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 କ୍ରମ ପରିଚୟକରଣ

         ମୁଁ� ଏହି ଉପଦେ
ଶ କ୍ରମ ନମିନ୍ଦେ� ପରିଚୟକରଣର କିଛି ଶବ
୍ କହବିାକ� ଚାଦେହୁଁ         । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ହ
ୃୟଙ୍ଗମ କଲି ଦେ� ମୁଁ�
       ଦେ ମିନାରୀଦେର ଶିକ୍ଷା
ାନଦେ
ବା ଛାଡିବି ଏବଂ ଦେ ହମିଞଚ୍କ� �ିବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଲି,    ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ମୁଁ�  ମପ୍��ି୍ଭ�କ୍� ଥିଲି,   ମୁଁ� କରିବାକ�

    ‘    ’ ଚାହୁଁ�ଥିବା  ିରିଜ୍ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ବାଇବଲର ବାବନଦେଗାଟି ପର୍ମ�ଖ ଘଟଣା ଥିଲା          । ଏହା ଏପରି ଏକ ଜିନଷି �ାହା ମୁଁ� ପାଇବାକ�
             ଇଚଛ୍ା କରିଆ �ଅଛି ଏବଂ ବ�୍4�ମାନ ଏହା କରିବାର  ମୟ ଅଦେଟ। ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାବନଦେଗାଟି ପର୍ମ�ଖ ଘଟଣା, ବାଇବଲର

      ବାବନଦେଗାଟି ମ�ଖ୍ୟ କାହାଣୀ ଉପଦେର ଆରମଭ୍ କରିବାକ� �ାଉଅଛ�          । ଦେବାଧହଏୁ ପ�ନଗ4ଠନ  ମୟଠାର� ବାଇବଲ  ାକ୍ଷରତା  ମୟ
         ଦେହାଇ ନାହିଁ ଦେ�ପରି ଆଜି ଆଦେମରିକାଦେର ଅଛ।ି 
�ଭ4ାଗ୍ୟବଶ�ଃ ଅଦେନକ  ଥ୍ାନଦେର,   ମ �୍ ନୁଦେହୁଁ,    କିନ୍�� ଅଦେନକ  ଥ୍ାନଦେର

                 ମଣଡ୍�ୀ ଏକ ମାଇଲ ଚଉଡା ଏବଂ ଏକ ଇଞଚ୍ ଗଭୀର ଅଦେଟ ଏବଂ ପରଦେମଶବ୍ର ଏହା କିପରି କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା କରନ୍�ି ତାହା ଦେ ପରି
ନୁଦେହୁଁ।

               ମୁଁ� ଜଦେଣ ପା�କ ବିଷୟଦେର ଶ�ଣିଥିଲି �ିଏ ଏକ  ମମି୍�ନୀଦେର କହଥୁିଦେଲ ଏବଂ ଦେ ଦେଲାକଙ୍କ ଉପଦେର ଏକ  ଦେବ4କ୍ଷଣ କରିଥିଦେଲ   ।
    ଦେ ପଚାରିଥିବା ଦେଗାଟିଏ ପର୍ଶନ୍ ଦେହଲା, ‘       ବାଇବଲଦେର ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଏକ କାହାଣୀ ଅଛ,ି     �ିଏ ଏକ ବିଶା� ମାଛ

  
ୱ୍ାରା ଗିଳା �ାଇଥିଲା      । ଦେ କିଏ ଦେହାଇ ପାଦେର?'         ଦେ ହି ଦେଗାଷଠ୍ୀର ଅଶୀ ପର୍�ିଶ� ଦେଲାକ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ନଶିଚି୍�ତା  ହ�ି କହଥିିଦେଲ, 
‘ପିଦେନାକିଓ!'              ମାଲ4ା ଦେମାଦେ� ଦେ ବା ମଧୟ୍ଦେର କହଥିିଦେଲ ଦେ� 
କ୍ଷିଣ କାଲିଫନି4ଆଦେର ଦେ ବା କର�ଥିବା ଏକ ମଣଡ୍�ୀଦେର  ମାନ

        ପର୍ଶନ୍ ପଚରା�ାଇଥିଲା ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ��ବା 
�ର�  ମାନ ଉ��୍ର ପାଇଥିଦେଲ;      ମଣଡ୍�ୀଦେର ଥିବା ପିଲାମାଦେନ ଏହା ପିଦେନାକିଓ
 ଦେବାଲି ଭାବିଥିଦେଲ।

         ପା�କ କହି ଚାଲିଥଦେଲ ଦେ� ଏହା ପବୂ4ର� ଏକ ଫ� ଟବଲ ଷଟ୍ାଡିୟମର ଦେଶଷଦେର,  ଦେଗାଲଦେପାଷଟ୍ ପଛଦେର,   ଏକ ଚିହ୍ନ ଥିଲା,   ଏବଂ ଏହି
          ଚିହ୍ନଦେର ଦେ�ାହନ ଏବଂ �ିନି ଏବଂ ଏକ ଦେକାଲନ୍ ଏବଂ ଦେଷାହ� ଦେଲଖା ଥିଲା     । ଦେ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ପଚାରିଦେଲ, ‘  ’   ଏହା କ ଣ ଅଥ4
 ପର୍କାଶ କଦେର?’        ଦେ ମାଦେନ ଏହି ବିଷୟଦେର ଟିଦେକ ଅଧିକ ବି ମି୍� ଦେହାଇଥିଦେଲ;   ଦେ ମାଦେନ ନଶିଚି୍� ନୁହୁଁନ୍�ି     । କିନ୍�� ଅଧିକାଂଶ
                   ଉ��୍ର ଥିଲା ଦେ� ଏହା ଦେ�ାହନ ମୟ୍ାଦେଡନ୍ଙ୍କ ଙ୍କ ଓଜନ ଥିଲା। 
ୱି୍�ୀୟ  ଥ୍ାନଟି ଦେହଲା ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଭାବିଦେଲ ଏହା ବାଥର�ମ

        ପାଇୁଁ କିଛି ଅ
ଭ୍�� 
ଗି ଥିଲା। ମୁଁ� ଥଟଟ୍ା କର�ନାହିଁ!!          ଦେ ମାନଙ୍କର ଦେକୌଣ ି ବ�ଝାମଣା ନଥିଲା ଦେ� ଏହା ଏକ ବାଇବଲ ପ
 ଅଦେଟ।

 ବାଇବଲ  ାକ୍ଷରତା

     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାଇବଲ  ାକ୍ଷରତା  ମୟଦେର ବା କର�,         ଦେ�ଣ� ମୁଁ� ନଶିଚି୍� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କାହାଣୀଗ�ଡିକ
ଜାଣ�                  । ବାଇବଲ ଏହାର ଅଦେନକ ଶିକ୍ଷା କାହାଣୀ ମାଧୟ୍ମଦେର ପର୍କାଶ କଦେର ଏବଂ ମୁଁ� ନଶିଚି୍� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

                  ମ ଦ୍େ� ବାଇବଲଦେର ଥିବା କାହାଣୀଗ�ଡିକ ଜାଣ�। ମୁଁ� ନଶିଚି୍� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ବାଇବଲର ଦେମୌ �ିକ ୫୨ ଦେଗାଟି କାହାଣୀ
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ଜାଣ�।

 ଧମ4���୍ବ୍ଗ� ପର୍ାଧାନ୍ୟ

        ମୁଁ� ମଧୟ୍ ନଶିଚି୍� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧମ4ଶା �୍ର୍ ଜାଣ�        । କାହାଣୀଗ�ଡିକ ଦେକବ� କାହାଣୀକ� ଜଣାଇବା ପାଇୁଁ
 ଉ

୍ଷିଟ୍ ନୁଦେହୁଁ,    କିନ୍�� କିଛି ଧମ4���୍ବ୍ଗ� ପର୍ାଧାନ୍ୟ;      ଧମ4���୍ବ୍ଗ�ର ତା�ପ୍�4ୟ୍ ଜଣାଇବା ପାଇୁଁ ଉ

୍ଷିଟ୍     । ମୁଁ� ନଶିଚି୍�

         କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ଜାଣ�। ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି କି,  ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ,     ’�ନୂ ପ� �୍କର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ କ ଣ? 
      ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍�ି କି ମାଛଟି  ଂପଣୂ୍4ଣ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅଦେଟ             । ଏହା କାହାଣୀ  ହ�ି ଅ�ପ୍ ପର୍ା ଙ୍ଗିକତା ଅଦେଟ। �ନୂ ଜଦେଣ �ିହ
ୁୀ

              ଥିଦେଲ ଏବଂ ଦେ ହି  ମୟର �ିହ
ୁୀମାଦେନ ବିଶବ୍ା କର�ଥିଦେଲ ଦେ� ଦେଭୌଦେଗା�ିକ ଏବଂ ଜା�ିଗ� ଭାବଦେର ପରଦେମଶବ୍ର ଦେକବ�
            ଇ ର୍ାଏଲର ପରଦେମଶବ୍ର ଅଟନ୍�ି। ଦେ�ଣ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶବ୍ର �ନୂ ଙ୍କ� ନୀନବିୀମାନଙ୍କ ନକିଟକ� �ାଇ ପର୍ଚାର

 କରିବାକ� କହନ୍�ି,   ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ କହନ୍�ି, ‘ନା,   ଦେ ମାଦେନ �ିହ
ୁୀ ନୁହୁଁନ୍�ି!!  ପରଦେମଶବ୍ର,     ଆପଣ ଦେ ମାନଙ୍କ  ହ�ି  ମପୃ୍କ୍�
 ଦେହାଇପାରିବ ନାହିଁ,   ଦେ ମାଦେନ ଅଣ�ିହ
ୂୀ ଅଟନ୍�ି              । ମୁଁ� ଜାଦେଣ ମୁଁ� କଣ କରିବି ମୁଁ� ଇ ର୍ାଏଲର ଦେଭୌ�ିକ  ୀମାଠାର� 
ୂଦେରଇ �ିବି କାରଣ
          ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶବ୍ର ଦେମାଦେ� ପାଇପାରିଦେବ ନାହିଁ। �ନୂ ପ� �୍କର ବିଷୟ ବ �୍� ,    ପରଦେମଶବ୍ର ଇ ର୍ାଏଲର ଦେଭୌଦେଗା�ିକ
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    ଓ ଦେନୈ�ିକତା 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣଠାର� ବଡ଼ ଅଦେଟ              । ତାହା ହିଁ ମୁଁ� ଅଥ4 କଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� କଦେହ ଦେ� ଧମ4ଶା �୍ର୍ କାହାଣୀ ମାଧୟ୍ମଦେର
         ଆ �ଅଛ।ି ମୁଁ� ନଶିଚି୍� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ  ବ� ଜାଣ�।

  ବାଇବଲର  ାମଗ୍ରିକ ଗଠନ

�ୃ�ୀୟ�ଃ,            ମୁଁ� ନଶିଚି୍� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଶା �୍ର୍ର  ାମଗ୍ରିକ ଗଠନ ବିଷୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ�  ଦେଚ�ନଅଟ�   ।
   ଶା �୍ର୍ ଏକ ପର୍କୃ� ଅଥ4ଦେର,   ଦେଗାଟିଏ କାହାଣୀ ଅଦେଟ             । ଏହା  ଷୃଟି୍ଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ ଏବଂ ନୂ�ନ  ୱ୍ଗ4 ଏବଂ ନୂ�ନ ପୃଥିବୀଦେର

           ଏବଂ ଜୀବନ୍� ଭାଦେବ �ୀଶ�ଙ୍କ  ହ�ି ମ�ହୁଁାମ�ହିଁ ହଏୁ। ଏହା ଏକ କାହାଣୀ ଅଦେଟ,        ଏବଂ ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ପର୍ାୟ�ଃ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ାମାନ୍ୟ
           ପରିମାଣ ଏବଂ ଅଂଶ ଜାଣ� କିନ୍�� ଦେ ଗ�ଡିକ ଦେକଉୁଁଠାଦେର ଉପ��କ୍� ତାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣି ନାହୁଁ�        । ମୁଁ� ନଶିଚି୍� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ�

      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ବାହକ� ବ�ଝ� ଏବଂ ଦେକଉୁଁଠି ଅଂଶଗ�ଡି଼କଉପ��କ୍� ହଏୁ,      ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରବ�୍4�ୀ ବାବନଦେଗାଟି ବା�୍4ତା ପାଇୁଁ
      ଏହି କାହାଣୀଗ�ଡି଼କ ବିଷୟଦେର କଥା ବା�୍4ତା କରିବାକ� �ାଉଅଛ� ।
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                               ୧.    ସୃଷି, ଏବଂ ପରଗମଶ୍ବର

          ବ4 ପର୍ଥଦେମ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟକ� ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛ�      ।  ବ� ଦେବଦେ� ପର୍ାରମଭ୍ର� ଆରମଭ୍ କରିବା
 ଉ��୍ମ ଅଦେଟ,           ଏଣ� ମୁଁ� ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟ ଓ  ଷୃଟି୍ର କାହାଣୀର� ଆରମଭ୍ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ     । ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟ

           ମପ୍�ଣ୍4ଣ ବାଇବଲଦେର ଥିବା 
�ଇ ବା �ିଦେନାଟି ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଧୟ୍ାୟଗ�ଡି଼କ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ,     କାରଣ ଏହା ଏଥି ଉ�ତ୍ାଦେର
        ଆ �ଥିବା ପର୍ାୟ  ମ �୍ ବିଷୟ ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ମ�ୂ
�ଆକ�  ଥ୍ାପନ କଦେର।

          ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ପ�ରା�ନ ନୟିମ ଓ ନୂ�ନ ନୟିମ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ପଠନ କରନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଦେ
ଖି ପାରିଦେବ ଦେ�, ଦେଲଖକଗଣ
               ଷୃଟି୍ର କାହାଣୀକ� ବାରମବ୍ାର ଉଲ୍ଦେଲଖ କରନ୍�ି ଓ ଆପଣା  ମୟଦେର ଓ ପରି ଥ୍ି�ିଦେର ପର୍ଦେୟାଗ କରିବା ପାଇୁଁ ପର୍ା ଙ୍ଗିକ

    �ୟ୍ତାଗ�ଡି଼କ� ଦେଖାଜି ବାହାର କରନ୍�ି           । ପର୍ାୟ  ମ �୍ ଧମ4ଶା �୍ର୍ ନମିନ୍ଦେ� ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟ ମ�ୂ
�ଆ  ଥ୍ାପନ
     କରିବାଦେର ଏକ ଉ�କୃ୍ଷଟ୍ କା�4ୟ୍ କଦେର। ବା �୍ବଦେର,      ଏହା ଏପରି ଏକ ଉ��୍ମ କା�4୍ୟ କଦେର,    ଏହା ଧମ4���୍ୱ୍ ଶିକ୍ଷାଦେର

  ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ ଦେ�,       ଏହାକ�  ଂକ୍ଷିପ�୍ କରିବା ପାଇୁଁ ଦେଚଷଟ୍ା କଦେଲ  �
ଧ୍ା,       ମୁଁ� ତାହା �ିରିଶ ମିନଟି୍ଦେର କରିପାରିବି ନାହିଁ   । ମୁଁ�
 ଆଶାକର�ଅଛି ଦେ�,        ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟାଂଶଦେର ମଦେ� ତାହା କରିବାକ� ଆବଶୟ୍କ ଦେହବ ନାହିଁ,     କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ
ପି� �୍କ ୧

       ଅଧୟ୍ାୟକ� 
�ଇଟି ଭିନ୍ନ ଧମ4ଶିକ୍ଷାଦେର ବିଭକ୍� କରିବାକ� �ାଉଅଛ�        । ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଏଠାଦେର ଅଦେନକ ବିଷୟ ରହଅିଛ।ି

   ଆ
ି ପ� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟ,       ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଦେହବା  ହ�ି ଏହା ବିବା
ମ�ୂକ ଅଦେଟ        । ଦେକଦେ�କ ଦେଲାକଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଏହା ବିବା
ମ�ୂକ
ଅଦେଟ,       କାରଣ ଏହା ବିଜ୍ଞାନ  ହ�ି 
ୱ୍ନ୍
 ଉ�ପ୍ନ୍ନ କଦେର             । ଏବଂ ତାହା ବିବା
  ଷୃଟି୍ କଦେର। ଆ
ି ପ� �୍କ ଉପଦେର ମୁଁ� ଅନ୍ୟ ଏକ

     ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ  ମାଦେଲାଚନା ପ� �୍କକ� ପଠନ କର�ଥିଲି;        ଦେମା ଜାଣିବାଦେର ଏହା ଦେମା ଜୀବନଦେର  ବ�ଠାର�  ଦେବ4ା��୍ମ ଅଦେଟ   । ମୁଁ�
   ଏଥିଦେର ଆନନ୍
 ଅନୁଭବ କର�ଥିଲି;      ଏହା ଉଚଚ୍�ମ ଧମ4���୍ୱ୍ ଶିକ୍ଷାଦେର ପଣୂ୍4ଣ ଥିଲା;      ଏହା ବାକ୍ୟାଂଶକ� ବୟ୍ାଖ୍ୟା କର�ଥିଲା ଓ
    ଦେଲଖକ ଦେ ହି ମ�ୂ ବିଷୟଦେର ପହଞଚି୍ଦେଲ,       ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ ଛଅ 
ନି ବିଷୟଦେର ବଣ୍4ଣନା କର�ଥିଦେଲ    ’    । ତାହା କ ଣ ଚବିଶ ଘଣଟ୍ା

   କାଳାବଧିର ଛଅ 
ନି ଅଦେଟ?   ’    ତାହା କ ଣ ଛଅଟି ମହାକାବୟ୍ ଅଦେଟ?       ଧମ4���୍ୱ୍ ଶିକ୍ଷାର  �ୟ୍ତାକ�  ଥ୍ାପି� କରବା ନମିନ୍ଦେ� ତାହା
’    କ ଣ  ାହ�ିିୟ୍କ  ଂରଚନା ଅଦେଟ?        ଦେ ଦେ ହି ପର୍ଶନ୍ଗ�ଡି଼କ ଉପଦେର କା�4ୟ୍ କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଥିଦେଲ     । ଏବଂ ଦେ ଏକ

    ବି ମ୍ୟକର ବିଷୟ କହଦିେଲ। ଦେ କହଦିେଲ, ‘            ପର୍ାୟ  ମ �୍ ଦେବୈଜ୍ଞାନକି  ହମ� ଅଟନ୍�ି ଦେ� ଏହି ଜଗ� ଆକ୍ଷରିକ ଛଅଟି 
ନିଦେର
    ଷୃଟି୍ ଦେହାଇ ନ ଥିବ,         ଏଣ� ଏହା  ପ୍ଷଟ୍ ଦେ� ଆ
ପି� �୍କ ମଧୟ୍ ତାହା ଶିଖାଉ ନାହିଁ ‘       । ଆଉ ମୁଁ� ଏହାକ� ଦେ
ଖିଲି ଓ ଚିନ୍ତା କଲି,  ଦେକଦେ�
 
�ଃଖର ବିଷୟ!       ଏଠାଦେର ଜଦେଣ ବିଶୱ୍ବୟ୍ାପି ଇଭାଞଜ୍ଲିକାଲ୍ ବି
ୱ୍ାନ ଅଛନ୍�ି,        ମା�ର୍ ଦେ କହନ୍�ି ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଏହାକ� ଚବିଶ
        ଘଣଟ୍ା କାଳାବଧିର ଛଅ 
ନିଦେର ମଧୟ୍ କରି ପାରି ନ ଥିଦେଲ,     କାରଣ ଦେବୈଜ୍ଞାନକିଗଣ ଦେ ହପିରି ବିଚାର କରନ୍�ି     । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ତାହା

ପଢ଼ି଼ଲି,   ମୁଁ� ଚକି� ଦେହଲି    । ଦେ�ଣ� ମଦେନ ରଖନ୍�� ,           ଏହି ବିଷୟଦେର ଅଦେନକ ବିବା
 ରହଅିଛି ଏବଂ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ମଧୟ୍
   ଅବଗ� ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ।

       ମଣଡ୍�ୀଦେର ଆ
ି ପ� �୍କ ୧ ଉପଦେର ମଧୟ୍ ବା
ବିବା
 ରହଅିଛ,ି         ଏବଂ ଦେ ଠାଦେର ନୂ�ନ ପୃଥିବୀ ଦେଲାକମାଦେନ ଓ ପ�ରା�ନ ପୃଥିବୀ
     ଦେଲାକମାଦେନ ଓ ଏହି  ମ �୍ ବା
ବିବା
 ଅଛି             । କିନ୍�� ଦେ ହି ବିଷୟଗ�ଡିକଦେର ମୁଁ� ଦେ�ଉୁଁ  ଥ୍ି�ିଦେର 
ୃଢ଼଼ ର�ଦେହ ବା ଆପଣ ଦେ�ଉୁଁ

     ଥ୍ି�ିଦେର 
ୃଢ଼଼ ର�ହନ୍�ି ନା କାହିଁକି,             ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ�  ବ4 ପର୍ଥଦେମ ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟ ଧମ4���୍ୱ୍ ଶିକ୍ଷା ଆଧାରି�
ଅଦେଟ      । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�  ବ� କିଛି ଦେଗାଟିଏ ପାଖଦେର କରା�ାଏ,    ଦେ�ଦେବ ଏହାର ପର୍ାଥମିକ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍,      ଈଶୱ୍ର କିଏ ଅଟନ୍�ି ଓ  ଷୃଟି୍

       କଣ ଅଦେଟ ତାହା ଧମ4���୍ୱ୍ ଶିକ୍ଷା ଅନୁ ାଦେର ଶିଖାଇବା ଅଦେଟ         । ଦେ ହି ଧମ4���୍ୱ୍ ଶିକ୍ଷାର ମ�ଖ୍ୟ ବିଷୟ ନମିନ୍ ଥ୍ ବିଷୟଠାର�,
 ଅଥ4ା� ବିଜ୍ଞାନ,      ଇ�ିହା ଏବଂ ବଂଶାବ�ୀର� ଅଧିକ ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ          । ମୁଁ� ତାହା କହୁ ନାହିଁ କି ଦେ ଗ�ଡି଼କ ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ନୁଦେହୁଁ,  କିନ୍��

    ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଆଧୟ୍ାୟଦେର �ାହା ଦେଲଖାଅଛ,ି       ତାହା �� �ନାଦେର ଦେ  ବ� ନମିନ୍ ଥ୍ ଅଦେଟ       ।  ମ ୟ୍ା ଏହା ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି
         ବା
ବିବା
ଦେର ପଡି଼�ାଉ ଓ ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଦେ ହି ପର୍ାଥମିକ ପର୍ଶନ୍ର� 
ୂର ଦେହାଇ�ାଉ;    ଅଥ4ା�୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନୂ�ନ ପୃଥିବୀ, 

               ପ�ରା�ନ ପୃଥିବୀ ବିଷୟଦେର ଏପରି ବା
ବିବା
ଦେର ପଡି଼�ାଉ ଓ ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଭ�ଲି�ାଇଥାଉ ଦେ� ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟ
      ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ୱ୍ଭାବ ଓ  ଷୃଟି୍ର ପର୍କୃ�ି ବିଷୟଦେର ଶିଖାଇଥାଏ          । ମୁଁ� ଏଠାଦେର ଦେ ହି ଭ�ଲ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ। ମୁଁ� ଏଠାଦେର, 
                ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟର ପର୍ାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଏହା ପରଦେମଶୱ୍ର ପ�ଣି  ଷୃଟି୍ ବିଷୟଦେର �ାହା କଦେହ ତାହା ଧମ4���୍ୱ୍ ଶିକ୍ଷା

   ଅନୁ ାଦେର ଦେ� ଠକ୍ି ଅଦେଟ,     ତାହା ଉପଦେର ଦେକନ୍
ରି୍� ରହବିାକ� ଚାଦେହୁଁ।
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     ଏହା ପର୍କାଶ କରିବା ପଦେର,  ଆ ନ୍�� ବାଇବଲ(  ଅଥ4ା�୍ ଧମ4ଶା �୍ର୍)   ର ପର୍ଥମ ଅଧୟ୍ାୟ,    ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟକ� ଦେ
ଖିବା  ।
‘            ଆ
ୟ୍ଦେର ପରଦେମଶଵ୍ର  ଵ୍ଗ4 ଓ ପୃଥିବୀର  ଷୃଟି୍ କଦେଲ। ପୃଥିବୀ ନଜି୍4ଜନ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା,      ଆଉଗଭୀର ଜ� ଉପଦେର ଅନ୍ଧକାର
ଥିଲା;       ପ�ଣି ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ଜ� ଉପଦେର ବୟ୍ାପ�୍ ଥିଦେଲ ’          । ପର୍ଥମ ପ
 ପର୍ାୟ�ଃ ଏକ ଶିଷ4କ  ମାନ ଅଦେଟ। ଏହା ଏକ

     ଶିଷ4କ �ାହା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଅବ ଥ୍ି� ହଏୁ,       ଦେହାଇପାଦେର ପର୍ଥଦେମ ଦେକଦେତାଟି ଅଧୟ୍ାୟ ଉପଦେର ଅବ ଥ୍ି� ଅଦେଟ   । ଏହା
             ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟର ଦେକନ୍
ର୍ୀୟ  �ୟ୍ତାକ�  ଥ୍ାପନ କଦେର ଦେ�  ମ �୍ ବ �୍� ର ଏକମା�ର୍  ଷୃଟି୍କ�୍4ତା ପରଦେମଶୱ୍ର

ଅଟନ୍�ି;       ଦେ�  ମ �୍ ବ �୍� ର ଏକମା�ର୍  ଷୃଟି୍କ�୍4ତା ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି;     ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଓ ଏକମା�ର୍
       ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର  ଷୃଟି୍ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଶକ୍�ି ଓ ବ�
ଧ୍ି ଅଛ;ି       ଏବଂ ପରଦେମଶୱ୍ର ଓ ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା

     ମ �୍  ଷୃଟି୍ ଉପଦେର  ବ4ଦେଭୌମ ଅଟନ୍�ି।

          ଦେ ଠାଦେର ଅଦେନକ ବିଷୟ ଅଛି �ାହା ଦେମାଶା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଶିଖାଇବା ନମିନ୍ଦେ� ଚିନ୍�ି� ନୁହୁଁନ୍�ି     । ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�
           ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଅ �ି୍�ୱ୍କ� ପର୍ମାଣ କରିବାଦେର ଚିନ୍�ି� ନୁହୁଁନ୍�ି। �
ଓି ଶିଷ4କଦେର ଏହା ଅନୁମାନ କରା�ାଏ,  ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ�

  ବ �୍� କ� ନମି4ାଣ କଦେଲ, ବା �୍ବଦେର,      ଦେ ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ମଧୟ୍ ଚିନ୍�ି� ନୁଦେହୁଁ  ‘   ’   ।  ୱ୍ଗ4 ଓ ପୃଥିବୀ କ� ଦେମରିଜମ୍ କ�ହା�ାଏ, 
        ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆପଣ ବିପରୀ�କ� ବୟ୍କ୍� କରି  ମ �୍ ବ �୍� କ� 
ଶ4ାଇ ଥାଆନ୍�ି      । କିନ୍�� ଦେ ଗ�ଡି଼କ ଦେମାଶାଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�

           ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ। ଦେମାଶାଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� �ାହା ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ ତାହା ୨ ପ
 ଅଦେଟ,     ଏହା ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର କଦେଲ
  ତାହା ବୟ୍କ୍� କରି,       ଦେ  ଷୃଟି୍ର ବୃ�ତ୍ାନ୍�କ� ପର୍ଦେବଶ କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି          । ୨ ପ
ଦେର ଏହି ଜଗ�କ� ଦେ
ଖନ୍�� । ପୃଥିବୀ ନଜି୍4ଜନ ଓ
 ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା,               ପ�ଣି ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ଜ� ଉପଦେର ବୟ୍ାପ�୍ ଥଲିା ଏବଂ ଦେ କା�4୍ୟ ପର୍ାରମଭ୍ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ �୍� �

ଦେହଉଅଛନ୍�ି     । ତାହା ୨ ପ
 ଅଦେଟ।

  ଛଅ 
ନିର  ଷୃଟି୍

         ଏଥି ଉ�ତ୍ାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଛଅ 
ନିର  ଷୃଟି୍ର ବୃ�ତ୍ାନ୍�ଦେର ପର୍ଦେବଶ କର�       । ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଛଅ 
ନିର  ଷୃଟି୍କ�
ଦେ
ଖ�,  ଦେ�ଦେବ ପର୍ଥମ, 
ୱି୍�ୀୟ,    ’     ଓ �ୃ�ୀୟ 
ନିକ� କ ଣ ବାନ୍ଧି ରଦେଖ ଓ ଚ�� ଥ4, ପଞଚ୍ମ,    ’     ଓ ଷଷଟ୍ 
ନିକ� କ ଣ ବାନ୍ଧି ରଦେଖ ତାହା
ପାଇଥାଉ       । ଦେ�ଦେବ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ 
ନିମାନଙ୍କର ନ
ି୍4ଧିଷଟ୍ ବିଷୟକ� ଦେ
ଖୁଁ�,         ପର୍ଥମ �ିନି 
ନିର  ଷୃଟି୍ ଓ  ମ �୍ ବିଷୟକ� ବାନ୍ଧି

  ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟବ �୍� ରଖ�ଅଛି   ’   । ଆଉ ତା ଉ�ତ୍ାଦେର ଚ�� ଥ4 
ନିର�, ପଞଚ୍ମ,       ଓ ଷଷଟ୍ 
ନିଦେର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟବ �୍� କ� ଦେ
ଖୁଁ�।

         ’  ପର୍ଥମ 
ବି ଦେ
ଇ �ୃ�ୀୟ 
ବି କ� ବାନ୍ଧି ରଖ�ଥିବା ଦେକଦେତାଟି ବିଷୟବ �୍� କ ଣ ଅଦେଟ?      ଷୃଟି୍ର ଏହି �ିଦେନାଟି 
ବି ଦେର
     ପରଦେମଶୱ୍ର �ାହା ବ ବା ପାଇୁଁ ଅନୁପ��କ୍� ଥିଲା,      ତାହାକ� ଉପ��କ୍� କରିବା ପର୍କ୍ରିୟାଦେର କା�4୍ୟର� ଥିଦେଲ   ।  ଷୃଟି୍ର

             ପର୍ଥମ �ିଦେନାଟି 
ବି ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ନଜି୍4ଜନ ଓ ରପୂହୀନ ଅବ ଥ୍ାଦେର କ୍ରିୟାଶି� ଦେହାଇ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଅବ ଥ୍ାକ� ଗଠନ, 
        �ବୟ୍ବ ଥ୍ି� ଓ ଏପରି ଏକ  ଥ୍ାନ ରଦୂେପ ପର୍ �୍� � କର�ଥିଦେଲ,      ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ ପଦେର ବା କରି ପାରିଦେବ  । ପର୍ଥମ,   
ୱି୍�ୀୟ ଓ

         �ୃ�ୀୟ 
ବି ଦେର ପୃଥିବୀକ� ବ ବା ପାଇୁଁ ପର୍ �୍� � କରିବା ବିଷୟଦେର ବଣ୍4ଣନା କରା�ାଏ    । ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର,    ଦେ� ତାହା ଏହି �ିଦେନାଟି
      
ବି ର ଘଟଣାକ� ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ବିଷୟବ �୍� ଅଦେଟ  ।

  
ବି ୧ - 
ୀପ�ି୍

 ପର୍ଥମ 
ବି ଦେର,     ଦେମାଶା ୩ ପ
ଦେର ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି, ‘   ଅନନ୍�ର ପରଦେମଶଵ୍ର କହଦିେଲ,  
ୀପ�ି୍ ଦେହଉ;   �ହିଁଦେର 
ୀପ�ି୍ ଦେହଲା  ।
      ଆଉପରଦେମଶଵ୍ର 
ୀପ�ି୍କି ଦେ
ଖିଦେଲ ଦେ� ତାହା ଉ��୍ମ;      �ହୁଁ� ପରଦେମଶଵ୍ର ଅନ୍ଧକାରର� 
ୀପ�ି୍କି ଭିନ୍ନ କଦେଲ   । ପ�ଣି

                ପରଦେମଶଵ୍ର 
ୀପ�ି୍ର ନାମ 
ବି ଓ ଅନ୍ଧକାରର ନାମ ରା�ରି୍ ଦେ
ଦେଲ। �ହୁଁ�  ନ୍ଧୟ୍ା ଓ ପର୍ା�ଃକା� ଦେହାଇ ପର୍ଥମ 
ବି 
’          ’  ଦେହଲା। ପରଦେମଶୱ୍ର ପର୍ଥମ 
ବି ଦେର 
ୀପ�ି୍କି  ଷୃଟି୍ କଦେଲ ଓ ଦେ ହି 
ୀପ�ି୍ କ ଣ କଦେର?   ଏହା ପୃଥକ କଦେର;   ଏହା ବୟ୍ବ ଥ୍ି�

କଦେର;     ଏହା 
ବି କ� ରା�ରି୍ଠାର� ପୃଥକ କଦେର        । ଏବଂ ତାହା  ଷୃଟି୍ର ପର୍ଥମ 
ବି ଅଦେଟ।

   ’      ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ ଓ ତା ଉପଦେର ଅଗମୟ୍ ପରମ ଶକ୍�ିକ� ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� ,       �ାହା ପରଦେମଶୱ୍ର  ର�ଭାଦେବ କହନ୍�ି ଓ  ଷୃଟି୍ ଉ�ପ୍ନ୍ନ
ହଏୁ         । ଦେ କଥା କଦେହ ଏବଂ ନଜି୍4ଜନ ଅବ ଥ୍ାକ� ବୟ୍ବ ଥ୍ି� କଦେର;    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର କଥା କଦେହ,  ତାହା ଘଦେଟ    । ମୁଁ� ଜାଦେଣ

        ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଅଦେନକଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଏହା ଏକ ପରିଚି� କାହାଣୀ ଅଦେଟ,      ଏବଂ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆଦେମ ଦେକୌଣ ୀ ବିଷୟଦେର
 ପରିଚି� ଦେହଉ,         ଅଦେନକ ଥର ଏହାର ମ�ଖୟ୍ ବିଷୟ କଣ କହଅୁଛି ତାହା ହରାଇଥାଉ।

   ଏହି ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କରନ୍�� :     ଈଶୱ୍ର ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର କହି ପାରନ୍�ି;     ବ�୍4�ମାନ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ
 ଉପା ନା କର�ଅଛ� ,     ଦେ�ଉୁଁ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଗାଉଥିଲୁ,     ଦେ�ଉୁଁ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେ ବା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

କର�,      ଦେ�ଉୁଁ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର�,       ତାହାଙ୍କ କହବିା ମା�ଦ୍େର ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍  ଷୃଟି୍ ଦେହାଇଅଛି  ।
    ଆପଣଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକଦେଡ଼ ମହାନ ଅଟନ୍�ି?    �ହା ହିଁ ପର୍ଶନ୍ ଅଦେଟ,   ତାହା ନୁଦେହୁଁ କି?     ଆପଣଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକଦେଡ଼ ମହାନ

ଅଟନ୍�ି?    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଉପା ନା କର�,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଦେ ବା କର�,      ତାହାଙ୍କ ଅନୁ ରଣ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଦେ 
  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି,        ତାହାଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି   । ଦେ ହି ପରଦେମଶୱ୍ର

  ଦେକଦେଡ଼ ମହାନ ଅଟନ୍�ି?         ମୁଁ� ଆପଣମାନଙ୍କ� କହବିି ଦେ� ଦେ ହି ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକଦେଡ଼ ମହାନ ଅଟନ୍�ି:    ଦେ ହି ପରଦେମଶୱ୍ର ଏଦେଡ଼
       ମହାନ ଦେ� ଦେ  �ୂ4୍ୟ ବିନା 
ୀପ�ି୍କ�  ଷୃଟି୍ କରନ୍�ି      । ଆପଣ ତାହା ଧୟ୍ାନ ଦେ
ଦେଲ କି?  �ୂ4୍ୟ,  ଓ ଚନ୍
ର୍,     ଓ ତାରାଗଣ ଚ�� ଥ4 
ବି 

   ପ�4ୟ୍ନ୍� ଦେ
ଖା �ାଆନ୍�ି ନାହିଁ             । କିନ୍�� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� 
ୀପ�ି୍କ�  ଷୃଟି୍ କରିବା ନମିନ୍ଦେ�  �ୂ4ୟ୍ର ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ�
      
ୀପ�ି୍କ�  ଷୃଟି୍ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ତାରାଗଣରଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ।
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      ମୁଁ� ଆଶା କଦେର �
ି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର  ମୟ ହଅୁନ୍ଦେ�,        ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ବିଜା�ୀୟମାନଙ୍କ  ଷୃଟି୍ର କାହାଣୀକ�
 ପଢ଼ି଼ ଶ�ଣାଅନ୍ଦେ�           । ଦେ  ବ�  ପଣୂ୍4ଣ ଆଶଚ୍�4ୟ୍ଜନକ ଅଦେଟ। ଦେ  ବ� ମଧୟ୍ର� ଏନୁମା ଏଲିଶ୍ ବିଖୟ୍ା� ଅଦେଟ,   ଏହା ଏକ ବାବିଦେଲାନର

        କାହାଣୀ ଅଦେଟ ଓ ଏହା ଏପରି  ାହ�ିୟ୍ ଅଦେଟ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ନଜି୍4ଜନ, ଦେ
ବତାଗଣ, ତାରାଗଣ,     ମ�
ର୍ର ଭୟଙ୍କର ଜୀବ, 
              ପର ପ୍ର  ହ�ି ��
ଧ୍ କର�ଥିବା ବିକୃତାଙ୍ଗ ଜୀବଗ�ଡି଼କ ଅଛନ୍�ି ଓ ଦେ ମାଦେନ ମ �୍କକ� ଛନି୍ନ କର�ଅଛନ୍�ି ଓ ପର ପ୍ରର

 ଅନ୍�ବ�ଜ��ିକ� କାଢ଼଼ୁଅଛନ୍�ି               । �ିଆମ�୍ ଆପଣା ଚକ୍ଷ�ୟ୍ଦେର ଛ� ରି ଭ� ିଲା ପରି �ନ୍�ର୍ଣା ପାଏ ଓ ତା ଚକ୍ଷ�ର� ଟାଇଗ୍ରୀ ୍ ଓ
              ୟ�ଫ୍ରାଟି ୍ ନ
ୀ ନଗି4� ହଏୁ। ଏହି ପରି ଏକ ଜଗ� ବିଷୟଦେର ଆ
ି ପ� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ବଣ୍4ଣନ କରା�ାଏ;   ଦେ�ଉୁଁ ଜଗ�ଦେର

         ତାରାଗଣ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାଦେନ ମାନବ ଜୀବନ ଓ ଭାଗ୍ୟକ� ନୟିନ୍�ର୍ଣ କରନ୍�ି    । ପ�ଣି ଦେମାଶା ଦେଲଖନ୍�ି, ‘   
ୀପ�ି୍ ଦେହଉ  ।
         ’  
ୀପ�ି୍କ�  ଷୃଟି୍ କରିବା ପାଇୁଁ ଏପରିକି ଦେମାଦେ� ତାରାଗଣର ମଧୟ୍ ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ। ପର୍ଥମ 
ବି ।

  
ବି ୨-  ଶୂନ୍ୟ (ଆକାଶମଣଡ୍�)

     
ୱି୍�ୀୟ 
ବି ୬ ପ
ର� ଆରମଭ୍ ହଏୁ, ‘   ଅନନ୍�ର ପରଦେମଶଵ୍ର କହଦିେଲ,         ଜ� ମଧୟ୍ଦେର ଶୂନ୍ୟ ଜା� ଦେହାଇ ଜ�କ� 
�ଇ ଭାଗଦେର
 ଭିନ୍ନ କର�              । ଏହରିଦୂେପ ପରଦେମଶଵ୍ର ଶୂନ୍ୟ ନମି4ାଣ କରି ଶୂନ୍ୟର ଊ
୍4ଧଵ୍ ଥ୍ ଜ�ର� ଶୂନ୍ୟର ଅଧଃ ଥ୍ ଜ�କ� ଭିନ୍ନ କଦେଲ;  �ହିଁଦେର

 ଦେ ହରିପୂ ଦେହଲା         । ଆଉ ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ ହି ଶୂନ୍ୟର ନାମଆକାଶମଣ�୍� ଦେ
ଦେଲ (     ଏବଂ ଇଏ ଭି ର ଫ� ଟ୍ଦେନାଟ୍ଦେର - 
‘ ’ ଆକାଶମଣଡ୍� )         ‘       । ପ�ଣି  ନ୍ଧୟ୍ା ଓ ପର୍ା�ଃକା� ଦେହାଇ 
ଵ୍�ିୀୟ 
ବି ଦେହଲା। ପରଦେମଶୱ୍ର ପ�ଣି ଥଦେର ଊ
୍4ଧଵ୍ ଥ୍ ଜ� ଓ

                 ଦେମଘ ଓ ଅନ୍ୟ ବ �୍� ଠାର� ନମିନ୍ ଥ୍ ଜ�ର� ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇୁଁ ଶୂନ୍ୟ ନମି4ାଣ କରନ୍�ି। ଦେ ନଜି୍4ଜନ ଅବ ଥ୍ାକ�  �ବୟ୍ବ ଥ୍ି� କରି
         ଗଠନ କର�ଅଛନ୍�ି। ଦେ ଜଗ�କ� ବ ବା ର  ଥ୍ାନ ରଦୂେପ ନମି4ାଣ କର�ଅଛନ୍�ି।

 
ବି ୩-    ଜ�ର�  ଥ୍�କ� ପୃଥକ କରିବା-  ଫଦେଳା�ପ୍ା
କ ବୃକ୍ଷ

 �ୃ�ୀୟ 
ବି -   ଅନନ୍�ର ପରଦେମଶଵ୍ର କହଦିେଲ, ‘          ଆକାଶମଣ�୍�ର ଅଧଃ ଥ୍  ମଗ୍ର ଜ� ଏକ  ଥ୍ାନଦେର  ଂଗୃହୀ� ଦେହଉ ଓ
   ଥ୍� ପର୍କାଶ ଦେହଉ;   �ହିଁଦେର ଦେ ହରିପୂ ଦେହଲା ’   । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି,    ଦେ�ଦେବ ଦେ ହରିଦୂେପ ହଏୁ  ‘  । ପ�ଣି

        ପରଦେମଶଵ୍ର  ଥ୍�ର ନାମ ପୃଥିବୀ ଓ ଜ�ରାଶିର ନାମ  ମ�
ର୍ ଦେ
ଦେଲ;     ଆଉପରଦେମଶଵ୍ର ତାହା ଉ��୍ମ ଦେ
ଖିଦେଲ ’  । ଦେ�ଦେବ
[ଏ ୍ଏ୨]             ଏଠାଦେର ଢ଼ାଞଚ୍ା ଅଲଗା ହଏୁ ଓ �ୃ�ୀୟ 
ବି ଦେର ଈଶୱ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ରଚନା�ମ୍କ କା�4ୟ୍ କରନ୍�ି  ‘  । ଏଉ�ତ୍ାର�

 ପରଦେମଶଵ୍ର କହଦିେଲ,              ପୃଥିବୀ �ୃଣ ଓ  ବୀଜ ଶାକ ଓ ବୀଜ ମଵ୍�ି�  ଵ୍  ଵ୍ ଜା�ି ଅନୁ�ାୟୀ ଫଦେଳା�ପ୍ା
କ ଫ�ବୃକ୍ଷଭମିୂ
  ଉପଦେର ଉ�ପ୍ନ୍ନ କର�;   �ହିଁଦେର ଦେ ପରି ଦେହଲା  । ଅଥ4ା�,୍             ପୃଥିବୀ �ୃଣ ଓ  ଵ୍  ଵ୍ ଜା�ି ଅନୁ ାଦେର ବୀଦେଜା�ପ୍ା
କ ଶାକ ଓ  ଵ୍  ଵ୍

      ଜା�ି ଅନୁ ାଦେର  ବୀଜ ଫଦେଳା�ପ୍ା
କ ବୃକ୍ଷ ଉ�ପ୍ନ୍ନ କଲା;     ପ�ଣି ପରଦେମଶଵ୍ର ତାହା ଉ��୍ମ ଦେ
ଖିଦେଲ     । �ହିଁଦେର  ନ୍ଧୟ୍ା ଓ
    ’ପର୍ା�ଃକା� ଦେହାଇ �ୃ�ୀୟ 
ବି ଦେହଲା।

      ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜ� ଓ ଭମିୂ ପର୍ାପ�୍ କର�,      �ୃ�ୀୟ 
ବି ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଜ�କ� ପୃଥକ କଦେଲ    । ଏଥିଉ�ତ୍ାଦେର ଭମିୂର�
 ପରଦେମଶୱ୍ର କହଦିେଲ, ‘       ବୀଜ ଶାକ ଓ ଫ� ଉ�ପ୍ନ୍ନ କର� ’        । 
ୟାକରି ଦେମାଶା ଏହି  ମୟଦେର କଣ କହଅୁଛନ୍�ି ଶ�ଣନ୍�� , 
       ବିଦେଶଷରପୂଦେର ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ  କ୍�ଲ ଓ କଦେଲଜ୍ ଦେର ଅଧୟ୍ୟନ କର�ଅଛନ୍�ି         । ଭମିୂଦେର ଜୀବନ ଉ�ପ୍ନ୍ନ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଏବଂ

               ଦେ ଠାଦେର ପୃଥିବୀର ଜୀବନ ଉ�ପ୍ା
ନ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଏବଂ ଦେ ଠାଦେର ତାହା କରିବାର ଦେକୌଣ ି ଅନ୍�ନି4ହ�ି କ୍ଷମତା ନାହିଁ।
              ଭମିୂ ଉ

୍
ି ଉ�ପ୍ନ୍ନ କଦେର କାରଣ ପରଦେମଶବ୍ର ଉ

୍
ି ଉ�ପ୍ନ୍ନ କରିବାକ� ଏହାକ� କହଦିେଲ। ପରଦେମଶୱ୍ର  ୱ୍ୟଂ  ଷୃଟି୍

            କରିବାଦେର କା�4ୟ୍ର� ଅଟନ୍�ି। ତାହାଙ୍କ� ଦେକୌଣ ୀ ବୟ୍କ୍�ିର ଅବଶୟ୍କ ନାହିଁ କିମବ୍ା କାହାରି  ାହା�4ୟ୍ର ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ, 
    ନଶିଚି୍ନ୍� ରପୂଦେର ପୃଥିବୀର ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ            । ବାଇବଲଦେର ପୃଥିବୀକ� ମୁଁା ରଦୂେପ 
ଶ4ାଇବାର ଦେକୌଣ ୀ ଧାରଣା ନାହିଁ। ବା �୍ବଦେର ଏହି

               ପରି ଦେକୌଣ ୀ ଧାରଣା ହିଁ ନାହିଁ ଓ ଏହା  �ୟ୍ ନୁଦେହୁଁ। ଆ
ୟ୍ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର  ଷୃଟି୍ କଦେଲ। ପରଦେମଶୱ୍ର ଭମିୂକ� କହଦିେଲ,   ଓ ଭମିୂ
    ଗ୍ଦେଲନ୍ ଦେଡାବିନ୍ ଗହମ ଉ�ପ୍ନ୍ନ କର�ଅଛି        । କାରଣ ତାହା ଉ�ପ୍ନ୍ନ କରିବାକ� ପରଦେମଶୱ୍ର କହଦିେଲ।

        ଦେ�ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖଦେର  ଷୃଟି୍ର �ିଦେନାଟି 
ବି ଅଛି            । ଆପଣଙ୍କ ପାଖଦେର ଏହି ନଜି୍4ଜନ ଶୂନ୍ୟ ଜଗ� ଅଛି ଓ ତାହାକ� ଏକ
    ଆକାର 
ଆି�ାଇଅଛି ଓ କ୍ରିୟାଶି� ଦେହାଇଅଛ;ି    ତାହା ଦେଗାଟିଏ  ଥ୍ାନଦେର ରଖା�ାଇଅଛି        । ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� ଦେ� କିପରି  ଜୀବ ଶାକ

             ୱ୍  ୱ୍ ଜା�ି ଅନୁ ାଦେର ବୀଦେଜା�ପ୍ା
କ ଶାକ ଉ�ପ୍ନ୍ନ କଦେର। ପରଦେମଶୱ୍ର  ବ� ଜିନଷିକ� କ୍ରିୟାଶି� କରିଅଛନ୍�ି,   ଓ ଦେ 
      ଜୀବନକ� ଏକ ବୟ୍ବ ଥ୍ି� ରପୂଦେର କ୍ରିୟାଶି� କରିଅଛନ୍�ି          । ଆଉ ଦେ ଠାଦେର ଦେକୌଣ ି ନଜି୍4ଜନ ଅବ ଥ୍ା ନାହିଁ। ପ�ନବ4ାର୍ ବିଜା�ୀୟ
 କାହାଣୀକ� ପଢ଼଼ନ୍�� ,   ଆପଣମାଦେନ ଏହା ଦେ
ଖିଦେବ            । ଏହି କାହାଣୀଗ�ଡିକଦେର  ଷୃଟି୍ ପର୍ାୟ�ଃ ଏକ ଉପଜା� ବ �୍� ଅଦେଟ। କିନ୍�� ଆ
ି

               ପ� �୍କଦେର ତାହା ଦେହଉ ନାହିଁ। ପରଦେମଶୱ୍ର ବୟ୍ବ ଥ୍ି� ରପୂଦେର କା�4୍ୟ କର�ଅଛନ୍�ି ଓ  ମ �୍ ବ �୍� ନମିନ୍ଦେ�  ୀମା ପର୍
ାନ
କର�ଅଛନ୍�ି,   ଆଉ ଦେ କହଅୁଛନ୍�ି, ‘     �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ରଦୂେପ ତାହା କର ‘      । ଦେ ଠାଦେର ଦେକବ� ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଛନ୍�ି।

                ଦେକହି ତାହାଙ୍କ�  ାହା�4୍ୟ କର� ନାହାନ୍�ି। ଦେ ଏକମା�ର୍  ବ4ଶକ୍�ିମାନ ଅଟନ୍�ି ଓ ତାହାଙ୍କ କହବିା ମା�ଦ୍େର  ଷୃଟି୍ ହଏୁ। ଦେ 
             ଏକମା�ର୍  ବ4ଜ୍ଞାନି ଅଟନ୍�ି। ତାହାଙ୍କ� ଦେକୌଣ ୀ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ମ� ପଚାରିବାର ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ। ଦେ କାହାରି ପରାମଶ4

    ଦେଖାଜ�ନାହୁଁାନ୍�ି। ଆୟ�ବ ତାହା ଜାଣି ପାରିଦେଲ,    ଦେ ନୁଦେହୁଁ କି? ‘      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭ ପୃଥିବୀର ଭି��ି୍ମ�ୂ  ଥ୍ାପନ କଲୁ, 
   ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଦେକଉୁଁଠାଦେର ଥିଲ?      ଦେମାଦେ� ପର୍ଶନ୍ କରିବାକ� �� ଦେମ କିଏ ଅଟ?     ମୁଁ� ଏହି  ମ �୍  ଷୃଟି୍ କରିଅଛ,ି  ମୁଁ�
  ବ4ଶକ୍�ିମାନ ଅଦେଟ,   ମୁଁ�  ବ4ଜ୍ଞାନି ଅଦେଟ,    ଓ ମୁଁ�  ାବ4ଦେଭୌମ ଅଦେଟ,        କାରଣ �ାହା ମୁଁ� ନମି4ାଣ କଦେର ତାହା ଦେମାହର ଅଦେଟ,    ଓ �ାହା ମୁଁ�

 ନମି4ାଣ କଦେର,     ଦେ ହି  ବ� ମୁଁ� ନୟିନ୍�ର୍ଣ କଦେର  ।

 
ବି ୪-  ତାରାଗଣ
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     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଥମ �ିନି 
ନିର  ଷୃଟି୍କ� ଦେ
ଖିଅଛ�           । ବ�୍4�ମାନ ଏହି ଜଗ� ବ ବା ନମିନ୍ଦେ� ଉପ��କ୍� ଅଦେଟ ଏବଂ
 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖୁଁ�,   ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଚ�� ଥ4, ପଞଚ୍ମ,       ଓ ଷଷଟ୍ 
ବି ଦେର ଏହି ଜଗ�କ� ପରିପଣୂ୍4ଣ କର�ଅଛନ୍�ି    । ଆଉ ଦେ ଚ�� ଥ4

    
ବି ଦେର ପ�ଣି କା�4୍ୟ ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି,   ୧୪ ପ
ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, ‘   ଅନନ୍�ର ପରଦେମଶଵ୍ର କହଦିେଲ,    ରା�ରି୍ର� 
ବି କ� ପୃଥକ୍
     କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଆକାଶମଣ�୍�ଦେର ଦେଜୟ୍ା�ିଗ4ଣ ଉ�ପ୍ନ୍ନ ଦେହଉନ୍�� ;            ପ�ଣି ଦେ  ବ� ଚିହ୍ନ ଓ ଋ�� ଓ 
ବି ଆଉ ବଷ4ର କାରଣ

 ଦେହଉନ୍��          । ଆଉ ପୃଥିବୀଦେର ଆଲୁଅ ଦେ
ବା ପାଇୁଁ ଆକାଶମଣ�୍�ଦେର ଦେ ହି ଦେଜୟ୍ା�ିଗ4ଣ ଥାଉନ୍�� ;’   �ହିଁଦେର ଦେ ପରି ଦେହଲା   । ଏହି
     ପର୍କାଦେର ପରଦେମଶଵ୍ର 
�ଇ ମହାଦେଜୟ୍ା�ି ନମି4ାଣ କଦେଲ,     
ବି ଦେର କ�୍4�ୃ�ଵ୍ କରିବାକ� ଏକ ମହାଦେଜୟ୍ା�ି,     �ୂ4ୟ୍ ଓ ରା�ରି୍ଦେର
    କ�୍4�ୃ�ଵ୍ କରିବାକ� ତାହାଠାର�  ାନ ଦେଜୟ୍ା�ି, ଚନ୍
ର୍,    ଆଉତାରାଗଣ ନମି4ାଣ କଦେଲ       ‘। ଏହା ପର୍ାୟ ଆକ ମି୍କ ଅଦେଟ । ଓଦେହା, ହୁଁ, ଦେ 

  ତାରାଗଣଙ୍କ� ନମି4ାଣ କଦେଲ    । ଦେ ମାଦେନ ଦେକୌଣ ୀ ପର୍ଭାବ, ଶକ୍�ି,     ବା ଅଧିକାରକ� ପର୍ଦେୟାଗ କରନ୍�ି ନାହିଁ  । ହୁଁ,   ଦେ ତାରାଗଣଙ୍କ�
 ନମି4ାଣ କଦେଲ ’             । �ହୁଁ� ପୃଥିବୀଦେର 
ୀପ�ି୍ ଦେ
ବା ପାଇୁଁ ଓ 
ବିା ଓ ରା�ରି୍ ଉପଦେର କ�୍4�ୃ�ଵ୍ କରିବା ପାଇୁଁ,    ଆଉ 
ୀପ�ି୍କି ଅନ୍ଧକାରର�
  ପୃଥକ୍ କରିବା ପାଇୁଁ,      ପରଦେମଶଵ୍ର ଆକାଶମଣ�୍�ଦେର ଦେ ହି ଦେଜୟ୍ା�ିଗ4ଣ  ଥ୍ାପନ କଦେଲ      । ଆଉ ପରଦେମଶଵ୍ର ଏହି  ମ �୍

         ’ ଉ��୍ମ ଦେ
ଖିଦେଲ। �ହିଁଦେର  ନ୍ଧୟ୍ା ଓ ପର୍ା�ଃକା� ଦେହାଇ ଚ�� ଥ4 
ବି ଦେହଲା।

         ଚ�� ଥ4 
ବି ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଆକାଶମଣଡ୍�କ� ଅଧିକାର କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ତାରାଗଣକ� ନମି4ାଣ କଦେଲ    । 
ୟାକରି ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� : 
  ପରଦେମଶୱ୍ର ନୟିନ୍�ର୍ଣଦେର ଅଛନ୍�ି             । ଦେ ନମି4ାଣ କରନ୍�ି ଓ ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ�  ଥ୍ାପନ କରନ୍�ି। ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ କା�4୍ୟକ�

    ନ
ି୍4ଧାରି� କରନ୍�ି। ତାରାଗଣ ପରଦେମଶୱ୍ର ନୁହନ୍�ି;   ଦେ ମାଦେନ ଆଧିପ�ୟ୍ ନୁହନ୍�ି;   ଦେ ମାଦେନ କ�୍4ତାପଣ ନୁହନ୍�ି   । ଦେ ମାଦେନ
      ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ଷୃଟ୍ ଅଟନ୍�ି ଏବଂ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ ରଖିଅଛନ୍�ି,         ଦେ ଠାଦେର ଦେ ମାଦେନ ଅଛନ୍�ି ଓ ଦେ ମାଦେନ ତାହା କରନ୍�ି �ାହା

  ଦେ କରିବାକ� କହନ୍�ି           । ପ�ଣି ଏହାକ� 
ୃଷଟ୍ାନ୍���କ୍� ଦେ
ଖିବାକ� ଆପଣ ବିଜା�ୀୟଙ୍କ କହାଣୀକ� ଦେ
ଖିବା ଆବଶୟ୍କ ନୁଦେହୁଁ, ’  କ ଣ
ଆପଣ?         ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଏହା ଏଦେବ ମଧୟ୍ ଅଛ,ି          ଆପଣଙ୍କ� ଦେକବ� ଏହା କରିବାର ଅଛି ଦେ�  କା�ର ଖବର କାଗଜକ�

    ଉଠାନ୍�� ଏବଂ ଦେ ହି ଜା�କକ� ଦେ
ଖନ୍�� ,   ଦେ�ଦେବ  ଷୃଟି୍ର 
�ବ4�,        ବୟ୍ଥ4 ଓ ଘୃଣୟ୍ ପର୍��ନ୍କ� ଦେ
ଖି ପାରିଦେବ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ
      ’    ଏବଂ ଆପଣ ଓ ଦେମା ଉପଦେର �ରାଗଣର କ ଣ ଦେକୌଣ ୀ ଅଧିକାର ଅଛି   ।  ବ� ବାଦେଜକଥା!!     ଆଉଆପଣ �
ି ତାହା ପଢ଼଼ନ୍�ି,  ଦେ�ଦେବ
      ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଲଜଜ୍ାର ବିଷୟ ଅଦେଟ            । ଦେକବ� ପରଦେମଶୱ୍ର ହିଁ ତାରାଗଣ ଓ  ମ �୍ ବ �୍� କ�  ଷୃଟି୍ କରନ୍�ି। ଦେକବ�

     ପରଦେମଶୱ୍ର ହିଁ  ଷୃଟି୍ ଉପଦେର  ାବ4ଦେଭୌମ ଅଟନ୍�ି,  ନୀହାରିକା ନୁଦେହୁଁ,   ବା ତାରାଗଣ ନୁଦେହୁଁ,      ବା ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ ନୁଦେହୁଁ ମା�ର୍ ଦେକବ�
ପରଦେମଶୱ୍ର।

  
ବି ୫ -    ମ� ୍ୟ୍ ଓ ପକ୍ଷୀଗଣ

 ପଞଚ୍ମ 
ବି ,  ୨୦ ପ
  ‘   । ଏଥିଉ�ତ୍ାର� ପରଦେମଶଵ୍ର କହଦିେଲ,         ଜ� ବହ�ୁ ରଦୂେପ ଜଙ୍ଗମ ପର୍ାଣୀବଗ4ଦେର ପର୍ାଣୀମୟ ଦେହଉ ଓ
    ପୃଥିବୀର ଉପରି ଥ୍ ଆକାଶମଣ�୍�ଦେର ପକ୍ଷୀଗଣ ଉଡ଼ନ୍��           । ଆଉ ପରଦେମଶଵ୍ର ବୃହ� �ିମିଙ୍ଗି� ପର୍ଭ�ିୃ ଓ  ଵ୍  ଵ୍ ଜା�ି
                ଅନୁ ାଦେର ବହ�ୁ ରଦୂେପ ଜ�ଜ ଜଙ୍ଗମ ପର୍ାଣୀବଗ4 ଓ  ଵ୍  ଵ୍ ଜା�ି ଅନୁ ାଦେର ପକ୍ଷୀଗଣର  ଷୃଟି୍ କଦେଲ। ପରଦେମଶଵ୍ର ଏହି

         ମ �୍ ଉ��୍ମ ଦେ
ଖିଦେଲ। ପ�ଣି ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଆଶୀବ4ା
 କରି କହଦିେଲ,      ପର୍ଜାବନ୍� ଓ ବହବୁଂଶ ଦେହାଇ  ମ�
ର୍ର
  ଜ� ପରିପଣୂ୍4ଣ କର,     ଆଉ ପୃଥିବୀଦେର ପକ୍ଷୀଗଣ ବହ ୁଂଖ୍ୟକ ଦେହଉନ୍�� ’        । �ହିଁଦେର  ନ୍ଧୟ୍ା ଓ ପର୍ା�ଃକା� ଦେହାଇ ପଞଚ୍ମ 
ବି 

’ଦେହଲା।

              ପଞଚ୍ମ 
ବି ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଜ�ଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ଦେହବା ନମିନ୍ଦେ� ମ� ୍ୟ୍କ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ ଏବଂ ଆକାଶଦେର ଉଡିବା ପାଇୁଁ
  ପକ୍ଷୀଗଣକ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ        । ଆଉ ପଞଚ୍ମ 
ବି ଦେର ଦେଗାଟିଏ ନୂ�ନ ବିଷୟ ଘଟିଅଛ,ି   ଦେ ଠାଦେର ନୁଦେହୁଁ କି?   ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା

   ଷୃଟି୍କ� ଆଶିବ4ା
 କରନ୍�ି       । ଦେ ଏପ�4୍ୟନ୍� ଦେକବ� ଉ��୍ମ କହି ଆ �ଅଛନ୍�ି,       କିନ୍�� ବ�୍4�ମାନ ବା �୍ବଦେର ଦେ ମ� ୍ୟ୍ ଓ
   ପକ୍ଷୀଗଣ ଉପଦେର ଆଶିବ4ା
 କରନ୍�ି    । ଏବଂ ଦେ କହନ୍�ି, “  ବହବୁଂଶ ହଅୁ ”   । ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର କହଦିେଲ:   ଆକଶଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ହଅୁ, 

  ଜ�ଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ହଅୁ              । ଏବଂ ମଦେ� ପ�ଣିଥଦେର କହବିାକ� 
ଅି ଦେ� ଆପଣ �ାହା ଦେହଇଥାଆନ୍�� ବା ଜୀବବିଜ୍ଞାନଦେର �ାହା
  ଶିଖିଥାଆନ୍�� ନା କାହିଁକି,             ଆଉମୁଁ� ପର୍ାଥ4ନା କଦେର ଦେ� ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଦେ ହି ଅଥ4ହୀନ ବିଷୟ ଶିଖାଇ ନ ଥାଆନ୍�� ,    ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ

  ’   ତାହାକ� ଆଉ କ ଣ କହବିା ଉଚି�,୍            �
ି ଦେ ପରଦେମଶୱ୍ରହୀନ ପରିବ�୍4�ନ ଉପଦେର ମଧୟ୍ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଥିବା ବିଷୟ କହନ୍�ି, 
      ଦେ�ଦେବ ଆପଣଆପଣା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ାଥ4ନା କରନ୍��         । ଆପଣା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ�  ହଦେ�ାଗ କରନ୍�� କାରଣ ଦେ ବିପ
ପଣୂ୍4ନ

       ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନଉଅଛନ୍�ି। କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  କ୍�ଲଦେର �ାହା ଶିଖା�ାଇଥିଦେଲ ମଧୟ୍,        ମ�
ର୍ ଓ ଭମିୂ ପାଖଦେର ଜୀବନକ�  ଷୃଟି୍
   କରିବାର ଅବିଦେଛ
ୟ୍ ଗ�ଣ ନାହିଁ             । ଏଥିଦେର କିଛି ଅଥ4 ନାହିଁ ଦେ� ଦେମାଦେ�  କ୍�ଲଦେର ଦେକଦେ�ଥର କ�ହା�ାଇଅଛି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ�
    କ୍�ଲଦେର କନଷିଠ୍ ରଦୂେପ ଥିଲି,      ଏହା ଦେ�ଦେବ ମଧୟ୍  �ୟ୍ ନ ଥିଲା,      ଏବଂ ଏହା ବ�୍4�ମାନ ମଧୟ୍  �ୟ୍ ନୁଦେହୁଁ    । ମୁଁ� ଦେକୌଣ ୀ

                ମ�
ର୍�ଟଦେର ଦେଧାଇ ଫିଙ୍ଗା �ାଇଥିବା ଆ
କିା�ର ମଲଦେଫଣର କିଛି ଅଂଶ ନୁଦେହୁଁ ଏବଂ ପର୍ାକୃ�ିକ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା ଜୀବି� ପର୍ାଣି
      ଦେହାଇଗଲି। ତାହା ଦେକଦେବ ମଧୟ୍ ଦେହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ,    ଆପଣ ତାହା ଜାଣନ୍�ି କାହିଁକି?        କାରଣ  ମ�
ର୍ ଓ ଭମିୂ ପାଖଦେର ଜୀବନକ�  ଷୃଟି୍

   କରିବାର ଅବିଦେଛ
ୟ୍ ଗ�ଣ ନାହିଁ           । ଦେକବ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର କହବିା ମା�ଦ୍େର ଜୀବନ  ଷୃଟି୍କରିବାର  ାମଥ4୍ୟ ଅଛ।ି ଆଉ ଦେକହିଁ
        ଆପଣଙ୍କ� ଏହା ବୟ୍�ି� ଅନ୍ୟ କିଛି କହବିାଦେର  ାହ ନ କର�।

   ଷୃଟି୍ର ଚରମ ବିନ୍
�

 ଷଷଟ୍ 
ବି                । ଆଦେମ  ଷୃଟି୍ର ଚରମ ବିନ୍
�କ� ଆ �ଅଛ� । ଏବଂ �ୃ�ୀୟ 
ବି ପରି ଏହି ଷଷଟ୍ 
ବି ଦେର ମଧୟ୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର
                  
�ଇଟି ରଚନା�ମ୍କ କ୍ରିୟା ଅଛ।ି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପଶ�ଗଣ ଓ ମନୁଷୟ୍ର  ଷୃଟି୍ ଅଛ।ି ଆଉ ତାହା ପଦେର  ପ�୍ମ 
ନି

         ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ବିଶର୍ାମ ନଅିନ୍�ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଷୃଟି୍ର ଚରମ ବିନ୍
�ଦେର ପର୍ଦେବଶ କର�।
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ମୁଁ�,  ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର,           ଷଷଟ୍ ଓ  ପ�୍ମ 
ବି ର ଘଟଣାକ� ପରବ�୍4�ୀ  ନ୍ଦେ
ଶଦେର ବଣ୍4ଣନା କରିବାକ� �ାଉଅଛି     । ମୁଁ� ଆଜି  କା�
            ମୟଦେର ଏହା �ଥାଦେ�ାଗ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ ଏବଂ �ଥାଦେ�ାଗ୍ୟ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ। ଦେ�ଣ�,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରବ�୍4�ୀ  ମୟଦେର

        “   ’  ଷଷଟ୍ ଓ  ପ�୍ମ 
ବି ର ଘଟଣାକ� ଦେ
ଖିବାକ� �ାଇଅଛ� ଏବଂ ବାଇବଲଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ ଣ ଶିଖାଏ,    ଷୃଟି୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�
  ’   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର କ ଣ ଶିଖାଏ ?”    ତାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଚାରିବାକ� �ାଉଅଛ� ।

    ୧ମ ର� ୫ମ 
ବି ର�  ଷୃଟି୍କ�୍4ତା-    ’  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ ଣ ଶିଖ�?

