
ଏକକନ ାରମେନାନୟନ

 ଅେନକ ଅସୁ େଲାକମାେନ ଅଛ ି। ମଁୁ ଥରେକ େସସମ ପାଖକ ଯାଇପାରିବି
ନାହିଁ। ମା , ଶୁଣ ।

2 ଆଜି ରା ି, ମଁୁ ଏଠାେର ପୁଣିଥେର ଏହି ସୁ ର େ ାଳୟେର, ଏହି ଅ ତ
େଲାକମାନ ଗହଣେର, ରହିଥିବାର ନି ିତେର ଆନ ିତ ଅେଟ। ଆଉ ଆେମମାେନ
ଭିତରକ ଆସୁଥିଲ, େସଠାେର ବାହାେର, କିଛି ଣ ପୂବର, ରା ାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବା
େଲାକମାେନ କହିେଲ େଯ େସମାେନ ଭିତରକ େବଶ କରିପାର ନାହଁା ି। ଏବଂ ମଁୁ
କହିଲି, “େତେବ, େବାଧହଏ ମଁୁ ଆପଣମାନ ପାଇଁ କିଛି ାନ କରି େଦଇପାେର।” ଆଉ
େସମାେନ େସହି େଲାକମାନ ଭିତରକ ଆସିବାକ େଦଉ ନ ଥିେଲ। େତଣୁ ମଁୁ ଦଃଖିତ
େଯ ଆମ ପାଖେର େସମାନ ପାଇଁ ପଯ ା ାନ ନାହିଁ। େସମାେନ କହିେଲ େଯ ଭଗଭ

ାନଟି ମଧ , ପରିପୂ େହାଇଯାଇଛି। ଆଉ େତଣୁକରି ଆେମ େସଇଥି ପାଇଁ ଦଃଖିତ ଅଟୁ।
ମା ଆେମ ଏଠାେର ଉପ ିତ େହାଇଥିବା େହତ ଆନ ିତ ଅଟୁ, ଏବଂ ଏହି ସମ ଉ ମ
େସବକମାନ , ଏଠାକାର ବ ବସାୟୀମାନ େଦଖି ଖୁସି ଅଟୁ, ଓ େଦଶର ବିଭି ା ର
ଆସିଥିବା ଆପଣ ସମ ତିନିଧୀମାନ େଦଖି ଆନ ିତ ଅଟୁ।

3 ଆଜି ସକାେଳ ଜଳପାନେର କହିବା େହତ େମାର ମହାନ େସୗଭାଗ ଥିଲା, ଯାହାକି
ମଁୁ ନି ିତ ଭାବେର ଏହିପରି ଉ ମ େଲାକମାନ ସ ୁଖେର କହିବାଟା େଗୗରବର ବିଷୟ
େବାଲି ମେନ କେର। ମଁୁ ଏହି ବିଷୟ ଉପେର କହଥିଲି: ତଷୁ ଗହମ ସହିତ ଉ ରାଧିକାରୀ
େହବ ନାହିଁ। ମଁୁ ଏହାକ େଶଷ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏବଂ ତାହା ନ ଥିଲା—ଭାଇ ର େଦାଷ ନ
ଥିଲା। େସ ତ ବ ନକ ଏହା ବ ାଇ ପାଇଁ େଚ ା କରିଥିେଲ େଯ େସମାେନ ଆମକ
ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବାକ ଅନମତି ଦିଅ , ମା େସ ତାହା ସ ତ େହେଲ
ନାହିଁ। ଭାଇ େଡେମା , ମଁୁ ନି ିତ ଭାେବ ତାହା ଶଂସା କେର।ତାହା ବହତ, ବହତ ସୁ ର
ଅେଟ। ମଁୁ ନି ିତ ଭାବେର ଆପଣମାନ , ଆପଣମାନ ମଧ ର େତ କ ଓ ସମ
ଆପଣ ର ଦୟା େହତ ଧନ ବାଦ ଦିଏ। ମା େସମାେନ ଆମକ ତାହା କରିବା ପାଇଁ
େଦେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ ଆମକ େକବଳ ବ କରିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା—କରିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା।
ମଁୁ ଏହାକ ଅନ େକୗଣସି ସମୟେର, େଶଷ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକ େନବି: ତଷୁ ଗହମ ସହିତ
ଉ ରାଧିକାରୀ େହବ ନାହିଁ। କଅଣ ଆପଣମାେନ ଏହାକ ବଝିେଲ, ଆପଣ େଯଉଁମାେନକି
ଏଠାେର ଥିେଲ? ମଁୁ ଆଶା କରଛି େଯ ଏହାକ ବଝି େହବା ପାଇଁ େସଠାେର ଯେଥ କିଛି
ଥିଲା।

4 େତେବ, ମଁୁ ଜାେଣ, ଆଜି ରା ି, ଏକ ବିଶାରଦ ସଭା, ମଧ ଅଛି, େତଣୁ ମଁୁ



2 କଥିତ ବାକ

ଆପଣମାନ ଏଠାେର େସେତ ଅଧିକ ସମୟ ରଖିବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ
ତାହା ହରାଇ ଦିଅ ି। କାରଣ, ମଁୁ ଭାେବ େଯ ତାହା ନି ିତେର େପ ିକ ା -ବିଶାସୀ
େଲାକମାନ ପାଇଁ—ପାଇଁ ଏକ ମୂଲ ବାନ ବିଷୟ ଥିଲା, େସହି ବିଶାରଦ ସଭା ଯାହାକି
ଆେମ ଅନ ରା ି େଦଖିଥିଲ। ଏପରି ପୁରଷମାନ ର ଏକ ଅତ ମ େଗା ୀ, ଏପରି
ଆ ଯ ଜନକ, ସିଧା ସଳଖ ଉ ରମାନ ଥିଲା। ତାହା େଦଖିବାକ, େମାେତ ବା ବେର ଭଲ
ଲାଗିଥିଲା। ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ, ଆଜି ରା ି ଭ ଏହାକ ଆଶୀବାଦ କରିେବ। ଏବଂ ଯିଏ
େକହି ତାହା େଦଖ ି, ଏହା େହଉ େଯ େସମାେନ ବିଶାସ କର । ତାହା େମାର ଆ ରିକ

ାଥନା େହବ।

5 ଏବଂ ଅେନକ ବିବତିମାନ ଆସୁଛି, ଆଜି, େମଲେର ଏବଂ େଫା ଦାରା, େଯ ଏହି
ସଭାେର ଅେନେକ ସୁ େହାଇଛ ି। ମଁୁ େସଥିପାଇଁ ବହତ ଖୁସି। ତାହା, ତାହା େହଲା,
େଲାକମାନ ଅସୁ େଦଖିବା ପାଇଁ, ତାହା େହଉଛି େମାର େସବାକାଯ ।

6 ମଁୁ—ମଁୁ ଏଠାେର ଚାର କରିବାକ ଉେଠ। ମଁୁ, ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି, ମଁୁ ଜେଣ
ଚାରକ ନେହଁ। ମା ମଁୁ, େମାର ଏହି େକ କି ବ ାକରଣ, ସହିତ, “ତାହାର, ତାହା ର

ନେହଁ” ଏବଂ—ଏବଂ େସହି ସମ ଶ ଗୁଡ଼ିକ, େତଣୁ ମଁୁ—ମଁୁ ତାହା କହିପାେର ନାହିଁ
ଯାହାକ ଆେମ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଚାରକ େବାଲି କହିଥାଉ। ମଁୁ—ମଁୁ େସହି ାନ
େନଇପାେର ନାହିଁ, କାରଣ େମାର—େମାର େକୗଣସି ଶି ା ନାହିଁ।

7 ମା ମଁୁ ଅନ ମାନ , ତାହା ଜଣାଇବାକ ପସ କେର ଯାହାକିଛି ମଁୁ ଏହି ବିଷୟେର
ଜାେଣ, କି ା ଏହି ବିଷୟେର ଯାହା ମଁୁ ଜାେଣ େବାଲି ଅନଭବ କେର, ତାହା ଅନ ମାନ
ଜଣାଇବାକ ପସ କେର, େଯ ମଁୁ ଏହା କିପରି ଶିଖିଅଛି, େସ େମା ତି କିପରି ଅଟ ି।
େସ େମାର ସମ ଜୀବନ ଅଟ ି, େସସମ କିଛି ଯାହାକି ମଁୁ େକେବ େହବି େବାଲି
ଆଶା କରିପାେର, ଏବଂ ମଁୁ େଯତିକି ଭାବିଥିଲି ତାହାଠାର ବହତ ଅଧିକ କିଛି ଅଟ ି, େଯ
େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଏକ େଛାଟ ପିଲା ହିଁ ଥିଲି, େମାର େକେବ ପୃଥିବୀେର, କଦାଚି , େକୗଣସି
ଏକ ବ େହେବ। ମା ମଁୁ ନି ିତ ଭାବେର ଆଜି ମହାନ ବ ମାନ ପାଇଁ କତ ଅେଟ।

8 ମଁୁ…[ଜେଣ ଭାଇ କହ ି, “େସଠାେର ପଛେର ଶୁଣିବାେର ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା େହଉଛି,
ଭାଇ ାନହା । ପାଖକ ଆସିଯାଆ ।”—ଅନ।] ଓଃ, ମଁୁ ଦଃଖିତ ଅେଟ। େସ କହିେଲ,
ମଁୁ—ମଁୁ ଏକ କାର ଏଠାେର, େକୗଣସିଠାେର, େକ ବି ର ବାହାର ଅେଟ।

9 େତେବ, ସିଧାସଳଖ ଠି େସବା ମଧ କ ଯିବା ପାଇଁ, ଆସ କିଛି ଶା ପଠନ
କରିବାକ ଯାଉ। ମଁୁ—ମଁୁ ସବଦା ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାକ ପସ କେର, କାରଣ ଏହା େହଉଛି
ପରେମଶର ବାକ । ମଁୁ ତାହା ବିଶାସ କେର। ଏବଂ ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଏହା
ପରେମଶର ଅକାଟ ବାକ ଅେଟ। ଆଉ ବ ମାନ େମା ପାଖେର ଏଠାେର କିଛି ଶା ାଂଶ
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େଲଖା େହାଇ ରଖାଅଛି, ଏବଂ କିଛି ଟି ଣୀମାନ ଯାହାକି ମଁୁ ଅ କିଛି ଣ ପାଇଁ, େବାଧହଏ
ପଇଁଚା-ଳିଶ ମିନି ପାଇଁ, ଉେଲଖ କରିବାକ ଚାହିଁବି।

10 ଏବଂ ତାହାପେର ଆେମ ଆଜି ରା ି ପୁନବାର ଏହି ଚମ ାର ବିଶାରଦ େଗା ୀକ
େଦଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ମଁୁ ଭରସା କେର େଯ ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କରିବା
ନିର ର ଜାରି ରଖିେବ। ଏବଂ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଆପଣ କଅଣ କରିବାକ ଅଛି। ଆଉ େମାେତ
ଟୁ ସାନକ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଯିବାକ ଅଛି, ତଥାପି, ଆଜି ରା ି, େଦଖ , ଏଣୁ ଆପଣ କ ନା
କରିପାର ି। ତାହା ଦଶ-ଘ ାର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା େହବ।

11 ଏବଂ ମଁୁ ବିେଦଶ ଯା ା ପାଇଁ ବାହାର ଅଛି, ଆଉ େମାେତ ସକାେଳ ସରକାରଠାେର
ପରୀ ା େହତ ହଳଦିଆ ଜର ପାଇଁ ଏକ ଟିକା େନବାକ ଅଛି। େତଣୁ େମାେତ—େମାେତ
େସଠାକ ଯିବାକ େହବ। ମଁୁ ଏହାକ ଅନ ଏକ ଦିନ, ଗିତ କରି େଦଇଥିଲି, ଏବଂ େସମାେନ
ବ ମାନ ଏଥର ଉ ରେର “ନା” ଶୁଣିବାକ ଯାଉ ନାହଁା ି। ଏବଂ େମାେତ ଆଉ ଏକ ଟିଟାନ
ଏବଂ ଟାଇଫ ଟିକା େନବାକ ଅଛି, ଏବଂ େମାର ବ ର ଔଷଧ େନବାର ଅଛି।

12 େତଣୁ, ମଁୁ, ଏହି ସୁେଯାଗ ପାଇଁ ଅତ ଧିକ ଧନ ବାଦୀ ଅେଟ, ଏବଂ—ଏବଂ ଏହି ଉ ମ
ସଭା ପାଇଁ ଯାହାକି ଆମର ସ ିଳନୀ ପୂବର େହାଇଥିଲା। ଏହା ନି ିତେର େମା ହଦୟକ
େରାମା ିତ କରିଥିଲା। ଆପଣ େଲାକମାେନ ଏକ ଉ ମ ସମୂହ ଅଟ ି। ମଁୁ ବିଶାସ କେର
େଯ ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କରିେବ।

13 େଯେତେବେଳକି େସହି ମହାନ ଘଟିକା େକେବ…େସହି ମହାନ ଦାନବ େସଠାେର
ତେଳ େଶାଇ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ଅ କିଛି ଦିନ ପୂବର, ଆଲା ାେର ନିଜକ େଲଉଟାଇ ଥିଲା,
ଆଜି ସକାେଳ ୱାଶିଂଟନର ଚାରିଆେଡ଼, ତାହାର ଚାରିପାଖେର, ନିଜର ଲା କ ପୁଣି ଥେର
ଉପରକ େଫାପାଡ଼ି ଥିଲା। େସ ଅତି ସହଜେର, ଏହି ଆଡ଼କ ଆେଗଇପାେର। ଏବଂ ଯଦି
ପବି ଆ ା େମାେତ େକେବ ନି ିତ ଭାବେର କହ ି…

14 େକହି ଜେଣ ଉ ର…େମାେତ ପଚାରିଛ ି େଯ, “ଭାଇ ାନହା , କଅଣ ତାହା
ଏଠାେର ଘଟିବାକ ଯାଉଅଛି?” ନା, ମଁୁ ତାହା ଜାେଣ ନାହିଁ। ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ, େଯପଯ କି ମଁୁ
ଜାଣି ନାହିଁ। ତାହାହିଁ ସତ ଅେଟ।

15 ମଁୁ ଆପଣ ସହିତ ସବେବେଳ ସେ ାଟ େହାଇ ରହିବାକ ଚାେହଁ। ମଁୁ େକବଳ ଅନମାନ
କରିବାକ ଯାଉ ନାହିଁ, େକୗଣସି ଧାରଣା, କି ା କିଛି, ଯାହା ମଁୁ ବିଶାସ କେର, କିଅବା େସପରି
କିଛିକ େନବାକ ଯାଉ ନାହିଁ। େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଆପଣ କେହ, ଏହା େହବାକ ଯାଉଅଛି।
େତେବ, ଥେମ ତାହା େମାେତ, କହିବାକ େହବ, ଆଉ ତାହାପେର ମଁୁ ଆପଣ କହିବି।
ମଁୁ—ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ସମ ବିଶ ଏକ କ ମାନ ଅବ ାେର ଅଛି। ଆେମ େଶଷ ସମୟେର
ଅଛ। ମା େଗାଟିଏ ବିଷୟ ମଁୁ କରିବାକ େଚ ା କରିଛି…
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16 ଭାଇ ଶାକାରିଆ ଆଜି ସକାେଳ କହଥିେଲ, େଯ େସ କିପରି ାଥନା ଧାଡ଼ିମାନ
େଦଇ ଯାଉଥିେଲ, ଏବଂ େସଠାେର ପହ ଥିେଲ ଓ େଲାକମାେନ ଆସିବା ପୂବର େସହି
କାଡଗୁଡିକ ା କରଥିେଲ, ଆଉ େସଗୁଡ଼ିକ େଦଖୁଥିେଲ, ଏବଂ େଦଖୁଥିେଲ େଯ ଯାହା
େସମାେନ େସଠାେର େଲଖିଛ ି ମଁୁ େସମାନ ତାହା କହଥିଲି କି ନାହିଁ—କି ନାହିଁ।
େସମାେନ େସମାନ ର ାଥନା କାଡେର ସମ କାରର ବିଷୟ େଲଖିଥା ି, ଆପଣ
ଜାଣ ି, ଏବଂ େସ ତାହା େଦଖିବାକ ଚାହଁୁଥିେଲ େଯ ତାହା ଠି କି ନେହଁ। େସ କହିେଲ,
େଯ େସ ଯା କରିଥିବା ଶହ ଶହ ମଧ ର, େକୗଣସି େଗାଟିଏ େହେଲ େକେବ ଭଲ େହାଇ
ନାହିଁ। େସଠାେର େକେବ ବି େଗାଟିଏ ଭଲ େହବ ନାହିଁ, େଦଖ , କାରଣ, େଯପଯ କି—
େଯପଯ କି ଏହା ପରେମଶର ଅଟ ି। ଯଦି ମଁୁ େକେବ ନିଜକ ଏଥିେର ଦଶିତ କେର,
େତେବ ଏହା ଠି େସଠାେର ଆର ର ହିଁ ଭ ଅେଟ।
17 ଜେଣ େଛାଟ ଝିଅ ଯାହାର ପିତା ବସିଛ ି, େମାର କଥା ବ ମାନ ଶୁଣୁଛ ି, ଅ ଦିନ
ପୂବର, େମା ପାଖକ ଆସିେଲ। େସହି ଝିଅଟି ଏକ ସପ େଦଖିଥିଲା। େସ କହିଲା, “ଭାଇ

ାନହା , ଏହି ସପର ଅଥ କଅଣ?”
18 ମଁୁ କହିଲି, “ଭଉଣୀ, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ। େମାେତ େଖାଜିବାକ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଭ େମାେତ
କହିେବ।” େତଣୁ ମଁୁ ଗଲି, ଏବଂ ଭ ପଚାରିବାକ େଚ ା କଲି, ଆଉ େସ େମାେତ େକେବ
କହିେଲ ନାହିଁ।
19 େସହି ସାନ ଝିଅଟି ପୁଣି େଫରି ଆସିଲା। େସ କହିଲା, “େତେବ, ବ ମାନ େମାର ସପର
ବ ାଖ ା େକଉଁଠାେର?”
20 ମଁୁ କହିଲି, “ଏଠାକ ଆସ, ିେୟ, ବସ।” ମଁୁ କହିଲି, “ତମ ବାପା ଏବଂ ମାଆ େମାର
ବହତ ଭଲ ବ ଅଟ ି। ବଝିଲ? ଏବଂ େସମାେନ ସୁଦର କାନାଡାର ଆସିଛ ି, ଅବସର

ା ଅଟ ି, ଏବଂ ଏଠାେର େମା ସହିତ ମଣ କର ି। େସମାେନ ଏହା ବିଶାସ କର ି,
ଯାହା ମଁୁ କହିବାକ େଚ ା କରଛି। ଏବଂ ମଁୁ େମା ଜୀବନେର, େକେବେହେଲ କାହାରିକ
ଜାଣିଶୁଣି, କିଛି ଭ କହି ନାହିଁ। ଯଦି ମଁୁ…ମଁୁ ଭାେବ େଯ ମଁୁ ଜାଣିଛି େସହି ସପର ଅଥ କଅଣ।
ମା େଯପଯ ମଁୁ ନିେଜ େସହି ସପକ ନ େଦେଖ, ଏବଂ ତାହାପେର େସ େମାେତ ନ କହ ି
େଯ ଏହାର ଅଥ କଅଣ ଅେଟ, ମଁୁ ଆପଣ କହିପାେର ନାହିଁ। େଦଖ , ଯଦି ମଁୁ େକବଳ
କିଛି ମନର ଗଢିଦିଏ, େହାଇପାେର େଯ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆେସ େଯେତେବେଳ ଆପଣ
େମାେତ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ ମଧ େର ଆବଶ କ କରଥା ି, ଆଉ େସେତେବେଳ ଆପଣ
ଜାଣ ି ନାହିଁ େଯ େମାେତ ବିଶାସ କରିବା ଉଚି କି ନେହଁ।”
21 ଯଦି ମଁୁ ଆପଣ ଭ ନାମେର କିଛି କେହ, ଏହା କତେର ତାହା ହିଁ ଅେଟ। ଏହା
ତ େସ ହିଁ ଅଟ ି ଯିଏକି େମାେତ ତାହା କହିେଲ। ଏବଂ ଏପଯ , ଏହି ସବ ବଷ ମଧ େର,
ସମ ବିଶେର, ଏବଂ ସମ ବିଶସାରା, ଏହା େକେବେହେଲ ଥରଟିଏ ବି ଭ େହାଇନାହିଁ।
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କାରଣ…ଆଉ, ବ ମାନ, ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ଜେଣ ମଣିଷ େସତିକି ଅକାଟ େହାଇପାେର
ନାହିଁ। ତାହା କରିବା ପାଇଁ ତ ଏହା ପରେମଶର ଆ ା ଆବଶ କ କେର।

22 ପୁଣି ବ ମାନ େମା ପାଖେର ଏକ ବା ା ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ମଁୁ ଦାୟୀ ଅେଟ। ଏବଂ
ଅେନକ ଥର େମାେତ େଲାକମାନ ଗହଣେର, ବିେବଚିତ କରାଯାଏ, େତେବ, େବାଧହଏ
ଏପରି ଜଣକା ଭାବେର ଯିଏକି ଟିେକ ବସି େଗାଟିଏ ମିନି ଚି ା କେର ନାହିଁ, େଯ ମଁୁ
ଜେଣ—ଜେଣ, ଓଃ, ଏକ ଭୟ ର ବ ି ଅେଟ, ଆହରି େଯ ମଁୁ େଲାକମାନ ପସ
କେର ନାହିଁ, ଏବଂ ମଁୁ ସବଦା େସମାନ କଟୁ ବାକ କହିଥାଏ। ଆଉ ତାହା େସପରି
ନେହଁ। ତାହା େସପରି ନେହଁ। ମଁୁ େଲାକମାନ େ ମ କେର। ମା , ଆପଣ ଜାଣ ି, େ ମ
ସଂେଶାଧନା କ ଅେଟ।

23 ଯଦି ଆପଣ ର େଛାଟ ପିଲାଟି େସଠାେର ବାହାେର ରା ାେର ବସିଥା ା, ଏବଂ
ଆପଣ କହେ , “ଜୁନିୟର, ିୟ, ମଁୁ ଚାେହଁ ନାହିଁ େଯ ତେମ େସଠାେର ବାହାେର ଥାଅ,
ମା …” ଏବଂ କାରଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ପାଖ େଦଇ ସାୟଂ ସାୟଂ କରି ଯାଉଥା ା, ଆଉ ଆପଣ
ତାହାକ ଭିତରକ େନଇ ଆସ ି। େସ ପୁନବାର େଦୗଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଏ। କାହିଁକି, ଆପଣ ତ
ତାହାକ ସଂେଶାଧନ କରିବା ଉଚି । ଯଦି ଆପଣ ତାହାକ େ ମ କର ି, ଆପଣ କରିେବ।
ଆପଣ କରିବାକ ପଡ଼ିବ।

24 ଯଦି ଆପଣ େଦଖ ି େଯ ଜେଣ ବ ି ଏକ େଛାଟ ଡ ାେର, ଏକ ଝରଣା ଆଡକ,
ନଦୀେର ଭାସି ଯାଉଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ େଯେତେବେଳ େସହି ଡ ାଟି େସହି
ଝରଣା ସହିତ ମିଶିବ େସ ବଡ଼ିବାକ ଯାଉଅଛି, କଅଣ ଆପଣ କହିେବ କି, “ଜ , ତେମ,
େବାଧହଏ ତମକ କିଛି ସମୟ ଚି ା କରିବା ଉଚି , େହାଇପାେର ତେମ ଏଥିର ର ା ପାଇ
ନ ପାର”? ଯଦି ମଁୁ ଜାେଣ େଯ େସ ଏଥିର ର ା ପାଇବାକ ଯାଉ ନାହଁା ି, ତାହାେହେଲ ମଁୁ
ଯଥା ସ ବ, ତା େସହି ଡ ାର ାୟଃ ବାହାରକ ଫି ୀ େଦବାକ ଯାଉଅଛି, କାରଣ ଏହା
ତ େ ମ ଅେଟ ଯାହାକି ତାହା କରିଥାଏ।

25 ଏବଂ ବ ମାନ, ଏହି ବା ାଗୁଡ଼ିକେର ଯାହାକି ମଁୁ କେହ, ମଁୁ େକେବେହେଲ େକୗଣସି
ମତ ସି ା , କିଅବା େସପରି କିଛି ଆଣିବାକ େଚ ା କେର ନାହିଁ। ମଁୁ—ମଁୁ ତାହା
େମାର ନିଜ ମ ଳୀେର କେର। ମା ଏଠାେର ପୁରଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନ ମଧ େର
େଯଉଁମାେନକି ଭି ଭି ନାମଧାରୀ ସଂ ା ଏବଂ ଭି ମତର ଅଟ ି, ମଁୁ େକବଳ ଏକ
ମୃଦ ରପ େନବାକ େଚ ା କରିଥାଏ, ବ ାଖ ା କରିଥାଏ; ମା ୀ ିଆନ ପୁରଷମାନ
ମଧ େର, େମେଥାଡି , ବା  ଟି , େ ସବିେଟରିଆ , କଅଣ-ଅଧିକ ଯାହା ବି ହଅ ,
ଏତିକି ଯେଥ କେହ େଯ ଯଦି ଆପଣ ପରେମଶର ଆ ାର ଜନ େହାଇଛ ି, ମଁୁ ବିଶାସ
କେର େଯ ଆପଣ ତାହା ବଝିଯିେବ ଯାହା େମାର କହିବାର ଅଥ ଅେଟ।
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26 େତେବ, ଆଜି ରା ି, ମଁୁ ଆଦିପୁ କ, ତାହାର 24ତମ ପବକ ଯିବାକ ଚାେହଁ। ମଁୁ
ପଢ଼ିବାକ ଚାେହଁ…ଆଦିପୁ କ 24ତମ ପବର 12ଶ ପଦର ଆର କରି।

ପୁଣି ଏହି ାଥନା କଲା, େହ େମାହର କ ା ଅ ହାମ…ସଦା ଭ
ପରେମଶର, ବିନୟ କରଅଛି, ଆଜି େମା ସ ୁଖେର ଶୁଭଫଳ ଉପ ିତ କର,
ଆଉ େମା ଭ ଅ ହାମ ତି ଦୟା କର।

େଦଖ, ମଁୁ ଏହି କପ ନିକଟେର ଛିଡ଼ା େହଉଅଛି; ଆଉ ଏ ନଗରବାସୀମାନ
କନ ାଗଣ ଜଳ େନବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛ ି:

େସମାନ ମଧ ର, େକୗଣସି କନ ାକ, ତେ ଆପଣା କଳଶ ନଆଁଇ,
େମାେତ ଜଳପାନ କରାଅ, ଏହି କଥା କହିେଲ; େସ େଯେବ କହିବ, ପାନ କର, ମଁୁ
ତ ର ଓଟମାନ ହିଁ ପାନ କରାଇବି: େତେବ େସ ତ ଦାସ ଇ  ହାକ ନିମେ
ତ ର ନିରପିତା କନ ା େହଉ; ତହିଁେର ତେ େମା ଭ … ତି ଅନ ହ
କରିଅଛ, ଏହା ମଁୁ ଜାଣିବି।

27 ଆଉ ତାହାପେର କାଶିତ ବାକ ପୁ କେର। ତାହା େହଉଛି ବାଇବଲର ଥମ,
ଆଦିପୁ କ। େତେବ, ବାଇବଲର େଶଷେର, ମଁୁ କାଶିତ ବାକ ର 21ଶ ପବ, ଏବଂ ତାର
9ମ ପଦ ପାଠ କରିବାକ ଚାେହଁ।
28 ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ଆଦିପୁ କର ଏହି ଶା ାଂଶ ଏଠାେର କଅଣ…ଆପଣ ଯଦି ଚାହଁା ି,
ସ ୂ ପବଟି ପାଠ କର । ଏହା ପରେମଶର ଇଲିେୟଜର ପଠାଉଛ ି। କି ା, େମାେତ

ମା କର , ଅ ହାମ ଇସହାକ ନିମେ ଏକ କନ ା ବାଛି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଇଲିେୟଜର
ପଠାଉଛ ି। ଏବଂ ସୁ ରୀ ରିବିକା ବାହାରକ ବାହାରି ଆସିେଲ, ଏବଂ େସହି ାଥନାର ସି
ଉ ରେର ଯାହାକି—ଯାହାକି ଇଲିେୟଜର, ଅ ହାମ ର େସବକ, ଠି େସତିକି େବେଳ ହିଁ

ାଥନା କରିଥିେଲ।

େତେବ କାଶିତ ବାକ ର 21ଶ ପବର 9ମ ପଦେର।

ତ େର େଯଉଁ ସ ଦତ େଶଷ ସ େକଶେର ପରିପୂ ସ ପା ଧରିଥିେଲ,
େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ ଆସି େମାେତ କହିେଲ, ଏଠାକ ଆସ, ମଁୁ ତ କ େସହି
କନ ା, ଅଥା , େମଷଶାବକ ଭାଯ ାକ େଦଖାଇବି।

29 େତେବ ମଁୁ ଆଜି ରା ି, ଏକ ବିଷୟ ପାଇଁ, ତାହା େନବାକ ଚାହଁୁଛି: ଏକ କନ ାର
ମେନାନୟନ । ଏବଂ ଏହା େହଉଛି, େଯ େମା ଭାଇ ଯିଏକି ଏଠାେର େରକଡ କର ି େସ ଯଦି
ଚାହିଁେବ, େତେବ ଏହା େସହି େଟ ଅେଟ ଯାହାକ ଆପଣ େନଇ ବିତରଣ କରିପାରିେବ।
30 ଏବଂ େତେବ, ଏଥିେର, ଏହାର କତ ଅଥ ତାହା ନେହଁ େଯ ମଁୁ ଉପ ିତ ଥିବା ଏହି
ମ ଳୀକ ଏହା କହଅଛି, ମା ଏହି େଟ  ଗୁଡ଼ିକ ସମ ବିଶକ ଯାଏ। େସଗୁଡ଼ିକ ଅନବାଦ
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େହାଇଥାଏ, ଆ ରିକ ଭାେବ, ଓଃ, ବହ ସଂଖ କ ଭି ଭାଷାମାନ େର, ଏପରିକି ବିଶର
ଚାରିଆେଡ଼ ତିମାପୂଜକ େଦଶମାନ ମଧ ଯାଏ। ଆେମ େସମାନ ମାଗଣାେର,
ମ ଳୀର ଏକ ସମାଜ ଭାବେର, େଟ  ଗୁଡ଼ିକ ପଠାଉ। ଏବଂ ତାହା ଅନବାଦ େହାଇଥାଏ।
ଏବଂ ଆ ିକାର ସମ ଜ ଲମାନ େଦଇ, ଓ ଭାରତକ, ପୁଣି ସମ ବିଶେର, ଏହି
େଟ  ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଥାଏ।

େତେବ, ଏକ କନ ାର ମେନାନୟନ!
31 ଜୀବନର ଅେନକଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର ଆମକ ଏକ ଚୟନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଜୀବନର
େଶୖଳୀ, ତାହା ନିେଜ, ଏକ ଚୟନ ଅେଟ। ଆମକ ଆମର ନିଜସ ପଥ ୁତ କରିବାର ଏକ
ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମର ନିଜସ ପଥ ବାଛିବାର ଏକ ଅଧିକାର ଅଛି େଯପରି ଭାବେର ଆେମ
ରହିବାକ ଚାହଁୁ।
32 ଶି ା ଏକ ଚୟନ ଅେଟ। ଆେମ ଏହା ବାଛିପାର େଯ ଆେମ ଶି ିତ େହବାକ ଯାଉଅଛ
କି ନାହିଁ, କିଅବା ଆେମ ଶି ିତ େହବାକ ଯାଉ ନାହଁୁ। ତାହା ଏକ ଚୟନ ଅେଟ ଯାହା
ଆମର ରହିଥାଏ।
33 ଠି ଏବଂ ଭଲ ଏକ ଚୟନ ଅେଟ। େତ କ ପୁରଷ, େତ କ ମହିଳା, ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ,
ତାହା ଏହା ବାଛିବାକ ଅଛି େଯ େସମାେନ ଠି ଭାବେର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିମେ
େଚ ା କରିବାକ ଯାଉଛ ି କି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଚୟନ ଅେଟ।

