Grammar Sketch of Odia Koya
Grammar Sketch-1
A.

POSSESSIVE PRONOUNS

1 .My house

ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                         ନ

ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦ ଲୋନ୍                         ନ.

2.Our (incl.) house ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ ଲୋନ୍                         ନ

ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନା ଲୋନ୍                   ଦ ଲୋନ୍                         ନ

3. Our (excl.) house ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                         ନ
4.His property
5. Their property

ଊନା ଲୋନ୍                   ଦ ଲୋନ୍                         ମ

ଊର ଲୋନ୍                         ମ

ଊରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ଦ ଲୋନ୍                         ମ

6.Your (sg.) shirt ନା ଲୋନ୍                   କ ମ
7.Your (pl.) Shirt

ମାନ୍ ଲୋନ୍               କ ମ

8.My hand

ନା ଲୋନ୍                   କ ୟ

9. Her hand

ଦାନ୍ କାୟ୍               ନ କ ୟ

2.Our (incl.) houses

ମାନ୍ ଲୋନ୍               ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦ ଲୋନ୍                         ନ

ଊନ ଲୋନ୍                         ମ

ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦ

କ ମ

ମାନ୍ ଲୋନ୍               ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦ କ ମ
ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦ କ ୟ
ଦାନ୍ କାୟ୍               ନା ଲୋନ୍                   ଦ କ ୟ

A.

SUBJECT PRONOUNS

A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.8.
A.9.
A.10.
A.11.
A.12.
A.13.

He is eating bread. ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

B.

MODIFIERS (ADJECTIVES)

B.1.
B.2.
B.3.
B.4.

This sweet is mine. ଆର(ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ) ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦ

She is eating bread. ଆଦ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        
It is eating bread.ଇଦ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        
I am eating bread.ନା ଲୋନ୍                   ନ ନା ଲୋନ୍                   ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ
We (2 incl.) are eating bread. ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ ନା ଲୋନ୍                   ଡ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ଡ
We (2 excl.) are eating bread.ମାନ୍ ଲୋନ୍               ମ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ମ
We (pl. incl.) are eating bread.ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ ନା ଲୋନ୍                   ଡ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ଡ
We (pl. excl.) are eating bread.ମାନ୍ ଲୋନ୍               ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ମ
You (sg.) are eating bread.ନା ଲୋନ୍                  ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ
You (2.) are eating bread.ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର ଇର ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାର ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର
You (pl.) are eating bread.ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର
They (2) are eating bread.ଊର ଇର ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାର ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଲୋନ୍                        ଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ର
They (pl.) are eating bread.ଊର ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ର

That sweet is mine.ଆ ଆର ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦ
These sweets are mine. ଆୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଆଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T(ଆରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍) ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା
The good sweet is mine. ଆ ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଆର ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦ

1.My houses

3. Our (excl.) houses
4.His properties
5. Their properties

ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲୋନ୍                         କ
ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲୋନ୍                         କ
ମାନ୍ ଲୋନ୍               ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲୋନ୍                         କ
ଊନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲୋନ୍                         ମ
ଊରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲୋନ୍                         ମ

6.Your (sg.) shirts

ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା କ କ

7.Your (pl.) shirts

ମାନ୍ ଲୋନ୍               ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା କ କ

8.My hands

ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା କ ୟ କ

9. Her hands

ଦାନ୍ କାୟ୍               ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା କ ୟ କ

B.5.
B.6.
B.7.
B.8.
B.9.
B.10.
B.11.
B.12.
B.13.
B.14.

The small sweet is mine.ଆ ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ନା ଲୋନ୍                   ଆର ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦ

C.

MORE MODIFIERS (ADVERBS)

Some sweets are mine. ଲୋନ୍                        # ଆରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍କ ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା
Many sweets are mine.ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        $% ଆଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tକ(ଆରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍କ) ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା
That coat is his.ଆ ଲୋନ୍                        #ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p କ ମ ଊନା ଲୋନ୍                   ଦ
That old coat is his.ଆ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ନ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s କ ମ ଊନା ଲୋନ୍                   ଦ
Those coats are his.ଆୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲୋନ୍                        #ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p କ କ ଊନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା
The black coat is his.ଆ କ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ନ ଲୋନ୍                        #ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p କ ମ ଊନା ଲୋନ୍                   ଦ
The big coat is his.ଆ ଲୋନ୍                        #ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p କ ମ ଊନା ଲୋନ୍                   ଦ
All the coats are his. ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍% ଲୋନ୍                        #ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p କ କ ଊନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା
The new coat is his.ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ନା ଲୋନ୍                   (କତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ) ଲୋନ୍                        #ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p କ ମ ଊନା ଲୋନ୍                   ଦ
Locative:ଊନା ଲୋନ୍                   $ ,ଲୋନ୍                         ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s $ ,କ ୟ ଦାନ୍ କାୟ୍               $

A.1.
A.2.

The knife is here.ଆ କ ଲୋନ୍                        ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	*ର ଇଗ $ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        
The knife is underneath the table. ଆ କ ଲୋନ୍                        ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	*ର ଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'#ଲ ତ ଇଡ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        

Time: For a long time- ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        $% ଲୋନ୍                        -ଲ For some time - ମ ଆ ଟ,ଆସ ଲୋନ୍                        କ ଆସ ଲୋନ୍                        କ,ଇଲୋନ୍                        ଞ ଇଲୋନ୍                        ଞ- immediatly

A.1.
A.2.

I will leave tomorrow.ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ନା ଲୋନ୍                   ଡ ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନ
He is coming now.ଇଲୋନ୍                        ଞ ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା (ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ) ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

Manner

A.1.
A.2.

He is walking slowly.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଲୋନ୍                        -ୟ ନା ଲୋନ୍                   ଡ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

B.

LOCATIONALS:-ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s $ ,ଦ,ତ

B.1.
B.2.
B.3.
B.4.

The hat is under the chair.ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢(ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'ପ) କର ସ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଇଡ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        

C.

VERB TENSES

C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
C.5.
C.6.
C.7.
C.8.
C.9.

I am sleeping ନା ଲୋନ୍                   ନା ଲୋନ୍                   ଉଞମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ

They are talking loudly.ଊର ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ମ୍ପ୍/ମର୍ରା ୱାଟି ଗଟି ୱେଚ଼ମିନ୍ଦୋର/ମାନ୍ ଲୋନ୍              ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍% ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' $ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	*ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ର

The knife is on top of the rock.କ ଲୋନ୍                         ର(କ ଲୋନ୍                        ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	*ର) କ ଲ (ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ୟ)ଦ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍% ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        
The dog is beside the house.ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ୟ ଲୋନ୍                         ତ $ ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍% ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        
The boy is sitting on the roof.ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢କ ଲ ଲୋନ୍                         ତ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍% କଦ ଦାନ୍ କାୟ୍               ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

He is working.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
They are talking.ଊର $ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	*ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ର
He is running.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍% ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
I will sleep.ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଊଞତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନ
He will work.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
They will talk.ଊର $ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ର
He will run.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ର ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
I slept.ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଊଞ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ

C.10. He worked.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
C.11. They talked.ଊର $ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାତ ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ର
C.12. He ran.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ % ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
D.

STATEMENTS / INTERROGATIVE

D.1.
D.2.
D.3.
D.4.
D.5.
D.6.
D.7.
D.8.

He is drinking water.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଏର ଉଣ - ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

E.

FURTHER INTERROGATIVES

E.1.
E.2.
E.3.
E.4.
E.5.
E.6.
E.7.
E.8.
E.9.
E.10.
E.11.

How did he make the curry? ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ କ ର ଲୋନ୍                        #ଲୋନ୍                         ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ?(ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ)

F.

STATEMENT / COMMANDS

F.1.
F.2.
F.3.
F.4.
F.5.
F.6.

You (sg.) are eating.ନା ଲୋନ୍                  ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଲୋନ୍                        ଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ

G.

STATEMENT / QUESTION / COMMAND

G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.

You (sg.) are bringing the food.ନା ଲୋନ୍                  ମ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        ଦାନ୍ କାୟ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ

Is he drinking water? ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଏର ଉଣ - ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ?
They are cutting flower.ଊର ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹
6 କୟ

ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ର

Are they cutting flower? ଊର ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹
6 କୟ

ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ?

You are cooking fish.ନା ଲୋନ୍                  ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ କ ଲୋନ୍                        କ ଆଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ
Are you cooking fish? ନା ଲୋନ୍                  ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ କ ଲୋନ୍                        କ ଆଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନା ଲୋନ୍                   ?
He is sitting down.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ଲ କଦ୍ଦି  ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍ାଦ୍3T ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
Is he sitting down? ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ଲ କଦ୍ଦି  ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍ାଦ୍3T ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ?

When did he make the curry? ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ କ ର ଲୋନ୍                        #ଶ ଲୋନ୍                        କ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ?
Why did he make the curry? ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ କ ର # ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଙ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ?
Where did he make the curry? ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ କ ର ଲୋନ୍                        #$ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ?
Who made the curry? ଲୋନ୍                        #ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                   ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ କ ର ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ?
What is it? ଇଦ # ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଦ?
Who is that? ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଲୋନ୍                        #ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                   ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ?
What are you doing? ନା ଲୋନ୍                  ମ ମାନ୍ ଲୋନ୍               # ତ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ?
Where are you going? ନା ଲୋନ୍                  ମ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        #$ ଆଞ /ଦାନ୍ କାୟ୍               ଲୋନ୍                        ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ?
When will you come back? ନା ଲୋନ୍                  ମ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        #ଶ ଲୋନ୍                        କ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲ ଶ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sନ?
Why have you come? # ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଙ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ସ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ?

You (sg.) eat!ନା ଲୋନ୍                  ମ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sନ
You (2) are building a house.ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର ଇର ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ର ଅଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣୟ ଲୋନ୍                         ନ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର
You (2) build a house! ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର ଇର ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ର ଅଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣୟ ଲୋନ୍                         ନ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଟ
You (pl.) are reading the book.ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଶ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ମ (#ୟ) ଦ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାମାନ୍ ଲୋନ୍               ର/କ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର
You (pl.) read the book.ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର #ୟ

ଦ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଟ

Are you (sg.) bringing the food? .ନା ଲୋନ୍                  ମ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        ଦାନ୍ କାୟ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନା ଲୋନ୍                   ?
You (sg.) bring the food.ନା ଲୋନ୍                  ମ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        ଦାନ୍ କାୟ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍% (ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T )
The boy is cooking food.ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢କ ଲ ଲୋନ୍                        ଦାନ୍ କାୟ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ଆଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
Is the boy cooking food? ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢କ ଲ ଲୋନ୍                        ଦାନ୍ କାୟ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ଆଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ?