        କିନ୍�� ମୁଁ� ଆପଣମାନଙ୍କ� ଦେ�ଉୁଁ ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିବାକ� �ାଉଅଛି ତାହା ଦେହଲା,      ଷୃଟି୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର
’  କ ଣ ଶିଖାଏ?        ’   ଷୃଟି୍ର ପର୍ଥମ ପାଞଦ୍େଚାଟି 
ବି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ ଣ ଶିଖାଏ?    ଦେ�ପରି ମୁଁ� ପଦୂେବ4

କହଲିି,   ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ବହ�ୁ, ବହ�ୁ,   ବହ�ୁ ବିଷୟ ଶିଖାଉଛ,ି       କିନ୍�� ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ ମ�ଖ୍ୟ ଅଦେଟ; 
        ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି �ାହାକି ଅନ୍ୟ  ମ �୍ ବିଷୟଠାର� ଅଧିକ ଶିଖାଉଅଛି          । ଆଉ ତାହା ନଶିଚି୍� ରପୂଦେର ଏହା ଦେ� ଦେ ଠାଦେର ଦେକବ�

             ଏକମା�ର୍ ଈଶୱ୍ର ଅଛନ୍�ି। ଦେ ଠାଦେର ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଦେ  ମ �୍ ବିଷୟ  ଷୃଟି୍ କରିଅଛନ୍�ି।
ଏକଈଶୱ୍ରବା
।

         �ିହ
ୂୀ ଧମ4 ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ଈଶୱ୍ର ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା ଅ
ୱି୍�ୀୟ ଅଦେଟ      । ଏହା ପର୍ାଚୀନ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ
            ’   ଭାବଦେର ଅଥ4ହୀନ ଥଲିା କାରଣ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କର ଅଦେନକ ଦେ
ବାଦେ
ବୀର ମନ୍
ରି ଥଲିା ପ�ଣି ଆଉ କ ଣ ନ ଥଲିା,  ଅଦେନକ
   �୍ରର ପରଦେମଶୱ୍ର ଥଲିା,          କିନ୍�� ଆ
ପି� �୍କ ଅଧୟ୍ାୟ ୧ ଅନୁ ାଦେର �ିହ
ୂୀ ଧମ4ଦେର ଏକ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି   । ଆଉ
         ତାହାଙ୍କ  ହ�ି  ଷୃଟି୍ଦେର ଭାଗୀ ଦେହବା ପାଇୁଁ ଆଉ ଦେକହି ନ ଥିଦେଲ;  ନା  �ୂ4୍ୟ,  ନା ଚନ୍
ର୍,    ନା �ିଆମ� ଓ ମା
4�କ,   ନା ପର୍କୃ�ି ମୁଁା,  ନା

ପୃଥିବୀ,  ନା ଜ�,  ନା ଭମିୂ     । ଡାବି4ନ କ୍ଷମା କରନ୍�� (  ବା �୍ବଦେର ନୁଦେହୁଁ)        ।  ଷୃଟି୍  ମୟଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଆଉ ଦେକୌଣ ୀ
                 ପରଦେମଶୱ୍ର ବା ମନୁଷୟ୍  ହଭାଗୀ ଦେହାଇ ନ ଥିଦେଲ। ଦେକବ� ଏକ ମା�ର୍। ଏବଂ ଦେ ଥିପାଇୁଁ 
ଶଆଜ୍ଞାର ପର୍ଥମ ଆଜ୍ଞା ଏହି

 ପର୍କାର ଅଦେଟ, ‘      ଆମଦ୍େଭ ଦେ ହି  
ାପର୍ଭ� �� ମଭ୍ର ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଟ� ,       ଆମଭ୍  ାକ୍ଷା�ଦେର �� ମଭ୍ର ଆଉ ଦେକୌଣ ି ଦେ
ବତା ଦେହବ
ନାହିଁ ’  । �ିଶାଇୟ ୪୨:   ୮ ପ
ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, “  ଆମଦ୍େଭ  
ାପର୍ଭ�:   ଏହି ଆମଭ୍ର ନାମ; ପ�ଣି,    ଆମଦ୍େଭ ଆପଣା ଦେଗୌରବ ଅନ୍ୟକ�, 

      କିଅବା ଆପଣା ପର୍ଶଂ ା ଦେଖା
�ି ପର୍�ିମାଗଣକ� ଦେ
ବ� ନାହିଁ ”      । ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ଦେଗୌରବ କାହାକ� ଦେ
ଦେବ ନାହିଁ,  ଦେ 
           ଷୃଟି୍କ�୍4ତା ରଦୂେପ ପର୍ାପୟ୍ ପର୍ଶଂ ା କାହାରିକ� ବା ଦେକୌଣ ୀ ବ �୍� କ� ଦେ
ଦେବ ନାହିଁ  । ପରଦେମଶୱ୍ର,  ବ4ଶକ୍�ିମାନ,  ବ4ଜ୍ଞାନ,ି  ଓ

   ବ4ଦେଭୌମ  ଷୃଟି୍କ�୍4ତା ରଦୂେପ,         
ାବି କରନ୍�ି ଓ ତାହାଙ୍କଠାଦେର 
ାବି କରିବା ପାଇୁଁ ଅଧିକାର ଅଛ,ି     ଦେ ଆପଣା  ଷୃଟି୍ର  ମ �୍
    ବ �୍� ଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଅଟନ୍�ି     । ଆଉ ଦେ ଥିଦେର ଦେମାହର ମନ, ହ
ୃୟ,    ପର୍ାଣ ମଧୟ୍  ମମି୍�ି� ଅଦେଟ  ।

  ଠକ୍ି ଅଛ,ି         �
ି ତାହା ଆ
ପି� �୍କ ଅଧୟ୍ାୟ ୧ ର ଦେକନ୍
ର୍ୀୟ  ଦେ�ୟ୍ାକ୍�ି ଅଦେଟ,      ଦେ�ଦେବ ଏଥିଦେର ଦେକୌଣ ୀ ବି ମ୍ୟ ଦେହବାର
 ଆବଶୟ୍କ ନୁଦେହୁଁ,     ଦେ� ତାହା ଦେକନ୍
ର୍ୀୟ  �ୟ୍ ଅଦେଟ,      �ାହାକ� ଏହି ପାପମୟ ଜଗ� ବିଦେରାଧ କଦେର      । ଏହି ଜଗ� ଏହା ବିଶୱ୍ା 

            କରିବାକ� ବିହ୍ୱ� ଭାବଦେର ଦେଚଷଠ୍ା କର�ଅଛି ଦେ� ଏହା ନଦିେଜ ହିଁ  ଷୃଟି୍ ଦେହାଇଅଛ।ି 
ୟାକରି ବି
ୟ୍ାଥି4ଗଣ,  ବିଦେଶଷ ରପୂଦେର, 
    କ୍�ଲଦେର ଦେଧାକା ଖାଆନ୍�� ନାହିଁ         । ଆପଣମାନଙ୍କ� ପର୍ାୟ�ଃ ଦେ ହି ଜଟି� ବିଷୟ ଶିଖା�ିବ,   �ାହା ମୁଁ� ଶିଖିଥିଲି  “  । ଠକି ଅଛ,ି  ଏଠାଦେର

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଜ୍ଞାନ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ପ
ଧ୍�ିକ� ଦେ
ଖିବା ”          । ଦେ�ପରି ପରଦେମଶୱ୍ର ହିଁ ଦେ ହି ବିଜ୍ଞାନ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ପ
ଧ୍�ି ଅଟନ୍�ି।
               ଆଉ ଦେ ମାଦେନ କହଅୁଛନ୍�ି ଦେ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଘଟଣା ନମିନ୍ଦେ� ଏହି ଜାଗ�ିକ  ଂ ାରଦେର ଏହାର କାରଣ ରହଅିଛ।ି ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବ �୍�
      ଆଦେମ ଦେ
ଖିପାର�ଥିବା ଦେକୌଣ ୀ ବ �୍� 
ୱ୍ାରା ପର୍ଭାବି� ଦେହାଇଥାଏ;     କିଛି ବିଷୟ �ାହା ବ �୍� ଅଦେଟ      । ଏବଂ �
ି ଆପଣ ଧାମି4କ

     ଦେହବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି ବା ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଚାହାନ୍�ି,    ଦେ�ଦେବ ତାହା ଠକି ଅଦେଟ,     କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେବୈଜ୍ଞାନକି ଅଟ� ,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା
    ଅ�ୀ�ର ଅନ୍ଧବିଶୱ୍ା ରଦୂେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ’       । ତାହା ଦେମାଦେ� ଶିଖା�ାଇଥିଲା । ଦେ ହି ବାକ୍ୟଦେର ନୁଦେହୁଁ,   ମା�ର୍  ପ୍ଷଟ୍ ରପୂଦେର।

           ଏହି ଜଗ� କାହା ପର୍�ି ବା ଦେକୌଣ ୀ ବ �୍� ପର୍�ି ଉ��୍ର
ାୟୀ ଦେହବାକ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ        । ଦେ�ଣ� ଏହି ଜଗ�  ଷୃଟି୍କ� ଆପଣା ଦେ
ବତା
  ରଦୂେପ ପରିବ�୍4�ି� କଦେର,  ଓ ଏହା,       ତାହାକ� ଉପା ନା କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆହ୍ୱାନ କଦେର      । ଆଉ ଏହି ଜଗ� ନ
ି୍4
ୟ

ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?        ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆକ୍ରମଣ ଓଆକଷ4ଣ କରିବାଦେର ନ
ି୍4
ୟ ଅଦେଟ      । ଦେରାମୀୟ ୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ବାଇବଲ
 କଦେହ ଦେ�,            କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପୀ ଅଟ� ଦେ�ଣ� ଅମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା ଏହି  ଷୃଟି୍ର ଉପା ନା କର�  ।

           ବାଇବଲ କଦେହ ଏହା ଦେକୌଣ ୀ ବିଜ୍ଞାନ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ପ
ଧ୍�ି ନୁଦେହୁଁ ମା�ର୍ ପାପ ଦେ�ାଗୁଁ� ଅଦେଟ;     ଏହା ପାପ ଦେହ�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
   ଈଶୱ୍ର ନାହୁଁାନ୍�ି ଦେବାଲି କହଥିାଉୁଁ         । ଦେ�ପରି ଦେହନ୍ରୀ ହଗିିନ୍ ୍ ମାଇ ଦେଫୟର ଦେଲଡି଼ ଦେର କହନ୍�ି,      ଦେ� ଏହା ପାପ ଦେହ�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
 “   ଆପଣାକ� ମୁଁ� ଈଶୱ୍ର ଅଦେଟ,   ”    ଦେମାଠାଦେର ଅଦେଲୌକିକ ଶକ୍�ି ଅଛି ଦେବାଲି 
ୃଢ଼଼ବିଶୱ୍ା ଜନ୍ମାଇଥାଉ      । ଏବଂ ଏହି ଜଗ� ନ
ି୍4
ୟ

ଭାବଦେର,            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�  ୱ୍ୟଂ ଆପଣାର ଦେ
ବତା ଅଟ� ଦେବାଲି 
ୃଢ଼଼ବିଶୱ୍ା ଜନ୍ମାଇବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛ।ି

     ଏବଂ ଏହା ଅଦେନକ ରପୂ ଧାରଣ କଦେର       । ଏହା ମମ4ନବା
ର ରପୂ ଧାରଣ କଦେର,     ଏହା  ବ4ପର୍ାଣବା
ର ରପୂ ଧାରଣ କଦେର,  ନୂ�ନ
��ଗର,  ହନି୍
� ଧମ4ବା
ର,       ମାନବବା
ର ଓ ଅନ୍ୟ ବା
ର ରପୂ ଧାରଣ କଦେର,      କିନ୍�� ଏହା ଦେ ହି  ମାନ ମିଥୟ୍ା ଅଦେଟ    । ଏହା ଦେ ହି

      ମାନ ପାପ ଅଦେଟ। ଏହା ମିଥୟ୍ା ଅଦେଟ,        ଅଥ4ା�୍  ୱ୍ୟଂ  ଷୃଟି୍ ପାଖଦେର ଆପଣା ଅ �ି୍�ୱ୍ର କ�ଞଜି୍ ଅଛି     । ଏବଂ ଆ
ପି� �୍କ ୧
     ଅଧୟ୍ାୟ ଓ ଦେରାମୀୟ ୧ ଅଧୟ୍ାୟ କଦେହ, “ନାହିଁ,    ତାହା ପାଖଦେର ନାହିଁ !”       ଆ
ି ପ� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି

   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ 
ୃଷଟି୍କ� ବୃ
ଧ୍ି କଦେର     । ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ମହାନତାକ�,    ଅଥ4ା� ଦେ ଦେ� କିଏ,   ତାହା ଦେ
ଖିବା
  ପାଇୁଁ  ାହା�4୍ୟ କଦେର।

            ଏପର୍କାର  ନ୍ଦେ
ଶ  ବ� ଦେବଦେ� କଠନି୍ ଦେହାଇଥାଏ କାରଣ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଧମ4���୍ୱ୍ ଶିକ୍ଷାର ଗଭୀରତାକ� ଅନ୍ଦେୱଷଣ
କରନ୍�ି,    ଆପଣ ଦେ��ିକି ଗଭୀରକ� �ାଆନ୍�ି,         ବାକ୍ୟର ଦେ �ିକି ଅଭାବ ହଏୁ ଓ ନରିନ୍�ର ବାକ୍ୟର ଅଭାବ ହଏୁ,   ଏବଂ ଏହା

The 52 Stories of the Bible



12

        ଆପଣଙ୍କ ପାଇୁଁ ବଣ୍4ଣନା କରି ନ ପାରିବା ପରି ଅଦେଟ,   �ାହା ଅବଣ୍4ଣନୀୟ ଦେହାଇଥାଏ     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ
 ଉପା ନା କର�,            ଆପଣ ଦେ ହି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ମହାନତାକ� ମାନବ ଶବ
୍  ହ�ି ବଣ୍4ଣନା କରି ପାରିଦେବ ନାହିଁ      । ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ଏପରି

   ଏକ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପା ନା କର�,     �ାହାଙ୍କ କହବିା ମା�ଦ୍େର  ଷୃଟି୍ ଦେହାଇଥାଏ  । ବ�୍4�ମାନ,     ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଜାଦେଣ
     ନାହିଁ କିନ୍�� ତାହା ଦେମାଦେ� ଭାରାକ୍ରାନ୍� କର�ଅଛି             । ମୁଁ� ଦେମା ଝିଅର ଶ�ୟ୍ାକ� ମଧୟ୍ ପର୍ �୍� � କରି ପାରିବି ନାହିଁ। ଦେମା କହବିାର ଅଥ4, 

     ଦେମାଦେ� ବାହାରକ� �ାଇ କାଠ କିଣିବାକ� ଦେହବ,    ଦେକଦେତାଟି ଦେପଚ କଷିବାକ� ଦେହବ,    ଦେକଦେତାଟି କଣଟ୍ା ପିଟିବାକ� ଦେହବା     । ଦେ ଶ�ୟ୍ାର� �ଦେ�
ପଡିଗଲା;          ’      �
ି ତାହା କିଛି କରିବା ପାଇୁଁ ପଦ୍େରରଣା 
ଏି ନାହିଁ ଦେ�ଦେବ କ ଣ ପଦ୍େରରଣା ଦେ
ବ ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ       । ମୁଁ� ତାହା କରି ପାରିବି ନାହିଁ ! 

      କିନ୍�� ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି ଓ ତାହା ଅ �ି୍�ୱ୍ଦେର ଆ ିଥାଏ  । ଏଦେବ,         �
ି ମୁଁ� ଆଜି ରା�ରି୍ଦେର ଘରକ� �ାଏ ଓ କିଦେରଷଦ୍େଟନଙ୍କ
    ଶ�ୟ୍ାଦେର ଦେଗାଟିଏ ବାଡ଼ା ଲଗା�ାଇଥିବା ଦେ
ଦେଖ,       ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଭୟଦେର ଆଣଦ୍େଠାଇ ପଡିବି ଓ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ,    ଅଥ4ା�୍ �ିଏ ଦେମା

    ଝିଅର ଶ�ୟ୍ାଦେର ବାଡ଼ା ଲଗାଇ ଅଛନ୍�ି,      ତାହାଙ୍କର ପର୍ଶଂ ା ଓ ଉପା ନା କରିବି       । କିନ୍�� ତାହା  ଷୃଟି୍ର �� �ନାଦେର କିଛି ନୁଦେହୁଁ।

 ନା ାର (ଏନ୍ଏଏ ୍ଏ)         ାଇଟ୍ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ  ାଇଟ୍ ଦେମା ପରି୍ୟ ଦେୱବ୍ ାଇଟ୍ ଅଦେଟ       । ପର୍ାୟ ପର୍�ି
ନି ମୁଁ� ତାହାକ� ଦେଖାଦେଲ।
       ଦେ ଠାଦେର 
ଆି�ାଇଥିବା ବିବରଣ ଅଦେନକ ଥର ବିଜା�ୀୟ ଭ�ି ଅଦେଟ,       କିନ୍�� ହବଲ 
ୂରବୀକ୍ଷଣ �ନ୍�ର୍ 
ୱ୍ାରା ନଆି�ାଇଥିବା ଛବି

   ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଆଶଚ୍�4ୟ୍ଜନକ ଅଦେଟ    । ଦେ ଠାଦେର ଦେଗାଟିଏ ନୀହାରିକା(    ଆକାଶର ଏକଆଦେଲାକମୟ ଅଂଶ),   ଅଥ4ା�୍ ଏନ୍ଜି ି୬୦
ଅଛି                 । ଦେ ଠାଦେର ଅଦେନକ ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ ଅଛି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଦେ  ବ�କ� ନାମ ଦେ
ଇ ପାରଦେବ ନାହିଁ। ଦେ ମାନଙ୍କ� ତାହା ଗଣିବାକ� ଦେହବ ।

                 ଦେ ହି ନହିାରିକାଦେର ନୂ�ନ ନମିି4� ୨୦୦ ତାରାଗଣ ଅଛନ୍�ି। ଏହା ୧୫୦୦ ଲାଇଟ୍ ବଷ4 
ୂରଦେର ଅବ ଥ୍ି�। ଏହା ଏକ ଅଗାଧ  ଂଖ୍ୟା
ଅଦେଟ!          ଏପରିକି ଷଟ୍ାର୍ଶିପ୍ଏଣଟ୍ପ୍4ରାଇଜ ମଧୟ୍ ନୀହାରିକାର ଚାରିପାଖଦେର ଭର୍ମଣ କରି ପାରନ୍�ି ନାହିଁ     । ଏପରିକି ଷଟ୍ାର ଟଦ୍େରକ୍

  ଦେଟଲିଭିଜନ ର ନମି4ାତା,  ଦେଜଦେନ ଦେରାଦେଡନ୍ବରୀ,          ମଧୟ୍ ଆପଣା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ମାନବବି
ୟ୍ା ଓ ମାନବ କ୍ଷମତା ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା  ହ�ି, 
         ଦେ� ଆପଣ ବହ�ୁ କଷଟ୍ 
ୱ୍ାରା ଦେଗାଟିଏ ତାରା ନକିଟକ� ପହଞଚି୍ ପାରିଦେବ,        �ଥାପି ଦେ ଦେଗାଟିଏ ନୀହାରିକା ବିଷୟଦେର କ�ପ୍ନା କରି

 ପାରନ୍�ି ନାହିଁ,      �ାହା ୧୫୦୦ ଲାଇଟ ବଷ4 
ୂର ଅଦେଟ      । �
ି ଆପଣ ୧୦ ପର୍�ିଶ�କ� ଦେନଦେବ,     ଦେ�ଦେବ ଦେଗାଟିଏ ନୀହାରିକାକ� ଅ�ିକ୍ରମ
    କରିବା ପାଇୁଁ ୧୫୦ ବଷ4 ଦେହବ!           ଆଉ ଦେମା ଜାଣିବାଦେର ଅନ୍�ିମ ଥର ଦେ ମାଦେନ ଦେକବ� ୭ ପର୍�ିଶ� ପଣୂ୍4ଣ କରିପାରିଛନ୍�ି    । ଆଉ

   ତାହା ୧୫୦୦ ଲାଇଟ୍ ବଷ4,       ପରବ�4ୀ ପିଢ଼ି ଉଦେ
ୟ୍ାଗଦେର ୧୫୦ ବଷ4 ଅଦେଟ  ।

  କିନ୍�� ଅନୁମାନ କରନ୍�� , ’କ ଣ?     ତାହା  ବ�ଠ� ବଡ଼  ଂଖ୍ୟା ନୁଦେହୁଁ          । ଅନ୍ୟ ଏକ ନୀହାରିକା ୩୦୦ ମିଲିୟନ ଲାଇଟ୍ ବଷ4 
ୂରଦେର
             ଅବ ଥ୍ି�। ଏପରିକି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି  ଂଖ୍ୟାକ� ବ� ଝିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେବୈଜ୍ଞାନକିଗଣ ଏହି  ଂଖୟ୍ାକ� ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି, 

