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 ଆଶୀବାଦ କର ! ମଁୁ ଭାବଛି, ଆମ ପାଖେର ଥେମ, ଏଠାେର ଏକ େଛାଟ ଶିଶୁ
ଅଛି, େମା’ ଭାଇ, ଡ େମାେତ କିଛି ମିନି ପୂବର କହିଥିେଲ, ଶରୀରେର ଥିବା ଭାଇ,

ଯାହାକି ଚାହଁୁଥିେଲ…ଉ ଗ କରିବା ନିମେ । ଏବଂ ବ ମାନ ଯଦି େସହି ମାତାମାେନ
େସମାନ ର ସାନ ସାନ ଶିଶୁମାନ ୁତ ରଖିଛ ି ଯାହାକ େସମାେନ ଭ ନିକଟେର
ଉ ଗ କରିବାକ ଚାହଁୁଛ ି, ତାହାେହେଲ ଆେମମାେନ ବ ମାନ ଆନ ସହକାେର ଚାହଁୁ େଯ
େସମାେନ ଆସ , େସମାନ ର େଛାଟ ଶିଶୁମାନ େନଇକରି ଆସ ।

239 େତେବ, ଏବଂ ଅେନକ େଲାକମାେନ, େସମାେନ, େସମାେନ ଯାହା କହ ି, େସମାନ
ବା ିଜିତ କରିବା। େମେଥାଡି ମ ଳୀ କେର, ଏବଂ ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ନାଜରି  
ମଧ ତାହା କେର। ମୁ ନି ିତ ନେହଁ। ନା। ମଁୁ ଭାବଛି ତାହାହିଁ େସହି ବିଷୟ ଥିଲା,
ଶିଶୁ ବା ି , ଯାହାକ େନଇ େସମାେନ ପୃଥ େହାଇଥିେଲ, ନାଜରି  ଏବଂ େସହି ି
େମେଥାଡି ମାେନ। ମା , ଯାହା ବି େହଉ, େସମାନ ମଧ ର େକେତକ, େସମାେନ
େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଏବଂ ଅନ ଟି କର ି। ମା , ଏବଂ େସମାନ ମଧ ର େକେତକ େସମାନ
ଉପେର ଅ ପାଣି ଢାଳ ି। େକେତେକ େସମାନ ଉପେର ଛି ଣ କର ି। ଆଉ, ମା
ଆେମ ସବଦା ବାଇବଲର ଅତି ନିକଟତର ରହିବାକ େଚ ା କର େଯପରି ଭାବେର ଆେମ
ତାହା ଜାଣିଥାଉ। େତେବ, ବାଇବଲେର ଜେଣ ଶିଶୁର ଛି ଣ କରିବାକ େନଇ େକୗଣସି ଶା
ନାହିଁ, କିଅବା େକୗଣସି ବ ିର ଛି ଣ େହବା ବିଷୟେର ମଧ ବାଇବଲେର େକୗଣସି ଶା
ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଶା ସଂଗତ ବିଷୟ ନେହଁ। ଏହା ତ କ ାେଥାଲି ମ ଳୀର ଏକ ନୀତି
ନିୟମ ଅେଟ।

240 କି େସମାେନ—କି େସମାେନ କର ି, ଆଣିଥା’ ି…େସମାେନ େଛାଟ ଶିଶୁମାନ
ଯୀଶୁ ନିକଟକ ଆଣିଥିେଲ। ଏବଂ—ଏବଂ ଆମକ ତାହା ତିନିଧିତ କରିବାକ ଅଛି।
ଆେମ େସହି ସମାନ କାଯ କରିବାକ ଚାହଁୁ ଯାହା େସ କରିଥିେଲ। େସ େସମାନ
ଉପେର ନିଜର ହାତ ରଖିଥିେଲ ଓ—ଓ େସମାନ ଆଶୀବାଦ କରି, କହିଥିେଲ, “ସାନ
ସାନ ଶିଶୁମାନ େମା ପାଖକ ଆସିବାକ ଦିଅ, ଆଉ େସମାନ ମନା କର ନାହିଁ, କାରଣ
ସଗରାଜ ଏହିପରି ଶିଶୁମାନ ର ହିଁ ଅେଟ।” ଏବଂ ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହା ଆେମ ଏଠାେର
ଆରାଧନାଳୟେର କରିବା ଜାରି ରଖୁ, େଯେତେବେଳ ଆେମ କତ ବାଇବଲକ,
ପବି ୀକତ ଉପାୟେର ଅବଲ ନ କରିବାକ େଚ ା କର, େସହି ସେବା ମ ଭାବେର
େଯପରିକି ଆେମ ତାହା ଜାଣୁ।

241 େତଣୁ ବ ମାନ, ଯଦି େସହି ମାତା, କି ା େକୗଣସି ମାତାମାେନ େସମାନ ର ସାନ
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ଶିଶୁମାନ ଉ ଗ କରିବା ନିମେ ଆଣିଛ ି, େଯେତେବେଳ ଭଉଣୀ ଗଟି େସହି ଗୀତ
େସମାନ ଭିତରକ ଆଣ , ବଜା ି, କାହିଁକି, ଆପଣ େସମାନ େବଦିକ େନଇକି ଆସ ।
ଭାଇ ଏବଂ ମଁୁ ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିବ ଆଉ େସହି ସାନ ଶିଶୁମାନ ଭ ନିକଟେର ଉ ଗ
କରିବ। ଠି ଅଛି।

ଭାଇ େନୱି …[େଟ  େର ଖାଲି ାନ—ଅନ।]
242 ଧନ ବାଦ, ଭଉଣୀ ଗଟି। ତାହା ବହତ ଭଲ ଅେଟ। େକେତ ଜଣ ସାନ ଶିଶୁମାନ
ଭଲ ପାଆ ି? ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ପାଆ ି ନାହିଁ, େତେବ ଆପଣ ସହିତେର କିଛି େଗାଟାଏ
ସମସ ା ଅଛି, କିଛି େଗାଟାଏ ଭ ଅଛି।
243 େତେବ, ଆଜି ରାତିେର, ବ ମାନ ବାକି େସବାକ ଯିବା େହତ। ଆେମ…େସହି କାରଣ
େଯ ଆଜି ରାତିେର ମଁୁ ପୁଣି ଓ ାଇ ଆସିଲି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକେର େଯେତେବେଳ
ଆମର ଆେରାଗ େସବା େହାଇଥାଏ, ମଁୁ େକବଳ ାୟଃ େଗାଟିଏ ହିଁ ଦିନ ପାଇଥାଏ, କାରଣ
ଏହା େମାେତ ଏକ ଏ କାର େଦାହଲାଇ େଦଇଥାଏ। ଆପଣ ତାହା େକେବ ଜାଣ ି ନାହିଁ।
ଏବଂ ଏଠାେର ଘେର ଅନ ାନ ତଳନାେର ତାହା ଦଇଗୁଣ ଅଧିକ ଖରାପ ଅେଟ।
244 ଏବଂ ମଁୁ ଏପରି ଏକ ଭ କରିଥିବା େଯାଗଁୁ ମା ମାଗୁଥିଲି େଯପରିକି ମଁୁ ଆଜି
ସକାେଳ ଏହା ସହିତ କରିଥିଲି। ମା ଥମ ବିଷୟ ଯାହା େମାେତ ବିର କରିଥିଲା,
ତାହା େସେତେବେଳ ଥିଲା େଯେତେବେଳ ବିଲି େମାେତ କହିବାକ ଆସିଲା େଯ ାଥନା
କାଡ େଦବା ପାଇଁ େସ ପଯ ା େଲାକମାନ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। େସ େକବଳ ାୟଃ
ବାର କି ା ଚଉଦଟି େଦଇପାରିଲା। ଏବଂ ତାହାର ଏକ ଥିଲା…େକହିେହେଲ ାଥନା
କାଡ ଚାହଁୁ ନ ଥିେଲ। ମଁୁ ଅନମାନ କରଛି େଯ ସବକିଛି ଠିକ ଥିଲା। େତଣୁ େତେବ, ତାହା
ଦାରା, ମଁୁ େକେବ ବି ଭାବି ନ ଥିଲି…ଏବଂ ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସହି ାଥନା
କାଡଗୁଡ଼ିକ ଡାକିବା ଆର କଲି, ମଁୁ ଭାବିଲି େଯ ମଁୁ ସମ ଦଶଟା କି ା ବାରଟିଯାକ ପାଇବି,
କିଅବା ତାହା ଏଠାେର େଯେତ ବି ଥିଲା। େସମାନ ଉପରକ ଡାକିଲି। ମଁୁ ଏକ ନି ି
ସଂଖ ାେର ପହ ିଲି, କିଛି େଗାଟାଏ, ଏବଂ ଏହା ଉ ର େଦଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ମଁୁ ଡାକିଲି।
ଏହାର ଉ ର େଦଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ମଁୁ ତାହା ବିଷୟେର କଦାପି େସସମୟ ପଯ ଭାବି ନ
ଥିଲି େଯପଯ ୀମତୀ ଉଡ଼ େମାେତ ଡାକିେଲ ନାହିଁ। େସ କହିେଲ, “ଭାଇ ାନହା ,
ବିଲି େସହି କାଡଗୁଡିକ ନିଏ ଓ େସଗୁଡିକ ଏକ ମିଶାଇ ଦିଏ, ଏବଂ େକବଳ େସଗୁଡିକ
େଦଇଥାଏ। େସ ହଏତ େସହି ମା ତିନି ରଖି ଥାଇପାେର,” (କଅଣ ଏହା ନେହଁ କି?)
“ତା ପେକଟେର ମା ତିନି ଥାଇପାେର।”
245 ନି ିତେର, େସ ସାଧାରଣତଃ େସହି ସମ ପଚାଶଟି େଦଇଥାଏ। େଯେତେବେଳ େସ
େସଗୁଡିକ େଲାକମାନ ଆଗେର ଆେଣ, େସେତେବେଳ େସ େସଗୁଡିକ ଏକାଠି ମିଶାଇ
ଦିଏ। େତଣୁ ସମେ …ଏହା ଏପରି ନେହଁ େଯ, “େମାେତ ମା ଏକ ଦିଅ।” କି ା,
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ଆେମ ହଏତ ମା ଏକେର ଆର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆେମ ହଏତ ପଚାଶର ଆର
କରିପାରିବା, ଆପଣ ଜାଣି ନାହଁା ି, ଏବଂ ପଛକ ଆସିବା। ଆେମ ହଏତ ଆଠର ଆର କରି
ଆଗକ ଯାଇପାରିବା। ହଏତ େକାଡ଼ିଏର ଆର କରି ଆଗକ ଯାଇପାରିବା। ଆେମ ଜାଣି
ନାହଁୁ। ମା େସ େକବଳ େସଗୁଡିକ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଦିଏ ଏବଂ ତାହା େଲାକମାନ େଯପରି
େସମାେନ ଚାହଁା ି େଦଇ ଦିଏ। ଏବଂ ମଁୁ, ଆଜି ସକାେଳ ଏହା ଚି ା ନ କରି, ହଏତ ମଁୁ ଆହରି
ଅଧିକ ଚାରି କି ା ପା ଜଣ ଡାକି ପାରିଥାଆ ି, ଆଉ େସମାେନ େସଠାେର ନ ଥାଆେ ,
କାରଣ ଏହା ହଏତ େସଠାେର େକଉଁଠାେର େକାଡ଼ିଏ କି ା ତିରିଶିେର ପହ ି ଯାଇପାେର,
ଆପଣ େଦଖ । ଆଉ, ତାହାପେର, ମା ଭ ଏହାକ କାଯ କାରୀ କରିଥିେଲ, କି
ଏଥିେର ତାହା ଉପେର େସହି—େସହି କତ ଚାପ େକବଳ ନ ଥିଲା, େଯପରିକି ଏହା ଘରର
ଦରେର େହାଇଥାଏ। ମଁୁ ଏହାକ—ଏହାକ ପୁନବାର କଦାପି େଚ ା କରି ନ ପାେର।

246 ମା , ଏଠାେର କିଛି ସମୟ ପୂବର, ମଁୁ ଭ ପଚାରିଥିଲି େଯ େସ ଆମକ ଏକ ଭଲ
ସଭା େଦେବ କି, ଯାହା ମଁୁ ତି ା କରିଥିଲି େଯ ମଁୁ—ମଁୁ ଆଉ ଅଧିକ ତାହା ତାହା ପଚାରିବି
ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଏପରି କଠିନ ବିଷୟ ଅେଟ। ଆଉ ଏହା ଶା ର ବିପରୀତ ଅେଟ।
ବଝିେଲ? ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ…ତାହା ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଏହାକ େମା ନିମେ କ କର
କରିଥାଏ। କାରଣ, ତାହା ଜାଣି, ଏହା େମାେତ ଏକ—ଏକ ପରାଜୟ ସହିତ, ଆର
କରିବାକ େଦଇଥାଏ। ବଝିେଲ? ଆର ର ହିଁ, ମଁୁ ପରାଜିତ ଅେଟ।

247 ଯାହା ବି େହଉ, ଆଜି ଅପରା େର େକହି ଜେଣ କାହାରିକ େଫା  କରିଥିେଲ। ୀମତୀ
ଉଡ େକହି ଜେଣ େଫା  େର ଡାକିେଲ। ଏବଂ କହିେଲ, େଯ, “ଆଜି ସକାେଳ ମ ଳୀର
କାହାରିକ େଫା  େର ଡକାଯାଇଥିଲା, ଜେଣ ବ ି ବିଷୟେର, ଯିଏକି ଅତ ଧିକ, ଅତ ଧିକ
ଅସୁ ଥିେଲ, ଯିଏ ଆଜି ଅପରା େର ହିଁ ପେର, ୀ ନିକଟକ ଆସିଥିେଲ।” େଯ
େସହି—େସହି ଅସୁ ଥିବା ବ ିଜଣକ ୀ ନିକଟକ ଆସିଥିେଲ।

248 ପୁଣି ଆଉ ଏକ କଥା, ୀମତୀ ଉଡ଼ େମାେତ କହିଥିେଲ େଯ ମଁୁ ତା ଭଉଣୀ, ବଡ
ଭଉଣୀ ସହିତ କଥା େହାଇଛି, େଯ ମଁୁ ଅନ ଏକ ଦିନ କତେର ତା ଘେର ଥିଲି ଏବଂ
େକ କିେର, ତା ସହିତ ରା ି େଭାଜନ କରିଥିଲି, କି ା ତା ସହିତ େଭାଜନ କରିଥିଲି।
ଏବଂ ସବଶ ିମାନ ପରେମଶର ଜାଣ ି େଯ ମଁୁ େସହି ମହିଳା ଚି ି ନ ଥିଲି। ବଝିେଲ?
ତାହା ଠି ଅେଟ। େକବଳ…ଦଶନଗୁଡିକ ସାବେଭୗମ ଅେଟ। ଆେମ କଦାପି ଜାଣିନାହଁୁ
େଯ େସମାେନ କିପରି େହବାକ ଯାଉଛ ି କିଅବା କଅଣ ଘଟିବାକ ଯାଉଅଛି। ଏହା ତ
ପରେମଶର ଉପେର, ଏବଂ କଅଣ—କଅଣ ଘେଟ ତାହା ଉପେର ଉପେର ନିଭର
କେର। ମା େସମାନ ନିମେ ଅେପ ା କରିବା, େସଠାେର ଅେପ ା କରିବାେର, ମଁୁ
ଜାଣିଥିଲି।
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249 ଏବଂ ଅନ ଏକ ଦିନ େଯେତେବେଳ ଏହି ସାନ ଝିଅଟି ଏଠାେର ଥିଲା, ଯାହା ପାଖେର
ହଦୟର ଗୁ ବିଷୟମାନ ଜାଣିବାର ବରଦାନ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ମଁୁ ଭାବଛି, ନ ଥିଲା…
େଦଖ , ଯଦି ପରେମଶର ତାହା ସମ ଜଗତକ ଦିଅ ି, େତେବ ଏହା ଉ ମ େହବ; ମା
ଯଦି ଏହା, ଏହା ତାହାର ବିପରୀତ ଥିଲା ଯାହାକି େସ େମାେତ କିଛି ବଷ ପୂେବ, ଆପଣ
େଦଖ , ଏଠାେର ରା ା କଡ଼େର ଯାହା କହିଥିେଲ। ଏବଂ ଆେମ ସୁନି ିତ େହବାକ ଚାହଁୁଥିଲ
େଯ ତାହା ଠି ଥିଲା, ଏବଂ ମ ଳୀକ, ଏଠାେର ରହିଥିବାର, ଏହାକ େଦଖିବା ପାଇଁ େଦଲ।
ଆଉ େତଣୁକରି ମଁୁ େସହି ୀମତୀ ାଇଡ େଫା  େର ଡାକିଲି। ଭଉଣୀ ାଇଡ । େସ
ଏଠାେର େକଉଁଠାେର ଅଛ ି। େସ ଅ ଟିକିଏ କିଛି କଠିନେର ଶୁଣ ି। ଏବଂ େସହି ସାନ
ମହିଳାଟି ଏହାକ ଧୀେର କହିେଲ, ଏବଂ କହିେଲ, “ଆପଣ ର ରିଉମାଟିଜି ଅଛି,” କି ା
ଗ ିବାତ େରାଗ, େସପରି କିଛି େଗାଟାଏ କିଛି।

250 ଯାହାକି, ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି ଏହା ଏକ ଭ ା ନିତ ଥିଲା। ଆଉ େତଣୁକରି, ଏବଂ ତାହାପେର
ପବି ଆ ା ତାହାକ ଆଜି ସକାେଳ େନଇକରି ଆସିଥିେଲ। ବଝିେଲ?

251 େତେବ, ଏହା କଅଣ ଅେଟ, ଏହା ଏକ ଈଶରୀୟ ଉପହାର ଅେଟ, ଏବଂ ଏହା ତାହାର
ସାବେଭୗମତେର କାଯ କେର। ମା ଏଠାେର ସହରେର ଯାହା ଏହାକ ଅତ କ କର
କରିଦିଏ, ସତ କହିବାକ ଗେଲ, ମଁୁ—ମଁୁ ଏଥିେର, ସବ ସମୟେର, ଏଠାେର େରାଗୀମାନ
ପାଇଁ ାଥନା କରିବାେର ଛ ି େହାଇଯାଏ। କିଅବା—କିଅବା…ମଁୁ ଯିବି, େଲାକମାନ
ଏହା କହିବି। ମଁୁ ଯିବି, କହିବି, “ବ ମାନ ଭ ଆପଣ ସୁ କରିଛ ି। ଉେଣଇଶ ଶହ ବଷ
ପୂେବ େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଆପଣ ପାଇଁ ମରିଥିେଲ, େସ ଆପଣ ସୁ କରିଥିେଲ। ଠିକ
େସହିଠାେର ହିଁ ଆପଣ ସୁ େହାଇଥିେଲ। େତେବ, େଯେତ ଦର ପରେମଶର ବିଷୟେର
ସ ିତ, େଯେତ ଦର ୀ ବିଷୟେର ବିଷୟେର ସ ିତ, ଆପଣ ଉେଣଇଶ ଶହ
ବଷ ପୂେବ, ସୁ େହାଇଥିେଲ। ଆପଣ େରାଗ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏହା କରିବା ପାଇଁ
ଆପଣ ର ବିଶାସ ଆବଶ କ କେର।”

252 ଏବଂ ତାହାପେର େସହି ବ ିଜଣକ ଏଆେଡ େସଆେଡ ଯାଇପାର ି ଓ ସୁ ନ
େହାଇପାର ି। ତାହାପେର େସହି ବ ିଜଣକ ଆସ ି, ଓ କହ ି, “ଭାଇ ାନହା
େମାେତ କହିଥିେଲ େଯ ମଁୁ ଭଲ େହାଇଅଛି।” ବଝିେଲ? ମଁୁ ଆପଣ ତାହା କହଅଛି ଯାହା
ପରେମଶର େମାେତ କହିେଲ।

253 ବ ମାନ, େଯେତେବେଳ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଜେଣ ବ ି ସହିତ କଥା ହଏ,
ସିଧାସଳଖ ଭାବେର, “ଏହାସଦା ଭଏହି କଥାକହ ି ବାକ ଅେଟ,” ଏକ ନି ି ଘଟଣା
ବିଷୟେର ଯାହାକି ଘଟିବାକ ଯାଉଥାଏ। ତାହା ଆପଣ ଠିକ େସଠାେର ମାଣ କରିେଦବ
େଯ ଆପଣ ର ଆେରାଗ ତା ପୂବର ସୁର ିତ କରାଯାଇଅଛି। ଆପଣ ର ବିଶାସ ଏହାକ
ମୁ ା ିତ କରିଅଛି। ବଝିେଲ? ତି ାଟି ଆପଣ ର ଅେଟ। ଏହା େମାର ଶ ନେହଁ।
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ଏହା ପରେମଶର ବାକ , େଯ ଆପଣ ସୁ େହାଇସାରିଛ ି। ବଝିେଲ? ମା ଆପଣ
େକବଳ…େକୗଣସି କାେର ଅନ ଉପାୟେର, ମଁୁ—ମଁୁ ଏଠାେର େଜଫସ  ୱିେଲେର
ଥିବା ଏହି େଲାକମାନ ଭିତେର, ଏହି ବିଷୟକ ନିମ ିତ କରାଇପାର ନାହିଁ। ମଁୁ—ମଁୁ ଏହା
ଘଟିବା େହତ ସ ବ କରାଇପାର ନାହିଁ। ମଁୁ ଜାେଣ। ମଁୁ ତାହା ମଧ ଠି ବଝାଇବାକ େଚ ା
କରିବି େଯତିକି ମଁୁ ପାରିବି, ଏବଂ ଏହା ଠି —ଏହା ଠି ଘଟିବ ନାହିଁ। ତାହା ଏତିକି ହିଁ ଅେଟ।
ମଁୁ କେହ…
254 ଏଠାେର, କିଛି ସମୟ ପୂବର, ମଁୁ ଏକ ଘରକ, ଜେଣ ବ ି ନିକଟକ ଯାଇଥିଲି, ଏବଂ
େସହି ବ ିଟି ମରଥିଲା। େସମାେନ େମାେତ ଡାକିଥିେଲ, “ଆସ , ତା ପାଇଁ ାଥନା କରି
ଦିଅ । ଡା ର କହିଛି େଯ େସ ସକାଳ ପଯ ବ ିବ ନାହିଁ।”
255 ମଁୁ ଭିତରକ ଗଲି। ଆଉ େସହି ଯୁବା େମାେତ କହିଲା, “ ୀମାନ ାନହା , ମଁୁ ମରିବାକ
ଚାେହଁ ନାହିଁ।” କାହିଁକି, ନି ିତ ଭାବେର େସହି ଯୁବା ବ ି ତାହା ଚାହଁୁ ନ ଥିଲା। େସଠାେର
ତା ର ପରିବାରେର ଦଇଟି ସ ାନ ଥିେଲ।
256 େତେବ, ମଁୁ ଆ ୁମାଡି ତେଳ ବସି ପଡ଼ିଲି। ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ େଦଖ , ତମ ଡା ର
କିଏ?” େସ େମାେତ କହିଲା। ମଁୁ କହିଲି, “ବ ମାନ, ଡା ର ହଏତ ଆପଣ କହିଥିେବ
େଯ ଆପଣ—ଆପଣ ମରିବାକ ଯାଉଛ ି, ମା ପରେମଶର ଏପଯ କହି ନାହଁା ି େଯ
ଆପଣ ମରିବାକ ଯାଉଛ ି।” ମଁୁ କହିଲି, “ବ ମାନ, ବାଇବଲ ଅନଯାୟୀ, ଆପଣ ସୁ
େହାଇସାରିଛ ି, କାରଣ ଆପଣ ର ଆେରାଗ ତା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ମରିଥିେଲ।”
257 େସ କହିଲା, “କଅଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ମଁୁ ଭଲ େହାଇଯିବି?”
258 ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ସ ୂ ଭାେବ ଏହାକ ବିଶାସ କେର।”
259 େତେବ, ଯଦି ମଁୁ ଜେଣ ବ ି ପାଇଁ ାଥନା କରିବାକ ଯାଏ, ଏବଂ ତାହା ନିମେ

ତ ୟ କରିବା େହତ, େସହି କାରର ବିଶାସକ ବ ବହାର ନ କେର; ଯଦି ମଁୁ ଯାଏ, “ଓଃ,
ନା, ନା, ଯଦି ଡା ର କହିଛ ି େଯ ଆପଣ ମରିବାକ ଯାଉଛ ି, େତେବ ଆପଣ ମରିବାକ
ଯାଉଛ ି। ବ ମାନ ତାହା ଏହାକ ସମାଧାନ କରିଦିଏ।” େତେବ, େରାଗୀ ନିମେ ାଥନା
କରିବାକ ଆସିଥିବା େସହି ବ ି ପାଇଁ ଏହା କି ଏକ ବିଷୟ େହବ ନାହିଁ କି? ମଁୁ େମା ପାଇଁ

ାଥନା କରାଇବା େହତ େସହି ବ ିକ, ନିଜ ଘେର ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ମଁୁ ତ ଏପରି େକୗଣସି
ବ ିକ ଚାହିଁବି ଯିଏକି, ଯଦିଓ େସ ଏହାକ େଦଖି ସୁ ା ନ ଥିେବ, କିଅବା ନ ଥିେବ, ମା େସ
ବିଶାସକ େନେବ ଏବଂ େମା ପାଇଁ ତି ା ଉପେର ଛିଡ଼ା େହେବ। ତାହା ଠି ଅେଟ। ଏବଂ ମଁୁ
କହିଲି…େସ…
260 ଆେମ ଗଲ ଏବଂ ାଥନା କଲ। ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ ସାହସ ଧର ।”
261 େସ କହିଲା, “କଅଣ ଆପଣ ର ଅଥ ମଁୁ ଭଲ େହାଇଯିବି?”
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262 ମଁୁ କହିଲି, “କାହିଁକି, ନି ିତେର। ପରେମଶର ବାକ କେହ େଯ ଆପଣ ଭଲ
େହାଇଯିେବ। େଦଖ , ‘ଯଦି ଆପଣ ବିଶାସ କରିପାରିେବ, ସବ ବିଷୟ ସ ବ।’”

263 େସ କହିଲା, “ଠିକ ଅଛି, ମଁୁ ଏହାକ ବିଶାସ କରିବି।” ଆଉ ବାହାରକ ଯାଇ ନିଜ ପ ୀ
କହିଲା େଯ…

264 “େସହି ବ ିଟି ମରଅଛି, କଅଣ େସ ନେହଁ କି?”

