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 ତମକ ଧନ ବାଦ, ଭାଇେନବି । ତମକ ଧନ ବାଦ। ସଦା ଭ ର ଗୃହ ମଧ କ
େଫରିବା ବହତ ଉ ମଅେଟ। ମଁୁ ସବଦା ସମାଗମ ତ ୁ (tabernacle ସଦା ଭ ର

ଗୃହ) କ େଫରିବାକ ଆନ ମେନକେର, କାରଣ େଯଉଁଆେଡ ମଁୁ ଯାଏ, େସଠାେର କିଛି
ବିଷୟଅ ଏହି ପୁରଣା ଯାଗା େଯଉଁଠାକ ମୁ େଫରି ଆସିବାକ ଚାେହଁ। ଏହା େକବଳ, ଅହଃ,
ମଁୁ…ଏହା େମା ପାଇଁ ଥମ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମ ଳୀେର ମଁୁ ସବଦା େସବାକାଯ କରିଥିଲି।
ପୁଣି ଭଲଲାେଗ ପୁନବାର େଫରି ଆସିବାକ। ପୁଣି ମଁୁ ବି ାସ କେର େଯ େସହି ସୁ ର ସକାଳ
େଯେତେବେଳ ସୁଯ ତାର ଆଲକ େଦଲାନାହିଁ ପୁଣି ତାରାଗଣ ଅଦଷ େହେଲ, ମଁୁ ବି ାସ
କେର େସଠାେର କିଛି ବିଷୟ େସହି ସମାଗମ ତ ୁର ଉପ ୀତ ଥିଲା, ଯାହା େମଷର ର
େଧାଇେଦଲା। ମଁୁ େସହି ସମୟକ େଦଖୁଅଛି।

2 େଯପରି ମଁୁ ବ ମାନ େସହି ଗୃହ େଦଇ ଆସିଅଛି, ମଁୁ େସଠାେର ଭଉଣୀଆଗ
ାଈଟ େଭଟିଲି। ଏବଂ େସ ମେତ ଏହା କହଥିେଲ, େସଠାେର କିଛିେଲାକ କି ଷନ ର

ସେହାଭାଗିତାେର ଥିେଲ, ଯାହା େସହି ସମୟର ପରିଦଶକ ଥିେଲ, ଏବଂ ମଁୁ…the…
େସମାନ ଏଠାେର ସା ଭାେବ ରଖିବାକ ବହତ ଆନ ିତ କେର। େଯଉଁଠାେର େସମାେନ
ଅଛ ି, ଯଦି େସମାେନ ତାହା ର ହ ଉଠା ି, ଜାମାଈକାର କି ଷ ସଭାେର ଉପ ିତ
ଥିେଲ। ଠି , ହଁ, ପଛକ ପଛ। ସବ ଠି ଅଛି, ତାହା ଉ ମ ଅେଟ।

3 ମଁୁ ଅରାଲ ର େପା କା େଦେଖ। ମଁୁ କ ନା କେର ତେ ତାହା ର ସଭାକ ପୁବର
ଘସଣା କରିଅଛ। ଏହା ମଁୁ ବ ମାନ ପଯ , ତାରିଖ, ଗତକାଲି ପଯ ଜାଣି ନଥିଲି। ମଁୁ
ଭାେବ ଏହା 6 ତାରିଖେର ଆର େହବ, ଏହା ନେହଁ କି? 6 ଠାର 15 ପଯ , ଭାଇ ରବ
ଲଇସେଭଲି ଠାେର। ବ ମା , ଯାଅ ତାହା ସୁଣ। ଭାଇ ରବ ଅଟ ି—ଏକ େମାର
ଭଲ ସା , ପୁଣି ଯେଣ ୀ ର କତ ଦାସ।ଏବଂ ମଁୁ ନି ିତ ଅେଟ ତେ ମାେନ ତାହା ର
ବାକ େର ଆନ ଅନଭବ କରିବ, ରାତି ପେର ରାତି। ଯାହା େଗାେଟ…ତାହା ର, େଯପରି
େସ ଦବଳ ପାଇଁ ାଥନା କର ି, ମଁୁ—ମଁୁ ନି ିତ େଯ ତେମ ସଦା ଭ ର ଉପ ିତ ଅନଭବ
କରିବ, କାରଣ େସ ବି ାଷର ବଡ଼ େଯା ା ଅଟ ି, ଭାଇ ରବ ଅଟ ି, ପୁଣି ଜେଣ ବ ି
ଯାହା ସଦା ଭ ଆ ଯ ଭାେବ ବ ବହାର କରଛ ି। ଏବଂ ତାହା ର େସବାକାଯ ଠାର
ଉଠିଅଛି…

4 ମଁୁ ମେନପକାଏ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଭାଇ ରବଟ ଥେମ େଭଟିଲି, େସ େସନ ଲଇ
ମିସୁରିର ଏକ େଛାଟ ଛି ା ତ ୁେର ଥିେଲ, ପୁଣି ମଁୁ ଥିଲି…ନା, କାନସା ସହର, ମସୁରି।
ପୁଣି ମଁୁ କାନସା ସହରେର ଥିଲି, କାନସାସର, ଏକ ସଭାଗୃହ। େସ ଥମ ାନେର



2 କଥିତ ବାକ

ବସିଥିେଲ। େସବାକାଯ ର ସମା ପେର, ଆେ ପଛକ ଗଲ ଏବଂ କଥା େହଉଥିଲ।
େସମାେନ େମାେତ ତାହା ର ପରିଚୟ କରିଥିେଲ।େସ େମାଠାର ସାନ ଅଟ ି; ଅରାଲ
ତାହା ର 40 ବଷ ପୁବର। େତଣୁେସକହିେଲ, “କଣ ଆପଣ ଭାବ ି କି ସଦା ଭ ଦବଳ
ମାନ ପାଇଁ ାଥନା ଶୁଣିେବ?”

ମଁୁ କହିଲି, “ଭାଇ େସ ସମ ର ାଥନାକ ଶୁଣିେବ ଯଦି ାଥନା କରିେବ।” ଠି ଅଛି
େସ ଆର କେଲ ପୁଣି େସ କହିେଲ, “ଏଠାେର ମଁୁ ଆର କରଅଛି!!!”

5 ଏବଂ େସ ଜେଣ ବହତ ଫୁତିବାଦ େଲାକ, ପୁଣି ମହାବିଦ ାଳୟର ଶି ା, ଚାରି ବଷ
ମେନା ତ କରିଛ ି, ପୁଣି ମଁୁ ନି ି େସ ଜେଣ—େସ ଜେଣ ଏକ ବିଚ ଣ େଲାକ
ଅଟ ି। ପୁଣି ବ ମାନ େସ େସଠାେର ଛିଢା େହେଲ େଯଉଁ ାନେର ତାହା ର ଚତପାଶେର
ଉପେଦଶକ େଲାକମାନ େସ ପାଇଛ ି, ଓ ବିଷୟ, ତଥାପି, େଯେତେବେଳ େସ କହ ି,
େସ—େସ ଏହା ମେନକର ି ଏହା ସମା । ଏବଂ ତେ ମାନ କତେର ତାହା ର ବାକ
ଭଲ ଲାଗିବ, ମୁ ନି ିତ ଅେଟ।

6 େତଣୁକରି ବ ମାନ ମଁୁ ଅ ବିଷୟ କହିବାକ ଚାେହ ଯାହା କି ଆ ର ସଦା ଭ ଆ ର
େଛାଟ ସଭା ଯାମାଇକା (Jamaica) ଓ ପୁଏ  ଟରିକ (Puerto Rico) େର ବ ବହାର
କେଲ।ଏହା େଗାେଟ ଅଜଣା ବିଷୟ ଥିଲା ଯାହାେଦଇ ମଁୁ ଯାଇଥିଲି, କାରଣ ବହ ସ କ
ଭିତରକ ଡାକିଥିେଲ। େଯପରି ଲିଓ ଏଠାେର ଯାଣ ି, ତାହା ନୀ…ପୁଣି େସହି ସ ାହ
ମ େର, କତ େସଠାେର ଶହ ଯାଗାେର ସଭାପାଇଁ ଡ଼ାକିଥୀେଲ। କି ତଥାପି େଯଉଁ

ାନକ ଯିବାପାଇଁ ମେତ େ ରଣ ହଏେସଠାକ ମଁୁ ଯାଏ, ଏହା ପସ କେର।ଯଦି ମଁୁ ଯାଏ
କାରଣ େଲାକମାେନ ଡ଼ାକିଛ ି, େତେବ ମଁୁ େସହି ମ ଳୀର ନାମେର କି ା େସହି ସଂ ାର
ନାମେର ଆସିଅଛି। ଯଦିମଁୁ ଯିବାକ ପସ କରିବି କାରଣ ଭାଇ େନବ କହିେଲମଁୁ ଯିବି,
ଭାଇ େନବଲ ନାମେର ଯିବାକ େହବ।କି ମଁୁ ଯିବାକ ଚାେହ େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ପଠା ି,
େତଣୁ ତେ ଭ ଯୀଶୁ ନାମେର ଯାଇ ପାରିବ, େଲାକମାନ େଭଟିବା ପାଇଁ।

7 େତଣୁ ମଁୁ ଶଯ ାେର ଶୟନ କରଥିଲି, ଓ ମଁୁ ଅ ଥକିଯାଇ ଥିଲି।ଏହି ଉପତ ାକା, ଶି
କି ା ଧିେର, ମଁୁ ଏହି ଉପତ ାକା ଛାଡ଼ିବାକ େହବ, କାରଣ ଏ ାନେର େମାର େଗାଳାକ ନ
କରଛି ମଁୁ ଏଠାେର କ େର ଛିଡ଼ା େହଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମଁୁଯାଇ ପୁଣି ଆସି ପାରିବି…ଆେ
ତାପରଦିନ ଆସିଲ, ଲିଓ ଓ ମଁୁ, ହାରାହାରି 40 ମାଇ ଦର, ଫରିତାର ସ ସ ିଆ ଯାଗାେର,
ଗଳା ସବ ସଫାେହଲା, ଏବଂ ଲଇସେଭଲିର 40 ମାଇ ମ େର ଏହା ପୁଣିଥେର ବ
େହଇଗଲା। ଭାଇ ବା ଉ ଏହି ସକାେଳ ଏଠାେର େକୗଣସିଠାେର ରହିବା ଉଚି ।
ପୁଣି ତାପରଦିନ କି ଓ—ଓ ପୁଏଟ ରିକ ଠାର ଆସୁଅଛି, େଯଉଁଠାେର େମାର ର
ସପୁ ପୁବଭଳି ସଫା େହଲା;ଏବଂ ମଁୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜେର ଚଢ଼ିଲି, ତଥାପି ଠି ଥିଲା;ପୁଣି
େଜଫରସନଭିେଲେର ପହ ିବା ପୁବର, ଏହା ପୁନବାର ବ େହଇଗଲା। େଦଖ, ଏଠାେର
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ଉପତ ାକା ଅଛି। ଏହା ପବନେର ଭାସୁଥିବା ଜିବାଣୁ, କି ା ଏହା ସଦା ଭ ଅଟ ି, ଜେଣ,
େଯ ଏଠାର ବାହାରକ ଆଣିବାକ ଚାହା ି। େତଣୁ, ମଁୁ—ମଁୁ ଏହା ବଝିପାର ନାହିଁ। ମଁୁ ାଥନା
କରିଅଛି ଓ ବହତ ଥର ପଚାରି ଅଛି।
8 କି , ଯାହାେହଉ, ମଁୁ ଅ ସମୟର ଉଠିଥିଲି, ଏହା ପାଖାପାଖି ସକାଳ 3 ଘ ା ସମୟ
ଥିଲା। ପୁଣି େମାର ପ ୀ ଓ େମାର ପିଲାମାେନ େଶାଇଥିେଲ। ପୁଣି ମଁୁ ଖଟର େଗାଟିଏ
କଣେର ଉଠିଲି, ଏବଂ ବହତ ବଡ଼ ଜାଗାେର ଜମାେହଉ ଥିବା ବହ ସଂଖ କ େଲାକ
େଦଖିଲି, ଏବଂ ମଁୁ ବିଲୀେପାଲ କହିଲି, “ତେମ େସଠାକ ଯାଅ ଓ େସହି େଲାକ ମାନ

ାଥନା ପ ୀକା ଦିଅ।”
9 ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ଠି ଅଛି, ବାପା।” ଅ ସମୟ ମ େର େସ େଫରିଲା, ଓ କହିଲା,
“ତେ େସହି େଲାକମାନ ାଥନା ପ ୀକା େଦଇ ପାରିବ ନାହିଁ।” େସ କହିେଲ, “ତେମ
େଦଖୁଛ ଏହି େଲାକ ଏଠାେର ଛିଡ଼ା େହଇଛ ି?”

ମଁୁ କହିଲି, “େହଁା।”
10 େସ କହିେଲ, “େସ ଏଠାେର ଥିେଲ, ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, ‘ସମେ ାଥନାର ପ ୀକା
ଚାହା ି, ତମ ହାତେର େଯେତ ଅଛି।’” ଓ କହିଲି, “ମଁୁ ତା ାଥନା ପ ୀକା େଦବାକ ଗଲି,
େସ ଅନ ଆେଡ଼ ଚାଲିଗେଲ। ପୁଣି ତାପେର ମଁୁ େସଠାକ ଗଲି, ପୁଣି େସ ଅନ ଯାଗାେର
ଥିେଲ। ବ ମାନ େସ ଏଠାକ େଫରିଛ ି।” କହିଲି, “ମଁୁ େଗାଟିଏ ସୁଧା ାଥନା ପ ୀକା
େଦଇ ପାରିବି ନାହିଁ।”
11 ମଁୁ କହିଲି, “ଠି ଅଛି, ବିଲି, ତମକ ାଥନା ପ ୀକା େଦବା ଆବଷ କ ନାହିଁ, କାରଣ
େସଠାେର ବହତ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି େସଠାେର ସମେ କରିେବ…” ାଥନାର ପ ୀକା ରକ
ବେଢ଼ଇ ରଖ…ତେମ େଦଖ, ଓ େସ ଗୁଢ଼ିକ ସଜାଇ ରଖ।ମଁୁ କହିଲି, “ଅହଃ, ମଁୁ ସମ
େସଠାକ େନଇ ପାରିବି, େଯଉଁ ଜାଗା ମଁୁ ପାଇଛି ତାଠାର ଅଧୀକ ନେହଁ, େତଣୁ େସମାନ
ଧାଢ଼ୀେର ଛିଡ଼ା କଲି ଏବଂ ଜଣ ଜଣ କରି େସମାନ ପାଇଁ ାଥନା କଲି।”
12 ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ସବ ଠି ଅଛି।” ପୁଣି େସ ଦ ିଣ େଫରିେଲ ଓ େମାଠାର ଦେରଇ
ଗେଲ। ଏବଂ ମଁୁଏହିପଥ େଦଇ ଗଲି େଯପରି େସ େସହି ପଥ େଦଇଗେଲ, ଏବଂ ତାହା
େଦଖୁଥିଲି।
13 ଏବଂ ମଁୁ ଏକ ର ଗଠାର ତଳକ ଆସିବା ଶୁଣିଲି, ପୁଣିମଁୁ କହିଲି, “କି ଏହି ସମୟ
ପଯ ମଁୁ ତମର ସଂଶା କରିବାକ ଆର କରିବି।” ଏବଂ ମଁୁ େଦଖିଲି, ପୁଣି ମଁୁ ଏହି କାର
ଜନ ସମୁେହା େକେବ େଦଖି ନ ଥିଲି, େସମାେନ େତ କ ଦଳ ଦଳ େହାଇ ରହିଥିେଲ।
14 ଏବଂ ଭାଇ ରବଟ ର ଡ଼କା ଯାଉଥିଲା, କହିେଲ, “ବ ମାନ ଭାଇ ଓରା ରବ
ଆପଣ ମାନ େଭଟିବାକ ଆସୁଛ ି।”
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ପୁଣି ମଁୁ କହିଲି, “େକମିତି ଭାଇ ରବଟ ଅଭିନ ନ ଜଣାଇବି?

େମାେତ କହିେଲ, େଯପରି େସ ଆପଣ ଅଭିନ ନ ଜଣା ି।”
15 ଠି ଅଛି, ମଁୁ ଭାଇ ରବଟ କଳା ଜାେକ ପି ି ଆସୁଥିବା େଦଖିଲି, ପୁଣି ଏକ େଛାଟ
ଟପି ବି ସବାଏ ପରି ପି ିଛ ି, େସଥିର ଏହା ଅ ଉପରକ ଚିରି ଓ ତଳକ ଟାଣିେଲ, ଏକ
େଛାଟ କଳା ର ର ଟପି। ଏବଂ ମଁୁ ସା େର ଛିଢ଼ା େହାଇଥିଲି, ଏବଂ େସ ଉପରକ ଚାହିେଲ
ଏବଂ କହିେଲ, େହେଲା ଭାଇ ା  ହାମ।

ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “େହେଲା, ଭାଇ ରବ ,” ହାତ ମିେଳଇଲି।

କହିେଲ, “ତେମ ଉ ମ ଜନସମୁହ ପାଇଅଛ।”
16 ମଁୁ କହିଲି, “ଏକ ଅ ଜନସମୁହ ଭାଇ ରବ ।” ପୁଣି େସ େଫରିଗେଲ ଏବଂ ବିଲି ଭଳି
ଦ ିଣକ ଚାଲିଗେଲ।
17 ପୁଣି ମଁୁ ଭାବିଲି, “େକଉଁଠାର ମଁୁ େସମାନ କହିବାକ ଯାଉଅଛି?” ଏବଂ ମଁୁ କହିବାକ

େତ କ ଆେଡ଼ ଯାଗାଟିଏ ପାଇଁ େଚ ା କଲି। ମଁୁ ଏହି କାର ପରି ିତିେର ଥିଲି କିଛି ତଳକ
ଯାହା ମଁୁ େଦଖିପାର ନ ଥିଲି େଯଉଁଠାର—େସମାନ କହିବି।

ଏବଂେକହି ଜେଣ ବ ି କହିେଲ, “ଠି ଅଛି ଏଠାକ ଆସ।”
18 ମଁୁ କହିଲି, “ଠି ଅଛି, ଆପଣ େଦଖୁନାହା ି କି େସଠାେର ଭଲ ନାହିଁ।” ଏବଂ
େସହି ାନେଦଇ ମଁୁ ଆର କଲି। ପୁଣି ଏହାପେର ମଁୁ ମେନପକାଇଲି, ମଁୁ କହିଲି, “ମୁଖ
ବିଷୟ ମେତ କରିବାକ େହବ େମାର ହଦୟକ ନ ରଖିବା, ତ କ ସମୟେର, ସଦା ଭ
ସମୁଖେର ପୁଣି ତାହା ର ପିଲାମାନ ଆଗେର।”
19 ପୁଣି ମଁୁ ଦଶନର ବାହାରକ ଆସିଲି। ଏବଂ ମଁୁ ଭାବିଲି, “ତାହାର ଅଥ କଣ ଅେଟ?
େହାଇଥାଇ ପାେର ଏହାର ଅଥ ଆେ ମାେନ ଏ କାରପାଇବାକ ଯାଇଅଛ…କି ା
େକଉଁଠି ଅଛି—େଯଉଁଠାେର ଏହା ଘଟିବାକ ଯାଉଛି?” ତେମ େଦଖ, କିଛି ସମୟେର,
ଦଶନେର, େସ ତମକ େକଉଁଠି କହିେବ ନାହିଁ, େସ—େସ େକବଳ କହ ି ଏବଂ ତେମ
େକବଳ…ଏହା ଏକ ଦ ା , ଭଳି। ଏବଂ ମଁୁ ନି ିତ ତେମ ତାହା ପଢ଼ ବାଇବଲ ତାହା
ବଝାଏ।
20 ପୁଣି ତାପେର ମଁୁ ଆଗ ଗୃହକ ଚାଲିଗଲି ଓ କିଛି ସମୟ ବସିଲି, ଏବଂ ଏହା ାୟ ସକାଳ
3ଟା 30 କି ା 4 ଘ ା ସମୟ ଥିଲା। େମାେତ କତେର ନିଦ େହଲା। ମଁୁ ଚାଲିଗଲି ଓ େଶାଇ
ପଡ଼ିଲି, ଏବଂ େଗାଟିଏ ସପ େଦଖିଲି, ପୁଣି ଏହା ଏକ ଅବାଗିଆ ସପ ଥିଲା। ଏବଂ ାୟ
ସମେ ଆପଣମାେନ ଜେଣ ପରିଚାଳକ, ଜା େମାେର ଜାଣିଥିେବ, ଭାଇ ଜା େମାର।
ମଁୁ ତା କିଛି ବଷ େହଲା ଜାଣିଛି। ମଁୁ ଏହା ଭାବିଲି ମଁୁ ତା ଝିଅ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ
କରିଥିଲି, ଏକ ଝିଅ ପାଖାପାଖି େସାତର ବଷ, ପୁଣି ତାର ହାତ ଧରି େନଉଥିଲି, ତାକ ପାହାଡ଼
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ଉପରକ େନଉଥିଲି, େଛାଟ େଜାକି। ଠି ଅଛି, ମଁୁ ତା ଯାଣିଅଛି େଯେତେବେଳ ବହତ
େଛାଟ ଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ ତା ପାହାଡ଼ ଉପରକ କେଡ଼ଇ େନଉଥିଲି, ଓ ମଁୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକ
ସହରର ତିନି ବଡ଼ ଓ ଶ ପଥର େଦଇ ଗଲି, ଏହି ଝିଅକ ଆଗୁଆ କଲି। ଏବଂ ଆେମ ଏକ ବଡ଼
ଗଛ ତଳକ ଆସିଲ, ଏବଂ େସ ବସି ପଢ଼ିେଲ। ପୁଣି ଆଜିର ଅେନକ ଯୁବତୀ ଝିଅ େସମାେନ
ପି ଥିବା ତାହା ର ଘାଗରା, ତେମ ଜାଣ, ବାହାେର ଫୁଲି ଉ ିବାର ପରି, ଓ ତାର ମଧ
େସହି କାରର ଏକ ଘାଗରା ଥିଲା। ଏବଂ େସ େସହି ଘାଗରାକ େନଲା ଓ ଏହା ବାହାେର
ପକାଇଲାଏବଂ ତେଳ ବସିଗଲା। ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଯୁବା େଲାକ ଭଳୀ ପର ର େଦଖି
ଅଛ ି, େସଏହିପରି ତାର ହାତ ଭା ିଲା ଓ ଆକାଶ ଆଡ଼କ େଦଖିବାକ ଆର କଲା। ଠି
ଅଛି, ଜାକି ଜେଣ ସାନ ବହତ ସୁ ର ଝିଅ, କି େସ ତାହାର ବହତ ବଡ଼ ପାଟି ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି,
ଓ ବାଲିଆ ଭଳି ଚଟି, ଏେତ ଆକଶଣୀୟ ନେହଁ, କି ଏକ ସାନ ଝିଅ।ଏବଂ ମଁୁ ତାର ବଡ଼ ବଡ଼
ଆଖି େଦଖିପାେର େସହିପରି େସ ଆକାଶ ଆଡ଼କ େଦଖିଲା, ଏବଂ େକମିତି ତାର ଆଖିେର
ଆକାଶର ତି େଛାବି ଥୀଲା।

21 ଠି , ମଁୁ ତାଠାର ପା ପାଦ ଗଲି, ଏବଂଏହି କାେର େକାେଣଈ େଶାଇଲି, ଓ େଗାଟିଏ
କାଠି ପାଇଲି ଓ ଏହା ପାଟିକ େନଲି, ଏହି କାଠିକ ଚାବିବାକ ଲାଗିଲି। ଏବଂ ମଁୁ ଭାବିବାକ
ଲାଗିଲି, “ମଁୁ ଏଠାେର କଣ କରଅଛି? କାହିଁକି, ମଁୁ ଏଠାେର ବ େଲାକ, ଓ ମଁୁ ଏହି ଯୁବତି ଝିଅ
ସହିତ। କାହିଁକି,” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ବାହା େହଇଛି ଓ େଗାଦାଏ ପିଲା ଅଛ ି। େମାର ଏଠାେର
େକୗଣସି େଦବାେନବା ନାହିଁ ଏହି ଯୁବତି ଝିଅ ସହିତ।”

22 ଏବଂ ମଁୁ ଉଠିବାକ ଆର କଲି। ଏବଂ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଥିେଲ, ଗଛ ମ ର ଏକ ଶ
େହଲା, ଓ କହିଲା, “ଏହା ଏକ ଚି ପାଇଁ ଅେଟ ଏବଂ ଏକ କାରଣ ପାଇଁ।”

23 ଏବଂ ମଁୁ ଉଠିଲି, ଓ ମଁୁ ାୟ ଚି ାର କଲି, ଏକ—ଏକ ଦଃ ପ। ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଅହଃ,
ଆ ଯ ଯଦି ଏହାର ଅଥ ତାହା ମଁୁ ପୂବ ଖରାପ ଅଭ ାସର ପୁ ଆର କରିବାକ ଯାଉଛି
କି ା କିଛି େମାର ଘଟିବ? ଠି ,” ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଯଦି ମଁୁ େମାର ନିଜର ାନ ବ ବହାର କରିବାକ
େଚ ାକେର, ତାହାେହେଲ ମଁୁ ଏହା ସମ ମି ଣ ପାଇବି, େତଣୁ ମଁୁ ସଦା ଭ ଉପେର
କିଛି ସମୟ ଅେପ ା କରିବି।” ଏବଂ ମଁୁ ାଥନା ଆର କଲି। ମଁୁ କହିଲି, “ ଭ, ଏହି ସପ
କଣ େସହି ଦଶନକ ଅଧୀକାର କେର ଯାହା ାତଃକାଳୀନ ରାତିର ଅଧା ଅେଟ, କି ା ଏହାର
ଅଥ କଣ?”