ଚୟନ ଏକ ବଡ଼ ବିଷୟ ଅେଟ।
34 ଆପଣ ର ଅନ ଗ ବ ଳ ଏକ ଚୟନ ଅେଟ। ଏବଂ େହାଇପାେର େଯ, ଆଜି
ରା ି, ଆଜି ରା ି ଏହି େସବା ସମା େହବା ପୂବର, ଆପଣ ମଧ ର େକେତେକ େସହି—
େସହି ଚୟନକ କରିେବ, େଯ ଆପଣ ନିଜର ଅନ ତାକ େକଉଁଠାେର ଅତିବାହିତ କରିେବ।
େଗାଟିଏ ଥର ଏପରି େହବ, େଯ, ଯଦି ଆପଣ ପରେମଶର ଅେନକଥର ତ ାଖ ାନ
କର ି, ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିବ େଯ ଆପଣ ତାହା େଶଷଥର ପାଇଁ ତ ାଖ ାନ
କରିେବ। ଦୟା ଏବଂ ବିଚାର ମଧ େର ଏକ େରଖା ଅଛି। ଏବଂ ଏହା ଜେଣ ପୁରଷ
କି ା ଜେଣ ୀ, ପୁଅ କି ା ଝିଅ ପାଇଁ, େସହି େରଖାକ ଅତି ମ କରିବା ଏକ ବିପ ନକ
ବିଷୟ ଅେଟ, କାରଣ େଯେତେବେଳ ଆପଣ େସହି ସମୟସୀମାକ ଅତି ମ କରିଯା ି
େସେତେବେଳ ଆଉ େକୗଣସି ତ ାବ ନ ରେହ ନାହିଁ। େତଣୁ, ଆଜି ରା ି, ଏହା ହଏତ
ସମୟ େହାଇପାେର େଯ ଅେନେକ େସମାନ ର—େସମାନ ର ନି ିକ େନେବ, େଯ
େସମାେନ ଅସର ି ଅନ ତାକ େକଉଁଠାେର ଅତିବାହିତ କରିେବ।
35 ଆଉ ଏକ ଚୟନର ବିଷୟ ଯାହା ଆମ ଜୀବନେର ଥାଏ, ତାହା େହଉଛି, ଏକ ଜୀବନ
ସାଥୀ। ଜୀବନେର ପାଦ େଦଉଥିବା, ଜେଣ ଯୁବକ ବା ଯୁବତୀ , ଏକ ଚୟନ କରିବାର
ଏକ ଅଧିକାର ଦିଆ ଯାଇଅଛି—ଯାଇଅଛି। ଯୁବକଟି ଚୟନ କରିଥା ି। େସହି ଯୁବତୀ
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ପାଖେର ଏହାକ ହଣ କି ା ତ ାଖ ାନ କରିବାର ଏକ ଅଧିକାର ରହିଥାଏ। ମା ଉଭୟ
ପାଶେର, ଏହା ତଥାପି ଏକ ଚୟନ ଅେଟ। ଉଭୟ ପୁରଷ ଏବଂ ୀ, େସମାନ ପାଖେର
ଚୟନ କରିବାର ଏକ ଅଧିକାର ରହିଥାଏ।

ଆହରି ମଧ , ଜେଣ ୀ ିଆନ ଭାବେର, ଆପଣ ପାଖେର ଏକ ଚୟନ ରହିଛି।
36 ଆପଣ ପାଖେର ଏଠାେର ଆେମରିକାେର, ମ ଳୀର ଏକ ଚୟନ ରହିଛି, ଏପଯ ,
େଯଉଁଠାକକି ଆପଣ ଯାଇପାର ି। ତାହା ଆପଣ ର ନିଜର ଆେମରିକୀୟ ଅଧିକାର
ଅେଟ, େଯ ଆପଣ େଯେକୗଣସି ମ ଳୀକ ବାଛିପାର ି େଯଉଁଠାକ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ
ଚାହଁା ି। ତାହା ଏକ ଚୟନ ଅେଟ। ଯଦି ଆପଣ ନ ଚାହଁା ି, େତେବ ଆପଣ େସମାନ
ମଧ ର େକୗଣସି ାନକ ଯିବାକ ପଡିବ ନାହିଁ। ମା ଯଦି ଆପଣ େମେଥାଡି ର ବା  ଟି ,
କି ା କ ାେଥାଲିକର ଜେଣ େ ାେଟ ା କ, କି ା ଅନ ାନ ଭତିକ ପରିବ ନ କରିବାକ
ଚାହଁା ି, େତେବ େସଠାେର ଏପରି େକହି ନାହିଁ ଯିଏକି ଆପଣ େକୗଣସି ନି ି ମ ଳୀକ
ଆସିବା ପାଇଁ କହିପାରିବ କି ା ଆପଣ ବାଧ କରିପାରିବ। ତାହା ଆମର—ଆମର
ସାଧୀନତା ଅେଟ। ତାହା ହିଁ ଯାହାକି ଆମର ଗଣତ ଅେଟ। େତ କ ବ ି ନିଜ ପାଇଁ ବାଛି
ପାରିେବ। ଧମର ସାଧୀନତା, ଏବଂ ତାହା ଏକ—ଏକ ମହାନ ବିଷୟ ଅେଟ। ପରେମଶର
ଆମକ ତାହା େସପରି ରଖିପାରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ କର େଯେତ ଦର ଆେମ ତାହା
କରିପାର।
37 ଆପଣ ର ମଧ ଏକ ଚୟନ ଅଛି। େଯ କରିେବ କି ନାହିଁ…େଯେତେବେଳ ଆପଣ
ଏହି ମ ଳୀକ ବାଛ ି, ଆପଣ ଏହା ବାଛିପାରିେବ େଯ ଆପଣ, ଏହି ମ ଳୀେର, େଯ ଆପଣ
ଏପରି ଏକ ମ ଳୀକ ବାଛିେବ କି ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣ ଆପଣ ର ଅନ ଗ ବ ଳକ
ମାଗଦଶନ କରିବ। ଆପଣ ଏକ ମ ଳୀକ ବାଛିପାରିେବ ଯାହାରକି ଏକ ନି ି ସି ା
ଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣ ଭାବିପାରିେବ େଯ ସି ା ହିଁ େକବଳ ଅେଟ ଯାହା ଆପଣ ଚାହଁା ି।
କି ା, ଅନ ମ ଳୀ ପାଖେର େସମାନ ର ସି ା ଥାଏ।
38 ଆଉ ତାହାପେର ପରେମଶର ବାକ ଅଛି, ଯାହାର ଚୟନ ଆପଣ ପାଖେର ଅଛି।
ଆପଣ ଚୟନ କରିବାକ ପଡିବ।

ଆମମାନ ମଧ େର ଚୟନ କରିବାର, ଏକ ଅଲିଖିତ ନିୟମ ଅଛି।
39 ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଏହା ଥେର, କାେମଲ ପବତ ଉପେର, ଏଲିୟ ଥିେଲ, େସହି ଚରମ
ପରାକା ା ପେର, ସ ଟର ଏକ ମହାନ ଘଟିକାେର ଯାହା ବିଷୟେର ଆେମ ଏେବେହଁ
ଆସିବାକ ଯାଉଅଛ। ଆଉ େବାଧହଏ, ଆଜି ରା ି, ଏହା ଆପଣ ତି କି ା େମା ତି
େହାଇପାେର, େଯ ଆେମ ଏହି ଚୟନକ କର, େଯପରିକି ତାହା କାେମଲ ପବତର ଅଭି ତା
ଥିଲା। ସତ କହିବାକ ଗେଲ, ମଁୁ ଭାବଛି, ଏହା ବ ମାନ, ବିଶବ ାପୀ ଚାଲିଛି। ମା ଖୁ ଶୀ
ଏକ ସମୟ ଆସିବ େଯଉଁଠାେରକି ଆପଣ ଏକ ଚୟନ କରିବାକ ପଡିବ।
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40 ଏବଂ ଏଠାେର ଥିବା ଆପଣ ପୁରଷମାେନ, ନିଜ ନିଜର ନାମଧାରୀ ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକର,
ଏହାକ େକବଳ ବିଶାସ କର , େଯ େସହି ସମୟ ଠି ଆପଣ ସ ୁଖେର ଉପ ିତ ଅେଟ,
େଯେତେବେଳକି ଆପଣ ଏକ ଚୟନ କରିବାକ ଯାଉଛ ି। ଆପଣ ହଏତ ବିଶ ପରିଷଦ
ମଧ କ ଯିବାକ ଯାଉଛ ି, କି ା ଆପଣ ଆଉ ଅଧିକ ଏକ ନାମଧାରୀ ସଂ ା େହବାକ ଯାଉ
ନାହଁା ି। ଆପଣ ତାହା କରିବାକ ଯିବାକ ହିଁ ପଡିବ, ଆଉ େସହି ଚୟନଟି ଶୀ ଆସୁଅଛି।
41 ଏବଂ େସହି େଶଷ ଘଟିକା ପଯ ଅେପ ା କରିବାଟା, ମଧ ଏକ ବିପ ନକ
ବିଷୟ ଅେଟ, କାରଣ ଆପଣ ଏପରି କିଛି ବିଷୟକ ହଣ କରି େନଇପାର ି େଯଉଁଥିରକି
ଆପଣ େକେବ ମୁକଳି ପାରିେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣ ି, େଯ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଅଛି
େଯେତେବେଳକି ଆପଣ େଚତାବନୀ ଦିଆ ଯାଇପାେର, ତ େର, ଯଦି ଆପଣ େସହି
େଚତାବନୀର େରଖା ଅତି ମ କରିଯାଆ ି, େତେବ ଆପଣ ଅନ ପାଶ ନିମେ ଚି ିତ
େହାଇସାରିଛ ି, ମାକା ମରାଯାଇ ସାରିଛ ି।
42 ମେନରଖ , େଯେତେବେଳ େସହି ଜୁେବ ବଷ ଆେସ, ଏବଂ େସହି—େସହି ଯାଜକ
ତରୀ ବଜାଇ ଗମନ କରଥା ି, େଯ େତ କ ଦାସ ମୁ େହାଇ ଯାଇପାରିବ। ମା ଯଦି
େସମାେନ େସମାନ ର ସାଧୀନତାକ ହଣ କରିବାକ ମନା କରିଦିଅ ି, େତେବ ତା
ମ ିରକ େନଇ, ଏକ ଖୁ ପାଖକ ନିଆଯିବାକ ପେଡ଼, ଏବଂ ଏକ ଡା ଣ ସାହାଯ େର ତାର
କାନେର ଛି କରି ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ତାହାପେର େସ ସବଦା ନିଜ ମୁନିବର େସବା କେର।
ଏହା ତା କାନେର, ବଣର ଏକ ନିଦଶନ ସରେପ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା। “ବିଶାସ ବଣ ଦାରା
ଆେସ।” େସ େସହି ତରୀଶ ଶୁଣିଲା, ମା େସ ଏହାକ ବଣ କରିବାକ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ।
43 ଏବଂ ଅେନକ ଥର, ପୁରଷ ଏବଂ ୀମାେନ ପରେମଶର ସତ ଶୁଣ ି, ଓ ଏହାକ
ସତ େବାଲି, ସୁ ମାଣିତ ଏବଂ ତିପାଦିତ େହାଇଥିବାର େଦଖ ି, ମା ତଥାପି େସମାେନ
ଏହାକ ଶୁଣିବାକ ଚାହଁା ି ନାହିଁ। େସଠାେର ଅନ କିଛି କାରଣ ଥାଏ। େସଠାେର ସତ
ଏବଂ ତଥ ର ସ ୁଖିନ େହବା ଅେପ ା, େସମାନ ପାଖେର ଅନ କିଛି ଚୟନ ରହିଥାଏ,
େସଇଥି େଯାଗଁୁ େସମାନ ର କାନ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ବ େହାଇପାେର। େସମାେନ ଏହାକ
ଆଉ କଦାପି ଶୁଣିେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନ େମାର ପରାମଶ, େଯେତେବେଳ ପରେମଶର
ଆପଣ ହଦୟେର କଥା କହ ି, ଆପଣ ଠି େସହି ସମୟେର କାଯ କର ।
44 ଏଲିୟ େସମାନ ଏକ ଚୟନ େଦେଲ, ଯାହା େସମାନ କରିବାର ଉଚି ଥିଲା: “ଆଜି
ତେମ କାହାର େସବା କରିବ ତାହା ମେନାନୀତ କର। ଯଦି ସଦା ଭ ହିଁ ପରେମଶର ଅଟ ି,
େତେବ ତାହା ର େସବା କର। ମା ଯଦି ବା ଭ ହଅ ି, େତେବ ତାହାର େସବା କର।”
45 େତେବ, େଯପରି ଆେମ େଦଖୁ େଯ ସମ ାକତିକ ବିଷୟ ଆ ିକ ବିଷୟର ଏକ

ତିଛାୟା ଅେଟ, େଯପରିକି ଆଜି ସକାେଳ ଆେମ ଆମ ପାଠେର େଦଖୁଥିଲ, ଯଥା ସୂଯ
ଏବଂ ତାହାର କତି। ତାହା େମାର ଥମ ବାଇବଲ ଥିଲା। ବାଇବଲେର ମଁୁ େଗାଟିଏ ପୃ ା
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ସୁ ା ପଢ଼ିବା ପୂବର, ମଁୁ ପରେମଶର ଜାଣିଥିଲି। କାରଣ, ବାଇବଲ କତିେର ସବଆେଡ
େଲଖା େହାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ପରେମଶର ବାକ ସହିତ ସାମ ସ େର ରହିଥାଏ: େଯ
କିପରି ଭାବେର କତିର ମୃତ , ସମାଧି, ପୁନରତଥାନ; ଏବଂ ସୂଯ ର ଉଦୟ େହବା, ଗମନ
କରିବା, ଅ େହବା, ମରିବା, ପୁନବାର ଉଠିବା। ଅେନକଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକ ଆେମ

କତିେର ପରେମଶର ସହିତ, ତିଚି ଣ କରିପାରିବା, ଯାହାକି ଆମକ ଏହି ବା ା ପାଇଁ
ଛାଡ଼ିବାକ ପଡଛି।

46 େତେବ, ଯଦି େସହି ଆ ିକ, କି ା, େସହି ାକତିକ ବିଷୟ ଏକ ଆ ିକ ବିଷୟର
ତିଚି ଣ ଅେଟ, ତାହାେହେଲ, ାକତିକ ଭାବେର, ଏକ କନ ାର ମେନାନୟନ, ଆ ିକ

ଭାବେର ଏକ କନ ାର, େସହି କନ ାର ମେନାନୟନର, ଏକ ତିଚି ଣ ଅେଟ।

47 େତେବ, ଏହା ଏକ ଗ ୀର ବିଷୟ ଅେଟ ଏକ ପୁରଷ ପାଇଁ, େଯେତେବେଳ ଆେମ ଏକ
ପ ୀ ବାଛିବାକ ଯାଉ, କାରଣ ଏଠାେର ଶପଥଗୁଡ଼ିକ େହଲା “େଯପଯ ମୃତ ଆମକ
ବିେ ଦ ନ କେର।” େସହିପରି ଭାବେର ହିଁ ଆେମ ଏହା ରଖିବା ଉଚି । ଏବଂ ଆପଣ େସହି
ଶପଥକ ପରେମଶର ସ ୁଖେର ହଣ କର ି, େଯ େକବଳ ମୃତ ହିଁ ଆପଣ ବିେ ଦ
କରିବ। ଆଉ ମଁୁ ଭାବଛି ଆେମ କରିବା ଉଚି …ଜେଣ ପୁରଷ ତାହାର ସଠି ମ ି େର,
ଯିଏକି ଭବିଷ ତ ନିମେ େଯାଜନା କରଛି, େଯ େସ େସହି ପ ୀ ଅତି ଯ ସହକାେର
ବାଛିବା ଉଚି । ଆପଣ କଅଣ କରଛ ି ତାହା ତି ଯ ବାନ ହଅ । ପୁଣି ଜେଣ ମହିଳା
ଏକ ସାମୀ ବାଛିବାେବେଳ, କି ା ସାମୀ ହଣ କରିବାର େସହି ଚୟନକ େନଲାେବେଳ, ଅତି
ଯ ବାନ େହବା ଉଚି େଯ େସ କଅଣ କରଛ ି, ଏବଂ ବିେଶଷ କରି ଏହି ଦିନମାନ େର।
ଜେଣ ପୁରଷ ଏକ ପ ୀ ବାଛିବା ପୂବର ଭାବିବା ଉଚି ଏବଂ ାଥନା କରିବା ଉଚି ।

48 ମଁୁ ଭାବଛି, ଆଜି, ଯାହା େହାଇଛି…ବ ମାନ ଛାଡ଼ପ ର ଅେନକଗୁଡ଼ିଏ ମାମଲା,
େଯ ଆେମରିକାେର ଆେମ ଛାଡ଼ପ ମାମଲାେର, ବିଶେର ଅ ଣୀ ଅଟୁ। ଆେମ ବାକି
ଦନିଆକ ଆେଗଇ େନଉ। ଅନ େକୗଣସି ରା ଅେପ ା ଏଠାେର, ଏହି ରା େର ଅଧିକ
ଛାଡପ ହଏ, ଏବଂ ଏହା ଏକ ୀ ିଆନ ରା , େବାଲି ଗଣନା, ଓ ଚି ା କରାଯାଏ। କି
ଏକ ଅପମାନର ବିଷୟ ଅେଟ, ଆମର ଛାଡ଼ପ ନ ାୟାଳୟମାନ! ମଁୁ ଭାେବ, ଏହାର କାରଣ
େହଉଛି, େଯ ପୁରଷମାେନ ପରେମଶର ଠାର ଦେରଇ ଯାଇଛ ି, ଏବଂ ୀେଲାକମାେନ
ପରେମଶର ଠାର ଦେରଇ ଯାଇଛ ି।

49 ଏବଂ ଆେମ ପାଉ, େଯ, ଯଦି ଜେଣ ପୁରଷ ଏବଂ ଜେଣ ୀେଲାକ ଏହି ବିଷୟେର
ାଥନା କର ି; େକବଳ ଏକ ସୁ ର ଆଖିଦଇଟି ନ େଦଖି, କି ା ବଡ଼ ବଡ଼ ଶ ିଶାଳୀ କା କ

ନ େଦଖି, କିଅବା େସହିପରି କିଛି, ଅଥବା ଅନ କିଛି ସାଂସାରିକ େ ହକ ନ େଦଖି; ବରଂ
ଥେମ ପରେମଶର ଆଡକ ଚାହିଁ, ଏହା କହ ି, “େହ ପରେମଶର, କଅଣ ଏହା ତମର

େଯାଜନା କି?”
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50 ମଁୁ ଭାବଛି, ଆଜି, ଏେତ ଅଧିକ ତାରଣା ଅଛି, େଯପରିକି ବିଦ ାଳୟେର େହଉଥାଏ।
େଯେତେବେଳ—େଯେତେବେଳ ଏକ ସକାଳେର, ପିଲାମାେନ ଆସ ି, ପେଡାଶୀେର
ଅେନକ ପିଲାମାେନ, ଯାହାକି—ଯାହାକି େମାର ବ ମାେନ, ଆସିେବ ଓ କହିେବ, “ଭାଇ

ାନହା , କଅଣ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ାଥନା କରିେବ କି? ଆମର ଆଜି ଏକ—ଏକ
ପରୀ ା ଅଛି। ମଁୁ—ମଁୁ ରାତିସାରା ପରି ମ କରିଛି, ଆଉ ମଁୁ ଭାେବ ନାହିଁ େଯ ମଁୁ ତାହା
କରିପାରିବି—କରିପାରିବି। େମା ପାଇଁ ାଥନା କରି ଦିଅ ।” ମଁୁ ଭାବଛି େଯ େକୗଣସି
ବିଦ ାଳୟ ଯାଉଥିବା ପିଲା, ଯଦି ତେମ, ଯଦି…ଏବଂ ପିତାମାତାମାେନ ସକାେଳ େମଜେର,
ଆପଣ ଯଦି କହିପାର ି, “ମାଆ, ଜ  ର ଆଜି ଏକ ପରୀ ା ଅଛି। ଆସ ଏେବ ତାହା ପାଇଁ

ାଥନା କରିବା।” ମଁୁ ଭାବଛି ଏହା େସସବକିଛିକ ପରା କରିେଦବ ଯାହାକି ଆପଣ େକେବ
ଅନ େକୗଣସି ଉପାୟେର କରିପାର ି, ଅବା ଅନ କାହାରିର ଉ ରପୁ ିକା ଉପେର ନଜର
ପକାଇବା ଓ ନକଲ କରିବା, ମଁୁ ଭାବଛି, ଯଦି ଆପଣ େକବଳ ବାହାରି ଆସିେବ ଓ ଏହା
ବିଷୟେର ାଥନା କରିେବ।

51 ଏବଂ ଯଦି ଆେମ ଏହା ଅଧ ୟନ କରିବା େଯ ଆେମ େସେତେବେଳ କଅଣ କରଅଛ
େଯେତେବେଳ ଆେମ ବିବାହ କରିବାକ ଯାଉଥାଉ, େଯେତେବେଳ ଆେମ ଆମର
ପ ୀ, ଆମ ସାମୀ ବାଛିଥାଉ, ଯଦି ଆେମ ଏହାକ ଅଧ ୟନ କରିବା! ଜେଣ ବ ିକ
ଆ ରିକ ଭାବେର ାଥନା କରିବା ଉଚି , କାରଣ େସ ତାହାର ସମ ଜୀବନକ ନ
କରି େଦଇପାେର। ମେନରଖ , ଶପଥଟି େହଉଛି “େଯପଯ ମୃତ ଆମକ ବିେ ଦ ନ
କେର,” ଏବଂ େସ ଭ ଚୟନ କରି ତାହାର ଜୀବନକ ନ କରି େଦଇପାେର। ମା ଯଦି
େସ ଏହା ଜାଣିଥା ା େଯ, େସ ଭ ଚୟନ କରଛ ି ଏବଂ ଏପରି ଜେଣ ମହିଳା ବିବାହ
କରଛ ି ଯିଏକି ତା ପ ୀ େହବା େଯାଗ ନେହଁ, ଆଉ େସ େଯେକୗଣସି କାେର ବି ତାହା
କର ି, େତେବ ଏହା ତା ର େଦାଷ ଅେଟ। ଯଦି େସହି ୀେଲାକଜଣକ ଏକ ସାମୀକ

ହଣ କର ି ଏବଂ ଜାଣ ି େଯ େସ ଆପଣ ର ଏକ ସାମୀ େହବାକ େଯାଗ ନହଁ ି,
େତେବ ଏହା ଜାଣିବା ପେର େଯ କଅଣ ଠି ଏବଂ ଭ , ତାହା ଆପଣ ର ନିଜର େଦାଷ
ଅେଟ। େତଣୁ, ଆପଣ ପୁ ାନପୁ ାଥନା ନ କରିବା ପଯ ଆପଣ ଏହା କରିବା
ଉଚି ନେହଁ।

52 େସହି ସମାନ ବିଷୟ ଏକ ମ ଳୀ ଚୟନ କରିବାେର ଯୁଜ ଅେଟ। େତେବ, ଆପଣ
ନି ୟ େସହି ମ ଳୀ ସ େର ାଥନା କରିବା ଉଚି େଯଉଁଠାେର ଆପଣ ସହଭାଗୀତା
କରଛ ି। ମେନରଖ , ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଆ ା ବହନ କର ି।

53 େତେବ, ମଁୁ ସମାେଲାଚକ େହବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ। ମା ମଁୁ ଅନଭବ କେର େଯ ମଁୁ ଜେଣ
ବୟ ବ ି, ଆଉ ଏହି ଦିନମାନ ମଧ ର େଗାଟିଏ ଦିନ, େମାେତ ଏଠାର ଚାଲିଯିବାକ
ଅଛି। ଏବଂ ମଁୁ ଆଜି ରା ି କି ା ଅନ େକୗଣସି ସମୟେର ଯାହା କେହ େସଇଥିପାଇଁ ବିଚାର
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ଦିନେର େମାେତ ଉ ର େଦବାକ େହବ। ଆଉ ମଁୁ, େତଣୁ, େମାେତ ଅତ ଧିକ ଭାବେର
ସତ ନି ଏବଂ କତେର ହଦେବାଧଜନକ େହବାକ ପଡ଼ିବ।

54 ମା , ଆପଣ ଏକ ମ ଳୀକ ଯାଆ , ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ େସହି ମ ଳୀର ଆଚରଣ
େଦଖିେବ, ଆପଣ େକବଳ ପାଳକ କିଛି ସମୟ େଦଖ , ଏବଂ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ
ପାଇେବ େଯ ମ ଳୀଟି ପାଳକ ପରି ଆଚରଣ କେର। େବେଳେବେଳ, ମଁୁ ଆ ଯ କେର
େଯ ଆେମ ପବି ଆ ା ବଦଳେର ପର ର ଜେଣ ଅନ ର ଆ ା ପାଇ ନାହଁୁ ତ। ଆପଣ
ଏପରି ଏକ ାନକ ଯାଆ ି େଯଉଁଠାେର ଜେଣ ପାଳକ କତେର ଉ େମୗଳିକବାଦୀ
ଥାଆ ି ଏବଂ େସହିପରି ବିଷୟ କହଥା ି, ଆପଣ ପାଇେବ େଯ ମ ଳୀ ମଧ େସହି ସମାନ

କାର ଅେଟ। ମଁୁ ଆପଣ ଏକ ଏପରି ମ ଳୀକ େନଇଯିବି େଯଉଁଠାେର ମଁୁ ପାଳକ
ଛିଡ଼ା େହବାର େଦେଖ, େସମାନ ର ମୁ କ ଆଗକ ପଛକ ଝଟକଥିବାର େଦେଖ। ଆପଣ
ମ ଳୀକ େଦଖ , େସମାେନ େସହି ସମାନ କାଯ କରଥା ି। ଆପଣ ଜେଣ ପାଳକ
ନିଅ , ଯିଏକି େଯେକୗଣସି ବିଷୟକ େକବଳ ଗିଳି ପକା ି, ସାଧାରଣତଃ େସହି ମ ଳୀ
ମଧ େସହି ସମାନ ବିଷୟ କରିବ। େତଣୁ, ଯଦି ମଁୁ ଏକ ମ ଳୀ ଚୟନ କରଥାଏ, ମଁୁ ଏକ

କତ, େମୗଳିକ, ପୂ ସୁସମାଚାର, ବାଇବଲ ମ ଳୀ ବାଛିବି, ଯଦି ମଁୁ େମାର ପରିବାରକ
େସଠାେର େନଇଯିବା ପାଇଁ େଗାଟିଏ ବାଛଥାଏ। ଚୟନ କର । ମଁୁ େଦଖିଥାଏ…

55 ଅନ ଏକ ଦିନ, େସହି ପିଲାମାେନ, ଭାଇ ଶାକାରିୟା  ପୁଅ ଏବଂ ତା ଜା-ଇଁ,
େମାେତ ଜେଣ ଯୁବା ପିଲା, ଜେଣ ଗାୟକ, ଉ ମ ଦିଶୁଥିବା ଏକ ବାଳକ ପାଇଁ ାଥନା କରିବା
ନିମେ ଏଠାେର ଉପରକ େନଇଗେଲ। ଅ ସମୟ େହାଇଛି େଫରି ଆସିଥିଲା…େ
ବାକ , ଏହାହିଁ ତା ର ନାମ ଥିଲା, ଅ ଦିନ େହାଇଛି ଏକ ଯା ାର େଫରି ଆସିଥିଲା।
ଏବଂ େସମାେନ େମାେତ ଡାକି, କହିେଲ, “େ ମରଅଛି।” ଏବଂ ତାହାପେର, ଏହା
ପୂେବକି ମଁୁ ଘରକ ପହ ି ପାର ି, ଆଉ ଏକ ବା ା ଆସିଲା, “େସ ବ ମାନ ସୁ ା ମୃତ
େହାଇ ଯାଇଥିବ।” ଆଉ େସ କହିେଲ େଯ ତାହାର ମ ି େର ଏକ—ଏକ ର ାବ
େହାଇ ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ େସ ପ ାଘାତେର ଆ ା େହାଇଥିଲା, ଏବଂ—ଏବଂ େସ ମରିବା
ଉପେର ଅେଟ, ଏବଂ ତା ପ ୀ ଚାହଁୁଥିେଲ େଯ ମଁୁ ତା ପାଇଁ ାଥନା କେର।

56 ଆଉ ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଓଃ, ଯଦି ମଁୁ ଉଡ଼ିବାକ ବି େଚ ା କେର, ମଁୁ େସଠାେର ପହ ିବା ପୂବର
େସ ମରି ଯାଇଥିବ, ଏବଂ ବ ମାନ ସୁ ା ମରି ବି ଯାଇଥିବ।” େତଣୁ, ମଁୁ ଶୀ େଫା କଲି
ଏବଂ େସହି ସାନ ମହିଳା େଫା  େର ଡାକିଲି। ଆଉ—ଆଉ ଆେମ େଫା  କ ସଂେଯାଗ
କଲ, ଏବଂ େ  କାନେର ଲଗାଇଲ। େସ ଗିଳି ପାର ନ ଥିଲା। େସମାେନ ତା କ ିମ
ଭାେବ ଗିଳାଉ ଥିେଲ। ଆଉ େଯେତେବେଳ ଆେମ ତା ପାଇଁ ାଥନା କଲ, େସ କହିଲା,
ଠାରିଲା, ଏହାକ ନିଜ ଗଳାର ବାହାର କରିେଦଲା। େସ ଗିଳି ପାରଥିଲା। ଡା ରମାେନ
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ଏହାକ ବିଶାସ କେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ଏହାକ ବାହାର କେଲ, ଏବଂ େସ ଗିଳି ପାରଥିଲା।
ଅନ ଏକ ଦିନ, େସ େସଠାେର ବସିଥିଲା।

ଏକ ମ ଳୀ; ଏକ ମ ଳୀ ଚୟନ କରିବା।
57 କିଛି ସମୟ ପୂବର, ଠି େଫା  କଲ ଆସିଲା। ଆଜି ସକାେଳ, େମାର ମ ଳୀର
ଜେଣ ସଦସ , ଯିଏକି କତେର ଲଇସୱିେଲର ଜେଣ ବା  ଟି ମହିଳା ଥିେଲ, େସ ଆଜି
ସକାେଳ ଅତି ଭାତେର ମୃତ ବରଣ କେଲ। ଏବଂ ଗୃହ ିତ େମାର ମ ଳୀ, ପବି ୀକତ
ପୁରଷମାନ ର ଏକ ବା ବିକ େଗା ୀ, ଆପଣାକ ଏକାଠି ଏକ କରି େସଠାେର ତଳକ
ଗେଲ, ଏହା ପୂେବକି ସମାଧି ନିମେ କମକାରୀ ତା ଶବକ ୁତ କରେ , ତା ପାଖେର
ଛିଡ଼ା େହାଇ, ାଥନା କେଲ େଯପଯ କି ତା ଭିତେର ଜୀବନ େଫରି ନ ଆସିଲା। ଏବଂ
େସ ଆଜି ରା ି, ଜୀବିତ ଅଛ ି। େମା ମ ଳୀର ାଚୀନମାେନ, କାହିଁକି, େସମାନ ଏହା
ବିଶାସ କରିବା ପାଇଁ ଶି ା ଦିଆଯାଇଛି େଯ ସମ ବିଷୟ ସ ବ, ନି ାପରତାର ସହିତ
ପରେମଶର ନିକଟକ ଆସ ।

େତଣୁ, ଆପଣ ନି ିତ ଭାବେର ସଠି ଚୟନ କରିବା ଉଚି ।
58 ପୁନବାର, ଜେଣ ପୁରଷ େଯଉଁ କାରର ଏକ ୀକ ବାଛ ି, ଏହା ତାହାର ଉ
ଅଭିଳାଷମାନ ଏବଂ ଚରି କ ତିବି ିତ କରିବ। ଯଦି ଜେଣ ପୁରଷ ଭଲ ୀକ ବାଛିନିଏ,
ଏହା ତାହାର ଚରି କ ତିବି ିତ କେର। ଏବଂ େସ ଯାହା ସହିତ ନିଜକ ବା ି ରେଖ, ତାହା