G.6.
G.7.
G.8.
G.9.

You (sg.) cook the food! ନା ଲୋନ୍                  ମ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        ଦାନ୍ କାୟ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ଆଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'

H.

NEGATION :-ଇଲୋନ୍                         ,ଆଲୋନ୍                        ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p<

H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.
H.6.

The man is working quickly.ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଣଷଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଟ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଟ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

I.

KINSHIP

I.1.
I.2.
I.3.
I.4.

Mother-ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା /ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଲୋନ୍                        ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p

You (pl.) are leaving. ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ୟ
Are you (pl.) leaving? ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ୟ

ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର You (Sg) are leaving ନା ଲୋନ୍                  ମ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ୟ ଲୋନ୍                        ; ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ
ମାନ୍ ଲୋନ୍               ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ?

You (pl.) leave!ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ୟ ଶ ଆନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ hଟ

The man is not working quickly. ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଣଷଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଟ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଟ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ମ୍ପ୍/ମର୍ରା ୱାଟି ଗଟି ୱେଚ଼ମିନ୍ଦୋରଇଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ( ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tଲ ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ)
We are going now.ଇଲୋନ୍                        ଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ମ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଆଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ମ
We are not going now. ଇଲୋନ୍                        ଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ମ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଆନା ଲୋନ୍                  କଟ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ମ(ଆ ଲୋନ୍                        ?)
I am washing my hands.ନା ଲୋନ୍                   ନ ନା ଲୋନ୍                   ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା କ ୟ କ ନା ଲୋନ୍                   % ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ
I am not washing my hands. ନା ଲୋନ୍                   ନ ନା ଲୋନ୍                   ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା କ ୟ କ ନା ଲୋନ୍                  ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s% ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ମ୍ପ୍/ମର୍ରା ୱାଟି ଗଟି ୱେଚ଼ମିନ୍ଦୋର ଇଲୋନ୍                         ନ(ନା ଲୋନ୍                  ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s@ଲୋନ୍                        ?ନ)

Father-ଇୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଲ/# # ଲ
Older brother / sibling ଲୋନ୍                        #ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଦାନ୍ କାୟ୍               ଦାନ୍ କାୟ୍               ଲ
Younger sister / sibling- ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T

ଏ ଡ

Grammar Sketch Two
A.

PRONOUNS AS INDIRECT OBJECTS

A.1.

He threw the ball to me.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ନା ଲୋନ୍                   ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p $ #ଲ ଏଶ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

A.2.

He threw the ball to you. ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ନା ଲୋନ୍                   ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p $ #ଲ ଏଶ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

A.3.

He threw the ball to him. ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଊନା ଲୋନ୍                   $ #ଲ ଏଶ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

A.4.

He threw the ball to her. ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଦାନ୍ କାୟ୍               ନା ଲୋନ୍                   $ #ଲ ଏଶ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

A.5.

He threw the ball to the two of us (excl.). ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଇର ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ର ନା ଲୋନ୍                   $ #ଲ ଏଶ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

A.6.

He threw the ball to the two of us (incl.). ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ ଇର ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ର ନା ଲୋନ୍                   $ #ଲ ଏଶ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

A.7.

He threw the ball to the two of you. ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଇର ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ର ନା ଲୋନ୍                   $ #ଲ ଏଶ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

A.8.

He threw the ball to the two of them. ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଊର ଇର ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ର ନା ଲୋନ୍                   $ #ଲ ଏଶ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

A.9.

He threw the ball to you (pl.). ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p $ #ଲ ଏଶ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

A.10. He threw the ball to them. ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଊରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ $ #ଲ ଏଶ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
A.

MODIFIERS - ADJECTIVES

A.1.

That dog ran away.ଆ ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ୟ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ର ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ଆତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ 

A.2.
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.8.
A.9.

Those dogs ran away.ଆ ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ୟ କ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ର ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ଆତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ 

B.

MORE MODIFIERS (ADVERBS)

He is a bad boy.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଅଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ୟ କ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ପ ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢କ ଲ.
I gave the food to the good man.ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଆ ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନା ଲୋନ୍                   ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍6ନ କଙ ଲୋନ୍                        ଦାନ୍ କାୟ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ଇତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ
She is a large woman.ଆଦ ଅଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ୟ ଲୋନ୍                        #ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ନା ଲୋନ୍                   ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଡ
That is a red bird.ଆଦ ଅଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣୟ ଏରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ଙ(ନ) ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'
Bring me some cooked rice. ଲୋନ୍                        #ଲୋନ୍                        ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	 (ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tଟ)ଲୋନ୍                        ଦାନ୍ କାୟ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ନା ଲୋନ୍                   କଙ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍% (ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T )
I have some.ନା ଲୋନ୍                   ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p $ (ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tଟ)ଲୋନ୍                        #ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	 ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        
That ice is hard. ଆ ଆୟ ଶ ଦାନ୍ କାୟ୍              ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଶ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        

Manner:

A.1.
A.2.

The girl worked hard.ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢କ $ ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ 
You did it well.ନା ଲୋନ୍                  ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ଇଦ

ୟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ ନ

Locations:

A.1.
A.2.

The harbor is far away.ଅଡ ଦାନ୍ କାୟ୍              6ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ମ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        
Their house is over there.ଊର ଲୋନ୍                         ନ ଊଗ $ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        

Time:

A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.8.

This morning the teacher came.ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା% ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଷ୍ଟାର୍ ୱାତ୍ତୋଣ୍ଡ୍꺠δ䨐۹욬ဂ頰ఊ魐ఊ鴸ఊꁨఊꉐఊꕸఊꝠఊꪈఊ거 ର ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

B.

COMPLEX SENTENCES

B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.
B.6.
B.7.
B.8.
B.9.
B.10.
B.11.

I am sitting down eating meat.ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଆଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଲୋନ୍                        ଞ ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ କଦ୍ଦି  ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍ାଦ୍3T ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ

He will come later.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        କ% ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
The man died during the night.ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଣଷଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ନା ଲୋନ୍                   କ% ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା

ଲୋନ୍                        ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ଲ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

I went last month.ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଆତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ? ତ ଆତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ
I went yesterday. ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ନା ଲୋନ୍                  ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଆତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ
I am going now. ଇଲୋନ୍                        ଞ ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଆଲୋନ୍                        ଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ
I will go tomorrow.ନା ଲୋନ୍                   ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଆନ୍ତାନ୍p.He did it a ନ
I will go next month.ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦାନ୍ କାୟ୍               ନ ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ? ତ ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଆନ୍ତାନ୍p.He did it a ନ

He will eat then go.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ? ଆଲୋନ୍                        ନ୍ତାନ୍p.He did it a ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
He shot and killed the bird.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଡ ଶ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଆୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା କ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
She cooked and ate the rice.ଆଦ ଆଟ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଦାନ୍ କାୟ୍              ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ 
He will go, but I will stay.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଆନ୍ତାନ୍p.He did it aଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ୍ତାନ୍p.He did it a ନ
My mother went to the store to buy a blouse.ନା ଲୋନ୍                   ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଲୋନ୍                        ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ୟ କ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ; ନା ଲୋନ୍                   ଙ /ଆସ

ନା ଲୋନ୍                   ଙ କଟ/ଦାନ୍ କାୟ୍              କ କ ନ ଆତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ 

The woman and her daughter will work.ନା ଲୋନ୍                   ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଡ ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଦାନ୍ କାୟ୍               ନ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଡ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s
I came and told him.ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଊନ କଙ ଲୋନ୍                        କତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ
The dog wants to eat, so he is barking.ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ୟ କଙ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s

ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s , ଆଦାନ୍ କାୟ୍              ଙ ଆଦ #ଲୋନ୍                        ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	 ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        

If he comes, I will tell him.ଯଦାନ୍ କାୟ୍               ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ତ ଲୋନ୍                        କ ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଊନ କଙ ଲୋନ୍                        କତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନ
He hit him because he shouted.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଊନ କଙ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଡ ଶ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ # ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଙ ଇତ ଲୋନ୍                        କ ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ମ୍ପ୍/ମର୍ରା ୱାଟି ଗଟି ୱେଚ଼ମିନ୍ଦୋର ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

C.

STATEMENT / QUESTION

C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
C.5.
C.6.
C.7.
C.8.
C.9.
C.10.
C.11.
C.12.
C.13.
C.14.

She is crying.ଆଦ ଲୋନ୍                        କଲୋନ୍                        ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        

D.

COMMANDS

D.1.
D.2.
D.3.
D.4.

You (sg.) build a house! ନା ଲୋନ୍                  ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ଅଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ୟ ଲୋନ୍                         ନ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ (ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T )(କ ମ)

E.

STATEMENT / NEGATION:-

E.1.
E.2.
E.3.
E.4.
E.5.
E.6.

I am writing a letter.ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଅଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ୟ ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ଲୋନ୍                        ; ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ

F.

NUMBERS

F.1.
F.2.
F.3.
F.4.

He shot only one bird.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଅଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ୟ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'ଲୋନ୍                        $ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tଶ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

Is she crying? ଆଦ ଲୋନ୍                        କଲୋନ୍                        ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ମାନ୍ ଲୋନ୍               ?
You hunted birds (yesterday).ନା ଲୋନ୍                  ମ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'କ ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଣ୍ଟା ତୁଙ୍ଗ୍ ତ୍ତିନ୍ᑸዠᵰ⊈ዸ⣸⫠⸈ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ ନ
Did you hunt birds (yesterday)? ନା ଲୋନ୍                  ମ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        Fନ ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଣ୍ଟା ତୁଙ୍ଗ୍ ତ୍ତିନ୍ᑸዠᵰ⊈ዸ⣸⫠⸈ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ ନା ଲୋନ୍                   ?
I will see your father tomorrow.ନା ଲୋନ୍                   ଡ ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ମାନ୍ ଲୋନ୍               ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦ ଈୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ନ /# # ଲ ଊଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନ
Will I see your father tomorrow? ନା ଲୋନ୍                   ଡ ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ମାନ୍ ଲୋନ୍               ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦ ଈୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ନ /# # ଲ ଊଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନା ଲୋନ୍                   ?
Five women went to the store.ଆୟ ଦ/ଏୟ ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ନା ଲୋନ୍                   F ଦାନ୍ କାୟ୍              କ କ ନ /କଟ ଆତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ 
Did five women go to the store? ଆୟ ଦ /ଏୟ ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ନା ଲୋନ୍                   ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଦାନ୍ କାୟ୍              କ କ ନ /କଟ ଆତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  କ / କ ?
He did it a long time ago.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        $% କ

ମ

ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
When did he do it?ଲୋନ୍                        #ଶ ଲୋନ୍                        କ ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଇଦ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ?
They are laughing.ଊର କ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲୋନ୍                        ; ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ର?
I am speaking to the child.ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h

ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T

ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢? ନା ଲୋନ୍                   $ $ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଲୋନ୍                        H ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ

To whom are you speaking?ନା ଲୋନ୍                  ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ଲୋନ୍                        #ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                   ନା ଲୋନ୍                   $ $ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଲୋନ୍                        H ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ?

