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ପରେମଶର ରବ

 ଆଜି ସକାଳେର ପୁଣି ଥେର ଏହି େ ନି େଲାକମାନ ର ଗହଣେର ଆସି
ପାରିଥିବାର ତାହା ନି ିତ ଏକ େସୗଭାଗ ର ବିଷୟ ଅେଟ। ଆଉ ମଁୁ ଆ ଯ କେର

େଯ ଜି ଏହା କରଛ ି କି ନାହିଁ। ଓଃ, େସ େରକଡିଂ କରଛ ି। େମା’ ପାଖେର ଏେବବି
େସହି ଗୀତର େରକଡ଼ ଅଛି ଯାହାକି େସହି େ ନି ଗାୟନମ ଳୀ ୁତ କରିଥିେଲ
େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଏଠାକ ଭାଇ ଗାସିଆ ସହିତେର ପୂେବ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ମଁୁ େସହି
େଛାଟ ଗୀତଟି ଭଲି ଯାଉଛି ଯାହାକି େସମାେନ େମା’ ପାଇଁ ଗାଉଥିେଲ। ମା , ଓଃ, ମଁୁ
ତାହା େକେତ ପସ କରଥିଲି! ଆଉ େସହି ପିଲାମାେନ ବ ମାନ ସବ ବଡ଼ େହାଇ ବିବାହିତ
େହାଇଗେଲଣି। ମଁୁ େବେଳ େବେଳ େସମାନ ସହିତେର କଥାବା ା ହଏ। ଆଉ ମଁୁ ଏହି
ସକାଳେର ଭିତରକ ଆସିଲି ଓ ସାନ େଯାେଷଫକ େଦଖିଲି, ଆଉ େତେବ ଏହା ବା ବେର
େମାେତ କିଛି େଗାଟାଏ କରିଥିଲା, ଏବଂ ମଁୁ ତମକ େଦଖି ନି ିତେର ଆନ ିତ ଅେଟ।

2 ଆଉ, ବ ମାନ, େମାେତ େଗାଟିଏ ଶ ଆେସ ଯାହାକି ମଁୁ େ ନି ଭାଷାେର
କହିପାେର। କ’ଣ ଆପଣମାେନ ତାହା ଶୁଣିବାକ ଚାହିଁେବ? “ହାେଲଲୟା!” ମଁୁ େକେବବି
େସହି ଶ କ ଭଲିବି ନାହିଁ…େଯେତେବେଳକି ଥେର ମଁୁ ଜେଣ ବଧିର ୀେଲାକକ େମାେତ
ଶୁଣିପାର େବାଲି େଚ ା କରଥିଲି। େତେବ, ମଁୁ ଏହାକ ସ ୂ ଭାେବ ଭ କହିପାେର,
ଆପଣମାେନ େଦଖ , ମା େମାେତ େଯତିକି ସବଠଁୁ ଭଲ ଭାବେର ମେନ ଅଛି ତାହା ଥିଲା
“ଓଏ।” କ’ଣ ତାହା ଠିକ ଅେଟ? େମାେତଶୁଣ ।ଶୁଣ , “ଓଏ।” ଆଉ ତା’ପେର େକେବବି
ଭଲିପାରିବି ନାହିଁ, “େଗାରିଆ ଅ ଡିଓ !” େକେତ ଅ ତ! ଓଃ, େମାେତ ସୁେଯାଗ ମିଳିଥିଲା
େଯ େସଠାେର ତେଳ େସଠାକାର ରାଜଧାନୀ, େମ ିେକା ସିଟୀକ ଯାଏ, ଓ େସଠାେର
େସମାନ ସହିତେର କଥାବା ା ହଏ। ମଁୁ େକେତ ଆନ ିତ ଥିଲି! ଆଉ ମଁୁ କରଥିଲି…

3 ମଁୁ ଏଠାେର ରହିବା ପେର ମଁୁ ଫି  ଲା େର ଥିଲି। ଆଉ ତାହା େମାେତ ସଦାେବେଳ
ଜେଣ ଫିନି ମହିଳା ସହିତ କଥା େହଉଥିବା ବିଷୟ ମେନ ପଡ଼ିଯାଏ। େସମାେନ େମାେତ
ଏପରି ଏକ ାନକ େନଇ ଗେଲ ଯାହାକ େସମାେନ ଏକ “େବଥନି” େବାଲି କହ ି। େତ କ
ରା ର ତା ର ନିଜସ ଧାରଣା ରହିଥାଏ। (ମଁୁ, କ’ଣ ଆପଣ େମା’ର କଥାକ ଦଇ ଥର
ଶୁଣୁଛ ି, ମଁୁ ତା’ର ଅତି ନିକଟେର କି? କ’ଣ ଆପଣମାେନ ଠି ଶୁଣି ପାରଛ ି? ତାହା ହିଁ
ଅେଟ।) ଏହି େଛାଟ ମହିଳାଜଣକ, େସ ଜେଣ ଅତି ିୟ ସାନ ବ ି ଥିେଲ। ମା େସ େମା’
ପରି ଥିେଲ, େସ ବହତ ଅଧିକ କଥା କହିବାକ ଭଲ ପାଉଥିେଲ। ଆଉ େସହି ଅନବାଦକ…



2 କଥିତ ବାକ

େସହି ମହିଳାଟି କତେର ବହତ ଶୀ କଥା କହଥିେଲ। ଓ—ଓ େସହି ଅନବାଦକ ତାହା
େସତିକି ଶୀ କହିପାର ନ ଥିେଲ ଯାହାକି େସହି ମହିଳାଟି କହିବା ପାଇଁ ଚାହଁୁଥିେଲ। ଆଉ
େସହି ମହିଳାଟି େସଠାେର ଛିଡ଼ା ହଅ ି ଏବଂ ତା ର ମୁହଁ ଲା େହାଇଯାଏ, େସ କହ ି, “ମଁୁ
ଏହାକ ବାବିେଲା  େର ଥିବା େସହି ବ ିମାନ ପାଇଁ ରଖିଅଛି।”

4 ମା , ଆପଣ ଜାଣ ି, ମଁୁ ଲ କରିଛି େଯ ସମ —ପ ୀମାେନ ସମେ
ଇଂ ାଜୀେର ଗୀତ ଗାଆ ି, କକରମାେନ ଇଂ ାଜୀେର ଭକ ି, ଶିଶୁମାେନ ଇଂ ାଜୀେର
କା ି। ମଁୁ ଆ ଯ କେର େଯ େସ ଯାହାକିଛି େହଉ ଆମ ସହିତ କି ମାମଲା ଅେଟ। ମା
ଆମମାନ ମଧ ର େତ େକ ଏହା ଭାବ ି େଯ ଆମର—ଆମର ଭାଷା, ଅବଶ ହିଁ
ସହ ା ୀର ଭାଷା େହବ। ମା ଆେମମାେନ େଯଉଁମାେନକି ପବି ଆ ା ପାଇଅଛ, ଏହା
ଜାଣୁ େଯ ତାହା ସତ , କାରଣ ଆମର ଏକ ସଗୀୟ ଭାଷା ଅଛି।

5 ଆଜି ସକାଳେର ଆମମାନ ସହିତେର ଏଠାେର ଭାଇ େରାେୱ ଅଛ ି, ୱାଶିଂଟ  ର
ଆସିଥିବା ଜେଣ କଟନୀତି । ମଁୁ ଭାବଛି େଯ େସ ପା କି ା ଛଅ ରା ପତି, ସାତଜଣ
ରା ପତି ଅଧୀନେର ତା ର େସବା ଦାନ କରିଥିେଲ। ଆଉ ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି
େଯ ମଁୁ କିପରି ଅନଭବ କରିଥାଏ, ଏହି ମ ଉପେର ଏପରି ଭାବେର ଛିଡ଼ା େହାଇ, କଥା
କହିବା, େଯେତେବେଳକି େସହିପରି ଜେଣ ବ ି େମା’ ପଛେର ବସି ରହିଥା’ ି। ମା
ତାହା ର ସା େମା’ ପାଇଁ ସଦାସବଦା ଏପରି ଉେଲଖନୀୟ ରହିଥିଲା, ପୁଣି ବିେଶଷକରି
େଯେତେବେଳ େସ…ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ େସ ଲଥରା  ଥିେଲ, ଯଦି ମଁୁ ଭ କରନାହିଁ,
କି ା କ ାେଥାଲି ଅବା ଲଥରା  , ଲଥରା  ଥିେଲ। ଆଉ େସ କହଥିେଲ େଯ େସ…ଏକ
େପ ିକ ାଲ ସଭାେର େଗାଟିଏ ତ ୁ ତେଳ ଗୁର ି େହାଇ ଯିବା ବିଷୟେର କିଛି େଗାଟାଏ
କହଥିେଲ, ଏବଂ େସ ଉଠିେଲ…ଅବେଶଷେର େସ ଯାଇ େବଦୀ ନିକଟେର ପହ ିେଲ,
ଆଉ, େଯେତେବେଳ େସ ତାହା କେଲ, ଭ ତାହା ଉପରକ ଓ ାଇ ଆସିେଲ ଓ ତାହା
ଏେତ ଅଧିକ ଆଶୀବାଦ କେଲ େଯ…ମଁୁ ଭାବଛି େଯ େସ ାୟଃ ସାେତାଟି ଭି ଭି
ଭାଷାେର କଥା କହିପାର ି। ଆଉ କହଥିେଲ େଯ େସ ଥେର େଗାଟିଏ େଚ ା କେଲ, “ତାହା
କାମ େଦଲା ନାହିଁ,” ତା’ପେର ଅନ ଟା େଚ ା କେଲ, “ତାହା କାମ େଦଲା ନାହିଁ।” ଆଉ ମଁୁ
ଅନମାନ କେର େଯ େସ େ ନି ଠି େସହି ସମାନ ଭାବେର କହିପାର ି େଯତିକି ଆପଣ
ସମେ କହିପାର ି। ଏଣୁ େସ—େସ ତାହା ମଧ ର ସବକିଛିକ େଚ ା କେଲ, ଆଉ ତାହା
କାମ େଦଲା ନାହିଁ। ଆଉ, େଦଖ େଯ, ଜାଣିଛ ି କ’ଣ, ପରେମଶର ଏେତ ଭଲ ଅଟ ି, େସ
ଓ ାଇ ଆସିେଲ ଓ ତାହା ଏପରି ଏକ ଭାଷା େଦେଲ ଯାହାକି େସ ଆଗର େକେବ େଚ ା
କରି ନ ଥିେଲ, େସ କହିେଲ, “ତାହା କାମ େଦଲା।” ତାହା ଠି ଅେଟ। ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ତାହା
ଆର ପଟେର ଠି େସହିପରି ହିଁ େହବ।

6 ଅେନକ ୃତି ମଁୁ େସହି ଉପେର ଥିବା େଛାଟ ଗୀଜାର େମା’ ହଦୟେର ରଖିଅଛି, ମଁୁ
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ଏହା ବିଶାସ କେର…ଓଃ, ମଁୁ ଭଲି ଯାଉଅଛି େଯ ତାହା େକଉଁଠାେର ଥିଲା। ତାହା ଏଠାେର
େକଉଁଠାେର ଟେ ା ି ନିକଟେର ଅଛି। ଆଉ େମା’ର ତାହା ମେନ ଅଛି। ମଁୁ େସହି ଶ
“ଟେ ା ି ,” ବିଷୟେର ଚି ା କରିପାେର େଯଉଁଠାେରକି େସହି େ ନି ଆେପାେ ାଲି
ଗୀଜା ଅବ ିତ ଥିଲା।

7 ମଁୁ ପାଳକ ମେହାଦୟ କହଥିଲି, “ଏକ ଉ ୀପନା ସଭା କରିବା ନିମେ ଏହା
ଏକ ମହା ାନ େହବ,” ଚର ସଂଖ ାେର େକାଠରୀମାନ, ନତନ ଗୀଜାଘର, ଉ ମ
େଲାକମାେନ। ଏଣୁ ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ତାହା େକୗଣସି ଏକ ଦିନ ଏକ ଉ ୀପନା ସଭା ନିମେ

ୁତ େହାଇରହିବ। ଆପଣମାେନ ତାହା ପାଇଁ ାଥନା କର , ଆପଣମାେନ ଆସ
ଓ ଏକ ଉ ୀପନା ସଭା କର । େତେବ, ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ଏହା େକବଳ ତାହାର ଏକ
ପୁନରାବ ି ହଏ ଯାହାକି ଆେମମାେନ ଅନ ଗୀଜାଘେର କରିଥିଲ। େମା’ର ମେନ ଅଛି
େଯ ା ଣେର ଛିଡ଼ା େହାଇ, ବାଡ଼ ଉପେର ଆଉଜି େହାଇ, ରା ାେର ଉପରକ ଓ ତଳକ
େହାଇ, ରା ିର ଏକ ସମୟେର େସଠାର ଚାଲିଯିବାକ େଚ ା କରଥିଲ, ଏହା ନି ିତେର
ଏକ େରାମା କାରୀ ବିଷୟ ଥିଲା ଯାହାକି ମଁୁ କଦାପି ଭଲି ନାହିଁ। ଆଉ େମା’ ପାଖେର
ଏକ—ଏକ େରକଡ଼ ଅଛି େସହି ସାନ ସାନ ମହିଳାମାନ ର, େସହି ଯୁବତୀମାନ ର ଓ
େସହି ଭାଇମାନ ର େଯଉଁମାେନକି ଗୀତ ଗାଇଥିେଲ ଓ ଏକ େରକଡ଼ ୁତ କରିଥିେଲ।
ଆଉ େସମାେନ “ଓନଲି ବିଲି ,” ଗୀତକ ଗାଇବାକ େଚ ା କରିଥିେଲ ଆଉ ଆପଣମାେନ
ଜାଣ ି, େସମାେନ ତାହା ଠି ଭାବେର ଗାଇ ପାରି ନ ଥିେଲ। େସମାେନ “ଓ  ଲି ବିଲି ,”
କହିବା ବଦଳେର କହଥିେଲ, େସମାେନ ଉ ାରଣ କରଥିେଲ “େୟଓନିଆ ବିଲି ,”
େଦଖ ।

8 ଆଉ େମା’ର ମେନ ଅଛି, େମା’ ଝିଅ, ରିବିକା ଓ ସାରା, ଆଉ ତଥାପି େସମାେନ
କହଥିେଲ, “ବାପା, ଗାଅ, େସହି ସାନ େଲାକମାନ ର େସହି େଛାଟ ଗୀତ େରକଡ଼ଟି
ବଜାଅ…” “େ ନି ,” କହିବା ବଦଳେର େସମାେନ େସହି ଶ କହି ପାର ନ ଥିେଲ,
େସମାେନ କହଥିେଲ, “ ିନା ଝିଅମାେନ, ସାନ ିନା ଝିଅମାେନ ଗାଇଥିବା ‘ଓନଲି
ବିଲି ।’”

9 େତେବ, େମା’ର ମେନ ଅଛି େସମାେନ ସଭାକ ଅନସରଣ କରିଥିେଲ। ଉ ୀପନା
େସେତେବେଳ ଜାରି ରହିଥିଲା, ଆଉ େସମାେନ ସମ ପସିମ ଉପକଳ ଯାଏଁ ସଭାକ
ଅନସରଣ କରିଥିେଲ। ଆଉ ମଁୁ…ଏକ େଛାଟ ବିଷୟ େମା’ ହଦୟ ଭିତେର ଲ ର
େଦଇଥିଲା େଯେତେବେଳ ଆେମ କାଲିଫ ିଆ ଛାଡ଼ିଥିଲ। ଭାଇ ମୂ ଓ ମଁୁ, ଏବଂ ଭାଇ

ାଉ , ଉପେର କ ାପିେଟାଲ ଭବନେର ଥିଲ। ଆଉ େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସହି ରା ି
େସହି ଭବନେର ତଳକ ଗଲି, େସଠାେର େସହି ସାନ ପିଲାମାେନ ଛିଡ଼ା େହାଇ େସହି ଗୀତ
ଗାଉଥିେଲ, “େସ ତମର ଯ ନିଅ ି।” ଆପଣମାେନ ତାହା ଶୁଣିଛ ି। “ସୂଯ କିରଣ େହଉ
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କିଅବା ଛାଇ େହଉ, େସ ତମର ଯ ନିଅ ି।” ଅେନକ ଥର ବିେଦଶୀ ରା ମାନ େର, ବିଶ
ବିବାଦର ସଂଘଷଭମିେର, ୀ ବା ା ଆଣିବାକ େଚ ା କରଥିବା େବେଳ, େମା’ର ତି
େସହି ଝିଅ ଓ ପୁଅମାେନ ଗାଇଥିବା େସହି ଗୀତଟି ମେନ ପଡ଼ିଯାଏ, “େସ ତମର ଯ ନିଅ ି।
ସୂଯ କିରଣ େହଉ କିଅବା ଛାଇ େହଉ, େସ ତଥାପି ତମର ଯ ନିଅ ି।” ଏଣୁକରି ତାହା ଏକ
ବହତ ବଡ଼ େ ରଣା, ଏକ ସାହାଯ ରହିଆସିଛି।

10 ଆପଣ ର ଅତି ଉ ମ ପାଳକ ସା ାତ କରି, ଓ ଏହା େଦଖି େଯ ମ ଳୀ ଜୀବ ଅଛି
ବହତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଆପଣ ର ଏଠାେର ଏେତ ବଡ଼ ସୁ ର ଏହି ଭବନଟି ଅଛି, ସବକିଛି
ସୁବ ବ ିତ ଅଛି, ଯାନ ବାହନ ରଖିବା ନିମେ ଚର ପାକିଂ ାନ ଅଛି। ପବି ଆ ା
ହ େର େକବଳ ଏକ ବା ବିକ ାନ, ଯଦି ଆେମମାେନ େକବଳ ତାହା ଏହା େଦଖିବା
ନିମେ ଓ ଜାଣିବା ନିମେ ପାଇପାରିବା େଯ ଆେମମାେନ ଏକ ଉ ୀପନା ପାଇଁ ଡାକ
େଦଉଅଛ। େସ, ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ େସ ଆମମାନ େଗାଟିଏ େଦେବ।

11 େତେବ, ଆଜିରା ି ଆେମମାେନ ଆର ପଟେର, ଭାଇ ଆଉଟଲ ମ ଳୀ,
ଯୀସ େନ ମ ଳୀେର ଅଛ। ଆଉ ଭାଇ ଆଉଟଲ, ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ…ମଧ ,
ଆେପାେ ାଲିକ ମ ଳୀର ଅଟ ି। ମଁୁ ଭାବଛି େସ େକବଳ ତାହାର ନାମ, ମ ଳୀର
ନାମ, ଯୀସ େନ େବାଲି ଡାକ ି। ମଁୁ ଭାବଛି େସ ବିଶାସେର େ ରିତିକ ଅଟ ି। ଆଉ
େତଣୁକରି ଆମମାନ ଆଜିରା ି େସଠାେର ରହିବାର ଅଛି। ପୁଣି ବ ମାନ ଆେମ ଏହା
େ ନି ମ ଳୀକ କହନାହଁୁ େଯ, “େତେବ େସଠାକ ପଳାଇ ଆସ,” କାରଣ ଆପଣମାେନ
ଆପଣ ର କାଯ ଦାୟି େର ରହିଥା’ । ଏବଂ ତା’ପେର ଗୁରବାରଠାର, ୀ ିଆନ
ବିଜିେନ େମ  ର ଏକ ବିରାଟ ସମାେବଶ େହବାକ ଯାଉଅଛି, ଗୁରବାର ଦିନ, ଅନ
ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକେର େସବା ସମା େହାଇସାରିବା ପେର। ଆଉ ଏହି ସଭାେର, େସମାେନ
ଅତି ଉ ମ ବ ାମାନ ପାଇବାକ ଯାଉଅଛ ି, ଆଉ େଯପରିକି ଓରା େରାବଟସ,
ଓ େକୗଣସି ଜେଣ େମେଥାଡି ଭାଇ ଯିଏକି ଅ ଦିନ େହଲା ଉ ାର ପାଇଅଛ ି, ଆଉ
େସମାେନ ଏହା ଦାବୀ କର ି େଯ େସ ଜେଣ ଶ ିଶାଳୀ ବ ା ଅଟ ି। ଆଉ ମଁୁ ସୁନି ିତ
ଅେଟ େଯ ଆପଣମାେନ ଏହି ସଭାଗୁଡ଼ିକ ଉପେଭାଗ କରିେବ। ଏବଂ ତେମ କିେଶାରା-
ବ ାର ପିଲାମାେନ, େସମାେନ େସଠାେର କିେଶାରା-ବ ା ପାଇଁ ମଧ ଏକ ସମାେବଶ
ରଖିଛ ି, େଯପରିକି ଭାଇ ବ ମାନ େଘାଷଣା କେଲ। ମଁୁ ମଧ େମା’ର ପିଲାମାନ
େସଠାକ େନଇକି ଯାଉଅଛି େଯପରିକି େସମାେନ ଏହାକ ଉପେଭାଗ କରିପାର ି। ଆଉ
େତଣୁକରି ବ ମାନ େସଠାକ ଆସ , ଆେମମାେନ ଆପଣମାନ ପାଇ ଆନ ିତ େହବ।