        କିନ୍��  ମଭ୍ବ�ଃ ଦେ ମାଦେନ ମଧୟ୍ ତାହାର ଅଥ4 ବ� ଝି ପାରନ୍�ି ନାହିଁ    । ଦେ ଗ�ଡି଼କ ଅ�ି ବୃହ�,   ଓ ବିଶା� ଅଦେଟ    । ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍�� , 
’କ ଣ?    ଏହି ନୀହାରିକା ତାହା ଅଦେଟ             । ଏହା ଚକ୍ରାକାର ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ ଏମ୍୩୩ ଦେର ଦେକବ� ଏକ ଦେଛାଟ ଅଂଶ ଅଦେଟ। ଦେ ମାଦେନ

            ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍କ�  ମାପ�୍ ମଧୟ୍ କରି ପାରିଦେବ ନାହିଁ । ମୁଁ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଶିଶ� ଅବ ଥ୍ାଦେର ଥିଲି,   ଅଦେନକ  ମୟଦେର
         ଆଶଚ୍�4୍ୟଚକି� ଦେହଲି ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର କାହିଁକି ଏଦେଡ଼ ବୃହ�୍ମହାକାଶକ� ନମି4ାଣ କଦେଲ       । ଦେକବ� ଅ�ପ୍ କିଛି ବଷ4 �ଦେ�

         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣିପାରିଲୁ ଦେ� ମହାକାଶ ବହ�ୁ ବୃହ�୍ଅଦେଟ। ଦେମା କହବିାର ଅଥ4, ପରଦେମଶୱ୍ର,     �� ମଦ୍େଭ କାହିଁକି ଏଦେଡ଼ ବୃହ�୍
  ମହାକାଶକ� ନମି4ାଣ କଲ       । ଥଦେର ଜଦେଣ ଟିପପ୍ଣୀ ଦେ
ଇ କହଦିେଲ ଦେ�,      ଦେବୈଜ୍ଞାନକିଗଣ ହବ� 
ୂରବୀକ୍ଷଣ �ନ୍�ର୍ 
ୱ୍ାରା ମହାକାଶଦେର

   �ାହା କିଛି ପର୍ାପ�୍ କର�ଅଛନ୍�ି,          ଦେ�ଦେ� 
ୂର ଦେ
ଖିଦେଲ ମଧୟ୍ ଦେ ମାଦେନ ଆହରିୁ ଅଦେନକ ବିଷୟ ପର୍ାପ�୍ କରନ୍�ି   । ମୁଁ� ଜାଦେଣ, 
        ଦେକଦେ�କ ପ
ାଥ4ଦେବୈଜ୍ଞାନକିଗଣ ଭାବନ୍�ି ଦେ� �
ି ଦେ ମାଦେନ ଅଧିକ 
ୂରକ� ଦେ
ଖିଦେବ,      ଦେ�ଦେବ ଦେ ମାଦେନ ଆପଣା ମ �୍କର ପଛ

     ପାଖକ� ଦେ
ଖିପାରିଦେବ କାରଣ ଏହା ବୃ�ତ୍ାକାର ଦେହାଇ�ିବ     । ତାହା ଅନ୍ଦେୱଷଣ କରନ୍�� ।

କିନ୍�� ,   ମହାକାଶ ବୃ
ଧ୍ି ପାଉଅଛି   । କାହିଁକି ପରଦେମଶୱ୍ର?      କାରଣ ଆକାଶମଣ�୍� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ ବଣ୍4ଣନା କଦେର;  ଏବଂ
     ଶୂନ୍ୟମଣ�୍� ତାହାଙ୍କ ହ �୍କୃ� କମ4 ପର୍କାଶ କଦେର   । ଆପଣ ୧୦,       ୦୦୦ ଖ୍ରୀଷଟ୍ ପବୂ4ଦେର ବା କରନ୍�� ବା ବ�୍4�ମାନ, ଦେ ଥିଦେର

  କିଛି କଥା ନାହିଁ,       ଆକାଶମଣ�୍� ବ�୍4�ମାନ ମଧୟ୍ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ ବଣ୍4ଣନା କଦେର      । ଆଉ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ତାହା
ଦେ
ଖନ୍�ି,       ଦେ�ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ମନଦେର ଦେକବ� ଏହା ଦେହବା ଉଚି�,୍ ‘ଆହା, ପରଦେମଶୱ୍ର! ଅବିଶୱ୍ ନୀୟ!!

      ବ�4ମାନ୍ ବିଜା�ୀୟ ଦେଲାଦେକ ନକ୍ଷ�ର୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର କଣିକା ଦେ
ଖନ୍�ି,     ଆଉତାହା ଅ�ି ମନ୍
 ଅଦେଟ,   କାରଣ ତାହା
   ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ହ �୍ଲିପି ଅଦେଟ     ’     ‘  ’  । କିନ୍�� ବା �୍ବଦେର ଆପଣ କ ଣ ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ବି ମ୍ୟକର ବି ଷୟ କ ଣ

ଅଦେଟ?         ଦେ�ଉୁଁ ପରଦେମଶୱ୍ର ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ ୩୩ ଦେର ନୀହାରିକା ୬୦୪କ�  ଷୃଟି୍ କରିଅଛନ୍�ି,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି
  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପା ନା କର�;     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେ ବା କର�;    “ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେହ

  ”   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ୱ୍ଗ4 ଥ୍ ପିତା ଦେବାଲି ଡାକି ଥାଉ         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ନ୍�ର୍ଣା  ମୟଦେର ଦେ ହି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର
          ଆ�୍4�ନା
 କର�। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କଷଟ୍  ମୟଦେର ଦେ ହି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଲାଗି ରହ।ୁ

         �
ଓି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଏହା କହିଁକି ବ� ଝି ପାରି ନ ଥାଉ,     ଦେ�ଦେବ ମଧୟ୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ନୟିନ୍�ର୍ଣଦେର ଅଛନ୍�ି  ।
            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହାଙ୍କ ଦେ ବା କର� ଦେ ଦେ ହି ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି। ଦେ ଦେ ହି ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,   �ାହାଙ୍କ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

       ପରିବାରଦେର ରହି ଆଜ୍ଞାବହ  ନ୍ତାନ ଦେହବା 
ୱ୍ାରା ଦେଗୌରବ ଦେ
ଉ     । ଦେ ଦେ ହି ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,    �ିଏ ନୀହାରିକାକ�  ଷୃଟି୍
କରନ୍�ି      । ଦେ ଦେ ହି  ମାନ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,        �ାହାଙ୍କଠାଦେର ପରି�ର୍ାଣ ଓ ପବି�ର୍ୀକରଣ ଓ ଅନନ୍�କା� ପାଇୁଁ

  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭର ା କର�     । ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟ ଅନୁ ାଦେର,    ଦେ ତାରାଗଣର ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,   �ିଏ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ବିନା
    ମଲ୍ୂୟ ଦେ
ଇ ପରି�ର୍ାଣ ପର୍
ାନ କରନ୍�ି,     �
ି ଆପଣ ଏହା  ୱ୍ୀକାର କରନ୍�ି,     ଦେ� ଆପଣ ଜଦେଣ ପାପୀ ଅଟନ୍�ି,   କ୍ର�ଶ ଉପଦେର

      ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ଆପଣଙ୍କ ପାପର ମଲ୍ୂୟ 
ଆି�ାଇଅଛ,ି       ଓ �
ି ଆପଣ ଦେ ହି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର ଆପଣାକ�
  ମପି4� କରନ୍�ି,     �ିଏ ଅ ଂଖୟ୍ ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍କ�  ଷୃଟି୍ କରନ୍�ି,        ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଅନନ୍�କା� ପ�4ୟ୍ନ୍� ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ବା କରି
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ପାରିଦେବ              । ଦେ ଦେ ହି ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି �ାହାଙ୍କଠାଦେର ମନୁଷୟ୍ର ଭର୍ଷଟ୍ ହ
ୃୟକ� ପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ�  ାମଥ4୍ୟ ଅଛ।ି ଆଉ
         ମୁଁ� ଭାଦେବ ଦେ� ଦେଗାଟିଏ ମନୁଷୟ୍ର ଭର୍ଷଟ୍ ହ
ୃୟକ� ପରିବ�୍4�ନ କରିବାର  ାମଥ4୍ୟ,  ଦେଗାଟିଏ ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍,   ଓ ତାରାଗଣକ�  ଷୃଟି୍

   କରିବା  ାମଥ4ୟ୍ର� ଅଧିକ ଅଦେଟ।

    ଆପଣଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକଦେଡ଼ ମହାନ ଅଟନ୍�ି? 

    ଆପଣଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକଦେଡ଼ ମହାନ ଅଟନ୍�ି?      ତାହା ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟର ପର୍ଶନ୍ ଅଦେଟ     । ତାହା ଦେହବା ଉଚି�।୍
    ଆପଣଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକଦେଡ଼ ମହାନ ଅଟନ୍�ି?   ’         ଆପଣଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର କ ଣ ଏ�ିକି ଦେଛାଟ ଦେ� ଦେ ଆପଣଙ୍କ ଧୟ୍ାନ ରଖି

 ପାରିଦେବ ନାହିଁ? ’      କ ଣ ଏହି ��ଗର ଚିନ୍ତା ଓ ଦେନୈରାଶୟ୍,            ଓ ଉ
୍ବିଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କ� ବିହ୍ୱ� କଦେର ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର ଏଦେଡ଼ ଦେଛାଟ ଦେ� ଦେ 
     ଆପଣଙ୍କର  ମ ୟ୍ା ବ�ର ଧୟ୍ାନ ଦେ
ଇ ପାରିଦେବ ନାହିଁ? ’          କ ଣ ଏହି ଜଗ�ର ଦେ
ବତାଗଣ ଏଦେଡ଼ ମହାନ ଅଟନ୍�ି ଦେ�ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

       ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା ଦେ ମାନଙ୍କ ଉପା ନା କର�,   ଅଥ4ା�  �ଖର ଦେ
ବତାଗଣର,    ଫ�ତାର
ଦେ
ବତାଗଣର,  ଧନର ଦେ
ବତାଗଣର,   ମୟର ଦେ
ବତାଗଣର, ‘           ମୁଁ� �ାହା ଚାଦେହୁଁ ତାହା ଦେମା ଇଚଛ୍ା ଅନୁ ାଦେର କରିବାକ� �ାଉଅଛି ଓ

      ’   ଦେକହି କହି ପାରିଦେବ ନାହିଁ ଦେ� ଦେମାଦେ� କ ଣ କରିବା ଉଚି�୍ ’ ’        । କ ଣ ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟର ପରଦେମଶୱ୍ର ଏଦେଡ଼ ଦେଛାଟ
          ଦେହାଇଅଛନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଏହି ଜଗ�ର ଦେ
ବତାଗଣ  ହ�ି ପର୍�ି
ୱ୍ନ୍
 କରିବା ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ? ’     କ ଣଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟର
            ପରଦେମଶୱ୍ର ଏପରି ଅ ନ୍ଦେତାଷଜନକ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି ଦେ� ଏହି ଜଗ�ର ଦେ
ବତାଗଣ  ନ୍ଦେତାଷଜନକ ପର୍�ୀ� ଦେହଉଅଛନ୍�ି ଓ

         ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ଦ୍େନହ ନମିନ୍ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ପର୍�ି
ୱ୍ନ୍
ୀ ଦେହବା ପାଇୁଁ ବାଧୟ୍ କର�?

   ବା ଆପଣଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ବିଶା�,    ଅ
ଭ୍�� ଓ ଅପରିମି� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି  ’       । କ ଣ ଆପଣଙ୍କ ପରଦେମଶବ୍ର ଆ
ପି� �୍କ ୧
  ଅଧୟ୍ାୟର ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେହାଇଅଛନ୍�ି? ’           କ ଣଆପଣଙ୍କ ଈଶୱ୍ର ଏଦେଡ଼ ମହାନ ଦେ� ଦେ କହନ୍�ି ଓ ତାହା ଦେହାଇଥାଏ? ’  କ ଣ
          ଆପଣଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଏଦେଡ଼ ମହାନ ଦେ� ଆପଣ  ମ �୍  ଷୃଟି୍ ଉପଦେର  ବ4ଦେଭୌମ ଅଟନ୍�ି? ’     କ ଣଆପଣଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର

               ଏଦେଡ଼ ମହାନ ଦେ�  ମ �୍ ଅଧିକାର ତାହାଙ୍କର ଅଦେଟ ଓ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଆପଣଙ୍କ� କ�ହନ୍�ି �ାଅ ଓ ଶିଷୟ୍ ବନାଅ,  ଦେ�ଦେବ
  ଆପଣ ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି, ‘ହୁଁ, ଆଜ୍ଞା ’ ’            । କ ଣ ଆପଣଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଏଦେଡ଼ ମହାନ ଦେ� ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଦେବାଧର ଅଗମୟ୍

ଅଟନ୍�ି? ’               କ ଣଆପଣଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଏଦେଡ଼ ମହାନ ଦେ� ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଦେ
ଇଥିବା �ଥା  କ୍ଷମତା  ହ  ମ �୍
      ଆଦେବଗ  ହ�ି ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିବାର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି? ’         କ ଣଆପଣଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଏଦେଡ଼ ମହାନ ଦେ� ଦେକୌଣ ୀ
        ବୟ୍କ୍�ି ବା ବ �୍� କ� ଆପଣା ଦେଗୌରବକ� ନ ଦେ
ବାକ� ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି? ’         କ ଣଆପଣଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଏଦେଡ଼ ମହାନ ଦେ� ଦେ 
       ଦେକୌଣ ୀ ବ �୍� ଉପଦେର ମଧୟ୍  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଶଦ୍େରଷଠ୍ତାର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି?      ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି
ୱ୍
ୀ ଦେକହି ଦେହାଇପାରିଦେବ

ନାହିଁ                । ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେକବ� ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଛନ୍�ି। ଦେ  ବ� କିଛି  ଷୃଟି୍ କରିଅଛନ୍�ି ଓ ଆପଣା  ଷୃଟି୍
         ଉପଦେର  ାବ4ଦେଭୌମର 
ାବି କରନ୍�ି। ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକଦେଡ଼ ମହାନ ଅଟନ୍�ି? 
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୨.    ସୃଷି, ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ  

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କାରିବା: ପିତା,     ଏହି ଜଗ� ଏକ ମିଥୟ୍ା ଅଦେଟ        । ଆପଣ �ାହା ଉ��୍ମ ଦେହବ ନମିନ୍ଦେ�  ଷୃଟି୍ କଲ, 
        ପାପ ତାହାକ� ଭର୍ଷଟ୍ କଲା ଓଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା  ୱ୍ୀକାର କରୁଁ�           । ଜଗ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ବହ�ୁ କିଛି କହଥିାଏ ଆଉ ଏହା କଦେହ ଦେ�

              ପର୍ଦେ�ୟ୍କ 
ନିର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ମ�ହ�ୂ୍4� ଆଉ ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଉପଦେର ପର୍ହାର କଦେର ଓ ଏହା ଅଦେନକ ବିଷୟ
    ଆମଭ୍ାମାନଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ଭି�ଦେର କା�4୍ୟ କଦେର,        ଦେ�ପରି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମହ��୍ଵ୍ ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ମଲ୍ୂୟ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ

  କା�4ୟ୍ ପର୍
ଶ4ନର� ମି�ିଥାଏ   । ଦେହ ପିତା,    ଏହି  ମ �୍ ମିଥୟ୍ା ଅଦେଟ     । କିନ୍�� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ତାହା ବ� ଝିବା,   ପ�ଣି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�
        କିପରି ତାହାର ପର୍�ିଦେରାଧ କରିବାର ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ  । ପିତା,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର�,    ଆଜି ଏହି ପର୍ା�ଃ

       ମୟଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟକ� ଦେ
ଖ�,       ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷ�ୟ୍କ� ଉନ୍ମ�କ୍� କରନ୍�� ଓ
 ଆପଣଙ୍କ 
ା , ଦେମାଶା,              ଅଦେନକ ବଷ4 �ଦେ� ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� �ାହା ଦେଲଖି ଅଛନ୍�ି ତାହା ବ� ଝିବା ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣା

   ଆ�ମ୍ା 
ୱ୍ାରା  ାହା�4ୟ୍ କରନ୍��   । �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍  ।

I. ପରିଚୟକରଣ

              ଗ�  ମୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟର ପର୍ଥମ ପାଞଚ୍ 
ବି ର  ଷୃଟି୍କ� ଦେ
ଖିଲୁ ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଶନ୍
ପଚାରିଲୁ, “       ’   ଦେ ହି ପର୍ଥମ ପାଞଚ୍ 
ବି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର କ ଣ ଶିକ୍ଷା 
ଏି?”    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଥମ �ିଦେନାଟି

           
ବି ଦେର ଦେ
ଖିଲୁ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ନଜି୍4ଜନ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଅବ ଥ୍ାକ� ବ ବା ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ �୍� � କର�ଅଛନ୍�ି,   ଆଉ ଡ଼ାହାଣ
ପାଶ୍4ୱଦେର, ଚ�� ଥ4, ପଞଚ୍ମ,             ଓ ଷଷଠ୍ 
ବି ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ବ ବା ନମିନ୍ଦେ� ଭମିୂ ଓ ଆକାଶମଣଡ୍� ଓ  ମ�
ର୍ ନମି4ାଣ

     କର�ଥିଦେଲ ପ�ଣି ଆପଣା  ଷୃଟି୍ ମଧୟ୍ଦେର ବନ୍ୟଜନ୍�� ,     ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ମ� ୍ୟ୍କ�  ଥ୍ାପନ କର�ଥିଦେଲ     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
�ଇଟି ମ�ୂ
         ବିଷୟ ଶିଖିଲୁ ଓ ତାହା ପର ପ୍ର  ମବ୍ନ୍ଧି� ଅଟନ୍�ି। ପର୍ଥମ ବିଷୟ ଦେହଲା,   ଏକଈଶୱ୍ରବା
ର ଧମ4���୍ୱ୍ ଶିକ୍ଷା   । ଆ
ି

            ପ� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟ ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ ଓ ଦେ ହି ପରଦେମଶୱ୍ର ବିନା ଦେକୌଣ ୀ ପରାମଶ4,  ବିନା
     ାହା�4୍ୟଦେର  ଷୃଟି୍ କରନ୍�ି ଏବଂ ଦେ�ଣ�,        ଦେ  ଷୃଟି୍ର ଦେକୌଣ ୀ ବ �୍� କ� ଆପଣା ଦେଗୌରବ ଦେ
ଦେବ ନାହିଁ     । ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା

                ମଧୟ୍ ଶିଖିଲୁ ଦେ� ଏହି ପରଦେମଶୱ୍ର ବିଶା� ଅଟନ୍�ି ଏବଂ ପର୍ା�ଃ  ମୟର ବାକ୍ୟ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅଗମୟ୍ ଶକ୍�ି ଥିଲା। ଆଉ
  ଦେ�ଉୁଁ ପରଦେମଶୱ୍ର ନୀହାରିକାକ�,  ଅ ଂଖୟ୍ ଆକାଶପ�ଞଜ୍ଗ�ଡି଼କ�,   ଷୃଟି୍ କରନ୍�ି,     �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନାମ ଦେ
ଇପାରିବା ନାହିଁ, 

    ଦେ ଦେ ହି  ମାନ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,    �ିଏ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନକିଟବ�୍4�ୀ ହଅୁନ୍�ି,      ଆମବଭମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି ଓ
     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ �ା�ନା ଓ କଷଟ୍ଦେର  ାକ୍ଷା� କରନ୍�ି,       ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନର କଠନି  ମୟଦେର ଉ� ୍ାହ ପର୍
ାନ କରନ୍�ି  ।

           �
ାନୀ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଭିଡି଼ଓ ଦେ
ଖ�ଥିବା  ମୟଦେର ଆପଣ ଦେ ମାନଙ୍କ� ପଚାରିବାକ� ଚାହାନ୍�ି, “  ଆପଣଙ୍କ
   ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକଦେ� ମହାନ ଅଟନ୍�ି?”    ମୁଁ� ଅନୁମାନ କଦେର ଦେ�,      ଦେ ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ମହାନ ଅଟନ୍�ି  ।
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି  ବ� ଗ�  ପତ୍ାହଦେର ଦେ
ଖିଲୁ।

II.  ଷଷଠ୍ 
ବି 

              ଆଜି ମୁଁ� ଷଷଠ୍ ଓ  ପ�୍ମ 
ବି କ� ଦେ
ଖିବାକ� ଓ କିଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ      । ଆଜି ମୁଁ� ପଚାରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ�,  ଷୃଟି୍, 
   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର କଣ କଦେହ,   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ନୁଦେହୁଁ,        ’  କିନ୍��  ଷୃଟି୍ର ଏକ ଅଂଶ ରଦୂେପ ଆମ ବିଷୟଦେର କ ଣ

କଦେହ?         ଆଜି ପର୍ା�ଃ  ମୟଦେର ମୁଁ� ଏହି ପର୍ଶନ୍କ� ଦେ
ଖିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ।

A. ପଶ�ଗଣ

          �ୃ�ୀୟ 
ବି ପରି ଷଷଠ୍ 
ବି ଦେର ମଧୟ୍ 
�ଇଟି  ଷୃଟି୍ର କା�4ୟ୍ ଦେହାଇଅଛି        । ପର୍ଥମ କା�4ୟ୍ ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟର ୨୪
        ପ
ର� ଆରମଭ୍ ହଏୁ । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ପଶ�ଗଣକ�  ଷୃଟି୍ କରନ୍�ି,  ଦେମାଶା ଦେଲଖନ୍�ି, ‘   ଅନନ୍�ର ପରଦେମଶଵ୍ର

କହଦିେଲ,      ପୃଥିବୀଦେର  ଵ୍  ଵ୍ ଜା�ି ଅନୁ ାଦେର ପର୍ାଣୀବଗ4, (ଅଥ4ା�)୍,          ଗ୍ରାମୟ୍ପଶ� ଓ ଉଦେରାଗାମୀ ଜନ୍�� ଓ  ଵ୍  ଵ୍ ଜା�ି ଅନୁ ାଦେର
   ପୃଥିବୀର ବନ୍ୟପଶ�ଗଣ ଉ�ପ୍ନ୍ନ ଦେହଉନ୍�� ;    �ହିଁଦେର ଦେ ପରି ଦେହଲା         । ଏହି ରଦୂେପ ପରଦେମଶଵ୍ର  ଵ୍  ଵ୍ ଜା�ି ଅନୁ�ାୟୀ

