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କଲସିନଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰ ଈ ରେସ୍ୟ ଯା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େପ୍ର ରିତଃ େପୗଲ ୀମଥିେଯା

ଭ୍ର ାତା ଚ କଲସୀନଗର ାନ୍ ପୱିତ୍ର ାନ୍ ୱି ାନ୍ ଖ୍ର ୀ ାଶି୍ର ତଭ୍ର ାତୃ ନ୍
ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ ଲିଖତଃ|

Ⅱଅ ାକଂ ତାତ ଈ ରଃ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ପ୍ର ସାଦଂ
ଶାି କି୍ର ଯା ାଂ|

Ⅲଖ୍ର ୀେ ଯୀେଶୗ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସସ୍ୟସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ପୱିତ୍ର େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି
େପ୍ର ମ୍ନ ୱା ର୍ ାଂ ଶ ା

Ⅳ ୱଯଂ ସଦା ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ଃ େଗର୍ ନିହିତାଯା
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଭାୱିସ ଦଃ କାରଣାତ୍ କୀଯପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
ତାତମ୍ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମଃ|

Ⅴ ଯୂଯଂ ତସ୍ୟା ଭାୱିସ େଦା ୱା ର୍ ାଂ ଯଯା ସୁସଂୱାଦରୂ ପିଣ୍ୟା
ସତ୍ୟୱାଣ୍ୟା ଜ୍ଞାପିତାଃ

Ⅵ ସା ଯ ତ୍ କୃ ଂ ଜଗଦ୍ ଅଭିଗ ତି ତ ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ଅପ୍ୟଭ୍ୟଗମତ୍, ଯୂଯ ଯଦ୍ ଦିନମ୍ ଆରେଭ୍ୟ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହସ୍ୟ
ୱା ର୍ ାଂ ଶ ା ସତ୍ୟରୂ େପଣ ଜ୍ଞାତୱ ଦାରଭ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟଽପି
ଫଲତି ୱ ର୍ େତ ଚ|

Ⅶ ଅ ାକଂ ପି୍ର ଯଃ ସହଦାେସା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କୃେତ ଚ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
ୱି ପରିଚାରେକା ଯ ଇପଫ୍ର ା ଦ୍ ୱାକ୍ୟଂ

Ⅷ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଆଦି ୱାନ୍ ସ ଏୱା ାନ୍ ଆ ନା ଜନିତଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
େପ୍ର ମ ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍|

Ⅸ ୱଯଂ ଯଦ୍ ଦିନମ୍ ଆରଭ୍ୟ ତାଂ ୱା ର୍ ାଂ ଶତୱ ଦାରଭ୍ୟ
ନିର ରଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କୃେତ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁ ର୍ ଃ ଫଲେତା ଯୂଯଂ
ଯତ୍ ପୂଣର୍ ାଭ୍ୟାମ୍ ଆି କଜ୍ଞାନୱୁ ି ଭ୍ୟାମ୍ ଈ ରସ୍ୟାଭିତମଂ
ସ ୂ ଣର୍ ରୂ େପଣାୱଗେ ତ,

Ⅹ ପ୍ର େଭା େୟର୍ ାଗ୍ୟଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଥା ସେ ାଷଜନକ ାଚାରଂ କୁୟର୍ ୍ୟାତାଥର୍ ତ
ଈ ରଜ୍ଞାେନ ୱ ର୍ ମାନାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ସ ର୍ ରୂ ପଂ ଫଲଂ ଫେଲତ,
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Ⅺ ଯଥା େଚ ରସ୍ୟ ମହିମଯୁ ଯା ଶ ୍ୟା ସାନେ ନ ପୂଣର୍ ାଂ
ସହି ୁତାଂ ତିତିକ୍ଷା ାଚରିତୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ ତାଦୃେଶନ ପୂଣର୍ ବେଲନ ଯଦ୍
ବଲୱେ ା ଭେୱତ,

Ⅻ ଯ ପିତା େତେଜାୱାସି ନାଂ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାମ୍
ଅଧିକାରସ୍ୟାଂଶି ାଯା ାନ୍ େଯାଗ୍ୟାନ୍ କୃତୱାନ୍ ତଂ ଯଦ୍ ଧନ୍ୟଂ
ୱେଦତ ୱରମ୍ ଏନଂ ଯାଚାମେହ|

