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ଜେୁିଦା ବ୍ରୀÐସାମାନ ିଅÉକୁ
୧

 ଅÉନୁ ଜୀହୁଦାରତନୁ, ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ଆଲରିଆଗାଟାନୁ ଏଙ୍ା 
ଜାକୁବ ତାଡ଼ା ଆରମବେସାରତନୁ।

ଏତୋକା ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ଅÉେ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରନରୁ 
ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଇ। ଅÉବା ରେÍନୁ ମୀରଙ୍ ରଜÍଡା 
ଗରିେରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ଈରୁ ଜ୍ଡÓÞପ୍ ସାନା 
ଈଟା ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ।

୨
 ରେÍନୁତାରାଆ ରଜÍଡାନÌବାÏ, ରଜÍଡା ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା 

ଲÉହୁରରି େୁହୁରରି ଡ଼Èଇ ଈରୁ େÉଣ୍ଜୁ ।

ଆଗାନାରାଆ ଗିପିମାନ ିଲÌକୁରିଇ ନପÍନୁ ଡଣ୍ ସରୀନନଞ୍ଜୁ
୩

 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑତାସୁ ବÉଗା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନରି ଏଃୋ କାତା ବ୍ୀÐସା 
ରସÍଲୁ ଗÉରମ ମÉଟ୍ରିମାରସ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରÈ ତୁହାନା ଅÉନୁ 
ରବÍଗାଲରି କାତା ବ୍ୀÐସା ମÉଣ୍ରିରତଏ; ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ େରତ୍ ଡ଼Èଇ 
ଡ୍ଡÜÝØନାରାଆ େÉଇଟରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ରରହା ସୀବାÏ ମÉଟ୍ରିମାଇ। 
ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତୀରରି ଲÌକୁରରିଇ ଏ େରତ୍ ସରିଆମାରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ସରଟÑକାରନ ଇ େରତ୍ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଈରରି ଗୁରଲÑ 
ଦରିନା ରସÍଲୁ ରନଗାରରି। ୪

 ଏସନାକା ରେ୍ଡÍÓରକ ମୀ ଗଟାତାନରି 
ସÌଲ୍ ଜାମାଞ୍ାରନରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଦୂସଗାଟାକା। 
ରେÍନୁ ତାରାଆ େନୁ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ଗାଟାକା ଗÉରମ ଦରିନା ରବÎÍରଲରନ 
ଇ ଲÌକୁରରି କାତା ବ୍ୀÐସାମାରସରୁ। ଇ ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
କÉରସଙ୍ା। ଏଆରୁ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େୂରରିଅÉଜରିମାନରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ 
ରସÍଲୁ ମାଇ ରେÍନୁତାରାଆ ରଜÍଡାନÌବାÏ ତରିନରି ମରିଲ୍ ସରି କାଲ୍ ସରି 
ଗରିେରିମାରନରୁ। ଇ ଲÌକୁତାକା ମାଇ ରଦରÈନରିଇ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟଇ ଆଃୋ କୁଇରନରୁ।

୫
 ଈରୁ ରବÎÍରଲରନ େୁଞ୍ାମାନରି ଏସଲରି କାତାଙ୍ା ଏÌଲୁଗରିବାÏ 

ତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ସାହାଜ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ରିମାଇ। 
ଏÌଲୁତାନରିଇଟାଦୁ, ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିଇ ମରିସର ଦରିନା 
ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕରପ୍ଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ରବÎÊଟରି ଗୁରଲÑ େରତ ୍
ସରିଡାନାକାରରିଇ ମୁହ ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୬

