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 ଶୁଭ ସକାଳ, ବ ଗଣ। ଏଠାେର ରହିବା ଏକ େସୗଭାଗ ଅେଟ। ଏବଂ—ଏବଂ
ଆମର ପାଳକ ଠାର ପାଇଥିବା ଏହି ମହାନ ପରିଚୟକ ସଫଳ କରିବା ନି ିତ

ଭାବେର ଏକ କତ ଜୀବନକ ଆବଶ କ କରିବ, କଅଣ ନେହଁ କି? େତଣୁ ଆେମ ଭ
ତାହା ର ସମ ମହାନ ଆେରାଗ କାରୀ ଶ ି ଏବଂ ଦୟା ନିମେ ଶଂସା କରଅଛ ଯାହା
େସ ବଷ ବଷ ଧରି ଆମକ େଦଇଅଛ ି।

ବ ମାନ େମାର େକେତକ େଘାଷଣାମାନ କରିବାକ ଅଛି। େଗାଟିଏ େହଲା, ଆେମ,
ଭାଇ ଉ ଏବଂ ଭାଇ େରାବସନ, ଆଉ ଆେମ ଆପଣ ସମ ଆମ ପାଇଁ, ଏକ ସୁର ିତ
ଯା ା େହତ ାଥନା କରିଥିବାର ଧନ ବାଦ େଦବାକ ଚାହଁୁଅଛ। ଏକ ସୁ ର ସମୟ
ରହିଥିଲା; ସାେଢ଼ ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ଗଲ, ମଁୁ ବିଶାସ କେର, ଏବଂ ପୁଣିଥେର ନିରାପଦେର
େଫରି ଆସିଲ। ଭ ନି ିତେର ଆମକ ଆଶୀବାଦ କେଲ।
506 େତେବ, ଆେମ େଘାଷଣା କରଛ େଯ ଭାଇ ାହା  େ ଲି , ତା ର ଉ ୀପନା
ସଭାଗୁଡିକ, ଜାରି ରହିଛି, ଏଠାେର ସହରେର…େର, ଉପେର ିଘା ଆେଭନ ର
େସହି—େସହି େଶଷେର। ଏବଂ ଏହି ଆସ ା ବଧବାର ରାତିେର…ମଁୁ ଆସ ା କାଲି ଯିବାକ
ଚାେହଁ, େଗାଟିଏ ଅ ିମ ସଂ ାର େସବା ପେର ଯାହାକି ମଁୁ ଅ କିଛି ମୁହ େର େଘାଷଣା
କରିବି। ଆେମ ଆପଣ ବଧବାର ରାତିେର ଜଣାଇବ। ଆେମ ଏକ ତିନିଧୀ ଦଳ େହାଇ,
ସମେ , ଭାଇ ାହା  ସା ାତ କରିବା ପାଇଁ ଯିବାକ ଚାହଁୁଛ ଏହା ପୂେବକି େସ େସଠାେର
ତା ର େସବା େଶଷ କରି ଦିଅ ି। ଏବଂ ଆେମ ଭାଇ ାହା  ସହିତ ତା ର େଗାଟିଏ
େସବାେର ରହିବା େହତ, ସମ ମ ଳୀକ ଏକାଠି କରି େନଇଯିବାକ େଚ ା କରିବା, ଯଦି
ଆେମ ପାରିବା, ଏବଂ ଏକ ତିନିଧୀ ଦଳ ଭାବେର ସା ାତ କରିବାକ ଯିବା।
507 ଏବଂ, ବ ମାନ, ଆଜି ଅପରା େର ଚା  ସଟାଉ  ଠାେର କବର କାଯ କ ା

ତି ାନେର—େର, ଜେଣ—ଜେଣ ୀମତୀ େକା  ୱିନ ରହିଛ ି, ଯିଏକି ଅେନକ ବଷ
ପୂେବ ଥେର ଏଠାେର ମ ଳୀକ ଆସୁଥିେଲ, େଚୗ- ୁରି ବଷ ବୟସ େହାଇଥିଲା, ଗତକାଲି
ଏହି ଜୀବନ ତ ାଗ କରି ଭ ଯୀଶୁ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗେଲ। ଏବଂ ତା ର ଅ ିମ
ସଂ ାର େସାମବାର ଦିନ, େରୱେର ୀମାନ ମ ାକକି ି ଦାରା ଚାର କରାଯିବାକ
ଅଛି, ଯିଏକି ପୂବର, ବହ ବଷ ଧରି େପାଟ ଫୁଲଟ  ଠାେର—ଠାେର ଥିବା େମେଥାଡି
ମ ଳୀର, ପାଳକ ଥିେଲ, ଯାହାକି େସମାନ ର ଜେଣ ବ ିଗତ ବ ଥିେଲ। ଏବଂ େମାେତ
ତା ସାହାଯ କରିବାକ ଅଛି, େସାମବାର, େର, ମଁୁ ବିଶାସ କେର ଏହା େଗାଟିଏ-ତିରିଶ
ଘଟିକାେର, ଇ ିୟାନାର, ଚା  ସଟାଉ  ଠାେର ଥିବା—ଠାେର ଥିବା େସହି ଗୀଜାଘେର।
ଏବଂ ଆପଣ ସମେ େକା  ୱିନ ପରିବାରର ବ ଗଣ କରିେବ, ମଁୁ ଜାେଣ, ବ ମାନ ଅ
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ଟିକିଏ ସାହସ ବା…ଅ ଟିକିଏ ହାତ ମିଶାଇବାକ ଶଂସା କରିେବ। କାରଣ ଆେମ ସମେ
ଜାଣୁ େଯ ତାହା କଅଣ ଅେଟ, ଆେମ େଯଉଁମାେନକି ଉପତ କାେର, େସହିଗୁଡିକ େଦଇ
ନିେଜ, ଗତି କରିଅଛ, ଏବଂ ଜାଣିଅଛ େଯ ଏକ ବ କ ହରାଇବାର ଅଥ କଅଣ ଅେଟ।
ଏବଂ େତଣୁକରି ଆେମ…େସ ବ ମାନ ଇ ିୟାନାର, ଚା  ସଟାଉ  ଠାେର େସହି—
େସହି ଗୀଜାଘେର, ରଖା ଯାଇଛ ି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଅପରା େର ଯାଆ ି, କାହିଁକି,
ମଁୁ ସୁନି ିତ ଅେଟ, ଏହା େକା  ୱିନ ପରିବାର ଦାରା ଶଂସିତ େହବ। େସମାନ ର ଅେନକ
େଲାକମାେନ ଏେବ ମଧ ଏହି ଆରାଧନାଳୟକ ଆସ ି। ମଁୁ େସମାନ ର ପରିବାରକ,

ାୟଃ, ସମ କ, ବିବାହ େଦଇଛି, ସମାଧି େଦଇଛି, ବା ି େଦଇଛି। ଆଉ େତଣୁକରି
ୀମାନ େ ସନ, ଯିଏକି ଠିକ ଏଠାେର ଆମର ପେଡ଼ାଶୀ ଥିେଲ, େସଠାେର କବର

କାଯ କ ା ଅଟ ି।
508 ଏବଂ ତାହାପେର, ଆଜି ରାତିେର, ଭ ଇ ା କେଲ, ଏହି ମହାନ ଅଧ ୟନେର ଯାହାକି
ଆେମମାେନ ବ ମାନ ଅଧ ୟନ କରଅଛ, େଯଉଁଠାେର ଆେମ ଆଜି ସକାେଳ ଛାଡିଥିବା,
େସହିଠାର ଆେମ ତାହାକ ଆଜି ରାତିେର େନବାକ େଚ ା କରିବା। ଆଉ ତାହାପେର ମଁୁ
ଭାବଛି େଯ ତାହା େସହି େଘାଷଣାମାନ ଥିଲା, େଯେତ ଦର େଯପରି—େଯପରି ମଁୁ—ମଁୁ
ତାହା ବିଷୟେର ଜାେଣ। ଆଉ ଏହି ଆସ ା ବଧବାର ରାତିେର, ବ ମାନ, ଆେମ େସହି ରାତି
ବିଷୟେର େଘାଷଣା କରିବା େଯେବ ଆେମ ଭାଇ ାହା  ସହିତ ରହିବାକ ଯାଉଅଛ।
509 ଏବଂ ଆେମ ଆମର ଫାଟକେର ସମ ଅପରିଚିତ ବ ିମାନ ସାଗତ କରଅଛ।
ଆଉ ଆଜି ଏହି ସକାଳେର ଆେମ ଆପଣମାନ ଏଠାେର ପାଇ ଆନ ିତ ଅଟୁ, ଏବଂ

ାଥନା କରଛ େଯ ପରେମଶର ଆଜି ଏହି ସମାେବଶ ପାଇଁ ଆପଣମାନ ବହଳ ଭାବେର,
ବହତ ଆଶୀବାଦ କରିେବ।
510 ଭାଇ କ େମାେତ ବ ମାନ ହିଁ କହିେଲ େଯ ସବସାଧାରଣ-ସେ ାଧନ ଯା ିକ
ବ ବ ା େସହି ସମୟେର ବହତ ଭଲ କାମ କର ନ ଥିଲା। ଏହା େବାଧହଏ, ପାଣିପାଗ
େଯାଗଁୁ େହାଇ ଥାଇପାେର େଯ, େସଠାେର ିକରଗୁଡିକ ମଧ େର ଅେନକ ଆ ତା
େହାଇଯାଇଥିବ। ଏବଂ ଆର ର ହିଁ, େସଗୁଡିକ ଅତ ଧିକ ଭଲ ନ ଥିଲା, େତଣୁ ହଏତ ତାହା
ଏହାର କାରଣ େହାଇଥାଇପାେର।
511 େଯେତେବେଳକି ମଁୁ ଏଠାେର ଜେଣ ଭଉଣୀକ ବସିଥିବାର େଦଖୁଛି ଯାହା ମଁୁ ଜାେଣ,
ଭଉଣୀ ଆଗାନ ାଇ , ମଁୁ…ଏହା ସୁ ର ନେହଁ ଏବଂ—ଏବଂ ଶି ାଚାର ନେହଁ, ଏହାକ
ପଚାରିବାଟା, ମା କଅଣ ଆପଣ ଭାଇ ଅଗାନ ାଇ ଠାର କିଛି ଖବର ପାଇଛ ି କି
େଯେବଠଁୁ େସ ବିେଦଶ ଯାଇଛ ି? ମଁୁ ତା ଠାର େଯେତ ଶୀ ସ ବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହତ
ଆ ହୀ। େସ ସିଜରଲ ା ଏବଂ ଜମାନୀେର, େସଠାେର ଭାଇ ଟମି ହି ଏବଂ ପ େକ  
ସହ ଏକ ସଭାେର ଅଛ ି। ଭଉଣୀ ରଥ, ଯଦି ଆପଣ େକେବ ଖବର ପାଆ ି, ଆପଣ
େମାେତ ଠିକ େସହି ଣି ହିଁ ଜଣାଇେବ, େଯେତ ଶୀ ଆପଣ ପାରିେବ।
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512 େତେବ, ଏହି େଛାଟ ଆରାଧନାଳୟର େକୗଣସି ସଦସ ତା ନାହିଁ, ମା ଆମର
ସହଭାଗିତା ଅଛି। ଆମର େକୗଣସି ଧମମତ ନାହିଁ ବରଂ ୀ ଅଛ ି, େକୗଣସି ନିୟମ
ନାହିଁ ବରଂ େ ମ ଅଛି, େକୗଣସି ପୁ କ ନାହିଁ ବରଂ ବାଇବଲ ଅଛି। ତାହାହିଁ େହଉଛି ଏକମା
ପୁ କ ଯାହା ବିଷୟେର ଆେମ ଜାଣୁ, ଏବଂ ଆମର ଏକମା ଜିନିଷ ଅେଟ ଯାହା ଆେମ
ଜାଣୁ, ଯାହାକି ଆମ ପାଖେର ଅଛି। େଯେହତ ଯୀଶୁ ୀ ର ଆମ ସମ ପାପର
ପରି ାର କେର, ଆମର ଜେଣ ଅନ ସହିତ, ସମ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରହିଅଛି।
513 ଆଜି ସକାେଳ, ମଁୁ ଧ ାନ େଦଉଥିଲି, ଆପଣମାନ ମଧ ର େକେତକ ହଏତ ଭାଇ

ାଥନା କରଥିବାର ଶୁଣିଥିେବ। ତାହା ଜେଣ କ ାେଥାଲି ଥିେଲ, କି ା, ପୂବର ଜେଣ
କ ାେଥାଲି ଥିେଲ। ଏବଂ ଆମ ପାଖେର ଏଠାେର ସମ କାରର େଲାକ ଆସୁଥିବାର
ରହିଛ ି। କିଛି ସମୟ ପୂେବ, ଏଠାେର ବସିଥିବା ଜେଣ େମେନାନାଇ ଭାଇ ସହ ହାତ
ମିଶାଇବାର, େସୗଭାଗ ା େହାଇଥିଲା। ଏବଂ େମେନାନାଇ ର, େମେଥାଡି ର,
ବା  ଟି ର, ଏବଂ କ ାେଥାଲି ର, କି ା ଯିଏେକହି ବି ଚାହିଁବ, େସମାେନ ଆସ ।
ଏବଂ ଆେମ ପରେମଶର ବାକ ର ଆଶୀବାଦର ଚାରିଆେଡ ଏକ ସହଭାଗିତା କର।
ଏଠାେର ବ ମାନ ଯିେହାବା ୱିଟେନ  ଏବଂ ବିଭି କାରର େଲାକମାେନ, େଯଣୁ, ବିଭି
ନାମଧାରୀ ସଂ ାମାନ ର େଲାକମାେନ ବସିଛ ି।
514 ମଁୁ ପା ିମକ ଭଲ ପାଉଥିଲି (େତେବ, ମଁୁ ଏେବ ମଧ ଭଲ ପାଏ)। ମଁୁ େଘାଡା ଏବଂ
ପଶୁପଲକ ଭଲ ପାଏ। ମଁୁ ତ ଏକ ପଶୁପାଳନ େ େର ବଢିଛି, ଏବଂ ମଁୁ—ମଁୁ ଏହାକ
ଭଲପାଏ। ଆଉ ଆମର ପଶୁପଲର ର ଣ େବ ଣ ନିମେ ପରି ମା େହାଇଥାଏ,
ଆଉ ମଁୁ େସମାନ ସହିତେର ଯାଏ। ଏବଂ ଆମର ଏକ ିଫ ବାଡ଼ ରହଥିଲା। ମଁୁ ଜାେଣ
ନାହିଁ େଯ ଆପଣ ପୂବା ଳର େଲାକମାେନ ତାହା ଜାଣିଛ ି କି େଯ ଏକ ିଫ ବାଡ କଅଣ
ଅେଟ, ବା ନାହିଁ। ଏହା େସେତେବେଳ ହଏ େଯେତେବେଳ ଆପଣ ପଶୁପଲକ େସହି—
େସହି ଜ ଲେର ରଖିଥାଆ ି, େସମାନ ର ଏକ ବାଡ଼ ରହିଥାଏ େଯପରିକି େସହି
ପଶୁପଲମାେନ ଏେଣ େତେଣ ପଳାଇ ନ ଯାଆ ି, ଯାହାକି େସମାେନ ଏହାକ କହ ି, ତେଳ
େସହି ଚରାଭଇଁକ େଫରି ନ ଆସ ି। େସମାେନ େସହି ଘାସ ଖାଇଯାଆ ି, େଯଉଁଠାେର
େସମାେନ ଶୀତକାଳୀନ େଭାଜନ ନିମେ େସହି ଘାସକ ବଢାଉଥା ି। ଏବଂ ତାହାପେର
ପବତ ଉପରକ, େସମାନ ର ମଧ ିଫ ବାଡ଼ମାନ ରହିଥାଏ, େଯଉଁଠାେର େସମାେନ
ଏେତ ସଂଖ କ ମାଈ ଓ ଅ ିରାକ ଅଲଗା ଅଲଗା କର ି, ଓ ଭତି ଇତ ାଦି କର ି। ଏହାକ
ଏକ ିଫ ବାଡ଼ କହାଯାଏ। ମା ମୁଖ ିଫ ବାଡ଼ଟି େସଇଟା ଅେଟ େଯଉଁଠାେରକି େସହି
ପଶୁପଲ ଆର ୀ ଛିଡା େହାଇଥା ି େଯେତେବେଳ ପଶୁପଲ ତାହା େଦଇ ଗମନ କର ି।
515 ଆଉ େତେବ ମଁୁ େସଠାେର, ଅେନକ ଦିନ ଯାଏଁ, େଘାଡ଼ା ଉପେର େମାର ଆସନେର
ବସିଅଛି, ଏବଂ େସହି ପଶୁପଲକ େସହି ବାଟ େଦଇ ଯାଉଥିବାର େଦଖିଅଛି। େସଠାେର
େସହି ସମ ବିଭି କାରର ଛାପ ଓ ନାମ େବଶ କରିଥିେଲ। େସଠାେର େକେତକ



4 ଏ ୀ ପୁ କ

କହାଯାଉଥିଲା “ହୀରା।” ଏବଂ େସମାନ ମଧ ର େକେତକ କହାଯାଉଥିଲା “ବା
X।” ଆଉ େକେତକ…ଆମର ଥିଲା “ ାଇେପାଡ଼,” କିଛି େଗାଟାଏ ପିଲାମାନ ର ାଉ

ତୀକ ପରି। ଏହାର ତେଳ, ପରବ ୀ ଜଣକ, େଘାଡା ଉପେର େଗାଟିଏ “ଟକୀ ା ,”
ଛାପ ଥିଲା। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ପଶୁମାନ ବାହାର କରଥିେଲ େସମାନ ର
ପଶୁଗୁଡିକ ଜାଣିବା ନିମେ —ନିମେ , େସମାନ ର ସମ କାରର ଛାପ ଓ ନାମଗୁଡିକ
ରହିଥିଲା।

516 େତେବ, େସହି ପଶୁପଲ ଆର ୀ େସଥିେର ଏେତ ଆ ହୀ ନ ଥିେଲ େଯ େସମାନ ର
େକଉଁ ଛାପ ରହିଥିଲା, ମା ଏଠାେର ତାହା ଅେଟ େଯଉଁଥିେରକି, େସହି ପଶୁପଲ ଆର ୀ
ଆ ହୀ ଥିେଲ େଯ େସମାନ ର କାନେର ଏକ ସୁତା ଚି େଦଖିବା ନିମେ । େସସମ
କିଛି ଯାହା େସଠାେର ଭିତରକ ଯାଆ ି, ତାହା େଯଉଁ ଛାପ ଓ ନାମ େହାଇଥାଉ ନା କାହିଁକି,
ଏକ ପୁ ାନପୁ ବିଶୁ େହରେଫାଡ ଜାତିର େହବା ଆବଶ କ ଥିଲା। ଯଦି ଏହା ଏକ
ବିଶୁ େହରେଫାଡ ନ ହଏ େତେବ ତାହା େସଠାେର ଭିତରକ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାକ
ପ ୀକତ ପଲ େହବା ଆବଶ କ ଅନ ଥା ଏହା ତାହା େଦଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

517 ମଁୁ ଭାବଛି, େସହି ଦିନ େଯେତେବେଳ ଭ ଆସିେବ, େସ େସଥି ତି ଧ ାନ େଦବାକ
ଯାଉ ନାହଁା ି େଯ ଆେମ େକଉଁ ଛାପ ବା ନାମ ଧାରଣ କରିଅଛ, ମା ଯଦି ଆେମ ସମେ
ନତନ-ଜନ ପାଇଥିବା ୀ ିଆନ ଅଟୁ। ତାହା ଠି ଅେଟ। ତାହାହିଁ େହଉଛି ୀ ର
ପଲ। ର ପରୀ ା ହିଁ ଆମକ ମାଣ କରିବାକ ଯାଉଛି, େଯ ଆେମ ସମେ ୀ ିଆନ
ଅଟୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆେମ େସଠାେର େସହିପରି ଭାବେର େହବାକ ଯାଉଅଛ, ତାହାେହେଲ
ଆେମ ଏଠାେର ମଧ େସହିପରି ଭାବେର େହାଇପାରିବା। କଅଣ ଆପଣ େସପରି ଭାବ
ନାହଁା ି କି? େସହି ଉପାୟେର ହିଁ, ଆେମ ଭି ଭି ସବ ମ ଳୀର ସମ ସହଭାଗିତାକ

ଶଂସା କରଅଛ।

518 େତେବ ଆେମ ଏ ୀମାନ ର ଏହି ଆଶୀଷିତ ପୁ କେର ଅଧ ୟନ କରଅଛ। ଜେଣ
ଭାଇ ଏହାକ ଏେତ ଉପେଭାଗ କରିଛ ି େଯ ଏପରିକି େସ େସହି େଟ  ଗୁଡିକ େନଇଛ ି
ଏବଂ େସ ଏହା ଉପେର ଏକ ବ ତା ପୁ କ ୁତ କରଛ ି।

519 େତେବ ଆେମ, ଖୁ ଶୀ , 11ଶ ପବକ ଆସିବାକ ଯାଉଛ। ଆେମ ଶୀତକାଳଟି ତାହା
ଉପେର, େସହି 11ଶ ପବ ଉପେର ଅତିବାହିତ କରିବାକ ଆଶା କରଛ। େସହି େତ କ
ଚରି ଗୁଡିକ ପାଇଁ, ଆେମ ଇ ା କରଛ େଯ େସହି ପୁ କକ େଫରି ସ ୂ ଶା କ ଏକ
ଭାବେର େଯାଡି ରଖୁ। ମଁୁ ଏହା କରିବାକ ଯାଉଥିଲି। ମଁୁ ଏହାର ପୂବବ ୀ ପବଗୁଡିକର,
େକେତକ ଭାଗ ଉପେର, ଅଂଶ ଅଂଶ କରି ଚାର କେର, େଯପରିକି େସହି ସମ ପୁ କକ
ଏକ େଯାଡି ରେଖ। କାରଣ, ଆପଣ େଦଖ , ଶା ନି ିତ ଭାବେର ଶା କ ମାଣ
କରିବା ଉଚି ।
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520 େତଣୁ, ଯଦି େକୗଣସି ବିେରାଧାଭାସ ଅଛି, େଯ େକହି ଭାବ ି େଯ ଶା ଗୁଡ଼ିକ
ପର ରର ବିେରାଧ କର ି, େତେବ ତାହା ଏକ ୁଟି ଅେଟ। େକୗଣସି ଶା ଅନ ଏକ ଶା ର
ବିେରାଧ କେର ନାହିଁ। େସହି—େସହି ବିେରାଧାଭାସଟି େସଠାେର ଅେଟ େଯଉଁଠାେରକି
ଏହା େବାଧହଏ ଆମର େଦଖିବାର ଦ ି ଅନସାେର ବିେରାଧ କରଥାଏ, ମା ଏହା ନିଜକ
ବିେରାଧ କେର ନାହିଁ। ମଁୁ େସବାକାଯ େର ରହିଆସିଛି, ବ ମାନ ଛବି-ଶ ବଷ ଚାଲିଛି, ଆଉ
ମଁୁ େକେବବି, ଥରଟିଏ େହେଲ, ବାଇବଲେର ଏପରି େଗାଟିଏ ବିଷୟ ପାଇ ନାହିଁ ଯାହାକି
ବାଇବଲେର େଲଖା େହାଇଥିବା ଅନ େକୗଣସି ବିଷୟର ବିେରାଧ କରଥାଏ। ଏବଂ ମଁୁ—
ମଁୁ ଠି ଜାେଣ େଯ ଏହା େସଠାେର ନାହିଁ।

521 ଏବଂ ଆଜି ଆେମ ଏ ୀର ସବଠାର ଆଶୀଷିତ ପବମାନ ମଧ ର େଗାଟିଏେର,
େସହି 7ମ ପବକ ଅଧ ୟନ କରଛ। ଏବଂ େସଠାେର େକହି ଅଛ ି ଯାହା ପାଖେର ଏକ
ବାଇବଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମକ ପାଠ କରଥିବାେବେଳ ଅନସରଣ କରିବାକ ଚାହଁା ି, ଯଦି
ଆପଣ େକବଳ ନିଜର ହାତ ଉଠାଇେବ ତାହାେହେଲ ଆେମ ଆପଣ ପାଖକ ଏକ
ବାଇବଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଖୁସି େହବ। ମଁୁ ଚାହିଁବି େଯ କିଛି ାଚୀନମାେନ ଆସ , େକହି
ଜେଣ, ଏଠାକ ଆସ ଓ େକେତକ େନଇଯାଆ । େକହି େକହି େସଠାେର ପଛେର
େସମାନ ର ହାତ ଉଠାଇଛ ି। ଏବଂ ଭାଇ, ଆପଣ ର ଧନ ବାଦ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ
ଏକ ବାଇବଲ ଚାହଁା ି, େକବଳ ନିଜର ହାତ ଉଠା , ଏବଂ େସମାେନ ଆପଣ ପାଖକ
ଏହାକ ଆଣିେଦେବ।

522 େତେବ, େସହି ଏକମା ଉପାୟ େଯ ଏକ ମ ଳୀ ନିମାଣ େହାଇପାରିବ, ଏକମା
ଉପାୟ େଯ ଜେଣ ବ ିର ବିଶାସ େହାଇପାରିବ, ତାହାର ନାମଧାରୀ ସଂ ା ଦାରା ନେହଁ,
ତାହାର ଅନବ ନ ଦାରା ନେହଁ। ମା ତାହାର ବିଶାସ େକୗଣସି ମନଷ ର ଚି ାଧାରାର
ଈଶରତ ାନ ଉପେର ନିଭର କେର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା, ଅଧିକ , ସଂପୂ ମନଷ ଅେଟ।
ମା େକବଳ େଗାଟିଏ ଉପାୟ େଯ ବିଶାସ ତାହାର ପବି ବି ାମ ାନକ ପାଇପାେର,
ତାହା େହଲା ପରେମଶର ଅଟଳ ଓ ଅପରିବ ନୀୟ ବାକ ଉପେର। “ବିଶାସ ବଣ
ଦାରା, ବାକ ବଣ ଦାରା ଆେସ।” ଏହି କାେର ହିଁ ତାହା ସାଧିତ ହଏ। ଏବଂ—ଏବଂ
େଯେତେବେଳ ବିଶାସ ବଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ହଣ କରାଯାଏ, ଏହା ଚିରକାଳ ନିମେ

ିର େହାଇଥାଏ। େକୗଣସି ବିଷୟ ଆଉ କିଛି େହେଲ ଏହାକ କଦାପି ଘୁ ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ,
ଏଥିେର କିଛି ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ େଯ କଅଣ ଆେସ ବା ଯାଏ। େକୗଣସି ବି ବିଷୟ େକେବ
େସହି ବିଶାସକ ପରିବ ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। େସ ବିଷୟେର ଚି ା କର । ଆପଣ ଲ ର
ପକାଇ ଅଛ ି, ପୁଣି ସମୟ ଏବଂ ଅନ ତା ନିମେ , ଆପଣ ଆଉ ଅଧିକ ପରିବ ନ ହଅ ି
ନାହିଁ। ଆପଣ ଚିରକାଳ ନିମେ ଲ ର ପକାଇ ଅଛ ି, “କାରଣ ପରେମଶର, େଗାଟିଏ
ବଳିଦାନ ଦାରା, େସମାନ ଚିରକାଳ ନିମେ ସି କରିଅଛ ି େଯଉଁମାେନକି ପବି ୀକତ,
ବା ଆହାନ ା ଅଟ ି।”
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523 ଏବଂ ବିଶାସୀ , ୀ ିଆନ ଜୀବନେର େସହି ବିଶାସର ଏପରି ଏକ ମହ ାନ
ଅଛି, େଯ ଏହା ଏକ କାଦଅର କବର ପାଖେର କି ା ଏକ ଶବ ରଖିବାର କଫି  ଉପେର
ନିଜର ାନକ େନଇପାେର, େଯଉଁଠାେରକି ଏକ ମୂଲ ବାନ ଶିଶୁ କି ା ଜେଣ ିୟତମା ଏହି
ଜୀବନର ଅନ ପାଶକ ଚାଲି ଯାଇଛ ି। ଏବଂ ଉେ ାଶ ଆଖିର ଏକ କେଠାର ଦ ି ସହିତ,
ତାହା ଆଡକ ଅନାଇପାେର ଯିଏକି କହିଛ ି, “ମଁୁ ପୁନର  ଥାନ ଏବଂ ଜୀବନ ଅେଟ।”
ଏବଂ େସମାେନ ଅତୀତେର ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଭଲିଯାଆ ି। େସମାେନ ସେବା ଆହାନର
ଚି ଆଡକ େଦୗଡି ଯାଆ ି।
524 ମଁୁ ଅତି ଆନ ିତ େଯ ପରେମଶର ଏପରି କିଛି େଯାଗାଇ ଅଛ ି, ଏବଂ ଏହାକ ସମ
ପାଇଁ ଏକ ମାଗଣା ଉପହାର କରିଅଛ ି। ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହା ପାଇଁକି ମ ଳୀଗୁଡିକ
ଅଛି। ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକର ଅଥ ନାମଧାରୀ ସଂ ା କି ା ସଂଗଠନ ନେହଁ; ଏହାର ଅଥ,
“େଲାକମାନ ର, ବିଶାସୀମାନ ର େଗା ୀ, େଯଉଁମାେନକି ବାକ ର ସହଭାଗୀତା
ଅଧୀନେର ଏକ ିତ ହଅ ି।”
525 ଏବଂ ଏଠାେର ସାଧୁ ପାଉଲ ଏହି ଅ ତ ଶି ାେର, ପୃ ଭମିେର, ପୂବବ ୀ
ପବଗୁଡିକେର, େସ ବିେଶଷ କରି ଭ ଯୀଶୁ ସେବା ପରେମଶରତ ବିଷୟେର
ଏବଂ େସ କିଏ ଥିେଲ ତାହା ବିଷୟେର ଆେଲାଚନା କରିଛ ି। ୀ ପରମଶର ଥିେଲ,
ଏପରି କରାଯାଇଥିେଲ େଯପରିକି ମନଷ ମାେନ ତାହା ଅନଭବ କରିପାରିେବ ଏବଂ
ତାହା ଶ କରିପାରିେବ, ଓ—ଓ ତାହା ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିପାରିେବ। ୀ , ଭ
ଯୀଶୁ, େସହି ଶରୀର ଥିେଲ େଯଉଁଥିେର ପରେମଶର ବାସ କରଥିେଲ, “ପରେମଶର
େଦହବ େହେଲ ଓ ଆମମାନ ମଧ େର ବାସ କେଲ।” ଥମ ତୀମଥି 3:16,
“ପରେମଶରପରାୟଣତାର ନିଗୁଢ଼ତ େଯ ମହ ଏହା ସମେ ସୀକାର କର ି, କାରଣ
ପରେମଶର େଦହବ େହାଇ କାଶିତ େହେଲ।”
526 େସହି ମହାନ ଯିେହାବା ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିେଲ ଏବଂ ତାହା ର ନିଜ ପୁ ର
ଶରୀରେର ବାସ କରିବା ଦାରା, ଶେଯାଗ େହାଇଥିେଲ, ଏବଂ ଆପଣାଠାେର ଜଗତକ
େଘାଷଣା କରି ପୁନମିଳନ କରାଉଥିେଲ। ପରେମଶର େକୗଣସି ମେତ ନ ଥିେଲ… ୀ
ପରେମଶର ଠାର େକୗଣସି ମେତ କମ ନ ଥିେଲ, ଏବଂ—ଏବଂ ପରେମଶର ୀ ଠାର
େକୗଣସି ମେତ କ ନ ଥିେଲ। ଦେହଁ ଏକାଠି ପରେମଶରତକ ଶାରୀରିକ ଭାବେର ୁତ
କରିଥିେଲ, ସଗଦତମାନ ଠାର ଟିେକ କ କରାଯାଇଥିେଲ, େଯପରିକି େସ ଦଃଖେଭାଗ
କରିପାର ି। ସଗଦତମାେନ ଦଃଖେଭାଗ କରିପାର ି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ େସହି ତ ୁ ଥିେଲ
େଯଉଁଥିେର ପରେମଶର ବାସ କରିଥିେଲ।
527 ବାଇବଲ କେହ, େ ରିତ ିୟାର 7ମ ପବେର, େଯ, “ତ ୁ, ଏବଂ େହାମ-…ବଳିଦାନ
ଓ େହାମ-ବଳି ତେମ ଚାହଁ ନାହିଁ, କି ଏକ ଶରୀର ତେମ େମା ପାଇଁ ୁତ କରିଅଛ। ତଥାପି
ସେବାପରି ହ ନିମିତ ତ ୁେର ବାସ କର ି ନାହିଁ, କି ଏକ ଶରୀର ତେମ େମା ପାଇଁ
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ୁତ କରିଅଛ,” େଯପରିକି ମନଷ ସେ ଏକ ସହଭାଗିତାେର ବାସ କର ି କି ା ତ ୁେର
ଆବାସ କର ି।

