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ଯୁୄେ ତାଲିମ୍Lë  (ZÚME)ସ୍ୱାଗତ! 

ଅଣ୍ଏଠାୄଯ୍ଥିଫାଯୁ୍ଅୄଭ୍ଖସୁ!ି 

ମୁୄଭ୍(ZÚME) ତାରିମ୍୍ଶକି୍ଷ୍ାଯ୍ଏକ୍ନୁବୂତି୍ ମାହାକି୍ ମୀଶୁଙ୍କଯ୍ଭହାଅଜ୍ଞା୍ାନ୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯଫିାକୁ୍୍ଫହୁଗୁଣିତ୍ୄହଈଥିଫା୍
ଶଷି୍ୟଭାନଙୁ୍କ୍ପ୍ରସୁ୍ତତ୍କଯଫିାକୁ୍ମୀଶୁଙ୍କଯ୍ନୁସଯଣ୍କଯୁଥିଫା୍ୄଛାଟ୍ୄଛାଟ୍ଦ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଯକିଳ୍ପନା୍କଯାମାଆଛି୍ ୍। 

ଅଧିୄେର୍ଶନ ଢ଼ାଞ୍ଚା 

ମୁୄଭ୍(ZÚME) ତାରିୄେ୍୯ଟି୍ ଭୂ୍ଧିୄଫଶନ୍୍୧ଟି୍ ଈଚ୍ଚସ୍ତଯୀ୍ଧିୄଫଶନ୍ଛି୍ (ଅଣଙ୍କଯ୍ପ୍ରାଯମି୍ଭକ୍ତାରିମ୍୍ସଭାପ୍ତ୍ୄହରା୍ୄଯ୍
ଅଣଙ୍କ୍ଦ୍ଏହାକୁ୍କଯିାଯିୄ ଫ)୍୍।୍୍ପ୍ରତି୍ ଧିୄଫଶନଯ୍ଫଧି୍୨୍ଘଣ୍ଟଅି୍୍ୄସଥିୄଯ୍ଛି୍ : 

 ଅଣଙ୍କ୍ଦକୁ୍ଧିକ୍ଶଷି୍ୟ୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ୄଭୌକି୍ନିଭ୍ଫୁଝଫିାୄଯ୍ସାହାମୟ୍କଯଫିାକୁ୍ଦୃଶୟ୍୍ଶ୍ରାଫୟ୍ସାହାମୟ୍। 
 ୄମଈଁ୍ଫଷି୍୍କୁହାମାଈଛି୍ ତା’ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ୍ଅଣଙ୍କ୍ଦକୁ୍ଚନି୍ତା୍କଯଫିାକୁ୍ସାହାମୟ୍କଯଫିାକୁ୍ଦଗତ୍ଅୄରାଚନା୍। 
 ଅଣଙ୍କ୍ଦ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯୁଥିଫା୍ଫଷି୍କୁ୍ବୟାସ୍କଯଫିାକୁ୍ସାହାମୟ୍କଯଫିାକୁ୍ସଯ୍ଫୟାାଭ୍। 
 ଧିୄଫଶନଗୁଡ଼କି୍ଭଧ୍ୟୄଯ୍ଅଣଙ୍କ୍ଦକୁ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯି୍ ଫୃଦ୍ଧି୍ ାଆଫାକୁ୍ସାହାମୟ୍କଯଫିାକୁ୍ଧିୄଫଶନ୍ଅହୱାନଗୁଡ଼କି୍। 

ପ୍ରାଥଥନାୄେ ଆେମ୍ଭ ଓ ୄର୍ଶଷ କେେିା 

ସାଯା୍ଜଗତୄଯ୍ମୀଶୁଙ୍କଯ୍ୄନକ୍ନୁଗାଭୀ୍ଅଣଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍୍ଅଣଙ୍କ୍ଦ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଭଧ୍ୟ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯଅିସୁଛନ୍ତ,ି ଣୁି୍ଅଣ୍ଏହି୍ ଈକଯଣ୍
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ୍କାମଥୟ୍କରା୍ୄଫୄ୍ଅୄଭ୍ପ୍ରାଥଥନା୍ଜାଯି୍ ଯଖିଥିଫା୍୍।୍୍ଅଣଙ୍କ୍ଦ୍ଭଧ୍ୟ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯିୄ ଫ୍ୄଫାରି୍ନଶିି୍ଚତ୍ହୁନୁ୍ତ୍୍। 

ପ୍ରତି୍ ଧିୄଫଶନ୍ଅଯମ୍ଭୄଯ, ଅଭ୍ଦଯୁ୍ଜଣଙୁ୍କ୍ (କଭିୱା୍ଏକାଧିକଙୁ୍କ)୍ନୁୄଯାଧ୍କଯନୁ୍ତ୍ୄମଯି୍ ୄସ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ଫତି୍ର୍ଅତ୍ମାଙୁ୍କ୍ନଭିନ୍ତ୍ରଣ୍କଯିୄ ଫ୍
ୄମଯି୍ ୄସ୍ଅଣଙ୍କ୍ହୃଦକୁ୍ପ୍ରସୁ୍ତତ୍କଯିୄ ଫ୍୍ଅଣଙ୍କ୍ସଭକୁ୍ଏକତ୍ର୍ଯଚିାନା୍କଯିୄ ଫ୍୍।୍୍ଇଶ୍ୱଯଙୁ୍କ୍ଧିକ୍ଜାଣଫିାକୁ୍୍ୄପ୍ରଭ୍କଯଫିାକୁ୍
ସୁୄମାଗ୍ୄଦଆଥିଫାଯୁ୍ଇଶ୍ୱଯଙୁ୍କ୍ଧନୟଫାଦ୍ୄଦଫାକୁ୍ବୁରନୁ୍ତ୍ନାହି୍ଁ -୍ପ୍ରୄତୟକଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ୄସ୍ଏହା୍ହି୍ଁ ଆଚ୍ଛା୍କଯନ୍ତି୍ ! 

ପ୍ରତି୍ ଧିୄଫଶନ୍ୄଶଷ୍ୄଯ, ଏକ୍ଦ୍ବାଫୄଯ୍ନୁଫଥାଯ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯଫିାକୁ୍ଅଣଙ୍କଯ୍ଏକ୍ସୁୄ ମାଗ୍ଥିଫ । ୄସ୍ଅଣଙୁ୍କ୍ମାହା୍ଶକି୍ଷ୍ା୍{ଦଈଛ  ୍
ତାହା୍ ଫୁଝଫିାକୁ, ନୟଭାନଙ୍କ୍ ପ୍ରତି୍ ତାହା୍ ପ୍ରୄାଗ୍ କଯି୍ କଯଫିାକୁ୍ ୍ ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ ୄସଥିୄଯ୍ ଂଶୀ୍ କଯଫିାକୁ୍ ଅଣଙୁ୍କ୍ ସାହାମୟ୍ କଯଫିାକୁ୍ ଏହି୍
ସୁୄମାଗୄଯ୍ନଶିି୍ଚତଯୂୄ୍ଇଶ୍ୱଯଙୁ୍କ୍ନୁୄଯାଧ୍କଯନୁ୍ତ୍୍।୍୍ଅଣଙ୍କ୍ଦୄଯ୍ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ୍ଅଫଶୟକତା୍ନଭିୄନ୍ତ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯଫିାକୁ୍ଭୄନ୍ଯଖନୁ୍ତ । 

ଦଳଗତ ଆୄଲାଚନା 

ଅଣଙ୍କ୍ଦୄଯ୍ଅଣ୍ମାହା୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯୁଛନ୍ତି୍ ୄସ୍ଫଷି୍ୄଯ୍କଥାଫାତ୍ତଥା୍କଯଫିାକୁ୍ଅଣଙୁ୍କ୍ୄନକ୍ସୁୄ ମାଗ୍ଭିଫି । ଈୄେଖ କରାଯାଇ ନ 

ଥିୄର୍ ଦଗତ୍ଅୄରାଚନା୍ ୧୦୍ ଭିନଟି୍ର୍ ୄହଫା୍ ଈଚତି୍୍ । ପ୍ରୄତୟକଙୁ୍କ୍ ଂଶଗ୍ରହଣ୍ କଯଫିାକୁ୍ ୍ ୄସଭାନଙ୍କ୍ ଚନି୍ତାଧାଯା୍ ୍ ଦୃଷି୍ଟୄକାଣ୍ ଫଷି୍ୄଯ୍
କହଫିାକୁ୍ଈତ୍ସାହତି୍କଯନୁ୍ତ୍।୍୍ଅଣଙ୍କ୍ଦୄଯ୍ଇଶ୍ୱଯ୍ଜଣଙ୍କ୍ଭାଧ୍ୟଭୄଯ୍କାହାକୁ୍ମଦି୍ କଛି ି୍ କହଫିାକୁ୍ଆଚ୍ଛା୍କଯିୄ ଫ, ୄତୄଫ୍ତାକୁ୍ହଯାନୁ୍ତ୍ନାହି୍ଁ ୍। 
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ଯାଞ୍ଚ କେେିା 

ସଭଗ୍ର୍ାଠୟକ୍ରଭୄଯ୍ଅଣଙ୍କ୍ଦ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ମାଞ୍ଚ୍କଯଫିାକୁ୍ଏକ୍ସୁୄ ମାଗ୍ଥିଫ୍-୍ୄମଈଁଥିୄଯ୍ପ୍ରୄତୟୄକ୍ୄଦଖିୄଫ୍ୄମ୍ଅଣ୍କିଯି୍ ବାଫୄଯ୍
ଅଣ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯଥିିଫା୍ଫଷି୍ଯ୍ଅଜ୍ଞାଫହ୍ୄହଈଛନ୍ତି୍ ୍ତାକୁ୍ଂଶୀ୍କଯାଈଛନ୍ତି୍ ୍ ।୍ ୍     ର୍ଏହି୍ ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଥ୍ଂଶକୁ୍ଛାଡ଼ି୍ ଦିନୁ୍ତ୍ନାହିଁ, ଭାତ୍ର୍
ଫଚିାଯ୍ନ୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ମତ୍ନଶୀ୍ହୁନୁ୍ତ୍ ୍।୍ ୍ନୟଭାନଙୁ୍କ୍ ଫୃଦ୍ଧି୍ ାଆଫାକୁ୍ସାହାମୟ୍କଯଫିାକୁ୍ଏକ୍  ୍ ହୃଦ୍ୄଦଫା୍ାଆଁ୍ଇଶ୍ୱଯଙୁ୍କ୍ନୁୄଯାଧ୍
କଯନୁ୍ତ୍! 

ଅଯମ୍ଭ୍କଯଫିାକୁ୍ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ଛନ୍ତି୍ କି୍ ?  ଅସନୁ୍ତ୍ଅଯମ୍ଭ୍କଯଫିା୍! 
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ଅଧିୄେର୍ଶନ ୦୧ 

ଏହି୍ ଧିୄଫଶନୄଯ, ଅଣଙ୍କ୍ଦ୍ମୁୄଭ୍     ର୍ଏକ୍ସଭୀକ୍ଷ୍ା୍ାଆମିୄଫ, ଶଷି୍ୟତ୍ୱଯ୍ଦୁଆଟି୍ ୄଭୌକି୍ନିଭ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯିୄ ଫ୍୍ଫହୁଗଣୁିତ୍
ୄହଈଥିଫା୍ଶଷି୍ୟଭାନଙୁ୍କ୍ପ୍ରସୁ୍ତତ୍କଯଫିାକୁ୍ଶଷି୍ୟ୍କଯଫିାକୁ୍ଦୁଆଟି୍ ସଯ୍ଈକଯଣ୍ଅଫଷି୍କାଯ୍କଯିୄ ଫ୍୍। 

ଏସ୍.ଓ.ଏ.ି.ଏସ୍   ୋଇେଲ୍ ଠନ 

ମୀଶୁଙ୍କଯ୍ ଜୄଣ୍ ନୁଗାଭୀ୍ ବାଫୄଯ, ଅୄଭ୍ପ୍ରତଦିନି୍ ଶା୍ତ୍ରପାଠ୍ କଯଫିା୍ ଈଚତି୍୍ ।୍ ୍ ଏକ୍ ଈତ୍ତଭ୍ପ୍ରଦଶକିା୍ ୄହଈଛି୍ ପ୍ରତି୍ ସପ୍ତାହୄଯ୍ ଫାଆଫରଯୁ୍
ନ୍ତତଃୄକ୍ଷ୍୍୨୫-୩୦ଟି୍ ଧ୍ୟା୍ଢ଼ଫିା୍ । ଏସ୍..ଏ.ି.ଏସ୍.୍ ଫାଆଫର୍ଠନ୍ ଫୟଫହାଯ୍ କଯି୍ ଏକ୍ ୄଦୈନକି୍ ତ୍ରକିା୍ ଯଖିୄର୍ ତାହା୍ଅଣଙୁ୍କ୍
ଫୁଝଫିାକୁ, ଅଜ୍ଞାଫହ୍ୄହଫାକୁ୍ୁଣି୍ଧିକ୍ଫଷି୍୍ଂଶୀ୍କଯଫିାକୁ୍ସାହାମୟ୍କଯଫି୍।୍୍ଏସ୍..ଏ.ି.ଏସ୍.୍ୄହଈଛି୍ : 

 ଶା୍ତ୍ରପ୍:୍ୄଗାଟଏି୍ଫା୍ଏକାଧିକ୍ଦ୍ୄରଖନୁ୍ତ୍ମାହାକି୍ ଅଜି୍ ଅଣଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଥଥରୂ୍ଣ୍ଥ୍ୄଟ୍୍। 
 ରକ୍ଷ୍ୟ୍:୍ଧିକ୍ବରଯୂୄ୍ଫୁଝଫିା୍ାଆଁ୍ୄସହି୍ ଦଗୁଡ଼କି୍କଭିୱା୍ଭୂ୍ଫଷି୍ଗୁଡ଼କି୍ଅଣଙ୍କ୍ନଜି୍ବାଷ୍ାୄଯ୍ୁନଫଥାଯ୍ୄରଖନୁ୍ତ୍୍। 
 ପ୍ରୄାଗ୍:୍ଅଣଙ୍କ୍ନଜି୍ଜୀଫନୄଯ୍ଏହି୍ ଅଜ୍ଞାଗୁଡ଼କିଯ୍ଥଥ୍କ’ଣ୍ୄସ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ଚନି୍ତା୍କଯନୁ୍ତ୍୍। 
 ପ୍ରାଥଥନା୍:୍ଅଣ୍ମାହା୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯଛିନ୍ତି୍ ୍ଅଜ୍ଞାଫହ୍ୄହଫାକୁ୍ଅଣ୍ୄମଈଁ୍ୄମାଜନା୍କଯନ୍ତି୍ ୄସ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ଇଶ୍ୱଯଙୁ୍କ୍କହି୍ ଏକ୍ପ୍ରାଥଥନା୍

ୄରଖନୁ୍ତ୍୍। 
 ଂଶୀ୍କଯଫିା୍:୍ଅଣ୍ମାହା୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯଛିନ୍ତି୍ /୍ପ୍ରୄାଗ୍କଯଛିନ୍ତି୍ କାହାକୁ୍ୄସ୍ଫଷି୍ୄଯ୍କହିୄ ଫ୍ୄଫାରି୍ଇଶ୍ୱଯ୍ଆଚ୍ଛା୍କଯନ୍ତି୍ ତାହାଙୁ୍କ୍ୄସ୍

ଫଷି୍ୄଯ୍ଚାଯନୁ୍ତ୍୍।୍ 

ନଭିନୄ ଯ୍ଏସ୍..ଏ.ି୍କାମଥୟ୍କଯଫିାଯ୍ଏକ୍ଈଦାହଯଣ୍ଛି୍ : 

ଏସ୍୍- “ୄମୄହତୁ୍ସଦାପ୍ରବୁ୍କହନ୍ତ,ି ଅମ୍ଭଯ୍ସଂକଳ୍ପସକ୍ତୁମ୍ଭଭାନଙ୍କଯ୍ସଂକଳ୍ପ୍ଯି୍ ନୁୄହ,ଁ କିଫା୍ତୁମ୍ଭଭାନଙ୍କଯ୍ଭାଗଥସକ୍ଅମ୍ଭଯ୍ଭାଗଥ୍ଯି୍
ନୁୄହଁ୍୍।୍୍କାଯଣ୍ଥୃିଫୀ୍ୄକ୍ଷ୍ା୍ଅକାଶଭଡଳୀ୍ୄମଯି୍ ଈଚ୍ଚ, ୄସଯି୍ ଅମ୍ଭଯ୍ଭାଗଥସକ୍ତୁମ୍ଭଭାନଙ୍କଯ୍ଭାଗଥ୍ୄକ୍ଷ୍ା୍୍ଅମ୍ଭଯ୍
ସଂକଳ୍ପସକ୍ତୁମ୍ଭଭାନଙ୍କ୍ସଂକଳ୍ପ୍ୄକ୍ଷ୍ା୍ଈଚ୍ଚତଯ୍ୄଟ୍୍।” ମିଶାଆ୍୫୫:୮-୯ 

୍- ଭନୁଷ୍ୟ୍ବାଫୄଯ, ଭଁୁ୍ଜ୍ଞାନ୍ସୀଭିତ୍୍କିଯି୍ କଯଫିାକୁ୍ୄହଫ୍ୄସ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ଭଧ୍ୟ୍ସୀଭିତ୍ଫଷି୍୍ଜାଣିଛ ି୍ ୍।୍୍ଇଶ୍ୱଯ୍ୄକୌଣସଭିୄତ୍ସୀଭିତ୍
ନୁହନଁ୍ତି୍ ୍।୍୍ୄସ୍ପ୍ରୄତୟକ୍ଫଷି୍୍ୄଦଖନ୍ତି୍ ୍ଜାଣନ୍ତି୍ ୍।୍୍ୄସ୍ୄମୄକୌଣସି୍ ଫଷି୍୍କଯିାଯିୄ ଫ୍୍। 

ଏ୍- ଇଶ୍ୱଯ୍ପ୍ରୄତୟକ୍ଫଷି୍୍ଜାଣିଥିଫାଯୁ୍ୁଣି୍ତାହାଙ୍କ୍ଭାଗସକ୍ସୄଫଥାତ୍ତଭ୍ୄହାଆଥିଫାଯୁ, ଫଷି୍ଗୁଡ଼କି୍ୄଭାଯ୍ନଜି୍ଈାୄଯ୍କଯଫିାୄଯ୍
ଅସ୍ଥା୍ସ୍ଥାନ୍କଯଫିା୍ୄକ୍ଷ୍ା୍ଭଁୁ୍ମଦି୍ ତାହାଙୁ୍କ୍ନୁସଯଣ୍କଯଫିି୍ ୄତୄଫ୍ଭଁୁ୍ ଧିକ୍ସପ୍ୄହାଆାଯଫିି୍ ୍। 

ି୍- ପ୍ରବୁ, ତୁଭଯ୍ସୄନ୍ତାଷ୍ଜନକ୍୍ନୟଭାନଙୁ୍କ୍ସାହାମୟ୍କଯଫିା୍ଯି୍ ଏକ୍ଈତ୍ତଭ୍ଜୀଫନମାନ୍କିଯି୍ କଯିାଯଫିି୍ ଭଁୁ୍ତାହା୍ଜାୄଣ୍ନାହି୍ଁ ୍।୍୍
ୄଭାଯ୍ଈାଗୁଡ଼କି୍ବୁଲ୍୍ଅଡ଼କୁ୍କଢ଼ାଆ୍ୄନଆଥାଏ୍୍।୍୍ୄଭାଯ୍ଚନି୍ତାଧାଯା୍ଅଘାତ୍ୄଦଫାକୁ୍କଢ଼ାଆ୍ୄନଆଥାଏ୍୍।୍୍ଫଯଂ୍ଦାକଯି୍ ୄଭାୄତ୍
ତୁଭଯ୍ଈାଗୁଡ଼କି୍୍ଚନି୍ତାଧାଯା୍ଶଖିା୍୍।୍୍ଭଁୁ୍ ତୁଭଯ୍ନୁସଯଣ୍କରା୍ୄଫୄ୍ତୁଭଯ୍ଫତି୍ର୍ଅତ୍ମା୍ୄଭାୄତ୍ଯଚିାନା୍କଯନୁ୍ତ୍୍। 

ଏସ୍୍- ଭଁୁ୍ଏହି୍ ଦଗୁଡ଼କି୍୍ଏହି୍ ପ୍ରୄାଗ୍ୄଭାଯ୍ସାଙ୍ଗ, ଷ୍ଟିଭ୍  ୍କହଫି,ି ୄମ୍କି୍ ଏକ୍କଷ୍ଟକଯ୍ସଭୄଯ୍ଗତି୍ କଯୁଛନ୍ତି୍ ୍ୄସ୍ସମ୍ମଖୁୀନ୍ୄହଈଥିଫା୍
ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଥ୍ସଦି୍ଧାନ୍ତ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଦଗିଦଶଥନ୍ଅଫଶୟକ୍କଯନ୍ତି୍ ୍। 
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ଉତ୍ତେଦାୀ ଦଳଗୁଡ଼କି 

ଈତ୍ତଯଦାୀ୍ଦଗୁଡ଼କି୍ସଭାନ୍ ରିଙ୍ଗଯ୍ନୟ୍ ଦୁଆ୍ଜଣ୍ୄରାକଙୁ୍କ୍ୄନଆ୍ଗଠତି୍ ୄହାଆଥାଏ୍ -୍ୁଯୁଷ୍ଭାୄନ୍ୁଯୁଷ୍ଭାନଙ୍କ୍ଭଧ୍ୟୄଯ, ଭହିାଭାୄନ୍
ଭହିାଭାନଙ୍କ୍ଭଧ୍ୟୄଯ୍-୍ୄମଈଁଭାୄନ୍ସପ୍ତାହୄଯ୍ଥୄଯ୍ସବା୍କଯି୍ ୄସହି୍ ପ୍ରଶନଗୁଡ଼କି୍ଅୄରାଚନା୍କଯନ୍ତି୍ ମାହାକି୍ ୄସହସିଫୁ୍ୄକ୍ଷ୍ତ୍ର୍ପ୍ରକାଶ୍କଯଥିାଏ୍
ୄମଈଁଠାୄଯ୍ ଫଷି୍ଗୁଡ଼କି୍ ମଥାଥଥଯୂୄ୍ ୄହଈଛି୍ ୍ ସଂୄଶାଧନ୍ ଅଫଶୟକ୍ ନୟାନୟ୍ ୄକ୍ଷ୍ତ୍ର୍ ଫଷି୍ୄଯ୍ ଭଧ୍ୟ୍ ଅୄରାଚନା୍ କଯନ୍ତି୍ ।୍ ୍ ୄସଭାୄନ୍
ସଶଯୀଯୄଯ୍ସବା୍କଯି୍ ନ୍ାଯିୄ ର୍ଭଧ୍ୟ୍ୄପାନ୍୍ଭାଧ୍ୟଭୄଯ୍ଭଧ୍ୟ୍ସବା୍କଯିାଯିୄ ଫ୍ ।୍ ୍ଦୄଯ୍ଥିଫା୍ପ୍ରୄତୟୄକ୍ ଫୁଝଫିା୍ଅଫଶୟକ୍ୄମ୍ମାହା୍
କୁହାମାଆଛି୍ ତାହା୍ଗୁପ୍ତ୍ୄଟ୍। 

କାମଥୟକା୍[୪୫ଭନିଟି୍]୍-୍ଦୁଆ୍ଥଫା୍ତନିି୍ ଜଣିକଅି୍ୁଯୁଷ୍୍୍୍ତ୍ରପୀଙ୍କ୍ଦୄଯ୍ଫବିକ୍ତ୍ହୁନୁ୍ତ୍| ଅଗାଭୀ୍୪୫୍ଭିନଟି୍୍ନଭିନୄଯ୍ଥିଫା୍ତାରିକା୍୨୍-୍
ଈତ୍ତଯଦାୀ୍ପ୍ରଶନଗୁଡ଼କି୍ଈୄଯ୍ଭିଭିିଶି୍ କାମଥୟ୍କଯନୁ୍ତ୍| ୄମୄହତୁ୍ତୁୄଭ୍ଏହି୍ ଧିୄଫଶନ୍ୁଫଥଯୁ୍ୄକୌଣସି୍ ଦୀ୍ଠନ୍କଯନିାହ,ଁ ୁଫଥକ୍ତ୍ଠନ୍
ସଭୱନ୍ଧତି୍ପ୍ରଶନଗୁଡ଼କୁି୍ାଯ୍କଯମିାଅ୍ନୁ୍ତ୍| ଅଣ୍ପ୍ରଶକି୍ଷ୍ଣୄଯ୍ଅଗକୁ୍ଫଢ଼ଫିା୍ାଆଁ୍ତାରିକା୍-୧୍ଏକ୍ଫଢ଼ଅି୍ଫକିଳ୍ପ୍ୄଟ୍| 
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ଉତ୍ତେଦାୀ ପ୍ରର୍ଶନସେୁହ - ତାଲିକା ୧ 

ପ୍ରାଥଥନା୍କଯୁନୁ୍ତ୍ୄମଯିଭି୍ଅୄଭ୍ମୀଶୁଙ୍କ୍ଯି୍ୄହାଆାଯିଫା୍| 

ଅଣ୍ୄକଭିତି୍ ଛନ୍ତି୍ ? ଅଣଙ୍କ୍ପ୍ରାଥଥନା୍ଜୀଫନ୍ୄକଭିତି୍ ଛି୍ ? 

ଅଣଙ୍କ୍ୄକୌଣସି୍ା୍ସ୍ୱୀକାଯ୍କଯିଫାକୁ୍ଛି୍ କି୍ ? [ସମ୍ପକଥଗତ, ୄରୈଙି୍ଗକ, ଅଥକି, ଗଫଥ, ନୟାଯାଣତା, ଧିକାଯୀଙ୍କ୍ପ୍ରତି୍
ଫାଧ୍ୟୄହଫା, ଆତୟାଦ]ି 

ଫଗିତ୍ସଭୄଯ୍ଇଶ୍ୱଯ୍ଅଣଙୁ୍କ୍କହଥିିଫା୍ଫଷି୍୍ଅଣ୍ାନ୍କୄର୍କି୍ ? ଫଫିଯଣୀ୍ଦିନୁ୍ତ୍| 

ଅଣଙ୍କ୍ତାରିକାୄଯ୍ଥିଫା୍"ଫଶି୍ୱାସୀ"୍ଭାନଙ୍କ୍ଶକାୄସ୍ଅଣ୍ଏସପ୍ତାହ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କୄର୍କି୍ ? ୄସଭାନଙ୍କ୍ଭଧ୍ୟଯୁ୍ୄକୌଣସି୍ଏକ୍
ଫୟକି୍ତଙ୍କ୍ନକିଟୄଯ୍ସାକ୍ଷ୍ୄଦଫାକୁ୍ଫକାଶ୍ାଆୄର୍କି୍ ? ଫଫିଯଣୀ୍ଦିନୁ୍ତ୍| 

ଅଣ୍ଏକ୍ନୂତନ୍ସ୍ମଯଣୀ୍ଫାକୟ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯିଛନ୍ତି୍ କ?ି ଈଦୃ୍ଧତ୍କଯନୁ୍ତ୍| 

ଅଣ୍ଏସପ୍ତାହୄଯ୍ଫାଆଫଲ୍ଯୁ୍୍ତି୍ କୄମ୍ଯ୍୍୨୫ୄଗାଟି୍ ଧ୍ୟା୍ଢ଼ଛିନ୍ତି୍ କ?ି 

ଇଶ୍ୱଯ୍ତାଙ୍କ୍ଫାକୟଯୁ୍ଏସପ୍ତାହୄଯ୍ଅଣଙୁ୍କ୍କ'ଣ୍କହଛିନ୍ତି୍ ? 

ଅଣ୍ନଦି୍ଧଷି୍ଟ୍ଯୁୄ୍ଏହି୍ ଫଷି୍ୄଯ୍କ'ଣ୍କଯିଫାକୁ୍ମାଈଛନ୍ତି୍ ? 

ଅଣଙ୍କ୍୩/୩୍ଦ୍ସହତି୍ଏସପ୍ତାହୄଯ୍ଅଣ୍ୄବଟଛିନ୍ତି୍ କି? ତାହା୍କିଯି୍ସଂଘଟତି୍ୄହରା୍? 

ଅଣ୍ଏସପ୍ତାହୄଯ୍ଏକ୍ନୂଅ୍୩/୩୍ଦ୍ଗଠନ୍କଯିଫାକୁ୍ଅଦଶଥ୍ୄଦୄର୍ଥଫା୍ସହାତା୍କୄର୍କି୍ ? ଫଫିଯଣୀ୍ଦିନୁ୍ତ୍| 

ଭଁୁ୍ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ୍ଠାୄଯ୍ଚାରିଫାୄଯ୍ଅଣ୍ୄକୌଣସି୍ଫଷି୍୍ଫାଧାଗ୍ରସ୍ତ୍କଯୁଥଫା୍ୄଦଖିଛନ୍ତି୍ କ?ି 

ଅଣ୍ଏସପ୍ତାହୄଯ୍ସୁସଭାଚାଯ୍ଫତିଯଣ୍କଯଫିାକୁ୍ୄକୌଣସି୍ଫକାଶ୍ାଆୄର୍କି? ଫଫିଯଣୀ୍ଦିନୁ୍ତ୍| 

ତୁଯନ୍ତ୍୧-୩୍ଭିନଟି୍୍ସାକ୍ଷ୍୍୍ସୁସଭାଚାଯ୍ବୟାସ୍କଯନୁ୍ତ୍| 

ଅଗାଭୀ୍ସପ୍ତାହୄଯ୍ଅଣ୍କାହାକୁ୍ଦକୁ୍ଅଭନ୍ତ୍ରଣ୍କଯିାଯନ୍ତି୍ ? ମଦି୍ ଏହି୍ ଦ୍ଚାଯି୍ଥଫା୍ଧିକ୍ଟନ୍ତ,ି ଏହାକୁ୍ଫହୁଗୁଣିତ୍ 
କଯନୁ୍ତ | 

ମାହା୍ଫତିଯଣ୍କଯାମାଆଥିରା୍ୄସ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯି୍ସଭାପ୍ତ୍କଯନୁ୍ତ୍| 

 

ଉତ୍ତେଦାୀ ପ୍ରର୍ଶନଗୁଡ଼କି - ତାଲିକା ୨ 

ଗତ୍ସପ୍ତାହୄଯ୍ଅଣଙ୍କ୍ଠନଯୁ୍ଅଣଙ୍କ୍ନ୍ତଦଥୃ ଷି୍ଟ୍କିଯି୍ ବାଫୄଯ୍ଅଣଙ୍କ୍ଚନି୍ତା୍୍ଜୀଫନକୁ୍ଅକାଯ୍ୄଦଆଛି୍ ?  ଗତ୍ସପ୍ତାହଯୁ୍ଅଣ୍
କାହାକୁ୍ଅଣଙ୍କ୍ନ୍ତଦଥୃ ଷି୍ଟ୍ୄଦଆଥିୄର୍୍ଏହା୍କିଯି୍ ଗ୍ରାହୟ୍ୄହାଆଥିରା୍? 

ଇଶ୍ୱଯ୍କାମଥୟ୍କଯଫିା୍ଫଷି୍୍ଅଣ୍କିଯି୍ ୄଦଖିଛନ୍ତି୍ ? 

ଅଣଙ୍କଯ୍ଈବ୍ଫାକୟ୍୍କାମଥୟୄଯ୍କ’ଣ୍ଅଣ୍ମୀଶୁ୍ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଯ୍ଭହାନତା୍ଫଷି୍ୄଯ୍ଏହି୍ ସପ୍ତାହୄଯ୍ସାକ୍ଷ୍ୟ୍ୄଦଆଛନ୍ତି୍ ? 

ଅଣ୍କ’ଣ୍ୄମୌନଗତ୍କଭନୀତା୍ପ୍ରତି୍ ପ୍ରକାଶତି୍ୄହାଆଛନ୍ତି୍ ନା୍ଅଣଙ୍କ୍ଭନୄଯ୍ମଥାଥଥ୍ୄମୌନଗତ୍ଚନି୍ତାଧାଯା୍ୄାଷ୍ଣ୍କଯଛିନ୍ତି୍ ? 



ଜୁଭା୍ପ୍ରଦଶକିା୍ସିୁ୍ତକା / Page 8 

 

ଅଣ୍ଥଥ୍ଫୟଫହାଯ୍କରା୍ୄଫୄ୍ୄସଥିୄଯ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ଭାରିକାନାକୁ୍କ’ଣ୍ସ୍ୱୀକାଯ୍କଯଛିନ୍ତି୍ ?  ଅଣ୍କ’ଣ୍ୄକୌଣସି୍ ଫଷି୍କୁ୍ୄରାବ୍କଯଛିନ୍ତି୍ ? 

ଅଣଙ୍କ୍ଫାକୟ୍ଦ୍ୱାଯା୍ଅଣ୍କ’ଣ୍କାହାଯ୍ଖୟାତକୁି୍ଫା୍ନୁବଫକୁ୍ଅଘାତ୍ୄଦଆଛନ୍ତି୍ ?  ଅଣ୍କ’ଣ୍ଫାକୟୄଯ୍ଫା୍କାମଥୟୄଯ୍ଫଶି୍ୱସ୍ତ୍ୄହାଆଛନ୍ତି୍
ନା୍ୄକୌଣସି୍ ଫଷି୍କୁ୍ତଯିଞି୍ଜତ୍କଯି୍ କହଛିନ୍ତି୍ ? 

ଅଣ୍କ’ଣ୍ୄକୌଣସି୍ ଅସକି୍ତୄଯ୍(କଭିୱା୍ସୁଅଭି୍ଫା୍ଫଶିଙୃ୍ଖତି୍କାମଥୟୄଯ)୍ଛନ୍ତି୍ ?  ଅଣ୍କ’ଣ୍ରୁଗାଟା, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, କାମଥୟ, କଭିୱା୍
ଧନସମ୍ପତ୍ତଯି୍କ୍ରୀତଦାସ୍ୄହାଆଛନ୍ତି୍ ? 

ଅଣ୍କ’ଣ୍କାହାକୁ୍କ୍ଷ୍ଭା୍କଯଫିାୄଯ୍ଫପି୍ୄହାଆଛନ୍ତି୍ ? 

ଅଣ୍ୄକଈଁ୍ଫୟସ୍ତତା୍ଫା୍ଚନି୍ତାଯ୍ସମ୍ମଖୁୀନ୍ୄହଈଛନ୍ତି୍ ?  ଅଣ୍କ’ଣ୍ବିୄମାଗ୍ଫା୍ଫଚସା୍କଯଛିନ୍ତି୍ ?  ଅଣଙ୍କଯ୍କ’ଣ୍ଏକ୍ଧନୟଫାଦୀ୍
ନ୍ତଃକଯଣ୍ଛି୍ ? 

