
ମ ଳୀଏବଂତାହାର ିତି

 ଆଜି ସକାଳେର ାଥନାେର ବିେଶଷକରି ମେନ ପକାଇବା େହତ ଜେଣ ଶିଶୁର
ଅତି ବିରଳ େରାଗଟିଏ, ଏଣୁ ଆେମମାେନ ସମେ ନି ିତେର ତାହା କରିବାକ

ଚାହଁୁ। ଡା ରମାେନ ତ ତାହା ଜାଣ ି ସୁ ା ନାହିଁ। େସମାେନ ତାହାକ ଏକ କାର ନାମ
ଦିଅ ି, ମା ମଁୁ ଭାବଛି େଯ େସମାେନ ତାହା େକବଳ ତାହାକ ନାମ େଦବା ପାଇଁ େଗାଟିଏ
କରିଥିେଲ, େସମାେନ—େସମାେନ ଏହା ଜାଣି ନ ଥିେଲ େଯ ତାହା କ’ଣ ଥିଲା। ଆଉ,
ମା ୀ ଜାଣ ି େଯ ତାହା କ’ଣ ଅେଟ। ମଁୁ ଆପଣ କହିପାେର େଯ ତାହା କ’ଣ ଅେଟ,
ତାହା ଏକ ଶୟତାନ, ତାହା ଠି , େସହି ଶୟତାନ ଅେଟ। େସମାେନ ତାହାକ େକଉଁ ନାମ
େଦବାକ ଚାହଁା ି, କାହିଁକି, ତାହା ତ େସମାନ ଉପେର ନିଭର କେର। ମା ତାହା ହିଁ
େହଉଛି େସ ଯାହାକି, େଦଖ , ଏକ ମ ଆ ା ଅେଟ। େତେବ ଆସ , ସମେ ଏକାଠି
ମିଶି, ବ ମାନ ଥେର ଏକାଠି ମିଳିମିଶି ଗାଇବା, େକବଳବିଶାସକର, ବ ମାନ, େତେବ
ସମେ ଆସ ।

େକବଳ ବିଶାସ କର, େକବଳ ବିଶାସ କର,
ସମ ବିଷୟ ସ ବ, େକବଳ ବିଶାସ କର;
େକବଳ ବିଶାସ କର, େକବଳ ବିଶାସ କର,
ସମ ବିଷୟ ସ ବ, େକବଳ…

2 ଭଉଣୀ, ଭ ଆପଣ ସୁ କରିବାକ ଯାଉଛ ି। ଆସ ବ ମାନ େସହି ଝିଅ ପାଇଁ
ାଥନା କରିବା େଯେତେବେଳକି ଆେମ ଆମର ମ କଗୁଡ଼ିକ ନତ କର।

3 ଆମମାନ ର ସଗ ପିତା, ଏପରି ମେନ େହଉଛି ମଁୁ ଏହାକ େମା’ ମନର ବାହାର
କରି ପାର ନାହିଁ। େସଠାେର ଥିବା େସହି ସାନ ଝିଅଟି, ତାହା ମରଅଛି, େସ କାହାରି ିୟ
େହାଇଥିବ। େସ ତମର ସୃ ି ଅେଟ, ଏବଂ ଶୟତାନ ତା’ଠାର ତା’ର େଯୗବନ ଜୀବନକ
ଲଟି େନଉଅଛି। ମଁୁ ାଥନା କେର େଯ ୀ ନାମେର ତେମ ମୃତ ର ହାତକ େରାକି
େଦବ, େସହି ଶ ୁକ ପଛକ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବ। େହ ଭ, ତେମ, ଯିଏକି ସୂଫ ସାଗରକ ଉଭୟ
ପାଶେର କା ପରି ଛିଡ଼ା କରି େଦଇପାରିଲ, ଓ ଇ ାଏଲ ସ ାନଗଣ , ତମର ଅଧିକାରକ,
ସମୁ ପାର େହାଇ ତି ାତ େଦଶକ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁର ିତ ଯା ା େଦଇପାରିଲ।
ପରେମଶର, ଆଜି ଆେମ ାଥନା କରଛ େଯ ତେମ େତ କ ବାଧାବି କ ପଛକ ଘୁ ାଇ
େଦବ ଏବଂ େସହି ପିଲାଟିକ ବ ିବାକ େଦବ। ଏହା ତ ଆମକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି।
ଆଉ, ତମଠାେର ବିଶାସ କରଥିବା େଲାକମାନ ର ଏକ େଗା ୀ ଭାବେର, ଆେମ େସହି
ଶିଶୁର ଆେରାଗ ତାକ ଯୀଶୁ ନାମେର ମାଗୁଅଛ। ଆେମ ।



2 କଥିତ ବାକ

4 ଆଜି ଏହା ଏକ କତ ହଦୟ ସହିତ ଅେଟ େଯ ମଁୁ—ମଁୁ ପୁନବାର ଆପଣ ନିକଟକ
ଭ ଯୀଶୁ ନାମେର ଆସିଅଛି। ମଁୁ ଲଇସିଆନାଠାର ଟିକିଏ ଶୀ ଘରକ ଆସିଲି। ଭାବିଲି

େବାଧହଏ ଯଦି ମଁୁ ରବିବାର ପୂବର ଏଠାକ ଆସିଯିବି େତେବ ମଁୁ ରବିବାର େ ଣୀର ଶି ା
େନଇପାରିବି। ଆଉ ତା’ପେର େସଠାେର ପାଗ ଏେତ ଭୟ ର ଗରମ ଥିଲା, େଯ ଆେମ…
ଲଇସିଆନାଠାର ଭି ଆଜି ସକାଳେର ଏହା ସାମାନ , ଥ ା େହବ। ଲଇସିଆନାେର,
ଆପଣ କଦାପି ଏହିପରି ଭାବେର ବିନା ଏକ ପ ାେର ଏକ ଭବନେର ବସିେବ ନାହିଁ, ଏହାକ
ତ ବାତାନକଳିତ େହବାକ ପଡ଼ିବ ନେଚ ଆପଣ େବେହା େହାଇଯିେବ।
5 ଆଉ େତଣୁକରି ମଁୁ ଆସିଛି େଯ ତାହା ଦାରା ବ ମାନ ମଁୁ ମା ଦିେନ-କି ା-ଦଇ
ଦିନ ବି ାମ ପାଇଯିବି ଏହା ପୂେବକି ଆସ ା ସ ାହେର, ଉ ର ସ ାେଚୱାନକ, ଠି
ବାହାରିଯାଏ, ଆଉ ତାହା ଉପେର ି  ସ ଆଲବଟଠାେର ଅଛି। ତାହା ତ େସତିକି ଦର
ଅେଟ େଯତିକି ଦର େସହି ରା ା ଅନ ପାଶର, ପୃଥିବୀକ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ସମ ପୃଥିବୀକ
ଅତି ମ କରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏମିତି ାନକ ପହ ିଥାଏ େଯଉଁଠାେରକି ଆଉ ରା ା ନାହିଁ,
ଏବଂ ଆଉକିଛି ନାହିଁ ବରଂ ମୂଳ ଅଧିବାସୀ ଭାରତୀୟମାେନ ଓ ଏ ିେମାମାେନ େସମାନ ର
ଆଭ ରୀଣ ମୂଳ ଅବ ାେର ରହିଥା’ ି େଯଉଁଠାକ ଆେମ ଏଥର ଯିବା। ଏଣୁ ଆମର
ଅେନକ େଲାକ କାନାଡ଼ାର ସମ ାନର ଏହି ସଭାେର ରହିେବ। େସମାନ ମଧ ର
େକେତେକ ତ ଠି ପ ିମ ତଟର ଆସିେବ, େସମାେନ କହ ି, ଚାଲି ଆସିେବ। ଆଉ ମଁୁ
ନି ିତ ଭାବେର ଆପଣ େଲାକମାନ ର ାଥନାକ ଆବଶ କ କେର, େଯ ପରେମଶର
ଆମ ସହିତେର ସା ାତ କରିେବ ଏବଂ ଆମକ ଏକ ଅତ ଧିକ ମାଣେର, ଚରତାେର,
ତାହା ର େଗୗରବ ନିମେ ମହାନ ସଭା ଦାନ କରିେବ। ମଁୁ କାନାଡ଼ା ଯାଇଥିବାର ଏହା

ାୟଃ ଚାରି କି ା ପା ବଷ େହଲାଣି। ଆଉ େମା’ର େସଠାେର େକେତାଟି କତ ରାଜକୀୟ
ବ ମାେନ ଅଛ ି, େଯଉଁମାେନକି ଅତ ଉ ମ େଲାକ ଅଟ ି।
6 ଆଉ ଏଣୁ େସମାେନ ଗୀଜାକ ଯିବା ନିମେ ଅତ ବିଶ ଅଟ ି। ଏହା େଯେତ
ଥ ା େହଉ ନା କାହିଁକି, େସମାେନ ଏକ କ ଳେର େଘାେଡ଼ଇ େହାଇଯିେବ ଏବଂ ଏକ
ଟଣାଗାଡ଼ିେର ବସି ଯିେବ, ଓ ଗୀଜାକ ଯିବା ପାଇଁ, ତିରିଶ ମାଇଲ ପଯ େଘାଡ଼ା
ଚଲାଇେବ। େସମାେନ ସମେ ଯୁବା ଓ ବ , ତଷାରପାତ େଦଇ ଏବଂ ଅନ ସମ
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ େଦଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯିେବ। େସମାେନ ସମେ ଏକ ିତ ହଅ ି। ଆଉ େଗାଟିଏ
ପରିବାର ଅନ କ ପାଆ ି ଏବଂ େସମାେନ ଚାଲିବା ଆର କର ି, ଏବଂ େସମାେନ
ଯାଆ ି। ଏହା େସହି—ଏହା େସହି ବଲିଦାନ ଅେଟ ଯାହା େସମାେନ କର ି ଯାହା େଯାଗୁକି
େସମାେନ େସବାର ଏେତ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଆ ି। େଯେତେବେଳ େକୗଣସି ବଳିଦାନ ନ ଥାଏ,
େସେତେବେଳ େସବାେର ମଧ ବହତ କିଛି ନ ଥାଏ। ଆପଣ ତ କତେର ନତ େହବାକ
ଥାଏ ଓ ଏପରି କିଛି କରିବାକ ଥାଏ ଯାହାକି କତେର ଆଘାତ କରିଥାଏ, ଆପଣ କିଛି
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିବାକ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ କାମ ବ କରିବାକ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏବଂଏହା କି ାତାହା
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କରିବାକ ପଡ଼ିଥାଏ, େଯପରିକି ଆପଣ ଗୀଜାକ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାର ି ଏବଂ ପରେମଶର
େଦଖା ି େଯ ଆପଣ ତାହା େ ମ କର ି, ଓ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ବଳିଦାନ କରିଛ ି, ଏହା
େସେତେବେଳ ଅେଟ େଯେତେବେଳ ଆପଣ େସଥିର କିଛି ପାଇଥାଆ ି।
7 ଏହା ଠି େମା’ର ଛଆମାନ ଭଳି। ବିଲି ପ , ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ମଁୁ…ମଁୁ େଯେତେବେଳ
ଛଆ ଥିଲି ମଁୁ କିଛି ପାଇ ନ ଥିଲି। ମାମା େବାଧହଏ େଗାଟିଏ ବ ା କା ି େନଇକି ଆସିଥା’ ି
ଏବଂ େସ ଏହାକ ଭାଗ କରି ବ ନ କର ି, େତ କକ ଦଇ କି ା ତିନି ଖ ଆସିଥାଏ।
େହାଇପାେର େଯ ୀ ମାସ ପାଇଁ ଆେମ େଗାଟିଏ େଛାଟ ଟିଣର େପଂକାଳୀ ବାଜା କିଅବା
ଏକ େଛାଟ କ ା ବ କ, ଅବା େସପରି କିଛି ପାଇଥାଉ। ଆଉ ମଁୁ ଅନ ପିଲାମାନ
େସ ଟଣାଗାଡ଼ି ଏବଂ ସାଇେକ ଏବଂ ଅନ ାନ ବିଷୟମାନ, ଭଲ ଭଲ େପାଷାକ
ଏବଂ ଉଷ ଜ ାେକ ସହ େଦଖିଥାଏ। ଆଉ ମଁୁ—ମଁୁ, ଏହା େମାେତ ଏେତ ଅଧିକ ଖରାପ
ଅନଭବ କରାଏ, େଯ ମଁୁ କହିଲି, “ଯଦି େମା’ର େକେବ ନିଜର େକୗଣସି ସ ାନ େହେବ,
ମଁୁ େସମାନ ପାଇଁ ସବକିଛି କରିବାକ ଯାଉଛି ଯାହା ମଁୁ କରିପାରିବି।” େତେବ, େମା’ର
ପିଲାମାନ ପାଇଁ କିଛି ଆଣି େଦବାକ ମଁୁ େଭାକିଲା ସୁ ା ରହିବାକ ଇ କ େହବି। ଏବଂ
େଯେତେବେଳ ମଁୁ ରହଥିଲି…େଯେତେବେଳ ବିଲି ଏକ େଛାଟ ପିଲା ହିଁ ଥିଲା, ମଁୁ ତା’ ପାଇଁ
େଗାଟିଏ ତିନି ଚକିଆ ସାଇେକଲ ଆଣି େଦଇଥାଏ, ଏବଂ ମଁୁ ତା’ ପାଇଁ ସବକିଛି ଆଣି
େଦଇଥାଏ। ଆଉ େମଡ଼ା ମଧ ସବକିଛି େଚ ା କରିଥାଏ, ତା’ ପାଇଁ କିଛି ଆଣି େଦବାକ,
ନିଜର େପାଷାକ ଏବଂ ବିଷୟସବକ ତ ାଗ କରିଥାଏ। ମା କ’ଣ ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ
ଆେମ କ’ଣ େଦଖିବାକ ଆର କଲ? ମଁୁ ତା’ ପାଇଁ େଗାଟିଏ ତିନି ଚକିଆ ସାଇେକଲ, ଏବଂ
େଛାଟ ଧନ ଏବଂ ତୀର, ଏବଂ ସବକିଛି ଆଣି େଦଇଥିଲି। ମଁୁ ତା’କ ଏକ—ଏକ ଚାମଚ କି ା
ଏକ ବାଡ଼ି ସହିତ, ପଛପଟ ବଗିଚାେର, େକୗଣସି ାନେର େଖାଳଥିବାର ପାଏ। େଦଖ ?
ମଁୁ କହିଲି, “ପରବ ୀଗୁଡ଼ିକ େସହିପରି େହେବ ନାହିଁ।” େଦଖ ? ଆପଣ କାହାରିକ ବି
ଠି େସମାନ ର ହାତେର ସବକିଛି େଦଇ ଦିଅ , େସମାେନ ତାହା ଚାହଁା ି ନାହିଁ। ଏହା ତ
ଏପରି କିଛି ଅେଟ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ବଳିଦାନ େଦବାକ ପଡ଼ିଥାଏ!
8 ଆଉ ଠି େସହି କାର ପରି ାଣ ଅେଟ। ଏହା ଏକ ସ ୂ ବଳିଦାନ ଅେଟ। ଭାଇ
ରଏ, ଏହା ତାହାହିଁ ଅେଟ। ଏହା—ଏହା ଏକ ବଳିଦାନ ଅେଟ ଯାହାକି ଆପଣ ତିଦିନ
କରିବାକ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏପରି କିଛି ନିମେ —ପରେମଶର ନିକଟତର େହବା ନିମେ
ଏବଂ କିଛି େଗାଟାଏ କରିବା ନିମେ । ଆଉ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଆଜି ସକାେଳ, ଏହି ଗରମ
ଭବନେର ବସିବା ଏହା ଆପଣ ପାଇଁ ଏକ ବଳିଦାନ ଅେଟ। େଯେତେବେଳ ଆେମ
ଏଠାେର ବସିଅଛ, ଆସ ଆମର ମନଗୁଡ଼ିକ େସହି ସବେ ବଳିଦାନ ଉପେର େକ ିତ
ରଖିବା ଯାହା କରିବା ପାଇଁ େକେବ ମାନବଜାତିକ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଯୀଶୁ ୀ
ଥିେଲ େଯେତେବେଳ େସ ଆମ ାନେର ମରିବା ନିମେ ପୃଥିବୀକ ଆସିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ
ପାଇଥିେଲ। େକବଳ େସତିକି ନେହଁ, ମା ତାହା ର ାଣ ତେଳ ନରକକ ଓ ାଇଥିଲା
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ଓ େସଠାେର ତିନି ଦିନ ଓ ରା ି ରହିଥିଲା, ଏବଂ ତତୀୟ ଦିନେର େସ ଉ  ଥିତ େହେଲ,
ଆଉ ବ ମାନ ଉ କ ଆେରାହଣ କରି, ସଗେର, ପରେମଶର ଡାହାଣ ପେଟ ବସିଅଛ ି,
ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତାହା ର ାୟ ି ଓ ତାହା ର ଅନ ହର
ଆମମାନ ଅ ୀକାର ଉପେର ମଧ ି କରଅଛ ି।
9 େତେବ ଉପେର େସଠାେର…େସଠାେର ଉପେର େଯଉଁଠାକ ଆେମମାେନ
ଯାଉଅଛ, େସଠାେର ଅେନକ େଲାକ, କତ ଗରିବ, କତ ଗରିବ େଲାକମାେନ ଥିେବ,
େଯଉଁମାନ କି ସଭାକ ଆସିବା ପାଇଁ, େସମାନ ର ଗାଈମାନ ମଧ ର େଗାଟିଏକ,
େମ ାମାନ ମଧ ର ଦଇ କି ା ତିେନାଟିକ, କି ା େସପରି କିଛିକ ବି ୟ କରିବାକ ପଡ଼ିବ।
େସହି ପୁରଣା ଏ ିେମା େବାଧହଏ ତା’ର କିଛି ଚମଗୁଡ଼ିକ େନଇକି ଆସିବ ଓ େସଗୁଡ଼ିକ
ବି ୟ କରିବ, ଯାହାକି ତା’ର ପରିବାରକ ବାହାରକ େନଇକି ଆସିବା ପାଇଁ, ତା’କ କତେର
ଆବଶ କ ଥାଏ। େସହି ମୂଳ ଅଧିବାସୀ ଭାରତୀୟ ବ ବସାୟୀ ମଧ ତାହା କରିବାକ
ପଡ଼ିବ। େତେବ, ଆେମ ଅତି କମେର େସହି େଲାକ ପାଇଁ ାଥନା କରିପାରିବା, କ’ଣ
କରିପାରିବା ନାହିଁ କି? ଏବଂ ଆେମମାେନ ାଥନା କର େଯ ପରେମଶର େସମାନ ଏକ
ବଡ଼ ବିଷୟ ଦାନ କରିେବ।
10 େତେବ, ଏହା ଗରମ ଅେଟ, ମଁୁ ଆପଣମାନ ଅଧିକ ସମୟ ରଖିବାକ ଚାେହଁ
ନାହିଁ। ଆଉ ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆଜି ସକାେଳ ଏହା ପୂବରକି ଅସୁ ମାନ ପାଇଁ ଠି ାଥନା
କରାଯାଏ, ଆେମମାେନ ଆମର ମନଗୁଡ଼ିକ, ମ ଳୀ ଏବଂ ତାହାର ିତି ଉପେର େକ ିତ
କର। ଆଉ, ବ ମାନ, ମଁୁ ଅନଭବ କରଛି େଯ କିଛି ଦିନ ପୂବର େମାେତ ମ ଳୀର ନିମେ
ଏକ ବା ା େ େଭେପାଟ, ଲଇସିଆନାେର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ମଁୁ—ମଁୁ ବିଶାସ କେର
ତାହା େହଉଛି ମ ଳୀର ିତିମାନ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳେର ଆେମମାେନ ଏହା ସହିତେର
ପରେମଶର ସ ୁଖୀନ େହବାକ ଯାଉଅଛ, ଏବଂ ପରେମଶର ଠାେର ଏହା ାଥନା
କରିବାକ ଏବଂ ମାଗିବାକ ଯାଉଅଛ େଯ େସ ଆମର ସାହାଯ କର । ଠି େସହି ସମାନ
ଉପାୟ ଅବଲ ନ କରିବାକ ଲ ରଖ ନାହିଁ, ମା ଆେମ ରହଥିବା ଏହି ଦିନେର
ପରେମଶର ଠାେର ମାଗ େଯ େସ ଆମର ସାହାଯ କରିେବ। ଏବଂ ଠି ପୂବର…
ଏହା େସହି ମହା ପୁରାତନ ବାଇବଲ ଅେଟ, ମା ଠି େସଠାେର ଅନ ଜୀବନର
ବିଷୟବ ୁମାନ େକବଳ ନିହିତ ଅଛି।
11 ଆଉ ମେନରଖ , ବାକ େହଉଛି ପରେମଶର, ପରେମଶର ତାହା ବାକ ଠାର
ଅଧିକ କିଛି ନହଁ ି। ଏବଂ ଆେମମାେନ ଆମର ବାକ ଠାର ଅଧିକ କିଛି େନାହଁୁ, ଆଉ ଯଦି
ଆେମମାେନ କରିବା…ଅବଶ , ବ ମାନ, ଆପଣ ଏବଂ ମଁୁ ଏକ ଭି ଭି ପ େର…
ଅଥେର, ଆେମମାେନ ଉଭୟ କରିପାର—ଆେମମାେନ କହିପାର, “ଓଃ, ମଁୁ ଏକ ନି ି
ବିଷୟ କରିବି,” ଆେମମାେନ ତାହା ଆମର ହଦୟର କହିଥାଉ, ମା ଏପରି ପରି ିତିମାନ
ଉପୁଜି ପାେର େଯ ଆେମମାେନ ତାହା କରିପାରି ନ ଥାଉ—ଆେମମାେନ କରିପାରି ନ ଥାଉ



ମ ଳୀ ଏବଂ ତାହାର ିତି 5

ଯାହା ଆେମମାେନ କରିବ େବାଲି କହିଥାଉ। ମା ପରେମଶର ତାହା କରିପାର ି ନାହିଁ,
କାରଣ େସ ଅସୀମ ଅଟ ି ଏବଂ େସ ସବକିଛି ଜାଣ ି, ଆଉ ସବକିଛି ଯାହାକି େକେବ
ଥିଲା, େକେବ େହବ, କି ା…େତଣୁ, େସ େସପଯ ଏକ ବ ବ େଦଇପାର ି ନାହିଁ
’େଯପଯ କି େସ ଏହା ଜାଣ ି ନାହିଁ େଯ େସ ଏହାକ ସମଥନ କରିପାରିେବ।
12 ଆଉ ଅ ହାମ, େଯେତେବେଳ େସ ଶେହ ବଷ ବୟସର େହାଇଥିେଲ, େସ େସହି ନ
ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଡାକିେଲ, େଯପରିକି େସଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। େତେବ ମଁୁ ଏହାକ େସହି
େରାଗୀମାନ ନିମେ , େଯଉଁମାନ ପାଇଁ ାଥନା େହବାକ ଯାଉଅଛି ଏକ େ ା ାହନ
ସରେପ କହଅଛି। ଅ ହାମ େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ନ ଥିଲା, ଥିବା ପରି ଡାକିେଲ, ଏବଂ
ତାହା ଦାରା ତାହା ବି ମେନ କେଲ ଯିଏକି ତି ା କରିଛ ି େଯ େସ ତାହା କରିବାକ
ସ ମ ଅଟ ି, କି ା, ଯାହା ତି ା କରିଛ ି ତାହାକ ପୂରଣ କରିବାେର ସ ମ ଅଟ ି।
େତେବ, େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ଅ ହାମ କହିେଲ, େଯେତେବେଳ ତାହା ଛଅ…
ପ - ରୀ ବଷ େହାଇଥିଲା, ଏବଂ ସାରାକ ପଇଁ-ଷଠି ବଷ େହାଇଥିଲା, େଯ େସମାେନ ଏକ
ସ ାନ ଜନ କରିବାକ ଯାଉଥିେଲ, କାହିଁକି, ତାହା ତ ସ ୂ ଭାେବ ଅସ ବ ଥିଲା। ଆଉ
େସ ତାହା ବିଶାସ କରିଥିେଲ ଓ େସହି ଶିଶୁର ଅେପ ା କରିଥିେଲ, ଏବଂ ଶିଶୁଟିକ େସଠାେର
ବା ବେର ଥିବା ପରି ମେନ କରିଥିେଲ, ପଚି-ଶ ବଷ ପଯ େସହି ଶିଶୁ େକେବ ଆସିବା
ପୂବର। ଆଉ ଶିଶୁଟି ଜନ େହବା ସମୟେର ଅ ହାମ ଶେହ ବଷର ଥିେଲ, ଏବଂ ସାରା
ନେବ ବଷ ଥିେଲ, କାରଣ ଅ ହାମ ତାହା ଠାେର ବିଶାସ କରିଥିେଲ। ଆଉ େସ େସହି
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ନ ଥିଲା, ଥିବା ପରି ଡାକିଥିେଲ।
13 େତେବ, ତାହା େରାଗୀ ଓ ପୀଡ଼ିତମାନ ନିମେ ଅେଟ ଯାହା ପାଇଁ ାଥନା
କରାଯିବାକ ଅଛି। ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ େକଉଁ ସମସ ାମାନେର
ଅଛ ି, ଆପଣ ଯାହାକିଛି ବି…ଆପଣ ଠାେର କି କାର େରାଗମାନ ରହିଛି, ଆପଣ
େକେତ ଖରାପ ଅବ ାେର ରହିଛ ି, େଯେତେବେଳ ଆପଣ ୀ , ତାହା ର ବାକ କ

ହଣ କର ି, େସେତେବେଳ ଆପଣ େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଭାବେର ଡାକ ି,
େଯପରକିି େସଗୁଡ଼ିକ ନ ଥାଏ, ଯଦି ତାହା ପରେମଶର ବାକ ର ବିର େର ଅେଟ।
େତେବ, ପରେମଶର କହିେଲ, “ବିଶାସର ାଥନା େରାଗୀ ଉ ାର କରିବ।” େତେବ,
ଯଦି ପରେମଶର ଏହା କହିଛ ି, ତାହା ଏହାକ ସମାଧାନ କେର। ତାହାେହେଲ ଆସ
ଆେମମାେନ ଆମର ମନଗୁଡ଼ିକ, ଆଶାଗୁଡ଼ିକ େସଥିେର ିର ରଖିବା, ଏବଂ ଏପରି ଭାବେର
କାଯ କରିବା େଯପରିକି ତାହା କରା ଯାଇସାରିଛି। େଯେତେବେଳ ଆେମ ଏହାକ ହଣ
କର ତାହା ଠି େସେତେବେଳ ହିଁ ସମା େହାଇ ଯାଇଥାଏ।
14 ପରି ାଣ ମଧ େସହି ସମାନ କାର ଅେଟ। ଆେମ ଏହାକ ବିଶାସ କର, ଏହାକ

ହଣ କର, ଆମ ହଦୟେର ଏହାକ ବିଶାସ କରି, ପରେମଶର ସ ୁଖକ ଚାଲିକରି ଯାଉ
ଏବଂ ୀ ଆମର ବ ିଗତ ାଣକ ା ରେପ ହଣ କର, ଓ ତାହା ହଣ କର।
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ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସକାଳେର ଏଠାେର ଅଛ ି, ଏବଂ ଜେଣ ପାପୀ ଅଟ ି, ଓ ଉ ାର ା
େହାଇନାହଁା ି, ପୁଣି ଆପଣ ସୁ େହବାକ ଚାହଁୁଛ ି, ଆପଣ ଅସୁ ଅଟ ି, େତେବ ଥେମ

ଭ ଅେନଷଣ କର । ତାହା ନିଜର ାଣକ ା ଭାବେର ହଣ କର , େତେବ ଯାଇ
େସହି େରାଗଟି ସୀଧାସଳଖ ବାହାରକ ବାହାରିଯିବ। େତେବ ଏହା ଯାହାକିଛି ବି େହଉ,
ଆପଣ ନିଜର ସମ ଚି ାଧାରାକ େକବଳ (ଆପଣ ପାଖେର ଯାହାକିଛି ବି ଅଛି ତାହାସବ

ତି) େସହି ସ ୂ ମନଷ , ୀ ଯୀଶୁ ଉପେର ରଖି ଦିଅ , ଅନ ସବକିଛି ବିଷୟ ଠି
େହାଇଯିବ।
15 ଏଣୁକରି ବ ମାନ ତାହା ଉପେର ନିଜର ମନକ ରଖ , କାରଣ ମଁୁ ଏହି େକେତାଟି
ଶ େସହି ଅସୁ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ େଲାକମାନ ପାଇଁ କହିଲି, େଯପରିକି ମଁୁ ଆଜି ସକାଳେର
ମ ଳୀ ଏବଂ ତାହାର ିତି ବିଷୟେର କହିବାକ ଯାଉଛି। କାରଣ ମଁୁ ଅନଭବ କେର େଯ
ଯଦିଓ ଦିବ ସୁ ୀକରଣ ଆ ଯ ଜନକ ଅେଟ, ମା େଯେତେବେଳ ମଁୁ େ େଭେପାଟେର
ଥିଲି, େସେତେବେଳ ମଁୁ େସଠାେର ଥିବାେବେଳ େମା’ର ାୟଃ େକବଳ ତିେନାଟି ସୁ ୀକରଣ
େସବା େହାଇଥିଲା, ଏଗାର ଦିନ ମଧ ର, ତିନି, କି ା େବାଧହଏ, ଅଧିକର ଅଧିକ ଚାେରାଟି।
ଦିବ ସୁ ୀକରଣ ନିମେ ଏେତ ସମୟ େଦବା ଅେପ ା ମନଷ ର ାଣଗୁଡ଼ିକ ଚାର
କରିବା ଏହା ଅଧିକ ଜରରୀ ଅେଟ। ଯଦ ପି, େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଅସୁ ଏବଂ ଅଭାବୀ
ଅଟ ି, ପରେମଶର େସମାନ ସୁ କରିପାର ି। ଆଉ ଏହା ପୂବର ବିଶେର ଚାରିଆେଡ଼

ମାଣିତ େହାଇସାରିଛି, େଯ େସ ତାହା କର ି। କି ମୂଖ ବିଷୟଟି, ବ ମାନ, ାଣ ପାଇଁ
ଅେଟ ଯାହା େକେବ ବି ମରିବ ନାହିଁ। ଶରୀର ମରିଯିବ। କି ାଣ କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ
ଆେମ େସହି ରକ ପରେମଶର ସହିତ ସଳଖ ଓ ସିଧା ରଖିବା ଉଚି ।
16 ମଁୁ ଏହାକ ାୟଃ ଅେନକ ଥର କହିଅଛି। ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ସମ କିଛି ବିଷୟ କରାଯାଉ,
କାରଣ େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସହି ସକାଳେର ନଦୀକ ଓ ାଇବି, େସେତେବେଳ ମଁୁ େସଠାେର
େକୗଣସି କାର ଅସୁବିଧା ଚାେହଁ ନାହିଁ। ମଁୁ େମା’ ହାତେର ଟିେକ ରଖି, େମା’ ନାମର
ଅେପ ା କରିବାକ ଚାେହଁ। ଆଉ ଭାଇ ୀ , ମଁୁ ପୁରାତନ ସମୟର ପାଉଲ ପରି,
କହିବାକ ଚାେହଁ, “ମଁୁ ତାହା ତାହା ର ପୁନର  ଥାନର ସାମଥେର ଜାେଣ।” ଏପରିକି
େଯେତେବେଳ େସ ମୃତମାନ ମଧ ର ଡାକ ି, ମଁୁ ବାହାରି ଆସିବି…ମଁୁ ତାହା ତାହା ର
ପୁନର  ଥାନର ସାମଥେର ଜାଣିବାକ ଚାେହଁ।
17 ଏଣୁ, ବ ମାନ, େସ ଯିଏକି ପୁ କର େଲଖକ ଅଟ ି, ଆସ କିଛି ଣ ତା ନିକଟେର
ଆମର ମ କଗୁଡ଼ିକ ଓ ହଦୟଗୁଡ଼ିକ ନତ କରିବା।
18 ଆଉ, େହ ପରେମଶର, ଆମମାନ ର ପିତା, ଆେମମାେନ ବ ମାନ ତମ ନିକଟକ
ଆସୁଅଛ, ଓ ତମକ ବିନତୀ କରଅଛ େଯ ତେମ ତମର ବାକ କ ଆମ ତି ଫିଟାଇବ।
ଆେମମାେନ ପୃ ାଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟାଇ ପାର, କି େକବଳ ପବି ଆ ା ହିଁ ବାକ କ ଫିଟାଇ
ପାର ି। ଏଣୁ େହ ପିତା, ଆଜି ସକାଳେର ଏହାକ ଆମ ପାଇଁ େଖାଲି ଦିଅ, ଏବଂ ତମର
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ଅନ ହର ଚର ପରିମାଣ ଆମମାନ ଦିଅ। ଆେମ ତମଠାେର ଅେପ ା କରଅଛ। ଏବଂ
େହବାକ ଦିଅ େଯ ପବି ଆ ା ବାକ ଭିତେର େବଶ କର , ଏବଂ ମାନବ ଓ ର ଏହାକ
ମାନବ ହଦୟଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କର , ଏବଂ େହଉ େଯ େସ ଏହାକ େନଇ େତ କ ହଦୟେର
େଯପରି ଆେମମାେନ ତାହାକ ଆବଶ କ କର ତାହାକ ାପିତ କର । ଆଉ େଯେତେବେଳ
େସବାଗୁଡ଼ିକ ସମା େହାଇଯାଏ, ଆେମମାେନ ନିଜ ଘରକ େଫରିବା ପାଇଁ ୁତ େହଉ,
ଆେମମାେନ ନ ତାର ସହ ମ କଗୁଡ଼ିକ ନତ କରିବ ଓ ତମକ ଧନ ବାଦ ଓ ଶଂସା େଦବ,
େସହି ସମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯାହା ଆେମମାେନ ତମଠାର ଶିଖିଅଛ ଏବଂ ଯାହା ତେମ
ଆମ ପାଇଁ କରିଅଛ। ୀ ନାମେର ଆେମ ଏହାକ ମାଗୁଅଛ। ଆେମ ।
19 ବାକ ପଠନ କରିବା ନିମେ , ସାଧୁ େଯାହନ, ତା’ର 1ମ ପବକ ଯିବା, ଆପଣମାେନ
ଯାହା ପାଖେର ନିଜର ବାଇବଲ ଅଛି ଏବଂ େମା’ ସହିତେର ପାଠ କରିବାକ ଚାହଁା ି
କିଅବା ଏକ ମୂଳ ବିଷୟ ପାଇଁ ଏହାକ େଲଖି ରଖିବାକ ଚାହଁା ି। ଆଉ ଆେମମାେନ
ବାକ ର ମୂଳ ବିଷୟକ ପାଠ କରିବା, ଏବଂ ତା’ ପେର ଆସ ାଥନା କରିବା, ଆଉ
ପବି ଆ ା ଆମମାନ ବାକ ର ସ ବାହାର କରି ଦାନ କରିେବ। ଆେମମାେନ
ଏହାକ ପାଠ କରିପାର, ଆେମମାେନ େଯଉଁମାେନକି ପାଠ କରିବାକ ସ ମ ଅଟୁ ଏହାକ
ପାଠ କରିପାର, ମା େକବଳ ପରେମଶର ହିଁ ସ ବାହାର କରିପାର ି। ମୂଳ ବିଷୟ
ପାଠ କରା ଯାଇପାେର, କାରଣ ଏହା େହଉଛି ତାହା ର ବାକ , ମା ତା’ ପେର େସହି—
େସହି ସ ଟି ପରେମଶର ଦାରା ଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ କ। େତେବ, ସାଧୁ େଯାହନ,
1ମ ପବେର, ଆଉ ଆସ 28ତମ ପଦର ଆର କରିବା ଏବଂ 32ତମ ପଯ , ତାହାକ
େନଇ ପାଠ କରିଯିବା।