ଭ ଆପଣ ସମ ଆଶୀବାଦ କର ।

12 ଆଉ ବ ମାନ ମଁୁ ବାଇବଲକ େଖାଲିବାକ ଚାେହଁ ଓ ତାହା ର ଆଶୀଷିତ ବାକ ର କିଛି
ପାଠ କରିବାକ ଚାେହଁ। ଏବଂ ମଁୁ ଆଜି ସକାେଳ, କିଛି ପାଠ ବାଛିଛି, ଅ ସମୟ ପାଇଁ, ମଁୁ
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ଆପଣମାନ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରଖିବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ, ଆଉ ତହିଁର େଗାଟିଏ ମିେଳ ଥମ
ଶାମୁେୟଲେର, ଅନ ଟି ମିେଳ ଯିଶାଇୟେର। ଆଉ ମଁୁ ଥେମ ଯିଶାଇୟର ପାଠ କରିବାକ
ଚାେହଁ। ଆଉ ମଁୁ…
13 କ’ଣ ଆପଣମାେନ ସମେ ଚାରିଆେଡ଼, ଠି ଭାେବ ଶୁଣି ପାରଛ ି? ଏହି
ମାଇକଗୁଡ଼ିକ ମଧ େର, ମେନହଏ େସମାେନ େମା’ ତି ଅତ ସେ ଦନଶୀଳ, ମଁୁ ଜାେଣ
ନାହିଁ କାହିଁକି। ଆପଣମାେନ େସଠାେର ଭଲ ଭାେବ ଶୁଣି ପାରଛ ି, ନିଜର ହାତ ଉଠା ।
ଉ ମ, ଭଲ।
14 ବ ମାନ, େମା’ର ଗଳା ଟିେକ କକଶ ଶୁଭାଯାଉଛି, ଅବଶ , ତାହା ବହତ ଅଧିକ କଥା
କହିବା େଯାଗଁୁ ଅେଟ। ଆଉ େଯେବଠଁୁ ମଁୁ ଏହି େ ନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନ ସହିତେର
ଏଠାେର ରହିଥିଲି, ମଁୁ ଅନମାନ କେର େଯ, ାୟଃ େଷାହଳ ବଷ ପୂେବ, େହାଇପାେର େଯ
େଷାହଳ କି ା ସତର ବଷ ପୂେବ, େତେବ, େସହି ଦିନଠାର ମଁୁ ଚାର କରି ଆସୁଅଛି। େତେବ
ମଁୁ େସେତେବେଳ କହିଥିଲି, ମଁୁ ଥକି ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ଆଜି ମଧ ମଁୁ ଥକି ଯାଇଅଛି, ମା
ପରେମଶର ଅନ ହର ତଥାପି ମଁୁ ଅ ସର େହାଇଚାଲିଛି।
15 ବ ମାନ ଆସ ଯିଶାଇୟ 40କ ଯିବା, ଯିଶାଇୟର 40ତମ ପବ; ଆଉ ଥମ
ଶାମୁେୟଲର 1ମ ପବ, ଅବା 3ୟ ପବ। ପୁଣି େଯେତେବେଳକି ଆେମମାେନ ବାକ ପଠନ
କରିବା େହତ େସହି ଅଂଶର ାନଗୁଡ଼ିକ ଧରିଅଛ, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆେମମାେନ ବ ମାନ ଏକ

ାଥନା ନିମେ ଅ ଣ ନିଜର ମ କଗୁଡ଼ିକ ନତ କରିବା।
16 ଆମମାନ ର ସଗ ପିତା, ଆେମମାେନ ଆଜି ଏହି ସୁ ର ମ ିରେର ଛିଡ଼ା େହବାର
େସୗଭାଗ ପାଇଥିବା େହତ କତ ଅଟୁ ଯାହାକି ପରେମଶର ଓ ତାହା ର କାଯ େହତ
ସମପିତ ଅେଟ। ଆଉ େଯପରିକି ଆେମମାେନ ଜାଣୁ େଯ ତମର ଦାସମାେନ ଏଠାେର
ଅେନକ ଥର ଏହି ମ ଅବା ଏହି େବଦୀ ପଛେର, ପୁଣି ତମର େସବା େହତ ଏକ ସମପିତ
ଜୀବନ ସହିତେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥାଆ ି।
17 ଆଉ େଯ ଏହି, ଏହି ସକାଳ, େସହି ୃତିଗୁଡ଼ିକ େଫରାଇ ଆଣିଦିଏ, ଏପରି ଏକ
ଉ ୀପନାର ୃତିଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଦିଏ ଯାହାକି ଆର ହିଁ େହାଇଥିଲା, ପୁଣି ପବି ଆ ା
ସହିତେର ଯିଏକି ଅ ି ସଦଶ, ଏକ ବଡ଼ ଆେଲାକ ପି ରପେର ତଳକ ଓ ାଇ
ଆସିଥିେଲ, ଆଉ ତାହା ଏହା କହିେଲ େଯ େସହି ବା ାଟି ସମ ପୃଥିବୀକ ବ ା
େହାଇଯିବ। ଆଉ ବ ମାନ ତାହା ଆଜି ଇତିହାସ ଅେଟ। େସହି ବା ାଟି ଆଜି ମହା
େଲାକମାନ ଜରିଆେର ନିଆଁ ଧରି େଦଇଅଛି, ଏହା େଦଖିବା ପେର, ଯଥା ଓରା
େରାବଟସ ଓ ଟ ୀ ଓସବ ସଦଶ, ଏବଂ ଟ ୀ ହି ଓ ଅନ ାନ େକେତେକ। ଆଉ େସହି

ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆେର ଯାହାକି ଆେମମାେନ ସମେ ଏକାଠି କରିଅଛ, ଆେମମାେନ
େଦଖୁଅଛ େଯ େସହି ବା ା, େପ ିକ ାଲର େସହି ବା ାଟି ଆକାଶ ତେଳ େତ କ
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ରା େର ଉ ୀପନାର ନିଆଁକ ଲଗାଇ େଦଇଅଛି। େହ ସବଶ ିମାନ ପରେମଶର, ଏହା
ପାଇଁ ଆେମ ତମକ ଧନ ବାଦ ଓ ଶଂସା କରଅଛ।
18 ପୁଣି ବ ମାନ ଆଜି ଆେମମାେନ ାଥନା କରଅଛ େଯ ତେମ ଆମର ହଦୟକ
ସୁବ ବ ିତ କରିବ, ଏକ ମହା ସଗାେରାହଣ ନିମେ ୁତ କରିବ, ଯାହାକି ଆେମମାେନ
ବିଶାସ କର େଯ ତାହା ଅତି ଶୀ ଘଟିତ େହବ। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନ ର ହଦୟଗୁଡ଼ିକ ତାହା
ପାଇଁ ସୁବ ବ ିତ ନ ଥାଏ କିଅବା ଅନ େକୗଣସି ବିଷୟ ନିମେ ସୁବ ବ ିତ ନ ଥାଏ ଯାହାକି
ତେମ ଆମମାନ ପାଇଁ ଗ ିତ କରି ରଖିଅଛ, େତେବ ଆେମମାେନ ାଥନା କର େଯ ତେମ
ଆମମାନ ର ଦବଳତାଗୁଡ଼ିକ ମା କରିେଦବ, ଓ ଆଜି ତେମ ତମର ବାକ େଦଇ ଆମ
ସହିତ କଥା କହିବ। ଏହି ମ ଳୀର ପାଳକ , ତା ର ଦୀକନମାନ , ିମାନ , ଏବଂ
ସମ ମ ଳୀକ, ତା ର ସଦସ ମାନ ଆଶୀବାଦ କର। ଏହି େଛାଟ ଗାୟନମ ଳୀକ,
ଏବଂ ପିଆେନାବାଦକ , ସମ ସଂଗୀତ ମାନ ଆଶୀବାଦ କର। ସମ କ େନଇ,
େସସମ ଆଶୀବାଦ କର େଯଉଁମାେନକି ଏହି ାନର ଦାର େଦଇ ଭିତରକ େବଶ
କର ି। ଏହା େହଉ େଯ େସମାେନ େତ କ ଥର ପରିବ ିତ େହାଇ ବାହାରକ ଆସ ,
ତମର ଟିେକ ଅଧିକ ନିକଟବ ୀ ହଅ େଯତିକି େସମାେନ ଭିତରକ ଆସିବାେବେଳ ଥିେଲ।
ପିତଃ, ଏହା ଦାନ କର। ଆଉ ଏପରିକି ତାହା ଏହି ସକାଳେର, ଠି େସହିପରି େହଉ,
କାରଣ ଆେମ ଏହାକ ଯୀଶୁ ନାମେର ମାଗୁଅଛ। ଆେମ ।
19 ବ ମାନ ଯିଶାଇୟ ପୁ କ ନିକଟକ ଯିବା, ତା’ର 40ତମ ପବ, ଆେମମାେନ
ପାଠ କର।

େମା’ େଲାକମାନ ସା ନା କର, ସା ନା କର,…ପରେମଶର ଏହା
କହ ି।

ତେ ମାେନଯିରଶାଲମକ ଚି େବାଧକ କଥାକହ,ଆଉତାହାରସଂ ାମ
ସମା େହଲା, େବାଲି ତାହା ନିକଟେର ଚାର କର, ତାହାର ଅପରାଧ ମା
େହଲା:େସସଦା ଭ ହ ରଆପଣାର…ପାପେହତଦଇଗୁଣପାଇଅଛ।ି

ଏକ ଜଣର ରବ ଚାର କରଇ, ତେ ମାେନ ା ରେର ସଦା ଭ ପଥ
ୁତକର,ମରଭମିମଧ େରଆ ମାନ ପରେମଶର ନିମେ ରାଜପଥ

ସଳଖକର।

େତ କ ଉପତ କା ଉ କରାଯିବ, େତ କ ପବତ ଓ ଉପପବତ ନୀଚ
କରାଯିବ:ଓବ ସଳଖକରାଯିବ,ଆଉରଗଡ଼ା ାନସବସମାନକରାଯିବ:

ପୁଣି, ସଦା ଭ ମହିମା କାଶିତ େହବ, ଓ ଯାବତୀୟମ ଏକ ତାହା
େଦଖିେବ। କାରଣସଦା ଭ ମୁଖଏହାକହିଅଛ।ି
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ବ ମାନ ଶାମୁେୟଲ ପୁ କେର, ଥମ ଶାମୁେୟଲ, 3ୟ ପବ, ମଁୁ ତା’ର 1ମ, 2ୟ,
ଏବଂ 19ଶ ପଦ ପାଠ କରିବାକ ଚାେହଁ:

େସସମୟେର ବାଳକ ଶାମୁେୟଲ ଏଲି ସ ୁଖେର ସଦା ଭ ର
ପରିଚଯ ା କେଲ। େସ କାଳେର ସଦା ଭ ବାକ ଦଲଭ ଥିଲା; କାଶ
ଦଶନନଥିଲା।

ଏହି ସମୟେର, ଏଲି ଚ ଧ ଳା େହବାକ ଲାଗିଲା, ଏଣୁ େସ େଦଖି
ପାରିେଲନାହିଁ,ଏକଦିନେସଆପଣା ାନେରେଶାଇଥିେଲ;

ଓ ପରେମଶର ସି କ େଯଉଁ ାନେର ଥାଏ, ଏପରି ସଦା ଭ
ମ ିରେର, ପରେମଶର ଦୀପ ଲିଭିବା…େଯେତେବେଳ ଶାମୁେୟଲ
େଶାଇଥିେଲ;

େସେତେବେଳସଦା ଭ…ଡାକିେଲେସକହିେଲ,ମଁୁଏଠାେରଅଛି।

େତେବ 19ଶ ପଦ:

ଅନ ର ଶାମୁେୟଲ ବଢ଼ିେଲ, ଓ ସଦା ଭ ତା ସେ ଥାଇ, ତା ର
େକୗଣସିକଥାକେସତେଳପଡ଼ିବାକେଦେଲନାହିଁ।

20 ଓଃ, ତାହା ତ ଯେଥ ମୂଳପାଠ େହବ ଯାହାକ ଆେମ ଏଠାେର େଗାଟିଏ ମାସ ପାଇଁ
କହିପାରିବା, ଏବଂ ଏହି େଗୗରବମୟ ମୂଳପାଠର ଆେମ ଅେନକ ସ େନଇପାରିବା।
ମା ଆଜି ସକାଳେର, ଆଉ ଆମ ପାଖେର ଆମର ସମୟଠାର ଉଚି ସମୟେର ବାହାରି
ଯିବା ପାଇଁ ାୟଃ େକାଡ଼ିଏ ମିନି ଅଛି…ମଁୁ ଅନମାନ କେର େଯ ରବିବାର େ ଣୀ ସମା
େହାଇଯାଇଛି କିଅବା ତାହା େବାଧହଏ ଏହା ପେର ଆର େହବ, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ। ମା ,
ଯାହାେହଉ, ମଁୁ ଏହି ମୂଳପାଠକ ବ ବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାେହଁ,ଏହି େଶଷଦିନମାନ େର
ପରେମଶର ରବ।

21 ଏହା ଏକ ଅତ ଉେଲଖନୀୟ ସମୟ ଅେଟ। ଆେମମାେନ ଏହା ଅନଭବ କର
େଯ ଶା ର େକଉଁ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଆେମ ତାହା କହଅଛ, ଯାହାକି ଏହା ବ କେର,
“ଶାମୁେୟଲ ଦିନମାନେର କାଶ ଦଶନ ନ ଥିଲା।” ଏଣୁକରି, “େଯଉଁଠାେର େକୗଣସି
ଦଶନ ନ ଥାଏ,” ବାଇବଲ କେହ, “େଲାକମାେନ ବିନ ହଅ ି।” ଆମମାନ ର ଏକ
ଦଶନ ରହିବା ଉଚି । ଆଉ ଦଶନଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ   ବ ାମାନ ପାଖକ ଆସିଥାଏ, ଆଉ
ଏହା ଭ ର ବାକ ଅେଟ ଯାହା େସମାନ କହା ଯାଇଥାଏ।

22 ଆଉ ଆେମମାେନ ଏହା ପାଉ େଯ ଏଲି ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ନ ଥିେଲ, ଏଲି ଜେଣ
ଯାଜକ ଥିେଲ। ଆଉ େସ ବ େହଉଥିେଲ, ଏବଂ ତା ର ଚ ଧ ଳା େହଉଥିଲା, ଓ େସ
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ତା ର ଚାରିପାଖ ବଲି େଦଖିପାର ନ ଥିେଲ, ଜେଣ ବହତ ଭାରୀ େଲାକ ଥିେଲ। ଆଉ େସ
ଭ କାଯ କ େସହିପରି ଅସ ୂଣ ଛାଡ଼ି େଦବାକ ଆର କରି େଦଇଥିେଲ।

23 ଆଉ ତାହା କିଛି େଗାଟାଏ ଆଜି ପରିକା ଅେଟ। ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ମ ଳୀ, ସଂଗଠନ
ଏବଂ ନାମଧାରୀ ସଂ ାମାନ, େସମାେନ ଦୀଘ ସମୟ େହଲାଣି ଚାର େ େର ରହି
ଆସିଛ ି, ଏବଂ େସମାେନ ହଗୁଳା େହବାକ ଲାଗିେଲଣି। ଆଉ ଭ କାଯ ଅସ ୂଣ
ଭାେବ ଛଡ଼ା ଯାଉଅଛି, ସତ ର େସହି ବାକ ଟି, କାରଣ ମ ଳୀ, ନିେଜ ସୟଂ, ଧ ଳା-
ଦ ିବିଶି େହାଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି, ଆମମାନ େୟାଜନ ଅଛି, ପରେମଶର େସହି
ରବ ଆମମାନ ମଧ େର କଥା କହ, ଆମମାନ େଫରାଇ ଆଣୁ।
24 ଆଉ, େଦଖ , ଏଲି େଶାଇଥିେଲ, ଏବଂ…ତା ର ଦ ିଶ ି ବିଫଳ େହଉଥିଲା। େସ
ଜେଣ ଯାଜକ ଥିେଲ। ଏବଂ େସମାନ ଠାେର ଭ ଠାର େକୗଣସି କାଶ ଦଶନ ନ
ଥିଲା। ଆଉ େସହି ମହା େୟାଜନ ବିଷୟ!
25 ପୁଣି ପରେମଶର ସମୟର େୟାଜନକ ପୂରଣ କରିବାକ ତି ା କରିଅଛ ି। େସ
ସଦାସବଦା ତାହା କରିଥାଆ ି। ଆଉ ଆଜି ଆମମାେନ ପରେମଶର ରବର େୟାଜନ
କର, େଯପରିକି ସମୟର ଆବଶ କତାକ ପୂରଣ କେର, ଆେମ ରହଥିବା ସମୟର
ଆବଶ କତାକ ପୂରଣ କେର। ପୁଣି େସ ଏହା ତି ା କରିଥିବା ପେର, ଆେମ ଏଥିେର
ସୁନି ିତ େହାଇପାର େଯ େସ ତା ର ତି ାକ ର ା କରିେବ। ଏହାହିଁ େସହି ଭରସା
ଯାହାକି ଜେଣ ବିଶାସୀର ତାହାର ସୃ ିକ ା ଉପେର ରହିଥାଏ, େଯ େସ ଆବଶ କତାକ
ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତି ା କରିଅଛ ି।
26 ଆଉ, ଆଜି, େସହି େଗାଟିଏ କାରଣ େଯ ମ ଳୀ େସହିପରି ଅବ ାେର ରହିଛି, ତାହା
େହଲା ଅେନକ ଗୁଡ଼ିଏ ରବମାନ ଅଛି, ମ ଳୀକ ପରେମଶର ରବଠାର ଆକଷିତ କରି
ଅନ େନଇଯିବା ପାଇଁ ଅନ ାନ େକେତ ଗୁଡ଼ିଏ ରବ ଅଛି, ଏପରିକି ତାହା ଅତ
ସେ ହଜନକ େଯ ଅେନେକ ପରେମଶର େସହି ରବକ ଶୁଣିେବ ଯଦିଓ ତାହା ଠି
େସମାନ ମଧ େର କହା ଯାଇଥାଏ। େସମାେନ େବାଧହଏ ଏହାକ ବଝିେବ ସୁ ା ନାହିଁ,
କାରଣ ଏହା େସମାନ ପାଇଁ ଏକ ଅଜଣା ବିଷୟ େହବ। େସମାେନ ତ ଆପଣାକ େସହି
ଦିନର ରବଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ଏେତ ଅଧିକ େକ ିତ କରି େନଇଥା’ ି!
27 ଆଉ ଯଦି ଆେମମାେନ ଲ କରିବା, ଆମମାନ ର ଶା ପଠନେର, େଯ
ପରେମଶର ରବ େସମାନ ପାଇଁ ଅଜଣା ଥିଲା।
28 ଆଉ ତାହା ଆଜି ପୁଣିଥେର େସହିପରି େହାଇ ଯାଇଅଛି, େଯ ପରେମଶର ରବ…
ଅନ ାନ େକେତ ଗୁଡ଼ିଏ ରବମାନ ଅଛି। ପୁଣି ତା’ପେର ଯଦି ପରେମଶର ତି ା କରିଛ ି
େଯ େସ ଆମକ ତାହା ଦାନ କରିେବ, ଆଉ ଅନ ାନ ରବଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପରେମଶର
ରବର ବିେରାଧା କ ଅେଟ, ତାହାେହେଲ ଏହା ନି ିତ ଭାବେର ଆମର ଶ ୁର ରବ
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େହାଇଥିବା ଉଚି , େଯ ଆମକ ବି ା କେର, େଯପରିକି ଆେମ ପରେମଶର ରବକ
ନ ବଝିପାର େଯେତେବେଳ ତାହା କହାଯାଏ।

29 ଆଉ ଆେମ ଏହା ଲ କର େଯ ତାହା ଏଲି ଏବଂ ଶାମୁେୟଲ ସହିତେର ଥିବା ପରି
କିଛି େଗାଟାଏ ସମାନ ବିଷୟ ଥିଲା, ମା ଏଲି ସେ ସେ ଏହା ଜାଣିପାରିେଲ େଯ ତାହା
ପରେମଶର ଥିେଲ। ଏବଂ ତାହା ସ ୁ ଭାବେର ଏଲି ଉପେର ଏକ—ଏକ ଈଶରନି ାର
ବିଷୟ ଥିଲା। କାରଣ, ପରେମଶର ରବ, ଶାମୁେୟଲ ସହିତେର କଥା େହବାେବେଳ, ତା
ଏଲି ର ଭ କାମ ବିଷୟେର କହିଥିେଲ, କାରଣ େସ ତା ର ପୁ ମାନ ଅତିଶୟ େ ମ
ଓ ଯ ସହକାେର ରଖିଥିେଲ, ଏବଂ େସମାେନ ଧନ ସଂ ହ କରଥିେଲ ଓ—ଓ େନୖେବଦ ର
ମାଂସ ହଣ କରଥିେଲ। ତାହା ଠି ନ ଥିଲା। ଏବଂ େସମାେନ ପରେମଶର ବାକ ର
ବିର େର, ଭ କାଯ ସବ କରଥିେଲ।

30 ଆଉ ଶାମୁେୟଲ ପାଖେର ଥିଲା…େଗାଟିଏ ବିଷୟ େକବଳ ଯାହା ଶାମୁେୟଲ କରି
ପାରିଥା’େ , ତାହା େହଲା ଅବିକଳ ଭାେବ ସବ ବିଷୟ କହିବା। ଆଉ େସ ଏହା କରିବାକ
ଟିେକ ଅନି ା କାଶ କେଲ, କାରଣ ଏହା ଠି େସହି ାନର ବିର େର ଥିଲା େଯଉଁ

ାନକ ତା ଲାଳନ ପାଳନ କରାଯିବା େହତ ପଠା ଯାଇଥିଲା, ଏଲି ପାଖକ ଏବଂ
ମ ିରେର। ମା ଏଲି କହିେଲ, “କହ।” ବଝିେଲ? ଆଉ େସ ତାହା ଅବିକଳ ତାହା
କହିେଲ ଯାହା ଘଟିବାକ ଯାଉଥିଲା, େଯ ଶାମୁେୟଲ…କି ା, “ଯାଜକ ଭାବେର, ଏଲି ଦିନ
ସମା େହଲାଣି,” କାରଣ ପରେମଶର ତାହା କହିଥିେଲ, ଆଉ ପରେମଶର ଶାମୁେୟଲ
ଭବିଷ  ବ ା ଜରିଆେର ତାହା ର ବା ା ପଠାଉଥିେଲ। ଅତି ବିଚି ଜନ, ଏକ ଶିଶୁ
େବଳଠଁୁ ହିଁ ଭ ତି ସମପିତ। ପରେମଶର ତା ପିଲାଟି େବଳଠଁୁ, କଥା କହିଥିେଲ,
ଏବଂ ତା ଆଗାମୀ ଏକ କାଯ ନିମେ ୁତ କରଥିେଲ। ଆଉ ଏଲି ସମୟ ସମା
େହଉଥିଲା।

