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ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ  

ଅଧ୍ୟାୟ 1:1 ଆରମ୍ଭରର ପରରେଶ୍ବର ଆକାଶ୍ ଓ ପଥୃିବୀକୁ ସଷିୃ୍ଟ କରେ। 

ରରାୋନ୍ 3:23 ସେରେ ପାପ କରିଛନ୍ତ ିଓ ପରରେଶ୍ବରଙ୍କ େହେିା ପାଇବା ରର ଉଣା ପଡଛିନ୍ତ।ି  

ଜନ୍  8:34 ଯୀଶୁ୍ ଉତ୍ତର ରେରେ, "େ  ୁତୁମ୍ଭକୁ ସତଯ କହୁଛ।ି ରେତୟକକ ପାପ କରୁଥିବା ରୋକ ରହଉଛ ିଜରଣ 

କ୍ରୀତୋସ। ପାପ ତା'ର େଭୁ। 

ଇଶ୍ୱର ଆମକୁ ସଷିୃ୍ଟ କଲେ କନୁି୍ତ ଆଲମ ଇଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାଣିନାହ ୁ .ଆମର ପାପମୟ ପ୍ରକୃତ ିଲ ାଗ ୁ ଆଲମ ତାଙ୍କଠ ୁ  ଅେଗା 
ଲହାଇ ାଇଛୁ.ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ବନିା ଆମ ଜୀବନର କଛି ିଅର୍ଥ ନାହିଁ ଏବଂ ଉଲେଶ୍ୟ ବ ିକଛି ିନାହିଁ.ଆମ ପାପର ପରିଣାମ ଲହଉଛ ି
ଉଭୟ ଶ୍ାରିରୀକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମତୁୃୟ.ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ମତୁୃୟର ଅର୍ଥ ଲହୋ ଇଶ୍ୱରଙ୍କଠ ୁ  ଅେଗା ଲହବା.ଶ୍ାରିରୀକ ମତୁୃୟର ଅର୍ଥ 
ଲହଉଛ ିଶ୍ରୀରର କ୍ଷୟ.ଆଲମ  ଦ ିଏଇ ପାପଲର ରହ ିମତୁୃୟବରଣ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କଠ ୁ  ଚରିଦନି ପାଇ  ଅେଗା 
ଲହାଇ ିବା ଏବଂ ନକଥଲର ମତୁୃୟବରଣ କରବିା.ଏଇ ପାପାରୁ ଆଲମ ଲକମିତ ିମୁକି୍ତ ପାଇବା ଏବଂ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ 
ଲେରି ିବା?ଆଲମ ନଲିଜ ନଜିକୁ ମୁକି୍ତ ଲଦଇପାରିବାନ ିକାରଣ ଜଲଣ ପାପୀ ପକ୍ଷଲର ଏହା ଅସମ୍ଭବ(ଲ ମିତ ିଏକ 
ବୁଡ ିାଉଥିବା ମଣିଷ ନଜିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାଲରନ)ି.ଅନୟମାଲନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲବନ ିକାରଣ ଲସମାଲନ ମଧ୍ୟ 
ପାପୀ(ଜଲଣ ବୁଡ ିାଉଥିବା ମଣିଷ ଲ ମିତ ିଅନୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରବିନ)ି. ିଏ ପାପରହତି ତାଙୁ୍କ ହିଁ ଆଲମ ଆବଶ୍ୟକ କର ୁ  
ଆମକୁ ପାପରୁ ମୁକି୍ତ ଲଦବା ପାଇ .ଲକବଳ ଜଲଣ ପାପରହତି ବୟକି୍ତ ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲବ.ପାପମୟ ଜଗତଲର 
ଲ ଉ ଠ ିସମଲେ ପାପ କରିଛନ୍ତ,ିଲସଇଠ ିଲକମିତ ିଜଲଣ ପାପରହତି ବୟକି୍ତ ପାଇବା ? 

ଲରାମାନ୍ ୬:୨୩ ପାପର ମୂେୟ ଲହଉଛ ିମତୁୃୟ,କନୁି୍ତ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପହାର ଲହଉଛ ି ୀଶୁ୍ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାଲର ଶ୍ାଶ୍ୱତ ଜୀବନ. 

ଜନ୍ ୩:୧୬ ଇଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଲତ ଭେ ପାଇଲେ ଲ  ଲସ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଲପ୍ରରଣ କଲେ. ିଏ ତାଙୁ୍କ ଭେ ପାଇବ 
ଲସ ଚରି ଅମର ଲହାଇ ରହବି. 