265 “ହଁ େସ ମରଅଛି।” ଏବଂ େତଣୁ ପରଦିନ, େସହି ବ ି ମରି ଗଲା, କି ା ଏହାର ଦଇ
ଦିନ ପେର।

266 େତେବ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ବାହାରକ ଯାଇ ପିଇବା ଆର କରିେଦେଲ ଓ ଭତି
ବିଷୟସବ କେଲ। ଏବଂ ଦୀକ  ମାନ ମଧ ର ଜେଣ, ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ, ତାହା ଏହି
ମ ଳୀର ଥିେଲ, େସହି ମହିଳା ନିକଟକ ଗେଲ ଓ ତା ପଚାରିେଲ ଯଦି େସ େଫରି
ମ ଳୀକ ପୁନବାର ଆସିେବ କି? େସ କହିେଲ, “ମଁୁ କାହାରିକ ବିଶାସ କରିବି ନାହିଁ। ଚାରକ

ାନହା ଏଠାକ ଆସି େମା ସାମୀ ପାଇଁ ାଥନା କରିଥିେଲ, କହିଥିେଲ େଯ େସ ବ ିବାକ
ଯାଉଛ ି, ଆଉ ଦଇ ତିନି ଦିନ ପେର ତା ର ମୃତ େହାଇଯାଇଥିଲା। େତଣୁ, ମଁୁ ବିଶାସ
କରିବି ନାହିଁ।” ବ ମାନ େସ ମରଅଛ ି। ଠି ଅଛି।

267 କି , ଯାହା ବି େହଉ, ଆପଣ େଦଖ , ଏହା ତ େକବଳ ଦଶାଇବାକ ଯାଏ େଯ ଆପଣ
ଯାହା କହଛ ି େଲାକମାେନ ତାକ ଧ ାନ ଦିଅ ି ନାହିଁ। ବଝିେଲ? ନି ିତ ଭାବେର। ଯଦି ମଁୁ
ଜେଣ ବ ି ପାଇଁ ାଥନା କଲି, ଏବଂ ମଁୁ—ମଁୁ େସମାନ କହିଲି େଯ େସମାେନ ବ ିବାକ
ଯାଉଛ ି। ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ େସମାେନ ବ ିବାକ ଯାଉଛ ି। କି , ଯାଏଆେସ ନାହିଁ, ଯଦି
େମାର ଶ ସ ୂ ଭାବେରସଦା ଭଏହି କଥା କହ ିବାକ ଅେଟ, ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକ
ଅବିଶାସ କରିେବ, ତାହାେହେଲ ଆପଣ େଯେକୗଣସି କାେର, ମରିେବ। ନି ିତେର।
ଏଠାେର ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି ବାକ ଅଛି, ଏବଂ େସମାନ ମଧ ର ଅେନେକ
ଏହାକ ହଣ କର ି ଓ ମରିଯାଆ ି। େସମାନ ମଧ ର ଅେନକ ନକକ ଚାଲିଯାଆ ି,
େଯେତେବେଳକି,ସଦା ଭଏହିକଥାକହ ି, “ଆପଣ ତାହା କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ।”
କଅଣ ଏହା ଠି ଅେଟ? ନି ିତେର। ବଝିେଲ? ଏହା ତାହା ଅେଟ ଯାହାକି…ଏହା ସବକିଛି
ଆପଣ ର ବିଶାସ ଉପେର ଆଧାରିତ।

268 ଭାଇ କଲି  ସ, ମଁୁ ଭାବନାହିଁ େଯ େସ ଆଜି ରାତିେର ଅଛ ି। ମା ଆଜି ସକାେଳ ତା
କଥା ଶୁଣି, େସ ତାହା ଉପେର ସବଠାର ସାହସିକ ବ ବ େଦଇଥିେଲ। ବଝିେଲ? ବଝିେଲ?
େସ ତାହା କରିଥିେଲ। େସ କହିଥିେଲ, “ବ ମାନ, େସହି ସମାନ ବିଶାସ ଯାହାକି ଆପଣ ର
ଏଠାେର ଅଛି, ଠି ତାହାହିଁ ଆପଣ ର େସଠାେର ରହିବାକ ଯାଉଅଛି। କାରଣ, ଏହା
ଆପଣ ର ବ ିଗତ ବିଶାସ ଅେଟ, ଆପଣ ର ନାମଧାରୀ ସଂ ା ଉପେର ନେହଁ, ମା
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ୀ ଠାେର। ଆପଣ େସହି ବିଶାସ ରଖିବାକ ଅଛି।” ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ।
ଅବଶ ।

269 ଏବଂ ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତା ଆପଣ ର ବିଶାସ ଉପେର ଆଧାରିତ ଅେଟ। ମା
ପରେମଶର ବାକ ଅନଯାୟୀ, ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି, େଯ ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ
କାଲବରୀେର ମୃତ ବରଣ କରିଥିେଲ େତ କ ବ ି ସୁ େହାଇଥିେଲ, “େସ ଆମର
ଅପରାଧଗୁଡିକ ପାଇଁ ଘାତ କରାଗେଲ, ତା ର େକାରଡା ମାଡ ଦାରା ଆେମ ସୁ େହଲ।”
କଅଣ ତାହା ଠି ? ଆେମ େହାଇଥିଲ। ବାଇବଲ କେହ, “ତେମ ସୁ କରାଗଲ।” େତଣୁ
େମା ଭିତେର େଦାଷ େଖାଜ ନାହିଁ, ମଁୁ େକବଳ ବାକ ର ଚାରକ ଅେଟ। ଆପଣ ଯାଇ
ପରେମଶର କହ େଯ େସ କିଛି ଭ କହିଥିେଲ, ଏବଂ ତାହାପେର ପରେମଶର
ଆପଣ କହିେବ େଯ ଆପଣ ର ଦବଳତା େକଉଁଠାେର ଅଛି। ବଝିେଲ? େତଣୁ, ଏହା
ଆପଣ ର ବିଶାସ ଅେଟ। ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଯଦି ଆପଣ ବିଶାସ କରିପାରିେବ। ଯଦି ଆପଣ
ବିଶାସ କରିପାରିେବ।”

270 େତେବ, େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଶୁଣ ି େଯ ପବି ଆ ା ଆପଣ ର ବିଶାସକ
ିର କରିଛ ି ଏବଂ ଏହାକ ଦଢ଼ କରିଛ ି, ଏବଂ କହିଛ ି, “ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି,

‘ଆସ ାକାଲି ଏହି ନି ି ସମୟେର, ଆପଣର ଏକ ନି ି ବିଷୟ େହବ। କିଛି ନି ି
ବିଷୟ ଘଟିତ େହବ। ଏହା ଏଠାେର ଏକ ନି ି ଉପାୟେର େହବ, ଏବଂ ଆପଣ ଏଠାେର
ଏକ ନି ି ବିଷୟକ ସା ାତ କରିେବ। ତାହା ଆପଣ ପାଇଁ ଏକ ଚି େହବ।’” େତେବ,
ଆପଣ ତାହା ଲ କର । ତାହା ବ ମାନ ଠିକ ଏଠାେର, ଏକ ସମା କାଯ ଅେଟ।

271 ମା େଯେତେବେଳ ଏହା ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତା ବିଷୟେର କହିବା େବଳ ଆେସ,
େମାେତ ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତାକ, ଠିକ େସହି କାେର, େସହି ସମାନ ଆଧାରେର
ରଖିବାକ ପଡିବ, େଯପରିକି ପରି ାଣ ଅେଟ। ଆପଣମାନ ମଧ ର େତ େକ,
ଏଥିେର ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ କଅଣ କରିଛ ି, ଯୀଶୁ ମୃତ ପରଠାର ଆପଣ
ଉ ାର ପାଇଛ ି, କାରଣ େସ ଜଗତର ପାପକ ଦର କରିବା ପାଇଁ ମରିଥିେଲ। ମା
ଏହା ଆପଣ ର େକୗଣସି ମ ଳ କରିବ ନାହିଁ େଯପଯ କି ଆପଣ ବ ିଗତ ଭାବେର
ଏହାକ ହଣ ନ କର ି ଓ ଏହାକ ଅନଭବ ନ କର ି। ମା େଯେତ ଦର ଆପଣ ର
ପାପ ବିଷୟେର ଅେଟ, ତାହା ମା କରାଯାଇଅଛି। ତାହା ଠି ଅେଟ। େସ…“େହଇ
େଦଖ ପରେମଶର େମଷଶାବକ ଯିଏକି ଜଗତର ପାପଗୁଡ଼ିକ େବାହି େନଇ ଯାଆ ି।”
ବଝିେଲ? ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି। େତେବ ତାହା ମେନରଖ ।

272 ବ ମାନ, ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଶି ାଦାନେର, ଶା େର, ଆେମ ଏକ ମି ିତ ମ ଳୀ ଅଟୁ।
ଏବଂ ଅେନକ ଥର, ଏ ୀର ଏହି ପୁ କେର, ଯାହାକି ବରଂ ଏକ ଗଭୀର ପୁ କ ଅେଟ…
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େମାେତ ବ ମାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହାକ ଛାଡିବାକ ପଡିବ। ମଁୁ େସହି 7ମ ପବର ଅ ିମ
ଭାଗକ ଆଜି ରାତି େଶଷ କରିବା ପାଇଁ େଚ ା କରିବାକ ଯାଉଅଛି।
273 ଏବଂ ବ ମାନ ଆପଣ ମନେର ଅେନକ ଶ ଅଛି, ଏଥିେର ସେ ହ ନାହିଁ। ଆପଣ
ମଧ ର ଅେନକ ର ଶ ଅଛି, ଏବଂ େମାହର, ମଧ ରହିଛି। େତେବ, ପରବ ୀ ସମୟେର,

ଭ ର ଇ ା େହେଲ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଭିତରକ ଆସିବି…
274 ମଁୁ ବ ମାନ ମିଚିଗା  କ ଯାଉଅଛି। ଏବଂ ତାହାପେର, ମିଚିଗା  ଠାର, ମଁୁ
କେଲାରାେଡାକ ଯାଉଛି। ଏବଂ କେଲାରାେଡାଠାର, ପ ିମ ତଟକ ଯିବି। ବ ମାନ—
ବ ମାନ, େଯେତେବେଳ ଆେମ ଭିତରକ ଯିବା, ଭ ର ଇ ା େହେଲ…େତେବ, ମଁୁ
ଜାେଣ ନାହିଁ। ଯଦି ରବିବାର ଦିନ, ମଁୁ ଶିକାେଗାେର ରହିବି ନାହିଁ, େହାଇପାେର େଯ ମଁୁ
ଆଗାମୀ ରବିବାର ରାତି ନିମେ ଏଠାକ େଫରିପାେର।
275 ବ ମାନ ଆେମ ଏଠାେର ଆମର ପାଳକ ାୟଃ ଛଅ ସ ାହ ପାଇଁ ଚାର ମ ର
ବାହାରକ ରଖୁଅଛ, ଏହିସବ ଏଗୁଡିକ—ଏଗୁଡ଼ିକ—ଏଗୁଡ଼ିକ େଦଇ, ଏଠାେର ଏହି ପୁ କ
ନିମେ । ବଝିେଲ? େତେବ ଆେମ…ମଁୁ ତାହା କରିବାକ ପସ କେର ନାହିଁ। ଭାଇ େନୱି
ଜେଣ ିୟ, ମଧୁର, ଦୟାଳ ଭାଇ ଅଟ ି। ଏବଂ ମଁୁ ସୁନି ିତ ଅେଟ େଯ ଏହି ମ ଳୀ ଭାଇ
େନୱିଲ େ ମ କର ି।
276 େସ ଯାହା ବି େହଉ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ କଥା କହଅଛି, େକହି ଜେଣ, ଏହି େଦଶର
ଚାରିଆେଡ େକୗଣସି ାନେର, ଭାଇ େନୱିଲ ଏହି ଚାର ମ ର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ,
େକୗଣସି କିଛି କାଡ େଲଖିବାେର େଦାଷୀ ଅଟ ି। ଆପଣ ତାହା େମା ସହିତ ସମାଧାନ
କରିବାକ ପଡିବ। ଉ-ହଁୁ। ତାହା ଠି ଅେଟ। ଉ-ହଁୁ। ହଁ, ବା ବେର। ବ ମାନ, ମଁୁ ଚାେହଁ
େଯ ଆପଣ…କହିେଲ େଯ ଦୀ-…ଦୀକ େବାଡ ବିଷୟେର କିଛି େଗାଟାଏ ଅେଟ। େସହି
ପାଳକ ସହିତ ଦୀକ େବାଡର କିଛି େହେଲ ସ ନାହିଁ। ନା, ଆ ା। ମ ଳୀର, ସ ୂ
ଭାବେର, ସମ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହା ନେହଁ…ଏକ ଦୀକ େବାଡ େକବଳ ଏଠାେର ଏହି
ମ ଳୀର େପାଲି ଅେଟ, େକବଳ ଶୃ ଳା ର ା କରିବା ପାଇଁ ଓ ଭତି ବିଷୟ ପାଇଁ। ମା
େଯେତେବେଳ ଏହା ନିୟମଗୁଡିକର କଥା ଆେସ, ସମ ମ ଳୀକ ଏପରି କହିବାକ ପଡିବ।
ଏହି ମ ଳୀଟି ାନୀୟ ମ ଳୀର ସାବେଭୗମତ ଉପେର ନିମିତ ଅେଟ। ଅତଏବ, ଏହି
ପାଳକକ ବାହାର କରିବାେର କି ା ଅନ ଜଣକାକ ଭିତରକ େନଇ ଆସିବାେର, େମାହର
କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମଁୁ ସ ିର ଅଧିକାରୀ ଅେଟ; ଏହା ମ ଳୀକ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆପଣ
ସମେ େହଉଛ ି ମ ଳୀ। ଆପଣ େଲାକମାେନ ହିଁ େସହି ଜଣକା ଅଟ ି ଯିଏକି ନିୟ ଣ
କର ି। ଆପଣମାେନ ନିେଜ, ମ ଳୀ ଅଟ ି। ଏବଂ ମ ଳୀ, ପରେମଶର ପବି ମ ଳୀ
େହଉଛି, େସହି ମ ଳୀେର ଥିବା ପବି ଆ ା ର ସାବେଭୗମତ। ଏବଂ ଏକମା ବିଷୟ
ଯାହା ମଁୁ କେର ତାହା େହଉଛି ସ ିର ଅଧିକାରୀ େହବା, ଏହାକ ଏହି ମ ଳୀକ େଦଇ
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େଦବା, େଯପରିକି ଏହାକ ଏକ ମ ଳୀ ପାଇଁ େଦଇ େଦବା, ଏବଂ ଏହା କର ମୁ ଅେଟ।
ଏବଂ ମ ଳୀ େସମାନ ର ନିଜର ପାଳକ ଚୟନ କର ି। େମାହର େସଥିତେର କିଛି କାମ
ନାହିଁ। ଏବଂ େକବଳ ଏକମା ଉପାୟ େଯ ଏହି ପାଳକ େକେବ ବି ଛାଡି ପାରିେବ, ତାହା
େହଉଛି େସହି ପାଳକ ନିେଜ ଯିବାକ ିର କରିେବ, କି ା ମ ଳୀର ଅଧିକାଂଶ ମତଦାନକ
ଏହା କହିବାକ ପଡିବ, “ପାଳକ ପରିବ ନ କର ।” ତାହାହିଁ େହଉଛି ଏକମା ଉପାୟ।
େକୗଣସି ଦୀକ େବାଡ ଏହା କରିପାରିେବ ନାହିଁ। ଦୀକ େବାଡ େକବଳ ମ ଳୀେର

ୁ ଳା ଏବଂ ବିଷୟଗୁଡିକ ବଜାୟ ରେଖ।
277 େସହି ିମାେନ, େସମାନ ର ଏହା ସହିତ େକୗଣସି କାମ ନାହିଁ, େକବଳ ଗୀଜାଘରକ
ମରାମତି କାଯ କରିେବ। ଏବଂ େସମାେନ ତାହା େସପଯ କରିପାରିେବ ନାହିଁ
େଯପଯ କି େସଠାେର ଏକ…ସମ ି େବାଡ ମିଳିତ ହଅ ି ଓ କହ ି, “ଆେମ
ଏହା ନିମାଣ କରିବ, କି ା ଆେମ ତାହା କରିବ।” ତାହାପେର େସମାନ େକାଷାଧ
ପଚାରିବାକ ପଡିବ େଯ ତାହା କରିବା ପାଇଁ େସମାନ ପାଖେର ଅଥରାଶି ଅଛି କି? ହଁ,
ଆ ା।
278 ମା ଯଦି େକୗଣସି ସଦସ ବିର େର େକୗଣସି ଅଭିେଯାଗ ଅଛି, ଯଦି ଜେଣ ସଦସ
ପର ର ବିର େର ଅଭିେଯାଗ କର ି, କିଅବା କିଛି ଭ ଥାଏ, େତେବ ଆପଣ , ନିେଜ
େସହି ଭାଇ ପାଖକ ଯିବା ଉଚି , ଏବଂ ତା ସହିତ କଥା େହବା ଉଚି , ଆପଣ ଓ େସ
ଏକାକୀ। ତାହାପେର ଯଦି େସମାେନ ଏହାକ ହଣ ନ କର ି, େତେବ ପରବ ୀ ଘଟଣା
ଘେଟ, ଆପଣ ଦୀକ  କି ା ଆଉ କାହାରି ମଧ ର ଜଣକାକ ନିଅ , ଏବଂ ତାହା ସହିତ
େସହି ଭାଇ ପାଖକ ଯାଆ । ତାହାପେର ଯଦି େସ ଆପଣ ହଣ ନ କର ି, େତେବ
ଆପଣ ଆସି ଏହାକ ମ ଳୀକ କହ । ତାହାପେର ଯଦି ମ ଳୀ…ତାହାପେର ଯଦି େସ
ମ ଳୀକ ହଣ ନ କର ି, େତେବ ବାଇବଲ କେହ, “େସମାନ ଏକ ବିଜାତି ଓ କର ାହୀ
ତଲ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ।” ତାହା ଠି ଅେଟ।
279 ଏବଂ େଯେକୗଣସି ବ ି ଯିଏକି ଜେଣ େଦାଷୀ ବ ି ଜାଣ ି, ଆଉ ଆପଣ
େସମାନ ନିକଟକ ଯାଇ କଥାବା ା କର ି ନାହିଁ, େତେବ ଆପଣ େସହି ପରେମଶର
ମ ଳୀର ଅଂଶ ଅଟ ି ଯିଏକି ପାପ ନିମେ ଉ ର େଦବାକ ଯାଉଛ ି। ତାହା ଠି ଅେଟ।
280 ଏବଂ େତେବ ଯଦି େକୗଣସି ବ ି ର ଜେଣ—ଜେଣ ଦୀକ ବିର େର, କି ା
ମ ଳୀେର େକୗଣସି ଦୀକ କିଅବା କାହାରି ବିର େର ଅଭିେଯାଗ ଥାଏ, ଏହା ତିନି
ଜଣ ଆବଶ କ କରିଥାଏ। ତିନି ଜଣ େଲାେକ ଆସି କହିେବ, ସା ୀ, ଦଇ ବା ତିନି
ସା ୀ ମୁଖେର। ଆସି ପାଳକ କହ େଯ ଜେଣ ଦୀକ  ବିେରାଧେର ଅଭିେଯାଗ
ଅଛି। ତାହାପେର ଯଦି ଜେଣ ଦୀକ  ବିର େର ଏକ ଅଭିେଯାଗ ଥାଏ, େତେବ େସହି
ଦୀକ  ଜେଣ—ଜେଣ ଧାମିକ ବ ି, ଜେଣ—ଜେଣ ସି ବ ି ନହଁ ି। ତାହା ନି ିତ
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ଭାବେର ଜେଣ ଦୀକ  ର କାଯ ାଳୟକ, ନିଖୁଣ ଭାବେର, ଏବଂ ତାହାପେର ନିେ ାଷ
ଭାବେର ନିବାହ କରିବା ଉଚି । ଏବଂ ଯଦି େସହି ମ ଳୀ ଜାଣିବାକ ପାଆ ି େଯ େସହି
ଦୀକ େସହି କାଯ ାଳୟକ ନିବାହ କର ନାହଁା ି, େସ ତା ସହିତ ତିନିଜଣକ ନିଅ ି ଏବଂ
ପାଳକ ନିକଟକ େନଇଯାଆ ି। େସହି ଦୀକ  ରାତିେର ଘେର ରହିବାକ କହାଯାଏ।
ଏବଂ ତାହାପେର ପାଳକ…ଆସ ି ଏବଂ ମଣଳୀକ ଏକାଠି େନଇକି ଆସ ି, ଅଭିେଯାଗ
ଉପ ାପନ କର ି। ଏବଂ ଯଦି ମ ଳୀ େସହି ଦୀକ  ସପ େର ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ
ମତଦାନ କର ି, େସହି ଦୀକ  ଜାରି ରଖ ି। ଯଦି େସ ଜା-…େସହି ଦୀକ  ବରଖା
କରିବାକ ମତଦାନ କର ି, େସମାେନ େସହି ରାତିେର ଏକ ନତନ ଦୀକ  ଚୟନ କର ି।
ବଝିେଲ?

281 ଅତଏବ, େକୗଣସି ବ ିର ଏଥିେର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଏହା େହଉଛି
େଲାକମାନ ର ସଂଖ ାଗରି ତା। ହଁ, ଆ ା। ଯଦି ତା ସପ େର େକାଡ଼ିଏ ମତ ଆେସ,
ଏବଂ ତା ବିପ େର ଏେକାଇଶ ମତ ଆେସ, େସ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆ ି; କିଅବା, ବିପରୀତ
ହଏ। େଦଖ ? ତାହା େହଉଛି, ଏହା ାନୀୟ ମ ଳୀର ସାବେଭୗମତ ଏବଂ, େତେବ,

େତ କ ସଦସ ର ମ ଳୀର କାଯ କଳାପେର ଏକ କଥା-କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି।
େଯେକୗଣସି ବିଷୟ ଚାଲିଥାଏ, ଭଲ ଥାଏ, େତେବ େସମାେନ ଠି ଆସିପାର ି, ଏବଂ
େକବଳ େଗାଟିଏ ମା ବିଷୟ ଯାହା େସମାନ କରିବାକ ଅଛି ତାହା େହଲା ପରେମଶର
ସ ୁଖେର ଆସିବା େଯ େସମାେନ ସଂପୂ ଭାବେର ଏହା େଦଖ ି େଯ େକୗଣସି ବିଷୟ
େଯପରି ମ ଳୀର କାଯ କଳାପେର ବାଧା ଦିଏ ନାହିଁ।

282 ମା ପାଳକ େହଉଛ ି ମ ଳୀର ସ ୂ ଏବଂ ସବା ଅଧିକାର। ବାଇବଲେର ତାହା
ପାଠ କର , େଦଖ ଯଦି ତାହା ବାଇବଲ ମ ନେହଁ କି। ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ।

ାଚୀନ ଉପେର େକହି ବି ନହଁ ି। ଭାଇ େନୱି ଏଠାେର ଯାହା କର ି ତାହା ସହିତ
େମାହର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତାହା ଆପଣ ର ଏବଂ ଭାଇ େନୱି ଭିତର କଥା। ଯଦି ଭାଇ
େନୱି ଯିେହାବା ୱିଟେନ ସି ା ଚାର କରିବାକ ଚାହଁା ି, ତାହାେହେଲ ଏହା ତାହା ର
ଏବଂ ଆପଣ ଭିତର କଥା। ବଝିେଲ? ଯଦି େସ ଅନ କିଛି ଚାର କରିବାକ ଇ ା କର ି
ଯାହା େସ ଚାହଁା ି, େତେବ ଏହା ତାହା ର ଏବଂ ଆପଣ ଭିତର କଥା। ତାହାହିଁ ଏତିକି
ଅେଟ। ଯଦି େସଠାେର ମ ଳୀ ତାହା େସଠାେର, ତାହା ଚାର କରିବା ପାଇଁ ମତଦାନ
କର ି, ତାହାେହେଲ ଏହା ଠିକ ଅଛି। ଏହା ତାହା ଉପେର ନିଭର କେର।

283 ଏକମା ବିଷୟ ଯାହା ମଁୁ କେର, େକବଳ ସ ିର ଅଧିକାରୀ ଅେଟ। ଏବଂ ଯଦି
ଅନ େକୗଣସି ବିଷୟ ଆେସ, ଯଥା େଯପରିକି ଏହା ପାଳକ ହଟାଇବା, ଏବଂ େସମାେନ
ଏହା ଉପେର ଏକ ଜନମତ ହଣ କରିବାକ ଚାହଁା ି, ଆପଣ ଏହା କରିବା ନିମେ ଜେଣ
ଦୀକ  ପଚାରି ପାରିେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆସି େମାେତ ପଚାରିବାକ େହବ। ମଁୁ ତଳକ
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ଆସି, କହିବି, “ଯଦି ଆପଣ ପାଳକ ହଟାଇବା ଚାହଁୁଛ ି, େମାେତ କହ କାହିଁକି। କଅଣ
େସ କିଛି କରିଛ ି?”
284 “ହଁ। ଆେମ ତା , ମଦ ପାନ କରିଥିବାର ଧରିଲ।” କି ା, “ଆେମ ତା ଏହା
କରିଥିବାର ଧରିଲ, କିଅବା କିଛି େଗାଟାଏ ଠି ନ କରଥିବାର ଧରିଲ।”
285 “କଅଣ ଆପଣ ପାଖେର ଏହାର ତିେନାଟି ସା ୀ ଅଛ ି କି?”
286 “ହଁ। ଆମ ପାଖେର ଅଛ ି।”
287 େସହି ସା ୀମାନ ଥେମ ପରୀ ା କରାଯିବା ଆବଶ କ। “ଜେଣ ାଚୀନ
ବିର େର େଯପଯ ଦଇ କି ା ତିନି ସା ୀ ନ ହଅ ି ଅଭିେଯାଗ ହଣ କର ନାହିଁ,
ଏବଂ ଜେଣ ାଚୀନ ବିର େର; େସମାେନ ଥେମ ପରୀ ା କରାଯାଆ ।” ତାହାପେର
ଆପଣ ଏହାକ ଶପଥ କରିବାକ େହବ, େଯ ଆପଣ ତାହା େଦଖିଛ ି; ଏବଂ ଏହା େଦଖିଛ ି
େବାଲି ଆପଣ ତାହା ମାଣ କରିବାକ େହବ।
288 ଏବଂ ତାହାପେର, ଯଦି ଆପଣ ତାହା କେଲ, େତେବ େସହି ପାପକ େଖାଲାେଖାଲି
ଭାେବ ଭ ନା କରାଯାଏ, େଯ, “ଏହା ଭଲ ଅେଟ।” ତାହାପେର କହ , “ମ ଳୀ, କଅଣ
ଆପଣ ନିଜର ପାଳକ ପରିବ ନ କରିବାକ ଚାହଁୁଛ ି କି?”
289 ଏବଂ ଯଦି ମ ଳୀ ମତଦାନ କର ି, “ତା ମା କରାଯାଉ, ଏବଂ ତା ଏେବ ମଧ
କାମ କରିବାକ ଦିଆଯାଉ,” ଠିକ ଏହିପରି ଭାବେର ହିଁ ତାହା ରହିବା ଉଚି । ବଝିେଲ?
ତାହା, କଅଣ ତାହା ଯଥାଯଥ ନେହଁ କି? କଅଣ ଏକ ମ ଳୀ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଏହା
ଉପଯୁ ନେହଁ କି? ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ବାଇବଲ କେହ। ଆମର େକୗଣସି ବିଶ
ଏବଂ ପଯ େବ କ, ଏବଂ େବାଡ ଓ ଭତି ନାହଁା ି, ଏହାକ ଭିତରକ ନିଆଯାଉ ଏବଂ
ବହତ ଅଧିକାର ପାଇଥାଆ ି। ଏଠାେର ପବି ଆ ା ବ ତୀତ ଆଉ କାହାରିର ଅଧିକାର
ନାହିଁ। ତାହା ଠି ଅେଟ। େସ ଚଳ ଚଳନ କର ି। ଏବଂ ଆେମ ତାହା େଲାକମାନ ର
ସଂଖ ାଗରି ତା ଭାେବ ହଣ କର, େଯପରି ଭାବେର େଲାକମାେନ ନି ୟ ନିଅ ି।
290 ଏବଂ ତାହାପେର ଯଦି େଗାଟିଏ ପ ଏହା କରିବାକ ଚାହଁା ି, ଏବଂ ଅନ ପ ତାହା
କରିବାକ ଚାହଁା ି, ଏବଂ େସହି ପ ଜିତିଯାଏ, ହାରିଯାଇଥିବା ପ , େସମାେନ ଏହା
ବିଷୟେର କଅଣ କର ି? ଅବଶି େସମାନ ସହିତ ଠି େଯାଗ କରିଯାଆ ି, କହ ି,
“େତେବ, ଆେମ ଭ କରିଥିଲ। ଆେମ ଠି ଆଗକ ବଢିବା, କାରଣ ପବି ଆ ା ହିଁ େସହି
ପସ କରିଛ ି।” ବଝିେଲ? ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ।
291 େଡେମା ା ଏବଂ ରିପବିକା  ମାନ ପରି, େଯପଯ କି ଆେମ ଏକ ଗଣତ
ଭାବେର, ଆେମରିକୀୟ ଭାବେର ଛିଡା େହାଉ। ଯଦି େଡେମା ାଟମାେନ ମତାେର
ଆସ ି, ରିପବିକା  ମାନ ଠିକ େସମାନ ସହିତେର ଆଗକ ବଢିବା ଉଚି ;
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ରିପବିକା  ମାେନ ମତାେର ଥିେଲ, େଡେମା ାଟ େସମାନ ସହିତେର ଆଗକ ଯାଆ ି।
ବଝିେଲ? ଅବିକଳ ତାହା ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଆମକ ଏକ ରା ଭାବେର ଗଢି େତାେଳ।
େଯେତେବେଳ ବି ଆେମ ତାହାକ ଭା ୁ, ଆେମ ଆମର ଗଣତ କ ଭା ିଥାଉ। ତାହା
ଠି ଅେଟ। େଡେମା ାଟମାେନ କହ ି, “ମଁୁ କିଛି କରିବାକ ଯାଉ ନାହିଁ; ରିପବିକା  ମାେନ

ମତାେର ଥିେଲ।” େତେବ ଆେମ ପଡ଼ିଯାଉ। ମଁୁ ଜେଣ େକ କିଆ  ଅେଟ: ଏକ ଆେମ
ଛିଡା େହଉ, ଏବଂ ବିଭାଜିତ ଆେମ ପଡ଼ିଯାଉ।

292 ବ ମାନ, ଯଦି ମ ଳୀେର ଏପରି େକୗଣସି ଭ ଥାଏ ଯାହା ବିଷୟେରକି ଆପଣ
େକେବ ଜାଣ ି, େକୗଣସି ବ ିବିେଶଷ କି ା େକୗଣସି ବ ି କିଅବା କିଛି ବିଷୟେର,
େତେବ ଆପଣ କ ବ ନି ଅଟ ି ଏବଂ ପରେମଶର ସ ୁଖେର ଉ ର େଦେବ ଯଦି
ଆପଣ େସହି ବିଷୟକ ମୀମାଂସା ନ କର ି; ଆପଣ, େସହି ମ ଳୀ। େତେବ, ମେନରଖ ,
ଏହା େମା କା ଉପେର ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣ ଉପେର ଅଛି। ଏବଂ ମ ଳୀେର େକୗଣସି
ଭ ବିଷୟ ହଏ, ପରେମଶର ଆପଣ ଏହାର ଉ ରଦାୟୀ କରିେବ। ତାହା ଠି ।
ଏହିପରି ଭାବେର ହିଁ େସ ତାହା ର ମ ଳୀକ ପରିଚାଳନା କର ି। ଠିକ ଏହି କାେର
ହିଁ ତାହା ବାଇବଲେର ଅଛି। ତାହାହିଁ ବାଇବଲର ମ ଅେଟ। ତାହାହଁ ାନୀୟ ମ ଳୀର
ସାବେଭୗମତ ଅେଟ। ପାଳକ େହଉଛ ି ମ କ। ତାହା ଠି ଅେଟ। ଆେମ ।

293 ବ ମାନ, ଏଠାେର ଏହି ଆଶୀଷିତ, ପୁରଣା ବା ାକ ଆସିବା। ଆପଣ, େତେବ ମଁୁ
ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ଏହା ଜାଣ । ଏହା େଟ େରକଡ େହଉଅଛି, ମେନରଖ , ଏହି
ବା ା। ଏବଂ ମ ଳୀର େଟ େରକଡିଂ, ମ ଳୀର ଆେଦଶ ଏବଂ ନିୟମମାନ, ଏହା େଟ
େରକଡିଂେର ଅଛି। ତାହା ବାଇବଲ ଅନଯାୟୀ ଅେଟ। ଆେମ ଏହାକ ପରିଚାଳନା କର
ନାହିଁ; ମ କେର େକହି ନାହଁା ି। ନା। ସମ , ଆେମ ସମେ ସମାନ ଅଟୁ। ମା , ଆମର
ଜେଣ େନତା ଅଛ ି, େସ େହଉଛ ି ପାଳକ, େଯପଯ କି େସ ପବି ଆ ା ଦାରା ଚାଳିତ
ହଅ ି। ସତ ଅେଟ। ଠି ଅଛି।

294 ବ ମାନ, ଏଠାେର, ଅେନକ ଶ େହବାକ ଯାଉଅଛି। େତଣୁ ପରବ ୀ ଥର
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଦିଅ ି, ଏବଂ ଭାଇ େନୱି େରଡିଓେର େଘାଷଣା କର ି େଯ ମଁୁ
ଏଠାେର ରହିବାକ ଯାଉଅଛି, ଆପଣ ନିଜର ଶକ େଲଖ , େଯପରିକି ଆପଣ ଓ ମଁୁ ଏହାକ
ଏକାଠି ବାଦାନବାଦ କରିପାରିବା। କଅଣ ଆପଣ କରିେବ କି? ଠି ଅଛି।

295 ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ମଁୁ ସାଧୁମାନ ଦଢ଼ତା ଉପେର ଶି ା େଦଇଅଛି। ମଁୁ ଯୀଶୁ ସେବା
ପରେମଶର ଉପେର ଶି ା େଦଇଅଛି। ମଁୁ ବିଶାସୀମାନ ର ସୁର ା, ଏବଂ ପୂବନିରପଣ,
ପୂବମେନାନୟନ ଏବଂ େସହିପରି ଅେନକ ବିଷୟ ଉପେର ଶି ା େଦଇଅଛି। ଯାହା, ମଁୁ
ଜାେଣ େଯ, େମାହର ମ ଳୀେର ଅେନେକ ଆଇନ ଅନଗତକାରୀ ଅଛ ି, ଯାହାକି ସ ୂ
ଠି ଅେଟ। ଅବଶ । ମା , ବ ମାନ, େସହି ବିଷୟଗୁଡିକ, ମଁୁ ମଧ , ଜେଣ ଆଇନ
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ଅନଗତକାରୀ ଅେଟ, ଏବଂ ମଁୁ ଜେଣ କାଲଭିନି ଅେଟ। ମଁୁ େକବଳ ବାଇବଲକ ବିଶାସ
କେର। ତାହାହିଁ ସବ କିଛି ଅେଟ।
296 େତେବ, ଯଦି େସହି ଶଗୁଡିକ ମଧ ର, େକେତକ। ଏବଂ ମଁୁ ମାଣ, ସେ ଦନା, ଏବଂ