 ଈରୁ ଏ ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନରି 
କାତା ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ, ଏମବୋରରିତାରରି େÌଣ ମାରସ। ଏÌËକରିରବÎ Ñଏଆରୁ 
ଏÌରÈ ଇଟା ମଆୂରତରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଇଡୁ େରିଃରତରୁ, 
ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ଆନ୍ାରରି ତାନରିଇ ଇଟାମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆରୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ରସÍଲୁ ତଃୋ ଅÉଜାମାରନରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏଆରରିଇ ରଦରରି ତୂକରି ଗରିନରି ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଇଟାମାରନଞ୍ଜୁ। ୭ ସଦମ 
ଗମରା ଏଙ୍ା ଏ ସÌଡ଼ରିଟରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ନÉସ୍କାନରି ଏÌଲୁ 
ଗରିଦୁ। ଏଆରୁ ଟରିକ୍ନÈ ଏ ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାକା। ଏ 
ନÉସ୍କା ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି, ଏଙ୍ା ଆଗାନରି ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡଣ୍ ଡ଼Èଇ 
ଡଣ୍ େÉରଟରୁ। ଏଆରରିତାରରି ଡଣ୍ ମାଇ ନÌକରିଟରି ର ତÌସରିସରି କାତା 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାମାରନ।

୮
 ଗଟା ତାନରି ସÌଲ୍ ଜା ମାନରି ଲÌକୁତାକା ଟରିକ୍ନÈ ଇ ରଡଃଙ୍ରିତାକା। 

ଏଆରୁ କ୍ଡÞÕଞ୍ା ଡ଼Èଇ ତÉକାଇରନରୁ ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରିତରିନରିଇ 
ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ମୁହରି ଗରିେରିରନରୁ, ଏଆରୁ ରେÍନୁତାରା 
େÌଣ ତରିନରିଇ ଅÉଞ୍ାଇସରିରଡÑରୁ ଏଙ୍ା େÌଙ୍ା ରବÍÎଙ୍ା ଡ଼Èଇ େୂରରି 
ଅÉଜାମାନରି ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତାଙ୍ାନରି କୁଇÛଟରି ଗÉରମ ଡ଼Ìଇ କାତାଙ୍ା 
ରବÎସ୍ରିରନରୁ। ୯

 ରଦରରି ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ମରିକାଏଲରବÎରଲ ଈରÈ 
ଗରିଆସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମÌସା ତାରାଆ ଗାଣ୍ରି ଅÌବାÏ କାତା 
ଅଆନା ସଇତାନ ରକଏ ଟଟାଟଟରି ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ମରିକାଏଲ ଲାଜା ଗରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତାରାଆ କାତା ରବÎସାନା 
ଏଆନରିଇ ଦୂସ ଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଡÉଟା ଗରିËରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରବÎଏ ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÎରତେଞ୍ଜୁ, ପ୍ରବୁ ନୀଙ୍ରି  ଡଣ୍ ସରିଆକାଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ଏÌËକରିରବÎଏ  ଲÌକୁତାକା ରଣ୍ାରବÎଏ କାତା େୁନÈରାଏ, 

ଏ କାତା ଆହାନା ଲାଜା ଗରିେରିମାରନରୁ। ଏଆରୁ ଏÌଲୁ ଗରିË 
ଡ଼Èଇ େୁଞ୍ରିମାରନରୁ। ବାÏରରି କାତା ରବସ୍ା େୁନÈଆନରି ଜÌତଙ୍ାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଡୀଗାନା େଞୁ୍ରିମାରନରୁ। ଇËରସÍଲୁ ଆଡା ଏଆରୁ ମହୁ ରି 
ଆଇରନରୁ। ୧୧

 ଈରରି ଏଆରରି ରସÍଲୁ ଡ଼ÌËନାରରି, ଇ ଲÌକୁତାକା 
କଇନତାରାଆ ୋରହରରି କÌୋମାରନରୁ। ଏଆରୁ ଡାବୁ ୋଇ 
ଲÌବା ଗରିତରି ବÉଗା ଇଞ୍ରି  ବରିÎଲରିଆମ ରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ୋରହରରି 
କÌୋମାରନରୁ। ଇ ଲÌକୁତାକା କରହ ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି 
ନରିଙ୍ାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାରନରୁ। କରହ ରଡଃଙ୍ରି  ଏଆରୁରବÎଏ 
ମହୁ ରି ଅÉରନରୁ।