ଅଣ୍କ’ଣ୍ସମ୍ମାନ୍ାଈଛନ୍ତ,ି ଅଣଙୁ୍କ୍କ’ଣ୍ନୟଭାୄନ୍ଫୁଝୁଛନ୍ତି୍ ୍ଅଣ୍କ’ଣ୍ଅଣଙ୍କଯ୍ଗଯୁୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ଥ୍ସମ୍ପକଥୄ ଯ୍ଦାୁ୍ୄହାଆଛନ୍ତି୍ ?  ଅଣ୍
ୄକଈଁ୍ପ୍ରୄରାବିତ୍ଚନି୍ତା, ଫାକୟ, ଫା୍କାମଥୟଯ୍ସମ୍ମଖୁୀନ୍ୄହାଆଛନ୍ତି୍ ୍ଅଣ୍କିଯି୍ ୄସଥିପ୍ରତି୍ ପ୍ରତକି୍ରିା୍ପ୍ରକାଶ୍କଯଥିିୄର୍?  ନୟଭାନଙ୍କ୍ୄସଫା୍
କଯଫିାକୁ୍ଫା୍ୄସଭାନଙ୍କ୍ପ୍ରତ,ି ଫିୄ ଶଷ୍ଯୂୄ୍ଫଶି୍ୱାସୀଭାନଙ୍କ୍ପ୍ରତି୍ ଅଶୀଫଥାଦଯ୍କାଯଣ୍ୄହଫାକୁ୍ଅଣ୍କିଯି୍ ସୁୄ ମାଗ୍ୄନଆଛନ୍ତି୍ ? 

ଅଣ୍କ’ଣ୍ପ୍ରାଥଥନାଯ୍ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ୍ଈତ୍ତଯ୍ୄଦଖିଛନ୍ତି୍ ?  ଅଣ୍କ’ଣ୍ଏହି୍ ସପ୍ତାହଯ୍ଠନ୍ସମ୍ପନ୍ନ୍କଯଥିିୄର୍? 
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ଅଧିୄେର୍ଶନ ୦୨ 

ଏହି୍ ଧିୄଫଶନୄଯ୍ଅଣଙ୍କ୍ଦ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ଯାଜୟୄଯ୍ଈତ୍ପାଦକ୍୍ଈୄବାକ୍ତାଙ୍କ୍ଭଧ୍ୟୄଯ୍ଥିଫା୍ାଥଥକୟ୍ଫଷି୍୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯିୄ ଫ୍୍।୍ ୍ଶଷି୍ୟଭାନଙ୍କ୍
ସଂଖୟା୍ଫୃଦ୍ଧି୍ କଯଫିାକୁ୍ଅଣଙୁ୍କ୍ଭଧ୍ୟ୍ଅଈ୍ଦୁଆଟି୍ ସଯ୍ଈକଯଣ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍୍ବୟାସ୍କଯଫିାକୁ୍ଡ଼ଫି୍୍। 

ପ୍ରାଥଥନା ଚକ୍ର 

ପ୍ରାଥଥନା୍ ବୟାସ୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ପ୍ରାଥଥନା୍ ଚକ୍ର୍ଏକ୍ସଯ୍ଈକଯଣ୍ୄଟ୍ ୍ ।୍ ୍ଅଣ୍ଏହାକୁ୍ ନିୄ ଜ୍ନିୄ ଜ୍ଫୟଫହାଯ୍କଯିାଯିୄ ଫ୍ ୍ଅଣ୍
ଅଣଙ୍କ୍ନୁଗାଭୀଙୁ୍କ୍ଏହା୍ଂଶୀ୍କଯିାଯିୄ ଫ୍୍।୍୍ୄକଫ୍୧୨ଟି୍ ସଯ୍ୄସାାନୄଯ୍-୍ପ୍ରତଟିି୍ ୫୍ଭନିଟି୍୍ୄରଖାଏଁ୍-୍ଫାଆଫର୍ଅଭକୁ୍ପ୍ରାଥଥନା୍
କଯଫିାକୁ୍ୄମଯି୍ ଶକି୍ଷ୍ା୍ଦଏି, ଏହି୍ ପ୍ରାଥଥନା୍ଚକ୍ର୍ଅଣଙୁ୍କ୍ୄସହିଯି୍ ଫାଯଟି୍ ଈାୄଯ୍ଯଚିାନା୍ୄଦଆଥାଏ୍୍।୍୍ୄଶଷ୍ୄଯ, ଅଣଙୁ୍କ୍ୄଗାଟଏି୍
ଘଣ୍ଟା୍ଧଯି୍ ପ୍ରାଥଥନା୍କଯଫିାକୁ୍ଡ଼ଫି୍୍। 

 

ପ୍ରର୍ଶଂସା :୍ସଦାପ୍ରବୁଙୁ୍କ୍ପ୍ରଶଂସା୍କଯି୍ ଅଣଙ୍କଯ୍ପ୍ରାଥଥନା୍ସଭ୍ଅଯମ୍ଭ୍କଯନୁ୍ତ୍୍।୍୍ଫତ୍ତଥଭାନ୍ଅଣଙ୍କ୍ଭନୄଯ୍ମାହା୍ଛି୍ ୄସହି୍ ଫଷି୍୍ନଭିୄନ୍ତ୍
ତାହାଙ୍କ୍ପ୍ରଶଂସା୍କଯନୁ୍ତ୍୍।୍୍ଗତ୍ସପ୍ତାହୄଯ୍ୄସ୍ଅଣଙ୍କ୍ଜୀଫନୄଯ୍ମାହା୍କଯିଛନ୍ତ,ି ୄସହି୍ ୄଗାଟଏି୍ଫିୄ ଶଷ୍୍ଫଷି୍୍ନଭିୄନ୍ତ୍ତାହାଙ୍କ୍ପ୍ରଶଂସା୍
କଯନୁ୍ତ୍୍।୍୍ଅଣଙ୍କ୍ଯଫିାଯଯ୍ଭଙ୍ଗ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ତାହାଙ୍କଯ୍ପ୍ରଶଂସା୍କଯନୁ୍ତ୍୍। 

ଅୄକ୍ଷା କେନୁ୍ତ :୍ସଦାପ୍ରବୁଙୁ୍କ୍ୄକ୍ଷ୍ା୍କଯି୍ ସଭ୍ୄକ୍ଷ୍ଣ୍କଯନୁ୍ତ୍୍।୍ ୍ନୀଯଫ୍ଯୁହନୁ୍ତ୍୍ତାହାଙୁ୍କ୍ଏକତ୍ର୍ଅଣଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ପ୍ରତପିନ୍କଯଫିାକୁ୍
ଦିନୁ୍ତ୍୍। 

ସ୍ୱୀକାେ କେନୁ୍ତ :୍ ଫତି୍ର୍ଅତ୍ମାଙୁ୍କ୍ଅଣଙ୍କ୍ଜୀଫନୄଯ୍ତାହାଙୁ୍କ୍ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ୍କଯୁଥିଫା୍ ୄମୄକୌଣସି୍ ଫଷି୍୍ପ୍ରଦଶଥନ୍କଯଫିାକୁ୍ ନୁୄଯାଧ୍କଯନୁ୍ତ୍ ୍ ।୍୍
ତାହାଙୁ୍କ୍ଅଭଯ୍ ବୁଲ୍୍ଭୄନାଫୃତ୍ତକୁି, ତଥା୍ୄସହି୍ ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ୍କାମଥୟଗୁଡ଼କୁି୍ସୂଚୀତ୍କଯଫିାକୁ୍ନୁୄଯାଧ୍କଯନୁ୍ତ୍ୄମଈଁଥିାଆଁ୍ଅଣ୍ଏମଥୟନ୍ତ୍ସ୍ୱୀକାଯ୍
ପ୍ରାଥଥନା୍କଯି୍ ନାହାନ୍ତ ି। ଫତ୍ତଥଭାନ୍ପ୍ରବୁଙ୍କ୍ପ୍ରତି୍ ତାହା୍ସ୍ୱୀକାଯ୍କଯନୁ୍ତ୍ୄମଯି୍ ଅଣ୍ଶୁଚି୍ ୄହାଆାଯିୄ ଫ୍୍। 
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ୋକୟ ଢ଼ନୁ୍ତ :୍ଗୀତସଂହତିା, ବାଫଫାଦୀଭାନଙ୍କଯ୍ଫାକୟ, ୍ନୂତନ୍ନିଭୄଯ୍ଥିଫା୍ପ୍ରାଥଥନା୍ଫଷି୍ୄଯ୍ଯିୄ ଚ୍ଛଦଗୁଡ଼କି୍ଢ଼ଫିାୄଯ୍ସଭ୍ୄକ୍ଷ୍ଣ୍
କଯନୁ୍ତ୍୍। 

ପ୍ରର୍ଶନ କେନୁ୍ତ :୍ଅଣଙ୍କ୍କ୍ଷ୍ଯୁ୍ନୁୄଯାଧ୍କଯାମାଆଥାଏ୍୍। 

େଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାଥଥନା :୍ନୟଭାନଙ୍କ୍କ୍ଷ୍ଯୁ୍ନୁୄଯାଧ୍କଯାମାଆଥାଏ୍୍। 

ୋକୟକୁ ପ୍ରାଥଥନା କେନୁ୍ତ :୍ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ୍ଯିୄ ଚ୍ଛଦଗୁଡ଼କି୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯନୁ୍ତ୍ ୍।୍ ୍ଶା୍ତ୍ରପୀ୍ପ୍ରାଥଥନା୍ତଥା୍ଗୀତସଂହତିାଯ୍ଗୀତ୍ସଂଖୟା୍ଏହି୍ ଈୄର୍ଦ୍ଦଶୟ୍ନଭିୄନ୍ତ୍
ୄରଖାମାଆଛି୍ ୍। 

ଧନୟୋଦ ଦଅିନୁ୍ତ :୍ ଅଣଙ୍କ୍ ଜୀଫନୄଯ୍ ଫଷି୍ଗୁଡ଼କି୍ ନଭିୄନ୍ତ୍ଅଣଙ୍କ୍ଯଫିାଯ୍ କ୍ଷ୍ଯୁ୍ ୍ଅଣଙ୍କ୍ଭଡଳୀୀ୍ କ୍ଷ୍ଯୁ୍ ସଦାପ୍ରବୁଙୁ୍କ୍ ଧନୟଫାଦ୍ 
ଦିନୁ୍ତ୍୍। 

ଗୀତ ଗାନ କେନୁ୍ତ :୍ପ୍ରଶଂସା୍କଭିୱା୍ଈାସନା୍ଗୀତ୍କଭିୱା୍ନୟ୍ଏକ୍ୄସ୍ତାତ୍ର୍କଭିୱା୍ଅତ୍ମକି୍ସଙ୍ଗୀତ୍ଗାନ୍କଯନୁ୍ତ୍୍। 

ଧ୍ୟାନ କେନୁ୍ତ :୍ ତୁଭ୍ପ୍ରତି୍ କଥାଫାତ୍ତଥା୍କଯଫିାକୁ୍ସଦାପ୍ରବୁଙୁ୍କ୍ନୁୄଯାଧ୍କଯନୁ୍ତ୍ ୍ ।  ୄସ୍ଅଣଙ୍କ୍ଈୄଯ୍ୄମଈଁ୍ପ୍ରବାଫ୍କାନ୍ତି୍ ତାକୁ୍ ରିିଫଦ୍ଧ୍
କଯଫିାକୁ୍ଏକ୍ୄନ୍୍୍କାଗଜ୍ନିନୁ୍ତ୍୍। 

ରୁ୍ଶଣନୁ୍ତ :୍ଅଣ୍ମାହା୍ଢ଼ଛିନ୍ତ,ି ଅଣ୍ମାହା୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯଛିନ୍ତି୍ ୍ଅଣ୍ମାହା୍ଗାଆଛନ୍ତି୍ ୄସସଫୁକୁ୍ଏକତ୍ରତି୍କଯନୁ୍ତ୍୍ଅଣଙ୍କ୍ସହତି୍କଥାଫାତ୍ତଥା୍
କଯଫିାକୁ୍ଇଶ୍ୱଯ୍କିଯି୍ ବାଫୄଯ୍ୄସସଫୁକୁ୍ଏକତ୍ରତି୍କଯିଛନ୍ତି୍ ତାହା୍ୄଦଖନୁ୍ତ୍୍। 

ପ୍ରର୍ଶଂସା କେନୁ୍ତ :୍ପ୍ରବୁଙ୍କ୍ସହତି୍ୄକ୍ଷ୍ଣ୍କଯଫିାକୁ୍ଥିଫା୍ସଭ୍ନଭିୄନ୍ତ୍୍ୄସ୍ଅଣଙ୍କ୍ଈୄଯ୍ୄମଈଁ୍ ପ୍ରବାଫ୍କାଆଛନ୍ତି୍ ୄସଥିାଆଁ୍ତାହାଙ୍କ୍
ପ୍ରଶଂସା୍କଯନୁ୍ତ୍୍।୍୍ତାହାଙ୍କଯ୍ୄଗୌଯଫଭ୍ଭୄନାଫୃତ୍ତି୍ ନଭିୄନ୍ତ୍ତାହାଙ୍କଯ୍ପ୍ରଶଂସା୍କଯନୁ୍ତ୍୍। 

କାଯଥୟକଳା୍(୬୦୍ଭିନଟି୍)୍-୍ପ୍ରାଥଥନା୍ଚକ୍ରୄଯ୍ବୟାସ୍କଯଫିା୍ଭାଧ୍ୟଭୄଯ୍ଫୟକି୍ତଗତଯୂୄ୍କାମଥୟ୍କଯି୍ ପ୍ରାଥଥନାୄଯ୍ଯଫତ୍ତଥୀ୍୬୦୍ଭନିଟି୍୍ୄକ୍ଷ୍ଣ୍
କଯନୁ୍ତ୍୍।୍୍ଦକୁ୍ୄପଯଅିସଫିାକୁ୍୍ୁନଫଥାଯ୍ସଂମୁକ୍ତ୍ୄହଫାକୁ୍ଏକ୍ସଭ୍ଦିନୁ୍ତ୍୍।୍୍ପ୍ରୄତୟୄକ୍ନଶିି୍ଚତଯୂୄ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯଫିାକୁ୍୍ଦକୁ୍ୄପଯି୍
ଅସଫିାକୁ୍କଛି ି୍ ଧିକ୍ଭନିଟି୍୍ସଭ୍ଦିନୁ୍ତ୍୍। 

୧୦୦େ ତାଲିକା 

ଅଣ୍କ’ଣ୍ୄକୄଫ୍ଅଣଙ୍କ୍ସମ୍ପକଥକୁ୍ଅଣଙ୍କଯ୍ଏକ୍ଦାିତ୍ୱ୍ୄଫାରି୍ଚନି୍ତା୍କଯଛିନ୍ତି୍ ?  ୧୦୦ଯ୍ଏକ୍ତାରିକା୍ଏକ୍ସଯ୍ଈକଯଣ୍ୄଟ, 
ମାହାକି୍ ଅଣଙୁ୍କ୍ଅଣଙ୍କ୍ସମ୍ପକଥ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଧିକ୍ଦାିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ୍ୄହଫାକୁ୍ସାହାମୟ୍କଯଥିାଏ୍।୍୍ଅୄଭ୍“ମା୍୍ଶଷି୍ୟ୍କଯ” ୄଫାରି୍ମାହା୍ଅଫଶୟକ୍
କଯୁ, ଇଶ୍ୱଯ୍ଅଭକୁ୍ୄସହି୍ ସମ୍ପକଥ୍ ପ୍ରଦାନ୍କଯସିାଯିଛନ୍ତି୍ ୍।୍୍ଏଗୁଡ଼କି୍ଅଭଯ୍ଯଫିାଯ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ପ୍ରତଫିାସୀ, ସହକଭଥୀ୍୍ୄଶ୍ରଣୀସାଥୀ୍ଟନ୍ତି୍ -୍
ଏହି୍ ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ଅୄଭ୍ଅଭଯ୍ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥ୍ଜୀଫନୄଯ୍ଜାଣିଛୁ୍କଭିୱା୍ହୁଏତ୍ୄକଫ୍ସାକ୍ଷ୍ାତ୍କଯଛୁି୍୍।୍୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ୄରାକଭାନଙ୍କଯ୍ଈତ୍ତଭ୍ବଡଳୀାଯଘଯଅି୍
ୄହଫା୍ଫଷି୍୍ଶଷି୍ୟଭାନଙୁ୍କ୍ଫୃଦ୍ଧି୍ କଯଫିାୄଯ୍ଅଭ୍ଜୀଫନୄଯ୍ଏକ୍ଫଡ଼୍ପ୍ରଥଭ୍ଦୄକ୍ଷ୍୍କାଆଛି୍ ୍।୍୍ଣୁି୍ଏକ୍ତାରିକା୍ପ୍ରସୁ୍ତତ୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ଏହା୍
ସଯ୍ୄସାାନଯୁ୍ଅଯମ୍ଭ୍ୄହାଆାଯଫି୍୍। 

କାଯଥୟକଳା୍ (୩୦୍ଭନିଟି୍)୍ -୍ଅଣଙ୍କ୍ଦୄଯ୍ପ୍ରୄତୟକଙୁ୍କ୍ ନଭିନୄଯ୍ପଭଥ୍ ଫୟଫହାଯ୍ କଯି୍ ୄସଭାନଙ୍କ୍ନଜିଯ୍ସମ୍ପକଥ୍ ତାରିକା୍ଯୂଣ୍କଯଫିାକୁ୍
ଯଫତ୍ତଥୀ୍୩୦୍ଭନିଟି୍୍ସଭ୍ଦିନୁ୍ତ । ପ୍ରତି୍ ଧାଡ଼ିୄ ଯ, ଏକ୍ନାଭ୍ୄରଖ୍୍ତା’ୄଯ୍ୄସହି୍ ଫୟକି୍ତଙ୍କ୍ଅତ୍ମକି୍ସି୍ଥତକୁି୍“ଶଷି୍ୟ” (ଅଣ୍ମାହାଙୁ୍କ୍ମୀଶୁଙ୍କ୍
ଜୄଣ୍ନୁଗାଭୀ୍ୄଫାରି୍ଫଶି୍ୱାସ୍କଯନ୍ତ)ି, “ଫଶି୍ୱାସୀ” (ଅଣ୍ମାହାଙୁ୍କ୍ମୀଶୁଙ୍କ୍ଜୄଣ୍ନୁଗାଭୀ୍ନୁହନ୍ତି୍ ୄଫାରି୍ଫଶି୍ୱାସ୍କଯନ୍ତ)ି୍କଭିୱା୍“ଜ୍ଞାତ” ତାହା୍
ଚହି୍ନଟ୍କଯନୁ୍ତ୍୍। 
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ମଦି୍ ୄକହି୍ ୄସଭାନଙ୍କ୍ତାରିକା୍ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥ୍କଯଫିା୍ୂଫଥଯୁ୍ତାଙ୍କଯ୍ସଭଯ୍ବାଫ୍ୄହାଆଥାଏ, ୄତୄଫ୍ୄସଭାୄନ୍ଯଫତ୍ତଥୀ୍ସଭୄଯ୍ଏହା୍ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥ୍
କଯିାଯିୄ ଫ୍୍। 

େୄନେଖନୁ୍ତ -୍ଅଣଙ୍କଯ୍୧୦୦୍ଜଣିଅ୍ତାରିକାୄଯ୍ଥିଫା୍ ୄରାକଭାୄନ୍ ୄସହି୍ ୄରାକଭାୄନ୍ ୄହଫା୍ଈଚତି୍୍ ୄମଈଭଁାନଙ୍କ୍ସହତି୍ଅଣ୍କିଯି୍
ୄମାଗାୄମାଗ୍ସ୍ଥାନ୍କଯିୄ ଫ୍ତାହା୍ଜାଣନ୍ତି୍ ୍ୄମଈଭଁାନଙ୍କ୍ସହତି୍ଅଣଙ୍କଯ୍ଦୀଘଥ୍ସଭ୍୍ଏୄଫଭଧ୍ୟ୍ୄମାଗାୄମାଗ୍ଛି୍ ୍। 

 



ଜୁଭା୍ପ୍ରଦଶକିା୍ସିୁ୍ତକା / Page 12 

 

୧୦୦େ ତାଲିକା 
 

1. ଜନ୍୍ୄଡ଼ା  ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

 

1.    
 

ଶଷି୍ୟ 
 

ଫଶି୍ୱାସୀ 
 

ଜ୍ଞାତ 

2.      ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

3.      ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

4.      ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

5.     ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

6.      ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

7.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

8.      ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

9.      ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

10.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

11.     ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

12.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

13.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

14.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

15.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

16.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

17.     ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

18.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

19.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

20.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

21.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

22.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

23.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

24.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

25.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

26.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

27.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

28.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

29.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

30.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

31.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 
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32.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

33.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

34.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

35.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

36.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

37.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

38.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

39.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

40.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

41.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

42.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

43.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

44.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

45.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

46.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

47.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

48.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

49.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

50.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

51.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

52.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

53.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

54.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

55.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

56.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

57.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

58.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

59.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

60.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

61.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

62.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

63.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

64.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

65.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 
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66.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

67.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

68.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

69.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

70.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

71.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

72.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

73.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

74.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

75.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

76.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

77.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

78.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

79.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

80.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

81.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

82.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

83.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

84.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

85.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

86.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

87.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

88.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

89.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

90.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

91.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

92.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

93.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

94.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

95.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

96.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

97.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

98.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

99.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 

100.    ଶଷି୍ୟ ଫଶି୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାତ 
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ଅଧିୄେର୍ଶନ ୦୩ 

ଏହି୍ ଧିୄଫଶନୄଯ, ଅୄଭ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍ କଯଫିା୍ ୄମ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ଅତ୍ମକି୍ ଥଥନୀତି୍ କିଯି୍ ବାଫୄଯ୍କାମଥୟ୍ କଯଥିାଏ୍ ୍ ୄମଈଁଭାୄନ୍ ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ ପ୍ରଦତ୍ତ୍
ୄହାଆଥିଫା୍ଫଷି୍୍ପ୍ରତି୍ ଫଶି୍ୱସ୍ତ୍ଟନ୍ତି୍ ଇଶ୍ୱଯ୍କିଯି୍ ୄସଭାନଙ୍କଠାୄଯ୍ଧିକ୍ଫନିିୄ ମାଗ୍କଯନ୍ତି୍ ୍।୍୍ଅୄଭ୍ଭଧ୍ୟ୍ଶଷି୍ୟ୍ପ୍ରସୁ୍ତତ୍କଯଫିା୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଅଈ୍
ଦୁଆଟି୍ ଈକଯଣ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯଫିା୍-୍ସୃଷି୍ଟଯୁ୍ଫଚିାଯ୍ମଥୟନ୍ତ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍ପ୍ରଚାଯ୍କଯଫିା୍୍ଫାପି୍ତସ୍ମ୍୍। 

ଈଶ୍ୱେଙ୍କ କାହାଣୀ (ସୁସୋଚାେ) 

ମୀଶୁ୍କହିୄ ର୍-୍“ଫତି୍ର୍୍ଅତ୍ମା୍ତୁଭ୍ଈଯକୁ୍ଅସରିା୍ୄଫୄ୍ତୁୄଭ୍ଶକି୍ତପ୍ରାପ୍ତ୍ୄହଫ୍।୍୍ଣୁି୍ତୁୄଭ୍ୄଭାଯ୍ସାକ୍ଷ୍ୀ୍ୄହଫ, ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ସଫଥତ୍ର୍-୍
ଥଥାତ୍୍ମିଯୁଶାରଭ, ସଭଗ୍ର୍ମିହୁଦା୍ପ୍ରୄଦଶୄଯ, ଶଭଯଅିୄଯ୍୍ଥୃିଫୀଯ୍ପ୍ରାନ୍ତମଥୟନ୍ତ୍ସୁଦ୍ଧା୍ୄଭା୍ଫଷି୍ୄଯ୍କହଫି୍। 

ମୀଶୁ୍ ଅଣା୍ ନୁଗାଭୀଭାନଙ୍କଠାୄଯ୍ ଫହୁତ୍ ଫଶି୍ୱାସ୍ କଯଥିିୄର, ତାହାଙ୍କ୍ କାହାଣୀ୍ ୄସଭାୄନ୍ କହିୄ ଫ୍ ୄଫାରି୍ ୄସ୍ ଅସ୍ଥା୍ ସ୍ଥାନ୍ କଯଥିିୄର୍ ।୍୍
ତା’ୄଯ୍ୄସ୍ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ଏହା୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ସାଯା୍ଜଗତକୁ୍ୄପ୍ରଯଣ୍କଯଥିିୄର୍।୍୍ଫତ୍ତଥଭାନ୍ୄସ୍ଅଭକୁ୍ୄପ୍ରଯଣ୍କଯୁଛନ୍ତି୍ । 

ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍(ସୁସଭାଚାଯ୍ଭଧ୍ୟ୍କୁହାମାଏ)୍କହଫିା୍ାଆଁ୍ୄକୌଣସି୍ “ସୄଫଥାତ୍ତଭ୍ଈା” ନାହିଁ, କାଯଣ୍ଅଣ୍କାହାକୁ୍କହୁଛନ୍ତି୍ ତହି୍ଁ ଈୄଯ୍
ସୄଫଥାତ୍ତଭ୍ଈା୍ନବିଥଯ୍କଯଫି୍।୍୍ପ୍ରୄତୟକ୍ଶଷି୍ୟ୍ଏଯି୍ ବାଫୄଯ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍କହଫିାକୁ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯଫିା୍ଈଚତି୍୍ମାହାକି୍ ଶା୍ତ୍ରପ୍ନୁମାୀ୍ସତୟ୍
୍ୄସଭାୄନ୍କହୁଥିଫା୍ୄରାକଭାନଙ୍କ୍ସହତି୍ସଂମୁକ୍ତ୍ୄଟ୍। 

ଈଶ୍ୱେଙ୍କ କାହାଣୀ - ସୃଷି୍ଟେୁ େଚିାେ ଯଥୟନ୍ତ 

ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ସସୁଭାଚାଯ୍କହଫିାଯ୍ଏକ୍ଈା୍ୄହଈଛି୍ ସୃଷି୍ଟଯୁ୍ଫଚିାଯ୍ମଥୟନ୍ତ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍କହଫିା୍-୍ଭାନଫ୍ଜାତଯି୍ଅଯମ୍ଭଯୁ୍ଏହି୍ ମୁଗଯ୍ୄଶଷ୍୍
ମଥୟନ୍ତ୍୍। 

ଅୄଭ୍ୄମୄତୄଫୄ୍ଏହିଯି୍ ବାଫୄଯ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍କହଥିାଈ, ୄସୄତୄଫୄ୍ଅୄଭ୍ଏହାକୁ୍ ଦୀଘଥ୍ ଫା୍ସଂକି୍ଷ୍ପ୍ତ, ୁଙ୍ଖାନୁୁଙ୍ଖ୍ଫା୍ ୄକଫ୍
ଳ୍ପୄଯ୍କଯିାଯଫିା୍ଭାତ୍ର୍ସଫଥଦା୍ଶୁଣୁଥିଫା୍ଫୟକି୍ତଙ୍କ୍ସଂସ୍କତୃି୍ ସହତି୍ସଂମୁକ୍ତ୍ୄହଫାକୁ୍ଡ଼ଫି୍୍। 

ବିନ୍ନ୍ବିନ୍ନ୍ସଂସ୍କତୃି୍ ୍ଜଗତଯ୍ଦୃଷି୍ଟୄକାଣୄଯ୍ତାହାଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍କହଫିା୍ାଆଁ୍ଅଣ୍ହାତଯ୍ବଙ୍ଗୀ୍ଭଧ୍ୟ୍ଫୟଫହାଯ୍କଯିାଯିୄ ଫ୍ମାହାକି୍ ଏହାକୁ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍
କଯଫିାକୁ୍୍ଶକି୍ଷ୍ା୍ୄଦଫାକୁ୍ସହଜ୍କଯିୄ ଦଫ୍୍। 

ଏଠାୄଯ୍ସସୁଭାଚାଯ୍ଫଷି୍କ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍ଛି୍ - 

“ଅଦୟୄଯ୍ଇଶ୍ୱଯ୍ସଭଗ୍ର୍ଜଗତ୍୍ଏଥିୄଯ୍ଥିଫା୍ସଭସ୍ତ୍ଫଷି୍୍ତଅିଯି୍ କୄର୍୍।୍୍ୄସ୍ପ୍ରଥଭ୍ୁଯୁଷ୍୍୍ପ୍ରଥଭ୍ଭହିା୍ସୃଷି୍ଟ୍କୄର୍୍।୍୍ୄସ୍ୄସଭାନଙୁ୍କ୍
ଏକ୍ସୁନ୍ଦଯ୍ଫଗିଚାୄଯ୍ଯଖିୄର୍୍ ।୍ ୍ୄସ୍ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ତାହାଙ୍କ୍ଯଫିାଯଯ୍ଂଶଫିୄ ଶଷ୍୍କୄର୍୍ୄସଭାନଙ୍କ୍ସହତି୍ତାହାଙ୍କଯ୍ଏକ୍ଘନଷି୍ଠ୍ସମ୍ପକଥ୍  
ଥିରା୍୍।୍୍ୄସ୍ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ଚଯିକା୍ଫାସ୍କଯଫିାକୁ୍ସୃଷି୍ଟ୍କଯଥିିୄର୍୍।୍୍ଭୃତୁୟ୍ୄଫାରି୍କଛି ି୍ ଫଷି୍୍ନ୍ଥିରା୍୍। 

“ଏଯକିି୍ ଏହି୍ ମଥାଥଥ୍ ସ୍ଥାନୄଯ, ଭନୁଷ୍ୟ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ୍ଫିୄ ରାହ୍କଯଥିିରା୍୍ଜଗତ୍ଭଧ୍ୟକୁ୍ା୍୍ଦୁଃଖୄବାଗ୍ଅଣିଥିରା୍।୍ଇଶ୍ୱଯ୍ଭନୁଷ୍ୟକୁ୍
ଫଗିଚାଯୁ୍ଫତିାଡ଼ତି୍କଯଥିିୄର । ଭନୁଷ୍ୟ୍୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ଭଧ୍ୟୄଯ୍ସମ୍ପକଥ୍ବାଙି୍ଗ୍ମାଆଥିରା୍।୍୍ଫତ୍ତଥଭାନ୍ଭନୁଷ୍ୟକୁ୍ଭୃତୁୟଯ୍ସମ୍ମଖୁୀନ୍ୄହଫାକୁ୍ଡ଼ଥିିରା୍। 

“ୄନକ୍ ଶହ୍ ଫଷ୍ଥ୍ ଧଯି୍ ଇଶ୍ୱଯ୍ ଜଗତକୁ୍ ୄନକ୍ ଫାତ୍ତଥାଫହ୍ ୄପ୍ରଯଣ୍ କଯଫିାକୁ୍ ରାଗିୄର । ୄସଭାୄନ୍ଭନୁଷ୍ୟକୁ୍ ତା’ଯ୍ା୍ ଫଷି୍ୄଯ୍ସ୍ମଯଣ୍
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କଯିୄ ଦୄର, ଭାତ୍ର୍ତାକୁ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ଫଶି୍ୱସ୍ତତା୍୍ଜଗତ୍ଭଧ୍ୟୄଯ୍ଜୄଣ୍ଈଦ୍ଧାଯକତ୍ତଥା୍ୄପ୍ରଯଣ୍କଯଫିାଯ୍ପ୍ରତଜି୍ଞା୍ଫଷି୍ୄଯ୍ଭଧ୍ୟ୍ସ୍ମଯଣ୍କଯିୄ ଦୄର । 
ଈଦ୍ଧାଯକତ୍ତଥା୍ଇଶ୍ୱଯ୍୍ଭନୁଷ୍ୟ୍ଭଧ୍ୟୄଯ୍ଘନଷି୍ଠ୍ସମ୍ପକଥ୍ନୁଃସଂସ୍ଥାିତ୍କଯିୄ ଫ । ଈଦ୍ଧାଯକତ୍ତଥା୍ଭନୁଷ୍ୟକୁ୍ଭତୁୃୟଯୁ୍ଈଦ୍ଧାଯ୍କଯିୄ ଫ । ଈଦ୍ଧାଯକତ୍ତଥା୍ନନ୍ତ୍
ଜୀଫନ୍ପ୍ରଦାନ୍କଯିୄ ଫ୍୍ଭନୁଷ୍ୟ୍ସହତି୍ଚଯିକା୍ଯହିୄ ଫ । 

“ଇଶ୍ୱଯ୍ଅଭକୁ୍ଏୄତ୍ୄପ୍ରଭ୍କଯନ୍ତି୍ ୄମ୍ମଥାଥଥ୍ସଭୄଯ, ୄସହି୍ ଈଦ୍ଧାଯକତ୍ତଥା୍ୄହଫା୍ାଆଁ୍ୄସ୍ଅଣା୍ତୁ୍ରଙୁ୍କ୍ଜଗତ୍ଭଧ୍ୟକୁ୍ୄପ୍ରଯଣ୍କଯଥିିୄର । 

“ମୀଶୁ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ୁତ୍ର୍ଥିୄର୍୍।୍୍ଜୄଣ୍କୁଭାଯୀ୍ଗବଥଯୁ୍ୄସ୍ଜଗତୄଯ୍ଜନମଗ୍ରଣ୍କଯଥିିୄର୍୍।୍୍ୄସ୍ଏକ୍ସଦି୍ଧ୍ଜୀଫନମାନ୍କଯଥିିୄର୍୍।୍୍ୄସ୍ୄକୄଫ୍
ଫି୍ ା୍କଯି୍ ନ୍ଥିୄର । ମୀଶୁ୍ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍ୄଦଆଥିୄର । ୄସ୍ଅଣା୍ଭହାନ୍୍ଶକି୍ତ୍ପ୍ରଦଶଥନ୍କଯି୍ ୄନକ୍ଅଶ୍ଚମଥୟକଭଥ୍
ସାଧନ୍କଯଥିିୄର । ୄସ୍ୄନକ୍ଭନ୍ଦାତ୍ମା୍ଫାହାଯ୍କଯଥିିୄର । ୄସ୍ୄନକ୍ୄରାକଙୁ୍କ୍ସୁସ୍ଥ୍କଯଥିିୄର । ୄସ୍ନ୍ଧକୁ୍ୄଦଖିଫାକୁ୍ୄଦଆଥିୄର୍୍।୍୍ୄସ୍
ଫଧିଯକୁ୍ଶୁଣିଫାକୁ୍ୄଦଆଥିୄର୍୍।୍୍ୄସ୍ୄଛାଟାକୁ୍ଚାରିଫାକୁ୍ୄଦଆଥିୄର । ଏଯକିି୍ ମୀଶୁ୍ଭୃତକୁ୍ଈଠାଆଥିୄର । 

“ୄନକ୍ ଧଭଥୄ ନତାଙୁ୍କ୍ ଧଭକ୍ ଦଅିମାଆଥିରା୍ ୍ ୄସଭାୄନ୍ ମୀଶୁଙ୍କ୍ ଫଷି୍ୄଯ୍ଆଷ୍ଥାଯାଣ୍ ଥିୄର । ୄସଭାୄନ୍ ତାହାଙୁ୍କ୍ ଫଧ୍ କଯଫିାକୁ୍ ଆଚ୍ଛା୍
କଯଥିିୄର । ମଶୁ୍ୄକୄଫ୍ଫି୍ ା୍କଯି୍ ନ୍ଥିଫାଯୁ, ତାହାଙୁ୍କ୍ଭୃତୁୟଫଯଣ୍କଯଫିାକୁ୍ଡ଼ି୍ ନ୍ଥିରା । ଭାତ୍ର୍ଅଭ୍ସଭସ୍ତଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଏ୍ଫଦିାନ୍ସ୍ୱଯୂ୍
ୄସ୍ଭୃତୁୟଫଯଣ୍କଯଫିାକୁ୍ଭୄନାନୀତ୍କଯଥିିୄର ।  ତାହାଙ୍କଯ୍ମନ୍ତ୍ରଣାଦାକ୍ଭୃତୁୟ୍ଭନୁଷ୍ୟ୍ଜାତଯି୍ାକୁ୍ୄଘାଡ଼ାଆ୍ୄଦଆଥିରା ।  ଏହାୄଯ୍ମୀଶୁ୍
ଏକ୍କଫଯୄଯ୍କଫଯପ୍ରାପ୍ତ୍ୄହାଆଥିୄର । 

