
ଏହାକଅଣବିଶାସକରଅଛ?

 ଆଉ ଆେମମାେନ ାଥନା କରିବା ପୂବର, ମଁୁ ଏହା କହିବାକ ଚାେହଁ, େଯ ଗତ
ସ ାେର, ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଏହା ଥିଲା, ମଁୁ ଜେଣ ମହିଳା କହିଲି, “ଯଦି ଆପଣ

େକବଳ େସହିପରି ଭାବେର କରିେବ େଯପରିକି ଆମମାନ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ନିେ ଶ
ଦିଆ ଯାଇଅଛି, ତାହାେହେଲ ଏହା…େସହି ଶିଶୁ ଯାହାରକି ମୁ େର ପାଣି ଭରି ଯାଇଅଛି,
େତେବ ତାହା ସ ଚିତ େହାଇ କମିଯିବ।” ଏବଂ ଗତକାଲି ରା ିେର, େସହି ଶିଶୁର ମୁ
ସ ଚିତ େହାଇଥିଲା, ଏକ ଦଉଡ଼ିର ମାପେର ଅଧା-ଇ । େତଣୁ େସହି ମହିଳା ତାହାକ
ବ ମାନ ଏଠାକ େନଇକି ଆସିଛ ି।

2 େତେବ, ଭଉଣୀ, େସହି କାରଣ େଯଉଁଥିପାଇଁକି ମଁୁ ତାହା କଲି, ତାହାର ଏକ ଉେ ଶ
ଅଛି। ବଝିେଲ? ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଶନୀୟ ବିଷୟ େହଉଥିବାର େଦଖିପାର ି,
ତାହାେହେଲ ତାହା ଆପଣ ର ବିଶାସକ ଏହାକ ତ ୟ କରି ରଖିବାେର ବଢ଼ାଇ େଦବ।
େବେଳେବେଳ ମଁୁ ତାହା େକବଳ ଏଇଥି ପାଇଁ କେର, େହାଇପାେର େଯ, େଯପରିକି ଜେଣ
ବ ି ଛିଡ଼ା େହବା ପାଇଁ କେହ, ପାେଦ କି ା ଦଇ ପାଦ ଚାଲିବା ପାଇଁ କେହ, ନିଜର ହାତକ
ହଲାଇବା ପାଇଁ କେହ, ଆ ୁଳିଗୁଡ଼ିକ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କେହ, ଠି ଏପରି କିଛି ଯାହାକି
େସମାେନ ଭି କରିପାରିେବ, େକବଳ େସମାନ ଏହା େଦଖାଇବା ପାଇଁ େଯ ତାହା ସମ
ସବକିଛି ଠି ଅଛି। େସମାେନ େକବଳ ଅଧୀର େହାଇଯାଆ ି ଓ ଏହା ଭାବି ନିଅ ି େଯ
ତାହା ଘଟିବାକ ଯାଉ ନାହିଁ, ମା ତାହା ତ ସବ ସମୟେର ଘଟୁଥାଏ। ବଝିେଲ? ତାହାକ ତ
େହବାକ ଥାଏ।

3 େତେବ ବ ମାନ, େକେତ ଜଣ ାଥନାେର ରଣ କରାଯିବାକ ଚାହଁା ି? କଅଣ
ଆପଣ େକବଳ ନିଜର ହାତକ ଉଠାଇେବ ଓ କହିେବ କି, “ େଭା, ଏହା ଦାନ କର”?
ଆସ , ଆେମମାେନ ନିଜର ମ କଗୁଡ଼ିକ ନତ କରିବା।

4 ଭ, େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ମ ଳୀର ଏହି ମହା ପୁରଣା ଗୀତକ ଶୁଣୁ,
ଯାହାକି େମାହର ମୂଲ ବାନ ବ , ପ େରଡର ଦାରା େଲଖାଯାଇଥିଲା, “େକବଳ ବିଶାସ
କର,” େତେବ ଆେମମାେନ ଏକ ବାଳକ ବିଷୟେର ଭାବ, ଯିଏକି ତାହାର ବାପା ଦାରା
ଶିଷ ମାନ ନିକଟକ ଅଣାଯାଇଥିଲା, େଯେତେବେଳକି ଯୀଶୁ େସମାନ ଦ ା ାଗୁଡ଼ିକ
ବାହାର କରିବା ନିମେ ଏବଂ େରାଗୀମାନ ସୁ କରିବା ନିମେ ଶ ି ଦାନ କରିବାର
ଦଶ ଦିନର ଅଧିକ େହାଇ ନ ଥିଲା, ଆଉ ଏଠାେର େସମାେନ େଗାଟିଏ ମିଗୀ େରାଗେର
ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ମାମଲାେର ସ ୂ ରେପ ପରାଜିତ େହାଇଥିେଲ। ଆଉ େସମାେନ ଆମ

ଭ ଆସୁଥିବାର େଦଖିେଲ। ଆଉ େସହି ପିତା େଦୗଡ଼ିଯାଇ କହିେଲ, “େହ ଭ, ଆମ ତି
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ଦୟା କର। େମା ପୁଅ ନାନା କାେର ଶୟତାନ ଦାରା ବ ଥିତ ଅେଟ। ମଁୁ ତାହାକ ଆପଣ ର
ଶିଷ ମାନ ନିକଟକ ଆଣିଲି ଆଉ େସମାେନ ତାହାକ ଆେରାଗ କରିପାରିେଲ ନାହିଁ।”

5 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଯଦି ତେମ ବିଶାସ କର, ମଁୁ କରିପାରିବି। େକବଳ ବିଶାସ କର।” େହ
ପରେମଶର, ତେମ େସହି ଦିନଠାର ଟିକିଏ ବି ବଦଳି ନାହଁ: ତେମ ତ େସହି ସମାନ େ ମୀ,
ମଧୁର ଏବଂ ଦୟାଳ ପରେମଶର ଅଟ। େଯପରିକି ତେମ େସହି ଦିନ ଥିଲ, ଆଜି ମଧ ତେମ
େସହିପରି ହିଁ ଅଟ। ଆଉ ଭ, େସହି ପିତା ପରି, ଆେମ ସମେ ଚି ାର କର, “େହ ଭ,
ତେମ ଆମର ଅବିଶାସର ତିକାର କର।” ଏହା ଅତି ସରଳ ଅେଟ; େହ ପିତା, ଆେମ
େକବଳ ତାହା ଉପେର ଝ ି ପଡ଼।

6 ଆେମ ତମକ ଗତ ରା ି େସହି େଛାଟ ଶିଶୁକ ଶ କରିଥିବା ପାଇଁ ଧନ ବାଦ ଏବଂ
ଶଂସା ଅପଣ କରିବାକ ଚାହଁୁଅଛ, ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ େଯ େସହି ଖପୁରୀଟି, ଯାହାକି ଫୁଲି

ଯାଇଥିଲା, ଅଥା , େସହି ହାଡ଼ ଯାହାକି ବାହାରକ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, ଗତକାଲି ରା ିେର
ତାହା ଅଧା ଇ ଦବି କମିଗଲା। ପିତା, ଆେମ ଏଥିପାଇଁ କତ ଅଟୁ। େଯେତେବେଳ ଆେମ
ଜାଣୁ େଯ ଆମ ଡା ରମାନ ପାଖେର ତାହା ପାଇଁ କିଛି ଗେବଷଣାେର ନାହିଁ, ଏପରି କିଛି
ନାହିଁ ଯାହା େସମାେନ ତାହା ପାଇଁ କରିପାରେ ; ମା ତେମ ତଥାପି ପରେମଶର ଅଟ,
ସମ ପରି ିତିର ସାମୀ ଅଟ। ପିତା, ଆେମ ତମକ ଧନ ବାଦ କରଅଛ। ଆେମ ତମକ ଏହି
ମାତାର ବିଶ ତା ପାଇଁ, ଏବଂ ମଧୁରତା ପାଇଁ, ଓ ଆ ାକାରୀତା ପାଇଁ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛ,
େଯ େସ େସହି ଦଉଡ଼ିକ ପୁଣିଥେର େନଇକି ଆସିେଲ ଓ ତାହାକ ଏହି କାଗଜ ଖ ଉପେର,
ଏଠାେର ରଖିେଲ, େଯପରିକି ପରେମଶର େଗୗରବ ନିମେ ଜନସାଧାରଣ ନିକଟେର
ନିଜର ସା କ େଦଖାଇେବ। ଏହା େହଉ େଯ ତମର ମହିମା ପାଇଁ ତାହାର ସାନ ପିଲା ବ ି
ରହ ଏବଂ ଏକ ସାଧାରଣ ସ ାନ େହଉ।

7 ପିତା, ଉପରକ ଉଠିଥିବା େସହି ସମ ହାତଗୁଡ଼ିକ େଦଖ। େସମାନ ମଧ ର
େତ କ ର ଏକ ଆବଶ କତା ରହିଛି। ପିତା, େମାହର ମଧ , େମାହର ଆବଶ କତା

ଅଛି। ଏବଂ ଏଠାେର ଅେନେକ ଅଛ ି, ଚିଠି ଆକାରେର କି ା ଏହି ବା େର, େସହି
ଆବଶ କ କରଥିବା, େଲାକମାେନ େଯଉଁମାେନକି କତେର େୟାଜନ କର ି। ଭ,
ଏହା େହଉ, େଯ ଆଜି ରା ି େତ େକ େସମାନ ର ଅନେରାଧ ା କର । ଏପରି େହଉ
େଯ େସମାେନ ଏହି ମାତାର ସା କ ହଣ କର ଏବଂ େକବଳ ଏକ ଉଦାହରଣ ସରେପ
ଏହା େଦଖା େଯ େଯେତେବେଳ ତେମ କିଛି କହ, ତାହା ପରିସମା ି ଅେଟ। ଏହା ତ…
ତେମ…ଆମକ ଯାହାସବ କରିବାକ ଅଛି ତାହା େହଲା େକବଳ ତାହାକ ହଣ କରିବା ଏବଂ
ତାହା ଉପେର କାଯ କରିବା। ତାହା ଏକ ସମା କାଯ ଅେଟ।

8 ଭ, ଏହା ଦାନ କର, େଯ ଏହି େତ କ ଚିଠିଗୁଡ଼ିକ ଓ ଏହି ରମାଲଗୁଡ଼ିକ, େସହି
େଲାକମାେନ େଯଉଁମାନ ଉପେର ତାହା ରଖାଯିବ, େସମାେନ ସୁ ହଅ । େତ େକ
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େଯଉଁମାେନକି େସମାନ ର ହାତକ ଉଠାଇଛ ି, େହ ପିତା, େସମାେନ େସମାନ ର
ହଦୟର ଇ ାକ ା କର । ଆେମ ଏହାକ, ଯୀଶୁ ନାମେର ମାଗୁଅଛ। ଆେମ ।
ଆପଣମାେନ ବସି ଯାଇପାର ି।

9 ମଁୁ େକବଳ ଆପଣମାନ ଏଠାେର େସହି ଦଉଡ଼ିଟିକ େଦଖାଇବାକ ଚାହଁୁଥିଲି, ଯାହାକି
େସହି ମହିଳା (ଏଠାେର ଆପଣମାେନ େଦଖ । ଊଁ-ହଁୁ।)…େଯ େସହି ସାନ ପିଲାର
ମ କ ନି ିତେର ସ ଚିତ େହାଇଥିଲା େଯପରିକି ଗତକାଲି ରା ିେର ପବି ଆ ା
ମାଧ ମେର ଭ ଆମମାନ ତି ା କରିଥିେଲ। କଅଣ େସ ଅ ତ ନହଁ ି କି? େତଣୁ,
ତାହା ଆମମାନ ବିଶାସ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତ ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଥ ସାହସ
େଦଇଥାଏ।

10 େତେବ, ମାକ 11:23 େର, ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ େସହି ଗଛକ କହିଥିେଲ,
“ବ ମାନଠାର େକୗଣସି େଲାକ ତମର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ,” େସ ହଏତ ଚି ାର କରି ନ
ଥିେବ। କାହିଁକି, େଖାଲାେଖାଲି ଭାବେର, େସ ଏହି ବିଷୟେର ଏେତ ସହଜ ଥିେଲ, ଏପରିକି
ତାହା ର ଶିଷ ମାେନ ଠି …ମଁୁ ଭାବଛି େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ ତାହା ର କଥା
ଶୁଣିଥିେଲ। ଏବଂ ତାହା…େଯେତେବେଳ େସହି ମିଗୀ େରାଗେର ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ବାଳକଟି,
େଯେତେବେଳ ତାହା ଭ ଯୀଶୁ ସ ୁଖକ ଆସିଲା, େସେତେବେଳ େସହି ବାଳକଟି ତା’ର
ସବଠାର କ ଦାୟକ ଯ ଣାେର ଥିଲା; େବାଧହଏ, େସ ମରିଯାଉଥିବା ପରି ଭମିେର
ପଡ଼ିଗଲା, ମା େସ ଅନଭବ କେଲ େଯ େସ ଏପରି ଜଣକାକ ସା ାତ କରିଛ ି ଯାହା ର
ବିଶାସ େସହି େ ରିତମାନ ଠାର କହିଁ ଅଧିକ ଥିଲା।

11 େତେବ, ମଁୁ ଏପରି କାହାରିକ ଚାେହଁ େଯ େସ ଏହା େଦଖ ଯିଏକି ଦିବ
ଆେରାଗ ତାେର ବିଶାସ କର ି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ େସମାନ ଦ ା ାଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବା
ପାଇଁ ଶ ି େଦଇଥିେଲ, ଆଉ େସମାେନ ବିଫଳ େହାଇଥିେଲ। ଏପରି ନେହଁ େଯ େସହି ଶ ି
ବିଫଳ େହାଇଥିଲା, ମା େସମାେନ ବିଫଳ େହାଇଥିେଲ। ଯୀଶୁ େସମାନ କହିେଲ:

“ଆେମମାେନ କାହିଁକି ତାହାକ ବାହାର କରିପାରିଲ ନାହିଁ?”

େସ କହିେଲ, “ତମର ଅବିଶାସ େହତ।”

12 ମ ଳୀ ପାଖେର ଏେବ ସୁ ା ଏକ ଶ ି ଅଛି। ପରେମଶର େକେବବି ତାହା ର
ଶ ିକ ମ ଳୀର େନଇ ନାହଁା ି, ମା ମ ଳୀ ପାଖେର ତାହା ଉପେର କାଯ କରିବା
ପାଇଁ ଯେଥ ବିଶାସ ନାହିଁ। ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ। ଏହା େକବଳ େସତିକି ସରଳ ଅେଟ।
ଆେମମାେନ ତାହାକ େବେଳେବେଳ ଅତ ଧିକ ଜଟିଳ କରିବାକ େଚ ା କରିଥାଉ, ମା
ଆପଣ ସୁସମାଚାରକ େଯେତ ଅଧିକ ସରଳ କରିେବ, ଆପଣ ପାଖେର େସେତ ଅଧିକ
ବା ବିକତା ରହିବ, େଯେତେବେଳ ଆପଣ ତାହା ସହିତ କତେର ସରଳ େହାଇଯିେବ:
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ପରେମଶର ତାହା କହିଛ ି; ଏହା ତାହାକ ସମାଧାନ କରିଦିଏ; ଆଉ ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ।
ଏବଂ େକବଳ ଏହାକ ବିଶାସ କର , ଆଗକ ବଢ଼ ।
13 େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େକୗଣସି େଲାକ ତମର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ,” କାହିଁକି,
ପ ଗୁଡ଼ିକ ତ ପୂବ ପରି େସତିକି ସୁ ର ଏବଂ ସେତଜ ଥିଲା। ତାହାର ଛାଲି େସହି ସମାନ
େଦଖାଯାଉଥିଲା, ମା ଭମି ତେଳ ଗଭୀରେର େସହି ମୂଳେର, ଜୀବନ ୀଣ େହବାକ
ଆର େହଲା।
14 କକଟ େରାଗ ସହିତେର ଠି େସହିପରି ଅେଟ, ଅବା େଯେକୗଣସି କାରର
େରାଗ ସହିତେର ତାହା ଅେଟ ଯାହା—ଯାହା ବିଷୟେର ଆପଣ ଭାବିବାକ ଚାହିଁପାର ି।
େଯେତେବେଳ ଆପଣ ପରେମଶର ବାକ କ ହଣ କରିପାରିେବ, ଭମିର ତେଳ ଅତି
ଗଭୀରେର େସହି ମୂଳେର, େହାଇପାେର େଯ କକଟ େସଠାେର ଥିବ; ଆପଣ ର ହାତ
ଅତ ଧିକ କଠିନ େହାଇ ଥାଇପାେର। ତାହାର ଦିବ ଆେରାଗ ତା ସହିତ େକୗଣସି ସ କ
ନାହିଁ। ଏହା ତ ତାହା ଅେଟ, “ଯଦି ତେମ ବିଶାସ କରିପାର।” ବଝିେଲ? େକୗଣସି ାନେର
ଗଭୀରେର, ତାହା କାଯ େର ଲାଗିଯାଇଛି।
15 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଯଦି ତେମ ଏହି ପବତକ କହ, ‘ଘୁ ି ଯା,’ ଏବଂ ନିଜ ହଦୟେର ସେ ହ
ନ କର, ବରଂ ଏହା ବିଶାସ କର େଯ ତେମ ଯାହା କହିଛ ତାହା ଘଟିବ, େତେବ ତେମ ଯାହା
କହିଛ ତାହା ପାଇପାରିବ।” କ’ଣ ତାହା ସୁ ର ନେହଁ କି? ତାହା େକଉଁଠାର ଆସିଥାଏ?
ପରେମଶର ପୁ , ଯାହା ର ବାକ ଗୁଡ଼ିକ…ସଗ ଓ ପୃଥିବୀ େଲାପ ପାଇଯିବ, ମା
େତେବ…ମା ତାହା ର ବାକ େଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ।
16 େତେବ, େସହି ଏକମା ଉପାୟ ଯାହାଦାରାକି ଆପଣ ତାହା କରିପାର ି ତାହା େହଲା,
ଆପଣ ସଠି ଅଭି ାୟ ଏବଂ ସଠି ଉେ ଶ ରଖିବାକ େହବ। ବ ମାନ, ଯଦି ମଁୁ
ଏଠାକ ଯାଏ ଓ ଏହା କେହ, “ମଁୁ ଆପଣ େଦଖାଇବି େଯ ମଁୁ ଏହି ପବତକ ଘୁ ାଇପାେର,
‘ଘୁ ି ଯା, େହ ପବତ।’” ତାହା କଦାପି ଘୁ ିବ ନାହିଁ। ନି ିତେର ନେହଁ। ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ
େମା ପାଖେର କ’ଣ ଥାଏ। ଏହା ତ େହବା ଆବଶ କ… ଥେମ ତ ଆପଣ ପରେମଶର
ଇ ାକ ଜାଣିବାକ େହବ।
17 ତାହାହିଁ େସହି କାରଣ, େଯ ସାଧାରଣତଃ ାଥନା ଧାଡ଼ିେର, ମଁୁ—ମଁୁ ବହତ ଅଧିକ
ଥକିଯାଏ, ଏହାର କାରଣ େହଲା େଯ ଏହା ଏପରି କିଛି ଅେଟ ଯାହାକି ପଂ ିଗୁଡ଼ିକ େଦଇ
ଏବଂ ଅନ ାନ ସବକିଛି େଦଇ ଯାଇଥାଏ, ଆଉ େସହିଠାେର ହିଁ ଅେଟ େଯଉଁଠାେରକି
ଆପଣ ତାହାକ େଫରି ପାଇଥାଆ ି। ମା େଦଖ , ଯଦି ଆପଣ ର ଅସୀକତ ପାପ
ଅଛି…କଅଣ ଆପଣ େକେବ ଏପରି ଏକ ମାମଲା ଉପେର ଧ ାନ େଦଇଛ ି କି, ଏହାପୂେବ
େଯେତେବେଳ ମଁୁ ମ ଆ ାକ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହିଥାଏ? ମଁୁ େସହି ମାମଲାକ
ସୁନି ିତ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକ ବା ବେର ସୁ ଭାେବ ନିରୀ ଣ କରିଥାଏ େଯ ଯଦି େସହି
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ଜୀବନେର ଏପରି କିଛି ନ ଥାଏ ଯାହାକି େକୗଣସି ବିଷୟକ ବାଧା େଦଉଥାଏ, େଦଖ ,
କାରଣ ମେନ ରଖ , ଏହି ବରଦାନଗୁଡ଼ିକ ଉପେର, ଆପଣ େସଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅସୁବିଧାର
ସ ୁଖୀନ େହାଇପାର ି।
18 ପରେମଶର, ଆପଣମାନ ଥେର ମେନଥିବ, ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା
େଦଇଥିେଲ…ଜେଣ ମନଷ ଠାର େଗାଟିଏ ଭବିଷ   ବ ା ୁତ କେଲ, େମାଶା
ନାମେର, ଏବଂ ତା କହିେଲ, େସଠାକ ଯାଇ େସହି ପଥରକ କହ। ଆଉ େସହି
ଭବିଷ   ବ ା ସବ କାେର ଉ ାହିତ େହାଇପଡ଼ିେଲ, ଓ େସଠାକ ଗେଲ, ଆଉ େସହି
ପଥରକ ଆଘାତ କେଲ, ଯାହାକି ୀ ଦବଳତା ବିଷୟେର କେହ, େଯ ତାହା ଦିତୀୟ
ଥର ମରିବାକ ପଡ଼ିବ କି ା ଦିତୀୟ ଥର ଘାତ େହବାକ ପଡ଼ିବ। ତାହା ଠାେର ଏହାକ
ଆଣିବାର ସାମଥ ଥିଲା, ମା ତାହା ପରେମଶର ଇ ା ନ ଥିଲା।
19 ମଁୁ ଏହା କଦାପି ବିଶାସ କରିପାର ନ ଥିଲି େଯ ଏହା ପରେମଶର ଇ ା ଥିଲା େଯ
ଇଲୀଶାୟ େସଠାେର ବଲଥାଆେ , ’କାରଣ େସହି ପିଲାମାେନ ତା ଟା ରା ମୁ ା େବାଲି
କହି ଥ ା କରଥିେଲ, ମଁୁ ଭାବନାହିଁ େଯ େସ ତାହା େସହିପରି କରିବା ଉଚି ଥିଲା। ମା
େସ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ, ଏବଂ େ ାଧାନିତ କରାଯାଇଥିେଲ, ଆଉ େସ େସହି
ପିଲାମାନ ଅଭିଶାପ େଦେଲ ପୁଣି ଦଇଟି ମାଈ ଭାଲ ଆସି ବୟା-ଳିଶଜଣ େଛାଟ େଛାଟ
ନିରୀହ ପିଲାମାନ ହତ ା କେଲ। ବଝିେଲ? ମା ମଁୁ ବିଶାସ କେର ନାହିଁ େଯ ତାହା
େସହିପରି କରିବା ଉଚି ଥିଲା। ଆଉ ତାହା େକବଳ—େକବଳ…ଆେମ…
20 ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ, ଆଜି ପରେମଶର, େସ ନିଜର ମ ଳୀକ ଶ ିଯୁ କରିବା ପୂବର,
େସ ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ ତାହା ର ମ ଳୀକ ପରୀ ା କର ି େଯ େସ କଅଣ କରିବ।
21 ଆେମ…ପରବ ୀ ସମୟେର, େବାଧହଏ, ଯଦି ଭ ର ଇ ା ହଏ େଯେତେବେଳ ମଁୁ
େଫରି ଆେସ, େତେବ ଆମକ େସହିପରି କିଛି ବିଷୟ ଉପେର ଧ ାନ କରିବାକ ସମୟ ମିଳିବ,
ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ଉପେର ଯାହାକି ଘଟିବାକ ଯାଉଅଛି, ଆଉ ତାହାପେର ଆେମମାେନ
େସହି ବିଷୟ ସ େର ଆହରି ଅଧିକ ଜାଣିବା।
22 ମା ଯଦି ଆପଣ େକବଳ େସହି ଶ କ କହିେବ, ଯଥା, “ ଭ, ମଁୁ ଏହା ବିଶାସ କେର,”
ଓ ସେ ହ ନ କରିେବ, ବରଂ ନିଜ ହଦୟେର ତାହାକ ବା ବେର ବିଶାସ କରିେବ…
23 େତେବ, ଉଦାହରଣ ସରେପ ନିଅ , ମଁୁ ଏକ ଉପତ କାେର ଥିଲି, ଆଉ ମଁୁ ଜାେଣ
ନାହିଁ…ମଁୁ ଏକ ଲ େଲାକ ଚାର କରଅଛି, ମା େସଠାେର ପବତର ଆରପାଶେର,
ଶେହ େଲାକ ର ଏକ ସମୁହ ଅଛି, ଆଉ େସମାେନ ୀ ବିଷୟ ନ ଜାଣି ମରଅଛ ି।
େତେବ, ଏଠାେର େମା ପାଖେର ଏକ ଲ େଲାକମାେନ ଅଛ ି ଯାହା ମଁୁ ଚାର କେର,
ମା ତଥାପି, କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟ େମା ହଦୟେର େମାେତ କହଛି, “େସହି େଲାକମାନ
ପାଖକ ଯାଅ। େସମାନ ନିକଟକ ଯାଅ। େସମାେନ ବିନ େହଉଛ ି।” ମଁୁ ନିେଜ ଯିବାକ
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ଚାହଁୁ ନାହିଁ, ମା ତଥାପି େମା ଭିତେର ଏପରି କିଛି େଗାଟାଏ ଅଛି। େଦଖ , େତେବ
ତାହାେହେଲ ଏହା ପରେମଶର ଅଟ ି, ଯିଏକି ବିଚରଣ କରଛ ି। େଦଖ େଯ ଲ
କଅଣ ଅେଟ, େଦଖ େଯ ଯିବାର ଉେ ଶ କଣ ଅେଟ, ନିଜ ପାଇଁ ନେହଁ…େତେବ, ଯଦି
ମଁୁ କେହ, “ଠି ଅଛି…” ଯଦି େମାହର ଉେ ଶ େସଠାେର ପହ ିବା େହତ ଠି ଅେଟ,
ମା ତାହାପେର ମଁୁ ଏଠାକ ଆସିଯାଏ ଆଉ ଏଠାେର ଏକ ବଡ଼ ପବତଟିଏ ଅଛି, ମଁୁ କେହ,
“ଆପଣ ଜାଣ ି, ଯଦି ମଁୁ େସହି ପବତକ ପାରି େହାଇ େସହି ସମ ଶେହ େଲାକ ର ା
କେର, େତେବ େକୗଣସି ଏକ ଦିେନ େସମାେନ େସଠାେର ଏକ ତିମୂ ିକ ରଖିେବ: ଭାଇ