528 ପରେମଶର ଅନମତି ଦିଅ , େଯେତ ଶୀ ଆେମ ଏଠାେର ଏହି ପବ ସାରି ଆଗକ
ଯାଉ, କି ା ଏହି ପୁ କ ସାରି ଆଗକ ଯାଉ, ଆେମ େଫରି ଯାଇ ରଥ ପୁ କକ େନବାକ
ଚାହଁୁ ଏବଂ େସଠାେର ଏହା େଦଖାଇବାକ ଚାହଁୁ େଯ ପରେମଶର କିପରି ଆମ ପାଇଁ
ନିକଟତମ କଟୁ ୀ େହେଲ, େଯପରିକି ଆମମାନ ମଧ ର ଜେଣ େହାଇ ଆମ ସହିତ
ସହଭାଗୀତା କରିବା ଦାରା ନ କ ବିଷୟବ ୁକ ଆପଣାଠାେର ପୁନମିଳନ କରାଉଅଛ ିି।
ମୁ ିଦାତା ନି ିତ ଭାବେର ନିକଟତମ କଟୁ ୀ େହବା ଉଚି , ଏବଂ େଗାଟିଏ ମା ଉପାୟେର
ପରେମଶର ଆମମାନ ର ନିକଟତମ କଟୁ ୀ େହାଇପାର ି, ତାହା େହଲା ଆମ ମଧ ର
ଜେଣ େହବା। େତଣୁ, େସ ଜେଣ ସଗଦତ େହାଇ ମନଷ ର ନିକଟତମ କଟୁ ୀ େହାଇପାର ି
ନାହିଁ।

529 ଗତକାଲି ସ ାେର େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଭ ଚ -ହଦୟ େସହି ପୁଅ, େମାର ସାଥୀ
ସହିତ କଥାବା ା କରଥିଲି, ଯାହାର ମାଆ ଈହ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିେଲ, କହିଲା, “ଓଃ,
ଭାଇ ବି , ମଁୁ ଅନମାନ କରଛି େସ ଆଜି ରାତିେର ଜେଣ ସଗଦତ ଅଟ ି।”

530 ମଁୁ କହିଲି, “ନା, ଆଲ। େସ କଦାପି ସଗଦତ େହେବ ନାହିଁ। େସ ଆଜି ରାତି, ଜେଣ
ମହିଳା ହିଁ ଅଟ ି, ଠିକ େଯପରି ପରେମଶର ତା ସୃ ି କରିଥିେଲ, ଏବଂ ସବଦା ତାହାହିଁ
ରହିେବ, େକେବ ବି ଜେଣ ସଗଦତ େହେବ ନାହିଁ।” ପରେମଶର ଦତମାନ ସୃ ି
କରିଥିେଲ। େସ କଦାପି ପୁରଷମାନ ସଗଦତ େହବା ପାଇଁ ସୃ ି କେଲ ନାହିଁ। େସ
ସଗଦତମାନ ଓ ପୁରଷମାନ ସୃ ି କରିଥିେଲ। େତଣୁ ପୁରଷମାେନ କଦାପି ସଗଦତ
େହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସଗଦତମାେନ କଦାପି ପୁରଷ େହେବ ନାହିଁ। ପରେମଶର େସମାନ
ଭି ସୃ ି କରିଥିେଲ।

531 େତେବ, ଆଉ ଏଥିେର େଯ ୀ େଦହବ େହେଲ େଯପରିକି େସ ମନଷ କ େସହି
ବହତ ଆର ପାରିର େଯଉଁଠାେର େସ ପତିତ େହାଇଯାଇଥିଲା େସହି ାନର ମୁ କର ି,
ପୁଣି େଯ ଅମରତା ପାପ ଦାରା ତଳକ ଆସିଥିଲା, ପରେମଶର ତଳକ ଓ ାଇ ଆସି ଜେଣ
ମନଷ ର ରପ ଧାରଣ କେଲ, ଓ େସ ଆ ମାନ ର ନିକଟତମ କଟୁ ୀ େହେଲ, େଯପରିକି
େସ ଆ ମାନ ର ପାପ ଓ ମୃତ କ ବହନ କରିପାର ି।

532 ଏବଂ ପୂବ ଶି ାଗୁଡ଼ିକେର, ଆେମ େଦଇଥିବା ଏକ ଦ ା େର, େକବଳ ଏକ
େଛାଟ ପୃ ଭମି େଦଉଅଛି େଯପରିକି ନବାଗତ ବଝିେବ। ପରେମଶର, କାଲବରୀର
ତାହା ର ମାଗେର, େଯେତେବେଳ ମୃତ ର ନାହଡ ତାହା ଉପେର ଥିଲା, ଏବଂ ତାହା
ଚାରିପାଖେର ଗୁଜବ କରଥିଲା, ଏବଂ ଅବେଶଷେର େସ ତାହା ଦଂଶନ କଲା େଯ
େସ ମୃତ ବରଣ କେଲ। େସ ଏପରି ମୃତ ବରଣ କେଲ େଯ ଏପରିକି ସୂଯ କାଶ
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େଦବା ଛାଡିେଦଲା। େସ ଏପରି ମୃତ ବରଣ କେଲ େଯ ଏପରିକି ଚ ଏବଂ ନ ଗଣ
େସମାନ ର ଆେଲାକ େଦେଲ ନାହିଁ।
533 କାରଣ, ମୃତ ର େସହି ନାହଡକ ନିଜ ଭିତେର େନବା ପାଇଁ, ତାହା କିପରି ତାହା
କରିବାକ ପଡିଥିଲା! ଯଦି େସ ଜେଣ ଅମର ବ ି େହାଇଥାେ , ଯଦି େସ ଥିଓଫାନିେର
ଅଥା ସଗୀୟ ଶରୀରେର ଥାଆେ , କି ା ଆ ାେର ଥାଆେ , ମୃତ ର ତାହା ଉପେର
େକୗଣସି ନିୟ ଣ ନାହିଁ। ଏହାକ ତ େଦହବ େହବାକ ପଡିଥିଲା, େଯପରିକି େସ ମୃତ ର
ନାହଡକ େନଇପାର ି। କି େଯେତେବେଳ ଏକ ମହମାଛି କି ା ଏକ େପାକ ଯିଏକି
ଦଂଶନ କେର, ଥେର ଗଭୀର ଭାବେର ଦଂଶନ କଲା ଉ ାେର, େସ ଆଉ କଦାପି ଦଂଶନ
କରିବ ନାହିଁ। େସ ତାହାର ନାହଡକ େସହି ଶରୀରେର ଛାଡିଦିଏ। ଏବଂ ତାହାହିଁ ୀ
େହାଇ-…ଅବା ପରେମଶର େହାଇଥିେଲ। ୀ ଶରୀରେର ବାସ କେଲ, େଯପରିକି େସ
ନିଜ ଶରୀରେର ମୃତ ର େସହି ନାହଡକ େନଇପାର ି। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ୁଶେର ମୃତ
ତାହା ଠାର ଦେରଇ ଗଲା, ଏହା ତାହାର ନାହଡକ ଛାଡିେଦଲା, ଏହା ଆଉ ଅଧିକ ଜେଣ
ବିଶାସୀ ଦଂଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଶ କରିପାେର, ଏହା ଏକ
ଗୁଜବ ଏବଂ ଏକ ଧମକ େଦଇପାେର, କି ଏହା ଦଂଶନ କରିପାେର ନାହିଁ। ଏହାର େକୗଣସି
ନାହଡ ନାହିଁ।
534 ମହାନ ସାଧୁ ପାଉଲ, ତା ର ମୃତ ର ଚଲାପଥେର, ଚି ାର କରି କହି ଉଠିେଲ, “େହ
ମୃତ , କାହିଁ େତାର ନାହଡ? ଏବଂ କବର, କାହିଁ େତାର ଜୟ? ମା ପରେମଶର ର
ଧନ ବାଦ େହଉ ଯିଏକି ଆମମାନ ଆମ ଭ ଯୀଶୁ ୀ ଦାରା ବିଜୟ ଦାନ
କରିଅଛ ି, କାରଣ ଉଭୟ ମୃତ ଏବଂ କବର ତାହାର ଶ ି ହରାଇଅଛି।”
535 ବ ମାନ, ତାହାେହେଲ, ଗତ ରବିବାର ଆେମ େନଇଥିଲ, “ ୀ ାଥମିକ
ଶି ାଗୁଡିକ ପରିତ ାଗ କରି,” 6 ପବେର, ଆେମ ଏହାକ ପାଠ କରିଥିଲ, “ଆସ ସି ତା
ଆଡକ ଯାଉ।” ଏବଂ ଆେମ ଜାଣିବାକ ପାଇଲ େଯ ଆଜି ଅେନକ ମ ଳୀଗୁଡିକେର ଥିବା
େଲାକମାେନ, ାନହା ଟ ାବେନକ ସହିତେର ଏବଂ ଭି ଭି ମ ଳୀଗୁଡିକେର,
ଆେମ ୀ ାଥମିକ ଶି ାଗୁଡିକ ଉପେର ଅଧ ୟନ କରିବାକ ଅଧିକ ସମୟ
େଦଇଥାଉ: େସ ଅ ହାମ ପୁ ଥିେଲ, େସ ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ ର—ର ପୁ ଥିେଲ, ଏବଂ
େସହିପରି ଭାବେର ପଛେର, ବଂଶାନ ମିକ ରହିଛି। ମା ବାଇବଲ କେହ, “ଆସ େସହି
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପରିତ ାଗ କରି, ସି ତା ଆଡ଼କ ଯାଉ।”
536 ଥେମ ଆପଣ ଶି ା ସି ା ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ତାହାପେର ଆପଣ ଏହି
ସବ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଉଚି ; େତେବ ଆସ େସଗୁଡିକ ପୃଥକ ରଖି େଦଇ, େସ କହିେଲ,
ମୃତମାନ ର ପୁନର  ଥାନ, ହ ାପଣ କରିବା, ବା ି ବିଷୟ, ଏବଂ ପରେମଶର ର
େସହି ସମ ମୃତ ବ ଗୁଡ଼ିକ। ତଥାପି, େସମାନ —େସମାନ ଠାେର େକୗଣସି ଜୀବନ
ନାହିଁ। ମା ମ ଳୀ ଆଜି େକବଳ େସହି ବିଷୟଗୁଡିକ ପାଖକ ଯାଆ ି, “ଓଃ, ଆେମ ୀ
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ପରେମଶରତ ଉପେର ବିଶାସ କର।” ହଁ। ନି ିତେର। “ଆେମ ଜଳ ବା ି େର ବିଶାସ
କର।” ହଁ। ନି ିତେର। “ହ ାପଣ କରିବାେର।”
537 ପାଉଲ କହିେଲ, “େତେବ ଆେମ ଏହାସବ କରିବା ଯଦି ପରେମଶର ଅନମତି ଦିଅ ି।
ମା େସହି ସବ ବିଷୟର ସ ୁଖେର, ଆସ ବ ମାନ ଏହାକ ପୃଥକ ରଖିେଦବା, ଏବଂ
ସି ତା ଆଡ଼କ ଯିବା।”
538 େତେବ, ମ ଳୀ ସଂଗଠନଗୁଡିକ ଦାରା ସି କରାଯାଇପାେର ନାହିଁ। ଏହା ତ ସବ
ସମୟେର, ପରେମଶର ଠାର ଅଧିକ ଦରରକ ଚାଲିଯାଏ, କି ା ପର ରଠାର ଅଧିକ
ଦରକ ଚାଲିଯାଏ। ଆେମ ତିବ କମାନ ଟାଣିଥାଉ, ବିଶାସ ନ ଥିବା ପରି, ଆେମ
ନିଜକ ପୃଥକ କରି େଦଇଥାଉ। ମା ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ାଥମିକ
ଶି ାଗୁଡିକ ପରିତ ାଗ କରି େଦଇଥାଉ, ଯଦି ଆେମ ସି ତା ଆଡ଼କ ଯାଉ, େତେବ େସହି
େଛାଟ େଛାଟ ବିିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଅଧିକ ଲାଭ ଦ େହାଇ ନ ଥାଏ।
539 ଆେମ ଏକ ସ କ ମଧ କ ଯାଇଥାଉ, ଏବଂ ଆେମ ପାଉ େଯ ଏକମା ଉପାୟ
ଯାହା ଦାରା ଆେମ ସି େହାଇପାର ତାହା େହଲା ୀ ଠାେର ରହିବା। ଆଉ ବାଇବଲର
ଶି ାଗୁଡିକ ଦାରା, େସେତେବେଳ ଆେମ ପାଉ, େଯ ଆେମ କିପରି ୀ ଠାେର େବଶ
କରିବା; ଜଳ ବା ି ଦାରା ନେହଁ, ହ ାପଣ କରିବା ଦାରା ନେହଁ, ଶି ାଦାନ ଦାରା ନେହଁ।
“କି ଏକ ଆ ା ଦାରା ଆେମ ସମେ େଗାଟିଏ ଶରୀରେର ବା ିଜିତ େହାଇଥାଉ ଏବଂ
ତାହା ର ଦଃଖେଭାଗ ଦାରା ସି େହାଇଥାଉ।” ତାହାପେର, ଆେମ ଭି େଦଖାଯାଉ।
ଆେମ ଭି ଚି ା କରିଥାଉ। ଆେମ ଭି ଆଚରଣ କରିଥାଉ। ଆେମ ଭି ଜୀବନ ଯାପନ
କରିଥାଉ। ଏହା ଏଇଥି ପାଇଁ ନେହଁ େଯ ଏହା ଏକ କ ବ ଅେଟ କି ା ଆେମ ମ ଳୀେର
ସ ୃ ଅଟୁ, ମା କାରଣ େହଲା “ପରେମଶର େସହି େ ମ ଯାହା େସ ପବି ଆ ା
ଦାରା ଆମମାନ ହଦୟେର ଢାଳି େଦଇଅଛ ି,” ଯାହାକି ଆମକ ପରେମଶର ରାଜ ର
ସହ ନାଗରିକ ଭାବେର କରିଥାଏ, ତାହାପେର େସଥିେର େକୗଣସି ନାମଧାରୀ ସଂ ା କି ା

ତିବ କ ରେହ ନାହିଁ। ଆେମ ସମେ ଏକ ମହାନ ଶରୀର ଅଟୁ।
540 ବ ମାନ ଆେମ ଅ କିଛି ଣେର, ସକାଳର ପାଠ ମେର େବଶ କରିବା ନିମେ

ୁତ ଅଟୁ। ଆଉ େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଯାହା ମଁୁ ଏଠାେର କହିବାକ ଚାହିଁବି, ତାହା େହଲା,
େଯ, ପାଉଲ େସହି ପୁ କେର, େସହି 7ମ େର, କି ା, େସହି 6 ପବେର କହଛ ି, ଆେମ
ଏଠାେର ଜାଣିବାକ ପାଉ େଯ ଆେମ ୀ ଠାେର ସି କରାଯାଇଅଛ। ତାହାପେର େସହି
6 ପବର 13ତମ ପଦେର, ଅ ଏକ ପୃ ଭମି ପାଇଁ।

କାରଣ ପରେମଶର େଯେତେବେଳ ଅ ହାମ ନିକଟେର ତି ା
କରିଥିେଲ, େସେତେବେଳ େସ ଆଉ େକୗଣସି ମହ ର ନାମ ନ ପାଇବାର,
ଆପଣ ନାମେର ଶପଥ କରି କହିଥିେଲ,
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ପରେମଶର ଆପଣା ନାମେର ଶପଥ କରିଥିେଲ, କାରଣ େସ ଆଉ େକୗଣସି ମହ ର
ନାମ ଦାରା ଶପଥ କରିପାରିେଲ ନାହିଁ।
541 େତେବ ଆେମ େଫରିଯିବାକ ଚାହଁୁଛ। ଆସ କିଛି ଣ ଗାଲାତୀୟ ନିକଟକ ଯିବା।
ଗାଲାତୀୟ ପୁ କକ ଯାଆ , ଏବଂ ଗାଲାତୀୟ 3:16 କ େଦଖ । ଏବଂ ଆେମ ଏଠାେର
ଅ କିଛି ଣ ପାଠ କରିବା େଯ, େସ କାହିଁେର ଶପଥ କରିଥିେଲ।

ଅ ହାମ ଓ ତାହା ସ ାନ ତି ତି ା ଉ େହାଇଥିଲା। ଅେନକ ଲ
କରି ସ ାନମାନ େବାଲି କହାଯାଏ ନାହିଁ, କି ଜଣ , ଅଥାତ ୀ ,…
କରି ତ ର ସ ାନ େବାଲି କହାଯାଏ।

542 ବ ମାନ ଯଦି ଆପଣ ଧ ାନ େଦେବ, େଯେତେବେଳ ଆପଣ ପାଠ କର ି, େତେବ
ଧ ାନ ସହକାେର ପାଠ କର ।

…ଅ ହାମ ଏବଂ ତାହା ସ ାନ (ଏକବଚନ) ତି ତି ାସମୂହ
(ବହବଚନ) ଉ େହାଇଥିଲା।

543 “ଅ ହାମ ଏବଂ ତାହା ସ ାନ।” େତେବ, ଅ ହାମ ସ ାନ ତ ଏକ ହିଁ ଥିଲା,
ଯାହାକି ୀ ଥିେଲ; ପୂବ ତିରପକ ଭାେବ, ଇ  ହାକଠାେର।

କି ଅ ହାମ ର ଅେନକ ସ ାନ ଥିେଲ। ଇ  ହାକ ଜନ େହବା ପୂବର ତା ର
େଗାଟିଏ ଥିଲା, ଯିଏକି େସହି ଳନକ ଦଶାଉଥିଲା ଯାହା ସାରା ଅବିଶାସ େହତ
େହାଇଥିଲା ଯିଏକି ଏହା ଭାବି େଯ େସ ଅତି ବ ଅଟ ି, ଚାହିଁଥିେଲ େଯ ହା ା େସହି
ସ ାନଟିକ ଜନ କର, ଏବଂ ପରେମଶର େସହି ମାଗକ ଅଣେଦଖା କର ଓ ତାହା
ସାଧନ କରିବା ନିମେ କରିଥିବା ତି ା ଅେପ ା ଅନ େକୗଣସି ଉପାୟ କର େବାଲି
ଚାହିଁଥିେଲ।
544 କି ପରେମଶର ତାହା ର ତି ାକ ର ା କର ି। ଏହା େଯେତ ଅଯୁ ିକର ମେନ
େହଉ ନା କାହିଁକି, ପରେମଶର ତାହା ର ତି ା ତି ବାଧ ଅଟ ି। ଏବଂ ସାରା ଭାବିେଲ
େଯ େବାଧହଏ େସ ହା ାକ େନଇପାର ି, କି ା, ହାଗାରକ, ତା ର ଦାସୀକ, ବରଂ, େଯ
ଅ ହାମ ଦାରା ଏକ ସ ାନକ ସବ କରିବ, ଆଉ େସ ତାହାକ େକାଳ କରିେବ। ଆଉ
ତାହା ଇଶାଏଲ େହଲା, ଯାହାକି େଦହେର ଏକ କ ା ସରପ ଥିଲା, େସହି ଦିନଠାର ବ ମାନ
ପଯ । ଆଜି ସୁ ା େଦହେର ଏକ କ ା ସରପ ଅଟ ି, କାରଣ େସଥିର ଆରବମାେନ
ବାହାରିେଲ, ଏବଂ େସମାେନ ସବଦା େସହିପରି ହିଁ ରହି ଆସିଛ ି।
545 େତେବ, େଯେକୗଣସି ସମୟେର େଯେତେବେଳ ଆପଣ ପରେମଶର ସୀଧାସଳଖ
ବାକ କ ଅବିଶାସ କର ି ଏବଂ ଅନ େକୗଣସି ଉପାୟକ ଅବଲ ନ କର ି, େସହି
ସମୟଠାର ତାହା ଆପଣ ର େଦହେର ଏକ କ ା ସରପ େହାଇଯିବ। ଆପଣ େକବଳ
ତାହା ହଣ କର ଯାହା ପରେମଶର କହିଛ ି। ଯଦି େସ ଏହା କହିଛ ି, େତେବ ତାହାହିଁ
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େକବଳ ଏହାର ଅଥ ଅେଟ। ଓଃ, ତାହା ର ନାମ ଧନ େହଉ! େକବଳ ତାହା ର ବାକ କ
ହଣ କର ।

546 ଏଥିେର େକୗଣସି ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ େଯ କଅଣ କହି ଅଣେଦଖା କରିବାକ େଚ ା
କେର, କହ , “େତେବ, ଏହାର ଅଥ କତେର ତାହା ନେହଁ।” ଏହାର ଅଥ ଠିକ େକବଳ
ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଏହା କେହ, େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ଏକ ତି ାକ କର ି।
547 େତେବ ଯଦି ଆେମମାେନ ଧ ାନ ସହକାେର େଦଖିବା।

…ଅ ହାମ ଓ ତାହା ସ ାନ ତି ତି ାସମୂହ…

େଗାଟିଏ େହଲା ସ ାନ, ଏକବଚନ, ଏବଂ ଅନ ଟି େହଲା ତି ାମାନ। େସଠାେର
ଏକର ଅଧିକ ତି ା ଅଛି, ଏବଂ ଏକର ଅଧିକ ବ ି ଅଛ ି ଯାହାକି ଅ ହାମ ସ ାନେର
ଅ ଭୁ । ବଝିେଲ? େଗାଟିଏ ସ ାନ ଅଛି, କି ଏହି ସ ାନର ଅେନକ େଲାକ ଅଛ ି।
ବଝିେଲ? େସମାେନ େକବଳ ଅ ହାମ କି ା େକବଳ ଇ  ହାକ ହିଁ ନ ଥିେଲ। ମା େସହି…
ଏହା ଅ ହାମ ର ସମ ସ ାନ ତି ଥିଲା। େସହି ତି ାଗୁଡିକ େସହି ସ ାନର େତ କ
ଓ ସମ ବ ିଗତ ସ ାନକ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ତାହା ବଝିେଲ କି?
548 ଅତଏବ, ଶା ଅନଯାୟୀ, ଆେ ମାେନ, ୀ ଠାେର ମୃତ େହାଇ, ଆେମ
ଅ ହାମ ସ ାନ ଭାବେର ହଣୀୟ େହଉ ଏବଂ ତି ା ଅନଯାୟୀ ଅଧିକାରୀ ଅଟୁ।
ମ ଳୀେର େଯାଗ େଦବା ଦାରା ନେହଁ, କି ା ମୃତ ବ ଗୁଡିକ ପାଳନ କରିବା ଦାରା ନେହଁ,
କି ା—କି ା ଅନ ାନ ଭତି ଦାରା ନେହଁ। ମା ୀ ଆ ା ଦାରା ଜନ େହାଇ, ଆେମ
ଅ ହାମ ସ ାନ ଅଟୁ, ଏବଂ ତାହା ସହିତ ରାଜ େର ସହ ଅଧିକାରୀ ଅଟୁ।
549 ତାହାପେର ଆେମ ଆଗକ, ପାଠ କରିବାକ ଯାଉ, େତେବ, ବ ମାନ ଅ ଟିକିଏ
ଆଗକ, “ପରେମଶର ଶପଥ କରଛ ି।” ବ ମାନ େସହି 6 ପବର 17ତମ ପଦ।

ଏଣୁ ପରେମଶର, ତି ାର ଅଧିକାରୀମାନ ନିକଟେର…

…ପରେମଶର, ତି ାର ଅଧିକାରୀମାନ ନିକଟେର ଆପଣା, ସଂକ ର
ଅଟଳତା ଅଧିକ ଭାବେର କାଶ କରିବାକ ଇ ା କରି ତି ା ସହ ଶପଥ
ମଧ କରିଥିେଲ:

550 ଓଃ, ଆସ େତେବ ଅ କିଛି ମିନି ବି ାମ କରିବା। “ପରେମଶର ଅଧିକ ଇ ା
କେଲ।” ଏହା ନେହଁ େଯ ତାହା କରିବାକ ପଡିଥିଲା, ମା ଏହାକ ଏକ ଦଢୀକତ ବିଷୟ
କରିବା ନିମେ ।
551 େତେବ, ଆେମମାେନ ପାଇସାରିଛ େଯ ପରେମଶର େଦହବ େହେଲ, ଆମ
ମଧ େର ବାସ କେଲ, କିପରି େସ ଆପଣାକ ଜଗତ ତି କାଶିତ କେଲ। େଯେତେବେଳ
େସ େସହି ୀେଲାକକ ବ ଭିଚାରେର ପାଇଥିେଲ, କହିେଲ, “ମଁୁ ତମକ—ମଁୁ ତମକ େଦାଷ
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ଦିଏ ନାହିଁ। ଯାଅ, ଆଉ େକେବ ପାପ କର ନାହିଁ।” େଯେତେବେଳ େସ େରାଗୀମାନ
ପାଇଥିେଲ, େସ ଠି େସହିପରି ଭାବେର କାଯ କେଲ େଯପରି ତାହା କରିବାର ଥିଲା,
କାରଣ େସ ପରେମଶର ଥିେଲ, ଏବଂ େସ—େସ େରାଗୀମାନ ସୁ କେଲ। େସ
ମୃତମାନ ଉଠାଇେଲ। େସ ପାପଗୁଡ଼ିକ ମା କେଲ। ଏଥିେର ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ
େସମାେନ କିପରି ଥିେଲ, ଏବଂ େକେତ ଥିେଲ, ଆଉ େକେତ ପ ାତଗମନକାରୀ ଥିେଲ, ଯଦି
େସମାେନ ଆସି ଏହା ପଚାରିବାକ ଇ କ ଥିେଲ, େସ େସମାନ , େଯେକୗଣସି ଉପାୟେର
ବି ମା କେଲ।

552 େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ । ଯଦି ପରେମଶର ଏକ ନି ି ପରି ିତିେର ଏକ କାେର
ଆଚରଣ କରିଥିେଲ, ଆଉ ଯଦି େସହି ସମାନ ପରି ିତି ପୁନବାର ଉ ହଏ, ତାହାେହେଲ
ଦିତୀୟ ଥର ମଧ ତାହା େସହିପରି ହିଁ ଆଚରଣ କରିବାକ ପଡିବ େଯପରି େସ ଥମ
ଥର କରିଥିେଲ ଅନ ଥା େସ ଅନ ାୟୀ ଅଟ ି। ବଝିେଲ? ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ
େଯ ଆପଣ ପାପେର େକେତ ଖରାପ ଭାବେର ପଡ଼ି ରହିଛ ି, ଆପଣ େକେତ ଅେଧାପତିତ
େହାଇପାର ି, େତେବ ତାହା ତ ଆପଣ ତି େସହିପରି ହିଁ ଆଚରଣ କରିବାକ ପଡିବ
େଯପରି େସ େସହି ପତିତ ୀେଲାକ ସହିତ କରିଥିେଲ ଅନ ଥା େସ େସେତେବେଳ ଭ
ଆଚରଣ କରିଥିେଲ। ପରେମଶର ଆଚରଣ ହିଁ େହଉଛି ତାହା ର ବ ିତ, ଏବଂ ଯାହା
େସ ତାହା ର ଆଚରଣେର ରହିଥାଆ ି ତାହାହିଁ ତାହା ର ବ ିତକ େଘାଷଣା କେର।