24 କିଛି ସମୟ ଅେପ ା କଲା ପେର, ହଏତ େଗାେଟ ଘ ା ପେର (େମାର ପ ୀ ପୂବର
ଉଠି ଥିେଲ ଏବଂ ାତଃକାଳୀନ େଭାଜନ ୁତ କରିଥିେଲ।), ତାପେର ଶ ପୂ ବାର
ଆସିଲା, ଏବଂ କହିଲା, “କି ନ (Kingstone) କ ଯାଅ, ଏବଂ ଏହା କହାଯିବ ତେମ
େସଠାେର କଣ କରିବ।”
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25 େତଣୁ, ମଁୁ ଅତିଶି କି ନକ ଗଲି। ଏବଂ େସମାେନ—େସମାେନ ଯାଣିଥିେଲ ଏହା
ଗୁରବାର ଅପରା ସମୟେର ମଁୁ ଶୁ ବାର େସଠାେର ଥିବି। ତାହା ର ସମ ବି ାପନେର
ଆେମ ଥିଲ। ମଁୁ ଅତ ଧୀକ ଭଲ ବନାଇ ଜାେଣ ନାହିଁ…?…କି ା ଆନମାନିକ ଜନସମୁହ,
କାରଣ ମୁ ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ଉପେର ଅତ ି କେର। କି ଥମ ରାତି, ମଁୁ କହିଲି
ପାଖାପାଖି ବାର ଘ ା ଆେ ମାେନ ଥିଲ, ଅହଃ, ପାଖାପାଖି ବାହାେର ବାରଶହ େଲାକ
କାରଣ ଏହା େଗାଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଜାଣିଥିେଲ। ପୁଣି ପରବତି ଦିନ େସମାେନ ଆର କେଲ
େଦୗଡ଼ାଳୀ ଚାରି ମାଇ , ପାହାଡ଼ଉପେର େଦୗଡ଼ିେଲ, ସହ ସାର କେଲ। ଜେଣ େଦୗଡ଼ାଳୀ
ଚାରି ଘ ା ପାଇଁ େଦୗଡ଼ିବ, ଏବଂ ଏହାପେର କିଛି େଦୗଡ଼ାଳୀ ପାହାଡ଼ ଉପରକ ଯିବ। ଏବଂ
ଦିତୀୟ ରା େର େସଠାେର ହାରାହାରି ପ ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ। ପୁଣିତତୀୟ ରାତିେର
ଏହାର ଆନମାନିକ ହାରାହାରି ପ ର ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ, ହଏତ କଡ଼ିଏ ହଜାର େଲାକ
ଥିେଲ। େସଠାେର ଶହ ଶହ େଲାକ ଭ ପାଖକ ଆସିଥିେଲ।

26 ପୁଣି ଏକ ଦଶନ ଥିଲା, ଏକ େଛାଟ ମ ଳୀ, ଏକ କମାରୀ କନ ା ଥିେଲ, ଠି ଏକ େଛାଟ
ପିଲା, ଏବଂ େସହି ମ ଳୀର କଆଁରିକ ବଝାଏ। ପୁଣି ତିନଟି ସହର ତିବ ପାହାଡ଼ର ତିନି
ଦିନ ଥିଲା, ମଁୁ େସବାକାଯ କଲି। ଏବଂ େଛାଟ କଆରୀ ମ ଳୀକ େନବା େମାର େସବାକାଯ
ଦାରା, େସ େକଉଁଠାର ଥିଲା, ସଦା ଭ ର ଉ ବିଷୟ ଉପେର, େଯଉଁ ପଯ ସପୂ ୀପ
ଦହଲି ନାହିଁ।

27 ଏବଂ, ଅହଃ, େସବକମାେନ ଓ ପାଖାପାଖି େଲାକମାେନ, କା ଥିେଲ ପୁଣି ଅନରଧ
ାଥନା କରଥିେଲ ବ ାଇେଲ, “େକବଳ େଗାଟିଏ ରାତୀ କି ା ଦଇ ରାତୀ ଅଧିକ,”

ସହରର କମଚାରୀ ଗଣ।

28 ଆେ ମାେନ ପୁଏରେଟା ରିକକ େସଠାର ଚାଲିଗଲ। େସଠାେର ଆେ ମାେନ ବହତ
ବଡ଼, ଉ ବିଜୟ ସହିତ େଭଟିଲ, ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସମୟଠାର ପଦଚି େର ବା ିେଲ,
େସହି ପଯ ଏହା କଳନା ଥିଲା କିଛି ଚାଳିସ ହଜାର ମୁଲ ବାନ ଆ ା ଭ ଯୀଶୁ ପାଖକ
ଆସିେଲ। ପୁଣି ଚାଲଥିବା ସମୟେର, ମଁୁ ବିଶାସ କେର ମଁୁ…ମଁୁ କହିଲି ଏହା େମାର ନିଜ
ମ ଳୀ, କି ମଁୁ ଏହା େଲାକମାନ ଆଗେର କରି ପାରିବି ନାହିଁ, ପାଖାପାଖି େଯଉଁଠାେର
ପରିବାର ବ ନହ ି, କାରଣ ଏହା େଦଖିବାକ ଭଲ େହାଇପାେର। କି େମାର ଏଠାେର
ବିଚାର କ ା ନାମ େଖା ିଏ କାଗଜ ଉପେର ଅଛି, େଯ କହିବାକ େଦେଲ େଯେତେବେଳ
ଆେ ମାେନ ପରିତ ାଗ କରଥିଲ, ଠି େସଠାେର, େସ ପୁଣି ତା ସଦସ ।

29 ଏବଂ ମଁୁ…େସ—େସ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ଏହି ଦିପେର ଭି େସବକମାନ ଠାର
ସ ାନ ପାଇଅଛ।” େସ କହିେଲ, “େଯେତେବେଳ ୀ ବିଲି ାହାମ ଅ ସମୟ ପୂବର ଏହି

ିପ ଛାଢ଼ିେଲ,” ଏବଂ କହିେଲ, “ଆ ମାନ ର ଏକ—ଏକ ସୁ ର ସହଭାଗିତା ଥୀଲା,”
େସ କହିେଲ, “କି ବିଲି ାହାମ କିଛି ସମୟ ପୂବର ଆ ମାନ ସମାନ ସୁଭ ସ ାଦ େଦେଲ
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ତାହା ଆେ ମାେନ ସବେବେଳ ଶୁଣୁ ଅଛ।” େସ କହିେଲ, “ତାପେର ଆେ ମାେନ ୀ
ରବଟ ଏହି ୀପେର ପାଇ ଖୁସି ମେନକର ଅଛ,” େସ କହିେଲ, “ପୁଣି ୀ ରବଟ ତିନିଦିନ
ଧରି ଆ ମାନ ସହଭାଗିତା େଦେଲ। କି ,” କହିେଲ, “େହାେଟଲର ଖ ା ଅଧିକ
ଥିଲା,” କହିେଲ, “ତିନିରାତି ପାଇଁ35 ହଜାରଡ଼ଲାର ଖ , େହାେଟଲ ପାଇଁ େହାଇଥିଲା।”
େସ କହିେଲ, “ତାପେର ୀ ଓସବନ େସଠାେର ଥିେଲ େଯ ଜେଣ ମହାନ ୀ ର ଦାସ
ଥୀେଲ। କି ,” େସ କହିେଲ, “େଯେତେବେଳ ୀ ଓସବନ ଗେଲ, େସଠାେର ହତାସ
ଥିେଲ,” କହିେଲ, “ଏପରି େଦଖାଗଲା େଯପରି ସବକିଛି ଚାଲି ଯାଇଛି।”

30 “କି ,” େସ କହିେଲ, “ଆେମ ଏହି ସଭାେର ଆେ ପ କଲ େଯେସଠାେର କତେର
ଭାଇ ାନାହ ାଥନା ପାଇଁ େକୗଣସି େଲାକ ମ େର କ ାବଧ ନ ଥିେଲ। କି ,” େସ
କହିେଲ, “ସଭାର ସମା ି ପେର, ଆ ମାେନ େଗାଟିଏ ଆଣିଲ ପୁରଣା େଚ ଗୁଡ଼ିକ
ଲ କଲ ପୁଣି ସମ ଜିନିଷ, ଏକାଠି କଲ ଏବଂ ସମ ତା ବାହାର କଲ।” େସ କହିେଲ,
“ଏହି ସମୟେର ଏହା େଲାକ ମାନ ର କାଯ ନ ଥିଲା, ସଦା ଭ ଆ ମାନ ମଧ େର
ଆସିଥିେଲ,” େସ କହିେଲ।

31 ମଁୁ କହିଲି, “େମାର ାଥନା ଆସା କର ନାହିଁ; କି ଆପଣ ମାନ ାଥନା େସଠାେର
ଅଛି ଆପଣ ମାନ ହାତ ପର ର ଉପେର ରଖ ।” ପୁଣି େସମାେନ ବଧହଏ େଗାଟିଏ
ଡ଼ଜ ଆଣିଥିେଲ କି ା ଦଇ ଡ଼ଜ ମ କ ଆଣିଥିେଲ, ଏବଂ, େଯେତେବେଳ ବିଚାରଶୀଳତା
ତଳକ ଅଲାହି ଆସିବ, େଲାକମାେନ ସମେ େକବଳ ଚି ାର କରିେବ। ଆେ ମାେନ ରହିଲ
ଏକ ଚତଥ େ ଣିର େହାେଟ  େର, ଏବଂ ଆ ମାନ ର ସମ ମୂଲ ନିଜ ନିଜର େଦଇଥିଲ
ଓ ପ ା, ଆେମ ନିେଜ।

32 ତେମ ତାହା କରିବାକ ସାହାଯ କଲ, ତେମ ନିେଜ, ସହିତ ତମର ଦଶମାଂଶ ଯାହା
ତେମ ପଠାଇ ଥିଲ। େସହିସବ ଏହା କାଯ କରିଥୀଲା। ଏବଂ ମଁୁ ଚାେହଁ ଆପଣମାେନ
ତାହା ସବ ଯାଣ , ଏହି ସମ ବିଷୟ ବ ତିତ, ତେମ ଏଠାର ଏକ ଅଶଂ ଅଟ। ଏବଂ ଏକ
ମହାନ େସୗ ଯ ର ଦିନ ଆସିବାକ ଅଛି, ସଦା ଭ ତମକ ତାହା ପୁର ାତ କରିେବ। େଦଖ,
ତମର ନଥିଲା…

33 ଯଦି ଜେଣ େଲାକ ନିେଜ ଯାଏ ଏବଂ କିଛି େଦଖାଏ, ତାହାେହେଲ, ତେମ େଦଖିବ,
େଯେତେବେଳ େସହି େଲାକ ପରିତ ାଗ କରିବ, େସମାେନ ଭାବ ି, “ଏକ ବଡ଼ ହତାଶ
େହେଲ, ସଦା ଭ ଆ କ ଛାଡ଼ିେଦେଲ।” ସଦା ଭ ଆ କ ପରିତ ାଗ କର ି ନାହିଁ। େସ
ସବଦା ତ ମାନ ସ େର ଅଛ ି। େଦଖ , ଏହା ତମକ େକବଳ ଚର ଭଳି ଏହି ଭିତରକ
ନିଏ େଯେହତ ଯାହାବି େହଉ, େଯ େକୗଣସି ବ ି େହଉ। ସଦା ଭ ଏକ ବ ି ବ ବହାର
କରି ପାର ି େକବଳ ଏକ ନି ିତ େସବାକାଯ ପାଇଁ, କି ତାହାର ଅଥ ଏହା ନେହଁ େଯ



8 କଥିତ ବାକ

େସହି ବ ି ସଦା ଭ ର େଗାଟିଏ ମନପସ େହାଇଅଛି। ଏହା ତମର ନିଜ ବି ାସ
ସଦା ଭ ଠାେର।

34 ପୁଣି େସମାେନ େସଠାର ବାହାରକ ଚାଲି ଯାଆ ି ଏକ େଛାଟ ପୁରଣା ବଗି ଗୁଡ଼ିକ
ଘୁରିବା ଭଳି, ଯାହା େସମାେନ ଏକ େଛାଟ ବଗି ଭଳିଆ ଘୁରାଇ ନିଆ ଯାଆ ି ଏବଂ—ଏବଂ
ଏକ ବଡ଼ ବନା ି, ପୁଣି େଲାକ ମାନ େସଠାେର ଉପ ାପନ କର ି ଏବଂ େସମାନ
ଭିତେର ଘୁରା ି। ପୁଣି େସବାକାଯ ସମା େହଲା ପେର, ସମ େଦୗଡ଼ର ପାଦଚି
ଉନତ କରିେବ, େସମାେନ େକବଳ ମା ଡ଼ବା ସହିତ ଯାଆ ି ଓ ଅ ଲ ା ପୁରଣା
େଘାଡ଼ାଗାଡ଼ିଏବଂ ବଡ଼ବଡ଼ ପୁରଣା େଚରଗୁଡିକ, ପୁଣି ଶାବଳ ଓ େସଜ ପୁଣି ଖଟ, ପୁଣି
େକବଳ େଯଉଁଠି େସମାେନ ଚାଲିଗେଲ ପୁଣି େସମାନ ଛାଡ଼ିେଦେଲ, କାରଣ େସଠାେର
ସଦା ଭ ଉପ ିତ ଥିଲା। ତାହା ହିଁ ଆେ ମାେନ େଦଖିବାକ ଚାହଁୁ। େଲାକମାନ ର େଛାବି
ବାହାେର ଥିଲା ତାପେର, ସଦା ଭ ଉପ ିତି ବଲଅଛି।

35 େଫରି ଆସୁଛ ି, େକବଳ ବ ମାନ ଏହି ସକାଳେର ସାହାଯ କରିବାକ, ମଁୁ ଅ କିଛି
ମିନି ସମୟ ମଧ େର କହିବାକ ଯାଉଅଛି। ଏବଂ ମଁୁ ପଚାରିଲି ବାଳକମାେନ େଟ ଖଲିବା
କଥା ନେହଁ। ତିନିଦିନ ମଁୁ ଭାବିବାକ କଠିନ େଚ ା କରିଅଛି, “କଣ ମଁୁ କହିଚାଲିବି?” ଏବଂ ଏହି
ସକାଳ ସମୟେର, ମଁୁ ଯିବା ପୂବର, ମଁୁ ଏକ କତ େକାଠର େଚତାବନୀ େମାର ହଦୟେର
ମ ଳୀକ ଅନଭବ କଲି। ଏବଂ ମଁୁ େସମାନ କହିଲି, “େଟ ନିଅ , କି େସଗୁଡ଼ିକ ବି ୟ
କରିବାକ ଦିଅନାହିଁ।”

36 କି ଆେମ ଏହା କରିବା ପୂବର, ମଁୁ ଏକ େଛାଟ ସା େଦବାକ ଚାେହଁ, େଯ ଏହା
ଆପଣ ସା ନା େଦଇପାେର । ଏହା େମାେତ ଭଲ କରିଅଛି।ଆେ ମାେନ ତିନିଦିନ
ପାଇଁ ମାଛ ଧରିବାକ ଗଲ, ଲିଓ ଓ େଜେନପୁଣି ମଁୁ ନିେଜ, ପୁଣି େମାର ପୁଅ ବିଲି େପା
ଏବଂ ତା ପ ୀ, ଜେଣ ସା ଦଃଖ ଅନଭବ କରି ତ ୁ ନିକଟକ ଗଲା, ଜିଓରଗିଆ ଠାର
ଦଖଃେର ରହିଲା। ଏବଂ େସମାେନ ଆ ମାନ କିଛି ସ ସ ିଆ ଯାଗାକ େନଇଗେଲ, ମଁୁ
ଜାେଣନାହିଁ ବ ମାନ ଏହା େକଉଁଠାେର, ଓକିେକାବି କି ା ତାହାକିଛି େସହିପରି ପାଖେର,
ମଁୁ ଜାେଣନାହିଁ େସମାନ ର ନାମ େସମିେନା ଭାରତୀୟ ଏହା େଦଇଥିେଲ। କି ,
ଯାହାେହଉ ଆେ ମାେନ ବହତ ମାଇ ପଛେର ଥୀଲ।

37 ଏବଂ ଏହି ଭାଇ ଏଭାନ ତାର ଭାଇ ଜେଣ ପାପି ଅଟ ି। ଏବଂ େସ ଜେଣ ବଡ଼ ମଛଆଳୀ
ଅଟ ି, ପୁଣି କିଛି ମାସ ପୂବର େସ ସ ସ ିଆ ଯାଗାକ ଯାଇଥିେଲ। ଏବଂ େସମାନ ର ଅଛି
ଯାହା େସମାେନ “ଖଡ଼ ଖଡ଼ିଆ” ଯାଗା କହ ି। ପୁଣି ଖଡ଼ ଖଡ଼ିଆ ଯାଗା ତା କାମୁଡ଼ି େଦଲା,
ଓ େସ େକବଳ କଷେର ରହଥିେଲ। ତାର େଗାଡ଼ ହାତ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ତା େସମାେନ
ଡ଼ା ର ପାଖକ େନଇଥିେଲ ଏବଂ େସମାେନ ତା ଗୁଳୀ ଗୁଡ଼ିକ େଦଇଥିେଲ। େସସବ
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ଜିନିଷ ନ େହଉଥିଲା। ପୁଣି େସମାେନ ଅେନକ େସଠାେର ତଳା ପାଟିେର ଥିେଲ ମଧ ,
ପାଟିର ତଳା, େଜାତା, କ ିର ାୟ କଡ଼ିଏ ଫୁଟ ଲ ା।
38 ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଆେ ମାେନ େସଠାେର ମାଛ ଧରି ଆସୁଥିଲ, ମଁୁ ଏକ ବଡ଼
ଧରଣର ମଧୁର ମାଛ ଧରିଥିଲି। ଅହଃ, ଏହା କତେର ଏକ ଆରାମେରା—େରା ଦିନ ଥିଲା।
ପୁଣି େସ ବହତ ବଡ଼ ଥିଲା ମଁୁ ପାଣିର ବାହାରକ କାଡ଼ି ପାରିଲି ନାହିଁ, ପୁଣି େସ ଆ ଡ଼ିକ
େକବଳ େଜାରଗଦାର କଲା ଏବଂ ଯିବାକ ଲାଗିଲା, କି ା େସ ନିଜକ ମୁ କରିବାକ ଟାଣିଲା।
ଏବଂ ଆମ ପାଖେର ଅେନକ ଆ ଡ଼ି ଥିଲା, ପାଖାପାଖି ଏକ ଶହ ପୁଣି ପଚାଶ ପାଉ ର ବଡ଼
ଆ ଡ଼ି ଥିଲା। ଏବଂ େସମାେନ, େସମାନ ମଧ ର କିଛି ନାନା ପାଉ ର ଓଜ ଥିଲା, ପୁଣି
ଚାରି ଠାର ସାତ, ଆଠ ପାଉ । ଏବଂ ମଁୁ ଏହି ବଡ଼ ଭାକର ଧରିଲି, ପୁଣି େସ କାଡ଼ିେଦେଲ।
39 ପୁଣି ମଁୁ େସଠାକ ଫି ିଲି, ଏବଂ ମଁୁ—ମଁୁଆଉ େଗାେଟ ଧରିଲି, ପାଖାପାଖି ଛଅ, ସାତ
ପାଉ ର। ଏବଂ େମାର େଗାେଟ ଲ ା ଖୁ ି ଥିଲା ଯାହା ତେମ କଇଁ ଫୁଲର ପ ଗୁଡ଼ିକ
ଧରିବାକ େହବ।ଏବଂ ଭାଇ ଇଭାନସର ଥିଲା…ଆେ ମାେନ ସମେ ଭିଜିଯାଇ ଥିଲ
ପାଣିର କେମାଳ ଜିନିଷ ଠାର, କାରଣ ଏହାର େକବଳ ପ ଭମିେର। ଏବଂ େସ ତାର
େଜାତାକ ଟାଣି େଦଇଥିଲା ପୁଣି ତାର ପାଇଯାମାର େଗାଡ଼କ ଭା ିଥିେଲ, ଏବଂ େଗାଟିଏ
େଛାଟସୁଖିଲା ଯାଗାେର ବସିଥିେଲ, ଏକ କାର ତାର େପାସାକ ସୁଖାଯାଇ ଥିଲା। ପୁଣି
େସ ଏହି ବଡ଼ ମାଛ ଆ ଡ଼ିର ପାଖାପାଖି ଲଟିବାର େଦଖିେଲ, ଏବଂ ମଁୁ ତା ଆଡ଼କ
େଠଲଥିଲି। େସ କହିେଲ, “ଭାଇ ାନହା , କିଛି ମୁହ , ମୁ ତମପାଇଁ ତାକ ଧରିବି।” ଏବଂ
େସ େସଠାକ େଦୗଡ଼ିଗେଲ। ଏବଂ ମଁୁ ଏହା ବାହାରକ ଟାଣିଆଣିଲି, ଅନମାନ କର ମାଛଟି
ମରିବାକ ଯାଉଥିଲା, େପଟ ଉପେର ରଖାଯାଉ ଥିଲା। ଏବଂ େସ ତା ଉେଠଇ େନବାକ
େଦୗଡ଼ିଗେଲ। ପୁଣି, େଯେତେବେଳ େସ ଗେଲ, େସ ତି ଚି ାର କେଲ, ପୁଣି େସଠାେର େସ
େଫରି ଆସିେଲ। ଏକ ସାପ ତା କାମୁଡ଼ିଲା।
40 ଏବଂ ଆେ ଏହା ନିରି ଣ କଲ, ଏବଂ େସଠାେର ତା ପାଦେର ବିଷ ଦା ର ଛି
ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ରାଟଲ େଯଉଁଠାେର ତା ଆଘାତ େଦଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ତାହା କ
େହଉଥିଲା ବହତ ଦଃଖ ପଯ ତା ଆଖିର ଲହ ବାହାର ଥିଲା। େସ କହେଲ, ଏହି କାର
ଅନଭବ େହଉଥିଲା ତା ର ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ େକବଳ ଜଢ଼ି େହଉଥିଲା। ଏବଂଆେ ମାେନ,
ସ ସ ିଆ ଯାଗାର ବହତ ମାଇ ପଛେର ଥିଲ େସ ଜେଣ ବଡ଼ େଲାକ ତଥାପି ତା
ରଖିବାକ ଥିଲା। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ସପ ଆପଣ କାମୁେଡ଼, ତେମ ଅ ସମୟେର ଦବଳ
େହବ ାୟ ମରିବା ପଯ । ଏବଂ ଲିଓ ଛିଡ଼ା େହଇଥିେଲ ପୁଣି କିଛି େମା ମନକ ଆସିଲା,
“ଏପଯ ତେ ସଦା ଭ ଅଟ!” ପୁଣି େଯେତେବେଳ େସ ତାର ପାଦ ଧରିେଲ ଓ ଏହାକ
େଘାସାଢ଼ ଥିେଲ, ପୁଣି େସହି ଦଇଟି ବଡ଼ ଛି େସଠାେର ଥିଲା େଯଉଁଠାେର ତାକ ରାଟଲ
ହଠା ଧରିଥିଲା, ମଁୁ େସହି ଯାଗାେର ହ ରଖିଲି ଏବଂ କହିଲି, “ସଦା ଭ, ଏହା ତମ
ବାକ େର େଲଖାଯାଇ ଅଛି,‘େସମାେନ ସପ ଓ କ ଡ଼ା ବିଛା ମ କ ଉପେର ମାଡ଼ି ଚାଲିେବ,
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ପୁଣି ତାହାକ େକୗଣସି ାନ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ।’” ଏବଂ େସହି ମୁହ େର, ତା ପାଦର
ସମ ଯ ଣା ଚାଲିଗଲା। ତା ର ସୁ ପ ିେଲ ପୁଣି ସମ ଦିନ ସମା କେଲ।

41 େସହି ରାତିେର ଚାଲିଗେଲ ପୁଣି େସମାନ ଏହି ବିଷୟେର କହିେଲ, େସମାେନ
କହିେଲ, “ତେ ଡ଼ା ର ପାଖକ ଗେଲ ବହତ ଭଲ େହବ।”

42 େସ କହିେଲ, “ଯଦି ସଦା ଭ େମାେତ ଏହି ପଯ ର ା କରିଅଛ ି, େସ େମାର
ସମ ପଥେର ଯ େନେବ।” ଆେ ମାେନ ତିନିଦିନ ମାଛ ଧରିଲ, ସମ ଦିନେର ତାହା
େକୗଣସି େରାଗ ଆ ା କଲା ନାହିଁ।

43 ସଦା ଭ ସବଦା ସଦା ଭ ଅଟ ି। େସ ସମ ତି ା ରଖ ି। ଏବଂ େମାର ସମ
େସବାକାଯ େର, ଏହା ଥମ ଥିଲା ମଁୁ େକେବ େଦଖିନାହିଁ ସଦା ଭ ସାପ କାମୁଡ଼ା ାନ
ମଧ ଆସ ି, କାରଣ ଏହା ଥମ ସମୟ ଥିଲା ମଁୁ ଏ କାର ସୁେଯାଗ ପାଇ ନଥିଲି ଜେଣ
ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା େଲାକ ପାଇଁ ାଥନା କରିବି। େକବଳ ଆପଣ ଯାଣ େଯ େସ ତାହା ର
ସମ ତି ା ରଖ ି, ଏବଂ ତାହା ବାକ ଉ ମ ଓ ସତ ଅେଟ। ଆେମ ।

44 ମେନରଖ ଆଜି ରା ୀର େସବାକାଯ ଏବଂ ଏହି ଆସୁଥିବା ବଧବାର। ଏବଂ
ବ ମାନ ମଁୁ ଆପଣ ମାନ ପାଇଁ ାଥନା କରିବି େଯ କତେର ାଥନାର ଆବଷ କ
କର ି, େସ ମଁୁ ଅେଟ। ଏବଂ, ମେନରଖ , ଭାଇ ରବଟସ ର ସହଭାଗିତାେର େଯାଗ
େଦଇଥିଲ େଯେତେବେଳ ଏହି ସହରକ ଆସିଲ, ପୁଣି ସମାଗମ ତ ୁର ତାକ ସୁେଭ ା
ଜଣାଇଲ।

45 ବାକ ଆେ ମାେନ ପଢ଼ିବା ପୂବର, ମଁୁ—ମଁୁ ପସ କେର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ
ଆେ ମାେନ ସମେ ଛିଡ଼ାେହବା। ଏବଂ, ବିନା ବାଦ ଯ େର ଆସ , େଗାଟିଏ ଛ
ଗାଇବା କି ା ମ ଳୀର ସୁ ର ପୁରଣା ୁତୀଗାନ ଦଇଟି ଗାଇବା, “େମାର ବି ାସ ତମକ
ଅନାଏ।” ଠି ଅଛି, ବ ମାନ ସମେ େମା ସହିତ ମିସା , ପୁଣି ସମେ ଏହା ଗାଇବା।ପୁଣି
ମଁୁ ଭାବନାହିଁ ତେ ମାେନ େକମିତି ଗାଉଅଛ, େକବଳ ସଦା ଭ େଗୗରବ ନିମେ ଗାଅ।
ଭାଇ େନବି , ତେମ ଆ ମାନ ଏଥିେର କେଢ଼ଇ େନବ କି?

େମାର ବି ାସ ତମ ଉପରକ ଅନାଏ,
ତେମକାଲବରିର େମଷ,
ଦିବ ଉ ାରର;
ବ ମାନ େମାର ାଥନା ଶୁଣ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ାଥନା କେର,
େମାର ସମ େଦାଷକ କାଡ଼ି ନିଅ,
ଅ ଏହି ଦିନ ଠାର ମେତ ଘଟିବାକ ଦିଅ
ତମର ସପୁ େହବାକ!!
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େଯେତେବେଳ ଜୀବନ ଅ କାର େସଜ େଦଇ ମଁୁ ମାଡ଼ି ଯାଏ,
ପୁଣି ଦଃଖ େମାର ଚାରିଆେଡ଼ ବି ି ହଏ,
ତେ େମାର ପଥ ଦଷକ ହଅ;
ଅ କାର ନିଲାମ ଡ଼ାକକ ଆଲକକ େଫରାଅ,
ଦଃଖ ପଛିଦିଅ, ଭୟକ ଦର କର,
େମାେତ େକେବେହେଲ ଏେଣେତେଣ ବଲିବାକ ଦିଅନାହିଁ
ତମ ଠାର ଅଲଗା କର ନାହିଁ।

46 ଆେ ମାେନ ନତ ମ କ େହଇଥିବା ସମୟେର, ମଁୁ ପବି ବାଇବଲ ର ପଢ଼ିବାକ ଇଛା
କେର, ସାଧୁ.ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର, 7 ଅଧ ାୟ, 13 ଓ 14 ପଦ। ପୁଣି ସଦା ଭ
ତାହା ର ଚର ଆସିବାଦ ଏହା ପଢ଼ିବା ସମୟେର ମିସା ।

ସଂକୀ ାର େଦଇ େବସ କର କାରଣ ସବନାଶକ େଘନିଯିବା ାର
ଓସାରଓପଥ ଶ ପୁଣିତାହାେଦଇ େବଶକରିବାେଲାେକଅେନକ।

ଆଉଜୀବନକେଘନିଯିବା ାରସଂକୀ ଓପଥଦଗମପୁଣି ତାହାରସ ାନ
ପାଇବାେଲାେକଅ ।

47 ଆସ ାଥନା କରିବା। େହ ସଦା ଭ, େଯ ଭ ଯୀଶୁ ୀ ମୃତ ଓ କବରର
ଉଠାଇେଲ, ଏବଂ ଆ ମାନ ପାଇଁ କାଶ କେଲ ଏହି ସକାଳର ସୂ ାହ ବଳୀ ରେପ,
ଆେ ମାେନ ଆମର ଏକ ନତନ ଜୀବନକ ନ େର ସମପଣ କରଛ, ଏହି ମନଭାବେର
ତେ ଆମର େମାନେଯାଗୀ େହଉଛ।େଯେତେବେଳ ଆେ ମାେନ େଯାଦ ପି ପାପି ଥିଲ,
ପାପେର ପୁଣି ଅପରାଧେର ମରିଥିଲ, ତେମ ଆପଣା ଅ ୀତୀୟ ପୁ ଦାନ କଲ, ପାପି
ମନଷ ରେପ ସୃ ି କଲ, ଆ ମାନ ପାପ ପାଇଁ ଶୁଭ ସୂଚକ େହବା ପାଇଁ, ତାହା ର ନ ,
ଆ ର େଦାଷ ପାଇଁ ତି େହବ, େଯପରି ତ ର ସ ତି ସହିତ ପୁନବାର ଆେ ମାେନ
ଏକାଠି ମିଷିପାରିବ।
48 ପୁଣି, େହ ଭ, ଯଦି ଏହି ସକାଳେର ଆ ମାନ ମଧ େର ଏଠାେର କିଛି ପାପ ଅଛି,
େହଇପାେର କିଛି ଯାହା ପବି ଆ ା ଠାର ଆସୁଥିବା ସଦା ଭ ବାକ ଆ ମାନ
ସମ ହଦୟକ ବାଧାଦିଏ, ଆେ ମାେନ ାଥନା କର େଯ, ଦୟାକରି, ଭ, ତେ
ଆ ମାନ ର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆ ମାନ ମାକର। ଆ ମାନ ଯୀଶୁ ୀ ର ର

ାରା େଧାଇଦିଅ। ଯାହାକ…ଆେ ମାେନ ଯାଣୁ, ଆ ମାନ ମଧ େର, ଆେ ମାେନ
କିଛି ନାହଁୁ, ପୁଣି ଆେ ମାେନ ୀକାର କର େଯ ଆେ ମାେନ କିଛି ନାହଁୁ। କି ତେ
ପବି ଅଟ, ତେ ସତ ଅଟ, ତେ ଧାମିକ ଅଟ, ତେ ଚର ଦୟାର ନିଝର ଅଟ। ଏବଂ
ଆେ ମାେନ େସଠାେର ଆଜି ଦୟାେର ପୁ େହଇଅଛ, ଅନତ ଆ ା ଭଳି। େଯପରି
ଏକ ସା େର େକବଳ ଆଗକ ଯାଇ ପାରିବ, ଜାମାୟିକା ଠାର ଏବଂ ପୁଏରେଟା ରିକ, ପୁଣି
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େଯଉଁଠାେର ତେ କାଯ କରିଅଛ ଏପରି ମହାନ କାଯ ଗୁଡ଼ିକ, େହ ଭ, ଏହା ଏକ ଚି
ଅେଟ େକବଳ ଆସୁଥିବା ଜଣ ର।

49 େକମିତି ତେମ ଭାଇ ଏଭାନସ େସଠାେର ବିଷଦ ସପଠାର ଉ ାର କଲ,
କାରଣ େସ ଜେଣ ବି ାସି ଥିେଲ, ପୁଣି ତମର ବାକ ସବଦା ସତ ଅେଟ।ବ ମାନ, ଭ,
ଆ ମାନ ଏହି ସକାଳେର ବିଷା ମରଣର ଉ ାର କର, େଯଉଁଠାେର ସ ୁ କାମିଢ଼ି ଅଛି
ପୁଣି ଆମକ ବିଷା କରିଅଛି। ତମର ସୁ ତାର ମଲମ ଲାଗିବାକ ଦିଅ, ଏହି ସକାଳେର,

ଭ, ଆ ମାନ ର ଆ ାକ ପୃଥକ କରି ପୁଣି ସମ ଅଧାମିକତାର ଆମକ େଧାଇଦିଅ।
ଶାରୀରିକ ଦବଳତାର ସୁ କର ଯାହା ସ ୁ ଶ ି ାରା ଭା ି ଯାଇଅଛି। ତାହା ସମ ତାହା
ଆଧା ିକ ଦିବ ଉପ ିତି ମଧ େର େସମାେନ େଯପରି ସୁ େହେବ।

50 ବ ମାନ ଆମକ ତ ର ଲିଖିତ ବାକ ାରା କଥା କହ, ସଦା ଭ। କଣ କହିବି
ଜାେଣନାହିଁ, କି ତେ ଏହା ଜଗାଇବ। ଏବଂ ତେ ଆମକ େଚତନା ଦିଅ, ଭ, ପୁଣି
ତମର ଆସିବା ପାଇଁ ଆ ମାନ ୁତ କର। ଏହା ପାଇଁ ଆେ ମାେନ ମାଗୁ ଯୀଶୁ ଖୀ
ନାମେର ପୁଣି ତାହା ପାଇଁ। ଆେମ ।

