,

 ୭ ଭÉଦୁ, ଅÉଜୁ ରରହା ଅÉନାସ,ୁ
ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େÌଙ୍ା ଦଃୋ ଗରିନାସ।ୁ

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଡ଼Éଞ୍ରିନରି ରଡଲରି 
ଅÉରତରଡଏ।

ଏଙ୍ା ଡ଼Éଞ୍ରିନରି ଲÉଆ ତÌଲ ଅÉରତରଡଏ।
ଏÌସରିବÉଗା ଏଆନରିଇ େÌଙ୍ା ଗରିନାସ,ୁ

 ୮ ଏଆଡ଼ରିଙ୍ରି  େରିଅ େରିଅତାରା ଜୀଦାଗାଟାରା
ସକୂାଲରି ସରିଣ୍È ଟÉଟା ତାଙ୍ରି  ସୀଭା ଅÉରତ।”

(ତୀରରିତାକାରରି ଗରିଆମାନରି ତୀରରି କାବାଡ଼ରି ଆକାଆ େରିଅ େରିଅତାରା 
ଜୀଦାଗାଟାରା ସରିଣ୍È ସଟୂ୍ କରିମାରନ।)

୯
 ଏ ରବÑଅଟରି ଦୁତ ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଈରା ଭ୍ୀସାମୁ, 

ଏତୋନାକା ରମÍଣ୍ରିମୀଡା ଡ଼Éସ୍କରିମାସରି ବÌଜରି ତାଙ୍ରି  ଅÉେ୍ା 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରନରୁ, ଏଆରୁ ଦଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାକା।” ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଅରଟÑÑ ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଈଭରି ଗୁରଲÑÑ ରେÍନୁତାଇ ଉରଜÑ 
ରଭସ୍ା।”

୧୦
 ଏମବୋ ଅÉନୁ ତାଡ଼ା କÉଟ୍ କାନରି ଜହାରରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  

ଉମୁଙ୍ଜୁତାନାଇ କୂରରିରତଏ। ଏ ରଡଲରିତା ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  
ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଭା କୂନା। ଅÉନୁ ତ ନୀ 
ରଡଃଙ୍ରିତାନୁରନ ରÛଆନୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିରକ ଆଡାନାଇ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିନରି ଆଲରିଆଗାଟାନୁ। ରେÍନୁ ବାଃତା ଲÉକାମୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଜୀସୁତାରରି ସÉକରି ଆଡାଆ ରେÍନୁ ତାରା େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିଭାଗାଟାରରିଇ ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ତାକ୍ାଲରି ଗରିେରିମାରନ।”

ସୂକାଲି ଗÌଡା ତାନ ିକକ୍ ସାମାସାଞ୍ଜୁ
୧୧

 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରସଣ୍ନାରା ଦÉରା ଦÉୋ ଅÉଜାମାନାରା 
ରମଃରତଏ। ଏମବୋ ରରଣ୍ ସୂକାଲରିଗାଟାରରି ଗÌଡ଼ା ନରିସାମାରସ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିନରି ବାଃତା କକ୍ ସାମାସାନରି ୋଦା ‘ଟରିକ୍ନÈତାଞ୍ଜୁ’ ଏଙ୍ା 
‘ଉରଜÑତାଞ୍ଜୁ।’ ଏଆଞ୍ଜୁ, ତୀରରିଡ଼Èଇ ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
କÉଲା ପ୍ରଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଏଆନରିତାଇ କାନ୍ ଙ୍ା ରୀମାନରି 
ନÉଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  ତÌସ୍କରିସ।ୁ ଏଆନରି ତ୍ାଉ ତାନରି ଗÉରମ ଟରେରାକା 
େ୍ାକ୍ ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ମ୍Éମୁ ତାନରି ତÉନ୍ାରା ୋଦା ଭ୍ୀସା 
ଅÉଜାରସ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ାନରି ତୁହାନା ଏମବୋଇରଭÑ ଏ ୋଦା 
େୁରନଏ। ୧୩

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରାକା ଗୁରଲÑÑ ମରିଆମାସରି ରÉରଜନରି 
ସରିଣ୍È ଟÉଟାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ୋଦା “ରେÍନୁ ରଭସ୍ା”। ୧୪

 କÉଲା 
ଗରିଭାଗାଟରି ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତାକା େରିଅ େରିଅତାଆ ଜୀଦାଗାଟାଆ 
ସୂକାଲରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାରସରୁ। ଏଆରୁ ଲÌଙ୍ରି  ଗÌଡ଼ାଙ୍ାନରି 
କକ୍ ସାନା ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ସାରସରୁ। ୧୫

 ଏଆନରି ସଡୁା 
ଡ଼Èଇ ଭାସ୍ରି ସରୂ କୂରଡ଼ ସ୍ଡÓØେରିଞ୍ାରତ, ଏଆଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑ 
ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି କÉଲାତାନରି ମରୂନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଲହା ଡୂଡ଼ା ଡ଼Èଇ 
ଏଆରରି କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑ ତରିକରି ମେୂାଗାଟରି 
ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଗÉରମ ସÌଡାଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ ଡ୍Éକା ନୀରୁ େୀସରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
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ଡୁଡା ଭରିଃୋ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଏଆନରି ସରିଣ୍È ତାନରି ଏଙ୍ା କୁଗ୍ ଜୁ 
ତାନରି ଈରା ୋଦା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ,

