
ଆସି,େମାହରଅନଗମନକର

 େତେବ, ନା, ତାହା ତ େବକୀ ଜନ େହବାର ପୂବର ଥିଲା। ଆଉ େତଣୁ ମଁୁ—ମଁୁ ଭାବିଲି,
“େତେବ, ଆପଣ ଜାଣ ି…” ମଁୁ—ମଁୁ େକବଳ ଏକ ତାଟିଆ ଯବ ଦଲିଆ ଖାଇଲି,

େଗାଟିଏ ଟ ା ମୂଲ େନଲା। େତେବ, ମଁୁ େକବଳ…େସମାେନ େମାେତ େମାର ଟିେକ
େଦଇଥା ି, ଏବଂ େକବଳ େସଥିେର ଦ ଖତ କରିଥାଏ, ଆପଣ େଦଖ , ଆଉ ମଁୁ ଏହାର
ମୂଲ େଦଇଥାଏ, ଏହାକ ପରିେଶାଧ କରିଥାଏ, ଏବଂ ମଁୁ ଏହାକ େଫରାଇ େଦଇଥାଏ,
କାରଣ ମଁୁ ଏକ ଖ ଖାତା ରଖିଥିଲି।
2 ଏବଂ ଦିେନ େଯେତେବେଳ ଆମର ପାେ ାଲିଂ କରଥିବା େଲାକମାନ ର ଏକ—
ଏକ ସଭା ଚାଲିଥିଲା। “େମାର ଭ,” େସମାେନ କହିେଲ, “ଏହି ପାଗଳ େଲାକଟି କିଏ
ଯିଏକି େସହିପରି ଭାବେର କିଛି େଗାଟାଏ େଦଇଛି।” ବଝିେଲ? େସହି—େସହି ମୂଖ
େଲାକଟି, ଆପଣ ଜାଣ ି, “ଏକ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଦଶ େସ ଲାଗିବ?” େତଣୁ ତାହା ଅନ
େଲାକମାନ ଉପେର କତେର ହାଲକା ଭଳି େଦଖାଯାଏ, ଆପଣ ଜାଣ ି। େସମାନ
ମଧ ର େକେତେକ ଏକ ଡଲାର େଦେଲ, େଦଖ ; ରା ୀ େଭାଜନ ପାଇଁ ଦଇ ଡଲାର
େଦେଲ। ଏବଂ ମଁୁ ଠି େସତିକି େଦଲି େଯତିକି ତାହାର ମୂଲ ଥିଲା।
3 େତେବ, ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ବ ମାନ, େମାେତ େଦବାର େକୗଣସି ଆବଶ କତା
ନାହିଁ…େମାର କଅଣ େହବ ଯଦି ମଁୁ େକବଳ ଦଶ େସ , ହିଁ ଖାଏ?”
4 ୀମାନ ଫିଲ , ଯିଏକି ସହକାରୀ ଅଧୀ କ ଥିେଲ, େସ କହିେଲ, “ବିଲି, େଯପରି
ଭାବେର ବି େହଉ, ଅ ତଃ, ଏକ ଡଲାର ଦିଅ।” କହିେଲ, “ଅନ ବାକିମାେନ ସମେ
ତାହାହିଁ କରଛ ି।” କହିେଲ, “ତେମ ବି ତାହା ଏକା ସମାନ ରଖ।”
5 “େତେବ,” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ—ମଁୁ ତ େକେବ ଆଉ କିଛି ଖାଏ ନାହିଁ ମା େକବଳ ଏକ
ତାଟିଆ ଯବ ଦଲିଆ ଖାଏ, ଆଉ ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହା ପାଇଁ ମଁୁ ମୂଲ ପରିେଶାଧ କରିଥାଏ।”

କହିେଲ, “ଓଃ, କର ନାହିଁ, ତାହା େକେବ କର ନାହିଁ।”
6 େତେବ, ତାହାପେର ମଁୁ ଭାବିଲି, “ମଁୁ ଏହା ସହିତ କଅଣ କରିବି?” ତାହାପେର ମଁୁ
ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ପଚାଶ େସ େଦଲି। ଏହାପେର ମଁୁ େସଥିର ଚାଳିଶ େସ େନଇଥାଏ, ଯଦି
ମଁୁ କିଛି ଖ କରିବାକ ଚାେହଁ, ରା ାେର କିଛି ପିଲା େଦଇଥାଏ; କିଛି ପିଲା , ଆପଣ
ଜାଣ ି, େଯଉଁମାେନକି ଏପରି େଦଖାଯାଆ ି େଯପରିକି େସମାନ ମଧ , ଟିକିଏ ଏକ
’ସା ୱି ଆବଶ କ। େତେବ, ମଁୁ ଭାବିଲି େବାଧହଏ େମା ପାଖେର ଥାଇପାେର…ଠି ,
େତେବ ତାହା ତ େସହି କ ାନୀ ଥିଲା, ଯିଏକି ନିେଜ, େମା ସହିତ େସହିପରି କଥାବା ା
କରଥିଲା। ତାହା ତ କ ାନୀର ବାହାେର ଜେଣ ବ ି ଥିେଲ।
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େତଣୁ, ମଁୁ ଭାବିଲି, “େବାଧହଏ ମଁୁ—ମଁୁ କିଛି ଭଲ କରିଛି।”
7 େତଣୁ ଏଠାେର କିଛି ସମୟ ପୂବର, ଜେଣ ପାେ ାଲିଂ େଲାକ ସହିତ…ବ ମାନ
େସମାେନ େହଲିକପର େଯାେଗ ପାେ ାଲିଂ କର ି, ଆପଣ େଦଖ । େତଣୁ େସ ଆସିେଲ
ଓ େସ ଅଟକି ଗେଲ। େସ କହିେଲ, “କହ , ଭାଇ ାନହା ,” କହିେଲ, “ଏହି ଗଛଟି
ବଢଅଛି।”

ମଁୁ କହିଲି, “ହଁ।” ମଁୁ କହିଲି, “ପିଲାମାେନ େସଠାେର ବାହାେର ତାହାର ତେଳ
େଖଳ ି।”

େସ କହିେଲ, “କଅଣ ଆେମ ଏହାକ ଉପର କତରି ପାରିବା କି?”

ମଁୁ କହିଲି, “ହଁ, ମା ଏହାକ କାଟିେବ ନାହିଁ। ବଝିେଲ?”

େସ କହିେଲ, “େତେବ, ଆେମ ଏହାକ କାଟିବାକ ଚାହଁୁ। ଆେମ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ
ମୂଲ େଦବ।”
8 ମଁୁ କହିଲି, “ନା। ନା। ମଁୁ ଚାେହଁ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ ଏହାକ କାଟ ।” େତେବ, ମଁୁ ଜୀବନ-
ର-ଅଧିକାରର ନିୟମାବଳୀ, ମଧ ଜାେଣ, ଆପଣ ଜାଣ ି, କାରଣ ମଁୁ ଏହା ଉପେର ସାତ
ବଷ କାଯ ରତ ଥିଲି। ମଁୁ କହିଲି, “ନା।” ମଁୁ କହିଲି, “ଚାେହଁ ନାହିଁ େଯ ତାହା କଟାଯାଉ,
ମା ଆପଣ ଏହାକ ଉପର କତରି ପାର ି।” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ—ମଁୁ ଏହାକ କତରିକି ରେଖ,
ମା ,” ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ କରିପାର ି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହଁା ି ଆପଣ ଏହାକ ଉପର କତରି
ପାର ି।” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ, ଭାଇ ଊ ଏବଂ ମଁୁ, ଏହାକ ଉପର କତରିବା ପାଇଁ େଯାଜନା
କରଛ। ଏଠାେର ଥିବା ଅନ ସବକ ଆେମ କତରିଥାଉ।” ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “ମା ଆେମ
ତାହାକ େସଠାେର ପିଲାମାନ ନିମେ ରଖିବାକ ଚାହଁୁଛ, େଜା ଏବଂ େସମାେନ, ଆପଣ
ଜାଣ ି, ସାନ ସାନ ପିଲାମାେନ େସହି ଗଛ ତେଳ େଖଳ ି।”
9 ମଁୁ ଏକ ଯା ାେର ଚାଲିଗଲି। େଯେତେବେଳ ମଁୁ େଫରି ଆସିଲି, େସ କଟାଯାଇ
ସାରିଥିଲା ଓ ବାହାର କରା ଯାଇଥିଲା। ଓଃ, େସହି ଗଛଟିକ କାଟିଥିବା ପାଇଁ, ଆପଣ େଦଖ ,
େସହି କ ାନୀ ଉପେର କି ଏକ ଆଇନଗତ ମାମଲା େହାଇଥା ା, ଆପଣ େଦଖ । ଆଉ
େତଣୁ ମଁୁ ଭାବିଲି, “େତେବ,” ମଁୁ କହିଲି, “ ଭ, ମଁୁ ତାହା ଉେଲଖ ସୁ ା କରିବାକ ଯାଉ
ନାହିଁ।” ବଝିେଲ? “ଯଦି େସଠାେର ଏପରି କିଛି ଅଛି ଯାହାକି ମଁୁ—ଯାହାକି ମଁୁ, ତାହା
ଉପେର, େବେଳେବେଳ େଦଇଥାଏ, େକବଳ େଗାଟିଏ ପଇସା ମୂଲ ର ଖାଦ ଖାଇଥାଏ,
ଏବଂ ‘ପଚାଶ େସ ’ େଦଇଥାଏ।” ବଝିେଲ? ମଁୁ କହିଲି, “ଯଦି େସଠାେର ତାହା ଉପେର
କିଛି ଥାଏ, େତେବ ତାହା ଏହାକ ଭରଣ କର, େଦଖ , େଯ—େଯ ମଁୁ—େଯ ମଁୁ ତାହାକ
ଏଥିେର େଦଇ ଦିଏ, ଆପଣ େଦଖ । େଯ ମଁୁ…” ଏବଂ ମଁୁ େସେତେବେଳ େଲାକ ଆେୟାଗ
କ ାନୀେର ଚାକିରୀ କରିବା ବିଷୟେର ସପ େଦଖିବାର ଛାଡିେଦଲି, େଦଖ , କାରଣ ଏହା
ନି ିତ ଭାବେର େସଠାେର କିଛି ରହିଥିବ।
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ଆମକ େଦଖିବା ଆବଶ କ େଯ ଆେମ କଅଣ କର। ଆମକ ଦିେନ ଏହା ସହିତ ସା ାତ
କରିବାକ େହବ।
10 ପିଲାମାେନ, ଏଠାକ ଆସ ି। ୁଡି, ତମ ମାଆ ଆଜି ଅନ ଦିନ, ଏଠାେର ଥିେଲ। ମଁୁ
ଅନମାନ କରଛି ତେମ ନାହଁ, ତେମ ଜାଣି ନାହଁ। ଏହା ଏକ କାର ଆ ଯ ଜନକ ଅେଟ, ମଁୁ
େଦଖିପାରଛି। ଆଉ ତେମ ାତକ େହବାକ ଯାଉଅଛ। ଏବଂ ଆେମ ଏଠାେର ଏକାଠି ଏହି
ଯା ା କରିଥିଲ। େତେବ ତ  ଣାତ ହିଁ ଠି ଏହି ସଭା ପେର ମଁୁ ଆଉ ଏକ ସଭାକ ଚାଲିଯିବି।
ଏବଂ ଆେମ ଘରକ ଯିବାକ ଯାଉଅଛ।
11 ମଁୁ ଭାବିଲି େଯ ଏହା ଆପଣ ସମ ସହିତ କଥା େହବା ଏକ ଭଲ ସୁେଯାଗ େହବ,
ଏବଂ ତାହାପେର ଏହା ମଧ ଭାବିଲି େଯ ଏହା ପିଲାମାନ ସହିତ େସମାନ ର ାତକ
େହବା ପୂବର ଅ ଟିକିଏ କଥା େହବା ଭଲ ବିଷୟ େହବ। ବାଇବଲର ଏକ ପଦ ପାଠ କରିବା,
ଏବଂ େମା ହଦୟର ଗଭୀରତାର ତମମାନ ସହିତ, ାୟଃ ଦଶ ମିନି କଥା େହବା।
ତାହାପେର ମଁୁ ତମ ମାଗର ପଳାଇଯିବି। ବଝିେଲ?
12 ଏହା ପୂବରକି ମଁୁ ପିଲାମାନ ସହିତ କଥାବା ା କେର, ମଁୁ ଆପଣ ସମ
ବୟ ମାନ ସହିତ, ମଧ , ମା ଏକ ମିନି ପାଇଁ କଥା େହବାକ ପସ କରିବି। େତେବ
ଏହା, େବାଧହଏ, ଏକ କଠିନ ଯା ା େହାଇ ଥାଇପାେର, ଏହା ରହିଆସିଛି। ମା େଯଉଁ
ଅନଭତି ମଁୁ ପରେମଶର ଠାର ଶି ା କରିଅଛି, ତାହା ପାଇଁ ମଁୁ ଦଶ ହଜାର ଡଲାର ସୁ ା
େନବି ନାହିଁ ଯାହାକିଛି ମଁୁ ଭ ଠାର ଶିଖିଅଛି େଯଉଁଦିନଠାର ମଁୁ ଏଠାେର ରହିଛି। ମଁୁ