“ଇଶ୍ୱଯ୍ମୀଶୁ୍କଯଥିିଫା୍ଫଦିାନ୍ୄଦଖିଥିୄର୍୍ଏହା୍ଗ୍ରହଣ୍କଯଥିିୄର । ଇଶ୍ୱଯ୍ତୃତୀ୍ଦଫିସୄଯ୍ମୀଶୁଙୁ୍କ୍ଭୃତୁୟଯୁ୍ଈଠାଆ୍ତାହାଙ୍କ୍ଗ୍ରହଣୀତା୍
ପ୍ରଦଶଥନ୍କଯଥିିୄର । 

ଅୄଭ୍ମଦି୍ ଅଭ୍ନ୍ତଯୄଯ୍ଫଶି୍ୱାସ୍କଯଫିା୍ୄମ୍ଇଶ୍ୱଯ୍ମୀଶୁଙୁ୍କ୍ଭୃତୁୟଯୁ୍ଈଠାଆଥିୄର, ୍ତାହାଙୁ୍କ୍ଅଭଯ୍ପ୍ରବୁଯୂୄ୍-୍ଅଭଯ୍ଶାସକ୍୍ଯାଜାଯୂୄ୍
-୍ସ୍ୱୀକାଯ୍କଯଫିା୍-୍ୄତୄଫ୍ଅୄଭ୍ଈଦ୍ଧାଯପ୍ରାପ୍ତ୍ୄହଫା । ଫଶି୍ୱାସୀ୍ବାଫୄଯ୍ଅୄଭ୍ଅଭଯ୍ାୂର୍ଣ୍ଥ୍ଜୀଫନମାନଯୁ୍ୄପଯଥିାଈ୍୍ମୀଶୁଙ୍କ୍ନାଭୄଯ୍
ଫାପି୍ତଜତି୍ ୄହାଆଥାଈ, ଜୄଯ୍ କଫଯପ୍ରାପ୍ତ୍ ୄହାଆଥାଈ, ଅଭଯ୍ଯୁାତନ୍ ଜୀଫନଯୁ୍ ଭୃତୁୟୄବାଗ୍ କଯଥିାଈ, ୍ ମୀଶୁ୍ ୄମଯି୍ ଭୃତୁୟଯୁ୍ ଈଠଥିିୄର୍
ୄସହିଯି୍ ଜଯୁ୍ଈଠଥିାଈ, ୄମଯି୍ ତାହାଙୁ୍କ୍ନୁସଯଣ୍କଯି୍ ଏକ୍ନୂତନ୍ଜୀଫନମାନ୍କଯଫିା । ଇଶ୍ୱଯ୍ଅଭଯ୍ସଭସ୍ତ୍ାଯୁ୍ଅଭକୁ୍କ୍ଷ୍ଭା୍କଯନ୍ତି୍
୍ଅଭ୍ଭଧ୍ୟୄଯ୍ଫାସ୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ଫତି୍ର୍ଅତ୍ମାଙୁ୍କ୍ୄପ୍ରଯଣ୍କଯନ୍ତ,ି ୄମଯି୍ ଅୄଭ୍ଇଶ୍ୱଯଙୁ୍କ୍ନୁସଯଣ୍କଯିାଯଫିା, ୍ୄସ୍ଅଭକୁ୍ତାହାଙ୍କଯ୍
ଯଫିାଯ୍ଭଧ୍ୟକୁ୍ନୁଫଥାଯ୍ୄପଯାଆ୍ଅଣିାଯିୄ ଫ । 

“ମୀଶୁ୍ୄମୄତୄଫୄ୍ଭୃତୁୟଯୁ୍ଈଠିୄ ର, ୄସୄତୄଫୄ୍ୄସ୍ଥୃିଫୀୄଯ୍୪୦୍ଦନି୍ୄକ୍ଷ୍ଣ୍କଯଥିିୄର । ମୀଶୁ୍ଅଣା୍ନୁଗାଭୀଭାନଙୁ୍କ୍ସଫଥତ୍ର୍ମିଫା୍
ାଆଁ୍୍ଜଗତଯ୍ସଫଥତ୍ର୍ପ୍ରୄତୟକଙୁ୍କ୍ଅଣା୍ଯତି୍ରାଣଯ୍ସୁସଭାଚାଯ୍କହଫିାକୁ୍ଶଖିାଆଥିୄର । 

“ମୀଶୁ୍କହଥିିୄର୍-୍ମା୍୍ସଭସ୍ତ୍ଜାତଯି୍ୄରାକଙୁ୍କ୍ଶଷି୍ୟ୍କଯ,ି ିତା, ୁତ୍ର୍୍ଫତି୍ର୍ଅତ୍ମାଙ୍କ୍ନାଭୄଯ୍ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ଫାପି୍ତସ୍ମ୍ଦି; ୁଣି୍ ଭଁୁ୍ତୁମ୍ଭଭାନଙୁ୍କ୍
ୄମଈଁ୍ଅଜ୍ଞା୍ ୄଦଆଛି୍ ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ ତାହା୍ ଶକି୍ଷ୍ା୍ ଦି । ଭଁୁ୍ ତୁମ୍ଭଭାନଙ୍କ୍ସହତି୍ ସଫଥଦା୍ -୍ ଏଯକିି୍ ଏହି୍ ମୁଗଯ୍ ୄଶଷ୍୍ ମଥୟନ୍ତ୍ ଯହଫି ି । ମୀଶୁଙୁ୍କ୍
ୄସଭାନଙ୍କ୍ଚକ୍ଷ୍ୁ୍ସମ୍ମଖୁୄଯ୍ଈଯକୁ୍ସ୍ୱଗଥକୁ୍ନଅିମାଆଥିରା୍।୍। 

“ଦିୄ ନ୍ମୀଶୁ୍ୄମଯି୍ ମାଆଥିୄର୍ୄସହିଯି୍ ୁନଫଥାଯ୍ଅସିୄ ଫ । ୄମଈଁଭାୄନ୍ତାହାଙୁ୍କ୍ୄପ୍ରଭ୍କଯିୄ ଫ୍ନାହି୍ଁ ୍ତାହାଙ୍କ୍ଅଜ୍ଞାଫହ୍ୄହୄଫ୍ନାହି୍ଁ ୄସ୍
ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ଚଯିକା୍ାଆଁ୍ଦଡଳୀ୍ୄଦୄଫ । ୄମଈଭଁାୄନ୍ତାହାଙୁ୍କ୍ୄପ୍ରଭ୍କଯିୄ ଫ୍୍ତାହାଙ୍କ୍ଅଜ୍ଞାଫହ୍ୄହୄଫ୍ୄସ୍ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ଚଯିକା୍ାଆଁ୍ଦଡଳୀ୍
ୄଦୄଫ । ଏକ୍ନୂତନ୍ଅକାଶଭଡଳୀ୍୍ଏକ୍ନୂଅ୍ଥୃିଫୀୄଯ୍ୄସ୍ତାହାଙ୍କ୍ସହତି୍ଚଯିକା୍ଫାସ୍କଯିୄ ଫ । 

“ୄଭାଯ୍ା୍ନଭିୄନ୍ତ୍ମୀଶୁ୍ୄମଈଁ୍ଫଦିାନ୍ୄଦଆଥିୄର୍ଭଁୁ୍ତାହା୍ଫଶି୍ୱାସ୍୍ଗ୍ରହଣ୍କଯଥିିରି । ୄସ୍ୄଭାୄତ୍ଶୁଚି୍ କଯଥିିୄର ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ଯଫିାଯଯ୍
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ଂଶଫିୄ ଶଷ୍ଯୂୄ୍ନୁଃସଂସ୍ଥାିତ୍କଯଥିିୄର । ୄସ୍ୄଭାୄତ୍ୄପ୍ରଭ୍କଯନ୍ତି୍ ୍ଭଁୁ୍ତାହାଙୁ୍କ୍ୄପ୍ରଭ୍କୄଯ୍୍ତାହାଙ୍କ୍ଯାଜୟୄଯ୍ତାହାଙ୍କ୍ସହତି୍ଚଯିକା୍
ଫାସ୍କଯଫି ି।  

“ଇଶ୍ୱଯ୍ଅଣଙୁ୍କ୍ୄପ୍ରଭ୍କଯନ୍ତି୍ ୍ଅଣ୍ଏହି୍ ଈହାଯ୍ଗ୍ରହଣ୍କଯନୁ୍ତ୍ୄଫାରି୍ଆଚ୍ଛା୍କଯନ୍ତ ି। ଅଣ୍ଫତ୍ତଥଭାନ୍ତାହା୍କଯିୄ ଫ୍କି୍ ? 

ତୁଭ୍ାଆଁ୍ କାମଥୟ୍ (୪୫୍ଭିନଟି୍)୍ -୍ ଦୁଆ୍ଫା୍ ତିୄ ନାଟି୍ ଦୄଯ୍ଫବିକ୍ତ୍ ହୁନୁ୍ତ୍ ୍ଯଫତ୍ତଥୀ୍୪୫୍ଭନିଟି୍୍ଧଯି୍ ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍ କୁହନୁ୍ତ । ଅଣ୍
“ଫଶି୍ୱାସୀ” ଫା୍“ଜ୍ଞାତ” ୄଫାରି୍ଚହି୍ନଟ୍କଯଥିିଫା୍ଅଣଙ୍କଯ୍୧୦୦୍ଜଣିଅ୍ତାରିକାଯୁ୍୫୍ଜଣ୍ୄରାକଙୁ୍କ୍ଭୄନାନୀତ୍କଯନୁ୍ତ । ଜଣଙୁ୍କ୍ୄସହି୍ ାଞ୍ଚ୍
ଜଣଙ୍କ୍ଭଧ୍ୟୄଯ୍ଜୄଣ୍ବାଫୄଯ୍ବିନ୍କଯଫିାକୁ୍ଦିନୁ୍ତ, ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍କାହାଣୀକୁ୍ଏଯି୍ ବାଫୄଯ୍କହଫିାକୁ୍ବୟାସ୍କଯନୁ୍ତ୍ୄମଯି୍ ଅଣ୍ବାଫନ୍ତି୍
ୄମ୍ତାହା୍ୄସହି୍ ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ୍ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ୍ଫୁଝାଆଫ । 

ଅଣ୍ସୃଷି୍ଟଯୁ୍ଫଚିାଯ୍ମଥୟନ୍ତ୍କାହାଣୀ୍ଫୟଫହାଯ୍କଯିାଯିୄ ଫ୍କଭିୱା୍ନୟ୍ୄକୌଣସି୍ ଈା୍ଫୟଫହାଯ୍କଯିାଯିୄ ଫ୍ମାହାକୁ୍କି୍ ଅଣ୍ମାହାକୁ୍
କହୁଛନ୍ତି୍ ୄସଭାନଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ବରଯୂୄ୍କାମଥୟ୍କଯଫି୍ୄଫାରି୍ଅଣ୍ବାଫନ୍ତ ି। ଅଣ୍ବୟାସ୍କଯଫିା୍ୄଯ୍ଫଦ୍କଯନୁ୍ତ । ୄସହି୍ ାଞ୍ଚ୍ଜଣ୍
ୄରାକଙ୍କ୍ତାରିକା୍ଭଧ୍ୟଯୁ୍ଜୄଣ୍ଯି୍ ଅଣ୍ଛନା୍କଯନୁ୍ତ । ଅଣ୍ସଭାପ୍ତ୍କଯଫିା୍ୄଯ୍ଅଣ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍କହଫିାକୁ୍ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ୄହାଆମିୄଫ । 

ୋପି୍ତସ୍ମ 

ମୀଶୁ୍କହିୄ ର୍--୍“ମା୍୍ସଭସ୍ତ୍ଜାତଯି୍ୄରାକଙୁ୍କ୍ଶଷି୍ୟ୍କଯ, ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ିତା୍୍ତୁ୍ର୍୍ଫତି୍ର୍ଅତ୍ମାଙ୍କ୍ନାଭୄଯ୍ଫାପି୍ତସ୍ମ୍ଦି୍.....୍୍।” 

ଫାପି୍ତସ୍ମ୍-୍କଭିୱା୍ଭୂ୍ଗ୍ରୀକ୍୍ବାଷ୍ାୄଯ୍ଫାପି୍ତୄଜା୍-୍ଥଥ୍ୄହଈଛି୍ ଦା୍କଯଫିା୍ଫା୍ଫୁଡ଼ାଆଫା୍-୍ୄମଯି୍ ଅଣ୍ଏକ୍ରୁଗା୍ଯଙ୍ଗ୍କଯନ୍ତି୍ ୍ଏହାକୁ୍ଯଙ୍ଗୄଯ୍
ଦା୍କଯନ୍ତି୍ ୍ଏହା୍ଯଫିତ୍ତତି୍ୄହାଆଥାଏ । ଫାପି୍ତସ୍ମ୍ୄହଈଛି୍ ଅଭଯ୍ନୂଅ୍ଜୀଫନଯ୍ଏକ୍ଚତି୍ର୍ୄଟ, ମାହାକି୍ ମୀଶୁଙ୍କ୍ପ୍ରତଭିୂତ୍ତିୄ ଯ୍ବିଜି୍ ମାଆଥିରା, 
ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ପ୍ରତି୍ ଅଜ୍ଞାଫହତାୄଯ୍ଯଫିତ୍ତତି୍ୄହାଆଥିରା । ଏହା୍ଅଭଯ୍ଭୃତୁୟଯୁ୍ା୍ମଥୟନ୍ତ୍ଏକ୍ଚତି୍ର୍ୄଟ, ଠକି୍୍ୄମଯି୍ ମୀଶୁ୍ଅଭ୍ା୍ାଆଁ୍
ଭୃତୁୟଫଯଣ୍କଯଥିିୄର୍ ; ଅଭଯ୍ୁଯାତନ୍ଜୀଫନ୍କଫଯପ୍ରାପ୍ତ୍ ୄହଫା, ଠକି୍୍ ୄମଯି୍ ମୀଶୁ୍କଫଯପ୍ରାପ୍ତ୍ ୄହାଆଥିୄର୍ ; ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାୄଯ୍ଏକ୍ ନୂତନ୍
ଜୀଫନୄଯ୍ନୁଫଥାଯ୍ଜନମଗ୍ରହଣ୍କଯଫିା, ଠକି୍୍ୄମଯି୍ ମୀଶୁ୍ନୁଜଥନମରାବ୍କଯଥିିୄ୍୍ଅଜି୍ ଭଧ୍ୟ୍ଜୀଫତି୍ଛନ୍ତ ି। 

ଅଣ୍ମଦି୍ ୂଫଥଯୁ୍ କାହାକୁ୍ ଫାପି୍ତସ୍ମ୍ ୄଦଆ୍ନାହାନ୍ତ,ି ୄତୄଫ୍ଏହା୍ଘନଷି୍ଠ୍ବାଫୄଯ୍ଜଣାମାଆାୄଯ, ଭାତ୍ର୍ଏହା୍ ୄସଯି୍ ୄହଫା୍ଈଚତି୍୍ ନୁୄହ ଁ ।  
ଏଠାୄଯ୍କଛି ି୍ ସଯ୍ୄସାାନ୍ଦଅିମାଆଛି୍ : 

୧. ସ୍ଥିଯ୍ୄହାଆ୍ଯହଥିିଫା୍କଛି ି୍ ାଣି୍ୄଦଖନୁ୍ତ, ମାହାକି୍ ନୂତନ୍ଫଶି୍ୱାସୀଭାନଙୁ୍କ୍ଡ଼ୁଫଫିାକୁ୍ୄଦଆଥାଏ । ଏହା୍ଏକ୍ୄାଖଯୀ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ୍ଫା୍ସଭରୁ୍
ୄହାଆାୄଯ । ଏହା୍ଏକ୍ାଣି୍କୁଡଳୀ୍ଫା୍ନୟ୍ୄକୌଣସି୍ ଫଷି୍୍ୄହାଆାୄଯ, ୄମଈଁଠାୄଯ୍ାଣି୍ଯହଥିିଫ । 

୨. ଶଷି୍ୟକୁ୍ଅଣଙ୍କ୍ହାତକୁ୍ତାଙ୍କଯ୍ୄଗାଟଏି୍ହାତୄଯ୍ଧଯଫିାକୁ୍ଦିନୁ୍ତ୍୍ନୟ୍ହାତୄଯ୍ୄସଭାନଙ୍କ୍ିଠକୁି୍ଅଈଜାଆ୍ଧଯଫିାକୁ୍ଦିନୁ୍ତ । 

୩. ୄସଭାୄନ୍ୄସଭାନଙ୍କ୍ସଦି୍ଧାନ୍ତ୍ଫୁଝନ୍ତି୍ ୄଫାରି୍ନଶିି୍ଚତ୍ୄହଫା୍ାଆଁ୍ଏହିଯି୍ ଦୁଆଟି୍ ପ୍ରଶନ୍ଚାଯନୁ୍ତ । 

“ଅଣ୍କ’ଣ୍ମୀଶୁ୍ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ୍ଅଣଙ୍କ୍ପ୍ରବୁ୍୍ଈଦ୍ଧାଯକତ୍ତଥା୍ବାଫୄଯ୍ଗ୍ରହଣ୍କଯଛିନ୍ତ ି?” 
“ଅଣ୍ଅଣଙ୍କ୍ଫଶଷି୍ଟ୍ଜୀଫନୄଯ୍ଅଣଙ୍କ୍ଯାଜା୍ବାଫୄଯ୍ତାହାଙ୍କଯ୍ଅଜ୍ଞାଫହ୍ୄହାଆ୍ୄସଫା୍କଯିୄ ଫ ?” 

୪. ମଦି୍ ୄସଭାୄନ୍ଈବଙୁ୍କ୍ଈତ୍ତଯ୍ୄଦୄଫ, “ହଁ”, ୄତୄଫ୍ଏହିଯି୍ କଛି ି୍ ଫଷି୍୍କୁହ୍: 

“ତୁୄମ୍ଭଭାୄନ୍ପ୍ରବୁ୍ମୀଶୁଙ୍କଠାୄଯ୍ତୁଭ୍ଫଶ୍ୱାସଯ୍ବାଫଫାଣୀ୍ୄଦଆଥିଫାଯୁ, ଭଁୁ୍ତୁଭକୁ୍ଫତ୍ତଥଭାନ୍ିତା, 
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ୁତ୍ର୍୍ଫତି୍ର୍ଅତ୍ମାଙ୍କ୍ନାଭୄଯ୍ଫାପି୍ତସ୍ମ୍ୄଦଈଛି୍ ୍।” 

 ୫.୍ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ଜ୍ତକୁ୍ମିଫାକୁ୍ସାହାମୟ୍କଯନୁ୍ତ, ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥ୍ଫୁଡ଼ାଆ୍ଦିନୁ୍ତ୍୍ନୁଫଥାଯ୍ୄପଯାଆ୍ଅଣନୁ୍ତ୍୍। 

ବିନନ୍ଦନ !୍୍ଅଣ୍ମୀଶୁଙ୍କଯ୍ଜୄଣ୍ନୂଅ୍ନୁଗାଭୀଙୁ୍କ୍-୍ଥଥାତ୍୍ସ୍ୱଗଥଯ୍ଜୄଣ୍ନୂଅ୍ନାଗଯକିଙୁ୍କ୍-୍ଜୀଫତି୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ଜୄଣ୍ନୂତନ୍ସନ୍ତାନକୁ୍ଫାପି୍ତସ୍ମ୍
ୄଦଆଛ । ଫତ୍ତଥଭାନ୍ଈତ୍ସଫ୍ାନ୍କଯଫିାଯ୍ସଭ୍ଅସଛିି୍ ! 

ଗୁେୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଥ ସ୍ମେଣିକା୍ -୍ ଅଣଙ୍କ୍ ଦ୍ ଧିୄଫଶନ୍ ୦୪ୄଯ୍ ପ୍ରବୁୄବାଜ୍ ାନ୍ କଯୁଥିୄଫ । ୄମାଗାଣଗୁଡ଼କୁି୍ (ୄଯାଟୀ୍ ୍ ରାକ୍ଷ୍ାଯସ/ପଯସ)୍
ନଶିି୍ଚତଯୂୄ୍ଭୄନଯଖନୁ୍ତ । 
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ଅଧିୄେର୍ଶନ ୦୪ 

ଏହି୍ ଧିୄଫଶନୄଯ, ଅୄଭ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯଫିା୍ୄମ୍ପ୍ରୄତୟକ୍ନୁଗାଭୀ୍ଫୃଦ୍ଧି୍ ାଆଫା୍ାଆଁ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ୄମାଜନା୍କିଯି୍ ୄଟ୍!୍୍ଅୄଭ୍ଅଫଷି୍କାଯ୍କଯଫିା୍
ୄମ୍ୄଫୄୄଫୄ୍ଧିକାଂଶ୍ଫଶି୍ୱସ୍ତ୍ନୁଗାଭୀ୍ସଫୁଠାଯୁ୍କମ୍୍ସନ୍ଦୄମାଗୟ୍ସ୍ଥାନଯୁ୍ଅସନ୍ତ ି। ୁଣ,ି ଅୄଭ୍ନୟ୍ଏକ୍ଫଡ଼୍ଈକଯଣ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯଫିା୍
ୄମ୍ନୟଭାନଙୁ୍କ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ଯଫିାଯ୍ଭଧ୍ୟକୁ୍ନଭିନ୍ତ୍ରଣ୍କଯଫିା୍ଅଭଯ୍କାହାଣୀ୍କହଫିା୍ଯି୍ ସଯ୍ଫଷି୍୍ୄଟ । 

୩ - େିନଟି୍ ସାକ୍ଷୟ 

ମୀଶୁ୍ଅଣା୍ନୁଗାଭୀଭାନଙୁ୍କ୍କହିୄ ର୍-୍“ତୁୄମ୍ଭଭାୄନ୍ଏହସିଫୁ୍ଫଷି୍ଯ୍ସାକ୍ଷ୍ୀ୍ଟ୍।” 

ମୀଶୁଙ୍କଯ୍ନୁଗାଭୀ୍ବାଫୄଯ୍ଅୄମ୍ଭଭାୄନ୍ଭଧ୍ୟ୍ “ସାକ୍ଷ୍ୀ” ଟୁ୍ -୍ଅଭ୍ଜୀଫନ୍ଈୄଯ୍ମୀଶୁଙ୍କଯ୍ଥିଫା୍ପ୍ରବାଫ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ “ସାକ୍ଷ୍ୟ୍ ୄଦଈଛୁ୍ ।”  
ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ସହତି୍ଅଣଙ୍କ୍ସମ୍ପକଥଯ୍କାହାଣୀକୁ୍କହନ୍ତି୍ ଅଣଙ୍କ୍ସାକ୍ଷ୍ୟ୍। ପ୍ରୄତୟଙ୍କଯ୍ଏକ୍କାହାଣୀ୍ଛି୍ ।୍୍ଅଣଙ୍କ୍ସାକ୍ଷ୍ୟ୍କହଫିା୍ୄହଈଛି୍ ଅଣଙ୍କ୍
ସାକ୍ଷ୍ୟ୍ବୟାସ୍କଯଫିାଯ୍ଏକ୍ସୁୄ ମାଗ୍। 

ଅଣଙ୍କ୍କାହାଣୀଯ୍ଅକାଯ୍ୄଦଫା୍ାଆଁ୍ସୀଭ୍ଈା୍ଛ,ି ଭାତ୍ର୍ଅୄଭ୍ଏଠାୄଯ୍କଛି ି୍ ଈା୍ୄଦଖିଛୁ, ମାହାକି୍ ବରଯୂୄ୍କାମଥୟ୍କଯଥିାଏ୍: 

 ଏକ ସେଳ ଉକି୍ତ -୍ ଅଣ୍ ମୀଶୁଙୁ୍କ୍ ନୁସଯଣ୍ କଯଫିାକୁ୍ କାହିଁକି୍ ଭୄନାନନ୍ କୄର୍ ୍ ୄସ୍ ଫଷି୍ୄଯ୍ ଅଣ୍ ଏକ୍ ସଯ୍ ଈକି୍ତ୍ 
କହିାଯିୄ ଫ୍୍।୍୍ଜୄଣ୍ନୂତନ୍ଫଶି୍ୱାସୀ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଏହା୍ବରଯୂୄ୍କାମଥୟ୍କଯଥିାଏ୍। 

 ୂେଥେୁ ଓ ୄେ -୍ଅଣ୍ଅଣଙ୍କଯ୍ “ୂଫଥଯୁ” ୍ “ୄଯ” କାହାଣୀ୍କହିାଯିୄ ଫ୍ -୍ଥଥାତ୍୍ଅଣ୍ମୀଶୁଙୁ୍କ୍ଜାଣିଫା୍ୂଫଥଯୁ୍ଅଣଙ୍କ୍
ଜୀଫନ୍କିଯି୍ ଥିରା୍୍ଫତ୍ତଥଭାନ୍ଅଣଙ୍କ୍ଜୀଫନ୍କିଯି୍ ଛି୍ ।୍୍ସଯ୍୍ଶକି୍ତଶାୀ୍। 

 ସହତି ଓ ୃଥକ୍ -୍ଅଣ୍ଅଣଙ୍କଯ୍ “ସହତି” ୍“ଥୃକ୍” କାହାଣୀ୍କହିାଯିୄ ଫ୍-୍ “ମୀଶୁଙ୍କ୍ସହତି” ଅଣଙ୍କ୍ଜୀଫନ୍କ’ଣ୍ୄଟ୍୍
“ତାହାଙ୍କ୍ ଫନିା” ଏହା୍ କିଯି୍ ୄହଫ୍ । ଅଣ୍ ମଦି୍ ସାନ୍ ୄଫୁ୍ ଫଶି୍ୱାସରାବ୍ କଯିୄ ଫ, ୄତୄଫ୍ ଅଣଙ୍କ୍ କାହାଣୀଯ୍ ଏହି୍ ସଂସ୍କଯଣ୍
ବରଯୂୄ୍କାମଥୟ୍କଯଫି୍। 

ଅଣଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍କହରିା୍ୄଫୄ୍ଏହାକୁ୍ଏକ୍ତନି-ିପ୍ରକାଯ୍ପ୍ରକ୍ରିାଯ୍ଂଶ୍ବାଫୄଯ୍ଚନି୍ତା୍କଯଫିା୍ସହାକ୍ୄହଫ୍: 

 ୄସୋନଙ୍କ କାହାଣୀ -୍ଅଣ୍ୄମଈଁ୍ଫୟକି୍ତଙ୍କ୍ସହତି୍କଥାଫାତ୍ତଥା୍କଯୁଛନ୍ତି୍ ତାଙୁ୍କ୍ୄସଭାନଙ୍କ୍ଅତ୍ମକି୍ମାତ୍ରା୍ଫଷି୍ୄଯ୍ଚାଯନୁ୍ତ୍। 

 ଆଣଙ୍କ କାହାଣୀ -୍ତା’ୄଯ୍ଅଣଙ୍କ୍ସାକ୍ଷ୍ୟ୍କୁହନୁ୍ତ୍ମାହାକି୍ ୄସଭାନଙ୍କ୍ନୁବୂତି୍ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଗିୄଯ୍ଛି୍ । 

 ଈଶ୍ୱେଙ୍କ କାହାଣୀ -୍ୄଶଷ୍ୄଯ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍କାହାଣୀକୁ୍ଏଯି୍ ବାଫୄଯ୍ କୁହନୁ୍ତ୍ୄମଯି୍ ତାହା୍ୄସଭାନଙ୍କ୍ଫଶି୍ୱ-ଭତ, ଭୂରୟ୍୍ଗ୍ରାଧିକାଯ୍
ସହତି୍ସଂମୁକ୍ତ୍ୄହାଆଥାଏ୍। 

ଅଣଙ୍କ୍ ସାକ୍ଷ୍ୟ୍ ଦୀଘଥ୍ ୄହଫା୍ ଈଚତି୍୍ ନୁୄହ,ଁ କଭିୱା୍ ପ୍ରବାଫୂର୍ଣ୍ଥ୍ ୄହଫା୍ ାଆଁ୍ ଏହାକୁ୍ ଧିକ୍ ୁଙ୍ଖାନୁଙୁ୍ଖ୍ ବାଫୄଯ୍ କୁହାମିଫାକୁ୍ ଡ଼ଫି୍ ନାହି୍ଁ ।୍୍
ପ୍ରକୃତୄଯ, ଅଣଙ୍କ୍ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ୍ପ୍ରା୍୩୍ଭିନଟି୍୍ଭଧ୍ୟୄଯ୍ଯଖିଫା୍ଦ୍ୱାଯା୍ତାହା୍ପ୍ରଶନ୍ନଭିୄନ୍ତ୍୍ଗବୀଯ୍କଥାଫାତ୍ତଥା୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ସଭ୍ୄଦଫ୍। 

କିଯି୍ ଅଯମ୍ଭ୍କଯିୄ ଫ୍ୄସ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ମଦି୍ ଅଣ୍ଫୟସ୍ତ୍ୄହଈଛନ୍ତି୍ -୍ ୄତୄଫ୍ଏହାକୁ୍ସଯ୍କଯନୁ୍ତ୍ ।୍ ୍ଜୀଫନ୍ଯଫିତ୍ତଥନ୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ଇଶ୍ୱଯ୍
ଅଣଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍ଫୟଫହାଯ୍କଯିାଯିୄ ଫ, ଭାତ୍ର୍ଭୄନଯଖନୁ୍ତ୍-୍ଅଣଙୁ୍କ୍ହି୍ଁ ଏହା୍କହଫିାକୁ୍ଡ଼ଫି୍। 

ତୁେ ାଇଁ କାଯଥୟ୍(୪୫୍ଭିନଟି୍)୍-୍ଦୁଆ୍ଫା୍ତିୄ ନାଟି୍ ଦୄଯ୍ଫବିକ୍ତ୍ହୁନୁ୍ତ୍୍ଯଫତ୍ତଥୀ୍୪୫୍ଭନିଟି୍୍ଧଯି୍ ଅଣଙ୍କ୍ସାକ୍ଷ୍ୟ୍କହଫିା୍ବୟାସ୍କଯନୁ୍ତ୍।୍୍
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ଅଣ୍“ଫଶି୍ୱାସୀ” ଫା୍“ଜ୍ଞାତ” ୄଫାରି୍ଚହି୍ନଟ୍କଯଥିିଫା୍ଅଣଙ୍କଯ୍୧୦୦୍ଜଣିଅ୍ତାରିକାଯୁ୍୫୍ଜଣଙୁ୍କ୍ଭୄନାନୀତ୍କଯନୁ୍ତ୍।୍୍ଜଣଙୁ୍କ୍ୄସହି୍ ାଞ୍ଚ୍
ଜଣଙ୍କ୍ଭଧ୍ୟୄଯ୍ଜୄଣ୍ବାଫୄଯ୍ବିନ୍କଯଫିାକୁ୍ଦିନୁ୍ତ, ୍ଅଣଙ୍କ୍ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ୍ଏଯି୍ ବାଫୄଯ୍କହଫିାକୁ୍ବୟାସ୍କଯନୁ୍ତ୍ୄମଯି୍ ଅଣ୍ଜାଣିୄ ଫ୍
ୄମ୍ତାହା୍ୄସହି୍ ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ୍ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ୍ଫୁଝାଈଛି୍ । 

ଅଣ୍ଈଦ୍ଧ୍ୱୄଯଥ୍ଥିଫା୍ୄମୄକୌଣସି୍ ଦ୍ଧତି୍ ଫୟଫହାଯ୍କଯିାଯିୄ ଫ୍କଭିୱା୍ଅଣ୍ମାହାକୁ୍ଏହା୍କହୁଛନ୍ତି୍ ତାଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଏହା୍ବରଯୂୄ୍କାମଥୟ୍କଯଫି୍।  
ଅଣ୍ବୟାସ୍ କଯଫିା୍ୄଯ୍ଫଦ୍କଯନୁ୍ତ୍ ।୍ ୍ଅଣ୍ ୄସଭାନଙ୍କ୍ତାରିକାୄଯ୍ ଥିଫା୍ ୄସହି୍ ାଞ୍ଚଜଣଙ୍କ୍ଭଧ୍ୟଯୁ୍ଅଈ୍ଜୄଣ୍ବାଫୄଯ୍ବିନ୍ 
କଯନୁ୍ତ୍। ଅଣ୍ସଭାପ୍ତ୍କଯଫିା୍ୄଯ୍ଅଣ୍୩୍ଭନିଟି୍୍ଫା୍ତା’ଠାଯୁ୍କମ୍୍ସଭୄଯ୍ଅଣଙ୍କ୍ସାକ୍ଷ୍ୟ୍କହିାଯୁଥିୄଫ୍। 
 

ପ୍ରଭୁୄଭାଜ 

ମୀଶୁ୍ କହିୄ ର୍ -୍ “ଭଁୁ୍ ଜୀଫନ୍ତ୍ ୄଯାଟୀ୍ ୄଟ, ମାହାକି୍ ଈଦ୍ଧ୍ୱଯଥୁ ୍ ତକୁ୍ଅସଥିିରା୍ ।୍ ୍ ୄମୄକହି୍ ଏହି୍ ୄଯାଟୀ୍ ୄବାଜନ୍ କଯଫି, ୄସ୍ ଚଯିକା୍   ୍  
ଯହଫି୍। ଏହି୍ ୄଯାଟୀ୍ୄଭାଯ୍ଭାଂସ୍ୄଟ, ମାହାକି୍ ଭଁୁ୍ଏହି୍ ଜଗତଯ୍ଜୀଫନ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ୄଦଫି୍ ।” 

ମୀଶୁଙ୍କ୍ସହତି୍ଅଭଯ୍ଘନଷି୍ଠ୍ସମ୍ପକଥ୍୍ଜାଯି୍ ଯହଥିିଫା୍ସମ୍ପକଥକୁ୍ାନ୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ଫତି୍ର୍ପ୍ରବୁୄବାଜ୍ଫା୍ “ପ୍ରବୁୄବାଜ” ଏକ୍ଈା୍ୄଟ ।  
ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ୍ ଏଠାୄଯ ଏକ ସରଳ ଉପାୟ ଦିଆଯାଇଛ ି-- 

ଅଣଭାୄନ୍ ୄମୄତୄଫୄ୍ମୀଶୁଙ୍କ୍ନୁଗାଭୀ୍ବାଫୄଯ୍ଏକତ୍ରତି୍ ହୁନ୍ତ,ି ୄସୄତୄଫୄ୍ନୀଯଫ୍ଧ୍ୟାନ୍କଯି୍ ସଭ୍ ୄକ୍ଷ୍ଣ୍କଯନୁ୍ତ, ନୀଯଫୄଯ୍
ଅଣଙ୍କ୍ା୍ଫିୄ ଫଚନା୍୍ସ୍ୱୀକାଯ୍କଯନୁ୍ତ୍।୍୍ଅଣ୍ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ୄହରା୍ୄଯ୍ଜଣଙୁ୍କ୍ଶା୍ତ୍ରପଯୁ୍ଏହି୍ ଯିୄ ଚ୍ଛଦ୍ଢ଼ଫିାକୁ୍ଦିନୁ୍ତ୍-- 

“କାଯଣ୍ଭଁୁ୍ପ୍ରବୁଙ୍କଠାଯୁ୍ପ୍ରାପ୍ତ୍ୄମଈଁ୍ ଶକି୍ଷ୍ା୍ତୁମ୍ଭଭାନଙୁ୍କ୍ପ୍ରଦାନ୍କଯିଛ,ି ତାହା୍ଏହ,ି ଶତୁହସ୍ତୄଯ୍ସଭିତ୍ୄହଫା୍ଯାତ୍ରିୄ ଯ୍ପ୍ରବୁ୍ମୀଶୁ୍
ୄଯାଟୀ୍ୄଘନି୍ ଧନୟଫାଦ୍ୄଦଆ୍ତାହା୍ବାଙି୍ଗ୍କହିୄ ର, ଏହା୍ତୁମ୍ଭଭାନଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ୄଭାହଯ୍ଶଯୀଯ୍ ; ୄଭାୄତ୍ସ୍ମଯଣ୍କଯଫିା୍ନଭିୄନ୍ତ୍
ଏହା୍କଯ୍।” 

୧ଭ୍କଯନି୍ଥୀ୍୧୧:୨୩-୨୪ 

ଅଣ୍ଅଣଙ୍କ୍ଦ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଥୃକ୍୍କଯି୍ ଯଖିଥିଫା୍ୄଯାଟୀ୍ଦିନୁ୍ତ୍୍ୄବାଜନ୍କଯନୁ୍ତ୍୍।୍୍ଠନ୍ଜାଯି୍ ଯଖନୁ୍ତ୍-- 

“ୄସହିଯି୍ ୄବାଜନ୍ଈତ୍ତାୄଯ୍ୄସ୍ାନାତ୍ର୍ଭଧ୍ୟ୍ୄଘନି୍ କହିୄ ର, ଏହି୍ ାନାତ୍ର୍ୄଭାହଯ୍ଯକ୍ତୄଯ୍ସ୍ଥାିତ୍ନୂତନ୍ନିଭ; ତୁୄମ୍ଭଭାୄନ୍
ୄମୄତଥଯ୍ଏଥିଯୁ୍ାନ୍କଯ, ୄସୄତଥଯ୍ୄଭାୄତ୍ସ୍ମଯଣ୍କଯଫିା୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଏହା୍କଯ୍।” 

୧ଭ୍କଯନି୍ଥୀ୍୧୧:୨୫ 

ଅଣ୍ଅଣଙ୍କ୍ଦ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଥୃକ୍୍ଯଖିଥିଫା୍ପଯସ୍ଫା୍ରାକ୍ଷ୍ାଯସ୍ଫତିଯଣ୍କଯନୁ୍ତ୍୍ାନ୍କଯନୁ୍ତ୍୍।୍୍ଠନ୍ୄଶଷ୍୍କଯନୁ୍ତ୍-- 

“କାଯଣ୍ୄମୄତଥଯ୍ତୁୄମ୍ଭଭାୄନ୍ଏହି୍ ୄଯାଟୀ୍ୄବାଜନ୍କଯ୍୍ଏହି୍ ାନାତ୍ରଯୁ୍ାନ୍କଯ, ୄସୄତଥଯ୍ତୁୄମ୍ଭଭାୄନ୍ପ୍ରବୁଙ୍କ୍ଅଗଭନ୍
ମଥୟନ୍ତ୍ତାହାଙ୍କ୍ଭୃତୁୟ୍ପ୍ରଚାଯ୍କଯୁଛ୍।” 

୧ଭ୍କଯନି୍ଥୀ୍୧୧:୨୬ 

ପ୍ରାଥଥନା୍୍ସଙ୍ଗୀତ୍ଗାନ୍କଯି୍ ାନ୍କଯ୍।୍୍ଅଣ୍ପ୍ରବୁୄବାଜୄଯ୍ଂଶୀ୍ୄହାଆଛନ୍ତି୍ । ଅଣ୍ତାହାଙ୍କଯ୍ଟନ୍ତ,ି ୍ୄସ୍ଅଣଙ୍କଯ୍ଟନ୍ତି୍ ! 