553 ଏବଂ ଆପଣ ଠିକ େସହିଭଳି ହିଁ ଅଟ ି, ଆପଣ ଜୀବନର ଆଚରଣେର, ତାହା
ଜଣାଇଥାଏ େଯ ଆପଣ କଅଣ ଅଟ ି। େଯପରିକି ଆେମ କରିଥିଲ ଏବଂ ତାହା େଦଇ
ଯାଇଥିଲ, ଏକ ଶି ା ବା ଦଇ ପୂବର, େମେଥାଡି େଲାକମାେନ େଘାଷଣା କରିବାକ
ଚାହଁୁଥିେଲ, “େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଚି ାର କେଲ, ଆପଣ ତାହା ପାଇେଲ।” େପ ିକ ା
କହ ି, “େଯେତେବେଳ ଆପଣ ପରଭାଷାେର କଥାବା ା କେଲ, ଆପଣ ଏହା ପାଇେଲ।”
କ ନ କରଥିବା ଦଳ କହ ି, “େଯେତେବେଳ ଆପଣ କ ମାନ େହେଲ, ଆପଣ ତାହା
ପାଇେଲ,” େପ  ସି  ଭାନିଆ କ ନ ସମୂହ। ଏବଂ ଆେମ ପାଇଲ େଯ େସମାେନ ସମେ
ଭ ଅଟ ି। ଆପଣ ର ଜୀବନ ଏହା େଘାଷଣା କେର। ଆପଣ ର ବ ିତ ତାହା
େଘାଷଣା କେର େଯ ଆପଣ କଅଣ ଅଟ ି। ଜେଣ ବ ି ନିଜର କାଯ ଦାରା ଜଣାଯାଏ,
ଏବଂ ଯାହାକିଛି ଆପଣ ର ଜୀବନ ଅେଟ।

554 ଆପଣ େସହି ପୁରଣା କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିେବ, “ଆପଣ ର ଜୀବନ ଏେତ ଉ ସରେର
ଚି ାର କରିଥାଏ େଯ, ମଁୁ ଆପଣ ର ଶ ଶୁଣିପାେର ନାହିଁ।” େତଣୁ ଆପଣ ଯାହାକିଛି ବି
ଅଟ ି, ଆପଣ ଅଟ ି। ଆପଣ େଯଉଁ କାର ଜୀବନ ଯାପନ କର ି ତାହାହିଁ ଏହା ଦଶାଏ
େଯ ଆପଣ ଭିତେର େକଉଁ କାରର ଏକ ଆ ା ଅଛି।
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555 ଏବଂ ତାହାପେର ଆପଣ ଭ ବିଷୟକ ନକଲ କରିପାର ି, କି ା, ସଠି ବିଷୟକ
ନକଲ କରିପାର ି, ଯଦି ମଁୁ ତାହା େସପରି କହିପାେର। ଆପଣ ଜେଣ ୀ ିଆନର ନକଲ
କରିପାର ି। ମା େସଠାେର େହବ, ଯାଉ-ଏବଂ-ଯାଉ, ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିବ
େଯେତେବେଳକି େସହି ଚାପ ପଡ଼ିବ, ତାହାପେର ଏହା େଦଖାଇବ େଯ ଆପଣ କଅଣ
ଅଟ ି। େଗାଟିଏ ଶି ଳୀ ତାର ସବଠଁୁ ଦବଳ କଡିେର ସବାଧିକ ଶ ିଶାଳୀ ଥାଏ।
556 େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ପୁ ୀ ପରୀ ାେର ପକାଗଲା, େସେତେବେଳ
ତାହା େଦଖାଇଲା େଯ େସ କିଏ ଥିେଲ। ନି ିତେର। େଯେତେବେଳ ଆପଣ ପରୀ ାେର
ପକାଯାଆ ି, ତାହା ମାଣ କରିବ େଯ ଆପଣ କିଏ ଅଟ ି। ଆପଣ ର ଜୀବନ ସବେବେଳ
ଏହା ତିଫଳିତ କେର େଯ ଆପଣ ଭିତରର କଅଣ ଅଛି। ଯାଉ-ଓ-ଯାଉ, ଏଥିେର
ସୁନି ିତ ହଅ େଯ ଆପଣ ର ପାପ ଆପଣ େଖାଜି ବାହାର ନ କେର। ଏବଂ ତାହା ହିଁ
ଯାହା ଆେମ କହିବାକ େଚ ା କରଅଛ।
557 ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, ସାଧୁ େଯାହନ 5:24 େର, “ଯିଏ ଶୁେଣ,” େସ ନେହଁ ଯିଏକି
କ ିତ ହଏ, ଯିଏ କେହ, େସ ଯିଏକି…“ଯିଏ େମାହର ବାକ ଶୁେଣ, ଏବଂ େମାହର
େ ରଣକ ା ଠାେର ବିଶାସ କେର, େସ ଅନ ଜୀବନ ପାଇଅଛି, ଆଉ କଦାପି ବିଚାରକ
ଆସିବ ନାହିଁ; ବରଂ ମୃତ କ ଅତି ମ କରି ଜୀବନକ େବଶ କରିଅଛି।”
558 ଏହା ଆପଣ ର ବିଶାସ ଅେଟ। ଏବଂ ଆପଣ ର ବିଶାସ, ଆପଣ ଓଠ ଦାରା
ସୀକାର କରାଯାଇ, େସହି େଲାକମାନ ଠାେର କାଶିତ ହଏ େଯଉଁମାେନକି ଶୁଣିପାର ି,
ମା ଆପଣ ର ଜୀବନ ସମ ଆଗେର ଉନୁ ଅେଟ। େତଣୁ, ଏଥିେର କିଛି ଫର
ପେଡ଼ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ େକେତ ଏହା ଆଚରଣ କରିବାକ ଏବଂ ଏହା କାଯ କରିବାକ
େଚ ା କର ି, ଏହା କଦାପି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏହାକ ତ ଆପଣ ଭିତେର ରହିବାକ
ଅଛି। ତାହା େହଉଛି ସମ କାହାଣୀର କତ ମୂଳ ବିଷୟ। ପୁନର  ଥିତ ୀ ଉପେର
ଆପଣ ର ବ ିଗତ ବିଶାସ, ନିଜର ାଣକ ା ଭାବେର; େଯ େସ ପରେମଶର ଡାହାଣ
ପଟେର ରହି, ଆଜି ସକାେଳ ଆପଣ ାନେର କାଯ କରଅଛ ି, େଯପରିକି ଆପଣ
ଏଠାେର ତେଳ ଜେଣ ସା ୀ ଭାବେର ରହି ତାହା ାନେର କାଯ କରଛ ି। ଜେଣ ସା ୀକ
କାହାରି ବଦଳେର କାଯ କରିବାକ ହଏ, ଆପଣ ନିମେ ଜେଣ ସା ୀ ଭାବେର ଛିଡା
େହବାକ ହଏ। ଏବଂ େଯପରିକି ଆପଣ ଜୀବନ ଏଠାେର ତାହା ତିଫଳିତ କେର ଯାହାକି

ୀ ଠାେର ଆପଣ ର ସା ଅେଟ, ଏହା େସଠାେର ତିଫଳିତ ହଏ ଏବଂ ଏହା
ଏଠାେର ତିଫଳିତ ହଏ। ଏବଂ େସ େସଠାେର ଉପେର ଅଛ ି, େସହି ଭାବେର ଯାହା
େସ ଆପଣ ପାଇଁ ଅଟ ି, ତାହା ଉଭୟ େସଠାେର ଏବଂ ଏଠାେର ତିଫଳିତ ହଏ।
େତଣୁ ଆପଣ ଅଟ ି…ଆପଣ ବିଶାସ ଦାରା, ଆପଣ ପରି ାଣ ପାଇଛ ି, ଏବଂ ଏକାକୀ
ତାହା ଦାରା। େତଣୁ, ସେ ଦନାମାନ, ଭାବନାମାନ, ଅନଭତିମାନ, େଯେକୗଣସି ବିଷୟର,
ଏଥିେର ଆେଦୗ େକୗଣସି ାନ ନାହିଁ। େତେବ, ନେହଁ…
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559 େତେବ, ଭଲ ଭାବ ନାହିଁ, େଯ ମଁୁ ଏହି ଭାବନାଗୁଡିକେର ବିଶାସ କେର ନାହିଁ। ନି ିତ
ଭାବେର। ମା ଆେମ ବ ମାନ େଯଉଁ ବିଷୟେର ଅଛ, ଏହି ଦିନର େଲାକମାନ ଭିତେର
ଏହାକ ନିମ ିତ କରିବାକ େଚ ା କରଅଛ, ତାହା ଭାବନାମାନ ନେହଁ। ଶୟତାନ େସହି
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ େନଇ େଲାକମାନ ପାଗଳ କରିେଦଇଛି, େସମାନ ଏକ ଭାବନା ଉପେର
େସମାନ ର ଅନ ଗ ବ ଳକ ଆଧାର କରିବାକ େଦଇଛି। ପାଟି କରିବା, ପରଭାଷାେର
କଥା କହିବା, ତି ରବିବାର ଦିନ ଗୀଜାକ ଯିବା, ଜେଣ ୀ ିଆନ ପରି ଆଚରଣ କରିବା,
ତାହା ସବ େସହି ଦିନ େକୗଣସି ଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। “େଯପଯ କି ଜେଣ ମନଷ
ନତନ ଭାେବ ଜନ ନ ହଏ।” ଏବଂ ଆପଣ ର ଜୀବନ ତାହା ତିଫଳିତ କେର ଯାହା ଆପଣ
ଭିତେର ଅଟ ି, େଦଖ , ଆପଣ ର ଭାବନାମାନ ନେହଁ।
560 ଆପଣ ର ହାତେର ର ଆସିପାେର, ଆପଣ ପରଭାଷାେର କଥା କହିପାର ି,
ଆପଣ େରାଗୀମାନ ସୁ କରିପାର ି, ଆପଣ ନିଜ ବିଶାସେର ପବତଗୁଡ଼ିକ ଘୁ ାଇ
ପାର ି, ଏବଂ ତଥାପି ଆପଣ କିଛି ନହଁ ି। ଥମ କରି ୀୟ 13। ବଝିେଲ? ଏହା ତ
ଏକ ଜନ ଦାରା ଏପରି କିଛି ଘଟିବାକ ଅଛି ଯାହାକି ପରେମଶର ଠାର ଆସିଥାଏ, ଏବଂ
ପରେମଶର ଆପଣ ଭିତେର ନତନ ଜନକ ଆଣ ି, ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ଏକ ଅଂଶ
ଦିଅ ି। ତାହାପେର େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅେଟ। ଆପଣ ଏକ ନତନ ସୃ ି ଅଟ ି। “ମଁୁ
େସମାନ ଅନ ଦିଏ।”
561 ଆେମ େସହି ଶ “ଅନ ” େଦଇ ଗଲ। ଚିରକାଳ େହଉଛି “ସମୟର ଏକ ଅ ରାଳ।”
ଅନ ତା େହଉଛି ଚିରକାଳ, ଚିରକାଳ ଏବଂ ଚିରକାଳ, କି େସଠାେର େକବଳ େଗାଟିଏ
ଅନ ତା ଅଛି। ଆଉ ଆେମ ପାଇଲ େଯ ଆପଣ ଅନ ଜୀବନ ହଣ କର ି, ଏବଂ ୀ
ଭାଷାେର ଶ ଟି େହଉଛି େଜାଇ, ଯାହାର ଅଥ “ପରେମଶର ଜୀବନ।” ଏବଂ ଆପଣ
ପରେମଶର ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶକ ହଣ କର ି, ଯାହାକି ଆପଣ ୁ ପରେମଶର ଏକ
ଆ ିକ ପୁ କରି ଗଢିଥାଏ, ଆଉ ଆପଣ େସତିକି ଚିର ନ େହାଇଯାଆ ି େଯତିକି ଚିର ନ
ପରେମଶର ଅଟ ି। ଆପଣ ର େକୗଣସି ଅ ନ ଥାଏ, େଶଷ େହାଇଯିବାର େକୗଣସି ାନ
ନ ଥାଏ, କାରଣ ଆପଣ ର ଆର କରିବାର େକୗଣସି ାନ ନ ଥିଲା। େଯେକୗଣସି ବିଷୟ
ଯାହାରକି ଆର ଅଛି ତାହାର ଏକ ଅ ଅଛି, ଏବଂ ଯାହାର ଏକ ଆର ନାହିଁ ତାହାର
େକୗଣସି ଅ ହିଁ ନାହିଁ।
562 କିପରି ଆେମ େସହି ମୂଲ ବାନ ବାକ କ େ ମ କର! କିପରି େସହି ୀ ିଆନକ
େସହି ବିଶାସେର ତି ିତ େହବା ଉଚିତ ଯାହାକି ସାଧୁମାନ ନିକଟେର ଏକା ଥରେକ
ସମପିତ େହାଇଥିଲା, ଏବଂ ବିଭି ମ ଳୀେର େଯାଗେଦବା, ପୁଣି ଏହି ାନର େସହି

ାନକ, ଇତ ତଃ େହବାର ଉଚି ନ ଥିଲା। େଯେକୗଣସି ମ ଳୀେର ଆପଣ ରହିବାକ
ଚାହଁୁଛ ି ତାହା ଠି ଅେଟ, େଯପଯ କି ଆପଣ ଜେଣ ୀ ିଆନ ଅଟ ି। କି ଥେମ

ଥମ ବିଷୟଟିକ ରଖ , ଯାହା େହଉଛି େସହି ଜନ ଯାହାକି ଆପଣ ପରେମଶର ର
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ନିକଟତମ ସ କୀୟ କରି ଗଢିଥାଏ, େଯପରିକି ପରେମଶର ଆପଣ ସହିତ ନିକଟତମ
ସ କୀୟ େହାଇଥିେଲ।

563 େସ ନିକଟତମ ସ କୀୟ େହେଲ, େଯପରିକି େସ ଆପଣ ଉଠାଇ ପାର ି। ଏହା
ପୂେବକି େସ ଆପଣ ଉଠାଇ ପାର ି, ତାହା ଆପଣ ପାଇଁ ଅନ ଜୀବନ େଦବାକ
ଅଛି। ତାହାପେର ପରେମଶର ନିକଟତମ ସ କୀୟ େହବାକ ଥିଲା, େଯପରିକି ମୃତ କ
ନିଅ ି, ଓ ଆପଣ ଉଠା ି। ତାହାପେର ପୁନର  ଥାନେର ଯିବାକ େହେଲ, ଆପଣ
ତାହା ର ନିକଟତମ ସ କୀୟ େହବାକ ଆବଶ କ ଅେଟ। ଆପଣ େଦଖୁଛ ି ଏହା
କଅଣ ଅେଟ? ଏହା େକବଳ ଏକ ଅଦଳବଦଳ ଅେଟ। ପରେମଶର ଆପଣ େହାଇଗେଲ,
େଯପରିକି ଆପଣ ପରେମଶର େହାଇପାର ି। ବଝିେଲ? ପରେମଶର ଆପଣ ର ଏକ
ଅଂଶ େହାଇଗେଲ, ମାଂସମୟ େଦହେର, େଯପରିକି ଆପଣ ତାହା ର ଅନ ହ ଦାରା
ତାହା ର ଏକ ଅଂଶ େହାଇପାର ି, ତାହାହିଁ ସମ କିଛି ଅେଟ, ଅନ ଜୀବନ ପାଇବା
ନିମେ ।

564 ଏକ ସୁ ର ଚି େକବଳ, ଏବଂ, ଓଃ, ଆେମ ଏହାକ ଭଲପାଉ।

ଏଣୁ, ପରେମଶର, ଅଧିକ ଭାବେର କାଶ କରିବାକ ଇ ା କରି…

565 କରିବାକ ପଡିଲା ତାହା ନେହଁ, କି େସ ଇ କ େହେଲ। ମଁୁ ଏଥିପାଇଁ ବହତ ଆନ ିତ,
କଅଣ ଆପଣ ନହଁ ି କି, େଯ ଆମର ପରେମଶର ଇ କ ଅଟ ି? େଦଖ । କଅଣ ହଅ ା
ଯଦି େସ—କଅଣ ହଅ ା ଯଦି େସ ଦୀଘସହି ୁ େହାଇ ନ ଥାଆେ ? ଆ ା ର ଫଳ କଅଣ
ଅେଟ? େ ମ, ଆନ , ବିଶାସ, ଶା ି, ଦୀଘସହି ୁତା। ତାହା େହଉଛି ପରେମଶର ର
ଏକ ଅଂଶ ଯାହାକି ଆପଣ ଭିତେର ଅଛି। ଏବଂ ପର ରର ଜେଣ ଅନ ର ଭାରକ ସହ
କରିପାର ି, ସହ କରିନିଅ ି। ପର ରକ ମା କର ି, େଯପରିକି ପରେମଶର ୀ
ନିମେ ଆପଣମାନ ମା କରିଛ ି। ଆପଣ ଭିତେର ଥିବା ପରେମଶର ଆ ା
ଆପଣ େସହିପରି ଭାବେର କାମ କରାଏ। ଏବଂ ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ପରେମଶର
ଏଠାେର ପୃଥିବୀେର ଥିେଲ ଏବଂ ଆପଣ େହାଇଗେଲ, ପାପ େହାଇଗେଲ, େଯପରିକି େସ
ଆପଣ ର ପାପକ ହଣ କରିବା ଦାରା, ତାହାକ ଆପଣ ନିମେ ବହନ କେଲ ଏବଂ
ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ର ମୂଲ ପରିେଶାଧ କେଲ। ପରେମଶର ଦୀଘସହି ୁ େହାଇ, ଆମର
ଭାରଗୁଡିକ ସହ କରଅଛ ି।

566 ଏବଂ ତାହାପେର େସ ଜେଣ ଭଲ ପରେମଶର ଅଟ ି। ଯଦି ଆପଣ େକେତକ
ବିଷୟଗୁଡିକ, ନିଜ ହିସାବେର ଚାହଁୁଥାଆ ି, ଆପଣ ଜାଣ ି, ପରେମଶର ତାହା କରିବା
ପାଇଁ ଯେଥ ଭଲ ଅଟ ି। େସ ଆପଣ — ଖୁସି କରିବାକ ଭଲ ପାଆ ି। େସ
ଚାହଁା ି…େସ—େସ େ ମ ଅଟ ି, ଏବଂ ତାହା ର ମହାନ େ ମ େବେଳ େବେଳ ତାହା
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ଏପରିକି ତଳକ ଓ ାଇବାକ ମଧ ବାଧ କେର, େଯପରିକି ଆପଣ ଚାହଁୁଥିବା ବିଷୟଗୁଡିକ
ଆପଣ ପାଇପାର ି।

567 ପୁନର  ଥାନ ପେର, େଥାମା େଦଖ । େଥାମା ବିଶାସ କର ନ ଥିେଲ। ଓଃ, ଆଜି
ତା ର ଅେନକ ସ ାନମାେନ ରହିଛ ି। ମା େଥାମା କହିେଲ, “ନା। ନା। େମାର କିଛି

ମାଣ ରହିବାକ ଅଛି। େମାେତ ତାହା ପାଶେର େମାର ହାତ ପୂରାଇବାକ ଅଛି, ଏବଂ
ତାହା ଠାେର…େମାର ଆ ୁଳିଗୁଡିକ ତାହା ହାତେର ପୂରାଇବାକ ଅଛି, ଏହା ପୂେବକି ମଁୁ
ବିଶାସ କରିବି। ମଁୁ, ମଁୁ ଖାତିର କେର ନାହିଁ େଯ ତେମ କଅଣ କହଅଛ।” େଦଖ , େସ ଠିକ
େସଠାେର, ଶା ର ସମ ମର ବାହାେର ଥିେଲ। ଆପଣ ତ ଏହାକ ବିଶାସ କରିବାକ
ଅଛି। େତଣୁ େସ କହିଥିେଲ, “ଏହାକ ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, େମା ପାଖେର େକୗଣସି କିଛି

କାରର ମାଣ ରହିବା ଆବଶ କ।”

568 ଆଉ ଯୀଶୁ େଦଖାେଦେଲ, େସ ଉ ମ ଅଟ ି, “ଆସ, େଥାମା, ଯଦି ତେମ ତାହା ହିଁ
ଚାହଁ, େତେବ, ଏଠାେର ତେମ ଅଟ। ତେମ ଏହା ପାଇପାର।”

569 ଠିକ େସହି କାେର େହଉଛ ଆେମ। ଆେମ କହ, “ ଭ, େମାେତ ପରଭାଷାେର କଥା
କହିବାକ ଅଛି। େମାେତ—େମାେତ ଚି ାର କରିବାକ ଅଛି। େମାେତ କରିବାକ…”

570 “ଓଃ, େତେବ ଯାଅ, ମଁୁ ତମକ ତାହା କରିବାକ ଦିଏ।” େସ ଉ ମ ଅଟ ି।

571 େତଣୁ େସ ନିଜର ହାତକ ତାହା ପାଶେର ପୂରାଇେଲ, ତାହାପେର େସ କହିେଲ, “ଓଃ,
ଏହା େମାର ଭ ଏବଂ େମାର ପରେମଶର ଅଟ ି।”

572 େସ କହିେଲ, “େତେବ, େଥାମା, େଯେହତ ତେମ େଦଖିଲ ତେମ ବିଶାସ କରଅଛ।
ମା େସମାନ ର ପୁର ାର େକେତ ବଡ଼, େଯଉଁମାନ ରକି େକୗଣସି ମାଣ ନାହିଁ ଆଉ
ତଥାପି ଏହାକ ବିଶାସ କର ି!” େସଠାେର ଆପଣ ଅଛ ି। େସହିଠାେର ହିଁ ଆମକ ପହ ିବା
ଆବଶ କ। “େସମାନ ର ପୁର ାର େକେତ ବଡ଼, େଯଉଁମାେନକି କିଛି େଦଖି ନାହଁା ି କି
ତଥାପି ଏହାକ ବିଶାସ କର ି।” ଏହା ତ ଏକ ବିଶାସର ଏକ କାଯ ଅେଟ, େଯ ଆେମ
ତାହାକ ହଣ କର।

573 େତେବ, ମଁୁ ଚି ଗୁଡିକ ବିଶାସୀମାନ ର ଅଣୁକାରୀ େହବା ବିଷୟକ ବିଶାସ କେର,
ମା ଆସ ଥେମ ଆେମ ଥମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା। ଏହା ବିନା ମଧ , ଆପଣମାେନ
ଚି ଗୁଡିକ ପାଇପାର ି। ପାଉଲ କହିେଲ ତେମମାେନ ପାଇ ପାର। େସ କହିେଲ, “ମଁୁ
ଉଭୟ ପୁରଷ ଏବଂ ସଗୂଦତମାନ ପରି ପରଭାଷାେର କଥା କହିପାେର; ମଁୁ କିଛି ନେହଁ। ମଁୁ
େମାର ବିଶାସ ଦାରା ପବତଗୁଡ଼ିକ ଘୁ ାଇପାେର; ମଁୁ କିଛି ନେହଁ। ମଁୁ ବାଇବଲକ ବଝିପାେର,
ଏହିପରି ଭାବେର େଯ ମଁୁ ପରେମଶର ସମ ନିଗୂଢ ସଂକ କ ଜାଣିପାେର; ମଁୁ କିଛି
ନେହଁ।” େଦଖ , ତାହା ପବି ଆ ା ବିନା, ପବି ଆ ାର ଦାନଗୁଡିକ ଅେଟ।
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574 ପବି ଆ ା େହଉଛ ି ପରେମଶର। ପରେମଶର େହଉଛ ି େ ମ, ଆନ , ଶା ି,
ଦୀଘସହି ୁତା, ଭ ତା, େଧୖଯ । ତାହା େହଉଛି ପରେମଶର ଆ ା। ତାହାହିଁ େହଉଛି
ଯାହାକି େଶଷ ଦିନେର ପରେମଶର, େସହି ଆ ା ଦାରା ଉଠା ି।
575 େତେବ, “ଇ କ ନହଁ ି…”

…ପରେମଶର, ତି ାର ଅଧିକାରୀମାନ ନିକଟେର ଆପଣା ସଂକ ର
ଅଟଳତା ଅଧିକ ଭାବେର କାଶ କରିବାକ ଇ ା କରି…

…ପରେମଶର,…ଅଧିକାରୀମାନ ନିକଟେର ଅଧିକ… କାଶ କରିବାକ
ଇ ା କରି…

ଅଧିକାରୀମାେନ କିଏ ଅଟ ି? “ଆେମ, ୀ ଠାେର ମୃତ େହାଇ, ଅ ହାମ
ସ ାନ ଭାବେର ହଣ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ଅଟୁ।” ଓଃ, କଅଣ ତାହା ନିମ ିତ
େହଉଛି କି? ଆେମ ଶପଥ କରାଯାଇଥିବା ତି ା ଜରିଆେର, ପରେମଶର ରାଜ ର
ଅଧିକାରୀ ଅଟୁ। ପରେମଶର ଶପଥ କରିବାକ ପଡିଲା ନାହିଁ। ତାହା ର ବାକ ସି
ଅେଟ। ମା େସ, ମଧ , ନିଜ ନାମେର ଶପଥ କରିଥିେଲ, କାରଣ ଅନ େକହି ମହ ର
ନ ଥିେଲ।
576 େଯେତେବେଳ ଆେମ ଆଗକ ପାଠ କର, ଅ କିଛି ଣ, ଶୁଣ ।

…ଆପଣା ସଂକ ର ଅଟଳତା ଅଧିକ ଭାବେର କାଶ କରିବାକ ଇ ା
କରି, ତି ା ସହ ଶପଥ ମଧ କରିଥିେଲ:

577 “ଅଟଳତା,” େସହି ଅପରିବ ନୀୟ। ପରେମଶର ପରିବ ନ େହାଇପାର ି ନାହିଁ।
ତାହା ତ ସମାନ ରହିବାକ ଅଛି। ଏବଂ ପରେମଶର ଯଦି ଜେଣ ଅସୁ ବ ି ସୁ
କର ି, େତେବ େସ ତାହା ର ମେନାଭାବକ ପରିବ ନ କରିପାର ି ନାହିଁ। ପରେମଶର
ଜେଣ ପାପୀକ, ଜେଣ େବଶ ାକ ମା କର ି, େସ େକେବେହେଲ ତାହା ର ମେନାଭାବକ
ପରିବ ନ କରିପାର ି ନାହିଁ। େସହି ଅଟଳତା, ପରେମଶର ବାକ ର ଅପରିବ ନୀୟତା।
ପରେମଶର େଗାଟିଏ ାନେର, କହିେଲ, “ମଁୁ େସହି ଭ ଯିଏକି ତମର ସମ େରାଗକ ସୁ
କେର।” ତାହା ତ ତାହା ସହିତ ରହିବାକ ଅଛି, କାରଣ େସ ଅସୀମ ଅଟ ି। େସ ତ ଆର ର
େଶଷ ପଯ ଜାଣିଥିେଲ।
578 େତେବ, ମଁୁ କହିପାେର, “ମଁୁ ଏହା କରିବି।” ଏବଂ ବାଇବଲ କେହ, ଆେମ କହିବା
ଉଚି , “ଯଦି ଭ ର ଇ ା ହଏ।” କାରଣ, ମଁୁ ଜେଣ ମ ଅେଟ। ମଁୁ ଜାଣି ନାହିଁ।
େବେଳେବେଳ େମାେତ େମାର ଶ କ େଫରାଇ େନବାକ ପଡିଥାଏ, ମା ପରେମଶର
ନିଜର େଫରାଇ େନଇପାର ି ନାହିଁ। େସ ପରେମଶର ଅଟ ି।
579 ଏବଂ େସ େକବଳ େଗାଟିଏ କଥା ଅନେରାଧ କେଲ, “ଯଦି ତେମ ବିଶାସ କରିପାରିବ।”
ଓଃ େମାର ଭ! “ଯଦି ତେମ ବିଶାସ କରିପାରିବ, ସବ ବିଷୟ ସ ବ।” “ଯଦି ତେମ
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ବିଶାସ କରିପାରିବ,” ଖାଲି ଏତିକି। “ତେମ, ଯଦି ତେମ,” େସଠାେର େସହି ଶ ଅଛି। ମା
ଶଟି ପରେମଶର ବାକ ଉପେର ନେହଁ, କାରଣ, ତାହା ର ଅଟଳତା, େସ ପରିବ ନ

େହାଇପାର ି ନାହିଁ। େକେଡ ଅ ତ!
580 େତେବ ଶୁଣ , େଯେତେବେଳ ଆେମ ତଳକ ପାଠ କର।

େଯପରି େଯଉଁ ଦଇ ଅପରିବ ନୀୟ ବିଷୟେର, ପରେମଶର ମିଥ ା
କହିବା ଅସ ବ,…

ଅସ ବ! ଏକ ଅସ ବତା ଏବଂ ଅପରିବ ନୀୟତା ାୟତଃ ସମାନ ଶ ଅେଟ;
ପରିବ ନ େହାଇପାେର ନାହିଁ, ଟଳିପାେର ନାହିଁ। ଏହାକ ତ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସମାନ ରହିବାକ
େହବ। ପରିବ ନ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ, େସହି ଅପରିବ ନୀୟତା ଏବଂ ଅସ ବତା।

େଯପରି େଯଉଁ ଦଇ, ଅପରିବ ନୀୟ ବିଷୟେର, ପରେମଶର ମିଥ ା
କହିବା ଅସ ବ,…

“ଆମର ଦଇଟି ବିଷୟ ଅଛି କି?” ହଁ। ଥେମ, ତାହା ର ବାକ କହିଲା େଯ େସ ଏହା
କରିେବ। ଦିତୀୟଟି େହଲା ଏହା ଉପେର ତାହା ର ଶପଥ, େଯ େସ ତାହା କରିେବ। ଓଃ,
େମାର ଭ!
581 ଆେମ େକଉଁ କାରର େଲାକ େହବା ଉଚି ? ଆେମ କାହିଁକି ଇତ ତଃ େହାଇ
ଏଆେଡ େସଆେଡ େଦୗଡିବା, ଏବଂ ଜଗତର ବିଷୟଗୁଡିକ ହଣ କରିବା ଓ ଏହି 1957
ମସିହାର ଧାରା ବାହ- ୀ ିଆନ ଧମ ପରି ଆଚରଣ କରିବା? ଆେମ ତ େସହି ପୁରଣା-
କାଳିଆ କାରର େହବାକ ଚାହଁୁଅଛ ଯିଏକି ପରେମଶର ତାହା ର ବାକ େର ହଣ
କେର, ଏବଂ େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ନ ଥାଏ, େସଗୁଡିକ ଥିଲା ପରି ଡାକିଥାଏ। “ଯଦି
ପରେମଶର ଏହା କହିଛ ି, ଏହା ତାହାକ ସମାଧାନ କେର।”
582 ଅ ହାମ, ଯାହା କି ତି ା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା ଓ ତାହା ର ସ ାନକ, େସ
େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ନ ଥିଲା, ଏପରି ଡାକିଥିେଲ େଯପରିକି େସଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା।
କାରଣ, ଏହା ପରେମଶର ତି ା ଥିଲା, ଏହା ଜାଣି େଯ ପରେମଶର ମିଛ କହିପାର ି
ନାହିଁ। େସ ତାହା ତାହା ତି ା କରିଥିେଲ, ଏବଂ େସ ଏହାକ ବିଶାସ କରିଥିେଲ। ଏବଂ
େଯପରି ବଷ ଗଡି ଚାଲିଲା, ଆଉ ାକତିକ ଆଖିକ, େସହି ତି ାଟି ଆହରି ଦେରଇ ଯିବା
ଭଳି ମେନ େହଉଥିଲା, ମା ଏହା ଅ ହାମ ପାଇଁ ନିକଟତର େହଉଥିଲା।
583 ଦବଳ େହବା ପରିବେ , ଓ ଏହା କହିବା ପରିବେ , “ଠି , େବାଧହଏ ଈଶରୀୟ
ଆେରାଗ ତା ଭଳି େକୗଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। େବାଧହଏ ମଁୁ େକବଳ ଯାଉଛି-…େବାଧହଏ
େସପରି ଏକ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। େହାଇପାେର େଯ ମଁୁ େମାର ସମ ଧାରଣାେର ଭ
ଅେଟ।” େତେବ, ତାହା େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଦଶାଏ, େଯ ଆପଣ ନତନ ଭାବେର ଜନ େହାଇ
ନାହଁା ି। “କାରଣ ଏହା…”
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584 ଆେମ ଗତ ରବିବାର ତାହା େଦଖିଥିଲ, ଏହି ପବର ଟିକିଏ ପଛକ। “କାରଣ
େଯଉଁମାେନ ଥେର ଆେଲାକ ା େହାଇଅଛ ି, ସଗୀୟ ଦାନର ଆସାଦ ପାଇଅଛ ି ଏବଂ
ବିଭି ବିଷୟମାନ, େସମାେନ ଯଦି ଧମ ହଅ ି, ତାହାେହେଲ ମନଃପରିବ ନ ନିମେ
େସମାନ ପୁନବାର ନତନ କରାଇବା ଅସାଧ ।” ନି ିତେର, ସ ୂ ଅସାଧ !

