
ବିଶାସଦାରାେମାଶା

 ଧନ ବାଦ, ଭାଇ େନୱିଲ। ଶୁଭସକାଳ, ବ ଗଣ। ଆଜି ଏଠାେର ଆରାଧନାଳୟେର
ରହିବାଟା ସୁଖକର ଅେଟ। ଆଉ ମଁୁ ଚି ା କରଥିଲି ଯଦି ସ ବତଃ ମଁୁ ଭାଇ େନୱିଲକ

ଏହି ସକାଳେର କହିବା େହତ ବ ାଇପାରିବି, େତେବ ମଁୁ ରାତି ପାଇଁ େଚ ା କରିବି। ଆଉ
ତା’ପେର ମଁୁ ଏହି ସକାଳର ଶି ା େହତ ବିଗତ ଦିନର ଏକ ରବିବାର େ ଣୀ ଶି ାକ ପଛକ
େଦଖିବାକ ଲାଗିଲି। ଆଉ କି ଏକ… ଭ ର ଇ ାେହେଲ, ଆେମମାେନ ଏହି ରବିବାର
େ ଣୀର ଶି ାକ—େନବା ପାଇଁ େଚ ା କରିବା।

2 େତେବ, େମା’ର ଘରକ େଫରିବାଟା, ବ ମାନ, ାୟଃ ଦଇ ସ ାହ େହଲାଣି।
ଆଉ ଆପଣମାେନ ବଝିପାରଥିେବ, େଯ, େସଠାେର ବାହାେର ଚାର େ େର, ମଁୁ
େକେତ ମାନସିକରେପ ଦବଳ େହାଇଯାଇଥାଏ, େଯ ମଁୁ ବା ବେର, ବା ବେର କା
େହାଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଟିେକ େହେଲ ଆଗକ ଯାଇପାେର ନାହିଁ। ଆଉ େସେତେବେଳ
େମାେତ ଅ ଟିେକ ବି ାମ େନବା ପାଇଁ ଆସିବାକ ପେଡ଼। ଆଉ ମଁୁ ାୟଃ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ
ତେଳ େକ କି େଦଶେର, େଯଉଁଠାେରକି େମା’ର ଜନ, େସଠାେର େୱା  ଫ ୀ
ବ ଠାେର ବି ାମ େନଲି। ମଁୁ ଚି ା କଲି, “ଓଃ, ବ ମାନ ମଁୁ େକେତ ଅ ତ ଅନଭବ
କରଅଛି। ମଁୁ ଭଲ ଅଛି।”

3 ପୁଣି ମଁୁ ଘରକ େଫରିଲି, ଆଉ ଥମ େଛାଟ ବିଷୟ ଯାହାକି େମା’ ସ ୁଖେର ସା ାତ
େହଲା ତାହା ଥିଲା ଆୟକର ସ ିତ ଏକ କାର ସରକାରୀ ମାମଲା। ମଁୁ ପୁଣି ଥେର
ଅେଧାଗତି େହାଇପଡ଼ିଲି। ଏଣୁ ମଁୁ ଅନଭବ କଲି େଯ ତାହା େମାେତ େକବଳ ବି ାମ େଦବା
ପାଇଁ େଗାଟିଏ କି ା ଦଇ ସ ାହର ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବାକ ଯାଉଅଛି।

4 ଆଉ ବ ମାନ େମା’ର େସବାକାଯ ଟି ପରିବ ନ େହବା ଦିଗେର ଯାଉଅଛି। ଆଉ
େମା’ର େକୗଣସି େହେଲ ସଭା ନି ାରିତ କରା େହାଇନାହିଁ। ଆଉ େସହି କାରଣ େଯାଗଁୁ
ହିଁ ମଁୁ େକବଳ ଏକ କାର େଗାଟିଏ ପଟକ ଆସିଲି, ଓ ଏହା ଚି ା କଲି େଯ, ବ ମାନ
ପରବ ୀ େକେତାଟି ସ ାହ ନିମେ , ମଁୁ େକବଳ ଏକ ବି ାମ େନବି, ସ ୂ ବି ାମ େନବି,
ଓ ଭ ଠାେର ଅେପ ା କରି ରହିବି।

5 ଆଉ ଆପଣମାନ ମଧ ର ଅେନେକ ଏଠାେର, େଯଉଁମାେନକି ପୁରଣା-
କାଳିଆ େଲାକମାେନ ଅଟ ି, େଯଉଁମାେନକି ଅେନକ ସମୟର ଆମମାନ ସହିତେର
ରହିଆସିଛ ି, ଆପଣମାନ ମେନଥିବ େଯ ଭ ଆମମାନ କ’ଣ କହିଅଛ ି, ଆଉ ଯାହା
େସ କରିେବ େବାଲି କହିଅଛ ି ତାହା େସ ସବଦା କରିଆସିଛ ି।
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6 ଆପଣମାନ ର ମେନଥିବ େଯ, ସବା ଆର ର ଏଠାେର ଗୀଜାଘେର, େସହି
ସକାଳେର େଯେତେବେଳକି ଆେମମାେନ ଆରାଧନାଳୟର ଭି ି ର ାପନ କଲ,
କିପରି ଭାବେର େସ…ତାହା ଲିଖିତ, ଓ େମା’ର ବାଇବଲର ନଥି-ପ େର େଲଖା େହାଇ,

ରେର ାପିତ କରାଯାଇଅଛି। େସହି ସକାଳେର, େସହି ମହାନ ଦଶନଟି, କହିଲା, “ଏହା
େତା’ର ଆରାଧନାଳୟ ନେହଁ।”

7 ମଁୁ ପଚାରିଲି, “ ଭ, ତାହା େକଉଁଠି ଅେଟ?” ଆଉ େସ େମାେତ ଆକାଶ ତେଳ େନଇ
ବସାଇେଲ। ଆଉ ଏକ ରବ ଆସିଲା। ଆଉ ମଁୁ ଦ ିପାତ କଲି ଓ େସଠାେର ତିେନାଟି ୁଶକ
େଦଖିଲି, େଯପରିକି, ବ ମାନ ଓ େସଥିର ଫଳମାନ, ଭତି ଆଦି। ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି
େଯ େସହି ଦଶନଟି କ’ଣ ଅେଟ। ତାହା ଅେନକ ବଷ େହଲା, େଲଖା ଯାଇଅଛି।

8 ଅନ ଏକ ଦିେନ, େସଠାେର ପଡ଼ିରହିଥିବା, େଗାଟିଏ ପୁରଣା ବହିକ େଗାଟାଇଲି,
ଓ ଭ କହିଥିବା, ପୂବର କହିଥିବା େକେତାଟି ବିଷୟମାନ ପାଠ କରଥିଲି; ଯାହାକି
ଘଟିଯାଇଅଛି। େଯପରିକି େଯୗବନାବ ା ସ ିତ ଅପରାଧମାନ, ଓ େସ ବିଷୟେର େଯ
କିପରି ଭାବେର ଯୁ ଘଟିବ, ଆଉ େସହି ସମ ବିଷୟସବ ଘଟିସାରିଅଛି।

9 େକବଳ ଦଇଟି ବିଷୟ ବାକି ଅଛି, େସହି ମହାନ ଭବିଷ  ବାଣୀମାନ ମଧ ର
େଗାଟିକେର। ତାହା େହଲା, େଗାଟିଏ ଅ ା ଆକତି ବିଶି କା  ଯାନଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକି
ଦରବ ୀ ସୟଂଚାଳିତ ଏକ ନିୟ ଣ ଯ ସହିତ ସଂଲ ଥାଇ ରା ା ଉପେର ଚାଲଥିବ,
େକବଳ ଆପଣ ତାହା ଚଲାଉ ନ ଥିେବ। ତାହା ସୟଂ ନିଜକ ନିୟ ଣ କରଥିବ। ଆଉ
ତା’ପେର େସଠାେର ଏକ ମହାନ ୀେଲାକ ଜେଣ ଉଠି ଛିଡ଼ା େହବ, କାରଣ ଆେମରିକା
ଏକ ୀର ରା ଅେଟ। ଆଉ ତାହା େହବ…ଜେଣ ମହାନ ୀେଲାକ ଉଠି ଛିଡ଼ା େହବ, ଆଉ
ରା ପତି ଅବା େସପରି କିଛି େଗାଟାଏ, େସହି ରା େର େହବ। ଆଉ ତା’ପେର େସଠାେର
ଏକ ସ ୂ ସମୂେଳ ବିନାଶ ଆସିବ। ସମ ରା ଟି ଉ ି େହାଇଯିବ।

10 ଆଉ, ଏହା େଯ, ମଁୁ ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିଥିଲି…େତେବ ଏହା ଭ ନହଁ ି ଯିଏକି
ଏହା କହିଥିେଲ। (େସହି ଅନ ବିଷୟଟି, େସହି ୀେଲାକ ସ େର, ତାହା, ତାହା ଭ
କହିଥିେଲ।) ମା 1933 ମସିହାେର, ମଁୁ ଏହା ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିଥିଲି େଯ, 1977 ମସିହା
ପୂବର ଜଗତ ସ ୂ ଭାେବ ସମୂେଳ ବିନାଶ େହାଇଯିବ।

11 ଏଣୁ, ମଁୁ େସେତେବେଳ ଏହା ଜାଣି ନ ଥିଲି େଯ େସମାନ ପାଖେର ଏପରି କିଛି
ବିଷୟ ରହିଥିଲା ଯାହାକି ଏହି ବିନାଶକ ଘଟାଇପାରିବ େଯପରିକି ବ ମାନ େସମାନ
ପାଖେର ତାହା ରହିଅଛି, ମା ମଁୁ େସହି ରା କ ସ ୂ ଧଂଶାବିେଶଷେର ଥିବାର େଦଖିଲି,
େକବଳ ଯାହା ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା, ତାହା ଗଛମାନର ଗ ିଗୁଡ଼ିକ ଓ େସହିପରି ବିଷୟ

ଭତିସବ ଥିଲା।
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12 ଏଣୁ, ଏହା ତାହାର ମାଗେର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଏହି ଅନ ାନ ବିଷୟସବ ଠି େସହିପରି
ଭାବେର ଘଟିଆସିଛି େଯପରିକି େସ କହିଅଛ ି, ତାହାେହେଲ ଏହା ମଧ ସଂଘଟିତ େହବ,
ଠି େଯପରିକି େସ ଏଠାେର ପବି ଶା େର କହିଅଛ ି, ଯାହା େସ କହ ି, ଯଦି ୀ

ଥମଥର ଆସିଥିେଲ, େସ ଦିତୀୟଥର ମଧ ଆସିେବ। ଆଉ େସହି ସମ ବିଷୟମାନ
ଯାହା େସ କହିଅଛ ି ସଂଘଟିତ େହବ। ଆଉ ଏସବ ବିଷୟ ସୁଚାର ରେପ େଦଖି, ଓ ଜାଣି
େଯ ଆେମମାେନ…ଏହା ଜାଣି େଯ ମ ଳୀ ତା’ର ଉ ା ିକରଣେର ଯିବା େହତ ାୟତଃ

ୁତ ଅେଟ, ଆମମାନ ର ସଂଖ ା ମଧ ଏକ ରା ରେପ, ଡକାଯିବା େହତ ୁତ ଅେଟ।
ତାହା ଜେଣ େସବକର, କିଅବା ଯାଜକବଗ ମଧ ର କାହାରିର ହଦୟକ ଉ  ବି କରିଦିଏ,
ଏହା ଜାଣିବାକ େଯ ଆେମମାେନ ଏହି େଯଉଁ ଦିନ ଓ ସମୟେର ରହଅଛ ଏହା ତାହାହିଁ
ଅେଟ। ପୃଥିବୀେର କଦାଚି ରହିଥିବା େକୗଣସି ବ ି ପାଇଁ ଏହା ସବଠ ମହାନତମ ସମୟ
ଅେଟ, ଅଥା   , ଯାହାକି ମ ଳୀ ପାଇଁ ଅେଟ; ତାହା ଠି ବ ମାନର ସମୟ ଅେଟ। ଏଣୁ, ମଁୁ
ନି ିତେର ଆପଣମାନ ର ାଥନାସବ ଆବଶ କ କେର।
13 ଆଉ େତେବ ମଁୁ ଆରାଧନାଳୟେର େଦଖିଲି, ଆଉ ମଁୁ େଦଖିଲି େଯ େସମାନ ର
ରହିଥିଲା…ମ ଳୀେର, ପରିଚାଳନା ସମିତି ଓ େସହି କାର ଅନ ାନ କାଯ ସବ ପାଇଁ,
େସମାନ ର ପୁନଃ-ନିବାଚନ ଓ ସବକିଛି େହବାକ ରହିଥିଲା।
14 ଆଉ—ଆଉ ମ ଳୀର ଏକ େଛାଟ େସବା, ଏକ େଛାଟ େଦାହଲାଇବା ଆବଶ କ
କରଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାେନ ସଦାସବଦା େମା’ ତି ସହଦୟ ରହିଆସିଛ ି, ଓ େମାେତ
ଆଶୀବାଦ କରିଛ ି। ଆଉ େମା’ର ଏଠାେର ରହିବା ଦାରା, ମଁୁ ଭାବଛି ଏହା ଆପଣମାନ
ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀବାଦର ବିଷୟ େହାଇଥିଲା।ଆଉ ମଁୁ ସୁନି ିତ ଅେଟ େଯ, ଆପଣମାନ
ସା େର ରହିବାଟା, େମା’ ପାଇଁ ମଧ ଏହା ଏକ ଆଶୀବାଦର ବିଷୟ େହାଇଅଛି। ଆଉ
ଆପଣମାେନ ସବଦା ତାହାକ ସତ େବାଲି ହଣ କରିଅଛ ି ଯାହା ମଁୁ କହିଅଛି, େଯେହତ ମଁୁ
ତାହା ପରେମଶର େଦଇ େଦଖିଥାଏ। ଆଉ ମଁୁ—ମଁୁ ତାହା ଶଂସା କେର।
15 ଏଣୁ େତେବ, ମଁୁ ଆର କଲି, ଆଉ ତା’ପେର େମାେତ ଏହା େଖାଜି ବାହାର କରିବାକ
ଥିଲା, ଆଉ ଆମର ମ ଳୀକ ତାହାର ପରିଚାଳନା ସମିତିମାନେର, ପୁଣି ତା’ପେର
ନିବାଚନମାନ ପାଇଁ ଓ ଭତିସବ ବିଷୟ ପାଇଁ, ସଳଖ କରିବାକ ଥିଲା। ଆଉ ତା’ପେର—
ତା’ପେର, ମଁୁ ଭାବିଲି, ଏହାର ପେର, ମଁୁ ବାହାରକ ବାହାରିଲି ଓ ପୁଣିଥେର ଚାର େ କ
ଯିବାର ପୂେବ ଯାଇ ଅ ଟିେକ ବି ାମ େନଲି।
16 ଏହାକ ଆପଣମାନ ମଧ େର ରଖ । େତେବ, ଏହା ବାହାରର େଲାକମାନ ପାଇଁ
ନେହଁ। ଏହା ଏହି ଆରାଧନାଳୟ ପାଇଁ ଅେଟ। ଆେମମାେନ ଏହି ଆରାଧନାଳୟ ସହିତ ଏକ
ସଭା ଚାହଁୁ, େଯପରିକି େତ କଟି ବିଷୟ, ଓ େତ କଟି ୁଟି, େସହି ସମ ବିଷୟ ଯାହାକି
ଚାଲିଆସିଛି, ଆଉ େହାଇପାେର ଜେଣର ଅନ ତି ପର ର େଛାଟ େଛାଟ ଅନ ତିମାନ;
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େସଗୁଡ଼ାକ, ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର େତ କ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏକ େନବାକ ଯାଉଅଛି ଓ
େସଗୁଡ଼ିକ ଜେଣ ଅନ ର ସ ୁଖା-ସ ୁଖୀ ଆଣିବାକ ଯାଉଅଛି। ଏଣୁ ଯଦି ଆପଣ ତାହାର
ସ ୁଖୀନ େହବାକ ଚାହଁୁ ନାହଁା ି, େତେବ ଭଲ େହବ େଯ ଆପଣ େଦଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆ ;
କାରଣ ଆପଣ ତାହାର େତ କଟି ବିଷୟ ସହିତେର ସ ୁଖା- ସ ୁଖୀ େହବାକ ଆସୁଛ ି,
ଠି େଯପରିକି ଆେମମାେନ ଏଠାେର ଆରାଧନାଳୟେର ଆଗର କରଥିଲ। ଆଉ ସମ
ବିଷୟକ ସଠି କରିବାକ ଅଛି, େଯେହତ ଆେମମାେନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଅଟୁ େଯଉଁମାେନକି
ଆଶୀବାଦର େମଜେର, ଭେଭାଜକ, ୀ ର ଶରୀରକ ଭା ି ହଣ କରିଅଛ। ଆଉ
ଏହା ଅନ କିଛି ନେହଁ ବରଂ ୟତାନ ଅେଟ ଯିଏକି ଏହି କାର ବିଷୟ କରଥାଏ ଯାହାସବକି
ଭଲ ଅେଟ, ଓ ଏହିପରି ଅନଭତିମାନ େନଇ ଆସୁଥାଏ, କିଅବା ଭା ୁଥାଏ, ଅବା ଏହିପରି
ଅନ ାନ ବିଷୟସବ କରଥାଏ। ଆଉ ମଁୁ ଆମର ଭାଇ େନୱି  କ ସ େର େନଉଅଛି, ଆଉ
ଆେମମାେନ େଗାଟିଏ ାନର ଅନ ାନକ ଯାଉଅଛ, ଓ େଲାକମାନ , ପର ର ସହିତ
ଏକାଠି ଆଣୁଅଛ, େଯପଯ କି େସହି ପୁରାତନ ଆରାଧନାଳୟଟି େଫରି ନ ଆସିଯାଏ,
ପୁଣିଥେର, େସ ନିଜର େଗାଡ଼େର, ପରେମଶର ରାଜ ପାଇଁ ଯିବା େହତ ପୁନଃ ାପିତ ନ
େହାଇଯାଏ। େତେବ, ଏହାହିଁ କାରଣ ଅେଟ େଯ, ମଁୁ ଏହାସବ କହିଅଛି, େଯେହତ ଏଠାେର
ଏହି ସକାଳେର ତାହା ଆମର ନିଜର େଛାଟ ସମୂହ ସହିତ ହିଁ ଅେଟ।

17 ଆଉ େତେବ ମଁୁ କିଛି ବି ାମ େନବାକ ଯାଉଅଛି, ଓ େଯେତ ଶୀ ପାରିବି େସେତ ଶୀ
େଫରି ଆସିବାକ ଯାଉଅଛି। ତା’ପେର ମଁୁ ପୁନବାର ଚାର େ କ େଫରିଯିବାର ଆଶା
କେର। ଆଉ ଏହିଥରକ, ଭ ର ଇ ା େହେଲ, ଯାହା ଅ କି ିତ ଧନରାଶି ଆେମ ଗ ିତ
କରି ରଖିଅଛ, େମା ପାଖେର, କିଅବା େସହିପରି କିଛି ଅଛି, ତାହା ମଁୁ…ଏହି ବିେଦଶ ଗ

ଚାର େ କାଯ ମେର େନଇଯିବାକ ଇ ା କେର। ଆଉ େମା’ ପାଇଁ ଏକ ନଆ ତ ୁ,
ଆଉ ଅନ କିଛି ନଆ ଉପକରଣମାନ େନବାକ ଚାେହଁ, ଓ ଚାର େ େର ଆର କରିବାକ
ଚାେହଁ। ତାହା ଏଥରକ େଗାଟିଏ ମ ଳୀର ଅନ ମ ଳୀକି ନେହଁ, ବରଂ ଆମମାନ ର
ନିଜର ସଭାଗୁଡ଼ିକେର ଯିବି।

18 େତେବ, ଏହା େସହି ଭାଇମାନ ତି ଉେପ ା କରିବା ନେହଁ େଯଉଁମାେନକି େମାେତ
ଆମ ଣ କରିଅଛ ି, ଯାହାକି ଖୁ ଉ ମ ବିଷୟ ଅେଟ। ମା ଏଥିର ଅଧିକାଂଶେର,
ଆପଣମାେନ ପାଇେବ େଯ ଏହି ସଭାଗୁଡ଼ିକେର, େସମାେନ କହ ି େଯ ଆପଣ େସଠାେର
ଆସିବାକ ଯାଉଛ ି, ଆଉ ତା’ପେର ଆପଣ ର ସମ ବ ମାେନ ଆସିଯାଆ ି, ଆଉ
ତ  ପ ା େସଠାେର ଧନରାଶି େଦବାର ବା ସଂ ହ କରିବାର ଏକ ବହତ ବଡ଼ ବିଷୟ
େହାଇଥାଏ। ଏହା େସହି େଲାକମାନ ସ ୂ ଭାବେର ୟଚି କରିେଦଇଥାଏ।
ଆପଣମାେନ େଦଖ େଯ, ମଁୁ େସହି ବିଷୟକ ହଦୟ ମ କରିବାକ ଆର କଲି। ଏଣୁ
ତାହା—ତାହା ଠି ନେହଁ। ଆେମମାେନ ଏପରି ଏକ ାନ ଚାହଁୁଅଛ େଯଉଁଠାେରକି
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ଆେମମାେନ େସମାନ େନଇ ଆସିପାର। ଆପଣମାନ ଆପଣ ର ଧନ େନଇ
ଆସିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। େକବଳ ଆପଣ ଆସ , ନିେଜ, ଓ—ଓ ଭ ର େସବା କର ।
ବଝିେଲ? ଆଉ ଏଣୁକରି େତେବ…