କତେର ବିଶାସ କେର େଯ ମଁୁ ସବଶ ିମା  ଆେଦଶ ତି ସ ୂ ଆ ାବହତାେର
ଆସିଅଛି, ଏବଂ ମଁୁ—ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ମଁୁ ସଦା େସହିପରି ଭାବେର ରହିପାେର। ଏବଂ
େସଠାେର ଏକ…
13 େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଆସିଲି, େଗାଟିଏ ବିଷୟ, ଏକ ଦଶନ ଦାରା ଥିଲା, େଯ ମଁୁ ଏଠାେର
ଟୁ ସା  ଠାେର ଉପେର ଛିଡ଼ା େହାଇଛି େଯେତେବେଳକି ଏକ—ଏକ—ଏକ ବିେ ାରଣ
ଘଟିଲା। େତେବ, ଭାଇ େ େସଠାେର ଥିେଲ େଯେତେବେଳ ତାହା ଘଟିଥିଲା। ଆଉ
େତେବ େସମାେନ େସହି ଫେଟାଚି କ ଆକାଶେର, ଆପଣ ଜାଣ ି, େନେଲ। ଆଉ ମଁୁ ଏହା
ବିଷୟେର ଅଧିକ ଚି ା କଲି ନାହିଁ, ଏହାକ େକେବ ଧ ାନ ସୁ ା େଦଲି ନାହିଁ। େତଣୁ ଅନ ଏକ
ଦିନ, ଏହା େମାେତ େକୗଣସି କାେର ଭାବିତ କରିବାକ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଭାଇ ନରମାନ,
ନମା ପିତା ଏଠାେର ଅଛ ି, େମାେତ କହିେଲ, ପଚାରିେଲ, “କଅଣ ଆପଣ ଏହା ଲ
କେଲ କି?”
14 ଏବଂ େଯମିତି ମଁୁ େଦଖିଲି, ଅତି ଭାେବ ଠି େସହିଠାେର େସହି ସଗ ଦତମାେନ
ରହିଥିେଲ େଯତିକି େସମାେନ ରହିପାର ି, ଠି େସହି ଫେଟାଚି େର ରହିଥିବା ପରି।
ବଝିେଲ? ମଁୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଗଲି େଯ ତାହା େକେବ ଥିଲା, ଆଉ ଏହା େସହି ସମାନ, ସମୟ
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ଥିଲା, ାୟଃ ଦିେନ କି ା ଦଇ ଦିନ ପୂବର, ଅବା ମଁୁ େସଠାେର ରହିବାର ଦିେନ କି ା ଦଇ
ଦିନ ପେର। ମଁୁ େଦଖିଲି େଯ ତାହା େକଉଁଠାେର ଥିଲା। “ଫାଗ ା ଠାେର, ଅବା େ ଟର
ଉ ରପୂବ ଦିଗେର, ଯାହାକି ଫାଗ ା ତେଳ ଅଛି।” େତେବ, ତାହା ଠି େସହି ାନ ଥିଲା
େଯଉଁଠାେର ଆେମମାେନ ଥିଲ, େଦଖ , ଠି ଅବିକଳଭାେବ।
15 “ଛବି-ଶ ମାଇଲ ଉ ।” କାହିଁକି, ବା ତ ଚାରି, ଚାରି ମାଇଲ ଉ , କି ା ପା ମାଇଲ
ଉପର—ଉପର ଅତି ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆ ତା, େଯେକୗଣସି କାରର କହଡ଼ି କି ା
ଅନ କିଛି, ଆପଣ େଦଖ । ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଉେଣଇଶ ହଜାରେର ଉଡ଼ ି। ତାହା େକବଳ
ସବ େମଘ ଉପରକ ଉଠିବା ପାଇଁ, ଆପଣ େଦଖ । ଏବଂ ଉେଣଇଶ ହଜାର ଉ ତା ାୟଃ
ଚାରି ମାଇ ଅେଟ। ଏହା ଛବି-ଶ ମାଇଲ ଉ , ଏବଂ ତିରିଶ ମାଇଲ େଦୖଘ ଅେଟ, ଏବଂ
ପିରାମି ଆକାରେର ଅେଟ, ଯଦି ଆପଣ ଫେଟାଚି କ େଦଖିଛ ି।
16 ଏବଂ ଡାହା-ଣ ପାଶେର, େଯପରି ମଁୁ ଆପଣ କହିଛି, ମଁୁ େସହି ଉେଲଖନୀୟ,
ସଗଦତ , ଲ କଲି। େସଠାେର େସ, ଛାତି ବାହାର କରି, େଡଣା ପଛକ କରି, ଠି
ଭିତରକ ଆସୁଥିବା ପରି, ଠି ଅବିକଳ ଭାବେର େଯପରିକି ତାହା ଥିଲା। ମଁୁ ଏହା କଦାପି
ଧ ାନ େଦଇ ନ ଥିଲି େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଥେମ…େସଠାେର ଏେତ ଅଧିକ
ବିଷୟମାନ ରହିଥିଲା।
17 ଅନ ଏକ ଦିନ ଠି ରା ାେର ଆସୁଥିବାେବେଳ, ଏପରି କିଛି ଘଟିଲା ଯାହା େମାେତ
େସହି ଜିନିଷ ବିଷୟେର କହିଲା ଯାହାକି େମାେତ—େମାେତ ନି ୟ କରିବା ଉଚି । ଆଉ
ଏହା—ଏହା େମାର ବା ା ନେହଁ।
18 ଏକଦା ଥେର, ଲିଓ ମସିୟର କହିଥିେଲ, କହିେଲ, “ଭାଇ ାନହା , ଏହା ପେର ସମୟ
ଆସିବ,” କହିେଲ, ାୟଃ ପା କି ା ଛଅ ବଷ ପୂେବ, ହଏତ ସାତ େହାଇଥିବ, କହିେଲ,
“ସଦା ଭ ତମର େସବାକାଯ କ ପରିବ ନ କରିବାକ ଯାଉଛ ି, ଭାଇ ାନହା ।” ଏବଂ
କହିେଲ, “େଯେତେବେଳ େସ କର ି, ଆପଣ େବାଧହଏ େକବଳ ଡା ରଖାନାଗୁଡ଼ିକ
ଧାଡ଼ିେର ରଖିେବ, ଏବଂ େସମାନ େସହି—େସହି ଶଯ ାର ଏବଂ ଭତି ବିଷୟର ଉଠି
ଆସିବା ପାଇଁ କହିେବ।” ଏହା ଠି ଶୁଭାଯାଉ ନ ଥିଲା, ଯଦିଓ ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଭାଇ ଲିଓ
ଏହା ବିଷୟେର ନି ାପର େହବାକ େଚ ା କରିଥିେଲ।
19 ମା ଏହା ଠି ଶୁଭାଯାଉ ହିଁ ନ ଥିଲା, କାରଣ, େଦଖ , ଆମ ଭ ଯୀଶୁ ତାହା େକେବ
କରି ନ ଥିେଲ। ବଝିେଲ? ଏବଂ େସ ଡା ରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ଗେଲ। େସହି ଡା ରଖାନାେର
ଜେଣ ଥିଲା। ବାଇବଲେର ଏହା େକଉଁଠାେର ଥିଲା କଅଣ ଆପଣମାନ ର ତାହା
ମେନ ଅଛି? େବଥସାଇଦା ପୁ ରିଣୀ। ବହ ସଂଖ କ ଅସହାୟ େଲାକ େସଠାେର ପଡ଼ି
ରହିଥିେଲ, ପ ୁ, େଛାଟା, ଅ , ୀଣ େଲାକମାେନ, ସଗଦତ ଅେପ ା କରି ରହିଥିେଲ।
େତେବ, ତାହା ଏକ ଆଧ ା ିକ ଡା ରଖାନାେର ଥିଲା େଯଉଁଠାେର େଲାକମାେନ ଦିବ
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ଆେରାଗ ତାକ ଅେପ ା କରି ରହିଥିେଲ। ଆଉ ଏଠାେର ତ େସହି ଦିବ ଆେରାଗ କାରୀ
ନିେଜ ଭିତରକ ଆସିେଲ ଓ ଜଣକାକ ସୁ କେଲ ଏବଂ ଚାଲିଗେଲ। େତଣୁ ଆପଣ ଆଶା
କରିପାର ି ନାହିଁ େଯ ଜେଣ ମରଣଶୀଳ ବ ି ଆସିେବ, କି ା ଏପରି ଏକ େସବାକାଯ
େହବ, ଯାହାକି ତାହାଠାର ବଡ଼ େହବ ଯାହା ରହିଥିଲା। ବଝିେଲ? ମଁୁ ତାହା ସହିତ ସହମତ
େହାଇପାରିବି ନାହିଁ।

20 ମା େଯେତେବେଳ ମଁୁ ବଲି ପଡ଼ିବାକ ଆର କଲି, ପବି ଆ ା େମା ଉପରକ
ଆସିେଲ। ମଁୁ ଲିଓକ େଗାଟିଏ କଲମ ମାଗିଲି। ମଁୁ ଖେ କାଗଜ େନଲି, ଏବଂ ମଁୁ ଏହାକ
େଲଖିଲି। ଏହା ଆଜି ତା ର ଟଣା େ ଲର ଗାଡିେର ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ େସଠାକ େକେବ
ଯାଆ ି େଯଉଁଠାେର କି ତାହା ଅଛି। ଏହା େସହି ପୁରଣା ଆଲମିନିୟମ େ ଲର ଗାଡି ଅେଟ
େଯଉଁଠାେରକି େମାର ଲଦା ଲଦି କାଯ ର େପାଷାକ ରହିଥିଲା। େଯପରି ଆପଣ ଦାର େଦଇ
ଭିତେର େବଶ କରିେବ, େସଠାେର ଠି େ ଲର ସ ୁଖେର, ଡାହା-ଣ ପାଶେର ଏକ ଥାକ
ଅଛି। ଏହା େସଠାେର ତେଳ ରହିଛି। ମଁୁ ଏହାକ େସଠାେର ରଖିଛି। କହିେଲ, “େକୗଣସି
ଦିନ ତେମ ଏହାକ ବାହାର କରିପାରିବ। ‘ପରେମଶର କଦାପି େସବାକାଯ କ ପରିବ ନ
କରିେବ ନାହିଁ, ମା େସ େସହି େସବାକାଯ େର ଥିବା େସହି ବ ି ପରିବ ନ କରିେବ।’”
ତାହା ହିଁ କରାଯିବା ଉଚି ଅେଟ।

21 େଦଖ , ମଁୁ—ମଁୁ ଜାେଣ େଯ େମାେତ କଅଣ କରିବାକ େହବ, ମା ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ
ପାେର ନାହିଁ, ମଁୁ ବ ମାନ େଯଉଁ ିତିେର ଅଛି େସଥିେର ଏହା କରିପାେର ନାହିଁ। କାରଣ,
େମାେତ କରିବାକ େହବ…େମା ଭିତେର କିଛି େଗାଟାଏ ଘଟିବାକ େହବ, ତାହା କରିବା ପାଇଁ
ପରେମଶର ଆବଶ କ ଅେଟ।

22 ଆେମମାେନ ଘରକ େଫରିବାର ଲ ରଖୁଛ। ପିଲାମାେନ ଘରମୂହଁା େହାଇଛ ି,
େସମାେନ ସମେ େଫରିଯିବାକ ଚାହଁୁଛ ି। େତଣୁ ମଁୁ େସମାନ େଫରାଇ େନବା ପାଇଁ
ଚି ା କରଛି, ଭ ଇ ା େହେଲ, େବାଧହଏ ଶନିବାର ଦିନ େସବା ପେର, ଆଉ ତାହାପେର
େଫରିଯିବ। େସଠାର ତାହାପେର, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ। ମା ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଶୀ ାତି ଶୀ
େଯେତେବେଳ କିଛି େଗାଟାଏ େମା ଭିତେର ଘେଟ, ଯାହା େମାେତ େଲାକମାନ ତି କିଛି
ଅନଭବ କରାଏ, ଯାହାକି ତାହାଠାର ଭି ଅେଟ ଯାହା ମଁୁ ବ ମାନ ଅନଭବ କରଅଛି। ମଁୁ
େଲାକମାନ — ତ ାଖ ାନ କରି େଦଇଥିଲି, େଦଖ , ଆଉ ମଁୁ—ମଁୁ େସମାନ ସହିତ
କିଛି େହେଲ କରିବାକ ଚାହଁୁ ନ ଥିଲି। ଆପଣ ଜାଣିଛ ି େଯ େମାର କହିବାର ଅଥ କଅଣ
ଅେଟ, େଯପରି ମଁୁ କହିଥାଏ “ରିକି, ରିେକଟା,” େସମାନ ପାଖେର େସହି ବିଷୟଗୁଡିକ
ରହିଥିଲା ଯାହା େସମାେନ କରିଥିେଲ। ମଁୁ ସମ ନି ାପରତାର ସହ ଚାର କଲି, ଏବଂ
ପରେମଶର ଏହାକ େତ କ ଉପାୟେର ସୁନି ିତ କରିଥିେଲ। “ଏବଂ ଯଦି େସମାେନ
ଏହାକ ବିଶାସ କରିବାକ ଚାହଁା ି ନାହିଁ, କାହିଁକି, େତେବ େସମାନ ଏକାକୀ ଛାଡିଦିଅ।”
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23 ଆଗାମୀ େହମ ରତେର ମଁୁ େସଠାକ, ବ ସହିତ େଯାଗେଦବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି,
େସଠାକାର େପାଷାକଗୁଡ଼ିକ େନବା ଆର କରି େଦଇଅଛି। ଜ ଲେର ଅେପ ା କରିବି,
େମାର େକଶ ଏବଂ ଦାଢୀ ବଢିବାକ େଦବି। ଏବଂ ଯଦି ଭ ଚାହଁା ି େଯ ମଁୁ େକଉଁ ାନକ
ଯାଏ, ତାହାେହେଲ େସ େମାେତ ଏକ ବା ା ପଠାଇେବ, ଏବଂ ମଁୁ େସଠାକ ଯାଇ ତାହା
କରିବି।
24 ଏବଂ ଅନ ଦିନ, ମାଗେର ଆସିବା େବେଳ, େସ େମାେତ ଅଟକାଇେଲ। ଆଉ ମଁୁ
େଦଖିଲି େଯ େକଉଁଠାେର େସହି…ମଁୁ େକଉଁଠାକ ଆସୁଥିଲି। ମଁୁ—ମଁୁ ବ ମାନ ଅନ
େକୗଣସି ବିଷୟର ମାଗେର ଅେଟ। ଆଉ ମଁୁ ଭାବିଲି, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଘେର ପହ ିବି,
ମଁୁ ହଦୟ-ର-ହଦୟ କଥାବା ା େବାଲି ଯାହାକ କହ ି ତାହା କରିବି, େବାଧହଏ ଏହାକ
େଟପେର ରଖିେଦବି, ଏବଂ ତାହାପେର ଓ େଯପରିକି ଜନସାଧାରଣ ଏହା େଦଖ ି େଯ
େସହି ହଠା ପରିବ ନ କାହିଁକି େହଲା।
25 େତେବ, ତେମ ସାନ ପିଲାମାେନ, ଆସୁ ଆେମ େକବଳ…ଆସୁ ଆେମ ଅ ଟିକିଏ