ା  ହା , େସହି ମହାନ ମିଶନାରୀ।” େତେବ, େମାହର ଉେ ଶ ଟି ଠି ନେହଁ। ପବତ
ଘୁ ିବ ନାହିଁ। ନା, ମହାଶୟ।

24 ମା େଯେତେବେଳ େମାହର ଉେ ଶ ଏବଂ ଲ ଠି ଅେଟ, ଆଉ ପରେମଶର
େମା ହଦୟେର ଥାଇ େମାେତ କଢ଼ାଇ େନଉଛ ି, ଆଉ ମଁୁ ପବତ ଉପର ପାରି େହାଇ, ପବତ
ଚାରିପାଖେର, ପବତ ତେଳ ଯାଇପାର ନାହିଁ, ମଁୁ କହିବି, “ପବତ, ଘୁ ି ଯା।” େବାଧହଏ
ତାହା…େଯେତେବେଳ ମଁୁ ତାହା କେହ, ଏବଂ ପବି ଆ ା େନତତେର, ପରେମଶର
ଇ ାେର, େସହି କାରର ଏକ ସଠି ଆ ା ସହିତ ମଁୁ ତାହା ଠି କହିଥାଏ, େହାଇପାେର
େଯ େସଠାେର େସହି ପବତର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବା ବିଷୟଟି ଏକ େଛାଟ ଚାମଚ ଭରା ସୁ ା
ନ ଥାଇପାେର, ମା ଏହା ତାହାର ମାଗେର ଥାଏ। ପରବ ୀ ଦିନ େହାଇପାେର େଯ
ଦଇ ପାଉ ଝଡ଼ି ଥାଇପାେର। ତାହାର ପରବ ୀ ଦିନ େଗାଟିଏ ଟ  ର ଏକ ଚତଥାଂଶ
ଥାଇପାେର। ଏବଂ େହାଇପାେର େଯ େଗାଟିଏ ମାସ ମଧ େର, ପା ଟ  ଝଡ଼ିଯାଏ। ତାହା
ବିଷୟେର କଅଣ? ଏପଯ ତାହା େଦଖା ନ ଯାଉ ଥାଇପାେର, ମା େସ ନିଜର ମାଗେର,
ଚାଲିଥାଏ। ମଁୁ ଠି େସହିଠାେର ରହିବି ଏବଂ େସହି କାଯ ଟି ସ ାଦିତ େହଉଥିବାର େଦଖିବି,
କାରଣ ପରେମଶର ତାହା କହିଛ ି ଆଉ ଏହାହିଁ ତାହାକ ସମାଧାନ କେର।

25 କଅଣ ଆପଣ ଆଜି ରା ି େସଠାେର ନିଜର ମାଆ ପାଇଁ ତାହା ଭାବିପାର ି କି? ଠି
ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ତାହା ଭାବିେବ, େସ ଭଲ େହାଇଯିେବ। ଠି ଅଛି। ତାହା େହଲା େଯ
ଯଦି ଆପଣ େକବଳ ତାହା ବିଶାସ କରିେବ: େକବଳ ଶ କ କହିେବ ଓ ତାହା ସହିତ ଲାଗି
ରହିେବ। ବଝିେଲ? େକବଳ ତାହାକ ବିଶାସ କରିେବ; ତାହା ଉପେର ଝଲି ରହିେବ। ତାହା
ଅନ ଜୀବନ ଅେଟ।

26 େତେବ, ଆସ ାକାଲି ଅପରା େର…ମଁୁ ବିଲିକ କହିଲି, ଆଜି ରା ି, ାଥନା
କାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ବାଦ ଦିଅ, ଆଉ ମଁୁ େକବଳ କହିବାକ ଚାେହଁ। ମଁୁ ସତ ତାେର, ଅ ୀକାର
କରଛି େଯ, ମଁୁ ଜାନୟାରୀଠାର ଯା ା କରଅଛି, ବିେଦଶ ଗ କ ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି େଫରି ଆସି,
ଫିନି େର, ତାହାପେର ଠି ଘେର, ପୁଣି େଫରଛି, ଏବଂ ସମ ସଂପୂ ଭାେବ (େସହି
ହଦୟର ସୂ ବିଚାରକ ଜାଣିବା) ଏପରିକି ମଁୁ ଏେତ ଦବଳ େହାଇଯାଇଛି େଯ ମଁୁ କଦାଚି
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ହିଁ ଜାଣିପାରଛି େଯ େବେଳେବେଳ ମଁୁ େକଉଁଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଛି। ଏହା େମାେତ ାୟଃ
ାୟଃ ଶ ିହୀନ କରିେଦଇଛି।

27 ଆଉ ତାହାପେର, େମାେତ ଯିବାକ ଅଛି, ଏବଂ େସମାେନ…ଆପଣ—ଆପଣ
ଭାଇମାେନ େମାେତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ନିମ ଣ କେଲ। ମଁୁ ତାହା େକେତ ଶଂସା
କେର। ମଁୁ ନି ିତରେପ ଭାେବ େଯ ଏହା ଏଠାେର େସବକମାନ ର ଏକ ଅ ତ ସମୂହ
ଅେଟ। େମାହର ଇ ା େଯ ଆେମ ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇ
ପାରିଥାଆ । ଯଦି ଭ ର ଇ ା ହଏ, ମଁୁ େକୗଣସି ସମୟେର େଫରିଆସିବି। ଅନ କିଛି
ନେହଁ, େକବଳ େଗାଟିଏ ମ ଳୀର ଅନ ମ ଳୀକ ଯିବି ଏବଂ ସମ ସହର ବଲିବି ଓ ଆପଣ
ସମ େଦଖା କରିବି। ମଁୁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆନ ିତ ଅନଭବ କରିବି: ପରେମଶର
ରାଜ କ ସାହାଯ କରିବା ନିମେ ମଁୁ ଯାହାକିଛି କରିପାେର, ଅଥା , ତାହା ମଁୁ କେର େବାଲି
ଯଦି ଆପଣମାେନ ଚାହିଁେବ। ଏବଂ େକୗଣସି ସମୟେର େଫରି ଆସି ଆମମାନ ସହିତେର
ମିଶିବା ଏବଂ େକୗଣସି ାନେର ଏକ ଭଲ, ଉ ମ ସଭା କରିବା।

28 ଆଉ ମେନ ରଖ , ଭାଇମାେନ, ମଁୁ ଆପଣମାନ ପାଇଁ ାଥନା କରିବି। ତାହା
େଗାଟିଏ କଥା ନି ିତ ଅେଟ। ଏବଂ ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣମାେନ ସମେ , ଆପଣ ସମେ
େମା ପାଇଁ ାଥନା କର ।

29 ଆଉ େତେବ ମଁୁ—ମଁୁ…ଆସ ାକାଲି ସକାେଳ ସହରର ଆଖପାଖେର ଥିବା ଏହି ଭି
ଭି ଉ ମ ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକେର ମା ଳିକ େସବା େହବ।

30 େତେବ, େଜଫସ  ୱିଲର େକେତକ େଗା ୀ ଏଠାେର ଅଛ ି। େମାହର କିଛି
ବ ମାେନ, େମାହର ମ ଳୀର ତ ାବଧାରକ ିମାନ ମଧ ର ଜେଣ, ଭାଇ େ
େସାଥମ ା , ଏଠାେର ଅଛ ି। ମଁୁ େକେବବି ତା ସଭାେର େଦଖିବାେର ସ ମ
େହାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ଭାଇ…ଓଃ, େମାହର ଅେନେକ ଅନ ାନ ବ ମାେନ େସଠାର
େଜଫସ  ୱିଲର, େମାହର ବ -…େମାହର ସଚିବ େସଠାେର ଏବଂ—ଏବଂ ସମେ
ଏଠାେର, ସଭାର େକୗଣସି ାନେର ଅଛ ି। ମଁୁ ଏପଯ େସମାନ େଦଖି ନାହିଁ।

31 ଆଉ ଭାଇମାେନ, ଏଠାେର ଏହି ସହରେର େକେତକ ଉ ମ ମ ଳୀମାନ ଅଛି। ଆଉ
ଅବଶି ଆପଣ ସମ ପରିଦଶକଗଣ, େସଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର େଗାଟିଏକ େଖାଜି ନିଅ
ଓ ଆସ ାକାଲି ଏହି ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ ଯାଆ । େସଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ର ଲାଭ ହିଁ କରିବ,
ମଁୁ ସୁନି ିତ ଅେଟ। େସମାେନ ଭାଇମାେନ ଅଟ ି େଯଉଁମାେନକି ଏହି କାରର ଏକ
େସବାକାଯ େର ବିଶାସ କର ି। ତାହାହିଁ କାରଣ ଅେଟ େଯ େସମାେନ ଏଠାେର ଏହି ମ
ଉପେର ଓ ତେଳ ଏଠାେର ଏହି ାନମାନ େର ବସିଛ ି, କାରଣ େସମାେନ ଏଥିେର ବିଶାସ
କର ି। ଆଉ ମଁୁ େସହି ବ ିମାନ ଶଂସା କେର।
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32 ଭ, ଏଠାେର ଏହି ଫୁ େଗାେ ବ ବସାୟୀମାନ ର ଅଧ ାୟକ ଆଶୀବାଦ
କର ଯିଏକି—ଯିଏକି ଏହି ସଭାକ ାେୟାଜିତ କରିଥିେଲ। େସଠାେର…ମଁୁ ବିଶାସ କେର
େଯ ତାହା ଠି ଥିଲା, ଯିଏକି ସଭାକ ାେୟାଜିତ କରିଥିେଲ। ମଁୁ—ମଁୁ େସମାନ ର ଅେନକ

ାେଯାଜିତ କାଯ ମଗୁଡ଼ିକ ଯାଏ, କାରଣ େସଠାେର…ଆେମମାେନ ଏହିପରି େହବା
ଉଚି ନେହଁ, ମା ଅେନକ ଥର, ଭାଇମାେନ େଛାଟ େଛାଟ ମତ ପାଥକ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବାକ
ଦିଅ ି: େଯପରିକି ଜେଣ ବ ି କିଛି ଏକ େଛାଟ ବିଷୟ ବିଶାସ କେର; ଅନ ଜେଣ, ଏକ
େଛାଟ କିଛି ; ଏହା ଏକ କାର ଟିେକ ଘଷଣ ସୃ ି କେର ଏବଂ ବିଗତ ସମୟର ପୁରଣା
ଘାଆଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କେର; ଏହି ସମୟ ସୁ ା ତାହା ଉପଶମ େହାଇଯିବା ଉଚି , ମା
ଏହା—ଏହା…ଆଉ ଯଦି ଆପଣ, କି ା, ଯଦି ମଁୁ ଫୁ େଗାେ ବ ବସାୟୀମାନ
ପାଇଯାଏ, େତେବ ତାହା ଏକ କାେର ଏହାକ ବା ିବାେର ସାହାଯ କେର, ଆଉ ଆେମ
ଏକାଠି େହାଇଯାଉ, ଏବଂ ଆମର କତେର ଏକ ସହଭାଗିତା େହାଇଥାଏ, ବା ବେର
ଭଲ ସମୟ େକବଳ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଆେମ ତାହା ଶଂସା କର। ପରେମଶର େସହି
ଅଧ ାୟକ ଆଶୀବାଦ କର । ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଭ ତାହାକ ଏକ ଉେ ଶ େର
ଉଠାଇଛ ି।

33 େତେବ…ଆଉ ଏହାପେର େମାେତ ଅନ ଦିନ ଭାଇ ଓରା େରାବଟସ ାନ
େଦଖିବାର େସୗଭାଗ ା େହଲା। ଏବଂ େମାହର ଭ, ଏପରି ଏକ ବହତ ାନ, ଏେତ
ଏକ ସୁ ର ବିଷୟ। ଏହା—ଏହା େପ ିକ ପାଇଁ ଏକ ାରକ ଅେଟ।

34 ତାହାପେର ମଁୁ ଭାଇ ଟମି ଓସବନ ାନକ ଗଲି, ଆଉ ଏକ ଅ ତ ାନ,
ପରେମଶର ଜେଣ ଅ ତ େଲାକ, ଯିଏ…ଭାଇ ଟମି ଏବଂ ମଁୁ ଅତି ଘନି ଅଟୁ, ପୁଣି ଭାଇ
ଓରା , ମଧ , କତେର ଅତ ଘନି ଭାଇମାେନ ଅଟୁ, ଆଉ ଆେମ ପର ର ଜେଣ
ଅନ କ େ ମ କର, ଏବଂ ପରେମଶର ରାଜ େର େଲାକମାନ ମ ଳ ପାଇଁ ସେବା ମ
ଭାେବ ଆେମ ଯାହାକିଛି କରିପାର େସଥିପାଇଁ େଚ ା କର।

35 ଏଣୁ ମଁୁ ନି ିତ ଭାବେର େସହି ପୁରଷମାନ ଶଂସା କେର େଯଉଁମାେନକି
ଆପଣମାନ ପାଖେର ରହିଥିବା ଏହି ଅବଶି ଉ ମ େଲାକମାନ ମଧ େର ଏହି
ସହରେର ଅଛ ି। ଆପଣ େମଷମାନ ପାଖେର ଅତି ଅ ତ େମଷପାଳକମାନ ଅଛ ି। ମଁୁ
େକବଳ, ମଁୁ ତାହାକ େସହିପରି କହିବି। େମାହର ାଥନା ଅେଟ େଯ ଭ ଆପଣ ସମ
ସହିତେର ରହିଥାଆ । ଆଉ େତେବ ଆସ ାକାଲି ଅପରା େର, ମଁୁ…ଭାଇମାେନ, େସବା
େକଉଁ ସମୟେର ଆର େହାଇଥାଏ? ଦଇଟା-ତିରିଶ। ଧରି ନିଅ େଗାଟିଏ—େଗାଟିଏ
କି ା େଗାଟିଏ-ତିରିଶେର ଆପଣମାେନ ଏଠାେର ଆସିଯିବା ଉଚି େଯପରିକି ତାହା ବାକି
େସବାଗୁଡ଼ିକେର ବାଧା ସୃ ି କରିବ ନାହିଁ।
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36 େତେବ, ଯଦି ପିଲାମାେନ ଆପଣ ପୂବର କିଛି କହି ନାହଁା ି, ଆଜି ରା ି େସମାନ
ପାଖେର କିଛି ପୁ କମାନ, ଚି ମାନ ଓ ଇତ ାଦି ଅଛି, ଏବଂ େଟ  ଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ
େରକଡମାନ, ଏବଂ…ଏହି ସଭାଗୁଡ଼ିକର ଅଛି, ଆଉ େସମାେନ ତାହା ବି ୟ କର ି।
ମା ଆସ ାକାଲି, ବି ାମବାରେର ଆେମ େସମାନ େସସବକ ବି ୟ କରିବାକ େଦବ
ନାହିଁ। ଆସ ାକାଲି େକୗଣସି ପୁ କ କି ା କିଛିେହେଲ ବି ୟ େହବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆେମ
କରିବ ନାହିଁ…ଆେମ ତାହା େକେବେହେଲ ଅନମତି େଦଇନାହଁୁ। ଯଦିଓ ଅେନେକ କହିେଲ,
“ଆପଣ ଅତିଶୟ ଭ ଅଟ ି…”

37 ଏବଂ ବ ବାପା େବାସୱଥ େମାେତ କହଥିେଲ, “ଓଃ, ଭାଇ ା  ହା , ଆପଣ
େସଠାେର ଭ ଅଟ ି,” ମା ମଁୁ େସହି କାେର ହିଁ ଅନଭବ କେର (ବଝିେଲ?), ଆଉ
ମଁୁ—ମଁୁ ଅନଭବ କେର। ଯଦି ଆପଣ େଗାଟିଏ ଚାହଁୁଛ ି, େସମାେନ ଆପଣ େଗାଟିଏ
େଦେବ, ମା ଯଦି ଆପଣ…ମା ଆେମ ତାହା ବି ାମବାରେର—େର ବି ୟ କରିପାରିବା
ନାହିଁ। ନା। ତାହାହିଁ ସବ ଅେଟ। ଯଦି ମଁୁ ତାହା ବିଶାସ କେର, େତେବ େମାେତ ତାହାକ
ବ ିବାକ ଅଛି, େକବଳ…େମାେତ ତାହା ଦାରା ନିେଜ ବ ି ରହିବାକ ଅଛି। କଅଣ ଆପଣ
େଦଖ ି? ଏବଂ େମାେତ—େମାେତ େମାହର ଦଢ଼ ବିଶାସ ସହିତ ବ ି ରହିବାକ ଅଛି ଆଉ
େତଣୁକରି…କିଅବା ଆପଣ ଘରକ ପଠାଇପାର ି, ଏବଂ, ଘର ପଯ , େସହି ାନକ ଆସି
ଏହାକ େନଇପାର ି।

38 େତେବ ଆଜି ରା ି, ଓଃ, ଆସ ଆେମ ସମେ େକବଳ ତାହା ଭଲିଯିବା, ଓଃ, େଯ
େକୗଣସି କାଯ କରାଯିବାକ ଅଛି, କି ା ଅନ କିଛି ଅଛି, କିଅବା ଦିନର ପରି ମ ଅଛି।
ଆସ ଆେମମାେନ ସମ କିଛି ବିଷୟକ ଅଲଗା କରିେଦବା, ଓ ଅ କିଛି ମିନି ବାକ କ
େଦଖିବା, ଏବଂ େଦଖିବା େଯ ପରେମଶର ତାହା ର ବାକ ମାଧ ମେର ଆମକ କଅଣ
କହିେବ। ଆଉ ମଁୁ ାଥନା କରିପାେର େଯ ପରେମଶର ଆଜି ରା ିେର ଆମକ ଏକ ଅତ ଧିକ
ମହାନ ଆଶୀବାଦ ଦାନ କରିେବ।