୧୨
 ଏଆରୁ ରରହା ବÌଜରିଙ୍ାନରି ମÉସରି ମÉରାତାକା ରଡଃଙ୍ରି  

ଅÉଜାରନରୁ। ଏଆରୁ ଆଜା ଡ଼Èଇ ମୀରକ ଆଡାନା ତରିନ୍ ମବୋ 
ଉନ୍ ମବୋ ଗରିେରିରନରୁ। ଏଆରୁ ବାÏରରି ତାଡ଼ାନରି ଲେ୍ରିମାରନରୁ। 
ଏଆରୁ େରିଜୁ ସରିଡାନରି ମରୂଡଙ୍ରି  ରଡଃଙ୍ରିତାରୁ। ବରିÎଲୁ ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ 
ଇରନକରି ଅରନକରି େÉସ୍କରିରନରୁ, ଏଆରୁ େÌଲ ଅÉଗରିନରି ରଡଲରି 
େÌଲ ସରିଡÈନରି ମ୍ାଃନୁ ରଡଃଙ୍ରିତାକା ଏଙ୍ା ଟÉଣା ଡ଼Èଇ ଉରତଗରିସରି 
ରଜଲ୍ ବା ଆଇରନରୁ। ଏଆରରି ତାରରି ସÉବାÏ ରୀେÉଲୁ ଅÉରନ, 
୧୩

 ସମଦୁ୍ର ତାନରିଇ ଆଜÈଞ୍Éୋ ଡ଼Èଇ ରବÎେରିମାନରି ସରିଲ୍ କାଙ୍ା 
ରେÍଣା ଗÉଡ଼ରି ଗରିେରିମାନୁ। ସରିଲ୍ କାଙ୍ା ରେÍଣା ଗÉଡ଼ରି ଗରିେରିମାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଇ ଲÌକୁତାକା ଲାଜାତାରାଆ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନରୁ। 
ଇ ଲÌକୁତାକା ମରୂଡଙ୍ରିଆ ଇରନ ଅରନ ରତ୍Íବରି ମାନରି ସୁକାଙ୍ା 
ରଡଃଙ୍ରିତାକା। ଇ ଲÌକୁ ରସÍଲୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା କଣ୍ କଣା ଆନ୍ାରରି 
ବାହା ଇଟା ଅÉଜାମାରନ।

୧୪
 ଆଦମ ବାହା ଡ଼Èଇ ସାତୁ େରୁୂ ରବÊଟରି ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାମାସରି 

ହନକ ଇ ଲÌକୁ ରସÍଲୁ ଇ କାତା ରବÎସାମାରସଞ୍ଜୁ, “ରମଃଦୁ, ପ୍ରବୁ 
ତାଡ଼ା ହଜାର ହଜାର ତୀରରି ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନ୍ ରଙ୍ ଆଡାନା 
ବାଇମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ପ୍ରବୁ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁତାରାଆ ତୂକରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାଇ ମାନରି ଗୁରଲÑ ତାକାରରିଇ ତୂକରିଗରିବାÏ 
ତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଡଣ୍ ସୂଭା ତାଙ୍ରି  ବାÏଇମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ 
କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାନରି ଗୁରଲÑ ତାକାରରିଇ 
ଡଣ୍ ସୀରନଞ୍ଜୁ। ଏତୋକା ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାଇରନରୁ ଏ ଡ଼Ìଇ 
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ଲÌକୁତାକାରରିଇ ରେÍନୁ ଡଣ୍ ସୀରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା 
ଡ଼Ìଇ କାତା ରବÎସ୍ରିମାନରି ବÉଗା ଇଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିକରି ଡଣ୍ 
ସୀରନଞ୍ଜୁ।

୧୬
 ଇ ଲÌକୁତାକା ଡ଼ଃନା ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ଦୂସ ଇଃୋ 

ଗରିେରିରନରୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିତାରାଆ ଦୂସ ୁକାଟ୍ କରି ମାରନରୁ। ଏଆରୁ 
ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ଅÌଗରିନରି କାତା ରବÎସ୍ରିମାରନରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ଲାବା 
େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ବାÏରରି ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିଇ େÉଡ଼ାଟରି ଅÉଜାନା 
ରନଗରି କାତାଙ୍ା ରବÎସ୍ରିମାରନରୁ।