ମୟାରୁ୍ୟ ୧:୨୩ ଲଦଖ,ଲମରୀଙ୍କଠାଲର ଏକ ଶ୍ିଶୁ୍ପୁତ୍ର,ଏବଂ ଲସମାଲନ ତାର ନ ା ଲଦଲେ “ଇମାନୁଏଲ୍”, ାହାର ଅର୍ଥ 
ଲହଉଛ ି“ଇଶ୍ୱର ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତ.ି” 

ଜନ୍ ୮:୨୩ ଏବଂ ଲସ ଲସମାନଙୁ୍କ କହଲିେ, ତୁଲମ ପାତାଳରୁ ଆସିଛ ଆଉ ଏଇ ଜଗତର,ମ ୁ ଏଇ ଜଗତର ନୁଲହ . 

ମାକଥ ୧:୧୧ ତାପଲର ସ୍ୱଗଥରୁ ଏକ ସ୍ୱର ଆସିୋ,ତୁଲମ ଲମାର ପି୍ରୟ ସନ୍ତାନ, ାହାଠାଲର ମ ୁ ପ୍ରୀତ. 

ଜନ୍ ୮:୩୬ ଲତଣୁ  ଦ ିସନ୍ତାନ ତୁମକୁ ମୁକି୍ତ ଲଦଲବ,ତୁଲମ ନଶି୍ଚୟ ମୁକି୍ତ ପାଇବ. 

ଜନ୍ ୩ :୩  ୀଶୁ୍ ଉତ୍ତର ଲଦଲେ,ଜଲଣ ଆଉର୍ଲର ଜନମ ନଲହୋ  ାଏ,ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜୟ ଲସ ଲଦଖିପାରିବନ.ି 

ଜନ୍ ୧:୧୨ କନୁି୍ତ ଲ ଉ ମାଲନ ତାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ବଶି୍ୱାସ କଲେ,ଲସମାନଙୁ୍କ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ 
ଲହବାର ଅଧିକାର ଲସ ଲଦଲେ. 

ଇଶ୍ୱର  ିଏ ଆମକୁ ସଷିୃ୍ଟ କଲେ ଏବଂ  ିଏ ଆମକୁ ଭେ ପାଆନ୍ତ,ିଲସ ହିଁ ତାର ସମାଧାନ ଲଦଲେ.ଆମକୁ ଲସ ଏଲତ ଭେ 
ପାଉଥିଲେ ଲ  ଲସ ନଜି ସନ୍ତାନକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଲପ୍ରରଣ କଲେ,ଆମର ପାପ ପାଇ  ମତୁୃୟବରଣ କରିବାକୁ. ୀଶୁ୍ ଲହଉଛନ୍ତ ି
ପାପରହତି କାରଣ ଲସ ଏଇ ଜଗତର ନୁହ ନ୍ତ ିଏବଂ  ପାପ ପ୍ରତ ିଲପ୍ରତାତ୍ମାର ଆକଷଥଣକୁ ଲସ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଛନ୍ତ.ିସ୍ୱଗଥଲର 
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ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଇଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରୀତ କୋ. ୀଶୁ୍ ଆମ ପାପ ଗ୍ରହଣ କରି ନଲିଜ କୁଶ୍ବଦି୍ଧ ଲହଲେ.ଲସ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ରକ୍ଷକ(ଲସ 
ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲବ କାରଣ ଲସ ବୁଡ ିାଉନଥିଲେ).କୁଶ୍ଲର  ିଶୁ୍ ମତୁୃୟବରଣ କରବିାର ଉଲେଶ୍ୟ ଆମ ପାପର 
ମୂେୟ ଲଦବା ଏବଂ ଆମଠ ୁ  ପାପକୁ ସମୂ୍ପଣଥରୂଲପ ଲନଇ ିବା ଆଉ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଆମ ସମବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା.ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଶ୍କି୍ତ 
ଦ୍ୱାରା ଆଲମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ମତୁୃୟରୁ ବଞ୍ଚଆିସିଲେ.ଏହ ିନୂଆ ସମବନ୍ଧର ନାମ ପୁନଜଥୀବନ ୋଭ କରିବା.ଏହା ହିଁ ଆମ ଅେିତ୍ୱ ଏବଂ 
ସଷିୃ୍ଟର ଉଲେଶ୍ୟ  ାହା ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଦଏି. 