ତୁେ ାଇଁ କାଯଥୟ୍(୧୦୍ଭନିଟି୍)୍-୍ଅଣଙ୍କ୍ଦ୍ସହତି୍ପ୍ରବୁୄବାଜ୍ାନ୍କଯଫିାୄଯ୍ଯଫତ୍ତଥୀ୍୧୦୍ଭିନଟି୍୍ୄକ୍ଷ୍ଣ୍କଯନୁ୍ତ୍। 
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ଅଧିୄେର୍ଶନ ୦୫ 

ଏହି୍ ଧିୄଫଶନୄଯ, ଅୄଭ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯଫିା୍ୄମ୍ପ୍ରାଥଥନାୄଯ୍ଗଭନାଗଭନ୍କଯଫିା୍କିଯି୍ ବାଫୄଯ୍ମୀଶୁଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ପ୍ରତଫିାସୀଭାନଙୁ୍କ୍ପ୍ରସୁ୍ତତ୍କଯଫିାଯ୍
ଏକ୍ଶକି୍ତଶାୀ୍ଈା୍ୄଟ, ଣୁି୍ ଅୄଭ୍ପ୍ରାଥଥନା୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଏକ୍ସଯ୍ଭାତ୍ର୍ଶକି୍ତଶାୀ୍ଦ୍ଧତି୍ ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯଫିା୍ମାହାକି୍ ଅଭକୁ୍ନୂତନ୍ଶଷି୍ୟଭାନଙୁ୍କ୍
ସାକ୍ଷ୍ାତ୍କଯଫିାକୁ୍୍ପ୍ରସୁ୍ତତ୍କଯଫିାକୁ୍ଅଭକୁ୍ସାହାମୟ୍କଯଫି୍। 

ପ୍ରାଥଥନାୄେ ଗେନାଗେନ 

ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ ଫାକୟ୍ କୄହ୍ ୄମ୍ ଅୄଭ୍ “ସଭସ୍ତ୍ ୄରାକଭାନଙ୍କ୍ ନଭିୄନ୍ତ, ଯାଜା୍ ୍ ଧିକାଯୀଭାନଙ୍କ୍ ନଭିୄନ୍ତ୍ ନିୄ ଫଦନ, ପ୍ରାଥଥନା, ଭଧ୍ୟସ୍ଥ୍ ପ୍ରାଥଥନା୍ ୍
ଧନୟଫାଦ୍ଜ୍ଞାନ୍କଯଫିା୍ଈଚତି୍୍--୍ୄମଯି୍ ଅୄଭ୍ଶାନ୍ତିୄ ଯ୍୍ସଭସ୍ତ୍ଇଶ୍ୱଯଯାଣତାୄଯ୍୍ଫତି୍ରତାୄଯ୍ନୀଯଫୄଯ୍ଫାସ୍କଯିାଯଫିା୍। ଏହା୍
ଈତ୍ତଭ୍୍ଅଭଯ୍ଈଦ୍ଧାଯକତ୍ତଥା୍ଇଶ୍ୱଯଙୁ୍କ୍ସନୁ୍ତଷ୍ଟ୍କଯଥିାଏ, ୄମ୍କି୍ ଆଚ୍ଛା୍କଯନ୍ତି୍ ୄମ୍ସଭସ୍ତ୍ୄରାକ୍ଈଦ୍ଧାଯପ୍ରାପ୍ତ୍ୄହୄଫ୍୍ସତୟ୍ଜାଣିୄ ଫ୍।” 

ପ୍ରାଥଥନାୄଯ୍ଗଭନାଗଭନ୍କଯଫିା୍ହ ି୍ଁ ୄହଈଛି୍ ନୟଭାନଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ଇଶ୍ୱଯ୍ୄଦଆଥିଫା୍ଅଜ୍ଞା୍ାନ୍କଯଫିା୍। ୁଣି୍ ଏହା୍ୄକଫ୍
ଏହିଯି୍ ଶୁଣାମାଆଥାଏ୍ୄମଯି୍ -୍ଚାଯଅିୄଡ଼୍ଗଭନାଗଭନ୍କରା୍ୄଫୄ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ପ୍ରତି୍ ପ୍ରାଥଥନା୍କଯଫିା୍। 

ଅଭଯ୍ଅଖି୍ଫନ୍ଦ୍କଯି୍ ଭଡୁଳୀ୍ନୁଅଁଆଫା୍ଯଫିୄତ୍ତଥ୍ଅୄଭ୍ଅଭ୍ଚତୁର୍ଦ୍ଦଗିୄଯ୍ୄଦଖଥୁିଫା୍ଅଭଯ୍ବାଫ୍ପ୍ରତି୍ ଅଭଯ୍ଅଖି୍ୄଖାରିଥାଈ୍୍ହସ୍ତୄକ୍ଷ୍୍
କଯଫିାକୁ୍ଇଶ୍ୱଯଙୁ୍କ୍ନେ୍ବାଫୄଯ୍ନୁୄଯାଧ୍କଯଫିାକୁ୍ଇଶ୍ୱଯଙୁ୍କ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯଥିାଈ୍। 

ଅଣ୍ଦୁଆ୍ଫା୍ତନିି୍ ଜଣିଅ୍ୄଛାଟ୍ୄଛାଟ୍ଦୄଯ୍ଫବିକ୍ତ୍ୄହାଆ୍ପ୍ରାଥଥନାୄଯ୍ଗଭନାଗଭନ୍କଯିାଯିୄ ଫ୍କଭିୱା୍ଅଣ୍ନିୄ ଜ୍ନିୄ ଜ୍ପ୍ରାଥଥନାୄଯ୍
ଗଭନାଗଭନ୍କଯିାଯିୄ ଫ୍। 

ଅଣ୍ମଦି୍ ଏକ୍ଦୄଯ୍ମିୄଫ୍-୍ୄତୄଫ୍ପ୍ରୄତୟକଙୁ୍କ୍ଈଚ୍ଚସ୍ୱଯୄଯ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯଫିାକୁ୍ଦିନୁ୍ତ, ଏହା୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ସହତି୍ଏକ୍କଥାଫାତ୍ତଥା୍ୄମ୍ପ୍ରୄତୟୄକ୍
କ’ଣ୍ୄଦଖଛୁନ୍ତି୍ ୍ଇଶ୍ୱଯ୍ୄସଭାନଙ୍କ୍ନ୍ତଃକଯଣୄଯ୍ୄକଈସଁଫୁ୍ଅଫଶୟକତା୍ଅଣୁଛନ୍ତି୍ । ଅଣ୍ମଦି୍ ଏକାକୀ୍ମିୄଫ୍-୍ୄତୄଫ୍ନୀଯଫୄଯ୍ପ୍ରାଥଥନା୍
କଯଫିାକୁ୍ୄଚଷ୍ଟା୍କଯନୁ୍ତ୍୍ଥ୍ଭଧ୍ୟୄଯ୍ଅଣ୍ମଦି୍ କାହାକୁ୍ୄବଟୁଛନ୍ତି୍ ୄତୄଫ୍ଈଚ୍ଚସ୍ୱଯୄଯ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯନୁ୍ତ୍। 

ଅଣଙ୍କଯ୍ପ୍ରାଥଥନାୄଯ୍ଗଭନାଗଭନ୍କଯଫିା୍ସଭୄଯ୍କ’ଣ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯିୄ ଫ୍ୄସ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ଏଠାୄଯ୍ଚାଯଟିି୍ ଈା୍ଦଅିମାଆଛି୍ : 

ଲକ୍ଷୟ -୍ଅଣ୍କ’ଣ୍ୄଦଖନ୍ତି୍ ?  ଅଣ୍ମଦି୍ ଏକ୍ସ୍ଥାନୄଯ୍ଜୄଣ୍ିରାଯ୍ୄଖନା୍ୄଦଖନ୍ତ,ି ୄତୄଫ୍ଅଣ୍ପ୍ରତଫିାସୀଯ୍ିରାଭାନଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ, 
ଯଫିାଯଗୁଡ଼କି୍ନଭିୄନ୍ତ୍କଭିୱା୍ୄସହି୍ ୄକ୍ଷ୍ତ୍ରୄଯ୍ଥିଫା୍ଫଦିୟା୍ନଭିୄନ୍ତ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯଫିାକୁ୍ୄପ୍ରଯଣା୍ାଆାଯିୄ ଫ୍। 

ଅନୁସନ୍ଧାନ -୍ଅଣ୍କ’ଣ୍ଜାଣନ୍ତି୍ ?  ଅଣ୍ମଦି୍ ପ୍ରତଫିାସୀଙ୍କ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ଢ଼ଛିନ୍ତ,ି ୄତୄଫ୍ଅଣ୍ହୁଏତ୍ୄସଠାୄଯ୍ଫାସ୍କଯୁଥିଫା୍ୄରାକଭାନଙ୍କ୍
ଫଷି୍ୄଯ, କଭିୱା୍ୄସହି୍ ଞ୍ଚଯ୍ୄରାକଭାୄନ୍ଯାଧ୍ଫା୍ନୟା୍ପ୍ରୀଡ଼ତି୍କି୍ ନାହ ି୍ଁ ୄସ୍ଫଷି୍ୄଯ୍କଛି ି୍ ଜାଣନ୍ତି୍ ।୍୍ଏହି୍ ଫଷି୍ଗୁଡ଼କି୍ଫଷି୍ୄଯ୍
ପ୍ରାଥଥନା୍କଯନୁ୍ତ୍୍କାମଥୟ୍କଯଫିାକୁ୍ଇଶ୍ୱଯଙୁ୍କ୍ନୁୄଯାଧ୍କଯନୁ୍ତ୍। 

ପ୍ରକାର୍ଶନ -୍ଫତି୍ର୍ଅତ୍ମା୍ ହୁଏତ୍ଏକ୍ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ୍ଅଫଶୟକତା୍ଫା୍ପ୍ରାଥଥନାଯ୍ଫଷି୍୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଅଣଙ୍କ୍ହୃଦୄଯ୍ଅଘାତ୍କଯିୄ ଫ୍କଭିୱା୍ଭନୄଯ୍ଏକ୍
ଧାଯଣା୍ଅଣିୄଫ୍।୍୍ଶୁଣନୁ୍ତ୍-୍୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯନୁ୍ତ୍! 

ର୍ଶାସ୍ତ୍ର -୍ଅଣଙ୍କ୍ଗଭନାଗଭନଯ୍ପ୍ରସୁ୍ତତି୍ ନଭିୄନ୍ତ୍କଭିୱା୍ଅଣ୍ଚାରିରା୍ୄଫୄ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ଫାକୟଯ୍କଛି ି୍ ଂଶ୍ହୁଏତ୍ଅଣ୍ଢ଼ିୄ ଫ, ଫତି୍ର୍ଅତ୍ମା୍
ହୁଏତ୍ଭନୄଯ୍ଏକ୍ଶା୍ତ୍ରପାଂଶ୍ଅଣିୄ ଫ୍।୍୍ୄସହି୍ ଯିୄ ଚ୍ଛଦ୍୍ଏହା୍ୄସହି୍ ଞ୍ଚୄଯ୍ଥିଫା୍ୄରାକଭାନଙ୍କ୍ଈୄଯ୍କିଯି୍ ପ୍ରବାଫ୍କାଆଥାଏ୍ୄସ୍
ଫଷି୍ୄଯ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯନୁ୍ତ୍। 
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ଅଣ୍ ପ୍ରାଥଥନାୄଯ୍ ଗଭନାଗଭନ୍ କରା୍ ୄଫୄ୍ ଏଠାୄଯ୍ ପ୍ରବାଫ୍ କାଈଥିଫା୍ ାୄଞ୍ଚାଟି୍ ୄକ୍ଷ୍ତ୍ର୍ ଛି୍ ମାହା୍ ଈୄଯ୍ ଅଣ୍ ଅୄରାକାତ୍ 
କଯିାଯିୄ ଫ୍। 

ସେକାେ -୍ସଯକାଯୀ୍ ୄକନ୍ଧଗୁଡ଼କୁି୍ ୄଦଖନୁ୍ତ୍୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯନୁ୍ତ, ୄମଯି୍ ଫଚିାଯା୍କାମଥୟା, କଭଶିନ୍୍ୄକାଠାଗୁଡ଼କି୍ଫା୍ଅଆନ୍୍କାମଥୟକାଯୀ୍
କଯୁଥିଫା୍କାମଥୟାଗୁଡ଼କି୍।୍୍ୄକ୍ଷ୍ତ୍ରଯ୍ସଯୁକ୍ଷ୍ା୍ନଭିୄନ୍ତ, ନୟା୍ନଭିୄନ୍ତ୍୍ଏହାଯ୍ୄନତାଭାନଙ୍କ୍ଐଶ୍ୱଯକି୍ଜ୍ଞାନ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯନୁ୍ତ୍। 

େୟେସା ଓ ୋଣିଜୟ -୍ଅଥକି୍ସହଯଗୁଡ଼କି୍କଭିୱା୍ ୄଦାକାନ୍ୄକ୍ଷ୍ତ୍ର୍ବାଫୄଯ୍ଫାଣିଜୟ୍ୄକନ୍ଧଗୁଡ଼କି୍ୄନୱଷ୍ଣ୍କଯନୁ୍ତ୍୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯନୁ୍ତ୍ । ଧାଭକି୍
ଫନିିୄ ମାଗ୍ଈତ୍ସଗୁଡ଼କିଯ୍ଈତ୍ତଭ୍ବଡଳୀାଯଘଯଅି୍ନଭିୄନ୍ତ୍ପ୍ରାଥଥନା୍ କଯନୁ୍ତ । ଥଥୄନୈତକି୍ ନୟା୍ ୍ସୁୄମାଗ୍ ୍ ହୃଷ୍ଟଚତି୍ତ୍ ୍ଐଶ୍ୱଯକି୍ ଦାତାଭାନଙ୍କ୍
ନଭିୄନ୍ତ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯନୁ୍ତ, ୄମଈଁଭାୄନ୍ରାବ୍ନ୍ୄଦଖି୍ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ୄଦଖିଥା’ନ୍ତି୍ । 

ର୍ଶକି୍ଷା -୍ଶକି୍ଷ୍ା୍ୄକନ୍ଧଗୁଡ଼କି୍ୄନୱଷ୍ଣ୍କଯନୁ୍ତ୍୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯନୁ୍ତ୍ୄମଯି୍ ଫଦିୟା୍୍ପ୍ରଶାସନକି୍ଘଯ, ଧନ୍ଦାଭୂକ୍ତାରିମ୍୍ୄକନ୍ଧଗୁଡ଼କି, ସାମ୍ପ୍ରଦାିକ୍
ଭହାଫଦିୟା୍୍ଫଶି୍ୱଫଦିୟାଗଡ଼ୁକି୍। ଧାଭକି୍ଶକି୍ଷ୍ାଦାତାଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯନୁ୍ତ୍ୄମଯି୍ ୄସଭାୄନ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ସତୟ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍ୄଦୄଫ୍୍ୄସଭାନଙ୍କ୍
ଛାତ୍ରଭାନଙ୍କ୍ଭନକୁ୍ସୁଯକି୍ଷ୍ତ୍କଯିୄ ଫ୍। ପ୍ରାଥଥନା୍କଯନୁ୍ତ୍ୄମଯି୍ ଭଥିୟା୍ଫା୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ଫୃଦ୍ଧି୍ କଯଫିାକୁ୍ସଭସ୍ତ୍ଈଦୟଭୄଯ୍ଇଶ୍ୱଯ୍ହସ୍ତୄକ୍ଷ୍୍କଯିୄ ଫ୍।୍୍ପ୍ରାଥଥନା୍
କଯନୁ୍ତ୍ୄମ୍ଏହି୍ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼କି୍ଜ୍ଞାନୀ୍ନାଗଯକିଭାନଙୁ୍କ୍ୄପ୍ରଯଣ୍କଯଫି, ୄମଈଁଭାନଙ୍କଯ୍ୄସଫା୍୍ଯଚିାନା୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ଏକ୍ହୃଦ୍ଛି୍ । 

ୄଯାଗାୄଯାଗ -୍ୄମାଗାୄମାଗ୍ୄକନ୍ଧଗୁଡ଼କି୍ୄନୱଷ୍ଣ୍କଯନୁ୍ତ୍୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯନୁ୍ତ, ୄମଯି୍ ୄଯଡ଼ି୍ୄକନ୍ଧଗୁଡ଼କି, ଟବିି୍ୄଷ୍ଟସନ୍     ୍୍ଖଫଯ୍କାଗଜ୍
ପ୍ରକାଶକ୍ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼କି୍।୍୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍୍ତାହାଙ୍କ୍ନୁଗାଭୀଭାନଙ୍କ୍ସାକ୍ଷ୍ୟ୍ୄମଯି୍ ସହଯୄଯ୍୍ସଭଗ୍ର୍ଜଗତୄଯ୍ପ୍ରଚାଯତି୍ୄହଫ୍ୄସଥିାଆଁ୍
ପ୍ରାଥଥନା୍କଯନୁ୍ତ୍। ପ୍ରାଥଥନା୍କଯନୁ୍ତ୍ୄମଯି୍ ତାହାଙ୍କ୍ଫାତ୍ତଥା୍ତାହାଙ୍କ୍ଭାଧ୍ୟଭୄଯ୍ତାହାଙ୍କଯ୍ୄନକ୍ସଂଖୟକ୍ୄରାକଙ୍କ୍ପ୍ରତି୍ ଯିୄ ଫଷ୍ତି୍ୄହଫ୍୍ୄମଯି୍
ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ୄରାକଭାୄନ୍ସଫଥତ୍ର୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍କାମଥୟ୍ୄଦଖିୄଫ୍। 

ଆତ୍ମକିତା -୍ଅତ୍ମକି୍ ୄକନ୍ଧଗୁଡ଼କି୍ୄନୱଷ୍ଣ୍କଯନୁ୍ତ୍ ୍ପ୍ରାଥଥନା୍ କଯନୁ୍ତ୍ ୄମଯି୍ ଭଡଳୀୀ୍ ୄକାଠାଗୁଡ଼କି, ଭସିିଦ୍୍ ଫା୍ଭନ୍ଦଯିଗୁଡ଼କି୍ । ପ୍ରାଥଥନା୍ କଯନୁ୍ତ୍
ୄମଯି୍ ଅତ୍ମକି୍ୄନୱଷ୍ଣକାଯୀ୍ମୀଶୁଙ୍କଠାୄଯ୍ଶାନ୍ତି୍ ୍ସାନ୍ତ୍ୱନା୍ାଆୄଫ୍୍ୄକୌଣସି୍ ଭ୍ରାନ୍ତ୍ଧଭଥ୍ଦ୍ୱାଯା୍ଫଚିତି୍ଫା୍ଦ୍ୱନ୍ଦଗ୍ରସ୍ତ୍ୄହୄଫ୍ନାହି୍ଁ ୍। 

ତୁେ ାଇଁ କାଯଥୟ୍(୬୦-୯୦୍ଭନିଟି୍)୍-୍ଦୁଆ୍ତନିଟିି୍ ଦୄଯ୍ଫବିକ୍ତ୍ହୁନୁ୍ତ୍୍ପ୍ରାଥଥନାୄଯ୍ଗଭନ୍କଯଫିା୍ଫଷି୍୍ବୟାସ୍କଯଫିାକୁ୍ସମ୍ପ୍ରଦା୍ଭଧ୍ୟକୁ୍
ମାଅନୁ୍ତ୍।୍୍ଏକ୍ସ୍ଥାନ୍ଭୄନାନନ୍କଯଫିା୍ଅଣଙ୍କଯ୍ସାମ୍ପ୍ରତକି୍ଧିୄଫଶନଯୁ୍ଫାହାଯକୁ୍ମିଫା୍ଫା୍ଏକ୍ରକ୍ଷ୍ୟ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ପ୍ରାଥଥନା୍୍ୄମାଜନା୍କଯଫିା୍
ଯି୍ ସଯ୍ୄଟ୍।୍୍ଇଶ୍ୱଯ୍ୄମଯି୍ ଯଚିାନା୍କଯନ୍ତି୍ ୄସହିଯି୍ ମାଅନୁ୍ତ, ୍ଏହି୍ କାମଥୟକାୄଯ୍୬୦-୯୦୍ଭନିଟି୍୍ୄକ୍ଷ୍ଣ୍କଯଫିାଯ୍ୄମାଜନା୍
କଯନୁ୍ତ୍। 

ଟପି୍ପଣୀ -୍ଅଣ୍ମିଫା୍ୂଫଥଯୁ୍ଫ.ିଏଲ୍.ଆ.ଏସ୍.ଏସ୍.୍ପ୍ରାଥଥନାକୁ୍ନଶିି୍ଚତଯୂୄ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍୍ବୟାସ୍କଯନୁ୍ତ୍। 

େ.ିଏଲ୍.ଇ.ଏସ୍.ଏସ୍. ପ୍ରାଥଥନା 

ୄଶଷ୍ୄଯ୍ଅଣ୍ଅଣଙ୍କ୍ପ୍ରାଥଥନା୍ଗଭନାଗଭନ୍ସଭୄଯ୍ୄବଟୁଥିଫା୍ୄରାକଭାନଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ଏଠାୄଯ୍ାୄଞ୍ଚାଟି୍ ଈା୍
ଦଅିମାଆଛ:ି 

ଅଣ୍ଗଭନାଗଭନ୍୍ପ୍ରାଥଥନା୍କରା୍ୄଫୄ୍ୄସହସିଫୁ୍ସୁୄ ମାଗ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ସତକଥ୍ଯୁହନୁ୍ତ୍୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ଅତ୍ମା୍ଅଣଙୁ୍କ୍କଥା୍କହଫିା୍ୄଫୄ୍ଶୁଣନୁ୍ତ୍
ୄମଯି୍ ଅଣ୍ଥ୍ଭଧ୍ୟୄଯ୍ସାକ୍ଷ୍ାତ୍କଯୁଥିଫା୍ଫୟକି୍ତ୍ଫିୄ ଶଷ୍୍୍ଦଗଡ଼ୁକି୍ନଭିୄନ୍ତ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯିାଯିୄ ଫ୍। 

ଅଣ୍କହିାଯିୄ ଫ, “ଅୄଭ୍ଏହି୍ ସମ୍ପ୍ରଦା୍ନଭିୄନ୍ତ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯୁଛୁ, ଅୄଭ୍ଅଣଙ୍କ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ୍ୄକଈଁ୍ ଫଷି୍ୄଯ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯିାଯଫିା୍?”  
କଭିୱା୍ କୁହନୁ୍ତ, “ଭଁୁ୍ଏହି୍ ୄକ୍ଷ୍ତ୍ର୍ନଭିୄନ୍ତ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯୁଛି୍ ।୍ ୍ଅୄଭ୍ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ୍ୄକଈଁ୍ଫଷି୍୍ନଭିୄନ୍ତ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯଫିା୍ଈଚତି୍୍ଅଣ୍ତାହା୍ଜାଣନ୍ତି୍ କି୍ ?”  
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ୄସଭାନଙ୍କ୍ଈତ୍ତଯ୍ ଶୁଣିଫା୍ୄଯ୍ଅଣ୍ୄସଭାନଙ୍କ୍ନଜିଯ୍ଅଫଶୟକତା୍ଫଷି୍୍ଚାଯିାଯିୄ ଫ୍ ।୍ ୍ମଦି୍ ୄସଭାୄନ୍କହିୄ ଫ, ୄତୄଫ୍ୄସଭାନଙ୍କ୍
ନଭିୄନ୍ତ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯନୁ୍ତ୍।୍୍ମଦି୍ ସଦାପ୍ରବୁ୍ଯଚିାନା୍କଯନ୍ତ,ି ୄତୄଫ୍ଅଣ୍ନୟାନୟ୍ଅଫଶୟକତା୍ଫଷି୍ୄଯ୍ଭଧ୍ୟ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯିାଯିୄ ଫ୍। 

ଅଣ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯିାଯୁଥିଫା୍୫ଟି୍ ବିନ୍ନ୍ବିନ୍ନ୍ଈା୍ଭୄନ୍ଯଖିଫାକୁ୍ଅଣଙୁ୍କ୍ସାହାମୟ୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ଫ.ିଏଲ୍.ଆ.ଏସ୍.ଏସ୍.୍ଶବ୍ଦ୍ଫୟଫହାଯ୍କଯନୁ୍ତ୍: 

 ଶଯୀଯ୍(ସ୍ୱାସ୍ଥୟ) 
 ଯଶି୍ରଭ୍(କାମଥୟ୍୍ଥଥ) 
 ଅୄଫଗ୍(ୄନୈତକିତା) 
 ସାଭାଜକି୍(ସମ୍ପକଥ) 
 ଅତ୍ମକିତା୍(ଇଶ୍ୱଯଙୁ୍କ୍ଧିକଯୂୄ୍ଜାଣଫିା୍୍ୄପ୍ରଭ୍କଯଫିା) 

ଧିକାଂଶ୍ୄକ୍ଷ୍ତ୍ରୄଯ, ଅଣ୍ୄମଈଁ୍ୄରାକଭାନଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯଫିାକୁ୍ଧିକ୍ମତ୍ନଶୀ୍ହୁନ୍ତ,ି ୄସଭାୄନ୍ୄସଥିାଆଁ୍କୃତଜ୍ଞ୍ୄହାଆଥା’ନ୍ତି୍ । 

ୄସହି୍ ଫୟକି୍ତ୍ମଦି୍ ଜୄଣ୍ଖ୍ରୀଷି୍ଟାନ୍୍ ନୁହଁନ୍ତ,ି ୄତୄଫ୍ଏକ୍ଅତ୍ମକି୍କଥାଫାତ୍ତଥା୍ ପ୍ରତି୍ ୍ଅଣଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍ ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍କହଫିା୍ାଆଁ୍ଏକ୍
ସୁୄମାଗ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଅଣଙ୍କ୍ପ୍ରାଥଥନା୍ ହୁଏତ୍ଦ୍ୱାଯ୍ୄଖାରିୄଦଫ୍ । ଏକ୍ଫାଆଫର୍ଧ୍ୟନଯ୍ଂଶୀ୍ୄହଫା୍ାଆଁ୍କଭିୱା୍ଏଯକିି୍ ୄସଭାନଙ୍କ୍ଘୄଯ୍
ଅଫାହକ୍ୄହଫା୍ାଆଁ୍ଅଣ୍ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ନଭିନ୍ତ୍ରଣ୍କଯିାଯିୄ ଫ୍। 

ମଦି୍ ଜୄଣ୍ଫୟକି୍ତ୍ଖ୍ରୀଷି୍ଟାନ୍, ୄତୄଫ୍ଅଣ୍ତାଙୁ୍କ୍ଅଣଙ୍କ୍ପ୍ରାଥଥନା୍ଗଭନାଗଭନୄଯ୍ୄମାଗ୍ୄଦଫାକୁ୍କଭିୱା୍ୄସଭାୄନ୍କିଯି୍ ପ୍ରାଥଥନା୍ଗଭନାଗଭନ୍
କଯିାଯିୄ ଫ୍ୄସଥିାଆଁ୍ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ତାରିମ୍୍ୄଦଆାଯିୄ ଫ୍୍ପ୍ରବାଫଶାୀ୍ୄକ୍ଷ୍ତ୍ରଗୁଡ଼କି୍ନଭିୄନ୍ତ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯଫିା୍କଭିୱା୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ଯଫିାଯକୁ୍ଧିକ୍
ଫୃଦ୍ଧି୍ କଯଫିାକୁ୍ଫ.ିଏଲ୍.ଆ.ଏସ୍.ଏସ୍.୍ପ୍ରାଥଥନା୍ଯି୍ ସଯ୍ୄସାାନଗୁଡ଼କି୍ଫୟଫହାଯ୍କଯିାଯିୄ ଫ୍। 

ତୁେ ାଇଁ କାଯଥୟ୍(୧୫୍ଭିନଟି୍)୍-୍ଦୁଆ୍ଫା୍ତନିଟିି୍ ଦୄଯ୍ଫବିକ୍ତ୍ହୁନୁ୍ତ୍୍ଯଫତ୍ତଥୀ୍୧୫୍ଭନିଟି୍୍ଫ.ିଏଲ୍.ଆ.ଏସ୍.ଏସ୍.୍ପ୍ରାଥଥନା୍ବୟାସ୍କଯନୁ୍ତ୍।୍୍
ୄକୌଣସି୍ ଫୟକି୍ତଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଫ.ିଏଲ୍.ଆ.ଏସ୍.ଏସ୍.୍ପ୍ରାଥଥନାଯ୍୫ଟି୍ ୄକ୍ଷ୍ତ୍ରଯ୍ପ୍ରାଥଥନା୍ବୟାସ୍କଯନୁ୍ତ୍୍ଫ.ିଏଲ୍.ଆ.ଏସ୍.ଏସ୍.୍ପ୍ରାଥଥନା୍ଫୁଝଫିା୍୍ଫୟଫହାଯ୍
କଯଫିାକୁ୍ନୟଭାନଙୁ୍କ୍ୄମଯି୍ ଅଣ୍ତାରିମ୍୍ୄଦଆାଯିୄ ଫ୍ୄସଥିାଆଁ୍ବୟାସ୍କଯନୁ୍ତ୍। 
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ଅଧିୄେର୍ଶନ ୦୬ 

ଏହି୍ ଧିୄଫଶନୄଯ, ଅୄଭ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯଫିା୍ୄମ୍ଇଶ୍ୱଯ୍କିଯି୍ ବାଫୄଯ୍ଫଶି୍ୱସ୍ତ୍ନୁଗାଭୀଭାନଙୁ୍କ୍ଫୟଫହାଯ୍କଯନ୍ତି୍ -୍ଏଯକିି୍ ମଦି୍ ୄସଭାୄନ୍ନୂଅ୍
ଥାଅନ୍ତି୍ -୍ ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ ଫଷ୍ଥ୍ ଫଷ୍ଥ୍ ଧଯି୍ ଜ୍ଞାନ୍ ୍ ତାରିମ୍ପ୍ରାପ୍ତ୍ ୄହାଆଥିଫା୍ ଭାତ୍ର୍ ଫାଧ୍ୟ୍ ୄରାକଭାନଙ୍କ୍ ୄକ୍ଷ୍ା୍ ଧିକଯୂୄ୍ ଫୟଫହାଯ୍ କଯନ୍ତି୍ ।   
ୁଣି୍ଅୄଭ୍ଏକତ୍ର୍ସାକ୍ଷ୍ାତ୍କଯଫିାକୁ୍ପ୍ରଥୄଭ୍ଏକ୍ଈା୍ଫାହାଯ୍କଯଫିା୍ମାହାକି୍ ଶଷି୍ୟଭାନଙୁ୍କ୍ଧିକ୍କ୍ଷ୍ୀପ୍ର୍ଗତିୄ ଯ୍ଫୃଦ୍ଧି୍ ାଆଫାୄଯ୍ସାହାମୟ୍
କଯଫି୍। 

୩/୩ ଦଳଗତ ଦ୍ଧତ ି

ମୀଶୁ୍କହିୄ ର୍--୍“ୄମଈଁଠାୄଯ୍ୄଭା୍ନାଭୄଯ୍ଦୁଆ୍ଫା୍ତନିି୍ ଜଣ୍ଏକତ୍ରତି୍ୄହାଆଥା’ନ୍ତ,ି ଭଁୁ୍ୄସଭାନଙ୍କ୍ଭଧ୍ୟୄଯ୍ୄସଠାୄଯ୍ଥାଏ୍।” 

ଏକ୍ଶକି୍ତଶାୀ୍ପ୍ରତଜି୍ଞା୍ଛ,ି ୍ମୀଶୁଙ୍କଯ୍ପ୍ରୄତୟକ୍ନୁଗାଭୀ୍ଏହାଯ୍ରାବ୍ଈଠାଆଫା୍ଈଚତି୍୍। ଭାତ୍ର୍ୄମୄତୄଫୄ୍ଅଣ୍ଦଗତ୍ବାଫୄଯ୍ଏକତ୍ର୍
ଅସନ୍ତ,ି ୄସୄତୄଫୄ୍ଅଣ୍ଅଣଙ୍କ୍ସଭ୍କିଯି୍ ୄକ୍ଷ୍ଣ୍କଯଫିା୍ଈଚତି୍୍? 