You (dual) build a house!ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର ଇ* ଡ (ର) ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ର ଅଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ୟ ଲୋନ୍                         ନ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଟ
You (pl.) build a house! ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର ଅଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ୟ ଲୋନ୍                         ନ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଟ
Let’s build a house! ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଡ ଅଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ୟ ଲୋନ୍                         ନ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹କ ଡ

I am not writing a letter. ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଅଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ୟ F ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ଶ ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ମ ଇଲ

ନ

He will stay in Malkangiri.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲ କ ନ $ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        ନ୍ତାନ୍p.He did it a ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
He will not stay in Malkangiri. ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲ କ ନ $ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
They brought rice yesterday.ନା ଲୋନ୍                  ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଊର ନା ଲୋନ୍                  6କ କ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ର
They did not bring rice yesterday. ନା ଲୋନ୍                  ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଊର ନା ଲୋନ୍                  କ କ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ ଲୋନ୍                         ର

We (incl.) killed four birds.ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଡ ନା ଲୋନ୍                  

ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଆୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା କ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଡ

My seven dogs died.ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଏଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ୟ କ ଲୋନ୍                        ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ଲ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ 
I have twelve birds. ନା ଲୋନ୍                   ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଗ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ hଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        F ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        
ORDINAL NUMBERS

A.1.
A.2.
A.3.

He arrived first.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଏୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

B.

COMPOUND SUBJECTS / OBJECTS

His wife arrived second (or next).ଊନା ଲୋନ୍                   ଦ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଣ୍ଟା ତୁଙ୍ଗ୍ ତ୍ତିନ୍ᑸዠᵰ⊈ዸ⣸⫠⸈ନ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଏୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  (ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        କ%)
His children arrived third (or last).ଊନା ଲୋନ୍                   ଦ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢? ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଣ୍ଟା ତୁଙ୍ଗ୍ ତ୍ତିନ୍ᑸዠᵰ⊈ዸ⣸⫠⸈ନ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ୟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଏୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ର(ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹)

B.1.
B.2.
B.3.
B.4.

The knife and the watch are mine.କ ଲୋନ୍                        ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	*ର ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ କ ୟ ଦ $ ଣ୍ଟା ତୁଙ୍ଗ୍ ତ୍ତିନ୍ᑸዠᵰ⊈ዸ⣸⫠⸈ (ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା H)ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା କ

C.

LOCATION PHRASES

C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
C.5.
C.6.

The dog went up the hill.ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ୟ ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              F ତ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍% ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ %

D.

INSTRUMENT / BENEFACTIVE:-ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s,ଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ,ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଲୋନ୍                        ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T, ଲୋନ୍                        ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹

D.1.
D.2.
D.3.
D.4.

Did you hit the dog with a rock? ନା ଲୋନ୍                  ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ଅରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଟ କ ଲ ଲୋନ୍                        ଦାନ୍ କାୟ୍              (ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ୟ ଲୋନ୍                        ଦାନ୍ କାୟ୍              )ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ୟ କଙ (ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଡ ଶ)ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ ନା ଲୋନ୍                   ?

E.

SENTENCE CONSTRUCTION OF “DO”

I will buy this fish and that piece of meat.ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h
କ କ ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଆ ଆଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ନ ମାନ୍ ଲୋନ୍              କ କ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s (ଆଶ ;)ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନ
Is it a boy or a girl? ଈଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଅଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣୟ ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢କ

ଇ କ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢କଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ?

She went to the house over there.ଆଦ ଆ$ ଟ ଲୋନ୍                         ନ ଆତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ 
He went down to the harbor.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଓଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତନା ଲୋନ୍                   ଆଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ/ ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଅଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତନା ଲୋନ୍                   ଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତ$ ଆଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
The spoon was under the bowl. ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	 ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଚ ଲୋନ୍                        #ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p $ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ତ ଆଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tଲୋନ୍                        $ (ଇଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢) ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ 
The children ran into the house. ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢? ଲୋନ୍                         ତ ଲୋନ୍                         ପ ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ର ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ର
The hat is on her head.ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'ପ ଦାନ୍ କାୟ୍               ନ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ? ତ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍% ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        

Will you cut the bird skin with a knife? ନା ଲୋନ୍                  ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ କ ଲୋନ୍                        Hର ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'ତ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଲ କ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ କୟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sନା ଲୋନ୍                   ?
Get the water for your mother.ନା ଲୋନ୍                   (ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦ) ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଲୋନ୍                        ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ନ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ୟ ଦାନ୍ କାୟ୍              ଙ ଏର ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍%
Buy the dress for your little brother.ମାନ୍ ଲୋନ୍               ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦ ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T

ଦାନ୍ କାୟ୍               ଦାନ୍ କାୟ୍               ଲ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ୟ ଦାନ୍ କାୟ୍              ଙ $ଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s

A. ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         /ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ She does/He does
B. ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ଟ do(pl) କ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଟ
6 ,ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଟ
C. ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T do(sl) କ ମ,ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹
D. ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ ମାନ୍ ଲୋନ୍               /ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ମାନ୍ ଲୋନ୍               /କ ମାନ୍ ଲୋନ୍               Do not do
E. ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                   ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ/ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                   ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ,କ ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                   ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ doing one(the one who is doing)
F.

ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹/ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T/କ ; having done

G. ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଲୋନ୍                        ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ /ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ/କ ଲୋନ୍                        ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ He is doing
H. ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ କନ /ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଲୋନ୍                        କ/ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ ଲୋନ୍                        କ/ If doing
I.

ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ନା ଲୋନ୍                   ଙ/ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ନା ଲୋନ୍                   ଙ/କ ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ନା ଲୋନ୍                   ଙ In order to do

J.

ଊର କଙ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ନା ଲୋନ୍                   ଙ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T

let them do

K. ନା ଲୋନ୍                   ନ ନା ଲୋନ୍                   ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ (କ ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p /ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ) ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ(ଆଲ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଟ ଆସ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ) I used to do
L. ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲ/ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ନା ଲୋନ୍                   ଦ/କ ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ନା ଲୋନ୍                   ଦ should do
M. ଆୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s /ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s They(female)will do
N. ଊର ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ର/ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ର/କ ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ର They(male) will do
O. ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ନା ଲୋନ୍                   ଙ/ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ନା ଲୋନ୍                   ଙ to do
P.

ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ନା ଲୋନ୍                   ଶ ଲୋନ୍                        କ/ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ନା ଲୋନ୍                   ଟ/କ ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ନା ଲୋନ୍                   ଟ While doing

Q. ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T କଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'/ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ଉକଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ମ without doing
R.

ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲ ,ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ନା ଲୋନ୍                   ଦ have to do ,has to do, must do

S.

ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ନା ଲୋନ୍                   ଦ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  had to do

ଟ/ଆଶ ; ଟ

Grammar Sketch Three
A.

SPECIFIERS (DEMONSTRATIVE PRONOUNS)

A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.8.
A.9.

This is my father. ଈଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ନା ଲୋନ୍                   ଈୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଲ/# # ଲ

B.

MODIFIERS (ADJECTIVES)

B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.
B.6.
B.7.
B.8.
B.9.
B.10.
B.11.
B.12.

I have some beautiful fish.ନା ଲୋନ୍                   ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p $ ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tଟ ଲୋନ୍                         କ ମାନ୍ ଲୋନ୍              

C.

MORE MODIFIERS (ADVERBS AND ADVERB PHRASES)

C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
C.5.
C.6.
C.7.
C.8.

The skirt is very wet. କ ମ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ନା ଲୋନ୍                   /ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        $% ନା ଲୋନ୍                  

D.

Time ଇସ

D.1.
D.2.

I am a hunter ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଅଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ୟ ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଣ୍ଟା ତୁଙ୍ଗ୍ ତ୍ତିନ୍ᑸዠᵰ⊈ዸ⣸⫠⸈ ନା ଲୋନ୍                   ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍6ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

That is my father's brother.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଈୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ନ ଦାନ୍ କାୟ୍               ଦାନ୍ କାୟ୍               ଲ
This is my mother.ଇଦ ନା ଲୋନ୍                   ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଲୋନ୍                        ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p
That is not yours. ଆଦ ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦ ଆଲୋନ୍                        ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p<
This is a bear.ଇଦ ଅଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ୟ ଏଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tଜ
That over there is my knife.ଆଦାନ୍ କାୟ୍              ନ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍% ମାନ୍ ଲୋନ୍              

ନା ଲୋନ୍                   ଦ ନା ଲୋନ୍                   କ ଲୋନ୍                        ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	*ର

Give me that! ଆଦ ନା ଲୋନ୍                   କଙ ଈମ
Did he give you those? ଆୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ନା ଲୋନ୍                   କଙ ଇଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ?
I will not give him any more of these ଆୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାନ ଲୋନ୍                         ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tଟ # ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଊନ କଙ ଈଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ନ

Go down that narrow path. ଆ ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h /ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T

ନ କ ଲୋନ୍                        କ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        

ଆର ଲୋନ୍                        ଦାନ୍ କାୟ୍               ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ଲ ଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତ$