ⅩⅢ ଯତଃ େସାଽ ାନ୍ ତିମିରସ୍ୟ କ ର୍ୃ ାଦ୍ ଉ ୃ ତ୍ୟ କୀଯସ୍ୟ
ପି୍ର ଯପୁତ୍ର ସ୍ୟ ରାେଜ୍ୟ ାପିତୱାନ୍|

ⅩⅣ ତ ାତ୍ ପୁତ୍ର ାଦ୍ ୱଯଂ ପରିତ୍ର ାଣମ୍ ଅଥର୍ ତଃ ପାପେମାଚନଂ
ପ୍ର ା ୱ ଃ|

ⅩⅤ ସ ଚାଦୃଶ୍ୟେସ୍ୟ ରସ୍ୟ ପ୍ର ତିମୂତ ଃ କୃ ାଯାଃ
ସୃେ ରାଦିକ ର୍ ା ଚ|

ⅩⅥ ଯତଃ ସୱର୍ ୍ଵ େମୱ େତନ ସସୃେଜ
ସି ଂହାସନରାଜ ପରାକ୍ର ମାଦୀନି ଗର୍ ମ ର୍ ୍ୟି ତାନି ଦୃଶ୍ୟାଦୃଶ୍ୟାନି
ୱ ୂନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି େତେନୖୱ ତୈ ଚ ସସୃଜିେର|

ⅩⅦସ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଆଦିଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ି ତିକାରକ |
ⅩⅧ ସ ଏୱ ସମିତିରୂ ପାଯା େନା ମର୍ୂ ର୍ ା କି ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ସ

ଯଦ୍ ଅଗି୍ର େଯା ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ସ ଏୱ ମୃତାନାଂ ମଧ୍ୟାତ୍ ପ୍ର ଥମତ
ଉି େତାଽଗ୍ର |

ⅩⅨଯତ ଈ ରସ୍ୟ କୃ ଂ ପୂଣର୍ ଂ ତେମୱାୱାସଯିତୁ ଂ
ⅩⅩ କେଶ ପାତିେତନ ତସ୍ୟ ରେ ନ ସ ି ଂ

ୱିଧାଯ େତେନୖୱ ଗର୍ ମ ର୍ ୍ୟି ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି େ ନ ସହ
ସ ାପଯିତୁ େ େରଣାଭିେଲେଷ|

ⅩⅪ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଦୂର ା ଦୁି ଯାରତମନ ାତ୍ ତସ୍ୟ ରିପୱ ା େଯ
ଯୂଯଂ ତାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅପି ସ ଇଦାନୀଂ ତସ୍ୟ ମାଂସଲଶରୀେର
ମରେଣନ େ ନ ସହ ସ ାପିତୱାନ୍|

ⅩⅫ ଯତଃ ସ ସ ୁେଖ ପୱିତ୍ର ାନ୍ ନି ଲ ାନ୍ ଅନି ନୀଯାଂ
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ାପଯିତୁ ମ୍ ଇ ତି|
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ⅩⅩⅢ କିେ ତଦଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ବର୍ ମୂେଲୖଃ ସୁି େରୖ ଭୱିତୱ୍ୟମ୍,
ଆକାଶମ ଲସ୍ୟାଧଃି ତାନାଂ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ ଚ
ଘୁଷ୍ୟମାେଣା ଯଃ ସୁସଂୱାେଦା ଯୁଷ୍ମ ାଭିରଶ୍ର ାୱି ତ ାତାଯାଂ
ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଯାଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରଚେଲୖ ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟଂ|

ⅩⅩⅣ ତସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦେସୖ୍ୟକଃ ପରିଚାରେକା େଯାଽହଂ େପୗଲଃ
େସାଽହମ୍ ଇଦାନୀମ୍ ଆନେ ନ ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ଂ ଦୁଃଖାନି ସେହ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
େକ୍ଲ ଶେଭାଗସ୍ୟ େଯାଂେଶାଽପୂଣର୍ େମୱ ତସ୍ୟ ତେନାଃ ସମିେତଃ
କୃେତ ଶରୀେର ପୂରଯାମି ଚ|

ⅩⅩⅤ ଯତ ଈ ରସ୍ୟ ମ ଣଯା ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ମ୍ ଈ ରୀଯୱାକ୍ୟସ୍ୟ
ପ୍ର ଚାରସ୍ୟ ଭାେରା ମଯି ସମପିତ ାଦ୍ ଅହଂ ତସ୍ୟାଃ ସମିେତଃ
ପରିଚାରେକାଽଭୱଂ|