ଯ ନର ପରପାର …?…େଯାହନ ବା ି େଦଉଥିେଲ, େସହି ାନେର
ଏହିସବଘଟିଲା।

…ଆରଦିନେଯାହନଯୀଶୁ ନିଜପାଖକଆସୁଥିବାରେଦଖି,କହିେଲ,ଏହି
େଦଖପରେମଶର େମଷଶାବକ,େଯଜଗତରପାପବହିେନଇଯାଆ ି।

େମା’ଉ ାେରଆସୁଅଛ ି,େସେମାହରଅ ଗଣ େହାଇଅଛ ିକାରଣେସ
େମାରପୂବେରଥିେଲ:ଯାହା ବିଷୟେରମଁୁଏହାକହିଥିଲି, େସଏହି।

ମଁୁ ମଧ ତାହା ଚି ି ନ ଥିଲି: କି େସ…କି େସ େଯପରି ଇ ାଏଲ…
ନିକଟେର କାଶିତ ହଅ ି, ଏଥିସକାେଶ ମଁୁ ଜଳେର ବା ି େଦବାକ
ଆସିଅଛି:

…େଯାହନ ସା େଦଇ, କହିେଲ, ମଁୁ ଆ ା କେପାତ ପରି ଆକାଶର
ଅବତରଣକରିବାେଦଖିଅଛି,ଆଉେସତାହା ଉପେରଅବ ାନକେଲ।

ମଁୁ ତାହା ପୁଣିଥେର ପାଠ କରିବାକ ଚାେହଁ, େସହି େଶଷ ପଦଟି, 32ତମ ପଦ।
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ଆଉ େଯାହନ ସା େଦଇ, କହିେଲ, ମଁୁ ଆ ା କେପାତ ପରି ଆକାଶର
ଅବତରଣକରିବାେଦଖିଅଛି,ଆଉେସତାହା ଉପେରଅବ ାନକେଲ।

20 େତେବ ଭ ବାକ େର ତାହା ର ଆଶୀବାଦକ େଯାଗ କର । ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ
େଚ ା କର — େତ କ ବାକ କ ଧରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆେମ ତାହା କରିପାର। କ’ଣ
ଆପଣମାେନ ସମେ େମାେତ ଠି ପଛେର ଭଲ ଭାବେର ଶୁଣି ପାରଛ ି? ଠି ଅଛି, କ’ଣ
ଆପଣମାେନ େମାେତ େସଠାେର ପଛେର ଶୁଣି ପାରଛ ି? ଯଦି ଆପଣ ପାରଛ ି, େତେବ
ଆପଣ ନିଜର ହାତ ଉଠା । ତାହା ଉ ମ ଅେଟ।
21 େତେବ, ଆଜି ସକାଳେର ମଁୁ ଆପଣମାନ ଦ ା ଉପେର—ଉପେର କହିବାକ
ଚାେହଁ, ଏପରି କିଛି କାେର େଯ ଏପରିକି ସୁ ା—ମ ଳୀ ବିଷୟେର ସବଠ ଅ
ବ ି ମଧ ତାହା ବଝିବା ପାଇଁ ସମଥ େହେବ। େତେବ, ଆେମମାେନ ନିଜକ ଅଧିକ
ଉ ମ କରିବା ପାଇଁ ମ ଳୀକ ଆସିଥାଉ। ଆେମମାେନ ନିଜକ ଉ ମ େଲାକ, ଉ ମ

ୀ ିଆନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ, ଉ ମ ନାଗରିକ, ଉ ମ ପିତା, ଉ ମ ମାତା, ଉ ମ
ପେଡ଼ାଶୀ େହବା ପାଇଁ ଆସୁ। ଆେମ ଆସୁ କାରଣ ୀ ଆମକ କହିଛ ି େଯ ଯଦି ଆେମ
ଆସିବ, ତାହା ନାମେର କିଛି ମାଗିବ, େଯଉଁଠାେର ଆେମ କ େସ କ ଦଇ କି ା
ତିନିଜଣ ଏକ େହାଇଥାଉ, େସ ଆମ ସହିତେର ରହିେବ ଏବଂ ଆମକ ତାହା ଦାନ
କରିେବ। େତେବ, ଆଜି ଆମ ପାଇଁ, ଆଉ କ’ଣ ବା ଭଲ େହାଇପାେର ଏହା ଜାଣିବା
ଅେପ ା େଯ ଆେମମାେନ ନିଜକ ଅଧିକ ଉ ମ କରିବା ନିମେ , ଆମର ବଝାମଣାକ
ବି ାର କରିବା ନିମେ ମ ଳୀେର ଅଛ? େକେତ ଜଣ କହିେବ, “ତାହା ପାଇଁ ତ ମଁୁ
ଏଠାେର ଅଛି”? ଆସ େଦଖିବା। “ମଁୁ—ମଁୁ ଏକ ଅଧିକ ଉ ମ ବଝାମଣାକ ଚାେହଁ।”
ଆଉ ଆେମ େସପଯ ଏକ ଅଧିକ ଉ ମ ବଝାମଣା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ—ଆେମ
ପାଇପାରିବା ନାହିଁ େଯପଯ କି ତାହା…ଆଉ ଯଦି ଆେମ ପରେମଶର ବିଷୟେର ଏକ
ବଝାମଣା ରଖିବାକ ଯାଉଛ, େତେବ ଏହାକ ନି ିତ ଭାବେର ପରେମଶର ବାକ ର
ଆସିବା ଉଚି ଅେଟ, କାରଣ ତାହା ବାକ ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ପରେମଶର ଆମକ ଆମର

ଦିତ ାଣଗୁଡ଼ିକ ତିେପାଷଣ କରିବା ପାଇଁ େଦଇଅଛ ି। ଆଉ ପରେମଶର ବାକ କ
େନବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାକ ଦାରା ଆମକ ତିେପାଷଣ କରାଇବା ପାଇଁ ପବି ଆ ା
େ ରଣ କରା ଯାଇଥିଲା। କ’ଣ ଆପଣମାେନ ତାହା େଦଖୁଛ ି? େଦଖ , ଆେମ…
ପବି ଆ ା ପରେମଶର ଠାର େ ରଣ କରାଯାଇଛି, େଯ ପରେମଶର ବାକ କ
େନେବ ଓ ଆମମାନ ର ଆବଶ କତା ଅନଯାୟୀ ଆମକ ତାହା ଦାନ କରିେବ। େତେବ,
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ପରେମଶର େସହିପରି ଏକ ବ ବ ା କରିଛ ି। କ’ଣ ଆପଣ ନହଁ ି କି?
େଯ େସ ଆମମାନ ତିେପାଷଣ କରାଇେବ।
22 ଆେମମାେନ ତାହା ର ଚରା ାନର େମଷ ଅଟୁ। ଆେମମାେନ ଟିକିଏ ସମୟେର
ତାହା ବିଷୟେର କହିବାକ ଯାଉଅଛ, େସହି େମଷ। ଆଉ ଆେମମାେନ ପରେମଶର
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ତିନି ରୀୟ ବିଶି ାଣୀ ଅଟୁ, ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ଆମର ସ ୂ ନିୟ ଣ
ପାଇପାରିେବ େସ ଆମକ କେଢ଼ଇ େନଇପାରିେବ ଏବଂ ମାଗଦଶନ କରିପାରିେବ।

23 େତେବ, ଏହା ପରେମଶର ଏେତ ସ କଲା, େଯ େଯେତେବେଳ େସ ଯୀଶୁ
ପୃଥିବୀକ େ ରଣ କେଲ, ତାହା ଏକ ପଶୁ ଭାବେର ଦଶିତ କରାଇବା ପାଇଁ ତା ଭଲ
ଲାଗିଲା, ଏବଂ େସହି ପଶୁଟି େମଷଶାବକ ଥିଲା। ଆର େର େସହି ସମୟେର, ଏଦନ
ବଗିଚାେର, ଯୀଶୁ ଆଗମନର ପୂବଛାୟାେର, ପରେମଶର ବଳିଦାନ ଉ ଗ କରିଥିେଲ,
ଅଥବା ଏକ ବିକ ବଳିଦାନ ରେପ ୀ ଆଗମନର ପୂବଛାୟାେର ଏକ େମଷଶାବକକ
ରଖିଥିେଲ। େତେବ, ମଁୁ ାୟତଃ ଆ ଯ କରିଛି େଯ ପରେମଶର କାହିଁକି ୀ ଏକ ପଶୁ,
ଏକ ାଣୀ ରେପ ପୂବ ତୀକ ସରପ କରିେବ। ମା ଆେମ ଜାଣିବାକ ପାଇଲ େଯ େସହି
େମଷଶାବକ, େସହି କାରଣ େଯ େସ ଏକ େମଷଶାବକକ ବାଛିେଲ, େଗାଟିଏ େମଷଶାବକ
ପୃଥିବୀେର ଥିବା ସମ ାଣୀମାନ ମଧ ର ସବଠ ନ ଏବଂ ନିରୀହ ଅେଟ। େଗାଟିଏ
େଛାଟ େମଷଶାବକଠାର ଅଧିକ ନ ଏବଂ ନିରୀହ ଆଉ େକୗଣସି କିଛି ନାହିଁ, େସ ଏେତ
ନିେ ାଷ ଥାଏ, ଆ -ନିଭରଶୀଳ ନେହଁ। ତାହା—ତାହା ଅହ ାରୀ ନେହଁ। ଏହା ଏକ
ନିରୀହ, ନ େଛାଟ ାଣୀଟିଏ ଅେଟ। ଆଉ େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ୀ ଜଗତ
ନିକଟେର ଦଶିତ କରିବାକ ଯାଉଥିେଲ, େସ ତାହା ଏକ େମଷଶାବକେର ଦଶିତ
କରିଥିେଲ।

24 ବ ମାନ, କି େଯେତେବେଳ ପରେମଶର, ପିତା ପରେମଶର, ଯିେହାବାଃ,
ଆପଣାକ ସଗର ଦଶିତ କରିବାକ ଯାଉଥିେଲ, େସ ଆକାଶେର ଉଡ଼ଥିବା ସମ
ପ ୀମାନ ମଧ ର, ସବଠାର ନ ପ ୀ, ଯାହାକି, କେପାତ ଅେଟ, େସଥିେର ଦଶିତ
କରା ଯାଇଥିେଲ। କେପାତଠାର ଅଧିକ ନିରୀହ ଆଉ େକୗଣସି ପ ୀ ନାହିଁ। ପ ୀ ଜୀବନ
ଏବଂ ବନ ଜ ଜୀବନ ଉପେର ମଁୁ ଭଲ ଭାବେର ଏକ ଅଧ ୟନ କରିଅଛି, ଆଉ କେପାତ
ଆକାଶେର ଉଡଥିବା ଅନ େଯେକୗଣସି ପ ୀଠାର ଅତି ବିଚି ପ ୀ ଅେଟ। କେପାତ
ଏକ—ଏକ—ଏକ େ ମିକ ଅେଟ। େଗାଟିଏ କେପାତ ନିରୀହ ଅେଟ। ଆଉ େଗାଟିଏ
କେପାତର େକୗଣସି ପି ନ ଥାଏ, ଏହା ପ ୀ ପରିବାରେର େକବଳ ମା ପ ୀ ଅେଟ
ଯାହାର ଏକ ପି ନାହିଁ। େସହି କାରଣର ଆପଣ ଅନ େକୗଣସି ାନେର କେପାତକ
େଦଖ ି ନାହିଁ ମା େଯଉଁଠାେରକି ଶସ ଏବଂ ବିହନ ରହିଥାଏ। ବ ମାନ, େସହି…

25 ଜାହାଜ ମଧ େର, େଗାଟିଏ କେପାତ ଥିଲା। ଆଉ କେପାତ ବାଇବଲର ଅେନକ
ାନେର ଦଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପବି ଆ ା ର ତୀକ ଅେଟ। ପୁଣି େମଷଶାବକ

ମଧ ବାଇବଲର ଅେନକ ାନେର ଦଶିତ େହାଇଅଛ ି, େଯପରିକି ୀ , କାଶିତ
ବାକ ପୁ କେର, ଆଦିପୁ କର େନଇ ସମ ପଯ , ଏବଂ ଠି େସହିପରି କେପାତ
ମଧ ଅେଟ।
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26 ଆଉ ଆଦିପୁ କେର, େସହି ଜାହାଜେର କେପାତଟିଏ ଥିଲା, େସହି ବସା ଉପେର
ଆକାଶର ଅନ ାନ ପ ୀମାନ ସହିତ—ସହିତେର ବସିଥିଲା; ଆଉ େସମାନ ମଧ ର
ଜେଣ ଡାମରା କାଉ ଥିଲା, େଗାଟିଏ କାଉ ଥିଲା। ପୁଣି େଗାଟିଏ କାଉ େସଠାେର ଥିବା
ପ ୀମାନ ମଧ ର ସବଠ ନିକ ପ ୀ ଅେଟ, େଗାଟିଏ କାଉ ଏବଂ େଗାଟିଏ େଜବଡ

ଜାତିର ପ ୀ, ମଁୁ ଅନମାନ କେର, େଯ ସବଠ ନିମ ଧରଣର ପ ୀମାନ ଅଟ ି ଯାହା
ଆେମମାେନ ପାଇପାରିବା। କାଉ ଏକ ଦୀଘ-ଜୀବନ ବିଶି ପ ୀ ଅେଟ, ଆଉ େସ ବେ
(େସମାେନ ଦାବି କର ି) ାୟଃ, ଦଇ କି ା ତିନି ଶହ ବଷ, ପାଇଁ, େଯ େଗାଟିଏ କାଉ…
େଗାଟିଏ ଶୁଆ ତାହାଠାର ଅଧିକ ସମୟ ବେ ।
27 ମା େଗାଟିଏ କେପାତ ଏପରି ଏକ ପଶୁ କି ା ଏପରି ଏକ ପ ୀ ଅେଟ ଯାହାର
େକୗଣସି ପି ନ ଥାଏ। େତେବ, େସହି କାଉ ଏଠାେର ବସି ଏକ ମୃତ ଶବ ଉପେର େଭାଜନ
କରିପାେର। ଆପଣ େକେବ ବି େସହି କେପାତକ େସହି ମୃତ ଶବର ଆଖପାଖେର େଦଖିେବ
ନାହିଁ। େସ ତାହାକ ସହିପାେର ନାହିଁ। ତାହାର ନାକେର ଏହାର ଦଗ , େସ ତାହାକ
ସହିପାେର ନାହିଁ। ଏହା ତାହାକ ଅସୁ କରିେଦବ। େସମାେନ ତ େସପରି େକୗଣସି ବିଷୟକ
ସହି ପାର ି ନାହିଁ ଯାହାକି ବିକତ, ପଚି ଶଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। େସମାେନ ତାହା ସହି ପାର ି ନାହିଁ,
େତଣୁ େସ ଏହାକ ଖାଇପାର ି ନାହିଁ। ଯଦି େସ ଏହାକ ଖାଇବ, ତାହାେହେଲ ଏହା ତର
ହିଁ େସହି କେପାତକ ମାରିେଦବ, କାରଣ ଖାଦ କ ଯାହା ହଜମ କେର ତାହା େହଲା େସହି
ଜଳୀୟ ବ ଯାହା ପି ର ବାହାରି ପାକ ଳୀକ ଯାଏ ଯାହାକି ଖାଦ କ ହଜମ କରିଥାଏ।
ଆଉ ଯଦି ଏହାକ ୁତ କରିବା ପାଇଁ େସଠାେର ଯିବା େହତ େକୗଣସି ପି ନ ଥାଏ, େତେବ
ଏହା େସହି କେପାତକ ମାରି ପକାଇବ। ଏଣୁ ଆପଣମାେନ ସଦାସବଦା କେପାତକ ଏପରି

ାନର ଚାରିଆେଡ଼ ପାଇେବ େଯଉଁଠାେରକି କିଛି ପରି ାର, କିଛି େଗାଟାଏ ଭଲ ବିଷୟ
ଥାଏ।
28 େତେବ, କାଉ କି ଭି ଅେଟ। େତେବ, କାଉକ େକବଳ ମା ଏକ କପଟୀର

ତିରପେର େହାଇଥିବା ପରି ଲ କର । କାଉ େସଠାେର ଉପେର େସହି—େସହି ମୃତ
ଶବ ଉପେର ବସିପାେର ଏବଂ େସ େଯତିକି ଚାେହଁ େସତିକି ଖାଇପାେର, ଏବଂ ଠି େସହି
ଶସ େ ମଧ କ ଉଡ଼ି ଯାଇପାେର ଏବଂ ଗହମ ମଧ , ଖାଇପାେର। ମା କେପାତ
ଗହମ ଖାଇ ପୁଣି ତା’ ପେର ମୃତ ଶବ ଉପରକ ଉଡ଼ିପାେର ନାହିଁ।
29 ଏଣୁ, ଜେଣ କପଟୀ, ଜେଣ ମନଷ କପଟୀ େହାଇପାେର ଏବଂ ଉଭୟ ଆ ିକ
ବିଷୟମାନ, ଆଉ ଭଲ ବିଷୟ ଏବଂ ମ ବିଷୟମାନ ଖାଇପାେର। ମା ଜେଣ କତ
ନତନ-ଜନ ପାଇଥିବା ୀ ିଆନ ଭ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସହ କରିପାେର ନାହିଁ, ଆଉ େକବଳ
ଭଲ ବିଷୟର ହିଁ ଖାଇପାେର। ତାହା ଧ ାନ ଦିଅ ! େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଜେଣ ଏପରି
ବ ି େଦଖ ି ଯିଏକି ନତ କ ଯାଇପାେର, ବାହାରକ ଯାଇ ମଦ ପାନ କରିପାେର,
ବାହାରକ ଯାଇ ପାପେର ଜୀବନ ବ ତିତ କରିପାେର, ପୁଣି ମ ଳୀକ େଫରି ଆେସ ଏବଂ
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େହାଇପାେର ଜେଣ ସାଧୁ ପରି ଚି ାର କେର, ତାହା କ’ଣ ଅେଟ? େସ ତ ମୃତ ବିଷୟ
ଉପେର ପରିେପାଷିତ େହଉଥିବା ଜେଣ ବ ି ଅେଟ, େସ ଉଭୟ ପଚା ଶଢ଼ା ବିଷୟ
ଏବଂ ଭଲ ବିଷୟମାନ ଖାଇପାେର। ମା େସହି କତ ୀ ିଆନ ଆଉ ଅଧିକ େସହି
ବିଷୟସବକ ସହ କରିପାେର ନାହିଁ, କାରଣ େସ ମୃତ କ ଅତି ମ କରି ଜୀବନ ମଧ କ

େବଶ କରିଯାଇଛି। ଆଉ ତ  ଣା  ହିଁ ଏହା ତା’କ ନି ା କରିବ, ତାହାର ଚି ା ବିଚାର
ସୁ ା, ଏହା ତା’କ େସପଯ ନି ା କରିବ େଯପଯ କି େସ ତା’ର ମୁହଁକ ବଲାଇେଦବ ଓ
େସଠାର ଚାଲିଯିବ। ଓଃ, କି ଦଶ ଅେଟ!

30 େତେବ, େମଷଶାବକ ଏକ ଅତି ନିରୀହ ାଣୀ ଅେଟ। େସ କେର ନାହିଁ, େସ ତା’ର
ନିଜର ସାହାଯ କରିପାେର ନାହିଁ। େସ ଆ -ନିଭରଶୀଳ ନେହଁ, କାରଣ େସ ତା’ର ନିଜର
ସାହାଯ କରିପାେର ନାହିଁ। ଏଠାେର କିଛି ସମୟ ପୂବର ମଁୁ ଏକ ଚରାଭମି େଦଇ ଯାଉଥିଲି
େଯେତେବେଳ ମଁୁ ପାେ ାଲିଂ କାଯ କରଥିଲି, ଆଉ ମଁୁ େଗାଟିଏ େଛାଟ େମଷଶାବକକ
ପାଇଲି, ଏବଂ େସମାେନ ସମେ େକୗଣସି କାେର ତାହାଠାର ଦରକ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ,
ଆଉ େସ େଗାଟିଏ େଛାଟ କ ା ତାରବାଡ଼େର ଗୁଡ଼ାଇ େହାଇ ରହିଥିଲା। ଆଉ େସହି େଛାଟ
େବଚାରା ାଣୀଟି େସଠାେର ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ର ବହଥିଲା ଓ େବାବାଉଥିଲା। ଆଉ ମଁୁ
ଆସିଲି ଏବଂ େଦଖିଲି େଯ ଉପର ଆଡ଼କ, ାୟଃ ଅଧା ମାଇଲ ଉପରକ, େମ ାମାନ ର
େଗାଟିଏ ପୂରା ସମୂହ ଥିଲା। େତେବ, େସ େସଠାେର ପଡ଼ି ରହିଥା’ ା ଆଉ କାଉମାେନ
ଖୁ ଶୀ ତା’ର ଆଖିକ ଖୁ ି ପକାଇଥା’େ ଯଦି ଆେମ ତା’କ ବାହାର କରି ନ ଥା’ ।
ମା ମଁୁ େସହି େଛାଟ ଜୀବକ ବାହାର କଲି, ତା’କ େମା’ େକାଳେର ଉଠାଇଲି। େସ କଦାପି
ମନା କଲା ନାହିଁ। େସ ତ କତେର ଚ ଚା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ମଁୁ ତା’କ େମା’ େକାଳେର
ଉଠାଇ େନଲି। ଥମ— ଥମ ଥର ପାଇଁ, େବାଧହଏ, ଜେଣ ମଣିଷ ତା’ ଉପେର ନିଜର
ହାତ ରଖିଥିଲା, ମା େସ ନ ଥିଲା। େସ େନତତ କରାଯିବାକ ଇ କ ଥିଲା। େସ ସାହାଯ
କରାଯିବାକ ୁତ ଥିଲା। ମଁୁ ଆଶା କେର ଆପଣ ତାହା େଦଖ ି। େସ ତିେରାଧ କରିବାକ
କି ା ପଛକ ଲାତ ମାରିବାକ, କି ା କାମୁଡ଼ିବାକ ସୁ ା େଚ ା ନ କରିବାକ ଇ କ ଥିଲା।
େମଷଶାବକମାେନ ପଛକ ଲାତ ମାର ି ନାହିଁ, େସମାେନ କାମୁଡ଼ ି ନାହିଁ; େସମାେନ
େକବଳ ନିଜକ ନ କର ି। ଆଉ ଏହି େଛାଟ ାଣୀଟି, ମଁୁ ତା’ର େଦଖାଶୁଣା କଲି ଓ ତା’କ
ବାକି େମ ାମାନ ସହିତେର ରଖିେଦଲି। କିଛି ମିନି ଭିତେର ତା’ର ମାଆ ତା’କ େଖାଜି
ପାଇଲା, େସ େକେତ ଖୁସି ଥିଲା! େତେବ, ତାହା ପରେମଶର େମଷଶାବକର କି ଏକ

ତିଚି ଣ ଅେଟ!

31 ଆପଣ ଜାଣ ି, େସମାେନ େଯଉଁ ାନକ େମ ାକ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆ ି,
କ’ଣ ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ େମ ାକ େସହି ବଧ କରାଯିବାର ାନ ପଯ କିଏ କେଢ଼ଇକି
େନଇଯାଏ, ତାହା ଏକ େଛଳି ଅେଟ। ମା େସହି େଛଳି େସହି େମ ାକ ଠି େସହି
ବଧଗୃହେର େସହି ଢାଲ ାନ ପଯ େନଇ ଛିଡ଼ା କରାଇବ, ଏବଂ, ତା’ପେର
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େଯେତେବେଳ େସ େମ ାଟିକ େସହି ଢାଲ ାନ ପଯ େନଇ ଆେସ, େସେତେବେଳ
େସ େସଠାର େଡଇଁପଡ଼ିବ। ମା , ଓଃ, େସମାେନ କହ ି, େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଛଳିକ
ବଧ କରିବାକ ଯାଉଥା’ ି, େସେତେବେଳ େସ ଏକ ଝଡ଼ ସୃ ି କରିଥାଏ। େଦଖ ?
32 ଆଉ ଠି େସହିଭଳି େସହି ଶୟତାନ କରିବ। େସ ପରେମଶର ସ ାନମାନ ଅତି
ନିମ ରକ କଢ଼ାଇ େନବାକ େଚ ା କରିବ, ମା େଯେତେବେଳ ତା’ର ମୃତ ର ସମୟ
ଆେସ, େସେତେବେଳ େସ କତେର ଏକ ଝଡ଼ ସୃ ି କେର। ଠି େସହିପରି ଭାବେର
ଶୟତାନ ତାହା କରିଥାଏ। ଏବଂ ଠି େସହିପରି ଭାବେର େକେତକ ସମୟେର, େକୗଣସି
େଛାଟ ସୁ ର-ଦିଶୁଥିବା ଝିଅଟିଏ କି ା େକୗଣସି େଛାଟ ଦ ବାଳକଟିଏ, ସିଗାେର ପ ା
ସହିତ କି ା ଏକ ମଦ େବାତଲ ସହିତ, େଗାଟିଏ େଛାଟ ଝିଅକ କେଢ଼ଇ େନଇଯାଏ, େକୗଣସି
ଏକ ପଲର େଗାଟିଏ େମଷଶାବକକ, ଏକ ଭ ବାଟକ େନଇଯାଏ। “ଓଃ, ଏହାସବ ଠି
ଅେଟ। ମ ଳୀ ବିଷୟେର େସହି ସମ ଶୁଭ-ଶୁଭ ବିଷୟ େବାଲି େସପରି କିଛି ନାହିଁ।”
ମା ଥେର େସହି ବୟ ବାଳକକ ମୃତ କ ଆଘାତ କରିବାକ ଦିଅ , ଆପଣ ତା’କ
ରଡ଼ି ଛାଡଥିବାର, ପୁଣି ସମ େଦଶେର ଚି ାର କରଥିବାର ଶୁଣ ି। ଆଉ ଶୟତାନ ଠି
େସହିପରି ଭାବେର ହିଁ ତାହା କରିଥାଏ।
33 ମା େଗାଟିଏ େମଷଶାବକ ଏେତ ନ ଅେଟ, େଯ ତାହାକ ମାଗଦଶନ କରା
ଯାଇପାେର। ଏବଂ ତାହାହିଁ କାରଣ ଅେଟ େଯ ପରେମଶର ୀ େମଷଶାବକ ଭାବେର

ଦଶିତ କେଲ, ଏବଂ ନିଜକ କେପାତ ଭାବେର ଦଶିତ କେଲ। ଏବଂ େସହି ଦିନେର
େଯେତେବେଳକି େଯାହନ ଯୀଶୁ ଯ ନ ନଦୀେର ବା ି େଦଇଥିେଲ, ସବେ
ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର େଗାଟିଏ ଯାହାକି େକେବ ଘଟିତ େହାଇଥିଲା, ତାହା ଠି େସଠାେର
ଘଟିଥିଲା। ଧ ାନ ଦିଅ େକେତ ସୁ ର ଥିଲା! େସହି େମଷଶାବକ, ପୃଥିବୀର ସମ

ାଣୀମାନ ମଧ ର ସବଠ ନ , ଏବଂ େସହି କେପାତ, ଆକାଶର ସମ ପ ୀମାନ
ମଧ ର ସବଠ ନ । େତେବ, ତାହାହିଁ ଏକମା ଉପାୟ ଥିଲା େଯ େସମାେନ େକେବ
ଏକ େହାଇ ପାରିଥା’େ । ଏହାହିଁ ଥିଲା େସହି ଏକମା ଉପାୟ େଯ କେପାତ େକେବ
େମଷଶାବକ ଉପରକ ଆସିଥା’ ା। େତେବ, େଯେତେବେଳ କେପାତ ତଳକ ଆସିେଲ,
େଯାହନ ଯୀଶୁ େଦଖିେଲ, ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ଏହି େଦଖ, ପରେମଶର େମଷଶାବକ,
େଯ ଜଗତର ପାପ ବହିେନଇଯାଆ ି।” ଆଉ େଯାହନ କହିେଲ, “ମଁୁ ସା େଦଉଅଛି,
ପରେମଶର ଆ ା କେପାତ ପରି ଆକାଶର ଅବତରଣ କରଥିବାର, ଏବଂ ତାହା
ଉପେର ଅବ ାନ କରଥିବାର େଦଖିଅଛି।” ହାେଲଲୟା! ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି। େସହି
କେପାତ ଏବଂ େସହି େମଷଶାବକ ଏକୀକତ େହେଲ। ତାହା େସେତେବେଳ ହିଁ ଥିଲା େଯ
ପରେମଶର ଏବଂ ମନଷ ଏକ େହେଲ। େସେତେବେଳ ହିଁ ଅେଟ େଯ ସଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀ
ପର ରକ ଆଲି ନ କେଲ। ହାେଲଲୟା! େସେତେବେଳ ହିଁ ଅେଟ େଯ ପରେମଶର
େଦହବ େହେଲ, ତାହାକ ଆଣିେଲ, େସେତେବେଳ ହିଁ ଅେଟ େଯ ପରେମଶର େସହି
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ଆ ା ରପର ଓ ାଇ ଆସିେଲ ଏବଂ େସ ମନଷ ରପ େହେଲ ଓ ଆମମାନ ମଧ େର ବାସ
କେଲ। େସେତେବେଳ ହିଁ ଅେଟ େଯ ସମ ଅନ ତା ପର ରକ ଆଲି ନ କଲା। େସହି
ସମୟ ହିଁ ଥିଲା େଯ େଯେତେବେଳ ଆଦମ େଲାକମାନ ର ପତିତ ମାନବ ଜାତି ଏବଂ
ଯିେହାବାଃ ପରେମଶର ଓ େତ କ ଦତ ଏକ ଆସିେଲ, େଯେତେବେଳ ପରେମଶର
ଏବଂ ମନଷ ଏକ କରାଗେଲ, େସହି ମହାନ ୃତି ଦିବସେର େଯେତେବେଳ େଯାହନ
ଯୀଶୁ ବା ି େଦଇଥିେଲ।

େତେବ, କ’ଣ େହାଇଥା’ ା ଯଦି େସମାେନ ଏକ ବିଲଆ େହାଇଥା’େ ? କେପାତର
େସହି ମଧୁର ଡାକ େକେବେହେଲ େସହି ବିଲଆ ସହ କରି ପାରି ନ ଥା’ ା।
34 ଅନତି ଏକ ବିଳ ସ ାର ସମୟେର େସହି ପୁରଣା ଘୁଘୁ ପ ୀମାନ େସଠାେର
ବସିଥାଇ କିଛି ସମୟ ଡାକ େଦଉଥିବାର ଶୁଣିବାଠାର ଅଧିକ ସୁ ର କ’ଣ ବିଷୟ ଅେଟ? ମଁୁ
େମା’ର ପ ୀ ଏବଂ ଶିଶୁକ ହରାଇବା ପେର…ମଁୁ କ’ଣ କରଛି ତାହା କାହାରିକ ଜାଣିବାକ
େଦଇ ନ ଥାଏ। ମଁୁ େମା’ର ପୁରଣା କାରେର ବସି ଯାଏ, ମଁୁ ଏଠାେର ରା ାେର ଗାଡ଼ି
ଚଲାଇଥାଏ, ଏଠାେର ୱାଲନ ରି କବରଖାନାକ ଯାଇଥାଏ, େସଠାେର ଏକ ଗଛ
କଡ଼େର ବସିଯାଏ ଓ କବର ଆଡ଼କ ଅନାଇଥାଏ। ମଁୁ େସମାନ ଛାଡ଼ି ହିଁ ପାେର ନାହିଁ।
ଏପରି ଲାେଗ େଯ ମଁୁ ଆଉ ଏହାକ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ମଁୁ ଭାବିଥାଏ, ଆଠ ମାସର, େମା’ର
ସାନ ଶିଶୁଟି, େସଠାେର େଶାଇଅଛି। େସ କିପରି ତା’ର େଛାଟ େଛାଟ ହାତଗୁଡ଼ିକ ଧରିଥାଏ
ଓ େମା’ ପାଖକ ପହ ିଥାଏ, ଏବଂ ମଁୁ େପଂକାଳି ବଜାଇଥାଏ କି ା ତା’କ କିଛି କହିଥାଏ,
ଆଉ େସ “ଗୁ-ଗୁ,” କରି ତା’ର େଛାଟ ହାତଗୁଡ଼ିକ ବି ାରିତ କରିଥାଏ। ଆଉ ମଁୁ ଏକ ଗଛ
କଡ଼େର ବସି ରହିଥାଏ, ବିେଶଷତଃ େଯେତେବେଳ ତାହା ସ ା ସମୟ େହାଇଥାଏ। ଏବଂ
େସଠାେର ଏକ ପୁରଣା କେପାତଟିଏ ଥିଲା ଯାହାକି େସଠାେର ବଦା ଭିତେର ବସିଥାଏ, େସ
ଡାକ େଦବା ଆର କରିଥାଏ। ଓଃ, େମା’ର ଭ! ମଁୁ ଥେର ଭାବିଲି େଯ ତାହା କାେଳ େମା’
ଶିଶୁର ଅମର ାଣଟି େମା’ ସହିତ କଥା େହବା ପାଇଁ େଚ ା କରିବାକ େଫରି ଆସୁଛି କି?
କେପାତର େସହି ଡାକ େଦଉଥିବା ବିଷୟକ ଶୁଣିବାଠାର ଅଧିକ ମଧୁର ଆଉ କିଛି ନେହଁ। େସ
େକେତ େ ମିକ ଅେଟ! େସ ସ ାଦ ଆଣିଥାଏ। େସ କିପରି ଶା ି ାପନ କରିବାକ େଚ ା
କେର! ଏକ ସକାେଳ ଶୀ ଉଠିଯିବା, େସଠାେର େସହି ବଣକ ଯିବା େଯଉଁଠାେର ପାଖେର
ମଁୁ ରେହ, ତାହାକ ଶୁଣିବା େକେତ ଶା ିପୂ ବିଷୟ ଅେଟ! େସହି ମହାନ ଉ ଗଛମାନ
ଉପେର ବସି, େସହି କେପାତଗୁଡ଼ିକ ପର ରକ ଡାକ େଦଉଥା’ ି।
35 ଅନ ଏକ ଦିନ, ଭାଇ କ ଠାେର, େଗାଟିଏ ବ ମାଆ କେପାତର ଦଇଟି େଛାଟ
ଛଆମାନ ଥିଲା। ଆଉ େସମାେନ େସହି ଭବନର ଠି ଉପର ଭାଗେର ବସିଥିେଲ,
େଯପରିକି ବିେଲଇମାେନ େସମାନ ଧରି ନ ପାର ି। ଆଉ େସହି ବ ମାଆ କେପାତଟି
େସମାନ ଖୁଆଇ େଦଉଥିଲା। ତା’ପେର େସ ତଳକ ଓ ାଇ ଆସି େସମାନ ଆଣୁଥିଲା ଓ
େସମାନ ଗଛ ଉପରକ ଉଠିବା ପାଇଁ ସାହାଯ କରଥିଲା, ଆଉ େସମାେନ େସଠାେର
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ଜେଣ ଅନ ର ଚାରିପାଖେର ନିଜର େବକକ ରଖି ବସିଥିେଲ, ଏବଂ ଦିନସାରା, ଡାକ
େଦଉଥିେଲ ଓ େ ମ କରଥିେଲ, ଦଇଟି େଛାଟ େଛାଟ, ନିରୀହ ଶିଶୁ କେପାତମାେନ।
36 ଆଉ ମଁୁ ଚି ା କଲି େଯ ପରେମଶର କିପରି, (କେପାତଟି ଏେତ ଏକ େ ହୀ ପ ୀ)
ଏବଂ େସହି କେପାତ, ପରେମଶର, ତାହା ର ମଣିଷମାନ ସହିତ େ ମ କରିବାକ
ଚାହଁୁଛ ି। ପରେମଶର େ ମ କରାଯିବାକ ଚାହଁୁଛ ି। ପରେମଶର ଆପଣ େ ମ
କରିବାକ ଚାହଁୁଛ ି। “ପରେମଶର ଜଗତକ ଏେତ େ ମ କେଲ, େଯ େସ ତାହା ର
ଅଦିତୀୟ ପୁ ଦାନ କେଲ, େଯ ତାହା ଠାେର େଯେକହି ବିଶାସ କେର େସ ବିନ ନ ହଏ,
ବରଂ ଅନ ଜୀବନ ା ହଏ।” ଭ ଧନ େହଉ ! େତେବ ପରେମଶର, େ ମ କରିବାକ
ଚାହିଁ, ତାହା କିଛି କରିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା…କିଛି େଗାଟାଏ େ ମିକ ବିଷୟ ନିମାଣ କରିବାକ
ପଡ଼ିଥିଲା। ତାହା ନିଜ ଭଳି କିଛି େଗାଟାଏ ନ ବିଷୟ ନିମାଣ କରିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାହା
ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ନିମାଣ କରିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା ଯାହାକି େ ମ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତାହା
ନିଜର ସଭାବ ପରି କିଛି େଗାଟାଏ ନିମାଣ କରିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା।
37 ଆପଣ ଏପରି କିଛି ବିଷୟକ େ ମ କରିପାର ି ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣ ର ନିଜର
ସଭାବର ନେହଁ। େ ମକ ତ େ ମ ସହିତ ହିଁ ଏକ େହବାକ ଅଛି। ଜେଣ ସାମୀ ଏବଂ