େଯେକହି ପରେମଶର ଠାର ଜାତ େସ ପାପ କେର ନାହିଁ ଓ କରିପାେର
ନାହିଁ; କାରଣ ପରେମଶର ବୀଜ ତାହାଠାେର ରେହ: ଆଉ େସ ପାପ
କରିପାେର ନାହିଁ,…

ପରେମଶର ବୀଜ େହଉଛି ପରେମଶର ବାକ । “ବିଶାସ ବଣର ଆେସ, ବାକ
ବଣ ଦାରା ଆେସ, ‘ବଳିଦାନଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସବ ସମା କଲା।’”

585 ବ ମାନ, ଯଦି ଆପଣ ଭ କର ି, ପରେମଶର ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ମୂଲ ପରିେଶାଧ
କରାଇେବ। ମା ଯଦି ଆପଣ କର ି, ଆପଣ ଭ ଅଟ ି, ଆପଣ ତାହା ଜାଣିଶୁଣି କର ି
ନାହିଁ। 10ମ ପବ, 47ତମ ପଦ, ମଁୁ ବିଶାସ କେର, “କାରଣ ସତ ାନ ଲାଭ କରିବା ପେର
ଯଦି ଆେ ମାେନ େସ ାପୂବକ ପାପ କରଥାଉ।” ମା ଆପଣ ଥେର ଜନ େହବା ପେର,
ଆପଣ ପାଖେର ସତ ରହିଥାଏ; ତାହା ବିଷୟକ ାନ ନେହଁ, ମା ଆପଣ ସତ କ

ହଣ କରିଥାଆ ି ଏବଂ ଏହା ଏକ ବା ବିକତା େହାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ସମୟ ଓ
ଅନ କାଳ ପାଇଁ, ପରେମଶର ଜେଣ ସ ାନ ଅଟ ି। ପରେମଶର ଶପଥ କରିଥିେଲ େଯ
େସ ତାହା କରିେବ।
586 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଯିଏ େମାହର ବାକ ଶୁେଣ, ଏବଂ େମାହର େ ରଣକ ା ଠାେର
ବିଶାସ କେର, େସ ଅନ ଜୀବନ ପାଇଅଛି, ଏବଂ ମଁୁ ତାକ େଶଷ ଦିନେର ପୁନର  ଥିତ
କରିବି। େସ କଦାପି ବିଚାରକ ଆସିବ ନାହିଁ। େସ ମୃତ କ ଅତି ମ କରି ଜୀବନକ େବଶ
କରିଅଛି।” େତେବ େସହିଭଳି ଏକ ଶପଥ ସହିତ, “ପରେମଶର ଇ ା କର ି େଯ ଆେମ
ଏହାକ ହଣ କର।”
587 େତେବ େଦଖ େଯ େସ ଏଠାେର କଅଣ କହଛ ି, ପାଉଲ ଏଠାେର ମ ଳୀ କ—
କ କହଛ ି।

…ପରେମଶର ମିଥ ା କହିବା ଅସ ବ, ଆେ ମାେନ ଦଢ ଉ ାହ ା
େହଉ,…

ଏହା ନେହଁ େଯ, “େତେବ, ଯଦି ବା  ଟି ମାେନ େମା ସହିତ ଠି ଭାେବ ବ ବହାର
କର ି ନାହିଁ, ମଁୁ େମେଥାଡି ମାନ ପାଖକ ଚାଲିଯିବି।” ବଝିେଲ?

…ତ ାରା ସ ୁଖ ଭରସାକ ଧରିବା ନିମେ ଆ ୟ ଳକ ପଳାୟନ
କରିଅଛ େଯ ଆେ ମାେନ, ଆେ ମାେନ ଦଢ ଉ ାହ ା େହଉ:

588 ବ ମାନ ଅ ିମ ପଦ ପଢ଼ିବାେର।
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େଯଉଁ ଭରସା ଆ ମାନ ଆ ାର ଲ ରସରପ,…

େସହି ଭରସା, ପରେମଶର ତି ାତ ଶପଥ, ଆ ମାନ ଆ ାର
ଲ ରସରପ, ତାହା ବିେ ଦବ ାକତ ାନେର େବଶ କରି, ଉଭୟ ଦଢ଼
ଓ ଅଟଳ େହାଇଅଛି;

589 ଆସ ଏକ ମୁହ କ ପାଇଁ “ବିେ ଦବ ” ଉପେର କହିବା। ଗତ ରବିବାର ରାତିେର
ଆେମ ଏହାକ ଅଧିକ ଭଲ ଭାେବ େଦଖିପାରି ନ ଥିଲ।
590 “ବିେ ଦବ ଭିତେର।” ବିେ ଦବ େହଉଛି େସହି ଶରୀର। ବିେ ଦବ ହିଁ ତାହା
ଅେଟ ଯାହାକି ଆମକ ଏହି ମ ଳୀେର, ପରେମଶର , ମୁହଁାମୁହିଁ େଦଖିବାର ବ ିତ
ରଖିଥାଏ। ବିେ ଦବ ହିଁ ତାହା ଅେଟ ଯାହାକି ଆମକ ଆଜି ସକାେଳ ଆସନଗୁଡିକ
ପାଖେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବା, େସହି ସଗଦତମାନ େସମାନ ର ଯଥା ାନେର ରହିଥିବା
ବିଷୟକ େଦଖିବାର ବ ିତ କେର। ବିେ ଦବ ହିଁ ତାହା ଅେଟ ଯାହାକି ଆମକ ତାହା
େଦଖିବାର ବ ିତ କେର। ଆେମ େସହି ବିେ ଦବ ପଛେର ଲଚି ରହିଛ, ଏବଂ େସହି
ବିେ ଦବ ଟି େହଉଛି ମାଂସମୟ ଶରୀର। ଆେମ ପରେମଶର ପୁ ଓ ପୁ ୀଗଣ, ଆେମ
ପରେମଶର ଉପ ିତିେର ଅଛ, “ପରେମଶର ଦତମାେନ ତାହା ର ଭୟକାରୀମାନ
ଚାରିପେଟ ଛାଉଣି କର ି।” ଆେମ ସବେବେଳ, ପରେମଶର ଉପ ିତିେର ଅଛ। “ମଁୁ
ତମକ େକେବ ଛାଡିବି ନାହିଁ, କି ା ମଁୁ ତମକ େକେବ ପରିତ ାଗ କରିବି ନାହିଁ। ମଁୁ ସବଦା ତମ
ସହିତ ରହିବି, ଏପରିକି େଶଷ ପଯ ।” ମା ବିେ ଦବ େହଉଛି ମାଂସମୟ ଶରୀର,
ଯାହାକି ଆମକ ତାହା ଉପ ିତିର ଦେରଇ ରେଖ। ମା େସହି ାଣ, େସହି ଆ ା,
ଆମର ବିଶାସ ଦାରା ଆେମ ଜାଣୁ େଯ େସ ଆମକ େଦଖୁଅଛ ି। େସ ଆମ ପାଖେର ଛିଡ଼ା
େହାଇଅଛ ି। େସ ବ ମାନ ଏଠାେର ଅଛ ି।
591 େଦାଥାନେର, ଦିେନ ସକାେଳ, ଜେଣ ବ ଭବିଷ   ବ ା ଏକ େସୖନ ବାହିନୀ ଦାରା
ଚତପାଶେର େଘରା ଯାଇଥିେଲ ଏବଂ ତା ର େସବକ ବାହାରକ ଯାଇ କହିଲା, “େହ ପିତା,
ସମ େଦଶ ପରେଦଶୀୟମାନ ଦାରା େଘରା ଯାଇଅଛି।”
592 ଏବଂ ଏଲିୟ ଉଠି, କହିେଲ, “କାହିଁକି, ପୁଅ, େସମାନ ସହିଟେର େଯତିକି ଅଛ ି ତାହା
ଅେପ ା ଅଧିକ ଆମ ସହିତେର ଅଛ ି।”
593 େତେବ, େସ ନିଜର ଆଖି ଦଳିଲା ଓ ଚାରିଆଡ଼କ ଚାହିଁଲା। େସ କିଛି େଦଖିପାରିଲା
ନାହିଁ।
594 େସ କହିେଲ, “ପରେମଶର, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ତେମ ତାହାର ଆଖି େଖାଲି ଦିଅ, େସହି
ବିେ ଦବ କ କାଢିଦିଅ।” ଏବଂ େଯେତେବେଳ ତାହା ଆଖିର େସହି ବିେ ଦବ ଟି
ହଟିଗଲା, େସହି ବ ଭବିଷ   ବ ା ଚାରିପାଖେର ଅ ିମୟ ରଥଗୁଡିକ ଥିଲା,
ପବତଗଣ ସଗଦତ ଏବଂ ରଥଗୁଡିକ ସହିତେର ଅ ିମୟ ଥିଲା। ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି।
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595 ଓଃ, େତେବ େଗେହଜୀ କହିପାରିଲା, “ମଁୁ—ମଁୁ ବ ମାନ ବଝଅଛି।” େଦଖ , େସହି
ବିେ ଦବ ହଟିଗଲା। େସଠାେର ହିଁ ଅେଟ େଯଉଁଠାେରକି େସହି ବାଧା ଅଛି।
596 ଏଠାେର ତାହା ଅଛି। ଏହାକ ଭିଡିକି ଧରି ରଖ । େସହି ବିେ ଦବ ହିଁ ଆମକ
େସହି ଜୀବନଯାପନର ବ ିତ କେର େଯପରି ଭାବେର ଆେମ କରିବା କଥା। ବିେ ଦବ
ହିଁ ଆମକ ଏପରି କାଯ କରିବାର ନିବ କେର ଯାହାକି ଆେମ କତେର କରିବାକ
ଚାହଁୁ। ଏବଂ ପରେମଶର ଶରୀରେର ବିେ ଦବ ାକତ େହେଲ ଓ େସହି ବିେ ଦବ ଟି
ଦଇଭାଗେର ଚିରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ, ପରେମଶର ପୁନବାର ପରେମଶର େହାଇଗେଲ,
ଏବଂ େସ େସହି ବିେ ଦବ କ କାଢି ପକାଇେଲ େଯଉଁଥିେର େସ ଆପଣାକ ଲଚାଇ
ରଖିଥିେଲ। ତାହାହିଁ େହଉଛି ଭ ଯୀଶୁ ର ପୁନର  ଥାନ। ଆମକ ମାଣ କରଅଛି
େଯ, ଏହି ବିେ ଦବ େର େଯଉଁଥିେର ଆେମ ବ ମାନ ଲଚି ରହିଛ, ବିଶାସ ଦାରା ଆେମ
ଏହାକ ତ ୟ କର ଏବଂ ଏହାକ ହଣ କର। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଏହି ବିେ ଦବ ଟି
ଦଇଭାଗେର ଚିରି େହାଇଯାଏ, ମଁୁ ଏହି ଆଶାସନା ସହିତ ତାହା ଉପ ିତିକ ଯିବି,
ଏହା ଜାଣି େଯ, “ମଁୁ ତାହା ତାହା ର ପୁନର  ଥାନର ଶ ିେର ଜାେଣ।” ଭ ଯୀଶୁ
ଆଗମନ ସମୟେର, ଏକ ସି ଉପାୟେର, ଏହି ବିେ ଦବ ଟି ପୁନବାର ଉଠାଇ ଦିଆଯିବ,
ଏପରିକି ମଁୁ ତାହା ସହିତେର େମାର ାଣକ ା ଏବଂ େମାର ପରେମଶର ଭାବେର
କଥାବା ା କରିବି, େଯେତେବେଳ େସ ଦାଉଦ ର ସିଂହାସନକ ହଣ କରିେବ। ଏବଂ
ଏହା ସି େହାଇସାରିବା ପେର ଆେମ ଚିରକାଳ ଏହି ବିେ ଦବ େର ରହିବା, ମା
ଏହି ବିେ ଦବ େର ପାପ ରହିଛି। େସଥିେର କିଛି ଫରକ ପେଡ଼ ନାହିଁ େଯ କିପରି…
ଏହି ପୃଥିବୀର େସହି ମହିମାମୟ ଶରୀର ବିଷୟେର କଦାପି ଚି ା କର ନାହିଁ। ଏହାକ
ତ ମରିବାକ ଅଛି, ଠିକ େଯପରି ଆପଣ ର ାଣକ, ପୁନବାର ଜନ େହବା ପାଇଁ ମରିବାକ
ପଡିଥାଏ।
597 ସି ତାେର, ମାଂସ ଖାଇବାେର ନେହଁ, ଏବଂ ଏହା କରିବାେର, ଏବଂ ଶରୀରକ ସି
କରିବାେର, ଆପଣ ଏହାକ େକେବବି ା କରିେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଏହା ତ ାଗ
କରିବାକ ପଡିବ, ଓ ଏହା କରିବାକ େହବ, ପୁଣି ଏହା କରିବାକ ପଡ଼ିବ, ଓ ଏହା କରିବାକ
େହବ, ତାହା ବ ବ ା ଅେଟ। ତାହା ଆଇନ ଅନଗତକାରୀ ଅେଟ। ଆେମ ପରି ାଣର
ଆଇନଗତ ରପେର ବିଶାସ କରନାହଁୁ। ଆେମ ଏହା ବିଶାସ କର େଯ ଅନ ହ ଦାରା ଆେମ
ଉ ାର ପାଇଅଛ। ଏବଂ ଏହା ଆପଣ ନହଁ ି। ଆପଣ ର ଏହା ସହିତ େକୗଣସି ସ କ
ନାହିଁ। ଏହା ତ ପରେମଶର ନିବାଚନ ଅେଟ ଯାହାକି ତାହା କରିଥାଏ। “େକୗଣସି ବ ି
େମା ପାଖକ ଆସିପାେର ନାହିଁ େଯପଯ େମା ପିତା ତାହାକ ଆକଷିତ କର ି ନାହିଁ।”
ତାହା ଠି । ଏବଂ େସ…ସମ କିଛି ଯାହା ଯୀଶୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିେଲ ତାହା େହଲା
େସହି ମାନ ା କରିବା ଯାହା ପିତା ପୂବର ଜାଣିଥିେଲ; ଓ ପରେମଶର ପୁ ଓ
ପୁ ୀ େହବା ନିମେ ଜଗତର ସୃ ି ପୂବର େସମାନ ପୂବନିରପିତ କରିଥିେଲ। ଆେମ ।
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“ଯିଏ େଦୗେଡ, କି ା ଯିଏ ଇ ା କେର େସହି ବ ି ନେହଁ, ବରଂ ପରେମଶର ଯିଏକି
ଦୟା େଦଖା ି।” ପରେମଶର ଯିଏକି ତାହା କର ି। ଆପଣ ତିେଳ ମା , ଗବ କରିପାର ି
ନାହିଁ। ଏପରି କିଛି ଏକ ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣ କେଲ। ପରେମଶର, ଅନ ହ ଦାରା
ଆପଣ ଉ ାର କେଲ; ଆପଣ ନିେଜ, ତାହା ନହଁ ି। ଯଦି ଆପଣ କରିଛ ି, ତାହାେହେଲ
ଆପଣ ଠାେର ଗବ କରିବା େହତ କିଛି ଅଛି। ମା ଆପଣ ପାଖେର ତ ଗବ କରିବା
ପାଇଁ କିଛିେହେଲ ନାହିଁ। ସମ ଶଂସା ତାହା ଯାଏ। ଏହା ତ େସ ଅଟ ି। ତାହାପେର
େସ ଆପଣ ସୁନି ିତ ଭରସା େଦଇଛ ି, “ ତି ା କରି ଶପଥ କେଲ, େଯ ତାହା ର
ସ ାନମାନ ର କଦାପି ବିନ େହବା ଅସ ବ ଅେଟ।”

598 େତେବ, େସମାେନ ଭ କରିବା ପାଇଁ ଶା ି ପାଆ ି। ଆପଣ ଯାହା ବଣ ି, ତାହା
ଅମଳ କର ି। ଆପଣ ତାହା ବଝ । େତେବ ଏହା ଭାବ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ େକବଳ
ବାହାରକ ଯାଇ ପାପ କରିେବ, ଏହା ସହିତ ର ା ପାଇଯିେବ। ଯଦି ଆପଣ ତାହା କର ି,
ଏବଂ େସହି ମେନାଭାବ ରଖ ି, େତେବ ଏହା ଦଶାଏ େଯ ଆପଣ ନତନ ଜନ ପାଇନାହଁା ି।
ଆପଣ ତାହା ବଝିେଲ କି? ଯଦି ଆପଣ ଭିତେର ଏେବ ବି, େସହି ଭ କରିବାର ଇ ା
ରହିଛି, େତେବ ଆପଣ ଏେବ ସୁ ା ଭ ଅଟ ି। ବଝିେଲ? “କାରଣ େସ ଚିରକାଳ ନିମେ ,
ସି କରିଅଛ ି, େସମାନ େଯଉଁମାେନକି…ଏବଂ େସହି ପଶୁମାେନ େଯଉଁମାେନକି
ପୁରାତନ ନିୟମ ଅଧିନେର, ଆଇନ ଅନଗତ ଦିନେର ରହିଥିେଲ, ବାଷିକ ଭାବେର, ନିର ର
ଅପଣ କରାଯାଇଥିେଲ, ପାପକ କଦାପି ଦର କରିପାରି ନ ଥିେଲ।” ମା େଯେତେବେଳ
ଆେମ ତାହା ର ମ କ ଉପେର ହାତ ରଖିଥାଉ, ଏବଂ ଆମର ପାପଗୁଡିକ ସୀକାର
କରିଥାଉ ଏବଂ ପରେମଶର ଆ ା ଦାରା ନତନ ଜନ େହାଇଥାଉ, ଆମଠାେର ପାପର
ଆଉ େକୗଣସି େହେଲ ଇ ା ରେହ ନାହିଁ। ପାପ ଆପଣ ଠାର ଦର େହାଇଯାଇଛି। ତାହା
ସମୟ ଏବଂ ଅନ ତା ନିମେ ଅେଟ।

599 ଆପଣ ଭ କରିେବ। ଆପଣ ଳିତ େହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ଭ କରିେବ।
ଆପଣ େକୗଣସି ସମୟେର ବାହାରକ ଯାଇ କିଛି ବିଷୟଗୁଡିକ କରିେବ। ତାହାର ଅଥ
ଏହା ନେହଁ େଯ ଆପଣ ବିନ େହାଇଯାଇଛ ି। ଏହାର ଅଥ େହଉଛି ଆପଣ ସଂେଶାଧନ
ପାଇବାକ ଯାଉଛ ି।

600 େମାର ସାନ ପୁଅ, ଅେନକ ଥର, େମା ପିଲାମାେନ, କିଛି ବିଷୟଗୁଡିକ କରିେବ।
ଆପଣ ର ମଧ , କର ି। େଯ ଆପଣ…େସମାେନ ଜାଣ ି େଯ ତାହା ଆପଣ ର—
ଆପଣ ର ନିୟମ ବିର େର ଅେଟ। ଏବଂ େସମାେନ ଜାଣ ି େଯେତେବେଳ େସମାେନ
ତାହା କର ି କଅଣ ଆଶା କରିବାକ ଅଛି। େସମାେନ ତାହା ପାଇଁ ଏକ ଶା ି ପାଇବାକ
ଯାଉଛ ି, େବେଳେବେଳ ଏକ ଭଲ ପାଇଁ। ମା ତଥାପି ତାହା ଆପଣ ର ପିଲା ଅେଟ।
ନି ିତେର।
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601 େସହି ମନଷ ପାଇଁ ଆଉ େକେବେହେଲ ବିନ େହବା ଅସ ବ ଅେଟ, ଯିଏକି ଥେର
ଅନ ଜୀବନର ଜନ େହାଇଥାଏ। ପରେମଶର ଜେଣ ଭାରତୀୟ ଦାତା ନହଁ ି। “ଯିଏ
େମାର ବାକ ଶୁେଣ, ଏବଂ େମାହର େ ରଣକ ା ଠାେର ବିଶାସ କେର, େସ ଅନ
ଜୀବନ ପାଇଅଛି; ଏବଂ େସ କଦାପି ବିଚାରକ ଆସିବ ନାହିଁ, ମା ମୃତ କ ଅତି ମ କରି
ଜୀବନକ େବଶ କରିଅଛି। ମଁୁ ତା େଶଷ ଦିନେର ଉ  ଥାପନ କରିବି।” ତାହା େହଉଛି
ପରେମଶର ତି ା।
602 େତେବ ଯଦି ଆପଣ ଆଗକ ଯାଆ ି, କହ ି, “ଓଃ, େତେବ, ତାହାେହେଲ ମଁୁ ଠି
କରିପାେର…” ମଁୁ ସବେବେଳ ତାହାହିଁ କେର ଯାହା ମଁୁ କରିବାକ ଚାେହଁ। ମା ଯଦି ଆପଣ
ଜେଣ ୀ ିଆନ ଅଟ ି, େତେବ ଆପଣ େସହି ବିଷୟ କରିବାକ ଚାହିଁେବ ନାହିଁ ଯାହାକି ଭ
ଅେଟ, କାରଣ ଆପଣ ଭିତେର ଥିବା ଠିକ େସହି ଜୀବନ, େସହି ଭି ିମୂଳ। ଯଦି ଆପଣ
ଭ କରିବାକ ଚାହଁା ି, ଏହା ଦଶାଏ େଯ େସହି ଭ ବିଷୟଟି ଏଠାେର ଅଛି। “ସମାନ
ନିଝରର ତି ଏବଂ ମଧୁର ଜଳ କିପରି ନିଗତ େହାଇପାେର?”
603 େତଣୁ ଆପଣ ସମେ େକୗଣସି କାରର ଆେବଗ, କି ା ଅ ତ କିଛି-ଅନ ଏକ
ସେ ଦନା ଉପେର ମି ିତ େହାଇଅଛ ି: ତାହାକ ଭଲିଯାଆ ! େବଦୀକ େଫରିଯାଆ ଓ
କହ , “ପରେମଶର, େମାର ପୁରଣା ପାପମୟ ଜୀବନକ େନଇଯାଅ, ଏବଂ େମାେତ ଏପରି
ଏକ ିତିେର ରଖ େଯ େମାର ସ ୂ ଇ ା…”

“ଯିଏ ପରେମଶର ଠାର ଜାତ େହାଇଅଛି, େସ ପାପ କେର ନାହିଁ।” ତାହା ଠି ଅେଟ।
ତାହାଠାେର ଏପରି କରିବାକ ଇ ା ନ ଥାଏ।
604 ନି ିତ ଭାବେର, ଶୟତାନ ତାକ ଏଠାେର ଏବଂ େସଠାେର ଫା େର ପକାଇବ, ମା
ଜାଣିଶୁଣି ନେହଁ। ବାଇବଲ େସହିପରି କେହ। ଶୟତାନ ତାକ, ଏେବ ଏବଂ େତେବ ଫା େର
ପକାଇବ। ନି ିତ, େସ କରିବ। େସ ଆମର ଭ ଯୀଶୁ ପାଇଁ ଏକ ଫା ପକାଇବାକ
େଚ ା କରିଥିଲା। େସ େମାଶା ତି ତାହା କରିଥିଲା, ଏବଂ ତାହା ଧରି ପକାଇଥିଲା। େସ
ପିତର ତି ତାହା କରିଥିଲା, ଏବଂ ତାହା ଧରି ପକାଇଥିଲା। େସ ଅେନକ ତି ତାହା
କରିଥିଲା, କି …ଏପରିକି ପିତର ଭ ଅସୀକାର କରି େଦଇଥିେଲ, ମା ତାହାପେର େସ
ଯାଇ ଅତିଶୟ କା ିେଲ। ତା ଭିତେର କିଛି େଗାଟାଏ ଥିଲା।
605 େଯେତେବେଳ କେପାତକ ଜାହାଜର ବାହାରକ ଛଡା ଗଲା…କାଉଟି ବାହାରି ଗଲା,
େସ ଚାରିଆେଡ଼ କାଉଁ କାଉଁ କଲା। େସ ଜାହାଜେର ଠି ଥିଲା, ମା େଯେତେବେଳ
େସ ବାହାରକ ଗଲା, ତାର ସଭାବ ଅଲଗା ଥିଲା। େସ ସମ ପୁରଣା ମୃତ ଶବଗୁଡିକ
ଖାଇପାରିଥିଲା ଯାହା େସ ଚାହିଁଥିଲା, ଏବଂ ସ େହାଇପାରିଥିଲା। କାହିଁକି? େସ ତ
ଆର ର ହିଁ, ଏକ କାଉ ଥିଲା। େସ ଏକ ମୃତ ଶବ ଭ କ ଥିଲା। େସ ଉ ମ ନ ଥିଲା। େସ ତ
ଏକ କପଟୀ ଥିଲା ଯିଏକି କେପାତ ସହିତ ଖୁ ଉପେର ବସିଥିଲା, ଠି େସତିକି ବଡ଼ ଭାବେର
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େଯତିକି ବଡ଼ କେପାତ ଥିଲା। େସ େଯେକୗଣସି ାନେର ବି ଉଡି ପାରଥିଲା େଯଉଁ ାନେରକି
କେପାତ ଉଡିପାରିଥିଲା। ମା େସ ଉ ମ ଖାଦ ଖାଇ ପାରଥିଲା ଠିକ େଯପରି କେପାତ
ଖାଉଥିଲା। ଆଉ ତାହାପେର େସ ପଚାଶଢା ଖାଦ ଖାଇପାରଥିଲା, ଯାହାକି କେପାତ
ଖାଇପାର ନ ଥିଲା। କାରଣ, କେପାତ ଏକ ଭି ମି -ଣ ଅେଟ। େସ ଏକ ଭି କାେର
ନିମିତ ଅେଟ। େସ କେପାତ ଅେଟ। ଏବଂ କେପାତ ପଚାଶଢା ଖାଦ ହଜମ କରିପାେର
ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଠାେର େକୗଣସି ପି ନାହିଁ।