ରÉଦଜଙ୍ାନ ିରÉଦଜଞ୍ଜୁ ପ୍ବୁଙ୍ାନ ିପ୍ବୁ

୧୭
 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରଆନରିଇ ଦୁତଇ ରଭÍଲା ତାନରି 

ନରିସାମାସାରା ରମଃରତଏ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରସଣ୍ େÉସ୍କରିମାସରି 
େଟାଙ୍ାନରିଇ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଭÉଦୁ, ରେÍନୁ 
ରଦରରି ବÌଜରି ତାଙ୍ରି  ଊଜାଜାଦୁ। ୧୮

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ 
ରÉଜାଙ୍ାନାଆ, ସରିୋଇଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ରଦରାରରିତାଆ, 
ଡÉଟାଗାଟାରରିତାଆ, ଗÌଡ଼ାଙ୍ା ଏଙ୍ା ଗÌଡ଼ାଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି 
କକ୍ ସାମାସାରରିତାଆ, କଡା ଅÉଜା ମାନାରରିତାଆ ଏଙ୍ା 
େରିଃୋ େÉଣ୍ଞ୍ାମାନାରରିତାଆ ଈ ଗୁରଲÑÑତାକାରରି ତାଆ ଊଙ୍ା 
ତରିରଞ୍ରୁ।”

୧୯
 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ଜÌତତରିନରିଇ େୁତଗି ରାରଜଙ୍ାନରି ଏଙ୍ା 

ଏଆରରି ସରିୋଇଙ୍ାନରିଇ, ଅରଟÑÑ ଗÌଡ଼ା ତାନରି କକ୍ ସାମାସାନରିଇ 
ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ସରିୋଇଙ୍ାନରିଇ କÉଲା ପ୍ରØୋ ରସÍଲୁ ଊଜାମାସାରା 
ରମଃରତଏ। ୨୦

 ଏମବୋ ଏ ଜÌତତରିନରିଇ ବନ୍ରି ଗରିଭା ଅÉରତ। ଏତେରି 
ଦାୋତାରା େÌପ୍ କାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏ ଜÌତ ନÌକରିଟରି ଆଦାଙ୍ରିତାରା 
ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ଜÌତତାରା ସୀଲୁ ରଭÍୋ 
େÉଣ୍ଞ୍ାମାସରି ଲÌକୁରରିଇ ଅରଟÑÑ ଏଆଡ଼ରିନାରା େୁତ୍ା ଜହାରରି 
ଗରିଭାଗାଟାରରିଇ ବୁର୍୍ା ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ ଏଆଡ଼ରିରଙ୍ ବନ୍ରି 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏÌଭରି ରୀଣ୍ରି ନୀରଡ଼ରନ ଗନ୍ କ ଡ଼Èଇ ଗୁଗୁ ଗୁଗୁନା 
ରୀ ମାନରି ସମୁଦ୍ର ତାନରି ଇବ୍ ଗା ଅÉତୁ। ୨୧

 ଅରଟÑÑ ଏସନାକା 
ରାହରି ଅÉରତରୁ ଏଆରୁ, ଏ ଗÌଡ଼ା ତାନରି କକ୍ ସାମାସାନରି 
ସୁଡା ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓØେରିଞ୍ାନରି ସୂର୍ କୂରଡ଼ ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑତାକା ମୁହ ରି 
ଅÉରତରୁ। ଏମବୋ ଗୁରଲÑÑ େଟଙ୍ା ଭÉଜାନା ଏଆରରିତାଆ ଊଙ୍ା 
ୋଞ୍ରି  ୋଞ୍ରି  ତରିସୁ।

ଏକ େଜାର ବାସାରି

୨୦  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûଟରି ଜÉସାନାଇ ଭାଇମାସରି 
ର ଦୁତଇ ରମଃରତଏ। ଏଆନରି କାଜୁ ତାନରି ଲାଇନରି 

େୂରୁତାରରି କୁଞ୍ ରି ଏଙ୍ା ରଦରରି ସରିକାଲାଙ୍ା ମାସୁ। ୨
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ 

ବୁଡାଗାଟରି ସ୍Éସ ୁଇରସÑକା ଦରିଆବଳ ଏଙ୍ା ସଇତାନଇ ଆହାନା 
ଏକ ହଜାର ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ ତଃୋନା ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ। ୩

 ଇସରିଙ୍ରି  
ଏକ ଜହାର ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ ସଇତାନ ଗୁରଲÑÑ ଦରିନାତାକାରରିଇ 
ଅରଟÑÑ ବୁର୍୍ା ଗରିଭା ମଏୂଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆନରିଇ ଲାଇନରି େୂରୁ 
ତାନରି ମାନରି ଗÉଡା ଲାଇ ଇଗ୍ ଜାନାଇ କୁଞ୍ ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସୀଲୁ 
ରଭÍରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଈରକ ରଡଲରି ଆଡାନା ଏଆନରିଇ େରିଃୋ 
ଅÉରନ।

ସଇତାନ ମଆୂନାରି
୪

 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ େÌଣ ଜÌମବୋଙ୍ା ଏଙ୍ା ଏମବୋ 
କକ୍ ସାମାସାରରିଇ ରମଃରତଏ। ତୂକରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଏଆରରିକରି େÌଣ 
ସୀଭା ଅÉରତ। ଏତୋକା ଜୀସ ୁରସÍଲୁ ସÉକରି ସରିତାକରି ଏଙ୍ା ରେÍନୁ 
କାତା େÌତୋକରି ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉରତରୁ ଏଆରରି ଜରିଉଙ୍ାନରିଇରଭÑ 
ଅÉନୁ ରମଃରତଏ। ଏଆରୁ ଏ ଜÌତତରିନରିଇ ଅÉରତକା ଏଆଡ଼ରିନରି 

