
ପବି ଆ ାଉପେର େଶା ର

 ଏବଂ ଗତ ରା ି ପେର ଆେମମାେନ ସମେ ଠି ପରିପୂ େହାଇଅଛ। ମଁୁ ଆଜି
ଅେନକ ର ଉ ମ ଖବର ଶୁଣିଅଛି େଯଉଁମାେନକି ପବି ଆ ା ହଣ କରିଛ ି।

ଏବଂ ଆେମ ଏଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ଅଟୁ।

2 ଆଜି ରାତି ଭାଇ ାହା  ଆମ ଗହଣେର ପାଇଥିବାର ଖୁସି, ଯିଏକି ଏଠାେର
ଆରାଧନାଳୟର ଆମର ଜେଣ ସହେଯାଗୀ ଅଟ ି, ଉପେର ଉଟିକାେର ଥିବା େହାଲିେନ
ମ ଳୀର ପାଳକ ଅଟ ି। ଏବଂ ଭାଇ ଜ ାକସ  , େସ ଗତକାଲି ରାତି, ଏଠାେର ଥିେଲ,
ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଏହା ଥିଲା, କି ା େସ ବ ମାନ ଏଠାେର ଦଶକଗଣ ମଧ େର
େକୗଣସିଠାେର ଅଛ ି, େକହି ଜେଣ କହିେଲ, ଭିତେର…ହଁ, ମଁୁ ବ ମାନ ଭାଇ ଜ ାକସ  
ଦଶକଗଣ ମଧ େର େଦଖୁଛି। ଏବଂ—ଏବଂ ଭାଇ ରେଡ  , କଅଣ େସ ଆଜି ରାତି
ଏଠାେର ଅଛ ି କି? େସଠାେର ଆମର ଆଉ ଜେଣ ଅନ ତମ ସହେଯାଗୀ ଏଠାେର “62”
େର ଅଛ ି। ଆେମ େସମାନ ପାଇ ଆନ ିତ ଅଟୁ। ଏବଂ ଆମ ସହିତ…ଓଃ, ଭାଇ ପାଟ,
ଏବଂ ଏହି ସମ ଅନ ଭାଇମାେନ, ଆେମମାେନ—ଏବଂ ଦଶକଗଣ ମଧ େର। ଆଜି
ରାତି ଆେମମାେନ ଆପଣ ସମ ଏଠାେର ପାଇ ଆନ ିତ ଅଟୁ।

3 େତେବ, ଯଦି ମଁୁ ଏହି ବିଷୟକ ଠି େବାଲି ମାଣ କେର, ତାହାେହେଲ ମଁୁ େସମାନ
ମଧ ର େକେତକ ଉ ମ ଚାରକମାନ ଆପଣ ସହିତ କଥା େହବା ପାଇଁ ଏଠାକ
େନଇ ଆସିବି, କାରଣ ଗତକାଲି ରାତିେର ଏେତ ବଡ ସମୟ ରହିଥିବାର େମାର ଗଳା ଟିେକ
ଖରଖରାଉଛି।

4 ବ ମାନ, େମା ପ ୀ, େସ େମାର ସଂେଶାଧନ ଅଟ ି; ଆପଣ ଜାଣ ି, ଭାଇମାେନ,
ମଁୁ େକଉଁ ବିଷୟେର କହଅଛି। େସ କହଥିେଲ େଯ ଗତକାଲି ରାତିେର ପଛ ପଟେର ଥିବା
େଲାକମାେନ େମା କଥା ଶୁଣିପାରି ନ ଥିେଲ, କାରଣ ମଁୁ ଏହି କଥାକ କହଥିଲି। ଏବଂ
ବ ମାନ, ମଁୁ ଆର କରିବା ପୂବର, ମଁୁ କିଛି େଚ ା କରିବାକ ଯାଉଅଛି। େତେବ, ମଁୁ ଆ ଯ
କେର େଯ ତାହା ଭଲ ଅେଟ କି? କଅଣ ପଛ ପଟେର ତାହା ଅଧିକ ଭଲ ଉପାୟ ଅେଟ?
କିଅବା ଏହା ଅଧିକ ଭଲ ଅେଟ? କଅଣ ଏହା ଅଧିକ ଭଲ କି? େତେବ, ିେୟ, ତାହାହିଁ
ଥରଟିଏ ଅେଟ େଯେତେବେଳକି ମଁୁ ତମ ବିର େର ଏକ ଟି ଣୀ ପାଇଥିଲି। ବ ମାନ,
େସମାେନ କହଛ ି େଯ ତାହା ଅଧିକ ଭଲ ଅେଟ। ଠି ଅଛି। ଓଃ, େମାର ଭ! ତାହା ଜେଣ
ମହିଳା। ତାହା ଏକ ଭଲ ଅେଟ, କାରଣ ବହତ ଦିନ େହଲାଣି େଯ େମାର େଗାଟିଏ ରହିଥିଲା।
ସାଧାରଣତଃ େସ ସଠି ଥାଆ ି।



2 କଥିତ ବାକ

5 େତେବ, ଆମର ନି ିତ ଭାବେର େସହି ତିନି ରାତିର େସବା ଉପେର ଏକ ଉ ମ ସମୟ
ରହିଥିଲା; ମଁୁ କରିଥିଲି। ଏବଂ ବ ମାନ, ଗତ ରାତି ବ ତୀତ, ସମ େଟ  ଗୁଡିକ…ମଁୁ
ଭାଇ େଗାଆଡ ଡାକିଲି ଓ କହିଲି େଯ େସ ଆସି ଆରାଧନାଳୟ ପାଇଁ େଟ  ଗୁଡିକ େନଇ
ଯାଆ । କି ଏପରି େହଲା େଯ ଯାହା ମଁୁ ବଝିଲି େଯ ବିଲି ପଲ ତା ର କାର େନଇ ଚାଲି
ଯାଇଥିଲା, େତଣୁକରି େଟ  ଟି ନିଆ ଯାଇପାରି ନାହିଁ େଯେତ ଦର ମଁୁ ଜାେଣ। େତଣୁ ଆେମ
ତାହା ହରାଇଲ। ମଁୁ ଏହାକ ମ ଳୀର ବ ବହାର ନିମେ ଗୀଜାେର ରଖିବାକ ଚାହଁୁଥିଲି
ଯଥା—େଯପରିକି େକହି କହ ି—ଯାହା ଆେମମାେନ ବିଶାସ କର।

6 େତେବ, ଆଜି ରାତି ମଁୁ େସହି ମହାନ ସ ିଳନୀ ଉପେର କହିବାକ ଯାଉଅଛି, ଯଦି ମଁୁ
ଠି ସମୟେର େସହି ଶଗୁଡିକ ସାରି ପାେର। ଏବଂ ତାହାପେର, ଆସ ାକାଲି ସକାଳ ଏକ
ଆେରାଗ େସବା ଅଛି। ଏବଂ ଆେମ େରାଗୀମାନ ପାଇଁ ାଥନା କରିବାକ ଯାଉଅଛ।
ଅତଏବ, ଆେମ େଦଇପାରିବା ନାହଁୁ—କି ା େକବଳ ଯାଇ କହିପାରିବା ନାହିଁ, “େତେବ,
ମଁୁ ଆପଣ , ଏବଂ ଆପଣ , ଓ ଆପଣ େନବାକ ଯାଉଅଛି।” ତାହା ଠି େହବ ନାହିଁ।
ମା ଆେମ ଏକ ଗୁେ କାଡ େଦଇଥାଉ, ଏବଂ େକୗଣସିଠାେର େସହି କାଡଗୁଡ଼ିକ ସହିତ,
ମଁୁ େକେତକ ମ ଉପରକ ଡାେକ। ଏବଂ ତାହାପେର, ଯଦି ପବି ଆ ା କାଶ କରିବା
ଆର କର ି, ତାହାେହେଲ ଏହା ଦଶକଗଣ ମଧ କ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆେରାଗ ତା
େସବା ପାଇଁ ଦଶକ ଭିତେର େଲାକମାନ ଧରିଥାଏ। ଏବଂ ତାହାପେର, ଆସ ାକାଲି
ସକାେଳ, ଭ ଇ ା କେଲ, ଆେରାଗ େସବା ପୂବର, ମଁୁ କହିବି।

7 ମଁୁ େମାର ପ ୀକ ହସୁଥିବାର େଦେଖ। ିେୟ, କଅଣ ତେମ େମାେତ ଆେଦୗ ଶୁଣିପାର
ନାହଁ? ଓଃ, ତେମ େମାେତ ଶୁଣୁଅଛ। େତେବ, ତାହା ଠିକ ଅଛି। େସ ସବା ପଛେର ବସିଛ ି
ଏବଂ ଯଦି ଏହା ହଏ—େମା କଥା ଶୁଣିପାର ି ନାହିଁ, େସ ନିଜର ମୁ ହଲା ି, “ତେମ…
ତମକ ଶୁଣିପାର ନାହିଁ, ତମକ ଶୁଣିପାର ନାହିଁ।”

8 େତଣୁକରି େତେବ ଆସ ାକାଲି—ଆସ ାକାଲି ରାତି ଜଳ ବା ି େସବା ସହିତ
ଏକ ସୁସମାଚାର ଚାର େସବା ଅଛି। ଏବଂ ତାହାପେର, ଆସ ାକାଲି ରାତି ମଁୁ ଚାର
କରିସାରିବା ମାେ , ଆେମ ପରଦାଗୁଡିକ ଟାଣିେଦବା ଏବଂ ଆସ ାକାଲି ରାତିେର ଏଠାେର
ଜଳ ବା ି କରିବା। ଯଦି ଭ ଇ ା କର ି, ଯଦି ଭ ର ଇ ା ହଏ, ସକାେଳ ମଁୁ ଚାେହଁ—
କି ା ଆସ ାକାଲି ରାତିେର ମଁୁ ଏହି ବିଷୟ ଉପେର କହିବାକ ଚାେହଁ: ଏକ—ଏକ ଚି
ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ତାହାପେର, ଯଦି ଆେମ ଏଠାେର ବଧବାର ରାତିେର ଅଛ, ଯଦି ଭ
େମାେତ ଏଠାେର ବଧବାର ରାତିେର ରହିବାକ ଅନମତି ଦିଅ ି, ମଁୁ ଏହି ବିଷୟ ଉପେର
କହିବାକ ଚାେହଁ: ଆେମ ପୂବେର ତାହା ର ନ େଦଖିଅଛ ଏବଂ ତାହା ଉପାସନା
କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛ। େତେବ, ତାହା ଠି ୀ ମାସ ପୂବର ଅେଟ।
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9 ଏବଂ ତାହାପେର, ୀ ମାସ ପେର ତର ହିଁ ୀ ମାସ ଛଟି ସ ାହ ଅଛି। େସହି
ସମୟ ହିଁ ଅେଟ େଯଉଁଠାେରକି ଆେମ ସମ ଚିଠିଗୁଡିକ େନଇଥାଉ…ଭାଇ ମସିଅ ଏବଂ
େସମାେନ ସାଧାରଣତଃ େସଗୁଡିକ ବାହାର କରିଥାଆ ି। ଏବଂ ଆେମ େସସବକ ବାହାର
କରିଥାଉ, ଏବଂ ଆେମ ଏହି ଚିଠିଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ାଥନା କରିଥାଉ ଓ ଭ ଠାେର ାଥନା
କରିଥାଉ େଯ େସ ଆମକ ଜଗତେର େସହି ାନଗୁଡିକ େଦଇ କେଢଇ ନିଅ େଯଉଁଠାକକି
ଆମକ ଯିବାକ ଅଛି।

10 େତେବ, େସମାେନ, ୀ ିଆନ ବ ବସାୟ ପୁରଷମାେନ ଅଟ ି, େସମାନ ର
ଏକ ବହ କାଯ ମ ପଂ ିେର ରହିଛି, ଯାହାକି େଫାରିଡାେର େସମାନ ର ସ ିଳନୀ
ପାଇଁ ଠି େହବାକ ଅଛି। େସଠାର କି  କ ଯିବି, ତାହାପେର ହାଇତିକ, ଏବଂ ଦ ିଣ
ଆେମରିକାେର, ତେଳ ପୁେତା ରିେକାକ, ଆଉ େମ ିେକା େଦଇ େଫରିଆସିବି।

11 ମା ଭ େମାେତ ନରେୱକ େନଇଯାଉଥିବା ପରି ମେନହଏ। ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ କାହିଁକି।
କଅଣ ଆପଣ ପରେମଶର ଠାର େ ରିତ ଜେଣ ବ ି ନାମକ େସହି େଛାଟ ପୁ କଟିକ
ଜାଣ ି କି? ଏହା ନରେୱର ସବଠାର ବଡ ଧାମିକ କାଶିତ ପୁ କ ଅେଟ। ଏହି ବିଷୟେର
ଚି ା କର , େଯ ଭ େସଠାେର କଅଣ କରିଅଛ ି। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସଠାେର
ଥିଲି, େସମାେନ େମାେତ େରାଗୀମାନ ଉପେର ହାତ ରଖିବାକ େଦଇ ନ ଥିେଲ। ମଁୁ
େସଠାେର ତିନି ରାତି ପାଇଁ ଥିଲି। ଏବଂ େସମାେନ େମାେତ େରାଗୀମାନ ଉପେର ହାତ
ରଖିବାକ େଦଇ ନ ଥିେଲ। େତଣୁ ଆପଣ େଦଖ େଯ ପରେମଶର କଅଣ କରିପାର ି।
ଭିଡ଼ ଏେତ ବଡ ଥିଲା େଯ େସମାନ ଅଶାେରାହୀ େପାଲିସ, ଆେରାହୀମାନ େନବାକ
ପଡିଥିଲା, ଏବଂ େଲାକମାନ ରା ାର ବାହାର କରିବାକ ପଡିଥିଲା େଯପରିକି ମଁୁ େସହି

ାନକ ଯାଇ ପାରିବି। ଏବଂ ମଁୁ େରାଗୀମାନ ଉପେର ହାତ ରଖିଲି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମଁୁ
େସମାନ ପାଇଁ ାଥନା କଲି; େସମାନ ପର ର ଉପେର ହାତ ରଖିବାକ େଦଲି।

12 େତଣୁ…[େକହି ଜେଣ ଭାଇ ାନହା ସହିତ କଥା ହଅ ି—ସ ା।] ହଁ, େତେବ, ମଁୁ
ନି ିତେର କରିବି। େତେବ, ଆସ ାକାଲି ସକାେଳ…ବ ମାନ, ଆଜି ରାତି, େହାଇପାେର
େଯ ଆେମ ଠି ଏହି ଶଗୁଡ଼ିକ େନବା, କାରଣ ଆେମ େକେତାଟି କତେର ଭଲ ଶ
ପାଇଅଛ। ଏବଂ ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ ଭ ଆମକ େକେତ ଦିନ ଏହା ଉପେର ରଖିେବ।
ଏବଂ ତାହାପେର, ଆସ ାକାଲି ସକାେଳ ବିଲି ପ , ଜି , କି ା ଲିଓ ମଧ ର େକହି ବି,
ଜେଣ, ଏଠାେର ଆଠର ଆଠଟା-ତିରିଶ ପଯ ାଥନା କାଡଗୁଡିକ େଦବା ପାଇଁ ରହିେବ।
େତେବ, ସହର-ର-ବାହାେର ଥିବା େଲାକମାେନ, େମାେତ ଏହାକ ପୁନବାର କହିବାକ
ଦିଅ େଯପରିକି ଆପଣ ଭଲିେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାେନ ପଂ ିେର ଆସିବାକ ଚାହଁା ି,
େତେବ ଆେମମାେନ ଚାହିଁବ େଯ ଯଦି ସ ବ ହଏ ସହର-ର-ବାହାେର ଥିବା େଲାକମାନ
ରଖିବା।
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13 େତେବ, େବେଳେବେଳ ଏଠାେର ମ ଳୀେର ଆେମ ଏପରି ଏକ ାନକ ପହ ିଥାଉ
େଯଉଁଠାେରକି େସମାେନ କହ ି, “ଠି ଅଛି…” ଆେମ ସହର-ର-ବାହାେର ଥିବା
େଲାକମାନ େନଇଥାଉ, େସମାନ ଆଣିଥାଉ…େକହି ଜେଣ କହିେବ, “େତେବ, ମଁୁ
ଜାଣି ନ ଥିଲି େଯ େସମାନ ସହିତ କଅଣ ଭ ଥିଲା। େସମାେନ ହଏତ କିଛି ଭ କହଥାଇ
ପାର ି।” ତାହାପେର ଆପଣ ସହରର େଲାକମାନ ପାଇେବ; େସମାେନ କହ ି, “ଓଃ,
ଆପଣ ହଏତ େସମାନ ଜାଣିଥାଇ ପାର ି।” େତଣୁ…ତାହାପେର େସମାେନ କହ ି—
ଏହା କହାଯାଇଛି, “େତେବ, ମଁୁ ଆପଣ କହିବି, ଏହା ାଥନା କାଡ ଅେଟ।” େତେବ,
େସମାନ ବିଷୟେର କଅଣ େଯଉଁମାେନକି ାଥନା କାଡ ପାଇନାହଁା ି? ଏବଂ ତାହା ତ
ଦିନ ପେର ଦିନ ଅେଟ େଯେତେବେଳକି ଏହା…

କଅଣ କହଛ? [ଭାଇ ା  ହା  ମାଇେ ାେଫା  ଠାର ଦରେର ଛିଡା େହବାକ
କହାଯାଏ—ସ ା।] ମାଇକଠାର ଦରେର ଠିଆ ହଅ? େତେବ, ଆପଣ ଜାଣ ି, ମଁୁ
ସବେବେଳ ରା ାର ମଧ ଭାଗ ଚାର କେର। େତଣୁକରି େବାଧହଏ ମଁୁ ଏହାକ ଠି
େସହିପରି ଭାବେର େନବି। କଅଣ ତାହା ଅଧିକ ଭଲ ଅେଟ? ତାହା ଭଲ ଅେଟ। ତାହା
ଠି ଅେଟ। ମଁୁ ଆପଣ କହିବି େଯ ତାହା କଅଣ ଅେଟ। ଆମର—ଆମର ଏଠାେର
ସାବଜନୀନ ସେ ାଧନ ବ ବ ା ବହତ ଖରାପ, ବହତ ଖରାପ ଅେଟ। ଏବଂ ଆେମମାେନ
ବ ମାନ େକୗଣସି ଅଧିକ ଉ ତ େହବାକ େଚ ା କରନାହଁୁ, କାରଣ ଆେମ ଚାହଁୁଛ େଯ ନତନ
ଆରାଧନାଳୟଟି ତର ନିମାଣ େହାଇଯାଉ। ଏବଂ ତାହାପେର ଅେଟ େଯେତେବେଳ ଆମ
ପାଖେର ଚର ାନ ରହିବ (ବଝିେଲ?), ଯଦି ଆେମମାେନ ଏଠାେର ଆଖପାଖକ ଯାଇ
ଏହି ାନକ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଭାବେର ବି ାର କରିପାରିବା, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ାନଗୁଡିକ
େଯାଗ କରିପାରିବା, ଓ ସଭାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୁତ େହାଇପାରିବା େଯେତେବେଳ ଆମ
ପାଖେର େସମାେନ ରହିଥିେବ।
14 ଏବଂ ବ ମାନ, ମେନରଖ , ସକାେଳ େସହି ପିଲାମାେନ, େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ
କି ା ତିନି ଜଣ ଆଠଟା-ତିରିଶ ମଧ େର କାଡଗୁଡିକ େଦେବ, କି ା, ଆଠ ଓ ଆଠଟା-ତିରିଶ
ମଧ େର। ଏହା ସମ ନିଜ ନିଜର ାନ ହଣ କରିବାକ ଏକ ସୁେଯାଗ େଦଇଥାଏ।
ଏବଂ ମଁୁ େସହି ବିଷୟେର କହଥିଲି େଯ େସମାେନ କିପରି କାଡଗୁଡିକ ଦିଅ ି, ଆେମ ତାହା
କାହିଁକି କରିଥାଉ। ଏହା ସୁବ ବ ିତ ରଖିବା ନିମେ ଅେଟ। ବଝିେଲ? େତେବ, କଅଣ ହଏ
ଯଦି ମଁୁ ଏଠାକ ଆେସ, ଠି େଯପରିକି ବ ମାନ ଅଛି ଏବଂ କହିଥାଏ, “ଏହି ୀେଲାକ,
ଏହି ୀେଲାକ, ଏବଂ େସହି ପୁରଷ, ଓ ଏହି ୀେଲାକ…?” ଆପଣ େଦଖ , ତାହା ଏକ

କାର—ତାହା ଏକ କାର କେଠାର େହବ। ବଝିେଲ? ଏବଂ ତାହାପେର, ଯଦି ଆପଣ…
ଅେନକ ଥର ମଁୁ ଏହା କରିଅଛି। ଏବଂ ଯଦି େସମାେନ ସକାେଳ ଏେତ ଅଧିକ ନ ଥାଆ ି,
େତେବ ମଁୁ େସହି ସମାନ କାଯ କରିପାେର। ମଁୁ କହିବି, “ଏଠାେର େକେତ େଲାକ ସହର
ବାହାର ଅଛ ି ଯାହା ର ସହିତ କିଛି ସମସ ା ଅଛି? ଆପଣ ଛିଡ଼ା େହାଇଯାଆ ।”
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15 ଭାଇ ମସିଅ , ଆପଣ େମାର ସାହାଯ ପାଇଁ ଆସୁଛ ି। କଅଣ ଆପଣ େମାେତ
ସାହାଯ କରିବାକ ଯାଉଛ ି? [ଭାଇ ମସିଅ କହ ି, “ମଁୁ େମାର ସାହାଯ ନିମେ
ଆସୁଅଛି।”—ସ ା।] ଓଃ, ଆପଣ ଆସୁଛ ି…େସ ନିଜର ସାହାଯ ପାଇଁ ଆସୁଛ ି। ମଁୁ
ଆଜି ଆପଣ ର ଝିଅବ ସହିତ କଥା େହଲି। େତେବ, ଉ ମ େହବ େଯ ଆପଣ େମା ସହିତ

କତେର ଭଲ ବ ବହାର କର । ବଝିେଲ? ଠି ଅଛି। ତାହା ଭଲ ଅେଟ। ମଁୁ—ମଁୁ େସହି
ସାହସକ ଶଂସା କେର ଭାଇ ଲିଓ। େଯେତେବେଳ ଏହା ଠି ନ ଥାଏ, େସେତେବେଳ
ଆସ —ଆସ ଏହାକ ଠି କରି େନବା େଯପରି ଭାବେରକି ତାହା କରିବା ଆେମ ଜାଣୁ,
େଯତିକି ସେବା ମ ଭାବେର ଆେମ କରିପାର।

16 େତଣୁକରି ବ ମାନ େତେବ, େକବଳ ସହର-ର-ବାହାର ଥିବା େଲାକମାନ ହାତ
ଉଠାଇବାକ କେହ ଯାହା ର ସହିତ କିଛି ସମସ ା ଅଛି। ଏବଂ ତାହାପେର େକବଳ
େସଠାେର ଠିଆ େହାଇଥାଆ , ଜେଣ ବ ି ଉ ଗ କରଥିବି େଯପଯ କି ପବି ଆ ା
ଆର ନ େହାଇଯାଆ ି, ଏବଂ ତାହାପେର ସମ ଦଶକଗଣ େନଇଥାଏ। େକେତଜଣ
ଏଠାେର ଅଛ ି େଯଉଁମାେନକି ତାହା ଏଠାେର କରାଯାଇଥିବାର େଦଖିଥିେଲ? ନି ିତେର!
ବଝିେଲ, ବଝିେଲ? େତଣୁ ଏହା େକଉଁ ଉପାୟେର ଅେଟ ତାହା ଗୁରତପୂ ନେହଁ। ଏହା ତ
େକବଳ…

17 ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ଏହାକ ମେନରଖ , ଏବଂ ମଁୁ ଏହାକ ପୁନବାର ସକାେଳ
କହିବାକ େଚ ା କରିବି। ବିଜାତିମାେନ, େସମାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁସମାଚାର ଏକ
ବିଶାସ ସୁସମାଚାର ଅେଟ, ଆେଦୗ କାଯ ର ନେହଁ। ବଝିେଲ? ଏବଂ େଯପରି ମଁୁ ଗତ
ରାତିେର କହିଥିଲି। େଯେତେବେଳ ପବି ଆ ା େପ ିକ େର ଅବତରିତ େହାଇଥିେଲ,
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଯିହଦୀମାନ ପାଖକ ଯାଇଥିେଲ (େ ରିତ 19:5), େସମାନ
େସହି େଲାକମାନ ଉପେର ହାତ ରଖିବାକ ପଡିଥିଲା େଯପରିକି େସମାେନ ଏହାକ

ହଣ କର ି। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଶମିେରାଣୀୟମାନ ପାଖକ ଗେଲ,
େସମାନ େସହି େଲାକମାନ ଉପେର ହାତ ରଖିବାକ ପଡିଥିଲା। ମା େଯେତେବେଳ
େସମାେନ କ ୀଲିୟ ଘେର ବିଜାତିମାନ ପାଖକ ଆସିେଲ, “ପିତର ଏହି କଥା କହଥିବା
ସମୟେର…” ହାତ ରଖିବାର ନ ଥିଲା।

18 େଯେତେବେଳ େସହି ସାନ ଝିଅଟିର ମୃତ େହାଇଥିଲା, େସହି ଯାଜକ, ଯାଇରସ
ଝିଅ, କହିଥିେଲ, “ଆସି ତାହା ଉପେର ହାତ ରଖ , ଏବଂ େସ ବ ିଯିବ।” ମା
େଯେତେବେଳ େସହି େରାମୀୟ ଶତେସନାପତି, େସହି ବିଜାତି, କହିଥିେଲ, “ମଁୁ େଯାଗ
ନେହଁ େଯ ଆପଣ େମା ଛାତ ତଳକ ଆସିେବ, େକବଳ ପେଦ କହି ଦିଅ ।” ତାହାହିଁ ଏହା
ଅେଟ। ବଝିେଲ?



6 କଥିତ ବାକ

19 େସହି ଶୂରେଫୖନିକା ୀ, କତେର ୀ ଜାତିର ଯାହାକି େସ ଥିଲା, େଯେତେବେଳ
େସ—େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ତାକ କହିେଲ, କହିେଲ, “ସ ାନମାନ ର ରଟି େନଇ
କକରମାନ େଦବା େମା ପାଇଁ ଉଚି ନେହଁ।”

େସ କହିଲା, “ଏହା ସତ ଅେଟ, ଭ; ମା କକରମାେନ େମଜ ତେଳ ପଡ଼ିଥିବା
ସ ାନମାନ ର ଗୁ ଗୁଡିକ ଖାଇଥା ି।”

େସ କହିେଲ, “ଏହି କଥା ପାଇଁ, ଶୟତାନ ତମ ଝିଅକ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା।” େତେବ ଭଲ
କଥାଗୁଡିକ କହ । କାହାରି ବିଷୟେର କିଛି େଗାଟାଏ ଭଲ କହ । ଯୀଶୁ ବିଷୟେର କଥା
ହଅ । କିଛି େଗାଟାଏ ବିଶ , କିଛି ବା ବ ବିଷୟ କହ । ଶୟତାନଠାର ମୁ ି ପାଇବା ପାଇଁ
ତାହାହିଁ େହଉଛି ଉପାୟ। େସ େକେବ କହିେଲ ନାହିଁ—େସ େକେବ େସହି ଝିଅ ପାଇଁ ାଥନା
କେଲ ନାହିଁ। େସ ତାର ସୁ େହବା ବିଷୟ େନଇ େକେବବି େଗାଟିଏ େହେଲ କଥା କହିେଲ
ନାହିଁ; େସ େକବଳ କହିେଲ, “ଏହି କଥା ପାଇଁ, ଏହି କଥା ପାଇଁ…”

20 େହ ୀ ରାଇ , ଅନ ଦିନ, େସ କିଛି େହେଲ ମାଗି ନ ଥିେଲ। େସ ତ େକବଳ େସଠାେର
ବସି ରହିଥିେଲ, ମା େସ ଠି କଥା କହିଥିେଲ, ଯାହାକି ପବି ଆ ା ସ କରିଥିଲା।
ଏବଂ ପବି ଆ ା ତ ରେର କହିେଲ, “େହ ୀ, ତେମ ଯାହା ଇ ା କରଛ ମାଗ, ତମର
ଯାହା ଇ ା ଅଛି ଓ ତେମ ଯାହା ଚାହଁୁଛ। ମାଗି େଦଖ େଯ ତାହା ବା ବ କି ନେହଁ। େଯେକୗଣସି
ବିଷୟ ମାଗ (େସଠାେର ଶୁ ଭାବେର ବସି ରହିଥିବା ତାର ଅପ ଭଉଣୀର ଆେରାଗ ତା;
ଦଶ ହଜାର ଡଲାର ଟ ା ଯାହାକି ତାକ େସଠାେର େସହି ପାହାଡ େଖାଳିବା କାଯ ଆଉ
କରିବାକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ; ଜଜର-ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ତା ଶରୀରକ ପୁନଃ ାପିତ କରିବା); ତେମ
ଯାହାକିଛି ମାଗିବାକ ଇ ା କର, ତେମ ତାହା ବ ମାନ ହିଁ ମାଗ। ଯଦି ଏହା ନ ଆେସ ଏବଂ
ତମକ ଏହା ଠି ବ ମାନ ନ େଦଇ ଦିଏ, େତେବ ମଁୁ ଜେଣ ଭ ଭବିଷ   ବ ା ଅେଟ।”
ତାହା—ତାହା ତାହା କିଛି େଗାଟାଏ କଥା ଅେଟ, କଅଣ ନେହଁ କି?

21 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଏହି ପବତକ କହ…” ଏବଂ ଆପଣମାେନ ତାହା ଶୁଣିଛ ି—ତାହା
ବିଷୟେର ଯାହାକି ଘଟିଥିଲା; ଏହା େସହି େସବାକାଯ ଅେଟ ଯାହା ଭିତରକ ଆେମ

େବଶ କରଅଛ। ଆେମ ବ ମାନ ଉ ମାଗେର ଯାଉଅଛ। ଭ ଯୀଶୁ ଆଗମନ
ଶୀ େହବାକ ଯାଉଅଛି। ଏବଂ ଆମକ ଏକ ମ ଳୀେର ଉ ା ିକରଣର ବିଶାସ ରଖିବାକ
ଅଛି ଯାହାକି େଗାଟିଏ ମୁହ େର ପରିବ ନ କରିପାେର, ଆଖି ପିଛଳାେକ ଏହି ଜଗତର
ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ, ନେଚ ଆେମ ଯିବା ନାହିଁ। କି ବ ହଅ ନାହିଁ, ଏହା େସଠାେର ରହିବ।
ଏହା େସଠାେର ରହିବ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଏହି ମ ଳୀର ଶ ି ବେଢ଼, ଏହା ତାହାର
ଭାଇମାନ େନଇ ଆସିବ; େସହି ମ ଳୀର ଶ ି ବେଢ଼, ତାହାର ଭାଇମାନ େନଇ
ଆସିବ; େସହି ମ ଳୀର ଶ ି ଅନ ଭାଇମାନ େନଇ ଆସିବ; ତାହାପେର େସଠାେର ଏକ
ସାଧାରଣ ପୁନର  ଥାନ େହବ। ଏବଂ ଆେମ ଏହାର ଅେପ ା କରଅଛ।
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22 େତେବ, ଭଲ ନାହିଁ, ାଥନା କାଡଗୁଡିକ ସକାଳ ଆଠର ଆଠଟା-ତିରିଶ ପଯ ।
ତାହାପେର ମଁୁ େସହି େଲାକମାନ ପଚାେର େଯଉଁମାେନକି ଭିତରକ ଆସି ଯାଇଥାଆ ି,
େତେବ କାଡଗୁଡିକ େଦବା ବ କରି େଦଇ, ପଛକ ଯାଇ, ନିଜ ନିଜର ାନେର ବସି ଯାଆ
(ବଝିେଲ?), କାରଣ େସମାେନ େବାଧହଏ େସହି ସମୟ ପଯ େଯେକୗଣସି ଉପାୟେର
େସଗୁଡିକ େଦଇ ସାରିଥିେବ, କି ା ଆେମମାେନ େସଥିର େଯେତ ପାରିବା ଟାଣିେନବା।
ପିଲାମାେନ ଉଠିେବ, ଠି ଆପଣ ସ ୁଖେର ସମ କାଡଗୁଡିକ ମିଶାଇେବ, ତାହାପେର
ଯଦି ଆପଣ େଗାଟିଏ ଚାହଁା ି, ଆପଣ େଗାଟିଏ ଚାହଁା ି, କି ା େସହିପରି ଆଉ ଅଧିକ
କିଛି…ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଭିତରକ ଆସିବି, ମଁୁ େକବଳ… ଭ େଯଉଁଠାର
କହିେବ ଡାକ…ଏବଂ ଯଦି େସ କହିେବ, “ଆେଦୗ ଡାକ ନାହିଁ,” ମଁୁ େସମାନ ଆେଦୗ ଡାକିବି
ନାହିଁ (ବଝିେଲ?), େତେବ ତାହା ଯାହାକିଛି ବି େହବ।

23 ଏବଂ ମଁୁ…େସହି େସବାକାଯ ଟି ଯାହା ବି େହଉ ାୟଃ ୀଣ େହବାକ ଯାଉଅଛି;
େସଠାେର କିଛି େଗାଟାଏ ମହାନ ବିଷୟ ଆସୁଅଛି। ମେନରଖ , ତାହା ହିଁ ଅେଟ
େଯଉଁଠାେରକି େତ କ ଥର ତାହା ଏହି ମ କି ା ଏହି ଚାର ମ ର କହାଯାଇଛି, ଏବଂ
ତାହା ଏପଯ ବିଫଳ େହାଇନାହିଁ। ଆପଣ ର େସହି ହାତ ବିଷୟେର େସବାକାଯ ମେନ
ଅଛି କି? େଦଖ ତାହା କଅଣ କଲା? ହଦୟର ଚି ାଗୁଡିକ, େଦଖ ତାହା କଅଣ କଲା?
େତେବ ଏହାକ େଦଖ : ବାକ କହ , ଏବଂ େଦଖ େଯ ତାହା କଅଣ କେର। ବଝିେଲ?
ମଁୁ ଆପଣମାନ ଅେନକ ବଷ ପୂବର କହିଥିଲି—େସହି ମ ଳୀ (ମଁୁ ଆରାଧନାଳୟ ସହିତ
କଥାବା ା କରଛି)—ଅେନକ ବଷ ପୁେବ, ତିନି କି ା ଚାରି ବଷ ପୂେବ, କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟ
େହବାକ ଯାଉଥିଲା; ଏହା ଘଟିବାକ ିର େହଉଅଛି। ଏବଂ ଏଠାେର ତାହା ବ ମାନ ଘଟିବା
ଉପେର ଅେଟ…ଏହା ଘଟିବା ପାଇଁ ୁତ େହଉଅଛି। େତେବ, ଆେମ େସଥିପାଇଁ କତ
ଅଟୁ। ଓଃ, ଆେମ େକେତ ଧନ ବାଦୀ ଅଟୁ। ଅତ ଖୁସି।

24 େତେବ, ଆେମ ଏଠାେର କିଛି କଠିନଗୁଡିକ ଶଗୁଡିକ ପାଇଛ, ଏବଂ ଆେମ ଠି
େସଗୁଡିକ ଭିତରକ ଯିବାକ ଚାହଁୁ। େକହି ଜେଣ େମା ପାଖେର ଥିବା ଏହି ସମ ପୁ କଗୁଡିକ
େଦଖିେଲ। ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ଜେଣ ଖର ବ ି େକବଳ େଗାଟିଏ ଆବଶ କ କେର।”
କି ମଁୁ ଜେଣ ଖର ବ ି ନେହଁ। େମାେତ ତ େଦଖିବା ପାଇଁ େସଗୁଡିକ ମଧ ର ଅେନେକ
ଦରକାର ଥାଏ। େତେବ, ଏହା େହଉଛି ଡାଏଗ , ଏବଂ ଏହା ଏକ ବାଇବଲ, ଏବଂ ଏହା
ଏକ କଂକଡାନ ଅେଟ। େତଣୁ ଏହା ଏକ…ଆେମ େକବଳ ଭ ଠାେର ନିେବଦନ କରିବାକ
ଯାଉଅଛ େଯ େସ ଠି ତାହା ର ଈଶରୀୟ ଇ ା ଏବଂ ତାହା ର ବାକ ଅନଯାୟୀ ଆମକ
ସାହାଯ କରିେବ ଏବଂ ଏହି ଶଗୁଡିକର ଉ ର େଦବା ପାଇଁ ଆମକ ଦିଗଦଶନ କରିେବ।

25 େତଣୁ ବ ମାନ, ଆସ େଗାଟିଏ ଣ ାଥନା ପାଇଁ ନିଜର ମ କଗୁଡିକ ନତ
କରିବା। ଭ, ଏହି ବିଗତ ତିନି ରାତିେର ତେମ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛ ତାହା ନିମେ
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ଠି ଆମ ହଦୟର ଗଭୀରତାର ଆେମ ତମଠାେର କତ ଅଟୁ। ଓଃ, େସହି େସବକମାନ
ପ ାତେର େସହି େକାଠରୀେର ସା ାତ କରିବା ଏବଂ ହାତ ମିଶାଉଥିବାର େଦଖିବା, ଏବଂ
ନତନୀକତ ବିଶାସ, ଏବଂ—ଏବଂ ଏକ ନତନ ପଦେ ପ େନବାର େଦଖିବା। େଫାନେର
ଡାକରା େଦବା…ଏବଂ ଆମର ହଦୟଗୁଡିକ ଫୁଲିତ େହଉଅଛି, ଏବଂ େଲାକମାେନ
ତମର ବାକ କ ଏହା େଦଖିବା—େଦଖିବା ପେର ପବି ଆ ା ହଣ କରଛ ି, େଯ
ଏହା କହିଥାଏ େଯ କିପରି ଭାବେର େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ପଯ ାୟ େମ ତମର
ପବି ଆ ା ହଣ କରାଯିବାକ ଅଛି। ଭ, ତାହା ପାଇଁ ଆେମ ଅତ ଧିକ ଧନ ବାଦୀ
ଅଟୁ।
26 ତେମ ଆମ ପାଇଁ ଜିନିଷଗୁଡିକ ଏେତ ସରଳ କରି େଦଇଥାଅ, କାରଣ ଆେମ ସରଳ
େଲାକ ଅଟୁ। ଏବଂ ଆେମ ାଥନା କରଛ, ପରେମଶର, େଯ—େଯ ତେମ ଆମମାନ
ସ ୂ ଭାେବ ସବଦା ନିଜକ ସରଳ କରିବାକ େଦବ। କାରଣ ଏହା…େସହି େଲାକମାେନ
ହିଁ ଅଟ ି ଯିଏକି ଆପଣାକ ନ କର ି େସ ଉ ତ କରାଯିେବ। ଏବଂ ଜଗତର ାନ
ପରେମଶର ପାଇଁ ମୂଖତା ଅେଟ; େଯ ଏହା ପରେମଶର ସ କଲା େଯ େସ ଚାରର
ମୂଖତା ଦାରା ହଜିଯାଇଥିବା େଲାକମାନ ଉ ାର କର ି।
27 ଏବଂ ବ ମାନ, ପିତା, ଏଠାେର େମାର ପାଖେର ଅେନକ ଶଗୁଡିକ ଅଛି ଯାହାକି
ନି ାପର ହଦୟର ପଚରାଯାଇଅଛି େଯଉଁମାେନକି ଚି ିତ ଅଟ ି। ଏବଂ େସଗୁଡିକ
ମଧ ର େଗାଟିଏ େହେଲ ଭ ଉ ର ଦିଆଗେଲ ତାହା େସହି ବ ି ଭ ମାଗକ
େନଇଯାଇପାେର, େସମାନ ର େସହି ଶ ଉପେର ଭଲ କାଶ ପକାଇବା େଯଉଁ ଶକି
େସମାନ ବ ଥିତ କରଅଛି। େତଣୁକରି େହ ଭ ପରେମଶର, ମଁୁ ାଥନା କରଛି େଯ
ତମର ପବି ଆ ା ଆମ ଉପେର ବିଚରଣ କରିେବ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟସବକ କାଶ କରିେବ,
କାରଣ ଏହା ଶା େର େଲଖାେହାଇଛି, “ମାଗ ଏବଂ ତେମ ା େହବ; ଆଉ େଖାଜ ପୁଣି
ତେମ ତାହା ପାଇବ; ଆଘାତ କର ଏବଂ ତାହା ତମ ପାଇଁ େଖାଲି ଦିଆଯିବ।” ଏବଂ ଭ,
ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଆେମମାେନ ବ ମାନ କରଅଛ, ତମର ଦୟା ଦାରେର ଆଘାତ
କରଅଛ। ତମର ଈଶରୀୟ ନ ାୟର ଛାୟାେର ଠିଆ େହାଇ, ଆେମ ପରେମଶର ର

ୀ ର ଏବଂ ପବି ଆ ା ପାଇଁ ନିେବଦନ କରଅଛ।
28 ଏବଂ ଆେମ ଆଜି ରାତିେର ଏଇଥି ପାଇଁ ଆସୁନାହଁୁ େଯ ଆେମ ପବି ଆ ା
ଉପେର ଚାରର େସହି ତିନି ରାତିକ ସମା କର, ଆେମ ତ ଅତ ଗଭୀର ସ ାନ ଏବଂ
ନି ାପରତା ସହିତ ଆସୁଅଛ। ଆେମ ଏହିପରି ଆସୁଅଛ େଯପରିକି ଏହା େସହି େଶଷ ରାତି
ଅେଟ ଯାହାକି ଆେମ େକେବ ପୃଥିବୀେର ରହିବ। ଆେମ ଏହା ବିଶାସ କରଥିବା ସହ ଆସୁଛ
େଯ ତେମ ଆମର ାଥନାଗୁଡିକ ଉ ର େଦବ। ଏବଂ ଭ, ଆେମ ନିେବଦନ କରଛ େଯ
ତେମ ବ ମାନ ତମର ଅନ ଜୀବନ ସହିତ ଆମକ ସ କରିବ। ଏବଂ ତମ ବାକ ର
ଉ ରେର, େହ ପରେମଶର, ଏହା େହଉ େଯ ପବି ଆ ା, େଯପରିକି ଆେମ ପାଇଲ େଯ
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ଏହା ତେମ ହିଁ ଆମ ମଧ େର ଅଟ, ଆେମ ାଥନା କରଛ େଯ େସ ଆଜି ରାତିେର ଆମକ
ତାହା କାଶ କରିେବ ଯାହା ଆେମ ଇ ା କର। ଏବଂ ଆେମ େକବଳ ଏହା ଇ ା କରଛ
େଯ ଆମର ାଣଗୁଡିକ ବି ାମେର, ଏବଂ ଆମର ମନଗୁଡିକ ଶା ିେର ରହିପାର, ଏବଂ
ପରେମଶର ଉପେର ଆଗକ ବଢି େସ ତି ା କରିଥିବା ଆଶୀବାଦଗୁଡିକ ଦାବି କରିବାର
ବିଶାସ ରଖିପାର। ଆେମ ଯୀଶୁ ନାମେର ଏହାକ ମାଗୁଅଛ। ଆେମ ।

29 େତେବ, େମା ପାଖେର େସହି ସମ ଶଗୁଡିକ ଅଛି ଯାହାକି େମାେତ ଦିଆଯାଇଛି,
େଗାଟିଏ ବ ତୀତ। ଏବଂ ମଁୁ ସାନ ଭାଇ ମାଟି  ଉ ର େଦଲି ଯିଏକି ଗତ ରାତି େମାେତ
ଏକ ଶ ପଚାରିଥିେଲ, େକବଳ େଗାଟିଏ। ଗତକାଲି ରାତି ଏଠାେର ଅେନେକ ଥିେଲ, ମା
ତାହା ାଥନା ଅନେରାଧଗୁଡିକ ଥିଲା। ଏବଂ ଭାଇ ମାଟିନ େମାେତ େଯାହନ 3:16—କି ା
େଯାହନ 3 ବିଷୟେର ଶ ପଚାରିଥିେଲ, ମଁୁ ବିଶାସ କେର, ତାହା ବିଷୟେର, “ଯଦି େକୗଣସି
ବ ି ଜଳ ଏବଂ ଆ ା ଦାରା ଜନ ନ ହଏ, େସ ରାଜ େଦଖିପାରିେବ ନାହିଁ,” ଏବଂ ଏହାକ ଏକ
େଟ ସହିତ ତଳନା କରିଥିଲି ଯାହା ମଁୁ ଏ ୀ ଉପେର େଦଇଥିଲି। ଏବଂ ମଁୁ ଗତ ସ ାେର
ଏଠାେର ପଛ େକାଠରୀେର ତା େଭଟିଥିଲି, ଏବଂ—ମଁୁ ତା ଉ ର େଦବାର ସୁେଯାଗ
ପାଇବା ପୂବର, ଏବଂ ତାହାପେର ମଁୁ େସଠାେର, େସହି ବିଷୟ ଉପେର କରିଥିଲି।

30 େତେବ, ଏଠାେର ଏପରି େକହି ଅଛ ି କି ଯିଏକି ଗତ ରାତି ଏଠାେର ନ ଥିେଲ? ଆସ
ଆପଣମାନ ର ହାତଗୁଡିକ େଦଖିବା, େଯଉଁମାେନକି ଗତ ରାତି ଏଠାେର ନ ଥିେଲ। ଓଃ,
ଆେମ, ନି ିତେର ଏହା ଇ ା କର େଯ ଆପଣ ଆମ ସହିତେର ରହି ଥାଆେ । ଆମର
ଏପରି ଏକ ମହିମାମୟ ସମୟ ରହିଥିଲା। ପବି ଆ ା…

31 ମଁୁ ହଏତ, ମା େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ…ଏହା ବ ଥିତ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଟ ା
େହାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି େକୗଣସି େସବକ ହଅ ି—କି ା େକୗଣସି ବ ି େସଥିେର ଅସହମତ
ହଅ ି ଯାହା ମଁୁ ବ ମାନ କହିବାକ ିର କରଅଛି, କି ା ଏପରିକି ଶଗୁଡିକେର ମଧ ,
ମଁୁ ପଚାେର, େଯ େହ ଭାଇ, ଆପଣ ଏହାକ ବିଚି େବାଲି ଭାବିେବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହା—
ମେନ ରଖ େଯ ଏହି େଟ ଆମର ଏଠାେର ଆରାଧନାଳୟେର ତିଆରି େହଉଅଛି।
ଆେମ ଆମର େଲାକମାନ ଶି ା େଦଉଅଛ। ବିଭି ବିଶାସମତର ଅେନକ େସବକଗଣ
ଚାରିଆେଡ଼ ବସିଛ ି। ଏବଂ ମଁୁ ପୁନବାର େସହି ବିଷୟ ମଧ କ ଯିବାକ ଚାହିଁବି, କାରଣ
େସଠାେର ଆମର କିଛି େଲାକମାେନ ଅଛ ି େଯଉଁମାେନକି ଗତ ରାତି ଭିତରକ େବଶ
କରି ପାରି ନ ଥିେଲ େଯଉଁମାନ ଆଜି ରାତି ମଁୁ ଭିତେର ଥିବାର େଦେଖ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ
ଏହାର ଅନମତି େଦେବ, ମଁୁ େକବଳ େଗାଟିଏ ଣ ପାଇଁ ତାହା େଦଇ ଯିବାକ ଚାେହଁ,
ଯାହା ଗତ ସ ାେର ମଁୁ କହିଥିଲି; ଆଉ ତାହା େପ ିକ େର, ପବି ଆ ା ପାଇବା ବିଷୟ
ଉପେର ଥିଲା।
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େତେବ, ୀ ଅନବାଦର ଏ ାଟି ଡାଏଗଟ ର ପାଠ କରିବାେର, େଯଉଁଠାେର
ମଁୁ ଗତ ସ ାେର ଥିଲି, ଯାହାକି ବ ମାନ େମା ସ ୁଖେର େଖାଲା ଅଛି। ତାହା ୀ
ଭାଷାର ଇଂରାଜୀକ ମୂଳ ଅନବାଦ ଅେଟ। ଏହା ଅନ ଅନବାଦକମାନ ମାଧ ମ େଦଇ
ଯାଏ ନାହିଁ, ଏହା—ଏବଂ ଅନ ାନ ସଂ ରଣ, ଏହା ସୀଧାସଳଖ ଠି ୀ ଭାଷାର
ଇଂରାଜୀ ଅେଟ। େତେବ, ଇଂରାଜୀ ଶ ଗୁଡିକ, ଅେନକ ଥର େସମାନ ର ଏପରି
ଅଥଗୁଡିକ ଥାଏ, େଯପରିକି ମଁୁ ବ ମାନ କହିବି, େବାଡ। େସହି ଶ େବାଡ ନିଅ ।
ଆପଣ କହିେବ, “େତେବ, ତାହାର ଅଥ େହଲା େଯ ଆେମ ତା େବାରି ବା ବିର
କରଛ।” ନା! “ଓଃ, େସ—େସ ତା ର େବା ବା ଆଗମନ ପାଇଁ ମୂଲ େଦେଲ।” ନା!
େତେବ, େସ…“ଏହା ଘର ପାଶେର ଏକ େବା ବା ପଟା ଅେଟ।” େତେବ, ବଝିେଲ?
କି ା େସଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର େକୗଣସିଟି…େସଠାେର ଚାରି କି ା ପାେ ାଟି ଭି ଶ ବ ବହାର
କରାଯାଇପାେର; ଆପଣ ତ ବାକ ନିମାଣ କରିବାକ ଅଛି। େସହି ଶ ସି। ସି ର ଅଥ
“ବଝିବା,” ଇଂରାଜୀେର। ସି ବା ସମୁ ର ଅଥ “ଜଳରାଶି।” ସି ର ଅଥ “େଦଖିବା।”
ବଝିେଲ? ମା ଏହି ଅନବାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପେର, ଏଠାେର ବ ବହତ ଶ , ଯାହା ବିଷୟେର
ଗତ ରାତି ମଁୁ େ ରିତ ତାର 2ୟ ପବେର କହିଥିଲି, େଯଉଁଠାେର ଏହା କେହ, “େସମାନ
ଉପେର ଅ ି ଜିହା ବିତରିତ େହଲା…” େତେବ, ମଁୁ େକବଳ ଅ କିଛି ଣ ପଛକ େଫରିବାକ
ଚାହିଁବି। କଅଣ ଆପଣମାେନ େକବଳ ଅ କିଛି ଣ ପାଇଁ, ଏହା ପୂେବକି ଆେମମାେନ
ଆଗକ ଯାଉ, ଦୟାକରି ଏହାକ ସମୀ ା କରିବାକ ଚାହିଁେବ କି?

