ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଅଧ୍ୟାୟ 1:1

ଆରମ୍ଭରର ପରରେଶ୍ବର ଆକାଶ୍ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ରରାୋନ୍ 3:23

ସେରେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଓ ପରରେଶ୍ବରଙ୍କ େହିୋ ପାଇବା ରର ଉଣା ପଡିଛନ୍ତି।
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ଯୀଶ୍ୁ ଉତ୍ତର ରେରେ, "େୁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତଯ କହୁ ଛ।ି ରେତୟକକ ପାପ କରୁଥିବା ରୋକ ରହଉଛି ଜରଣ
କ୍ରୀତୋସ। ପାପ ତା'ର େଭୁ।

ଇଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କିନ୍ତୁ ଆଲମ ଇଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନାହୁ .ଆମର ପାପମୟ ପ୍ରକୃ ତ ି ଲ ାଗୁ ଆଲମ ତାଙ୍କଠୁ ଅେଗା
ଲହାଇ ାଇଛୁ .ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଆମ ଜୀବନର କିଛ ି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଏବଂ ଉଲେଶ୍ୟ ବି କିଛ ି ନାହିଁ.ଆମ ପାପର ପରିଣାମ ଲହଉଛି
ଉଭୟ ଶ୍ାରିରୀକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୃତୁୟ.ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୃତୁୟର ଅର୍ଥ ଲହୋ ଇଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ ଅେଗା ଲହବା.ଶ୍ାରିରୀକ ମୃତୁୟର ଅର୍ଥ
ଲହଉଛି ଶ୍ରୀରର କ୍ଷୟ.ଆଲମ ଦି ଏଇ ପାପଲର ରହି ମୃତୁୟବରଣ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଚିରଦିନ ପାଇ ଅେଗା
ଲହାଇ ିବା ଏବଂ ନକଥଲର ମୃତୁୟବରଣ କରିବା.ଏଇ ପାପାରୁ ଆଲମ ଲକମିତ ି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏବଂ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ
ଲେରି ିବା?ଆଲମ ନିଲଜ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି ଲଦଇପାରିବାନି କାରଣ ଜଲଣ ପାପୀ ପକ୍ଷଲର ଏହା ଅସମ୍ଭବ(ଲ ମିତି ଏକ
ବୁ ଡି ାଉଥିବା ମଣିଷ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାଲରନି).ଅନୟମାଲନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲବନି କାରଣ ଲସମାଲନ ମଧ୍ୟ
ପାପୀ(ଜଲଣ ବୁ ଡି ାଉଥିବା ମଣିଷ ଲ ମିତ ି ଅନୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବନି). ି ଏ ପାପରହିତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଲମ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ
ଆମକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଲଦବା ପାଇ.ଲକବଳ ଜଲଣ ପାପରହିତ ବୟକ୍ତି ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲବ.ପାପମୟ ଜଗତଲର
ଲ ଉଠି ସମଲେ ପାପ କରିଛନ୍ତି,ଲସଇଠି ଲକମିତି ଜଲଣ ପାପରହିତ ବୟକ୍ତି ପାଇବା ?

ଲରାମାନ୍ ୬:୨୩

ପାପର ମୂେୟ ଲହଉଛି ମୃତୁୟ,କିନ୍ତୁ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପହାର ଲହଉଛି ୀଶ୍ୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାଲର ଶ୍ାଶ୍ୱତ ଜୀବନ.

ଜନ୍ ୩:୧୬

ଇଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଲତ ଭେ ପାଇଲେ ଲ ଲସ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଲପ୍ରରଣ କଲେ. ିଏ ତାଙ୍କୁ ଭେ ପାଇବ
ଲସ ଚିର ଅମର ଲହାଇ ରହିବ.

ମୟାର୍ୁୟ ୧:୨୩

ଲଦଖ,ଲମରୀଙ୍କଠାଲର ଏକ ଶ୍ିଶ୍ୁପୁତ୍ର,ଏବଂ ଲସମାଲନ ତାର ନା ଲଦଲେ “ଇମାନୁ ଏଲ୍”, ାହାର ଅର୍ଥ
ଲହଉଛି “ଇଶ୍ୱର ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି.”

ଜନ୍ ୮:୨୩

ଏବଂ ଲସ ଲସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁ ଲମ ପାତାଳରୁ ଆସିଛ ଆଉ ଏଇ ଜଗତର,ମୁ ଏଇ ଜଗତର ନୁ ଲହ.

ମାକଥ ୧:୧୧

ତାପଲର ସ୍ୱଗଥରୁ ଏକ ସ୍ୱର ଆସିୋ,ତୁ ଲମ ଲମାର ପ୍ରି ୟ ସନ୍ତାନ, ାହାଠାଲର ମୁ ପ୍ରୀତ.