ⅩⅩⅥ ତତ୍ ନିଗୂଢଂ ୱାକ୍ୟଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଯୁେଗଷୁ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ େଷଭ୍ୟଃ
ପ୍ର ମ୍ ଆସୀତ୍ କିି ଦାନୀଂ ତସ୍ୟ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ସି େଧୗ
େତନ ପ୍ର ାକାଶ୍ୟତ|

ⅩⅩⅦ ଯେତା ଭି ଜାତୀଯାନାଂ ମେଧ୍ୟ ତତ୍ ନିଗୂଢୱାକ୍ୟଂ
କୀଦୃେଗ୍ଗ ୗରୱନିଧିସ ଲିତଂ ତତ୍ ପୱିତ୍ର େଲାକାନ୍ ଜ୍ଞାପଯିତୁ ମ୍
ଈ େରାଽଭ୍ୟଲଷତ୍| ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ ଧ୍ୟୱ ର୍ ୀ ଖ୍ର ୀ ଏୱ ସ ନିଧି
େଗୖର୍ ରୱାଶାଭୂ ମି |

ⅩⅩⅧ ତ ାଦ୍ ୱଯଂ ତେମୱ େଘାଷଯେ ା ଯଦ୍ ଏେକୖକଂ
ମାନୱଂ ସି ୀଭୂ ତଂ ଖ୍ର ୀେ ାପେଯମ ତଦଥର୍ େମେକୖକଂ ମାନୱଂ
ପ୍ର େବାଧଯାମଃ ପୂଣର୍ ଜ୍ଞାେନନ େଚୖେକୖକଂ ମାନୱଂ ଉପଦିଶାମଃ|

ⅩⅩⅨ ଏତଦଥର୍ ଂ ତସ୍ୟ ଯା ଶି ଃ ପ୍ର ବଲରୂ େପଣ ମମ ମେଧ୍ୟ
ପ୍ର କାଶେତ ତଯାହଂ ଯତମାନଃ ଶ୍ର ାଭ୍ୟାମି|

Ⅱ
Ⅰ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଲାଯଦିେକଯା ଭ୍ର ାତୃ ଣା କୃେତ ଯାୱେ ା ଭ୍ର ାତର

ମମ ଶାରୀରିକମୁଖଂ ନ ଦୃ ୱ େ ଷାଂ କୃେତ ମମ କିଯାନ୍ ଯେ ା
ଭୱତି ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯିତୁ ମ୍ ଇ ାମି|
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Ⅱଫଲତଃ ପୂଣର୍ ବୁ ି ରୂ ପଧନେଭାଗାଯ େପ୍ର ମ୍ନ ା ସଂଯୁ ାନାଂ େତଷାଂ
ମନାଂସି ଯତ୍ ପିତୁ ରୀ ରସ୍ୟ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଚ ନିଗୂଢୱାକ୍ୟସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଥର୍ ଂ
ସା ନାଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ଯୁରିତ୍ୟଥର୍ ମହଂ ଯେତ|

Ⅲଯେତା ୱିଦ୍ୟାଜ୍ଞାନେଯାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ନିଧଯଃ ଖ୍ର ୀେ ଗୁ ାଃ ସି |
Ⅳ େକାଽପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିନଯୱାେକ୍ୟନ ଯ ୱ େଯତ୍ ତଦଥର୍ ମ୍

ଏତାନି ମଯା କଥ୍ୟେ |
Ⅴ ଯୁଷ୍ମ ି େଧୗ ମମ ଶରୀେରଽୱ ର୍ ମାେନଽପି ମମା ା ୱ ର୍ େତ

େତନ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସୁରୀତିଂ ଖ୍ର ୀ ୱି ାେସ ି ର ଦୃ ୍ଵାହମ୍ଆନ ାମି|
Ⅵଅେତା ଯୂଯଂ ପ୍ର ଭୁ ଂ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ଂ ଯାଦୃଗ୍ ଗୃହୀତୱ ାଦୃକ୍ ତମ୍

ଅନୁଚରତ|
Ⅶତି ନ୍ ବ ମୂଲାଃ ାପିତା ଭୱତ ଯା ଚ ଶିକ୍ଷା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଲର୍ ା