19 ଆଉ େମା’ର େସବାକାଯ ଟି ଠି ବ ମାନ ଏକ ପରିବ ନର ଦିଗ େନଇଅଛି।
ଆପଣମାନ ର ମେନଥିବ େଯ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଜେଣ ବ ିର ହାତକ ନିଜ ହାତେର
ଧରଥିଲି, ଓ େସଠାେର େକବଳ ଛିଡ଼ା େହଉଥିଲି, ଆଉ ଭ େମାେତ କହି େଦଉଥିେଲ
େଯ େସମାନ ର କ’ଣ ସମସ ା ଅଛି। େସ କହିେଲ, “ଏହାପେର ଏହା େହବ େଯ, ତେମ
େଲାକମାନ ର ହଦୟର ଗୁ କଥା ଜାଣିବ।” ଆପଣମାନ ମଧ ର େତ େକ ଏହା
ଜାଣ ି େଯ ତାହା େଯପରି କହାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଅବିକଳ ଭାବେର ଠି େସହିପରି ହିଁ
ଘଟିଥିଲା। େତେବ ପରବ ୀ ପଦେ ପଟି ଏହା, ଯାହା ବିଷୟେରକି ଭବିଷ  ବାଣୀ
କରାଯାଇଅଛି ଓ ପୂବର କହାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାେନ େଦଖ , ତାହା ଏହି ଅନ
େକୗଣସି ବିଷୟ ଅେପ ା ବହତ ଅଧିକ ଉ ତର ଓ ମହାନ ବିଷୟ େହବାକ ଯାଉଅଛି। ଆଉ
ତାହା ଠି ବ ମାନ ହିଁ ପରିବ ନଭ ଅେଟ।

20 ଆଉ ଏହାହିଁ କାରଣ ଅେଟ େଯ ଶୟତାନ େମା’ ସହିତ ଆୟକର ବିଷୟ େନଇ ଲଢ଼ଅଛି,
ଓ େମାେତ ଏହା କହିବାକ େଚ ା କରଅଛି େଯ, ଜେଣ େସବକ ଭାବେର, ବିଗତ ସେତଇଶ
ବଷର େନଇ େଯେତେବେଳକି ମଁୁ େସବାକାଯ ମଧ କ େବଶ କଲି, ଯାହାସବ ମଁୁ ଦାନ
ପାଇଅଛି, େସହି େତ କଟି ପଇସା ଉପେର ଆୟକର େଦବାପାଇଁ ମଁୁ ସରକାରଠାେର
ଋଣୀ ଅେଟ। ଏହା େସହିପରି ନେହଁ, କାରଣ ତାହା ଏଠାେର ମ ଳୀ େଦଇ ଅତି ମ
କରାେହାଇ ମ ର କରାଯାଏ।

21 ମଁୁ ଏହି ମ ଳୀର ତ ାବଧାରକ ୀ ଅେଟ। ତାହା ସ ୂ ଠି ଅେଟ। ତାହା ଏଠାେର
କାଗଜପ େର ଲିପିବ ଅଛି। ଏଣୁ, େତେବ, ଯଦି ମଁୁ ଏହି ମ ଳୀର ତ ାବଧାରକ-
େକାଷାଧ ଅେଟ, ତାହାେହେଲ ଜଗତେର ଏପରି େକୗଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ…ସରକାରର
ଏଥି ସହିତ େକୗଣସି କାରବାର ନାହିଁ। େସମାେନ ମ ଳୀକ ଶ କରନାହଁା ି। େସମାେନ
େମାେତ ମ ଳୀର େକାଷାଧ େହାଇଥିବା େଯାଗଁୁ ଶ କରଅଛ ି। ଆଉ ତ ାବଧାରକ

ୀମାେନ େଗାଟିଏ କାଗଜପ ହ ା ାର କରିଛ ି ଯାହାକି େସଠାେର ବ ା େର ରହିଛି,
େଯ େମାର ସମ ଧନରାଶି…ମଁୁ େମା’ର େଗାଟିଏ ତି ାନ କରିବା ବଦଳେର, ମଁୁ ଏଠାେର
େମା’ର ମ ଳୀ େଦଇ ତାହାସବ ମ ର କରାଇଥାଏ, େଯେହତ ଏହା େଯେକୗଣସି ଭାବେର
େହେଲ, ସତଃ ହିଁ ଏକ ତି ାନ ଅେଟ।

22 ଆଉ ଏହା କରିବାକ େହେଲ, ତାହା େମାେତ ମ ଳୀ ଛାଡ଼ି ଦରକ ଚାଲିଯିବାଠାର,
ଓ ବାହାରି ଯାଇ ଏଥି ସହିତ େକୗଣସି ସ ନ ରଖିବାଠାର ର ା କରିବାେର ସାହାଯ
କରିଥାଏ। ମଁୁ େଲାକମାନ ଏହା ତିଶୃତି େଦବା ପେର େଯ ମଁୁ ବାର ାର ସମୟ ସମୟ
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ଧରି, ମ ଳୀକ େଫରି ଆସୁଥିବି, ଓ େସମାନ ସାହାଯ କରଥିବି। ଏହାହିଁ କାରଣ
ଅେଟ େଯ ମଁୁ ତାହାକ େସହିପରି ଭାବେର ରଖିଅଛି, କାରଣ ମଁୁ ଆପଣ େଲାକମାନ
ଏକ ତିଶୃତି େଦଇଅଛି। ଏଣୁକରି ମଁୁ େଗାଟିଏ ବ ି ବିେଶଷକ ନ ରଖି, ତା’ ବଦଳେର
ତାହା ସହିତ ଏହିପରି ଭାବେର ରହିଥାଏ। ତା’ପେର, ଯଦି ଆପଣ ତାହା କର ି, େତେବ
ତାହା ଏହାକ େଗାଟିଏ ସଂ ା ଆଡ଼କ େନଇଯାଏ। ଆଉ ମଁୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେର ସଂ ାର
ବିର େର ଅେଟ। ଏଣୁ ମଁୁ—ମଁୁ ଏହାକ େଯପରି ଭାବେର ତାହା ଅଛି, ଠି େସପରି ଭାବେର
ପରେମଶର ହ େର ରଖିବି, େଯପରିକି ଆେମମାେନ ପରେମଶର ରାଜ ନିମେ
ଅ ସର େହାଇପାରିବା।

23 ବ ମାନ, ଏହି ସକାଳେର, ଆେମମାେନ ଏହି ଆଶୀଷିତ ପୁରଣା ବାକ କ ଅଧ ୟନ
କରିବାକ, ଓ ବିଶାସ କରିବାକ ଚାହଁୁ।

24 େତେବ, ମଁୁ ଏହା ମଧ , କହିବାକ ଚାେହଁ…ଭାଇ ଇଗା ଓ ଅେନକ ,
ତ ାବଧାରକମାନ ମଧ ର େକେତକ ଏଠାେର ବସିଥିବାର େଦଖୁଅଛି, େତେବ
ଆେମମାେନ ଆମର ତ ାବଧାରକ ୀମାନ ସଭା, ଅନ ଏକ ରା େର ଆେୟାଜନ
କରିସାରିବା ପେର; ଏହା ସତ ଅେଟ, ମଁୁ ସାବଜନୀନ ଭାବେର େଘାଷଣା କେର େଯ,
ଆପଣମାନ ସମ ମଧ ର େତ କ ଜଣ ଆଉ ଅଧିକ—ଆଉ ନିଯୁ ି ା
ତ ାବଧାରକ ୀ ନହଁ ି। ଆପଣମାେନ ନିବାଚିତ ତ ାବଧାରକ ୀ ଅଟ ି, ଆଉ
ଆପଣମାନ ର ନାମ କାଗଜପ ପୁ କମାନେର ରହିଛି। ଠି ଅଛି।

25 ଆଉ େତେବ ଦୀକନମାନ ପାଇଁ—ପାଇଁ, ଓ େସହିପରି ଭତିମାନ ପାଇଁ
େସମାନ ର ଆଉ େକେତ ଗୁଡ଼ିଏ ନିବାଚନ େହବାକ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଭାଇ େନୱି , ଏହି
ସଭାର ଠି ପେର ହିଁ ତ  ଣା ତାହା ପାଇଁ ଡାକରା େଦବାକ ଯାଉଅଛ ି, ଠି ଅଛି, ଆଉ
େକାଷାଧ ପାଇଁ ଓ ଭତିସବ ପାଇଁ, େଯେତେବେଳକି ଆେମ ମ ଳୀକ ସୁବ ବ ିତ
କରଥାଉ। ସମ ପୃ ପଟଗୁଡ଼ିକ, ୁତ କରିେନଉ, ତା’ପେର ଯାଇ ଆେମମାେନ ଏକ
ଉ ୀପନା ପାଇପାରିବା େଯେତେବେଳକି ତାହା ଆେସ।

26 େତେବ, ଏହା ପୂେବକି ଆେମମାେନ ଆମର ରବିବାର ଶି ା ପାଠ ନିମେ ,
ଜୀବିତ ପରେମଶର ର ଏହି ମହାନ ବାକ ର ପୃ ାଂଶଗୁଡ଼ିକ ଏଠାେର ଓଲଟାଉ,
ଆସ , ଆେମମାେନ ଅ ଣ ପାଇଁ ନିଜର ମ କଗୁଡ଼ିକ ନତ କରିବା, େଯେତେବେଳକି
ଆେମମାେନ ଏହି ପୁ କର େଲଖକ ସହିତ କଥା େହଉ। ଆଉ ବ ମାନ ସମ ଚି ାକ,

େତ କ େସହି ବିେରାଧାଭାସୀ ବିଷୟକ, ଯାହାକି ଆପଣ ଏକ ଆଶୀବାଦ ପାଇବାର
ବ ିତ କରିଥାଏ, େସଗୁଡ଼ିକ େଗାଟିଏ ପଟକ ରଖିଦିଅ ।

ଆସ ାଥନା କରିବା।
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27 ଅତ ପବି ଓ ଧାମିକ ପରେମଶର, ବ ମାନ ଆେମମାେନ ତ ର ଆଶୀଷିତ
ମହିମାମୟ ଛାମୁକ ଆସୁଅଛ, ଓ ଆମର ଜୀବନଗୁଡ଼ିକ, ଓ ଆମର—ଆମର ାଣଗୁଡ଼ିକ, ଓ
ଆମର େଦହଗୁଡ଼ିକ, ଓ ଆମର େସବାଗୁଡ଼ିକ, ଓ ଆମର ତିଭାଗୁଡ଼ିକ, ତ ଠାେର ଅପଣ
କରଅଛ। ଆଉ ଯାହାସବ ଆମଠାେର ଅଛି, େସସବ ଆେମ ତ କ ଦାନ କରଅଛ। ଆଉ
େହ ଭ, େଯେତେବେଳ ତେମ ଆମକ ଅନାଇଥାଅ, ଯଦି ଏପରି କିଛି ଅନା ାଦିତ ଓ
ଅସୀକତ ପାପ ରହିଥାଏ, େତେବ େହ ଭ ପରେମଶର, ଆେମ ତମକ ବିନତୀ କର େଯ,
ତେମ ତମର ପୁ , ଯୀଶୁ ର ର କ େସପରି ଏକ ାନେର ଲଗାଇେଦବ। େଯେହତ, ଆେମ
ଏହା ଅନଭବ କର େଯ ଆେମମାେନ ନିଜ ମଧ େର ଅେଯାଗ ଅଟୁ, ଓ ଏହା ଅସ ବ ଅେଟ
େଯ ଆେମମାେନ କଦାପି େକେବେହେଲ ସ-ନିଭରଶୀଳ େହାଇପାର। ମା ଆେମମାେନ
ସ ୂ ଭାେବ ତାହା ର ବହମୂଲ ର , ଓ ତାହା ର ଅନ ହକ ଆମମାନ ର ଜୀବନ

ତି ଜୁଯ କରାଯିବାେର ନିଭର କର, େଯପରିକି ଅେଯାଗ ପାପୀ େଯ ଆେମମାେନ,
ଆମମାନ ର ସ ୁଖେର ଭ ଯୀଶୁ ର ଏହି ର କ େନଇ ସାହସର ସହିତ େକୗଣସି
ଏକଦିେନ ତ ର ଉପ ିତିକ ଆସିପାର। ଯାହାକ, ତେମ ବିଗତ ଦିନମାନ େର, ତମର
ଏକମା ଅଦିତୀୟ ିୟ ପୁ ର ର ଭାବେର ଚି ିଅଛ, ଓ ଏହା ତି ା କରିଅଛ, େଯ,
“ତାହା ର େଦଇ, ଯଦି ଆେମମାେନ ନିଜ ନିଜର ପାପଗୁଡ଼ିକ ଅ ୀକାର କର, ତାହାେହେଲ
ଆେମମାେନ ତାହା ର ଅନ ହ ଦାରା ଧାମିକ ଗଣାଯିବ।”

28 ଆଉ େହ ଭ, ବ ମାନ ଆେମ ଏହା ମାଗୁଅଛ େଯ, ତେମ ଆମର େକୗଣସି ବି ଭଲ,
େକୗଣସି ବି ପାପ ଯାହାକି ଅେବୖଧତା େଯାଗଁୁ କିଅବା ଅବେହଳା େଯାଗଁୁ, ବା ଅବମାନନା
େଯାଗୁ େହାଇଥାଏ, ମା କରିେଦବ, ପୁଣି ଯଦି ଶୟତାନର ଅ ିମୟ ବ ା ଦାରା େକୗଣସି
ମ ବିଚାର ଆମର ାଣକ ବି କରିଥାଏ, େତେବ ତମର, ଓ ତମର େଲାକମାନ ର ଏହି
ଶ ୁ ଶୟତାନକ ତେମ ତଡ଼ି ବାହାର କରିେଦବ।

29 ଆଉ ଆେମ ଏହା ାଥନା କରଅଛ େଯ ଏହି ସମୟେର ତେମ ତମର ପବି ଆ ା
ବାକ କ ହ ଗତ କରିବା ନିମେ େ ରଣ କରିବ, େଯେତେବେଳକି ଆେମମାେନ ନିଜ
ନିଜକ ଯ ପାତି ସରପ ସମପଣ କର, େଯପରିକି ତେମ ତମର ବାକ କ, ଆମ େଦଇ କଥା
କହିବ, ଓ ଆମ େଦଇ ଶୁଣିବ। ଆଉ ତା’ର ତିବଦଳେର ଏହିପରି େହଉ େଯପରିକି ଆେମ
ତାହା ତ ଠାର ପାଇଅଛ େବାଲି ମେନ କର, ଓ ଆଜି, ଏହି ାନକ ଏପରି ଅନଭତି େନଇ
ଛାଡ଼ େଯ, ଆେମମାେନ ୀ ର ଉେ ଶ ନିମେ ପୁନଃ-ବ ବ ିତ କରାଯାଇଅଛ; ଓ
ପବି ଆ ା ପରିଦଶନ େହତର, ଆେମମାେନ ଆଜିରା ି ଓ ଆସ ାକାଲିର େସବା ପାଇଁ
ଅଧିକ େଯାଗ ଭାେବ ୁତ େହାଇପାର।

30 ସବ ାନେର ରହିଥିବା ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନ , ବିଶର ସମ ମ ଳୀମାନ େର
ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନ ଆଶୀବାଦ କର, େଯଉଁମାେନକି ଏହି ମ ଦିନେର ଜୀବନର
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ବାକ କ ଧରି ରହିଛ ି। ଆେମ ଏହା ଅନଭବ କର େଯ କାଯ କରିବା େହତ ଆଉ ଅଧିକ
ସମୟ େଶଷ ନାହିଁ, େଯେହତ ରା ଅତି ଚ ଳ ମାଡ଼ି ଆସୁଅଛି। ଯୁ ର େମଘସବ ଘେନଇ
ଆସୁଅଛି। ମ ସମୟ ଉପ ିତ ଅେଟ, ଆଉ ଆେମ ଏହା ାଥନା କର େଯ ତେମ ଆମକ
ଏପରି ଭାବେର କାମ କରିବାକ େଦବ େଯପରିକି ଆେମ ତାହା େକେବ ଆଗର କରିନାହଁୁ।
େହ ଭ, ଆମର କା େଦହଗୁଡ଼ିକ ବି ାମ ଦିଅ, ଓ ପୁନବାର ଆମକ ଯୁ େ କ େ ରଣ
କର। େଯେତେବେଳକି ଆେମ ଏହାକ ଭ ଯୀଶୁ ର ନାମେର ମାଗୁଅଛ, ଓ ତାହା ର
ନିମେ ଆେମ ାଥନା କରଅଛ। ଆେମ  ।
31 ଆଜି ସକାଳେର, େଯେତେବେଳକି ଆେମ, ବାଇବଲ େମଲା କର, ଏହାର ଏ ୀ ପୁ କ
ତା’ର—ତା’ର 11ଶପବ।
32 ବଧବାର ରା , ଆେମମାେନ ଏ ୀ ପୁ କର 7ମ ପବ ଉପେର କହଥିଲ, ଯାହାର
ବିଷୟ ଥିଲା “ମ   କୀେଷଦକ, ଯାହା ର ପିତା, କି ମାତା, କି ବଂଶାବଳୀ, କିଅବା ଆୟୁର
ଆର ଓ ଜୀବନର ଅ କିଛି ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ।”
33 ଆଉ ମଁୁ ଭାବିଲି େଯ, େହାଇପାେର, ଏହି ସକାଳେର, ଏହି ଅ ତ ପୁ କଟିକ ପୁନବାର
େଖାଲିବା ଉପଯୁ େହବ, େଯେତେବେଳକି ଆମପାଖେର ବିଗତ ଦିନର ଶି ାେର ତାହାର
ପୃ ବିଷୟମାନ ରହିଅଛି, ଯାହା ବିଷୟେରକି ଆେମମାେନ କହିବାକ ଇ ା କର। ଆଉ 10ମ
ପବ ଓ 9ମ ପବକ େଡଇଁଯାଇ, ଯାହାକି ବଳିଦାନର ନିୟମ ସ ିତ ଅେଟ, ଆେମମାେନ
“ବିଶାସ” ର ଏକ ାନକ ଆସୁ। ଆଉ ଏଠାେର ଏ ୀ ପୁ କେର, ତା’ର 11ଶ ପବ, ଓ 23ଶ
ପଦର ଆର କରି, ଆେମ ତାହାକ ଏହିପରି ଭାବେର ପାଠ କର:

ବିଶାସ ଦାରା େମାଶା ପିତାମାତା ତା ଜନ େହବା ସମୟେର ତା
େଗାଟିଏସୁ ରପିଲା େବାଲି େଦଖି;ରାଜା ାକଭୟନକରିତିନି ମାସପଯ
ତା େଗାପନେରରଖିେଲ।

ବିଶାସଦାରା େମାଶା ବୟସ ା େହଲାଉ ାେରଫାେରା ରକନ ା
ପୁ େବାଲିଖ ାତେହବାକନା ିକେଲ।

ପାପର ଣିକ ସୁଖେଭାଗ ଅେପ ା ପରେମଶର େଲାକମାନ ସହିତ
ବରଂଦଃଖେଭାଗକରିବାକେସପସ କେଲ,

ପୁଣି, ମିସରର ସମ ଧନ ଅେପ ା ୀ ନି ାର ସହଭାଗୀ େହବା
େ ତର ଧନ େବାଲି ମେନ କେଲ:…େସ ପୁର ାର ଦାନର ସମୟ ତି
ଦ ିପାତ କେଲ।