Did you see the yellow bird?ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଶ ପ /କ ମ କ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ନ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'ଦାନ୍ କାୟ୍              ନ ନା ଲୋନ୍                  ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ଊଡ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ ନା ଲୋନ୍                  
Don't eat the rotten fish.କ ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟ/ନା ଲୋନ୍                   ଷ୍ଟାର୍ ୱାତ୍ତୋଣ୍ଡ୍꺠δ䨐۹욬ဂ頰ఊ魐ఊ鴸ఊꁨఊꉐఊꕸఊꝠఊꪈఊ거 ମ ଆତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  କ ଲୋନ୍                        କ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sନ(ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ) ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଟ
This is a good fishing area.ଇଦ ଅଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ୟ ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s କ ଲୋନ୍                        କ ଦାନ୍ କାୟ୍              କ% ନ/ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ୟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟ
The two dogs barked.ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ୟ କ #ଚ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ 
The large wolf is afraid.ଲୋନ୍                        #ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'ଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣଲ ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s% (ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା %ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         )
large house- ଲୋନ୍                        #ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଲୋନ୍                         ନ
wide path- ଲୋନ୍                        #ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଆର
straight- ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sନା ଲୋନ୍                   ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹
kind man- ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଣଷଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
evil man- କ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ପ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଣଷଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ନ୍ତାନ୍p.He did it a

I am sick all the time.ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଲୋନ୍                        #ଶ ଲୋନ୍                        କ # ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ / ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍%

ମାନ୍ ଲୋନ୍               ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ମ ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ $ ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ୍ତାନ୍p.He did it a ନ

He is always talking.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଲୋନ୍                        #ଶ ଲୋନ୍                        କ # ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ତ୍ରିୟୋରେ ମାନ୍ତୋଣ୍ଡ୍BTଲୋନ୍                        ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        ନ୍ତାନ୍p.He did it a ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
I came with them.ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଊର ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଲୋନ୍                        ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ
We came up later.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        $% ଲୋନ୍                        -ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ତ% ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
She also came up. ଆଦ # ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        $% ଲୋନ୍                        -ଲ ଲୋନ୍                        ଦାନ୍ କାୟ୍               ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ 
We (2) went down there.ମାନ୍ ଲୋନ୍               ମ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଇୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା% ର ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ଲ ଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତଗ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ମ
They brought plenty of fish.ଊର ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        $% କ ଲୋନ୍                        କ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ର
ମ- so many days back, ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍- last year, ଆଲୋନ୍                        ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥pଡ- One year back

I went hunting the day before yesterday.ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଆନା ଲୋନ୍                   ଡ ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଣ୍ଟା ତୁଙ୍ଗ୍ ତ୍ତିନ୍ᑸዠᵰ⊈ዸ⣸⫠⸈ ଆତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ

D.3.
D.4.
D.5.
D.6.
D.7.
D.8.
D.9.

I hunt every day.ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h

E.
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E.1.
E.2.
E.3.
E.4.
E.5.

We will eat as we walk.ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଡ ନା ଲୋନ୍                   ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tଲୋନ୍                        ; ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s କ ଡ

ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍% ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ଜ ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଣ୍ଟା ତୁଙ୍ଗ୍ ତ୍ତିନ୍ᑸዠᵰ⊈ዸ⣸⫠⸈ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନ

I will hunt this evening.ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲ ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଣ୍ଟା ତୁଙ୍ଗ୍ ତ୍ତିନ୍ᑸዠᵰ⊈ዸ⣸⫠⸈ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନ
I will hunt the day after tomorrow. ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ hଟ କ ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଣ୍ଟା ତୁଙ୍ଗ୍ ତ୍ତିନ୍ᑸዠᵰ⊈ዸ⣸⫠⸈ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନ
I will hunt for several days. ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଲୋନ୍                        #ଲୋନ୍                        ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	 ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ଜ କ ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଣ୍ଟା ତୁଙ୍ଗ୍ ତ୍ତିନ୍ᑸዠᵰ⊈ዸ⣸⫠⸈ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନ
They will leave here tomorrow.ଊର ନା ଲୋନ୍                   ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ଇ$ କଞ ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ୟ ; ଆଲୋନ୍                        ନ୍ତାନ୍p.He did it a ର
They will arrive here next week ଊର ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦାନ୍ କାୟ୍               ନ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ମ ଇ$ ଏୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ର
They will return next month.ଊର ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦାନ୍ କାୟ୍               ନ ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ? ତ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲ ; ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ର

We went and talked with our friends. ମାନ୍ ଲୋନ୍               ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ଆଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ମ ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ମାନ୍ ଲୋନ୍               - ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ର ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଲୋନ୍                        ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ତ୍ରିୟୋରେ ମାନ୍ତୋଣ୍ଡ୍BTୟ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ମ
I am eating meat, and he is eating fish.ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଆଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଲୋନ୍                        ଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଦାନ୍ କାୟ୍               ନ ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ କ ଲୋନ୍                        କ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଲୋନ୍                        ଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
I went to town yesterday and came back today. ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ନା ଲୋନ୍                  ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଲୋନ୍                        #ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ନା ଲୋନ୍                   ର ($ ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T)ଆତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ
I will skin the bird and they will go fishing. ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'ନ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଲ କ ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନ ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଊର କ ଲୋନ୍                        କ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ୟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନା ଲୋନ୍                   ଙ ଆନ

ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ର

E.6.

I will go to the other village today to see the doctor. ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲ ଅଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ୟ ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'ନ(ନା ଲୋନ୍                   ଦାନ୍ କାୟ୍              @ନ) ଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତ କ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sର କଙ

ଊଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ନା ଲୋନ୍                   ଙ ଆନ୍ତାନ୍p.He did it a ନ

F.

INTENTIVE

F.1.
F.2.
F.3.
F.4.

Do you intend to come soon? ନା ଲୋନ୍                  ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍

G.

RELATER CLAUSES

G.1.

He sharpened knife so that he could skin the seal.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ କ ଲୋନ୍                        କ ତ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଲ କ ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ତ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ର ତ ଲୋନ୍                         ଲୋନ୍                        କ ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ କ ଲୋନ୍                        ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	*ର ଦାନ୍ କାୟ୍              ନ

ଟ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଟ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦାନ୍ କାୟ୍               ନା ଲୋନ୍                   ଦ ମାନ୍ ଲୋନ୍              

?

He's thinking of going.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଆ ନା ଲୋନ୍                   ଙ ଆଲ ଲୋନ୍                        ; ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
It might snow.ଇଗ $ ଇମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ଲ( ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍)ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ର ତ
We might not wait for him ମାନ୍ ଲୋନ୍               ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ଊନ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ୟ ଦାନ୍ କାୟ୍              ଙ ଆଲ ଲୋନ୍                         ମ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ନା ଲୋନ୍                   ଦ ଇ କଟ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ 

(ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ତ ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ)ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ୟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ତ ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.
G.7.
G.8.
G.9.

The dog is barking because he is hungry.ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ୟ #ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         # ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଙ ଇତ ଲୋନ୍                        କ ଆଦାନ୍ କାୟ୍              ଙ କ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢%ୟ ଲୋନ୍                         ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        

H.

POSSESSIVES ଉନା ଲୋନ୍                   ଦ,ଊନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା,ଊନ, ନା ଲୋନ୍                   ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଗ

H.1.
H.2.
H.3.
H.4.

Whose food did they steal?ଲୋନ୍                        #ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                   ନ ଦାନ୍ କାୟ୍              ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sନ (କଙ)ଊର ଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ର?

If you go hunting birds, I'll go too.ଯଦାନ୍ କାୟ୍               ନା ଲୋନ୍                  ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଣ୍ଟା ତୁଙ୍ଗ୍ ତ୍ତିନ୍ᑸዠᵰ⊈ዸ⣸⫠⸈ ଆତ ଲୋନ୍                        କ ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ମାନ୍ ଲୋନ୍              କ କ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନ
We gathered in the house when it rained.ଲୋନ୍                        #ଶ ଲୋନ୍                        କ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ନା ଲୋନ୍                   (ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର) ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ମାନ୍ ଲୋନ୍               ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ଲୋନ୍                         ତ ଲୋନ୍                         ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଲ $6ଡ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ମ
They ran away while we were sleeping.ମାନ୍ ଲୋନ୍               ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ଊଲୋନ୍                        ଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଶ ଲୋନ୍                        କ ଊର ମାନ୍ ଲୋନ୍              ତ ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s% ର
When you go, take this letter.ନା ଲୋନ୍                  ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ଲୋନ୍                        #ଶ ଲୋନ୍                        କ ଆନ୍ତାନ୍p.He did it aନ
ଟ ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ୟ ମ
If you see her, tell her to go. ନା ଲୋନ୍                  ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ଦାନ୍ କାୟ୍               ନ କଙ ଊଡ ଲୋନ୍                        କ ଆଦ ଆ ନା ଲୋନ୍                   ଙ ଲୋନ୍                        କଲ
I hit the dog because it ate my meat.ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ୟ ଦାନ୍ କାୟ୍              ନ(ଙ) ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଡ ଶ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନ # ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଙ ଇତ ଲୋନ୍                        କ ଇଦ ନା ଲୋନ୍                   ଆଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ନ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ 

Whose money is this? ଇଦ ଲୋନ୍                        #ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                   ନ ଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତ ପ କ?
There are three knives. Which one is yours? ଆଗ $ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
6 କ ଲୋନ୍                        ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	*ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ଲୋନ୍                        #ନ କ ଲୋନ୍                        ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	*ର ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦ?
I have my knife. Where is his? ନା ଲୋନ୍                   ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଗ ନା ଲୋନ୍                   କ ଲୋନ୍                        ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	*ର ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ,ଊନା ଲୋନ୍                   ଦ ଲୋନ୍                        #$ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ?

H.5.

That is not ours.ଆଦ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦ ଆଲୋନ୍                        ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p<

I.

COMMANDS

I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
I.6.
I.7.

(You-pl.) Go and get the water!ଆଞ ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଏର ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ୟ ; ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍% ଟ

J.

ORDINAL NUMBERS

J.1.
J.2.
J.3.

The first person to get sick was an old man.ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍$ ଆଶ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନା ଲୋନ୍                   ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍6ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଅଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ୟ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ୟ ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

K.

LOCATIONALS

K.1.
K.2.
K.3.
K.4.
K.5.
K.6.
K.7.
K.8.

The dog is in the house.ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ୟ ଲୋନ୍                         ତ ଲୋନ୍                         ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        

L.

SPECIFICATION

L.1.
L.2.
L.3.