କତେର େଦଖାଏ େଯ ତାହା ଭିତେର କଅଣ ଅଛି। ଜେଣ ପୁରଷ େଯେତେବେଳ ଜେଣ
ମହିଳାକ ନିଜର ପ ୀ ପାଇଁ ବାଛିଥାଏ େସେତେବେଳ େସହି ମହିଳା ଏହା ତିବି ିତ କେର
େଯ େସହି ପୁରଷ ଭିତେର କଅଣ ଅଛି। ଏହା ତାହା ଦଶାଏ େଯ େସହି ପୁରଷ ଭିତେର କଅଣ
ଅଛି। ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େସ ବାହାେର କଅଣ କହଛି, େସ କଅଣ ବିବାହ
କରିଛି ତାହା େଦଖ ।
59 ମଁୁ ଜେଣ ବ ି କାଯ ାଳୟକ ଯାଏ, ଏବଂ େସ କହ ି େସ ଜେଣ ୀ ିଆନ; କା େର
ଚାରିଆେଡ଼ େପା ର ଚି ଲାଗିଥାଏ, େସହି ପୁରଣା ବଗି-ୱଗି ସ ୀତ ଚାଲିଥାଏ। ମଁୁ ତାହା
ଖାତି କେର ନାହିଁ େଯ େସ କଅଣ କହ ି। ମଁୁ ତା ର ସା କ ବିଶାସ କେର ନାହିଁ, କାରଣ
ତା ଆ ା ଜଗତର େସହି ବିଷୟବ ୁ ଉପେର େପାଷିତ େହଉଅଛି। କଅଣ ହଏ, ଧରି
ନିଅ , ଯଦି େସ ଏକ ଗାୟନମ ଳୀର ଝିଅକ ବିବାହ କର ି, କି ା ଯଦି େସ ଏକ କାମାସ
ରାଣୀ ବିବାହ କର ି, କିଅବା େକବଳ ଏକ ସୁ ର, ଆଧୁନିକ ବାେଜ ରିେକଟା ଝିଅକ
ବିବାହ କର ି? ଏହା ତିବି ିତ କେର, ଏହା ଦଶାଏ େଯ ତା ମନେର କଅଣ ଅଛି, େଯ
ତା ଭବିଷ ତ ଘର କଅଣ େହବାକ ଯାଉଅଛି, କାରଣ େସ ନିଜର ସ ାନମାନ ଲାଳନ
ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତା ହଣ କରିଛ ି। ଏବଂ େସହି ୀ ଯାହାକିଛି ଅଟ ି, ଠି େସହିପରି
ଭାବେର ହିଁ େସ ସ ାନମାନ ଲାଳନ ପାଳନ କରିେବ। େତଣୁ, ଏହା ତାହାକ ତିବି ିତ
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କେର ଯାହାକି େସହି ପୁରଷେର ଥାଏ। ଜେଣ ପୁରଷ ଯିଏକି େସହିଭଳି ଏକ ୀକ ହଣ
କେର, ଏହା ଦଶାଏ େଯ େସ ଭବିଷ ତ ବିଷୟେର କଅଣ ଚି ା କରଅଛ ି।
60 କଅଣ ଆପଣ ଜେଣ ୀ ିଆନକ ଏପରି କାଯ କରଥିବାର କ ନା କରିପାର ି କି?
ନା, ଆ ା। ମଁୁ କରିପାେର ନାହିଁ। ଜେଣ କତ ୀ ିଆନ ଏପରି ରପବତୀ ରାଣୀମାନ ,
ଏବଂ ଗାୟନମ ଳୀର ଝିଅମାନ , ଏବଂ କାମାସ ରାଣୀ େଖାଜିେବ ନାହିଁ। େସ ତ

ୀ ିଆନ ଚରି କ େଖାଜିେବ।
61 େତେବ, ଆପଣ ସମ ଜିନିଷ ପାଇପାରିେବ ନାହିଁ, େସଠାେର େଗାଟିଏ ଝିଅ
ଥାଇପାେର ଯିଏକି କତେର ସୁ ର ଥିବ, ଏବଂ ଅନ ଝିଅଟି, େବାଧହଏ େସ ଜେଣ,
ତାହାର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଏହି ଜଣକ ଅେପ ା ଭଲ େଦଖା ଯାଉଥିବ, ଏବଂ ଆପଣ
େଗାଟିଏ ପାଇଁ ଅନ କ ବଳିଦାନ େଦବାକ ପଡ଼ିପାେର। ମା ଯଦି େସ ଜେଣ ମହିଳା, କି ା
ଜେଣ ୀେଲାକର ଗଠନେର ନହଁ ି, ଆଉ େସ…େମାର େସଥିେର ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ
େସ ସୁ ର ଅଟ ି କି ନେହଁ, ଉ ମ େହବ େଯ ଆପଣ ତାହାର ଚରି କ େଦଖ , େସ ସୁ ର
େହଉ କି ା ସୁ ର ନ େହଉ।
62 େତେବ, ଏହା ଏପରି, େହଉଅଛି, ଯଦି ଜେଣ ୀ ିଆନ ଏକ ପ ୀ ବାଛ ି, େତେବ
ତାହା ଏକ କତ, ନତନ-ଜନ େହାଇଥିବା ମହିଳା ବାଛିବା ଉଚି , ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ
ଆେସ ନାହିଁ େଯ େସ କିପରି େଦଖାଯାଆ ି। ଏହା ତ ତାହା ଅେଟ ଯାହାକି େସ ଅଟ ି, ଯାହା
ତାହା ଗଠନ କେର। ଏବଂ ତାହାପେର, ପୁଣି, ତାହା ତା ର ନିଜର ଈଶରୀୟ ଚରି କ

ତିବି ିତ କେର, ଆଉ ତା ମନେର କଅଣ ଅଛି ଏବଂ ଭବିଷ ତେର କଅଣ େହବାକ
ଯାଉଅଛି ତାହାକ ତିବି ିତ କେର, କାରଣ ତା ଘର ନିମେ ଭବିଷ ତର େଯାଜନା ପାଇଁ,
ତା ପରିବାର ଏପରି ଜେଣ ମହିଳା ଦାରା ପାଳିତ େହବ।
63 ଯଦି େସ ଏହି େଛାଟ ଆଧୁନିକ ରିେକଟା, କାମାସ ରାଣୀମାନ ମଧ ର ଜଣକ
ବିବାହ କର ି, େତେବ େସ କଅଣ ଆଶା କରିପାର ି? େକଉଁ କାରର ଏକ ଘର ଜେଣ
ପୁରଷ ଗଢିବାକ ଆଶା କରିପାର ି? ଯଦି େସ ଏପରି ଏକ ଝିଅକ ବିବାହ କର ି ଯିଏକି
ତା ଘେର ରହିବା େହତ ଏବଂ େଗାଟିଏ ଘରର ଯ େନବା େହତ ତାହା ପାଖେର ଯେଥ
େନୖତିକ ମୂଲ େବାଧ ନ ଥାଏ, ଏବଂ କାହାରି କାଯ ାଳୟେର କାମ କରିବାକ ଚାହଁୁଥା ି, େସ
େକଉଁ କାରର ଏକ ଗୃହିଣୀ େହେବ? ଆପଣ ଶିଶୁ-ଯ କାରୀ ଓ ଅନ ସମ କିଛି ବିଷୟ
ରଖିେବ। ଏହା ସତ ଅେଟ।
64 େତେବ, ମଁୁ ୀେଲାକମାନ କାଯ କରିବାର, ଏହି ଆଧୁନିକ ସାଦର ଅଧିକ ସମଥକ
ନେହଁ। େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଏହି ୀେଲାକମାନ ଏହି ୟୁନିଫମ ବ ପି ି, େମାଟର
ସାଇେକଲେର, େପାଲି ଭାବେର, ଏହି ସହରେର ବଲଥିବାର େଦେଖ, ଏହା େକୗଣସି
ସହର ପାଇଁ ଏକ ଅପମାନଜନକ ବିଷୟ ଅେଟ େଯ ଜେଣ ୀେଲାକକ େସହିପରି କରିବାକ
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େଦବ। ବଝିେଲ? ବଝିେଲ? େଯେତ ଜଣ ପୁରଷ ଯିଏକି କାମ ବିନା ରହିଛ ି, ଏହା ଆମ
ସହରର ଆଧୁନିକ ଚି ାଧାରାକ ଦଶାଏ। ଏହା ପ ନକ ଦଶାଏ। ଆମକ େସପରି ଭାବେର
େସହି ୀେଲାକମାନ େସଠାେର ରଖିବା ଆବଶ କ ନେହଁ। େସମାନ ର େସଠାେର
େସହିପରି ଭାବେର ରହିବାର େକୗଣସି କାମ ନାହିଁ।
65 େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ଜେଣ ପୁରଷକ ଏକ ପ ୀ େଦେଲ, େସ ତା ପରି ାଣର
ବ ତୀତ, ସବଠାର ସେବା ମ ବିଷୟ େଦେଲ ଯାହାକି େସ େଦଇ ପାରିଥାେ । ମା
େଯେତେବେଳ ଜେଣ ଯାଇ ଏକ ପୁରଷର ାନ େନବାକ େଚ ା କର ି, େତେବ େସ ଏକ ମ
ଜିନିଷ ାୟଃ େହାଇଯାଏ ଯାହାକି େସହି ପୁରଷ େକେବ ପାଇପାରିବ। େତେବ, ତାହା ଠି
ଅେଟ। ବଝିେଲ?

େତେବ ଆେମ ଆ ିକ ବ ବହାରିତା େଦଖିପାରିବା।
66 ମଁୁ—ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ତାହା ଖରାପ ଅେଟ, ଆପଣ ଏହା ଖରାପ େବାଲି ଭାବଛ ି, ମା
ଏହା ସତ ଅେଟ। ଆମର ତାହା ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଏହା େକେତ ଖରାପ ଅେଟ, ଆମକ
ତ ତଥ ର ସ ୁଖିନ େହବାକ ପଡ଼ିବ। ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ବାଇବଲ ଶି ା ଦିଏ। ବଝିେଲ?
67 େତେବ, ଆେମ ଏଠାେର ଭାବେର ଆ ିକ େଯାଜନାକ େଦଖୁ, ପରେମଶର
ତାହା ର ଭବିଷ ତ କନ ା ସହିତ ତାହା ଭବିଷ ତ ଘର ପାଇଁ େଯାଜନା, ବ ମାନ
ଦଶ ମାନ େହଉଅଛି।
68 ଯଦି ଜେଣ ପୁରଷ ଏକ କାମାସ ରାଣୀ ବିବାହ କେର, ଆପଣ େଦଖ େଯ େସ
ଭବିଷ ତ ପାଇଁ କଅଣ େଖାଜୁଅଛି। ଯଦି ଜେଣ ପୁରଷ ଏପରି ଏକ ୀେଲାକ ବିବାହ
କେର ଯିଏକି ଘେର ରେହ ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ ଆପଣ େଦଖ େଯ େସ ଭବିଷ ତେର କଅଣ
େଖାଜୁଅଛ ି। ଏବଂ ମଁୁ ଥେର…
69 ଏହା ଭୟ ର ଶୁଭାଯାଏ। ମଁୁ େକବଳ ଏହା କହିବାକ ଅନଭବ କରଛି। ଆଉ ମଁୁ—ମଁୁ,
ସାଧାରଣତଃ, ଯଦି ମଁୁ େକୗଣସି କଥା କହିବାକ ଅନଭବ କେର, େତେବ େମାେତ ଏହା କହି
େଦବା ଉଚି । ଏବଂ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପରେମଶର ମାଗ ଅେଟ।
70 ମଁୁ—ମଁୁ ଗାଈ େଗାର କିଣିବା ପାଇଁ ଜେଣ ପଶୁର କ ସହିତ ଯାଉଥିଲି, ଯାହା ସାେ ମଁୁ
କାମ କରଥିଲି। ଏବଂ ମଁୁ ଲ କଲି େଯ େସହି ବ ବ ିଜଣକ ମୂଲ ଆ ିବାକ ଯିବା ପୂବର
ସବେବେଳ ଏକ ଗାଭୀର ଠି ମୁହଁେର େଦଖିଥା ି। ତାହାପେର େସ େସହି ଗାଭୀର ମୁ କ
ବଲାଇଥା ି, ଓ ଆଗକ ପଛକ େଦଖ ି। ମଁୁ ତା େଦଖି ରହଥିଲି, ତା ଲ କରଥିଲି।
ଏବଂ େସ ତାକ ଉପର ତଳ କରି େଦଖ ି, ଯଦି େସ ସବ ଠି େଦଖାଯାଏ, ତାହାର ଗଠନ।
ତାହାପେର େସ ବଲିପଡ଼ି ତାହାର ମୁହଁକ େଦଖ ି, ଆଉ େବେଳ େବେଳ େସ ତା ର ମୁ କ
ହଲାଇ ଦିଅ ି ଏବଂ ଚାଲିଯାଆ ି।

ମଁୁ କହିଲି, “େଜ , ମଁୁ ଆପଣ କିଛି ପଚାରିବାକ ଚାେହଁ।”
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େସ କହିେଲ, “କହ, ବି ।”
71 ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “ତେମ ସବେବେଳ େସହି ଗାଈର ମୁହଁକ କାହିଁକି େଦଖ?” ମଁୁ କହିଲି,
“େସ ତ ଠି େଦଖାଯାଉଛି, ଏକ ଭଲ—ଭଲ ହ ପୃ ଗାଈ।”
72 କହିେଲ, “ମଁୁ ତମକ କହିବାକ ଚାେହଁ, ବାଳକ, ତମକ ଏେବ ବହତ କିଛି ଶିଖିବାକ
ଅଛି।” ଆଉ େସ େମାେତ ତାହା କହିବା ପେର ମଁୁ—ମଁୁ ଏହା ଅନଭବ କଲି। କହିେଲ,
“ତାହାର ଗଠନ କିପରି ଅେଟ େମାର େସଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ। େସ ତାହାର ଖୁରା
ପଯ , ମାଂସେର ପରିପୂଣ େହାଇପାେର। ମା ଯଦି େସ ତାହାର ମୁଖମ ଳେର େସହି
ଜ ଲୀ ନଜର ରଖିଥାଏ, େତେବ ତେମ ତାହାକ େକେବ କିଣ ନାହିଁ।”

କହିଲି, “ତାହା େସପରି କାହିଁକି, େଜ ?”
73 “େତେବ,” କହିେଲ, “ ଥମ ବିଷୟ େହଉଛି,” କହିେଲ, “େସ କଦାପି ରହିବ ନାହିଁ।”
ଆଉ େସ କହିେଲ, “ପରବ ୀ ବିଷୟ େହଉଛି, େସ ନିଜ ବାଛରୀ ପାଇଁ େକେବ ବି ମାଆ େହବ
ନାହିଁ।” ଏବଂ କହିେଲ, “େସମାେନ ତାକ ବ ମାନ ଏକ ବାଡ଼ େଘରାେର ରଖ , କାରଣ
େହଲା େଯ େସ େମାଟା ଅଛି। ତେମ ତାକ େଖାଲା ଛାଡ଼ିଦିଅ, େସହି ଜ ଲୀ ନଜର ସହିତ, େସ
ନିଜକ ଘଉଡାଇ ମାରି ପକାଇବ।”
74 ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ ଜାଣ ି, ମଁୁ ଏକ କାର କିଛି ଶିଖିଲି। ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ତାହା

ୀମାନ ପାଇଁ ମଧ , ଯୁଜ ଅେଟ।” ଠି । ଠି ।
75 େସହି ଜ ଲୀ, ନଜର ଥିବା, ବଜାରୀଆ ଅ ୀ ଭ ୀ ସହ, ପିଲାଏ, ଉ ମ େହବ େଯ
ତାହାଠାର ଦରେର ରହ, େସସମ କିଛି ନୀଳ ର ଯାହା ଆଖି ଉପେର ରହିଥାଏ। ଏବଂ ମଁୁ
କେର ନାହିଁ…ମଁୁ ତାହା ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ମଁୁ ଭାବନାହିଁ େଯ ତାହା ଏକ ୀ ିୟାନ େହବାର ଲ ଣ
ଅେଟ। େମାର ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େଟଲିଭିଜ ଏବଂ ଖବରକାଗଜ ତାହାକ
େକେତ ସୁ ର େବାଲି କହ ି। ଏହା ତ ସବଠଁୁ ଭୟ ର-ଦିଶୁଥିବା, ଘୃଣ ଦଶ ଅେଟ ଯାହାକି
ମଁୁ େମା ଜୀବନେର େକେବ େଦଖିଅଛି।
76 େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଏହାକ ଥମ ଥର କରି, ଏଠାେର କିଫଟ କାେଫେଟରିଆେର,
େଗାଟିଏ ସକାଳେର, ଜଳଖିଆ େବେଳ େଦଖିଲି…ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର େକେତକ ଯୁବା
ମହିଳାମାନ ଆସୁଥିବାର େଦଖିଲି। ଭାଇ ଅଗାନ ାଇ ଠି େସତିକିେବେଳ ଭିତରକ
ଆସିଥିେଲ, ଏବଂ ମଁୁ। ଆଉ େସ ତଳ ମହଲାକ ଯାଇଥିେଲ। ଏବଂ ମଁୁ େଦଖିଲି, ଆଉ
େସହି ଝିଅ ଭିତରକ ଆସିଲା। ମଁୁ ଭାବିଲି, “େତେବ, ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ।”
ମଁୁ ଏହା ପୂବର ତାହା େକେବ େଦଖି ନ ଥିଲି। ଏହା ଏକ କାର କିଛି ଥିଲା। ଓଃ, ଏହା
ଏପରି େଦଖାଯାଉଥିଲା େଯ େସ ୟ େହାଇଅଛି, ଆପଣ ଜାଣ ି, େକବଳ ଏକ

କାର େକୗତକିଆ-େଦଖାଯାଉଥିବା ଭଳିଆ। ମଁୁ—ମଁୁ ମଜାଳିଆ େହବା ପାଇଁ ତାହା
କହ ନାହିଁ, ମଁୁ—ମଁୁ ଏହାକ ଏଇଥି ପାଇଁ କହଛି…ଆପଣ ଜାଣ ି, ମଁୁ କ େରାଗ େଦଖିଛି,
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ମଁୁ ଜେଣ ମିଶନାରୀ ଅେଟ, ମଁୁ ସମ କାରର ଅସାଭାବିକ ବିଷୟ େଦଖିଛି, ଆପଣ
ଜାଣ ି, େଯ କିପରି…େରାଗଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ ମଁୁ େସହି ଯୁବତୀ ପାଖକ ଯାଇ ତା କହିବାକ
ଯାଉଥିଲି, “ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ ଜେଣ େସବକ ଅେଟ, ମଁୁ—ମଁୁ େରାଗୀମାନ ପାଇଁ ାଥନା
କେର। କଅଣ—କଅଣ ଆପଣ ଚାହିଁେବ େଯ ମଁୁ ଆପଣ ପାଇଁ ାଥନା କେର?” ଆଉ ମଁୁ
େସହିପରି ବିଷୟ କିଛି େକେବ େହଁ େଦଖି ନ ଥିଲି। ଏବଂ ତାହାପେର, ଏଠାେର ଆଉ ଦଇ ବା
ତିନିଜଣ, ଭିତରକ ଆସ ି। ମଁୁ ଏକ କାର ପଛକ ଘୁ ିଗଲି ଓ ଅେପ ା କଲି।
77 ଆଉ ଭାଇ ଅଗାନ ାଇ ଆସିେଲ, େତଣୁ ମଁୁ କହିଲି, “ଭାଇ ଅଗାନ ାଇ ?” େସ
ଏଠାେର ଥାଇପାର ି। ମଁୁ କହିଲି, “େସହି ୀେଲାକମାନ ସହିତ କଅଣ ମାମଲା ଅେଟ?”
ବଝିେଲ?

ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ତାହା, ତାହା ତ େସହି ର ସାଧନ ଅେଟ।”
78 ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, େହ େମାର ଭ, େମାର ଭ!” ବଝିେଲ? ମଁୁ ଭାବିଲି େସମାନ
ତ ତାହା େକୗଣସି ାନେର ଏକ ନିଜନ ଚିକି ାଲୟେର ରଖିବା ଉଚି , ଆପଣ ଜାଣ ି,
ଏହାକ ଅନ ୀେଲାକମାନ ଉପେର େଯପରି ବ ାପୀ ନ ଯାଉ।
79 ମା , ଆପଣ ଜାଣ ି, ଆପଣ େଯାଜନା କରିବାକ, େଦଖିବାକ, ାଥନା କରିବାକ
ପେଡ଼ େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଚୟନ କର ି। କାରଣ, ଏହା ଦାରା, ଆେମ ତି ାର ବାକ କ,
େଦଖୁ। େସ, େସହି କନ ା ଯାହାକି ଜେଣ ପୁରଷ ଚୟନ କରିବ, ଏହା ତା ର ଚରି କ

ତିବି ିତ କରିବାକ ଯାଉଅଛି। ଏହା େସହି ବିଷୟକ ତିବି ିତ କେର ଯାହାକି ତା
ଭିତେର ଥାଏ।
80 େତେବ, କଅଣ ଆପଣ କ ନା କରିପାର ି କି ଜେଣ ପୁରଷ, ଯିଏକି ପବି ଆ ାେର
ପରିପୂ , େସପରି କିଛିକ ଏକ ପ ୀ ଭେବ ହଣ କରିବ? ଭାଇ, ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ ତ ଏହାକ
େଦେଖ ନାହିଁ। େତେବ, େବାଧହଏ ମଁୁ େକବଳ ଏକ ପୁରଣା ବିଚି ମନଷ ଅେଟ। ମା ,
ଆପଣ ଜାଣ ି, ମଁୁ—ମଁୁ େକବଳ ତାହା ବଝିପାେର ନାହିଁ, େଯ, େଦଖ , ଧ ାନ ଦିଅ ,
କାରଣ ଏହା ତ ତା ଭିତେର ଯାହା ଅଛି ତାହାକ ହିଁ ତିବି ିତ କରିବାକ ଯାଉଛି। େସ େସହି
ପୁରଷକ ତାହା ର ଭବିଷ ତ ଘର ଗଢିବାେର ସାହାଯ କରିବାକ ଯାଉଅଛି।
81 େତେବ, ଏହାପେର, େଯେତେବେଳ ଆେମ ବ ମାନ େଗାଟିଏ ଣ ପାଇଁ, ଆ ିକ
ଦିଗ ଆଡ଼କ ପରିବ ନ କରିବା। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଆପଣ େଗାଟିଏ ମ ଳୀକ େଦଖ ି
ଯାହାକି ଜଗତେର ଥାଏ, ଜଗତ ପରି ଆଚରଣ କେର, ଜଗତ ପରି ଆଶା କେର, ଜଗତେର
ଅଂଶ ହଣ କେର, ପରେମଶର ଆ ାଗୁଡ଼ିକ ଏପରି େହୟ ାନ କେର େଯପରିକି େସ
ଏହାକ େକେବ େଲଖି ନାହଁା ି, ତାହାେହେଲ ଆପଣ—ଆପଣ େକବଳ କ ନା କରିପାର ି
େଯ ୀ େସହିପରି ଏକ କନ ାକ େନବାକ ଯାଉ ନାହଁା ି। କଅଣ ଆପଣ ଆଜିର ଆଧୁନିକ
ମ ଳୀକ କନ ା ରପେର ହଣ କରିବାଟା କ ନା କରିପାର ି? େମାର ଭ ନେହଁ। ମଁୁ
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ନେହଁ…ମଁୁ ତାହା କଚି ହିଁ େଦଖିପାେର। ନା। ମେନରଖ , େତେବ, ଜେଣ ପୁରଷ ଏବଂ
ତାହା ୀ ଏକ ଅଟ ି। କଅଣ ଆପଣ ନିଜକ େସହିଭଳି ଜେଣ ବ ି ସହ େଯାଗ କରିେବ
କି? ଯଦି ଆପଣ କର ି, ତାହାେହେଲ ଏହା ନି ିତ ଭାବେର ଆପଣ ଉପେର େମାର
ବିଶାସକ ନିରାଶ କରିେଦବ।

82 ପୁଣି, ତାହାେହେଲ, ପରେମଶର ନିଜକ େସହିପରି ଏକ ବିଷୟ ସହିତ, ଜେଣ ନିୟମିତ
ନାମଧାରୀ େବଶ ା ସହିତ େଯାଗ କରିବା ସ େର କଅଣ ଅେଟ? କଅଣ ଆପଣ ଭାବଛ ି
େଯ େସ ଏହା କରିେବ, “ଭ ିର ଏକ େଭଖ ଧରିବା ମା ଏହାର ଶ ିକ ଅସୀକାର କରିବା”?
େସ ତାହା କଦାପି କରିେବ ନାହିଁ। େସହି ୀକ ତ ନିଜଠାେର ତାହାର ଚରି ରଖିବା ଜରରୀ।
େସହି କତ, ସତ , ନତନ-ଜନ େହାଇଥିବା ମ ଳୀ ପାଖେର ନି ିତ ରେପ େସହି—େସହି
ଚରି ଥିବା ଉଚି ଅେଟ ଯାହାକି ୀ ଠାେର ଥିଲା, କାରଣ ସାମୀ ଏବଂ ୀ ଏକ ଅଟ ି।
ଏବଂ ଯଦି ଯୀଶୁ େକବଳ ତାହାହିଁ କେଲ ଯାହାକି ପରେମଶର ସ କରିଥିଲା, ତାହା ର
ବାକ ପାଳନ କରିଥିେଲ ଏବଂ ତାହା ବାକ କଟିତ କରିଥିେଲ, ତାହା ର କନ ାକ ଠି
େସହି ସମାନ କାର ଚରି ର େହବାକ ପଡ଼ିବ। େସ େକୗଣସି, କାେର େହେଲ, ଏକ
ନାମଧାରୀ ସଂ ା େହାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ, େତେବ, ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ
େକେତ କହିବାକ ଚାହଁା ି, “ନା,” େସ ତ େକୗଣସିଠାେର ଏକ ମ ଳ ଦାରା ନିୟ ିତ ଅେଟ,
ଯାହାକି ତା ଏହା କେହ େଯ କଅଣ କରିବାକ ଅଛି ଏବଂ କଅଣ େସ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ,
ଅେନକ ଥର ତ, ସତ ବାକ ଠାର ଲ ଲ ମାଇ ଦରେର ରହିଥା ି।

83 ଏହା ଅତ ଖରାପ େଯ ଆେମ କଦାଚି େସହି କତ େନତା ଠାର ଦେରଇ
ଯାଇଥିଲ ଯାହାକି ପରେମଶର ମ ଳୀର େନତତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକ ଛାଡି ଯାଇଥିେଲ।
େସ କଦାପି ରାଜ େ ସବାଇଟରମାନ ପଠାଇ ନ ଥିେଲ। େସ କଦାପି ବିଶ , କାଡିନା ,
ପୁେରାହିତ, େପା  ପଠାଇ ନ ଥିେଲ। େସ ମ ଳୀର େନତତ କରିବା ପାଇଁ, ପବି ଆ ା
ପଠାଇଥିେଲ। “େଯେତେବେଳ େସ ଅଥା ପବି ଆ ା ଆସିେବ, େସ ତମକ ସମ
ସତ ତାକ କେଢ଼ଇ େନେବ, ଏହିସମ ବିଷୟକ ତମଠାେର କାଶ କରିେବ, ଯାହା ମଁୁ
ତମକ କହିଅଛି, େସଗୁଡ଼ିକ ତମର ରଣକ ଆଣିେବ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ତମକ
େଦଖାଇେବ।” େସହି ପବି ଆ ା ତାହା କରିବାର ଥିଲା। େତେବ, ଆଧୁନିକ ମ ଳୀ
ଏହାକ ଘୃଣା କେର। େସମାେନ ଏହାକ ପସ କର ି ନାହିଁ, େତେବ େସ କିପରି ୀ
କନ ା େହାଇପାରିବ? ଆଜିର େଲାକମାେନ ତ ଏକ ଆଧୁନିକ ନାମଧାରୀ ସଂ ାକ ଚୟନ
କରଛ ି। ଏହା କଅଣ କେର, ଏହା େକବଳ ବାକ ସ େର େସମାନ ର ଅନ ତ
ବଝାମଣାକ ତିଫଳିତ କେର।

84 େମାର ଅଭି ାୟ ଆଘାତ କରିବା ନେହଁ, ମା େମାର କହିବାର ଅଥ େହଉଛି ଏହା
ଆପଣ ଭିତେର ଯେଥ ଗଭୀର ଭାେବ ମ ିଯାଉ େଯ ଆପଣ ଏହାକ େଦଖିେବ।
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85 ମଁୁ ଅେନକ ଦ ତି ବିବାହ େଦଇଅଛି, ମା ଏହା େମାେତ ସବଦା ୀ ଏବଂ
ତାହା ର କନ ାର ମେନ ପକାଇଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପୂବର, େଗାଟିଏ ବିବାହ ମଁୁ େଦଇଥିଲି
ଯାହାକି ଏଠାେର କରିଥିବା ବିବାହଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର ଅନ ତମ ଥିଲା, ଏହା—ଏହା େମା
ଜୀବନେର ଏକ ଉେଲଖନୀୟ ବିଷୟ ଥିଲା। ଏହା ଅେନକ ବଷ ପୂବର କଥା, େଯେତେବେଳ
ମଁୁ ଜେଣ ଯୁବା େସବକ ହିଁ ଥିଲି।
86 େମା ଭାଇ େସହି—େସହି ପିଡବୁଏେର କାମ କରଥିେଲ। ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ କାହାରିକ
ଏହା କଦାଚି ମେନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତଥାପି, କିଅବା ନେହଁ, େମା ବୟସ ସମତଲ ଯଦି େକହି
ଅଛ ି। ଏବଂ ତାହା ଏକ—ଏକ କ ଥିଲା ଯାହାକି ସରକାର ରହିଥିଲା। ଆଉ େମା
ଭାଇ ାୟଃ ତିରିଶ ମାଇ , କାମ କରିଥିେଲ। େସମାେନ କିଛି ଦ େଖାଳଥିେଲ, ସଂର ଣ
ପାଇଁ ଏକ କ ଥିଲା।
87 ଏବଂ େସଠାେର ତା ସହିତ, ଏକ ବାଳକ କାମ କରଥିଲା, ଯିଏକି ଇ ିଆନାେପାଲି
ସହରର ଥିଲା, ଓଃ, ତାହା ାୟଃ ଶେହ ମାଇ ଉପେର େଜଫସ  ଭିେଲଠାର ଅେଟ
େଯଉଁଠାେରକି ମଁୁ—ମଁୁ ରେହ, କି ା ରହଥିଲି। ଏବଂ େସଠାେର ଏକ…େସ ଦିେନ, େମା
ଭାଇକ କହିଲା, େସ କହିଲା, “ଡ ,” େସ କହିଲା, “ମଁୁ—ମଁୁ ଚାେହଁ…ମଁୁ ବିବାହ େହବାକ
ଯାଉଅଛି, ଯଦି େମା ପାଖେର େକବଳ ଚାରକ େଦବା ପାଇଁ ଯେଥ ଅଥ ଥାଆ ା।”
େସ କହିଲା, “େମା—େମା ପାଖେର େମାର ଲାଇେସ  ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଥ ଅଥ ଅଛି,
ମା ,” କହିଲା, “ ଚାରକ େଦବା ପାଇଁ େମା ପାଖେର ପଯ ା ଅଥ ନାହିଁ।”
88 ଡ କହିେଲ, “େତେବ, େମା ଭାଇ ଜେଣ ଚାରକ, ଏବଂ—ଏବଂ େସ—େସ ତମକ
ବିବାହ େଦଇପାର ି।” େସ କହିେଲ, “େସ ଏହିପରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ େଲାକମାନ ଠାର
େକେବବି ଅଥ ନିଅ ି ନାହିଁ।”

େସ କହିଲା, “କଅଣ ତେମ ତା ପଚାରିବ କି ଯଦି େସ େମାେତ ବିବାହ େଦେବ କି?”
89 େତେବ, େସହି ରା ି େମା ଭାଇ େମାେତ ପଚାରିେଲ। ମଁୁ କହିଲି, “ଯଦି େସ ପୂବର
େକେବ ବି ବିବାହ କରିନାହଁା ି, େସମାନ ମଧ ର ଉଭେୟ, ଆଉ େସମାେନ…
ତାହାେହେଲ ସବକିଛି ଠି ଅଛି।”

େସ କହିେଲ, “େତେବ, େବ , ମଁୁ ତା ପଚାରିବି।”
ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ଯଦି ଏହା ଅେଟ, ତା କହ, େସ ଆସି ଯାଆ ।”