32 େତେବ, ଆପଣମାେନ ନିଜର କି େଜ  ସେର କି ା ଆପଣ େଯଉଁ ଅନବାଦର
ପାଠ କରଛ ି, ଓଲଟା …ଏବଂ ମଁୁ ଏହାକ ପାଠ କରିବାକ ଚାେହଁ। ଆଉ େତେବ ଧ ାନ
ସହକାେର ଶୁଣ । ଭଲ ବଝ ନାହିଁ। ଆଜି ଅେନେକ, ଏପରିକି େମା ଭଉଣୀ, େସମାନ
ମଧ ର ଅେନେକ ଡାକିେଲ, କହିେଲ… ୀମତୀ େମାଗା …େସମାନ ମଧ ର ଅେନେକ
ଗତ ସ ାେର ଥିେଲ। ୀମତୀ େମାଗା ଆମର ଜେଣ ଅନ ତମ ଭଉଣୀମାନ ମଧ ର
ଯାହା ଛାଡ଼ି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା; ଏବଂ ତା ର ନାମ େଷାହଳ, ସତର ବଷ ପୂେବ କକଟ
େରାଗେର ଆ ା େହାଇ ଲଇସୱିେଲେର ମୃତ ତାଲିକାେର ଥିେଲ। ମଁୁ ଭାବଛି େସ ଆଜି
ରାତି ଏଠାେର ପୁଣି ଥେର ବସିଛ ି। େସ ଶୁଣିପାର ନ ଥିେଲ, େସ କହିେଲ, କାରଣ ମଁୁ
ସିଧାସଳଖ ମାଇେ ାେଫାନେର କଥା କହଥିଲି। ଏବଂ େସମାନ ସକାଶୁ ମଁୁ େଗାଟିଏ

ଣ ପାଇଁ ଏହାକ ପୁନରାବ ି କରିବାକ ଚାେହଁ।

33 େତେବ, ମଁୁ େ ରିତ 2 ର ଶା ର ପାଠ କରଛି:

…େପ ିକ ଦିବସ ଉପ ିତ ହଅେ , ସମେ ଏକ ାନ େର ସମେବତ
ଥିେଲ…(େତେବ, ମଁୁ ତାହାକ ଏକମତ ଅେପ ା ଅଧିକ ପସ କେର: କାରଣ
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ଆପଣ େଯେକୗଣସି ବିଷୟ ଉପେର ଏକମତ େହାଇପାରିେବ, ମା ଏଠାେର
େସମାେନ ସମେବତ ଥିେଲ।)…ଏକ ାନେର ସମେବତ ଥିେଲ।

ଆଉ ବଳ େବଗେର ବହଥିବା ଚ ପବନର ଶ ତଲ େଗାଟିଏ ଶ
ଅକ ାତ ଆକାଶର ଆସି, େଯଉଁ ଗୃହେର େସମାେନ ବସିଥିେଲ…େସହି
ଗୃହର ସବ ବ ାପିଗଲା। (ଆ ୁମାଡି ନେହଁ, ାଥନା କରଥିବା ନେହଁ, କି
ବସିଥିେଲ।)…

…ବିଭାଜିତ ଜିହାଗୁଡିକ …(ଜି-ହା-ଗୁ-ଡି-କ—ଜିହାଗୁଡିକ। “ବିଭାଜିତ”
ଅଥ, “ବିଭ ।”)…ଜିହାଗୁଡିକ…େସମାନ ଦ ିେଗାଚର େହାଇ…ଅ ି…
ସଦଶ, ଏବଂ େଗାଟି…(“େଗାଟି,” ଏକବଚନ)…େସମାନ େତ କ ଜଣ
ଉପେର ଅଧି ିତ େହଲା।

ଏବଂ େସଥିେର ସମେ ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ େହେଲ…(“ପୁଣି,”
ସଂେଯାଗ।)…ସମେ ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ େହେଲ, ପୁଣି ଆ ା
େସମାନ େଯପରି କହିବାକ ଶ ି େଦେଲ, ତଦନସାେର େସମାେନ ଅନ ାନ
ଭାଷାେର କଥା କହିବାକ ଲାଗିେଲ।

ଏହି ସମୟେର ଆକାଶର ନିମ ିତ େତ କ ଜାତିର ଆଗତ େହାଇ
ଯିରଶାଲମେର ବାସ କରଥିବା ଭ , ଯିହଦୀମାେନ, େସ ପାଖେର ଥିେଲ।

…ଏହି ଶ ହଅେ …ବହ ଜନତା ଏକ େହାଇ, େତ କ ଜଣ, ଆପଣା
ଆପଣା ଭାଷାେର, େସମାନ …କଥା କହଥିବା ଶୁଣିବାର…ହତବ ି
େହେଲ।

34 େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ ! େଯେତେବେଳ ଅ ି ଆସିଲା, ତାହା ଜିହାଗୁଡିକ ଥିଲା;
େଯେତେବେଳ େସମାେନ କଥାବା ା କରଥିେଲ, ଏହା ଭାଷା ଥିଲା। ବ ମାନ, ଜିହା ଏବଂ
ଭାଷା ମଧ େର ଏକ ବଡ଼ ପାଥକ ଅଛି। ଆମ ପାଇଁ ଏହା ସବ ସମାନ ଅେଟ। କି , ୀ
ଭାଷାେର, “ଜିହା” ଅଥ ଏହା ଅେଟ। [ଭାଇ ାନହା ବ ନା କର ି—ସ ା।] କାନ
େହଉଛି ଏହା। ବଝିେଲ? ତାହାର ଅଥ ଏକ ଭାଷା ନେହଁ; ଏହାର ଅଥ େହଉଛି ଆପଣ ର
ଶରୀରର ଏକ ଅ ଯାହାକି ଏକ ଜିହା ଅେଟ। ଯଦି ଆପଣ ଧ ାନ େଦେବ, ଏହାର ଅନବାଦ
ଅ ିର ଜିହା େହାଇଛି ଯାହାର ଅଥ େହଲା “ଜିହା ପରି,” ଠି େଯପରିକି ଏକ ଅ ିର ଲାଳ,
ଅ ିର ଏକ ଲ ା ହଳାଟିଏ। େତେବ, ବ ମାନ ଗୁରତକ େଦଖ । ଏବଂ ବ ମାନ େସହି

ାନଗୁଡିକ ମଧ ର େତ କ, ଏହାକ ଭଲ ନାହିଁ।
35 େତେବ, ଆେମ ଆଜି ରାତିେର ଏକ ଅ ଟିେକ ନାଟକ େଦବାକ ଯାଉଅଛ। ଏବଂ ମଁୁ
ଏହାକ ଆପଣ ଉପେର ଛାଡିେଦବାକ ଯାଉଅଛି। େତେବ ମେନରଖ , ଯଦି େକୗଣସି
ବିଷୟ ବିପରୀତାଥକ ଅେଟ, ତାହା ଆପଣ ଉପେର ନିଭର କେର। କି ଏକମା ଉପାୟ
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େଯ େକୗଣସି ବ ି ପରେମଶର ଠାର କିଛି ପାଇ ପାରିବ ତାହା େହଉଛି ବିଶାସ ଦାରା।
ଏବଂ ଏହା ପୂବରକି ଆପଣ…
36 ମଁୁ ଯାହା କରଅଛି େମାେତ ତାହା ବିଷୟେର ଜାଣିବାକ ଅଛି ଏହା ପୂେବକି େମାର
ତାହା ଉପେର ବିଶାସ େହାଇପାେର ଯାହା ମଁୁ କରଅଛି। ଆପଣ ନିଜର ପ ୀ କାହିଁକି
ବିବାହ କରିେବ? ତା ଉପେର ଆପଣ ର ବିଶାସ ରହିଥିଲା। ଆପଣ ତା ପରୀ ା
କରିଥିେଲ, ତା ଲ କରିଥିେଲ, େସ େକଉଁଠାର ଆସିଛ ି, େସ କିଏ ଅଟ ି ତାହା
େଦଖିଥିେଲ। ପରେମଶର ସହିତ, ଶା ସହିତ େସହି କାର ହିଁ ଅେଟ। ତାହାହିଁ ଅେଟ
ଯାହାକି ଏହି ଦଶନଗୁଡିକ, େସହି—ଏହି ଅ ି କ, ଏହି ସମ ବିଷୟଗୁଡିକ ନିମାଣ
କରିଥାଏ, କାରଣ ପରେମଶର ଏହାର ତି ା କରିଥିେଲ। ପରେମଶର ଏହା କହିଥିେଲ।
ମଁୁ ତାହା ତା ବାକ ଦାରା ପରୀ ା କରିଛି ଏବଂ ଜାଣିଛି େଯ ଏହା ସତ ଅେଟ। ଏବଂ
ଆପଣ ତାହା ର ବାକ ଅନସରଣ କର ି। ତାହାପେର ଯଦି େସଠାେର େକୗଣସି ାନେର
ଟିକିଏ ଦ ଥାଏ, େତେବ େକୗଣସି ାନେର କିଛି େଗାଟାଏ ଭ ଅଛି। କାରଣ ପରେମଶର
(ଶୁଣ !)—ପରେମଶର େକେବେହେଲ ନିଜର ଇ ାର କରି ନାହଁା ି କି ା େକେବେହେଲ
ନିଜର ଇ ାକ କରିେବ ନାହିଁ—କି ା ତାହା ର ନିଜ ନିୟମ ବିର େର କାଯ କରିେବ
ନାହିଁ। ଶୀତ ୀଷେର ଆସିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ୀଷ ଶୀତେର ଆସିବ ନାହିଁ। ପ ଗୁଡିକ ବସ
ସମୟେର ଝଡିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ ଗୁଡିକ ଝଡ଼ ସମୟେର ପୁନବାର ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ
ଏହାକ େସପରି କରିପାର ି ନାହିଁ।
37 େଯପରିକି ଗତ ରାତିେର ମଁୁ ଉ ୃତ କଅ ବିଷୟେର କହିଥିଲି, ଯାହାକି ଆପଣ ର
ଫସଲକ ଜଳ େଦଇଥାଏ। କି ା ଯଦି ଆପଣ ଏଠାେର ଏକ େ ର ମଝିେର ଛିଡା
େହାଇଛ ି, ଏବଂ ଏହା କଳା ଅ କାର ଅେଟ, ଏବଂ ଆପଣ କହ ି, “େହ, ମହାନ ବିଦ , ମଁୁ
ଜାେଣ େଯ ତେମ େ େର ଅଛ। େତେବ, ମଁୁ ହଜିଯାଇଛି, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ ମଁୁ େକଉଁଠାକ
ଯାଉଅଛି। ଆେଲାକ ଦିଅ, େଯଣୁ ମଁୁ େଦଖିପାେର େଯ କିପରି ଚାଲିବି! େ କ ଆେଲାକିତ
କରିବା ପାଇଁ ପଯ ା ବିଦ ଅଛି।” ତାହା ସତ ଅେଟ। ହଁ, ଆ ା! ଏହି େକାଠରୀକ
ଆେଲାକିତ କରିବା ପାଇଁ ଏପରିକି ଏଥିେର ବିନା ଆେଲାକେର, ବିନା ତାହାେର ପଯ ା
ପରିମାଣର ବିଦ ଅଛି। ମା ଆପଣ ଏହାକ ନିୟ ିତ କରିବାକ େହବ। େତେବ, ଆପଣ
ତାହା ତି ଚି ାର କରିପାର ି େଯପଯ କି ଆପଣ ଆଉ ଅଧିକ ଚି ାର କରିପାରିେବ ନାହିଁ,
ଏହା କଦାପି ଆେଲାକିତ େହବ ନାହିଁ। କି ଯଦି ଆପଣ ବିଦ ତର ନିୟମ ଅନଯାୟୀ କାମ
କରିେବ, େତେବ ଆପଣ ଆେଲାକ ପାଇେବ।
38 େତେବ, ତାହା ପରେମଶର ସହିତ ଠି େସହି ସମାନ ବିଷୟ ଅେଟ। ପରେମଶର
ସଗ ଓ ପୃଥିବୀର ମହାନ ସୃ ିକ ା, ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ ି।
େସ ଏେବ ସୁ ା ପରେମଶର ଅଟ ି। କି େସ େକବଳ େସେତେବେଳ କାଯ କରିେବ
େଯେତେବେଳ ଆପଣ ତାହା ର ନିୟମ ଏବଂ ନିେ ଶଗୁଡିକ ଅନଗମନ କରିେବ।
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ବ ଗଣ, ମଁୁ ଏହା କହଛି: ମଁୁ ଏହା େକେବ ବିଫଳ େହବାର େଦଖି ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହା େହବ
ନାହିଁ।
39 େତେବ, ଆସ ଲ କରିବା। ଲକ 24:49 େର େ ରିତମାେନ ବାକ ଅନଯାୟୀ
ଉ ାର ଓ ପବି ୀକତ େହବା ପେର ଯୀଶୁ େସମାନ କାଯ ଭାର େଦଇଥିେଲ; ଭ
ଯୀଶୁ ଉପେର ବିଶାସ କରି ଧାମିକ ଗଣନା େହାଇଥିେଲ; େଯାହନ 17:17 େର ପବି ୀକତ
େହାଇଥିେଲ େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, “ପିତା, େସମାନ , ସତ ଦାରା ପବି ୀକତ
କର। ତ ର ବାକ ସତ ଅେଟ।” ଏବଂ େସ ବାକ ଥିେଲ।
40 େତେବ, େସମାନ େରାଗୀମାନ ସୁ କରିବାକ, ଭତମାନ ଛଡାଇବାକ,
ମୃତମାନ ପୁନର  ଥିତ କରିବାକ ଶ ି େଦଇଥିେଲ; ଏବଂ େସମାେନ ଆନ େର େଫରି
ଆସିଥିେଲ। ଏବଂ େସମାନ ର ନାମଗୁଡିକ େମଷଶାବକ ଜୀବନ ପୁ କେର ଥିଲା।
ଆପଣମାେନ ମେନ କର େଯ ଆେମମାେନ କିପରି ବ ମାନ ତାହା େଦଇ ଯାଇଥିଲ।
କି େସମାେନ ଏପଯ ପରିବ ିତ େହାଇ ନ ଥିେଲ। ଯୀଶୁ ୁଶବି େହବାର ରାତିେର
ପିତର କହିଥିେଲ, େସ କହିେଲ, “ତେମ େଫରିଲା ଉ ାେର, ଆପଣା ଭାଇମାନ ସୁ ିର
କରିବ।”
41 ପବି ଆ ା ତାହା ଅଟ ି ଯାହାକି…ଆପଣ ଅନ ଜୀବନ ଉପେର ବିଶାସ କରଛ ି,
କି େଯେତେବେଳ ପବି ଆ ା ଆସିେବ ତାହାହିଁ ଅନ ଜୀବନ ଅେଟ। ଆପଣ ତାହା
ଉପେର ବିଶାସ କରଛ ି…ଆପଣ ପବି ୀକରଣ େହବା ସମୟେର ଆ ା ର ଅଦିତୀୟ
ସ ାନ ଭାବେର ହଣ କରାଯାଆ ି, କି ପବି ଆ ା ନ ଆସିବା ପଯ ଆ ା ଠାର
େକେବବି ଜନ େହାଇ ନ ଥାଆ ି। ଏହା ଠି ଅେଟ। ମାଆର ଗଭେର ଏକ ଶିଶୁର ଜୀବନ
ରହିଥାଏ, େଛାଟ ମାଂସେପଶୀ କ ିତ େହାଇଥାଏ; ଏହା ଏକ ଜୀବନ ଅେଟ। କି ଏହା ଏକ
ଭି ଜୀବନ ଅେଟ େଯେତେବେଳ ଏହା ତାର ନାସିକାେର ଜୀବନର ନିଶାସକ ବାହିତ
କରାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଭି ଅେଟ। ଏହାହିଁ ତାହା ଯାହାକି ଏହା ଅେଟ, ଏହା…
42 େମାର ିୟ େମେଥାଡି ଭାଇ, ଏବଂ ପି  ି େହାଲିେନ , ଏବଂ ନାଜରି ,
ପବି ଆ ା ର ବା ି ପବି ୀକରଣଠାର ଭି ଅେଟ। ପବି ୀକରଣ େହଉଛି ପରି ାର
କରିବା, ଯାହାକି ଜୀବନର ୁତିକରଣ ଅେଟ। କି େଯେତେବେଳ ପବି ଆ ା ଆସ ି,
ତାହା ଜୀବନ ଅେଟ। ୁତିକରଣ େହଉଛି ପା ସଫା କରିବା; ପବି ଆ ା େହଉଛି ପା କ
ଭ ି କରିବା। ପବି ୀକରଣର ଅଥ “ପରି ାର କରି େସବା ନିମେ ପୃଥକ ରଖିବା।”
ପବି ଆ ା େହଉଛ ି ଏହାକ େସବାେର ଲଗାଇବା। ଆପଣ େସହି ପା ଅଟ ି ଯାହା
ପରେମଶର ସଫା କରିଛ ି।
43 ଏବଂ ଆେମ ପାଇଲ େଯ ପବି ଆ ା େହଉଛ ି ଆପଣ ଭିତେର ପରେମଶର।
ପରେମଶର େମାଶା ସହିତ ଅ ି େର ଆପଣମାନ ଉପେର ଥିେଲ। ପରେମଶର
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ଯୀଶୁ ୀ ଠାେର ଆପଣମାନ ସହିତେର ଥିେଲ। ବ ମାନ ପରେମଶର
ପବି ଆ ାେର ଆପଣମାନ ଭିତେର ଅଛ ି। େକୗଣସି ତିେନାଟି ଈଶର ନହଁ ି, େଗାଟିଏ
ପରେମଶର ତିେନାଟି କାଯ ାଳୟେର କାଯ କରଛ ି।

44 ପରେମଶର ସ ଚିତ େହାଇ, ଉ ର ମନଷ ଉପରକ ଓ ାଇ ଆସିଥିେଲ। ମନଷ
ତାହା ଛଇଁ ପାରି ନ ଥିଲା, କାରଣ େସ ଏଦନ ଉଦ ାନେର ପାପ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିଜକ
ତାହା ର ସହଭାଗୀତାଠାର ପୃଥକ କରି େନଇଥିଲା। ତାହାପେର କଅଣ ଘଟିଥିଲା?
ତାହା ମନଷ ଉପେର ରହିବାକ ଥିଲା। ବଳଦ ଓ େଛଳିର ର ତାହା ପୁନବାର ମନଷ
ସହିତ ସହଭାଗୀତା କରିବାକ େଦଇ ନ ଥିଲା; କି ବ ବ ା ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ଦାରା,
ଆଗାମୀ ସମୟର ତିଛାୟାରେପ, ବଳଦ, ଓ ଭତି ଇତ ାଦି, ଏବଂ େଛଳିର ଉ ଗ
କରିବା…ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ତଳକ ଆସି ଏକ ପବି ୀକତ ଶରୀରେର
ବାସ କେଲ, ଜେଣ କମାରୀ ୀେଲାକର ଜନ େହାଇ, େଯ ପରେମଶର ନିେଜ…କଅଣ
ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ପରେମଶର କଅଣ କରିଥିେଲ? େସ—େସ କିଛି କେଲ ନାହିଁ ବରଂ
େକବଳ…େସ ତାହା ର ତ ୁକ ଆମ ମଧ େର ାପନ କେଲ। ପରେମଶର ଯୀଶୁ ୀ
ନାମକ ଏକ ତ ୁେର ବାସ କେଲ। େସ େକବଳ ତାହା ର ତ ୁକ ଆମ ସହିତ ାପନ କେଲ,
େହାଇଗେଲ…(ମଁୁ—ସକାେଳ ତାହା ଉପେର ଚାର କରିବି, େତଣୁ ଭଲ େହବ େଯ ମଁୁ
ଏହାକ ଏକାକୀ ଛାଡି ଦିଏ।) େତେବ, ତାହା—ପରେମଶର କିପରି ଆମ ସହିତ ତ ୁ-କି ା
ବାସ କେଲ…

45 ଏବଂ ବ ମାନ ପରେମଶର ଆମ ଭିତେର ଅଛ ି। େଯାହନ 14 େର ଯୀଶୁ କହିେଲ,
“େସହି ଦିନ ତେମ ଜାଣିବ େଯ ମଁୁ ପିତା ଠାେର, ପିତା େମା ଠାେର, ଏବଂ ମଁୁ ତମଠାେର,
ଏବଂ ତେମ େମା ଠାେର ଅଛ।” ପରେମଶର ଆମ ଭିତେର ଅଛ ି। ଉେ ଶ କଅଣ ଥିଲା?
ତାହା ର େଯାଜନାକ କାଯ କାରୀ କରିବା।

46 ପରେମଶର ର ଏକ େଯାଜନା ଥିଲା। େସ ମନଷ ମାନ ମଧ େର କାମ କରିବାକ
ଚାହଁୁଥିେଲ, ଏବଂ େସ ଏହାକ ଅ ି େର ଆଣିଥିେଲ, ଯାହାକି ଇ ାଏଲର ସ ାନମାନ
ଉପେର ଝଲି ରହଥିବା ଏକ ରହସ ମୟ ଅ ି ଥିଲା। ତାହାପେର େସହି ସମାନ ଅ ି
ଯୀଶୁ ଶରୀରେର କାଶିତ େହାଇଥିଲା। ଏବଂ େସ କହିେଲ େଯ େସ େସହି ଅ ି
ଅଟ ି, “ଏହା ପୂେବକି ଅ ହାମ ଥିେଲ, ମଁୁ ଅେଟ।” େସ େସହି ଅ ି ଥିେଲ। େସ କହିେଲ,
“ମଁୁ ପରେମଶର ଠାର ଆସିଅଛି, ଏବଂ ମଁୁ ପରେମଶର ନିକଟକ େଫରିଯାଉଛି।”
ଏବଂ ତାହା ର ମୃତ , ସମାଧି, ଓ ପୁନର  ଥାନ ପେର, ସାଧୁ ପାଉଲ ମାଗେର ତାହା
େଭଟିଥିେଲ—େଯେତେବେଳକି ସୁ ା ତା ର ନାମ ଶାଉଲ ହିଁ ଥିଲା—ଦେ ଶକ ଯିବା
ମାଗେର, ଏବଂ େସ ପୁନବାର େସହି ଅ ି େର ପରିଣତ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ଏକ
ଆେଲାକ ତା ର ଆଖିକ ଅ କରି େଦଇଥିଲା। ତାହା ଠି ।
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47 ଏବଂ ଏଠାେର େସ ଆଜି, େସହି ସମାନ ଅ ି , େସହି ସମାନ ପରେମଶର ସମାନ
ଚି ଗୁଡିକ ସହିତ, େସହି ସମାନ କାଯ ମାନ ସାଧନ କରଛ ି। କାହିଁକି? େସ ତାହା ର
େଲାକମାନ ମଧ େର କାଯ କରଛ ି। େସ ଆମ ଭିତେର ଅଛ ି। ମଁୁ…େସ ବ ମାନ
ଆପଣ ସହିତେର ଅଛ ି, “କି ମଁୁ ତମ ଭିତେର ରହିବି। ମଁୁ ତମ ସହିତେର ରହିବି,
ଏପରିକି ଯୁଗା ପଯ , ତମ ଭିତେର ରହିବି,” ଜଗତର େଶଷ ପଯ । େସ ଆମ
ସହିତେର ରହିେବ।

48 େତେବ, ଧ ାନ ଦିଅ । ଯୀଶୁ େସମାନ ଯିରଶାଲମକ ଯାଇ ଅେପ ା କରିବାକ
ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ। େସହି ଶ େଟରି ର ଅଥ େହଲା “ଅେପ ା କରିବା,” ତାର ଅଥ

ାଥନା କରିବା ନେହଁ, ଅଥ େହଲା “ଅେପ ା କରିବା।” େସମାେନ ଏପଯ ଚାର
କରିବା ନିମେ େଯାଗ ବିେବଚିତ େହାଇ ନ ଥିେଲ, କାରଣ େସମାେନ ତାହା ର
ପୁନର  ଥାନକ େକବଳ ତାହା ର ବ ିତ ଦାରା ଜାଣିଥିେଲ, ତାହା ବାହ ରପେର
େଦଖିବା ଦାରା ଜାଣିଥିେଲ। େସ—େସ େସମାନ ଆଉ ଅଧିକ ଚାର ନ କରିବାକ
ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ, େସପଯ କିଛି ନ କରିବାକ ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ େଯପଯ କି
େସମାେନ ଥେମ ଉ ର ଶ ିଯୁ ନ ହଅ ି।

ମଁୁ ବିଶାସ କେର ନାହିଁ େଯ େକୗଣସି ଚାରକ ପରେମଶର ଠାର େ ରିତ ଅଟ ି
କି ା ସଠି ଭାବେର ନିଯୁ େହାଇପାର ି…କାରଣ ପରେମଶର ଅନ ଅଟ ି। ଏବଂ
ପରେମଶର ଯାହା ଥେର କର ି, େସ ସବ ସମୟେର ତାହାହିଁ କରିଥା ି। ବ ମାନ, ଯଦି
ପରେମଶର େସମାନ େସପଯ ଚାର କରିବାକ େଦଇ ନ ଥିେଲ େଯପଯ କି
େସମାେନ େପ ିକ କ ଯାଇ େପ ିକ ା ଅଭି ତାକ ହଣ ନ କରି ନିଅ ି, ତାହାେହେଲ
େକୗଣସି ବ ି, େଯପଯ କି ତା ର ନିଜର କି ା େକୗଣସି ସଂ ାର କିଛି ଗଭୀର ଇ ା ତା
ଦାୟିତଭାର ନ େଦଇଥାଏ, ତା ର ଚାର ମ କ େବଶ କରିବାର େକୗଣସି ଅଧିକାର
ନାହିଁ େଯପଯ କି େସ ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ ନ େହାଇଯା ି। ତାହା ଅବିକଳ ଠି
ଅେଟ। କାରଣ େସ େସମାନ େକୗଣସି ସଂଗଠନର େବୗ ିକ ଧାରଣା ଦାରା କେଢଇ
େନଉଥା ି େଯପଯ କି େସ ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ ନ ହଅ ି; ଏବଂ ତାହାପେର, େସ
େସମାନ କେପାତର ଖାଦ େଦଉଥା ି; େଯପରିକି ଗତ ସ ାେର ଆେମ କହିଥିଲ,
େମଷଶାବକ ଏବଂ କେପାତ।

49 େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ । େସ କହିେଲ, “ଯିରଶାଲମକ ଯାଇ େସଠାେର ଅେପ ା କର;
େସଠାେର େକବଳ ଅେପ ା କରିଥାଅ େଯପଯ କି ମଁୁ ପିତା ତି ାକ େ ରଣ ନ
କେର।” ଏବଂ ତାହାପେର, େସମାେନ କଅଣ କେଲ? େସଠାେର େସମାେନ ଶେହ େକାଡ଼ିଏ
ଜଣ, ପୁରଷ ଏବଂ ୀ ଥିେଲ। େସମାେନ ମ ିରର ଏକ ଉପର େକାଠରୀକ ଗେଲ।
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େତେବ, ଏହା େପ ିକ ପବର ଦିନ ପାେଖଇ ଆସୁଥିଲା, ପବି ାନର ଶୁ
କରିବାଠାର, େସହି ବଳିଦାନର େମଷଶାବକକ ହତ ା କରିବାଠାର େସହି—େସହି
େପ ିକ ର ଆଗମନ ପଯ , ଯାହାକି ଅମଳର, ଜୁବିଲି, େପ ିକ ା ଜୁବିଲିର ଥମ
ଫଳ ଥିଲା। ଏବଂ ଭବନଗୁଡିକ ଉପେର…

50 େତେବ, ମଁୁ ବିଭି େଦଶକ ଯାଇଅଛି। ପୂବା ଳ େଦଶଗୁଡିକେର କଚି ହିଁ ଘର
ଭିତେର ଏକ ପାହାଚ ରହିଥାଏ। ପାହାଚ ବାହାେର ରହିଥାଏ। ମ ିର ବାହାେର, ଆମକ
କହାଯାଇଛି, େସଠାେର ଏକ ପାହାଚ ଥିଲା ଯାହାକି ଉପରକ ଏକ େଛାଟ େକାଠରୀକ ଯାଏ;
ଉପରକ ଯାଏ, ଏବଂ ଉପରକ, ଓ ଉପରକ, େଯପଯ କି ଆପଣ େସଠାେର ଉପେର ଏକ
େଛାଟ େକାଠରୀକ ନ ଆସିଯାଆ ି, ମ ିରର ଉପର ଭାଗେର ଥିବା ଏକ ସଂର ଣ େକାଠରୀ
ପରିକା, ଏକ କାର େଛାଟ େକାଠରୀ, ଏକ ଉପର େକାଠରୀ ପରି। ଏବଂ ବାଇବଲ
କେହ େଯ େସମାେନ େସଠାେର ଥିେଲ ଏବଂ ଦାରଗୁଡିକ ବ ଥିଲା, କାରଣ େସମାେନ
ଯିହଦୀମାନ ଭୟ କରଥିେଲ, େଯେହତ େସମାେନ ଭ ଯୀଶୁ ଉପାସନା କରିବା େଯାଗଁୁ
ଦ ିତ କରା ଯାଇଥାେ , ଏହା ପେର େଯେତେବେଳକି ମହାଯାଜକ କାୟାଫା, ଏବଂ ପ ିୟ
ପୀଲାତ, ଓ େସମାେନ ତାହା ହତ ା କରି ସାରିଥିେଲ। େତଣୁ େସମାେନ ସମ ତଥା-
କଥିତ ୀ ିଆ  ମାନ ଠାର ମୁ ି ପାଇବାକ ଯାଉଥିେଲ। ଏବଂ ଦାରଗୁଡିକ ବ ଥିଲା,
ଆଉ େସମାେନ ଅେପ ା କରିଥିେଲ।

51 େତେବ, େସହିପରି େକାଠରୀଗୁଡ଼ିକେର, ଝରକାଗୁଡିକ ନ ଥିଲା। ଝରକାଗୁଡ଼ିକ
େଛାଟ େଛାଟ ଦ ଲାଗିଥିବା କବାଟ ପରି ଥିଲା, ଆପଣ ତାକ ଟାଣିକରି େଖାଲ ି। େସହି
େକାଠରୀଗୁଡ଼ିକେର େଛାଟ େଛାଟ ୀ ବତୀମାନ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଝଲି ରହିଥାଏ
ଏବଂ ଜଳିଥାଏ…ଯଦି ଆପଣ େକେବ କାଲିଫ ିଆର କିଫଟ ଜଳପାନ ଗୃହକ ଯିେବ,
ତାର ଭଗଭ ାନକ ଯିେବ, ଏବଂ ଆପଣ େସଠାେର େସହି ଉପର େକାଠରୀର ଭଳି, ଏକ
େସହି ସମାନ କାରର ବିଷୟ ପାଇେବ। କଅଣ ଆପଣ େକେବ େସଠାେର ଯାଇଛ ି କି?
ଏଠାେର େକେତଜଣ େସଠାକ ଯାଇଛ ି? ମଁୁ େଦଖୁଛି େଯ େଲାକମାେନ େସମାନ ର ମୁ
ହଲାଉଛ ି। େତେବ, ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ମଁୁ କଅଣ କହଅଛି। ଠି ଅଛି। େସଠାେର ତଳକ
ଯାଆ , ଏବଂ ଆପଣ େଗଥସିମନୀର ଉଦ ାନ େଦଖିେବ; ଆପଣ ତାହା କରିବା ପୂବର,
ଆପଣ େସହି ପୂବ େଦଶୀୟ େକାଠରୀ ମଧ ର େଗାଟିଏକ ଯିେବ। ତାହା ଅବିକଳ ଠି ।
େସଠାେର ଆପଣ ଜୀତ େତଲେର ପରିପୂ ଏକ େଛାଟ ବତୀ ପାଇେବ େଯଉଁଥିେର ଏକ
େଛାଟ େଲାମ ଶଳିତା ଥିବ, ତାହା ଜଳଥିବ।

52 େତେବ, ଧରି ନିଅ େଯ େସମାେନ େସଠାେର ଉପେର ଥିେଲ, ଏଥିେର ବାହାର
ଚଢିଥିେଲ। େସମାେନ ଉପରକ ଚଢିଥିେଲ ଓ ନିଜକ ଲଚାଇ େନଇଥିେଲ, କାରଣ େସମାେନ
ଯିହଦୀମାନ ଭୟ କରଥିେଲ। ଯୀଶୁ େସମାନ ଉପର େକାଠରୀକ ଯିବାକ କହି ନ
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ଥିେଲ। େସ େକବଳ କହିଥିେଲ, “ଯିରଶାଲମେର ଅେପ ା କର।” େସମାେନ ଏଠାେର
ତେଳ ଏକ ଘେର ରହିଥିେଲ, କଅଣ ଘଟିତ େହବ ତାହା କହିବା କ କର ଥିଲା। େସମାେନ
ଆସି େସମାନ ଧରି ପକାଇେବ। େତଣୁ େସମାେନ ଉପର ମହଲାର ଏକ େଛାଟ ପୁରଣା
େକାଠରୀକ ଗେଲ, େସଠାେର ଉପର େକା େର, ଏବଂ େସଠାେର, େସହି େକାଠରୀକ
ବ କରିେଦେଲ େଯପରିକି ଯିହଦୀମାେନ େସମାନ ପାଖକ ପହ ି ପାରିେବ ନାହିଁ। ଏବଂ
େସମାେନ େସଠାେର ଦଶ ଦିନ ଅେପ ା କରି ବସି ରହିେଲ।
53 େତେବ, େତେବ, ଆେମମାେନ େ ରିତ 1 େର ଅଛ। ବ ମାନ, ବ ମାନ ଧ ାନ
ସହକାେର ଶୁଣ । କଅଣ ଆପଣ ଚି େଦଖୁଛ ି କି? ଭବନ ବାହାେର େସହି େଛାଟ
ପାହାଚଟି ଉପରକ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ େସମାେନ ଏହି େଛାଟ େକାଠରୀକ ଯାଇଥିେଲ।
ତେଳ ମ ିରେର େସମାେନ େପ ିକ ର ପବ ପାଳନ କରଥିେଲ। ଓଃ, େସଠାେର ଏକ
ମହାନ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା। େତେବ, େଯେତେବେଳ େପ ିକ ର ଦିନ ଉପ ିତ ହଅେ ,
େସମାେନ ସମେ ଏକ ମନେର ଥିେଲ, ଏକ ମନେର, ଏହା ବିଶାସ କରି େଯ ପରେମଶର
େସହି ତି ାକ ପଠାଇବାକ ଯାଉଛ ି। ଏପରି େହଉ େଯ ଆଜି ରାତିେର ଏଠାେର ଥିବା

େତ କ ବ ି େସହି ସମାନ ମନେର ଆସ ଏବଂ େଦଖ େଯ କଅଣ ଘଟିତ େହବ।
ଏହାକ ପୁନରାବ ି େହବାକ ଅଛି। ଏହା ଏକ ତି ା ଅେଟ ଠି େଯପରିକି େସମାନ ର
ରହିଥିଲା। ବଝିେଲ?
54 େସମାେନ କଅଣ କରଥିେଲ? ନିେ ଶାବଳୀ ଅନସରଣ କରି, ପରେମଶର
େସହି—େସହି—େସହି ନିୟମଗୁଡିକ ପାଳନ କରରଥିେଲ: “ଅେପ ା କର
େଯପଯ କି…”
55 ବ ମାନ, େସମାେନ ଯିହଦୀମାନ ଭୟ କରଥିେଲ। େତେବ, ତାହା ମେନରଖ ।
େସମାେନ ଯିହଦୀମାନ ଭୟ କରଥିେଲ। େତେବ, ଅକ ା େସଠାେର ବଳ େବଗେର
ପବନ ପରି ଏକ ଶ ଆସିଲା। ଏହା ବଳ େବଗେର ପବନ ନ ଥିଲା; ଏହା ବଳ େବଗେର
ପବନ ପରି ଥିଲା। ମଁୁ କିଛି ମିନି ମଧ େର ଅନବାଦକ ଉପେର ମ ବ ଗୁଡିକ ପାଠ
କରିବି। ଏହା ବଳ େବଗେର ଏକ ପବନ ପରି ଥିଲା। ଅନ ଅଥେର, ଏହା ଏକ ଅେଲୗକିକ
ପବନ ଥିଲା (ଓଃ!), ଏପରି କିଛି ଯାହା େସମାେନ ଅନଭବ କରିପାର ି। ପବନ େସମାନ
ଭିତେର ଥିଲା। େସଠାେର ଏକ—ଏକ ବଳ େବଗେର ପବନ, ଏକ ବଳ େବଗେର
ପବନ ପରି ଆସିଥିଲା। ପବନ ବଳ େବଗେର ଆସୁ ନ ଥିଲା, କି ଏହା େକବଳ ଏକ

ବଳ େବଗେର ପବନ ପରି ଶ କରିଥିଲା, େଯପରି କିଛି େଗାଟାଏ ଗତି କରଅଛି: ହ !
କଅଣ ଆପଣ େକେବ ଏହାକ ଅନଭବ କରିଛ ି କି? ଓଃ, େମାର ଭ! ଏକ ବଳ େବଗେର
ପବନ ପରି। େତେବ ଲ କର । ଏବଂ ଏହା ପୂ କଲା…େତେବ, ଏଠାେର ଏହା
କେହ “ସମ ,” କି ୀ ଭାଷାେର ଏହା କେହ “େସହି ସମ (ବଡ଼ ଅ ରେର ସ-
ମ- ), ସମ ଗୃହେର,” େସଠାେର ସବ । େତ କ ଫାଟ, େକାଣ, ଏବଂ ରି ାନ
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ଏଥିେର ପରିପୂ ଥିବା ପରି ମେନ େହଉଥିଲା। ଏପରି ନେହଁ େଯ, “ଭାଇମାେନ, କହ ,
ମଁୁ ଯାହା ଅନଭବ କେର କଅଣ ଆପଣମାେନ ତାହା ଅନଭବ କର ି କି?” ନା! ଏକ ବଳ
େବଗେର ପବନ ପରି, ଏହା ସମା େହାଇଗଲା। େତେବ େଦଖ । “ଆଉ ବଳ େବଗେର
ବହଥିବା ଚ ପବନର ଶ ତଲ ଏକ ଶ ଏବଂ (ସଂେଯାଗ। େତେବ େସହି ଏବଂଗୁଡିକ
େଦଖ । ଯଦି ଆପଣ ତାହା ନ କର ି, େତେବ ଆପଣ ଏହାକ ଏପରି କିଛି କହା କର ି
ଯାହା ଏହା କେହ ନାହିଁ। ବଝିେଲ?)—ଏବଂ େଯପରିକି (ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଥେମ
ଘଟିଥିଲା ତାହା େହଲା ଏକ ଶ , ଏପରି କିଛି େଯପରିକି ଏକ—ଏକ ବଳ େବଗେର ପବନ
େସମାନ ଉପେର ବହି ଆସିଲା)—ଏବଂ (ଆପଣ ର ମେନ ଅଛି, ଗତ ରାତିେର ମଁୁ
ରାଶନ େଦାକାନକ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ େଗାଟିଏ ରଟି ଓ କିଛି ମାଂସ କିଣି ଆଣିଥିଲି। ତାହା ଏପରି
କିଛି ଅେଟ ଯାହାକି ତାହା ସହିତ ଗଲା। ରଟି େଗାଟିଏ ବିଷୟ, ମାଂସଟି ଅନ । ଏବଂ େସହି
ଶ େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଥିଲା ଯାହାକି େସମାନ ଆଘାତ କରିଥିଲା)—ଏବଂ େସମାନ
େଦଖା େଦଲା, (େସମାନ ସ ୁଖେର) ଜିହାଗୁଡିକ—ବିଭାଜିତ ଜିହାଗୁଡିକ।”

56 କଅଣ ଏଠାେର ଥିବା େକହି େକେବ େସସି  ଡିମିେଲ େଟ  କମା େମ ସ ଅଥାତ
ଦଶ ଆ ା େଦଖିଛ ି କି? କଅଣ ଆପଣମାେନ ଧ ାନ େଦେଲ େଯେତେବେଳ ଆ ାଗୁଡ଼ିକ
େଲଖା ଯାଉଥିଲା? େସ ଏହାକ କିପରି ପାଇେଲ, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ। େସଠାେର ଦଇ କି ା
ତିେନାଟି ଜିନିଷ ମଁୁ େସଥିେର େଦଖିଲି ଯାହା େମାେତ ବହତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥମ ଜିନିଷ
େହଉଛି େସହି ସବଜ େନଳି କାଶ, ତାହା ଅବିକଳ ଠି େସହିପରି ହିଁ େଦଖାଯାଏ।
ବଝିେଲ? ଆଉ ଏକ ବିଷୟ େହଲା େଯେତେବେଳ େସହି ଆ ା େଲଖା ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ
ତାହା ସରିବା ପେର, କଅଣ ଆପଣ େସହି ଅ ି ର ଉଡ଼ି ଅନ ପଳାଇଯିବାର ଲ
କେଲ କି, େସଠାେର ଅ ିର େଛାଟ େଛାଟ ଶିଖାଗୁଡିକ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା? କଅଣ ଆପଣ ତାହା
ଲ କେଲ କି? େତେବ, ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ଏହା େପ ିକ େର ଥିଲା।
େସଠାେର େସମାନ େଦଖା େଦଲା…େଯଣୁ େସମାେନ ଏହାକ େଦଖିପାରିଥିେଲ। ଏହା
କହିଲା ନାହିଁ େଯ, “ତାହା େସମାନ ମଧ େର ପଡ଼ିଲା।” ମା େସଠାେର େସମାନ ଅ ି
ଶିଖା େଦଖା େଦଲା (ଆେମ ଏହାକ କହିବା), ଜିହାଗୁଡ଼ିକ, ଏହି ଜିହା ପରି ଏଠାେର ଏହି ଜିହା
ପରି, ଜିହାର ଆକତି ପରି, ଅ ିର ଶିଖା ପରି। େତେବ, କାନ—େଯପରି ମଁୁ କହିଲି, କାନ
େହଉଛି କାନ; ଆ ୁଠି େହଉଛି ଆ ୁଠି। ଆ ୁଠିର ଅଥ ନେହଁ େଯ ଆପଣ ତାହା ଅନଭବ
କେଲ; ଏହାର ଅଥ େହଲା ଏହା ଏକ ଆ ୁଠି ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଏକ କାନ
ଥିଲା, ଏହାର ଅଥ ନେହଁ େଯ େସମାେନ ଏହା ଶୁଣିଥିେଲ; ଏହା ଏକ କାନ ପରି ଦିଶୁଥିଲା।
ଏହା ତ ଅ ି ଥିଲା ଯାହାକି ଜିହା ପରି ଦିଶୁଥିଲା, ଏପରି ନେହଁ େଯ େକହି ଜେଣ କହଅଛି,
ଏପରି ଏକ ଅ ି ଯାହାକି ଏକ ଜିହା ପରି ଦିଶୁଥିଲା।

57 େତେବ, ଶୁଣ । େଦଖ େଯ ଏଠାେର ୀ ଏହାକ କିପରି ପାଠ କର ି:
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ଆଉ ବଳ େବଗେର ବହଥିବା ଚ ପବନର ଶ ତଲ …େଗାଟିଏ ଶ
ଅକ ାତ ଆକାଶର ଆସି …(େସହି 3ୟ—େସହି 3ୟ ପଦ।)

ଏବଂ ବିଭାଜିତ ଜିହାଗୁଡିକ େସମାନ ଦ ିେଗାଚର େହାଇ,…(ଏପରି
ନେହଁ େଯ ବିଭାଜିତ ଜିହାଗୁଡିକ େସମାନ ମଧ େର ଥିଲା, କି ା େସମାେନ
ଏକ ବିଭାଜିତ ଜିହାେର କଥା କହିଥିେଲ; ଏହା ତ ଏକ ବିଭାଜିତ ଜିହାଗୁଡିକ
େସମାନ ଦ ିେଗାଚର େହାଇଥିଲା। େତେବ, େଦଖ । ଏହା ଏେବ ସୁ ା
େସମାନ ଉପେର ଆସି ନ ଥିଲା। ଏହା େସହି େକାଠରୀେର ଥିଲା, ଏହି
ପବନେର େସହିପରି େଗାଲାକାର ବଲଥିଲା।)…େସମାନ …ଅ ି…
ସଦଶ…ବିଭାଜିତ ଜିହାଗୁଡିକ…େସମାନ ଦ ିେଗାଚର େହାଇ…(ତାହା
େସମାନ ସ ୁଖେର ଅେଟ) ଅ ି…ସଦଶ, (ଅ ି ସଦଶ ଜିହା) ଏବଂ
େଗାଟି (ଏକବଚନ) େସମାନ େତ କ ଜଣ ଉପେର ଅଧି ିତ େହଲା।
(େସମାନ ଭିତରକ ଗଲା ନାହିଁ; କି େସମାନ ଉପେର ଅଧି ାନ କଲା।)