ାଥନା କରିବା।
26 ଭ ଯୀଶୁ, ଆେମ ଏହି ସମୟ ପାଇଁ କତ ଅଟୁ, ଏହା ଜାଣିବା େହତ େଯ ଆେମ
ଏଠାେର ଏକ ିତ େହାଇଅଛ, ଯୁବା ଓ ବ , ଏବଂ ମଧ -ବୟ େଲାକମାେନ। ଏବଂ ଆେମ
ଅନ ତାର ଏହି ପାଶେର, ତମ ବିଷୟେର ପୁଣି ଥେର କହିବାକ, ଏବଂ ଅନ ଜୀବନ ସହିତ
ଜଡ଼ିତ େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସ େର କହିବାକ ଏକ ିତ େହାଇଅଛ।
27 ଏବଂ ଆଜି ରା ି ଏଠାେର ବସିଥିବା ଏହି ଯୁବା େଲାକମାେନ, େସମାନ ମଧ ର
େକେତକ ାତକ େହଉଛ ି, େକେତେକ ାତକ େହାଇସାରିଛ ି। ମା ଭ, ମଁୁ ହଦୟ ମ
କେର, େଯ ଏପରି କିଛି ଯାହାକି େସହି ବିରାଟ ବଡ଼ ଧ ା, କିଅବା ବଡ଼ ବିେ ାରଣର କିଛି ଘ ା
ପୂବର ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି େସଠାେର ଟୁ ସାନର ଉ ରେର, ପବତର ଉପେର ଘଟିଥିଲା,
େଯଉଁଠାେର ଭ ର ସଗଦତମାେନ ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିଥିେଲ। େମାର ମେନ ଅଛି େଯ
କଅଣ କହାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ—ଏବଂ ବିେଶଷକରି ଯୁବା େଲାକମାନ ବିଷୟେର। ଭ, ମଁୁ
ତମଠାେର ାଥନା କରଛି େଯ, ତେମ ଆମକ ବଝିବାେର ସାହାଯ କରିବ। ଏବଂ ଏହା େହଉ
େଯ ମଁୁ ଆଜି ରା ି, ଏହି ଯୁବା େଲାକମାନ ଏପରି କିଛି କହିବାକ ସ ମ େହବି, ଯାହାକି
େସମାନ େସହି ଯା ାେର ସାହାଯ କରିବ। କାରଣ, ଭ, ଆେମ ସମେ ଏହି ସମୟେର
େସହି ସାହାଯ କ ଆବଶ କ କରଅଛ।
28 ଆମ ସମ ଏକାଠି ଆଶୀବାଦ କର। ଆମର ପାପଗୁଡ଼ିକ ମା କର। ଏବଂ ଯଦି
ଆେମ ଏପରି କିଛି କାଯ କରିଅଛ େଯଉଁ ଦିନଠାର ଆେମ ଏଠାେର ବାହାେର ରହିଛ,
ଯାହାକି ତମକ ଅସ କରିଅଛି, େତେବ ଆେମ ାଥନା କରଛ େଯ ତେମ ଆମକ
ତାହା ପାଇଁ ମା କରିେଦବ। େଯେହତ ଆେମ, ଆଜି ଏହା ଅନଭବ କର, େଯ ଆମର
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ଆସ ାକାଲିର ନିମେ େକୗଣସି ନି ିତତା ନାହିଁ—ନାହିଁ। ଆସ ାକାଲି କଣ େନଇକି
ଆସିବ ଆେମ ଜାଣିନାହଁୁ। ଆସ ାକାଲିକ ସା ାତ କରିବା ପାଇଁ ଆେମ ଆଜି ୁତ େହବା
ଉଚି । ଏବଂ, ପିତା ପରେମଶର, େକବଳ େଗାଟିଏ ମା ଉପାୟ ଅଛି େଯ ଆେମ ଏହା
କରିବ େବାଲି ଜାଣିଛ, ତାହା େହଲା, ତମକ େଦଖିବା ପାଇଁ ୁତ େହବା, କାରଣ ସମୟ
ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବା େବେଳ ଆେମ ଏହା ଅନଭବ କର େଯ ଆେମ ସମେ ଏହା କରିବାକ
ଯାଉଅଛ। ଏବଂ ଆମକ ଏହା ସହିତ େକୗଣସି ସମୟେର ସା ାତ କରିବାକ େହବ, ବ
କି ା ଶିଶୁ ଭାବେର, ଶା ି ସମୟେର, କିଅବା ଶ ୁ ଭାବେର। େହ ଭ, ଏହା ନ େହଉ, େଯ
ଆେମ ତମର ନିଜର ିୟ ସ ାନ ବ ତୀତ ଆଉ ଅନ କିଛି େହଉ। ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଦାନ
କର, ଯୀଶୁ ନାମେର ଆେମ ମାଗୁଅଛ। ଆେମ ।
29 ଆଜି, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଅନା ବନା ଘାସ କାଟୁଥିଲି, ଆଜି ସକାେଳ ଅତି ଭାତେର,
ମଁୁ ବାଇବଲେର ଏକ ାନ ପାଇଲି, ମଁୁ ଭାବିଲି ଏହି ସମୟେର ତାହା ପାଠ କରିବା ଏକ
ଭଲ ବିଷୟ େହବ। ଏବଂ ଏହା ଏକ…ହଏତ ଅତ ଧିକ ଚମ ତ ଭାେବ ଯୁ ିଯୁ େହାଇ ନ
ପାେର, ମା ମଁୁ ଭାବିଲି େଯ େକବଳ…େକବଳ ଅ —ଅ େକେତକ ମିନି , କଥାବା ା
କରିବା ନିମେ ଉଚି େହବ। ମଁୁ ଏହାକ ସାଧୁ ଲକର 18ଶ ପବର ପାଠ କରିବାକ ଚାେହଁ।
ସମ ଚାେରାଟି ଯାକ ସୁସମାଚାର େଲଖକ ଏହା ବିଷୟେର େଲଖ ି। 18ଶ ପବ ଏବଂ ତାର
18ଶ ପଦ।

ଜେଣ ଅଧ ତାହା , ପଚାରିେଲ, େହ ସ  ଗୁର, ଅନ ଜୀବନର
ଅଧିକାରୀ େହବା ନିମେ ମଁୁ କଅଣ କରିବି?

େସଥିେର ଯୀଶୁ ତା କହିେଲ, େମାେତ ସ  େବାଲି କାହିଁକି କହଅଛ? ଜଣ
ବିନା, ଅଥା , ପରେମଶର , ବିନା ଅନ େକହି ସ ନେହଁ।

ଆ ାଗୁଡ଼ିକ ତ ତେମ ଜାଣ, ବ ଭିଚାର କର ନାହିଁ, ନରହତ ା କର ନାହିଁ,
େଚାରି କର ନାହିଁ, ମିଥ ାସା ଦିଅ ନାହିଁ, ଆପଣା ପିତା…ମାତା ସମାଦର
କର।

େସ…କହିେଲ, ଏହିସମ ମଁୁ େଯୗବନକାଳ ର, ପାଳନ କରି ଆସଅିଛି।

ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି, ତା କହିେଲ, ତ ର ଆଉ େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଊଣା ଅଛି: ତେ
ଆପଣା ସବସ ବି ୟ କରି, ଦରି ମାନ ବିତରଣ କର,…ତେ ସଗେର ଧନ
ପାଇବ:…ଆସି, େମାହର ଅନଗମନ କର।

30 ମଁୁ ଭାବଛି, େସହି ଶ , ଆସି, େମାହର ଅନଗମନ କର, ତାହାହିଁ ସବଠଁୁ ସବେ
ଉପେଦଶ େହବ ଯାହାକି ମଁୁ େଦଇପାେର ଯଦି ମଁୁ ଦଶ ହଜାର ପିଲା ସହ କଥାବା ା
କରଥାଏ, କିଅବା ଯଦି ମଁୁ େକବଳ ତାହା କଥା ହଏ େଯ ମଁୁ କଅଣ ଅେଟ। ଏହା ଏକ ଆ ା
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ଅେଟ, ଏବଂ ସବଠାର ମହାନ ବିଷୟ ଅେଟ ଯାହାକି ମଁୁ ଭାବଛି େଯ କାହାରିକ କଦାପି ଦିଆ
ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ବିେଶଷକରି ଜେଣ ଯୁବା େଲାକକ, “େମାହର ଅନଗମନ କର।”
31 ଆପଣ କାହାରି ଜଣକାକ ଅନଗମନ କରିବାକ ଯାଉଛ ି। େତେବ, ଆପଣ େକବଳ…
ଆପଣ ତାହା ମେନ ରଖିପାର ି। ଆପଣ କାହାରି ଜଣକାକ ଅନସରଣ କରିବାକ ଯାଉଛ ି।
ଏବଂ ଆପଣ େଯଉଁ ଉପାୟେର େସହି ବ ି ଅନସରଣ କର ି, ଏଥିେର ସୁନି ିତ ହଅ
େଯ, ଏହି ବ ି ଜଣକ କାହାକ ଅନସରଣ କରଛ ି। ବଝିେଲ? ଆେମ…
32 ପାଉଲ ଥେର କହିଥିେଲ, “ମଁୁ େଯପରି ୀ ଅନଗାମୀ ତେମମାେନ େମାର
ଅନଗାମୀ ହଅ।” ଅନ ଶ େର, “େଯପରି ମଁୁ ୀ ଅନସରଣ କେର, ତେମମାେନ
େମାେତ ଅନସରଣ କର।”
33 ଆଉ େତେବ, ଏହି େମାଡ଼େର, ଜୀବନର ଏହି—ଏହି ପଯ ାୟେର େଯଉଁଠାେର ଆେମ
ସମେ ଆସିଥାଉ। ଏବଂ ଅେନକ ଥର ଆପଣ େମାେତ ପାଟି କରିଥିବାର ଶୁଣିଛ ି “ରିକି,
ରିେକଟା,” ଏବଂ ବିଷୟମାନ। ଏହା, ଏହା ତ େସହି ଯୁଗ ଅେଟ। ଏହା ତ େସହି ଯୁଗ
େଯଉଁଥିେର ଆେମ ବାସ କରଅଛ। ଏହା କତେର େସହି େଲାକମାେନ ନହଁ ି।
34 େସହି େଲାକମାେନ ତ ଆମ ପରି େଲାକ ଅଟ ି। େସହି ପିଲାମାେନ ଏଠାେର ଏହି
ଅତି ଦତ େବଗର ଗାଡି ସହିତେର ରା ାର ଉପର-ଓ-ତଳ େଦୗଡଛ ି, ଏବଂ େସମାନ ର
େଯପରି ଇ ା େସମାେନ କରି ଚାଲିଛ ି, ସିଗାେର ଟାଣୁଛ ି ଏବଂ ମଦ ପିଉଛ ି, ପୁଣି
ଝିଅମାେନ ଅେନୖତିକ ଭାବେର େପାଷାକ ପି ଛ ି, ଏବଂ ବିଭି ବିଷୟଗୁଡିକ କରଛ ି,
େସମାେନ ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅମାେନ େଯପରିକି ଆେମ ଅଟୁ। ବଝିେଲ? େସମାେନ ମଣିଷ
ଅଟ ି। େସମାେନ େ ମ କର ି। େସମାେନ ଖାଆ ି। େସମାେନ ପିଅ ି। େସମାେନ
ନି ା ଯାଆ ି। େସମାେନ ନିଶାସ ନିଅ ି। େସମାେନ ମର ି। େସମାେନ ଆମ ପରିକା
େଲାକମାେନ ଅଟ ି। ଏବଂ ତଥାପି େସମାେନ ରହିଛ ି…
35 େସମାେନ ଏକ ମ ଆ ା ଦାରା ସିତ ଅଟ ି। େସମାେନ ଏହା ଜାଣ ି ନାହିଁ।
େଲାକମାନ କାରଣର—ର ନେହଁ, ବରଂ େଯେହତ, େବେଳେବେଳ, େକୗଣସି େନତା
ଯାହା େସମାେନ ଅନସରଣ କରଥାଆ ି େସମାନ ଭ ରା ାେର କଢାଇ େନଇଥାଏ।
36 େତେବ, ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅ ପିଲାମାେନ ତେମ ଏହାଠାର ଉ ମ ଜାଣିଛ। ତେମ ଜାଣିଛ।
ତମକ ଏହାଠାର ଉ ମ ଶି ା ଦିଆ ଯାଇଅଛି। େସହିପରି ଏକ ବିଷୟ କରିବା ଅେପ ା
ତାହାଠାର ଅଧିକ ଉ ମ ଶି ା, ଅଧିକ ଉ ମ ପିତାମାତା ତେମ ପାଇଅଛ। ତେମ ଉ ମ
ଜାଣିଛ।
37 ମା େସମାେନ ଜାଣ ି ନାହିଁ, େଦଖ , କାରଣ େସହି ମ ଳୀମାନ େଯଉଁଠାକ
େସମାେନ ଯାଆ ି ତାହା ଆଧୁନିକ ମ ଳୀମାନ, ଆଧୁନିକବାଦୀ ଅେଟ। ଏବଂ
େସମାେନ—େସମାେନ େକବଳ େସହି ଦିନ ପାଇଁ ବ ିଥାଆ ି, ଅଧିକ େଲାକ ିୟ େହବା
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ପାଇଁ ଚାହଁା ି। ଏବଂ, ଓଃ, େମାର ଭ! କଅଣ…େନୖତିକତା େସମାନ ପାଇଁ ଗୁଣ େହାଇ
ଯାଇଅଛି। ବଝିେଲ? େତଣୁ େସମାେନ, କଅଣ…େଯପରିକି ମଁୁ ଥେର କହିଥିଲି, ଏକ
ନାଟକେର ଯାହା ମଁୁ ଏଠାେର ତେଳ େଦଖିଥିଲି, ଅ କିଛି ଦିନ ପୂବର, ସେଦାମ ଏବଂ ଗମରା
ବିଷୟେର, େଯ ଏହି ଦ - ବ ିର ୀେଲାକଟି େଲାଟକ—କ କହିଲା, “ଯାହାକ ତେମ
ଅେନୖତିକ େବାଲି କହଛ, ମଁୁ ଗୁଣ େବାଲି କେହ।”

38 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େନହା ସମୟେର େଯପରି ଥିଲା, ମନଷ ପୁ ଆଗମନେର
ମଧ ତାହାହିଁ େହବ।” େତଣୁ ଆେମ ପୁନବାର େସହି ାନକ େଫରି ଆସିଅଛ।

39 ଆସ କିଛି ମିନି ପାଇଁ, ଏହି ବ ି େଦଖିବା, ଯାହା ବିଷୟେର ଆେମ ପାଠ
କରିଛ। ଏଥିେର େକୗଣସି ସେ ହ ନାହିଁ େଯ ଏହି ପିଲାଟି ଏକ ଭଲ ଘେର ଜନ େହାଇଥିଲା,
େଯପରିକି ତେମ ପିଲାମାେନ ଅଟ। େସ ଭଲ ପିତାମାତା ଗହଣେର ପାଳିତ େହାଇଥିେଲ।
କାରଣ, େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ତା ପରେମଶର ଆ ା ଉପ ାପନ କେଲ, ଏହା ତାହାକ

ମାଣ କରିଥିଲା। େସ କହିେଲ, “ମଁୁ େଯୗବନକାଳର ଏସବ ପାଳନ କରି ଆସିଅଛି।” ଏହା
ଦଶାଇଲା େଯ େସ ଥିେଲ—େସ ରହିଥିେଲ—େସ ସଠି ଭାବେର ପାଳିତ େହାଇଥିେଲ।
େସ େକବଳ ଜେଣ ହଠାତ-କିଛି େକଉଁଠାର ଆସିଥିବା ବ ି ନ ଥିେଲ। ଏବଂ ଆପଣ
ଜାଣ ି, େସ—େସ ଏପରି ଭାବେର ପାଳିତ େହାଇଥିେଲ େଯ େସ ଜାଣିଥିେଲ କଅଣ ଠି
ଅେଟ, େଯପରିକି ତେମ ପିଲାମାେନ ଅଟ। ସ ବତଃ ଏକ ପରେମଶର ଭୟାଳ ମାଆ
ଓ ବାପା ଅଧୀନେର ବଢିଥିେଲ, ଯିଏକି ତାହା — — ସଠି ଶି ା େଦଇଥିେଲ,
େଯେତେବେଳ େସ ଏକ ବାଳକ ହିଁ ଥିେଲ। େତେବ, ତାହା ଉ ମ ଅେଟ।