606 ଏବଂ ଜେଣ ବ ି ଯିଏକି ପରେମଶର ଆ ା ଦାରା ଜନ େହାଇଥାଏ ପରେମଶର
ଏକ କେପାତ େହାଇଯାଏ, ତାର ସଭାବ, ତାର ପରିବ ନ, ତାର ଗଠନ। ହଁ, ଆ ା। ଆପଣ
େସହି—େସହି କେପାତର ଆ ାକ କାଉ ଭିତେର ରଖ , େସ େକେବେହେଲ େକୗଣସି
ମୃତ ଶବ ଉପେର ବସିବ ନାହିଁ। ଯଦି େସ ଭଲେର ଓ ାଇ ବି ଯାଏ, େତେବ ତ  ଣାତ
ହିଁ େସ ନି ିତ ଦେରଇ ଯିବ। େସ ଏହାକ ସହି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଜେଣ ବ ି ଯିଏକି
ପରେମଶର ଆ ା ଦାରା ଜନ େହାଇଥାଏ, ତାକ ସହ -କେର ନାହିଁ। େସ ହଏତ ଏକ
ମଦଶାଳାେର ଓ ାଇ ଯାଇପାେର, କି େସ ଶୀ େସଠାର ବାହାରିଯିବ। ଜେଣ ୀ ହଏତ
ତାକ େଲାଭିତ କରିପାେର, ତାକ ବିମୂଖ କରିେଦଇପାେର, ମା େସ ପୁଣି ତାର ମୁ କ
ବଲାଇ େନବ। େସ ଶୀ େସଠାର ଦେରଇ ଯିବ। କାହିଁକି? େସ ଏକ କେପାତ। ତାହା
ଠି । ଆପଣ ତାକ େବାକା ବନାଇବାକ ଯାଉ ନାହଁା ି, କାରଣ େସ ଜାେଣ। “େମାର େମଷ
େମା ରବକ ଜାଣ ି, ଏବଂ ଜେଣ ଅପରିଚିତକ େସମାେନ ଅନସରଣ କରିେବ ନାହିଁ।” େସ
ଆର ର ହିଁ, ଏକ କେପାତ ଅେଟ। ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହା ବିଷୟେର ମଁୁ କହଅଛି, େସହି କତ
କିଛି େଗାଟାଏ ଯାହା େସଠାେର ଲ ର େଦଇଥାଏ।

607 େତେବ ଧ ାନ ସହକାେର େଦଖ । “ପରେମଶର ଶପଥ କେଲ।” ଓଃ, ଏହା…

େଯଉଁ ଭରସା ଆ ମାନ ଆ ାର ଲ ରସରପ, ତାହା ବିେ ଦବ ାକତ
ାନେର— ାନେର େବଶ କରି, ଉଭୟ…ଅଟଳ େହାଇଅଛି;

608 “ବିେ ଦବ ।” ପରେମଶର ଶରୀରରପ ବିେ ଦବ େର ଆବତ େହାଇ, ତଳକ
ଓ ାଇ ଆସିେଲ। କଅଣ କରିବା ପାଇଁ? ଆପଣାକ େଦଖାଇବା ନିମେ । ତାହା ଲଚିବାକ
ପଡିଥିଲା, କାରଣ ଆେମ ତାହା େଦଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ େସ ବିେ ଦବ ପଛେର
ଲଚି ରହିଥିେଲ। ଆଉ େସହି ବିେ ଦବ କିଏ ଥିଲା? ଯୀଶୁ। “ମଁୁ କାଯ କେର ନାହିଁ, ବରଂ
େମାହର ପିତା,” ଯୀଶୁ କହିେଲ। “େମାହର ପିତା େମା ଠାେର ବାସ କର ି। ମୁ କାଯ
କେର। ପିତା କାଯ କର ି, ଏବଂ ମଁୁ କାଯ କରିଥାଏ।” ଏଠାେର େସ ବିେ ଦବ େର
ଆବତ େହାଇଥିବା ପରି ଅଟ ି, ଶରୀରେର ଚାଲଥିବା ପରି, ପରେମଶର, ଇ ାନଏ ,
ପରେମଶର ଆମ ସହିତ ରପେର ଅଟ ି। “ପରେମଶର ୀ ଠାେର ଥିେଲ, ଜଗତକ
ନିଜ ସହିତ ପୁନମିଳନ କରଥିେଲ।” ଏଠାେର େସ, ଚଲାବଲା କରଛ ି।
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609 େତେବ, େସ ଓ ାଇ ଆସି ଏକ ପବି ୀକରଣ, କି ା େୟାଜନ, କିଅବା
ାୟ ିତକରଣ କେଲ, େଯପରିକି ତାହା ମୃତ ଦାରା ଅପଣ କେଲ, ପାପର ମୂଲ କ

ପରିେଶାଧ କେଲ, େଯପରିକି େସ େଫରି ଆସି ଆମ ଭିତେର ବାସ କର ି। େତେବ
େସହି ବିଶାସ ଯାହା ଆମର ରହିଥାଏ ତାହା ଏକ—ଏକ ଆ ାଦିତ ବିଶାସ ଅେଟ, କି ା
ଏକ ଆ ାଦିତ ବ ି ଅଟ ି। ଅତଏବ ଆେମ େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ େଦଖୁ ନାହଁୁ ଯାହାକି
ଆେମ ଏହି ବିେ ଦବ େର େଦଖୁ। ଏହି ବିେ ଦବ େର ଶି ା ଅଛି, ଏବଂ ଏହା ଏହିପରି
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କରିଥାଏ ଏବଂ କହିଥାଏ। ଏହା ଏକ େବୖ ାନିକ ବିଷୟ ଅେଟ। କି ଜୀବ
ପରେମଶର ଆ ା ଯିଏକି ଏଠାେର ବାସ କର ି, େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ନ ଥାଏ
ଏହିପରି ଡାକିଥାଆ ି, େଯପରିକି େସଗୁଡିକ ଅଛି, ଯଦି ପରେମଶର ଏହା କହିଛ ି।
େସଠାେର ଆପଣ ର ବିେ ଦବ ଅେଟ। ଆେମ ବିେ ଦବ େର ଅଛ।

610 େତେବ, େକୗଣସି ଦିେନ େସ ଏହି ବିେ ଦବ କ କାଢିେନେବ, ପୁରଷ ଏବଂ ୀର
େଯୗନ ଇ ା ଦାରା ଜେଣ ୀ ଠାର ଜନେର ନେହଁ, ମା ପରେମଶର ଇ ା ଦାରା
େସ କଥା କହିେବ ଏବଂ େସହି ୀ ସଫଳ େହେବ। ତାହାପେର ଆେମ ତାହା ର ନିଜର
ମହିମାମୟ ଶରୀର ସଦଶ ଏକ ଶରୀର ା େହବା। ଆେମମାେନ ଆ ାଦିତ େହବା,
େଯପରିକି ଆେମ ପର ର ସହିତ କଥା େହାଇପାରିବା, ପର ର ସହିତ ହାତ ମିଶାଇ
ପାରିବା।

611 େତେବ, େଯେତେବେଳ ଆେମ ଏଠାର ଯିବା, େସଠାେର ଏକ ଆବାସ, ଏକ ଥିଓଫାନି,
ଜେଣ ବ ି ର େକବଳ ଏକ ତିମୂ ି ରହିବ, ଯାହାକି େଭାଜନ କେର ନାହିଁ, ପାନ କେର
ନାହିଁ, ନି ା ଯାଏ ନାହିଁ, ସବଦିନ ପାଇଁ ଜା ତ ରହିଥାଏ। ତାହା ହିଁ ଅେଟ େଯଉଁଠାକ
ଆେମମାେନ ଯିବା। ମା େସମାେନ େବଦୀ ତେଳ ଅେପ ା କରି, ଚି ାର କରଛ ି,
“ ଭ, େକେତ କାଳ? େକେତ କାଳ?” ତଳକ ଓ ାଇ େଫରିଆସିବା ନିମେ । କାରଣ,
େସମାେନ ପର ର ସହିତ ହାତ ମିଶାଇବାକ ଚାହଁା ି। େସମାେନ ବସି େଭାଜନ କରିବାକ,
ଏବଂ ପର ର ସହିତ କଥା େହବାକ ଚାହଁା ି। େସମାେନ ମନଷ ଅଟ ି। ଭ ର ନାମ
ଧନ େହଉ!

612 େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ଆର େର ମନଷ କ ନିଜର ତିମୂ ିେର ନିମାଣ କେଲ,
େସେତେବେଳ େସ ତାହାକ େସହିପରି ହିଁ ନିମାଣ କରିଥିେଲ। େସ ପର ର ଜେଣ ଅନ
ସହିତ ସହଭାଗୀତା କରଥିେଲ, କାରଣ ଆେମ ପର ରକ ଜାଣିଥିଲ। ଆେମ େସହି
ବିଷୟଗୁଡିକ ପସ କରଥିଲ ଯାହା ପରେମଶର ଆମ ପାଇଁ ନିମାଣ କରିଥିେଲ, କାରଣ
ଆେମ େସହିପରି ନିମାଣ କରାଯାଇଥିଲ। ତାହା ର ମହାନ ଆଗମନେର, େଯଉଁମାେନ

ୁତ ଥାଆ ି ଚିରକାଳ ପାଇଁ େସହିପରି ହିଁ ରହିେବ। ଅମର, ଆେମମାେନ ତାହା ର
ସାଦଶ ତାେର ଛିଡ଼ା େହବା। ଓଃ, ୀ ର ନାମ ଧନ େହଉ!
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613 ଆଉ ବ ମାନ ଆମ ପାଖେର ଆମର ପରି ାଣର ବଈନା ଅଛି, େଯେତେବେଳ ଆେମ
ତାହା ଆମର ବ ିଗତ ାଣକ ା, ଆମର ଆେରାଗ ଦାତା ଭାବେର ହଣ କର। ଏହି
ସମ େହଉଛି ପାରି ମିକ, କି ା, ଲାଭାଂଶ ଯାହା ବୀମା ପଲିସିେର ଦାନ କରାଯାଏ।
ଆେମ । ଆପଣ ଜାଣିଛ ି େଯ ଏକ ବୀମା ପଲିସି କଅଣ ଅେଟ। ଆପଣ ତାହା ଉପେର
ଲାଭାଂଶ ା କରିପାର ି େଯପଯ କି େସହି ଅ ିତ ମୂଲ ଆସିଯାଏ ନାହିଁ। ନି ିତ
ଭାବେର। ଆପଣ ଲାଭାଂଶ ା କରିପାର ି। ଆଉ ଆେମ ବ ମାନ ଲାଭାଂଶ ା
କରଅଛ। େକବଳ, େସହି ବିଷୟ େଯ, େଯେତ ଶୀ ଆେମ ଲାଭାଂଶ ା କର, ପାରି ମିକ
ପୁନବାର ଜମା େହାଇଯାଏ।
614 ଜେଣ ବୀମା ଏେଜ , ଥେର, େମାେତ କହିେଲ, “ବିଲି, ମଁୁ ଆପଣ କିଛି ବୀମା ବି ୟ
କରିବାକ ଚାେହଁ।”

ମଁୁ କହିଲି, “େମାର କିଛି ଅଛି।” େମାର ପ ୀ େମା ଆଡକ ଚାହିଁେଲ।
615 ବ ମାନ, ବୀମା ବିର େର କିଛି ନାହିଁ। ମା େକେତକ େଲାେକ “ବୀମା ଦରି ”
ଥାଆ ି। େତଣୁ, େସମାେନ ବଲି ପଡିେଲ। େସ କହିେଲ…
616 େମା ପ ୀ େମାେତ, ବିଚି ଭାବେର େଦଖିେଲ, “ତମର ବୀମା ଅଛି?”
617 ମଁୁ କହିଲି, “ନି ିତେର।” େସ ଏହା ବିଷୟେର କିଛି ଜାଣି ନ ଥିେଲ।
618 େସ କହିେଲ, “ଆ ା, ବିଲି, ଆପଣ ପାଖେର େକଉଁ କାରରଏକ ବୀମା ଅଛି?”
619 ମଁୁ କହିଲି:

ଆଶୀଷିତ ଆଶାସନା, ଯୀଶୁ େମାହର!
ଓଃ, କି ଏକ ପୂବସାଦ ଦିବ େଗୗରବର!
ପରି ାଣର ଅଧିକାରୀ, ପରେମଶର ୀତ,
ତାହା ଆ ାର ଜନ, ତାହା ର େର େଧୗତ।

620 େସ କହିେଲ, “ତାହା ବହତ ଭଲ ଅେଟ, ବିଲି,” େସ କହିେଲ, “କି ଏହା ଆପଣ
ଏଠାେର କବରେର ରଖିବ ନାହିଁ।”
621 ମଁୁ କହିଲି, “ମା ଏହା େମାେତ ବାହାର କରି ଆଣିବ। ତାହାହିଁ େହଉଛି ମୁଖ ବିଷୟ।”
ମଁୁ େସଠାେର ପହ ିବା ପାଇଁ ଚି ିତ ନେହଁ; ମଁୁ ବାହାରି ଆସିବା ନିମେ ଚି ିତ ଅେଟ।
622 ଏବଂ େଯେହତ େମା ପାଖେର, ଅନ କାଳୀନ ପରେମଶର ଶପଥ ଦାରା
ଆଶାସନା ଅଛି, େଯ େସ େମାେତ ପୁନବାର ତାହା ପୁ ର ସାଦଶ ତାେର ପୁନର  ଥିତ
କରିେନେବ, େଶଷ ଦିନେର, ମଁୁ ସାହସର ସହିତ ଚାଲିବି ଏବଂ ଏକ ସା ନା ଏବଂ ାଣର
ଏକ ଲ ରକ ା କରିବି, େଯପରିକି, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଏହି ବିେ ଦବ େର ଥାଏ
େସେତେବେଳ େସଠାେର କିଛି େଗାଟାଏ ଅଦଶ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି େମାେତ େସହି
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ଯୁଗମାନର େଶୖଳଠାେର ଲ ର ପକା କରାଇଥାଏ। େଯେତେବେଳ ଜଳରାଶି ଉ ଳି
ପଡଥାଏ ଏବଂ ବିେ ାରଣ କରଥାଏ, ତାହା ଏଥିେର େକୗଣସି ଫର ଆେଣ ନାହିଁ। ଯଦି
ମୃତ , ବିପଦ, କି ା ଅନ କିଛି, ଆମକ ପରେମଶର େ ମଠାର ପୃଥକ କେର ନାହିଁ।
େମା ଲ ର ବିେ ଦବ ଭିତେର ଧରି ରହିଥାଏ। ବନ ା ଉ ଳି ଉଠ। ତାହା ଆଘାତ କର।
ଅବିଶାସୀମାେନ ଆସ । େସହି ନତନ-ଜନ ପାଇଥିବା ବିଶାସୀ ପାଖେର ଏକ ଲ ର ଅଛି।
ଆପଣ ଏପଯ ଏହି ବିେ ଦବ େଦଇ େଦଖିପାର ି ନାହିଁ। ମା ମଁୁ ଜାେଣ େଯ େମାର
ଲ ର େସଠାେର ଯୁଗମାନର େଶୖଳଠାେର ଧରି ରହିଛି, ଯିଏକି ଏକ ଶପଥ କରାଯାଇଥିବା

ତି ା ଅଟ ି େଯ େଶଷ ଦିନେର େସ େମାେତ ପୁନର  ଥିତ କରିେବ।
623 ଏଥିେର ଆ ଯ ର ବିଷୟ ନେହଁ େଯ ଆପଣ ମୃତ କ ମୁହଁେର େଦଖିପାର ି, ଏବଂ
କହିପାର ି, “କାହିଁ େତାର ନାହଡ? କବର, କାହିଁ େତାର ଜୟ? ମା ପରେମଶର ର
ଧନ ବାଦ େହଉ ଯିଏକି ଆମ ଭ ଯୀଶୁ ୀ ଦାରା ଆମକ ବିଜୟ ଦାନ କର ି।”

ଆଉ…ଅ ଗାମୀ

ଓଃ, େମାର ଭ! ଆେମ ପାଠ ନିକଟକ ଯିବାକ ଯାଉନାହଁୁ।

ଆଉ ଆ ମାନ ର…ଅ ଗାମୀ
624 ଜେଣ ଅ ଗାମୀ। କଅଣ ଆପଣ େକେବ ଲ କେଲ େଯ, ପୁରାତନ ପା ାତ
ଦିନମାନ େର (ଅେନକ ଥର ମଁୁ େସହି ପୁରଣା ପଥଗୁଡିକ େଦଇ ଯାଇଅଛି।), ଜେଣ
ଅ ଗାମୀ, କି ା ର ୀ? େଯେତେବେଳ େସହି ୱାଗ  େ  ପାଣି ନ ପାଇ, ନ େହଉଥିଲା,
େସହି ର ୀ ଆଗକ େଦୗଡିଥିଲା। ଏବଂ େସ ଭାରତୀୟ ଜନଜାତିମାନ େଦଖିଲା; େସ
େସମାନ ଅତି ମ କରି ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ େସ େଦଖିଲା େଯଉଁଠାେର ଏକ ପାଣିର ନିଝର
ଥିଲା। େସ ୱାଗ  େ  ର ମାଲିକ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଶୀ େଦୗଡ଼ିଗଲା, “େଘାଡା ଚ ଳ
କଷ , ସମେ ଉ ମ ସାହସ ଧର , କାରଣ ପବତର ଠିକ ଆର ପାରି େସଠାେର ଏକ ବଡ଼
ପାଣିର ନିଝର ଅଛି।” େସ ଜେଣ ଅ ଗାମୀ ଅେଟ।
625 ଏବଂ ଏଠାେର, େସହି ଅ ଗାମୀ। ମଣିଷ ଥେର ଶୟତାନ ଦାରା ୁତଗତିର
ନିଆଁବଷାେର, େଘରା ଯାଇଥିଲା, ମା େକହି ଜେଣ େମସି -ବ କ ଅ େନଇଥିେଲ।
ତାହା ଯୀଶୁ ଥିେଲ। ଅ ଗାମୀ ଆମ ଆଗେର ଯାଇଅଛ ି। ଆଉ ଶୟତାନ େସଠାେର ଏକ
େମସି ବ କ ଧରି ଛିଡ଼ା େହାଇ, ଆମକ େଘରି ପକାଇଥିଲା, ସବଦା ଦାସତେର ଏବଂ
ମୃତ ର ଭୟେର ଆ ା । େସ େସହି ନିଝରକ ଜଗି ରହିଥିଲା। ନି ିତେର, େସ ଥିଲା। ତାକ
ଆେଦଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଆେମ ପାପ କରିଥିଲ ଏବଂ ଏଥିର ଦରକ କରା ଯାଇଥିଲ।
କି େସହି ଅ ଗାମୀ, ୀ , ଭିତରକ ଆସିେଲ ଓ େସହି ଅ କ ଅଧିକାର କରିେନେଲ।
626 ଆପଣ େସହି ପୁରଣା ଗୀତ ଶୁଣିଥିେବ, “ଦଗକ ଧରି ରଖିଥାଅ, କାରଣ ମଁୁ
ଆସୁଅଛି।”? ଦଗକ ଧରି ରଖିଥାଅ, କିଛି ନେହଁ; ଆସ ଏହାକ ଅଧିକାର କରି େନବା।
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ଆେମ ଏହାକ ଆଉ ଅଧିକ ଧରି ରଖିବାକ ଚାହଁୁନାହଁୁ। ୀ ଦଗକ ଅଧିକାର କରି େନେଲ।
ହାେଲଲୟା! ଦାର ଉନୁ ଅେଟ। “ଦାଉଦ ନଗରେର, ପରେମଶର ଘେର େଧୗତ କରିବା
ପାଇଁ, ଅଶୁଚିକ ପରି ାର କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ନିଝର ଉନୁ ଅଛି।” ଆମର ଅ ଗାମୀ ଆମ
ପାଇଁ େବଶ କରିଅଛ ି।

627 େସହି ଅ ଗାମୀ, େସ ଆମକ କହ ି, “େସଠାେର ଏହାର ଆର ପାରିେର, ଏକ ାନ
ଅଛି, େଯଉଁଠାେର ଆପଣ େକେବ େହେଲ ବ େହେବ ନାହିଁ।” େଯଉଁଠାେର େକୗଣସି
କ ନ େହବ ନାହିଁ, େଯଉଁଠାେର ଆପଣ ନିଜର ସାମୀ ସୁ ର ଦିଶିବା ପାଇଁ ଆପଣ
ମ ା ଫ ାକ େସୗଦଯ ସାଧନ ବ ବହାର କରିବାକ ପଡିବ ନାହିଁ। ଅ ଗାମୀ ଆଗକ
ଯାଇଅଛ ି। ଏପରି ଏକ ାନ ନାହିଁ େଯଉଁଠାେରକି ଆପଣ େକେବ ବ ଏବଂ ା ଓ
କ ିତ ହଅ ି। ଏପରି ଏକ ାନ ଅଛି େଯଉଁଠାେର ଆପଣ େକେବ ବି ଅସୁ େହେବ ନାହିଁ।
େଯଉଁଠାେର ଶିଶୁ କଦାପି େରାଗା େହବ ନାହିଁ। େଯଉଁଠାେର ଆପଣ ଏକ କ ିମ ଦା
ଲଗାଇବା ନିମେ ଏକ କ ିମ, କି ା, ଏକ ଦା ପକା ି ନାହିଁ। ହାେଲଲୟା! ଓଃ, ତାହା ର
ନାମ ଧନ େହଉ! େସ ଭିତରକ େବଶ କରିଛ ି, ଏବଂ ଅମରତାେର ଆେମ େକୗଣସି
ଦିେନ, ତାହା ର ସାଦଶ ତାେର ଛିଡ଼ା େହବ। େସମାେନ ନ ଗଣ ଏବଂ ସୂଯ ଅେପ ା
ଅଧିକ କାଶ େଦେବ। ନି ିତ ଭାବେର। ଅ ଗାମୀ ଆମ ଆଗେର ଯାଇଅଛ ି।

ଆଉ ଯୀଶୁ,…ମ  କୀେଷଦକ ସଦଶ, ଅନ କାଳୀନ ମହାଯାଜକ େହାଇ,
ଆ ମାନ ର ଅ ଗାମୀରେପ େବଶ କରିଅଛ ି।

628 ଏହି ମହାନ ଅ ଗାମୀ ଏକ ମାଗ ୁତ କରି, ଆମ ଆଗେର ଯାଇଛ ି। େସ
ଆ ାଠାର େହାଇଥିେଲ, ପରେମଶର େମଘଧନର ମହାନ ନିଝରମାନଠାର, ଯାହାର
େକୗଣସି ଆର କି ା େଶଷ ନ ଥିଲା। େସ ତ ଚିରକାଳ, ପାଇଁ ପରେମଶର, ଥିେଲ।

ଆେଲାକର ଏହି କିରଣ ବାହାରିଲା। ଏହା େ ମର ଏକ କିରଣ ଥିଲା, ଯାହାକି
ମୁଖ ଥିଲା, ଲା । ପରବ ୀ ର ଯାହା ଆସିଲା, ଯାହାକି ନୀଳ ଥିଲା; ନୀଳ, ସତ ତା।
ପରବ ୀ, ତାହାପେର ଆସିଲା ଅନ ର ଗୁଡିକ, ସାେତାଟି ସି ର ଦାରା, ଯାହାକି
ପରେମଶର ସ ଆ ାମାନ ଅଟ ି, ଯାହାକି େସହି ମହାନ ନିଝର କି ା େସହି ମହାନ
ହୀରାର ବାହାରିଥିଲା ଯାହା ବିଷୟେର ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ। େସହି ମହାନ ହୀରାକ ଅ
ଅ କରି କଟାଯାଇଥିଲା, େଯପରିକି ଏହି ର ଗୁଡିକ ତିଫଳିତ କେର। ପରେମଶର
େଦହବ େହାଇ ଆମ ମଧ େର ବାସ କେଲ, େଯପରିକି େସ ଦାନ ବରଦାନ ଏବଂ ଚି ମାନ
ଓ ଚମ ାରଗୁଡିକ ଦାରା, ଆମ ମଧ େର ତାହା ର ଉ ମତା ଏବଂ ଦୟାକ ତିଫଳିତ
କରିପାର ି। େସହି ସମ ବଡ େମଘଧନ ଏକ ଥିଓଫାନିେର ପରିଣତ େହାଇଥିଲା, ଯାହାକି,
ମନଷ ପରି ତିମୂ ିେର ନିମାଣ େହାଇଥିଲା, ତଥାପି େସ ଜେଣ ମନଷ ନ ଥିେଲ,
ତାହା ର ଏେବ ସୁ ା ଶରୀର ନ ଥିଲା, େସ ଏକ ଥିଓଫାନି ଥିେଲ।
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629 େମାଶା କହିେଲ, “ମଁୁ ତମକ େଦଖିବାକ ଚାେହଁ।” ପରେମଶର ତାହା ପଥରେର
ଲଚାଇ େଦେଲ।
630 ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ଅତି ମ କେଲ, େସ ନିଜର ପିଠି ପଛକ କେଲ। େମାଶା
କହିେଲ, “ଏହା ଜେଣ ମନଷ ର ପିଠି ପରି େଦଖାଯାଉଥିଲା।”
631 ତାହାପେର କଅଣ ଘଟିଲା? ଦିେନ େସଠାେର ତେଳ, େଯେତେବେଳ ଅ ହାମ ନିଜ
ତ ୁେର ବସିଥିେଲ। ଆଜି ରାତିେର, ଆେମ ତାହା େଦଖିବା। ଅ ହାମ େଯେତେବେଳ ନିଜ
ତ ୁେର ବସିଥିେଲ, ପରେମଶର ତା ପାଖକ, ଏକ ମାଂସମୟ ଶରୀରେର ଆସିେଲ।

“ଓଃ,” ଆପଣ କହ ି, “ଭାଇ ାନହା , େସ ଥିେଲ…”
632 ଆେମମାେନ ଠିକ ତାହା ଏହା ପୂବର ଏଠାେର ଅ ହାମ ସା ାତ କରଥିବାର
ପାଇବା, ମ  କୀେଷଦକ ସଦଶେର, ଏକ ମାଂସମୟ ଶରୀରେର, ଯାହା ପରେମଶର
ଥିେଲ। ନି ିତେର, ଏହା ଥିଲା। େସ ଶରୀରେର ପରେମଶର ଥିେଲ।
633 ଆପଣ କହ ି, “େତେବ, ଭାଇ ାନହା , ତାହା କାହିଁକି ପୁନବାର େଫରି ଆସି ଜନ
େହବାକ ପଡିବ?”
634 େସ େସେତେବେଳ ଜନ େହାଇ ନ ଥିେଲ। େସ େକବଳ ସୃ ି େହାଇଥିେଲ, ଏକ ଶରୀର
େଯଉଁଠାେର େସ ଆବାସ କରିଥିେଲ। ମ  କୀେଷଦକ ଶାେଲମର ରାଜା ଥିେଲ, ଯିଏକି
ଯିରଶାଲମର ରାଜା, ଯିଏକି ଶା ିର ରାଜା ଅଟ ି; ଯାହାରକି େକୗଣସି ପିତା କି ା ମାତା ନ
ଥିେଲ, ଦିନର ଆର କି ା ଜୀବନର ସମା ି ନ ଥିଲା।

ଯୀଶୁ ର ଉଭୟ ପିତା ଏବଂ ମାତା ଥିେଲ, ଓ ଦିନର ଏକ ଆର ଏବଂ ଜୀବନର ସମା ି
ଥିଲା। ମା ତାହା ମ  କୀେଷଦକର “ସାଦଶ େର” ସୃ ି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ରକି
ଦିନର େକୗଣସି ଆର କି ା ଜୀବନର ସମା ି ନ ଥିଲା।
635 ମ  କୀେଷଦକ ନିେଜ ପରେମଶର ଥିେଲ। ମ  କୀେଷଦକ ଯିେହାବା ପରେମଶର
ଥିେଲ, େସହି ସମାନ ଜଣ ଯିଏକି ଅ ହାମ , ଅେନକ ବଷ ଉ ାେର, ତାହା ର ତ ୁ
ସ ୁଖେର, ସା ାତ କରିଥିେଲ। େସ ନିଜର ପିଠିକ ତା ର ପଛ ଆଡକ କରିଥିେଲ; େସ
କହିଥିେଲ, “ସାରା କାହିଁକି ହସିଲା?” ତାହା ଠି । େସ େସହି ଜଣକା ଥିେଲ ଯିଏକି େସଠାେର
ଛିଡ଼ା େହାଇ, ସେଦାମ ଆଡକ ଚାହିଁ ରହିଥିେଲ। ଅ ହାମ ତାହା ଚି ିଥିେଲ, କାରଣ ତା ର
ବିେ ଦବ ଭିତେର ଏକ ଲ ର େସହି ତି ାକ ଧରି ରହିଥିଲା। ଏଇଥି ପାଇଁ ନେହଁ େଯ
ତା ର କିଛି ସେ ଦନା େହାଇଥିଲା, କି ପରେମଶର ତା ତି ା କରିଥିେଲ। ଏବଂ
େଯେତେବେଳ େସ େସହି ମହାନ ଚ କର ସଂ ଶେର ଆସିେଲ, େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଏହା
େସହି ମାଂସମୟ ଶରୀରେର ଥିଲା।
636 େସଠାେର େସ ଅ ହାମ ସହିତ, ଅ ଏକ ବାଟ ଚାଲିକରି ଗେଲ। େସ ଅ ହାମ
କହିେଲ। କହିେଲ, “ଏହା େଦଖି େଯ, ଅ ହାମ ଜଗତର ଅଧିକାରୀ ଅଟ ି, କଅଣ ମଁୁ
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ଅ ହାମ ଠାର ଏହି ବିଷୟଗୁଡିକ ଲଚାଇ ରଖିବି? ମଁୁ ତାହା କରିବି ନାହିଁ।” େତଣୁ,
“ଅ ହାମ, ମଁୁ ତମକ କହିବି େଯ ମଁୁ େମା ମାଗେର କଅଣ କରିବାକ ଉଦ ତ ଅେଟ,” ଆଜି
ରାତିେର ଆେମ ଏହାକ େଦଖିବା, “ତେଳ େସଠାେର ସେଦାମେର,” ଏବଂ େସମାେନ
ସମେ କଅଣ କରିବାକ ଯାଉଥିେଲ। ଏବଂ ଅ ହାମ ଆଶୀବାଦ େଦବା ମା େକ, େସ
ପୁନବାର ଶୁନ ମ ଳକ ଚାଲିଗେଲ। ଜେଣ ବ ି ଯିଏ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ ଏବଂ
ତା ର େପାଷାକେର ଧୂଳି ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଜେଣ ବ ି। ଆଉ େକବଳ େସତିକି ନେହଁ, ମା
େସ ଏକ ବାଛରୀର ମାଂସ ଖାଇଥିେଲ ଯାହା ଅ ହାମ ବଧ କରିଥିେଲ, ଏବଂ ଗାଈ ୀର
ପାନ କରିଥିେଲ, ଓ କିଛି େହା େକ (କିଛି ମକା େରାଟି), ଲହଣୀ େଦଇ ଖାଇଥିେଲ। ତାହା
ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ। ଏବଂ ତାହାପେର ପୁନବାର ଥିଓପାନିକ େଫରିଗେଲ।
637 ଏହା କଅଣ ଥିଲା? େସ େସେତେବେଳ କାହିଁକି ହଣ କେଲ ନାହିଁ? େସ କଦାପି
ଆପଣ ଏବଂ େମା ପରି ଜନ େହାଇ ନ ଥିେଲ। କି ତାହା ଶରୀରେର ଜନ େହବାକ
ପଡିଥିଲା, େଯପରିକି େସ େସହି ନାହଡକ େନଇପାର ି। ତାହା ଏକ ସୃ ଶରୀର ଥିଲା।
ତାହା ଏକ ଶରୀର ଥିଲା ଯାହାକି େସ ଠି ପୃଥିବୀର କ ାଲସିୟମ ଏବଂ େପାଟାଶକ
େନଇଥିେଲ, ଏବଂ କହିଥିେଲ, “ହ ,” ଏବଂ େସଥି ଭିତେର େବଶ କରିଥିେଲ। ତାହାହିଁ
ଠିକ େସହି ସମାନ ବିଷୟ ଥିଲା ଯାହାକି ମ  କୀେଷଦକ ଥିେଲ। େସ ତାହା ଭିତେର, ଏକ
ଶରୀରେର ପାଦ େଦଇଥିେଲ େଯପରିକି େସ େସହି ବିେ ଦବ ତେଳ ରହି ତା ଆଗେର
ଚଲାବଲା କରିପାର ି, ତାହା ନିଜର ସୃ ିର ଏକ ବିେ ଦବ ; ଜେଣ ୀର ସୃ ିର େଗାଟିଏ
ବିେ ଦବ ନେହଁ, ଜେଣ ୀ ଗଭ ଜରିଆେର, ଏକ—ଏକ େକାଷିକା ଦାରା, େକେବ
ନେହଁ। ମା େସ ଏହାକ ସୃ ି କେଲ ଏବଂ େସଥି ଭିତେର େବଶ କରିଗେଲ, କଥାବା ା
କେଲ, ମ  କୀେଷଦକ ସାଦଶ େର।
638 ଏହି ମ  କୀେଷଦକ କିଏ?