31 ଆଜି ପୃଥିବୀେର ଅେନକ ଗୁଡ଼ିଏ ରବମାନ ଅଛି, େଯ ଏହା ଏକ ସ ୂ କଠିନ ବିଷୟ
ଅେଟ, କାରଣ ଏହା ପରମ ଅେଲୗକିକର ରବକ ମୃତ ାୟଃ ନିଃଶ କରି େଦଇଥାଏ।
େସଠାେର ଏେତ ଅଧିକ େବୗ ିକ ରବମାନ ଅଛି, ଶ ିଶାଳୀ ବ ିମାନ ର ମହା
ରବମାନ ଅଛି େଯଉଁମାେନକି ବ ିଜୀବୀ ଅଟ ି, େଯ, େସମାନ ର େବୗ ିକ ଅବ ାେର,
େସମାେନ ରା ଗୁଡ଼ିକ ସୁ ା କ ିତ କରି ଦିଅ ି। େସମାେନ େକବଳ େଗାଟିଏ ରା ିେର-
ଫୁଟିଥିବା େଲାକ ପରି ନହଁ ି, ମା େସମାେନ ରା ଗୁଡ଼ିକ କ ାଇ ଦିଅ ି, ବଡ଼ ବଡ଼
ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କରି ଆଣ ି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିଯାନମାନ, ସୁ ର ମେନାହର
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସାଧନ କର ି। ଆଉ ଜେଣ ବ ି ଟିେକ ଦ େର ପଡ଼ିଯିବ। ଏହା େସମାନ

ମିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଥ ଅେଟ, େଯ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବେର ଚାଲିଥାଏ
ଏବଂ ସମୃ େହଉଥାଏ। ଆଉ େସଠାେର ରବଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ଯାହାକି—ଯାହାକି ଉଠ ି
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ଓ ଏହିସବ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସାଧନ କର ି, ପୁଣି ତାହା ପରେମଶର ରବକ, ପରେମଶର
କତ ରବକ ପଛେର େଗାଟାଏ େକଉଁ ାନକ େଠଲି େଦଇଥାଏ।

32 “ଆଉ ପରେମଶର ରବ,” େସମାେନ କହ ି, “ଆେମ କିପରି ଜାଣିବା େଯ
ତାହା ପରେମଶର ରବ ଅେଟ?” କାରଣ, ଆଜିର ପାଇଁ…େସେତେବେଳ ତ ତାହା
ଏକ ସୁ ମାଣିତ ଭବିଷ   ବ ା ଠାେର ଥିଲା। େତେବ, ଆଜି, ଆେମମାେନ କିପରି
ଜାଣିବା େଯ ତାହା ପରେମଶର ରବ ଅେଟ, କାରଣ ତାହା ତ ଭବିଷ   ବ ା ବାକ ର

କଟୀକରଣ ଅେଟ।ଏହାେହଉଛ ି ପରେମଶର ଭବିଷ   ବ ା। ଏବଂ ପରେମଶର
ଜେଣ କତ ରବ େକବଳ େସହି ବା ବିକ, ଜୀବ , ପରମ ଅେଲୗକିକ ପରେମଶର
େଫରାଇ ଆଣିଥାଏ, ତାହା ର ପରମ ଅେଲୗକିକ ବାକ ସହିତେର, ସତ ବାକ ର ପରମ
ଅେଲୗକିକ କଟୀକରଣ ସହିତେର େଫରାଇ ଆଣିଥାଏ। ତା’ପେର ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ତାହା
ପରେମଶର ରବ ଅେଟ। େଯେହତ, ପୁଣି େସହି ଅେଲୗ-…ଅନ ାନ ପରିସରମାନ େର
ଏପରି ବହତ କିଛି ବିଷୟମାନ ଅଛି, ଯାହାକି ତାହାକ ାୟଃ ସ ୂ ଭାେବ ମୃତ କରି
େଦଇଥାଏ। ମା , ମେନ ରଖ , ଏହା ଚମକିବ, ଏହା ବାହାରି ଆସିବ! ଏହା ତାହା ସାଧନ
କରିବ।
33 େତେବ, ଆଜି ରାଜନୀତି ଜଗତେର ଏକ ରବ ଅଛି। ତାହା ଏକ ମହା ରବ ଅେଟ। ଆଉ
େଲାକମାେନ, ସ ୂ ଭାେବ, ରାଜନୀତିର ଏହି ମହା ଦିନେର, େସମାେନ କରିେବ…ଏହା
ସବକିଛି େସମାନ ର ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକେର ଓ ସମ କିଛି ବିଷୟେର ମି ିତ େହାଇ ଯାଇଅଛି।
ପୁଣି ଅେନକ ଥର, ଯାହାକି ଆେମମାେନ ବ ମାନ ହିଁ ନିକଟ ସମୟେର େଦଖିଅଛ, େଯ
ରାଜନୀତିର ରବଟା କତେର ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକେର ରହିଥିବା େସହି ପରେମଶର ରବଠାର
ଅଧିକ ଶ ିଶାଳୀ ଅେଟ, େନାହିେଲ ଆେମରିକୀୟ େଲାକମାେନ ତାହା କଦାପି କରି ନ
ଥାଆେ ଯାହାକି େସମାେନ ବ ମାନ କେଲ। ବଝିେଲ? େସମାେନ ତାହା କଦାପି କରି ନ
ଥାଆେ । ଯଦି ପରେମଶର ରବକ ମ ଳୀେର ଜୀବ ରଖା ଯାଇଥା’ ା, ତାହାେହେଲ
େସମାେନ େସହି ଭ ଗୁଡ଼ିକ େକେବବି କରି ନ ଥାଆେ । କି ଆଜି ପୃଥିବୀେର ରାଜନୀତିର
ରବଟା ପରେମଶର ରବ ଅେପ ା ଏେତ ଅଧିକ ଶ ିଶାଳୀ ଅେଟ, େଯ ଏପରିକି
େଲାକମାେନ େସମାନ ର ୀ ିୟ ଜନସି ଅଧିକାରକ େଲାକ ିୟତା, ଶି ା, ଓ
ରାଜେନୖତିକ ମତାର ଏକ ବିଶୃ ଳା ନିମେ ବି ୟ କରି େଦଇଅଛ ି। ଏହା େଦଖିବା
ଅତ ଲ ାଜନକ ଅେଟ। ଠି େଯଉଁ ବିଷୟ ଉପେର ଆଧାର କରି ଆମର ରା ନିମିତ
େହାଇଥିଲା, ଯାହା ଉପେର ଏହା ନିମାଣ େହାଇଅଛି, େଲାକମାେନ ଠି ପଛକ ବଲି େଫରି
ଯାଇଅଛ ି ଓ—ଓ େସହି ବିଷୟକ ନିବାଚିତ କରି ବାଛି େନଇଛ ି ଯାହା ପାଇଁ ଆେମ ଅନ
େଦଶ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲ। ପୁଣି େସହି—ପୁଣି େସହି ପାଇମାଉ ର , ଏବଂ େମଫାୱାର ଓ
େସଗୁଡ଼ିକ, ଏଠାକ ଆସି ଯାଇଛ ି ଓ—ଓ ଏହି ମହା ଅଥବ ବ ାକ ଯାହାକି ଆମମାନ
ପାଖେର ରହିଛି ାପନା କରିଅଛ ି। ଠି େଯଉଁ ବିଷୟର ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଆେମ
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ଏେତ କଠିନ ସଂଘଷ କଲ, ଆେମମାେନ ପୁଣି ଥେର ନିଜକ ଠି େସହି ବିଷୟର କବଳେର
କରି େଦଇଅଛ, କାରଣ ବାଇବଲ କେହ େଯ ଏହା େସହିପରି ହିଁ େହବ।

34 ଏବଂ ଏଲିର େସହି ବ ବ ା: ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ବଦଳେର ଜେଣ ଯାଜକ।
ଭବିଷ   ବ ା େହଉଛ ି ବାକ । ଆଉ ଯାଜକ େହେଲ ମ ଳୀ।

35 ଆଉ ତାହା ଏମିତି ଏକ ାନେର ପହ ିଅଛି େଯ ଏପରିକି ତାହା ଏେତ ହଗୁଳା େହବା
ଆର େହାଇଯାଇଛି େଯ େସହି ବାକ େଲାକମାନ ପାଇଁ ଅଜଣା ଅେଟ। େସମାେନ ତାହା
ବଝ ନାହଁା ି। େତେବ ଆପଣ ତାହା କହିପାର ି, ଓ େସମାେନ ତାହା ବଝ ି ନାହିଁ, କାରଣ
େସମାେନ ତାହା ପାଇଁ ଶି ିତ ନହଁ ି। ପାଉଲ କହିେଲ, “ଯଦି ତରୀ ଏକ ଅ ଧନି ଦିଏ,
େତେବ କିଏ ଆପଣାକ ଯୁ ନିମେ ୁତ କରିବାକ ଜାଣିବ?”

36 େଲାକମାେନ ତ ଏକ—ଏକ—ଏକ ମ ଳୀର ରବ, ଏକ ମ ଳୀର ତରୀ ତି
ଶି ିତ ଅଟ ି, “ଆମମାନ ର ରବିବାର େ ଣୀର ଶି ାେର ଅବଶି ସମ ତଳନାେର

ଆମର ଅଧିକ େଲାକ ଅଛ ି।” ତାହାର େକୗଣସି ଅଥ ହିଁ ନାହିଁ। “ଆମମାନ ର ନାମଧାରୀ
ସଂ ାେର ଅବଶି ସମ ତଳନାେର ଆମର ଅଧିକ େଲାକ ଅଛ ି। ଆେମମାେନ
ନାମଧାରୀ ସଂ ାମାନ ମଧ େର ସବଠଁୁ ବଡ଼ ଅଟୁ।” େଦଖ , େସହି କାରର ଏକ
ରବ ନିମେ େଲାକମାେନ ଶି ିତ ଅଟ ି। ରା ାେର, େସମାେନ େଲାକମାନ
ଆଣିବାକ ବାହାରି ଯାଆ ି ଓ େସମାନ ଭିତରକ େନଇ ଆସ ି। ହଜାର ହଜାର ଲ ଲ
େଲାକମାନ ବଡ଼ ଅଭିଯାନେର, େସମାନ ଭିତରକ େନଇ ଆସ ି। େସମାେନ େକଉଁ
ବିଷୟ ତି ଆ ହୀ ଅଟ ି? “ଆମମାନ ର ସବଠ ବଡ଼ ଗୀଜାଘର ଅଛି। ଆମମାନ ର
ସବଠ ବଡ଼ ମ ଳୀ ଅଛି। ଆମମାନ ପାଖେର ରବିବାର େ ଣୀର ସବଠ ଅଧିକ-ସଂଖ କ
ସଦସ ଅଛ ି। ଆମ ସହରର ନଗରାଧ ଆମର ଗୀଜାକ ଆସ ି।” ତାହା ସବ ଭଲ
େହାଇ ଥାଇପାେର, ମା ଯଦି େସହି ସମାନ ମ ଳୀ ପରେମଶର ରବ ତି, ସୁସମାଚାର
ତରୀ ତି ଶି ିତ ନ ଥାଏ, େତେବ ତାହାର କି ଲାଭ ଅେଟ?

37 ଆଉ େଯେତେବେଳ େକୗଣସି ଏକ ବିଷୟ ଉଠି ଆସିଥାଏ େଯପରିକି ତାହା ଠି
ଆମ ସରକାର ମଧ େର ଉଠି ଆସିଥିଲା, େତେବ କ’ଣ ଘଟିଲା? େସହି ମ ଳୀ ତରୀର
ରବ ଜାଣି ନ ଥିଲା, ଆଉ େସମାେନ ଏହା ଜାଣି ନ ଥିେଲ େଯ କ’ଣ କରିବାକ ଥିଲା।
ସମୃ ିର େସହି ମହା ତି ା, ଜେଣ ବ ିଜୀବୀ ମହା ା ଆସିେଲ, ଏବଂ ବାଇବଲ ଯାହା
ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିଥିଲା, ଠି େସହି ବିଷୟର ଉ େର ଯାଇ େସମାେନ ତାହାକ ଭିତରକ
େନଇ ଆସିେଲ। େଦଖ , ଏକ ରାଜେନୖତିକ ରବ! ଆଉ ତାହା ଏହା ମାଣିତ କଲା େଯ
ତାହା େସହି ଧାମିକ ରବକ ଅତି ମ କରିଥିଲା, ନେଚ େସମାେନ ତାହା କଦାପି କରି
ନ ଥାଆେ ଯାହା େସମାେନ କେଲ, େସହି ସୁସମାଚାର ରବ ସହିତ। କାରଣ ଆମକ
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ଅେନକ ବିଷୟର ତିଶୃତି ଦିଆ ଯାଇଅଛି, ଆମକ ସମୃ ିର ତିଶୃତି ଦିଆ ଯାଇଅଛି, ଏବଂ
ନିଃସେ ହତଃ ମା ଆେମମାେନ ତାହା ପାଇବ।

38 ମା , ତଥାପି, ଏହାର ଜେଣ ବିଶାସୀ ପାଇଁ କିଛି ଅଥ ନାହିଁ। ଏ ୀ ପୁ କକ
ଆସ , ତା’ର ଏକାଦଶ ଅଧ ାୟେର, ସାଧୁ ପାଉଲ ଯାହା କହଛ ି ଶୁଣ , େଯ େସହି
ଦିନମାନ େର, େସମାେନ କିପରି, “େମଷ ଚମ ଏବଂ ଛାଗ ଚମ ପି ି, ଏେଣ େତେଣ ମଣ
କରଥିେଲ, େକୗଣସି ାନ ନ ଥିଲା, େକୗଣସି ସହରକ େବଶ କରିପାର ନ ଥିେଲ।”

39 ମଁୁ ନାଇସିଆ ପରିଷଦ ବିଷୟେର ପାଠ କରଥିଲି, େଯେତେବେଳ ନାଇସିଆ,
େରା  ଠାେର ବଡ଼ ସ ମାନ ଆସିଥିଲା, ୀ ମୃତ ର ତିନି ଶହ ବଷ ପେର, େସହି
ମହା ନାଇସିଆ ପରିଷଦେର, େଯେତେବେଳ େସହି ମହା ମ ଳୀ ଯାହାକି ଠି ପାଇଁ
ଛିଡ଼ା େହଲା, େସମାେନ ବାଇବଲ ଚାହିଁଥିେଲ। ଏବଂ େରା  ର ଥମ ମ ଳୀର େରାମା
ମନ େଫରଣକାରୀମାେନ ଶି ା ସି ା ଗୁଡ଼ିକ େଯାଗ କରି େଦଇଥିେଲ, କହିବାକ ଗେଲ,
ଉଦାହରଣ ସରପ, େଯପରିକି ଆମମାନ ର ୀ ମାସ ରହିଛି।

40 ୀ ମାସ, ୀ ଡିେସ ର ମାସର—ର ପଚିଶ-ତମ ଦିନେର ତାହାଠାର ଅଧିକ
େସତିକି କିଛି ଜନ େହାଇ ନ ଥିେଲ େଯତିକି ମଁୁ ଜନ େହାଇଥିଲି। କାହିଁକି, ଯିହଦାର ପବତ
େଦଶଗୁଡ଼ିକ ତ ତଷାରେର ପରିପୂ ଥିଲା, ପୁଣି େସ…ଏହା ତ ବାଇବଲର ଅନ ସମ
ଭବିଷ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକର ବିେରାଧାଭାସୀ ଅେଟ। େସ ତ ବସ ୠତେର ଜନ େହାଇଥିେଲ,
େଯପରିକି ସମ େମଷଶାବକମାନ ଜନ େହାଇଥା’ ି। କାହିଁକି େସ ଏକ ଘର ପରିବେ
ଏକ ଅମାରେର ଜନ େନେଲ? େସ ଏକ େମଷଶାବକ ଥିେଲ। କାହିଁକି େସ େସହି େବଦୀ
ନିକଟକ କିଅବା ତା ର େବଦୀ ନିକଟକ େଯଉଁଠାେରକି ତା , େସହି ୁଶେର କ ା ବି
କରା ଯାଇଥିଲା େକବଳ େଦୗଡ଼ି ଗେଲ ନାହିଁ? ତା ତ ୁଶ ନିକଟକ କଢ଼ାଇ ନିଆଗଲା।
ଆପଣ େମଷମାନ ବଧ କରିବା ନିମେ କଢ଼ାଇ ନିଅ ି। େସ ଏକ େମଷଶାବକ ଥିେଲ।
ତାହାେହେଲ େସ େସେତେବେଳ ଜନ େହେଲ େଯେତେବେଳ େମଷଶାବକମାେନ ଜନ
େହାଇଥା’ ି।

41 ମା , ଆପଣମାେନ େଦଖ , ତାହା କରିବାକ େହେଲ, େସମାନ ପାଖେର ସୂଯ -
େଦବତାର ଜନଦିନ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି, େସୗର ଜଗତେର, େସହି—େସହି ସୂଯ େସହି
ପା ଦିନେର ଡିେସ ର େକାଡ଼ିଏର େନଇ ଡିେସ ର ପଚିଶ-ତମ ଦିନ ପଯ , ସୂଯ ର
ଗତି, ଅତିଶୟ ମ ର ଥାଏ। ତାହା—ତାହା େତ କ ଦିନ ଟିେକ ଟିେକ ବଦଳିଥାଏ, ତାହା
ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଟିେକ ଲ ା ଓ ଆଉ ଟିେକ ଲ ା ଓ ପୁଣି ଆଉ ଟିେକ ଲ ା େହାଇ ଚାଲିଥାଏ
େଯପଯ କି ତାହା ଜୁଲାଇେର ତାହାର ଦୀଘତମ ଦିନକ ନ ଆସିଯାଏ। ଆଉ ତା’ପେର,
ଡିେସ ରେର, ତାହାର ସବଠଁୁ େଛାଟ ଦିନ ଆେସ। ଆଉ େତେବ େସହି ପଚିଶ-ତମର
େସହି ସମୟଟି, େକାଡ଼ିଏର େନଇ ପଚିଶ-ତମ ପଯ , େସମାନ ର େରାମା
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ସକ ଆେମାଦ େମାଦଜନକ ୀଡ଼ାମାନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସୂଯ -େଦବତାର ଜନଦିବସ
ପାଳନ ବିଷୟ ରହିଥିଲା। ତା’ପେର ପୁଣି ବହ ତି, ଯାହାକି ଜେଣ େରାମା େଦବତା ଥିେଲ,
ଆଉ େସମାେନ ତାହାକ ଏହା ସହିତ, ଏହା କହି େଯାଗ କରିେଦେଲ େଯ, “ଆେମମାେନ
ପରେମଶର ପୁ ଓ ସୂଯ -େଦବତାର ଜନଦିବସକ ହଣ କରିେନବା, େସମାନ
ଏକାଠି ଏକ ସ େର କରି ଏକ ମହା ଉ ବ ରେପ ପାଳନ କରିବା।” ତାହା ବିେରାଧାଭାସୀ
ଅେଟ! ଏବଂ, ଓଃ, େସହି ଅେନକ େଯାଗ କରିବା ବିଷୟମାନ ଯାହାକି େସମାେନ େସଠାେର
ତହିଁେର ରଖିେଲ!