ତଦନୁସାରାଦ୍ ୱି ାେସ ସୁି ରାଃ ସ େ େନୖୱ ନିତ୍ୟଂ ଧନ୍ୟୱାଦଂ
କୁରୁ ତ|

Ⅷ ସାୱଧାନା ଭୱତ ମାନୁଷିକଶିକ୍ଷାତ ଇହେଲାକସ୍ୟ
ୱଣର୍ ମାଲାତେ ା ା ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ୱିପକ୍ଷା ଯା ଦଶର୍ ନୱିଦ୍ୟା
ମିଥ୍ୟାପ୍ର ତାରଣା ଚ ତଯା େକାଽପି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କ୍ଷତିଂ ନ ଜନଯତୁ |

Ⅸଯତ ଈ ରସ୍ୟ କୃ ା ପୂଣର୍ ତା ମୂ ମତୀ ଖ୍ର ୀେ ୱସତି|
Ⅹ ଯୂଯ େତନ ପୂଣର୍ ା ଭୱଥ ଯତଃ ସ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ

ରାଜ କ ର୍ୃ ପଦାନାଂ ମୂ ର୍ ାି ,
Ⅺ େତନ ଚ ଯୂଯମ୍ ଅହ କୃତ େକ୍ଛ େଦନାଥର୍ େତା େଯନ

ଶାରୀରପାପାନାଂ ୱିଗ୍ର ସତ୍ୟଜ୍ୟେତ େତନ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େକ୍ଛ େଦନ
ଛି େଚା ଜାତା

Ⅻମ େନଚ େତନସା ର୍ ଂ ଶ୍ମ ଶାନଂ ପ୍ର ା ାଃ ପୁନମର୍ୃ ତାନାଂ ମଧ୍ୟାତ୍
ତେସ୍ୟା ାପଯିତୁ ରୀ ରସ୍ୟ ଶେ ଃ ଫଲଂ େଯା ୱି ାସ ାରା
ତି େ ୱ ମ େନ େତନ ସା ର୍ ମ୍ ଉ ାପିତା ଅଭୱତ|

ⅩⅢ ସ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅପରାେଧୖଃ ଶାରୀରିକା େକ୍ଛ େଦନ ଚ ମୃତାନ୍
ଦୃ ୍ଵା େତନ ସା ର୍ ଂ ଜୀୱିତୱାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଅପରାଧାନ୍
କ୍ଷମିତୱାନ୍,



Colossians Ⅱ:ⅩⅣ v ColossiansⅢ:Ⅱ

ⅩⅣଯ ଦ ାଜ୍ଞାରୂ ପଂ ଋଣପତ୍ର ମ୍ ଅ ାକଂ ୱିରୁ ମ୍ ଆସୀତ୍ ତତ୍
ପ୍ର ମା ତୱାନ୍ ଶଲାକାଭିଃ କେଶ ବ ା ଦୂରୀକୃତୱାଂ |

ⅩⅤ କି େତନ ରାଜ କ ର୍ୃ ପଦାନି ନିେ ଜାଂସି କୃ ା
ପରାଜିତାନ୍ ରିପୂନିୱ ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତଯା ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଦୃି େଗାଚେର
େହ୍ର ପିତୱାନ୍|

ⅩⅥ ଅେତା େହେତାଃ ଖାଦ୍ୟାଖାେଦ୍ୟ େପଯାେପେଯ ଉ ୱଃ
ପ୍ର ତିପଦ୍ ୱିଶ୍ର ାମୱାରେ ୖ େତଷୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନ୍ୟାଯାଧିପତିରୂ ପଂ
କମପି ମା ଗୃ ୀତ|

ⅩⅦଯତ ଏତାନି ଛାଯା ରୂ ପାଣି କି ୁ ସତ୍ୟା ମୂ ଃ ଖ୍ର ୀ ଃ|
ⅩⅧ ଅପର ନମ୍ର ତା ଗର୍ ଦୂତାନାଂ େସୱା େଚୖତାଦୃଶମ୍

ଇ କ ର୍ ାଚରନ୍ ଯଃ କି ତ୍ ପେରାକ୍ଷୱିଷଯାନ୍ ପ୍ର ୱିଶତି
କୀଯଶାରୀରିକଭାେୱନ ଚ ମୁଧା ଗୱ ୍ଵତଃ ସନ୍
ⅩⅨସ ି ଭିଃ ଶିରାଭିେ ାପକୃତଂ ସଂଯୁ କୃ ଂ ଶରୀରଂ ଯ ାତ୍