Put it in that hole that he dug over there.ଲୋନ୍                        #$ ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ $ୟ ଲୋନ୍                        ଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଆଗ $ #H ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹

Come and help me!ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ; ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ନା ଲୋନ୍                   କଙ

ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ମ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹

Let's cook the meat!ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍% ଆଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଆଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'କ ଡ
Don't cut the skin that way!ଆ ଲୋନ୍                         ଲୋନ୍                        କ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଲ କ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sନ(ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ) କୟ ମାନ୍ ଲୋନ୍              
Don't (you - pl.) go over there and wake them up! ଊଗ $ ଆନ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଟ ଊର କଙ ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sମାନ୍ ଲୋନ୍               ଟ
When you (sing.) come, don't run!ଲୋନ୍                        #ଶ ଲୋନ୍                        କ ନା ଲୋନ୍                  ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sନ ଆଶ ଲୋନ୍                        କ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ମାନ୍ ଲୋନ୍              % ଟ
Let's not go!ଆନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h $ଡ/ଆନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ hକଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ମାନ୍ ଲୋନ୍               କ ଡ

The second person to get sick was a baby.ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଣ୍ଟା ତୁଙ୍ଗ୍ ତ୍ତିନ୍ᑸዠᵰ⊈ዸ⣸⫠⸈ନ ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ $ ଆଶ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନା ଲୋନ୍                   ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍6ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଅଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ୟ ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢? ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ 
This is the fourth time that you have come late. ନା ଲୋନ୍                  ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ଆଲ ଲୋନ୍                         ମ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦାନ୍ କାୟ୍               ନା ଲୋନ୍                   ଦ ଇଦ ନା ଲୋନ୍                  

The boot is lying near the fence.#6 ଟ ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଲ ମ ତ $ ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍%

6ଟ ଆତ

ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        

The seal jumped into the water.କ ଲୋନ୍                        କ ଏତ% ଲୋନ୍                         ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଲ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ 
His wife ran out of the house.ଊନ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଲୋନ୍                         ତ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s # ୟ ଦ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ %
Put the clothes on the rock to dry.

ଲୋନ୍                         ଓଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ନା ଲୋନ୍                   ଙ /ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନା ଲୋନ୍                   ଙ ଲୋନ୍                        #ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ୟ ଦ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍% ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'

The bird is on top of the roof.ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଲୋନ୍                         ତ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍% ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        
The little dish is above the big bowl.ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h $ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଲୋନ୍                        #ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p $ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ hତ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍% ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        
The old woman is sitting close to the path.ମାନ୍ ଲୋନ୍              କ ଦ ଆଦ% ଦାନ୍ କାୟ୍               ଲୋନ୍                        $ର କଦ୍ଦି  ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍ାଦ୍3T ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        

I didn't give it to the woman who was sitting here.ଇଗ $ କଦ୍ଦି  ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍ାଦ୍3T ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନା ଲୋନ୍                   F ଙ ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଇଦ ଇଦାନ୍ କାୟ୍              ଲୋନ୍                         ନ
The ones who worked this morning went to the coast.ଅତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s%ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଲୋନ୍                        #ନା ଲୋନ୍                  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା% ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଓଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତ

ନା ଲୋନ୍                   $ ଆଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

L.4.
L.5.

I'm going to go to see the men who are coming.ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ;ମାନ୍ ଲୋନ୍              

M.

INSTRUMENT :-ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s,ଲୋନ୍                        ଦାନ୍ କାୟ୍              ,ଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ, ଲୋନ୍                        ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹

M.1.
M.2.
M.3.

I always cut the meat with a sharp knife. ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଲୋନ୍                        #ଶ ଲୋନ୍                        କ # ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ୟ ମାନ୍ ଲୋନ୍              

N.

QUESTION/ ANSWER:-ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ,ଅ,ଇଲୋନ୍                        ?,ଆଲୋନ୍                        ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p<

N.1.

Didn't he go? ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଆ ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ?

ନ ନା ଲୋନ୍                   ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍6ର ଊଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ନା ଲୋନ୍                   ଙ ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଆଲୋନ୍                        ଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ

Those who are sick should come when we call.ଲୋନ୍                        #ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                   ର ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ $ ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ର ଊର ମାନ୍ ଲୋନ୍               ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ କ ର ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଶ ଲୋନ୍                        କ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦାନ୍ କାୟ୍               ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲ

ନ କ ଲୋନ୍                        ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	*ର ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଆଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ କୟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନ

He tied it up with the rope. ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଦାନ୍ କାୟ୍              ନା ଲୋନ୍                  ନ ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                   ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tମ ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s /ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍               କମ ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
He carved it with a small knife.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଦାନ୍ କାୟ୍              ନା ଲୋନ୍                  ନ ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h କ ଲୋନ୍                        ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	*ର ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ମାନ୍ ଲୋନ୍              କ କ ମାନ୍ ଲୋନ୍              କ କ କୟ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

N.2.
N.3.
N.4.

No, he didn't.ଇଲୋନ୍                        ? ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଆ ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
Didn't she cook the meat? ଆଦ ଆଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଆFଲ

?

Yes, she cooked the meat. ଓ, ଆଦ ଆଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଆଟ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ 

O.
DISCOURSE
Translate the following sentences and describe which information is foreground and background.
Yesterday, we got up early and went to the river. My two brothers hadn't gotten up yet. We swam for a while,
then we caught three fish and took them home to eat
ନା ଲୋନ୍                  ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ନ ଦାନ୍ କାୟ୍               ଲ ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଦାନ୍ କାୟ୍               ଲୋନ୍                        $ ଦାନ୍ କାୟ୍               ର ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଗ ଆତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ.ନା ଲୋନ୍                   ଦାନ୍ କାୟ୍               ଦାନ୍ କାୟ୍               ଲୋନ୍                         ର ଇୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା%ର ଆଲୋନ୍                        ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	 ଦାନ୍ କାୟ୍               ଙ ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଦ କଟ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ର.ମାନ୍ ଲୋନ୍               ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ - ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର(ଲୋନ୍                        ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ hଲ)
ଈନ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ମ ଦାନ୍ କାୟ୍               ନ ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        କ% ମାନ୍ ଲୋନ୍               ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
6 କ ଲୋନ୍                        କ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ୟ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ମ ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ନ କଙ ଲୋନ୍                         ନ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନା ଲୋନ୍                   ଙ ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ମ

Grammar Sketch Four
A.

MODIFIERS - ADJECTIVES

A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.

My boots are old ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦ #ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ନ୍ତାନ୍p.He did it a ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା

B.

PRONOUNS - COMPOUND PERSONAL PRONOUNS, INCLUDING REFLEXIVE

B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.

I myself made it. ଇଦ ନା ଲୋନ୍                   ନ ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ନା ଲୋନ୍                  ଲୋନ୍                        - ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ

These boots are old.ଇୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା #ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ନ୍ତାନ୍p.He did it a ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା
My big boots are old.ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲୋନ୍                        #ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p #ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ନ୍ତାନ୍p.He did it a ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା
My two big boots are old. ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଲୋନ୍                        #ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p #ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ନ୍ତାନ୍p.He did it a ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା
These two big boots of mine are old. ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଇୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଲୋନ୍                        #ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p #F ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ନ୍ତାନ୍p.He did it a ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା

He'll do it himself.ଇଦ ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଊଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ନା ଲୋନ୍                  ଲୋନ୍                        - ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
I can carry it by myself. ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ନା ଲୋନ୍                  ଲୋନ୍                        - (ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ) ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍               ; ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦାନ୍ କାୟ୍               ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s% ନ
She is talking to herself. ଆଦ ଆଲୋନ୍                        ଦାନ୍ କାୟ୍               ନା ଲୋନ୍                  ଲୋନ୍                        - $ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଲୋନ୍                        ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	 ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        
He meant to beat his wife, but he beat himself.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଊଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ କଙ ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନା ଲୋନ୍                   ଙ ଆଲ

ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        ଙ ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ (ମାନ୍ ଲୋନ୍               ମ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍, ନା ଲୋନ୍                  ମ ନା ଲୋନ୍                  ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ,ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍,ଊର ଊଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍)

C.

RECIPROCALS

C.1.
C.2.
C.3.
C.4.

The women complained amongst themselves.ନା ଲୋନ୍                   ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ନ ନା ଲୋନ୍                   ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ପ କଙ ଲୋନ୍                        କଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ 
The two brothers are fighting each other.ଇର ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାର ଦାନ୍ କାୟ୍               ଦାନ୍ କାୟ୍               ଲୋନ୍                         ର ଊର ନା ଲୋନ୍                  ଲୋନ୍                        - ନା ଲୋନ୍                  ଲୋନ୍                        - (ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ମ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              )$ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ର
We should treat each other well.ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଡ ଅତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s%ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଅତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s%ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ କଙ (ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ) ୟ ଊଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲ
The boys will discuss amongst themselves what the men said.ନା ଲୋନ୍                   ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍6ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଲୋନ୍                        କତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଦାନ୍ କାୟ୍               ନା ଲୋନ୍                  ନ ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢କ ଲୋନ୍                        କ ର (ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ମ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              )

ନା ଲୋନ୍                  ଲୋନ୍                        - ନା ଲୋନ୍                  ଲୋନ୍                        -

ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଦାନ୍ କାୟ୍               ନା ଲୋନ୍                   ମ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ର

C.5.
C.6.

We always give each other meat.ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଡ ଲୋନ୍                        #ଶ ଲୋନ୍                        କ # ର ଅତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s%ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଅତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s%ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ କଙ ଆଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹

D.

COMPARATIVES

D.1.

Give me the long stick.ନା ଲୋନ୍                   କଙ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଡ ଗ ଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତଡ ଈମ

ଲୋନ୍                         ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ

D.2.
D.3.

Give him the longer stick. ଊନ କଙ ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        $% ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଡ ଗ ଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତଡ ଈମ

E.

VOCABULARY

E.1.
E.2.
E.3.
E.4.
E.5.
E.6.

Trustworthy- ନା ଲୋନ୍                   ମ କ ମ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ନା ଲୋନ୍                   ଙ ଆତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s 7. ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଶ୍ୱାର୍ ନାରୂର୍ ଜୀୱା ତାଗା ରାଜ୍ ଚାଲା କିୟାନାଦ୍- kingdo ର ନା ଲୋନ୍                   ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍6ର - ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s $ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ଜ ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	

F.

MODIFIERS - ADVERBS

F.1.
F.2.
F.3.
F.4.
F.5.
F.6.