କÉଡ଼୍ ପା ଏଙ୍ା ଗ୍ରÉପା
୧୭

 ରଜÍଡାଗାଟରି ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ତାଡ଼ା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାକା ମୀଙ୍ରି  କାରହ ଏତେରି କାତାଙ୍ା 
ରବÎସାମାଞ୍ାରନରୁ, ଏÌରÈ ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ। ୧୮

 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାକା 
ମୀଙ୍ରି  ରବÎସାମାଞ୍ାରତରୁ, “ବରିÎହା ରଡଲରିତା ରେÍନୁଇ େÉସ୍କରିନାକା 
ନରିଙ୍ରିରନରୁ। ଇ ଲÌକୁତାକା ବାÏରରି ତାଡ଼ା ଅଡ଼୍ େରିମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନରୁ। ୧୯

 ଇ ଲÌକୁତାକା 
ମୀ ମାରଦ ରଗସ୍ା ରଗସ୍ରି ଗରିେରିରନରୁ, ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ ଅଡ୍ ୋ 
ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑତା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନରୁ। ଏଆରରି ବାଃତା ସୁୋଡ଼ରି 
ଜରିଉ ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ।

୨୦
 ଏÌËକରିରଭÑ ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ତÌରଡ଼Ñଞ୍ାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ 

ମୀ ତୀରରି େରତ୍ କୁÛଇଟରି ମୀ ମୀ ନୀମବୋ ତରିନରିଇ ଡÉଟାଡ଼Èଇ 
ନରିକ୍ ଦୁ। ୨୧

 ରେÍନୁ ରଜÍଡା ତାନରି ମରିଣ୍ାନରି ଗାଞ୍ା ଗରିଆନା ଇଟାଦୁ। 
ଈରୁ ପ୍ରବୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ତାରାଆ ରଜÍଡାନÌବାÏ ତରିନରିଇ କÉସାନା 
ମାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ।

୨୨
 ରଜÍଡା କÌକ୍ ସାମାନରି ଲÌକୁତାକାରରିଇ ବÉରା ସରିଦୁ। 

୨୩
 ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିଇ ଜ୍ଡରିÓପ୍ ଦୁ। ଏ ଲÌକୁତାକାରରିଇ ନÉଡ଼ରି ଡ଼Èଇ 

ରଜଜାନା ତାଦୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ରବÍଗାଲରି ଡ଼Ìଇତାକାରରିଇ 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ତÌସ୍ରି ରଡଲରିତା ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ। ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ 
ଟରିକାଙ୍ା ଅÉଜାମାନରି ଏଆରରିତାରାଆ ସରିଣ୍È ଦାନ୍Èଙ୍ାରବÎଏରୂଗ 
ଅÉଦୁ।

ନପÍନୁଇ ଦଃପା ପÌଙ୍ା ଗିଦୁ
୨୪

 ରେÍନୁ ଡÉଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀରଙ୍ ରନÍରଡ ଦୀବାÏ 
ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕୋ ମତୂାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ ସାନା 
ତାଡ଼ା ଅÌରତେରରି ନÌକରିଟରିତାଙ୍ରି  ଅÌବାÏମତୂାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମୀଙ୍ରି  ରଦରରି 
ରରହା ସୀଭା ମୂତାରନଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରËରଞ୍ରନ ରେÍନୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡା ମÉଙ୍ରି  ଏଃÍୋ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟ ବାହା ଡ଼Èଇ ସକୂାରହ, ଇରଦ ଏଙ୍ା କÉରଲଙ୍କÉଲା ରସÍଲୁ 
ଏଃÍୋଗାଟରି ରେÍନୁତାରରି େÌଙ୍ାରବÎÍଙ୍ା, ଅÌରତେରରି, ମୂୋ ଡÉଟା 
ଏଙ୍ା େÌଣ ଅÉୋକାରରି। ଅÉରମନ୍।