େୁତ୍ା ତରିନରିଇ ଜହାରରି ଗରିଆ ସରିଡାରତରୁ, ଏଆଡ଼ରିନାରା ମ୍ଡରିÓଉ ତାଡ଼ା 
ମ୍Éମ ୁତାନରିଇ ଅÉରତକା କାଜୁ ତାନରି ଉହା ସରିଡାରତରୁ, ଏଆରୁ 
ନୀମବୋନାଇ କ୍ରିସ୍ଟରକ ଆଡାନା ଏକ ହଜାର ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ େÌଣ 
ଗରିରତରୁ। ୫

 (ରବÍଗାକା ସÉଜାମାସାକା ଏକ ହଜାର ବାସାରରି 
ରବÑଅଟରି ନରିଙ୍ରିରତରୁ।)

ଈରରି ଆଡାଆ ରଭÍରଲତାରରି ସÉଭା କୁÛଇଟରି ମୂସାନା 
ନରିଙ୍ରିନାରରି। ୬

 ଏତୋନାକା ସÉଭା ଡ଼Èଇ ରଭÍରଲ ନରିଙ୍ା ତାଙ୍ରି  
ବÉଗା େÉରନରୁ ଏଆରୁ ଦଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାକା ଏଙ୍ା 
ତୀରରିତାକା। ରରିରହଗରିତାରରି ସÉଭା ଅରଟÑÑ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି େÌଣ 
ଗରିଭା ମୂଏ, ଏଆରୁ ରେÍନୁ ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ଲÉକାଗାଟାକା 
ଅÉଜାନାଇ ଏକ ହଜାର ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ ଏଆନରିରକ େÌଣ 
ଗରିରନରୁ।

ସଇତାନ ମେୁ ିଅÉନାରି
୭

 ଏ ଏକ ହଜାର ବାସାରରି ଭରିହ ରିତାକା ସଇତାନଇ ବନ୍ରି ଡ଼Èଇ 
େରିଃୋ ଅÉରନ। ୮

 ଏମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ େୁତଗି ସÉରରିମଜୁୁ ମାନରି ଗୁରଲÑÑ 
ଦରିନାତାକାରରିଇ, ଆଁ, ରଗାଗ୍ ଏଙ୍ା ମାରଗାଗ୍ ରଡଃଙ୍ରି  ସମଦୁ୍ର 
ବÉଲୁ ସରର ଦÉଲା ତାକାରରିଇ ବୁର୍ା୍ ଗରିଆନା କÉଲା ପ୍ରଃୋ ତାଙ୍ରି  
ର ବାହାରନ ଊରସ୍ଞ୍ଜୁ।

୯
 ଏଆରୁ େୁତଗି ଡାଣ୍ ବ୍Éଡାନାଇ ତୀରରି ତାକାରରିତାଆ ତୁମବେଜୁ 

ଇଟ୍ କା ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ରଜÍଡା ଗରିେରିମାସରି ରଦରରି ନÉଜୁ ତରିନରିଇ 
ଗ୍ରଡୂ ରନରୁ। ଏ ରଡଲରି ତାନରି ରସଣ୍Ûଟରି ନÉଡ଼ରି ଭÉଜାନାଇ ଏଆରରିଇ 
ମହୁ ରି ଗୁରତ। ୧୦

 ଏତେରି ଦରିଆବଳ ଏଆରରିଇ ବୁର୍୍ା ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ, 
ଏଆନରି ନÉଡ଼ରି ଏଙ୍ା ଗନ୍ କ େୂରରି ଅÉଜାନରି ଗÉଡା ତାନରି 
ଇବ୍ ଗା ଅÉରତ। ଏÌରରମବୋ ଏ ଜÌତ ଏଙ୍ା ଦାୋତାରା େÌପ୍ କା 
ଗାଟାନରିଇରଭÑ ଇବ୍ ଗା ଅÉଜାମାରସ। ଏÌଭରି ନÉଡାଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ଜୂଗା େÉନୁ।

୍େିା ଡÉଞ୍ଜୁ ତୂକ ିଗି୍ା
୧୧

 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ଲÌଙ୍ରିଗାଟାରା ରଣ୍ା ରଦରାଡ଼ା େÌଣ ଜÌମବୋ 
ଏଙ୍ା ଏମବୋ କକ୍ ସା ମାସାନରିଇ ରମଃରତଏ। େୁତଗି ଏଙ୍ା ମରୂଡଙ୍ରି  
ଏଆନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ରଗହରିତୁ। ଏÌଭାସାନରି ରସÍଲୁ ଅରଟÑÑ ବାହା 
ସରିଡାରତ। ୧୨

 ଅରଟÑÑ କଗାକା ଏଙ୍ା ରଦରାକା ଗୁରଲÑÑ ସÉଜା ମାସରି 
ଲÌକୁତାକା େÌଣ ଜÌମବୋ ନÌକରିଟରି ନରିସାମାସାରା ଅÉନୁ ରମଃରତଏ, 
ଏମବୋ େୁତରିଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଏÌପ୍ କା ଅÉଜାସ।ୁ ଏ ରବÑଅଟରି ନୀମବୋ େୁତରି 
ଇନାରା ରଣ୍ା ଏÌପ୍ କା ଅÉରତ। ଏ େୁତରି ତାନରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାସରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ସÉଜାମାସାକା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଗରିଆମାସରି କାବାଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  
ତୂକରି ଗରିଭା ଅÉରତରୁ।

