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ଜେନ ବ୍ରୀÐସାମାନ ିତରୀନ ିପÉଲୁ ତାରି ଅÉକୁ
୧

 ଅÉନୁ ର ରସରଣ୍ନରି ରତନୁ, ଅÉନୁ ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ଗାଇଅ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଇ, ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ ଉରଜ Ñଡ଼Èଇ ରଜÍଡା 
ଗରିେରିମାଇ।

୨
 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାତରି, ଅÉନୁ େୁଞ୍ାମାଇ ନରିନ୍ରି ଜରିଉ 

ରନଗାଡ଼Èଇ ମାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାଇ, 
ଈରୁ ଗୁରଲÑ ବାହାଡ଼Èଇ ରନଗାଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉରଦରୁ ଏଙ୍ା, 
ରନଗରି ଗାଣ୍ରି ରସÍଲୁରଭÑ ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାଇ। ୩ ଏରସ 
ଲÌକୁ କ୍ରିସ୍ଟରିଆନ ଆରମବେସା ଦÉଦାଙ୍ା ଈରରିମବୋଙ୍ରି  ବÎÉରତରୁ ଏଙ୍ା 
ଉରଜÑ ରସÍଲୁ ନୀନ୍ାରାଆ ଟରିକ୍ନÈ କାତା ରବÎରତେରୁ। ଈନୁ ଡ଼ଃନା 
ଦରିନା ଉରଜÑ ୋରହରରି ରବÊଟରି ସାଜରିମାଞ୍ରି  ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ ନÉଙ୍ରି  
ରଭତୋରତରୁ। ଇରାଆ ରବÎଞ୍ାନା ଅÉନୁ ସÉରÛକରି ରରହା ଅÉରତ। 
୪

 ଏରସରରି ରଡଲରି ଅÉନୁ ରବÎଞ୍ରିମାଇ ନାଇ ମୀଡାକା ଉରଜÑ 
ୋରହରରି ତରିନରି କÌୋଇ ମାରନରୁ ଏମବୋ ଏÌରରି ନÉଙ୍ରି  ସÉରÛକରି ରରହା 
ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାରନ।

୫
 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାତରି, ଈନୁ ଆରମବେସା ଦÉଦାରରିଇ ସାହାଜ 

ଗରିେରିମାଞ୍ରି । ଈନୁ େନୁÈ ସରିଡାନାକାରରି ଆରମବେସା ଦÉଦାଙ୍ାନରିରବÎଏ 
ସାହାଜ ଗରିେରିମାଞ୍ରି । ୬

 ଏ ଆରମବେସା ଦÉଦାରୁ, ନୀ ରଜÍଡା 
ତÌସ୍ରିନାରାଆ କାତା ଊଜାନ୍ େୁଟା ତରିନରି ରବÎସାମାରନରୁ। ରଜÍଡା 
ନଆନା ଈନୁ ଏଆରରି ସାନାବାÏନରି ସାହାଜ ଗରିମ।ୁ ଈନୁ ଏଆରରିଇ 
ଇËରଡଃଙ୍ରି  ସାହାଜ ଗରିମ ୁଇସରିଙ୍ରି  ଏÌରରି ରେÍନୁକରି ରରହା ସୀରନ। 
୭

 ଏ ଆରମବେସା ଦÉଦାରୁ ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ରତ୍Íବରିମାରନରୁ। 
ଏଆରୁ େରତ୍ ଗରିେରିସରିଡÈନରି ଲÌକୁରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଆନÈରବÎଏ 
ଆଃେରିସରିରଡÑରୁ। ୮ ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ଏ ଆରମବେସା ଦÉଦାଙ୍ାନରିଇ 
ସାହାଜ ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଅÉଜୁ ଏଆରରିଇ ସାହାଜ ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ 
ଉରଜÑ ରସÍଲୁ ଏଆରରି କାବାଡ଼ରି ତାନରି ବÉଗା ଅÌବାÏ ମନୂାସ।ୁ