58 େତେବ, େଦଖ େଯ କି େଜମ ଏହାକ କିପରି ଭାବେର କାଶ କରିଥାଏ: “ଏବଂ
େସମାନ ଉପେର ବିଭାଜିତ ଜିହାଗୁଡିକ ଆସିଲା, କି ା ଅଧି ାନ କଲା (ଏହା େସଠାେର
କି େଜମେର କିପରି ଭାବେର ପାଠ କେର?) େସମାନ ଉପେର ବିରାଜିତ େହଲା।”
ବଝିେଲ? େତେବ, ଏହା େସଠାେର ଉପରକ ଯାଇ ବିରାଜିତ େହାଇପାରି ନ ଥାଆ ା।
ଆେମ ତାହା ଜାଣୁ। ମା େସହି ମୂଳ ବ କେର, “ଏହା େସମାନ ଉପେର ଅଧି ାନ
କଲା,” ମଁୁ ବିଶାସ କେର; କଅଣ ଏହା ନେହଁ କି? େମାେତ ଏହାକ ଅବିକଳ ସଠି ଭାବେର
େନବାକ ଦିଅ । ହଁ! “…େସମାନ ମଧ ର େତ କ ଉପେର ଅଧି ାନ କଲା।” ଅ ିର
େଗାଟିଏ ଜିହା େସମାନ ମଧ ର େତ କ ଉପେର ଅଧି ାନ କଲା। କଅଣ େସଠାେର
େଦଖିେଲ? କଅଣ ଆପଣ ଏହା ବଝିେଲ? ତାହାହିଁ େହଉଛି ଦିତୀୟ ଘଟଣା ଯାହା େସଠାେର
ଘଟିଥିଲା। ଥମଟି ପବନ ଥିଲା, ତାହାପେର ଅ ିର ଜିହାଗୁଡ଼ିକ ଦଶ ମାନ େହଲା।

59 ତାହା ଏଠାେର ଏହି େଛାଟ େକାଠରୀେର ଏହି େଛାଟ ୀ ବତୀଗୁଡିକ ଜଳଥିଲା।
େସଗୁଡିକ େସଠାେର ଉପେର ରହିଥିବା ବିଷୟ ଚି ା କର । ଆଉ ଜେଣ କହ ି, “ଓଃ!” େସ
ସମ ଭବନକ ଚାହିଁେଲ; ଏହା ସବ ଭବନ ଉପେର ବ ା ଥିଲା। ତାହାପେର େସମାେନ
କହିେଲ, “େଦଖ!” ଅ ିର ଜିହାଗୁଡ଼ିକ ଭବନର ଚାରିପାଖେର ଘୁରି ବଲିବାକ ଆର କଲା।
େତେବ େଦଖ । ଏବଂ ଅ ିର ଏହି ଜିହାଗୁଡ଼ିକ ଦ ିେଗାଚର େହଲା।

େତେବ ପରବ ୀ ବିଷୟ େଦଖ :

ଏବଂ (ଅନ ଏକ ସଂେଯାଗ; କିଛି େଗାଟାଏ ଘଟିଲା।) େସଥିେର ସମେ
ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ େହେଲ,…(ଦିତୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା।)
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60 େତେବ େଦଖ , ଆେମ େସହି କଥନକ ପରିବ ନ କରିବାକ ଚାହଁୁଛ, “େସମାନ ର
ଅ ି ଜିହାଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଏଠାେର ଚାରିଆେଡ଼ ବିଳିବିଳାଉଥିେଲ; ଏବଂ ତାହାପେର
ବାହାରକ ଯାଇ ଏକ ଅ ାତ ଭାଷାେର କଥା େହବାକ ଲାଗିେଲ।” ବ , ଶା େର
େସହିପରି େକୗଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ପବି ଆ ା ହଣ କରିବା ପେର େକୗଣସି ବ ି ଯିଏକି
ପରଭାଷାେର କଥା ହଏ ତାହା ବାଇବଲ ବିର େର କାଯ କେର। ଏବଂ ମଁୁ ଆପଣ
କିଛି ମିନିଟେର େଦଖାଇବାକ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ମାଣ କରିବାକ ଯାଉଛି େଯ ମଁୁ
ପବି ଆ ାକ ହଣ ନ କରି, ମା ପରଭାଷାେର କଥା କହିବା ବିଷୟ ଉପେର ବିଶାସ
କେର। ତାହା ପବି ଆ ା ର ଏକ ଦାନ ଅେଟ। ପବି ଆ ା େହଉଛ ି ଏକ ଆ ା।

61 େତେବ େଦଖ । ଏହି ଜିହାଗୁଡ଼ିକ େକାଠରୀେର ଅ ି ସଦଶ ଥିଲା, ଏବଂ ଏହା
େତ କ ଉପେର ଅଧି ାନ କଲା। ତାହାପେର େସମାେନ ପବି ଆ ା (ଦିତୀୟ ଜିନିଷ)

େର ପରିପୂ େହେଲ, ଏବଂ ତାହାପେର, େସମାେନ ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ େହବା ପେର,
ପରଭାଷାେର କଥା କହିେଲ, ଜିହାଗୁଡ଼ିକେର ନେହଁ, ବିଭି ଭାଷାେର କଥା କହିେଲ। କଅଣ
ଆପଣ ତାହା ଲ କେଲ କି? ଆ ା େସମାନ େଯପରି କହିବା ପାଇଁ ଉ ାରଣ େଦେଲ
େସମାେନ ଅନ ାନ ଭାଷାେର କଥା କହିବାକ ଆର କେଲ। େତେବ, ଏହା ବାହାେର
େକାଳାହଳ ସୃ ି କରିଥିଲା।

62 େତେବ େଦଖ । ବ ମାନ, ଆସ େସହି ଦ ା କ ପୁନବାର େଦଖିବା େଯପରିକି
ଆପଣ ଏହାକ େତେବ ଭଲିେବ ନାହିଁ। ଶା ଅନଯାୟୀ, ଉପର େକାଠରୀେର ଅେପ ା
କରଥିବାେବେଳ, ଅକ ାତ ବଳ େବଗେର ପବନ ପରି ଏକ ଶ େହଲା, ଯାହାକି
େସମାନ ଉପେର ଥିଲା; ତାହା େସହି ପବି ଆ ା ଥିଲା। େକେତ େଲାକ ବିଶାସ କର ି
େଯ ତାହା ପବି ଆ ା ଆବିଭାବ ଥିଲା? ଏକ ପବନ ପରି, ଏକ ଅେଲୗକିକ ପବନ ପରି।
ତାହାପେର େସମାେନ ଲ କେଲ। ଆଉ େସଠାେର ଅ ିର େଛାଟ ଜିହାଗୁଡିକ ଥିଲା,
େସମାନ ମଧ ର ଶେହ େକାଡ଼ିଏ ଜଣ ଥିେଲ, ଏବଂ େସମାନ ମଧ ର େତ କ
ଉପେର ିର େହବାକ ଆର କଲା ଓ ଅଧି ାନ କଲା। ଏହା କଅଣ ଥିଲା? ଏହା କଅଣ
ଥିଲା? େସହି ଅ ି , ଯାହାକି ପରେମଶର ନିେଜ ଥିେଲ ଯିଏକି ତାହା ର େଲାକମାନ
ମଧ େର ନିଜକ ବିଭ କରିଥିେଲ, େଲାକମାନ ଭିତରକ ଆସୁଥିେଲ। ଯୀଶୁ ପାଖେର
ସମ ବିଷୟ ଥିଲା; ତାହା ପାଖେର ବିନା ପରିମାପେର ଆ ା ଥିଲା; ଆେମ ଏହାକ ମାପ
ଅନସାେର ପାଇଥାଉ (କଅଣ ଆପଣ ତାହା ବଝଛ ି ଯାହା େମାର କହିବାର ଅଥ?), କାରଣ
ଆେମ େପାଷ ପୁ ଭାବେର ହଣ କରାଯାଇଥିବା ସ ାନ ଅଟୁ। ତାହା ର ଜୀବନ—
ତାହା ର ଅନ ଜୀବନ ଆସୁଥିଲା। େତେବ, କଅଣ ଘଟିତ େହଲା? ତାହାପେର େସମାେନ
ସମେ ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ େହେଲ।

63 ବ ମାନ, ମଁୁ ଆପଣମାନ କିଛି ପଚାରିବାକ ଚାେହଁ। ଗୁଜବ େକେବ ଆର େହଲା?
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ଯଦି େସମାନ େସହି ପାହାଚର ତଳକ ଓ ାଇ େସହି ାସାଦ ା ଣକ ଯିବା—କି ା
ବାହାରକ—ମ ିର ା ଣକ ଯିବା ପାଇଁ େସହି ଉପର େକାଠରୀର ବାହାରି ଆସିବାକ
ପଡିଥିଲା, ଯାହାକି େବାଧହଏ େସଠାର ଏକ ସହର ବକ ଦରେର ଥିଲା େଯଉଁଠାେରକି
େସମାେନ ଥିେଲ, ଉପର ମହଲା ଏବଂ ତଳ, ବାହାେର ା ଣେର େଯଉଁଠାେରକି ସମ
େଲାକମାେନ ଏକାଠି ଏକ ିତ େହାଇଥିେଲ…ଏବଂ େସମାେନ େସଠାର ଆ ାେର
ମଦ ପାନ-କରିଥିବା ପରି ବାହାରି ଆସିଥିେଲ। କାରଣ େଲାକମାେନ କହିଥିେଲ, “ଏହି
େଲାକମାେନ ନତନ ା ାରସେର ପରିପୂ ।” େସମାେନ େକେବେହେଲ ଏପରି େକୗଣସି
ବିଷୟ କିଛି େଦଖି ନ ଥିେଲ।
64 ଏବଂ େତ କ ଜଣ ଏହା କହିବାକ େଚ ା କରଥିେଲ, “ପବି ଆ ା ଆସି ଯାଇଛ ି।
ପରେମଶର ତି ା େମା ଉପେର ଅଛି। ମଁୁ—ମଁୁ ଆ ାେର ପରିପୂ େହାଇଅଛି।” ଏବଂ
େସ ଜେଣ ଗାଲିଲୀୟ େହାଇ, େସ େଯଉଁ େଲାକ ସହିତ କଥା େହଉଥିେଲ, ଜେଣ ଆରବ କି ା
ପାରସୀୟ ଥିେଲ, ତା ତା ର ନିଜ ଭାଷାେର କହଥିବାର ଶୁଣିଥିେଲ।
65 “ଆେମମାେନ କିପରି ଶୁଣୁଅଛ (ଏକ ଅ ାତ ଭାଷା ନେହଁ)—ଆେମମାେନ େଯଉଁ
ଭାଷାେର ଜନ େହାଇଥିଲ େସହି ଭାଷାେର ଆେମମାେନ କିପରି ଶୁଣୁଅଛ? ଏସବ
କହଥିବା େଲାକମାେନ କଅଣ ଗାଲିଲୀୟ ନହଁ ି କି?” ଏବଂ େବାଧହଏ ଗାଲିଲୀୟ ଭାଷା
କହଥିେଲ…ମା େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତାହା ଶୁଣିେଲ, ଏହା େସହି ଭାଷାେର ଥିଲା
େଯଉଁଥିେର େସମାେନ ଜନ େହାଇଥିେଲ। ଯଦି େସପରି ନେହଁ, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ
େମାେତ—େମାେତ ଏହି ଶର ଉ ର ଦିଅ : ଏହା କିପରି ଥିଲା େଯ ପିତର େସଠାେର
ଉପରକ ଉଠି ଗାଲିଲୀୟ ଭାଷାେର କଥାବା ା କରିଥିେଲ, ଏବଂ େସହି ସମ ସମୂହ ତାହା
ଶୁଣିଥିେଲ ଯାହା େସ କହଥିେଲ? ତିନି ହଜାର ାଣ ଠି େସଠାେର ୀ ନିକଟକ
ଆସିଥିେଲ ଏବଂ ପିତର େଗାଟିଏ ହିଁ ଭାଷାେର କଥାବା ା କରିଥିେଲ। ନି ିତେର! ଏହା
ପରେମଶର ଏକ ଚମ ାର ଦଶନ କରଥିେଲ। ପିତର, େସହି ସମାନ େ ାତାବ
ଯାହାକି େମେସାେପାଟାମିଆର ବାସି ା, ଏବଂ ଅପରିଚିତ ବ ି, ଓ ଧମ ପରିବ ନକାରୀ
ବ ି େନଇ ଗଠିତ େହାଇଥିଲା, ଏବଂ ସମ ବିଶର ସମ ବିଷୟ େସଠାେର ଛିଡ଼ା
େହାଇଥିେଲ…ଏବଂ ପିତର ଛିଡ଼ା େହାଇ େଗାଟିଏ ଭାଷାେର ଚାର କରିଥିେଲ, ଏବଂ
ସମେ ତାହା ଶୁଣିଥିେଲ, େଯଣୁ ତିନି ହଜାର େଲାକ ମନ େଫରଣ କରିଥିେଲ ଏବଂ ସେ
ସେ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ େହାଇଥିେଲ। ତାହା କିପରି ଅେଟ?
66 େଦଖ , ବ ଗଣ, ମଁୁ େମାର ନାମଧାରୀ, େପ ିକ ା ଭାଇକ ଠି ବ ମାନ ହିଁ
ଏହାକ ହଣ କର େବାଲି ଆଶା କରିପାେର ନାହିଁ। ମା ଆପଣ ଏହାକ ବାଇବଲ େଦଇ
ଅନସ ାନ କର ଏବଂ େମାେତ କହ େଯ େକୗଣସି ସମୟେର େଯ େସମାେନ େକେବ
େକଉଁଠାେର ପବି ଆ ାକ ହଣ କରିଥିେଲ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଭାଷାେର କଥା କହିଥିେଲ
ଯାହାକି େସମାେନ ଜାଣି ନ ଥିେଲ େଯ େସମାେନ କଅଣ କହଛ ି। ଏବଂ ଯଦି ତାହାହିଁ
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େସହି ଉପାୟ ଅେଟ େଯ େସମାେନ ତାହା େସଠାେର ପାଇଥିେଲ, େତେବ େସହି ସାବେଭୗମ
ପରେମଶର…ଏହାକ େତ କ ଥର େସହି ସମାନ ଭାବେର ହିଁ ଘଟିବାକ ଅଛି।

67 େତେବ, ମଁୁ କରିପାେର ନାହିଁ…େତେବ, କ ୀ- ଘେର…ଆମର ମେନ ଥିବ,
େଯେତେବେଳ ଆେମ ଗତ ରାତିେର, ଶମିେରାଣକ ଯାଇଥିଲ, ଆେମ ପାଇଲ େଯ
େସଠାେର ଅନ େକୗଣସି ଭାଷାେର େସମାେନ ଶୁଣିଥିେଲ େବାଲି େସହି ସ େର େଗାଟିଏ
େହେଲ ବିଷୟ ଅଭିେଲଖ କରା େହାଇନାହିଁ, ତାହା ବିଷୟେର କିଛି କହା ଯାଇ ନାହିଁ। କି
େଯେତେବେଳ େସମାେନ କ ୀଲିୟ ଘରକ ଗେଲ, େଯଉଁଠାେରକି ତିେନାଟି ଭି ଜାତିର
େଲାକ ଥିେଲ, େସମାେନ ପରଭାଷାେର କଥା କହିଥିେଲ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସମାେନ
ତାହା କେଲ, ଯଦି େସମାେନ ତାହା କରିଥିେଲ, େସମାେନ ତାହା ପାଇଥିେଲ, ପିତର କହିେଲ,
ଠି େସହିଭଳି େଯପରିକି େସମାେନ ଆର େର ପାଇଥିେଲ। ଏବଂ େସମାେନ ଜାଣିଥିେଲ
େଯ ବିଜାତିମାେନ ପରେମଶର ଠାର ଅନ ହ ପାଇଛ ି, କାରଣ େସମାେନ ଠି େସହି

କାେର ପବି ଆ ା ା େହାଇଥିେଲ େଯପରିକି େସମାେନ ଆର େର ପାଇଥିେଲ।
େମାର ଏଠାେର ଏକ ଶ ଅଛି, କିଛି ମିନିଟେର ତାହା ଉପେର କିଛି େଗାଟାଏ ଅଛି। ମଁୁ
ଭି ି ର ାପନ କରିବାକ ଚାେହଁ, େଯଣୁ ଆପଣ େଦଖିେବ େଯ ତାହା କଅଣ ଅେଟ।

68 େତେବ, ମଁୁ େସହି େଲାକମାନ ଆଶା କରିପାେର ନାହିଁ େଯଉଁମାେନକି ଭି ଭାେବ
ଶି ା ପାଇଛ ି…େମାର ିୟ, ମୂଲ ବାନ, େପ ିକ ାଲ ଭାଇମାେନ, େମା କଥା ଶୁଣ ।
ମଁୁ ଏହାକ ବାହାେର ଶି ା େଦବି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ…ବିବାଦ ସୃ ି କରିବା ପାଇଁ ମଁୁ କିଛି କରିବି
ନାହିଁ। ମା ଯଦି ଆେମ ସତ ନ ପାଇବା, ତାହାେହେଲ ଆେମ େକେବ ଆର କରିବାକ
ଯାଉଅଛ? ଆମକ ସଳଖ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାେର କିଛି ଘଟିବା ନିମେ ଆମ ପାଖେର କିଛି
େଗାଟାଏ ରହିବାକ ଅଛି। ଆମକ ବ ମାନ ଏଠାେର ଉ ା ିକରଣର ଅନ ହ ପାଇବାକ
ଅଛି। ସତ କ ସ ୁଖକ ଆସିବାକ ଅଛି।

69 ଯଦି ଜେଣ ବ ି ବଧିର, ଓ ମୂକ ଥାଏ, ଏବଂ ଆେଦୗ କହି ନ ପାରଥାଏ, େତେବ େସ
କଅଣ କରିବ? କଅଣ େସ ପବି ଆ ା ହଣ କରିପାରିବ କି? କଅଣ ହଏ ଯଦି ତାର
ଆର ର ହିଁ ଜିହା ନ ଥାଏ, ଏବଂ େସହି େବଚାରା େଲାକଟି ଉ ାର ପାଇବାକ ଚାେହଁ?
ବଝିେଲ? ଏହା େହଉଛି ପବି ଆ ା, ଏକ ବା ି । ଏବଂ ତାହାପେର, ଏହି ସମ
ଦାନଗୁଡ଼ିକ େଯପରିକି ପରଭାଷାେର କଥା କହିବା, ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ଅଥ କରିବା, ଏହା
ଆପଣ ପବି ଆ ା ବା ି ଦାରା ଶରୀର ଭିତେର ଆସିବା ପେର ଅେଟ। କାରଣ େସହି
ଦାନଗୁଡ଼ିକ ୀ ଶରୀରେର ଅଛି।

70 େତେବ, େସହି କାରଣ େଯଉଁଥି େଯାଗଁୁ ମଁୁ କେହ…ବ ମାନ, ଏଠାେର େଦଖ ।
କଅଣ ଆପଣ ଆଶା କରିପାରିେବ େଯ କ ାେଥାଲି ମ ଳୀ, ଯାହାକି େ ରିତମାନ ପେର
ଜଗତର ଥମ ସଂଗଠିତ ମ ଳୀ ଥିଲା…ତାହାପେର କ ାେଥାଲି ମ ଳୀ ସଂଗଠିତ
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େହାଇଥିଲା, ଓଃ, େଶଷ େ ରିତ ମୃତ ର ଶହ ଶହ ବଷ ପେର, େ ରିତମାନ ର ପେର
କିଛି ଛଅ ଶହ ଏବଂ—େକେତ ବଷ ପେର, ନାଇସି ପରିଷଦର ଠି ପେର ପେର,
େଯେତେବେଳ ନାଇସି ପିତାମାେନ ଏକାଠି େହାଇ ସଂଗଠିତ େହେଲ; ତାହାପେର
େସମାେନ ବିଶବ ାପୀ ମ ଳୀକ ାପନ କେଲ, ଯାହାକି କ ାେଥାଲି ମ ଳୀ ଥିଲା।
େସଠାେର େସମାେନ ଏକ ବିଶ ମ ଳୀ ଗଠନ କରିଥିେଲ। ଏବଂ େସହି କ ାେଥାଲି ଶ ର
ଅଥ େହଉଛି “ବିଶବ ାପୀ”; ଯାହାକି ସବ ଅେଟ। େସମାେନ…େରାମା —ପାଗା
ବା ମୂତିପୂଜକ େରା  ପାପା ବା େପା  ସ ୀୟ େରା  େର ପରିଣତ େହାଇଥିଲା।
ଏବଂ େସମାେନ ମୂଖ ଭାବେର ପିତର ାନ େନବା ପାଇଁ ଏକ େପା  କ ାପନ କେଲ,
ଯାହାକ େସମାେନ ଭାବିଥିେଲ ଓ କହିଥିେଲ େଯ ଯୀଶୁ ରାଜ ର ଚାବି େଦଇଛ ି। ଏବଂ
େସହି େପା ଅେମାଘ ଥିେଲ, ଏବଂ ଆଜି ମଧ କ ାେଥାଲି ମ ଳୀ ତି ତାହା ଅଟ ି।
ତାହା…ତାହା ର ଶ େହଉଛି ବ ବ ା ଏବଂ ନିୟମ। େସ େହଉଛ ି ଅେମାଘ େପା ।
ତାହା ଚାଲିଲା।

71 ଏବଂ ତାହାପେର, େଯେହତ େସମାେନ ଏହି କ ାେଥାଲି ଶି ା ସହିତ ସହମତ
େହାଇ ନ ଥା ି, େସମାନ ହତ ା କରାଗଲା, କାଠେର ବା ି େପାଡି ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ଅନ
ସମ ବିଷୟ କରାଗଲା। ଆେମ ସମେ ତାହା େଜାେସଫ  ପବି େଲଖାଗୁଡିକ,
ଏବଂ ଫ ବ ଅ ମାଟୀୟର ମାଧ ମେର, ଓ ଅନ ାନ େକେତକ ପବି …ହିସଲ  ର
ଟୁ ବାବିଲ  ସ, ଏବଂ େସହି—େସହି ମହାନ ଇତିହାସଗୁଡିକର ଜାଣୁ। ତାହାପେର,
ଏହା—ପ ର ଶହ ବଷ ପେର, େଯପରିକି ଆେମ ଜାଣୁ, ଅ କାର ଯୁଗ ବିଷୟେର,
େଲାକମାନ ଠାର ବାଇବଲ ଛଡାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହାକ—ଏହାକ ଜେଣ ସାନ
ସାଧୁ ଦାରା ଲଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଭତି ବିଷୟ, ଯାହା ଆେମ ବଝିଛ।

72 ତାହାପେର ଥମ ସଂ ାର ଆସିଲା, ଯାହାକି ମାଟି ଲଥ ଥିେଲ। ଏବଂ େସ
ବାହାରକ ବାହାରିେଲ ଓ କହିେଲ େଯ େସହି ଭେଭାଜ ଯାହାକ କ ାେଥାଲି ଶରୀର େବାଲି
କହିଥା ି— ୀ ର ଆ ରିକ ଶରୀର େବାଲି କହିଥା ି, ତାହା େକବଳ ୀ ଶରୀରକ

ତିପାଦିତ କରିଥିଲା। ଏବଂ େସ ଭେଭାଜକ େସହି େବଦୀର ଦ ଉପେର, କି ା ପାହାଚ
ଉପେର ପକାଇ େଦେଲ, ଏବଂ ଏହାକ ୀ ଆ ରିକ ଶରୀର େବାଲି କହିବାକ ନା ି
କେଲ, ଆଉ ଚାର କେଲ, “ଧାମିକମାେନ ବିଶାସ ଦାରା ବ ିେବ।” େତେବ, ଆପଣ ଆଶା
କରିପାର ି ନାହିଁ େଯ କ ାେଥାଲି ମ ଳୀ ତା ସହ ସହମତ େହବ, ନି ିତେର ନେହଁ,
େଯେତେବେଳ େସମାନ ର ଅେମାଘ ମୂଖ େସମାନ ନା କହିଥା ି। ଠି ଅଛି।

73 ତାହାପେର ମାଟି ଲଥ , ଧାମିକ ଗଣିତ େହବା ଚାର କରିବା ପେର, ଜ େୱସଲି
ପବି ୀକରଣ ଚାର କରି କରି ଆସିେଲ। ଏବଂ େସ ଚାର କେଲ େଯ ଜେଣ ବ ି, ଧାମିକ
ଗଣିତ େହବା ପେର (ତାହା ଠି ଅେଟ) ମା ଆପଣ ପବି ୀକତ, ପରି ୃତ େହବାକ
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ଅଛି, ଯୀଶୁ ର ଦାରା ମ ତାର ମୂଳକ ଆପଣ ଠାର ବାହାର କରି େନବାକ ଅଛି।
େତେବ, ଆପଣ ଲଥରା  ମାନ ଠାର ପବି ୀକରଣ ଚାର କରିବାର ଆଶା କରିପାର ି
ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ ତାହା କରିବାକ ଯାଉ ନାହଁା ି।

74 େୱ  ଲି ପବି ୀକରଣ ଚାର କରିସାରିବା ପେର, ଏବଂ ଏଥିର ଅେନକ େଛାଟ େଛାଟ
ସମୂହ ଭ େହାଇ ପୃଥ େହାଇସାରିବା ପେର, ତାହାପେର ଯାହା ଆେସ, େୱସଲିୟା
େମେଥାଡି , ଏବଂ ନାଜରିନ, ଏବଂ ଅନ ାନ ଭତି, ଯାହାକି େସମାନ ଯୁଗେର
ନିଆଁକ ଜଳାଇ ରଖିଥିେଲ, ତାହାପେର େପ ିକ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, “କାହିଁକି,
ପବି ଆ ା ତ ବା ି ଅେଟ, ଏବଂ ଆେମ ଏହା ପାଇବାେବେଳ ପରଭାଷାେର କଥା
କହିଥାଉ।” ନି ିତେର। ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ତାହା ଆସିଲା, ଆପଣ ନାଜରିନ, ଏବଂ
େୱସଲିୟା େମେଥାଡି ମାନ , ଏବଂ ଭତି େସମାନ ଠଁୁ ଆଶା କରିପାରିେବ ନାହିଁ େଯ
ତାହା ବିଶାସ କରିେବ। େସମାେନ ତାହା କରିେବ ନାହିଁ। େସମାେନ ଏହାକ ଶୟତାନ େବାଲି
କହିଥିେଲ। ଠି ଅଛି। କଅଣ େହଲା? େସମାେନ ପତିତ େହବା ଆର କେଲ; େପ ିକ
ବଢିବା ଆର କେର। େତେବ ଏହା ଏପରି ଏକ ାନ ପଯ ବଢି ଯାଇଛି େଯ ଏପରିକି
େପ ିକ ସୁ ା କ ିତ େହାଇ ଉଠିଛି। ଏହା ସଂଗଠିତ େହାଇଛି ଏବଂ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଅନ
କିଛି ହଣ କେର ନାହିଁ। େସମାନ ର ନିଜସ ନିୟମ ଏବଂ ଆଇ  ଗୁଡିକ ଅଛି, ଏବଂ ତାହା
ଏହାକ ସମାଧାନ କେର।

75 ବ ମାନ, େଯେତେବେଳ ପବି ଆ ା ଆସି େକୗଣସି ବିଷୟର ସତ କାଶ କର ି
ଏବଂ ତାହା ର ନିଜ ଉପ ିତି ଏବଂ ତାହା ର ବାକ ଦାରା ଏହାକ ମାଣ କର ି,
େସେତେବେଳ ଆପଣ େପ ିକ ା େଲାକମାନ ଏହା କହିବାର ଆଶା କର ି ନାହିଁ,
“ମଁୁ ଏହା ସହିତ ଏକମତ େହବି।” ଆପଣ ତ ଏକାକୀ ଠିଆ େହବାକ ଅଛି େଯପରିକି
ଲଥର କରିଥିେଲ, େଯପରିକି େୱସଲି କରିଥିେଲ, ଏବଂ େଯପରିକି ଅନ ମାେନ ସମେ
କରିଥିେଲ। ଆପଣ ତ ତାହା ଉପେର ଛିଡା େହବାକ ଅଛି କାରଣ ସମୟ ସ ିକଟ ଅେଟ।
ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି େମାେତ ଏକ ବିଚି ାଣୀ କରିଥାଏ। ତାହା ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି
େମାେତ ଭି କରିଥାଏ।

76 ଏବଂ ମଁୁ େମାର ମୂଲ ବାନ ଭାଇ ଓରା େରାବଟ , ଏବଂ ଟମି ଓସବ , ଟମି ହି
ଏବଂ େସମାନ ପରି ଆର କରିପାେର ନାହିଁ, କାରଣ ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ େମା ସହିତ ସହମତ
େହେବ ନାହିଁ। େସମାେନ କହ ି, “େସ ଅନ ସୁର ା ଉପେର ବିଶାସ କର ି। େସ ଜେଣ
ବା  ଟି । େସ ପବି ଆ ା ର ାର ିକ ମାଣ ଭାବେର ପରଭାଷାେର କଥା କହିବାେର
ବିଶାସ କର ି ନାହିଁ। େସହି େଲାକଠାର ଦର ହଅ!” ବଝିେଲ?

77 କି ଏହା ସହିତ ସ ୁଖାସ ୁଖୀ ହଅ । ଏହାକ ମୁହଁାମୁହିଁ ହଅ । େସମାେନ
ଲଥରା  ମାନ , େସହି—େସହି େମେଥାଡି କ ସାମା କରିପାର ି। େପ ିକ ାଲ
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େମେଥାଡି କ ସାମା କରିପାର ି। ମଁୁ ଏହା ସହିତ େପ ିକ ାଲର ସାମା କରିପାେର। ଏହା
ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ। ଏହା ସତ ଅେଟ। ଏହା କାହିଁକି ଅେଟ? ଆେମ ତ ଆେଲାକେର ଗତି
କରଅଛ େଯପରିକି େସ ଆେଲାକେର ଅଛ ି। ବଝିେଲ? ଆେମ ମହାରାଜା ରାଜପଥ
ଉପରକ ଯାଉଅଛ, ଏବଂ ଏହା େଯେତ ଆଗକ ଯାଏ, ଅଧିକ ଅନ ହ ଦିଆଯାଏ, ଅଧିକ ଶ ି
ଦିଆଯାଏ, ଅଧିକ ଅେଲୗକିକ ବିଷୟ ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ଆେମ େସଠାେର ଅଛ। ଏହା େସହି
ଘଟିକା ଅେଟ େଯଉଁଠାେରକି ପବି ଆ ା ଏକ କାଶ ରପେର ଓ ାଇ ଆସିଛ ି େଯପରିକି
େସ ଆର େର ଥିେଲ, ଏକ ଅ ି ରେପ, ଏବଂ ନିଜକ କାଶ କରିଛ ି, େସହି ସମାନ
କାଯ ଗୁଡିକ କରଛ ି ଯାହା େସ କରିଥିେଲ େଯେତେବେଳ େସ ଏଠାେର ଧରାପୃ େର
ଥିେଲ। ଏବଂ ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ତେମ କିପରି ଜାଣିବ େଯ େସମାେନ ଠି ଅଟ ି କି ନେହଁ?
େସମାନ ର ଫଳଗୁଡିକ ଦାରା ତେମ େସମାନ ଜାଣିବ। ଯିଏ େମା ଉପେର ବିଶାସ
କେର, ମଁୁ େଯଉଁ କାଯ କେର, େସ ମଧ ତାହା କରିବ। ଏହି ଚି ଗୁଡିକ ବିଶାସୀମାନ ର
ଅନଗମନ କରିବ।”

78 େତେବ, େମାର େପ ିକ ା ଭାଇମାେନ। ମୁ ଆପଣମାନ ସ େର ଅଛି। ମଁୁ
ଆପଣମାନ ମଧ ର ଜେଣ ଅେଟ। ମଁୁ ପବି ଆ ା ପାଇଅଛି। ମଁୁ ପରଭାଷାେର କଥା
କହିଅଛି, ମା ମଁୁ ତାହା ପବି ଆ ା ପାଇବା େବେଳ ପାଇ ନାହିଁ। ମଁୁ ପବି ଆ ା
ବା ି ପାଇଅଛି; ମଁୁ ପରଭାଷାେର କଥା କହିଅଛି, ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିଅଛି, ାନ, ବ ି,
ଅଥ କରିବାର ଦାନ ପାଇଅଛି, ଏବଂ ସବକିଛି ଘଟୁଅଛି। ମା ମଁୁ େସହି ବିଷୟ ମଧ ର
େକୗଣସିର ଅଧୀନ ଅେଟ, କାରଣ ବ ମାନ ମଁୁ ପରେମଶର ଜେଣ ସ ାନ ଅେଟ।
େସହି ଶ ି, ପରେମଶର ଅ ି େମା ାଣ ଭିତେର ଅଛି; େସହି ଅ ିର ଜିହା ଯାହା ାପିତ
େହାଇଥିଲା—େମା ଅ ର ଭିତରକ ଆସିଲା ଏବଂ ପରେମଶର ବିପରୀତ ସମ କିଛି
ବିଷୟକ େପାଡି େଦଲା, ଆଉ ବ ମାନ ମଁୁ ତାହା ର ଆ ା ଦାରା ପରିଚାଳିତ ଅେଟ।
େସ କହିପାର ି, “ଏଠାକ ଯାଅ,” ଏବଂ ମଁୁ ଯିବି। “ଏଠାକ ଯାଅ,” ମଁୁ ଯିବି। “ଏଠାେର
କହ,” ମଁୁ କହିବି। “ଏବଂ ଏହା, ତାହା ଏବଂ ଅନ କିଛି କର।” ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି,
ଠି େସହିପରି…ଆପଣ ଆ ା ଦାରା ପରିଚାଳିତ ଅଟ ି। ତାହା ଆପଣ ଭିତେର
ପରେମଶର, ନିଜର ଇ ାକ ସାଧନ କରଛ ି। ତାହା ଯାହା େହଉନା କାହିଁକି, େସ ଆପଣାର
ଇ ା ସାଧନ କରଛ ି।

79 େତେବ, ଶୁଣ । େମାେତ ଏଠାେର ପାଠ କରି େଦଖିବାକ ଦିଅ ଏହା ପୂେବକି ଆେମ
ଏଠାେର େଲ ିକ ଉପେର ଶଗୁଡିକ ଆର କର। ବ ମାନ, ଭାଟିକା ଅନବାଦର,
ଖ 7, 190—1205:

“ଏହା ନି ୟ କରିବା କ ସାଧ ଥିଲା େଯ ତାହା ଏକ ବିେଦଶୀ ଭାଷାେର
କଥାବା ା କରଥିବା େଲାକ ସର ଥିଲା; କିଅବା େସହି ଅେଲୗକିକ ପବନର
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ଚ େବଗେର େବାହଥିବାର େସହି କାଯ ର ବିବ ି ବା ଗୁଜବ ଥିଲା ଯାହାକି
ଜନସମାଗମକ ଉ ାହିତ କରିଥିଲା।”

େସମାେନ ଏହା ବଝିପାରି ନ ଥିେଲ। େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ । ଏହା େଲାକମାେନ
ଥିେଲ କି ନାହିଁ…
80 ମଁୁ େକବଳ ବ ନା କରିବି। ଏଠାେର ଦେଳ ଗରିବ, ଦରି ଗାଲିଲୀୟ େଲାକମାେନ
ଅଛ ି। ଏବଂ ଏଠାେର େସମାେନ େସଠାେର ରା ାେର ଅଛ ି। େସମାେନ ଏହି ପରି
େକୗଣସି ବିଷୟ କଦାପି େଦଖି ନାହଁା ି: େସମାନ ର ହାତଗୁଡିକ ଉ େର ଉଠି ଥାଇ, େସହି
ଉପର େକାଠରୀର, େସହି ପାହାଚ ତଳକ, ଓ ାଇ େସଠାକ ଆସିଥିେଲ, ଠି ପରିପୂ
େହାଇଥିେଲ; େସମାେନ ଏଯାଏଁ େକେବେହେଲ କଥା କହି ନ ଥିେଲ। ବଝିେଲ? ଏଠାେର
େସମାେନ େସଠାର ତଳକ ଓ ାଇ ଆସୁଛ ି। ଏବଂ ବ ମାନ, ଆସ କହିବା, େସମାେନ
େସଠାେର ମଦ ପ ଭାବେର ଛିଡା େହାଇଥିେଲ। ଆଉ େଲାକମାେନ କହିେଲ…ଜେଣ ୀ
େଲାକ େମା ପାଖକ େଦୗଡ଼ି ଆସିଲା ଏବଂ, କହିଲା, ମଁୁ ଗାଲିଲୀୟ ଭାଷା କହଅଛି।

ଆପଣ ତା ପାଖକ େଦୗଡ଼ି ଆସି କହ ି, “ଏବଂ ତମ ସହିତ ମାମଲା କଅଣ, ବାଳକ?”
81 “ମଁୁ ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ େହାଇଛି। ପରେମଶର ଶ ି େସଠାେର େସହି
େକାଠରୀେର ଓ ାଇ ଆସିଥିଲା। କିଛି େଗାଟାଏ େମା ସହିତ ଘଟିତ େହଲା। ଓଃ,
ପରେମଶର େଗୗରବ େହଉ!”

ଏବଂ ଆଉ ଜେଣ ଏଠାେର, େସ ଜେଣ ଆରବର େଲାକ ସହିତ କଥା େହଉଥିେଲ, ଆଉ
େସ ନିେଜ ଜେଣ ଗାଲିଲୀୟ େହାଇ ଆରବ—ଆରବ ଭାଷା କହଥିେଲ।
82 େତେବ, େସମାେନ କହିପାରି ନ ଥିେଲ, େଯ କଅଣ ତାହା ବଳ େବଗେର ବହଥିବା
ପବନ ଥିଲା ଯାହାକି େଲାକମାନ ଏକ ିତ କରିଥିଲା େଯେତେବେଳକି ଜନସମାଗମ
ଏକାଠି ଆସିଥିେଲ, କିଅବା ତାହା ବିେଦଶୀ ଭାଷାେର କଥାବା ା କରିବା ବିଷୟ ଥିଲା ଯାହା
େସମାେନ କହଥିେଲ? େତେବ, ବାଇବଲ ଅବିକଳ କେହ ନାହିଁ…ଆପଣ ପାଖେର ଦଇଟି
ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ େଦଖିପାର ି। ଏହା ଥିଲା…େସହି—େସହି ବାହାର େଲାକ
କହିେଲ, “ଏହା େକମିତି ଅେଟ େଯ ଆେମମାେନ େତ େକ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାେର ଶୁଣୁଅଛ
େଯଉଁଥିେରିକ ଆେମ ଜନ େହାଇଅଛ?” ତାହା ଏହା କହିଲା ନାହିଁ େଯ େସମାେନ ଏହାକ
କହଥିେଲ, କି େସମାେନ ଏହା ଶୁଣୁଥିେଲ।
83 େତେବ େସହି ସମାନ େଗା ୀ, େସହି ସମାନ େଲାକ, ଏହାକ ବଝାଇେଲ। ପିତର
େକୗଣସି ବିଷୟ ଉପେର େଡଇଁ ପଡ଼ିେଲ ଓ କହିେଲ, “େହ ଗାଲିଲୀର େଲାକମାେନ,
ଓ ଯିରଶାଲମେର ବାସ କରଥିବା େଲାକମାେନ, ଏହା ଆପଣମାେନ ଜାଣି ନିଅ
(େଲାକମାେନ କହିେଲ େଯ େସମାେନ ଗାଲିଲୀୟ ଭାଷା ଜାଣ ି ନାହିଁ) ଏହା ଆପଣମାେନ
ଜାଣି ନିଅ ଏବଂ େମାର ଶ ଗୁଡିକ କ ପାତ କର (େକଉଁ—େକଉଁ ଭାଷାେର େସ
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େସମାନ ସହ, ସମ ସହ କଥା େହାଇଥିେଲ?); କାହିଁକି, ଆପଣ େଯପରି ଅନମାନ
କରଛ ି େସମାେନ େସହିପରି ମଦ ପ ନହଁ ି, େଯେହତ ଏହା ଦିନର ତତୀୟ ପହର ମା ,
କି ଏହା େଯାେୟଲ ଭବିଷ   ବ ା ଉ େସହି କଥା ଅେଟ: ‘ଏବଂ େଶଷ ଦିନେର
ଏହା ଘଟିତ େହବ, ପରେମଶର କହ ି, ମଁୁ ସମ ମ ଉପେର ଆପଣା ଆ ା ଢାଳିବି।
ତମର ପୁ ଓ କନ ାଗଣ ଭବିଷ   ବାଣୀ କରିେବ।’” େସ ଆଗକ ଆହରି, କହି ଚାଲିେଲ,
“ଆପଣମାେନ ଦ ହାତେର ପରେମଶର ନିେଦାଷ ପୁ ୁଶେର ହତ କରିଅଛ।
ଦାଉଦ ତାହା ବିଷୟେର କହିଥିେଲ…‘ତାହା ର ାଣକ ନରକେର ଛାଡିେବ ନାହିଁ,
କି ା ତାହା ର ପବି ଜନକ ୟ ପାଇବାକ େଦେବ ନାହିଁ।’” ଏବଂ କହିେଲ, “ଏହା
ଆପଣମାେନ ଜାଣି ରଖ େଯ ପରେମଶର ଏହି ସମାନ ଯୀଶୁ ଯାହାକ ଆପଣମାେନ
କଶାପିତ କେଲ ଉଭୟ ଭ ଏବଂ ୀ କରିଅଛ ି।” ଆଉ େଯେତେବେଳ େସମାେନ
ଏହା ଶୁଣିେଲ…ଆେମ ! କିଏ? ଆକାଶ ତେଳ େତ କ େଲାକ। କଅଣ ଘଟୁଥିଲା? େସ
ଏହା କହ ନ ଥିେଲ, “ବ ମାନ, ମଁୁ ଗାଲିଲୀୟ ଭାଷାେର କହିବି; ମଁୁ ଏଥି େର କହିବି; ଏବଂ ମଁୁ
ଏଥି େର କହିବି…?…”

84 ପିତର ଏହି କଥା କହଥିବା େବେଳ, େସମାେନ କହିଥିେଲ, “ପୁରଷ ଓ ଭାଇମାେନ,
ପରି ାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆେମ କଅଣ କରିପାରିବା?” ଏବଂ ପିତର େସମାନ ସୂ
େଦଇଥିେଲ। ତାହା େସହିପରି ହିଁ ସବଦା ଘଟିଥାଏ। ବଝିେଲ?

85 ଏହା ଉପରକ ବଢଅଛି, ପରେମଶର ନିକଟକ, ନିକଟବ ୀ ଚାଲିବା ଅେଟ। ଆପଣ
କିପରି ଜାଣିେଲ? େତେବ ବ ମାନ, େଯେତେବେଳ ଲଥ ଧାମିକ ଗଣନା କରିବା ବିଷୟ

ହଣ କେଲ, େସ ଏହାକ ପବି ଆ ା େବାଲି ଡାକିେଲ। ଏହା ଥିଲା। ପରେମଶର ଏଥିର
ଟିକିଏ େସଥିେର ବଡ଼ାଇେଲ। ତାହାପେର େସ କଅଣ କହିେଲ? େୱ  ଲି ପବି ୀକରଣ

ହଣ କରିଥିେଲ, ଏବଂ କହିଥିେଲ, “ବାଳକ, େଯେତେବେଳ ତେମ ଚି ାର କରିଥାଅ, ତେମ
ଏହା ପାଇଥାଅ।” କି େସମାନ ମଧ ର ଅେନେକ ଚି ାର କରିଥିେଲ େଯଉଁମାନ ରକି
ତାହା ନ ଥିଲା। େଯେତେବେଳ େପ ିକ ପରଭାଷାେର—ଅ ାତ ଭାଷାେର କଥା
େହାଇଥିଲା, େସମାେନ କହିେଲ, “ବାଳକ, ତେମ ଏହା ପାଇଅଛ।” କି େସମାନ ମଧ ର
ଅେନକ ର ତାହା ନ ଥିଲା।

ତାହା ଜାଣିବାର େସହି ଚି ମାନ ଅେଟ େବାଲି େସପରି େକୗଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। “ଆପଣ
ଏକ ଗଛକ ଜାଣିବାର ଏକମା ଉପାୟ େହଲା,” ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଏହା େଯଉଁ ଫଳ ଧାରଣ
କେର ତାହା ଦାରା,” ଆ ା ର କାଯ , ଆ ା ର ଫଳ। ତାହାପେର େଯେତେବେଳ
ଆପଣ ଜେଣ ବ ି େଦଖିେବ ଯିଏକି ଶ ିେର ପରିପୂ , ଯିଏକି ପବି ଆ ାେର
ପରିପୂ , ତାହାପେର ଆପଣ ଏକ ଜୀବନ େଦଖିେବ ଯାହାକି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ
ଏହି ଚି ଗୁଡିକ ବିଶାସ କରଥିବା େଲାକମାନ ର ଅନଗମନ େହଉଥିବାର େଦଖ ି: “େମା



28 କଥିତ ବାକ

ନାମେର େସମାେନ ଭତମାନ ଛଡାଇେବ, ନତନ ଭାଷାେର କଥା କହିେବ। ଯଦି ଏକ ସାପ
େସମାନ ଦଂଶନ କେର, ତାହା େସମାନ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି େସମାେନ େକୗଣସି
ବିଷା ଜିନିଷ ହଣ କରିେବ, ପାନ କରିେବ, ଏହା େସମାନ ମାରିବ ନାହିଁ। େସମାେନ
େରାଗୀମାନ ଉପେର ହାତ ରଖିେବ, ଏବଂ େସମାେନ ସୁ େହାଇଯିେବ।” େମାର ଭ!
ଏହି କାରର ଚି ମାନ ବିଶାସ କରଥିବାର େଲାକମାନ ର ଅନଗମନ କରିବ। କି
ଆପଣ ଏହା ଭିତରକ କିପରି େବଶ କରିେବ? େସହି ଦାନଗୁଡିକ ତ ଶରୀରେର ଅଛି।
ଆପଣ ଶରୀର ଭିତରକ କିପରି େବଶ କରିେବ? ଆପଣ ନିଜର କଥା କହିବା ଦାରା ନେହଁ;
କି େଗାଟିଏ ଶରୀରେର ବା ିଜିତ େହବା ଦାରା ( ଥମ କରି ୀୟ 12:13)। େଗାଟିଏ
ଆ ା ଦାରା ଆେମ ସମେ େସହି ଶରୀରେର ବା ିଜିତ େହାଇଅଛ ଏବଂ ସମ ଦାନ
ବରଦାନର ଅଧିକାରୀ ଅଟୁ। ଭ ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ।

86 େତେବ, ଯଦି େକହି ଏହି େଟ ଶୁଣିେବ କିଅବା ଏଠାେର େକହି ଅସହମତ େହେବ,
ମେନରଖ , ଭାଇ, ଏହାକ ବ ଭାବେର କରିେବ, କାରଣ ମଁୁ ଆପଣମାନ େ ମ କେର।

93. ଆଜି ରାତିେର ଥମ ଶ:ଭାଇ ାନହା ,ମଁୁ ଭାବଛି େଟଲିଭିଜନଜଗତପାଇଁଏକ
ଅଭିଶାପଅେଟ।ଆପଣଏହାବିଷୟେରକଅଣଭାବ ି?