39 ଜି , କଅଣ ତେମ ତାହାକ େମା ପାଇଁ ଅପହରଣ କରିପାରିବ? କଅଣ ତେମ େସହି
ସାନ ଝିଅକ େମା ପାଇଁ ଅପହରଣ କରି ପାରିବ? କଅଣ େସ ଏକ ସୁ ର େଛାଟ ବିଷୟ ନେହଁ
କି? କଅଣ ତେମ େମା ସହିତ ଘରକ ଯାଇ େମାହର େଛାଟ ସାରା ସହିତ େଖଳିବାକ ଚାହିଁବ
କି, ଯିଏକି ାୟଃ ଏତିକି ଉ େହବ? ଓଃ, କଅଣ ତେମ ଚାହିଁବ? ମଁୁ—ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ତମ
ତାହା କର। େସ ଠି ତମର ଆକାର ବିଶି , ଆଉ େସ ବାପାର େଗ ା ସାନ ଝିଅ। ଉଁ-ହଁୁ। ହଁୁ।
ଏବଂ ମଁୁ ସୁନି ିତ ଅେଟ େଯ ତେମ—ତେମ ମଧ ତମର ବାପା ଭଲ ପାଅ, କଅଣ ତାହା
ନେହଁ କି? ମାଆ? ଓଃ, ନି ିତେର ତେମ କର। ସବଠାର ସୁ ର ସାନ ଝିଅଟିକ, ମଁୁ ଏଠାେର
ବସିଥାଇ, େଦଖୁଅଛି। େଛାଟ େଛାଟ ଆଖିମାନ ଏପରି େଦଖାଯାଏ େଯପରିକି କ ଳେର
ଦଇଟି ଜଳିଯାଇଥିବା ଛି ଅେଟ ଏବଂ—ଏବଂ େଛାଟ ବାଦାମୀ େକଶ।
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40 ମଁୁ େଛାଟ ପିଲାମାନ ବହତ ଭଲ ପାଏ। େମା ଘେର ଦଇଟି େଛାଟ ଝିଅପିଲା ଅଛ ି।
େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ େହଉଛି ରିବିକା ଏବଂ ଅନ ଟି େହଉଛି ସାରା।
41 ଏଠାେର କିଛି ସମୟ ପୂେବ, ମଁୁ ଘରଠାର ଦରେର ଥିଲି। େସମାେନ ଉଭୟ ବାପା
େଗ ା ସାନ ଝିଅମାେନ, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଏବଂ ମଁୁ େସମାନ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଠି
େଯେତେବେଳ ମଁୁ ପହେ , େମାେତ ପହ ିବା ମାେ େସମାନ ଏକ ଉପହାର େଦବାକ
ଅଛି, ଏବଂ…େକବଳ େବକୀ ତାହା ପାଇଁ ବହତ ବଡ଼ ଅେଟ; େସ େମା େଯତିକି ବଡ଼ ଅେଟ।
େସ ବ ମାନ େମାହର ପିଠି ଭା ିେଦବ; େସ…ମା ତଥାପି ଯାହାେହଉ, େସ ବାପା ର
ସାନ ଝିଅ ଅେଟ। ଆଉ େତେବ, ାୟଃ ଆଉ େଗାଟିଏ ବଷ, ଆେମ ତାହାକ େକୗଣସିଠାେର
ବାଇବଲ ବିଦ ାଳୟେର େଦବାକ ଚାହଁୁଛ ଓ ସରକାରୀ ବିଦ ାଳୟଠାର କାଢ଼ି େନବାକ
ଚାହଁୁଛ।
42 ଏବଂ ତାହାପେର, େସମାେନ ଅେପ ା କରଥିେଲ, ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି, େଯ ବାପା
ଘରକ ଆସିେବ। ମଁୁ ବାହାରକ ସଭା ନିମେ ଯାଇଥିଲି। ଏବଂ ଆସ ାକାଲି ରା ି େସମାେନ
ମଧ ରା ି ଯାଏଁ େମାହର ଘରକ ଆସିବାକ େଚ ା କରିବା ପଯ ଅେପ ା କରିେବ।
ଆଉ େତଣୁକରି, ମଁୁ ସକାଳେର ାୟଃ େଭାର, ତିନି କି ା ଚାରିଟା େବେଳ ବା ବେର
ପହ ିଲି। ଆଉ ମାଆ ଦାର ପାଖକ ଆସି ଫିଟାଇ େମାେତ ଭିତରକ ଆସିବାକ େଦେଲ,
ଆଉ ମଁୁ ବହତ ା ଓ ଥକି ଯାଇଥିଲି, ମଁୁ…ଏଠାେର ମ ଉପେର, ମଁୁ…େଯେତେବେଳ
େସହି…ଅଭିେଷକ ଥାଏ ତାହା ଭଲ ଅନଭବ କରାଏ, ମା େଯେତେବେଳ ତାହା ଥେର
ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦିଏ, େସହିଠାେର ହିଁ ଆପଣ ଅସୁବିଧାେର ପଡ଼ ି। େକେତ ଜଣ ତାହା େକେବ
ଜାଣିଥିେଲ? କାହିଁକି, ତାହା ନି ିତେର ଅେଟ।
43 େଦଖ । ଏଲିୟ ପବତ ଉପରକ ଯାଇ ସଗର ଅ ିକ ଡାକି ଆଣିେଲ, ସଗର ବଷା ଡାକି
ଆଣିେଲ, ଆଉ ତାହାପେର େଯେତେବେଳ େସହି ଆ ା ତା ଛାଡ଼ିେଦେଲ, େସ ଚାଳିଶ ଦିନ

ା ରେର ଘୂରି ବଲିେଲ ଏବଂ ପରେମଶର ତା େଖାଜି ପାଇେଲ, େକୗଣସି ାନେର ଏକ
ଗୁ ାେର ଲେଚଇ ରଖିେଲ।
44 ଯୂନସ, େସ ରସାତଳ ଗଭୀରକ ଗେଲ ଓ ଏକ ତିମି ମାଛର େପଟେର ତିନି ଦିନ ଓ
ରା ିକାଳ ରହିେଲ, ତାହାପେର ସମୁ କଳେର ଉ ାର କରାଗେଲ ଓ େସ ବଲି ବଲି ଚାର
କରିବାକ ଲାଗିେଲ। ସମ ନଗର ଅନତାପ କଲା ଓ ପରେମଶର ନିକଟକ ଆସିଲା।
ଆଉ େଯେତେବେଳ େସହି ଅଭିେଷକ ତା ଛାଡ଼ିେଦଲା, େସ ପାହାଡ଼ ଉପରକ ଯାଇ
ପରେମଶର ଠାେର ତା ର ଜୀବନକ େନଇ େନବା ପାଇଁ ବିନତୀ କେଲ। ବଝିେଲ?
45 ଅଧିକ ଦିନ େହାଇନାହିଁ, ମଁୁ ୱିଲିୟ କାଉପର କବର ପାଖେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲି,
ଯିଏକି େସହି ସି ଭଜନକ େଲଖିଥିେଲ ଯାହାକ ଆେମ ଆମର ଭେଭାଜର େସବା
େବେଳ ବ ବହାର କରିଥାଉ:
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ର େର ପରିପୂ ଏକ ନିଝର ଅଛି,
ଇ ାନଏଲ ଶିରାର ଯାହା ଝରିଥାଏ,
ପାପୀମାେନ େଯଉଁଠାେର ବନ ା ଗଭୀରେର ଡବିତ ହଅ ି…

46 କଅଣ ଆପଣ େକେବ ଶୁଣିେଲ କି େସ…ତା ସହିତ କଅଣ ଘଟିଲା? େସହି େ ରଣା
ତା େସଥିର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପେର, େସ ଆ ହତ ା କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ େଖାଜିବାକ େଚ ା
କରିଥିେଲ।

47 ମଁୁ ଓଲ େକ କି େହାମଠାର ଠି ପାଖେର ହିଁ ରେହ। ଏବଂ ିେଫ େଫା ର
ଆେମରିକାକ ତାହାର ସବଠାର ସୁ ସି େଲାକ ଗୀତମାନ େଦଇଥିେଲ। ଆଉ
େଯେତେବେଳ େସ େଲଖୁଥିେଲ, ଉ ର େ ରଣା ପାଉଥିେଲ, େସହି େ ରଣାେର, ଏକ
ଗୀତ େଲଖୁଥିେଲ, ତାହାପେର େଯେତେବେଳ େସ େସଥିର ବାହାରି ଆସୁଥିେଲ, େସ
ଯାଉଥିେଲ ଓ ମଦ ପାନ କରଥିେଲ। େଶଷେର, ଜେଣ ଚାକରକ ଡାକିେଲ ଆଉ ଏକ ଧାରଆ
ଛରୀ େନେଲ ଓ ଆ ହତ ା କେଲ।

48 େଲାେକ ଜାଣ ି ନାହିଁ େଯ େସହି ଆଧ ା ିକ େ େର ବାସ କରଥିବା େସହି
େଲାକମାେନ କଅଣ କଅଣ େଦଇ ଗତି କର ି। େତେବ ଏଠାେର, ଆପଣ ଏହା ଅନଭବ
କର ି େଯ ଆପଣ ଏକ ପବତକ ଘୁ ାଇପାର ି। ମା େସହି ଅଭିେଷକକ ଆପଣ ଠାର
ଅନ େକବଳ ଚାଲିଯିବାକ ଦିଅ , ଆଉ େସହି ଦାର େଦଇ ଯିବା ଆର କର (ଆପଣ
ଧରିବା ପାଇଁ ଯଦି େକହି ଜେଣ େସଠାେର ନ ଥିବ, େଦଖ ) ଏବଂ ତାହାପେର, େହାଇପାେର
େଯ କିଛି ଘ ା ପାଇଁ, ଆପଣ କଚି ହିଁ, ଆ ଯ କରଥିେବ େଯ ଆପଣ େକଉଁଠାେର ଅଛ ି।
ଆଉ ତାହାପେର ରା ି ପେର ରା ି, ତାହା ଆପଣ ଅତ କା କରିଦିଏ।

49 ଆଉ ସାନ…ଆପଣ େଛାଟ ସାରା ଏବଂ ରିବିକା ବିଷୟେର କହିବାକ ଚାେହଁ। େତଣୁ
ପରଦିନ ସକାଳେର, ମଁୁ େଶାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଉ ମଁୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି, େଗାଟିଏ େଚୗକୀେର
ବସିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପେର େବକି, ବଡ଼ େହାଇଥିବା େହତ, ତାହାର—ସାରା ଅେପ ା
ଲ ା େଗାଡ଼ ଥିଲା, ଓ େତଣୁ େବକି େଦୗଡ଼ିକିି ଆସିଲା…ଉଠିଲା, ବିଛଣାର େଡଇଁ ପଡ଼ିଲା,
ତାହାର ସାନ ଭଉଣୀକ ନ ଉଠାଇ, ଏବଂ ଏଠାେର େସ ଘର ଭିତର େଦଇ ଆସିଲା, େଯତିକି
େଜା େସ ପାରିଲା େସତିକି େଜା େଦୗଡ଼ିକିି ଆସିଲା। େସ କହଥିଲା, “ବାପା, ବାପା…”
ମଁୁ େମାହର େଗାଟିଏ େଗାଡ଼ ବାହାର କାଢ଼ିଥିଲି, ଆଉ େସ ତାହାକ େଡଇଁ ପକାଇଲା, ଉ ମ
ସ ଳିତ ଭାେବ। ଏକ କାେର େସହି—େସହି ଆଧୁନିକ ମ ଳୀ ପରି, ଆପଣ ଜାଣ ି,
ତାହା ଏକ ଦୀଘ ସମୟ ଧରି େଖଳେର ରହିଆସିଛି, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଅେନକ ଶହ ଶହ ବଷ
େହଲାଣି। େସ ନିଜକ ଠି ଭଲ ଭାବେର ସ ଳିତ କରିପାେର, ଏବଂ େସ ନିଜର ବାହକ
େମାହର ଚାରିଆେଡ଼ ରଖିଲା ଓ କହିଲା, “ଓଃ, େମା ବାପା, େମା ବାପା…”
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50 ଆଉ ସାନ ସାରା, େସହି ଉେ ଜନା ଭିତେର, ଉଠି ପଡ଼ିଲା। େତେବ, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ
େଯ ଆପଣ ର ପିଲାମାେନ ତାହା କର ି, କି ନାହିଁ; େମାହର ତ କର ି: ସାନଟି େଜ -
ର-େପାଷାକ ଇତ ାଦି ହ ା ରେର ପାଇଥାଏ। ଆଉ େତଣୁକରି ସାରା େବକିର ପାଇଜାମା
ପି ିଥିଲା, ତାହାର େଗାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ାୟଃ ଏେତ ଏେତ ଅଧିକ ଲ ା ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣ ି।
ଆଉ ଏଠାେର େସ ଆସିଲା, ସାନ କନି େଛାଟ ପିଲାଟିଏ, ଗଡ଼ି ପଡ଼ି, ଝ ି ପଡ଼ି। ଆଉ େସ
େସଠାେର ପହ ିଲା, ଅ ବିଳ େର। େତଣୁ େବକି ବଲି ପଡ଼ି, କହିଲା, “ସାରା, େମା ଭଉଣୀ,
ମଁୁ େତାେତ କିଛି କହିବାକ ଚାେହଁ।” େସ କହିଲା, “ମଁୁ ଏଠାେର ଥେମ ଆସିଲି। ଏବଂ େମା
ପାଖେର ଏକାଧିକାର ଅଛି। େତଣୁ ମଁୁ ସମ ବାପା ପାଇଛି ଆଉ େତା ପାଇଁ କିଛି େହେଲ
ବାକି ନାହିଁ।”

51 ଠି େସହି କାେର େକେତକ େଲାକ ଧମ ବିଷୟେର ଚି ା କରିବାକ େଚ ା କର ି,
କଅଣ ନେହଁ କି? ଉଃ-ହ। ତାହା ଠି ଅେଟ।

52 ଏବଂ େବଚାରା ସାନ ସାରା, େସ ତାହାର େଛାଟ ଓଠଟି ତଳକ କଲା, ଏବଂ ତାହାର
େଛାଟ େଛାଟ କଳା ଆଖିଗୁଡ଼ିକ େମା ଆଡ଼କ ଚାହିଁଲା, ଓ େସ କା ିବାକ ଲାଗିଲା। ଏବଂ େବକି
ନିଜର ଗାଲକ େମା ଗାଲ ସହିତେର ମିଶାଇ, େମାେତ ଆଲି ନ କରଥିଲା। ମୁ ତାହାକ ଭଲ
ପାଏ। ଆଉ ସାରା ଚାଲିଯିବାକ ଆର କଲା କାରଣ େବକି ପାଖେର ସମ ବାପା ଥିେଲ। ମଁୁ
ଅନ ଆ ୁକ ଏହି କାେର ବାହାର କଲି ଓ ତାହା ଆଡ଼କ େସହି ପରି ଇଶାରା କଲି। ଓଃ, େସ
ଠି ଶୀ ଆନ େର େଦୗଡ଼ି ଆସିଲା, ଏବଂ େମା ଆ ୁ ଉପରକ େଡଇଁ ପଡ଼ିଲା େଯପରିକି…
େସ ଅେନକ ସମୟ ଧରି ଆଖପାଖେର ନ ଥିଲା ଆଉ ତାହାର େଗାଡ଼ମାେନ ମଧ ଭମିକ
ପହ ନ ଥିଲା। େସ ଏକ କାେର ଅ ଟିେକ ଦବଳ ଥିଲା (େବାଧହଏ, ମଁୁ େଯପରି ଅେଟ,
ଅ ଟିକିଏ ଦବଳ, ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି), ଏବଂ େସ ନ ଥିଲା…ଭମିକ ପହ ି ପାର ନ ଥିଲା।
େସ ଏକ ବଡ଼ ନାମଧାରୀ ସ ଠନ ନ ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଆଉ େତଣୁକରି େସ କଠିନ
ଭମିକ ଓ ାଇ ପାର ନ ଥିଲା। େସ ଯେଥ ସମୟ ଧରି ଆଖପାଖେର ରହି ନ ଥିଲା।

53 ଆଉ େତଣୁ, େସ ଏକ କାେର ଟଳମଳ େହଉଥିଲା, ଏବଂ ମଁୁ ଦଇ ବାହକ ତାହାର
ଚାରିପାଖେର ଏହିପରି ଭାବେର େଦଇ େଦଲି ଓ ତାକ େମାହର ପାଖକ ଟାଣି ଆଣି
ଆଲି ନ କଲି, ଏବଂ େସ େସହି େଛାଟ େଛାଟ କଳା ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ଚମକାଇ େଦଇ, ରିବିକା
ଆଡ଼କ ଚାହିଁଲା। େସ କହିଲା, “େମା ଭଉଣୀ, ରିବିକା,” େସ—େସ କହିଲା, “ଏହା ସତ
େହାଇପାେର େଯ ତ ସମ ବାପା ପାଇଅଛ, ମା ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ତ େଗାଟିଏ କଥା ଜାଣ:
ବାପା େମାର ସବ କିଛି ପାଇଛ ି।” େତଣୁ…

54 ତାହା ହିଁ…ଠି େସହିପରି େଯ େସ େମାର ସମ କିଛି ପାଇଛ ି। ବଡ଼ ବଡ଼
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା ପାଇଁ େମା ପାଖେର ଶି ା ନ ଥାଇପାେର, ମା େଯପଯ ମଁୁ ଜାେଣ
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େଯ େମାହର ଦବଳତାେର, େସ େମାହର ସମ କିଛିକ ପାଇଛ ି, ତାହା େକବଳ ଦଇ
ବାହକ ଚାରିପାେଖ ରଖିବାକ ଦିଅ , ତାହା େମାେତ ଠି ଭଲ ଅନଭବ କରାଇବ।

55 େତେବ, ଆସ ଆେମମାେନ ବାକ ଫିଟାଇବା ପୂବର ତାହା ଆଉ ଏକ ଅ େଛାଟ
ାଥନାର ଶ ଅପଣ କରିବା।

56 େତେବ, େହ ସଗ ପିତା, ଆେମ ଅନଭବ କରଛ େଯ ଆେମମାେନ ମଧ ପିଲାମାନ
ପରି ଅଟୁ। ଏବଂ—ଏବଂ ତେମ ଆମମାନ ସହିତ ରହିବାକ, ଓ ଆମମାନ ସହିତ
ଉପାସନା କରିବାକ ଭଲ ପାଅ। ଆଉ େଯେତେବେଳ ଆେମ ତମକ ଉପାସନା କର,
ଏବଂ ତେମ ଆମମାନ ଭଲ ପାଅ, ଓ ତମ ବାହେର ଆମମାନ ଧରିଥାଅ, ଏବଂ ତମର
ପବି ଆ ା ତଳକ ପଠାଇଥାଅ, ଏବଂ ଆମମାନ ଏହା ଜଣାଇଥାଅ େଯ ତେମ
ଜୀବ ଅଟ ଏବଂ ତେମ ଆମମାନ ର ପିତା ଅଟ, ଆେମ ତମକ ବହତ ଅଧିକ ଧନ ବାଦ
େଦଉଅଛ। େତେବ, ଏହା େହଉ େଯ ଆଜିରା ି ପବି ଆ ା ଆମମାନ ପାଖକ ଆସ ।
େହ ଭ, େତ କ ହଦୟକ େ ମ କର। ଆମମାନ ଏକ ନତନ ଆଶୀବାଦ ଦିଅ। େହ
ପିତା, ଆମମାନ ଉପେର ଦୟା ଶିଶିର ଢାଳି ଦିଅ। ଆମମାନ ର ପାପଗୁଡ଼ିକ େଦଖ
ନାହିଁ। େସମାେନ ବହତ ଅଧିକ ଅଟ ି। େହ ଭ, େସଗୁଡ଼ିକ ମା କରିଦିଅ। ପିତା,
େସଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏବଂ ଆମମାନ େକବଳ ତମ ବାହ ମଧ କ େନଇ ନିଅ, ଓ—ଓ
ଆମର ଅସୁ ତାକ ସୁ କରିଦିଅ, ଆଉ—ଆଉ ଆମର ାଣଗୁଡ଼ିକ ପରି ାର କରିଦିଅ
ଏବଂ ଆମର ଆ ାଗୁଡ଼ିକ ମୁ କରିଦିଅ, େହ ଭ, େଯପରିକି ଆେମ ତମର ଉପାସନା
କରିପାରିବ ଓ ଶଂସା କରିପାରିବ, େଛାଟ ପିଲାମାନ ପରି େହାଇ ଘର ଚାରିପାଖେର
େଦୗଡ଼ିପାରିବ, େକବଳ ଏହା ଜାଣି େଯ ବାପା ଆମ ଉପେର ନଜର ରଖିଛ ି। େହ ଭ, ଏହା

ଦାନ କର।

57 େତେବ, େକୗଣସି ବ ି ବାକ କ ବ ାଖ ା କରିବା େହତ—େହତ ସ ମ ନହଁ ି।
ଆେମ ତାହା ହଦେବାଧ କର। େଯାହନ ସିଂହାସନ ଉପବି ବ ି ଡାହାଣ ହାତେର
ପୁ କକ େଦଖିେଲ, ଏବଂ ସଗେର େକୗଣସି ବ ି ନ ଥିେଲ, କି ା ପୃଥିବୀେର, କି ା
ପୃଥିବୀ ତେଳ େକହି ନ ଥିେଲ ଯିଏକି େସହି ପୁ କଟିକ େଖାଲିବା େହତ, କି ା ତାହାର
ମୁ ାଗୁଡ଼ିକ ଫିଟାଇବା େହତ ତାହାକ େନବା ପାଇଁ େଯାଗ ଥିେଲ। ଆଉ େସଠାେର ଏକ
େମଷଶାବକ ଉପରକ ଉଠି ଆସିେଲ, ଯିଏକି ଜଗତ ପ ନାବଧିଠାର ହତ େହାଇଥିେଲ।
ଏବଂ େସ େଯାଗ ଥିେଲ। ଆଉ େସ ପୁ କଟି େନେଲ, ଓ ତାହାର ମୁ ାଗୁଡ଼ିକ ଫିଟାଇେଲ,
ଏବଂ ପୁ କ େଖାଲିେଲ। େହ େମଷଶାବକ, ଆଜିରା ିେର ଆସ। େହ ପିତା, େଯେତେବେଳ
ଆେମ ତମଠାେର ଅେପ ା କରଅଛ, ଆମ ତି େସହି ପୁ କଟିକ େଖାଲିଦିଅ, େଯେହତ
ଆେମ ଏହାକ ପରେମଶର େମଷଶାବକ, ଯୀଶୁ ନାମେର ମାଗୁଅଛ। ଆେମ ।
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58 ଆଜିରା ି, ଏଠାେର ମଁୁ ତିେନାଟି ଶ ର ଏକ େଛାଟ ଶା ାଂଶ ପଦକ, ବାଛି ଅଛି।
ମା ଥେମ ମଁୁ ସାଧୁ େଯାହନ, ତାହାର 11ଶ ପବ 23ତମ ପଦର ଆର କରି ପାଠ
କରିବାକ ଚାେହଁ।

ଯୀଶୁ ତା କହିେଲ, ତ ଭାଇ ପୁଣି ଉଠିବ।

ମାଥା ତାହା କହିେଲ, େସ…େଶଷଦିନେର ପୁନର  ଥାନ ସମୟେର
ଉଠିବ, ଏହା ମଁୁ ଜାେଣ।

ଯୀଶୁ ତାକ କହିେଲ, ମଁୁ ପୁନର  ଥାନ, ଓ…ଜୀବନ: େଯ େମା ଠାେର ବିଶାସ
କେର, େସ ଯ ପି ମେର, ତଥାପି େସ ବ ିବ:

ପୁଣି େଯେକହି ବେ ଓ େମା ଠାେର ବିଶାସ କେର େସ କଦାପି େକେବ େହଁ
ମରିବ ନାହିଁ। ଏହା କଅଣ ବିଶାସ କରଅଛ?