ୀକ ପର ର େ ମ କରିବାକ ଅଛି, ଯଦି େସମାେନ େକେବ େସହି ରକ ା ହଅ ି।
ପରିବାରକ ପର ର େ ମ କରିବାକ ଅଛି, ଯଦି େସମାେନ େକେବ େସହି ରକ ା
କର ି। କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟ ଯାହାକି େ ମ କରାଯାଏ! ଆପଣ ସବଆେଡ଼ େଖାଜ ି, ନିଜର

ୀ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ଝିଅକ େଖାଜ ି ଯାହାକ ଆପଣ େ ମ କର ି। େସହି ଝିଅ
େଖାଜିଥାଏ, ଏପରି ଏକ ସାମୀକ ଯାହାକ େସ େ ମ କରିପାେର।
38 ପରେମଶର େଖାଜ ି, ଏପରି ଏକ ାଣକ େଖାଜିବା ପାଇଁ େଚ ା କର ି ଯାହାକ େସ
େ ମ କରିପାରିେବ। ଏଣୁ, େସ ଆପଣାକ ଏଠାେର ପୃଥିବୀେର ଏକ ନିରୀହ କେପାତ ଏବଂ
ନିରୀହ େମଷଶାବକ ଭାବେର ଦଶିତ କେଲ। ଯଦି େସହି େମଷଶାବକ େକେବ େଗାଟିଏ
ମିନି ପାଇଁ ଏକ ହ ାର କରଥିବା ବିଲଆର ସଭାବକ ହଣ କରି େନଇଥା’ ା, େସହି
କେପାତ ତର ତା’ର ଉଡ଼ାଣକ େନଇ ଯାଇଥା’ ା, େସ ଚାଲି ଯାଇଥା’ ା।
39 ମା େସହି—େସହି—େସହି େମଷଶାବକ, ତାହାର ନିଜର େକୗଣସି ବିରାଟ ବଡ଼ ମନ
ନାହିଁ। େଗାଟିଏ େମଷଶାବକ ଏପରି ଏକ ାଣୀ ଅେଟ, େଯେତେବେଳ ତାହା ହଜିଯାଏ,
ତାହା ଆଶାବିହୀନ ଭାେବ ହଜିଯାଏ। େଗାଟିଏ େମ ା ତା’ର େଫରିବା ବାଟ େଖାଜି
ପାଇପାେର ନାହିଁ। େସହି କାରଣର ହିଁ େଛଳି ତାହାକ ତା’ର ମୃତ ନିକଟକ େନଇ ଯାଇଥାଏ।
ଏହା ତା’ର ବାଟ େଖାଜି ପାଇପାେର ନାହିଁ, େଗାଟିଏ େମ ା ଯାହାକି ହଜି ଯାଇଥାଏ। େସହି
କାରଣର ପରେମଶର ଆମମାନ େମ ା ସହିତ ତଳନା କେଲ। େଯେତେବେଳ ଆେମ
ହଜିଯାଉ, ଆେମମାେନ ହଜି ଯାଇଥାଉ। େକୗଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ େଯ ଆେମ ନିଜକ େଖାଜି
ପାଇପାର। ଏବଂ ତାହା କରିବାର େକବଳ େଗାଟିଏ ମା ଉପାୟ ଅଛି, ତାହା େହଲା,
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େମଷପଲର ପାଳକ ନିକଟେର ନିଜକ ସମପଣ କରିେଦବା, ଆଉ େସ ମାଗଦଶନ
କର ି।

40 େତେବ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଏହି େମଷଶାବକ ଏବଂ େମ ାକ ଏକ ଲ କଲି…
ବରଂ, େସହି େମଷଶାବକ ଏବଂ େସହି କେପାତକ, ଏକ , େସମାେନ ଏକ େହାଇଗେଲ।
ତା’ ପେର େଦଖ େଯ କେପାତ କିପରି ପରେମଶର ପୁ , େମଷଶାବକ କେଢ଼ଇ
େନଲା। େସ େକେତ ଭ ଥିଲା, ଏହା ଜାଣି େଯ େସ ବଧ କରାଯିବା ନିମେ ଯାଉଛ ି। େସ
େକେତ ଭ ଥିେଲ, ସବଦା ନିେଜ କିଛି କରିବାକ େଚ ା କରି ନ ଥିେଲ, ଆ -ନିଭରଶୀଳ
େହବାକ େଚ ା କରି ନ ଥିେଲ। େସ କହିେଲ, “ପିତା ଥେମ େମାେତ ନ େଦଖାଇବା ପଯ
ମଁୁ କିଛି କେର ନାହିଁ, ଏବଂ ପିତା େମା’ ଠାେର ବାସ କର ି।”

41 େତେବ, ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଯାହାକି େମଷଶାବକ ଅେଟ, ତାହା େହଲା େମଷଶାବକ
ନିଜର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ସମପଣ କରିବାକ ଇ କ ଥାଏ। େତେବ, ପରେମଶର ଚାହଁା ି େଯ
ଆେମମାେନ େମଷଶାବକ ତଲ େହଉ, ମା ଅେନକ ଥର ଏପରି ହଏ େଯ ଆେମମାେନ
ଆମର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ସମପଣ କରିବାକ ଚାହିଁ ନ ଥାଉ, ଆମର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ହରାଇ
େଦବାକ ଚାହିଁ ନ ଥାଉ। ଆପଣମାନ ମଧ ର ଅେନେକ କହ ି, “ହଁ, ଭାଇ ାନହା ,
େମା’ର ଅଧିକାରମାନ ଅଛି।” ତାହା ସତ, ମା କ’ଣ ଆପଣ ନିଜର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ
ସମପି େଦବାକ ୁତ କି? କ’ଣ ଆପଣ ନିଜର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ େଦଇ େଦବାକ ଇ କ
କି, େଯପରିକି ପରେମଶର ଆପଣ କେଢ଼ଇ େନଇ ପାର ି? ଆଜି ଆମର ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ
ସହିତ ତାହାହିଁ ମାମଲା ଅେଟ, ବହ ସଂଖ ାେର, ପରେମଶର େମଷଶାବକ ଦୀନତା…
ଆମମାନ େମଷଶାବକ େହବାର ଉଚି ଥିଲା, ଆେମମାେନ େମଷଶାବକ ବ ତୀତ ଅନ
ସମ କିଛି େହାଇ ଯାଇଅଛ। ଏବଂ ତାହାହିଁ କାରଣ ଅେଟ େଯ, ଆେମମାେନ ଠି େସହି
ମେନାଭାବ ପାଇବା ମାେ , ପବି ଆ ା ର କେପାତ ତା’ର ଉଡ଼ାଣ େନଇ ନିଏ ଓ ଛାଡ଼ି
ଚାଲିଯାଏ।

42 ଯଦି ପରେମଶର େମଷଶାବକ ଏକ ବିଲଆ ପରି ଥମ ହ ାର କରିଥା’େ , କି ା
େସହି ନ କେପାତ ଯାହା ଅନମତି େଦଇଥା’ ି ତା’ର ବିପରୀତେର କିଛି କରିଥା’େ ,
େତେବ େସହି କେପାତ ତା’ର ଉଡ଼ାଣ େନଇ ଯାଇଥା’ ା। େସ ଏକ ମିନିଟେର ହିଁ ଚାଲି
ଯାଇଥା’ ା।

43 ଏବଂ ତାହାହିଁ ଆଜି େସହି କାରଣ ଅେଟ େଯ ଆେମମାେନ ଆ ଯ କରିଥାଉ,
“େପ ିକ ାଲ ମ ଳୀ ସହିତେର କ’ଣ ମାମଲା ଅେଟ?” ଏହାର କାରଣ େହଉଛି େଯ
ଆେମମାେନ ଏକ ଭି ସଭାବ ହଣ କରି େନଇଛ। ଆେମମାେନ ଏପରି ଏକ ସଭାବ

ହଣ କରିଛ ଯଥା, “ଆେମ ଆମର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ଚାହଁୁ। ଆେମ ତାହା କରିବାକ ଯାଉଅଛ
ଯାହା କରିବାଟା ଠି େବାଲି ଆେମ ଜାଣୁ।” ଆଉ ଆେମମାେନ ଅଭିମାନୀ େହାଇଯାଉ।
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ଆେମମାେନ ଶ ୁ େହାଇଯାଉ। ଆେମମାେନ ଉଦାସୀନ େହାଇଯାଉ। ଆେମ େ ାଧକ
ଆସିବାକ େଦଇଥାଉ। ଆେମ ସାଥକ ଆସିବାକ େଦଇଥାଉ।

44 େଗାଟିଏ େମଷଶାବକ, େଯେତେବେଳ ଏହା ସମୟ ଆେସ…େସ ତା’ର ନିଜର
ପଶମକ ଉ ାଦନ କେର, ତାହା େହଉଛି ତା’ର ଅଧିକାର। େସ ତା’ର ପଶମକ ଉ ାଦନ
କେର, ମା େସମାେନ େମଷଶାବକକ ନିଅ ି ଏବଂ ତା’କ କାଠ ପଟା ଉପେର ଫି ି
ଦିଅ ି, ଆଉ ତା’ର େଗାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ବା ି ଦିଅ ି। େସ କଦାପି ଲାତ ମାେର ନାହିଁ, େସ କଦାପି
ଝଗଡ଼ା କେର ନାହିଁ। ଆପଣ ତା’ର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ଠି ତାହାଠାର େନଇଯାଆ ି, କାରଣ
େସ େଗାଟିଏ େମଷଶାବକ ଅେଟ। େସ ଆଉ କିଛି କରିପାେର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା େହଉଛି
ତା’ର ସଭାବ। ମା ଥେର େଗାଟିଏ ୀ ିଆନର ପଥ ଅତି ମ କର , ଆପଣ ଜାଣିଯିେବ
େଯ େସ ଏକ େମଷଶାବକ କି ଏକ େଛଳି ଅେଟ। ଆପଣ ଜାଣିଯିେବ େଯ େସ କ’ଣ ଅେଟ,
ଥେର େକବଳ ତା’କ ଅତି ମ କର । ଆଉ ତାହାହିଁ ଆଜି େସହି କାରଣ ଅେଟ େଯ ଆମର
ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ େସହି ିତିେର ଅଛ ି େଯଉଁଥିେରକି େସମାେନ ରହିଛ ି।

45 ଆେମମାେନ ନିଜକ ପରେମଶର େମଷଶାବକ େବାଲି ଡାକିଅଛ। ୀମାେନ ଏବଂ
ପୁରଷ, ଏକାଠି ମିଶି, ପରେମଶର େମଷଶାବକ ଭଳି ଆଚରଣ ନ କରି ଅନ ସମ କିଛି
ପରି ଆଚରଣ କରିବା ଆର କରି େଦଇଛ ି। ଆପଣ େସମାନ ରା ାେର ଯାଉଥିବାର
େଦଖ , େଛାଟ େଛାଟ େକଶ ସହିତ, େକଶ କ ନ କରି, ପୁଣି େସମାନ ର େକଶେର
ସବ େଗା େଗା କ କ ିଆ ଚ କରିଥା’ ି। ଏବଂ କିଛି ବଷ ପୂେବ, ଆପଣ ଡାକ …
ଆପଣ, େସମାେନ…ଆପଣ ତାହା କରିବା ପାଇଁ େସମାନ ନିଯୁ ି େଦଇ ନ ପାର ି।
ଆଉ ତା’ପେର ଆପଣ ଆ ଯ କର ି େଯ ମ ଳୀ କାହିଁକି ଏହିଭଳି ିତିେର ଅଛି? ଏହାର
କାରଣ େହଲା େଯ ଆପଣ ନ ଏବଂ ଦୀନ େହବା ପରିବେ , ଏକ ବିଲଆ କି ା ଏକ େଛଳିର
ସଭାବକ ହଣ କରି େନଇଛ ି। ଆଉ ଆପଣ କହ ି, “ତାହା େମା’ର ଅଧିକାର ଅେଟ,
ଭାଇ ାନହା ।” ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଏହା ଆପଣ ର ଅଧିକାର ଅେଟ। “ଭ ାରୀମାେନ େକଶ
କାଟ ି। ଆଉ େଯପଯ ଭ ାରୀ େକଶ କାଟୁଥିବ, କ’ଣ େମା’ର ଅଧିକାର ନାହିଁ କି?”
ତାହା ଠି , ତାହା େହଉଛି ଆପଣ ର ଆେମରିକୀୟ ଅଧିକାର। କି କ’ଣ ଆପଣ ଏକ
େମଷଶାବକ େହବା ନିମେ , ଏହାକ ଛାଡ଼ିବାକ ୁତ କି? କ’ଣ ଆପଣ ନିଜକ ସମପଣ
କରିବାକ ୁତ କି?

46 ଏବଂ ଆପଣ ମହିଳାମାେନ, ଅଧିକ ସମୟ େହାଇନାହିଁ, ଆପଣ ରା ାେର ଚାଲି
ଯାଉଥା’ ି…ଆଜି ମହିଳାମାେନ େଯପରି େପାଷାକ ପି ି ତାହା େଦଖିବାଟା ଅତି
ହାସ ା ଦ ଅେଟ। ଆଉ ମଁୁ େ ସବିେଟରିଆ ଏବଂ େମେଥାଡି ବିଷୟେର କହନାହିଁ,
ମଁୁ ତ ଆପଣ ପବି ମହିଳାମାନ ବିଷୟେର କହଅଛି। ରା ାେର ଚାଲି ଯାଇଥା’ ି, ଏବଂ
ତାହା…
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47 େମା’ କାର ସ ୁଖ ଭାଗେର େଗାଟିଏ େଛାଟ ୁଶଟିଏ ଝଲି ରହିଥିଲା, ଆଉ େକହି
ଜେଣ େମାେତ କହିେଲ, କହିେଲ, “ବିଲି, କ’ଣ ଆପଣ ଜାଣ ି ତାହା ଏକ କ ାେଥାଲି
ଚି ଅେଟ?”
48 ମଁୁ କହିଲି, “କ ାେଥାଲିକମାେନ େକେବଠ ୁଶେର ବିକ ପାଇେଲ?” କଦାପି ନେହଁ!
ତାହା କ ାେଥାଲି ବିଶାସର ଏକ ଚି ନେହଁ; ତାହା ତ େହଉଛି ୀ ିଆନ ବିଶାସର ଚି ।
େଗାଟିଏ କ ାେଥାଲି ବିଶାସ େହଉଛି ଏକ େଛାଟିଆ ମୃତ ସ , ମରିୟମ ର କିଅବା—
କିଅବା େକୗଣସି ମୃତ ବ ି ର ଯାହାକ େସମାେନ ଉପାସନା କର ି। ଆେମମାେନ ମୃତ
େଲାକ ଉପାସନା କରନାହଁୁ। ଆେମମାେନ ସ େସସିଲିୟା ଏବଂ େସହି ସମ ଭି
ସ ମାନ ଉପାସନା କରନାହଁୁ। ତାହା କ ାେଥାଲିକବାଦ ଅେଟ, ଯାହାକି େ ତା ାବାଦର
ଏକ ଉ ରପ ଅେଟ। ମା ୁଶ ତ ତାହା ଦଶିତ କେର ଯିଏକି ମରିଥିେଲ ଏବଂ
ପୁନର  ଥିତ େହାଇଥିେଲ।
49 ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ତା’କ େସଇଠି ରେଖ, ରା ାେର ଅନାଉଥିବାେବେଳ। ପଚି-ଶ
ବଷ ପୂେବ, କି ା ତିରିଶ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ାୟଃ ଅ ଥିଲି, ମଁୁ ପରେମଶର ତି ା
କରିଥିଲି େଯ ଯଦି େସ େମା’ର ଆଖିକ ସୁ କରିେବ େତେବ ମଁୁ ସଠି ବିଷୟକ େଦଖିବି।”
ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ େଯଉଁଆେଡ଼ ବି ଅନା , ତାହା ଅତ ଧିକ ମ ଅେଟ, ମହିଳାମାେନ
ଅଧା େପାଷାକ ପି ି, ଏବଂ ଉଲ ମହିଳାମାେନ ଅଗଣାେର ଏବଂ ସବ ାନେର େଶାଇ
ରହିଥା’ ି। ମଁୁ ତାହା େଦଖିବା ପରିବେ ୁଶଆଡ଼କ ଅନାଇଥାଏ (ଏବଂ ମେନ ପକାଏ େଯ

ୀ େମା’ ପାଇଁ କ’ଣ କରିଛ ି, ଆଉ େମା’ ମୁ କ ଘୁରାଇଦିଏ) େଯଉଁ ବିଷୟକି ଶୟତାନର
ଅେଟ।” ହାେଲଲୟା!
50 ଆଉ େସମାେନ ତ େଲାକମାେନ…ଏହା କହ ନାହିଁ େଯ ତାହା େହଉଛି
“େ ସବିେଟରିଆ , କ ାେଥାଲି ,” ତାହା େହଉଛି େପ ିକ ା ! ଆେମ । ଆପଣ
କହ ି, “ଭାଇ ାନହା , େମା’ର ଏକ ଅଧିକାର ଅଛି।” ତାହା ଠି , ମା ଯଦି ଆପଣ
ଏକ େମଷଶାବକ ଅଟ ି, େତେବ ଆପଣ ନିଜର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିେଦେବ। ଆଉ
େଯେତେବେଳ ଆପଣ େସପରି ଭାବେର ଆଚରଣ କରିବାକ ଯାଆ ି, େସହି ପବି ଆ ା,
େସହି ଦୀନ କେପାତ, ତର ତା’ର ଉଡ଼ାଣକ େନଇ ଯାଇଥାଏ। େସ ଆପଣ ସହିତ
ଅପମାନିତ େହେବ ନାହିଁ। ନା, ନା, ନା। ଆପଣ କଦାପି ଏହା ଭାବ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ
େସହିପରି ଭାବେର ଆଚରଣ କରି ପବି ଆ ା ରଖିବାକ ଯାଉଅଛ ି। ଆପଣ ତାହା
କରିପାର ି ନାହିଁ! ବାଇବଲ ଏହିପରି ବ କେର। ଆପଣ ତ ଆପଣ ର ହରାଇବାକ
ଅଛି…େତେବ, କହ ି, “ବାକି ମହିଳାମାେନ ତ ତାହା କରଛ ି।”
51 ଆଉ ଆପଣ େଲାକ, ଆପଣ ଦୀନହୀନ, େଛାଟ, ଅ ିବିହୀନ, ମାଇଚିଆ ବିଷୟମାନ,
ଆପଣ, ଯିଏକି ନିଜର ପ ୀ େସହିପରି ଏକ କାଯ କରିବାକ େଦଇଥା’ ି, ତାହା ଏହା
ଦଶାଏ େଯ ଆପଣ େକଉଁଥିେର ନିମିତ େହାଇଛ ି। େସହି କାରଣର ଆପଣ େସହିପରି
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ଭାବେର ପବି ଆ ା ପାଇ ନ ଥା’ ି େଯପରି ଭାବେର ପାଇଛ ି େବାଲି ଆପଣ କହଥା’ ି,
ଅନ ଥା ଆପଣ ଠାେର ନିଜ ବିଷୟେର ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ଯେଥ ରହିଥା’ ା େଯ ଆପଣ
ତା’କ େଯେକୗଣସି କାେର, ଜେଣ ୀ ଭାବେର ଆଚରଣ କରାଇଥା’େ େଯପଯ
େସ ଆପଣ ସହିତେର ରହିଥାଏ। ଆେମ । ତାହା ପୁରଣା-କାଳିଆ, କେଠାର ଭଳି
ଶୁଭଅଛି। ମା ତାହାହିଁ ଆଜି ଅେଟ ଯାହାକି ମ ଳୀ ଆବଶ କ କେର, ଏକ ପୁରଣା-
କାଳିଆ, ପବି ଆ ା ଦାରା େଧୗତ କରାଯିବା, ଏବଂ ବାହାେର ଟ ାଯାଇ ଶୁଖାଯିବା, ଓ
ପବି ଆ ା ଦାରା, ଇ ରୀେପଡ଼ିେର ଚଉତି ରଖାଯିବା। ନି ିତ ଭାବେର!

52 ଜଗତ କି ଏକ ଅବ ାକ ଆସିଯାଇଛି! େସମାେନ କିପରି ଭାବେର ରା ାେର
ବାହାରିଯା’ ି ଓ େସହିସବ କାଯ କଳାପ କରି ଚାଲ ି! ବଧବାର ରା ିେର ଆପଣ କିପରି
ଏକ େଟଲିଭିଜନ ଭିତେର ମୁ କ ପୂରାଇ ରଖିଥା’ ି, ଏବଂ ଗୀଜାକ ଯାଆ ି ନାହିଁ! କିପରି
ଭାବେର ଆପଣ…କାହିଁକି, ମା େଦଶେର ଏପରି ଜେଣ େହେଲ ପିଲା ନ ଥିବ…ଯିଏକି
ଏହା ବିଷୟେର ଜାଣି ନ ଥିବ େଯ େଡଭି େକ କିଏ। ଏବଂ େସହି କ ା ମିଛ, କେହ େଯ
େସ ତିନି ବଷ ବୟସେର ଏକ ଭାଲକ ହତ ା କରିଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣ ି ତାହା ଏକ ମିଛ ଅେଟ,
ମା ଆପଣ ନିଜର ଛଆମାନ େସହିପରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକେର େସମାନ ର ମୁ କ ପରିପୂ
କରିବାକ ଦିଅ ି। ଆଉ ଶେହ ମଧ ର ଶତକଡ଼ା େଗାଟିଏ ତିଶତ ସୁ ା ଏପରି ନାହଁା ି
ଯିଏକି େକେବ ଯୀଶୁ ୀ ବିଷୟେର କିଛି ଜାଣିଥିେବ। ତାହାର କାରଣ େହଲା ଏହି ଜଗତ
ଏେତ ଦଷିତ େହାଇଯାଇଛି! ଏହି ରା , ଅତ ହାସ ା ଦ ଏବଂ ପରେମଶର ଠାର
ଏେତ ଦରେର ଅେଟ, େଯ ପବି ଆ ା ତ ାଖ ାନ କରି େଦଇଅଛି।

53 ଓଃ, ଆପଣ କହ ି, “ମଁୁ ଗୀଜାକ ଯାଏ ଓ ଉ ସରେର ପାଟି କେର।” ଆପଣ ତାହା
କରିପାର ି। ମା , େଯପଯ ପରେମଶର େସହି ନ େମଷଶାବକ ଆପଣ
ହଦୟେର ବାସ ନ କର ି, ଓ ଆପଣ ର ଜୀବନକ ପରି ାର କରିବା ନିମେ ଏବଂ ଜେଣ
ଭି ବ ି ପରି ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାଧ ନ କର ି, େସପଯ ତାହା
ଆପଣ ପାଇଁ ୀ ିଆନ ଧମକ ନକଲ କରିବା େକୗଣସି ଲାଭର ବିଷୟ େହବ ନାହିଁ।
ଆପଣ ତ ତାହା ା କରିବାକ ଅଛି। ଆେମ ।

54 କିଛି ସମୟ ପୂେବ ମଁୁ ଏଠାେର ଏକ ଘରକ ଯାଇଥିଲି, ଜେଣ ଅସୁ ବ ି େଦଖା
କରିବାକ, ଏବଂ େସଠାେର ଜେଣ ମହିଳା େଶାଇଥିେଲ, େସଠାେର ବସି ରହିଥିେଲ। ଆଉ
ଜେଣ େଛାଟ ପୁରଣା ଓସୱାଲ ପିଲା ଭିତରକ ଆସିଲା, ତା’ର ମୁ ର ପାଶେର େଟାପି
ରହିଥିଲା, କହିଲା, “ମମି, ରା ି େଭାଜନ ୁତ କି?”

55 େସ ଉ ର େଦେଲ, “ପୁଅେର, ଆମର ସମୟ େହଲା ନାହିଁ,” କହିେଲ, “ଆଜି
ସକାଳେର, େକୗଣସି ରା ି େଭାଜନ ୁତ କରିବାକ।” କହିେଲ, “ମଁୁ ତମ ପାଇଁ ଏକ
ସା ୱି ୁତ କରି େଦଉଛି,” କହିେଲ, “େସଠାେର କିଛି କମଳାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି।”
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56 େସ ଚାଲି କରି ଗଲା ଓ େଗାଟିଏ କମଳା ଧରିଲା, ତାହାକ େଦଖିଲା, ତା’କ ଖାଇବା ପାଇଁ
କାମୁଡ଼ିଲା, ଓ ତା’କ େଯେତ େଜା ପାରିଲା େସତିକି େଜା କା େର େଫାପାଡ଼ି େଦଲା, ରସ
ସବ ଝରିଗଲା, କହିଲା, “ଯଦି ଏହାହିଁ ତେମ ଏହି ାନେର ସବଆେଡ଼ ରଖିଛ, େତେବ ମଁୁ
ବାହାରକ ଚାଲିଯିବି,” େସହି ଭଳି।

57 ମଁୁ ଚି ା କଲି, “େହ ପରେମଶର, େସ େକବଳ ପା ମିନି ପାଇଁ େମା’ର େହବା
ଉଚି !” ପିଲାଏ, ମଁୁ ତା’ ଠାର ତା’ର ଚମଡ଼ାକ ଏପରି ବାହାର କରିେଦବି େଯ େସ ଜାଣିବ
ସୁ ା ନାହିଁ େଯ ତା’ର ଚମଡ଼ା ବାହାର କରା େହାଇଛି! ମା େସମାେନ େସଠାେର ପଡ଼ି
ରହିଥିେଲ, ଦୟାର ପା ଏବଂ ଶିଶୁତଲ େସବାର ପା ଭାବେର। ତାହାକ ଯାହା ଦରକାର
ଥିଲା, ତାହା େହଉଛି ଏକ ଭଲ ଭାବେର ପୁରଣା-କାଳିଆ ଚମଡ଼ା ବାହାର କରାଯିବା।
ତାହା ହିଁ ଆମକ ଦରକାର, ପୁନବାର କିଛି ପୁରଣା-କାଳିଆ ଘରମାନ, ଏବଂ େକେତକ

ଚାରକମାନ େଯଉଁମାେନକି ମ ପଛେର ଛିଡ଼ା େହେବ ଓ ସତ କ ଚାର କରିେବ, ଆଉ
ତାହାକ େସଠାେର ାପନ କରିେବ େଯଉଁଠାେର ତାହା ାପିତ କରାଯିବା େହତ ଅେଟ।
ଆେମ । ତାହା ସତ ଅେଟ। ଓଃ, େମାର ଭ!

58 ସାନ ମରିୟମ ତା’ର େଛାଟ ପାଦକ େଜା ଝଟକି େଦଇ, ଏବଂ ତା’ର େସହି େଛାଟ
ନାକକ ଉପରକ େଟକି େଦଇ ଆଉ େସହି େଛାଟ େଛାଟ େଗାଲାପି-ର ର ଓ ଗୁଡ଼ିକ
(ମ ା ଫ ାକର େସୗ ଯ ସାଧନ ଦାରା) ଆକାଶ ଆଡ଼କ ଉପରକ ବଲାଇ େଦଇ, ଏବଂ
ତା’ର େଛାଟ ମୁ କ କାଢ଼ି େଦଇ ଘର ବାହାରକ ଚାଲିଯାଏ। କି ଲ ାଜନକ ବିଷୟ ଅେଟ!
ପିଲାମାେନ େକେତ ଅବାଧ େହାଇଯାଇଛ ି! ବାଇବଲ କେହ େଯ େସମାେନ େହେବ।
ଶା କେହ େଯ େସମାେନ େହେବ। େସମାେନ କିପରି ବ ବହାର କରିେବ, େସମାେନ କିପରି
ଆଚରଣ କରିେବ, ଏବଂ େସହି ସମ ବିଷୟମାନ ଯାହା ଆଜି ଜଗତେର ଘଟୁଅଛି, ତାହା
ଏଇଥି ପାଇଁ ଅେଟ େଯ େସମାେନ ପବି ଆ ା ଦଃଖିତ କରିଅଛ ି।

59 କିଛି ବଷ ପୂେବ। ମଁୁ ବ ମାନ, କିଛି ଦିନ ମଧ େର ଯାଉଛି, ଆେମରିକାେର ଥମଥର
କରି ପବି ଆ ା ର ଓ ାଇ ଆସିବାର େସହି ଘଟଣାକ ପାଳନ କରିବା ନିମେ , ପଚାଶ
ବଷ ପୂେବ ଏହି ବଷ, ପୁରଣା ଆଜୁସା ି ସଭାେର, ଲ ଆେ ଲସେର େପ ିକ ା
ସଭାେର, େଯଉଁଠାେର େସମାନ ର ଥମ ଥର ପାଇଁ ପବି ଆ ା ଓ ାଇ ଆସିଥିେଲ,
େଯେତେବେଳକି େଲାକମାେନ ଏକାଠି ସମେବତ େହାଇଥିେଲ। େଯେତେବେଳ ୀ
େସହି େଲାକମାନ ମଧ େର ଓ ାଇ ଆସିଥିେଲ, େସମାେନ େସତିକି ନ , ଠି
େସତିକି ଶା ିପୂ ଥିେଲ। େସମାେନ ଧାମିକ ଜୀବନଯାପନ କରଥିେଲ। େସମାେନ
ଉ ଗୀକତ ଜୀବନଯାପନ କରଥିେଲ। େସମାେନ େଦଇ େଦବାକ ଇ କ ଥିେଲ। େସମାେନ
ପବି ଆ ା ଦାରା ପରିଚାଳିତ େହବାକ ଇ କ ଥିେଲ। େଲାକମାେନ କ’ଣ କହିଥିେଲ,
େସଥି ତି େସମାେନ ଖାତି କରି ନ ଥିେଲ, େସମାେନ ଥିେଲ “ପୁରଣା-କାଳିଆ,”
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େସମାନ ଯାହା କହା ଯାଉଥିଲା େଯ େସମାେନ “ପାଗଳ” ଅଟ ି କି ା ଏହା ବିଷୟେର
ଯାହା ଅଟ ି, େସମାେନ ତ ପବି ଆ ା ଦାରା ପରିଚାଳିତ େହବାକ ଇ କ ଥିେଲ।
60 ମା , ଆଜି, ଓଃ, େମା’ର ଭ, ଏକ ପାଉଡର ଲଗାଇବାର ଡବା ଏବଂ ଏକ େସୗ ଯ -

ସାଧନ ବା ସହିତ, ଓ ହେଳ େଛାଟ ପାଇଜାମା ପି ି ଆଉ ରା ାେର ବାହାରି ଯାଆ ି,
କାହିଁକି, ଏହା ତ ଏକ ଲ ାଜନକ ବିଷୟ ଅେଟ! ଏବଂ ନିଜକ େବାଲା ି, “ପବି ଆ ା
ସହିତେର ଅଛ।” ଓଃ, ଆପଣ କହ ି, “କି ମଁୁ ପରଭାଷାେର କଥା କହିଲି।” ହଁ, ଏବଂ
ଶୟତାନ ମଧ , ତାହା କେର। “ଓଃ, ମଁୁ ଉ ପାଟିେର ଚି ାର କଲି।” ଆଉ ଶୟତାନ
ମଧ , ତାହା କେର। ପରେମଶର ପାଖେର ଥିବା େତ କ ବିଷୟକ ଶୟତାନ ନକଲ
କରିପାେର, େକବଳ େ ମ ବ ତୀତ, ଆଉ େସ େ ମକ ନକଲ କରିପାେର ନାହିଁ। ହଁ।
61 େତେବ, ଥମ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣ ି, େଯେତେବେଳ ଆପଣ େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ
କରିବା ଆର କେଲ, ଆପଣ େସହି ସୁର ାର ବାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ େଦେଲ, ଆପଣ
ଆେପାଷ ନି ି େନବା ଆର କରିେଦେଲ, ତା’ପେର ମ ଳୀେର େସମାନ ମଧ େର
େଛାଟ େଛାଟ ଠ , ଠା ଶ େହବା ଆର େହାଇଗଲା, ଆଉ ଏହି ଜଣକ କହିଲା, “ଆପଣ
ଜାଣ ି, ପାଳକ ତ ଠି ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ ଅଟ ି,” କି ା “ଦୀକନ ତ ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ
ଅଟ ି।” ଆଉ, ଥମ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣ ି, ଆପଣ ତାହାକ ଶୁଣିେଲ! ଏବଂ ତାହାହିଁ
କାରଣ ଅେଟ େଯ ଆମର ଏେତ ସମସ ା ରହିଅଛି, କାରଣ ଆପଣ ଶୟତାନର କଥାକ
ଶୁଣିବାକ ଆର କରି େଦଇଛ ି, ଏବଂ େସହି ନ କେପାତକ ଶୁଣିବା ପରିବେ ଏକ
ହ ାର ପାଇଛ ି, ଯାହାକି େସହି ପବି ଆ ା, ପରେମଶର େସହି କେପାତ ଅଟ ି ଯିଏକି
ଆପଣ କେଢ଼ଇ େନେବ ଏବଂ ଆପଣ ମାଗଦଶନ କରିେବ, ଆପଣ େ ମ କରିେବ
ଏବଂ ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କରିେବ।
62 ଥମ ଥର େଯେତେବେଳ ଆପଣ େସହି େଛାଟ େଚାଟ େ ାଧର ଲହରୀଗୁଡ଼ିକ
ମଧ ର େଗାଟିଏକ ପାଆ ି, େସହି କେପାତ ତର ଉଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ତାହା ଠି ଅେଟ।
େସ ଏହାକ ସହିପାେର ନାହିଁ। ତା’ର ସଭାବ ଅଲଗା ଅେଟ। ଓଃ, େସ ତ ତାହା ଆେଦୗ
ସହିପାେର ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜର ପେଡ଼ାଶୀ ବିଷୟେର କଥାବା ା କରିବାକ ଯାଆ ି,
େସ ତାହା ସହିପାେର ନାହିଁ, େସ ତ ତାହା ସହିତ ଏକମତ େହବ ହିଁ ନାହିଁ। େସ ତ ତା’ର
ଉଡ଼ାଣକ େନଇନିଏ ଓ ଦରକ ଚାଲିଯାଏ। େସ ତ ଏହାକ ଆଉ ଅଧିକ ସହିପାେର ନାହିଁ।
କେପାତ ଅତି ଭ ଅେଟ। କେପାତ ନ ଅେଟ, ଏବଂ େସହି କେପାତ, ଏବଂ—ଏବଂ ଏହା
େସପଯ େକୗଣସି ବିଷୟ ଉପେର ଛିଡ଼ା େହାଇପାେର ନାହିଁ େଯପଯ କି ଏହା େସହି
ସମାନ ସଭାବର ନ ଥାଏ।
63 େତେବ, ପରେମଶର ଆପଣ ଏକ ଭି ସଭାବର କରିପାର ି, ପୁରଷ କି ା ୀ, େସ
ଆପଣ ଏକ ଭି ସଭାବ େଦଇପାର ି। ଆଉ ଆପଣ କହ ି, “ଆ ା, ଭାଇ ାନହା ,
ଆେମ ତାହା ବିଷୟେର କ’ଣ କରିପାରିବା?” ପୁନବାର ଏକ େମଷଶାବକ େହାଇଯା’ ।
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ଏହା ତ େସହି ଦଇ ାଣୀ େକବଳ ଯଦି େକେବ ଏକ ମିଳିତ େହେବ, ତାହା େହଉଛି କେପାତ
ଏବଂ େମଷଶାବକ। କେପାତଟି େମଷଶାବକ ବ ତୀତ ଅନ କାହାରି ଉପରକ ଆସିବ ନାହିଁ।
ଆଉ ଯଦି ଆପଣ େଗାଟିଏ େଛଳି େହାଇ ଯାଇଛ ି, ତାହାେହେଲ ଆପଣ ନିଜଠାର େସହି
ପୁରଣା େଛଳିର ଆ ାକ ବାହାର କରି ଦିଅ । ତାହା ଠି । ଯଦି ଆପଣ ଅନ କିଛି େହାଇ
ଯାଇଛ ି, େତେବ ତାହାକ ନିଜଠାର ଦର କରି ଦିଅ , ଯଦି ଆପଣ ଜେଣ ପରଚ ାକାରୀ
େହବାକ ଆର କରି େଦଇଛ ି।
64 ଏଠାେର ଥେର, ମଁୁ ଏକ ନି ି ସହରେର େଯେତ କଡ଼ା ଭାବେର ଚାର କରିପାେର
େସତିକି କଡ଼ା ଚାର କଲି, େସଠାେର ହଜାର ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ। ମଁୁ ଏକ େବଦୀର
ଡାକରା େଦଲି। ମଁୁ ଭାବିଲି େଯ ମଁୁ ପାପର ସମ ପରିସରକ ସ ୂ ଭାେବ ଶ କରିଅଛି,
ମଁୁ ତାହାସବ ସ ୂ ଭାବେର େନଇଅଛି ଯାହା ମଁୁ ଭାବି ପାରିଥିଲି। େସହି ରା ିେର େସବା
ସମା େହାଇସାରିବା ପେର, ଜେଣ ଅତି ସଧାମିକ ସାନ ମହିଳାଟିଏ ଚାଲି କରି ଆସିେଲ,
େସ କହିେଲ, “େତେବ, ଭାଇ ାନହା , ମଁୁ ନି ିତେର ଆନ ିତ େଯ ଆପଣ ଆଜି ରା ି
େମାେତ ଶ କେଲ ନାହଁ।”

ମଁୁ ଭାବିଲି, “ତାହା ଜେଣ କତ ୀ ିଆନ େହାଇଥିବା ଉଚି ।” କହିେଲ, “ଆଜି ରା ି
ଆପଣ େମାେତ ଶ କେଲ ନାହଁ।”
65 ମଁୁ କହିଲି, “ହଁ, ଭ ମହିଳା, ମଁୁ ତାହା ଶୁଣି ନି ିତେର ଆନ ିତ ଅେଟ, ଆପଣ ନି ୟ
ପରେମଶର ରାଜ ର ନିକଟବ ୀ େହାଇଥିେବ।” ଏବଂ େସ ଚାଲିଗେଲ।
66 େସଠାେର େକୗଣସି ବ ମହିଳା ଜେଣ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ। ମଁୁ ପଚାରିଲି, “କହ , କ’ଣ
ଆପଣ େସହି ୀକ ଜାଣିଛ ି କି?”