ମୂ ର୍ ତ ଈ ରୀଯୱୃି ଂ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି ତଂ ମୂ ର୍ ାନଂ ନ ଧାରଯତି େତନ
ମାନେୱନ ଯୁଷ୍ମ ଃ ଫଲାପହରଣଂ ନାନୁଜାନୀତ|

ⅩⅩ ଯଦି ଯୂଯଂ ଖ୍ର ୀେ ନ ସା ର୍ ଂ ସଂସାରସ୍ୟ ୱଣର୍ ମାଲାେଯୖ ମୃତା
ଅଭୱତ ତହ େଯୖ◌ै ଦର୍୍ର େୱୖ୍ୟ େଭର୍ ାେଗନ କ୍ଷଯଂ ଗ ୱ୍ୟଂ

ⅩⅪ ତାନି ମା ୃଶ ମା ଭୁ ଂ ୍ଵ ମା ଗୃହାେଣତି ମାନେୱୖରାଦି ାନ୍
ଶିକି୍ଷତାଂ ୱିଧୀନ୍

ⅩⅫଆଚରେ ା ଯୂଯଂ କୁତଃ ସଂସାେର ଜୀୱ ଇୱ ଭୱଥ?
ⅩⅩⅢ େତ ୱିଧଯଃ େ ାଭ ୍ୟା ନମ୍ର ତଯା ଶରୀରେକ୍ଲ ଶେନନ

ଚ ଜ୍ଞାନୱିଧିୱତ୍ ପ୍ର କାଶେ ତଥାପି େତଽଗଣ୍ୟାଃ
ଶାରୀରିକଭାୱୱ ର୍ କା ସି |

Ⅲ
Ⅰ ଯଦି ଯୂଯଂ ଖ୍ର ୀେ ନ ସା ର୍ ମ୍ ଉ ାପିତା ଅଭୱତ ତହ

ଯି ନ୍ ାେନ ଖ୍ର ୀ ଈ ରସ୍ୟ ଦକି୍ଷଣପାେ ର୍ ଉପୱି ଆେ
ତେସ୍ୟା ର୍ ାନସ୍ୟ ୱିଷଯାନ୍ େଚ ଂ|

Ⅱପାଥ ୱୱିଷେଯଷୁ ନ ଯତମାନା ଊ ର୍ ୱିଷେଯଷୁ ଯତ ଂ|
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Ⅲ ଯେତା ଯୂଯଂ ମୃତୱେ ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଜୀୱିତ ଖ୍ର ୀେ ନ ସା ର୍ ମ୍
ଈ େର ଗୁ ମ୍ ଅି |

Ⅳ ଅ ାକଂ ଜୀୱନ ରୂ ପଃ ଖ୍ର ୀେ ା ଯଦା ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେତ ତଦା
େତନ ସା ର୍ ଂ ଯୂଯମପି ୱିଭେୱନ ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେ |

Ⅴ ଅେତା େୱଶ୍ୟାଗମନମ୍ ଅଶୁଚିକି୍ର ଯା ରାଗଃ କିୁ ତାଭିଲାେଷା
େଦୱପୂଜାତୁ େଲ୍ୟା େଲାଭେ ୖ ତାନି ପର୍ ାि◌ଥୱପୁରୁ ଷସ୍ୟା ାନି
ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନ ହନ୍ୟ ାଂ|

Ⅵଯତଏେତଭ୍ୟଃକ ର୍ ଭ୍ୟଆଜ୍ଞାଲି େନା େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତୀ ରସ୍ୟ
େକ୍ର ାେଧା ୱ ର୍ େତ|

Ⅶ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯଦା ଯୂଯଂ ତାନୁ୍ୟପାଜୀୱତ ତଦା ଯୂଯମପି
ତାେନ୍ୟୱାଚରତ;

Ⅷ କିି ଦାନୀଂ େକ୍ର ାେଧା େରାେଷା ଜିହିଂସି ଷା ଦୁମର୍ୁ ଖତା
ୱଦନନିଗର୍ ତକଦାଲପେ ୖ ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଦୂରୀକୁରୁ ଂ|

Ⅸ ଯୂଯଂ ପର ରଂ ମୃଷାକଥାଂ ନ ୱଦତ ଯେତା ଯୂଯଂ
କ ର୍ ସହିତଂ ପୁରାତନପୁରୁ ଷଂ ତ୍ୟ ୱ ଃ
Ⅹ ସ୍ର ୁଃ ପ୍ର ତିମୂତର୍ ୍ୟା ତ ଜ୍ଞାନାଯ ନୂତନୀକୃତଂ ନୱୀନପୁରୁ ଷଂ

ପରିହିତୱ |
Ⅺ େତନ ଚ ଯିହୂ ଦିଭି ଜାତୀଯେଯାି ଗି େଚା

େମର୍ ୍ଲ ୁଥୀଯେଯା ଦର୍ ାସମୁ େଯା େକାଽପି ୱିେଶେଷା ନାି କି ୁ
ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ସୱର୍ ୍ଵ ଃ ଖ୍ର ୀ ଏୱାେ |

Ⅻଅତଏୱ ଯୂଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ମେନାଭିଲଷିତାଃ ପୱିତ୍ର ାଃ ପି୍ର ଯା
େଲାକା ଇୱ େ ହଯୁ ାମ୍ ଅନୁକ ାଂ ହିେତୖଷିତାଂ ନମ୍ର ତାଂ ତିତିକ୍ଷାଂ
ସହି ୁତା ପରିଧ ଂ|

ⅩⅢ ଯୂଯମ୍ ଏେକୖକସ୍ୟାଚରଣଂ ସହ ଂ େଯନ ଚ ଯସ୍ୟ
କିମପ୍ୟପରାଧ୍ୟେତ ତସ୍ୟ ତଂ େଦାଷଂ ସ କ୍ଷମତାଂ, ଖ୍ର ୀେ ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
େଦାଷାନ୍ ଯ ଦ୍ କ୍ଷମିତୱାନ୍ ଯୂଯମପି ତ ତ୍ କୁରୁ ଂ|

ⅩⅣ ୱିେଶଷତଃ ସି ି ଜନେକନ େପ୍ର ମବ େନନ ବ ା ଭୱତ|
ⅩⅤଯସ୍ୟାଃପ୍ର ା େଯ ଯୂଯମ୍ଏକି ନ୍ ଶରୀେରସମାହୂ ତା ଅଭୱତ

େସ ରୀଯା ଶାି ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାକଂ ମନାଂସ୍ୟଧିତି ତୁ ଯୂଯ କୃତଜ୍ଞା ଭୱତ|
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ⅩⅥଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧଜ୍ଞାନାଯ ସ ୂ ଣର୍ ରୂ େପଣ ଯୁଷ୍ମ ଦ େର
ନିୱମତୁ , ଯୂଯ ଗୀେତୖ ଗର୍ ାେନୖଃ ପାରମାଥ କସ ୀ ର୍ େନୖ
ପର ରମ୍ ଆଦିଶତ ପ୍ର େବାଧଯତ ଚ, ଅନୁଗୃହୀତ ାତ୍ ପ୍ର ଭୁ ମ୍
ଉି ଶ୍ୟ ମେନାଭି ଗର୍ ାଯତ ଚ|

ⅩⅦୱାଚା କ ର୍ ଣା ୱା ଯଦ୍ ଯତ୍ କୁରୁ ତ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀେଶା
ନର୍ ାମ୍ନ ା କୁରୁ ତ େତନ ପିତରମ୍ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦତ ଚ|

ⅩⅧ େହ େଯାଷିତଃ, ଯୂଯଂ ାମିନାଂ ୱଶ୍ୟା ଭୱତ ଯତ େଦୱ
ପ୍ର ଭେୱ େରାଚେତ|

ⅩⅨେହ ାମିନଃ, ଯୂଯଂଭାୟର୍ ୍ୟାସୁ ପ୍ର ୀଯ ଂ ତାଃ ପ୍ର ତି ପରୁ ଷାଲାପଂ
ମା କୁରୁ ଂ|

ⅩⅩ େହ ବାଲାଃ, ଯୂଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ପିେତ୍ର ାରାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେଣା ଭୱତ
ଯତ େଦୱ ପ୍ର େଭାଃ ସେ ାଷଜନକଂ|

ⅩⅪେହ ପିତରଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସ ାନାଯତ୍କାତରା ନଭେୱଯୁ ଦଥର୍ ଂ
ତାନ୍ ପ୍ର ତି ମା େରାଷଯତ|