ଜନ୍ 11:25  ୀଶୁ୍ ନାରୀଙୁ୍କ କହଲିେ,ମ ୁ ହିଁ ପୁନଜଥୀବନ ଏବଂ ଜୀବନ. ିଏ ଲମାଲତ ବଶି୍ୱାସ କଲର, ଦଓି ଲସ 
ମତୁୃୟବରଣ କରବି,ନଶି୍ଚୟ ବଞ୍ଚବି. 

ଲରାମାନ ୬:୯  ୀଶୁ୍ଙ୍କ ଉପଲର ମତୁୃୟର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କଛି ିନାହିଁ,ଲ ଲହତୁ ଲସ ମତୁୃୟରୁ ଜାତ. 

ଅଙ୍କ ୨:୨୪  ାହାଙୁ୍କ ଇଶ୍ୱର ହିଁ ଉଠାଇଲେ,. ମତୁୃୟର  ନ୍ତ୍ରଣାକୁ ୋଘବ କରି,ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଲ  ଲସ ମତୁୃୟଦ୍ୱାରା 
ବନ୍ଧା ଲହଲବ. 

ଲରାମାନ ୧୪:୯ ଏଥିପାଇ   ୀଶୁ୍ ମତୁୃୟବରଣ କଲେ,ଉଠଲିେ ଏବଂ ପୁନଜଥୀବନ ପାଇଲେ.ଲସ ହିଁ ମତୃ ଏବଂ ଜୀବତିର 
ସ୍ୱାମୀ. 

ଅଙ୍କ ୧:୧୧  ୀଶୁ୍ ପୁଣି କହଲିେ ଲ ,ଲହ ଗାେିେିର ମଣିଷ,ସ୍ୱଗଥ ଆଡକୁ ମୁହ  କରି କାହିଁକ ିଛଡିା ଲହାଇଛୁ? ଲସଇ 
 ୀଶୁ୍ ହିଁ  ାହାଙୁ୍କ ସ୍ୱଗଥକୁ ନଆି ାଇଥିୋ,ଲସ ପୁଣି ଲେରିଲବ ଲ ମିତ ିସ୍ୱଗଥକୁ  ାଇଥିଲେ. 

ଆମ ପାପ ପାଇ   ୀଶୁ୍ଙ୍କ ତୟାଗ ସ୍ୱଗଥଲର ଇଶ୍ୱରଙ୍କଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରା ିବାର ପ୍ରମାଣ କଣ? ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମତୁୃୟରୁ 
 ୀଶୁ୍ଙ୍କର ପୁନରଥଉତ୍ଥାନ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ.ଏହ ିପୁନରଉତ୍ଥାନ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କୋ ଲ   ୀଶୁ୍ ମତୁୃୟକୁ ଜଣିିଛନ୍ତ(ିଅନୟ ଶ୍ବ୍ଦଲର 
ମତୁୃୟର କଛି ିପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପଲର ନାହିଁ).ଲତଣୁ ଏଲବ  ୀଶୁ୍ ଏଠି ଜୀବନ ନବିଥାହ କରନ୍ତ ି ଏବଂ ଆଲମ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ.ତାଙ୍କ 
ଜୀବନ ହିଁ ଆମକୁ ଜୀବନ ଲଦଇଛ.ିଆଉମଧ୍ୟ,ଲସ ପୁନଜଥୀବନ ପାଇଲେ,ଲସ ଜୀବତି.  

ଜନ 5:24 ନଶିି୍ଚତଭାବଲର,ମ ୁ ତୁମକୁ କଲହ  ଲ , ିଏ ଲମାର ଶ୍ବ୍ଦ ଶୁ୍ଲଣ ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କଲର  ିଏ ଲମାଲତ 
ଏଠାକୁ ପଲଠଇଛ.ିଲସ ନଶି୍ଚୟ ଚରିଜୀବନ ୋଭ କରିବ ଏବଂ ଲଶ୍ଷ ବଚିାରକୁ ତାକୁ ଆସିବାକୁ ଲହବ 
ନାହିଁ,ଲସ ମତୁୃୟରୁ ମୁକି୍ତ ପାଇ ନୂଆଜୀବନ ପାଇବ. 