                ବନ୍ୟପଶ�ଗଣ ଓ  ଵ୍  ଵ୍ ଜା�ି ଅନୁ�ାୟୀ ଗ୍ରାମୟ୍ପଶ�ଗଣ ଓ  ଵ୍  ଵ୍ ଜା�ି ଅନୁ�ାୟୀ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଭଚୂର ଉଦେରାଗାମୀ ଜନ୍��
 ନମି4ାଣ କଦେଲ;       ଆଉପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ  ମ �୍ ଉ��୍ମ ଦେ
ଖିଦେଲ ’        । ପରଦେମଶୱ୍ର ଭମିୂକ� ପରିପଣୂ୍4ଣ କରିବା ପାଇୁଁ ଷଷଠ୍ 
ବି ର

         ଷୃଟି୍ ପଶ�ଗଣର  ଷୃଟି୍ କରିବା 
ୱ୍ାରା ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି ।

B.   ମାନବ ଜା�ି

କିନ୍�� ,               ତାହାପଦେର ଷଷଠ୍ 
ବି ଦେର ଦେ  ଷୃଟି୍ର 
ୱି୍�ୀୟ ମହାନ ରଚନା�ମ୍କ କା�4ୟ୍କ� ପ�ନରାରମଭ୍ କଦେଲ ଓ ତାହା ମାନବଜା�ିର
  ଷୃଟି୍ ଅଦେଟ     । ମୁଁ� ଏହା ପଢ଼ି଼ବା ପବୂ4ର,ୂ       ମୁଁ� ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟକ� ଉଲ୍ଦେଲଖ କରିବା ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ     । ଏଠାଦେର ଅନୁବା
 କରା�ାଇଥିବା
 “ ”    “ ”  ଶବ
୍ ମନୁଷୟ୍ ଏବର୍ୀ ଭାଷାର ଶବ
୍ ଆ
ମ କ� 
ଶ4ାଏ;           ଏହା ଏକ ଜା�ିଗ� ଶବ
୍ ଅଦେଟ ଦେ�ଣ� ଏହା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକ� 
ଶ4ାଇ

ପାଦେର      । ଏହା ମାନବ ପର୍କୃ�ିକ� 
ଶ4ାଇ ପାଦେର,    ଏହା ମାନବଜା�ିକ� 
ଶ4ାଇ ପାଦେର        । ଏହା  �୍ର୍ୀର ବିପରୀ� ପ�ର�ଷକ� ମଧୟ୍ 
ଶ4ାଇ
ପାଦେର,      ଓ ଆ
ି ପ� �୍କ ଅଧୟ୍ାୟ ୨ ଅନୁ ାଦେର,    “ ”    ଏବର୍ୀ ଭାଷାଦେର ଶବ
୍ ଆ
ମ ଏକ ବୟ୍କ୍�ିବିଦେଶଷଙ୍କ ନାମ ଦେହାଇପାଦେର  ।
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       ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଭାଗ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ �ିବା ଦେବଦେ�,     “ ”  ‘ ’   ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� ଦେ� ଶବ
୍ ଆ
ମ ଅଥ4ା�୍ ମନୁଷୟ୍ ଶବ
୍କ� ଆପଣ
            ଉଭୟ ଏକବଚନ ବା ବହବୁଚନ ରଦୂେପ 
ଶ4ାଇ ପାରିଦେବ ଓ ଏହା ଦେ ହି  ମାନ ଶବ
୍ ଅଦେଟ  “   । ଏଥିଉ�ତ୍ାର� ପରଦେମଶଵ୍ର କହଦିେଲ, 

‘         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର ଓ ଆପଣା  ା
ୃଶୟ୍ଦେର ମନୁଷୟ୍ର ନମି4ାଣ କର�      । ଦେ ମାଦେନ ଜ�ଚର ମ� ୍ୟ୍ଗଣ ଓ
               ’ ଦେଖଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ପଶ�ଗଣ ଓ  ମ �୍ ପୃଥିବୀ ଓ ଭମିୂଦେର ଗମନଶୀ�  ବ� ଉଦେରାଗାମୀ ଜନ୍�� ଉପଦେର କ�୍4�ୃ�ଵ୍ କରିଦେବ।

      ଅନନ୍�ର ପରଦେମଶଵ୍ର ଆପଣା ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର ମନୁଷୟ୍କ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ;      ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର ଦେ ତାହାକ�  ଷୃଟି୍
କଦେଲ;        ପ�ର�ଷ ଓ  �୍ର୍ୀ କରି ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ      । ଆଉ ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଆଶୀବ4ା
 କଦେଲ;   ପ�ଣି ପରଦେମଶଵ୍ର

 ଦେ ମାନଙ୍କ� କହଦିେଲ, ‘    ପର୍ଜାବନ୍� ଓ ବହବୁଂଶ ହଅୁ,      ପ�ଣି ପୃଥିବୀକି ପରିପଣୂ୍4ଣ କରି ବଶୀଭ�ୂ କର,     ଆଉ ଜ�ଚର ମ� ୍ୟ୍ଗଣ ଓ
        ଦେଖଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ଭଚୂର ଉଦେରାଗାମୀ ଜନ୍�� ଗଣ ଉପଦେର କ�୍4�ୃ�ଵ୍ କର “       । ମାନବ ଜା�ିର  ଷୃଟି୍ର  ାରାଂଶ ତାହା ଅଦେଟ।

             ଆ
ପି� �୍କ ୨ ଅଧୟ୍ାୟ ଆ
ମ ଓ ହବାଙ୍କ  ଷୃଟି୍ର ବୃ�ତ୍ାନ୍� ଅଧିକ ବିବରଣ  ହ�ି ଏକ ପ�ନରାବୃ��ି୍ ଅଦେଟ,   କିନ୍�� ଏହା
    ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟ ନମିନ୍ଦେ� ଅଦେଟ।

      ଏଥିଉ�ତ୍ାଦେର ଦେମାଶା 
�ଇଟି ଅନ୍�ିମ ବାକ୍ୟକ�  ଥ୍ାପନ କରିଚାଲନ୍�ି       । ପର୍ଥମ ବାକ୍ୟ ଖା
ୟ୍ ନମିନ୍ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ
       ବୟ୍ବ ଥ୍ା ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ। ପ�ଣି ଦେ ୨୯ ପ
ଦେର ଦେଲଖନ୍�ି, “   ପରଦେମଶଵ୍ର ଆହରିୁ କହଦିେଲ, ଦେ
ଖ,     ଆମଦ୍େଭ ଭମିୂ ଥ୍  ବ�  ବୀଜ

       ଶାକ ଓ  ବ�  ବୀଜ ଫ�
ାୟକ ବୃକ୍ଷ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ
ଲୁ,    ତାହା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ଖା
ୟ୍ ଦେହବ ”  । ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,   ଆ
ମ ଓ
  ହବା ନରିାମିଷ ଥିଦେଲ             “   । ଦେନାହଙ୍କ  ମୟ ପ�4ୟ୍ନ୍� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ମାଂ ଖାଇବା ପାଇୁଁ 
ଆି�ାଇ ନ ଥଲିା। ପ�ଣି ପୃଥିବୀ ଥ୍

         ମ �୍ ପଶ� ଓ ଦେଖଚର ପକ୍ଷୀ ଓ ଭଚୂର ଉଦେରାଗାମୀ ଜନ୍�� ,          ଏହି  ମ �୍ ପର୍ାଣୀଙ୍କ ଭକ୍ଷୟ୍ ନମିନ୍ଦେ� ଆମଦ୍େଭ  ବ� ହରି� ଶାକ
ଦେ
ଲୁ;   �ହିଁଦେର ଦେ ପରି ଦେହଲା ”  । ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,      ମ �୍ ପଶ�ଗଣ ମଧୟ୍ ନରିାମିଷ ଥିଦେଲ     । ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4ୟ୍ ହଏୁ ଦେ�, 

  ଡ଼ାଇଦେନାଦେ ାରମାଦେନ ଦେକଉୁଁଠାଦେର ଥିଦେଲ?       ମୁଁ�  ବ4
ା ଦେ ହି ବିଷୟକ� ଦେନଇଆଶଚ୍�4ୟ୍ ହଏୁ       । କିନ୍�� ଏଦେବ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ୩୧ ପ
କ�
ଆ ,     �ାହା ଏକ ମହାନ  ମାପ�ି୍କ� ଅଦେଟ, “        ପରଦେମଶଵ୍ର ଆପଣା ନମିି4� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବ �୍� ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ କଦେଲ,  ଆଉ ଦେ
ଖ, 

  ମ �୍ ଅ�� ୟ୍��୍ମ         ”। �ହିଁଦେର  ନ୍ଧୟ୍ା ଓ ପର୍ା�ଃକା� ଦେହାଇ ଷଷଠ୍ 
ବି ଦେହଲା।

   ’    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଦେମାଶା କ ଣ ଶିଖାଇବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି,  ’     ପରଦେମଶୱ୍ର କ ଣ ଶିଖାଇବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି ?
  �ାହା ମଧୟ୍ ଦେହଉ,    ଅଦେନକ ବିଷୟ ଅଛି        । ପର୍ଥମ  ଭା ପଦେର ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଦେମାଦେ� କହଦିେଲ, “     ଆପଣ ଉପଦେର ଦେ ଠାଦେର ବହ�ୁ
 ହତାଶ ଦେ
ଖା�ାଆନ୍�ି,            ଦେ�ପରି ଆପଣଙ୍କଠାଦେର କହବିା ପାଇୁଁ ଅଦେନକ ବିଷୟ ଥଲିା କିନ୍��  ମୟ ଅ�ପ୍ ଥିଲା ”   । ଆଉ ମୁଁ� କହଲିି, 

“    ଆପଣ ଠକ୍ି କହଅିଛନ୍�ି       । ଏହପିରି ଆହରିୁ ୫୨  ନ୍ଦେ
ଶ ଶ�ଣାଇବାକ� ଅଛ,ି         କାରଣ ଏହି ମ�ଖ୍ୟ କାହାଣୀ ମଦେନାନୀ� କରିବା 
ୱ୍ାରା ମୁଁ�
          ଅ�ୟ୍ଧିକ ଗଭୀର ଓ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଧମ4���୍ୱ୍ ଶିକ୍ଷାଦେର ପଣୂ୍4ଣ କାହାଣୀକ� ଚୟନ କର�ଅଛି ”     । ଦେ�ଣ� ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟଦେର ଧୟ୍ାନ

         ଦେକନ୍
ର୍ କରିବା ଏକ କଠନି୍ କା�4୍ୟ ଦେହବା ପରି ପରିଲକ୍ଷି� ଦେହଉଅଛି ।

III.    ଦେଲାକମାଦେନ  ଷୃଟି୍ର ଶୀଷ4ବିନ୍
� ଅଟନ୍�ି।

କିନ୍�� ,            ଏଠାଦେର ଏହି ପରି ଏକ ବିଷୟ ଅଛି �ାହା ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେ
ଖିବାକ� ପାଉ,       ଦେ�ପରି ତାହା ଆପଣ ଓ ଦେମା  ହ�ି
  ମବ୍ନ୍ଧି� ଅଦେଟ         । ଦେଲାକମାଦେନ  ଷୃଟି୍ର ଶିଷ4ବିନ୍
� ଅଟନ୍�ି। ଦେଲାକମାଦେନ। ଆ
ମ ଓ ହବା,   ଆପଣ ଓ ମୁଁ�,  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ

     ଷୃଟି୍ର ରଚନା�ମ୍କ କା�4୍ୟର ଶୀଷ4ବିନ୍
� ଅଟ�           । �
ି ଆପଣ  ାହ�ିିୟ୍କ 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣ 
ୱ୍ାରା ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟ ଦେ
ଇ
 ଅଧୟ୍ୟନ କରନ୍�ି,            ଦେ�ଦେବ ଆପଣଆ
ି ପ� �୍କ ୧  ମପ୍�ଣ୍4ଣ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଏକ ଉ
୍4ଧକ୍ରମ ଗଠ�ି ଦେହଉଥିବା ଦେ
ଖିପାରିଦେବ  ।
               ପର୍ଦେ�ୟ୍କ 
ନିର  ଷୃଟି୍ର ବିବରଣ 
ନିକ� 
ନି ବୃ
ଧ୍ିପାଉଅଛ।ି ଆଉ ଦେମାଶା ଏକ  ାହ�ିିୟ୍କ ଢ଼଼ାଞଚ୍ା ଓ  ଷୃଟି୍ର ବୃ�ତ୍ାନ୍�ର
     ନୟିମି�ତାକ� ଗଠନ କର�ଅଛନ୍�ି। ଦେ�ଣ� ଦେ କହନ୍�ି, “  ତାହା ଦେହଉ...   ଓ ଦେ ପରି ଦେହଲା ”      । ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ�  ୱ୍  ୱ୍ ଜା�ି

         ଅନୁ ାଦେର ଉ�ପ୍ନ୍ନ ଦେହବାକ� କହନ୍�ି। ଆଉ ଦେ ଠାଦେର ଏକ ବାକ୍ୟାଂଶ ପ�ନରାବୃ��ି୍ ହଏୁ,  �ଥା - “    ପରଦେମଶଵ୍ର ଏହି  ମ �୍
 ଉ��୍ମ ଦେ
ଖିଦେଲ ”              । ଏହପିରି ନୟିମି�ତା ଓ ଢ଼଼ାଞଚ୍ା ଗଠନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଛଅ 
ନିର  ଷୃଟି୍ର ପର୍ଥମ ଭାଗଦେର ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�। କିନ୍��

              “  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�୍4�ମାନ  ଷୃଟି୍ର ଶିଷ4ଦେର ଅଛ� ଏବଂ ଦେ ହି ଢ଼ାଞଚ୍ା ମଧୟ୍ ପରିବ�୍4�ି� ଦେହାଇଅଛ।ି ଆଉ ଜଣାଶ�ଣା ବାକ୍ୟ ତାହା
”   “   ”          ଦେହଉ ପରିବ�୍4�ନ ଦେହାଇ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନମି4ାଣ କର� ଦେହଲା ଓ  ଷୃଟି୍ ଅପଣା  ୱ୍  ୱ୍ ଜା�ି ଅନୁ ାଦେର ଉ�ପ୍ନ୍ନ ପରିବ�୍4ଦେ�, 

 “  ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଆପଣା ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର,”     ଅଥ4ା�୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର  ଷୃଟି୍ କଦେଲ,     ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ପ�ର�ଷ ଓ
    �୍ର୍ୀ ରପୂଦେର  ଷୃଟି୍ କଦେଲ             । ଆଉ ପୃଥିବୀଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ବା ନବିା କରିବା ପରିବ�୍4ଦେ� ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପୃଥିବୀକ� ବଶୀଭ�ୂ

କରି,           ଆଉ ଜ�ଚର ମ� ୍ୟ୍ଗଣ ଓ ଦେଖଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ଭଚୂର ଉଦେରାଗାମୀ ଜନ୍�� ଗଣ ଉପଦେର,    ଆଉ ବା �୍ବଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ
     ପୃଥିବୀ ଉପଦେର କ�୍4�ୃ�ଵ୍ କରିବା ପାଇୁଁ କହଦିେଲ         । ଆଉ ଏହି ଉ
୍4ଧକ୍ରମ ନମିନ୍ ବାକ୍ୟ 
ୱ୍ାରା ପଣୂ୍4ଣ ଦେହଲା, �ଥା-  ପରଦେମଶଵ୍ର
      ଆପଣା ନମିି4� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବ �୍� ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ କଦେଲ,  ଆଉ ଦେ
ଖ,      ମ �୍ ଦେକବ� ଉ��୍ମ ହିଁ ନୁଦେହୁଁ,   ମା�ର୍ ଅ�� ୟ୍��୍ମ ଅଦେଟ।

କ.     ’   ଷୃଟି୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ ଣ ଶିଖାଏ?

    ’   ଷୃଟି୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ ଣ ଶିଖାଏ?       ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଶିଖାଏ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଡାୱି4ନୀଆନ୍
 ଭର୍ମ ଦେନାହୁଁ�           । 
ୟାକରି ତାହା ଶ�ଣନ୍�� । ଆପଣ ଓ ମୁଁ�  ଷୃଟି୍ର ଦେକୌଣ ୀ ଭ�ଲ ଦେନାହୁଁ�,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକୌଣ ୀ  ମ�
ର୍�ଟଦେର ଦେଧାଇ
      ଫିଙ୍ଗା �ାଇଥିବା ଆ
କିା�ର ମଲଦେଫଣର କିଛି ଅଂଶ ଦେନାହୁଁ�,       ଦେ� ପର୍ାକୃ�ିକ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା ଜୀବି� ପର୍ାଣି ଦେହାଇଗଲୁ  ।

            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହପିରି ନୁହୁଁ। କାରଣ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର ବିପରୀ� 
କ୍ଷତା ଓ ବିଚାର କରିବାର ବିଶିଷଟ୍ କ୍ଷମତା ଅଛ,ି ଦେ ଥିପାଇୁଁ
      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� ବିବ�୍4�ନଶୀ� ପାହଚର ଶିଷ4 କରି ନାହୁଁ�         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ଅଟ� ତାହା ଦେ ଥିପାଇୁଁ ନୁଦେହୁଁ। ମୁଁ�

       ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ଷୃଟି୍ର ମ�କ�ଟର ଦେକନ୍
ର୍ ଅଦେଟ। ଆପଣମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ମ�ୂକ,    �ବୟ୍ବ ଥ୍ି�  ଷୃଟି୍ର
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  ମ�କ�ଟର ଦେକନ୍
ର୍ ଅଟନ୍�ି                । ଦେ�ପରି ଦେ ଆପଣା  ମାନ ଏକ ବୟ୍କ୍�ିକ� ନମି4ାଣ କରନ୍�ି ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏକ  ଥ୍ାନଦେର ରଖି
ପାରନ୍�ି,       ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଦେ ଏହି  ମ �୍ ବ �୍� କ� ନମି4ାଣ କଦେଲ  ।  ବ4ଜ୍ଞାନ,ି        ବ4ଶକ୍�ିମାନ ପରଦେମଶୱ୍ର ନଜି୍4ଜନ ଅବ ଥ୍ାକ� ଏକ ରପୂ
ଦେ
ଇ,       ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଭାଗଦେର ପର୍ାଣୀମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପରିପଣୂ୍4ଣ କରି କହଦିେଲ, “    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର ମନୁଷୟ୍ର

 ନମି4ାଣ କର� ”       । ପରଦେମଶୱ୍ର ଏପରି ଏକ ବ �୍� ର ନମି4ାଣ କରିବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଦେଲ,  �ିଏ ପକ୍ଷୀଗଣ, ମ� ୍ୟ୍,    ଜନ୍�� ଓ ବୃକ୍ଷଲତାଠାର�
   ଅଧିକ ତାହାଙ୍କ  
ୃଶୟ୍ ଥିଲା        । ଦେ ଆପଣା  
ୃଶୟ୍ଦେର କିଛି ନମି4ାଣ କରିବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଦେଲ,       ଦେ�ଣ� ଦେ ଆ
ମ ଓ ହବାଙ୍କ� ନମି4ାଣ

କଦେଲ,       ଆଉ ଦେ ଆପଣଙ୍କ� ଓ ଦେମାଦେ� ନମି4ାଣ କଦେଲ     । ମୁଁ� ଆଜି ଅ �ି୍�ୱ୍ଦେର ଅଛ,ି     କାରଣ ଈଶୱ୍ର ଦେମାଦେ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ,   ଓ �
ି
  ତାହା �ଦେଥଷଟ୍ ନୁଦେହୁଁ,        ଦେ ଦେମାଦେ� ତାହାଙ୍କ  
ୃଶୟ୍ ଦେହବା ପାଇୁଁ  ଷୃଟି୍ କଦେଲ      । ଆଉ �
ି ତାହା �ଦେଥଷଟ୍ ନୁଦେହୁଁ,   ଦେ�ଦେବ ଦେ 

ଦେମାଦେ�,             ତାହାଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍କ�  ଫ� କରିବା ନମିନ୍ଦେ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଓ ଆପଣ ଏଠାଦେର ଅଛ�   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
   ପୃଥିବୀକ� ବଶୀଭ�ୂ କରିବାର ଅଛ,ି     ଏହା ଉପଦେର ଅଧିକାର କରିବାର ଅଛ,ି     ଏହା ଉପଦେର କ�୍4�ୃ�ୱ୍ କରିବାକର ଅଛ,ି    ଓ ଏହାର ��ନ୍

 ଦେନବାର ଅଛି        । ଆଉ ତାହା �
ି ଆପଣଙ୍କ ଲହଣୁୀକ� ନ �ରଳାଏ,  ’      ଦେ�ଦେବ କ ଣ ଦେହବ ତାହା ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ  । ପ�ଣି,   ଆ
ପି� �୍କ ୧
            ଅଧୟ୍ାୟ ଭ�ି ଅନୁଚଦ୍େଛ
ର ପର୍ଚାର ଓ ଅଧୟ୍ୟନ କରିବାର ଆହ୍ୱାନଦେର ପରିଚି� ଅଟ� ଅଥ4ା�୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହୁ, “ହୁଁ,  ହୁଁ

      ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମାଦେ� ଆପଣା ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର  ଷୃଟି୍ କରି ଅଛନ୍�ି... ”         । ଆଉ ତାହା ବ�କ ଉପର� ପାଣି ଝାଡି଼ବା  ମାନ  ହଜ ଅଦେଟ।
               କିନ୍�� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା  
ୃଶୟ୍ର କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବାକ� ଚାହଥୁିଦେଲ ଏବଂ ଦେ ଆପଣଙ୍କ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ। ଆଉ ତାହା ଆପଣମାଦେନ

               ଅଟନ୍�ି। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଆ
ି ପ� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟର  ନ୍ଦେ
ଶ ଅଦେଟ ଦେ�ପରି ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି  ମବ୍ନ୍ଧୀ� ଅଦେଟ।

ଖ.  “ ”  ବହବୁଚନ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଏ ଅଦେଟ।

ବ�୍4�ମାନ,               ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
ଦେର ଅଦେନକ ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ ବିଷୟ ଅଛି �ାହା ମୁଁ� ଦେ
ଖିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ଓ ଦେ ଗ�ଡି଼କ ମଧୟ୍ର� ପର୍ଥମ ଦେହଲା:  ଏହି
“ ”  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଏ ଅଟନ୍�ି? “      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର ମନୁଷୟ୍ର ନମି4ାଣ କର� ”   । କିଏ ବହବୁଚନ ଅଟନ୍�ି? 