42 ଆଉ ତା’ପେର େଯେତେବେଳ େସହି ପରେମଶର ବା ବିକ େଲାକମାେନ
େଯଉଁମାେନକି ବାକ ସହିତ ରହିବାକ ଚାହିଁେଲ, େଯପରିକି ପଲିକା , ଈେରନିୟ ,
ମାଟି , େସହି ମହା , ାର ିକ, ସାଧୁ ବ ିମାେନ େଯଉଁମାେନକି ସତ ସହିତ ରହିବାକ
ଚାହିଁେଲ…ଆଉ େଯେତେବେଳ େସମାନ ନାଇସିଆ ପରିଷଦ ମଧ େର ଅଣାଗଲା,
େସହି େଲାକମାନ ମଧ ର େକେତକ ଏପରି ଭାବେର ତ ାଖ ାନ କରା ଯାଇଥିଲା
େଯ ଏପରିକି ଭବିଷ   ବ ାମାେନ ବିନା େକୗଣସି ବ େର ମା ଖେ େମଷଛାଲ େକବଳ
ଗୁେଡ଼ଇ େହାଇ, େସହି ପରିଷଦେର ବସିବା ପାଇଁ ଜ ଲର ବାହାରି ଆସିଥିେଲ। ମା
େସମାେନ ଭ ର ବାକ ଜାଣିଥିେଲ। କି େଲାକ ିୟତା, େସହି ପ ର ଦିନର ଅତି
ନିମ ରର ରାଜନୀତି, ଆଉ ତାହା ଏହାକ ଅତି ମ କରିଥିଲା। େଦଖ , ତା’ପେର ଆମର
ଏକ ହଜାର ବଷର ଅ କାର ଯୁଗ ରହିଥିଲା।

43 ମା ପରେମଶର ତି ା କରିଥିେଲ େଯ େସହି ତରୀ ପୁଣି ଥେର ଧନି କରିବ। ସବଦା
େଲାକମାେନ ବାକ ର କତ ରବକ ଶୁଣିଥା’ ି, ମା ସବଦା ଏହା ପରୀ ା କର େଯ
ଆପଣ େସହି ବାକ ଦାରା କ’ଣ କର ି।

44 ରାଜନୀତିର ରବ। ଆଉ ଆେମରିକାେର ଆମମାନ ର ଓ ଅବଶି ବିଶର
ରା ଗୁଡ଼ିକେର, ଆଜି ଏକ ଉ ସରେର କହଥିବା ରବଟିଏ ଅଛି ଏବଂ ତାହା େହଉଛି
ଇଂରାଜୀ ସିେନମା ଜଗତ ହଲିଉଡର ରବ। ଏହା ବିଶକ କାବ କରି େନଇଛି। ହଲିଉଡେର
କାହାରିକ କିଛି ନତନ ବିଷୟ େନଇ ଆସିବାକ ଦିଅ , ଆପଣ ତାହାକ ସମ ରା େର
ପାଇେବ। େତେବ, ଆେମମାେନ ଲ କର େଯ େସମାେନ ଆମମାନ ର ମହିଳାମାନ
ପାଇଁ, େସମାନ ର େପାଷାକ ପି ିବା ବିଷୟେର, େସମାନ ର େକଶ ବିନ ାସ େଶୖଳୀ
ବିଷୟେର ଏକ ଆଦଶକ ୁତ କରିଅଛ ି। େସମାେନ େସହି େପାଷାକକ ିର କର ି।

45 ମ ଳୀକ ତ ତାହା ବିଷୟେର ପରେମଶର ତରୀର ରବ ଜାଣିବା ଉଚି ଅେଟ!
ମା େସଠାେର ଏେତ ଅଧିକ ଦ ଅଛି କାରଣ ଆପଣ ଅନ ମାନ , ଉଦାହରଣ ସରପ
େସହିପରି କରଥିବାର େଦଖ ି। ଆପଣ େକେବବି ନିଜର ଆଦଶ ନିମେ େସହି କାରର



14 କଥିତ ବାକ

ଏକ ଉଦାହରଣକ ହଣ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ନ କ ଅେଟ। ସବଦା ପରେମଶର
ରବ ଶୁଣ , ଏହା ବିଷୟେର ଯାହା େସ କହ ି।

46 ଆଉ ତା’ପେର ଆେମମାେନ ଲ କର େଯ, ହଲିଉଡେର, େସମାେନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ
ଉଠା ି। ଆଉ ଆେମମାେନ ଆଗକ ଯିବା ପୂବର େମାେତ ଅ କିଛି ଣ ଏହା ଉପେର
ଟିେକ କହିବାକ ଦିଅ । ଅଧିକ ଦିନ େହାଇନାହିଁ େସଠାେର େଗାଟିଏ—େଗାଟିଏ କିଛି ବିଷୟ
ବାହାରି ଆସିଥିଲା, େଯ ହଲିଉଡେର ଜେଣ—ଜେଣ ବ ି…ବ ମାନ େସହି ବ ି
ବିର େର କିଛି ନାହିଁ, େସ ତ ଜେଣ ମରଣଶୀଳ ବ ି ଅଟ ି ଯାହା ପାଇଁ ୀ ମରିଥିେଲ,
ମା େକବଳ ଆପଣ ଦଶାଇବା ପାଇଁ। େସମାେନ ଏକ େଛାଟ ଜିନିଷ କିଛି ଉ ାବନ
କେଲ, ଯାହାକି ପିଲାମାେନ ବ ବହାର କର ି, ତାହାକ “ହଲା-ହ ,” ହଲା-ହ , କି ା
େସପରି କିଛି ଡକାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ େକେବ ତାହାର ପେଛ ପେଛ ଆସୁଥିବା େସହି
ଅ ୀଳତା ଓ େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଲ କରିେବ, ଯାହାକି, େସହି େଛାଟ ପିଲାମାନ
ମଧ େର ରହିଥାଏ। ତାହା ଠି ନେହଁ।

47 େତେବ, ହଲିଉଡ େସହି ବ କଧାରୀ େଯା ାମାନ େର—େର ପରିପୂ ଅେଟ।
ବ ମାନ, ଯିଏ େକହି ଇତିହାସ ଜାେଣ, ଏହା ଜାେଣ େଯ େସହି ପୁରଣା ଦିନମାନ େର
େସଠାେର ଥିବା େସହି େଲାକମାେନ, େଯଉଁମାେନକି େସହି—େସହି ଭି େଲାକମାନ
ସଦଶ ବ କଧାରୀ େଯା ାମାନ ଥିେଲ, େସମାେନ ଭଲ ନାଗରିକ ନ ଥିେଲ, େସମାେନ
ବିେ ାହୀମାେନ ଥିେଲ, େସମାେନ ଅଲ କାେପା ଓ ଡିଲି ପରି ଥିେଲ। େସମାନ
ପାଖେର ଏକ ହଲିଉଡ ନାଟକ ଅଛି ଯାହାକି େସମାେନ ଦରଦଶନେର—େର େଦଖା ି,
ଯାହାକ କହ ି, େସମାେନ ଡାକ ି, “ବ କର ଧୂଆଁ।” ଅନ ଏକ ଦିନ, ମଁୁ ମନିଟରେର
ଶୁଣିଲି େଯ, େସହି ବ ି ଯିଏକି ଏହାକ ଅଭିନୟ କରିଛ ି, ଆେନ କି ା େସପରି କିଛି,
ଅବା ଆେନ , କିଅବା ତାହାର ନାମ କ’ଣ ମଁୁ ଭଲିଯାଉଛି, ଆଉ ତାହା କରିବାକ ଥିଲା…
େସ ମ ା ଡିଲ  ନାମକ ଚରି କ ଅଭିନୟ କର ି ଯିଏକି କା  ସା ସହରେର ଜେଣ
ଆଈ  ଆର ୀ ଥିେଲ। ଆଉ ମ ା ଡିଲ  ଜେଣ ଅତି ଭୀର େଲାକ ଥିେଲ। େସ େଡା
ନଗର ବାହାେର ଯାଇ ଏକ ବଦା ପଛେର ଅେପ ା କରି, ଅେଠଇଶ-ଜଣ ନିରୀହ େଲାକ ,
ପିଠି ପଛେର ଗୁଳି କରିଥିେଲ। ଆଉ େଯେତେବେଳ ଜେଣ େଲାକ ଆସ ି, େକହି ଜେଣ
ତା ଡାକ ଦିଏ ଓ ତା କେହ େଯ େସଠାେର ଜେଣ ନି ି ଦ ବ ି ଆସୁଅଛି, େତେବ
େସଠାେର ଛପି କରି ରହିଥା’ ି ଏବଂ, େଯେତେବେଳ େସହି ବ ି ଆେସ, େସ ତାକ ପଛପଟୁ
ଗୁଳି କରିଦିଅ ି। େତେବ ଆେମମାେନ ପାଉ େଯ େସ େସହି “ବଡ଼ େଲାକ” ଅଟ ି ଯିଏକି
ଅନ ାୟ ଅତ ାଚାର ବିର େର ଲଢ଼ ି। କାହିଁକି, ତାହା—ତାହା ତ ସ ୂ ଭାେବ ପାପକ
ମହିମା ମ ନ କରିବା ଅେଟ। ମା ଆମ େଦଶର େଛାଟ େଛାଟ ପିଲାମାେନ ଆପଣ ଯୀଶୁ

ୀ ବିଷୟେର କହିପାରିବା ତଳନାେର କହିଁ ଅଧିକ ଆପଣ ମ ା ଡିଲ  ବିଷୟେର
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କହିପାରିେବ। େସହି—େସହି—େସହି େ ାରଗୁଡ଼ିକ, େସହି ଦଶ-ପଇସା େ ାରଗୁଡ଼ିକ,
ଏବଂ େପାଷାକ ବିଭାଗ, େଛାଟ—େଛାଟ େଖଳନା ବ କଗୁଡ଼ିକେର ପରିପୂ େହାଇ ଝଲି
ରହିଛି, ଓ େଛାଟ େଛାଟ େଟାପିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯାହାକି—ଯାହାକି ଆପଣ େକଉଁଠାେର
େହେଲ କିଣି ପାରିେବ। ତାହାକ ପି ିବାଟା ଠି ଅେଟ, ମା ମଁୁ—ମଁୁ ଆପଣମାନ େକବଳ
କହଅଛି, ଆପଣ େଦଖ । ତା’ପେର େସମାେନ—େସମାେନ, େସହି ବାଣିଜି କ ଜଗତ,
େସହି ବିଷୟକ ଉଠାଇ ନିଏ ଓ େସଥିର ଲ ଲ ଟ ା େରାଜଗାର କେର।

48 ଆମମାନ ପାଖେର ତାହା ରହିଛି ଯାହାକ ଆେମମାେନ କହିଥାଉ “େସ ପା ି
ଦିବସ,” ଆମ ପାଖେର ତାହା ରହିଛି ଯାହାକ ଆେମମାେନ “ଧାମିକ ଛଟିଦିନ” େବାଲି
କହିଥାଉ। ଆଉ ବାଣିଜି କ ଜଗତ ଏହାକ ଉଠାଇ େନଇଛି, ଏବଂ େସମାେନ ଲ ଲ
ଟ ା େରାଜଗାର କର ି। “ମାତ ଦିବସ,” ଫୁଲର େତାଡ଼ା। କାହିଁକି, େତ କ ଦିନ ତ
ମାଆ ପାଇଁ ଏକ ସ ାନଜନକ ଦିନ େହବା ଉଚି ଅେଟ। େସ େକୗଣସି େଗାଟାଏ ାନେର
ରହଅଛ ି, ବ ଅବ ାେର, ଯାଇ ତା େଦଖା କର। ତାହା ତ ତେମ ତା ପଠାଇଥିବା
ସମ ଫୁଲଠାର, କି ା ଅନ େକୗଣସି ବିଷୟଠାର ଅଧିକ ମୂଲ ବାନ େହବ। େଦଖ , ମା
େସମାେନ ଏହାକ ଉଠାଇ ନିଅ ି। ଏହା ତ ଏକ ରବ ଅେଟ, ଆଉ—ଆଉ ଆେମ ତାହା
ସହିତ ଠି ମିଶି ଯାଇଥାଉ। ଏହା କତେର ଠି ନେହଁ। ମା ଆପଣ କ’ଣ କରିବାକ
ଯାଉଅଛ ି? େଦଖ , ଆେମ—ଆେମ ତ େକବଳ…

49 ମଁୁ ଆପଣ କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଏଠାେର ଏକ ବି ଠାେର ପହ ିବାକ
େଚ ା କରଅଛି, ଯାହା ମଁୁ—ମଁୁ ବିଶାସ କେର। େସହି ରବ, ପରେମଶର ରବ ବିରଳ
ଅେଟ।

50 ବ ମାନ, ଆେମମାେନ ପାଉ େଯ େସମାେନ ଗତିକ ନି ାରଣ କର ି। ପୁଣି କ’ଣ
ଆପଣମାେନ େକେବ ଧ ାନ େଦେଲ କି? ଆମର ଯୁବା ପିଲାମାେନ “ରିକୀ” ଏବଂ
“ଏଲଭି ” େହାଇ ଯାଇଛ ି। ଆପଣ ର ଯଦି ଶିଶୁଟିଏ େସହି ନାମେର ଅଛି, ତାହାକ
ଯଥାଶୀ ପରିବ ନ କରି ଦିଅ , ତାକ ସଂଖ ା “ଏକ” କି ା “ଦଇ,” ଅବା େସପରି କିଛି
ଡାକ । େସପରି କର ନାହିଁ, ତାହା ଏକ ଭୟ ର ଅେଟ…ଆପଣ କହ ି, “ନାମେର କ’ଣ
ଫରକ ପେଡ଼?” କାହିଁକି, ନି ିତେର, ତାହାର କିଛି ଅଥ ଅଛି। ଆପଣ ର ନାମ ଆପଣ ର
ଜୀବନକ ଚରି ାଥ କେର। “ବ ମାନ, ଭାଇ ା  ହା  , ଆପଣ ତ ସାଂଖ ାନେର
ଅଛ ି।” ନା, ମଁୁ ନେହଁ! ମଁୁ ତ ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି ଉପେର ଅଛି! କାହିଁକି େତେବ
ତାହା ଥିଲା େଯେତେବେଳକି ଯାକବ, େସ ତା ନାମ ତି କତାଥ ଥିେଲ, ଯଥା—ଯଥା

ତାରଣାକାରୀ, ଛଳନାକାରୀ, ଯାକବ। ଆଉ େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ତା ପରିବ ନ
କେଲ, େସ ତା ର ନାମକ ପରିବ ନ କେଲ। ପରେମଶର ଶାଉଲ ପରିବ ନ କରି
ପାଉଲ କେଲ, ଶିେମାନ ପରିବ ନ କରି ପିତର କେଲ। ନି ିତ ଭାବେର, ଏହାର କିଛି
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ଅଛି। ଆଉ ରିକୀ ଏବଂ ଏଲଭି , ଓ େସହିପରି ନାମଗୁଡ଼ିକ ଭତି, ଏହା େହଉଛି ଆଧୁନିକ
ଆେମରିକୀୟ ନାମ ଯାହାକି େଗାଟିଏ ଶିଶୁକ ସତଃ ହିଁ ଠି େସହି ଅବ ା ଭିତରକ ପକାଇ
ଦିଏ। କ’ଣ େମା’ର କହିବାର ଅଥ ବଝଛ ି?

51 େତେବ, ମଁୁ ଆଶା କରଛି େଯ ମଁୁ କର ନାହିଁ…ଭଲ େହବ େଯ ମଁୁ େଫରି ଆେସ ଓ ଏଠାେର
େଗାଟିଏ ଡ଼ାଳ ଧରି େଯପରି ଅଧିକ ଦରକ ଚାଲିଯାଏ ନାହିଁ, (କ’ଣ େମା’ର କହିବାର ଅଥ
ବଝଛ ି?) ଯାହାକି ଆପଣମାେନ ନ ବଝିେବ। ମା ଏହି ସବ ବିଷୟ ତ ସାଧାରଣ େଲାକ
ସୁ ା ବଝ ି ନାହିଁ। େସମାେନ ଏହାକ ବଝ ି ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ େଗାଟିଏ ଧାରା
ଧରିଅଛ ି। େସମାେନ େକବଳ ତାହାହିଁ ସବ ଶୁଣ ି, େସହି ରବଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣ ି।

52 େସଠାେର ଦାଶନିକମାନ ର, ସାମ ବାଦର ଏକ ରବ ଅଛି, ଯାହାକି ଏପରି କିଛି
ତି ା କରିଥାଏ ଯାହା ସହିତେର େସମାେନ ଛିଡ଼ା ରହିପାର ି ନାହିଁ। ଏବଂ ତଥାପି

ଆେମରିକୀୟ େଲାକମାନ ର ଏକ ବହତ ବଡ଼ ତିଶତ ସାମ ବାଦେର ଆବ ଅେଟ।
େତେବ, ମଁୁ ସାମ ବାଦେର ରହିଅଛି, ସାମ ବାଦର ଅ ଳମାନ େର ରହିଅଛି, ବରଂ,
ଜମାନୀେର, ବଲିନ ସହରର ପୂବ ପାଶେର ରହିଅଛି। େସମାନ ପାଖେର ବାହାର
େଦଖାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା। ଆପଣ େସଗୁଡ଼ିକର ଭିତେର େବଶ
କରିବା ଉଚି , େସଗୁଡ଼ିକ ତ ସ ୂ ସୁ ା େହାଇ ନ ଥାଏ। ଏହା ତ ଏକ ଭ ଅଥବ ବ ା
ଅେଟ, େସମାେନ କିଛି ବିଷୟକ ବାଧ ତାମୂଳକ ଲାଦି େଦବାକ େଚ ା କରଅଛ ି।

53 ଏବଂ, ରଷେର, ଯାହାକି ସାମ ବାଦର ଜନ ାନ…ଯାହାକି, ବହତ ବଷ ପୂେବ,
େଯେତେବେଳକି ମଁୁ େକବଳ ଏକ ବାଳକ ଚାରକ ଥିଲି, ମଁୁ କହିବି େତ-ତିରିଶ ବଷ ପୂେବ,
େଯେତେବେଳ ନାଜିବାଦ, ଫାସିବାଦ, ଏବଂ ସାମ ବାଦ ବ ି ପାଉଥିଲା, ମଁୁ କହିଥିଲି, “ମଁୁ

ଭ ନାମେର କହଅଛି! େସମାେନ ସମେ ସାମ ବାଦେର ବିଲୀନ େହାଇଯିେବ।” ମା ,
କ’ଣ ଆପଣ େକେବ ଭାବିଛ ି କି େଯ, ପରେମଶର ଆମମାନ ପାଇଁ ଏକ ରା ା ଛାଡ଼ି
େଦଇଅଛ ି, ଯଦି ଆେମ େକବଳ ତାହାକ ହଣ କରିବା। ରଷର େକବଳ ଏକ ତିଶତ
ହିଁ ସାମ ବାଦୀ ଅଟ ି, ଏକ ତିଶତ, ମା େସମାେନ ହିଁ େସହି ନିୟ ଣକାରୀ ଶତକଡ଼ା
ଅଟ ି। ସାମ ବାଦର ଏକ ତିଶତ…ବରଂ, ରଷର ଏକ ତିଶତ େହଉଛି ସାମ ବାଦ,
ମା େସମାେନ ନିୟ ଣ କର ି।

54 ଆଉ େସହି ସମାନ ବିଷୟ, ହଲିଉଡ େହଉଛି େଗାଟିଏ ାନ, ମା େସମାେନ
ନିୟ ଣେର ରଖିଛ ି।

55 ଯୁ ରା ର ଜନସଂଖ ାର ାୟଃ ଏକ ତତୀୟାଂଶ କି ା ଦଇ ତତୀୟାଂଶ ଗୀଜାକ
ଯାଆ ି, ଏବଂ ଗୀଜାର ସଦସ ମାନ ଅଟ ି, ମା େସମାେନ େସହି ନାମଧାରୀ
ସଂ ାମାନ େର ନିୟ ଣ କର ି।



ଏହି େଶଷ ଦିନମାନ େର ପରେମଶର ରବ 17

56 େସଠାେର େସହି ସାମ ବାଦ ଯାହା ଆବଶ କ କେର ତାହା େହଲା ପରେମଶର ରବ
େସମାନ ମଧ େର ଉଠ , ଆଉ ତାହା ଏହାକ ଏକ ଲ ାଜନକ ବିଷୟ କରିେଦବ।
57 ଫି  ଲ ା େର, େସହି ଦିନ େଯେତେବେଳ େସହି େଛାଟ ବାଳକଟି ମୃତ ର
ପୁନର  ଥିତ କରାଗଲା, ଏବଂ େସମାେନ େମାେତ ତିନି ବଗ ଦରକ ଆଣୁଥିେଲ,
େଯଉଁଠାେରକି ଏହି ମୃତ, େଛାଟ ପିଲାଟି ପୁନର  ଥିତ େହାଇଥିଲା; ସାମ ବାଦୀ
େସୖନିକମାେନ, ରଷିୟ େଲାକମାେନ, େସଠାେର ରଷିୟ ଅଭିବାଦନ ସହିତ ଛିଡ଼ା
େହାଇଥିେଲ, ଓ େସମାନ ଗାଲର ଲହ ଝରି ଆସୁଥିଲା। େସମାେନ କହିେଲ,
“ଆେମମାେନ ଏପରି ଏକ ପରେମଶର ହଣ କରିବ ଯିଏକି ମୃତମାନ ପୁନର  ଥିତ
କରିପାର ି।” ଏହା କ ାେଥାଲି ମ ଳୀର ଓ ଲଥରା  ମ ଳୀର, ଏବଂ େସହି ସମ
ନାମଧାରୀ ସଂ ାମାନ ର ଅବେହଳା ଅେଟ, ଆଉ େସମାେନ ସମ ଟ ାକ େନଉଅଛ ି,
ଓ ସଂ ାମାନ ଗଠନ କରଅଛ ି, ପୁଣି େଲାକମାନ କିଛି େହେଲ େଦଉ ନାହଁା ି। େସମାେନ
ଅନ ମାନ ପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥା’ ି। େସଠାେର ରହିବା…
58 ରଷ ଯାହା େୟାଜନ କେର ତାହା େହଉଛି ଭ ବାକ ସହିତ ଜେଣ
ଭବିଷ   ବ ା ର ଦଶ ପ େର ଉଠିବା, ଯିଏକି ପାର ି—ପାଟି ବ କରିପାର ି।
େତେବ ଯାଇ େସହି ନେବ ତିଶତ ଅଧିକାର କରିେବ।
59 ଆେମରିକା ଯାହା େୟାଜନ କେର ତାହା େହଉଛି ପରେମଶର ଭବିଷ   ବ ା ର
ଏକ ରବ, ଯିଏକି ଛିଡ଼ା େହାଇପାରିେବ ଓ ହଲିଉଡକ ନି ା କରିପାରିେବ, ଏବଂ ଯୀଶୁ ୀ
ନାମେର ଏହିସବ ବିଷୟକ ନି ା କରିପାରିେବ, ଆଉ େତେବ ଯାଇ ପବି ଆ ା ମ ଳୀ
ଉପେର ଅଧିକାର ହଣ କରିେବ। ଏେତ ଅଧିକ ଦ , େଦଖ , ଏହା ବିର େର ଅେନେକ
ବିେରାଧା କ ରବଗୁଡ଼ିକ ଅଛି।
60 ମ ଳୀ, ତାହାର ନିଜର ରବ, େତ େକ ଅଧିକ ସଦସ ମାନ ଚାହଁୁଛ ି। ବା  ଟି
ଏହାକ ସବ ଚାହଁୁଛ ି, େମେଥାଡି ଏହାକ ସବ ଚାହଁୁଛ ି, େ ସବିେଟରିଆ  । ଆମ
ସମ ପାଖେର ଏହିସବ ରହିଛି। ପୁଣି ଏହିପରି ଦିେଶ େଯ କ ାେଥାଲିକମାେନ ଏହିସବ
କିଛି େନବାକ ଯାଉଅଛ ି, ଏବଂ େସମାେନ ତାହା େନେବ। ଏହା ତ ଅବିକଳ ଏହି ବାଇବଲର
ବାହାରିଥିବା ପରେମଶର ରବ ଅେଟ। େସମାେନ ଶାସନ କରିେବ।
61 ମା ଅବେଶଷେର ସେବାପରି ପରେମଶର ହିଁ ଶାସନ କରିେବ। ସାଧୁସ ମାେନ
ଦିେନ, ଅଧିକାର କରିେବ, ବାଇବଲ ତାହା ହିଁ ବ କେର। େସମାେନ ଅଧିକାର କରିେବ।
62 ଏେତ ଅଧିକ ଭୟ ର ରବଗୁଡ଼ିକ! ତା’ପେର ପୁଣି େସଠାେର ଭ ଭବିଷ   ବ ା ର
ରବ ଅଛି। ତାହା ଏକ ଭୟ ର ରବ ଅେଟ, ଏପରି ଜେଣ ବ ି ଯିଏକି ନିଜକ ଭବିଷ   ବ ା
େବାଲି କହିଥାଏ। ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା, ଅବଶ , ଏକ ଚାରକ ଅଟ ି। େସହି ଆଧୁନିକ
ଶ “ଭବିଷ   ବ ା” ର ସ ୂ ଅଥ େହଲା “ଜେଣ ବ ି ଯିଏକି େ ରଣାର ଅଧିନେର
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ଚାର କର ି।” ଏପରି ଜେଣ ବ ି ଯିଏକି ଛିଡ଼ା ହଅ ି ଓ ନିଜକ ଭବିଷ   ବ ା େବାଲି
କହ ି, ପୁଣି ପରେମଶର ରବକ, ପରେମଶର ସତ କ ଅସୀକାର କର ି। େସଠାେର
ଅେନକ ଗୁଡ଼ିଏ ରବମାନ ଅଛି!