ଏକ୍୩/୩୍ଦ୍ୄଗାଟଏି୍ଦ୍ୄଟ, ମାହାକି୍ ୄସଭାନଙ୍କ୍ସଭକୁ୍ଏକତ୍ର୍୩୍ବାଗୄଯ୍ଫବିକ୍ତ୍କଯଥିା’ନ୍ତ,ି ୄମଯି୍ ୄସଭାୄନ୍ମୀଶୁ୍ଅଜ୍ଞା୍ୄଦଆଥିଫା୍
ସଫୁଠାଯୁ୍ଗଯୁୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ଥ୍ଫଷି୍ଗୁଡ଼କି୍ଭଧ୍ୟଯୁ୍କଛି ି୍ ଫଷି୍ଯ୍ଅଜ୍ଞାଫହତା୍ବୟାସ୍କଯିାଯିୄ ଫ । 

ଏଠାୄଯ୍ଏହା୍କିଯି୍ କାମଥୟ୍କଯଥିାଏ୍ତାହା୍ଦଅିମାଆଛି୍ : 

ଛକୁ ୄଦଖନୁ୍ତ୍(ଅଣଙ୍କ୍ସଭଯ୍୧/୩) 

ଯତ୍ନ ୄନୋ ଓ ପ୍ରାଥଥନା :୍ପ୍ରତି୍ ଫୟକି୍ତ୍ୄମଈଁ୍ଫଷି୍୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଧନୟଫାଦୀ୍ତାହା୍କୁହନୁ୍ତ୍। ତା’ୄଯ୍ପ୍ରତି୍ ଫୟକି୍ତ୍ୄମଈଁ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ସଂଘଷ୍ଥ୍କଯୁଛନ୍ତି୍ ତାହା୍
କହଫିା୍ ଈଚତି୍୍ । ତା’ୄଯ୍ ୄସଭାନଙ୍କଯ୍ଡ଼ାହାଣ୍ାଖୄଯ୍ଫସଥିିଫା୍ ୄରାକ୍ ୄସଭାୄନ୍କହଥିିଫା୍ ଫଷି୍୍ନଭିୄନ୍ତ୍ପ୍ରାଥଥନା୍ କଯିୄ ଫ୍ । ମଦି୍ ୄକହି୍
ୄକୌଣସି୍ ଫଷି୍୍ନଭିୄନ୍ତ୍ସଂଘଷ୍ଥ୍କଯୁଛନ୍ତ,ି ମାହାକି୍ ଧିକ୍ଭୄନାୄମାଗିତା୍ଅଫଶୟକ୍କଯଥିାଏ, ୄତୄଫ୍ୄସହ୍ଫୟକି୍ତଙ୍କ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ଫୁଝଫିା୍ାଆଁ୍ୄଯ୍
ଯୁହନୁ୍ତ୍। 

ଦର୍ଶଥନ :୍ଏକତ୍ର୍ଗୀତ୍ଗାଆ୍ସଭ୍ୄକ୍ଷ୍ଣ୍କଯନୁ୍ତ୍୍ଇଶ୍ୱଯଙୁ୍କ୍ୄପ୍ରଭ୍କଯଫିା, ନୟଭାନଙୁ୍କ୍ୄପ୍ରଭ୍କଯଫିା, ନୟଭାନଙୁ୍କ୍ମୀଶୁଙ୍କ୍ଫଷି୍ୄଯ୍କହଫିା, 
ନୂଅ୍ଦ୍ଅଯମ୍ଭ୍କଯଫିା୍୍ୄସହି୍ ସଭାନ୍୍ଫଷି୍୍କଯଫିାକୁ୍ନୟଭାନଙୁ୍କ୍ସାହାମୟ୍କଯଫିା୍ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ୍ଗୀତ୍ୄରଖନୁ୍ତ୍। ପ୍ରତଫିଦୄଯ୍ୄରାକଭାୄନ୍
ୄସହସିଫୁ୍ଫାଆଫର୍ଯିୄ ଚ୍ଛଦ୍କହିାଯିୄ ଫ୍ମାହାକି୍ ଏହସିଫୁ୍ପ୍ରସଙ୍ଗ୍ଫଷି୍ୄଯ୍କହୁଥିଫ୍। 

ଯାଞ୍ଚ କେନୁ୍ତ :୍ପ୍ରତି୍ ଫୟକି୍ତ୍ୂଫଥ୍ସପ୍ତାହଯୁ୍ୄସଭାୄନ୍ୄମଈଁ୍ପ୍ରତଫିଦ୍ଧ୍ୄହଫା୍ଫଷି୍ୄଯ୍ମାହା୍ୄରଖିଥିୄର୍ତାକୁ୍ୄସଭାୄନ୍କିଯି୍ କଯଥିିୄର୍ତାହା୍
କୁହନୁ୍ତ୍: 

୧.୍ଅଣ୍ମାହା୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯଥିିୄର, ୄସଥିଯ୍ଅଜ୍ଞାଫହ୍କିଯି୍ ୄହାଆଛନ୍ତି୍ ? 
୨.୍ଅଣ୍ମାହା୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯଛିନ୍ତ,ି ୄସଥିୄଯ୍କାହାକୁ୍ତାରିମ୍୍ୄଦଆଛନ୍ତି୍ ? 
୩.୍ଅଣ୍କାହାକୁ୍ଅଣଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍ଫା୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍କହଛିନ୍ତି୍ ? 

ୄସଭାୄନ୍ମଦି୍ ପ୍ରତଫିଦ୍ଧ୍ୄହଫାକୁ୍ବୁରି୍ମାଆଛନ୍ତି୍ କଭିୱା୍ତାହା୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ସୁୄମାଗ୍ାଆ୍ନ୍ଥିୄର, ୄତୄଫ୍ୂଫଥ୍ସପ୍ତାହଯୁ୍ୄସହସଫୁ୍ପ୍ରତଫିଦ୍ଧତା୍ଏହି୍
ସପ୍ତାହଯ୍ପ୍ରତଫିଦ୍ଧତା୍ସହତି୍ୄମାଗ୍ୄହଫା୍ଈଚତି୍୍। ମଦି୍ ୄକହି୍ ଇଶ୍ୱଯଙ୍କଠାଯୁ୍ଶୁଣିଥିଫା୍ୄକୌଣସି୍ ଫଷି୍ଯ୍ଅଜ୍ଞାଫହ୍ୄହଫାକୁ୍ପ୍ରତୟାଖୟାନ୍କଯନ୍ତ,ି 
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ୄତୄଫ୍ଏହାକୁ୍ଏକ୍ଭଡଳୀୀ୍ଶଙୃ୍ଖା୍ଘଟଣା୍ବାଫୄଯ୍ଫୟଫହାଯ୍କଯାମିଫା୍ଈଚତି୍୍। 

ଉେକୁ ୄଦଖନୁ୍ତ୍(ଅଣଙ୍କ୍ସଭଯ୍୧/୩) 

ପ୍ରାଥଥନା କେନୁ୍ତ :୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ସହତି୍ସଯ୍ବାଫୄଯ୍୍ସଂକି୍ଷ୍ପ୍ତୄଯ୍କଥାଫାତ୍ତଥା୍କଯନୁ୍ତ୍। ଅଣଙୁ୍କ୍ଏହି୍ ଯିୄ ଚ୍ଛଦ୍ଶକି୍ଷ୍ାୄଦଫା୍ାଆଁ୍ଇଶ୍ୱଯଙୁ୍କ୍ନୁୄଯାଧ୍
କଯନୁ୍ତ । 
ଢ଼ନୁ୍ତ ଓ ଆୄଲାଚନା କେନୁ୍ତ :୍ଏହି୍ ସପ୍ତାହଯ୍ଯିୄ ଚ୍ଛଦଟି୍ ଢ଼ନୁ୍ତ୍। ନଭିନରିଖିତ୍ପ୍ରଶନଗୁଡ଼କି୍ଅୄରାଚନା୍କଯନୁ୍ତ୍: 

୧.୍ଏହି୍ ଯିୄ ଚ୍ଛଦଯ୍ୄକଈଁ୍ଫଷି୍୍ଅଣ୍ସନ୍ଦ୍କଯଥିିୄର୍? 
୨.୍ଏହି୍ ଯିୄ ଚ୍ଛଦ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ଫୁଝଫିାକୁ୍ଅଣ୍ୄକଈଁ୍ ଫଷି୍୍ଅହୱାନରୂ୍ଣ୍ଥ୍ଫା୍କଠନି୍ୄଫାରି୍ୄଦଖିଫାକୁ୍ାଆୄର୍? 

ଏହି୍ ସପ୍ତାହଯ୍ଯିୄ ଚ୍ଛଦଟକୁି୍ନୁଫଥାଯ୍ଢ଼ନୁ୍ତ୍। 

୩.୍ଏହି୍ ଯିୄ ଚ୍ଛଦଯୁ୍ୄରାକଭାନଙ୍କ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ଅୄଭ୍କ’ଣ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯିାଯଫିା୍? 
୪.୍ଏହି୍ ଯିୄ ଚ୍ଛଦଯୁ୍ଅୄଭ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ଫଷି୍ୄଯ୍କ’ଣ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯଫିାଯଫିା୍? 

ଆଗକୁ ୄଦଖନୁ୍ତ୍(ଅଣଙ୍କ୍ସଭଯ୍୧/୩) 

ଆଜ୍ଞାେହ ହୁଅନୁ୍ତ, ତାଲିମ୍ ଦଅିନୁ୍ତ, ଅଂର୍ଶୀ କେନୁ୍ତ । :୍ନୀଯଫ୍ପ୍ରାଥଥନାୄଯ୍ନ୍ତତଃୄକ୍ଷ୍୍ାଞ୍ଚ୍ଭନିଟି୍୍ସଭ୍ୄକ୍ଷ୍ଣ୍କଯନୁ୍ତ୍।୍୍ଦୄଯ୍ପ୍ରୄତୄକ୍ଫତି୍ର୍
ଅତ୍ମାଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯନୁ୍ତ, ୄମଯି୍ ଏହି୍ ପ୍ରଶନଗୁଡ଼କିଯ୍ଈତ୍ତଯ୍କିଯି୍ ଦଅିମାଆାଯଫି୍ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ତାହା୍ପ୍ରଦଶଥନକ୍କଯାମାଆାଯଫି, ତା’ୄଯ୍
ଟପି୍ପଣୀ୍ ଦିନୁ୍ତ୍ । ପ୍ରୄତୟୄକ୍ ନଭିନୄ ଯ୍ ପ୍ରତଫିଦ୍ଧତାଗୁଡ଼କି୍ ୄରଖିଫା୍ ଈଚତି୍, ୄମଯି୍ ୄସଭାୄନ୍ ୄରାକଭାନଙ୍କ୍ ନଭିୄନ୍ତ୍ ଜ୍ଞାନଯ୍ ସହତି୍ ପ୍ରାଥଥନା୍
କଯିାଯିୄ ଫ୍ ୍ ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ଈତ୍ତଯଦାୀ୍କଯିାଯିୄ ଫ୍ । ୄସଭାୄନ୍ ହୁଏତ୍ପ୍ରତି୍ ସପ୍ତାହୄଯ୍ପ୍ରତି୍ ପ୍ରଶନ୍ସମ୍ପକତି୍କଛି ି୍ ଫଷି୍୍ ଶୁଣିାଯିୄ ଫ୍ନାହି୍ଁ ।୍୍
ୄସଭାୄନ୍ରକ୍ଷ୍ୟ୍କଯଫିା୍ଈଚତି୍୍ୄମ୍ମଦି୍ ୄସଭାୄନ୍ଏକ୍ପ୍ରତୁୟତ୍ତଯ୍କହିୄ ଫ, ମାହାକି୍ ୄସଭାୄନ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କଠାଯୁ୍ଶୁଣିଛନ୍ତି୍ ୄଫାରି୍ନଶିି୍ଚତ୍ନୁହଁନ୍ତ,ି ଭାତ୍ର୍
ଏହାକୁ୍ୄସଭାୄନ୍ଏକ୍ଈତ୍ତଭ୍ଫଷି୍୍ୄଫାରି୍ବାଫନ୍ତ,ି ୄତୄଫ୍ୄସହି୍ ୄକ୍ଷ୍ତ୍ରୄଯ୍ୄସହି୍ ଈତ୍ତଯଦାିତ୍ୱ୍ବିନ୍ନ୍ବାଫୄଯ୍ନିନ୍ତ୍ରଣ୍କଯାମିଫ୍। 

୫.୍ଏହି୍ ଯିୄ ଚ୍ଛଦକୁ୍ଭଁୁ୍କିଯି୍ ବାଫୄଯ୍ପ୍ରୄାଗ୍କଯଫିି୍ ୍ଏହା୍ପ୍ରତି୍ ଅଜ୍ଞାଫହ୍ୄହଫି୍ ? 
୬.୍ଏହି୍ ଯିୄ ଚ୍ଛଦ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ଭଁୁ୍କାହାକୁ୍ତାରିମ୍୍ୄଦଫି୍ ଫା୍କହଫିି୍ ? 
୭.୍ଏହି୍ ସପ୍ତାହୄଯ୍ଭଁୁ୍ କିଯି୍ ବାଫୄଯ୍ୄଭାଯ୍କାହାଣୀ୍(ସାକ୍ଷ୍ୟ)୍/କଭିୱା୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍କହଫିି୍ ୄଫାରି୍ଇଶ୍ୱଯ୍ଆଚ୍ଛା୍କଯନ୍ତି୍ ? 

ଅଭୟାସ କେନୁ୍ତ :୍ ଦୁଆ୍ଫା୍ତନିି୍ ଜଣିଅ୍ଏହି୍ ଦୄଯ, ପ୍ରଶନ୍ସଂଖୟା୍୫, ୬୍କଭିୱା୍୭ୄଯ୍ଅଣ୍ମାହା୍ପ୍ରତଫିଦ୍ଧ୍କଯଛିନ୍ତି୍ ତାହା୍ବୟାସ୍କଯନୁ୍ତ୍ ।୍୍
ଈଦାହଯଣସ୍ୱଯ, ଏକ୍କଷ୍ଟକଯ୍କଥାଫାତ୍ତଥା୍କଭିୱା୍ଏକ୍ପ୍ରୄରାବନଯ୍ସମ୍ମଖୁୀନ୍ ୄହଫା୍ଫଷି୍ଯ୍ବିନ୍କଯନୁ୍ତ୍ୄଟ୍ ; ଅଜଯି୍ଯିୄ ଚ୍ଛଦ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍
ୄଦଫା୍ାଆଁ୍ବୟାସ୍କଯନୁ୍ତ, କଭିୱା୍ସୁସଭାଚାଯ୍ପ୍ରଚାଯ୍କଯଫିା୍ଫଷି୍୍ବୟାସ୍କଯନୁ୍ତ୍। 

ଈଶ୍ୱେଙ୍କ ସହତି କଥାୋତ୍ତଥା କେନୁ୍ତ :୍ ୄସହି୍ ଦୁଆ୍ ଫା୍ ତନିି୍ ଜଣିଅ୍ ଦୄଯ୍ ପ୍ରତି୍ ସଦସୟଙ୍କ୍ ନଭିୄନ୍ତ୍ ଜଣ୍ ଜଣ୍ କଯି୍ ପ୍ରାଥଥନା୍ କଯନୁ୍ତ୍ । ଇଶ୍ୱଯଙୁ୍କ୍
ୄରାକଭାନଙ୍କ୍ହୃଦ୍ପ୍ରସୁ୍ତତ୍କଯଫିାକୁ୍ନୁୄଯାଧ୍କଯନୁ୍ତ୍ୄମଈଭଁାୄନ୍ଏହି୍ ସପ୍ତାହୄଯ୍ମୀଶୁଙ୍କ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ଶୁଣୁଥିୄଫ । ଅଣଙ୍କ୍ପ୍ରତଫିଦ୍ଧତା୍ପ୍ରତି୍
ଅଜ୍ଞାଫହ୍ୄହଫା୍ାଆଁ୍ଅଣଙୁ୍କ୍ଶକି୍ତ୍୍ଜ୍ଞାନ୍ୄଦଫା୍ାଆଁ୍ତାହାଙୁ୍କ୍ନୁୄଯାଧ୍କଯନୁ୍ତ୍।୍୍ଏହା୍ହ ି୍ଁ ସବାଯ୍ସଭାପି୍ତ୍। 

ପ୍ରୄତୟୄକ୍ସଭାପ୍ତ୍କଯଫିା୍ୄଯ, ପ୍ରବୁୄବାଜଯ୍ଂଶୀ୍କଯନୁ୍ତ୍କଭିୱା୍ଏକତ୍ର୍ଭିଶି୍ ୄବାଜନ୍କଯନୁ୍ତ୍। 

ଟପି୍ପଣୀ -୍ଯିୄ ଚ୍ଛଦଗୁଡ଼କିଯ୍କଛି ି୍ ପ୍ରସ୍ତାଫତି୍କ୍ରଭ୍ଛ,ି ମାହାକି୍ ଅଣଙ୍କଯ୍୩/୩୍ଦ୍ପ୍ରଦଶକିା୍ୁସି୍ତକା୍ୁସ୍ତକ୍ସଚୂୀୄଯ୍ଧ୍ୟନ୍କଯିାଯିୄ ଫ୍। 
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ଅଧିୄେର୍ଶନ ୦୭ 

ଏହି୍ ଧିୄଫଶନୄଯ, ଅୄଭ୍ଏକ୍ତାରିମ୍୍ଚକ୍ର୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯଫିା୍ମାହାକି୍ ଶଷି୍ୟଭାନଙୁ୍କ୍ଜଣଙ୍କଠାଯୁ୍ୄନକଙ୍କ୍ନକିଟକୁ୍ମିଫାକୁ୍ସାହାମୟ୍କଯଥିାଏ୍୍ଏକ୍
ଭିଶ   ୍ଏକ୍ଅୄନ୍ଦାନୄଯ୍ଯଫିତ୍ତଥନ୍କଯଥିାଏ୍। ଅୄଭ୍ଭଧ୍ୟ୍୩/୩୍ଦଗତ୍ବୟାସ୍କଯଫିା୍୍ଅଣ୍କିଯି୍ ବାଫୄଯ୍ସାକ୍ଷ୍ାତ୍କୄର୍ତାହା୍
ଅଣଙ୍କ୍ସଂଖୟା୍ଫଢ଼ାଆଫ୍ତାହା୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯିୄ ଫ୍। 

ତାଲମ୍ ଚକ୍ର 

ତାରିମ୍୍ଚକ୍ର୍ଏକ୍ନଭୁନା, ସହାକ, ରକ୍ଷ୍ୟ୍କଯଫିା୍୍ଯତିୟାଗ୍କଯଫିା, ୁଣି୍ଏହା୍ଏହିଯି୍ କାମଥୟ୍କଯଥିାଏ୍: 

 

ନେନୁା -୍ଏକ୍ବୟାସ୍ଫା୍ଈକଯଣଯ୍ଏକ୍ଈଦାହଯଣ୍ୄଦଆ୍ସଯ୍ବାଫୄଯ୍ନଭନୁା୍ୄଦଫା୍୍।୍୍ଏହା୍ହ ି୍ଁ ତାରିମ୍୍ଚକ୍ରଯ୍ସଫୁଠାଯୁ୍ସଂକି୍ଷ୍ପ୍ତ୍ଂଶ୍
ୄଟ୍ ।୍ ୍ ଏହାକୁ୍ ସାଧାଯଣତଃ୍ ୄକଫ୍ ଥୄଯ୍ କଯଫିା୍ ଅଫଶୟକ୍ । ଏହା୍ ୄକଫ୍ ଏକ୍ ସୄଚତନତା୍ ସୃଷି୍ଟ୍ କଯୁଛି୍ ୄମ୍ ଏକ୍ ବୟାସ୍ ଫା୍ ଏକ୍
ଈକଯଣଯ୍ସି୍ଥତି୍ ଛି୍ ୍ଏହା୍ୄଦଖିଫାକୁ୍କିଯି୍ ୄସ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ଏକ୍ସାଧାଯଣ୍ଧାଯଣା୍ୄଦଈଛି୍ ।୍୍ଫାଯଭୱାଯ୍ନଭୁନା୍ୄଦଫା୍ଦ୍ୱାଯା୍ତାହା୍କାହାକୁ୍
ସୁସଜ୍ଜତି୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ଏକ୍ପପ୍ରଦ୍ଈା୍ନୁୄହଁ୍।୍୍ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ନିୄ ଜ୍ନିୄ ଜ୍ଦକ୍ଷ୍ତା୍ପ୍ରଦଶଥନ୍କଯଫିାକୁ୍ୄଚଷ୍ଟା୍କଯଫିାକୁ୍ନୁଭତି୍ ୄଦଫା୍ଅଫଶୟକ୍
କଯନ୍ତି୍ । 

ଜୄଣ୍ିରା୍ୄମୄତୄଫୄ୍କାହାକୁ୍ଫାଆ-ସାଆୄକଲ୍୍ଚାଈଥିଫାଯ୍ୄଦଖିଫ, ୄତୄଫ୍ତାହା୍ଏକ୍ନଭୁନା୍ୄଟ୍। 

ସହାତା କେେିା -୍ ସହାତା୍ କଯଫିା୍ ଫଷି୍୍ ଶକି୍ଷ୍ାଥଥୀଙୁ୍କ୍ ଦକ୍ଷ୍ତା୍ ବୟାସ୍ କଯଫିାକୁ୍ ନୁଭତି୍ ୄଦଈଛି୍ । ଏହା୍ ନଭନୁା୍ ୄକ୍ଷ୍ା୍ ଦୀଘଥ୍ ସଭ୍ 
ୄନଆଥାଏ୍।୍୍ଏଥିାଆଁ୍ଶକି୍ଷ୍କଙୁ୍କ୍“ହାତ୍ଧଯଫିା” ଅଫଶୟକ୍ୄହାଆଥାଏ୍।୍୍ଶକି୍ଷ୍କ୍ଅୄଦଶ୍ୄଦଫା୍୍ଶକି୍ଷ୍ାଥଥୀଙୁ୍କ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍ୄଦଫାୄଯ୍ଏକ୍ସକ୍ରି୍ବୂଭିକା୍
ଫହନ୍କଯଫିା୍ଅଫଶୟକ୍।୍ ୍ଶକି୍ଷ୍ାଥଥୀ୍ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥ୍ଦକ୍ଷ୍୍ନ୍ୄହଫା୍ମଥୟନ୍ତ୍ଏହି୍ ଫଷି୍୍ସ୍ଥାୀ୍ୄହାଆ୍ନ୍ଥାଏ, ଭାତ୍ର୍ୄକଫ୍ୄସଭାୄନ୍ୄସହି୍ ଦକ୍ଷ୍ତାଯ୍
ଅଧାଯ୍ଫୁଝଫିା୍ମଥୟନ୍ତ୍ୄହାଆଥାଏ୍।୍୍ମଦି୍ ଏହି୍ ଫଷି୍୍ଦୀଘଥ୍ ସଭ୍ଧଯି୍ ଜାଯି୍ ଯୄହ, ୄତୄଫ୍ଶକି୍ଷ୍ାଥଥୀ୍ଶକି୍ଷ୍କଙ୍କ୍ଈୄଯ୍ନବିଥଯଶୀ୍ୄହାଆମିଫ୍୍
ୄକୄଫ୍ଫି୍ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥ୍ଦକ୍ଷ୍୍ୄହାଆାଯଫି୍ନାହି୍ଁ ।୍୍ସହାତା୍ଫଷି୍ଯ୍ନ୍ତ୍ନୟଭାନଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ନଭୁନା୍ୄହଫାଯୁ୍ଅଯମ୍ଭ୍କଯି୍ ଶକି୍ଷ୍ାଥଥୀଙ୍କ୍ଦ୍ୱାଯା୍ଚହି୍ନଟ୍
ୄହଫା୍ଈଚତି୍୍। 



ଜୁଭା୍ପ୍ରଦଶକିା୍ସିୁ୍ତକା / Page 27 

 

ୄମୄତୄଫୄ୍ଜୄଣ୍ିରା୍ଫାଆସାଆୄକଲ୍୍ଶଖିଥୁିରା୍ୄଫୄ୍ସନୁ୍ତନ୍ଯକ୍ଷ୍ା୍କଯଫିାକୁ୍ଭାତା୍ଫା୍ିତା୍ତାକୁ୍ଧଯଥିା’ନ୍ତ,ି ୄସୄତୄଫୄ୍ତାହା୍ୄହଈଛି୍
ସହାତା୍କଯଫିା୍ସଭ୍। 

ଲକ୍ଷୟ କେନୁ୍ତ -୍ରକ୍ଷ୍ୟ୍କଯଫିା୍ସଫଥାଧିକ୍ଦୀଘଥ୍ସଭ୍ୄଟ୍।୍୍ଏଥିୄଯ୍ଶକି୍ଷ୍ାଥଥୀଙ୍କ୍ସହତି୍ଧିକ୍ୄଯାକ୍ଷ୍୍ୄମାଗାୄମାଗ୍ସମ୍ପକୃ୍ତ୍।୍୍ଏକ୍ଦକ୍ଷ୍ତାୄଯ୍
ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥ୍ଦକ୍ଷ୍ତାଯ୍ସହତି୍ଏଥିୄଯ୍ଫୃଦ୍ଧରିାବ୍କଯଫିା୍ଅଫଶୟକ୍।୍୍ପ୍ରଥଭ୍ଦୁଆଟି୍ ଫଷି୍୍ଏକତ୍ରତି୍ଥିଫା୍ମଥୟନ୍ତ୍ଏହା୍ହୁଏତ୍ଦଶଗୁଣ୍ଫା୍ଧିକ୍ୄହଫ୍।୍୍
ଶକି୍ଷ୍ାଥଥୀ୍ୄସହି୍ ଦକ୍ଷ୍ତାୄଯ୍ଫୃଦ୍ଧରିାବ୍କରା୍ୄଫୄ, ଶକି୍ଷ୍କଙ୍କ୍ସହତି୍ୄମାଗାୄମାଗ୍ହୁଏତ୍କମ୍୍ନିଭିତ୍୍ଧିକ୍ପ୍ରତାଯଣାରୂ୍ଣ୍ଥ୍ୄହାଆାୄଯ୍।୍୍ଏହି୍
ସଭୄଯ, ଶକି୍ଷ୍ାଥଥୀ୍ଦକ୍ଷ୍ତା୍ପ୍ରଦଶଥନ୍କଯି୍ ଧୀୄଯ୍ଧୀୄଯ୍ଧିକ୍ଦାିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ୍ୄହାଆଥାଏ୍୍ପ୍ରାଯମି୍ଭକ୍ଦୄକ୍ଷ୍୍ୄନଆଥାଏ୍ ।୍ ୍ଦୁ୍ଭତ୍ବାଫୄଯ୍
ଶଷି୍ୟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ କଯଫିାୄଯ୍ ଏହି୍ ଫଷି୍୍ ୄଶଷ୍୍ ୄହଫାଯ୍ ଚହି୍ନ୍ ୄହଈଛି୍ ୄମୄତୄଫୄ୍ ଶକି୍ଷ୍ାଥଥୀ୍ ତା’ଯ୍ ଦକ୍ଷ୍ତାକୁ୍ ସପତାଯ୍ ସହତି୍ ଚତୁଥଥ୍ ିଢ଼ଯୁି୍
ୄସହଭିାନଙ୍କ୍ପ୍ରତି୍ ୄଦଆଛି୍ ୄମଈଭଁାନଙୁ୍କ୍ୄସ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍ୄଦଈଛି୍ । 

ୄମୄତୄଫୄ୍ିତାଭାତା୍ତାଙ୍କଯ୍ସନ୍ତାନକୁ୍ଏକ୍ଫାଆସାଆୄକଲ୍୍ଚାଈଥିଫାଯ୍ୄଦଖଛୁନ୍ତି୍ ୍ୄସ୍ମୄଥଷ୍ଟ୍ଦକ୍ଷ୍ତାଯ୍ସହତି୍ଚାଆାଯୁ୍ଥିଫାଯ୍୍
ଅଈ୍ତଦାଯଖ୍କଯଫିା୍ନାଫଶୟକ୍ୄଫାରି୍ୄଦଖନ୍ତ,ି ୄସୄତୄଫୄ୍ହି୍ଁ ତାହା୍ୄହଈଛି୍ ରକ୍ଷ୍ୟ୍କଯଫିାଯ୍ସଭ୍। 

େିତୟାଗ କେନୁ୍ତ -୍ଯତିୟାଗ୍କଯଫିା୍ଏକ୍ପ୍ରକାଯ୍ଈନ୍ନତି୍ ୄଟ, ୄମୄତୄଫୄ୍ଶକି୍ଷ୍ାଥଥୀ୍ଶକି୍ଷ୍କଙ୍କଯ୍ଜୄଣ୍ସାଙ୍ଗ୍ୄହାଆମାଏ୍।୍ ୍ସଭାନ୍ତଯୄଯ୍
ୄମାଗାୄମାଗ୍୍ସାଙ୍ଗ୍ୄହାଆ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍ୄଦଫା୍ହୁଏତ୍ଶକି୍ଷ୍ାଥଥୀ୍୍ଶକି୍ଷ୍କଙ୍କଠାୄଯ୍ଜାଯି୍ ଯହଫି, ତାହା୍ୄହଈଛି୍ ୄସହି୍ ସଭାନ୍୍ୄମାଗାୄମାଗଯ୍କାଭ୍। 

ୄମୄତୄଫୄ୍ଜୄଣ୍ିତା୍ଫା୍ଭାତା୍ତାଙ୍କଯ୍ସନ୍ତାନକୁ୍ୄସଭାନଙ୍କ୍ଫାଆସାଆୄକଲ୍୍ଚରାଆଫା୍ାଆଁ୍ତଦାଯଖ୍ନ୍କଯି୍ ଛାଡ଼ି୍ ଦିନ୍ତ,ି ୄସୄତୄଫୄ୍
ତାହା୍ହ ି୍ଁ ୄହଈଛି୍ ଯତିୟାଗ୍କଯଫିା୍ସଭ୍। 

୩/୩ ଦଳଗତ େଷି ଅଭୟାସ କେନୁ୍ତ 

ତୁଭ୍ାଆଁ୍କାମଥୟ୍(୯୦୍ଭିନଟି୍)୍-୍ଅଣଙ୍କଯ୍ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥ୍ଦ୍୧୯-୨୦୍ଷୃ୍ଠାୄଯ୍ଥିଫା୍୩/୩୍ଦଗତ୍ଫବିାଗୄଯ୍୩/୩୍ଦଗତ୍ଦ୍ଧତି୍ ଫୟଫହାଯ୍କଯି୍
ଯଫତ୍ତଥୀ୍୯୦୍ଭନିଟି୍୍ଧଯି୍ ବୟାସ୍କଯନୁ୍ତ୍। 

 ଛକୁ ୄଦଖନୁ୍ତ -୍“ଫଶି୍ୱସ୍ତତା” ବୟାସ୍କଯଫିାକୁ୍ଗତ୍ସପ୍ତାହଯ୍ଧିୄଫଶନ୍ଅହୱାନଗୁଡ଼କି୍ଫୟଫହାଯ୍କଯନୁ୍ତ 
 ଉେକୁ ୄଦଖନୁ୍ତ -୍ଭାକଥ୍ ୫:୧-୨୦୍ଦକୁ୍ଅଣଙ୍କ୍ଦଯ୍ଠନ୍ଯିୄ ଚ୍ଛଦ୍ବାଫୄଯ୍ଫୟଫହାଯ୍କଯନୁ୍ତ୍୍୧-୪୍ପ୍ରଶନଗୁଡ଼କିଯ୍ଈତ୍ତଯ୍

ଦିନୁ୍ତ 
 ଆଗକୁ ୄଦଖନୁ୍ତ -୍ଅଣ୍କିଯି୍ ଅଜ୍ଞାଫହ୍ୄହୄଫ, ତାରିମ୍୍ୄଦୄଫ୍୍ଂଶୀ୍କଯିୄ ଫ୍ୄସ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ବିଫୃଦ୍ଧି୍ ରାବ୍କଯଫିାକୁ୍୫.୍୬୍୍୭୍

ପ୍ରଶନଗୁଡ଼କି୍ଫୟଫହାଯ୍କଯନୁ୍ତ୍। 

େୄନେଖନୁ୍ତ -୍ପ୍ରତି୍ ଫବିାଗ୍ଅଣଙ୍କ୍ବୟାସ୍ସଭଯ୍ପ୍ରା୍୧/୩୍(କଭିୱା୍୩୦୍ଭିନଟି୍)୍ସଭ୍ୄନଫା୍ଈଚତି୍୍। 
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ଅଧିୄେର୍ଶନ ୦୮ 

ଏହି୍ ଧିୄଫଶନୄଯ, ଅୄଭ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯଫିା୍ ୄମ୍ୄନତୃତ୍ୱ୍ଦ୍କିଯି୍ ବାଫୄଯ୍ନୁଗାଭୀଭାନଙୁ୍କ୍ଳ୍ପ୍ସଭୄଯ୍ସାଯା୍ଜୀଫନଯ୍ୄନତା୍ବାଫୄଯ୍
ପ୍ରସୁ୍ତତ୍କଯିାଯିୄ ଫ୍।୍୍ଅୄଭ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯଫିା୍ୄମ୍ନୟଭାନଙ୍କଯ୍ୄସଫା୍କଯଫିା୍କିଯି୍ ବାଫୄଯ୍ୄନତୃତ୍ୱ୍ୄନଫା୍ାଆଁ୍ମୀଶୁଙ୍କଯ୍ୄକୌଶ୍ୄଟ୍।୍୍
ୁଣି୍ଅୄଭ୍୩/୩୍ଦ୍ବାଫୄଯ୍ନୁଫଥାଯ୍ବୟାସ୍କଯଫିା୍। 