ଭତି ବିଷୟେର ଶି ା େଦଇଛି, ଏବଂ େସହି ସମ ବିଷୟଗୁଡିକ ସହିତ ଆପଣ ଅସହମତ
େହାଇ ଥାଇପାର ି। େତଣୁ ଏହି ରାତି ମଧ ର େଗାଟିଏ, େହାଇପାେର, ଆସ ଆେମ
ଏହାକ କର…

କଅଣ ଆପଣ ଏଠାକ େଫରିବା ପାଇଁ ବହତ ତ ର କି? [ଭାଇ େନୱି କହ ି,
“ନା।”—ସ ା।]

ଆସ ଏହାକ ବଧବାର ରାତିେର କରିବା, ଏହି ଆସ ା ବଧବାର ରାତିେର, େତେବ
ମଁୁ—ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ମଁୁ—ମଁୁ େସେତେବେଳ ତାହା େନଇପାେର। ବଧବାର ରାତିେର
ଆପଣ ର ଶ େନଇ ଆସ , ଏହାକ ମ ଉପେର ରଖି ଦିଅ , ଏବଂ ବାଇବଲ ବିଷୟେର

ଶ, ଠି ଅଛି, ତାହା ବିଷୟେର ଯାହାକି ବ ମାନ ମଁୁ ଶି ା େଦଉଅଛି। ଏବଂ ବଧବାର
ରାତି। ଏବଂ ତାହାପେର ପରବ ୀ ରବିବାର ସୁ ା, େତେବ, ମଁୁ ଭାବଛି େମାେତ—େମାେତ
େଯେକୗଣସି କାେର, ଚିକାେଗାେର ରହିବାକ େହବ। ଆଉ ତାହାପେର ମଁୁ େସଠାର
ମିଚିଗା  କ ଯାଉଅଛି। ଭ ଇ ା କେଲ, ମଁୁ ବଧବାର ରାତିେର ଏଠାେର ରହିବି, େସହି

ଶର ସେବା ମ ଭାବେର ଉ ର େଦବାକ େଚ ା କରିବି େଯତିକି ମଁୁ ପାରିବି। ଏବଂ େତେବ
ଭ ଦୟା କର ।

େତେବ ଆସ କିଛି ଣ ପାଇଁ, ଆମର ମ କକ ନତ କରିବା।
297 ବ ମାନ, େହ ଆଶୀଷିତ ଭ, ଏହା ତମର ମହାନ ଅଥନୀତି ଅେଟ। ଏହା ତମର
ମ ଳୀ ଅେଟ। ଏହା ତେମ ଅେଟ, ଭ, ଯିଏକି ଗମନାଗମନା କରଅଛ, ଆଉ ଆେମ
େସହିପରି ଭାବେର ଚାଲିବାକ ଚାହଁୁ େଯପରିକି ପରେମଶର ଆ ା ଆମକ ଚଲା ି। ଏବଂ
ବ ମାନ ଆେମ ାଥନା କରଛ େଯ ତେମ ଆମକ ଆଶୀବାଦ କରିବ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ
ଆେମ ଏହି ବା ାକ ପୁନରାବ ି କର, ଏବଂ ଏହି ଗଭୀର ବିଷୟଗୁଡିକ ମଧ କ େବଶ
କର, ଆେମ ାଥନା କରଛ େଯ ପବି ଆ ା ଆମକ ତାହା କାଶ କରିେବ ଯାହା ଆମର

େୟାଜନ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଆେମ ଏହାକ ତାହା ର ନାମେର ମାଗୁଅଛ। ଆେମ ।
298 ବ ମାନ, ଓଃ, ମଁୁ…ଏ ୀର ଏହି ପୁ କ, ମଁୁ ଏହାକ ଏକ ମହାନ ପୁ କ ଭାବେର
ମୂଲ ା ନ କେର।
299 ଟିକିଏ ପେର, େହାଇପାେର େଯ େମାେତ—େମାେତ ଅଛି…ବିେଦଶଗ େର ଯିବାକ
ଅଛି, ଯାହାକି, ଯଦି ପରେମଶର ଅନମତି ଦିଅ ି, ମଁୁ ଖୁ ଶୀ କରିବାକ ଯାଉଛି। େମାେତ
ଏକ ଦଶନ ଅନଯାୟୀ ଆ ିକା ଯିବାକ ଅଛି। ମଁୁ ଭାବଛି େଯପଯ ମଁୁ ଆ ିକା ଯାଇ େସହି
ଦଶନକ ପୂରଣ ନ କେର େସପଯ ମଁୁ େମାର ସଭାଗୁଡ଼ିକେର ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବି
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ନାହିଁ। ବ ମାନ, େତେବ, ତାହା ସ ବତଃ ଏହି ଆସୁଥିବା ବସ େର େକଉଁ ସମୟେର
େଗାଟାଏ େହବ।
300 କି େସହି ସମୟ ମଧ େର, ମଁୁ ଏ ୀ ପୁ କର ଆଉ ଏକ ପୁ କକ େନବାକ ଚାହିଁବି,
ଯାହାକି, ଏ ୀ ତାହାର 11ଶ ପବ, ଏବଂ େସହି 11ଶ ପବ ଉପେର ାୟଃ ଏକ ସ ାହ ରହିବାକ
ଚାହିଁବି, ଏବଂ େସହି ବିେଶଷତାଗୁଡିକର କି ା ଚରି ଗୁଡିକ ମଧ ର େତ କକ େନବାକ
ଚାହିଁବି, ଏବଂ େସମାନ ର ଚରି କ ଉେଲଖ କରିବାକ ଚାହିଁବି। ବଝିେଲ? “ବିଶାସ ଦାରା,
େନାହ,” ତାହାପେର େନାହ ଜୀବନ େନବି। “ବିଶାସ ଦାରା, ଅ ହାମ,” ତାହାପେର
ଅ ହାମ ଜୀବନ େନବି। “ବିଶାସ ଦାରା, େହବଲ,” ତାହାପେର େହବଲର ଜୀବନ େନବି।
ବଝିେଲ? ଏବଂ ଏହାକ େନଇକରି ଆସିବି। କଅଣ ଆପଣ ତାହା ପସ କରିେବ କି?
[ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ସ ା।] ଓଃ, ତାହା େହବ, ତାହାପେର ଆେମ ସମ
ବାଇବଲକ େନବା। ଏବଂ ତାହାପେର ଆେମ ତାହା େଚ ା କରିବା େଯ, େବାଧହଏ, ଧର ,
ଏକ ସ ାହ କି ା, ଦଶ ଦିନର ସଭାମାନ, େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ସଭା ଠି କରିଚାଲିବା,
ଏକ ଉ ୀପନା ସଦଶ, ୀ ମାସ ଛଟିଦିନ ପାଖପାଖି େକୗଣସି ସମୟେର, କି ା େସପରି
କିଛିେର, ଯଦି ଭ ଇ ା କର ି।
301 ବ ମାନ, ଏ ୀ ପୁ କର 7ମ ପବେର, ଆେମ ଏହି ମହାନ ଚରି କ ସା ାତ କର।
ତା ନାମ କଅଣ େମାେତ କିଏ କହିପାରିେବ କି? [ମ ଳୀ କହ ି, “ମ  କୀେଷଦକ।”—
ସ ା।] ମ  କୀେଷଦକ। େତେବ, ଏହି ମ  କୀେଷଦକ କିଏ ଥିେଲ? େସ ପରା ର
ପରେମଶର ର ଯାଜକ ଥିେଲ। େସ ଶାେଲମର ରାଜା ଥିେଲ, ଯିଏକି ଯିରଶାଲମର ରାଜା
ଥିେଲ। ତା ର େକୗଣସି ପିତା ନ ଥିେଲ, କିଅବା ତା ର େକୗଣସି ମାତା ନ ଥିେଲ। ତା ର
େକୗଣସି ସମୟ ନ ଥିଲା େଯ େସ େକେବ ଜନ େହାଇଥିେଲ, କିଅବା ତା ର କଦାପି ସମୟ
ରହିବ ନାହିଁ େଯ େସ ମରିେବ। େତେବ, ଆେମ ପାଉ େଯ ତାହା ଅନ େହବା ଆବଶ କ।
302 ଆେମ ପାଉ େଯ େସହି ଶ ଚିରକାଳ ର ଅଥ “ସମୟର ଏକ ଅ ରାଳ।” କଅଣ
ଆପଣ ର ତାହା ଏେବବି ମେନ ଅଛି କି? ସମୟର ଏକ ଅ ରାଳ, ଏହା ଚିରକାଳ ଏବଂ
ଚିରକାଳ ନିମେ ଅେଟ। ଏବଂ ଅେନକ ଥର, ବାଇବଲେର, ଚିରକାଳ କ “ସମୟର ଏକ—
ଏକ ଅ ରାଳ” ରେପ ଉେଲଖ ଦିଆଯାଏ।
303 ମା , ଅନ ତା, ଏବଂ େସଠାେର େକବଳ େଗାଟିଏ କାର ଅନ ଜୀବନ, ଆେମ
ପାଉ। କଅଣ ଏହା ଠି କି? ଏକାକୀ, ପରେମଶର ଠାେର େସହି ଅନ ଜୀବନ ଅଛି।
କଅଣ ଏହା ଠି କି? େକବଳ େଗାଟିଏ କାର ଅନ ଜୀବନ ଅଛି। “ଅନ ଦ ” େବାଲି
େସପରି େକୗଣସି ଏକ ଶ ନାହିଁ। କାରଣ, ଯଦି ଆପଣ ଅନ କାଳ ପାଇଁ ଦ ିତ େହବାକ
ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ଆପଣ ଅନ କାଳ ନିମେ ଦ ିତ େହବା ପାଇଁ ଅନ ଜୀବନ
ପାଇବାକ ଅଛି। ଆପଣ ଅନ-…ରହିବା ଆବଶ କ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଅନ ଜୀବନ
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ପାଇଛ ି, ଆପଣ ଦ ିତ େହାଇପାର ି ନାହିଁ, େଦଖ , ଯଦି ଆପଣ ଅନ ପାଇଛ ି।
“ଯିଏ େମାର ବାକ ଶୁେଣ, ଏବଂ େମାହର େ ରଣକ ା ଠାେର ବିଶାସ କେର, େସ
ଅନ ଜୀବନ ପାଇଅଛି।” କଅଣ ଏହା ଠି କି? ଅନ ଜୀବନ, କାରଣ ଆପଣ ବିଶାସ
କର ି। ଠି , ଯଦି ଆପଣ ଅନ ଜୀବନ ପାଇଛ ି, ଆପଣ ଦ ିତ େହାଇପାର ି ନାହିଁ,
କାରଣ ଆପଣ ଅନ ଜୀବନ ପାଇଛ ି। େତଣୁକରି, େତେବ, ଯଦି ଆପଣ ଚିରକାଳ ଏବଂ
ଚିରକାଳ ପାଇଁ ନକେର ଯ ଣା େଭାଗିବାକ ଯାଉଛ ି, ତାହାେହେଲ ଆପଣ ଅନ
ଜୀବନ ପାଇବାକ େହବ।

304 ମା , ବ ମାନ, ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ବାଇବଲ ଏକ ଆ ରିକ ଜଳଥିବା ନକ
ବିଷୟେର ଶି ା ଦିଏ। ବାଇବଲ ତାହା ଶି ା ଦିଏ େଯ, ପାପ ଏବଂ ଦ ତା, ଚିରକାଳ ଓ
ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଦ ିତ େହବ। ବ ମାନ, ତାହା ଅନ ତା ନେହଁ। ହଏତ ତାହା ଦଶ ବିଲିୟନ
ବଷ ପାଇଁ େହାଇଥିବ। ଏହା ଏକ ଶହ ବିଲିୟନ ବଷ ପାଇଁ େହାଇପାେର, ମା େକୗଣସି
ସମୟେର ଏହାର ଏକ ସମା ି େହବାକ ଅଛି। କାରଣ, େତ କ ବିଷୟ ଯାହାରକି ଏକ
ଆର ଥିଲା, ତାହାର ଏକ େଶଷ ଅଛି। ଏହା ତ େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅେଟ ଯାହାର ଏକ
ଆର ନାହିଁ, ତାହାର େକୗଣସି ଅ ନାହିଁ।

305 କଅଣ ଆପଣ ର ବ ମାନ େସହି ଶି ା ମେନ ଅଛି କି? ଆେମ କିପରି େଫରିକି
ଗଲ ଏବଂ ଜାଣିବାକ ପାଇଲ େଯ େତ କ ବିଷୟ ଯାହାରକି ଏକ ଆର ଥିଲା ବିକତ
େହାଇଥିଲା, େଦଖ , ମୁଖ ବିଷୟର ଏକ ବିକତ େହାଇଥିଲା। ଏବଂ, ଅବେଶଷେର,
ଏହା ଏକ ଅନ କାଳକ େଫରିଯାଏ। ଆଉ ତାହାପେର ସମ ନକ, ସମ ଯ ଣା, ଏବଂ
ଏହିପରି ସମ ୃତି, ଅନ କାଳ ପାଇଁ େଲାପ ପାଇଯିବ। ସମ କିଛି ଯାହାର ଆର ,
େଶଷ ହଏ।

306 ଆଉ ଏହି ମ  କୀେଷଦକ ଯୀଶୁ ନ ଥିେଲ, କାରଣ େସ ପରେମଶର ଥିେଲ। ଏବଂ
ଯୀଶୁ ଏବଂ ପରେମଶର ଯାହା ଭି କଲା, ତାହା ଏହା େଯ, ଯୀଶୁ େସହି ମ ିର ଥିେଲ
େଯଉଁଥିେର ପରେମଶର ବାସ କରଥିେଲ। ବଝିେଲ? ବ ମାନ, ମ  କୀେଷଦକ।
ଯୀଶୁ ର ଉଭୟ ପିତା ଏବଂ ମାତା ଥିେଲ। ଆଉ ଏହି ବ ି ର େକୗଣସି ପିତା କି ା ମାତା
େକେବ େହଁ ନ ଥିେଲ। ଯୀଶୁ ର ଜୀବନର ଏକ ଆର ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ର ଜୀବନର
ଏକ ଅ ବି ଥିଲା। ଏହି ବ ି ର େକୗଣସି ପିତା, େକୗଣସି ମାତା ନ ଥିେଲ, ଦିନର େକୗଣସି
ଆର କି ା ଜୀବନର ସମା ି ନ ଥିଲା। ମା , ଏହା େସହି ସୟଂ ସମାନ ବ ି ଥିେଲ। ତାହା
ଥିଲା, ମ  କୀେଷଦକ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଏକ ହିଁ ଥିେଲ; ମା ଯୀଶୁ େସହି ପାଥିବ ଶରୀର ଥିେଲ,
ଯାହାକି ପାପେର ଗଢା େହାଇ ଜନ େହାଇଥିେଲ। ପରେମଶର ନିଜ ଶରୀର, ତାହା ର
ନିଜ ପୁ , ମୃତ ର େସହି ଦଂଶନକ ବାହାର କରିେନବା ପାଇଁ, ମୂଲ କ ପରିେଶାଧ କରିବା
ପାଇଁ, ଏବଂ ନିଜଠାେର ପୁ ଓ ପୁ ୀ ଭାବେର ହଣ କରିବା ପାଇଁ, ପାପେର ଗଢା େହାଇ
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ଜନ େହାଇଥିେଲ। କଅଣ ଆପଣ ଏହା ବଝିେଲ କି? ତାହା ହିଁ କାରଣ ଥିଲା େଯ ତାହା ର—
ତାହା ର ଏକ ଆର ଥିଲା, ତାହା ର ଏକ ସମା ି ଥିଲା।

307 ମା ଏହି ସି ଶରୀର, ୃତିେର, ଆମର ପୁନର  ଥାନର ବଇନା ସରପ—ସରପ
ଥିଲା, ଯାହାକି ପରେମଶର େସହି ପବି ଶରୀରକ ୟ ା େହବାକ େଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ
େସ ଏହାକ ନିେଜ ସୃ ି କରିଛ ି। ପୁଣି ଏହାକ ବାହାର କରି ଆଣିଛ ି, ଓ ପୁନର  ଥାନେର
ଉଠାଇ, ତାହା ର ଡାହାଣ ପେଟ ବସାଇଛ ି।

308 ଏବଂ, ଆଜି, େସହି ପବି ଆ ା ଯିଏକି େସହି ଶରୀରକ ଉଠାଇଥିେଲ ଏଠାେର
ମ ଳୀେର ଅଛ ି। ଭ ର ନାମ ଧନ େହଉ! ଏବଂ େସହି ସମାନ ଚମ ାର ଏବଂ ଶ ି

ଦଶନ କରଛ ି। ଏବଂ େକୗଣସି ଦିେନ ଏହି ପବି ଆ ା, ଯାହାକି ମ ଳୀେର ଅଛ ି,
ଚି ାର କରିେବ ଓ ଉପରକ ଉଯିଠିେବ, ଏବଂ ଆପଣାକ ଏହି ଶରୀର ରପେର ହଣ କରିେବ
ଯାହାକି ଆମ ପାପୀମାନ ନିମେ ମଧ ି କରିବା ପାଇଁ, ମହାମହିମ ପରେମଶର
ଡାହାଣ ପଟେର ବସିଛ ି। ଏବଂ େସହି େହତର ଆେମ ପାପର ସ ୂ ରେପ ଦେରଇ
ରଖାଯାଇଛ। ଏହା ନେହଁ େଯ ଆେମ ପାପ କରନାହଁୁ; ମା ପରେମଶର ଉପ ିତିେର,
ପାପର ଦେରଇ ରଖାଯାଇଛ। କାରଣ, େମାର ଏବଂ ପରେମଶର ମଧ େର, ଆପଣ
ଏବଂ ପରେମଶର ମଧ େର ଏକ ର ା ବଳିଦାନ ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି। େସଇଥି େଯାଗଁୁ େସ
କହିେଲ, “ଜେଣ ବ ି ଯିଏ ପରେମଶର ଠାର ଜାତ େହାଇଅଛି, ପାପ କେର ନାହିଁ, େସ
ପାପ କରିପାେର ନାହିଁ।” କାରଣ, ଯଦି ଆପଣ ନତନ ଜନ ା େହାଇଛ ି, େତେବ ଠିକ
େସହି ପବି ଆ ା ଯିଏକି େସହି ଶରୀରେର ବାସ କରଥିେଲ ଆପଣ ଠାେର ବାସ କର ି।
ଏବଂ ଏହା ପାପ କରିପାେର ନାହିଁ; ବଳିଦାନ ତା ସ ୁଖେର ରଖାଯାଇଛି। ତାହାପେର
ଯଦି ଆପଣ ଇ ାକତ ଭାବେର ଏହା କର ି, ତାହା ଦଶାଏ େଯ େସହି ଶରୀରେର ରହିବା
ଆପଣ ପେ ଅସ ବ ଅେଟ। ଆେମ । ତାହା ସୁସମାଚାର ଅେଟ। ଏହା େସଠାେର
ଅଛି।

309 ଅତଏବ, ଆପଣ େଦଖ , ଏହା େକୗଣସି ଶା କ ବିେରାଧ କେର ନାହିଁ। ଏହା
ଶା ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବା ି ରଖିଥାଏ। ବଝିେଲ? “େଯଉଁମାେନ ଥେର ଆେଲାକ ା
େହାଇଥିେଲ େସମାନ ପାଇଁ ଏହା ଅସ ବ େହବ।” େସହିଠାେର ହିଁ ଅେଟ େଯଉଁଠାେରକି
ଆେମ ଆମର ଶଗୁଡିକ ପାଇବା। କାରଣ, େସଗୁଡିକ େକବଳ ା କରିବା, େସହିଭଳି ହିଁ
ଆେମ ଚାହଁୁ।

310 େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ । “େଯଉଁମାେନ ଥେର ଆେଲାକ ା େହାଇଥିେଲ େସମାନ
ପାଇଁ ଏହା ଅସ ବ, େଯ େସମାେନ ପତିତ େହାଇ ପୁନବାର ଆପଣାକ ଅନତାପ କରି
ନତନିକତ କର ି, ଏହା େଦଖି େଯ େସମାେନ ପରେମଶର ପୁ ନତନ ଭାବେର
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ୁଶାପିତ କର ି, ଏବଂ ତାହା କର ି…ଏବଂ ତାହା ଲ ାର ପା କର ି।” େସମାେନ
ଏହା କରିପାରିେବ ନାହିଁ।

311 ତାହାପେର ଆପଣ ଏ ୀ 10 କ ଯାଆ ି, େଯଉଁଠାେର ଏହା କେହ, “କାରଣ ଯଦି
ଆେମ ସତ ର ାନ ପାଇସାରିବା ପେର ଇ ାକତ ଭାବେର ପାପ କର।” ପାପ କଅଣ
ଅେଟ? ଅବିଶାସ।

312 ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ପବି ଆ ା ଏପରି କାଯ କରଥିବାର େଦଖ ି ଯାହାକି
ତାହା ଆଜି ସକାେଳ ଏଠାେର କରିଥିେଲ, ଏବଂ େଦଖ ି େଯ ୀ ମୃତ ର ପୁନର  ଥିତ
େହାଇଛ ି, ଆଉ େସ ତାହା ର ମ ଳୀେର ଏବଂ ତାହା ର େଲାକମାନ ଗହଣେର
ବାସ କରଛ ି, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ଏହାକ ତ ାଖ ାନ କରି ଦିଅ ି, ଆପଣ ପାଇଁ
ପରେମଶର ନିକଟକ ଆସିବା କଦାଚି ଅସ ବ ଅେଟ, କାରଣ ଆପଣ ପବି ଆ ା
ନି ା କରିଛ ି।

313 ଯୀଶୁ ମଧ େସହି ସମାନ କଥା କହିଥିେଲ, େଯେତେବେଳ େସ େସହି ଚମ ାରଗୁଡ଼ିକ
କରଥିେଲ।

314 େସମାେନ କହିେଲ, “କାହିଁକି, େସ ତ ବାଆଲଯିବ  ଅେଟ। େସ ତ ଜେଣ କହକ ଅେଟ।
େସ ଜେଣ ଶୟତାନ ଅେଟ।”

315 ଯୀଶୁ ବଲିପଡି, କହିେଲ, “ମଁୁ ଏଥିପାଇଁ ତମକ ମା କରିେଦବି। ମା େଯେତେବେଳ
ପବି ଆ ା ଆସିେବ ଓ ତାହା କରିେବ, ତାହା ବିର େର େଗାଟିଏ େହେଲ ଶ କହିବା
କଦାପି ମା େହବ ନାହିଁ ଈହ ଜଗତେର ନେହଁ କି ା ଭବିଷ ତେର ଅସିବାକ ଥିବା ଜଗତେର
ନେହଁ।” କାରଣ ତେମ ତାହା ଠାେର ଥିବା ପରେମଶର ଆ ାକ, “ଏକ ଅଶୁ ଆ ା”
େବାଲି କହିଅଛ।

316 ତାହାପେର, ଯଦି ଆେମ ଇ ାକତ ଭାବେର ପାପ କର, ଯଦି ଆେମ ପାପ କର,
ଇ ାକତ ଭାବେର ଅବିଶାସ କର। ଆେମ ସତ ହଣ କରିବା ପେର ନେହଁ, ନତନ ଜନ
େହାଇସାରିବା ପେର ନେହଁ; େସେତେବେଳ ତ ଆେମ ପାପ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଜେଣ ପାପୀ
ଅ ମ-…କରିପାେର ନାହିଁ। ଜେଣ ୀ ିୟାନ ଅ ମଣୀୟ ପାପ କରିପାେର ନାହିଁ। େସ
ଏହା କରିପାେର ନାହିଁ। ଏହା ତ େସହି ଦ ଅେଟ ଯିଏକି ତାହା କରିଥାଏ। ଏହା ତ େସହି
କତମ-ବିଶାସୀ ଅେଟ, ବିଶାସୀ ନେହଁ।

317 େସହି ଯିହଦୀ ରା ୀମାେନ, ଓଃ, େସମାେନ ଭାବିଥିେଲ େଯ େସମାେନ ଟାଣୁଆ
ଅଟ ି, ଏବଂ େସମାନ ର ଡି.ଡି. ଏବଂ ପିଏ .ଡି. ଉପାଧିମାନ ରହିଥିଲା। େସମାେନ
ଭାବିଥିେଲ େଯ େସମାେନ ତାହା ସବକ, ଏକ ମୁଣାେର ସିେଲଇ କରି ରଖିଛ ି, ମା
େସମାେନ ସବଠାର ମ ପାପୀମାେନ ଥିେଲ। ଓଃ, େହାଇପାେର େଯ େସମାେନ…
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ଆପଣ େସମାନ ର—ର ଜୀବନେର ହାତଟିଏ ରଖିପାରିେବ ନାହିଁ। େସମାେନ ପରି ାର,
େନୖତିକ, ଏବଂ େସହି କାେର, ଧାମିକ ଥିେଲ। ମା େସମାେନ ଅବିଶାସୀ ଥିେଲ।
318 ଏବଂ ଆପଣ େସହି ଶ ପାପ ନିଅ ଓ ଏହାର ଅଥ କଅଣ େଖାଜ । ପାପ ଶ ର
ଅଥ େହଲା “ଅବିଶାସ।” େକବଳ ଦଇଟି ଦଳ ଅଛ ି, ତାହା େହଲା, ଜେଣ ବିଶାସୀ କି ା
ଜେଣ ଅବିଶାସୀ। ଅଥାତ, ଜେଣ ଧାମିକ େଲାକ କି ା ଜେଣ ପାପୀ। େକବଳ େସତିକି।
ଯଦି ଆପଣ ଜେଣ ଅବିଶାସୀ, ଆପଣ ଜେଣ ପାପୀ ଅଟ ି; ଆପଣ େଯେତ ଭଲ ହଅ ନା
କାହିଁକି, ଆପଣ େଯେତ ମ ଳୀକ ଯାଆ ନା କାହିଁକି, କି ା ଯଦି ଆପଣ ଜେଣ ଚାରକ
େହାଇଥାଆ ନା କାହିଁକି। ଆପଣ ତଥାପି ଜେଣ ଅବିଶାସୀ ଅଟ ି।
319 େସହି ଫାରଶୀମାେନ ଚାରକ ଥିେଲ, ଏବଂ େସମାେନ ଅବିଶାସୀ ଥିେଲ, ଏବଂ ତାହା
ପାଇଁ ଆଜି ନରକେର ଅଛ ି। େସମାେନ େଯେତ ଧାମିକ, ଏବଂ ପବି େହାଇଥାଆ ନା
କାହିଁକି, ମା େସମାେନ ତାହା ବିଶାସ କରି ନ ଥିେଲ। େସମାେନ ତାହା “ଏକ ଶୟତାନ”
େବାଲି ଡାକିେଲ, ଏବଂ ତାହା ର ବାକ କ ବିବାଦ କରିଥିେଲ। ଏବଂ େସମାନ ମଧ ର
େକେତକ କହିେଲ, “ଯଦି ତେମ ତାହା ଅଟ, େତେବ ବ ମାନ ୁଶର ଓ ାଇ ଆସ। ଏକ
ଆ ଯ କମ ସାଧନ କର। େତେବ ଆେମ ତମକ ତାହା କରଥିବାର େଦଖିବା।” ଜେଣ
ତାହା ଏକ ବାଡ଼ିେର, ମୁ େର ଆଘାତ କରି, କହିଲା, “ଭବିଷ   ବାଣୀ କର ଏବଂ ଆମକ
କହ େଯ କିଏ ତମକ ମାରିଲା, ତେମ େହ ଭବିଷ   ବ ା, ଏବଂ ଆେମ ତମକ ବିଶାସ
କରିବା।” େଦଖ , ଅବିଶାସୀମାନ ! େସମାେନ କ ିମ-ବିଶାସ କରଥିେଲ େଯ େସମାେନ
ବିଶାସୀ ଥିେଲ, କି େସମାେନ ଅବିଶାସୀ, ପୁନଃନତନୀକତ େହାଇ ନ ଥିବା, ପୃଥକ ଥିେଲ,
ଯଦିଓ େସମାେନ ପବି ଏବଂ ଧମପରାୟଣ ଥିେଲ।
320 ଏେବ ସୁ ା, ଆଜି ମଧ ତାହା େସହି ସମାନ ବିଷୟ ଅେଟ। ପୁରଷମାେନ ଏବଂ
ମହିଳାମାେନ ମ ଳୀକ ଯାଇପାର ି ଓ ଭ ିଭାବର ଲ ା େଚେହରା ରଖିପାର ି, ଏବଂ—
ଏବଂ େଯେତ ଧାମିକ େହାଇପାର ି େସତିକି ରହ ି, ଆଉ େକେବ ବି ମିଛ କହ ି ନାହିଁ,
େଚାରି କର ି ନାହିଁ, ଏବଂ େସମାନ ର ଧମକ ଯଥାସ ବ ଉ ମ ଭାେବ ଜୀବନ ଯାପନ
କରିବାକ େଚ ା କର ି। ମା , େଯପଯ େସମାେନ ଜେଣ ବିଶାସୀ ନହଁ ି, େସମାେନ
ବିନ ଅଟ ି। େତଣୁ ବାଇବଲେର େକୗଣସି ଆଇନ ଅନଗତକାରୀ ଚି ବ ନାହିଁ।
କା  ଭିନିଜି େହଉଛି…ଅନ ହ ତାହା ଅେଟ ଯାହା ପରେମଶର ଆପଣ ପାଇଁ କରିଛ ି,
ଏବଂ କାଯ ତାହା ଅେଟ ଯାହା ଆପଣ ପରେମଶର ପାଇଁ କର ି। ଏହା ସଂପୂ ଅଲଗା
ଅେଟ।
321 ଯଦି ଆପଣ ମିଛ କହିବା ଛାଡିଦିଅ ି, ଧୂମପାନ କରିବା ଛାଡିଦିଅ ି, େଚାରି କରିବା
ଛାଡିଦିଅ ି, ବ ଭିଚାର କରିବା ଛାଡିଦିଅ ି, ସମ କିଛି ଛାଡିଦିଅ ି, ସବକିଛି କର ି,
ଆ ାଗୁଡିକ ପାଳନ କର ି, ଏବଂ ମ ଳୀକ ଯାଆ ି, ତି ରବିବାରେର ବା ିଜିତ ହଅ ି,
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ଭେଭାଜ ହଣ କର ି, ସାଧୁମାନ ର ପାଦ ଧୁଅ ି, ସବକିଛି କର ି, େରାଗୀମାନ ସୁ
କର ି, ଏବଂ ଏହି ସମ କାଯ ଗୁଡିକ କର ି, ମା େଯପଯ ଆପଣ ପରେମଶର
ଆ ାର ଜନ ନ ହଅ ି, ମେନାନୀତ ନହଁ ି, ଆପଣ ବିନ ଅଟ ି। “ଯିଏ ଇ ା କେର କି ା
ଯିଏ େଦୗେଡ଼ େସ ନେହଁ, ମା ପରେମଶର ଯିଏକି ଦୟା କର ି।”
322 ଏେଷୗ ଜେଣ ୀ ିୟାନ େହବାକ ତାହାର ଶତ େଚ ା କରିଥିଲା, ଏବଂ ତାହା
େହାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବାଇବଲ କେହ େଯ େସ ଅନତାପ କରିବାକ ଏକ ାନ େଖାଜିବା
ନିମେ , ଅତିଶୟ କା ିଲା, କି ତାହା ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏପରିକି େସ ଜନ େହବା ପୂବର ହିଁ,
ପରେମଶର ତା ନି ା କରିଥିେଲ, କାରଣ େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ ତାହାର ହଦୟେର
ଜେଣ ଅବିଶ ବ ି ଅେଟ। ପରେମଶର ପୂବ ାନର ତାହା ଜାଣିଥିେଲ। େସ
କହିଥିେଲ, “ମଁୁ ଯାକବକ େ ମ କେର, ଏବଂ ଏେଷୗକ ଘୃଣା କେର।” ଆଉ ଏେଷୗ
ଭ େଲାକ ପରି େଦଖାଯାଉଥିଲା। େସ ଘେର ରହି, ନିଜର ବ ଅ ବାପା ଯ
େନଇଥିଲା, ପଶୁପଲ ତିେପାଷଣ କରିଥିଲା, ଏବଂ ସବକିଛି କରିଥିଲା, ଜେଣ ଭଲ
ପିଲା ଥିଲା।
323 ଏବଂ ଯାକବ ମାଆ ର େଗ  ହା ପୁଅ ଥିେଲ, ଜେଣ େଛାଟ ପୁରଣା ମାଈଚିଆ କଥା-
କାହାଣୀକାର ଥିେଲ। ତାହା ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି େସ ଥିେଲ। ଆପଣ ଏହା ସୀକାର କରିବାକ
ପଡିବ। ବାଇବଲ ସୀକାର କେର, ଏହାକ ବ କେର। ଏଆେଡ େସଆେଡ େଦୗଡିଥାଏ,
ସବକିଛି କରିଥାଏ। ଏବଂ—ଏବଂ, ମାଆ, ମାଆ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ମା , ତଥାପି,
ଯାକବ, ତା ର ସମ ଉ  ଥାନ ଏବଂ ପ ନଗୁଡିକ ସହିତେର, ଏବଂ ତା ର ମାଈଚିଆ
କାଯ କଳାପଗୁଡିକ ସହିତେର, ତଥାପି ତା ର େସହି ଜନସି ଅଧିକାର ତି ସ ାନ
ରହିଥିଲା। ତାହାହିଁ େହଉଛି ମୁଖ ବିଷୟ।
324 ଏେଷୗ ଯାକବ ଅେପ ା ଦଇଗୁଣ ଭ େଲାକ ଥିଲା। ଯଦି ଆଜି ଆମକ ଆମ ମ ଳୀର
ଜେଣ ସଦସ େହବା ପାଇଁ, ତା ବିଚାର କରିବାକ ପେଡ଼, ତାହାେହେଲ ଆପଣ ଏେଷୗକ,
ଯଦି ଆପଣ ତା ଜାଣି ନ ଥିେବ, ଏକ ହଜାରର େଗାଟିଏେର ବି ହଣ କରିେବ। ମା
ପରେମଶର ଯାକବ ହଣ କେଲ।
325 ଆପଣ ସାଧୁ ପାଉଲ ସହିତ କଅଣ କରିେବ, ଯଦି େସ ଜେଣ େସବକ େହବାକ
ଚାହଁା ି? ଜେଣ ସାନ, ପୁରଣା ବ -ନାକ ଥିବା ଯିହଦୀ, ଏବଂ ତା ପାଟି ପାଶଆଡକ
ରହିଥାଏ, େକବଳ ଝଗଡା କରି ଚାଲିଥାଆ ି, ଏବଂ େସ କିପରି ଭାବେର ମ ଳୀକ ଛି ଭି
କରିବାକ ଯାଉଥାଆ ି, େସ ସବକିଛି କରିବାକ ଯାଉଥାଆ ି। ଆପଣ ଭାବିେବ େଯ େସ
ଅ ମଣୀୟ ପାପ କରିଛ ି, ମା ପରେମଶର କହିେଲ, “େସ େମାହର େସବକ।”
326 ପରେମଶର ମନଷ ମାନ ନିଅ ି ଏବଂ େସମାନ ଭି ଭାବେର ନିମାଣ କର ି,
ଏପରି ନେହଁ େଯ ମନଷ ମାେନ ପରେମଶର ନିଅ ି ଏବଂ ଭି ଭାବେର ନିମାଣ କର ି।
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ପରେମଶର ମନଷ କ ନିଅ ି ଏବଂ ତାହାକ ଭି ଭାବେର ନିମାଣ କର ି। ଏହା ତାହା
ନେହଁ ଯାହା ଆପଣ କର ି, ଯାହା ଆପଣ ର ଇ ା ଥାଏ, ଯାହା ଆପଣ ଚି ା କର ି।
ଏହା ତ ତାହା ଅେଟ ଯାହାକି ପରେମଶର କର ି। ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି। ଏବଂ ତାହାହିଁ
େହଉଛି କାହାଣୀ।