ⅩⅫେହଦାସାଃ, ଯୂଯଂସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷଯଐହିକପ୍ର ଭୂ ନାମ୍ଆଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେଣା
ଭୱତ ଦୃି େଗାଚରୀଯେସୱଯା ମାନେୱେଭ୍ୟା େରାଚିତୁ ଂ ମା ଯତ ଂ
କି ୁ ସରଲା ଃକରେଣୖଃ ପ୍ର େଭା ଭର୍ ା◌ीତ୍ୟା କାୟର୍ ୍ୟଂ କୁରୁ ଂ|

ⅩⅩⅢ ଯ କୁରୁ େ ତତ୍ ମାନୁଷମନୁି ଶ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ମ୍ ଉି ଶ୍ୟ
ପ୍ର ଫୁ ମନସା କୁରୁ ଂ,

ⅩⅩⅣ ଯେତା ୱଯଂ ପ୍ର ଭୁ ତଃ ଗର୍ ାଧିକାରରୂ ପଂ ଫଲଂ ଲ ୍ୟାମହ
ଇତି ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ ଯ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ପ୍ର େଭାଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦାସା ଭୱଥ|

ⅩⅩⅤ କି ୁ ଯଃ କି ଦ୍ ଅନୁଚିତଂ କ ର୍ କେରାତି ସ
ତସ୍ୟାନୁଚିତକ ର୍ ଣଃ ଫଲଂ ଲ ୍ୟେତ ତତ୍ର େକାଽପି ପକ୍ଷପାେତା
ନ ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅳ
Ⅰ ଅପର େହ ଅଧିପତଯଃ, ଯୂଯଂ ଦାସାନ୍ ପ୍ର ତି ନ୍ୟାଯ୍ୟଂ

ଯଥାଥର୍ ାଚରଣଂ କୁରୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମେପ୍ୟେକାଽଧିପତିଃ େଗର୍ ୱିଦ୍ୟତ
ଇତି ଜାନୀତ|
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Ⅱ ଯୂଯଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଯାଂ ନିତ୍ୟଂ ପ୍ର ୱ ର୍ ଂ ଧନ୍ୟୱାଦଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର
ପ୍ର ବୁ ାି ତ ଚ|

Ⅲପ୍ର ାଥର୍ ନାକାେଲ ମମାପି କୃେତ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁରୁ ଂ,
Ⅳଫଲତଃଖ୍ର ୀ ସ୍ୟଯି ଗୂଢୱାକ୍ୟକାରଣାଦ୍ ଅହଂ ବେ ାଽଭୱଂ

ତ କାଶାେଯ େରା ଯତ୍ ମଦଥର୍ ଂ ୱା ୍ଵାରଂ କୁୟର୍ ୍ୟାତ୍, ଅହ
ଯେଥାଚିତଂ ତତ୍ ପ୍ର କାଶଯିତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଯାମ୍ ଏତତ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଂ|

Ⅴ ଯୂଯଂ ସମଯଂ ବହୁ ମୂଲ୍ୟଂ ଜ୍ଞା ା ବହିଃ ାନ୍ େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି
ଜ୍ଞାନାଚାରଂ କୁରୁ ଂ|

Ⅵ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆଲାପଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଦାନୁଗ୍ର ହସୂଚେକା ଲୱେଣନ ସୁ ାଦୁ
ଭୱତୁ ଯୈ ଯଦୁ ରଂ ଦାତୱ୍ୟଂ ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରୱଗମ୍ୟତାଂ|

Ⅶ ମମ ଯା ଦଶାି ତାଂ ତୁ ଖିକନାମା ପ୍ର େଭୗ ପି୍ର େଯା ମମ ଭ୍ର ାତା
ୱି ସନୀଯଃ ପରିଚାରକଃ ସହଦାସ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯିଷ୍ୟତି|

Ⅷ ସ ଯଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦଶାଂ ଜାନୀଯାତ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମନାଂସି
ସା େଯ ତଦଥର୍ େମୱାହଂ

Ⅸତମ୍ ଓନୀଷିମନାମାନ ଯୁଷ୍ମ େ ଶୀଯଂ ୱି ଂ ପି୍ର ଯ ଭ୍ର ାତରଂ
େପ୍ର ଷିତୱାନ୍ େତୗ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅତ୍ର ତ୍ୟାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱା ର୍ ାଂ ଜ୍ଞାପଯିଷ୍ୟତଃ|