ୄନତୃତ୍ୱ ଦଳଗୁଡ଼କି 

ୄନତୃତ୍ୱ୍ଦଗୁଡ଼କି୍ୄହଈଛନ୍ତି୍ ୩/୩୍ଦ୍ଟନ୍ତି୍ ୄମଈଁଭାୄନ୍ୄକଫ୍ଏକ୍ସୀଭିତ୍୍ୂଫଥ-ନଦି୍ଧଥାଯତି୍ସଭ୍ମଥୟନ୍ତ୍ସାକ୍ଷ୍ାତ୍କଯିାଯିୄ ଫ୍(ଏହିଯ୍
ବାଫୄଯ୍ ୯-ଧିୄଫଶନ୍ ମୁୄଭ୍ (ZÚME) ତାରିମ୍୍ ାଠୟକ୍ରଭ)୍ । ଏହାଯ୍ ଈୄର୍ଦ୍ଦଶୟ୍ ୄହଈଛି୍ ୄଗାଟଏି୍ ଦ୍ ୄରାକଙୁ୍କ୍ ଫାହାଯକୁ୍ ମିଫା୍ ାଆଁ୍ ୍
ୄସଭାନଙ୍କ୍ନଜିଯ୍ଦଗୁଡ଼କି୍ପ୍ରତଷି୍ଠା୍କଯଫିାକୁ୍କଭିୱା୍ୄସହି୍ ତାରିମ୍୍ଫଧି୍ୄଶଷ୍ୄଯ୍ନୟ୍ଏକ୍ୄନତୃତ୍ୱ୍ଦ୍ପ୍ରତଷି୍ଠା୍କଯଫିାକୁ୍ସସୁଜ୍ଜତି୍କଯଫିା୍। 

ଏହି୍ ଫଷି୍କୁ୍ୄନକ୍ଯସିି୍ଥତିୄ ଯ୍ଫୟଫହାଯ୍କଯାମାଆାଯଫି୍। ଏହାକୁ୍ୄଭାଫାଆଲ୍୍ୄରାକସଂଖୟା୍ବାଗୄଯ୍ଫୟଫହାଯ୍କଯାମାଆାଯଫି୍ୄମଯି୍
ମାମାଫଯ, ଛାତ୍ରଭାୄନ୍ଆତୟାଦି୍ । ୄନକ୍ସଂଖୟକ୍ୄରାକ୍ଖ୍ରୀଷି୍ଟାନ୍୍ୄହାଆସାଯଥିିୄର୍ଭଧ୍ୟ୍ମଦି୍ ୄକୌଣସି୍ କାଯଣଯୁ୍ଏକ୍ଦ୍ଗଠନ୍କଯିାଯି୍
ନାହାନ୍ତ,ି ୄତୄଫ୍ଏହା୍ଫୟଫହାଯ୍କଯାମାଆାଯଫି୍୍ୄସଭାୄନ୍ୄସଭାନଙ୍କ୍ନଜିଯ୍ଦ୍ଅଯମ୍ଭ୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ତାରିମ୍ପ୍ରାପ୍ତ୍ୄହଫା୍ଅଫଶୟକ୍। ଏହାକୁ୍
ଭଧ୍ୟ୍ଫୟଫହାଯ୍କଯାମାଆାଯଫି, ମଦି୍ ଏକ୍ଯସି୍ଥିତି୍ ଛ,ି ୄମଈଁଥିୄଯ୍କଛି ି୍ ସଂଖୟକ୍ୄରାକ୍ଏକସୄଙ୍ଗ୍ଫଶି୍ୱାସ୍କଯନ୍ତି୍ ୍ ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ସଫଥୄ ଶ୍ରଷ୍ଠ୍
ଅଶୀଫଥାଦ୍କାମଥୟ୍ଫା୍ୄସହିଯି୍ କାମଥୟ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଫୟକି୍ତଗତଯୂୄ୍ନୁସଯଣ୍କାମଥୟ୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ମୄଥଷ୍ଟ୍ସଭ୍ଫା୍ସୁୄ ମାଗ୍ନାହି୍ଁ । 

୩/୩ ଦଳଗତ େଷି ଅଭୟାସ କେନୁ୍ତ 

ତୁେ ାଇଁ କାଯଥୟ୍(୯୦୍ଭନିଟି୍)୍-୍ଅଣଙ୍କଯ୍ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥ୍ଦ୍୧୯-୨୦୍ଷୃ୍ଠାୄଯ୍ଥିଫା୍୩/୩୍ଦଗତ୍ଫବିାଗୄଯ୍୩/୩୍ଦଗତ୍ଦ୍ଧତି୍ ଫୟଫହାଯ୍କଯି୍
ଯଫତ୍ତଥୀ୍୯୦୍ଭନିଟି୍୍ଧଯି୍ ବୟାସ୍କଯନୁ୍ତ୍। 

ଏହଥିଯ୍: 

 ଛକୁ ୄଦଖନୁ୍ତ -୍ଯସ୍ପଯ୍ସହତି୍ମାଞ୍ଚ୍କଯଫିାକୁ୍ଗତ୍ଧିୄଫଶନଯ୍ଅଜ୍ଞାଫହ୍ୄହଫା, ତାରିମ୍୍ୄଦଫା୍୍ଂଶୀ୍କଯଫିା୍ଫଷି୍୍ଫୟଫହାଯ୍
କଯନୁ୍ତ 

 ଉେକୁ ୄଦଖନୁ୍ତ -୍ ୄପ୍ରଯତି୍୨:୪୨-୪୭୍ଦକୁ୍ଅଣଙ୍କ୍ଦଯ୍ଠନ୍ଯିୄ ଚ୍ଛଦ୍ବାଫୄଯ୍ଫୟଫହାଯ୍କଯନୁ୍ତ୍୍୧-୪୍ପ୍ରଶନଗୁଡ଼କିଯ୍
ଈତ୍ତଯ୍ଦିନୁ୍ତ 

 ଆଗକୁ ୄଦଖନୁ୍ତ -୍ଅଣ୍କିଯି୍ ଅଜ୍ଞାଫହ୍ୄହୄଫ, ତାରିମ୍୍ୄଦୄଫ୍୍ଂଶୀ୍କଯିୄ ଫ୍ୄସ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ବିଫୃଦ୍ଧି୍ ରାବ୍କଯଫିାକୁ୍୫.୍୬୍୍୭୍
ପ୍ରଶନଗୁଡ଼କି୍ଫୟଫହାଯ୍କଯନୁ୍ତ୍। 

ସଭଗ୍ର୍ଧିୄଫଶନୄଯ୍ୄନତୃତ୍ୱ୍ଯଫିତ୍ତଥନ୍କଯନୁ୍ତ, ୄମଯି୍ ପ୍ରୄତୟକଙ୍କଯ୍ୄନତୃତ୍ୱ୍ୄନଫାକୁ, ପ୍ରାଥଥନା୍କଯଫିାକୁ୍କଭିୱା୍ପ୍ରଶନ୍ଚାଯଫିାକୁ୍ଏକ୍ସୁୄମାଗ୍
ଥିଫ୍ । ମାହା୍ମଥାଥଥଯୂୄ୍ଘଟଫିାକୁ୍ମାଈଛ,ି ଳ୍ପ୍ବୟାସ୍ଦ୍ୱାଯା୍ଧିକ୍ଈତ୍ତଭ୍ବାଫୄଯ୍ମାହା୍ ୄହାଆାଯଫି, ୍ଧିକ୍ ଫୃଦ୍ଧି୍ ାଆଫାକୁ୍ଦଯ୍
ପ୍ରୄତୟକ୍ସଦସୟଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଯଫତ୍ତଥୀ୍ଏକ୍ଈତ୍ତଭ୍ଦୄକ୍ଷ୍୍ୄନଫା୍ାଆଁ୍ଯସ୍ପଯକୁ୍ଈତ୍ସାହତି୍୍ତାରିମ୍୍ଦିନୁ୍ତ୍। 

େୄନେଖନୁ୍ତ -୍ପ୍ରତି୍ ଫବିାଗ୍ଅଣଙ୍କ୍ବୟାସ୍ସଭଯ୍ପ୍ରା୍୧/୩୍(କଭିୱା୍୩୦୍ଭିନଟି୍)୍ସଭ୍ୄନଫା୍ଈଚତି୍୍। 
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ଅଧିୄେର୍ଶନ ୦୯ 

ଏହି୍ ଧିୄଫଶନୄଯ, ଅୄଭ୍ ଶକି୍ଷ୍ା୍ କଯଫିା୍ ୄମ୍ ୄଯଖାଗତ୍ ଦ୍ଧତି୍ କିଯି୍ ବାଫୄଯ୍ ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ ଯାଜୟଯ୍ ବିଫୃଦ୍ଧକୁି୍ ହ୍ରାସ୍ କଯଥିାଏ୍ ୍ କିଯି୍
ନନୁକ୍ରଭିକ୍ ଚନି୍ତାଧାଯା୍ ଅଣଙୁ୍କ୍ ଶଷି୍ୟଭାନଙ୍କ୍ ସଂଖୟା୍ ଫୃଦ୍ଧି୍ କଯଫିାୄଯ୍ ସାହାମୟ୍ କଯଥିାଏ୍ । ଶଷି୍ୟଭାନଙୁ୍କ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ କଯଫିାୄଯ୍ ୄକୄତ୍ ସଭ୍
ଅଫଶୟକ୍ ୍ଅଭଯ୍ଗତି୍ ଫୃଦ୍ଧି୍ କିଯି୍ କଯାମାଆାଯଫି୍ଅୄଭ୍ ତାହା୍ଅଫଷି୍କାଯ୍ କଯଫିା୍ ।୍ ୍ ମୀଶୁଙ୍କଯ୍ନୁଗାଭୀଭାୄନ୍ କିଯି୍ ବାଫୄଯ୍ ଦୁଆଟି୍
ଭଡଳୀୀଯ୍ଂଶଫିୄ ଶଷ୍୍ୄହାଆ୍ଫଶି୍ୱସ୍ତ, ଅତ୍ମକି୍ଯଫିାଯକୁ୍ଏକ୍ବିଫୃଦ୍ଧଶିୀ୍ସାଯା୍ସହଯଯ୍ଫଶି୍ୱାସୀ୍ବାଫୄଯ୍ଫୃଦ୍ଧି୍ କଯାମାଆାଯଫି୍।୍୍ୄଶଷ୍ୄଯ୍
ଅୄଭ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯଫିା୍ୄମ୍କିଯି୍ ବାଫୄଯ୍ଏକ୍ସଯ୍୩-ଭାସଅି୍ୄମାଜନା୍ଅଣଙ୍କ୍ଈଦୟଭଗୁଡ଼କି୍ଈୄଯ୍ଅୄରାକାତ୍କଯିାଯଫି୍୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍
ଯଫିାଯକୁ୍ଧିକଯୁ୍ଧିକ୍ବାଫୄଯ୍ଫୃଦ୍ଧି୍ କଯଫିା୍ାଆଁ୍ଅଣଙ୍କ୍ପ୍ରବାଫକୁ୍ଫୃଦ୍ଧି୍ କଯିାଯଫି୍। 

୩-ୋସଆି ୄଯାଜନା 

ଫତ୍ତଥଭାନ୍ ଅଣଙୁ୍କ୍ କଛି ି୍ ୄଭୌକି୍ ଶଷି୍ୟ-ପ୍ରସୁ୍ତତି୍ ଈକଯଣ୍ ଫଷି୍କ୍ ଈକ୍ରଭ୍ ଦଅିମାଆଛ,ି ପ୍ରାଥଥନାୄଯ୍ କଛି ି୍ ସଭ୍ ୄକ୍ଷ୍ଣ୍ କଯନୁ୍ତ୍ ୍ ପ୍ରବୁଙୁ୍କ୍
ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟଯୂୄ୍ଭାଗନୁ୍ତ୍ୄମ୍ଅଣ୍ୄସଭାନଙ୍କ୍ସହତି୍ଯଫତ୍ତଥୀ୍ତନିି୍ ଭାସ୍ଧଯି୍ କ’ଣ୍କଯିୄ ଫ୍ୄଫାରି୍ୄସ୍ଆଚ୍ଛା୍କଯନ୍ତି୍ ।୍୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍କଥା୍ଶୁଣଫିା୍ାଆଁ୍
ଅଣ୍ସଭ୍ୄକ୍ଷ୍ଣ୍କରା୍ୄଫୄ୍ନଭିନରିଖିତ୍ୄମାଜନା୍ୂଯଣ୍କଯନୁ୍ତ୍।୍୍ଅଣଙ୍କଯ୍ତାରିମ୍୍ସାଥୀଙୁ୍କ୍ଅଣଙ୍କ୍ୄମାଜନା୍ଫଷି୍ୄଯ୍କୁହନୁ୍ତ୍୍
ଅଣ୍ୄମୄତୄଫୄ୍ଫତ୍ତଥଭାନଠାଯୁ୍ନୟ୍୧, ୨, ୩, ୪, ୬, ୮୍୍୧୨୍ସପ୍ତାହକୁ୍ମାଞ୍ଚ୍କଯିୄ ଫ, ୄସୄତୄଫୄ୍ଏକ୍ନୁସଯଣ୍ଈତ୍ତଯଦାିତ୍ୱ୍ସି୍ଥଯ୍
କଯନୁ୍ତ୍। 

 

ନଭିନରିଖିତ୍ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ଭଁୁ୍ୄଭାଯ୍କାହାଣୀ୍(ସାକ୍ଷ୍ୟ)୍୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍(ସସୁଭାଚାଯ)୍କହଫିି୍ : 

 

ୄଭା୍ସହତି୍ଏକ୍ଈତ୍ତଯଦାୀ୍ଦ୍ଅଯମ୍ଭ୍କଯଫିାକୁ୍ଭଁୁ୍ନଭିନରିଖିତ୍ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ନଭିନ୍ତ୍ରଣ୍କଯଫିି୍ : 

 

ୄସଭାନଙ୍କଯ୍ନଜିଯ୍ଈତ୍ତଯଦାୀ୍ ଦଗୁଡ଼କି୍ଅଯମ୍ଭ୍ କଯଫିାକୁ୍ ୍ ଏହାକୁ୍ କିଯି୍ ଅଯମ୍ଭ୍କଯଫିା୍ ୄସଥିାଆଁ୍ ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ ତାରିମ୍୍ ୄଦଫା୍ ାଆଁ୍ଭଁୁ୍
ନଭିନରିଖିତ୍ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ଅହୱାନ୍କଯଫିି୍ : 

 

ୄଭା୍ସହତି୍ଏକ୍୩/୩୍ଦ୍ଅଯମ୍ଭ୍କଯଫିାକୁ୍ଭଁୁ୍ନଭିନରିଖିତ୍ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ନଭିନ୍ତ୍ରଣ୍କଯଫିି୍ : 

 

ୄସଭାନଙ୍କଯ୍ ନଜିଯ୍ ୩/୩୍ ଦଗଡ଼ୁକି୍ ଅଯମ୍ଭ୍ କଯଫିାକୁ୍ ୍ ଏହାକୁ୍ କିଯି୍ ଅଯମ୍ଭ୍ କଯିୄ ଫ୍ ୄସ୍ ଫଷି୍ୄଯ୍ ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ ତାରିମ୍୍ ୄଦଫା୍ ାଆଁ୍ ଭଁୁ୍
ନଭିନରିଖିତ୍ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ଅହୱାନ୍କଯଫିି୍ : 

 

ଭଁୁ୍ନଭିନରିଖିତ୍ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ଏକ୍୩/୩୍ଅଶା୍ଫା୍ଅଫଷି୍କାଯ୍ଦୄଯ୍ଂଶଗ୍ରହଣ୍କଯଫିାକୁ୍ନଭିନ୍ତ୍ରଣ୍କଯଫିି୍ (ୁସ୍ତକସଚୂୀ୍ୄଦଖନୁ୍ତ)୍: 

 

ୄଭା୍ସହତି୍ପ୍ରାଥଥନାୄଯ୍ଗଭନାଗଭନ୍କଯଫିାୄଯ୍ଂଶଗ୍ରହଣ୍କଯଫିାକୁ୍ଭଁୁ୍ନଭିନରିଖିତ୍ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ନଭିନ୍ତ୍ରଣ୍କଯଫିି୍ : 



ଜୁଭା୍ପ୍ରଦଶକିା୍ସିୁ୍ତକା / Page 30 

 

 

ଭଁୁ୍ନଭିନରିଖିତ୍ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ୄସଭାନଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍କହଫିାକୁ୍ସସୁଜ୍ଜତି୍କଯଫିି୍ ୍୧୦୦୍ଜଣ୍ୄରାକଙ୍କଯ୍ସମ୍ପକଥଗତ୍ଏକ୍ତାରିକା୍
ପ୍ରସୁ୍ତତ୍କଯଫିି୍ : 

 

ମଥୟାଗତ୍ବାଫୄଯ୍ପ୍ରାଥଥନା୍ଚକ୍ର୍ଈକଯଣ୍ଫୟଫହାଯ୍କଯଫିାକୁ୍ଭଁୁ୍ନଭିନରିଖିତ୍ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ଅହୱାନ୍କଯଫିି୍ : 

 

ଭଁୁ୍ପ୍ରାଥଥନା୍ଚକ୍ର୍ଈକଯଣକୁ୍ପ୍ରତି୍ _______________________୍(ଦନି/ସପ୍ତାହ/ଭାସ)ୄଯ୍ଥୄଯ୍ଫୟଫହାଯ୍କଯଫିି୍ । 

 

ଭଁୁ୍ପ୍ରତି୍ _______________________୍(ଦନି/ସପ୍ତାହ/ଭାସ)ୄଯ୍ଥୄଯ୍ପ୍ରାଥଥନା୍ଗଭନ୍କଯଫିି୍ । 

 

ଭଁୁ୍ନଭିନରିଖିତ୍ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ଭଁୁ୍ୄନତୃତ୍ୱ୍ୄନଈଥିଫା୍ଏକ୍ୄନତୃତ୍ୱ୍ଦଯ୍ଂଶଫିୄ ଶଷ୍୍ୄହଫା୍ାଆଁ୍ନଭିନ୍ତ୍ରଣ୍କଯଫିି୍ : 

 

ଭଁୁ୍ନଭିନରିଖିତ୍ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ଏହି୍ ମୁୄଭ୍(ZÚME) ତାରିମ୍୍ାଠୟକ୍ରଭ୍ଭାଧ୍ୟଭ୍ୄଦଆ୍ମିଫା୍ାଆଁ୍ଈତ୍ସାହତି୍କଯଫିି୍ : 

 

ନୟାନୟ୍ପ୍ରତଫିଦ୍ଧଗୁଡ଼କି୍: 
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ଆଗୁଆ ତାଲିମ୍ 

ଅଧିୄେର୍ଶନ ୧୦ 

ଏହି୍ ଅଗୁଅ୍ତାରିମ୍୍ଧିୄଫଶନୄଯ୍ଅୄଭ୍ୄଦଖିଫା୍ୄମ୍ଅୄଭ୍କିଯି୍ ବାଫୄଯ୍ଅଭଯ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍ଶକି୍ତକୁ୍ଏକ୍ଶୀଘ୍ର୍ମାଞ୍ଚ୍ତାରିକା୍କଭଥବାଯ୍ସହତି୍
ସଭାନ୍୍ସ୍ତଯଯ୍କଯିାଯଫିା୍।୍୍ଅୄଭ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯଫିା୍ୄମ୍ୄନଟୱାକଥୄଯ୍ୄନତୃତ୍ୱ୍କିଯି୍ ବାଫୄଯ୍କ୍ଷ୍ରୁ୍ଭଡଳୀୀଗୁଡ଼କିୄଯ୍ଫୃଦ୍ଧରିାବ୍କଯୁଥିଫା୍ଏକ୍ଦକୁ୍
ଧିକ୍ବାଫୄଯ୍ସମ୍ପନ୍ନ୍କଯଫିାକୁ୍ଏକତ୍ର୍କାମଥୟ୍କଯଥିାଏ୍।୍୍ଣୁି୍ଅୄଭ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯଫିା୍ୄମ୍କିଯି୍ ବାଫୄଯ୍ସାଙ୍ଗଭାନଙୁ୍କ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍ୄଦଈଥିଫା୍ଦଗୁଡ଼କି୍
ଫୃଦ୍ଧି୍ କଯଫିାକୁ୍ୄହଫ୍ମାହାକି୍ ୄନତାଭାନଙୁ୍କ୍ବିଫୃଦ୍ଧଯି୍ଏକ୍ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥ୍ନୂତନ୍ସ୍ତଯକୁ୍ୄନଆମାଆଥାଏ୍। 

ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକାକୁ ର୍ଶକି୍ଷା ୄଦୋ 

ମାଞ୍ଚ୍ତାରିକାକୁ୍ ଶକି୍ଷ୍ା୍ ୄଦଫା୍ଏକ୍ଶକି୍ତଶାୀ୍ଈକଯଣ୍ମାହାକୁ୍କି୍ ଅଣ୍ଫୟଫହାଯ୍କଯି୍ ଅଣଙ୍କ୍ନଜିଯ୍ଶକି୍ତଯ୍୍ ଦୁଫଥତାଯ୍ଭୂରୟ୍ଶୀଘ୍ର୍
ନଯୂିଣ୍କଯିାଯିୄ ଫ୍ ।୍ ୍ ଏହା୍ଭଧ୍ୟ୍ନୟଭାନଙୁ୍କ୍ସାହାମୟ୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ଅଣ୍ଫୟଫହାଯ୍କଯିାଯୁଥିଫା୍ନୟ୍ଏକ୍ଈକଯଣ୍ୄଟ୍ -୍ ୁଣି୍
ଅଣଙୁ୍କ୍ସାହାମୟ୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ନୟଭାୄନ୍ଏହା୍ଫୟଫହାଯ୍କଯିାଯିୄ ଫ୍। 

ଏହି୍ ଶୀଘ୍ର୍ଅତ୍ମ-ନଦି୍ଧଥାଯଣ୍ୄନଫା୍ାଆଁ୍ନଭିନରିଖିତ୍ୄସାାନଗୁଡ଼କି୍ଫୟଫହାଯ୍କଯନୁ୍ତ୍(୫୍ଭନିଟି୍୍ଫା୍କମ୍୍ସଭ)୍: 

 ୄସାାନ ୧ -୍ମାଞ୍ଚ୍ତାରିକାଯ୍ଫାଭାଶ୍ୱର୍୍ସ୍ତଭୱୄଯ୍ଶଷି୍ୟତ୍ୱ୍ତାରିମ୍୍ଈକଯଣଗୁଡ଼କି୍ଭାଧ୍ୟଭୄଯ୍ଢ଼ନୁ୍ତ୍। 

 ୄସାାନ ୨ -୍ନଭିନରିଖିତ୍ପ୍ରଣାୀ୍ଫୟଫହାଯ୍କଯି୍ ତାରିମ୍୍ଈକଯଣଯ୍ପ୍ରତଟିକୁି୍ଚହି୍ନଟ୍କଯନୁ୍ତ୍: 
 ଅଣ୍ମଦି୍ ଜଣା୍ଟନ୍ତି୍ ଫା୍ଈକଯଣକୁ୍ଫୁଝିାଯନ୍ତି୍ ନାହ ି୍ଁ -୍ୄତୄଫ୍କା୍ସ୍ତମ୍ଭକୁ୍ମାଞ୍ଚ୍କଯନୁ୍ତ 
 ଅଣ୍ମଦି୍ ୄକୌଣସଭିୄତ୍ଜଣାଶୁଣା୍ଟନ୍ତ,ି ଭାତ୍ର୍ଏୄଫସୁଦ୍ଧା୍ଈକଯଣ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ନଶିି୍ଚତ୍ ନୁହଁନ୍ତି୍ -୍ ୄତୄଫ୍ରାଲ୍୍ସ୍ତମ୍ଭକୁ୍ମାଞ୍ଚ୍

କଯନୁ୍ତ 
 ଅଣ୍ମଦି୍ ଫୁଝନ୍ତି୍ ୍ଈକଯଣ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ଭୂ୍ଫଷି୍୍ତାରିମ୍୍ୄଦଆାଯିୄ ଫ୍-୍ୄତୄଫ୍ହଦଅି୍ସ୍ତମ୍ଭକୁ୍ମାଞ୍ଚ୍କଯନୁ୍ତ 
 ଅଣ୍ମଦି୍ ଅତ୍ମଫଶି୍ୱାସୀ୍ଟନ୍ତି୍ ୍ପପ୍ରଦ୍ବାଫୄଯ୍ଈକଯଣକୁ୍ତାରିମ୍୍ୄଦଆାଯିୄ ଫ୍-୍ୄତୄଫ୍ସଫୁଜ୍ସ୍ତମ୍ଭକୁ୍ମାଞ୍ଚ୍କଯନୁ୍ତ 

େୄନେଖନୁ୍ତ -୍ଅଣଙ୍କଯ୍ମୁୄଭ (ZÚME) ୍ଶକି୍ଷ୍କ୍/କଭିୱା୍ଅଣଙ୍କଯ୍ତାରିମ୍୍ସାଥୀ୍ଫା୍ନୟ୍ଶକି୍ଷ୍କଙୁ୍କ୍ନଶିି୍ଚତଯୂୄ୍ଅଣଙ୍କଯ୍ଶକି୍ଷ୍କ୍ମାଞ୍ଚ୍
ତାରିକା୍ପଯ୍ଂଶୀ୍କଯନୁ୍ତ୍୍।୍୍ଅଣ୍ମଦି୍ ଶକି୍ଷ୍କ୍ଫା୍ତାରିଭଦାତାଙୁ୍କ୍ସାହାମୟ୍କଯୁଛନ୍ତ,ି ୄତୄଫ୍ଅଣ୍ୄକଈଁ୍ ୄକ୍ଷ୍ତ୍ରୄଯ୍ଅଣଙ୍କ୍ଭୄନାୄମାଗିତା୍
୍ତାରିମ୍୍ଅଫଶୟକ୍କୄଯ୍ତାହା୍ଜାଣଫିାୄଯ୍ସାହାମୟ୍କଯଫିାକୁ୍ଏହି୍ ଈକଯଣ୍ଫୟଫହାଯ୍କଯନୁ୍ତ୍। 
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ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକାକୁ ର୍ଶକି୍ଷା ୄଦୋ  
 

 
 

 
 

କା୍: ନୂତନ୍ସୂଚନାୄଯ୍ତାରିମ୍୍ଦିନୁ୍ତ୍୍ଫୁଝଫିା୍
ଫଷି୍ୄଯ୍ନଶିି୍ଚତ୍ହୁନୁ୍ତ 

ରାଲ୍୍: ୄସଭାୄନ୍ଭୂ୍ାଆଫା୍ମଥୟନ୍ତ୍ୄକ୍ଷ୍ା୍କଯନୁ୍ତ୍
୍ୄସଭାନଙ୍କ୍ସହତି୍ଯୁହନୁ୍ତ 

ହଦଅି୍: ସ୍ଥିଯ୍ଦକ୍ଷ୍ତା୍ନଭିୄନ୍ତ୍ରକ୍ଷ୍ୟ୍କଯନୁ୍ତ 

ସଫୁଜ୍: ଅଗକୁ୍ମାଅନୁ୍ତ୍୍ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ଯତିୟାଗ୍କଯନୁ୍ତ୍
୍ବିଫୃଦ୍ଧି୍ କଯଫିା୍ାଆଁ୍ନୟଭାନଙୁ୍କ୍ୄଖାଜନୁ୍ତ 

 
 

ତାଲିମ୍ ଉକେଣ 

ନଭନୁା ସହାିକା ରକ୍ଷ୍ୟ୍କଯନୁ୍ତ ଯତିୟାଗ୍କଯନୁ୍ତ 
ସୄଚତନ ଣଦକ୍ଷ୍ ଦକ୍ଷ୍ ଦକ୍ଷ୍ 

Mentor’s Role 

ଶକି୍ଷ୍କ୍ଦଗିଦଶଥନ୍ 
୍ସଚୂନା୍ଦିନ୍ତ ି

ଶକି୍ଷ୍କ୍ଦଗିଦଶଥନ୍
୍ସଭଥଥନ୍ଦିନ୍ତ ି

ଶକି୍ଷ୍କ୍ସଭଥଥନ୍୍
ଈତ୍ସାହ୍ଦିନ୍ତ ି

ଶକି୍ଷ୍କ୍ଧୁନାତନ୍
ଗ୍ରହଣ୍କଯନ୍ତ ି

ୄମାଜନାଗୁଡ଼କି୍କିଯ ିପ୍ରସୁ୍ତତ୍କଯାମାଆଥାଏ 

ଶକି୍ଷ୍କ୍ସ୍ଥଯି କଯନ୍ତ ି
ଶକି୍ଷ୍କ୍/୍ଛାତ୍ର୍

ଅୄରାଚନା୍କଯନ୍ତି୍
ଶକି୍ଷ୍କ୍ସ୍ଥଯି୍କଯନ୍ତ ି

ଶକି୍ଷ୍କ୍/୍ଛାତ୍ର୍
ଅୄରାଚନା୍କଯନ୍ତ ି ଛାତ୍ର୍ସ୍ଥଯି୍କଯନ୍ତ ି

ଶଶୁି୍ଫତକ୍ଶଷି୍ୟତ୍ୱ     

ଅଣଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍କୁହନୁ୍ତ୍(ସାକ୍ଷ୍ୟ)     

ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍କୁହନୁ୍ତ୍(ସୁସଭାଚାଯ)     

ସମ୍ପକଥଯ୍ବଡଳୀାଯଘଯଅି୍-୍୧୦୦ଟି୍ ତାରିକା     

ଗତ ି     

ନନୁକ୍ରଭିକ୍ୄସଫାକାମଥୟ     

୩/୩୍ଦଗତ୍ଦ୍ଧତ ି     

ସଯ୍ଭଡଳୀୀ୍-୍ଇଶ୍ୱଯଙୁ୍କ୍/୍ନୟଭାନଙୁ୍କ୍ୄପ୍ରଭ୍କଯ,  
ଶଷି୍ୟ୍କଯ 

    

ଦୁଆଟି୍ ଭଡଳୀୀଯ୍ଂଶଫିୄ ଶଷ୍୍ୄହଫା     

ତାରିମ୍୍ଚକ୍ର     

ଈତ୍ତଯଦାୀ୍ଦଗୁଡ଼କି     

ନିୄ ଜ୍ନିୄ ଜ୍ୄବାଜନ୍କଯଫିା     

• ପ୍ରତଦିନି୍ଫାକୟ୍ଢ଼ଫିା୍(ଅଜ୍ଞାଫହ୍ୄହଫା)     

• ପ୍ରାଥଥନା୍-୍କଥା୍କହଫିା୍୍ଶୁଣିଫା୍(ପ୍ରାଥଥନା୍ଚକ୍ର)     

• ଶଯୀଯ୍ଜୀଫନ୍-୍ସହବାଗିତା୍(ଯସ୍ପଯ୍ପ୍ରତ)ି     

• ତାଡ଼ନା୍୍ଦୁଃଖ୍ୄବାଗ୍କଯଫିା     

ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ଯାଜୟ୍ୄକଈଁଠାୄଯ୍ନାହି୍ଁ ତାହା୍ୄଦଖିଫା୍ାଆଁ୍
ଅଖି 

    

ଶାନ୍ତଯି୍ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ୍ୄଦଖିଫା୍(ଭାଥିଈ୍୧୦୍ରୂକ୍୧୦)     

ପ୍ରାଥଥନାୄଯ୍ଗଭନାଗଭନ୍କଯଫିା     

ଏକ୍ଭଡଳୀୀ୍ୄହଫା୍:     

• ସହବାଗିତା୍(ଏକତ୍ର୍ୄବାଜନ୍କଯଫିା, ଯସ୍ପଯ୍ପ୍ରତ)ି     

• ପ୍ରଶଂସା୍୍ଈାସନା     

• ଫାଆଫର୍(ଅଜ୍ଞାଫହ, ତାରିମ୍)     
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• ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ମୀଶୁଙ୍କ୍ଫଷି୍ୄଯ୍କହଫିା୍(ଂଶୀ୍
କଯଫିା) 

    

• ଫାପି୍ତସ୍ମ 
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ସାଙ୍ଗ ର୍ଶକି୍ଷକ ଦଳଗୁଡ଼କି 

ମୀଶୁ୍କହିୄ ର୍-୍“ଭଁୁ୍ ତୁମ୍ଭଭାନଙୁ୍କ୍ଏକ୍ନୂତନ୍ଅଜ୍ଞା୍ୄଦଈଛି୍ :୍ଯସ୍ପଯକୁ୍ୄପ୍ରଭ୍କଯ୍।୍୍ଭଁୁ୍ ତୁମ୍ଭଭାନଙୁ୍କ୍ୄମଯି୍ ୄପ୍ରଭ୍କଯିଛ,ି ତୁମ୍ଭଭାନଙୁ୍କ୍ଭଧ୍ୟ୍
ୄସହିଯି୍ ଯସ୍ପଯକୁ୍ୄପ୍ରଭ୍କଯଫିାକୁ୍ଡ଼ଫି୍।୍ ୍ ତୁୄମ୍ଭଭାୄନ୍ମଦି୍ ଯସ୍ପଯକୁ୍ୄପ୍ରଭ୍କଯ, ୄତୄଫ୍ତର୍ଦ୍ଦୱାଯା୍ପ୍ରୄତୟୄକ୍ଜାଣିୄ ଫ୍ୄମ୍ ତୁୄମ୍ଭଭାୄନ୍
ୄଭାଯ୍ଶଷି୍ୟ୍ଟ୍।” 

ଏକ୍ସାଙ୍ଗଭାନଙୁ୍କ୍ପ୍ରଶକି୍ଷ୍ଣ୍କଯଫିା୍ଦ୍ଏକ୍ଦ୍ୄଟ, ୄମଈଁଥିୄଯ୍ୄସହି୍ ୄରାକଭାୄନ୍ଥାଅନ୍ତ,ି ୄମଈଁଭାୄନ୍୩/୩୍ଦଗୁଡ଼କି୍ଯଚିାନା୍୍
ଅଯମ୍ଭ୍କଯୁଛନ୍ତି୍ ।୍୍ଅହୁଯଭିଧ୍ୟ୍ଏହା୍ଏକ୍୩/୩୍ଦ୍ଧତି୍ ନୁସଯଣ୍କଯୁଛି୍ ୍ଅଣଙ୍କ୍ଞ୍ଚୄଯ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍କାମଥୟଯ୍ଅତ୍ମକି୍ସ୍ୱାସ୍ଥୟ୍ଜାଣଫିା୍ାଆଁ୍ଏକ୍
ଶକି୍ତଶାୀ୍ଈା୍ୄଟ୍। 

ସାଙ୍ଗଭାନଙୁ୍କ୍ପ୍ରଶକି୍ଷ୍ଣ୍ୄଦଈଥିଫା୍ଦଗୁଡ଼କି୍ମୀଶୁଙ୍କ୍ନୁଗାଭୀଭାନଙ୍କ୍ସହତି୍ୄନତାଭାନଙ୍କଠାଯୁ୍ୄନତାଭାନଙ୍କ୍ମଥୟନ୍ତ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍ୄଦଫା୍ାଆଁ୍ଫୟଫହାଯ୍
କଯନ୍ତ,ି ୄମଈଥଁିୄଯ୍ସଯ୍ଭଡଳୀୀଗୁଡ଼କି୍ଛ,ି ୄମଈଁଥିୄଯ୍ୄସଫାକାମଥୟ୍ନୁଷ୍ଠାନ୍ଛି୍ କଭିୱା୍ଏଯକିି୍ ଏକ୍ଫଶି୍ୱ୍ସଯ୍ଭଡଳୀୀ୍       ୍ଛି୍
ମାହାକି୍ ସଭଗ୍ର୍ଜଗତୄଯ୍ସସୁଭାଚାଯ୍ପ୍ରଚାଯ୍କଯଥିାଏ୍। 