The blouse is really beautiful.ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ୟ କ ନା ଲୋନ୍                  - ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              

Give him the longest stick. ଊନ କଙ

Sincere- ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ମ

ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍% ତ କ ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଡ ଗ ଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତଡ ଈମ
କୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ନା ଲୋନ୍                   ଦ- kingdom of God

ତ/ନା ଲୋନ୍                  - ମ ତ 8. #କ ର ଆତ- spread, propagate, proclaiming- ଉଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତ ଉଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତ ଲୋନ୍                        କତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନା ଲୋନ୍                   ଦ

Peace- କ କ ମ 9.

ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ମ କଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଲୋନ୍                        କତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନା ଲୋନ୍                   ଦ-ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଦାନ୍ କାୟ୍               ନା ଲୋନ୍                   ଦ- preach,

Love- ଲୋନ୍                        hମାନ୍ ଲୋନ୍               10.- ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନା ଲୋନ୍                   ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍6ର, ଲୋନ୍                        $ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s- slave, ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                   ର- servant
Guilt- ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ପ/ଲୋନ୍                        ଦାନ୍ କାୟ୍               ଷ ମ 11. ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟ ଊଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                   ର -stewardship,ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟ
Evil- କ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ପ/ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢

ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଊଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ନା ଲୋନ୍                   ଦ- responsible

12.$ ଲ- wind, ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ସ କ - breath , ଉମାନ୍ ଲୋନ୍               - steam, $ମ #ଡ- smoke,

ୟ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        

The shirt is only a little wet.କ ମ ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tଟ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'ଲୋନ୍                        $ ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ତାନ୍p.He did it a
She cooked only one piece of meat.ଆଦ ଆଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ନ ଅରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ମାନ୍ ଲୋନ୍              କ ତ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'ଲୋନ୍                        $ ଆଟ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ 
He only killed the bird; he didn't skin it. ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'ତ(କଙ) ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'ଲୋନ୍                        $ ଆୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା କ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଦାନ୍ କାୟ୍               ନା ଲୋନ୍                  ନ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଲ କ ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
Even though it is noon, they are still working. ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଦ ନା ଲୋନ୍                   ମ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ ଲୋନ୍                        କ # ଊର ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଲୋନ୍                        ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ର
We build houses in the same way that our ancestors did.ମାନ୍ ଲୋନ୍               ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ hଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'ର ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଲୋନ୍                         ଲୋନ୍                        କ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ଲୋନ୍                         କ ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ର ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹

ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ମ.

G.

POTPOURRI

G.1.

A long time ago we always fought. ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        $%

ନ ସ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ମ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ମାନ୍ ଲୋନ୍               ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ଲୋନ୍                        #ଶ ଲୋନ୍                        କ # ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ $ଡ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ମ ( ଦାନ୍ କାୟ୍              % ମ

ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ୟ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ମ)

G.2.
G.3.
G.4.
G.5.

This is what we usually eat.ଇଲୋନ୍                        ଦାନ୍ କାୟ୍               ମାନ୍ ଲୋନ୍               ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ଜ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନା ଲୋନ୍                   ଦ
Don't you normally sleep in that house?ନା ଲୋନ୍                  ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ଆଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ଟ ଆ ଲୋନ୍                         ତ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଟ ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'ନ ଏଲୋନ୍                         ?
She's just starting to cook the food.ଆଦ ଇଲୋନ୍                        ଞ ଦାନ୍ କାୟ୍              ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ଆF ନା ଲୋନ୍                   ଙ ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ୟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ( ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ଆତ)
I was about to catch the fish when it swam away.ଲୋନ୍                        #ଶ ଲୋନ୍                        କ ଇଦ ଈନ୍ତାନ୍p.He did it a ଆଲୋନ୍                        ଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଆ ଟ ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଆ କ ଲୋନ୍                        କ

ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sନ(କଙ) ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ୟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନା ଲୋନ୍                   ଙ ଆସ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ.

H.

EXCLAMATORY :-ଓ-yes ଆଲୋନ୍                         -O yes

H.1.
H.2.

Of course it's no good!ଲୋନ୍                        #ଲୋନ୍                         # ଇଦ

I.

RHETORICAL

I.1.
I.2.
I.3.

What do you think I am, a little kid? ନା ଲୋନ୍                  ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ନା ଲୋନ୍                   କଙ ଲୋନ୍                        #ଲୋନ୍                        

J.

TEMPORAL

J.1.

I must work while it is still light.ଇଗ $ ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ hଲ ମାନ୍ ଲୋନ୍              

K.

CONDITIONAL

ୟ ଇଲ ଲୋନ୍                        

Bring it back here right now!ଇଲୋନ୍                        ଞ ଇଲୋନ୍                        ଞ ଇଦ ନା ଲୋନ୍                   କଙ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍% ଟ
ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T

ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲ

ଇଲୋନ୍                        ଞ ଆଲ ;ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନା ଲୋନ୍                   ?

Oh, you think that's good, do you? ଓ ନା ଲୋନ୍                  ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ଆଦ ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଇଲୋନ୍                        ଞ ଆଲ ଲୋନ୍                        ; ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ ଏଲୋନ୍                        ??
The pack I'm carrying isn't heavy, huh? ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍               ; ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦାନ୍ କାୟ୍               ନ ମାନ୍ ଲୋନ୍              F ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ତ ଏଲୋନ୍                        ??
ନ ଦାନ୍ କାୟ୍               ଙ ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲ

K.1.

If any one is thirsty, let him come and drink.ଯଦାନ୍ କାୟ୍               ଲୋନ୍                        #ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                   ଅତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s%ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ କଙଏର ଉଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାତ ଲୋନ୍                        କ ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଶ ଏର ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ନା ଲୋନ୍                   ଙ

ଆତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s

K.2.
K.3.

If she is sick, she should go to the doctor.ଯଦାନ୍ କାୟ୍               ଆଦାନ୍ କାୟ୍              ଙ ଏଡ କ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ ଲୋନ୍                        କ ଆଦ ଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତ କ୍ତର ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଗ ଆ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲ
If they have left already, you don't need to come.ଯଦାନ୍ କାୟ୍               ଊର ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ୟ ଶ ଆଲୋନ୍                        ଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ ଲୋନ୍                        କ ନା ଲୋନ୍                  ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦାନ୍ କାୟ୍               ନା ଲୋନ୍                   ଙ ଦାନ୍ କାୟ୍              ର କ ର ଇଲ

ଲୋନ୍                        

L.

CONTRARY TO FACT

L.1.
L.2.
L.3.

If Raja had come, I would have given him the lamp.ଯଦାନ୍ କାୟ୍               ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ - ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଶ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ ଲୋନ୍                        କ ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଊନ କଙ ଦାନ୍ କାୟ୍              ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ମ ଇଶ ମାନ୍ ଲୋନ୍               କନ
If Raja had not gone, he would have seen the snake.ଯଦାନ୍ କାୟ୍               ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ - ଆନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ hକଟ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ ଲୋନ୍                        କ ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଶ% ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sନ ଉଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        କ ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
If Rita were going to go, I would be able to send it with her.ଯଦାନ୍ କାୟ୍               ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଆ ନା ଲୋନ୍                   ଙ ଆଶ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ ଲୋନ୍                        କ ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଦାନ୍ କାୟ୍              ନା ଲୋନ୍                  ନ

ଦାନ୍ କାୟ୍               ନ ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଲୋନ୍                        ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ସ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        କ ନ

L.4.
L.5.

If they were not sick, they would be working.ଯଦାନ୍ କାୟ୍               ଊର ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ $ ମ ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଇ କଟ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ ଲୋନ୍                        କ ଊର ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        କ ର

A.

UNDERGOER PHRASES (PREPOSITIONS)

A.1.
A.2.
A.3.

I am talking about him.ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଊନ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଲୋନ୍                        କଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	*ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ

B.

EMOTIONAL VOCABULARY

B.1.
B.2.
B.3.
B.4.

I was startled when he opened the door.ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ $ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ମ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଶ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଟ ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଶ% ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ

ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h

If they were coming, they would be here by now.ଯଦାନ୍ କାୟ୍               ଊର ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା

ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ ଲୋନ୍                        କ ଊର ଇଲୋନ୍                        ଞ ଇଗ $ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        କ ର

I am talking to him.ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଊନା ଲୋନ୍                   $ ତ୍ରିୟୋରେ ମାନ୍ତୋଣ୍ଡ୍BTୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥pମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ
I am talking with him. ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଊନ ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଲୋନ୍                        ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T(

ଲୋନ୍                        ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹)ତ୍ରିୟୋରେ ମାନ୍ତୋଣ୍ଡ୍BTୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥pମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ

I am afraid to walk to the water at night.ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ନା ଲୋନ୍                   କ% ଏଦାନ୍ କାୟ୍              % ନା ଲୋନ୍                   ଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତ ଦାନ୍ କାୟ୍               ନା ଲୋନ୍                   ଙ ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାର ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନ
Are you discouraged?ନା ଲୋନ୍                   କଙ ଇଷ୍ଟାର୍ ୱାତ୍ତୋଣ୍ଡ୍꺠δ䨐۹욬ဂ頰ఊ魐ఊ鴸ఊꁨఊꉐఊꕸఊꝠఊꪈఊ거 ମ ଇ? ?
My mother was worried, because I didn't arrive before dark.ନା ଲୋନ୍                   ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଆଲ ଲୋନ୍                        

ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  # ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଙ ଇତ

ଲୋନ୍                        କ

କ କ ଡ ଆଦାନ୍ କାୟ୍               ନ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଏୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା କଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ

C.

SPECIFICATION

C.1.
C.2.
C.3.

A woman carrying a vessel of water met me.କଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଏର ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍               ; ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦାନ୍ କାୟ୍               ନ ଅରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଟ ନା ଲୋନ୍                   ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଡ ନା ଲୋନ୍                   କଙ କ ୟ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ 
Give the man working down there a drink of water. ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ଲ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ନ ନା ଲୋନ୍                   ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଙ ଉଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ନ ଏର ଈମ
We are sitting on the place where they danced last night.ଲୋନ୍                        #ଗ $ ଊର ନା ଲୋନ୍                  ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ hଟ ନା ଲୋନ୍                   କ% ଆରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ୟ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ର ଆ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ୟ ତ

ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍% କଦ୍ଦି  ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍ାଦ୍3T ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ମ

C.4.