40 େବାଧହଏ, ଏକ େଛାଟ ଶିଶୁ ରହିଥିବା େବେଳ, ତା ମାଆ ର ଏହା ଉ ାଭିଳାଷ
ରହିଥିବ େଯ େସ ଦିେନ ଜେଣ ମହାନ ବ ି େହେବ। ତା ପିତା ପାଖେର ଯେଥ
ଧନ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ତା ବିଦ ାଳୟେର ଶି ା େଦଇ ପାରିଥିଲା ଏବଂ—ଏବଂ ତା
ଏପରି ଏକ ଶି ା େଦଇପାରିଥିଲା େଯ େସ କରିପାରିଥାେ …େସ ଏକ ଭଲ ଶି ା ା କରି
ବାହାରି ଆସେ ଏବଂ ଜଗତେର କିଛି େହାଇପାରିବା ପାଇଁ ସ ମ ହଅେ । ଆଉ ଏହି ମାଆ
ଓ ବାପା ନି ାପରତା ସହିତ, ଏହି ପିଲା ଶି ା ଲାଭ କେଲ, ଏବଂ େବାଧହଏ ତମମାନ
ପରି େସ ତା ର ାତକର ସମୟକ ଆସିେଲ, େଦଖ , େସହି ସମୟ େଯେତେବେଳକି
େସ ବିଦ ାଳୟ େଦଇ ଗେଲ ଏବଂ ନିଜର ଶି ା ଲାଭ କେଲ। ଏଥିେର େକୗଣସି ସେ ହ
ନାହିଁ େଯ େସ େବାଧହଏ େସହି ମାଆ ଓ ବାପା ଜୀବନର—ର ଗବ ଏବଂ ଆନ
ଥିେଲ। ନିଃସେ ହତଃ, େସହି ଦିନମାନ େର, ତା ପାଖେର ଭଲ େଘାଡାମାନ ରହିଥିଲା,
େଯପରିକି ତମମାନ ପାଖେର େମାଟର ଗାଡିମାନ ରହିଛି, ଏବଂ ଜେଣ ଭଲ ବାପା ଓ ମାଆ
ରହିଥିେଲ େଯପରିକି ତମ ସମ ର ଅଛି, େଯଉଁମାେନକି ଏହା େଦଖାଶୁଣା କର ି, େଯ
ତମ ପାଖେର ଭଲ େପାଷାକ ରହିଥିବ, ଏବଂ—ଏବଂ ଏକ କା ରହିଥିବ, ଆଉ କରିପାର…
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ଏବଂ ଜୀବନକ େକବଳ ଉପେଭାଗ କରିପାର, ଠି ଏପରି କିଛି ଯାହାକି ଆଜି ତମ ପାଖେର
ରହିଥାଏ।

41 ଏବଂ ପିତା ଓ ମାତା ଏଥି ସହିତ…ନିର ର ାଥନା କରଥାଆ ି େଯ—େଯ
େସମାନ ର ପୁଅ େକବଳ ଜେଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନ େହାଇଯାଉ, ବରଂ େସ େଯ ଜେଣ
ଅସାଧାରଣ ବ ି େହଉ। ସମ ପିତାମାତା ତାହାହିଁ ଚାହଁା ି। କଅଣ ଆପଣ ଯୀଶୁ େସହି
ଆ ାକ ଉେଲଖ କରଥିବାର ଶୁଣିେଲ, “ନିଜର ପିତାମାତା ସମାଦର କର,” ତାହାପେର
ଅଟକି ଗେଲ? ବଝିେଲ? ଏବଂ ତାହା େଯେକୗଣସି ପିତାମାତା ର ଅଭିଳାଷ ଅେଟ, େଯ
ନିଜର ପିଲାମାନ ପାଇଁ ସେବା ମ କରିେବ, ଯାହା େସମାେନ ପାରିେବ, େସମାନ
ଶି ିତ କରିେବ, େସମାନ େସହି ବିଷୟସବ େଦେବ ଯାହାକି େସମାେନ ନିେଜ େବାଧହଏ
ତାହା ପାଇବାକ ସ ମ େହାଇ ନ ଥିେଲ। ଠି ତାହାହିଁ ମଁୁ େମା ପିଲାମାନ ବିଷୟେର
ଅନଭବ କେର।

42 ମଁୁ େବେଳେବେଳ, ଭାେବ, ବିଦ ାଳୟକ ଯିବା ବିଷୟେର, ବ ମାନ; ମଁୁ ଭାେବ, େବକି
ଏବଂ ସାରା ଓ େଜାେସଫ ଏହି ଉ ବିଦ ାଳୟଗୁଡ଼ିକେର ଏବଂ ଏହି ବିଷୟକ ପଠାଉ ଅଛି,
େଯଉଁଠାେରକି ଏହି ସବ ବିଷୟ-େହଉଥିବାର ଚାଲିଥାଏ? ମଁୁ ଭାେବ ମଁୁ େସମାନ େନଇ
ପବତକ େଫରିଯିବି, ଏବଂ—ଏବଂ େସମାନ େସଠାେର…ସହିତେର ଲାଳନ ପାଳନ
କରିବି େଯପରିକି ମୂଳ ଅଧିବାସୀ ଭାରତୀୟମାେନ ରହ ି।

43 ମା ଏଠାେର ତାହା ଅଛି ଯାହାକି ଏହା ଅେଟ। ପିଲାଟି ଭିତେର ଯାହା ଅଛି ତାହାହିଁ
ବାହାରକ ଆସିବାକ ଯାଉଅଛି। ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ତାହା େକଉଁଠାେର,
ଏହାକ ତ, ଏହା ତ ବାହାରକ ଆସିବାକ ହିଁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି େସଠାେର ଭିତେର ଏହା ମ
ଅଛି, ଏହା ଭାରତୀୟ ଶିବିରେର ବାହାରକ ଆସିବ। ଯଦି େସଠାେର ଭିତେର ଏହା ଭଲ ଅଛି,
େତେବ ଏହା େଯେକୗଣସି ଶିବିରେର େହେଲ ବାହାରକ ଆସିବ। ବଝିେଲ? ଏହା ତ ପିଲାଟି
ଭିତେର ଯାହା ଅଛି, ପିଲାଟିର ଗଠ-ନ କିପରି ଅେଟ, ତମ ଭିତେର ଯାହା ଅଛି ଏହାହିଁ ତାହା
ଅେଟ। ଏବଂ ତେମ ବ ମାନ ଯାହା ଅଟ େବାଧହଏ ତେମ ତମର ଅବଶି ଜୀବନ ତାହାହିଁ
ରହିବ। ତେମ ଏକ ପରିବ ନଶୀଳ ାନେର ଅଛ।

44 କଅଣ ଆପଣ ଜାଣିଛ ି କି? ଯୀଶୁ ୀ ନିମେ େହାଇଥିବା ପରିବ ନର ଶତକଡା
ଛୟା-ଶି ତିଶତ ଭାଗ ଏେକାଇ-ଶ ବଷର ପୂବର େହାଇଥାଏ। ଏହା ତାହାକ େଦଖାଏ।
ପରିସଂଖ ାନ ଏହାକ ଦଶାଏ। ୀ ନିକଟକ ଆସୁଥିବା ଶତକଡା ଛୟା-ଶି ତିଶତ,
େସମାେନ ଏେକାଇ-ଶ ବଷ େହବା ପୂବର ହିଁ ଆସିଯାଆ ି। ତେମ, ତେମ େସହି ବୟସ
ଅତି ମ କରିବା ପେର, ତେମ ଅଧିକ ଗଢା େହାଇ ଯାଇଥାଅ କି ା ନିଜ ପଥେର ସୁଦଢ
େହାଇ ଯାଇଥାଅ। ଓଃ, ଏହା ସ ବ ଅେଟ, ନି ିତେର। େସମାେନ ଆସ ି, ସତରି, ଅଶୀ,
ବଷର ବ , ମା ଏହା ବହତ କ ଅେଟ। ବଝିେଲ?
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45 ତେମ େଯେତେବେଳ ଯୁବା ଥାଅ େସେତେବେଳ ତେମ ନିଜକ ଗଢିଥାଅ। ତେମ ତମର
ଅଭିଳାଷଗୁଡ଼ିକ େସଥି ତି ଦଢୀଭତ କରିଥାଅ ଯାହା ତେମ କରିବାକ ଚାହଁ, ଏବଂ ତେମ
ଜୀବନେର ଯାହା ହାସଲ କରିବାକ େଚ ା କରଥାଅ। ତେମ ଏହା ବିଷୟେର ଭାବିଥାଅ।
ଏବଂ େଯେତେବେଳ ତେମ ଏହାକ ଚି ା କରିଥାଅ, ଅବଶ , ତମର ମନ, ଏହା ତମର ମନ
ଭିତରକ ଏକ ଅ ାତ ବିଷୟ ଦାରା ଉପ ାପିତ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା—ଯାହା ତମର ମନ
ଉପେର ଆଧିପତ କରିଥାଏ। ଏବଂ ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ଏହା ତମ ମନ ଭିତେର କିଛି
େହାଇଯାଏ, େସେତେବେଳ ତେମ ଏହାକ କହ, େଯ ତେମ ଏହା କରିବାକ ଯାଉଅଛ। ଆଉ
ତାହାପେର ତମର ଆକାଂ ାସବ ତମକ ଏହା ତି ଟାଣି େନଇଯାଏ।

46 େତଣୁ, ମାଆ ଓ ବାପା, ଏହି ଯୁବା େଲାକଠଁୁ ଆଶା କରଥିେଲ େଯ…ତାହାର
ଅଭିଳାଷଗୁଡ଼ିକ ମହାନ େହଉ; ଏହାକ କାଯ କାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପଯ ା ଅଥ ରହିଥାଉ।
ଏବଂ ତାହାପେର, ନିଃସେ ହ, ଏହା ାଥନା କରିଥିେବ େଯ ଏହି—ଏହି ଯୁବା ପିଲାଟି
େସହି—େସହି ସୁେଯାଗକ ପାଇବ। ଆପଣ େଦଖ , େସମାେନ—େସମାେନ ତାହା
ସବ କରିଥିେଲ ଯାହା େସମାେନ କରି ପାରିଥାଆେ । ତା ର େବାଧହଏ ବହତ ଭଲ
େଘାଡାମାନ ଥିବ, ଓ—ଓ େବାଧହଏ େସ ମହିଳାମାନ ମଧ େର ବହତ େଲାକ ିୟ
ଥିେବ।

47 ଏବଂ ପୁରଷ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ କ, ମହିଳା ପାଇଁ ତାହା େୟାଜନ ଅେଟ, ଏକ
ଆେରକ ବିପରୀତ ଭାବେର, େଦଖ , ’କାରଣ ଆେମ ମାନବୀୟ ଜୀବନ, ାଣ, ଉଭୟ
ପୁରଷ ଏବଂ ମହିଳା ବିଷୟେର କହଅଛ।

48 ଏବଂ ତାହାପେର, ଏହି ସମ ସୁେଯାଗ ପେର ଯାହାକି େସହି ବାଳକ ପାଖେର ଥିଲା,
େଦଖ , େସ “ସହଜ ମାଗେର” ଯିବା େଲାକ ପରି େହାଇଗେଲ, େଯପରି ଆେମ ଏହାକ
କହିଥାଉ, ଏପରି ଏକ ାନେର େଯଉଁଠାେରକି ତା ଅଧିକ ଚି ା କରିବାକ ପଡିଲା ନାହିଁ।
ତାହାର ପିତାମାତା ପାଖେର ଟ ା ଥିଲା। ତାହାର ଥିଲା…େସ ବହତ ଥିେଲ…େସ ଜେଣ
ଅଧ େହେଲ। ବାଇବଲ ଏହାକ ଏଠାେର, ତାହା ବିଷୟେର େଯ…ଯୁବକ, ଧନୀ ଯୁବା
ଅଧ ଭାବେର ଉେଲଖ କେର। ଆଉ ଆେମ େଦଖୁ େଯ…ଅ ବୟସେର, େବାଧହଏ
ତା କିେଶାରାବ ାେର, ଠି ବିଦ ାଳୟର ବାହାରିବା ପେର, ଠି ାତକର ବାହାରିବା
ପେର, େହାଇପାେର, କିଛି ସ ାହ ପୂବର, ଅବା କିଛି େଗାଟାଏ ପେର, େସ େହେଲ…େସ
ଜେଣ ଅଧ େହେଲ, ଏବଂ ତା ପାଖେର ତାହା ସମ କିଛି ଥିଲା ଯାହାକି ହଦୟ ଇ ା
କରିପାେର।

49 ଏବଂ େସହି ବାଳକଟି େକୗଣସି ଆଧୁନିକ ରିକି ବା ବାଳ ା ନ ଥିଲା। େସ ଜେଣ ଉ ମ
ବାଳକ େହେଲ। ମଁୁ ବିଶାସ କେର, େଯେତେବେଳ ଲକ ଏହା ବିଷୟେର େଲଖିେଲ, କିଅବା
ମାକ, ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଏହା ଏପରି ଥିଲା, ଯୀଶୁ ତାହା ଚାହିଁ ଦୀଘ ନିଶାସ ଛାଡ଼ିେଲ,
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କାରଣ େସ ତା େ ହ କରିଥିେଲ। ବଝିେଲ? େସହି ବାଳକ ବିଷୟେର କିଛି େଗାଟାଏ
ଥିଲା। ଏହି ବାଳକ ସହିତ ଏକ ସୁ ର ବ ିତ ରହିଥିଲା। େସ େକଉଁଠାର ଆସିଥିଲା? ଏକ
ସୁ ର ପରିବାର ମଧ ର ଯିଏକି ତା ପରେମଶର ଆ ାସକଳ ଶିଖାଇଥିେଲ, ଏବଂ ଏହା
ଧ ାନ େଦଇଥିେଲ େଯ େସ ତାହା ପାଳନ କର ି। ଏବଂ େସ ତାହା, ତା ର େଯୗବନକାଳର
କରି ଆସିଥିେଲ।
50 ଏବଂ େସହି ବାଳକର ଏକ ଉ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା; େସ ଅନ ଜୀବନ ଚାହଁୁଥିେଲ। େସ
କହିେଲ, “େହ ଉ ମ ଗୁର, ଅନ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ମଁୁ କଅଣ କରିପାରିବି?”
51 େଦଖ , ଆପଣ ଜଗତେର ସମ ବିଷୟ ପାଇଥିେବ, ତଥାପି ଆପଣ ଭିତେର
ରହିଥିବା େସହି ାଣଟି ଆପଣ କହିଥାଏ େଯ ଏପରି କିଛି ଅଛି ଯାହା ତମର ଆବଶ କ,
ଯାହା ତେମ ପାଇ ନାହଁ। େକବଳ ଧନ ଦାରା…କିଅବା, ଏହା ସବଦା ଧନ ହିଁ େହବା
ଆବଶ କ ନେହଁ। େହାଇପାେର ଏହା, େଲାକ ିୟ େହବା, େକୗଣସି ସୁ ର ଝିଅ, ତାହା
ପାଖେର ତାହାର େସୗ ଯ ଥାଏ ଯାହା ବିଷୟେର େସ ଭାବିପାେର। େହାଇପାେର େସ
ବିଦ ାଳୟେର ବହତ େଲାକ ିୟ ଥିବ। େହାଇପାେର େସହି ପୁଅ େକୗଣସି ବି ଝିଅକ
ପାଇପାେର ଯାହାକ େସ ଇ ା କେର। େସ ଅନଭବ କେର େଯ େସ ଏକ କାର ସୁର ିତ
ଅେଟ। ତାହା ସୁର ିତ େହବା ନେହଁ। ତାହା ତ ୀଣ େହାଇଯିବ େଯପରି େ ତେର ଫୁଲଟିଏ
ଥାଏ। ବଝିେଲ? ଏହା ଚାଲିଯିବ। ଅଧିକ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସୂଯ ର ଅ େକେତକ ପାଳି,
ତାହା ଚାଲିଯିବ, ତାହାପେର ତମ ପାଖେର ଏକ ାଣ ରହିଥାଏ ଯାହାକ ଅନ କାଳ ଜୀବିତ
ରହିବାକ ଅଛି।
52 ଆଉ ଏହି ଯୁବା ପିଲାଟିର ନି ିତ ଏକ ସୁ ର ବ ିତ ରହିଥିବ, କାରଣ େସ ନିଜକ ଭ
ଯୀଶୁ ନିକଟେର ଉପ ାପନ କେଲ, ଏହା ଜାଣି େଯ େସ ଆ ୁପାତ କରି ଣାମ କେଲ।
େସ କହିେଲ, “େହ ଉ ମ ଗୁର, ଅନ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ମଁୁ କଅଣ କରିପାରିବି?”
53 େସ ଉ ର େଦେଲ, “ତେମ େମାେତ ଉ ମ େବାଲି କାହିଁକି କହଅଛ,” କହିେଲ,
“େଯେତେବେଳ ତେମ ଜାଣ େଯ େକବଳ ଜେଣ ହିଁ ଉ ମ, ଏବଂ େସ େହଉଛ ି
ପରେମଶର?” ବଝିେଲ? େସହି ଯୁବା େଲାକ ଏଥିେର କଅଣ କାଶ କେଲ? େଯ େସ
ପରେମଶର ଥିେଲ। ବଝିେଲ? େସ କହିେଲ, “ଆ ାଗୁଡ଼ିକ ତ ତେମ ଜାଣିଛ। େସଗୁଡ଼ିକ
ପାଳନ କର।”