ଏହି ମ  କୀେଷଦକ, ଶାେଲମର ରାଜା (ଯାହାକି ଯିରଶାଲମ ଅେଟ),
ପରା ର ପରେମଶର ରାଜକମାର, (ନି ିତେର), େସ ଅ ହାମ
ରାଜାମାନ ସଂହାର କରି ତ ାବ ନ କରିବା ସମୟେର, ତାହା ସେ
ସା ାତ କରି ଆଶୀବାଦ କରିଥିେଲ;

ଅ ହାମ ମଧ ତାହା ସମ ପଦାଥର ଦଶମାଂଶ େଦଇଥିେଲ; ଅନବାଦ
କେଲ ଏହା ନାମର ଥମ ଅଥ ଧମରାଜା, (େସହି ମହାନ େ ମ, ଆର େର
େସହି ମହାନ ଆ ା)…ଧମରାଜା,…ଦିତୀୟ…ଶାେଲମର ରାଜା, ଅଥା
ଶା ିରାଜା;

ଏହା ର ପିତା କି, ମାତା କି, ବଂଶାବଳୀ, କିଅବା ଆୟୁର ଆର , ଓ ଜୀବନର
ଅ କିଛି ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ;…
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639 ଏହା କିଏ ଥିେଲ? େସ କଦାପି ଜନ େହାଇ ନ ଥିେଲ, େସ କଦାପି ମରିେବ ନାହିଁ।
ଏହା କିଏ ଅଟ ି? ଏହା ପରେମଶର ଥିେଲ, ନି ିତେର, ଏହା, ଭ ଯୀଶୁ ତିଛାୟାେର
ଥିେଲ। ନି ିତ ଭାବେର ଥିେଲ। ମା ତାହା ଜେଣ ୀ ମାଧ ମେର ଆସିବାକ ପଡିଥିଲା,
େଯପରି ଭାବେର ଆପଣ ଜେଣ ୀେଲାକ ମାଧ ମେର ଆସ ି। ଏବଂ ତାହା େସହି
ଉପାୟେର ଆସିବାକ ପଡିଥିଲା େଯଉଁ ଉପାୟେର ଆପଣ ଆସ ି, େଯପରିକି େସ ଆପଣ
ନିଜ ପାଖକ େଫରାଇ ଆଣିପାର ି। ହାେଲଲୟା!

ଆ ଯ ଜନକ ଅନ ହ! ଶ େକେତ ମଧୁର,
ଯାହା େମା ପରି ଏକ ଦରି , ଅ ଦଃଖିକ ର ା କଲା!
ମଁୁ ଥେର ହଜି ଯାଇଥିଲି, ମା ବ ମାନ ତାହା ଅନ ହେର,

େଖାଜା ଯାଇଅଛି,
ମଁୁ ଅ ଥିଲି, ମା ବ ମାନ େଦଖୁଅଛି।

640 ମଁୁ ବଝଛି େଯ ତାହା କଅଣ କରିବାକ ପଡିଥିଲା। ପରେମଶର ମଁୁ େହାଇଗେଲ,
େଯପରିକି ମଁୁ ଅନ ହ ଦାରା େସ େହାଇପାେର। େସ େମାର ପାପସବକ େନଇ ଗେଲ,
େଯପରିକି ତାହା ର ଧାମିକତା ଦାରା ମଁୁ ଅନ ଜୀବନ ପାଇପାେର। ମଁୁ ନିଜକ ବାଛି
ପାରିଲି ନାହିଁ। େମାର କତି ତ ଜେଣ ପାପୀ ଥିଲା। େମାର ତାହା ସହିତ େକୗଣସି ସ କ
ନ ଥିଲା। ମଁୁ ତ “ଜଗତେର ଜନ େହାଇଥିଲି, ଅଧମେର ଗଢା େହାଇଥିଲି, ଜଗତକ ମିଛ
କହି କହି ଆସିଥିଲି।” ଏପରିକି ଆେଦୗ, ଏକ ସୁେଯାଗ ସୁ ା ନେହଁ; କିଛି ନେହଁ, ଏକ ଇ ା
ମଧ ନେହଁ।
641 େଗାଟିଏ ଘୁଷୁରୀକ କହ େଯ େସ “ଅଳିଆ ଖାଇବା ଦାରା, ଭ କରଛି,” କଅଣ
ଆପଣ କରିେବ କି? େଦଖ େଯ େସ ଆପଣ କଥା େକେତ ଶୁଣିେବ। େଗାଟିଏ କାଉକ
କହ େଯ େସ “ଏକ ମୃତ ଶବ ଉପେର ଖାଇବା ଦାରା, ଭ କରଛି,” ଏବଂ େଦଖ େଯ େସ
ଆପଣ କଅଣ କହିବ। ଯଦି େସ କଥା କହିପାର ା, “ତେମ ତମର ନିଜ କାମ ସହିତ କାମ
ରଖ।” ନି ିତେର।
642 ଓଃ, ମା ପରେମଶର ଅନ ହ ଯାହାକି ଏହି କତିକ ବଦଳାଇ େଦଲା, ଏବଂ
େମାେତ ଇ ା କରିବାକ, ଆକାଂ ା କରିବାକ ଓ ତଷିତ େହବାକ ସୁେଯାଗ େଦଲା, “େହ
ପରେମଶର, ତମର େ ମ-କରଣା େମା ପାଇଁ ଜୀବନ ଅେପ ା ଉ ମ। େମାର ହଦୟ
ତମକ ଡାକ ଛାଡିବ।”
643 ଦାଉଦ କହିେଲ, “ହରିଣୀ େଯପରି ଜଳଧାରା ପାଇଁ ଧକାଏ, େମା ାଣ େସହିପରି ତମ
ପାଇଁ ତଷିତ, େହ ପରେମଶର।”
644 ପରେମଶର ମନଷ ଠାେର ତାହା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, େ ମ କରିବା ପାଇଁ,
ତାହା ଅେନଷଣ କରିବା ପାଇଁ େସହି ତଷାକ େଦଇଥିେଲ। ମା ମନଷ ଏହାକ
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ଶୟତାନର ଡାକରା ଦାରା ବିକତ କରିଥାଏ, ଏବଂ େସ ଯାଇ ୀ ଓ େଭାଗ ବିଳାସ ପୁଣି
ଜଗତର ବିଷୟ ବ ୁ ତି େଲାଭ କରିଥାଏ, ଆଉ ପରେମଶର େ ମ କରିବାର, େସହି
ପବି ସୃ ିକ ଯାହା ପରେମଶର ତାହା ଭିତେର ରଖିଅଛ ି ତାହାକ ସ କରିବାକ
େଚ ା କରିଥାଏ। େସ ଏହାକ ଜଗତର ବିଷୟ ବ ୁ ଉପେର ନିେୟାଜିତ କରିଥାଏ।
ମା , ଭାଇ, େଯେତେବେଳ େସ ଥେର ବଦଳି ଯାଏ, ଆଉ େସହି ନିଝର େଯଉଁଥିେରକି
େସହି େପାକମାେନ ରହିଥାଆ ି, କପର ସମ କାର— କାର ବିଶୃ ଳା ରହିଥାଏ,
ସଫା େହାଇଯାଏ ଓ ପରି ୃତ େହାଇଯାଏ, ଏବଂ ପରେମଶର ବିଶୁ ଜଳ େସଠାେର
ରଖାଯାଇଥାଏ, ପାପ ଏହାକ କଦାପି ଶ କରିପାେର ନାହିଁ। ଆେମ ।

ଓଃ ମଁୁ ତାହା କିପରି େ ମ କେର! ମଁୁ ତାହା କିପରି ଶଂସା
କେର!

େମା ଜୀବନ, େମାର ସୂଯ କିରଣ, େମାର ସବେର ସବକିଛି!
େସହି ମହାନ ସୃ ିକ ା େମାର ାଣକ ା େହାଇଗେଲ,
ଏବଂ ପରେମଶର ସମ ପରିପୂ ତା ତାହା ଠାେର ବାସ

କେର।

ତାହା ମହିମାର, େସହି ଚିର ଜୀବ କାହାଣୀ ଝରିଥାଏ,
େମାର ପରେମଶର ଓ ାଣକ ା ଆସିେଲ, ଏବଂ ଯୀଶୁ ତାହା ର

ନାମ ଥିଲା।
ଏକ ଗୁହାଳ କ େର ଜନ େହାଇଥିେଲ, ନିଜ େଲାକମାନ ତି

ଜେଣ ଅପରିଚିତ ଥିେଲ,
ଦଃଖ, ଅ ୁ ଏବଂ ଯ ଣାର ପରେମଶର।

ଓଃ ମଁୁ ତାହା କିପରି େ ମ କେର! ମଁୁ ତାହା କିପରି ଶଂସା
କେର!

େମା ଶାସ ବାୟୁ, େମାର ସୂଯ କିରଣ, େମାର ସବେର ସବକିଛି!

645 େହ ପରେମଶର! େସ ଏହା କିପରି କରିପାର ି? ମନଷ ଏହାକ େଲଖିବାକ େଚ ା
କରିଛି। ଜେଣ କହିେଲ:

ଯଦି ଶ ାହୀେର ପରିପୂ ଆମର ସମୁ ହଏ,
ପୃଥିବୀେର ଥିବା େତ କ ନଡ଼ା ଏକ ତଳୀ ହଏ;
ସମ ଆକାଶ ଚି କଳାର ପଦା ହଏ,
ଏବଂ େତ କ ବ ି ବ ବସାୟେର ଜେଣ ଲିପିକ ହଏ;
ଉ ପରେମଶର େ ମ ବିଷୟ େଲଖିବା ନିମେ
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କିପରି ସଗର େସହି ମହାନ ପରେମଶର େଦହ ଧାରଣ କେଲ ଏବଂ େମାର ପାପସବକ
େନଇ େନେଲ!

ଉ ପରେମଶର େ ମ ବିଷୟ େଲଖିବା ନିମେ
ସମୁ କ ଶୁ କରିେଦବ;
କିଅବା େଯପରି େସହି ନଳାକାର ପୁ କ ସମ ବିଷୟକ ଧାରଣ

କରିଥିଲା,
ଯଦିଓ ଆକାଶର ଆକାଶ ପଯ ବି ାର େହାଇଥିଲା।

646 ଏବଂ ଏହି ପରି ାଣର ଅଧିକାରୀମାନ ଏକ ସୁନି ିତ ଭରସା କରିବା ପାଇଁ, େସ
ଆପଣାଠାେର ଶପଥ କେଲ େଯ େସ େଶଷ ଦିନେର ଆମକ ଉଠାଇେବ, ଆମକ ଅନ
ଜୀବନ େଦେବ। “ଆଉ େକୗଣସି ବ ି େସମାନ େମା ହାତର ଛଡ଼ାଇ େନଇପାରିେବ
ନାହିଁ।” ଆେମ ।

ଆସ ାଥନା କରିବା।
647 କଅଣ ଆପଣ ତାହା ର େ ମକ ପଦାଘାତ କରିବାର େଦାଷୀ କି? କଅଣ ଆପଣ
ତାହା ର ଆଶୀଷିତ ଜନକ ପରିହାର କରିଛ ି କି, ଏହି ମହାନ ଜନକ ଯିଏକି ଆପଣ ତାହା
କରିଛ ି ଯାହା ଆପଣ ଅଟ ି? ଏବଂ ବ ମାନ ଆପଣ ଏଠାେର ଅଛ ି, ଆଜି ସକାେଳ,
ଜୀବନେର ଏେତ ଦର, ଆଉ ଏହା ଆପଣ ଏକ ସୁେଯାଗ େଦଉଅଛି। ଆପଣ ବ ି ରହିବାକ
ଚାହଁୁଛ ି କି? ବ ିବାର େକବଳ େଗାଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି, ଯାହା େହଲା ଭ ଯୀଶୁ ଉପେର
ବିଶାସ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ, ନିଜ ହଦୟର, ଏହା ବିଶାସ କର ି େଯ େସ ପରେମଶର
ପୁ ଅଟ ି ଏବଂ ତାହା ନିଜର ାଣକ ା ଭାବେର ହଣ କର ି, ଓ ବିଶାସ କର ି େଯ
ପରେମଶର ଆପଣ ର ଧାମିକତା ନିମେ ତାହା ଉଠାଇ ଅଛ ି, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ
େସହି ଆଧାରେର ହଣ କରିବାକ ଚାହଁୁଛ ି, ତାହାେହେଲ ବ ମାନ ତାହା ଆପଣ ର
ଅେଟ।
648 କଅଣ ଆପଣ ନିଜର ହାତ ଉଠାଇେବ କି? େକୗଣସି ଅ ାୟ ିତ ାଣ, ଯିଏକି ଆଜି
ସକାେଳ ଅନତାପ କରିବାକ ଚାହିଁେବ, କହ , “ଭାଇ, ଚାରକ, େଯେତେବେଳ ଆେମ

ାଥନା କରିବାକ ଯାଉ, େମାେତ ରଣ ରଖିେବ। ମଁୁ ମଧ ବିଫଳ େହାଇଛି। ମଁୁ ମ ଳୀେର
େଯାଗ େଦଇଛି, ମା ମଁୁ—ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ମଁୁ—ମଁୁ ତାହା କଦାପି ପାଇ ନାହିଁ ଯାହା ବିଷୟେର
ଆପଣ କହଛ ି। ମଁୁ େସହି ଆ ାଠାର େକେବ େହେଲ ଜନ େହାଇ ନାହିଁ, ଭାଇ ାନହା । ମଁୁ
ତ—ମଁୁ ତ ତାହା ପାଇ ହିଁ ନାହିଁ, ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ। ମଁୁ ଚାେହଁ ଆପଣ େମା ପାଇଁ ାଥନା
କର , େଯ ପରେମଶର ଆଜି ସକାେଳ େମାେତ ତାହା େଦେବ।” ମହାଶୟ, ପରେମଶର
ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । କଅଣ ଆଉ େକହି ଅଛ ି କି? କହ , “ପରେମଶର, ତେମ
ଯାହା ଚାହଁୁଛ େମାେତ େସହିପରି ତିଆରି କର। ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ତେମ ହଅ…ମଁୁ ତାହା େହବାକ
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ଚାେହଁ ଯାହା ତେମ ଚାହଁ େଯ ମଁୁ ହଏ। ମଁୁ ତମର େ ମକ ପଦାଘାତ କରିଅଛି।” େହ ପୁଅ,
ପରେମଶର ତମକ ଆଶୀବାଦ କର ।
649 େତେବ ଏକ ମୁହ ।

ଯଦି ଶ ାହୀେର ପରିପୂ ଆମର ସମୁ ହଏ,
ଏବଂ ଆକାଶଟି ଚି କଳାର ପଦା ହଏ;
ପୃଥିବୀେର ଥିବା େତ କ ନଡ଼ା ଏକ ତଳୀ ହଏ,
ଏବଂ େତ କ ବ ି ବ ବସାୟେର ଜେଣ ଲିପିକ ହଏ;
ଉ ପରେମଶର େ ମ ବିଷୟ େଲଖିବା ନିମେ
ସମୁ କ ଶୁ କରିେଦବ;
କି ା ନଳାକାର ପୁ କ ସମ ବିଷୟକ ଧାରଣ କରିପାେର,
ଯଦିଓ ଆକାଶର ଆକାଶ ପଯ ବି ାର େହାଇଥାଏ।

ଓଃ, ପରେମଶର େ ମ, େକେତ ସମୃ ଏବଂ ବିଶୁ !
େକେତ ଅଗାଧ ଏବଂ ଶ ିଶାଳୀ!
ଏହା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିବ,
ସାଧୁଗଣ ଏବଂ ଦତମାେନ ଗୀତ ଗାଆ ି।

650 ିୟ ପରେମଶର, କତେର େସହି କବି ଯିଏକି େସହି ଶ ଗୁଡ଼ିକ େଲଖିେଲ
ତମର ଅନ େକେତକ ବିଶାସୀମାନ ପରି ଅଟ ି, ଯିଏକି ଏହାକ କାଶ କରିବା ପାଇଁ
ଶ ଗୁଡିକ େଖାଜିଥିେଲ, ପାଇବାକ େଚ ା କରିଥିେଲ। ଏବଂ ବାଇବଲେର େଲଖା ହଏ,
“ଅଧିକ , କାରଣ ଚାରକ ାନୀ ଥିବାର, େସ େଖାଜିେଲ ଓ ଅେନକ ଶ ଗୁଡିକ ମେର
ସଜାଡିେଲ।” ଓଃ, ଆେମ କିପରି େସହି ଭାଷା ଏବଂ େସହି ଶ େକାଷ ପାଇବାକ ପସ
କରିବ ଯାହାଦାରାକି ଆେମ େଲାକମାନ ବଝାଇପାରିବା େଯ ଏହା କତେର କଅଣ
ଅେଟ, ମା ଏହା ମ ଓଠେର ମିଳିପାେର ନାହିଁ। ସମ ଅନ ତା, ଏଥିେର େକୗଣସି
ସେ ହ ନାହିଁ େଯ ଏହା େକେବ କାଶ କରିବ କି ନାହିଁ, କିପରି େଯ ସଗର ପରେମଶର
େକେବ ଦରି , ବିନ , ଦଃଖୀ ପାପୀମାନ ଉ ାର କରିବା ନିମେ ପୃଥିବୀକ ଆସିଥିେଲ।
651 ପିତା, ମଁୁ ତମଠାେର ାଥନା କେର େଯ ଆଜି ସକାେଳ ଏହି ଅ କିଛି ଅବିଭ
ଶ ମାନ, କି ା ଭ ା ଶ ଗୁଡିକ ମାଧ ମେର, େଯପରି େମାେତ କହିବା ଉଚି , େଯ େକହି
ଜେଣ ଶା ି ଏବଂ ସ ି ଓ ଦଢ଼ ସା ନା ପାଇଛ ି, ଯିଏକି ଆ ୟ ନିମେ ପଳାୟନ
କରିଛ ି। ଏବଂ େସମାନ ର ାଣ େସହି ତି ା ତି ଲ ର େଦଇଥାଉ ଯାହା ପରେମଶର
ଶପଥ କରିଛ ି, େଯ େସ େସମାନ େଶଷ ଦିନେର ଉଠାଇେବ। ଏହି ଭବନେର, ଠିକ ଏହି
ଆରାଧନାଳୟେର, ଅେନକ ହାତମାନ ଉପରକ ଉଠିଥିଲା। ପରେମଶର, ଠିକ ବ ମାନ,
େସମାନ େସହି ଦଢ଼ ଭରସା ଦିଅ। େସମାେନ ଯୁଗମାନର େଶୖଳ ବିର େର ଲ ର
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ଦିଅ । ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ସମୁ େକେତ ଇତ ତଃ େହାଇପାେର ଏବଂ
େସମାନ ର େଛାଟ େଛାଟ ଖ ମାନ ଡିଆଁ ମାର ଥାଇପାେର, େସମାନ ର ଏକ ଲ ର
ରହିଛି, ପରେମଶର ତି ା ରହିଛି। େସଠାେର େସମାେନ ରହିଥାଆ ି, “ପରେମଶର
ଏହା କହିଛ ି। େସ ମିଛ କହିପାର ି ନାହିଁ।”

652 “ଯିଏ େମାର ବାକ ଶୁେଣ,” ଯାହାକି ମଁୁ ଆଜି ସକାେଳ ଚାର କରିବାକ େଚ ା
କରିଛି, “ଏବଂ େମାହର େ ରଣକ ା, ଯିେହାବା ଠାେର ବିଶାସ କେର, େସ ଅନ ଜୀବନ
ପାଇଅଛି; ଆଉ େସ ବିଚାରକ ଆସିେବ ନାହିଁ, ବରଂ ମୃତ କ ଅତି ମ କରି ଜୀବନକ େବଶ
କରିଅଛି।”

653 େହ ଅନ ଜୀବୀ ଜଣ, ଆଜି େସମାନ ଆଶୀବାଦ କର। ଏବଂ ଏହା େହଉ େଯ
ଏଠାେର ଥିବା େତ କ େସହି ବ ି ଯିଏକି ର ତେଳ ନାହଁା ି, େଯଉଁମାନ ର

ାଣ କଦାପି ପରିବ ିତ େହାଇନାହିଁ, େହ ଭ, ତାହା ବ ମାନ ହିଁ େହାଇଯାଉ। ତେମ
ରହସ ମୟୀ ଭାବେର କାଯ କର। ଏହା ସବ ତମର ଅେଟ। ଏହା ତମ ତି ସମପିତ ଅେଟ।
ମଁୁ ାଥନା କେର େଯ ତେମ େସମାନ , ଅନ ଜୀବନ ଦାନ କରିବ। ଏହା େହଉ େଯ,
େକୗଣସି ଏକ ଦିେନ, ଅନ କଳେର, ଆେମ ଜେଣ ପେର ଜେଣ େସହି ଉପତ କା େଦଇ
ଯିବା, େହବାକ ଦିଅ େଯ ଆେମ େସଠାେର େସଠାେର ସା ାତ କର େଯଉଁଠାେର େସମାେନ
ଆଉ ଅଧିକ କଦାପି “ଶୁଭ-ବିଦାୟ” କହିେବ ନାହିଁ।

େକୗଣସି ଏକ ଦିେନ ଆେମ ସମୟର େଶଷେର ନଦୀକ ଆସିବ,
େଯେତେବେଳ ଦଃଖର େଶଷ ଚି ା ଚାଲି ଯାଇଥିବ;
େସଠାେର େକହି ଜେଣ ଅେପ ା କରଥିେବ ଯିଏକି ଆମକ ବାଟ

େଦଖାଇେବ,
େମାେତ ଏକାକୀ ଯଦନ ପାର େହବାକ ପଡିବ ନାହିଁ।

େସଠାେର ଜେଣ, େକହି ଜେଣ ଅେପ ା କରଥିେବ ଯିଏକି େମାେତ
ବାଟ େଦଖାଇେବ,

େମାେତ ଯଦନ ପାର େହବାକ ପଡିବ ନାହିଁ…

654 ଆଉ େସସମେ େଯଉଁମାନ ର େସହି ଆଶା ଅଛି, ବ ମାନ ନିଜର ହାତ ଉଠା
େଯେତେବେଳ ଆପଣ ନିଜର ମୁ ଉଠା ି।

େମାେତ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ…

େତେବ େକବଳ ତାହା ଉପାସନା କର । ବା ା ସମା େହାଇଅଛି। କଅଣ ଆପଣ
ଆନ ିତ ନହଁ ି କି? ପରେମଶର ଶପଥ କେଲ େଯ େସ କରିେବ ନାହିଁ…ପରେମଶର ଶପଥ
କେଲ େଯ େସ ଆପଣ େସଠାେର ସା ାତ କରିେବ।
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ଯୀଶୁ େମାର ସମ ପାପର ାୟ ିତ ନିମେ ମେଲ;
େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଅ କାର…(ଆପଣ କଅଣ କହ ି? ନାହଡ

ଚାଲିଯାଇଛି।) େସ େମା ନିମେ ଅେପ ା କରଥିେବ,
େମାେତ ଏକାକୀ ଯଦନ ପାର େହବାକ ପଡିବ ନାହିଁ।

ାୟତଃ ମଁୁ ପରିତ ଥାଏ, ଏବଂ ା ଥାଏ…

ବ ମାନ େକବଳ ତାହା ଉପାସନା କର ।

…ଏପରି ମେନହଏ େଯପରିକି େମାର ବ ମାେନ ସମେ
ଚାଲିଯାଇଛ ି;

କଅଣ ଆପଣ େକେବ େସହି ାନକ ଯାଇଛ ି କି?

କି େଗାଟିଏ ଭାବନା ଅଛି ଯାହାକି େମାେତ ଫୁଲିତ କେର…
(େସହି ତି ା କଅଣ ଥିଲା?) …େମାର ହଦୟକ ଆନ ିତ
କେର,

େମାେତ ଯଦନ ପାର େହବାକ ପଡିବ ନାହିଁ…
655 େତେବ, ତି ାର ସ ାନମାେନ, ତାହା କରିଥିବା ପାଇଁ େକବଳ ତାହା ଉପାସନା
କର ।

େମାେତ ଏକାକୀ ଯଦନ ପାର େହବାକ ପଡିବ ନାହିଁ,
ଯୀଶୁ େମାର ସମ ପାପର ାୟ ିତ ନିମେ ମେଲ;

ବ ମାନ କଅଣ ହଏ?

େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଅ କାର େଦେଖ, େସ େମାର ଅେପ ା
କରଥିେବ,

େମାେତ ଏକାକୀ ଯଦନ ପାର େହବାକ ପଡିବ ନାହିଁ।

େଯେତେବେଳ ମଁୁ ନଦୀକ ଆେସ…

ଆପଣମାନ ମଧ ର ସମେ ଆସୁଛ ି। େସଠାେର ଆପଣ ଆଗେର ଏକ ବଡ଼,
ଅ କାର ଛାଇ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ବଡ ଦାର ଅେଟ। ଏହି ଦିନଗୁଡିକ ମଧ ର େଗାଟିଏ ଦିନ,
ଆପଣ େସଠାକ ଯାଉଅଛ ି, େବାଧହଏ ଏହି ଦିନ େଶଷ େହବା ପୂବର, େବାଧହଏ ଆଜି
ସକାେଳ ଗୀଜା ବ େହବା ପୂବର। ଆପଣ େସଠାକ ଯାଉଅଛ ି। େତ କ ଥର େସହି
ହଦୟ ଧ ଧ କେର, ଆପଣ େଗାଟିଏ ପାଦ ନିକଟତର େହାଇଥା ି।

କି େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଅ କାର େଦେଖ, େସ େମାର ଅେପ ା
କରଥିେବ,

େସ କହିଛ ି େଯ େସ କରିେବ। େସ ଶପଥ କରିଛ ି େଯ େସ କରିେବ।
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େତେବ େମାେତ ଏକାକୀ ଯଦନ ପାର େହବାକ ପଡିବ ନାହିଁ।
656 େହ ଆଶୀଷିତ ଭ, ଆଜି ସକାେଳ, ଆମର ହଦୟଗୁଡିକ ପରିପୂ େହାଇ, ଉ ଳି
ପଡଛି।
657 େସହି ସମୟ ବିଷୟେର ଚି ା କରିବା େଯେତେବେଳ ନାଡି ବ େହାଇଯାଏ, ଏବଂ
ନସ ଆପଣ ମୁ ଚାରି ପାଖେର ତକିଆ ଦବା ି। ଏବଂ ଆପଣ ର ହାତ, ଆପଣ ଆଉ
ଅଧିକ ହଲାଇ ପାର ି ନାହିଁ। ଆପଣ ର ହାତ ବରଫ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ର
ସ ାନମାେନ, ଆପଣ ର ମାଆ, ଆପଣ ର ିୟ େଲାକମାେନ ଚି ାର କରି କା ଥା ି।
େସହି ବଡ କବାଟ, େସଠାେର େଖାଲା େହାଇଥାଏ। େସ ଅେପ ା କରଥିେବ।
658 ଦାଉଦ କହିେଲ, “ଯଦି ମଁୁ େମାର ବିଛଣା ନରକେର ସୁ ା କେର, େସ େସଠାେର
ରହିଥିେବ।” େମାେତ ଏକାକୀ ଅତି ମ କରିବାକ ପଡିବ ନାହିଁ। େଯେତେବେଳ ନଦୀର
ଛି ା ଆମ ମୁହଁେର ଛିଟିକି ଉଠିବା ଆର କେର, ପରେମଶର ଜୀବନେନୗକାଟିକ େନେବ,
ଓ ଆମକ ଠିକ ଏହା େଦଇ କଢାଇ େନେବ। େସ ତି ା କରିଛ ି େଯ େସ କରିେବ।
ଭବିଷ   ବ ା ଦାଉଦ କହିେଲ, “ହଁ, ଯଦିଓ ମଁୁ ମୃତ ଛାୟାରପ ଉପତ କା େଦଇ ଗମନ
କେର, ମଁୁ େକୗଣସି ମ କ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। ତେମ େମା ସହିତେର ଅଛ। ତ ର ଯ ି ଓ
ତ ର ପା ଣ, େମାେତ ସା ନା ଦିଅ ି।”
659 ଭ, ଆଜି ଆେମ ଏେତ ଆନ ିତ, େଯ ଆମକ ତି ାର ଅଧିକାରୀ ଭାେବ ଅ ଭୁ
କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆେମ ଆମ ଭିତେର ଅନ ଜୀବନକ ପାଇଅଛ, କାରଣ ଆେମ

ଭ ଯୀଶୁ େ ମ କର ଏବଂ ତାହା ଠାେର ବିଶାସ କରିଅଛ, ଓ ତାହା ର ବାକ ଏବଂ
ତାହା ର ଶି ାକ ହଣ କରିଅଛ। ଏବଂ େସ ଆମକ, ଆମ ବିଶାସର ଏକ ମୁ ା ସରେପ,
ପବି ଆ ା , ପବି ଆ ାର ମୁ ା କ ଆମକ େଦଇଅଛ ି। ଆମ ଭିତେର ଆମର ବିଶାସ
ଲ ର େଦଇଅଛି। ଏବଂ ଯଦିଓ ଆେମ ଅେନକ ଥର ଅ କାର ଛାୟାମାନ େଦଇ ଗତି
କରଅଛ, ଅେନକ ଥର ଆେମ ରା ାେର ଝ ି ପଡ଼ଅଛ, ମା ଆମର ଲ ର ଏଯାଏଁ
ଧରିଅଛି। େସଥିେର ସୁଦରେର, କିଛି େଗାଟାଏ ଅଛି, ଯାହାକି ମାଗଦଶନ କରଥିବା ପରି
ମେନହଏ, ଏହା କହଥାଏ, “ଆଗକ ବଢିଚାଲ। ଆେମମାେନ ଯାଉଅଛ।”
660 ପରେମଶର, ଆମକ ଆଶୀବାଦ କର। ଆେମ ତମକ ଆବଶ କ କର। ଆମକ ସବଦା
ବିଶ ଏବଂ ସେ ାଟ କରି ରଖ େଯପଯ କି ତେମ ଆମ ପାଇଁ ନ ଆସିଯାଅ, ଆେମ
ତମକ ଅସର ି ଯୁଗମାନ େଦଇ ଶଂସା କରି ରହିବ। ଏବଂ େସହି ଦିନ େଯେତେବେଳ
ଆେମ ପୃଥିବୀେର ଛିଡ଼ା େହବ…ତାହା ର ଆଶୀଷିତ ପାଦ ଏପଯ ପୃଥିବୀକ ଛଇଁ
ନାହିଁ। େସଠାେର େସ ମଧ ଆକାଶେର, ଛିଡ଼ା େହେବ; ଏବଂ ସାଧୁମାେନ ଓ ସମ ଯୁଗର
ମୁ ି ା େଲାକମାେନ, େତ କ ପହର େଦଇ, ଥମ, ଦିତୀୟ, ତତୀୟ, ଚତଥ, ପ ମ,
ଷ , ଏବଂ ସ ମ, ସମେ େସଠାେର ଧାମିକତାର ବ ପି ି ଛିଡ଼ା େହବ; ଆେମ ତାହା
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ରାଜାମାନ ର ରାଜା ଏବଂ ଭମାନ ର ଭ କରି ମୁକଟ ପି ାଇବ, ଆଉ େସହି ମୁ ିର
କାହାଣୀଗୁଡିକ ଗାନ କରିବ। ଆମର ଦବଳ ହଦୟଗୁଡିକ େସେତେବେଳ କ ିତ େହବ
େଯେତେବେଳ ଆେମ ତାହା େଦଖିବା ଯିଏ ଆମକ େ ମ କରିଥିେଲ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ
ନିଜକ ବଳିଦାନ କରି େଦଇଥିେଲ। େଯେତେବେଳକି ଆେମ େ ମେଯାଗ ନ ଥିଲ ଏବଂ
ପାପୀ ହିଁ ଥିଲ, ୀ ମୃତ ବରଣ କେଲ େଯପରିକି ଆେମ ଉ ାର ପାଇପାର। ପିତା, ୀ
ନାମେର, ଆେମ ଏଥିପାଇଁ ତମକ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛ। ଆେମ ।
661 କଅଣ ଆପଣ ତାହା େ ମ କର ି? ଓଃ, େସ େକେତ ବା ବ ଅଟ ି। କଅଣ ଆପଣ
ଠିକ ଏହିପରି ଅନଭବ କରନାହଁା ି କି େଯ ଆପଣ େଯେକୗଣସି କାେର ବି େକବଳ ତାହା
ଚାରିପାଖେର ନିଜର ବାହ ରଖିବାକ ଚାହଁା ି? କଅଣ ଆପଣ େକବଳ ଗୁର ି ଗୁର ି କରି
ତାହା ର ପାଦକ ଛଇଁବାକ ଭଲ ପାଇେବ ନାହିଁ କି, ଆପଣ ଜାଣ ି?
662 ଆପଣ ଜାଣ ି, ଫିନି , ଆରିେଜାନାେର କିଛି େଲାକ େମା େସବାକ ଆସୁଥିେଲ,
କହଥିେଲ, “ମଁୁ ତାହା ସହିତ ଏହି ବିଷୟେର କଥା େହବାକ ଚାେହଁ। ମଁୁ କହିବାକ ଚାେହଁ,
‘ ଭ, ତେମ େମାେତ େ ମ କରିଥିଲ େଯେତେବେଳ େମାର ପଥ ଅତ ଧିକ ଅ କାରମୟ
େହାଇଯାଇଥିଲା।’” ଏହା ପୂେବକି ଆେମ ପାର େହାଇ ଚାଲିଯାଉ ମଁୁ ତାହା ସହିତ
କଥାବା ା କରିବାକ ଭଲ ପାଇବି। ମଁୁ—ମଁୁ ତାହା େଦଖିବାକ ଚାେହଁ। ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ
େକବଳ ତାହା େଦଖିବାକ ଚାେହଁ। ଏହା ଚି ା କରିବା େଯ ମଁୁ କିପରି ଅନଭବ କରିବି,
େଯେତେବେଳ ମଁୁ ତାହା େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବାର େଦେଖ େମାର ଦବଳ ହଦୟ
କିପରି ଭାବେର କ ମାନ େହଉଥିବ।
663 ମଁୁ ଅେନକ ଥର ଆ ଯ କରିଅଛି, “େମାର ଇ ା େଯ ମଁୁ େସହି ରବକ ଏହା କହଥିବାର
ଶୁଣ ି, ‘େହ ପରି ା ଓ ଭାର ସମେ , େମା ନିକଟକ ଆସ। ମଁୁ ତମକ ବି ାମ େଦବି।’”
664 ମଁୁ େବାଧହଏ ତାହା ଆ ରିକ ଭାେବ େକେବବି ଶୁଣିବି ନାହିଁ େଯପରି େସ
େସେତେବେଳ କହିଥିେଲ, ମା ମଁୁ ତାହା ଏହି କଥା କହଥିବାର ଶୁଣିବାକ ଚାେହଁ, “ଏହା
େହଉଛି େସହି େଶଷ ଦିନ। େମାର ଉ ମ ଓ ବିଶ ଦାସ, ଏହା ବହତ ଭଲ େହାଇଛି,
ବ ମାନ ଭ ଆନ େର େବଶ କର ଯାହା ତମ ପାଇଁ ୁତ କରାଯାଇଅଛି।” େକେତ
ଦିନର?
665 “େଯଉଁଦିନଠାର ତେମ ଉ ାର ପାଇଲ?” ନା, ଭାଇ।
666 “ଜଗତର ଭି ିମୂଳ ାପନଠାର, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ତମକ େଦଖିଥିଲି ଏବଂ ତମକ
ପୂବର ଜାଣିଥିଲି, ଓ ତମକ ଅନ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଯୁ କରିଥିଲି,” ତେମ େସେତେବେଳଠଁୁ
ଆଶୀବାଦ ା େହାଇଥିଲ। “େଯସମ େସ ପୂବର ଜାଣିଥିେଲ, େସ ଡାକିଛ ି।” କଅଣ
ଏହା ଠି କି? “େଯସମ େସ ଡାକିଛ ି, େସ ଧାମିକ ଗଣନା କରିଛ ି। େଯଉଁମାନ େସ
ଧାମିକ ଗଣନା କରିଥିେଲ, େସ େଗୗରବାନିତ କରିସାରିଛ ି।” ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି।
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େସ ଆମକ ପୂବର ଜାଣିଥିେଲ, ଆମକ ଡାକିେଲ, ଆମକ ଧାମିକ ଗଣନା କେଲ, ଏବଂ
ଆେମ ତାହା ସହିତ େଗୗରବାନିତ େହାଇସାରିଅଛ, ଜଗତର େଶଷେର, ଆମର ପୁର ାର
ନିକଟକ ଯାଉଅଛ। କଅଣ ଆପଣ ଆନ ିତ ନହଁ ି କି? ନି ିତେର, ଏହା ଆପଣ ତାହା
ସହିତ େ ମ କରିବାକ ବାଧ କରିେଦବ। େଯେତେବେଳ ଆପଣ ନିଜର ସାହାଯ କରିପାରି
ନ ଥିେଲ, ଆଉ େସେତେବେଳ େସ ଏଠାେର ଆସିେଲ ଓ ଆପଣ ପାଇଁ ତାହା କେଲ।
667 ଧନ େସହି ବ ନ ଯାହା ବାେ , ଭଉଣୀ ଗଟି। “ ୀ ିଆନ େ ମେର ଆମର
ହଦୟଗୁଡିକ,” େଯେତେବେଳକି ଆମର ଏଠାେର ବ ମାନ ଆରାଧନାର ଏହି େଛାଟ
ସହଭାଗୀତା ଅଛି, ତାହାପେର ଆେମ େରାଗୀମାନ ପାଇଁ ାଥନା କରିବାକ ଯାଉଛ।
ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ଆପଣମାେନ େଯଉଁମାେନକି ଆଜି ସକାେଳ

ୀ ନିମେ ନିଜର ହାତକ ଉଠାଇ ଅଛ ି, ଆପଣମାେନ ଉପାସନା କରିବା ନିମେ ,
େସବା କରିବା ନିମେ ଏକ ାନ ପାଆ ।
668 େତେବ, ଆସ ବ ମାନ ତାହା ଉପାସନା କରିବା, ଏକ ମ ଳୀ ଭାବେର, ଆପଣ
ସମ େମେଥାଡି , ଚ ଅ ଗଡ, ଆେସ ଲିଜ ଅ ଗଡ, େ  ବିେଟରିଆ  , ଲଥରା  ,
କ ାେଥାଲି । ବ ମାନ ସମେ ଏକାଠି, ଆସ ବ ମାନ ଗୀତ ଗାଇବା।

ଧନ େସହି ବ ନ ଯାହା ବାେ
ୀ ିଆନ େ ମେର ଆମର ହଦୟଗୁଡିକ;

ସ କୀୟ ମନର ସହଭାଗିତା
ଯାହାକି ଉପରି ପରି ଅେଟ।

ଆମ ପିତା ସିଂହାସନ ସ ୁଖେର,
ଆେମ ଆମର ଆ ରିକ ାଥନାକ ଢାଳ;
ଆମର ଭୟ, ଆମର ଭରସା, ଆମର ଲ ଗୁଡିକ ଏକ ଅେଟ,
ଆମର ଆରାମ ଏବଂ ଆମର ଯ ।

େଯେତେବେଳ ଆେମ ଭି େହାଇ ଅଲଗା େହଉ,
ଏହା ଆମକ ଆ ରିକ ଯ ଣା ଦିଏ;
କି ଆେମ ତଥାପି ଏଥିେର ଜଡ଼ିତ େହାଇଥିବା…(େକେତ ଜଣ

େମେଥାଡି , ବା  ଟି , ଏବଂ ସମେ ?)
ପୁଣିଥେର ସା ାତ କରିବାକ ଆଶା କର।

669 କଅଣ ତାହା ଆପଣ ଭଲ ଅନଭବ କରାଏ ନାହିଁ କି? ଆସ ବଲି ପଡିବା ଏବଂ
ବ ମାନ ପର ର ସହିତ ହାତ ମିଶାଇବା, େଯେତେବେଳକି ଆେମ ଏହାକ ପୁଣିଥେର
ଗାଇବା।

ସ ୁଖେର…
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ହାତ ମିଶା , େକହି ଜେଣ ଆପଣ ପଛେର, ଆପଣ ସ ୁଖେର, ଉଭୟ ପାଶେର।

…ସିଂହାସନର,
ଆେମ ଆମର ଆ ରିକ ାଥନା ଢାଳ;
ଆମର ଆରାମ ଏବଂ ଆମର ଯ ।

ବ ମାନ େଯେତେବେଳ ଆେମ ଭି େହାଇ ଅଲଗା େହଉ,

ଆେମ ପର ରକ େ ମ କରିବା।

ଏହା ଦିଏ…

ଆଶା କେର େଯ େସବାଟି ଚାଲିଥିବ? ବଝିେଲ? େସହିପରି ଭାବେର ହିଁ ଆେମ ଚି ା
କର।

…ଆ ରିକ ଯ ଣା;
କି ଆେମ ତଥାପି ହଦୟେର ଜଡ଼ିତ େହାଇଥିବା, (ଏକ ଭାବେର)
ପୁଣିଥେର ସା ାତ କରିବାକ ଆଶା କର।

ଯଦି ଏଠାେର ଆଉ ନାହିଁ, େତେବ େସହି ମହାନ ଦିନେର ଆେମ ସା ାତ କରିବା।
670 ବ ମାନ, େହ ପିତା, ଆଜି ସକାେଳ ଆମର ଉପାସନା ହଣ କର। ବାକ ନିଅ ଏବଂ
ଏହାକ ବିଶାସୀମାନ ହଦୟେର େରାପଣ କର। ଏହା େହଉ େଯ େସମାେନ ଆଉ େକବଳ
ଏଆେଡ େସଆେଡ, ଏବଂ ଆଜି ଉପର ଏବଂ ଆସ ାକାଲି ତଳ େହାଇ ଇତ ତଃ ନ ହଅ ,
ବରଂ ଏହି ବାକ ଗୁଡ଼ିକ େତ କ ବିଶାସୀ ହଦୟେର େସମାନ ର ବି ାମ ାନ େଖାଜି
ପାଉ। ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ, େଯ, “ପରେମଶର ଏକ ଶପଥ କରି ତି ା କରିଛ ି, ଏବଂ
ଦଇଟି ଅଟଳ ବିଷୟମାନ ରହିଅଛି। ପରେମଶର ଅଟଳତା, ଅଥା , ଏହା ତାହା ପେ
ମିଛ କହିବା ଅସ ବ ଅେଟ, େଯପରିକି ଏହି ପରି ାଣର ଅଧିକାରୀମାେନ ଏହି ଦଢ଼ ଭରସା
ପାଇପାର ି, ଯାହାକି ିର ଏବଂ ଅଟଳ, ାଣେର ଏକ ଲ ର ଅେଟ।” ଏହା ଜାଣିବା
ପାଇଁ, େଯ, “ପରେମଶର ଆମକ ଶପଥ କରି, ତି ା କରିଛ ି। େଗାଟିଏ େହଲା, େଯ େସ
ମିଛ କହିପାରିେବ ନାହିଁ; ଅନ ଟି େହଲା, େସ ଏହା ଉପେର ଏକ ଶପଥ କେଲ, େଯ େଶଷ
ଦିନେର େସ ଆମକ ପୁନର  ଥିତ କରିେବ ଏବଂ ଆମକ ଅନ ଜୀବନ େଦେବ।” ଏହା
ଜାଣି, େଯ, “ଆେମ ଡକା ଯାଇସାରିବା ପେର, େସ କହିଥିେଲ େଯ ଜଗତ ପ ନାବଧି ପୂବର
େସ ଆମକ ଜାଣିଥିେଲ, ଏବଂ ଯୀଶୁ ୀ େଦଇ ଆମମାନ େପାଷ ସ ାନ ଭାେବ

ହଣ କରିବା ନିମେ ପୂବର ନିରପଣ କରିଥିେଲ। ଏବଂ େସ ଆମକ ପୂବର ଜାଣିଥିେଲ।
େସ ଆମକ ଡାକିଥିେଲ। ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ ଆମକ ଡାକିେଲ, େସ ଆମକ ଧାମିକ
ଗଣନା କେଲ।” ଆେମ ନିେଜ ନିଜକ ଧାମିକ ଗଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, େତଣୁ େସ ତାହା ର
ନିଜ ପୁ ମୃତ ଦାରା ଆମକ ଧାମିକ ଗଣନା କେଲ। “େଯଉଁମାନ େସ ଧାମିକ ଗଣନା
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କରିଛ ି, େସ େଗୗରବାନିତ କରିସାରିଛ ି।” ବାକ ପୂବର କହାଯାଇଅଛି। ଏବଂ ଆେମ
େକବଳ ଆମର ମାଗେର ଅଛ, ମହିମାର ଆମର ମାଗେର ଆନ କରି, ବଢି ଚାଲିଛ।
671 େଲାକମାନ ବିଶାସ ଦିଅ, ଏବଂ େସହି େଛାଟ ଅଭ ାସମାନ ଏବଂ ବିଷୟଗୁଡିକ
ଯାହାକି େଲାକମାନ ସ େର ଲାଗି ରହିଛି, ଏହା େହଉ େଯ ଆଜି ସକାେଳ, ତାହା
େସମାନ ଠାର ହଗୁଳା େହାଇ ଝଡି ଯାଉ, ଆଉ ପରେମଶର ଏହି ବାକ ସହିତେର
ଯାହାକି ାଣର ଲ ର ଅେଟ, ଦଢ଼ ଏବଂ ଅଟଳ ଲାଗି ରହିଥାଉ। ଏହା େହଉ େଯ େସମାେନ
େସମାନ ର ଅଭ ାସଗୁଡିକ, େସମାନ ର େଛାଟ େ ାଧଗୁଡିକର ଦେରଇ ଯାଆ । ଏବଂ
େସହି ବିଷୟଗୁଡିକ ଯାହାକି ରହିଅଛି…େଯପରି ପାଉଲ କହ ି, କିଛି ଦିନ ମଧ େର ବା ାର
ପରବ ୀ ଭାଗେର, “ଆସ ଆେ ମାେନ େତ କ ଭାର ଓ ସହଜେର େବ ନକାରୀ ପାପ
ପରିତ ାଗ କରି, ବିଶାସର େନତା ଓ ସି ିଦାତା ଯୀଶୁ ଲ କରି; େଧୖଯ ସହକାେର,
ଆ ମାନ ଗ ବ ପଥେର ଧାବମାନ େହଉ, ଯିଏକି ଆ ମାନ ପରି ସମ କାରର

େଲାଭନେର ପରୀ ିତ େହାଇଥିେଲ, ତଥାପି ପାପ କେଲ ନାହିଁ।” ତାହା େଲାଭିତ
େହବା ନିମେ ଅନମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମା େସ େଲାଭନକ ଧ ାନ େଦେଲ ନାହିଁ।
ଏବଂ ଆ ମାନ ପାପେର େଲାଭିତ କରାଯାଏ, ମା କଦାପି ଧ ାନ େଦବା ପାଇଁ ନେହଁ।
କାରଣ ଆମ ଭିତେର ଥିବା େସହି ଜୀବନ େହଉଛି ଆମର ଅନ ଗ ବ ଳର ଲ ର, ଏବଂ
ଆେମ ତାହାକ ପବି ଭାବେର ନିଜ ହଦୟେର ଧରି ରଖୁ।
672 ବ ମାନ, େସଠାେର ଅେନେକ ଅଛ ି ଯାହାକ ଶୟତାନ ଦଃଖ ପୀଡାେର ସିତ
କରିଛି। ପିତା, ଆେମ େସମାନ ପାଇଁ ାଥନା କରିବାକ ିର କରଛ। େହବାକ ଦିଅ
େଯ େସମାେନ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଆଜି ପରେମଶର ବାକ ତଳ େଦଇ ଗମନ
କର ି…େସହି ବହମୂଲ ବାକ ଯାହା ଚାର କରାଯାଇଅଛି, ବାଇବଲ ଯାହାର ସା
ଦିଏ, ପରେମଶର ଦତମାେନ ନିକଟେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥା ି, ଏବଂ ସେବାପରି, େସହି
ମହାନ ପବି ଆ ା, ବାକ ର ସା େଦବା ପାଇଁ ଏଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଅଛ ି। େତେବ,
େହ ପିତା, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଆଜି ସକାେଳ, ତି ାର ବାକ ତଳ େଦଇ ଗମନ
କର ି, ଏହା େହଉ େଯ େସମାେନ ଏଠାର ଭଲ େହାଇଯାଆ । େସମାନ ର ସାହାରା
ବ ନୀଗୁଡିକ ହଟିଯାଉ, େଚୗକୀ ଏବଂ—ଏବଂ େସହି ଖଟଗୁଡିକ ଛାଡି େଦଉ ଯାହା
ଉପେର େସମାେନ ପଡ଼ି ରହିଥିେଲ, ଆଉ େକବଳ ଭଲ େହାଇଯାଆ । େହ ଭ, ଏହା

ଦାନ କର। େହବାକ ଦିଅ େଯ େସମାେନ ପରବ ୀ େସବାକ େଫରିଆସ ଯାହା
େସମାନ ଆସିବା ନିମେ ଅନମତି ଦିଆଯାଏ, କି ା େସମାନ ର ନିଜର ମ ଳୀକ
େଫରିଯାଆ , ଆନ ସହକାେର, ଏହା େଦଖାଇ େଯ ୀ କି କି ମହ କାଯ କରିଅଛ ି।
ଏହା ଆେମ ଯୀଶୁ ନାମେର, ତମର େଗୗରବ ପାଇଁ େସବା କରଅଛ। ଆେମ ।
673 େମାେତ ଏକ ତିଶୃତି ପାଇଁ ଯାହା ମଁୁ େଦଇଥିଲି ମା ମାଗିବାକ ଅଛି, େଯ ଆଜି
ସକାେଳ ଆେମ 7ମ ଅଧ ାୟ େନବା, ମା ମଁୁ ତାହା ପାଖକ ଗଲି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମକ
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ଏଠାେର ଅ ସମୟ, ାଥନା ଧାଡି ପାଇଁ—ଏଥି ପାଇଁ ଅନମତି େଦବାକ ଅଛି। ଏବଂ
ବ ମାନ, ଆଜି ରାତିେର, ଭ ଇ ା କେଲ, ଆେମ 7ମ ଅଧ ାୟକ େନବା ଏବଂ ଜାଣିବା େଯ
ଏହି ମ  କୀେଷଦକ କିଏ ଅଟ ି। େକେତ ଜଣ ଜାଣିବାକ ଚାହଁା ି? ଓଃ, ଆେମ ଠିକ େକବଳ
ତାହା ପାଖକ ହିଁ ଯାଉଅଛ, ଅବିକଳ ଠିକ ଏହା େଖାଜିବା ପାଇଁ େଯ େସ କିଏ ଅଟ ି। ଏବଂ
ଶା କେହ େଯ େସ କିଏ ଅଟ ି। ବଝିେଲ?
674 ଆଉ େ ାଫିଲ କେହ େଯ ଏହା “ଏକ ଯାଜକତ” ଥିଲା। ଆର କି ା େଶଷ ବିନା ଏହା
କିପରି ଏକ ଯାଜକତ େହାଇପାେର? ଆପଣ େଦଖ , ଏହା ଏକ ଯାଜକତ ନେହଁ। ଏହା
ଜେଣ ବ ି ଥିେଲ, ମ  କୀେଷଦକ (ଏକ ନାମ), ଜେଣ ବ ି।
675 େଯପରିକି, ଅବମାନନା କର ନାହିଁ, ମା ୀ ିଆନ ବି ାନ କେହ େଯ ପବି ଆ ା
େହଉଛି “ଏକ ବିଚାର।” ଆଉ ବାଇବଲ କେହ, “େସ, ଅଥାତ ପବି ଆ ା।” ଏବଂ େସ
େହଉଛି ଏକ ବ ିଗତ ସବନାମ। ଏହା ଜେଣ ବ ି ଅଟ ି; ଏକ ବିଚାର ନେହଁ। ଏହା ଜେଣ
ବ ି ଅଟ ି। ନିଖୁ ଭାବେର।
676 ଏବଂ ମ  କୀେଷଦକ ଜେଣ ବ ି ଅଟ ି, ଜେଣ ବ ି ଯାହା ର େକୗଣସି ଆୟୁର
ଆର କି ା ବଷର ସମା ି ନ ଥିଲା। ତାହା ର ପିତା କି ା ମାତା, କିଅବା ବଂଶାବଳୀ ନ
ଥିଲା। ଏବଂ ଭ ଇ ା କେଲ, ଆଜି ରାତିେର, ବାକ ଦାରା, ଆେମ ଜାଣିବା େଯ େସ କିଏ
ଅଟ ି। କଅଣ ଆପଣ ଏହାକ େ ମ କର ି କି? ଓଃ! “ତ ର ବାକ େମା ଚଲାପଥ ଓ ପାଦ
ନିମେ ଦୀପ ଅେଟ।” ଓଃ!
677 େତେବ, ଆପଣ କହ ି, “ଭାଇ ାନହା , ମଁୁ ଏହା ସବ ବଝିପାର ନାହିଁ।” ମଁୁ ବି ନେହଁ।
678 କି , ଥେର, ମଁୁ େକ କିେର ଚାର କରଥିଲି। ଏବଂ େକେତକ ନବାଗତମାନ , ଓ
କ ାେଥାଲି ଆଉ ଭି ଭି େଲାକମାନ , େଯଉଁମାେନକି ଏହା ବଝିପାରି ନ ଥିେଲ େଯ
ଶା ର ଏହି ବିଷୟଗୁଡିକ େକେତ ଗଭୀର, ସମୃ ଅେଟ। ମଁୁ ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତା
ବିଷୟେର ଚାର କରି ଆସୁଥିଲି। ଜେଣ ଖାଲି-ପାଦେର ଥିବା ସାନ ଝିଅଟି େନଇ ଆସିଲା…
େସ ପ ର ବଷ ବୟସ ବି େହାଇ ନ ଥିବ, ଏକ େଛାଟ ଶିଶୁ ଧରିଥିଲା, ଏବଂ ତାହାକ ପ ାଘାତ
େହାଇଥିଲା। ମଁୁ କହିଲି, “ଭଉଣୀ, ତମର ଶିଶୁ ସହିତ, କଅଣ େହାଇଛି?”
679 କହିଲା, “ଏହା ଝଟକା େଦଉଅଛି।” େସ ଜାଣି ନ ଥିଲା େଯ କଅଣ କହାଯାଏ,
ପ ାଘାତକ। ଏହାକ କଅଣ କହାଯିବ େସ ଜାଣି ନ ଥିଲା।
680 େସହି ସାନ ଝିଅ େବାଧହଏ ତାହାର ଜୀବନେର େକେବବି, ହେଳ େଜାତା ପି ି ନ ଥିଲା।
େକୗଣସି ପୁରଷ ର ିୟତମା େହାଇଥିବ, ଲ ା େକଶ ତଳକ ଝଲି ରହିଥିଲା। ମଁୁ କହିଲି,
“କଅଣ ତେମ ବିଶାସ କର କି?”
681 ଆଉ େସହି େଛାଟ େଛାଟ, ଇ ାତ-ଧୂସର ଆଖିଗୁଡିକ େମା ଆଡକ ଚାହିଁଲା। େସ
କହିଲା, “ହଁ, ମହାଶୟ। ମଁୁ ନି ିତ ବିଶାସ କେର।”
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682 ମଁୁ େସହି ସାନ ଶିଶୁଟିକ େନଲି। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ତାହା ପାଇଁ ାଥନା କରଥିଲି,
ତାହା ଝଟକା େଦବା ବ କରିେଦଲା। ଉ-ହଁୁ। ଏବଂ ଏହା ବାହାରି ଗଲା, ବାହାରି ଗଲା।
683 ପରଦିନ, ମଁୁ ଏକ ପବତ ପାଶେର, ଗୁ ୁଚି ମୂଷା ଶିକାର କରଥିଲି। ମଁୁ େକୗଣସି ବ ି
େସଠାେର କଥାବା ା କରଥିବାର ଶୁଣିଲି, ବ ମାେନ ବସି ଗପସପ କରଥିେଲ। ଏବଂ
ମଁୁ ଚ କରି ତଳକ ଗଲି। ମଁୁ ଗୁ ୁଚି ମୂଷା ଶିକାର କରଥିଲି। େସମାେନ େମା ବିଷୟେର
କଥାବା ା କରଥିେଲ, େସଠାେର ବସି, ତମାଖୁ େଚାବାଉଥିେଲ ଏବଂ େଛପ ପକାଉଥିେଲ,
େସହି ପ ଗୁଡ଼ିକ, େସପରି ଭାେବ ହଲଥିଲା। ଏବଂ େସମାେନ େସଠାେର ତାହା ବିଷୟେର
କଥାବା ା େହଉଥିେଲ, େତେବ, ପୂବରାତିର ସଭା ବିଷୟେର କଥାବା ା େହଉଥିେଲ।
େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ କହିଲା, “ମଁୁ େସହି ଶିଶୁଟିକ େଦଖିଲି। ଆଜି ସକାେଳ, ମଁୁ େସଠାକ
ଯାଇଥିଲି। ଏହା ଝଟକା େଦଉ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆଜି ସକାେଳ।” ବଝିେଲ? କହିଲା, “ତାହା
ବା ବ ଥିଲା।” ଏବଂ େସ େଛପ ପକାଉଥିଲା।
684 ଏବଂ େସମାନ ର ରାଇଫଲ ବ କଗୁଡାକ ଗଛ କଡେର ରଖା େହାଇଥିଲା, େତଣୁ ମଁୁ
ଭାବିଲି େଯ ମଁୁ ନିଜକ ଜଣାଇେଦବାଟା ଉ ମ େହବ। ଆପଣ ଜାଣ ି, େସଠାେର ମଧ ,
େସମାନ ର େଛାଟ େଛାଟ ଝଗଡାମାନ ରହିଥିଲା। େତଣୁ, ମଁୁ େସଠାକ ଗଲି। ମଁୁ କହିଲି,
“ଶୁଭ ସକାଳ, ଭାଇମାେନ!”
685 େସହି ବିରାଟ ବଡ ବ ିଜଣକ, କହଥିବା ପରି ମେନ େହଉଥିଲା, ତା ପାଟିେର
ତମାଖୁ େଚାବାଉଥିେଲ, େସହି ପରି, େସହି କଡେର େସହି ପରି ଭାବେର ଏବଂ ବଡ, ଲ ା
େବକ ଥିଲା। ଏବଂ େସ ଏକ ବଡ ବହ ପୁରଣା େଟାପି ପି ିଥିେଲ, ତା ମୁହଁ ଉପରକ ଟଣା
େହାଇଥିଲା। େସ ଚାରିଆେଡ ଅନାଇେଲ ଓ େମାେତ େଦଖିେଲ। େସ ଉଠି ପଡିେଲ ଓ େସହି
େଟାପିଟିକ, ଝଟକି େଦେଲ, ଏବଂ ଗିଳି ପକାଇେଲ, େସହି େଚାବାଉଥିବା ତମାଖୁଟିକ ଗିଳି
ପକାଇେଲ, କହିେଲ, “ଶୁଭ ସକାଳ, ପାସ ।” ବଝିେଲ? ହଁ ଆ ା। ସ ାନ। ଏବଂ ତାହା
ଠି ଅେଟ। େସ କିପରି ତାହା ଉପେର ଜୀବିତ ରହଥିେଲ, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ, କି େସ କେଲ।
686 େତଣୁ, ପରଦିନ ରାତିେର, େଫରି ଆସି େଦେଖ, େସଠାେର ଜେଣ େଲାକ ଥିେଲ ଯିଏକି
େମା ସହିତ ଟିେକ ଯୁ ିତକ କରିବାକ ଚାହଁୁଥିେଲ। େସ ଏପରି ଏକ ମ ଳୀକ ଯାଉଥିେଲ
ଯାହାକି ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତାେର ବିଶାସ କର ନ ଥିେଲ। େତଣୁ, ଏହା ଏକ େମେଥାଡି
ମ ଳୀ, ୱାଇଟ ହିଲ, େକ କି ଥିଲା। େତଣୁ େସ—େସ ଯାଉଥିେଲ…େସ ବାହାେର ଛିଡ଼ା
େହାଇଥିେଲ। ତା ହାତେର ଏକ ଲ ନ ଥିଲା। ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ ଚାରକ, ମଁୁ କିଛି
କହିବାକ ଚାେହଁ। ମଁୁ ତାହାକ ହଣ କରିପାେର ନାହିଁ, କାରଣ ମଁୁ ଏହାକ େଦଖିପାର ନାହିଁ।”
687 ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ ଏହାକ େଦଖିପାର ି ନାହିଁ?”
688 େସ କହିେଲ, “ନା।” କହିେଲ, “ମଁୁ ନିେଜ, ଜେଣ ଅସୁ ବ ି ଅେଟ। କି ,” କହିେଲ,
“ମଁୁ ତ ଏହାକ େଦଖି ହିଁ ପାର ନାହିଁ।”
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ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ େକଉଁଠାେର ରହ ି?”