“ହଁ।”

ମଁୁ କହିଲି, “େସ ନି ୟ ଜେଣ କତ ୀ ିଆନ େହାଇଥିେବ।”
67 କହିେଲ, “ଆଜି ରା ି ଆପଣ େଗାଟିଏ ବିଷୟକ ଆଘାତ କରିବାେର ବିଫଳ େହେଲ,
ଭାଇ ାନହା , ତାହା େହଲା ପରଚ ା। େସ େହଉଛ ି େଦଶର ମୂଖ ପରଚ ାକାରୀ।”
େସଠାେର ଆପଣ ଅଛ ି, େଦଖ , ତାହାହିଁ ଅେଟ।
68 ମା େଯେତେବେଳ ଆପଣ େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର େଗାଟିଏକ ଆସ ି, ଏଥିେର
କିଛି ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ େଯ େସହି ଚାରକ ଏହାକ ମ ଉପେର ଆଘାତ କର ି କି ନାହିଁ,
େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଜଗତର େସହି ଶାରିରୀକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ େଦଖ ି, େଯପଯ
ଆପଣ ତାହା ସହିତ ଅ ଃ-ସହି ୁ ହଅ ି, ଆପଣ ପରେମଶର ଠାର ଦରେର ଅଛ ି, ଏବଂ
ପବି ଆ ା େସଠାର ଦରେର ରହିେବ। େସହି କାରଣର ସଭାଗୁଡ଼ିକ େସପରି େହଉନାହିଁ
େଯପରିକି ତାହା ପୂବେର େହଉଥିଲା। େସହି କାରଣର ଆଜି ସକାଳେର ଆରାଧନାଳୟେର
େସହି କା ଗୁ ର ଚଲାପଥ ସୃ ି େହଉନାହିଁ। େସହି କାରଣର େସହି ବଡ଼ ବଡ଼ ତ ୁ
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ସଭାଗୁଡ଼ିକ ସମ େଦଶର ଚାରିଆେଡ଼ େହଉ ନାହିଁ, ତାହାର କାରଣ େହଲା େଯ ଆେମ
ପରେମଶର େସହି ନ କେପାତ ଦଃଖ େଦଇଅଛ। ତାହା ଠି ଅେଟ। େସ ଆମ
ସହିତ େସପଯ ରହିେବ ନାହିଁ େଯପଯ କି ଆେମ ଏେତ ଉଦାସୀନ େହାଇ ରହିଥିବା,
େଯପଯ ଆେମ ଜେଣ ଅନ ର ପିଠି ପଛେର କଥା କହଥିବା, “ଆେମମାେନ ଆମର
ମାଗସକଳ ଚାହଁୁ!”
69 େତେବ, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ଏହା ଧ ାନ ଦିଅ , େସହି େମଷଶାବକ ଏକ ନୀରବ
େମଷଶାବକ ଥିେଲ। ବାଇବଲ କେହ, “େସ ଆପଣା ମୂଖ ଫିଟାଇେଲ ନାହିଁ। େଯପରିକି
େମଷମାେନ େସହି ପଶମେଛଦନକାରୀମାନ ସ ୁଖେର ରହିଥା’ ି, େସ ମୂକ ଥିେଲ।”
େସ ଆପଣା ମୂଖ ଫିଟାଇେଲ ନାହିଁ। େସ ଏପରି ଜେଣ ବ ି ନ ଥିେଲ ଯିଏକି ତା ର
ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ଚାହିଁଥିେଲ। ନା, ମହାଶୟ, େସ ତ ନିଜର ଅଧିକାରକ ହରାଇବାକ ୁତ
ଥିେଲ। େସ ଜେଣ ନୀରବ େମଷଶାବକ ଥିେଲ।
70 ମା , ଆଜି, ଓଃ, େମା’ର ଭ, ଆେମମାେନ କିପରି ଭାବେର ଆମର ପାଥକ ଗୁଡ଼ିକ
ଚାହିଁଥାଉ! ଓଃ, େମା’ର ଭ! “ମଁୁ ଆପଣ କହଛି, ଆପଣ େକବଳ କାହାରିକ େମାେତ କିଛି
କହିବାକ ଦିଅ , ମଁୁ ଯିବି ଆଉ ତା’ର କଥା ବଝିବି, ପିଲା, ମଁୁ ତା’କ ଚିରି ପକାଇବି।” “ମଁୁ
େଯଉଁଦିନ େସହି ପୁରଣା କପଟୀକ େଦଖିବି, ମଁୁ େସହି ଦିନ ତା’କ କହିବି! ଆପଣ େକବଳ
େସପଯ ଅେପ ା କର େଯପଯ ମଁୁ ତା’କ େଦଖି ନ ନିଏ! ପରେମଶର ଧନ େହଉ ,
ହାେଲଲୟା! ଉଃ-ହ!” କେପାତ ଠି ତା’ର ଉଡ଼ାଣକ େନଇ ନିଏ ଓ ଦରକ ଚାଲିଯାଏ। ତାହା
ଠି । େଯପଯ ଆପଣ େସପରି ଅନଭବ କରଥା’ ି, ପବି ଆ ା ଆପଣ ସହିତେର
ଆଉ ଆେଦୗ ନ ଥା’ ି। ଆପଣ ନିଜ ବହିେର ଏହାକ ଚି ିତ କରି ରଖ , ଏହା େକେବବି ତାହା
କାଯ କାରୀ େହବ ନାହିଁ। ପବି ଆ ା େକେବ ବି େସହି ାନର ଆଖପାଖେର ରହିେବ ନାହିଁ
େଯଉଁଠାେର େସହି କାରର ଏକ ଆ ା ଥାଏ। ଏହାକ ତ ଏକ େମଷଶାବକ ର ଆ ା, ଏକ
ନ ଆ ା େହବା ଆବଶ କ, ଅନ ଥା ଏହା ତାହା ସହିତ ରହିବ ହିଁ ନାହିଁ, ତାହା ସହିତ ଏହାହିଁ
ସବକିଛି ଅେଟ; ଯଦି ଏହା ପବି ଆ ା ଦାରା ପରିଚାଳିତ, ଏକ ନ , ଦୀନ ନ ଥାଏ। ଆଉ
ଯଦି କିଛି ବିଷୟ ଉଠି ଆେସ, ଏହା ତ ତାହାକ ଧ ାନ ସୁ ା ଦିଏ ନାହିଁ, େକବଳ ଚାଲିଯାଏ।
ବଝିେଲ? ଏବଂ ଠି େସହି ମିନି େଯେତେବେଳକି ତାହା ବଲି ପେଡ଼, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଠି
ତାହା ହିଁ ଅେଟ…େଯେତେବେଳ ଆପଣ ବଲି ପଡ଼ିେଲ।
71 ଆପଣ ଜାଣ ି, ଥମ କରି ପାପ ଜେଣ ବ ି ଠାେର େସେତେବେଳ ଆର
େହଲା େଯେତେବେଳ େସ ମା େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ ବଲି ପଡ଼ିଥିଲା। କ’ଣ ଆପଣ ତାହା
ଜାଣିଥିେଲ କି? ବାଇବଲ ଏହିପରି ହିଁ ବ କେର। ହବା େକବଳ ଅ କିଛି ଣ ହିଁ ବଲି
ପଡ଼ିେଲ, ଏହା ଶୁଣିବା ନିମେ େଯ ଶୟତାନକ କ’ଣ କହିବାକ ଥିଲା, ଆଉ େସ ତା’ ପାଖେର
ଏେତ ସୁ ର ଚି ଟିଏ ଆ ିଲା େଯ ଏପରିକି େଯ େସ କତେର ଭାବିେଲ େଯ ତାହା ସତ
ଅେଟ। ଆଉ େସ ତା’ କଥା ଶୁଣିେଲ।
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72 ଆଉ େଗାଟିଏ ମା ବିଷୟ ଆପଣ କର େବାଲି ଶୟତାନ ଚାେହଁ, ତାହା େହଲା
େକବଳ କିଛି ମିନି ପାଇଁ ବଲି ପଡ଼ି ଅଲଗା େହାଇଯାଆ । େସ ଚି ଆ ି ପାରିବ, କହିବ,
“େତେବ, ଏଠାେର େଦଖ। ଆପଣ ଜାଣ ି, ଭାଇ, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଭଉଣୀ, ଯଦି େସମାେନ
ଠି କାରର େଲାକ େହାଇଥା’େ , େସମାେନଏହାକରି ନ ଥା’େ । ଯଦି େସମାେନ ଠି
ଏଠାେରଏହା କରିଥା’େ , ଆପଣ ଜାଣ ି।” େସ ଆପଣ ତାହା ଏେତ ବା ବିକ ଭାେବ
କରିପାେର େଯ ଏପରିକି ତାହା ଏକ କତ ସତ େହାଇଯାଏ। ତାହା ଠି ଅେଟ! ମା
ମେନରଖ , ତାହା ଶୟତାନ ଅେଟ!

73 େମା’ର ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େସମାେନ େକେତ ନିମ-େ ଣୀର ଅଟ ି,
େସମାେନ ପାପେର େକେତ ଅଧିକ ପତିତ ଅଟ ି, ଏହା ତ ଆପଣ ର େବପାର େଯ
େସମାନ ର ଚାରିପାଖେର ଏକ ବାହ େଦଇ େସମାନ ପରେମଶର େ ମ ଦାରା
ଉପରକ ଉଠାଇବା। େଯେତେବେଳ ପରେମଶର କେପାତ ଆପଣ ପ କାଦଅର
ଉପରକ ଉଠାଇେଲ େସେତେବେଳ ଆପଣ େକଉଁଠାେର ଥିେଲ? େମା’ର ବ , ଏହା ତ
ଆପଣ ର େବପାର ଅେଟ। ଏହି ଜଗତ ଅ ଟିକିଏ େ ମ ପାଇଁ ମରଅଛି। େସହି…

74 ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ଏହି ପଶୁକ, ମଧ , ଏହି ସାନ ପଶୁକ ଧ ାନ ଦିଅ , ଏହା ଏକ
ନୀରବ େମଷଶାବକ ଥିଲା କାରଣ ଏହା କଲା ନାହିଁ…େଯେତେବେଳ ତାହା ଅପମାନିତ
କରାଗଲା, େସ େଫରି ଅପମାନିତ କେଲ ନାହିଁ। େସ ତାହାକ ଧରି ରହି କା ି ବସିେଲ ନାହିଁ,
ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ଓ ଚି ା ଏବଂ ଘାବରା େହେଲ ନାହିଁ, େସ ତାହା କେଲ ନାହିଁ। େଯେତେବେଳ
େକହି…େଯେତେବେଳ ତାହା ଅପମାନିତ କରାଗଲା, େସ ପୁନବାର େଫରି ଅପମାନିତ
କେଲ ନାହିଁ। େସ ମୁହଁ ଫିଟାଇେଲ ନାହିଁ।

75 ମା ଆପଣ କାହାରିକ ଆପଣ ସହିତ କି ା େମା’ ସହିତ କିଛି କରିବାକ ଦିଅ ,
େହ, େମା’ର ଭ, ଆେମମାେନ ଏପରି ପାଟି କରିଥାଉ େଯପରିକି େଗାଟିଏ ରାଜେବ
ଏକ ଗୁଳିକ ଗିଳି ପକାଇଥାଏ, ଏକ ପୁରଣା କକଡ଼ା ପରି—ପରି ଫୁଲି ଯାଇଥାଉ। “ମଁୁ
ଠି ବ ମାନ ଆପଣ କହିବି, ଯଦି େସ େମା’ ପାଦଆ ୁଠି ଉପେର ପୁଣି ଥେର େସପରି
ପାଦ ଦିଏ, ତାହାେହେଲ ମଁୁ ଆଉ େକେବ ପୁନବାର େସହି ପୁରଣା ମ ଳୀକ େଫରିକି ଯିବି
ନାହିଁ। ନା, ମହାଶୟ! ପରେମଶର ଧନ େହଉ ! ହାେଲଲୟା! ନାଜରିନ ଦଳ େମାେତ

ହଣ କରିେନେବ, ପିଲ ି େହାଲିେନ , େସମାେନ େମାେତ େନଇଯିେବ। ହାେଲଲୟା।
େମାେତ ତାହା ଆଉ ଅଧିକ କରିବାକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।” ଠି ଅଛି, କେପାତ ତା’ର ଉଡ଼ାଣକ
େନଇ ନିଏ।

76 “କ’ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛ ି କି? ଯଦି େସହି ପୁରଣା କପଟୀ େସହି ମ ଳୀକ ଯାଏ, ମଁୁ
ଆଉ ପୁନବାର େକେବବି ଯିବି ନାହିଁ। ପରେମଶର ଧନ େହଉ , ମଁୁ ତାହା େକେବବି କରିବି
ନାହିଁ!” େଯେତେବେଳ େସହି ବିଷୟ ଆପଣ ଆଘାତ କେର, େସହି ହ ାର କରଥିବା
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ପୁରଣା ବିଲଆ, େସେତେବେଳ କେପାତ ତା’ର ଉଡ଼ାଣକ େନଇ ନିଏ। ଠି । େସେତେବେଳ
ପବି ଆ ା ଚାଲି ଯାଇଥା’ ି।

77 ତା’ ପେର ଆପଣ ଆ ଯ କର ି େଯ ଆପଣ ସହିତ ମାମଲା କ’ଣ ଅେଟ? ଆପଣ
ଆ ଯ କର ି େଯ ମ ଳୀ ସହିତେର ମାମଲା କ’ଣ ଅେଟ? ଆପଣ ଆ ଯ କର ି େଯ
ଆପଣ ସହିତ ମାମଲା କ’ଣ ଅେଟ? ଆପଣ କାହିଁକି େସହିପରି ଜୟ ା େହଉ ନାହଁା ି
େଯପରି ଆପଣ ପୂବେର େହଉଥିେଲ? ଆପଣ ନିଜର ସଭାବ ପରିବ ନ କରି େନଇଛ ି।
ଆପଣ ଏକ େମଷଶାବକ େହବା ପରିବେ ଏକ େଛଳି େହାଇ ଯାଇଛ ି। ଆପଣ ଏକ
େମଷଶାବକ ବ ତୀତ ଅନ କିଛି େହାଇ ଯାଇଛ ି।

78 ଆପଣ ତ େସହି କତ ନ ଆ ା ପାଇବାକ ଅଛି, “ଏହା େହଉ େଯ ପବି ଆ ା
େମାେତ େଯେକୗଣସି ାନକ କଢ଼ାଇ େନଇଯାଉ । ପରେମଶର, ମଁୁ େତ କ ପାପୀକ
େ ମ କେର, େସମାେନ େଯଉଁଠାେର ଥାଆ ନା କାହିଁକି।” େସହି କାରର ଏକ ାନ ଯଦି
ମନଷ ର ହଦୟେର ଆସିଯାଏ, ତା’ ପେର ଯାଇ ଆପଣ ନିଜ ାଣେର, କିଛି େଗାଟାଏ
ଘଟୁଥିବାର େଦଖିବାକ ପାଇେବ।

79 ଆପଣ କହ ି, “ଆ ା, ଭାଇ ାନହା , କ’ଣ ଏହାର େକୗଣସି ସମାଧାନ ଅଛି କି?”
ହଁ, େକବଳ ଏକ େମଷଶାବକ େହାଇଯା’ , ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ। ଆପଣ କହ ି, “ଆ ା,
ଭାଇ ାନହା !”

80 ଅନ ଏକ ରା ିେର, େ େଭେପାଟେର ମଁୁ ଜେଣ ଯୁବା ମହିଳା ସହିତ ସା ାତ କଲି।
େସବା ସମା େହବା ପେର ବିଲି ଏବଂ ମଁୁ ଏକ ସା ୱି ଆଣିବା ପାଇଁ େଗାଟିଏ ାନକ
ଗଲ। େସଠାେର ଜେଣ ସୁ ର ୀେଲାକଟିଏ ଆସିେଲ, େବାଧହଏ ଯୁବା ଝିଅଟିଏ, କିଅବା
େବାଧହଏ େକାଡ଼ିଏ କି ା େସପରି କିଛି ବୟସର େହାଇଥିେବ, ଭଲ େପାଷାକ ପି ିଥିେଲ।
େସ ବସିେଲ। ମଁୁ ଲ କଲି େଯ େସ େସହି ଆଡ଼କ ଅନାଇ ରହିଥିେଲ। ମଁୁ ଖାଇବାକ ଲାଗିଲି।
କିଛି ମିନି ପେର େସହି ମହିଳା ଭିତରକ ଆସିେଲ। େସ କହିେଲ, “େକମିତି ଅଛ ି?”
ତା’ ସହିତ କଥା େହଲି। ଆଉ ମଁୁ ଜାଣିଲି େଯ େସହି ମହିଳା ଜଣକ େସଠାେର ଭଉଣୀ
େଡଭି ଥିେଲ। ପୁଣି େସ ଏବଂ ଲାଇ େଟବେନକ  ର ଅନ ଜେଣ ମହିଳା, ମଁୁ େସମାନ
ଭଲଭାେବ ଜାେଣ, େସ ଆସିେଲ ଓ େମା’ ସହିତ କଥାବା ା େହେଲ, ତାହା ଚାଲିଲା।
ତା’ପେର େସଠାେର ବସିଥିବା େସହି ଯୁବା ମହିଳା ଜଣକ କହିେଲ, “ଭାଇ ାନହା , ଆଜି
ରା ି ତାହା ଏକ ସୁ ର ବା ା ଥିଲା।”

81 ମଁୁ କହିଲି, “ଭଉଣୀ, ଆପଣ େକମିତି ଅଛ ି?” ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ , ବହତ
ଧନ ବାଦ।” ଆଉ ମଁୁ ପଚାରିଲି, “କ’ଣ ଆପଣ ଲାଇ େଟବେନକ  ର ଜେଣ ସଦସ
ଅଟ ି କି?”
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82 େସ ଉ ର େଦେଲ, “ମଁୁ ଅେଟ।” େସ କହିେଲ, “ଆପଣ ଜାଣ ି, ଭାଇ ାନହା ,
ମଁୁ େସହି ଗାୟନମ ଳୀେର ଗୀତ ଗାଇ ପାରିଥା’ ି, ମା େସମାେନ େସଠାେର ଏକ
କଟକଣା କରିଛ ି।” େସ କହିେଲ, “େମା’ର, ଓଃ, ଏେତ ବଷର କ ର ଶି ଣ, ଏବଂ
ସବକିଛି ରହିଥିଲା।” କହିେଲ, “ମଁୁ ଏକକ ଗୀତ ଗାଇଅଛି ଏବଂ ମଁୁ େକେତକ ନି ି ବିଷୟ
ଗାଇଅଛି।” କହିେଲ, “କି , ମଁୁ—ମଁୁ ଗାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ େସମାନ ର ଅଛି—
େସମାନ ର ଏକ କଟକଣା ରହିଛି େଯ ‘ର ସାଧନ ଲଗାଇଥିବା େକୗଣସି ୀେଲାକ
ଗାୟନମ ଳୀେର ଗୀତ ଗାଇ—ଗାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।’”

ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ଲାଇ େଟବେନକ  ପାଇଁ ପରେମଶର ଶଂସା େହଉ!”

83 େସ କହିେଲ, “େତେବ, ମଁୁ ଆପଣ କହଛି, ଭାଇ ାନହା ,” େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଜେଣ
ୀ ିଆନ ଅେଟ।”

84 ମଁୁ କହିଲି, “ତାହାେହେଲ, ଭଉଣୀ, ଘରକ ଯାଆ ଏବଂ ନିଜର ମୁହଁ େଧାଇ ଦିଅ ,
କି ା ଆପଣ ଯାହା କର ି।” ମଁୁ କହିଲି, “କ’ଣ ଆପଣ ର େମାେତ ଏହା କହିବାର ଅଭି ାୟ
େଯ ଆପଣ ନିଜର ମୁହଁେର େସହି ପୁରଣା ସାଧନର ଅ ଟିକିଏ ଲଗାଇବା ଭଳି ଏକ େଛାଟ
ବିଷୟକ କରିବା ପାଇଁ େଦେବ…”

85 ଆଉ ମଁୁ ଆପଣ ମାଣ କରିପାେର େଯ ତାହା ଶୟତାନଠାର ଆସିଛି। ମଁୁ
ଆପଣ ମାଣ କରିପାେର େଯ େକୗଣସି ବିଷୟ ଏଥିେର ନାହିଁ…ଏହାର ଆର

ତିମାପୂଜକମାେନ ଥିେଲ। ଆଉ େଯପଯ ଆପଣ ତାହାକ ଲଗାଇଥା’ ି, ତାହା ଜେଣ
ତିମାପୂଜକର ଏକ ଚି ଅେଟ। େତେବ, ମଁୁ ଆ ିକାର ବ ମାନ େଫରିଅଛି, ଏବଂ ମଁୁ

ହେ େ ାଟ ଆଦିମ ଜ ଲେର ରହିଆସିଛି ଆଉ ଏହା ପାଇଛି େଯ ଠି େକଉଁଠାର େସହି
କାନଫୁଲମାନ, େକଉଁଠାର େସହିସବ ବିଷୟମାନ ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ଏହିସବ ବିଷୟ,
ଆପଣ ଗଳାେର ଓ କାନେର ଏବଂ ସବଥିେର ଅେନକ ଅଳ ାରମାନ ଗୁଡ଼ାଇ େହାଇ
ରହିଥାଏ, ତାହା େକଉଁଠାର ଆସିଥାଏ। ଏହା ତ ତିମାପୂଜକମାେନ ଅଟ ି। ଆଉ ବାଇବଲ
ଚାେହଁ ନାହିଁ େଯ ଜେଣ ୀ ିଆନ ତିମାପୂଜକ ହଅ । ଏବଂ ଆପଣ ଚାହଁା ି ନାହିଁ…ମଁୁ କହ
ନାହିଁ େଯ ଆପଣ ଜେଣ ତିମାପୂଜକ ଅଟ ି େଯେହତ ଆପଣ ତାହା କର ି, ମା ଆପଣ
ନିଜକ େସହି ଜଣକା ପରି େଦଖାଉଛ ି। ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ ଅେଟ କାରଣ ଆପଣ ର ପାଳକ
ଆପଣ ସତ କହିେଲ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଏହିପରି ହିଁ କେହ।

86 ଆଉ ବ ମାନ ଆପଣ କହ ି, “ଭାଇ ାନହା , ମଁୁ ଭାବଛି ଯଦି େମା’ର େଛାଟ େକଶ
ଥାଏ, ଏହା େମାେତ ଥ ା କେର ଏବଂ ସବକିଛି ବିଷୟ ପରି କେର।” ତାହା ଠି , ମା ଯଦି
ଆପଣ ଲ ା େକଶ ରଖ ି େତେବ ଆପଣ ଅଧିକ ଥ ା ରହିେବ। ଏହା ତ ଆପଣ ର ଗଳା
ପାଖର ସବକିଛିକ େନଇଯିବ, ଓ ଏହାକ ଗୁଡ଼ାଇ େଦଇ ଠି କରିେଦବ।
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87 କାହିଁକି, କ’ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛ ି େଯ ବାଇବଲ କ’ଣ କେହ? ଏହା େଯ, ଯଦି ଜେଣ
ୀେଲାକ ନିଜର େକଶ କାେଟ ତାହାେହେଲ ତା’ର ସାମୀର ଏହା ଅଧିକାର ଅଛି େଯ େସ

ତା’ର ୀକ ପରିତ ାଗ କରିପାେର ଏବଂ ଛାଡ଼ପ େଦଇପାେର। ଯଦି େସ ତା’ର େକଶ
କାେଟ, େତେବ ଏହା ଦଶାଏ େଯ େସ ତା’ର ସାମୀ ସହିତ ଅସତ ଭାେବ ଜୀବନଯାପନ
କରଅଛି। ବାଇବଲ ଏହିପରି ହିଁ କେହ, ଥମ କରି ୀୟ 12, େଖାଜି େଦଖ େଯ ତାହା ସତ
ଅେଟ କି ନେହଁ। େସ ଯିଏକି…ଜେଣ ୀେଲାକ ଯିଏକି ତା’ର େକଶ କାେଟ ତା’ର ମ କକ
ଅପମାନ କେର, ଯାହାକି ତା’ର ସାମୀ ଅେଟ। ଏବଂ ଯଦି େସ ଅପମାନଜନକ ଅେଟ, େତେବ
ତା’କ ଛାଡ଼ପ ଦିଆଯିବା ଉଚି ଓ ପରିତ ାଗ କରାଯିବା ଉଚି । ତାହା ଠି ଅେଟ। ମା ,
େଦଖ , ପାଳକ ଆପଣ େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ େକେବବି କହ ି ନାହିଁ। ଏବଂ ତାହାହିଁ େସହି
କାରଣ େଯ ଆପଣ େସପରି ଭାବେର ଆଚରଣ କର ି େଯପରି ଆପଣ କରଥା’ ି। ଏବଂ—
ଏବଂ େସହି ବ ି, ବାଇବଲ କେହ…
88 ଏଠାେର କିଛି ସମୟ ପୂବର େକହି ଜେଣ େଲଖିଥିେଲ ଏବଂ କହିଥିେଲ, “ଭାଇ

ାନହା , େସହି—ଏହି ବାଉଜଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ୀେଲାକମାେନ ପାଆ ି,” କହିେଲ,
“କାହିଁକି, ଏହା ତ ଏପରି ଏକ…ଆପଣ ବଡ଼ କ େର ବାଉଜଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଅଧିକ ପାଇପାର ି
ନାହିଁ, ଏବଂ କ’ଣ ଏହା ଆମ ୀ ିଆନ ୀେଲାକମାନ ପାଇଁ ଏହି ଡା , ନାଇଲ ,
କିଅବା ଏହା ଯାହାକିଛି ପରି ଅେଟ, ତାହା ପି ିବା ଠି େହବ କି?”
89 ମଁୁ କହିଲି, “େଦଖ , ଭଉଣୀ, ଏହା ବିଷୟେର େଗାଟିଏ କଥା ଅଛି। ଏଠାେର େଗାଟିଏ
କଥା ସତ ଅେଟ। ଆପଣ ଏହା କରି ପାରିେବ: ଯଦି ଆପଣ େଗାଟିଏ କିଣି ପାର ି ନାହିଁ,
େସମାେନ ସିେଲଇ େମସି ବି ି କର ି, ଆପଣ େଗାଟିଏ ତିଆରି କରି ପାରିେବ।” ମଁୁ କହିଲି,
“ତାହା ଠି ଅେଟ। ଏହାକ ଠି େଦଖାଯିବା ପାଇଁ…” ମଁୁ ବିଶାସ କେର…ଆପଣ ଜାଣ ି,
ଯାହା ଆପଣ ହଦୟେର ଥାଏ ତାହାହିଁ ଆପଣାକ କାଶ କରିଥାଏ। ଆପଣ େଯପରି
ଭାବେର କାଯ କର ି ଏବଂ ଆପଣ େଯପରି ଭାବେର ଆଚରଣ କର ି, ତାହା ଏହା ଦଶାଏ
େଯ ଆପଣ ଭିତେର କ’ଣ ଅଛି।
90 ଏହାହିଁ କାରଣ ଅେଟ େଯ ଏଠାେର ଏହିସବ ପାଟି କରିବା ଏବଂ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଓ
ପରଚ ା କରିବା, ଆଉ—ଆଉ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି େହବା, ଏବଂ ଏହିସବ ବିଷୟ ମ ଳୀର
ଚାରିଆେଡ଼ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ମ ଳୀକ ଭା ି େଦଇଥାଏ। ତାହା ଏହା ଦଶାଏ
େଯ ଶୟତାନ ଆପଣ ଭିତେର େବଶ କରିଛି, ଆଉ ଏହା ଦଶାଏ େଯ ପବି ଆ ା
ଆପଣ ଛାଡ଼ି େଦଇଛ ି। େତେବ, ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ତାହା ଆପଣ ମଧ ର େକେତକ ର
କଳା ଡ଼ା ରକ ଠି େପାଡ଼ି େଦଉଅଛି, ମା ତାହା କରାଯିବା ଉଚି ଅେଟ। ତାହା କରିବା
ଉଚି ! ତାହା ପାଇଁ ତ ଏହା କହାଯାଉଛି; ଚତର େହବା ପାଇଁ ନେହଁ, ସୁ ର ଦିଶିବା ପାଇଁ
ନେହଁ; ମା ତାହା କହିବା ପାଇଁ େଯ ସମସ ାଟି େକଉଁଠାେର ଅଛି, କାରଣ ଦିେନ େମାେତ
ଛିଡ଼ା େହବାକ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ପାଇଁ ଏକ ଉ ର େଦବାକ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଠି େସହି
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କାରଣ େଯଉଁଥି େଯାଗଁୁ ଆପଣ େସହିପରି କାଯ କର ି ଏବଂ ଆପଣ େସହିପରି ଆଚରଣ
କର ି, ତାହା ଏହା ଦଶାଏ େଯ ଆପଣ କ’ଣ ଅଟ ି। ଯଦି ଆପଣ ର ଏପରି ଏକ ପୁରଣା
େ ାଧ ଅଛି ଯାହାକି ଅ କିଛି ବିଷୟେର ନିୟ ଣର ବାହାର େହାଇଯାଏ, ଏବଂ ଏଠାେର
ବାହାରି ଆସି ବିଭି ବିଷୟ କେର, କି ା ସମାେଲାଚନା, ଅବା ଅ ୀଳତା ଏବଂ େସହିପରି
ବିଷୟ ଭତି, ତାହା ଦଶାଏ େଯ ଏହା େକଉଁଠାର ଆସୁଅଛି।
91 େତେବ େକବଳ େଗାଟିଏ ବିଷୟ କରିବାକ ଅଛି, େଯ େସହି ବିଷୟକ େସଠାର ବାହାର
କରି ଦିଅ , ଆଉ କେପାତ ଆପଣ ହଦୟକ େଫରି ଆସିବ। େଯେତେବେଳ େସହି
କେପାତ ଜାହାଜର ବାହାରି ଗଲା, ତା’କ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ମା େସ େଫରି ଆସିଲା ଏବଂ
େସହି ଜାହାଜର ଦାରକ ଆଘାତ କଲା େଯପଯ କି େନାହ ତା’କ ଭିତରକ େନଇ ନ
େନେଲ। [ଭାଇ ାନହା ମ ଉପେର ଆଘାତ କର ି—ଅନ।] ପବି ଆ ା ଏଠାେର
ଅଛ ି। ପବି ଆ ା ଭିତରକ ଆସିବାକ ଚାହଁୁଛ ି। ତାହାହିଁ ଆଜି େସହି କାରଣ ଅେଟ, େଯ
ପବି ଆ ା, େସ ଆପଣ ଠାର ସବଦିନକା ପାଇଁ ଯାଇ ନାହଁା ି। େସ ତ େକବଳ େସଠାେର
େକଉଁଠାେର ଗଛର ଡ଼ାଳେର ବସିଛ ି, ପୁଣିଥେର ନିେଜ ଉଡ଼ି ଆପଣ ଭିତରକ ଆସିବା
ପାଇଁ ୁତ ଅଛ ି, ଏବଂ ଆପଣ େ ମ ଓ ଶା ି ଓ ଆନ େଦବା ପାଇଁ ୁତ ଅଛ ି
େଯପରି ଭାବେର ତାହା ଆପଣ ପାଖେର ରହିଥିଲା। ନି ିତେର, ତାହା ଅେଟ। େସ ତାହା
କରିବାକ ୁତ ଅଟ ି। େସ ତାହା କରିବାକ ଚାହଁୁଛ ି। େସ ତାହା କରିବାକ ଇ ା କର ି।
ମା ଆପଣ ତାହା ତାହା କରିବାକ ଦିଅ ି ନାହିଁ!
92 େତେବ, ମଁୁ ଆପଣ ଅପରିଚିତ ବ ିମାନ ସହିତେର କଥାବା ା କରନାହିଁ। ମଁୁ ଜାେଣ
ନାହିଁ େଯ ଆପଣ ର ପାଳକ କ’ଣ…ମଁୁ ତ ାନହା େଟବେନକ  ସହିତ କଥାବା ା
କରଛି। ମଁୁ ଅନ ମ ଳୀର ଆସିଥିବା ଆପଣ େଲାକମାନ ସହିତ କଥାବା ା କରନାହିଁ। ମଁୁ