୧୩
 ସମୁଦ୍ରରଭÑ ତାଡ଼ା ବାଃତା ସÉଜାମାସାରରିଇ ସରିରତ। 

ସÉଭା ଏଙ୍ା ହାଇଦରି ଦରିନାରଭÑ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ବାଃତା ମାସରି 
ସÉଜାମାସାରରିଇ ସରିତୁ। ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑତାକା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା 
ଗରିଆମାସରି କାବାଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରିରନ ତୂକରି ଗରିଭା ଅÉରତରୁ। ୧୪

 ଏ 
ରବÑଅଟରି ସÉଭା ତରିନରିଇ ଏଙ୍ା ହାଇଦରି ଦରିନା ତରିନରିଇ ନÉଡ଼ରି ସମଦୁ୍ର 
ତାନରି ଇବ୍ ଗା ଅÉରତ। ଈ ସÉଭା ଇରସÑକା ନÉଡ଼ରି ସମଦୁ୍ର ଆଡାଆ 
ରରିରହଗରିତାରରି ସÉଭା। ୧୫

 ଏତୋନରିତାରା ୋଦା ନୀମବୋ େୁତରି ତାନରି 
ଭ୍ୀସା ଅÉଆ ସରିଡାରତ ଏଆନରିଇ ଏ ନÉଡ଼ରି ସମଦୁ୍ର ତାନରି ଇବ୍ ଗା 
ଅÉରତ।
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୨୧  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରଣ୍ା େୂନାରା ରସଣ୍Ûନରି 
ଦରିନା ଏଙ୍ା େୂନାରା େୁତଗି ରମଃରତଏ, ଆନାଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ରଭÍରଲତାରରି ମରୂଡଙ୍ରି  ଏଙ୍ା େତୁଗି ମହୁ ରି ଅÉଜାସ।ୁ ଅରଟÑÑ 
ସମଦୁ୍ରରଭÑ ସରିଡାରତ। ୨

 ଏଆକରି ଅÉନୁ ତୀରରିଗାଟରି ରଦରରି ନÉଜୁ 
ଇରସÑକା େୂନରି ଜରିରୁସାଲମ ତାଡ଼ା ଜÉମା ରସÍଲୁ ସଜ ଅÉଜାମାନରି 
ଲÉଆନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତÌଲ ଅÉଜାନା ରସଣ୍Ûଟରି ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ 
ଜÉସାନା ଭାଇସାରା ରମଃରତଏ।

୩
 ଅରଟÑÑ ଅÉନୁ େÌଣ ଜÌମବୋ ବାହା ଡ଼Èଇ ଇଁØତାରା ରଣ୍ା 

ରଦରରି ଗୀରା ରଭରସଏ, “ରମଃମୁ, ରେÍନୁତାରରି ଲଃନରି ବାହା 
ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନରି ମାରଦ ମାରନ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିରକ ଲଃରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁତାକା ଅÉରନରୁ। ରେÍନୁ ତÉନୁରନ ଏଆରରିରକ 
ଲଃରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ରେÍନୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୪

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏଆରରି କାନ୍ ଙ୍ାନାଆ କାଣ୍ରୃକା ତÉସ୍କା ଜରିରନଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ସÉଭା 
ଅରଟÑÑ ଭÉଏ। ବରିକାଲରି, ଡ଼ୀଭା ଏଙ୍ା ନÌଭା ଦୀଏ, ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା େ୍ଡÓÉଡାରରି ଗୁରଲÑÑ ମହୁ ରି ଅÉଜାରନ।”

୫
 ଏ ରବÑଅଟରି େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରି କକ୍ ସାମାସାଞ୍ଜୁ ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, 

“ରମଃମ,ୁ ଅÉନୁ ଗୁରଲÑÑତାଆ େନୂାଆ ଗରିେରିମାଇ।” ଅରଟÑÑ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଭ୍ୀସାମ,ୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈ ଗୁରଲÑÑ କାତା 
େରତ୍ ଗରିନାରରି ଏଙ୍ା ଉରଜÑତାରରି।”

୬
 ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ଅରଟÑÑ ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଗୁରଲÑÑ ମଗୂାମାରନ, 

ଅÉନୁ ଆଲ୍ ଫା ଏଙ୍ା  ଓରମଗା a ରତନୁ, ଇରସÑକା ଟÌଣ୍ା ଏଙ୍ା 
ଭରିହାରତନୁ। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଏÌସ୍କରି  ସାଇମାରନଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ଏଆନରିକରି 
ନୀମବୋ ମÉରାତରି ଉେଗି ମାନରି ସରିରୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ଉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  
ଆରରରନ ସୀଇ। ୭

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ମୂରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ବାହା 
ଡ଼Èଇ ଈରା େÉରନଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଏଆନରି ରେÍନୁରତନୁ 
ଅÉଇ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୮