େସ ତାହା କହିେଲ, ହଁ, େଭା: ଯାହା ର ଜଗତକ ଆଗମନ କରିବାର
ଥିଲା, ଆପଣ େଯ ପରେମଶ ର ପୁ େସହି ୀ , ଏହା େମାହର ବିଶାସ।

59 ଆଉ ଏକ ମୂଳପାଠ ନିମେ ମଁୁ ଏହି ତିେନାଟି ଶ କ େନବା ପାଇଁ ଇ ା କେର: ଏହା
କଅଣ ବିଶାସ କରଅଛ?

60 କିଛି ସମୟ ପୂବର ମଁୁ ଏକ କାହାଣୀ ପଢ଼ିଥିଲି। ମଁୁ ଭାବଛି ତାହା ଏକ କା ନିକ
କାହାଣୀ ଥିଲା। ଆଉ ମଁୁ ଅନମାନ କେର େଯ, ଅଧିକାଂଶ ସମ େସବକମାେନ, ଡାକର
ଇଂ ାହାମ ର—ର େସହି ପୁ କ ଦାଉଦ ଗୃହର ରାଜକମାର ପାଠ କରିଥିେବ। ଏହା
ଏକ ବହତ ମହାନ ପୁ କ ଅେଟ। ଏହା, ମଁୁ ଭାବଛି େଯ, ଏହାର ମୁ ିତ ସଂ ରଣଟି ସ ୂ
ରେପ ସମା େହାଇ ଯାଇଅଛି। ମଁୁ ଏହାକ ମୁ ିତ ଆକାେର ପାଇବାକ ଚାେହଁ, େଯପରିକି ମଁୁ
ଏହାକ େଲାକମାନ ମଧ େର ରଖିପାେର।

61 ଆଉ େସଠାେର, ମଁୁ ଏକ େଛାଟ ବ ପାଠ କରଥିଲି ଏହି ଲାଜାର ଉପେର,
ଆଉ ଯୀଶୁ ଉପେର, ଏବଂ ମରିୟମ, ଓ ମାଥା ଉପେର, େଯଉଁମାେନକି, ଲାଜାରର
ଭଉଣୀମାେନ ଥିେଲ। ଆଉ ମଁୁ େସଠାେର ପାଠ କରଥିଲି େଯ େଯଉଁଠାେର ଯୀଶୁ ରହଥିେଲ,
ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ, ମାଥା ଏବଂ ମରିୟମ ସହିତେର। େସମାେନ ଦେହଁ ସୁ ର ଏ ୀୟ
ଝିଅମାେନ ଥିେଲ। ଏବଂ ଲାଜାର ଯାଜକମାନ ପାଇଁ ବ ବ ାର ଚିଠିଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିବା
ପାଇଁ, ମ ିରେର ଶା ୀ େହବାର ଶି ା ହଣ କରଥିେଲ କି ା ତାଲିମ େନଉଥିେଲ।

62 ଆଉ ଯୀଶୁ ର ବିେଶଷ କରି ଲାଜାର ସହିତେର, ବହତ ସୁ ର ସହଭାଗୀତା ଥିଲା।
େଯେତେବେଳ ଆେମ େସହି ପୁ କେର ପାଠ କର େଯ େଯଉଁଠାେର େସ େସମାନ ଘରକ
ଆସିଥିେଲ, ଏବଂ ମାଥା ତାହା ର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଟିେକ ବି ତ େହାଇ ପଡ଼ିଥିେଲ, ମା
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ତା ତ ରା ି େଭାଜନ ୁତ କରି େମଜ ସଜାଡ଼ିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା, କି ମରିୟମ ତାହା ପାଦ
ତେଳ ବସି ରହିଥିେଲ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ େଯ ମରିୟମ ଉ ମ ବିଷୟ ବାଛି େନଇଛି।

63 ଏବଂ ତାହାପେର, ଆମକ କହାଯାଇଛି େଯ ତାହା ଲାଜାର ହିଁ ଥିଲା ଯିଏକି ଯୀଶୁ
େଯାହନ ନିକଟକ ଆଣିଥିେଲ, ଡାକର ଇଂ ାହାମ ପୁ କଗୁଡ଼ିକର କାହାଣୀେର,
ଏବଂ…ଦାଉଦ ଗୃହର ରାଜକମାର ଉପେର। େହାଇପାେର, ତାହା ସତ େହାଇ ନ ଥିବ,
ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ, ମା ଏହାର ପୃ ଭମି ପାଇଁ େକବଳ, ମା େସ େସମାନ ସହିତେର
ରହଥିବାର ଅନମାନ କରାଯାଉଥିଲା।

64 େତେବ, ଆେମମାେନ ଏହା ଶି ା କରିଅଛ ଏହି ଆଗାମୀ, ବରଂ, ଏହି ବିଗତ
ସ ାହେର, େଯ ଯୀଶୁ ସାଧୁ େଯାହନ 5:19 େର କହିେଲ, “ମଁୁ…ପୁ ନିଜଠାେର କିଛି
କରିପାର ି ନାହିଁ, ମା ଯାହା େସ ପିତା କରଥିବାର େଦଖ ି: ପୁ ମଧ ଠି ତାହାହିଁ
କର ି। ପିତା କାଯ କର ି ଏବଂ ପୁ ଠି େସହି ସମାନ କାଯ କର ି।” ବଝିେଲ? “ଯାହା
େସ ପିତା କରଥିବାର େଦଖ ି।”

65 ଏଣୁ ଏହାକ କତେର ସଠି କାହାଣୀ କରିବାକ େହେଲ, ପିତା, ପରେମଶର, ନି ିତ
ଭାବେର ତାହା ପୁ , ଯୀଶୁ ସହିତ କଥା େହାଇଥିେବ, ଏବଂ କହିଥିେବ, “ତମର ବ ,
ଲାଜାର, ମରିବାକ ଯାଉଅଛି, ମା ଏହା ଭଲ ପାଇଁ େହବାକ ଯାଉଅଛି, ଏଣୁ ତେମ ଘର
ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଦରକ ଚାଲିଯାଅ, କାରଣ ତାହା ନିମେ ାଥନା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ତମକ
କହାଯିବ, କି ା, ତାହାକ ସୁ କରିବା ପାଇଁ କହାଯିବ, ଆଉ—ଆଉ ମଁୁ ଚାେହଁ ନାହିଁ େଯ ତେମ
ତାହା କର।” ଯଦି ଆପଣ କାହାଣୀଟିକ େଦଖିେବ େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ଆଗକ
ଯାଉ, ଆପଣ େଦଖିେବ େଯ ତାହା େସହି ସତ ର ଘଟିକା ପଯ ଆସି ପହେ । ଏଣୁ,
ଯୀଶୁ, େକୗଣସି େଚତାବନୀ କି ା କିଛି ବିନା, େସହି ଘର ଚାଲିଗେଲ ଏବଂ ଅନ େକୗଣସି

ାନକ ପଳାଇଗେଲ, େସହି ରା ି ଆଉ େଫରିେଲ ନାହିଁ। ଆଉ େସ ଅନ ାନ େକେତକ
ସହରକ ଚାଲିଗେଲ। ଆଉ ଠି େଯମିତି ଯୀଶୁ ଘର ବାହାରିେଲ, େସେତେବେଳ ସ ଟ
ପଶି ଆସିଲା।

66 ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଘରକ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆ ି, େସେତେବେଳ ସ ଟ
ତାହାର ମାଗେର ଥାଏ। େକବଳ ମେନରଖ , େଯେତେବେଳ େସ ଆପଣ ଘରକ ଛାଡ଼ି
ଚାଲିଯାଆ ି, ସ ଟ ବାଟେର ଆସୁଥାଏ। େଯେତେବେଳ ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମାଜଗୁଡ଼ିକ
ଓ ସମ କିଛି ବିଷୟକ ନିଜର ମ ଳୀେର ନିଖୂ ଭାେବ କାଯ ରତ େହଉଥିବାର ପାଆ ି,
େଯପରିକି କିଛି େଗାଟାଏ ବଡ଼ ବହ େଷାହଳ ସିଲି ର ଥିବା ରିକ  ବ ାକର କାରଯାନ
ପରି, ଏବଂ ଆପଣ େସଥିର ଯୀଶୁ ବାହାର କରିଦିଅ ି, େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଆପଣ ର
ମ ଳୀର ଚାଲିଯାଆ ି, ସ ଟ ମାଗେର ଆସୁଥାଏ। ହଁ, ମହାଶୟ, େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ
ଏକ ନାମଧାରୀ ସଂ ାକ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ି, େସମାେନ େଯ ତାହା େଗାଟିଏ ପଟକ ଅଲଗା
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କରିଦିଅ ି ଓ କହ ି, “େତେବ, ବ ମାନ ଆେମମାେନ ଠି ଏହା ବିଶାସ କରନାହଁୁ େଯ ଏହି
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସ ୂ ଭାେବ ସଠି େହାଇପାେର,” ଆଉ ଆପଣ ଅନ କିଛି ବିଷୟକ ହଣ
କରିନିଅ ି, େତେବ ସ ଟ ତାହାର ମାଗେର ଆସୁଥାଏ। େକବଳ ତାହା ମେନ ରଖ ।

67 ତାହା େମାେତ ଭ ଯୀଶୁ ର ଏକ କାହାଣୀକ ମେନ ପକାଇଦିଏ, ଯାହାକି ଲକ ଲିଖିତ
ପୁ କେର ମିେଳ। ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ େଯେତେବେଳ େସ ାୟଃ ବାର ବଷର ବାଳକଟିଏ
ଥିେଲ, େପ ିକ ପବକ, ତାହା ର େଲାକମାେନ ତାହା େନଇକି ଯାଇଥିେଲ, େଯପରିକି

ତିବଷ ତାହା ର ପର ରା ଥିଲା। ପୁଣି େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଯିରଶାଲମ ନଗରେର
ପବ ପାଇଁ ଥିେଲ ଏବଂ ଏକ ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା, ଆେମମାେନ ବାଇବଲେର ପାଉ,
େଯ େସମାେନ ତାହା ର ବିନା ତିନି ଦିନ ଯା ା କରି େନଇଥିେଲ। ଏବଂ େସମାେନ ଭାବି
େନଇଥିେଲ େଯ େବାଧହଏ, ଏହାକ ହାଲକା ାନ କରିଥିେଲ, େଯ ଯୀଶୁ ନି ିତ ଭାବେର
େସମାନ ର େକୗଣସି ସ କୀୟମାନ ମଧ େର ରହିଥିେବ। େତେବ, ଆେମମାେନ
ତାହା କରିପାରିବା ନାହିଁ। େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଖାଜିବା ପାଇଁ େସମାନ ର
ସ କୀୟମାନ ମଧ େର ଯିବାକ ଆସିେଲ, େସ େସଠାେର ନ ଥିେଲ।

68 ଏବଂ ଆେମ ଏହାକ ହାଲକା ଭାେବ େନଇପାରିବା ନାହିଁ, େକବଳ ଏଇଥି ପାଇଁ େଯ
େଯେହତ ଆେମ େମେଥାଡି , ବା  ଟି , େ ସବିେଟରିଆ , େପ ିକ ଅଟୁ, ଏବଂ ଆମର
ପୃ ଭମିମାନ ଏବଂ ଆମର ପିତପୁରଷମାେନ ମହାନ ବିଶାସୀମାେନ ଥିେଲ, ଆେମ ଏହାକ
େକବଳ, େତେବ, ହାଲକା ଭାବେର େନଇ ଥାଉ, େଯ ଯୀଶୁ ଆମ ସହିତେର ଅଛ ି। ଆେମ
ତାହା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମକ ତ ତିଦିନ ଏବଂ ତି ମିନିଟେର ତାହା ସହିତେର
ସ କେର ରହିବାକ ଅଛି। ଓଃ, ମଁୁ ତାହା ଭଲ ପାଏ।

69 ମଁୁ ତାହା ଚାେହଁ ଯାହା ପରେମଶର ବ ମାନ ଅଛ ି। େମାହର ପିତାମାତା ର
ପାଖେର ଯାହା ଥିଲା, େମାହର ପୂବପୁରଷମାନ ପାଖେର ଯାହା ଥିଲା, ତାହା ଅ ତ
ଅେଟ, ମା (େସମାନ ପାଖେର ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଉ ମ ଅେଟ।) ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ଆେମ
ମାଗେର ଆହରି ଆଗକ ଅ ସର େହାଇଅଛ।

70 ଆସ େଦଖିବା େଯ େସ ଆଜି କଅଣ ଅଟ ି। ମଁୁ ପଛକ ଚାହିଁ ୀମାନ ମୁଡ଼ି କଅଣ
କରିଥିେଲ ତାହା େଦଖିବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆେମ ୀମାନ ମୁଡ଼ି ଅେପ ା ମାଗେର
ବହତ ଅଧିକ ଆଗକ ଅ ସର େହାଇଅଛ। ଆମର ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକର ସମସ ା ଏହା େଯ:
ଆେମ ପଛକ ଚାହିଁ ଏହା କହିଥାଉ, “େତେବ, ଆସ େଦଖିବା ୀମାନ ଜ େୱସଲି କଅଣ
କହିଛ ି, ଅନ ମାନ ମଧ ର େକେତେକ କଅଣ କହିଛ ି।” େସହି କାରଣର ଧମ ନିଜର
େ େର େଯତିକି ଅ ସର େହାଇଅଛି, ତାହା ଅେପ ା କହିଁ ଅଧିକ ବି ାନ ନିଜର େ େର
ଅ ସର େହାଇଅଛି।
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71 ଏଠାେର ତିନି ଶହ ବଷ ପୂେବ, ଜେଣ ଫରାସୀ େବୖ ାନିକ ମାଣ କରିଥିେଲ େଯ ଯଦି
ଆପଣ ପଇଁ-ତିରିଶ ମାଇ ତି ଘ ାର ଅତିଶୟ େବଗେର ଗତି କରିେବ, ମାଧ ାକଷଣ
ଶ ି ଆପଣ ପୃଥିବୀର ଉପରକ ଉଠାଇ େନଇଯିବ। କଅଣ ଆପଣ ଭାବଛ ି େଯ ବି ାନ
ଆଜି େଫରି େସହି ସ କ ସୂଚାଇବ? େସମାେନ ଉେଣଇଶ ଶହ ମାଇ ତି ଘ ା
େବଗେର ଗମନ କରଛ ି ଏବଂ ଯିବା ଜାରି ରଖିଛ ି। େସମାେନ ଆଗକ ଚାହିଁ, ଆଗକ ବଢ଼ି
ଚାଲିଛ ି। ମା ଆେମ ପଛକ ଚାହିଁ ଏହା େଦଖିବା ଚାହଁୁ େଯ ମୁଡ଼ି କଅଣ କହିଥିେଲ; ସା ି
କଅଣ କହିଥିେଲ; ଫି ି କଅଣ କହିଥିେଲ; ନ , କାଲଭି ; େସମାନ ମଧ ର େକେତେକ
କଅଣ କହିଥିେଲ। େସମାେନ ଯାହା କହିଥିେଲ ତାହା ସ ୂ ଠି ଥିଲା। ତାହା େସମାନ
ଯୁଗ ପାଇଁ ଥିଲା, ମା ଆେମ ଆଗକ ଗତି କରଅଛ।

72 େମା େଜେଜବାପା ଏକ ବଳଦଗାଡ଼ି ଚଲାଇଥିେଲ। ମଁୁ ଏକ େଫାଡ ଭି8 କାର
ଚଲାଉଅଛି। େମା ପୁଅ ଏକ େଜ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବ। ତାହାର ଅଥ େହଉଛି, ଆେମମାେନ
ଆଗକ ବଢଅଛ। ଧମ ମଧ ତାହାହିଁ େହବା ଉଚି । ଭ ଆଗମନଟି ସ ିକଟ ଅେଟ।
ମ ଳୀକ ତାହାର ଶ ି ସାମଥ େର ଆଗକ ବଢ଼ିବା ଉଚି । ବି ାନ େକବଳ େସତିକି ପଯ
ଚଢ଼ିପାେର ଏବଂ ତାହାପେର ତାହାକ ାସ ପାଇବାକ ଅଛି, ମା ଆମ ପାଖେର ତ ଅସର ି
ଭ ାର ଅଛି, ପରେମଶର , େଯଉଁ ଅସୀମିତ, ଶ ି, ଯାହା େକେବବି ଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ,
ତାହା ଭିତରକ ଆେମ େବଶ କରିବା ଉଚି । ଆେମମାେନ ତ ଆଜିରା ି ଆମ େସୗଭାଗ ର
ଅଧୀନେର ଏକ ମିଲିୟ ମାଇ ବାସ କରଅଛ, ୀ ିଆନ େହବାର େସୗଭାଗ ମାନକ
ଉପେଭାଗ କରଅଛ। ମଁୁ େସେତେବେଳ ନିଜକ ଲ ିତ ଅନଭବ କେର େଯେତେବେଳ ମଁୁ
ଏଠାେର ବାହାରକ ଅନାଏ ଏବଂ େସହି ଅନ ାନଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ େସହି ଅସୁ ତାକ, ଓ େସହି
ସମସ ାଗୁଡ଼ିକ େଦେଖ ଯାହାକି ବ ମାନ ଚାଲିଅଛି। ଆମ ମ ଳୀକ ତ ରା ାେର ଚାଲି
ଯାଉ ଯାଉ, େରାଗୀ ସୁ କରିବା, ମୃତମାନ ପୁନର  ଥାନ କରିବା, ଭତମାନ ବାହାର
କରଥିବା ଉଚି ଅେଟ, ଚି ଓ ଚମ ାରମାନ ସାଧନ କରଥିବା ଉଚି ଅେଟ, ଏବଂ ସମ
ବିଶକ ଏହା ଅନଭବ କରାଉଥିବା ଉଚି ଅେଟ େଯ ଯୀଶୁ ୀ ଜୀବିତ ଅଛ ି। ତାହା ହିଁ
ଅେଟ ଯାହାକି ଆମମାନ କରିବା ଆବଶ କ।

73 କାହିଁକି, ଆପଣ କହ ି, “ ୀମା ମୁଡ଼ି ତ କଦାପି…” ୀମା ମୁଡ଼ି ଏହି ଦିନେର ବାସ
କରି ନ ଥିେଲ। ତାହା ଠି ଅେଟ। ଆେମମାେନ ଭ ଆଗମନର ସମୟେର ରହଅଛ।
ଏବଂ ଆେମ ଏହାକ ଅତିଶୟ ହାଲକା ଭାବେର ହଣ କରିେନଇଛ େଯ େସ ଆମମାନ ର
ସ କୀୟମାନ ସହିତେର ଅଛ ି। ମା ଅନ ଏକ ଦିନ େଯେତେବେଳ ଜେଣ ଦାବିଦାର

ୀମାନ ାହାମକ ଆହାନ କଲା, ଆେମମାେନ ଜାଣିବାକ ପାଇଲ େଯ େସ ଆମମାନ ର
ସ କୀୟମାନ ମଧ େର ନାହଁା ି।

74 େସମାେନ ତାହା େକଉଁଠାେର ପାଇେଲ? େକଉଁଠାେର—େସମାେନ ଯୀଶୁ
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େକଉଁଠାେର ପାଇେଲ? ଠି େଯଉଁଠାେର େସମାେନ ତାହା ଛାଡ଼ିଥିେଲ। େସମାେନ
ତାହା େକଉଁଠାେର ଛାଡ଼ିଥିେଲ? େପ ିକ ର ପବେର। ଆେମମାେନ ଯୀଶୁ
େକଉଁଠାେର ଛାଡ଼ିଅଛ, ମ ଳୀ େକଉଁଠାେର ଛାଡ଼ିଅଛି? େପ ିକ ର ପବେର।
େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ େସହି ପୁରଣାକାଳିଆ େପ ିକ ା ସାମଥ ଏବଂ
େପ ିକ ର ପବର ଦେରଇ ଯାଉ, ଆେମ ଯୀଶୁ ଠାର ଦେରଇ ଚାଲିଯାଉ। ବ , ତାହା
ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ। ଆେମମାେନ ଆମର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନେର ବାସ କରଅଛ।
ହଁ, ଆ ା।