ାନହା େଟବେନକ  ସହିତ କଥାବା ା କରଛି। ତାହାହିଁ ତ ମାମଲା ଏଠାେର ଚାରିଆେଡ଼
ଅେଟ।
93 ତାହା ହିଁ େସହି କାରଣ େଯ କେପାତକ ଉଡ଼ାଣ େନବା ପାଇଁ ବାଧ କରିଥାଏ। େକବଳ
କାହାରି ଜଣକାକ ମ ଳୀର ଚାରିପାଖେର ଠି କିଛି େଗାଟାଏ େଛାଟ ବିଷୟ ଆର
କରିବାକ ଦିଅ , ଆଉ ଥମ ବିଷୟ ଏହା େହବ େଯ, “ଓଃ, କ’ଣ ଏହା େସହିପରି କି?
ଓଃ, କ’ଣ…? ଆପଣ ର ତାହା ଅଭି ାୟ ନେହଁ?” ଠି େସତିକିେବେଳ ପବି ଆ ା ଚାଲି
ଯାଆ ି, ଉଡ଼ି ଯାଆ ି। ଏହା ତ ଠି େସହି କାରର ଆ ାକ ସହିପାେର ନାହିଁ। େଯପଯ
େସହି େମଷଶାବକ ର ସଭାବ ଆପଣ ଛାଡ଼ି େଦଇଥାଏ, େସପଯ ପବି ଆ ା ଚାଲି
ଯାଇଥା’ ି। ତାହା ଠି ଅେଟ। ଆଉ ଆଜି ତାହାହିଁ ମାମଲା ଅେଟ। େସହି କାରଣ େଯଉଁଥି
େଯାଗଁୁ େଲାକମାେନ େସହି ିତିେର ଅଛ ି, ତା’ର କାରଣ େହଲା େଯ େସମାେନ େସହି
ଭ ଆ ାକ େସମାନ ହଦୟ ଭିତେର, େସମାନ ଜୀବନେର େବଶ କରିବାକ ଦିଅ ି।
େତେବ ତାହାହିଁ େସହି କାରଣ େଯ ଆମମାନ ପାଖେର ଅଛି…
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94 ବାଇବଲ କେହ େଯ େସହି କାରଣ େଯଉଁଥି େଯାଗଁୁକି ଆମ ମଧ େର ଅେନେକ ଅସୁ
ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ ଅଟ ି, ତା’ର କାରଣ େହଲା ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ। ଆେମମାେନ ନ େହବା
ଉଚି । ଆେମମାେନ ଶା ିପୂ େହବା ଉଚି । ଆେମ ନି ୟ ଏକ େମଷଶାବକ େହବା
ଉଚି , େଯପରିକି କେପାତ ଆମ ସହିତେର ବାସ କରିପାରିବ।
95 େତେବ, ମେନରଖ େଯ, େସହି କେପାତ ଆସିବ। େସ କହିେଲ, “ଓଃ, ଭାଇ

ାନହା , େମାେତ କହ ନାହିଁ େଯ ମଁୁ େକେବ ପବି ଆ ା ହଣ କରି ନାହିଁ। ହାେଲଲୟା!
ତେଳ, େସହି ରା ିେର େସଠାେର େଗାଟିଏ ରା ି, ଓଃ, େଯେତେବେଳ େସ ଭିତରକ
ଆସିେଲ, ମଁୁ େକବଳ ଚାଲି ପାରଥିଲି…” ନି ିତେର, ତାହା େସ ହିଁ ଥିେଲ! “ଓଃ, ମଁୁ ବହତ
ଭଲ ଅନଭବ କରିଥିଲି, େମାେତ ଏପରି ଅନଭବ େହଉଥିଲା େଯ ମଁୁ ଗଛର େତ କ େଛାଟ
ପ ୀକ େନଇପାେର ଓ ଆଲି ନ କରି େ ମ କରିପାେର। େମା’ ପାଇଁ ସବଠ ଦ ବ ି
ଯିଏକି େମା’ ତି େକେବ କିଛି କରିଥଲା, େମାେତ ଏପରି ଅନଭବ େହଉଥିଲା େଯ ମଁୁ
େସମାନ ଚାରିପେଟ େମା’ର ବାହକ ରଖି େସମାନ ଆଲି ନ କରିପାେର। ଓଃ, ଭାଇ

ାନହା , ମଁୁ କିପରି ଅନଭବ କରିଥିଲି!” ନି ିତେର, ତାହା ପବି ଆ ା ଥିେଲ।
96 ମା , ଆପଣ େଦଖ , େସହି କାରଣ େଯଉଁଥି େଯାଗଁୁ େସ ବାସ କରିପାର ି ନାହିଁ।
ଆପଣ େସେତେବେଳ ଏକ େମଷଶାବକ ଥିେଲ; ମା େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏକ
ବିଲଆ େହାଇଗେଲ, ତାହା ତା ର ଉଡ଼ାଣ େନବାକ ପଡ଼ିଲା। େସହି କେପାତ ସହିତ—
ସହିତ—ସହିତ କିଛି ଭ ନାହିଁ; ଏହା ତ ଆପଣ ଅଟ ି, ଏବଂ େସହି…ଆପଣ େସହି ଆ ା
ଆପଣ ପାଖକ ଆସିବାକ ଦିଅ ି। “ଭାଇ ାନହା , କ’ଣ ମଁୁ ଏହାକ େଦଇଥିଲି କି?” ହଁ,
େଯେତେବେଳ ଆପଣ େସହି ପରଚ ାକ ଶୁଣିବାକ ଗେଲ, େଯେତେବେଳ ଆପଣ େସହି
ମିଥ ାକ ଶୁଣିେଲ, େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏହା କହିବାକ ଗେଲ, “ହଁ, େମା’ର ତାହା କରିବାକ
ଏକ ଅଧିକାର ଅଛି!”
97 ଆପଣ ର େକୗଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ! ଆପଣ ତ ଏକ ମୂଲ େର ୟ କରାଯାଇଛି,
ତାହା େହଲା ପରେମଶର ପୁ ର ମୂଲ ବାନ ର ର ମୂଲ । ଆପଣ ର େକୗଣସି
ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ହାେଲଲୟା! ଆପଣ ର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ଯାହା େକବଳ
ଅଛି, ତାହା େହଲା, ଇ ାନେୟ  ଶିରାର ଟଣାଯାଉଥିବା ର େର ପରିପୂ େସହି
ନିଝର ନିକଟକ ଆସ , େଯେତେବେଳ ପାପୀମାେନ େସହି ବନ ାର ତେଳ ବଡ଼ ଲଗା ି,
େସମାନ ର ସମ େଦାଷୀ ଦାଗ େଧୗତ େହାଇଯାଏ। ହଁ, ମହାଶୟ। ତାହାହିଁ େସହି
ଏକମା ଅଧିକାର ଯାହା ଆପଣ ର ଅଛି, ତାହା େହଲା ପରେମଶର ନିକଟେର,
ସମପଣ କରିଥିବା ସ-ଇ ା, ଆଉ ତା’ପେର େସହି ଦିନଠାର ପରେମଶର କଢ଼ାଇ େନଇ
ଯାଆ ି। େସହି କାରଣର ହିଁ େସହି ସଭାଗୁଡ଼ିକ େହାଇଥାଏ…େସହି କାରଣର ହିଁ ଅେନକ
ବିଚି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ େହାଇଥାଏ। ପବି ଆ ା ଏପରି େଗାଟିଏ ାନକ ଯିେବ, ପବି ଆ ା
କହ ି, “ଏହା ଠି ନେହଁ। ସଭା ବ କର, ଆଗକ ଯାଅ।” ଭାଇ, ମଁୁ ମଧ , ଏହାକ ବ
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କରିେଦବି, ଆଗକ ବଢ଼ିଯିବି। ତାହା ଠି ଅେଟ, କାରଣ ଆପଣ ତ ପରେମଶର ଆ ା
ଦାରା ପରିଚାଳିତ େହବାକ ଅଛି। ଆଉ େକବଳ େଗାଟିଏ ମା ଉପାୟେର ପରେମଶର
ଆ ା ଦାରା ପରିଚାଳିତ େହାଇପାରିେବ, ତାହା େହଲା, ନ େହାଇ ରହ , ବହତ ଅଧିକ
କିଛି ବିଷୟ ଜାଣ ନାହିଁ।

98 “ଓଃ,” ଆପଣ ଭାବ ି, “ମଁୁ ବହତ କିଛି ଜାେଣ।” ହଁ, ଆପଣ ତ ନିଜର ମ ି କ ଏହିପରି
ଭାବେର ସବ ବିଷୟେର କାଯ ମ କରିଥା’ ି ଆଉ ଏପରିକି ସୁ ା ଏହା ନିେଜ ମଧ କାମ
କରିପାେର ନାହିଁ। ଆପଣ ସମ ପୁ କମାନ ଏବଂ ସମ ଉ ରଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ ସମ ୀ
ଏବଂ ସମ ଏ ୀ ଭାଷା ଜାଣ ି, ମା େସହି କେପାତକ ବସା କରିବା ନିମେ େକୗଣସି ାନ
ରଖି ନ ଥା’ ି। ତାହା ଠି । ମା ଆପଣ ସବ ବିଷୟ ଜାଣିଥା’ ି, ତା’ ପେର େସହି କେପାତ
େନତତ େନଇପାେର ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ବହତ ଅଧିକ ଜାଣିଥା’ ି।

99 େସହି େମଷଶାବକ କିଛି ଜାଣିଛ ି େବାଲି ଦାବି କର ି ନାହିଁ। ତାହା ର େନତତ କରିବା
ପାଇଁ ତାହା ନିଜ ସହିତେର ଅନ କାହାରିକ ରଖିବା ଆବଶ କ ଅେଟ। ମହିମା େହଉ!
ଏହାହିଁ ଅେଟ। କିଛି ଜାଣ ି ନାହିଁ! ଆେମ । େକବଳ େଗାଟିଏ ବିଷୟ ମଁୁ ଜାେଣ, ତାହା
େହଲା, ୀ ଯୀଶୁ େମାେତ ଉ ାର େଦବା ପାଇଁ ମରିଥିେଲ।

100 ତେଳ କାଲିଫ ିଆ େଦଇ ଜେଣ େଲାକ ଆସୁଥିଲା, ତା ର ସ ୁଖ ଭାଗେର ଏକ
ଚି ଲାଗିଥିଲା, କହଥିଲା, “ମଁୁ ୀ ପାଇଁ ମୂଖ ଅେଟ,” ଏବଂ ପଛ ପେଟ କହଥିଲା,
“ଆପଣ କାହାର ମୂଖ ଅଟ ି?” ତାହା ଠି । ଜଗତ ପାଇଁ, ଏକ ମୂଖ ହଅ , େଯପରିକି
ଆପଣ ପବି ଆ ା ଦାରା ପରିଚାଳିତ େହାଇପାର ି, ’କାରଣ ପରେମଶର ପୁ ଓ
ପୁ ୀମାେନ ପବି ଆ ା ଦାରା ପରିଚାଳିତ ହଅ ି। େରାମୀୟ 8:1, କେହ, “ଅତଏବ
େଯଉଁମାେନ ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଅଛ ି େସମାନ ତି ବ ମାନ େକୗଣସି ଦ ା ା ନାହିଁ,
େଯଉଁମାେନ ଶାରୀରିକ ଭାବାନସାେର ଆଚରଣ ନ କରି, ବରଂ ଆ ିକ ଭାବାନସାେର
ଆଚରଣ କରିଥା’ ି,” ବିଲଆକ ଅନସରଣ ନ କରି, ବରଂ କେପାତକ ଅନସରଣ କରିଥା’ ି।
ଆେମ ।

101 ଡକ ଏକ ଗୀତ ଗାଇଥା’ ି, “ ତିଦିନ େମା’ର ମାଗକ ପରିପୂ କର େ ମେର,
େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଚାେଲ ସଗୀୟ କେପାତ ସହିତେର; ମଁୁ ସବେବେଳ ଯାଏ ଏକ ଗୀତ ଏବଂ
ଏକ ହସ ସହିତେର, େମା’ର ମାଗକ ପରିପୂ କର େ ମେର।” ାନହା େଟବେନକ  
ପାଇଁ, କି ା ଅନ େକୗଣସି ମ ଳୀ ପାଇଁ କିଅବା େକୗଣସି ବ ିବିେଶଷ ପାଇଁ ଏହା
େକେତ ଏକ ଶା ିପୂ ଦିନ େହବ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଏକ େମଷଶାବକ େହବା ପାଇଁ
େସମାନ ର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ହରାଇ େଦେବ।

“ଭାଇ ାନହା , ଶଟି କ’ଣ?”
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102 ଏକ େମଷଶାବକକ େଫରି ଆସ , ନ େହବାକ େଫରି ଆସ , କିଛି ନ ଜାଣିବାକ
େଫରି ଆସ , େକବଳ ୀ ଠାେର ନିଜକ ସମପଣ କରିବାକ େଫରି ଆସ । େଚ ା
କର ନାହିଁ, କିଛି ଜାଣିବାକ େଚ ା କର ନାହିଁ। େକବଳ ନ ଭାବେର, ଶା ଭାବେର,
ଦୀନ ଭାବେର, ଭ ଭାବେର ଚାଲ , ଏବଂ କେପାତ ଆପଣ କେଢ଼ଇ େନବ। ମା
େଯେତେବେଳ ବି ଆପଣ େଦଖ ି…େସହି ପରଚ ା ଆେଲାଚନାକ ଶୁଣିବାକ ଯାଆ ି,
େଯେତେବେଳ ବି ଆପଣ ର େସହି େ ାଧ ବଢ଼ିବାକ ଯାଏ, େଯେତେବେଳ ବି ଆପଣ
ଏହା ଚି ା କରିବାକ ଯାଆ ି େଯ ଆପଣ ଠାେର ଏହା କରିବାର ଓ ତାହା କରିବାର
ଏକ ଅଧିକାର ଅଛି, ଠି େସେତେବେଳ କେପାତ ତା’ର ଉଡ଼ାଣକ େନଇନିଏ ଓ ଦରକ
ଚାଲିଯାଏ। ତା’ ପେର ତାହା ଆଉ ଆପଣ ପାଖେର ନ ଥାଏ। େତେବ, ମ ଳୀ, ଆଜି
ସକାଳେର େସ ଆପଣ ଠାର ବହତ ଦରେର ନାହଁା ି। େସ ତ ଠି େସଠାେର ଶା ିର
ଡ଼ାଳେର ବସି, ଆପଣ ସଭାବର ପରିବ ନକ ଅେପ ା କରି ରହିଛ ି। ଆେମ ।
103 ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଆବଶ କ ଅେଟ ତାହା େହଲା ଆପଣାର ସମ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ
ସମପି େଦବା, ଓ ପରେମଶର ଆପଣ ଶୁଆଇ ଦିଅ ଏବଂ ଆପଣ ର ସମ
ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଠାର ର କରିଦିଅ । ଆେମ । କ’ଣ ଆପଣ କ ନା
କରିପାର ି େଯ କପରି େଗାଟିଏ େଛାଟି ପୁରଣା େମ ାଟିଏ, ଯାହାର ସମ —ସମ
ପଶମ ତା’ର େଦହ ଉପେର ଝଲି ରହିଥାଏ? ତାହା େହଉଛି ତା’ର ଅଧିକାରମାନ। ହଁ। [ଭାଇ

ାନହା ଏକ ଧକାଉଥିବା େମଷଶାବକର ଅଭିନୟ କର ି—ଅନ।] ଥକି ଯାଇଥାଏ,
ଆଉ ତା’ପେର ର କରାଯିବା େମଜ ଉପେର େକବଳ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। େସମାେନ ଜାଣ ି
େଯ ତାହା ପାଇଁ କ’ଣ ସେବା ମ ଅେଟ। ତାହାଠାର ତା’ର ସମ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ େନଇ
ଯାଆ ି ଓ ତାହାସବ ର କରିଦିଅ ି, େସ େକେତ ଶା ଏବଂ ହାଲକା େହାଇ େଦୗଡ଼ିଥାଏ।
େମା’ର ଭ, େମା’ର ଭ, େସ ଆନ ିତ ଅେଟ, ଏବଂ ଚାରିଆେଡ଼ େଡଇଁଥାଏ ଏବଂ ତା’ର
ଏକ ବଡ଼ ସମୟ ଚାଲିଥାଏ। ହଁ, ଆ ା। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ େଦଇ େଦେବ,
େତେବ ତାହା ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଆପଣ ପାଇେବ। ମା ଆପଣ ତ ନିଜର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ
ହରାଇବାକ େହବ ଏବଂ ଏହା େହଉ େଯ ପରେମଶର ବାକ ଆପଣ ଠାର ସମ
ଜଗତକ ର କରି ବାହାର କରି େଦଉ, ଜଗତର ସମ ଅଭ ାସଗୁଡ଼ିକ ଦର କରି େଦଉ, ଆଉ
ତା’ପେର ଆପଣ ୀ ଠାେର ଏକ ନତନ ସୃ ି େହାଇଯା’ ି।
104 ଏଠାେର କିଛି ସମୟ ପୂବର, ଆ ିକାେର, ମଁୁ ଜେଣ ବ ସାଧୁ ସହିତ—ସହିତ
କଥାବା ା େହଉଥିଲି। େସ କହିେଲ, “ଭାଇ ାନହା , ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଆପଣ ପରମ
ଅେଲୗକିକେର ବିଶାସ କର ି।”

ମଁୁ କହିଲି, “ନି ିତେର, େମା’ର ଭାଇ।”
105 େସ କହିେଲ, “ବହ ବଷ ପୂେବ ମଁୁ ଭାବଥିଲି େଯ ମଁୁ ଜେଣ କିଛି େଗାଟାଏ ଥିଲି।”
କହିେଲ, “ମଁୁ ଭାବଥିଲି େଯ ମଁୁ କତେର ଜେଣ ୀ ିଆନ ଥିଲି।” ଆଉ େସ କହିେଲ,
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“ତା’ ପେର ଆମର ଗୀଜାେର…େମାେତ ଏକ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକ ପଡଥିଲା, େଯଉଁଠାେର
ମଁୁ େମା’ର େଛାଟ କାରଟିକ ଅଟକାଇ େଦଉଥିଲି।” ଏବଂ କହିେଲ, “େମାେତ ଏକ ପାହାଡ଼
ଚଢ଼ିବାକ ପଡଥିଲା ାୟଃ, ଓଃ, ତିନି କି ା ଚାରିଶହ ପାହା, ଆଉ ବଦାଗୁଡ଼ିକର ଚାରିପେଟ ଓ
େସହିପରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ େଦଇ, ଉପରକ ଉଠିବାକ ପଡଥିଲା।” ଆଉ କହିେଲ, “ଆମର
େସଠାେର ଉପେର ାଥନା ସଭା େହଉଥିଲା।” ଏବଂ କହିେଲ, “ମଁୁ ଭାବଥିଲି େଯ ମଁୁ

କତେର ଜେଣ ୀ ିଆନ ଥିଲି।” େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ସମ ବାଇବଲ ଜାଣିଥିଲି। ମଁୁ
ସମ ଏ ୀ ଭାଷା ଅଧ ୟନ କରିଥିଲି। ମଁୁ ଶ ଗୁଡିକର ସମ ସଠି ଉ ାରଣମାନ
ଅଧ ୟନ କରିଥିଲି।” ଆଉ କହିେଲ, “େଯେକହି େମା’ ପାଖକ ଆସିେଲ, ମଁୁ ପାରଥିଲି”
[ଭାଇ ାନହା ତା ର ଆ ୁଳି ଟିପ ି—ଅନ।] “େସମାନ ସହିତ ବାଇବଲ ବିଷୟେର
େସହିପରି କଥାବା ା େହାଇ ପାରଥିଲି। ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି େଯ ମଁୁ େକଉଁ ବିଷୟେର କଥା
କହଅଛି।” େସ କହିେଲ, “ଦିେନ ରା ିେର ମଁୁ ଗୀଜାକ ଯାଉଥିଲି। ଆମ ମ ଳୀେର ବହତ
ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା।” କହିେଲ, “େସଠାେର ପର ର ବିର େର େଛାଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ
େହାଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ େସମାେନ କିପରି ଭାବେର ଉଠି ଥାଆ ି।”

ମଁୁ କହିଲି, “ହଁ, ଆ ା।”
106 େସ କହିେଲ, “ପାହାଡ଼ ଉପରକ ଯିବା େମା’ର ମାଗେର, ମଁୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି, ଏବଂ
ତ  ଣା  ହିଁ ମଁୁ ସେଚତନ େହଲି େଯ େକହି ଜେଣ େମାେତ ଅନସରଣ କରଥିଲା।” ଆଉ
େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଭାବିଲି େଯ ମଁୁ ତା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଅେପ ା କରିଯିବି େସ େଯେକହି ବି
ହଅ , େଯ ତା ସେ ମିଶିଯିବି, ଆଉ ମଁୁ େସମାନ ସହିତେର ଅ ଟିକିଏ କଥାବା ା
େହବି େଯେତେବେଳକି ଆେମ ଏକ ସ େର ମିଶି ରା ାେର ଉପରକ ଯାଉଥିବ।” ଆପଣ
ଜାଣ ି, େଯ ତାହା ଏକ କାର ଉ ମ ବିଷୟ ଅେଟ, ଆପଣ ଟିକିଏ ସମୟ ଅେପ ା
କରିଯା’ ି। ଆଉ କହିେଲ, “େଯେତେବେଳ ମଁୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକ ଚଢଥିଲି,” କହିେଲ, “ମଁୁ
ଉପରକ ଆସିଲି। ଜେଣ େଲାକ ପାହାଡ଼ ଉପରକ ଆସିେଲ,” ଆହରି କହିେଲ, “ତା’ର
ପିଠିେର ଏକ ବଡ଼ ପୁଟୁଳି ଥିଲା ଯାହାକି େସହି େଲାକଠାର ବହତ ଅଧିକ ବଡ଼ ଥିଲା।” ଆଉ
କହିେଲ, “େସ େକବଳ ଧକାଉଥିେଲ ଏବଂ େଜା ନିଶାସ ଫୁ ଥିେଲ, ଏବଂ େଛାଟ େଛାଟ
ପାଦ ପକାଇ, ଉପରକ ଉଠିବାକ େଚ ା କରଥିେଲ। ଆଉ ମଁୁ ପଚାରିଲି, ‘ବ , କ’ଣ ମଁୁ
ଆପଣ ର ଏହି ଭାରକ ପାହାଡ଼ ଉପରକ େନଇ ଯିବାେର ସାହାଯ କରିପାେର କି?’ େସ
ଉ ର େଦେଲ, ‘ନା, େମାେତ ହିଁ ଏହାକ େନଇଯିବାକ ଅଛି।’” କହିେଲ, “ମଁୁ ତା ର ହାତକ
ଅନାଇଲି,” କହିେଲ, “ମଁୁ େସେତେବେଳ ଜାଣିଲି େଯ ତାହା ଏକ ଦଶନ ଥିଲା। ତା ହାତେର

ତ ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା।” କହିେଲ, “ମଁୁ ତେଳ ପଡ଼ିଗଲି, ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, ‘ ଭ, କ’ଣ ତେମ
େସହି ଅଖା ଭିତେର ଜଗତର ପାପଗୁଡ଼ିକ ବହିେନଇ ଯାଉଛ କି? ’ େସ ଉ ର େଦେଲ, ‘ନା,
ମଁୁ ତ େକବଳ ତମର ବହିେନଇ ଯାଉଛି। େକବଳ ତମକ ପାହାଡ଼ ଉପରକ େନଇ ଯାଉଅଛି,
େଯପରିକି ତେମ ଠି ଉଠି ପାର।’”



32 କଥିତ ବାକ

107 ତାହା ଠି େସହି କାେର ହିଁ ଅେଟ। ଯଦି ଆେମ େକବଳ ଚାରିପାଖକ ଅନାଇବା,
ଆେମ ଏହା ପାଇବା େଯ େସ ଆମର ବହିେନଇ ଯାଉଛ ି। କ’ଣ ଏହା ଆପଣ ନ ନ
ଅନଭବ କରାଏ ନାହିଁ କି? ଆମର ଦ , ନି ୁର ହଦୟ, େକବଳ ଏଇଥି ପାଇଁ େଯ ଆେମ
ତାହା କରିପାର!
108 ଏଠାେର କିଛି ସମୟ ପୂେବ ମଁୁ ଶିକାର କରଥିଲି। େଯପରିକି ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି,
ମଁୁ ଶିକାର କରିବାକ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ େସହି େଦଶେର ଜେଣ ଦ େଲାକ ଥିେଲ, େସ
ଜେଣ ଦ ବ ି ଥିେଲ। ଆଉ େସ େମା’ର ପରିହାସ କରଥିେଲ କାରଣ ମଁୁ ହରିଣୀ ଏବଂ
ହରିଣ ଶାବକମାନ ଗୁଳି ମାର ନ ଥିଲି। ମଁୁ କହଥିଲି, “ଏହା ଜଘନ ଅେଟ।” ମଁୁ କହଥିଲି,
“ଆପଣ କାହିଁକି ଜେଣ ବା ବିକ, ସଫା ସୁତରା ଶିକାରୀ େହଉ ନାହଁା ି ଏବଂ େସହି ବୟ
ନର ହରିଣମାନ ଓ େସହି ଜ ମାନ ଶିକାର କର ନାହଁା ି ଯାହାକି ବ ଏବଂ ମରିବା
ଉପେର ଥାଆ ି? ପରେମଶର େସମାନ ଆମକ େଦଇଛ ି। ଏହା େହଉ େଯ େସହି ଯୁବା
ମାତାମାେନ ଏବଂ ବିଷୟମାନ…”
109 େସ କହିେଲ, “ଆହା, ତେମ କକଡ଼ା-ହଦୟ, ଚାରକ!” େମାେତ ତାହା େସହିପରି
କହି ଚାଲିେଲ।
110 ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, େଦଖ , ଯଦି ମଁୁ ଧିତ ଥିବି ଆଉ ମଁୁ େସହି ହରିଣ ଶାବକମାନ
ମଧ ର େଗାଟିଏ ଚାହିଁବି, ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ପରେମଶର େମାେତ ତାହା ା କରିବାକ
େଦେବ। ମା େକବଳ ଚତର େଦଖାଇବା ପାଇଁ ତା’କ େକବଳ ଗୁଳି କରିବା,” େତେବ, େସ
ତ ଏକ ଗାଡ଼ି ଭ ି କରିେଦେବ। ଆଉ େସ ଗେଲ ଓ ଏକ ଡାକରା ଶ କେଲ, ଏକ କାର ଶିଟି
ଥିଲା, ଆଉ େସ େସହି ଶିଟିକ ବଜାଇ ପାରଥିେଲ ଏବଂ ଠି େସପରି ଶ କରି ପାରଥିେଲ
େଯପରିକି ଏକ ହରିଣ ଶାବକ ଡାକ େଦଇଥାଏ। ଦିେନ ଆେମ ଏକାଠି ବଦା ଭିତେର ଥିଲ।
ମଁୁ ତା ଲ ା େଦଲି, ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ େମା’ ନିଜ ପାଇଁ ଲ ିତ ଅେଟ।” େଗାଟିଏ ଥରେର
ଆଠଟି କି ା ଦଶଟି ହରିଣ ଶାବକମାନ ହତ ା କରି େଦଇଥା’େ , ଯଦି େସ ପାରିଥାେ ,
କରିଥା’େ ଓ ସବକିଛି, େକବଳ ଚତର େଦଖାଇବା ପାଇଁ, େବାଧହଏ ପଛ େଗାଡ଼ର ଭାଗକ
କାଟି ଦିଅେ ଓ ବାକି ଅଂଶକ େସଠାେର ଛାଡ଼ି ଦିଅେ । ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ ତାହା କରିବା
ଉଚି ନେହଁ।”

“ଆହା,” କହିେଲ, “ତେମ ଚାରକମାେନ ଅତ ଧିକ କକଡ଼ା-ହଦୟର ଅଟ!”
111 ଦିେନ େସ ବଦା ଭିତେର ପଛଆେଡ଼ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ, େସ ଏହି ଶିଟିକ ଧରିଥିେଲ
ଏବଂ େସ େଜା ଶ କେଲ, ଆଉ ତାହା ଏକ ହରିଣ ଶାବକ କା ଥିବା ପରି ଶ ଶୁଣାଗଲା।
ଠି େଯେତେବେଳ େସ ତାହା କେଲ, େଗାଟିଏ ସୁ ର ହରିଣୀ ତା’ର ମୁ କ େଟକି, ପଦାକ
ବାହାରି ଆସିଲା। ଆପଣ ତା’ର ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଦାମୀ ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ଚାହଁୁଥିବାର େଦଖିପାର ି।
େସ ଆ ଯ କରଥିଲା। େସ ଚାରିଆେଡ଼ ଅନାଉଥିଲା। ଶିକାରୀ ଉପରକ ଉଠିଲା, େସହି
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ହରିଣୀକ ଗୁଳି ମାରିବା ପାଇଁ ତା’ର ବ କକ େନଲା। ଆଉ େସହି ହରିଣୀ ଶିକାରୀକ େଦଖି
ପକାଇଲା। ମା , ଆପଣ ଜାଣ ି କ’ଣ, େସହି ହରିଣ ଶାବକର େସହି ଚି ାର, େସ ହରିଣୀ
େସହି ବ କକ ଲ କଲା ନାହିଁ। େସ େସହି ଶିଶୁକ େଖାଜୁଥିଲା; ତାହା ସ ଟେର ଥିଲା।
ଆପଣ ଜାଣ ି, ବା ବିକ ମାତତ ଏବଂ ମାତ େ ମର େସହି ଦଶନକ, େଯ େସ ନିଜ
ମୁଖ ଆଗେର େସହି ବ କକ ମଧ ସ ୁଖୀନ େହାଇଯିବ, ମୃତ ନିମେ , େସହି ବ କର
ନଳୀେର ମଧ େଦଖି ରହିଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛ ି କି, େସହି ଦଶନଟି ଏେତ ମହା
ଥିଲା, େଯ ଏହା େସହି ଶିକାରୀର ହଦୟକ ଶ କଲା, େସ ତା’ର ବ କକ ଫି ି େଦେଲ!
େସ ପଛକ େଦୗଡ଼ିେଲ ଓ େମାେତ ବାହେର ଧରି ପକାଇ, େସ କହିେଲ, “ବିଲି, େମା’ ପାଇଁ

ାଥନା କର, େମା’ର ଏହା ଯେଥ େହଲା!” େଯେତେବେଳ େସ ମାଆର ବୀରତର େସହି
ଦଶନକ େଦଖିେଲ!

112 ଓଃ, େଯେତେବେଳ ଜଗତ ପରେମଶର େ ମର ଦଶନକ େଦେଖ, ଏବଂ ଆମର
ମାନବ ହଦୟେର େସହି ସାହାସକ େଦେଖ, ତାହା କି ଏକ ପାଥକ େହବ। େଯେତେବେଳ
ଆେମ ପରେମଶର କେପାତକ ଆମ ହଦୟ ଭିତରକ ଆସିବାକ େଦଉ ଏବଂ ଆମକ
େକାମଳ କରିବାକ େଦଉ, ଆମକ ନ କରିବାକ େଦଉ।

113 େସଠାେର େସହି େଖାଲା େମଲା ଝାଟି ମାଟିର ତ ୁ ସଭାେର, ମଁୁ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇ
େସହି ବ ବାଳକ ପାଇଁ ାଥନା କଲି, ମଁୁ ତା ଭ ଯୀଶୁ ନିକଟକ କେଢ଼ଇ େନଲି। େସହି
ସମୟଠାର, େସ ଜେଣ ଭଲ, ସଫା ସୁତରା ଶିକାରୀ େହେଲ।

114 ନି ିତେର, େସ ଭାବଥିେଲ େଯ ତା ର ଏକ ଅଧିକାର ଅଛି, ତା ର ଯାହା ଇ ା େହବ
େସ ତାହା କରିେବ। “େସମାେନ ସବ େମା’ ାନେର ଅଛ ି, େସମାନ ର େଯେତେବେଳ
ଇ ା େସମାେନ େସଠାେର ତେଳ େମା’ର ଆ  ଫା  ଫା ଘାସ ଖାଉଛ ି।”

115 ମଁୁ କହିଲି, “ତାହା ଠିକ ଅେ , ମା ତାହା କରିବା ଅମାନବୀୟ ଅେଟ।” ଆପଣ ତ
ଆପଣ ର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ହରାଇବାକ ଥାଏ। େହ ପରେମଶର, ଦୟା କର, େଯପରିକି
ଆେମମାେନ ତାହା କରିବା।

116 ଏଠାେର କିଛି ସମୟ ପୂେବ, େବାେଧ, ଓଃ, ାୟଃ ଶେହ ବଷ ପୂେବ, ଯୁ ରା ର ଦ ିଣ
ପ ିମା ଳେର ଜେଣ ମହାନ ୀ ିଆନ ବ ି ବାସ କରଥିେଲ। ତା ର ନାମ ଡାନିଏ
କରୀ ଥିଲା, ଜେଣ ଅ ତ ବ ି, ଜେଣ ପରେମଶର ପରାୟଣ ବ ି, ଜେଣ ସାଧୁ ବ ି
ଥିେଲ, ଜେଣ ବା ବିକ ୀ ିଆନ, ଜେଣ ଏପରି ବ ି ଯାହା ସମେ ବହତ ଉ ମ ଚି ା
କରଥିେଲ, ଏପରି ଜେଣ ଅ ତ ବ ି ଥିେଲ। ଆଉ କାହାଣୀଟି ଏପରି େଯ, େସ ମରିଗେଲ
କି ା ଏକ ଅବେଚତନ ଅବ ା ମଧ କ ଚାଲିଗେଲ, ଆଉ େସ କହିେଲ…େଯେତେବେଳ
େସ ସଗକ ଗେଲ, ଅବଶ , େଯେତେବେଲ େସ ମୃତ ବରଣ କେଲ। ଆଉ େଯେତେବେଳ
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େସ ମଣିମୁ ାଖଚିତ ଦାରଗୁଡ଼ିକ ନିକଟେର ପହ ିେଲ, ତଦାରଖକାରୀ େସହି ଦାର ନିକଟକ
ଆସିେଲ, ଏବଂ ପଚାରିେଲ, “ତେମ କିଏ?”