51 ମଁୁ ସବଦା କିଛି ସମୟ ବିଳ କେର, କାରଣ ବ ମାନ ମଁୁ ଅେପ ା କରିଅଛି। ଏବଂ
ସନେଡ଼ ୁଲ (Sunday school), ମଁୁ ଅନମାନ କେର, ଏହା ସମା େହଇଅଛି। କି କିଛି
ବିଷୟ ାୟ ଏହା େସଠାେର ଏଛି, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଅଧୀକ ସମୟ ପାଇଲି। ତେମ
ଯାଣ, ଆେ ମାେନ ଏକ ବହ ପରିମାଣେର ଭିଢ଼ ଭିତେର ଅଛ, ଯାହାବି େହଉ। େତଣୁ,
ଆେ ମାେନ େକବଳ ସଦା ଭ ବି ାସ କରିବାକ ଯାଉଛ।

52 ଆ ମାନ ର ସଦା ଭ ଏହି କେଠାର େଚତାବନି େଦଇଥିେଲ ତାହା ରବଶଂର
େଲାକମାନ , ତାହା ସମ ଧମର େଲାକମାନ ପାଇଁ। ପୁଣି େସ କହିେଲ, “ସକୀ ାର
େଦଇ େବଶ କର କାରଣସବନାସକ େଘନିଯିବା ାର ଓସାର ଓ ସ ପୁଣି ତାହା େଦଇ

େବଶ କରିବା େଲାେକ ଅେନକ।” ବ ମାନ, ଏହା ଏକ କାର ନ ଥିଲା କାରଣ େସମାେନ
ଧାମିକ ନଥିେଲ। େସମାେନ ବହତ ଧାମିକ ଥିେଲ। ପୁଣି ଏହାର କାରଣ େସମାେନ ମ ଳୀର
ବି ାସେର ଥିେଲ ଏବଂ େକେତକ ଧମଗତ ଓ ସ ାମାନ େର, ସଦା ଭ ଠାେର ବି ାସ
କରିଥିେଲ (ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ), େସମାେନ ଭାବିେଲ ସବକିଛି ଠି ଥିଲା।କି େସ େସମାନ
କହଥିେଲ େଯ େସଠାେର ଅ କିଛି ଭିତେର େବଶ କରିପାରିେବ।

53 ଏବଂ ମଁୁ ଏହି ସକାଳେର ବ େହଉଅଛି ଯଦି ମଁୁ େସହି ବଂଶକ ଏହି ବଂଶ ସହ ସମାନ
କରି ପାରିବି ନାହିଁ। େଦଖ , ଏହା ଯୀହଦି ମାନ ର ବିତରଣର ବ ଥିଲା, ଏବଂ େସ
ଏକ ବିଭି କାେର ପଛକ ଦଷାଉଥିେଲ ଓ ଭି ସମା ିର ଭି ବିତରଣ ଗୁଡ଼ିକ, ପୁଣି
େସମାନ କହଥିଲା େଯ ଏକ ନି ି ବିଷୟ ଯାହା ପୂବଜମାେନ ବା ିବର ଘଟି ଆସୁଥିଲା
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ତାହା େସମାନ ସମୁଖେର କରାଯାଉ ଥିଲା। ତଥାପି େସମାେନ ଏହା ଯାଣି ପାରି ନ ଥିେଲ।
ପୁଣି କିଛି ବିଷୟେର ଆସ େଦଖିବା ଯାହା େସ କହଥିେଲ।

54 େସମାେନ, ଦ ା ପାଇଁ, ସଦା ଭ େସହି ମନଷ ଭିତେର ଥିେଲ ତାହା ବି ାସ କେଲ
ନାହିଁ। ତାହା ଏକ ବଡ଼ ତିବ କ ଥିଲା ଯାହା େସମାନ େସହି ଉପର େଦଇ ଯିବାକ ଥିଲା,
େକଉଁ କାେର େକଉଁ କାେର େସ ମନଷ ଥିେଲ ତଥାପି େସ ନିଜକ ଭ ସଦା ଭ ଗଠିତ
କେଲ। େସମାେନ େଦଖି ପାରିେଲ ନାହିଁ େକମିତି ସଦା ଭ ମନଷ ଶରୀରେର ବାସ କେଲ।
ପୁଣି ସବ ଯୁଗେର, ସବ ସମୟେର, ସଦା ଭ ମନଷ ଭିତେର ବାସ କରିଅଛ ି। ମନଷ
ସଦା ଭ ସଦଷ ଅେଟ। େତ କ ଯୁଗେର, ସଦା ଭ ତାହା ର େଲାକମାନ ମନଷ
ମୂଖ ାରା କଥା କହ ି। େସ ସବଦା ଜଣ େଖାଜ ି କି ା କିଛି ବିଷୟ ଯାହା େସ ବ ବହାର
କରିପାରିେବ।

55 ପୁଣି େସ େସମାନ ସୂଚାଇେଲ, େଯପରି ଏକ କାର ଝ ିବା ସେ , ଅ ାହମ
ବିଷୟ। େସକହିେଲ, େସମାନ କହିେଲ, “ଯଦି ତେ ମାେନ ନିଜକ ‘ଅ ାହମର ସ ାନ’
ବଲି କହଛ, ଅ ାହମ ତମର ‘ପିତା’, େସ େମାର ଦିନ େଦଖିେଲ ପୁଣି ଏହା େଦଖିବାର
ଆନ କେଲ। ଅ ାହମ, ଜେଣ ଭବିଷ ତ ବ ା।” ଏବଂ େକୗଣସି ସେ ହ ନାହିଁ ଯାହା
ଯୀଶୁ େସମାନ ସୁଚାଇ ଥିେଲ ତାହା େସ େସମାନ ମାଣ େଦଇଥିେଲ େଯେହତ େସ
ମଶୀହ ଥିେଲ, କାରଣ ମଶୀହ ର ଚି ତାହା ଅନସରଣ କରଥିଲା। ପୁଣି ଏହା ଘଟିଥିଲା
େସହି ାରା େତ କ ଯୁଗ ପାଇଁ, ତାହା, ଏକ ମଶୀହ ଚି ଅେଟ। କି ତଥାପି େସ ନିଜକ
ସଦା ଭ କହିେଲ, ମଶୀହ ନିେଜ, ତାହା େସମାନ ତିବ କ କଲା। େସମାେନ ଏହା ବଝି
ପାରିେଲ ନାହିଁ।

56 ବ ମାନ, େଯେତେବେଳ ଅ ହାମ (ଯାହା େସମାେନ େସମାନ ର ପିତା କହ ି)
ସଦା ଭ େଭଟିେଲ, େସ ମଧ ଶରୀରେର ଥିେଲ, କାରଣ େସ ଏକ ବାଛରିର ମାସଂ
ଖାଇେଲ, ମକାର େରାଟି ଖାଇେଲ, ପୁଣି ଖୀର ପିଉଛ ି, ଓ େଦାହି, ଅ ାହାମ ସମୁଖେର,
ଏବଂ ତଥାପି େସ ସଦା ଭ ଥିେଲ। ଅ ାହମ ତାହା ଜାଣିେଲ, ସଦା ଭ, ଏବଂ ତାହା
କହିେଲ “ଏେଲାହି ,” ଯାହା ଅଥ ଅେଟ ସବଶ ୀମାନ ଯୀହୱା। ଜେଣ ମନଷ ଲଗା
ପି ଛି, ତାର େଦହର ଧୂଳୀ ସହିତ, ଏବଂ ଗଛ ତେଳ ରହଛି, ଛାଇ ପାଇଁ, ଏବଂ ମାସଂ ଖାଏ
ପୁଣି ଖିର ପିଏ। ତାପେର େସସବର ଥ ା, ନି ୁର ଖରା, ାଥପର, ଧାମିକ ଯୀହଦି େଲାକ
ବି ାସ କେଲ ନାହିଁେସ ଜେଣ ସଦା ଭ ପୁ , ଏବଂ ଅ ାହମ େସମାନ ପିତା କହଥିେଲ।
ପୁଣି େସ େସମାନ ଜେଣଇ େଦଉଥିେଲ େଯ େସ ସମାନ ବିଷୟ କହଥିେଲ, ତାହା ର
ଶରୀରେର, ତାହା ସଦା ଭ ଅନ ଶରୀରେର କେଲ େଯେତେବେଳ େସ େସମାନ ର
ପିତା େଭଟିେଲ, ଅ ାହମ। ଏବଂ ଅ ାହାମ ତାହା ବି ାସ କେଲ ପୁଣି େସମାେନ ଏହା
ବି ାସ କେଲ ନାହିଁ।
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57 ତେମ େଦଖ, େଯେତେବେଳ ଅ ାହମ ତାର ତ ୁ ଭିତେର ବସିଥିେଲ କାରଣ େସ ଏକ
ପସ କରିଥିେଲ, ଏବଂ ତାହାର ପସ ସମ େଲାକ ସମୁଖେର ଅଣାଗଲା ତାହାର ଜନ
ଏହି ଭପୃ େର େହଇଥିଲା। ଏକ ଭଲ ଓ ମ ର ଗଛ ସମ ମନଷ ସମୁଖେର ରଖାଯାଇ
ଅଛି।ଏବଂ େଯେତେବେଳ େଲାଟ, ତାର ପୁତରା, ଏବଂ େସମାନ ର ପଶୁପାଳକ ମାେନ
ଯାଗା ବିଷୟେର ବିବାଦ ଆର କେଲ; ଅ ାହମ, େକବଳ ମନଷ ସେ , େସମାନ
କହିେଲ, “ମୁ ବିନୟ କରଅଛି ତ ଆ ମଧ େର ବିବାଦ ନ େହଉ। ତେମ େକଉଁ ରା ାେର
ଯିବ େକବଳ ତେମ ବାଛ।” େସହି ାନ େତ କ ବି ାସି ଜୀବନ ମଧ େର ଆେସ। ଏବଂ
ଏହି ସକାଳେର ଏହା ତ ମାନ ସମୁଖେର ଅଛି, ପୁଣି ଏହା େମା ସମୁଖେର ଅଛି।

58 େଲାଟ ଭାବି ନ ଥିେଲ େଯ େସ ପଛକ େଫରିଯାଉ ଥିେଲ, କି େସ େସାଦମ ଆଡ଼କ
େଦଖି ଚାଲିଗେଲ େଯଉଠି କାଯ ସହଜ ଥିଲା। ଏବଂ ଏଠାେର ଅେନକ ସମୟେର ଯାହା
ଆେ ମାେନ ସହଜ ଆଢ଼କ େଦଖିଥାଉ। “ମଁୁ ଏହି କାେର ମଣଳୀେର ଭାରେନବି, ଏବଂ,
ତେମ େଦଖ, େକହିମଧ ଏହି ବିଷୟେର ଅପେରାଧ କରିେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏହି
ସହରର ସବଠ ବଡ଼ ମଣଳୀ ଅେଟ।” ଏକ ସହଜ ରା ା! ଅେନକ ସମୟେର ତାହା ଆେମ
କର, େଯେତେବେଳ, ଆ ମାେନ ଭଲ ଅଟୁ!

59 ମେନପକା , ଯଦି ତେମ ୀ ଅନଶରଣ କର, ତେମ େଲାକମାନ ାରା ଘୃଣିତ
େହବ, ସମେ େଯ ଯୀଶୁ ୀ ଭ େର ବାସ କର ି ନିଯାତନା ସହିେବ।ଏବଂ ଯଦି
ତେମ ୀ ପାଖକ ଆସିବ, ତେମ େକୗଣସି ମ ଳୀ ାରା ଆସିବ ନାହିଁ କି ା େକୗଣସି
ସ ା, କି ା େକୗଣସି ଧମଗତେର ଆସିବ। ତେମ ର ାରା ଆସିବ, ତାହା ହିଁ େକବଳ
ମାଗ ଅେଟ। ପୁଣି ତେମ େକୗଣସି େଲାକକ ସାଥିେର ଆଣି ପାରିବ ନାହିଁ, ତେମ େକବଳ
ଆସିବ ଓ ତେମ ନିଜର ସୀକାର ଓ ତମର ନିଜ ବି ାସେର ଛିଡ଼ାେହବ। ତେମ ପାଳକ

ାରା ଚାଲିବ ନାହିଁ, କି ା ତ ର ମାତା ବି ାସ ାର। ତେମ େଯପରି ବ ିଗତ ଭାେବ
ଆସିବ େଯେତେବେଳ ତେମ ସଦା ଭ ପାଖକ ଆସିବ!ପୁଣି ଅେନକ ସମୟେର ଆେମ
େସହିପରି ଭ ନି ତି େନଉ।

60 କଣ ଯଦି େଲାଟ, େଯେତେବେଳ େସ ସମ ସହଜ ବିଷୟ େଦଖିଲା…? େସ େଦଖିଲା
େଯଉଁଠାେର ଚର ଧନ ଓ ଚର େଲାକ ିୟତା ଥିଲା, କାରଣ େସ ଅଜଣା ଥିେଲ, ପୁଣି
ଜେଣ ଚାଲା ବ ି, ସି ିତ, ଜେଣ ମନ େର ଚର, ପୁଣି େସ ଏକ ନି ି ବିଷୟ
କରିପାରିେବ ପୁଣି ତଥାପି ତାର ଧମକ ବଜାଇ ରଖିେବ।େସ ଭାବିଲା, “ମଁୁ ସଦା ଭ
ଠାେର ବି ାସ ରଖିଛି, େତଣୁ ମଁୁ େକବଳ ସେଦାମ ଆଢ଼କ ଯିବି ଏବଂ ମଁୁ—ମଁୁ କିଛି ଅଧିକ ଧନ
ଆଦାୟ କରିବି, ଏବଂ ମଁୁ ମହାନ ବ ି େହବି, ହଇପାେର ଜେଣ ବିଚି ଚାରକ।” େଦଖ ,
ତେମ ନିେଜ ନି ତି େନବାର ଅଛି।
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61 ପୁଣି ବି ାସିମାନ ର ନି ତି କରିବାର ଅଛି।“ମଁୁ ଏହି ନି ି ମ ଳୀ େସଠାକ ଯିବି।
ଅହଃ, େତ କ ଜଣ ସହରେର ଭାବଛ ି ଏହା ନି ିତ ଅେଟ! କାହିଁକି, ସହରର ମୁଖିଆ ଏହି
ମ ଳୀର ଅଟ ି।” ବ ମାନ, େସ ମ ଳୀେର ରହିଥା ି ଯାହା କତେର ଭଲ ଥିଲା, କି
ତଥାପି ମ ଳୀ ତାହା ତମକ ନି ୟ କରିବାକ େହବ ପୁଣି ଏହି େଲାକମାନ ାରା ବାକ
ଅେଟ। େବେଳେବେଳ େସମାେନ ଯାଆ ି କାରଣ ଏହି ରା ା େଲାକ ିୟ ଅେଟ, ଏକ—
ଏକ େଲାକମାେନ ଭଲ ପି ି େଯ ନି ି ଯାଗାକ ଯିବାକ। ଏବଂ େସଠାେର େକଉଁଠି ଆେମ
ଏକ—ଏକ ବହତ ବଡ଼ ଭଲ କରିଥାଉ। ବ ମାନ ଏହା ଧ ାନ ଦିଅ ।
62 ପୁଣି ଅ ାହମ, େଗାଟିଏ ବଷୟ େସ ୀତୀୟ ପସ କରିବାକ େହବ। ପୁଣି କିଛି
ସମୟେର ୀତୀୟ ପସ ଥମ ଅେପ ା ଉ ମ ହଇଥାଏ, ଯଦି ଏହା େସହିପରି
ହଇଥାଏ। ଧ ାନଦିଅ, ଲ ା ନ ଥିଲା କି, େଯେତେବେଳ େଲାଟ ଏକ ବଢ଼ ସହର େଦଖିଲା,
େସ ଆପଣା ପ ୀର ଲବଣ କ ପରିବର ନ କ େଦଖିନ ଥିଲା, ଯଦ ପି, େସ ସେହାର
ଜଳିବାର େଦଖି ନ ଥିେଲ। କି ଅ ାହମ ସଦା ଭ ସହିତ ଅ ଅପସ ରା ାକ ବାଛିେଲ
େସ ମରଭମିେର ରହିେଲ।
63 ପୁଣି, ତଥାପି, କଣ ଯଦି ସାରା କହିପାରି ଥାେ …ବ ମାନ ମେନରଖ, ସାରା
ସମ ଜାଗାେର ଜେଣ ସୁ ରୀ ପ ୀ ଥିେଲ। େସଠାେର େକୗଣସି ପ ୀ ସାରା ପରି
େଗାରା ନଥିେଲ। ସମେ , ତାହା େଦଖିେଲ, ତାହା େ ମେର ପଢ଼ିଗେଲ। ବ ମାନ,
ସାରା ପାଇଁ ଏହା େକେତ ସୁେଯାଗ େହଇଥିବ। େଯ କାରର ପସ େନବାକ। କି େସ
ଅ ାହମ ସହିତ ରହିବାକ ପସ କଲା।
64 ଅହଃ, ମହିଳା ଗଣ, ତମକ ଶୟତାନ ଅ ନ କର, ଜନ ିୟ େହବାପାଇଁ ପୁଣିଏଠାେର
ଓ େସଠାେର େଯାଗ େଦବାପାଇଁ। ତେମ ୀ ସହିତ ରହ ! କାରଣ, ସମୟ ହାତେର
ଅଛି, ଭୟ ର ତାଢ଼ନାର ଦିନ ଆଗକ ଅଛି, ସେଦାମ ଓ ଗେମାରା ଠାର ଭୟ ର, କାରଣ
ଏହି େଦଶ। ସେଦାମ ଓ ଗେମାରା ଏହାକ କିଣିବ।
65 ବ ମାନ, େଯେତେବେଳ ଅ ାହମ ଯାହା ସଦା ଭ ାରା ଦିଆ ଯାଇଥିଲା, େସ
େସହି ପଥ େନେଲ ପୁଣି େସହି ଯାଗାେର ଲାଗି ରହିଥିେଲ, େସ ସମ ଠାର ଧନବାନ
ନଥିେଲ। କି ତଥାପି େସ େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣିଥିେଲ, େସ ସଦା ଭ େସବା କେଲ ପୁଣି
େସ ସଦା ଭ ବି ାସ କେଲ।
66 େତଣୁ େଗାଟିଏ ଦିନ େସଠାକ ତିନି ଜଣ ବ ି ଆସିେଲ, ଏବଂ େସମାେନ ଧୂଳୀେର
ପୁଣି ସପୁ ଭାେବ େଘାେଢ଼ଇ େହଉଥିେଲ, ଏବଂ ଅ ାହମ େସମାନ ପାଇଁ ଦଃଖ ଅନଭବ
କେଲ, େସ କହିେଲ, “ଆସ ପୁଣି କିଛି ସମୟ େମାର ତ ୁ ଭିତେର ବସ।” ପୁଣିେଯେତେବେଳ
େସ େସଠାେର ଛିଢ଼ାହଇ େସମାନ କଥା େହଉଥିେଲ, େସ ଅନଭବ କେଲ େଯ େସମାେନ
େକବଳ ସାଧାରଣ ବ ି ନହ ି। େସମାନ କଥା ାରା, େସମାେନ ପୃଥକ ଥିେଲ। ପୁଣି
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ଅ ାହମ ଗେଲ ଏବଂ େଗାଟିଏ ବାଛରିକ ମାରିେଲ ଏବଂ ଏହା ୁତି କେଲ, ପୁଣି ସାରାକ
େରାଟି ବେନଇବାକ କହିେଲ ପୁଣ େସମାନ ଖୁଆଇବାକ ୁତ କେଲ।

67 ବ ମାନ ମେନରଖ , େସମାନ ଠ ଦଇ ଜଣ ସଗଦତ ଥିେଲ, ସଗଦତ ମନିଷ
ଶରୀରେର, ଏବଂ େସମାନ ର ଅନ ଜେଣ ସଦା ଭ ନିେଜ ଥିେଲ। ପୁଣି ଜେଣ େଯ
ସଦା ଭ ଥିେଲ ତାହା ପଛପଟୁ ତ ୁ ଆଢ଼କ ବଲିଥିେଲ।

68 ପୁଣି ସାରା ତ ୁ ଭିତେର ଥିେଲ। ମଁୁ ଜେଣ ନାରୀ ତାହା ପରି େଦଖିବାକ ପସ
କେର, ବାହାରକ ଯାଏ ନାହିଁ ପୁଣି ତାର ାମି କଣ କରିବାକ େହବ କହିବ, ପୁଣି ତି
ସମୟେର ଜଣ ଚତପାଶେର ଆେସ। କି େସ ତ ୁ ଭିତେର ଥିେଲ। ସେ ହ ନାହିଁ,
େହଇପାେର ଥାଳୀ ଗିନା ଧଉଥିେବ କି ା କିଛି ବିଷୟ କରଥିେବ।

69 ପୁଣି ଏହି ଜେଣ େଯ ସଦା ଭ ଥିେଲ, େସ ସେଦାମ ଆଡ଼କ ବାର ାର େଦଖିବାକ
ଲାଗିେଲ, ପୁଣି େସ େସମାନ କହିେଲ େସ କଣ କରିବାକ ଜାଉଥିେଲ। ଏବଂ ଦଇ ଜଣ
ସଗଦତ ଗେଲ େସଠାେର ସୁସମାଚାର ଚାର କରିବାକ। କି ଜେଣ ପଛେର ରହିଗେଲ,
ପୁଣି େସ ଜଣକ ସଦା ଭ ଥିେଲ, ପୁଣି େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଅ ାହମ ଠାର ଗୁ ରଖିବାକ
ଯାଉନାହିଁ ତାହା ମଁୁ ଜାେଣ, କାରଣ େସ ପୃଥିବୀର ଦାୟି େନବ।”

70 ଅହଃ, ଆେ ଏହି ସକାଳେର ପାଇଲ, ମ ଳୀ, ସଦା ଭ ର ଆସିବାର ଗୁ ରହସ
ଯାଣିବାକ। କାରଣ, “ଶା ିକାରକ େଲାେକ ଧନ , େସମାେନ ସଦା ଭ ସ ାନ େବାଲି
ଖ ାତ େହେବ। ଧାମିକତା ନିମେ ଧିତ ଓ ତସିତ େଲାେକ ଧନ , କାରଣ େସମାେନ
ପରିତ େହେବ। ଆ ାେର ଦୀନହୀନ େଲାେକ ଧନ , କାରଣ େସମାେନ ସଦା ଭ
ଦଶନ ପାଇେବ। ନ େଲାେକ ଧନ କାରଣ େସମାେନ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ େହେବ।”
ତାପେର, ଯଦି ଜୀବିତ ସଦା ଭ ମ ଳୀ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ େହବ, େସଠାେର ଏହାର
ଗୁ ବିଷୟ ରଖାଯିବ ନାହିଁ।

71 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “କାରଣ ମଁୁ େମାହର ପିତା ଠାର ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଅଛି, େସ ସବ
ତ ମାନ ଜଣାଇ ଅଛି।” ପୁଣି େସମାେନ ତାହା ବି ାସ କେଲ ନାହିଁ।

72 େତଣୁ ଅ ାହମ ଦିନଗୁଡ଼ିକେର, େଯପରି େସ େସମାନ ଦଶାଉ ଥିେଲ, େସ କହିେଲ
େଯ େଯପରି ଅ ାହମ ଦତ କଥାେହେଲ, ଏବଂ ତାହା ପଛ ପଟୁ ତ ୁ ଆଢ଼କ ଥିେଲ,
ଏବଂ େସ ଅ ାହମ କହିେଲ େସ େଗାେଟ ସ ାନ ସହିତ ତାହା େଭଟିବାକ ଯାଉଥିେଲ।
ଏବଂ ସାରା, ତ ୁ ଭିତେର, ହସିେଲ। ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ସାରା କାହିକି ହସିଲ?” କଣ
େସ େଦଖାଉ ଥିେଲ?“କାହିକି ସାରା ହସିେଲ?” ଏହା େକବଳ କିଛି ଘ ା ସଂ ପୂବର,
େଯେତେବେଳ ତାହା ଘଟିଗଲା। ଂସର କିଛି ମୁହ ପୂବର, ଯାହା ଆକାଶର ଅ ୀ ବ ି
କଲା ଏବଂ ସହରକ ଜାଳିେଦଲା, ପୁଣି ତାହାର ଲ ଣ େଦଖାଯାଇ ଥିଲା।
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73 ଏବଂ ଯୀଶୁ କହିେଲ “ତେ ଭ କରଅଛ”, ମହାନ ଚିକିସ କ େଦବ କ, ଧାମିକର
େଦଶକ େଯଉଁଠାେର କତେର ମିଲିୟ େଲାକମାେନ ବି ାସି ଥିେଲ।େସ କହିେଲ, “ତେ
ଭ କରଅଛ, ବାକ କ ଯାଣିନାହଁ କି ା ସଦା ଭ ର ସାମଥ କ ଯାଣିନାହଁ।” େସହି କାର
ଯୁେଗାକ, େସଠାେର ଉ ତାଲିମ ା େଲାେକ ଥିେଲ, ପୁଣି େସଠିେର ବି ାନ ଏବଂ
ଉଠିତ ମ ଳୀ। େଯେତେବେଳ ଏକ ସ ାନ ଜନ େହେଲ, ଏହା ମ ଳୀର ସ ତି ଥିଲା।
ତମକ ଈ ାେୟଲର େହବାର ଥିଲା। ଆଠଦିନ ତମର ଜନ ପେର, ଏହା ସୁ ତ କାରଣ
ଥିଲା, ଏବଂ ତେମ ଈ ାେୟଲର ସ ାନ େହଲ। ପୁଣି ଯାଜକ େଲବିୟ ଠାର ଆସିଲା,
େଯଉଁମାନ ସହ ବଷ ଧରି କାଯ େର ତାଲିମ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ଯୀଶୁ କହିେଲ,
“ତେମ ଭ କରଅଛ, ବାକ ଜାଣିନାହଁ!” େସମାେନ େସମାନ ଯାଣିଥିେଲ େସମାନ ର
ନିଜର ପୁ କ ସିଖିବାେର, େସମାେନ ଏହା ଯାଣିଥିେଲ େସମାନ ଶ ଉ ରମାଳା ାରା,
େସମାେନ ଏହା ଯାଣିଥିେଲ େସମାନ ର ନିଜ ଧମସା ାରା। କି ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ତେମ
ଏହା ଯାଣିନାହଁ, ଧମ , କି ା ସଦା ଭ ର ଶ ି ଯାଣିଅଛ।ଯଦି ତେମ ଅ ାହମ
ଯାଣିଥା , ତେମ େମାେତ ଯାଣିଥା । ଯଦି ତେ ମାେନ ଅ ାହମ ର ସ ାନ ଥିେଲ,
ତେ ମାେନ େମାେତ ଯାଣିଥା , କାରଣ ଅ ାହମ ଆନ କେଲ େଯେତେବେଳ େସ େମାର
ଦିନ େଦଖିେଲ, େତଣୁ େସ ଦିନ ଆଗର ଯାଣି ପାରିଥିେଲ। େଯେତେବେଳ ମଁୁ ତାହା
ସମୁଖେର ଛିଡ଼ାେହଲି, ଏକ ଶରୀରେର, ଏବଂ ଏହା କାଶ କଲି, େସ ଯାଣିେଲ ଏହା ମଁୁ
ଅେଟ, ଏବଂ େସ େମାେତ ଡ଼ାକିେଲ ‘ଏେଲାହି ।’ କି ଏଠାେର ମଁୁ ତ ମାନ ସ ୁଖେର
ସମାନ ବିଷୟ କରଅଛି ଏବଂ ତେ େମାେତ ‘ବାଲଜିବଲ’ କହଅଛ।”

“ଅହଃ,” େସମାେନ କହିଥିେଲ, “ଆେ ମାେନ ଅ ାହମ ଆେ ମାନ ର ପିତା
କହ।”

“ଅ ାହମ ତ ର ‘ପିତା’ ଡ଼ାକ?”

74 େସ କହିେଲ, “କାହିଁକି, ଆେ , ଆେ ମଣଳୀର ସଦସ ଅଟୁ। ଆେ ମାେନ ଏକ
ଧମର େଦଶ ଅଟୁ। ଆେ ମାେନ ମହାନ େଲାକ ଅଟୁ। ଆେ ମାେନ ସଦା ଭ ର େଲାକ
ଅଟୁ!!”!

ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ତେ ମାେନ ଶୟତାନ ଅଟ, େସ ତ ର ପିତା ଅଟ ି।”

75 ମଁୁ ତାହା ଏହି ଯୁଗକ ପସ କଲି କି।ଆଜି, େଯେତେବେଳ େସଠାେର କତେର
ମିଲିୟ େଲାକ ୀ ଧମକ ମାନିେଲ, ଏବଂ ସଦା ଭ ବିଷୟେର ଅଧିକ ଜାଣିେଲ ନାହିଁ
ତାପେର ପେର ଏକ ପଛଆ ବଗ ବା ଅସି ିତ ମିଶରର ରାତି ବିଷୟେର ଜାଣି ପାରିେବ।
େସଠାେର ଆଜିର ପୁରଷ ଓ ମହିଳା, କତେର ମିଲିୟ ୀ ିୟାନର ଅନଧ ାନ କର ି
ତାହା ୀ ଦାବି କର ି, ଥେମ ଶ ିର ମୁଳତ ତାହା ର ପୁନଥାନ ଯାଣ ି ନାହିଁ, ପୁଣି
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ତାହା ର ଉ ମତାକ େକେବେହେଲ ଚାଖି ନାହା ି। େସମାେନ େକେବେହେଲ ତାହା ର
ଶ ିକ ଅନଭବ କରିନାହା ି। ତାହା ର ଚ ସତ ତାକ ଅ କରିେଦଇଛି।
76 େସ କହିେଲ, “ତେମ ଅ ଅଟ, ଅ ମାନ ର େନତା ଅଟ। େକେବନହଁ…ଏକ…ଯଦି
ଅ ଅ କ ବାଟ େଦଖାଏ, କଣ େସମାେନ ଗ େର ପଢ଼ିେବ ନାହିଁ?”
77 ତାପେର େସମାେନ ଭାବିେଲ, “ଆେ ମାେନ ୀ ିୟାନ ଅଟୁ। ଆେ ମାେନ ବି ାସି
ଅଟୁ। ଆେ ମାେନ େସଠାକାର ବଡ଼ ମ ଳୀର ସଦସ ଅଟୁ। ଆ ର ଗୁରମାେନ ଉ ମ
ତାଲି ବି ାନ ଅଟ ି।” ପୁଣି ତଥାପି ଯୀଶୁ େସମାନ କହିେଲ େସମାେନ ଧମ ମଧ
ଯାଣି ନ ଥିେଲ।
78 େଦଖ େକମିତି ସଦା ଭ ାନି ଓ ବି ାନ ର ଆଖିର ଏହା ଲଚାଇ ଥିେଲ, ଏବଂ ଏହା
କନ ା ପୁଣି ଜାଣିବାର ଆ ହ େଲାକ ଏହା କାଶ କେଲ? ଅହଃ, ତାହା ମହାନ ଶ ି
ଓ ସଦା ଭ ର ଅନ ହ!!!!!!!!!!! େକେତେଭାଲ େସ ତାହା ର ଧାମିକତାେର ଚାଲିବାକ
ଇଛା କର ି! େସ େକୗଣସି ଉ ମ ଜିନିଷ ଅଟକାଇ ରଖିେବ ନାହିଁ।
79 ପୁଣି େଯେତେବେଳ େସହିଦିନ େଦଖିବାକ ଆମର େଦଶ, ଆମର ପୃଥିବି, ସମାନ
ବିଷୟ ସହ ନ ଅଛି!
80 ଯୀଶୁସଠିକଭାେବ େସମାନ ସବଳ କରିବାକ ଚାହିେଲ। େସମାେନ କହିେଲ, “ଅହଃ,
ଅ ାହମ ଆମର ପିତା ଅଟ ି। ଏବଂ ଆେ ମାେନ ମହିମାନୀତ େହବ, ତେମ କଣ ଏହି
ବିଷୟେର ବ ନହଁ, କାରଣ ଆେ ମାେନ ସଦା ଭ ଠାେର ବି ାସ କର।ଆେ ମାେନ
ଅନଶରଣ କାରି ଅଟୁ, ଏବଂ ଆେ ମାେନ ସଦା ଭ ବି ାସ କର, ପୁଣି ଆେ ମାେନ
ଆ ର େଲାକମାନ ସି ା େଦଉ। ପୁଣି ତେ କିଏ ଏଠାକ ଏକ—ଏକ ଗୁ ର େଛାଟ
ପୁରଣା ଚି ସହିତ ଭିତରକ ଆସିଅଛ ଏବଂ ଏହା ସଦା ଭ କହିବାକ େଚ ା କରଅଛ? ତେମ
କିଛି ନହଁ କି ଜେଣ ବା  ଜିବଲ।” େସଠାେର ତେମ ଅଛ, େସମାେନ େସମାନ ର ଧମଗତ
ଥିେଲ ପୁଣି େସମାନ ର ସଂ ା।

ଯୀଶୁ େସମାନ କହିେଲ, “ତେମ ଶୟତା ।” ଏହି ବିଷୟେର ଭାବ !
81 ପୁଣି ମଁୁ େସହି ଯୁଗ ସହ ଏହି ଯୁଗକ ତଳନା କେର, ଆଜି େଯେତେବେଳ ଆେ
ମିେଲୟ ମ ଳୀେର ସଂଯୁ ପାଇଲ, ଆେମ ଦଶ ହଜାର ପାଇଲ। ପୁଣି ସଦା ଭ ତାହା
ମଣଳୀେର ପୁଃ ରବାର ରହିବାକ ତଳକ ଆସିେଲ, ଏବଂ ଠି ବିଷୟ କରିବାକ ଯାହା େସ
େସଠାେର କେଲ, ନିଜର ୁତି କାଲି, ଆଜି, ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟ ି।ଏବଂେଲାକମାେନ
େସମାନ ଏହାଠାର ପୃଥକ କେଲ, ସବଦା, କିଛି ଜନ ିୟ େହବାକ, କିଛି େଲାକ ପସ
କରିବା ଠାର ପୃଥକ କର ି। ଏହା େଲାକମାନ ବାଧ କେଲ! ତ ମାନ ନି ତି େନବାକ
େହବ। ତେମ ସରଳ ତାେର ଛିଡ଼ା େହଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତମକ କହିବାକ େହବ “େହଁା” କି ା
“ନାହିଁ।” ତେମ େକେବେହେଲ ପରିତ ାଗ କରିବ ନାହି େଯଉଁ ାର େଦଇ ତେମ ଆସିଅଛ।
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ତେମ ଏହା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତମକ େଗାଟିଏ ପସ କରିବାକ େହବ ଏହି ସକାେଳ ୀ
ପାଇଁ ଏହା କର।

82 େସମାେନ ଭାବିେଲ ସବକିଛି ଯାହା ମ ଳୀର ସୁର ା େହବ। ଯୀଶୁ କହିେଲ,
“ଜୀବନକ େଘନିଯିବା ାର ସଂକି ଓ ପଥ ଦଗମ ପୁଣି ତାହାର ସ ାନ ପାଇବା େଲାେକ
ଅ ।”

83 େମାେତ ଏହି ସକାଳେର ତମକ େଚତାବନି େଦବାକ ଦିଅ ମ ଳୀ ସାବଧାନ ହଅ।
ଏହା ଆଜିର ସମୟ ନିଏ ଆମର ନିଜ ଧାମିକତା ଂୟସପୁ କପଟତା ଯୁଗେର ତାହା
ଆେ ମାେନ ବାସ କରଅଛ। େଗାଟିଏ ଘ ା ତାହା େଯେତେବେଳ ପୁରଷ ଓ ମହିଳାମାେନ
ମ ଳୀ ମାନ େର ଛିଡ଼ା େହଉଥିେଲ ଓ େବ ମାନ େର, ପୁଣି ସଦା ଭ ଗୀତ ଗାଇବା,
ଏବଂ େସହି ମ ଳୀର ବାହାରକ ଚାଲିଯାଇ ପୁଣି ସିଗାେର ଟାଣ ି, ପୁଣି ହସକି ପିଅ ି
ପୁଣି ନାଚିବାକ ଯାଆ ି ଏବଂ—ଏବଂ ଦନିୟା ପାଇଁ ବ ି, ପୁଣି ଖରାପ କହ ି, ଖରାପ
ପରିହାସ କର ି ଏବଂ େସମାେନ ନିଜକ “ ୀ ିୟାନ” କହ ି। େଯେତେବେଳ ପୁରଷ ଓ
ମହିଳାମାେନ ମ ଠାର ଚାଲିଯାଆ ି କି ା ମ ଳୀର ଏବଂ ପୁନରଥାନ ଶ ିର ଯାଗାଠାର
ଚାଲିଯାଆ ି, େକଉଁଠାେର ତାହା ସହ ମସିହା ର ଚି େସମାନ ମଧ େର ଗମନ
କରଛି, ଏବଂ ୀ ର ନତନ ସୃ ି ନହ ି, େସଠାେର କିଛି ବିଷୟ ଭ ଅଛି। େଯେତେବେଳ
ଏହି ବିଷୟ ବି ରଣ କେର;ପୁଣି ଉପକଳ ର ଉପକଳ ଠାର, ପଛର ପୁଣି ଆଗର ଦ ିଣର
ଥ ା ଯୁ ଅ ଳ ଠାର ା ିୟ ଦ ିଣର ଜ ଲ ପଯ , ସଦା ଭ ଏହା ପଠାଇେଲ, ପୁଣି
େଲାକମେନ ସବଦା ଏହା ଉପର େସମାେନ ପଛକ େଫରିେଲ। ତାପେରଆେ ମାେନ କଣ
କହିପାରିବା, ଆେ ମାେନ କଣ କରିପାରିବା? ଆେ ମାେନ ଧମ ବାଇବଲ ଠାର ପଛକ
େଫରଛ େଯଉଁଠାର େସ କହ ି, “ ାର ସଳଖ ଅେଟ ଏବଂ ପଥ ସଂକୀ ଅେଟ ପୁଣି ତାହାର
ସ ାନ ପାଇବା େଲାେକ ଅ ।”

84 େସ କହିେଲ, “େଯପରି େନାହ ସମୟେର ଥିଲା, େସହିପରି ମନଷ ପୁ ର
ଆସିବାର ସମୟେର େସହିପରି େହବ।” ଶୁଣ , େଯପରି େନାହା ସମୟେର, ପୃଥିବିେର
ବସବାସ କରଥିେଲ େସହିପରି ଏହି ଦିନେର ବସବାସ କରଅଛ ି। େସମାନ ର ବି ାନ
ଅେତ ଧିକ ଆ ମାନ ର ଥିଲା। େସମାେନ ିସୀୟ ପୁରାଣ ଓ ପିରାମୀଢ଼ ନିମାଣ କର ି
ପୁଣି ଏହି ବିଷୟ କର ି ତାହା ଆେ ମାେନ ଆଜି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅେତ ଧିକ, ମହାନ,
ଚତର େଲାକ। ଏବଂ ମେନରଖ , ଆଜିର ବି ାନ କେହ, “ଏହା ମଧ ରା ିର େଗାଟିଏ
ମିନ ପୁବର।” ଏହା େଗାଟିଏ ମିନ ଘ ା େଶଷ ଘ ା ବାଯିବା ପୁବର। ଏହାପେର ଆେମ
ଭାବ। ମଁୁଆସାକେର ତାହା—ଏକ ବି ାସ କେର େଯ ପବି ଆ ା େତ କ ବି ାସୀ
ହଦୟକ ଏହା ବଢ଼ାଇ େଦବ, “େଯପରି େନାହ ର ଦିନଗୁଢ଼ିକେର େହଲା!”
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85 େକମିତି ଅେନକ େନାହ ର ଦିନେର ଉ ାର ପାଇଥିେଲ, େସହି ଯୁଗ ମଧ ର? ଆଠ,
ବହ ଲ ମଧ ର ଆଠ ଜଣ। େସ କହିେଲ, “ଏହା ମନଷ ପୁ ଆସିବା ସମୟେର
େସହିପରି େହବ।”
86 “ପୁଣି େଯପରି ଏହା ସେଦାମର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକେର ଥିଲା, େସହିପରି ଏହା ମନଷ
ପୁ ର ଆଗମନ ସମୟେର େହବ।” ଦଶ ହଜାର ମଧ ର, େସଠାେର ତିନିଜଣ ଉ ାର
ପାଇେଲ।
87 ତେ ମାେନ ତାପେର ମେତ କହ , “ ଚାରକ, କଣ େହେବ ସମେ ହଜାର େଲାେକ
େଯଉଁମାେନ ତାହା ସହିତ ଯିବାକ ଆସିେବ?” ବ ମାନ, ଭାଇମାେନ, ତାହା ଅେନକ
ଯୁଗଧରି କରାଯାଇ ଥିଲା।
88 ମଁୁ ଆ ଯ େହବି ଯଦି ବାରଜଣ ଏହି ଯୁଗର ଆସିେବ।“ ାର ସଳଖ ଅେଟ ପୁଣି
ସକୀ ପଥ ପୁଣି ତାହାର ସ ାନ ପାଇବା େଲାେକ ଅ ।”
89 ହଃ, ମଁୁ ମ ଳୀ ଗୁଢ଼ିକ ଜାେଣ, େସମାେନ କଣ କହ ି, “ଯଦି ତେମ ପୁ କ ଉପେର
ତମର ନାମ େଲଖ ପୁଣି ତେମ ଶଦସ େହଇ ଯାଅ,ଏହା,ତେମ ଠି ଅଛି।” େସଠାେର ଏହି

କାର ନାହିଁ େଯପରି ତାହା। ଯଦି ସମ ବିଷୟ ପାଇଲ ଏହାର ନାମ ପୁ କ ଉପେର
ପୁଣି ମ ଳୀ ଭିତେର େସଠାେର େହବ ବିଲିୟନ ଥର ବିଲିୟନ ଥର ବିଲିୟନ ସମ ବିଷୟ
ଭିତରକ ଯିବ। ତାପେର ସମ କାରର ଆ ା େସହିଭିତେର ରହଥିବ ପୁଣି େକଉଁ କାର
ସ ସଗ ଭିତେର ରହିବ ଏହା ବ ମାନ ଭାବ ।
90 େଯପରି ଜେଣ େମାେତ କହଥିେଲ “ବ ମାନ କିଛି ମୁହ ଅେପ ା କର ଭାଇ

ାହାନ ।େସ-ଏବଂ-େସ, ମଁୁ ଶୁଣିଲି େସମାେନ ପରଭାସା କହଥିେଲ ମଁୁ ଜାେଣ େସମାେନ
ଏହା ବେନଇେବ।”
91 ତାହାର ଅଥ ନେହଁ େସମାେନ ତି ମୁହ େର ବନାଇେବ। ପାଉଲ କହିେଲ, ଥମ
କର ି 13 େର, “ଯଦି ମଁୁ ମନଷ ମାନ ଓ ଦତ ମାନ ଭାସାେର କଥା କେହ, କି େମାହର
େ ମ ନ ଥାଏ େତେବ ମଁୁ କିଛିନହଁ।”
92 “ହଃ, ମଁୁ େସହି-ଏବଂ-େସହିତାହା ସଭାେର ଗଲି। ହଃ େସ ଚମ ାର କେଲ,
ଆ ଯ କମ ଗୁଡ଼ିକ। ମଁୁ ତହା ଅ ର ଚକଷୁ୍ ଖଲିବାର େଦଖିଲି।”
93 ତଥାପି େସ ା ହଇପାର ି। େସଦିନ ଅେନକ େମାେତ କହିେବ, େହ ଭ େହ ଭ,
ଆେ ମାେନ କି ତ ନାମେର ଭାବବାଣୀ କହିଲ ନାହିଁ? ପୁଣି, ତ ନାମେର କି ଭତମାନ
ଛଢ଼ାଇଲ ନାହିଁ? ଆଉ ତ ନାମେର କି ଅେନକ ଶ ିର କାଯ କଲନାହିଁ? େସ କହିେବ େହ
ଅଧମାଚାରିମାେନ, େମା ପାଖର ଦର ହଅ, ମଁୁ ତମକ େକେବ େହଁ ଜାେଣ ନାହିଁ। “ଦାର ସଳଖ
ଅେଟ ପୁଣି ସଂକୀ ପଥ ଅେଟ ପୁଣି ତାହାର ସ ାନ ପାଇବା େଲାେକ ଅ ।”
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94 େମାେତ କିଛି, ଆନମାନ କରି କହିବାକ ଦିଅ ତାହା ତମକ ଆଚ ିତ କରିବ। େମଡ଼ିକାଲ
ବି ାନ ଅନଯାଇ, ଚିକାେଗା ସହରେର, ଡ଼ା ର ପରିସଂଖ ାନ ଅନଯାଇ ତାହା େସଠାେର
30ହଯାର ଗଭପାତ େକବଳ ଚିକାେଗା ସହରେର ହଏ।ତିରିଷିଦିନ ଭିତେର, େସହି କାର
ଡ଼ା ର ଅଛ ି। େକେତ କାରର ଏଗୁଡ଼ିକ େଛାଟ େଛାଟ ବଟିକା ପୁଣି ଜିନିଷ େସମାେନ
ନିଅ ି, ଗଭପାତ ବିଷୟର ପାଇଁ?

95 ପରିସଂ ାନ େଦଖାଏ, ଯୁ ରା େର ତାହା େସଠାେର ଅେନକ ଅେବୖଧ ପିଲା ଜନ
େନଉଛ ି ତାପେରେସଠାେର ପିଲାମାନ ପବି ବିବାହ ବ ନ େହଉଅଛି। ଆପଣଯାଣି ି
କି ବାଇବଲ କେହ ିତୀୟ ବିବରଣୀ 14:2, ଯାହା “ଯାହା ଜାରଯ ସ ାନ, ଏହା ପରିବ ନ
େହବାପାଇଁ ଯାହା ଚାଳିଷ ବଷ େନଇଯାଏ?” େସମାନ ପିଲାର ପିଲାମାେନ, ପିଲାର
ପିଲାମାେନ ସଦା ଭ ସହଭାଗିତାେର ଛିଡ଼ାେହଇ ପାରିେବ ନାହିଁ, ଚାଳିଷ ବଷ ଧରି, ଦଷ
ଯୁଗ ଚାଳିଷ ବଷର େଗାଟିଏ ଯୁଗ। ତାହା ର ଅଜାର, ଅଜାର, ଅଜାର େଜେଯବାପା ଜେଣ
ଜାରଯ ସ ାନ ଥିେଲ, େସ ଏହି ବିଷୟ ବାହାେର ଅଛ ି! ବ ମାନ କଣ? େମାେତ େଦଖ
ଏହା େକଉଁଠାେର ପରିବ ନ େହଇଥିଲା।

96 ଆେ ମାେନ େକଉଁ େ ଣିର ଆସୁ? ଏବଂ ପୁଣି ବ ମାନ ଅେବୖଧ, କାରଣ େବଷ ାର
ପୁଣି ପାପିନି ୀ ଜେଣ ମଣିଷ ଭଳି ରା ା ଉପେର ସଜାଇ େହାଇଛି; ଯାହା ସଦା ଭ
ଦ ିେର ଅସ ଅେଟ, ସିଗାେରଟ ଟାଣିବା େଲାକ, ନିଷା, ମଦ ପିଇବା େଲାକ ନିଜକ

ୀ ିୟାନ କହ ି। ସଦା ଭ େସହି କାର େବଷ ା କତି େଲାକ ଘୃଣା କର ି। ତାହା ଠି
ଅେଟ। ତାପେର େସମାେନ ନିଜକ ୀ ୟାନ କହ ି? ବିନା ବି ୟେର ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ ାର
ସଳଖ ଅେଟ, ପୁଣି ସକୀ ପଥ ଅେଟ ପୁଣି ତାହାର ସ ାନ ପାଇବା େଲାେକ ଅ ।”

97 େସମାେନ ନିଜକ ନ େକେଲନାହିଁ। େସମାେନ ାଦି ନହ ି। େଦଖ ,
େଯେତେବେଳ ଦାଉଦ ତାହା ର ପାପ କରିଥିବା ତାହା କହାଯାଇ ଥିଲା, ତ  େଣ େସ
ଅନତାପ କେଲ େତଣୁ ସଦା ଭ ଏହାପାଇଁ ତାହା ଭଲପାଇେଲ। ତେ େସମାନ
େସମାନ ର ପାପ ବିଷୟେର କହ। େସମାେନ କହିେବ “ମଁୁ େକେବେହେଲ ଅ କାର
ରା ାକ ପୁନବାର ଯାଆ ି।” କାହିଁକି? େସମାେନ ଅେନକ ଯାଗାଗୁଢ଼ିକକ ଯିବାକ ପାଇେଲ,
େସମାେନ େସହିଗୁଢ଼ିକର ଅେବୖଧ ଗତକ ଯାଇପାରିେବ ତାହା େସଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ରଖିବ।
କି ଏହାର ସମୟ ଯାହା ପାଳକମାେନ ସଦା ଭ ର ଦ ସମ ସ ା ହଣ କର ପୁଣି
ପାଲି ନ କରି ସୁସମାଚାରର ବାକ କ ଚାର କର। େଲାକମାେନ େସମାନ ନ କରିବା
ଆବଷ କ ଅେଟ।

98 େସଠାେର ୀ ିୟାନ ମାନ ମଧ େର ଆଉ େକୗଣସି ମାନବିକତା ନାହିଁ। େସମାେନ
କହିବାକ ଚାହା ି, “ମଁୁ ଜେଣ େମଥଡ଼ି , ମଁୁ ଜେଣ ବା  ଟି , ମଁୁ ଜେଣ େପ ିକ , ତାହାର
ଅଥ ଏହା [ଭାଇ ାହାନମ ତାର ଆ ୁଠି େଦଖାଉଛ ି]ତାହାସଦା ଭ ନେହଁ।
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99 ମଁୁ ଅନ ଭାଷାେର କଥାକେହ, ମଁୁ ଆ ଯ କମ କାଶ କେର ଆେ ସମେ ଗୁର
େସହି ଉପେର େଦଉ। େଯେତେବେଳ ତାହା େଗାେଟ ଅଧିକତାର ଅ କାର ବିଷୟ ତାହା
େସମାେନ କରିେବ। ନି ିତ! ବଷା େଯପରି ଧାମିକ ପୁଣି ଅଧାମିକ ଉପେର ସମାନ ଭାବେର
ପେଢ଼। ପାଣି େଯପରି ଶସ ଉପେର ପୁଣି ଅଗାଡ଼ି ଉପେର ସମାନ ଭାବେର ପେଢ଼, େରାଏ।
େସହି ବଷା େଲାକମାନ ଉପେର ଉପେର ସମାନ ପବି ଆ ା ପେଢ଼। ତଥାପି ତାହାର
ଅଥ ନେହଁ…େସମାନ କତି ଅଲଗା କାରର େହବ, ଭିତର ପୁଣି ବହାର ଠାର। ବାହ
ଭାେବ େଘାସଣା କରିବା କି ା ଦଶନ କରିବା ନେହ, କି ଅ ର ଆ ାକ ଜୀବିତ ସଦା ଭ
ତାହା େଲାକ ଏକ ନତନ ସୃ ି କେର, ତାହା ତାହାର ହଦୟକ ନ କେର କି ା ତାହାର
ହଦୟ ସଦା ଭ ପଛେର ରେହ।

100 ତେମ କହ, “ ଚାରକ, ତେମ େମାେତ କହିବାକ ଚାେହ, ତେମ ଏହି ଲ େଲାକ
ମଧ ର ବାରଜଣ ପୁଣି ଚାରି ଲ ପୃଥିବୀର େଲାକ ଠାର ସେ ହ କରଛ?” ମଁୁ ସେ ହ
କେର ଯଦି େସଠାେର ବାରଜଣ ରହିେବ, ତାହା ଉ ା ି କରଣ କରିବ। ଏହା ଭାବ । ମଁୁ
ତ ମାନ କହଅଛି ଯାହା ଯୀଶୁ ଏହାର ସୁସମାଚାରେର କହିେଲ। ଏହା ଭାବ ।

101 ଏହାର ମୂଳ କାରଣ କଣ? କାରଣ େଲାକମାନ ମଧ େର ଅେନୖତିକତା ଭରିଗଲା,
ଅେବୖଧ ସ ାନ ଜନ େହବାକ ଲାଗିେଲ, ତାହା େସମାନ ବାହାର କଲା।େଦଖୁ ,
ଆେ ମାେନ ଏଠାେର କିଛି ଘ ା ଛିଡ଼ା ହଇପାରିବ, େସଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ରଖିବି, ପୁଣି ତାହା
ତେମ େଦଖିପାରିବ ଆେ ମାେନ ଏକ ଦନିତି ବଣେର ବାସ କରଅଛ, ନି ନୀୟ,
ସଢ଼ା େହଇଥିବା ଅ ଃ ଳ େଲାକମାନ ଯୁଗେର। ବ ନାହିଁ େସମାେନ ଚି ଗୁଡ଼ିକ
େଦଖିପାରିେବ ନାହିଁ, ବ ନାହିଁ େସମାେନ ସୁସମାଚାର ଶୁଣ ି ନାହିଁ, େସମାନ କଠର
କରାଯାଇ ଅଛି, ତଥାପି େଯପରି େକବଳ ଧାମିକ ପୁଣି େନୖ ିକ।

102 ଯୀଶୁ ତାହା କହିନ ଥିେଲ, “ଆ ା ସୁଚାଇ କହ ି। େଶଷଦିନ ଗୁଡ଼ିକେର େସମାେନ
ଶ ିଶାଳୀ ମଦଆ େହେବ, ଉ ମନବ ର, ସଦା ଭ ଠାର ଅଧିକ ସୁଖ କ ଭଲ ପାଇେବ,
ଯୁ ଭା କ, ଅସଂଯମୀ, ହିଂ , େସଗୁଡ଼ିକକଘୃଣା କରିେବ ଯାହା ଭଲ, ଏକ ଧାମିକର ରପ
ରଖିବାକ?” େଦଖ? ଓଃ, ତେମ ଚି ାର କରିପାରିବ, ନି ିତ। ତେମ ଅନ ଭାଷାେର କହି
ପାରିବ, ନି ିତ। କି ତାହା ନେହଁ ଯାହା ଆେ ମାେନ କହଥିବା ବିଷୟ।

103 ତାପେର ତେ ମାେନ େମାେତ କହିବ, “ଭାଇ ାହାନାମ, ୀ ିୟାନର ଚି କଣ
ଅେଟ? କିଏ ଉ ାର ପାଇବ? ତେମ ପାଇବ ଭାଇ ାହାନମ? ମଁୁ ତାହା ସଦା ଭ ଠାେର
ବି ାସ କରଅଛି। ମଁୁ ବି ାସ କରଅଛି େଯ ମଁୁ ଅଛି। ମଁୁ େମାର ଜୀବନକ ତଳନା କରଅଛି,

ତିଦିନ, ବାକ ସହିତ। ଯଦି ଏହା ଏହି ବାକ କ ପ କରିବ ନାହିଁ ତାହାେହେଲ େସଠାେର
କିଛି ତଟି ଅଛି, େମାେତ ପଛକ ଯିବାକ େହବ ପୁଣି ଠି କରିବାକ େହବ।
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104 “ଠି ଅଛି”, ଭାଇ ାହାନାମ କେହ, େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଅନ ଭାଷା କହ ି,
ତାହାର ଅଥ ଏହା ନେହଁ, େସମାେନ ଉ ାର ପାଇଛ ି? ନାହିଁ ସା ! ବା ବିକ ନେହ। ମଁୁ
ସୁଣିଅଛି ଡ଼ାହାଣି ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଜାଦକରମାେନ ଅନ ଭାଷାେର କହ ି। ସମ କାରର
ଅଥହିନ ମଁୁ େଦଖିଅଛି େଲାକମାେନ ଅନ ଭାଷାେର କଥା କହ ି ପୁଣି ଅନ େଲାକର ୀ
ସହିତ ବାସ କର ି। ମଁୁ େଲାକମାନ େଦଖିଅଛି ଅନ ଭାଷାେର କଥା ହଅ ି ପୁଣି ଉପରକ
ତଳକ ଢ଼ିଅ ି ପୁଣି ଘର ଜଳଥିବା ଭଳି ଚି ାର କର ି, ଏବଂ ବାହାରକ ଯାଆ ି ଏବଂ ଖରାପ
ମତକ ଟାଣ ି, ପୁଣି ଚରି କର ି, ମିଛ କହ ି, ପୁଣି ସବକିଛି। େକଉଁ କାେର ତେମ ଏହା
ଆସା କରଅଛ? ନାହିଁ ସା ।

105 ମ ଳୀର ସଦସ େହବାକ, ମ ଳୀର ଡ଼ିକନମାେନ, େଯମିତି ଧାମିକ ହଇପାର ି।
କାହିଁକି, ତେ ମାେନ ଭାବଛ େସମାେନ ରବିବାର ଦିନ ଗ ାସ କିଣୁଥିେଲ? ନାହିଁ। କି
ସମବାର ଦିନ କିଛି କର ଯାହା ଖରାପ ପୁଣି ପଚିଥିବା ଓ ନୀଚ। ସଦା ଭ ହଦୟେର ରହ ି,
ବାହ େର ନହଁ, କିଛି ବିଷୟ ଏହା ହଦୟକ ଆେସ।

106 “ ାର ସଳଖ ଅେଟ ଓ ସଂକୀ ପଥ ପୁଣି ତାହାର ସ ାନ ପାଇବା େଲାେକ ଅ ”,
େଯପରି ଏହା େନାହ ସମୟେର ଥିଲା, ଲ େଲାକର ମା ଆଠ ଜଣ ବାହାରିଥିେଲ
େଯପରି ଏହା େସାଦମର ସମୟେର ଲ େଲାକ ଠାର ମା ତିନି ଜଣ, େସହି କାେର ଏହା
ମନଷ ପୁ ଆସିବାର ଦିନେର େହବ।

107 ପୁଣି ତେମ େହବାର େଦଖ ଯାହା ଆେ ମାନ ମଧ େର। ତେମ େଦଖ
େକମିତି େତ କ କ ନୀକ, େଲାକମାେନ, େସ େସଠାର ବାହାରିେବ ପୁଣି ଶୟତାନ ଚତର

ଚାରକ ସମୁଖେର ଛିଡ଼ା କରିେବ ଏବଂ େଲାକମାେନ ଏହା ସହିତ ସପୃ ରହିେବ।

108 େଗାଟିଏ ଦିନ ଜେଣ େଲାକ କହିେଲ, “ମଁୁ େମା ମ େର ତମକ ଆଣିବାର ନଥିଲା ତେମ
େମାର ମହିଳାମାନ ବାୟା କରିେଦବ।” ନା, େସମାେନ ପୁବର େସହି ପଥେର ଅଛ ି,
ଏହା େସମାନ େସମାନ ର ଠି ମନକ ଆଣିେଦବ। େସମାନ କହ ଏହି େପାଷାକ ପୁଣି
ଜିନିଷ େସଠର ନପି ିବା ପାଇଁ। ଠି ଅଛି ପୁଣି େକହି ଜେଣ ଏହା କରିବାକ େହବ।

109 ମଁୁ େମା ୀ କହିଲି, “ମଁୁ କଣ ନିଜକ ପାଗଳାମି କରଛି? ମଁୁ ଉ କି? କି ା େମା ସହିତ
କଣ ବିଷୟ ଅଛି?” କିଛି ବିଷୟ ଏପଯ ଅ ରେର ଧରିପାରିବି ନାହିଁ। ମଁୁ ଏହା କହିବାକ
ଚାେହଁ, ମଁୁ ଭୟ କେରନାହିଁ କିଏ କଣ କହିବ।

110 କହିେଲ, ତେମ ତମର େସବାକାଯ କ ବ କରିବାକ ଯାଉଛ। ଠି ଅଛି, େଯଉଁ
େସବାକାଯ ଯାହା ସୁସମାଚାରକ ବ କର, ବ େହବାକ ଦିଅ।

ସଦା ଭ ଆମକ ସାହାସେର ଛିଡ଼ା େହବାକ ଦିଅ ଯାହା ପାଇଁ ସତ ପୁଣି ଏହି ବିଷୟ
ସତ କହିବ! ଏହା ଏକ ପାପ ଅେଟ, ଏକ ଅପମାନ!!!
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111 ଯୀଶୁ କହିେଲ, ାର ସଳଖ ଅେଟ ପୁଣି ସଂକୀ ପଥ ଅେଟ। ପୁଣି ତେମ ଯାହା ଲ
ଭାେବ, ପଣି ତେମ ସମେ େମଥଡ଼ି , ବାପଟି , େ ସ ବଟାରିୟାନ, େପ ିକ ା  କ
ଯାଉଛ, ତେ ମାେନ େଗାେଟ ଦିନ ବକାମି େହଇଯିବ। ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଅେନକ ଆସିେବ
ପୁଣି ରାଜ େର ବସିେବ କହିେବ ମଁୁ େସଠାେର ରହିବା ଦରକାର।” େସ କହିେଲ, “କି
ରାଜ ର ପିଲାମାେନ େସମାନ ବାହାର କରିେଦେବ। େସଠାେର ନ େହେବ, ପୁଣି
ବିଳାପ େହବ ଏବଂ ଦା କିଡ଼ିମିଡ଼ି େହବ।” ଏହି ସକାଳେର ଏହାର ବ ତାଳିକା େନବା
ଉଚି େହବ, ୀ ିୟାନ।େସଠାେର ହଜାର ହଜାର ସହ ସହ େଲାକ ୀ ିୟାନ ିକାର
କରିେବ ପୁଣି େସମାନ ଜୀବନକ ବି ାସନୀୟ କରିେବ, ତାହାର ାର ନଥିବ। େତଣୁ
ଯୀଶୁ କହିେଲ।

“େକେତ ଜଣ େବଶ କରିେବ?”