 ଏତୋନାକା 
ଆଜରିଗାଟାକା, ରଗÍକାଗାଟାକା, ରକÍୋ ରକ୍Íଗା ଗରିନାକା, 
େରତ୍ ସରିଡା ନାକା, ରୂଗୁ ଅÉନରି ଗୀଡ଼ରିତାଆ ଗରିଆନାକା, ଭ୍ଡÓÝକା 
ରଭÍୋଗାଟାକା ଏଙ୍ା େୁତ୍ାଙ୍ା ଲÉକାଗାଟାକା, ଏଆରୁ ଏଙ୍ା 
ଦାୋ ରଭସ୍ାକା ଗୁରଲÑÑତାକା ନÉଡ଼ରି ଏଙ୍ା ଗନ୍ କ ସମଦୁ୍ର ତାନରି 
ବାହା େÉରନରୁ। ଈରରି ଆଡା ରରିରହଗରି ତାରରି ସÉଭା।”

୯
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏତେରି ସÉତ ଗାଣ୍ରି ଦୁତଙ୍ା ସÉତଟା ଜୂଗା 

ସୀନାଆ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାମାସରି ସÉତଟା ତାରଲଡ଼ାକା 
ଆହାରସରୁଗଅ, ଏଆରରିରକତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଭÉଜାନା ନÉଙ୍ରି  
ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଭÉମ,ୁ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ଏ ଲÉଆ ମୀଡାନରି ଇରସÑକା 
ରମÍଣ୍ରିମୀଡା ତାଡ଼ା କୁଡ଼ାନରି ତÌତୋଇ। ୧୦

 ଏମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  
ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ର ରଦରରି ଏଙ୍ା େ୍ଡÓÞସା ମାସରି ସÌରୁ ତାଙ୍ରି  ଅତାରତଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ତୀରରିଗାଟରି ଜରିରୁସାଲମ ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ରସଣ୍Ûଟରି 
ଜÉେରିଞ୍ାତାରା ତÌତୋରତଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ଏÌରରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାରସ, 

ଏÌରରି ରକ୍ଉଗାଟରି ମଣରି, ସଯୂ୍୍କାନ୍ ମଣରି, ସ୍ଟରିକ ଭାଡରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଜକ ଜକନା ଅସ୍ରିମାରସ। ୧୨

 ଏÌରରମବୋ େ୍ଡÓÞସାମାସାରରି ରରଣ୍ 
ରଦରରି କାନ୍ରି ମାରସ। ଏମବୋ ବÉରଟା ଦÉରାଙ୍ା ମାସୁ। ଏ 
a ୨୧:୬ ଆଲ୍ ଫା ଏଙ୍ା ଅନମଗାଗ୍ରୀକ୍ ବÉସାଡ଼Èଇ ଈରା ପ୍ରଥମ ଏଙ୍ା 
ରଶଷ ଇନ୍ ମବୋ ଆଇମାରନ। ଈରା ବର୍୍ମାଲା ତାରା ଟÌଣ୍ା ଏଙ୍ା ଭରିହା 
ଅକ୍ଷର। ରବÍଗାଲରି ଅଥ୍ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ଟÌଣ୍ା ଏଙ୍ା ଭରିହା।

ବÉରଟା ଦÉରାଙ୍ାନରିଇ ବÉର ଗାଣ୍ରି ଦୁତଙ୍ା ଜÌେରିମାରସରୁ, 
ଏଙ୍ା ଦÉରାଗÉଡ଼ରି ଇସ୍ାଏଲ ବÉର କ୍Éମବେଜୁତାଆ ୋଦାଙ୍ା ଭ୍ୀସା 
ଅÉଜାରସ। ୧୩

 େୂବ୍ ରବଞ୍ଟରି ତୀନ୍ ଟା ଦÉରାଙ୍ା, ଉର୍ର 
ରଭଞ୍ଟରି ତୀନ୍ ଟା, ଦକ୍ଷରିଣ ରଭଞ୍ଟରି ତୀନ୍ ଟା ଏଙ୍ା େଶ୍ରିମ 
ରଭଞ୍ଟରି ତୀନ୍ ଟା ଦÉରାଙ୍ା ମାସୁ। ୧୪

 ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାରରି 
କÉନ୍ରି ବାରଟା ଭାଡରିଙ୍ା େୁନାଦରି କୁÛଇଟରି ରଡÍସ୍ା ଅÉଜାରସ। ଏ 
ଗୁରଲÑÑ କୁÛଇଟରି ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ତାଡ଼ା ବÉରରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିତାଆ 
ୋଦାଙ୍ା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରସ।

୧୫
 ଏତେରି ଦୁତ ନÉଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି ନÉଜୁ, ଏ ନÉଜୁ 

ଦÉରାଙ୍ା ଏଙ୍ା କାନ୍ରି ଡÉସା ରସÍଲୁ ରରଣ୍ ସନୁା ଡୂଡ଼ା ମାରସ। 
୧୬

 ରଦରରି ନÉଜୁ ତାରରି ଲାମବୋ ଏରସ ଅହାରରିରଭÑ ଏÌରସରନ 
ଅÉଜାରସ। ଦୁତ ଏ ଡୂଡ଼ା ଡ଼Èଇ ରଦରରି ନÉଜୁ ଡÉସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଡ଼ରିନାରରି ଲାମବୋ ରତଇସରି ଲକ୍ଷ ଚାରରି ହଜାର ମରିଟର ମାରସ। 
ଏମବୋଡ଼ରିତାରରି ଲାମବୋ ଏରସ ଅÉରତ, ଅହାରରି ଏଙ୍ା େ୍ଡÓÞୋରଭÑ 
ଏÌରସରନ ଅÉରତ। ୧୭