କହିେଲ, େତଣୁ େସ କହିେଲ, “ଗୁର, େକଉଁ ଆ ାସକଳ?”
54 େସ କହିେଲ, “େସହି ଆ ାସକଳ ‘ଆପଣା ପିତାମାତା ସମାଦର କର,’ ଓ
ଇତ ାଦି।”
55 େସ କହିେଲ, “ଏହା ତ ମଁୁ, େମାର େଯୗବନକାଳର ପାଳନ କରିଆସିଛି। େଦଖ , ମଁୁ
ଏହା କରିସାରିଛି।”
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56 େସ କହିେଲ, “ତଥାପି ତମର େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଊଣା ଅଛି। ଯାଅ, ତମର ଯାହାକିଛି ଅଛି
ତାହା ବି ୟ କର, ଏବଂ ଦରି ମାନ ବିତରଣ କର, ଏବଂ େମାହର ଅନଗମନ କର।”

57 କି ଏକ ସୁେଯାଗ! ତାହା ପିତର, ଯାକବ କି ା େଯାହନ କିଅବା େସମାନ ମଧ ର
ଜେଣ େହାଇ ପାରିଥାେ । େଦଖ , େସହି ବାଳକଟି ଉ ମ ତାଲିମ ା ଥିେଲ ଏବଂ ଠି
ଭାବେର ପାଳିତ େହାଇଥିେଲ, ଏବଂ ୀ ଠାେର ଉପ ାପିତ କରାଯାଇଥିେଲ, େଯ ତା
ବ ବହାର କରାଯାଏ ସମ ସାମଥ େର ଯାହାକି ତା ପାଖେର ରହିଥିଲା, େସ ବ ବହାର
କରାଯାଆେ , େବାଧହଏ ଶି ିତ, ଯୁବକ, ଧନୀ, ଭାବ, େଯଉଁଠାେରକି େସ ସୁସମାଚାର
ଉପ ାପନ କରିପାରିଥାେ , ଆଉ ତଥାପି ଏହାକ ତ ାଖ ାନ କରି େଦଇଥିେଲ। ତାହା
କରିବା େସହି ବାଳକ ନିମେ କି ଏକ—କି ଏକ ଖରାପ ବିଷୟ ଥିଲା! ବଝିେଲ?

58 “େମାହର ଅନଗମନ କର।” େତେବ, େଦଖ , ତା ତ କାହାରିକ ଅନଗମନ
କରିବାକ ହିଁ ଥିଲା। େତେବ, ତା େସହି େଲାକମାନ ର ଭାବକ ଅନଗମନ କରିବାକ
ଥିଲା ଯାହା ସହିତ େସ ଜଡ଼ିତ ଥିେଲ, େକୗଣସି ଯୁବା ୀେଲାକର ଭାବକ ଅନଗମନ
କରିବାକ ଥିଲା, ବାଳକମାନ ର ଏକ େଗା ୀ, ବିଦ ାଳୟେର ତା ର ସହକମୀମାନ ର
େକୗଣସି ଭାବକ ଅନଗମନ କରିବାକ ଥିଲା ଯାହା ସହିତ େସ ଜଡିତ ଥିେଲ, ଅବା ଯୀଶୁ

ୀ ଅନଗମନ କରିବାକ ଥିଲା। ତା ର ସମ ଉ ମତାେର, ତଥାପି େସ ଜାଣିଥିେଲ
େଯ ତା ଠାେର ଅନ ଜୀବନ ନାହିଁ।

ପିଲାମାେନ, ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହା ବିଷୟେର ତମମାନ ଚି ା କରିବାକ ପଡ଼ିବ।
େଦଖ ?

59 େତେବ ଆଜି ରାତି େସହି ବାଳକକ େଦଖ , େସ କଅଣ େହାଇ ପାରିଥା ା, ଏବଂ େସ
କଅଣ ଅେଟ, ଆଜି ରାତି େସ କଅଣ ଅେଟ। େସ େକୗଣସି ାନେର ଅଛ ି। େସ ଜେଣ
ପୁରଷ ଥିେଲ। େସ େକୗଣସି ାନେର ଅଛ ି। େସ ନ ାୟ ବିଚାରକ ଅେପ ା କରଛ ି। େସ
େସହି ଦିନେର ନ ାୟ ବିଚାରକ ସ ୁଖୀନ େହବା ପାଇଁ ଅେପ ା କରିଛ ି, େସହି ସମାନ
ସୁେଯାଗକ ତ ାଖ ାନ କରି େଯଉଁ ସୁେଯାଗକି ତମ ପିଲାମାନ ଉପ ାପିତ କରାଯାଇଛି,

ାୟଃ େସହି ସମାନ ପରି ିତିମାନେର; ଉ ମ ପିଲାମାେନ, ଉ ମ ବ ିତ, ଉ ମ ପିତା
ମାତାମାେନ, ଯାହାକି ତମମାନ ର ଅଛି, ଏପରିକି ତମକ କାମ ସୁ ା କରିବାକ ପେଡ଼ ନାହିଁ
େଯପଯ ତେମ ତାହା ଚାହଁ ନାହିଁ। ବଝିେଲ?

60 ମା େସଠାେର ଆଉ କିଛି ଅନ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ତାହା ସହିତ ଯାଇଥାଏ।
େସଠାେର ତାହା ସହିତ କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟ ଯାଇଥାଏ। େସହି ବାକ , ଆଜି ରାତି, କଦାପି
ମେର ନାହିଁ। ଏହା ଏେବ ସୁ ା େତ କ ଯୁବା େଲାକ, େତ କ ଯୁବା ୀେଲାକ ପାଇଁ ଏକ
ଆହାନ ଅେଟ, “େମାହର ଅନଗମନ କର।” ବଝିେଲ?
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61 ବାକ ମେର ନାହିଁ। େଯେତେବେଳ ବି ଆପଣ କିଛି କହ ି, େକବଳ ମେନରଖ , େଯ
ଏହା ଗୁ େର ଆପଣ କାର ଭିତେର େହଉ, କି ଏହା ଚାର ମ େର େହଉ, କି ଏହା ରା ାର
େକାଣେର ତମର େ ମିକ ପୁଅ ପିଲା ବା ଝିଅ ପିଲା ସହିତ େହଉ, ଏହା େଯଉଁଠାେର ବି େହଉ,
ଏହା କଦାପି ମେର ନାହିଁ। ଏହାକ—ଏହାକ ତ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଜୀବିତ ରହିବାକ େହବ।

62 େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସହି ଝିଅକ େଦଖିଲି ଯାହାକି ମଁୁ…ଅନ ରାତି େସହି ଦଶନେର,
ସୁ ର ଯୁବା ଝିଅଟିଏ, ହଲିଉଡ ସିେନମା ଜଗତର ଅଭିେନ ୀ, ଆଉ ମଁୁ ତା ମରଥିବାର
େଦଖିଲି, ସାହାଯ ପାଇବା ପାଇଁ, ପହ ିବାକ େଚ ା କରଥିେଲ। ମି େମା  େରା, ତା ର
ମୃତ ହଦଘାତେର େହାଇଥିଲା। ଏବଂ ତାହା ପୁଣି ଦଇ ବଷ ପୂବେର େହାଇଥିଲା, ଆଉ ମଁୁ
ତା ମରଥିବାର େଦଖିଥିଲି। ଆଉ ଦଇ ଦିନ ପେର େସ ମରିଗେଲ।

63 େତେବ, ଅନ ରାତିେର, ମଁୁ େସହି ଝିଅର ସର ଶୁଣିଲି। କିପରି? ପିଲାମାେନ େମାେତ
କହି ଆସୁଥିେଲ, “ବାପା, ତେମ ସବେବେଳ, େସହି େଫରି ନ ଆସିବାର ନଦୀକ ଚାଲି
ଯାଇଥାଅ।” କହିେଲ, “ଆଜି ରାତିେର, େସମାନ ର େସପରି ଏକ ନାଟକ ଅଛି।”
େସମାେନ େମାେତ କହିେଲ େଯ ଏକ ନି ି ରାତିେର ତାହା ଆର େହବ, ଏହା ଏକ ସ ାହ
କି ା ଦଇ ସ ାହ ପୂବର କଥା। ମଁୁ ଭାବିଲି, “େତେବ, ମଁୁ ତାହା େଦଖିବାକ ଚାେହଁ, କାରଣ ମଁୁ
େସହି ନଦୀକ, ଦଇ କି ା ତିନିଥର ଯାଇଛି; ମଁୁ ଭାବଛି, ାୟଃ ପା ଥର।” େତେବ, ମଁୁ—ମଁୁ
ଏହାକ େଦଖିବାକ ଚାହଁୁଥିଲି।

64 ଏବଂ ମି େମରିଲି େମା  େରା ଏହାକ ଅଭିନୟ କରିଥିେଲ। େତେବ, ଏହା େସହି
ଝିଅ ଥିେଲ ଯାହା ମଁୁ ଦଶନେର େଦଖିଥିଲି। ଏବଂ େସଠାେର େସ, ଚି େର ଥିେଲ, ଏବଂ
େସହି କାଯ କଳାପଗୁଡ଼ିକ, ଠି େସହି ଅଭିନୟ ଯାହାକି େସ ଦି ରିଭର ଅ େନା ରିଟନ େର
କରିଥିେଲ, େଯେତେବେଳ େସ େସହି ଚି କ େତାଳିଥିେଲ, େବାଧହଏ ପ ର ବଷ ପୂେବ।
ଏହା ଏକ ପୁରଣା ଚି ଥିଲା, େବାଧହଏ େକାଡିଏ ବଷ ପୂବର। ଆଉ ତା ର ମରିବାର
ଦଇ ବଷ େହଲାଣି। ଏବଂ େସଠାେର େସ ପୁନବାର, ଜୀବିତ ଅଛ ି, େତ କ କାଯ କଳାପ
ଏବଂ େତ କ ଶ େର। ବଝିେଲ? ଏହା େସହି ମ ାେ ଟିକ େଟପେର ଏପରି ଭାବେର
ରଖାେହାଇଛି େଯପଯ କି ଏହା ପୁନବାର ଜୀବ ନ େହାଇଯାଏ।

65 େକବଳ େସତିକି ନେହଁ, ମା ଯାହାକିଛି ଆେମ କହ ତାହା ଜୀବ େହାଇଯାଏ।
େତ କ ଶ ଯାହା ଆେମ କହ ତାହା ମରିପାେର ନାହିଁ। େକାଠରୀ େଦଇ ଯାହା ବ ମାନ

ଆସୁଛି ତାହା େହଲା ଶ , େଲାକମାନ ର ରପମାନ। େଟଲିଭିଜନ ଏହାକ ଧରି ନିଏ।
ତେମ ଠି ଏଠାେର କହିପାରିବ, ଏବଂ ଠି େସହି େସେକ େର, େସମାେନ ତମକ ସମ
ବିଶେର ଶୁଣ ି। ଏହା ପୂେବକି ତେମ ତାହାକ ଏଠାେର ଏହି େକାଠରୀେର ଶୁଣିପାର, ଏହା
ଇେଲେକାନି ଦାରା, ସାରା ବିଶକ ଚାଲିଯାଏ।
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66 ଏବଂ ପରେମଶର ମହାନ ପରଦା ତାହାକ ଉଠାଇ ନିଏ। ଆଉ େତ କଟି ପଦେ ପ
ଏବଂ େତ କଟି କାଯ କଳାପ ଯାହା ଆପଣ କର ି, ଆପଣ ନ ାୟ ବିଚାରେର ତାହାର
ସ ୁଖୀନ େହବାକ ପଡିବ। ବଝିେଲ? େତଣୁ, େହ ଯୁବା ସାଥୀ, ଏହା ବ କରିବା ଏକ ଉ ମ
ବିଷୟ ଅେଟ, ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସ େର ଚି ା କର, େଦଖ , କାରଣ ଆପଣ ଏହାକ
ପୁନବାର ସ ୁଖୀନ େହବାକ ଯାଉଛ ି। ବଝିେଲ?

67 ଆସ ଏହି ଯୁବା େଲାକକ ଅନସରଣ କରିବା, େସହି ସୁେଯାଗ ଯାହାକି ତା ପାଖେର
ଥିଲା, ଏବଂ ନିଜକ ତା ର ାନେର ରଖ । ଏବଂ େଗାଟିଏ ଝିଅ, ଠି େଯପରିକି େବକୀ
ଏବଂ େମରିଲି ଅଟ ି, ଠି େଯପରିକି ଆପଣ ତା ାନେର ଠିଆ େହାଇଛ ି, ଆଉ
ଆପଣ େସହି ସର ଶୁଣିପାର ି ଯାହାକି ଏେବ ମଧ ଜୀବ ଅେଟ।

68 ଏହା ଏେବ ସୁ ା ଜୀବ ଅେଟ। ଏହା ଏେବ ସୁ ା ଗତି କରଛି। ବି ାନ କହଛି,
“ବ ମାନ ଠାର େକାଡିଏ ବଷ ମଧ େର, େସମାେନ ତାହା ର ଆ ରିକ ସରକ େନେବ
ଯାହା େସ ଦଇ ହଜାର ବଷ ପୂେବ, କହିଥିେଲ।” ଏହା ଏେବ ମଧ ଜୀବ ଅଛି। େଯପରିକି
ଏକ ପଥର ସମୁ େର ପେଡ଼, ତର େକେବ ବି ବ ହଏ ନାହିଁ। ଏହା ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ
ଦର, କଳକ ଯାଏ, ଏବଂ େଫରି ଆସିଥାଏ।

69 େଯେତେବେଳ େଗାଟିଏ ସର େସହିଭଳି ଥେର ବାୟୁମ ଳେର କହାଯାଏ, ଏହା
କଦାପି ମେର ନାହିଁ। ଏପରି କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣ ନ ାୟ ବିଚାରେର କହିପାରିେବ।
ଏହା ଠି େସଠାେର ଅଛି। େସଠାେର ଯୀଶୁ ୀ ର ସର େସହି ଯୁବା େଲାକକ ନିେବଦନ
କରଥିବାର ରହିଥିବ, “େମାହର ଅନଗମନ କର,” ଏବଂ େସ ବିମୁଖ େହାଇ ଯାଉଥିବ,
େସହି ପରଦାେର, ଦଃଖ ମନେର, କାରଣ ତା ର ବହତ ସ ି ଥିଲା। େଦଖ ? ଆେମ
ହଏତ େହାଇ ନ ପାର…ସବେବେଳ ଟ ା ହିଁ କାରଣ େହବା ଆବଶ କ ନେହଁ। ଏହା
ଅନ ାନ ବିଷୟମାନ େହାଇପାେର। ବଝିେଲ? େଯେକୗଣସି ବିଷୟ ଯାହାକ ଆେମ
େସହି ଆଦାନଠାର ଅଧିକ ିୟ େବାଲି ମେନ କର, େଦଖ , ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଟ ା ପରି
େହାଇଯାଏ। ଏହା ଏପରି କିଛି େହାଇଯାଏ ଯାହାକି ଆମକ କରିଥାଏ।