327 େତେବ, ଏହି ମହାନ ମ  କୀେଷଦକ, ଏଠାେର ତାହା ଉପେର କି ଏକ କାହାଣୀ
ଅେଟ! ଆେମ ଅ ଟିକିଏ ପାଠ କରିବାକ ଚାହଁୁ, େକବଳ ଏକ କାର…ଆମକ ତାହା ଅତି
ଶୀ ପାଠ କରିବାକ ପଡିବ। ଆେମ ଏଠାେର ଶା ର ଏକ ନି ି ଅଂଶେର ଆର କରିବାକ
ଯାଉଅଛ ଏବଂ ଆେମ ାୟଃ 15ଶ ପଦେର ଆର କରିବାକ ଯାଉଅଛ।

ଆଉ ଏହା ଏଥିେର…ଆହରି ଅଧିକ ସୁ ହଏ: ମଲକୀେଷଦକ
ସାଦଶ େର ଆଉ…ଯାଜକ ଉ େହାଇଅଛ ି।

328 ବ ମାନ, ମ  କୀେଷଦକ ଜେଣ ଯାଜକ ଥିେଲ। କଅଣ େସ ଥିେଲ କି? ଏଠାେର
ତାହା ଅେଟ ଯାହାକି େସ ଥିେଲ। ଆେମ ପାଉ େଯ ପରେମଶର, ଆର େର, ଆ ା ର
ଏକ ମହାନ ନିଝର ଥିେଲ। କଅଣ ତାହା ଠି ଅେଟ? ତାହା ର େକୗଣସି ଜନ ାନ ନ
ଥିଲା। ତାହା ର େକୗଣସି ମରିବା ାନ ନ ଥିଲା। ତାହା ର େକୗଣସି ଦିନ ଆର ନ ଥିଲା।
ତାହା ର େକୗଣସି ବଷର ସମା ି ନ ଥିଲା। େସ ତ େସତିକି ଅନ ଥିେଲ େଯତିକି ଅନ ତା
ଅନ ଅେଟ। େସ େକେବ ଜନ େହାଇ ନ ଥିେଲ। େସ କଦାପି ମେଲ ନାହିଁ।

329 ଏବଂ େସଠାେର, ଆେମ ପାଉ େଯ, ତାହା ଠାେର ସାତ କାରର ଆ ା ଥିେଲ। କଅଣ
ଏହା ଠି କି? କାଶିତ ବାକ େର, ବାଇବଲ କେହ, େଯ, “ପରେମଶର ସିଂହାସନ
ସ ୁଖେର ସ ଆ ାମାନ।” କଅଣ ଏହା ଠି କି? େସହି ସାତ, ବହଗୁଣିତ, ସ ଆ ା।
ଆେମ ପାଉ େଯ, ସାେତାଟି ର ଅଛି। େସଠାେର ସ ମ ଳୀ ଯୁଗମାନ ରହିଛି। ଓଃ,
ଏହା େକବଳ ଚାଲିଥାଏ। ସାତ ସ ୂ ଅେଟ, ଏବଂ ପରେମଶର ସଂପୂ ଥିେଲ। ଏବଂ
ସ ଆ ାମାନ, ଏବଂ େସହି ଆ ାମାେନ ସି ଥିେଲ। ଥମଟି ଲାଲ ର ଥିଲା; ସି
େ ମ, ମୁ ି ଥିଲା। ଏବଂ କିପରି, ଯଦି ଆମର ସମୟ ଥାଏ, େସହି ର ଗୁଡିକ େନବା ଏବଂ
େଦଖାଇବା େଯ େସହି ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର େତ କଟି ପରେମଶର ଶୁ ତାକ ତିନିଧିତ
କେର। ଆେମ । େସହି ର ଗୁଡିକ, ସାେତାଟି ାକତିକ ର ଅେଟ। େସହି ର ଗୁଡ଼ିକ
ପରେମଶର ଶୁ ତାକ ତିନିଧିତ କେର। ଏବଂ…େସହି ର ଗୁଡ଼ିକ ପରେମଶର
ଉେ ଶ କ, ପରେମଶର ମେନାଭାବକ ତିନିଧିତ କେର। େସହି ସାେତାଟି ର ,
େସମାେନ ସ ମ ଳୀ ଯୁଗକ, ସ ନ , ସ ଦତ ତିନିଧିତ କର ି। ସମ
ଶା େର, ସାତଜଣ େସବକ, ସାତଜଣ ବା ାବହ, ସାେତାଟି ବା ା, ସମ କିଛି ସାତେର।
ସାତ ଦିନ। ଛଅ ଦିନ, ଏବଂ ସ ମ େହଉଛି ବି ାମବାର; ସି , ସଂପୂ ଅେଟ। ଓଃ, ଏହା
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ସୁ ର ଅେଟ, ଯଦି ଆମ ପାଖେର ଏହାର ଭିତରକ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାକ ଉେଲଖ କରି
ଆଣିବାକ ସମୟ ଥାଆ ା, େସହି ର ଗୁଡିକ!
330 ଲାଲ ର କ ନିଅ । ଆେମ ଥମ ର କ େନଉ, ତାହା ଲାଲ। ଲାଲ କଅଣ ଅେଟ?
ଲାଲ େହଉଛି ବିପଦର େଗାଟିଏ ଚି । ଲାଲ େହଉଛି ମୁ ିର ଏକ ଚି । ଏବଂ ଆପଣ ଲାଲ
େଦଇ ଲାଲ ର କ େଦଖ , ଏହା େକଉଁ ର ଅେଟ? ଧଳା। ତାହା ଠି ଅେଟ। େତଣୁ
େଯେତେବେଳ ଲାଲ ପାପକ େଘାଡାଇବା ପାଇଁ, ଲାଲ ର ପାତିତ େହଲା, ପରେମଶର,
ଲାଲ ର େଦଇ େଦଖିେଲ, ଲାଲ ପାପକ େଦଖ ି, ଏହା ଧଳା େହାଇଯାଏ। ବିଶାସୀ
ପାପ କରିପାେର ନାହିଁ। ନି ିତେର ନେହଁ। ପରେମଶର ବୀଜ ଉପେର, ପରେମଶର
ଆଶୀବାଦ, ତା ଉପେର ରହିଥାଏ। ପରେମଶର ନିଜ ପୁ ର ର ଛଡା ଆଉ କିଛି
େଦଖିପାର ି ନାହିଁ। ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ତାହା ର ମ ଳୀେର ଏହା
କଅଣ ଅେଟ, ଏହା କଅଣ ଅେଟ, ପରେମଶର ଏହାକ େଦଖ ି ନାହିଁ, କାରଣ ଯୀଶୁ, େସହି
ମହାଯାଜକ, ନିର ର ଭାବେର ମଧ ି କରଅଛ ି। ତା ପାଇଁ ପାପ କରିବାର େକୗଣସି
ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ, େଯେତେବେଳ େସଠାେର େସପରି ଏକ ବଳିଦାନ, ତା ପାଇଁ ରହିଅଛି।
ନି ିତେର ନେହଁ।
331 ଏବଂ ବ ମାନ ଯଦି ଆପଣ କହ ି, “େତେବ, ଏହା େମାେତ ଏକ ଭଲ ସୁେଯାଗ
େଦଇଥାଏ…” ତାହାେହେଲ େତେବ ଏହା ଦଶାଏ େଯ ଆପଣ ଠି ନହଁ ି।
332 ଆପଣ ତାହାକ ଶଂସା କରିେବ। ଆପଣ ଏହାକ େ ମ କରିେବ, ଯଦି ଆପଣ ଜେଣ

କତ ୀ ିଆନ ଅଟ ି, ଏପରି ଏକ ାନ ପଯ େ ମ କରିେବ େଯଉଁଠାେରକି ପାପ
ଆପଣ ଏେତ ଭୟା ା କରି ପକାଇବ େଯ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିେବ ନାହିଁ। “କାରଣ
ପରେମଶର ବୀଜ ତା ଠାେର ରହିଥାଏ, ଓ େସ ପାପ କରିପାେର ନାହିଁ।” ବାଇବଲ
କେହ, “ଥେର ଯୀଶୁ ର ଦାରା ଶୁ େହାଇଗଲା ପେର, ପାପର ଆଉ େକୗଣସି ଇ ା
ବାକି ରେହ ନାହିଁ।” ଯଦି ଆପଣ ର ଏକ ଇ ା ହଏ, ତାହାେହେଲ ଆପଣ ର ହଦୟ
ପରେମଶର ନିକଟେର ଠି ନେହଁ।
333 ବ ମାନ, ଆପଣ ଭ କରିେବ, କି ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ତାହା କରିେବ ନାହିଁ।
ବଝିେଲ? ଆପଣ—ଆପଣ ଫା େର ଧରା ପଡିଯାଇଥାଆ ି, ଏବଂ ଆପଣ େଯେକୗଣସି
ବିଷୟେର ଫା େର ଧରା ପଡିଥାଆ ି, କିଅବା ଏପରି କିଛି କର ି ଯାହା ଆପଣ ର
କରିବାର ଅଭି ାୟ ନେହଁ, ଏହା ତଥାପି ପାପ ନେହଁ, ଆପଣ େସହି ଣି ହିଁ ଅନତାପ
କରିେବ େଯେତେବେଳ ଆପଣ େଦଖିେବ େଯ ଆପଣ ଭ କରିଛ ି। ଆପଣ ଶୀ ବଲି
ପଡିେବ ଏବଂ କହିେବ, “େମାର ଅଭି ାୟ ନ ଥିଲା…ତାହା େଦଖି ନ ଥିଲି।” ଆପଣ ସମ
ଜୀବନସାରା, ତାହା କହିେବ। ଜେଣ ବ ି ଇ ା କେର ନାହିଁ, ତାହାହିଁ େସହି କାରଣ େଯ
ଆେମ ଏେତ ମୂଖ ଅଟୁ ଏବଂ ଏେତ ଅ କାରେର, ତେଳ ଏଠାେର ପୃଥିବୀେର ରହିଛ, େଯ
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ଆମକ େଘାଡାଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ସବେବେଳ, ଆମମାନ ନିମେ ଏକ ର ାୟ ିତ
ରହିଅଛି। କାରଣ, ଥମ ଭଲ ଯାହା ଆେମ ସା ାତ କର…

334 ବ ମାନ, େସଠାେର ଆପଣ ର ଆଇନ ଅନଗତକାରୀ ଧାରଣା ଅେଟ। “ଓଃ, ଆପଣ
ଜାଣିଛ ି େଯ କଅଣ? େସହି ୀେଲାକ ପବି ୀକତ କରାଯାଇଥିଲା। ମା , ପରେମଶର
ଧନ େହଉ , େସ ଭ କରିଛ ି। ମଁୁ ଜାେଣ େଯ େସ ପ ାତଗମନକାରୀ ଅେଟ।” ତାହା
ଭଲ ଅେଟ। େସ ପ ାତଗମନକାରୀ ନହଁ ି। େସ ଏକ ଭଲ କରିଥିେଲ। ଯଦି େସ ଏହାକ
ଇ ାକତ ଭାବେର କରିଥିେଲ, େତେବ େସ ଆର ର ହିଁ, ଠି ନହଁ ି।

335 ଯଦି ତାହା ର ଏହା କରିବାର ଅଭି ାୟ ନ ଥିଲା, ଏବଂ େସ ପରେମଶର ପବି
ମ ଳୀ ସ ୁଖେର ଚାଲିକରି ଆସ ି ଓ ଏହାକ ସୀକାର କର ି, ଏବଂ କହ ି, “ମଁୁ ଭ ଅେଟ,
ଏବଂ ଆପଣ େମାେତ ମା କର ,” େତେବ ଆପଣ ଏହା କରିବାକ କ ବ ବ ଅଟ ି।
ଆପଣ ନିଜ ହଦୟେର ତାହା କର ି ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ ଆପଣ ନିେଜ ଯ େବଦିକ
ଯିବାର ଉଚି ଥିଲା। ସତ ଅେଟ। ମ ଳୀେର କତ ପବି ତା ଅଛି। େସଠାେର ବା ବ
ପବି ତା ଅଛି, ଆପଣ ର ପବି ତା ନେହଁ, ମା ୀ ର।

336 ତାହା ନିକଟେର ଉପ ାପନ କରିବାକ େମା ପାଖେର େକୗଣସି ପବି ତା ନାହିଁ।
ମା ମଁୁ ତାହା ଉପେର, ଓଃ, ତାହା ର ଅନ ହ ଉପେର ଭରସା କରଛି, ଏବଂ ଏହାକ
ମଁୁ େମା ହଦୟେର ରଖିଅଛି। ମଁୁ ଏହାକ ଅେଯାଗ ଭାବେର ା କରିଛି, ଏହାକ ା
କରିବାର େଯାଗ ତା ନିମେ ମଁୁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମା ଅନ ହ ଦାରା େସ େମାେତ
ଡାକିେଲ ଏବଂ େମାେତ ଆସିବାକ ନିମ ଣ େଦେଲ। ଏବଂ ମଁୁ ତା ଆଡକ ଚାହିଁଲି, ଏବଂ
େସ େମା ଠାର େସହି ଇ ାକ େନଇଗେଲ। ମଁୁ େତ କ ମାସେର, ତିବଷ ହଜାେର ଭ
କେର। ନି ିତେର, ମଁୁ କେର। ମା େଯେତେବେଳ ମଁୁ େଦେଖ େଯ ମଁୁ ଭ କରିଛି, ମଁୁ କେହ,
“ପରେମଶର, େମାର ତାହା କରିବାର ଅଭି ାୟ ନ ଥିଲା, ତେମ େମାର ହଦୟକ ଜାଣିଛ।
େମାର ତାହା କରିବାର ଅଭି ାୟ ନ ଥିଲା। େମାେତ େସହି ଫା େର ଫସା ଯାଇଥିଲା। େମାର
ତାହା କରିବାର ଅଭି ାୟ ନ ଥିଲା। େହ ଭ, ତେମ େମାେତ ମା କର।”

337 ଯଦି ମଁୁ େମା ଭାଇ ସହିତ ଭଲ କରିଥାଏ, ମଁୁ କହିଥାଏ, “ଭାଇ, େମାେତ ମା କର।
େମାର ତାହା କରିବାର ଅଭି ାୟ ନ ଥିଲା। ନି ିତେର, ପରେମଶର େମାର ହଦୟ ଜାଣ ି।”

338 ଓଃ, ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି। େସଠାେର ର ବଳିଦାନ ଅଛି। େସଠାେର
ସୁସମାଚାରର ଶ ି ଅଛି, େସହି ପବି ମ ଳୀ ଆଗକ ବଢଛି। ଏଇଥି ପାଇଁ ନହଁ େଯ ଆପଣ
କିଛି କରିଛ ି; ଏହା ତ ଏପରି କିଛି ଅେଟ ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ।
େସଠାେର ାୟ ିତ ଅଛି।

339 ବ ମାନ, ଏହି ମ  କୀେଷଦକ, େଯେତେବେଳ େସ ଆସିେଲ।
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340 ମଁୁ ଆପଣ ଆଉ ଏକ କଥା କହିବାକ ଚାେହଁ। କଅଣ ଆପଣ େକେବ ଏକ—ଏକ
ତିନି-େକାଣିଆ କାଚ ଖ େନଇଛ ି କି? ଆପଣ ଏକ କାଚ ଖ କ ନିଅ ଯାହାକି ତିନି
େକାଣିଆ ଅେଟ, ଏବଂ ତାହାକ ଏପରି ଭାବେର ରଖ େଯପରି ସୂଯ ଆେଲାକ ଏହା
ଉପେର ପଡ଼ି ପାରଥିବ, ଏହା ସାେତାଟି ସି ର ବାହାର କରିବ। ଏକ ତିନି-େକାଣିଆ
କାଚ ଖ ଏକ େମଘଧନ ନିମାଣ କରିବ। ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ। େତେବ, ଯଦି ଆମ
ପାଖେର ସମୟ ଥିେଲ, ଆେମ ତାହା ଭିତରକ ଯାଆ । ତିନି ସି ତାକ େନଇକି ଆେସ:
ପିତା, ପୁ , ପବି ଆ ା; ଧାମିକ ଗଣିତ େହବା, ପବି ୀକତ େହବା, ପବି ଆ ା ବା ି ।
ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି। ସି ତା ତିନି ଦାରା ଆସିଥାଏ। ପରେମଶର, ମନଷ ଉପେର;
ପରେମଶର, ଯୀଶୁ ନାମକ ମନଷ େର; ପରେମଶର, ମ ଳୀେର। େତେବ, େସହି ସି ତା।
341 େସହି ମନଷ ପାପ କଲା, େଯପଯ ପରେମଶର ଏଠାେର ଉପେର ଏକ
ଅ ି େର ଥିେଲ। ପରେମଶର…ମନଷ ପାପ କଲା, ବରଂ, ପରେମଶର ସ ୁଖେର,
େଯପଯ ପରେମଶର ଏକ ଅ ି େର ଥିେଲ, କାରଣ େସ ଏପଯ ଏକ ଅଶୁଚି ାଣୀ
ଥିଲା, ପଶୁ ର ତା ସ ୁଖେର ରଖାଯାଇଥିଲା।
342 ତାହାପେର ପରେମଶର େମଷଶାବକ ଆସିେଲ, ପରେମଶର ଦିତୀୟ ନି ି
ପଦେ ପ; ସମାନ ପରେମଶର, ଅନ ଏକ କାଯ ାଳୟ। ଏବଂ ତାହାପେର ଏହି
ପରେମଶର… ୀ ଠାେର ଥିେଲ, େସହି ସମାନ ପରେମଶର ଯିଏକି ଅ ି େର
ଥିେଲ। ଏବଂ େସହି ସମାନ ପରେମଶର ଶରୀର ଧାରଣ କେଲ ଓ ଆମମାନ ମଧ େର
ବାସ କେଲ। ଆଉ ତାହାପେର ମଣିଷ ତାହା ପରିହାସ କଲା, ତଥାପି ଏହା ତାହା ପାଇଁ
ଉ ରଦାୟୀ ଥିଲା। ଏପଯ େକୗଣସି ର ପାତିତ େହାଇ ନ ଥିଲା। ତାହା ଠି ଅେଟ।
ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ତମକ ମା କରିେଦବି।”
343 ମା ତାହାପେର େସହି ସମାନ ଜଣକ ଯିଏକି େଦହବ େହାଇଥିେଲ, ପୁଣିଥେର
ଅ ି େର ପରିଣତ େହେଲ “ମଁୁ ପରେମଶର ଠାର ଆସିଛି। ମଁୁ ପରେମଶର ନିକଟକ
ଯାଏ।” ଏଠାେର ଆେମ ପାଉଲ ଦେ ସକକ ଯିବା ରା ାେର, ତାହା ସହିତେର, େସହି
ସମାନ ଅ ି ସହିତେର ସା ାତ କରଥିବାର େଦଖୁ। ଆେମ ପିତର କାରାଗାରେର
ତାହା , େସହି ଅ ି କ େଭଟିବାର େଦଖୁ। ନି ିତ ଭାବେର। ଏବଂ ଆଜି ଆେମ ତାହା ,
େସହି ସମାନ ଅ ି କ, ଆମମାନ ମଧ େର େଦଖୁ।
344 ମା ସି ତା େସହି ାନକ ଆସିଯାଇଛି, େଯଉଁଠାେର େସହି ମଧ ମ ବ ି…େତେବ,
ଯଦି ଏଠାେର େକହି ଜେଣ ଯିହଦୀ ଥାଏ, କି ା ଏପରି େକହି ଜେଣ ଯିଏକି ପୁରଣା ନିୟମ
ବଝ ି। ଏହାକ ମାଣ କରି, େମାେତ େଦଖାଇବାକ ଦିଅ । ମଁୁ ବ ମାନ, େମା ସହିତେର
ପୁରାତନ ନିୟମ ରଖି ନାହିଁ। ଏହା େହଉଛି—େହଉଛି ନତନ ନିୟମ। ମା ତ ୁଗୁଡିକର
ପରି ାର କରିବା ସମୟେର େସହି ଯିହଦୀ ବଳିଦାନେର, ନି ାରପବର େରାଟି ପା େର
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ରଖାଯାଇଥିବା େସହି ଦଶନୀୟ େରାଟିର େନୖେବଦ ଅପଣ କରିବାେର; େକୗଣସି ଯିହଦୀକ
ପଚାର ; େସହି ତିନି ଖ େରାଟି ଉପେର, ମଝି ଖ ଟି ଭ ା ଯାଇଥାଏ। ତାହା ୀ ଥିେଲ।
ମଝି ଖ ଟି ଭ ା ଯାଇଥାଏ; ୀ , େସହି ଦହିଁ-ମଧ େର। ଦଶାଉଥିଲା େଯ ମୁ ି ପାଇଁ,
େକୗଣସି ାନେର, ଏକ ଭା ିବା ଆବଶ କ ଅେଟ। ଏବଂ େସହି ଖ ଟି ନି ାରପବର େରାଟି
ଉପେର, ମୁ ି ଭାବେର ବିେବଚନା କରାଯାଉଥିଲା।
345 ଏବଂ େସ ଏଠାେର ଅଛ ି। ଏବଂ ଆଜି ରାତି, େଯେତେବେଳ ଆେମ ଭେଭାଜ ହଣ
କର, ଆେମ ନି ାରପବର େରାଟିକ ଭା ୁ, କାରଣ ଏହା ୀ ଶରୀର ଅେଟ। ଆଉ େସ
ଆମମାନ ର ପାପଗୁଡିକର ାୟ ିତ େହବା ନିମେ , କାଲବରୀେର ଭ ା ଯାଇଥିେଲ,
େଯପରିକି ତାହା ର ଧାମିକତା ଦାରା ଆେମ ତାହା ର ଧାମିକତା େହାଇଯାଉ। କାରଣ,
େସ ଆମର ପାପ େହେଲ, େଯପରିକି ଆେମ ତାହା ର ଧାମିକତା େହଉ। ଭାଇ, ତାହା
ସ ୂ ଅନ ହ ଅେଟ। ଅବିକଳ ଭାେବ। ଅନ େକୗଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଅନ େକୗଣସି
ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ ଯଥାଥ େହାଇପାରିେବ।
346 ବ ମାନ, ଏହି ମ  କୀେଷଦକ, ଏହି ମହାନ ବ ି ଯିଏକି ରା ାେର ସା ାତ
େହାଇଥିେଲ, େସ େଦୟ େଦଇଥିେଲ, ଅ ହାମ ତା ଦଶମାଂଶ େଦଇଥିେଲ। ନି ିତେର
େସ େକେତ ବଡ଼ ଜେଣ ମହାନ ବ ି େହାଇଥିେବ! େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ , ଶୀ ।

େସ ଶାରୀରିକ,…ବ ବ ାନସାେର ନିଯୁ …େହାଇ,
347 ବ ମାନ େସହି ଆଇନ ଅନଗତକାରୀ ବ ବ ାକ େଦଖୁଛ ି କି? ବ ବ ା କେହ,
“ତେ ହତ ା କରିବ ନାହିଁ। ତେ ବ ଭିଚାର କରିବ ନାହିଁ। ତେ େଚାରି କରିବ ନାହିଁ।”
348 ଯୀଶୁ ଠିକ ବଲି ପଡିେଲ, କହିେଲ, “ପୁରାତନ କାଳର ଏହା ବିଷୟେର କହାଯାଇଅଛି,
‘ତେ ହତ ା କରିବ ନାହିଁ, ’ ମା ମଁୁ କହଛି ଯିଏ ବିନା କାରଣେର, ନିଜ ଭାଇ ଉପେର
େ ାଧ କେର, ହତ ା କରି ସାରିଲାଣି। ପୁରାତନ କାଳର, ଏହା େସମାନ ବିଷୟେର
କହାଯାଏ, ‘ତେ ବ ଭିଚାର କରିବ ନାହିଁ,’ ମା ମଁୁ ତ କ କହଅଛି େଯ, େଯେକହି
େକୗଣସି ୀେଲାକକ କାମ ବାସନାେର େଦଖିଥାଏ, ତା ସହିତ ନିଜ ହଦୟେର ବ ଭିଚାର
କରିସାରିଅଛି।” ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି। ତାହା ମହିଳାମାନ ଶିଖାଇବା ଉଚି େଯ
କିପରି େପାଷାକ ପି ିବା କଥା, ଯାହା ଠି ଅେଟ ତାହା କିପରି କରିବା କଥା। ଆପଣ ଭ
େପାଷାକ ପି ି, ଏବଂ ପୁରଷମାନ ଆପଣ ଉପେର ଭ ଦ ିେର େଦଖିବା େହତ