ବିଶାସ ଦାରା େସ ରାଜା େ ାଧକ ଭୟ ନ କରି ମିସର ପରିତ ାଗ କେଲ,
େଯଣୁେସଅଦଶ ,ତାହା ଦଶନକଲାପରିସୁ ିରରହିେଲ।
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34 ଏହି ସକାଳେର, ମଁୁ ଏହି ବିଷୟ େନବା ପାଇଁ ଚାେହଁ, “ବିଶାସ ଦାରା ମେନାନୟନ
କରିବା।” ଆଉ ମଁୁ ମୂଳପାଠ ନିମେ , 23ଶ ପଦର ଥମ ତିେନାଟି ଶ , ବିଶାସ ଦାରା
େମାଶା େନବାକ ଚାେହଁ। ଆଉ, “ବିଶାସ ଦାରା ମେନାନୟନ କରିବା,” ସ େର େତ କ
ସମ କିଛି ବିଷୟ ଯାହା ଆେମ କରିଥାଉ, ଆମକ ତାହା ବିଶାସ ଦାରା ବାଛିବାକ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଆଉ େମାଶା ଯାହାକିଛି କେଲ େସସମ ବିଷୟେର ଆେମମାେନ ଏହା ପାଉ, ଯାହାକି
ପୁନରାବ ି କରିବା ଯୁ ିଯୁ ଅେଟ, େଯ ତାହା ବିଶାସ ଦାରା ଥିଲା; ତାହା ଦ ିଶ ି ଦାରା ନ
ଥିଲା, ବରଂ ବିଶାସ ଦାରା ଥିଲା।
35 ଆଉ େସହି କାରଣ େଯଉଁଥିପାଇଁକି ମଁୁ ଏହାକ ଆଜି ଆଜି ସକାଳେର, ଏହି
ଅବ ାେର ରହିଥିବା ମ ଳୀ ପାଇଁ ବାଛିଅଛି, ତାହା େହଲା େଯ ଆମମାନ ର…ଏପରିକି
ଆମମାନ ର ବିଦ ାଳୟଗୁଡ଼ିକେର ଓ ଚାରିଆେଡ଼, ଆମ ପାଖେର ଏେତ ଅତ ଧିକ
ମା ାେର େବୖ ାନିକ ଶି ା ରହିଅଛି। ଏହି କାରଣ େଯାଗଁୁ ହିଁ, ଆେମମାେନ େଲାକମାନ
ବିଶାସଠାର ଦରକ େନଇଯାଇଅଛ। େତେବ, ବିଶାସକ ବି ାନ ଦାରା ମାଣ କରାଯାଏ
ନାହିଁ। ବିଶାସ ତ ତାହା ଅେଟ ଯାହା ବି ାନ େଦେଖ ନାହିଁ। ଆଉ ଆେମମାେନ…ଯଦି ଆେମ
େକେବ ଏହି ମହାନ ବିଶାସକ ହରାଇେଦଉ, େତେବ ଆେମମାେନ ସ ୂ ଅ କାରେର ଅଟୁ,
ତାହା…ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଆେମମାେନ େକେତ ଶି ିତ ଅଟୁ, ଆେମମାେନ
କିପରି ଭାବେର ପରେମଶର ର ବାକ କ ବଝାଇପାର, ଯାହାକି ଆମମାନ ର ନିଜର
ବିଶାସକ ସୁହାଇଥାଏ।
36 ପରେମଶର ସ କରିବାକ େହେଲ, ବିଶାସ ଛଡ଼ା ଅନ େକୗଣସି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ।
ପବି ଶା ଏହାକ ସରଳଭାେବ େସହିପରି ବ କେର, ଆଉ ତାହା ବିଶାସ ଦାରା ଅେଟ।
ପବି ଶା କେହ, “ଆଉ ବିଶାସ ବିନା ପରେମଶର ସ କରିବା ଅସ ବ ଅେଟ।”
37 ଏଣୁ, ଯଦି ବିଶାସ ବି ାନ ସହିତ ଅସହମତ ହଏ, ଏବଂ ବି ାନ ବିଶାସ ସହିତ
ଅସହମତ ହଏ, ତାହା େସମାନ ପର ର ଜଣକାକ ଅନ ଆେରକ ବିର େର—
ବିର େର ଆଣି ଛିଡ଼ାକେର, େସେତେବେଳ ଆେମମାନ ଠି େସହିପରି ଏକ
ମେନାନୟନ କରିବା ଉଚି ଅେଟ େଯପରିକି େମାଶା କରିଥିେଲ। ବିଶାସ ଦାରା
ଆେମମାେନ ତ ୟ କର!
38 େତେବ, ଯଦି ଆେମମାେନ ବିଶାସକ ହରାଇେଦଉ, ତାହାେହେଲ ଆେମମାେନ
େକେବେହେଲ ପରେମଶର ଦାରା ଆମର ାଥନାଟି ଉ ର ଦିଆଯିବାର ପାଇବା
ନାହିଁ। “କାରଣ ପରେମଶର େଯ ଅଛ ି, ଆଉ େସ େଯ ତାହା ଅେନଷଣକାରୀମାନ ର
ପୁର ାରଦାତା, ଏହା ତାହା ଛାମୁକ ଆସୁଥିବା େଲାକର ବିଶାସ କରିବା ଆବଶ କ।”
ଏଣୁକରି, ଯଦି ଆେମମାେନ ବିଶାସକ ହରାଇେଦଉ, ତାହାେହେଲ ଆମମାନ ର

ାଥନାସବ ବ ଥ େହାଇଯାଏ; ଆେମମାେନ େକୗଣସିଠାକ ପହ ି ନ ଥାଉ।
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39 ଏଣୁ ଆଜି ସକାଳେର, େସସମ ବିଷୟସବ ଯାହାକି ଆେମମାେନ ଚି ା କରିପାର,
ତାହା େହଲା ବିଶାସକ ଧରି ରହିବା। ତା’ପେର, ଯଦି ଆେମମାେନ ବିଶାସକ ହରାଇେଦଉ,
ଆମର ସମ ଆଶାଗୁଡ଼ିକ ଲ େହାଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆେମମାେନ ବିଶାସକ
ହରାଇେଦଉ, େତେବ ଆମମାନ ର ସମ ଆ ିକ ବା ବିକତା ଚାଲିଯାଏ। କାରଣ,
ଆପଣ ଦଶ ମାନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ବିଶାସ କରିପାର ି ନାହିଁ, େଯେହତ େଯଉଁ
ବିଷୟମାନ ଆପଣ େଦଖ ି ତାହା ସବ ନାଶମାନ ଅେଟ।

40 ଯଦି ଆେମମାେନ େକୗଣସି ଏକ ମହାନ ବ ି , ଜେଣ ମହାନ େସବକ , କିଅବା
ଏକ ବହତ ମ ଳୀକ େଦଖୁ, ତାହାେହେଲ ଦିେନ ନା ଦିେନ, ତାହାସବ ବିନ େହାଇଯିବ।
ଆଉ ଯଦି ଆେମ େଗାଟିଏ ମହାନ ରା କ େଦଖୁ, କିଅବା େଗାଟିଏ ମହାନ ଅ କ େଦଖୁ,
ତାହାେହେଲ େକୗଣସି ଏକ ଦିନ, ତାହାସବ ନ େହାଇଯିବ। ଆଉ େତଣୁକରି ଆମମାନ
େସହିସବ ବିଷୟେର ଯାହା ସ େରକି ବି ାନ କିଛି େଘାଷଣା କେର ନାହିଁ, ବିଶାସ ଦାରା
ଜୀବିତ ରହିବା ଉଚି ଅେଟ। ଏହା ବିଶାସ ଦାରା ହିଁ ଅେଟ େଯ ଆେମମାେନ ତ ୟ କର।

41 େତେବ, ଯଦି ଆେମମାେନ ବିଶାସକ ହରାଉ ତାହାେହେଲ ଆେମ ଆମର ମହିମାକ
ହରାଇଥାଉ। େତେବ, ଯଦି ଆେମମାେନ ବିଶାସଠାର ଦରକ ଚାଲିଯାଉ, ତାହାେହେଲ
ଆେମ ମ ଳୀକ ଏକ େବୗ ିକ ପରିସର ମଧ କ େନଇଯାଉ।

42 ଆଉ ଅେନକ ଥର, େଲାକମାନ ମଧ େର, ଏପରି ଚି ା କରାଯାଏ େଯ, େଯେହତ
େଗାଟିଏ ମ ଳୀ ବଡ଼ ଅେଟ, ଆଉ େସମାନ ର ବହତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୀଜାଘରମାନ
ରହିଥାଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଉ ଚଡ଼ାମାନ ରହିଥାଏ, ଓ ଭଲ-ଭଲ େପାଷାକ ପି ିଥିବା ପୁଣି
ସୁ ର ଦିଶୁଥିବା େଲାକମାନ ର ଏକ ବଡ଼ ସମୂହ ରହିଥାଏ, ଓ ବହତ ଅଧିକ ଧନର ଆଥିକ
ବିଷୟମାନ ରହିଥାଏ, େଯ େସମାେନ େସହିପରି ବିଷୟସବ କରିପାରିବାେର ସ ମ ଅଟ ି,
ଆେମମାେନ, ଅେନକ ଥର, ଏହା ଭାବିଥାଉ େଯ ତାହା ସବ େ ରଣାଯୁ ଅେଟ, ଆଉ ଏହି
ଉ ବିେଶଷ ମ ଳୀଟି ନି ିତ ଭାବେର େ ରଣାେର େହାଇଥିବ। ଅଥବା, ଆେମମାେନ
ବହତ ଥର ଏପରି ବିଭି େସବକମାନ ଉେଲଖ କରିଥାଉ େଯଉଁମାେନକି ବାହାେର

ଚାର େ କ ଯାଆ ି ଆଉ େସମାନ ର ସଭାେର େଲାକମାନ ର ବହତ ଭୀଡ଼ ଲାଗି
ରହିଥାଏ, ଆଉ େବେଳ େବେଳ, ଆେମମାେନ ଭାବିଥାଉ େଯ, େସମାେନ େ ରଣାର
ଚି ମାନ ଅଟ ି। ମା ତାହା ସ ୂ ଭାବେର ସତ ନେହଁ। ତାହା ତ ମାନବୀୟ େ ରଣା
ଅେଟ।

43 ମା ବା ବିକ େ ରଣା ତ ପରେମଶର ଇ ା ସାଧନ କରିବା ଦାରା ଆସିଥାଏ।
ବଝିେଲ? ତାହା ଜେଣ େହଉ , କିଅବା ମା ହାତଗଣତି େଲାକମାେନ ହଅ । ତାହା
େଗାଟିଏ ବଡ଼ ମ ଳୀ େହଉ, କିଅବା ଏକ ସାନ ମ ଳୀ େହଉ, େସଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ
ନାହିଁ। େସ ଜେଣ ମହାନ, ଖୁ ଭଲ ବ ା ହଅ , କିଅବା ଏପରି ଜେଣ ପୁରଷ ହଅ
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ଯିଏକି ବଡ଼ କ େର ନିଜର କ ଖ ଗ ଭତି ଜାଣିଥା ି, େସଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ।
ଏହା ତ େସହି ବା ା ଉପେର ନିଭର କେର ଯାହାକି େସ େନଇକରି ଆସ ି େଯ, ତାହା
ପରେମଶର ର ବାକ ଦାରା େ ରିତ ଅେଟ କି ନେହଁ, କିଅବା, ତାହା ମାନବୀୟ େ ରଣାର
େବୗ ିକ କ ନା ଦାରା େ ରିତ ଅେଟ?
44 ଜେଣ ଖୁ ଭଲ ସୁବ ା େହାଇଥିବା େହତର େକେତକ େଲାେକ ଅନ ାଣିତ
େହାଇଥାଇପାର ି। ତାହା ଏହାକ ସଠି କରି ଗେଢ଼ ନାହିଁ। େବେଳ େବେଳ େସମାେନ
ଏଇଥିପାଇଁ ଅନ ାଣିତ େହାଇଥାଆ ି େଯେହତ େସହି ବ ିଜଣକ ଏେତ ଅଧିକ ଶି ିତ
େହାଇଥାଆ ି େଯ େସ ନିଜର କଥାକ ଭଲ ଭାବେର ଉପ ାପିତ କରିପାର ି। ତାହାର ଅଥ
ଏହା ନେହଁ େଯ ତାହା ପରେମଶର ଆଡ଼ ଅେଟ। ବଝିେଲ?
45 ଏହା ତ େକବଳ ପରେମଶର ସଦାକାଳ ନିମେ , ଅନ ଆଶୀଷିତ ବାକ ଦାରା ହିଁ
ଅେଟ େଯ, ଆେମମାେନ େ ରଣାକ ପାଇପାର, ଆଉ ତାହା ପବି ଆ ା ଦାରା ଦାନ
କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶାସ ଦାରା ଆେମ ଏହାକ ହଣ କରିଥାଉ।
46 ବ ମାନ ଆେମମାେନ େମାଶା, ଓ ତାହା ର ଜୀବନର ଏହି ମହାନ ସମୟ
ବିଷୟେର ଚି ା କରିବା। ଆଉ ଆେମମାେନ, ତାହା ର ଜନ ବ ା ର ପାଠ କର େଯ,
ପରେମଶର କିପରି ଭାବେର ତାହାର ତ େନଇଥିେଲ, ମା େମାଶା ଜୀବନେର
ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିଲା େଯଉଁଠାେରକି ଏକ ମେନାନୟନର ସମୟ ରହିବାକ ଥିଲା।
ଯଦି ଆେମମାେନ ସଠି  ଭାେବ ପାଠ କର, ତାହାେହେଲ ଆେମମାେନ ପାଉ େଯ େସ
ଫାେରା ର କନ ାର ପୁ ଥିେଲ, ଓ ସିଂହାସନର ଉ ରାଧିକାରୀ ଥିେଲ, ଓ ମିସରେର
ପରବ ୀ ଫାେରା େହାଇଥାଆେ । ଏଣୁ େସ ବୟସ ା ଓ ଦାୟିତବାନ େହାଇସାରିବା
ପେର, େଯେତେବେଳ େସ ସବ ତା ର ଚାରିଆେଡ଼ ଦ ିପାତ କରେ େସ ଲ କେଲ,
ଆଉ େସଠାେର ମାଟି କାଦଅ ଗାଢ଼ା ଭିତେର କାମ କରଥିବାର େସହି ଦାସମାେନ ରହିଥିେଲ।
ଆଉ େମାଶା, େଯେତେବେଳ େସ ରାଜ ାସାଦର ଝରକାମାନ େଦଇ େସହି ସମାନ
ଦାସମାନ େଦଖିେଲ, େଯଉଁମାନ କି ଫାେରା ମଧ େଦଖୁଥିେଲ, ମା େସଠାେର
ଦହିଁ ର େଦଖିବାେର କି ଏକ ପାଥକ ରହିଥିଲା।
47 ଆଜି ସକାଳେର, ମଁୁ େସହି ବିଚାରକ, ଅ େକେତକ ମିନି ପାଇଁ ଭି ିମୂଳକ
ଧ ାନ ନିମେ େନବାକ ଚାହିଁବି, ଆଉ ଏହିପରି େହଉ େଯ ସଗର ପରେମଶର ଏଠାେର

େତ କ ହଦୟ ଭି ତେର ତାହାକ ଘର କରିଦିଅ । ଏହା ତ ଆପଣ କିପରି ଭାବେର
େକୗଣସି ବିଷୟ ତି ଦ ିପାତ କରିଥାଆ ି, ଏହାହିଁ େସହି ପାଥକ କ ଆଣିଥାଏ।
48 ଜ ନାମେର, େସହି ମହାନ ଚାରକ ଜଣ, ଯିଏକି ଭାଇ େବା  େୱାଥ
େସବାକାଯ ଦାରା ମନଃପରିବ ନ କରିଥିେଲ, ଯାହା ଆପଣମାନ ମଧ ର ଅେନକ

ରଣ ଥିବ େଯ ଅେନକ ବଷ ପୂେବ, େସ ଓ  ଡ େଗାରୀ ବାନ ମ ଳୀର ଥିେଲ। େସ
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କହଥିେଲ, ଥେର ତାହା ର ିୟତମା ସ ୀ ଏବଂ ୀ ର ମୃତ ର ପୂବର, େସ େଗାଟିଏ
ଯା ା କରଥିେଲ। େସମାେନ ା  ସ େଦଶର, େଲାେର େଦଶର, ଲା ସା ନାମକ

ାନେର ଥିେଲ। ଆଉ ମଁୁ େସହି ସମାନ ାନକ ଯା ା କରିବାର େସୗଭାଗ ପାଇଥିଲି। ଆଉ
ପଥ ଦଶକ େସମାନ ବଗିଚାଗୁଡ଼ିକ ମଧ େଦଇ େନଇଯାଉଥିେଲ, ଓ େସମାନ ବିଭି
ବିଷୟସବ େଦଖାଉଥିେଲ। ଆଉ େସମାେନ ଯାଇ ଭ ଯୀଶୁ ର, ୁଶାପଣ ବିଷୟକ
େଗାଟିଏ ନି ିତ ମୂ ି ପାଖକ ଆସିେଲ। ଆଉ ୀମା ଦରର ଛିଡ଼ା େହାଇ, େସ ଓ
ତାହା ର ୀ, ତାହାକ ଅନାଇଥିେଲ, ଓ, େସମାନ ର ହଦୟେର, େସହି ଶି କାରକ
ସମାେଲାଚନା କରଥିେଲ େଯ େସହି ଶି କାର, ବା ମୂ ିକାରର ମ ି େର କ’ଣ ରହିଥିବ,
େଯେତେବେଳ େସ ଏହାକ େଗାଟିଏ ପଥରର େଖାଦି ନିମାଣ କରଥିଲା, େଯ ଭ
ଯୀଶୁ ର ଦଃଖେଭାଗ ଓ େ ମ ଏବଂ ଦୟାକ େସ ଏେତ ଭୟାନକ ଦିଶୁଥିବା ବିଷୟ ଦାରା

ଦଶିତ କରିଥିଲା, ଆଉ ତାହା ସବ କିପରି ଭାବେର େଯ କଗଠିତ ଓ ଏଆେଡ଼-େସଆେଡ଼
କଟାଯାଇଥିବା ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ଆଉ ପଥ ଦଶକ ଜଣ ୀମା ନିକଟକ ଆସିେଲ, ଓ
େସ କହିେଲ, “ମହାଶୟ, ମଁୁ ଅନମାନ କରଅଛି େଯ ଆପଣ ଭ ଯୀଶୁ ର ଏହି ମୂ ିଟିକ
ସମାେଲାଚନା କରଛ ି।”

ଆଉ େସ ଉ ର େଦେଲ, “ହଁ, ମଁୁ କରଅଛି।”

49 ଏଣୁ େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଟିେକ ବି ଆ ଯ ଚକିତ ନେହଁ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ
େଲାେକ େଯଉଁମାେନକି ଏହାକ େଦଖ ି, ଥେମ, େସମାେନ ଏହାକ ସମାେଲାଚନା ହିଁ
କରିଥାଆ ି।”

50 ଆଉ ୀମା କହିେଲ, “କାହିଁକି, ମଁୁ ତ ଏପରି ଏକ ବିଷୟକ ଅନାଇବା ଦାରା
େକୗଣସି ଦୟା କିଅବା େକୗଣସି େ ରଣାକ େଦଖିପାର ନାହିଁ, ଏଣୁ ମଁୁ ଆ ଯ କରଅଛି େଯ
େସହି ମୂ ିକାର ଏହାକ ସବ ଏପରି ଭାବେର କାହିଁକି ନିମାଣ କେଲ।”

51 “ଆଉ େସହି ମୂ ିକାର…” ପଥ ଦଶକ ଜଣ କହିେଲ, “ ୀମା ଲ, ଏହି ମୂ ିଟି
ସବ ଠି ଅଛି, ଆଉ େସହି ମୂ ିକାରର ମ ି େର ମଧ ସଠି ବିଷୟ ରହିଥିଲା। ମା
ସମସ ାଟି େଯଉଁଠାେର ଅଛି, ତାହା େହଲା ଆପଣ ସହିତେର। ଏହା ତ ଆପଣ ର
େଦଖିବାର ଭାବ ଅେଟ େଯଉଁଭାେବ ଆପଣ ଏହାକ େଦଖ ି।” ଆଉ େସ ତାହା ଓ
ତାହା ର ୀ ହାତକ ଧରିେଲ, ଓ େସମାନ ଉ ୁଶର ପାଦେଦଶେର ଥିବା େଗାଟିଏ
େବଦୀ ଆଡ଼କ କେଢ଼ଇ େନେଲ। ଆଉ େସ କହିେଲ, “େତେବ, ୀମା , ବ ମାନ
ଉପରକ େଦଖ ।” ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ ଉପରକ ଅନାଇେଲ, େସ କହିେଲ େଯ
ତାହା ର ହଦୟ ବିଦୀ େହାଇଯିବା ପରି େହଲା। ତାହା କି ଏକ ପାଥକ ଥିଲା େଯ,
େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହବା ଓ ତାହାକ େସପରି ଭାବେର େଦଖିବା, ପୁଣି ତଳକ ଯାଇ ତାହାକ
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େସହିପରି ଭାବେର ଅନାଇବା େଯପରି ଭାବେର କି ତାହାକ େଦଖାଯିବା ନିମେ ନିମାଣ
କରାଯାଇଥିଲା।

52 ଆଉ ଏହିପରି ଭାବେର ହିଁ ତ ପରେମଶର ଅଟ ି। ଏହିପରି ଭାବେର ହିଁ ତ ବିଶାସ
ଅେଟ। ଏହା ତ ଆପଣ ର େଦଖିବାର ଭାବ ଉପେର ନିଭର ଅେଟ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ
େକୗଣସି କାର ଏକ ଐତିହାସିକ ବାଇବଲ ରେପ େଦଖ ି, ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ଭାବେର
ଯାହାକି ବିଗତ ଦିନେର କିଛି େଗାଟାଏ ଥିଲା, ତାହାେହେଲ ଆପଣ କଦାପି ବାଇବଲର
ବା ବିକ ବିଷୟ ଲାଭ କରିପାରିେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ନିଜର ଆ ୁ ଭା ି ଆସିବାକ ଅଛି,
ଓ ଏହି ବାଇବଲର ଆ ାଗୁଡ଼ିକ ମାନିବାକ ଅଛି, ଏବଂ ଏହାକ ପବି ଆ ାର ଚ େଦଇ
େଦଖିବାକ ଅଛି।