87 େତେବ, ଯିଏ ବି ଏହାକ େଲଖିଛ ି, ମଁୁ ଆପଣ ସହିତ ସହମତ େହବାକ ଯାଉଛି।
େସମାେନ ଏହାକ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଶାପ କରି େଦଇଛ ି। ଏହା ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ
ଆଶୀବାଦ େହାଇ ପାରିଥା ା, ମା େସମାେନ ଏହାକ ଏକ ଅଭିଶାପ କରି େଦଇଛ ି।
େସହିପରି କିଛି, େମାର ିୟ େଲାକମାେନ, ତାହା ଅେଟ ଯାହାକି ଆପଣ ନିଜ ଭିତେର
େଦଖ ି। ଯଦି େଟଲିଭିଜନ ଏକ ଅଭିଶାପ ଅେଟ, େତେବ ଖବରକାଗଜ ଏକ ଅଭିଶାପ
ଅେଟ, େତେବ େରଡିଓ ଏକ ଅଭିଶାପ ଅେଟ, ଏବଂ ଅେନକ ସମୟେର ତ େଟଲିେଫା
ମଧ ଅେଟ। ବଝିେଲ, ବଝିେଲ, ବଝିେଲ, ବଝିେଲ? ଏହା ତ ତାହା ଅେଟ ଯାହା ଆପଣ
ଏଥିର ଅଥ ବାହାର କର ି। କି ତାହା େହତର ଯାହାକି ଅନ ରାତିେର େସହି ଭାଇ
କହିଥିେଲ, େଯ େଟଲିଭିଜନେର ଆଉ େକୗଣସି କାଯ ମ ହିଁ ନାହିଁ; ତାହା ତ ଅତ ଧିକ ଟ ା
ଅେଟ। ଜେଣ ଗରିବ ଚାରକ ଯିଏକି ପୂ ସୁସମାଚାର ଚାର କେର େଟଲିଭିଜନେର ଏକ
କାଯ ମ କରିବା ପାଇଁ ସ ମ ନେହଁ। େତଣୁକରି େତେବ…େସହି ଭାଇ ଅନ ରାତିେର
କହିେଲ, ମଁୁ ବିଶାସ କେର, େକୗଣସି ାନେର, କହିଥିେଲ, “ତମର େରଡିଓର ଧୂଳି ଝାଡି
ଦିଅ,” କିଅବା କାହାରିର, କି ା, “ଏହାକ େସହି େକାଣର ବାହାର କରି ଆଣ ଏବଂ େସହି
କାଯ ମଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣ।” ତାହା ଠି ।

88 ମା , େହ ିୟ ବ ି, ଆପଣ ଯିଏ େକହି ବି ହଅ , ମଁୁ ନି ିତେର ଆପଣ ସହିତ
ସହମତ ଅେଟ। ଏହା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ସବଠାର ନି ନୀୟ ଜିନିଷ େହାଇଯାଇଛି।
େସଠାେର େସମାେନ ଏହିସବ ଟ ା େନଇ ନିଅ ି ଯାହାକି କର ଆକାରେର ସରକାର
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ନିକଟକ ଯିବା ଉଚି , ଓ ଏହାକ ଏହି ସମ ସିଗାେର ଏବଂ ମଦ କାଯ ମ ଆଉ
େସହିପରି ଜିନିଷଗୁଡିକର ବି ାପନେର ଖ କର ି, ଏବଂ ସରକାର ଟିକସର ମା
ପାଇଯାଆ ି; ଆଉ ତାହାପେର େସମାେନ ଆସି ଚାରକମାନ ନିଅ ି ଓ େସମାନ
ନ ାୟାଳୟକ େଘାଷାଡ ି େଯପରିକି େସମାନ ଠାର ଅ ଟ ା ପାଇପାର ି। ମଁୁ ଆପଣ
ସହିତ ସହମତ, ଏହା ଏକ ଭୟ ର ବିଷୟ ଅେଟ। େତେବ, ତାହା ନେହଁ…ଆପଣ ଜାଣ ି,
ଏହା ତ େକବଳ ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ଯାହାକି ଆପଣ ପାଆ ି। ଧନ ବାଦ, ଭଉଣୀ, ଭାଇ,
ଯିଏ େକହି ବି ଆପଣ ହଅ ଯିଏକି ତାହା ପଚାରିେଲ।

94. େତେବ, ଏଠାେର େଗାଟିଏ ଭଲଟିଏ ଅଛି। ଶ:ବାଇବଲେରଏପରିକିଛି ାନଗୁଡିକ
ଅଛି େଯପରିକି ଥମଶାମୁେୟଲ18:10,ଯାହାକେହେଯପରେମଶର ଠାରଏକ
ମ ଆ ାତାହାକରିଥଲା।ମଁୁ ତାହା “ପରେମଶର ଠାରମ ଆ ା”ବଝିଲି ନାହିଁ।
ଦୟାକରିଏହାକବ ାଖ ାକରିଦିଅ ।

89 େତେବ, େବାଧହଏ ଭ ସାହାଯ େର, ମଁୁ କରିପାେର। ଏହାର ଅଥ ନେହଁ
େଯ ପରେମଶର ଏକ ମ ଆ ା ଅଟ ି। କି ସମ କିଛି ବିଷୟର େତ କଟି ଆ ା
ପରେମଶର ଅଧୀନ ଅେଟ। ଏବଂ େସ ସମ କିଛି ବିଷୟକ ଯାହା େସ ଇ ା କର ି
ତାହା ଅନସାେର କାଯ କାରୀ କର ି। ବଝିେଲ?
90 େତେବ, ଆପଣ ଶ ଉପେର, ଆପଣ େସହି ମ ଆ ା ବିଷୟେର କହଛ ି
ଯାହାକି ଶାଉଲ ଯ ଣା େଦବା ପାଇଁ ପରେମଶର ଠାର ଆସିଥିଲା। େସ ଏକ ମିଜାଜୀ,
ମାନସିକ-ଅ ବ ଅବ ାେର—ପରି ିତିେର ଥିେଲ, କାରଣ, ଥମ ାନେର ହିଁ, େସ
ପ ା  ଗମନକାରୀ ଥିେଲ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଆପଣ ପ ା  ଗମନ କର ି, ଏକ ମ
ଆ ା—ପରେମଶର ଏକ ମ ଆ ାକ ଆପଣ ଯ ଣା େଦବା ପାଇଁ ଅନମତି େଦେବ।
91 ମଁୁ ଆପଣ ପାଇଁ ଅ କିଛି ଣେର—େର କିଛି ପାଠ କରିବାକ ଚାହିଁବି। ମଁୁ ଏହା
ଉପେର ଆଉ ଏକ ବିଚାର ପାଇଅଛି। ବଝିେଲ? େତ କ ଆ ାକ ପରେମଶର
ଅଧୀନେର ରହିବାକ ଅଛି। କଅଣ ଆପଣ ର ମେନ ଅଛି କି େଯେତେବେଳ ଯିେହାଶାଫ
ଏବଂ ଆହାବ ଯୁ କ ଯାଉଥିେଲ? ଏବଂ ଥମ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣ ି, େସଠାେର ଏକ—
େସମାେନ ଫାଟକେର ଜଗି ରହିଥିେଲ। ପୁଣି ଯିେହାଶାଫ ଜେଣ ଧାମିକ େଲାକ ଥିେଲ,
ଏବଂ େସ କହିେଲ (େସହି ଦଇଟି ରାଜା େସଠାେର ବସିଥିେଲ, ଏବଂ େସମାେନ େସମାନ ର
େସୖନ ଗୁଡିକ ଏକାଠି କରିଥିେଲ) ଆଉ େତଣୁକରି େସ କହିେଲ, “ଆସୁ ଆେମ ସଦା ଭ
ସହିତ ପରାମଶ କରିବା େଯ ଆେମ ବାହାରି ଯିବା କି ନାହିଁ।”
92 ଆଉ ଆହାବ ଗେଲ ଓ ଚାରିଶହ ଭବିଷ   ବ ା େନଇ ଆସିେଲ ଯାହାକି ତା
ପାଖେର ଥିେଲ, ସମ , ତିେପାଷଣ କରିଥିେଲ ଏବଂ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଓ ସବକିଛି କରି
ରଖିଥିେଲ; େସମାେନ ଉ ମ ଅବ ାେର ଥିେଲ। ଏବଂ େସମାେନ େସଠାକ ଆସିେଲ, ଏବଂ
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େସମାେନ ସମେ ଏକମତ େହାଇ ଭବିଷ   ବାଣୀ କରି, କହିେଲ, “େସଠାକ ଯାଆ ,
ଏବଂ ପରେମଶର ଆପଣ ବିଜୟ ଦାନ କରିେବ। ରାେମା -ଗିଲିୟାଦକ ଯାଆ ଏବଂ
େସଠାେର ପରେମଶର ଆପଣ ପାଇଁ େସହି ବିଷୟକ ଅଧିକାର କରିେନେବ।” େସମାନ
ମଧ ର ଜେଣ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ େଯାଡ଼ି ଶି ନିମାଣ କଲା ଆଉ ଏକ ଦ ା ସରେପ
େଦୗଡ଼ିବାକ ଲାଗିଲା, କହିଲା, “ଏହି ଲହା ଶି ଦାରା, ଆପଣ େସମାନ େଦଶ ବାହାରକ
ତଡି େଦେବ; ତାହା ଆପଣ ର ଅେଟ।”
93 କି ଆପଣ ଜାଣ ି, ପରେମଶର ଜେଣ ବ ି ବିଷୟେର ଏପରି କିଛି ଥାଏ
ଯାହାକି େସସବ ପାଇଁ ସହମତ େହବ ନାହିଁ। ବଝିେଲ? ଯଦି ଏହା ଶା ସହିତ ଏକମତ
ନ ହଏ, େତେବ େସଠାେର କିଛି େଗାଟାଏ ଭ ଥାଏ। େକୗଣସି କତ ବିଶାସୀ…େତଣୁ
ଯିେହାଶାଫ କହିେଲ, “େତେବ, େସହି ଚାରି ଶହ ଜଣ ଠି େଦଖାଯାଉଛ ି। େସମାେନ
ଭଲ ମଣିଷ ପରି େଦଖାଯା ି।”

“ଓଃ, େସମାେନ ଅଟ ି,” େବାଧହଏ ଆହାବ କହିଲା।

କି ଯିେହାଶାଫ କହିେଲ, “କଅଣ ତମ ପାଖେର ଆଉ ଜେଣ ନାହିଁ କି?” େତେବ
ତମକ ଆଉ ଜେଣ କାହିଁକି ଆବଶ କ େଯେତେବେଳ ତମ ପାଖେର ଚାରି ଶହ ଏକମତେର
ଅଛ ି? କାରଣ େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଏପରି କିଛି ଅଛି ଯାହାକି ଠି ପରି ଲାଗୁ ନାହିଁ।
ବଝିେଲ?

େସ କହିେଲ, “ହଁ, ଆମ ପାଖେର ଆଉ ଜେଣ ଅଛି, ଇ  ଲାର ପୁ , ଏଠାେର ଉପେର,”
କହିେଲ, “ମା ମଁୁ ତାକ ଘୃଣା କେର।” ନି ିତ। ଆପଣ େଯେକୗଣସି ସମୟେର ଚାହିଁେଲ
ତାର ମ ଳୀକ ବ କରିେଦେବ। ଆପଣ ତାକ େଦଶର ତଡି ବାହାର କରିେଦେବ। ବଝିେଲ?
ନି ିତେର। “ମଁୁ ତାକ ଘୃଣା କେର।”

“ଆପଣ ତାକ କାହିଁକି ଘୃଣା କର ି?”

“େସ ସବଦା େମା ବିର େର ମ ଭବିଷ  ବାଣୀ କରଅଛି।” ମଁୁ ବିଶାସ କେର
ଯିେହାଶାଫ ଠି େସେତେବେଳ ହିଁ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସଠାେର—କିଛି େଗାଟାଏ ଠି
ନ ଥିଲା।

େତଣୁ େସ କହିେଲ, “ଯାଇ ମୀଖାକ େନଇ ଆସ।”

େତଣୁ େସମାେନ ତାକ େଖାଜିବାକ ଗେଲ, ଏବଂ ଏଠାେର େସ ତଳକ ଆସୁଥିେଲ…
େତଣୁ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଉପରକ ଗେଲ, େସମାେନ ଏକ ବା ାବହକ ପଠାଇେଲ
ଓ କହିେଲ, “େତେବ, େଗାଟିଏ ମିନି ଅେପ ା କର। ବ ମାନ, େସମାନ ପାଖେର
େସଠାେର ଚାରି ଶହ ଈଶର ତ ବିଦର ପ ିତମାେନ ରହିଛ ି। େସମାେନ େସଠାେର
େଦଶର ସେବା ମ ଅଟ ି, ପିଏ , ଏ  ଏ  ଡି, ଏବଂ ସବକିଛି ସହିତେର।” କହିେଲ,
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“ବ ମାନ, ତେମ ଜାଣ, ତେମ ଗରିବ େଛାଟ ଅଶି ିତ ବ ି, ତେମ େସହି ସମ
ଧମଯାଜକମାନ ସହ ଅସହମତ େହବାକ ଯାଉ ନାହଁ।”
94 ଇ  ଲା ଏହା କହିେଲ, କି ା େମାର ଅଥ, ମୀଖା ଏହା କହିେଲ: “ପରେମଶର ଏହାକ
େମା ମୂଖେର ନ େଦବା ଯାଏଁ ମଁୁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ଏବଂ ତାହାପେର ମଁୁ ଅବିକଳ ଠି
ତାହାହିଁ କହିବି ଯାହା େସ କହ ି।” ମଁୁ ତାହା ପସ କେର। ମଁୁ ତାହା ପସ କେର। ଅନ
ଅଥେର, “ମଁୁ ବାକ ସହିତେର ରହିବି।” ଅବଶି ମାେନ କଅଣ କହିଥିେଲ େସଥିେର କିଛି
ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ। େସ କହିେଲ, “େତେବ,” କହିେଲ, “ମଁୁ ତମକ କହଅଛି। ଯଦି ତେମ
ବାହାରକ ଫି ାଯିବାକ ଚାହଁୁନାହଁ, ତାହାେହେଲ ଉ ମ େହବ େଯ ତେମ େସହି ସମାନ
କଥା କହ।”

େତଣୁ େସ େସଠାେର ତଳକ ଗେଲ। ଏବଂ େସ କହିେଲ, “କଅଣ ମଁୁ ଉପରକ ଯିବି କି?”

େସ କହିେଲ, “ଯାଆ।” କହିେଲ, “େମାେତ ଆଜି ରାତିର ସମୟ ଦିଅ । େମାେତ
ଭ ସହିତ କଥାବା ା କରିବାକ ଦିଅ ।” ମଁୁ ତାହା ପସ କେର। େତଣୁ େସହି ରାତିେର
ଭ ତା ଦଶନ େଦେଲ, ଏବଂ ପରଦିନ େସ ଉପରକ ଗେଲ। ଏବଂ େସ କହିେଲ,

େଯେତେବେଳ ଉପରକ ଯାଉଥିେଲ, େସ କହିେଲ, “ଯାଆ ; ମା ମଁୁ ଇ ାଏଲକ ଏକ
େମଷର କ ବିହୀନ େମଷ ତଲ , ପବତେର ଇତ ତ େହାଇଥିବାର େଦେଖ।” ଓଃ, େମାର

ଭ! ତାହା ତା ଠାର ପବନ ବାହାର କରି େଦଲା।

ଏବଂ ଆହାବ କହିଲା, “କଅଣ ମଁୁ ଆପଣ କହି ନ ଥିଲି? ମଁୁ ତାହା ଜାଣିଥିଲି। େସ
ଅବିକଳ ଠି େସହି କାେର େମା ସହିତେର େତ କ ଥର କରିଥାଏ, େମା ବିର େର କିଛି
ମ କଥା କହିଥାଏ।”
95 କାହିଁକି? େସ ବାକ ସହିତ ରହିଥିେଲ। କାହିଁକି? ତା ପୂବର ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା,
ପରେମଶର ବାକ େସହି କତ ଭବିଷ   ବ ା, ଏଲିୟ ଠାର ଆସିଥିଲା, େସ
କହିଥିେଲ, “େଯେହତ ତେମ ନିରୀହ ନାେବାତର ର ପାତିତ କରିଅଛ, କକରମାେନ ତମର
ର କ ମଧ ଚାଟିେବ।” ଏବଂ େସ ତା ମ କଥା କହିେଲ। ଇଲୀଶାୟ ମଧ ସଗକ ଚାଲି
ଯାଇଥିେଲ। କି େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଇଲୀଶାୟ ଠାେର ପରେମଶର ବାକ ରହିଥିଲା,
େତଣୁ େସ ବାକ ସହିତେର ରହିେଲ। ମଁୁ ତାହା ପସ କେର। ବାକ ସହିତେର ରହିବା।
96 ଯଦି ବାଇବଲ କେହ େଯ ଯୀଶୁ ୀ ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ ି;
ତାହା ର ଶ ି ଏେବ ସୁ ା ସମାନ ଅେଟ; ପବି ଆ ା ତାହା ପାଇଁ ଅେଟ ଯିଏକି ଇ ା
କେର, େସ ଆସ , ବାକ ସହିତ ରହ । ହଁ, ଆ ା! ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ
େଯ ଅବଶି ମାେନ କଅଣ କହ ି। େସମାେନ େକେତ ଭଲ ଭାେବ ତିେପାଷିତ ଅଟ ି
ଏବଂ େସମାେନ େକେତ େଗାଟି ବିଦ ାଳୟେର ଶି ାଲାଭ କରିଅଛ ି, ତାହାର ଏହା ସହିତ
େକୗଣସି ସ କ ନାହିଁ।
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େତଣୁ ତାହାପେର େସ କହିେଲ…ଏହି ମହାନ ବିଶାଳକାୟ େଲାକ ଯିଏକି ତାର ମୁ େର
ଶି ରଖିଥିେଲ, େସହି ରାଜାର କବଳର ଏହି େଦଶକ—ଏହାକ ତଡି େଦବାକ ଯାଉଥିେଲ,
େସ ଉପରକ ଚାଲିକରି ଗେଲ ଓ ମୀଖା ପାଟିେର ଚାପୁଡା ମାରିେଲ (ଏହି େଛାଟ

ଚାରକ)। େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ େକବଳ ଏକ ସାନ ପବି ପାଖ ଟିଏ େତଣୁ ତାହା
ବିଷୟେର କିଛି କହାଯିବାକ ନ ଥିଲା, େତଣୁ େସ ତା ପାଟିେର େକବଳ ଚାପୁଡା ମାରିେଲ।
େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ତମକ କିଛି ପଚାରିବାକ ଚାେହଁ।” କହିେଲ, “େତେବ ପରେମଶର ଆ ା
େମା ଠାର ବାହାରି େକଉଁ ବାଟ େଦଇ ତମ ପାଖକ ଗେଲ ଯଦି ତେମ ଏହା ପାଇଛ?”

97 ମୀଖା କହିେଲ, “ତେମ େସେତେବେଳ ବଝିବ େଯେତେବେଳ ତେମ ବ ୀ ଭାବେର
କାରାଗାରେର ବସି ଥିବ।” େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ପରେମଶର ଏକ ସିଂହାସନେର ବସିଥିବାର
େଦଖିଲି (ଆେମ ! ବ ମାନ ଶୁଣ !), ଏବଂ ସଗର େସୖନ ତା ଚାରିପାଖେର ଏକ ିତ
େହାଇଥିେଲ।” ମାମଲାଟି କଅଣ ଥିଲା? ତାହା ର ଭବିଷ   ବ ା ପୂବର କହି ସାରିଥେଲ
େଯ ଆହାବ ସହିତ କଅଣ ଘଟିତ େହବାକ ଯାଉଛି। ପରେମଶର…ତାହା ଏଲିୟ ନ ଥିେଲ
ଯିଏକି ତାହା କହିଥିେଲ; ତାହା ତ ଅଭିଷି ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ। ତାହା ସଦା ଭ ର
ବାକ ଥିଲା, ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି। ଏବଂ ମୀଖା କହିେଲ, “ମଁୁ େଦଖିଲି େଯ ସଗର
ସମ େସୖନ ପରେମଶର ଚାରିପାଖେର ଏକ ବଡ଼ ସ ିଳନୀେର ଏକ ିତ େହାଇଛ ି।
ଏବଂ େସମାେନ ପର ର ସହିତ କଥାବା ା େହଉଥିେଲ। ଏବଂ ସଦା ଭ କହିେଲ, ‘ଆେମ
ତଳକ ଯିବା ପାଇଁ କାହାକ ପାଇ ପାରିବା, ତମମାନ ମଧ ର କିଏ ତଳକ ଯାଇ, ଆହାବ

ତାରିତ କରିପାରିବ, େଯପରିକି େସ େସଠାେର ବାହାରକ ଯାଏ େଯ ପରେମଶର
ବାକ ପୂରଣ େହବ, ତାକ ତୀର ଆଘାତ କରିବ? ଆେମ ତଳକ ଯିବା ପାଇଁ କାହାକ ପାଇ
ପାରିବା?’”

98 େତେବ, େସହି ଜଣକା ଏହି ଜଣ ବା େସହି ଜଣ କହଥିେଲ। ଆଉ କିଛି ସମୟ
ପେର, ଏକ ମ ଆ ା, ଏକ ମିଥ ାବାଦୀ ଆ ା ତଳ ଉଠି ଆସି କହିଲା, “ଯଦି ଆପଣ
େମାେତ ଅନମତି େଦେବ। ମଁୁ ଏକ ମିଥ ାବାଦୀ ଆ ା ଅେଟ। ମଁୁ ତଳକ ଯିବି ଓ େସହି
ସମ ଚାରକମାନ ଭିତେର େବଶ କରିଯିବି, କାରଣ େସମାେନ ପବି ଆ ା ପାଇ
ନାହଁା ି; ଏବଂ ମଁୁ େସମାନ ବାଧ କରାଇବି (େସମାେନ େକବଳ ବିଦ ାଳୟ-ତାଲିମ ା
ବାଳକମାେନ ଅଟ ି)—ଏବଂ ମଁୁ ତଳକ ଯିବି, ଏବଂ େସମାନ ମଧ ର େତ କ
ଭିତେର େବଶ କରିଯିବି, ଏବଂ େସମାନ ତାରିତ କରିବି, ଆଉ େସମାନ ମୂଖର
ଏକ ମିଥ ା ଭବିଷ  ବାଣୀ କରାଇବି।” କଅଣ େସ ଏହା କହିେଲ କି? ଏବଂ େସ କହିଲା,
“େସହି ଉପାୟେର ହିଁ ଆେମ ତାରିତ କରିବା।” େତଣୁ େସ ତଳକ ଗଲା।

େସ କହିଲା—ପରେମଶର କହିେଲ, “ତମର ଯିବା ନିମେ େମାର ଅନମତି ଅଛି।”
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99 ଏବଂ େସ ତଳକ ଯାଇ େସହି ଭ ଭବିଷ   ବ ାମାନ , ବିଦ ାଳୟ-ତାଲିମ ା
େସବାକାଯ ଭିତେର େବଶ କରି ଗଲା, ଏବଂ େସମାନ ଏକ ମିଥ ା ଭବିଷ  ବାଣୀ
କରିବା ପାଇଁ ବ ାଇଲା। ଏହା ପରେମଶର ଇ ା ସାଧନ କରଥିବା ଏକ ମିଥ ାବାଦୀ
ଆ ା ଥିଲା। େମାେତ ଦିଅ …େକବଳ ଅନ ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ଆପଣ ଏଠାେର
େଦଖିପାର ି, ମା େଗାଟିଏ ମିନି । ଏହାକ େଦଖ । ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ େମା
ସହିତ ଥମ କରି ୀୟ ତାର 5ମ ପବ, େସହି 1ମ ପଦକ ଚାଲ , ମା େଗାଟିଏ ମିନି ।

ଥମ କରି ୀୟ…ଏବଂ ଲ କର ଯଦି ଆପଣ କିଛି େଦଖିବାକ ଚାହଁୁଛ ି, େଯ କିପରି
ପରେମଶର କିଛି ୁତ କର ି—କିପରି େସହି ମ ଆ ାଗୁଡିକ, କିପରି େଯ େସମାେନ
କରିେବ—େସମାେନ ଗତି କରିେବ…ଠି ଅଛି, ପାଉଲ କହଛ ି:

କତେର ଶୁଣାଯାଇଅଛି େଯ ତ ମାନ ମଧ େର ବ ଭିଚାର ଅଛି, ଆଉ
ଏପରି ବ ଭିଚାର ଯାହାକି…ବିଜାତିମାନ ମଧ େର ସୁ ା ହଏ ନାହିଁ,…
(ଆପଣ ତାହା ମ ଳୀ ମଧ େର ରହିବା ବିଷୟେର କଅଣ ଭାବ ି?)…
ଏପରିକି ଜେଣ ଆପଣା ପିତାର ଭାଯ ାକ ରଖିଅଛି।

ପୁଣି େଯ ଏହି କମ କରିଅଛି, େସ େଯପରି…(ଆସ େଦଖିବା। ମଁୁ ବିଶାସ
କେର େଯ ମଁୁ ଦଇଟି ପୃ ା ଓଲଟାଇଲି…)…ପୁଣି େଯ—ପୁଣି େଯ ଏହି କମ
କରିଅଛି, େସ େଯପରି ତ ମାନ ମଧ ର ଦର କରାଯାଏ, ଏଥିନିମେ …
(େତେବ, ଏଠାେର େଗାଟିଏ ମିନି ଅେପ ା କର । କଅଣ ମଁୁ…ହଁ, ତାହା
ଠି । ହଁ।)…କରାଯାଏ…(ଏହା ଅେଟ।)…କମ କରିଅଛି, େସ େଯପରି
ତ ମାନ ମଧ ର ଦର…କରାଯାଏ, ଏଥିନିମେ େଶାକା ନ େହାଇ ବରଂ
କି ଗବ କରଅଛ।

100 ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ। ମଁୁ ବିଶାସ କେର ନାହିଁ େଯ େକହି େହେଲ ଏଥିେର କହିେବ କି ା ନ ନ
କରିବାକ ଯିେବ, କି ମଁୁ େକବଳ ତାହାର ସପ େର କଥା କହଛି ଯାହା ମଁୁ ବିଶାସ କେର: ଯଦି
ଜେଣ ବ ି ଥେର ଆ ାେର ପରିପୂ େହାଇଯାଆ ି େତେବ େସ ଏହାକ ହରାଇପାର ି
ନାହିଁ। ବଝିେଲ, ବଝିେଲ?

କି ମଁୁ, ଶରୀରେର ଅନପ ିତ େହେଲ ସୁ ା, ଆ ାେର ଉପ ିତ ଥାଇ, େସ
ଏହି କାେର କମ କରିଅଛି, ଉପ ିତ ଥିଲା ପରି, ଭ ଯୀଶୁ ନାମେର ତାହାର
ବିଚାର କରିସାରିଅଛି,

ଅଥା , ତେ ମାେନ ଓ େମାହର ଆ ା ଆ ମାନ ଭ ଯୀଶୁ ପରି, ଶ ି
ସହକାେର ସମେବତ େହାଇ ଏହା ିର କରିଅଛ େଯ,

ଏପରି େଲାକକ ଶରୀରର ବିନାଶ ନିମେ ଶୟତାନର ହ େର ସମପଣ
କରିବା ଉଚି , େଯପରି ଭ ଯୀଶୁ ଦିନେର ତାହାର ଆ ା ର ା ପାଇ ପାେର।
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101 ପରେମଶର, ପବି ମ ଳୀକ କହଛ ି, ଯାହାକି ଏଠାେର ପୃଥିବୀେର ତାହା ର
ଶରୀର ଅେଟ, େଯ (େତେବ, ଏହା ପୁରାତନ ନିୟମ ପେର ଅେଟ, ନତନେର) ଜେଣ ବ ି
କହଛ ି ଯିଏକି େଲାକମାନ ମଧ େର ଏେତ ଅପରି ାର ଏବଂ ମ ଥିଲା େଯ େସ ନିଜର
ପିତା ଭାଯ ା ସହିତ ରହଥିଲା। କହିେଲ, “ ୀ ଶରୀରେର ଏପରି ଏକ ବିଷୟ…
ତେମ, େହ ମ ଳୀ, ବିନାଶ ନିମେ ତାକ ଶୟତାନର ହ େର ସମପଣ କର…” ବଝିେଲ?
ପରେମଶର ଅନମତି ଦିଅ ି…ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ଏପରି କିଛି ପାଇେଲ ଯାହାକି
କରାଯିବା ଉଚି େବାଲି ତା େଦଖିବାର ଥିଲା, କାହା ଉପେର ଚାବକ ଲଗାଇବାକ ଥିଲା,
େସ େସମାନ ଉପେର ଏକ ମ ଆ ାକ ଛାଡ଼ିେଦେବ ଯାହା ଦାରାକି େସମାେନ େସହି
ବ ି ଯ ଣା େଦେବ ଓ—ଓ େସମାନ େଫରାଇ ଆଣିେବ। େତେବ, ଆେମ ଏହି
ବ ି ପାଇଲ େଯ ପେର…

102 ତାହାହିଁ ମାମଲା ଆଜି ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତେର ଅେଟ। େଯେତେବେଳ ଜେଣ ବ ି
ୀ ଶରୀରକ ଆେସ ଓ ସଦସ ମାନ ମଧ ର ଜେଣ େହାଇଯାଏ ଏବଂ ମ କାଯ

କରିବା ଆର କେର, ଏହା ବଦଳେର େଯ ଆପଣ ସମେ ଏକାଠି େହାଇ ଠି ଏହି ସମାନ
କାଯ କ କରଥାେ …ଏବଂ ତେମ, େହ ାନହା େଟବେନକ , ତାହା କର। କାରଣ
େଯପଯ ଆପଣମାେନ ତାକ ଧରି ରଖିଥିେବ, େସ ର ତେଳ ରହିଥିବ। ଏବଂ େସ େକବଳ
େସହି ସମାନ ପୁରଣା କାମକ ବାର ାର ଓ ବାର ାର ଓ ସବ ସମୟେର କରିଚାଲଥିବ।
ଆପଣମାେନ ଏକାଠି ହଅ ଏବଂ ଶରୀରର ବିନାଶ ନିମେ ତା ଶୟତାନର ହ େର
ସମପଣ କରି ଦିଅ , େଯପରିକି ତାର ଆ ା—ଏପରିକି— ଭ ଦିନେର ଉ ାର
ପାଇପାେର। ଏବଂ ପରେମଶର ଚାବକ ପଡଥିବାର େଦଖ । ଶୟତାନ ତାକ ନିଜ
କବଳେର ଧରଥିବାର େଦଖ । ତାହା ଏକ ମ ଆ ା ତାକ ଧରି ରହିଥାଏ।

103 ଏବଂ ଏହି ପିଲାଟି ଏଠାେର ସଳଖ କରାଗଲା। େସ େଫରି ଆସିଲା। ଆେମ ଦିତୀୟ
କରି ୀୟେର ପାଉ େଯଉଁଠାେର େସ କତେର ପରେମଶର ସ ୁଖେର ପରି ାର
େହାଇଥିଲା।

104 ଆୟୁବକ େଦଖ , ଜେଣ ସି ବ ି, ଜେଣ ଧାମିକ ବ ି। ଏବଂ ପରେମଶର ମ
ଶୟତାନକ ତା ଉପରକ ଆସିବା ନିମେ ଅନମତି େଦଇଥିେଲ, େଯ ତା ତାଡନା
େଦଉ, ଓ େସସବ କିଛି କର ଯାହା ଦାରାକି ତା ର ଆ ା ସି କରାଯାଏ। ବଝିେଲ? େତଣୁ
ମ ଆ ାମାେନ ରହିଥା ି…ପରେମଶର ତାହା ର େଯାଜନା ଏବଂ ତାହା ର ଇ ାକ
କାଯ କାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅେନକ ଥର ମ ଆ ାଗୁଡିକ ବ ବହାର କର ି।

95. େତେବ, ଏଠାେର େଗାଟିଏ ଅଛି ଯାହାକି କତେର ଏକ ମହ ପୂଣ ଅେଟ। ଶ
(ମଁୁ ଭାବଛି ଏହା େସହି ସମାନ ବ ି ଅଟ ି, କାରଣ ଏହା େସହି ସମାନ ହ ଲିଖନ
ପରି େଦଖାଯାଉଛି): ଯଦି ଜେଣ ବ ି ଠାେର ପବି ଆ ା ରହିବା ଆବଶ କ—
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ପବି ଆ ା ରହିବାକ ଅଛି େଯ େସ ରପା ରିତ ହଏ ଓ ଉ ା ିକରଣେର ଯାଏ,
େତେବ େସହି ପିଲାମାନ ର ଅବ ା କଅଣ େହବ େଯଉଁମାେନକି ଉ ରଦାୟିତର
ବୟସପୂବରମୃତ ବରଣକରିଛ ି?ଏବଂେସମାେନେକେବଉଠିେବ?

105 େତେବ, େମାର ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ମଁୁ ଆପଣ ତାହା କହିପାେର ନାହିଁ। ବାଇବଲେର
ଏହା ଉପେର େକୗଣସି ଶା ାଂଶ ନାହିଁ େଯ ମଁୁ େକୗଣସି ାନେର ପାଇପାେର। ମା ମଁୁ
େମାର ଚି ାଧାରାକ କାଶ କରିପାେର। େତେବ, ଏହା ଆପଣମାନ ଶ ିଶାଳୀ କରିବ
େଯଉଁମାେନକି ପରେମଶର ଅନ ହେର ବିଶାସ କର ି। ଆପଣ େଦଖ , େସହି
ବ ି ଜାଣିବାକ ଚାହଁା ି (ଯାହାକି ଏକ ବହତ ଭଲ ଶ ଅେଟ। ବଝିେଲ?) େସହି ବ ି
ଜାଣିବାକ ଚାହଁା ି େଯ କଅଣ ପୁନର  ଥାନ—ଏକ ଶିଶୁ ସହିତ କଅଣ େହବ, ଯଦି ତାକ
ଉ ା ିକରଣେର ଯିବାକ େହେଲ ତାହା ପାଖେର ପବି ଆ ା ରହିବା ଆବଶ କ…େଯପରି
ମଁୁ କହିଅଛି, ତାହା ଠି ଅେଟ। ତାହା ବାଇବଲ ଅନଯାୟୀ ଅେଟ। ତାହା ଶା ର ଶି ା ଅେଟ।
ନେହଁ—ସଗକ ଯିବା ନେହଁ…କାରଣ ପବି ଆ ା ପରିପୂ େଲାକମାେନ େହଉଛ ି ଥମ
ପୁନର  ଥାନ, େସହି ମେନାନୀତମାେନ। ଏବଂ େସମାନ ର ଅବଶି ାଂଶ …ଅବଶି
ମୃତମାେନ ଏକ ହଜାର ବଷ ପଯ ଉଠିେବ ନାହିଁ। ସହ ା ୀ ପେର, େତେବ ଦିତୀୟ
ପୁନର  ଥାନ, େସହି ମହାନ େଶତ ସିଂହାସନ ବିଚାର। ବଝିେଲ? ତାହା ଅବିକଳ ଠି
ବାଇବଲ ମ ଅେଟ। କି ଏହି ବ ି ଜାଣିବାକ ଚାହଁା ି େଯ ଏହି ଶିଶୁମାନ ବିଷୟେର
କଅଣ ଅେଟ? େସମାେନ…ଅନ ଶ େର, କଅଣ େସମାେନ ଜନ େହବା ପୂବର େସମାନ
ପାଖେର ପବି ଆ ା ଥିେଲ କି? କଅଣ େସମାେନ ଏହା ହଣ କରିଥିେଲ କି? େତେବ,
ତାହା ମଁୁ ଆପଣମାନ କହିପାେର ନାହିଁ।
106 ମା ବ ମାନ, ଆସ ଆେମମାେନ ଏହିପରି କହିବା: ଆେମ ଜାଣୁ େଯ େଯଉଁ
ଶିଶୁମାେନ ମରିଯାଆ ି, େସମାନ ର ପିତାମାତା ର ନିବିେଶଷେର, େସମାେନ ଉ ାର
ପାଇଥା ି। େତେବ, ମଁୁ ତାହା ଉପେର ଭବିଷ   ବ ାମାନ ବିଦ ାଳୟ ସହିତ ସହମତ
ନେହଁ। େସମାେନ କହ ି େଯ ଯଦି ଏହା—ଏକ ପାପମୟ ପିତାମାତା ସହିତ ମରିଥାଏ,
ତାହାେହେଲ େସହି ଶିଶୁ ନରକକ ଯିବ, ୟ ପାଇଯିବ; େସଠାେର ଆଉ କିଛି ରେହ
ନାହିଁ। େତେବ, ଯୀଶୁ…େଯାହନ କହିେଲ େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଆସିଥିେଲ, “େହଇ େଦଖ
ପରେମଶର େମଷଶାବକ ଯିଏ ଜଗତର ପାପ େବାହି େନଇଯାଆ ି।” ଏବଂ ଯଦି
େସହି ଶିଶୁଟି ଜେଣ ମଣିଷ ଥିଲା, ଯାହାକକି ପରେମଶର ବିଚାର ଅଧୀନେର ଆସିବାକ
ଥାଏ, ଏବଂ ଯୀଶୁ ପାପକ ଦର କରିବା ପାଇଁ ମୃତ ବରଣ କରିଥିେଲ, ତାହାେହେଲ ସମ
ପାପ ପରେମଶର ନିକଟର ବହି ୃତ େହାଇଥିଲା େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ େସହି ଉେ ଶ
ନିମେ ମୃତ ବରଣ କରିଥିେଲ। ଆପଣ ର ପାପ ମା କରାଗଲା। େମାର ପାପ ମା
କରାଗଲା। ଏବଂ େଗାଟିଏ ମା ଉପାୟେର ଆପଣ ମା କରାଯାଇପାର ି େଯ ତାହା
େହଉଛି ତାହା ର ମାକ ହଣ କରି େନବା। ବ ମାନ, ଶିଶୁଟି ତାହାର ମା ହଣ
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କରିପାେର ନାହିଁ, େତଣୁ ଏହା କିଛି କରିନାହିଁ। ଏହା ଆେଦୗ କିଛି କରିନାହିଁ। େତଣୁ ଏହା
ସଗକ ଯିବା ନିମେ ସଂପୂ ଭାେବ ମୁ ଅେଟ।
107 କି ଆପଣ କହିେବ, “କଅଣ େସମାେନ ଉ ା ିକରଣେର ଯିେବ କି?” େତେବ—
େତେବ, ଏହା େମାର ନିଜର କଥା ଅେଟ; େତେବ ଏହା େମାର ବିଚାର ଅେଟ। କର ନାହିଁ…
ମଁୁ ଏହାକ ବାଇବଲ ଦାରା ମାଣ କରିପାେର ନାହିଁ। ମା େଦଖ । ଯଦି ପରେମଶର,
ଜଗତର ପ ନାବଧି, େତ କ େସହି ମଣିଷକ ଜାଣିଥିେଲ େଯଉଁମାେନକି ପୃଥିବୀେର
ରହିେବ…କଅଣ ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କର ି? େସ େତ କ ମଶା, େତ କ େପାକ,

େତ କ ମାଛିକ ଜାଣିଥିେଲ, େସ ସମ କିଛିକ ଜାଣିଥିେଲ ଯାହାକି େକେବ ପୃଥିବୀେର
ରହିବ। ଯଦି େସ ତାହା ଜାଣିଥିେଲ…
108 େଦଖ । ଉଦାହରଣ ସରପ, େମାଶାକ ନିଅ । େଯେତେବେଳ େମାଶା ଜନ େହେଲ,
େସ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ। ଯିରିମିୟ ପୂବର…ପରେମଶର ଯିରିମିୟ କହିଥିେଲ,
“ତେମ ନିଜର ମାତାର ଗଭେର ସୃ ି େହବା ପୂବର, ତେମ ତା ଗଭେର ସୃ ି େହବା ପୂବର,
ମଁୁ ତମକ ଜାଣିଥିଲି, ଏବଂ ତମକ ପବି ୀକତ କରିଥିଲି, ଆଉ ତମକ ଜାତିମାନ ତି
ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଭାବେର ନିଯୁ କରିଥିଲି।” ବା ିଜକ େଯାହନ, ତା ର ଜନ େହବାର
ସାତ ଶହ ବାର ବଷ ପୂବର, ଯିଶାଇୟ ତା ଏକ ଦଶନେର େଦଖିଥିେଲ, କହିଥିେଲ, “େସ

ା ରେର ନ କରଥିବା େସହି ରବ ଅେଟ।”
109 ପରେମଶର ପୂବନିରପଣ କି ା ପୂବ ାନ ସାନ ଶିଶୁମାନ ବିଷୟେର ସବକିଛି
ଜାେଣ (ବଝିେଲ?), େଯ େସମାନ କଅଣ କରିବାକ ଥିଲା। ଏବଂ େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ
େସମାେନ ମରିେବ। େସ ଜାଣିଥିେଲ। ପରେମଶର ଏହା ବିଷୟେର ନ ଜାଣି କିଛି େହେଲ
ଘଟିପାେର ନାହିଁ। କିଛି େହାଇପାେର ନାହିଁ…ଠି େସହି ଉ ମ େମଷପାଳକ ପରି, େସ
କିପରି ଭିତରକ ଯାଇଥାଆ ି…େତେବ, ଏହାକ ଶା ଦାରା ହଣ କରିବା ପାଇଁ, ମଁୁ
କହିପାେର ନାହିଁ େଯ ଶା ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ କେହ। ମଁୁ ତ େକବଳ ଏହାକ େମା ବିଚାର
ପାଇଁ େନଉଅଛି।

96. େତେବ, ପରବ ୀ ଶଟି ତାହା ଅେଟ ଯାହା ମଁୁ ଭାେବ େଯ େବାଧହଏ େକହି ଜେଣ
ଥିେଲ ଯାହାକି ଅନ ରାତିେର ମଁୁ କହିଥିଲି ଜେଣ ପ ୀ ଏକ ସ ାନ ସବ କରିବା
ଦାରାପରି ାଣକରାଯିବାବିଷୟବଝାଇଦିଅ ।

110 ପ ୀ ସ ାନ ସବ କରିବା ଦାରା ପରି ାଣ ା ହଏ ନାହିଁ। ମା ଆସ ବ ମାନ
େକବଳ େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ ଥମ ତୀମଥି 2:8 କ ଯିବା। ଏବଂ ଆସ ଆେମମାେନ
େତେବ େଦଖିବା େଯ ବାଇବଲ ଶିଶୁ ବିଷୟେର କଅଣ କେହ। ବ ମାନ, ମଁୁ ହଦୟ ମ
କେର େଯ ତାହା ଏକ କ ାେଥାଲିକ ମତବାଦ ଅେଟ, କ ାେଥାଲି କହ ି େଯ ମହିଳା ସବ
କରିବାେର ପରି ାଣ ପାଇଥାଏ, ଏକ ସ ାନ ସବ କରିବା ଦାରା। କି ଆସ ଆେମ
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କରିବା ନାହିଁ…ମଁୁ ତାହା ବିଶାସ କେର ନାହିଁ। ଥମ ତୀମଥି ତାର 2ୟ ପବ, ଏବଂ ଆସ 8ମ
ପଦେର ଆର କରିବା, ଆଉ େତେବ ଅ କିଛି ଣ ପାଠ କରିବା। ଠି ଅଛି, ଶୁଣ ।

େସହି କାେର ମଧ , ୀମାେନ େକଶବିନ ାସ ଏବଂ ସୁବ କି ମୁ ା କି
ମୂଲ ବାନ ବ େର…(ଆେମ ତାହା ପଚାରିବା ଉଚି ନେହଁ, ଉଚି କି? ଏହାକ
ଶୁଣ ।)…ଆପଣା ଆପଣାକ…(ହ !)…ଭଷିତା; ନ କରି ଲ ା, ଓ ସୁବ ି,
ସହକାେର ପରିପାଟୀ, ପରି ଦ ପି ି; (ଭାଇମାେନ, ମଁୁ ଏଠାେର ଆପଣ
ସାହାଯ କରଛି, ମଁୁ ଆଶା କେର। ଏହି ସବ ନଆ େଟାପିମାନ ତିଦିନ କି ା ତିନି
ଦିନେର ଥେର। କଅଣ ଆପଣ େଦଖ ି କି? ତାହା ୀ ିଆନ େହବା ନେହଁ।)

ଧମପରାୟଣା ( ୀମାନ ଉପେଯାଗୀ ସ  କମରପ ଭଷଣେର) ଆପଣା
ଆପଣାକ ଭଷିତା କର ।

ୀ ପୂ ବଶ ତା ୀକାର କରି େମୗନଭାବେର ଶି ା ହଣ କର।
ମଁୁ ୀକ ଶି ା େଦବା ପାଇଁ, ଅବା ପୁରଷ ଉପେର କ ାପଣ କରିବା ପାଇଁ

ଅନମତି…େଦଉ ନାହିଁ, ମା େସ…େମୗନ ରହ।
କାରଣ ଥେମ ଆଦମ ସୃ ି େହେଲ, ତାହା ପେର ହବା।
…ଆଦମ ବ ିତ େହାଇ ନ ଥିେଲ, ମା ନାରୀ ବ ିତା େହାଇ

ଆ ାଲଂଘନ େଦାଷେର େଦାଷୀ େହେଲ।
କି େସମାେନ ସୁବ ି ସହ ବିଶାସ… (ବ ମାନ, େସ ଜଗତର ୀ

ସହ, ସ ାନ ସବ କରିବା ବିଷୟ କଥାବା ା କରନାହଁା ି।)…େ ମ ଓ
ପବି ତାେର ିର ରହିେଲ… (ବଝିେଲ? େ ମ ଓ ପବି ତାେର ିର ରହିେଲ।
େସ ତ ଆଗର…େସ ତ େସହି ୀ ବିଷୟେର କହଛ ି, େସହି ୀ ଯାହା ପୂବର
ପରି ାଣ ପାଇସାରିଛି। ବଝିେଲ?) …େସ ସ ାନ ସବ କରିବା ଦାରା
ପରି ାଣ ପାଇବ।