ବ ାଇ ଥାଆ ି, ଆପଣ ବ ଭିଚାର କରିବାର େଦାଷୀ ଅଟ ି, ତାହା ଠିକ େସହି ସମାନ
ଅେଟ େଯପରିକି ଆପଣ େସହି ିୟା କରିଥିବାର େଦାଷୀ ଅଟ ି। ଯୀଶୁ ଏହା କହିଥିେଲ।
349 ଏବଂ ଆପଣ େଲାକମାେନ ଏହି ଧାରଆ-ଛରୀ ସଦଶ େ ାଧ ସହିତ, େଯଉଁମାେନକି
ସବଦା ନିଜ ମୂଖର କାହାରି ଉପେର ପାଟି କରଥାଆ ି, ଚପ ରହିପାର ି ନାହିଁ, ଏବଂ
େସହିପରି ବିଷୟଗୁଡିକ କରଥାଆ ି। ସଜାଗ ରହ । ଆପଣ େଦାଷୀ ଅଟ ି ଯଦି ଆପଣ
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ନିଜର ଭାଇ ବିର େର େଗାଟିଏ େହେଲ ଶ କହ ି ଯାହାକି ଠି ନେହଁ, ଯଥାଥ ନେହଁ,
ଚାରିଆେଡ ଯାଆ ି ଓ ଏହାକ ଭା ି ପକାଇ ଥାଆ ି। ଆପଣ ଜେଣ ବ ି ମାରିବା
ପାଇଁ ତା ପିଠିେର ଛରୀ ଭସିବାକ ପେଡ଼ ନାହିଁ। ଆପଣ ତା ଚରି କ ଭା ି ତା ହତ ା
କରିପାର ି, ତା ର ଭାବକ ମାରି େଦଇପାର ି। ଏଠାେର ନିଜର ପାଳକ ବିର େର
କହ , ତା ବିଷୟେର କିଛି ଖରାପ କହ , ତାହା ତ ଠିକ େସହିପରି ଅେଟ େଯପରି ଆପଣ
ତା ଗୁଳି କେଲ। ତା ବିଷୟେର ଏପରି କିଛି କଥା କହିେଲ ଯାହା ଠି ନ ଥିଲା, େତେବ,
ଏହା େଲାକମାନ ସହିତେର ଓ େସହିପରି ବିଷୟଗୁଡିକ ସହିତେର ତାହା ର ଭାବକ
ମାରି ପକାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ େଦାଷୀ ଅଟ ି। ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଥିେଲ।
350 େତେବ, ଏଠାେର ଶୁଣ , େଯ ପାଉଲ ଏଠାେର କଅଣ—କଅଣ କହିବାକ େଚ ା
କରଥିେଲ। ମଁୁ ଏହି ପୁରଣା ବାଇବଲକ ଭଲ ପାଏ। ଏହା ଆପଣ ସଳଖ କରିଦିଏ।
େଦଖ , ଓଃ, େକବଳ ଏଠାେର େଦଖ । ବ ମାନ, େଯେତେବେଳ ଆେମ ପାଠ କର
ଚାରି-…“ଏହା…କାରଣ ଏହା େଯ ଆମର ଭ ଯି-…ର ବାହାରି ଆସିେଲ” ଅେପ ା
କର , ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ େମା ପାଖେର ଏଠାେର ଆଉ ଏକ ପଦ ଅଛି ଯାହା ମଁୁ ପାଠ
କରିବାକ ଯାଉଥିଲି। ନା, ତେଳ ଏଠାେର 16ଶ େର।

େସ ଶାରୀରିକ…ବ ବ ାନସାେର, ନିଯୁ …େହାଇ,
351 ତାହା ଆଇନଗତ ଅେଟ, ଆପଣ େଦଖ । “ଓଃ, ଭାଇ, ମଁୁ—ମଁୁ କରିବା ଉଚି ନେହଁ।
ମଁୁ କରିବା ଉଚି ନେହଁ। ମଁୁ ଜାେଣ, ମା ମଁୁ…” ଏହା ତାହା ନେହଁ। ଏହା ତ େ ମ ଅେଟ
ଯାହାକି ତାହା କେର।
352 କିପରି ଭାବେର ଆେମ ଏହା େଦଇ ଗଲ! ମଁୁ କହିଲି, “ଯଦି ମଁୁ େମାର…େମା ୀ
ବିଷୟେର କେହ, ‘ଓଃ, ଭଲ, ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ ଦଇଟି ପ ୀ କରିବାକ ପସ କରିବି। ମଁୁ ଏହି
ଜଣକା ସହିତ େଦୗଡିବାକ ଚାେହଁ, େସଠାେର ଏହି ଜଣକା ସହିତ କରିବାକ ଚାେହଁ। ମା ,
ଯଦି ମଁୁ କେର, େମା ପ ୀ େମାେତ ଛାଡପ େଦେବ, ଏବଂ େମାର ପିଲାମାେନ…େମାର
େସବାକାଯ ନ େହାଇଯିବ।’” ତେମ ଅପରି ାର, କପଟୀ। ତାହା ଠି ଅେଟ।
ଆପଣ ଥମ ାନେର ହିଁ, ତା େ ମ କର ି ନାହିଁ। ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ।
353 ଯଦି ଆପଣ ତା େ ମ କରଥାଆେ , ଏହା ବିଷୟେର େକୗଣସି ନିୟମ ହିଁ ରହିବ
ନାହିଁ। ଆପଣ ତା େଯେକୗଣସି କାେର, େ ମ କରିେବ, ଏବଂ ଆପଣ ତା ସହିତ ଲାଗି
ରହିେବ। ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ। ଏବଂ ଆପଣ ୀେଲାକମାେନ ନିଜର ସାମୀ ତି
େସହି ସମାନ କାଯ କରିେବ। ତାହା ଠି ଅେଟ।
354 େବେଳେବେଳ ୀେଲାକମାେନ େସହି ାନ େହାଇଯାଆ ି, କି ା…
355 ପୁରଷ େକୗଣସି ସାନ ଯିେଜବଲକ ତାହାର ସବଆେଡ ର ସାଧନ ଲଗାଇଥିବାର
େଦଖ ି, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଏବଂ—ଏବଂ ଆପଣ ତାହାର ଚାରି ପାଖେର ବଲିେବ, ତା ପାଇଁ
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ଲାଳାୟିତ େହେବ; େହାଇପାେର ଆପଣ ର ଜେଣ ଭଲ ପ ୀ ଥିବ। ଏବଂ ତାହାପେର
ଆପଣ ନିଜକ ଜେଣ ୀ ିଆନ େବାଲି କହାଉଥାଆ ି। ଆପଣ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା।
ଆପଣ େସହି ଯ େବଦିର ଆଉ ଏକ ମା ା ଆବଶ କ କର ି। ତାହା ଠି ।

356 ଏବଂ ଆପଣମାନ ମଧ ର େକେତକ—ଏବଂ ଆପଣମାନ ମଧ ର େକେତକ
ୀେଲାକ େକୗଣସି ଜେଣ ସାନ ବୟ େଲାକକ େଦଖ ି ଯିଏକି ନିଜର େକଶକ ଏପରି ଚିପି

କେ ଇ େହାଇଥାଏ, ତାହା ଉପେର ଯେଥ େଭସଲି ଥାଏ…େଯ ତା ମୁଖ େଖାଲିଯିବ।
ଏବଂ ତାହାପେର ଆପଣ…

357 େକୗଣସି ସାନ ଝିଅ, ଏଠାେର ଅ କିଛି ଦିନ ପୂବର…ଏହା ଏକ ହାସ ା ଦ କଥା ନେହଁ,
କାରଣ େମାର ଏହାକ ଏକ ହାସ ା ଦ କରି କହିବାର ଅଭି ାୟ ନାହିଁ। ମା େଲାକମାେନ
ଜାଣ ି େଯ ଏହା ଥ ା ପରିହାସ କରିବାର େକୗଣସି ାନ ନେହଁ। କି ଏଠାେର ଏକ ସାନ
ଝିଅ, େସ…ଏଠାେର ଭଲ ପୁଅମାେନ ଥିେଲ, ୀ ିଆନ ବାଳକମାେନ। ବହ ସମୟ ପୂବର,
େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଏଠାେର ପାଳକ କାମ କରଥିଲି, ଆମର େକବଳ ଯୁବକମାନ ର େ ଣୀ
େହଉଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ ରବିବାର ଅପରା େର ଯୁବତୀମାନ ସହିତ, େଯୗନ ବିଷୟଗୁଡିକେର
ଏବଂ ଅନ ାନ ବିଷୟଗୁଡିକ ସ େର କଥାବା ା କେର। ତାହାପେର ପରବ ୀ ରବିବାର
ଅପରା େର, ଯୁବକମାନ ସହିତ କଥାବା ା କେର, ଓ େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବ କରିବାକ
େଚ ା କେର।

358 େକୗଣସି ଏକ ସାନ ଝିଅ, ଏଠାେର ତେଳ ନଗରେର, େକୗଣସି ଏକ ସାନ ବାଳ ା
େଟାକା ସହିତ ଯିବା ଆର କରିଥିଲା, ସିଗାେର ଟାଣୁଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ପେକଟେର ଏକ
େଛାଟ ମଦ େବାତଲ ରଖୁଥିଲା। ଆଉ େସ ନଗର ଚାରିପାଖେର ଏକ ସାନ ଯାଯାବର କା
ଚଲାଉଥିଲା। େସ େସହି ପୁଅଠାେର କଅଣ େଦଖିଥିଲା ମଁୁ ବଝିପାରି ନ ଥିଲି। େସହି ପିଲା
ଗୀଜାକ ଆସୁ ନ ଥିଲା। େସ େସଠାେର ବାହାେର ବସି ରହଥିଲା। େସହି ଝିଅକ ଏଠାେର
ଗୀଜାେର ଛାଡ଼ି ଦିଏ, ଏବଂ ତାହାପେର େସ େସଠାେର ବାହାେର, ନିଜ କାରେର ବସିଥାଏ, ଓ
ଅେପ ା କେର, ଗୀଜାକ ଆେସ ନାହିଁ। ମଁୁ େସହି ଝିଅକ ଦିେନ କହିଲି। େସ ନ ଆଲବାନିେର
ରହଥିଲା। ମଁୁ କହିଲି, “ଝିଅ, ମଁୁ ତମକ କିଛି ପଚାରିବାକ ଚାେହଁ। ଜଗତେର ତେମ େସହି
ପୁଅ ଭିତେର କଅଣ େଦଖୁଛ?” ମଁୁ କହିଲି, “ ଥମ ାନେର, େସ ତ ଠିକ େସହି ଧମକ
ଘୃଣା କେର ଯାହା ତମର—ତମର ରହିଛି। େସ ତମର ୀ ଘୃଣା କେର। େସ ତମର
େକେବ ବି ଏକ ସାମୀ େହବ ନାହିଁ। େସ ତମକ, ତମର ସାରା ଜୀବନ ଦଃଖୀ କରିବ।” ଆଉ
ମଁୁ କହିଲି, “ଠି ଅଛି, ଏଠାେର ଭଲ ସାନ ସାନ ୀ ିଆନ ବାଳକମାେନ ଅଛ ି ଯାହା
ସହିତ ତେମ ଯାଇପାର। ଏବଂ େସଠାେର ତମର ବାପା ଏବଂ ମାଆ ତମର ଏହି ବାହାରକ
ଯିବାର ଚି ାଧାରାକ ଘୃଣା କର ି, ମା ତେମ େଯେକୗଣସି କାେର ଯାଇଥାଅ, ଏବଂ
ତେମ ଭାବିଥାଅ, ‘ମଁୁ ତ ମଧୁର େଷାହଳ ବୟସର।’”
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359 େସ େମକଅ ର ସାଧନ ଲଗାଇବା ଆର କଲା ଏବଂ ଯିବାର ଆର କଲା,
ଏବଂ ଥମ ବିଷୟ, େସ ରା ାକଡ଼ ଘରେର ଥିଲା। େସ ବ ମାନ ଅନ ତାକ ଚାଲିଯାଇଛି।
କି , େସେତେବେଳ, େସ ଏଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲା। ଏବଂ କଅଣ ଆପଣ ଜାଣିଛ ି େଯ
େସହି ଝିଅ େମାେତ େସଠାେର ପଛେର କି ବାହାନା େଦଲା, େଯ େସ େସହି ପିଲାକ କଅଣ
ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିଲା? େସ କହିଲା, “େସହି ପିଲାର ଏେତ ସୁ ର େଛାଟ େଛାଟ ପାଦଗୁଡିକ
ଅଛି, ଏବଂ େସ ବହତ ଭଲ ସୁଗ ମହକ ଥାଏ।” କଅଣ ଆପଣ ତାହା କ ନା କରିପାର ି
କି? ନିଜକ ସୁଗ େର ମହକାଇ ଥାଏ, ତାହା ଏକ ମାଈଚିଆ ଅେଟ, ପୁରଷ ନେହଁ।
360 “େଦଖ,” ମଁୁ କହିଲି, “ଭଉଣୀ, ମଁୁ ତ ବରଂ ଏକ ୀ ିଆନ ବାଳକ ସହିତ ଯିବି ଯାହାରକି
ପାଦଗୁଡିକ ବାଲିଗୁଡି କାର ପରି େହାଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ େମର ବିେଲଇ ପରି ଦଗ
େହଉଥାଏ, ଯଦି େସ ସଂପୂ ଭାେବ ଏକ ୀ ିଆନ େହାଇଥିବ।” ତାହା ଠି । ସତ। ହଁ।
361 ଏହା ତ ବାହାନା ଅେଟ, “ଏପରି ସୁ ର େଛାଟ ପାଦ, ଏବଂ ବହତ ଭଲ ସୁଗ ।” େସହି
େଛାଟ ରା ାକଡ ଘର େଦୗଡାଳୀ, େଶଷେର େସହି ଝିଅର ଜୀବନକ ନ କରିେଦଲା। ଏହା
ଏକ ଲ ାଜନକ, ଅପମାନଜନକ ବିଷୟ ଅେଟ।
362 ବିବାହ ଆଦରଣୀୟ ଅେଟ, ମା ଏହାକ ାଥନା ଓ ସ ାନର ସହିତ େବଶ କରିବା
ଉଚି । ଏବଂ େସହି ୀ ନିମେ କତ େ ମ ଆପଣ ସବଦିନ ପାଇଁ ଏକ ବ ନେର
ରଖିବ। “ତେମ ପୃଥିବୀେର ଯାହା ବା ିବ, ମଁୁ ସଗେର ବା ିବି।” େଯେତେବେଳ ଆପଣ
ରା ାେର ଚାଲିକରି ଯାଉଥିେବ, ହଏତ େସହି ୀେଲାକ ବ ଏବଂ ଧୂସର ବ ଏବଂ କ ିତ
େହାଇପାେର, ମା େସହି ସମାନ େ ମ ଯାହାକି ଆପଣ ର ତାହା ପାଇଁ େସେତେବେଳ
ରହିଥିଲା େଯେତେବେଳ େସ ଜେଣ ଯୁବା, ସୁ ର ନାରୀ ଥିେଲ, ତାହାେହେଲ ଏେବ ମଧ
ଆପଣ ତାହା ପାଇେବ।
363 ଆପଣ ର ହଏତ କା -ଝ ି ପଡିଥିବ, ମୁ ଚ ା େହାଇଯାଇଥିବ, ଏବଂ କ ିତ-
ମୁଖମ ଳ ଏବଂ ଅନ ାନ ସବକିଛି େହାଇଯାଇଥିବ, ମା େସହି ୀ ଆପଣ ଠିକ
େସହିପରି େ ମ କରିବ େଯପରିକି େସ ଆପଣ େସେତେବେଳ କରିଥିଲା େଯେତେବେଳ
ଆପଣ େଚୗଡା କା ଏବଂ କ କ ିଆ େକଶ ସହିତେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ, ଯଦି ଏହା

କତେର ପରେମଶର ଅଟ ି। କାରଣ ଆପଣ େସହି ସମୟକ େଦଖୁଛ ି େଯେତେବେଳ
ଆପଣ େସହି ନଦୀକ ପାର େହାଇ ଯାଇଥାଆ ି, େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଚିରଦିନ ପାଇଁ
ଏକାଠି ରହିବା ନିମେ , ପୁନବାର ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ, ଅବ ାକ େଫରିଯାଆ ି। ତାହା
ପରେମଶର ଅନ କାଳୀନ ତି ା ଅେଟ। େସ ଏହା କରିେବ େବାଲି କହିଛ ି। େସ,
େକବଳ େସତିକି ନେହଁ, ଆେମ ଏହା ଭିତରକ େଗାଟିଏ ମିନିଟେର ଯିବା, େସ ଏହା କରିେବ
େବାଲି ଶପଥ କରିଛ ି।
364 େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ଆଗକ ଯାଉ, ଏହାକ ଶୁଣ ।
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େସ ଶାରୀରିକ,…ବ ବ ାନସାେର ନିଯୁ …େହାଇ, ଅ ୟ ଜୀବନର ଶ ି
ଅନସାେର…ନିଯୁ େହାଇଅଛ ି।

365 ବ ମାନ ଆେମ ଶୀ ପଢ଼ିବାକ ଯାଉଅଛ, େଯପରିକି ଆେମ ଏହାକ ପାଇପାରିବା।

କାରଣ ତାହା ସ େର ଏହା ସା ଦିଆଯାଏ, ତେ ମ  କୀେଷଦକ
ସଦଶ ଅନ କାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ।

େଯେତ ଦିନ ପଯ ଜେଣ ଯାଜକ ର ଆବଶ କ େହବ, େସ ଜେଣ ଯାଜକ େହେବ।

ଏଥିେର ଏକ ପ େର ପୂବବ ୀ…ଆ ା ଦବଳ ଓ ନି ଳ େହବାର ତାହାର
େଲାପ େହାଇଅଛି।

କାରଣ ବ ବ ା େକୗଣସି ବିଷୟ ସି କରି ନ ଥିଲା,…

366 ଆପଣ ତାହା କରିପାର ି ନାହିଁ, ଏଥିେର ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ କଅଣ କର ି।
ଆପଣ ମଦ ପାନ ଛାଡିଛ ି, ଧୂମପାନ ଛାଡିଛ ି, ମିଥ ା କହିବା ଛାଡିଛ ି, ମ ଳୀକ ଯାଆ ି
ଏବଂ ଏହା କରିବାକ େଚ ା କର ି ଏବଂ ତାହା କରିବାକ େଚ ା କର ି, ଆପଣ ତଥାପି
ଶାରୀରିକ ଅଟ ି। ତାହା ତ େକବଳ ବ ବ ା ଅେଟ। ବ ବ ା େକୗଣସି ବିଷୟକ ସି କେର
ନାହିଁ। ମା େକଉଁ ବିଷୟ ସି କେର? ୀ । ମହିମା େହଉ! ମଁୁ ମିଥ ା କହିବା, େଚାରି
କରିବା, ବ ଭିଚାର କରିବା, ପାନ ଗୁଟଖା େଚାବାଇବା, ସବ ଜିନିଷ ତ ାଗ କରିପାେର, ଏବଂ
ତଥାପି ମଁୁ ଶାରୀରିକ ଅେଟ। ପରେମଶର ଏହାକ ହଣ କର ି ନାହିଁ, କାରଣ େମା ପାଖେର
ତାହା ାୟ ିତେର ଉ ଗ କରିବା ନିମେ କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ।

367 ମା େଯଉଁ ମିନିଟେର ମଁୁ ଭ ଯୀଶୁ ଆଶୀଷିତ ମ କ ଉପେର ହାତ ରଖିଦିଏ, ଓ
କେହ, “ ଭ, ମଁୁ ଭଲ ନେହଁ। କଅଣ ତେମ େମାେତ ତମର େସବକ ରେପ ହଣ କରିବ କି?”
ଏବଂ ପରେମଶର େମାର ପାପକ ବିଦାୟ ଚ ନ କରି ଦିଅ ି, ମଁୁ ପରେମଶର ଦ ିେର ସି
ଭାେବ ଛିଡା େହାଇଥାଏ। ତାହା ଠି ଅେଟ। କାହିଁକି? ମଁୁ େମାର ନିଜର େଯାଗ ତା ଉପେର
ଛିଡ଼ା େହାଇନାହିଁ। ମଁୁ ତାହା ର ଉପେର ଛିଡ଼ା େହାଇଛି। ଏବଂ େସ ତାହା ର ଦଃଖ େଭାଗ
ଏବଂ ତାହା ର ର ମାଧ ମେର, ଆମକ ସି କରିଅଛ ି।

368 ମଁୁ େଦଖୁଛି େଯ ଏହା ସମା କରିବାର ସମୟ ଅେଟ। ମା ମଁୁ େଯେତ ଶୀ ପାେର,
ଏହାକ ପଢ଼ିବା େଶଷ କରିବାକ ଚାେହଁ।

…ପୂବବ ୀ ଆ ା ଦବଳ ଓ ନି ଳ େହବାର ତାହାର େଲାପ େହାଇଅଛି।

କାରଣ ବ ବ ା େକୗଣସି ବିଷୟ ସି କରି ନ ଥିଲା, ଅନ ପ େର େ ତର
ଭରସା େବଶ କରିଅଛି; (େ ତର ଭରସା କ’ଣ? ୀ ।) ତ ାରା
ଆେ ମାେନ ପରେମଶର ନିକଟବ ୀ େହଉ।
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369 କାହିଁକି? ଆମର ସମ ଉ ମତା, ଏବଂ ଆମର ସମ ଉ ମତା, ଏବଂ ଆମର
ସମ ଉ ମତା େଦଇ ମଧ , ଆେମ ତଥାପି ଶାରୀରିକ ଅଟୁ। ମା ଥେର ପରେମଶର
ଉପ ିତିେର, ଏହା ହଦୟ ମ କରି େଯ ଆେମ େସଠାେର କଦାପି ଛିଡ଼ା େହାଇପାରିବା
ନାହିଁ, େକବଳ ଯୀଶୁ ୀ ର େଯାଗ ତାସକଳ ଦାରା, େତେବ ଆେମ ତାହା ର ପୁ
େଯାଗ ତାସକଳ ଦାରା, ପରେମଶର ର ନିକଟବ ୀ େହାଇପାରିବା। “େହ ଭ, ମଁୁ ଏକ
ନିରୀହ ହଦୟ ସହିତ, ତମ ନିକଟକ ଆସୁଅଛି। ତମର ପୁ ଯୀଶୁ ନାମେର, ଦୟାକରି
େମାେତ ହଣ କର।” େହ, ଭାଇ, ଆପଣ େତେବ ଏକ ଜୀବ ଉପାୟେର ଆସୁଛ ି।

370 ଏହା ନେହଁ େଯ, “ ଭ, ତେମ ଜାଣିଛ େଯ ମଁୁ ମଦ ପାନ ଛାଡି େଦଇଛି। ତେମ ଜାଣିଛ
େଯ ମଁୁ େମା ପ ୀ ସହ ଠି ବ ବହାର କରଛି। ତେମ ଜାଣିଛ େଯ ମଁୁ ଏହା କରଛି। ମଁୁ ତାହା
କରଛି।” ତମ ପାଖେର େଦବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ।

371 “କାରଣ ଶାରୀରିକ ବ ବ ା କିଛି କରି ପାରିଲା ନାହିଁ, ମା ଅନ ଏକ ଭରସାର େବଶ
କରାଯିବା କଲା। େସହି ଭରସା ଯାହାକି ୀ ଅଟ ି, ଯାହାକି ଆମର ାଣର ଲ ର
ସରେପ ଅେଟ, ଦଢ଼ ଏବଂ ନି ିତ।” ଧ ାନ ଦିଅ ।

ଆଉ ଏହା େଯ କାେର ବିନା ଶପଥେର େହଲା ନାହିଁ…

ସବନାମ, ଯଦି ଆପଣ ଏଠାେର ଧ ାନ େଦେବ, ଇଟାଲି ଅ ରେର ଅଛି।

…େସ ଯାଜକ େହାଇଅଛ ି:

େକବଳ ଏକ ଯାଜକ ନେହଁ, ବରଂ େସ ଶପଥ ସହକାେର ଯାଜକ େହାଇଅଛ ି।
ନେହଁ…

372 େତେବ େଦଖ । ଆସ ଅବଶି ଯାଜକତକ େଦଖିବା।

(େଯଣୁ େସମାେନ, େସହି େଲବୀୟମାେନ, ଧମୀ, ଧାମିକ, ସେ ାଟ
ବ ିମାେନ, ତ ବିନା ଶପଥେର ଯାଜକ େହାଇଅଛ ି;…)

373 ପରେମଶର େକବଳ କହିଛ ି, “ହାେରାଣ ମାନଯାୟୀ— ମାନଯାୟୀ, େସ
ଏହି ଯାଜକମାନ ନିଯୁ କରିଅଛ ି।” େସମାେନ ବଂଶାନ େମ ପୀଢୀ ପେର ପୀଢୀ
ଆସିଥାଆ ି। େସମାେନ ବିଦ ାଳୟକ ଯାଆ ି ଏବଂ ଚାରକ ଓ ଭତି େହବାର ଶିଖ ି।
େସମାେନ ବଂଶାନ େମ ତଳକ ଆସ ି। େତଣୁ ପରେମଶର େସମାନ ଏହିପରି ଭାବେର
ଯାଜକ କରିଥିେଲ। େସମାେନ ନିଜର ଶି ା ଦାରା, େସମାନ ର ଉ ରାଧିକାର ଦାରା
ଏବଂ ଇତ ାଦି ଦାରା, ଆପଣାକ ଯାଜକ କରିଥିେଲ। “ମା ଏହି ବ ିଜଣକ ପରେମଶର
େନଇଥିବା ଶପଥ ଦାରା ଏକ ଯାଜକ େହାଇଥିେଲ।” େତେବ ଅତି ଧ ାନ ସହକାେର ଶୁଣ ।
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(…ବିନା ଶପଥେର ଯାଜକ େହାଇଅଛ ି; କି େଯ ତାହା ବିଷୟେର ଏହା
କହିଅଛ ି, ଭ ଶପଥ କରିଅଛ ି, ଆଉ େସ ଅନତାପ କରିେବ ନାହିଁ, ଆେମ ,
ତେ ମ  କୀେଷଦକ ସଦଶ ଅନ କାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ:)

େସହି କାେର ଯୀଶୁ େ ତର ନିୟମର ମଧ େହାଇଅଛ ି।

ବ ମାନ, ଶୀ କରିବା।

େସହି ଯାଜକମାେନ ତ ବହସଂଖ ାେର ନିଯୁ େହାଇଅଛ ି, କାରଣ ମୃତ
େସମାନ ଚିର ାୟୀ େହବାକ େଦଇ ନାହିଁ:

ହଜାର ଗୁଣନ ହଜାର ଥର ହଜାର ହଜାର, ଯାଜକମାେନ, କାରଣ େସମାନ ର
େକବଳ ମୃତ , ଓ ମୃତ ଏବଂ ଦବଳତା, ପୁଣି ମୃତ , ଆଉ ମୃତ ଓ ମୃତ ଛଡା ଆଉ କିଛି
ହିଁ ନ ଥିଲା।
374 ମା ତାହା େଦଖ ।

କି ଏହି ବ ି, (େକଉଁ ବ ି?) ଯୀଶୁ, େସ ନିତ ାୟୀ େହବାର,
ଅପରିବ ନୀୟ ଯାଜକତ ା େହାଇଅଛ ି। ଅତଏବ…

ଅତଏବ େସମାନ େସ ସ ୂ ରେପ ପରି ାଣ େଦବାକ ସ ମ ଅଟ ି;
ଏଥିେର ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େକେତ ଦର, େକେତ ତଳ, େକେତ ଦର ଥାଏ,
େସ ସ ୂ ରେପ ପରି ାଣ େଦବାକ ସ ମ ଅଟ ି; ତାହା ଦାରା େଯଉଁମାେନ
ପରେମଶର ନିକଟବ ୀ ହଅ ି,…

ଏହା ସହିତ ନେହଁ େଯ…ଆପଣ ର ଧାମିକତା ଉପେର; ମା ଆପଣ ର
ସୀକାେରା ି ଉପେର। ବଝିେଲ?