75 େସମାେନ ତାହା େପ ିକ ପବେର ଛାଡ଼ିଥିେଲ, ଏବଂ ତାହାହିଁ ଏକମା ାନ ଅେଟ
େଯଉଁଠାେରକି େମେଥାଡି , ବା  ଟି , େ ସବିେଟରିଆ , ଏବଂ େପ ିକ ାଲମାେନ
ତାହା େକେବବି ପାଇପାରିେବ, େଯ େସହି ାନକ େଫରିଯାଆ େଯଉଁଠାେର ତେମ
ତାହା ଛାଡ଼ିଥିଲ। ଭ ର ଆନ େକଉଁଠାେର ଅଛି? ଭ ସାମଥ େକଉଁଠାେର
ଅଛି? ମ ଳୀ ଆଜି ଶ କେର, “ଇତିହାସର ପରେମଶର କଅଣ—କଅଣ େହଲା?”
େସ ତାହା ର େଲାକମାନ ଅେପ ାେର ଅଛ ି େଯ େସମାେନ ତାହା ଘଟଣା ଳକ
େକେବ ଡାକିେବ। ମା େସହି…

76 ଆେମ ତାହାକ ନାମଧାରୀ ସଂ ାଗୁଡ଼ିକ ମାଧ ମେର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆେମ
ତାହାକ ମେନାବି ାନ ଅଧୀନେର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆେମ ତାହାକ ବୀଜଗଣିତ
ଅଧୀନେର କରିପାରିବା ନାହିଁ, କି ା ଆେମ ତାହାକ ଶି ା ସହିତେର କରିପାରିବା ନାହିଁ।
ଆେମ ନିଜକ ପୃଥକ କରିଥାଉ, ନିଜକ ଭାଗ ଭାଗ କରିଥାଉ। ଆେମ ବିଭାଜିତ େନାହଁୁ।
ଆେମମାେନ ତ କତେର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଜେଣ ବ ି ଅଟୁ। ଆେମମାେନ ସମେ

ୀ ଠାେର ଏକ ଅଟୁ, ଏବଂ ଆମର ନାମଧାରୀ ସଂ ାଗୁଡ଼ିକ ତାହା େକେବେହେଲ
କରିେବ ନାହିଁ। େସମାେନ େଯେତ ଭଲ େହେଲ ସୁ ା, େସମାେନ ତାହା କରିେବ ନାହିଁ।
ଆମର ଶି ା େହଉଛି ସବଠ ବଡ଼ ତିବ କ ଯାହାକି େକେବ ସୁସମାଚାରର ରହିଥିଲା, ତାହା
େହଲା ଶି ା।

77 ଆମକ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ଶି ା ନେହଁ। ଆମମାନ ତ ଶ ି ଦଶନ କରିବା
େହତ ମ ଳୀେର ପବି ଆ ା ର ସାମଥ ଏବଂ ଦଶନ ଆବଶ କ। ଯୀଶୁ କଦାପି କହି
ନାହଁା ି, “ସମ ଜଗତକ ଯାଅ ଏବଂ—ଏବଂ ଶି ା ଦିଅ।” େସ କଦାପି କହି ନାହଁା ି,
“ସମ ଜଗତକ ଯାଅ ଏବଂ କର…” େସ କହିେଲ, “ସମ ଜଗତକ ଯାଅ ଏବଂ ସୁସମାଚାର

ଚାର କର।” ଏବଂ ସୁସମାଚାର େହଉଛି ପବି ଆ ା ର ସାମଥ କ, ପୁନର  ଥାନକ
ଦଶନ କରିବା। ଆେମମାେନ େଯଉଁଠାେର ରହିବା ଉଚି ତାହାଠାର ଆେମ ଏପଯ

ଏକ ମିଲିୟ ମାଇ ବାଟ ଦରେର ଅଛ। ଆସ ଆେମମାେନ ଆଗକ ବଢ଼ିବା। ଆସ
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ଆେମମାେନ େସଠାକ େଫରିବା େଯଉଁଠାେର େପ ିକ ପବେର ଆେମମାେନ ତାହା
ଛାଡ଼ିଥିଲ।

78 ଯୀଶୁ କହିେଲ, େଯାହନେର, ମଁୁ ବିଶାସ କେର, 15ଶ ପବେର, େସ କହିେଲ, “ମଁୁ
ା ାଲତା; ତେମମାେନ ଶାଖା।” େତେବ ତାହାେହେଲ, ଯଦି େସହି ା ାଲତା ଥମ

ଶାଖା ବାହାର କଲା, ଏବଂ େସହି ଶାଖାର ଏକ େ ରିତ ିୟାର ପୁ କ େଲଖା େହଲା, େତେବ
ଦିତୀୟ ଶାଖା ଅନ ଏକ େ ରିତ ିୟାର ପୁ କ ୁତ କରିବ। ତତୀୟ ଶାଖା ଆଉ ଏକ
େ ରିତ ିୟାର ପୁ କ ୁତ କରିବ। ଏବଂ େସହି ା ାଲତାର ବାହାରଥିବା େତ କଟି
ଶାଖା େସହି ଥମ ଶାଖା ପରି ହିଁ ସମାନ େହବ।

79 େତେବ, ଆପଣ କଲମ କରିପାର ି, ଆେମ ତାହା ଜାଣୁ। ମଁୁ ଏକ କମଳା େଲ ୁ ଗଛ
େଦଖିଅଛି େଯଉଁଥିେରକି ାୟଃ ଆଠଟି ଭି କାରର ଫଳ ଲାଗିଥିଲା। ମଁୁ ଏକ କମଳା ଗଛ
େଦଖିଅଛି େଯଉଁଥିେରକି ଅ ୁରଫଳ, େଲ ୁ, ଓ ସମ କିଛି ଫଳ ଫଳିଥିଲା, ମା େସଗୁଡ଼ିକ
େସଥିେର ଖ ା ଯାଇଥିଲା।

80 ଆଜି ତାହାହିଁ ମାମଲା ଅେଟ। ଆେମମାେନ ଆମର ଚି ାଧାରାଗୁଡ଼ିକ ଖ ି େଦଇଛ,
ଆମର ନାମଧାରୀ ସଂ ାଗୁଡ଼ିକେର ଖ ି େଦଇଛ, ମା ଯଦି େସହି ଗଛ େକେବ ନିେଜ,
ଅନ ଏକ ଫଳ ା ାଲତା ଉ କେର, େତେବ ତାହା େସହି ମୂଳ ଗଛ ପରି ହିଁ େହବ ଯାହାକି
ଭିତରକ ଯାଇଅଛି। ହାେଲଲୟା! ଓଃ, ମ ଳୀ ଏକାଠି ମି ିତ େହାଇଯିବ, ମା ଆେମ ତ
େସହି ମୂଳର ସାମଥ ଆବଶ କ କର। ଆେମ ତ ପବି ଆ ା, ଯୀଶୁ ୀ ପୁନର  ଥାନର
ଶ ି ଆବଶ କ କର। ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହା େସ ଆମକ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିେଲ।

81 “ମଁୁ ା ାଲତା, ତେମମାେନ ଶାଖା।” ଯଦି େଗାଟିଏ ା ାଲତା ଏକ ଡ଼ାଳ ଉ
କେର, ଏବଂ ତାହା ସୁ ର ନୀଳ ର ର ଅ ୁରଗୁଡ଼ିକ ଉ କେର, େତେବ ପରବ ୀ

ା ାଲତା ଯାହା େସ ବାହାେର କରିବ େସଥିେର ସୁ ର ନୀଳ ର ର ଅ ୁର ହିଁ ରହିଥିବ।
ଯଦି ଥମ ା ାଲତା ଆସିଲା, ଏବଂ େସମାେନ ପବି ଆ ା ଭାବେର ଆସିେଲ,
ଆଉ େସମାେନ ମହା ଚମ ାରମାନ କେଲ, ଏବଂ ଚି ମାନ କେଲ, ଓ େସମାନ ର
ସା କ ଏକ ଜଗତ ତି ମୁ ା ିତ କେଲ…ଏପରିକି େସମାନ ମଧ ର ଅେନେକ ନିଜର
ସା ଦାରା, େସମାେନ, ନିଜର ର ଦାରା, େସମାେନ େସମାନ ର ସା କ ମୁ ା ିତ
କେଲ। େସମାେନ ସୁସମାଚାରକ େନଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ସମ କାରର ବିପଦମାନ ଏବଂ
ସବକିଛି େଦଇ ଗେଲ। େସମାେନ କ ପାଇେଲ; େସମାେନ ମାଡ଼ ଖାଇେଲ; େସମାନ
ଦ ଦିଆଗଲା। “କଅଣ ଆେମ ନି ିତ ଭାବେର ଏକ େକାମଳ ଫୁଲର ଶଯ ାେର, ସଗକ
ନିଆଯିବା, େଯେତେବେଳକି ଅନ ମାେନ ପୁର ାର ପାଇବା ପାଇଁ ସଂ ାମ କରିଥିେଲ,
ଏବଂ ର ା ସମୁ େଦଇ ଯା ା କରିଥିେଲ?” ଆେମ କଅଣ କରିବାକ ଆଶା କର? “ଯଦି
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େମାେତ ରାଜତ କରିବାକ ଅଛି େତେବ େମାେତ ନି ିତେର ଯୁ କରିବାକ ଅଛି। େହ ଭ,
େମାହର ସାହସକ ବଢ଼ାଅ।” ସୁନି ିତ ଭାବେର। ଆେମ ଏକ େୟାଜନ କର…

82 ଆମକ ଏକ ନତନ ନାମଧାରୀ ସଂ ାର େୟାଜନ ନାହିଁ। ଆମକ ଏକ ନତନ
ଗୀଜାଘର େୟାଜନ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମକ ଯାହା ଦରକାର ତାହା େହଉଛି ଏକ ପୁରଣା-
କାଳିଆ ବାରୀପଟ, ଆକାଶ-ନୀଳ, ପାପ-ହତ ାକାରୀ େପ ିକ ା ଉ ୀପନା, ଯାହାକି
େପ ିକ େର ଜନ େନଇଥିଲା ଏବଂ ପୁନବାର ମ ଳୀକ େଫରିଅଛି, ଯୀଶୁ ଦଶ େର
ଆଣିବା ପାଇଁ, ପୁନବାର ପବି ଆ ା ର ଶ ି େଫରିଅଛି।

83 ଇତିହାସର ପରେମଶର ସବେବେଳ ଏକ ଗୁର ପୂ ମୁହ େର ଦଶ େର ଉଠି
ଆସ ି। ଆମକ ଏହା ଦରକାର ଅେଟ। ତାହାହିଁ ତ ଆଜି ଆମ ମ ଳୀ ସହିତେର ମାମଲା
ଅେଟ। ଆେମ ବହତ ଅଧିକ ପଛକ ଚାଲି ଯାଉଅଛ। ଆେମ ଜଗତର ଚାକଚକ ତାେର
ପଡ଼ି ଯାଉଅଛ। ପୁଣି ଧୀେର ଧୀେର, ବଷକ ବଷ, ଏହା ଅ ଟିକିଏ ମରିବାକ ଲାେଗ ଏବଂ
ଶୁଖିବାକ ଲାେଗ।

84 ଏହା ଖୁ ଶୀ େଛଦନର ସମୟ ଉପ ିତ ଅେଟ। ପରେମଶର ଏହାକ େସତିକି
ସୁନି ିତ ଭାେବ କାଟିେବ େଯତିକି ସୁନି ିତ ମଁୁ ଏହି ମ ଉପେର ଛିଡ଼ା େହାଇଅଛି।
ପରେମଶର ତାକ ଫଳ ଧାରଣ କରାଇବା ଉେ ଶ େର ତାକ କାଟି ପକାଇେବ। େସ ଏହି
ଦିନମାନ ମଧ ର େଗାଟିଏ ଦିନେର େସଥିର ଜଗତର କାଯ ଗୁଡ଼ିକ କାଟି ପକାଇେବ।
ଏପରି ଏକ ଲ ାଜନକ ବିଷୟ, େଯପରି ଭାବେର ମ ଳୀ ଧମ ନାମେର କାଯ କରି ଚାଲିଛି।

85 ଏବଂ ଆେମମାେନ ପାଉ, େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗେଲ, ମୃତ େବଶ
କଲା। େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଆମ ମ ଳୀକ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆ ି, ପବି ଆ ା ର ଶ ି ଆମ
ମ ଳୀକ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ଏହା ଦବଳ େହବାର ଆର ହଏ ଓ—ଓ ମରିଯାଏ। ଏବଂ
କିଛି ସମୟ ପେର େସଥିେର ଆଉ କିଛି ହିଁ ନ ଥାଏ। େତେବ, େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଛାଡ଼ି
ଚାଲିଗେଲ, ମୃତ େବଶ କଲା। ଓଃ, ତାହା େକେଡ଼ ଏକ ଦଃଖଦ ସମୟ ଥିଲା।

86 ଆଉ ଧ ାନ ଦିଅ , େସମାେନ ସବ ଏେଣ େତେଣ ଆ ଯ େହେଲ, ଆଉ େସମାେନ
ଯୀଶୁ ପାଇଁ ଡାକ ପଠାଇେଲ, ମା େସ ଆସିେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ପୁନବାର ତାହା
ଡାକ ପଠାଇେଲ, ଆଉ େସ ଆସିେଲ ନାହିଁ, ମା େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ କଅଣ କରିବାକ
ଯାଉଥିେଲ। େସ ଆଜିରା ି ଜାଣିଛ ି, େଯ େସ କଅଣ କରିବାକ ଯାଉଛ ି। ଏହା ତାହା
ସହିତ ହଜି ଯାଇନାହିଁ: େସ ଅବିକଳ ଭାବେର ଜାଣ ି େଯ କଅଣ କରିବାକ ିର କରଛ ି।
େସ ଏକ େଗା ୀୟ େଲାକ ଉଠାଇବାକ ଯାଉଛ ି, ଠି େସତିକି ସୁନି ିତ ଭାବେର
େଯତିକି ମଁୁ ଏହି ମ େର ଛିଡ଼ା େହାଇଅଛି। େସ ଆପଣା ନାମ ନିମେ ବିଜାତି ପୀଢୀର ଏକ
େଗା ୀ ଉଠାଇେବ। େସ ତାହା କରିେବ।
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87 ଏହା ବ ମାନ ଯିହଦୀମାନ ର ସମୟ ସ ିକଟ ଅେଟ, ଏବଂ ବିଜାତିମାନ ର
ସମୟ ସମା େହଉଅଛି, କାରଣ େସମାେନ ବ ମାନ ହିଁ ବାହାରକ ବାହାରି ଯାଇଛ ି।
େସମାେନ ୀ ତ ାଖ ାନ କରଛ ି; େସମାେନ େସମାନ ର ଚି ଗୁଡ଼ିକ ତ ାଖ ାନ
କରଛ ି; େସମାେନ ଈଶରୀୟ େବାଲି କହାଯାଉଥିବା ସମ କିଛି ବିଷୟକ ତ ାଖ ାନ
କରଛ ି, ଏବଂ ତାହାକ ଏକ କାର ମନର କଥା ଜାଣିବା କି ା ଶୟତାନର ଶ ି ଭାବେର
ନାମିତ କର ି ଓ ଏପରି କର ି…େସମାେନ ପବି ଆ ା ନି ା କରଛ ି ଏବଂ ଆପଣାକ
ପରେମଶର ଠାର ଅନ ମୁ ା ିତ କରଛ ି। ଆଉ ପରେମଶର େସହି ସଂଖ ାଲଘୁ ,
କିଛି ସମୟ ପେର େନେବ, ଏବଂ ଏହାକ ଏକ ଶ ିଶାଳୀ ମ ଳୀ ରେପ ଉ  ଥାପିତ କରିେବ,
ଓ ତାହାପେର ଆ ା ଯିହଦୀମାନ ନିକଟକ େଫରାଇ େଦେବ, ଏବଂ ବିଜାତି ମ ଳୀକ
ଘରକ େନଇଯିେବ। ଅବିକଳ ଭାେବ ଠି । େସ ବ ମାନ ୁତି କରାଯାଉଅଛି। େତେବ,
ଆେମମାେନ ାୟଃ, େଶଷ ସମୟେର ଅଛ।

88 ଯୀଶୁ, େସ ଜାଣିଥିେଲ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପେର େସ କହିେଲ, “ଆମର ବ ଲାଜାର
ନି ା ଯାଇଛ ି।”

89 କାହିଁକି, ଶିଷ ମାେନ ଭାବିଥିେଲ େଯ େସ ଅ ଟିକିଏ ବି ାମ େନଉଛ ି। େସ କହିେଲ,
“ହଁ, ଯଦି େସ ନି ା ଯାଇଛ ି, େତେବ େସ ବହତ ଭଲ କରଛ ି।”

90 ହଁ, େସ ନିଜର ଶ େର…େସମାନ ର ଶ େର କହିଥିେଲ, େଯପରିକି େସମାେନ
ବଝିେବ, କହିେଲ, “େସ ମରିଛ ି, ଏବଂ ତମମାନ ସକାଶୁ ମଁୁ ଆନ ିତ େଯ ମଁୁ େସଠାେର
ନ ଥିଲି।” ବଝିେଲ? “ତମମାନ ସକାଶୁ, ମଁୁ ଆନ ିତ େଯ ମଁୁ େସଠାେର ନ ଥିଲି।”
କାରଣ େସମାେନ ତାହା —ସୁ କରିବାକ—ତାକ ସୁ କରିବାକ କହିଥାଆେ , ମା
େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ ତାହା କରିପାରିେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଦଶନ ଏପଯ ରହିଥିଲା…
େସହି ଚାରି ଦିନ ପେର େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ତାହା େସହି ସମୟ ଥିଲା ଯାହାକି ପିତା
ତାହା କହିଥିେଲ। େକେତ ସୁ ର; େସ ସମାଧି ପାଖେର କହିେଲ, “ପିତା, ମଁୁ ତମକ
ଧନ ବାଦ େଦଉଛି, ତେମ ଆଗର ଶୁଣିଅଛ, ମା ମଁୁ େକବଳ ଏହା େସମାନ ପାଇଁ କହଅଛି
େଯଉଁମାେନକି ପାଖେର ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି।” ବଝିେଲ? େସ ତାହା ପୂବର ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ
କଅଣ କରିବାକ ଯାଉଛ ି। େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଯାଇ ତା ନି ାର ଜା ତ କରିବି।”

91 େତେବ, ମଁୁ କ ନା କରିପାେର େଯ େସହି େଛାଟ ଘରଟି ବା ବେର ଭା ି ଯାଇଥିଲା।
ଅ ଦାତା ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ, ଦଃଖ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ଓଃ, ଏହା େକେତ ଅ ତ ଅେଟ
େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏକ ଦଃଖୀ ଘର କି ା ଏକ ଦଃଖୀ ହଦୟ ପାଇଥାଆ ି, ଆଉ
ତାହାପେର ଯୀଶୁ ହଠା ଦଶ ମାନ ହଅ ି, କଅଣ ତାହା ନେହଁ କି? ମଁୁ କ ନା କରି ମାଥାକ
େଦଖିପାରଛି, ଜେଣ ସୁ ର ସାନ ମହିଳା ଯାହା ମୁଖମ ଳ ଉପେର ଏକ କଳା ଓଢ଼ଣା
ଅଛି, ଏବଂ ସାନ ମରିୟମ, ଆଉ େସମାେନ ପର ର ଜେଣ ଅନ କ ଧରିଛ ି, କହଛ ି,
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“ଆେମ କଅଣ କରିବା? ବାପା ଓ ମାଆ ଚାଲି ଯାଇଛ ି, ଏବଂ ଆମର ମୂଲ ବାନ ଭାଇ…
େତେବ, ଆେମ ମ ଳୀ ଛାଡ଼ି େଦଇଅଛ, ଏବଂ ଆେମ େସଠାର ବହି ୃତ କରାଯାଇଅଛ,
ଓ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଅନସରଣ କରିବା ନିମେ ବାହାରି ଆସିଅଛ। ଆଉ େସ େକୗଣସି

ାନକ ଚାଲି ଯାଇଛ ି, ଓ ଆମମାନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛ ି।”

92 ମଁୁ ଶୁଣିପାରଛି େଯ ଜେଣ ସମାେଲାଚକ ଆସିଲା ଓ କହିଲା, “େହ, େସହି ଦିବ
ଆେରାଗ କାରୀ, ଗାଲିଲୀର େସହି ଭବିଷ   ବ ା େକଉଁଠାେର ଅଛି? େସ ବ ମାନ
େକଉଁଠାେର ଅଛି? େଦଖ , େଯେତେବେଳ କତେର ତାହା ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ସମୟ
ଆସିଲା, େସ ଚାଲି ଯାଇଅଛି।” ତାହା େସଠାେର ଅେଟ। େଦଖ , ପରେମଶର ତାହା
କରିବାକ େକବଳ ଭଲ ପାଆ ି, େଲାକମାନ ତାହା େକବଳ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ି, େକବଳ,
େଲାକମାନ ତାହା େଦଖାଇବାକ ଦିଅ ି େଯ େସମାେନ କଅଣ ଅଟ ି, ହଁ, େସମାେନ

କତେର କଅଣ ଅଟ ି ତାହା େଦଖିବା ପାଇଁ େକବଳ ପରୀ ା କର ି। େସ େସମାନ
ଏକ ଆଶୀବାଦ ଦିଅ ି। େସ କଟିତ ହଅ ି, ଅପଣାକ େଦଖା ି, େଲାକମାନ ନିକଟେର
ନିଜକ ପରିଚିତ କରା ି, େକବଳ ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ େଯ େସମାେନ େକଉଁ କାରର ଏକ

ତି ିୟା େଦେବ, େକବଳ ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ େଯ େସମାେନ ଏହି ବିଷୟେର କଅଣ
କରିେବ।