90 େତଣୁ, େଯେତେବେଳ ଶନିବାର େହଲା ଏବଂ େସହି ପିଲାଟି େସଠାକ ଆସିଲା। ପଛକ
େଫରି ଏହି ବିଷୟ ଉପେର ସଦାେବେଳ ଦ ି କରିବା, ତାହା େମା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କଥା
ଅେଟ। ମଁୁ ଥିଲି…ବଷା େହଉଥିବା ଅପରା , ଏବଂ ଏକ ପୁରଣା େଚେ ାେଲ କା , ତାହାର
ମୂଖ ବତୀଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବାଡ଼ େଘରିବା ତାରେର ବ ା େହାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆଗକ, ବାହାରି
ଯାଇଥିଲା। ମଁୁ େମାର ପ ୀ ହରାଇବାର ଠି କିଛି ସମୟ ପେର, ଏବଂ ମଁୁ ସମୂହେର
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ମିଶିକରି ରହଥିଲି, ଦଇଟି େଛାଟ ବଖରା ଥିଲା। ଏବଂ—ଏବଂ ଡ େମା ସହିତ େସଠାେର
ରହି, େସମାନ ଅେପ ା କରିଥିେଲ।
91 ଏବଂ—ଏବଂ ଜେଣ ପିଲାେଲାକ କାରର ଓ ାଇଲା, ଏବଂ େସ ନି ିତ ଭାବେର
େମାେତ, ବର ପରି େଦଖାଯାଉ ନ ଥିଲା, କି ା କାହାରିକ ବି େଦଖାଯାଉ ନ ଥିଲା, ମଁୁ
ଅନମାନ କେର। ହଁ। ମଁୁ େଦଢ଼ ଡଲାରେର, ଏକ ସୁ ର ଭଲ େଜାତା ହେଳ କିଣି ପାରିଥାଏ।
ଆଉ ତାହା ପାଖେର ଏକ େଯାଡ଼ି ଥିଲା, ଜହା ଘଷି େହାଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତାହାର
ପାଇଜାମା କତେର ହଗୁଳା ଥିଲା। ଆଉ ତାହା ପାଖେର ଏହି ପୁରଣା େଠକଆ ଚମର ଏକ
ଜ ାେକ ଥିଲା। ମଁୁ ଅନମାନ କେର ନାହିଁ େଯ ଆପଣ ମଧ ର େକେତକ ବୟ ବ ି
ତାହା ମେନଥିବ। ଏହା ଏପରି ଦିଶୁଥିଲା େଯପରିକି ତାହା ଲଗା େଧାଇବା ଯ େର ଧୁଆ
େହାଇଥିଲା ମା ପାଣୀ ଶୁଖି ନ ଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ଗାର ଗାର େହାଇଯାଇଥିଲା, ଏହି ପରି
ବ ା େହାଇଥିଲା ଏବଂ େଗାଟିଏ େକାଣ ଉପରକ ଉଠି ଯାଇଥିଲା।
92 ଏବଂ ଜେଣ—ଜେଣ ସାନ ମହିଳା େସହି ପାଖର ବାହାରିେଲ, ଏକ ଅ ଟିକିଏ, ଓଃ,
େସହି େଛାଟ େଛାଟ ବଗେ -ଦିଶୁଥିବା େପାଷାକ ମଧ ର କିଛି େଗାଟାଏ ପି ିଥିଲା।
93 ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ। ମଁୁ େସହି କାରର ବ ୁକ, ଥେର କହିବାେର ଭ କରିଥିଲି। ଗି ହା ,
ମଁୁ ବିଶାସ କେର ଏହାକ େସପରି କହାଯାଏ। ଆଉ େତଣୁକରି ଏହା ଏକ ଥିଲା…[ମ ଳୀ
ହସ ି—ଅନ।] ମଁୁ ପୁଣି ଏହାକ ଭ କହିେଦଲି। ମଁୁ—ମଁୁ ସବେବେଳ ଏହା କରଛି। ଆଉ
ମଁୁ କହିଲି…
94 େସହି ମହିଳା କାରର ଓ ାଇେଲ, ଏବଂ େସମାେନ ପାହାଚ ଉପରକ ଆସିେଲ।
ଏବଂ—ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଭିତରକ ଆସିେଲ, େବଚାରା େସହି େଛାଟ

ୀେଲାକ, େସ…ମଁୁ ଅନମାନ କରଛି, େସ, ଯାହାକିଛି େସ ପି ିଥିଲା ତାହା େକବଳ ଏକ
ଟ ହିଁ ଥିଲା। ଏବଂ ତା ପାଖେର େକୗଣସି େଜାତା ନ ଥିଲା, କଦାଚି , ହିଁ ପି ିଥିବ। େସ

ତଳ, ଇ ିଆନେପାଲିସର ଏଆଡ େସଆଡ ଯା ା କରି ଆସିଥିଲା। ଅ ଟିକିଏ େକଶ ଝଲି
ରହିଥିଲା, ପିଠିେର, ଲ ା ଭାବେର, ତା ପିଠି ପଛେର ଏକ କାର େବଣୀ ରହିଥିଲା। ଅତି
ଯୁବା ଦିଶୁଥିଲା।

ଏବଂ ମଁୁ ତା ପଚାରିଲି, “କଅଣ ତେମ ବିବାହ କରିବାକ ଯେଥ ବୟସ ା କି?”
95 େସ କହିଲା, “ହଁ ଆ ା।” ଏବଂ େସ କହିଲା, “େମା ପାଖେର େମା ବାପା ଏବଂ
ମାଆ ଠାର େମାର ଲିଖିତ ଅନମତି ଅଛି।” େସ କହିଲା, “େମାେତ େମାର ଲାଇେସନ
ପାଇବା ପାଇଁ, ଏହାକ ଏଠାେର ନ ାୟାଳୟେର—େର େଦଖାଇବାକ ପଡିଥିଲା।”
96 ମଁୁ କହିଲି, “ଠି ଅଛି।” ମଁୁ କହିଲି, “ଏହି ବିବାହ କାଯ କ କରିବା ପୂବର ମଁୁ ତମ ସହିତ
ଟିକିଏ କଥା େହବାକ ଚାେହଁ।” େସମାେନ ବସି ପଡ଼ିେଲ। ପିଲାଟି େକାଠରୀ ଚାରିପାଖେର
ଚାହିଁ ରହିଲା; େସ କତେର ଏକ େକଶ କାଟିବା େୟାଜନ କରଥିଲା। ଏବଂ େସ େକାଠରୀ
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ଚାରିପାଖେର ଚାହିଁ ରହିଲା। େସ େମା କଥା ଶୁଣୁ ନ ଥିଲା। ମଁୁ କହିଲି, “ପୁଅ, ମଁୁ ଚାହଁୁଛି େଯ
ତେମ ତାହା ଶୁଣ ଯାହା ମଁୁ କହଅଛି।”

କହିଲା, “ହଁ ଆ ା।”

ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “ତେମ ଏହି ଝିଅକ ଭଲ ପାଅ?”

େସ କହିଲା, “ହଁ ଆ ା। ମୁ ପାଏ।”

ମଁୁ ପଚାରିଲି, “ତେମ ତା ଭଲ ପାଅ?”

“ହଁ ଆ ା। ମୁ ପାଏ।”
97 ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, କଅଣ ବିବାହ ପେର ତା େନଇଯିବା ପାଇଁ ତମ ପାଖେର ଏକ

ାନ ଅଛି କି?”

କହିଲା, “ହଁ ଆ ା।”
98 ମଁୁ କହିଲି, “ଠି ଅଛି। ବ ମାନ,” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ତମକ କିଛି ପଚାରିବାକ ଚାେହଁ। ମଁୁ
ବଝଛି, ତେମ ଏଠାେର ଏହି ପିଡବୁଏଠାେର କାଯ କରଛ।”

ଆଉ େସ କହିଲା, “ହଁ ଆ ା।” ତାହାର ଦରମା େହଉଛି ସ ାହେର ାୟଃ ବାର
ଡଲାର।

ମଁୁ ପଚାରିଲି, “କଅଣ ତେମ ଭାବଛ େଯ ତେମ ତା ପାଇଁ ଜୀବିକା ବହନ
କରିପାରିବ?”

େସ କହିଲା, “ମଁୁ ଯାହା କରିପାରିବି ତାହା ସବ କରିବି।”
99 ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ତାହା ସବ ଠି ଅଛି।” ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, କଅଣ
େହବ ଯଦି େସ ବାହାରି ଯାଆ ି…ଭଉଣୀ, ଯଦି େସ ଏହି ଚାକିରି ହରାଇ ଦିଅ ି େତେବ
କଅଣ େହବ? ତେମ କଅଣ କରିବାକ ଯାଉଛ, ମାଆ, ବାପା ପାଖକ, ଘରକ େଫରିଯିବାକ
ଯାଉଛ?”

େସ କହିଲା, “ନା, ଆ ା। ମଁୁ ତା ସହିତ ରହିବାକ ଯାଉଛି।”
100 ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “ମହାଶୟ, କଅଣ େହବ, ଯଦି ତମର ତିନି କି ା ଚାରି ସ ାନ ହଅ ି,
େସମାନ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ କିଛି ନ ଥାଏ, ଏବଂ ତମ ପାଖେର େକୗଣସି କାମ ନ ଥାଏ। ତେମ
କଅଣ କରିବାକ ଯାଉଛ, ତାକ ପଠାଇ େଦବ?”
101 କହିଲା, “ନା, ଆ ା। ମଁୁ ଠି ସଂଘଷ କରି ରହିବି। ଆେମ ଏହାକ େକୗଣସି ଉପାୟେର
ବି, ଠି କରିେନବ।”
102 ମଁୁ ଟିକିଏ ଅନଭବ କଲି। ଆଉ ମଁୁ େଦଖିଲି େଯ େସ କତେର ତାକ ଭଲ ପାଉଥିଲା,
ଏବଂ େସମାେନ ପର ରକ ଭଲ ପାଉଥିେଲ। ମଁୁ େସମାନ ବିବାହ େଦଲି।
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103 ତାହାପେର ମଁୁ ଚି ା କଲି େଯ େସ ତାକ େନଇକରି େକଉଁଠାକ ଗଲା। କିଛି ଦିନ ପେର,
ମଁୁ େମା ଭାଇ, ଡ କ ପଚାରିଲି, ଏହା େକଉଁଠାେର ଅଛି। େସ କହିେଲ, “ନ ଆଲବାନୀକ
ଯାଆ ,” ଆମ ସହର ତେଳ ଏକ େଛାଟ ସହରଟିଏ।
104 ଏବଂ ନଦୀ ତଳ ପାଶେର, େଯଉଁଠାେର ମଁୁ କିଛି ଟିଣ ରଖିଥିଲି, େଯଉଁଠାକ ମଁୁ ତିଦିନ
ଯାଉଥିଲି େଯେତେବେଳ ମଁୁ—ମଁୁ ଜେଣ ବିଜୁଳିକମୀ ଥିଲି। େତଣୁ େଯେତେବେଳ ଅନ ାନ
ସାଥୀମାେନ, େସମାେନ ସମେ ଚାରିଆେଡ଼ ବସିଯାଆ ି, ଥ ା କର ି ଏବଂ ବିଷୟଗୁଡିକ
କହ ି, ମଁୁ କେର ଚଢି ନଦୀର କେଳ କେଳ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ େସହି ସମୟ ମଧ େର,
େସଠାେର ାଥନା କରିଥାଏ, ଓ ଏକ ବଡ଼ ଟିଣ ତେଳ ବସି େମାର ବାଇବଲ ପାଠ କରିଥାଏ,
େଯଉଁଠାେରକି ଏକ ପୁରଣା ଲହା କାରଖାନା ଥିଲା। େସଠାେର େକେତକ ପୁରଣା ବା କା
ପଡ଼ି ରହିଥିଲା।
105 ଏବଂ ଏହି ପିଲାଟି େସଠାକ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ େସହି ବା କା ମଧ ର େଗାଟିଏକ
େନଇ ତାହାକ କାଟି େସଥିେର ଏକ କବାଟ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଆଉ ଏକ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ
ଟ ାକୀ ବଟ  ମାନ େନଇଥିଲା।
106 େକେତଜଣ ଜାଣ ି େଯ ଏକ ଟ ାକୀ ବଟ  କଅଣ ଅେଟ? େତେବ, ଏଠାେର େକହି
େକ କିନିବାସୀ ନାହଁା ି। ଏହା େହଉଛି, ଖେ ବଢାପଟାଟିଏ ନିଅ , େସଥିେର େଗାଟିଏ
ପି  କ ା ରଖ , ଏକ େଛାଟିଆ କ ା। ଏବଂ ତାହାପେର ଏହାକ ପୂରାଇ ଦିଅ …ତାହା ଏକ
ଟ ାକୀ ବଟ ଅେଟ।
107 େତଣୁ, େସମାେନ ଏହାକ ସବଆେଡ଼ ଲଗାଇଥିେଲ। ଆଉ େସ େସଠାେର ଉପେର
ଲହା କାରଖାନାକ ଯାଇଥିଲା ଓ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସାମ ୀ ଆଣିଥିଲା, ଏବଂ ଉପରକ ଚଢିବା
ପାଇଁ, ଏକ ପାହାଚ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଏବଂ କିଛି ପୁରଣା ବା ଆଣିଥିଲା, ଓ େସଥିେର ନିଜ
ପାଇଁ ଏକ େମଜ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଆଉ ଦିେନ, ମଁୁ ଭାବିଲି, “ମଁୁ ତଳକ ଯିବି ଏବଂ େଦଖିବି
େଯ େସମାେନ କିପରି କରଛ ି।”
108 ଏହାର ାୟଃ ଛଅ ମାସ ପୂବର, ମଁୁ ଇ. ୱି. ନାଇଟର ଝିଅକ ଇ. ଟି. ସାଇଡର ପୁଅ
ସହିତେର ବିବାହ େଦଇଥିଲି। ଇ. ୱି. ନାଇଟ, ଯିଏକି ଓହାେୟା ନଦୀ ପାଶେର ରହଥିବା
ସବଠାର ଧନୀ ବ ି ମଧ ର ଜେଣ, ଏବଂ, ଓଃ, େସଠାକାର ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ
ଚଲା ି, ଏହି ପୂବ ନିମିତ ାନା ରିତ ଘରଗୁଡ଼ିକ ନିମାଣ କର ି, ଓ ଭତି ବିଷୟ କର ି।
ଏବଂ—ଏବଂ ସାଇଡ , ଇ. ଟି. ସାଇଡର, େହଉଛି ବାଲକା ଏବଂ କ ଡ େଗଟୀ କ ାନୀ,
େକାଟିପତି ପିଲା। ଆଉ ମଁୁ େସମାନ ବିବାହ େଦଇଥିଲି।
109 ଏବଂ ମଁୁ ଏକ ାନକ ଯାଇଥିଲି, ାୟଃ ଦଇ ସ ାହ ନିମେ ଏହାକ ଅଭ ାସ କରିଥିଲି,
ଆଉ ଏକ ଅ ାୟୀ ଘେର ଯାଇ ତକିଆ ଉପେର ଆ ୁମାଡି ବସୁଥିଲି। ଏବଂ ସମ ଆଡ ର
ଓ ସବକିଛି ଯାହାେଦଇ ମଁୁ େକେବ ଯାଇଥିଲି, ାୟଃ, େସହି ଦ ତି ବିବାହ େଦବା ପାଇଁ,
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ଯିବାକ ପଡିଥିଲା। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ବାହାରକ ଆସିେଲ, କାହିଁକି, େସମାେନ
ଥିେଲ…ଏହି ଅନ େଛାଟ ଦ ତିଦୟ ଏକ େଛାଟ ପୁରଣା େକାଠରୀେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ
େଯଉଁଠାେରକି ଆମର ଏକ େଛାଟ େବୖଠକ ଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଭା କରିବା ବିଛଣା ଥିଲା, ମା
େସମାେନ ଉଭେୟ େସହି ସମାନ ସମାେରାହ ଦାରା ବିବାହ େହାଇଥିେଲ।

110 ଏବଂ ତାହାପେର, ଦିେନ, ମଁୁ ଭାବିଲି ମଁୁ ତଳକ ଯାଇ ଏହି ଧନୀ ଦ ତି େଦଖା କରିବି।
େସମାନ କାମ କରିବାକ ପଡ ନ ଥିଲା, େସମାନ ର ପିତାମାେନ େକାଟିପତି ଥିେଲ,
େସମାନ ପାଇଁ ଏକ ସୁ ର ଘର ନିମାଣ କରି େଦଇଥିେଲ। େଖାଲାେଖାଲି ଭାବେର, ଏହି
ଇ. ୱି. ନାଇଟ, ଏଠାେର ଉପେର, ପାହାଡେର ଯିଏ ରହଥିେଲ, ତା ବଡ଼ ାସାଦେର
ତା ର କବାଟର ମୁଠିଗୁଡ଼ିକ ଚଉଦ କରାଟ ସୁନାର ରହିଥିଲା, େତଣୁ ଆପଣ କ ନା କରି
ପାରଥିେବ େଯ େସମାେନ େକଉଁ କାରର ଘେର ରହଥିେଲ। େସମାନ କାମ କରିବାକ
ପଡ ନ ଥିଲା। େସମାନ ତିବଷ ଏକ ସୁ ର କ ାଡିଲା କା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବଂ
େକବଳ, ମା ଏକକ ସ ାନମାେନ, ଆଉ େସମାନ ପାଖେର ତାହା ସବକିଛି ଥିଲା ଯାହା
େସମାେନ ଚାହିଁଥିେଲ। େଯେତେବେଳ ଦିେନ ମଁୁ ଚାଲିଗଲି…

111 େତେବ, ମଁୁ େସମାନ ସହିତ କିପରି ପରିଚିତ େହଲି, େସମାନ ର ଜେଣ ବ େମାର
ଜେଣ ଭଲ ବ ଥିେଲ। ଆେମ ସମେ ଏକ କାର ଏକ ଘନି ଥିଲ। ଏବଂ େସହିପରି
ଭାବେର ମଁୁ ପରିଚିତ େହଲି, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଚାହିଁେଲ େଯ ମଁୁ େସମାନ ବିବାହ
ଦିଏ।

112 େତଣୁ ମଁୁ େସମାନ େଦଖା କରିବାକ ଗଲି। ମଁୁ େମାର ପୁରଣା େଫାଡ କାରକ,
ବାହାେର ରଖିେଦଲି, ଓ ପାହାଚ ଚଢି ଉପରକ ଗଲି। ଏବଂ—ଏବଂ ମଁୁ ଗଲି, ଟିକିଏ
ଅତି ନିକଟତର େହଲି, ଆଉ ମଁୁ େସମାନ ଶୁଣିଲି। ଏବଂ େସମାେନ କତେର ଝଗଡା
କରଥିେଲ। େସମାେନ ପର ର ଜେଣ ଅନ କ ଈଷା କରଥିେଲ। େସମାେନ ଏକ ନତ କ
ଯାଇଥିେଲ। େସ ଏକ ବହତ ସୁ ର ଝିଅ ଥିେଲ। ଆଉ େସ ଏକ କାର ଏହି େସୗ ଯ
ରାଣୀମାନ ମଧ ର ଜେଣ ଥିେଲ। େସ େସଠାେର ଅେନକ ପୁର ାରମାନ ପାଇଥିେଲ
ଏବଂ େସୗ ଯ ରାଣୀ େହାଇଥିବା ସକାଶୁ, େକେତକ କା ଓ ବିଷୟମାନ ଜିତିଥିେଲ।
ଆଉ ମଁୁ େସମାନ େଦଖିଲି, ଏବଂ ଜେଣ େଗାଟିଏ େକାଣେର ଏବଂ ଆଉ ଜେଣ ଅନ
େକାଣେର ବସିଥିେଲ, େସହି ଝିଅ ସହିତ ନାଚିଥିବା େକୗଣସି ପିଲା ସ େର, ବା େକୗଣସି
ଝିଅ ସ େର, େକୗଣସି ବିଷୟକ େନଇ ଆପ ି କରଥିେଲ।

113 େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଆସିଲି, େସମାେନ କତେର ଶୀ େଡଇଁପଡି ଭଇଁ ଉପେର
ପର ରକ ଧରି ପକାଇେଲ, ଏବଂ େସମାନ ର—େସମାନ ର ହାତ, ଚଟାଣ ଆେଡ଼
ଥାଇ, େସମାେନ କବାଟ ଆଡକ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିେଲ। କହିେଲ, “କାହିଁକି, କିପରି ଅଛ ି,
ଭାଇ ାନହା ! ଆପଣ ର କିପରି ଚାଲିଛି?”



24 କଥିତ ବାକ

କହିଲି, “ଠି ଅଛି। ତେମ ସମେ କିପରି ଅଛ?”
114 ଏବଂ, “ଓଃ,” େସ କହିଲା, “ମଁୁ—ମଁୁ…ଆେମ ବହତ ଖୁସି ଅଛ। କଅଣ ଆେମ େନାହଁୁ,

ିେୟ?”

ଏବଂ େସହି ଝିଅ କହିଲା, “ହଁ, ିେୟ।” ବଝିେଲ?
115 େତେବ, ଆପଣ େଦଖ , ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଧାରଣ କରଅଛ ି ଯାହା ବା ବ
ନେହଁ। େତେବ, ଆପଣ ଏକ ଚି ିତ ଅ ି ଦାରା ଉଷୁମ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ, େଯପରିକି
ମ ଳୀମାନ ମଧ ର େକେତକ ଏଠାେର େପ ିକ କ ର କରିବାକ େଚ ା କର ି,
ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ସ େର ଯାହାକି ଏକ ହଜାର ବଷ ପୂେବ ଘଟିଥିଲା। ଆପଣ ଏକ ଚି ିତ
ଅ ି ଦାରା ଉଷୁମ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ। େପ ିକ ଆଜି ମଧ େସତିକି ବା ବିକ ଅେଟ
େଯତିକି ତାହା େସଦିନ ଥିଲା। ବଝିେଲ? ହଁ। ଅ ି ଏେବ ବି ପଡଛି। ଏହା ଏକ ଚି ିତ ଅ ି
ନେହଁ। ଏହା ଏକ ବା ବ ଅ ି ଅେଟ।
116 େତଣୁ, େସମାେନ, େସମାେନ େକବଳ େସହିପରି େସଠାେର ଥିେଲ। ବଝିେଲ? ମଁୁ—
ମଁୁ େସହିପରି ରହିବାକ ଚାହିଁବି ନାହିଁ।
117 “ଓଃ,” ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଆପଣ ଜାଣ ି, ଠି େସଠାେର େସହି ପାହାଡ଼ ତେଳ ଏବଂ ନଦୀ
କଡ଼େର, େଯଉଁଠାେରକି ଏହି ଅନ ଦ ତି ରହଥିେଲ।” ମଁୁ ଭାବିଲି, “େଗାଟିଏ ଶନିବାର
ଅପରା େର ମଁୁ ଚ କରି େସଠାକ ଯିବି ଏବଂ େଦଖିବି େଯ େସମାନ ର କିପରି ଚାଲିଛି।”
118 େତଣୁ ମଁୁ, ମୁହଁେର ମଇଳା, ଏବଂ େମା ପି ିଥିବା ବ ମଇଳା, େମା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ
ସହିତ ରହିଥିଲା। ମଁୁ ଭାବିଲି, “ମଁୁ ଚ କରି େସମାନ େଦଖିବି।” ମଁୁ ଚ କରି େଦଖିବାକ
ଗଲି େଯପରିକି ମଁୁ ବ ପାତ କି ା େସପରି କିଛି ବିଷୟ ଦାରା ବିଦ ତ ଅବେରାଧକଗୁଡ଼ିକ
ଫାଟିଯାଉଥିବାର େଦଖୁଥିଲି, ଆଉ େଯେତେବେଳ ମଁୁ େଟଲିେଫା ତାର କଡ଼େର କଡ଼େର
ଗଲି, ନଦୀ କଳେର ଥିବା େବୖଦ ତିକ ତାର କଡ଼ େଦଇ। ଏବଂ େସଠାେର େସହି ପୁରଣା
େଚେ ାେଲ କା ଥିଲା, ଆଗେର ରଖା େହାଇଥିଲା। ମଁୁ େସମାନ ବିବାହ େଦବାର,

ାୟଃ େଗାଟିଏ ବଷ ପେର। ଏବଂ େସଠାେର ଏକ—ଏକ…ଦାରଟି େଖାଲା ଥିଲା, ଏବଂ ମଁୁ
େସମାନ କଥା େହଉଥିବାର ଶୁଣିବାକ ପାଇଲି। େତଣୁ ଏହା ଏକ କପଟୀ ପରି ଶୁଭାଯାଏ,
ମା ମଁୁ ଆହରି ନିକଟବ ୀ େହବାକ ଗଲି େଯପଯ କି ମଁୁ ତାହା ଶୁଣିପାରିଲି, େଦଖିପାରିଲି
େଯ େସମାେନ କଅଣ କହଛ ି। େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇରହିଲି। ଆଉ ମଁୁ େକବଳ େମା ପାଇଁ,
ଜାଣିବାକ ଚାହିଁଲି।
119 ମଁୁ ଏହା ଜାଣିବାକ ଓ ସୁନି ିତ େହବାକ ପସ କେର େଯ ମଁୁ ତାହା ଜାେଣ େଯଉଁ
ବିଷୟେର ମଁୁ କହଅଛି। ପରେମଶର ବାକ ବିଷୟେର ମଁୁ େସହିପରି କେର। ଏହା ସତ
ଅେଟ, କି ଏହା ସତ ନେହଁ? କଅଣ େସ ତାହା ର ବାକ ର ା କରିେବ, କିଅବା େସ
ତାହା ର ବାକ ର ା କରିେବ ନାହିଁ? ଯଦି େସ ତାହା ର ବାକ ର ା ନ କର ି, େତେବ େସ
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ପରେମଶର ନହଁ ି। ବଝିେଲ? ଯଦି େସ ତାହା ର ବାକ ର ା କର ି, େସ ପରେମଶର
ଅଟ ି। ବଝିେଲ?
120 ଏବଂ େତଣୁକରି ମଁୁ େଦଖିବାକ ଚାହିଁଲି େଯ େସମାନ ର କିପରି ଭାବେର ଚାଲିଛି। ଆଉ
ମଁୁ ଅତି ସହଜେର, ଚ କରି ପାଶକ ଖସିଗଲି। ମଁୁ େସହି ପିଲାକ କହଥିବାର ଶୁଣିଲି, “ଓଃ,

ିେୟ, ମଁୁ େକେତ ଯ ସହକାେର, ତମ ପାଇଁ ତାହା ଆଣିବାକ ଚାହଁୁଥିଲି।”
121 େସହି ୀେଲାକଟି କହିଲା, “େତେବ, େଦଖ, ିେୟ।” େସ କହିଲା, “ଏହି େପାଷାକଟି
ଠି ଅଛି।” େସ କହିଲା, “କାହିଁକି, ଏହା ତ ସ ୂ ରେପ ଠି ଅଛି।” କହିଲା, “ମଁୁ ତାହା

ଶଂସା କେର। ମା ତେମ େଦଖ…”
122 ମଁୁ ଚ କରି ପାଖକ ଗଲି, େଯପରିକି ମଁୁ େସହି ଫାଟ େଦଇ େଦଖିପାେର,
େଯଉଁଠାେରକି େସହି ବା କାରେର କବାଟଟି େଖାଲା େହାଇଥିଲା। ଆଉ େସ େସଠାେର
ଥିଲା, େସଠାେର ବସିଥିଲା, ଏବଂ େସହି ୀେଲାକଟି ତାହାର େକାଳେର ବସିଥିଲା;
ଏବଂ ତାହାର ବାହ େସହି ୀେଲାକର ଚାରିପାଖେର ଥିଲା, ଏବଂ ଏହାର ବାହ ତାହାର
ଚାରିପାଖେର ଥିଲା। ଆଉ େସ ଏହି ପୁରଣା ବେ ଇଥିବା େଟାପିଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର େଗାଟିଏ
ପି ିଥିଲା, ଏବଂ େସଥିେର ଏକ େଛାଟ ଛି ରହିଥିଲା, ଉପର ପଟର, ଏହା ଦବି ଯାଇଥିଲା,
ଆଉ େସଥିେର, ତାହାର ଦରମା େଚ ବାହାର କଲା। େସ—େସ ଏହାକ େମଜ ଉପେର
େଥାଇେଦଲା। କହିଲା, “ଖାଦ ସାମ ୀ ପାଇଁ ଏେତ । ବୀମା ପାଇଁ ଏେତ । ଏବଂ କାର ପାଇଁ
ଏେତ ।” ଆଉ େସମାେନ େସମାନ ର େୟାଜନକ ପୂରଣ କରିପାର ନ ଥିେଲ। ଜାଣିବାକ
ପାଇଲି, େଯ େସ େସଠାେର ଏକ ଝରକାେର ଏକ େଛାଟ େପାଷାକଟିଏ େଦଖିଥିଲା, ଏହାକ
କିଛି ସ ାହ େହଲାଣି େଦଖି ଆସୁଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ ଏକ ଡଲାର ଏବଂ କିଛି େଗାଟାଏ
ଥିଲା। େସ ଏହାକ କିଣିବାକ ଚାହଁୁଥିଲା। କହିଲା, “େତେବ, ିେୟ, ତେମ ଏଥିେର ବହତ
ସୁ ର େଦଖାଯିବ।” ଏବଂ େସ କହିଲା…
123 େସହି ୀେଲାକ କହିଲା, “ମା , ିେୟ, େମା—େମା ପାଖେର ଏକ େପାଷାକ ଅଛି।
େମାେତ—େମାେତ କତେର ଏହାର ଦରକାର ନାହିଁ।” ବଝିେଲ? ଏବଂ େସହି େଛାଟ
ରାଣୀ…
124 ଆଉ ମଁୁ ପଛକ ଘୁ ି ଗଲି, ଓ ଉପରକ ଚାହିଁଲି। ମଁୁ ଅନ ଘରର େସହି—େସହି ଉପରି
ଶୃ କ େଦଖିପାରଥିଲି। ମଁୁ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇ, କିଛି ମିନି ଅନାଇଲି। ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଧନୀ
ବ ି କିଏ?” ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଯଦି, ବି ାନହା , ଯଦି ତେମ େକଉଁ ାନ େନବାକ ଚାହିଁବ,
େତେବ ତେମ େକଉଁଠାକ ଯିବ?” େମା ପାଇଁ, ମଁୁ େସହି ପାହାଡ଼ ଉପେର ଥିବା ସୁ ର ବିଷୟକ
େନବି ନାହିଁ। ମଁୁ ତ ଏଠାେର ତେଳ ଏହି ଚରି କ େନବି, ଜେଣ କତ ଗୃହ ନିମାଣକାରୀ
ଭାବେର, ଏପରି ଜେଣ ଯିଏକି େମାେତ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ େମା ସହିତ ରେହ, ଏପରି ଜେଣ
ଯିଏକି ଏକ ଘର ତିଆରି କରିବାକ େଚ ା କେର; ଏବଂ ସବକିଛି ପାଇଁ, ଉ ମ ବିଷୟଗୁଡିକ
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ପାଇଁ ତମକ ର ପୀଡ଼ା ଦିଏ ନାହିଁ; ଏବଂ ଏପରି ଜେଣ ଯିଏକି ତମ ସହିତ ରହିଥାଏ, ତମର
ଅଂଶ ଅେଟ।

125 ତାହା ସବଦା େମା ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିଲା, େଯ ତାହା କିପରି ଅେଟ। ଜେଣ ଏକ ସୁ ର
ଝିଅକ ବାଛିଲା, ଅନ ଜଣକଟି ଚରି କ ବାଛିଲା। େତେବ, ତାହା ହିଁ ଏକମା ଉପାୟ େଯ
ଆପଣ ବାଛି ପାରିେବ। ଥେମ, ଚରି କ େଖାଜ ; ଏବଂ ତାହାପେର, ଯଦି ଆପଣ ତା
ଭଲ ପାଉଛ ି, ଉ ମ ଅେଟ।