63 ଅ କିଛି ସମୟ ପୂବର, େସଠାେର ଜେଣ ଭାଇ ଥିେଲ ଯିଏକି େମାେତ ଏଠାକ
େକଉଁଠାର ଆସିବାକ ଅଛି ତାହାର ନିେ ଶ େଦଉଥିେଲ, ମା ମଁୁ…ଅନମାନ କେର େଯ
େସ େବାଧହଏ ଆ ଯ କେଲ େଯ ମଁୁ କାହିଁକି େସହି ରା ାେର ଉପରକ ଗଲି ଏବଂ ବଲି କରି
େଫରି ଆସିଲି। ଯଦି ଆପଣ ଏଠାେର ଅଛ ି, ଭାଇ, ମଁୁ କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟକ ଶୁଣୁଥିଲି,
ତାହା ଥିଲା ଆମର—ଆମର ଅେ ତ ବ ମାେନ, ନିେ ାମାେନ। େସମାନ ର ଏଠାେର
ଏକ ମ ିର ଅଛି, ଆଉ େସମାେନ ଏହାକ ଡାକ ି, “ଏଲିୟ ମହ ଦ,” କି ା େସପରି କିଛି,
“ଯୁବା ଏଲିୟ ମହ ଦ।” ଏକ ରବ ସହିତ ଉପରକ ଉଠଛ ି, ଓ କହଛ ି େଯ େସମାେନ
େସହି ରବ ଅଟ ି ଯିଏକି ଏହି ବିଶୃ ଳାର େସହି—େସହି ଅେ ତ ଜାତିକ ବାହାର ଆଣିବାକ
ଯାଉଅଛ ି। ଯାହାକି, ଆପଣମାେନ େଦଖ , ଠି େସହି ବିଷୟ, େସମାନ ର—
େସମାନ ର—େସମାନ ର ମସଜି ଏଠାେର ଅଛି, େସମାନ ର ମସଜିଦ। କାହିଁକି,
କ’ଣ ଆପଣମାେନ େଦଖୁ ନାହଁା ି କି, େଯ ତାହାର େସହି ମୂଳ ପୃ ଭମି ହିଁ, ତାହା ଭଲ ଅେଟ!

64 େସହି ଅେ ତ େଲାକମାେନ, ଠି େସହି ଧଳା ବ ର େଲାକ, ବାଦାମୀ ବ ର
େଲାକ, ଏବଂ ହଳଦିଆ ବ ର େଲାକମାନ ପରି, ମ- ପାଖକ େଫରିଯାଅ ନାହିଁ…
ମହ ଦୀୟ ଧମକ େଫରିଯାଅ ନାହିଁ, ମା ୀ ନିକଟକ େଫରି ଆସ, େସହି ମୂଳ
ଆଦଶଗୁଡ଼ିକ ପାଖକ େଫରି ଆସ ଯାହା ବାଇବଲ ଶି ା ଦିଏ। ମହ ଦବାଦ ତ ବାକ
ବିର େର ଅେଟ। େତେବ, ଥେର, ଦ ିଣ ଆ ିକାର ଡବା ସହରେର େମାେତ ଦଶ ହଜାର
ମୁସଲମା  ମାନ ୀ ନିକଟକ କଢ଼ାଇ େନବାର େସୗଭାଗ ା େହାଇଥିଲା। ଏହା
ମେନାବି ାନ ବ ତୀତ ଆଉ କିଛି ଉ କେର ନାହିଁ। ଏବଂ ମେନାବି ାନ େସପଯ
ସବ ଠି ଅେଟ େଯପଯ କି ମେନାବି ାନ ବାକ କ ଅସୀକାର କେର ନାହିଁ। ମା
େଯେତେବେଳ ମେନାବି ାନ ବାକ କ ଅସୀକାର କେର, େସେତେବେଳ ମେନାବି ାନ ଭ
ଅେଟ। ଏହା ଏକ ଅ ଧନି େଦଇଥାଏ। େସଠାେର ଅଛି, ଅନ ସବକିଛି େଲାପ ପାଇଯିବ
ମା ପରେମଶର ବାକ ନେହଁ, ଯୀଶୁ ଏହା କହିଛ ି, “ସଗ ଓ ପୃଥିବୀ େଲାପ ପାଇଯିବ,
ମା େମାହର ବାକ େକେବ ବି େଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ।” ଏଣୁ, ଆପଣମାେନ େଦଖ େଯ
ଆମକ ବାକ ସହିତ, େସହି ରବ ସହିତ ରହିବା ଉଚି ।

65 ଅେନେକ ବି ା ିକର ବିଷୟମାନ ରହିଛି! େଲାକମାେନ ଉଠ ି, େସମାେନ ବାକ
ଜାଣି ନ ଥାଆ ି, ଆଉ େସମାେନ କିଛି କହ ି, ଏବଂ େହାଇପାେର େଯ ତାହା ଅତ
ଯୁ ିଯୁ ଲାଗୁ ଥାଇପାେର। ସାମ ବାଦ ଏକ ଅତ ଯୁ ିଯୁ ବିଷୟ ଅେଟ, “ସମେ
ସମାନ। ଆଉ ଅଧିକ େକହି ପୁ ିପତି ନାହଁା ି, େସମାେନ ସମେ ସାମ ବାଦୀ ଅଟ ି।”
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କ’ଣ ଆପଣ େକେବ ଏହା ଚି ା କରିବା ନିମେ ଅଟକିେଲ କି, େଯ ସାମ ବାଦ ଏକ
ଭ ଉ ୀପନା ଅେଟ? ଏବଂ ଅବେଶଷେର େସ ଏହାକ େକଉଁ ନମୁନା ଉପେର ନକଲ
କରିଥିେଲ? େସହି…ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େସହି ଦଇଟି ଆ ା ଏେତ ନିକଟତର େହେବ, ଯଦି
ସ ବ ହଏ େତେବ ଏହା ମେନାନୀତ େଲାକ ା କରିେଦବ।” ପୁଣି ସମ କିଛି ଯାହା
ଶୟତାନ ପାଖେର ଅଛି, ଏହା ତ ପରେମଶର ଯାହା ସୃ ି କରିଛ ି ତାହାର ଏକ ବିକତି
ଅେଟ। ପାପ େହଉଛି—େହଉଛି ଧାମିକତାର ବିକତ ରପ। େଗାଟିଏ ମିଥ ା େହଉଛି ସତ
ଭ ଭାବେର ଉପ ାପନା କରିବା। ବ ଭିଚାର େହଉଛି—େହଉଛି, ଏପରି ଏକ କାଯ ର
ଯାହା ପରେମଶର ଆମମାନ ନିରପଣ କରିଅଛ ି, ତାହାର ବିକତ ରପ। ସମ ଅବିଶାସ
େହଉଛି ବିଶାସର ବିକତ ରପ। ଆପଣ େସହି—େସହି ବିକତିକ ହଣ କରିବାକ େହେଲ
ସତ କ ଅସୀକାର କରିବାକ ପଡ଼ିବ। େଦଖ , ଏହି ରବଗୁଡ଼ିକ ସଳଖ କର , ବାକ ଦାରା
େସଗୁଡ଼ିକ ପରୀ ା କର ଓ େଦଖ େଯ ତାହା ସତ କି ନେହଁ।
66 ଓଃ, ଆଜିର ଏହି ରବଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର, ଆେମ କିପରି ଭାବେର ଆହରି ଓ ପୁଣି ଆହରି
କହିପାରିବା, ମା ଆମର ସମୟ େଶଷ େହାଇଯାଇଛି। ମା , ଏେତ ଗୁଡ଼ିଏ ରବମାନ
ଅଛି େଯ େଲାକମାେନ ଜାଣ ି ନାହିଁ େଯ କଣ କରିେବ। େମେଥାଡି ଅବେଶଷେର
ଜେଣ ବା  ଟି ଚାରକକ ଶୁଣିେବ, େସମାେନ େସଠାକ ଯିେବ, େସମାେନ େସଠାେର
କିଛି ସମୟ ରହିେବ ଆଉ ତା’ପେର େସମାେନ ଲଥରା  ନିକଟକ ଯିେବ। ଆଉ
େପ ିକ ାଲମାନ େର, େସମାନ ର ତ ଭି ଭି େଗା ୀଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ଜେଣ େଗାଟିଏ
ପାଖକ, ଏବଂ ଅନ ଜେଣ ଆଉ େଗାଟିଏ ପାଖକ, ତା’ପେର ପଛକ ଓ ଆଗକ େଦୗଡ଼ିଯିେବ।
ଏହା ଦଶାଏ େଯ ଆପଣ ିର ନହଁ ି। ତାହା ର ରବ ଶୁଣ! କାଗଜେର ଏଠାେର, ତାହା
େଲଖା େହାଇଅଛି, େସହି ରବ, େସହି ରବ େତେବ ିରୀକତ େହବ ଯଦି ତାହା ସତ ଅେଟ।
67 ମା ଳିକ ଜଗତ ଏହା ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ କ’ଣ କରିେବ, ରାଜେନୖତିକ ଜଗତ ବିଶୃ ଳା
ଭିତେର ଅଛି। ସବକିଛି ବିଶୃ ଳା ଭିତେର ଥିବା ପରି ମେନହଏ। ବ ିମାେନ ଏଠାର
େଦୗଡ଼ି ଯାଆ ି, ଅନ କିଛି ବିଷୟ ଉଠି ଆେସ, େକୗଣସି ଜ ାେକ , େକୗଣସି େକା ।
େଯେତେବେଳ ମଁୁ େରା  େର ଥିଲି, େସମାନ ପାଖେର ଉେଣଇଶଟି ଭି ଭି ସୁ ମାଣିତ
କ ାଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ଯାହାକି ଯୀଶୁ ହାତେର ବି ା ଯାଇଥିଲା; ଆଉ େସଠାେର େକବଳ
ତିେନାଟି ଅଛି, ମା ତଥାପି େସମାନ ପାଖେର ଏହା ନଥିପ େର ଅଛି େଯ ଉେଣଇଶଟି
ଭି ଭି କ ାମାନ ଥିଲା। େତେବ, ଏଥିେର କ’ଣ ଫର ପେଡ଼ େଯ କାହା ପାଖେର େସହି
କ ା ଅଛି? ୀ ଆମମାନ ପାଇଁ ଉପାସନା କରିବା େହତ େକେବ ବି କ ା ଛାଡ଼ି ଯାଇ
ନାହଁା ି, େସ ତ ତାହା ର ବାକ ଦାରା, ଆମମାନ ପାଇଁ ପବି ଆ ା ଛାଡ଼ି ଯାଇଅଛ ି!
“ଏହି ଚି ଗୁଡ଼ିକ େସମାନ ର ଅନବ ୀ େହବ େଯଉଁମାେନକି ବିଶାସ କରିେବ, େସମାନ
ପାଖେର େସହି ମୂଳ କ ା ରହିବ”? “େସମାନ ପାଖେର ରହିବ…ଏହି ଚି ଗୁଡ଼ିକ
େସମାନ ର ଅନବ ୀ େହବ େଯଉଁମାେନକି ବିଶାସ କରିେବ, େସମାେନ ମଁୁ ଆର
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କରିଥିବା େସହି ନାମଧାରୀ ସଂ ାର ଅ ଭୁ େହେବ”? େସ େକୗଣସିଟା ଆର କରି
ନାହଁା ି। େଦଖ େଯ ରବ କିପରି ବିେରାଧାଭାସୀ ଅେଟ?

68 ମା , “ଏହି ଚି ଗୁଡ଼ିକ େସମାନ ର ଅନବ ୀ େହବ େଯଉଁମାେନକି ବିଶାସ କରିେବ:
େମା’ ନାମେର େସମାେନ ଭତମାନ ଛଡ଼ାଇେବ।” ଏଠାେର େସହି ବାକ ଅେଟ।
“େସମାେନ ନତନ ନତନ ଭାଷାେର କଥା କହିେବ; ସପଗୁଡ଼ିକ ଧରିେବ, ଯାହା େସମାନ ର
େକୗଣସି ତି କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି େସମାେନ େକୗଣସି ାଣନାଶକ ବିଷୟ ପାନ କରିେବ,
ଏହା େସମାନ ବ ଥିତ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି େସମାେନ େରାଗୀମାନ ଉପେର ନିଜର ହାତ
ରଖିେବ, େସମାେନ ସୁ େହେବ।” ଆଉ ଆପଣ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ତା’ ସହିତ ଶା ର
ବାକି ସମ ବିଷୟକ ଏକାଠି ମିଶାଇ େଦଖ ।

69 ବ ମାନ, େକବଳ ତାହା ଏକକୀ ଏହାକ ିରୀକତ କରିବ ନାହିଁ, ଆେଦୗ ନେହଁ। ଠି
ଏହିଠାେର ହିଁ ଆେମ େପ ିକ ାଲମାେନ ଭ ରା ାେର ଚାଲିଯାଉ। କ’ଣ ଯୀଶୁ ଏହା
କହି ନାହଁା ି କି, “େସଦିନ ଅେନେକ େମା’ ପାଖକ ଆସିେବ ଓ କହିେବ, ‘େହ ଭ, କ’ଣ
ମଁୁ ତମ ନାମେର ଶ ିଯୁ କାଯ କରି ନାହିଁ କି? କ’ଣ ମଁୁ ତମ ନାମେର ଭବିଷ  ବାଣୀ
କରି ନାହିଁ କି? କ’ଣ ମଁୁ ଏହିସବ ତମ ନାମେର କରି ନାହିଁ କି?’” ଆଉ ଯୀଶୁ କହିେଲ,
“େହ ଅଧମାଚାରୀମାେନ, େମା’ଠାର ଦର ହଅ, ମଁୁ ତମକ େକେବ େହଁ ଜାଣି ନାହିଁ।” କ’ଣ
ଆପଣମାେନ େଦଖୁଛ ି, େମା’ ଭଉଣୀମାେନ ଏବଂ େମା’ର ଭାଇମାେନ, ମଁୁ କାହିଁକି ଏହି
ପୀଢ଼ୀକ ଏେତ ନି ା କରଅଛି ଓ େଦାଷ େଦଉଅଛି? ଆପଣମାେନ ପୁରଷମାନ ଏବଂ
ଦତମାନ ଭଳି ଭି ଭାଷାେର କଥା କହିପାର ି, ଆପଣ ସମ ମ ଳୀର ଚାରିଆେଡ଼
ଆ ାେର ନାଚି ପାର ି, ଏହାର ତାହା ସହିତ େକୗଣସି େହେଲ ସ ନାହିଁ।

70 ମଁୁ ତ ମୁସଲମା େଲାକମାନ େସହିପରି ଭାବେର ଚାରିଆେଡ଼ ନତ କରଥିବାର
େଦଖିଅଛି। ମଁୁ ତ େସହି ଗୁଣିଆ…ଗୁଣି ଗାରଡ଼ି କରଥିବା ଯାଦକର ଶିବିରେର ଶୁଣିଅଛି,
େସହି ଯାଦକରମାନ ଛିଡ଼ା େହାଇ ଭି ଭାଷାେର କଥା କହଥିବାର ପୁଣି ତାହାର
ଭାଷାନବାଦ କରଥିବାର େଦଖିଅଛି, ଏବଂ ଏହା ଅବିକଳ ଭାେବ କହଥିବାର େଦଖିଅଛି
େଯ କ’ଣ ଘଟିବାକ ଯାଉଅଛି, ଆଉ ତାହା ଠି େସହିପରି ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ମଁୁ ତ ଏପରିକି ଏକ
େପଂସିଲକ ସୁ ା ଉପରକ ଉଠି ଅଜଣା ଭାଷାେର େଲଖୁଥିବାର େଦଖିଅଛି, ଏବଂ େସଠାେର
େକବଳ ଜେଣ ହିଁ ମା ଥାଏ ଯିଏକି ଏହାକ ପଢ଼ି ପାେର, ଆଉ ତାହା େହଲା ଶୟତାନ।
ଆପଣ ନିଜର ଅନ କାଳୀନ ଗ ବ ଳକ େକୗଣସି ସେ ଦନା ଉପେର ଆଧାରିତ
କରିପାର ି ନାହିଁ। ଶୟତାନ େସହି େଯେକୗଣସି ସେ ଦନାକ ନକ କରିପାେର। ଏହା
ତାହା ନେହଁ…ଏହା ତ ୀ ଜାଣିବା ଅେଟ, ଏପରି କିଛି ଯାହାକି ଆପଣ ର ଜୀବନକ
ପରିବ ନ କରିଥାଏ। ନିଜର ଜୀବନକ ଲ କର ଓ ତାହାକ ବାକ ସହିତେର ମିଶା ,
ଏବଂ େଦଖ େଯ ଆପଣ େକଉଁଠାେର ଅଛ ି। ନି ିତ ଭାବେର, ତାହାର ହିସାବ ରଖିବା।
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71 ଏହି ସମ ଛଳନାଗୁଡ଼ିକ, ଭ ରବମାନ, ଭ ଭବିଷ   ବ ାମାନ, ଏହି ସମ
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ଉଠଅୁଛି, ତାହାର ସେ ଏହିସବର ସେ , ଯୀଶୁ ତଥାପି କହିେଲ,
“ଯଦି େକୗଣସି ବ ି େମା’ର ରବ ଶୁଣିବ ଓ େମା’ର ଅନଗମନ କରିବ।” େସ େହଉଛ ି
ବାକ । ଶୁଣ , ଏହି ସମ ରବଗୁଡ଼ିକ ମଧ େର, ଆଜି ଆମମାନ ନିମେ ତାହା ର
କାଯ ଭାର। ଯାହାକି, ମଁୁ କହିଲି େଯ ଏହି ସମ ରବଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବାକ େହେଲ
ଘ ା ଘ ା ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଏହା େଲାକମାନ ପାଇଁ ଦ ପୂ ଅେଟ, ଏହା ଏକ
ଦୟନୀୟ ବିଷୟ ଅେଟ। ପୁଣି, ସବେଶଷେର, ଆପଣ ଦିତୀୟ ସୁେଯାଗ ପାଆ ି ନାହିଁ,
ଆପଣ ତ ଏହାକ ବ ମାନ ହିଁ େନବାକ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆଜି ରା ିେର ଏକ ସୁେଯାଗ
ନ ପାଇପାର ି। ଆପଣ ଆସ ାକାଲି ଏକ ସୁେଯାଗ ନ ପାଇପାର ି। ଏହା ତ ବ ମାନ
ହିଁ ଅେଟ! “େଯେତେବେଳ ତେମ େମା’ର ରବ ଶୁଣ, ନିଜର ହଦୟକ କଠିନ କର ନାହିଁ
େଯପରିକି ପରୀ ାର ଦିନଗୁଡ଼ିକେର କରିଥିଲ। ବ ମାନ ହିଁ ସମୟ ଅେଟ। ଏହା ହିଁ େସହି

ହଣେଯାଗ ସମୟ ଅେଟ େଯ ଯଦି େକୗଣସି ବ ି େମା’ର ରବ ଶୁଣିବ।” ତାହା ଏହା
ଦଶାଇବାକ ଯାଏ େଯ ତାହା ର ରବ ସମ ବିଶୃ ଳା ମଧ େର ସୁ ା େସଠାେର ରହିଥିବ।
ତାହା ଠାେର ଏେବ ସୁ ା ଏକ ରବ ରହିଛି! କାହିଁକି? ତାହା ର ରବ ତ ସବଦା ରହିବ।
ତାହା ଏଠାେର ଅେଟ, “ସଗ ଓ ପୃଥିବୀ େଲାପ ପାଇଯିବ, ମା େମାହର ରବ େଲାପ ପାଇବ
ନାହିଁ,” ତାହା ର ବାକ ।