53 ମଁୁ ଏହି ସକାଳେର, ଏହି େ ାତାବଗ ପଚାରିବି। ଏକ ଐତିହାସିକ ପରେମଶର
ଦାରା ଆଜି ଆମର କି ଲାଭ େହବ ଯଦି େସ େସହି ସମାନ ପରେମଶର ନହଁ ି? େସହି
ପରେମଶର ଦାରା କି ଲାଭ େହବ, ଯିଏକି େମାଶା େନଇଥିେଲ ଓ ତାହା େଦଇ
େସହି ଆ ଯ କମମାନ ସାଧନ କରିଥିେଲ, ଯାହାସବ େମାଶା କରିଥିେଲ, େସହିପରି
ଏକ ପରେମଶର ବିଷୟେର ପାଠ କରିବା ଆମକ କି ଲାଭ େହବ ଯଦି ଆଜି େସ େସହି
ସମାନ ପରେମଶର ନହଁ ି? େସହି ପରେମଶର କି ଲାଭ ଯିଏକି ଏ ୀୟ ବାଳକମାନ ,
ଅ ିକ ର ଉ ାର କରିପାରିଥିେଲ, ଯଦି େସ ଆଜି େସହି ସମାନ ପରେମଶର ନହଁ ି? େସହି
ପରେମଶର କି ଲାଭ ଯିଏକି ବିଗତ ଏକ ଦିନେର, ଭ ଓ ଠି  ର ବିଚାର କରିଥିେଲ, ଏବଂ
ଭଲକ ଶା ି ଓ ଠି  କ ଆଶୀବାଦ କରିଥିେଲ, ଯଦି େସ ଆଜି େସହି ସମାନ ପରେମଶର
ନହଁ ି? ଆେମମାେନ ମ ଳୀକ କାହିଁକି ଯାଇଥାଉ? ଆେମମାେନ ତାହାେହେଲ ଜଗତର
ସବ ବିଷୟଠାର କାହିଁକି ା େହାଇଥାଉ, ଯଦି େସ େସହି ସମାନ ନ ାୟ ବିଚାରର,
ପୁଣି େସହି ସମାନ ମତ େପାଷଣ କରଥିବାର ପରେମଶର ନହଁ ି ଯାହାକି େସ ସବଦା
ରହିଆସିଥିେଲ? ତାହା େସହି ପରେମଶର ନିମେ କି ଲାଭ େହବ ଯିଏକି ଅତିଶୟ ଜର
ଥିବା ଜେଣ ୀେଲାକ ଶ କରିପାରିଥିେଲ, ଓ େସହି ଜର ବ େହାଇଯାଇଥିଲା, ଯଦି େସ
ଆଜି େସହି ସମାନ ପରେମଶର ନହଁ ି? ଏହା େସହି ପରେମଶର େସବା କରିବା କି ଲାଭ
େହବ ଯିଏକି ଚାରି ଦିନ ମୃତ େହାଇଯାଇଥିବା, ତାହା ର ବ କବରର ଡାକି ପାରିଥିେଲ,
ଯଦି େସ ଆଜି େସହି ସମାନ ପରେମଶର ନହଁ ି?

54 ବିଶାସ ଦାରା ଆେମ ଏହା ବିଶାସ କର େଯ େକୗଣସି ଏକ ମହିମାମୟ ଦିନେର େସ
ଆମମାନ ପୃଥିବୀର ଡାକ ପକାଇେବ, ଯଦିଓ ଆେମ ପୁନବାର େଗାଟିଏ ଚାମଚଭରା
ପାଉଁଶଗୁ େହାଇଯାଇଥିବା। ଆେମ ତାହା କିପରି ମାଣ କର? ଆେମ ତାହା ମାଣ
କରନାହଁୁ। ଆେମ ତାହା ବିଶାସ କର। ଆମମାନ କିଛି େହେଲ ମାଣ କରିବାକ କହାଯାଇ
ନାହିଁ। ଆମମାନ ତ ତାହା ବିଶାସ କରିବାକ କହାଯାଇଛି।
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55 ବିଶାସ ଦାରା େମାଶା ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ କରିଥିେଲ। ଆଉ େଯେତେବେଳ େମାଶା,
ଜେଣ ଯୁବାେଲାକ ଭାବେର, ରାଜ ାସାଦେର ଝରକା େଦଇ, େସହି ଦାସମାନ େଦଖିେଲ,
େସ େସହି ସମାନ ମଇଳା, ଅପରି ାର, କାଦଅେର-ଦଳା ଚକଟା େହଉଥିବା ଦାସମାନ
େଦଖିେଲ ଯାହାକି ଫାେରା େଦଖିଥିେଲ।

56 ଆଉ େଯେତେବେଳ ଫାେରା େସମାନ ଦ ିପାତ କେଲ, ଓ ମିସରୀୟମାେନ
ଦ ିପାତ କେଲ, େସମାେନ ଆଉ କିଛି ନହଁ ବରଂ ଦାସମାନ ର ଏକ ସମୂହ ଥିେଲ।
େସମାେନ ସବ େକବଳ େସତିକିପାଇଁ ହିଁ ଉ ମ ଥିେଲ; େକବଳ ମାଟି କାଦଅ ଚକଟିବାର
ମନଷ ଭାବେର, େଯଉଁମାେନକି ଫାେରା ନିମାଣ କରଥିବା ନଗରମାନ ର ଲାଭ
େହତ ମାଟି ଇଟା ନିମାଣ କରଥିେଲ। ଏହି କାେର ହିଁ ମିସରୀୟମାେନ ଓ ଫାେରା େସହି
ଦାସମାନ ତି ଦ ିପାତ କରଥିେଲ।

57 ମା େମାଶା, େଯେତେବେଳ େସ େସମାନ େଦଖିେଲ, ଏହା ତ ଏକ ଭି
େଦଖିବାର ବିଷୟ ଥିଲା ଯାହାକି େମାଶା େଦଖିଥିେଲ। େଯେତେବେଳ େସ, ଝରକା େଦଇ
ଯାଉଥିବା ସମୟେର, େସମାନ ର ମୁଖ ମ ଳେର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ପଡ଼ିଥିବାର େଦଖିେଲ,
େସମାନ ର ଗାଲର ଲହ ଝରଥିବାର େଦଖିେଲ, ଓ େସମାନ ର ଭା ି ଯାଉଥିବାର
ଶରୀରଗୁଡ଼ିକ େଦଖିେଲ, େସ େସମାନ ପରେମଶର ର େଲାକ ଭାବେର େଦଖିଥିେଲ।
େସ େସମାନ ଦାସ ଭାବେର େଦଖି ନ ଥିେଲ। େସ େସମାନ ପରେମଶର ର
ମେନାନୀତ େଲାକ ଭାବେର େଦଖିଥିେଲ।

58 ଆଉ, ଓଃ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ, େଗାଟିଏ େଦଶର ଅନ େଦଶକ, ପୁଣି େଗାଟିଏ ରା ର
ଅନ ରା କ, ଚାର ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ! େଯଉଁ ସମୟର ମଁୁ ଏହି ସାନ ଆରାଧନାଳୟର
ଦାରେଦଶକ ଛାଡ଼ି ଯାଇଅଛି, ଯାହାକି େଗାଟିଏ ଆ ଃନାମଧାରୀ ସଂ ାର ଅନ ାନଟିଏ
ଅେଟ, େଯଉଁଠାେରକି େ ମ ଛଡ଼ା ଅନ େକୗଣସି ବ ବ ା ନାହିଁ, ବାଇବଲ ଛଡ଼ା ଅନ
େକୗଣସି ପୁ କ ନାହିଁ, ପୁଣି ୀ ଛଡ଼ା ଅନ େକୗଣସି ମତ ନାହିଁ, ମଁୁ େଚ ା କରିଅଛି େଯ
ପରେମଶର େଲାକମାନ , ଓ ଅସୀକତ େଲାକମାନ , ପରେମଶର ର ନିବାଚିତ ଓ
ମେନାନିତ େଲାକମାନ ରପେର େଦଖିବା। ମଁୁ େସମାନ ପଚାେର ନାହିଁ େଯ େସମାେନ

ା  ହା େଟବେନକ   ସହିତ ସ ିତ ଅଟ ି କି ନେହଁ। ମଁୁ େସମାନ ପଚାେର ନାହିଁ
େଯ େସମାେନ େମେଥାଡି ଅଟ ି କି, କିଅବା େସମାେନ େ ସବିେଟରିେୟ ଅଟ ି କି,
ଅବା େସମାେନ େପ ିକ ା ଅଟ ି କି, ଅଥବା ନାଜରିନ, କି ପି  ି େହାଲିେନ  ର
ଅଟ ି କି। ମଁୁ େକବଳ େସମାନ ପରେମଶର େଲାକ ଭାବେର େଦଖିବାକ ଚାହିଁଥାଏ।
ଆଉ େସମାନ ର ିୟାକଳାପଗୁଡ଼ିକ ଓ େସମାନ ର କମଗୁଡ଼ିକ େଦେଖ, େଯ େସମାେନ
ସଦା ଭ ପରେମଶର ର ଦାସମାେନ ଅଟ ି। ଆଉ େମା’ର ହଦୟ େସମାନ ସହିତେର
ସହଭାଗୀତା କରିବାକ ଇ ା କେର, ଏଥିେର ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େସମାନ ର େକଉଁ
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ଛାପ ବା ନାମ ଅଛି। ମଁୁ େକବଳ େସମାନ ସହିତେର ସହଭାଗୀତା କରିବା ନିମେ ଇ ା
କେର। ମଁୁ େସମାନ େ ମ କେର କାରଣ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ େସମାେନ ପରେମଶର ର
େଲାକ ଅଟ ି।
59 େଯେତେବେଳ ମଁୁ େଗାଟିଏ ୀେଲାକକ ରା ାେର ଚାଲି ଆସୁଥିବାର େଦେଖ, ଯିଏକି
ଏକ ଲ ା ଟ େପାଷାକ ପି ିଥାଏ, ଓ ତା’ର େକଶକ ସୁ ର ଭାବେର ବି ି ପଛେର
କରିଥାଏ, ଓ—ଓ େଗାଟିଏ ଉ ମ-ଦିଶୁଥିବା ବ ଟିଏ ପି ିଥାଏ; ପୁଣି ମଁୁ ଆଉ େଗାଟିଏ
ଯୁବା ୀେଲାକକ େଦେଖ, େହାଇପାେର େଯ ସମାନ ବୟସର େହାଇଥିବ, ଆଉ େସ
ଏକ େଛାଟ ଅ େପ  େପାଷାକଟିଏ ପି ିଥିବ; େହାଇପାେର େଯ, େଦଖିବାେର, ଏହି

ୀେଲାକଟି ଲ ାେକଶ ରଖିଥିବା ୀେଲାକ ଅେପ ା ଦଇଗୁଣ ସୁ ର ଦିଶୁଥିବ, ଯାହାକି
ଜଗତର େଦଖିବାର ଅନସାେର ଅେଟ, ମା ମଁୁ ତ େମା’ର ପ େସହି ଝିଅ ସହିତ େନବି
ଯିଏକି େଗାଟିଏ ୀ ିୟାନ ପରି ବ ପି ିଅଛି। ଯ ପି େସମାେନ ତାହା ଉପେର ହସୁଥିେବ,
ଓ ତାହାକ େଗାଟିଏ ପାଗଳ େବାଲି ଡାକଥିେବ, ତଥାପି, ମଁୁ େମା’ର ପ ତାହା ସହିତ େନବି।
େହାଇପାେର େଯ ଆକତିଗତ େବୖଶି ତାେର, େସ ଅନ ଝିଅ ପରି େସେତ ସୁ ର ନ
ଦିଶୁଥାଇ ପାେର, ମା େସ କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟ େଦଖିଥାଏ। ବିଶାସ ଦାରା େସ ତାହା
େଦେଖ ଯିଏକି ଅଦଶ ଅଟ ି, ଯିଏକି ତାହାର ଜୀବନକ ମାଗଦଶନ କରଥାଆ ି।
60 େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସହି ପୁରଷ ତା ର କାଯ ଳେର େଦେଖ, ଯାହା କି
“ଦୀକନ,” ଅବା “ ଚାରକ,” ଅବା “ଜେଣ ଧମ ପାଗଳ,” େବାଲି କହାଯାଏ, େଯେହତ
େସ ଧୂ ପାନ କରିବାକ, ଓ ମଦ ପାନ କରିବାକ, ଓ ଅନ ମାେନ ପସ କରଥିବା ପରି,
ନତ ଗୀତକ ଯିବାକ ମନା କରି େଦଇଥାଆ ି, ଆଉ ତାହା “େଗାଟିଏ ଧମ ପାଗଳ,”
େବାଲି ଡକାଯାଏ, େମା’ର ହଦୟ େସେତେବେଳ ତାହା ର ସପ େର ଯାଇଥାଏ। େସ
ଏହି ମିସର ମାଟିେର ଥିବା, େମା’ର ଭାଇ ଅେଟ, ଯାହା ଆଲି ନ କରି ଏହା କହିବା ପାଇଁ
ଆମର ହଦୟକ ବ ାଏ େଯ, “ଭାଇ, ଆେମମାେନ ଏହି େଦଶର, ବିେଦଶୀ ଓ ବାସୀ
ଅଟୁ, ଆଉ ମଁୁ ତମ ସହିତ ସହଭାଗୀତା କରିବାକ ଇ ା କେର।”

େମାଶା ଏକ ମେନାନୟନ କରିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା, ବିଶାସ ଦାରା ମେନାନୟନ।
61 ଫାେରା କନ ାର ପୁ େହବାର ସୁେଯାଗ ପାଇଁ େକେତ ଯୁବା େଲାକମାେନ େଡଇଁ
ପଡ଼ିଥାଆେ ! େକେତ ଯୁବା େଲାକମାେନ େସହି ସୁେଯାଗ ତି ଝା ି ପକାେ ଯାହାକି
େମାଶା ର ରହିଥିଲା, େଯ ସଂସାରର ସମ ସୁଖ ବିଳାସ ଓ ଚାକଚକ ତା ଉପେଭାଗ
କରିଥାଆେ , ମିସରର ରାଜା େହାଇଥାଆେ , ଓ ସମ ଜଗତ ତାହା ର ପାଦ ତେଳ
ରହିଥାଆ ା! “କି ଏକ ମୂଖାମୀ ବିଷୟ,” େବାଲି ତାହା ଦିନର ଯୁବା େଲାକମାେନ
ନି ିତେର ଭାବିଥିେବ, “େଯେତେବେଳ େମାଶା ପରେମଶର ର ପୀଡ଼ିତ ଓ ଦଃଖେଭାଗ
କରଥିବା େଲାକମାନ ସହିତେର ନିଜର ାନ େନବା ପାଇଁ ମେନାନୟନ କେଲ।”
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62 େସ େସହିପରି କାହିଁକି କେଲ? ବିଶାସ ଦାରା, େଯେତେବେଳ େସ ନିଜର ଚ କ
ଉପରକ ଉଠାଇେଲ, େସ ଏହି ଜଗତର ଚାକଚକ ତାଠାର ସୁଦରେର ଆରପାରିକ
େଦଖିେଲ। େସ ପାପର ସୁଖେଭାଗଠାର ସୁଦର ଆରପାରିକ େଦଖିେଲ। ଆଉ ବାଇବଲ
ବ କେର େଯ େସ ବିଶାସ ଦାରା, ଯିଏ ଅଦଶ , ତାହା ଦଶନ କଲା ପରି ସୁ ିର ରହିେଲ,
ଓ େସହି ବିଷୟକ ଖାତିର ନ କରି େଯ କ’ଣ ଘଟିବ େସ େସହି ପରେମଶର େସବା କରିବାର
ଏକ ମେନାନୟନ କେଲ।

63 ଏହା ବଦଳିଯାଇ ନାହିଁ। ଆମମାନ ମଧ ର ଅେନେକ େସଠାକ ଯାଇ ପାରିଥାଆ
ଯାହାକକି ଆେମ ଏକ ଅଧିକ ଉ ମ ଭବନ େବାଲି କହିଥାଉ। େହାଇପାେର େଯ,
ଆେମମାେନ, ଏକ ଅଧିକ ଉ ମ ଉ ାନେର ବସିବାର ସୁଖ ଓ ସହଭାଗୀତା ଉପେଭାଗ
କରି ପାରିଥାଆ । ଆେମ ଜଗତ ପରିକା ମଦ ପାନ କରିବାକ, ଓ ଧୂ ପାନ କରିବାକ, ଓ
େସମାନ ପରି ବ ପି ି କାଯ କଳାପ କରିବାକ ଅଧିକ େଲାକ ିୟ େହାଇ ପାରିଥାଆ ।
ମା ମାମଲା କ’ଣ ଅେଟ? ଆପଣମାେନ ନିଜର ଚ କ ଉପରକ ଉଠାଇଅଛ ି, ଓ ବିଶାସ
ଦାରା ତାହା େଦଖିଅଛ ି ଯିଏକି ଅଦଶ ଅଟ ି, ଏବଂ ଆଜିର ଦିନର ତ େଲାକମାନ
ସହିତେର ଓ ତଥା-କଥିତ ପବି -ପାଗଳ କହାଯାଉଥିବା େଲାକମାନ ସହିତେର ନିଜର
ପ େନଇଅଛ ି। େଯେହତ ବିଶାସ ଦାରା ଆେମ ତାହା େଦଖିଅଛ ଯିଏକି ଅଦଶ ଅଟ ି,
ପୁଣି ନିଯାତନାମାନ ଓ ଦଃଖ ପୀଡ଼ା ସହିବାକ ବାଛିଅଛ।

64 ମଁୁ େଲାକମାନ ଏହା କହିବି ନାହିଁ େଯ େସମାେନ ପୀଡ଼ିତ େହବା ନିମେ ବାଛିବା
ଉଚି । ମଁୁ ଏହା କେହ ନାହିଁ େଯ ଆପଣମାେନ ଦଃଖେଭାଗ କରିବାଟା ବାଛିବା ଉଚି । ଏହା
କରିବାଟା ମାନବୀୟ େହବ ନାହିଁ। ମା ଯଦି କ ବ ର ମାଗେର ଦଃଖେଭାଗ ରହିଥାଏ,
ତାହାେହେଲ ଆସୁ ଆେମ ଏହାକ ହଣ କର େଯେତେବେଳକି ଏହା ଆେସ। ମଁୁ ଏହା ଚାେହଁ
ନାହିଁ େଯ ଆପଣ ଏପରି କିଛି କର େଯଉଁଥିପାଇଁକି େକହି ଆପଣ ପରିହାସ କର। ମଁୁ ଏହା
ଚାହିଁବି ନାହିଁ େଯ ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଭି କଥା କହ , ଯଥା, “ମଁୁ ଜେଣ…ମଁୁ ଏପରି େଗାଟିଏ
ମ ଳୀର ଅେଟ, ଯାହାକି ଜଗତେର,ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ ବିଷୟକ ବିଶାସ କର ି ନାହିଁ,” ଓ
ଏହିପରି ବିଷୟସବ, ଯ ାରାକି େଲାକମାେନ େକବଳ ଆପଣ ପରିହାସ ହିଁ କର ି। ଏହା
ତ ଆପଣମାେନ ନିେଜ ତାହା ନିଜ ଉପରକ ଆଣୁଛ ି। ମଁୁ ଆପଣ ଏହା କହିବି ନାହିଁ େଯ
ଆପଣ ଏଠାେର ବାହାରକ ବାହାରିଯାଇ ତାହା କରଥାଆ ଓ ଏପରି କିଛି କର ଯାହାକି
ଚରମପ ୀକ ଅେଟ। ମଁୁ ଏହା ଚାହିଁବି ନାହିଁ େଯ ଆପଣ ତାହା କର େବାଲି, ଯ ାରା େକହି
ଆପଣ କେହ େଯ ଆପଣ ଜେଣ ଧମପାଗଳ ଅଟ ି। ଆପଣ ତ ନିେଜ ତାହା ନିଜ ଉପରକ
େନଇ ଆସିଥା ି। ମା ଯଦି ତାହା ପରେମଶର ତି ଆପଣ ର କ ବ ର ମାଗେର
ରହିଥାଏ, ତାହାେହେଲ ଜଗତ ଯାହା କହିବାକ ଚାେହଁ ତାହା େସମାେନ କହଥାଆ । ଆପଣ
ଜୀବନ ବ ତିତ କରି ଚାଲ ।
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ଆପଣ ଏକ ମେନାନୟନ କରିନିଅ । େତ କ ପୁରଷ ଓ ୀ ଏହା କରିବାକ
ପଡ଼ିଥାଏ।

65 କ’ଣ େହାଇଥାଆ ା ଯଦି ଫାେରା ତାହା େଦଖି ପାରିଥାଆେ ଯାହାକି େମାଶା
େଦଖିଥିେଲ? େସ େଲାକମାନ ର ଦଃଖେଭାଗକ େଦଖିଥିେଲ। େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ
ତାହାର କି ମୂଲ େଦବାକ ଅଛି। ମା ବିଶାସ ଦାରା, ପାପର ସୁଖେଭାଗ କରିବା ଅେପ ା
େସ ତାହାକ ହିଁ ବାଛିେଲ।

66 େହାଇପାେର େଯ ଏଠାେର ସାନ ସାନ, ଯୁବା ୀେଲାକମାେନ, ଅତି ସୁ ରୀ ଯୁବତୀ
ମହିଳା ରପେର ବସିଥିେବ। ଜଗତ ଆପଣମାନ ଏହା କହିବାକ ଚାହିଁବ, “ଅମୁକ-ଓ-
ଅମୁକ କର। ତେମ ସୁ ର ଅଟ। ତମର େଦହଟି ଏେତ ସୁ ର ସୁଗଠିତ ଅେଟ। ତମକ ତାହା

ଦଶିତ କରିବା ଉଚି ଅେଟ।”

67 ମା , େହ େମା’ର ଭଉଣୀ, ଆପଣ ନିଜର ଚ କ ଉପରକ ଉଠା ଓ ତାହାଠାର
ଆରପାରି ସୁଦରେର, ତାହା େଦଖ ଯିଏକି ଏହା କହିଛ ି, “ଜେଣ ୀେଲାକ ପାଇଁ
ପୁରଷର ବ ପି ିବା ଘୃଣ ବିଷୟ ଅେଟ।”

68 ଯଦି ଆପଣ ର ସମାଜେର ଥିବା େଲାକମାନ ମଧ େର ପୁରଷମାେନ, ଯଦି
ୀେଲାକମାେନ ଯାହା ସହିତେର ଆପଣ ର ବ ତ ଅଛି, ଆପଣ ଏହା କହ ି, “େସହି

ଲ ା େକଶକ କାଟି ପକାଅ। ତାହା ତମକ ଶୀତଳତା ଦାନ କରିବ। ତାହା ତମକ ଏହା,
ତାହା ବାଅନ କିଛି କରିେଦବ।” ଅଥବା, “ତାହା ତମକ ଆହରି ଅଧିକ ଉ ମ କରିେଦବ।”
ଆପଣ ତାହା ତି କ ପାତ କର ନାହିଁ!