126 ଧ ାନ ଦିଅ , ପରେମଶର ର ଥମ ଆଦମ ପାଖେର ନିଜର ପ ୀ ହଣ
କରିବା ନିମେ , େକୗଣସି ଚୟନର ବିକ ନ ଥିଲା। େସ େକୗଣସି ପସ ପାଇ ନ ଥିେଲ।
ପରେମଶର ତା ପାଇଁ େକବଳ େଗାଟିଏ ହିଁ ନିମାଣ କରିଥିେଲ, ଏବଂ େସ ତାହା ବାଛିବାର
ବିକ ପାଇ ନ ଥିେଲ। େତଣୁକରି ଆେମ ପାଇଲ େଯ େସହି ନାରୀ ତାହା ପରେମଶର
ବାକ ର ବିପଥଗାମୀ କରିଥିଲା। େସ ଏହି ବିଷୟେର ାଥନା କରିବାକ ସୁେଯାଗ ପାଇ ନ
ଥିେଲ। େସ—େସ—େସ ତମ ପରି ଓ େମା ପରି ନହଁ ି। େସ େକୗଣସି ଚୟନର ବିକ
ପାଇ ନ ଥିେଲ। ଏବଂ ପୁନବାର, ତାହା କରିବା ଦାରା, େସହି ନାରୀ ତାହା ପରେମଶର
ପୁ ଭାବେର ଥିବା ତା ର ଯଥାଥ ାନର ଓହରାଇ େନଲା। ଆଉ େସହି ନାରୀ ତାହା ଏହା
ଏକ ଅଧିକ ଉ ମ ଆଧୁନିକ ଜୀବନେଶୖଳୀ େଦଖାଇବା ଦାରା କରିଥିଲା, ଏପରି କିଛି ଯାହାକି
େସମାେନ କତେର କରିବାର ଉଚି ନ ଥିଲା। ମା େସହି ନାରୀର ଚରି ଦଶାଇଲା େଯ
େସ ଭ ଥିଲା। ତାହାର ଉେ ଶ ମାନ ଏବଂ ଅଭି ାୟଗୁଡ଼ିକ େକବଳ ଭଲ ହିଁ ଥିଲା। ଏବଂ
ନିଜର ଯୁ ିତକ ଦାରା, ଆଦମ ବ ାଇଲା, େଯ େସହି ଆଧୁନିକ ନତନ ଆେଲାକ ଯାହା
େସ ପାଇଥିଲା, ଯାହାକି ପରେମଶର ବାକ ର ବିର େର ଥିଲା, ତାହା ବ ି ରହିବାର ଏକ
ଅଧିକ ଉ ମ ଉପାୟ ଅେଟ।

127 ଏବଂ ଆଜି େକେତ ୀେଲାକମାେନ, ଏବଂ ବିପରୀତ ଭାବେର, ପୁରଷମାେନ, ଯିଏକି
ଜେଣ ଭଲ ୀେଲାକ ପରେମଶର ଠାର ଦେରଇ େନଇ ଯାଇପାର ି, କି ା ଜେଣ ଭଲ
ପୁରଷ ପରେମଶର ଠାର ଦେରଇ େନଇ ଯାଇପାର ି, ଏହା କହିବାକ େଚ ା କରିବା
ଦାରା େଯ, “ଏହି ଧମ, ତେମ େପ ିକ ାଲ ପିଲାମାେନ, େସହି ଧମ,” େସମାେନ କହ ି,
“ଓଃ, ଏହା ପୁରଣା-କାଳିଆ ଅେଟ, ଏହା ପୁରଣା ଯୁଗର ଅେଟ, ତେମ ତାହା ବିଶାସ କର
ନାହିଁ।” ଆପଣ ପାଇଁ ଏହା ଉ ମ େହବ େଯ େସହି ଝିଅକ ବିବାହ କରିବା ପୂବର ଆପଣ
ଭଲ ଭାବେର ାଥନା କର , େମାର େସଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େସ େକେତ
ସୁ ର ଅେଟ। େସହି ସମାନ ବିଷୟ ଜେଣ ପୁରଷ ପାଇଁ ମଧ ଯୁଯ ।

128 େସ ତାହା ପରେମଶର ଇ ାର ବାହାରକ େନଇଗଲା ଓ ତାହା ଏପରି କିଛି
କରିବାକ ବ ାଇଲା ଯାହା ତା ର କରିବାର ଉଚି ନ ଥିଲା, ଏବଂ, ଏହା ଦାରା, ସମ
ମାନବ ଜାତି ତି ମୃତ ଘଟାଇଥିଲା। େସଇଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ୀେଲାକକ େକୗଣସି
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କାେର ଶି ାଦାନ କରିବାକ, କି ା ଚାର କରିବାକ, କିଅବା ପରେମଶର ବାକ
ପରିଚାଳନା କରିବାକ ବାରଣ କେର।
129 ମଁୁ ଜାେଣ, ଭଉଣୀମାେନ, ଆପଣମାନ ମଧ ର ଅେନେକ କହିେବ, “ ଭ େମାେତ

ଚାର କରିବାକ ଡାକିଛ ି।”
130 ମଁୁ ଆପଣ ସହିତ ଯୁ ି କରିବାକ ଯାଉନାହିଁ। ମା ମଁୁ ଆପଣ କହିବାକ ଯାଉଛି, େଯ
ବାକ ଆପଣ ତାହା ନ କରିବାକ କେହ। “େସ େକୗଣସି ଶି ା େଦବ ନାହିଁ, କିଅବା କ ୃତ
କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ନୀରବ ରହିବ।”

“େତେବ,” ଆପଣ କହ ି, “ ଭ େମାେତ ଏହା କରିବାକ କହିଛ ି।”
131 ମଁୁ େସଥିେର ତିେଳ ମା ସେ ହ କେର ନାହିଁ। କଅଣ ଆପଣ ଅନ ରା ି ବିଲିୟାମ
ବିଷୟେର େମାର ବା ା ଶୁଣିେଲ କି? ବିଲିୟାମ ଥମ ଥର, ପରେମଶର ସିଧା-ସଳଖ
ନି ି ପାଇେଲ, “ତାହା କର ନାହିଁ।” ମା େସ ବାହାନା କରିବାକ ଲାଗିେଲ ଏପରିକି
େଶଷେର ପରେମଶର ତା ତାହା ଯାଇ କରିବାକ କହିଥିେଲ।
132 ପରେମଶର ଆପଣ ଚାର କରିବାକ ଅନମତି େଦଇପାର ି। ମଁୁ କହ ନାହିଁ େଯ େସ
ତାହା କରିନାହଁା ି। ମା ଏହା ତାହା ର ମୂଳ ବାକ ଏବଂ େଯାଜନା ଅନଯାୟୀ ନେହଁ।
“କାରଣ ବ ବ ା ମଧ କେହ, ୀେଲାକକ ଆ ାଧୀନ ରହିବାକ ଅଛି।” ଏହା ସତ ଅେଟ।
େତଣୁ, େସ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନେହଁ।
133 େତେବ, ପୁନବାର ଧ ାନ ଦିଅ େଯ ାକତିକ କନ ା କିପରି ଭାବେର ଆ ିକ କନ ାର

ତିଛାୟା ଅେଟ। ବାକ କେହ, େଯ, “ ୀ ପୁରଷ ନିମେ ନିମାଣ କରା ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ
ପୁରଷ ତାହା ପାଇଁ ନିମାଣ କରା ଯାଇନାହିଁ।”
134 େତେବ ମଁୁ କହିବାକ ଯାଉଛି, ଆଉ କାହିଁକି, କିଛି ମିନିଟେର, ୀ କନ ା ଉପେର,
ମା ମଁୁ ଏହାର ପୃ ଭମି େଦଖାଇବାକ େଚ ା କରଛି।
135 “ ୀକ ପୁରଷ ପାଇଁ ନିମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ୀ ପାଇଁ ପୁରଷ ନେହଁ।” େସହି କାରଣ
େହଉଛି, ପୁରାତନ ନିୟମ ଅନଯାୟୀ, େଯ ବହବିବାହ ଆଇନଗତ ଥିଲା। େଦଖ େଯ
ଦାଉଦ େସଠାେର ପା ଶହ ପ ୀ ସହିତ ବସିଥିେଲ, ଏବଂ ବାଇବଲ କେହ, “େସ
ପରେମଶର ନିଜର ମନର ମତ ଜେଣ ବ ି ଥିେଲ।” ପା ଶହ ପ ୀ ସହିତ, ଏବଂ
ଶେଲାମନ ଏକ ହଜାର ପ ୀ ସହିତ, ମା େସହି ୀେଲାକମାନ ମଧ ର ଜେଣ େହେଲ
େକହି ଅନ ସାମୀ କରିପାର ି ନାହିଁ।
136 ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡ଼ପ ଉପେର ଆପଣ େମାର େଟ ନିଅ । ତାହା, ଏଠାେର କିଛି
ସମୟ ପୂବର, ଟୁ ସା  ଠାେର ପବତ ଉପେର, ମଁୁ େସଠାେର ଉପେର ଏହା ବିଷୟେର

ାଥନା କରଥିଲି। େସମାେନ ବିଦ ାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବରଖା କରି େଦଇଥିେଲ, େସହି
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ଅ ି କ ପବତ ଉପେର ଘୁରଥିବାର ଏବଂ ଏକ କାହାଳୀ ଆକାରେର ଆଗକ ପଛକ
େହଉଥିବାର, ଉପର ତଳକ, ଯାଉଥିବାର େଦଖିବା ପାଇଁ। ଆଖପାଖର େଲାକମାେନ
ଏଠାେର ଏହା ଜାଣ ି, େସଠାେର, ଏବଂ ଏହା େଦଖିଛ ି; ଏବଂ ଏହା…େଯେତେବେଳ
େସ େମାେତ ଏହି ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡ଼ପ ବିଷୟକ ଶଗୁଡ଼ିକର ସତ ତା କହିଥିେଲ। ଯଦି
େଗାଟିଏ ଦଳ ଏହି ପଥେର ଯାଉଅଛି, ଏବଂ ଆଉ େଗାଟିଏ େସହି ପଥେର ଯାଉଅଛି,
ତାହାେହେଲ େସଠାେର େକୗଣସିଠାେର ଏକ ସତ ତା ରହିବାକ ଅଛି। େସହି ସ
ମୁ ାଗୁଡ଼ିକ ପେର, େସ େଦଖାଇଥିେଲ େଯ ଏହାର ସତ ତା କଅଣ ଥିଲା।
137 ଧ ାନ ଦିଅ , େତେବ, େସ େକବଳ ଏକ ସାମୀ ବ ତୀତ ଆଉ ଅନ କରିପାରିବ ନାହିଁ,
କାରଣ, “ ୀକ ପୁରଷ ପାଇଁ ନିମାଣ କରା ଯାଇଥିଲା, ୀ ପାଇଁ ପୁରଷ ନେହଁ।” େସହି
ସମ ପା ଶହ ୀେଲାକ େକବଳ ଦାଉଦ ପ ୀ ଥିେଲ ଏବଂ ଏହା ଏକ ତିଛାୟା
ଥିଲା। େଯେତେବେଳ ୀ ସହ ା ୀେର ସିଂହାସନ ଉପେର ବସିେବ, ତାହା ର କନ ା
ଜେଣ ବ ି େହବ ନାହିଁ, ମା ଏହା ଦଶ ସହ ସହ େହେବ, େସହି କନ ା, ସମେ
େଗାଟିଏେର େହେବ। ଏବଂ ଦାଉଦ ର ଅେନକ ପ ୀ ଥିେଲ, ବ ିଗତ ଜଣ ଜଣ କରି,
ମା ସମେ େକବଳ ଏକ ମିଶି ତାହା ର ପ ୀ ଥିେଲ। େଯପରିକି ବିଶାସୀମାନ ର
ସମ େଦହଟା ୀ କନ ା ଅେଟ, କାରଣ ଏହା େସ ଅେଟ, େସହି ୀେଲାକ। େସ ତ
ପୁରଷ ଥିେଲ। େତେବ, ଆେ ମାେନ ୀ ପାଇଁ ସୃ ି େହାଇଅଛ। ୀ ଆମ ପାଇଁ ସୃ ି
େହାଇ ନାହଁା ି।
138 ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଆଜି ଆେମ ଆମର ପାଠ ପୁ କେର କରିବାକ େଚ ା କରଅଛ,
େଯ ବାକ କ (ଯାହାକି ୀ ଅଟ ି) ଆମ ଅନସାେର ଅନକଳ କରିବାକ େଚ ା କରଅଛ,
ଏହା ପରିବେ େଯ ଆେମ ନିଜକ ବାକ ଅନସାେର ଅନକଳ କରିବାକ େଚ ା କରଥା ।
ତାହାହିଁ ପାଥକ ଅେଟ।
139 େଯେତେବେଳ ଜେଣ ପୁରଷ ଏକ ନି ି ଝିଅକ ପରିବାରର ବାଛିଥାଏ, େସେତେବେଳ
େସ େସୗ ଯ ଉପେର ନିଭର କରିବା ଉଚି ନେହଁ, କାରଣ େସୗ ଯ ତାରଣାଦାୟକ
ଅେଟ। ଏବଂ େସୗ ଯ , ଆଧୁନିକ ସାଂସାରିକ ସୁ ରତା, ଶୟତାନର ଅେଟ।

“ଓଃ,” ମଁୁ କାହାରି ଜଣକାକ େସଠାେର କହଥିବାର ଶୁଣିଲି, “ ଚାରକ, ଏଠାେର
ସାବଧାନ ଥାଅ!”
140 ମଁୁ କହଛି େଯ ଏହି ପୃଥିବୀେର ଥିବା ଏହି ବିଷୟଗୁଡିକ, ଯାହାକ ସୁ ର େବାଲି
କହାଯାଏ, ସଂପୂ ଭାବେର ଶୟତାନର ଅେଟ। ମଁୁ ଆପଣ ଏହା ମାଣ କରିବି।
ତାହାପେର, ଏହି ଟି ଣୀକ ଦ ିେର ରଖି, ଆସ ପରେମଶର ପବି ବାକ କ େଖାଜିବା,
ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ େଯ ଏହା ଠି କି ନେହଁ। ଏବଂ ଆପଣମାନ ମଧ ର େକେତକ
ମହିଳା ଅତି ସୁ ର େହବାକ ଚାହଁା ି! େଦଖ େଯ ଏହା େକଉଁଠାର ଆସିଥାଏ। ଆର େର,
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ଆେମ ପାଉ େଯ ଶୟତାନ ଏେତ ସୁ ର ଥିଲା େଯ ଏପରିକି େସ ଦତମାନ ତାରିତ
କରିଥିଲା। ଏବଂ େସ ସମ ମଧ େର ସବଠାର ସୁ ର ଦତ ଥିଲା। ଏହା ଦଶାଏ େଯ, ଏହା
ଶୟତାନଠାେର ରହିଅଛି। ହିେତାପେଦଶ ବ କେର, ଶେଲାମନ କହିେଲ, “େସୗ ଯ
ବଥା।” ତାହା ଠି । ପାପ ସୁ ର ଅେଟ। ନି ିତେର, ଏହା ଅେଟ। ଏହା ଆକଷକ ଅେଟ।

141 ମଁୁ ଆପଣ ପଚାରିବାକ ଚାେହଁ, ଏବଂ ଏଠାେର ଆପଣ କିଛି କହିବାକ ଚାେହଁ। ମଁୁ
ଚାେହଁ େଯ, ଆପଣ କିଛି ମିନି ଧ ାନ ଦିଅ । ଜଗତର ସମ ପ ୀ, ପଶୁ, ଜାତିମାନ
ମଧ ର, ଆେମ ପାଉ େଯ ପଶୁ ଜୀବନେର, ମାନବ ବ ତୀତ, ଏହା ଅ ିରା ଅେଟ ଯାହାକି
ସୁ ର ଥାଏ, ଏବଂ ମାଈଟି ନେହଁ। ତାହା କାହିଁକି ଅେଟ? େଦଖ …େସହି ହରିଣକ େଦଖ ,
େସହି—େସହି ସୁ ର ବଡ଼ ଅ ିରା ହରିଣକ ତାହାର ଶି ସହିତ, ଏବଂ େସହି େଛାଟ ନ
ମାଈ ହରିଣକ। େସହି—େସହି କକଡ଼ାକ େଦଖ , େସହି େଛାଟ, ଚିତକାବରା କକଡ଼ାକ
ଏବଂ େସହି ବଡ଼ ସୁ ର-ପରଥିବା ଗ ାକ। ଅ ିରା ପ ୀ ଏବଂ ମାଈ ପ ୀକ େଦଖ ।
େସହି ଅ ିରା ବତକକ ଏବଂ ମାଈକ େଦଖ । ବଝିେଲ? ଆଉ ଦନିଆେର ଏପରି େଗାଟିଏ
େହେଲ ଜାତି ନାହିଁ, ଯାହାକି ନିମିତ ଅେଟ, ଯିଏକି ଜେଣ ୀେଲାକ ପରି ତାରଣା
କରିପାେର ଓ ଏେତ ତଳକ ପତିତ େହାଇପାେର।

142 େତେବ, ଭଉଣୀ, ଉଠି ବାହାରକ ଚାଲିଯାଆ ନାହିଁ। ଆେମ ଏହାର ନି ଶ ଶୁଣିବା
ପଯ େକବଳ ଅେପ ା କରିଥାଆ । ବଝିେଲ? ବଝିେଲ?

143 େକୗଣସି ନେହଁ, ଜେଣ ୀେଲାକ ବ ତୀତ ଅନ େକୗଣସି ମାଈ ଜାତି, ଅେନୖତିକ
େହାଇପାର ି ନାହିଁ। ଆପଣ କକରକ “ଏକ ଅପରିଛି ା” େବାଲି ଡାକିଥା ି, ଆପଣ
ଏକ ଘୁଷୁରୀକ “ଏକ—ଏକ ଅପରି ାର” େବାଲି କହିଥା ି, ମା , େନୖତିକତା ଦ ିର,
େସମାନ ପାଖେର ଏଠାେର ରହିଥିବା ଅେ କ ଚଳ ି ତାରକା ଅେପ ା ଅଧିକ
େନୖତିକତା ରହିଛି। େସମାେନ େନୖତିକ ବ ତୀତ ଆଉ ଅନ କିଛି େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ।

144 ଏବଂ ନାରୀ ହିଁ େସହି ଜଣକା ଥିଲା ଯିଏକି ବିକତତା େହତ, ପରିବ ିତ େହାଇଥିଲା।
ତାହା ଠି ଅେଟ। େଦଖ େଯ େସୗ ଯ ତା େକଉଁଠାକ େନଇଯାଏ? େତେବ,
େସଇଥିପାଇଁ ତ ତାହା, ଆଜି, ଆେମ ପାଉ େଯ ୀେଲାକମାେନ େସୗ ଯ େର ବ ି
ପାଉଛ ି। ଆପଣ ପ ାୟ  କ ନିଅ , କଅଣ ଆପଣ େକେବ ତାହାର ଚି େଦଖିଛ ି?
ଆେମରିକାର ସବଠ ଅତ ସୁ ରତମ େବାଲି ମେନ କରାଯାଏ। ଏପରି େକୗଣସି
ବିଦ ାଳୟର ଜେଣ ବି ବିଦ ାଥୀ ପିଲା ନ ଥିବ ମା ଯାହାର ପଛ—ପଛ ଭାଗେର ତା ର
ଫେଟାଚି ନ ଥିବ। କଅଣ ଆପଣ ଜାଣିଛ ି କି ଏହାକ େସପରି େହବାର ଉଚି ଥିଲା?
କଅଣ ଆପଣ ଜାଣିଛ ି କି ବାଇବଲ ଏହା ବ କେର େଯ ତାହା େସହିଭଳି ହିଁ େହବାକ
ଯାଉଅଛି?
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145 କଅଣ ଆପଣ ଜାଣିଛ ି କି େଯ ପ ନ ଆର େର ୀମାନ ଦାରା ଆସିଥିଲା? ଏବଂ
ପ ନ…େଶଷଟି ମଧ େସହି ସମାନ ଭାବେର ଘଟିବାକ ଯାଉଅଛି, ୀମାେନ ମତାପ
େହେବ ଏବଂ ପୁରଷ ଉପେର ଶାସନ କରିେବ, ଓ ଇତ ାଦି। କଅଣ ଆପଣ ଜାଣ ି
େଯ ଶା ତାହା କେହ? ଆପଣ ଜାଣ ି, େଯ େସହି ଦିନ େଯେତେବେଳ େସ ପୁରଷର
େପାଷାକ ପିେ ଏବଂ େକଶକ କାେଟ, େସସବ ବିଷୟ ପରେମଶର ବାକ ର ବିର େର
ଅେଟ। ଆଉ କଅଣ ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ େସ ମ ଳୀର ତିନିଧିତ କେର? େଯେତେବେଳ
ଆପଣ େଦଖ ି େଯ ୀେଲାକମାେନ କଅଣ କରଛ ି, ଆପଣ େଦଖିେବ େଯ ମ ଳୀ କଅଣ
କରଅଛି। ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ। େତେବ, ବ ମାନ, ତାହା େସତିକି ସତ ଅେଟ େଯତିକି
ପରେମଶର ବାକ ସତ ଅେଟ।

146 ଅନ େକୗଣସି ମାଈ ଜାତିକ େସପରି ତିଆରି କରା େହାଇନାହିଁ ଯାହାକି ଜେଣ
ୀେଲାକ ପରି େସତିକି ତଳକ ଖସି ଯାଇପାେର। ଆଉ ତଥାପି, ତାହା ମାଧ ମର, ଏକ

ଉ ଗୀକତ ବଳୀ-…

147 େସ ମୂଳ ସୃ ିେର ନ ଥିଲା। ଅନ ସମ ମାଈ ଜାତିମାେନ ମୂଳ ସୃ ିେର ଅଛ ି:
ପ ୀ, ଅ ିରା ଏବଂ ମାଈ; ପଶୁ, ଅ ିରା ଏବଂ ମାଈ। ମା , ମାନବ ଜୀବନେର, ପରେମଶର
େକବଳ ଜେଣ ପୁରଷକ ସୃ ି କରିଥିେଲ, ଏବଂ େସ ତାହା ଠାର େନଇଥିେଲ। ଆଉ ଜେଣ

ୀ ଏକ ପୁରଷର ଉପ-ଉ ାଦ ଅେଟ, କାରଣ ପରେମଶର ଏପରି ବିଷୟକ ତି ା
କରିନାହଁା ି। ଶା ଗୁଡ଼ିକ େଖାଜ । ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ। ପରେମଶର, ନା, ଆ ା,
ତାହା ର ମୂଳ ସୃ ିେର। ନାରୀକ େସଠାେର ରଖାଯାଇଥିଲା।

148 ମା ଯଦି େସ ଆପଣାକ ଠି ଭାବେର େତାଳି ଧରିପାେର, ତାହାେହେଲ ପୁରଷ
ଅେପ ା ତାହାର େକେତ ଅଧିକ ଏକ ପୁର ାର ଅଛି। ତାହାକ ଏକ ପରୀ ଣ େ େର
ରଖାଯାଇଛି। ତାହା ମାଧ ମେର ମୃତ ଆସିଥିଲା। େସ ସମ ମୃତ ପାଇଁ େଦାଷୀ। ମା
ତାହାପେର ପରେମଶର ଘୁରିଗେଲ ଏବଂ ଜୀବନକ ପୁନବାର େଫରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ
ଜଣକାକ ବ ବହାର କେଲ; ଜେଣ ଆ ାକାରୀ, ୀେଲାକ ଦାରା ତାହା ର ପୁ କ ଆଣିେଲ।
ମା ଜେଣ ମ ୀେଲାକ େସଠାେର—େସଠାେର ରହିଥିବା ସବଠାର ଖରାପ ବିଷୟ
ଅେଟ; ତାହା ଭଳିଆ େସତିକି ନିକ ବିଷୟ ଆଉ କିଛି େହାଇପାେର ନାହିଁ।

149 ଶୟତାନର ପୁ , କୟିନ, ଭାବିଲା େଯ ପରେମଶର େସୗ ଯ କ ହଣ କର ି।
େସ ଆଜି ବି ତାହା କର ି। କୟିନ ଶୟତାନର ପୁ ଥିଲା। “ଓଃ, ବ ମାନ!” ଆପଣ
କହ ି। ଆେମ େସ ବିଷୟେର ବି ୃତ ଭାବେର ଯିବା ନାହିଁ, ମା େମାେତ େକବଳ ତାହା
ଆପଣମାନ ପାଇଁ ସଳଖ କରିବାକ ଦିଅ । ବାଇବଲ ବ କେର େଯ େସ “େସହି
ମ ର ଉ ଥିଲା।” େତଣୁ, ତାହା ଏହାକ ସମାଧାନ କେର। ଠି ଅଛି। େତେବ, େସ
ଶୟତାନର ପୁ ଥିଲା। ଏବଂ େସ ଭାବିଲା େଯ, ଏକ େବଦୀକ େନଇ ଆସିବା ଏବଂ ପୂଜା



ଏକ କନ ାର ମେନାନୟନ 31

ଅ ନା ପାଇଁ ଏହାକ କତେର ସୁ ର କରି େତାଳିବା, ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ପରେମଶର
ସ ାନ କରିେବ।

150 େସମାେନ ଭାବ ି, ଆଜି ବି େସହି ସମାନ କଥା ଭାବ ି। ନି ିତ ଭାବେର। ଏହା,
“ଆେମ ଏକ ବିରାଟ ଭବନ ନିମାଣ କରିବା। ଆମମାନ ର ବଡ଼ ବଡ଼ ନାମଧାରୀ ସଂ ାମାନ
େହବ। ଆେମମାେନ ସବଠ ବଡ ଭବନ ନିମାଣ କରିବା ଏବଂ ସେବା ମ-େପାଷାକଧାରୀ
େଲାକମାେନ ରହିେବ, ସବଠାର ସୁସଂ ୃତ ପୁେରାହିତ ରହିେବ।” େବେଳେବେଳ
ପରେମଶର ଏହାଠାର ଦଶ ଲ ମାଇଲ ଦରେର ଥାଆ ି। ତାହା ଠି । ତଥାପି, ଏହା
ଏକ ମ ଳୀ ଅେଟ।

151 େତଣୁ, ଯଦି ପରେମଶର େକବଳ ଉପାସନା, ନି ାପରତା, ବଳିଦାନକ ସ ାନ କର ି,
େତେବ କୟିନ ମଧ େହବଲ ପରି େସତିକି ଧାମିକ ଥିଲା। ମା ଏହା ତ କାଶନ ଦାରା ହିଁ
ଥିଲା, େଯ େସ ବଝିଥିେଲ େଯ ଏହା େସଉ ନ ଥିଲା ଯାହାକି ତା ର ପିତାମାତା ଖାଇଥିେଲ।

152 ମଁୁ ଏଠାେର କିଛି କହିବାକ ଯାଉଛି ଯାହାକି ଜେଣ େସବକ ପାଇଁ ଭଲ ଶୁଭାଯାଏ
ନାହିଁ, ମା ମଁୁ ଏହାକ େଯପରି ଭାବେର େହେଲ, କହିବାକ ଯାଉଛି। ମଁୁ ଏହି ଅନ ମାନ
କିଛି ବିଷୟ କହଥିବାର ଶୁଣିଅଛି, େତଣୁ ମଁୁ…େଛାଟ ମଜାଳିଆ କଥା କହିବା, ଆଉ େମାର
ଅଭି ାୟ ତାହା ନେହଁ। ମଁୁ ଏହା କହଛି, ତଥାପି, “ଯଦି େସଉଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ଦାରା

ୀେଲାକମାେନ ଏହା ଇପଲବଧି କେଲ େଯ େସମାେନ ଉଲ ଅଟ ି, େତେବ ଉ ମ
େହବ େଯ ଆେମ ପୁନବାର େସଉଗୁଡ଼ିକ ବେଢଇ େଦଉ।” ବଝିେଲ? ବଝିେଲ? ଉ-ହଁୁ।
ଏଥିପାଇଁ େମାେତ ମା କର , ମା େକବଳ ଏଇଥି ପାଇଁ େଯ ଏହା େଯପରି ବଦଳି ଯିବ।
ମଁୁ ଆପଣମାନ ଏଠାେର େକ ିତ କରି ରଖିେଦଇଛି, ଓ ୀେଲାକମାନ ବିଷୟେର,
ଏବଂ ଭତି ବିଷୟେର କଥାବା ା କରଛି। ପରବ ୀ ଆସୁଥିବା ବିଷୟ ପାଇଁ, ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ
ଆପଣମାନ େଗାଟିଏ ମିନି ଆରାମ େଦବାକ ଚାହଁୁଛି। େତେବ, ଧ ାନ ଦିଅ , ଆପଣ…
ଏହା େସଉ ନ ଥିଲା। ଆେମ ତାହା ଜାଣୁ।

153 ମ ଳୀଟି ଏହି ଦିନମାନ େର, ନିଜର ସଫଳତା ସହିତ ଏପରି େହାଇଯାଇଛି,
େଯପରିକି ଅନ ସମ ମନଷ -କତ ସଫଳତା ଥାଏ, େବୖ ାନିକ େହାଇଯାଉଅଛି।
େସମାେନ ଚି ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ବିରାଟ ଉ ଶୃ ମାନର ଆକଷଣ ଦାରା, ଏକ େବୖ ାନିକ
ଦ ିସ ମ ଳୀକ ଗଢିବାକ େଚ ା କରଛ ି। ଆଉ ଏହା ଅତ ଖରାପ ଅେଟ େଯ
େପ ିକ ା େସହି ପଚାଶଢା ବିଷୟ ମଧ କ େବଶ କରିଅଛି। ଆପଣ ପାଇଁ ତ
ଏହା ଉ ମ େହବ େଯ ଆପଣ ଏକ ତାରବାଦ ଯ ସହିତ, େସହି େକାଣେର ରହିଥା ି,
ଏବଂ ପରେମଶର ଆ ା ଆପଣ ଚତ ିଗେର ରହିଥାଏ। ମା ଆପଣ ତ େସହି
ଅବଶି େଲାକମାନ ସହିତ ତଳନା କରିବାକ େଚ ା କରଛ ି, କାରଣ ଆପଣ ନାମଧାରୀ
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ସଂ ାଯୁ । ଏହାହିଁ ଥିଲା ଯାହାକି ତାହା କରିଥିଲା। ବଝିେଲ? ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ େବୖ ାନିକ
ଦ ିସ େହବାକ େଚ ା କରଛ ି।

154 ଏବଂ ମେନରଖ , ମଣିଷ ବି ାନ ଦାରା ଅ ଗତି ହାସଲ କରଥିବା େବେଳ, େସ
ତିଦିନ ନିଜକ ହତ କରଅଛି। େଯେତେବେଳ େସ ବ କ ପାଉଡର ଉ ାବନ କଲା, େଦଖ

ଏହା କଅଣ ସାଧନ କଲା। େଯେତେବେଳ େସ ଏକ ଗାଡ଼ି ଉ ାବନ କଲା, ଏହା ବ କ
ପାଉଡର ଅେପ ା ଅଧିକ ହତ ା କଲା। ବ ମାନ େସ ନିଜ ପାଖେର ଏକ ହାଇେ ାେଜ
େବାମା ରଖିଛି। ଆ ଯ କେର େଯ େସ ତାହା ସହିତ କଅଣ କରିବାକ ଯାଉଅଛି? ଠି ।

155 ଆଉ ମ ଳୀ ସହିତ ମଧ ତାହାହିଁ ଅେଟ, େଯେତେବେଳ ଏହା ବି ାନ ଦାରା, ମଣିଷ-
କତ େଯାଜନା ଦାରା ହାସଲ କରିବାକ େଚ ା କରିଥାଏ, ଏହା ଆପଣ ପରେମଶର ଠାର
ଆହରି ଅଧିକ ଦରକ, ପୁଣି ମୃତ ଆଡକ େନଇଯାଉଥାଏ, େଯତିକି ତାହା ଥମ ାନେର
େନଇଥିଲା। ତାହା ଠି । ଆପଣ ନିଜର ମ ଳୀକ େସପରି ବାଛ ନାହିଁ େଯପରି ଆପଣ
ନିଜର ପ ୀ ବାଛିଥିେଲ। ବଝିେଲ? ବି ାନ ତାହା ପାଇଁ ଯାହା କଲା ତାହା ଏକ
ଆ ଯ ଜନକ ବିଷୟ ଥିଲା, ମା ଉ ମ େହବ େଯ ଆପଣ ତାହାକ ନିଜର ମ ଳୀଠାର
ଦରେର ରଖ ; େସ ର , ପାଉଡର ଏବଂ ଏହି ଅନ ାନ ଜିନିଷ ତିଆରି କଲା। ତାହା
ବାକ ର ଚରି ଅନଯାୟୀ ବାଛ ।

156 େତେବ ଆସ ଆଜିର ାକତିକ କନ ାକ ଆଜିର ତଥା-କଥିତ ମ ଳୀ କନ ା ସହିତ
ତଳନା କରିବା। ଆଜି ବିବାହ କରିବାକ ଯାଉଥିବା, ଜେଣ ୀେଲାକ ତଳନା କର ।