117 େସ ଉ ର େଦେଲ, “ମଁୁ ସୁସମାଚାର ଚାରକ, ଡାନିଏ କରୀ, ମଁୁ ୀ ପାଇଁ
ହଜାର ହଜାର ାଣଗୁଡ଼ିକ ଜିଣିଅଛି। ଆଉ ମଁୁ…ମଁୁ ଆଜି ସକାେଳ ଭିତରକ ଆସିବାକ
ଚାହଁୁଛି। ପୃଥିବୀେର େମା’ ଜୀବନ ଯା ା ସମା େହାଇଛି, େମା’ ପାଖେର ବ ମାନ ଯିବା
ପାଇଁ ଆଉ େକୗଣସି ାନ ନାହିଁ।”

118 େହ ପାପୀ, େକୗଣସି ଏକ ସକାଳେର ଏହା େସହିପରି ଭାବେର ଆପଣ ପାଖକ
ଆସୁଅଛି। ବିପଥ ଗମନକାରୀ, ଏହା େସହିପରି ଭାବେର ଆପଣ ପାଖକ ଆସୁଅଛି। ଏହା
େସହିପରି ଭାବେର ଆପଣ ପାଖକ ଆସୁଅଛି େଯଉଁମାେନକି ପବି ଆ ା ଦଃଖ େଦଇ
ତାହା ନିଜଠାର ଦର କରି େଦଇଛ ି, ଏବଂ ଆଉ ଅଧିକ ଭ ଏବଂ େକାମଳ ନହଁ ି।
ଆପଣ ଅେନକ ବଷ େହଲା କା ି ନାହଁା ି। ଆପଣ ଲ ିତ େହାଇ ନାହଁା ି, କାରଣ ମଁୁ
ଜାେଣ ନାହିଁ େକେବ। ସମ ନ ତା ଆପଣ ଠାର ଚାଲିଯାଇଛି। ନି ିତ ଭାବେର। ମା
ଏହି ସକାଳମାନ ମଧ ର େଗାଟିଏେର ଏହା ଆପଣ ଦାର ନିକଟକ ଆସିବାକ ଯାଉଅଛି।
ଆଉ େଯେତେବେଳ େସହି େକାମଳ ପବି ଆ ା ଆସ ି ଓ ଦାରକ ଆଘାତ କର ି, ଆପଣ
କାହିଁକି ତାହା େକବଳ ଭିତରକ ଆସିବା ପାଇଁ େଦଉ ନାହଁା ି?

119 ଏଣୁ େଯେତେବେଳ ଡାନିଏ କରୀ େସଠାେର ଦାର ନିକଟକ—କ—କ ଆସିେଲ,
େସମାେନ ଭିତରକ ଗେଲ, ଓ କହିେଲ, “ଆେମ େଦଖିବା େଯ ତମର ନାମ ଏଠାେର ଅଛି
କି ନାହିଁ।” େସମାେନ ଚାରିଆେଡ଼ େଦଖିେଲ, େସମାେନ େକୗଣସି ନାମ ପାଇେଲ ନାହିଁ।
କହିେଲ, “ନା, ଏଠାେର େକୗଣସି ଡାନିଏ କରୀ ନାହିଁ।”

120 “ଓଃ,” େସ କହିେଲ, “ନି ିତେର!” କହିେଲ, “ମଁୁ ଜେଣ ସୁସମାଚାର ଚାରକ ଅେଟ।”
େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ୀ ପାଇଁ ାଣଗୁଡ଼ିକ ଜିଣିଅଛି।” କହିେଲ, “ମଁୁ ତାହା କରିବାକ େଚ ା
କରିଛି ଯାହା ଠି ଅେଟ।”

121 େସହି ତଦାରଖକାରୀ କହିେଲ, “ମହାଶୟ, ମଁୁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଦଃଖିତ, ମା
ଏଠାେର େକୗଣସି ଡାନିଏ କରୀ ନାହିଁ।” କହିେଲ, “ମଁୁ ତମକ କହିବି େଯ ତେମ କ’ଣ
କରିପାର।” କହିେଲ, “ତମର ମାମଲା େନବାକ ଆମ ପାଖେର ଏଠାେର େକୗଣସି ଅଧିକାର
ନାହିଁ।” େସ ପଚାରିେଲ, “ମା କ’ଣ ତେମ ନିଜର ମାମଲାକ ଆେବଦନ କରିବାକ ଚାହଁୁଛ?
ଯଦି ତେମ ଚାହଁୁଛ, େତେବ ତେମ ଏହାକ େଶତ ସିଂହାସନ ବିଚାରକ ଆେବଦନ କରିପାର।”
ମା କହିେଲ, “ଏଠାେର ଆମ ପାଖେର ତମ ପାଇଁ, ଆେଦୗ େକୗଣସି ଦୟା ନାହିଁ, କାରଣ
ଆମ ପାଖେର ଏଠାେର ତମର େକୗଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ତମ ପାଇଁ େକୗଣସି ଦୟା ନାହିଁ।”
କହିେଲ, “କ’ଣ ତେମ ନିଜର ମାମଲାକ ଆେବଦନ କରିବାକ ଚାହଁୁଛ କି?”
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େସ କହିେଲ, “ମହାଶୟ, େମା’ ପାଖେର ମାମଲାକ ଆେବଦନ କରିବା ବ ତିତ ମଁୁ ଆଉ
ଅଧିକ କ’ଣ ବା କରିପାେର?”
122 େସ କହିେଲ, “େତେବ, ଠି ଅଛି, ତେମ େଶତ ସିଂହାସନ ବିଚାରକ ଯାଇ େସଠାେର
ନିଜର ମାମଲାକ ଆେବଦନ କରିପାର।”
123 ଡାନିଏ କରୀ କହିେଲ େଯ େସ ନିଜକ ାୟଃ େଗାଟିଏ ଘ ା ଶୁନ େର ଗତି କରଥିବା
ପରି ଅନଭବ କେଲ। େସ କହିେଲ େଯ େସ ଏପରି ଏକ ାନକ ଆସିେଲ, ଏହା କାଶମୟ,
ଟିେକ କାଶମୟ, ଅଧିକ ଟିେକ କାଶମୟ, ଆହରି ଅଧିକ ଟିେକ କାଶମୟ େହବାକ
ଲାଗିଲା। କହିେଲ, େସ େଯେତ ଦରକ ଗେଲ, େସତିକି ଅଧିକ କାଶମୟ େହବାକ
ଲାଗିଲା। ଏହା େକେବ ସୂଯ ଚମକିବାଠାର ଶେହ ଗୁଣ, ହଜାେର ଗୁଣ ଅଧିକ ଉ ଳ ଥିଲା।
ଏବଂ କହିେଲ େଯ େସ ଥର, ଥର େହାଇ ଥରଥିେଲ। ଆଉ କହିେଲ, େଯେତେବେଳ େସ
େସହି କାଶର ମଧ ଭାଗେର ପହ ିେଲ, େସ ଏକ ସରକ କହଥିବାର ଶୁଣିେଲ, “କ’ଣ
ତେମ ପୃଥିବୀେର ସି ଥିଲ କି?” ଠି େଗାଟିଏ—େଗାଟିଏ କାଶର ତାହା ଆସୁଥିଲା।

େସ ଉ ର େଦେଲ, “ନା, ମଁୁ ସି ନ ଥିଲି,” ଥରି ଉଠିଲି।

ପଚାରିେଲ, “କ’ଣ ତେମ ସବେବେଳ ସମ ସହିତ ସେ ାଟ ରହିଥିଲ କି?”
124 ଉ ର େଦଲି, “ନା।” (କହିେଲ, “େମା’ ମନେର କିଛି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା ଯାହା
ବିଷୟେର ମଁୁ ଠି ସେ ାଟ ନ ଥିଲି।”) କହିଲି, “ନା, ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ ଅନମାନ କରଛି େଯ ମଁୁ
ସେ ାଟ ନ ଥିଲି।”

ପଚାରିେଲ, “କ’ଣ ତେମ ତମ ଜୀବନେର େତ କ ଥର, ସତ କହିଥିଲ କି?”
125 ଉ ର େଦଲି, “ନା। େମା’ର ମେନ ପଡଛି େଯ େକେତକ ବିଷୟ ଯାହା ମଁୁ କହିଛି,
ତାହା ସେ ହଜନକ ନ ଥିଲା…ତାହା ସେ ହଜନକ ଥିଲା। ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ କଦାପି ଠି
ଅବିକଳ ଭାେବ ସେ ାଟ ନ ଥିଲି।”
126 ପଚାରିେଲ, “େତେବ, କ’ଣ ତେମ େକେବ ଏପରି େକୗଣସି ବିଷୟ େନଇଛ କି ଯାହା
ତମର ନେହଁ, କିଛି ବି, ଟ ା, େକୗଣସି ବ ୁ ଯାହା ତମର ନେହଁ?”
127 କହିେଲ େଯ େସ ଭାବଥିେଲ େଯ ପୃଥିବୀେର େସ ବହତ ଭଲ ଥିେଲ, ମା େସ ତ
େଦାଷୀ କରା ଯାଉଥିେଲ। ଉ ର େଦଲି, “ନା। ନା, ମଁୁ ଏପରି େକୗଣସି ବିଷୟ େନଇ ନାହିଁ
ଯାହା େମା’ର ନେହଁ।”

େସ କହିେଲ, “େତେବ ତେମ ସି ନ ଥିଲ।” େସ ଉ ର େଦେଲ, “ନା, ମଁୁ ସି ନ ଥିଲି।”
128 କହିେଲ େସ େକୗଣସି ବି ମୁହ େର େସହି ମହା କାଶଠାର େଯଉଁଠାେରକି େସହି
କେପାତ ବି ାମ କରଥିେଲ ଏକ ବହତ ବିେ ାରଣକ େହବାର ଅେପ ା କରଥିେଲ,
“େଦାଷୀ ଅଟ!” କହିେଲ, ଠି େସତିକିେବେଳ େସ ତା ପଛେର ଏକ ସର ଶୁଣିେଲ, ତାହା
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େସ େକେବ ଶୁଣିଥିବା େକୗଣସି ମାତା ସରଠାର ମଧ ଅଧିକ ମଧୁର ଥିଲା। କହିେଲ େସ
େଦଖିବା ପାଇଁ ବଲି ପଡ଼ିେଲ। ଆଉ ସବଠ ମଧୁର ମୁଖମ ଳ ଯାହା େସ େକେବ େଦଖିଥିେଲ,
େକୗଣସି ମାତା ମୁଖ ଅେପ ା ଅଧିକ ମଧୁର, ତା ସ ୁଖେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ। ଏବଂ
କହିଲା େସ କହିେଲ, “ପିତା, ଡାନିଏ କରୀ େମା’ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପୃ େର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲା।
ଏହା ସତ ଅେଟ, େସ ସି ନ ଥିଲା, ମା େସ େମା’ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲା। ପୃଥିବୀେର େସ
େମା’ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲା, ବ ମାନ ମଁୁ ତାହା ପାଇଁ ସଗେର ଛିଡ଼ା େହବାକ ଯାଉଛି। ତା’ର
ସମ ପାପକ େନଇ େମା’ ଜମାଖାତାେର ରଖି ଦିଅ।”
129 ଭାଇ, େସଦିନ ଆପଣ ପାଇଁ କିଏ ଛିଡ଼ା େହବାକ ଯାଉଛ ି, ଭାଇ, ଯଦି ଆଜି ଆପଣ
ତାହା ଦଃଖିତ କରି ନିଜଠାର ଦର କରି େଦଉଛ ି? ମଁୁ ଆଉ ଅଧିକ ଚାର କରିପାେର
ନାହିଁ। ଆସ ଆମର ମ କଗୁଡ଼ିକ ନତ କରିବା।
130 ିୟ ପରେମଶର, ମୃତ ବରଣ କରଥିବା ିୟ େମଷଶାବକ, ନ , ଦୀନ, ସରଳ।
ପ ୀମାନ ର ବସା ଥିଲା, ଏବଂ େକାକୀଶିଆଳିମାନ ର ଗହର ଥିଲା, ମା ତ ର
ଏକ ାନ ନ ଥିଲା, ଆଉ, ତଥାପି, ଠି ମହିମାର ଭ ଥିଲ! େଯେତେବେଳ ତେମ
ଜନ େହାଇଥିଲ, ତମକ ପି ାଇବାକ େସମାନ ପାଖେର େକୗଣସି ବ ନ ଥିଲା। େହ
ପରେମଶର, େତେବ େମା’ର ବ େମା’ର କି ଲାଭ କେର? େମା’ କାର େମାେତ କି
ଲାଭ ଦିଏ? ଏକ ସୁ ର ଘର େମାେତ କି ଲାଭ ଦିଏ? େସଦିନ ଏହା କ’ଣ ଭଲ କରିବାକ
ଯାଉଅଛି? ତେମ ବ ହୀନ ଥିଲ; େକହି ତମ ସହିତ ବ କେଲ ନାହିଁ। େକହି େହେଲ
ତମକ ଏକ ସାହାଯ ର ହ େଦବାକ ଚାହଁୁଥିବା ପରି ମେନ େହଉ ନ ଥିଲା। ତେମ େସଦିନ
କହିଲ ତେମ କହିଲ, “ମଁୁ ଧିତ ଥିଲି, ତେମ େମାେତ ଖାଇବାକ େଦଲ ନାହଁ। ମଁୁ ଉଲ
ଥିଲି, ତେମ େମାେତ ପରିଧାନ କରିବାକ ବ େଦଲ ନାହିଁ।” ଭ, ଏହିସବ ବିଷୟ ଯାହା
ଆମ ପାଖେର ଅଛି େସହିଦିନ ତାହା କି ଲାଭ େହବାକ ଯାଉଅଛି? ଆସୁ ଆେମ ତମ
ପାଇଁ ଛିଡ଼ା େହଉ, େଯପରିକି େଯେତେବେଳ େସହି ସମୟ ଆେସ ଆଉ ଆେମ ତାହା ର
ଉପ ିତିେର ଚାଲିକରି ଯାଉ, େସହି ସବଶ ିମାନ, ସବବ ାପୀ, ସବ-…େହ ପରେମଶର,
େଯେତେବେଳ ଆେମ େସହି କେପାତକ ଶୁଣୁ, ଯିଏକି ତାହା ର େଡଣାଗୁଡ଼ିକ େସହି
ମହାନ କାଶେର ାପିତ କରି ରହିଛ ି, ଏହା ସମ ଅନ ତା େଦଇ ଝଲସି ଉଠିବ।
େଯେତେବେଳ, ତେମ କାଶେର ବାସ କରିଥାଅ!
131 “େଯେତେବେଳ େମାେତ େସଠାେର ଏକାକୀ ଛିଡ଼ା େହବାକ ଥାଏ, େମା’ ଭାଇ
ଚାଲିଯାଇଥିବ, େମା’ ପାଳକ ଚାଲିଯାଇଥିେବ, େମା’ ମାଆ ଚାଲିଯାଇଥିବ, େମା’ ବାପା
ଚାଲିଯାଇଥିେବ, େମା’ ପ ୀ ଚାଲିଯାଇଥିବ, େମା’ ପିଲାମାେନ ଚାଲିଯାଇଥିେବ, େହ
ପରେମଶର, େସେତେବେଳ, ମଁୁ କ’ଣ କରିବାକ ଯାଉଛି, ଭ? େସେତେବେଳ ମଁୁ କ’ଣ
କରିବାକ ଯିବି? ଆଉ େହାଇପାେର େଯ ତାହା ଆଜି ରା ି ସୂଯ ଅ େହବା ପୂବର େହବ।
ମା ମଁୁ କ’ଣ କରିବାକ ଯାଉଅଛି? ମଁୁ କ’ଣ କରିପାେର? େହ ୀ , ମଁୁ ବ ମାନ ତମ ପାଇଁ
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ଛିଡ଼ା େହବି! ମଁୁ ଆଜି େମା’ର ପସ କ େନବି। ଅନ େଲାକମାନ ସ େର େମା’ର ସମ
କଥାବା ା ଆେଲାଚନା ବିଷୟକ ମଁୁ ପରିତ ାଗ କରିେଦବି। ମଁୁ େମା’ର ସମ େ ାଧକ
ପରିତ ାଗ କରିେଦବି। ମଁୁ େମା’ର ସମ ମନ ମାଲିନ ତାକ ପରିତ ାଗ କରିେଦବି। ମଁୁ
ସବକିଛି ପରିତ ାଗ କରିେଦବି। େହ ଭ, େମାେତ ର କରିଦିଅ, େମା’ର ଯାହାକିଛି ଅଛି
ସବ ବାହାର କରିଦିଅ। େହ ଭ, ତେମ େକବଳ େମାେତ ହଣ କରିନିଅ। ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ
ତମ ାନେର ଛିଡ଼ା େହବାକ ଚାେହଁ। ମଁୁ ର କରାଯିବାକ ଚାେହଁ। ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ସମ ସାଥ,
ସମ ଗବ, ସମ ଉଦାସୀନତା, ସମ ବିଷୟକ େକବଳ େମା’ ଠାର ଦେରଇ ନିଆଯାଉ।
ତା’ ପେର ମଁୁ ତମ ପାଇଁ ଏକ ର କରାଯାଇଥିବା େମଷଶାବକ ପରି, ଛିଡ଼ା େହବାକ ଚାେହଁ,
େସସମ ସୁଖକ ପରିତ ାଗ କରିବାକ ଇ କ େହାଇ ଯାହାସବ େସମାେନ ଜୀବନର
ସୁଖେଭାଗ େବାଲି କହିଥା’ ି, ସମ ନତ , ସମ େଭାଜମାନ, ସମ ପୁରଣା ଅ ୀଳ
େପାଷାକମାନ, େସୗ ଯ - ସାଧନ, ଓ ର , ନଖପାଲି , ଏହି ସମ ଉଦାସୀନତା
ଯାହା ଜଗତ ପରି େଦଖାଯାଏ। ତେମ କହିଛ, ‘ଜଗତ ପରି ଆଚରଣ ସୁ ା କର ନାହିଁ। ଜଗତ
ସହିତ େକୗଣସି ସ କ ରଖ ନାହିଁ। େସମାନ ମଧ ର ବାହାରି ଆସ!’ େହ ପରେମଶର!
େମାେତ ସାହାଯ କର, ଭ। େମାେତ ଆଜି ର କରିଦିଅ। େମାେତ େଗାଟିଏ େମଷଶାବକ
ପରି ନିଅ ଏବଂ େହଉ େଯ ମଁୁ ମୂକ ଥାଏ, େମା’ର ପାଟି ଫିଟାଏ ନାହିଁ, ଏହା ବିଷୟେର କିଛି
କେହ ନାହିଁ, େକବଳ ଛିଡ଼ା ହଏ ଏବଂ ର ହଏ।”
132 େହ ପରେମଶର, ଏଥିେର କି ପାଥକ େହବ! େମା’ର ମେନ ଅଛି େଯେତେବେଳ ତେମ
େମାେତ ଥେର ର କରିଥିଲ, େମା’ ପ ୀ, େମା’ ଛଆ, େମା’ ବାପା ଏବଂ େମା’ ଭାଇ
େନଇଥିଲ। ତେମ େମାେତ ସଫା କରି ର କରିଥିଲ। ତଥାପି, େମା’ ହଦୟେର, ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି
େଯ ମଁୁ ତମକ େ ମ କେର। ତେମ େମାେତ କିପରି ଆଶୀବାଦ କରିଛ! ତେମ େକେତ ଭଲ
ରହି ଆସିଛ! ଯାହାସବ ମଁୁ ଅଛି, ଯାହାସବ ମଁୁ େହାଇପାେର, ଯାହାସବ କଦାପି ମଁୁ େହବି;
ଏହା ତେମ ଅଟ, ପରେମଶର, ଏହା ତେମ ଅଟ। ମଁୁ େମା’ର ଭଲଗୁଡ଼ିକ ସୀକାର କେର, ମଁୁ
ସୀକାର କେର ଯାହାସବ ମଁୁ େକେବ କରିଛି କି ା ଭାବିଛି। େହ ଭ, େମାେତ େକବଳ ର
କରିଦିଅ, ମଁୁ ତମର େମଷଶାବକ େହବାକ ଚାେହଁ।
133 େକବଳ େସତିକି ନେହଁ, ଭ, ମା ଆଜି ସକାେଳ ଏଠାେର ଥିବା େତ କ ବ ି
ନିଅ, େତ କ େମ ାକ, ଏବଂ େସମାନ ନିଅ େଯଉଁମାେନକି େମ ା େହବାକ ଇ ା
କର ି, ଆଜି ସକାେଳ, େହ ଭ, େସସମ ର କରିଦିଅ। େସମାନ ର େଛାଟ େଛାଟ
ପାଦଗୁଡ଼ିକ ସୁସମାଚାରର ଭ ାର ପାଖେର ରଖିଦିଅ। େହବାକ ଦିଅ େଯ ପବି ଆ ା
େସମାନ ବ ମାନ ପ ାତାପ ଆଡ଼କ କେଢ଼ଇ ନିଅ , େସମାେନ ଜାଣ େଯ େସମାେନ
ପରେମଶର ତି ଉଦାସୀନ ରହି ଆସିଛ ି। ଆଉ ଏହା େହଉ େଯ େସ ସମ
ଉଦାସୀନତାକ, ସମ ଜଗତକ ଏବଂ ଜଗତର ସମ ବିଷୟକ ର କରି ଅଲଗା କରି
ଦିଅ । େହ ଭ, ଆଜି ସକାେଳ ତେମ ଏହାସବକ ର କରି ଅଲଗା କରିଦିଅ, େଯପରିକି
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ଆେମ ତମ ସ ୁଖେର ଶା ଏବଂ ନୀରବ ଭାେବ ଛିଡ଼ା େହାଇ ରହିପାରିବ, ନତନ-ଜନ
ପାଇଥିବା ୀ ିଆନ ଭାବେର। େହ ଭ, ଏହାକ ଦାନ କର।

134 ମଁୁ ତମକ େ ମ କେର। ମଁୁ ଯିବାକ ଚାେହଁ, ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େସହି
ପାଗ ଗରମ ଅଛି, େମାେତ ତାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ମଁୁ ଯିବାକ ଚାେହଁ। ମଁୁ ତମ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା
େହବାକ ଚାେହଁ, କାରଣ ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ େସଦିନ ତେମ େମା’ର ମାମଲା ସପ େର କଥା କହ,
ଏହା କହ, “ହଁ, େସ େମା’ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲା, ବ ମାନ ମଁୁ ତା’ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା େହବି।” େହ
ପରେମଶର, ଆଜି ଏହା ଦାନ କର।

135 ଆଉ େଯେତେବେଳ େତ କ ମ କ ନତ େହାଇଅଛି, ଏବଂ େତ କ ହଦୟ ନତ
େହାଇଅଛି। ମଁୁ ଆଜି ସକାେଳ ଆ ଯ କେର ଯଦି ଏଠାେର ଏପରି େକହି ଜେଣ ଥିେବ ଯିଏକି
ଏହା ଅନଭବ କର ି େଯ ଆପଣ ନିଜର ମାଗ େନବାକ େଚ ା କରିଥିେଲ, ଆପଣ ଏହି
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଏପରି କେଲ ଯାହାକି ଆପଣ କରିବାର ଉଚି ନ ଥିଲା, ଆଉ ଆପଣ ଆଜି
ସକାଳେର ଏପରି ଅନଭବ କର ି େଯ ଆପଣ ଚାହଁା ି େଯ ସଦା ଭ ଆପଣ ଠି ର
କର , ଆଉ ଏପରି କର ଯଥା, “ଆପଣ ଏକ ବା ବିକ େମଷଶାବକ କର ,” କ’ଣ
ଆପଣ ନିଜର ହାତ ଉଠାଇେବ କି? ମହିଳା, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ।
ଭାଇ, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ,
ଭାଇ। େକହି ଜେଣ କହିେଲ, “େହ ଭ, େମାେତ ର କର , ମଁୁ ଛିଡ଼ା େହାଇଅଛି। ମଁୁ ଏକ
େମ ା ଅେଟ। ମଁୁ େମା’ର ପାଟି ସୁ ା ଫିଟାଇବି ନାହିଁ, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ତେମ େମା’ ଠାର
ସମ ଜଗତକ କାଟି ଦର କରି ଦିଅ।” ଭାଇ, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ।
ମହିଳା, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ
କର , ିୟ ପୁ । ମହିଳା, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ଭଉଣୀ, ପରେମଶର
ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । “େହ ଭ, େମାେତ ର କରି ଦିଅ।” ଭଉଣୀ ଗଟି…[େସହି
ପିଆେନା ବାଦକ—ଅନ।] ଏବଂ ମହିଳା, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ।
ଭଉଣୀ, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । “େହ ଭ, େମାେତ ବ ମାନ ର
କରି ଦିଅ। ମଁୁ—ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଜଗତର ସମ ବିଷୟ…ମଁୁ ଆଜି ସକାଳେର ତମ ପାଇଁ
ଛିଡ଼ା େହବାକ ଚାେହଁ। ମଁୁ ଏକ ର କରାଯାଇଥିବା େମଷ ପରି ଛିଡ଼ା େହବାକ ଚାେହଁ। ମଁୁ
ଚାେହଁ େଯ ଜଗତର ସମ ବିଷୟବ ୁ େମା’ଠାର କାଟି ଦର କରାଯାଉ। ମଁୁ ତମର େହବାକ
ଚାେହଁ ଏବଂ ତେମ େମାର ହଅ। ଭ, କ’ଣ ତେମ େମାେତ ହଣ କରିବ, େଯେତେବେଳ
ମଁୁ ତମ ପାଇଁ େମା’ ହାତକ ଉଠାଏ?” ମହିଳା, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ।
ମହାଶୟ, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ
କର । ମହାଶୟ, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ମହାଶୟ, ପରେମଶର
ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ମହିଳା, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ମହିଳା,
ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର , ମଁୁ ଆପଣ ର େଦଖିପାରଛି। େମା’ ଭାଇ,



ମ ଳୀ ଏବଂ ତାହାର ିତି 39

ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । େହ େଛାଟ ମହିଳା, ପରେମଶର ଆପଣ
ଆଶୀବାଦ କର । ତାହା ଉ ମ ଅେଟ। ମାଆ, େସଠାେର ପଛେର ପରେମଶର ଆପଣ
ଆଶୀବାଦ କର । ଭଉଣୀ, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ତାହା ଠି , େକବଳ
ସେ ାଟ ରହିଥା’ । “ମଁୁ ଚାହଁୁଛି େଯ ପରେମଶର େମା’ ଠାର େସସମ ବିଷୟକ ଦର କରି
ନିଅ ଯାହା ଠି ତାହା ପରି ନେହଁ, େକୗଣସି ସାଥପର ଉେ ଶ ଯାହା େମା’ର ରହିଅଛି,
େକୗଣସି ଉଦାସୀନତା ଯାହା େମା’ର ଅଛି। ମଁୁ ଚାହଁୁଛି େଯ ଆଜି ସକାଳେର, େସ େମାେତ
ସବକିଛି ବିଷୟେର ର କରି ଦିଅ । ମଁୁ ତାହା ପରି େହବାକ ଚାେହଁ। େମା’ର େସଥିେର
କିଛି ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ େଯ େସଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାର କି ନେହଁ; େମା’ର େକୗଣସି ଅଧିକାର ହିଁ
ନାହିଁ। େକବଳ େଗାଟିଏ ଅଧିକାର ଅଛି, ଏବଂ ତାହା େହଉଛି, ତାହା ନିକଟକ ଆସିବା।
ବାକି ସବ େସ ଅଧିକାର କର ି।”
136 କ’ଣ ଏଠାେର ଜେଣ ଏପରି ପାପୀ ଅଛ ି ଯିଏକି ଥେର େହେଲ େକେବ ୀ
ସୀକାର କରିନାହଁା ି, କଦାପି ଉ ାର କରା ଯାଇନାହଁା ି, ଏବଂ ଆପଣ ଚାହଁା ି େଯ ଆଜି
ସକାେଳ ଏହି ାଥନାେର ଆପଣ ରଣ କରାଯାଉ, େହ ପାପୀ ବ , କ’ଣ ଆପଣ ନିଜର
ହାତ ଉଠାଇେବ କି? ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ଆଉ ଜେଣ େକହି ନିଜର
ହାତ ଉଠା , କହ , “ଭାଇ ାନହା , େମାେତ ରଣ କରିେବ। ମଁୁ ଜେଣ ୀ ିଆନ
ନେହଁ, ଆଉ ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ େମାେତ େକଉଁ ସମୟେର ପରେମଶର ସା ାତ କରିବାକ
ପଡ଼ିବା ଆଉ ମଁୁ—ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ େଯେତେବେଳ ଆପଣ ସଭା ସମା କର ି, େମାେତ
ଠି ବ ମାନ ହିଁ ାଥନାର ଏକ ଶ େର ରଣ କରାଯାଉ।” େତେବ, କ’ଣ ଆପଣ ନିଜର
ହାତ େମା’ ତି ଉଠାଇେବ କି େଯପରିକି ମଁୁ ଆପଣ ନିମେ ାଥନା କରିପାେର?
େସ େଦଖ ି। ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର , େହ ସାନ ମହିଳା। ପରେମଶର
ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର , େହ ମହିଳା। ମହାଶୟ, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ
କର । ଅନ େକହି ଜେଣ, “ମଁୁ େହବାକ ଚାେହଁ, ମଁୁ ଚାେହଁ…”
137 ଏଠାେର େକେତ ଜଣ ଅଛ ି ଯିଏକି ବିପଥଗମନ େହାଇଛ ି? “ଓଃ,” ଆପଣ କହ ି,
“ଭାଇ ାନହା , ମଁୁ ତାହା ସୀକାର କରିବି ନାହିଁ।” ମା , େଦଖ , ଯଦି େସହି ନ ତାର
କେପାତ ଆପଣ ଠାର ଚାଲି ଯାଇଅଛି, ତାହାେହେଲ ଭାଇ, େସଠାେର କିଛି େଗାଟାଏ ଭ
ଅଛି। େଯେତେବେଳ ଆପଣ ପର ର ଜେଣ ଅନ ର ସହି ପାର ି ନାହିଁ େସେତେବେଳ କିଛି
େଗାଟାଏ ଭ ଅଛି। େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଠି ନିଜର ହଦୟର ଗଭୀରତାର େତ କ
ବ ି ମା କରିପାର ି ନାହିଁ, ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େସମାେନ କ’ଣ
କରିଛ ି କି ା େସମାେନ କ’ଣ କହିଛ ି, ଯଦି ଆପଣ େସମାନ ଗଭୀରତାର ମା
କରିପାର ି ନାହିଁ, ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଯଦି ତେମ େତ କ ବ ି ତା ର ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକ

ମା କରିବ ନାହିଁ, ନିଜର ହଦୟର, ତାହାେହେଲ ତମର ସଗୀୟ ପିତା ମଧ ତମକ ମା
କରିେବ ନାହିଁ।”
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138 େତେବ, କ’ଣ େହବ ଯଦି, ଏହି ଗରମ ପାଗ, କ’ଣ େହବ ଯଦି ଆଜି ପରେମଶର
ଆପଣ ଡାକି ନିଅ ି? େଯେତେବେଳକି ଏକ ନିଝର ଉନୁ ଅଛି, ଏକ ମ ଳୀ ୁତ
ଅଛି, ପବି ଆ ା ଏଠାେର ଏହି ଭବନର ିେକାଣୀୟ େଶଷଭାଗେର ବସି ରହିଛ ି,
ଠି ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ହଦୟେର େଫରି ଆସିବା ପାଇଁ ଓ
ଆପଣ ନ ଏବଂ ଶା ିପୂ କରିବା ପାଇଁ ୁତ ଅଛ ି। “ଭାଇ ାନହା , େମାେତ
କ’ଣ କରିବା ଉଚି ?” େକବଳ ଏକ େମଷଶାବକ େହାଇଯା’ । େଯେତେବେଳ ଆପଣ
ଏକ େମଷଶାବକ େହାଇଯିେବ, ପବି ଆ ା ଠି ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିେବ। ମା ଯଦି
ଆପଣ ର ଭ ଉେ ଶ ମାନ ଥାଏ, ଭ —ଭ ଧାରଣା, ଆପଣ ନିଜର ମାଗ େନବା
ପାଇଁ ଚାହଁା ି, ଏବଂ ତାହା ପରିତ ାଗ କରିବାକ ଇ କ ନହଁ ି, ତାହାେହେଲ ପବି ଆ ା
େକେବ ବି ଆସିେବ ନାହିଁ।
139 େତେବ ଆମମାନ ର ମ କ ନତ ଥିବାେବେଳ, ମଁୁ ଆ ଯ କେର େଯ ଯଦି ଆପଣ
ମଧ ର େକହି େଯଉଁମାେନକି ନିଜର ହାତ ଉଠାଇଥିେଲ କ’ଣ…େତେବ ଯୀଶୁ କହିେଲ,
“ଯିଏ େମା’ର ବାକ ଶୁେଣ ଏବଂ େମା’ର େ ରଣକ ା ଠାେର ବିଶାସ କେର, େସ ଅନ
ଜୀବନ ପାଏ, ଓ କଦାପି ବିଚାରକ ଆସିବ ନାହିଁ ବରଂ ମୃତ କ ଅତି ମ କରି ଜୀବନକ

େବଶ କରିଯାଏ,” ସାଧୁ େଯାହନ 5:24। ମା ବ ମାନ ଯଦି ଆପଣ େବଦୀ ନିକଟକ
ଆସିବାକ ଚାହଁା ି, ଏଠାେର ଆ ୁପାତ କରିବାକ ଚାହଁା ି, ତାହାେହେଲ ଆସ ଏକାଠି
ମିଶି ାଥନା କରିବା େଯପଯ କି େସହି ନ , ଶା ିପୂ ଅନଭବ ଯାହାକି ଥେର ଆପଣ
ପାଖେର ଥିଲା, କି ା ଆପଣ ପାଇବାକ ଇ ା କର ି, ପୁନବାର ଆପଣ ପାଖକ େଫରି ନ
ଆସିଯାଏ। େଯେତେବେଳକି ଆେମମାେନ ନିଜର ମ କ ନତ କରିଥାଉ, େଯେତେବେଳକି
ଆେମମାେନ ଗୀତ ଗାଉ, “ର େର ପରିପୂ ଏକ ନିଝର ଅଛି,” ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ
ଆସ , ଆ ୁପାତ କର ଏବଂ ାଥନା କର । େତ େକ ବ ମାନ େଯଉଁମାେନକି
ଆସିବାକ ଚାହଁା ି, ଏଠାେର ତେଳ େବଦୀର ଚତଃପାଶେର ଆ ୁପାତ କରିବାକ ଓ କିଛି
ସମୟ ାଥନା କରିବାକ ଚାହଁା ି।

ର େର ପରିପୂ ଏକ ନିଝର ଅଛି,
ଇ ାନେୟ  ଶିରାର ଯାହା ବାହାରିଥାଏ,
ଏବଂ ପାପୀମାେନ ତେଳ ବଡ଼ ଲଗା ି…(ପରେମଶର ଆପଣ

ଆଶୀବାଦ କର , ମହିଳା, ଏଠାେର ଉପରକ ଆସ ଏବଂ
ଆ ୁପାତ କର )

େଧୗତ େହାଇଯାଏ…
140 ଆପଣ ର ମ କ ନତ ଥିବା େବେଳ, େଯପରିକି ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ତାହା
ଆପଣମାନ ର ହଦୟେର ଅଛି। କ’ଣ ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି େଯ ଆଜି ସକାଳେର
େଯେକହି େସହି ଗଳିପଥକ ଭା ି, ତାହା ଆପଣମାନ ନିଜକ ଲ ିତ ଅନଭବ କରାଇବା
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ଉଚି ? ଜେଣ ଅେଶତ ମହିଳା, ଗରିବ େଲାକ, ବଳାଗ ି ଫୁଲିଛି, ଧୂସର େକଶ ଅଛି, େସ
େବଦୀ ନିକଟକ ତା ର ମାଗ େନଇ ପହ ି ଆସିେଲ।
141 ଏଠାେର କିଛି ସମୟ ପୂେବ, ଜେଣ ବ ଅେଶତ ବ ି, ଦାସ ସମୟେର ଉ ାର
ପାଇଥିେଲ। େସ ଗେଲ, ଏବଂ େଯେହତ େସ ଉ ାର ପାଇଥିେଲ, େସ ତା ମାଲିକ
କହିେଲ େଯ େସ ମୁ ଅଟ ି। େସହି ମାଲିକ ପଚାରିେଲ, “ତେମ କ’ଣ ଅଟ?”