ସାଙ୍ଗଭାନଙୁ୍କ୍ପ୍ରଶକି୍ଷ୍ଣ୍ଦୄଯ୍ଂଶଗ୍ରହଣକାଯୀଭାୄନ୍ୄସଫାକାମଥୟ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ମୀଶୁଙ୍କ୍ୄକୌଶ୍ନୁସଯଣ୍କଯି୍ ଫଷି୍୍ସୂଚୀତ୍କଯୁଥିଫା୍ଫଷି୍ଗୁଡ଼କୁି୍
ୄଦଖନ୍ତି୍ ୍ପ୍ରଶନଗୁଡ଼କି୍ଚାଯନ୍ତି୍ ୍ଭତାଭତ୍ଦିନ୍ତି୍ ।୍୍ଏହି୍ ଧିୄଫଶନଗୁଡ଼କି୍କାହାଯ୍ଂହକୁ୍ପ୍ରତହିତ୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍କଭିୱା୍କାହାକୁ୍ନୁୟନ୍ନୁବଫ୍
କଯଫିାକୁ୍ୄଦଫା୍ଈୄର୍ଦ୍ଦଶୟୄଯ୍ୄହାଆ୍ନାହି୍ଁ ।୍୍ୄସଗୁଡ଼କି୍ନିୄ ର୍ଦ୍ଦଥଶ୍ଫା୍ନୁପ୍ରାଣିତ୍ୄଦଫା୍ଈୄର୍ଦ୍ଦଶୟୄଯ୍ଛି୍ । 

ଏହି୍ ସଯ୍ଦ୍ଧତି୍ ଫୟଫହାଯ୍କଯ୍: 

ଛକୁ ୄଦଖ୍(ଅଣଙ୍କ୍ସଭଯ୍୧/୩) 

ପ୍ରଥଭ୍ତୃତୀାଂଶ୍ସଭୄଯ୍-୍ପ୍ରାଥଥନାୄଯ୍ସଭ୍ୄକ୍ଷ୍ଣ୍କଯନୁ୍ତ୍୍ଅଣ୍ଏକ୍ଭୂ୍୩/୩୍ଦୄଯ୍ମାହା୍କଯିୄ ଫ୍ୄକଫ୍ୄସ୍ଫଷି୍ଯ୍ମତ୍ନ୍ 
ନି୍।  ତା’ୄଯ୍ଦଯ୍ଦଶଥନ୍୍ୂଫଥ୍ପ୍ରତଫିଦ୍ଧତାଗୁଡ଼କିୄଯ୍ଫଶି୍ୱସ୍ତତା୍ୄଦଖି୍ସଭ୍ୄକ୍ଷ୍ଣ୍କଯନୁ୍ତ୍: 

ଅଣ୍ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାୄଯ୍ୄକୄତ୍ଈତ୍ତଭ୍ବାଫୄଯ୍ରାଗି୍ଯହୁଛନ୍ତି୍ ? (ଶା୍ତ୍ରପ, ପ୍ରାଥଥନା, ଅସ୍ଥା, ଅଜ୍ଞାଫହତା, ଭୂ୍ସମ୍ପକଥ ?) ଗତ୍ଧିୄଫଶନଯୁ୍ଅଣଙ୍କ୍
ଦ୍ଅଣଙ୍କ୍କାମଥୟ୍ୄମାଜନାଗୁଡ଼କି୍ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥ୍କଯଥିିୄର୍କି୍ ?  ୄସଗୁଡ଼କି୍ସଭୀକ୍ଷ୍ା୍କଯନୁ୍ତ । 

ଉେକୁ ୄଦଖନୁ୍ତ (ଅଣଙ୍କ୍ସଭଯ୍୧/୩) 

ଦକୁ୍ନଭିନରିଖିତ୍ସଯ୍ପ୍ରଶନଗୁଡ଼କି୍ଅୄରାଚନା୍କଯଫିାକୁ୍ଦିନୁ୍ତ୍: 
୧. ଚାଯଟିି୍ ୄକ୍ଷ୍ତ୍ରଯ୍ଚତି୍ରଯ୍ପ୍ରତି୍ ଫବିାଗୄଯ୍ଅଣ୍କ’ଣ୍କଯୁଛନ୍ତି୍ ? 
୨. ୄକଈଁ୍ଫଷି୍୍ବରଯୂୄ୍କାମଥୟ୍କଯୁଛି୍ ?  ଅଣଙ୍କଯ୍ସଫଥଫୃହତ୍୍ଅହୱାନଗୁଡ଼କି୍କ’ଣ୍ୄଟ୍? 
୩. ଅଣଙ୍କଯ୍ସାମ୍ପ୍ରତକି୍ିଢ଼ଯି୍ଭାନଚତି୍ର୍ସଭୀକ୍ଷ୍ା୍କଯନୁ୍ତ୍୍। 
୪. ୄକଈଁ୍ଫଷି୍୍ଅଣଙୁ୍କ୍ଅହୱାନ୍ୄଦଆଥିରା୍କଭିୱା୍ୄକଈଁ୍ଫଷି୍୍ଫୁଝଫିା୍ଅଣଙ୍କ୍କ୍ଷ୍ୄଯ୍କଷ୍ଟ୍ୄହାଆଥିରା୍? 
୫. ଇଶ୍ୱଯ୍ସମ୍ପ୍ରତି୍ ଅଣଙୁ୍କ୍ୄକଈଁ୍ଫଷି୍୍ପ୍ରଦଶଥନ୍କଯୁଛନ୍ତି୍ ? 
୬. ବିଜ୍ଞତା୍ଦ୍ୱାଯା୍ଯିକ୍ୱ୍ୄହାଆଥିଫା୍ୄନତାଭାନଙ୍କଠାଯୁ୍ଫା୍ନୟ୍ଂଶଗ୍ରହଣକାଯୀଭାନଙ୍କଠାଯୁ୍ୄକୌଣସି୍ ପ୍ରଶନ୍ଛି୍ କି୍ ? 

ଆଗକୁ ୄଦଖନୁ୍ତ୍(ଅଣଙ୍କ୍ସଭଯ୍୧/୩) 

ଫତି୍ର୍ଅତ୍ମାଙୁ୍କ୍ଏହସିଫୁ୍ପ୍ରଶନଯ୍ଈତ୍ତଯ୍କିଯି୍ ୄଦଫାକୁ୍ ୄହଫ୍ତାହା୍ଦଶଥାଆଫାକୁ୍ନୁୄଯାଧ୍କଯି୍ ଦୄଯ୍ପ୍ରୄତୟକଙ୍କ୍ସହତି୍ନୀଯଫ୍ପ୍ରାଥଥନାୄଯ୍
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ସଭ୍ୄକ୍ଷ୍ଣ୍କଯନୁ୍ତ୍: 

୭. ଅଭଯ୍ଯଫତ୍ତଥୀ୍ସଭ୍ୂଫଥଯୁ୍ଇଶ୍ୱଯ୍ୄଭାୄତ୍ଏକତ୍ରତି୍ବାଫୄଯ୍ବୟାସ୍କଯଫିାକୁ୍ୄକଈଁ୍ୄମାଜନା୍ଫା୍ରକ୍ଷ୍ୟ୍ୄଦଆଛନ୍ତି୍ ? (ଅଣଙ୍କ୍
କାମଥୟ୍ଈୄଯ୍ଅୄରାକାତ୍କଯଫିାକୁ୍ସାହାମୟ୍କଯଫିାକୁ୍ଚାଯଗିଣୁ୍ଈକଯଣ୍ଫୟଫହାଯ୍କଯନୁ୍ତ) 

୮. ୄଭାଯ୍ଶକି୍ଷ୍କ୍ଫା୍ନୟ୍ଦ୍ସଦସୟଗଣ୍ୄଭାୄତ୍ଏହି୍ କାମଥୟୄଯ୍ସାହାମୟ୍କଯିାଯିୄ ଫ୍? 
 

ୄଶଷ୍ୄଯ୍ଏକ୍ଦ୍ବାଫୄଯ୍ପ୍ରାଥଥନାୄଯ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ପ୍ରତି୍ କଥାଫାତ୍ତଥା୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ସଭ୍ୄକ୍ଷ୍ଣ୍କଯନୁ୍ତ୍। 

ଦକୁ୍ପ୍ରାଥଥନା୍ କଯଫିାକୁ୍ ଦିନୁ୍ତ, ୄମଯି୍ ପ୍ରତି୍ ସଦସୟ୍ପ୍ରାଥଥନା୍ କଯଥିିୄଫ୍୍ଦ୍ନୟ୍ସଭୄଯ୍ ୄମଈଁଭାନଙ୍କ୍ନକିଟୄଯ୍ସୁସଭାଚାଯ୍ପ୍ରଚାଯ୍
କଯିୄ ଫ୍ଇଶ୍ୱଯ୍ୄସଭାନଙ୍କ୍ହୃଦ୍ପ୍ରସୁ୍ତତ୍କଯିୄ ଫ୍ୄସଥିାଆଁ୍ତାହାଙୁ୍କ୍ନୁୄଯାଧ୍କଯନୁ୍ତ୍। 

ଇଶ୍ୱଯଙୁ୍କ୍ ପ୍ରାଥଥନା୍ କଯନୁ୍ତ୍ ୄମଯି୍ ୄସ୍ ଦଯ୍ ପ୍ରତି୍ ସଦସୟଙୁ୍କ୍ ସାହସ୍ ୍ ଶକି୍ତ୍ ପ୍ରଦାନ୍ କଯିୄ ଫ୍ ୄମଯି୍ ୄସଭାୄନ୍ ଇଶ୍ୱଯ୍ ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ ଏହି୍
ଧିୄଫଶନୄଯ୍ମାହା୍ଶକି୍ଷ୍ା୍ୄଦଆଛନ୍ତି୍ ତାହା୍ପ୍ରୄାଗ୍କଯିୄ ଫ୍୍ୄସଥିଯ୍ଅଜ୍ଞାଫହ୍ୄହୄଫ୍।୍୍ମଦି୍ ବିଜ୍ଞତାଯୁ୍ଯିକ୍ୱ୍ୄହାଆଥିଫା୍ଜୄଣ୍ୄନତା୍
ଜୄଣ୍ସାନ୍ୄନତାଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ୍ପ୍ରାଥଥନା୍ଅଫଶୟକ୍କଯିୄ ଫ, ୄତୄଫ୍ୄସହି୍ ପ୍ରାଥଥନା୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ଏହା୍ହି୍ଁ ମଥାଥଥ୍ସଭ୍। 

ୄନକ୍ସଭୄଯ୍ଏହି୍ ଦଗୁଡ଼କି୍କଛି ି୍ ଦୂଯୄଯ୍ଥାଆ୍ସବା୍କଯୁଥିଫାଯୁ, ଅଣ୍ହୁଏତ୍ପ୍ରବୁୄବାଜ୍ାନ୍କଯିାଯିୄ ଫ୍ନାହି୍ଁ କଭିୱା୍ୄବାଜନୄଯ୍
ଂଶୀ୍ୄହାଆାଯିୄ ଫ୍ନାହିଁ, ଭାତ୍ର୍ସ୍ୱାସ୍ଥୟ୍୍ଯଫିାଯ୍୍ସାଙ୍ଗସାଥୀଭାନଙ୍କ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ମାଞ୍ଚ୍କଯଫିାକୁ୍ନଶିି୍ଚତଯୂୄ୍ସଭ୍ଫାହାଯ୍କଯନୁ୍ତ୍। 
 
 
 

 ଚାେିଟ ିୄକ୍ଷତ୍ରେ େୀକ୍ଷଣ ଚତି୍ର 
 

 

ୄକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼କି େୃଦ୍ଧ ି ାଇୋ :୍ କାହା୍ ସହତି, କିଯି୍ ୍ ୄକୄତୄଫୄ୍ ଅଣ୍ ଫଶି୍ୱସ୍ତ୍
ୄରାକଭାନଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ ୄଶାଧନ୍କଯୁଛନ୍ତି୍ ୍ ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ପ୍ରସୁ୍ତତ୍କଯୁଛନ୍ତି୍ ୍ ୄସଭାନଙୁ୍କ୍
ୁନଯୁତ୍ପାଦନ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଈତ୍ତଯଦାୀ୍କଯୁଛନ୍ତି୍ ? 

ରୂ୍ଶନୟ ୄକ୍ଷତ୍ର :୍ୄକଈଁଠାୄଯ୍ଫା୍କାହା୍ସହତି୍(ୄକଈଁ୍ୄରାକଦ୍ସହତି)୍ଅଣ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍
ଯାଜୟ୍ଫୃଦ୍ଧି୍ କଯଫିାକୁ୍ୄମାଜନା୍କଯୁଛନ୍ତି୍ ? 

ୄକ୍ଷତୄେ େୀଜେନ କେିୋ :୍ ଅଣ୍ ୄକଈଁଠାୄଯ୍ ଫା୍ କାହାକୁ୍ ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ ଯାଜୟୄଯ୍
ସୁସଭାଚାଯ୍କହୁଛନ୍ତି୍ ?  ଅଣ୍କିଯି୍ ବାଫୄଯ୍ତାହା୍କଯୁଛନ୍ତି୍ ? 

ୄକ୍ଷତ୍ର େୃଦ୍ଧ ି କେିୋ :୍ ଅଣ୍ କିଯି୍ ବାଫୄଯ୍ ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ ସୁସଜ୍ଜତି୍ କଯୁଛନ୍ତି୍ ୍
ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ ଅତ୍ମିକଯୂୄ, ଫୟକି୍ତଗତଯୂୄ୍ ୍ ୄସଭାନଙ୍କ୍ ପ୍ରାକୃତକି୍ କାମଥୟୄଯ୍ ସୁସଜ୍ଜତି୍
କଯୁଛନ୍ତି୍ ? 

ୄକ୍ଷତେୁ ଅେଳ କେିୋ :୍ ନୂଅ୍ଅତ୍ମିକ୍ ଯଫିାଯଗୁଡ଼କି୍ (ସଯ୍ ଭଡଳୀୀଗୁଡ଼କି)୍ କିଯି୍
ଗଠତି୍ୄହଈଛି୍ ? 
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ିଢ଼ଗିତ ୋନଚିୄ ତ୍ର େ ସେଳ େଡଳୀଳୀେ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ାଇଁ ଦଅିଯାଇଥିୋ ୋନକ 
 

Jim T 

Fort Worth 3-13 

 
Wylie C 

Berlin 2-14 
Tim P 

Johor Bahru 2-14 
Arnold S 

Flagstaff 5-14 

Charles D 
Fort Worth 9-14 

    
 

ଦଳ େୁଖୟଙ୍କ ନାେ 

 
 

 

ସ୍ଥ୍/୍ଅଯମ୍ଭ୍ତାଯଖି

 
0 8 

0 

Y 8 

12 0 

0 

N 0 

 
3 0 

0 

N 0 

 
2 4 

0 

N 4 

0 5 

5 

Y 3 

Rusty N 
Fort Worth 6-13 

Jeremy T 
Arllington 7-13 

Jerry E 
Pheonix 9-13 

Mike L 
Fort Worth 9-13 

0 7 

2 

0 6 

0 

Y 4 N 0 

4 1 

1 

N 1 

2 2 

1 

Y 4 

David T  Grant N 
State Prison 10-13 WS H.S. 1-14 

Chris K 
Flagstaff 1-14 

Matt B Fort 
Worth 2-14 

8 0 

0 

N 2 

0 8 

5 

Y 4 

5 0 

1 

N 0 

4 2 

1 

N 2 

Justin D 
Online 5-13 

0 9 

5 

Y 8 

Zack D 
Richardson 9-13 

Kevin R 
Piano 1-14 

George P 
Frankfurt 8-13 

Dave L 
Singapore 11-13 

Jacob Y 
Naples 1-14 

6 0 

0 

N 0 

2 2 

0 

N 2 

4 1 

1 

N 2 

2 6 

1 

Y 4 

4 0 

0 

N 0 
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େିର୍ଶଷି୍ଠ 
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୩/୩ କ୍ରେିକ ଦଳ 

ଅଶା୍କ୍ରଭ୍(ୄନୱଷ୍ୀଭାନଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ) 
ଅଣଙ୍କ୍ଦଯ୍“ୄଖାଜଫିା” ଂଶ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ନଭିନରିଖିତ୍ଯିୄ ଚ୍ଛଦଗୁଡ଼କି୍ଫୟଫହାଯ୍କଯନୁ୍ତ୍୍।୍୍କଛି ି୍ ଯିୄ ଚ୍ଛଦ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଅଣଙ୍କ୍ଦ୍ହୁଏତ୍ଏକାଧିକ୍
ସବା୍ଅଫଶୟକ୍କଯିୄ ଫ୍୍। 

୧. ାୀ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଅଶା୍:୍ରୂକ୍୧୮:୯-୧୪ 
୨. ଦଯରି୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଅଶା୍:୍ରୂକ୍୧୨:୧୩-୩୪ 
୩. ନିନ୍ତ୍ରଣ୍ଫାହାଯକୁ୍ଚାରିମାଈଥିଫା୍ଫୟକି୍ତଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଅଶା୍:୍ରୂକ୍୧୫:୧୧-୩୨ 
୪. ଫନିାଶପ୍ରାପ୍ତ୍ଫୟକି୍ତଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଅଶା୍:୍ରୂକ୍୧୯:୧-୧୦ 
୫. ୄଶାକ୍କଯୁଥିଫା୍ୄରାକଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଅଶା୍:୍ୄମାହନ୍୧୧:୧-୪୪ 
୬. ୄନୱଷ୍ୀଭାନଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଅଶା୍:୍ୄମାହନ୍୩:୧-୨୧ 

 
 
ୄଯାହନଙ୍କ ଚହି୍ନଗୁଡ଼କି (ଅୄନେଷୀୋନଙ୍କ ନେିୄନ୍ତ) 
ଅଣଙ୍କ୍ଦଯ୍“ୄଖାଜଫିା” ଂଶ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ନଭିନରିଖିତ୍ଯିୄ ଚ୍ଛଦଗୁଡ଼କି୍ଫୟଫହାଯ୍କଯନୁ୍ତ୍୍।୍୍କଛି ି୍ ଯିୄ ଚ୍ଛଦ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଅଣଙ୍କ୍ଦ୍ଏକାଧିକ୍ସବା୍
ଅଫଶୟ୍କଯିାୄଯ୍୍। 

୧. ଜକୁ୍ରାକ୍ଷ୍ାଯସୄଯ୍ଯଣିତ୍କଯଫିା୍:୍ୄମାହନ୍୨:୧-୧୨ 
୨. ଯାଜକୀ୍ଧିକାଯୀଙ୍କ୍ୁତ୍ରଙ୍କ୍ସୁସ୍ଥତା୍:୍ୄମାହନ୍୪:୪୬-୫୪ 
୩. କ୍ଷ୍ାଘାତ୍ୄଯାଗୀଙ୍କ୍ସୁସ୍ଥତା୍:୍ୄମାହନ୍୫:୧-୧୭ 
୪. ାଞ୍ଚ୍ହଜାଯ୍ୄରାକଙୁ୍କ୍ଖଅୁଆଫା୍:୍ୄମାହନ୍୬:୧-୧୪ 
୫. ଜ୍ଈୄଯ୍ଚାରିଫା୍:୍ୄମାହନ୍୬:୧୫-୨୫ 
୬. ଜନମାନ୍ଧ୍ଫୟକି୍ତଯ୍ସୁସ୍ଥତା୍:୍ୄମାହନ୍୯:୧-୪୧ 
୭. ରାଜାଯଙୁ୍କ୍ଭୃତୁୟଯୁ୍ଈଠାଆଫା୍:୍ୄମାହନ୍୧୧:୧-୪୬ 

 

ଟ୍ରାକ୍ ଆେମ୍ଭ : ପ୍ରଥେ ୮ଟ ିସଭା 
ଏହା୍ଏହପି୍ରକାଯ୍ଦୄଯ୍ଫୂଥଯୁ୍ନ୍   ୍ଖ୍ରୀଷି୍ଟାନ୍୍ୄରାକଭାନଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ପ୍ରମୁଜୟ । ଏହି୍ ୮ଟି୍ ଧିୄଫଶନ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ବୟାସ୍ଂଶକୁ୍ଯଚିାନା୍
କଯାମାଆଛି୍ ୍ୄଗାଷ୍ଠୀଗତ୍ବାଫୄଯ୍ଯଖାମାଆଛି୍ ୍। ଯଫତ୍ତଥୀ୍ସବାଗୁଡ଼କିୄଯ୍ଏକକ୍ବୟାସ୍ଅଯମ୍ଭ୍ୄହାଆଛି୍ ୍। 

୧. ଆଣଙ୍କ କାହାଣୀ କୁହନୁ୍ତ 

ୄଦଖନୁ୍ତ :୍ଭାକଥ୍ ୫:୧-୨୦୍୍।୍୍୧୮-୨୦୍ଦ୍ପ୍ରତି୍ ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ୍ଭୄନାୄମାଗ୍କଯନୁ୍ତ୍୍। 

ଅଭୟାସ କେନୁ୍ତ :୍ଅଣଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍କହଫିା୍ବୟାସ୍କଯନୁ୍ତ୍-୍ଅଣ୍ଅଣଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍ପ୍ରସୁ୍ତତ୍କଯଫିା୍୍ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ମୀଶୁଙ୍କ୍ଫଷି୍ୄଯ୍କହରିା୍
ୄଫୄ୍ଏହା୍କହଫିା୍ାଆଁ୍ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ୄହଫା୍ଅଫଶୟକ୍୍।୍୍ଅଣ୍ଅଣଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍କିଯି୍ କହିୄ ଫ୍ଏଠାୄଯ୍ୄସ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ଦଅିମାଆଛି୍ : 

 ମୀଶୁଙୁ୍କ୍ ନୁସଯଣ୍ କଯଫିା୍ ଫୂଥଯୁ୍ ଅଣଙ୍କ୍ ଜୀଫନ୍ ଫଷି୍ୄଯ୍ କୁହନୁ୍ତ୍ -୍ ଅଣଙ୍କ୍ ନୁବଫଗୁଡ଼କି୍ (ମନ୍ତ୍ରଣା, ଏକାକୀତ୍ୱ), ପ୍ରଶନଗୁଡ଼କି୍
(ଭୃତୁୟୄଯ୍କ’ଣ୍ଘଟଥିାଏ୍?), କଭିୱା୍ମୀଶୁଙୁ୍କ୍ନୁସଯଣ୍କଯଫିା୍ଫୂଥଯୁ୍ଅଣ୍ୄକଈସଁଫୁ୍ସଂଘଷ୍ଥଯ୍ସମ୍ମଖୁୀନ୍ହୁନ୍ତି୍ ୍। 
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 ଅଣ୍କିଯି୍ ବାଫୄଯ୍ମୀଶୁଙ୍କଯ୍ଜୄଣ୍ନୁଗାଭୀ୍ୄହାଆଥିୄର୍ୄସ୍ଫଷି୍ୄଯ୍କୁହନୁ୍ତ୍-୍ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ମୀଶୁଙ୍କ୍ଫଷି୍ୄଯ୍କୁହନୁ୍ତ୍!୍୍ମୀଶୁଙ୍କ୍
ଫଷି୍ୄଯ୍ଜଯୁଯୀ୍କାହାଣୀ୍ୄହଈଛି୍ :୍ଅୄଭ୍ସଭୄସ୍ତ୍ା୍କଯି୍ ଇଶ୍ୱଯଙୁ୍କ୍ଭାନତି୍କଯଛୁି । ଅୄଭ୍ଅଭ୍ା୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଭୃତୁୟଫଯଣ୍
କଯଫିା ।୍ ୍ ଭାତ୍ର୍ ଅୄଭ୍ ୄମୄତୄଫୄ୍ ଅଭ୍ ା୍ ନଭିୄନ୍ତ୍ ଭୃତୁୟଫଯଣ୍ କଯଥିିଫା, କଫଯପ୍ରାପ୍ତ୍ ୄହାଆଥିଫା, ୍ ଭୃତୁୟଯୁ୍ ଈଠଥିିଫା୍
ମୀଶୁଙ୍କଠାୄଯ୍ଅଭଯ୍ଫଶି୍ୱାସ୍ସ୍ଥାନ୍କଯୁ, ୄସୄତୄଫୄ୍ଭୃତୁୟଯୁ୍ଈଦ୍ଧାଯପ୍ରାପ୍ତ୍ୄହାଆଥାଈ । 

 ମୀଶୁଙୁ୍କ୍ନୁସଯଣ୍କଯଫିା୍ୄଯ୍ଅଣଙ୍କ୍ଜୀଫନ୍ଫଷି୍ୄଯ୍କଥାଫାତ୍ତଥା୍କଯନୁ୍ତ୍-୍ମୀଶୁ୍ଅଣଙ୍କ୍ଜୀଫନ୍କିଯି୍ ବାଫୄଯ୍ଯଫିତ୍ତଥନ୍
କଯଥିିୄର୍ୄସ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ୄସଭାନଙୁ୍କ୍କୁହନୁ୍ତ । ମୀଶୁ୍ୄଦଆଥିଫା୍ଅନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତ,ି ୍କ୍ଷ୍ଭା୍ଫଷି୍ୄଯ୍କଥାଫାତ୍ତଥା୍କଯନୁ୍ତ । 

 ଏକ୍ପ୍ରତକି୍ରିାକୁ୍ନଭିନ୍ତ୍ରଣ୍କଯନୁ୍ତ୍-୍ଅଣଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍ଏକ୍ଈତ୍ତଯ୍ନୁୄଯାଧ୍କଯଫିା୍ଈଚତି୍ । ଏକ୍ପ୍ରଶନ୍ସହତି୍ସଭାପ୍ତ୍କଯନୁ୍ତ୍ମାହାକି୍
ଅଣଙୁ୍କ୍ୄସହି୍ ଫୟକି୍ତଙ୍କ୍ଅତ୍ମକି୍ଅଗ୍ରହଯ୍ସ୍ତଯକୁ୍ଅଫଷି୍କାଯ୍କଯଫିାୄଯ୍ସାହାମୟ୍କଯଫି । ଏହିଯି୍ କଛି ି୍ ଫଷି୍୍ଚାଯନୁ୍ତ୍ :୍ “ଅଣଙୁ୍କ୍
କିଯି୍ କ୍ଷ୍ଭା୍ଦଅିମିଫ୍ଅଣ୍ତାହା୍ଜାଣଫିାକୁ୍ସନ୍ଦ୍କଯିୄ ଫ୍କି୍ ?” କଭିୱା୍“ଇଶ୍ୱଯ୍ଅଣଙ୍କ୍ଜୀଫନ୍ଯଫିତ୍ତଥନ୍କଯିୄ ଫ୍ୄଫାରି୍ଅଣ୍
ସନ୍ଦ୍କଯିୄ ଫ୍କି୍ ?” 

 ଏହାକୁ୍ସଂକି୍ଷ୍ପ୍ତ୍ଯଖନୁ୍ତ୍(୩୍ଭନିଟି୍୍ଫା୍ତହିଁଯୁ୍କମ୍)୍-୍ଅଣଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍କ୍ଷ୍ୁର୍୍ଚଭକ୍ରାଯ୍ୄହଫା୍ଈଚତି୍ । କଲାନ୍ତ୍ହୁନୁ୍ତ୍ନାହି୍ଁ ୍ଏୄତ୍ଦୀଘଥ୍
ସଭ୍କଥାଫାତ୍ତଥା୍କଯନୁ୍ତ୍ନାହି୍ଁ ୄମଯି୍ ୄଶ୍ରାତା୍ଅଗ୍ରହ୍ହଯାଆୄଫ । 

 ଅଣଙ୍କ୍ଦୄଯ୍ଜଣଙୁ୍କ୍ଅଣଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍କହଫିା୍ବୟାସ୍କଯନୁ୍ତ । 

 କହଫିା୍ାଆଁ୍୫୍ଜଣ୍ୄରାକଙୁ୍କ୍ଭୄନାନୀତ୍କଯନୁ୍ତ । ଏହି୍ ସପ୍ତାହୄଯ୍ଇଶ୍ୱଯ୍ଅଣ୍ଜାଣିଥିଫା୍ୄକଈଁ୍ ୫୍ଜଣ୍ୄରାକଙୁ୍କ୍ଅଣଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍
କହଫିା୍ାଆଁ୍ଆଚ୍ଛା୍କଯନ୍ତି୍ ଅଣଙୁ୍କ୍ତାହା୍ୄଦଖାଆଫା୍ାଆଁ୍ତାହାଙୁ୍କ୍ନୁୄଯାଧ୍କଯନୁ୍ତ । 

_____________________ 

୨. ଯୀରୁ୍ଶଙ୍କ କାହାଣୀ କୁହନୁ୍ତ 

ୄଦଖନୁ୍ତ :୍୧ଭ୍କଯନି୍ଥୀ୍୧୫:୧-୮, ୄଯାଭୀ୍୩:୨୩, ୄଯାଭୀ୍୬:୨୩ 

ଅଭୟାସ :୍ଅଣଙ୍କ୍ଦଯ୍ପ୍ରୄତୟକଙୁ୍କ୍ସସୁଭାଚାଯ୍ପ୍ରଚାଯ୍କଯଫିା୍ ୄଶୈୀ୍ଫୟଫହାଯ୍କଯି୍ କଭିୱା୍ ନୟ୍ସଯ୍ପ୍ରଣାୀ୍ଫୟଫହାଯ୍କଯି୍ ମୀଶୁଙ୍କ୍
କାହାଣୀ୍କହଫିା୍ବୟାସ୍କଯଫିାକୁ୍ଦିନୁ୍ତ । ଏହି୍ ସପ୍ତାହୄଯ୍୫୍ଜଣ୍ୄରାକଙୁ୍କ୍ଅଣଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍୍ମୀଶୁଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍କୁହନୁ୍ତ । 

_____________________ 

୩. ଅନୁସେଣ ଓ ୋଛ 

ୄଦଖନୁ୍ତ :୍ଭାକଥ୍ ୧:୧୬-୨୦ 

ଅଭୟାସ କେନୁ୍ତ :୍ଏକ୍ତାରିକା୍ପ୍ରସୁ୍ତତ୍କଯନୁ୍ତ୍ -୍ଏକ୍ଖାରି୍କାଗଜ୍ଅଣନୁ୍ତ୍୍ଅଣ୍ଜାଣିଥିଫା୍ (ଯଫିାଯ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ପ୍ରତଫିାସୀ, ସହକଭଥୀ୍ଫା୍
ଫଦିୟା୍ସାଥୀ)୍୧୦୦୍ଜଣ୍ୄରାକଙ୍କ୍ନାଭ୍ୄରଖନୁ୍ତ, ୄମଈଭଁାୄନ୍ମୀଶୁଙ୍କ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ଜାଣଫିା୍ଅଫଶୟକ । ଏହି୍ ସପ୍ତାହୄଯ୍୫୍ଜଣ୍ୄରାକଙୁ୍କ୍
ଅଣଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍୍ମୀଶୁଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍କୁହନୁ୍ତ । ଏହାକୁ୍ପ୍ରତି୍ ସପ୍ତାହୄଯ୍କଯନୁ୍ତ । 

_____________________ 

୪. ୋପି୍ତସ୍ମ 

ୄଦଖନୁ୍ତ :୍ୄଯାଭୀ୍୬:୩-୪୍; ୄପ୍ରଯତି୍୮:୨୬-୪୦ 
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ଅଭୟାସ କେନୁ୍ତ :୍ନକିଟୄଯ୍ଥିଫା୍ାଣି୍ (ଗାଧୁଅ୍କୁଡଳୀ, ୄାଖଯୀ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ)୍ୄଖାଜନୁ୍ତ୍୍ନୂଅ୍ଫଶି୍ୱାସୀଭାନଙୁ୍କ୍ଫାପି୍ତସ୍ମ୍ଦିନୁ୍ତ୍ ୍।୍ ୍ୄରାକଭାୄନ୍
ଫଶି୍ୱାସୀ୍ୄହଫା୍ୄଯ୍ୄଯ୍ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍୍ଫାପି୍ତସ୍ମ୍ଦିନୁ୍ତ୍୍।୍୍ଫାପି୍ତସ୍ମ୍ଫଷି୍ୄଯ୍ଧିକ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ୄପ୍ରଯତି୍୨:୩୭-୪୧, ୮:୫-୧୩, 
୮:୩୬-୩୮, ୯:୧୦-୧୯, ୧୦:୪୭-୪୮, ୧୬:୧୩-୧୫, ୧୬:୨୭-୩୪, ୄପ୍ରଯତି୍୧୮:୫-୯୍୍୧ଭ୍କଯନି୍ଥୀ୍୧:୧୦-୧୭, ୄପ୍ରଯତି୍୧୯:୧-
୫, ୄପ୍ରଯତି୍୨୨:୧୪-୧୭୍। ଏହି୍ ସପ୍ତାହୄଯ୍୫୍ଜଣ୍ୄରାକଙୁ୍କ୍ଅଣଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍୍ମୀଶୁଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍କୁହନୁ୍ତ୍୍।୍୍ଏହାକୁ୍ପ୍ରତି୍ ସପ୍ତାହୄଯ୍କଯନୁ୍ତ । 

_____________________ 

୫. ୋଇେଲ 

ୄଦଖନୁ୍ତ :୍୨୍ତୀଭଥି୍୩:୧୪-୧୬ 

ଅଭୟାସ କେନୁ୍ତ :୍୭ଟି୍ ଫାଆଫର୍ଧ୍ୟନ୍ପ୍ରଶନଗୁଡ଼କି୍ଭୁଖସ୍ଥ୍କଯି୍ ଅଫୃତ୍ତି୍ କଯନୁ୍ତ୍(ପ୍ରଶନ୍୧-୭୍ସଯ୍ସବା୍ଦ୍ଧତିୄ ଯ) । ଏହି୍ ସପ୍ତାହୄଯ୍୫୍ଜଣ୍
ୄରାକଙୁ୍କ୍ଅଣଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍୍ମୀଶୁଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍କୁହନୁ୍ତ । ଏହାକୁ୍ପ୍ରତି୍ ସପ୍ତାହୄଯ୍କଯନୁ୍ତ । 

_____________________ 

୬. ଈଶ୍ୱେଙ୍କ ସହତି କଥାୋତ୍ତଥା 

ୄଦଖନୁ୍ତ :୍ଭାଥିଈ୍୬:୯-୧୩ 

ଅଭୟାସ କେନୁ୍ତ :୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ସହତି୍କିଯି୍ ବାଫୄଯ୍କଥାଫାତ୍ତଥା୍କଯଫିାକୁ୍ୄହଫ୍ତାହା୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯଫିା୍ାଆଁ୍ଅଣଙ୍କ୍ହାତ୍ଫୟଫହାଯ୍କଯନୁ୍ତ୍୍।୍୍ଏକ୍ଦ୍
ଭାଥିଈ୍୬:୯-୧୩୍ଦୄଯ୍ଥିଫା୍ମୀଶୁଙ୍କ୍ପ୍ରାଥଥନା୍ଭାଧ୍ୟଭୄଯ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କରା୍ୄଫୄ୍ଅଣଙ୍କ୍ହାତକୁ୍ଏକ୍ପ୍ରଦଶକିା୍ବାଫୄଯ୍ଫୟଫହାଯ୍କଯନୁ୍ତ୍। 