୯
 ଅÉନୁ ଊଜାନ୍ େୁଟା ତାଙ୍ରି  ରଣ୍ା ଅÉକୁ ବ୍ୀÐସାମାଞ୍ାରତଏ। 

ଏÌËକରିରଭÑ, ଦରିଅତ୍ଫା ନÉନ୍ାରÈ କାତା ରବନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରି 

ସରିରଡଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼ଃନା ଦରିନା ଏମବୋ ଡୂୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା 
ରାହରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଅÉନୁ ଏମବୋଡ଼Èଇ ବÎÉରତକା 
ଦରିଅତ୍ଫାତାରାଆ କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ କାତାବାÏର୍୍ା ଗରିଇ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ନାଇ ରସÍଲୁ ଦାୋ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ କାତାଙ୍ା ରବÎସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନରି ଆରମବେସା 
ଦÉଦାଙ୍ାନରିଇରବÎଏ ସାହାଜ ଗରିେରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ଏତୋନାକା ଏ 
ଆରମବେସା ଦÉଦାରରିଇ ସାହାଜ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ ରିମାରନରୁ 
ଏଆରରିଇରବÎଏ ଏଆଞ୍ଜୁ କୂବାÏ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ 
ଊଜାନ୍ େୁଟା ଡ଼Èଇ ରେହାଇମାରନଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାତରି, ଏତୋରରି ଡ଼Ìଇତାରରି ଏ ରବÊଟରି 

ସାଲ୍ ବା କୂନା। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋରରି ରନଗାରରି ଏ ରବÊଟରି 
ସାଲାମୁ। ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ 
ବÎÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ 
ଏରସକାରବÎଏ ରମହାସରିରଡÑଞ୍ଜୁ।

୧୨
 ଦରିମୀତ୍ୀଅ ରସÍଲୁ ଗୁରଲÑତାକା ରନଗରି କାତା 

ରବÎସ୍ରିମାରନରୁ, ଏଆରୁ ଆନାଆ ରବÎସ୍ରିରନରୁ, ଏÌରରି ଉରଜÑ ଇଞ୍ରି  
ସÉକରି ସୀମ।ୁ ଅÉନୁରବÎଏ ଏଆନରି ରସÍଲୁ ରନଗରି କାତା ରବÎସ୍ରିମାଇ 
ଏଙ୍ା େୁଞ୍ାମାଞ୍ରି  ମାଇ ରବÎସ୍ାରରି ଉରଜÑତାରରି।

୧୩
 ନÉନ୍ୀ ନୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ ଗÉରମ କାତାଙ୍ା ମାନୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଏରାଆ ସରିରା ଏଙ୍ା କଲମ ଡ଼Èଇ ବ୍ୀÐସା 
ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ରିସରିରଡନୁ। ୧୪

 ଅÉଜୁ ଉରତଗରିସରି ରମଃେରି ଅÉନାସ ୁ
ଅÉରନ ଇଞ୍ରି  ଅÉସା ଗରିେ୍ରିମାଇ। ଏ ରଡଲରିତା ଅÉଜୁ ର ରଡଲରିତା 
ଊଜାନା କାତାବÉର୍୍ା ଅÉନାସୁ। ୧୫

 ନୀ ବାଃତା ଲତୁରଜÍଡା 
ମାଞ୍ାକାରରି। ଇରରିମବୋ ମାନରି ନାଇ ତରଡ଼ଞ୍ାକା ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ତÉନ୍ାରା ରଜÍଡା େୁନମବୋ ଗରିେରିମାଞ୍ାରନରୁ। ଏମବୋମାନରି ଆରଙ୍ 
ଗାଡ଼ରି ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାରରିଇ ନାଇ େୁନ୍ ମବୋ ରଜÍଡା ଜହାରରି 
ଗରିଆଜରିଆମ।ୁ