69 ଆପଣ ନିଜର ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକ ଉଠା , ଓ ବିଶାସ ଦାରା ତାହା େଦଖ ଯିଏକି
ଏହା କହିଥିେଲ, “ ୀର େକଶ ତାହାର େଗୗରବ ଅେଟ, ଓ େସ ଏହାକ ନ କାଟୁ।”

70 ଯଦି େସମାେନ କହ ି, “ଏହା େଲାକ ିୟ କରିେଦବ। ଯଦି ଆପଣ ଟିେକ ସାମାଜିକ
ମଦ ପାନ କରିେବ, େତେବ ଆପଣ ନିଜର ଚାକିରି େ େର, ଅଥବା ଆପଣ ର ହାକିମ
ମୁନିବ ସହିତେର ଆହରି ଅଧିକ ଉ ରେର ଛିଡ଼ା େହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ ାନ

ୀେଲାକମାନ ପରି ଧୂ ପାନ କରିେବ, ତାହାେହେଲ ଆପଣ ନିଜର ତିବାସୀ
ଗହଣେର ଅଧିକ ଉ ତର ସାମାଜିକ ରେର ଛିଡ଼ା େହେବ।”

71 ବିଶାସ ଦାରା ଆପଣାର ଚ କ ଉଠା ଓ ତାହା େଦଖ ଯିଏକି କହିଥିେଲ, “ଏହି
ଶରୀରକ ଅପବି କେଲ, ମଁୁ ଏହାକ ବିନ କରିେଦବି।” ବିଶାସ ଦାରା ଆେମ େସହି
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଶାସ କର। ଏହା ତ ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ନେହଁ ଯାହାକି ଆପଣ େଦଖ ି।
ଏହା ତ ଏପରି କିଛି ଅେଟ ଯାହାକି ଆପଣ ବିଶାସ କର ି। ବିଶାସ ଦାରା, େମାଶା ତାହା
କରିଥିେଲ।
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72 ଆଉ ଏହି ବିଶାସର ଚଲାପଥେର, ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆେସ େଯେତେବେଳକି
ମେନାନୟନର ଏକ ବିଷୟ କରିବାକ ପଡ଼ିଥାଏ।

73 େଲାଟ େସହି ଦଃଖଜନକ ଭ କେଲ ଯାହାକି ଆେମମାେନ କରିଥାଉ। ଅଧିକାଂଶ
ସମୟେର ଆେମ ଆମର ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବାଛିଥାଉ। ଆେମ ଏପରି
ବିଷୟମାନ ବାଛିଥାଉ ଯାହାକି ଅଧିକ ଉ ମ େହାଇଥିବ।

74 େବେଳ େବେଳ ମ ଳୀେର ଯଦି େଗାଟିଏ େଛାଟ ବିବାଦ ଆସିଥାଏ, ଓ େକହି ଜେଣ
କେହ, “େତେବ, ଦୀକନ ଆ ା କିଅବା ପାଳକ ମେହାଦୟ ଏହି ପ େର ଅଛ ି।” ତାହା ତି
ଅନା ନାହିଁ। ତାହା ତି ଅନା ଯାହାକି ଧାମିକ ଅେଟ। େସହି ବିବାଦର ବିଷୟକ ବାହାର
କରିଦିଅ ଓ େସହି ଦଇ ପ କ ଏକାଠି ଆଣ । ତାହା ଐଶରୀୟ ଅେଟ।

75 େଗାଟିଏ ମେନାନୟନ ଅଛି। ଆଉ ଆେମମାେନ ନିେଜ ନିଜର ପାଇଁ ମେନାନୟନ
କରିଥାଉ। ଆେମମାେନ ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ମେନାନୟନ କରିଥାଉ ଯାହାକି ଆମର ନିଜର
ଲାଭ ପାଇଁ ଅେଟ।

76 ମା େମାଶା ଦଃଖେଭାଗ ଓ ଅଖ ାତି ବିଷୟକ ମେନାନୟନ କେଲ, େଯପରିକି େସ
ପରେମଶର ର େଲାକମାନ ସହିତେର ଚାଲିପାର ି। ବ ମାନ ଏହା ବିଷୟେର ଚି ା
କର । ଏହାକ ଧ ାନେର ଶୁଣ । “ପରେମଶର େଲାକମାନ ସହିତେର ଦଃଖେଭାଗ
କରିବାକ େସ ପସ କେଲ, ଓ ତାହାକ େ ତର ଧନ େବାଲି ମେନ କେଲ, କାରଣ େଯ
ଅଦଶ , ତାହା ଦଶନ କଲା ପରି ସୁ ିର ରହିେଲ।”

େତେବ, ଥେର, େଲାଟ , େଗାଟିଏ ମେନାନୟନ କରିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା।

77 ଆଉ ଏହା େହାଇପାେର େଯ, ଏହି ସକାଳେର, ଏଠାେର ଏପରି ପୁରଷ ଓ
ୀେଲାକମାେନ ବସିଥିେବ, େଯଉଁମାେନକି ଆପଣାର ଅ ିମ ମେନାନୟନ କରିେବ।

ଆପଣ ଆଜି ତାହା ରହିଛ ି ଯାହାକି ଆପଣ ଅଟ ି, କାରଣ ଅେନକ ବଷ ପୂେବ ଆପଣ ତାହା
େହବା ପାଇଁ ବାଛି େନଇଥିେଲ ଯାହାକି ଆପଣ ବ ମାନ ଅଟ ି। ଆଉ ବ ମାନ ଆପଣ
ଯାହା ବାଛ ି ତାହା ଏହା ନି ାରିତ କରିବ େଯ ଆପଣ ଆଜିଠାର େନଇ ପା ବଷ ପେର କ’ଣ
େହବାକ ଯାଉଅଛ ି। ଆଜିଠାର ପା ବଷ ପେର ଆପଣ ଜେଣ ମିଶନାରୀ େହାଇପାର ି।
ଆଜିଠାର ପା ବଷ ପେର ଆପଣ ଜେଣ ସୁଖ ାତନାମା ୀ ିୟାନ େହାଇପାର ି।

78 କିଅବା, ଆଜିଠାର ପା ବଷ ପେର ଆପଣ ନରକେର ଥାଇପାର ି, େଯେହତ ଆପଣ
ଭ ନି ୟ େନଇଥିେଲ। ଆଜିଠାର ପା ବଷ ପେର େହାଇପାେର େଯ ଆପଣ େଗାଟିଏ
ମଦଶାଳାେର େଲାକମାନ ର େଛପକ ସଫା କର ଥାଇପାର ି। ଆଜିଠାର ପା ବଷ
ଉ ାେର େହାଇପାେର େଯ ଆପଣ ରା ାେର େଗାଟିଏ େବଶ ା େହାଇ ଥାଇପାର ି।
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79 ଅଥବା, ଏହା େହାଇପାେର େଯ ୀ ନିମେ େନଇଥିବା ଆପଣ ର ମେନାନୟନ
େହତର, ଆପଣ ଏପରି ଜେଣ ପୁରଷ କି ା ଏପରି ଜେଣ ୀେଲାକ େହାଇ ଥାଇପାର ି
ଯିଏକି—ଯିଏକି େକୗଣସି ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ସ ାନର ବିଷୟ ଅେଟ। ଆଜିଠାର ପା ବଷ
ଉ ାେର େହାଇପାେର େଯ ଆପଣ ମହିମାେର ଥାଇପାର ି, ଉ ା ିକରଣେର ଚାଲି ଯାଇ
ଥାଇପାର ି, େଯେହତ ଆପଣ ଆଜି ନିଜର ମେନାନୟନ କରିଥିେଲ।

80 ମା ଆପଣ ତ ମେନାନୟନ କରିବାକ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯାହା େଦଖ ି ତାହା ତି
ଦ ିପାତ କର ନାହିଁ। ତାହାକ ମେନାନୟନ କର ଯାହା ଆପଣ ବିଶାସ ଦାରା େଦଖ ି।
େକବଳ ତାହାହିଁ ଗଣତିେର ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ବିଶାସ ଦାରା ମେନାନୟନ କର ି।

81 େଲାଟ, େଯେତେବେଳକି ତାହା ଏକ ମେନାନୟନ କରିବାକ ଥିଲା। ଅ ହାମ
େଲାଟ ତାହାର ମେନାନୟନ କରିଥିବା ବିଷୟକ େଦେଲ।

82 ଆଉ ପେରମଶର ଆପଣ ଆପଣ ର ମେନାନୟନ କରିଥିବା ବିଷୟକ
େଦଇଥା’ ି। “ଆଜି ଏହି ଦିନେର ତେମ ମେନାନୀତ କର େଯ ତେମ କାହାର େସବା କରିବ।”
ଏଦନର ବଗିଚାେର େସଠାେର େଗାଟିଏ ସ ସ ାନଦାୟକର—ର ବ ଥିଲା, ଓ
େଗାଟିଏ ଜୀବନର ବ ଥିଲା। ମନଷ କ ଏହା ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା େଯ େସହି ଦଇ
ମଧ ର ଯାହା ତାହାର ଇ ା େସ େଗାଟିଏକ ବାଛ। ଆଉ ଆଜି ମଧ ଠି ତାହାହିଁ ଅେଟ। ଏକ
ସାଧୀନ େନୖତିକ ମୂଲ ର କ ା ଭାବେର, ଆପଣ ଆପଣ ର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଅଛି,
େଯ ଯାହାକିଛି ଆପଣ ବାଛିବାକ ଇ ା କର ି ଆପଣ ତାହା ବାଛ ।

83 େମା’ର ଆପଣମାନ ପରାମଶ, େଯ, ଆପଣ ଚାରିପାଖେର ଥିବା ଆଧୁନିକ
ବିଷୟବ ୁ ତି ଦ ିପାତ କର ନାହିଁ, ଓ େସହି େଲାକ ିୟତା ଏବଂ େସହି ଚାକଚକ ତା

ତି ଯାହାକି ଆପଣ େହାଇପାରିେବ ଦ ିପାତ କର ନାହିଁ। ମା , ବରଂ, ବିଶାସ ଦାରା,
ଆପଣମାେନ ତାହା ବାଛ ଯିଏକି ଏହି ତି ା େଦଇଅଛ ି େଯ େକୗଣସି ଏକ ଦିେନ େସ
ଆସିେବ ଓ ସମ ଭ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସଠି କରିେଦେବ, ଓ ଆପଣ ଅନ ଜୀବନ ଦାନ
କରିେବ, ଓ ଆପଣ ଉ  ଥିତ କରିେବ। ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଯଦି ଆପଣ
ପରେମଶର ଅ େଲାକମାନ ସହିତେର ତ ୀକତ ମାଗକ ଆପେଣଇଛ ି, ଆପଣ
ତାହାହିଁ ବାଛ । ଯଦି ଆପଣ ଆଖପାଖେର ସମସ ାମାନ ଥାଏ, ଯଦି େସହି େଦଶେର
ସମସ ାମାନ ଥାଏ, ଯଦି ମ ଳୀେର ସମସ ାମାନ ଥାଏ, ଯଦି ଘେର ସମସ ାମାନ ଥାଏ,
ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ତାହା େକଉଁଠାେର ଅେଟ, ଆପଣ ନିଜର ବିଷୟ
ବାଛି ନିଅ , “ବିଶାସ ଦାରା, ମଁୁ ପରେମଶର ର େସବା କରିବି। ତାହା ର ଛାମୁେର ମଁୁ
େମା’ର ହଦୟକ ବିନ କରିବି। ମଁୁ ପରେମଶର ସ ାନମାନ ସହିତେର ମାଗ ହଣ
କରିବି। ମଁୁ େସମାନ ତ ୀକତ ଓ ଅ ାହ କରାଯାଇଥିବା ଭାବେର େଦେଖ, େସମାେନ
ତଡ଼ାଯାଇଥିବା ପରି ଓ ପରିହାସ କରାଯାଇଥିବା ପରି େଦଖାଯାଆ ି, ମା ତଥାପି ମଁୁ
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େମା’ର କ ବ ର କାଯ ପଦକ ହଣ କରିବି। ମଁୁ ଠି େସହିଠାେର ଛିଡ଼ା ରହିବି। ଆଉ
େଯେତେବେଳ େସମାେନ କା ିେବ, ମଁୁ େସମାନ ସହିତେର କା ିବି। ଆଉ େଯେତେବେଳ
େସଠାେର ଦଃଖ ଆେସ, ମଁୁ େସମାନ ସହିତେର ଦଃଖ କରିବି। େସମାେନ େଯଉଁପରି
ଭାବେର ରହ ି, ମଁୁ େସହିପରି ଭାବେର ରହିବି।”

84 େଯପରିକି ନୟମୀ କହିଥିଲା…ଅବା, ରତ ନୟମୀକ କହିଥିଲା, “ତମର ମାଗସକଳ
େମା’ର ମାଗସକଳ େହଉ। େମା’ର ମାଗସକଳ ତମର ମାଗସକଳ େହଉ। େଯଉଁଠାେର
ତେମ ରହିବ, େସହିଠାେର ମଁୁ ରହିବି। େଯଉଁଠାକ ତେମ ଯିବ, େସଇଠାକ ମଁୁ ଯିବି। େଯଉଁ
ପରେମଶର ତେମ େସବା କର େସ େମା’ର ପରେମଶର େହେବ।” େସହି ମେନାନୟନକ

ହଣ କର , ଯ ପି ଏହା ଆପଣ ର େସହି ବିେବକ ବିଚାରଠାର, େଯ ଆପଣ କିଛି
େଗାଟାଏ ଅଟ ି, ଚମଡ଼ାକ ଟାଣି ବାହାର କରିପକାଏ। ଆପଣା ଚି ା ବିଚାରର ଚମଡ଼ାକ
ବାହର କରିପକା ଓ ଭ ର ତ ୀକତ ଅ େଲାକମାନ ସହିତେର ନିଜର ମାଗକ ହଣ
କରିନିଅ , ଆଉ େସବାର େ େର ଓ କ ବ ର କାଯ ପଦେର ବିଶ ରହ ।

85 େଲାଟ ଚାରିଆେଡ଼ ଅନାଇଲା। େସ କହିଲା, “େମା’ର ଏକ ମେନାନୟନ ଅଛି।” ଆଉ
େସ ସେଦାମ ଆେଡ଼ ଅନାଇଲା। େସ େସହି ଭଲ ଭଲ ତଣମୟ େ ଗୁଡ଼ିକ େଦଖିଲା େଯ
ତାହା େସହି ାନଠାର ଅଧିକ ଉ ମ ଥିଲା ଯାହାକି ଅ ହାମ େଦଖିଥିେଲ, ଓ େଯଉଁଠାେରକି
ଅ ହାମ ରହଥିେଲ। େସ ନିଜର ପଶୁପଲକ ଚରାଇବାର, ଓ ଅଧିକ ହ ପୃ ପୁଣି ଅଧିକ
ଉ ମ େଗା-େମଷପଲ ଇତ ାଦିର ସୁେଯାଗଗୁଡ଼ିକ େଦଖିଲା।

86 ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ମଁୁ କାହାରି ହଦୟକ ଆଘାତ କରନାହିଁ। ମା ଏହାହିଁ ତ ବହତ
ଅଧିକାଂଶ ଚାରକମାନ ର ମୂଳ ଦ ି ରହିଅଛି େଯ, େସମାେନ ଏହା ଭାବି ସୁସମାଚାର
ସହିତ ଆେପାଷ ନିଷ ି େନଇଥା ି େଯ, େସମାେନ ଏଥିର ଆଉ ଟିେକ ଅଧିକ ଧନ ଅଜନ
କରିପାରିେବ। [ଭାଇ ା  ହା ତିନି ଥର ନିଜ ହାତେର ତାଳି ବଜା ି—ଅନ] ଏକ େଭାଜନ
ଟିକଟ େହତ! ମଁୁ ତ ବରଂ ନିଜନ ଭମିେର ବସବାସ କରିବି, ଏକ ଝରଣାର ପାନ କରିବି, ଖାଦ
ଖାଇବି, ଓ େସାଡ଼ା ବି ୁଟ ଖାଇବି, ଏହା ଅେପ ାକି ମଁୁ ଜୀବିତ ପରେମଶର ବାକ େର
େମା’ର ବିଶାସର ଦଢ଼ ଧାରଣା ଉପେର ଆେପାଷ ନି ି ହଣ କେର। ମଁୁ େମା’ର ମାଗକ

ହଣ କରିବି।

87 େସମାନ ମଧ ର େକେତେକ କହିେଲ, “ବିଲୀ, ତମ ସଭା ସହିତ କ’ଣ ମାମଲା
ଅେଟ, େଯେହତ େସଥିେର ବହତ ଅଧିକ େପ ିକ ାଲମାେନ ରହିଥା ି।” ନାମଧାରୀ
ସଂ ାର ଜେଣ ମହାନ େସବକ ତାହା କହିେଲ।

ମଁୁ ପଚାରିଲି, “କ’ଣ ଆପଣ ର ନାମଧାରୀ ସଂ ା େମା’ର ସଭାକ ାେୟାଜିତ
କରିବ?”
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88 ଅଧିକ ଦିନ େହାଇନାହିଁ,ଲ ପ ିକାେର, ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ, େଗାଟିଏ ସ ାଦକୀୟ
େଲଖା ଛପିଥିଲା। ଆଉ େସଠାେର େସହି େଲଖକ ଜଣକ କହିଥିେଲ, େସ େପ ିକ ାଲ
େଲାକମାନ ବିଷୟେର କହଥିେଲ। େସ କହିେଲ, “ଜଗତେର ଆଜି େପ ିକ ାଲ
ମ ଳୀଟି ସବଠ ୁତ ଗତିେର ବଢଥିବାର ମ ଳୀ ଅେଟ।” କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ େହଲା
େଯ ପୁରଷ ଓ ୀେଲାକମାେନ େସମାନ ର ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଉେ ାଳନ କରିଅଛ ି ଓ କହିଁ
ଅଧିକ ସୁଦରକ େଦଖିଅଛ ି।

89 ଆଉ େସହି େଲଖକ ଜଣକ େପ ିକ ାଲ େଲାକମାନ ଶଂସା ମଧ କରିଥିେଲ।
ଓଃ, ଅବଶ , େସ କହିଥିେଲ, “େସମାନ ମଧ ର ଏପରି େକେତକ ଜଣ ଥିେଲ
େଯଉଁମାେନକି ଚରମପ ୀକ, ଓ ଭତି ସବ େହାଇଗେଲ। ମା , େମେଥାଡି େଗାଟିଏ
ମତ ସି ା କ ଉପାସନା କେର। େସମାେନ ପରେମଶର ଉପାସନା ଏକ ମତ ଦାରା
କରିଥା ି। ବା  ଟି ମଧ ସମାନ ହିଁ କରିଥାଏ, ଏବଂ େ ସବିେଟରିୟନମାେନ ସୁ ା
େସହିପରି କରିଥା ି। ମା େପ ିକ ାଲ ତାହାର ବାଇବଲ ଦାରା ଉପାସନା କରିଥାଏ।”