111 ଏକ ସ ାନ ଜନ କରିବା ଦାରା େସ ପରି ାଣ ା ହଏ ନାହିଁ, ବରଂ େସ େଯ
ସ ାନମାନ ଲାଳନ ପାଳନ କରଅଛି, ନିଜର କ ବ ନିବାହ କରଅଛି, େକୗଣସି ବିେଲଇ,
କକର, ଏବଂ ଯାହା-କିଛି ଏକ ସ ାନ ବଦଳେର ନିଅ ି ତାହା ଲାଳନ ପାଳନ କର ନାହିଁ,
େଯପରିକି େସମାେନ ଆଜି କର ି, ତାହାକ ଜେଣ ମାତାର େ ମ େଦଉଅଛି େଯପରିକି
େସ ବାହାରକ ଯାଇ ରାତିସାରା ଘୁରି ପାେର। େକେତକ େଲାେକ ତାହା କର ି। ମା
କରିେବ, କି େସମାେନ ତାହା କର ି। ଏହା େମା ପେ କହିବା ଅତ କେଠାର ଅେଟ,
କି ସତ ତ ସତ ଅେଟ। ବଝିେଲ? େସମାେନ ଚାହଁା ି ନାହିଁ େଯ ଏହା ସହିତ ଏକ ଶିଶୁ
ବା ି େହାଇଥାଉ। ମା ସ ାନ ସବ କରିବାେର, ଯଦି େସ ବିଶାସ, ପବି ତା, ଏବଂ
ସମ ସଂଯମେର ିର ରେହ, େସ ପରି ାଣ ା େହବ। କି େସହି ଯଦି େହଉଛି, ଆପଣ
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ମଧ ପରି ାଣ ା େହବ, ଯଦି ଆପଣ ନତନ ଜନ ପାଇଅଛ ି। ଯଦି ଆପଣ ବିଶାସ
କରିେବ େତେବ ଆପଣ ସୁ େହେବ ଆପଣ େହାଇପାରିେବ। ଆପଣ ପବି ଆ ା ହଣ
କରିପାରିେବ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ ବିଶାସ କର ି, ଯଦି ଆପଣ ଏହା ପାଇଁ ୁତ ଅଟ ି,
େତେବ ଏହା ପାଇଁ ୁତ ହଅ । ଏବଂ ଯଦି େସ ଏହିସବ କାଯ କରିବା ଜାରି ରଖ ି
େସ ପରି ାଣ ପାଇେବ (ବଝିେଲ?), କି ଏଇଥି ପାଇଁ ନେହଁ େଯ େସ ଜେଣ ୀେଲାକ
ଅଟ ି। େତଣୁ ତାହା ଠି ଅେଟ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ। ଏହା ଆେଦୗ ଏକ କ ାେଥାଲି ଶି ା
ନେହଁ। େତେବ ମଁୁ ଚାହଁୁଛି…ଏଠାେର ଆଉ ଏକ ଅଛି ଯାହାକି ଅତ ଉପେଯାଗୀ ଅେଟ।
ତାହାପେର ଆମର ଆଉ େଗାଟିଏ ଅଛି। ମଁୁ ଭାବଛି େବାଧହଏ ଏହା ପାଇଁ ଆମ ପାଖେର
ସମୟ ଅଛି। ମଁୁ େକବଳ ଆମର ସମୟକ େନଇ େନଇଛି। େତେବ, ଏହା ଠି —ଏହା ଠି
ଉ ୀପନାର ପରବ ୀ ଭାବମାନ ଅେଟ। ଏହା ସଭାର ପରବ ୀ ଭାବମାନ ଅେଟ, ଏହି

ଶଗୁଡିକ।

97. ବ ମାନ: ଭାଇ ାନହା (ଏହା ଟାଇ କରାଯାଇଛି), କଅଣ ଏହା ଶା ସ ତ
ଅେଟେଯଜେଣବ ିପରଭାଷାେରକଥାକହ ି ଏବଂନିଜରବା ାକଅଥକର ି?
ଯଦି ଅେଟ, ଦୟାକରି ବଝାଇଦିଅ । ଥମକରି ୀୟକି ା କରି ୀୟ 14:19ଏବଂ
କରି ୀୟ14:27ମଧ ।

112 ଠି ଅଛି, ଆସ େସହି ଶା ାଂଶକ ଯିବା ଏବଂ େଦଖିବା େଯ ଏହା କଅଣ କେହ।
ଏବଂ ତାହାପେର ଆେମ େଦଖିବା େଯ ଆେମ ଏହାକ ଶା ସ ତ ରଖିବା କି ନାହିଁ। ଆେମ
ସବେବେଳ ଶା ସ ତ େହବାକ ଚାହଁୁ। ଏବଂ କରି ୀୟ 14। ବ ମାନ, େସହି ବ ି
ଜାଣିବାକ ଚାହଁା ି େଯ କଅଣ ଏହା ଶା ସ ତ ଅେଟ େଯ ଜେଣ ବ ି ତା ର ନିଜର
ବା ାକ ଅଥ କରିେବ ଯାହା େସ ପରଭାଷାେର କହିଥେଲ। “ଯଦି ଏହା ଅେଟ, େତେବ
କରି ୀୟ 14:19 କ ବ ାଖ ା କର ।” ଆସ େଦଖିବା, 14 ଏବଂ 19. ଠି ଅଛି, ଆେମ
ଏଠାେର ଅଛ।

ତଥାପି ମଁୁ େଯପରି ଅନ ମାନ …ମଧ ଶି ା େଦଇପାେର, ଏଥିନିମେ
ମ ଳୀେର ପରଭାଷାେର ଦଶ ହଜାର କହିବା ଅେପ ା, ବରଂ େମା ବ ି ସହିତ,
ପାେ ାଟି ଶ …କହିବାକ…ଭଲ ପାଏ।

େତେବ, ପରବ ୀଟି େହଉଛି 27ତମ ପଦ, େସମାେନ ଜାଣିବାକ ଚାହଁା ି।

ଯଦି େକହି ପରଭାଷାେର କଥା କେହ, େତେବ ଦଇ, ଅବା…ଅଧିକ େହେଲ
ତିନି ଜଣ, ପାଳି ଅନସାେର କହ ; ଆଉ ଜେଣ ଅଥ କର।

113 େତେବ, ମଁୁ ବଝଛି େଯ େସହି ବ ି କଅଣ ପଚାରିବାକ େଚ ା କରଛ ି (ଯାହା ମଁୁ
ଚାେହଁ—ମଁୁ ଅ କିଛି ଣେର ଆପଣମାନ ପାଖେର କିଛି ପାଠ କରିବାକ ଯାଉଅଛି)।
ମା ମଁୁ ଭାବଛି ଯାହା େସହି ଭାଇ କି ା ଭଉଣୀ ପଚାରିବାକ େଚ ା କରଛ ି, “କଅଣ ଏହା
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ଜେଣ ବ ି ପାଇଁ ଯିଏକି ପରଭାଷାେର କଥା କହଥା ି େସ କହିଥିବା ସେ ଶକ ଅଥ
କରିବା ଠି ଅେଟ କି?” େତେବ, ିୟ ିୟତମ ବ , ଯଦି ଆପଣ େସହି ସମାନ ପବର
13ତମ ପଦକ ପାଠ କରିେବ, ଏହା ଆପଣ କହିବ:

ଅତଏବ େଯ ପରଭାଷାେର କଥା କେହ େସ େଯପରି ଅଥ କରିପାେର
ଏଥିନିମେ ାଥନା କର।

114 ନି ିତେର। େସ ନିଜର ବା ାକ ଅଥ କରିପାରିେବ। େତେବ, ଯଦି ଆେମ େକବଳ…
ଆସ େକବଳ…େତେବ, ଆପଣ…ଏଠାେର ତାର ସମ ପାଠ କର , ଏବଂ ଆପଣ
େଦଖିପାରିେବ େଯ ଏହା…େତେବ େସହି ସମ ପବକ ପାଠ କର । ଏହା ବହତ ଭଲ,
ଏହାକ ବ ାଖ ା କେର।
115 େତେବ, ପରଭାଷାେର କଥା କହିବା…ବ ମାନ, େଯେତେବେଳ ଆେମ ତାହା
ଉପେର ଅଛ, ଏବଂ ଏହା େଟ େହଉଥିବା େହତ, ମଁୁ କହିବାକ ଚାେହଁ େଯ ମଁୁ େସତିକି
ପରଭାଷାେର କହିବାେର ମଧ ବିଶାସ କେର େଯତିକି ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତାେର, ଏବଂ
େସହି—େସହି ପବି ଆ ା ବା ି େର, ୀ ଦିତୀୟ ଆଗମନେର, ଏବଂ ଆଗାମୀ
ଜଗତର ଶ ି ଉପେର ବିଶାସ କେର; ମଁୁ ତାହା ଉପେର ଠି େସତିକି ବିଶାସ କେର େଯତିକି
ମଁୁ ବିଶାସ କେର, ମା ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ପରଭାଷାେର କଥା କହିବାର ତାର ନିଜର ାନ
ଅଛି ଠି େଯପରି ୀ ଆଗମନର ତାର ାନ ଅଛି; ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତାର ତାର ାନ
ଅଛି; େତ କ ବିଷୟର ତାର ାନ ଅଛି।
116 େତେବ, ଆପଣ େଲାକମାନ ପାଇଁ, ମଁୁ ବ ମାନ ଏହା କହିବାର ଏକ ସୁେଯାଗ
ପାଇଅଛି, ଏବଂ ମଁୁ ଏହାକ ବ ାଖ ା କରିବାକ ଚାହିଁବି। ଏବଂ ଯଦି ମଁୁ କାହାରିକ ଆଘାତ କେର,
େତେବ ତାହା େମାର ଅଭି ାୟ ନେହଁ। େମାର ଦ ସୃ ି କରିବାର େକୗଣସି ଅଭି ାୟ ନେହଁ।
ମା ଶୁଣ । େପ ିକ ା େଲାକମାନ ଦାରା ପରଭାଷାେର କଥା କହିବା ବିଷୟ ସହିତ
ମାମଲା କଅଣ ଅେଟ? (ଯାହା ମଁୁ ନିେଜ ଅେଟ; ମଁୁ ଜେଣ େପ ିକ ା । ବଝିେଲ?)…
େତେବ, ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅେଟ ତାହା େହଉଛି: େଯ େସମାେନ ଏହାକ ସ ାନ କର ି ନାହିଁ।
ଏବଂ ଅନ ଏକ ବିଷୟ, େସମାେନ ଏହାକ ଅନିୟମିତ ଭାବେର ଅନଗଳ ଛାଡି ଦିଅ ି।
େସମାେନ ବାକ ନିକଟକ େଫରି ଆସ ି ନାହିଁ।
117 ବ ମାନ ଶୁଣ । ଏଠାେର େସହି ଉପାୟ ଅେଟ—େଯ—ଏଠାେର େସହି ଉପାୟ
ଅେଟ େଯ ମ ଳୀ ାପନ େହାଇଅଛି। େତେବ, ଏକ େପ ିକ ା ମ ଳୀେର, ଯଦି ମଁୁ
ଏହି ମ ଳୀର ପାଳକ କାଯ କରଥା ି, ମଁୁ ଆପଣ କହିବି େଯ ମଁୁ ଏହାକ କିପରି

ାପନ କରିଥା ି (ବଝିେଲ?), ଯଦି ମଁୁ ଥା ି—ଏହାକ ପାଳକ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାେର
ସବ ସମୟେର ରହିଥା ି। ମଁୁ ବାଇବଲେର ଥିବା େତ କ ବରଦାନକ ହୀତା କରିଥା ି।
ବିଶାସୀମାନ ଥେମ ପବି ଆ ାେର ବା ିଜିତ େହବାକ କହିଥା ି। ଏବଂ ତାହାପେର,
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ଥମ କରି ୀୟ 12 ର େତ କ ବରଦାନ େମା ମ ଳୀେର କାଯ କାରୀ େହବାକ ଅଛି, ଯଦି
ମଁୁ େସଗୁଡ଼ିକ େସଠାକ ଆଣି ପାରିବି, ସମ ଶରୀରକ କାଯ କାରୀ କରିପାରିବି।

118 େତେବ, ଯଦି ଆପଣ ଧ ାନ େଦେବ…େତେବ ଟି ଣୀ କର ନାହିଁ। ଏବଂ ମେନରଖ ,
ମଁୁ େଗାଟିଏ େହେଲ ଶ ବିର େର କହିବି ନାହିଁ—ମଁୁ ପବି ଆ ା ନି ା କରି
େଦଇପାେର। ଏବଂ ପରେମଶର ଜାଣ ି େଯ ମଁୁ ତାହା ଭ କହିବି ନାହିଁ। ବଝିେଲ? ମା
ମଁୁ ାୟଃ େକାଡ଼ିଏ ବଷ ଧରି ଅଧ ୟନ କରିବା ପେର ଶା ଦ ିେକାଣର ଆପଣ ଏହା
େଦବା ପାଇଁ କହିବାକ େକବଳ େଚ ା କରଅଛି। ମଁୁ ାୟଃ ତିରିଶ ବଷ େହଲାଣି ଚାର
କରି ଆସୁଛି। ଏବଂ ମଁୁ ଠି ତାହା ସବକିଛି େଦଇ ଗତି କରିଅଛି, ଠି ଅତିବାହିତ କରିଅଛି;
ଆପଣ କ ନା କରିପାର ି େଯ ଏହା କିପରି ଅେଟ। ଏବଂ ସମ ବିଶେର, େତ କ
ମନଷ , ଓ େସମାନ ର ବିଶାସ ମତକ େଦଖିବା। ଏବଂ ଏହାକ ହଣ କରଅଛି କାରଣ
ଏହା େମାର ଆ ହ ଅେଟ। ଏହା େମା ବ ତୀତ ମଣିଷମାନ ପାଇଁ ଆ ହ ଅେଟ। େମାେତ
ଏଠାର ଚାଲିଯିବାକ ଅଛି। ଆପଣ ଏଠାର ଚାଲିଯିବାକ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ମଁୁ ଜେଣ ଭ
ଭବିଷ   ବ ା ଭାବେର ଯାଏ, େତେବ ମଁୁ େମାର ନିଜର ାଣକ ହରାଇବି ଏବଂ େମା ସହିତ
ଆପଣ ର ବି ହରାଇବି। େତଣୁ ଏହା ତାହାଠାର ଅଧିକ ଅେଟ—ଏହା େଦୖନିକ ରଟିଠାର
ଅଧିକ ଅେଟ; ଏହା େଲାକ ିୟତାଠାର ଅଧିକ ଅେଟ; ଏହା ଅନ ସମ ବିଷୟଠାର ଅଧିକ
ଅେଟ; ଏହା େମା ପାଇଁ ଜୀବନ ଅେଟ। ବଝିେଲ? ଏବଂ ମଁୁ ସବଦା ଗଭୀର ଭାେବ ନି ାପର
େହବାକ ଚାେହଁ।

119 ବ ମାନ, ଆପଣ ଥମ େପ ିକ ା ମ ଳୀକ ଯାଆ , ଥମ ବିଷୟ…(େମାର
ଅଭି ାୟ ସମେ ନହଁ। େସମାନ ମଧ ର େକେତକ େହଉଛ ି…) ଅଧିକାଂଶ ସମୟ
ଆପଣ ଏକ ମ ଳୀକ ଯାଆ ି ଓ ଚାର କରିବା ଆର କରିଦିଅ ି; େଯେତେବେଳ ଆପଣ

ଚାର କରଥା ି, େକହି ଜେଣ ଉଠିେବ ଏବଂ ପରଭାଷାେର କଥା କହିେବ। େତେବ, େସହି
ିୟ ବ ିଜଣକ ପବି ଆ ାେର ସ ୂ ରେପ ପରିପୂ େହାଇ ଥାଇପାର ି, ଏବଂ ତାହା

େବାଧହଏ ପବି ଆ ା େସହି ବ ି ମାଧ ମେର କଥାବା ା କରଥା ି, କି ଏହାର ମୂଖ
ବିଷୟ େହଉଛି, େସମାେନ ଶି ିତ ନହଁ ି। ଯଦି ମ ଉପେର ଏହି େସବାକାଯ ଟି େ ରଣା
ତେଳ କଥା କହଅଛି, େତେବ ଭବିଷ   ବ ା ଆ ା ଭବିଷ   ବ ା ଅଧୀନେର ଥାଏ।
ବଝିେଲ? “ସମ କାଯ କରାଯାଉ…” େତେବ, ଏଠାେର ପାଉଲ ନିକଟକ ଆସି
ଯାଆ େଯ େସ ଏହା କାହିଁକି କହ ି “େଯେତେବେଳ ଜେଣ କଥା କେହ,” ଏବଂ ଇତ ାଦି…
“େଯେତେବେଳ େସ ଆସିେଲ, େସଠାେର ଏକ ଦ ରହିଥିଲା।”

120 େତେବ, ମଁୁ ଏକ େବଦୀ ଡାକରା େଦଇ ଆସୁଅଛି, ଏବଂ େକହି ଜେଣ ଉଠ ି ଏବଂ
ପରଭାଷାେର କଥା କହ ି। ଏହା େକବଳ…େତେବ, ଆପଣ ହଏତ େବଦୀ ଡାକରା ମଧ
େଦବା ଛାଡି େଦଇପାର ି। ଏହା ତାହାକ ବାଧା େଦଇଥାଏ। ବଝିେଲ?
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121 ଏବଂ ତାହାପେର, ଅନ ଏକ ବିଷୟ। ଅେନକ ଥର ଏପରି ହଏ େଯ େଲାକମାେନ
ଉଠିେବ ଓ ପରଭାଷାେର କଥା କହିେବ, ଏବଂ େଲାକମାେନ ବସି ଚଇ େଚାବାଉଥିେବ,
ଓ ଚାରିଆେଡ଼ ଅନାଉଥିେବ। ଯଦି ପରେମଶର କହଛ ି, େତେବ ନୀରବ ରହ , ଶୁଣ !
ଯଦି ତାହା ସତ ଅେଟ, ଯଦି ତାହା ପବି ଆ ା େସହି ବ ି ଭିତେର ରହି କଥା କହଛ ି,
େତେବ ଆପଣ ିର େହାଇ ବସିଥା ଓ ଶୁଣ , ଆଦର ସହକାେର ଥାଆ । େହାଇପାେର
େଯ େସହି ଅଥ ଆପଣ ପାଖକ ଆସିପାେର। ବଝିେଲ? ିର େହାଇ ବସିଥା ; ଏକ ଅଥ
ପାଇଁ ଧ ାନ େଦଇ ଶୁଣୁଥା । େତେବ, ଯଦି ମ ଳୀେର େକୗଣସି ଅନବାଦକ ନାହଁା ି,
େତେବ େସମାେନ ଶରୀରେର ନୀରବ ରହିବା ଉଚି ।
122 ଏବଂ ତାହାପେର, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଏକ ପରଭାଷାେର କଥା କହ ି,
ବାଇବଲ କେହ, େସମାେନ ନିଜ ନିଜ ଭିତେର ଆପଣା ସହିତ ଏବଂ ପରେମଶର ସହିତ
କଥା ହଅ । ଯିଏ ପରଭାଷାେର କଥା କେହ େସ ନିଜକ ଶୁଚି କେର। େତେବ, ତାହା
ପରଭାଷା; ଉପଭାଷା, ଭାଷା ଅଲଗା ଅେଟ। “େସମାେନ କିଛି ନହଁ ି,” େସ କହ ି…କି
େଯଉଁ ବିଷୟ ଏକ ଶ କେର ତାହାର ଏକ ଅଥ ଅଛି। କି ଆପଣ…ଯଦି େଗାଟିଏ ତରୀ
ଶ କେର, ଆପଣ ଏହା ଜାଣିବାକ ଅଛି େଯ ଏହା କିପରି ଶୁଭାଯାଏ (…ଏହାକ େକବଳ
ବଜା ) ନତବା ଆପଣ ଜାଣିେବ ନାହିଁ େଯ ନିଜକ ଯୁ ପାଇଁ କିପରି ୁତ କରିବାକ ଅଛି।
ଯଦି େକହି ପରଭାଷାେର କଥା କହ ି, ଏବଂ େକବଳ କହ ି “ଟୁ ”; ତାହା ହିଁ ସବକିଛି
ତାହା ସହିତ ଅେଟ, କିଏ ଜାଣିବ େଯ କଅଣ କରିବାକ ଅଛି। କି ଯଦି ଏହା ରିଭି ଆର
କେର, ତାହାର ଅଥ “ଉଠି ଯାଅ!” ଯଦି ଏହା ଟ ା  ସ ବଜାଏ, ତାହାର ଅଥ “ତଳକ େହାଇ
ଯାଅ।” ବଝିେଲ? ଯଦି ଏହା ଚାଜ ବଜାଏ ତାହାର ଅଥ “ଆ ମଣ କର।” ଏହାକ ତ ଏକ
ଅଥ େଦବାକ ଅଛି, ଆଉ େକବଳ ଏକାକୀ ଶ େଦବା ନେହଁ। େତଣୁକରି ମ ଳୀେର, ଯଦି
େକୗଣସି ଅନବାଦକ ନାହଁା ି, କି ଯଦି ଜେଣ ଅନବାଦକ ଅଛ ି, ତାହାେହେଲ ପରଭାଷା
ତାହା ଅେଟ ଯାହାକି ମ ଳୀ ସହିତ ସ ୃ ଅେଟ।
123 ବ ମାନ, ଆପଣ ର ଶକ, େହ ିୟ ବ , ଯାହା କେହ, “ମଁୁ ବରଂ ପା ହଜାର
ଶ କଥା କେହ…ପାେ ାଟି ଶ , ଏବଂ େଯପରିକି େଲାକମାେନ େମାେତ ବଝିପାର ି ଏହା
ଅେପ ା େଯ ପରଭାଷାେର ପା ହଜାର (କି ା ଯାହାକିଛି ଅଧିକ) କେହ।” ତାହା ସତ
ଅେଟ। ମା ତଳକ ପାଠ କରି ଚାଲ : “…ଯଦି ଏହା କାଶିତ ବାକ ବା ଭାଷାର ଅଥ ଦାରା
ନି ା ନିମେ କରାଯାଉ।” ବଝିେଲ? ନି ା ନିମେ କରାଯାଉ।
124 େତେବ, ମଁୁ ଆପଣମାନ ଅ ଏକ େଛାଟ ଧାରଣା େଦବି େଯ କଅଣ ହଏ ଯଦି—
କଅଣ…ଯଦି ମଁୁ ଏହି ମ ଳୀର ପାଳକ େହାଇଥାଏ ଯାହାକି ଆସୁଅଛି, ଯଦି ପରେମଶର
େମାେତ ଏହାର ପାଳକତ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ ି, େତେବ ମଁୁ ଏହାକ ଏହିପରି ଭାବେର
ଚଲା ି: ମଁୁ େସଠାେର ଥିବା େତ କ ବ ି େଖାଜିବାକ େଚ ା କରିବି ଯାହାରକି ଏକ
ବରଦାନ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ ଚାହିଁବି େଯ େସହି େଲାକମାେନ େସବା ଆର େହବାର
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ାୟଃ େଗାଟିଏ ଘ ା ପୂବର, ନିଜର ଏକ େକାଠରୀେର ସା ାତ କର । େସମାେନ ଆ ାର
ତେଳ ବସ । ଏବଂ ଥମ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣ ି, ଜେଣ ତଳକ ଆେସ, ତା ପାଖେର
ପରଭାଷାେର କହିବାର ଏକ ଦାନ ଅଛି। ଏବଂ େସ ପରଭାଷାେର କଥା କହ ି। ସମେ
ନୀରବ ରହିଥା ି। ଏବଂ ତାହାପେର ଜେଣ ଉଠ ି ଓ େସ ଯାହା କହିେଲ ତାହାର ଅଥ କର ି।
େତେବ, ଏହା ପୂେବକି ତାହା ମ ଳୀକ ଦିଆଯାଇପାେର, ବାଇବଲ କେହ େଯ ଏହାକ ଦଇ
ବା ତିନି ଜଣ ସା ୀ ମଧ େର ବିଚାର କରାଯିବାକ ଅଛି। େତେବ, େସ େହଉଛ ି େସହି
ବ ି ଯାହା ପାଖେର ଆ ାର ବଝାମଣା ାନ ଅଛି (ବଝିେଲ?), କାରଣ ଅେନକ ଥର
େସଠାେର ମ ଶ ି େବଶ କେର। (ବଝିେଲ?) ପାଉଲ ଏହା ବିଷୟେର କହିଥିେଲ।
କି ତାହାପେର, ପରେମଶର ଶ ି ମଧ େସଠାେର ଅଛି। େମାେତ େଗାଟିଏ ମ ଳୀ
କହ େଯଉଁଠାେର ମ ତା ବାସ କେର ନାହିଁ। େମାେତ କହ େଯ ଏପରି େକଉଁଠାେର
ଅଛି େଯ ପରେମଶର ପୁ ଗଣ େଯଉଁଠାେର ଏକ ିତ େହାଇଥା ି ଶୟତାନ େସଠାେର
େସମାନ ମଧ େର ରେହ ନାହିଁ। ଏହା ତ ସବକିଛି ଅେଟ। େତଣୁ େସଥିେର ଭୟ କର
ନାହିଁ। ବଝିେଲ? ଶୟତାନର ସବଆେଡ ଅଛି। ବ ମାନ, ଆେମ ଏଠାେର ଅଛ। େକହି ଜେଣ
ପରଭାଷାେର କଥା କହ ି। େତେବ, େସଠାେର ତିନି ଜଣ ବସିିଛ ି େଯଉଁମାନ ପାଖେର
ବଝାମଣାର ପରିେଭଦକ ଆ ା ଅଛି। ଏବଂ ଜେଣ ପରଭାଷାେର କଥା କହ ି ଓ ଏକ ବା ା
ଦିଅ ି। େତେବ, ଏହା ଶା ଉ ୃତ କରିବା େହାଇପାେର ନାହିଁ, କାରଣ ପରେମଶର ବଥା
ପୁନରାବ ି କର ି ନାହିଁ, ଏବଂ େସ ଆମକ ତାହା ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛ ି। ବଝିେଲ? େତଣୁ
ଏହା ତାହା ନେହଁ। ଏହା ମ ଳୀ ପାଇଁ ଏକ ବା ା ଅେଟ।
125 ଏହି ଉ ୀପନାେର ଆମର ଏଯାଏଁ ଦଇଟି ବିଷୟ ରହିଆସିଛି। େଦଖ େଯ େସମାନ
ମଧ ର େତ କଟି କଅଣ ଥିଲା—ସଂପୂ ଭାେବ, ଠି ଲ ବି ଉପେର। ବଝିେଲ?
ଭିତରକ ପଶି ଆସିଲା। ଜେଣ େଲାକ ଉଠିେଲ, ଏବଂ ପରଭାଷାେର କଥା କହିେଲ, ଆଉ ଅଥ
କହିେଲ, ଏବଂ ଠି ବଲି ପଡ଼ିେଲ, ଓ େସହି ବା ାକ ସୁ ମାଣିତ କେଲ ଯାହାକି ବ ମାନ
ଆସି ଅଛି। ଅନ ଜେଣ ଅନ ଏକ ରାତିେର ଉଠିେଲ, ଏବଂ ଭବିଷ  ବାଣୀର େ ରଣା
ଅଧୀନେର—େର କହିେଲ, ଏବଂ କିଛି େଗାଟାଏ କହିେଲ, ଏହା ନ ଜାଣି େଯ େସ କଅଣ
କହଛ ି; ଏବଂ ତାହାପେର େଶଷେର େସ କହି ଉଠିେଲ, “ଯିଏ ଭ ନାମେର ଆସ ି, େସ
ଧନ ।” ଶୀ ହିଁ କିଛି େଗାଟାଏ େମାେତ ତର ଧରି ପକାଇଲା ଏବଂ କହିଲା, “ନେଚ ଯିଏ
ବିଶାସ କର ି େଯ ଏହା ଭ ହିଁ ଅଟ ି ଯିଏକି ଆସିଛ ି େସ ଧନ ।”
126 େଦଖ େସହି ଚି ାକ—ତାହାପେର ଗତକାଲି ରାତିେର ଭବନେର ପବି ଆ ା
ଓ ାଇ ଆସିଥିେଲ। ବଝିେଲ? ତାହା ନି ା ଜନାଇବା ପାଇଁ। ମଁୁ େସଠାେର ଠିଆ େହାଇ
େଲାକମାନ ଏହା କହିବାକ େଚ ା କରଥିଲି େଯ େସମାନ ନି ିତ ଭାବେର ପବି ଆ ା

ା କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଶୟତାନ େଲାକମାନ ଚାରିପାଖେର ଆସି, କହିଥିଲା, “ଶୁଣ
ନାହିଁ; ଚ କରି ବସିଥାଅ।”
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େମା ଭଉଣୀ କହିଲା, “ବି , ତେମ େଯେତେବେଳ ଚାର କରଥିଲ େସହି ସମୟେର
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି ଥିଲି; ଏପରି ଅନଭବ କରଥିଲି େଯ ମଁୁ ଉଠି ପଡ଼ି କା େଡଇଁପାରିବି।”

ମଁୁ କହିଲି, “ଉଠ ଏବଂ େଡଇଁପଡ।” ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ।

ଏବଂ େସ କହିଲା, “କି େଯେତେବେଳ ତେମ ତାହା କରିବାକ ଗଲ,” ଏବଂ କହିଲା,
“େଲାକମାେନ ଚି ାର କରିବାକ ଲାଗିେଲ,” କହିଲା, “ତାହାପେର ମଁୁ ଅନଭବ କଲି େଯ ମଁୁ
ଏକ ପୁରଣା କିଛି ନେହଁ।”
127 ମଁୁ କହିଲି, “ତାହା ଶୟତାନ ଅେଟ। ତାହା େହଉଛି ଶୟତାନ। େଯେତେବେଳ େସ
ତାହା କରିବାକ ଆେସ,” ମଁୁ କହିଲି, “ତମକ େଯେକୗଣସି କାେର େହେଲ ଉଠିବାର ଉଚି
ଥିଲା।” ଆେମ ପରେମଶର ଯାଜକମାନ ଅଟୁ, ଓ ଆ ିକ ବଳିଦାନ—ବଳିଦାନ ଅପଣ
କରଥାଉ, ଆମ ଓ ାଧରର ଫଳ ତାହା ନାମର ଶଂସା ନିମେ େଦଇଥାଉ। ବଝିେଲ?
128 େତେବ, ବ ମାନ, ଏଠାେର ତାହା ଅେଟ ଯାହାକି ଘଟିଥିଲା। ତାହାପେର ପବି ଆ ା
ଓ ାଇ ଆସିେଲ, କାରଣ ତାହାହିଁ ଠି …“ଯିଏ ବିଶାସ କେର େସ ଧନ ।” ଦଇ, ତିନି ରାତି
େହବ ସିଧାସଳଖ ମଁୁ ତାହା େସଠାେର ାପନ କରିବାକ େଚ ା କରିଥିଲି; ଏବଂ ତାହାପେର,
ପବି ଆ ା କଥା କହିଥେଲ ଏବଂ କହିେଲ (େ ରଣା ଅଧିନେର) କହିେଲ, “ଯିଏ ଭ
ନାମେର ଆସ ି, େସ ଧନ ।” ଏବଂ ଏହା ପୂେବକି ମଁୁ କିଛି କହିପାର ି, ମଁୁ ତାହା କହି
ସାରିଥିଲି। “ଯିଏ ବିଶାସ କର ି େଯ ଭ ଏଥିେର ଆସିଛ ି େସ ଧନ ।” କଅଣ ଆପଣ
େଦଖୁଛ ି? ଏବଂ ମଁୁ ବ ମାନ ଠି ତାହାହିଁ କହିଅଛି, ପବି ଆ ା ଆପଣ ଭିତେର ସୟଂ
ପରେମଶର ଅଟ ି। ବଝିେଲ? ଏବଂ େସମାେନ ଏହାକ ଧରି ପକା ି। ବଝିେଲ? ଏବଂ
ତାହାପେର ପବି ଆ ା େଲାକମାନ ମଧ େର ଓ ାଇ ଆସିେଲ। େଦଖ େଯ କିପରି
ଏହା—ଏହା ନି ା ଜନାଇଥାଏ, ଭବିଷ  ବାଣୀ?
129 େତେବ, ଭବିଷ  ବାଣୀ ଏବଂ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ମଧ େର ପାଥକ ଅଛି।
ଭବିଷ  ବାଣୀ େଗାଟିଏର ଅନ ପାଖକ ଯାଏ, କି ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଶିଶୁ ଶଯ ାର
ହିଁ ଏକ ଭବିଷ   ବ ା େହାଇ ଜନ ହଣ କରିଥା ି। େସମାନ ପାଖେର ସଦା ଭ ଏହି
କଥା କହ ି ରହିଛି! େସମାନ େକୗଣସି କାେର ବିଚାର କର ନାହଁୁ। ଆପଣ େସମାନ
ଯିଶାଇୟ, କି ା ଯିରିମିୟ, େସହି ଭବିଷ   ବ ାମାନ ମଧ ର କାହାରି ସ ୁଖେର ଠିଆ
େହାଇଥିବାର େଦଖ ି ନାହିଁ, କାରଣ େସମାନ ପାଖେର ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି
ରହିଥିଲା। କି େଲାକମାନ ମଧ େର ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିବାର ଏକ ଆ ା; ଆପଣ
ତାହା ଲ କରିବାକ ଅଛି, କାରଣ ଶୟତାନ େସଠାେର ତାହା ଭିତେର େବଶ କରି ଯିବ।
ବଝିେଲ? ବ ମାନ। କି ଏହାର ବିଚାର କରାଯିବା ଜରରୀ।
130 େତେବ, ଆମର—ଆମର ଏକ ଉ ୀପନା େହବାକ ଯାଉଅଛି। େତେବ, ଆପଣ
େସବକମାେନ, ବ ମାନ ଏହାକ କତେର ଧ ାନ ସହକାେର େଦଖ । ଆେମ ଏକ
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ଉ ୀପନା ସଭା କରିବାକ ିର କରଛ। ଠି ଅଛି। କିଅବା େବାଧହଏ ଆମର ଠି ଏକ
ନିୟମିତ ମା ଳିକ େସବା େହଉଅଛି। ମ ଳୀ ଳିତ େହଉଅଛି। ଏହା ସବ ସମୟେର
େହବା ଉଚି । େତେବ, େବାଧହଏ ଆମ ପାଖେର ପା କି ା ଛଅ ଜଣ ଅଛ ି େଯଉଁମାେନକି
ବରଦାନ ା େଲାକ; ଜେଣ ପରଭାଷାେର କଥା କେହ, ଦଇ କି ା ତିନି ଜଣ ହଏତ
ପରଭାଷାେର କଥା କହ ି, ଚାରି କି ା ପା ଜଣ ପରଭାଷାେର କଥା କହ ି, ପରଭାଷାର
ଦାନ ା ଥାଆ ି, ଅ ାତ ଭାଷାେର କଥା କହଥା ି। େସମାନ ମଧ ର ଦଇ ବା ତିନି
ଜଣ ଅଥ କରିପାର ି। େବାଧହଏ େସଠାେର େଗାଟିଏ—ଦଇଟି, କି ା େସମାନ ମଧ ର
ତିେନାଟି ଥାଆ ି ଯାହା ପାଖେରକି ାନର ବରଦାନ ରହିଥାଏ। ଠି ଅଛି। େସମାେନ
ସମେ େଭଟ ି, େସହି ଦାନ ା ବ ିମାେନ…ଆପଣ…େସହି ଦାନଗୁଡିକ ଆପଣ
ତାହା ସହିତ େଖଳିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଏହା କହିବା ପାଇଁ ନେହଁ, “ପରେମଶର
େଗୗରବ େହଉ, ମଁୁ ପରଭାଷାେର କଥା କେହ! ହାେଲଲୟା!” ଆପଣ କରିେବ—ଆପଣ—
ଆପଣ ନିଜକ ନ ନ କରଛ ି। େସଗୁଡ଼ିକ, ଆପଣ ତାହା ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ
ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ମ ଳୀେର ଆପଣ ର ଭାଗ ମୁଖ େସବା ଆର େହବା ପୂବର
ଆସିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଅଶି ିତମାେନ ଆମ ମଧ େର ରହିବାକ ଯାଉଛ ି।

131 ତାହାପେର ଆପଣ କ କ ଚାଲିଯାଆ ି, ଏବଂ ଆପଣ େସଠାେର ବସିରହ ି,
ଆପଣ େଲାକମାେନ ଏକ େହାଇ, କାରଣ ଆପଣ ସୁସମାଚାରେର ସହ-କମୀ ଅଟ ି।
ତାହାପେର ଆପଣ େସଠାେର ବସି ରହିଥାଆ ି। “ ଭ, କଅଣ ଆଜି ରାତି ଏପରି କିଛି ଅଛି
ଯାହାକି ଆେମ ଜାଣୁ େବାଲି ଆପଣ ଚାହଁୁଛ ି? େହ ସଗୀୟ ପିତା, ଆମ ସହିତ କଥା କହ,”

ାଥନା, ନିେବଦନ ଅପଣ କରଥା ି; ଗୀତ ଗାନ କରଥାଆ ି। ଆଉ ଆ ା ସିଧାସଳଖ
ତଳକ ଓ ାଇ ଆସ ି, କାହାରି ଉପେର ଅବତରିତ ହଅ ି, ପରଭାଷାେର କଥା କହ ି।
ଜେଣ ଉଠି ପଡ ି ଓ କହ ି, “ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି।” ଏହା କଅଣ ଅେଟ? ଶୁଣ ।
“ଯାଇ ଭାଇ େଜାନ କହ େଯ େସ ରହଥିବା ାନଠାର ଦରକ ଚାଲି ଯାଆ , କାରଣ
ଆସ ାକାଲି ଅପରା େର େସହି େଦଶେର ଏକ ଘୂ ିବଳୟ ଆଘାତ କରିବ; ଏବଂ ଏହା
ତା ଘରକ ଭା ି େଦବାକ ଯାଉଅଛି। େସ ନିଜର ଜିନିଷ ପ ନିଅ ଓ େସଠାର ପଳାଇ
ଯାଆ !”

132 େତେବ, ତାହା—ତାହା ଭଲ ଶୁଭାଯାଏ। କି େଗାଟିଏ ମିନି ଅେପ ା କର ।
େସଠାେର ତିନି ଜଣ େଲାକ ରହିବାକ ଅଛି ଯାହା ପାଖେର ବଝାମଣାର ଆ ା ଥାଏ।
େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ କହ ି, “ଏହା ଭ ର ଥିଲା।” ଅନ ଜଣକ କହ ି, “ଏହା

ଭ ର ଥିଲା।” ତାହା ତିନି ବିପ େର ଦଇ େହଲା—ଦଇ କି ା ତିନି ସା ୀ। ଠି ଅଛି।
େସମାେନ ଏହାକ ଏକ କାଗଜ ଖ େର େଲଖ ି। ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଆ ା କେହ। ଠି
ଅଛି। େସମାେନ ଭ ଧନ ବାଦ େଦଇ, ାଥନା କରିବାକ େଫରିଯାଆ ି।
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133 କିଛି ସମୟ ପେର, “ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି (ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଉଠ ି)
ସଦା ଭଏହି କଥା କହ ି, ଆଜି ରାତି, ନ ୟକ ସହରର ଆସୁଥିବା ଜେଣ ମହିଳା ରହିେବ;
େସ ଏକ େ ଚରେର ଅଛ ି; େସ ଏକ େ ଚରେର ଭବନକ ଆସିେବ। ତା ମୁ େର
ଏକ ସବଜ ାଫ ରହିଅଛି। େସ କକଟ େରାଗେର ମରଛ ି। ତା ଏପରି ଅବ ାେର
େହବାର କାରଣ େହଉଛି, ଭ ତା ବିର େର କିଛି ଧରିଛ ି: ଥେର େସ େଷାହଳ ବଷ
ବୟସେର ତାହା ମ ଳୀର ଟ ା େଚାରି କରିଥିେଲ। ତା ଏହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭାଇ

ାନହା  କ କହ। ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି, ଯଦି େସ ତାହା ଠି କରିେଦେବ, େତେବ
େସ ସୁ େହାଇଯିେବ।” େଗାଟିଏ ମିନି ଅେପ ା କର । ତାହା ଭୟ ର ଭଲ ଶୁଭାଯାଏ,
କି େଗାଟିଏ ମିନି ଅେପ ା କର । େହ ପରିେଭଦକ, କଅଣ ଆପଣ ନିଜର ନାମକ ଏହି
କାଗଜେର େଲଖିବାକ ଯାଉଛ ି? କଅଣ ଆପଣ ନିଜର ନାମ ରଖିବାକ ଯାଉଛ ି କି?

134 “ଏହା ଭ ର ଥିଲା।” ଜେଣ କହିଲା, “ଏହା ଭ ର ଥିଲା।” ତାହାପେର—
ତାହାପେର ଆପଣ ଏହାକ େଲଖି ଦିଅ , “ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି, ଆଜି ରାତି ଜେଣ
ମହିଳା ଆସିେବ, ଏକ ନି ି -ନି ି ବିଷୟ।” ଗୁ ବିଷୟର ପରିେଭଦକ ଆ ା ଥିବା େସହି
ବ ି, େସମାନ ମଧ ର ଦଇ ବା ତିନି ଜଣ େସମାନ ନାମେର ଦ ଖତ କରିଛ ି। ଏହି
ସମ ବା ା ଦିଆଯାଇଛି। ଠି ଅଛି।

135 ତାହାପେର କିଛି ସମୟ ପେର େସମାେନ ଘ ି ବାଜିବାର ଶ ଶୁଣିବାକ ପାଆ ି।
ଗୀଜା ଆର େହବାେର ଲାଗିଥାଏ। ତାହାପେର େସମାେନ ଏହି ବା ାଗୁଡ଼ିକ ଆଣ ି,
େସଗୁଡ଼ିକ ଠି ଏହି େମଜ ଉପେର ରଖି ଦିଅ ି। ଠି ଏଠାେର େଯଉଁଠାେରକି େସଗୁଡିକ
ରଖାଯିବା ଅେଟ। ମଁୁ ଅନ େକୗୟସି ାନେର ଅଧ ୟନ କରଥାଏ, ାଥନା କରଥାଏ।
କିଛି ସମୟ ପେର ଗୀତ ଗାନ କରାଯିବା ପେର ମଁୁ ବାହାରି ଆେସ। ଗୀଜା ସବ ମେର
ଥାଏ, େଲାକମାେନ ଆସୁଥା ି, ବସୁଥା ି, ଧ ାନ କରଥା ି, ାଥନା କରଥା ି; ତାହାହିଁ
ଅେଟ ଯାହାକି ଆପଣ କରିବା ଉଚି । ଏପରି ନେହଁ େଯ ମ ଳୀକ ଆସିେଲ ଓ ପର ର ସହ
କଥାବା ା େହଉଛ ି, ମ ଳୀକ ପରେମଶର ସହ କଥା େହବା ପାଇଁ ଆସ । େସଠାେର
ଆପଣ ର ସହଭାଗିତା କର । ବଝିେଲ? ଆେମମାେନ ବ ମାନ ପରେମଶର
ସହ ସହଭାଗୀତା କରଅଛ। ଏବଂ ଆେମ ଏଠାକ କଥାବା ା କରିବାକ ଆସୁ, ସବକିଛି
ନୀରବତାେର, ଆଦର ସହିତେର, ଆ ା ବିଚରଣ କରଥା ି। ଗୀତ େସବା ଆର େହବାର

ାୟଃ ପା ମିନି ପୂବର ପିଆେନାବାଦକ ପିଆେନାକ ଆସ ି, କତେର ମଧୁର ଭାେବ
ଆର କର ି:

ୁଶେର େଯଉଁଠାେର େମାର ାଣକ ା ମୃତ ବରଣ କେଲ,
େସଠାେର ପାପର ପରି ାର କରାଯିବା ପାଇଁ ମଁୁ ନ କଲି;
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କି ା କିଛି ଭଲ ମଧୁର ଗୀତ, କତେର ଧୀର ଭାବେର। ଏହା ପବି ଆ ା
ଉପ ିତିକ ସଭା ମଧ କ ଆଣିଥାଏ। ବଝିେଲ? ଠି ଅଛି।

136 େଲାକମାେନ େସଠାେର ବସିଥା ି। େସମାନ ମଧ ର ତ େକେତକ ବା ବେର—
କା ିବା ଆର କରି ଦିଅ ି ଏବଂ ଯ େବଦୀକ ଆସ ି, େସବା ଆର େହବା ପୂବର
ଅନତାପ କର ି। ପବି ଆ ା େସଠାେର ଥାଆ ି। ବଝିେଲ? ମ ଳୀ ଯ ଣାେର ଅେଟ।

ୀ ିଆନମାେନ ାଥନା କରଥା ି; େସମାେନ େସମାନ ର ାନେର ରହିଥାଆ ି।
େସମାେନ େସଠାେର ବସି ଚଇ େଚାବାଉ ନ ଥାଆ ି, ଓ କହ ନ ଥାଆ ି, “େହ, ଲିଡି,
େମାେତ ତମର କିଛି ଲିପ ି ଦିଅ; ମଁୁ ଚାେହଁ…ତେମ ଜାଣିଛ। ତେମ ଜାଣିଛ। େମାେତ
ଦରକାର…ତେମ ଜାଣ, ଅନ ଦିନ େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସଠାେର ୟ କରଥିଲି, ମଁୁ ତମକ
କହଛି, ମଁୁ ାୟଃ ତମ ଭଳି ବ ବହାର କରଥିଲି। କଅଣ ମଁୁ େକେବ ଏପରି େଦଖିଛି କି…ତାହା
ବିଷୟେର ତେମ କଅଣ ଭାବଛ?” ଓଃ, ଦୟା କର! ଏବଂ ଏହାକ ପରେମଶର ଗୃହ େବାଲି
କହ। କାହିଁକି, ଏହା ଏକ ଅପମାନ ଅେଟ। ୀ ଶରୀର ଏକାଠି ଆସୁଅଛି। େସଠାେର
ଆେମ ବସିଅଛ।

େସଠାେର ବସିଥିବା େସହି ବ ି, “କହ , ଆପଣ ଜାଣିଛ ି େଯେତେବେଳ ଆେମ
େସଠାକ ଗଲ, ଏହି ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ ଏବଂ ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ …” ତାହା
ବାହାେର ସବ ଠି ଅଛି, କି ଏଠାେର ଏହା ପରେମଶର ଘର ଅେଟ।

137 ାଥନା କର କର ଆସ ; ନିଜର ାନଗୁଡିକ ହଣ କର । ଭାଇମାେନ, ମଁୁ ବ ମାନ,
ଆପଣ ର ମ ଳୀଗୁଡିକ କହ ନାହିଁ। ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ ଆପଣମାେନ କଅଣ କର ି; ମଁୁ ଏହି
ଆରାଧନାଳୟ ସହିତ କଥାବା ା କରଅଛି। ମଁୁ େମାର ନିଜର ବାଡି ପଛ ସହିତ କଥାବା ା
କରଛି। ବଝିେଲ? ତାହା ଠି ।

138 ବ ମାନ, େଯେତେବେଳ ଆପଣ େସପରି ଭାବେର ଭିତରକ ଆସ ି, େତେବ ଥମ
ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣ ି, ପାଳକ ବାହାରି ଆସ ି। େସ ସେତଜ ଥାଆ ି। ତା ଏହା, ତାହା,
ଏବଂ ଅନ କିଛି ଉ ର େଦବାକ ପେଡ଼ ନାହିଁ। େସ ତା ର େସବାକାଯ ର େସହି—େସହି
ଶିଶିରର ଠି ବାହାରି ଆସୁଥା ି। େସ ପବି ଆ ା ଅଧୀନେର ରହି ଆସିଛ ି। େସ
ଠି େସହି ାନକ ଚାଲି ଆସ ି େଯଉଁଠାେର ଅଧିକ ସଂଖ ାେର ଅ ି ଜିହାଗୁଡିକ ଏକ ିତ
େହାଇଥାଏ। ଏହା ବ ମାନ ାୟଃ ଏକ ଅେଟ (ବଝିେଲ?), େସ ଘୁରି ବଲଥାଏ। େସ
ଏଠାେର ଚାଲି ଆସ ି, ଏହାକ ଉଠାଇ ନିଅ ି। “ମ ଳୀର ଏକ ବା ା: ‘ସଦା ଭଏହିକଥା
କହ ,ି ଭାଇ େଜାନ ତା ଘର ଦେରଇ ଯିବାକ। ଆସ ାକାଲି ଅପରା ଦଇଟାେର ଏକ
ଘୂ ିବଳୟ ତା ଭମିକ ଆଘାତ କରିବ। ତା ର ଜିନିଷ ପ େନଇ ଚାଲି ଯାଆ ।’” ଭାଇ
େଜାନ ତାହା ପାଆ ି। ଠି ଅଛି। ତାହା ଅଭିେଲଖେର ଅଛି। “ସଦା ଭଏହି କଥା କହ ି,
େସଠାେର ଜେଣ ମହିଳା ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ ନାମେର ଆଜି ରାତିେର ଏଠାକ ଆସିେବ,



ପବି ଆ ା ଉପେର େଶା ର 47

ଏବଂ ତାହା େହଲା—େସ ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ କରିଛ ି।” (େଯପରିକି ମଁୁ ବ ମାନ କହିଅଛି,
େଦଖ , େସହିପରି ଭାବେର।) ଠି ଅଛି, ତାହା େଶଷ େହାଇଥାଏ। ଏହାହିଁ ତାହା ଅେଟ।
େସମାେନ ବ ମାନ ମ ଳୀେର େସମାନ ର ାନ ହଣ କରି ସାରିଛ ି। ଠି ଅଛି।
139 ତାହାପେର େସ ବା ା ନିଅ ି। ଏବଂ ଥମ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣ ି, େସ ଚାର କରିବା
ଆର କର ି। ବାଧା େଦବା ପାଇଁ କିଛି ନେହଁ; ଏହା ତ ପୂବର େହାଇସାରିଛି। ବ ମାନ,
ଆେମ ଆଗକ ଯାଉଅଛ, ଆେମ ବା ା ଚାର କରଛ।
140 ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପେର େଯେତେବେଳ… ଥମ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣ ି
େଯେତେବେଳ ବା ା େଶଷ େହାଇଯାଏ, ଆେରାଗ ତା ପଂ ି ଆର ହଏ। ଏଠାେର
ଜେଣ ମହିଳା ଆସ ି। େକହି ଜେଣ ପରଭାଷାେର କଥା କହ ି ଓ କହିେଲ େଯ େସ
ଆସୁଛ ି। ବଝିେଲ? ଆମମାନ ମଧ ର ସମେ ଜାଣ ି େଯ କଅଣ ଘଟିବାକ ଯାଉଅଛି।
ଆମମାନ ମଧ ର ସମେ ତାହା ଜାଣ ି। େଦଖ େଯ ଆପଣମାନ ଉପେର ବ ମାନ
ଅ ି ଜିହା ରହିଥିବା ସହ ବିଶାସ କିପରି ବ ି ପାଇବା ଆର କେର। େସ ଏକାଠି ଜମା େହବା
ଆର କରିସାରିଛି। କାହିଁକି, ଏହା ତ େକବଳ ଏକ ସମା କାଯ ଅେଟ; ତାହାହିଁ ସବକିଛି
ଅେଟ।

େସହି ମହିଳା…ମଁୁ କହିବି, “ନ ୟକ ସହରର, ୀମତୀ ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ, ଏଠାେର
ବସିଛ ି…” ବଝିେଲ?