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଆହାମାସରି 
ଡୂଡ଼ା ଡ଼Èଇ କାନ୍ରି ଡÉସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରରି ଦୁଇ ସହ ଷହଳ ଫୁଟ 
େ୍ଡÓÞସାମାରସ। ଦୁତ ତÉନୁରନ ଈରା ଗୁରଲÑÑ ଡÉସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୮

 ଏ 
କାନ୍ରି ସଯୁ୍୍କାନ୍ ମଣରି ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉଜାରସ। ଏ ରଦରରି 
ନÉଜୁ ମÉସରି ସରିଡାନରି ଡରିଟରି ରଡଃଙ୍ରି  ରନଗରି ସନୁା ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା 
ଅÉଜାରସ।

୧୯
 ରଦରରି ନÉଜୁ କÉନ୍ରି ଗୁରଲÑÑ େୁନାଦରି ଭାଡରିଙ୍ାନରିଇ ରବÍଗାଲରି 

ରବÍଗାଲରି ମଣରିଙ୍ା ଆଃୋ ଗରିଆନା ସÉଞ୍ା ଗରିଭା ଅÉଜାମାରସ। 
ରଭÍରଲ କାନ୍ରିତାରରି େନୁାଦରି ହ ରିରା ଡ଼Èଇ, ରରିରହଗରିତାରରି ନୀଳକାନ୍ 
ମଣରି ଡ଼Èଇ, ତୀନରି େÉଲୁତାରରି ରବୈଦୁଯ୍୍ ମଣରି ଡ଼Èଇ, ଚାରରି 
େÉଲୁତାରରି ମରକତ ମଣରି ଡ଼Èଇ, ୨୦

 େÉଞ୍ େÉଲୁତାରରି େୁଲକ 
ମଣରି ଡ଼Èଇ, ଛ େÉଲୁତାରରି ମାଣରିକ୍ ଡ଼Èଇ, ସÉତ େÉଲୁତାରରି 
େୁଷ୍ପରାଗ ମଣରି ଡ଼Èଇ, ଆଠ େÉଲୁ ତାରରି ଫରିରଜ ମଣରି ଡ଼Èଇ, ନ 
େÉଲୁତାରରି ରଗାରମଦକ ମଣରି ଡ଼Èଇ, ଦଶ େÉଲୁତାରରି ଲସନୁୀୟ 
ମଣରି ଡ଼Èଇ, ଏଗାର େÉଲୁତାରରି ଇନ୍ଦ୍ ନୀଳ ମଣରି ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା 
ବÉର ଗÉଲୁତାରରି ସଗୁନ୍ଧ ମଣରି, ରସÍରଜ ଜÌଙ୍ଜୁ  ତାରା ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିଭା ଅÉଜାମାରସ। ୨୧

 ବÉରଟା ଦÉରାଙ୍ାନରି ବÉରଟା ମତୁୋଙ୍ା 
ମାସୁ। ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ତାଇ ଦÉରାଙ୍ା ର ର ମତୁୋ ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିଭା ଅÉଜାରସ। ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ସାନରି ୋରହରରି ମÉସରି ସରିଡାନରି 
ତୃପ୍ କା ରମଃନରି ଡରିଟରି ରଡଃଙ୍ରି  ରନଗରି ସୁନା ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା 
ଅÉଜାରସ।

୨୨
 ଅÉନୁ ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରି ରେÍନୁ ଇଡୁ ରମହାରତନୁ, 

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ପ୍ରବୁ ଗୁରଲÑÑ ତରିକରି ମେୂାଗାଟରି ରେÍନୁ ଏଙ୍ା 
ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଆଡାଆ ରେÍନୁ ଇଡୁ ଅÉଜାନାଇ ମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ଏ 
ରଦରରି ନÉଜୁ ଉଜାଡ଼ରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ ରଭÍଲା ଅÉରତକା ଡÉଞ୍ଜୁ ଲୂଡ଼ା 
ଆଇସରିରଡଏ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ ତାରରି ଅÌରତେରରି ଏÌରÈ 
ଉଜାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନ ଏଙ୍ା ରମÍଣ୍ରିମୀଡା ଏମବୋଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଅÌରତେରରି 
ଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ।

୨୪
 ଏÌ ଉଜାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ େୁତଗି ଲÌକୁତାକା ସାଲ୍ ବା ଭÉଭା 

ଗରିରନରୁ ଏଙ୍ା େୁତଗି ରÉରଜଙ୍ା ତାଡ଼ ତାଡ଼ା ଦନଦବ୍ ଏମବୋଙ୍ରି  
ତାରନରୁ। ୨୫

 ଏମବୋତାଇ ଦÉରାଙ୍ା ଡ଼ଃନା ଦÉୋ ଅÉଜାନା 
ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ ଏଙ୍ା ଏÌଭା ଟୁଣ୍ା ଅÉଏ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏମବୋ ନÉଡାଙ୍ରି  ଅÉଏ। ୨୬

 ଗୁରଲÑÑ ଦରିନା ତାକାରରିତାଆ ଦନ ଦବ୍ 
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ଏଙ୍ା େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ା ଏ ବାହା ତାଙ୍ରି  ତାୋ ଅÉରନ। ୨୭

 ଲାଜା 
ଅÉନାରା ଗରିନାଞ୍ଜୁ କରି ଦାୋ ରଭସ୍ାଞ୍ଜୁ, କରି ଆନରି ସରିକରି ଡ଼Ìଇତାରରି 
ଏÌରରମବୋ ସÌଲ୍ ବା ମଏୂ। ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ତାଡ଼ା ନୀମବୋ େୁତରି ତାନରି 
ଏତୋନାକାରରିତାଆ ୋଦାଙ୍ା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ, ଭାରରି ଏଆରୁ 
ଆଡାଆ ଏମବୋ ସÌଲ୍ ରନରୁ।