112 ମଁୁ ଜାଣିନାହିଁ େକେତଜଣ ଯିେବ। େକବଳ େଗାେଟ ବିଷୟ “ସଦା ଭ, େମାେତ
େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ କର। ତାହା ଏହା ଅେଟ। େସ ବିଚାର କ ା ଅଟ ି। େମାେତ
ଜେଣ ଯିବାକ ଦିଅ।”

113 ତେମ କହ, “ଭାଇ ାହାନମ, ତେମ େକଉଁ କାର କହି ପାରିବ ତାେହେଲ,
େଯେତେବେଳ ଜେଣ ୀ ିୟାନ?

114 ମଁୁ ଜାଣିନାହିଁ। କି େମାେତ କହିବାକ ଦିଅ କଣ ବାକ କେହ। ନି ିତ ତେମ ତାହା
ବି ାସ କର। େଯେତେବେଳ ପବି ଆ ା ପୃଥିବୀକ ପଠାଇଥିେଲ, ସଦା ଭ ପବି
ଆ ା ାରା କଥା କହିେଲ। େସ େଗାଟିଏ ଦତ େ ରଣ କେଲ ଆଗକ—ଆଗକ,

ଥେମ। ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ସହର ପୁଣି େଲାକମାନ େଦଇ ଯାଅ, ଏବଂ େସମାନ
କପାଳେର ଏକ ଚି କର। େସମାନ ର ତାହା ଦୀଘ ନି ାସ ପୁଣି ଘୃଣାର ପାଇ କା ିେବ, େସ
ବିଷୟକ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ।

115 ଘୃଣା କଣ ଅେଟ? ଏକ ୀ ତାହାେହବ ଯାହା ଏକ ପୁରଷକ ଅଧିକାର େପାଷାକ କରି
ପି ିବ। ଏହା ସଦା ଭ ଦବଳ କରିଦିଏ। ତେମେକେବେହେଲ ପାଖା ପାଖି ପାଇେଲ
େଯଉଁଠାେର କିଛି ବିଷୟ ଘୃଣ ଅେଟ? ଏହା ତମକ େକମିତି ଦବଳ କରଛି। ତେମ ଏହା
ଛିଡ଼ା କରିପାରିବ ନାହିଁ। େଗାଟିଏ ୀ ତାର େପାଷାକ ପିେ ଜେଣ ପୁରଷକ ତାର ଅଧିକାର
ପାଇଁ, େସହି କାେର ସଦା ଭ ଏହା ଅନଭ କର ି: ତେମ ସ ିତ ଦଳେର ଗାଇ ପରିବ,
ତେମ ତିଦିନ ାଥନା କରିପାରିବ, କି ା ସଦା ଭ ପାଇଁ ତିଦିନ କରିପାରିବ ତେମ
ସଦା ଭ ଉପ ିତିେର େଦାଷାରପ ହଇଅଛ। ତାହା କତେର କଣ ବାକ କେହ। ଏକ
ଘୃଣା! ଏବଂ େଯଉଁମାେନ େସହିସବ ଧରିେବ, େସଥିର ଅଶଂ େହେବ।
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116 ସଦା ଭ ଆ ମାନ ଦୟା କର େସହି ବିରଧେର ଛିଡ଼ା େହବାକ। ଯଦି ତମ ନିଜକ
ଛିଡ଼ା େହବକ େହବ, େସଠାେର ଛିଡ଼ା ହଅ ଏବଂ ସଦା ଭ ବାକ କ ତେମ ହ େର ଧର।
ଏହା େକେବେହେଲ ହରାଇବ ନାହିଁ।
117 ବ ମାନ ଆ ମାନ ଏକ ଦିନକ ଆସିବାକ େହବ, େଯଉଁଠାେର, େଲାକମାନ ଘୃଣା
କରିେବ। ପୁଣି ଦତ ପୁଃନବାର ମୁ ା ିତ କେଲ। େଯଫ  ସନଭିେଲେର ଜେଣ େଲାକ
େମାେତ ଦିଅ, ଯଦି ତେମ ଯାଣିହାକ ଚାହଁ େଯ ଏହା କରିବାକ ଯାଉଅଛି, ଆମ ସହରେର
େମାେତ ଜଣ ଦିଅ େଯ ବଡ଼ ନି ାସି ପୁଣି କା ି, ତି ମୁହ େର ଚି ା କେଲ ପୁଣି ବ
େହେଲ, ଏବଂ ଘୃଣ ବିଷୟ ପାଇଁ ାଥନା କେଲ ଯାହା ସହରେର ଘଟିଥିଲା। ତେମ ତମର
ହାତ ଉଠାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏହା ଯଣ ଉପେର ପକାଇବ? ତାହାେହେଲ ଏହି ବାକ କ ନିଅ,
“ ାର ସଳଖ ଅେଟ ଏବଂ ସଂକୀ ପଥ ପୁଣି ଜୀବନକ େଘନିଯାଏ ତାହାର ସ ାନ ପାଇବା
େଲାେକ ଅ ।” ତାହା ହିଁ େକବଳ େଗାଟିଏ ଯାହା ମୁ ା ିତ କରାଯାଇଥିଲା।
118 ଅହଃ, ମଁୁ ତମକ େଦଖାଇ ପାରିବି ଅେନକ ମ ଳୀକ ଯାଉଛ ି।ମଁୁ ତମକ େଦଖାଇବି
ଅେନକ ସଂ ିତ ଦଳେର ଗିତ ଗାଉଛ ି। ମଁୁ େଦଖାଇ ପାରିବି ଅେନକ େଯଉଁମାେନ ସମାଜର
ମୁଖ େଲାକମାନ । ମଁୁ ତମକ େଦଖାଇ ପାରିବି ଅେନକ େଯଉଁମାେନ ଉ ର କର ି,
ଅେନକ େଯଉଁମାେନ ଅନ ଭାଷାେର କଥା କହ ି; ଅେନକ େଯଉଁମାେନ ସୁସମାଚାର କାଯ
ପାଇଁ କାଯ କର ି।
119 କି , େମାେତ ଜଣକ େଦଖା େଯଉଁମାେନ େସମାନ ହଦୟେର ନ େତଣୁ ଦନିଆର
ପାପେର କ ପାଉଛ ି। େଦଖ େମାେତ ଜେଣ ଚାରକ େଯ ଆଜି ଛିଡ଼ା େହେବ ପୁଣି
ସ ାବାଦି ମାନ େଦାଷେଦବ। େମାେତ େଦଖ ଜେଣ ଚାରକ େଯ ଛିଡ଼ା େହବ ପୁଣି େସ
ବିଷୟ କହିବ, ପୁଣି େସମାନ ସ ାବାଦି ପାଇଁ ଦଷାରପ କରିବ। େସ ଭଲ ନ ଥା ି, େସ
ବାହାର କରାଯିେବ, ତାହା ତାର ଖାଦ ଟିେକ ।
120 ନା ଆ ଯ ହଅ ନାହି ବିଲି ାହାମ ଜାକମୁେର କହିେଲ, େଦଖ ନାହିଁ େକମିତି
େମାର ସଭାକାଯ ଛିଡ଼ା େହଉଛି, କହିେଲ। “େସ ଜେଣ ବାପଟି ନହ ି, କି େସ େମଥଢ଼ି
ର ମଧ ନହ ି କି ା େପେ କ ାଲ।” କହିେଲ “େତଣୁ େସମାେନ ସମେ ତାହା ର
ବିପ ଅଟ ି।” ନି ିତ ମଁୁ କହନାହିଁ େଯ…ମଁୁ େଯଉଁ କାରଣର କହିେଲ, ମଁୁ କହିପାରିବି ଏହା
ସମ ସମୁଖେର। ମଁୁ ଏହା କେହ େମାର ନୀଜ ମ ଳୀକ। ମଁୁ ଯ ଣାେର ଅଛି କାରଣ େମା
ଉପେର େଚ ାର ସମୟ ଅଛି।
121 େସମାେନ କହ ି, “ଯଦି ଆପଣ ଆସ ି, ଏହା ଠି େହବ, କି ତେମ େସହି ବିଷୟେର
କିଛି କହନାହିଁ।” ତେମ େକବଳ ତମର ବି ାସ ଠି ଭାେବ ରଖିପାରିବ।
122 ମଁୁ ଚାର କେର ଯାହା ସଦା ଭ ଚାର କରିବାକ କହିେଲ। ତାହା ଠି ଅଛି।
େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ ଆଠଜଣ ଅନ େକଉଁଠାେର ଥିେବ। କି େସହି ଦିନ ମଁୁ
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ଦଷାରପର କଥା କହିବାକ ଚାେହ ନାହିଁ ମଁୁ ସମାଧାନ କଲି କାରଣ କିଛି ଧମଗତ କି ା କିଛି
ମ ଳୀର ନୀୟମ କି ା କିଛି ସଂ ା। ମଁୁ ସତ ଚାର କରଅଛି।
123 େସମାେନ କହିେଲ, “ତେମ କାହିକି କରନାହଁ, କାହିକି ତମର େସବାକାଯ େର ନହଁ,
ଭାଇ ାହାନମ ତାହା େଦଖିବାକ ବହତ ଭଲ, କାହିକି ଏହା ଝାଡ କରନାହିଁ େଯଉଁ କାର
ବାହାେର ଅନ ମାେନ କରଛ ି?”
124 ତାହା େସଠାେର ଏହା ଠି ଅଛି। େସତିକି।! ମଁୁ ସହର ଭିତରକ ଯାଏ, ତେମ ଭାବଛକି
ଆେସମିଅ  େଗାଡ଼ େମା ସହିତ ସହେଯାଗ କରଛ ି? ନା, କଣ ମଁୁ ବି ାସ କେର େସ
େସମାେନ କହ ି ନାହିଁ। େଗାଟିଏ ଥର ଜଣକ ପାଇଥିଲି ବେଧ। ତେମ ଭାବ େମଥଡ଼ି
େହାଇଥିବ? େଚ ାକର ପୁଣି ବାହାର କର। େଗାଟିଏ ସ ାହ ପାଇଁ େମାର ପରିଚାଳକ
େହବ। ଯଦି ତେମ ଭିତରକ ଯିବ, ତେମ ଯୀଶୁ ନାମେର ଯିବ। ତାହା ଠି ଅେଟ।
125 ଅହଃ ଅବଶ , େସମାେନ ତମକ େସଠାେର ପାଇେବ, ନି ିତ, ତମକ େସଠାକ େନେବ
େକୗଣସି େଗାଟିଏ ଯାଗାକ ଏବଂ େତଣୁକରି ତେମ ତାହା ର ସହିତ େକେବେହେଲ ସ ତି
େକୗଣସି କାେର କରିପାରିବ ନାହିଁ େସହିପିର। ପୁଣି ତାପେର େଯେତେବେଳ ତେମ
ପରିତ ାଗ କରିବ, କହିବ “ଅହଃ ବ ମାନ ଭାଇ ାହାନମ ଏକ କାରର େକବଳ ଅ
ବିଷୟ ଦରେର, ତେମ ଯାଣ। େସ…
126 ଯଦି ମଁୁ ମ ିକର ଦରେର ଅଛି, ତାହାେହେଲ ବାଇବଲର ଶି ର ଦରେର। ତାହା ହିଁ
ବାଇବଲ କେହଁ। େହଁା ସା । ହାର।
127 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “କାହିକି େମାେତ ବା  ଜିବଲ ଡ଼ାକଅଛ?” ତେମ ଶେଲାମନ ବି ାସ
କଲ, ତାର ବିଚାର ଶୀଳତାର ଚି । ତେମ ତାହା ର ଦିନକ ବି ାସ କଲ। ଦ ିଣର ରାଣି
ପୃଥିବୀର ା ରର ଆସିେଲ, େସହି ଉପହାର େଦଖିବାକ ପୁଣି େସ ଏହା ବି ାସ କେଲ
େଯେତେବେଳ େସ ଏହା େଦଖିେଲ। ଏବଂ ତେମ େଶାଯାଇଛ ପୁଣି ଏହା ତିଦିନ େଦଖିଛ
ପୁଣି ଏହା ବି ାସ କରନାହଁ।
128 ପୁଣି ତାର ନିଜଭାଇ ତାହା ବି ାସ କେଲନାହିଁ। କହିେଲ, “ତେମ େଭାଜକ ଯାଅ,”
େସ କହିେଲ, “କି ବ ମାନ ଯାଏ ନାହିଁ।” େସ ଅନ ରା ାେର ଗେଲ କାରଣ ତାହାର
ନିଜଭାଇ ତାହା ବି ାସ କେଲନାହିଁ। ତାହା ସଠି ଅେଟ। “ ାର ସଳଖ ପୁଣି ସଂକୀ ପଥ
ପୁଣି ତାହାର ସ ାନ ପାଇବା େଲାେକ ଅ ।”
129 େଯେତେବେଳ ଏହା ଶିଷ ମାନ ପାଖକ ଆେସ, ମାଣ କରିବାକ, େସହିସମୟେର
େସମାେନ େକଉଁଠାେର ଥିେଲ? ଜେଣ ନାରୀ ପୁଣି ଜେଣ ପୁରଷ କଷ ାରା ତାହା ସହିତ
ଛିଡ଼ାେହେଲ, େଯାହନ ଓ େମରୀ। େସମାନ ମଧ ର ବାକି ସମେ ଚାଲିଯାଇଥିେଲ।
130 ଏହା ମାଣ କରିବା ଅେଟ। ଏହା ସମୟ ଅେଟ। ଏହା େଯେତେବେଳ ସଦା ଭ
କିଛି କାଯ କରଛ ି। ଏହା ଅେଟ େଯେତେବେଳ ମସିେହା ପୃଥିବୀେର ଅଛ ି। ଏହା
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େଯେତେବେଳ ପବି ଆ ା ଶ ି ତାହା ର େଲାକମାନ ଉପେର ମଣ କରଅଛି।
ଏବଂ େସମାେନ େସମାନ କହ ି “ପବି ବାଧାେଦବା, େବାକା, ପାଗଳ,” ଅହଃ, ତାହା
େସହି କାର। କି ସମୟ ଏଠାେର ଅଛି।

131 େସଠାେର ନି ୟ କିଛି ମହାନ ଦଃଖ ଦାୟକ ବିଚାରେର ଘଟିବାକ ଯାଉଅଛି।

132 ଅହଃ, ଜେଣ େଜାତାପି ାଳି, େସ ଜାେଣ େସ ବିଚାରେର କଆେଡ଼ ଯିବାକ େହବ।
େଯପରି ମଦ ପିଆଳି ଜାେଣ େସ କଆେଡ଼ ଯିବାକ େହବ। େଯପରି ଜେଣ େବଷ ା ଜାେଣ େସ
େକଉଁଠାେର ଛିଡ଼ା େହବ। େଯପରି ଜୁଆଡ଼ି ଜାେଣ େକଉଁଠାେର ଛିଡ଼ା େହବ। େଯପରି ମଦଆ
ଜାେଣ େକଉଁଠାେର େସ ଛିଡ଼ା େହବ। େସ ନିରାଶ େହବନାହିଁ।

133 କି ନିରାସ େଯଉଁଠାେର େହବ, େଯଉଁମାେନ ଭାବ ି େସମାେନ ଠି କରଥିେଲ।
ତାହା ହିଁ ନିରାଶ ଅେଟ। “େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସଠାେର ଉଠ ି, କହିେଲ,
‘ନି ୟ, ଆେ ମାେନ ତ ନାମେର ଭତ ଛଡ଼ାଉ। ଆେ ମାେନ ଚାରକ। ଆେ ମାେନ
ନି ି –ନି ି ମ ଳୀର ଅଟୁ। ଆେ ମାେନ ଆ ଯ କାଯ କଲ। ଅହଃ ଆେମ ଚାର
କଲ! କାହିକି, ମଁୁ ଆସୁଅଛି ଏକ—ମଁୁ ମ ଳୀର ଯ କରୀ ଆସୁଅଛି। ମଁୁ ବିଷପ େହଇଅଛି।
ମଁୁ ଏହା େହଇଅଛି।’େମାଠାର ାନ କରିବ, ତେମ ଅଧମାଚାରି କାଯ କାରି, ମଁୁ ତମକ
େକେବେହେଲ ଯାଣିନାହିଁ।” େସଠାେର ତେ ମାେନ। ତାହା ନିରାଶ ଦାୟକ ଅେଟ। େସ
କହିେଲ, “େସମାନ ର ପିଲାମାନ ର ପିଲାମାେନ ଆସିେବ ପୁଣି ରାଜ େର ରଖାଯିବ,
କହିେଲ ଆ ମାନ ଏଠାେର ରାୟ ମିଳିଅଛି ଏବଂ େସମାନ ବାହାରର ଅ କାରେର
କାଡ଼ିଆଣିବାକ, େଯଉଁଠାେର ନ ପୁଣି ବିଳାପ ଏବଂ ଦା ର କିଡ଼ିମିଡ଼ି।” “ ାର ସଳଖ,
ସଂକୀ ପଥ ତାହା ଜୀବନ ପାଖକ େନଇଁଯାଏ, ପୁଣି ତାହାର ସ ାନ ପାଇବା େଲାେକ
ଅ ।”

134 ତ ମାନ , େମାର ିୟଜନ, ଏହି ସକାଳେର, ଏହାକ ଶୁଣ । ମଁୁ େକେବେହେଲ ଏହା
ଗଢ଼ି ନାହିଁ। ମଁୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବାନ ଅେଟ। ତାହା ସବକିଛି େମାର ଦାୟୀ ଅେଟ।
ଯଦି ମଁୁ େକେବେହେଲ, େମା ଜୀବନେର ଅନ ବାକ ଚାର କେର ନାହିଁ, ତାହା ସତ ଅେଟ;
େସଠାେର େକବଳ ଅ େଲାେକ ଉ ାର ପାଇେବ। ତାହା ଟିେକ ଭାବ । େକବଳ ବହତ
ଅ । ତେମ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ େହଇପାର।

135 “େସମାେନ କିଏ ଅଟ ି; ଭାଇ ାହାନମ?” ମଁୁ ଜାେଣନାହିଁ। େକହିମଧ ଜାଣିନାହା ି।
ଆେମ କାଯ କର ଆମର ନୀଜ ପରି ାଣ ପାଇଁ ଭୟ ପୁଣି ଡ଼ରର ସହିତ।

136 କି ତେମ ସଦା ଭ ର ସହିତ ଲାଗି ରହିବାକ େହବ। ଯଦି ତମର ହଦୟ େକବଳ
ବାଇବଲ ସହିତ ଚାଲନାହିଁ, ତାହାେହେଲ େସଠାେର କିଛି ଭ ଅଛି, େସଠାେର କିଛି ତଟି
ଅଛି। ଯାହାଭି େହଉ ତମର ମ ଳୀ କଣ କେହ, ତେମ ତାହାେଦଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
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ତମକ ଯିବାକ େହବ କଣ ସଦା ଭ କହ ି, ଏହା ପୁ କ ଅେଟ ତମଠାର ବିଚାର େହବ, ଏକ
ବାଇବଲ। ଏହା ସହିତ ରହ ।
137 ‘ଅହଃ’ତେମ କହ, “ଠି ଅଛି, ମଁୁ ଭ ଯୀଶୁ ନାମେର ବା ି େଦଇଛି।” ତାହା ଠି
ତାହା ବାଇବଲ ଅେଟ। କି ଯଦି େସହି ଜୀବନ ଏହା ଅନଶରଣ ନକେର ଏହା ତମକ ବା ି
କରିବା ଠି ସମୟ ନେହଁ।
138 ତେମ କହ, “ଭଲ ମଁୁ ପବି ଆ ାକ ହଣ କରିଅଛି।” ତାହା ଭଲ, ତାହା ହିଁ ତମକ
କରିେନବା ଉଚି । କି ଯଦି ଜୀବନ େସଠାେର ନାହିଁ।
139 ମେନରଖ , ଅଗାଡ଼ି ସମାନ ଶ ି ହଣ କେର ଯାହା ଗହମ ପଢ଼ିଥିବା ଯାଗାେର
ଏହାକ ବଢାଇବାକ ଅଗାଡ଼ିକ ମଧ ବଢିବାକ ଦିଅ । ପୁରଣା େଛାଟ ଅଗାଡ଼ି େସଠାେର
ଛିଡ଼ା ହଏ ପୁଣି େଯପରି ଗହମ ଖୁସିହଏ େସପରି ଖୁସିହଏ। ତାହା ଠି ସମାନ ଜୀବନ ାରା
ବ । ପୁଣି ଜେଣ ପାପି ସଦା ଭ ଉପ ିତିେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ପାରିବ, ବିଜୟ ଘସଣା
କରିେବ, ପୁଣି ୀ ିୟାନ ଭଳି ବେ । କି ଯଦି େସଠାେର କିଛି ଭି ହଦୟ ଭିତେର ହଏ
ନାହିଁ।େସବାହାର େହଇଥିବା ମ ଶ ି ସମାନ େହଇ ପାରିବ। େତଣୁ ଯୀଶୁ କହିେଲ।
େସ ସୁସମାଚାର ଚାର କରିବ ଅଧିକର ଅଧିକ ଅନ ଚାରକମାେନ କରିବା ଭଳି।
ତାହା ହି କତେର କଣ ଯୀଶୁ କହିେଲ, ବାଇେବଲ ଏହା ଶି ା ଦିଏ। ହଁ ସାର। ଯଦି ମଁୁ
ମନଷ ମାନ ର ଓ ଦତମାନ ଭାଷାେର କଥା କେହ, ଯଦି ମଁୁ ଦରି ମାନ େଭାଜନ
କରାଇବା ନିମେ େମାହର ସବ ବିତରଣ କେର, ଯଦି ମଁୁ େମାହର ଶରୀରକ ଦ େହବା
ନିମେ ସମପଣ କେର, େମାହର ବି ାସ ଅଛି ପବତକ ାନା ରିତ କରିବାକ, ମଁୁ ଏହି
ସମ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କେର। ମଁୁ ତହା ନାମେର ଚାର କେର। ମଁୁ ତାହା ନାମେର
ଭତ ଛଡ଼ାଏ, “େସ କହିେଲ ମଁୁ କିଛିନେହଁ। େତଣୁ େସ ଏହା କରିପାରିେବ ପୁଣି କିଛିନହଁ।
େଯାଜନା କର?
140 ବ ମାନ େଗାଟିଏ ବିଷୟ କରିବାକ େହବ, ତମର ହଦୟଠାର ଜେଣ ୀ ିୟାନ ଭଳି,
ବ ମାନ ସଳଖ ାର େଦଇ େବଶ କର। କାରଣ ସବନାସକ େଘନିଯିବା ାର ଓସାର
ଓ ପଥ ଶ , ହଜାର ହଜାର ଏହି ଯୁଗର ବି ାସି େସଠାକ ଯିେବ। କାରଣ ାର ସଳଖ ଓ
ସଂକି ପଥ, େକବଳ ତେମ ଓ ୀ
141 “ସଂକୀ ାର ଜୀବନ ଆଡ଼କ େନଇଯାଏ, ପୁଣି ତାହାର ସ ାନ ପାଇବା େଲାେକ
ଅ ।” ବ ମାନ ତାହା ଆ ର ଭ ର ବାକ । େମାର! େସ କଣ କରଥିଲା? େସଠାେର
ଛିଡ଼ାେହଇ, େସମାନ ଚି ାେର ସୁ ଦଶି େହଇ।
142 ପୁଣି େସ କହିେଲ, “େସ ଜେଣ େବ  ଜିବଲ। ଠି , େସ େକଉଁ କାେର ସଦା ଭ
େହେବ? େସ ଜେଣ ମନଷ ଅଟ ି! େକଉଁଠଆର ଏହି ାନ ଆସିଅଛି?” େସମାେନ ନିଜ
ସହରେର କହିେଲ।
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143 େଯେତେବେଳ ତେମ ଏହି ସହରକ ଯିବ, ଏହା ଏମିତି ଲାେଗ େଯପରି…ମଁୁ କହନାହିଁ
ଏହି ତମର େଲାକମାନ କିଛି ଧ ାନ ନେଦବା ଭଳି: ତେମ ୀ ିୟାନ େଲାକ, ତେମ
େମାେତ ଭଲ ପାଅ। ତେମ ଏହି ସହରକ ଯାଉଅଛ ପୁଣି ଏହା ଏମିତି ଲାେଗ ଶୟତାନର ଶ ି
ତମକ ଧକାମାରି େନଉଛି। ଏହା ବିନାଶକ ାନ ଅେଟ। ଏହା ବିନାଶର ସହର ଅେଟ।
144 କଣ ବିଲି ାହମ କହିଥିେଲ େଯେତେବେଳ େସ ଲଇସଭିେଲେର େବଶ କେଲ? େସ
କହିେଲ ତାହା “ଏକ ସୟତାନର ଶ ିେର ପରିପୁ ଯାଗା ଅେଟ” େସ ତାହା ଜୀବନେର
େକେବ େହେଲ େଦଖିନ ଥିେବ। ଏହି ଯାଗାକ କାଗଜେର େଲଖିେଲ, କହିେଲ, ତେମ
ଶୟତାନର ଦମନ କରିବା େକବଳ ଅନଭବ କରିପାରିବ।
145 ମଁୁ ଏହାର ମାଗ ଅନଭବ କରିଅଛି। କାହିକି? ଏହା େମାର ନିଜ ଘର ଅେଟ।
େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ତାହା ନିଜ ଘରକ େଫରିେଲ, େସ ଅେନକ ଆ ଯ କମ କହିେଲ
େସ କରିପାରିେଲ ନାହିଁ କାରଣ ଅବି ାସ େହତ। କହିେଲ ଏକ ଭାବବାଦୀ ସନାନୀତ
ହଏନାହି, ଜେଣ ଚାରକ େଯଉଁ ପଯ ଏହା ତାହା ର ନିଜର—ତାହ ର ନିଜ େଦଶେର
ତାହା ନିଜ େଲାକମାନ ମଧ େର, େଦଖ? ତେମ ଏହାର ସହାଯ କରିବନାହିଁ, େତଣୁ
ବାକ କେହ େଦଖ?
146 ବ ମାନ େଯେତେବେଳ ଏହି ସହରକ ଯାଅ! ପୁଣି େମାେତ କହିବ ନାହିଁ ମଁୁ
ଯାଣିନଥିଲି। ମଁୁ େଲାକମାନ ପାଖକ ଗଲି ତାହା େମାର ହ କ ହଲାଏ ପୁଣି କେହ, “ଅହଃ
ଭାଇ ାହାନମ ମଁୁ ତମକ ଭଲପାଏ” ଏବଂ ତେମ ଜାଣ ତାହା ମିଛ ଅେଟ। ତେମ ଜାଣ ଏହା
ମିଛ ଅେଟ। ଯଦି ସଦା ଭ େମାେତ—ବିଚାର ଶୀଳତା ହଦୟେର କହିପାରିେବ। କାହିକି
େସ େମାେତ ତାହା କହିପାରିେବ ନାହିଁ?
147 ନି ିତ, ପୁଣି ତ ମାନ ନିଜ େଲାକମାନ ସହର ପାଖାପାଖି ମଧ ର!
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତମକ େଦଖ ି, କହ ି “ଠି ଅଛି ତେମ ଜାଣ ମଁୁ େଦଖିେଲ
କଆେଡ଼ ଜେଣ ଜେଣ…?

“େକଉଁଠାେର? ଏହା େକଉଁଠାେର?”
“େସଠାରଉପେର…”
“ଅହଃ!! ଆେ ମାେନ େସହି େଲାକମାନ ଯାଣୁ!”