72 େତେବ ଆସ ଆେମମାେନ େକବଳ େନବା, ଧର , ଆଉ ପା ମିନି , ଶୀ । କ’ଣ
ଆପଣ କରିପାରିେବ, କ’ଣ ଆପଣମାେନ େସତିକି ଲ ା, କିଅବା ଅ େକେତକ ମିନି
ରହିେବ? େତେବ, ମଁୁ ଶୀ କରିବି। ଆସ େତେବ ଆେମମାେନ େକବଳ େକେତ ଜଣ
େନବା, େଯଉଁମାେନକି ଏହି ରବକ ଶୁଣିଥିେଲ ଓ ତାହାକ ମାନିଥିେଲ। ଏହା େସମାନ
କିପରି ଭାବେର ବ ବହାର କରାଇଥିଲା, କ’ଣ େସମାନ ଏହା କରିବାକ ବ ାଇଥିଲା।
େତେବ, ମଁୁ ଏଠାେର ବହତ ଗୁଡ଼ିଏ—ଗୁଡ଼ିଏ ଶା ାଂଶ ଛାଡ଼ି େଦବାକ ଯାଉଅଛି, େଯପରିକି
ଆପଣ ପାଖକ ଠି ସୀଧାସଳଖ ପହ ି େହବ: ଏହା କିପରି େସମାନ ର ଜୀବନକ
ବଦଳାଇ େଦଇଥିଲା ଏବଂ େସମାନ ବିଷୟେର ଯାହାକିଛି ଥିଲା େସସବକ ବଦଳାଇ
େଦଇଥିଲା; କିପରି େସମାେନ େସହି ବିଚି ାଣୀ େହେଲ, ଯାହାକ ଆେମ ଏକ “ବିଚି

ାଣୀ” େବାଲି ଡାକିଥାଉ। େତ କ ବ ି ଯିଏକି େକେବ ପରେମଶର ବିଶାସ
କରିଥିେଲ, ତା ଏକ ବିଚି ାଣୀ େବାଲି ବିେବଚନା କରାଯାଉଥିଲା। କାରଣ, ଯଦି
ଆପଣ ଜଗତର ଢା ା ଅନସାେର ଅଛ ି, େତେବ ଆପଣ ସହିତେର କିଛି େଗାଟାଏ
ଭ ଅଛି। େଗାଟିଏ ୀ ିଆନ େହବା ପାଇଁ ଆପଣ ତ ଏକ ବିଚି ାଣୀ େହବାକ
ପଡ଼ିଥାଏ। “କାରଣ େଯଉଁମାେନ ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଧାମିକ ଆଚରଣ କରି ବସବାସ
କର ି େସମାେନ ଜଗତର ନିଯ ାତନାଗୁଡ଼ିକ ସହ କରିେବ। େସ ଜଗତେର ଥିେଲ, ଏବଂ
ଜଗତ ତାହା ଦାରା ସୃ ି େହାଇଥିଲା, ଏବଂ ଜଗତ ତାହା ଜାଣିଲା ନାହିଁ।” େତେବ ଶୀ
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କରିବା, େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ସମା କରଅଛ ଧ ାନ େଦଇ ଶୁଣ ।

73 ଆଦମ ସ ାର ଶୀତଳତାେର, ତାହା ର ରବ ଶୁଣିେଲ, ଏବଂ ତାହା ସହିତ
ସହଭାଗିତା କେଲ। ଆଦମ ତି େକୗଣସି ନି ା ନ ଥିଲା। େସ ପରେମଶର ରବ
ଶୁଣିେଲ, ଓ େସ କହିେଲ, “ପିତା, ବ ମାନ ମଁୁ ନି ା ଯିବା ନିମେ େଶାଉଅଛି।” ଆଉ େସ
ଶଯନ କେଲ, ଏବଂ ତା ବାହ ଉପେର ହବା, ସିଂହ, ବାଘ ଓ ଜ ଲୀ ପଶୁମାେନ ଠି ତା ର
ଚାରିପାଖେର େଶାଇ ରହିେଲ, େକୗଣସି ତି େହଲା ନାହିଁ, ଅସୁ େହବାର େକୗଣସି ଶ
ନାହିଁ, ଆ ଯ େହବାର େକୗଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ େଯ େସ ସକାେଳ ଉଠିେବ କି ନାହିଁ, େସମାେନ
ତ ଉଠିବାକ ହିଁ ଯାଉଅଛ ି। ଆଦମ ତାହା ରବ ଠି େସ କାେର ଶୁଣିଥିେଲ େଯପରିକି
ତା ତାହା ଶୁଣିବାର ଉଚି ଥିଲା।

74 ମା ଦିେନ େସ ତା ର ପ ୀର ରବ ଶୁଣିେଲ। ଉ ମ େହବ େଯ ମଁୁ ତାହାକ କିଛି
ସମୟ ପାଇଁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ମା େସ ଭ ରବକ ଶୁଣିଥିେଲ, ତଥାପି ଏହା ତା ର ପ ୀ
ଥିେଲ, ପୃଥିବୀେର ରହିଥିବା ତା ର ସବଠାର ନିକଟତମ ବ ନ। କାହିଁକି େସ, ଆୟୁବ ପରି
କହିେଲ ନାହିଁ, “ତେ ମୂଢ଼ା ୀ ପରି କଥା କହଅଛ”? ଯଦି ତାହା େହାଇଥା’ ା, େତେବ
ସମ ମାନବ ଜାତି ମରିବା ପରିବେ ବ ି ରହିଥା’େ । ଏହା ତ ମନଷ ର ଗତିକ ଏବଂ
ସମୟର ଗତିକ ବଦଳାଇ େଦଲା। ମା େସ ପରେମଶର ଏକ ରବ ଶୁଣିଥିେଲ, ତାହା
ସହିତ େସ ସହଭାଗୀତା କରିଥିେଲ, ମା େଯେତେବେଳ େସ ବଲି ପଡ଼ିେଲ…େସ କିପରି
ଜାଣିେଲ େଯ ତା ର ପ ୀ ଭ ଅଛ ି? ମେନରଖ େଯ, ତାହା ତ ମେନାହର ଥିଲା।

75 ଆେମ ଆଜି ଭାବ େଯ ଆମର ସଂଗଠନ, ମ ଳୀ, ଆେମ ଭାବ େଯ ଆଜି ଆମର
ସମୃ ି ଏହା େଯ ପରେମଶର ଆମ ଉପେର ମୁରକି ହସୁଛ ି। ଏହା ଭଲ େଦଖାଯାଏ।
ଏହା େସେତେବେଳ ଭଲ େଦଖା ଯାଇଥିଲା େଯେତେବେଳ ମୀଖାୟ େସଠାେର ଚାରି ଶହ
ଭବିଷ   ବ ା ସ ୁଖେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ, ଆଉ ସମ େଦଶ େସମାନ ର ରହିଥିଲା,
ପୁଣି ପେଲ ୀୟମାେନ ତାହା ଉପେର ଅଧିକାର କରିଥିେଲ, କିଅବା, ଅରାମୀୟମାେନ,
ଏହା ଭଲ େଦଖା ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭବିଷ   ବ ାମାେନ କହଥିେଲ, “େସଠାକ ଯାଅ, ତାହା
ଆମର ଅେଟ। ତାହାକ ଅଧିକାର କରିନିଅ!” ମା ତାହା ପରେମଶର ରବ ନ ଥିଲା।
ଆଉ ମୀଖାୟ ବଲି ପଡ଼ିେଲ ଓ େସହି ରବକ ଅଭିଶାପ େଦେଲ। ପୁଣି େସ ତାହା େସହିପରି
କରିବାକ କିପରି ଜାଣିେଲ? କାରଣ ତାହା ର ଦଶନ ଠି ବାକ ଅନସାେର ଥିଲା। ଆଜି
ଏହାକ ଭରସା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାକ େଦଖିବା ପାଇଁ ତାହାହିଁ େହଉଛି ଏକମା ଉପାୟ,
ଏହାକ ତ ବାକ ଉପେର ହିଁ ରହିବାକ ଅଛି।

76 ତା’ପେର କ’ଣ ଆପଣମାେନ ଧ ାନ େଦେଲ କି? ଆଦମ ପରେମଶର ରବ ବ ତୀତ
ଅନ ଏକ ରବ ଶୁଣିବା ପେର, ତା ର ନିଜର ପ ୀ…ଆଉ ମ ଳୀ ତା’ର ସଂଗଠନର ରବକ
ଶୁଣୁଅଛି, େସମାନ ମଧ େର ବାକ ବଦଳେର ମତ ସି ା କଗୁଡ଼ିକ େଯାଗ କରଅଛି,
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େସମାେନ େଯପରି ଉପାୟେର ଚାହଁା ି େସମାନ େସହିପରି ରହିବାକ େଦଉଅଛି।
େଯପଯ େସମାେନ ମ ଳୀକ ଯାଆ ି ଏବଂ ଏକ ନି ି ମ ଳୀର ସଦସ େହାଇ
ରହିଥା’ ି, ତାହାହିଁ ସବକିଛି ସମ ବିଷୟ ଅେଟ। େସମାନ ପାଇଁ, ବିଶାସୀର ସବଠାର
ନିକଟତମ ସ ଯାହାକି ଏହି ପୃଥିବୀେର ରହିଥାଏ, ତାହା େହଉଛି ମ ଳୀ। ମା େସହି
ବିଶାସୀ, େସହି କତ ବିଶାସୀ ପାଇଁ, ସବଠ ନିକଟତମ ସ େହଉଛି ପବି ଆ ା,
ପରେମଶର ବାକ ।
77 ଏଣୁ ଆପଣ ଏହା ପାଆ ି େଯ ଆଦମ ତା ର ଅବ ାକ ଜାଣିେଲ, ଏବଂ େସ ପୁନବାର
ପରେମଶର ରବକ ଡାକ େଦଉଥିବାର ଶୁଣିେଲ, ଆଉ େସେତେବଳକ େସ ଡି ିରି ପ
ମଧ େର ଥିେଲ। ମା ତାହା ଏକ ନି ାର ରବ ଥିଲା, “ତେମ ଏହା କାହିଁକି କଲ?”
78 ମଁୁ ଆ ଯ କେର େଯ ଆଜି ଆେମରିକା, କିଅବା େସହି ଜଗତ ତାହାର ଧାମିକ
ଉନାଦେର, େଯପରିକି ତାହା ରହିଅଛି, ଆଉ ଆେମରିକା ଗିଳି ପକାଉଅଛି, େସଥିେର ବିଲୀନ
େହାଇ ଯାଉଅଛି, ଏହା ଖୁ ଶୀ ଏକ ଜାତୀୟ ଧମ େହାଇଯିବ। [େଟପେର ରି ାନ—
ଅନ।]
79 େମା’ ସ ୁଖେର କିଏ ବସିଛ ି? ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଏହା େଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅେଟ ଏବଂ ଏହା
ସମ ଜଗତକ ଯିବ। ଆମର େଟ କାଯ ମମାନ ରହିଛି, େଯପରିକି େତ କଟି ବା ା
ସମ ଜଗତକ, ଅନ ସମ େଦଶଗୁଡ଼ିକ ପହ ିବ।
80 ମା , ଯଦି ଆପଣ ଅନାଇେବ ଓ େଦଖିେବ, େତେବ ଆପଣ ତ ଡି ିରି ପ େର ଠି ଛିଡ଼ା
େହାଇଛ ି। େଯେତେବେଳ ପରେମଶର କତ ରବ ବାହାରି ଆସିଥାଏ, େସମାେନ ତାହା
ବିଷୟେର କ’ଣ କରିେବ ଜାଣ ି ନାହିଁ। ତାହା ଦ ପୂ ଅେଟ, େସମାେନ ଜାଣ ି ନାହିଁ େଯ
କ’ଣ କରିେବ।
81 ଶୀ କରିବା, େନାହ ପରେମଶର ରବ ଶୁଣିେଲ। ଏହା ତାହାର ଜୀବନକ ବ ାଇବା
ପାଇଁ ୁତି କରଥିଲା, ଏବଂ େସ ନିେ ଶାବଳୀ ଅନସରଣ କେଲ ଓ େସ ଛିଡ଼ା ରହିେଲ।
82 ଯଦି ଜେଣ ବ ି ରବ ଶୁେଣ…ବ ମାନ ଧ ାନେର ଶୁଣ , ଏହାକ ଭଲ ଭାବେର
ଧର । ବିଫଳ ହଅ ନାହିଁ। ଯଦି ଜେଣ ବ ି େକୗଣସି ବିଷୟର ରବ ଶୁେଣ, ଏବଂ ଯଦି
ତାହା ପରେମଶର ରବ େବାଲି ମାଣିତ େହାଇଥାଏ, ଏବଂ ସମୟ ଅନସାେର ଥାଏ, ଆଉ
ତା’ପେର ତାହା ମନଷ ଠାର ଆଗତ େହାଇଥାଏ, ତାହାେହେଲ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ େଲାପ
ପାଇଯିବ ମା େସହି ରବ େଲାପ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ।
83 େନାହ ରବକ ଶୁଣିେଲ, ଓ ଜଗତକ ନି ା କେଲ। ଆଉ େସମାେନ ତାହା ର ମୁହଁେର
ହସିେଲ କାରଣ ତା ର—ତା ର ବା ା େସମାନ ର େବୖ ାନିକ ଉପଲ ିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ
ଏକମତ େହଲା ନାହିଁ, ମା ତାହା ବଷା େହଲା ଓ ସମ ଜଗତକ ଧଂସ କରିେଦଲା।
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ବଝିେଲ? ତାହା ର ରବ ଯାହାକି ବାହାରିଥିଲା, ବୀଜ େସଠାେର ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। େତ କ
ଯୁଗେର ତାହା େସହି ସମାନ କାେର ହିଁ ରହିଅଛି।
84 ଶାମୁେୟଲ, େଯେତେବେଳ େସ ପରେମଶର ରବକ ଶୁଣିେଲ ଭୟଭୀତ
େହାଇଥିେଲ, େଯ ତାହା ଥିଲା…ଏଲି ଯାଇ ନି ା କରିବାକ ଥିଲା, େସହି ବ ି ଯିଏକି
ତା ର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିେଲ। େସହି ବ ି ଯିଏକି ତା ପାଇଁ ଏକ ବାପା ତଲ ଥିେଲ
ଏବଂ ତା ପାଳି େପାଷି ଥିେଲ ଓ ତା ର ତିେପାଷଣ କରିଥିେଲ।
85 େସବକ ଭାଇମାେନ, କ’ଣ ମଁୁ କହିବି? େସବକମାେନ, ଅେନକ ଥର, େସମାନ ର
ନାମଧାରୀ ପୃ ଭମି ଏବଂ ମତଗୁଡ଼ିକ ଉପେର, େସମାନ ର ମୁଣାେର ଥିବା େସମାନ ର

ମାଣପ ଗୁଡ଼ିକର ଆଧାରେର, ଯାହାକି ଠି େସହି େପୖତକ, ଠି େସହି ସଂଗଠନର
ଅେଟ ଯିଏକି େସମାନ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲା ଏବଂ େସମାନ ର ତିେପାଷଣ
କରିଥିଲା ଓ େସମାନ ପାଳି େପାଷି ବଢ଼ାଇ ଥିଲା ଏବଂ ିତିଗତ ଭାବେର େସମାନ
ମ ଳୀେର ାପନ କରିଥିଲା, ଓ େସମାନ ଏକ ସହଭାଗୀତାେର ରଖିଥିଲା, ଆପଣ
ତ ତାହାକ ତ ା ାନ କରି ଅ ୀକାର କରିବାକ ଥାଏ ଯାହା େସମାେନ ଶି ା େଦଇଥା’ ି।
ବଝିେଲ? ପରେମଶର ଜେଣ କତ େସବକ ନିମେ ଏହା େକେତ ଭୟ ର ବିଷୟ
େହବ େଯ େସ ପରେମଶର ରବ ଶୁଣିଥାଏ ଓ ତାହା ଠି େସହି ସମାନ ମାତ ସଂଗଠନ
ନିକଟକ େଫରିଯିବାକ ପଡ଼ିଥାଏ, ଓ ଏହା କହିବାକ ପଡ଼ିଥାଏ େଯ, “ତେମ ନି ିତ ଅଟ କାରଣ
ତେମ ଏହି ବାକ କ ହଣ କର ନାହଁ।” ଏହା କି ଏକ ବିଷୟ ଅେଟ!

ଏହା ଶାମୁେୟଲ ପାଇଁ କଠିଣ ଥିଲା। ମା େସ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ, ତାହା
ତ ତାହା କରିବାକ ଥିଲା। ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଏହା କ ହଏ କି ନାହିଁ, ତାହା
ତ ତାହା େଯେକୗଣସି କାେର େହେଲ କରିବାକ ହିଁ ଥିଲା।
86 େମାଶା ପରେମଶର ରବ ଶୁଣିେଲ। େସ ଧମଶା ର ାନେର ପରିପୂ ଥିେଲ। େସ
ତା’ର ସମ ଭିତର ଏବଂ ବାହାର କଥା ଜାଣିଥିେଲ, ମା ତାହା ବିଫଳ େହାଇଥିଲା। େସ
େଯେବ ପରେମଶର ରବ ଶୁଣିେଲ, େମାଶା ଆଉ େକେବ ବି େସହି ସମାନ କାର େହାଇ
ରହି ନ ଥିେଲ।
87 ଆଉ େକୗଣସି ମଣିଷ େକେବ ବି ସମାନ ରହିେବ ନାହିଁ। େହାଇପାେର ଆପଣ ନିଜ
କାନେର େସହି—େସହି ରବକ କଥା େହଉଥିବାର ଶୁଣିଥିେବ, ମା େଯେତେବେଳ ତାହା
ଆପଣ ନିଜ ହଦୟେର, େସହି ରବକ କଥା େହଉଥିବାର ଶୁଣିେବ, େଦଖ , ତା’ପେର ଯାଇ
ଆପଣ ଶୁଣୁଥା’ ି। ଆପଣ ନିଜ ଆଖିେର ତାହା େଦଖ ି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଆଖିେର ତାହା
ଅନା ି, ଆପଣ ନିଜ ହଦୟେର ତାହା େଦଖ ି। ଆପଣ କିଛି ବିଷୟକ େଦଖ ି, କହ ି, “ମଁୁ
ତ ଏହାକ େଦେଖ ନାହିଁ,” ଆପଣ କହିବାର ଅଥ ଆପଣ ତାହା ବଝ ି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ
କାନେର ତାହା ଶୁଣ ି ନାହଁ, ଆପଣ ନିଜ ହଦୟେର ତାହା ଶୁଣ ି। ଅେନକ ଥର ଆପଣ ର
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କାନ ପରେମଶର କତ ରବକ ଶୁଣିଥାଏ, ଏବଂ ତାହା ଆପଣ ଠାର ଏକ ବତକ ପିଠିର
ପାଣି ଖସିଯିବା ପରି ଖସି ଯାଇଥାଏ। ମା େଯେତେବେଳ ଆପଣ କତେର ଶୁଣ ି,
ଆପଣ ନିଜ ହଦୟେର ତାହା ଶୁଣିଥା’ ି।

88 ଆଉ େମାଶା ଠାେର ଯାହା ସମ ଧମଶା ର ାନ ରହିଥିଲା, େସଥିେର େସ
ପରେମଶର ରବକ ଶୁଣି ନ ଥିେଲ। ମା ଦିେନ ପରେମଶର ଏହି ଅଶୀ-ବଷ-ର େମଷ
ଚରଆଳକ େଗାଟିଏ ପାଶକ ଡାକିେଲ ଓ ତା ସହିତ କଥା େହେଲ, ଆଉ େସ ଏହାକ ଧରି
ପକାଇେଲ। େସ ମାଣ କେଲ େଯ େସ ପରେମଶର ଅଟ ି। ଥେମ ବିଷୟ ଯାହା େସ
େମାଶା ସହିତେର କେଲ, ତାହା ଥିଲା ତାହା ର ବାକ କ ମାଣିତ କେଲ, “ମଁୁ ତଳକ
ଯାଉଅଛି, େମା’ର ମେନ ଅଛି ଯାହା ମଁୁ ତି ା କରିଅଛି।”

89 ଆଉ ଏହାହିଁ ତାହା ଅେଟ ଯାହା େସ େଶଷ ଦିନମାନ ପାଇଁ ତି ା କରିଅଛ ି। େସ
ବିଜାତୀୟମାନ ଠାର ଏକ େଗା ୀକ ଉଠାଇେବ, ଏବଂ ସମ ତି ାମାନ।

90 “ଏହା ମଁୁ ତି ା କରିଅଛି।” କହିେଲ, “େମାଶା, ତମର ପାଦକା କାଢ଼।” ଅନ ଶ ର
କହିବାକ ଗେଲ, ଏହାକ ସ ାନ ଦିଅ। “ବ ମାନ ତମର ଯ ିକ େଫାପାଡ଼ି ଦିଅ।” ଆଉ
ମରଭମିର େଗାଟିଏ—େଗାଟିଏ ଶୁଖିଲା ବାଡ଼ି ଏକ ସପ େହାଇଗଲା, ଏବଂ େମାଶା
ତାହାକ ଧରିେଲ, ପୁଣି ଏହା ତା’ର ପୂବ ିତିକ ଆସିଗଲା। ବଝିେଲ? େସ ଜାଣିେଲ େଯ
ତାହା ପରେମଶର ଅଟ ି, କାରଣ ପରେମଶର କହିେଲ, ପରେମଶର େସହି ବାକ ,
େସହି ବାକ ଯାହା େସ କହଥିେଲ, କହିେଲ, “ତମ ହାତେର ଥିବା ବାଡ଼ି ଫି ିଦିଅ।” ତାହା
େହଉଛି ପରେମଶର ବାକ । େସହି ସମାନ ବିଷୟ କରିବାକ େଚ ା କର ନାହିଁ, ତାହା
ଆପଣ ପାଇଁ ପରେମଶର ବାକ ନେହଁ, ତାହା ତ େମାଶା ପାଇଁ ପରେମଶର ବାକ
ଅେଟ। ପରେମଶର ବାକ ଆପଣ ପାଇଁଏଠାେର ଅେଟ! “ବାଡ଼ିକ ତେଳ ଫି ିଦିଅ।”
ଏହା ଏକ ସପେର ପରିଣତ େହାଇଗଲା। କହିେଲ, “ବ ମାନ କ’ଣ ତେମ ଏହାକ ଭୟ
କରଅଛ? ଏହାକ ଲା େର ଧରି ଉଠାଅ,” ଆଉ ତାହା ପୁଣି ତା’ର ପୂବାବ ାକ େଫରିଗଲା।
ତାହା ପାଇଁ ପରେମଶର ବାକ ଥିଲା। େସ କ’ଣ କେଲ? ପରେମଶର ଆପଣା ବାକ କ

ମାଣିତ କେଲ।

91 େମା’ ପାଖକ ଏଠାେର କିଛି ମାସ ପୂେବ ଏକ େଟଲିେଫା ଡାକରା ଆସିଥିଲା, ାୟଃ,
େହାଇଥିବ, ଓଃ, ତାହା ାୟଃ ଏକ ବଷ, ଏକ ବଷର ଅଧିକ େହାଇଥିବ। େଟଲିେଫା
ସଂେଯାଗର ଆର ପଟେର ଜେଣ ସାନ ମହିଳା ଥିେଲ, ଜେଣ ବା  ଟି ଚାରକ ଏବଂ ଜେଣ
େପ ିକ ା ଚାରକ ସହିତେର। େସ କହିେଲ, “ଭାଇ ା  ହା , ଭ େମାେତ ଜେଣ
ଭବିଷ   ବ ୀ କରିଅଛ ି।”

କହିଲି, “ଉ ମ।”
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92 କହିେଲ, “କ’ଣ ଆପଣ ଜାଣ ି, େମାେତ କହାଯାଇଛି େଯ ଆପଣ କହିଥିେଲ େଯ
ଆପଣ—ଆପଣ ଏଥିର ସା ୀ ଅଟ ି େଯ େମା’ର େସବାକାଯ ଟି ପରେମଶର ଆଡ
ଅେଟ।”

93 େତେବ, ମଁୁ ତାହା କରିପାେର ନାହିଁ, ତାହା ତ ବାକ ର ବିର େର ଅେଟ। ଏଣୁ ମଁୁ କହିଲି,
“ମହିଳା, ତାହା ଏକ ୁଟି ଅେଟ। ମଁୁ ତ ଆପଣ ଜାେଣ ସୁ ା ନାହିଁ।”

94 ଆଉ େସହି ବା  ଟି ଚାରକ, ମଁୁ ତା କହଥିବାର ଶୁଣିଲି, ମଁୁ େପ ିକ ା
ଚାରକକ ଶୁଣିଲି। େସହି ମହିଳା କହିେଲ, “େତେବ, ମଁୁ ଏଠାେର ଏକ ସଭା କରଅଛି।”

ଏବଂ କହିେଲ, “ ଭ ବହତ ମହା କାଯ ମାନ କରଅଛ ି।”

95 ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଏଥିପାଇଁ କତ ଅେଟ।” େସ କହିେଲ…ମଁୁ କହିଲି, “କ’ଣ େସ
ଏପଯ ଆପଣ କିଛି କହିଛ ି କି?”