ଜନ୍ ୮:୩୬

ଲତଣୁ ଦି ସନ୍ତାନ ତୁ ମକୁ ମୁକ୍ତି ଲଦଲବ,ତୁ ଲମ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବ.

ଜନ୍ ୩ :୩
ଜନ୍ ୧:୧୨

ୀଶ୍ୁ ଉତ୍ତର ଲଦଲେ,ଜଲଣ ଆଉର୍ଲର ଜନମ ନଲହୋ ାଏ,ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜୟ ଲସ ଲଦଖିପାରିବନି.
କିନ୍ତୁ ଲ ଉମାଲନ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ,ଲସମାନଙ୍କୁ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ
ଲହବାର ଅଧିକାର ଲସ ଲଦଲେ.

ଇଶ୍ୱର ିଏ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ି ଏ ଆମକୁ ଭେ ପାଆନ୍ତି,ଲସ ହିଁ ତାର ସମାଧାନ ଲଦଲେ.ଆମକୁ ଲସ ଏଲତ ଭେ
ପାଉଥିଲେ ଲ ଲସ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଲପ୍ରରଣ କଲେ,ଆମର ପାପ ପାଇ ମୃତୁୟବରଣ କରିବାକୁ . ୀଶ୍ୁ ଲହଉଛନ୍ତି
ପାପରହିତ କାରଣ ଲସ ଏଇ ଜଗତର ନୁ ହନ୍ତି ଏବଂ ପାପ ପ୍ରତି ଲପ୍ରତାତ୍ମାର ଆକଷଥଣକୁ ଲସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି.ସ୍ୱଗଥଲର
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ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଇଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କୋ. ୀଶ୍ୁ ଆମ ପାପ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଲଜ କୁ ଶ୍ବିଦ୍ଧ ଲହଲେ.ଲସ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ରକ୍ଷକ(ଲସ
ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲବ କାରଣ ଲସ ବୁ ଡି ାଉନଥିଲେ).କୁ ଶ୍ଲର ି ଶ୍ୁ ମୃତୁୟବରଣ କରିବାର ଉଲେଶ୍ୟ ଆମ ପାପର
ମୂେୟ ଲଦବା ଏବଂ ଆମଠୁ ପାପକୁ ସମ୍ପୂଣଥରୂଲପ ଲନଇ ି ବା ଆଉ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଆମ ସମବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା.ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଶ୍କ୍ତି
ଦ୍ୱାରା ଆଲମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୃତୁୟରୁ ବଞ୍ଚିଆସିଲେ.ଏହି ନୂ ଆ ସମବନ୍ଧର ନାମ ପୁନଜଥୀବନ ୋଭ କରିବା.ଏହା ହିଁ ଆମ ଅେି ତ୍ୱ ଏବଂ
ସୃଷ୍ଟିର ଉଲେଶ୍ୟ ାହା ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃ ତ ଅର୍ଥ ଦିଏ.
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ୀଶ୍ୁ ନାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ,ମୁ ହିଁ ପୁନଜଥୀବନ ଏବଂ ଜୀବନ. ିଏ ଲମାଲତ ବିଶ୍ୱାସ କଲର, ଦିଓ ଲସ

ମୃତୁୟବରଣ କରିବ,ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବ.
ଲରାମାନ ୬:୯

ୀଶ୍ୁଙ୍କ ଉପଲର ମୃତୁୟର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କିଛ ି ନାହିଁ,ଲ ଲହତୁ ଲସ ମୃତୁୟରୁ ଜାତ.

ଅଙ୍କ ୨:୨୪

ାହାଙ୍କୁ ଇଶ୍ୱର ହିଁ ଉଠାଇଲେ,. ମୃତୁୟର ନ୍ତ୍ରଣାକୁ ୋଘବ କରି,ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଲ ଲସ ମୃତୁୟଦ୍ୱାରା
ବନ୍ଧା ଲହଲବ.

ଲରାମାନ ୧୪:୯

ଏଥିପାଇ ୀଶ୍ୁ ମୃତୁୟବରଣ କଲେ,ଉଠିଲେ ଏବଂ ପୁନଜଥୀବନ ପାଇଲେ.ଲସ ହିଁ ମୃତ ଏବଂ ଜୀବିତର
ସ୍ୱାମୀ.

ଅଙ୍କ ୧:୧୧

ୀଶ୍ୁ ପୁଣି କହିଲେ ଲ ,ଲହ ଗାେିେିର ମଣିଷ,ସ୍ୱଗଥ ଆଡକୁ ମୁହ କରି କାହିଁକି ଛିଡା ଲହାଇଛୁ ? ଲସଇ
ୀଶ୍ୁ ହିଁ ାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱଗଥକୁ ନିଆ ାଇଥିୋ,ଲସ ପୁଣି ଲେରିଲବ ଲ ମିତି ସ୍ୱଗଥକୁ ାଇଥିଲେ.