93 େତେବ, ଆେମମାେନ ତାହାପେର ପାଉ, କିଛି—କିଛି ଦିନ ଉ ାେର, ଚାରି ଦିନ
ଉ ାେର, ଗରିବ ଲାଜାର ମରିଗଲା। େସମାେନ ତାହା କବର େଦେଲ। ଦିତୀୟ ଦିନ,
ତତୀୟ ଦିନ, ଚତଥ ଦିନ…େତେବ, େକହିେହେଲ ଏହା ଜାଣ ି େଯ ତିନି ଦିନ ପେର ୟ
ପାଇବା ଆର େହାଇଯାଏ: ସବ ଥେମ, ମୁହଁେର ନାକଟି ଝଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ତାହାପେର

ୟ ପାଇବା ଆର ହଏ; ଚମ େପାକଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରକ ଖାଇବା ଆର କରିଦିଅ ି।
େସମାେନ ତାକ ଭମିେର ଶୁଆଇ େଦଇ, େସହି ଗୁ ାର ଉପେର େଯଉଁଠାେର େସମାେନ
ତା ରଖିଥିେଲ ଏକ ବଡ଼ ପଥର େଥାଇେଦେଲ। ଏବଂ େତ କ ଥର େବଳକ େବଳ, େସହି
ଯୁବା ଝିଅମାେନ ବାହାରି ଆସି େସହି କବର ନିକଟେର ଆ ୁମାଡ଼ି କା ଥିେଲ।

94 ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପେର, ଚାରିଆେଡ଼ ଏହି ଖବର ବ ାପୀଗଲା, “ଯୀଶୁ ଆସିଛ ି।
ଆେମମାେନ ତାହା ନଗରେର େବଶ କରଥିବାର େଦଖିଅଛ।” ଓଃ, େସହି ସାନ ମାଥା,
ଯିଏକି ଏପରି ଥିଲା, ଏପରି େଦଖାଯାଉଥିଲା, େଯ େସହି ବିଷୟେର ଏେତ ଅନଭି ଥିଲା,
େଯ େସ ତାହା େସେତେବେଳ ମାଣ କଲା େଯ େସ େକଉଁଥିେର ଗଢ଼ା େହାଇଅଛି। ଏଠାେର
େସ ଆସିଲା। େସେତେବେଳ େସ ନିଜର ମାଗେର, େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି େଖାଜି ଆସିଥିଲା। ମଁୁ
ମାଗେର େସମାନ ମଧ ର େକେତକ ଏହା କହଥିବାର ଶୁଣିପାେର, “େତେବ, ମଁୁ ଭାବଛି
େଯ ତେମ ବ ମାନ ସ ଅଟ, େଯ ତମର ଧମ ମିଥ ା ଥିଲା।” େସ େସମାନ େକବଳ
ଅଣେଦଖା କରି ଚାଲିଗଲା, ସମ ସମାେଲାଚକମାନ ଅତି ମ କରି ଚାଲିଗଲା। େସ
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ଚାଲି ଚାଲି ତଳକ ଗଲା େଯପଯ ତାହା େଦଖି ନ େନଲା, େବାଧହଏ େକୗଣସି ରା ାର
େକାଣେର େସ ବସି ରହିଥିେଲ।
95 େତେବ, ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା, େଯ େସ ନି ୟ…େହାଇପାେର ତାହାଠାେର ତାହା
କଡ଼ା କଥା କହି ଅପମାନିତ କରିବାର ଏବଂ—ତାହା ମ ଭାଷାେର କଥା କହିବାର
ଅଧିକାର ରହିଥିଲା। କାହିଁକି, େସ ତ େଦୗଡ଼ିଯାଇ ଏହା କହିଲା ନାହିଁ, “େହଇ େଦଖ,
େହଇ େଦଖ, ତେମ। ତେମ ପରା ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା, ପରେମଶର ଜେଣ େଲାକ
େହବ। େଯେତେବେଳ ଆେମ ତମକ ଡାକିଲ ତେମ େସେତେବେଳ କାହିଁକି ଆସିଲ ନାହିଁ?
କାହିଁକି, ଆେମ ତ ବ ମାନ ନଗରର ହାସ ା ଦ ବିଷୟ େହାଇଯାଇଛ। ଆେମ ତମକ
ଅନସରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମ ଳୀର ବାହାରି ଆସିଲ।” ଏପରି ମେନ େହଉଥିଲା
େଯପରି ତାହା ଠାେର ଏକ ଅଧିକାର ଥିଲା। ମା ଆପଣ ଜାଣ ି, େଯପରିକି ମଁୁ ଚାର
କରିଥିଲି, େମଷଶାବକ ଏବଂ କେପାତ, େଯ ଯଦି ଆେମ ଏକ େମଷଶାବକ ଅଟୁ, େଗାଟିଏ
େମଷଶାବକ ତାହାର ପାଇଥିବା େତ କ ଅଧିକାରକ ତ ାଗ କରି େଦଇଥାଏ। ଏହା
ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ। ତାହା ପାଖେର ପଶମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନ ଥାଏ, ଏଣୁ ତାହାକ ତାହାହିଁ
ତ ାଗ କରିବାକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ପରେମଶର େସବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ
ପାଖେର ଥିବା ସମ ଅଧିକାରକ ତ ାଗ କରିଥାଆ ି। ତାହା ଅବିକଳ ଭାେବ ଠି ଅେଟ।
96 ମଁୁ ମହିଳାମାନ ବିଷୟେର କହଥିଲି େଯ କାେର େସମାେନ ଏହି େଛାଟ େଛାଟ
ପୁରଣା େପାଷାକଗୁଡ଼ିକ ପି ିଥା ି, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଆଉ େସମାେନ କହିେଲ, “େତେବ,
ଆେମ ତ—ଆେମ ଆେମରିକୀୟ ଅଟୁ। ଆେମ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ।”
97 ମଁୁ କହିଲି, “ତାହା ଅବିକଳ ଠି , ମା ଯଦି ଆପଣ ଏକ େମଷଶାବକ ଅଟ ି, େତେବ
ଆପଣ ନିଜର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ତ ାଗ କରିେଦେବ।” ଧୂ ପାନ କରିବା ଏବଂ େସହିପରି
ବିଷୟ କରି ଚାଲିବା, ତାହା ଜେଣ ମହିଳା େହତ କରିବା ପାଇଁ ସବଠାର ମ କାଯ ଅେଟ।
ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ।
98 ଜେଣ ମହିଳା େମାେତ କହିେଲ, ଅଧିକ ଦିନ େହାଇନାହିଁ, େମା ସହିତ କଥାବା ା
କରଥିେଲ, କହିେଲ, “ମା , ଭାଇ ାନହା , େସମାେନ ଅନ କାରର େପାଷାକ ତିଆରି
କର ି ନାହିଁ।”
99 ମଁୁ କହିଲି, “ମା େସମାେନ ସିଲାଇ େମସି ତିଆରି କର ି ଓ ସାମ ୀମାନ ବି ି
କର ି। ତାହା ପାଇଁ ଆେଦୗ େକୗଣସି ବାହାନା ନାହିଁ।” ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ।
100 ମେନ ରଖ , େକୗଣସି ଏକ ଦିନ, ଆପଣ ଏଠାେର ନିଜର ସାମୀ ପାଇଁ ଶୁ େହାଇ
ଥାଇପାର ି, ମା ଆପଣ ତାହା ପାଇଁ ବ ଭିଚାର େହତ ଉ ର େଦେବ, ଠି େଯତିକି
ସୁନି ିତ ଭାବେର: “େଯେକହି ଜେଣ ୀେଲାକକ ତାହା ସହିତ ବ ଭିଚାରର ଦ ିେର
େଦେଖ, େସ ତାହା ସହିତ ନିଜ ହଦୟେର ବ ଭିଚାର କରି ସାରିଲାଣି।”
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101 ଆଜି େପ ିକ ା ମହିଳାମାନ ସହିତେର କଅଣ ମାମଲା ଅେଟ, ମଁୁ
ତାହା ବିଷୟେର ଆ ଯ କରଅଛି। କିପରି ଭାବେର ଆପଣମାେନ େସହି ପୁରଣା
ଆ ାକାରୀତାର ଦରକ ଚାଲି ଯାଇଛ ି। କିପରି ଭାବେର ଆପଣ ର ମାତାମାେନ ଲ ା
େକଶ ରଖୁଥିେଲ, ଆଉ ଆଜି େପ ିକ ମହିଳାମାେନ ଦେଳ ମାଡ଼ି ାସ ଭଳି ର େଲପନ
କର ି, ଓ ନିଜର େକଶ କାଟ ି, ଏବଂ େସହିପରି ପୁରଣା େଛାଟ େଛାଟ ଅ ଜାମା ପି ି,
ଠି େଯପରିକି ଅବଶି ଅନ ସମେ କର ି,…ବାହାରକ ବାହାର ି ଏବଂ ଅପରା େର
ଅଗଣାର ଘାସ କାଟ ି, େଯେତେବେଳ ପୁରଷମାେନ େସହି ବାଟ େଦଇ ଆସୁଥାଆ ି, େହ
ନାରୀ, କଅଣ ଆପଣ ଅନଭବ କର ି, େଯ ଆପଣ େସହି ପୁରଷମାନ ସହିତ ବ ଭିଚାର
କରିବା େହତ ଉ ର େଦବାକ ପଡ଼ିବ? ଆପଣ ନିଜକ େସହି ଉେ ଶ େର େସମାନ
ନିକଟେର ଉପ ାପନ କର ି। ଏହା ମ ଳୀ ଏବଂ େଲାକମାନ ଉପେର ଏକ ମ ଆ ା
ଅେଟ, ଆଉ େସମାେନ ତାହା ଜାଣ ି ନାହିଁ। ଅ ଅଟ ି ଏବଂ ତାହା ଜାଣ ି ନାହିଁ। ଏହା
ସତ ଅେଟ।

102 େବାଧହଏ ଆପଣ ଏହା କହିପାରିେବ େଯ େମାହର ସୁସମାଚାର ଚାରକ ଭାବେର
ତାହା କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। େତେବ, େମାେତ—େମାେତ ତ ପବି ଆ ା େନତତ
ଅନସରଣ କରିବାକ ପଡ଼ିବ; ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ ଯାହାକି ମଁୁ କହିପାେର। ଆପଣ…ଯଦି
ମଁୁ ନ ାୟ ବିଚାରେର ଆପଣ େଭେଟ, େତେବ େମାେତ ନିଜ ହାତେର ଆପଣ ର ର ର
ଦାୟୀ େହବାକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଶୟତାନ ପରି େଦଖାଯାଉଥିବା େତ କ ଭମିର ଦେରଇ
ଯାଆ । େସଥିର ଦେରଇ ରହ । େସଥିର ପଳାଇ ଯାଆ । େମାହର ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ
ଆେସ ନାହିଁ େଯ େକେତ େଟଲିଭିଜନ ତାରକାମାେନ…ଆପଣ ଏଠାେର, ଏକ େଟଲିଭିଜନ
ତାରକା, ନହଁ ି; ଆପଣ ତ ପରେମଶର ପୁ ୀ ଅଟ ି।

103 ଅନ ଏକ ଦିନ ସକାଳେର ଜେଣ ପାଳକ ମ ଳୀେର ଚାର କରଥିଲି, ଜେଣ
ବ ୀତଦାସ ବିଷୟେର, େସହି ସମୟେର େଯେତେବେଳ ବହ ପୂେବ େସମାେନ

ୀତଦାସମାନ ର ୟ ବି ୟ କରଥିେଲ। ଆଉ େସମାେନ ଆସୁଥିେଲ ଓ ନିଲାମେର
େସମାନ ୟ କରଥିେଲ। ଆଉ େଲାକମାେନ ଥିେଲ, େସମାେନ କା ଥିେଲ, ନ
କରଥିେଲ, କାରଣ େସମାନ ର ମାତଭମି; େସମାେନ ଆଉ କଦାପି େଫରିକି ଯିେବ ନାହିଁ।
ଏବଂ େସମାନ େସହି ୀତଦାସମାନ ଚାବକ ମାରିବାକ ପଡଥିଲା। ଏବଂ େସମାେନ
େସମାନ ଏପରି ୟ କରଥିେଲ େଯପରିକି ଆପଣ ଏକ ଯାନ ବାହନ ୟ କର ି,
େଯେକୗଣସି ବିଷୟ େଦଇ, େକୗଣସି ମୂଲ େଦଇ, ଆଉ େସହି ମଣିଷମାନ ବି ୟ
କରଥିେଲ।

104 ଆଉ େଗାଟିଏ ଦିନ, ଜେଣ େ ତା ଆସିେଲ, ଜେଣ ଦଲାଲ, ଏକ ବଡ଼ ସଂ ା-…ବରଂ
ଏକ ବଡ଼ ବ େରାପଣ େ କ ଆସିେଲ। ଏବଂ େସ ପଚାରିେଲ, “ଆପଣ ପାଖେର
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େକେତାଟି ୀତଦାସ ବି ୟ ନିମେ ଅଛ ି?”
105 କହିେଲ, “େତେବ, େମାେତ େକେତାଟି ଅଦଳବଦଳ କରିବାକ ଅଛି।” େସମାେନ ନିଜ
ପାଇଁ ସବ ବଡ଼ ବଲି େନବାକ େଚ ା କରଥିେଲ। େସହି ମାତା, ପିତା େନଉଥିେଲ…
ଯଦି େସହି ପୁରଷ ବିବାହ କରିଥିବା ୀେଲାକଟି ଅ ଦବଳ ମହିଳା ଥିଲା, େତେବ ଏହି ବଡ଼
ହ ପୃ ପୁରଷମାନ େନଇ ଯାଉଥିେଲ ଓ େସମାନ ଜନନ କରଥିେଲ…େଘାଡ଼ା ଓ
ପଶୁମାନ ପରି। ତାହା କଦାପି ଠି ନେହଁ। ପରେମଶର ମନଷ ନିମାଣ କେଲ। ମଣିଷ

ୀତଦାସ ନିମାଣ କଲା। ଏହା ଆର ର ହିଁ ଠି ନ ଥିଲା, କଦାପି ନେହଁ। ପରେମଶର
େକୗଣସି ମନଷ ଦାସ େହଉ େବାଲି ଇ ା କର ି ନାହିଁ। ନା, ଆ ା। ଆଉ ନେହଁ…େଦଖ
କଅଣ ଘଟିଲା।
106 େତେବ େସହି ସବ ମଧ େର, ଏହି ବ ି ଜଣକ କହିେଲ, “େତେବ, ମଁୁ େସମାନ
ମଧ ର େକେତକ କିଣିବାକ ପସ କରିବି…” େସ େସଠାେର ଜେଣ ଯୁବା ୀତଦାସ
େଦଖିେଲ। େସମାନ ତାହାକ ଚାବକ ମାରିବାକ ପଡ ନ ଥିଲା। ତାହାର ଚିବକ ଉ ଥିଲା,
ମ କ େଟକି ରହିଥିଲା, ଠି ଜେଣ ଭ େଲାକ ପରି, ଏପାଖ େସପାଖ ଚାଲି ବଲଥିଲା। ଆଉ
େସହି ଦଲାଲ କହିେଲ, “ମଁୁ ତାହାକ କିଣିବାକ ଚାହିଁବି।”
107 େସ ଉ ର େଦେଲ, “ମା େସ ବି ୟ ନିମେ ନେହଁ।”
108 େସ ପଚାରିେଲ, “ଆ ା, କାହିଁକି?” ପଚାରିେଲ, “କଅଣ େସ ମାଲିକ କି?”
109 େସ ଉ ର େଦେଲ, “ନା, େସ ଜେଣ ୀତଦାସ ଅେଟ।”
110 “େତେବ,” ପଚାରିେଲ, “କାହିଁକି? କଅଣ ଆପଣ ଅନ ମାନ ତଳନାେର ତାହାକ
ଅଧିକ ଭଲ ଖାଇବାକ ଦିଅ ି କି?”
111 େସ ଉ ର େଦେଲ, “ନା। େସ ଅନ ମାନ ସହିତେର ମିଶି େସଠାେର
େରାେଷଇଶାଳାେର ଖାଏ। େସ ଜେଣ ୀତଦାସ ଅେଟ।”
112 ପଚାରିେଲ, “େତେବ େକଉଁ ବିଷୟ ତାହାକ ଅନ ମାନ ତଳନାେର ଏେତ ଅଧିକ
ଭି କେର?”
113 ଆଉ େସହି ମାଲିକ ଉ ର େଦଇ କହିେଲ, “ମଁୁ ନିେଜ ବହତ ଦିନ ପଯ ତାହା
ବିଷୟେର ଚି ା କରିଥିଲି, ମା ଦିେନ ମଁୁ ଜାଣି ପାଇଲି। ସୁଦର ତାହାର ମାତଭମିେର,
ତାହାର ପିତା େସହି ଜନଜାତିର ରାଜା ଅଟ ି। ଏବଂ ଯଦିଓ େସ ଘର ଦରେର ଜେଣ
ପରେଦଶୀ ଅେଟ, ତଥାପି େସ ଜାେଣ େଯ େସ ଜେଣ ରାଜାର ପୁ ଅେଟ ଏବଂ େସ ନିଜକ
େସହି ଜଣକା ପରି ବ ବହାର କେର।” ଯଦି ତାହା…ଯଦି ଜେଣ ଆ ିକୀୟ ଜନଜାତିର
ଆଦିବାସୀ ଏହା ହଦୟ ମ କରିପାେର େଯ ତାହାର ପିତା ଜେଣ ରାଜା ଅଟ ି, ଆଉ
ଏଠାେର ଏକ ବିେଦଶୀ େଦଶେର ଜେଣ ପରେଦଶୀ େହାଇ ସୁ ା ଏହା ଜାଣିପାେର େଯ
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ସମୁ ପାରିେର େସ ଜେଣ ରାଜା ର ପୁ ଅେଟ, ତାହାେହେଲ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରଷମାେନ
ନିଜକ କିପରି ଭାବେର ବ ବହାର କରିବା ଉଚି େଯେତେବେଳକି ଆପଣ ପରେମଶର
ପୁ ଏବଂ କନ ା ଅଟ ି? େସହିପରି କାଯ କର । ନି ିତ ଭାବେର। ନିଜକ ଉ ମ
ଆଚରଣେର ରଖ ; ନିଜକ ପରି ାର ରଖ ଏବଂ ପରେମଶର ପୁ ଓ କନ ା ପରି
ବ ବହାର କର । ଏଥିେର ଆ ଯ ର ବିଷୟ ନେହଁ, ତାହା କି ଏକ ଅବ ା ଅେଟ।

114 ଆେମମାେନ ଏଠାେର ଅଛ। ଓଃ, ସାନ ମାଥା, େଦୗଡ଼ିକରି ଆସିଲା। େସ ଏପରି
େଦଖାଯାଉଥିଲା େଯ ତାହାଠାେର ତାହା ବିର େର କହିବା ପାଇଁ କିଛି ଏକ—ଏକ
ଉପାୟ ଅଛି। “ତେମ େମାହର ଭାଇ ପାଖକ କାହିଁକି ଆସିଲ ନାହିଁ? େଦଖ ଆେମ ତମ
ପାଇଁ କଅଣ କରିଅଛ, ଆଉ ତେମ ଆମକ ହେତା ାହିତ କଲ।” େତେବ, ଯଦି େସ ତାହା
କହିଥାଆ ା, କାହାଣୀଟି େକେବେହେଲ େସହିପରି େଶଷ େହାଇ ନ ଥା ା େଯପରି ତାହା
େହଲା। ନା, ଆ ା। ଏହା ତ ତାହା ଅେଟ େଯ ଆପଣ ପରେମଶର ଏକ ଦିବ ଉପହାର
ନିକଟକ କିପରି ଭାବେର ପହ ି। ଯଦି ପରେମଶର ଏକ ଉପହାର ପଠା ି, େତେବ
ଆପଣ ତାହା ନିକଟକ ଠି ଭାବେର ପହ ିବାକ େହବ। ଯଦି ଆପଣ େକେବେହେଲ
ଏଥିର କିଛି ପାଇବାକ ଆଶା କର ି, େତେବ ଆପଣ ଏହାର ନିକଟକ ଠି ଭାବେର
ପହ ିବାକ େହବ। ଆଉ ମାଥା ତାହା ଜାଣିଥିଲା। େବାଧହଏ େସ ଶୁେନମୀୟ ୀେଲାକ
ଏବଂ ତାହାର ଶିଶୁ ବିଷୟେର ପାଠ କରିଥିଲା। ଆଉ େସ…ଯଦି େସହି ଶୁେନମୀୟ ୀେଲାକ
ଏହା ଜାଣିଥିଲା େଯ ପରେମଶର ଏଲିୟ ଠାେର ଥିେଲ, େତେବ େକେତ ଅଧିକ େସ
ଯୀଶୁ ଠାେର ଥିେବ? ନି ିତେର।

115 ଏଣୁ, େସ ସଠି ଉପାୟ ଅବଲ ନ କରି ଉପରକ ଗଲା। େସ େଦୗଡ଼ିଯାଇ ତାହା
ପାଦତେଳ ପଡ଼ିଗଲା। େମାେତ ତାହା ଭଲ ଲାେଗ! ତାହା ପାଦତେଳ ପଡ଼ି କହିଲା,
“ ଭ…” ତାହା େହଉଛି ତାହା ର ସଠି ଆଖ ା। ତାହାହିଁ ତ େସ ଥିେଲ। େସ ତାହାର ଭ
ଥିେଲ। “ ଭ, ତେମ ଯଦି ଏଠାେର ଥାଆ , େମାହର ଭାଇ ମରି ନ ଥା ା।”