…ତାହା ଦାରା େଯଉଁମାେନ ପରେମଶର ନିକଟବ ୀ ହଅ ି, େଯଣୁ
େସମାନ ନିମେ ନିେବଦନ କରିବା ପାଇଁ େସ ନିତ ଜୀବିତ।

େସ େସଠାେର ଅଛ ି, ନିର ର ଭାବେର, ମଧ ି ନିେବଦନ କରଛ ି।

କାରଣ ଏହି କାର ଜେଣ ମହାଯାଜକ ଆ ମାନ ପ େର ଉପଯୁ ,
େଯ କି ପବି , ନିେଦାଷ, ନି ଳ , ପାପୀମାନ ଠାର ପୃଥକୀକତ, ପୁଣି
ଆକାଶମ ଳ ଉପେର ଉ ୀକତ;

375 ତାହା େସଠାେର ଅଛି। େତେବ, ଯଦି ମଁୁ େମାର ନିଜର ମାମଲାକ ତିନିଧିତ କରିବାକ
େଚ ା କେର, ମଁୁ ଏହାକ ହରାଇ େଦବି। ଯଦି ମଁୁ ତିନିଧିତ କରିବାକ େଚ ା କେର, ଧର ,
“େତେବ, େମା ବାପା ଜେଣ ଭଲ େଲାକ ଥିେଲ। େମା ବାପା ଜେଣ ଚାରକ ଥିେଲ। େତେବ,
ମଁୁ ଗୀଜାଘେର ରହଛି।” ତଥାପି ମଁୁ ଏହାକ ହରାଇଲି। କି ଏହି ବ ି ଜଣକ ସି ଅଟ ି,
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ୀ । େସ େସଠାେର ବସି େମା ପାପ ପାଇଁ ନିର ର ତାହା ର ଦାନ କର ି। େସଠାେର
ଆପଣ ଅଛ ି।

େସହି ମହାଯାଜକମାନ ସଦଶ, ତିଦିନ ଥମେର ଆପଣାର ପାପ ପାଇଁ,
ଓ ପେର େଲାକମାନ ପାପ ପାଇଁ: ବଳି ଉ ଗ କରିବା ଦାରା, େସ ଏକା ଥରେକ
ଏହା କରିଅଛ ି।

376 େତେବ େଶଷ ପଦକ େଦଖ ।

େଯଣୁ ବ ବ ା ଦବଳତାବିଶି ମନଷ କ ମହାଯାଜକପଦେର ନିଯୁ
କେର;…

377 ତାହାହିଁ େହଉଛି ଯାହାକି ବ ବ ା, େସହି ଶାରୀରିକ ବ ବ ା, କରିଥାଏ। େତେବ, ମଁୁ
ଇ ା କେର େଯ କାେଳ େମା ପାଖେର ଏଠାେର ାୟଃ ଦଇ ଘ ା ସମୟ ରହିଥା ା। ଏହି

କାେର ହିଁ ତ ବ ବ ା ଏେବ ମଧ ପୁରଷମାନ ଚାରକ ଭାେବ ନିଯୁ କରିଥାଏ। ତାହା
ଠି ଅେଟ।
378 କାହିଁକି, େସମାେନ କହ ି, “େତେବ, ଏହି ବ ି ର ଏକ େସମିନାରୀର ଅଭି ତା
ଅଛି।” ମଁୁ େମାର େସହି େଛାଟ ପୁରଣା ସଗୀୟ ଅଭି ତାକ ଜଗତର ସମ େସମିନାରୀ ପାଇଁ
ବି ୟ କରିବି ନାହିଁ।
379 “କାହିଁକି, ଆେମ ଏହି ବ ି ଶି ିତ କରିଅଛ। େସ—େସ ବଛା-ଯାଇଅଛ ି। େସ
ଜେଣ ଆ -ନିଭରଶୀଳ ବ ି ଅଟ ି।” ମଁୁ େସହିପରିକ ପସ କେର ନାହିଁ। ମଁୁ ଜେଣ
ପରେମଶର-କତ ମନଷ କ ପସ କେର। ବଝିେଲ? ବଝିେଲ?
380 ମା ବ ବ ା ଏେବ ମଧ ଯାଜକମାନ ନିଯୁ କେର। ବ ବ ା ଏେବ
ମଧ ଚାରକମାନ ନିଯୁ କେର। େସହି—େସହି ବା  ଟି ମ ଳୀ, େସମାେନ

ଚାରକମାନ ଉ ାଦନ କର ି; େସଗୁଡିକେର ହାତ ପରିପୂ ଅଛି, ଏକ ଯ ଅଛି
ଯାହାକି େସମାନ ବାହାର କେର। େମେଥାଡି ମାେନ େସମାନ ର ପାଇଛ ି।
ବା  ଟି ମାେନ େସମାନ ର ପାଇଛ ି। େ  ବିେଟରିଆ , ନାଜରିନ, ପି  ି
େହାଲିେନ  , େପ ିକ ା , େସମାେନ େଯେତ ଶୀ ପାର ି େସମାନ ଉ ାଦନ କରି
ବାହାର କର ି, େଯପରିିକ ଏକ ବଡ ଶାସନତ ଅେଟ, ବଡ ଯ ଅେଟ। େସଠାେର ଏକ
ଏପରି ଭାବେର ଛିଡ଼ା ଠିଆ େହାଇଛ ି…
381 ମଁୁ ସବେବେଳ କହିଥାଏ, “ମଁୁ—ମଁୁ ନି ିତ ଭାବେର ଏକ ଇ  କ େବଟର ଯ େର
ଫୁଟାଯାଇଥିବା କକଡା ଚିଆଁ ପାଇଁ ଦଃଖିତ।” ଆପଣ ଜାଣ ି, ଏକ େଛାଟ ପୁରଣା କକଡା
ଚିଆଁ ଯିଏକି ଏକ ଇ  କ େବଟର ଯ େର ଫୁଟାଯାଇଥାଏ, େସ ସଠି ଭାବେର ଫୁଟାଯାଇ
ନ ଥାଏ। ନା। େସହି ମାଆ କକଡ଼ା େସହି କକଡା ଚିଆଁକ ଫୁଟାଇବା ଉଚି । କି ଏକ
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ଇ  କ େବଟର କକଡା ଚିଆଁ, େଯେତେବେଳ େସ ଫୁଟି ବାହାରକ ବାହାେର, େସ “ଚିଇଁ,
ଚିଇଁ, ଚିଇଁ,” କେର ଏବଂ ତା ପାଖେର ଯିବା ପାଇଁ େକୗଣସି ମାଆ ନ ଥାଏ। ବଝିେଲ? େସ
ଜାଣି ନାହିଁ େଯ ଏକ ମାଆ କଅଣ ଅେଟ। ତାହା ଠି । େସ େଗାଟିଏ ପାଇଁ ଚିଇଁ ଚିଇଁ ଚି ାର
କରଥାଏ, କି ତାହାର େକୗଣସି ନ ଥାଏ।
382 କି କକଡ଼ା ତେଳ ଫୁତିଥିବା େସହି ଚିଆଁ, ାକତିକ ଉପାୟେର, େସ ଚିଇଁ ଚିଇଁ କରି
ଚି ାର କେର ଏବଂ ମାଆ ଉ ର େଦଇଥାଏ। ତାହା ଠି ଅେଟ।
383 ଏବଂ େବେଳେବେଳ ମଁୁ ଏଠାେର ଏହି େସମିନାରୀ ଅଭି ତା ବିଷୟେର ଚି ା
କେର ଯାହାକି ଲଇୱିେଲ ଏବଂ ସମ ବିଶେର ରହିଥିବା ଏହି ବଡ ବଡ ଇ  କ େବଟର
ଯ ଗୁଡିକର ବାହାରି ଆସିଥାଏ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ ାେର ଚାରକମାନ ଫୁଟାଇଥାଏ।
େପ ିକ ା ଇ  କ େବଟର, ଏବଂ େ  ବିେଟରିଆ ଇ  କ େବଟର, ଓ—ଓ ବା  ଟି
ଇ  କ େବଟର, େସମାେନ ସମେ େସମାନ ର—େସମାନ ର—େସମାନ ର
େଛାଟ କକଡା ଚିଆଁମାନ ଫୁଟାଇ ବାହାର କର ି। େସମାେନ, “ଚିଇଁ, ଚିଇଁ, ଚିଇଁ,” କର ି
ଏବଂ ଇ  କ େବଟର ଯ ବିଷୟେର କଥାବା ା କର ି େଯଉଁଠାର େସମାେନ ଫୁଟି ବାହାରି
ଆସିଥିେଲ।
384 ମା ମଁୁ ତ ଜେଣ ପିତା, ଜେଣ ମାତା ପାଇବାକ ପସ କେର। ଭ ର ନାମ ଧନ
େହଉ! େମା ସହିତ ବହତ ଅଧିକ ଜନ େହାଇ ନ ଥିେଲ, ମା େମା ସହିତେର ଯାହା ଥିେଲ
ତାହା େହେଲ େମାର ଭାଇମାେନ। ଆେମ । ଆେମ ଏକ ମାତା ପାଇଛ ଯିଏକି ଉ ର
ଦିଅ ି େଯେତେବେଳ ଆପଣ…ଜେଣ ମାତା ଯିଏକି ସଗେର ଅଛ ି, ଯିଏ ଆମ ସମ

ତିେପାଷଣ କର ି। “େଯପରି େଗାଟିଏ ମାଆ କକଡ଼ା ତାହାର ଛଆମାନ ଉପେର
ବସିଥାଏ, ଓ େସମାନ େ ମାଳାପ କେର, ଏବଂ—ଏବଂ ତାହାର ଯ ନିଏ…ତାହାର
କକଡ଼ା ଚିଆଁ ଉପେର ବେସ, େସହିପରି ଭାବେର ମଁୁ ତମମାନ ଆେବାରି ରଖିବି। େହ
ଯିରଶାଲମ, ଯିରଶାଲମ, େକେତ ଥର ମଁୁ ଚାହିଁଲି େଯ ତମକ େମାର େଡଣା ତେଳ ଆେବାରି
ରଖିବି େଯପରିକି େଗାଟିଏ ମାଆ କକଡ଼ା ତାହାର ଛଆମାନ ଆେବାରି ରେଖ! େକେତଥର
ମଁୁ ଚାହିଁଲି େଯ ତମକ େମାର କରି େନଇଥାଆ ି, ମା ତେମ ଚାହିଁଲ ନାହିଁ। ତେମ ତମର
େସମିନାରୀମାନ ରଖିଥିଲ, ତମର ଯାଜକମାନ ଫୁଟାଇଥିଲ। େସମାେନ ତମକ େମା
ବିର େର ଶି ା େଦେଲ। ବ ମାନ ତେମ ତମର ନିଜ ଅବ ାେର ପରିତ ଅଟ। ତମର
ବିନାଶ ତମ ସ ୁଖେର ରହିଛି।”
385 େତେବ ମଁୁ ଏହା କହଛି: େହ, େଲାକମାେନ, େହ େଲାକମାେନ, ପବି ଆ ା େକେତଥର
ଚାହିଁେଲ େଯ ତମକ ଆେବାରି େନଇଥାଆେ , େଯପରିକି େଗାଟିଏ ମାଆ କକଡ଼ା ତାହାର
ଛଆମାନ ଆେବାରି ରେଖ, ମା ତେମ ତମର ନିଜର ମାଗ ଚାହଁୁଥାଅ, ତେମ ଏହା
ବିଷୟେର ନିଜସ ପଥ ପାଇବାକ ଯାଉଅଛ!
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386 ଏହି ରାତିମାନ ମଧ ର େଗାଟିଏେର ମଁୁ ଏହି ବିଷୟ, “ତମର ନିଜସ ପଥ” ଉପେର
ଚାର କରିବାକ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଜାଣିଛ ି, କୟିନ ନିଜସ ପଥ ଚାହିଁଥିେଲ। ମଣିଷ ଆଜି,

ନିଜର ମାଗ ଚାହଁୁଥାଏ। “ମା ଏପରି ଏକ ପଥ ଅଛି ଯାହା ଠି ମେନହଏ, କି ତାହାର
େଶଷ ଦଶା େହଉଛି ମୃତ ।”

387 େତେବ େଦଖ । “ଏଥିେର େସ କହ ି, ‘ଏକ ନତନ—ଏକ ନତନ ନିୟମ…’” ମଁୁ
ବିଶାସ କେର, ବ ମାନ ତାହା…ନା। ମଁୁ ଭଲ ାନେର ଥିଲି।

388 28ତମ ପଦ।

େଯଣୁ ବ ବ ା ଦବଳତାବିଶି ମନଷ କ ମହାଯାଜକପଦେର ନିଯୁ
କେର; କି େଯଉଁ ଶପଥବାକ ବ ବ ା ପେର େହାଇଥିଲା, ତାହା ଅନ କାଳ
ପଯ , ସି ି ା ପୁ ନିଯୁ କେର।

389 ପରେମଶର ନାମ ଚିରକାଳ ଧନ େହଉ, ଏପରି ଏକ ପୁ ପାଇଁ ଯିଏକି
ମ  କୀେଷଦକ ସାଦସଶ େର ଅନ କାଳ ପଯ ଯାଜକ େହେବ। ଏବଂ ତାହା ର
େକୗଣସି ଆର ନ ଥିଲା। ତାହା ର େକୗଣସି ଅ ନାହିଁ। ଏବଂ ବ ବ ା େସପରି କିଛି ଉ
କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଶାରୀରିକ ଥିଲା। ମ ଳୀ େସହିପରି କିଛି ଉ କରିପାେର
ନାହିଁ, େସହି ନାମଧାରୀ ସଂ ାଗଣ, କାରଣ େସମାେନ ଶାରୀରିକ ଅଟ ି। େସହି—େସହି
େସମିନାରୀଗୁଡ଼ିକ େସପରି କିଛି ଉ କରିପାର ି ନାହିଁ। େସମାେନ ଏଥି ସହିତ ବିଶକ
ଶି ା େଦବାକ େଚ ା କରିଥିେଲ। େସମାେନ ଏହାକ ସଂଗଠିତ କରିବାକ େଚ ା କରିଥିେଲ।
େସମାେନ ଜଗତେର ଥିବା େତ କ ଉପାୟକ େଚ ା କରିଛ ି, େଯପରିକି େତ କ
ବିଷୟକ ଯାହା େସମାେନ କରିପାରେ କରିବା ପାଇଁ େଚ ା କରିଛ ି, ଏବଂ ମୁଖ ଜିନିଷ
ଛାଡି େଦଇଛ ି: “ଆପଣ ତ ଏଥିେର ଜନ େନବାକ ପଡିବ।” ପରେମଶର ଆପଣ ତାହା
କର ି ଯାହା ଆପଣ ଅଟ ି, ନି ିତ ଭାବେର, ଏଇଥି ପାଇଁ ନେହଁ େଯ ଆପଣ ଏହା କରିବା
ଛାଡି େଦଇଛ ି।

390 େତେବ, ନାଜରି  ମାେନ, ଆପଣ ଏକ ମୁ ିକା ପି ିବାର ଆବଶ କତା ନାହିଁ,
ଆପଣ ଏକ ଘ ା ପି ିପାର ି ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣ ର କିଛି ନି ି -ନି ି ବିଷୟ ରହିବା
ଆବଶ କ, ଆପଣ ର ବାହ ଏେତ ଲ ା େହବା ଆବଶ କ, କାମିଜ ହାତ, ଆପଣ ର

ଟଗୁଡିକ େସେତ ଲ ା ରହିବା ଆବଶ କ, ଏବଂ େସହି—ଏବଂ େସହି ପୁରଷମାେନ
େସହି ଆ ୟ ଳେର ସ ୃ େହାଇପାର ି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ େସପରି ନ କର ି,
େସମାେନ ଆପଣ ବା ି େଦେବ ନାହିଁ। ଠି ଅଛି। ଏଠାେର କ ାେଥାଲି ଆସ ି,
ଏବଂ େସମାନ ର ନିଜର ବିଷୟ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଏଠାେର େମେଥାଡି ମାେନ ଆସ ି,
େସମାନ ର ନିଜର ବିଶଯ ଥାଏ। େସମାନ ମଧ ର େତ କ ର ମାପିବା ପାଇଁ ଏକ
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ମାପଦ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଅନସାେର କର ି ନାହିଁ, ଠି ଅଛି, ତାହାହିଁ ସବକିଛି
ଅେଟ। ବଝିେଲ?
391 ଏବଂ ତାହାପେର, ମା କତ ବିଷୟଟି େହଉଛି, ଏହା େଯ, “େମା ହ େର ମଁୁ କିଛି
ଆେଣ ନାହିଁ! େକବଳ ତମର କଶକ ମଁୁ ଜାବଡ଼ି ଧେର। େହ ପରେମଶର, ଉଲ , ତବି ତ,
େକଶ ସମୟେର ସାହାଯ େଲାଡା। ଓଃ, ୀ , ମଁୁ ଅତି ନ ଭାବେର ଆେସ, ଏହା ସୀକାର
କରି େଯ ମଁୁ କିଛି ନେହଁ ଏବଂ େମା ଠାେର କିଛି େହେଲ ନାହିଁ। େହ ପରେମଶର, େମାେତ

ହଣ କର।” େତେବ ଯାଇ ପରେମଶର ଆପଣ ହଣ କର ି।
392 ବ ମାନ, ଆପଣ ହଏତ ଆପଣ ର କଖଗ ସୁ ା ଜାଣି ନ ଥିେବ। ଆପଣ ହଏତ
ବିଭାଜିତ ମଟରର କଫିର େଭଦ ଜାଣି ନ ଥିେବ। ଆପଣ ହଏତ ଜାଣିଥିେବ, ହଅର ଜିର

େଭଦ ଜାଣି ନ ଥିେବ, ବାମ ହାତର ଡାହାଣ ଜାଣି ନ ଥିେବ। ଆପଣ କଅଣ ଜାଣି ନାହା ି
ଏଥିେର େକୗଣସିି ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ। େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚି , ତାହା
ଏହା େଯ, ଯୀଶୁ ୀ ଜେଣ ପାପୀ ଭାବେର ଆପଣ ର ାନ ହଣ କରିଥିେଲ। ଏବଂ
ଆପଣ େତ କ ଦିନ ଏହା ସୀକାର କରି େଯ ଆପଣ ଭ ଅଟ ି, ତାହା ର ଧାମିକତାେର
ଛିଡ଼ା େହବା ପାଇଁ, ନିଜର ାନକ ହଣ କର , ଏବଂ ତାହା ନିଜର ସମ ହଦୟେର େ ମ
କର , ଏବଂ ଆପଣ ର ସମ ଉେ ଶ ମାନ ତାହା ଆଡକ ିରୀକତ େହାଇଯାଉ,
ତାହାେହେଲ ଆପଣ ସଗକ ସୃ ି କରିେବ। େସଥିେର ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ, କାରଣ େସହି
ଜୀବନ ଯାହାକି ୀ ଠାେର ଥିଲା ଆପଣ ଠାେର ରହିବା ଆବଶ କ, ଅନ ଥା ଆପଣ
ବିନ ଅଟ ି।
393 େଶଷ କରିବାର ଠି ପୂବର, କଅଣ ଆପଣ ର େସହି ସ ବିହୀନ ନିୟମ ମେନ
ଅଛି କି ଯାହା ପରେମଶର ଅ ହାମ ସହିତେର କରିଥିେଲ? େସ େସହି ସ ାେର
କଅଣ କରିଥିେଲ େଯେତେବେଳ ପରେମଶର କହିଥିେଲ, “େମାେତ େଦଖିବାକ ଦିଅ…”
େଯେତେବେଳ ଅ ହାମ କହିଥିେଲ, “ଆପଣ ଏହା କିପରି କରିବାକ ଯାଉଛ ି େମାେତ
େଦଖିବାକ ଦିଅ ।” 16ଶ ପବ, ମଁୁ ଭାବଛି ଏହା େହଉଛି, ଆଦିପୁ କର। “ଆପଣ ଏହା
କିପରି କରିବାକ ଯାଉଛ ି େମାେତ େଦଖିବାକ ଦିଅ ।”
394 କହିେଲ, “ଅ ହାମ, ଏଠାକ ଆସ।” ଏବଂ େସ ଅ ହାମ େନଇଗେଲ, କହିେଲ,
“େମା ନିମେ ଏକ—ଏକ େମଷ ଆଣ, ଏବଂ ଯାଅ େମା ନିମେ ଏକ—ଏକ—ଏକ େଛଳି
ଆଣ, ଏବଂ େମାେତ ପାଇଁ େଗାଟିଏ ବାଛରୀ ଆଣ। ଏବଂ ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ତେମ େସଗୁଡିକ
ଏଠାେର ଉପରକ େନଇକି ଯାଅ ଏବଂ ବଳିଦାନ କର।”
395 ଅ ହାମ ଯାଇ େମ ା ଆଣିେଲ, ଏବଂ େସହି—େସହି େଛଳି ଓ େସହି—େସହି—
େସହି େମଷଶାବକ ବା େସହି ବାଛରୀ ଆଣିେଲ। ଆଉ େସ େସମାନ ହତ ା କେଲ।
େସମାେନ ସବ ଶୁ ବଳିଦାନ ଥିେଲ। ଏବଂ େସମାନ ଅଧା ଅଧା କରି ଦଇ ଭାଗେର ବିଭ
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କେଲ, ଓ େସମାନ ସ ୁଖେର ପଦାେର ରଖିେଲ। ତାହାପେର େସ ଯାଇ ଦଇଟି ଘୁଘୁ
କାଫା ଆଣିେଲ, ଓ େସଗୁଡିକ ଏଥିେର ରଖିେଲ। ତାହାପେର ଅ ହାମ େସହି ପ ୀମାନ
େସମାନ ଠାର ଉଡି ଚାଲିଯାଉଥିବାର େଦଖିେଲ, ଓ ପରେମଶର ପାଇଁ ଆସିବା ନିମେ
ଅେପ ା କେଲ। “ବ ମାନ, ଭ, େସଠାେର ବଳିଦାନ ଅଛି, ଆପଣ ଏହା କିପରି କରିବାକ
ଯାଉଛ ି? ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ କିପରି ଜେଣ ମନଷ କ ତାହାର ନିଜ ଇ ା ବିର େର
ର ା କରିବାକ ଯାଉଛ ି। ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ ଆପଣ ଏହା କିପରି କରିବାକ ଯାଉଛ ି। େହ ଭ,
ଆପଣ ଏହା କିପରି କରିପାରିେବ?”
396 ଭ କହିେଲ, “ଅ ହାମ, େତେବ େଦଖ। ତେମ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା। ତେମ ଆ ିକ,
ଏବଂ ତେମ ତାହା ବଝିବ ଯାହା ବିଷୟେର ମଁୁ କହଅଛି।”
397 “ଠିକ ଅଛି, ଭ, ମଁୁ େଦଖିବାକ ଚାେହଁ।” େତେବ ମଁୁ େକବଳ ନାଟକ ଭାବେର
ଉପ ାପିତ କରଛି।
398 “େତଣୁ, ଅ ହାମ, ତେମ ବ ମାନ ଏଠାକ ଆସ, ଏବଂ ଏଠାେର ବସି େସହି
ପ ୀମାନ ଘଉଡାଉଥିବାର େଦଖ।” େତଣୁ େସ ସମ ପ ୀମାନ ଘଉଡାଇେଲ,
େଯପଯ କି ସୂଯ ଅ ନ େହାଇଗଲା।
399 ଏବଂ ଥମ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣ ି, ପରେମଶର ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିେଲ।
େଯେତେବେଳ େସ ଓ ାଇ ଆସିେଲ, ଅ ହାମ େଶାଇ ପଡ଼ିବାକ ଲାଗିେଲ। ପରେମଶର
କହିେଲ, “ଅ ହାମ, ମଁୁ ତମକ ନି ାେର ପକାଇବାକ ଯାଉଅଛି।”
400 ବ ମାନ ଶୁଣ , େହ ଆଇନ ଅନଗତକାରୀ ବ । େଦଖ , ପରେମଶର ଅ ହାମ
ସ ୂ ରେପ ଛବିର ବାହାର କରିେଦେଲ, େସଥିେର ତାହା ର କିଛି େହେଲ କରିବାକ ନ
ଥିଲା। ଏବଂ େସହିପରି ଭାବେର ହିଁ େସ ଆପଣ ହଣ କେଲ। ଆପଣ କହ ି, “ଓଃ, ମଁୁ
ପରେମଶର େଖାଜିଲି।” ଆପଣ େଖାଜି ନାହଁା ି।
401 ପରେମଶର ଆପଣ େଖାଜିେଲ, “େକୗଣସି ବ ି େମା ପାଖକ ଆସିପାେର ନାହିଁ
େଯପଯ କି େମାହର ପିତା ତାକ ଥେମ ଆକଷିତ କର ି ନାହିଁ।” ବଝିେଲ?
402 ଏହା ତ ପରେମଶର ଆପଣ େଖାଜୁଛ ି, ଆପଣ ପରେମଶର େଖାଜ ି ନାହଁ।
ଆପଣ ତାହା କଦାପି କରିନାହଁା ି। ଆପଣ ର ସଭାବ ତ ଭଲ ଅେଟ। ଆପଣ ତ
ଏକ ଘୁଷୁରୀ ଅଟ ି। ଆପଣ େକୗଣସି ଭି ବିଷୟ ଜାଣି ନାହଁା ି। ଆପଣ ତ େକବଳ
ଏକ ଘୁଷୁରୀଶାଳାେର ରହ ି। ତାହା ତ ସବ ଆପଣ ଜାଣିଛ ି। ଆପଣ ଏହାକ ଭଲ
ପାଆ ି। ବିୟର ପିଅ ି, ଏଆେଡ େସଆେଡ ପଡ଼ି ରହିଥାଆ ି, ପର ପୁରଷ ପ ୀ
ସହିତ େଦୗଡଥାଆ ି, ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା କିଛି କରିପାର ି ସବ ମ ଅେଟ, େକବଳ ଭଲ
ଦିଶୁଥାଏ। “େହ, ଭାଇ, ଆମର ଏକ ବଡ ସମୟ ଚାଲିଛି!” ଆପଣ ଭାବଥାଆ ି େଯ ଏହା
ଭଲ ଅେଟ।
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403 ମା ପରେମଶର ଆପଣ ହଦୟେର ଆଘାତ କର ି। [ଭାଇ ାନହା ଛାର
ମ ଉପେର ଠ ଠ କର ି—ସ ା।] ତାହା ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ପରିବ ନ କରିଥାଏ।
ଆପଣ ପରେମଶର ଠ ଠ କର ନାହଁା ି; ପରେମଶର ଆପଣ ଠ ଠ କର ି।
ଆଦମ େକେବ ବି ପରେମଶର ହଦୟେର ଠ ଠ କରି ନ ଥିେଲ; ପରେମଶର ଆଦମ
ହଦୟେର ଠ ଠ କେଲ। ଏବଂ ଆପଣ ଆଦମ ର ଜେଣ ପୁ ଅଟ ି। ତାହା ଠି ।
ଏହା ପୂବରକି ଆଦମ ପୁନବାର, ପରେମଶର ପୁ େହାଇପାରେ , ପରେମଶର
ତାହାର ହଦୟେର ଠ ଠ କରିବାକ ପଡିଥିଲା। ଏହା ପୂବରକି ଆପଣ ପରେମଶର ପୁ
େହାଇପାରେ , ପରେମଶର ଆପଣ ହଦୟେର ଠ ଠ କରିବାକ ପଡିବ।
404 େତେବ, ଅ ହାମ େଶାଇପଡ଼ିେଲ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ େଶାଇପଡ଼ିେଲ, ଥେମ
ବିଷୟ େସ କଅଣ େଦଖିେଲ? ଏକ କତ ଭୟାନକ, ନି ନୀୟ, ଭୟ, ଅ କାର। ତାହା
େହଉଛି ମୃତ , ଯାହାକି ସମ ମାନବ ଜାତି ଉପେର ଆସିଥାଏ। ତାହାପେର େସ ଏଠାର
ଆଉ ଟିକିଏ ଦରକ େଦଖିେଲ, ଏବଂ େସ ଧୂମ ବାହାରଥିବା ନିଆଁଭାଟି େଦଖିେଲ। ଏହା
ପୂବରକି ଆପଣ ର ଧୂମ ବାହାର ା, ଆପଣ ପାଖେର ନିଆଁ ରହିବା କଥା। େସହି
କାରଣର ହିଁ ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ନକ ଏକ ଦ େହଉଥିବା ାନ ଅେଟ। ଠି ଅଛି।
405 େସ ଦଶାଇେଲ, େଯ ଆେମ ସମେ ମୃତ ମୁଖକ ଯାଉଅଛ, ଏବଂ ଆେମ େତ େକ
ନକକ ଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆେମ ପାପୀ ଅଟୁ।
406 ମା , େତେବ, ତାହାର ଟିକିଏ ପେର, େସ ଏକ ସାନ, ଧଳା କାଶ େଦଖିେଲ।
407 ଏବଂ ଏହି ସାନ, ଧଳା କାଶ, େସହି କାଶ କଅଣ ଅେଟ? େସହି ଧଳା କାଶ କଅଣ
ଥିଲା? େସହି ଅ ି ଯାହା ଇ ାଏଲର ସ ାନମାନ ଆଗେର ଆଗେର ଯାଇଥିଲା।
େସହି ଅ ି ଯାହାକି ଦେ ସକ ରା ାେର ପାଉଲ େଭଟିଥିଲା। େସହି ଅ ି
ଯାହାକି ପିତର କାରାଗାରର ବାହାର କରିଥିଲା। େସହି ଅ ି ଯାହାକି ଆଜି ରାତିେର
ଏଠାେର ଅଛି।
408 େସହି ଅନ , ଚିର ନ ପରେମଶର, େସ ନିେଜ ସୟଂ ଏହି ବିଭାଜିତ ବଳିଦାନ ମଧ
େଦଇ ଚାଲିକରି ଗେଲ, (ଓଃ, େମାର ଭ), େତ କ ବଳିଦାନ ଉପର େଦଇ ଆଗକ ଏବଂ
ପଛକ। “ଅ ହାମ, ମଁୁ ଏହିପରି ଭାବେର କରିବାକ ଯାଉଅଛି। େମାେତ େଦଖ, େଯ ମଁୁ କଅଣ
କରିବାକ ଯାଉଛି। ମଁୁ ଏଠାେର ଏକ ନିୟମ କରଛି। ଏବଂ ମଁୁ ଏକ ଶପଥ କରିବି, େଯ, େସହି
ବଂଶ ଅନସାେର, ମଁୁ ଏକ ମଧ ିକ ଛିଡ଼ା କରିବି। ମଁୁ ମୃତ ସହିତ ଏକ ନିୟମ କରିବି। ଏବଂ ମଁୁ
ଶରୀରେର, ମୃତ କ ନି ା କରିବି, କାରଣ ମଁୁ ନିେଜ ଆସି ଏହାକ ହଣ କରିବି। ଅ ହାମ,”
କହିେଲ, “ଅ ହାମ, ତମର ବଂଶ ଦାରା, ଆସିବ, ତମର ବଂଶ େଦଇ, ତେମ ଜଗତର ପିତା
େହବ। ଆଉ େକବଳ ତମ ସହିତ ନହଁ, େଯ ମଁୁ ତମ ସହିତ ଏହି ତି ା କରଛି, ମା ତମ ପେର
ତମର ବଂଶ ସହିତ ମଧ କରଅଛି।” େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ସମେ େହେବ। “େସମାେନ
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ଯାହା କର ି ତାହା ନେହଁ; ମା ମଁୁ ଯାହା କେର। ମଁୁ ଏହା କରିବାକ ଯାଉଛି, ଅ ହାମ। ମଁୁ
ଆଦମ ବିଶାସ କରିଥିଲି, ଆଉ େସ ତା ର ଭା ି େଦେଲ। ଏବଂ ସମେ େସମାନ ର
ଭା ି ଦିଅ ି। ମା ମଁୁ ଏହାକ େମା ନିଜ ସହିତ ନିୟମ କରିବି, ଏବଂ ନିଜଠାେର ଶପଥ କରିବି,
‘ମଁୁ ଏହାକ ର ା କରିବି।’” ଆେମ । ଆେମ । ଆେମ ।
409 ଆେମ କଅଣ କର, ଏକ ନିୟମ କରିବାେବେଳ? ମଁୁ କେହ, “ଭାଇ େନୱି …” େତେବ
ଏହାକ, େଗାଟିଏ ମିନି େଦଖ । ମଁୁ କେହ, “ଭାଇ େନୱି , ମଁୁ ଆପଣ କହିବି େଯ
ମଁୁ କଅଣ କରିବି। ଯଦି ଆପଣ େସପଯ ଚାର କରିେବ…ଆସ ାକାଲି ରାତି, ଏବଂ
ପରଦିନ ରାତି, ବଧବାର ପଯ , ବଧବାର ଠାର, ରବିବାର ପଯ , ମଁୁ ଚାର କରିବି।”
[େଟ  େର ରି ାନ—ସ ା।] “ଆପଣ େସହି ଚ ି କର ି କି?”
410 “ହଁ, ଆ ା।”
411 ଏହିପରି ଭାବେର ଆେମ ଏଠାେର ତାହା କର। “ହାତ ମିଶାଅ, ବାଳକ।” ଏହାହିଁ
ତାହା ଅେଟ। ତାହା ଆେମରିକାେର ଏକ ନିୟମ ଅେଟ। ଏହିପରି ଭାବେର ହିଁ ଆେମ ଏକ
ନିୟମ କରିଥାଉ।
412 େତେବ, ଜାପାନେର େସମାେନ କିପରି ଭାବେର ନିୟମ କର ି? ଆେମ କର,
କହିଥାଉ, “ଆପଣ ଏପରି-ଓ-ଏପରି କର , ଏବଂ ମଁୁ ଏପରି-ଓ-ଏପରି କରିବି।” ଆେମ
ଅ ଟିେକ ଲଣ େନଇଥାଉ, କାରଣ ଲଣ ଏକ ସାଦ ଅେଟ। ଏବଂ ଆେମ ଲଣ େନଉ, ଏବଂ ମଁୁ
ଏହାକ ଭାଇ େନୱିଲ ଉପେର ପକାଇଥାଏ, ଏବଂ ଭାଇ େନୱିଲ ଲଣ—ଲଣ ନିଅ ି ଓ େମା
ଉପେର ପକା ି। ତାହା ଏକ ବାଧ ତାମୂଳକ ନିୟମ ଅେଟ।
413 େଡଭିଡ ଲିଭି େ ାନ ଆ ିକୀୟ ନିେ ା ସହିତ ତା େଦଶକ ଯିବା ପାଇଁ, କିପରି
ନିୟମ କରିଥିେଲ? େସ ଗେଲ ଓ ଯାଇ ଧାନ ସା ାତ କେଲ, େଯ େସ େସଠାେର
ସୁସମାଚାର ଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କାଯ କରିବା ପାଇଁ, େସହି ବାଟ େଦଇ
ଯାଇପାର ି। ଏବଂ େସମାେନ େଗାଟିଏ ଗା ମଦ େନଇଥିେଲ। ଏଠାେର ଆ ିକାର
େସହି ନିେ ା ସହିତ ନିୟମ ଅେଟ। େସମାନ ର େଗାଟିଏ ଗା ମଦ ଥିଲା। ଏବଂ େସହି
ନିେ ା ଧାନ ନିଜର ଶିରା କାଟି, ଏହି ଗା ମଦେର ତା ର ର ଢାଳି େଦେଲ। ଏବଂ
େଡଭିଡ ଲିଭି େ ା ନିଜର ଶିରା କାଟି, ତା ର କ େସହି ଗା ମଦେର ଢାଳି େଦେଲ।
େସମାେନ ଏହାକ ମିଶାଇ େଦେଲ। ଲିଭି େ ା ଏହାର ଅଧା ପିଇେଲ, ଏବଂ ନିେ ା