ଆମ ପାପ ପାଇ ୀଶ୍ୁଙ୍କ ତୟାଗ ସ୍ୱଗଥଲର ଇଶ୍ୱରଙ୍କଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରା ି ବାର ପ୍ରମାଣ କଣ? ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତୁୟରୁ
ୀଶ୍ୁଙ୍କର ପୁନରଥଉତ୍ଥାନ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ.ଏହି ପୁନରଉତ୍ଥାନ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କୋ ଲ

ୀଶ୍ୁ ମୃତୁୟକୁ ଜିଣିଛନ୍ତି(ଅନୟ ଶ୍ବ୍ଦଲର

ମୃତୁୟର କିଛ ି ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପଲର ନାହିଁ).ଲତଣୁ ଏଲବ ୀଶ୍ୁ ଏଠି ଜୀବନ ନିବଥାହ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଲମ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ.ତାଙ୍କ
ଜୀବନ ହିଁ ଆମକୁ ଜୀବନ ଲଦଇଛି.ଆଉମଧ୍ୟ,ଲସ ପୁନଜଥୀବନ ପାଇଲେ,ଲସ ଜୀବିତ.
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ନିଶ୍ଚିତଭାବଲର,ମୁ ତୁ ମକୁ କଲହ ଲ , ିଏ ଲମାର ଶ୍ବ୍ଦ ଶ୍ୁଲଣ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲର ିଏ ଲମାଲତ
ଏଠାକୁ ପଲଠଇଛି.ଲସ ନିଶ୍ଚୟ ଚିରଜୀବନ ୋଭ କରିବ ଏବଂ ଲଶ୍ଷ ବିଚାରକୁ ତାକୁ ଆସିବାକୁ ଲହବ
ନାହିଁ,ଲସ ମୃତୁୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ନୂ ଆଜୀବନ ପାଇବ.

ଜନ୍ ୧୦:୯

ମୁ ହିଁ ଦ୍ୱାର. ଦି ଲକହି ଲମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲବଶ୍ କଲର,ଲସ ହିଁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଏବଂ ଚାରଣ ଭୂଇ ଲଖାଜି
ପାଇବ.

ଜନ୍ ୧୪:୬

ୀଶ୍ୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ,ମୁ ହିଁ ପର୍,ସତୟ ଏବଂ ଜୀବନ.ଲମା ବିନା ଲକହି ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରନ୍ତି
ନାହିଁ.

ଜନ୍ ୮:୨୪

ଲସଥିପାଇ ତୁ ମକୁ ମୁ କହିେି ଲ ତୁ ଲମ ତୁ ମର ପାପଲର ମୃତୁୟବରଣ କରିବ, ଦି ତୁ ଲମ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ
କରନାହିଁ ଲ ମୁ ହିଁ ଲସ,ତୁ ଲମ ତୁ ମର ପାପଲର ମୃତୁୟବରଣ କରିବ.

ଅଙ୍କ ୪:୧୨

ଅନୟ ଲକଉଠି ଆଉ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ,କାହିଁକି ନା ସ୍ୱଗଥଲର ମଣିଷ ପାଇ ଆଉ ଅନୟ ଲକହି ନାହାନ୍ତି.

ଲରାମାନ୍
୧୦:୧୩

ିଏ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଲନବ,ଲସ ହିଁ ରକ୍ଷା ପାଇବ.
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ଲରାମାନ୍
୧୦:୧୧

ପୁରାଣଶ୍ାସ୍ତ୍ର କଲହ,ତାଙ୍କ ଉପଲର ିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାକୁ ଲକଲବ େଜ୍ଜିତ ଲହବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ.

ଲରାମାନ୍ ୨:୧୧

ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାଲର ପକ୍ଷପାତିତା ନାହିଁ.

ଲରାମାନ୍ ୩
:୨୨
ଲରାମାନ୍ ୧୦:୯

ୀଶ୍ୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସଲର ହିଁ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସତୟତା ସମେଙ୍କ ଉପଲର. କାରଣ ଅନ୍ତର ହିଁ ନାହିଁ
ଦି ତୁ ଲମ ନିଲଜ ଲଦାଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଏବଂ ହୃ ଦୟଲର ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଲ ଇଶ୍ୱର ୀଶ୍ୁଙ୍କୁ ମୃତଠାରୁ
ଉଠାଇ ଆଣିଛନ୍ତି,ତୁ ଲମ ରକ୍ଷା ପାଇ ିବ.