୨୨  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ଦୁତ ନÉଙ୍ରି  ନୀମବୋ ସରିରୁ ମାନରି 
ଜÌଡ଼ରି ରଣ୍ା ତÌତୋରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରରି ଜକ ଜକ ଇନରି 

ସ୍ଟରିକ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ତାଡ଼ା େÌଣ 
ଜÌମବୋ ଡ଼Èଇ ଏÌରରି ସ୍ଡÓହାମାଞ୍ାରନ। ଏÌରରି ରଦରରି ନÉଜୁ ରାହା 
ଡ଼Èଇ ସାଜରିମାରନ। ୨

 ଏ ଜÌଡ଼ରି ରରିକନରି େÉଡ଼ାଟରି ନୀମବୋ ମ୍ାଃକା 
ମାନୁ। ଏÌଲରି ବାସାରାକା ତାଙ୍ରି  ବÉର େÉଲୁ ଅÉଗରିନାଇ, ଏମବୋ 
ଡÉଞ୍ଜୁଗÉଡ଼ରି େÌଲ ଅÉଗାଇମାରନ। ଏ ମ୍ାଃକା ନାଇ ଅÉକା ଗୁରଲÑÑ 
ଦରିନାତାକାରରିଇ କାରରି ଇସ୍ାଇ।

୩
 ରେÍନୁ ଆଗଗି ଅÉନାରରି ଆନାରରିରଭÑ ଏ ନÉଜୁ ତାନରି ସରିରଡଏ। 

ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ରମÍଣ୍ରିମୀଡାତାରରି େÌଣ ଜÌମବୋ ଏ ନÉଜୁ ତାନରି ମାରଦ 
ରାହରି ଅÉରନ। ଏମବୋ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିଗାଟାକା ରେÍନୁଇ ଦଃରନରୁ। 
୪

 ଏଆରୁ ଏଆନରିତାରା ମୁହୁ ରମଃରନରୁ, ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାରା 
ୋଦା ଏଆରରି ମ୍Éମୁ ତାନରି ଭ୍ୀସା ଅÉରନ। ୫

 ଏମବୋ ନÉଡାଙ୍ରି  
ଅରଟÑÑ ଅÉଏ, ଏଆରରି ରସÍଲୁ ଡୁବରି ଅÉରତକା ରଭÍଲା ଅସ୍ରି ଲୂଡ଼ା 
ଅÉଏ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରରି ରସÍଲୁ ପ୍ରବୁ ରେÍନୁ ତÉନୁରନ 
ଅÌରତେରରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା େÌଣ ଗରିରନରୁ।

୬
 ଏ ରବÑଅଟରି ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଈ 

ଗୁରଲÑÑତାଇ କାତାଙ୍ା ଉରଜÑତାଇ ଏଙ୍ା େରତ୍ ଗରିନାଇ। ଏତୋରରି 
ଡାରଣ୍ ଅÉରନ, ଏ ଗୁରଲÑÑତାଆ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଗାଟାରରିଇ ତÌସ୍ା 
ରସÍଲୁ ପ୍ରବୁ ରେÍନୁ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ତାରା େନୁ୍ମବୋଗାଟାରରିଇ ଜରିଉ 
ଡ଼Èଇ ତାକ୍ାଲରି ଗରିପ୍କରିମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଦୁତଇ 
ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୭

 ‘ରମଃଦୁ, ଅÉନୁ ଡାରଣ୍ ଭାଇମାଇ। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 
ଈ େୁତରି ତାରା ଡାଉ ଅÉନରି କାତା ଆଃରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରରହା 
େÉରନଞ୍ଜୁ।’ ”

୮
 ଅÉନୁ ଜହନରତନୁ, ଅÉନୁରନ ଈ ଗୁରଲÑÑତାରା ରଭରସଏ 

ଏଙ୍ା ରମଃରତଏ। ଈ ଗୁରଲÑÑତାରା ଅÉନୁ ରଭନ୍ ମବୋ ଏଙ୍ା ରମଃୋ 
ମୂତରି ରବÑଅଟରି ଏତେରି ଦୁତ ନÉଙ୍ରି  ଈ ଗୁରଲÑÑତାରା ତÌତୋରତଞ୍ଜୁ, 
ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ ଜହାରରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  କÉଟ୍ କା ରନÍରଡ କୂରରିରତଏ। 
୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “କୂନା, ଇଆରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିଆ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉନୁ ତ ନୀରକରନ ଆଡାନା 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାଗାଟାନୁ, ଈନୁ ରେÍନୁଇ ଜହାରରି ଗରିମୁ। ଅÉନୁ 
ଭାରରି ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟରି ମୀ ଲÌକୁରରିରକ, ଏଙ୍ା ଈ 
େୁତରିତାନରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜାନାରା ଆଃୋଗାଟାରରିରକରନ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଭାଗାଟାନୁ ମାଇ।”

୧୦
 ଏ ରବÑଅଟରି ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଡାଉ 

ଆନା ଅÉରନ ଏÌରÈ ଈ େୁତରି ତାନରି ତÌସାଞ୍ାନାରା ସୀଲୁ 
ରଭÍସାନା ଇଟା କୂନା, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈ ଗୁରଲÑÑ ଅÉନାରରି 
ରଡଲରି ସÌଡ଼ରିଟରି ଅÉରତରଡଏ। ୧୧