କହିେଲ, “ହଁ, େମା’ ହାତେର ଏକ ବହତ ବଡ଼ କାଯ ମ ରହିଛି।”

96 ମଁୁ କହିଲି, “ଅ ତ।” ମଁୁ ପଚାରିଲି, “େତେବ, ଆପଣ ର କାଯ ମଟି କ’ଣ?” ମଁୁ
କହିଲି, “ ଭ ଆପଣ କ’ଣ କହିଛ ି?”

97 “େସ କହିେଲ, ‘ଏକ ନି ି -ନି ି ତାରିଖେର ଫିନି , ଏରିେଜାନାକ ଯାଅ,
ଆଉ ତା’ପେର ମଁୁ ତମକ ହଜିଯାଇଥିବା ଡଚମ ା ସୁନାଖଣି େଦବାକ ଯାଉଅଛି, ଓ
ତେମ େସଠାେର ମିଳିଥିବା ଏହି ସୁନାକ େନବାକ ଯାଉଅଛ ଏବଂ ତେମ ସମ ବିଶେର
ମିଶନାରୀମାନ ାେୟାଜିତ କରିବାକ ଯାଉଅଛ।’” େଯେତେବେଳକି ଆେମମାେନ
ସମେ ଜାଣୁ େଯ ହଜିଯାଇଥିବା ଡଚମ ା ଖଣି ଏକ କି ଦ ୀ ଅେଟ। “େତଣୁ େସ
କହିେଲ।”

98 ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ ଠି ଅଛି, ମଁୁ ଆପଣ କହିବି େଯ ଆପଣ ଏହା କିପରି ଜାଣିେବ
େଯ ତାହା ପରେମଶର ଅଟ ି କି ନେହଁ।” ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ େସଦିନ େସଠାେର ଉପ ିତ
ରହ । ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଅେଟ େଯ ଆପଣ ହଜି ଯାଇଥିବା ଡଚମ ା ଖଣି େଖାଜି ପାଆ ି,
ତାହାେହେଲ ଏହା ପରେମଶର ଅଟ ି। ଯଦି ଆପଣ ହଜି ଯାଇଥିବା ଡଚମ ା ଖଣି େଖାଜି
ନ ପାଆ ି, ତାହାେହେଲ ଅନତାପ କର ଓ େସହି ମିଥ ା ଆ ାକ ଆପଣ ଠାର ଦର
କରିଦିଅ ।” ଏହି କାେର ହିଁ ଜାଣିବାର ଉପାୟ ଅେଟ େଯ ତାହା ପରେମଶର ଅଟ ି
କି ନେହଁ।

99 ପରେମଶର କହିେଲ, “େମାଶା, ବାଡ଼ିଟିକ ଫି ିଦିଅ, ଆଉ ତାହା ଏକ ସପେର ପରିଣତ
େହାଇଯିବ।” େସ ତାହା କେଲ। େସ କହିେଲ, “ଏହାକ ଉଠାଇ ନିଅ ଏବଂ ଏହା ପୁଣି ଥେର
ଏକ ବାଡ଼ି େହାଇଯିବ।” େସ ତାହା କେଲ।
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100 େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ଏହି େଶଷ ଦିନମାନ େର ଏକ େସବାକାଯ ର ତି ା
କର ି, େସ ଏହାକ ଠି େସହି କାେର ିରୀକତ କରିେବ େଯପରିକି େସ ଏହାକ କରିେବ
େବାଲି କହିଥା’ ି। ତା’ପେର ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି େଯ ଆପଣ ସଠି ରବ ପାଇଅଛ ି।
ଆପଣ ସଠି କଥାକ ଶୁଣୁଅଛ ି, କାରଣ ଏହା ତ ବାକ ିରୀକତ େହଉଥାଏ। ବଝିେଲ?
ଓଃ, କିପରି…ମଁୁ ଦଃଖିତ ଅେଟ, ମଁୁ…ଠି ଅଛି।
101 େମାଶା ଭି ଭାବେର ବ ବହାର କେଲ। େଦଖ କି ଏକ—ଏକ ମଜାଦାର ବିଷୟ
େମାଶା କେଲ। େତେବ, ସବଦା େଯେତେବେଳ ବି ଆପଣ ପରେମଶର ରବ ଅନସରଣ
କରଥା’ ି, ଆପଣ ଜଗତ ଦ ିେର, ପାଗଳ ଅଟ ି। ତହିଁର ପରବ ୀ ଦିନ, େମାଶା
େଦଖାଗଲା, ତା ର ପ ୀ ସହିତ ଯିଏକି େଗାଟିଏ ଖଚର ଉପେର ବସିଥିେଲ, ଏବଂ ତା
ଜଂଘେର ଏକ ସାନ ପିଲା, ଅବା ତାହା ଦ ିଣା ଳେର େଯପରି କହାଯାଏ, “ଶିଶୁଟିଏ”
ତା ଜଂଘ ଉପେର ଥିଲା, ଏବଂ େସମାେନ େସଠାେର ଚାଲି ଆସୁଥିେଲ। ଏହି ବ ବ ି
ଜଣକ ଯାହା ର ଦାଢ଼ୀଏପରି ଝଲି ରହିଥିଲା, ଏବଂ ତା ର ଅନାବତ ମୁ ଉ ଳ େହାଇ
ଚମକଥିଲା, ହାତେର େଗାଟିଏ ବାଡ଼ି ଥିଲା, େଗାଟିଏ ସାନ ଗଧକ କେଢ଼ଇ େନଇ, ଠି ମିସର
ଆଡ଼କ େଯତିକି େଜା େର ପାରିଥିେଲ େସତିକି ବଳ ଶ ିେର େସ ଚାଲିଥିେଲ। େକହି ଜେଣ
କହିଲା, “େମାଶା, ତେମ େକଉଁଠାକ ଯାଉଅଛ?”
102 “ମିସରକ ଯାଉଅଛି, େସହି ବିଷୟକ ଅଧିକାର କରିବାକ।” େଯଉଁଥିେରକି େସ ଜେଣ
ଯୁବା େଲାକ ଭାବେର ବିଫଳ େହାଇଥିେଲ, େସ ଜେଣ ସାମରିକ େଲାକ ଭାବେର ବିଫଳ
େହାଇଥିେଲ, ମା ଏଠାେର େସ ଅଧିକାର କରିବାକ ଯାଉଥିେଲ। ଏବଂ େସ ତାହା କେଲ।
କାହିଁକି? େସ ପରେମଶର ରବ ଶୁଣିଥିେଲ ଓ ତାହାକ ତା ର ଦିନ ପାଇଁ ସୁ ମାଣିତ
େହାଇଥିବାର େଦଖିଥିେଲ; କାରଣ େଯଉଁସବ ବିଷୟ ତାହା ର ଦିନେର େହବାକ ଥିଲା, େସ
ତାହା େଦଖିଥିେଲ।
103 ପାଉଲ, ଜେଣ ଆ -େଘାଷିତ ଫାରଶୀ, େଯେତ ସ ବ ଧମଶା ାନେର ପରିପୂ
େହାଇ ପାରିଥିେଲ େସତିକି େସ ଥିେଲ, ମା ଦିେନ େସ ପରେମଶର ରବ ଶୁଣିେଲ।
େସ ଏକ ଅ ି କ େଦଖିେଲ, ଏବଂ େସ ଜାଣିେଲ େଯ କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟ ଭି
ଅଛି। ଏହା ତା ର ଜୀବନକ ବଦଳାଇ େଦଇଥିଲା। ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ
େକେତ ଫାରଶୀମାେନ, େକେତ ଗମଲିେୟଲମାେନ କି ା ଅନ େକୗଣସି ବିଷୟ ପାଉଲ
ଏହା େକେତ ଚି ାର କରି ପାରିଥିେଲ, “ତେମ ଭ ଅଟ, ତେମ ଭ ଅଟ,” ପାଉଲ ତ
ପରେମଶର ରବ ଶୁଣିଥିେଲ, େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ତାହା ସତ ଅେଟ।
104 ପିତର, େଯେତ ସ ବ ଧାମିକ େସ େହାଇ ପାରିଥିେଲ େସ ଥିେଲ, ାଚୀନମାନ ର
ପର ରାକ ପାଳନ କରିବାକ ଯାଇ, େସ େକୗଣସି ମାଂସ ଖାଉ ନ ଥିେଲ। ନା, ଆ ା।
ତାହାର ତ େସହି ବିଷୟେର ଆେଦୗ କିଛି େହେଲ କରିବାର ନ ଥିଲା। େସ ତ କତେର
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ାଚୀନମାନ ର ପର ରାଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରଥିେଲ, ବାକ ର ଠି ଅ ର ପଯ । କ’ଣ
େହଲା? ଦିେନ େସ ପରେମଶର ରବକ ଶୁଣିେଲ, “େସହି ବିଷୟକ ସାଧାରଣ ଓ ଅଶୂଚି
େବାଲି କହ ନାହିଁ, ଯାହା ମଁୁ ଶୂଚି କରିଥାଏ।” େସ ଜେଣ ପରିବ ିତ ବ ି ଥିେଲ। େସ
େଯେକୗଣସି ାନକ ଯିବା ପାଇଁ ୁତ ଥିେଲ େଯଉଁଠାକକି ଭ ତା ପଠାଇଥିେଲ।

105 ସମା କଲା େବେଳ, ମଁୁ ଏହା କହିପାେର। ଥେର େଗାଟିଏ ବ ି ଥିେଲ ଯିଏକି ଜେଣ
ବିଶାସୀ ଥିେଲ। େସ ଚାରି ଦିନ େହଲା ମୃତ ଥିେଲ। େସ ସମାଧିେର, ଦଗ , ଶଢ଼ି ଯାଇଥିବା
ଅବ ାେର ଥିେଲ, ମା େସ ପରେମଶର ରବକ ଏହା କହଥିବାର ଶୁଣିେଲ, “ଲାଜାର,
ବାହାରି ଆସ!” ଆଉ ତାହା ଯଦି ଜେଣ ମନଷ କ ଯିଏକି ମୃତ ଓ ପଚି ଶଢ଼ି ଯାଇଥିେଲ
ତା’ପେର ତାକ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲା, େତେବ େସହି ମ ଳୀ ସହିତ ଏହା କ’ଣ କରିବା
ଉଚି , ଯାହାରକି ଏେବ ସୁ ା ଜୀବନ ଅଛି? ଏହାକ ତ େସମାନ ଏହି ସମ ରବଗୁଡ଼ିକର
ଗ େଗାଳ ମଧ େର ପୁନର  ଥାନ କରିବା ଉଚି ଅେଟ, ଯାହା ବିଷୟେରକି ଆେମମାେନ
ଆେଲାଚନା କରିଅଛ, ଯଥା ଧାମିକ, ରାଜନୀତି, ହଲିଉଡ, ସମ ଭ ଭବିଷ  ବାଣୀମାନ
ଏବଂ ବିଷୟମାନ ଯାହାକି ବାହାରି ଅଛି। ଏହିସବ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ େର, ପରେମଶର

କତ ରବ ଜେଣ ମନଷ କ, ଯିଏକି ପାପ ଏବଂ ଅପରାଧେର ମରି ଯାଇଥାଏ, ପୁନବାର
ଜୀବନ ମଧ କ ଡାକିବ। ଏହାକ ତ ଏକ ପ ାତଗାମୀ ମ ଳୀକ େନବା ଉଚି ଓ ତାକ
ପୁନବାର ଜୀବନ ମଧ କ ଡାକିବା ଉଚି ଅେଟ। ନି ିତେର!

106 ମେନ ରଖ , ସମା କରିବା େବେଳ, ମଁୁ ଏହା କହଛି, ଏବଂ ତା’ପେର ମଁୁ ବ
କରିବି। ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ସମୟ ଆସିବ, େଯେତେବେଳ କବରେର ଥିବା ସମ େଲାେକ
ପରେମଶର ରବକ ଶୁଣିେବ।” ଆଉ ଆପଣ ତାହା ଶୁଣିବାକ ଯାଉଛ ି। ଏଥିେର କିଛି
ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ େକଉଁ ଅବ ାେର ଅଛ ି, ଆପଣ େଯେକୗଣସି କାେର
େହେଲ ତାହା ଶୁଣିବାକ ଯାଉଛ ି। ପୁଣି େସମାନ ମଧ ର େକେତେକ େଯଉଁମାେନକି
କବରର ବାହାର ି, ନି ାର ପା େହେବ। େସମାେନ ରବ ଶୁଣ ି, ମା ତାହା ନି ା
କରଥାଏ। ପୁଣି ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଶୁଣ ି, “ଆଜି, ଏେତ ଦିନ ଉ ାେର, େଯେତେବେଳ
ତେମ େମା’ର ରବ ଶୁଣ, ନିଜର ହଦୟଗୁଡ଼ିକ କଠିନ କର ନାହିଁ, େଯପରିକି ତେମ
ଉେ ଜନାର ଦିନମାନ େର କରିଥିଲ।” ଆଉ ଯଦି ତେମ, େପ ିକ ା େଲାକମାେନ
ପୁଣି ଥେର ନିଜକ ମତ ସି ା ଗୁଡ଼ିକେର, ଜାଗତିକତାେର, “ଭ ିର ଏକ େଭଖ ଧର ି
ଏବଂ ତାହାର ଶ ିକ ଅସୀକାର କର ି,” େର ର କରଅଛ ଏହା ପୂେବକି ତମମାନ
ନି ିତ େହବା ନିମେ ପୁନର  ଥାନେର ଉଠିବାକ ଅଛି, କାରଣ ପରେମଶର ରବ ଯାହାକି
ବ ମାନ ତମମାନ ସହିତ ବାକ ମାଧ ମେର କଥା େହଉଅଛ ି େସଦିନ ତମମାନ
ନି ା କରିବ।

107 ଯଦି ଆପଣ େକବଳ ଜେଣ ଈଷଦ ବିଶାସୀ ଅଟ ି, େତେବ ଏହି ସକାଳେର
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ପରେମଶର ରବ ଆପଣ ହଦୟେର ନ କେର, “ତେମ ଜେଣ ଈଷଦ ବିଶାସୀ
ଅଟ,” ଭଲ େହବ େଯ ଆପଣ ଅନତାପ କରି ନିଅ !
108 ଆପଣ ପୁରଷମାେନ, ମହିଳାମାେନ, ପୁଅମାେନ କି ା ଝିଅମାେନ, େଯଉଁମାେନକି

ୀ ନିମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନାହଁ, ପୁଣି ପରେମଶର ରବ ଆପଣ ତାହା ର
ବାକ ମାଧ ମେର କଥା କେହ ଓ ଏହା କହିଥାଏ “ତାହା କରିବା ବ କର,” ଭଲ େହବ
େଯ ଆପଣ ତାହା କରି ନିଅ । କାରଣ ଆପଣ ତାହା େଗାଟିଏ ଦିନ ପୁଣି ଥେର ଶୁଣିବାକ
ଯାଉଛ ି, ଆଉ େସେତେବେଳ ତାହା ଆପଣ ନି ା କରିବ। ଆପଣ ଏହାକ ଅସୀକାର
କରିପାରିେବ ନାହିଁ, ଏହା ତ ବ ମାନ ଆପଣ କହଅଛି। ଏବଂ, ମେନ ରଖ , ଏହା େରକଡ଼
େହଉଅଛି।
109 ଏବଂ େସମାେନ େଯଉଁମାେନକି ଠି ଆଚରଣ କର ି ଓ ତାହା ର ରବ ଶୁଣ ି,
େସମାେନ ଧାମିକତାେର ଉପରକ ଉଠିେବ, ମହିମାେର, ସଗକ ଉ ୀତ କରାଯିେବ।
110 ଏଣୁ ଆପଣ େକୗଣସି ସମୟେର ପରେମଶର ରବ ଶୁଣିବାକ ଯାଉଛ ି।
େହାଇପାେର ଆଜି ସକାଳେର ତାହା ହାଲକା ଭାବେର ଆପଣ ର ହଦୟକ କହଥାଏ,
େଯ ଆପଣ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ମାଗର ଆପଣ େଫରିଯିବା ଉଚି ଅେଟ, ପରେମଶର
ନିକଟକ େଫରିଯିବା ଉଚି ଅେଟ। ବ ମାନ, ମେନ ରଖ େଯ, େସମାେନ େସହି ରବକ
ସଗେର େରକଡ଼ କରିେବ, ଯାହାକି ଆପଣ ହଦୟ ସହିତ କଥାବା ା କରଅଛି। ଆଉ
େକୗଣସି ଏକ ଦିେନ େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଡାକିେବ, ପୁଣି େସସମେ େଯଉଁମାେନକି
କବରେର ଅଛ ି, ସମେ , ଠି ଏବଂ ଭଲ, ଉଠି ଆସିେବ। ଆଉ େତେବ ଠି ଏହି ସମାନ
ରବ ଆପଣ ପୁନବାର ଫୁ ଫୁ କରି କହିବ, “ଫିନି , ଏରିେଜାନାେର, ଏକ ନି ି
ରବିବାର ସକାଳେର, େଯେତେବେଳ େସହି େସବକ ତମକ ରବ ଉପେର କଥା କହଥିବା
େବେଳ, ଏେତ ଦୀଘ ସମୟ ଧରି ରଖିଥିେଲ, ମଁୁ ତମ ସହିତ କଥା େହାଇଥିଲି; ୀମାନ
ତମକ ଲ ା େକଶ ବଢ଼ିବାକ ଦିଅ େବାଲି କହିଥିଲି, ଅେନୖତିକ େପାଷାକ ପି ିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ
େବାଲି କହିଥିଲି; ପୁରଷମାନ ତମକ େସହି ମିଛ କହିବା, ଧୂ ପାନ କରିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ େବାଲି
କହିଥିଲି; ଚାରକମାନ ତମକ ପରେମଶର ବାକ ନିକଟକ େଫରିଯିବାକ କହିଥିଲି।”
କ’ଣ ଆପଣମାେନ େମା’ର କହିବା ବିଷୟକ ବଝଛ ି? ତାହା ଠି ଅେଟ।

େସହି ରବ କେହ, “ଏହା ଠି େହାଇପାେର।”
111 ଯଦି େମାେତ ନୀକଦମ ପରି ଆସିବାକ ପେଡ଼, ତଥାପି ମଁୁ େସଠାେର ପହ ିବାକ େଚ ା
କରିବି। ମଁୁ ତାହା ନିକଟକ ଆସିବି, ଏବଂ ମରଭମିେର ଏଠାେର େକୗଣସି ାନକ ଯିବି,
ଓ କହିବି, “ ଭ ପରେମଶର, ମଁୁ ଏଠାେର ଅଛି, େମାେତ ବ ମାନ ପରିବ ନ କର।
ତମ ଅନରପ ଢା ାେର େମାେତ ଗଢ଼।” ବାକ ନିକଟକ େଫରି ଆସ । େକଉଁଠାେର
େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏହା େଦଖ ି େଯ ଆପଣ ବାକ ର ଓହରି ଯାଉଛ ି, େସହି ାନକ
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ଠି େଫରି ଆସ , କାରଣ େଗାଟିଏ ଜ ୀର ତାହାର ସବଠ ଦବଳ ଶୃ ଳାେର ସବଠ
ମଜବ ଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଜୀବନେର େଯଉଁଠାେର ବି ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପର ରାକ
େସବା କରିବା ନିମେ , ପରେମଶର ଆ ାକ ଛାଡ଼ି େଦଇଥା’ ି, େତେବ େସହିଠାେରହିଁ
ଆପଣ ର ଜ ୀର ଛି ିଯିବ ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ ଅନ ାନ
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପେର େକେତ ଦଢ଼ ରହିଥାଆ ି। ପରେମଶର ଅପରିବ ନୀୟ ହାତକ
ଧରି ନିଅ ।