“ଓଃ, ତାହା ଠି ଅେଟ। ଆପଣ ତାହା କିପରି ଜାଣିେଲ?”

“ଏହା ଭ ଠାର ମ ଳୀ ତି ଏକ ବା ା ଅେଟ। େଯେତେବେଳ ତେମ େଷାହଳ
ବଷର ଥିଲ, କଅଣ ତେମ ଏକ ନି ି -ନି ି ାନେର ନ ଥିଲ ଏବଂ କରିଥିଲ—ମ ଳୀର
କିଛି ଟ ା େନଇଥିଲ, ଏବଂ ତାହା େଚାରି କରିଥିଲ, ଓ ବାହାରକ ଯାଇ, ତାହା ସହିତ ନଆ
େପାଷାକ କିଣି ଥିଲ?”

“ଓଃ, ତାହା ଠି ଅେଟ। ତାହା ଠି ଅେଟ।”

“ଅବିକଳ ଠି ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଆଜି ରାତିେର ପରେମଶର ଜେଣ ଅମୁକ-ଓ-
ଅମୁକ ଭାଇ ମାଧ ମେର କହିଥେଲ, ପରଭାଷାେର କଥା େହାଇଥିେଲ; ଭାଇ ଅମୁକ-
ଓ-ଅମୁକ ତାର ଅଥ କେଲ; ଭାଇ ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ ଏଠାେର କହିେଲ, ବଝାମଣାର
ପରିେଭଦକ ଶ ି ଅ ଗତେର, କହିେଲ ତାହା ଭ ଠାର ଆସିଅଛି। ଏବଂ ତାହା ସତ
ଅେଟ।”

“ହଁ!”

“ତାହାପେର,ସଦା ଭଏହି କଥା କହ ି, ଯାଇ ଏହାକ ଠି କର, ଏବଂ ତେମ ତମର
କକଟ େରାଗର ମୁ ି ପାଇବ।”
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141 ଭାଇ େଜାନ ଘରକ ଯାଆ ି, ୱାଗ ଗାଡି ଆଣ ି, ତାକ ଖ ି, ଆସବାବପ
ଆଣ ି, ଏବଂ େସଠାର ଦେରକ ଚାଲି ଯାଆ ି। ଆସ ାକାଲି ଅପରା ଦଇଟାେର: େଜାୱି!
ସମ ଜିନିଷ ବାତ ାେର େଧାଇ େହାଇଯାଏ। ବଝିେଲ? ତାହାପେର ମ ଳୀ ମହିମା
କେର…“ ଭ ଯୀଶୁ, ତମର ଉ ମତା ପାଇଁ, ଧନ ବାଦ।” େତେବ, ତାହାହିଁ େହଉଛି,
ମ ଳୀ ପାଇଁ, ନି ା ଜନାଇବା।

142 େତେବ, କଅଣ ହଏ ଯଦି େସମାେନ ଏହା କହିବା ପେର ତାହା ନ ଘେଟ? େତେବ
ଆପଣ ନିଜ ମଧ େର ଏକ ମ ଆ ା ପାଇଛ ି। ଆପଣ େସହି ମ ବିଷୟ ଚାହଁା ି
ନାହିଁ। ଆପଣ କାହିଁକି ଏପରି କିଛି ମ ବିଷୟ ଚାହିଁେବ େଯେତେବେଳକି େସହି—େସହି
ଆକାଶମ ଳଟି େପ ିକ ା ବା ବିକତାେର ପରିପୂ ଅେଟ? ଶୟତାନଠାର ଏକ
ପୁରଣା ବିକ ନିଅ ନାହିଁ। କିଛି ବା ବ ବିଷୟ ା କର । ପରେମଶର ଆପଣ ପାଇଁ
ତାହା ରଖିଛ ି। େତେବ ଆପଣ ଆଉ ଅଧିକ େକୗଣସି ସଭା କର ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଠାେର
କିଛି ରଖ ନାହିଁ, େଯପଯ କି ପରେମଶର ଆଗର ଏହାକ ସୁ ମାଣିତ ନ କରି ଦିଅ ି େଯ
ଆପଣ ଠି ଅଟ ି, କାରଣ ଆପଣ ସୁସମାଚାରର କାଯ େର ମ ଳୀର ଜେଣ ସହେଯାଗୀ
ଅଟ ି। େତେବ, ଆପଣ ଏହା ବଝିେଲ କି େଯ ତାହା କଅଣ ଅେଟ?

143 ଏବଂ ପରଭାଷା, ଅ ାତ ଭାଷା…େକୗଣସି ବ ି ନହଁ ି େସ—ଜାଣ ି େଯ େସ କଅଣ
କହଅଛ ି। େସ କଥା କହ ି; କି େତ କ ଧନିର ଏକ ଅଥ ଅଛି। ତାହାର ଏକ ଅଥ ଅଛି।
[ଭାଇ ାନହା ହାତେର ତାଳି ମାର ି—ସ ା।] “ଗ , ଗ , ଗ !” ତାହାର ଅଛି—
ତାହା ଏକ—ତାହା ଏକ େକୗଣସି ାନର ଭାଷା ଅେଟ।

144 େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଆ ିକାେର ଥିଲି, ମଁୁ ଏହାକ େକେବବି ବିଶାସ କରି ନ ଥିଲି, କି
େତ କ ବିଷୟ ଯାହାକି ଏକ ଶ କରିଥିଲା ତାହାର ଏହା ସହିତ େକୗଣସି ଏକ ଅଥ ଥିଲା।

ବାଇବଲ କେହ େଯ େକୗଣସି ମହ ନ ଥାଇ, ବିନା ଏକ ଅଥେର େକୗଣସି ଧନି ହଏ ନାହିଁ।
େତ କ ଧନି ଯାହାକି ତିଆରି େହାଇଛି େକୗଣସି ବିଷୟ ସହିତ ତାର କିଛି ଅଥ ଅଛି। କାହିଁକି,

ମଁୁ େଲାକମାନ କହଥିବାର ଶୁଣିଛି…ମଁୁ କହିବି, “ଯୀଶୁ ୀ , ପରେମଶର ପୁ ।”

145 େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ ଯିେବ [ଭାଇ ାନହା ଜେଣ ଆ ିକୀୟ ଅନବାଦକ
ନକଲ କର ି—ସ ା।]। ଅନ ଜେଣ ଯାଆ ି [ଭାଇ ାନହା ପୁଣି ଥେର ବ ନା
କର ି।]। ଏବଂ ତାହା ଥିଲା, “ଯୀଶୁ ୀ , ପରେମଶର ପୁ ।” ବଝିେଲ? ତାହାର ଏକ
ଥିଲା…ଏବଂ େମା ପାଇଁ ତାହା କିଛି ଅଥ ନ ଥିଲା, କି େସମାନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭାଷା
ଥିଲା ଠି େଯପରିକି ମଁୁ ଆପଣମାନ ସହିତ କଥାବା ା କରଅଛି। େଯେତେବେଳ ଜୁଲ,
େଜାସା, ବାସୁେଟା, ଏବଂ ଯାହାକିଛି ବି ଥିଲା ତାର ଅନବାଦକ, ଏକାଠି ଆସ ି, େତ କ
ଶ ଯାହାକିଛି କହାଯାଇଥିଲା, ସମେ ବଝିଥିେଲ। ଏବଂ ଏହି ବିଷୟଗୁଡିକ ଯାହା ଆପଣ
ଏହି େଲାକମାନ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରଥିବାର ଶୁଣ ି, ଏବଂ ଭାବ ି େଯ ଏହା ବହ ଅଧିକ ବିଳି
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ବିେଳାଉଛ ି, ଏହା ନେହଁ; ଏହାର ଏକ ଅଥ ଅଛି। ଏଣୁ ଆମକ ତାହାକ ସ ାନ େଦବା ଉଚି ,
ଏହାକ ତାର ନିଜ ାନେର ରଖିବା ଉଚି ।

146 ବ ମାନ, େହାଇପାେର େଯ େସଠାେର େକୗଣସି ବା ା ନାହିଁ। େତେବ, େସବା
ସମା େହାଇଅଛି; େବଦୀର ଡାକରା ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପେର େକହି
ଜେଣ (େସଠାେର େକୗଣସି ବା ା ନାହିଁ) େକହି ଜେଣ ସୁେଯାଗ ପାଇବା ମାେ ଉଠ ି।
ପବି ଆ ା…ବ ମାନ, ବାଇବଲ କେହ, “ଯଦି େକୗଣସି ଅନବାଦକ ନାହଁା ି, େତେବ େସ
ନୀରବ ରହ।” ଏହା କହିବା ପାଇଁ େଯେତ େଚ ା କର ନା କାହିଁକି, ଚ ରହ ।

147 କହ , “ମଁୁ ଏହା କରିପାେର ନାହିଁ।” ବାଇବଲ କେହ େଯ ଆପଣ କରିପାରିେବ।
ବଝିେଲ? େତଣୁ ତାହା—ତାହା ଏହାକ ସମାଧାନ କେର। ବଝିେଲ? େତେବ େସ ନୀରବ
ରହ ।

148 ତାହାପେର, େଯେତେବେଳ ଏହା, ସୁେଯାଗ ଆେସ େଯଉଁଠାେରକି ସମ କିଛି
ମେର ଥାଏ, େତେବ ଯଦି ପବି ଆ ା ବା ା େଦବା ପାଇଁ ତା ଉପରକ ଓ ାଇ ଆସ ି,

େତେବ ତାହା ଦାନ କରି ଦିଅ । ଅବିକଳ ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହା ଆପଣ କରିବା ଉଚି ।
ତାହାପେର ଅଥ ଆେସ, କେହ, “ଏଠାେର ଜେଣ ୀେଲାକ ଅଛ ି ଯାହାର ନାମ େସଲି
େଜାନ (ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ େସହି ନାମେର େକୗଣସି ମହିଳା ଏଠାେର ନାହଁା ି, କି …)
େସଲି େଜାନ। (ବଝିେଲ?) ତା କହ େଯ ଏହା େହଉଛି ତା ର ଡାକରାର େଶଷ ରାତି।
ପରେମଶର ସହିତ ଏହାକ ଠି କରି ନିଅ କାରଣ ତା ପାଖେର ଅ ସମୟ ଅଛି
େସ ଏଠାକ ଆସିଯିେବ।” ବ ମାନ, େସଲି େଜାନ େଯେତ ଶୀ ପାରିେବ େସେତ ଶୀ
େସ େବଦୀକ େଦୗଡ଼ିଯିେବ (ବଝିେଲ?), କାରଣ ତାହା େହଉଛି ତା ର େଶଷ ଡାକରା।
ବଝିେଲ? ତାହା ଏକ ବା ା େଦଉଅଛି, କି ା ଏକ ମାଣ େଦଉଅଛି, କି ା କିଛି େଗାଟାଏ
କରଅଛି।

149 ତାହା େହଉଛି କାଯ ରତ େପ ିକ ା ମ ଳୀ। ମ ଆ ାଗୁଡିକର ଭିତରକ ପଶି
ଆସିବାର େକୗଣସି ସ ାବନା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପୂବର…ବାଇବଲ ଅବିକଳ ଭାବେର
ବ କେର, “ଏହା ପଯ ାୟ େମ େହଉ, ଏବଂ ତିେନାଟି ଦାରା େହଉ; ଏବଂ ଦଇ କି ା
ଅଧିକ ବିଚାର କର ।” ତାହା େହଉଛି ମ ଳୀ। ମା ଆଜି ଆେମ ଏହାକ େକଉଁଠାେର
ପାଉ? େକହି ଜେଣ ପରଭାଷାେର କଥାବା ା କରଥିବାେବେଳ େଡଇଁ ପଡ ି, ନିଜର-କାଯ
କରଥା ି, ହସୁଥା ି ଏବଂ କରି ଚାଲିଥା ି; ଅନ େକହି େଦଖୁଥା ି, େକୗଣସି ବିଷୟେର
କଥାବା ା କର ି ଏବଂ ଭିଡ଼ ଜମା କର ି; ପାଳକ କିଛି କରଥା ି; କି ା େକହି ଜେଣ ଭିଡ଼
କରଥା ି। େତେବ, ତାହା ଠି ନେହଁ। େହାଇପାେର ପାଳକ ଚାର କରଥିେବ, ଏବଂ
େକହି ଜେଣ ଉଠି ପଡ଼ି ତା ବାଧା ଦିଅ ି…େହାଇପାେର େଯ ବାଇବଲ ପାଠ କରିବା ଏବଂ
େକହି…ବାଇବଲ ପାଠ କରଥିବା, ଏବଂ େସଠାେର ପଛେର େକହି ଜେଣ ପରଭାଷାେର
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କଥାବା ା କରଥିେବ। ଓଃ, ନେହଁ! ବଝିେଲ? ଚାରକ ଚାର ମ ଉପେର ଚାର
କରଥା ି, େକହି ଜେଣ ଛିଡ଼ା ହଅ ି ଓ ପରଭାଷାେର କଥା କହି, ତା ବାଧା ଦିଅ ି। ଏହା
ଠିକ ଅଛି। ମଁୁ କହ ନାହିଁ େଯ ଏହା ପବି ଆ ା ନହଁ ି, କି ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚି େଯ
ପବି ଆ ାକ କିପରି ବ ବହାର କରିବାକ ଅଛି (ବଝିେଲ?), ଏହାକ ବ ବହାର କରିବା
କଥା।

େତେବ, ମଁୁ—ମଁୁ େନଉଛି…କଅଣ ଆପଣମାନ ପାଖେର ଆଉ େଗାଟିଏ ପାଇଁ ାନ
ଅଛି କି? େତେବ, ଆସ ାକାଲି ରବିବାର ଅେଟ। ତାହାେହେଲ, ଆେମମାେନ କରିବା…
ଆସ େକବଳ…ଏଠାେର େଗାଟିଏ ଅଛି। ମଁୁ ଭାବଛି ଏହା ସବଠାର ଅନ ହକାରୀ ଅେଟ।
ଏବଂ ବ ମାନ, ଯଦି ଆପଣମାେନ ସମେ େକବଳ କିଛି ମିନି ଅଧିକ ସମୟ େମା ସହିତ
ସହ କରିେବ, ଦୟାକରି। ଏବଂ ତାହାପେର, ମଁୁ କରିବି…ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ—ମଁୁ
ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ଏହା ା କର । ମଁୁ ଏହାକ ଜାଣିଶୁଣି ରଖିଛି। ଏହା େମାର େଶଷ
ବିଷୟ ଅେଟ।

ବ ମାନ, ଥେମ, ମଁୁ େସହି ଦଇଟି ଜିନିଷ ପଢ଼ିବାକ ଯାଉଛି ଯାହା େସହି ବ ି
ପଚାରିଥିେଲ। ଏହା ଏକ ପୁରଣା କାଗଜ ଖ େର ଅଛି, ଏକ ସୁ ର ହ ଲିଖନ ସହିତ
େଲଖାଯାଇଛି। ଏହା କିଏ ଅଟ ି ଜଣା ନାହିଁ, େକୗଣସି ନାମ େସଥିେର—େସଥି ଭିତର
େକୗଣସିଥିେର ଦ ଖତ େହାଇନାହିଁ।

98. ଭାଇ ାନହା , କଅଣ ଏହା େସବକମାନ ପାଇଁ ଯୁ ିଯୁ େଯ େସମାେନ ନିଜର
େସବାେର ଟ ା ପାଇଁ ଲ ା ଆ ହ କର ି, ଏହା କହି େଯ ପରେମଶର େସମାନ
କହିଛ ି େଯ ଦଶକବ ମଧ େର ଏେତ େଲାକ ଏେତ ଏେତ ଅଧିକ ଧନ େଦବା
ଉଚି ? ଯଦି ଏହା ଠି , େତେବ ମଁୁ ଜାଣିବାକ ଚାେହଁ। କି ା ଯଦି ଏହା ଭଲ, ମଁୁ
ଜାଣିବାକଚାେହଁ।ଏହାେମାେତଭୟ ରଭାବେରବ ତିବ କରିଛି।

150 ବ ମାନ, ଆପଣ େଦଖ , ବ , ମଁୁ ଆପଣ କହିବାକ ଯାଉଛି, ମଁୁ ଆପଣ ତାହା
କହିବାକ ଯାଉଛି ଯାହା ମଁୁ ଭାେବ। ବଝିେଲ? ବ ମାନ, ତାହାର ଅଥ ଏହା ନେହଁ େଯ ଠି
ଅେଟ। ମଁୁ ଭାବଛି ଏହା ଭୟ ର ଅେଟ।
151 େତେବ, ମଁୁ ଏହା ଭାବଛି। ପରେମଶର େମାେତ ଚାର େ କ ପଠାଇେଲ। ମଁୁ
େସହି ସମୟ େଦଖିଛି େଯଉଁଠାେରକି େମାେତ ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା େଯ ମଁୁ ଅ ତଃ…ଏବଂ
େମା—େମା ପାଖେର ଆେଦୗ ଟ ା ନ ଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ କହଥିଲି, “ସଂ ହ ପା ଟିକ େକବଳ
ବଢ଼ାଇ ଦିଅ।”

ଏବଂ ବ କ େମା ପାଖକ ଆସି କହ ି, “େଦଖ, ବିଲି, ଆଜି ରାତି ଆେମ ନାଲିେର
ପା ହଜାର ଡଲାର ଟ ା ବାକି ଅଛ, ବାଳକ। ଏହାକ େଦବା ପାଇଁ କଅଣ ତମ ପାଖେର
େଜଫସ  ୱିେଲେର ଟ ା ଅଛି କି?”
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152 ମଁୁ କହିଥାଏ, “ଏହା ଠିକ ଅଛି। ପରେମଶର େମାେତ ଏଠାକ ପଠାଇଛ ି, ଅନ ଥା ମଁୁ
ଆସି ନ ଥାଆ ି। (ବଝିେଲ?) ସଂ ହ ପା ଟିକ େକବଳ ବଢ଼ାଇ ଦିଅ ।”

ଏବଂ ସଭା ସମା େହବା ପୂବର, େକହି ଜେଣ କହ ି, “ଆପଣ ଜାଣ ି, ଭ ଏଥିେର
ପା ହଜାର ଡଲାର ଟ ା େଦବା ପାଇଁ େମା ହଦୟେର େଦେଲ।” ବଝିେଲ, ବଝିେଲ?

ଥେମ, ଏହା କରିବାକ ଆେଗଇ ଯାଆ ।
153 ମଁୁ ଟ ା ମାଗିବା, ଭି ା କରିବା ଏବଂ ଟ ା ଠଳ କରିବାେର ବିଶାସ କେର ନାହିଁ। ମଁୁ
ଭାବଛି ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା ଅେଟ। େତେବ, ଭାଇ, ଯଦି ଆପଣ ଏହା କର ି, େମାେତ
ଆପଣ ର ଭାବନାଗୁଡିକ ଆଘାତ କରିବାକ ଦିଅ ନାହିଁ। ବଝିେଲ? ଆପଣ —
ଆପଣ ପାଖେର ତାହା କରିବା ପାଇଁ ପରେମଶର ଠାର କରିବା-ର-ଅଧିକାର
ଥାଇପାେର। କି ମଁୁ େକବଳ ନିଜ ପାଇଁ କହଛି। ମଁୁ ଏଥିେର ବିଶାସ କେର ନାହିଁ।
154 େତେବ, ମଁୁ ତ ଏପରିକି େସବକମାନ ସୁ ା ଜାଣିଛି େଯଉଁମାେନ ଯାଇ କହ ି…
ମଁୁ ଠି ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲି, ଅ ଦିନ ପୂବର…ବ ମାନ, ଏହା େପ ିକ ା ନହଁ ି, ଏହା
େହଉଛି…େତେବ, ଏହା େହଉଛି ମ ଳୀମାନ (ବଝିେଲ?), ଅନ ମ ଳୀମାନ। ଏହା ଏକ
ବଡ ଶିବିର ସଭାେର େହାଇଥିଲା। ଗଟି, ତେମ େମା ସହିତେର ଥିଲ, ଅନ ମାେନ ମଧ
ଉପ ିତ ଥିେଲ। ଏବଂ େସମାେନ ଏକ ସି ନାମଧାରୀ ମ ଳୀେର ସ ୂ ଅପରା ଟି
େନଇଥିେଲ—େସମାନ ମଧ ର ଦଇ ବା ତିେନାଟି ଏକ (ତାହା େହଉଛି ନିୟମିତ
ନିୟମିତ ମ ଳୀମାନ, େଯପରିକି ଏଠାେର ସହରେର ଆମର ଆଧୁନିକ ମ ଳୀ, ଏବଂ

ଭତି ସବ) ଏକ ବଡ ସ ିଳନୀେର—େସମାେନ ସ ୂ ଅପରା ଟି େନେଲ, ମ
ଉପେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ—ଏବଂ ଧମକ େଦଇଥିେଲ େଯ ପରେମଶର େସମାନ ର
ଫସଲଗୁଡିକ ନ କରିେଦେବ, େସମାନ ର ପିଲାମାନ େପାଲିଓ େଦଇ େଦେବ,
ଏବଂ େସହି ପରି ବିଷୟଗୁଡିକ, ଯଦି େସମାେନ େସହି ସଭାେର ଟ ା ନ େଦେବ। େମା
ଆଗେର ଏହି ବାଇବଲ ରଖାେହାଇଛି, ତାହା ସ ୂ ରେପ ସତ ଅେଟ। ମଁୁ କହିଲି, “ଏହା
ପରେମଶର ଏବଂ ତାହା ର ଅନଗାମୀମାନ ପାଇଁ ଈଶନି ା ଅେଟ।” ଯଦି ପରେମଶର
ଆପଣ ପଠାଇଛ ି, େସ ଆପଣ ର ଯ େନେବ। ଯଦି େସ ଆପଣ ପଠାଇ ନାହଁା ି,
ତାହାେହେଲ େସହି ନାମଧାରୀ ସଂ ା େତେବ ଆପଣ ର ଯ େନଉ। କି —କି
ଆପଣ…ଯଦି ପରେମଶର ଆପଣ ପଠାଇଛ ି, େସ ଆପଣ ର ଯ େନେବ।

99. ଏକପବି ଆ ାମ ଳୀେର ୀ ମାସନାଟକକରିବାବିଷୟେରକଅଣ?
155 େତେବ, ଯଦି ଏହା ୀ ବିଷୟେର ଅେଟ, ତାହାେହେଲ ଏହା ଠି େହାଇ
ଥାଇପାେର। କି ଯଦି ଏହା ସା ା କ ବିଷୟେର ଅେଟ, େତେବ ମଁୁ ତାହା ଉପେର
ବିଶାସ କେର ନାହିଁ। ମଁୁ—ମଁୁ ବଡ େହାଇଅଛି—ମଁୁ ତାହାଠାର ଅନ ବଡ େହାଇଅଛି।
ମଁୁ ସା ା କଜେର ଆେଦୗ ବିଶାସ କେର ନାହିଁ। ବଝିେଲ? ଏବଂ ଏହି େଛାଟ େଛାଟ ୀ ମାସ
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ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର କିଛି ଯାହାକି େସମାନ ପାଖେର ରହିଛି, ମଁୁ ଭାବଛି ତାହା ହାସ ା ଦ
ଅେଟ। ଏବଂ…ମା ମଁୁ ଭାବଛି େସମାେନ ସମ ୀ ମାସର ୀ କ ବାହାର କରି
େଦଇଛ ି ଏବଂ େସଥିେର ସା ା କ ପୂରାଇ େଦଇଛ ି।

156 ଏବଂ ସା ା କ ଏକ କା ନିକ କାହାଣୀ ଅେଟ। (ମଁୁ ଆଶା କେର, େଯ ମଁୁ ଆପଣ ର
େକୗଣସି ଭାବନାକ ଆଘାତ କର ନାହିଁ, ପିଲାମାନ ବିଷୟେର।) କି ମଁୁ ଆପଣ କହିବି।
ଏଠାେର କିଛି ସମୟ ପୂବର, ାୟଃ ପଚି-ଶ, ତିରିଶ ବଷ ପୂେବ, େଯେତେବେଳ ଏଠାେର
ଏହି ସହରେର ଜେଣ େସବକ, ଏଠାେର ଏହି ସହରର ଏକ ନି ି ବଡ଼ ମ ଳୀର—ର
ପାଳକ, ଯାହା ମଁୁ କତେର ଭଲ ଭାବେର ଜାଣିଥିଲି, େମାର ଜେଣ ଅ ର ବ , େସ
େମା ପାଖକ ଆସିେଲ। ଏବଂ ଚାଲି େବାହାନ  (ଭାଇ ମାଇ , ଆପଣ ଚାଲି େବାହାନ  
ମେନ ଥିବ, େମାର ଜେଣ ଭଲ ବ )…େସଠାେର ତା କାଯ ାଳୟେର ବସିଥିେଲ ଓ
କହିେଲ, “ମଁୁ କଦାପି େମାର ପିଲାମାନ କହିବି ନାହିଁ କି ା େମାର ନାତି ନାତଣୀମାନ
େସହି ମିଛ ଆଉ କହିବାକ େଦବ ନାହିଁ।” େସ କହିେଲ, “େମାର ନିଜର ସାନ ପୁଅ ାୟଃ ବାର
ବଷ ବୟସ େହବା ପେର େମା ପାଖକ ଆସିଲା, ଏବଂ ସା ା କ ବିଷୟେର କଥାବା ା
କରଥିଲା…” ଏବଂ େସ, କହିଲା, “କାହିଁକି?… ିୟ, େମା ପାଖେର ଆପଣ କହିବା
ପାଇଁ କିଛି ଅଛି,” କହିଲା, “ମମି…” ଆପଣ ଜାଣ ି, ଏବଂ େସ ତାହା କହିଲା ଯାହା ତାକ
କହିବାର ଥିଲା।

ତାହାପେର େସ େଫରି ଆସି, କହିଲା, “େତେବ, ବାପା, କଅଣ ଏହି ଯୀଶୁ େସହି ସମାନ
ବିଷୟ କି?”

157 ସତ କଥା କହ । ସା ା କ େହଉଛି ଜେଣ ବ ିର ଏକ କ ାେଥାଲି ରପ, ଜହା
ନାମ ି ି କି ା େସ ନିେକାଲା , ଜେଣ ପୁରାତନ ଜମାନ କ ାେଥାଲି ସାଧୁ
ଯିଏକି ବହ ବଷ ପୂେବ ବଲି ବଲି ପିଲାମାନ ପାଇଁ ମ ଳ ବିଷୟ ସାଧନ କରଥିେଲ।
ଏବଂ େସମାେନ ଏହାକ ଏକ ପର ରା ଭାବେର ବହନ କରି ଆସିଛ ି। କି ଯୀଶୁ ୀ
ପରେମଶର ପୁ ଅଟ ି। େସ ବା ବ ଅଟ ି, ଏବଂ େସ ଜୀବିତ ଅଟ ି।

ବ ମାନ, ଏଠାେର ଏକ ଶ ଅଛି, େଶଷଟି, ଯାହାକି ବହତ…

158 େତେବ େଦଖ । ଆପଣ ହଏତ ତାହା ଉପେର େମା ସହିତ ଅସହମତ େହାଇପାର ି।
ମା ଯଦି ଆପଣ େମା ସହିତ ଅସହମତ ବି ହଅ ି, ମେନରଖ , ଏହା ବ ତପୂ ଥାଉ,
କଅଣ ଆପଣ କରିେବ? ମଁୁ ଆପଣ େ ମ କେର, ଏବଂ ମଁୁ ଚାେହଁ ନାହିଁ—ଆପଣ
ଆଘାତ କରିବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ। ମଁୁ ତ େକବଳ, ମଁୁ ସେ ାଟ େହବାକ ଚାହଁୁଛି। ଯଦି ମଁୁ
କରିପାେର ନାହିଁ…ଯଦି ମଁୁ େମାର ପୁଅକ ଏକ ମିଛ କେହ, େତେବ ମଁୁ ଜେଣ ମିଥ ାବାଦୀ
ଅେଟ। ବଝିେଲ? ମଁୁ ତାକ ସତ କହିବାକ ଚାେହଁ।
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159 େତେବ, ମଁୁ ତା ସା ା କ ବିଷୟେର କେହ, ମଁୁ କେହ, “ହଁ, ନି ିତ, ସା ା କ ଅଛି।
ୀ ମାସ ରାତିେର ବାପା େଦଖ।” ବଝିେଲ? ହଁ।

160 ଆପଣ ଜାଣ ି, ଅନ ଏକ ଦିନ ମଁୁ େସଠାେର ଥିଲି, ଏବଂ େକବଳ େଦଖିବା ପାଇଁ
ତାହାକ ମଁୁ ଏକ ସାନ ଝିଅ ଉପେର ପରୀ ା କଲି। ମଁୁ ନି ିତେର ଗତକାଲିର ପୂବ ଦିନ ତାର

ତ ର ଫଳ ପାଇଲି। ମଁୁ ଭବନେର ଥିଲି। ଏବଂ େସମାେନ େସଠାେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ,
ଏଠାେର େକକ େମଡ ବଜାରେର। ଏବଂ ମଁୁ େସଠାକ ଖାଦ ସାମ ୀ ଆଣିବାକ ଗଲି।
ଏବଂ େତଣୁ ଆେମ, ପ ୀ ଏବଂ ମଁୁ, େସଠାେର ଥିଲ। ଏବଂ େସଠାେର ଏକ ଅତି ସାନ ଝିଅଟିଏ
ଥିଲା, ାୟଃ ଅଠର ମାସର ଅଧିକ େହାଇ ନ ଥିବ, ଏବଂ େସ େସଠାେର ଠିଆ େହାଇ, ଗୀତ,
ଗାଉଥିଲା, “ଡି େବଲ, ଡି େବଲ…” ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି…ତାର େସହି େଛାଟ ରଖିବାର

ାନେର, ଆପଣ ଜାଣ ି, େସହି େଛାଟ ଟଣା ଗାଡିର ପଛ ଭାଗେର ବସିଥିଲା।

ମଁୁ କହିଲି, “କଅଣ ତେମ ସା ା କଜକ େଖାଜୁଛ କି?”

େସ କହିଲା, “େସଇଟା େମାର ବାପା, ମହାଶୟ।”

ମଁୁ କହିଲି, “ ିୟ, ତମର େଛାଟ ହଦୟକ ଆଶୀବାଦ କର । ତେମ ାନ ପାଇଛ।”

େତେବ, ବ ଗଣ, ଏଠାେର ଏକ କତ ମହ ପୂ ବିଷୟ ଅେଟ। ଏବଂ ଏଥିେର…
ତାହାପେର ମଁୁ ବ କରିବି। ଓଃ, ଏହା—ଏହା ଏକ ଗୁର ପୂ ଶା ାଂଶ ଅେଟ, କି ଏହା

େତ କ େସହି ବ ି ପାଇଁ ଏକ ମହ ପୂ ବିଷୟ ଅେଟ ଯିଏକି ତାହା ଦିଶ ି। ଏବଂ ତାହା
େମା ସହିତ ବଷ ବଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଲା; ଏବଂ େକବଳ ପରେମଶର ଅନ ହେର…ଏବଂ
େମାର ବହମୂଲ ପ ୀ, ବ ମାନ େସଠାେର ପଛେର ବସି ରହିଛ ି, େଯେତେବେଳ େସ
ଶୁଣିେଲ େଯ ଆଜି ଅପରା େର େମା ପାଖେର େସହି ଶ ଆସିଅଛି, େସ କହିେଲ, “ବି ,
ତେମ ଏହାର ଉ ର କିପରି େଦବ?” େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ସବେବେଳ ତାହା ନିେଜ ଆ ଯ
କରିଅଛି।” କହିେଲ, “ମଁୁ ଏହାକ େକେବ ବି ବଝିପାରି ନ ଥିଲି।” ଏବଂ କହିେଲ…

ମଁୁ କହିଲି, “ଆଜି ରାତିେର ଆସ, ିେୟ। ପରେମଶର ସାହାଯ େର ମଁୁ ଯଥାସ ବ
େଚ ା କରିବି।”

100. ଭାଇ ାନହା ,ଦୟାକରିଏ ୀ6:4ର6କବ ାଖ ାକରିଦିଅ ।

161 ତାହା ଥରଟିଏ ଥିଲା େଯେତେବେଳକି କତେର…େଦଖ , ବ ମାନ ଆପଣ
ଏଠାେର ଆମର ବିଶାସ, ଅନ ହ, ବିଶାସୀମାନ ସୁର ା, ସାଧୁମାନ ର ଦୀଘସହି ୁତା,
ବରଂ, ସାଧୁମାନ ର, ସହି ୁତା ଉପେର ଧ ାନ େଦବାକ ପଡିବ। ଏ ୀ ଷ ପବ, 4 ର 6।

ବ ମାନ, େଯେତ ଶୀ ତାହା…ଏହା ସମା ହଏ, ତାହାପେର ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ
ପରେମଶର େମାେତ ଏହାକ ଆପଣମାନ ନିକଟେର କତେର କରିବାେର ସାହାଯ
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କରିେବ। ମଁୁ ଦଃଖିତ, ମଁୁ—ମଁୁ ଆଜି ରାତି ପାଇଁ େମାର ବା ା ପାଇଅଛି; େବାଧହଏ ମଁୁ
ସକାେଳ େସବାେର—େର େସହି ସମାନ କଥା ଚାର କରିବି। ତାହାପେର ମଁୁ ଯାଉ ଥିବି।

162 େତେବ, ଏହା ଏକ କତେର ମହ ପୂ ବିଷୟ ଅେଟ। ବଝିେଲ? େତେବ, ଆପଣ
ଲ କରିବାକ ପଡିବ। େତେବ ମେନରଖ , ଆେମ ଏହି ମ ଳୀେର ତାହା ବିଶାସ କର
ଏବଂ ଶି ା େଦଉ, ଏପରି ନେହଁ େଯ ଯାହା ସବକିଛି ବିଷୟ ଆେସ ଏବଂ ଚି ାର କେର,
ସବକିଛି ବିଷୟ ଯାହା ପରଭାଷାେର କଥାବା ା କେର, େତ କ ବିଷୟ ଯାହା ଚାରକ
ସହିତ ହାତ ମିଶାଇଥାଏ, ତାହା ଅନ ଜୀବନ ପାଇଛି। କି ଆେମ ବିଶାସ କର ଯଦି ଆପଣ
ଅନ ଜୀବନ ପାଇଛ ି, ଯଦି ପରେମଶର ଆପଣ ଅନ ଜୀବନ େଦଇଛ ି, ଆପଣ
ଏହାକ ସବଦିନ ପାଇଁ ପାଇଛ ି। ବଝିେଲ? କାରଣ େଦଖ । ଯଦି ତାହା େହାଇ ନ ଥା ା,
େତେବ ଯୀଶୁ ଜେଣ ଭ ଶି କ େବାଲି ଜଣା ଯାଇଥାେ । ସାଧୁ େଯାହନ 5:24 େର, େସ
କହିେଲ, “ଯିଏ େମାର ବାକ ଶୁେଣ ଏବଂ େମାର େ ରଣକ ା ଠାେର ବିଶାସ କେର,
େସ ଅନ ଜୀବନ ପାଇଅଛି, ଓ େସ କଦାପି ବିଚାରକ ଆସିବ ନାହିଁ, କି ମୃତ କ ଅତି ମ
କରି ଜୀବନକ େବଶ କରିଅଛି।” େତେବ, ତାହା ସହିତ ଯୁ ି କର । “େଯସମ
ପିତା େମାେତ େଦଇଛ ି…େକୗଣସି ବ ି େମା ପାଖକ ଆସିପାେର ନାହିଁ େଯପଯ କି
ପିତା ତାକ ଆକଷିତ ନ କର ି। (ମଁୁ ଶା ାଂଶ ଉ ୃତ କରଛି।) େଯସମ ଆସ ି…େକୗଣସି
ବ ି େମା ପାଖକ ଆସିପାର ି ନାହିଁ େଯପଯ କି େମାର ପିତା ଥେମ ତାକ ଆକଷିତ
ନ କର ି। ଏବଂ େଯସମ େମାର ପିତା େମାେତ େଦଇଛ ି େମା ନିକଟକ ଆସିେବ।
(ବଝିେଲ?) ଏବଂ େଯସମ େମା ପାଖକ ଆସିେବ, ମଁୁ େସମାନ ଚିରକାଳ ଜୀବନ େଦବି
(ସାଧୁ େଯାହନ 6), ଓ େଶଷ ଦିନେର ତାହା ଉଠାଇବି।” ଏହା େହଉଛି ତାହା ର ଶ ।

163 େତେବ େଦଖ । ଯଦି ମଁୁ ଏଫିସୀୟ ପୁ କ 1ମ ପବକ ଯିବାକ ଚାେହଁ, ପାଉଲ ଚାର
କରଛ ି…େତେବ, କରି ୀୟ, େତ କ ଠାେର ଏକ ପରଭାଷା ଏବଂ ଗୀତ ଥିଲା। ଆପଣ
ଲ କର େଯ ଅନ ମ ଳୀଗୁଡିକେର େସହି ଅସୁବିଧା ନ ଥିଲା। େସ ଏହି ବିଷୟେର
େକେବେହେଲ କିଛି କହିନାହଁା ି। କଅଣ େସ େକେବ ଏଫିସୀୟ ମ ଳୀେର, େରାମୀୟ
ମ ଳୀେର େକୗଣସିଠାେର ପରଭାଷା ବିଷୟେର ଉେଲଖ କରିଛ ି କି? ନା! େସମାନ
ପାଖେର ପରଭାଷା ଏବଂ ସବକିଛି ଥିଲା େଯପରିକି କରି ୀୟ ପାଖେର ଥିଲା, ମା
େସମାେନ ଏହାକ ମେର ସୁବ ବ ିତ ରଖିଥିେଲ। କରି ୀୟମାେନ ଏହାକ ମେର ଠି
ସୁବ ବ ିତ କରିପାରିେଲ ନାହିଁ। ବଝିେଲ? କି ପାଉଲ େସଠାକ ଯାଇ େସହି ମ ଳୀକ

ମେର ସଜାଡ଼ିେଲ।

ବ ମାନ, େସ…ମଁୁ ବିଶାସ କେର, େଯପରିକି ଓରା େରାବଟ କହ ି, “ପରେମଶର
ଜେଣ ଉ ମ ପରେମଶର।” କଅଣ ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କର ି ନାହିଁ କି?
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164 ଏବଂ ଆପଣ କହ ି, “େତେବ, ଭାଇ ାନହା , ତାହାେହେଲ ପରଭାଷା ପାଇଥିବା
େପ ିକ ା  ମାନ ବିଷୟେର କଅଣ?” ମଁୁ ଭାବଛି େସମାେନ ପବି ଆ ା ପାଇଛ ି।
ନି ିତେର େସମାେନ ପାଇଛ ି। ଠି ଅଛି, କାହିଁକି? େଦଖ । କଅଣ ଆପଣ ବିଶାସ
କର ି େଯ େସ ଜେଣ ଉ ମ ପରେମଶର ଅଟ ି? େଥାମା ଥେର କହିଥିେଲ, “ ଭ, ଆପଣ
ଜାଣ ି…”

ଅନ ାନ ସମେ ତାହା ବିଶାସ କରିଥିେଲ। କହିଥିେଲ, “ଓଃ, ଆେମ ଜାଣୁ େଯ େସ
ବା ବ ଅଟ ି!”