    ଆପଣମାଦେନ ୨୭ ପ
ଦେର ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� ,    ଦେ ଏକବଚନ ପର୍ଦେୟାଗ କରନ୍�ି,   “  ” ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର
  ଷୃଟି୍ ଦେହାଇଅଛ�    । �ାହା ବି ଦେହଉ,      କିନ୍�� ଏହି ବିଷୟଦେର ଅଦେନକ ଧାରଣା ରହଅିଛି      । ବାଇବଲ ଧାରାବିବରଣୀ ଓ ଧମ4���୍ୱ୍ ଶିକ୍ଷାଦେର

            ଏହି ବିଷୟଦେର ଅଦେନକ ବା
ବିବା
 କରିବାକ� ପ ନ୍
 କରନ୍�ି। କିନ୍�� ଦେ�ଉୁଁ ମ�ଦେର ମୁଁ�  ଥ୍ରି ର�ଦେହୁଁ,    ଆପଣ ମଧୟ୍ ଜାଣିବା
ଆବଶୟ୍କ,    ତାହା ରକ୍ଷଣଶୀ�ବା
ୀ ମ� ଅଦେଟ  ’       । ତା ଅଥ4 ଏହା ହିଁ ଠକ୍ି ଅଦେଟ ତାହା ନୁଦେହୁଁ,     ମା�ର୍ ଏହା ଧମ4���୍ୱ୍ ଶିକ୍ଷାର

  ରକ୍ଷଣଶୀ� ପକ୍ଷ ଅଦେଟ   । କିନ୍�� ,      ମୁଁ� ଜଦେଣ ରକ୍ଷଣଶୀ�ବା
ୀ ପରି ବୟ୍କ୍�ି ଅଦେଟ,     ମୁଁ� ଆଉ କଣ କହି ପାଦେର?    ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର
       ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଏଠାଦେର �ରି୍ଏକତାର ଏକଆଭା ପରିଲକ୍ଷି� ହଏୁ      ।  ଷୃଟି୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଅ�ୟ୍ଧିକ ଭାବଦେର

  ଏକଈଶୱ୍ରବା
 ଦେହବା 
ଶ4ାଏ,   ତାହା ନୁଦେହୁଁ କି?   ଦେମା କହବିାର ଅଥ4,        ଆ
ି ପ� �୍କ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ତାହା ଦେ
ଖିବାକ� ପାଉ  ।
               ଦେ କାହାରିକି ପରାମଶ4 କିମବ୍ା  ାହା�4ୟ୍ ମାଗନ୍�ି ନାହିଁ। ଦେକବ� ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର �ିଏ  ବ� କିଛି  ଷୃଟି୍ କରନ୍�ି। ଆଉ

     ’          �ଥାପି ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାର� ଭିନ୍ନ ତା ବୟ୍�ି� ଆହରିୁ ଅଦେନକ ବିଷୟ ମଧୟ୍ ଅଛ।ି ଅଥ4ା�୍ ତାହାଙ୍କ ଅ
ୱି୍�ୀୟ
          ଦେହବାଦେର ମଧୟ୍ ବହବୁଚନର ଆଭା ଦେ
ଖା�ାଏ। ପର୍ଥମ 
�ଇଟି ପ
ଦେର ଆଦେମ ତାହା ଦେ
ଖିଅଛ� ,   ଆମଦ୍େଭ ନୁଦେହୁଁ କି?  ଆ
ୟ୍ଦେର

          ପରଦେମଶୱ୍ର  ଷୃଟି୍ କଦେଲ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ନଜି୍4ଜନ  ଷୃଟି୍ ଉପଦେର ବୟ୍ାପ�୍ ଥିଲା        । ଏହା ଦେ
ଖିବା ବହ�ୁ ର�ଚିକର ଅଦେଟ ଦେ�
        ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଏହି ପର୍ଶନ୍ ଉପଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ପବି�ର୍ଶା �୍ର୍ ଦେ
ଇ �ାଆନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ନୂ�ନ ନୟିମଦେର

               ପର୍ଦେବଶ କରନ୍�ି ଓ ଆପଣ ଏହପିରି ବିଷୟକ� ପର୍ାପ�୍ କରନ୍�ି �ାହା ଦେ ହି  ମୟ ପ�4୍ୟନ୍�  ପ୍ଷଟ୍ ଦେହାଇ ନାହିଁ    । ତାହା ନଶିଚି୍�
ଭାବଦେର,     କିଏ  ମ �୍ ବିଷୟକ�  ଷୃଟି୍ କରିଅଛନ୍�ି?      କିଏ ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟର ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି?   ଏହା �ୀଶ� ଅଟନ୍�ି, 

 ’  ଆପଣ କ ଣ ଜାଣିଥିଦେଲ?           ଏପରି ପରିଲକ୍ଷି� ହଏୁ ଦେ� ପିତା ପରଦେମଶୱ୍ର  ବ� ଦେ�ାଜନା କରି ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି,  କିନ୍��
 ାଧାରଣ�ଃ,         ଏପରି ପରିଲକ୍ଷି� ହଏୁ ଦେ� ବା �୍ବଦେର ପ��ର୍  ମ �୍ କା�4୍ୟ କରନ୍�ି,      ଦେ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ଦେ�ାଜନାକ�  ଫ�
କରନ୍�ି          । କଲ ୀୟ ୧ ଅଧୟ୍ାୟ ୧୬ ପ
ଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଏପରି ଦେଲଖା�ାଏ, “    କାରଣ 
ୃଶୟ୍ ଓ ଅ
ୃଶୟ୍,    ଵ୍ଗ4ଦେର ଓ

      ପୃଥିବୀଦେର  ମ �୍ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ 
ଵ୍ାରା  ଷୃଟି୍ ଦେହଲା,        ିଂହା ନ କି ପର୍ଭ��ଵ୍ କି ଆଧିପ�ୟ୍ କି କ�୍4ତାପଣ,    ମ �୍ ତାହାଙ୍କ
     
ଵ୍ାରା ଓ ତାହାଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�  ଷୃଟ୍ ଦେହାଇଅଛି ”   । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପ��ର୍ �ୀଶ�,   �ରି୍ଏକତାର 
ୱି୍�ୀୟ ବୟ୍କ୍�ି,   ପ��ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର
   ଷୃଟି୍ର କ�୍4ତା ଅଟନ୍�ି,  �ାହାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା,         �ାହାଙ୍କ ମାଧୟ୍ମଦେର ଓ �ାହାଙ୍କ ପାଇୁଁ  ମ �୍ ବ �୍�  ଷୃଟ୍ ଦେହାଇଅଛି  ।

           ଦେ�ାହନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଲିଖି�  � ମାଚାରର ପର୍ଥମ ଅଧୟ୍ାୟ ୩ ପ
ଦେର ପ�ଣିଥଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, “  ତାହାଙ୍କ
   
ଵ୍ାରା  ମ �୍  ଷୃଟ୍ ଦେହଲା;    ଆଉ ଦେ� ମ �୍  ଷୃଟ୍ ଦେହାଇଅଛ,ି        ଦେ ଥିମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ  �
ଧ୍ା ତାହାଙ୍କ ବିନା  ଷୃଟ୍ ଦେହାଇ ନାହିଁ  ।

”   ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର,     “ ”  ଆ
ି ପ� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ଅଦେଟ      । ଦେ�ପରି ପରଦେମଶୱ୍ର  ୱ୍ୟଂ ଆପଣା  ହ�ି, 
  ଅଥ4ା�୍ ପିତା ପରଦେମଶୱ୍ର,  ପ��ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର,   ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା ପରଦେମଶୱ୍ର,   ବା�୍4ତାଳାପ କରି କହନ୍�ି, “  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

  ମନୁଷୟ୍କ� ନମି4ାଣ କରିବା,          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଷୃଟି୍ର  ମ �୍ ବ �୍� ର� ଅଧିକ ଆପଣା  ା
ୃଶୟ୍ଦେର ମନୁଷୟ୍କ� ନମି4ାଣ କରିବା ”  । ଏହା
             ଦେକୌଣ ୀ ଶିକ୍ଷା  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ବହବୁଚନ ନୁଦେହୁଁ। ବ�୍4�ମାନ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛ� ଦେ� ତାହା ବା �୍ବଦେର ଟିକିଏଦେର

   ଅବିଶୱ୍ା ନୀୟ ରପୂଦେର ପର୍ା ଙ୍ଗୀକ ଦେହାଇଥାଏ।

IV.   “ ” ’  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଏହି ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ି କ ଣ ଅଦେଟ? 

            ଅନ୍ୟ ବିଷୟ �ାହା ମୁଁ� କହବିାକ� �ାଉଅଛି ଦେ� ତାହା ଦେକବ� ଏହି ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିବା ଅଦେଟ:   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର  ଷୃଟି୍
  ’  କରା�ିବାର ଅଥ4 କ ଣ ଅଦେଟ?       ’  ତାହାଙ୍କ  
ୃଶୟ୍ଦେର  ଷୃଟି୍ କରା�ିବାର ଦେହବାର ଅଥ4 କ ଣ ଅଦେଟ?  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ

     ’  ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର  ଷୃଟି୍ କରା�ିବାର ଦେହବାର ଅଥ4 କ ଣ ଅଦେଟ? ପ�ଣି,      �
ି ଆପଣମାଦେନ ଧାରାବିବରଣୀଗ�ଡିକ କିମବ୍ା ଧମ4���୍ୱ୍
            ଶିକ୍ଷାକ� ଅଧୟ୍ୟନ କରନ୍�ି ଦେ�ଦେବ ଆପଣମାଦେନ ଦେ
ଖି ପାରିଦେବ ଏହି ବିଷୟଦେର ମଧୟ୍ ଅଦେନକ ଧାରଣା ରହଅିଛି   । ମଣଡ୍�ୀର
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               ଇ�ିହା ଦେର ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଦେହବାର ଏକ ଅଂଶକ� ଦେଖାଜିବାଦେର ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଥିବା ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ� ଓ ଦେ ହି ଏକ ଅଂଶ
              ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ି ଦେହବା ଅଦେଟ ଆଉ ଏହପିରି ଭାଦେବ  ାଧାରଣ�ଃ ବା
ବିବା
 ଚାଲିଅଛ।ି କିନ୍�� ମୁଁ� ବିବା
ର� ଅଲଗା

 ଚିନ୍ତା କଦେର,    ମୁଁ� ଜାଣି ପାଦେର ଦେ�,           ମୁଁ� ଓ ଆପଣମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର  ଷୃଟି୍ ଦେହବାର ଅଥ4 ନଶିଚି୍� ରପୂଦେର
  ଅଦେନକ ବିଷୟ ଅଦେଟ।

କ. ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ି:    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ପର୍�ିଫ�ନ କର�।

 ବ4ପର୍ଥଦେମ,              ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଲା ମୁଁ� ଓ ଆପଣମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  
ୃଶୟ୍ଦେର  ଷୃଟ୍ ହଇଅଛ� �ାହାର ଅଥ4 ଦେହଲା
   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ମାନ ଅଟ�         । ମା�ର୍ ଆଦେମମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେନାହୁଁ�। ମୁଁ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର  ଷୃଟ୍, 

  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  
ୃଶୟ୍ ଅଦେଟ,    କିନ୍�� ମୁଁ� ପରଦେମଶୱ୍ର ନୁଦେହୁଁ,     ତାହା ଏକ ଗମଭ୍ୀର ବିଷୟ ଅଦେଟ,    �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଗ�
   ପତ୍ାହଦେର ଚଚ4ା କରିଥିଲୁ     । ମୁଁ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଭିନ୍ନ ଅଦେଟ,        ମ �୍  ଷୃଟି୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍�ି ଓ

     ମ �୍ ପର୍କାର ଜୀବବା
ୀ ଓ  ଦେବ4ଶୱ୍ରବା
ୀ,   ଦେହାଇପାଦେର ନୂ�ନ ��ଗ,       ମଦେମ4ାନବା
ୀ ଓ ଦେ�ଦେକୌଣ ୀ ବୟ୍କ୍�ି ଦେହଉ ନା କାହିଁକି, 
  “  ”    �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ବିୟ୍ ପର୍ଭା ପର୍ାପ�୍ କରିଥିବା 
ାବୀ କର�,    ଦେ�ଦେବ ତାହା ମିଥୟ୍ା ଅଦେଟ    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକବ�

        ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  
ୃଶୟ୍ଦେର  ଷୃଟ୍ ଅଟ� । କିନ୍�� ମ�
ର୍ାର ଅନ୍ୟ ପାଶ୍4ୱ ପରି,    ମୁଁ� �ାହା ଚିନ୍ତା କଦେର,    �
ି ଆପଣମାଦେନ ପଛକ�
    �ାଇ ପୃଷଠ୍ଭମିୂ ଓ ପର୍ବାହକ� ଦେ
ଖନ୍�ି,     ’    ଦେ�ଦେବ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିର ଅଥ4 କ ଣ ତାହା  ପ୍ଷଟ୍ ଅଦେଟ    । ଏହାର ଅଥ4

               ଷୃଟି୍ର ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ୀ ବ �୍� ବା ଅଂଶଠାର� ଅଧିକ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  
ୃଶୟ୍ ଅଟ� । ଆଉ ଦେ ଠାଦେର ଅଦେନକ
     ବିଷୟ ଅଛି �ାହା ଏହାକ�  ଥ୍ାପି� କଦେର,     କିନ୍�� ଦେକନ୍
ର୍ ବିଷୟ ଏହା ଦେ�:    ଦେ�ଦେକୌଣ ୀ କାରଣ ବଶ�ଃ ଦେହଉ,  ପରଦେମଶୱ୍ର
     ଆପଣା  ଷୃଟି୍ ମଧୟ୍ର� ଏକ ଅଂଶକ� ପକ୍ଷୀଗଣ,  ବା ମ� ୍ୟ୍,  ବା ଜନ୍�� ଗଣ,    ବା ଦେୟାଦେ ମାଇଟ୍ ର ଦେ ୌନ୍
�4୍ୟଠାର�,  ଶଙ୍କ�ଧାରୀ
         ବୃକ୍ଷର ଦେ ୌନ୍
�4୍ୟ ଠାର� ମଧୟ୍ ଅଧିକ ତାହାଙ୍କ� ପର୍�ିଫ�ନ କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା କଦେଲ,      ଦେ  ଷୃଟି୍ ମଧୟ୍ର� କିଛି ତାହାଙ୍କ�

         ପର୍�ିଫ�ନ କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା କଦେଲ ଏବଂ ଦେ�ଣ� ଦେ ଆପଣମାନଙ୍କ� ଓ ଦେମାଦେ�,     ଆ
ମ ଓ ହବାଙ୍କ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ    । ଏବଂ ଆପଣ
ଜାଣନ୍�ି,     ଆକାଶମଣଡ୍�ର ଏକଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ କା�4୍ୟ ଅଛ,ି   ଦେ  ବ� ନୁଦେହୁଁ କି?     ଆକଶମଣଡ୍� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ ପର୍କାଶ
କରନ୍�ି            । କିନ୍�� ଆପଣମାଦେନ ଓ ମୁଁ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ମାନ ଅଟ� ଓ ତାହା ଦେକୌଣ ୀ ପାହାଡ଼,  ବା  �ୂ4୍ୟା �୍,   କିଅବା ତାରକାଦେର

        ପଣୂ୍4ଣ ଆକାଶ ଦେକଦେବ ମଧୟ୍ ତାହାଙ୍କ  ମାନ ଦେହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ         । ଦେ ମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ମାନ ଦେ
ଖା �ାଇପାରିଦେବ ନାହିଁ।
          ଦେ ମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେହାଇ ପାରିଦେବ ନାହିଁ। ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଦେଗୌରବକ� ବଣ୍4ଣନା କରି ପାରିଦେବ,    କିନ୍�� ତାହାଙ୍କ  ମାନ

    ଦେ
ଖା  
ୃଶୟ୍ �ାଇ ପାରିଦେବ ନାହିଁ              । ଆପଣମାଦେନ ଓ ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ  
ୃଶୟ୍ ଦେହବା ପାଇୁଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଦେ
ଶ ପା�ନ କରିବା ନମିନ୍ଦେ�
  ଷୃଟ୍ ଦେହାଇଅଛ� ।

  ’  ତାହାର ଅଥ4 କ ଣ ଅଦେଟ?           ମୁଁ� ଆଜି ପର୍ା�ଃ  ମୟଦେର ଦେ�ଉୁଁ ବିଷୟଦେର କିଛି  ମୟ ବୟ୍�ି� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ,     ମୁଁ� ବିଚାର କଦେର ଦେ�
  ଦେଗାଟିଏ ମ�
ର୍ା ପରି,    ତାହାର 
�ଇଟି ପାଶ୍4ୱ ଅଛି          । ଆପଣମାଦେନ ଓ ମୁଁ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର  ଷୃଟି୍ ଦେହାଇଅଛ� ଏବଂ

              ଅନ୍ୟ ପାଶ୍4ୱଦେର ତାହାର ଅଥ4 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ପର୍�ିଫ�ନ କର�। ତାହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମ�ଖଦେର ଓ ଚକ୍ଷ�ୟ୍ଦେର ତାହାଙ୍କ�
 ପର୍�ିଫ�ନ କର�,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ମାନ ଓ  
ୃଶୟ୍ ଅଟ�     । ଆଉ ଦେ�ପରି ମୁଁ� କହଲିି, 

      ଦେ ହପିରି ଦେହବା ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ଠାଦେର ଅଦେନକ ବିଷୟ ରହଅିଛି   । ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ,     ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର  ଷୃଟି୍ ଦେହବା
      ଅଥ4 ଦେ ଥିଦେର ଅଦେନକ ଆ�ମି୍କ ���୍ୱ୍  ମମି୍�ି� ଅଦେଟ     । ଅଥ4ା�୍ ଆପଣମାଦେନ ଓ ମୁଁ�,     ମାଂ ଓ ଅ �ି୍ର� ଅଧକି ଅଟ� ,  ଅଥ4ା�୍

   ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ�ପରି ଆ�ମ୍ା ଅଟନ୍�ି,           ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର ମଧୟ୍ ଏକ ଆ�ମ୍ା ଅଛି ଓ ଆମଭ୍ମାଦେନ ମଧୟ୍ ଆ�ମି୍କ ବିଷୟକ�
      ଜାଣ� ଓ ଆମଭ୍ମାଦେନ ମଧୟ୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଜାଣ�  । ତାହା,       ଜନ୍ମ ଦେହବାର ଓ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର  ଷୃଟି୍

   ଦେହବାର ଏକ ଅଂଶ ଅଦେଟ     । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର ମାନ ିକ ଗ�ଣ ଅଛ,ି      ଅଥ4ା�୍  ପ୍ଷଟ୍ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଗ�ଣ ଅଛି  ।
   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର ମାନ ିକ 
କ୍ଷତା ଅଛ,ି       ଂକ୍ଷିପ�୍ ଭାବଦେର ଚିନ୍ତା କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି    । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର  ମପ୍କ4

    ଥ୍ାପନ କରିବାର 
କ୍ଷତା ଅଛ,ି       ଅଥ4ା�୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି  ମପ୍କ4  ଥ୍ାପନ କରିବାର 
କ୍ଷତା,    ହଭାଗୀତା ରଖିବାର

କ୍ଷତା,       ଓ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଅଂଶୀ
ାର ଦେହବାର 
କ୍ଷତା ଅଛି           । ତାହା ହିଁ ଆ
ପି� �୍କ ୨ ଅଧୟ୍ାୟର  ାରାଂଶ ଅଦେଟ। କିନ୍��

            ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର  ଷୃଟି୍ ଦେହବାର ଅଥ4 ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଦେନୈ�ିକ ଜୀବନର ଗଠନ ମଧୟ୍ ଅଦେଟ। ଅଥ4ା�୍
   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର ଏକ ବିଦେବକ ଅଛ,ି      ଅଥ4ା�୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭଲ ଓ ମନ୍
କ� ବ� ଝିପାର�,     ଅଥ4ା�୍ ଏମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଭିନ୍ନତା

 ଥିବା ବ� ଝିପାର�              । ଆଥ4ା�୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର ଚୟନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ଚୟନ କର� ଦେ ଥିପାଇୁଁ
               ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ାୟୀ�ୱ୍ଧୀନ ଦେହବା। ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଆ
ପି� �୍କ ୩ ଅଧୟ୍ାୟର  ାରାଂଶ ଅଦେଟ। ଏହପିରି ପରଦେମଶୱ୍ର ଏହି  ମ �୍

                ବିଷୟ ଓ ତା  ହ�ି  ମଭ୍ବ�ଃ ଆହରିୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଦେମାଦେ� ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ� ପର୍
ାନ କରି ଅଛନ୍�ି ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
   ତାହାଙ୍କ ଆଦେ
ଶ ପା�ନ କରିପାର�,        ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଏକ ରାଜପର୍�ିନଧିି ରପୂଦେର ଏହି ଧରାପୃଷଠ୍ଦେର ରଖା �ାଇଅଛ� ,  ଅଥ4ା�୍

        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଷୃଟି୍ର ଅନ୍ୟ  ମ �୍ ବ �୍� ଠାର� ଅଧିକ ତାହାଙ୍କ  
ୃଶୟ୍ ଅଟ� ।

        ଆମ ଗୃହଦେର ଦେଗାଟିଏ ବଡ଼ କ�କ�ର ଓ 
�ଇଟି ବିଦେଲଇ ଅଛନ୍�ି       । କ�କ�ର ଓ ବିଦେଲଇ ବିଷୟଦେର କହବିାକ� ଗଦେଲ,   ଦେ ମାଦେନ ବହ�ୁ
 ଉ��୍ମ ଅଟନ୍�ି,  ଏପରିକି ପି. ଦେଜ. ମଧୟ୍              । ଆମ ପରିବାର ମଧୟ୍ଦେର ଦେଗାଟିଏ ମୃ� ବିଦେଲଇକ� ଦେନଇ ଏକ ମଜା କଥା ଅଛି ଓ

          ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଦେମାଦେ� ବାରମବ୍ାର କ୍ଷମା ମାଗିବାକ� ପଡି଼ଥାଏ। ଆମ ପାଖଦେର �ିଦେନାଟି ପଶ� ଅଛନ୍�ି,     ଏପରିକି ବିଦେଲଇକ� ମଧୟ୍ ଆଦେମ
 ପଦ୍େରମ କର�     । ଦେ ମାଦେନ ଆମ ଧୟ୍ାନ ରଖନ୍�ି,   ଦେ ଠାଦେର କିଛି ଦେହଉଅଛ,ି  କିନ୍�� ଦେଫାଷଟ୍ର୍,  ଏବଂ ପି. ଦେଜ.  ଓ ଜ�ଆନ୍,   ଏହି �ିଦେନାଟି ପଶ�
   ଦେ�ଦେ� ଭ� ଦେହଦେଲ ମଧୟ୍,       ଦେକଦେବ ମଧୟ୍ ଆପଣା  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କ ପରି ଦେହାଇପାରିଦେବ ନାହିଁ     । ଦେ ମାଦେନ ଦେକଦେବ ମଧୟ୍
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          ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଆପଣ ଓ ଦେମା ପରି ଦେ ହି  ମାନ ଦେଗୌରବ ଦେ
ଇ ପାରିଦେବ ନାହିଁ,     କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଶ�  ମାନ ନୁଦେହୁଁ,  ମା�ର୍
   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର  ଷୃଟି୍ ଦେହାଇଅଛ� ।

ଖ.     ’   ଷୃଟି୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ ଣ ଶିଖାଏ?