େସ କହିଲା, “ବି େରନ ର ପଛ ପେଟ।”

ମଁୁ କହିଲି, “ଆ ା, ଆପଣ କିପରି ଘରକ ଯିବାକ ଯାଉଛ ି?”

େସ କହିେଲ, “େତେବ, ମଁୁ ଘରକ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକ ଯାଉଛି।”

ମଁୁ କହିଲି, “କଅଣ ଆପଣ ନିଜର ଘର େଦଖିପାରଛ ି କି?”

େସ କହିେଲ, “ନା, ଆ ା।”

ମଁୁ କହିଲି, “ଆଜି ରାତିେର ଏହା ଭୟ ର ଅ କାର, ଏହା େମଘୁଆ ଅଛି।”

େସ କହିେଲ, “ହଁ।”

ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ କିପରି ଘରକ ଯାଉଛ ି?”

େସ କହିେଲ, “ଏହି ଲ ନ ଦାରା।”

ମଁୁ କହିଲି, “ଲ ନ ତ ସମ ଘର ପଯ ଆେଲାକ େଦଖାଏ ନାହିଁ।” ମଁୁ କହିଲି,
“ଆପଣ େକମିତି ଯିେବ?”

େସ କହିେଲ, “ଓଃ, ମଁୁ ଲ ନ ପାଖ ପାଖ େଦଇ ଚାଲିଥାଏ।”
689 ମଁୁ କହିଲି, “ତାହାହିଁ ଅେଟ। ଆପଣ ପାଖେର ବ ମାନ ଲ ନର ଆେଲାକ ଅଛି,
ଏବଂ େତ କ ଥର େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏହି ପଥେର ପାଦ ଦିଅ ି, େସହି ଆେଲାକ
ଆପଣ ଆଗର ପଥକ େଦଖାଇବ। ଯଦି ଆପଣ େକବଳ ଚାଲିବା ଜାରି ରଖ ି, େସହି
ଆେଲାକ ଆପଣ ସହିତେର ଚାଲଥିବ।”
690 ଏବଂ ଆଜି ସକାେଳ ଆପଣ ତାହାହିଁ କର ି, ଆପଣ ୀ , େସହି ମହାନ
ମହାଯାଜକ ଚାହଁା ି, ଯିଏକି ଆପଣ ର ଅସୁ ତା, କି ା ଆପଣ ର େରାଗ, କି ା
ଆପଣ ର ାଣ ପାଇଁ ମଧ ି ଅଟ ି। ଆପଣ ହଏତ ଏହାକ ବଝିପାରିେବ ନାହିଁ।
ଆେମ ବଝନାହଁୁ। ମା ଆମକ ଆେଦଶ ଦିଆଯାଇଛି “ଆେଲାକେର ଗମନାଗମନ କର
େଯେହତ େସ ଆେଲାକେର ଅଛ ି।” ଆପଣ ଆେଲାକେର େଗାଟିଏ ପାଦ ଦିଅ । ଏବଂ
େଯେତେବେଳ ଆପଣ ନିଜ ପାଖେର େସହି ଆେଲାକକ ରଖିେବ, େସହି ଆେଲାକ ସି
ଦିନ ପଯ ଉ ଳ କରି କାସଃ େଦଉଥିବ। ଏହା ଆପଣ ପଥ ଆଗେର ଅେଲାକିତ
ରଖିବ।

ଏବଂ ଆେମ ଏହି ବିଶାଳ ପୁରଣା ରାଜପଥ ଉପେର ଚାଲିବା,
ମଁୁ େଯଉଁଆଡକ ଯିବି ଏହା କହଥିବି,
ମଁୁ ତ ବରଂ ଏକ ପୁରଣା-କାଳିଆ ୀ ିଆନ େହବି, ଭ,
ଏହା ଅେପ ାକି ଯାହା ମଁୁ ଜାେଣ।
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େସହି ପୁରଣା ଗୀତ େକେବ ଶୁଣିଛ ି କି?
ଏକ ପୁରଣା-କାଳିଆ ୀ ିଆନ ପରି କିଛି ନାହିଁ,

ୀ ିଆନ େ ମ େଦଖାଇବାକ;
ଆେମ େସହି ବିଶାଳ ପୁରଣା ରାଜପଥେର ଚାଲଅଛ,
ଏବଂ ଆେମ େଯଉଁଆେଡ଼ ଯାଉଅଛ ଏହା କହଅଛ,
ମଁୁ ତ ବରଂ ଏକ ପୁରଣା-କାଳିଆ ୀ ିଆନ େହବି, ଭ,
ଏହା ଅେପ ାକି ଯାହା ମଁୁ ଜାେଣ।

691 ମଁୁ ଏହାକ େକବଳ ଭଲ ପାଏ। ଠି ଅଛି। ବ ମାନ ଆେମ େରାଗୀମାନ
ପାଇଁ ାଥନା କରିବାକ ଯାଉଅଛ। ଆେମ େନାହଁୁ…ଆେମ ଦାବି କରନାହଁୁ େଯ ଆେମ
େରାଗୀମାନ ସୁ କରିପାର। ଯଦି ଆେମ କର, ତାହାେହେଲ ଆେମ କିଛି ଭ କହ।
ଏଠାେର ଥିବା େତ କ େରାଗୀ ବ ି ସୁ େହାଇସାରିଛ ି। ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଶା
କେହ। “ତାହା େକାରଡାଘାତ ଦାରା ଆେମ ସୁ େହାଇଅଛ।” କଅଣ ତାହା ଠି ଅେଟ?
692 ଏଠାେର ଥିବା େତ କ ପାପୀ, ଯଦି ଏଠାେର େକହି ଜେଣ ବି ଥାଆ ି, ଯୀଶୁ
ମୃତ ବରଣ କରିବା ସମୟଠାର ଆପଣ ଉ ାର ପାଇଅଛ ି। ମା ଆପଣ େକେବବି
ଏଠାେର ମର ନାହିଁ େଯଉଁଠାେରକି ଆପଣ ସ ୁଖେର ସୁେଯାଗ ରଖାଯାଇଥିଲା,
େଯ ଆପଣ ତାହା ର ଉପ ିତିକ ଯାଆ ି ଓ ତାହାପେର ଏହାକ ହଣ କରିବାକ େଚ ା
କର ି। ଏହା ବ ମାନ ପାଇଁ ୁତ ଅେଟ। ବ ମାନ ହିଁ ଆପଣ ଏହାକ ହଣ କରିେନବା
ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ର ଅତି ମ କରି ଚାଲିଯାଆ ି, େତେବ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ନହଁ ି
ବରଂ…ଆପଣ ଆଗର ବିଚାର କରାଯାଇ ସାରିଛ ି, କାରଣ ଆପଣ େଯପରି ଭାବେର

ଭ ଯୀଶୁ ୀ ାୟ ିତ ସହିତ ଆଚରଣ କରିଥାଆ ି େସହି ଉପାୟେର ଆପଣ ବିଚାର
କରାଯାଇଥା ି। ବଝିେଲ? ଆପଣ …ଆପଣ ନିଜକ େସଠାେର ବିଚାର କରି ନିଅ ି।
693 “େତଣୁ େସ ଆମର ଅଧମ ପାଇଁ ଘାତ କରାଗେଲ, ଏବଂ ତାହା ର େକାରଡାଘାତ
ଦାରା ଆେମ ସୁ େହାଇଅଛ।” େତଣୁ, ଏପରି କିଛି ନାହିଁ େଯ, ଆପଣ ସୁ କରିବା ପାଇଁ
ମଁୁ କିଛି କରିବି। ଏପରି କିଛି ନାହିଁ େଯ ଆପଣ ସୁ କରିବା ପାଇଁ ମ ଳୀ କିଛି କରିବ।
େକବଳ େଗାଟିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆେମ ାଥନା କରିପାରିବା ତାହା େହଉଛି, େଯ ଆପଣ ର
ବିଶାସ େଯପରି ବିଫଳ ନ ହଏ, େଯ ଆପଣ େସପରି ଆଜି ସକାେଳ ଏହି େବଦୀ ନିକଟକ

ୀ ନିଜର ଆେରାଗ ଦାତା ଭାବେର ହଣ କରିବାକ ଆସିେବ, େଯପରି ଭାବେର
ଆପଣ ନିଜର ାଣକ ା ପାଇଁ ତାହା କରିଥିେଲ। ଏବଂ ବିନା େକୗଣସି…ପରେମଶର
ଚମ ାର କର ି। େସ ବଡ଼ ବଡ ଚି େଦଖା ି। ଅ , ବଧିର, ମୂକ, ସମ କିଛି, ଠି
ଏଠାେର ଆରାଧନାଳୟେର ସୁ େହାଇଅଛ ି। ମା ଏହା େହଉ ଅବା ନ େହଉ, ଆେମ
ଏହାକ େଯେକୗଣସି କାେର, ହଣ କର। ଅେନକ ଥର େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଦଶନ ଦାରା
େହାଇଥାଏ।
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694 ାୟଃ ତିନି, କି ା ଚାରି ରବିବାର ପୂବର ଏଠାେର େକେତଜଣ ଥିେଲ, େଯେତେବେଳ
େସହି ବ ି ଏଠାକ ଆସିଥିେଲ, ଉଭୟ ଅ ଏବଂ ପ ାଘାତେର ଆ ା ଥିେଲ, କି ା
ଅସ ଳିତ ାୟୁ ସହିତ ଏକ େଚୗକୀେର ବସି ରହିଥିେଲ? ଏବଂ ମଁୁ ଘରକ ବାହାରିବା
ପୂବର, ମଁୁ ତା ଏକ ଦଶନେର େଦଖିଲି, “େଯ େସଠାେର ଜେଣ ବ ି ରହିେବ, କଳା
େକଶ ସହିତ, ଧୂସର େହାଇଯାଉଥିବ। ତା ପ ୀ ଆକଷଣୀୟ-େଦଖାଯାଉଥିବା ମହିଳା
େହାଇଥିେବ, ାୟଃ ଷାଠିଏ ବଷ ବୟ େହେବ। େସ ଆସିେବ ଓ କା ଥିେବ,” ଏବଂ େସ
େମାେତ ପଚାରିେବ। “ଆଉ େଫରି ଆସି ତା ସାମୀ ପାଇଁ ାଥନା କରିବା ନିମେ ।” େସ
େସଠାେର ବସି ରହିଥିେଲ।

695 ଏବଂ ମଁୁ ତଳକ ଆେସ। ମଁୁ ଏଠାେର ଥିବା େମାର କିଛି ଭାଇମାନ କହିଲି, “ଏହାକ
େଦଖୁଥାଆ ।”

696 ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଆେମ ଯ େବଦୀକ ଓ ାଇଲ, ଅନ ମାେନ ାଥନା କରି
ସାରିଥିେଲ। େଯେତେବେଳ ମଁୁ ାଥନା କରିବାକ ଗଲି, ମଁୁ ସିଧାସଳଖ ଚାଲିଗଲି ଏବଂ
ଏଠାକ େଫରି ଆସିଲି। ଏବଂ ତା ପ ୀ ଉଠି ଭ େଯପରି କହିଥିେଲ ଠି େସହିପରି
ଭାବେର ଆସିେଲ। େଲାକମାେନ େଦଖି ରହଥିେଲ, ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ େଯ ଏହା େସପରି
େହବ କି ନାହିଁ। ଏହା େକେବ ବି ବିଫଳ େହାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ଚାଲିକରି
ଗେଲ…

697 ଜାଣିବାକ ପାରିଲ େଯ, ଇ ିୟାନାର, ବାଡ  ଆୟେର ଥିବା, ଡାକର ଆ େମନ,
ନାମକ ଜେଣ ବ ି, ତା ଏଠାକ ପଠାଇଥିେଲ; ଯିଏକି ଜେଣ କ ାେଥାଲି ଅଟ ି, ଏବଂ
ତା ପୁଅ େସଠାେର େସ େମ ାଡେର ଥିବା ଏକ ମଠେର ଜେଣ ପୁେରାହିତ ଅଟ ି।
ଏବଂ ଡାକର ଆ େମନ େମାର ଜେଣ ଶିକାର େଖଳର ସହେଯାଗୀ ଅଟ ି, ଏବଂ େସ େସହି
ବ ି ଏଠାକ ପଠାଇଥିେଲ। ଏବଂ ଭ େମାେତ େଦଖାଇଥିେଲ େଯ ଏକ ଅେଶତ-ମ କ
ଥିବା ବ ି େହେବ ଯିଏକି ତା ପଠାଇେବ, ମା ମଁୁ ଜାଣି ନ ଥିଲି େଯ ଏହା କିଏ ଅଟ ି?

698 ମଁୁ କହିଲି, “କଅଣ ତାହା ଡାକର ଆ େମନ ଥିେଲ କି?”

699 େସ କହିେଲ, “ଏହା େସ ହିଁ ଥିେଲ।” ବଝିେଲ? ଏବଂ ତାହାପେର େସହି ବ ି…

700 ମଁୁ କହିଲି, “ଏହା ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି ବାକ ଅେଟ।” ତଳକ ଚାଲିଗେଲ। ମଁୁ
କହିଲି, “ମହାଶୟ, ଛିଡ଼ା ହଅ ।” ଉଭୟ ଅ ଏବଂ ପାର ନ ଥିେଲ…େସ…େସହି—
େସହି ସ ଳନ ାୟୁ କାଯ କର ନ ଥିଲା। େସ ନିଜକ େସହିପରି ଭାବେର ସ ାଳି ପାର ନ
ଥିେଲ। ବଝିେଲ? ବଷ ବଷ ଧରି େସହିପରି ଅବ ାେର ରହିଆସିଥିେଲ, ମାେୟା ଏବଂ ସବ
ଆେଡ େହାଇ ଆସିଥିେଲ। ଏବଂ ଠିକ େସେତେବେଳ ତା ପାଇଁ ାଥନା କଲି, ଏବଂ ତା
ଉଠାଇଲି। େସଠାେର େସ େସହି ମାଗେର, ଚାଲି କରି ଗେଲ।
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701 ଥେମ େସ କହିଥିେଲ, “ମଁୁ ଆପଣ େଦଖିପାର ନାହିଁ।” ତାହାପେର େସ ଚି ାର
କରି କହିେଲ, “ହଁ। ମଁୁ ପାରଛି।” ତା ଆଖି େସଠାେର େଖାଲା ଯାଇଥିଲା, େସ େନୖ ିକ
ଧମାବଲ ୀ, ତା ପ ୀ, େ  ବିେଟରିଆ େହାଇ।

702 କିଛି େଲାକ ଭାବ ି େଯ “େ  ବିେଟରିଆ ଚି ାର କର ି ନାହିଁ, ଏବଂ େନୖ ିକ
ଧମାବଲ ୀ ମଧ ।” ଆପଣ େସମାନ ଚି ାର ଶୁଣିବା ଉଚି ଥିଲା। ନି ିତେର।
େସମାେନ ଚି ାର କରି ପର ରକ ଆଲି ନ କରିଥିେଲ। େଫରି ଆସି ତା ଚକ ଥିବା
େଚୗକୀକ େନେଲ, ଏବଂ ପାହାଚେର ଓ ାଇ ବାହାରକ ଚାଲିଗେଲ, ଅନ େକୗଣସି
ବ ି ପରି, େଦଖିପାରିଥିେଲ ଏବଂ କହିପାରିଥିେଲ ଓ—ଓ ଅନ ାନ ଭତି ବିଷୟ
କରିପାରିଥିେଲ।

703 ଅନ ଏକ ଦିନ, ତା ଠାର ଏକ ଚିଠି ପାଇଥିଲି, କି ା େଫା େଯାେଗ ଡାକିଥିେଲ।
େମାର ବିଶାସ େଯ, ଭାଇ କ ତା ପାଖକ ଯାଇଥିେଲ। କହିେଲ, “ତା ଆଖି େପାଡଥିବା
ପରି ଏକ ଅନଭବ େହଉଥିଲା।” ନି ିତେର। ଏହା େସହି ାୟୁ, ଚ ସ ିତ ାୟୁଗୁଡ଼ିକ
ବଢଥିଲା ଏବଂ ଜୀବ େହାଇ ଆସୁଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଏବଂ ତାହାର ାନ ହଣ
କରଥିଲା। ଅଭିଶାପଟି ା େହାଇଗଲା।

704 ଯଦି ଆପଣ କତିକ ତାହାର ପଥକ ହଣ କରିବାକ େଦେବ, ଯଦି େକୗଣସି ବିଷୟ
କତିକ ବାଧା ନ ଦିଏ, େତେବ ତାହା—ତାହା ସ ୂ ରେପ କାଯ କାରୀ େହବ। ଯଦି

ଆପଣ ନିଜର ବାହର ଚାରିପେଟ ଏକ ପଟିକ ବା ିେବ, ଯାହାକି ର ସ ାଳନକ ବ
କରିଦିଏ, େତେବ ଆପଣ ର ହାତ େଶଷେର ମରିଯିବ। େତେବ, େଯେହତ, ସାଭାବିକ
ଭାବେର, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ ଏକଟିଆ ଛାଡିେଦେବ େତେବ ଏହା ଠି ରହିବ। ମା କିଛି
େଗାଟାଏ ବିଷୟ କତିକ ବାଧା େଦଇଛି। ତାହାପେର, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ େଦଖିପାର
ନାହଁା ି, େତେବ ଏହାକ ଧରିବା ପାଇଁ ଜେଣ ଡା ର ପାଖେର େକୗଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ।
େସ େକବଳ ଦଇଟି ବିଷୟ ଦାରା କାମ କରିପାରିେବ: ଯାହା େସ େଦଖିପାର ି, ଯାହା େସ
ଅନଭବ କରିପାର ି। େକବଳ େସହି ବିଷୟ ଦାରା େସ କାଯ କରିପାର ି: େସ ଯାହା
େଦଖ ି ଏବଂ ଯାହା େସ ଅନଭବ କର ି।

705 ଯଦି େସ ଏହାକ େଦଖିପାର ନାହଁା ି, େତେବ ଆ ିକ େହବା ଆବଶ କ। ତାହାପେର
େସଠାେର, େକବଳ ବିଷୟ େହାଇପାେର, େଗାଟିଏ ବିଷୟ େହାଇପାେର; ଆେମ ାଥନା
କର େଯ, ୀ ଅଭିଶାପକ ଘୁ ାଇ ଦିଅ ି, ଶୟତାନକ ଦେରଇ ଦିଅ ି, ଏବଂ ତାହା
ସାଭାବିକ େହବାକ, ଭଲ େହବାକ ଲାେଗ। ଭଲ େହାଇଯାଏ, ଏବଂ ତାହା ସହିତ େସଠାେର
ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ। “େମା ନାମେର େସମାେନ ଭତମାନ ଛଡାଇେବ।” କଅଣ ଏହା
ଠି କି? ଏହା ମ ଳୀ ତି ଏକ ତି ା ଅେଟ। ଏହା ଶ ିର ଏକ ତି ା ଅେଟ। କଅଣ
ଅେଟ? ଏହା, ଏହା ଆମ ସହିତ ତାହା ର ଉପ ିତି ଅେଟ। ବ ମାନ, ଆମକ ଆଜି ସକାେଳ
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ସି େହବାର କିଏ ବ ିତ କେର, େଯପରିକି େସହି ବିଷୟଗୁଡିକ ଠିକ େସହିପରି ଭାବେର
କର େଯପରିକି େସ କରିଥିେଲ, ତାହାର କାରଣ େହଲା ଆେମ ଏେବ ସୁ ା ବିେ ଦବ େର
ରହିଛ। ବଝିେଲ? ମା ଆମର େସଠାେର କିଛି ଅନଭବ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମକ କହିଥାଏ,
“ଓଃ, ହଁ।” ବଝିେଲ?
706 ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଆପଣ ନିଜର ଆେରାଗ ତାକ ହଣ କର ି, ଏଥିେର କିଛି
ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ବିେ ଦବ କଅଣ କେହ, ଏହା ତ ତାହା ଅେଟ ଯାହା ବାକ
କେହ। ବଝିେଲ? ଏହାହିଁ ତାହା ଅେଟ। ଏହାହିଁ ତାହା ଅେଟ। ଆଉ େସହି—େସହି—େସହି
ବାକ ସବଦା େଯେକୗଣସି ବିଷୟ ଉପେର ାଧାନ ତା ବି ାର କେର। ପରେମଶର
ଅନ ବାକ !
707 ସାରା େଦଖ , ତା ଗଭ ମୃତ ଥିଲା, ନେବ ବଷ ବୟସର, େସ ାୟଃ େଷାହଳ
ବା ସତର ବଷ ବୟସର ତା ସାମୀ ସହିତ ରହି ଆସିଥିେଲ, େକୗଣସି ସ ାନ ନ ଥିଲା;
ଅ ହାମ, ଶେହ ବଷ ବୟସର ଥିେଲ। ପରେମଶର ଠି ବଲି ପଡ଼ି େସମାନ େସହି
ଶିଶୁଟିକ ଦାନ କେଲ। ବଝିେଲ? କାରଣ, େସମାେନ ବିଶାସ କରିଥିେଲ। େସମାେନ େସହି
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ନ ଥିଲା, ଥିବା ପରି ଡାକିଥିେଲ। ବ , ଆଜି ସକାେଳ େସହି କାେର

େବଶ କର ।
708 ଏବଂ ଆଜି ରାତିେର, ଆେମ ଆଶା କରଛ…ଯଦି ଆପଣ ସମେ ଆମ ସହିତ ସା ାତ
କରଛ ି, ତାହାେହେଲ ଆଜି ସକାେଳ ଆେମ ଆପଣମାନ ଏଠାେର ପାଇ ଆନ ିତ
ଅଟୁ। ଆଉ ପରେମଶର ଆପଣ ସହିତେର ରହ । ପୁଣି ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସ ା ପାଇଁ
ସହରେର ଅଛ ି, ତାହାେହେଲ ମ  କୀେଷଦକର, ଏହି ଅବଶି େସବା ନିମେ ଆଜି
ସ ାେର ଆପଣ ପାଇ ଆେମ ଆନ ିତ େହବ। ଏବଂ ତାହାପେର ଯଦି ଆପଣ ନହଁ ି,
ଆଉ ଆପଣ ର ନିଜର ଏକ ମ ଳୀ ଅଛି, େତେବ ଆପଣ ନିଜର ମ ଳୀକ ଯାଆ ।
ତାହା େହଉଛି—ତାହା େହଉଛି ଆପଣ ର କ ବ ର ାନ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ମ ଳୀେର
ସ ୃ ଅଟ ି, ଆପଣ େସଠାକ ଯାଆ । ଏହା ତ େକବଳ ଏକ େଛାଟ ଆରାଧନାଳୟ ଅେଟ
େଯଉଁଠାେରକି ଆେମ ଏଠାେର ଏକ େହଉ ଏବଂ ପର ର ଜେଣ ଅନ ସହିତ ସହଭାଗିତା
କରିଥାଉ। େତେବ, ଭ ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ।
709 ଏବଂ ଭଉଣୀ ଗଟି ଆମ ପାଇଁ ବାଦନ କରିେବ, େସହି ମହାନ େବୖଦ ବ ମାନ ଆମ
ନିକଟେର। ଏବଂ ଏଠାେର େକହି ାଥନା କରାଯିବା ନିମେ ଅଛ ି କି? େଯଉଁମାେନ

ାଥନା ଧାଡ଼ିେର ଆସି, ୀ ଠାେର ନିଜର ବିଶାସ ରଖିବାକ ଚାହଁା ି, ନିଜର ହାତ
ଉଠା । ଠି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗୀଜାଘରର ଏହି ପାଶେର ଧାଡି କରିେବ, ଯଦି ଆପଣ
କରିେବ। ଏବଂ ଯଦି େସମାେନ ଆସନକ ଟିକିଏ ତଳକ କରିେଦେବ, ଭାଇ, ଯଦି ଆପଣ
କରିେବ, ଯାହା ଦାରା ଆେମ େସଠାେର ଅ ଟିକିଏ ାନ ପାଇପାରିବା ଏବଂ େଲାକମାନ
ଆଣିପାରିବା। ଏହି ପାଶକ ଆସି ଯାଆ ।
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710 ଏବଂ ବ ମାନ ଆେମମାେନ ଗୀତ ଗାଇବାେବେଳ, ାଥନା କରିବାକ ଯାଉଅଛ।
ଏବଂ ମଁୁ ଏଠାେର ଥିବା ାଚୀନମାନ ପଚାରିବାକ ଯାଉଛି, େସମାେନ େଯେକୗଣସି
ନାମଧାରୀ ସଂ ା କି ା ମ ଳୀର େହାଇଥାଆ , ଏଥିେର ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଏହା କଅଣ
ଅେଟ, ଯଦି ଆପଣ ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତାେର ବିଶାସ କର ି, କଅଣ ଆପଣ େମା ସହିତ
ଏଠାେର ଏହି ମ ଉପେର ଛିଡ଼ା େହାଇ, େରାଗୀମାନ ପାଇଁ ାଥନା କରିେବ କି? ଆେମ
ଆପଣମାନ ପାଇ ଆନ ିତ େହବ। େଯେକୗଣସି ନାମଧାରୀ ସଂ ା େହଉ, କି ା େକୗଣସି
ନାମଧାରୀ ସଂ ା ନ ବି େହଉ, କିଅବା ଆପଣ ଯାହାକିଛି ବି େହଉ , ଆେମ ଆପଣ ପାଇ
ଆନ ିତ େହବ। କଅଣ ଆପଣମାେନ ବ ମାନ, ାଥନା ପାଇଁ ଆସିେବ କି? ଆସ ଏବଂ
େମା ସହିତ ଛିଡ଼ା ହଅ ।

ଭାଇ େନୱିଲ, ଯଦି ଆପଣ େତଲ ସହିତ ଆସିେବ। 
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(Hebrews, Chapter Six 3)

ଏ ୀପୁ କ ୁ ଳା
ଏହି ସେ ଶଟି ଯାହାକି ଭାଇ ୱିଲିୟ େମରିୟ ା  ହା  ଦାରା, ମୂଳତଃ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର େସେପ ର
15, 1957, ରବିବାର ସକାଳେର, ଯୁ ରା ଆେମରିକାର, ଇ ିୟାନା େଦଶର, େଜଫସ  ୱିେଲ ସହରର

ା  ହା େଟବେନକ  ଠାେର, ଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ମ ା  େନଟି େଟ େରକଡି ର ନିଆଯାଇଅଛି ଓ
ଏହାକ େକୗଣସି କାଟ ଛା ନ କରି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର ଛପାଯାଇଅଛି। ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଅନବାଦଟି ଭଏ ଅ ଗ
େରକଡି ଦାରା ଛପାଯାଇଥିଲା ଓ ବ ନ କରାଯାଇଥିଲା।
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