“ଓଃ,” େଥାମା କହିେଲ, “ନା, ନା, ମଁୁ ଏହାକ ବିଶାସ କେର ନାହିଁ। େକବଳ ମା
ଉପାୟ େଯ ମଁୁ ଏହାକ ବିଶାସ କରିବି, େମାେତ କିଛି ମାଣ ପାଇବାକ େହବ। େମାେତ ତା
ପାଶେର ଏବଂ ତା ହାତେର ଥିବା କ ାର ଦାଗେର େମାର ଆ ୁଳି ପୂରାଇବାକ ଅଛି।”

େସ ଜେଣ ଉ ମ ପରେମଶର ଅଟ ି। େସ କହିେଲ, “େଥାମା, ଆସ। ଏଠାେର
ତେମ ଅଛ।”

“ଓଃ,” େଥାମା କହିେଲ, “ବ ମାନ ମଁୁ ବିଶାସ କରଛି।”
165 େସ କହିେଲ, “ହଁ, େଥାମା, ତେମ େମାେତ େଦଖିବା ପେର, ଏବଂ େମାେତ ଅନଭବ
କରିବା ପେର, ଏବଂ େମା ହାତ ପୂରାଇବା…ତମର ହାତକ େମା ପାଶେର ପୂରାଇବା ପେର,
ତେମ ବିଶାସ କଲ। କି େସମାନ ର ପୁର ାର େକେତ ବଡ଼ ଅେଟ େଯଉଁମାେନକି
େକେବ େଦଖି ନାହଁା ି ଏବଂ ତଥାପି ବିଶାସ କର ି।” େସ ଜେଣ ଉ ମ ପରେମଶର
ଅଟ ି। ଅବଶ , େସ ଆପଣ ନିଜ ହଦୟର ଇ ା ଦାନ କର ି। ଆସ ତାହା େକବଳ
ବିଶାସ କରିବା। ତାହା ହିଁ—ତାହା ହିଁ—ତାହା ହିଁ େହଉଛି ଶୟତାନ ପାଇଁ ମୃତ ର ଆଘାତ।
େଯେତେବେଳ ଜେଣ ବ ି ପରେମଶର ତାହା ର ବାକ େର ହଣ କେର, ଭାଇ, ତାହା

େତ କ ଥର ଶୟତାନକ ବଧ କରିବ। ତାହା େହଉଛି ସବଠଁୁ କ ଦାୟକ ହାର ଯାହା
ଶୟତାନ ପାଇପାେର, େଯେତେବେଳ ଜେଣ ବ ି ପରେମଶର ତାହା ର ବାକ େର

ହଣ କରିବ। ହଁ, ଆ ା। େଯପରି ମଁୁ କହିଛି, “ମଣିଷ ଏକାକୀ ବ ିବ ନାହିଁ (ଯୀଶୁ, ଅନ
ରାତିେର), କି େତ କ ବାକ ଯାହା ନିଗତ ହଏ…”
166 େତେବ, ଏହାକ ଧ ାନ ଦିଅ । ବ ମାନ ମଁୁ ଥମ ପଦ ଆର କରିବାକ ଯାଉଅଛି:

ଅତଏବ ଆସ, ଆେ ମାେନ ୀ ବିଷୟକ ାଥମିକ ଶି ା ପରିତ ାଗ
କରି…ସି ିଲାଭ କରିବା ନିମେ ଅ ସର େହଉ; (େତେବ, ଥମ ବିଷୟ
ଯାହା ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣମାେନ ଜାଣ : ପାଉଲ ଏଠାେର କାହା ସହିତ
କଥାବା ା କରଛ ି? ଏ ୀମାନ ସହ। େସମାେନ କହ ି, “ଏ ୀ,” ଶୀଷେର,
ଏ ୀ ପୁ କ। କଅଣ ଏହା ଠି ଅେଟ? େସହି ଯିହଦୀମାେନ ଯିଏକି ଯୀଶୁ

ତ ାଖ ାନ କରିଥିେଲ…କଅଣ ଆପଣ—ଆପଣ ବ ମାନ ଏହାକ ଧରି
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ପାରଛ ି? େସ ଯିହଦୀମାନ ସହିତ କଥାବା ା କରଛ ି, େସମାନ ଏହା
େଦଖାଉଛ ି େଯ ବ ବ ାର ତିଛାୟା ୀ ର ଏକ ତିରପ ଅେଟ। ସମ
ପୁରାତନ ବିଷୟ ନତନ ବିଷୟର ଏକ ତିରପ ଅେଟ। ବ ମାନ େଦଖ ।)

… ୀ ବିଷୟକ ାଥମିକ ଶି ା ପରିତ ାଗ କରି, ସି ିଲାଭ କରିବା
ନିମେ ଅ ସର େହଉ;…

167 େତେବ, େସ େସମାନ ସହିତ ଶି ା ସି ା ବିଷୟେର କଥାବା ା କରଛ ି।
ଆସ ଆେମ ଯିବା ଓ ସି େହାଇଥିବା ବିଷୟଗୁଡିକେର ଆେଲାଚନା କରିବା। େତେବ,
ଆପଣ ପରେମଶର ଠାେର ସି େହାଇଥା ି େଯେତେବେଳ ଆପଣ ମୁ ିଦିବସ
ପଯ ପବି ଆ ା ଦାରା ମୁ ା ିତ େହାଇଥା ି। “ଯିଏ ପରେମଶର ଠାର ଜାତ
( ଥମ େଯାହନ) େସ ପାପ କେର ନାହିଁ; କାରଣ େସ ପାପ କରିପାେର ନାହିଁ, େଯେହତ
ପରେମଶର ବୀଜ ତା ଠାେର ରହିଥାଏ।”

168 ଜେଣ ବ ି ଯିଏକି ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ ଅେଟ, ଏହା ନେହଁ େଯ େସ ଭାେବ େଯ
େସ ପରିପୂ ଅେଟ, ମା େସ ଯିଏକି ପରେମଶର ଆ ା ଦାରା ଜନ େହାଇଥାଏ େସ ପାପ
କେର ନାହିଁ, କାରଣ ପରେମଶର ବୀଜ ତା ଠାେର ରହିଥାଏ, ଏବଂ େସ ପାପ କରିପାେର
ନାହିଁ। ବଝିେଲ? କଅଣ ବାଇବଲ ତାହା େସହିପରି କେହ? େତଣୁ ଏହା େସଠାେର ଅେଟ।
ଆପଣ ଅଟ ି…ଏହା ନେହଁ ଯାହା ଆପଣ କର ି, କଅଣ, କଅଣ ଅେଟ, ଏହା ତାହା ନେହଁ
େଯ ଜଗତ ଆପଣ ବିଷୟେର କଅଣ ଭାବଛି, ଏହା ତ ତାହା ଅେଟ ଯାହା ପରେମଶର
ଆପଣ ବିଷୟେର ଭାବ ି। ବଝିେଲ, ବଝିେଲ? ଆପଣ ପାରିେବ ନାହିଁ…ମଁୁ କିପରି
ଭାବେର ନଗରପାଳ ଦାରା ଏକ ଲିଖିତ ଆେଦଶ ପାଇ ପାେର, େଯ ମଁୁ ସହର େଦଇ ଘ ାକ
ଚାଳିଶ ମାଇଲ େବଗେର େଦୗଡ଼ିପାେର, ଏବଂ େଯେକୗଣସି େପାଲି େମାେତ ଗିରଫ
କରିପାରିେବ? ମଁୁ କରିପାେର ନାହିଁ। ମଁୁ କିପରି ପାପ କରିପାେର େଯେତେବେଳ େସଠାେର
ପରେମଶର ସ ୁଖେର ନିର ର ଏକ ର େନୖେବଦ ରହିଅଛି, େଯଉଁଠାେରକି େସ
େମାେତ େଦଖି ସୁ ା ପାର ି ନାହିଁ େଯେତେବେଳକି େସଠାେର ଉପେର—ଉପେର
ଏକ ଅବେରାଧକ…େମାର ଏବଂ ପରେମଶର ସ ୁଖେର, ର ର ଏକ ସୁର ା ଢାଲ
ଥାଏ? କାରଣ ଆେମମାେନ ମୃତ, ଏବଂ ଆମମାନ ର ଜୀବନ ପବି ଆ ା ଦାରା
ମୁ ା ିତ େହାଇ, ପରେମଶର ଜରିଆେର ୀ ଠାେର ଲ ାୟିତ ରହିଛି। େତେବ
ଆପଣ ଜଗତେର ପରେମଶର ଦ ିେର କିପରି ବା କିଛି ଭ କରିପାର ି? “ଯଦି ଆେମ
ସତ ର ାନ ପାଇବା ପେର ଇ ାକତ ଭାବେର ପାପ କର (ଏ ୀ 10), େତେବ ପାପ ପାଇଁ
ଆଉ େକୗଣସି ବଳିଦାନ ବାକି ରେହ ନାହିଁ।” ଏଠାେର ଇ ାକତ ଭାବେର ପାପ କରିବା
(ବଝିେଲ?) ଅସ ବ ଅେଟ।

169 େତେବ, ଆସ ଆଗକ ଯାଇ ପାଠ କରିବା। ଠି ଅଛି।
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…ପରିତ ାଗ କରି; ମୃତ କମର—ର ମନଃପରିବ ନ, ଏବଂ…
ପରେମଶର ତି ବିଶାସ,

ନାନା ବା ି ସ ୀୟ ଶି ା,…ହ ାପଣ, ଏବଂ ମୃତମାନ ପୁନର  ଥାନ,
ଓ…େଶଷ ବିଚାରସରପ।

ଏବଂ ହଁ…ପରେମଶର ଅନମତି େହେଲ, ଆେ ମାେନ ଏହା କରିବା।

(େତେବ ଏଠାେର ତାହା ଅେଟ େଯଉଁଠାେରକି େସମାେନ ଆର କରିବାକ
ଚାହଁୁଥିେଲ, 4ଥ ପଦର।) କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଥେର…ଆେଲାକ ା
େହାଇଅଛ ି, ସଗୀୟ ଦାନର ଆସାଦ ପାଇଅଛ ି ଏବଂ ପବି ଆ ା ର
ସହଭାଗୀ େହାଇଅଛ ି,

ପରେମଶର ଉ ମ ବାକ ର ଓ ଭାବୀ ଯୁଗର ଶ ି ଆସାଦନ କରିଅଛ ି,

େସମାେନ ଯଦି ଧମ ହଅ ି, ତାହାେହେଲ ମନଃପରିବ ନ ନିମେ
େସମାନ ପୁନବାର ନତନ—ନତନ କରାଇବା ଅସାଧ ; େଯଣୁ େସମାେନ
ଆପଣା ଆପଣାର ବିନାଶ ନିମେ ପରେମଶର ପୁ , ପୁଣି ୃଶାେରାପଣ
କରି କାଶେର ତାହା ନି ାର ପା କର ି।

170 େତେବ, ବ ମାନ, ତାହା ଏପରି େଦଖାଯାଏ, େଯପରି ଭାବେର ଆପଣ ଏହାକ
େସଠାେର ପାଠ କରଛ ି, େଯ ଜେଣ ବ ି ପବି ଆ ା ହଣ କରିପାର ି, ଓ ତାହାପେର
ପ ାତଗମନ କରି ବିନ େହାଇ ଯାଇପାର ି। କି ଏହା କରିବା ତା ପେ ଅସ ବ
ଅେଟ। ବଝିେଲ? େସ ଏହା କରିପାର ି ନାହିଁ। ଯଦି େସ ତାହା କର ି, େତେବ ୀ
ମିଛ କହିଥିେଲ। ବଝିେଲ? ଏକଦା ଆେଲାକିତ େହାଇଥିବା ବ ି ପାଇଁ ଏହା ଅସ ବ
ଅେଟ। େତେବ, ଏଠାେର େଦଖ । େସ କାହା ସହିତ କଥାବା ା କରଛ ି? େସ େସହି
ସୀମାେରଖୀୟ ଯିହଦୀମାନ ସହ କଥାବା ା କରଛ ି। େସ କଦାପି କହି ନାହଁା ି େଯ
ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ େହାଇଥିବା ଜେଣ ବ ି; େସ କହିେଲ, “ଯଦି େସ ପରେମଶର
ବାକ ର ଆସାଦନ କରିଅଛ ି।”

171 େତେବ, େମାେତ ଏହାକ ଏକ ଦ ା େର ବଝାଇବାକ ଦିଅ , େଯପରିକି ଆପଣ
ଏହାକ ବ ମାନ େଦଖିେବ ଓ ଏହାକ ହରାଇେବ ନାହିଁ। େତେବ, େସ ଏହି ଯିହଦୀମାନ
େଲଖୁଛ ି। େସମାନ ମଧ ର େକେତକ ସୀମାେରଖୀୟ ବିଶାସୀ ଅଟ ି। ବଝିେଲ?
େସ କହିେଲ, “େତେବ, ଆେମ ଏହି କାଯ ଗୁଡିକ ପରିତ ାଗ କରି ସି ତା ବିଷୟେର
କହିବାକ ଯାଉଅଛ।” କହିେଲ, “େତେବ, ଆେମ ବା ି ବିଷୟେର, ଏବଂ ମୃତମାନ ର
ପୁନର  ଥାନ, ଏବଂ ହାତ ରଖିବା, ଓ ସବକିଛି ବିଷୟେର କହଅଛ; ମା ଆସୁ ବ ମାନ
ସି ତା ବିଷୟେର କହିବା ପାଇଁ ଆଗକ ଯାଉ। େତେବ, ଆେମ ତାହା ବିଷୟେର କହିବାକ
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ଯାଉଅଛ େଯେତେବେଳ ଆପଣ ପବି ଆ ା ଭିତରକ ଆସ ି। େତେବ, ଆପଣ ଦୀଘ
ସମୟ େହଲାଣି ଏହି ସଭାର ଆଖପାଖେର ରହି ଆସିଛ ି…”

172 ଏବଂ ଆପଣ େସହି େଲାକମାନ େଦଖିଛ ି। େସମାେନ ଆଖପାଖେର ରହିଥିେବ;
େସମାେନ ଭିତରକ ଆସିେବ ନାହିଁ କି ା ବାହାରକ ଯିେବ ନାହିଁ। େସମାେନ ପବି ଆ ାକ

ଶଂସା କରିେବ। େସମାେନ ଆଖପାଖକ ଆସିେବ। ଏବଂ େହାଇପାେର େଯ ପବି ଆ ା
କିଛି କର ି ଏବଂ, ପୁରଷମାେନ, େସମାେନ ଉଠି ଚି ାର କରିେବ, ଏବଂ ଏହି ବିଷୟ େନଇ
ଉପର ଓ ତଳ ଭମି ଉପେର େଡଇଁେବ, କି େସମାେନ ନିେଜ ଏହାକ େକେବ ହଣ କରିବାକ
ଚାହିଁେବ ନାହିଁ। ନା ନା! ବଝିେଲ? ଏବଂ େସମାେନ କହିେବ, “ଓଃ, ହଁ, ତାହା ଭଲ ଅେଟ। ଓଃ,
ମଁୁ େତେବ ତାହା ବିଷୟେର ଜାେଣ ନାହିଁ।” ବଝିେଲ, ବଝିେଲ, ବଝିେଲ? ସୀମାେରଖୀୟ
ବିଶାସୀମାନ। ଏେତ ନିକଟବ ୀ େଯ େସମାେନ ଏହାକ ଆସାଦନ କରିପାର ି, ମା
ତଥାପି େସମାେନ ଏହାକ ହଣ କର ି ନାହିଁ। ବଝିେଲ? େତେବ, େସମାେନ େସହିପରି
ଭାବେର ଏେତ ଅଧିକ ଆଖପାଖେର ରହିଥା ି ଏପରିକି ଅ େକେତ ଦିନ ଉ ାେର
େସମାେନ ସ ୂ ଭାେବ ଦେରଇ ଯାଆ ି। ମଁୁ ଅେନକ େଲାକମାନ ର ନାମଗୁଡିକ ଧରି
ଡାକି ପାେର େଯଉଁମାେନକି ଆରାଧନାଳୟ ଥାଇ, େସହି ସମାନ କାଯ କରିଥିେଲ। ପତିତ
େହାଇଥିେଲ, େଯ ପୁନବାର େସମାନ ମନ େଫରଣ କରି ନତନୀକତ କରିବା େହତ,
େସମାନ ପାଇଁ ଆଉ େକୗଣସି ପ ାତାପ ବାକି ନାହିଁ। େସମାେନ େକବଳ ଆ ା ଦଃଖିତ
କରି ନିଜଠାର ଦର କରିେଦେଲ। େସମାେନ ଏେତ ନିକଟବ ୀ େହାଇଥିେଲ େଯ ଏପରିକି…

173 ଏଠାେର, ଯଦି ଆପଣମାେନ େମା ସହିତ ଆସିେବ (ଆପଣମାନ ର ସମୟ ନାହିଁ, ମଁୁ
ଜାେଣ, େତେବ) କି ଯଦି ଆପଣମାେନ ଦିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 1ମ ପବକ ଆସି ତାକ ପାଠ
କରିେବ, ଆପଣ େସହି ସମାନ ବିଷୟକ ପାଇେବ। ଏହାକ ବ ମାନ ଚି ିତ କେର, ଦିତୀୟ
ବିବରଣ ତାର 1ମ ପବ। େତେବ, ପୁଣି 19ଶ ପଦର ଆର କର ଏବଂ 26ଶ ପଯ ପାଠ
କର । ଦିତୀୟ ବିବରଣ…ଆପଣ ପାଇେବ…େତେବ େଦଖ । ସମ ଇ ାଏଲ…େସହି
େଲାକମାେନ କଅଣ କେଲ, େସମାେନ କାେଦଶ-ବ ିଆକ ଆସିେଲ। ଓଃ, ମଁୁ କିଛି େଦଖୁଛି!
ଏହି ଆରାଧନାଳୟ, ଏହି େପ ିକ ା ଜଗତ ବ ମାନ କାେଦଶ-ବ ିଆେର ଅଛି। ତାହା
ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ, ଭାଇ େନୱି । ଆେମ କାେଦଶ-ବ ିଆେର ଅଛ, ଜଗତର ବିଚାର
ଆସନ (ବିଚାର ଆସନ ଥିଲା)।

174 ଏବଂ ଗୁ ଚରମାେନ ପଠା ଗେଲ। ଯିେହାଶୂୟ ଏଠାେର କହିେଲ, “େତେବ, ମଁୁ
ଗୁ ଚର ପଠାଉଅଛି,” କି ା େମାଶା, ବରଂ, “ମଁୁ ବାରଜଣ ଗୁ ଚର, ଜେଣ ଜେଣ କରି,
ତମର େତ କ େଗା ୀର ଜେଣ େଲାକକ ପଠାଉଅଛି। ମଁୁ େସମାନ େଦଶ ଅନସ ାନ
କରିବାକ ଏବଂ ଏକ ଖବର େନଇ ଆସିବାକ ପଠାଉଅଛି।” କଅଣ ଏହା ଠି କି?
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ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଫରି ଆସିେଲ, େସଠାେର ବାରଜଣ ମଧ ର
ନଅ ଜଣ କହିେଲ, “ଓଃ, ଏହା ଏକ ଉ ମ େଦଶ ଅେଟ, କି ଓଃ, ଦୟା କର, ଆେମ
ଏହାକ ଅଧିକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଓଃ, େମାର ଭ! ଅେମାରୀୟମାେନ େସଠାେର ଅଛ ି,
ଏବଂ ଆେମ େସମାନ ପାଶେର ଫଡି ପରି େଦଖାଯାଉ। େସମାେନ ସଶ େଲାକ।
େସମାନ ର ାଚୀରଗୁଡିକ ବହ ଅେଟ। ଓଃ, ଏହା ତ ଅତ ଧିକ…କାହିଁକି, ମଁୁ ଇ ା କେର
େଯ ତେମ ଆମକ ଏଠାକ େନଇ ଆସିବା ପରିବେ ଆେମ ମିସରେର ହିଁ ମରିଯାଇଥା ।”

175 କି , େଛାଟ ବ କାେଲବ ଏବଂ ଯିେହାଶୂୟ େସଠାେର େଡ଼ଇଁ ପଡିେଲ ଓ େସମାନ
ଶା କରାଇେଲ; କହିେଲ, “ଆେମ ଏହାକ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଥ ସ ମ ଅଟୁ।”
ହଁ, ଆ ା! େସଠାେର େସହି ଜଣକା ଅଟ ି। େତେବ େଦଖ । କଅଣ େହଲା? କାେଲବ
ଏବଂ ଯିେହାଶୂୟ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ପରେମଶର ଏହାର ତି ା େଦଇଛ ି: “େମାର ଏଥିେର
କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଏହା େକେତ ବଡ଼ ଅେଟ, ବାଧାଗୁଡିକ େକେତ ଅଧିକ ଅେଟ,
େସଗୁଡିକ େକେତ ଉ ଅେଟ, େସଗୁଡିକ େକେତ ବହତ ଅେଟ, େସମାନ ର ଏହା
ସହିତ େକୗଣସି ସ କ ନାହିଁ। ପରେମଶର ଏହା କହିଛ ି, ଏବଂ ଆେମ ଏହାକ ଅଧିକାର
କରିପାର।” ଏବଂ କଅଣ ଆପଣ ଜାଣ ି କି େସମାେନ େକବଳ ଦଇଜଣ େଲାକ ଥିେଲ,
େସଠାେର େସହି ପଚିଶ ଲ ମଧ ର, େଯଉଁମାେନକି େକେବ େସହି େଦଶକ ଅତି ମ
କରିଥିେଲ? କାରଣ େସମାେନ ନିଜର ବିଶାସକ େସଥିେର ଧରି ରଖିଥିେଲ ଯାହାକ
ପରେମଶର ସତ େବାଲି କହିଥିେଲ। ଆେମ !

176 େସହି ଆରାଧନାଳୟ, ଠି ବ ମାନ, କାେଦଶ-ବ ିଆେର ଉପ ିତ ଅେଟ। େଦଖ ,
େସହି େଲାକମାେନ ଏେତ ନିକଟବ ୀ ଥିେଲ େଯ ଏପରିକି େସମାେନ େସହି େଦଶର
ଅ ୁର ଆସାଦନ କରିଥିେଲ। େସମାେନ ଅ ୁର ଖାଇଥିେଲ। େଯେତେବେଳ କାେଲବ
ଏବଂ େସମାେନ ଆର ପାରିକ ଯାଇ ଅ ୁର େନଇ ଆସିଥିେଲ, େସହି େଲାକମାେନ
େସଥିର କିଛି ଛି ାଇ ତାହା ଖାଇଥିେଲ। “ଓଃ, େସଗୁଡିକ ଭଲ ଅେଟ, କି ଆେମ
ତାହା କରିପାରିବା ନାହିଁ।” “େସମାେନ େଯଉଁମାେନକି ପରେମଶର ଉ ମ କାଯ କ
ଆସାଦନ କରିଛ ି, ପବି ଆ ା ର ଆସାଦନ କରିଛ ି, ଏହାର ଉ ମତା େଦଖିଛ ି,
ଏହାକ ଆସାଦନ କରିଛ ି, ପରେମଶର ବାକ କ ଆସାଦନ କରିଛ ି…” କଅଣ ତାହା
େଦଖୁଛ ି? େସମାନ ମଧ ର େକୗଣସି ବ ି , େସମାନ ମଧ ର ଜଣକାକ େହେଲ
କାହାରିକ ଆରପାରିକ ଯିବାର ଅନମତି ଦିଆ ଗଲା ନାହିଁ। େସମାେନ ଏଠାେର ା ରେର,
େସମାନ ର ନିଜ େଦଶେର ବିନ େହାଇଗେଲ। େସମାେନ କଦାପି ଆରପାରିକ ଗେଲ
ନାହିଁ, ତଥାପି େସମାେନ ଏହାକ ଆସାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଥ ନିକଟବ ୀ ଥିେଲ, କି
ଏହାକ ହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଥ ଅନ ହ ଏବଂ ବିଶାସ ନ ଥିଲା। ଏହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି
ତାହା ଥିଲା।



60 କଥିତ ବାକ

177 େତେବ। େତେବ େସହି ିୟ ବ ି ଶୁଣ ଯିଏକି ଏହି ଚିଠି େଲଖିଥିେଲ। ଆସ
ପରବ ୀ ପଦଟି ପାଠ କରିବା। ମା େଗାଟିଏ ମିନି େଦଖ । ପାଉଲ େଦଖ । େତେବ
ଆସ 7ମ ପାଠ କରିବା:

କାରଣ େଯଉଁ ଭମି…ଆପଣା ଉପେର ବାର ାର ପତିତ ବ ିଜଳ ପାନ
କେର, ଆଉ େଯଉଁମାନ ନିମେ ତାହା ଚାଷ କରାଯାଏ, େସମାନ ର
ଉପେଯାଗୀ ଶାକାଦି ଉ କେର, ତାହା ପରେମଶର ଠାର ଆଶୀବାଦ ା
ହଏ:

କି ତାହା ଯଦି କ ା ଓ ଅଗରାଗଛ ଉ କେର, େତେବ ତାହା ଅ ାହ
େହାଇ ଅବିଳେ ଶାପ ହଏ; ପୁଣି ତାହାର ଚରମ ଦଶା ଅ ି ଦାହ।

178 େତେବ, େଦଖ େସ କଅଣ କହଛ ି? େତେବ େଦଖ । ଏଠାେର ଏହି ଶ ଥିଲା;
େତେବ, ଆଉ ତାହାପେର ଆେମମାେନ ବ କରିବା…ଏହି ବିଷୟ େମାେତ ବଷ ବଷ ଧରି
ମାରି ପକାଇବା ପରି େହାଇଥିଲା।

179 ମଁୁ ଥେର ଇ ିୟାନାର, ମିଶାୱାକାେର ଏକ ସଭାକ ଯାଇଥିଲି େଯଉଁଠାେର
େଲାକମାେନ ପରାଭାଷାେର କଥା କହିଥିେଲ। େତେବ, ମଁୁ େମାର ନିଜ େଲାକମାନ
ସ ୁଖେର ଅଛି। ଆପଣ େସହି େଲାକମାନ ବିଷୟେର ଶୁଣିଛ ି…େମା ଜୀବନ
କାହାଣୀେର େମାେତ କହିଥିବାର ଶୁଣିଛ ି, ଏବଂ େସହି ଅେଶତ ବ ି ବିଷୟେର ଯିଏକି
କହିଥିେଲ, “େସ ଏଠାେର ଅଛ ି। େସ ଏଠାେର ଅଛ ି।” େତେବ, ମଁୁ ତାହା କହିଅଛି।

180 କି ତାହାର ବାକି ବିଷୟ: ମଁୁ ଦଇଜଣ ପୁରଷ େଦଖିଲି। େସମାେନ ଥିେଲ…ଜେଣ
ବା ା େଦଉଥା ି, ଅନ ଜଣକ ତାହାର ଅଥ କରଥା ି। ଅନ ଜଣକ ଏକ ବା ା ଦିଅ ି,
ଏବଂ ଅନ ଜଣକ ତାହାର ଅଥ କର ି। ଏବଂ ଭାଇ, େସମାେନ ଠି ଥିେଲ। େକବଳ ଏହା…
ମଁୁ ଭାବିଲି, “େମାର ଭ! ମଁୁ େସହିପରି େକୗଣସି ବିଷୟ େଦଖି ନ ଥିଲି।” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ
ଦତମାନ ମଧ େର ଅଛି।” ମଁୁ ଭାବିଲି, ମଁୁ େକେବବି େସପରି କିଛି େଦଖିନାହିଁ…ଜେଣ
କହ ି, ଏବଂ ଅନ ଜଣକ…

181 ଏବଂ ମଁୁ େସଠାେର ପଛେର, ଜେଣ ପୁରଣା ଚାରକ ଭାବେର ବସିଥାଏ, ଆପଣ…
[େଟ  େର ରି ାନ—ସ ା।]…ଉଭେୟ ବ ି କିଛି ସମୟ ଆଉ ନିଜର ହାତ ମିଶା ି।
ମଁୁ େମା ଜୀବନେର ଏପରି ବ ିମାନ େକେବ େଦଖି ନ ଥିଲି। େସମାେନ ଏକ ବା ା
କହ ି, ଏବଂ ଅନ ଜଣକ ଏହାର ଅଥ କେର। ଏବଂ େମାର, େମାର ଭ! ଏହା ଚମ ାର
ଥିଲା! ଜେଣ, କହଥାଏ ଏବଂ ଅନ ଜଣକ ଅଥ କରଥା ି। ଉଭୟ…ଏବଂ େଯେତେବେଳ
େସମାେନ ନିଜର ହାତ ଉପରକ ଉଠା ି େସେତେବେଳ େସମାେନ େକବଳ ଚଖଡି ପରି ଧଳା
େହାଇଯାଆ ି। ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଓଃ, େମାର, େମାର ଭ! ମଁୁ େମାର ସାରା ଜୀବନ େକଉଁଠାେର
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ରହିଥିଲି? ଏହା ତ େହଉଛି େସହି ବିଷୟ!” ମଁୁ କହିଲି, “େମାର ଭ, େପ ିକ ା  ମାେନ ଠି
ଅଟ ି।” ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ।

182 ମଁୁ ବହତ କିଛି େଦଖିନାହିଁ େକବଳ ଏତିକି ମା ଯାହାକି ଠି ଏଠାେର ଆଖପାଖେର
ରହିଥିଲା, େଯଉଁଠାେର େସହି…େବାଧହଏ ଦଇ ତିନିଜଣ ମହିଳା େକଉଁଠାେର ଏକ
କାଯ ଭାର ସହିତ ରହିଥିେଲ। ଏବଂ େସମାେନ କଳିଝଗଡା କରଥା ି; ଆଉ ଜେଣ ଅନ
ଜଣକାକ ଡାକିଥା ି, “ମୃତଭ କ ପ ୀ,” ଏବଂ, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଠି େସହିପରି କିଛି, ଜେଣ
ଅନ ସହିତ ପର ର ଝଗଡା କରଥା ି। େତେବ ମହିଳାମାନ ତି ଅସ ାନ କି ା େସପରି
କିଛି ନେହଁ, ମା େକବଳ…ଏହା—ଏହା େସହି ନିମ ରେର ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ମଧ ର
େକହି…ଆପଣମାନ ର ମେନ ଅଛି, ଭାଇ ାହା । ଆପଣ େସେତେବେଳ ଏକ େଛାଟ
ପିଲା ହିଁ ଥିେଲ। ଏବଂ େତଣୁକରି, ତାହା େସହିଭଳି ହିଁ ଥିଲା।

ଆଉ ମଁୁ ତାହା ଶୁଣିଲି, ଏବଂ ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଓଃ, େମାର ଭ, ମଁୁ ଦତମାନ ପାଇଅଛି।”

183 ଦିେନ ଘରର େସହି େକାଣର ଆସୁଥିଲି, ାୟଃ ଦିତୀୟ ଦିନ, ମଁୁ େସହି ବ ି ମଧ ର
ଜଣକାକ େଭଟିଲି। ମଁୁ କହିଲି, “ମହାଶୟ, ଆପଣ େକମିତି ଅଛ ି?”

େସ କହିେଲ, “ଆପଣ େକମିତି ଅଛ ି?” େସ କହିେଲ, “କଅଣ…ଆପଣ ର ନାମ
କଅଣ?”

ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ ାନହା ।”

େସ କହିେଲ, “ଆପଣ େକଉଁଠାର ଅଟ ି? ଏଠାର?”

ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “ନା, ମଁୁ େଜଫସ  ୱିେଲର ଅେଟ।”

େସ କହିେଲ, “େତେବ, ତାହା ଭଲ କଥା। କଅଣ ଆପଣ େପ ିକ ା କି?”

ମଁୁ କହିଲି, “ନା, ଆ ା, ମଁୁ ନେହଁ।” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ପବି ଆ ା ହଣ କରିବାର େସହି
େପ ିକ ା ଉପାୟକ ହଣ କେର ନାହିଁ,” ମଁୁ କହିଲି, “ଯାହା ବି େହଉ,” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ
ଏଠାେର ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅଛି।”

184 େସ କହିେଲ, “େତେବ, ତାହା ବହତ ଭଲ ଅେଟ।” ଏବଂ ତା ସହିତ କଥାବା ା
କରଥିବା େବେଳ, ତା ଆ ାକ ଧରିଲି (କଅେର ଥିବା େସହି ୀେଲାକ ପରି), େସ ଜେଣ

କତ ୀ ିଆନ ଥିେଲ। ଭାଇ, େମାର କହିବାର ଅଥ େସ ସବ ଠି େଦଖା ଯାଉଥିେଲ।
େସ ଭଲ ଥିେଲ। େତେବ, ଆପଣମାେନ ସମେ …େକେତ ଜଣ େମାର ସଭାଗୁଡ଼ିକେର
ରହିଛ ି ଏବଂ େସହିସବ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାର େଦଖିଛ ି? କଅଣ ଆପଣ େଦଖିଛ ି କି? ଏବଂ
େସହି ବ ିଟି ସ ୂ ରେପ ଠି ଥିେଲ। େତଣୁକରି େତେବ, ମଁୁ—ମଁୁ ଭାବିଲି, “େସଠାେର!
େମାର ଭ, େକେଡ଼ ଅ ତ!”
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185 ାୟଃ େସହି ସ ାେର, ଅପରା େର େକୗଣସି ସମୟେର, ମଁୁ ଅନ ଜଣକ େଭଟିଲି।
ମଁୁ କହିଲି, “ମହାଶୟ, ଆପଣ େକମିତି ଅଛ ି?”

େସ କହିେଲ, “ଆପଣ େକମିତି ଅଛ ି? ଆପଣ ର ନାମ କଅଣ?” ଏବଂ ମଁୁ ତା
କହିଲି। ଏବଂ େସ କହିେଲ, “କଅଣ…କଅଣ—କଅଣ ଆପଣ ଜେଣ େପ ିକ ା କି?”

ମଁୁ କହିଲି, “ନା, ଆ ା, ଠି େପ ିକ ା ତ ନେହଁ, ମଁୁ ଭାବ ନାହିଁ।” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ତ
େକବଳ ଏଠାେର ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅଛି।”

େସ କହିେଲ, ମଁୁ କହିଲି, େସ କହିେଲ, “କଅଣ ଆପଣ େକେବ ପବି ଆ ା
ପାଇଛ ି?”

ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ—ମଁୁ ଜାଣି ନାହିଁ।” ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ ସମେ ଯାହା ପାଇଛ ି
ତଦନସାେର ତ, ମଁୁ ଅନମାନ କରଛି େଯ େମାର ତାହା ନାହିଁ।”

ଏବଂ େସ କହିେଲ, “େକେବ ପରଭାଷାେର କଥା କହିଛ ି କି?”

ମଁୁ କହିଲି, “ନା, ମହାଶୟ!”

େସ କହିେଲ, “ତାହାେହେଲ ତେମ ତାହାକ ପାଇ ନାହଁ।”
186 ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ମଁୁ—ମଁୁ ଅନମାନ କରଛି େଯ ତାହା ଠି ।” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ
ଜାଣି ନାହିଁ। ମଁୁ ାୟଃ ଦଇ ବଷର ଟିେକ କ େହବ, ଚାର କରଛି,” ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି,
“ମଁୁ ଏହା ବିଷୟେର ଅଧିକ କିଛି ଜାେଣ ନାହିଁ।” ମଁୁ କହିଲି, “େବାଧହଏ ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ।”
ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ବଝିପାେର ନାହିଁ…” କାରଣ କଅଣ, ମଁୁ ତା େସହିଠାେର ଧରିବାକ
େଚ ା କରଥିଲି (ବଝିେଲ?), ଏହାକ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମଁୁ କଲି, ଯଦି
ମଁୁ େକେବ ଜେଣ କପଟୀ େଭଟିଥିଲି, େସଠାେର େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ ଥିେଲ।
ତା ପ ୀ ଅେଶତବ -ମୁ ଥିେଲ; ଏବଂ ଏହି ବ ିଜଣକ ଜେଣ ସୁବ -େକଶଥିବା

ୀ ସହିତ ରହଥିେଲ, ତା ଔରସର ଦଇଟି ସ ାନ ଥିେଲ; ଏବଂ ପରଭାଷାେର କଥା
କହଥିେଲ, ଏହାକ ଯଥାସ ବ ସଠି ଭାେବ ଅଥ କରଥିେଲ। ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ,

ଭ, ମଁୁ େକଉଁଠାକ ଆସିଯାଇଛି?” ଦତମାନ ଠାର, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ ମଁୁ େକଉଁଠାକ
ଆସିଯାଇଥିଲି। ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ େମୗଳିକବାଦୀ ଅେଟ; ଏହାକ ତ ବାଇବଲ େହବା
ଆବଶ କ। ଏହା ଠି େହବା ଆବଶ କ। ଭ, େକୗଣସିଠାେର ତ କିଛି େଗାଟାଏ ଭ ଅଛି।
ତାହା କିପରି େହାଇପାେର?”
187 ମଁୁ େସଦିନ ରାତିେର ସଭାକ ଗଲି, ଏବଂ େସହି ଆ ା ଓ ାଇ ଆସିଲା; ଏବଂ ଭାଇ,
ଆପଣ ଏହା ଅନଭବ କରିପାରିେବ, େଯ ଏହା ପବି ଆ ା ଥିଲା। ହଁ, ଆ ା! ଯଦି ଏହା ନ
ଥା ା, େତେବ ତାହା େମାର ଆ ା ସହିତ ସାମ ସ େର ଥାଆ ା େଯ ଏହା ପବି ଆ ା
ଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ ତ େକବଳ ଜେଣ ଯୁବା ଚାରକ ହିଁ ଥିଲି, ଏବଂ ଜାଣି ନ ଥିଲି େଯ କିପରି,
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ଆ ାର ଭଲ ମ ର ପରିେଭଦକ ବିଷୟେର। କି ମଁୁ େସଠାେର ବସିଥିଲି। ଏବଂ ମଁୁ ଜାେଣ
େଯ ଠି େସହି ପରେମଶର ଯିଏକି େମାେତ ଉ ାର କରିଥିେଲ, େସହି ସମାନ ଅନଭତି
ଥିଲା…ମଁୁ ଅନଭବ କଲି େଯପରିକି ମଁୁ ଛାତ େଦଇ ଯାଉଅଛି, ତାହା େସହି ଭବନେର ଏକ
ଅ ତ ଅନଭତି ଥିଲା। ମଁୁ ଭାବିଲି…

188 େସମାନ ମଧ ର ାୟଃ ପ ର ଶହ େସଠାେର ଥିେଲ। ମଁୁ ଭାବିଲି, “େମାର ଭ,
ଓଃ େମାର ଭ!” େସମାନ ମଧ ର ଦଇ ବା ତିନି ସମୂହ ଏକାଠି େହାଇଥିେଲ। ଆଉ ମଁୁ
ଭାବିଲି, “କହ , େମାର ଭ! ଏହା କିପରି େହାଇପାେର? େତେବ, େସହି ମହାନ ଆ ା ଏହି
ଭବନେର େସହିପରି ଭାବେର ଅବତରିତ େହଉଥିେଲ; ଏବଂ ଏଠାେର, ଏହାକ େସଠାେର
ଉପରକ ଯାଉଥିବାର େଦଖ , େସହି େଲାକମାେନ ପରଭାଷାେର କଥା କହଛ ି, ଅଥ
କରଛ ି, ବା ା ସି ଭାବେର ଦାନ କରଛ ି— ଏବଂ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ କପଟୀ
ଏବଂ ଅନ ଜେଣ ପରେମଶର ବା ବିକ ଜନ ଅଟ ି।” ଏବଂ ମଁୁ ଭାବିଲି, “ବ ମାନ, ମଁୁ
ସ ୂ ଦ େର ପଡିଯାଇଛି। ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ କଅଣ କରିବା କଥା।”

189 େତେବ, ଠି ଏହା ପେର ତର , େମାର ଜେଣ ଉ ମ ବ , ଭାଇ େଡଭି (ଆପଣ
ଜାଣ ି), କହିବାକ ଲାଗିେଲ େଯ ମଁୁ ଜେଣ କେ ଇ ଅେଟ। ତାହା ଏକ ଝିଅର େଖଳନା
ଅେଟ, ଆପଣ ଜାଣ ି। ଆଉ େତଣୁକରି, ମଁୁ ଅବିବାହିତ ଥିଲି, ଏବଂ େତଣୁ ମଁୁ…େସ େମା
ସହିତ େସପରି କରିବାକ ଲାଗିେଲ, ଏବଂ ତାହାପେର କର କର, େମା ସହିତ ଥ ା କରିବାକ
ଲାଗିେଲ।

190 ଏବଂ ଆମର ଏକ ଚାଲିଥିଲା…ଏବଂ ତମର ମାଆ ଏବଂ ଆମ ସମ ର ବିଭି
ାନେର େଛାଟ େଛାଟ ସଭାଗୁଡିକ ଚାଲିଥିଲା। ଆରାଧନାଳୟଟି େସହି ସମୟେର ଆର

େହାଇ ନ ଥିଲା—ନ ଥିଲା, ଏବଂ ଆେମ ବିଭି ାନେର େଛାଟ େଛାଟ ସଭାଗୁଡିକ କରଥିଲ।
ଏବଂ େଶଷେର େଗାଟିଏ ଦିନ, ଆରାଧନାଳୟ ନିମାଣ େହାଇସାରିବା ପେର, ଅେନକ ବଷ
ପେର, ମଁୁ ାଥନା କରିବା ପାଇଁ ୀ ମି  ଠାେର େମାର ଗୁ ାକ ଗଲି, କାରଣ ଭାଇ େଡଭି
େମା ବିଷୟେର ତା କାଗଜେର—େର—େର କିଛି ଭୟ ର କଥା କହିଥିେଲ। ମଁୁ ତା
ଭଲ ପାଏ। ମଁୁ କିଛି ଘଟୁ େବାଲି ଚାହଁୁ ନ ଥିଲି, ଏବଂ ମଁୁ—ମଁୁ ତା ନିମେ ାଥନା କରିବା
ପାଇଁ େସଠାକ ଗଲି। ଏବଂ ମଁୁ େସଠାକ ଗଲି, ଏବଂ ମଁୁ ଗୁ ାେର େବଶ କଲି। ଏବଂ ମଁୁ
େସଠାେର ାୟଃ ଦଇ ଦିନ ଧରି ରହିଲି। ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “େହ ଭ, ତା ମା କରି ଦିଅ।
ତା ର—ତା ର କହିବାର ତାହା ଅଥ—ତାହା ଅଥ ନ ଥିଲା।” ଏବଂ ମଁୁ ଭାବିଲି, “ତେମ
ଜାଣିଛ…” େସେତେବେଳ ମଁୁ ଏକ ଶା ାଂଶ ବିଷୟେର ଚି ା କଲି।

191 ଏବଂ ମଁୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ଏବଂ େସଠାେର ଏକ କାଠ ଗ ି ଥିଲା (େସହି କାଠ ଗ ି
ଏପଯ େସଠାେର ଅଛି, ଅ କିଛି ଦିନ ପୂବର ତାହା ଏଠାେର ଥିଲା) ଯାହାକି ପବତ
ଉପର ଖସି ଆସି ଝରଣା ପାଖ େଦଇ ଆସୁଥିବା ଏକ େଛାଟ ପଥେର ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଏବଂ
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ମଁୁ େସହି କାଠ ଗ ି ଉପେର ବସି ପଡିଲି, େସଠାେର ପଛେର—େସଠାେର ପଛେର ଥିବା
ପବତଗୁଡିକ ଚାହିଁ ରହିଲି, ଏବଂ େମା ବାଇବଲକ େସପରି ଭାେବ େମଲା ରଖିଲି। ମଁୁ ଭାବିଲି,
“ତେମ ଜାଣିଛ…” ମଁୁ ଏକ ଶା ାଂଶ ବିଷୟେର ଚି ା କରଥିଲି: “େସହି ଥଟାରି, େସ େମାର
ବହତ ତି କରିଛ ି, ଏବଂ ବହତ କଥା କହିଛ ି।” ଆପଣ ଜାଣ ି…ମଁୁ ଭାବିଲି, “ମଁୁ ବିଶାସ
କେର େଯ ମଁୁ ତାହା ପଢ଼ି େଦବି।” ମଁୁ ବାଇବଲ େଖାଲିଲି, ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ…”
େମା ମୁହଁ େପାଛିଲି, ଏବଂ ପବନ େବାହିଲା ଏବଂ ଏହା ତାକ ଓଲଟାଇ ଏ ୀ 6 କ ଆଣି
େଦଲା। “େତେବ,” ମଁୁ କହିଲି, “ତାହା େସଠାେର ନହଁ େଯଉଁଠାେରକି ଏହା ଅଛି।” ଏବଂ ମଁୁ
ତାହାକ େସହିପରି ଭାବେର ରଖିେଦଲି। ପୁଣି ପବନ ବାହିତ େହଲା ଏବଂ ଏହାକ ପୁଣି
ଥେର ଓଲଟାଇ େଦଲା। ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ବ ମାନ, ଏହା ଆ ଯ ଜନକ ଅେଟ, ପବନ
ଏହାକ େସପରି ଭାବେର ପୁନବାର ଓଲଟାଇ େଦଉଛି।” େତଣୁ ମଁୁ ଭାବିଲି, “େତେବ, ମଁୁ
ବିଶାସ କେର ମଁୁ ଏହାକ ପଢ଼ି େଦବି।” ଏବଂ କହିଲା:

କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଥେର ଆେଲାକ ା େହାଇଅଛ ି,…ପବି ଆ ା ର
ସହଭାଗୀ େହାଇଅଛ ି, ପରେମଶର ଉ ମ ବାକ , ଭାବୀ ଯୁଗର ଶ ି…
ଆସାଦନ କରିଅଛ ି।

ମଁୁ ଭାବିଲି, “େତେବ, ମଁୁ ତାହା ସହିତ କିଛି େଦେଖ ନାହିଁ।” ଏହାକ ପୁଣି ଥେର, ଅବଶି
ପବକ ପାଠ କଲି। େସଥିେର କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ। ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ତାହା—ତାହା ପାଇଁ
ତାହା ଏହାକ ସମାଧାନ କରିଦିଏ।” ଏବଂ ମଁୁ—ମଁୁ ଏହାକ ଏହିପରି େଦଖିଲି, ଏବଂ ଏହା ପୁଣି
ଥେର େସପରି େହାଇଗଲା। ଏବଂ ମଁୁ ଏହାକ ଉଠାଇଲି, ଏବଂ ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଆ ା, ତାହା
କଅଣ?” ମଁୁ ଏହାକ ପାଠ କରିବା ଜାରି ରଖିଲି, ଏବଂ ପାଠ କଲି, ଓ ପାଠ କଲି, ମଁୁ କହିଲି,
“େତେବ, ମଁୁ ବଝିପାର ନାହିଁ।” ତାହାପେର ମଁୁ ରଖିଲି…ଏବଂ ମଁୁ ତଳକ ପାଠ କଲି:

…କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଥେର ଆେଲାକ ା େହାଇଅଛ ି,… େସମାନ
ପାଇଁ ଅସାଧ ।

ଏହା ଏଠାେର ତଳକ ଏପରି ଏକ ାନକ ଆସିଲା େଯଉଁଠାେର ତାହା କହଥିଲା:

କାରଣ େଯଉଁ ଭମି…ଆପଣା ଉପେର ବାର ାର ପତିତ ବ ିଜଳ ପାନ
କେର, ଆଉ େଯଉଁମାନ ନିମେ ତାହା ଚାଷ କରାଯାଏ, େସମାନ ର
ଉପେଯାଗୀ ଶାକାଦି ଉ କେର, ତାହା ପରେମଶର ଠାର ଆଶୀବାଦ ା
ହଏ :

କି ତାହା ଯଦି କ ା ଓ ଅଗରାଗଛ ଉ କେର, େତେବ ତାହା ଅ ାହ
େହାଇ…ଅବିଳେ ଶାପ ହଏ; ପୁଣି ତାହାର ଚରମ ଦଶା ଅ ି ଦାହ।

192 ମଁୁ କହିଲି, “ଆ ଯ କେର େଯ ତାହାର ଅଥ କଅଣ?” ମଁୁ ତ ବ ମାନ ହିଁ…େତେବ, ମଁୁ
େସଠାେର ଉପେର ଆଉ କିଛି ବିଷୟେର ଚି ା କର ନ ଥିଲି। େକବଳ ତାହା ଭାବଥିଲି। ଏବଂ
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ଠି େସହି ସମୟେର େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସଠାେର ବସିଥିଲି, ମଁୁ ଭାବିଲି େଯ ଭ େମାେତ
ଭାଇ େଡଭି ଏବଂ େସଠାେର ତେଳ ଥିବା େସମାନ ବିଷୟେର ଏକ ଦଶନ େଦେବ। ଏବଂ
ମଁୁ େସଠାେର ବସିଥିଲି; ମଁୁ ଅନାଇଲି, ଏବଂ େଦଖିଲି େଯ େମା ସ ୁଖେର କିଛି େଗାଟାଏ
ଫ ା ଭାବେର ବାହାରଛି। ଏବଂ ଏହା ଏକ ପୃଥିବୀ ଘୁର ଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ େଦଖିଲି େଯ ଏହା
ସ ୂ ଭାେବ ତ ବି ତ େହାଇଯାଇଛି, ଏପରି େଦଖାଯାଉଥିଲା େଯପରିକି ତାହା ସବ ହଳ
କରାେହାଇଛି। ଏବଂ ଜେଣ େଲାକ ବାହାରି ଆସିଲା ଯାହା ଆଗେର ଏକ—ଏକ—ଏକ
ବଡ଼ ଜିନିଷ ବିହନେର ପରିପୂ ଥିଲା, ଆଉ େସ ଯାଉଥିବା ସମୟେର ପୃଥିବୀ ସାରା ବିହନ
ବଣି ବଣି ଯାଉଥିଲା। ଏବଂ େସ ପୃଥିବୀର ବ େର ବଲି ବଲି, େମା ଆଖିର ଦରକ ଚାଲିଗଲା।
ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ େମା ଆଖିର ଅ ଧ ାନ େହେଲ, ଏଠାେର ଏକ କଳା େପାଷାକ
ପି ି, କତେର ଚତର-େଦଖାଯାଉଥିବା ଜେଣ ବ ି ଆସିେଲ, ଏହିପରି ଭାବେର ବଲି
ବଲି, ଯାଉଥିେଲ, ହ , ହ , ମ ବିହନଗୁଡିକ ବଣୁଥିେଲ, ହ , ହ । ଏବଂ ମଁୁ ଏହା େଦଖି
ରହିଲି, ଏବଂ େଯପରି ପୃଥିବୀ ଘୁରି ବଲିଥିଲା…

193 କିଛି ସମୟ ପେର ଗହମ ଅ ରିତ େହଲା। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଗହମ ଉପରକ
ଆସିଲା, େସଥିର ବାହାରି ଆସିଲା ଅଗରା ଗଛ, ଓ କ କଲତା, ଏବଂ କ ା, ଓ ଦଗ ଯୁ
ତଣ, ଏବଂ ସବକିଛି ବଢିବାକ ଲାଗିଲା, ୀର ତଣ, ଏବଂ ଗହମ ସହିତେର ସମ କିଛି ବ ି
ପାଇବାକ ଲାଗିଲା। ଏବଂ େସମାେନ ସମେ ଏକାଠି ବ ି ପାଇଥିେଲ। ଆଉ େସଠାେର
ଏକ କତ, ଖରାପ ମରଡ଼ି ଆସିଲା, ଏବଂ େସହି େଛାଟ ଗହମ ତାର ମୁ େସପରି ଭାବେର
େଟକି ରଖିଲା, ଏବଂ େଛାଟ ଅଗରା ଗଛ, ଓ କ ା, କ କଲତା, େସମାେନ ନିଜର ମୁ କ
ଉପରକ କେଲ। େତ କ ତଣ େକବଳ, ପ ା , ପ ା , ପ ା , ପ ା , େସପରି ଭାବେର
ନିଃଶାସ ଛାଡଥିେଲ। ଆପଣ େସମାନ େକବଳ ଶୁଣିପାରିେବ। ଏବଂ େସମାେନ ବଷା,
ବଷା ପାଇଁ ଡାକ ଛାଡଥିେଲ।

194 ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପେର, ଏକ ବହ ବଡ େମଘଟିଏ ଆସିଲା, ଏବଂ ଜଳ ତଳକ
ବରଷିବାକ ଲାଗିଲା। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଏହା େସଠାେର ଉପେର ବ ି େହଲା, େସହି
ଗହମ ଉପରକ େଡଇଁପଡ଼ି କହିବାକ ଲାଗିଲା, “ମହିମା େହଉ! ହାେଲଲୟା! ଭ ର

ଶଂସା େହଉ!” େସହି େଛାଟ ଦଗ ଯୁ ତଣ ଉପରକ େଡଇଁପଡିଲା ଓ ଉ ପାଟିେର
କହିଲା, “ମହିମା େହଉ! ଭ ର ଶଂସା େହଉ! ହାେଲଲୟା!” କ ା ଏବଂ େସଗୁଡ଼ିକ
ସମେ , ଭମିର ସବଆେଡ ନାଚିବାକ ଲାଗିେଲ, ଉ ପାଟିେର କହିବାକ ଲାଗିେଲ, “ମହିମା
େହଉ! ହାେଲଲୟା! ଭ ର ଶଂସା େହଉ!”

