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ଜେନ ବ୍ରୀÐସାମାନ ିରିନେଗି ଅÉକୁ
୧

 ଅÉନୁ ରସÍରଣ୍ନରିରତନୁ, ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉସ୍କା ଅÉଜାମାନରି 
ଆଜା ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ମୀଡାକାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଇ ଅÉକୁ ବ୍ୀÐସ୍କରି  ମାଇ।

ଅÉନୁ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜଡ଼Èଇ ମାଞ୍ାନା 
ରଜÍଡାଗରିେରିଞ୍ାଇ।

ଉରଜÑତରିନରି େୁଞ୍ା ମାନରି ଗୁରଲÑ ଲÌକୁତାକାରବÎଏ ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା 
ଗରିେରିମାଞ୍ାରନରୁ। ୨

 ମାଇ ରଜÍଜାତାନରିଇ ଏତେରି ଉରଜÑତାରରି 
ମାଞ୍ାରନ, ଏÌବÉଗା ଅÉମୁ ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଗରିେରିଞ୍ାନାମୁ। ଈ 
ଉରଜÑତାରରିମାଇ ବାଃତା ଡ଼ଃନା ଦରିନା ରସÍଲୁ ରାହରି ଅÉରନ।

୩
 ଅÉଜା, ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ, 

ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ମÉରକ ଆଡାନା ରାହରିଅÉଜାନୁ। 
ଅÉଜୁ ଉରଜÑ ଏଙ୍ା ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଏଆନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଇ ରମÍଲା 
େÉନ୍ ମବେରିମାନାସୁ

୪
 ଅÉଜୁ ମୀ ମୀଡାକାଣ୍ାରାଆ କାତା ରବÎଞ୍ାନା ରରହା 

ଅÉରତଏ। ଅÉନୁ ସÉରÛକରି ରରହା ଆଇମାଇ। ଅÉବାତାରାଆ 
ବÉଗଗିଆହାନା ଏଆରୁ ଉରଜÑ ୋରହରରିଆ ତÉକାଇରନରୁ। 
୫

 ରଜÍଡାଗାଟରି ଅÌ ଅÉଜା, ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଅÉଜୁ 
ଗୁରଲÑÑତାସୁ ରËସୁ ରËନରିଇ ରଜÑଡା ଗରିବାÏ ଦୀରନ। ଈରରି 
ରରଣ୍ େୂନରି ବÉଗଗି ଅÉËରତ। ଈରରି ଏ ବÉଗଗି, ଏତୋରରି ମାଇ 
ବାଃତା ଟÌଣ୍ା ରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ ମାରନ। ୬ ରଜÍଡା ଇରସÑକା ଈରରି, 
ଏଆନରି ବÉଗଗିଆହାନା ନୀମବୋ। ରେÍନୁତାରରି ବÉଗଗି ଈରରି, ଈରୁ ର 
ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ନୀମବୋଦୁ। ଈରୁ ଇ ବÉଗଗି ଟÌଣ୍ା ରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ 
ରବÎଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ।

୭
 ଇ େୁତଗିତା ଇରଦÑ ଦÉଲା ଦÉୋ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା 

ସ୍ଡÓØତାରତରୁରଡ଼Ñ। ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଇ େୁତଗି ତାଙ୍ରି  ବÎÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ, 

ଈରÈ ଏଆରୁ ଅÉଞ୍ା କୂରନରୁ। ଇ ଉରଜÑତରିନରି ଅÉଞ୍ା କୁଇମାନରି 
ଆରଙ୍ ଗÉଡ଼ରିତାକା ରËରୁ ରËରୁ ଦାୋ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏଙ୍ା 
କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା କÉରସଙ୍ା। ୮

 ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଜାନା ରାହରିଅÉଦୁ। 
ଇସରିଙ୍ରି  ମୀ କାବାଡ଼ରିତାରାଆ େୁରସ୍କାର ମ୍Éରକରୁ। ଇସରିଙ୍ରି  
ମୀନ୍ାରାଆ େୁରସ୍କାର େÉରଣ୍ରୁ ଏÌସରିବÉଗା ତÌଲ ଅÉଜାନା 
ମାଞ୍ାଦୁଃଦୁ।

୯
 ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉୋତରିନରିଇ ବାÏରରି ଦାଇ ଗରିଭା 

ଦୀରନ। ରଗରଟ ଏମବୋଇ କ୍ରିସ୍ଟତାରାଆ ଗ୍ରÉୋତରିନରିଇ ରବÍଗାଲରି 
ଗରିେରିରନରୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏ ଲÌକୁ ବାଃତା ରେÍନୁ 
ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ରଗରଟ ଏତୋଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାରାଆ ଗ୍ରÉୋ ରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି ବାଃତା ରରିËରୁ ଡାଣ୍ ଅÉବା ରେÍନୁ 
ଏଙ୍ା ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ମାରନରୁ। ୧୦

 ରଗରଟ ଏମବୋଇ ଅÉରତକା 
ମୀ ରେକରି ଭÉଜାନାଈ ଗ୍ରÉୋଇସରିଡାଜାଏଞ୍ଜୁ ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତକା ଏଆନରିଇ ମୀରେ ଇଜକରିଅୋକୂନା ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ 
ଆଃୋକୂନା। ୧୧

 ରଗରଟ ଈରୁ ଏଆନରିଇ ଆଃେରି ମାରଞ୍ରୁ, 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆନରିକରି ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ବÉରା 
ସୀେ୍ରିରଞ୍ରୁ।

୧୨
 ମୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ ନÉନ୍ରି ଗÉରମ କାତାମାରନ ଏÌËକରିରଭÑÑ 

ଅÉନୁ କାଗଜ ଏଙ୍ା ସରିରା ଡ଼Èଇ ଏÌରÈ ବ୍ୀÐସ୍କରିସରିଡାଜାଏନୁ, 
ରଟÍରଣ୍ଏ ମୀଙ୍ରି  େୂଣ୍ା େୂଣ୍ରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉସା ଗରିେ୍ରିମାଇ। 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉଜୁ େୂଣ୍ା େୂଣ୍ରି ଅÉଜାନା କାତା ବÉର୍୍ା 
ଅÉବାÏ ମନୂାସ।ୁ ଏÌରରି ମÉଙ୍ରି  ସÉରÛକରି ରରହା ସରିଆରନ। ୧୩

 ରେÍନୁ 
ବାହା ଡ଼Èଇ ଅÉସ୍କା ଅÉଜାମାନରି ମୀ ଆଙ୍ରିନରି ମୀଡାବÌଦାକା ମୀଙ୍ରି  
ତÉନ୍ାରାଆ ଜହାରରି େୁନ୍ ମବୋ ଗରିେରିଞ୍ାରନରୁ।