ଉ ର େଦେଲ, “ମଁୁ ମୁ ଅେଟ।” ତା’ପେର େସ ତା ମୁ କରିେଦେଲ।
142 ଆଜି ସକାେଳ ଏଠାେର େଲାକମାନ ର ଅନ ଏକ େଗା ୀ ପରି ାଣ ପାଇଁ ତଳକ
ଆସୁଛ ି। (କହିେଲ େସ ମୁ ଅଟ ି।) େତ େକ ାଥନାେର ଥାଆ , ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ
ଇ ା କର ି େତେବ ବ ାକଳତାର ସହ ାଥନା କର , େଯେତେବେଳକି ନି ି େନଉଥିବା
େଲାକମାନ ସହିତେର ପବି ଆ ା ବ ବହାର କର ।

େସହି ମାଲିକ କହିେଲ, “େମାଶା, କ’ଣ ତେମ କହିଲ େଯ ତେମ ମୁ ଅଟ?” ଉ ର
େଦେଲ, “ହଁ, ଆ ା, ସାମୀ। ମଁୁ ମୁ ଅେଟ।”
143 ମାଲିକ କହିେଲ, “ଯଦି ତେମ ମୁ ଅଟ, େତେବ ମଁୁ ମଧ , ତମକ ମୁ କରିବାକ
ଯାଉଅଛି। ଯାଅ ସୁସମାଚାର ଚାର କର।”
144 େଯେତେବେଳ େସ ମରିବାକ ୁତ େହେଲ, ତା ର ଅେନକ େଶତ ଭାଇମାେନ ତା
େଦଖା କରିବାକ ଆସିେଲ, ଆଉ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଆସିେଲ, େସ କହିେଲ, େଯ
େସ ଭାବିେଲ େସ ଅେଚତନ ଅବ ାେର ପଡ଼ି ରହିଛ ି। େଯେତେବେଳ େସ ଉଠିେଲ, େସ
କହିେଲ, “ମଁୁ ଭାବିଲି େଯ ମଁୁ ମରିଯାଇଛି।” (ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ,
େମା’ ଭାଇ, ଠି େସହିଠାେର, ଆ ୁମାଡ଼ି ରହ ।) କହିେଲ, “ମଁୁ ଭାବିଲି ମଁୁ ପୂବର ମରି
ଯାଇସାରିଛି।”

ପଚାରିେଲ, “ତେମ କ’ଣ େଦଖିଲ, େମାଶା?”
145 େସ କହିେଲ, “େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଫାଟକ େଦଇ ଭିତରକ ଗଲି, ମଁୁ ତାହା େଦଖିଲି।”
କହିେଲ, “ମଁୁ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇ, ତାହା ଅନାଉଥିଲି।” ଏବଂ କହିେଲ, “େସଠାେର
ଜେଣ ଦତ ଆସିେଲ ଓ କହିେଲ, ‘େମାଶା, ଆସ। ତେମ ଅେନକ ବଷ େହଲା ସୁସମାଚାର

ଚାର କରିଆସିଛ, ତମ ପାଇଁ ଏକ େପାଷାକ ଏବଂ ଏକ ମୁକଟ ଅେପ ା କରି ରହିଛି।’” େସ
କହିେଲ, “‘େମା’ ସହିତେର େପାଷାକ ଏବଂ ମୁକଟ ବିଷୟେର କଥାବା ା କର ନାହିଁ। ମଁୁ
େକୗଣସି େପାଷାକ ଏବଂ ମୁକଟ ଚାେହଁ ନାହିଁ। ମଁୁ େକବଳ ତାହା େଦଖିବାକ ଚାେହଁ।’” ମଁୁ
ଭାବଛି ତାହାହିଁ େଯେକୗଣସି ୀ ିଆନର ମେନାଭାବ ଅେଟ।
146 ଏଠାେର କିଛି ସମୟ ପୂେବ, ଚିକାେଗାର ଅେନକ ବାହାେର, ମଁୁ ଏକ ର ଶାଳାେର
ଥିଲି, ବରଂ, ଏକ ସଂ ହାଳୟେର ଥିଲି, ଆଉ ମଁୁ େସଠାେର ସବଆେଡ଼ ଅନାଉଥିଲି। ମଁୁ ଏକ
ପୁରଣା ନିେ ା ବ ି େଦଖିଲି, ତା ମୁ େର ଧଳା ର ର େକଶର ଏକ େଛାଟ ଧାଡ଼ିଟିଏ
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ଥିଲା, ନିଜ ହାତେର ତା ର େଟାପିକ ଧରି, େସ େସଠାେର ବଲଥିେଲ। ମଁୁ ତା ଆଡ଼କ
ଚାହିଁଲି। େସ େଗାଟିଏ େଛାଟ ାନକ ଅନାଇେଲ, ଏବଂ େସ ପଛକ େଡଇଁ ପଡ଼ିେଲ, ଆଉ
ତା ର ପୁରଣା ଶ ାମ ବ ଗାଲର ଲହ ଝରିବାକ ଲାଗିଲା। େସ ାଥନା କରିବାକ ଆର
କରିେଦେଲ। ମଁୁ ତା ଅ ସମୟ ପାଇଁ େଦଖି ରହିଲି। େସ ପୁଣି ଥେର ଅନାଇେଲ, ପୁଣି
ଥେର କା ିବାକ ଲାଗିେଲ। ମଁୁ ଚାଲିକରି ଗଲି ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ମହାଶୟ।”

େସ ଉ ର େଦେଲ, “ହଁ, େଶତ ବ ?”

ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ େଦଖୁଛି େଯ ଆପଣ…ଆପଣ କ’ଣ ଏେତ ଉ ାହିତ କଲା? ଆପଣ
େକଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଏେତ ଉ ାହିତ େହେଲ?”
147 େସ ଉ ର େଦେଲ, “ମହାଶୟ, ଯଦି ଆପଣ େମା’ର ପ କ ଅନଭବ କରିପାରେ ,
େମା’ର ଚାରିଆେଡ଼ ଚମଡ଼ାସବ କଠିଣ େହାଇ ଗ ି ପଡ଼ିଯାଇଛି।” କହିେଲ, “ଏକଦା ମଁୁ
ଜେଣ ଦାସ ଥିଲି।” େସ କହିେଲ, “ଏଠାେର ଥିବା ଏହି େଛାଟ କା ପି ରାେର, େସଠାେର
ଏକ େପାଷାକ ରହିଛି।”

ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ େଦଖୁଛି େଯ ତାହା ଏକ େପାଷାକ ଅେଟ, ମା ତାହା ସ େର ଏେତ
ବିେଶଷ କ’ଣ ଅେଟ?”
148 େସ କହିେଲ, “େସଠାେର ଥିବା େସହି ଦାଗଟି,” କହିେଲ, “ତାହା ଅ ହାମ ଲି ନ ର
ର ଅେଟ।” କହିେଲ, “େସହି ର େମା’ ଠାର ଦାସ ର ବ ନେପଟିକ କାଢ଼ି େନଲା।” େସ
କହିେଲ, “େତେବ, େଶତ ବ ି, କ’ଣ ତାହା ଆପଣ ମଧ , ଉ ାହିତ କରିବ ନାହିଁ କି?”
149 ମଁୁ ତା ର ବେୟାବ ଗଳାେର ନିଜର ବାହକ ରଖିଲି, ମଁୁ କହିଲି, “ପରେମଶର
ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର , ଭାଇ। ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଅନ ଏକ ର େମାେତ ଉ ାହିତ
କେର।”

େସ କହିେଲ, “ମହାଶୟ, ମଁୁ ମଧ , େସହି ର କ ଜାେଣ।”
150 ମଁୁ କହିଲି, “େସ େମା’ ଠାର ଏକ ଦାସ ର ବ ନେପଟିକ କାଢ଼ି େନେଲ।” ଥେର
ଏକ ସମୟେର ମଁୁ ରବିବାର ଦିନ ବାହାରି ଯାଉଥିଲି ଓ େଦୗଡ଼ ୀଡ଼ା କରଥିଲି ଏବଂ ବିଭି
କାଯ କଳାପ କରଥିଲି, ପୁଣି ଅଭ ଥ ା ପରିହାସ କରଥିଲି। ଆଉ, େହ ପରେମଶର, ମଁୁ
ତାହା କିପରି କଲି? ଏେବ ମଧ େମା’ ହଦୟେର ତା’ର ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ଅଛି େଯଉଁଠାେର ମଁୁ
ତାହା କରିଥିଲି। ମା ମଁୁ ଖୁସି େଯ େସ େମା’ ଠାର େସହି ବ ନେପଟିକ କାଢ଼ି େନେଲ।
ବ ମାନ ତାହା ସବ ଚାଲି ଯାଇଅଛି, େସ େମା’ ାନେର ଛିଡ଼ା େହେଲ।
151 ଏଠାେର କିଛି ସମୟ ପୂେବ, ଜେଣ ୀେଲାକ େଦଖୁଥିଲି, ଆଉ େସ ଏେତ ଅ ୀଳ
ଥିେଲ େଯ ମଁୁ ତା ନି ା କରିବାକ ଚାହିଁଥିଲି। ପରେମଶର େମାେତ ଏକ ଦଶନ େଦେଲ। ମଁୁ
େସେତେବେଳ ତା ପାଇଁ ାଥନା କଲି, କାରଣ ମଁୁ େଦଖିଲି େଯ େମା’ର ପାପଗୁଡ଼ିକ ମଧ



ମ ଳୀ ଏବଂ ତାହାର ିତି 43

ତା ପରି ବହତ ଭୟ ର ଥିଲା। ଆଉ ମଁୁ ଚାଲିକରି ଗଲି ଏବଂ ତା ପାଶେର ବସିଲି ଓ
ତା ଲ ିତ କଲି, କହିଲି େଯ ମଁୁ ଜେଣ େସବକ ଅେଟ। ତା ର ଦଇଟି ପୁଅ ବ …େସ ାୟଃ
ପଇଁ-ଷଠି କି ା ସତରି ବଷର ଥିେଲ, ତା ର ଦଇଟି ପୁଅ ବ ମାେନ େସଠାେର ଆ ୁମାଡ଼ି
ବସି ପଡ଼ିେଲ, ଆଉ େସମାେନ ସମେ େସମାନ ର ହଦୟକ ୀ େଦଇେଦେଲ। ଓଃ,
େମା’ର ଭ, କି ଏକ ପାଥକ ଅେଟ!
152 କ’ଣ ଆପଣ େଦେବ ନାହିଁ କି? କ’ଣ ଆପଣ ଆଜି ସକାଳେର, ଏେତ ପାପ କରିଛ ି
କି? କ’ଣ ଆପଣ ର ହଦୟ ଏେତ କଳା ଏବଂ ଧୂଳିସାତ େହାଇଯାଇଛି େଯ ଏପରିକି
ପବି ଆ ା ସୁ ା ଏହାକ ଛଇଁ ପାର ି ନାହିଁ? େବାଧହଏ କେପାତ ତାହାର ଅନ ଉଡ଼ାଣ
େନଇଅଛି, ଏହା ସବଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଛି।
153 ପରେମଶର ତମକ ଆଶୀବାଦ କର , ିେୟ। େଗାଟିଏ ସାନ ଝିଅ ଚାଲିକରି ଉପରକ
ଆସୁଅଛି। ପରେମଶର ତମକ ଆଶୀବାଦ କର , ସୁନା ଝିଅ। ଆପଣ କହିେବ, “େସହି ସାନ
ଝିଅ ଜାେଣ ନାହିଁ।” ଓଃ, ହଁ, େସ ଜାେଣ। େସ ତ ଠି େସତିକି ପ ିକାମାନ ଓ େସତିକି ପୁରଣା
େ ମ କାହାଣୀମାନ ପାଠ କରି ନାହିଁ େଯେତ ଆପଣମାେନ ସମେ ପାଠ କରିଛ ି। ତାହାହିଁ
ତ ମାମଲା ଅେଟ, େସ େକାମଳମତି ଅେଟ। ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ସାନ ଶିଶୁମାନ େମା’ ପାଖକ
ଆସିବାକ ଦିଅ।”
154 ଆଉ ଅନ େକହି ଆସିବାକ, ଆଜି ସକାେଳ ଏଠାେର େଯାଗେଦବାକ ଚାହିଁେବ କି?
େବଦୀ ଉନୁ ଅଛି। େକବଳ ଆଉ ଏକ ମୁହ , ତା’ ପେର େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ
ଆଉ ଥେର ଗାଉଥିବା, େସେତେବେଳ ଆେମମାେନ ାଥନା ଅପଣ କରିବାକ ଯିବା
େଯେତେବେଳ କି ଏହି ଅନତାପକାରୀ ପାପୀମାେନ ାଥନା କରଥା’ ି।

ମରଥିବା େଚାର େଦଖିବାକ ଆନ ିତ େହଲା
େସହି ନିଝରକ େସଥିେର…(ନି ିତେର, ସବକିଛି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା,

େସହି ଗରିବ େଲାକଟି େଶଷ େହାଇ ଯାଇଥିଲା।)
ଆଉ େହାଇପାେର େଯ େସଠାେର ମଁୁ, ତାହା ପରି େସତିକି ମ …

155 କ’ଣ ଆପଣ ବ ମାନ ଆସିେବ ନାହିଁ କି? କ’ଣ ଆପଣ ଆସିେବ ନାହିଁ କି, ଆପଣ
େଯଉଁମାେନକି ଅଧିକ ଭଲ ଭାେବ ଜାଣ ି? ବାଇବଲ କେହ, “ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କରିବାକ
ଜାଣିଛ ି, ଆଉ ତାହା କର ି ନାହିଁ, େତେବ ତାହା ତମ ପାଇଁ ପାପଠାର ମଧ ଅଧିକ ଅେଟ।”
କ’ଣ ଆପଣ ଆସିେବ ନାହିଁ? ଆପଣ ଜାଣିଛ ି େଯ ଆପଣ ଭ ଅଟ ି। ଆପଣ ଉପରକ
ନିଜର ବାଟ ନିଅ ଏବଂ େବଦୀର ଚାରିଆେଡ଼ ଆ ୁପାତ କର , ଓ ପରେମଶର କହ
େଯ ଆପଣ ତାହା ତି େଯଉଁ ଭଳି ବ ବହାର କରିଛ ି, େସଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦଃଖିତ
ଅଟ ି। ଏହା େହଉ େଯ ପବି ଆ ା େଫରି ଆସ ଏବଂ ଆପଣ ନ ଓ ଭ ଆଉ ଶା
କର । କ’ଣ ଆପଣ ଆସିେବ ନାହିଁ କି? ମେନରଖ , ଯଦି ଆପଣ ମରିଯାଆ ି, ଏବଂ



44 କଥିତ ବାକ

େସ ଆପଣ ପାଇଁ ଓହରି ଯାଇଥା’ ି, େତେବ ଆପଣ ମାମଲାକ ମକ ମାେର େନଇ
ସପ େର କହିବାକ େକହି ନାହଁା ି। େସ ଚାହଁୁଛ ି େଯ ଆପଣ ଆଜି ସକାେଳ ତାହା ପାଇଁ
ଛିଡ଼ା ହଅ । େମା’ ଭାଇ, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ।
156 ଅେପ ା କରଅଛି। କ’ଣ ଏତିକି ଅେଟ, ମ ଳୀେର ମା ପ ର ଜଣ େକବଳ ଅଛ ି
େଯଉଁମାେନକି ଏହା କତେର ଅନଭବ କର ି େଯ ଆପଣ େଦାଷୀ କରାଯାଇଛି?
କ’ଣ ଆପଣ ଏକ ଶା ିପୂ , ନ , ଭ , ଶା ଜୀବନ ବ ତିତ କରିଛ ି? େତେବ, ଏହା
ପବି ଆ ା ଦାରା ନିେ ଶିତ ଅେଟ। କ’ଣ ଆପଣ ମା କରଛ ି, େକୗଣସି ଶ ୁ ନାହଁା ି?
କ’ଣ ପାପୀମାନ ର ନି ାର ଉପେର, େସହିସବ ଛାଡ଼ି ଜୀବନ ବ ତିତ କରଛ ି? କ’ଣ
ଆପଣ ତିମାପୂଜକମାନ ପରି ଜୀବନ ବ ତିତ କରନାହଁା ି, ଆପଣ ଭି କାର
ଜୀବନ ବ ତିତ କରଛ ି କି? କ’ଣ ଆପଣ ର ଜୀବନ ସବଠ ଭି କାେର ସ ିତ ଅେଟ?
କ’ଣ େସହି ନ ପବି ଆ ା ଆପଣ ହଦୟର ସିଂହାସନେର ବସି, ଆପଣ ସମ
େଲାକ ଚାରିପାଖେର ଶା ିପୂ , ଶା ଏବଂ େ ହପୂ ଜୀବନଯାପନ କରାଉଛ ି? କ’ଣ
ଆପଣ ର ପେଡ଼ାଶୀ ଏବଂ ସମେ ଜାଣ ି, ଆଉ ଆପଣ ର ସମ ସହେଯାଗୀ ଜାଣ ି,
େଯ ଆପଣ ଜେଣ ଭ , ଶା , ନ , ଦୀନ ୀ ିଆନ ଅଟ ି? କ’ଣ ପରେମଶର କେପାତ
ଆପଣ ସହିତେର ଅଛ ି କି? ଆପଣ ସୁନି ିତ କି? ଏହା ଆପଣ ର େଶଷ ସୁେଯାଗ
େହାଇପାେର। ଠି ଅଛି।
157 ତା’ ପେର ଆପଣମାେନ େଯଉଁମାେନକି ଏଠାେର େବଦୀ ନିକଟେର ଅଛ ି,
ପରେମଶର ଆପଣମାନ ଆଶୀବାଦ କର । ବ ମାନ ଆପଣମାନ ଆଉ ବିଚାର
କରାଯିବ ନାହିଁ। ପବି ଆ ା ଆପଣମାନ ତି ବିଚାର େନଇ ଆସିଛ ି। ଆଉ
ଆପଣମାେନ ନିଜର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ଧରି ରଖିବାକ େଚ ା କେଲ ନାହଁ, ଯଥା, “ଓଃ,
ମଁୁ ତ ଯେଥ ବହତ ଦିନର ୀ ିଆନ ରହିଆସିଛି। େମାେତ ଯିବାକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।”
ଆପଣମାନ ମଧ ର େକେତକ ର, େବଦୀ ନିକଟେର ଏହା େକେବ ରହିବାଟା
ଆପଣମାନ ର ଥମ ଥର ଅେଟ। “ମଁୁ ଚାହିଁେଲ ମଁୁ ଜେଣ ପାପୀ େହାଇ ରହିପାେର,
ତାହା େମା’ର ଅଧିକାର ଅେଟ।” ହଁ, ତାହା ଠି ଅେଟ। ଆପଣ ଏକ ସାଧିନ େନୖତିକ ମୂଲ ର
କ ା ଅଟ ି, ଆପଣ େଯପରି ଚାହିଁେବ େସପରି ଭାବେର ଆଚରଣ କରିପାରିେବ। ମା
ଆଜି ସକାଳେର ଆପଣ ନିଜର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ତ ାଗ କରିେଦେଲ। କହିେଲ, “େସମାେନ
କ’ଣ କହିେବ, ମଁୁ ୀ ିଆନ ଧମକ ଚାର କରଛି ଆଉ ତା’ ପେର େବଦୀ ଉପରକ ଯାଉଛି,
େସମାେନ କ’ଣ କହିେବ?” ମା ପରେମଶର କ’ଣ କହଛ ି? େସ ଆପଣ ଆସିବା ପାଇଁ
କହିେଲ, ଆଉ ଆପଣ ତାହା କେଲ। େତେବ ଆପଣ ନିଜର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ତ ାଗ କେଲ,
ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି ନିଜ ହଦୟେର େସହି ନ ପବି ଆ ା ତା ର ାନ ହଣ କର
େବାଲି ପାଇବାକ ଆସିଛ ି। ମଁୁ ଜାେଣ େଯ େସ ତାହା କରିେବ। ମଁୁ ଜାେଣ େସ କରିେବ। େସ

ତି ା କରିଛ ି େଯ େସ କରିେବ। େସଠାେର, ଏହା ଆଉ ଅନ କିଛି େହାଇପାେର ନାହିଁ,
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ଏହା ଆସିବା ଅେପ ା ଅନ କିଛି େହାଇପାେର ନାହିଁ। େସ ଅନେରାଧ କରଛ ି, ବିନତୀ
କରଛ ି, ମୃତ ବରଣ କେଲ ଏବଂ ସବକିଛି କେଲ, େଯପରିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଏକ ାନ
ପାଆ ି, ଆପଣ ନିକଟକ ଆସିବାକ ଚାହଁୁଛ ି।
158 ପୁଣି ଆପଣ ର ମୃତ ର ସମୟେର, େଯେତେବେଳ େସହି ମୃତ ର ଦତ ଶଯ ା
ପାଖେର ବସିଥା’ ି, ଏକ ଘୃଣ ବିଷୟକ େଦଖିବା ପରିବେ , ଏବଂ ଏହା ଜାଣି େଯ ଆପଣ
ଥେର ଆସିବାକ ମନା କରି େଦଇଥିେଲ, ଆଉ ତା’ ପେର ଆପଣ ର ାଣ କଳା ଏବଂ
ଧୂଳିସା େହାଇଗଲା, ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ରହି ନ ଥିଲା, ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ
େଯ ଆପଣ େକେତ ଅଧିକ କା ିଥିେଲ। ଏଷୗ ତା ର ଅନ ହର ପାପକ ପାପ ଦାରା ଦର
କରିେଦେଲ…ବରଂ, ତା ର ଅନ ହର ଦିନକ, ଆଉ େକୗଣସି ସୁେଯାଗ ପାଇେଲ ନାହିଁ।
େସ ତା’କ ଠି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ାନ େଖାଜିବାକ େଚ ା କରି, ଅତିଶୟ କା ିଥିେଲ, ମା
େସ ତାହା କରିପାରି ନ ଥିେଲ। ପରେମଶର ତା େଶଷ ଥର ପାଇଁ ଡାକି ସାରିଥିେଲ।
159 ମା ଆପଣ ନିଜର ସମ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଆପଣ ର ସମ ବ ମାନ ,
ଏବଂ ଆପଣ ର ସମ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସବକିଛିକ, ଆଜି ସକାଳେର, ଏଠାକ ଆସିବା
ପାଇଁ ତ ାଗ କରିଛ ି। ଆପଣ ଏଠାେର ଆ ୁମାଡ଼ି ପରେମଶର ସହିତ କଥା େହବା ପାଇଁ,
ନିଜର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ତ ାଗ କେଲ। ମଁୁ ଆପଣ ଭ ବାକ ଦାରା କହଅଛି, ଯାହାକି

ୀ କହିଛ ି, “ଯିଏ େମା’ ପାଖକ ଆେସ, ମଁୁ େକୗଣସି କାେର ତାହାକ ବାହାର କରିବି
ନାହିଁ।” ବ ମାନ େଯେତେବେଳ ଆପଣ େବଦୀ ଉପେର ଅଛ ି, ଅନତାପ କର , ତାହା
କହ େଯ ଆପଣ ଯାହା କରିଛ ି ତାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଦଃଖିତ ଅଟ ି।
160 ଏହାହିଁ େସହି କାରଣ େଯ େଲାକମାେନ େଯେତେବେଳ ବା ି ନିଅ ି େସେତେବେଳ
େସମାେନ ପବି ଆ ା ପାଆ ି ନାହିଁ, େସମାେନ ସ ୂ ଭାବେର ଅନତାପ କର ି ନାହିଁ।
ପରେମଶର େସମାନ ପବି ଆ ା େଦବାକ େଚ ା କରଛ ି। େସ ଚାହଁୁଛ ି େଯ ଆପଣ
ନ ଏବଂ ଭ ଓ ଶା ହଅ । େସହି କାରଣର ହିଁ ଆପଣ ନିଜର ହଦୟେର େସହି ସମାନ
ସାଥପରତାକ େନଇ ଉଠିଥା’ ି। ଓଃ, େହାଇପାେର େଯ ଆପଣ ଚି ାର କରି, ପରଭାଷାେର
କଥା କହି, କି ା େଯେକୗଣସି ବିଷୟ କରି, ଉଠିପାର ି, ତାହା ଆପଣ ପବି ଆ ା

ା କର େବାଲି ଦିଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ େସଠାର ଏକ ଭି ବ ି େହାଇ ଉଠିବାକ
ଅଛି। ଆପଣ ତ େସଠାର ଭ , ଶା ଏବଂ ନ , ଦୀନ, ଆଉ ପରେମଶର ଆ ା
ଆପଣ ଠାେର ବାସ କରଥିବା ସହିତେର ଉଠିବାକ ଅଛି। ପରବ ୀ ବଷ, େସହି ମାଗକ
ପଛେର େଦଖ ଏବଂ େଦଖ େଯ ଆପଣ େକେତ ଦର ଆସି ଯାଇଛ ି, େଦଖ େଯ
ଆପଣ ସବ ସମୟେର ଅଧିକ ଭମି ହାସଲ କରଥା’ ି। ତାହା େହଉଛି ପବି ଆ ା।
ପବି ଆ ା େହଉଛି େ ମ, ଆନ , ଶା ି, ଦୀଘସହି ୁତା, ନ ତା, ଭ ତା, େଧୖଯ ,
ବିଶାସ। େତେବ, େକବଳ ଅନତାପ କର ଓ ପରେମଶର କହ େଯ ଆପଣ ତାହା
ବ ମାନ ହିଁ ଚାହଁୁଛ ି। େସ…େସ ତାହା କରିେବ।
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161 େଛାଟ ଝିଅ, ତେମ େସଠାେର, ିୟ, ତେମ େସହି ସମାନ ବିଷୟ କର। ତମକ
ଆଶୀବାଦ କର । ତମ ମାଆ ତମ ଉପେର ହାତ େଦଇ ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି।
162 ଏଠାେର ଏହି ିୟ ବ ଅେଶତ ଭଉଣୀ, େବଦୀେର ନତମ କ େହାଇଛ ି। ଭଉଣୀ,
େହାଇପାେର େଯ ଆପଣ ମକା ବଡ଼ି ଏବଂ ପାଉରଟି ମହ ଖାଇବାକ ପଡ଼ି ଥାଇପାେର,
ହଏତ ଏକ ଗଳିପଥେର ରହିବାକ ପଡ଼ି ଥାଇପାେର, ମା ମଁୁ ଯାହାସବ ଜାେଣ। ପରେମଶର
ଆପଣ ର ହଦୟକ ଆଶୀବାଦ କର , ଆଜି ସକାେଳ ମହିମାେର ଆପଣ ପାଇଁ ଏକ

ାସାଦ ୁତ ଅଛି। ଠି ଅଛି।
163 େବଦୀ ତଳକ େଦଖିଲି ଏବଂ ଧୂସର ବ ର, ଜେଣ ମହିଳା େଦଖିଲି, ମୁ ତଳକ
କରିଥିବା ଜେଣ ଯୁବା ୀେଲାକ, ଏକ ଗାଢ଼-ଧଳା-େକଶ ବିଶି ମହିଳା। େହ ପରେମଶର!
ଏଠାେର ପୁରଷ ଆ ୁପାତ କରଥିବାର େଦେଖ, ଭି ଭି େଲାକମାନ େଦେଖ।
େକବଳ ଅନତାପ କର , ତାହା କହ ଆପଣ ଦଃଖିତ ଅଟ ି। ତାହା କହ େଯ
ଆପଣ ତାହା ଆଉ କରିେବ ନାହିଁ। ତାହା ଅନ ହେର, ଆପଣ ଆଜିଠାର, ଆପଣ ର
ସମ ପାଥକ କ ଜଳା ଳୀ େଦଇେଦେବ। ଆପଣ ଭ ଏବଂ ଶା େହବାକ ଚାହଁୁଛ ି।
ଆପଣ ନ େହବାକ ଚାହଁୁଛ ି ଏବଂ େସ ଆପଣ େଯଉଁ ାନକ କଢ଼ାଇ େନଇଯାଆ ି
ଆପଣ ଯିବାକ ଚାହଁୁଛ ି।
164 େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ କିଛି କହ ି, ତାହା େଯେତ ଠି େଦଖାଯାଉ ନା କାହିଁକି,
ଆପଣ ନିଜର ପେଡ଼ାଶୀ ବିଷୟେର କହିବାର ଆପଣ ର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ହରାଇବାକ
ଯାଉଛ ି। ଆପଣ କଥାବା ା କରିବାକ ଯାଉଛ ି, ଆପଣ ଯୀଶୁ ବିଷୟେର କଥାବା ା
କରିବାକ ଯାଉଛ ି। ଆପଣ ତ େକବଳ ଠି େସହି ବିଷୟ କରିବାକ ଯାଉଛ ି ଯାହା ଠି
ଅେଟ। ଆପଣ ଏକ ହତ ାକାରୀ ଭାେବ ବାହାରକ ଯାଉ ନାହଁା ି। ଆପଣ ନିେଦାଷ
ଉପରକ ଝା େଦବାକ ଯାଉ ନାହଁା ି। ମା ଆପଣ େସହି କତ ୀ ିଆନମାନ ର
ବୀରତର ସାହସିକ ଗାଥା େଦଖ ି, ଏବଂ ଆପଣ େସମାନ ପରି େହବାକ ଚାହଁୁଛ ି।
ଆପଣ ଜେଣ ୀ ିଆନ େବାଲି ଆପଣ କାହାରିକ କହିବାକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ
ଜେଣ ଅଟ ି, େସମାେନ ତ େକବଳ ଏହାକ େଦଖ ି ଓ ଜାଣିଯା’ ି େଯେତେବେଳ ଆପଣ
କଥାବା ା କରିଥା’ ି। ଆପଣ ଭିତର ଏବଂ ବାହାରପଟେର ମୁ ା ିତ ଅଟ ି।
165 ବତମାନ, େଯେତେବେଳ ଆପଣ ନିଜର ହଦୟକ ନ କର ି, େତେବ ଅନତାପ
କର । ପରେମଶର କହ , ଆପଣ “ଦଃଖିତ,” ଆପଣ “ଏହାକ ଆଉ ଅଧିକ କରିେବ
ନାହିଁ,” ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ “ଲ ିତ” ଅଟ ି, େଯପରି ଭାବେର ଆପଣ ବ ବହାର କରିଛ ି।
ଆଉ ତା’ପେର ମଁୁ ଆପଣ ପାଇଁ ାଥନା କରିବାକ ଯାଉଅଛି। ଏବଂ ମଁୁ ବିଶାସ କେର,
ଠି ତା’ ପେର, ଆପଣ ହଦୟ ଉପେର େକବଳ ଶା ି ବିରାଜିତ େହବ, ଏକ ନଦୀ ପରି
ଶା ି ଠି ଆପଣ ାଣ ମଧ କ ବାହିତ େହବ। ଆପଣ ପାଟି କର ନ ଥାଇପାର ି,
ଆପଣ ହଏତ ପରଭାଷାେର କଥାବା ା କର ନ ଥାଇପାର ି, ଆପଣ ଉପର ତଳ ଡିଆଁ ମାର
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ନ ଥାଇପାର ି; ମା ଆପଣ ନିଜ ଭିତେର କିଛି େନଇକି େବଦୀକ ଛାଡ଼ିେବ, ନିଜ ଭିତେର
ଏପରି କିଛି ଯାହାକି ଆପଣ ବ ିଥିବା ଯାଏଁ ଆପଣ େସହି ପୁରଣା ଦଗମ ୁଶେର ଲ ର
େଦଇଥିବ। େତେବ ମଁୁ େଯପରି ାଥନା କେର, େସପରି କର । ଅ ୀକାର କର ।
166 ଆମର ସଗ ପିତା। ଅେଯାଗ ାଣୀମାନ, ଆଜି ସକାେଳ ଏହି ଗରମ, ଝାଳ ନାଳ
େକାଠରୀ, େସହି ଝାଳ ନାଳ ବା ; ମା , ପରେମଶର, ତେମ ଏହାକ ଆମ ଭିତର ଝାଳ
ପରି ବାହାର କରି େଦଇଛ। ପବି ଆ ା ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିେଲ, େଲାକମାନ ଏହା
ବିଶାସ କରାଇେଲ େଯ େସମାେନ ଭ ଅଟ ି। େସମାେନ ପାପ କରଥିେଲ। େସମାନ ର
ଆ ା ଅହ ାରୀ ଥିଲା। େସମାେନ ଶ ୁତଲ , ଗୁ ଚରି, ସବ-କିଛି-ଜାଣ ି ଭଳି େହାଇ
ଯାଇଥିେଲ, ଅନତାପ କରିବାକ ଇ ା କର ନ ଥିେଲ, େସମାନ ମା କରିବାକ ଇ ା
କର ନ ଥିେଲ େଯଉଁମାେନକି େସମାନ ବିର େର କାଯ କରିଛ ି। େସମାେନ ଇ କ
ନ ଥିେଲ, ମା ଆଜି ପବି ଆ ା ପରେମଶର ବାକ କ େନେଲ, ତାହାକ େସମାନ ର
ନ ହଦୟେର ାପନ କେଲ, ଏବଂ କହିେଲ, “ବ ମାନ କ’ଣ ତେମ ପୁନବାର େସହି

ାନକ େଫରି ଆସିବାକ ଚାହଁୁଛ କି େଯଉଁଠାେର ତେମ େସେତେବେଲ ଥିଲ େଯେତେବେଳ
ତେମ ଥମ ଥର େବଦୀକ ଆସିଥିଲ, େସହି ାନକ େଫରି ଆସିବାକ ଚାହଁୁଛ େଯଉଁଠାେର
ସମେ , ତେମ ସମ େ ମ କରଥିଲ, ଏବଂ ତେମ େମାେତ ଅଗାଢ଼ େ ମେର େ ମ
କରଥିଲ? ତାହାେହେଲ େକବଳ ଉଠ ଏବଂ େବଦୀ ନିକଟକ ଆସ।” ଭ, େସମାେନ
ତାହା କେଲ।
167 େତେବ, ମଁୁ ବ ମାନ ାଥନା କରଛି େଯ ତେମ େସମାନ ର ଚି ାଧାରାକ ପବି
କରିବ, ଭ, େସମାନ ହଦୟଗୁଡ଼ିକ ପବି କରିବ, େସମାନ ନ ଏବଂ ଶା ିପୂ
କରିବ। ଏହା େହଉ େଯ େସମାେନ ଅନତାପ କରିସାରିବା ପେର, ବ ମାନ େସମାେନ ଏହି
େବଦୀର ଉଠ , ନିଜର ଜୀବନକ ତମକ ସମପଣ କରି, ନିଜ ଘରକ େଫରିଯାଆ । ଯାହା
େହଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ସାମୀ ସ ୂ ଭାେବ ବିର ହଅ ି, କି ା ପ ୀ ବିର ହଅ ି, କିଅବା
ପେଡ଼ାଶୀ ବିର ହଅ ି, କି ା େକହି ବି ଯାହା ସହିତ ଆପଣ କାଯ କରଛ ି ଅବା ଜଡ଼ିତ
ଅଟ ି, “ମଁୁ ତ େକବଳ ଏକ କେପାତ ପରି ନ ରହିବି।”
168 ସବେଶଷେର, ତମର ତିେଶାଧ ତମର ହିଁ ଅେଟ, “ମଁୁ ପରିେଶାଧ କରିବି, ସଦା ଭ
କହ ି।” ଭ, ତାହା େସହିପରି ଅେଟ େବାଲି ଆେମମାେନ କିପରି ପାଇଅଛ। େକବଳ ିର
ରହ , ନ ହଅ , େଦଖ େଯ ପରେମଶର ନିଅ ି…ଠି ତାହା ର େମଷଶାବକ
ନିକଟକ ଆସ ି। ଅବଶ , ନି ିତ ରେପ। ଏହି ଉ ମ େମଷପାଳକ େସମାନ ପାଇଁ ନିଜର
ଜୀବନ ଦିଅ ି, େସ ଠି ନିଜର େମଷ ନିକଟକ ଆସ ି। ଏବଂ େସ େସମାନ ମାଗଦଶନ
କରିେବ। େସହି ଜଣକାକ ହାୟଃ ଯିଏକି େସମାନ ଅତି ମ କେର! େସହି ଜଣକାକ ହାୟଃ,
ଯିଏକି େସମାନ ବିର େର େଗାଟିଏ ଶ କେହ! କହିେଲ, “ଏହା ଭଲ ହଅ ା େଯ
ତମର ଗଳାେର ଏକ ଚକୀପଥର ଟ ାଯାଇ, ଗଭୀର ସମୁ େର ନିେ ପ କରାଯା’ ା।
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େସମାନ ର ସଗଦତମାେନ ସବଦା େମାହର ସଗୀୟ ପିତା ମୁଖ ଅେନଷଣ କର ି।”
ବଝିେଲ? େହ ପରେମଶର, ଆେମ ଚାହଁୁ…“ତେମ େସମାନ ତି େଯପରି କର, ତେମ
େମା’ ତି ତାହା କର।”
169 ଏଣୁ, େହ ପରେମଶର, ମଁୁ ନ େହବାକ ଚାେହଁ।ଆଜି ସକାେଳ ମଁୁ େମା’ ନିଜକ, ମଧ ,
େବଦୀେର ରେଖ; େକବଳ ଆଜି ସକାଳ ନେହଁ, ମା େତ କ ସକାଳ ଏବଂ େତ କ ଦିନ।
ମଁୁ ଶା ଏବଂ ଭ େହବାକ ଚାେହଁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ପରି େହବାକ ଚାେହଁ। ପିତା, ଏହା ଦାନ
କର। ଆମକ ବ ମାନ େସହିପରି େହବାେର ସାହାଯ କର, େ ମର ଅଗାଧ ମହାତର
ଆମ ାଣ ଉପର େଦଇ ଗଡ଼ିଯାଉ।

ଶା ି! ଶା ି! ଅ ତ ଶା ି,
ଉପରି ପିତା ଠାର ତଳକ ଆସୁଅଛି; (କ’ଣ ଆପଣ ବ ମାନ

ଏହାକ ନିଜ ହଦୟେର ଅନଭବ କରନାହଁା ି କି?)
…େମା’ ଆ ା ଉପେର ସବଦିନ ପାଇଁ, (ହାେଲଲୟା

ହାେଲଲୟା!)…
ଶା ି! ଶା ି! ଅ ତ…

170 ଭଉଣୀ ଗଟି କହିେଲ େଯ ସମ ମ ଳୀକ କହ େସ ମଧ , େଦାଷୀ ଅଟ ି, ମା େସ
ପିଆେନାକ ତା ର େବଦୀ କରଅଛ ି। େଯେହତ େସହି େବଦୀ, ପିଆେନା େହଉଛି ତା ର
େବଦୀ, କହିେଲ, “ମ ଳୀକ କହ େମା’ ପାଇଁ ାଥନା କରିେବ,” େଯେହତ େସ େସଠାେର
ବସିଛ ି ଏବଂ ତା ଚଷମା େଦଇ ଲହ ଝରି ଆସୁଛି। ଏହି ମ େହଉଛି େମା’ର େବଦୀ। ମଁୁ
ମଧ , ଅନତାପ କରିଛି, େମା’ର ବାଇବଲ ଓଦା େହାଇଯାଇଛି। େହ ପରେମଶର!