157 େତେବ, େଦଖ େଯ ବି ାନ େସହି ୀେଲାକ ପାଇଁ କଅଣ କରିଛି। ଥେମ, େସ ନିଜର
େକଶ କାଟି, ବାହାରକ ଆେସ, େଦଖ , ଏହି ଜ ାକଲି େକେନଡି େକଶବିନ ାସ େଶୖଳୀ
ମଧ ର େଗାଟିଏ ସହିତ, କି ା େସହିପରି କିଛି ସହିତ। ଏବଂ କଅଣ ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ
ବାଇବଲ କଅଣ କେହ? ବାଇବଲ କତେର ଜେଣ ପୁରଷକ, ଯଦି େସ ଚାହଁା ି, େସହି

ୀକ ଛାଡପ େର ଛାଡିବାର ଅଧିକାର ଦିଏ, ଯଦି େସହି ୀ ତାହା େସହିପରି କେର। “େସ
ଜେଣ ଅପମାନଜନକ ୀେଲାକ ଅେଟ, ଯିଏକି ନିଜର େକଶ କାଟିବ।” ବାଇବଲ ତାହା ବ
କେର। ଠି ଅଛି। କଅଣ ଆପଣ ଜାଣି ନ ଥିେଲ? ହଁୁ? ଓଃ, ହଁ! ମଁୁ କାଲିଫଣିଆେର ଏହାକ
ଏେତ ଅଧିକ ଚାର କରିଛି େଯ ଆପଣ େଯପରି ଏହାକ ଜାଣିବାର ବ ିତ ନ ହଅ ି। ତାହା
ଠି ଅେଟ। ଓଃ, ହଁ! ଏହା େମାହର କଅଣ ଉପକାର କେର? ଯାହା ବି େହଉ, େସମାେନ
ତାହା କର ି। ଆପଣ ଘୁଷୁରିକ େନଇ ତାହାର ନାମ ପରିବ ନ କରି, ତାକ ଏକ େମଷଶାବକ
କରିପାରିେବ ନାହିଁ। ଧ ାନ ଦିଅ ।

158 ଏହା ପେର ଆପଣ େମାେତ ଘୃଣା କରିବାକ ଯାଉଛ ି, ମା ଆପଣ ସତ ଜାଣିବାକ
ଯାଉଛ ି। ନଝିେଲ?
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159 େଦଖ । ଆସ ଏହାକ ତଳନା କରିବା। ଏଠାେର େସହି ୀେଲାକ ଅତ ଧିକ ର
େବାଳି ଆେସ, ଏପରି କିଛି ଯାହାକି େସ ନେହଁ, ଏକ ଆଧୁନିକ କନ ା ଭାବେର। ତାହାର ମୁହଁ
େଧାଇ ଦିଅ , େବାଧହଏ, େସହି ପୁରଷ ତାହାଠାର େଦୗଡ଼ି ପଳାଇବ। ତାହାଠାର େସହି
ସମ ଜିନିଷ କାଢି ନିଅ , ଆପଣ ମୃତ ପଯ ଭୟା ା କରି ପକାଇବ। ଏବଂ ଠି
େସହିପରି େସହି ମ ଳୀଟି ଅେଟ ଯାହାର ସ ୁଖେର ଏକ ବଡ଼, ଚି ିତ ବିଷୟ େହାଇଥାଏ,
ଏକ ସ ୂ ଧାମିକ ାନସ ମ ା ଫ ାକ େସୗ ଯ ସାଧନ ସହିତ ଥାଏ। ଉ-
ହଁୁ। ଉଭୟ ନିଜ ଉପେର ଏକ—ଏକ ସୁ ର, ନକଲି େଚେହରା, ମନଷ -କତ େସୗ ଯ
ରଖିଥା ି ପୁଣି ପରେମଶର-କତ େସୗ ଯ ନେହଁ। ଉଭୟ ଠାେର ଅଧିକ କିଛି ଚରି ର
ବିଷୟ ନ ଥାଏ।

160 ଧ ାନ ଦିଅ , ଠି ଶୟତାନ ପରି, ତାରିତ କରିବାକ ଯେଥ , େତେବ ଆଧୁନିକ
କନ ାକ ତାହା ସହିତ ତଳନା କର : େଛାଟ େଛାଟ େପ ପି ି, ର ସାଧନ ଲଗା ି,
େକଶ କାଟ ି, ପୁରଷ ପରି େଦଖାଯାଉଥିବା େପାଷାକ ପି ି, ଏବଂ ଏପରି ଜେଣ ପାଳକ
କଥା ଶୁଣ ି, ଯିଏକି ତା କେହ େଯ ତାହା ଠି ଅଛି। େସ ଜେଣ ତାରକ ଅଟ ି। େସ ଏହା
ପାଇଁ ସୁଦର େସହି ଅ ଳେର ଯ ଣା େଭାଗିେବ। ତାହା ଠି । ତାରଣା େହତ ତାହା କେର,
ଏପରି କିଛି େହବା ପାଇଁ ଯାହାକି େସହି ୀ ନେହଁ।

161 ମ ଳୀ ମଧ ଠି େସହିଭଳି କେର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପାଧିମାନ ଡିଡି., ପିଏଚ.ଡି.,
ଏଲଏ .ଡି. ହଣ କେର। େତଣୁ ଆପଣ କହ ି, “ଆମ ପାଳକ େହଉଛ ି ଏହା, ତାହା,
ଏବଂ ଅନ ,” େହାଇପାେର େଯ ପରେମଶ ବିଷୟେର ତାହାଠାର ଅଧିକ ଜାଣ ି ନାହିଁ
େଯତିକି ଜେଣ ହେ େ ା ଜନଜାତିର େଲାକ ମିସରର ରାତି ବିଷୟେର ଜାଣିଥାଏ। ତାହା
ଠି । ଠି ଅେଟ। େସଠାେର େକୗଣସି ପରମାଥିକ ବିଦ ାଳୟର ଅଭି ତା ରଖିଥା ି, ପୁଣି
ପରେମଶର ବିଷୟେର କିଛି େହେଲ ଜାଣି ନ ଥା ି।

162 ଆଧୁନିକ ମ ଳୀ ଏବଂ େସମାନ ର ପରମାଥିକ ର ସାଧନ, ହଁ, େସମାନ ର
ୀେଲାକମାେନ ସମେ ନିଜ ନିଜର ମହିମା େଛଦନ କରାଯାଇ ଅଛ ି, େସମାନ ର

େକୗଣସି ରିକି ବାଳ ା ଓ ଏକ ପାଳକ ଦାରା ଯାହା େସମାେନ ପାଇଥା ି, େଯପରିକି
ଏକ ଯିେଜବଲ ଥିେଲ ଯଦି େସପରି େକହି ଜେଣ ଥାଆ ି। େଛାଟ କରି କଟାଯାଇଥିବା
େକଶ, େଛାଟ େପ , ର ସାଧନ, ସମ କିଛିକ ଏକ ପରମାଥିକ ସାଦେର ମି ିତ
କରାଯାଇଛି, େସହିପରି ଭାବେର ହିଁ ତ ମ ଳୀ ଛିଡ଼ା େହାଇଛି। ଠି ଅଛି। ମା ତାହାର
ଆ ିକ ଚରି େସହି ଗୃହିଣୀ େହବା ବିଷୟଠାର ବହତ ଦରେର ଅେଟ ଯାହା ଯୀଶୁ ୀ

ହଣ କରିବାକ ଆସୁଛ ି।

163 ଯଦି େକୗଣସି ୀ ିଆନ େସହିଭଳି ଜେଣ ୀେଲାକକ ବିବାହ କରିେବ, ଏହା ଦଶାଏ
େଯ େସ ଅନ ହର ପତିତ େହାଇ ଯାଇଅଛି। ପରେମଶର ବିଷୟକ ତାହା ର ସାଦ ଏବଂ
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ଏକ ଗୃହ ବିଷୟକ ତାହା ର ସାଦ, େଯ ଏକ ଗୃହ କଅଣ େହବା ଉଚି , ଏହା ତାହାଠାର
ବହତ ଦରେର ଅେଟ, େଯେତେବେଳ େସ େସହିଭଳି ଜେଣ ୀେଲାକ ଚୟନ କରିଥା ି।
ନା, ଆ ା। େସ ନି ିତେର ଜେଣ ୀ ିଆନ ସାଦକ ଖାପ ଖାଇବ ନାହିଁ। ତାହାର ଆ ିକ
ଚରି ସବନିମ ରର ଅେଟ, ନାମଧାରୀ େସୗ ଯ ଏବଂ ଜଗତର ଅଭିଳାଷେର, ମୃତ
ଅେଟ।

164 ଆଜି ମ ଳୀ ଅବିକଳ ଭାବେର ଠି େସହିଠାେର ହିଁ ଛିଡ଼ା େହାଇଛି, ଏକ େବୖ ାନିକ
ମନଷ -କତ ଧମ ପାଇଁ, ନିଜର ବାକ -ଦ ଚରି କ ଶୟତାନଠାେର ବି ି କରି େଦଇଛି।
େଯେତେବେଳକି, ପରେମଶର ଏକ ମ ଳୀ ଭାବେର, ବାକ ସହିତ ରହିବାକ ଏବଂ
ଆପଣା ମଧ େର ପବି ଆ ା କାଯ କରାଯିବାକ, ତାହା ପାଖେର େସହି ଅଧିକାର
ରହିଥିଲା, େଯପରିକି ପରେମଶର ବାକ ଏବଂ େ ମ ସହିତ ଶରୀରକ ଏକାଠି
େଯାଡ଼ି ରଖାଯାଏ। ତାହା ବଦଳେର, େସହି ୀେଲାକଟି ଏେଷୗ ପରି, ନିଜର ଜନସି
ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ବି ୟ କରିେଦଲା, ଓ ଏକ ନାମଧାରୀ ସ ଠନକ ହଣ କରି େନଲା, ତାକ
ତାହା କରିବାକ ଅନମତି ଦିଆ େହଲା, ଯାହା ତାହାର ଇ ା ଥିଲା, ଠି ଅଛି, ଠି ତାହାର
ମାଆ ପରି େଯପରି େକବଳ େଲାକ ିୟ େହାଇପାେର େଯପରିକି େସ େରା  ର, ନିସିଆେର
କରିଥିଲା। ପରେମଶର ବାକ !

165 ଓଃ, ଏହା କିପରି ଭାବେର ଆମର େପ ିକ ା େ େର େବଶ କରିଯାଇଛି! ଏହା
ଅତ ଖରାପ ଅେଟ, ମା ଏହା ତାହା କରିଅଛି।

166 ଧ ାନ ଦିଅ , ମା େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ, କ ାେଥାଲି ମ ଳୀେର ଥିବା ଜେଣ
ନ  କ। େସହି ୀେଲାକଟି, ଜେଣ ନ  େହବା ପାଇଁ, ଏବଂ େସହି େଶଷ ଆବରଣକ କାଢ଼ି
େନବା ପାଇଁ, େସ ସଂପୂ ଭାବେର େସହି ମ ଳୀଠାେର ବି ୟ େହାଇଯାଏ। େସ ( ାଣ,
ଶରୀର, ଏବଂ ଆ ା) େସହି ମ ଳୀର ସ ି ଅେଟ। ତାହାର ନିଜର େକୗଣସି ମନ ନାହିଁ।
େସ ରଖିପାେର ନାହିଁ, େଯେତେବେଳ େସ େସହି େଶଷ ଆବରଣକ କାଢି ନିଏ, ତାହାର ନିଜର
େକୗଣସି ମନ ନ ଥାଏ, ନିଜର େକୗଣସି ଇ ା ନ ଥାଏ। ଏଠାେର େଦଖ , େଯ ଶୟତାନ
େସମାନ ତାହାର ନକଲି କରିଦିଏ, େଯପରିକି ସତ ଥାଏ।

167 ୀ ର କତ ମ ଳୀ, େସହି କନ ା, ତାହା ତି ଏବଂ ତାହା ର ତି ାତ
ବାକ ତି ଏେତ ବି ୟ େହାଇଯାଇଛି, େଯ ଏପରିକି ୀ ଠାେର ଥିବା େସହି ମନ ଠି
ଆପଣ ଭିତେର ଅଛି। କି ଏକ ପାଥକ ଅେଟ!

168 ଏବଂ ଆେମ ଆଜି ପାଉ, େଯ, େସହି ଆଧୁନିକ ମ ଳୀ, ଏକ ଆଧୁନିକ ବିଶ ମ ଳୀ,
େସହି ଆଧୁନିକ ବିଶ ମ ଳୀ ଏବଂ େସହି ଆ ିକ ମ ଳୀ ମଧ ଉଭେୟ, ପୁ ମାନ ଜନ
େଦବା ପାଇଁ ଗଭବତୀ ଅଟ ି।
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169 େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ, ଏକ ନାମଧାରୀଗତ ଜନ, େଦବାକ ଯାଉଅଛି, ଏକ…
ଦିନ ମଧ ର, ଏହି ଦିନଗୁଡିକ…େର, ବିଶ ଗୀଜା ପରିଷଦଠାେର, ଯାହାକି ଏକ ନାମଧାରୀ
ସ ଠନ ମାଧ ମେର, ବିଶ ତି େସହି ୀ ାରିକ ଉ କରିବ। ତାହା ଅବିକଳ ସତ
ଅେଟ। ମଁୁ ଏହାକ େଦଖିବା ପାଇଁ ଜୀବିତ ନ ଥାଇପାେର। ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ମଁୁ ଥିବି।
ମା , ତେମ ଯୁବା େଲାକମାେନ, ମେନରଖ େଯ ତେମ ଜେଣ େସବକ ତାହା କହଥିବାର
ଶୁଣିଅଛ। ତାହା େଶଷେର େସଥିେର ସମାେୟାଜିତ େହବ। ଏବଂ ତାହା େହଉଛି େସହି ପଶୁର
ଚି , େଯେତେବେଳ େସ େସହି ବିଶ ଗୀଜା ପରିଷଦକ ଗଠନ କରିବ। ଏବଂ େସ ତାହାର
ପୁ , ୀ ାରିକ ଜନ େଦବ।
170 ଅନ ଜଣଟି ପରେମଶର ବାକ ଦାରା ଗଭବତୀ ଅେଟ ଏବଂ େସହି ଶରୀରକ, ଯୀଶୁ

ୀ ର େସହି ପରିସମା ଶରୀରକ ଯାହାକି କନ ା ଅେଟ, େନଇକରି ଆସିବ। ୀ
ଶରୀର ଏପଯ ସମା େହାଇନାହିଁ। େକେତ ଜଣ ତାହା ଜାଣ ି? ଜେଣ ପୁରଷ ଏବଂ ୀ
ଏକ ଅଟ ି। ଆଉ ୀ ଏକ ଶରୀର, େସହି ବାକ ଅଟ ି। େସହି କନ ାକ େସହି ଅବଶି
ଶରୀର େହବାକ ପଡିବ। ଏବଂ େସହି ଦଇଜଣ, ଏକ , ପୁନବାର ଏକ ଶରୀରକ ତିଆରି
କରିେବ। େଯପରିକି ଆଦମ ଆର େର ଥିେଲ: ପୁରଷ, ତା ୀ, ଏକ ଥିେଲ। ବ ମାନ,
େସ, େସହି କତ କନ ା, ୀ ତି ଏପରି ଭାବେର ବି ୟ େହାଇଯାଇଅଛି, େଯ େସ
ନିଜର େକୗଣସି ମନ ବ ବହାର କେର ନାହିଁ। ୀ ର ମନ, ଅବଶ , ତାହା ର ଇ ା
ଅେଟ, ଏବଂ ତାହା ର ଇ ା େହଉଛି ତାହା ର ବାକ ।
171 େତେବ ମନଷ ଦାରା ମେନାନୀତ ତଥା-କଥିତ େସହି କନ ାକ େଦଖ , ଏବଂ େସହି
ଆ ିକକ ଆଜିର ାକତିକ ସହିତ ତଳନା କର , ଏକ ଆଧୁନିକ ଯିେଜବ ତାହାର ଆହା ,
ମ ା ଫ ାକ େସୗ ଯ ସାଧନ, ସବକିଛି ଦାରା ମ ମୁ ଅେଟ। ଠି େସହି ସମାନ

କାେର, ମ ଳୀକ େଦଖ , ମା ଯିଏକି ଜୀବ ପରେମଶର ବାକ ତି ଜେଣ େବଶ ା
ଅେଟ; ବଡ଼ ନାମଧାରୀ ସଂ ାମାନ, ବଡ଼ ଭବନମାନ, ବହଳ ଟ ା, ବଡ଼ ଦରମା, ସବକିଛି
ବି ିେର େହାଇଯାଇଛି। ଚାର ମ ଉପେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ପୁରଷମାେନ ଏହା ଠି େବାଲି
ସମଥନ କରଛ ି, ଏବଂ େସମାନ ଏହା ସହିତ ବ ିତ େହାଇଯିବାକ ଅନମତି େଦଉଛ ି।
େକବଳ ତାରଣା, ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ। କତେର ଏକ ଅ ଲାଅଦିକୀଆ ମ ଳୀ ଯୁଗ,
ଠି ଅବିକଳ ଭାେବ ବାଇବଲ େଯପରି କେହ େଯ େସ ତାହା େହବ। “କେହ, ‘ମଁୁ ଧନୀ। ମଁୁ
ରାଣୀ ଭାବେର ବିରାଜିତ। େମାର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ।’ ଏବଂ ତେମ ଜାଣ ନାହିଁ େଯ ତେମ
ଦରି , ଦଭାଗା, ଅ , ଦୀନହୀନ, ଉଲ : ଏବଂ ଏହା ଜାଣ ନାହିଁ।” ଯଦି ତାହା କାଶିତ
ବାକ 3ର,ସଦା ଭଏହିକଥାକହ ିବାକ ନେହଁ, େତେବ ମଁୁ ଏହାକ େକେବବି ପାଠ କରି
ନାହିଁ। ତାହାହିଁ େହଉଛି େସ, ଏବଂ ଏହା ଜାେଣ ନାହିଁ! ଏହା ବିଷୟେର ଚି ା କର ।
172 ଯଦି ଆପଣ ରା ାେର, ଜେଣ ପୁରଷ କି ା ୀେଲାକ କହିେବ, ଯିଏକି ସ ୂ ଉଲ
ଥାଆ ି, ଏବଂ େସମାନ କହିେବ େଯ େସମାେନ ଉଲ ଅଟ ି, ଆଉ େସମାେନ କହ ି,
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“ତେମ ତମର କାମ ତି ଧ ାନ ଦିଅ,” କାହିଁକି, େସଠାେର ତ େକୗଣସିଠାେର ଏକ ମାନସିକ
ଅଭାବ ରହିଛି। େସମାନ ମଷି ସହିତେର କିଛି େଗାଟାଏ ଭଲ ଅଛି।

173 ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଆପଣ ପରେମଶର ବାକ ପାଠ କରିପାର ି, େଯ
େଲାକମାେନ କିପରି ବ ବହାର କରିବା ଉଚି , ଏବଂ ଏହି ପବି ଆ ା ବା ି ଯାହା
ଆଜି ଆମ ପାଖେର ଅଛି, ଏବଂ, େଲାକମାେନ, କାହିଁକି, େସମାେନ ଆପଣ ଏପରି ଅନା ି
େଯପରିକି ଆପଣ ପାଗଳ ଅଟ ି। ଆପଣ େସମାନ କହ : “ଆପଣ କରିବାକ ଅଛି…”
େସମାନ ନତନ ଜନ େନବାକ ଅଛି। େସମାନ ବାଇବଲେର ବିଶାସ କରିବାକ ଅଛି।

174 େସମାେନ କହ ି, “ଅେନକ ବଷ ଯାଏଁ, ଏହା ଏକ ଯିହଦୀ କାହାଣୀ ଥିଲା। ଆମ
ମ ଳୀର ଉପାୟ ଅଛି।” ଦଭାଗା, ଦୀନହୀନ, ଅ , ଉଲ , ଏବଂ ଜାଣ ସୁ ା ନାହିଁ। କି
ଏକ…ଆଉ ବାଇବଲ କେହ େଯ େସମାେନ େସହି ଅବ ାକ ଆସିେବ।

ଜେଣ କତ ଭବିଷ   ବ ା ଏହାକ େଦଖିବାେର କିପରି ବିଫଳ େହେବ? ମଁୁ ଜାେଣ
ନାହିଁ।

175 ଆମର ସମ ମ ଳୀଗୁଡିକେର, ସବଆେଡ ମାଡି ଯାଉଅଛି। େକବଳ ତାହାକ
ଅନା , ଆଧୁନିକ ଧାରାେର ରହିଛି। କାଶିତ ବାକ 17ର “େସହି ବ େବଶ ା ଏବଂ
କନ ାମାେନ,” େସହି “ଦରି , ଅ , ଦଭାଗା” େଲାକମାନ ପରେମଶର ବାକ ର
ବିପରୀତେର ତାହାର ନିଜର ପରମାଥିକ ଶି ାକ େଦଉଥାଆ ି। “ଏବଂ େସମାେନ
ତାହାଠାେର ଦାସମାନ ର ାଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇେଲ, ପୁଣି ସବଆଡ଼ର—ର ପୁରଷ ଏବଂ

ୀମାନ ପାଇେଲ।” େଲାକମାନ ଆକଷିତ କରିବା ପରିବେ …

176 ୀ ତାହା ର ବାକ କ ସୁ ମାଣିତ କର ି, ଯାହାକି େଲାକମାନ ଆକଷିତ
କରିଥାଏ। େସ ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକେର େଲାକମାନ ଆକଷିତ କର ି ନାହିଁ େଯଉଁମାେନକି
ବଡ଼ ଧରଣର ନାମଧାରୀ ସଂ ା ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଯ ଦାରା ଆକଷିତ େହାଇଥାଆ ି, ଏବଂ
ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଷୟଗୁଡିକ ଏବଂ େଦଖାଣିଆ ବିଷୟଗୁଡିକ ସାଧନ କର ି। ମା ପରେମଶର
ବାକ ୀ କନ ାକ ଆକଷିତ କେର।

177 େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ । ଏହା ଧ ାନ କରିବା—ବା େକୗତହଳ ଦ ବିଷୟ ଅେଟ େଯ—
େଯ କିପରି େସହି ମ ଳୀ େଲାକମାନ ଦ ି ଆକଷଣ କରିବାକ େଚ ା କରିଥାଏ ସୂ
େପାଷାକମାନ ଏବଂ ଉ ମ େପାଷାକ ପରିଧାନ କରିଥିବା ଗାୟନ ସମୂହ ଦାରା, ଏବଂ
େଛାଟ-େକଶ ବିଶି ମହିଳାମାନ ଓ ର ସାଧନ ଲଗାଇଥିବା େଚେହରାଗୁଡ଼ିକ ଦାରା।
ଆଉ େସମାେନ ଭାବ ି…ଏବଂ ଏହା ଏକ ସଗଦତ ପରି ଗୀତ ଗାଇଲା। ଶୟତାନ ପରି
ମିଛ କେହ, ରାତିସାରା ଏକ ନତ କ େଦୗଡିଥାଏ େଯପରିକି, ଏହା ବିଷୟେର କିଛି େହେଲ
ଭାେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହା େସମାେନ ଭାବ ି, “ଏହା ଠି ଅଛି। ତାହା ବହତ



ଏକ କନ ାର ମେନାନୟନ 37

ସୁ ର ଅେଟ।” ମା , ଆପଣ େଦଖ , ତାହା ମିଥ ା-କତ ଅେଟ। ତାହା ପରେମଶର
ବାକ ନେହଁ।
178 େଯେତେବେଳକି, କତ କନ ା ପରେମଶର ବାକ ପାଳନ କରିବା ଦାରା,
ତାହା ର ଦ ିକ ଆକଷଣ କରିଥାଏ। ବ ମାନ ଧ ାନ ଦିଅ । େତେବ ଆସ ୀ
ଧ ାନ କରିବା।
179 ଆପଣ କହ ି, “ଆ ା, େତେବ, େଗାଟିଏ ମିନି ଅେପ ା କର , ଏହି େସୗ ଯ
ବିଷୟେର କଅଣ ଯାହା ଆପଣ କହଅଛ ି?”
180 ବାଇବଲ, ଯିଶାଇୟ 53:2 େର ବ କେର, େଯ, େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଆସିେବ,
“ତାହା େଦଖିେଲ ଆେ ମାେନ େଯ ା କରିବା, ତାହା ର ଏପରି େସୗ ଯ ନାହିଁ।”
କଅଣ ତାହା ଠି ? େକୗଣସି େସୗ ଯ ନାହିଁ। ଯଦି େସ ଶୟତାନ ପରି, ସାଂସାରିକ
େସୗ ଯ େର ଆସିଥାେ , େଲାକମାେନ ତା ର ଚାରିପାଖେର େଦୗଡ଼ିଥାେ ଏବଂ
ତାହା ହଣ କରିଥାେ େଯପରିକି େସମାେନ ଆଜି ମ ଳୀେର କର ି। େସମାେନ
ତାହା ବିଶାସ କରିଥାେ , ତାହା ହଣ କରିଥାେ , େଯପରି େସମାେନ ଆଜି
ଶୟତାନକ କର ି। ନି ିତ ଭାବେର, େସମାେନ କର ି। କି େସ େସହି କାରର
େକୗଣସି େସୗ ଯ େର ଆସିେଲ ନାହିଁ, ମା େସ ସବଦା ଚରି ର େସୗ ଯ େର ଆସିଥା ି।
େସଠାେର, ୀ ଜେଣ ସୁ ର, ମହାନ, ଶ ିଶାଳୀ, ମଜବତ ମନଷ ନ ଥିେଲ। ପରେମଶର
େସହି କାରକ ଚୟନ କର ି ନାହିଁ।
181 େମାର ମେନ ଅଛି ଥେର ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଏକ ରାଜା ହଣ କରିବାକ—କ
ଯାଇଥିେଲ, ଅନ ଜେଣ ରାଜା, ଶାଉଲ ର ାନ େନବା ପାଇଁ, ଯିଶୀ ପୁ ର ଜେଣ ରାଜା
କରିବାକ ଯାଇଥିେଲ। ଆଉ େତଣୁ ଯିଶୀ ତା ନିକଟକ ବାହାରକ, ନିଜର ବଡ଼, ବିରାଟ,
ସୁ ର ପୁଅକ ଆଣିେଲ। େସ କହିେଲ, “ମୁକଟଟି ତାହା ମ କେର, ଠି େଦଖାଯିବ।”
182 ଭବିଷ   ବ ା ତା ଉପେର େତଲ ଢାଳିବାକ ଗେଲ। େସ କହିେଲ, “ପରେମଶର
ତାହାକ ଅ ାହ କରି େଦଇଛ ି।” ଏବଂ େସ େସମାନ ମଧ ର େତ କ ଅ ାହ
କରିେଦେଲ, େଯପଯ କି େସ ଏକ େଛାଟ, କା -ସ ୁଖକ ଝଲଥିବା, ଈଷ ର ବ -
େଦଖାଯାଉଥିବା ବାଳକ ନିକଟକ ଆସିେଲ। ଏବଂ େସ ତାହା ଉପେର େତଲ ଢାଳିେଲ,
ଆଉ େସ କହିେଲ, “ପରେମଶର ତାହା ମେନାନୀତ କରିଛ ି।” ବଝିେଲ? ଆେମ
େଦଖିବା ଦାରା ବାଛିଥାଉ। ପରେମଶର ଚରି ଦାରା ବାଛ ି।
183 ଚରି , ଯୀଶୁ ୀ ପରି ଏକ ଚରି େକେବ େହଁ ନ ଥିଲା। ଏହା ଆପଣ ଭିତେର
ବାସ କେର ଏବଂ ତାହା କଟିତ କେର। ଆେମ େଦଖୁ େଯ ଏହା ସତ ଅେଟ। ଏହା
ତାହା ର ସାଂସାରିକ େସୗ ଯ ନେହଁ ଯାହା ତା ର କନ ାକ ଆକଷିତ କରିଥାଏ। ଏହା ତ
ତାହା ର ଚରି ଅେଟ, ମ ଳୀର ଚରି ଅେଟ, ଯାହାକି ଯୀଶୁ େଖାଜ ି; େସହିଠାେର ନେହଁ
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େଯଉଁଠାେରକି ଏହା ବଡ଼ ବଡ଼ ଭବନମାନ ଅେଟ, େଯଉଁଠାେରକି ଏହା ମହାନ ନାମଧାରୀ
ସଂ ାମାନ ଅେଟ, େଯଉଁଠାେରକି ଏହା ବଡ଼ ସଦସ ତା ଅେଟ। େଯଉଁଠାେର ଦଇ କି ା
ତିନିଜଣ ଏକାଠି େହେବ େସଠାେର ସା ାତ କରିବାକ େସ ତିଶୃତି େଦଇଛ ି। କତେର।
େସହିଠାେର ହିଁ ଅେଟ େଯଉଁଠାେରକି କତ ବିଶାସୀ ନିଜର ଆଶାକ ରେଖ, ତାହା େହଉଛି
ପରେମଶର ବାକ ଉପେର ଯାହାକି ସତ େବାଲି ସୁ ମାଣିତ େହଉଥାଏ, ଯାହାକି ତାହା
ଅେଟ। ତାହା ର ବାକ ଦାରା ଚୟନ କର , ଏକ ସାଂସାରିକ-େ ମୀ ଦଳ ଦାରା ନେହଁ।
େସମାେନ ତାହା ଘୃଣା କର ି।

184 ଏଥିେର ଆ ଯ ନେହଁ େଯ େସ ତାହା ଠାର ଛାଡପ େହାଇଛି, କାରଣ େସ
ତାହା ର କାଶନକ ହରାଇଅଛି, ଏବଂ ଏହା ତାହା ପାଖେର ନାହିଁ। େସ ତାହା ପାଇଁ
ଚି ା କର ି ନାହିଁ, େଯପରି ଭାବେର େସ ଆଚରଣ କେର ଓ ବ ବହାର କେର, ଏବଂ ତାହା
ପାଖେର ଏହି ସାଂସାରିକ ବ ୁ େକେତ ଅଧିକ ଭାବେର ରହିଥାଏ।

185 େସ ତାହାର ଚରି କ, ୀ ଚରି କ େଖାଜ ି। େତେବ, ବ ମାନ େଗାଟିଏ ମୁହ
ରହ । ଏହାହିଁ ତାହା ଅେଟ। େସ ତାହା ର ଚରି କ ତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କନ ାକ
ବାଛ ି, ଯାହାକ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ ନି ିତ ଭାବେର ତାହା ର—ତାହା ର
କାଯ ମକ ଏଠାେର, ଲେ ଲେ ମାଇ ବାଟର ହରାଇଥା ି, ’କାରଣ େସମାେନ
ଏହାକ ସତ େବାଲି ଅସୀକାର କର ି। େତେବ ଏହା କିପରି େହାଇପାେର? େତେବ,
େସ େସହି ଦିନର ଅେପ ା କରଛ ି େଯେବ େସହି କନ ା ଗଠିତ େହବ, ଏ ୀ 13:8,
ଠି େସପରିକି ତାହା ଥିଲା, େଯପରିକି େସ ଥିେଲ। ଏହାକ ତ ତାହା ର ସମାନ ମାଂସ,
ସମାନ ଅ ି, ସମାନ ଆ ା, ସବକିଛି ସମାନ େହବାକ ଅଛି, ଠି ସମାନ ଭାବେର ନିମାଣ
େହାଇଥିବ, ଏବଂ ତାହାପେର େସହି ଦଇଜଣ ଏକ େହାଇଯିେବ। େଯପଯ ମ ଳୀ ତାହା
ନ ହଏ, େସମାେନ ଏକ ନହଁ ି। ତାହା ର େସହି ଚରି , େସହି ବାକ , ଏହି ଯୁଗ ପାଇଁ,
ନି ିତ ଭାବେର ଗଢାଯିବା ଆବଶ କ। ୀ େଯପରି ଅଟ ି ତାହାକ ମଧ େସପରି ଗଢା
େହବା ଆବଶ କ।

186 େତେବ, ସମା କରିବା ସମୟେର, ମଁୁ େସହି କାରଣ କହିବାକ ଚାେହଁ େଯେହତର ମଁୁ
ଏହିସବ ବିଷୟ କହିଲି, ଏବଂ ମଁୁ କରିବି—ମଁୁ ସମା କରିବି। ଅନ ଏକ ରା ିେର, ସକାଳର