148 ତେ ଏହା ଅନଭବ କର। େମାେତ ତମକ କହିବାକ ଦିଅ, ତେମ େକହି ଜଣକ ତମର
ଘରକ ଡ଼ାକ େଯ ତମକ ବହତ ଘୃଣାକେର, ତମ ଘେର କିଛି ସମୟ ରଖ ପୁଣି େସହି
େକୗତିହିକ ଅନଭତିକ ଅନଭବ କର ବ ମାନ ତାହାକ ଚଉଦ ହଜାର ାରା ଗୁଣନ କର,
ତାପେର ତେମ ବଝିପାରିବ ମଁୁ କଣ କହଅଛି। ତାପେର ତେମ େସହି ାନକ ଜିବ େଯଉଁଠାେର

େତ କ େଲାକ ଭଲପାଆ ି ତାହା ାଗତ ଅନଭବ େକବଳ, େହା, େମାର, ପୁଣି ତେମ
େକବଳ େସଠାେର ସଦାସବଦା ରହିପାରିବ। ତାହା ଏହା, େଦଖ, ଏହା ଆ ା ଅେଟ। ଏବଂ
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େଲାକମାେନ ଯାଣ ି ନାହିଁ ଏହା କଣ ଅେଟ, େସମାେନ ବିଚଳିତ ହଅ ି କାହିକି େଲାକମାେନ
ବହତ ସଂଦଷିତ ଅଟ ି।
149 କଣ ମହିଳା ମାନ ଭଲ କେର, କଣ ମହିଳା ମାନ ଭଲ କେର େସମାେନ
ଖରାପ େପାଷାକ ପି ି ପୁଣି େସଠାକ ବାହାର ଯାଆ ି? କଣ କେର, ବ ମାନ ସୁଧା।
େଯେତେବେଳ ଏହା ଥ ା ଅଛି, େଛାଟ େଶାହଳ ବଷର ଝିଅମାେନ େସହି େପାଷାକ ଶହିତ
େସ ତାହା ର ମା ସମୁଖେର ପି ିବା କଥା ନହଁ ପୁଣି ରା ା ଉପେର? ଏହାର କାରଣ ତାହା
ନେହଁ ପିଲାମାେନ (ତାହା ପିଲାମାେନ ଭଲଭାେବ ଯାଣି ନାହା ି), କି କାରଣ କିଛି ପାଳକ
ପୁ  ପିଟେର ତାହା ର କାଯ କ ଧରିବା ହରାଇଛ ି। ତାହା କତେର ଠି । ନି ତ।
ମହିଳାମାେନ ରା ାେର ଯାଆ ି, ଏବଂ ସମ ଆକଷଣୟ େପାଷାକ ପୁଣି ଜୀନିଷ ଗୁଡ଼ିକ
ତାପରି, ଏବଂ ପାପିମାେନ େସମାନ େଦଖ ଏବଂ ଯାଣ ି ନାହିଁ ଯାହା, କିଛିନାହିଁ ଯାହା
େସ କତେର େକବଳ ଖରାପର ଖରାପ, େସ େସହି େଲାକ ସହ ବାସ କେର। େତଣୁ ଯୀଶୁ
କହିେଲ। ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େଯ େକୗଣସି େଲାକ ଜେଣ ନାରୀ ଉପେର ହଯିଯାଇ ଅନାଏ,
ତାହାର ହଦୟେର ତା ସହିତ ବ ବିଚାର କରିଅଛି, ପୁଣି ଏହା ପାଇଁ ଉ ର େଦବାର ଅଛି।
େସହି ବିଚାର ଦିନେର।” ାର ସଳଖ ପୁଣି ସଂକୀ ପଥ ଅେଟ।
150 ମଁୁ ଜାେଣ ତେମ ଭାବଛ ମଁୁ ଜେଣ କେଠାର େଲାକ। ମଁୁ କେଠାର େଲାକ ନେହଁ। ମଁୁ ତମର
ଭାଇ ଏବଂ ମଁୁ ତମକ ଭଲପାଏ।
151 େ ାଧର ପଳାୟନ କର ଯାହା ଆସୁଅଛି! କଶକ ଯାଅ ପୁଣି ନ କର େଯଉଁ ପଯ
ତମର ହଦୟେର ପବି ଆ ା ପରିପୁ େହବ, ତାହା ତମକ ପଛକ ଆଣିବ ପୃଥିବିର ସମ
ବିଷୟଠାର, ଏବଂ ତାହା ଠାେର ଧାମିକେର ଚାଲ; ତାହା ପାଇଁ ତମର ହଦୟକ ଜଳାଅ।
େ ମ!! ଏକ କାଯ ନେହଁ। ୀ ଏକ କାଯ ନେହଁ, ୀ େସବାକରିବା, ଏହା ଏକ େ ମ
ଯାହା ୀ େସବାକେର। ଏହା ତମକ ଦାଗ ଲଗାଇବ, ତମକ ବାଧ କରିବ, େଯଉଁ
ପଯ ତମ ଜୀବନର େତ କ ନ ତାହା ସହିତ ରହିବ। ତାହା େଯେତେବେଳ ତେମ
ପାପ େଦଖିବ।
152 ପୁଣି େସ ପୃଥିବୀେର କା ିେଲ। ଏହା େନାହା ସମୟେର ସଦା ଭ ଦଃଖ େଦଲା,
େଯେତେବେଳ େସ ହଦୟ ଗୁଡ଼ିକ େଦଖିେଲ? ଏବଂ ଯୀଶୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକ ଗେଲ ପୁଣି
କହିେଲ “ଯିରଶାେଲାମ ଯିରଶାେଲାମ, ବହସମୟେର େକେତ ମଁୁ ତମ ଉପେର ଉଡ଼ି
ଯାଇଥା ି କି ତମର ସମୟ ଆସିଅଛି ପୁଣି ତମର ଗୃହ ଏକାକୀ େହାଇଅଛି।”
153 େତଣୁକରି ଏହା ସଦା ଭ ପୁ ଆସିବାର ସମୟେର େହବ, କତ ସତ ବି ାସି
ହଦୟ ଭା ିବ। େସ ବ ମାନ ଦଖ େସଠାେର ପୁଃ ର ଜୀବନ େହବାକ ଏହି େଦଶ
ଆେଢଇ େଦଉଅଛି। ଏହା େକଉଁ କାେର ଅେବୖଧ େଗା ି ାର େହବ? ଏହା େକଉଁ କାେର
େହବ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଆର ର େହଇଛ ି?
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154 ସଦା ଭ ର ରାଜ ଏକ କାର େଲାକ େଯ ସମୁ େର ଜାଲ ପକାଏ, ପୁଣି,
େଯେତେବେଳ େସ ଏହା ଉପରକ ଟାେଣ, େସ କଇଁଚ, େଟରାପିନ, ସାପ, େବ କିଛି ମାଛ।
ନଥିଲା କି ତାର େସଗୁଡ଼ିକ ନି ତି େନବ ଯାହା େସ କଳ ଉପେର ଫପାଡ଼ି େଦଲା। ତାହା
ହିଁ ସୁସମାଚାରର କାଯ । ତାହା କଣ ବିଲି ାହମ, ଅରା ରବଟ, ମଁୁ ନିେଜ, ପୁଣି ସମ

ଚାରକ େସଗୁଡ଼ିକ ସୁସମାଚାର ଚାର କର ି, ଏହା ବାହାରକ ଫପାଡ଼, ଏହା ଭିତରକ
ନିଅ, େସଠାେର େସମାେନ ଭ ଅଟ ି। କି କଣ ଆେମ ତିସମୟେର କରଅଛ କି?
ଆେମ ବାହାର କରିବା, ତେମ ଆର କ ଯିବା ପୁବର, େସମାେନ ପଖରିକ ପୁ ବାର ଠି
ପଛକ ଯାଇଛ ି। ଏହା କଣ ଅେଟ? ଆର କରିବା ସହିତ, ଏହା କଇଁଚ ଥିଲା। ତାହା ତାକ
ପରିବ ନ କଲା ନାହିଁ ସୁସମାଚାର ଜଳେର ଧରା ପଢିବାକ। େସ େଗାେଟ କଇଁଚ ସହିତ
ଆର େର ଥିଲା। େସ େଗାେଟ ଆେମରିକାର କଇଁଚ ସହିତ ଆର େର ଥିେଲ। େସ େଗାେଟ
ସାପ ସହିତ ଆର େର ଥିେଲ। େସ ଜେଣ ପୁବର ଛଳନାେର ଥିଲା, େସ େକେବେହେଲ
ମ ଳୀ ଭିତରକ ଆସିନାହା ି। ତାର ଇଛାନଥିଲା ଏମିତି ତାର ପିଇବା ବ କରିବାକ ପୁଣି
ଯୁଆ, ପୁଣି ସିଗାେର ଟାଣିବା ଏବଂ ମିଛ କହିବା, ପୁଣି ଚରାଇବା। େସ େକବଳ ଆସୁଅଛି
କାରଣ େସ ନକର ଭୟ କରଥିେଲ। ତେମ ତମକ ବନାଉ ଅଛ ଏକ ଅଧିକ ଏହା ପାଇ େଯାଗ
େଲାକ, େଯେତେବେଳ ତେମ ତାହାକର। ତାହା ସତ ଅେଟ, “ ାର ସଳଖ ଅେଟ, ପୁଣି
ସଂକି ାର ତାହାର ସ ାନ ପାଇବା େଲାେକ ଅ ।”

ଆସ ାଥନା କରିବା
155 ସଦା ଭ, ଅହ, େମାେତ ଖଜ, ଭ। ବ ମାନ େମାେତ ପରି ା କର, ଭ। ତେମ
ପୁବର ବିଚାରେର େମାେତ ଆସିବାକ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହି କାେର ଚାର କରିବା ପେର। ଅହଃ
ଯଦି କିଛି େମାଠାେର ଅସୁଚି ବିଷୟ ଅଛି ଭ ଏହା ବାହାର କରିଦିଅ, ଦୟାକର। ଆେମ ଏକ
ଦିନ େଦଖୁଅଛ େଯଉଁଠାେର ଆେ ମାେନ ବସ କରଅଛ, େଯେତେବେଳ ପୁରଷମାେନ ପୁଣି
ମହିଳାମାେନ ବହତ ଟାଣି ହଅ ି। େସମାେନ ଲାଜ କର ି। ତେମ େଗାଟିଏ ଥର କହିଲ,
େସଠାେର ଜାୟନର ଝିଅ ମାନ ମଧ େର େକୗଣସି ଲାଜ ବିନାହିଁ। େସମାନ ର ଶାଳୀନତା
ନିଆ ଯାଇଅଛି ତଥାପି େସମାେନ ଟିେକ େହେଲ ଲାଜ କର ି ନାହିଁ। େହ ଭ ଏହାକ ଭାବ।
ଏବଂ ତାହା ଯାଣ ଘ ା ବା ଘଡ଼ି ଅଦର ବତି ବାହାେର ବାଡ଼ଉଅଛି, େକବଳ େଗାଟିଏ ମିନଟ
କି ା ଦଇ ମିନଟ, ଏବଂ ଭୟାନକ ଂସ ଆସିବ, ତାପେର ତାହାକ ତାହାର ତଥାପି ଦଷିତ,
ଦଷିତ େହବାକ ଦିଅ।
156 ସଦା ଭ, ଏହି ସକାଳେର ଆମ ସମ ଉଠାଅ। ଆ କ ହଲାଅ, ଭ! ଆେମ େଦଖୁ
ଚି ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଅଛି। ଆେମ ତାହା ଯାଣିବା ପାଇଁ ଆ ମାନ ର ଆଖି େଖାଲା ରଖିଅଛ।
ଆେ ମାେନ େଦଖୁ ଲ ଲ ଭ ତାହା େସମାନ ପଛକ େନଇଯାଇଛ ି ପୁଣି ବାହରକ
ଯାଇଛ ି। ମଁୁ ଆ ଯ ମଁୁ କଣ କରିପାରିବି, ମଁୁ କଣ କରିବି, େହ ଭ? େସଠାେର କିଛି ଅଛି
କି, ଭ? ଯଦି ଏହା ଅଧିକ ଚାର ନିଏ, ଅଧିକ ାଥନା ଅଧିକ କିଛି, େମାେତ ସାହାଯ କର,
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ଭ, ତାହା ମଁୁ େଲାକମାନ ପାଇଁ ବାକ ଆଣିପାରିବି। ମଁୁ କଣ କରିବି? କି େସମାେନ
ସଦାସବଦା ଏହା ତଳକ ପରିବ ନ କର ି। ତେମ ତମର ଚି େଦଖାଅ ପୁଣି ତମର ବିଶୟ

କାଶ କର ପୁଣି େଯପରି େଲାକମାେନ ଠି  େର ଚାଲିେବ। ଏହାକି ତମର ବାକ ନି ତ
ଶଫଳ େହବା ଦରକାର ଏହା େସହି ସମୟ କି “େମାର ପିତା ଛଡ଼ା ତାହା ଟାଣ ି େମା
ପାଖକ େକହି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ପୁଣି ଯାହା ସମ ପିତା େମାେତ େଦଇଅଛ ି େମା ପାଖକ
ଆସିବ? ଭ ପରେମ ର ଏହି ସୁଭ ସକାେଳ ଆ ାକର େଯ େଲାକମାେନ ଉଠିେବ ପୁଣି
େଦଖିେବ ଏହା ପୃଥିବୀର େଶଷ ଚି । ମଁୁ ାଥନା କେର ସଦା ଭ ଯାହା ତେମ ଆ ା କରିବ
କିଛି ବିଷୟ େଲାକମାନ ପାଇଁ।

157 ଏହି ଅ େଲାକମାନ ଏଠାେର ଏହି ସକାଳେର ଆଶିବାଦ କର। ସଦା ଭ, ଭାଇ
େନବି  ସହ ଆର କରି, ଭ। ତାହା ଶରୀରକ ସୁ କର। ତାହା ର େରାଗ ଏହି
ସକାଳେର ଭ, େପଟର ଜ ଣାକ ମଁୁ ାଥନା କେର େଯ ତମର ସୁ କାରି ହ ତାହା
ଉପେର ରହିବ। ତାହା ଆ ା ଘା ।

158 ସଦା ଭ ଏହା ଜନସମାେବଶ ମଧ ର ବାହାରକ ଚାଲିଯାଅ। େସଠାେର ପୁରଷମାେନ
ପୁଣି ମହିଳାମାେନ ଏଠାେର ବସିଛ ି େଯପରି ପୁଃନବାର ମଁୁ େସମାନ େକେବେହେଲ
େଦଖିବି ନାହିଁ େଯଉଁ ପଯ େସହି ଦିନ ବିଚାରେର, ତାପେର େମାେତ ହିସାବ େଦବାକ
ପଢିବ। କି ମଁୁ ତମର ବାକ ପଢିଅଛି, “ ାର ସଳଖ ପୁଣି ସଂକୀ ପଥ ଅେଟ କି ତାହାର
ସ ାନ ପାଇବା େଲାେକ ଅ ।” େହ ଭ ଏହା ତାହେହଉ “ଅ ” େସମାନ ଠ କିଛି, ତେମ
କରିବ, ଭ? ତାହା ଆ ାକର ଏଠାେର ସମ େଲାକମାନ ପାଇଁ।

159 ମଁୁ ାଥନାକେର େକବଳ ଜେଣ ମନଷ ଭାେବ ାଥନା କରିପାରିବି। ଭ ଏହି
େଲାକମାେନ େମାପାଇଁ କିଛି ବି କରିେବ, େଯେତ ଯାଏଁ େମାେତ ସାହାଯ କରିବାକ। ଯଦି
ମଁୁ ଭକିଲା ଥିଲି, େସମାେନ େମାେତ ଖାଦ େଦେଲ। ଯଦି େମାେତ େଗାେଟ ସୁ ଆବଶ କ
ଅେଟ େସମାେନ ଏହା କିଣିେଲ େସମାେନ ମିସିକି ଯାଆ ି ପୁଣି େମାେତ େଗାେଟ କାର
କିଣିେଦେଲ, ସୁସମାଚାର ଚାର କରିବାକ। େସମାେନ େସହି କାେର ସବକିଛି କେଲ। େହ
ପିତା, ଏହି ସୁଭ ସକାଳେର ତାହା ର ଆ ା େଖାଜ, ଦୟାକର, ପୁଣି େସମାନ ଏହା ତମ
ସମୁଖେର ବାହାରକ ସ ାନ କରିବାକ ଦିଅ। ମଁୁ ଯାଣିନାହିଁ, ମଁୁ ବି ାସ କେର େଯ େତ କ
େସମାନ ଠାର ଜେଣ େଯ ବଛା ଯାଇ ଅଛ ି। ପୁଣି େମାେତ େସଠାକ ପଠାଅ, େମାେତ
ମଧ , ଭ। ପୁଣି ଯଦି କିଛି େମାଠାେର େକୗଣସି କାରଣ ଅଛି େଯ ମଁୁ େସଠାେର ରହିପାରିବି
ନାହିଁ, ଭ, ତେମ ଏହା େମାେତ କାଶ କର, ମଁୁ ବ ମାନ ଏହା ଠି ଠି କରିବି। ମଁୁ ନି ିତ
େହବାକ ଚାେହଁ, ଭ, ତାହା େସହି ସକାଳେର େସଠାେର କିଛି ଅସୁବିଧା ନଦୀେର େହବ
ନାହିଁ। ମଁୁ େସହି ଦିନ ଯିବାକ ଚାେହଁ। ଏବଂ ମଁୁ ଜାେଣନାହିଁ େକେତେବେଳ ତାହା େହବ, ଏହା
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ଆଜିବି େହଇଥିବ। େତଣୁ େମାେତ ଯାଣିବାକ ସାହାଯ କର, ଏହି େଲାକମାନ ଯାଣିବାକ
ସାହାଯ କର।
160 ପୁଣି େଯେତେବେଳ ଆେ ମାେନ େଦଖୁ ଆ ର ହଦୟ ଚି ାର ବାହାେର ଅଛି। ଅହଃ
େରଡ଼ିଓେର ଆେମ ଏକ ସୁ ର ବାକ ଶୁଣି ଉପେଭାଗ କଲ, ଏବଂ ମ ଳୀକ ଯାଉ, ଆେ
ଭଲ ବାକ କ ଶଂସା କର। ଆେମ େକୗଣସି ଯାଗାେର ଯୀଶୁ କହିବାକ ଧ ାନ କରନାହଁୁ।
କି , ଭ, ପାପ ଆ ମାନ ର ଏକ େବାଝ ଅେଟ, ପୁଣି ଏହା ଆ ମାନ ର ଆଖିକ ଲହ
ଆେଣ, ଦୀଘନି ାସ ପୁଣି କା ିବା ପୁଣି ଏହା ବିରଧେର ଛିଡ଼ାେହବା, ସବକିଛି, ଘୃଣାର ବିଷୟ
ଯାହା ଏହି ସହରେର କେଲ? ଭ ସଦା ଭ ର ଦତ ତାହା ଆ ମାନ ଚି । ଏହା

ହଣ କର ଭ।
161 ଯଦି ଆସ ଭ ଯୀଶୁ, ବ ମାନ ପୁଣି ଆ ମାନ ର ହଦୟ ୁତ କର ଏବଂ
ଆ ମାନ ଦିଅ ତମର ସତ ଚି ତାହା ତେମ ଆ ଗହଣେର ଅଛି, ତାହା ଆେମ ଯାଣି
ପାରିବ େଯ ଆେମ ହଣ କରଅଛ େଶଷ ଚି ହଣ କରଅଛ ଏହି ଯୁଗ ସମା େହବା
ପୁବର।
162 ପୁଣି ଅନ ର ଅେବୖଧ ଆେମ େଦଖୁ, େଯେତେବେଳ ଜେଣ େଲାକ ଏକ େଦଶେର
ବାସକେର ପୁଣି ଅନ େଲାକର ୀ ାରା ଛଆ ଜନ କେର, ଏବଂ ପୁଣି ସାନ ଝିଅମାେନ
ରା ାଉପେର ପୁଣି ଶହ ବିଦ ାଳୟ ଠାର ବାହାରକ ତିବଷ େଫରିେଲ ଏବଂ େକୖଶରୀ
ସମୟେର ମଁା େହଉଛ ି, ପୁଣି େସଠାେର ସ ାନ ନାହିଁ, ପୁଣି େକମିତି େସହି ମହିଳାମାେନ
ବିଷ। େହଉଛ ି, େସମାେନ ନିେଜ, ସିଗାେରଟ ଟାଣିବା ାରା, ଏବଂ ପୁଣି ମଦପିଇବା,
ପୁଣି ଦର ଦଷନ େତଣୁ ଆଗକ ତାହା ପିଲାମାନ ର ମନଗୁଡ଼ିକ ନ କରଅଛି। େହ ଭ
େକେତକାଳ ଏହା ଛିଡ଼ା କରିବ? ପୁଣି ତେମ ଏକ ପବି ସଦା ଭ ଅଟ।
163 େହ ପିତା ମଁୁ—ମଁୁ ଆଜି ନଆ ଅନଭବ କରଛି ତାହା ନି ୟ କିଛି ବିଷୟ, ଶି
ଘଟିବାକ ଯାଉଛି। ମଁୁ ଜାେଣନାହିଁ କଣ କହିବି କି ମଁୁ ାଥନା କେର, ଭ, ତାହା ତେମ
ଆ ମାନ ହଦୟେର କଣ କରିବାର େହବ ରଖିଅଛ। ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହଣ କର, ଭ।
ଆେ ମାେନ ଯୀଶୁ ନାମେର େସମାନ ମାଗୁ।ଆେମନ।
164 ସମୟ ହାତେର ଅଛି। େତ କ େବାଧଗମ େଲାକ ତାହାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇେଲ,
ଜାେଣ େଯ କିଛିବିଷୟେର ଘଟିବା ନି ି େହଉଅଛି। େସଠାେର ଏକ େଲାକ ଏହି ଗୃହେର
ନାହିଁ ତାହା ପାଇଲା ଏହାର ଉଚି ମମ, କି ଯାଣ ି େଯ ଏହି ପୃଥିବି ଏହି ସ ମଧ େର ଛିଡ଼ା
େହବନାହିଁ।

ଆେମ ଛିଡ଼ାହଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ସା ମାେନ। େସଠାେର ଏକ ବିଷୟ ନାହିଁ େଯପରି
ତେମ ଚାରକ ପୁଣି ତମର ଭାଇ, େସଠାେର ଏକ କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ ତାହା ମଁୁ ତମକ ଏହି
ସକାଳ ଆଡ଼କ କଢାଇ େନବି କି ଯୀଶୁ ୀ ପାଖକ। େସଠାେର ଏକ ବିଷୟ ନାହିଁ ତାହା
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ମଁୁ ଜାେଣ। ଟିେକ ଭାବ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ଯାହା ଭବିଷ ବାଣୀ ଉ ା ି କରଣ ଘଟିବା ପୁବର
ସପୁ ଘଟିଅଛି।

165 ତେମ କହ, “ପଶୁର ଚି କଣ ଅେଟ? ତାହା ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ାେର ଆସିବ। ମ ଳୀକ
ନିଆଯାଇଥିବା। ଏହି ଚି େନବାକ େହବନାହିଁ, ଏ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟି ସାରିଥିଲା, େଦଖ। ଏହି ଚି
ଆଗକ େଦଖାଇବାର ଅଛି ଏକ ମାକ ବା ଦାଗ ସଦା ଭ ପାଖକ ପଳାଅ, ତାହା ପାଖକ
ଶୀ ପଳାଇ ଯାଅ।

166 ମଁୁ ଏହି ସକାଳେର ଆ ଯ େଯେତେବେଳ ଆେ ମାେନ ଏଠାେର କିଛି ସମୟ ଅପ ା
କରଅଛ। ଏବଂ ମଁୁ ଅନଭବ କେର େଯପରି ତେମ ଅେପ ା କର। ମଁୁ—ମଁୁ ତମର ଅନଭତିକ
ଯାଣିପାର ନାହିଁ େତ କ ଜଣ ତେମ ଭାବିବାକ େଚ ା କରଅଛ, “େହ ଭ େମାେତ ବାହାର
କର।” େସହି କାେର ମଁୁ ଅନଭବ କେର ମଧ ମଁୁ ଅନତ େଯ ଏହି ବାକ ଗୁଡ଼ିକ େସହିଭଳି;
ସା , େଲାକମାନ ମଧ େର ଜନ ିୟ ନହ ି। ତେମ େସମାନ ଦଷିକର ପୁଣି ତେମ
ସଠିକ…ତେମ ତେମ େକବଳ େସମାନ ନିମ କର। ଜଣକ ଏହା କହିବାକ େହବ। ମଁୁ
ଇଛାକେର ଏହା େକହି ଜେଣ ବଧହଏ କରିଥିେଲ। କି ଯଦି ଏହା େମାଠାେର ପେଢ ଏହା
ଅେନକ କରିବାକ େହବ, େମାେତ ମାଜିବାକ ଦିଅ। ଯଦି ମଁୁ ଅେଟ…ଦାଉଦ କହିେଲ, “ମଁୁ
ବଂର ସଦା ଭ ଗୃହର ଗଡ଼ ପଛା େହବି, ପାପିମାନ ସହିତ ତ ୁେର ରହିବା ଅେପ ା।”
ତାହା ଠି ଅେଟ। ସଦା ଭ େଯ େକୗଣସି ବିଷୟ ତମକ କରିବାକ ଚାହା ି, ଏହା କର। ଲାଜ
କରନାହିଁ। ଯଦି େସଠାେର…

167 ଏବଂ, ମେନରଖ, ମଁୁ ଜାେଣ ତାହା ଏକ ମହାନ ବିଷୟ ଅେଟ। କହ , “ଭାଇ ାହାନମ,
ତେମ େକବଳ କହ ଆଠଟି ଆ ା ର ା ପାଇବ?”