70 େତେବ ଆସ ତା ଆଉ ଟିକିଏ ଅନସରଣ କରିବା। େଯେତେବେଳ େସ ବିମୁଖ
ହଏ େସେତେବେଳ କଅଣ ହଏ? େସ ୀ େସହି ରବକ ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ। େସ ନିଜର
ବ ମାନ ସହିତ ଗେଲ।

71 ଯାହାକି, ତେମ ପିଲାମାେନ, ତେମ ସମେ ଭଲ ପିଲାମାେନ ଅଟ, ଏବଂ ତମମାନ ର
ବ ଗଣ ରହିବା ବାଧ , ମା ତାହା ତି ଧ ାନ ଦିଅ େଯ ତମର କି କାର ବ ଅଛ ି।
ଯଦି େସହି ବ ୀ ଅନସରଣ କରଛ ି, େତେବ େସହି ବ ସହିତ ଯାଅ। ୀ ମଧ ,
ଅନସରଣ କର। ମା ଯଦି ତାହା ନେହଁ, େତେବ ତାହା କର ନାହିଁ।
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72 ଆସ ତା େଦଖିବା। ଆେମ ପାଇଲ େଯ, େସ େବାଧହଏ ନିଜ ବ ମାନ ପାଖେର
ରଖିେଲ। େସ ଜେଣ ମହାନ ଅଧ େହେଲ। େସେତେବେଳ େସ ଜେଣ ଶାସକ ଥିେଲ।
ପେର, ଆେମ ପାଇଲ େଯ େସ ଏେତ ସମୃ ଶାଳୀ େହେଲ େଯପଯ କି ତା —ତା —
ତା ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତିରି ଭ ାର ଘରସବ ନିମାଣ କରିବାକ ପଡିଲା। ଏବଂ
ତାହାପେର େସ ନିଜକ କହିେଲ, ବ େହବା ପେର, ଓ ଯୁବା ଜୀବନ ଏବଂ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର
ଚି ାସବ ଚାଲିଯିବା ପେର, ଯାହାସବ େସ କରିଥିେଲ, େବାଧହଏ, ତାହା େକବଳ ଉପେଭାଗ
ହିଁ ଥିଲା।

73 େଯେତେବେଳ ଜେଣ ବ ପୁରଷ କି ା ଜେଣ ବ ମହିଳା, େଯପରିକି ମଁୁ, େମାର ପ ୀ,
ଆପଣ ର ମାଆ ଏବଂ ବାପାମାେନ, ଏପରି େକୗଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହା ବିଷୟେରକି
େସମାେନ ଚି ା କରିପାରିେବ। େସମାେନ ପାରିେବ ନାହିଁ, ବାହାରକ ଯିବାକ ଏବଂ—
ଏବଂ ରା ାେର ଉପର-ଓ-ତଳ େଦୗଡିବାକ ଚାହିଁେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣ ି, େଯପରିକି—
େଯପରିକି ଯୁବା ପିଲାମାେନ, ଏବଂ ଯୁବା ୀେଲାକମାେନ କରିଥାଆ ି। ପର ର େଦଖା
ସା ାତ କରିବା, ଏବଂ କିଏ ତମର ପ ୀ କି ା ତମର ସାମୀ େହବାକ ଯାଉଅଛି, କିଅବା,
େଦଖ , େସମାନ ମନେର ତାହାସବ ନ ଥାଏ। େସମାେନ, େସମାନ ର ସ ାନମାନ
ଥାଏ, େସମାେନ େସଥିେର ମେନାେଯାଗ କରିଥାଆ ି। ତାହା ତେମମାେନ ସମେ
େହବାକ ଯାଉଅଛ, ଆସ ାକାଲି, ଯଦି େକୗଣସି ଆସ ାକାଲି ଥାଏ। ବଝିେଲ?

74 ଆଉ େସହି ବ ିକ େଦଖ , େତେବ, େବାଧହଏ…େବାଧହଏ େସ େକେବ ବିବାହ
ସୁ ା କେଲ ନାହିଁ। ଏବଂ, ଯାହା ବି େହଉ, େସ ଜେଣ ମହାନ ଶାସକ ଥିେଲ। ଏବଂ େସ
ବିରାଜମାନ େହଉଥିେଲ…

75 ଏବଂ େଯପରି ଏହା ଯିରଶାଲମେର େହାଇଥାଏ, ଆଜି, ସୁ ା, େସମାେନ ଗୃହର ଛାତ
ଉପେର େଭାଜନ କର ି, ଦିନର ଏହି ସମୟେର, େଯେତେବେଳ ଏହା ଥ ା ଥାଏ, ସ ା
ସମୟେର।

ପୁଣି ଆେମ ତା ସହିତ ଆଉ ଏକ ଚରି କ ଚି ିତ େହାଇଥିବାର ପାଉ: ଜେଣ
ଭିକାରୀକ।

76 ଏବଂ େସହି ବ ି, ତିବାସୀମାନ ଆଦର କରିବା—କରିବା, ଏବଂ ଅନ ମାନ
ତି େସପରି ବ ବହାର କର େଯପରି ଅନ ମାେନ ତମ ତି ବ ବହାର କରିଛ ି ଏହି

ବିଷୟଠାର େନଇ, େଦଖ , େଶଷେର, ୀ ର େସହି ଆହାନକ ତ ାଖ ାନ କରିବା
ଦାରା…ଏପରି େଦଖାଯାଉଥିଲା, ଜେଣ ବାଳକ ଯିଏକି େସହିପରି ଏକ ଘେର ପାଳିତ
େହାଇଥିଲା, ତାହା ତା ଠାର େକେବବି ଦେରଇ ଯାଇ ନ ଥା ା, ମା ତାହା ଗଲା। ଏହା
କଲା।
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77 ଏବଂ େସଠାେର ଫାଟକ ପାଖେର ଜେଣ େଲାକ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଲାଜାର
ଥିଲା, ଯିଏକି ତା ଖାଦ ନିମେ ଭି ା ମାଗିଥିଲା, ମା ବଥା େହାଇଥିଲା। େସ ତ େସହି
ଗୁ ା ଗୁ ିଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଥା ା ଯାହାକି େସ ସଫା କଲା େବଳକ ଫି ି େଦଇଥା ି, ଯାହାକି
ଭିକାରୀକ ନେହଁ, ବରଂ କକରମାନ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ େସ ଘାଆେର ପରିପୂ
ଥିଲା। ମା େସହି ବ ିଟି ସମାଜେର ଏେତ ଗଣ ମାନ ଥିେଲ, େଯ, େତେବ ତା ର ଆଉ
େକୗଣସି ଅନଭତି ରହି ନ ଥିଲା। େସ ଜଡ଼ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ, କାରଣ େସ ୀ ର େସହି

ାବକ ତ ାଖ ାନ କରି େଦଇଥିେଲ।
78 ଆଉ େବାଧହଏ ଦିେନ ସ ାେର, ଏହି ଥର, ଖୁ ଭଲ ା ାରସ ସହିତ ତା ର
ଉପେଭାଗ କରଥିେଲ, ଏବଂ ସୁ ର ମହିଳାମାେନ, ଅଳ ାର ପି ି, ତା ଚାରିପାଖେର,
ଏବଂ େସହିପରି ବିଷୟସବ, ଯାହାକିଛି ସବ ତା ର ହଦୟ ଇ ା କରି ପାରିଥିଲା ତାହା
ସହିତେର, ଏବଂ ମଦ ପାନ ଚାଲିଥିଲା। ଜେଣ ଭିକାରୀ ଫାଟକ ପାଖେର ପଡ଼ି ରହିଥିଲା।
79 ଏବଂ ଦିବାେଲାକ ଆସିବା ପୂବର, ପରଦିନ ସକାେଳ, େସ ନରକେର ଥିେଲ, ଏବଂ
ଲାଜାର ନିମେ ଡାକ ଛାଡଥିେଲ େଯ େସ ଆସି ତା ଜିଭେର ପାଣି ଦିଅ ା। ଦଶ ର
ପରିବ ନ େହାଇଥିଲା।
80 ଏବଂ ଆପଣ ଲ କର , େଯେତେବେଳ େସ କହିେଲ, “େହ ପିତା ଅ ହାମ,”
େତେବ, େସ ଏେବ ସୁ ା ମେନ ରଖିଥିେଲ େଯ ଅ ହାମ ଯିହଦୀମାନ ର ପିତା ଥିେଲ। େସ
କହିେଲ, “େହ ପିତା ଅ ହାମ, େସହି ଭିକାରୀ ଲାଜାରକ ତାହାର ଆ ୁଳିେର ଟିକିଏ ପାଣି
େଦଇ, େମା ଓଠେର େଦବା ପାଇଁ ଏଠାକ ତଳକ ପଠା । ଏହି ଅ ି ଯ ଣାଦାୟକ ଅେଟ।”
81 ଏବଂ େସ କହିେଲ…ଆଉ ଅ ହାମ କହିେଲ, “ଏହା ତ, ମଁୁ ତାହା କରିପାେର ନାହିଁ,”
ଅେନକ ଶ େର। “ଏବଂ ଏସବ ବ ତୀତ, ତେମ େଦଖ, ତେମ ଜୀବନେର ତମର ସୁେଯାଗ
ପାଇଥିଲ।”
82 େସ ତାହା େକେବ ପାଇଥିେଲ? େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, “େମାହର ଅନଗମନ
କର।” ମା େସ ଏହାକ ତ ାଖ ାନ କରିଥିେଲ। େସ େସହି ମାଗେର ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ
େଯଉଁଥିେରକି େସ ଟ ା ଅଜନ କରିପାରିଥିେଲ। ଏବଂ ତାହା ଠି ଅଛି, ଟ ା େରାଜଗାର
କରିବାେର କିଛି ଭ ନେହଁ, ମା େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏହା କରଛ ି େସେତେବେଳ
ଯୀଶୁ ଅନଗମନ କର । ବଝିେଲ? େସ ଭିଡ଼ ସହିତ, ଅନ ପଥେର ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ।
83 ଏବଂ ଆପଣ ପାଆ ି, େସ କହିେଲ, ଆଉ ଅ ହାମ କହିେଲ, “ଏବଂ ଏସବ ବ ତୀତ,
ତମ ଏବଂ ତାହା ମଧ େର ଏକ ବଡ଼ ଗ ରହିଛି, ଯାହାକି େକୗଣସି ମଣିଷ େକେବ
ଅତି ମ କରି ନାହିଁ, ଏବଂ େକେବ କରିବ ମଧ ନାହିଁ। େସଠାେର ଥିବା େସମାେନ ଏଠାକ
ଆସିପାରିେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଠାେର ଥିବା ଏମାେନ େସଠାକ ଯାଇପାରିେବ ନାହିଁ। ଏହା

ିରୀକତ ଅେଟ। େକୗଣସି ବ ି ଅତି ମ କରି ନାହଁା ି କି ା ଅତି ମ କରିେବ ନାହିଁ।”
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84 େତେବ ତା କଥା ଶୁଣ । େସ େସେତେବେଳ ଏକ ସୁସମାଚାର ଚାରକ େହବାକ
ଚାହଁା ି। େସହି ଆହାନ ଯାହା ଯୀଶୁ ତା େଦଇଥିେଲ, େଯ—େଯ ତାହା ଅନଗମନ
କର , ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଜେଣ ଯୁବା େଲାକ ଭାବେର, ାଣ ଜିଣିବା ଏକ ବ ି ହଅ ,
ଏହା ତା ନିକଟକ ପୁନବାର େଫରି ଆସିଥିଲା। େସ ଏହାକ ମେନ ପକାଇେଲ, େଯ
ତା ର ପା ଭାଇ ଥିେଲ ଏବଂ ପୃଥିବୀେର ରହିଥିେଲ, ଆଉ େସ େସମାନ େସହି ାନେର
ଚାହଁୁ ନ ଥିେଲ।
85 େସ କହିେଲ, “େତେବ, ଲାଜାରକ େମା ଭାଇମାନ ପାଖକ, ଏହା କହି ପଠା େଯ
େସମାେନ ଏହି ମାଗେର ନ ଆସ ।” ଅନ ଶ େର, “‘େମାହର ଅନଗମନ କର,’ େସହି
ଆହାନକ ହଣ କର ।” ବଝିେଲ?

ମା େସ କହିେଲ, “େସମାେନ, େସମାେନ ତାହା କରିେବ ନାହିଁ।”
86 େସ କହିେଲ, “ହଁ, ଯଦି ଜେଣ ଲାଜାର ପରି, ମୃତ ର ପୁନର  ଥିତ େହାଇ ଆସିବ, ଆଉ
େଫରି ଯାଇ େସମାନ କହିବ।”
87 ଆପଣ େଦଖ , ଏହା ଦଶାଏ େଯ, ଆେମ ମରିଯିବା ପେର, ଆପଣ ତଥାପି ସେଚତନ
ଥାଆ ି। େସ ମେନ ପକାଇେଲ। ଅ ହାମ କହିେଲ, “ପୁଅେର, ମେନ ପକାଅ, ତମର
ଦିନେର।” ବଝିେଲ? ଆପଣ ଏେବ ବି ମେନ ରଖିଥାଆ ି। ଆପଣ ନିଜର ୃତି ହରାଇ ନ
ଥାଆ ି। ଆପଣ ମେନ ରଖ ି।
88 ଏବଂ େସହି ୃତିମାନ ଯାହାକି ମଣିଷର ଥାଇପାେର, ଏବଂ ତଥାପି େସହି ସମାନ