ଧାନ ଏହାର ଅଧା ପିଇେଲ। ତାହାପେର େସମାେନ ପର ର ଜେଣ ଅନ କ, େଗାଟିଏ
ଉପହାର େଦେଲ। େସହି ନିେ ା ଧାନ, େଡଭିଡ ଲିଭି େ ାନ କହିେଲ, “ଆପଣ େମା
ଠାର କଅଣ ଚାହଁୁଛ ି?”
414 େସ କହିେଲ, “ତେମ ପି ିଥିବା େସହି ଧଳା େକାଟ।” େତଣୁ ଲିଭି େ ା ତା େକା
କାଢିେଲ ଓ େସହି ନିେ ା ଧାନ େଦେଲ। େସ ପଚାରିେଲ, “ଆପଣ କଅଣ ଚାହଁୁଛ ି?”
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415 େସ କହିେଲ, “ଆପଣ ହାତେର ଥିବା େସହି ପବି ବ ା।” କାରଣ, େସ ଜାଣିଥିେଲ
େଯ େସ ଏହା ସହିତ ଭିତରକ ଯାଇପାରିେବ, େତଣୁ େସ େସହି ବ ା େନେଲ। ଏବଂ
େସମାେନ ଭାଇ ଥିେଲ, କାରଣ େସମାେନ ଏକ ନିୟମ କରିଥିେଲ।
416 ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ବାହାରକ ଗେଲ, ଆଉ ଆଦିବାସୀମାେନ ତା ମାରିବାକ
େଗାଡାଇେଲ, େସ େସହି ପବି ବ ାକ ଉପରକ ଉଠାଇେଲ। ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ
ତାହା କେଲ, େସମାେନ େଦଖିେଲ ଏବଂ େସମାେନ କହିେଲ, “ଓଃ, ଓଃ, ଆେମ େସହି ବ ି
ଛଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ।” କାହିଁକି? “େସ ଜେଣ ନିୟମ ବ ିତ ଭାଇ, ଯଦିଓ େସ ଧଳା, ଆେମ ତା
େକେବ ବି ଆଗର େଦଖି ନ ଥିଲ।” େସମାେନ କଳା ଅଟ ି େବାଲି େସମାେନ କଦାପି ଜାଣି
ନ ଥିେଲ େଯପଯ କି େସମାେନ ତା େଦଖି ନ ଥିେଲ। େସମାେନ ଏହା ପୂବର େକେବ ବି
ତାହା େଦଖି ନ ଥିେଲ। “କି େସ ଜେଣ ନିୟମ ବ ିତ ଭାଇ। େସ ତା ହାତେର ଧାନ ର
ବ ା ଧରିଛ ି।”
417 ଆଜି, ଆମ ଉପେର ପବି ଆ ା ଶ ି ସହିତ, ଭ ଯୀଶୁ ର ର ନିୟମ ପିଇବାର,
େକେତ ସୁ ର ଚି ଣ ଅେଟ! ଆେମ ଯୀଶୁ ନାମେର ଆଗକ ବଢ, ଏବଂ ଏହି ଚି ଗୁଡିକ
େସମାନ ଅନସରଣ କରିବ େଯଉଁମାେନକି ସ ୃ ଅଟ ି। ଏହା ତ େସହି ଧାନ ର
ପବି ବ ା ଅେଟ। େଦଖ େଯ େସହି ନିୟମ, ତାହା କିପରି ଅେଟ?
418 ପୂବେଦଶୀୟ ସମୟେର େସମାେନ ଏହା କିପରି କରଥିେଲ? େସମାେନ ପର ର
ଜେଣ ଅନ କ, ଏକ ଶପଥ କରଥିେଲ। େସମାେନ େଗାଟିଏ ପଶୁକ ହତ ା କରଥିେଲ, ଏହାକ
ଦଇ ଖ କରଥିେଲ, ଓ ତାହାର ମଝିେର ଛିଡ଼ା େହଉଥିେଲ। େସହି—େସହି ଦଇ ଜଣ ବ ି,
ଏହି ବିଭାଜିତ ପଶୁର ମଧ ଭାଗେର ଛିଡ଼ା େହଉଥିେଲ। ଏବଂ େସମାେନ ଏକ ନିୟମକ
ଚି ଣ କରଥିେଲ। “ଯଦି ମଁୁ ଏହାକ ର ା କରିବାେର ବିଫଳ ହଏ, ଯଦି ମଁୁ ଏହାକ କରିବାେର
ବିଫଳ ହଏ, କାହିଁକି, ଏହାକ ଏବଂ ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ, େତେବ େମା ଶରୀର ଏହି ମୃତ ପଶୁ
ପରି େହାଇଯାଉ। େମା ଶରୀର ଏହି ମୃତ ପଶୁ ପରି େହାଇଯାଉ।” ଏବଂ େଯେତେବେଳ
େସମାେନ ତାହା କର ି, େସମାେନ ଏହି ନିୟମକ ନିଅ ି ଏବଂ ଏହା ମଧ େର ଛିଡ଼ା ହଅ ି;
ଏକ ଶପଥ କର ି, ଶପଥପାଠ କର ି େଯ େସମାେନ ତାହା କରିେବ। ଏବଂ େସମାେନ େସହି
କାଗଜକ ଚିରି ଦିଅ ି, ଏକ , ଅଲଗା କରି ଦିଅ ି, ଆଉ େଗାଟିଏ ଭାଗକ ଜେଣ ବ ି ,
ଅନ ଭାଗକ ଆର ଜଣକା େଦଇ ଦିଅ ି। ଏକ ନି ି ସମୟେର େସମାେନ ସା ାତ
କରିେବ। ଆଉ ଯଦି େସମାେନ େସହି ଶପଥକ ପାଳନ କରିବାେର ବିଫଳ ହଅ ି, େତେବ
େସମାେନ େସହି ମୃତ େର ମର ; ଏବଂ େସହି ମୃତ ପଶୁମାନ ପରି ହଅ । ଠି ଅଛି।
419 କଅଣ ଆପଣ େସହି ତିେନାଟି ପଶୁ ଲ କେଲ? ସି ଭାବେର; େସହି
େମଷଶାବକ, େଛଳି, ଏବଂ େସହି ତିନି ସି ବଳିଦାନ। େମଷଶାବକ କଅଣ ଥିଲା…ଘୁଘୁ
କାଫା କଅଣ ଥିଲା? ଏବଂ େସହି ଦଇଟି ଘୁଘୁ କାଫାର ଅଥ କଅଣ ଥିଲା? େସହି ଦଇଟି
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ଘୁଘୁ କାଫାକ ଉଭୟ ପରି ାଣ ଏବଂ ଆେରାଗ ତା ପାଇଁ ବଳିଦାନ କରାଯାଇଥିଲା,
ଏଥିେର—ଏଥିେର…ଯାହାକି ଏହା ସହିତେର ଗଲା। ବଝିେଲ? ାୟ ିତଗୁଡିକ
ଭି ଭାେବ କରାଯାଇଥିଲା, ମା ଆେରାଗ ତା ସମାନ ଭାବେର ଜାରି ରହିଲା, ଏବଂ
େସହିପରି ପରି ାଣ ମଧ ସମାନ ଭାବେର ଜାରି ରହିଲା। େସହି ଦଇଟି ଘୁଘୁ କାଫା,
ଅବିଭାଜିତ ଭାବେର, ଏହାର ଅଥ େହଉଛି େସମାେନ ଉଭୟ, ତିନିଧିତ କରାଯାଇଛ ି।
ପରି ାଣ…“ତାହା େକାରଡା ଆଘାତ ଦାରା ଆେମ ସୁ େହାଇଅଛ। େସ ଆମମାନ
ଅପରାଧଗୁଡିକ ପାଇଁ ଆହତ େହାଇଥିେଲ। ତାହା େକାରଡା ଆଘାତ ଦାରା ଆେମ ସୁ
େହାଇଅଛ।” େସଗୁଡ଼ିକ ପାଶେର ରଖାଯାଇଥିଲା, ଅଲଗା କରାଯାଇ ନ ଥିଲା। ମା େସହି
ନିୟମ, େସହି ପଶୁଟିର ଅଂଶ (େସହି ତିେନାଟି) କଟା ଯାଇଥିଲା। କଅଣ ଆପଣ େଦଖୁଛ ି
କି? ଏହା ପେର େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତାହା କେଲ, େସମାେନ ଚିରିେଲ ଓ େସମାନ ର
ନିୟମ କେଲ।

420 େଦଖ େଯ ପରେମଶର ଅ ହାମ କଅଣ କହଥିେଲ: “କାଲବରୀେର,
କାଲବରୀେର, ତମର ବଂଶ ଅନସାେର। ତମଠାର ଇ  ହାକ ଆସିେଲ, ଇ  ହାକଠାର
ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ ଆସିେଲ, ଯାକବ, ଯାକବଠାର େଯାେଷଫ ଆସିେଲ, େଯାେଷଫ ଠାର,
ତଳକ, ତଳକ, ତଳକ, ଉ ରାଧିକାରୀ, ଏପଯ କି, େଶଷେର, େସହି ଧାମିକ ବୀଜ
େଦଇ!” ତାହା ର…

421 େସ ଠି ଏଠାେର, ଏହା କହି ସାରିେଲ, େଯ ଆମର ଭ ଏପରି ଏକ ରା ର
ବାହାରିଛ ି ଯାହାକି ଜାଣି ନ ଥିଲା। େମାଶା ତ ଏହା ବିଷୟେର କଦାପି କହିେଲ ସୁ ା ନାହିଁ,
ଏକ ଯାଜକତର ବାହାରି ଆସିଥିେଲ। “ଆମର ଭ ଯିହଦା େଗା ର ବାହାରି ଆସିଥିେଲ।”
େଲବୀର ନେହଁ, କାରଣ େସମାେନ ଶାରୀରିକ ଭାବେର ଆଇନ ଅନଗତକାରୀ ଥିେଲ।
ମା ଆମର ଭ ଯିହଦାର ବାହାରି ଆସିଥିେଲ। ମହିମା େହଉ! ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି।
େଯଉଁଠାେର େସହି ତି ା କରାଯାଇଥିଲା!

422 େଯେତେବେଳ ଆେମ ବ କର, େତେବ ଧ ାନ ସହକାେର ଶୁଣ । ଏବଂ
କାଲବରୀେର, ପରେମଶର ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିେଲ ଓ ତାହା ର ନିଜ ପୁ ର ଶରୀରକ
େନେଲ, େଯଉଁଥିେର େସ ବସବାସ କରିଥିେଲ, ଆଉ େସ ଏହାକ କାଲବରୀେର ଚିରି
େଦଇଥିେଲ। ତାହା ର ର ା , ଆହତ, କଟା ଏବଂ ବ ା େସଠାେର ଭସି େହାଇ ତାହା
ଚିରି େଦଇଥିଲା, ଏବଂ ତାହା ର ର ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ଆଉ େସ କହିଥିେଲ, “ପିତା,
ମଁୁ ତ ହ େର ଆପଣା ଆ ାକ େଦଉଅଛି।” େସ ନିଜର ମ କ ନତ କେଲ। ଆଉ ପୃଥିବୀ
କ ିତ େହଲା, ଓ ବ ପାତ େହଲା, ଏବଂ େମଘ ଗଜନ େହଲା। ପରେମଶର ତାହା ର
ଚିର ନ ନିୟମକ େଲଖୁଥିେଲ।
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423 ଆଉ େସ ସ ାହର ଥମ ଦିନେର, ତାହା ର ମୃତ ଶରୀରକ କବରର େନଇ, ସଗକ
ଆଣିେଲ, ଏବଂ େସଠାେର ମହାଯାଜକ ଭାବେର, ଏକ ାରକ ରେପ ଉପେବଶନ କେଲ;
େସଠାେର, ସି ଭାବେର, ସବଦିନ ପାଇଁ ବସି ରହିଛ ି। ଏବଂ େସ େସହି ଆ ା ପୁଣିଥେର
ଠି େସହି ମ ଳୀ ପାଖକ େ ରଣ କେଲ, ଯାହାକି େସ େସହି ଶରୀରର ଚିରି ବାହାର
କରିଥିେଲ। ଏବଂ େସହି ମ ଳୀକ ଠିକ େସହି ସମାନ ଆ ା ରଖିବାକ େହବ ଯାହାକି େସହି
ଶରୀରେର ଥିଲା, ନତବା ଏହା ପୁନର  ଥାନେର ତାହା ସହିତ ସ ୂ ରେପ ମିଶିବ ନାହିଁ।
େସହି ଦଇଟି ଖ କ ନି ିତ ଭାବେର ସି ରେପ ଏକ ମିଶିବାକ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଏହି
ମ ଳୀ ସ ୂ ରେପ, ଠି େସହି କାର ସି ନେହଁ େଯପରିକି େସହି ସମାନ ଆ ା ଥିେଲ
ଯାହାକି ୀ ଠାେର ଥିଲା, ତାହାେହେଲ ଆପଣ କଦାପି ସଗାେରାହଣେର ଯିେବ ନାହିଁ।
424 ଭାଇ, େସଠାେର େସହି ଚିର ନ ନିୟମ ଅଛି। ତାହାକ, ନିେଜ େଖାଜ , ଯାହା
ଆପଣ ର ନିଜ ହଦୟେର ଅଛି। ଭ େ ମ କର । କତେର ସୁନି ିତ େହାଇଯାଆ
େଯ ଆପଣ ର ା ା ଅଟ ି। ଏଥିେର େକୗଣସି ସୁେଯାଗ ନିଅ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜୁଆ
େଖଳଛ ି। ଓଃ, ଆପଣ, ଆେମ ଆେମରିକୀୟ େଲାକମାେନ, ଜୁଆ େଖଳିବାକ ଭଲ ପାଉ,
କି ଆପଣ େସଥିେର ଜୁଆ େଖଳ ନାହିଁ। ଆପଣ ସୁନି ିତ େହାଇଯାଆ େଯ ଆପଣ ଠି
ଅଟ ି। ଏଇଥି ପାଇଁ ନହଁ େଯ ଆପଣ ମ ଳୀେର େଯାଗ େଦଇଛ ି, ବରଂ ଏଇଥି ପାଇଁ େଯ
ଆପଣ କତେର ନତନ ଭାେବ ଜନ େହାଇଛ ି, ୀ ଆପଣ ନିକଟକ, ପବି ଆ ା
ବ ିତେର ଆସିଛ ି।
425 େତେବ, େକବଳ ଶଂସନୀୟ ଭାବେର, ମଧ , େଯେତେବେଳକି ମଁୁ ସମା କରଅଛି।
ଯୀଶୁ ୀ ଠାେର ଥିବା େସହି ସମାନ ଆ ା , ଠି ଆମମାନ ମଧ େର ରହିଥିବାର
େଦଖି, ଆେମ େକେତ ଖୁସି େହବା ଉଚି , ପୁଣି େସହି ସମାନ କାଯ ଗୁଡିକ କରଥିବାର
େଦଖିବା ଯାହାକି େସ ପୃଥିବୀେର ଥିବା ସମୟେର କରିଥିେଲ! ଆେମ େକେତ ଖୁସି େହବା
ଉଚି !

ଆସ ଆେମମାେନ ବ ମାନ ାଥନା କରିବା, େଯେତେବେଳକି ଆେମ ଆମର
ମ କଗୁଡିକ ନତ କରିଥାଉ।
426 ଭ, ଏହା ଏକ ମହାନ ଦିନ ରହିଅଛି। ଯଦିଓ, ମଁୁ େସହିପରି କରଅଛି େବାଲି ସବଦା
ଅନଭବ କରିଥାଏ, ମଁୁ ବିଫଳ ରହିଥାଏ। ଭ, ମଁୁ ଏହାକ ଠି ଭାବେର ତିନିଧିତ
କରିପାେର ନାହିଁ। ମଁୁ ାଥନା କରଛି େଯ ତେମ େମାର ମୂଖ ଉପାୟଗୁଡିକର େମାେତ ମା
କରିବ। ଓଃ, ମଁୁ ତମ ସ ୁଖେର େମାର ପାପଗୁଡିକ ସୀକାର କରଛି, ଏବଂ ଦୟା ମାଗୁଛି, ଏହା
ଜାଣି େଯ େସଠାେର ଜେଣ ମହାନ ମହାଯାଜକ ପରେମଶର ଡାହାଣ ପେଟ, ସଗେର ଛିଡ଼ା
େହାଇଛ ି, ଯିଏକି ହାେରାଣ ସାଦଶ େର, ବ ବ ା ଏବଂ ଆଇନ ଓ ବିଭି ବିଷୟଗୁଡିକର
ଅନସାେର ନିଯୁ କରାଯାଇ ନାହଁା ି। ମା େସ େସଠାେର ପରେମଶର ଅନ ହ
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େହତର, ଯାହାକି ଜଗତର ପ ନ ପୂବର ଆଗକ ଅେପ ା କରିଥିଲା ବିରାଜିତ େହାଇଥିେଲ,
ଏବଂ ଏଠାେର ତେଳ ଜଗତେର େମାେତ େଦଖିଥିେଲ, ଆଉ େମାର ପାପଗୁଡିକ ପାଇଁ
ମୃତ ବରଣ କରିଥିେଲ, େଯପରିକି େମାେତ ପରେମଶର ରାଜ କ େଫରାଇ ଆଣ ି।
ପିତା, ମଁୁ ଏଥିପାଇଁ, ତମକ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛି।

427 କାରଣ, ଏହି ଆ ା ଯାହାକି ବ ମାନ ତମର େଲାକମାନ ମଧ େର ରାଜତ କେର
େସତିକି ଅନ ଅେଟ େଯତିକି ପରେମଶର ଅନ ଅଟ ି। “ମଁୁ େସମାନ ଅନ ଜୀବନ,
ଚିର ଜୀବନ, ଚିରକାଳର ଜୀବନ ଦିଏ, ଏବଂ େସମାେନ କଦାପି ବିନ େହେବ ନାହିଁ।”
ଏବଂ ବିଚାର ସମୟେର, େସମାେନ େସଠାେର କଦାପି ରହିେବ ନାହିଁ। େସମାେନ ବିଚାରକ
ଅତି ମ କରି ଯାଇଛ ି। େସମାେନ ମହିମାକ ଚାଲି ଯାଇଛ ି। “ଏବଂ ଯଦି ଏହି ତ ୁରପ
ପାଥିବ ଗୃହ ଭା ିଯାଏ, େତେବ ଆ ମାନ ର ନିମେ ଆଉ ଏକ ଗୃହ ଆମକ ହଣ
କରିବା େହତ ଅେପ ାେର ଅଛି।” େହ ଭ, େସଥିପାଇଁ ତମକ ଧନ ବାଦ।

428 ମଁୁ ବ ମାନ ାଥନା କରଛି, ଯଦି ଆଜି ରାତି ଏଠାେର େକହି ଜେଣ ଅଛ ି, ଯିଏକି
ଏଯାଏଁ ନିୟମର କତ ର ପାନ କରି ନାହଁା ି, ଯିଏକି ଏହା ଜାଣି ନାହଁା ି େଯ ଏହାର ଅଥ
କଅଣ, ଏହା ଜାଣି ନାହଁା ି େଯ ନତନ ଭାେବ ଜନ େହବାର ଅଥ କଅଣ, ଏହା ଜାଣି ନାହଁା ି
େଯ େସମାନ ହଦୟେର, କି ା ନିଜର ହଦୟେର ୀ ସହିତ ଏକ କତ ସହଭାଗୀତା
ପାଇବା କଅଣ ବିଷୟ ଅେଟ, ଏହା େହଉ େଯ େସମାେନ ବ ମାନ ତାହା ହଣ କର ,
େଯେତେବେଳକି ଆେମ ଅେପ ା କର ଓ ଏହି ସୁେଯାଗ େଦଉ। ଏବଂ େସହି ଦିନେର, ଆେମ

ାଥନା କର େଯ ଆେମ ସୁସମାଚାରକ ସଠି ଆେଲାକେର ଉପ ାପନ କରିଛ। ୀ
ନାମେର, ଆେମ ାଥନା କରଛ।

429 େଯେତେବେଳକି ଆେ ମାେନ ନିଜର ମୁ ନଆଁଇଅଛ, କଅଣ େସଠାେର ଜେଣ ବ ି
ଅଛ ି ଯିଏକି ୀ ନିକଟେର ଆପଣା ହାତ ଉଠାଇେବ, ଏବଂ କହିେବ, “ପରେମଶର

ୀ , େମା ତି ଦୟା କର। େହବାକ ଦିଅ େଯ ମଁୁ, ତମର ଅେଯାଗ େସବକ ଭାବେର,
ବ ମାନ େମା ହଦୟେର ପବି ଆ ା ହଣ କେର। ଏବଂ କତେର େମାହର

େୟାଜନ ଥିବା େସହି ଆଶାସନା ଏବଂ େ ମକ େମାେତ େଦବ କି”? ଯଦି ଆପଣ ତାହା
ପାଇ ନାହଁା ି, ତାହାେହେଲ କଅଣ ଆପଣ େକବଳ ନିଜର ହାତକ ତାହା ଆେଡ ଉଠାଇ,
କହିେବ କି, “ ଭ, ଏହା ଏକ ଚି ଯାହା ମଁୁ ଇ ା କେର।”? କଅଣ ଆପଣ ନିଜର ହାତକ
ଉପରକ ଉଠାଇେବ କି? ମହିଳା, ପରେମଶର ଆପଣ େସଠାେର ପଛେର ଆଶୀବାଦ
କର । ପରେମଶର ଆପଣ ଏଠାେର ଆଶୀବାଦ କର , ମହାଶୟ। ଆପଣ
ଆଶୀବାଦ କର , ମହାଶୟ। ପରେମଶର ଆପଣ ସହିତେର ରହ । ତାହା ଉ ମ
ଅେଟ। ଏଠାେର ଏହି ବ ି େଶଷେର, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର , ଭାଇ।
ଏବଂ ଅନ େକହି, ଠି ବ ମାନ ଆେମ ସମା କରିବା ପୂବର, େକବଳ କିଛି ଣ ପାଇଁ
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ଅେପ ା କରଅଛ। େହ ପୁ , ପରେମଶର ଆପଣ ପଛେର ଆଶୀବାଦ କର । ଅନ
େକହି ଅଛ ି କି?
430 “ମଁୁ ବ ମାନ ଇ ା କେର। ଭ ପରେମଶର, ମଁୁ ଇ ା କେର। ତେମ େମାର ହଦୟକ
ଜାଣ। ତେମ ଜାଣ େଯ େମା ମନେର କଅଣ ଅଛି। ତେମ, ‘ପରେମଶର ଆ ା ଦି-ଧାର
ଖ ଠାର ଜୀବ ଏବଂ ତୀ ତର, ଆଉ ି ଓ ମ ାର ବିେ ଦ ପଯ ପରିେଭଦକ, ଏବଂ
ହଦୟର ଚି ାର ସୁ ବିଚାରକ ଅେଟ।’” େସ ବିଷୟେର ଚି ା କର । େସ ଆପଣ ର
ସମ ଚି ା, ଆପଣ ର ଭାବ ଠି ଜାଣ ି।
431 କଅଣ ଆପଣ ନିଜର ହାତ ଉଠାଇେବ କି? କହ , “େହ ପରେମଶର, ଠି ବ ମାନ,
େମା ତି ଦୟା କର। ମଁୁ—ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ଏହା ଜାଣ େଯ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ମଁୁ
ଭ ଅେଟ, ଏବଂ ମଁୁ ତାହା ହଦୟ ମ କେର, ମା ମଁୁ ଠି େହବାକ ଚାେହଁ।” ଠି ଅଛି,
େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ନିଜର ମ କଗୁଡିକ ନତ କରିଥାଉ, ବ ମାନ ାଥନା
କରଥାଉ, େକବଳ କିଛି ଣ ଚି ା କର । ଆେମ େସ ବିଷୟେର ତରତର େହବାକ
ଚାହଁୁନାହଁୁ।

ଯୁଗମାନର େଶୖଳ, େମା ପାଇଁ ଆ ୟ,
େମାେତ ତମଠାେର ଲଚିବାକ ଦିଅ;
ଏହା େହଉ େଯ ଜଳ ଓ ର ,
ଯାହା ତମ ପାଶର ବାହିତ ହଏ…
ପାପ ପାଇଁ ଦଇଗୁଣ େହଉ…(ଦଇଗୁଣ ଆେରାଗ ତା, େସ

ଏଥିେର ଶପଥ କରିଥିେଲ, ଦଇଟି ଅ ୟ ବିଷୟ।)
େ ାଧର ର ା କର ଏବଂ େମାେତ ଶୁ କର।

େଯେତେବେଳକି ମଁୁ ଟାେଣ…
432 େହ ଭ, ଠି ବ ମାନ ହିଁ ଏହା ଦାନ କର େଯ ଆେମ ସମେ ଏହା ହଦୟ ମ
କରିବ େଯ ଏହି ନିଶାସଗୁଡିକ ଯାହା ଆେମମାେନ େନଉଅଛ ତାହା ୀଣ ଅେଟ। ଆେମ
ଜାଣିନାହଁୁ େଯ ଆମ ଆଗେର ଆଉ େକେତ ଅଧିକ ବାକି ଅଛି। ତାହା ତମର ମହାନ ପରାମଶ
ଦାରା ସ ାଦିତ ହଏ। ତାହା ତମ ଦାରା ନି ାରିତ ହଏ। ଓଃ, ଆମ ତି ଦୟା କର। ଏବଂ
େସମାନ ପାଇଁ େଯଉଁମାେନକି ହାତ ଉଠାଇଥିେଲ, ଭ, େସମାନ ଉେଲଖ କରିବାର
ଆବଶ କତା ନାହିଁ। ତେମ େସମାନ ମଧ ର େତ କ ଜାଣିଛ। ମା ମଁୁ େକବଳ
େସମାନ ପାଇଁ ମଧ ିର ାଥନା ଅପଣ କରଛି। ମଁୁ ାଥନା କରଛି େଯ ତେମ େସମାନ
ହଦୟର ନି ା ଦର କରି େଦବ, ଏବଂ ବ ମାନ େକବଳ, େସମାେନ ସାହସର ସହିତ,
ସିଂହାସନ ନିକଟକ ଆସ ; ସାହସର ସହିତ ପରେମଶର ସିଂହାସନ ନିକଟକ ଚାଲିକରି
ଆସ , େସମାନ ର ପରେମଶର-ଦ ଅଧିକାରକ ଦାବି କର । ତେମ େସମାନ ହାତ



ଏ ୀ, ସ ମ ଅଧ ାୟ ଭାଗ 2 43

ଉଠାଇବାକ ବାଧ କଲ। େସମାେନ ତାହା ନିେଜ କରିପାରି ନ ଥାଆେ । ଏବଂ ମଁୁ ାଥନା
କେର େଯ, ପରେମଶର, ତେମ ଏହାକ ଯୀଶୁ ନାମେର ଦାନ କରିବ। ଆେମ ।

…ତମଠାେର ନିଜକ;

ବ ମାନ, େକବଳ ତାହା ଉପାସନା କର ।

ଏହା େହଉ େଯ ଜଳ ଏବଂ…(ଓଃ, େମାର ଭ!)
ଯାହା ତମର ତବି ତ ପାଶର ବାହିତ ହଏ
ପାପ ପାଇଁ ଦଇଗୁଣ ଆେରାଗ ତା,
େ ାଧର ର ା କର ଏବଂ େମାେତ ଶୁ କର।

433 େକେତ େଲାକ ବ ମାନ କତେର ଭଲ ଅନଭବ କରଛ ି? ନିଜର ହାତ ଉଠା ,
କହ , “ ଭ ର ଶଂସା େହଉ!” [ମ ଳୀ କହ ି, “ ଭ ର ଶଂସା େହଉ!”—ସ ା।]
ଓଃ, େସ ଅ ତ ଅଟ ି! ଓଃ!

ନିଝର ପାଖେର ତମ ପାଇଁ ାନ ଅଛି। ଭଉଣୀ ଗଟି, କଅଣ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିଛ ି କି?
ଆସ । େକେତ ଜଣ େସହି ଗୀତକ ଭଲ ପାଆ ି? ବ ମାନ ଆମର େଗାଟିଏ ମୁହ େର,
ବା ି େସବା େହବାକ ଯାଉଅଛି। (କଅଣ ଆପଣ େସମାନ ବା ି େଦବାକ ଯାଉଛ ି?)
ଠିକ ଅଛି।

… ାନ, ହଁ, େସଠାେର ାନ ଅଛି,
ନିଝର ପାଖେର ତମ ପାଇଁ ାନ ଅଛି;

ାନ, ାନ…
434 ଠି ଅଛି। ବା ି ପାଇଁ େସହି ାଥୀମାେନ, ପୁରଷମାେନ ଏହି େକାଠରୀକ ଯିେବ,
ମହିଳାମାେନ ଏହି େକାଠରୀକ ଯିେବ, ଠି ଅଛି, େଯଉଁମାନ ରକି ଆମ ଭ ଆଶୀଷିତ
ନାମେର ବା ି େହବାକ ଅଛି।

…ତମ ତି ଭଲ,
ନିଝର ପାଖେର ତମ ପାଇଁ ାନ ଅଛି;
ପରେମଶର େମା ତି ଏେତ ଭଲ ରହିଛ ି,
ନିଝର ପାଖେର ତମ ପାଇଁ ାନ ଅଛି।

435 ବ ମାନ ସମେ :

ାନ, ାନ, ହଁ, େସଠାେର ାନ ଅଛି,
ନିଝର ପାଖେର ତମ ପାଇଁ ାନ ଅଛି;
ଓଃ, ାନ, ାନ, ହଁ, େସଠାେର ାନ ଅଛି,
ନିଝର ପାଖେର ତମ ପାଇଁ ାନ ଅଛି।
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436 ଓଃ, ମଁୁ େସହି ପୁରଣା ଗୀତକ ଭଲ ପାଏ। କଅଣ ଆପଣ ପାଆ ି ନାହିଁ କି?