ାୟଃ ତିନିଟା େବେଳ, ମଁୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି।

187 ଏହାର ଉ ର େଦବା ପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣମାନ ମଧ ର କାହାରିକ ବି େନଉଅଛି। କଅଣ
ମଁୁ େକେବ ଆପଣ ଭ ନାମେର ଏପରି କିଛି କହିଛି ଯାହାକି ସତ ଛଡା ଆଉ କିଛି ଥିଲା?
ଏହା ସବଦା ଠି ହିଁ େହାଇଛି। େତଣୁ େମାେତ ସାହାଯ କର , ପରେମଶର ଜାଣ ି େଯ
ଏହା ସତ ଅେଟ। ଜଗତେର େକଉଁଠାେର େହେଲ, ଏପରି େକହି ନାହଁା ି, ଯିଏକି ଏପରି
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ହଜାର କଥା ଯାହାକି କହାଯାଇଅଛି, େଯ େକେବବି ଏହାର େଗାଟିଏ ସୁ ା ଶ ସଫଳ
େହବାର େସ ବିଫଳ େହାଇଥିେବ। ଏହା ସବଦା ସି ରେପ ଘଟିଅଛି।
188 ଏପରିକି େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଫିନି େର ଥିଲି, ଅନ ଏକ ଦିନ, କି ା ାୟଃ ଏକ
ବଷ ପୂେବ ଏହା େହାଇଥିଲା, ଏବଂ ଆପଣମାନ େସହି ବା ା ବିଷୟେର—େର
କହିଥିଲି ମହାଶୟ, ଏହା େକଉଁ ସମୟ ଅେଟ? ଏବଂ ଆପଣ କହିଥିଲି, “ସାେତାଟି
ସଗଦତ େସଠାେର ସା ାତ କରିେବ,” ଏବଂ ଏହି ମୁ ାଗୁଡ଼ିକ ଫିଟା େହବ, ଏବଂ କଅଣ
େହବ। ଏବଂ େସଠାେର େସହି—େସହି ଲାଇ ପ ିକା ଏହାକ ଉେଲଖ କରିଥିଲା, ଏହି
ମହାନ ଅ ିପି ଟି ତିରିଶ ମାଇଲ ଉ , ସେତ-ଇଶ ମାଇଲ , ଆକାଶେର ଉପରକ
ଯାଉଥିଲା। େସମାେନ କହିେଲ େଯ ଏହା କଅଣ ଅେଟ ତାହା େସମାେନ ଜାଣିପାର ନାହଁା ି;
ଏପଯ ଜାଣିନାହଁା ି। ଆଉ ଆଜି ରାତି ଏଠାେର ଏହି ଭବନେର େସହି େଲାକମାେନ
ବସିଛ ି, େଯଉଁମାେନକି ଠି େସହି ସମୟେର େମା ସହିତ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ,
େଯେତେବେଳ ଏହା ଘଟିଥିଲା। େସ େମାେତ େସହି ବିଷୟସବ ଜଣାଇଥିେଲ ଯାହାକି
ଘଟିବାକ ଯାଉଅଛି, ଏବଂ ତାହା ଠି େସହିପରି ଘଟିଥିଲା। େସହି ମୁ ାଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର

େତ କ କିପରି ଭାବେର ଫିଟିଥିଲା, ଏବଂ େସହି ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ, ସି ରେପ
ଜଣାଇେଲ ଯାହାକି େସହି ସଂ ାରକମାନ ର ଓ େସହିପରି ଭତି ଯୁଗଗୁଡ଼ିକ ଧରି ଲଚି
ରହିଥିଲା।
189 କିପରି, ପାହାଡ ଉପେର ଛିଡ଼ା େହାଇ, େସହି େଲାକମାେନ, େସମାନ ମଧ ର ତିନି
କି ା ଚାରିଜଣ ବ ମାନ ଏଠାେର ଛିଡ଼ା ଅଟ ି, ହଁ, ତାହାଠାର ଅଧିକ ଥିେଲ। ପାହାଡ଼
ଉପରକ ଯାଉଥିବା େବେଳ, ପବି ଆ ା କହିେଲ, “େସହି ପଥର ଉଠାଅ।” ଆେମ ଶିକାର
କରଥିଲ। େସ କହିେଲ, “ଏହାକ ପବନେର େଫାପାଡ଼ ଏବଂ କହ, ‘ସଦା ଭ ଏହି କଥା
କହ ି।’” ମଁୁ କଲି। େସଠାର ତଳକ ପବନର ଏକ କାହାଳି ଆସିଲା। ମଁୁ କହିଲି, “ଚବି-ଶ ଘ ା
ମଧ େର, ତେମ ପରେମଶର ହାତ େଦଖିବ।” େସହି େଲାକମାେନ ବ ମାନ ଏଠାେର
ଉପ ିତ ବସିଅଛ ି।
190 ତାହାର ପରଦିନ, ାୟଃ ଦଶଟା େବେଳ, େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇ, ମଁୁ କହିଲି, “ ୁତ
ହଅ। େସଠାେର େସହି କାର ତଳକ ପଳାଇଯାଅ,” ଜେଣ ଯୁ ଅଭି ା। ମଁୁ କହିଲି, “କିଛି
େଗାଟାଏ ଘଟିବାକ ଯାଉଅଛି।” ଏହା ଏକ ସ ଆକାଶ ଥିଲା, ଠି ଏକ ବଡ଼ ଉପତ କା
ମଧ େର। ଠି ସଗର ଏକ ଘୂ ିବଳୟ ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିଲା, େଯତିକି େଜା ତାହା
ଚି ାର କରି ପାରିଥିଲା, କା କ େସପରି ଆଘାତ କଲା। ମଁୁ—ମଁୁ ଏହାର ଠି ତେଳ ଛିଡ଼ା
େହାଇଥିଲି। ମଁୁ େମାର େଟାପି କାଢ଼ି େନଲି, େମା ମୁ ଜୁ ିର କଲି। ଏହା େମାଠାର ାୟଃ ତିନି
ଫୁଟ କି ା ଚାରି ଫୁଟ ଉପରକ ଆସିଲା, ଏବଂ େସହି କା େର ଠି େସହିପରି ଭାବେର ଏକ
ଖାଲ ଖ କାଟି ପକାଇଲା, ଓ ବିେ ାରଣ େହଲା। ଏବଂ ପୁଣି ଆକାଶକ ଉଠିଗଲା, ଓ ପୁଣି
ଥେର ଘୂରି ବଲିଲା, ଏବଂ ତଳକ, ତିନିଥର ଓ ାଇ ଆସିଲା, ଏପରିକି ଦଇଶହ ପାହା ପଯ ,
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େସହି ଡାଲି ଜାତିର କ ାଳିଆ ବଦାଗୁଡ଼ିକର ଶୀଷକ କାଟି ପକାଇଥିଲା। କଅଣ େସହି
େଲାକମାନ , “ଆେମ ” କହଥିବାର ଶୁଣୁଛ ି? େସମାେନ େସେତେବେଳ େସଠାେର
ଉପ ିତ ଥିେଲ େଯେତେବେଳ ଏହା ଘଟିଥିଲା, େଦଖ , ଏବଂ ତିେନାଟି ବିେ ାରଣ
େହାଇଥଲା।
191 େଯେତେବେଳ େସମାେନ କାର ତଳର ଏବଂ ସବ ଜିନିଷର ବାହାରି ଆସିେଲ, େଫରି
ଆସିେଲ, କହିେଲ, “ତାହା ଆପଣ ଆଘାତ କରିଥା ା, େସଠାେର ଏକ ସୂ ଦାଗ ସୁ ା
େହାଇ ନ ଥା ା।”
192 ମଁୁ କହିଲି, “ଏହା ଥିେଲ—ଏହା େସ ଥିେଲ। େସ େମା ସହିତ କଥାବା ା କରଥିେଲ।”
ପରେମଶର ଏକ ଘୂ ିବାତ ା ଦାରା କଥା କହ ି। ବଝିେଲ? ଆଉ େସଠାେର େସହି ସମାନ
ଅ ି ଥିଲା ଯାହାକ ଆପଣ ଚି େର େଦଖୁଛ ି, େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲା।

ଆଉ େଯେତେବେଳ ଏହା ଉପରକ ଗଲା, େସମାେନ କହିେଲ, “ଏହା କଅଣ ଅେଟ?”

ମଁୁ କହିଲି, “ନ ାୟ ବିଚାର ପ ିମ ତଟକ ଆଘାତ କରଛି।”
193 େସଠାର ଦିତୀୟ ଦିନ ପେର, ଆଲା ା ବଡ଼ିବା ଉପେର ଥିଲା। ବଝିେଲ? ଏହା ଥେର,
େସଠାେର, ଥମ ଝଟକାେର ହିଁ ଆଘାତ କଲା।
194 େଯଉଁଠାେରକି, ଏହାକ ତୀକେର େଦବା ପାଇଁ, ଆପଣ କିଛି କରିବାକ ପଡ଼ିଥାଏ।
େଯପରିକି ଜେଣ ବ ି ଏକ େବାତଲେର କିଛି ଲଣ ପକାଇ, ପାଣିେର େଫାପାଡ଼ି ଦିଅ ି, ଓ
କହ ି, “ସଦା ଭଏହିକଥାକହ ି, ମଧୁର ଜଳ େହାଇଯାଉ।” ଏବଂ ଆଉ ଜେଣ, ଯୀଶୁ, ଜଳ
ଉଠାଇ ଏକ ପା େର ଢାଳିେଲ, ଏବଂ—ଏବଂ େସଥିର ା ାରସ ତିଆରି କେଲ।
195 ଆପଣ ତୀକ କରିବାକ େହେଲ, କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟ ରଖିବା ଆବଶ କ ଅେଟ।
ଏହା ତାହା ହିଁ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆକାଶ ଉପରକ ଯାଇ ତଳକ ଓ ାଇଥିଲା। ତାହା େସହି େଛାଟ
ଘୂ ିବାତ ାକ ଆର କରିଥିଲା। ଚବି-ଶ ଘ ା ମଧ େର, ଏହା େସହି ପବତକ େଦାହଲାଇ
େଦଇଥିଲା ଏପରିକି ଏହା ତାହାର ଚାରିପାଖେର ଏକ ହିଡ଼ କାଟି ପକାଇଥିଲା।
196 ସ ାନୀୟ ୀ େବୟାର ଏଠାେର ବସିଛ ି, ମଁୁ ବ ମାନ ତା େଦଖୁଅଛି, େସ
େସଠାେର ଉପେର ଥିେଲ ଏବଂ ଏହାର କିଛି ଖ େଗାଟାଇ ଥିେଲ, ଓ ଭତି। ଏଠାେର
େଟରି େସାଥମ ା , େସମାେନ ଅଛ ି, ଏବଂ ଏଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି, ଏବଂ ବିଲି ପ ।
ଏବଂ ଭାଇମାେନ, ଏହି ଅନ ମାନ ମଧ ର େକେତକ ଏଠାେର ବସିଛ ି, େଯଉଁମାେନକି
ଠି େସଠାେର ତାହା େଦଖିବା ପାଇଁ ଉପ ିତ ଥିେଲ େଯେତେବେଳ ଏହା ତାହାକ ଖ ଖ
କରି କାଟି ପକାଇଥିଲା।
197 ତାହା କା ନିକ ନେହଁ। ତାହା ସତ ଅେଟ। ତାହା େସହି ପୂବର ବାଇବଲ ଦିନଗୁଡ଼ିକେର
ନ ଥିଲା। ତାହା ବ ମାନ ଅେଟ। ବଝିେଲ? ତାହା େସହି ସମାନ ପରେମଶର ଅଟ ି ଯିଏକି
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େମାେତ ସବେବେଳ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ େଦଖାଇଥା ି, ଏବଂ େସଗୁଡ଼ିକ ଠି ଅ ର ପଯ ,
େସହିପରି ଭାବେର ଘଟିଅଛି। େଗାଟିଏ ଥର ବି ତାହା େକେବ ବିଫଳ େହାଇନାହିଁ। ବ ମାନ
ମଁୁ ତାହା ଉପେର ଗବ କରଛି।

198 କିଛି ସ ାହ ପୂବର, ମଁୁ ଏକ ଦଶନେର ଥିଲି। ଆଉ ମଁୁ ଏକ—ଏକ ଉ ାନେର ଛିଡ଼ା
େହାଇଥିଲି, ଆଉ େମାେତ ମ ଳୀର ପୂବାବେଲାକନ େଦଖିବାର ଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ ଧ ାନ
େଦଲି, େମାର େସଥିର ଆସୁଥିଲି…ମଁୁ ଅଧିକ ଏହି ପରି ଭାବେର, ପ ିମ ଆଡ଼କ ମୁହଁ କରି
ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲି। ଏବଂ ଏହି ମାଗ େଦଇ ୀେଲାକମାନ ର ଏକ ସୁ ର ସମୂହ ଆସିଲା,

କତ ସୁ ର େପାଷାକ, ଲ ା େକଶ ପଛଆେଡ଼ ଭଲ ଭାବେର େବଣୀ କରିଥିବା, ଲ ା ହାତ
ଥିବା ବ , ଏବଂ ଟଗୁଡିକ ସୁ ର ଭାବେର ତଳକ ରହିଥିଲା। ଏବଂ େସମାେନ ସମେ
ଏକ ଶୃ ଳା ସହ ଅ ସର େହଉଥିବା ସରେର ଥିେଲ, ଯଥା, “ଆଗକ ମାଡ଼ି ଚାଲ, ୀ ିଆନ
େସୖନିକଗଣ, େଯପରିକି ଯୁ ନିମେ ଯାଇଥାଅ, ଯୀଶୁ ୁଶକ ଆଗେର େଘନି।” ଆଉ
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଅତି ମ କରଥିେଲ, ମଁୁ ଛିଡ଼ା େହଲି, ଏବଂ େସଠାେର କିଛି
େଗାଟାଏ ଥିଲା, େକୗଣସି ଆ ା, ପରେମଶର ଥିେଲ, ଓ କହିେଲ, “େସଠାେର େସହି କନ ା
ଅେଟ।” ଆଉ ମଁୁ େଦଖିଲି, ଏବଂ େମା ହଦୟ ଖୁସି େହାଇଗଲା। ଆଉ େସ ଏହି ବାଟ େଦଇ
ଗଲା, ଏବଂ େମା ପଛ ପଟ େଦଇ ଚାଲିଗଲା।

199 କିଛି ସମୟ ପେର, େଯେତେବେଳ େସ ଏହି ବାଟ େଦଇ େଫରି ଆସିଲା, ଏହା କହିଲା,
“ବ ମାନ ଆଧୁନିକ ମ ଳୀ ପୂବାବେଲାକନକ ଆସିବ।” ଏବଂ ଏଠାେର ଏସୀୟ ମ ଳୀ
ଉପରକ ଆସିଲା। ମଁୁ େସହିପରି ଏକ ଅପରି ାର ସମୂହ େକେବ େଦଖିନାହିଁ।

200 ଏଠାେର ବିଭି ରା ର, ଅନ ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରକ ଆସିଲା। େସମାେନ ଭୟ ର
େଦଖା ଯାଉଥିେଲ।

201 ଆଉ ମଁୁ—ମଁୁ ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ କହଛି କାରଣ ମଁୁ ପରେମଶର ସ ୁଖେର, ସତ
କହିବାକ କ ବ ବ ଅେଟ। ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ କହିେଲ, “ବ ମାନ ପୂବାବେଲାକନ
କରିବା େହତ, ଆେମରିକାର ମ ଳୀ ଆସୁଅଛି,” ଯଦି ମଁୁ େକେବ ଶୟତାନମାନ ର ଏକ
ସମୂହ େଦଖିଥାଏ, େତେବ ଏହା ତାହା ହିଁ ଥିଲା। େସହି ୀେଲାକମାେନ ସ ୂ ଉଲ ଥିେଲ,
ହାତୀ ଚମର ଏକ ର ପରି, ଧୂସର ବ ର ଏକ ପୁରଣା-ଦିଶୁଥିବା ଜିନିଷ ସହିତ ଥିେଲ।
ଏବଂ େସମାେନ ଏହାକ େସମାନ ସ ୁଖେର ଧରି ରହିଥିେଲ, ଏଥିେର େକୗଣସି ଉପର
ଅଂଶ ନ ଥିଲା। ଏବଂ େସମାେନ ଏହି କାରର ଅ ୀ ଭ ୀ କରଥିେଲ, ଯାହା, ଏହି—ଏହି
ନତ ଗୁଡ଼ିକ ପରି ଥିଲା ଯାହାକି ଏହି ପିଲାମାେନ ଏଠାେର କରିଥା ି, େସହି ଭା ିବା ଏବଂ
କାଯ କଳାପ କରିବା, ଏବଂ େସହି କାରର ସଂଗୀତ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ େଯେତେବେଳ ମଁୁ
ମି ୟୁ.ଏ .ଏକ ଆସୁଥିବାର େଦଖିଲି, ମଁୁ ାୟଃ େବେହାଶ େହାଇଗଲି।
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202 େତେବ, ଏହାସଦା ଭଏହିକଥାକହ ିବାକ ଅେଟ। ଯଦି ଆପଣ େମାେତ ତାହା ର
େସବକ େବାଲି ବିଶାସ କର ି, େତେବ ଆପଣ େମାେତ ବ ମାନ ବିଶାସ କର । ମଁୁ ଏହାକ
ଏହି ଜଗତେର ଅନ େକୗଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ କହି ନ ଥା ି। ଯଦି ତାହା ସତ ନ ଥାଆ ା
ତାହାେହେଲ େମାେତ ଏହା କହାଇବା େହତ ବାଧ କରିବା ପାଇଁ ସମ ବିଶେର ପଯ ା
ଧନ ନ ଥିଲା।

203 ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ଆସିଲା, ତାହା ମଁୁ କଦାଚି େଦଖିଥିବା ସବଠଁୁ ଅପରି ାର-
ଦିଶୁଥିବା ବିଷୟ ଥିଲା। ମଁୁ ଭାବିଲି, “େହ ପରେମଶର, େଯେତ କ କରି ଚାରକମାେନ
ଏବଂ ଆେମ ଭାଇମାେନ ତମ ନିମେ ଏକ କନ ା ଆଣିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରି ମ କରିଅଛ,
ଆଉ ତାହାହିଁ ସେବା ମ ଅେଟ ଯାହାକି ଆେମ କରିପାରିଲ।” େସ ଏହାକ ନିଜ ସ ୁଖେର
ଧରି, ଅ ୀ ଭ ୀ କରଥିଲା, େଯପରିକି ଏଠାେର ଏହି ହଲା ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର େଗାଟିଏ
ରହିଥିବା ପରି, ଏହାକ ତାହାର ଅ , ତାହାର ତଳ ଅ ସ ୁଖେର, ଏହି ପରି ଭାବେର
ଧରି, ନାଚଥିଲା ଏବଂ ଭା ି େହଉଥିଲା େଯପରିକି ଏହି ପିଲାମାେନ ଏଠାେର କରିଥା ି…
ଏହି ଅ ୀଳ କାଯ ମଗୁଡ଼ିକେର ଯାହାକି େସମାନ ର ରହିଥାଏ, େସମାେନ ଅ ୀ ଭ ୀ
କର ି। ତାହା ଥିଲା ଆେମରିକାର ମି ୀ ିଆନ।

204 େତଣୁ ପରେମଶର ସାହାଯ େର, େମାେତ ସାହାଯ କେଲ, ତାହାହିଁ େସପରି ଥିଲା
ଯାହାକି ତାହା ର ମୂଖମ ଳେର େଦଖା ଯାଉଥିଲା। ମଁୁ—ମଁୁ େକବଳ…ମଁୁ ଆର କଲି…
ମଁୁ େବେହାଶ େହାଇ ଯାଇଥା ି। ମଁୁ ଭାବିଲି, “ସମ େଚ ା, ଏବଂ ଚାର, ଓ ମନାଇବା
ସେ ?” େସମାନ ମଧ ର େତ କ ଜଣ େଛାଟ େଛାଟ େକଶ ସହିତ, ଏବଂ େସମାେନ
ଏହାକ ସ ୁଖେର ଧରି, ଅ ା ଭା ି ନାଚଥିେଲ ଏବଂ ସବକିଛି କରଥିେଲ। େସମାେନ
ଚାରିପାଖ ବଲିକରି ଆସିେଲ, େଯଉଁଠାେର ମଁୁ ଏହି ସବ ଅେଲୗକିକ ଜୀବ ସହିତ ଛିଡ଼ା
େହାଇଥିଲି। ମଁୁ ତାହା େଦଖିପାର ନ ଥିଲି। ମଁୁ ତାହା େମା ସହିତ କଥାବା ା େହଉଥିବାର
ଶୁଣୁଥିଲି; ଠି େମାର ଚାରିପାଖେର ଥିେଲ। ମା େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଏହି ଆଡକ
ବଲି ପଡ଼ିେଲ, େସମାେନ ଏହାକ ଧରି ରଖିଥିେଲ। ଏବଂ ଏହାକ ନିଜର ସ ୁଖେର ଧରି,
େକବଳ ଅ ା ଭା ି ନାଚିବା ଓ ହସିବା ଆଉ େସହିପରି ଚାଲିବା, କାଯ କଳାପ କରଥିବାର
ରହିଥିଲା।

205 େତେବ, ମଁୁ ତାହା ଉପ ିତିେର ଛିଡ଼ା େହାଇ, ଏବଂ ତାହା ର େସବକ ଭାବେର।
“ଏବଂ ଯାହା ସବକିଛି ମଁୁ େଚ ା କଲି, ତାହାହିଁ େହଉଛି ସେବା ମ ଯାହା ମଁୁ କରି ପାରିଲି?”
ମଁୁ ଭାବିଲି, “ପରେମଶର, ଏହା େମାର କି ଉପକାର କଲା? ଏହା କଅଣ ଉପକାର କଲା?
ସମ କା ିବା, ଓ ବିନତୀ କରିବା, ଆଉ ମନାଇବା, ଏବଂ େସହି ମହାନ ଚି ମାନ ଏବଂ
ଚମ ାର ଏବଂ ଆ ଯ କମମାନ ଯାହା ତେମ େଦଖାଇଲ। ଏବଂ କିପରି ମଁୁ େସଠାେର ଛିଡ଼ା
େହଉଥିଲି, ଏବଂ େସମାନ େସହି ବିଷୟେର ଏବଂ େସ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଚାର କରିବା ପେର
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ଘରକ ଯାଇ କା ିୁ ଲି, ଆଉ ଏହା େମାର କି ଉପକାର କଲା? ଆଉ ତାହାପେର େମାେତ
ତମକ, ଏକ କନ ା ପାଇଁ, େସହିପରି କିଛିକ ଉପ ାପନ କରିବାକ ପଡ଼ିବ?”

206 ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇ, େଦଖୁଥିଲି, େସ ଅତି ମ କଲା।
ଏବଂ ଆପଣ ତାହାର ପଛ ଭାଗକ କ ନା କରିପାର ି, କିଛି ହିଁ ନ ଥିଲା, ଏହାକ ନିଜର
ସ ୁଖେର ଧରି ରଖି େସ େଯେତେବେଳ ଲ ାଜନକ ଭାବେର ଅତି ମ କଲା, େସହିପରି
ଭାବେର, ଏହି ଅ ା ଭ ାକ, ତାହାର ହାତଗୁଡ଼ିକ େସପରି ଭାବେର ବି ାରିତ କରିଥିଲା।
ଏବଂ, ତାହାର, ଓଃ, ଏହା ଅ ୀଳ ଥିଲା, େଯପରି ଭାବେର େସ ଚାଲଥିଲା, ତାହାର େଦହ
େସହିପରି େଦାହଲଥିଲା। େତେବ ମଁୁ…

207 ଆପଣ କହ ି, “ଭାଇ ାନହା ଏହାର ଅଥ କଅଣ?” ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ। ମଁୁ ଯାହା
େଦଖିଲି େକବଳ ତାହା ଆପଣ କହଅଛି।

208 ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ େସହିପରି ଭାବେର ଅତି ମ କଲା, ମଁୁ ତାହା ଆଡକ ଚାହିଁଲି।
ଓଃ, ମଁୁ କତେର େବେହାଶ େହାଇଗଲି। ମଁୁ େକବଳ ବଲି ପଡିଲି। ମଁୁ ଭାବିଲି, “ପରେମଶର,
ମଁୁ ନି ିତ ଅେଟ। େତେବ େମାର େସଠାେର—େସଠାେର େଚ ା କରିବାର େକୗଣସି
ଆବଶ କତା ନାହିଁ। ପରିତ ାଗ କରିବାଟା େକବଳ ଭଲ େହବ।”

209 ୀମତୀ କାଲ ୱିଲିୟମ, ଯଦି ଆପଣ ଏଠାେର ବସିଛ ି, ଏବଂ େସହି ସପ ଯାହା
ବିଷୟେର ଆପଣ େମାେତ, କିଛି ସମୟ ପୂବର କହିଥିେଲ, ଯାହାକି ଆପଣ ଅନ ରା ି
େଦଖିଥିେଲ, ଯାହା ଆପଣ ବ ତିବ କରଥିଲା, ତାହା େସଠାେର ଅଛି। େମା ହାତର
ନିୟ ଣ ଚ େନଇ ନିଆଯାଇଅଛି।

210 େତେବ, ମଁୁ େକବଳ ଭାବିଲି, “ମଁୁ—ମଁୁ ମଧ ଏହାକ ଭଲି ଯାଇପାେର।” ମଁୁ ଚାଲି
ଯାଇଥିଲି।

211 ତାହାପେର, ହଠା ଥରେକ, ମଁୁ ଏହାକ ପୁନବାର ଆସୁଥିବାର ଶୁଣିଲି। ଏବଂ ଏହି
ପାଶ େଦଇ େସହି ସମାନ କନ ାଟି ଆସୁଥିଲା ଯିଏକି ବଲି ପଡ଼ି ଏହି ପଟର ଯାଇଥିଲା।
ଏଠାେର ପୁନବାର େସହି ସାନ ସାନ ୀେଲାକମାେନ ଆସିେଲ, ଏବଂ େସମାନ ମଧ ର

େତ େକ ନିଜ ନିଜର ଜାତୀୟ େପାଷାକ ପରିଧାନ କରିଥିେଲ େଯଉଁଠାର େସମାେନ
ଆସିଥିେଲ, ଯଥା ସିଜରଲ ା , ଜମାନୀ, ଏବଂ ଇତ ାଦି, େତ େକ ଜଣ େସହି କାରର
େପାଷାକ ପି ିଥିେଲ, ସମ ର ଲ ା େକଶ ଥିଲା, ଠି େଯପରିକି ଥମ ଥରେର େସହି
ଜଣକାର ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଏଠାେର େସମାେନ ଚାଲିକରି ଆସୁଥିେଲ। “ଆଗକ ମାଡ଼ି
ଚାଲ, ୀ ିଆନ େସୖନିକଗଣ, େଯପରିକି ଯୁ ନିମେ ଯାଇଥାଅ।” ଏବଂ େଯେତେବେଳ
େସମାେନ ସମେ େସହି ପୂବାବେଲାକନ ାନ େଦଇ ଅତି ମ କରିଗେଲ େଯଉଁଠାେରକି
ଆେମମାେନ ଛିଡା େହାଇଥିଲ, ହଠା ଏକା ଥରେକ, େତ କ ଆଖି େସହି ଆଡ଼କ ବଲି
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ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତାହାପେର େସମାେନ ପଛକ ବଲି ପଡ଼ିେଲ, ଏବଂ େସମାେନ ଅ ସର
େହାଇ, ଶୃ ଳାେର ଚାଲିଗେଲ।

212 ଏବଂ ଠି େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଆକାଶ ଉପରକ ଯିବା ପାଇଁ ଆର କେଲ, ଏହି
ଅନ ଜଣଟି ପାହାଡର କଡ଼କ ଯାଇ, େସପରି ଭାବେର ତଳକ ଖସିଗଲା।

213 ଏମାେନ ଆକାଶକ ଶୃ ଳାବ େହାଇ ଯିବାକ ଆର କେଲ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ
େସମାେନ ଶୃ ଳାବ େହାଇ ଚାଲିେଲ, ମଁୁ ପଛେର ଦଇଜଣ ସାନ ଝିଅ େଦଖିଲି, ଏପରି
ଦିଶୁଥିଲା େଯପରିକି େସମାେନ େକୗଣସି ବିେଦଶୀ ଝିଅ ମଧ ର େକହି େହାଇଥିେବ,
ସୀେଡନ କି ା ସିଜରଲ ା କି ା ଅନ େକୗଣସି େଦଶର େହାଇଥିେବ। େସମାେନ ଏେଣ
େତେଣ େଦଖିବାକ ଆର କେଲ, ଏବଂ ଗେଲ…ମଁୁ କହିଲି, “ତାହା କର ନାହିଁ! େସହି ପାଦର
ବାହାରକ ଯାଅ ନାହିଁ!” ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସହିପରି ଚି ାର କଲି, ମଁୁ ଆସିଲି, େସହି
ଦଶନେର, େମା ହାତକ େସପରି ବି ାରିତ କରି ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲି। ମଁୁ ଭାବିଲି, “େତେବ…”

214 ତାହାହିଁ କାରଣ ଅେଟ େଯ ଆଜି ରାତିେର ମଁୁ ତାହା କହିଲି ଯାହା େମା ପାଖେର ଥିଲା।
ମଁୁ ଆପଣ ଏକ ଶ ପଚାରିବାକ ଚାେହଁ। କଅଣ ଏହା ଆେମ ଭାବିବାଠାର ମଧ ବିଳ
ଅେଟ କି? କଅଣ େସ ପୂବର ଡକାେହାଇ ଚୟନ କରାଯାଇ, ମୁ ା ିତ େହାଇ ସାରିଥିବ କି?
େଗାଟିଏ େହେଲ ବି ଅତିରି େହବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣ ି। ଏହା ସ ବ େହାଇପାେର କି? ଓଃ,
ହଁ। ଓଃ, ହଁ।

215 ମେନ ପକା ଯାହା ମଁୁ, ଅନ ଦିନ ଜଳପାନେର କହିଥିଲି। ପୁରଷ ଏବଂ ମହିଳା
ଜନନ ପରାଗେରଣୁେର, ଏକ ଲ ଜୀବାଣୁ ରହିଥାଆ ି, ଏକ ଲ ଅ ା ବାହାରିଥା ି।

ମା େସମାନ ମଧ ର େକବଳ େଗାଟିଏ ଜୀବିତ ରେହ, ଆଉ, ତଥାପି, େସମାେନ ସମେ
ଏକ ସମାନ ଅଟ ି: ଏକ ଲ ର େଗାଟିଏ। େସମାନ ମଧ ର େତ େକ, େସହି ସମାନ
ଅ ା ଏବଂ େସହି ସମାନ କାରର ଜୀବାଣୁ। େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ ଜୀବିତ ରେହ। ବାକି
ସମେ ମରିଯାଆ ି।

216 େକହିେହେଲ ଏହା କହିପାରିେବ ନାହିଁ େଯ େକଉଁଟି ପରିପକ ଅ ା ଅେଟ, ଏବଂ, ଓଃ,
ତାହା ବିଷୟେର କଅଣ ଅେଟ। ପରେମଶର ତାହା ିର କରିବାକ ପେଡ଼ େଯ, ଏହା
ଏକ ପୁଅ େହବ କି ା ଝିଅ େହବ, ସୁବ େକଶ ବା କଳା େକଶ େହବ, କିଅବା ତାହା
କଅଣ େହବାକ ଯାଉଅଛି। ପରେମଶର ତାହା ନି ି ନିଅ ି। ଯାହା ଥମଟି ସା ାତ
ହଏ ଏହା ତାହା ନେହଁ, ମା ଯାହା ଥମଟି ପରେମଶର ନି ୟ କରିଥା ି। େବାଧହଏ
େଗାଟିଏ ଏଠାକ ଆସିବ, ଏବଂ େଗାଟିଏ…ଯଦି ଆପଣ େକେବ ଧ ାନ େଦଇଥିେବ, େଟ
ଟୁ ବ ପରୀ ା ନଳିେର, େସମାନ ଏକାଠି ଆସୁଥିବାର େଦଖିବା। ମଁୁ ଏହାକ େଦଖିଅଛି।
ପରେମଶର ତାହା ିର କରିବାକ ପେଡ଼। େଗାଟିଏ, େସମାନ ମଧ ର େତ େକ,