ଜନ୍ ୧୦:୯ ମ ୁ ହିଁ ଦ୍ୱାର. ଦ ିଲକହ ିଲମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲବଶ୍ କଲର,ଲସ ହିଁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଏବଂ ଚାରଣ ଭୂଇ  ଲଖାଜ ି
ପାଇବ. 

ଜନ୍ ୧୪:୬  ୀଶୁ୍ ତାଙୁ୍କ କହଲିେ,ମ ୁ ହିଁ ପର୍,ସତୟ ଏବଂ ଜୀବନ.ଲମା ବନିା ଲକହ ିପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରନ୍ତ ି
ନାହିଁ. 

ଜନ୍ ୮:୨୪ ଲସଥିପାଇ  ତୁମକୁ ମ ୁ କହେିି ଲ  ତୁଲମ ତୁମର ପାପଲର ମତୁୃୟବରଣ କରିବ, ଦ ିତୁଲମ ଏହା ବଶି୍ୱାସ 
କରନାହିଁ ଲ  ମ ୁ ହିଁ ଲସ,ତୁଲମ ତୁମର ପାପଲର ମତୁୃୟବରଣ କରିବ. 

ଅଙ୍କ ୪:୧୨ ଅନୟ ଲକଉ ଠ ିଆଉ ମୁକି୍ତ ନାହିଁ,କାହିଁକ ିନା ସ୍ୱଗଥଲର ମଣିଷ ପାଇ  ଆଉ ଅନୟ ଲକହ ିନାହାନ୍ତ.ି 

ଲରାମାନ୍ 
୧୦:୧୩ 

 ିଏ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଲନବ,ଲସ ହିଁ ରକ୍ଷା ପାଇବ. 
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ଲରାମାନ୍ 
୧୦:୧୧ 

ପୁରାଣଶ୍ାସ୍ତ୍ର କଲହ,ତାଙ୍କ ଉପଲର  ିଏ ବଶି୍ୱାସ କରିବ ତାକୁ ଲକଲବ େଜ୍ଜତି ଲହବାକୁ ପଡବି ନାହିଁ. 

ଲରାମାନ୍ ୨:୧୧ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାଲର ପକ୍ଷପାତତିା ନାହିଁ. 

ଲରାମାନ୍ ୩ 

:୨୨ 
 ୀଶୁ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଶି୍ୱାସଲର ହିଁ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସତୟତା ସମେଙ୍କ ଉପଲର. କାରଣ ଅନ୍ତର ହିଁ ନାହିଁ 

ଲରାମାନ୍ ୧୦:୯  ଦ ିତୁଲମ ନଲିଜ ଲଦାଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଏବଂ ହୃଦୟଲର ବଶି୍ୱାସ କରିବ ଲ  ଇଶ୍ୱର  ୀଶୁ୍ଙୁ୍କ ମତୃଠାରୁ 
ଉଠାଇ ଆଣିଛନ୍ତ,ିତୁଲମ ରକ୍ଷା ପାଇ ିବ. 

ଲକମିତ ିଆମକୁ ପାପରୁ ମୁକି୍ତ ମିେିବ ଏବଂ ଲକମିତ ିଆଲମ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବା?  ୀଶୁ୍ଙ୍କ ଉପଲର ଆମର ଇଶ୍ୱର ଏବଂ 
ରକ୍ଷାକତ୍ତଥା ଭାବଲର ବଶି୍ୱାସ କରି ଆଲମ ପାପରୁ ମୁକି୍ତ ପାଇବା ଏବଂ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବା.ଆଲମ  ଦ ିଆମର ପାପକମଥ 
ଉପଲର ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଏବଂ  ୀଶୁ୍ଙୁ୍କ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇ  ଏବଂ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇ  କାକବିା,ଲସ ନଶି୍ଚୟ ଏହା 
କରିଲବ. ୀଶୁ୍ ହିଁ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ  ିଏ ଆମର ପାପ ପାଇ  ମତୁୃୟବରଣ କରବିାକୁ ଆସିଥିଲେ. ିଏ ଲକହ ିଜଗତଲର ତାଙ୍କ 
ଉପଲର ବଶି୍ୱାସ ରଖିବ,ଲସ ନଶି୍ଚୟ ଇଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ପାଇବ,ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଇଶ୍ୱରଙ୍କଠ ୁ  ନୂଆ ଜୀବନ ୋଭ 
କରିବ.ଇଶ୍ୱରଙ୍କଠାଲର ଲକୌଣସି ପକ୍ଷପାତତିା ନାହିଁ.ଲସ ଆଲମ ଲ ଉ  ସହର ନଗରଲର ବାସକର ୁ ,ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବତି 
ନୁହନ୍ତ,ିଆଲମ ଲ ଉ  ଭାଷା କହୁ,ଧନୀଗରୀବ,ଲ ୌବନବାଦ୍ଧଥକୟ ବା ଲକୌଣସି ଶ୍ାରିରୀକ ଲଭଦଲର ଲସ ପ୍ରଭାବତି ନୁହ ନ୍ତ.ି ିଏ 
 ୀଶୁ୍ଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କଲର ଏବଂ ନଜି ଲଦାଷ ମାଲନ,ଲସ ରକ୍ଷା ପାଇବ.ନମିନଲର ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହଛି,ି ଦ ିତୁଲମ  ୀଶୁ୍ଙୁ୍କ 
ଅନୁସରଣ କରବିାକୁ ଚାହ ,ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ: 