116 ଓଃ, େମାହର ଭ! ଓଃ, ମଁୁ ତାହା ର ମହାନ ହଦୟକ େଦଖି କ ନା କରିପାେର
େଯେତେବେଳ େସ େସହି ସୁ ର ନାରୀକ ଅନାଇେଲ, ତାହାର ଗାଲର ଲହ ଝରି ଆସୁଥିଲା।
କହିଲା, “ ଭ, ଯଦି ତେମ ଏଠାେର ଥାଆ , େମାହର ଭାଇ ମରି ନ ଥା ା।” ଧ ାନ
ସହକାେର େଦଖ େସ କଅଣ କହିଲା। “ମା ବ ମାନ ସୁ ା, େହ ଭ, ଯଦିଓ େସ
ମରିଅଛି, ଯଦ ପି ଚମ େପାକମାନ ତାହାର ଶରୀରେର ଚଲାବଲା କରଛ ି, ତଥାପି ସୁ ା,
େହ ଭ, ତେମ ଯାହା ପରେମଶର ମାଗିବ, ପରେମଶର ତାହା ତମକ ଦାନ କରିେବ।”

117 ଓଃ, ତାହାହିଁ େହଉଛି ରହସ । ଆପଣ କହିପାର ି, “ମଁୁ େତ କ ଚିକି ାଳୟେର
ପଚରା ଉଚରା କରିଛି। ଡା ର କହଛ ି ମଁୁ ମରିବାକ ଯାଉଅଛି, ମା ତଥାପି ସୁ ା, େହ
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ଭ…ମଁୁ ବାତ େରାଗେର ସବସ ଅପ ଅେଟ; ମଁୁ ଘୁ ିପାର ନାହିଁ, ମା ବ ମାନ ତଥାପି,
େହ ଭ…”
118 େସହି ସାନ ଛଆଟିର ଗତକାଲି ରାତିେର ମୁ େର ପାଣି ଜମା େହାଇ ତାହା ଏେତ
ବଡ଼ ଥିଲା। ଏପରି କିଛିେହେଲ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣ କରି ପାରିଥାେ । ଏହା ବି ାରିତ
େହାଇଥା ା ଓ ଏହାର େଛାଟ ମୁ କ ଫଟାଇ େଦଇଥା ା ଏବଂ ମାରି େଦଇଥା ା, “ମା
ବ ମାନ ସୁ ା, େହ ଭ…” େସ ତଥାପି େସହି ସମାନ ପରେମଶର ଅଟ ି। େସ ତଥାପି
େସହି ସମାନ ଭ ଅଟ ି। “ଏପରିକି ବ ମାନ ସୁ ା, େହ ଭ…” ଆଉ େସ ସବଶ ିମା
ପରେମଶର ଡାହାଣ ପେଟ ବସି ରହି, େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ମଧ ି କରଛ ି
ଯାହାକି ଆେମ ଦାବି କର େଯ େସ ଆମ ପାଇଁ କରିଛ ି।
119 େତେବ, ମଁୁ କତେର ଧାମିକ ଅନଭବ କରଅଛି। ନି ିତେର କରଅଛି। ଆପଣ
େଯେକୗଣସି କାେର େମାେତ ଏକ ପବି ପାଖ େବାଲି ଡାକିବାକ ଯାଉଛ ି, ଏଣୁ ଆପଣ
ମଧ ଆର କରିପାର ି, ଏବଂ ଏହାକ କହି େଦଇପାର ି।
120 େତଣୁ, ହଁ, ଆ ା, “ଏପରିକି ବ ମାନ, େହ ଭ, ତେମ ଯାହା ପରେମଶର ମାଗିବ,
ପରେମଶର ତାହା କରିେବ।”
121 “େମା ନାମେର ପିତା ଯାହାକିଛି ମାଗିବ, ମଁୁ ତାହା କରିବି,” ଯୀଶୁ କହିେଲ।
122 “ଏପରିକି ବ ମାନ ସୁ ା, େହ ଭ, ତେମ ଯାହା ମାଗିବ, ପରେମଶର ତାହା ତମକ

ଦାନ କରିେବ।” ଓଃ, ତାହା ନି ିତେର ତାହା ର ମହାନ ହଦୟେର ବିଚାର ଆେ ାଳିତ
େହାଇଥିବ।
123 େସ କହିେଲ, “ତମ ଭାଇ ପୁନବାର ବ ି ଉଠିବ।”
124 େସ କହିଲା, “ହଁ, ଭ। େସ ବ ି ଉଠିବ। େସ ଜେଣ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା। େଶଷ
ଦିନେର ସାଧାରଣ ପୁନର  ଥାନେର େସ ଉଠି ଆସିବ।” େସହି ଯିହଦୀମାେନ ସାଧାରଣ
ପୁନର  ଥାନେର ବିଶାସ କରଥିେଲ। “େଶଷ ଦିନର ପୁନର  ଥାନେର େସ ଉଠି ଆସିବ।”
125 ତାହା େଦଖ । େସ ଆପଣାର େସହି େଛାଟ ନିଜସକ ଅନ କେଲ। େସ କହିେଲ,
“ମଁୁ ପୁନର  ଥାନ ଏବଂ ଜୀବନ ଅେଟ।” ଓଃ, େମାର ଭ। ତାହା ପୂବର ଏପରି େକୗଣସି
େହେଲ ମନଷ ନ ଥିେଲ ଯିଏକି ତାହା କହି ପାରିଥିେଲ। ତାହା ପେର ମଧ େକହି େହେଲ
ଏପରି େହେବ ନାହିଁ, ଯିଏକି ତାହା କହିପାରିେବ। େସ ହିଁ େକବଳ ଜେଣ ମା ଅଟ ି ଯିଏକି
ଏହା କହିପାରିେବ। “ମଁୁ ପୁନର  ଥାନ ଏବଂ ଜୀବନ ଅେଟ,” ସଦା ଭ କହ ି। “ଯିଏ େମା
ଠାେର ବିଶାସ କେର, ଯଦିଓ େସ ମୃତ ଥାଏ, ତଥାପି େସ ବ ି ଉଠିବ। ଏବଂ େଯେକହି
ଜୀବିତ ଥାଏ ଓ େମା ଉପେର ବିଶାସ କେର, େସ କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ। ଏହା କଅଣ ବିଶାସ
କରଅଛ?”
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126 େସ କହିଲା, “ହଁ, ଭ।” ଓଃ, େସ ଜାଣିଥିଲା େଯ କିଛି େଗାଟାଏ ଘଟିବାକ ଯାଉଅଛି।
ଘଟିବାକ ହିଁ ଅଛି।
127 େଯେତେବେଳ ଏକ ସେ ାଟ ହଦୟର ବିଶାସ ପରେମଶର ସା ାତ କରିଥାଏ,
େସେତେବେଳ େସହି ଚ ଗୁଡ଼ିକ େସହିପରି ଭାବେର ଏକାଠି େହାଇଆେସ। କିଛି େଗାଟାଏ
ଘଟିବାକ ହିଁ ଅଛି। ମଁୁ ଆଜି ରା ି ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର, ଏହି ଦଶକବ ଆହାନ
କେର, େହବାକ ଦିଅ େଯ ତମର ବିଶାସ େସହିପରି ଭାବେର ପରେମଶର ସହିତ େଯାଡ଼ି
େହାଇଯାଉ, ଅ କିଛି ମିନିଟେର ଆମର ଆଉ ଏକ େପ ିକ େହାଇଯିବ। ଏହି ସହରେର
ଏପରି ଏକ ଉ ୀପନାର ଜାଗରଣ େହବ, େଯ େସମାନ ଶା ରଖିବା େହତ େଦଶେର
ପଯ ା େପାଲି ହିଁ ନିଅଟ େହବ। ତାହା ଠି ଅେଟ। ଏକ କତ ଉ ୀପନା େହବ।
“ଏପରିକି ବ ମାନ, େହ ଭ…”
128 “ହଁ, ଭ, ଆେମମାେନ ଏଥିର ଓହରି ଯାଇଅଛ; ଆେମ ଏହା କରିଅଛ, ଏବଂ ତାହା
କରିଅଛ।” େମାହର ଏଥିେର କିଛି ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ କଅଣ କରିଛ ି, “ଏପରିକି
ବ ମାନ, େହ ଭ…” ଆପଣ େଯ ତାହା ଡାକିେବ େସ ଏହି ଅେପ ାେର ଅଛ ି। େସ…
“ଏହା କଅଣ ବିଶାସ କରଅଛ?” ନି ିତେର। ହଁ, ଆ ା। “ଏପରିକି ବ ମାନ, ଆପଣ
ତାହା ଯାହାକିଛି ମାଗିେବ…”
129 “ତେମ ତା େକଉଁଠାେର ରଖିଅଛ?” େତେବ, େସ ତେଳ ସମାଧିକ ଯାଆ ି। େସ
କା ିବା େହତ ଯେଥ ମନଷ ଥିେଲ; େସ ମୃତମାନ ପୁନର  ଥିତ କରିବା େହତ ଯେଥ
ପରେମଶର ଥିେଲ।
130 ଏଠାେର କିଛି ସମୟ ପୂେବ, ଜେଣ ମହିଳା ଯିଏକି ଏକ ନି ି େଗା ୀର ଅଟ ି…ମଁୁ
ଏହାକ ନାମଧାରୀ ବିଷୟେର କରିବା ପାଇଁ କଦାପି ଏକ ଅଭ ାସ କେର ନାହିଁ। ମା ଏହି
ମହିଳା…େସମାେନ ଏହା ବିଶାସ କର ି ନାହିଁ େଯ ଯୀଶୁ ଦିବ ଥିେଲ। େସମାେନ କହ ି
େଯ େସ ତ େକବଳ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ। େତେବ, େସ ଥିେଲ…ଯଦି େସ େକବଳ
ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ, େତେବ ଆେମମାେନ ସମେ ପାପେର ଅଛ। େସ ଏକ ତ
ପରେମଶର ଥିେଲ, ପରେମଶର ଠାର େକୗଣସି ମେତ କ ନ ଥିେଲ, କିଅବା ଜଗତେର
ଥିବା ସବଠ ବଡ଼ ତାରଣାକାରୀ ଥିେଲ। ତାହା ଠି । େସ ଜେଣ ମନଷ ଠାର ଅଧିକ ଥିେଲ।
େସହି ମହିଳା କହିେଲ, “େସ ଦିବ ନ ଥିେଲ।”
131 ଆଜି ଏହି ସାମାଜିକ ସୁସମାଚାରେର େସହିପରି ବିଷୟର ବହଳତା ଅଛି; ଯୀଶୁ ୀ
ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା କରିବାକ େଚ ା କରଛ ି। କାହିଁକି, େସ ତ ଭବିଷ   ବ ାମାନ ର
ପରେମଶର ଥିେଲ। ନି ିତେର େସ ଥିେଲ।
132 େସହି ମହିଳା କହିେଲ, “ମଁୁ ଆପଣ ତାହା ଆପଣ ର ବାଇବଲ ଦାରା ହିଁ ମାଣ
କରିବି, ‘େସ ତ େକବଳ ଜେଣ ମନଷ ଥିେଲ।’”
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133 ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ ତାହା କର ।”
134 ଆଉ େସହି ମହିଳା କହିେଲ, “େଯେତେବେଳ େସ ଲାଜାର ସମାଧିକ ଗେଲ,
ବାଇବଲ କେହ, ‘େସ କା ିେଲ।’ ତାହା ମରଣଶୀଳ େହବାକ ହିଁ ଥିଲା ନେଚତ େସ କା ି
ପାରି ନ ଥାଆେ ।”
135 ମଁୁ କହିଲି, “ମହିଳା, କଅଣ ଏହାହିଁ ଆପଣ ର ଶା ଅେଟ କି?” େମାହର ଏଠାେର
ଏହା କହିବା ଦାରା ନି ନୀୟ େହବାର ଅଭି ାୟ ନେହଁ, ମା ମଁୁ ଆପଣମାନ ତାହା କହିବି
ଯାହା ମଁୁ ତା କହିଲି।
136 େସହି ମହିଳା କହିେଲ, “ତାହା ଏତିକି ହିଁ ଅେଟ।”
137 ମଁୁ କହିଲି, “େସହି ବ ବ ଟି ଅନାହାରେର ମରଥିବା େଗାଟିଏ କକଡ଼ାର ଛାଇର ତିଆରି
େହାଇଥିବା େଝାଳଠାର ମଧ ଦବଳ ଅେଟ।” ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ସପ େର ଛିଡ଼ା େହବା
ପାଇଁ ଆପଣ—ଆପଣ ପାଖେର େଗାଟିଏ ସୁ ା ବିଷୟ ନାହିଁ।”
138 େସହି ମହିଳା କହିେଲ, “କାହିଁକି, େସ କା ିଥିେଲ। ତାହା ଏହା ଦଶାଏ େଯ େସ
ମରଣଶୀଳ ଥିେଲ।”
139 ମଁୁ କହିଲି, “େସ ଉଭୟ ମରଣଶୀଳ ଏବଂ ଅମର ଥିେଲ। େସ ସଶରୀରେର
ପରେମଶର ଥିେଲ।”
140 େସହି ମହିଳା କହିେଲ, “ଓଃ, ନିେବାଧ ବିଷୟ!”
141 ମଁୁ କହିଲି, “େସ କା ଥିବା ଅବ ାେର ସମାଧିକ ଗେଲ। ତାହା ଯେଥ ସତ ଅେଟ,
ମା େଯେତେବେଳ େସ ତାହା ର େଛାଟ ନିଜସକ ସଳଖ କେଲ…” ବାଇବଲ କେହ,
“ତାହା େଦଖାଯିବା ଭଳି ଏପରି ବହତ କିଛି ନ ଥିଲା; ଏପରି େକୗଣସି େସୗ ଯ ନ ଥିଲା
େଯ ଆେମ ତାହା ଇ ା କରଥାଆ ।” ମା େଯେତେବେଳ େସ େସହି େଛାଟ କା ଗୁଡ଼ିକ
ଝାଡ଼ି େଦଇ କହିେଲ, “ଲାଜାର, ଉଠି ଆସ,” ଆଉ ଏପରି ଜେଣ ବ ି ଯିଏକି ଚାରି ଦିନ
େହଲା ମରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କବରେର ୟ ା େହାଇଥିଲା, େସ ବାହାରି ଆସିଲା। ତାହା
ତ ଜେଣ ମନଷ ଠାର କହିଁ ଅଧିକ ଥିଲା। େମାେତ େଦଖା େଯ େକୗଣସି ବ ି ତାହା େକେବ
କରିପାରିେବ। ଏହା କଅଣ ଥିଲା? ଦନୀତି ତାହାର ସାମୀକ ଜାଣିଥିଲା। ଜୀବନ ତାହାର
ସୃ ିକ ା ଜାଣିଥିଲା। କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟ ଘଟିବାକ ଥିଲା। େସ କଥା କହିେଲ ଏବଂ
ଜେଣ ବ ି ଯିଏକି ମୃତ ଥିଲା ଏବଂ ଚାରି ଦିନ େହଲା କବରେର ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଜୀବନକ
େଫରି ଉଠି ଆସିଲା, ଏବଂ ନିଜ ପାଦେର ଛିଡ଼ା େହାଇ, ବ ି ରହିଲା। ହାେଲଲୟା! ତାହା
ତ ପରେମଶର ନିଜର ପୁ ଠାେର ଥିେଲ। ହଁ, ଆ ା। ତାହା ତ ପରେମଶର ଆପଣାକ
ତାହା ମାଧ ମେର, ପୁ ମାଧ ମେର ପରିଚିତ କରାଉଥିେଲ। ତାହା ତ ପରେମଶର
କହଥିେଲ, ଜେଣ ମନଷ ନେହଁ।
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142 େସ େସେତେବେଳ ଜେଣ ବ ି ଥିେଲ େଯେତେବେଳ େସ େସହି ଦିନ େସହି
ଗଛର ଆଖପାଖେର କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ େଖାଜୁଥିେଲ। େସ ଜେଣ ମନଷ ଥିେଲ। ମା
େଯେତେବେଳ େସ ପାେ ାଟି ବି ୁଟ ଏବଂ ଦଇଟି ମାଛ େନଇ ପା ହଜାରକ ଖାଇବା ପାଇଁ
େଦେଲ, ତାହା ତ ଜେଣ ମନଷ ଠାର କହିଁ ଅଧିକ ଥିେଲ। ତାହା ତ ପରେମଶର େସମାନ
େସଠାେର ତିେପାଷଣ କରିଥିେଲ। େସ ତ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଠାର ଅଧିକ, ଜେଣ
ମନଷ ଠାର ଅଧିକ ଥିେଲ, େସ ଜେଣ ପରେମଶର-ମଣିଷ ଥିେଲ। ନି ିତେର।

143 େସ େସହି ରା ିେର େସହି େଛାଟ ଡ ାର ପଛ ପଟେର େଶାଇଥିେଲ, ଆଉ ସମୁ
ଗଜନ କରଥିଲା ଏବଂ େସଠାେର େସହି ଶ ିଶାଳୀ ସମୁ େର ତାହା ଏକ େବାତଲ ଠିପି
ପରି େଦାହଲଥିଲା, େଯେତେବେଳ ସମୁ ର ଦଶ ହଜାର ଶୟତାନମାେନ ଏହା ଶପଥ
କରିଥିେଲ େଯ େସମାେନ େସହି ରା ି ତାହା ବଡ଼ାଇ େଦେବ। େସ ଜେଣ ମନଷ ଥିେଲ,
ଅସୁ ମାନ ପାଇଁ ାଥନା କରି ଦବଳ ଓ କା େହାଇଯାଇଥିେଲ, େସଠାେର ପଛେର
େଶାଇଥିେଲ; ଆଉ ଏପରିକି ପବନ ମଧ ତାହା ବିଚଳିତ କର ନ ଥିଲା। େସ ଜେଣ
ମନଷ ଥିେଲ େଯେତେବେଳ େସ େଶାଇଥିେଲ, ମା େଯେତେବେଳ େସ ଉଠି ପଡ଼ିେଲ, ଓ
ଡ ାର ଅଗେର ପାଦ େଥାଇେଲ, ଉପରକ ଚାହିଁେଲ, ଓ ଏହା କହିେଲ, “ଶା , ିର ହଅ,”
ଆଉ ପବନ ଓ ତର ତାହା ର କଥା ମାନିେଲ, ତାହା ଜେଣ ମନଷ ଠାର କହିଁ ଅଧିକ
ଥିେଲ। ତାହା ତ ପରେମଶର ମନଷ ଭିତେର ରହି, ଆପଣାକ ପରିଚିତ କରାଉଥିେଲ। ତାହା
ଠି ଅେଟ।

144 େସ ୁଶ ଉପେର ରହିଥିବା େବେଳ ଜେଣ ମନଷ ଥିେଲ େଯେତେବେଳ େସ ଦୟା
ପାଇଁ କା ିଥିେଲ। େଯେତେବେଳ େସ କା ି କା ି ଏହା କହିଥିେଲ, “ମଁୁ ତଷା ,” େସ ଜେଣ
ମନଷ ଥିେଲ। େଯେତେବେଳ େସ ମରିଗେଲ, େସ ଜେଣ ମନଷ ଥିେଲ, ମା ଇ ର
ସକାେଳ େଯେତେବେଳ େସ ମୃତ , ନରକ ଏବଂ କବରର ମୁ ାଗୁଡ଼ିକ ଭା ିଥିେଲ, ଓ
ପୁନବାର ବ ି ଉଠିଥିେଲ, େସ ଜେଣ ମନଷ ଠାର କହିଁ ଅଧିକ ଥିେଲ: ଏହା ତ ପରେମଶର

କଟିତ େହାଇଥିେଲ। ଏଥିେର େକୗଣସି ଆ ଯ ର ବିଷୟ ନେହଁ େଯ କବି କହିେଲ:

ଜୀବିତ ରହି, େସ େମାେତ େ ମ କେଲ; ମୃତ େହାଇ, େସ େମାେତ
ଉ ାର କେଲ;

କବର ା େହାଇ, େସ େମାହର ପାପକ ବହ ଦରକ େନଇଗେଲ;
କବରର ଉଠି, େସ ସଦାକାଳ ନିମେ ଉନୁ ଭାେବ ଧାମିକ ଗଣନା

କେଲ:
େକୗଣସି ଦିନ େସ ଆସୁଅଛ ି—ଓଃ, େଗୗରବମୟ ଦିନ!