Ⅹ ଆରି ାଖର୍ ନାମା ମମ ସହବ ୀ ବଣର୍ ା ଭାଗିେନେଯା ମାେକର୍ ା
ଯୁ ନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାେତା ଯୀଶୁେ ୖ େତ ଛି େଚା ଭ୍ର ାତେରା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ନମ ାରଂ ଜ୍ଞାପଯି , େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ ମାକର୍ ମଧି ଯୂଯଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍
ଆଜ୍ଞାପିତାଃ ସ ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ମୀପମ୍ ଉପତିେ ତ୍ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାଭି
ଗର୍ୃ ହ୍ୟତାଂ|

Ⅺ େକୱଲେମତ ଈ ରରାେଜ୍ୟ ମମ ସା ନାଜନକାଃ
ସହକାରିେଣାଽଭୱନ୍|

Ⅻ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦାେସା େଯା ଯୁଷ୍ମ େ ଶୀଯ ଇପଫ୍ର ାଃ ସ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ନମ ାରଂ ଜ୍ଞାପଯତି ଯୂଯେ ରସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ମେନାଽଭିଲାେଷ ଯତ୍
ସି ାଃ ପୂଣର୍ ା ଭେୱତ ତଦଥର୍ ଂ ସ ନିତ୍ୟଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନଯା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କୃେତ
ଯତେତ|
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ⅩⅢ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଲାଯଦିେକଯାି ତାନାଂ ହିଯରାପଲିି ତାନା
ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ ହିତାଯ େସାଽତୀୱ େଚ ତ ଇତ୍ୟି ନ୍ ଅହଂ ତସ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ
ଭୱାମି|

ⅩⅣ ଲୂକନାମା ପି୍ର ଯି କି େକା ଦୀମା ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ନମ ୁୱର୍ ୍ଵ ାେତ|
ⅩⅤ ଯୂଯଂ ଲାଯଦିେକଯା ାନ୍ ଭ୍ର ାତୃ ନ୍ ନୁ ାଂ ତୃ ହି ତାଂ ସମିତି

ମମ ନମ ାରଂ ଜ୍ଞାପଯତ|
ⅩⅥ ଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ି େଧୗ ପତ୍ର ସ୍ୟାସ୍ୟ ପାେଠ କୃେତ

ଲାଯଦିେକଯା ସମିତାୱପି ତସ୍ୟ ପାେଠା ଯଥା ଭେୱତ୍
ଲାଯଦିେକଯା ଯତ୍ ପତ୍ର ଂ ମଯା ପ୍ର ହିତଂ ତଦ୍ ଯଥା ଯୁଷ୍ମ ାଭିରପି
ପେଠ୍ୟତ ତଥା େଚ ଂ|

ⅩⅦ ଅପରମ୍ ଆଖ ଂ ୱଦତ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ତ୍ ପରିଚୟର୍ ୍ୟାପଦଂ
ଯାପ୍ର ାପି ତ ାଧନାଯ ସାୱଧାେନା ଭୱ|
ⅩⅧ ଅହଂ େପୗଲଃ ହ ାକ୍ଷେରଣ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନମ ାରଂ ଜ୍ଞାପଯାମି

ଯୂଯଂ ମମ ବ ନଂ ରତ| ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟନୁଗ୍ର େହା ଭୂ ଯାତ୍|ଆେମନ|



x

0 Sanskrit Bible (NT) in Oriya Script
(ସତ୍ୟେୱଦଃ।)

New Testament in Sanskrit Language; printed in Oriya
Script

copyright © 2018 SanskritBible.in

Language: Saṃskṛtam
Contributor: SanskritBible.in

Thank you for your interest in Sanskrit Bible.
Sanskrit Bible (NT) is freely available in 22 different scripts of your choice.
This edition is in Oriya script and is based on the Sanskrit translation of
the Holy Bible published by Calcutta Baptist Missionaries in 1851. Please
visit SanskritBible.in to learn more about Sanskrit Bible and to download
various free Christian literature.
This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2020-01-01

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 29 Jan 2022
1288a724-8743-51d6-86b1-055bf4c7061b

http://www.sanskritbible.in/
http://www.ethnologue.org/language/san
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	Colossians