ାନେର ରହିଥାଏ, ଓ େସହି ସୁେଯାଗକ ମେନ ପକାଇଥାଏ େଯେତେବେଳ େସ ଯୀଶୁ
ଏହା କହଥିବାର ଶୁଣିଥିେଲ, “େମାହର ଅନଗମନ କର।” ମା େସ ଭଲ େଲାକ, ଭଲ
ଜନତା ଅନସରଣ କେଲ। େସ ଭ ଭିଡ଼ ମଧ କ ଚାଲିଗେଲ, ଏବଂ ଭ ାନକ ଗେଲ,
ଭ ଅନ କାଳେର ସମା ି େହେଲ; େସହି ଦିନ ପରେମଶର ଠାର, ସଦାକାଳ ନିମେ
ବିନାଶ େହାଇଗେଲ।
89 ଯୀଶୁ ମଧ ଏକ ବଡ଼ ଚମ ାର ଶ କହିଥିେଲ, “‘ଯଦିଓ ଜେଣ ମୃତମାନ ମଧ ର
ପୁନର  ଥିତ େହାଇ ଉଠିଆେସ ଓ ଯାଏ, ତଥାପି େସମାେନ ବ ାଇ ଯାଇପାର ି ନାହିଁ।
କାରଣ, େସମାନ ପାଖେର େମାଶା ବ ବ ା ଅଛି, ଏବଂ ଯଦି େସମାେନ ତାହା ଶୁଣ ି
ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ େସମାେନ ତାହାକ ଶୁଣିେବ ନାହିଁ ଯଦିଓ ଜେଣ ମୃତ ର ପୁନର  ଥିତ
େହାଇ ଉଠିଆେସ। େସମାେନ ବ ାଇ ଯାଇପାରିେବ ନାହିଁ।’”
90 କାହିଁକି? କାହିଁକି? କଅଣ ବ ବ ା େସପରି କିଛି କହିଛି କି? ହଁ। “ଅନ ମାନ ତି
େସପରି ବ ବହାର କର, େଯପରି ତେମ ଚାହଁ େଯ େସମାେନ ତମ ତି ବ ବହାର କର ।”
ଏବଂ େସ ବ ବ ା ଅଧିନେର ବାସ କରିଥିେଲ। ମା େସ େସହି ଭିକାରୀକ ଫାଟକେର
ମରିବାକ ଛାଡ଼ି େଦେଲ। ବଝିେଲ? େସ ଥିେଲ—େସ ପରେମଶର ଆ ାସକଳର
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ଅଧିନେର ରହିଥିେଲ, ଆଉ ତଥାପି େସହି ମହାନ ଅନ ଜୀବନ େଦଖିବାେର ବିଫଳ
େହାଇଥିେଲ।
91 ପିଲାମାେନ, ତେମ, େତ କ ଜଣ, େମା ପରି େହାଇଥିବାର େଦଖାଯାଅ।
ତେମମାେନ, େତ କ ଜଣ, େକବଳ େମାର ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ପରି େଦଖାଯାଉଛ। େଗାଟିଏ
ଉପାୟେର, ତେମମାେନ ଅଟ, େଦଖ, ଆ ିକ ଭାବେର କହଅଛି। ତାହା ଠି । ଭ
ପରେମଶର ତମମାନ ର ାଣଗୁଡ଼ିକ େମାର ତ ାବଧାନେର େଦଇଛ ି—େଦଇଛ ି,
କାରଣ ତେମ ଆସି, େମାହର କଥା ଶୁଣିଥାଅ। ତେମ େମାେତ ବିଶାସ କର। ବଝିେଲ? ଏବଂ
ଶ ର େଗାଟିଏ ଅଥେର, ତେମମାେନ େମାର ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଅଟ। ତାହା ଠି ।
92 ସବଦା ମେନରଖ , ପରେମଶର ଆ ାଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଏକ ମହ ବିଷୟ
ଅେଟ। ଏକ ଭଲ ଘେର ପାଳିତ େହବା ପରେମଶର ଦ ଏକ ଅଧିକାର ଅେଟ। ଏବଂ
ତମମାନ ପରି ବ ି ସହିତ ଉ ମ ପିଲା େହବା, ଭଲ ଅେଟ। ଏକ ଶି ାଲାଭ କରିବା,
ଅତ ମ ଅେଟ। ଏହି ମୁ ରା େର ବାସ କରିବା ସୁ ା ଅ ତ ଅେଟ। ଆମର କତ େହବା
ନିମେ ଅେନକ ବିଷୟମାନ ଅଛି।
93 ମା େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ତେମ ଉ ରାଧିକାରେର ପାଅ ନାହିଁ। ତମକ
ତାହା ହଣ କରିବାକ ହଏ। ତାହା େହଉଛି ଅନ ଜୀବନ। ଆଉ ଆପଣ ତାହା େକବଳ
ଏକ ନତନ-ଜନର ଅନଭତି ଦାରା, ଯୀଶୁ ଅନସରଣ କରିବା ଦାରା କରିେବ। ଏହାକ
ଅବେହଳା କର ନାହିଁ।
94 େଛାଟ କାହାଣୀଟିଏ ମଁୁ ଥେର ଶୁଣିଥିଲି, ଜେଣ ବ ି ବିଷୟେର ଯିଏକି, ଓଃ, େସ
ଗରିବ ଥିେଲ। ଏବଂ େସ—େସ ସବଦା ଚାହଁୁଥିେଲ…ଏହା ଏକ େଛାଟ ପରି ରାଇଜର
କାହାଣୀ, ପରି ଅେଟ। ଯଦିଓ, ଏହା ସବଦା େମା ସହିତେର ରହିଥିଲା। ଆଉ ଦିେନ େସ
େଗାଟିଏ ଫୁଲ ଉଠାଇେଲ। ଏବଂ େସହି ଫୁଲଟି ଯାଦକର ଥିଲା, ଆଉ େସହି ଫୁଲ ତା
ଉ ର େଦଇ, କହିଲା, “ତେମ ତମର ସାରା ଜୀବନ ଗରିବ ରହିଛ।” େସ କହିଲା, “ବ ମାନ
ତମର ଯାହା ଇ ା ତାହା ମାଗ, ଏବଂ ତାହା ତମକ ଦିଆଯିବ।”
95 େସ କହିଲା, “େସହି ପାଶର ପବତଟି େଖାଲିଯାଉ, ଏବଂ ମଁୁ େସଠାେର ଭିତରକ ଯାଏ ଓ
େସହି ପବତେର ସୁନା ପାଇପାେର।”
96 “େତେବ,” େସ କହିଲା, “ତେମ େଯଉଁଆେଡ ବି ଯାଅ ତମକ େମାେତ ସା େର
େନବାକ ପଡିବ। ବଝିେଲ? ତମକ େମାେତ ତମ ସା େର େନବାକ ପଡିବ। େତଣୁ, ମଁୁ
େଯଉଁଠାେର ବି ଥାଏ, ତାହାପେର ତମର ଯାହା ଇ ା ତାହା ତେମ ମାଗି ପାର।”
97 େସ ପବତ ନିକଟକ ଗଲା, ଏବଂ ପବତ େଖାଲିଗଲା, ଆଉ େସ ଭିତରକ େବଶ
କରିଗଲା। େଯପରି େସହି େଛାଟ ପରି ରାଇଜର କାହାଣୀ ବ କେର, େସହି ଥାକଗୁଡ଼ିକ
ସୁନା ଏବଂ ହୀରାେର ପରିପୂ ଥିଲା। େସ ଫୁଲକ ଏକ—ଏକ େମଜ ଉପେର, କି ା, ଏକ
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ପଥର ଉପେର େଥାଇେଦଲା। ଏବଂ େସ େଦୗଡ଼ିଯାଇ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ର କ ଧରିଲା,
ଆଉ େସ କହିଲା, “େମାେତ ନି ିତେର େମାର ବ ମାନ ପାଖକ ଯାଇ ଏହା େଦଖାଇବାକ
ଉଚି । ଏବଂ ବ ମାନ ମଁୁ ଜେଣ ଧନୀ ବ ି ଅେଟ। େମା ପାଖେର ବ ମାନ ସବକିଛି ଅଛି।
େମାେତ ଏହା ନି ିତେର େଦଖାଇବାକ ଉଚି ।”
98 ଆଉ େତଣୁ େସହି ଫୁଲଟି କହିଲା, “ମା ,” କହିଲା, “ତେମ ମୁଖ କଥା ଭଲି ଯାଇଛ।”
99 େତଣୁ େସ େଦୗଡ଼ି େଫରିଗଲା ଓ େଗାଟାଇ, କହିଲା, “େତେବ, େବାଧହଏ ମଁୁ—ମଁୁ ଏକ
ସୁନା ଖେ ପାଇଯିବି। ମଁୁ ରପା ଖେ ପାଇଯିବି।” ଆଉ େତଣୁ େସ କହିଲା, “ମଁୁ କରିବି—
ମଁୁ ଅତି ଶୀ , େଲାକମାନ ଯାଇ କହିବି େଯ ମଁୁ େକେତ ଧନୀ ଅେଟ, ଏବଂ େମା ପାଖେର
କଅଣ ସବ ଅଛି।”
100 ଏବଂ େସ ଦାର ପାଖେର ପହ ିଲା, ଆଉ େସହି ଫୁଲ କହିଲା, “ମା ତେମ ମୁଖ
କଥାଟି ଭଲି ଯାଇଛ।”
101 େତଣୁ େସ ପୁନବାର େଦୗଡି େଫରିଗଲା। େସ କହିଲା, “ଏଠାେର ଆେମ ସମ

କାରର ସାମ ୀ ପାଇଥାଉ।” େତଣୁ, େସ ଏକ ପଥର ଉଠାଇଲା। େସ କହିଲା, “ମଁୁ ଯିବି,
ଏହି ପଥରକ େନବି ଓ େଲାକମାନ େଦଖାଇବି େଯ ଏହି ପବତଟି େକଉଁ ପଥରେର ନିମିତ
େହାଇଅଛି, େଯପରିକି ମଁୁ ଏଠାକ େଫରି ଆସିବା ପାଇଁ ମାଗ ପାଇପାେର।” ବଝିେଲ?
102 ଆଉ େସ ଦାର ବାହାରକ ଯିବା ଆର କଲା, ଆଉ େସହି ଫୁଲଟି କହିଲା, ଏଥର…
ଏହାର େଶଷ ଥରକ ପାଇଁ, “ତେମ ମୁଖ କଥାଟି ଭଲି ଯାଇଛ।”