ଲହ ଇଶ୍ୱର,ଆପଣ ନଜିର ସନ୍ତାନ  ୀଶୁ୍ଙୁ୍କ ଆମ ପାପ ଲମାଚନ କରିବା ପାଇ  ପଠାଇ ଥିବାରୁ ଅଲଶ୍ଷ ଧନୟବାଦ,ମ ୁ ରକ୍ଷା 
ପାଇପାରିବ ିଏବଂ ସ୍ୱଗଥରୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବ.ିଲମାର କମଥ ପାଇ  ମ ୁ ଅନୁତପ୍ତ,ଏବଂ ଲମାର ପାପ ପାଇ  ମ ୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା 
କଲର.ମ ୁ  ୀଶୁ୍ଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କଲର ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ଲମାର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ରକ୍ଷାକତ୍ତଥା ଭାଲବ ଗ୍ରହଣ କଲର.ଏହ ିନୂଆ ଜୀବନଲର 
ଆପଣଙୁ୍କ ପ୍ରୀତକରୁଥିବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚବିାକୁ ଲମାଲତ ଆପଣ ବାଟ ଲଦଖାନୁ୍ତ.ଶ୍ାନ୍ତ ି

 ଦ ିଆପଣ ଉପଲରାକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତ,ିଲତଲବ ଇଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହନୁ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇ  ଲସ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଥ ଲଦଖାଇଲବ.ପ୍ରତଦିନି 
ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ କର୍ା ହୁଅନୁ୍ତ,ଲସ ନଶି୍ଚୟ ତୁମ ସହ କର୍ା ଲହଲବ.ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶୁ୍ଣନୁ୍ତ.ଇଶ୍ୱର ତୁମକୁ ପର୍ପ୍ରଦଶ୍ଥନ 
କରିଲବ.ଲସ ତୁମକୁ ଭେ ପାଆନ୍ତ ିଏବଂ ତୁମର  ତ୍ନ ଲନଲବ.ତୁଲମ ତାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କର.ତାଙ୍କ ଉପଲର  ିଏ ବଶି୍ୱାସ ରଲଖ,ଲସ 
ଲକଲବ ବେିଳ ହୁଏନ.ିଇଶ୍ୱର ସଲବଥାତ୍ତମ ଅଟନ୍ତ.ିତାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରା ାଇପାଲର.ତୁମର ଜୀବନ ପାଇ  ତାଙ୍କ ଉପଲର ତୁଲମ 
ନଭିଥର କରିପାର.ତାଙ୍କ ସାମନାଲର ତୁମର ଅଭାବଗୁଡକୁି ଆଣ.ଲସ ତୁମର  ତ୍ନ କରନ୍ତ ିଏବଂ ଲସ ତୁମକୁ ଆଶ୍ୀବଥାଦ 
ଲଦଲବ.ଇଶ୍ୱର କହନ୍ତ,ିମ ୁ ଲକଲବ ବ ିତୁମକୁ ପରିତୟାଗ କରିବନି.ିଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପଲର ଆସ୍ଥା ରଖନୁ୍ତ. ୀଶୁ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶ୍ୀବଥାଦ 
ଭିକ୍ଷା କରନୁ୍ତ. 

ପ୍ରତଦିନି ଜନ୍ଙ୍କ ବହଠି ୁ  ଆରମ୍ଭ କରି ବାଇଲବେ ପଢନୁ୍ତ.ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇ ,ଏଠ ିକିିକ୍ କରନୁ୍ତ 
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