The dogs are eating the crumbs that fall from the table. ଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'#ଲ କଞ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ଲ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ମାନ୍ ଲୋନ୍              କ କ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sନ ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ୟ କ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଲୋନ୍                        ଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        

D.

NOMINATIVE CLAUSES

D.1.
D.2.
D.3.
D.4.
D.5.
D.6.

Rama is playing.ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ମାନ୍ ଲୋନ୍               କ % ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
I see Rama playing. ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ମାନ୍ ଲୋନ୍               କ % ନା ଲୋନ୍                   ଦ ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଊଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନ
John , playing here bother me.
ଗ $ କ % ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ ଯ ନ ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦ ଦାନ୍ କାୟ୍               ଦାନ୍ କାୟ୍               ଲ
I want to play somewhere else. ଲୋନ୍                        #ଗ ଲୋନ୍                        $ # କ % ନା ଲୋନ୍                   ଙ ନା ଲୋନ୍                   କଙ ଇଷ୍ଟାର୍ ୱାତ୍ତୋଣ୍ଡ୍꺠δ䨐۹욬ဂ頰ఊ魐ఊ鴸ఊꁨఊꉐఊꕸఊꝠఊꪈఊ거 ମ
The one , playing here was Rama. ଇଗ ଲୋନ୍                        $ ଅତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s%ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ କ ;%ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଊଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ମାନ୍ ଲୋନ୍               .

D.7.
D.8.

The knife ,Rama broke is in the house.ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଉଚ* ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  କ ଲୋନ୍                        ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ର ଲୋନ୍                         ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଲୋନ୍                         ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଲ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        

E.

DISCOURSE

The one who was punished was Rama. ଲୋନ୍                        #ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                   ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଅତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s%ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଲୋନ୍                        ଦାନ୍ କାୟ୍              # ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଲୋନ୍                        ଞ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଉଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

E.1.

When he came we talked about the matter. Because of it, I had to write to Ganga. So when you go,
take this letter I wrote and send it to him.
ଉଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଶ ଲୋନ୍                        କ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ତ୍ରିୟୋରେ ମାନ୍ତୋଣ୍ଡ୍BTୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ମ .ଇଦାନ୍ କାୟ୍              ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ୟ ଦାନ୍ କାୟ୍              ଙ ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h $ ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ନା ଲୋନ୍                   ଗ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ନା ଲୋନ୍                   ଦ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  . ଆଦାନ୍ କାୟ୍              ଙ ଲୋନ୍                         ଲୋନ୍                        ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଲୋନ୍                        #ଶ ଲୋନ୍                        କ ନା ଲୋନ୍                  ଲୋନ୍                        ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ଆନ୍ତାନ୍p.He did it aନା ଲୋନ୍                  
ଆସ ଲୋନ୍                        କ
ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'(ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ଟ) ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ୟ

ଆନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ hଟ. ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ଶ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଇଦ ଊନ କଙ ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ

E.2.

I decided to go and see the mayor at his office, but when I went he was not there. I thought, "He is my
friend so he won't mind if I go see him at his house." So I went to his house and knocked on the door. When
he opened the door I saw that he was reading. He said, "That's all right. You come anyhow, even though I'm
reading." I said, "I've come to talk to you about what you said to the people last week. " Then we talked about
that and I went home.
E.3. ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'ନ ଆଦାନ୍ କାୟ୍              କ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ମ ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନ ଆପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଶ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s $ ଆଞ ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଊଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ନା ଲୋନ୍                   ଙ ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଆଲ ଶ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ. ମାନ୍ ଲୋନ୍               ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଲୋନ୍                        #ଶ ଲୋନ୍                        କ ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଆତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଆଗ $
ମାନ୍ ଲୋନ୍              

ଇଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ. ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଆଲ ଶ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ନା ଲୋନ୍                   - ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  , ଆଦାନ୍ କାୟ୍              ଙ ଲୋନ୍                         ଲୋନ୍                        ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଯଦାନ୍ କାୟ୍               ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଊନା ଲୋନ୍                  ନ ଊଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ନା ଲୋନ୍                   ଙ (କ ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ନା ଲୋନ୍                   ଙ) ଊନ ଲୋନ୍                         ନ ଆତ ଲୋନ୍                        କ # ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

(କ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ପ) ଆଲ ଲୋନ୍                         ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ .ଆଦାନ୍ କାୟ୍              ଙ ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଊନ ଲୋନ୍                         ନ ଆତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ $ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ମ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sନ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଲ ଶ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ (ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଶ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ).ଲୋନ୍                        #ଶ ଲୋନ୍                        କ ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ $ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ମ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଶ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ
ଆସ ଲୋନ୍                        କ ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଊଡ ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

ଦ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା (କ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p )ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ. ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଲୋନ୍                        କଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ‘

ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍%

ୟ, ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h

ଦ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ ,ଲୋନ୍                        #

# ନା ଲୋନ୍                  ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ ନ‘.ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h

ଲୋନ୍                        କତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ ,‘ ନା ଲୋନ୍                  ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ନା ଲୋନ୍                   ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଙ ଆତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ତ ଲୋନ୍                        କତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ତ୍ରିୟୋରେ ମାନ୍ତୋଣ୍ଡ୍BTୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ନା ଲୋନ୍                   ଙ ନା ଲୋନ୍                  ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଗ ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ସ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନା ଲୋନ୍                  ’ .ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        କ% ଆ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ମାନ୍ ଲୋନ୍               ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ ତ୍ରିୟୋରେ ମାନ୍ତୋଣ୍ଡ୍BTୟ ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ମ ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h
ଲୋନ୍                         ନ ଆତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ.
Orthography
ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଟ(ଧ୍ୱନା ଲୋନ୍                   )Sounds
Shorten Vowels:-ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଲ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଟ :- ଆ(a)କ ଲ- stone ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଲ –teeth
-ଇମାନ୍ ଲୋନ୍              % ଉ-ଉନ - drink ଏ(ଲୋନ୍                        କତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍  ନ- said) ଅ(o)(ଅଡ୍ଡ୍-(bank of the river) ଅଣ୍ଡୟ୍- one ି ¸-(bank of the river) ଅଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣୟ- one
lengthen Vowels :-ଆ,(aa)କ ଲ –leg ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଲ –milk ଈ-ଈମ -give,ଊ-ଊମ - wipe away ଏ,(ଲୋନ୍                        କତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନ-I will say ଓ(O)ଓଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T - boat
ଓୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ର- salt
Consonants:-ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଦାନ୍ କାୟ୍              ଲ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଟ:- ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଡ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଟ (ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଖ୍ୟଧ୍ୱନି)କ ଗ ଙ ଚ ଜ ଞ ଟ ଡ଼ ଣ ତ ଦ ନ ପ ବ<ଧ୍ୱନା ଲୋନ୍                  )କ $ ଙ ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	 - ଞ ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ଣ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଦାନ୍ କାୟ୍               ନା ଲୋନ୍                   ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ # ମାନ୍ ଲୋନ୍              
ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଦ୍ଦି  ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍ାଦ୍3Tର ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଟ :-ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ;

ଷ ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p
ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹- ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹-ସ୍ତୀ ଲିଙ୍ଗ୍/ (Gend

ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹/ (Gender- Masculine-Feminine)

ଦାନ୍ କାୟ୍               ଦାନ୍ କାୟ୍               ଲ-ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                   (ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p କ କ )/ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ମ୍ମା ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋମ୍ର-ଏ ଡ/ମାନ୍ ଲୋନ୍              ତ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଲ-ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ତ୍ତା) ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ /ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର-ମାନ୍ ଲୋନ୍               ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p< ଡ/ମାନ୍ ଲୋନ୍               ମାନ୍ ଲୋନ୍               -ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p/କ କ -କ (ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା )/ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢-ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T
ଲୋନ୍                        #ନ-ଲୋନ୍                        #ଦ/ଲୋନ୍                        #ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                   ନ-ଲୋନ୍                        #ଦାନ୍ କାୟ୍              ନ/ଲୋନ୍                        #ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                   ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹-ଲୋନ୍                        #ଦାନ୍ କାୟ୍              ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹
ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ଷ- Person Number Gender Agreement
Num
ber

First
Person(Inclusi
ve)

Exclusive

Second Person

Third Person

Sing
ular/

ନା ଲୋନ୍                   ନ /

ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ

ମାନ୍ ଲୋନ୍               ମ

Plura
l

ନା ଲୋନ୍                  ମ/ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର

ଊଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ,ଆଦ/ଊର(ଓନ/ଓର)(ଈଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ,ଈଦ,ଈର)

You/You

He,She,It/They

ନା ଲୋନ୍                   ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଦ/ମାନ୍ ଲୋନ୍               ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଦ(ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦ,ମାନ୍ ଲୋନ୍               ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦ)

ଊନା ଲୋନ୍                   ଦ,ଆଦାନ୍ କାୟ୍              ନା ଲୋନ୍                   ଦ(ଦାନ୍ କାୟ୍               ନା ଲୋନ୍                   ଦ)/ଊରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ଦ(ଓନା ଲୋନ୍                   ଦ

I/We
Sing
ular/

ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦ(ନା ଲୋନ୍                   ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଦ)/ମାନ୍ ଲୋନ୍              

Plura
l

My/Our

Sing
ular/

ନା ଲୋନ୍                   କଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹/ମାନ୍ ଲୋନ୍               କଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹

Plura
l

ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଦ

ମାନ୍ ଲୋନ୍               ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଦ

ଦ )ଆୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାନା ଲୋନ୍                   ଦ(ଈନା ଲୋନ୍                   ଦ,ଇଦାନ୍ କାୟ୍              ନା ଲୋନ୍                   ଦ

Yours/Ours

His, Her/Theirs
ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h କଙ

Me/Us

ନା ଲୋନ୍                   କଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹/ମାନ୍ ଲୋନ୍               କଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹

ଊନ କଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹,ଆଦାନ୍ କାୟ୍              ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹/ଊର କଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹(ଓର
କଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹),ଆୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹

You/You

Him, Her/Them(ଈନ
କଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹,ଇଦାନ୍ କାୟ୍              ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹,ଇୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹,ଈର କଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹)