112 ଆସ ାଥନା କରିବା। ଆଜି, ଏେତ ଦିନ ଉ ାେର, ଭ, ତେମ କହିଥିଲ େଯ ତେମ
କହିବ, ତେମ ତମର ବ ବ ାଗୁଡ଼ିକ ହଦୟର ର ଫଳକ ଉପେର େଲଖିବ। ମଁୁ ଜାେଣ
ନାହିଁ େଯ େମା’ ସ ୁଖେର କ’ଣ ରଖା େହାଇଅଛି। େକବଳ େଗାଟିଏ ବିଷୟ ମଁୁ ଜାେଣ
େଯ କରିବାକ ଅଛି ତାହା େହଲା ତମର ବାକ କ େନବା ଓ ତାହାକ ବି ାର କରିବା, ନି ିତ
ଭାବେର େକୗଣସିଠାେର ଏହା କିଛି ପଥର ତେଳ ରହିଯିବ। ମଁୁ ାଥନା କେର, ପରେମଶର,
େଯ ତେମ େତ କ ଯୁବକ, େତ କ ମଧ ବୟ , ବ ବ ି ସହିତ କଥା େହବ, ଏହା
ଯାହାକିଛି ବି େହାଇଥାଉ। େହ ଭ, େମା’ର ହଦୟ ସହିତ କଥା କହ। ଏହି େସବକମାନ
ହଦୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କଥା କହ। ମଣଳୀର ହଦୟ ସହିତ କଥା କହ।

113 ପିତା, ଆେମ ାଥନା କରଛ, େଯ ଆଜି ଆେମ ତମର ରବ ଶୁଣିବ। ଆଉ ଆେମ ଜାଣୁ,
େଯ ଏହା େଯପରି ଶାମୁେୟଲ ଦିନଗୁଡ଼ିକେର ଥିଲା, େଗାଟିଏ କାଶ ଦଶନ ଏକ ବିରଳ
ବିଷୟ ଥିଲା, ଏବଂ ଏହା େଲାକମାନ ଚକିତ କରି େଦଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ ତାହା େସହିପରି
ଅେଟ। ଆମ ପାଖେର ସପମାନ ଏବଂ ସପକାରମାେନ ଅଛ ି, ଆମ ପାଖେର ବ ାମାେନ
ଏବଂ ଅନବାଦକମାେନ ଅଛ ି, ମା ଏକ କାଶ ଦଶନ ଭ ର ବାକ ସହିତ ଆସିବା,
ଏବଂ ସଂେଶାଧନ କରିବା…ସଗୀୟ ପିତା, ଆେମ ାଥନା କରଛ, େଯ େସହି ରବ ଯାହାକି

ା ର ମଧ େର ଚି ାର କରଥିଲା, “ ଭ ପାଇଁ ମାଗ ୁତ କର,” ଆେମ ବିଶାସ କର
େଯ ପବି ଆ ା ଆଜି ପୁଣି ଥେର େସହି ରବକ େଦଉଅଛ ି, “ ଭ ର ଆଗମନ ପାଇଁ

ୁତ ହଅ!” ଆଉ ଏହା େକେତ ବିଚି ଅେଟ, କାରଣ େସଠାେର ଏହାକ ତି ିୟାଶୂନ
କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାକ ବାହାର କରିେଦବା ପାଇଁ ଅନ ାନ େକେତଗୁଡ଼ିଏ ରବମାନ ଅଛି,
ମା େଯଉଁମାେନ ଏହାକ ଶୁଣ ି େସମାନ କାନେର ଏହା ଅନ ହଶୀଳ ଅେଟ। ମଁୁ ାଥନା
କେର େଯ ପବି ଆ ା ବ ମାନ ଆମ ସମ ହଦୟଗୁଡ଼ିକେର କାଯ କରିେବ।

114 ଆଉ େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ମ କ ନତ କରିଅଛ, ଏବଂ ମଁୁ ବିଶାସ କେର
େଯ ଆମମାନ ର ହଦୟଗୁଡ଼ିକ ନତ ଅେଟ: ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଜାଣିଛ ି େଯ ଆପଣ
ନିଜ ଜୀବନେର େକୗଣସିଠାେର େକେବ ଆ ା ପାଳନ କରି ନାହଁା ି, ଏପରି କିଛି ଶା
ଜାଣ ି, ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିଛ ି େଯ ତାହା ବାଇବଲର ଶି ା ଅେଟ ଯାହା ସହିତ ଆପଣ
ସହେଯାଗ କରିନାହଁା ି, କାରଣ କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟ, ହଲିଉ ରବ ଆପଣ କିଛି ଅଲଗା
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ବିଷୟ କରାଇବା ପାଇଁ ବାଧ କଲା। େକେତକ ାନ ଯାହାକି ଆପଣ େସବକମାେନ
ବାଇବଲେର ଏକ ାନ ପାଇଅଛ ି, ଯାହାକି କତେର ସତ ଅେଟ, ମା ଆପଣ ଜାଣ ି
େଯ ଯଦି ତାହା ଆପଣ ଶିଖାଇେବ ତାହାେହେଲ ଆପଣ ର ସଂ ା ଆପଣ ବାହାର
କରିେଦବ, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ତାହା ସ ୂ ସତ ଅେଟ। ଆପଣ େଲାକମାେନ
େଯଉଁମାେନକି ଭ ବିଷୟ ହଣ କରି ନିଅ ି, ଭ ଜୀବନ ଯାପନ କର ି। ଆପଣ
ପିତାମାେନ ଓ ମାତାମାେନ େଯଉଁମାେନକି ନିଜର ପିଲାମାନ ସଂେଶାଧନ କରିବାକ
େଚ ା କରନାହଁା ି, େସମାନ ପାଳନ େପାଷଣ କରିବାକ େଚ ା କରନାହଁା ି। ଆପଣ
ନିଜର ଯଥାସ ବ େଚ ା କରିପାର ି, ଆଉ େସମାେନ ତ ଯାହାକିଛି େହେଲ ବି ସାଂସାରିକ
ମାଗେର ଯାଉଅଛ ି, ମା ଆପଣ େସମାନ ସ ୁଖେର ଉଦାହରଣ ରଖୁଅଛ ି। ଆଉ
ଯଦି ଆପଣ ତାହା କରନାହଁା ି, େତେବ ପରେମଶର ରବ ଆପଣ କହଛ ି, “ତାହା
କର ନାହିଁ।”

115 ଆଉ ବ ମାନ େତ କ ମ କ ନତ ଥିବା ଓ ସମ ଆଖି ବ ଥିବା େବେଳ, ପୁଣି ଏହା
େହଉ େଯ ସଗର ପରେମଶର ତଳକ େସହି ବ ି ହଦୟଗୁଡ଼ିକ ଅନା େଯଉଁମାେନକି

ଦିତ ଅଟ ି ଏବଂ େସହି ାନକ େଖାଜି ପାଇଯାଆ େଯଉଁଠାେରକି େସମାେନ ଭ
ଅଟ ି। ଏବଂ ପରେମଶର ଆଡ଼କ ଏକ ହାତ ଉଠା , ଓ କହ , “ ଭ, ମଁୁ କତେର ଇ ା
କରଛି େଯ ତମର ରବ ସମ ଅବିଶାସକ ବାହାର କରିେନଉ, ଓ େସସମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ
ବାହାର କରିେନଉ ଯାହାକି ତମ ପରି ନାହିଁ, ଏବଂ େମାେତ େସହିପରି କର େଯପରିକି ମଁୁ
ହଏ େବାଲି ତେମ ଇ ା କର।” କ’ଣ ଆପଣମାେନ ନିଜ ନିଜର ହାତଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇେବ କି,
େଯେତେବେଳକି ଆପଣ…? ଭ ଆଶୀବାଦ କର । ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ
କର ।

116 େତେବ ବାଇବଲ କେହ, ଯୀଶୁ କହିେଲ, ଆଉ ଅନ ାନ ଏହି ସମ ରବଗୁଡ଼ିକ ଥିବା
ସେ , “ତଥାପି ଯଦି ଜେଣ େଲାକ େମାହର ରବ ଶୁଣିବ।” ତାହା ପଛେର ଅନସରଣ
କର , ଆପଣ ଆପଣ ର ଇ ା ବିଷୟ ପାଇବାକ ଯାଉଅଛ ି।

117 ଭ, ସମୟ େଶଷ େହଉଅଛି। ମା ବାଇବଲ ଏହା କେହ େଯ, “େଯେତ େଲାକ
ବିଶାସ କେଲ, ବା ିଜିତ େହେଲ।” େହ ସଗୀୟ ପିତା, ମଁୁ ାଥନା କେର, େଯ େତ େକ
େସମାେନ େଯଉଁମାେନକି େସମାନ ର ବା ବିକ ସୀକାେରା ିେର ହାତ ଉଠାଇେଲ, େଯ
ପରେମଶର ବାକ ଯାହା େସମାେନ ପାଠ କରିଅଛ ି ଏବଂ େଦଖିଅଛ ି େଯ େସମାେନ
ଭ ରହିଛ ି। ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଅଧାକ ବି େଦଖିନାହିଁ। ତାହା େଦଖିବା େମା’ର କାମ
ନେହଁ, ଏହା େଦଖିବା ତ ଭ, ତମର ହିଁ କାମ ଅେଟ। ଆପଣ ଏହି ହାତ ଯାହା ଉଠିଅଛି
ତାହା ପଛେର ଥିବା ଉେ ଶ କ ଏବଂ ମୂଳ ବିଷୟକ ଜାଣ ି। ଏହା େହଉ େଯ େସମାେନ,
ଠି ଏହି ଘଟିକାର, େସମାନ ର ହଦୟେର ଏହା ନି ିତ କରି ନିଅ େଯ, “ଏହି ଦିନଠାର,
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ପରଠାର, ମଁୁ ପରେମଶର ବାକ ଏବଂ ପରେମଶର ରବକ ହଣ କରିବି, ଓ ତାହାକ
ଅନସରଣ କରିବି ଯାହା ମୂଲ େହାଇଥାଉ ନା କାହିଁକି।” ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସମାେନ
ଯାଉଥାଆ ି, େସମାନ ମନେର େସହି କବି ର ଗୀତକ, ଧାରଣ କରି ନିଅ , “ଯୀଶୁ
କ’ଣ ଏକାକୀ ୁଶ ବହନ କରିେବ, ଏବଂ ସମ ଜଗତ ଉନୁ ରହିଥିେବ? ନା, ସମ
ପାଇଁ ଏକ ୁଶ ଅଛି; େମା’ ପାଇଁ ଏକ ୁଶ ଅଛି। ଏବଂ ଏହି ପବି ୁଶ ମଁୁ ବହନ କରିବି,
େଯପଯ କି ମୃତ େମାେତ ମୁ କରିବ ନାହିଁ।” ତା’ପେର େଯେତେବେଳ ପରେମଶର
ରବ କଥା କହିଥାଏ, “ମଁୁ ତାହା ର ଧାମିକତାେର ଆଗମନ କରିବି, କାରଣ ମଁୁ ତାହା ର
ରବ, ତାହା ବାକ ର ରବ ଅନସରଣ କରିଛି।” ଭ, ମଁୁ ବ ମାନ େସମାନ ଯୀଶୁ ୀ
ନାମେର ତମ ନିକଟେର ସମପଣ କରଛି।

118 ବ ମାନ େଯେତେବେଳ ଆମମାନ ର ମ କଗୁଡ଼ିକ ନତ ଅଛି, ଆପଣମାେନ ନିଜ
ନିଜର ସୀକାେରା ି ଏବଂ ତି ୁତି େଦଉଅଛ ି। ମଁୁ ଏଠାେର ବସିଥିବା ଏକ େଛାଟ ପିଲାକ
େଦଖି ଆ ଯ େହଉଅଛି, ଯିଏକି ନିଜର ମୁ କ ବଲାଉଅଛି। ଏବଂ ମ ଳୀ ପାଇଁ ଏକ
ରବ ଅଛି, “ମଁୁ ସଦା ଭ ଯିଏକି ତ ର ସମ େରାଗକ ସୁ କର ି।” ମ ଳୀେର ତାହା
ଏକ ରବ ଅେଟ। ଏବଂ ଆପଣମାେନ ସମେ େଯଉଁମାନ ରକି ସୁ ତାର େୟାଜନ ଅଛି,
ଆଉ ଆପଣମାେନ ପରେମଶର େତ କ ବାକ ତି ଏକ ପବି ୀକତ ଜୀବନ ଯାପନ
କରଅଛ ି େଯତିକି ଠି ଅେଟ େବାଲି ଆପଣ ଜାଣିଛ ି, ଏବଂ ଆପଣ ର ଏକ ସୁ ତାର

େୟାଜନ ଅଛି, ମଁୁ ଆ ଯ କେର ଯଦି ଆପଣ େକବଳ ନିଜର ହାତ ଉଠାଇେବ କି। ନିଜର
ହାତ ଉଠା , “ ଭ, େମାେତ ସୁ ତାର ଏକ େୟାଜନ ଅଛି।” ଠି ଅଛି।

119 େତେବ, େସହି ରବକ ନିଜ ହଦୟେର ରଖିଥା’ , “ମଁୁ ସଦା ଭ ଯିଏକି ତ ର ସମ
େରାଗକ ସୁ କର ି।” ମେନ ରଖ , େଯେତେବେଳ ବାକ କହା ଯାଇଥାଏ, ଏହାକ
ଘଟିବାକ ହିଁ ଅଛି। ଯୀଶୁ କହିେଲ, ମାକ 11:22, “ଯଦି ତେମ ଏହି ପବତକ କହ, ‘ଘୁ ି ଯା,’
ଏବଂ ନିଜର ହଦୟେର ସେ ହ ନ କର, ବରଂ ଏହା ବିଶାସ କର େଯ ଯାହା ତେମ କହିଛ ତାହା
ସଫଳ େହବ, ତାହାେହେଲ ତେମ ଯାହା କହ ତାହା ା କରିପାରିବା।”

120 େତେବ, େତ େକ ବ ମାନ ନିଜ ନିଜର ଉପାୟେର, ନିଜର ମ କ ନତ କର , ନିଜର
ସୀକାେରା ି କର , “େହ ଭ, ମଁୁ ତମର ବାକ କ ବିଶାସ କେର। ମଁୁ ତମର ରବକ େମାେତ
ଏହା କହଥିବାର ଶୁେଣ େଯ ତେମ ଗତକାଲି, ଆଜି ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ।” ମଁୁ ତଳକ
ଚାଲିକରି ଯିବାକ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଏହି ପିଲା ଉପେର ହାତ ରଖିବାକ ଯାଉଅଛି, କାରଣ େସ
ଏହା ଜାଣିବା େହତ ଅତି ସାନ ଅେଟ େଯ ଏହା ସବ କ’ଣ, ମୂଲ ବାନ େଛାଟ ବାଳକଟିଏ,

ାୟଃ ଆକାରେର ଏବଂ ବୟସେର େମା’ େଛାଟ େଯାେଷଫ ପରି େହବ। ଆଉ ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ
ଆପଣମାେନ ସମେ ାଥନା କର , ାଥନା କରଥା’ , “ ଭ, ମଁୁ ତମର ରବ ଶୁଣୁଛି। ମଁୁ
ବିଶାସ କରଛି।”
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121 ସଗୀୟ ପିତା, ଆେମମାେନ ଏହି େ ାତାବଗ େସମାନ ଶରୀରର ଆେରାଗ ତା
ନିମେ ଆପଣ ନିକଟକ ଆଣୁଛ। ଏବଂ, େହ ଭ, ଏଠାେର ଏକ ଗରିବ େଛାଟ ପିଲାଟିଏ
ବସିଅଛି, େସ ସମ ବା ା ସାରା େମା’ର ଧ ାନକ ଆକଷଣ କରଅଛି, େସହି େଛାଟ
ପିଲାଟିକ ତା’ର ପିତାମାତା ମଧ ର ଜେଣ େସଠାେର ଧରିକି ବସିଥିବାର େଦେଖ। ଡା ରୀ
ବି ାନ ଜରିଆେର, େସହି େଛାଟ ପିଲା ପାଇଁ େକୗଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ମା ପରେମଶର ର
ଏକ ରବ ଅଛି ଯାହାକି ସବକିଛି ବିଷୟ ଉପେର ଅଧିକାର କରିଥାଏ। ଆଉ େଯେତେବେଳ
ଏହି ମ ଳୀ ଏକ େହାଇ େତ କ ଆ ାକ ୁତ କର ି ଯାହାକି ମଁୁ ଜାେଣ େଯ କିପରି
କରିବାକ ଅଛି, େତେବ େହ ପିତା, ବାକି ସମ କିଛି ବିଷୟ ତମର ଅଧିନ ଅେଟ। ମଁୁ ତଳକ
ଯାଉଅଛି ଓ େସହି ପିଲା ଉପେର ହାତ ରଖୁଅଛି।

122 ପିତା ପରେମଶର, ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର, ମଁୁ ଏହାକ ନି ା କେର। ଏହା େହଉ
େଯ ପରେମଶର ଶ ି, ପରେମଶର ଆେରାଗ ତା…ଏହା େହଉ େଯ ପରବ ୀ
ପା ମିନିଟେର ତାହା ଭିତେର ଏପରି କିଛି ପାଥକ େହଉ…?…େହଉ େଯ େସମାେନ
ସମେ …?…ତମରି େଗୗରବ ନିମେ ।

123 ସଗୀୟ ପିତା, ତେମ ତି ା େଦଇଅଛ। ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ ଯାହାକି ମଁୁ ଜାେଣ,
ତେମ ତି ା େଦଇଅଛ। ଏହା କରା ଯାଇଅଛି, େଯପରିକି ତାହା କହା ଗଲା, “ଯଦି ତେମ
ଏହାକ କହ,” ଆଉ ମଁୁ ଅସୁ ତା କି ା ଦଃଖ ପୀଡ଼ାର େତ କ ଶୟତାନକ ଏହା କହଅଛି
ଯାହାକି ଏହି େ ାତାବଗ ବା ିଅଛି, ଯାହାକି ଏହି େଲାକମାନ ବ ନେର ବା ିଅଛି,
ଅବିଶାସର େତ କଟି ଆ ାକ, ମଁୁ କହଅଛି, “ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର, େଲାକମାନ ଠାର
ଦେରଇ ଯା!” େତେବ, ଆେମମାେନ ଜାଣୁ େଯ ଏହା େଲଖା େହାଇଛି, ଏବଂ ବ ମାନ ଏହା
କହା ଯାଇଅଛି, ପରେମଶର ସ ାନ ଏବଂ େଗୗରବ ନିମେ , ଏହା କରାଯାଉ। ଏବଂ
ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ଏହାକ ଯାଚନା କରାଯାଏ।

124 ବ ମାନ, ଆପଣମାେନ େଯଉଁମାେନକି ବିଶାସ କରିପାର ି, ଏବଂ ବିଶାସ କର ି,
ଏହା ଯାହା େହଉ ନା କାହିଁକି, େହବା ଆବଶ କ ନେହଁ, େସହି ବୀଜ େସଠାେର ପଡ଼ିଲା।
ଆପଣ ଭିତେର େସହି େଛାଟ କିଛି, େସହି ରବ। ଏହି ଶିଶୁର ପିତାମାତା, ଶିଶୁର
ଅବ ା ଯାହା େହଉ ନା କାହିଁକି, କ’ଣ ଆପଣମାେନ ବିଶାସ କର ି େଯ ପରେମଶର
ବୀଜ ଆପଣ ହଦୟ ଭିତେର ପଡ଼ିଲା, େଯ େସହି ବାଳକ ଭଲ େହାଇଯିବ? ଅବଶି
ଆପଣମାେନ ାଥନା କରଥା’ , ଜେଣ ଅନ ପାଇଁ, କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ
ପରେମଶର ବୀଜ ଆପଣ ହଦୟ ଭିତେର ପଡ଼ିଲା େଯ, “େମା’ର ଅସୁ ତା ସମା
େହାଇଅଛି”? ତାହାେହେଲ ଆପଣ ନିମେ ବିଶାସର ାଥନା କରାଯାଇ ସାରିଛି, େସହି
ଖୁ କ ଧରି ରହିଥା’ । ଆଉ ଯଦି ଶୟତାନ େକେବ େଚ ା କେର, ଆପଣ ଠି େଫରି
ଆସ : “େସହି େ ନି ମ ଳୀେର ଛିଡ଼ା େହାଇ, େସହି ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେର, େମା’
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ପାଇଁ ବିଶାସର ାଥନା କରା ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ପରେମଶର ତି ା କରିଛ ି!” ବିଶାସର
ାଥନା େରାଗୀମାନ ଉ ାର କରିବ ଏବଂ ପରେମଶର େସମାନ ଛିଡ଼ା କରିେବ। ଏହାକ

ଘଟିବାକ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କ’ଣ ଆପଣମାେନ ଏହାକ ବିଶାସ କର ି? କହ , “ଆେମ ।”
ପରେମଶର ଆପଣମାନ ଆଶୀବାଦ କର । ବ ମାନ ମଁୁ େସବାକ ଭାଇ େରାଜ
େଫରାଇ େଦଉଅଛି, ମଁୁ ଭାବଛି ଏଠାେର, ଭାଇ ଜୁଏ େରାଜ। 
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