90 ବିଶାସ ଦାରା ଆେମ ତି ାକ େଦଖୁ। ମଁୁ େମା’ର ପ େସମାନ ସହିତେର େନବି,
ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େସମାେନ େକେତ ତ କରାଯାଆ ି, ତଥାପି ମଁୁ
େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ ଅେଟ। ଯ ପି େସମାନ ଥ ା ପରିହାସ କରାଯାଇଥାଏ,
ଓ େସମାନ ର ଉ  ଥାନ-ଓ-ପତନମାନ ରହିଅଛି, େଯପରିକି ଇ ାଏଲର ରହିଥିଲା,
ମଁୁ େକେବେହେଲ େସହି ପବତେଦଶେର େସହି ଭ ଭାବବାଦୀ, ଜେଣ ବିଲିୟାମ ସହିତ
ଛିଡ଼ା େହବାକ ଚାହିଁବି ନାହିଁ, ଓ ଯାହା ପରେମଶର ଆଶୀବାଦ କରିଅଛ ି ତାହାକ ଅଭିଶାପ
େଦବାକ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। କାରଣ, େସହି ଛାଉଣୀେର େଗାଟିଏ ହାରିତ େଶୖଳ ଅଛି, ଆଉ ଏକ
ର ା ବଳିଦାନ ଅଛି, ଓ ଏକ ଅ ି ଅଛି। ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େସମାେନ
େକଉଁ ଅବ ାେର ଅଛ ି, ଏହା ତ େସମାନ ବିଜୟ ଆଡ଼କ କଢ଼ାଇ େନଉଅଛି, ଓ େସମାନ
ତାହା ତି ଆସିବାକ ହିଁ ଅଛି, କାରଣ େସମାେନ ତି ାତ େଲାକ ଅଟ ି େଯଉଁମାେନକି
ବିଶାସ ଦାରା ଚାଲଅଛ ି। ଯ ପି େସମାେନ େକୗଣସି ଏକ ନାମଧାରୀ ସଂ ା ନ ଥିେଲ,
େସମାେନ ଏେଣ େତେଣ ମଣକାରୀମାେନ ଥିେଲ, ଆଉ ପରେମଶର ର େଲାକମାେନ
ତ ଠି େସହିପରି ହିଁ ଅଟ ି। ମା ମଁୁ ତ େମା’ର ମାଗ େସମାନ ସହିତେର େନବାକ ଚାେହଁ,
େସମାନ ର େ ଣୀେର େସମାନ ସହିତ ମିଶିବାକ ଚାେହଁ; େସମାନ ର ନାମଧାରୀ
ସଂ ାଗୁଡ଼ିକେର ନେହଁ, ମା ପରେମଶର ଅନ କାଳୀନ ଆ ାର ନିୟମାବଳୀର
ଚାରିପାେଖ େସମାନ ସହଭାଗୀତାେର ମିଶିବାକ ଚାେହଁ, ଯାହାକି, ବିଶାସ ଦାରା ମଁୁ
ପବି ଆ ାର ବା ି ହଣ କରିଅଛି। ପରେମଶର େମାେତ ସଦାସବଦା େସହିପରି
ମେନାଭାବ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ କର ।

91 ଧ ାନ ଦିଅ । େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଅ ସର େହେଲ, ଆେମମାେନ ପାଉ େଯ
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େଲାଟ ଏକ—ଏକ ହ ପୃ ପଶୁପଲର ସୁେଯାଗମାନ େଦଖିେଲ। ଅେନେକ ଆଥିକ
ସ ଳର ଏକ େମାଟା ପେକଟବହିର ସୁେଯାଗମାନ େଦଖିଥା ି। ଅେନେକ ସମାଜେର
ଏକ ଅଧିକ ଉ ମ ତି ିତ ଅବ ାର ସୁେଯାଗମାନ େଦଖିଥା ି। େସ ଅ କିଛି ଅଧିକ
ଟ ା ପଇସାର ସ ାବନାମାନ େଦଖିେଲ। େସ େସହି ନଗରର ନଗରାଧ େହବାର
ସ ାବନାମାନ େଦଖିେଲ। ଜେଣ ପେରଦଶୀ େହାଇଥିବା େହତର, ପୁଣି ଜେଣ ଚତର
ତୀ  ଣ ବ ି ବୀଣ ବ ି େହାଇଥିବା େହତର, ଯାହାକି େସ ଥିେଲ, “େହାଇପାେର େଯ
ମଁୁ େସହି ନଗରର ମୁଖ ବ ି େହାଇଯିବି।” େସ େସହି ସ ାବନାଗୁଡ଼ିକ େଦଖିେଲ କାରଣ
ତାହାସବ ତାହା ସ ୁଖେର ବ ା ରହିଥିଲା। ମା େସ େସହି ଅ ିକ େଦଖିେଲ ନାହିଁ
ଯାହାକି େସହି େଦଶକ ବିନାଶ କରିବାକ ଯାଉଥିଲା। େସ ନିଜକ େସହି ବିଷୟେର ମୀମାଂସା
କେଲ ନାହିଁ, େଯ େସହି େଦଶଟା ପାପେର ପରିପୂ ଥିଲା ଆଉ ପରେମଶର ତାହା ବିନାଶ
କରିବାକ ଥିଲା।

92 ଆଉ, ଆଜି, େଲାକମାେନ ପର ର ଆପଣାକ ଏହା କହି ମୀମାଂସା କରିବାକ େଚ ା
କରଅଛ ି େଯ, “କ’ଣ ତେମ…?”

େଯପରିକି ମଁୁ କହିବି, “କ’ଣ ଆପଣ ଜେଣ ୀ ିୟାନ ଅଟ ି?”

93 େସମାେନ ଉ ର ଦିଅ ି, “ମଁୁ ଜେଣ ଆେମରିକୀୟ ଅେଟ।” ଏହାର ତ ତାହା ସହିତ
ଏହା ଅେପ ା ଅଧିକ କିଛି ସ ନାହିଁ େଯେତେବେଳ ଆେମ େଗାଟିଏ କାଉକ େଗାଟିଏ
େବ କହିବାକ େଚ ା କରିଥାଉ। ଏହାର ତ ତାହା ସହିତ କିଛି େହେଲ ସ ନାହିଁ। [ଭାଇ

ା  ହା ନିଜ ହାତେର ଥେର ତାଳି ବଜା ି—ଅନ]

94 େସ ତ ବିନାଶ େହବାକ ଯାଉଅଛି, େଯେହତ ପରେମଶର ନ ାୟବାନ ଅଟ ି। ଆଉ
ଯଦି ଆେମରିକା ତା’ର ପାପଗୁଡ଼ିକ େନଇ ର ା ପାଇଯାଏ, ତାହାେହେଲ େସହି ନ ାୟବାନ
ଓ ସାବେଭୗମ, ପବି ପରେମଶର ସେଦାମ ଓ ଗମରାକ ପୁନର  ଥିତ କରିବାକ—କ
କ ବ ବ େହେବ ଓ େସମାନ େସମାନ ର ପାପ ସକାଶୁ, ଜାଳି େପାଡ଼ି େଦଇଥିବା
େହତ େସମାନ ଠଁୁ ମା ମାଗିବାକ କ ବ ବ େହେବ; ଯଦି େସ ଆମମାନ ଆମର ଏହି
ବିଷୟ ସହିତ ର ା ପାଇଯିବାକ ଛାଡ଼ିଦିଅ ି।

95 ଯଦି େସ ଆପଣ ଆପଣ ର ଅନ ାୟର କାଯ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସଗକ ଯିବାକ
େଦଇଥା ି, େତେବ ତାହା ହନନିୟ ଓ ଶଫୀରାକ ଉଠାଇବାକ ପଡ଼ିବ ଓ େସମାନ ଆଉ
ଏକ ସୁେଯାଗ େଦବାକ ପଡ଼ିବ। ନି ିତେର ତାହା େସପରି କରିବାକ ପଡ଼ିବ। ମା େସ
ଧାମିକ ଅଟ ି। ହନନିୟ ତାହାର ଧନକ େଦଖିଥିଲା। ପିତର ୀ େଦଖିଥିେଲ।

96 େହ େମା’ର ଭ! େଲାଟ େସହି ାନେର ତାହାର ସ ାନମାନ ର ବିନାଶକ େଦଖିଲା
ନାହିଁ।
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97 ଆପଣମାନ ମଧ ର ଅେନେକ, ଆଜି, େଯଉଁମାେନକି ଏହି ପୁରଣା ରୀତି
ନୀତିର ସି ା ଗୁଡ଼ିକ ଓ ଭତି ବିଷୟସବକ ଧରି ରହିଛ ି, ଆପଣମାେନ ନିଜର
ସ ାନ ସ ତିମାନ ର େଯୗବନାବ ା-ଜନିତ ଅପରାଧକ ଓ ବିନାଶକ େଦଖ ି
ନାହିଁ। ଆପଣମାେନ ନିଜର କନ ାକ ଏକ େବୖଶ ାଳୟେର ରହିଥିବାର େଦଖ ି ନାହିଁ।
ଆପଣମାେନ ନିଜର ପୁ କ ଏକ ମଦଆ ରେପ, କିଅବା େକୗଣସିଠାେର ଏକ ତାଶ
େଖଳାଯାଉଥିବା େମଜେର ବସି ରହିଥିବାର େଦଖ ି ନାହିଁ।
98 “କାରଣ ତାହା ତ ଉ ମ-ରେପ ଜଳେସଚିତ ଅେଟ।” ମା ପାପ ତ ଶ କରାଯାଏ
ନାହିଁ। େଯେତେବେଳ େସ େଦଖୁଥିେଲ, େସ ନିଜର ପ ୀକ, ଯିଏକି ସମ ସାମାଜିକ
ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ମୂଖ ଥିେଲ, ତାହା ଏକ ଲବଣ େର ପରିଣତ େହବାର େଦଖିେଲ
ନାହିଁ। େସ ନିଜକ ନିଜର ଜୀବନର ା େହତ, େକଉଁଠାେର ଏକ ସାନ ନଗରକ, ମୃତ ଠାର
ଅ େକ ବ ି ଯାଇ ପଳାୟନ କରଥିବାର ବିଷୟକ େଦଖିେଲ ନାହିଁ। େସ ତାହାସବ େଦଖିେଲ
ନାହିଁ, କାରଣ େସ ତ େକବଳ ତାହାସବ ତି ହିଁ ଦ ିପାତ କେଲ ଯାହାକି େସ ନିଜ ସ ୁଖେର
ରହିଥିବାର େଦଖିେଲ।
99 ମା , ଅ ହାମ, େସ େସହି ଉ ମ-ଜଳେସଚିତ ଭମିକ ଲ କେଲ ନାହିଁ, କାରଣ େସ
ନିଜର ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକ ଉଠାଇେଲ ଓ ଆସ ାକାଲିକ େଦଖିେଲ, େଯେହତ େସ ସମ
ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ େହେବ। ଆଜି ଜେଣ ବା ବିକ ୀ ିୟାନ ନିଜର ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକ
ଉଠାଏ ଓ ୀ ର ତି ାକ େଦେଖ: “ନ େଲାେକ ଧନ େଯେହତ େସମାେନ ସମ
ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ େହେବ। େସମାେନ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ େହେବ।” ଜେଣ ବା ବିକ

ୀ ିୟାନ, ବିଶାସ ଦାରା, ଉପରକ ଅନାଏ ଓ ତାହା େଦେଖ। ଆପଣ ତାହା ଯାହା ଇ ା
ତାହା ଡାକ । େସ ଆପଣାର ଚ ଗୁଡିକ ଉପରକ ଉଠାଇେଲ। ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ
ତାହା କେଲ, ପରେମଶର କହିେଲ, “ଅ ହା  , ଏହି େଦଶ ମଧ େଦଇ ତେମ ଚାଲ, ଏହା
ସବ ତମର ଅେଟ।” ବିଶାସ ଦାରା, ଅ ହାମ ତାହା କେଲ; ଠି େସହି ସମାନ ବିଶାସ ଯାହାକି
େମାଶା ପାଖେର ଥିଲା।
100 ଜେଣ ସମାେଲାଚକ ଦାରା ଏହା େଲଖା ଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ଏହା କହିଥିେଲ। ମଁୁ
ଭାେବ ଏହା ସବଠ ସୁ ରତମ ଶ ମାନ ଥିଲା। େଯ ଅ ା-…“େମାଶା ଜଗତର ସେବା ମ
ବିଷୟ େନେଲ ଓ ତରାଜୁର େଗାଟିଏ ପଟେର ରଖିେଲ; ପୁଣି ଧମର ନିକ ବିଷୟ େନେଲ,
ଓ ଆର ପଟେର େଥାଇେଲ; ଆଉ ଧମର ନିକ ବିଷୟ ଥିବା ପଲାଟି ଜଗତର ସେବା ମ
ବିଷୟର ପଲାଠାର ଅଧିକ-ଭାରି େହାଇଗଲା।”
101 ଆଜି ଠି େସହିପରି ହିଁ ଅେଟ, େଯ ଯଦି ଆମକ େଯେକୗଣସି ନାମେର ଡକାଯାଏ େଯଉଁ
ନାମେରକି ଡକାଯିବାକ ଆେମ ଚାହିଁଥାଉ, “ଧମପାଗଳ,” ଅବା “ଦିବ ସୁ କାରୀ,” କିଅବା
“ପବି -ପାଖ ,” ଅବା ଯାହାକିଛି େସମାେନ ଡାକିବାକ ଚାହଁା ି। ନିକ େଯ ଆେମମାେନ,
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ଜଗତ ଧାରଣ କରିପାରିବାେର ସ ମ ସବଠ ସେବା ମ ବିଷୟକ ଓଜନେର-ପରା
କରିେଦବା। େସମାେନ “ପୁରଣା-କାଳିଆ, ପୁରାତନ ନିେବାଧ, ଧେମାନ ” େବାଲି
କହାଇବାକ ପସ କର ି ନାହିଁ। ଏହା ତ େସହି ସେବା ବିଷୟକ ଯାହାକି ଶୟତାନ
ପାଖେର ଆପଣ େଦବା ପାଇଁ ଅଛି ତାହାକ ହରାଇ-େଦବ। ସୁନି ିତ ଭାବେର ଏହା ତାହା
କରିବ।

102 େମାଶା ୀ ନିମେ ନି ାକ ଅଧିକ ିୟ ମେନ କରିଥିେଲ। େସ ୀ
ପୂବଦ ିେର େଦଖିଥିେଲ। ପେର େସ ତାହା ବିଷୟେର େକେତକ ଶ ିଶାଳୀ
େ ରଣାର ବାକ କହିଥିେଲ। “େଦଖ, ସଦା ଭ ତ ର ପରେମଶର େମା’ ସଦଶ ଜେଣ
ଭବିଷ  ବ ା ଛିଡ଼ା କରିେବ।” େସ ଜାଣିଥିେଲ। େସ ତାହା ପୂବର େଦଖିଥିେଲ, ଓ
ତାହା ର ନିମେ ନି ାକ ଜଗତର ସମ ଚାକଚକ ତାଠାର ଅଧିକ େ ତର ଧନ େବାଲି
ମେନ କେଲ।

103 େହ ୀ ିୟାନ ବ , ଆଜି, କ’ଣ ତେମ ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଆଉ ଜଗତର ସମ
ଚାକଚକ ତା ଓ େଲାକ ିୟତା ଥିବା ସେ , ବିଶାସ ଦାରା, ଆେମ ତାହା େଦଖୁ ଯିଏକି

ତି ା କରିଅଛ ି। ଆଉ ମ ଳୀ ଆଜି, ତା’ର ସବଠ ନିକ ଅବ ାେର ଥିବା ସେ ,
ତଥାପି ଏହା େସହି ସମ ବିଷୟକ ପରା -କରିେଦବ ଯାହାକି ଶୟତାନ ଆପଣ ଦାନ
କରିପାେର। ଯଦି ଆେମମାେନ ଭା ି ଯାଇଥାଉ, ଯଦି ଆେମମାେନ ଖ ଖ ବିଭାଜିତ
େହାଇ ଯାଇଥାଉ, ଯଦି ଆେମମାେନ ନାମଧାରୀ ସଂ ାମାନେର ଓ ଧମପାଗଳାମୀେର,

ମିତ େହାଇ ବିଖ ିତ େହାଇ ଯାଇଥାଉ, ତଥାପି ଏହା େସହି େଯେକୗଣସି ବିଷୟକ
ପରା -କରିବ ଯାହାକି ଶୟତାନ ଆପଣ ଦାନ କରିପାେର। ନି ିତେର।

104 େସ ମିସରର ସମ ଧନ ଅେପ ା ୀ ନି ାର ସହଭାଗୀ େହବାକ େ େର
ଧନ େବାଲି ମେନ କେଲ। ତା’ପେର ତାହା କିଛି କରିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା। େସ ମିସରକ
ଅ ାହ କରିଥିେଲ। ଓଃ, ମଁୁ େସହି ଶ କ େକେତ ଭଲ ପାଏ। େସ ମିସରକ ଅ ାହ
କରିଥିେଲ। େଦଖ , େସ େସହି ସମାନ ଝରକା େଦଇ େଦଖୁଥିେଲ, ମା େସ ଫାେରାଠାର
ଭି େଦଖୁଥିେଲ। କଅଣ େହାଇଥାଆ ା ଯଦି ଫାେରା ତା’ର ନିଜର େଶଷ ଦଶାକ
େଦଖିପାରିଥା’େ ? କଅଣ େହାଇଥାଆ ା ଯଦି ଫାେରା ତା’ର ରା କ ବଡ଼ିଯିବାର
େଦଖିଥା’େ ? େମାଶା ତାହା େଦଖିଥିେଲ। କିପରି? ବି ାନ ଦାରା? ବିଶାସ ଦାରା, େମାଶା
ତାହା େଦଖିଥିେଲ। ଯାହାସବ କିଛି େସ କରିଥିେଲ ତାହା ବିଶାସ ଦାରା ଥିଲା, କାରଣ
ପରେମଶର ତାହାର ପିତପୁରଷ, ଅ ହାମକ, ତି ା କରିଥିେଲ, େଯ େସ—େସ ଚାରିଶହ
ବଷ ପେର ଏହି ରା କ ପୁଣିଥେର ପରିଦଶନ କରିେବ, ଓ େସମାନ ବାହାରି କରି ଆଣିେବ।
ଆଉ ବିଶାସ ଦାରା, େମାଶା େସହି ବାକ କ ବିଶାସ କରିଥିେଲ ଯାହା ପରେମଶର କହିଥିେଲ,
ଓ ପୁଣି ବିଶାସ ଦାରା, ନିେଜ ଏହା ଜାଣିଥିେଲ େଯ, େସମାନ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ
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େସ ହିଁ ମେନାନୀତ େନତା େହେବ। େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ େକଉଁଠାେର ଅଛ ି। େସ
ନିଜର ାନକ ଏକ ମାଟି କାଦଅ ଚକଟୁଥିବାର େଲାକ ଭାବେର, େସହି କାଦଅ ଗାଢ଼ା
ଭିତେର େନେଲ, ଓ ମିସରର ସିଂହାସନେର ବସିବା ଅେପ ା ୀ ନି ାର ସହଭାଗୀ
େହବାକ େ ତର ଧନ େବାଲି ମେନ କେଲ। େସ େନେଲ…େସ ଏପରି େକେବେହେଲ
କହିେଲ ନାହିଁ େଯ, “ମଁୁ ତାହା ସହିତ ସହାନଭତି ରେଖ।” େସ େସମାନ ର ାନ େନେଲ
ଓ େସମାନ ସହିତେର ଗେଲ! ମହିମା େହଉ…େସ େସମାନ ର ାନ େନେଲ। ଆେମ
େସମାନ ସହିତେର ଗଲ।
105 ଏଥିେର କିଛି ଆ ଯ ନାହିଁ େଯ େ ରଣାେର େହାଇ େଲଖକ ଜଣକ ଏହା େଲଖିେଲ
ଯଥା:

ମଁୁ ଭ ର ଅ ତ ୀକତ େଲାକମାନ ସହିତେର େମା’ର ମାଗ
ହଣ କରିବି।

ମଁୁ ଯୀଶୁ ସହିତେର ଆର କରିଅଛି, ବ ମାନ ମଁୁ ତାହା େଦଇ
ଯାଉଅଛି।

ମଁୁ କିଣାନ େଦଶର େମା’ର ମାଗେର ଯାଉଅଛି। (ନି ିତେର।)
106 େମାଶା। େକହି ଜେଣ ଏହା କହିଥିେଲ େଯ େମାଶା ତ ଏହା ମେନାନୟନ କେଲ,
େଯେତେବେଳକି େସ ଫାେରା ପୁ େହାଇପାରିଥା’େ ଓ ଜଗତର ଚାକଚକ ତା
ତାହା ପାଖେର ରହିଥା’ ା, େସେତେବେଳ େସ ଫାେରା ପୁ େହବା ଅେପ ା ବରଂ
ଅ ହାମ ର ପୁ େହବାକ ପସ କେଲ। ଫାେରା ପୁ , ରାଜା େହବା ଅେପ ା
ଅ ହାମ ର ଏକ ପୁ , ତ ୀକତ, େହବାକ େସ ପସ କେଲ।
107 ମଁୁ ତ ବରଂ ଭ ଯୀଶୁ ର ପୁ େହବି, ଓ ତାହା ର ଦାସ େହବି, ଓ ଏହି ଜଗତର
ଅସୀକତ େଲାକମାନ ସହିତେର ନିଜର ାନ େନବି, ଏହା ଅେପ ା େଯ ମଁୁ ଏହି ମହାନ
ଯୁ ରା ଆେମରିକାର ରା ପତି ହଏ, କିଅବା ଏକ ଏ  ଭି େ  ଲୀ ହଏ, ଅବା ଏକ
େପ ବ ହଏ, ଅଥବା ଆପଣ ଯାହା କାହାରିକ କରିବାକ ଚାହଁା ି ତାହା ହଏ। ମଁୁ ତ େମା’ର
ମାଗ ହଣ କରିବି।
108 ଯୁବା ୀେଲାକମାେନ େସମାନ ର ମାଗକ ହଣ କରିବା ଉଚି ଅେଟ। ଜେଣ—
ଜେଣ େମରୀ ପି  େଫା  , କିଅବା େକୗଣସି ମହାନ ସିେନ ତାରକା, େକୗଣସି ଅତି ସୁ ରୀ
ଝିଅ େହବା ଅେପ ା, ଆପଣମାେନ ଭ ର ତ ୀକତ ଅ େଲାକମାନ ସହିତେର
ନିଜର ମାଗକ ହଣ କର ।
109 ମଁୁ ତ ଇଂରାଜୀ ସିେନମା ଜଗତ ହଲିଉ  ର ଏକ ସିେନ ତାରକା େହବା ଅେପ ା, କିଅବା
ପୃଥିବୀର ସବଠ ମହାନ ବ ି େହବା ଅେପ ା, ବରଂ ଚାର ମ େର ଜେଣ ଚାରକ
େହବି, ଓ ୀ ର ଅନନସେ ହ ଧନ ବିଷୟେର ଚାର କରଥିବି। ଯଦି େମାେତ ସ
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ଖାଇବାକ ପେଡ଼, ଭିଖ ମାଗିବାକ ପେଡ଼, କିଅବା େମାେତ ଯାହାକିଛି କରିବାକ ପେଡ଼, ମଁୁ ତ
େମା’ର ମାଗ ଭ ର େଲାକମାନ ସହିତେର େନବି। ବିଶାସ ଦାରା, ମଁୁ ତାହା କେର।
େମାେତ ସୁେଯାଗମାନ ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମା , ଭ ଅନ ହ େଯାଗଁୁ, ମଁୁ ଏେବ
ମଧ ବିଶାସ ଦାରା େଦେଖ।

ବିଶାସ ଦାରା ମଁୁ ଅତି ଦରକ େଦଖିପାେର;
ଆଉ େମାହର ପିତା ମାଗେର କର ି ଅେପ ା େସଠାେର,
ଆମ ପାଇଁ କରିବାକ ନିମାଣ ଏକ ବାସ ାନ େସଠାେର।

110 ଅନ ଏକ ଦିେନ, ଜେଣ ଆୟକର ବ ି କହିେଲ, “ଆପଣ କାହିଁକି ନିଜର ଘରକ େସହି
ମ ଳୀ ତି େଦଇେଦେଲ? ଏକ ପଚିଶ-ହଜାର-ଡଲାର ଘରକ େସହି ବାେଜ-ଦିଶୁଥିବା
ପୁରଣା ସାନ ଆରାଧନାଳୟକ େଦଇ େଦବା ପାଇଁ ଆପଣ କ’ଣ ବ ାଇଲା?”

111 ମଁୁ ଉ ର େଦଲି, “ଏହା େସହି ମ ଳୀ ନେହଁ ଯାହା ପାଇଁ ମଁୁ ତାହା କଲି। ଏହା ତ
େସଠାେର ଥିବା େସହି େଲାକମାେନ ଅଟ ି।” େମା’ ପାଖେର ଏହି ଜଗତର େକୗଣସି େହେଲ
ବିଷୟବ ୁ ନାହିଁ। ଯାହାକିଛି ଧନରାଶି ମଁୁ େକେବ େନଇଛି ତାହାର େତ କଟି ପଇସା ଏହି
ମ ଳୀ ତି େଦଇଅଛି। କାହିଁକି? େମା’ର ବିଶାସ ପରେମଶର ଉପେର ଅେଟ, ଏହି
ଜଗତର ବିଷୟବ ୁ ଉପେର ନେହଁ। େମା’ର ଇ ା ପସ ଉ େର ଅେଟ। ଆଉ ମଁୁ ବିଶାସ
କେର େଯ ଆପଣ ସମ ର ମଧ ସମାନ ଅେଟ, ଯଦି ଆପଣମାେନ ପରେମଶର
ସହିତେର ଠି ଅଛ ି। ଏହା ସତ ଅେଟ େଯ, ଆପଣମାେନ ତାହା ଅଟ ି। ଆେମମାେନ,
ବିଶାସ ଦାରା, ହଣ କର। ଆେମମାେନ, ବିଶାସ ଦାରା, ପରେମଶର ତ ୟ କର।

112 େମାଶା, ତାହା ଏକ ମେନାନୟନ କରିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ତା’ପେର ତାହା ,
ମେନାନୟନ କଲା ଉ ାେର, ତାହା ବିଶାସର ଯୁ ଲଢ଼ିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା, େସେତେବେଳ,
କାରଣ େସ ରାଜା ର େ ାଧକ ଭୟ କରି ନ ଥିେଲ। େତେବ, ମାନବୀୟ ଭାବେର,
ତାହା ଠାେର େ ାଧକ ଭୟ କରିବାର ଏକ ଅଧିକାର ଥିଲା। ରାଜା ର େ ାଧକ ଭୟ
କରିବାର ଏକ ଅଧିକାର ତାହା ଠାେର ଥିଲା, ମା େସ ତାହା କେଲ ନାହିଁ। େସ ତାହା
େସପରି କେଲ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ର କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାଯ ରହିଥିଲା, ଆଉ େସ େସହି
କ ବ ର ପଥେର ଥିେଲ। ଆଉ େସ ତାହାର ଖାତିର କେଲ ନାହିଁ େଯ ରାଜା ତାହା ବିଷୟେର
କ’ଣ କହିେଲ। େସ ତ ଠି େସହି ସମାନ ଭାବେର ନିଜର ମାଗକ ହଣ କରିଚାଲିେଲ।

113 େତେବ, ଫାେରା, ଅବଶ , େଯେତେବେଳ େସ େଦଖିେଲ େଯ େସ ପରା
େହାଇଗେଲଣି, େସ େମାଶା ଓ ସ ାନମାନ େଦବା ପାଇଁ ଇ ା କେଲ…େସ କହିେଲ,
“ଠି ଅଛି, ମଁୁ ତମମାନ କହଅଛି େଯ ମଁୁ କ’ଣ କରିବି। ତେମମାେନ ସମେ ଏହି େଦଶେର
ରହ ଆଉ ପୁଣି ବାହାରକ ଯାଇ ନିଜର ପରେମଶର ନିମେ ବଳିଦାନ କର।”
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114 ଠି ଏହିପରି ଭାବେର ହିଁ ଶୟତାନ କାଯ କରିଥାଏ। “ଓଃ, ଆପଣ ଧାମିକ
େହାଇପାର ି। କାହିଁକି ଆପଣମାେନ ଯାଇ େକୗଣସି ମ ଳୀ ସହିତ ସ ିଳିତ େହାଇ
ଯାଉନାହଁା ି? ଆପଣ ତ ଏହିସବ ବିଷୟ କରିବାର େକୗଣସି ଦରକାର ନାହିଁ।” ଜେଣ
ବ ି ତା’ର ପ ୀକ କେହ…
115 େସହି ପ ୀଟି କେହ, “ସାମୀ, ମଁୁ ଉ ାର ା ଅେଟ।ଆଉ େକୗଣସି ଆ ୁଳି ନଖର
ସାଜସ ା ନେହଁ, କିଅବା ଓ େର ର ଲଗାଇବା ନେହଁ ଓ ଭତି ବିଷୟସବ ନେହଁ।
େସହିପରି ବିଷୟ ଆଉ ଅଧିକ ନେହଁ। ଆଉ ଅଧିକ ଆେମାଦ େମାଦର ସାମୂହିକ ମିଳନ
ନେହଁ। ଆଉ ଅଧିକ ଏହି ସାମାଜିକ ବିଷୟମାନ ନେହଁ। ମଁୁ ଏହି ସବଥିର ା ଅେଟ! ମଁୁ
େମା’ର ସମୟକ ପରେମଶର ବାକ ପଠନ କରିବାେର, ଓ ଘରର ଯ େନବାେର
େଦବି।”
116 “େତେବ, ିେୟ, େଦଖ। ତେମ, ତେମ ଧାମିକ େହାଇପାର, ତାହା ଠି ଅଛି। େତେବ,
େଦଖ, ତେମ—ତେମଏଠାକଯାଅ। ତେମ ଭଲ ମ ଳୀଟି ପାଇଅଛ।”
117 ନା, ତେମ ନହଁ। ତେମ ଠି ମ ଳୀେର ଅଛ। ଯଦି ତେମ ଏପରି େଗାଟିଏ ଚାରକ
ପାଇଅଛ ଯିଏକି ତମକ ତାହା ଚାର କରିେବ, ତାହାେହେଲ ତମକ ତାହା ସହିତେର ରହିବା
ଉଚି ଅେଟ। ପବି ଶା େର ତାହା େଖାଜି େଦଖ େଯ ଯଦି ତାହା ଠି ଅେଟ କି ନେହଁ।
118 “ଓଃ,” େସ କେହ, “ଏଠାକ ଯାଅ। େସମାନ —େସମାନ ତ ଏଠାେର ତାହାସବ
କରିବାର େକୗଣସି ଦରାକାର ନାହିଁ। ବଝିଲ? େସମାେନ ଏହାସବ ଏଠାେର କର ି ନାହିଁ।”
ତାହାହିଁ ମାଗ ଅେଟ…“େକବଳ େସତିକି ଦରକ ଯାଅ।” ମା େସ ଚାେହଁ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ
ଏହି େଦଶର ବାହାରିଯାଆ । ଠି ଏହି କାେର ହିଁ ଶୟତାନ କରିଥାଏ। େସ ଚାେହଁ ନାହିଁ
େଯ ଆପଣ ଜଗତର ବିଷୟବ ୁଠାର ବାହାରି ଯାଆ ; ବରଂ ଚାେହଁ େଯ ଜଗତକ ସା େର
େଘନି ମ ଳୀ ଭିତରକ ଆସିଯାଆ ।
119 ଅନ ଏକ ଦିେନ, ରା ାେର ଆସୁଥିବାେବେଳ ମଁୁ େମା’ର େରଡିଓକ ଚାଲ କଲି। ଆଉ
େସଠାେର େଗାଟିଏ—େଗାଟିଏ ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା, ଆଉ ମଁୁ ତାକ ଶୁଣି ରହିଲି, ଆଉ ତାହା
େମାେତ, ାୟଃ, ସ ୂ ଗୀତଟି ଶୁଣିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏହା ପୂବରକି ମଁୁ ଏହା କହିପାରିଥା’ ି
େଯ ତାହା ସ ୂ ଭାବେର େଗାଟିଏ ଧାମିକ ଗୀତ ଥିଲା କି ନେହଁ, କିଅବା ଶୟତାନ
ପରେମଶରୀୟ ବିଷୟବ ୁଗୁଡ଼ିକ ତଳକ ଜଗତର ନିମ ରକ ମଧ କ ଆଣିବାକ େଚ ା
କରଅଛି। ଆପଣ ତାହା କରିପାର ି ନାହିଁ! ପରେମଶର ଦୟା କର !
120 ମଁୁ ଏଥିର ଚି ା କେର ନାହିଁ େଯ ଏ  ଭି େ  ଲୀ େକେତ ସବ ଉ ମ ଧାମିକ
ଗୀତମାନ ର, େକେତ ଗୁଡ଼ାଏ ସଂ ହ ରଚନା କରିଥାଏ। େସ ତ ତଥାପି ଶୟତାନର
ବଶୀଭତ ଅେଟ। େସ ଏହି ଦିନେର ସମ ଜଗତେର, େମା’ର ଜାଣିବାେର ତା’ର ଅ ୀଭ ୀ
ଦାରା, େକେତ ଅଧିକ ସ ାନମାନ ନରକକ ପଠାଇଅଛି। େପ ବ ଓ େସମାନ
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ମଧ ର ଅବଶି େଲାକମାେନ, େସ ଚ ଅ ାଇ ମ ଳୀର ଅେଟ; ଓ ଏ  ଭି
େ  ଲୀ, ଜେଣ େପ ିକ ାଲ ଅେଟ; େସମାେନ େସହି େଲାକମାନ େଭଷେର, ଯିହଦା
ଇେ ାରିୟାତୀ ଅଟ ି। ଶୟତାନ ପରେମଶର ଉ ୀକତ ବିଷୟସବକ ତଳକ ଆଣିବାକ
େଚ ା କରଅଛି, େଯପରିକି େସମାେନ େସସବକ ଏଠାେର ତେଳ ମି ିତ କରିପାରିେବ।
େଲାକମାେନ ଏହାଠାର ଆଉ ଅଧିକ ଉପରକ ଅନା ି ନାହିଁ। େସମାେନ େକବଳ ଏଠାକ
େଦଖ ି, ଓ କହ ି, “େତେବ, ଏହା ସବ ତ ସମାନ ହିଁ ଅେଟ।” ଏହା ସମାନ ନେହଁ। େସହି
େଦଶର ବାହାରିଯାଅ।
121 େସ କେହ, “ତେମ ଅ େକେତ ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇପାର। ଆଉ ତେମ ଯାଅ, େସହି
େଦଶେର ରହ।” ନି ିତେର, େସ ଜାଣିଥିଲା େଯ େସମାେନ େଫରିଆସିେବ। ତା’ପେର େସ
େଦଖିବାକ ପାଇଲା େଯ ତାହା କାଯ କାରୀ େହବ ନାହିଁ, ଏଣୁକରି େସ ଅନ କିଛି େଗାଟାଏ
ଭି ବିଷୟ ଚି ା କଲା। େସ କହିଲା, “ମଁୁ ତମମାନ କହଅଛି େଯ ତେମ କ’ଣ କରିବ।
ତମମାନ େଯଉଁଠାକ ଯିବାର ଇ ା ତେମମାେନ ବାହାରିଯାଅ, ମା ତେମମାେନ ତମର
ପ ୀମାନ , ତମର ସମ ସ ାନମାନ , ଓ ତମର ସମ ପଶୁପଲ ଆଦିକ, ଏଠାେର
ପଛେର ଛାଡ଼ିଯାଅ। ତେମ େସମାନ ଏଠାେର ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଓ ତେମମାେନ ବାହାରିଯାଅ।”
କାରଣ, େସ ଜାଣିଥିଲା େଯ େସମାନ ର େସଠାେର ପଛେର ଧନ ସମ ି ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ
ରହିଥିଲା, ଯାହାକି େସମାନ ଆକଷିତ କରି େଫରାଇ ଆଣିବ।
122 ଆଉ ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଶୟତାନ ଆପଣମାନ କହିଥାଏ। ଆଉ ଠି େଯପଯ
ଆପଣ ଜଗତର କିଛି ବିଷୟମାନକ ଆପଣ ଠାେର ଝଲି ଲାଗିରହିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି
େଦଇଥାଆ ି, ଆପଣ ଏେବ ମଧ ଧୂ ପାନ କରିବାକ ଇ ା କର ି, ଆପଣ ମଦ ପାନ
କରିବାକ ଇ ା କର ି, ଆପଣ ଜଗତ ପରି ବ ପରିଧାନ କରିବାକ ଇ ା କର ି, ଆଉ ତାହା
ତ ଠି େସତିକି ହିଁ ଉ ମ ବିଷୟ ଅେଟ େଯତିକି କି ଶୟତାନ ଆପଣ ଠାର ଚାହିଁଥାଏ।
123 ମଁୁ ପ ାତଗାମୀ େହବା ବିଷୟେର ଏେତ ଅଧିକ ଶୁଣିଥାଏ। ମଁୁ ବିଶାସ କେର ନାହିଁ
େଯ େସେତ ଅଧିକ ପ ାତଗାମୀ େହବା ବିଷୟ ରହିଛି େଯେତକି େଲାକମାେନ ଅଛି
େବାଲି ଭାବିଥା ି। େସମାେନ ତ େକବଳ ଏେତ ଅଧିକ ଧନ ସ ିମାନ ମିସରେର ଛାଡ଼ି
େଦଇଥାଆ ି ଯାହାକି େସମାନ ଆକଷିତ କରି େଫରାଇ ଆଣିଥାଏ, େକବଳ େସତିକି ହିଁ
ଅେଟ। ପ ାତଗାମୀ େହବା ବିଷୟମାନ ତାହା ନେହଁ ଯାହାକି ଅେଟ େବାଲି େସମାେନ
କହିଥାଆ ି। ଆପଣ ଜଗତର ବହତ ଅଧିକ ବିଷୟ େସଠାେର ପଛେର ଛାଡ଼ିେଦଇ
ଆସିଥା ି, ଯାହାକି ଆପଣ ଆକଷିତ କରିଥାଏ।
124 ଭାଇ, ମଁୁ ଆପଣ କହଛି, େଯେତେବେଳ ଅ ରା ିେର, ଇ ାଏଲ ଯିବା ପାଇଁ ୁତ
େହଲା, େସମାନ ପାଖେର ଏହି ଜଗତେର ଯାହାକିଛି ଧନ ସ ି ରହିଥିଲା, େସସବକ
େସମାେନ ଗ ିଲି ବା ିେଦେଲ ଓ ଯିବା ପାଇଁ ୁତ େହେଲ।



ବିଶାସ ଦାରା େମାଶା 29

125 ପରେମଶର ଆମମାନ େସହିପରି ଏକ ଉ ୀପନା େ ରଣ କର । ଆେମମାେନ
ସବକିଛି ପୁଟୁଳୀ ବା ିେଦଉ, ଓ ଯିବା ପାଇଁ ୁତ େହଉ। ଅ ରା ିର ଚି ାର ଆସୁଅଛି,
“ତାହା ସା ାତ କରିବାକ ବାହାର ହଅ।” ଉ ମ େହବ େଯ ଆପଣ ସବକିଛି ପୁଟୁଳୀ
ଗ ି ବା ିଦିଅ । ଭଲ େହବ େଯ ଆପଣ ଠାେର ଏହି ଜଗତର, େକୗଣସି େହେଲ ବିଷୟ
ନ ଥାଉ, ଯାହାକି ଆପଣ ଆକଷିତ କରିେଦବ, ଏପରି େକୗଣସି େଡାରୀକ ରଖ ନାହିଁ
ଯାହାକି ଆପଣ ପଛକ ଟାଣିେଦବ। ପୁଟୁଳୀ ବା ିଦିଅ । ଆସ ୁତ େହାଇଯିବା।
ଆେମମାେନ ଯାଉଅଛ।
126 ଆଉ କ’ଣ ଆପଣମାେନ ଜାଣିଛ ି କି? ମଁୁ ଆପଣମାନ କହଅଛି, େଯ େସମାେନ
ପରେମଶର ତି ଏେତ ଅଧିକ ସେ ାଟ ଥିେଲ େଯ, ଏପରିକି ଫାେରା ଅ ରା ିେର
ଉେ ଜିତ େହାଇଉଠିେଲ, େସ କହିେଲ, “ବାହାରି ଯାଅ! ବାହାରି ଯାଅ, ଓ ଯିବାର ଆର
କର। ତମମାନ ର ଯାହାକିଛି ଅଛି ତାହାସବ ନିଅ, ଓ ପଳାଇ ଯାଅ!”
127 ମଁୁ ଅତିଶୟ ଆନ ିତ ଅେଟ େଯ ଜେଣ ବ ି ପରେମଶର ର ଏେତ ଅଧିକ
ସମୀପତାେର ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାେର େଯ, ଏପରିକି ଶୟତାନ ସୁ ା ଏହା ଜାେଣ ନାହିଁ
େଯ ତାହା ସହିତ କ’ଣ କରିବାକ ଅଛି। ତାହା ଠି ଅେଟ। ବାହାରି ଯାଅ! ଯିବାର ଆର କର!
ପରେମଶର ଆ ା ପାଳନ କର!
128 ବିଶାସ ଦାରା, େସ ତି ାକ େଦଖିେଲ। ମାଟି କାଦଅ ଚକଟୁଥିବାର େଲାକ େହଉ,
କିଅବା ନ େହଉ, େସ ଭ ର ତ ୀକତ ଅ େଲାକମାନ ସହିତେର ନିଜର ମାଗକ ହଣ
କରିେନେଲ। ଫାେରା କହିେଲ, “ତମର ଯାହାକିଛି ଅଛି ତାହା ସବ େଘନିଯାଅ ଓ ଏଠାର
ପଳାୟନ କର! ତମ ସହିତ କ’ଣ କରିବାକ ଅଛି ମଁୁ କିଛି ଜାେଣନାହିଁ।” ବିଶାସ ଦାରା, େସ
ପରେମଶର ତି ଏେତ ଅଧିକ ସେ ାଟ ଥିେଲ।
129 ବିଶାସ ଆ ଯ କମମାନ ସାଧନ କରିବ ଯଦି ଆପଣ ପରେମଶର ତି ସେ ାଟ
ରହିେବ। ବିଶାସ ଦାରା, ଆେମ ତାହା େଦଖୁ।