Reflective Pronouns:-ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନ ,ଦାନ୍ କାୟ୍               ନ, ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ମ
Nouns:suffix:-“aal” (ଆଲ)-It occurs with Masculine nouns(names)
ମାନ୍ ଲୋନ୍               ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲ, # # ଲ,ଈୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଲ,ମାନ୍ ଲୋନ୍              ତ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଲ(ମାନ୍ ଲୋନ୍              - ଲ),ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢କ ଲ,ଦାନ୍ କାୟ୍               ଦାନ୍ କାୟ୍               ଲ,କ କ ଲ ଆଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ ଲ,# ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଲ,ଲୋନ୍                        ଦାନ୍ କାୟ୍               ଲ
suffix:-“aal” (ଆଲ)-It occurs with Descriptive Masculine nouns
କ ଲ,ଲୋନ୍                        ଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ଲ,କ6 ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଲ,କ ନା ଲୋନ୍                   ଲ

ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ଲ($ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ନ ),ଲୋନ୍                         ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଲ,# ୟ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ଲ ,ମାନ୍ ଲୋନ୍              କ
6 ଲ, # ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଲ

suffix:-“aad” (ଆଡ)-It occurs with Feminine nouns
ମାନ୍ ଲୋନ୍               ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଡ,କଡ ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଡ,ଏ ଡ ,ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢କଡ,ଲୋନ୍                        କ ଲୋନ୍                        କ ଡ,ଲୋନ୍                         ୟ ଦାନ୍ କାୟ୍               ଡ
Time nouns occur in Time Phrase:-ଦାନ୍ କାୟ୍              ନା ଲୋନ୍                   ମ(ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ଜ)ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ମ,ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ? (ଲୋନ୍                         ଞ)ଏଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ( ନ x ମ)
Nouns are inflected for Case and Numbers:#ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ନା ଲୋନ୍                  ( yଖ୍ୟଧ୍ୱନି)କ ଗ ଙ ଚ ଜ ଞ ଟ ଡ଼ ଣ ତ ଦ ନ ପ ବ< #ଝାଏ)f8 ଏ)
ଏକ#ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ନା ଲୋନ୍                  (singular numbers)

#ହ#ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ନା ଲୋନ୍                  (plural endings)

ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାର କ, $ ଡ,ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର ଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତଡ

ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାର କ, $ ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T, ମାନ୍ ଲୋନ୍               କ% ,ଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତ

ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T*ମ (ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ), ନା ଲୋନ୍                  ୟ , ଲୋନ୍                        କଲ,ଲୋନ୍                         ନା ଲୋନ୍                  ,#ୟ

ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tକ (ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ କ), ନା ଲୋନ୍                  ୟ କ,ଲୋନ୍                        କଲ କ ଲୋନ୍                         କ, #ୟ କ

କୟ ମ ,କ ମ

କୟ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଟ
6 ,କ ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଟ
6

ଆର,

ଆର ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹

ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢କ ଲ ,ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢କ

ଲୋନ୍                        ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢କର ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢କର(ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢କଡ)

ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ୟ ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାର କ ଡ,

ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ପ ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାର କ

ନା ଲୋନ୍                  ?, ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ସ ,ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଦ

ନା ଲୋନ୍                  ଲୋନ୍                        ?, ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା

,ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଦାନ୍ କାୟ୍              

Accusative Marker(କଙ):- I beat Desal –ନା ଲୋନ୍                   ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଊନ କଙ ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍କ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନ(ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଡ ସ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନ)
Instrumental Marker(ଲୋନ୍                        ଦାନ୍ କାୟ୍              ,ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s,ଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ, ଲୋନ୍                        ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹)- କ ୟ ଲୋନ୍                        ଦାନ୍ କାୟ୍               ,- ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ,ଊନ

ଲୋନ୍                        ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ,ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଲୋନ୍                        ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ

Locative marker(ନା ଲୋନ୍                   $ ,ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s $ )ଦାନ୍ କାୟ୍               ନା ଲୋନ୍                   $ , ଲୋନ୍                         ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଗ)
Possessive Marker(ଦାନ୍ କାୟ୍               ,ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ,ନା ଲୋନ୍                   ଦ,ନ)ଆର ଦାନ୍ କାୟ୍               ,ଲୋନ୍                         ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ,ଊନା ଲୋନ୍                   ଦ,ଊନ
Ablative Marker(କଞ,ନା ଲୋନ୍                  ଞ୍ଚ୍,) ଆଗା ନୁଞ୍ଚି,କଞ୍ଜି,ତ,) ଆ$ ନା ଲୋନ୍                  ଞ୍ଚ୍,) ଆଗା ନୁଞ୍ଚି,କଞ୍ଜି,ତ,କଞ,ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଞ
Dative Marker(କଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹,ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹) ନା ଲୋନ୍                   କଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹,ଊନ କଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹
Time Adverbs:-ଇଲୋନ୍                        ଞ,ନା ଲୋନ୍                   ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ,ଆ ଟ,ଲୋନ୍                        -ଲ,- ମ , ଟ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଟ
Space Adverbs:-ଏଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ମ,-6 ୟ,ଦାନ୍ କାୟ୍              6ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ମ,ମାନ୍ ଲୋନ୍              ୟ $ ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍%,ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍%,ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ ଗ,ଆଦାନ୍ କାୟ୍               ମ,କୟ
Quality Adverbs:-ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଣ୍ଡ୍ ରଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ,$ ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹,ନା ଲୋନ୍                   ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଙ,କଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'ଡ
Quantity Adverbs:-ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        $%,ଦାନ୍ କାୟ୍               ଲୋନ୍                        #ଡ,ଲୋନ୍                        କନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h , ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର,ଚିନା ଆର୍ ନାୱାଦ୍䬢污湩慧⼢㰾p杮眠	ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tଟ, ଦାନ୍ କାୟ୍              କ
Manner Adverbs:-ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ h ଙ, ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍%ଲୋନ୍                        ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ର କ ୟ,ନା ଲୋନ୍                   ? ,ଆସ ଲୋନ୍                        କ,କ ଡ କ
Vocabulary:ସ୍ $% ତ କ #6 ଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ର- angel /କ #6 ଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ର- messenger
ଶ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ତ $ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍- ର- teacher's of Law
ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T ନା ଲୋନ୍                   ଦ- promise
ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s

ନା ଲୋନ୍                   ଦ- covenant

ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ନା ଲୋନ୍                   ଦ- plan
ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଈଦାନ୍ କାୟ୍               ନା ଲୋନ୍                   ଦ- command
ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ଲୋନ୍                        କତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନା ଲୋନ୍                   ଦ- tell /ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ନା ଲୋନ୍                   ଦ- talking/
ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ନା ଲୋନ୍                   ଦ- speaking, #- ୟ କ ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ନା ଲୋନ୍                   ଦ- explaining
h ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s% ନା ଲୋନ୍                   $ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟ- synagogue / $ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍- -church
ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ନା ଲୋନ୍                   ଙ ଲୋନ୍                        ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ଜ/ଦାନ୍ କାୟ୍              ନା ଲୋନ୍                   ମ- sabbath
$ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଲ- mountain ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' - highest mountain

ଦାନ୍ କାୟ୍               ମାନ୍ ଲୋନ୍              % ମ ତ ନା ଲୋନ୍                   ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍6ର- righteous ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ଲୋନ୍                         ଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠' ର- good people
$% ର ଲୋନ୍                         ଲୋନ୍                        ଙ ଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତ ପ କ ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା 6ଲ- tax
ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s - ~ ଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹-ନା ଲୋନ୍                   ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s କ- Holy
କ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                   ର- disciples
ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ଟ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଲ କ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ସ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ମ- scroll
ନା ଲୋନ୍                  ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ମ- r ules
ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଞ୍ଚ୍,) ଆଗା ନୁଞ୍ଚି,କଞ୍ଜି,ତ -meeting
ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା କ ର- rich man
ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍% -up ସ୍ $% ମ- heaven ,ମାନ୍ ଲୋନ୍               ପ- sky
ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଟ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢କ- virgin
ଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତକ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ମାନ୍ ଲୋନ୍               କ -owner

#6 ଦ- knowledge

ନା ଲୋନ୍                   କ -villages

ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s #6 ଦ- wisdom

ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ସ କ ନା ଲୋନ୍                   ଦ- hate

ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଲୋନ୍                         ଡ- parables

$ ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟ-ନା ଲୋନ୍                   ଲୋନ୍                        ଟି ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'- city

ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ଆ ର ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନା ଦାନ୍ କାୟ୍               ମ- blessed/fortune/lucky
ଲୋନ୍                        $ ଦାନ୍ କାୟ୍               ର- sea କଲୋନ୍                        ୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥pର- river

ଲୋନ୍                        #ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଲୋନ୍                        $ ଦାନ୍ କାୟ୍               ର- ocean
ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s - great ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ଲୋନ୍                         ଟ( ୟ)-good

ଲୋନ୍                        #ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାସ/ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ hଲ, -glorious,

ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ନା ଲୋନ୍                   ଦ- glory ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ hଟ ମାନ୍ ଲୋନ୍               ର- elder son

ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s - great ଲୋନ୍                        ନା ଲୋନ୍                  ଲୋନ୍                         ଟ( ୟ)-good

ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ରାଦ୍ ସୋମ୍               5. Their properties            ଊରାୱ୍ ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଶ୍ୱାର୍ ନାରୂର୍ ଜୀୱା ତାଗା ରାଜ୍ ଚାଲା କିୟାନାଦ୍- kingdo ର-ଲୋନ୍                        ଦାନ୍ କାୟ୍              ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଡିନା ଆତ୍ତୋଣ୍ଡ୍/ ଊଣ୍ଡ୍ ଅଡିନା ଡିଗି ଆତ- God/ Lord

ଲୋନ୍                        #ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)Tୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍) 散∽牰獥牥p ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାସ/ଲୋନ୍                        ୱାଦ୍ ଲୋନ୍.             1.My houses                       ନାଲୋନ୍                        ନ୍ନା ନାଡ଼୍ ପେତିତାନ୍ hଲ, -glorious,

ଲୋନ୍                        ମାନ୍ ଲୋନ୍              ଲ ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ ନା ଲୋନ୍                   ଦ- glory ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ - bad ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢ ଲ- evil

ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.s?ନ ତ ପାନ୍ ତା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍慶㵬㈢? - First born

କ ମ - do ମାନ୍ ଲୋନ୍               ଡ଼ି(ଆରି) ନାୱା ି〢h≁㸯)T -make ତିଞ୍ଜ ମିନ୍ଦୋଣ୍ଡ୍†h†㰠'com.sଙ୍ଗିନ୍ ବେରିୟା କୁସାମ୍ ଊନାଦ୍ꑐ۹ - do/make