“ଓଃ,” େସ କହିଲା, “ଓଃ, ଚ କର।”
103 େଦଖ , େସ ଆଉ ଶୁଣିବାକ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ, “ମୁଖ କଥାଟି ଭଲି ଯାଇଛ,” ଏବଂ େସ
ଦାର ବାହାରକ େଦୗଡ଼ିଗଲା। ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ ତାହା କଲା, ଦାରଟି ତାହାର ପଛେର
ବ େହାଇଗଲା, ଭିତେର ଫୁଲଟି ରହିଗଲା। ମୁଖ ବିଷୟଟି ଫୁଲ ଥିଲା। ବଝିେଲ? ମୁଖ
ବିଷୟଟି େସହି ଫୁଲ ଥିଲା।
104 ବହ ବଷ ପୂେବ, ଏକ ଶିଶୁ ଭାବେର, େଯପରିକି ତେମମାେନ ସମେ ଅଟ, ଏଠାେର,
ଫିନି ସହର ଉପେର, ଏଠାେର ଗାଈ େଗାର ଚରା େ େର। ମଁୁ ଏକ େଲଖନୀ ପଢଥିଲି,
ଅନସ ାନକାରୀ ବିଷୟେର, ଏକ ଅନସ ାନକାରୀ ବିଷୟେର ଏକ େଲଖନୀ ପଢଥିଲି।
େସେତେବେଳ, ଏଠାେର େକୗଣସି ରା ାଘାଟ ନ ଥିଲା, େକବଳ େଛାଟ ମାଟି ରା ାମାନ
ଥିଲା। େସମାେନ ଏେବ ବି ଏଠାେର ଅେନକ ଅନସ ାନ କାଯ କର ି, ଆପଣ ଜାଣ ି।
105 ମା ଏହି ଅନସ ାନକାରୀ ଏଠାକ ଆସିଥିେଲ, ଏବଂ େସ ବହତ ଟ ା ପାଇଥିେଲ,
ଏବଂ ବହତ ସୁନାର ସ ାନ ମଧ ପାଇଥିେଲ। ଏବଂ ତା ର ଯିବା ଆସିବା ରା ାେର,
େସ ଏକ କ ାବିନେର ରହିଥିେଲ ଯାହା େସ ପାଇଥିେଲ। ଆଉ େସ ନିଜ ସହିତ େଗାଟିଏ
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କକର ରଖିଥିେଲ, ଏବଂ, େସହି—େସହି କକର, ବାହାେର ବ ା େହାଇଥିଲା। ଏବଂ େସହି
ରାତିେର, ଏହି ସୁନାକ େଚାରି କରିବା ପାଇଁ, ଏକ େଚାର ତା ଅନସରଣ କରଥିଲା। େସ
ଏହାକ େସହି ପୁରାତନ େ ନୀଶ ଖଣିେର ପାଇଥିେଲ, ଆଉ େସ ଏହା ସହିତ ଆସୁଥିେଲ।
ଏବଂ କକର ଭକିବାକ ଆର କଲା।
106 ଏବଂ େସହି ବ ିଟି େସହି କକର ଦାରା ବ ତିବ େହବାକ ଚାହଁୁ ନ ଥିେଲ। େସ
କହିେଲ, “ଚ କର।” େସ କହିେଲ, “ଆସ ାକାଲି, ମଁୁ ଏହାକ େନବି, ସହରକ—କ
େନବି।” ଆଉ ମଁୁ କରିବି…କାହାଣୀର ନୀତିଶି ାଟି ଏହା ଥିଲା। “ଏବଂ ମଁୁ ଏହାକ ଓଜନ
କରିବି, ଆଉ ମଁୁ ଜେଣ ଧନୀ ବ ି େହାଇଯିବି। ଆଉ ମଁୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କା କିଣିବି। ଏବଂ େମାର
ସମ କାରର ମହିଳାମାେନ ରହିେବ ଓ ବଡ ଆେମାଦ େମାଦଜନକ େଭାଜି େହବ।
ଏବଂ ମଁୁ ଜେଣ ଧନୀ ବ ି େହବି, କାରଣ ମଁୁ ସମ ଧନ ଉପେର ଦାବି ପାଇସାରିଛି। େମା
ପାଖେର ଏଠାେର, ବହତ ଅଧିକ ସୁନା ରହିଛି।” ଏବଂ କହିେଲ, “ମଁୁ କରିବି…”
107 ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ େଶାଇବାକ ଯିବା ପାଇଁ େଚ ା କରଥିେଲ, କକରଟି
ଭକିବାେର ଲାଗିଥିଲା, କାରଣ କକରଟି େସହି େଚାରକ ଚ କରି ଗୁ େର ଛପି ଛପି,
ଆସିବାର େଦଖିଥିଲା, ଯିଏକି େସହି ଅନସ ାନକାରୀର ନି ା ଯିବା ପାଇଁ ଅେପ ା
କରିଥିଲା।
108 େସ ପୁଣିଥେର ଉଠି ପଡ଼ିେଲ, ଓ କକର ଉପେର ପୁନବାର ଚି ାର କରି, କହିେଲ, “ଚ
କର।” ଏବଂ େସହି େବଚାରା କକରଟି କଂ କଂ କରି ନିଜ ମାଲିକ ଏହା େଚତାବନୀ େଦବାକ
େଚ ା କରଥିଲା େଯ ବିପଦ ମାଡି ଆସୁଛି—ମାଡି ଆସୁଛି। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ…
109 ପରବ ୀ ଥର, େଯେତେବେଳ େସହି କକର ଭକିବା ଆର କଲା, ଅନସ ାନକାରୀ
ପାଖେର ଏକ େଛାଟ ବ କ ଥିଲା। େସ ହଇରାଣ କରାଯିବାକ ଚାହଁୁ ନ ଥିେଲ, େତଣୁ େସ
େକବଳ ଉଠି ପଡ଼ିେଲ ଓ କକରଟିକ ଗୁଳି କରିେଦେଲ। ଆଉ େସହି ରାତି ଅନସ ାନକାରୀ
ଜଣକ, େଚାର ଦାରା ହତ ା କରାଗେଲ। ତା ର ସମ କ ନା ଜ ନାର ସପ ତା ପାଇଁ
କିଛି ଲାଭ କଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତା େଚତାବନୀ େଦଉଥିବା େସହି ସରକ େସ ଚ କରି
େଦଇଥିେଲ।
110 ଏପରି େକହି ନାହଁା ି ଯିଏକି କିଛି କରିବାକ େଚ ା କରିପାରିବ, ତେମ ପିଲାମାେନ,
କଦାପି େକୗଣସି ଭ କରିବାକ ସମଥ େହବ ନାହିଁ, େଯପରି ଭାବେର ତମର ଲାଳନ ପାଳନ
େହାଇଅଛି ତାହାପେର, େଯପଯ କି ତେମ ହିଁ କିଛି ଏପରି ଅନଭବ ନ କର ଯାହାକି
ତମକ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ନ କେହ। େତେବ, ତମକ େଚତାବନୀ େଦଉଥିବା େସହି ସରକ
େକେବେହେଲ ଚ କରିବାକ େଚ ା କରିବ ନାହିଁ।
111 ଏବଂ ସବଦା ମେନରଖ , େଯ େସହି ସରକ ହଣ କର ଯାହାକି କେହ, “େମାହର
ଅନଗମନ କର,” ଆଉ ତେମ ସବେବେଳ ଠି ହିଁ ବାହାରି ଆସିବ। ମଁୁ ବିଶାସ କେର
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େଯ ତେମ ତାହା କରିବ। େମାର ତମ ଉପେର ଭରସା ଅଛି। ମା େକବଳ ସବଦା ଏହା
ମେନରଖ େଯ ଯୀଶୁ, େସହି ସର, ଆଜି ରାତିେର ପୃଥିବୀେର ଜୀବିତ ଅଛ ି।
112 ଠି େଯପରିକି ସମାନ ଭାବେର, େତ କ ସର ଏବଂ ଆେମ କହିଥିବା େତ କ ଶ
ଏେବ ସୁ ା ଜୀବ ଅଛି, େଯେତେବେଳ େସହି ସର ବାୟୁମ ଳର େସହି ଇଥର ତର
ଉପେର ଯାଇଥାଏ। େସହି…େଦଖ , ଆପଣ ର ଏଠାେର ଏକ ା  ସମିଟର ଯ ଅଛି
ଯାହାକି ଏହାକ ପଠାଇଥାଏ। ଆପଣ ହିଁ େସହି ା  ସମିଟର ଯ ଅଟ ଯାହାକି ଏହାକ
ପଠାଇଥା ି। େତେବ ଏହାକ ଧରିବା ପାଇଁ େ ସନର ଆବଶ କ ରହିଥାଏ।
113 ଆଉ ଯୀଶୁ ପରେମଶର ବାକ ର େସହି ା  ସମିଟର ଯ ଥିେଲ, କାରଣ େସ
େସହି—େସହି ପରେମଶର ିଏକତା ଥିେଲ ଯିଏକି ଜେଣ ମନଷ େର କଟିତ
େହାଇଥିେଲ। େସ ସଂପୂ ପରେମଶର ଏବଂ ସଂପୂ ମଣିଷ ଥିେଲ।
114 ଏବଂ ପରେମଶର ିଏକତା, ପରେମଶର ଗୁଣସକଳର ିଏକତା, ପିତା, ପୁ
ଏବଂ ପବି ଆ ା େହାଇଥିବା େହତ, େସହି ଜେଣ ବ ି, ଯୀଶୁ ୀ ଠାେର ତିନିଧି
େହାଇଥିେଲ। େତଣୁ, େସଠାେର, େସ େସହି ବାକ ଥିେଲ।
115 ଏବଂ େସ େସହି ା  ସମିଟର ଯ ଥିେଲ ଯିଏ କହିଥିେଲ, “ଯିଏ େମାର ବାକ ଶୁେଣ,
ଏବଂ େମାହର େ ରଣକ ା ଠାେର ବିଶାସ କେର, ତାହାଠାେର ଅନ ଜୀବନ ଅଛି।”
ବଝିେଲ? “ସତ ସତ ମଁୁ ତ କ କହଅଛି, ଯିଏ େମାର ବାକ ଶୁେଣ ଏବଂ େମାହର
େ ରଣକ ା ଠାେର ବିଶାସ କେର, େସ ଅନ ଜୀବନ ପାଇଅଛି।” େତେବ, େସହି ବାକ
ଏକ ା  ସମିଟର ଯ ର ବାହାରି ଅଛି। ଦିେନ, େସ କହିେଲ, “ସତ ସତ ମଁୁ ତ କ
କହଅଛି, ଯଦି ତେମ ଏହି ପବତକ କହ, ‘ଘୁ ିଯା,’ ଏବଂ ତମର ହଦୟେର ତାହା ସେ ହ କର
ନାହିଁ, ବରଂ ବିଶାସ କର େଯ ତେମ ଯାହା କହିଛ ତାହା ସଫଳ େହବ, େତେବ ତେମ ଯାହା
କହିଛ ତାହା ପାଇ ପାରିବ।”
116 ବ ମାନ, ଯଦି ତେମ େକବଳ ଏହାକ ଧରି େନବା ପାଇଁ େସହି େ ସନ େହାଇପାରିବ,
ତମ ଭିତେର ଥିବା କିଛି ନିୟ ଣ ଦାରା, ବିଶାସ ଦାରା, ଏହା ତମକ ଠି ପରେମଶର ଚ
ମଧ କ, ନତନ ଜନକ େନଇ ଯିବ, ଏବଂ ନତନ ଜନ ସାଧନ କରାଇବ। ତାହାପେର ତେମ
େସହି ସରକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସବେବେଳ େଯାଗାେଯାଗେର ରହିବ, ଯାହାକି ତମକ ସବଦା
େଚତାବନୀ େଦଉଥିବ େଯେତେବେଳ ବିପଦ ଆଖପାଖେର ରହିଥାଏ। େଯେତେବେଳ
ଜିନିଷମାନ ଭ ଥାଏ, ଭ େହଉଥାଏ, ଏହା ସବଦା ଆପଣ ପାଇଁ ଏକ େଚତାବନୀ
େହବ। ଆଉ େତେବ, ଦିେନ େସହି ଧନୀ ଯୁବା ବାଳକ ଯାହା ବିଷୟେର ଆେମମାେନ
କହଅଛ ତାହା ପରି େହବା ପରିବେ ; େ ରିତ ପିତର, ପାଉଲ କିଅବା ଅନ େକୗଣସି
ପରି ବ ି େହବ ଯିଏକି ଯୀଶୁ ୀ ନିମେ ାଣଗୁଡ଼ିକ ଜିଣିବ। ପିଲାମାେନ, ତେମ
ତାହାହିଁ କର।
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କଅଣ ଆେମ ାଥନା କରିପାରିବା କି?
117 ଭ ଯୀଶୁ! ଆସ ାକାଲି ନିମେ ଯୁବା, ପୁରଷ ଏବଂ ୀମାେନ, ଯଦି ଏକ ଆସ ାକାଲି
ଥାଏ। ଭ, ଆେମ େସମାନ ଶି ଣ େଦବା ଉଚି ଅେଟ। ଆେମ େସମାନ ଶି ଣ
େଦବାର େସହି ଭାରକ ଅନଭବ କରଅଛ, େଯପରିକି ଏକ ଆସ ାକାଲି େହବ। ଯଦି ତାହା
ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ ଆଜି େସହି ଦିନଟି ଅେଟ।
118 ଆଉ ତାହାପେର, ପିତା, ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ତମ ଦ ିେର େକହିେହେଲ ହଣୀୟ ନହଁ ି।
େକୗଣସି ମାଂସମୟ ଶରୀର େଗୗରବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। େକୗଣସି ଶି ା ନେହଁ, ଯଦିଓ
ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯଥାସାଧ ଉ ମ େହାଇପାେର, େକୗଣସି ଉ ମ କାମ ନେହଁ, େକୗଣସି
ଧାମିକ ଅନ ାନ ନେହଁ, ମେନାବି ାନ ନେହଁ, ପବି ଆ ା ବ ତୀତ ଅନ େକୗଣସି ବିଷୟ
ପରେମଶର ସୁନି ିତ କରିପାେର ନାହିଁ। େସ େହଉଛ ି େସହି ସାଧନ, ସୟଂ ପରେମଶର
ନିେଜ, ଅନ ଜୀବନ ରପେର, ଯାହାକି ଆମ ପାଖକ ଜେଣ ବ ି ଭାବେର ଆସିପାେର।
ଆଉ ଆେମ ଏଥିପାଇଁ କତ ଅଟୁ।
119 େଯେତେବେଳ ପିତର ଅ ୀକାର କେଲ କତେର ତାହା େସେତେବେଳ କାଶିତ
େହଲା। ଯୀଶୁ ତାହା କହିେଲ, “ର ଓ ମାଂସ ଏହାକ ତମଠାେର କାଶ କରି ନାହିଁ।
ତେମ ଏହାକ ଏକ ଧାମିକ ଶି ାନ ାନେର ଶିଖି ନାହଁ। ତେମ ଏହାକ େକେବ େକୗଣସି
ବିଦ ାଳୟେର ଶିଖି ନାହଁ।” ଏହା ଏକ ବ ିଗତ ବିଷୟ ଅେଟ, ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ଯାହାକି

େତ କ ବ ିଗତ ଜଣ ହଣ କରିବାକ େହବ। ତେମ କହିଲ, “ଏହି ପଥର ଉପେର ମଁୁ
େମାର ମ ଳୀ ନିମାଣ କରିବି, ଏବଂ ନରକର ଫାଟକ ଏହାକ ଜୟ କରିବାେର ସମଥ େହବ
ନାହିଁ।” ଭ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ ଧନ ବାଦୀ ଅଟୁ।
120 େସହି ସର ଆଜି ରାତିେର ସୁ ା ଜୀବ ଅଛି। ଆଉ ଏେବ ସୁ ା ବିଶାସର, େସହି
ଖୁ ମାନ, ବହିଗତ ଖ ମାନ, ଶୁଣିବାର ାନ, ହଣ କରିବାର େ ସନମାନ ଅଛି, ଯାହାକି
ଏହାକ ହଣ କରିପାରିବ। ଆେମ ାଥନା କରଛ େଯ େହ ଭ, ଏହି ପିଲାମାନ ମଧ ର

େତ େକ େସମାନ ହଦୟେର, ତାହା ହଣ କରିେବ। ଏବଂ ମେନରଖିେବ େଯ,
େସମାେନ ଯାହା କର ି ତାହା ଉ ମ େହବା ପାଇଁ ନେହଁ, ମା େସମାେନ…ପରେମଶର
ଆମକ ତାହା ଦାରା ବିଚାର କର ି ନାହିଁ ଯାହା ଆେମ ଯାହା କରିଥାଉ, ବରଂ ତାହା ଦାରା
କର ି ଯାହା ଆେମ ହଣ କରିଥାଉ। ଆେ ମାେନ ଆମର ବିଶାସ ଦାରା ପରି ାଣ
ପାଇଅଛ, ଏବଂ ଆମର କାଯ ସକଳେର ନେହଁ। େତଣୁ େହ ସଗୀୟ ପିତା, ଆେମ ାଥନା
କରଛ, େଯ େସମାେନ ବ ମାନ ଦଶନକ ଧରିେବ, ଏବଂ “ଆସି, େମାହର ଅନଗମନ କର”
ର େସହି ମହାନ ଅନ ନିମ ଣକ େଦଖିେବ ଓ ଶୁଣିେବ।
121 ଭ, େସମାନ ମଧ ର େତ େକ, ଜଗତର ସମ ଜିନିଷର, ଏହି ମ ପୂ ,

ଣ ାୟୀ ଜୀବନର ଦେରଇ ରହ । ଆଜି ରାତି େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଏଠାେର ଅଛ ି,
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ଏବଂ େସମାନ ର ସୁବ ର ର େକଶ, ଏବଂ େସମାନ ମଧ ର େକେତକ କଳା େକଶ
ସହିତ, ପୁଣି ଶ ାମଳ ଆଖି, ଓ ନୀଳ ଆଖି ସହିତ, ଏବଂ େସମାନ ର ସେବା ମ ଅବ ାେର
ଯାହାକି େସମାେନ କଦାପି ରହିେବ ବସିଛ ି।
122 ଏବଂ େଯପରିକି େସହି ମହାନ େଲଖକ କହିଛ ି, “ଆପଣା େଯୗବନ କାଳେର ନିଜର
ସୃ ିକ ା ରଣ କର, େଯେତେବେଳକି ମ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ନିକଟବ ୀ ହଏ ନାହିଁ। େତେବ
ତେ େସମାନ ଠାେର େକୗଣସି ଆନ ପାଇବ ନାହିଁ।” େହ ଭ ଯୀଶୁ, ତେମ କିପରି
ଭାବେର, ପିତର କହିଲ, “େଯେତେବେଳ ତେମ ଯୁବା ଥିଲ, ତେମ ଉଠି ଥାଅ ଏବଂ ତମର
େଯଉଁଠାେର ଇ ା େସହି ାନକ ଯାଇଥାଅ। ମା େଯେତେବେଳ ତେମ ବ େହାଇଯିବ,
େକହି ଜେଣ ତମକ ଧରି କେଢ଼ଇ େନେବ େଯଉଁଠାକ ତେମ ଯିବାକ ଇ ା କରିବ ନାହିଁ।”
େସମାନ ତାହା ମେନ ରଖିବାକ ଦିଅ, “ବ ମାନ େସହି ଦିନ ଅେଟ। ଏହା େସହି ସମୟ
ଅେଟ।” ପିତା, ଏହା ଦାନ କର।
123 ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର େତ କ , େମାର ନିଜ ସ ାନ ପାଇଁ, ଏଠାେର ଆଜି ରାତିେର,
ଏଠାେର ଥିବା େତ କ ପିଲା ଦାବି କେର। ମଁୁ ଅନଭବ କରଛି େଯ ତେମ େସମାନ ର
େଦଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ, େମା ହାତେର େଦଇଅଛ। ମଁୁ େସସମ ଶୟତାନଠାର,
ମୃତ ଠାର ଦାବି କରି, ଯୀଶୁ ୀ ଠାେର ଜୀବନ ନିମେ ଦାବି କେର। ଆେମ ।
124 ପିଲାମାେନ, ଭ ତମକ ଆଶୀବାଦ କର । ତମମାନ କିଛି ଶ କହିବା ବା ବେର
ଭଲ ଲାେଗ। ଏବଂ ମଁୁ େଫରିବି, ବିଲି। ଭଲ ପିଲାମାେନ, ତମମାନ ଶଂସା କେର। ଭାଇ
େ , ଭ ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ଭଉଣୀ, ଭ ତମକ ଆଶୀବାଦ କର । 
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(Come, Follow Me)
ଏହି ସେ ଶଟି ଯାହାକି ଭାଇ ୱିଲିୟ େମରିୟ ା  ହା  ଦାରା, ମୂଳତଃ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର ଜୁନ 1, 1963,
ଶନିବାର ସ ାେର, ଯୁ ରା ଆେମରିକାର, ଏରିେଜାନା େଦଶର, ଟୁ ସାନ ସହରେର ଏକ ଘେରାଇ ସଭାେର

ଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ମ ା  େନଟି େଟ େରକଡି ର ନିଆଯାଇଅଛି ଓ ଏହାକ େକୗଣସି କାଟ ଛା ନ କରି
ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର ଛପାଯାଇଅଛି। ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଅନବାଦଟି ଭଏ ଅ ଗ େରକଡି ଦାରା ଛପାଯାଇଥିଲା ଓ
ବ ନ କରାଯାଇଥିଲା।
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