ଆମର ସମୟ େଶଷ େହାଇଯାଇଅଛି; ଆେମ ସମୟ ଅତି ମ କରିଯାଇଅଛ।
130 ମା , ବିଶାସ ଦାରା, ଆଜି ସକାଳେର, ଆପଣାର ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକ ଉଠା ।
ଏହି ଆଧୁନିକ ଜଗତକ ଯାହାକି ଆପଣ ର ଚାରିପାଖେର ଅଛି, ତାହା ତି ଦ ିପାତ
କର ନାହିଁ, ବରଂ ଅନାଇ ତାହା େଦଖ ଯିଏକି ତି ା େଦଇଅଛ ି। ବାଇବଲ କେହ,
“ଆେମମାେନ ବ ମାନ ସମ ବିଷୟକ ସି ରେପ େଦଖୁ ନାହଁୁ, ମା ଆେମ ଯୀଶୁ
େଦଖିଥାଉ।” ଆଜି ସକାଳେର, ଆପଣ ତାହା ଆଡ଼କ ଅନା , ଓ ଆପଣ ର ମାଗସକଳ
ବଦଳିଯିବ।
131 େଯେତେବେଳକି ଆେମ ଅ ଣ ପାଇଁ, ାଥନାର ଏକ ଶ ନିମେ , ଆମର
ମ କଗୁଡ଼ିକ ନତ କର। ଭ ସେ ଶ ସହିତ ତାହା ର ଆଶୀବାଦକ େଯାଗ କର ।
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132 ବ ମାନ ନିଜର ହଦୟେର ଚି ା କର । କଅଣ ଆପଣ ଜଗତର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ତି
ଦ ି ରଖିଅଛ ି? ବିଶାସ ଦାରା, କଅଣ ଆପଣ ଯୀଶୁ େଦଖ ି? କଅଣ ଆପଣ ନିଜର
େଲାକ ିୟତାକ, ନିଜର ମ ଳୀକ େଦଖୁଅଛ ି? ଜଗତ ସହିତେର ଆପଣ ର ସାମାଜିକ

ିତି କଅଣ ଅେଟ? ଅଥବା, କ’ଣ ଆପଣ ଯୀଶୁ , ଦୟାେର ବିଗଳିତ େହାଇ, ସେବା
ସିଂହାସନେର ମହାରାଜା ର ଦ ିଣ ହ େର ନିଜକ ାପନ କରିଥିବାର େଦଖ ି, ଯିଏକି
ଅଧାମିକ େଲାକମାନ ନିମେ ଧାମିକ ସରପ େହାଇ, ଏକ ଶହୀଦ ରପେର ଦଃଖେଭାଗ
କେଲ? କଅଣ ଆପଣମାେନ ନିଜର ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକ ଉଠାଇ େସହି ଆରପାରିେର ଥିବା
ଜୀବନର ବ କ େଦଖିପାର ନାହଁା ି? େତେବ, ବି ାନ ଓ ାନର ଏହି ବ କ ପରିତ ାଗ
କର , ଓ ତାହା ର େସବା କର ।

133 ଏହା ପୂବରକି ମଁୁ ାଥନା କେର କଅଣ ଆପଣ ଚାହିଁେବ େଯ ଆପଣ ାଥନାେର
ରଣ କରାଯାଉ? େକୗଣସି ବି ବିନତୀ ନିମେ ଯାହାକି ଆପଣ ର େୟାଜନ

ଥାଇପାେର, ନିଜର ହାତ ଉଠା । ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । େସ ଆପଣ
ସମ ର ହାତଗୁଡ଼ିକ େଦଖ ି।

134 ଯଦି ଆପଣ ଜେଣ ପାପୀ ଅଟ ି, େତେବ ବ ମାନ ନିଜର ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକ ଉଠା
ଓ ଅନା । ଯଦି ଆପଣ ଉଦାସୀନ େହାଇ ରହିଛ ି, ଯଦି ଆପଣ ର େଛାଟ େଛାଟ କଳି
ଝଗଡ଼ାମାନ ଓ େଛାଟ େଛାଟ ବିଷୟମାନ ରହିଅଛି, େତେବ ଏଥିେର କ’ଣ ଫରକ ପେଡ଼?
ଆପଣ ତ ଏହି ଦିନମାନ ମଧ ର େଗାଟିଏ ଦିନ ମୃତ ବରଣ କରିବାକ ଯାଉଅଛ ି। େକଉଁ
ଦିନ? େହାଇପାେର ଆଜି! ଆପଣ ଜାଣିନାହଁା ି। ଏେବଠାର େନଇ ଆଉ ଏକ ଘ ା ଭିତେର,
ଆପଣ ନରକେର ଥାଇପାର ି, କିଅବା ଆପଣ ସଗେର ଥାଇପାର ି। ମା ଆପଣ ତ
ବ ମାନ ହିଁ ବାଛିବାକ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନେର ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ଠି
ନାହିଁ, େତେବ ଆପଣ ବ ମାନ ହିଁ, ବିଶାସ ଦାରା ବାଛି ନିଅ ।

135 ଆପଣ କହ ି, “େତେବ, ଯଦି ମଁୁ ତାହା ସହିତ େକବଳ ହିସାବ ବରାବର କରିପାେର!
ଯଦି ମଁୁ ତାହା ସହିତ ହିସାବ ବରାବର କରିପାେର!” ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ
େସମାେନ କ’ଣ କରିଅଛ ି, ଆପଣ ଜୀବନକ ବାଛ । ଜୀବନକ ବାଛ ।

136 େଯେହତ, ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଯଦି ତେମ ତମର ହଦୟେର େତ କ େସହି ବ ିର
ଅପରାଧ ମା କରିବ ନାହିଁ, େତେବ ତମର ସଗୀୟ ପିତା ମଧ ତମର ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକ

ମା କରିେବ ନାହିଁ।” ଏଣୁ ଏହାକ ଭଲ ଭାବେର ବଝି ନିଅ । ଯଦି ଆପଣ ହଦୟେର
େକୗଣସି ବ ି ବିର େର, େସ ପାପୀ ହଅ କିଅବା ଏକ ସାଧୁ ହଅ କିଛି କଥା ରହିଥାଏ,
ତାହାେହେଲ ଆପଣ ନରକର ଅ ିର ବିପଦ େଘରାେର ଅଛ ି।
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137 େତେବ ନିଜର ଚ କ ଉପରକ ଉଠା । ଆପଣ କ’ଣ େଦଖ ି, ଆପଣ ର ଶ ୁକ?
କିଅବା, ଆପଣ ନିଜର ାଣକ ାକ େଦଖ ି? ଆଜି ସକାଳେର ଆପଣ େକଉଁ ବିଷୟ ତି
ଦ ିପାତ କରଅଛ ି?

138 ଯଦି ଆପଣ ଅସୁ ଅଛ ି, ଓ ଆପଣ ର ଚିକି କ କେହ େଯ ଆପଣ ଭଲ
େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ, େତେବ ନିଜର ଚ କ, େସହି ୁଶ ଆେଡ଼ ଉପରକ ଉଠା ,
େଯଉଁଠାେରକି େସ ଆମମାନ ର ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ହତ େହାଇଥିେଲ, ପୁଣି ତାହା ର
େକାରଡ଼ା ମାଡ଼ ଖାଇବା ଦାରା ଆେମ ସୁ ତା ଲାଭ କରିଅଛ। ଚିକି କ କ’ଣ କେହ ତାହା ତି
ଦ ିପାତ କର ନାହିଁ; େସ ତ ବି ାନେର କାଯ କରଅଛି। ବିଶାସ ତ ଆ ା ଓ ପରେମଶର
ପରିସରେର କାଯ କରିଥାଏ। େତେବ ଆସ ଆେମମାେନ ବ ମାନ ଏହିସବ ବିଷୟ
ଉପେର ଚି ା କରିବା େଯେତେବେଳକି ଆପଣମାେନ ନିଜର ହାତଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇ ରଖିଛ ି।
ପରେମଶର େସଗୁଡ଼ିକ େଦଖିଛ ି।

ଆସ ଆେମମାେନ ାଥନା କରିବା।

139 େହ ଅନ ଜୀବୀ ପରେମଶର, ବ ମାନ ଏହି ଆରାଧନାର ନିରବତା ମଧ େର,
େଯେତେବେଳକି ସେ ଶ ଦିଆ ଯାଇସାରିଅଛି, ଭ, େହବାକ ଦିଅ େଯ ତମର ବାକ ର
େସହି ବୀଜଗୁଡ଼ିକ, ପଥୁରିଆ ଭମି ଉପେର ନ ପଡ଼। ଭ, ଏହି ସେ ଶକ କ କଲତା
ମଧ େର, କ ାଗଛ ମଧ େର, ପଡ଼ିବାକ ନ ଦିଅ, େଯପରିକି ଏହି ଜୀବନେର ଚି ାଗୁଡ଼ିକ
(େଲାଟ ସଦଶ) ତାକ ଶାସର କରିପକାଏ, ଓ େଶଷେର, ତାହା ପରିତ ଅବ ାକ
ଆସିଯାଏ। ମା , େହ ଆଶୀଷିତ ପରେମଶର, େହବାକ ଦିଅ େଯ ତାହା ଉ ମ, ଉବର ଭମି
ଉପେର, ାୟ ିତ ହଦୟଗୁଡ଼ିକେର ପଡ଼। ଆଉ, େହ ଭ, େମା’ ଉପେର ମଧ ତାହା ପଡ଼,
େଯପରିକି ଆେମ ସମେ ପରେମଶର େଦଖିବାର ଆଇନା େଦଇ ଅନାଇପାର, ଓ ଭ
ଯୀଶୁ ର ପରିତ ମ ଳୀକ, ପରିତ େଲାକମାନ , ପରିତ ମାଗକ େଦଖିପାର, ଓ
ଏହି ମହିମାମୟ ମାଗେର ଆେମମାେନ ଚାଲିପାର।

140 େମାଶା େଯପରି, େସ ଏହା ଜାଣି ନ ଥିେଲ େଯ େସ େକଉଁଠାକ ଯାଉଥିେଲ।
େଲାକମାେନ ଜାଣି ନ ଥିେଲ େଯ େସମାେନ େକଉଁଆଡ଼କ ଯାଉଥିେଲ। େସମାେନ ଜାଣି ନ
ଥିେଲ େଯ େକଉଁ ମାଗ େନଇଯିବାର ଅଛି। େସମାେନ େକବଳ ବାହାରିେଲ।

141 ଆଉ, େହ ଭ ପରେମଶର, େଯେତେବେଳକି ଏହି ସୁ ର ଗୀତଟି ବଜାଯାଉଅଛି,
େଯ ବିଶାସ ଦାରା ଆେମ େସହି ଆରପାରିର େଦଶକ େଦଖିପାର। ବ ମାନ ଏହା ଏହିପରି
ଭାବେର େହଉ େଯ, ଏଠାେର ଥିବା ପୁରଷ ଓ ୀେଲାକମାେନ ଏହା ନ ଚି ା କର େଯ
ଜଗତ କ’ଣ କହିବାକ ଯାଉଅଛି, କିଅବା େସମାେନ କିପରି ଯାଉଅଛ ି। ଏହା େହଉ େଯ
େସମାେନ େକବଳ େସମାନ ର ଆ ାେର ଉପରକ ଉଠ , ଓ ଯାଆ ।
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142 େମାଶା େସହି କାଶର ଅନଗାମୀ େହେଲ, ଆଉ ଏହା ତାହା ତି ାତ େଦଶ
ମଧ କ କଢ଼ାଇ େନଲା। େସ ଏହା ଜାଣି ନ ଥିେଲ େଯ େସ େକଉଁଠାକ ଯାଉଥିେଲ, ମା େସ
େକବଳ େସହି କାଶେର ଚାଲି ଚାଲି, ଏପରି ଏକ େଦଶକ ପହ ି ଆସିେଲ ଯାହାକି ଦିବସ
ଅେପ ା ଅଧିକ ସୁ ର ଥିଲା।

143 େହ ଭ, ଆଜି, ଏହା ଦାନ କର େଯ, ଅେନେକ ଏଠାେର ଧମଶା ର ଆେଲାକେର
ଏବଂ ପବି ଆ ା ର ସହଭାଗୀତାେର, ଓ ମ ଳୀର ସହିତେର ଚାଲିେବ; େସହି ମ ଳୀ,
ଯାହାକି ଥମ-ଜାତ, େସହି ନତନ ଜନ ପାଇଥିବା ଶିଶୁମାେନ େଯଉଁମାେନକି ୀ

ହଣ କରିଅଛ ି, ଓ ଆ ା ଚାଳନାେର, ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ େହାଇଅଛ ି।
ଏହା େହଉ େଯ ଆେମମାେନ ଏକ ମିଶି, ପରେମଶର ବିଷୟବ ୁର ଚାରିପାେଖ,
ଏହି ସହଭାଗୀତାେର ଚାଲ, ଓ ବା ି େର, ତାହା ର ମୃତ , କବର, ଓ ପୁନର  ଥାନର
ଆ ାବହତାେର, ତାହା ର େସବା କର। ଏହା େହଉ େଯ ଆେମମାେନ ତାହା ର ଆ ାେର
ତାହା େସବା କର, “ଉ ର ଶ ି ା ନ େହବା ପଯ ତେ ମାେନ ଯିରଶାଲମେର
ରହିଥାଅ।” ଏହା େହଉ େଯ ଆେମମାେନ ଦିବ ସୁ ୀକରଣେର, ଅସୁ େଲାକମାନ
ନିମେ ାଥନା କରିବାେର ତାହା ର େସବା କର। ଆେମମାେନ ଏକ ଚି , ଏକ ମନ
େହାଇ, ଭେଭାଜେର େରାଟୀ ଭା ିବାେର, ଓ ପରେମଶର ବାକ ର ଚାରିଆେଡ଼
ସହଭାଗିତା କରିବାେର, ତାହା ର େସବା କର। ଏହା େହଉ େଯ ଆେମମାେନ ତାହା ର
ସମ ଦିବ ଅେଲୗକିକ ଉପାଦାନେର ତାହା େସବା କର, େଯପଯ କି େସହି
େଦଶ ଦ ିେଗାଚର େହାଇ ନ ଯାଏ। ଭ, ଏହା ଦାନ କର। ଆମର ାଥନା ଶୁଣ,
େଯେତେବେଳକି ଆେମମାେନ ବ ମାନ ସମ କିଛି ବିଷୟକ, ଭ ଯୀଶୁ ନାମେର
ତମଠାେର ସମପଣ କରଅଛ।

144 େତେବ ଆମମାନ ର ମ କଗୁଡ଼ିକ ନତ େହାଇଥିବାେବେଳ, ଆସ ଆେମମାେନ,
ନୀରବତାର ସହ, ଧୀେର ଧୀେର େକବଳ ଏହି ଗୀତଟିକ ଗାଇବା। ବ ମାନ ଏହା ଉପାସନା
ଅେଟ। ସେ ଶଟି େଶଷ େହାଇଯାଇଛି। େକହିେହେଲ ଯିେବ ନାହିଁ। େକବଳ ନୀରବ ରହ ।
ଆସ ଉପାସନା କରିବା।

145 ସେ ଶଟି ସଂେଶାଧନା କ ଅେଟ। ବ ମାନ ତାହା ବିଷୟେର ଚି ା କର ଯାହାକି
ଆପଣ କରିଛ ି, ଏବଂ ଯାହାକି ଆପଣ ର କରିବାର ଉଚି ଥିଲା, ପୁଣି ଯାହାକି ଆପଣ
େସପରି ଭାବେର ଗଢ଼ି େତାଳିଛି ଯାହା ଆପଣ ଆଜି ଅଛ ି। ଆଜି, ଆପଣ ଯାହା
େଦାଷାେରାପ କେର, ତାହା ଏହିେହତର ଅେଟ ଯାହାକିଛି ଆପଣ ଗତକାଲି କରିଥିେଲ।
ତାହା ଆସ ାକାଲି କ’ଣ େହବ? ଆଜି ହିଁ ତାହାକ ଠି କରିନିଅ , ଓ ଆସ ାକାଲି ଆପଣ
ଉନୁ ରହିେବ। ବଝିେଲ? ଆପଣ ନି ିତେର ଏକ ମେନାନୟନ କରିବା ଉଚି ଅେଟ।
ଆପଣ ତାହା କିପରି ଭାବେର କରିପାରିେବ? “ବିଶାସ ଦାରା, ମଁୁ ବ ମାନ ସମ କିଛି
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ବିଷୟକ ହଗୁଳା ଛାଡ଼ି େଦଉଅଛି। ମଁୁ ବ ମାନ ହଗୁଳା ଛାଡ଼ି େଦଉଅଛି, ଆଉ େକୗଣସି
ଏକ ଦିନ ମଁୁ େସଠାକ ଯାଉଅଛି।”

ସୁମଧୁର ଏକ ମାଗେର,
ସା ାତ କରିବା ଆେମମାେନ େସହି ସୁ-…

େତେବ ନିଜର ଆ ାେର ଭ େକବଳ ଉପାସନା କର ।

ସୁମଧୁର ଏକ ମାଗେର,
େସହି ତ ୀକତ ମ ଳୀକ ଆେମମାେନ ସା ାତ କରିବା। (ଯା ା

କ କର, ମା େକୗଣସି ଏକ ଦିେନ ଆେମମାେନ ସା ାତ
କରିବା।)

ଉ େର ଥିବା ଆମର ବଦାନ ତାେର ପୂ ପିତା ,
ଶଂସାର ଆମର ା ଳୀ ଆେମ କରିବା ଅପଣ,

ତାହା ର େ ମର ଏହି ମହିମାମୟ ଉପହାର ନିମେ ,
ଆଉ ଆମକ ପବି କରଥିବାର େସହି ଆଶୀବାଦଗୁଡ଼ିକ

ନିମେ …

ପରେମଶର ତ ୀକତ ଅ େଲାକମାନ ସହିତେର, ବିଶାସ ଦାରା, ମଁୁ ମେନାନୟନ
କେର।

ସୁମଧୁର (ମଧୁରତାେର) ମାଗେର…(ମାଗେର)
ସା ାତ କରିବା ଆେମମାେନ େସହି ସୁ ର ଉପକଳେର;

(ମାଗେର)
ସୁମଧୁର (ମଧୁରତାେର) ମାଗେର,
ସା ାତ କରିବା ଆେମମାେନ େସହି ସୁ ର ଉପକଳେର।

ଏକ େଦଶ ଅଛି େସଠାେର ଯାହାକି…

େକବଳ ତାହା ଉପାସନା କର । ଏହାହିଁ ଉପାସନା ଅେଟ।

…ବିଶାସ ମଁୁ ତାହା େଦଖିପାେର,

ବିଶାସ ଦାରା ମଁୁ େମା’ର ମେନାନୟନ କରିଥାଏ।

ଓଃ, ପିତା କରଥାଆ ି ଅେପ ା…

146 ମଁୁ େସଠାେର ଭ ର ସମ େଦେଖ; ଭାଇ ଜଜ, ଭାଇ ସୀୱାଡ଼, ଓ ସମ
ସାଧୁଗଣମାନ ।
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…େସଠାେର ଆମର ଏକ ବାସ ାନ। (ହଁ, ଭ!)
ସୁମଧୁର…

147 ତାହା ର ପିତା ହୱାଡ, ଏଡୱାଡ, ଆଉ ସମ ପୁରଣା ସାଧୁ ବ ଗଣମାେନ
େଯଉଁମାେନକି ଅେନକ ଅେନକ ବଷ ପୂେବ, ବିଗତ ସମୟେର, େସହି ମାଗକ େନଇଥିେଲ।

ସୁମଧୁର (ହଁ, ଭ!) ମାଗେର (ମାଗେର),
ସା ାତ କରିବା ଆେମମାେନ େସହି ସୁ ର ଉପକଳେର।

ଗୀତ ଗାନ କରିବା ଆେମମାେନ େସହି ସୁ-…(େହ ପରେମଶର!)
ଆଶୀବାଦର ସୁମଧୁର ଗୀତମାନ, (ପରେମଶର ମହିମା

େହଉ!)
…ଆଉ ଅଧିକ ଦଃଖ େହବ ନାହିଁ,
ବି ାମର େସହି ାନର ଆଶୀବାଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦୀଘ ନିଶାସ

ନେହଁ।

ସୁମଧୁର, ସୁମଧୁର ମାଗ ଓ…(ମାଗେର)
ସା ାତ କରିବା ଆେମମାେନ େସହି ସୁ-… 
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(By Faith, Moses)
ଏହି ସେ ଶଟି ଯାହାକି ଭାଇ ୱିଲିୟ େମରିୟ ା  ହା  ଦାରା, ମୂଳତଃ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର ଜୁଲାଇ 20,
1958 ରବିବାର ସକାଳେର ଯୁ ରା ଆେମରିକାର, ଇ ିୟାନା େଦଶର, େଜଫସ  ୱି 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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