ଶା ି, ପରେମଶର ଶା ି!
ଉପରି ପିତା ଠାର ତଳକ ଆସୁଅଛି; (ଓଃ, ହାେଲଲୟା!)
…େମା’ ଆ ା ଉପେର ସବଦିନ ପାଇଁ…

171 େହ ପରେମଶର, ଯଦି ମଁୁ କାହା ବିର େର, ତମ ବିର େର ପାପ କରିଛି, ଭ, ତାହାକ
ଦର କରିଦିଅ। ଆଜି ସକାଳେର, େମା’ର େଛାଟ ମ ଳୀର ପାପକ କାଢ଼ି ଦର କରିଦିଅ।
172 େକେତଜଣ ଏହା େକବଳ ଅନଭବ କରିପାର ି େଯ ପରେମଶର ଆପଣ ମା
କରିଛ ି, ଏବଂ ଶା ିର କେପାତ ଆପଣ ହଦୟେର ପୁଣିଥେର ବସିଛ ି? େସ ତ ଠି
ବ ମାନ ହିଁ ଉଡ଼ିକି େଫରିଗଲା, ନିଜର ାନକ ହଣ କଲା। ପବି ଆ ା ଠି ପଛକ ଗେଲ
ଏବଂ କହିେଲ, “େମାହର ସ ାନ, ମଁୁ ସବ ସମୟେର ତମକ େ ମ କରିବାକ ଚାହଁୁଥିଲି।
ତେମ େକବଳ େମାେତ ତାହା କରିବାକ େଦଉ ନ ଥିଲ। ମଁୁ ତମର େସହି ପୁରଣା ସାଥପର
ଆ ା ସହିତ ବାସ କରିପାେର ନାହିଁ। ମା ବ ମାନ େଯ ତେମ ଏହାକ ସମପଣ କରିଅଛ,
ମଁୁ ଆଜି ସକାଳେର ତମ ହଦୟକ େଫରି ଆସିଛି।” େକେତଜଣ େସହିପରି ଅନଭବ କର ି?
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ନିଜର ହାତ ଉଠା । େବଦୀର ନିକଟେର ଥିବା ସମେ , ନିଜର ହାତ ଉଠା , ତାହା ଠି
ଅେଟ। ଓଃ, ତାହା ଉ ମ ଅେଟ। ଦଶକବ ମଧ ର େକେତଜଣ େସହିପରି ଅନଭବ
କର ି? ନିଜର ହାତ ଉଠା । ଓଃ! [ଭାଇ ାନହା ପିଆେନା ବାଦକ କହ ି, “ଯୀଶୁ
ପରି େହବା।”—ଅନ।]

173 ଆମମାନ ର ସଗ ପିତା, ଏହି ସୁ , ଉ ଗୀକରଣର ସମୟ ପାଇଁ ଆେମ ତମକ
ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛ, େଯପରିକି ହାତେର ଏକ େସଉକ େନବା, ତାହାକ ଚକଟିବା, ତାହାକ
ଦଳିବା, େଯପଯ କି ତାହା ନରମ ନ େହାଇଯାଏ, ଏେତ ନରମ େଯ େଗାଟିଏ ସାନ
ଶିଶୁ ତାହାକ ବସି ଖାଇପାେର। ଭ, େସହିଭଳି ଭାବେର ଆେମ ଆମର ହଦୟଗୁଡ଼ିକ
ଚାହଁୁ। ଏହାକ ନିଜର କ ା- ତବି ତ ହାତେର ନିଅ, ଏହାକ ଠି ଦଳି େଦଇ କହ,
“ପୁଅେର, କ’ଣ ତେମ େଦଖୁ ନାହଁ କି ତେମ େମାେତ ଆଘାତ କରିଅଛ? େଯେତେବେଳ
ତେମ େସହି ହ ାେ ଲକ େସହିପରି ଭାବେର େ ାଧେର ଫି ିଥିଲ ତେମ େମାେତ ଆଘାତ
କରଥିଲ। ତେମ େମାେତ କ େଦଉଥିଲ, ଓଃ, ପୁଅ, େମା’ର ହଦୟ ତମ ପାଇଁ େକବଳ
ର ବହାଇଥିଲା, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ତମକଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ କାଯ କରଥିବାର େଦଖିଲି।
ମା ବ ମାନ େଯ ମଁୁ ତମ ହଦୟକ େମା’ ହାତେର ପାଇଛି, ମଁୁ ଏହାକ କତେର
ନ କରିବାକ ଚାେହଁ। ମଁୁ ଏହାକ ଏପରି ଭାେବ ୁତ କରିବାକ ଚାେହଁ େଯପରିକି ମଁୁ
ଏହାକ ବ ବହାର କରିପାେର ଏବଂ େସଥିେର ବାସ କରିପାେର। ମଁୁ ଆଜି ସକାେଳ େସହି
ବସା ଉପରକ ଉଡ଼ିବାକ ଚାେହଁ, ମଁୁ ଉଡ଼ିକି େଫରିବାକ ଏବଂ ବାସ କରିବାକ ଚାେହଁ, ତମ
ସହିତେର େମା’ର ନିବାସ କରିବାକ ଚାେହଁ।” େହ ପରେମଶର, ଏହାକ ଦାନ କର।
ଆେମ ତମକ େ ମ କର। ତମର ମହିମା ପାଇଁ, ଏହାକ ଦାନ କର। ଆେମ ଯୀଶୁ
ନାମେର ମାଗୁଅଛ।

ଯୀଶୁ ପରି େହବାକ, କ…(କ’ଣ ଆପଣ େକବଳ ଏହିପରି
ଭାବେର ଉପାସନା କରିବାକ ଭଲ ପାଆ ି ନାହିଁ କି? ଓଃ, େମାର

ାଣ େକବଳ ାନ କରଅଛି।)
ପୃଥିବୀେର ମଁୁ…(ତା ଏହିପରି ଭାବେର େସହି—େସହି

ଉପାସକମାନ ମଧ େର ଓ ାଇ ଆସୁଥିବାର େଦଖିବା,
ଆପଣ ର ହଦୟ କତେର କ’ଣ ନ ଅନଭବ କେର କି?
େମା’ର ହଦୟ େକବଳ ୁତ ଗତିେର ଆଘାତ କରଛି।)

…ପୃଥିବୀର ମହିମା ଯାଏଁ ଯା ା
ମଁୁ େକବଳ ତାହା ପରି େହବାକ ାଥନା କେର।

କ’ଣ ଆପଣମାେନ ନିଜର ହାତକ ଉଠାଇେବ କି େଯେତେବେଳ ଆେମ ଏହାକ ଗୀତ
ଗାଉ?
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ଯୀଶୁ ପରି େହବାକ, କ…
(େଜା, କ’ଣ ଆପଣ ଆସି ଆଜି ସକାେଳ ାଥନା କରିବାକ ଚାହିଁେବ

କି, ଭାଇ? ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ଭାଇ
େଜା, ନିଜ ପାଇଁ ଏଠାେର େବଦୀ ନିକଟେର ଏକ ାନ େଖାଜି
ନିଅ । ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ।)

…ପୃଥିବୀର ମହିମା ଯାଏଁ ଯା ା।
ମଁୁ େକବଳ ତାହା ପରି େହବାକ ାଥନା କେର।

174 ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଏହା ଗରମ ଅଛି, ବ । ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ତାହା ଅଛି। ମା ମଁୁ—ମଁୁ ଆଶା
କେର ଆପଣ ତାହା ଠି େସହିପରି ଭାେବ ଅନଭବ କର ି େଯପରିକି ମଁୁ କେର। ଓଃ, ମଁୁ
ତ େକବଳ ଏପରି ଅନଭବ କେର େଯ ମଁୁ େକବଳ ଠି ଉଡ଼ି ଯାଇପାେର। େସ େକେତ
େ ମୀ! ମଁୁ କ’ଣ କରିପାରିବି? ମଁୁ େକଉଁଆେଡ଼ ଯିବି? େହ ପରେମଶର! ମଁୁ େକଉଁଆଡ଼କ
ଯାଉଅଛି? ମଁୁ େକଉଁଆଡ଼କ ମୁହଁାଇଅଛି? ଏହା କ’ଣ ଯାଉଅଛି—କ’ଣ େହବାକ ଯାଉଅଛି?
ମଁୁ ଏେବଠାର େନଇ ଶେହ ବଷେର େକଉଁଆେଡ଼ ରହିବାକ ଯାଉଅଛି? କ’ଣ େହବ ଯଦି ମଁୁ
ତାହା ପାଇବି ନାହିଁ? େକଉଁଠାେର, ଅନ େକୗଣସି ଆ ୟ େକଉଁଠାେର ଅଛି?

େବଥଲିହିମର ଗୁହାଳ ଘର ଜେଣ ଅପରିଚିତ ବ ି ଆସିେଲ,
ପୃଥିବୀେର ମଁୁ ତାହା ପରି େହବାକ ଇ ା କେର;
ପୃଥିବୀର ମହିମା ଯାଏଁ ଜୀବନର ସମ ଯା ାେର
ମଁୁ େକବଳ ତାହା ପରି େହବାକ ାଥନା କେର।

ବ ମାନ ସମେ ଏକାଠି ମିଶି।

ଯୀଶୁ ପରି େହବା…(ପରେମଶର ଶଂସା େହଉ! ହଁ, ଭ!
ହଁ, ଭ! ଜଗତ ପରି ନେହଁ; ତମ ପରି!)

…ତାହା ପରି େହବା;
ପୃଥିବୀର ମହିମା ଯାଏଁ ଜୀବନର ସମ ଯା ାେର
ମଁୁ େକବଳ ାଥନା କେର…?…

175 େଯେତେବେଳ ଆପଣ ନିଜର ମୁ ନଆଁଇଛ ି, ମଁୁ ଆପଣ କିଛି ପଚାରିବାକ ଯାଉଛି।
େକହି ଜେଣ ଏଠାେର ପବି ଆ ା ଅସ କରଅଛ ି। କାହାରିକ ଡକାଯାଇଛି। ମଁୁ ଭ
ଯୀଶୁ ନାମେର, ତାହା ର ଭବିଷ   ବ ା ଭାବେର କହଅଛି। ମଁୁ ତାହା ର ହଦୟକ
ଆଘାତ େହାଇଥିବାର ଅନଭବ କରିପାେର। େସଠାେର, େକହି ଜେଣ ତାହା ଅବମାନନା
କେଲ, ଆସିବାର ଉଚି ଥିଲା। କ’ଣ ଆପଣ ବ ମାନ ଆସିେବ ନାହିଁ କି?

ଜୀବନର ସମ ଯା ାେର େସଠାର…(ହଁ, ଭଉଣୀ, ମା
ତମଠାର ଅଧିକ କିଛି ଅଛି।)…ମହିମା
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ମଁୁ େକବଳ ତାହା ପରି େହବାକ ାଥନା କେର।

େକବଳ ଯୀଶୁ ପରି େହବା…(ତାହାହିଁ େମା’ର ସମ ଇ ା, ନ
ଏବଂ ଦୀନ, ବିନ , ତା ପରି େହବା।)

ପୃଥିବୀେର ମଁୁ…(କ’ଣ ଆପଣ ବ ମାନ ଉପରକ ଆସିେବ
ନାହିଁ କି? ପରେମଶର ଆପଣ ଏକ ପଦେ ପ େନଉଥିବାର
େଦଖିବାକ ଚାହଁୁଛ ି, ଆପଣ ର ଏକ ସଂଖ ା ଅଛି।)

ସମ େଦଇ…
176 ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି େଯ ଆପଣ ଆସୁଛ ି। ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ।
ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ।
ଏହା ଅେଟ। ଏହା ଅେଟ। ମଁୁ େସଠାେର ଏହି େ ାତାମାନ ଆେଡ଼ ଦ ିପାତ କଲି,
ଏବଂ େସଠାେର ମଁୁ େଦଖିଥିବା ସବଠାର ଭୟ ର କଳା ଛାୟାକ ଝଲଥିବାର େଦଖିଲି।
ପବି ଆ ା ବ ମାନ ଏଠାେର ଅଛ ି। ଏହା ବ ମାନ େମା’ ଉପେର ଅଛ ି।
“ପବି ଆ ା ଦଃଖ େଦବା।”

ଯୀଶୁ ପରି େହବା…
177 େସ କ’ଣ କେଲ? ପିତା େଯଉଁଆେଡ଼ କଢ଼ାଇ େନେଲ େସଆେଡ଼ ଗେଲ। ପରେମଶର
ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର , ଭାଇ। େମା’ ଭାଇ, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ।
ତାହା ଠି ଅେଟ, ଉପରକ ଚାଲି ଆସ ଏବଂ ଆ ୁପାତ ହଅ।

ପୃଥିବୀେର ମଁୁ ବହତ ଇ ା କେର…
178 ବ ମାନ ସମୟ ଅଛି େସହି ପୁରଣା-ସମୟର ଅ ୀକାର କରିବା ନିମେ , ସଳଖ
କରିବା ନିମେ , ଠି କରିବା ନିମେ । ଆସ । ତଥାପି ଅନଭବ କେର େଯ େସଠାେର
ଆହରି ଅଛ ି। ମହିଳା, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ମହିଳା, ପରେମଶର
ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ପରେମଶର
ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ତାହା ଠି ।
ପବି ଆ ା ସବଦା ସଠି ଅଟ ି। ଆସ । ତାହା ଠି , ବାହାରକ ଆସି ଯାଆ ।

…ତାହା ।
ଯୀଶୁ ପରି େହବା, ହଁ, ଯୀଶୁ , ପରି େହବା,
ପୃଥିବୀେର ମଁୁ…(ଓଃ, େମା’ର ଭ, ତାହା ଠି ଅେଟ! ତାହାହିଁ

େହଉଛି ରା ା, ଗଳିପଥଗୁଡ଼ିକ େକବଳ ପରିପୂ କରିଦିଅ ,
ଠି ବାହାରକ ଆସି ଯାଆ ଓ ାଥନା କର ।)

ପୃଥିବୀର ମହିମା ଯାଏଁ ଜୀବନର ଯା ାେର, (େକବଳ ଅନତାପ
କର , ପରେମଶର କହ େଯ ଆପଣ ଦଃଖିତ ଅଟ ି,
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ତାହାହିଁ ସବ କିଛି ଯାହାକି ଆପଣ କରିବାକ େହବ।)
…ତାହା ପରି େହବା।

179 କ’ଣ ଆପଣମାେନ ବ ମାନ ଆସୁଥିେବ ନାହିଁ କି? “କ…” ତାହା ଠି , ସମ ବ ନକ
ଠି ଛି ାଇ ଦିଅ , ଉପରକ ଆସି ଯାଆ । “ପରି େହବାକ…”
180 ଆପଣ କ’ଣ କରିବାକ ଯାଉଛ ି? କିଏ ଆପଣ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା େହବାକ ଯାଉଛ ି,
େବାଧହଏ ଆଜି ରା ିେର? ମୃତ େଯେତେବେଳ ଆପଣ ର ହାତ ନିକଟକ ଆେସ
େସେତେବେଳ ଆପଣ ପାଇଁ କିଏ ଛିଡ଼ା େହବାକ ଯାଉଛ ି? ଆପଣ ଯାହା ବି କରିଛ ି
େସଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ, ପବି ଆ ା ଠି ଆପଣ ପାଖେର ବସିଛ ି। ତାହା ତ
େସ ଅଟ ି ଯିଏକି ଆପଣ ଆସ େବାଲି ଚାହଁୁଛ ି।

ପୃଥିବୀର ମହିମା ଯାଏଁ ଜୀବନର ସମ ଯା ାେର
181 େକବଳ ଅନତାପ କର , କହ , “ପରେମଶର, ମଁୁ ଦଃଖିତ। ମଁୁ—ମଁୁ ତାହା କରିବାକ
ଚାହଁୁ ନ ଥିଲି। ଯଦି ମଁୁ ତମ ପାଇଁ ବ ମାନ ଛିଡ଼ା ନ ହଏ ତେମ େମା’ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା
େହବ ନାହିଁ। ଆଉ ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ତେମ େମା’ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହଅ, ଏବଂ ମଁୁ ଆଜିଠାର ତମ
ପାଇଁ ଛିଡ଼ା େହଉଅଛି। ମଁୁ େସପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକ ଯାଉଅଛି େଯପରି ଜେଣ

ୀ ିଆନ କରିବା ଉଚି । ମଁୁ େମା’ର ମାଗସକଳ ପରିବ ନ କରିବାକ ଯାଉଅଛି। ମଁୁ ଭ
ଏବଂ ଶା େହବାକ ଯାଉଅଛି। ମଁୁ ସମ ନିଜ ନିଜର କଥାବା ା କରିବାକ, ସବକିଛି
କରିବାକ େଦବାକ ଯାଉଅଛି। ମଁୁ ତମ ସ ୁଖେର ଠି ନ ଏବଂ ଶା ପରି ରହିବାକ
ଯାଉଅଛି।” ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ େକେତ ଦିନ ୀ ିଆନ େବାଲି
କହି ଆସିଛ ି, ଆପଣ େକଉଁ ମ ଳୀର ଅଟ ି, ତାହାର ଏହା ସହିତ େକୗଣସି ସ ନାହିଁ।
ଠି ଚାଲି ଆସ । ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ପୁଅ, େସଥିର ଠି ବାହାରି
ଆସିଯାଅ।
182 ପରେମଶର ବ ମାନ ଆପଣ ସହିତେର କଥାବା ା କରଛ ି। ଯଦି ଆପଣ େମାେତ
ତାହା ର େସବକ େବାଲି ବିଶାସ କର ି, ପବି ଆ ା ଆଜି ସକାେଳ େମା’ ସହିତ କଥା
େହାଇଥିେଲ, କହିଥିେଲ, “େସହି ଡାକରା ଦିଅ, େସଠାେର ଅେନେକ ଅଛ ି।” ଏହା େହଉଛି
େସହି ଦିନ, ଏହା େହଉଛି େସହି ସମୟ। େସଠାେର ପଛେର ଆହରି ାୟଃ ପା କି ା
ଛଅଜଣ ଅଛ ି, କତେର ବ ମାନ ଆସିଯିବା ଉଚି  ଅେଟ। ମେନରଖ , ଭାଇ, ଭଉଣୀ,
ମଁୁ ଠି ଆପଣମାନ େଦଖୁଅଛି, ମଁୁ ଆପଣମାନ ଉପେର େସହି ଅ କାର ଛାୟାଗୁଡ଼ିକ
ଝଲଥିବାର େଦଖୁଅଛି। ଭଲ େହବ େଯ ଆପଣ ଠି ଆସି ଯାଆ ।
183 ଯୀଶୁ ପରି େହବା! କ’ଣ ଆପଣ ତାହା ପରି, ଭ , ଶା , ନ , ଦୀନ େହବାକ
ଚାହଁୁ ନାହଁା ି କି? େହ ଯୁବା େଲାକ, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । େସହି ଶିଶୁ
ସହିତ ବାପା, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ
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କର , ଭଉଣୀ। େହ ପାପୀ ବ , ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ତାହା ଠି ।
ଭଉଣୀ, ଠି ଉପରକ ଆସି ଯାଆ , ଠି ବାହାରକ ବାହାରି ଯାଆ , ନିଜ ପାଇଁ େକବଳ
ଏକ ାନ େଖାଜି ନିଅ । ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ।

184 ଭଉଣୀ ିୟ, ଆପଣ ଅେନକ ବିଷୟ ପାଇଁ ବହତ ଧନ ବାଦୀ େହବାକ ଅଛି। ଏକ
ଶଯ ାେର ମରିବା ପାଇଁ, ପଡ଼ି ରହିଥିବା, ଏଠାେର ଆପଣ େବଦୀକ, ଚାଲିକରି ଆସୁଛ ି।
ପରେମଶର ଆପଣ ର େକାମଳ ହଦୟକ ଆଶୀବାଦ କର ।

185 ପବି ଆ ା ବ ମାନ ପୁଣିଥେର କହଛ ି। ଅନତାପ କର , ଠି ପରେମଶର
ନିକଟେର େକବଳ ନ କର , ଠି େକବଳ ନିଜର ାଥନା କର । ତେମ ହିଁ େସହି
ଜଣକା ଅଟ ଯିଏକି ପାପ କରିଛ, ବ ମାନ ତେମ ହିଁ େସହି ଜଣକା ଯିଏକି ାଥନା କରଛ।
ପରେମଶର କହ େଯ ଆପଣ ଯାହା କରିଛ ି ତାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଦଃଖିତ। ଆପଣ
ଚାରିପାଖେର କିଏ ଅଛ ି େସଥି ତି ଧ ାନ ଦିଅ ନାହିଁ। େକବଳ କହ , “ପରେମଶର,
େମାେତ ମା କର, େମା’ର େସହିପରି େହବାର ଅଭି ାୟ ନ ଥିଲା। ମଁୁ ଭ େହବାକ ଚାେହଁ।
ମଁୁ ଆଉ—ମଁୁ ଆଉ େକେବ ଅତି ମ କରିବି ନାହିଁ ଏବଂ େକେବ ଝଗଡ଼ା କରିବି ନାହିଁ।”

186 େହ ପରେମଶର, ଓଃ, ମଁୁ ଏହାକ େକେତ ଭଲ ପାଏ! ସଗୀୟ ପିତା, େତ କ
ଅନତାପକାରୀମାନ ପାଇଁ େଯଉଁମାେନକି ବ ମାନ ଏଠାେର େବଦୀେର ତେଳ,
େସମାନ ର ଆ ୁପାତି, ାଥନା କରଛ ି! େହ ପରେମଶର, େହବାକ ଦିଅ େଯ
ମାତାମାେନ, ପିତାମାେନ, ସ ାନମାେନ, ବାପା, ମାଆ, ଆହରି ଯାହା ବି େହଉ ,
ପେଡ଼ାଶୀମାେନ, ମ ଳୀର ସଦସ ମାେନ, ଦୀକନମାେନ, ିମାେନ, େହ ପରେମଶର,
ଏହି ପୁରଣା-କାଳିଆ ଗଢ଼ା-ଯିବା ସମୟେର, ଆଜି ସକାଳେର ଏହି ଗରମ େକାଠରୀେର
ବସି, ପବି ଆ ା ତଳକ ଓ ାଇ ଆସି, ଶା ିର ବିଷୟ କହଛ ି। େହ ପରେମଶର, ମଁୁ
େସଦିନ ଛିଡ଼ା େହାଇ ତମକ ଏହା, ଅତି ଧୀର ଭାବେର, କହଥିବାର ଶୁଣିବାକ ଚାେହଁ, “ହଁ,
ତେମ ଆସିଥିଲ ଏବଂ େମା’ ପାଇଁ ଏକ ପ େନଲ, ବ ମାନ ମଁୁ ତମ ପାଇଁ ଏକ ପ
େନବି।” େହ ପରେମଶର, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ତେମ ଆଜି ଏଠାେର ଥିବା େତ କ ଜଣ
ହଦୟେର େସହି ଶା ିକ ରଖି ଦିଅ। ଶା ଏବଂ ଧୀେର ଧୀେର, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ତେମ ଏହା
କର। ମଁୁ ଚାେହଁ ତେମ େସଠାେର ଠି ଏପରି ଏକ ଅନଭବ ସହିତେର ଭିତରକ ଯାଅ
େଯ ତାହା େଯପରି ଆଜିଠାର, େସମାନ ଆଉ ଅଧିକ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। େହବାକ ଦିଅ େଯ
ଘରଗୁଡ଼ିକ ନଆ େହାଇଯାଉ। େଲାକମାେନ ଏକ ନତନ ବ ି େହାଇଯା’ । ଆଜି ସବକିଛି
ନଆ େହାଇଯାଉ, କାରଣ ଏହି େଲାକମାେନ ନିଜକ ନ କରିଛ ି। ତେମ କହିଛ, “ଯଦି
େମା’ ନାମେର ଡକାଯାଇଥିବା େଲାକମାେନ ନିଜକ ନ କରିେବ, ଏବଂ ାଥନା କରିେବ,
ତାହେହେଲ ମଁୁ ସଗର ଶୁଣି େନବି।” ଏବଂ େହ ପରେମଶର, ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଆଜି ସକାେଳ,
ତେମ ତାହା କରିଛ।
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187 ଆଉ ମଁୁ େସମାନ ପାଇଁ ମା ାଥନା କରଛି େଯଉଁମାେନକି େସମାନ ର
ଆସନେର ବସି ରହିେଲ, େଯଉଁମାନ ରକି ଆସିବାର ଉଚି ଥିଲା। େହ ପରେମଶର,
େସମାନ ସହିତ କଥାବା ା କର, ଆଉ େହବାକ ଦିଅ େଯ େସମାେନ େସପଯ ଏହି
ପୃଥିବୀେର ଆଉ ଅଧିକ ଶା ି ନ ପାଆ େଯପଯ କି େସମାେନ େସହି ନି ୟକ େନଇ
ନାହଁା ି, େଯ ଭ, େସମାେନ ଆସ ଓ ତମ ସହିତ ଠି େହାଇଯାଆ । େହ ଭ, ଏହାକ

ଦାନ କର। ବ ମାନ େତ କ ଆଶୀବାଦ କର। ଏହା େହଉ େଯ ତମର ଦୟା ଏବଂ
ତମର କରଣା େତ କ ାଣ ଉପେର ବାସ କର ଯାହାକି ଆଜି ସକାଳେର ଏହି ମ ଳୀେର
ଅନତାପ କେଲ ଓ ନତମ କ େହେଲ।
188 ପିତା ପରେମଶର, ଏହା ମଁୁ ତମର ଆେଦଶେର କରିଅଛି। ମଁୁ ଏହି େଲାକମାନ
ଡାକିଅଛି; େସମାେନ ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି। ତେମ କହିଛ, “ଯିଏ ମନଷ ମାନ ସ ୁଖେର
େମା’ର ସା ୀ େହବ, ମଁୁ େମା’ର ପିତା ଏବଂ ପବି ସଗଦତମାନ ସ ୁଖେର ତାହାର ସା ୀ
େହବି।” ଏମାନ ମଧ ର ଅେନେକ ଏଠାେର ଅେନକ ବଷ େହବ ୀ ିଆନ ରହି ଆସିଛ ି,
ମା େସମାେନ ଆଜି ସକାେଳ ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି େଯ େସମାନ ର ପାପ ସ େର ସା
େଦେବ େଯ େସମାେନ ଭ କରିଛ ି। େସମାେନ ଅେ ମେଯାଗ େହାଇ ଯାଇଛ ି।
ପବି ଆ ା େସମାନ ଠାର ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ। ଆଉ ଅେନକ ଥର େସମାେନ େସହି ଭ ,
ମଧୁର, ନ ଅନଭବକ ଅନଭତି କରିପାର ି ନାହିଁ ଯାହାକ େସମାେନ ଅନଭବ କରିବା
ଉଚି । େସମାନ ମଧ ର ଅେନେକ ପାପୀ ଅଟ ି େଯଉଁମାେନକି େସମାନ ର ଥମ
ଥର ପାଇଁ ଆସିଛ ି। ମା , ପିତା, େସମାେନ େସହି ଅ ତ ଅନଭବକ ଚାହଁୁଛ ି, େସହି
ଶା ିକ ଚାହଁୁଛ ି ଯାହାକି ସମ ବଝାମଣାକ ଅତି ମ କେର। ଭ ପରେମଶର, ଆଜିର
ଦିନେର େସମାନ ତାହା ଦାନ କର, ଏବଂ େହବାକ ଦିଅ େଯ େସମାେନ ସମେ ସ ୂ
ରେପ ସୁ ର ଏବଂ ତମର ଆ ାେର ପରିପୂ ହଅ , େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଆଜି ଏହି

ାନକ ଛାଡ଼ି, ନିଜ ନିଜର ଭି ଘରକ ଯାଆ ି, େଯ ଏକ ଭି ଜୀବନ ଯାପନ କରିେବ ଏବଂ
ଏକ ଭି େଲାକ େହେବ। ଆେମ ଏହାକ ୀ ନାମେର ମାଗୁଅଛ।
189 “ନିଝର ପାଖେର ାନ।” ଠି ଅଛି, ଆପଣମାେନ େଯଉଁମାେନକି େବଦୀେର ଅଛ ି,
ଉଠ , ଭ ପରେମଶର ଆଡ଼କ ଉପରକ ଅନା , ବଲି ଯାଆ ଏବଂ ଆପଣ ର
ଆଖପାଖେର ଥିବା ସମ ସହିତ ହାତ ମିଶା । ଓଃ, ଆେମମାେନ ସମେ ବ ମାନ,
ଗୀତ ଗାଇବାକ ଯାଉଅଛ, େଯେତେବେଳକି ଆେମ ଆେରାଗ େସବାର କିଛି ଣ ପୂବର
ଛିଡ଼ା େହାଇଅଛ।

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

ାନ, ାନ, ହଁ, ାନ ଅଛି,
ନିଝର ପାଖେର ତମ ପାଇଁ ାନ ଅଛି। (ସମ ପାଇଁ!)
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… ାନ, ହଁ, ାନ ଅଛି,
ନିଝର ପାଖେର ତମ ପାଇଁ ାନ ଅଛି;

ାନ, ାନ, ହଁ, ାନ ଅଛି,
ନିଝର ପାଖେର ତମ ପାଇଁ ାନ ଅଛି।

ାନ, ାନ, ହଁ, ାନ ଅଛି!
[େଟ  େର ରି ାନ—ଅନ।]

190 ଏକ ବିଶାସ! ଭାଇ, ଆପଣ ଜାଣିଛ ି େଯ ଅନ ଏକ ଦିନ, େଯେତେବେଳ
ଆପଣ ର—ଆପଣ ର ପ ୀ ଡାକିେଲ, େଯ ଆପଣ ପାଇଁ ାଥନା କରିବାକ? ଠି
େକାଠରୀ ଭିତରକ ଗଲି, ଆଉ ପବି ଆ ା େମାେତ କହିେଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ।” ଆେମ ।
କ’ଣ େସ ବା ବ ନହଁ ି କି? ଅ ତ! େତେବ, ଭ ର ଶଂସା େହଉ! ମଁୁ ତ େକବଳ
ବିଜୟଧନିର ଚି ାର କରିବା ପରି ଅନଭବ କେର! ଠି ଅଛି।

ଆଉ ତାହା ର ର ଆହରି ଧଳା କରି େଧୗତ କରିଦିଏ…(କିଛି
କହିବାକ ଅଛି କି?)

ଯୀଶୁ ଉ ାର କର ି!…?…
191 ଠି ଅଛି, ବ ମାନ ଭାଇ େନୱି । ଏବଂ ଭାଇ ସଟର କିଛି ଏକ ଶ କହିବାର ଅଛି।

[ଭାଇ ସଟର କହ ି। େଟ  େର ରି ାନ—ଅନ।]
[ଭାଇ େନୱି କହ ି, “େହ େମା’ର ଭ! ଭ ଧନ ବାଦ େହଉ! ଆେମ !

ପରେମଶର ର ଶଂସା େହଉ! ମଁୁ ବିଶାସ କେର ଆଜି ସକାେଳ ସମେ ା
େହାଇଛ ି।”] ମହିମା! ହାେଲଲୟା! ହାେଲଲୟା! [ଭାଇ େନୱି କଥା କହ ି, ଏବଂ ତା’
ପେର େସ କହ ି, “ଆଜିରା ିର େସବାଗୁଡ଼ିକ ମେନ ରଖିଥା’ , ଆମର ପାଦ- ାଳନ
ଅଛି ଏବଂ ଭେଭାଜ େସବା ଅଛି।” େସ ଭାଇ ାନହାମ ପଚାର ି, “କ’ଣ ଆପଣ
ଜାଣିଛ ି େଯ ଆପଣ ତଳକ ଆସିେବ ମି ନାହିଁ?”] ସ ବତଃ ମଁୁ ମଧ , ଆଜି ରା ିେର
ଏଠାେର ରହିବି। ହଁ, େଯେତ ଦର ମଁୁ ଜାେଣ, ମଁୁ ଏଠାେର ରହିବି େଯପଯ କି େମାେତ
ଅନ େକୗଣସି ାନକ ନ ଡକାଯାଏ। 
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