ନିଝର ପାଖେର ତମ ପାଇଁ ାନ ଅଛି;
ଓଃ, ାନ, ାନ, େସଠାେର ଚର ାନ ଅଛି,
ନିଝର ପାଖେର ାନ ଅଛି।

437 ବ ମାନ, େଯେତେବେଳ େସହି ାଚୀନ, ବା ି ନିମେ ୁତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ
ଭିତରକ ଯାଇଛ ି, ମଁୁ ଦଶକବ ବଝାଇବାକ ଚାେହଁ। ଏବଂ ମଁୁ େକେତକ ଦୀକନମାନ
ପଚାରିବି, ଯଦି େସମାେନ େମାେତ େକାଠରୀେର ଶୁଣିପାର ି, େଯେତେବେଳ େସମାେନ

ୁତ େହାଇଯାଆ ି, ଆସ ଏବଂ—ଏବଂ େମାେତ କହ , ଆଉ େଯଣୁ ଆେମ
ମାଇେ ାେଫା  ଗୁଡ଼ିକ ଘୁ ାଇ େଦଇପାର। ଆେମ ଚାହଁୁ େଯ ଆପଣ ସମେ ଏହା
େଦଖ । ଆଉ ାୟଃ ଦଶ ମିନି ଅଧିକ ରହ , ଆଉ ମ ଳୀ ବରଖା େହାଇଯିବ।
438 ବ ମାନ ମଁୁ ଆପଣ ପାଇଁ େକେତାଟି ପବି ଶା ର ଅଂଶ ପଢ଼ିବାକ ଚାହଁୁଛି। ମଁୁ ତାହା
େ ରିତ ିୟା ପୁ କର ପାଠ କରିବାକ ଚାେହଁ। ଏବଂ ମଁୁ େ ରିତ ିୟା ପୁ କର 2ୟ ପବର
12ଶ ପଦର ଆର କରିବାକ ଚାେହଁ।
439 େତେବ, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ସାଧୁ ଲକ ର 16ଶ ପବେର ଧ ାନ ଦିଅ , କି ା
ସାଧୁ ମାଥିଉ ର, ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଏହା ଅେଟ, େଯ ଯୀଶୁ ପବତର ଓ ାଉଥିେଲ।
େସମାେନ…ତାହା ର ଶିଷ ମାନ କହିେଲ, “ମନଷ ପୁ କିଏ େବାଲି େଲାକମାେନ
କଅଣ କହ ି?”
440 “ଏବଂ େସମାନ ମଧ ର େକେତକ କହିେଲ, କାହିଁକି, ଆପଣ ‘ଏଲିୟ।’ ଆଉ େକହି
େକହି କହ ି େଯ ଆପଣ—ଆପଣ େହଉଛ ି ‘େସହି ଭବିଷ   ବ ା। ’ ଏବଂ େକେତକ
କହ ି େଯ ଆପଣ େହଉଛ ି ଏହା ବା ଅନ ।”
441 େସ କହିେଲ, “ମା ମଁୁ କିଏ େବାଲି ତେମମାେନ କଅଣ କହଛ?”
442 ଏବଂ ପିତର କହିେଲ, “ତେ ଜୀବ ପରେମଶର ପୁ , ୀ ଅଟ।” କଅଣ
ତାହା ଠି ?
443 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େହ ଯୁନସର-ପୁ ଶିେମାନ, ତେମ ଧନ , କାରଣ ମାଂସ ଓ ର
ଏହା କାଶ କରି ନାହିଁ। ତେମ ଏହାକ କଦାପି େକୗଣସି େସମିନାରୀେର ଶିଖି ନାହଁ। ତେମ
ଏହାକ ମନଷ ଦାରା େକେବ ଶିଖି ନାହଁ।” କହିେଲ, “କି େମାହର ସଗ ପିତା ଏହାକ ତମ
ନିକଟେର କାଶ କରିଛ ି। ଆଉ ମଁୁ କହଛି େଯ ତେମ ପିତର ଅଟ। ଏହି ପଥର ଉପେର
ମଁୁ ଆପଣା ମ ଳୀ େତାଳିବି। ନରକର ବଳ ତାହାକ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମଁୁ ତମକ
ସଗରାଜ ର କ ି େଦଉଛି।” କଅଣ ଏହା ଠି ଅେଟ? “ଆଉ ତେମ ପୃଥିବୀେର ଯାହା ବି
ମୁ କରିବ, ମଁୁ ଏହାକ ସଗେର ମୁ କରିବି। ତେମ ପୃଥିବୀେର ଯାହା ବ କରିବ, ମଁୁ ଏହାକ
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ସଗେର ବ କରିବି।” କଅଣ ତାହା ର ଏହା ଅଭି ାୟ ଥିଲା କି? ନେଚ େସ ଏହା କହି
ନ ଥାଆେ । େତେବ, େଯପରି ସମୟ ଗଡି ଚାଲିଲା, ବ ମାନ, ପିତର ପାଖେର ରାଜ ର
କ ି ଥିଲା।

444 େତେବ, ଆପଣ କ ାେଥାଲି େଲାକମାେନ, ଆପଣ ଏହା ଭାବିପାର ି, େଯ ଆପଣ
କହ ି, “କ ାେଥାଲି ମ ଳୀ ପିତର ଉପେର ନିମିତ ଅେଟ।” ଠିକ ଅଛି, ଆେମ େଦଖିବା।
“େସମାନ ପାଖେର କ ି ଥିଲା। କ ାେଥାଲି ମ ଳୀ ପାଖେର ଏେବ ସୁ ା କ ି ଅଛି।”

445 ଆସ େତେବ େଦଖିବା େଯ ପିତର େସହି କ ିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର କଅଣ କେଲ,
େଦଖ , ତାହାପେର ଆେମ େଖାଜିବା। ବାଇବଲ, ପିତର ଏବଂ ଅନ େ ରିତମାନ
କେହ, “ତେମ ସମ ଜଗତକ ଯାଅ। ଯାହାର ପାପ ତେମ ମା କର, େସମାନ ତି ତାହା

ମା କରାଯିବ। ଯାହାର ପାପ ତେମ ରଖ, େସମାନ ତି ତାହା ରଖାଯିବ।” ତାହା େଯ,
ମଁୁ ଏହା କହିପାେର େଯପରିକି…େମାର କହିବାର ଅଥ କଅଣ େକହିଜେଣ ତାହା ବଝିପାରି ନ
ଥିେବ। ଯୀଶୁ େ ରିତମାନ କହିେଲ, “ଯାହାର ପାପ ତେମ ମା କର, ମଁୁ ମଧ େସମାନ

ମା କରିବି। ଏବଂ ଯାହାର ପାପ ତେମ ମା ନ କର, ଏବଂ େସମାନ ବିର େର ତାହା
ଧରି ରଖ, ମଁୁ ମଧ େସମାନ ବିର େର ତାହା ଧରି ରଖିବି।” ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଯୀଶୁ
କହିଥିେଲ।

446 େତେବ କ ାେଥାଲି ମ ଳୀକ ତାହା ଆଡକ ସବେଳ ଯାଉଥିବାର େଦଖ ।

447 ମା ଆସ ଜାଣିବା େଯ େସମାେନ ତାହା କିପରି କେଲ। େତେବ ଯଦି ଆେମମାେନ
ତାହା ଜାଣିଯିବା େଯ େସମାେନ ତାହା କିପରି କେଲ, ତାହାପେର ଆେମମାେନ ମଧ
େସହିପରି କରିବା ଉଚି । େତେବ ଆସ ଆେମମାେନ ଜାଣିବା।

448 ଏହା େହଉଛି େପ ିକ ର ଦିନ। ଏହି ମ ଳୀର ଉଦଘାଟନ କରାଯାଉଛି। େସମାେନ
ସମେ ଏକ ଉପର େକାଠରୀେର ଥିେଲ। ପୁରଷମାେନ ବିଭି ବିଭି ଭାଷାେର କଥା
କହି, େସଠାର ବାହାରି ଆସିଥିେଲ। କାହିଁକି? ଆକାଶ ତେଳ ଥିବା େତ କ ଭାଷାର
େସଠାେର ତିନିଧିତ କରା ଯାଇଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ମଧ , େସଠାେର ଥିଲା। ଆକାଶ ତେଳ
ଥିବା େତ କ ଭାଷାକ େସଠାେର ରହିବା ଆବଶ କ ଥିଲା, ଯାହାକିଛି ଭାଷା େସହି ଦିନେର
କଥାବା ା େହଉଥିଲା। ଏଠାେର ଆଗକ ଯାଏ ଓ ଅେନକ ଭାଷାଗୁଡିକ ଉେଲଖ କେର,
ଏବଂ କିପରି େଯ େ େତର େଲାକମାେନ ଓ ଅପରିଚିତମାେନ, ପୁଣି େରା  ର ଧମା ରିତ
ବ ିମାେନ, ଏବଂ—ଏବଂ—ଏବଂ ଆରବୀୟମାେନ, ଆଉ ସମେ କଥା କହଥିେଲ ଓ
ଉ ୀ-…ବ ମାନ, େସମାେନ ଅ ାତ ଭାଷାେର କଥାବା ା କର ନ ଥିେଲ। େସମାେନ
ଜଣାଶୁଣା ଭାଷାେର, େଲାକମାନ କଥା କହଥିେଲ। ଅ ାତ ଭାଷା ନେହଁ, ବରଂ େସହି
ଭାଷାଗୁଡିକ ଯାହାକି େତ କ ଜଣ ବଝଥିେଲ। ପାପୀ, ଅବିଶାସୀ, ତାହା ଶୁଣି ପାରିଥିେଲ
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ଯାହା େସ କହଥିେଲ। “ଆେମ କିପରି ନିଜ ଭାଷାେର ତାହା ଶୁଣୁଅଛ େଯଉଁଥିେର କି—କି
ଆେମ ଜନ େହାଇଛ?”
449 େତେବ େଦଖ । େତେବ ଶଟି ଆସୁଛି। ବ ମାନ, “ଅନ ମାେନ ବିଦପ କେଲ।”
େସହି 12ଶ ପଦ, ଠି ଅଛି।

ଆଉ ସମେ ଆଚ ିତ ଓ…ହତବ ି େହାଇ, ପର ରକ କହିବାକ ଲାଗିେଲ,
ଏହାର ଅଥ କଅଣ?

କି ଅନ ମାେନ ବିଦପ କରି କହିେଲ, ଏମାେନ ମି ା ାରସ…ମ
େହାଇଅଛ ି।

450 େସମାେନ ଏହି େଲାକମା ର ଥ ା ପରିହାସ କରଥିେଲ। କାରଣ, େସମାେନ କିପରି
କରଥିେଲ? େସମାେନ ମଦ ପମାନ ପରି, ମାତା  ମାନ ପରି ଟଳମଳ େହଉଥିେଲ।
କଥାବା ା କରଥିେଲ, ଅବଶ ଏହା ନ ଜାଣି େଯ େସମାେନ କଅଣ କହଥିେଲ, ମା ଏପରି
ଭାଷାେର ମ ଳୀକ ଚାର କରଥିେଲ ଯାହାକି େସମାେନ ଜାଣି ନ ଥିେଲ, ମା ମ ଳୀ
ଜାଣିଥିେଲ। ବଝିେଲ? ଠି ଅଛି।

କି ଅନ ମାେନ…କହିେଲ, ଏମାେନ ମି ା ାରସେର ମ େହାଇଅଛ ି,
େଦଖ େଯ େସମାେନ କିପରି ଆଚରଣ କରଛ ି।

ଅନ ମାେନ ବିଦପ କରି କହିେଲ, ଏମାେନ…ମ …

“କି ପିତର…” ସାବଧାନ, ବାଳକ! ତମ ପାଖେର କ ିଗୁଡିକ ଅଛି।

କି ପିତର, ଏକାଦଶ ସହିତ ଠିଆ େହାଇ, ଉ ସରେର େସମାନ
ନିକଟେର, ବ ତା କରି କହିେଲ,…

ବ ମାନ, ମେନରଖ , ଏହା େହଉଛି ମ ଳୀର ଥମ ଉ ାଟନୀ।

…େହ ଯିହଦୀ େଲାେକ, ଓ…େହ ଯିରଶାଲମ ନିବାସୀସମେ ,
ଆପଣମାେନ ଏହା ାତ େହଉ ଓ େମାହର କଥାେର କ ପାତ କର :

କାରଣ ଆପଣମାେନ େଯପରି ମେନ କରଅଛ ି, ଏମାେନ େସପରି ମାତା  
ନହଁ ି, େଯଣୁ ବ ମାନ ସମୟ ସକାଳ ନଅ ଘ ା ମା ।

ମଦଶାଳାଗୁଡିକ େସେତେବେଳ େଖାଲା ମଧ େହାଇ ନ ଥିଲା। ବଝିେଲ?

କି େଯାେୟଲ ଭାବବାଦୀ ଦାରା ଯାହା ଉ ଅଛି ଏ େସହି ଘଟଣା;

…େଶଷକାଳେର ଏପରି ଘଟିବ େଯ, ପରେମଶର କହ ି, ଆେ ସମ
ମ ଉପେର ଆପଣା ଆ ା ବ ି କରିବା: େସଥିେର ତ ର ପୁ …
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କନ ାମାେନ, ଭାବବାଣୀ କହିେବ, ଆଉ ତ ମାନ ର ଯୁବାମାେନ ଦଶନ
ପାଇେବ, ପୁଣି ତ ମାନ ର ାଚୀନମାେନ ସପ େଦଖିେବ:

ହଁ େସହି କାଳେର ଆେ ନିଜ ଦାସ…ଦାସୀ ମାନ ଉପେର ଆପଣା ଆ ା
ବ ି କରିବା;…େସମାେନ ଭାବବାଣୀ କହିେବ:

ଆେ ଉ ଆକାଶେର ନାନା ଅ ତ କମ, ପୁଣି ଅଧ ପୃଥିବୀେର ନାନା
ଲ ଣ;…

େତେବ, ଏହା ବ ମାନ ପିତର ଚାର କରଛ ି, ଯାହା ପାଖେର କ ିଗୁଡିକ ରହିଥିଲା।

…ର ,…ଅ ି,…ନିବିଡ଼ ଧୂମ େଦଖାଇବା:

ଭ ର ମହ ,… ସି ଦିନର ଆଗମନ ପୂବେର, ସୂଯ ଅ କାରମୟ ଓ
ଚ ର ମୟ େହାଇଯିବ:

ଆଉ ଏପରି ଘଟିବ େଯ, େଯେକହି ଭ ନାମେର ାଥନା କରିବ େସ
ପରି ାଣ ପାଇବ।

େହ ଇ ାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ, ଏହିସମ କଥା ଶୁଣ ; ନାଜରିତୀୟ
ଯୀଶୁ, ନାନା ଶ ିର କାଯ , ଅ ତ କମ ଓ ଲ ଣ ଦାରା ଆପଣମାନ
ନିକଟେର ପରେମଶର େ ରିତ ବ ି େବାଲି ମାଣିତ େହାଇଛ ି, ତାହା
ଦାରା ପରେମଶର…ଆପଣମାନ ମଧ େର ଏହିସମ କମ କରିଅଛ ି,…
ଆପଣମାେନ…ନିେଜ ଜାଣ ି:

ଏକ ଭ ନା ବିଷୟେର କହ ି କି? ତା ପାଖେର କ ିଗୁଡିକ ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣ ି।
ହଅ …

େସହି ବ ି, ପରେମଶର ନିରପିତ ସଂକ ଓ ପୂବା ାନସାେର ସମପିତ
ହଅେ ,…

ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି। େସ କିପରି ସମପିତ େହାଇ ପାରିଥାଆେ ? କାରଣ
ପରେମଶର ଏହାକ େସହିପରି ଭାବେର େହବା ନିମେ ପୂବର ନିରପଣ କରିଥିେଲ।
ବଝିେଲ? ପରେମଶର ପୂବ ାନ!

451 [ଜେଣ ଭାଇ କହ ି, “ ୁତ କି?”—ସ ା।] େକବଳ ଅ କିଛି ଣେର। େସମାନ
କହ , େକବଳ ମା େଗାଟିଏ ମିନି ରହ , େଯପଯ କି ମଁୁ ଶା ପଢ଼ିବା ସାରିଦିଏ।

…ଆପଣମାେନ ତାହା ଅଧାମିକମାନ ହ ଦାରା ୁଶାେରାପଣ କରି
ବଧ କରିଥିେଲ:
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କି ପରେମଶର ମୃତ ର ବ ନ ମୁ , କରି ତାହା ଉଠାଇଅଛ ି: କାରଣ
େସ େଯ ମୃତ ଦାରା ଆବ ରହିେବ…ତାହା ଅସ ବ।

ଦାଉଦ ତ ତାହା ବିଷୟେର କହ ି, ମଁୁ ସବଦା େମାହର ସ ୁଖେର ଭ
ଦଶନ କରଥିଲି…କାରଣ ମଁୁ େଯପରି ବିଚଳିତ ନ ହଏ, େସଥିପାଇଁ େସ େମାହର
ଦ ିଣ ପାଶେର ଅଛ ି:

େତଣୁ େମାହର ହଦୟ ଫୁଲ ଓ େମାହର ଜିହା ଉଲସିତ େହଲା; ଆହରି…
ଶରୀର ମଧ ଭରସାେର ବାସ କରିବ:

କାରଣ ତେ େମାହର ାଣକ ପାତାଳେର ପରିତ ାଗ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା
ଆପଣା ଭ କ ୟ ପାଇବାକ େଦବ ନାହିଁ।

ତେ େମାେତ—େମାେତ ଜୀବନର ପଥ, େମାେତ ଜୀବନର ପଥ ାତ…
କରାଇଅଛ; ତେ ଆପଣା ଛାମୁେର େମାେତ ଆନ େର ପୂ କରିବ।

େହ ଭାଇମାେନ, ପିତକଳପତି ଦାଉଦ ବିଷୟେର ମଁୁ ଆପଣମାନ ମୁ
କ େର କହିପାେର େଯ,…େସ ମେଲ ପୁଣି ସମାଧି ା େହେଲ, ଆଉ ତା ର
ସମାଧି ଆଜି…ଆ ମାନ ମଧ େର ଅଛି।

ତଥାପି େସ ଭାବବାଦୀ େହବାର, ଏବଂ ତା ଔରସଜାତ ଜେଣ ବ ି ି
ପରେମଶର…

ମଁୁ ଏହାକ ଠିକ ଚାର କରି ସାରିଛି।

…େଯ ତା —ତା ସିଂହାସନ େର ବସାଇ,ବାକ…ତା ନିକଟେର, ଶପଥ
କରି ତି ା କରିଥିେଲ;

ଠିକ ତାହାହିଁ ଯାହାକି ମଁୁ ଚାର କରିଅଛି। ପିତର େସହି ସମାନ ବିଷୟକ ଚାର
କରଛ ି।

ଏହା ଜାଣିବାର େସ ଭବିଷ   ଦଶନ ଦାରା (ଭବିଷ   ବ ା ଏହାକ ପୂବର
େଦଖିଥିେଲ।) ୀ ର ପୁନର ାନ ବିଷୟେର କହିଥିେଲ, କାରଣ େସ
ପାତାଳେର ପରିତ େହେଲ ନାହିଁ, କିଅବା ତାହା ଶରୀର ୟ ପାଇଲା
ନାହିଁ।

ଏହି ଯୀଶୁ ପରେମଶର ଉଠାଇଅଛ ି, େସ ବିଷୟେର ଆେ ମାେନ
ସମେ ସା ୀ।

ଅତଏବ, େସ ପରେମଶର ଦ ିଣ ହ ଦାରା ଉ ତ, ଓ…ପରେମଶର
ଦ ିଣ ହ ଦାରା ଉ ତ, ପିତା ଠାର ତି ାତ…ପବି ଆ ା ା େହାଇ,
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ଏହି ଯାହା ଆପଣମାେନ େଦଖୁଅଛ ି ଓ ଶୁଣୁଅଛ ି, ତାହା େସ…ବ ି
କରିଅଛ ି।

କାରଣ ଦାଉଦ ସଗାେରାହଣ କରି ନ ଥିେଲ, (େସହି ଭବିଷ   ବ ା): କି
େସ ନିେଜ କହ ି, ଭ େମାହର ଭ କହିେଲ, ଆେ େଯପଯ ତ ର
ଶ ୁମାନ ତ ର ପାଦପୀଠ କରି ନାହଁୁ,

େସପଯ ଆ ର ଦ ିଣେର ବସି ଥାଅ।

ଅତଏବ (ଏହି କଥା ଶୁଣ ) ସମ ଇ ାଏଲକଳ ନି ୟ ଜାଣ େଯ, େଯଉଁ
ଯୀଶୁ ଆପଣମାେନ କଶେର, ତାହା ପରେମଶର… ଭ ଓ ୀ , ଉଭୟ
ପଦେର ନିଯୁ କରିଅଛ ି।

ତାହା ସମାଧାନ କରିେଦବା ଉଚି , କଅଣ ନେହଁ କି?

ଏହି କଥା ଶୁଣି େସମାନ , େସହି ପାପୀମାନ ର, ହଦୟ ବିଦୀ
େହାଇଗଲା, ପୁଣି େସମାେନ ପିତର କହିେଲ…ପୁରଷ…ଏବଂ ପିତର ଓ…
ଅବଶି …େ ରିତମାନ କହିେଲ, ପୁରଷ ଓ ଭାଇମାେନ, ଆେ ମାେନ
କଅଣ କରିବା?

452 ଠି ଅଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଅଛ ି। ତା ପାଖେର କଅଣ ଅଛି? କ ି, େସହି ରାଜ ର
କ ି। ରାଜ େକଉଁଠାେର ଅଛି? ଏହା ଆପଣ ଭିତେର ଅଛି। କଅଣ ତାହା ଠି ?
ପବି ଆ ା େହଉଛ ି ପରେମଶର ରାଜ । ଆେମ ତାହା ଜାଣୁ। ଆେମ େସହି ରାଜ େର

ଜା ଏବଂ ତିନିଧୀ ଭାବେର, ଜନ ହଣ କରିଥାଉ। େଦଖ । େସ ତା ପାଶେର ଚାବି
ରଖିଛ ି। “ଆପଣ ଏହା ସହିତ କଅଣ କରିବାକ ଯାଉଛ ି?” ଏହା ଥମ ଥର ପାଇଁ ଅେଟ
େଯ ଦାର େକେବ େଖାଲା ଯାଇଥିଲା।
453 େତେବ, େସହି ଶଟି, େସହି ଚାରକ ଥମ ଥର ପାଇଁ ପଚରାଗଲା, େସହି
ଜଣକାକ ଯାହା ପାଖେର କ ି ଥିଲା। ମଁୁ ବିଶାସ କେର ଯଦି େସ କହିଥାଆେ , “ନିଜ
ମୁ େର ଛିଡ଼ା ହଅ,” ତାହା ଆଧିକାରିକ େହାଇଥାଆ ା।
454 “ତେମ ପୃଥିବୀେର ଯାହା ବି ବା ିବ, ମଁୁ ସଗେର ତାହା ବା ିବି।” ଠି ଅଛି। “ତେମ
ଯାହା କହିବ, ମଁୁ େସହି ସମାନ କଥା କହିବାକ ଯାଉଅଛି। ତମ ପାଖେର କ ି ଅଛି।” ଠି
ଅଛି। େସ େସହି କ ିଟିକ ଦାର ଭିତରକ ଖ ିେଲ।

…ତେମମାେନ କଅଣ କରିବ? ପୁରଷ ଓ ଭାଇମାେନ, ଆେ ମାେନ କଅଣ
କରିବା?

ଏହି କଥା ଶୁଣି, େସମାନ ର ହଦୟ ବିଦୀ େହାଇଗଲା, ଏବଂ କହିେଲ…
ପୁରଷ ଓ ଭାଇମାେନ,…
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…ପିତର େସମାନ କହିେଲ, ଆପଣମାେନ ମନଃପରିବ ନ କର , ଆଉ
ନିଜ ନିଜ ପାପ ମା ନିମେ େତ କ ଜଣ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ
େହଉ , ତାହାେହେଲ ଆପଣମାେନ ପବି ଆ ା ର ଦାନ ା େହେବ।

କାରଣ ଏହି ତି ା ଆପଣମାନ ନିମେ , ଆପଣମାନ ର
ସ ାନସ ତିମାନ ନିମେ , ପୁଣି ଦରବ ୀ େଯେତ େଲାକ , ଭ
ଆ ମାନ ପରେମଶର ଆପଣା ନିକଟକ ଡାକିେବ।

ତାହା ସବଦିନ ପାଇଁ ସମାଧାନ କରିେଦଲା। େକୗଣସି ବ ି େକେବ, େକୗଣସି
ସମୟେର େହେଲ, େକେବ ତାହାକ ବିେରାଧ କରିପାର ି ନାହିଁ।
455 କ ାେଥାଲି ମ ଳୀ ଆସିଲା, ବଡ ପକାଇବା ପରିବେ , େସମାେନ ଛି ଣ କେଲ।
ଯୀଶୁ ନାମ ବ ବହାର କରିବା ପରିବେ , େସମାେନ ହଣ କେଲ, “ପିତା, ପୁ , ଏବଂ
ପବି ଆ ା।” ବାଇବଲେର ତାହା କଦାପି ଶି ା ଦିଆଯାଇ ନ ଥିଲା।
456 େସହି ଦିନଠାର, େତ କ ବ ି, ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ଡବିତ େହାଇ ବା ିଜିତ
େହାଇଥିେଲ। ଆଉ େକେତକ େଲାେକ ବା ିଜକ େଯାହନ ଦାରା ଡବନ ପାଇଥିେଲ,
ଯିଏକି ଯୀଶୁ ବା ି େଦଇଥିେଲ, ଏବଂ ପାଉଲ େସମାନ କହିେଲ େଯ େସମାେନ
େସହିପରି ଭାବେର ପବି ଆ ା ହଣ କରିପାରିେବ ନାହିଁ। ଏହା ପୂେବକି େସମାେନ
ପବି ଆ ା ହଣ କରିପାରେ , େସମାନ େଫରି ଆସି ପୁନବାର, ଯୀଶୁ ନାମେର,
ପୁନଃବା ିଜିତ େହବାକ ପଡିଥିଲା। େକେତ ଜଣ ଜାଣ ି େଯ ତାହା ଶା ଅେଟ? େ ରିତ

ିୟା, ତାହାର 19ଶ ପବ। ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି। କାରଣ, ସଗରାଜ ଅନ େକୗଣସି
ଉପାୟେର, ଯୀଶୁ ୀ ଶପଥ ଦାରା ମୁ ା ିତ କରାଯାଇଥିଲା, େଯପରିକି ତାହା ସଗେର
ଆଧିକାରିକ ହଏ।

…ଆପଣମାେନ ମନଃପରିବ ନ କର , ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପ ମା ନିମେ
େତ କ ଜଣ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ େହଉ ,… ତାହାେହେଲ

ଆପଣମାେନ ପବି ଆ ା ର ଦାନ ା େହେବ।

କାରଣ, ଏହି ତି ା ଆପଣମାନ ନିମେ , ଆପଣମାନ ର
ସ ାନସ ତିମାନ ନିମେ ,… ପୁଣି ଦରବ ୀ େଯେତ େଲାକ , ଭ
ଆ ମାନ ପରେମଶର ଆପଣା ନିକଟକ ଡାକିେବ।

ଆେମ । ଆସ ଆେମମାେନ ାଥନା କରିବା।
457 ପିତା ପରେମଶର, ଆଜି ରାତି, ଉେଣଇଶ ଶହ ଏବଂ େକେତକ ବଷ ଅତିବାହିତ
େହାଇଯାଇଅଛି, ତଥାପି ମାନବ ହଦୟର ବିଶ ତା ଏବଂ ଅଖ ତା ଏେବ ମଧ
ପରେମଶର ନିମେ ନ କରଅଛି, େଯପରିକି ଛଆମାେନ େସମାନ ର ମାତାର
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ନ ୀର ପାଇଁ ନ କର ି। େହ ଭ, ଆେମ ତମକ େ ମ କର। ଆେମ ତମ ବିନା ବ ି
ରହିପାରିବ ନାହିଁ। େଯପରି ଦାଉଦ କହିଥିେଲ, “ହରିଣୀ େଯମିତି ଜଳଧାରା ପାଇଁ ଧକାଏ,
େମା ାଣ େସପରି ତମ ପାଇଁ ଧକାଏ।” ତାହାକ ନି ୟ ତାହା ପାଇବାକ ଅଛି, ଅନ ଥା
ମରିଯିବ।
458 ଏବଂ, ପିତା, ଆେମ ଶା କ ତ ତ କରି, ଆଗ ପଛ େଖାଜିଅଛ। ଅଲଗା େହବା
ଉେ ଶ େର ନେହଁ, ମା ଆେମ ଆଜି ଏହି େସମିନାରୀଗୁଡିକ, ଏହି ଧମଶା ଶି ା
କରିଥିବା ଛା ମାନ େଦଖୁଅଛ, େଯଉଁମାେନକି ପେରମଶର ଆ ାସକଳ ଅନସାେର
ନେହଁ, ବରଂ ମନଷ ମାନ ର ଆ ାଗୁଡିକ ଅନସାେର ଚାର କର ି। ଅତଏବ, ଭ,
ଆେମ େସହି େଲାକମାନ ଘୃଣା କର ନାହଁୁ, ମା ଆେମ େସହି ବିଷୟଗୁଡିକ ଘୃଣା କର
ଯାହା େସମାେନ ଶି ା ଦିଅ ି। େତଣୁକରି, େହ ଭ, ଆେମ ାଥନା କରଛ େଯ େସମାେନ
ଆମର ଭାଇ େହାଇଯାଆ । ଆେମ ାଥନା କରଛ େଯ ତେମ େସମାନ େସମାନ ର

ୁଟି ମା କରିେଦବ। ଏବଂ ଆେମ ାଥନା କରଛ େଯ େସମାେନ ଶା କ ଆସିେବ, ଏହାକ
ପାଠ କରିେବ, େକୗଣସି େସମିନାରୀ େଯପରି ଶି ା ଦିଏ େସହି କାେର ନେହଁ, ମା େସହି
ଅନସାେର େଯପରିକି ପରେମଶର ଏହାକ େଲଖି ଅଛ ି।
459 ବ ମାନ, ଆେମ ାଥନା କରଛ େଯ, େହ ପେରମଶର, ଏହି ାଥୀମାେନ
େଯଉଁମାେନକି ଆଜି ରାତିେର ଜଳର ବା ି ପାଇଁ ଆସୁଛ ି, େଯପରିକି ଆମର ମହାନ
ପାଳକ ସୁସମାଚାର ଚାର କରିବା ନିମେ , ଏଠାର ଏହି ଚାର ମ କ ଯାଆ ି, ଏହି
ସମାନ ସୁସମାଚାର, ଏବଂ ତାହାପେର ବା ି ଜଳକ କ ଯାଆ ି, କବର େଦବା ନିମେ ,

ଭ, ଏହା ଦାନ କର, େଯ ଏମାନ ମଧ ର େତ କ ଜଣ ପବି ଆ ା ା େହେବ,
କାରଣ ତେମ େସହି ତି ା େଦଇଅଛ, “ତେମ ପବି ଆ ା ା େହବ।” ଏହା େହଉ େଯ
ଆଜି ରାତି ପେରମଶର ଆ ା ଜଳର ଶୀଷେର, େସହି ାଥୀକ ହଣ କରିବା ନିମେ
ଅେପ ା କର , େଯେହତ ଆେମ େସମାନ ତମ ହ େର, ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର
ସମପଣ କରଅଛ। ଆେମ । 
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(Hebrews, Chapter Seven 2)

ଏ ୀପୁ କ ୁ ଳା
ଏହି ସେ ଶଟି ଯାହାକି ଭାଇ ୱିଲିୟ େମରିୟ ା  ହା  ଦାରା, ମୂଳତଃ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର େସେପ ର
22, 1957, ରବିବାର ସ ାେର, 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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