168 ମଁୁ ଜାେଣନାହିଁ େକେତଜଣ ଉ ାର ପାଇେବ, ମଁୁ ତମକ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କି ମଁୁ
େଗାଟିଏ ବିଷୟ କହିବି:େସମାେନ ବହତ ଅ େହେବ, ଏକ ଦିନ ଏହି କାର, ଟିେକ ଭାବ
ଏ େସହିଦିନ କଆେଡ େସ ଥିେଲ େକେତଜଣ ଉ ାର ପାଇ ଥିେଲ। େନାହା ର ଦିନ ଭାବ ,
ପୁଣି େଲାଟ ର ଦିନ େଲାଟ ପୁଣି ସମେ , େସ କହିେଲ, “ମନଷ ପୁ ଆସିବା େବେଳ ଏହା
େହବ, େତଣୁ, କାରଣ ାର ସଳଖ ପୁଣି ସଂକୀ ପଥ ଅେଟ।” ତେମ େଦଖ, ତେମ ନିେଜ
ଯାଅ ତାହା ସହିତ, ଏବଂ ତାହା ସମ ଅେଟ। େଦଖ? ପୁଣି କି ତାହାର ସ ାନ ପାଇବା
େଲାେକ ଅ େକେତଜଣ ବି ାସି ତାହା ସୁସମାଚାର ସତ ଅେଟ? େତଣୁ ଯୀଶୁ କହିେଲ,
“ସଠାେର ତାହା ସ ାନ ପାଇବା େଲାେକ ଅ ।” େକବଳ ବହତ କମ। େସହି ଅ େଲାକର
ଜେଣ ହଅ। ମଁୁ ଜାେଣ ତାହା କଠିନ ଅେଟ, ଏହା କ ଅେଟ। େତଣୁ ଏହା େମାେତ ବାଧ
କେର ଏହା କହିବାକ ତମପାଇଁ ଏକ େଲାକର େ ମ ଅନଭବ, କି ସଦା ଭ ର େ ମ
େମାେତ ବାଧ କେର ତମକ କହିବାକ।
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169 ବ ମାନ, ସମାନ ପବି ଆ ା ଯାହା ଅ ାହାମର ଦିନେର କାଶ େହଲା, ୀ ର
ଦିନେର କାଶ କେଲ, ଏଠାେର ତି ା କେଲ ସମାନ ବିଷୟ କରିବାକ। େସ ଏଠାେର
ଅଛ ି। ବ ମାନ, ଯଦି ମଁୁ ତମକ ସତ କହିଅଛି ସଦା ଭ ତାହା ସତ କ ବାଧ କରାଇେଲ।
170 ଯଦି ମଁୁ େମାର ବାକ ରେଖନାହିଁ, ମଁୁ େମାର ବାକ ର େଲାକ ନେହଁ। ଯଦି ତେମ ତମର
ବାକ ରଖନାହିଁ, ତେମ ତମର ବାକ ର େଲାକ ନହଁ। ବ ମାନ ମଁୁ ତମକ କିଛି ବିଷୟ ତି ା
କେର ଏବଂ ମଁୁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ, କି —କି ମଁୁ ତମକ କହିବାକ ଆସିନାହିଁ। ଯଦି କିଛି
ବିଷୟ ସପଥ କେରଏବଂ ତମଠାର ଲେଚ ମଁୁ ଏକ ଛଦ େବଶି। ଯଦି ମଁୁ ତମକ େଦଇପାରିବି
ନାହିଁ କି ମଁୁ େମାର ସଂପୁ େଚ ା କରିବି। ତାପେର ତେମ େମାେତ ମାକର ପୁଣି େମାେତ
ସାହାଯ କର। େଦଖ?
171 ଆେ ମାେନ ସମେ ସଦା ଭ ର କିଛି ବିଷୟେର ପୁଣି ଅଟୁ। ଆେ ମାେନ
ଆ ମାନ ର ଜୀବନ ତାହା ଠଆେର ରଣି ଅଛ। ଏଙା ତି ବି େହବା ଆବଷ କ।
ବାହାରକ ଯାଅ ପୁଣି କହ…କହ ନାହିଁ, “ଠି ଅଛି, ବ ମାନ େଦଖ, ମଁୁ ଅେଟ—ମଁୁ
େ ସବିଟାରିୟାନ। ମଁୁ େମଥଢି । ମଁୁ େପ ିକ ା । ମଁୁ ଚ ଅ ଦଡ଼। ମଁୁ ନାଜାେର ।
ମଁୁ ପିଲି ିମ େହାଲିନସ।” ତାହା ଭାବ ନାହିଁ! େସଠାେର ଲ େର େସଗୁଡ଼ିକ ନକେର
ଥିବ। ତେମ ଜେଣ ୀ ିୟାନ, ୀ େର ରହ।
172 େକେତଜଣ କହିେବ, “ଭାଇ ାହାନମ, ବ ମାନ ାଥନାେର େମାେତ ମେନପକା ,
ମଁୁ ଉପରକ ଯିବାକ ଚାେହଁ?” ସଦା ଭ ଆପଣ ଆଶିବାଦ କର ।
173 ଭ, ତେମ ତାହା ର ହାତ ଗୁଡ଼ିକ େଦଖ। ସମୟ ଏଠାେର ଅଛି, ମହାନ ପବି
ଆ ା ଏହି ସକାଳେର ଏହି ଗୃହେର ନିରବେର ଅଛ ି। ମଁୁ ତମର ଉପ ିତ ଅନଭବ କେର।
ମଁୁ ଯାଣିପାେର େଯ ତେମ ତମର ବାକ କ ସ ାନ େଦବାକ ଏଠାେର ଅଛ, “ମଁୁ ଭ
ଉପ ାପନା କରିଅଛି, ପୁଣି ମଁୁ ଦିନ ପୁଣି ରାତି ଏହାକ ପାଣି େଦବି, ଜେଣ ଏହା େମାର ହାତର
ଛି ାଇବା ଉଚି ।” ତେ ତ ର ବାକ ଏକ କାଯ କରିବାକ ପଠାଅ, ପୁଣି ଏହା େହବ—
ଏହା ତାହା କରିବାକ େହବ, ଭ। ବାକ କାଶ କେର େଯ ତେ କାଲି ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ
ସମାନ ଅଟ।
174 େସମାେନ ବି ାସ କେଲ ନାହିଁ, ତମର ଦିନର େସହି େଲାକମାେନ ବି ାସ କେଲ ନାହିଁ
େଯ ପବି ଆ ା ତ ମଧ େର ଥିଲା। ପୁଣି ତେ ତ (ଏକ ମନଷ ଭାେବ) ସଦା ଭ
ସୃ ି କଲ, ଯାହା ତେ କଆଁରୀ କନ ା—ଯାତ ସଦା ଭ ପୁ ଥିଲ େଯ ଧରା ପୃ କ
ଆସିଲ ଆ ମାନ ର ପାପ ଆ ମାନ ଠାର ମୁ କରିବାକ। ପୁଣି, କାରଣ େସମାେନ
େଦଖିେଲ େଯ ସଦା ଭ ର ଆ ା ତ ମଧ େର ଅଛି, େସମାେନ ଏହା ଅଲଗା କାେର
କରିବାକ େଚ ା କେଲ। ଏବଂ ତେ େସମାନ କହିଲ, ଭ, “ଏହା ମଁୁ ନେହଁ ଯାହା
କାଯ କରଅଛି, ଏହା େମାର ପିତା େଯ େମାଠାେର ବାସ କର ି। େସ ଏହା କର ି। ଯଦି
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ତେ ମାେନ କହିଲ ତ ର ‘ପିତା’ ଅ ାହମ। ଅ ାହମ େମାର ଦିନ େଦଖିେଲ।” ନି ୟ,
େସ େଦଖିେଲ, େଯେତେବେଳ େସ ତାହା ପାଖେର ଛିଢ଼ା େହାଉଥିେଲ, ତାହା େଦଖିେଲ
ଚି ି ପୁଣି ଯାହା କାଯ କେଲ । “େସ େମାର ଦିନ େଦଖିେଲ ପୁଣି ଆନ କେଲ।” କହିେଲ,
“ତେ ମାେନ ଭଲ ଅଟ, ବାକ ଜାଣିନାହଁ କି ା ସଦା ଭ ର ସାମଥ କ ଜାଣିନାହଁ,
େକମିତି େଯ ସଦା ଭ କଆଁରୀ ଗଭେର ରଖିେଲ, ଏବଂ େଗାଟିଏ ପୁ େଦେଲ
(େଗାଟିଏ କଆଁରୀ ାରା ଜନ କେଲ) ପୁଣି ତାହା ର ସମ ଶ ି ତାହା ଠାେର ବାସ
କଲା, େସହି ଜେଣ ବ ି ମଧ େର।”
175 ଏବଂ େକମିତି େସ େସହି ସମାନ ର େସହି ସମାନ େଦହର େନେଲ ଯାହା େସ
ବଳିଦାନ ଭାେବ େଦେଲ, ଏବଂ େଲାକ ପବି କେଲ େଯ ନିଜ ମଧ େର ବ ି ପାରିେବ,
ଅହରହ ତାହା କାଯ କ େଶଷ କରିବା ପଯ !!!!!!!!!!! େହ ସଦା ଭ, େଲାକମାନ
ଉଠାଅ ତାହା େଦଖିବା ପାଇଁ। ଏହାର ଅନମତି ଦିଅ। ସମ ଉ ାର କର େଯଉଁମାେନ
ତାହା ହ ଉଠାଇ ଅଛ ି। ତାହା ର ହଦୟକ ପରି ାର କର । ଭ, େମାର ହ ଉପରକ
ଉଠାଇ ଅଛି। େମାେତ ପରି ୃତ କର, େହ ଭ। ଏହା ଏକ ସମାଧାନ କରିବାର ଗୃହ ଅେଟ।
ଏହା ଏକ ାନ ଅେଟ େଯଉଁଠାେର ଆେ ମାେନ ପରି ୃତ େହବା ଦରକାର। ପବି ଆ ା
ଏହି ସକାଳେର ଆ ମାନ ଧଇବା ପାଇଁ ସୁେଯାଗ ଦିଅ। ଏବଂ ଆ ମାନ ଦନିତି ଠାର
ପରି ାର କର।
176 ଆେ ମାେନ, ାଥନା କର, ଭ, ଏହା େସଠାେର େକୗଣସି େଲାେକ ତ ାଗ ନ
କର କି କଣ ପୁ କରିପାରିବି ତମର ଆ ା ସହିତ। ହଇପାେର େସଠାେର କିଛି ବି
ବାହାରର ଚି ା ନକର େଯେତେବେଳ ଏହା ଘଟିବ। କି , ଭ, ଭିତରକ ଯାଅ, ଅ ଗୁଡ଼ିକ
ଟାଣିଦିଅ ଏବଂ ଆ ମାନ େଦଖାଅ ଆେ ମାେନ କଣ ଅଟୁ, ଭ। ଏହା ଅନମତି ଦିଅ।
ଏବଂ ତାହାପେର ଆ ମାନ ତ ର ଆ ାେର ପରିପୁ କର, ଏକ ହଦୟ ସହିତ ଯାହା
ସତ ଓ ପରି ୃତ ଅେଟ। ପୁଣି ଏହି ତାଢ଼ନାର ସମୟେର ପୁଣି କଠିନ ପରି ାେର, ତେ
ଉ ମ ଭାେବ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆ ମାନ ିୟ େହବ େଯପରି ଆେ ମାେନ ପାଖାପାଖି
ଚାଲଅଛ, େସହିଦିନ ପାଇଁ ଅେପ ା କରଅଛ। େଯେତେବେଳ ଆ ମାନ ର ଅଶୃଧାର
ସାହାସେର ବେହ ସହେରାର ପାପ ପାଇଁ େହଇପାେର ପବି ଆ ା ତଳକ େଦେଖ, ପୁଣି
କେହ, େସଠାେର ଜେଣ େଯ ମଁୁ ଚି କରିପାରିବି, େସ େମାର େସ େମାର। ଏହା ଅନମତି
ଦିଅ, ଭ। େହାଇପାେର ଏହା ଆଜି ଆ ମାନ ମଧ େର ମିଳିବ। ଆେ ମାେନ ଏହା
ଯୀଶୁ ନାମେର ମାଗୁ। ଆେମ ।

ଯେତେବେଳ ମଁୁ ଦିନର େଶଷ ସମୟେର ନଦୀକ ଆେସ। ପୁଣି
େଶଷ ପବନର ଦଃଖର କଫି ଅଛି େସଠାେର େକହି ଜେଣ
ଅେପ ାେର ଅଛି ତାହା େମାେତ ପଥ େଦଖାଇବ, ମୁ ଜେଣ
ଜରଦାନ ଅତି ମ କରିବି ନାହିଁ।
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ମଁୁ ଜେଣ ଜରଦାନ ଅତି ମ କରିବି ନାହିଁ େମାର ସମ ପାପକ
ବହିେନବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ମୃତ େଭାଗ କେଲ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ
ଅ କାରକ େଦେଖ। େସ େମାପାଇଁ ଅେପ ା କରଥିେଲ।
ମଁୁ ଜେଣ ଜରଦା ଅତି ମ କରିବି ନାହିଁ।

177 ମଁୁ ତାହା ବ ମାନ ଯାଣିବାକ ଚାେହ। େମାର ହ ନିଅ, ମୁଲ ବାନ ଭ, ମେତ
େକାେଢ଼ଇ ନିଅ, େମାେତ ଛିଡ଼ା େହବାକ ଦିଅ। େମାେତ ଏଠାେର ଛିଡ଼ା େହବାକ ଦିଅ, ଭ,
ଯାହା ଭଲ କହିେଲ ସମ ବିଷ ୟର ବିରଧ କର, ସମ ବିଷୟ ଯାହା ଭଲ େଦଖାଯାଏ।
ମଁୁ ଭୟ କେରନାହିଁ କଣ ଅନ ମାେନ କହ ି, େମାେତ ଛିଡ଼ା େହବାକ ଦିଅ।େଯେତେବେଳ
ମଁୁସମା କରିଅଛି ମଁୁ କରିପାରିବି େମାେତ ଛିଡ଼ା େହବକ ସାହାଯ କର। େମାର ହ
ଧର ପୁଣି େମାେତ ଏହି ମଧ େଦଇ ନିଅ, ଭ। କିଛି କର େମାେତ ଛିଡ଼ା େହବାକ ଦିଅ।
େଯେତେବେଳ େସହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆେସ, ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବିର ଭ ାର ପୁଣି ଏହାର
ସମ ଆନ ଏବଂ ଏହାର ମହିମା; େମାର ଆଖିକ ଏହା ପାଇଁ ବ କର, େମାେତ ତାହା
େକବଳ େଦଖିବାକ ଦିଅ େଯ େମାପାଇଁ ମେଲ। ଯଦି ଏହା ମୁଲ ନ କେର ସମ ସା ମଁୁ
ପାଇଅଛି, ଯଦି ଏହା ମୁଲ ନ କେର ସମ ବିଷୟ ମଁୁ ପାଇଅଛି; ତାହାର ଅଥ ଏହା ନହଁ
େଗାଟିଏ ବିଷୟ, ମଁୁ ଏହି ସମ ଅଲଟର ଉପେର ସମପଣ କେର। ଏହା ଠି ଅଛି େମାେତ
ସନ ାନେର ଛିଡ଼ା େହବାକ ଦିଅ। ପୁଣିେଗାଟିଏ ଦିନ େଯେତେବେଳ ନି ାସ େମାହର
ମୁହ ବିରଧେର ବେହ, ପୁଣି ମଁୁ ଜାେଣ ତାହା େମାର ହଦୟେର ଗଲା ଏବଂ େମାର ଦିନ
ଗୁଢ଼ିକ ସରିଅଛି, ଏବଂ େମାର ସମୟ ସରିଅଛି ଏବଂ େମାର କାଡ଼ ଆଗକ ନିଆଗଲା ମଁୁ
ଜେଣ ଜଦାନ ଅତି ମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। େସ େସଠାେର ଥିେବ। େହଁା। େଯେତେବେଳ ମଁୁ
ଅ ାରକ େଦେଖ, େସ େସଠାେର େମାପାଇଁ ଅେପ ା କରେବ, ମଁୁ ଜଦାନ ଏକା ଅତି ମ
କରିବାକ ଚାେହଁନାହିଁ। ଯଦି ମଁୁ ବ ମାନ ତାହା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା େହବି, ତାପେର େସ େମାପାଇଁ
ଛିଡ଼ା େହେବ। ମଁୁ ତାହା ପାଇଁ ବ ିବି େଯ େମାପାଇଁ ମୃତ େଭାଗ କେଲ, େକେତ ଖୁସି
େସହିସମୟେର େମା ଜୀବନ େହେବ। େସହିପଥେର ମଁୁ ଛିଡ଼ା େହବାକ ଚାେହଁ।

178 ମଁୁ କ ନା କେର ଏଠାେର େଲାେକ ଦବଳ ଅଛ ି। େସ େକୗଣସି ପ େଦେଲ କି? ମଁୁ
ଭଲିଗଲି। େସମାେନ ପ ିକା େଦେଲ କି? େକୗଣସି କାଡ଼ ଦିଆଗଲା କି? କିଏ ଏଠାେର

ାଥନା ପ ୀକା ପାଇଲ? ନାହିଁ।

179 ମଁୁ େକବଳ ପବି ଆ ା ପାଇଁ ଅେପ ା କରଅଛି। ଯଦି ଆପଣ େକବଳ ବି ାସ
କର ି, େକବଳ ବି ାସ ରଖ , ସେ ହ କର ନାହିଁ। ଯଦି ସଦା ଭ େମାେତ ଆପଣମାନ ର
ଯ ଣାକ କାଶ କରିେବ…ଯାହା ବି େହଉ ଏହା ଅଛି, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ; ଯଦି ଆପଣମାେନ
ଆପଣା ହ ଉଠା ି, ଆପଣମାେନ େମାେତ ଯାଣି ନାହା ି ଏବଂ ମଁୁ ଆପଣମାନ ଯାଣି
ନାହିଁ।ତାପେର ଯଦି ସଦା ଭ ଏଠାେର କାଶ କରିେବ, ଆପଣ ବି ାସ କରିେବ ଏହା
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ସମାନ ଥିଲା ଯାହା ଦତ କିଛି ସିନୟ ପୁବର ଏହାର ଂଶ ବିଷ ୟର ବାକ ଆଣିେଲ, ଏହା
େସହି ଦତ େହେବ େଯ ଏହା ବ ମାନ ଅନ ଦଦସା ପୁବର ଆଣୁଥିେଲ। ଆପଣ ତାହା ବି ାସ
କରିେବ? ଯଦି ଆପଣ କରିେବ, ଆପଣ ହ ଉପରକ ଉଠା । ଠି ଅଛି। ଠି ଅଛି ଏହା

ଭ ଅନମତି ଦିଅ ।
180 େସ େମାପାଖେର ବସି ଅଛ ି। ଏଠାେର ଅନ ଏକ େମାପାଖେର ବସିଅଛ ି, ଏଠାେର

ୀମତୀ ିଡ଼ କି ା ଏହା ୀମତୀ ମୁଫି ଏଠାେର ଅଛ ି, ତା ର ( ୀ) ନାମ କଣ ଅେଟ,
ଏଠାେର ବସି ଅଛ ି। ମଁୁ େସମାନ ଜାେଣ।
181 ମଁୁ ଏହି େଲାକମାନ ଜାେଣ ନାହିଁ, େସ େମାପାଇଁ ଏକ ଅଜଣା ଅଟ ି। କି ସଦା ଭ
ତାହା ଯାଣ ି। ଯଦି ସଦା ଭ ଏହା ବ ମାନ କାଶ କର ି, େକେତ ଜଣ ଆପଣ ମାେନ
ଯାଣ ି େଯ ଏହା ନେହଁ…
182 େମାେତ େଦଖ ନାହିଁ। େମାର, ମଁୁ ଏକ େକନୁକି େକେତକ ଅଜଣା େଲାକ, େଯଉଁ
ପଯ ତାହା ଚି ିତ ଅେଟ। ମଁୁ—ମଁୁ ଅଧିକ ଶି ା ମଧ କରିନାହିଁ, କ େର ର—ର େମାର
ନିଜ ନାମ େଲେଖ। କି ଏଠେର େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଜାେଣ, ମଁୁ ତାହା ଜାେଣ। ପୁଣି ତାହା,
ତାହା—ତାହା ସମ ମଁୁ ଯାଣିବାକ େଚ ାକେର। ବ ମାନ, ନାହିଁ—ନାହିଁ େକୗଣସି େମାର
ବ ାକରଣକ ଧ ାନ ଦିଅନାହିଁ।
183 ପୁଣି ଆପଣମାେନ ଭାବିପାର ି େଯ େମାର ବାକ ଏହା ସକାଳେର ସମ ଲାଇ
ର ବାହାେର ଥିଲା ଏବଂ ସବକିଛି, ଆପଣ ବାଇବଲର େଗାଟିଏ ଥର ଏହା ଲାଇ ସହିତ
େମଳ କର ଏବଂ େଦଖ ଯଦି ଆପଣ ଠି େଜର (ଶୁନ ) ଲ େର ସ େହେବ।
େଦଖ ଯଦି ଆପଣ ମତା ଠି ଅଛି େଯେତେବେଳ ଆପଣ—େଯେତେବେଳ ଆପଣ
ଏହା େସଠାେର ରଖିେବ। ଏହା ଆପଣମାନ ନିଜର ଚି ା ସହିତ ମିଳା ନାହିଁ, କି
ଏହା ସହିତ ମିଳା େସ କଣ କହିେଲ। “ସଂକୀ ାର େଦଇ େବଶ କର; କାରଣ
ସବନାସକ େଘନିଯିବା ାର ଓସାର ଓ ପଥ ଶ , ପୁଣି ତାହା େଦଇ େବଶ କରିବା
େଲାେକ ଅେନକ। ଆଉ, ଜୀବନକ େଘନିଯିବା ାର ସଂକୀ ଓ ପଥ ଦଗମ, ପୁଣି ତାହାର
ସ ାନ ପାଇବା େଲାେକ ଅ ।” ମିଲିୟ ଥର ଲ ଥର େସଠାକ ଯିେବ। ଜେଣ ଏକ
ଲ ମଧ ର ହଇପାେର ଏହି ପଥ ଆସିପାରିବ। େସଠାେର ଆପଣ ଅଛ ି। ତାହା େସ
କହିେଲ। ବ ମାନ, େସ େସହି ନ ର େଦେଲ ନାହିଁ, କି କହିେଲ, “େଯପରି ଏହା େନାହ
ସମୟେର ଥିଲା, ଆଠଟି ଆ ା। େଯପରି ଏହା େସାଦମ ସମୟେର ଥିଲା, ତିନି।” ସମ
ବିଷୟ ମଧ େର, ତିନିଜଣ ଉ ାର ପାଇ ଥିେଲ, ଅ ୀ ାରା। ଏହି କାେର ଏହା େହବ!
184 ବ ମାନ, ଯଦି େକହି ଜେଣ କତ ଆ ିକ ଅଛ ି, ମଁୁ ଚାେହଁ ଆପଣମାେନ ଏଠାେର
ବସିଥିବା ଏହି ବ ି େଦଖ , େସ େମାେତ େଦଖୁଅଛ ି େକବଳ ିର ଭାେବ େସ
ପାରିେବ। ତାହା ଉଠାଇ ଥିେଲ, ମଁୁ ତାହା ଜାେଣ ନାହିଁ; େକେବ ତାହା େଦଖିନାହିଁ,
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ପୁଣି ମଁୁ ତାହା ବିଷୟେର କିଛି ଯାଣିନାହିଁ। େସ େସଠାେର ବସି ମେତ ଅନାଉ ଥିେଲ। କି ,
େଦଖ, େସ ସ କ ବନାଉଛ ି, େସ ାଥନା କରଛ ି। ବ ମାନ ତାହା ଠି  ଅଛି। ବ ମାନ,
ଯଦି ଭ େମାେତ କହ ି…େସହି େଲାକ େମାଠାର ଦରେର େସଠାେର ବସିଅଛ ି, ପୁଣ
ଏହା ଆମର ଥମ ସା ାତ, ପୁଣି େସଠାେର େସ ବସିଛ ି। ଯଦି ସଦା ଭ େମାେତ

କାଶନ େଦେବ କଣ େସ—କଣ େସ…ମଁୁ—ମଁୁ ତା ସୁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମଁୁ କରିନାହିଁ,
ମଁୁ ତାହା କରି ପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ସଦା ଭ ପୂବର ତାହା କରିଅଛ ି। କି ଏହା ତ ର
ବି ାସକ ବ ି କରିବ। ବ ମାନ େତ କ େଦଖ , େସ ଠି ଏଠାେର ଅଛ ି, ଠି ସମାନ
ଆ ା। ଏବଂ ମେନ ପକା , ଯୀଶୁ ଏହା ତି ା କେଲ, େଶଷ ସମୟ ପୂବର। ଏହା ସବଦା
େଶଷ ଚି େହବ।

185 ଅନ ଦିନ, ଲିଓ ଏବଂ ମଁୁ ରା ା ଉପେର ବସିଥିଲ, ଏବଂ ଆ ମଧ ର କିଛି କଥା
େହଉଥିଲ। ଏବଂ ମଁୁ ଏଠାେର ଅହରହ ଅନଭବ କରଅଛି ଏକ ପରିବ ନ ଆସୁଅଛି, ଏକ
ପରିବ ନ ଆସୁଅଛି। େଯେତେବେଳ ଆେ ମାେନ ଏହାର କଥାେହଲ, ଏହା େମାର
େସବାକାଯ ର ଏକ ପରିବ ନ େହବନାହିଁ କାରଣ ଏହା ରହିବ ନାହିଁ, କି ଏହା େମାଠାେର
ପରିବ ନ େହବ। ମଁୁ ସବଦା ଏକ ଦବଳ ବ ି ପୁଣି େକବଳ େଲାେକ େମାେତ ପରିଚାଳନା
କରିବାକ ଦିଅ ି ପୁଣି େମାେତ ପଥ େଦଖାଅ, ଏବଂ ଏହି ପଥେର ପଠାଅ ପୁଣି େସହି
ପଥେର। ଯଦି ମଁୁ କିଛି ବିଷୟ କରିଅଛି ବହ ସମୟ ପୂବର ଭ େମାେତ କରିବାକ କହିେଲ, ମଁୁ
ଜଟିଳତାେର ରହିବି ନାହିଁ ମଁୁ ଆଜି ଅଛି। ମଁୁ ଏହି ଆସ ା ସ ାହେର ଏକା ସଦା ଭ ସହିତ
ବାହାରକ ଯାଉଅଛି। େହା, ସା । ମଁୁ—ମଁୁ ସଦା ଭ (Heaven) ଠାର ନି ିତ ଶୁଣିବା
ଆବଷ କ। ମଁୁ ଦବଳ େହବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ, ମଁୁ େମାନିଜ ଆ ବି ାସେର ଛିଡ଼ା େହବାକ
ଚାେହଁ।

186 େଲାେକ, ଏହା ଠି ତାହା ପଛର ଅହରହ ଆସୁଅଛି, େସ ଠି ପଛେର ବସୁଅଛ ି,
କାରଣ େସହି େଲାକ ବି ସ କରଅଛି, େସ କତେର ବି ାସ କରଅଛି। ମଁୁ ଚାରିଆେଡ଼

ତାେଗାଣ େଦେଖ, ପୁଣି ଠି ସିଧା େଲାକଟାର ପଛେର ଏହା ପେଢ଼। ତାର ଆବଷ କ
ଅଛି, େସ େବାଝ ଅଟ ି, କି େସ େବାଝ ଅନ କାହାପାଇଁ। ତାହା ଠି । ଆପଣ ଜଣ ପାଇଁ

ାଥନା କରଅଛ ି।ଆପଣ ଜଣ ଆପଣ ମାନ ର ହଦୟେର ପାଇ ଅଛ ି। ତାହା ଠି ,
ଏହା ନେହଁ କି? ଏହା ଜେଣ ବ ଅଟ ି। ଯଦି ମଁୁ ଆପଣମାନ କେହ େସହି ବ ସହିତ କଣ
ବିଷୟ ଅଛି, ଆପଣ େମାେତ ବି ସ କରିେବ ସଦା ଭ ର ଦାସ େହବି? ଏହା କହଳ ଯୁ
ଅେଟ। ତାହା ଠି ଅେଟ। ଯଦି ତାହା ଠି ଅେଟ, ଆପଣମାନ ହ ଉଠା ।

187 କଣ ଆପଣ ବି ାସ କର ି? େକହିଁ ଜେଣ ଏହି ଉପେର େସମାନ ହ ଉଠାଇେଲ,
ଏକ ମହିଳା ଏଠାେର ପଛେର େକହିଁ ଜେଣ। େହଁା।େହଁା। ଆପଣ େମାେତ ଯାଣ ି ନାହିଁ?
ମଁୁ ଆପଣ ସମ ଜେଣ ଅଜଣା ଅେଟ? ମଁୁ ଆପଣ ମାନ ଜାେଣ ନାହିଁ କି ସଦା ଭ
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ଆପଣମାନ ଯାଣ ି। ଆପଣ ତାହା ବି ାସ କର ି? ଯଦି ସଦା ଭ େମାେତ କାଶନ
କରିେବ କଣ ଆପଣମାନ ହଦୟେର ଅଛି, ଆପଣମାେନ େମାେତ ବି ାସ କରିେବ
ତାହା ର ଏକ ଦାସ େହବି? େଛାଟ ମହିଳା, ଆପଣ େଯଉଁ ବିଷୟ କ େଦଉଅଛି କଣ
ତାହା ଏଠାେର କନିପିଲା। ତାହା ଠି । ପୁଣି େସହି କନିଛଆ ଏହି ମୁହଁ ଉପେର (eizema)
ଆେଜମା ବା ଚମ େରାଗ ହଇଅଛି। ଡ଼ା ର ଏହି ବିଷୟେର କିଛି କରିପାରିେବ ନାହିଁ। ଆପଣ
ଏଠାେର ଜେଣ ଅଜଣା ଅଟ ି ପୁଣି ତମର ଏବଂ ଆପଣମାନ ର ଜେଣ ିୟ ଏଠାେର
ବସିଅଛ ି। ଆପଣ ବି ସ କର ସଦା ଭ େମାେତ କହିେବ, ଆପଣ କିଏ ଅଟ ି କି ା
ଆପଣ େକଉଁଠାର ଆସିଅଛ ି? ଆପଣ ଏହା ବି ାସ କର ି? ଆପଣ କନିଛଆର ସୁ ତାକ

ହଣ କରିେବ ଯଦି େସ କରିେବ? [ମହିଳା କହିେଲ, ହଁ।—Ed.] ଠି ଅଛି, ଆପଣ
ସମରେସ କ ଯାଇପାରିେବ, େକନତକି, ଆପଣ େକଉଁଠାର ଆସିଅଛ। ଏବଂ ବି ାସ
କର େଯ େସ ଠି େହେବ, ଆପଣ ର ଆେଜମା େଛାଟପିଲା ଠାର ଚାଲିଯିବ ଯଦି ଏହା
ଆପଣ ବି ାସ କରିେବ।
188 େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସହି ସ କାଶ କଲି, େକହି ଜେଣ େସଠାର େହା ଭିତେର ଛିଡ଼ା
େହଉଛ ି, ସମେସଟଠାର, େକ କି, ାଥନା କର ି, ଏକ ହଦୟର କ ସହିତ। ଆପଣ
ତାହା ବି ାସ କର ି ସଦା ଭ େମାେତ ସୁ କରିପାରିେବ? ଯଦି ଏହା ଆପଣ ବି ାସ
କର ି ସମ ତମର ହଦୟର ସହିତ, ଏବଂ ତାହା ବି ାସ କର ସଦା ଭ ସୁ କରିେବ ପୁଣି
ଠି କରିେବ।
189 ଏଠାେର, ଏଠାେର, ମଁୁ ବି ାସ କେର େଯ େକହି ଜେଣ ଠି ଏହା ସହିତ ହ
ଉଠାଇେଲ, ଜେଣ ମହିଳା। େହଁା ମଁୁ ଆପଣ ହ େଦଖିଲି। ମଁୁ ତମକ ଜେଣ ଅଜଣା ବ ି
କି, ମହିଳା? ମଁୁ ଆପଣ ଜାେଣନାହିଁ। ଆେ ମାେନ େକେବେଭଟ େହଇନାହଁୁ। ଆପଣ କଣ
େମାେତ ତାହା ର ଦାସ େହେବ ବଲି ବି ାସ କରଛ ି? [ମହିଳା କହିେଲ, “େହଁା”,—Ed.]
ତେମ କର? ଆପଣ ଏକ ବେଝା ଆପଣ ହଦୟେର ପାଇଲ, କି ା କିଛି ବିଷୟ। ଆପଣ
ବି ାସ କର ି ଯଦି ସଦା ଭ େମାେତ ଏହା କାଶ କରିେବ, ଆପଣ ବି ାସ କର ି ଏହା
େସହି ସମାନ ଆ ା ଯାହା ୀ ଭିତେର ଥିଲା? ଆପଣ ାମୀ େସଠାେର ବସିଛ ି,
େସ ମଧ ସମାନ ବିଷୟ ବି ାସ କର ି? ଆପଣ େସହି ବିଷୟ ବି ାସ କର ି? ଏହା
ଆପଣ େଛାଟଝିଅ ବିଷୟେର େଯ ଆପଣ ପାଖେର ବସିଅଛ ି। ତାହା ଠି ଅେଟ,
ତା ର ( ୀ) କ ାନସର ଅଛି। କି ଆପଣ ବି ାସ କର ି େଯ ସଦା ଭ ତାହା ସୁ
କରିେବ? ଯଦି ଆପଣ ବି ାସ କର ି, ଆପଣ ହ ଉପରକ ଉଠା । ଠି ଅଛି, ଆପଣ
ହାତ େଛାଟପିଲା ଉପେର ରଖ ।
190 ଭ ଯୀଶୁ ତ ର ଆ ା ଉପ ିତିେର ମଁୁ ଶୟତାନକ ଆଘାତ କେର େଯ େଛାଟପିଲାକ
ମାରଅଛି, ମଁୁ ରଖୁଅଛି, ବି ାସ ାରା ଯୀଶୁ ର ର ତାହା ମୃତ ଦାୟକ ପୁଣି
େଛାଟପିଲା ମଧ େର। ଏହା ରହିବାକ ଦିଅ। ଆେମ ।
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191 ସଦା ଭ ଠାେର ବି ାସ ରଖ । ସେ ହ କର ନାହିଁ। “ଯଦି ଆପଣ ବି ାସ
କରିେବ, ସମ ବିଷୟ ସ ବ େହବ।” ଯଦି ଆପଣବି ାସ କରିପାରେବ, ସମ ବିଷୟ
ସ ବ ଅେଟ। ସଠି ଭାେବ।