୧. ାୁଲି =୍ସମ୍ପକଥ । ାରିୁ୍ଅଭଯ୍ଅଙୁ୍ଗଠି୍ ୍ଫୁଢ଼ା୍ଅଙୁ୍ଗଠଯି୍ଭୂ୍ୄହାଆଥିଫାଯୁ୍ୄକଫ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ସହତି୍ୄକ୍ଷ୍ଣ୍ୄହଈଥିଫା୍ସମ୍ପକଥ୍ହ ି୍ଁ ତାହାଙ୍କ୍
ସହତି୍ଅଭଯ୍ଫୟକି୍ତଗତ୍ସମ୍ପକଥ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଭୂଦୁଅ୍ୄଟ । “ସ୍ୱଗଥୄଯ୍ଅଭଯ୍ିତା୍.....” (ଭାଥିଈ୍୬:୯) 

୨. େୁଢ଼ା ଆଙୁ୍ଗଠ ି=୍ଈାସନା । ଅଭଯ୍ ଫୁଢ଼ା୍ଅଙୁ୍ଗଠି୍ ଅଭକୁ୍ସ୍ମଯଣ୍କଯଦିଏି୍ୄମ୍ଅୄଭ୍ୄକୌଣସି୍ ଫଷି୍୍ନଭିୄନ୍ତ୍ନୁୄଯାଧ୍କଯଫିା୍ଫୂଥଯୁ୍
ଅଭକୁ୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ଈାସନା୍କଯଫିାକୁ୍ଡ଼ଫି । “..... ତୁଭ୍ନାଭ୍ଫତି୍ର୍ୄଫାରି୍ଖୟାତ୍ୄହଈ୍୍।” (ଭାଥିଈ୍୬:୯) 

୩. ପ୍ରଥେ ଆଙୁ୍ଗଠ ି =୍ ସଭଥଣ । ତା’ୄଯ୍ ଅୄଭ୍ ଅଭ୍ ଜୀଫନ, ୄମାଜନା, ଯଫିାଯ, ଅଥକି୍ ଫସ୍ଥା, କାମଥୟ, ବଫଷି୍ୟତ୍, ସଫୁକଛି ି୍ ସଭଥଣ୍ 
କଯଥିାଈ । “ତୁଭଯ୍ଯାଜୟ୍ଅସ,ୁ ତୁଭ୍ଆଚ୍ଛା୍ସାଧିତ୍ୄହଈ୍.....”  (ଭାଥିଈ୍୬:୧୦) 

୪. େଝ ିଆଙୁ୍ଗଠ ି=୍ଚାଯନୁ୍ତ । ତା’ୄଯ୍ଅୄଭ୍ଇଶ୍ୱଯଙୁ୍କ୍ଅଭଯ୍ଅଫଶୟକତା୍ଯୂଣ୍କଯଫିାକୁ୍ନୁୄଯାଧ୍କଯଥିାଈ । “ଅଜି୍ ଅଭକୁ୍ଅଭଯ୍
ୄଦୈନନ୍ଦନି୍ଅହାଯ୍ଦି ।”  (ଭାଥିଈ୍୬:୧୧) 

୫. ଚତୁଥଥ ଆଙୁ୍ଗଠ ି =୍ କ୍ଷ୍ଭା୍ କଯଫିା । ଫତ୍ତଥଭାନ୍ ଅୄଭ୍ ଇଶ୍ୱଯଙୁ୍କ୍ ଅଭଯ୍ ାକ୍ଷ୍ଭା୍ କଯଫିାକୁ୍ ନୁୄଯାଧ୍ କଯୁଛୁ, ୁଣି୍ ଅଭକୁ୍ ନଶିି୍ଚତଯୂୄ୍
ନୟଭାନଙୁ୍କ୍କ୍ଷ୍ଭା୍କଯଫିାକୁ୍ଡ଼ଫି । “ଅୄଭ୍ନୟଭାନଙୁ୍କ୍ୄମଯି୍ କ୍ଷ୍ଭା୍କଯୁ, ୄସହିଯି୍ ଅଭଯ୍ାକ୍ଷ୍ଭା୍କଯ ।” (ଭାଥିଈ୍୬:୧୨) 

୬. କାଣ ିଆଙୁ୍ଗଠ ି=୍ସୁଯକ୍ଷ୍ା୍୍।୍୍ତା’ୄଯ୍ଅୄଭ୍ସଯୁକ୍ଷ୍ା୍ାଆଫାକୁ୍ନୁୄଯାଧ୍କଯଥିାଈ । “ଅଭକୁ୍ଯୀକ୍ଷ୍ାୄଯ୍ଡ଼ଫିାକୁ୍ଦି୍ନାହିଁ, ଭାତ୍ର୍ଭନ୍ଦତାଯୁ୍
ଯକ୍ଷ୍ା୍କଯ ।” (ଭାଥିଈ୍୬:୧୩) 
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୭. େୁଢ଼ା ଆଙୁ୍ଗଠ ି(ନୁେଥାେ) =୍ଈାସନା । ଣୁି୍ଅୄଭ୍ୄମଯି୍ ଅଯମ୍ଭ୍କଯଥିିରୁ୍ୄସହିଯି୍ ସଭାପ୍ତ୍ୄହାଆଥାଈ୍-୍ଅୄଭ୍ସଫଥଶକି୍ତଭାନ୍୍ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍
ଈାସନା୍କଯଥିାଈ୍-୍“ତୁଭଯ୍ଯାଜୟ୍ଅସୁ୍ୄମଣୁ୍ଯାଜୟ, ଯାକ୍ରଭ୍୍ୄଗୌଯଫ୍ମୁୄଗ୍ମୁୄଗ୍ତୁଭଯ । ଅୄଭନ୍ ।”  (ଭାଥିଈ୍୬:୧୩) । 

ଏହି୍ ସପ୍ତାହୄଯ୍୫୍ଜଣ୍ୄରାକଙୁ୍କ୍ଅଣଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍୍ମୀଶୁଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍କୁହନୁ୍ତ୍୍।୍୍ଏହାକୁ୍ପ୍ରତି୍ ସପ୍ତାହୄଯ୍କଯନୁ୍ତ୍୍। 

_____________________ 

୭. କଠନି ସେ 

ୄଦଖନୁ୍ତ :୍ୄପ୍ରଯତି୍୫:୧୭-୪୨୍; ଭାଥିଈ୍୫:୪୩-୪୪ 

ଅଭୟାସ କେନୁ୍ତ :୍ ଦକୁ୍ କୁହନୁ୍ତ୍ ଏକ୍ସଭସୟା୍ ଫଷି୍ୄଯ୍ କୁହନୁ୍ତ୍ ମାହାକି୍ ଅଣ୍ଅଣଙ୍କ୍ ନୂତନ୍ଫଶି୍ୱାସ୍ ୄହତୁ୍ସମ୍ମଖୁୀନ୍ ୄହାଆଛନ୍ତି୍ ; ଅଣ୍
ସମ୍ମଖୁୀନ୍ ୄହାଆାଯୁଥିଫା୍ ସଭସୟା୍ ଫଷି୍ୄଯ୍ ଫିୄ ଫଚନା୍ କଯନୁ୍ତ୍ ; ଅଣ୍ କିଯି୍ ଈତ୍ତଯ୍ ୄଦୄଫ୍ ୄସ୍ ଫଷି୍ୄଯ୍ ବିନ୍ କଯନୁ୍ତ୍ -୍ ଦୃଢ଼ତା୍ ୍
ୄପ୍ରଭୄଯ୍-୍ୄମଯି୍ ମୀଶୁ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍ଦିନ୍ତ ି। ଅଫଶୟକତାଭୄତ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯନୁ୍ତ । ପ୍ରୄତୟକ୍ଫୟକି୍ତ୍କହଫିା୍ୄଯ୍ୄସଭାନଙ୍କ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ପ୍ରାଥଥନା୍କଯନୁ୍ତ ।୍୍
ଏହି୍ ସପ୍ତାହୄଯ୍୫୍ଜଣ୍ୄରାକଙୁ୍କ୍ଅଣଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍୍ମୀଶୁଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍କୁହନୁ୍ତ । ଏହାକୁ୍ପ୍ରତି୍ ସପ୍ତାହୄଯ୍କଯନୁ୍ତ । 

_____________________ 

୮. ଏକ େଡଳୀଳୀ ୄହୋ 

ୄଦଖନୁ୍ତ :୍ୄପ୍ରଯତି୍୨:୪୨-୪୭୍; ୧ଭ୍କଯନି୍ଥୀ୍୧୧:୨୩-୩୪ 

ଅଭୟାସ କେନୁ୍ତ :୍ ଯିୄ ଚ୍ଛଦଗୁଡ଼କିୄଯ୍ ଭଡଳୀୀ୍ ୄମଯି୍ ଫର୍ଣ୍ଥନା୍ କଯଥିିରା୍ ୄସହିଯି୍ କଯଫିା୍ ାଆଁ୍ଅଣଙ୍କ୍ ଦ୍ମାହା୍ଅଫଶୟକ୍ କୄଯ୍ ତାହା୍
ଅୄରାଚନା୍କଯନୁ୍ତ । ଏକ୍ଦ୍ବାଫୄଯ, ଏକ୍ଖାରି୍କାଗଜୄଯ୍ଅଣଙ୍କ୍ନଜି୍ଦକୁ୍ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ୍କଯି୍ ଫନୁି୍ଦ୍ଚହି୍ନତି୍ଫୃତ୍ତ୍ଙ୍କନ୍କଯନୁ୍ତ । ଏହା୍ଈୄଯ୍
୩ଟି୍ ସଂଖୟାଯ୍ତାରିକା୍କଯନୁ୍ତ୍:୍ନିଭିତଯୂୄ୍ୄମାଗ୍ୄଦଈଥିଫା୍ସଂଖୟା୍(ଚତି୍ର୍ରଗାନୁ୍ତ), ମୀଶୁଙ୍କଠାୄଯ୍ଫଶି୍ୱାସ୍କଯୁଥିଫା୍ସଂଖୟା୍(କୁଶ)୍୍ଫଶି୍ୱାସ୍
କଯଫିା୍ୄଯ୍ଫାପି୍ତଜତି୍ୄହଈଥିଫା୍ସଂଖୟା୍(ଜୄଯ) । 

 

ଅଣଙ୍କ୍ଦ୍ମଦି୍ ଏକ୍ଭଡଳୀୀ୍ୄହଫା୍ାଆଁ୍ପ୍ରତଫିଦ୍ଧ, ୄତୄଫ୍ଫନୁି୍ଦ୍ଚହି୍ନତି୍ଫୃତ୍ତକୁ୍କାଦାଗ୍କଯଦିିନୁ୍ତ । ଅଣ୍ମଦି୍ ନିଭିତଯୂୄ୍ନଭିନରିଖିତ୍
ଈାଦାନଗୁଡ଼କୁି୍ ବୟାସ୍ କଯିୄ ଫ, ୄତୄଫ୍ଅଣଙ୍କ୍ ଫୃତ୍ତ୍ ଭଧ୍ୟୄଯ୍ ଥିଫା୍ ନଭିନରିଖିତ୍ ପ୍ରତି୍ ଈକଯଣଯ୍ ଚତି୍ରାଙ୍କନ୍ କଯନୁ୍ତ । ଅଣ୍ ମଦି୍ ୄସହି୍
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ଈକଯଣ୍କଯିୄ ଫ୍ନାହି୍ଁ କଭିୱା୍ଫାହାଯଯ୍ଜୄଣ୍ଫୟକି୍ତ୍ଅସି୍ ଏହା୍କଯିୄ ଫ୍ୄଫାରି୍ୄକ୍ଷ୍ା୍କଯିୄ ଫ, ୄତୄଫ୍ୄସହି୍ ଈାଦାନକୁ୍ଫୃତ୍ତ୍ଫାହାୄଯ୍ଙ୍କନ୍
କଯନୁ୍ତ । 

 

 

୧. ଏକ୍ଭଡଳୀୀ୍ୄହଫା୍ାଆଁ୍ପ୍ରତଫିଦ୍ଧତା୍:୍ଫନୁି୍ଦଚହି୍ନତି୍ୄଯଖା୍ଫଦୄଯ୍ୄଭାଟା୍ୄଯଖା୍। 
୨. ଫାପି୍ତସ୍ମ-ଜ 
୩. ଫାଆଫର-ୁସ୍ତକ 
୪. ମୀଶୁଙୁ୍କ୍ୄଯାଟୀ୍୍କପ୍୍ୄନଆ୍ାନ୍କଯନୁ୍ତ 
୫. ସହବାଗିତା-ହୃଦ 
୬. ଦାନ୍କଯଫିା୍୍ୄସଫାକାମଥୟ-ଥଥ୍ଚହି୍ନ 
୭. ପ୍ରାଥଥନା-ପ୍ରାଥଥନା୍କଯଫିା୍ହସ୍ତ 
୮. ପ୍ରଶଂସା-ଈଠାଆଥିଫା୍ହସ୍ତ 
୯. ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ମୀଶୁ-ସାଙ୍ଗ୍ଜୄଣ୍ସାଙ୍ଗଯ୍ହାତ୍ଧଯଫିା୍ଫଷି୍ୄଯ୍କହଫିା 
୧୦. ୄସ୍ଫଶି୍ୱାସ୍ପ୍ରତି୍ କଢ଼ାଆ୍ୄନୄର 
୧୧. ୄନତାଗଣ୍-୍ଦୁଆଟି୍ ହସୁଥିଫା୍ଭୁଖ 

ଅଣଙ୍କ୍ଦ୍ୄକଈଁ୍ଫଷି୍୍ହଯାଈଛନ୍ତି୍ ମାହାକି୍ ଏହାକୁ୍ଏକ୍ସୁସ୍ଥ୍ଭଡଳୀୀ୍ବାଫୄଯ୍ୄହଫାକୁ୍ସାହାମୟ୍କଯଫି୍? 

ଏହି୍ ସପ୍ତାହୄଯ୍୫୍ଜଣ୍ୄରାକଙୁ୍କ୍ଅଣଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍୍ମୀଶୁଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍କୁହନୁ୍ତ୍୍।୍୍ଏହାକୁ୍ପ୍ରତି୍ ସପ୍ତାହୄଯ୍କଯନୁ୍ତ୍୍। 

_____________________ 

ଏହାୄେ କ’ଣ ? 

୩/୩୍ଡ଼ସି୍କବଯି୍ ଟ୍ରାକ୍୍କଭିୱା୍ ୩/୩୍ୄେୄନ୍ଦନ୍୍ଟ୍ରାକ୍୍ଭଧ୍ୟୄଦଆ୍ମାଅନୁ୍ତ୍କଭିୱା୍ ୄମାହନ୍ଫା୍ଭାକଥ୍ଯି୍ ଏକ୍ୁସ୍ତକ୍ଭୄନାତୀତ୍କଯନୁ୍ତ୍ (ପ୍ରତି୍ ସବା୍
ନଭିୄନ୍ତ୍ୄକଫ୍ୄଗାଟଏି୍କାହାଣୀ୍ଭୄନାତୀକ୍କଯନୁ୍ତ)୍୍। 

_____________________ 
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ଆେଷି୍କାେ କ୍ରେ 
(ୄମଈଁ୍ଦଗୁଡ଼କି୍ଫାଆଫରଯ୍ଷୃ୍ଠବୂଭି୍୍ଜଣାଶୁଣା୍ଫଷି୍୍ୄରାଡ଼ନ୍ତ)ି 

ଅଣଙ୍କ୍ଦଯ୍“ୄଦଖିଫା” ଂଶ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ନଭିନରିଖିତ୍ଯିୄ ଚ୍ଛଦଗୁଡ଼କି୍ଫୟଫହାଯ୍କଯନୁ୍ତ । କଛିି୍ ଯିୄ ଚ୍ଛଦ୍ନଭିୄନ୍ତ୍ଅଣଙ୍କ୍ଦ୍ହୁଏତ୍ଏକାଧିକ୍
ସବା୍ୄରାଡ଼ିାୄଯ । 

_____________________ 

ଈଶ୍ୱେଙୁ୍କ ଆେଷି୍କାେ କେନୁ୍ତ -୍ଇଶ୍ୱଯ୍କଏି୍୍ୄସ୍କିଯି୍ ଟନ୍ତ ି

୧. ସୃଷ୍ଟି୍-୍ଅଦିୁସ୍ତକ୍୧ 
୨. ୄରାକଭାନଙ୍କ୍ସୃଷ୍ଟି୍-୍ଅଦିୁସ୍ତକ୍୨ 
୩. ୄରାକଭାନଙ୍କ୍ଫାଧ୍ୟତା୍-୍ଅଦିୁସ୍ତକ୍୩ 
୪. ୄନାହ୍୍ଜଲାଫନ୍-୍ଅଦିୁସ୍ତକ୍୬:୫-୮:୧୪ 
୫. ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ପ୍ରତଜି୍ଞା୍୍ୄନାହ୍-୍ଅଦିସୁ୍ତକ୍୮:୧୫-୯:୧୭ 
୬. ଇଶ୍ୱଯ୍ବ୍ରାହାମ୍ ୍ସହତି୍କଥାଫାତ୍ତଥା୍କଯନ୍ତି୍ -୍ଅଦିୁସ୍ତକ୍୧୨:୧-୭୍; ୧୫:୧-୬ 
୭. ଦାଈଦ୍ବ୍ରାହାମ୍ ୍ଫଂଶଧଯଙ୍କ୍ଯାଜା୍ହୁନ୍ତି୍ -୍୧ଭ୍ଶାଭୁୄ ର୍୧୬:୧-୧୩୍; ୨୍ଶାଭୁୄର୍୭:୧-୨୮ 
୮. ଯାଜା୍ଦାଈଦ୍୍ଫôତୄସଫା୍-୍୨୍ଶାଭୁୄ ର୍୧୧:୧-୨୭ 
୯. ନାଥନଙ୍କ୍କାହାଣୀ୍-୍୨୍ଶାଭୁୄ ର୍୧୨:୧-୨୫ 
୧୦. ଈଦ୍ଧାଯକତ୍ତଥା୍ସିୄ ଫ୍ୄଫାରି୍ଇଶ୍ୱଯ୍ପ୍ରତଜି୍ଞା୍କଯନ୍ତି୍ -୍ମିଶାଆ୍୫୩ 

ଯୀରୁ୍ଶଙୁ୍କ ଆେଷି୍କାେ କେନୁ୍ତ -୍ମୀଶୁ୍କଏି୍୍ୄସ୍କାହିଁକି୍ ଅସଥିିୄର 

୧. ଈଦ୍ଧାଯକତ୍ତଥା୍ଜନମଗ୍ରହଣ୍କଯଥିିୄର୍-୍ଭାଥିଈ୍୧:୧୮-୨୫ 
୨. ମୀଶୁଙ୍କ୍ଫାପି୍ତସ୍ମ୍-୍ଭାଥିଈ୍୩:୭-୯, ୧୩-୧୫ 
୩. ାଗ୍ଫୟକି୍ତ୍ସୁସ୍ଥ୍ୄହରା୍-୍ଭାକଥ୍୫:୧-୨୦ 
୪. ମୀଶୁ୍ୄକୄଫ୍ଫି୍ ୄଭଷ୍ଗୁଡ଼କୁି୍ହଯାନ୍ତି୍ ନାହ ି୍ଁ -୍ୄମାହନ୍୧୦:୧-୩୦ 
୫. ମୀଶୁ୍ନ୍ଧକୁ୍ସୁସ୍ଥ୍କଯନ୍ତି୍ -୍ରୂକ୍୧୮:୩୧-୪୨ 
୬. ମୀଶୁ୍୍ଜଖି୍-୍ରୂକ୍୧୯:୧-୯ 
୭. ମୀଶୁ୍୍ଭାଥିଈ୍-୍ଭାଥିଈ୍୯:୯-୧୩ 
୮. ମୀଶୁ୍ହି୍ଁ ଏକଭାତ୍ର୍ଥ୍ଟନ୍ତି୍ -୍ୄମାହନ୍୧୪:୧-୧୫ 
୯. ଫତି୍ର୍ଅତ୍ମା୍ଅସୁଛନ୍ତି୍ -୍ୄମାହନ୍୧୬:୫-୧୫ 
୧୦. ୄଶଷ୍୍ଯାତ୍ରୄବାଜ୍-୍ରୂକ୍୨୨:୧୪-୨୦ 
୧୧. ଗିଯପ୍୍ଫଚିାଯ୍-୍ରୂକ୍୨୨:୪୭-୫୩୍; ୨୩:୧୩-୨୪ 
୧୨. ଭୃତୁୟଦଡଳୀ୍-୍ରୂକ୍୨୩:୩୩-୫୬ 
୧୩. ମୀଶୁ୍ଜୀଫତି୍-୍ରୂକ୍୨୪:୧-୭, ୩୬-୪୭୍; ୄପ୍ରଯତି୍୧:୧-୧୧ 
୧୪. ଫଶି୍ୱାସ୍କଯଫିା୍୍କାମଥୟ୍କଯଫିା୍-୍ପିରିପ୍ପୀ୍୩:୩-୯ 
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ୄେୄେନ୍ କ୍ରେ 
(ନୂତନ୍ଫଶି୍ୱାସୀ୍ଫା୍ଦ୍ୄମଈଭଁାୄନ୍ଶଷି୍ୟତ୍ୱ୍ଅୄରାକାତ୍ୄରାଡ଼ନ୍ତ)ି 

ଯୀରୁ୍ଶ କହନ୍ତ ି-୍ମୀଶୁଙ୍କଯ୍ଭୂ୍ଅଜ୍ଞାଗୁଡ଼କି୍ାନ୍କଯଫିାକୁ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯନୁ୍ତ୍୍।୍୍ଅଣଙ୍କ୍ତାରିକାୄଯ୍ଥିଫା୍ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ମୀଶୁଙ୍କ୍ଫଷି୍ୄଯ୍କୁହନୁ୍ତ୍୍। 

୧.୧ ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯନୁ୍ତ୍୍କଯନୁ୍ତ୍-୍ୄମାହନ୍୧୪:୧୫-୨୧୍! 
୧.୨ ନୁତା୍କଯନୁ୍ତ୍୍।୍୍ଫଶି୍ୱାସ୍କଯନୁ୍ତ୍୍।୍୍ନୁସଯଣ୍କଯନୁ୍ତ୍୍।୍୍ଭାକଥ୍୧:୧୪-୧୭, ଏପିସୀ୍୨:୧-୧୦ 
୧.୩ ଫାପି୍ତଜତି୍ହୁନୁ୍ତ୍-୍ଭାଥିଈ୍୨୮:୧୯, ୄପ୍ରଯତି୍୮:୨୬-୩୮ 
୧.୪ ଇଶ୍ୱଯଙୁ୍କ୍ୄପ୍ରଭ୍କଯନୁ୍ତ୍୍।୍୍ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ୄପ୍ରଭ୍କଯନୁ୍ତ୍-୍ରୂକ୍୧୦:୨୫-୩୭ 

_____________________ 

ଯୀରୁ୍ଶ ଆହୁେିେଧ୍ୟ କହନ୍ତ ି-୍ମୀଶୁଙ୍କଯ୍ଭୂ୍ଅଜ୍ଞାଗୁଡ଼କି୍ାନ୍କଯଫିାକୁ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯନୁ୍ତ୍୍।୍୍ଅଣଙ୍କ୍ତାରିକାୄଯ୍ଥିଫା୍ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ମୀଶୁଙ୍କ୍ଫଷି୍ୄଯ୍
କୁହନୁ୍ତ । 

୨.୧ ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ସହତି୍କଥାଫାତ୍ତଥା୍କଯନୁ୍ତ୍-୍ଭାଥିଈ୍୬:୯-୧୩୍୍।୍୍ମୀଶୁଙ୍କଯ୍ନଭୁନା୍ପ୍ରାଥଥନା୍ଶକି୍ଷ୍ା୍୍ବୟାସ୍କଯନୁ୍ତ 
୨.୨ ଭୄନଯଖନୁ୍ତ୍୍ମୀଶୁଙୁ୍କ୍ାନ୍କଯନୁ୍ତ୍-୍ରୂକ୍୨୨:୧୪-୨୦, ୧ଭ୍କଯନି୍ଥୀ୍୧୧:୨୩-୩୨ 
୨.୩ ଦାନ୍କଯନୁ୍ତ୍-୍ୄପ୍ରଯତି୍୪:୩୨-୩୭ 
୨.୪ ଏହା୍ଦିନୁ୍ତ୍-୍ଭାଥିଈ୍୨୮:୧୮-୨୦ 

_____________________ 

େଁୁ ୄଯେି ଅନୁସେଣ କୄେ ୄସହିେି ଅନୁସେଣ କେନୁ୍ତ -୍ ଶଷି୍ୟ୍ କଯ । ଅଣ୍ ମାହା୍ ଶକି୍ଷ୍ା୍ କଯଛିନ୍ତି୍ ନୟଭାନଙୁ୍କ୍ ତାହା୍ ଦିନୁ୍ତ । ଏହି୍
ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ଭଧ୍ୟ୍ଏହା୍ୄଦଫା୍ାଆଁ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍ଦିନୁ୍ତ । 

୩.୧ ଜୄଣ୍ଶଷି୍ୟ୍ୄଖାଜନୁ୍ତ୍-୍୨୍ତୀଭଥି୍୧:୧-୧୪ 
୩.୨ ଏହାକୁ୍ଦିନୁ୍ତ୍-୍୨୍ତୀଭଥି୍୨:୧-୪, ୧୪-୧୬ 
୩.୩ ନୟଭାନଙୁ୍କ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍ୄଦଫା୍ାଆଁ୍ୄସଭାନଙୁ୍କ୍ଶକି୍ଷ୍ା୍ଦିନୁ୍ତ୍-୍୨୍ତୀଭଥି୍୩:୧-୧୭ 
୩.୪ କଠନି୍ସଭ୍-୍୨୍ତୀଭଥି୍୪:୧-୨୨ 

_____________________ 

ଆଣଙ୍କେ ୩/୩ ଦଳକୁ େୃଦ୍ଧ ିକେନୁ୍ତ -୍ଅଣଙ୍କ୍ଶଷି୍ୟଭାନଙୁ୍କ୍ନୂଅ୍ଦୄଯ୍ଏକତ୍ରତି୍କଯନୁ୍ତ୍୍। 

୪.୧ ଅଯମ୍ଭ୍କଯନୁ୍ତ୍୍ଏକ୍ୄମାଜନା୍କଯନୁ୍ତ୍-୍ରୂକ୍୧୦:୧-୧୧ । ଅଣ୍ଏକ୍ନୂଅ୍ଦ୍ଅଯମ୍ଭ୍କରା୍ୄଫୄ୍ମୀଶୁଙ୍କ୍ନିୄ ର୍ଦ୍ଦଥଶଗୁଡ଼କି୍ଶୁଣନୁ୍ତ । 
୪.୨ ଏକତ୍ରତି୍ହୁନୁ୍ତ୍-୍ୄପ୍ରଯତି୍୨:୧୪-୪୭ 
୪.୩ ଶାନ୍ତଯି୍ଫୟକି୍ତ୍ -୍ଭାକଥ୍୫:୧-୨୦, ୬:୫୩-୫୬ । ମୀଶୁଙ୍କ୍ଫଷି୍ୄଯ୍କାହାଣୀ୍କହଫିାକୁ୍ଆଚୁ୍ଛକ୍ୄରାକଭାନଙୁ୍କ୍ ୄଖାଜନୁ୍ତ । ୄସହି୍ ଫୟକି୍ତ୍୍

ୄସଭାନଙ୍କ୍ସାଙ୍ଗସାଥୀ୍୍ଯଫିାଯ୍ସହତି୍ଏକ୍ଦ୍ଅଯମ୍ଭ୍କଯନୁ୍ତ୍୍। 
୪.୪ କଏି୍ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ଛନ୍ତି୍ -୍ଭାଥିଈ୍୧୩:୧-୯, ୧୮-୨୩ 

_____________________ 
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େଚିାଳନା କେନୁ୍ତ -୍ଏକ୍୩/୩୍ଦ୍କିଯି୍ ଯଚିାନା୍କଯିୄ ଫ୍ତାହା୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯନୁ୍ତ୍୍। 

୫.୧ ନଭନୁା୍(ଏହିଯି୍ ଯଚିାନା୍କଯନୁ୍ତ)୍-୍ୄମାହନ୍୧୩:୧-୧୭ 
୫.୨ ନଭନୁା୍(ଏହିଯି୍ ଯଚିାନା୍କଯନୁ୍ତ୍ନାହିଁ)୍-୍୩୍ୄମାହନ୍୫-୧୪ 
୫.୩ ସହାତା୍କଯନୁ୍ତ୍-୍ଭାକଥ୍୪:୩୫-୪୧ 
୫.୪ ଜାଗି୍ଯୁହନୁ୍ତ୍-୍ରୂକ୍୧୦:୧-୧୧, ୧୭, ୨୦ 
୫.୫ ଯତିୟାଗ୍କଯନୁ୍ତ୍-୍ଭାଥିଈ୍୨୫:୧୪-୩୦ 

_____________________ 

ଯାଆନୁ୍ତ : ସ୍ଥାନୀ -୍ଅଣଙ୍କଯ୍ସ୍ଥାନୀ୍ସମ୍ପ୍ରଦାୄଯ୍କିଯି୍ ହଞ୍ôଚୄଫ୍ତାହା୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯନୁ୍ତ୍୍। 

୬.୧ ମାଅନୁ୍ତ୍:୍ସ୍ଥାନୀ୍-୍ୄପ୍ରଯତି୍୧:୧-୮ 
୬.୨ ଦଯରିକୁ୍ସାହାମୟ୍କଯନୁ୍ତ୍୍।୍୍ସସୁଭାଚାଯ୍ପ୍ରଚାଯ୍କଯନୁ୍ତ୍-୍ରୂକ୍୭:୧୧-୨୩ 
୬.୩ ଇଶ୍ୱଯ୍ୄମଈଁଠାକୁ୍ୄପ୍ରଯଣ୍କଯନ୍ତି୍ ୄସଠାକୁ୍ମାଅନୁ୍ତ୍-୍ୄପ୍ରଯତି୍୧୦:୯-୪୮ 
୬.୪ ଏକ୍ୄମାଜନା୍ସହତି୍ମାଅନୁ୍ତ୍-୍ୄପ୍ରଯତି୍୧୩:୧-୩, ୩୨-୩୩, ୩୮-୩୯୍; ୪:୨୧-୨୩, ୨୬-୨୭ 

_____________________ 

ଯାଆନୁ୍ତ : େଶି୍ୱ -୍ଥୃିଫୀଯ୍ପ୍ରାନ୍ତ୍ମଥୟନ୍ତ୍କିଯି୍ ହଞ୍ôଚୄଫ୍ତାହା୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯନୁ୍ତ୍୍। 

୭.୧ ମାଅନୁ୍ତ୍:୍ଫଶି୍ୱ୍-୍ୄପ୍ରଯତି୍୧:୧-୮, ଭାଥିଈ୍୨୮:୧୯-୨୦ 
୭.୨ ଇଶ୍ୱଯ୍ୄମଈଁଠାକୁ୍ୄପ୍ରଯଣ୍କଯନ୍ତି୍ ୄସଠାକୁ୍ମାଅନୁ୍ତ୍-୍ୄପ୍ରଯତି୍୮:୨୬-୩୮ 
୭.୩ ଇଶ୍ୱଯ୍ପ୍ରୄତୟକ୍ୄରାକଦକୁ୍ୄପ୍ରଭ୍କଯନ୍ତି୍ -୍ୄମାହନ୍୪:୪-୩୦, ୩୯-୪୧ 
୭.୪ ଏକ୍ୄମାଜନା୍ସହତି୍ମାଅନୁ୍ତ୍-୍ୄପ୍ରଯତି୍୧୩:୧-୩, ୩୨-୩୩, ୩୮-୩୯୍; ୧୪:୨୧-୨୩, ୨୬-୨୭ 

_____________________ 

ଆଧାେଗୁଡ଼କି ସ୍ମେଣ କେନୁ୍ତ  ।୍୍ଅଣ୍ସାକ୍ଷ୍ାତ୍କରା୍ୄଫୄ୍ମାହା୍କଯଫିାକୁ୍ୄହଫ୍ତାହା୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯନୁ୍ତ୍୍। 

୮.୧ ମୀଶୁ୍ପ୍ରଥଭ୍ଟନ୍ତି୍ -୍ପିରିପ୍ପୀ୍୨:୧-୧୧ 
୮.୨ ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ୍ସହତି୍କଥାଫାତ୍ତଥା୍କଯନୁ୍ତ୍-୍ଭାଥିଈ୍୬:୯-୧୩ 
୮.୩ ସମ୍ପ୍ରଦା୍-୍ଏବ୍ରୀ୍୧୦:୨୩-୨୫ 
୮.୪ ଫାଆଫର୍-୍୨୍ତୀଭଥି୍୩:୧୦-୧୭ 

_____________________ 

ପ୍ରତେିଦ୍ଧ -୍ସୁଦୃଢ଼୍ଯହଫିା୍ଶକି୍ଷ୍ା୍କଯନୁ୍ତ୍୍ମୀଶୁଙୁ୍କ୍ନୁସଯଣ୍କଯୁଥା’ନୁ୍ତ୍୍। 

୯.୧୍ନାଜ୍ଞାଫହତା୍-୍ମୂନସ୍୧ 
୯.୨୍ପ୍ରତଫିଦ୍ଧ୍-୍ମୂନସ୍୨ 
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୯.୩୍ଅଜ୍ଞାଫହ୍ହୁନୁ୍ତ୍-୍ମୂନସ୍୩ 
୯.୪୍ସଭସ୍ତ୍ଈାୄଯ୍ଅଜ୍ଞାଫହ୍ହୁନୁ୍ତ୍-୍ମୂନସ୍୪ 
୯.୫୍ଏହା୍ଫୟଫହାଯ୍କଯନୁ୍ତ୍କଭିୱା୍ଏହା୍ହଯାନୁ୍ତ୍-୍ଭାଥିଈ୍୨୫:୧୪-୩୦ 

_____________________ 

ତା’ୄେ ୄକଉଁଠାୄେ ? 

ଅଣଙ୍କ୍ନଜିଯ୍ଫାଆଫର୍ଯିୄ ଚ୍ଛଦ୍ଭୄନାନୀତ୍କଯନୁ୍ତ୍୍ସବା୍ଯଖନୁ୍ତ । ସଭାନ୍୍ପ୍ରଶନଗୁଡ଼କି୍୍ଦଗତ୍ସବା୍ଫୟଫହାଯ୍କଯନୁ୍ତ । ସବା୍ଫନ୍ଦ୍କଯନୁ୍ତ୍
ନାହିଁ । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ର୍ଶଷିୟୋନଙୁ୍କ େହୁଗୁଣିତ କେିୋ 