ଏକ କନ ାର ମେନାନୟନ 45

ଠି ସମାନ ଥାଆ ି, ମା ନିବାଚନ ଦାରା। ାକତିକ ଜନ ନିବାଚନ ଦାରା େହାଇଥାଏ।
ପରେମଶର ଦଶ ଲ ର େଗାଟିଏକ ନିଅ ି।
217 େଯେତେବେଳ ଇ ାଏଲ, ତି ାତ େଦଶକ ଯିବା ବାଟେର ମିସରକ ଛାଡିେଲ,
େସମାେନ ାୟଃ େକାଡ଼ିଏ ଲ େଲାକ ଥିେଲ। େସମାନ ମଧ ର େତ କ ଜଣ େସହି
ସମାନ ବଳିକତ େମଷଶାବକ ତେଳ ରହିଥିେଲ, ନେଚ େସମାେନ ବ ି ନ ଥାେ ।
େସମାନ ମଧ ର େତ େକ େସହି ଭବିଷ   ବ ା, େମାଶା କଥା ଶୁଣିଥିେଲ।
େସମାନ ମଧ ର ସମେ ତାହା ଦାରା ସୁଫ ସାଗରେର ବା ିଜିତ େହାଇଥିେଲ।
େସମାନ ମଧ ର ସମେ ୀେଲାକମାେନ, ମିରିୟାମ ସହିତ ନାଚିଥିେଲ, ସମୁ
କଳର (େକେତେବେଳ) ଉପର-ଓ-ତଳେର, େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ଶ ୁକ ବିନାଶ
କରିଥିେଲ। େସମାନ ମଧ ର େତ କ େଲାକ େମାଶା ସହିତ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ, ଓ
ତାହା ଆ ାେର ଗୀତ ଗାନ କରିଥିବାର ଶୁଣିଥିେଲ। େସମାେନ, େତ କ ଜଣ, ା ରର
ମା ା ଖାଇଥିେଲ, ଯାହା ସଗର ପଡ଼ିଥିଲା। େତ କ ରା ି, ନତନ ମା ା, ଯାହାକି ବା ାର
ଏକ ତିରପ ଅେଟ, େସମାନ ମଧ ର େତ େକ ଏଥିର େଭାଜନ କରିଥିେଲ। ମା ,
େକାଡ଼ିଏ ଲ ମଧ ର, େକେତଜଣ ଏହାକ ା କେଲ? ଦଇ ଜଣ। ଦଶ ଲ ମଧ ର
େଗାଟିଏ।
218 ଆଜି ରାତିେର ସମ ଜଗତେର କ ାେଥାଲି ଏବଂ ସମ ଗଣନା କରି, ାୟଃ
ପଚାଶ େକାଟି ୀ ିଆନ ଅଛ ି। ବିଶେର ପଚାଶ େକାଟି ତଥା-କଥିତ ବିଶାସୀ ଅଛ ି। ଯଦି
ଆଜି ରାତି ରା  ଚର ବା ଉ ା ିକରଣ ଆେସ, ଏହାର ଅଥ େହବ…ଯଦି ଗଣନା େହଉଛି
ଦଶ ଲ ମଧ ର େଗାଟିଏ। ମଁୁ କହ ନାହିଁ େଯ ଏହା ଅେଟ। ମା ଯଦି ଏହା ହଏ, ପରବ ୀ
ଚବି-ଶ ଘ ା ମଧ େର, ପା ଶହ େଲାକ, ନିେଖାଜ େହାଇଯିେବ। ଏପରିକି ଆପଣ ଏହା
ବିଷୟେର େକେବ ଶୁଣିେବ ସୁ ା ନାହିଁ। େସଠାେର ଅେନକ େସପରି ନିେଖାଜ େହେବ,
େଯେକୗଣସି କାେର, ଏହାର ହିସାବ ମଧ ରଖା ଯାଇପାେର ନାହିଁ।
219 େତେବ ଏହା େହାଇପାେର, ଆମ ସହିତ ଘଟିପାେର, ବ , େଯପରିକି ଏହା
େସେତେବେଳ େହାଇଥିଲା େଯେତେବେଳ ବା ିଜକ େଯାହନ ଆସିଥିେଲ। ଏପରିକି
ଶିଷ ମାେନ ସୁ ା କହିେଲ, “ଶା କାହିଁକି କେହ, କାହିଁକି େସହି—େସହି େ ରିତ କିଅବା
ଭବିଷ   ବ ାମାେନ କହ ି, କାହିଁକି ଏହା କେହ େଯ ଏଲିୟ ଥେମ ଆସି ସବ ବିଷୟକ
ପୁନଃ ାପନ କରିେବ?”
220 େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ତମମାନ କହଛି େଯ ଏଲିୟ ଆସି ସାରିେଲଣି, ଏବଂ ତେମ ତାହା
ଜାଣିଲ ନାହିଁ।”
221 ଏହି ଦିନଗୁଡିକ ମଧ ର େଗାଟିଏ ଦିନ ଆେମ ଏଠାେର ଛଡାଯାଇ ବସି ରହିଥିବ,
“େକଶ ଆର େହବା ପୂବର କଅଣ ରା  ଚର ବା ଉ ା ିକରଣ େହବାର ନ ଥିଲା?”
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“ଏହା ତ େହାଇସାରିଛି ଏବଂ ତେମ ଏହା ଜାଣିଲ ନାହିଁ।”
222 ସମ େଦହ, ମୁ ା ିତ େହାଇ, ଏହାକ େକବଳ ଶୃ ଳାେର ରଖାଯାଇଛି। ମଁୁ କହ ନାହିଁ
େଯ ଏହା େସହିପରି ଅେଟ। ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ଏହା େସପରି ନେହଁ। ମା , େହ ବ ,
େଯେତେବେଳ ଏହା ହଏ…
223 ଯଦି ଆଜି ରା ି, ଆେମ ନିଜ ହଦୟେର ଏହା ଅନଭବ କରଅଛ, େଯ ଆେମ ଆମର
ଜୀବନଗୁଡ଼ିକ ଓ େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆେମ କରିଅଛ, ସଳଖ କରିବା ଉଚି , େତେବ
ଜେଣ େସବକ ଭାଇ ଭାବେର େମାେତ ଏହା ଆପଣ ପରାମଶ େଦବାକ ଦିଅ । ମଁୁ
େମା ନିଜ ପାଇଁ ଥମଥର କରି, ଏହାକ ମ ଉପର କହିବାକ ଯାଉଅଛି। ଜନସାଧାରଣ
ସ ୁଖେର, େକୗଣସି କାେର, େକୗଣସି ସମୟେର, ଅନ େକୗଣସି ବିଷୟ ଅେପ ା, ମଁୁ
ଆଜି ରା ି, ଏହା ଉପେର ଅତ ଧିକ ଭାବେର ବି ାର କରିଅଛି, କାରଣ ଏହି ସଭାଗୁଡ଼ିକେର
େମାର ଏକ ବଡ଼ ସାଧୀନତା ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ େମାେତ ପରେମଶର ଭବିଷ   ବ ା
େବାଲି ବିଶାସ କର ି, େତେବ ଆପଣ ତାହା ଶୁଣ ଯାହା ମଁୁ ଆପଣ କହିଅଛି। ଯଦି
ଆପଣ ହଦୟେର େଗାଟିଏ ବି େଛାଟ ଅନଭବ ଅଛି, ଆପଣ ବ ମାନ ହିଁ ପରେମଶର
ନିକଟକ ଯାଆ । ଆପଣ ତାହା କର ।
224 େହ େଲାକମାେନ, ମା େଗାଟିଏ ମିନି ଅଟକି ଯାଆ । ଆପଣ ନିଜର—
ନିଜର େସହି ଧମମତଗୁଡ଼ିକ େଦଖ ଯାହାର େସବା ଆପଣ କର ି। ଆପଣ ର
ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକେର େଦଖ । କଅଣ ଏହା ଠି ପରେମଶର ବାକ ସହିତ ଅଛି କି? କଅଣ
ଆପଣ େତ କ େଯାଗ ତାକ ପୂରଣ କରିଛ ି କି? ଧର , “ମଁୁ ଜେଣ ଭଲ େଲାକ ଅେଟ।”
ନିକଦମ ବି େସ କାର ଥିେଲ, ଏବଂ ଅନ ମାେନ ମଧ େସହିପରି ଥିେଲ। େସମାେନ—
େସମାେନ ଭଲ ଥିେଲ। ବଝିେଲ? ଏହା ସହିତ ତାହାର େକୗଣସି ସ କ ନାହିଁ।
225 ଏବଂ, େହ ୀେଲାକମାେନ, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣମାେନ ଦପଣେର େଦଖ , ଆଉ
େଦଖ େଯ ଜେଣ ୀେଲାକ କଅଣ କର େବାଲି ପରେମଶର ଆବଶ କ କର ି। ଏବଂ
ପରେମଶର ଦପଣେର େଦଖ , ଆପଣ ର ମ ଳୀର ଦପଣେର ନେହଁ, ପରେମଶର
ଦପଣେର େଦଖ ; ଆଉ େଦଖ େଯ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନେର, ଯୀଶୁ ୀ ଆ ିକ
କନ ା େହବାର େଯାଗ ତାକ ପାଇ ପାରଛ ି କି।
226 େସବକଗଣ, େସହି ସମାନ ଚି ା କର । କଅଣ ଆପଣ େକେବ େକୗଣସି େଲାକର
େସଠାକାର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ର ା କରିବାକ ଯାଇ, ଏଠାେର କିଛି ମିଛଟାେର କହିଛ ି
କି? କଅଣ ଆପଣ ଏହା କରିଥାଆେ ଯଦି ଏହା ନ ଥା ା…ଏବଂ େସମାେନ ଆପଣ
ମ ଳୀର ବାହାର କରିେଦେବ? େମାର ିୟ ଭାଇ, ଯଦି ଆପଣ େସପରି ଅନଭବ କରଛ ି,
େତେବ େମାେତ ଆପଣ ସତକ କରାଇବାକ ଦିଅ , ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର, ବ ମାନ ହିଁ
ତାହାଠାର ପଳାୟନ କର ।



ଏକ କନ ାର ମେନାନୟନ 47

227 ଏବଂ, େହ ମହିଳା, ଯଦି ଆପଣ ଜେଣ ୀ ିଆନର େଯାଗ ତା ହାସ କରିପାର
ନାହଁା ି, ଜେଣ ନାମମା ୀ ିଆନ ଭାବେର ନେହଁ, ମା ନିଜ ହଦୟେର, ଏବଂ
ଆପଣ ର ଜୀବନଟା, ଏଠାେର, ଠି ପରେମଶର ବିବାହ ମାଣପ ର ନମୁନାେର
େହାଇଅଛି, ଯାହା କେହ େଯ ଏହା େହବା ଆବଶ କ…

228 ଏବଂ, ମ ଳୀ ସଦସ , ଯଦି ଆପଣ ର ମ ଳୀ େସପରି ନେହଁ, ପରେମଶର
ବାକ ର େଯାଗ ତା ହାସ କରିପାର ନାହିଁ, େତେବ ଏଥିର ବାହାରି ଯାଆ ଏବଂ ୀ
ଭିତରକ ଆସିଯାଆ ।

229 ତାହା ଏକ ପବି େଚତାବନୀ ଅେଟ। ଆେମ ଜାଣି ନାହଁୁ େଯ େକଉଁ ସମୟ, ଏବଂ
ଆପଣ ଜାଣି ନାହଁା ି େଯ େକଉଁ ସମୟ, ଏହି ସହରଟି ଦିେନ ଏହି ସମୁ ର ତଳ ଭାଗେର
ଏଠାେର ପଡ଼ି ରହିବାକ ଯାଉଅଛି।

230 “େହ, କଫନାହ ,” ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ତେ େଯ ସଗକ ଉ ୀତ େହାଇଅଛ, ନରକକ
ନିେ ପ କରାଯିବ। କାରଣ, ଯଦି ଏହି ଶ ିଯୁ କାଯ ମାନ ସେଦାମ ଏବଂ ଗମରାେର
େହାଇଥା ା, େତେବ ଏହା ଆଜି ପଯ ଛିଡ଼ା େହାଇ ରହିଥାଆ ା।” ଆଉ ସେଦାମ, ଗମରା
ମୃତ ସାଗରର ତଳ ଭାଗେର ପଡ଼ି ରହିଅଛି। ଏବଂ କଫନାହ ସମୁ ର ତଳ ଭାଗେର ଅଛି।

231 େହ ନଗରୀ, ତେମ ଯିଏକି ନିଜକ ଦତମାନ ନଗରୀ େବାଲି ଦାବି କରିଥାଅ, ଯିଏକି
ଆପଣାକ ସଗ ମଧ କ ଉ ୀତ କରିଅଛ, ଏବଂ ବ ପରିଧାନ େଶୖଳୀ ଫ ାଶ  େର ଏବଂ
େସହିପରି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ସମ ଆବଜନା, ଅପରି ାର ବିଷୟଗୁଡିକ ପଠାଇଅଛ,
ଏପରିକି ବିେଦଶର ରା ମାେନ ଏଠାକ ଆମର ଆବଜନାକ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାକ
ତମର ସୁ ର ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକେର ଏବଂ ତାହାର ଶୃଂଗଗୁଡ଼ିକେର ଏବଂ ଅନ ାନ ଭତିେର,
ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥା ି, ଠି େଯପରିକି ତେମମାେନ ଏଠାେର କରିଥାଅ। ମେନ
ରଖିଥାଅ, ଦିେନ ତେମ ସମୁ ର ତଳ ଭାଗେର ପଡ଼ି ରହିଥିବ, ତମର ଠି ତଳ ଭାଗେର
ବ ମାନ ତମର ବିରାଟ ମହେଫଣା ରହିଛି। ପରେମଶର େ ାଧ ଠି ତମର ତେଳ

ଳିତ େହଉଅଛି। େକେତ ଦିନ ପଯ େସ ଏହି ବାଲକାଦ କ ତାହା ଉପେର ଝଲି
ରହିଥିବାର ଧରି ରଖିେବ? େଯେତେବେଳକି, େସହି ସମୁ େସଠାେର ବାହାେର, ଏକ
ମାଇଲ ଗଭୀରେର, େସଠାେର ଖସି ଯାଇ, ସାଲଟ ସାଗରକ ମିଶିଯିବ। ଏହାର ଦଶା
ପ ିଓର େଶଷ ଦିନ ଅେପ ା ଆହରି ଖରାପ େହବ। ଲ ଆେ ଲ , ଅନତାପ କର।

232 ଅବଶି ଆପଣ େଲାକମାେନ, ଅନତାପ କର ଏବଂ ପରେମଶର ନିକଟକ େଫରି
ଯାଆ । ତାହା ର େ ାଧର ସମୟ ପୃଥିବୀ ଉପେର ବ ିଛି। ପଳାୟନ କରିବାର ସମୟ
ଥାଉ ଥାଉ ପଳାୟନ କରି ଯାଆ , ଏବଂ ୀ ନିକଟକ ଆସିଯାଆ ।

ଆସ ାଥନା କରିବା।
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233 ିୟ ପରେମଶର, େଯେତେବେଳ, େମାର ଆ ାେର, ଏହା େଦାହଲ ଅଛି, େମାର
ହଦୟ େଚତାବନୀର ଲହ ଝରାଉଅଛି। େହ ପରେମଶର, ଏହା ଦାନ କର, େଯ ପୁରଷ
ଏବଂ ମହିଳାମାେନ ତାହାକ ଯାହା ମଁୁ କହିଅଛି ଥ ା େବାଲି ଭାବିେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ମ ଳୀର
େଲାକମାେନ ଏହା ବିଷୟେର ଏପରି କିଛି ଭାବିେବ ନାହିଁ େଯ ତାହା େକୗଣସି ପ ପାତିତା
କି ା େସମାନ ବିର େର କିଛି ଅେଟ। ଭ, ଏପରି େହଉ େଯ େସମାେନ େଦଖ େଯ,
ଏହା େ ମେର ଅେଟ।

234 େହ ସବଶ ିମା ପରେମଶର, ତେ େମାହର ଅଭିେଲଖ ରଖିଅଛ, େଯ ବଷକ ବଷ,
ତ ର ବାକ ଚାର କରି, ଏହି ଉପକଳର ଉପର-ଓ-ତଳ ମଁୁ ଯାଇଅଛି। େହ ପରେମଶର,
େମାହର ଅଭିେଲଖ ରଖ, ଯଦି ଏହା ଆଜି ରାତିେର ଘେଟ, େଯ ମଁୁ ସତ କ କହିଅଛି। ତେମ
ଜାଣିଛ େଯ େସହି କନ ାର ଏହି ଦଶନଟି ସତ ଅେଟ। ଭ, ମଁୁ ଏହା ଦାରା ତ ର ନାମ
େନଇଅଛି, ଏବଂ ଏହା କହିଅଛି େଯ ତାହାସଦା ଭ ଏହିକଥାକହ ିବାକ ଅେଟ। ଏବଂ
ମଁୁ ଅନଭବ କରଛି େଯ, େହ ଭ, ମଁୁ ଯାହା କରଅଛି ତାହା ବିଷୟେର ମଁୁ ସେଚତନ ଅେଟ।

235 େତଣୁ ଭ, ଯୀଶୁ ନାମେର, ମଁୁ ଆପଣ ାଥନା କରଛି, େଯ ଆଜି ରା ି,
େଲାକମାେନ ନିଜ ନିଜକ େଦାହଲା , ଏବଂ ଭବିଷ ତର ଆସିବାକ ଥିବା େସହି େ ାଧଠାର
ପଳାୟନ କର , କାରଣ ଇଚାେବାଦ ବା ମହିମାଶୁନ ଦାରମାନ େର ଓ ଜାତି ଜାତି
ଉପେର େଲଖା େହାଇଛି। ଏହା ଉପେର ଏକ କଳା ଠି ଚି ଆସିଛି। ପରେମଶର ଆ ା
ଏଥିର ଦଃଖିତ େହାଇଯାଇଛ ି, ଏବଂ େସମାନ ନିକିତିେର େତୗଲା ଯାଇଅଛି ଓ ହାଲକା
ପାଇଅଛ ି। ରାଜା ନବଖଦନି ର ପବ ପୁନରାବ ି େହାଇଅଛି, ମଦ ପ ଆେମାଦ

େମାଦଜନକ େଭାଜ ସହିତ ଏବଂ ଅ -ନ ୀେଲାକମାନ ସହିତ, େଯଉଁମାେନକି
ନିଜକ ୀ ିଆନ େବାଲି କହ ି।

236 େହ ସଗର ପରେମଶର, ଆଜି ରାତି େଯପରି ଆେମ ଅଛ, ଏକ ପାପୀ ଜଗତ ଏବଂ
ପାପୀ େଲାକମାନ ଉପେର, ଭ ଦୟା କର। ପରେମଶର, ମଁୁ େସହି ବ ବଧାନେର ଛିଡା
େହାଇ ଦିବ କରଣାକ ମାଗିବାକ େଚ ା କରଛି, େଯ ଆଜି ରାତି ତେମ ଏହି ଭିଡ଼କ କଥା
କହିବ ଏବଂ ଭ, ତମ କନ ାର ଧ ାନାକଷଣ କରିବ, େଯ େସ େକୗଣସି ଧମମତର ଚି
ଦାରା ଅ ସର େହବ ନାହିଁ, ବରଂ ଭ ଯୀଶୁ ୀ ସୁସମାଚାରର ଶ ଦାରା ଶୃ ଳାେର
ଅ ସର େହବ। େହ ପରେମଶର, ଏହା ଦାନ କର। ଆଜି ରା ି, ଏହା ଜଣାଯାଉ, େଯ
ତେମ ହିଁ ପରେମଶର ଅଟ, ଏବଂ ତମର ବାକ ସତ ଅେଟ। େଯେତେବେଳକି, ପବି
ଭାବନାେର, ଏହି େଲାକମାନ ସ ୁଖେର, ଆେମ େସମାନ ତମର ବାକ େର ଧ ାନ
େଦବାକ ଡାକଅଛ।

237 ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର, ମଁୁ େସମାନ ପାଇଁ ାଥନା କେର, ଭ। େସମାେନ ତମକ
େକୗଣସି ସେ ହର ଛାୟା ବାହାେର, େସମାନ ଭିଡ଼ ମଧ େର ଚଲା ବଲା କରଥିବାର
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େଦଖିଛ ି, ଏବଂ େସମାନ ହଦୟେର କଅଣ ଅଛି ତାହା କହିଥିବାର େଦଖିଛ ି। ଏବଂ
ତେମ ଜାଣ, େଯ, ଭ, ବ ମାନ, କଅଣ ଚାଲିଛି। େହ ପରେମଶର, ତେ ଏହା ସତ
େବାଲି ଜାଣିଛ। ଏବଂ ଯୀଶୁ ନାମେର, ମଁୁ ତମକ ାଥନା କରଅଛି, େଯ େହ ଭ,
ପବି ଆ ା ପୁନବାର ମଧ ି ହଅ , ଏବଂ ଏହି େ ାତାଗଣ ମଧ ର େସମାନ
ଆକଷିତ କର , ଭ, େଯଉଁମାନ େମଷଶାବକ ଜୀବନ ପୁ କେର େଲଖାେହାଇଛି।
େହ ପରେମଶର, ଏହା ଦାନ କର । ମଁୁ େମାର ସମ ହଦୟ ସହିତେର ାଥନା କେର।
238 ଏହି େଲାକମାେନ, େହ ଭ, ସାଭାବିକ ଭାବେର, ବା ାକ ସମଥନ କରିବା ପାଇଁ,
େମାେତ େସମାନ ର େଶଷ ପଇସା ବି େଦଇ େଦେବ। େସମାେନ ଯାହା କିଛି ପାରିେବ
ତାହା ସବକିଛି କରିେବ। ମା , େହ ପରେମଶର, େଯେତେବେଳ ଏହା ତାହା ସହିତ ଖାପ
ଖାଇବାର କଥା ଆେସ, ଏବଂ ଏହା ଭିତରକ ଆସିବାର କଥା ଆେସ, ମଁୁ ାଥନା କେର,
ପରେମଶର, େଯ ଏହା ହିଁ େସହି ରା ି େହବ େଯ ତେମ େସମାନ ପୁର ୃତ କରିବ ଏବଂ
ଏହି ସ ିଳନୀେର ତମର ପବି ଆ ା ଅଜାଡ଼ି େଦବ। ଏବଂ ଏହା େହଉ େଯ େକୗଣସି
ଥ ାଳିଆ କଥା କି ା ଚାରିଆେଡ଼ େଡଇଁବା ନ େହଉ, ବରଂ େବଦିର ଶି କ ଧରି, ଏକ

ନ କରିବା, ଏକ କା ିବା, ଏବଂ ଏକ ଅନତାପ କରିବା େହଉ, େଯେତେବେଳକି ଆେମ
ଆଜି ରାତି ଆମମାନ ର ତେଳ ନ ାୟ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ଅତି ମ କରି ଯାଉଥିବାର େଦଖୁ।
ପରେମଶର, ଏହା ଦାନ କର। ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର, ମଁୁ େଯତିକି ନି ାପର ଭାବାେର
ଜାେଣ େସତିକି ନି ାପର ଭାବେର ାଥନା କେର।
239 େମା ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ମଁୁ—ମଁୁ ଆଉ ଅଧିକ କଅଣ କହିବି ଜାେଣ ନାହିଁ, ଯଦି ମଁୁ ଆପଣ
ଦ ିେର ଅନ ହ ପାଇଅଛି, ପରେମଶର ଶ ି ଦାରା, ଯଦି ଆପଣ େମାେତ ତାହା ର
ଭବିଷ   ବ ା େବାଲି ବିଶାସ କର ି। ଏହା ସବସାଧାରଣେର ଥମ ଥର ଅେଟ େଯ ମଁୁ
ଏହା େକେବ କହିଅଛି। ମା ମଁୁ ଏକ କାରର ଏକ ବିଚି େଚତାବନୀ ଅନଭବ କରଅଛି।
ମଁୁ ଏହା ତି ବ ନେହଁ। ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ମଁୁ ନେହଁ। ମଁୁ ଏହିପରି ଭାବେର ଆଚରଣ
କେର ନାହିଁ। ମଁୁ େସହି ବା ା କହିବାକ ଏବଂ େସହିସବ କଥା କହିବାକ ସେ ାଚ କରଥିଲି।
ଏହା ନ କରିବା ପାଇଁ ମଁୁ ଅନ ପାଶକ େଦୗଡଥିଲି ଏବଂ ଅନ ସମ କିଛି କରଥିଲି। ମା
ଏହା କହାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ବିଚାରର ଦିନ ଏକ ସା ୀ ଭାବେର ଛିଡା େହବ, େଯ ମଁୁ ସତ
କହିଅଛି। ତାହା େହଉଛିସଦା ଭପରେମଶରଏହିକଥାକହ ି!…?…
240 ଓଃ, େପ ିକ , ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ େଦୗଡ଼। ଯ େବଦୀର ଶି ନିକଟକ େଦୗଡି ଯାଆ
ଏବଂ ଚି ାର କର ଏହା ପୂେବକି ତାହା ଅତ ଧିକ ବିଳ େହାଇଯାଏ, କାରଣ ଏପରି ଏକ
ସମୟ ଆସିବ େଯେତେବେଳ ଆପଣ କା ିେବ ଏବଂ ଏହା କିଛି ଉପକାର କରିବ ନାହିଁ।
କାରଣ ଏେଷୗ ତାହାର ଜନସି ଅଧିକାରର, ଏକ ାନ େଖାଜିବାକ େଚ ା କଲା, ଏବଂ ତାହା
ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। େହ କାଲିଫ ିଆ, ମଁୁ ତମକ ସମପିତ କେର। ଓଃ, ପୂ ସୁସମାଚାର
ବ ବସାୟ ପୁରଷମାନ ର ସ ିଳନୀ, ଯାହା ମଁୁ ଭଲ ପାଏ, ଯାହା ମଁୁ ଛାଡି େଦଇଛି ଏବଂ
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ଧରି ରହିଛି, େମାର ସମ ହଦୟ ସହିତ, ଆଜି ରାତି, ମଁୁ ଆପଣମାନ ଯୀଶୁ ୀ ଠାେର
ସମପଣ କେର। ତାହା ନିକଟକ ପଳାୟନ କର ! ଶୟତାନକ କଦାପି ଆପଣ ଏଥିର
ଥ ା କରିବାକ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଠି ଲାଗି ରହ େଯପଯ କି ଆପଣ, େତ କ
ଜଣ, ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ ନ େହାଇଯାଆ ି, ଏପରି ଭାବେର େଯ, ତାହା ଆପଣ ଏହି
ବାକ ନିକଟକ ଆସିବାକ ବାଧ କରିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ମହିଳାମାନ ସଳଖ କରିେଦବ,
ଯାହାକି ଆପଣ ପୁରଷମାନ ସିଧା କରିେଦବ। ଯଦି ଆପଣ କହ ି େଯ ଆପଣ ପବି ଆ ା
ପାଇଛ ି, ଏବଂ ବାକ ର ସହିତ ଖାପ ଖାଆ ି ନାହିଁ, େତେବ ଏହା ଆପଣ ଭିତେର ଅନ
ଏକ ଆ ା ଅେଟ। ପରେମଶର ଆ ା ତାହା ର ବାକ ଉପେର, େସହି ୀ ିୟ, ଅଭିଷି
ବାକ ଉପେର ଥାଏ। କନ ାକ ନି ିତ ଭାବେର ଏକ ୀ -ଇୟ, େସହି ଅଭିଷି ବାକ
େହବା ଉଚି ।

241 ଆସ ଆେମମାେନ ଭ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର, ନିଜ ପାଦେର ଛିଡ଼ା େହାଇଯିବା।
ଯଦି ଆପଣ େକେବ େମାର ସର ଆଉ କଦାପି ନ ଶୁଣ ି…ମା , ପରେମଶର ଇ ା
େହେଲ, ମଁୁ କିଛି ଘ ା ମଧ େର ଆ ିକାକ ଯାଉଅଛି। ମଁୁ େକେବ ବି େଫରି ନ ପାେର।
ମଁୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ମା ମଁୁ େମାର ସ ୂ ହଦୟ ସହିତେର, ଆପଣ କହଅଛି, ମଁୁ ଆପଣ
ସତ କହିଅଛି। ପରେମଶର େମାେତ ଆପଣମାନ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ କହିଛ ି ତାହା ମଁୁ
ଆପଣମାନ ଜଣାଇବାେର ା େହାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ମଁୁ ଏହା ଭ ନାମେର କହିଅଛି।

242 ଏହା ଏକ ଗୁରଗ ୀର ମୁହ ଅେଟ। ଏହାକ କିପରି କାଶ କରିବି ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ। ମଁୁ
ତିନି କି ା ଚାରିଥର ଚାର ମ ଛାଡ଼ିବାକ େଚ ା କରିଛି, ଏବଂ ମଁୁ ଏହା କରିପାରି ନାହିଁ। ଏହା
ଏକ ଗୁରଗ ୀର ଘଟିକା ଅେଟ। ଆପଣ ଏହାକ େକେବବି ଭଲ ନାହିଁ। ଏହା େହଉଛି େସହି
ସମୟ ଯାହାକି, େବାଧହଏ, ପରେମଶର ହଏତ ତାହା ର େଶଷ ଡାକରା େଦଉ ଅଛ ି। ମଁୁ
ଜାଣି ନାହିଁ। େକୗଣସି ଏକ ଦିେନ, େସ ତାହା ର େଶଷ ଡାକରା େଦେବ। େକେବ? ମଁୁ ଜାଣି
ନାହିଁ। ମା ମଁୁ ଆପଣ କହଛି, େସହି ଦଶନ ଅନଯାୟୀ, ଏହା ଏପରି େଦଖାଯାଉଅଛି େଯ
କନ ା ାୟଃ ସମା େହାଇସାରିଲାଣି।

243 ନାମମା ମ ଳୀଗୁଡିକ ଭିତରକ ଆସୁଥିବାର େଦଖ । େଯେତେବେଳ ଶୁ କମାରୀ
େତଲ ପାଇଁ ଆେସ, େସ ଏହାକ ପାଇବାେର ବିଫଳ ହଏ। କନ ା ଭିତରକ େବଶ
କରିଯାଏ। ରା  ଚର ବା ଉ ା ିକରଣ େହାଇଯାଇଥାଏ। “େସମାେନ େତଲ କିଣିବାକ
ଯାଇଥିବାେବେଳ, ବର ଆସିଯାଆ ି।”

244 କଅଣ ଆପଣମାେନ େଶାଇଛ ି କି? ଉଠ , ଶୀ , ଏବଂ ନିଜ େଚତନାକ ଆସ ।
ଏବଂ ଆସ , ଆେମମାେନ େତ େକ, ଭ ନାମେର ାଥନା କରିବା, େଯପରିକି
ଆେମମାେନ ଏହି ମୁହ େର ମରି ଯାଉଅଛ। ଆସ , େତ େକ, ନିଜ ନିଜ ଉପାୟେର

ାଥନା କରିବା।
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245 ସବଶ ିମାନ ପରେମଶର, ଆମ ଉପେର ଦୟା କର। େହ ଭ, େମାେତ ଦୟା କର।
ଆମ ସମ ଦୟା କର। ଯଦି ଆେମ ଏହି ବିଷୟଗୁଡିକେର ବିଫଳ େହବା, େତେବ
ଆେମ ଯାହା କରଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏହା କଅଣ ଉପକାର କରିବ? େହ ପରେମଶର, ମଁୁ
ଏଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ଦୟା ମାଗୁଅଛି, ଏହା ପୂେବକି ଏହି ମହାନ ସହର ସମୁ ତେଳ
ବଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ପରେମଶର ନ ାୟ ବିଚାର ଏହି ଉପକଳକ େପାଛି େନଇଯାଏ। ମଁୁ ାଥନା
କେର, ପରେମଶର, େଯ ତେମ ତମର କନ ାକ ଡାକି ପକାଇବ। ମଁୁ ବ ମାନ େସମାନ
ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର, ତମଠାେର ସମପଣ କରଅଛି। ଆେମ । ଆେମ …?…ମଁୁ ସତ
କହିଛି…?… 
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ଏହି ସେ ଶଟି ଯାହାକି ଭାଇ ୱିଲିୟ େମରିୟ ା  ହା  ଦାରା, ମୂଳତଃ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର ଏ ି 29,
1965, ଗୁରବାର ସ ାେର, ଯୁ ରା ଆେମରିକାର, କାଲିଫଣିଆ େଦଶର, ଲ ଆେ ଲ ସହରେର
ବିଲେମା େହାେଟଲଠାେର ପୂ ସୁସମାଚାର ବ ବସାୟ ପୁରଷମାନ ର ସହଭାଗିତା ଅ ଃରା ୀୟ ସ ିଳନୀ
ପାଇଁ 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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