145 େସ କହିେଲ, “େଯେହତ ମଁୁ ଜୀବିତ, ତେମମାେନ ମଧ ଜୀବିତ ଅଟ। ଏହା କଅଣ
ବିଶାସ କରଅଛ?” େସ ଗତକାଲି, ଆଜି ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ ି। ଏହା କଅଣ ବିଶାସ
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କରଅଛ? ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ପବି ଆ ା ବ ମାନ ଠି ଏଠାେର ଅଛ ି। ଏହା କଅଣ
ବିଶାସ କରଅଛ? ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ େସ ଆମମାନ ତାହା ର ଉପ ିତିେର ପୂ
କରିେଦେବ। ଏହା କଅଣ ବିଶାସ କରଅଛ? ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ପବି ଆ ା ତାହା ର
ଉପ ିତିକ ଢ଼ାଳିବାକ ଚାହଁୁଛ ି, ସମ େରାଗୀମାନ ସୁ କରିବାକ ଚାହଁୁଛ ି, େସହି
ସମ େଲାକମାନ େଯଉଁମାେନକି ପବି ଆ ା ା େହାଇନାହଁା ି ପରିପୂ କରିବାକ
ଚାହଁୁଛ ି। ଏହା କଅଣ ବିଶାସ କରଅଛ? କଅଣ ଆପଣ ନିଜର ସମ ହଦୟେର ବିଶାସ
କରଛ ି? ଆସ ଆେମମାେନ ନିଜର ପାଦେର ଛିଡ଼ା େହବା ଏବଂ ତାହା ଶଂସା କରିବା।
ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ େସ ବ ମାନ ଠି ଆମମାନ ଉପେର ଓ ାଇ ପଡ଼ିେବ।

146 େହ ଭ ପରେମଶର, ସଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃ ିକ ା, ଅନ ଜୀବନର େଲଖକ, େତ କ
ଉ ମ ଉପହାରର ଦାନକାରୀ, ଆେମ “ଏହା ବିଶାସ କରଅଛ,” ଭ। ଆେମ ବିଶାସ କର
େଯ ଏହା ତ ତେମ ହିଁ ଏହି ସଭାେର ଏଠାେର ଅଛ। ଆେମ ବିଶାସ କର େଯ ଏହା ତ ତେମ ହିଁ
ଅଟ ଯିଏକି ଆମର ାଣଗୁଡ଼ିକ ଆଶୀବାଦ କରଅଛ। ଆେମ ବିଶାସ କର େଯ ଏହା ତ ତେମ
ଅଟ ଯିଏକି ଆମମାନ ଉପେର ନିଜର ଆ ାକ ଢ଼ାଳଅଛ। ଆେମ ବିଶାସ କର େଯ ତେମ
ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ। ଆେମ ବିଶାସ କର େଯ ତେମ ଚିରଦିନ ପାଇଁ
ଜୀବିତ ଅଟ ଓ ଆମର ନାମଗୁଡ଼ିକ େମଷଶାବକ ଜୀବନ ପୁ କେର େଲଖା େହାଇଅଛି।
ସମ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ େଲାପ ପାଇଯିବ, ମା ଆେମ ସବଦିନ ପାଇଁ ବ ିବା, କାରଣ
ତେମ ସବଦିନ ପାଇଁ ବ ିଛ। େହ ଭ, ତେମ ହିଁ ତାହା ଆମମାନ ତି ା କରିଛ। ଆେମ
ଏହାକ ଆମର ସମ ହଦୟେର ବିଶାସ କର। ଆମ ଭିତେର ଥିବା ସମ କିଛି ବିଷୟ, ଆେମ
ଏହାକ ବିଶାସ କର, ଭ। ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର, ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର।

147 କଅଣ ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କର ି କି? ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ତାହା ପବି ଆ ା
ଅଟ ି। କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟ ଆମ ଉପେର ପଡଅଛି। ଏହା କଅଣ ବିଶାସ କରଅଛ? ମଁୁ
ବିଶାସ କେର େଯ େସ ବ ମାନ ଏଠାେର େତ କ ବ ି ସୁ କରିବାକ ଚାହଁୁଛ ି। ଏହା
କଅଣ ବିଶାସ କରଅଛ? ତାହା ତି ନିଜର ହାତ ଉଠା । ନିଜର ପାଦେର ଛିଡ଼ା ହଅ ।
ଏହା କଅଣ ବିଶାସ କରଅଛ? ପବି ଆ ା ଏଠାେର ଅଛ ି। ଏହାହିଁ ତାହା ଅେଟ! ପିତର
କହିେଲ, “ଏହା େହଉଛି ତାହା।” ଏହାହିଁ ତାହା ଅେଟ, େସହି ପବି ଆ ା।

148 େହ ସଦା ଭ, ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃ ିକ ା, ଏହି େଲାକମାନ ଉପେର ନିଜର
ଶ ିକ, ଓ ନିଜର ଆଶୀବାଦକ ଓ ନିଜର ଉ ମତାକ ପଠାଅ, ଏବଂ େସମାନ ର
ହଦୟଗୁଡ଼ିକ ଆଶୀବାଦ କର, ଏବଂ େସମାେନ ଏହା େଦଖ େଯ ମନଷ ପୁ ଚିରଦିନ
ପାଇଁ ଜୀବିତ ଅଟ ି। େହ ଭ, ଏହାକ ଦାନ କର। ଆେମ େସମାନ ପରେମଶର
ପୁ , ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର, ଉପ ାପନ କରଅଛ।
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149 େକହି ଯଦି ପବି ଆ ା ପାଇ ନାହଁା ି, ନିଜର ହାତ ଉଠା ଏବଂ ପରେମଶର
ଶଂସା କର । ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ େସ ଆପଣ ଉପେର ଓ ାଇ ଆସିେବ। େକହି ଜେଣ

େସମାନ ଉପେର ନିଜର ହାତକ ରଖ । ଏହାହିଁ େସହି ଘଟିକା ଅେଟ। ଆେମ ଆଉ କାହିଁକି
ଅଧିକ ଅେପ ା କରିବା? ଏହାହିଁ େହଉଛି େସହି ସମୟ। ଏହା ହିଁ େହଉଛି େପ ିକ ପାଇଁ,
ପରେମଶର ନିକଟକ େଫରିବାର ସମୟ। ପରେମଶର ସହିତ ସଠି ସ ରଖ ,
େପ ିକ ! ଜୀବ ପରେମଶର ଶ ି ଦାରା ନିଜର ହଦୟକ ଉେ ଜିତ କର । େହବାକ
ଦିଅ େଯ ତାହା ର ଆ ା ତମ ଭିତରକ ବିଚରଣ କରି ଆସ , ତମକ ପରିପୂ କର । େସ
ଏଠାେର ରା ି ପେର ରା ି ଅଛ ି, େରାଗୀ ସୁ କରିବା ପାଇଁ, ଅ କ ଦ ିଶ ି େଦବା
ପାଇଁ, େସହି ମହାନ ଏବଂ ଶ ିଶାଳୀ ସାମଥ ମାଧ ମେର େସ ନିଜକ ସଦାସବଦା େସହି
ସମାନ େବାଲି ମାଣ କର ି।ହାେଲଲୟା!

150 ତାହା ଶଂସା କର। ନିଜର ହାତ ଉଠାଅ। ଆପଣ େକଉଁଠାେର ଅଛ ି ତାହା ଭଲି
ଯାଅ; େକବଳ ଏତିକି ଜାଣ େଯ ଆପଣ ତାହା ର ଚାରିପାଖେର ଅଛ ି, ଏବଂ ତାହା ର
ଉ ମତା, ଆଉ ତାହା ର େଗୗରବ, ଓ ତାହା ର ଶ ି, ପୁଣି ତାହା ର ଦୟା ଚିରକାଳ

ାୟୀ ଅେଟ। େସ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ ି। ଭ ର ନାମ ଧନ େହଉ। ହାେଲଲୟା! ଓଃ,
ତାହା ର ପବି ନାମର ଶଂସା କର।

151 ଓଃ, େସ େକେଡ଼ ଅ ତ, େକେତ ଶ ିଶାଳୀ ଅଟ ି। େକେତ େଲାକ ଠି ବ ମାନ
ନିଜର ଜୀବନକ ପରେମଶର ନିକଟେର ସେତଜ ଭାବେର, ଉ ଗ କରିବାକ ପସ
କରିେବ? ନିଜର ହାତ ଉଠା । େକେତ େଲାକ ନିଜର ଜୀବନକ ପରେମଶର ନିକଟେର
ଉ ଗ କରିବାକ ପସ କରିେବ? ଏହାହିଁ ତାହା ଅେଟ। ନିଜର ହାତ ଉଠା । ଆସ
େପ ିକ କ େଦଖିବା। ଆସ ପରେମଶର େଲାକମାନ େଦଖିବା। ମଁୁ େମାର ହାତକ
ଉଠାଇବି। “ ଭ, ମଁୁ ଏଠାେର ଅଛି। େମାେତ ପଠାଅ।” ତାହାପେର େବଦିର ଅ ାର
େକାଇଲା ସହିତ ଏକ ଦତକ େନଇ ଭ, ତମ ସାମଥକ ଆମ ଉପରକ ପଠାଅ। େହ
ପରମପିତା, ପରେମଶର, ତମର ଆ ାର ପରିପୂ ତାେର ତାହା ଦାନ କର। େହ ଭ,
ଆମର ାଥନା ଶୁଣ। ଆମର ାଥନା ଶୁଣ, ଆେମମାେନ ବିଶାସୀ ସ ାନ ପରି ଛିଡ଼ା
େହାଇଅଛ। ତାହା ର ନାମର ଶଂସା େହଉ।

152 ଓଃ, ମହିମାର ତର ପଡଥିବା ପରି, ଓଃ, ଦୟାର ଶିଶିର ବ ା ସଦଶ। ଓଃ,
ପରେମଶର ର ଶଂସା େହଉ। ଏହା େହଉ େଯ ଆମର ାଣଗୁଡ଼ିକ ଅେପ ା କରଥାଉ।
ଏହା କଅଣ ବିଶାସ କରଅଛ? ଏହା କଅଣ ବିଶାସ କରଅଛ? ଏହାହିଁ େହଉଛି େସହି
ପବି ଆ ା ଯିଏକି ଆଗମନ କର ି। ଏହାହିଁ େହଉଛି େସହି ଅଦଶ ଶ ି ଯାହାକି ଆମକ
ପରେମଶର ରାଜ ଭିତରକ, େପ ିକ ର ଆଶୀବାଦ ଭିତରକ କଢ଼ାଇ େନଇଯାଏ।
ଘରକ େଫରି ଆସ । ଆପଣ ର ଘରକ େଫରିବାର ଆଶା କରାଯାଏ। ଆପଣ ମୂଲ ବାନ
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େଲାକମାେନ ଅଟ ି। ପରେମଶର ଚାହଁା ି େଯ ଆପଣମାେନ ନିଜକ ସମପିତ କର ।
ୀେଲାକମାେନ, ଆପଣାକ ପରି ାର କର । େହ ପୁରଷମାେନ, ନିଜକ ସଫା କର ।

ଆସ ପରେମଶର ନିକଟକ େଫରିଯିବା ପାଇଁ ଆର କରିବା ଏବଂ ଏକ ବା ବିକ ନିମଳ
ହଦୟ ସହିତେର ପରେମଶର େସବା କରିବା।

153 ପରେମଶର ଶଂସା େହଉ, ପବି ଆ ା ସଭାେର ବିଚରଣ କରଅଛ ି। େକବଳ
ତାହା କର ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାଳନା ଅନଭବ କର ି। ପବି ଆ ା େକବଳ
ନିଜ ଉପେର ବିଚରଣ କରିବାକ ଦିଅ । ମଁୁ ଆଉ କିଛି କହିପାେର ନାହିଁ। ମଁୁ ବ ମାନ
କଅଣ କହିବି ଜାେଣ ନାହିଁ। ପବି ଆ ା ସବ ଭବନ ଉପେର ଅଛ ି। ଭ ର ନାମ
ଧନ େହଉ। ଭ ର ଶଂସା େହଉ। ଓଃ, ହାେଲଲୟା! ହାେଲଲୟା! ଭ ର ଶଂସା
େହଉ। ଭ ଶଂସା େହଉ। େକେଡ଼ ଅ ତ, େକେଡ଼ େଗୗରବମୟ…ଆପଣ ର
ମୂଖମ ଳେର ପରେମଶର ସାଧୁମାନ ର ଶଂସା େକେଡ଼ ସୁ ର, େକେଡ଼ ଅ ତ,
ଯାହାକି ପବି ଆ ା ଉପ ିତିେର ଏଠାେର ବିଚରଣ କରଅଛି ଏବଂ ଆମକ ତାହା ର
ମହିମା େଦଖାଉଅଛି ଏହି ବହ ସଂଖ କ େଲାକମାନ ମଧ େର ଏକ ଚି ଭାବେର,
ତାହା ର ନାମକ ଶଂସା କରଅଛି।

154 ଠି େସହିଠାେର ବଲି ପଡ଼ ଏବଂ କାହାରି ସହିତ ହାତ ମିଶା , କହ , “ଭାଇ,
ଭ ର ଶଂସା େହଉ। ଭଉଣୀ, ଭ ର ଶଂସା େହଉ।” ଆସ ଆେମମାେନ ଠି

େସହି ମେନାଭାବେର ଆସିଯାଉ ଏବଂ ପରେମଶର ଆମକ ଉେ ଜିତ କର । ଭ ର
ଶଂସା େହଉ। ତାହା ଠି ଅେଟ। ଆପଣ ସମ େମେଥାଡି , ଏବଂ ବା  ଟି , ଓ

େ  ବିେଟରିଆ  , େପ ିକ ା , ଏବଂ ସ ମ ଦିନ ଆଡେଭ ି , ପୁଣି ଆପଣ ଯାହା
ବି ଅଟ ି, ଭ ପରେମଶର ଉପ ିତିେର ଜେଣ ଅନ ସହିତ ପର ର ହାତ ମିଶା ।
ଏହାହିଁ ତାହା ଅେଟ। ଓଃ, ହାେଲଲୟା! ହାେଲଲୟା! ହାେଲଲୟା! ଓଃ, ମଁୁ ବହତ ଆନ ିତ
େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ ଅେଟ। ମଁୁ ବହତ ଆନ ିତ ଅେଟ। ଓଃ, କା ଗୁଡ଼ିକ
ଭା ି ଯାଉଅଛି, ଅଦରକାରୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଯାଉଅଛି। ମହିମା େହଉ! ତାହା ର
ପବି ନାମକ ଶଂସା କରି, ଭ ଠାେର ସାଧୀନତା… ଭ ର ନାମ ଧନ େହଉ। ଓଃ,
ହାେଲଲୟା! ପରେମଶର ର ଶଂସା େହଉ।

155 ଓଃ, ମଁୁ ତାହା େଦଖିବାକ େକବଳ ଭଲ ପାଏ: େଲାକମାେନ ପର ର ଜେଣ ଅନ
ସହିତ ହାତ ମିଶାଉଛ ି ଏବଂ େସମାନ ର ମୁଖମ ଳଗୁଡ଼ିକ ଆେଲାକ ଦ େହଉଅଛି।
ପରେମଶର ଶ ି କହଅଛି, “ଏହାହିଁ ତାହା ଅେଟ। ଏହାହିଁ ତାହା ଅେଟ, ଆେମମାେନ
ପରେମଶର ସ ାନ ଅଟୁ। ଆେମ ସମେ େଗାଟିଏ ମହାନ ବଡ଼ ମ ଳୀ ଅଟୁ,
ତାହା ର ବର, େସହି େଗୗରବମୟ ଜଣ, ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଜେଣ ମହାନ ବ ି ଅଟୁ।”

ଭ ଆଗମନ ପାେଖଇ ଆସୁଛି। ତାହା ର େଲାକମାେନ ଏକ ିତ େହଉଅଛ ି ଏବଂ
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ପର ରକ…ତାହା ଉପ ିତିର େ ମ ଏବଂ ଶ ି ଦାରା େ ମ କରଅଛ ି। ଓଃ, ଏହା ସଗ
ପରି ଅେଟ। ଓଃ, ଏହା ଭଲ ଅେଟ। ଆେମ । ଓଃ, େକେଡ଼ େଗୗରବମୟ, େକେଡ଼ ଅ ତ:
ଆ ାେର ଏବଂ ଶ ିେର ଭ ଉପାସନା କରିବା। ଏପରି ଏକ ସମୟ। (ତାହା ବ କରିବା
ପାଇଁ ଥିଲା; ଆେମ ଆର କରିେଦଲ।)

156 େସଠାେର କିଛି େହେଲ ନାହିଁ…ମଁୁ ଭାଇମାନ କହିଲି, “ଭାଇମାେନ, ବ କରିବା
ପାଇଁ େକୗଣସି ାନ ହିଁ ନାହିଁ।” ଏଠାେର ଏପରି େକୗଣସି ାନ ନାହିଁ ଯାହାକି…ଆେମ କଦାପି
ଆର କରିନାହଁୁ, ଏଣୁ ଆେମ ବ କର ନାହଁୁ। େକବଳ—େକବଳ ଅ ତ…େକେତ ଜଣ

କତେର ଭଲ ଅନଭବ କରଛ ି? େକବଳ ଭ ର ଉପ ିତି, ଓଃ, େମାହର ଭ, ଏହା
ଅ ତ ଅେଟ, ଭ ର ଏଠାେର ଉପ ିତି।

157 େତେବ, ଭ ର ଉପ ିତି ଏଠାେର େରାଗୀମାନ ସୁ କରିବା ପାଇଁ, େଲାକମାନ
ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। େକବଳ ତାହା ବିଶାସ କର । କଅଣ ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ
କର ି? ଯଦି ଆେମ ତାହା ବିଶାସ କରିପାରିବା, ସମ ବିଷୟ ସ ବ ଅେଟ। କଅଣ
ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କର ି? କଅଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ତାହା ଭ ର ଉପ ିତି
ଅେଟ?

158 େତେବ, େଯେତେବେଳ ଆପଣ…େମାେତ େକବଳ େଗାଟିଏ ଣ ଦିଅ , ବ ମାନ
େକବଳ େଗାଟିଏ ଣ ଦିଅ , ଏବଂ େକବଳ େଗାଟିଏ ଣ ପାଇଁ ଶୁଣ । େମାେତ ଏହା
ଆପଣମାନ ମାଣ କରିବାକ ଦିଅ େଯ ଏଠାେର ଏହା ପବି ଆ ା ଅଟ ି। େମାେତ
ଏହା ଆପଣମାନ େଦଖାଇବାକ ଦିଅ େଯ େସହି ପବି ଆ ା, ଠି େସହି ଜଣକା ଯିଏକି
କଥାବା ା କର ି, େସହି ଜଣକା ଯିଏକି କାଯ କର ି, େସ ତାହା ଜାଣ ି। େତେବ ଏଠାେର
ଏପରି େକେତ ଜଣ ଅଛ ି, େଯଉଁମାେନକି ଅସୁ ଅବ ାେର ଆସିଥିେଲ? ଆସ ଆେମ
ଆପଣ ର ହାତଗୁଡ଼ିକ େଦଖିବା। େସହିମାେନ େଯଉଁମାନ ରକି କିଛି ଏକ ଅସୁ ତା
ଥିଲା…ଏପରି େଲାକ ଅଛ ି…

159 େସଠାେର ଜେଣ େଲାକ ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି। ମହାଶୟ, କଅଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି?
େକୗଣସି ାଥନା କାଡ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ମା କଅଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ପରେମଶର
ଆପଣ ସୁ କରିପାରିେବ? କଅଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ େସ େମାେତ ଆପଣ ର
ସମସ ା କହିପାରିେବ? ଏହା ଆପଣ େଗାଟିଏ ପାଶେର ଅଛି। ଆପଣ ର ଏକ ଶଲ
ଚିକି ା େହବାକ ଯାଉଅଛି। ତାହା ଠି । ଆପଣ ର ନାମ ୀମାନ କା ାଇ ଅେଟ।
ତାହା ଠି ଅେଟ। କଅଣ ତାହା ଠି କି? ନିଜର ହାତ ହଲା । ଠି ଅଛି। ଘରକ ଯାଆ
ଏବଂ ଭଲେର ରହ , ଆପଣ ର ତାହା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। କଅଣ ଆପଣ ଏହାକ
ବିଶାସ କର ି?
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160 େସହି ବ ି ଯିଏକି େସହି ଶିଶୁକ ନିଜର ହ େର ଧରିଛ ି, କଅଣ ଆପଣ େମାେତ
ପରେମଶର େସବକ େବାଲି ବିଶାସ କର ି? କଅଣ ଆପଣ ଏହାକ ପବି ଆ ା େବାଲି
ବିଶାସ କର ି କି? ମଁୁ ଆପଣ ଜାେଣ ନାହିଁ, କଅଣ ତାହା ଠି କି? େମା ଜୀବନେର
ଆପଣ େକେବ େଦଖିନାହିଁ; ଆେମ ଅପରିଚିତ ଅଟୁ। କଅଣ ଆପଣ ଏହା ବିଶାସ କର ି
େଯ ପବି ଆ ା େମାେତ କହିପାର ି େଯ େସହି ଶିଶୁ ସହିତ କି ମାମଲା ଅେଟ? େଗାଟିଏ
ଦାଗ ଅଛି। ତାହା ଠି । କଅଣ ତାହା ଠି ନେହଁ କି? ନି ିତ ଭାବେର। ଆପଣ ଏଠାର
ନହଁ ି। ନା। ଆପଣ େପଟେର ଏକ ସମସ ା ଅଛି, ଆପଣ ନିେଜ, ତାହାର ଯ ଣା
େଭାଗୁଛ ି। ତାହା ଠି ଅେଟ, କଅଣ ନେହଁ କି? ଆପଣ କାନସା ସହରର ଅଟ ି। ଠି
ଅଛି। େଫରି ଯାଆ , ଯୀଶୁ ୀ ଆପଣ ସୁ କର ି। ହାେଲଲୟା! ଆପଣ ବିଶାସ
କର । କଅଣ ଆପଣ ଏହାକ ନିଜର ସମ ହଦୟେର ବିଶାସ କର ି କି?
161 ଏଠାେର ସଦା ଭ ଦତ ଅଛ ି, ଏହି େଛାଟ—େଛାଟ ଆକାର ବିଶି ମହିଳା
ଉପେର ଘୁରି ବଲିେଲ, ଯିଏକି ଏକ କାର ବ ଅଟ ି, ଠି ଏଠାେର ବସିଛ ି, ହନିଆ
େରାଗେର ପୀଡ଼ିତ ଅଟ ି। କଅଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ପରେମଶର ଆପଣ େସହି
ହନିଆର ସୁ କରିେବ, ଭଉଣୀ? ଆପଣ, େଟାପି ଉପେର ଯାହାର େଛାଟ ଲାଲ ଫୁଲଟିଏ
ଅଛି, ନିଜର ହାତ ଉଠା । ଠି ଅଛି। ଘରକ ଯାଆ ଏବଂ ସୁ ରହ । ଆେମ । ଓଃ,
ଏହା ପରେମଶର ଅଟ ି; ଏହା ପରେମଶର ପୁ ୀ ଅଟ ି। େସ ମୃତ ର ପୁନର  ଥିତ
େହାଇଛ ି। େସ ଏଠାେର ଅଛ ି।
162 େତେବ, ପର ର ଜେଣ ଅନ ଉପେର ହାତ ରଖ ଓ େକବଳ ଏକ ଭଲ ାଥନାଟିଏ

ଦାନ କର , ଆପଣମାନ ମଧ ର େତ େକ, େଯେତେବେଳକି ମଁୁ କାହାରି ଜଣକାକ
ଏଠାକ ଆସିବାକ କେହ। ଭାଇ, ଏଠାକ ଆସ । େଯେତେବେଳ ଆପଣ ପର ର ଜେଣ
ଅନ ଉପେର ହାତ ରଖିଛ ି ଏହା େଦଖାଇବା ପାଇଁ େଯ ପରେମଶର ମଧ ସୁ କର ି,
େମା ପାଖେର ମଧ ଏଠାେର ଭାଇ ଅଛ ି ଯିଏକି ାଥନା କରିବାକ ଯାଉଛ ି। (ଆଗକ
ଯାଆ । ଠି ଅଛି।) ଭ ପରେମଶର ର ଶଂସା େହଉ। 
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