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇତାରା ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇତାରା ଗରିରେଦୁଃୋକାଞ୍ଜୁ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ସପ୍ରାତାଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ସପ୍ରାତାରା ଗରିରେଦୁଃୋକାଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ଏତୋଞ୍ଜୁ ରନଗାରା 
ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରନଗାରା ଗରିରେଦୁଃୋକାଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ତୀରରିତାରା ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ତୀରରିତାରା ଗରିରେଦୁଃୋକାଞ୍ଜୁ।”

୧୨
 “ରମଃମୁ, ଅÉନୁ ଡାରଣ୍ ଭାଇମାଇ, ଗୁରଲÑÑତାକାରରିକରି 

ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଗରିଆମାନରି କାବାଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  େÌଲ ସୀଭା ତାଙ୍ରି  
ନାଇ ବାଃତା େୁରସ୍କାର ମାରନ। ୧୩

 ଅÉନୁ ଆଲ୍ ଫା ଏଙ୍ା 
ଓରମଗାରତନୁ, ଅÉଗତାନୁ ଏଙ୍ା ମୂଲା ରବÑଅଟରିତାନୁ, 
ଟÌଣ୍ାରତନୁ ଏଙ୍ା ଭରିହାରତନୁ।” ୧୪

 “ଏତୋନାକା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା 
ସରିଣ୍Èଙ୍ା ତରିର୍୍ା ଜÌଗରିରନରୁ ଏଆରୁ ଦଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ଆରଗ୍ରୁ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ନୀମବୋ ମ୍ାଃନୁତାରା େÌଲ ତରିନ୍ ମବୋ 
ତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଦÉରା ଡ଼Èଇ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ସÌଲ୍ ବା ରସÍଲୁ େÌଣ 
େÉରନରୁ। ୧୫

 ନାଃକା, ରକÍୋ ରଗ୍Íଗା ଗରିନାକା, ରଗÍକାଗାଟାକା, 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଗାଟାକା, େୁତ୍ାଙ୍ାନରି ଲÉକାଗାଟାକା, ଦାୋ 
ରଭସ୍ାତରିନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିନାକା ଏଙ୍ା ଦାୋତାରା ରଭସ୍ାକା, ଈ 
ଗୁରଲÑÑତାକା ଅÌରଡ଼ ରାହରି ଅÉରନରୁ।”

୧୬
 “ଅÉନୁ ଜୀସୁରତନୁ, ଊଜାନ୍ େୁଟା ରସÍଲୁ ଈ ଗୁରଲÑÑତାରା 

େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ନାଇ ଦୁତଇ ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାମାଞ୍ାଇ। 
ଅÉନୁ ଦାଉଦ କ୍Éମବେଜୁତାନୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି ସୀରୁତାନୁ, ଅÉନୁ ଏ ଅÌସ୍ରି 
ରଭଗାମବେÌଡଡ଼ରି ସକୁାରତନୁ।”

୧୭
 ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଏଙ୍ା େୂନରି ଲÉଆ ରଭସ୍ରିଞ୍ାନୁ, “ଭÉଦୁ!” 

ଏଙ୍ା ଏତୋଞ୍ଜୁ, ରଭରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ ‘ଭÉଦୁ’ ଇନାକାଞ୍ଜୁ। 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ଏÌସ୍କରି  ସାଇମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଭÉୋକାଞ୍ଜୁ, ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ଦାଃେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀମବେରିନରି ସରିରୁ ଆରରରନ ଉନାକାଞ୍ଜୁ।

୧୮
 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଈ େତୁରିତାରା ଡାଉ ଅÉନାରା କାତା ରଭଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ 

ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ କÉଡ଼୍ ସାନାଇ ରଭସ୍ରିମାଇ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ଅÉରତକାରଭÑ 
ଈ କାତା ତାନରି ରଗରଟ ଆନା ରଭରଲ ଆଟ୍ ରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତକା ରେÍନୁ ଏଆନରିକରି ଈ େତୁରିତା ଭ୍ୀସା ଅÉଜା ମାନାଆ 
ଗୁରଲÑÑ ଜୂଗା ସୀରନଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ଈ େତୁରିତାରା ଡାଉ ଅÉନାରା 
କାତା ଆନାରଭରଲ ଲୁପ୍ ରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି ଅÉରତକା ରେÍନୁ, ଈ 
େତୁରି ତାନରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାନରି ନୀମବୋ ମ୍ାଃନୁ ତାନରି ଏଙ୍ା ତୀରରିଗାଟରି 
ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରି ମାନାରା େÌଣ ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ କାଡାରନଞ୍ଜୁ।

୨୦
 ଈ ଗୁରଲÑÑତାରା କାତା ଏତୋଞ୍ଜୁ ସÉକରି ସୀପ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ, 

ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଉରଜÑରନ ଡାରଣ୍ ଭାଇମାଇ।”
ଅÉରମନ୍। ଅ ପ୍ରବୁ ଜୀସ,ୁ ଭÉମ।ୁ
୨୧

 ପ୍ରବୁ ଜୀସୁତାରରି ରଜÍଡାନÌଭା ମୀରକ ଗରିରଲତାରତରୁ 
ମାଞ୍ାକାଇ। ଅÉରମନ୍।
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