ଲକମିତି ଆମକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିେିବ ଏବଂ ଲକମିତ ି ଆଲମ ନୂ ଆ ଜୀବନ ପାଇବା? ୀଶ୍ୁଙ୍କ ଉପଲର ଆମର ଇଶ୍ୱର ଏବଂ
ରକ୍ଷାକତ୍ତଥା ଭାବଲର ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଲମ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏବଂ ନୂ ଆ ଜୀବନ ପାଇବା.ଆଲମ ଦି ଆମର ପାପକମଥ
ଉପଲର ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଏବଂ ୀଶ୍ୁଙ୍କୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇ ଏବଂ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇ କାକିବା,ଲସ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା
କରିଲବ. ୀଶ୍ୁ ହିଁ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ି ଏ ଆମର ପାପ ପାଇ ମୃତୁୟବରଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ. ି ଏ ଲକହି ଜଗତଲର ତାଙ୍କ
ଉପଲର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ,ଲସ ନିଶ୍ଚୟ ଇଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ପାଇବ,ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଇଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ ନୂ ଆ ଜୀବନ ୋଭ
କରିବ.ଇଶ୍ୱରଙ୍କଠାଲର ଲକୌଣସି ପକ୍ଷପାତିତା ନାହିଁ.ଲସ ଆଲମ ଲ ଉ ସହର ନଗରଲର ବାସକରୁ ,ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ
ନୁ ହନ୍ତି,ଆଲମ ଲ ଉ ଭାଷା କହୁ ,ଧନୀଗରୀବ,ଲ ୌବନବାଦ୍ଧଥକୟ ବା ଲକୌଣସି ଶ୍ାରିରୀକ ଲଭଦଲର ଲସ ପ୍ରଭାବିତ ନୁ ହନ୍ତି. ି ଏ
ୀଶ୍ୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲର ଏବଂ ନିଜ ଲଦାଷ ମାଲନ,ଲସ ରକ୍ଷା ପାଇବ.ନିମନଲର ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛ,ି ଦି ତୁ ଲମ ୀଶ୍ୁଙ୍କୁ
ଅନୁ ସରଣ କରିବାକୁ ଚାହ,ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ:

ଲହ ଇଶ୍ୱର,ଆପଣ ନିଜର ସନ୍ତାନ ୀଶ୍ୁଙ୍କୁ ଆମ ପାପ ଲମାଚନ କରିବା ପାଇ ପଠାଇ ଥିବାରୁ ଅଲଶ୍ଷ ଧନୟବାଦ,ମୁ ରକ୍ଷା
ପାଇପାରିବି ଏବଂ ସ୍ୱଗଥରୁ ଏକ ନୂ ଆ ଜୀବନ ପାଇବି.ଲମାର କମଥ ପାଇ ମୁ ଅନୁ ତପ୍ତ,ଏବଂ ଲମାର ପାପ ପାଇ ମୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା
କଲର.ମୁ ୀଶ୍ୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲମାର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ରକ୍ଷାକତ୍ତଥା ଭାଲବ ଗ୍ରହଣ କଲର.ଏହି ନୂ ଆ ଜୀବନଲର
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୀତକରୁଥିବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲମାଲତ ଆପଣ ବାଟ ଲଦଖାନ୍ତୁ.ଶ୍ାନ୍ତି
ଦି ଆପଣ ଉପଲରାକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି,ଲତଲବ ଇଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇ ଲସ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଥ ଲଦଖାଇଲବ.ପ୍ରତିଦନ
ି
ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ କର୍ା ହୁ ଅନ୍ତୁ,ଲସ ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ମ ସହ କର୍ା ଲହଲବ.ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶ୍ୁଣନ୍ତୁ.ଇଶ୍ୱର ତୁ ମକୁ ପର୍ପ୍ରଦଶ୍ଥନ
କରିଲବ.ଲସ ତୁ ମକୁ ଭେ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତୁ ମର ତ୍ନ ଲନଲବ.ତୁ ଲମ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର.ତାଙ୍କ ଉପଲର ି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଲଖ,ଲସ
ଲକଲବ ବିେଳ ହୁ ଏନି.ଇଶ୍ୱର ସଲବଥାତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି.ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରା ାଇପାଲର.ତୁ ମର ଜୀବନ ପାଇ ତାଙ୍କ ଉପଲର ତୁ ଲମ
ନିଭଥର କରିପାର.ତାଙ୍କ ସାମନାଲର ତୁ ମର ଅଭାବଗୁଡକ
ି ୁ ଆଣ.ଲସ ତୁ ମର ତ୍ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲସ ତୁ ମକୁ ଆଶ୍ୀବଥାଦ
ଲଦଲବ.ଇଶ୍ୱର କହନ୍ତି,ମୁ ଲକଲବ ବି ତୁ ମକୁ ପରିତୟାଗ କରିବନ
ି .ି ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପଲର ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ. ୀଶ୍ୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶ୍ୀବଥାଦ
ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ.
ପ୍ରତିଦନ
ି ଜନ୍ଙ୍କ ବହିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଇଲବେ ପଢନ୍ତୁ.ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇ,ଏଠି କିିକ୍ କରନ୍ତୁ
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