େତେବ, ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ତାହା ବଝିପାରିଲି ନାହିଁ।”

195 ଦଶନ େମାେତ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା; ତାହାପେର ମଁୁ ପୁଣିଥେର େସହି ଦଶନେର ଚାଲିଗଲି:
“େସହି ଅଗରା ଗଛ ଯାହାକି ଅ ାହ େହାଇ ଅବିଳେ ଶାପ ହଏ।” ତାହାପେର ମଁୁ
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ବଝିପାଇଲି। ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ବ ିଜଳ ଧାମିକ ଓ ଅଧାମିକ ଉପେର ପେଡ଼।” ଜେଣ ବ ି
ସଭାେର ବସିପାର ି, ପରଭାଷାେର କଥା କହିପାର ି, ଉ ପାଟିେର ଚି ାର କରିପାର ି
ଓ ଠି ଅନ ସମ ପରି ଆଚରଣ କରିପାର ି େଯପରିକି କତ ପବି ଆ ା ସହିତେର
କରିଥାଆ ି ଏବଂ ତଥାପି ପରେମଶର ରାଜ େର ନ ଥାଇପାର ି। ତାହା ଅବିକଳ ଠି ।
କଅଣ ଯୀଶୁ କହି ନାହଁା ି କି, “ଅେନେକ େସହି ଦିନ ଠିଆ େହାଇ କହିେବ, ‘େହ ଭ, କଅଣ
ମଁୁ ତମ ନାମେର ଭତମାନ ଛଡାଇ ନାହିଁ କି? କଅଣ ମଁୁ ତମ ନାମେର ଭବିଷ  ବାଣୀ
( ଚାର) କରି ନାହିଁ କି? କଅଣ ମଁୁ ତମ ନାମେର ଅେନକ ଶ ିଯୁ କାଯ ଗୁଡିକ କରି ନାହିଁ
କି?’” ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େହ ଅଧମାଚାରୀମାେନ, େମା ଠାର ଦର ହଅ, ମଁୁ ତମକ େକେବ ଜାଣି
ସୁ ା ନ ଥିଲି।” ତାହା ବିଷୟେର କଅଣ?

196 ଏଠାେର ଅବିକଳ ତାହା ଅେଟ ଯାହାକି ଏହାର ଅଭି ାୟ ଏଠାେର ଅେଟ। ବଝିେଲ?
େସମାେନ ସଗର ଉ ମ ବ ିକ ଆସାଦନ କରିଥିେଲ। କି ଆର ର ହିଁ, େସମାେନ
ଭ ଥିେଲ। ଆର ର ହିଁ େସମାନ ର ଉେ ଶ ମାନ ଠି ନ ଥିଲା; େସମାନ ର
ଅଭି ାୟଗୁଡିକ ଠି ନ ଥିଲା। ତାହା, ଆପଣ କହିପାରିେବ ନାହିଁ। େସହି…ଆପଣ ଜାଣ ି,
ଅମଳେର େସ କହିଥିେଲ, “କଅଣ ମଁୁ ବାହାରକ ଯାଇ େସସମ ଉପାଡି େଦବି କି?”

197 େସ କହିେଲ, “େସମାନ ଏକାଠି ବଢିବାକ ଦିଅ, ଏବଂ େସହି ଦିନେର ଏହି କ ା ଓ
କ କଲତାମାନ ଏକାଠି ଦ କରାଯିେବ, ଏବଂ ଗହମ ଅମାରକ ଯିବ।” େତେବ, ଆପଣ
କିପରି ଜାଣିବାକ ଯାଉଛ ି େଯ େକଉଁଟା କ ା, କି ା େକଉଁଟା କ କ ଲତା, କି ା େକଉଁଟା
ଗହମ? “େସମାନ ର ଫଳ ଦାରା ତେମ େସମାନ ଜାଣିବ।” ଆପଣ େଦଖ , ଭାଇ,
ଭଉଣୀ, େଗାଟିଏ ଉ ମ ଗଛ ମ ଫଳ ଆଣିପାେର ନାହିଁ। ଯାହା େହଉ ନା କାହିଁକି,
େକୗଣସିଠାେର ମାଗେର, ଏହା ଆପଣ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। େତଣୁ, ଆପଣମାେନ
ପବି ଆ ା ବା ି ର ଅନସ ାନେର…ମଁୁ ଖୁସି ଅେଟ ଯିଏ େକହି ବି ଏହାକ େଲଖିଛ ି।
ବଝିେଲ?

198 େତେବ, େସଠାେର ପଛେର େସହି ସୀମାେରଖୀୟ ବିଶାସୀମାେନ, େସମାେନ ଠି
େସମାନ ସହିତେର ଥିେଲ। େସମାେନ େସମାନ ର ସୁ ତବିଧିେର ସୁ ତି େହାଇଥିେଲ।
େସମାେନ ଠି େସହି େଦଶକ ଯାଇଥିେଲ ଯାହାର ତି ା ପରେମଶର କରିଥିେଲ, େସହି
େଦଶର ଠି ଅଗ ନିକଟକ ଯାଇଥିେଲ। ଅେନକ େଲାକମାେନ େସହି ଅଗ ନିକଟକ
ଯାଆ ି। େସ ଠି େସହି ପବି ଆ ା ବା ି ପଯ ଯିେବ ଏବଂ ଏହାକ ଅ ାହ
କରିେଦେବ। େସ ଏହାକ ଛାଡିବାକ ଚାହଁା ି ନାହିଁ। େସ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ି ର
ଶା ାଂଶ ପଯ ଯିେବ, ଏବଂ ନିଜର ପିଠି କରିେଦେବ, ଏବଂ ଏହାକ େଦଖିବାର ବ ିତ
େହବା ପାଇଁ ଏହାକ ତ ାଖ ାନ କରି େଦେବ।
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199 ସମ ବାଇବଲେର ଏପରି େଗାଟିଏ େହେଲ ଶା ାଂଶ ନାହିଁ େଯଉଁଠାେରକି େକେବ
େକହି ପିତା, ପୁ , ପବି ଆ ା ନାମେର ବା ିଜିତ େହାଇଥିେଲ, େଗାଟିଏ େହେଲ
ଶା ନାହିଁ। କ ାେଥାଲି ମ ଳୀ ଏହାକ ଆର କରିଥିଲା, ଲଥରେର ବାହାରି ଆସିଲା,
େୱସଲିର ସମୟେର ରହିଥିଲା, ଏବଂ େସହିଠାର ଆସି ଏଠାେର ପହ ି ଅଛି। ତାହା ଅବିକଳ
ଠି ଅେଟ। କି େସହି ଶା ାନସ ତ ମ େହଉଛି ଭ ଯୀଶୁ ୀ ନାମ। ତାହା
େ ରିତିକ ବା ି ଅେଟ। ଆପଣ ତାହା କରି ଏକ ନାମଧାରୀ ସଂ ାେର ରହିପାରିେବ ନାହିଁ।
ତାହା ଠି ।

200 େତେବ, କଅଣ ଆପଣ େସହି ବିଷୟଗୁଡିକ େଦଖୁଛ ି କି? ପବି ଆ ା ବା ି ,
ଆ ା ର ଦାନସକଳ, ପରେମଶର େନଇ କରି ଆସୁଥିବା ବିଷୟମାନ…ଆ ା ର ଫଳ
େହଉଛି େ ମ, ଆନ , ଦୀଘସହି ୁତା (ଓଃ, ଆପଣ କହ ି, “ମା ଭାଇ ାନହା ,
ପରେମଶର ଧନ େହଉ , ମଁୁ ଦୀଘସହି ୁ ଅେଟ।” ଏହା େସହିପରି ଲାଗୁଛି। ମଁୁ କିଛି
ସମୟ ପୂେବ ଏଠାେର ଓହାେୟାକ ଯାଇଥିଲି, ଏବଂ େକହି ଜେଣ େମାେତ ପଚାରିେଲ,
ଏଠାେର ଏକ ଚିଠି େଲଖି େମାେତ ପଚାରିେଲ େଯ କଅଣ ମଁୁ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର
େଲାକମାନ ବା ିଜିତ କେର କି? ମଁୁ କଦାପି େଗାଟିଏ େହେଲ ଶ କହିଲି ନାହିଁ। େସମାେନ
ଏହାକ େଯେକୗଣସି କାେର ପାଇଗେଲ, ଏବଂ େଷାହଳ ସହେଯାଗୀ େସବକମାେନ
ପୃଥ େହାଇଗେଲ। ତାହା ଦୀଘସହି ୁତା ନେହଁ କି!)—ଦୀଘସହି ୁତା, ଉ ମତା, ନ ତା,
ଭ ତା, େଧୖଯ , ଏବଂ ପବି ଆ ା। ବଝିେଲ?

201 େହ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଆେମ—ଆେମ କାେଦଶ- ବ ିଆେର ଅଛ। ଆପଣ ବ ମାନ
ଆସାଦନ କରଛ ି। ଗତକାଲି ରାତି ପବି ଆ ା ଆମ ଉପେର ଓ ାଇ ଆସିଥିେଲ, ବଳ
େବଗର ପବନ ଭଳି, ଆମ ଭିତରକ ଆସିଥିେଲ। ଏହା ଆପଣ ମଧ ର ଅେନକ ଉପେର
ଅଧି ାନ କରିଥିେଲ। େସବକମାେନ ଆଜି ଏଠାେର ଏବଂ େସଠାେର ଘର ଘର ଯାଇ
ପରିଦଶନ କରଛ ି, ପବି ଆ ା େଖାଜୁଥିବା େଲାକମାନ ଉପେର ହାତ ରଖୁଛ ି ଏବଂ

ାଥନା କରଛ ି। ଆପଣ ଏକ ବିକ ହଣ କର ନାହିଁ। ଆପଣ େକୗଣସି କାରର
ଏକ ଶ କ ନିଅ ନାହିଁ। ଆପଣ େକୗଣସି କାରର ଏକ ସେ ଦନା ନିଅ ନାହିଁ। ଆପଣ
େସଠାେର ଅେପ ା କର େଯପଯ କି ପରେମଶର ଆପଣ ଗଢି ନ ନିଅ ି ଏବଂ
ଆପଣ ଏକ ନତନ ଜୀବ ନ କରି ନିଅ ି, ଆପଣ ଏକ ନତନ ବ ି ନ କରି ନିଅ ି। ଆପଣ
ବ ମାନ ଏହାକ ଆସାଦନ କରଛ ି, େକବଳ ଏହାକ ଆସାଦନ କରଛ ି, ମା କେପାତକ
ଆପଣ ଠି େମଜ ନିକଟକ କଢାଇ େନବାକ ଦିଅ , ଏବଂ—ଏବଂ େସହି େମଷଶାବକ ଓ
କେପାତ ଏକ ବସ , ଓ ପରେମଶର ବାକ ଉପେର ଚିରଦିନ ପାଇଁ େଭାଜନ କରିବାକ
ଦିଅ । କାରଣ ଏହା େସେତେବେଳ ିର ରହିବ େଯେତେବେଳ ସଗ କି ା ପୃଥିବୀ ନ ଥିବ;
ପରେମଶର ବାକ ଅଟଳ ରହିବ। ତାହା ସତ ଅେଟ।
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202 ଦୟାକରି ଭାବ ନାହିଁ େଯ ମଁୁ େମୗଳିକବାଦୀ ଅେଟ। ଯଦି ମଁୁ େହାଇଅଛି, େତେବ ତାହା
େହବାର େମାର ଅଭି ାୟ ନ ଥିଲା। ଯଦି ମଁୁ…ମଁୁ ଆଶା କେର ମଁୁ ଏହି ଶଗୁଡିକର ଉ ର
େଦଇଛି; ମଁୁ େଦଇଅଛି, େମାର ାନର ସେବା ଭାବେର।

203 ଏବଂ େସଥିପାଇଁ, ଏ ୀ 6 େର, ଯଦି ଆପଣ େଦଖିେବ, ପାଉଲ ଏ ୀମାନ ସହିତ
କଥାବା ା କରଛ ି େଯଉଁମାେନକି କହଥିେଲ, “େତେବ, ଆେମ େସପଯ ଆପଣ
ସହିତ ଯିବ।” େସମାେନ ଆସିେବ। କଅଣ ଆପଣ େଦଖୁଛ ି? କହିେଲ, “େତେବ,
ତେମ…” େସମାେନ େଯଉଁମାେନକି ଆସ ି ଏବଂ ଆସାଦନ କରିଛ ି।

204 ଏପରି େହଲା େଯ ମଁୁ ପଛେର ଭବନକ େଦଖୁଥିଲି। ଆପଣ ଜୀବ ପରେମଶର
ମାଣ େଦଖାଇବା ପାଇଁ। ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ମଁୁ ଏହି ବ ି ବିଶି କର ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ

ପୂବର ମଁୁ ଏକ ସଭାର ଆସିଲି, ଏବଂ ଏଠାକ ଆସିଲି, ଏବଂ ଆପଣମାନ େଘାଷଣା କଲି
େଯ ଜେଣ ଭଲ ବ , େମାର ଜେଣ ଅ ର ବ , ଜେଣ ଶିକାରୀ ସାଥୀ, ଜେଣ ବ ି ଯିଏକି
େମା ସହିତ ଭଲ ଥିେଲ, ଜେଣ ବ ି ଯିଏ େମାର ମ ଳୀକ ଆସୁଥିେଲ, େସ େମାର ଭାଇ
ପରିକା ଥିେଲ। ମଁୁ ତା ବ ି େବାଲି ଡାେକ। ତା ନାମ ଏଭେର େରାଜସ; ମି  ଟାଉନେର
ରହଥିେଲ। େକେତ ଜଣ ତାହା େଘାଷଣା କରିବା ପାଇଁ େମାର ଏଠାେର ଆସିବାଟା ମେନ
ଅଛି? େସ ଏଠାେର ଡା ରଖାନାେର ପଡ଼ି ରହିଥିେଲ; ଡା ରମାେନ ତାର ଅପେରସ
କରିଥିେଲ, ତା େଖାଲି େଦଇଥିେଲ ଏବଂ ତାହା କକଟ େରାଗେର ଏେତ ପରିପୂ ଥିଲା େଯ
େସମାେନ ତା ସିେଲଇ କରି େଦଇଥିେଲ। କହିେଲ, “େସ ତ ଠି ସେ ସେ ଶୁଖିଯିେବ;
କିଛି ସ ାହ ମଧ େର େସ ଚାଲିଯିେବ; ତାହା ସହିତେର େସଠାେର ତାହାହିଁ ସବ କିଛି େହବ।
େସ େଶଷ େହାଇଯିେବ, ତାହାହିଁ ସବ।”

205 କଅଣ ଆପଣମାନ ର ମେନ ଅଛି େଯ ମଁୁ କିପରି ମ ଉପେର ଠିଆ େହାଇ, ତା
ପାଇଁ ାଥନା କରିଥିଲି? େସଠାେର ତଳକ ଗଲି ଏବଂ େସହି କ ଭିତରକ ଗଲି, କିଛି
େଗାଟାଏ େମା ହଦୟକ ଅ ବ କରଥିଲା। ମଁୁ କ ଭିତରକ ଗଲି, ଏବଂ େଯେତ ଶୀ ମଁୁ
ସମ ବାହାର କରାଇଲି େଯପରିକି ମଁୁ…ଭାଇ ଏଭେର େସଠାେର େଶାଇ ରହିଥିେଲ।
ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକ ମେନ ପକାଇେବ। ମଁୁ ଭିତରକ ଗଲି; ମଁୁ କହିଲି, “ଭାଇ—ଭାଇ ବ ି।”
(ମଁୁ ତା ବ ି େବାଲି ଡାେକ।)

206 ବହ ପୂବର େଯେତେବେଳ ଆେମ େସଠାେର ଉନୁ ଆକାଶ ତେଳ ନଡା ବିଛାଇ
ସଭାମାନ କରଥିଲ, ପାହାଡ ଉପେର ଥିବା ସମ େମେଥାଡି ମାେନ େସଠାେର (ଗଟି,
େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ ଅଟ ି), ଚପ କରି ଆସୁଥିେଲ, େସହି ା ାଲତା ନଡା େଦଇ
େଦଖୁଥିେଲ େଯ ମଁୁ କଅଣ କହିବାକ ଯାଉଅଛି, ଏବଂ େସହିପରି ସବ, ଏଥିେର ଭୟ
କରଥିେଲ େଯ େମେଥାଡି ମ ଳୀ େସମାନ ନି ାଶିତ କରି େଦବ। ଏବଂ ତାହାପେର, ମଁୁ
ଗଲି ଏବଂ େସଠାେର ଏକ ଦଶନ ପାଇଲି, ଏବଂ େଦଖିଲି େଯ ଏକ ପା େର ମାଂସସବ ଗଦା
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େହାଇ ରହିଛି। ମଁୁ େକେତାଟି ମାଛଗୁଡିକ ଧରିଲି ଏବଂ େସଗୁଡିକ ବା ିଲି, େସଗୁଡ଼ିକ ଏହି
ତାର ଉପେର ରଖିଲି—ରଖିଲି, ଏବଂ ମଁୁ େସହି ତାରକ ବା ି େଦଲି। ଏବଂ େଯେତେବେଳ
ମଁୁ େଦଖିଲି…ଏବଂ ଏହାସବ ଏକ ଦଶନେର ଥିଲା; ମଁୁ ଚାଲିଗଲି—ଦେଳ େଲାକମାନ
େସଦିନ ରାତିେର େସହି ଉନୁ ଆକାଶ ତେଳ ନଡା ସଭାେର ଛିଡ଼ା କରି ଛାଡିେଦଇ ଗଲି ଏବଂ
ପାହାଡ ଉପରକ ଭାଇ ରାଇଟ ପାଖକ ଚାଲି ଗଲି। ଏବଂ େସମାେନ େମାେତ ପରଦିନ
ସକାେଳ ସୁ ା ପାଇ ପାରି ନ ଥିେଲ। ମଁୁ କହିଲି, “ତମ ମଧ ର େକହି େହେଲ…”
207 େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସଠାେର ଚାର କରିବାେର ଠିଆ େହାଇଥିଲି, ଏଠାେର େସହି
ଆେଲାକ ଆସିଲା; େସହି ଅ ି ଠି େମା ସ ୁଖେର ଝଲି ରହିଥିଲା ଏବଂ କହିଲା,
“ଏଠାର ଛାଡ଼ି ଜ ଲକ ପଳାଇ ଯାଅ; ମଁୁ ତମ ସହିତ କଥା େହବି।” ଏହା େସହି ସମାନ
ଦିନ, ପରଦିନ ଥିଲା େଯେତେବେଳ େସମାେନ େମାେତ ପାହାଡ ଉପେର ପାଇଥିେଲ। ଏବଂ
ମଁୁ େସଠାେର ଉପେର ଥିଲି; ମଁୁ େମା କାରକ ଗଛ ଲତା ମଧ େର ଲଚାଇ େଦଇଥିଲି, ଓ
ଏକ ପବତ ଉପେର ରାତିସାରା ଏବଂ ତାର ପରଦିନ ାଥନା କରି ରହିଥିଲି। େସମାନ
ମଧ ର େକେତକ େସଠାକ ଆସିେଲ, କାର ପାଇେଲ ଏବଂ େସଠାେର ଉପରକ ଆସିେଲ…
ତାହା େସହି ଦିନ ଥିଲା େଯଉଁ ଦିନ କି ଭାଇ ାହା େ ଲି , ଏଠାେର, ପବି ଆ ା ା
େହାଇଥିେଲ ଏବଂ େସବାକାଯ କ ଡକା ଯାଇଥିେଲ।
208 ପାହାଡ ଉପେର େଯଉଁଠାେରକି ମଁୁ େସଠାେର େଶାଇ ରହିଥିଲି, ଏବଂ େସ—େସ
େମାେତ ବିଭି କାଯ କରିବାକ କହିଥିେଲ ଏବଂ ଆମର େକେତ ସୁ ର ସ ାଦ ଚାଲି
ରହିଥିଲା। େସ ଏହି ମାଛଗୁଡ଼ିକ ବ ା ଯାଇଥିବାର େଦଖିବା ବିଷୟେର ଏକ ଦଶନ େଦଇ,
କହିଥିେଲ, “ଏହା ତମର ମି  ଟାଉ ମ ଳୀ ଅେଟ।”

ଏବଂ େସମାନ ମଧ ର ଚାରି କି ା ପାେ ାଟି େଡଇଁ ପଡିଥିେଲ; ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି,
“ତାହା କିଏ?”

କହିେଲ, “େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ େହଉଛି ଗାଏ େ ନର ଏବଂ ତା ପ ୀ। ଅନ
ଜଣକ େହଲା େସଠାେର ଆଉ ଜେଣ େ ନର, ଏବଂ େସମାନ ର।” ଏବଂ େସ ଭି ଭି
େଲାକମାନ ର ନାମ କହିେଲ, େଯଉଁମାେନକି େଡଇଁେବ।
209 ମଁୁ େସମାନ କହିଲି; ମଁୁ କହିଲି, “ତମମାନ ମଧ ର େକହି ଖାଅ ନାହିଁ।” େମା ପ ୀ
ଏବଂ ମଁୁ ନ ଥିଲ…ତାହା ଆେମ ବିବାହ େହବା ପୂବର ଅେଟ; ଏବଂ େସ ଭଉଣୀ େ ନର
ସହିତ ଯିଏକି ଜେଣ ଅ ତ ୀ ଅଟ ି, ରାତିସାରା ରହିବାକ ଘରକ ଚାଲିଗେଲ। ଗାଏ
େ ନର, ଜେଣ ଅ ତ ବ ି ଠି େସତିକି ଭଲ ଅଟ ି େଯତିକି ଭଲ ଜେଣ ବ ି ଚମଡା
େଯାତାେର େହାଇପାେର। ଏବଂ େସ—ଏବଂ େସ େସଠାେର ତଳକ ଗେଲ, ଏବଂ ଓପାଲ
କହିେଲ, “େତେବ, େଦଖ…” େମଡାକ େସ କହିେଲ, “ବ ମାନ, େମଡା, ମଁୁ ଭାଇ ବି  କ
ବିଶାସ କେର।” େସ କହିେଲ, “କି େଯେତେବେଳ ଓପାଲ େଭାକିଲା ହଏ, ତାକ େଗା
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ମାଂସ ଏବଂ ଅ ା ଖାଇବା ଜରରୀ ହଏ।” େତଣୁ େସ େସଠାକ ଯାଏ, ଏବଂ ତାର େଗା ମାଂସ
ଏବଂ ଅ ାକ ଭାଜି ଦିଏ, ଓ େସଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ଯାଏ, ଏବଂ ଆଶୀବାଦ ାଥନା
କହିବାକ ଲାେଗ, ଏବଂ େମଜ ଉପେର ଆଉଜି ପେଡ଼, କା ିଥାଏ, ଏହାକ ଛଇଁ ପାେର ନାହିଁ।
ତାହାପେର େସମାେନ ଶିକାରର େଫରି ଆସ ି।

210 ଏବଂ େସଦିନ ପାହାଡ ଉପେର, େସ େମାେତ କହିେଲ େଯ ଅବିକଳ କଅଣ କଅଣ
ଘଟିତ େହବ। େସ କହିେଲ, “ଏମାେନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିେବ, ଏବଂ ତାହାପେର ଏମାେନ
ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିେବ।” ମା ତା ପାଖେର ଏକ ବଡ ଡବାେର ଭ ି-ମାଂସ ରହିଥିଲା। େସ
କହିେଲ, “ମି  ଟାଉ େଲାକମାନ ପାଇଁ ଆଗକ ବ ବହାର ନିମେ ଏହାକ ରଖ।” ଏବଂ
ଅନ ରାତିେର େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଭାଇ ିଚ ଶୁଣିଲି…େସ ଗତକାଲି ରାତିେର ଏଠାେର
ବସିଥିେଲ। ମଁୁ ନେହଁ…ଭାଇ ିଚ, କଅଣ ଆପଣ ଆଜି ରାତିେର ଅଛ ି? େଯେତେବେଳ
ଭାଇ ିଚ େମା ପାଖକ ଆସିେଲ, େମାେତ ଡାକିେଲ, ଏବଂ ଭଉଣୀ ିଚ, କା ଥିେଲ;
ତା ବାପା େସଠାେର ପଡ଼ି ରହିଥିେଲ। କହିେଲ, “ଭାଇ ବି , ତା କହ ନାହିଁ। େସ
ମରଛ ି।” କହିେଲ, “େସ କକଟ େରାଗେର ଆ ା ; ଡା ରମାେନ ତା ଅପେରଶ
କରିଥିେଲ, ଏବଂ େସ େଯତିକି କକଟ େରାଗେର ପରିପୂ େହାଇ ପାରିଥାେ େସତିକି
ଥିେଲ।” ଏବଂ ୱି ହ (ଆଉ ଆପଣ ସମ ତା ମେନ ଥିବ), େଯେତେବେଳ େସହି
ସମାନ ଡା ର ତା ଅପେରଶ କରିଥିେଲ ଏବଂ େସ କକଟ େରାଗେର ପରିପୂ ଥିେଲ…
ମଁୁ େସଦିନ ସକାେଳ ଗୁ ୁଚି ମୂଷା ଶିକାର କରିବାକ ବାହାର ଥିଲି, ଏବଂ ମଁୁ େସହି େସଉଗୁଡିକ
େକାଠରୀେର ଝଲି ରହିଥିବାର େଦଖିଥିଲି (କଅଣ ଆପଣ େସହି କାହାଣୀ ମେନ ଅଛି କି?)
ଏବଂ େସଠାେର େସହି ବ ି ଆଜି ବ ିଛ ି। ତାହା ଅେନକ ବଷ ପୂବର େହାଇଥିଲା। େସ
ଏବଂ ଭାଇ ବ ି ବ ଥିେଲ।

211 ଏବଂ ମଁୁ ଡା ରଖାନାକ, ନତନ ଡା ରଖାନାକ ଗଲି (ମଁୁ ଭଲି ଗଲି େଯ େସମାେନ
ଏହାକ, େସଠାେର ନ ଆଲବାନିେର କଅଣ କହ ି) େସହି ନତନ ଡା ରଖାନାକ। ଏବଂ ମଁୁ
େସଠାେର ବ ିକ େଦଖିବା ପାଇଁ ଗଲି; ଏବଂ ମଁୁ େଯେତେବେଳ କ ଭିତରକ ଗଲି, ମଁୁ କହିଲି,
“ଭାଇ ବ ି।”

େସ କହିେଲ, “ଭାଇ ବି ।” େସହି ବଡ ପୁରଣା ହାତ ମିଶାଇବାେର େମା ହାତକ ଜାବଡ଼ି
ଧରିେଲ; ଥମ ବିଶଯୁ ର ଜେଣ ଅଭି େଲାକ, ତା ଉପ ିତିେର ଏହା କହ ନାହିଁ, କି
ଏକ ପୁରଣା ନୀଳ ସାଟ ତେଳ ନ କରଥିବା ଉ ମ ହଦୟଟିଏ। େସ େମା ହାତକ ଧରି
ପକାଇେଲ। ମଁୁ ତା ଘରକ ଯାଇଛି; ତା ଘେର ଖାଇଛି; ମଁୁ ତା ଘେର େଶାଇଛି, ଠି
େଯପରିକି ମଁୁ ତା ଭାଇ ଅେଟ। ତା ର ପିଲାମାେନ ଏବଂ ସମେ , ଆେମମାେନ ଠି —
ଠି ର ସ କୀୟ ଭାଇମାନ ପରି। ଉ ମ ପୁରଷ।
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212 ଏବଂ େସ…କି େସ କଦାପି ଭ ସହିତ ଗଭୀରତାେର ଆସିେଲ ନାହିଁ। େସ…
ମଁୁ ତା ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ କଲି। କି େସଦିନ େଯେତେବେଳ େସହି
େମେଥାଡି ଚାରକ କହିେଲ, “ଯିଏ େକହି ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ, େମା ତ ୁର
ବାହାରି ଯାଆ ।” ତାହା ଠିକ ଥିଲା। ଜଜ ରାଇ ଏବଂ େସମାେନ ବାହାରି ଆସିେଲ। େସହି
ଦିନ ଅପରା େର ମଁୁ ତେଳ େଟାେଟ େଫାଡେର ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ି େଦବା
ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ତା ର ସମ ମ ଳୀ ପାଣି ଭିତରକ ଚାଲି ଆସିେଲ ଏବଂ ଯୀଶୁ ୀ
ନାମେର ବା ିଜିତ େହେଲ। େତଣୁ ମଁୁ ଆଗକ ବଢି ଚାଲିଲି। ତାହା ଠି ଥିଲା। ପରେମଶର
ଯଦି ଆପଣ ସପ େର ଅଟ ି, େତେବ କିଏ ଆପଣ ବିେରାଧେର େହାଇପାେର? ମଁୁ
ଜାେଣ ବି ନାହିଁ େଯ େସହି ବ ି େକଉଁ ଆେଡ ଗେଲ, ତା ସହିତ କଅଣ େହଲା।

213 ଯାହା ବି େହଉ, ମଁୁ ଡା ରଖାନା ଭିତରକ ଗଲି। େସଠାେର ବ ି କକଟ େରାଗେର
ପରିପୂ ପଡ଼ି ରହିଥିେଲ, ଏପରିକି ଡା ରମାେନ ସୁ ା, କିଛି କର ନ ଥିେଲ ମା େକବଳ
େଗାଟିଏ ପଟେର ତା ରଖି େଦଇଥିେଲ। ବ ି େମାେତ କହିେଲ; େସ କହିେଲ, “ଭାଇ ବି ,
ଏହା ଏକ ଉେ ଶ ପାଇଁ ଅେଟ। କିଛି େଗାଟାଏ ଘଟିଥିଲା।”

ମଁୁ କହିଲି, “ହଁ, ବ ି।” ବଳ େବଗେର ପବନ େବାହଥିବା ପରି େସହି ଆ ାକ ଅନଭବ
କରିବା ଆର କଲି ଯାହା ବିଷୟେର ମଁୁ କହି ଆସୁଛି, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଭିତରକ ଆସୁଥାଏ।

େସ କହିେଲ…େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଏଠାକ ଆସିଲି, େସହି େକାଣେର ଏକ େମଘଧନ
ଥିଲା, େସହି େକାଣେର ଠିଆ େହାଇଥିଲା। େଗାଟିଏ େମଘଧନ େହଉଛି ଏକ ନିୟମ;
ପରେମଶର ନିୟମ। ପରେମଶର େସଦିନ ପବତ ଉପେର େମା ସହିତ ଏକ ନିୟମ
ବା ିେଲ। ଭାଇ ବ ି ଉପେର େମା ହାତ ରଖିଲି ଓ ତା ପାଇଁ ାଥନା କଲି।

ଡା ରମାେନ କହିଥିେଲ, “େସ ଶୁଖି ଯିେବ। େସ େକବଳ ାସ ପାଇଯିେବ।
କିଛିେହେଲ କରାଯିବାକ ନାହିଁ…େସ ଅ କିଛି ଦିନ ମଧ େର ଚାଲିଯିେବ।” ଏବଂ ବ ି
େରାଜସ…ତାହା ସ ାହ ଏବଂ ସ ାହ ଏବଂ ଅେନକ ସ ାହ ପୂବର ଅେଟ, ଏବଂ ବ ି
େରାଜସ, ଆଜି ରାତି ଠି ଏଠାେର ପଛେର ମ ଳୀେର ବସିଛ ି, େସତିକି ସୁ ଏବଂ ସବଳ
ଭାବେର େଯତିକି ମଁୁ ତା େମା ଜୀବନେର େକେବ େଦଖିଆସିଛି। ଛିଡ଼ା ହଅ , ଭାଇ ବ ି।
େସ େସଠାେର ଅଛ ି। ଆସ ଆେମ ସମେ , ପରେମଶର ଶଂସା କରିବା।

େସମାେନ ଉପର େକାଠରୀେର ଏକ ିତ େହାଇଥିେଲ,
ସମେ ତାହା ନାମେର ାଥନା କରଥିେଲ।
ପବି ଆ ାେର ବା ିଜିତ େହାଇଥିେଲ,
ଏବଂ େସବା ପାଇଁ ଶ ି ଆସିଥିଲା।
େତେବ, େସ େସମାନ ପାଇଁ େସଦିନ ଯାହା କେଲ



72 କଥିତ ବାକ

େସ ତମ ପାଇଁ ମଧ େସହି ସମାନ କରିେବ।
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ।

ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ, େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ,
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ;

(ହାେଲଲୟା!)
େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ, ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ,
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ।

ଯଦିଓ ଏହି େଲାକମାେନ ଦାବି ନ କର ଥାଇପାର ି,
କି ା ସାଂସାରିକ ଖ ାତିର ଗବ ନ କର ଥାଇପାର ି,
େସମାେନ ସମେ େସମାନ ର େପ ିକ କ ହଣ କରିଅଛ ି,
ଯୀଶୁ ନାମେର ବା ିଜିତ େହାଇଅଛ ି;
ଏବଂ େସମାେନ ବ ମାନ ଉଭୟ ଦର ଏବଂ ଦରବ ୀ କହଛ ି,
ତାହା ର ଶ ି ଏେବ ସୁ ା ସମାନ ଅେଟ।
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ।

ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ, ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ,
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ;

(ହାେଲଲୟା!)
େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ, ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ,
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ।

େତେବ, େମା ଭାଇ, ଆସ, ଏହି ଆଶୀବାଦକ େଘନ
ଯାହାକି ତମର ହଦୟକ ପାପର ପରି ାର କରି େଦବ,
ଯାହା ଆନ ର ଘ ିସବକ ବଜାଇବା ଆର କରି େଦବ
ଏବଂ ତମର ାଣକ ଳିତ ରଖିବ;
ଓଃ, ଏହା ବ ମାନ େମା ହଦୟ ଭିତେର ଜଳଅଛି,
ଓଃ, ତାହା ର ନାମକ େଗୗରବ େହଉ,
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ।

ଆସ ଏହାକ ଗାଇବା!

ଓଃ, େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ, େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ,
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ;

(ହାେଲଲୟା!)
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େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ, େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ,
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ।

େକେତ େଲାକ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ ଅଟ ି? ନିଜର ହାତ ଉଠା । ଓଃ, େମାର
ଭ! ଓଃ, ମଁୁ େକେତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ!

େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ, େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ,
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ;

(ହାେଲଲୟା!)
େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ, େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ,
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ।

େସମାେନ େସହି ଉପର େକାଠରୀେର ଏକ ିତ େହାଇଥିେଲ,
ସମେ ତାହା ନାମେର ାଥନା କରଥିେଲ,
େସମାେନ ପବି ଆ ାେର ବା ିଜିତ େହାଇଥିେଲ,
ତାହାପେର େସବା ପାଇଁ ଶ ି ଆସିଥିଲା;
େତେବ, େସ େସମାନ ପାଇଁ େସଦିନ ଯାହା କେଲ
େସ ତମ ପାଇଁ େସହି ସମାନ କରିେବ,
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ।

ଓଃ, େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ, େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ,
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ;

(ହାେଲଲୟା!)
େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ, େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ,
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ।

ବ ମାନ, େଯେତେବେଳକି ଆେମ ପୁନବାର େସହି ଗୀତକ ଗାଉ ଥାଉ, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ
ଆପଣମାେନ େତ େକ ବଲି ପଡ଼ , ଏବଂ ଆପଣ ପାଖେର ଥିବା କାହାରି ସହିତ ହାତ
ମିଶା , ଏବଂ କହ , “କଅଣ ଆପଣ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ କି?” ବଝିେଲ? ଠି ଅଛି।

ଓଃ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ, (ମଁୁ ଜାେଣ ଆପଣ ଅଟ ି, ଭାଇ
େନୱି । ମଁୁ ଜାେଣ ଆପଣ ଅଟ ି, ଭାଇ କ ା । ମଁୁ ଜାେଣ
ଆପଣ ଅଟ ି। ମଁୁ ଜାେଣ ଆପଣ ଅଟ ି…?…)

…ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ;
ଓଃ, େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ, େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ,
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ।
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214 ଓଃ, କଅଣ ଆପଣ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ େବାଲି ଖୁସି ନହଁ ି କି? େକେତ େଲାକ
େସହି ଜଣକା େହବାକ ଚାହିଁେବ? ନିଜର ହାତ ଉଠା । ଠି ଅଛି। େତେବ, ମଁୁ ଆପଣ
ପାଇଁ ଏହା ଗାଇବାକ ଯାଉଅଛି:

େତେବ େହ େମାର ଭାଇ ଆସ, ଏହି ଆଶୀବାଦକ େଘନ
ଯାହାକି ତମର ହଦୟକ ପାପର ପରି ାର କରି େଦବ,
ଯାହା ଆନ ର ଘ ିସବକ ବଜାଇବା ଆର କରି େଦବ,
ଏବଂ ତମର ାଣକ ଳିତ କରି ରଖିବ;
ଓଃ, ଏହା ବ ମାନ େମା ହଦୟେର ଜଳଅଛି,
ଓଃ, ତାହା ର ନାମକ େଗୗରବ େହଉ,
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ।

ଓଃ, େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ, େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ,
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ;

(ହାେଲଲୟା!)
େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ, ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ,
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ।

215 ମେନ ଅଛି େସହି ସାନ ଝିଅଟି ପିତର କଅଣ କହିଥିଲା, “କଅଣ ଆପଣ େସମାନ
ମଧ ର ଜେଣ ନହଁ ି କି?” ମଁୁ ବହତ ଖୁସି, ଆପଣ ନହଁ ି କି? ଆପଣ ଜାଣ ି, େପ ିକ
ଦିନେର ପିତର କହିଥିେଲ, “ଏହାହିଁ ତାହା ଅେଟ!” େତେବ, ମଁୁ ସବଦା କହିଅଛି, “ଯଦି ଏହା
ତାହା ନେହଁ, ମଁୁ ଖୁସି େଯ ମଁୁ ଏହା ପାଇଅଛି, ତାହା ଆସିବାର ଅେପ ା କରଅଛି।” ତାହା ଠି
ଅେଟ। ମଁୁ ଏଥି ପାଇଁ ଖୁସି ଅେଟ।

କାରଣ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ, ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ;
ଓଃ, େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ, େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ,
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ।

216 ଓଃ, ଏହା ଆ ଯ ଜନକ ନେହଁ କି, ୀ ଯୀଶୁ ସହିତେର ସଗୀୟ ାନେର ଏକାଠି
ବସି, ଆ ା ସହିତ କେଥାପକଥନ କରିବା, ବାକ ଉପେର କେଥାପକଥନ କରିବା,
ଆଗାମୀ ଉ ମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସ େର କଥାବା ା େହବା। ଏହା ଏେତ ଭଲ ଅେଟ। ଏହା
ଜାଣିବା େହତ ମଁୁ ବହତ ଖୁସି ଅେଟ, କଅଣ ଆପଣ ନହଁ ି କି? ଆପଣ ଜେଣ ୀ ିଆନ
େବାଲି ଖୁସି ନହଁ ି କି? କଅଣ ଆପଣ ଖୁସି ନହଁ ି କି େଯ ଆପଣ ର ପାପଗୁଡିକ ର
ତେଳ ରହିଅଛି? େସ ଏହି ଦିନଗୁଡିକ ମଧ ର େଗାଟିକେର ଆସିେବ, ଏବଂ ଆେମ ତାହା
ସହିତ ଯାଉଥିବା। େତେବ ଚି ା କର , ସମ ବ ାବ ା ଆମଠାର ଦେରଇ ଯିବ; ସମ
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େରାଗ, ସମ ଦଃଖ, ସମ ମ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଓଃ, େମାର ଭ! ମଁୁ ଏଠାେର
ଠିଆ େହାଇଥିବା ିୟ ବ ଭାଇମାନ ବିଷୟେର ଠି ଭାବିପାେର। େମାର ମେନ
ଅଛି…େକେତଜଣ ରା ୀ ଲସ  ମେନ ରଖିଛ ି? େମାର ଭ, ଆପଣମାନ ମଧ ର
ଅଧିକାଂଶ ସମେ । ମଁୁ େଦଖିପାରଛି େଯ େସ େସହି ପୁରଣା ବାଡ଼ିଟିକ ଠି ଏଠାେର
ଟା ିଛ ି। ଏବଂ ମଁୁ େସଠାେର ପଛେର ବସି ରହିଛି। େସ ଏହି ଗୀତଟିକ ଗାଆ ି…
(ମା େଗାଟିଏ ମିନି େଟଡି, ଭାଇ।) ମଁୁ େଚ ା କରିବି, େଦେଖ, ଯଦି ମଁୁ ଏହାର ସର ପାଇ
ପାରିବି କି। ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ।

େସଠାେର େମା ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଆସ ାକାଲି ଅେପ ା କେର,
େଯଉଁଠାେର େମାତିର ଫାଟକ ଉନୁ ରହିଥାଏ,
ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଏହି ଦଃଖର ପରଦା ଅତି ମ କେର,
ମଁୁ ଅନ ପାଶେର ବି ାମ ପାଇବି।

େକୗଣସି ଦିନ ମ ର ାନର ଆର ପାରିେର,
େକୗଣସି ଦିନ, ପରେମଶର ହିଁ େକବଳ ଜାଣ ି େଯ ଠି

େକଉଁଠାେର କି ା େକେବ,
ମ ଜୀବନର େସହି ଚକ ସବ ିର େହାଇଯିବ,
ତାହାପେର ମଁୁ ସିେୟାନ ପବତ ଉପେର ବାସ କରିବାକ ଯିବି। (ହଁ।)

217 ଏହି େଛାଟ ଚକଗୁଡିକ ଯାହା ଆମ ଭିତେର ବଲଅଛି— ଦ ି, ସାଦ, ଅନଭବ, ଗ ,
ଏବଂ ଶୁଣିବା, ଏହି େଛାଟ ଇ ିୟଗୁଡିକ ଏବଂ ଚକଗୁଡିକ ଯାହାକି ଏହି ମ ଜୀବନେର
ଘୁରଅଛି, େକୗଣସି ଦିେନ େସମାେନ ିର େହାଇଯିବ। ତାହାପେର ମଁୁ, ନିେଜ, ଏବଂ ଆପଣ,
ଆେମ ସିେୟାନ ପବତ ଉପରକ ବାସ କରିବାକ ଯିବା। ଓଃ, ମଁୁ ତାହା ଭଲ ପାଏ, କଅଣ ନେହଁ
କି? ଜାଣୁ େଯ ଆମ ପାଖେର େସହି ଆଶୀଷିତ ଆଶାସନା ଅଛି। ଠି ଅଛି। େକେତ ଜଣ
ଆମର ପୁରଣା ବା ି ଗୀତ ଜାଣ ି? େତେବ, ଆେମ ତାହାକ ପରିବ ନ କରିବା। ଆସ
ଆମର ବରଖା ଗୀତ େନବା:

ଯୀଶୁ ର ନାମକ ଆପଣା ସ େର େଘନି ଚାଲ ,
େହ ଦଃଖ ଓ ସ ାପର ସ ାନ;
ଏହା ତମକ ଆନ ଓ ସା ନା ଦାନ କରିବ,
ଆପଣ େଯଉଁଆେଡ ବି ଯାଆ ି ଏହାକ ନିଅ ।

218 ଯୀଶୁ ନାମ ସ େର େଘନି ଚାଲ । େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଯାଆ ି, େକବଳ ତାହା
କର । ଠି ଅଛି, ବ ମାନ ସବକିଛି ଏକାଠି। ଭଲ ନାହିଁ, ସକାଳ ଆଠଟାେର ସଭା
ପାଇଁ ାଥନା କାଡଗୁଡିକ ଦିଆଯିବ। ସଭା ନଅଟା-ତିରିଶେର ଆର େହବ। ମଁୁ ଦଶଟାେର

ଚାର କରିବି। େରାଗୀମାନ ପାଇଁ ାଥନା େସବା ାୟଃ ଏଗାରଟାେର ଆର େହବ।
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219 ଆସ ାକାଲି ଅପରା , ଆସ ାକାଲି ସ ାେର ଆରାଧନାଳୟେର ଏକ ସୁସମାଚାର
ଚାରର ବା ା େହବ। ଏବଂ ଆସ ାକାଲି ରାତିେର, ଆପଣମାେନ ସମେ େଯଉଁମାେନକି

ନିଜ ପାପର ମନ େଫରଣ କରିଛ ି ଓ ଏଯାଏଁ ବା ିଜିତ େହାଇ ନାହଁା ି, େସଠାେର ରହିବ…
ପୁ ରିଣୀ େଖାଲା ରହିବ; ଆେମ ଭ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର େଲାକମାନ ବା ି େଦବ।
220 ବ ମାନ ସମେ ଏକାଠି ଆସ , େଯେତେବେଳ ଆେମ ଆମର ସରର ଶୀଷେର
ଗୀତ ଗାଉ। ଭାଇ ବ ି, ଆପଣ ଜାଣି ନାହଁା ି େଯ ମଁୁ େକେତ ଖୁସି ଏବଂ ପରେମଶର
େକେତ ଧନ ବାଦୀ ଅେଟ। ଆପଣ ଜାଣ ି, େସ ଡା ର ପାଖକ ଯାଇଥିେଲ। ଏବଂ
େସମାେନ େମାେତ କହିେଲ େଯ ଡା ର ତା ଆଡକ ଅନାଇେଲ, ଏବଂ କଅଣ ଭାବିେବ
ତାହା ଜାଣିେଲ ନାହିଁ। େସ ବିଶାସ କେଲ ନାହିଁ େଯ ଏହା େସହି ସମାନ ବ ି ଅଟ ି। ଓଃ,
ଏହା େକୗଣସି ରହସ ନେହଁ େଯ ପରେମଶର କଅଣ କରିପାର ି। କଅଣ ତାହା ଠି ନେହଁ
କି? ଠି ଅଛି।

ନାମକ େଘନି ଚାଲ …

ଏହାକ ଗାନ କର !
…ତମ ସ େର,
େହ ଦଃଖ ଓ ସ ାପର ସ ାନ;
ଏହା ତମକ ଆନ ଓ ସା ନା ଦାନ କରିବ,
ବ ମାନ, ଆପଣ େଯଉଁଆେଡ ବି ଯାଆ ି ଏହାକ ନିଅ ।
ବହମୂଲ ନାମ, (ବହମୂଲ ନାମ!) ଓଃ େକେଡ ମଧୁର!
ପୃଥିବୀର ଆଶା ଓ ସଗର ଆନ ;
ବହମୂଲ ନାମ, (ଓଃ, ବହମୂଲ ନାମ!) ଓଃ େକେଡ ମଧୁର!
ପୃଥିବୀର ଆଶା ଓ ସଗର ଆନ ।

221 ଠି ଅଛି। ମଁୁ ବ ମାନ େସବାକ ପାଳକ ହାତେର ସମପି େଦଇ ଦିଏ। େସ କିଛି ଶ
କହିେବ, କି ା ଅନ କାହାରିକ ବରଖା କରିବା ପାଇଁ, ବା ଯାହାକିଛି ତା ମନେର ଅଛି
କହିେବ। 
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