192 େକହିଜେଣ ମଧ ଏଠାର ପଛେର ତାହା ହ ଉଠାଇଛ ି, େଯେକୗଣସି ାନେର,
ଆପଣ, ଏକ ମହିଳା ସମା େହବା ମଧ େର। ଆପଣ ବି ାସ କର ି ମଁୁ ସଦା ଭ ର
ଦାସ େହବି? ମଁୁ ଆପଣ ଯାଣିନାହିଁ, ଆପଣ େମାେତ ଯାଣିନାହା ି। ଆପଣ ବି ାସ କର
େଯ ସଦା ଭ େମାେତ କାଶନ େଦେବ କଣ ଆପଣ ର ଦଃଖ ଜ ଣା ଅଛି? ଆପଣ
ଯୀଶୁ ୀ ତମର ସୁ କାରି ଭାେବ ବି ାସ କରିେବ କି ା େଯାଗାଇବାକାରି, ଯାହା ଭି
ଏହା େହଉ—ଯାହା ଭି ଏହା ଅେଟ…? ଏହା ଉପେର ଆପଣ ବି ାସ କର ି? ଠି ଅଛି,
ତାପେର େସହି ଭୟକ ଭା ଯାହା ତମ ପାଖେର ଅଛି, ତାହା ହିଁ ଆପଣ ର ଥିଲା। ଯଦି ତାହା
ଠି ଅଛି, ଆପଣା ପାଦେର ଛିଢ଼ା ହଅ, ଯଦି ତାହା ଠି ଅଛି, େକବଳ ତାହା େଲାକମାେନ
େଦଖିେବ େଯ ଏହା ସତ ଅେଟ। ଠା ଅଛି, ବ ମାନ ଏହା ଆପଣ ପରିତ ାଗ କରିବ।
ଆପଣ ଘରକ ଯାଆ ଏବଂ ସୁ େହେବ। ସଦା ଭ ଆସିବାଦ କର ।

ଆପଣ ମଧ େକ କିର ଅଟ ି। ହ େହା, ତାହା ଠି ଅଛି।

193 ଆପଣ ର ପାଖେର ବସିଥିବା ମହିଳା ମଧ େକ କିର ଆସିଛ ି। େସ ( ୀ) ମଧ
ଅଛ ି। ମଁୁ ଆପଣ ଜାେଣ ନାହିଁ, କଣ ମଁୁ ଜାେଣ? କି ମଁୁ ଆପଣ କହିପାରିେବ ଆପଣ
କିଛି ବିଷୟ ଆପଣ ଭଲ ସହିତ ପାଇଛ ି। ଯଦି ମଁୁ ଆପଣ କହିପାରିବି ଆପଣ ସହିତ
କଣ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ୀ ଆପଣ ସୁ କାରୀ ଭାେବ ହଣ କର ି? ଏହାଆପଣ ର
େଫସ ଅେଟ। ଯଦି ଠି ଅଛି, ଆପଣ ହ ଉଠା , ଉପରକ ଉଠା େଯପରି ସମେ
େଦଖିପାରିେବ। ଠି ଅଛି, ବ ମାନ ଘରକ ଯାଆ ଏହା ଆପଣ ପରିତ ାଗ କରିବ।
ଆପଣ ବି ାସ ଆପଣ ସୁ କରିବ।

ମଁୁ ଆପଣ ପତି ା ଦିଏ ବି ାସକ ବି ାସ କର ।

194 ଏଠାେର ଏକ ମହିଳା ଏଠାେର ବସିଛ ି, ାଥନା କରଛ ି, ତାହା ର ମୁହ ଉପରକ
ତାହା ର ରମା ପାଇେଲ। ମଁୁ ଆପଣ ଯାଣିନାହିଁ। ସଦା ଭ ଆପଣ ଯାଣ ି। ଆପଣ
େଜାଲିଏ ଠାର ଆସିଛ ି, ଏଲିନଇସ, ପୁଣି ଆପଣ ର ଟୁ େମାର (Tumor) େହଇଛି।
ତାହା ସଠି ଅେଟ। ଆପଣ ଆ ଯ ହଇପାର ି…(େହଁା, ତାହା—ତାହା ମହିଳା ରେସଲା
ଆଣିଥିେଲ। ତାହା ଠି ଅଛି। ଅେପ ା କର, େସ ( ୀ) େମାେତ କହିେଲ େସହି ବିଷୟେର,
କି େସ ( ୀ) େକେବ େସ ଯାଣିନଥିେଲ ମଁୁ େକେବ ମହିଳା ଯାଣିନଥିଲି। ତାହା ଠା
ଅଛି। େକବଳ ଘଟିଲା ମହିଳା ବି ାସ ମହାନ ଥିଲା।) ମଁୁ େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣମାନ
କହିବି ଆପଣ—ଆପଣ ତାହା ଯାଣ ି ମଁୁ ଯାଣିନାହିଁ। ଆପଣମାେନ ଏଠାର େଶଷ ାନେର
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ବସିଥିବା େଛାଟଛଆ ପାଇଁ ାଥନା କରଛ ି, ତାହା ଦବଳ ଅେଟ। ତାହା ଆପଣ ସ ାନ।
ତାହା ଠି ଅଛି। ଆେମ । ଆପଣ ଯାଣ ି ମଁୁ ତାହା ଯାଣିନଥିଲି।
195 େସଠାେର ଏହା ଅଛି, ଏହା ପବି ଆ ା ଅଟ ି! ଆପଣ ଏହା ବି ାସ କର ି? ଆପଣ
କଣ ଏହା ହଣ କର ି? ତାପେର ଯଦି ଏହା ଠି , କଣ ମଁୁ ବିଷୟେର କହିଲି “ ାର ସଳଖ
ଅେଟ, ପୁଣି ସଂକୀ ପଥ ଅେଟ” ଠି ଅେଟ। ଯୀଶୁ ୀ , ସଦା ଭ ର ପୁ , ବ ମାନ
ଏଠାେର ଠି ଅଛି। ଜୀବିତ ସଦା ଭ ର ଆ ା ଠି ଏଠାେର ଅଛ ି। ଆପଣ ଏହା
ବି ାସ କର ି? ତାପେର, ତାହା ଆପଣ ଯାଣିବାକ େହବ ମଁୁ େକହିନହଁ ସୁ କରିବାକ,
ମଁୁ ସୁ କାରି ନେହଁା, କି ସଦା ଭ ର ଆ ା େକବଳ େମାେତ ମେନାନିତ କେଲ ତାହା

କାଶ କରିବାକ। େମା ପାଖେର ଶି ାଗତ େଯାଗ ତା ନାହିଁ। େମାର େକୗଣସି ବିଷୟେର
ାନ ନାହିଁ, କି ଏହା ତାହା ର ଆ ା ଯାହା ଏହା କର ି, ଆପଣ େଦଖ , ପୁଣି େସ ଚାହା ି

ଆପଣ ତାହା ଯାଣ ମଁୁ ଆପଣ ସତ କହିଅଛି।
196 ଏହା ସତ ଅେଟ, ଯାହା ଯୀଶୁ ୀ ବ ମାନ ଆପଣମାନ ସୁ କରିେବ ଯଦି
ଆପଣ ତାହା ବି ାସ କରିେବ। ବ ମାନ େକବଳ େଯମିତି…ଯଦି ଏହା କି ାନେର
କାଯ କଲା, ଯାହା ମି ାରୀମାେନ, କି ା େକହି ଜେଣ େସଠାେର ଏହା ପଛେର ଅଛ ି,
େଦଖିଲି ଏହା କି ନେର କାଯ କଲା, ଯାହା ାରା ହଜାର ହଜାର ସୁ ପାଇେଲ, କାହିକି
ଏହା ଏହି ଆେମରିକାେର ଏଠାେର କାଯ କରିବ ନାହିଁ େଯଉଁଠାେର ଆ ମାନ ର ରା ା
ଅଛି ବ ମାନ ଏହା ଅଛି? କାହିଁକି ଆେ ମାେନ ଏହା ବି ାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ? କାରଣ
ଆେ ମାେନ ତାହା ଅତି ମ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଅ ାନ େଦଖିଅଛ। ଆପଣ ଏହା ବି ାସ
କର ି? ଆପଣ ହ ଉପରକ ଉଠା ।
197 ବ ମାନ, େସହି ହାତ, ଆପଣ ପାଖେର ବସିଥିବା େକହି ଜଣ ଉପେର ରଖ ,
େମାେତ ତାହା ପାଇଁ ଠି ଏଠାର ାଥନା କରିବାକ ଦିଅ, ପୁଣି ଆପଣ ର ହଦୟେର
ଆପଣମାନ ର େକୗଣସି ସେ ହ ନାହିଁ, ଏହା ଏହାକ ସମା କରିବ।
198 ଅହଃ, େମାର ଭାଇ େନଭି ! େକମିତି ମଁୁ ଇଛା କରିଅଛି, େକମିତି ମଁୁ ାଥନା
କରିଅଛି, େକମିତି ମଁୁ…ଆପଣ ଭାବିପାର ି ମଁୁ େମା ପାଖେର ଅଛି;ମଁୁ ନାହିଁ। ମଁୁ ଜାେଣ ଠି
େକଉଁଠାେର ମଁୁ ଅଛି। ଯଦି ମଁୁ େକବଳ ଏହି େଛାଟ ବିଷୟ ଉପେର ଆପଣ ପାଇଁ ପାରିବି!
ଆପଣ ତାହା ଅନତାପ କର ି ଯୀଶୁ ୀ , ସଦା ଭ ପୁ , ଏଠାେର େଲାକମାନ
ମଧ େର ଏହି ସକାଳେର, ଠି ବ ମାନ, ଠି ବ ମାନ କାଶ କର, େସ ନିଜକ
େଦଖାଇବାକ?

ଠି ଅଛି, ଆପଣ କହ , “ଭାଇ ାହାନମ,ଆପଣତାହା କହିେଲ।”
199 େକମିତି ମଁୁ ଏହା କହିଲି? ମଁୁ ଆପଣ ଜାେଣନାହିଁ। େସଠାେର ଟି.ଭି ସହିତ ଅନ ଏକ
ମହିଳା ଅଛ ି। ଆପଣ ସୁ ହଇଛ ି, ଭଉଣୀ। ତମକ ଆସିବାଦ କର । ମଁୁ ଆପଣ ମା
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ଚାେହଁ, ଆପଣ ଟି.ଭି ମହିଳା ପାଇଁ ାଥନା କରଥିେଲ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଚଟି ପାଚିଥିବା
ମହିଳା। େହଁା। ଠି ଅଛି, ଏହା ବି ାସ କର । ଠି ଅଛି। େସ ଏଠାେର ଅଛ ି। ଏହା
ତାହା ର ଉପ ିତି।
200 ବ ମାନ, ଏଠାେର େକାଣ େସ କହ ି, “ଏହି ଚି ତହା ଏନଶରଣ କରିବ ତାହା
ବି ାସ କର। ଯଦି େସମାେନ ତାହା ହାତ ଦବଳ ମାନ ଉପେର ହାତ ରଖ ି, େସମାେନ
ଠି େହେବ।” େକମିତି େସ ସଇପାରିେବ? େଦଖ , ଏହା ତାହା ଉପେର ନେହଁା, ଏହା
େମା ଉପେର ନହଁ, ବ ମାନ ଏହା ଆପଣ ଉପେର। ବ ମାନ ଆପଣ ବି ାସ କର ।
201 ମଁୁ ଏକ େଛାଟ ମହିଳା ବ ମାନ ଏଠାର ପଛପେଟ େହାଇ ବସିଛ ି ତାହା େଦଖୁଅଛି,
ତାହା ର ( ୀ) ବହତ ବଡ଼ ବି ାସ ଅଛି। େସ ପୁଣି ତାର ାମୀ ବ ମାନ ନଆେର ଭ
ଯାଣିଅଛ ି। େସ ଏହା ସଭାେର ରହିଥିେଲ, ଏକ ଉ ି କରଣ ଥିଲା ତାହା ଡ଼ା ର ତାହା
କିଛି ସମୟ ପୁବର କାଯ କରିବାକ ଯାଉଥିେଲ, ଏବଂ ତାହାର ଛଆ ଜନ େହବାର ଥିଲା।
ଏବଂ ଡ଼ା ର କିଛି ସମୟ ପେର କାଯ କରିବାକ ଯାଉଥିେଲ, କି ଛଆ ଜନ େହଇଥିଲା କି
େସମାେନ େକୗଣସି ହାରନିୟା ପାଇେଲ ନାହିଁ। ଏହା ସବ ଯାଇଥିଲା। େଦଖ ? କାହିଁକି?
େସ ( ୀ) ଏହି ଭଳି ରଖିଥିେଲ…େସ ( ୀ) ଏହି ଭଳି ମ େର େକେବ ଏଠାେର ଉପରକ
ଆସିନଥିେଲ। େସ େସଠାେର େକବଳ ିର ଅଛ ି ଏବଂ ଏହା ବି ାସ କେଲ। ତାହା ଠି
ଅଛି, ୀମତୀ ୀନ, ଏହା ମଁୁ ବି ାସ କରଅଛି, ତାହାର ପଛେର? ତାହା ଠି ଅେଟ। ତାହାର
ହାତ େଦଖ? େସହି ଡ଼ା ର ଏପରି ଉ ା ି କରଣ ଯାଣି ପାରିେଲ ନାହିଁ, ଏହା ସମ ଦଲା।
କାହିଁକି? େସ ( ୀ) ଏହା ବି ାସ କେଲ, େକବଳ ପାଦ ଆଗକ ରଖିେଲ ପୁଣି କହିେଲ, “ଏହା
ଠି ଅଛି!।”
202 ବ ମାନ ଆପଣ େସହି କାର କର , ଏବଂ ସମ ଦଃଖ ଆପଣ ର ଅଛି ଛାଡ଼ିବାକ
େହବ। ସଦା ଭ, କିଏ କରିବ—କିଏ ଏକ ମନଷ ଶରୀରେର କିଛି ବିଷୟ ପଠାଇ ପାରିବ,
େସହି ଆ ାର ଯାହା ସପ କାମୁଡ଼ା େସହି ମନଷ ପାଦେର ଥିଲା, ବିଷା କରଥିଲା,
ତାହା ମାରିବାକ, ପୁଣି ଏହା ବ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହା ଠି େସଠାେର ମାରିବ, େକେତ
ପରିମାଣେର େସ ଆପଣ ର ଶରରର ଦବଳତାକ ମାରିପାରିବ। କାରଣ, େସହିେଲାକ
ଦଃଖେର ଥିେଲ ଏବଂ ତାହା ସାହାଯ ନିତା ଆବଷ କ ଥିଲା। ଆପଣମାେନ ମଧ
ପାଇପାରିେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ପାଇ ନାହି ି, ଆପଣ ମରିେବ।
203 ବ ମାନ ଆପଣ ହାତ ଅନ ଜଣ ଉପେର ରଖ । ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ାଥନା
କର ନାହିଁ, ଆପଣ ଆପଣ ପାଖେର ଥିବା େଲାକ ପାଇଁ ାଥନା କର । ତାହା ୀ ୟ
ଜୀବନ ଅେଟ।
204 ଏହା ସିଖ , ଏହା ସିଖ , ତାହା, େଯପରି ଆପଣ ଅନ ପାଇଁ କର ି, ଆପଣ ୀ
ପାଇଁ କର ି। େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଅନ କାହା ପାଇଁ ଉ ମ ଅଟ ି, ଆପଣ ୀ ପାଇଁ
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ଉ ମ ଅଟ ି। ଯଦି ଆପଣ ଅନ କାହାକ ସ ାନ କର ି ନାହିଁ, ଆପଣ ୀ ଅସ ାନ
କରଛ ି। ଅହଃ, େମାର!
205 ଅହଃ, ଯଦି ମଁୁ େକବଳ ଏହା କରିଚାଲିବି, ଯଦି ମଁୁ େକବଳ େଲାକ ଏହା େଦଖାଇ
ପାରିବି, ମଁୁ କଣ େଦଖୁଅଛି ଏବଂ କଣ ଅନଭବ କରଅଛି, ପୁଣି କଣ ମଁୁ ଜାେଣ ତାହା
ଘଟୁଅଛି, େଦଖ। େକମିତି ୀ େସହି ବାକ ପେର ଏହା ସକାଳେର େ ରଣା କରଅଛ ି,
େଲାକମାନ ହଦୟେର େବଶ କରିବାପାଇଁ ପୁଣି େସଠାେର କିଛି ସୃ ି କରିବା ପାଇଁ; ଏକ
ଆନ ଜନକ ନେହଁ, ଏକ ଚି ା ନେହଁ (ଏହା ଏହା ସହିତ ଆେସ), କି ଏକ ଅନ କାଳୀନ
ବି ାସ େସଠେର ସୃ ି କରିବାକ ତାହା କେହ ନାହିଁ, ଏକ ତି ଶ ୁକ େଦବାପାଇଁ।
206 ବ ମାନ, େସ େମାର ାଥନା ଶୁଣିେବ, େସ ଆପଣମାନ ର ଶୁଣିେବ। ବ ମାନ
ଆପଣ ାଥନା କର ଜେଣ ଅନ ଜଣ ପାଇଁ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଆପଣ ସମ ପାଇଁ

ାଥନା କରଅଛି।
207 େହ ଭ, ଏହି ମହାନ ଗୁର ପୁ ସମୟ, ଆେ ମାେନ ଅନଭବ କଲ େଯ ଏହାର
ଅଥ ମୃତ ଓ ଜୀବନର ବିଭି ମଧ େର ଯାଉଅଛି, ଅେନକ । ପୁଣି ମଁୁ ତ ର ଉପ ିତିେର
ହଲିଗଲି, ପାଇଁ ମଁୁ ଜାେଣ, ଭ ସଦା ଭ, ତାହା ମଁୁ େମାର ସମ ହଦୟ ସହିତ ାଥନା
କରିବା ଆବଷ କ। ମଁୁ ଅନଭବ କେର େଯ ତଥାପି ତାହା େସଠାେର ଦବଳ େଲାକ ରହିେବ
ନାହିଁ ଆ ମାନ ମଧ େର ପା ମିନ ସମୟ ପାଇଁ, ତାହା ଏଠାେର ସମ େଲାକ ଅନଭବ
କରିେବ େଯ ତେ ଏଠାେର ଅଛ। ଏଠାେର େସମାେନ ଏହି ସକାଳେର ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି,

ଭ। େସମାେନ େଲାକମାନ େସମାନ ହ ଉପରକ ଉଠାଇବାକ ଦିଅ େଯ ତାହା
ଯାଣ ି ମଁୁ ଜାେଣ େସମାେନ ନହ ି, ଏବଂ େସମାନ ବିଷୟେର କିଛି ନହଁ। କି ତମର ଆ ା
େସମାନ ଯାଣ ି। ତେ େସମାନ ର ହଦୟର ଗୁ ବିଷୟ ଯାଣ, େକେତ ପରିମାଣ
ତେ େସମାନ ର ବ କ ଯାଣ ଏବଂ େସମାନ ର ଦଖଃ ଯ ଣା! ତାପେର, ଭ, ଏହା
ଆଜି େହବାକ ଦିଅ, ଏହା ବ ମାନ ମଧ ଘଟିବାକ ଦିଅ ତାହା ତ ର ଆ ା େସମାନ
ଦବଳ ଶରୀରକ ଶକର। ଏହା ଘଟିବାକ ଦିଅ, ଭ। େସମାେନ ଜେଣ ଅନ ଜଣ ପାଇଁ

ାଥନା କରଛ ି।
208 ଏବଂ ମଁୁ ାଥନା କେର, ୀୟ ଭ, ତାହା ବି ଆ ା େସମାନ କତ ଏହା
ଅନଭବ କରାଇବ, ଯାହା େସମାେନ େକେବେହେଲ ଏହା ପୁନବାର ଅବି ାସ କରିେବ
ନାହିଁ। ଏବଂ େସଠାେର ଅନ ଏକ ଦବଳତା ଅଛି, ଭ, ଯାହା ଏହି ଶରିରିକ ଦବଳତାର
ଅଧିକ ବଡ଼ ଅେଟ, ଆ ିକ ଦବଳତା। ସମ ହଦୟ େଖାଲିବାକ ଦିଅ।
209 ଭ, େକମିତି ଏହା ଘଟିପାରିବ ଯାହା ତେ ଏଠାେର ଅ ାହମ ପା େର ଛିଡ଼ା
େହଲ, ଏବଂ ଏହି ସମ ବିଷୟ କାଶ କଲ, ସାରା କହିଲ େଯ ତ “ପଛେର” ଥିଲ, ବାକ
ଏହି କାର କେହ, “େସ ( ୀ) ତ ୁ ାରେର ହସିେଲ,” ପୁଣି ତେ ତାହା କହିଲ। ଏବଂ
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ଅ ହାମ ଅନଭବ କେଲ େଯ ତାହା ଏେଲାହି ଥିେଲ, ଆ ଯ ଭ ସଦା ଭ। ଅ ସମୟ
ମଧ େର ତେ ତାହା ଦ ିର ଚାଲିଯାଇଥିଲ।
210 ପୁଣି, ଭ, େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଛିଡ଼ା େହେଲ ଏବଂ େସହି ସମ ବିଷୟ କେଲ, ଏବଂ
କହିେଲ, “ତେ ମାେନ ଅ ାହମ ତ େର ‘ପିତା’ କହିଲ ପୁଣି ତଥାପି ତେ ମାେନ କହ
ତେ ମାେନ ସଦା ଭ ର ବାକ ଯାଣିଅଛ।” କହିେଲ, “ଆପଣ ଭ କରଛ ି, ନା ବାକ
ଜାଣିଛ ି କି ା ସଦା ଭ ର ଶ ି।” ଏବଂ େସମାେନ ତାହା କହିେଲ “େବ  ଜିବଲ”।
211 କି ତେ ତି ା କରିଥିଲ େଯ େଶଷଦିନ ଗୁଡ଼ିକେର ଯାହା ତେ ତ ର ଆ ାକ
ପୁନବାର ଢ଼ାଳିବ। ଭବିଷ ତଭ ା କହିେଲ, “ସ ା ସମୟେର ଏହା ଦୀ ି େହବ।” ଏବଂ
ଆେ ଏଠେର ଅଛ
212 େଯେତେବେଳ ଏହି ଅସତ ପୃଥିବିେର ପାପର ଅଧିନେର ଥରଅଛ। ଏକ ମଦଆଳ
ମନଷ ଭଳିଗୃହେର ରାତି ସମୟେର ହଲଟଲ। ଶୀ େସ ( ୀ) ମଧ େର ଉଢ଼ିଯିେବ
େସଠାେର େକୗଣସି ମଧ ପାନ ଧୁଳି ନଥିବ। କଠିନତାେର ଏହାକ ତ ାଗ କେର। ଏବଂ
ଆେ ମାେନ େଦଖୁ ସମୟ ଅତିବାହିତ େହାଇଯାଏ।
213 େହ ସଦା ଭ ସମ ସେ ହ ଆ ମାନ ଠାର ଦର କର। ବ ମାନ ଆ ମାନ
େସହି ସାଇେକଲେର ବଲାଇ ଆସ, ପବି ଆ ା। େଧାରିନିଅ ତମର ବଡ଼ ବଡ଼ େଢ଼ଣା ଗୁଡ଼ିକ
େକବଳ ବ ମାନ ଏହି େଛାଟ ପିଲାମାେନ େଲାକ ର େ ାତା ଅଟ ି ଏବଂ ତେ ନିଜକ
େସମାନ ହଦୟେର ବହିବାକ ଦିଅ, ପୁଣି େସମାନ ଜାଣିବାକ ଦିଅ େଯ ତେ ପବି
ଉପ ିତିେର ଅଛ, ତାହା ଆପଣ ଅଟ ି, “ମଁୁ ସଦା ଭ େଯ ତ ମାନ ର ସମ େରାଗକ
ସୁ କର ି” ଏବଂ ତ ର ଉପ ିତି େସମାନ ହଦୟେର କିଛି ବିଷୟ ଘଟାଇବ ଯାହାର
କାରଣ େହବ େସମାେନ ଏଠାର ଯିେବ, ଏହି ସକାଳେର ଯାହା େସମାନ ସମ ବି ାସ
ସହିତ ରହିଅଛି। ଏବଂ ସମ େରାଗା ା ଏବଂ ଆ ା େଲାକମାେନ ସୁ େହେବ।
214 ପାଇଁ େଯପରି ତ ର ଦାସ, ମଁୁ ଠିଡ଼ା େହାଇ ପୁଣି ସମ ମ ଆ ା ଆଘାତ କେର,
ଦବଳତାକ ଆଘାତ କେର, ଶୟତାନକ ଆଘାତ କେର।
215 ଆପଣ ହଜି ଅଛ ି, ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ନହ ି କି ଏକ ଛଳନା କର ି। ଏବଂ ଆେ ଏହି
ସକାଳେର ତ କ ହ କ ଡ଼ାକଅଛ, ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର। ଏବଂ େଯପରି ତାହ ଦାସ,
ତାହା ବାକ ଚାର କର ି ଏବଂ େଲାକମାନ ସତ କହ ଅଛ ି, ତାହା ଠି ପାଇବାକ
ଏବଂ ସଦା ଭ ବାକ ସହିତ ସଂେଯାଗ କରିବାକ ମଁୁ ତ କ ଆଘାତ କେର, ଶୟତାନ,
ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର। ଏହି ସମ େଲାକମାେନ େଯ ଦର ଏବଂ ପାଖ ଅ ଳଠାର ଆସି
ଅଛ ି ସମ ଜଣ ଠାର ଦର ହଅ, ସୁ େହବାକ ଦିଅ। ତେ ଏହି େ ାତା ଠାର ପୁଣି
ଏହି େଲାକ ଠାର ପାଇଲ। ମଁୁ ତ କ ଜୀବିତ ସଦା ଭ ାରା ଆେଦଶ କରଅଛି। ଏବଂ
ବାଇବଲ କେହ ଧାମିକ ବ ିର ାଥନା ଅେନକ କାଯ ସାଧନ କରିପାେର। ଏବଂ ବହତ
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ଧାମିକ େଲାେକ େସମାନ ହ ଦବଳ ଉପେର ରଖିଅଛ ି ଏହି ସକାଳ ଏଠାେର। ଅହଃ,
ଶୟତାନ, ତେମ େସମାନ ପାଇବାକ ଚାହଁ ଏହା ଭାବ େମାର ଥିଲା ତାପେର ତେମ
େସମାନ ଠାର ଶଂସା ନିଅ। କି ଏହା େସମାନ ର ସଦା ଭ ଠାେର ବି ାସ ମଧ
ଅଛି, େସମାେନ ସଦା ଭ ବି ାସ କର ି! େତଣୁ ତମକ ଯିବାକ େହବ, ତାହା ର ବି ାସ

ାରା। େତଣୁ ଏଠାର ପଳାଇ ଯାଅ, ଏବଂ ବାହାରର ଅ କାରକ ଯାଅ େଯଉଁଠାେର ତମର
ାନ ମଁୁ ତମକ ଆଘାତ କେର ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର, ସଦା ଭ ବାଇବଲର ଅଧିକାର
ାରା େମାର ଭାରାପଣ ଦତ ାରା େହାଇଅଛି। ବ ମାନ ଯାଅ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର,

ଏବଂ େସମାନ ମୁ େହବାକ ଦିଅ। ଆେମ ।
216 ଆପଣ ବି ାସ କର ି ତମର ସମ ହଦୟେର, ତାହା ତ ର ସୁ େହାଇଅଛ? ତ ର
ହ ଉଠାଇ, କହ “ମଁୁ ବ ମାନ ଯୀଶୁ ୀ େମାହର ସୁ କାରି ଭାେବ ହଣ କେର।
ସମ ଛାୟା େମାଠାର ଦର େହାଇଅଛି ମଁୁ ବ ମାନ ତାହା ଶ ିର, ପୂ ତାକ ହଣ କେର,
ତାହା ଉପ ିତିର ଆସିବାଦ ମଧ େର। ମଁୁ ତାହା ହଣ କେର।”

େମାର ବି ାସ ତମ ଉପରକ ଅନାଏ,
ତେମକାଲବରିର େମଷ,
ଦିବ ଉ ାରର;
ବ ମାନ େମାର ାଥନା ଶୁଣ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ାଥନା କେର,
େମାର ସମ େଦାଷକ କାଡ଼ି ନିଅ,
େମାେତ େକେବେହେଲ ଏେଣେତେଣ ବଲିବାକ ଦିଅନାହିଁ
ତମ ଠାର ଅଲଗା କର ନାହିଁ।

ବ ମାନ ଆ ମାନ ହ ଉଠାଅ କତ ମଧୁରତା ତାହା ସହିତ ବ ମାନ।

େଯେତେବେଳ ଜୀବନ ଅ କାର େସଜ େଦଇ ମଁୁ ମାଡ଼ି ଯାଏ
ପୁଣି ଦଃଖ େମାର ଚାରିଆେଡ଼ ବି ି ହଏ
ତେ େମାର ପଥ ଦଷକ ହଅ (େହ ସଦା ଭ);
ଅ କାର ନିଲାମ ଡ଼ାକକ ଆେଲାକକ େଫରାଅ
ଦଃଖ େପାଛିଦିଅ ଭୟକ ଦର କର
େମାେତ େକେବେହେଲ ଏେଣେତେଣ ବଲିବାକ ଦିଅନାହିଁ
ତମ ଠାର ଅଲଗା କର ନାହିଁ।

[ଭାଇ ାନହାମ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଆର କର ି େମାରବି ାସ ତ କଅନାଏ।—Ed.]…
ଚର 
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ଏହି ସୁସମାଚାରଟି ଫାଟକ ସଳଖ ଅେଟ ଆ ମାନ ର ିୟ ଭାଇ ୱିଲିୟମ ମାରିୟନ ାନାହମ ାରା ରବିବାର
ସକାଳ, ମା 1, 1959, ାନାହମ ଟାେବ  ନାକଲ ଜାଫରସନଭିେଲ, ଇ ିୟାନା, ଯୁ ରା ଆେମରିକା, ଏକ
ଚ କିୟ ଶ ି ଥିବା େଟ େରକଡ଼ି  ଠାର ନିଆ ଯାଇଅଛି ଏବଂ ଇଂରାଜି ମଧ େର ମି ଣ ନ କରି ମୁ ିତ େଲଖା ବା

ି  କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଅନବାଦ ମୁ ିତ େଲଖା ବା ି  ଥିଲା ଏବଂ ଭଏ ଅ ଗଢ େରକଡ଼ି ାରା ବା ି
ଦିଆଯାଇଥିଲା।
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