ବ�୍4�ମାନ,                   ଏହି ବିଷୟଦେର ମୁଁ� ଅଦେନକ 
ଗି ଦେ
ଇ ଚଚ4ା କରି ପାଦେର ଏବଂ ଏହାକ� ଦେଛାଟ କରି ଲାଗ� କରିବା ପାଇୁଁ ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟର
             ନୀହତିାଥ4କ� ବାହାର କରିବା ଦେହଲା ଏହି  ପତ୍ାହ ପାଇୁଁ କଠନି ବିଷୟ ଅଦେଟ ଓ ଏହା ନମିନ୍ପରି ଅଦେଟ  । ମୁଁ�,  ବିଲ୍ ମାଉନ୍ ,୍  ଦେ�

   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର  ଷୃଟ୍ ଅଦେଟ,           ଦେମା ପାଇୁଁ ଏହି  �ୟ୍ତାର ପର୍ାଥମିକ ମହ��୍ୱ୍ �ାହା ଅଦେଟ ତାହା ଦେହଲା: 
      ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ି  ମ �୍ ମାନବୀୟ ବିଦେଶଷ�ୱ୍ର ଉ� ୍ ଅଦେଟ    । ଏହା  ୱ୍�ପ୍ ଦେହାଇପାଦେର,    କିନ୍�� 
ୟାକରି ଏହି

  ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କରନ୍��            । ଏହା ଏକ �ଥୟ୍ ଅଦେଟ ଦେ�ଆପଣମାଦେନ ଏବଂ ମୁଁ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର  ଷୃଟ୍,  ଅଥ4ା�୍ ତାହା
     ମ �୍ ମନୁଷୟ୍ର ବିଦେଶଷ�ୱ୍ର ଉ� ୍ ଅଦେଟ              । ବିଦେଶଷ�ୱ୍ ଏକ ବୃହ�୍ ଶବ
୍ ଅଦେଟ। ଏହା ଦେ ହି  ମ�� ଲ୍ୟ ମଲ୍ୂୟର ଦେବାଧ ଦେହବା

ଅଦେଟ,     ଅଥ4ା�୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ଅଭିଳାଷା କର�,   ଦେ ହି ଅଥ4ର ଦେବାଧ,       ବା ଜାଣିବା ଦେ� ମୁଁ� ଦେକହି ଜଦେଣ ଅଦେଟ,    ମୁଁ� ଦେଗାଟିଏ କାରଣର�
     �ଥା ଦେଗାଟିଏ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ପାଇୁଁ ଏଠାଦେର ଅଛ,ି    ମୁଁ� ଦେକୌଣ ୀ ଭ�ଲ ନୁଦେହୁଁ,    କିନ୍�� ମୁଁ� �ିଏ ଅଦେଟ,   ଦେ ଥିଦେର ହିଁ ବିଦେଶଷ�ୱ୍, ମହ��୍ୱ୍,  ଓ

 ତା�ପ୍�4ୟ୍ ରହଅିଛି              । ଏହା ଦେ ହି  ମ �୍ ବିଷୟ ଅଦେଟ �ାହା ପାଇୁଁ ଏହି ଜଗ� ବୟ୍ାକ�� ଭାବଦେର ଦେଖାଜି ବ� ଲୁଅଛ,ି   ଦେ ମାଦେନ ନୁଦେହୁଁ କି? 
       ଦେ ମାଦେନ ବୟ୍ାକ�� ଭାବଦେର ଦେକବ� ଜୀନନର ଅଥ4 ଓ ମଲ୍ୂୟ,   ବିଦେଶଷ�ୱ୍କ� ଦେଖାଜ� ଅଛନ୍�ି       । ଆ
ି ପ� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟ ଏହା
               ପର୍କାଶ କଦେର ଦେ�  ମ �୍ ବିଦେଶଷ�ୱ୍ର ଉ� ୍ ଦେ ହି �ଥୟ୍ ଅଦେଟ ଦେ� ମୁଁ� ଓ ଆପଣମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର

        ଷୃଟ୍ ଅଟ� । ମୁଁ� ଦେ�ପରି ଏ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କଲି,           ଏହି ଜଗ� କିପରି  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ବିଶୃଙ୍ଖ�ି� ଦେହାଇଅଛି ତାହା 
ୱ୍ାରା ମୁଁ�
  ବାରମବ୍ାର ପର୍ଭାବି� ଦେହାଇଅଛି           । ଜଗ� ଏହି ବିଷୟଦେର ପଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ବିଶୃଙ୍ଖ�ି� ଦେହାଇଅଛ।ି ତାହାପାଇୁଁ ବୟ୍ବହାର

   “ ” କରା�ାଉଥିବା ଦେଶଷ�ମ ବାକ୍ୟ ଆ�ମ୍ଗାରିମା ଅଦେଟ,   �ୟ୍ କି?          ଆପଣ ଦେ
ଖି ପାରନ୍�ି ଦେ� ଏହି ଜଗ� କିପରି ଆପଣାର
        ବିଦେଶଷ�ୱ୍ ଓ ତା�ପ୍�4୍ୟକ� ପାଇବା ପାଇୁଁ ବୟ୍ାକ�� ଭାବଦେର ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛି        । ଆଉ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଦେ ହି  ମ �୍ ନଦିେବ4ାଧ

 ବିଷୟକ� ଦେ
ଖନ୍�ି,    �ାହା 
ୱ୍ାରା ତା�ପ୍�4ୟ୍କ� ପାଇଥାଆନ୍�ି,   ତାହା ବିଦେରାଧ��କ୍� ଅଦେଟ,    ତାହା ବିପରୀ� 
ଗିକ� �ାଇଥାଏ,  ଏହା
              ପର୍ଚଣଡ୍ ଭାବଦେର ଉ�ଦ୍େ�ଜି� ପରିଲକ୍ଷି� ହଏୁ କାରଣ ଏହା ପର୍କୃ� ଉ� ୍ର� ପର୍ାପ�୍ କରିବା ଅଦେପକ୍ଷା ଅନ୍ୟ  ବ� ଥ୍ାନକ�

 
ୃଷଟି୍ କର�ଅଛ।ି

       ମୁଁ� କିଛି  ମୟ ନମିନ୍ଦେ� ଏହି ବିଷୟକ� ବ�ଝାଇବାକ� ଚାଦେହୁଁ,        କାରଣ ଏହା ପର୍�ି
ନି ଶ�ଣିଥିବା ବିଷୟମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଏକ
  ଗ�ର���୍ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ ଅଦେଟ,         ଦେ�ଣ� ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଆପଣମାଦେନ ଏହାକ� ଭଲ ଭାବଦେର ବ�ଝନ୍��     । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମଧୟ୍ ଆପଣ

  ଆପଣା ଦେଟଲିଭିଜନ ଦେଖାଲନ୍�ି,         ଆପଣ ଜଗ� 
ୱ୍ାରା 
ଆି�ାଉଥିବା ବିଦେଶଷ�ୱ୍ ଶବ
୍ର ପରିଭାଷାକ� ଶ�ଣି ପାରିଦେବ    । ମୁଁ� ଚିନ୍ତା
କଦେର,      �
ଓି ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ�  ମୟରଆବଶୟ୍କତା ନୁଦେହୁଁ,       �ଥାପି ମୁଁ� ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ�  ମୟ ଦେ
ବାକ� ଚାଦେହୁଁ,   ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ଏହି

        ବିଷୟ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଭରି�ାଉ ଓ ଆପଣମାଦେନ ବ� ଝି ପାରନ୍�� ଦେ�, “  ’  ଆପଣମାଦେନ କ ଣ ଜାଣନ୍�ି?   ମୁଁ� ଏହି କ୍ଦେଷ�ର୍ଦେର
     ବିଦେଶଷ�ୱ୍ ବିଷୟଦେର ଜଗ�ର ପରିଭାଷାର ଶିକାର ଦେହାଇଅଛି ”        । ଦେ�ଣ� ଦେମାଦେ� ଦେକବ� ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ବ�କ� ପରିଚା�ନା କରିବାକ�

          
ଅି। ଜଗ� ବିଦେଶଷ�ୱ୍ର 
ାବି କଦେର କିନ୍�� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ପୃଥକ୍ ଦେହାଇ 
ାବି କଦେର,    ତାହା  ମ ୟ୍ାର ଦେକନ୍
ର୍ ଅଦେଟ  ।
   ଜଗ� ବିଦେଶଷ�ୱ୍ର 
ାବି କଦେର,   ଦେ ଏହା ଦେଖାଜ�ଅଛ,ି      
ାବି କର�ଅଛି ଦେ� ଦେ ତାହା ପାଇଅଛ,ି     କିନ୍�� ଦେ ଅନୁଚି�  ଥ୍ାନମାନଙ୍କଦେର

ଦେଖାଜ�ଅଛି       ’  । ଆ
ି ପ� �୍କଦେର ବାବିଲ ଗଡ଼ର  ନ୍ଦେ
ଶ କ ଣ ଥିଲା?  ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “    ପର୍ଜାବନ୍� ଓ ବହବୁଂଶ ହଅୁ,  ପ�ଣି
  ପୃଥିବୀକି ପରିପଣୂ୍4ଣ କର ”    । ଏବଂ ପାପମୟ  ଷୃଟି୍ କଦେହ, “   ତାହା ଦେହାଇପାରିବ ନାହିଁ      । ମୁଁ� ବି �ୃ୍� ଦେହବାକ� ଚାହୁଁ� ନାହିଁ,   ମୁଁ� ଦେଗାଟିଏ
   ଥ୍ାନଦେର ରହବିାକ� ଚାଦେହୁଁ      । ମୁଁ� ଦେଗାଟିଏ ଗଡ଼ ବନାଇବାକ� ଚାଦେହୁଁ,      କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ଗ4 ପ�4ୟ୍ନ୍� ପହଞଚି୍ ପାରିବା ”  । ଏବଂ

      ବାବିଲ ଗଡ଼ ବା �୍ବଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବିର�
ଧ୍ାଚରଣ ଅଦେଟ,       ଏବଂ ଦେ�ଣ� ଆପଣମାଦେନ ବାବିଲର ଗଡ଼ ପର୍ାଚୀନ
   ଇ�ିହା ଅଦେଟ ଦେବାଲି ଭାବ�ନାହୁଁାନ୍�ି,      ତାହା ମୁଁ� ବିଗ� ରା�ରି୍ ଦେଟଲିଭିଜନଦେର ଶ�ଣିଲି     । ଆପଣମାଦେନ ଉଦେ
ୟ୍ାଗର ପର୍ ଙ୍ଗ  ଂଗୀ�, 
       ବ4ଦେଶଷ ଷଟ୍ାର୍ ଟଦ୍େରକ୍  ପି୍ଦେନାଫ୍ କ� ଶ�ଣିଅଛନ୍�ି କି?          ଦେ ଠାଦେର ମୁଁ� 
�ଇଟି ରବିବାର ଷଟ୍ାର୍ ଟଦ୍େରକ୍ କ� ଦେଗାଟିଏ ଧାଡିଦେର

 ଉଲ୍ଦେଲଖ କରିଅଛ,ି        ମୁଁ� କିଛି  ମୟ ପ�4୍ୟନ୍� ଏହା ଉଲ୍ଦେଲଖ କରିବି ନାହିଁ        “  । ଦେମାଦେ� ଏହି ଦେଶା ଦେ
ଖିବାକ� ଆନନ୍
 ଲାଦେଗ। ମୁଁ�
  ” ହ
ୃୟଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର (   ଭ�ଲ ବ �୍� ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା ),  ହା� ବଢ଼ାଇ,       ମୁଁ� ଦେକୌଣ ୀ ଏକ ତାରକକ�  ପ୍ଶ4 କରି ପାରିବି “ । ଦେ
ଖନ୍�� , 

  ତାହା ଅ
ପି� �୍କ ଅଦେଟ,    ତାହା ବାବିଲ ଗଡ଼ ଅଦେଟ   । ତାହା କହଅୁଛ,ି      ମୁଁ� ମହ��୍ୱ୍ ଓ ଅଥ4କ� ପର୍ାପ�୍ କରିପାରିବି,    �
ଓି ତାରାଗଣ ଛଅ
    ଶହ ମିଲିୟନ ଲାଇଟ୍ 
ୂରଦେର ଅବ ଥ୍ି�,  ହା� ବଢ଼ାଇ,       ମୁଁ� ଦେକୌଣ ୀ ଏକ ତାରକକ�  ପ୍ଶ4 କରି ପାରିବି       । ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଜୀବନର ଅଥ4

ଅଦେଟ,    ତାହା ହିଁ ମହ��୍ୱ୍ ଅଦେଟ    ।  ଷୃଟି୍ �ାହା କର�ଅଛ,ି             ତାହା ଏହା ଦେ� ଦେ  ମ �୍  ମମ୍ାନ ଓ  ମ �୍ ଦେଗୌରବ ଆପଣା ପାଇୁଁ 
ାବି
କର�ଅଛ,ି         �ାହା ଦେକବ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଓ ତାହାଙ୍କ ରଚନା�ମ୍କ କ୍ରିୟା ଦେ�ାଗ୍ୟବନ୍� ଅଟନ୍�ି      । ଜଗ� କିପରି ବିଦେଶଷ�ୱ୍କ� 
ାବି
କଦେର?   ଏବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କରନ୍��   । �ାହାବି ଦେହଉ,   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍
ଶ4ନକ� ଆଙ୍କିବା,     ଆପଣା ପାଇୁଁ ବିଦେଶଷ�ୱ୍କ� 
ାବି

   କରିବାର ଏକ ମାଧୟ୍ମ ଅଦେଟ         । ଏହି ଜଗ� ଆମଭ୍  ମ �୍ଙ୍କ� ଏକ ପର୍
ଶ4ନର ମାଗ4ଦେର ରଖିଥାଏ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?   ଆଉ ଏହା
କଦେହ, “    �
ି ଆପଣ ପର୍
ଶ4ନ କରନ୍�ି,      ଦେ�ଦେବ ଆପଣ କିଛି କରିବାର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି ”     । ଓ ଏହା ଦେ�ଦେକୌଣ ୀ ପର୍କାରର

       ପର୍
ଶ4ନ ନୁଦେହୁଁ। ଆପଣଙ୍କ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମାଧୟ୍ମଦେର ପର୍
ଶ4ନ କରିବାକ� ଦେହବ,   ଆପଣମାନଙ୍କ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷୟ୍, 
   ମଲ୍ୂୟ  ୱ୍ୀକାର କରିବାକ� ଦେହବ,  ’     ଓ ତା ଉ�ତ୍ାଦେର ଦେ ହି 
ଗିଦେର ଚାଲିବାକ� ଦେହବ,      ଦେ�ଦେବ ଆପଣମାଦେନ ଏକ ଉ��୍ମ ଦେଲାକ

             ଦେହାଇପାରିଦେବ ଓ ଦେ�ଦେବ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଅନ୍ୟ ଏକ  �ଦେ�ାଗ ଦେ
ବା ପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣମାନଙ୍କ� ଦେଟଲିଭିଜନ୍ ଦେର
  ପ�ର କ୍ାର ଦେଶା ଦେ
ବ� ,    ଓ ଆପଣଙ୍କ ପିଠଦିେର ଥାପ�ଦେଡ଼ଇବ� , ଓଦେହା,    ଆପଣ କି  �ନ୍
ର ଦେଲାକ,      ଦେ�ଦେବ ଆପଣଙ୍କ� କହବି� ଦେ� ଆପଣ

  ଦେକଦେଡ଼ ମହାନ ବୟ୍କ୍�ି,    ଦେକଦେଡ଼ ଉ�କୃ୍ଷଟ୍ ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି  । ହୁଁ,    ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅଥ4 ଅଛି      ’। ଅନୁମାନ ଲଗାଅନ୍�� ଦେ� ମୁଁ� କ ଣ
କହଅୁଛ?ି    ଆଉ ଏହା ଜଗ� କହଅୁଛ,ି “    ଅଦେନକ ଉ��୍ମ ଦେଲାକ ଅଛନ୍�ି,      ଆଦେମ ଦେ�ଉୁଁ ବିଷୟକ� ଗ�ର���୍ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଦେବାଲି ଭାବିଥାଉ, 
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         ଦେ ମାଦେନ ଦେ ହି ବିଷୟକ� ଅନ୍ଦେୱଷଣ କରିଥାଆନ୍�ି ଓ କାରଣ ଦେ ମାଦେନ  ଫ�ତାକ� ପାଇଅଛନ୍�ି,    କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ଆପଣଙ୍କଠାର�
  ଅଧିକ ଦେ
ୌଡି଼ ପାରନ୍�ି,    ଦେ ମାଦେନ ଉଚଚ୍କ� ଦେଡ଼ଇୁଁ ପାରନ୍�ି,        ଦେ ମାଦେନ କଠନି୍ ବିଷୟକ� ଆପଣଙ୍କଠାର� ମଧୟ୍ ଅଧିକ ଦେକୌଶ�ପଣୂ୍4ଣ

   ମାଧାନ କରି ପାରନ୍�ି,         ଦେ ମାଦେନ ଆପଣଙ୍କଠାର� ମଧୟ୍ ଅଧିକ ଧନ  ଂଚୟ କରି ପାରନ୍�ି,    ଦେ ମାଦେନ ଆପଣଙ୍କଠାର� ମଧୟ୍
    ଅଧିକ ଭଲ ଗୀ� ଗାଇ ପାରନ୍�ି,    ଦେ�ଦେବ ତାହା ବିଦେଶଷ�ୱ୍ ଅଦେଟ,   ତାହା  ମମ୍ାନ ଅଦେଟ,   ତାହା ଦେଗୌରବ ଅଦେଟ,     ତାହା ହିଁ ଜୀବନର ଅଥ4

ଅଦେଟ       ”       । ଦେ ମାଦେନ ହିଁ ଦେ ହି ମହ��୍ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଦେଲାକ ଅଟନ୍�ି। ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର ଧନୀ ଓ ବିଖ୍ୟା� ଦେଲାକଙ୍କ ଜୀବନଦେଶୈ�ୀ
     ’           ମନ୍ଧୀୟ ଦେଗାଟିଏ ଦେଟଲିଭିଜନ ଦେଶା ଅଛ।ି କ ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକହି 
ୀନହୀନ ଓ ନମର୍ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେଶୈ�ୀକ�
 ଦେ
ଖିବାକ� ଚାହିଁଦେବ?      ଆଉତାହା ବା �୍ବଦେର ଗ�ର���୍ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଜୀବନଦେଶୈ�ୀ ଅଦେଟ,   ଦେ  ବ� ନୁଦେହୁଁ କି?    ଏହି ଜଗ� ଦେଲାକମାନଙ୍କ�
    ପର୍
ଶ4ନ ଆଧାରଦେର ବିଦେଶଷ�ୱ୍ ଦେ
ବାକ� ଚାଦେହୁଁ,   ଆଉଆପଣ  ମ ଦ୍େ�,      ଏହା ପର୍ାୟ �ରଣୂ ଅବ ଥ୍ାର� ଆରମଭ୍ ହଏୁ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ

କି? ’          କ ଣଆପଣ ଫିଙ୍ଗିବା ବଲ ପାଇୁଁ ମଦେନାନୀ� ଦେହାଇଥିବା ଦେଶଷ ପିଲା ଥିଦେଲ? ’      କ ଣଆପଣ ଉଚଚ୍ ମାଧୟ୍ମିକ ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର
       ବା ଦ୍େକଟବ�ର ପର୍ାରମଭ୍ କରିବା ବୟ୍କ୍�ି ଥିଦେଲ କିମବ୍ା ନ ଥିଦେଲ?   ଝିଅମାଦେନ ଓ ପ�ଅମାଦେନ, ’     କ ଣଆପଣ  ମ �୍ଙ୍କ� ପରୀକ୍ଷା

      କରନ୍�ି ବା ଦେକବ�  �ନ୍
ର ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ପରୀକ୍ଷା କରନ୍�ି? ଦେ
ଖନ୍�� ,       ଏହା ପର୍ବଞଚ୍ନା ଅଦେଟ ଓ ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନର
         ପର୍ାରମଭି୍କ 
ନିମାନଙ୍କର� ଆରମଭ୍ ହଏୁ କାରଣ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ�ହା�ାଇଅଛି ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଦେ�ାଗ୍ୟତା, ମଲ୍ୂୟ,  ଓ

ବିଦେଶଷ�ୱ୍,  ’     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ ଣ କରିପାରିବା ଦେ ଥିଦେର ଆଧାରି� ଅଦେଟ।

 ’  ଆପଣ କ ଣ ଜାଣନ୍�ି,       ଦେଶଷ ଗଣନା ଅନୁ ାଦେର ୧୨୭ ପର୍କାରର ବ�
ଧ୍ି ଅଛ?ି   ୧୨୭ ପର୍କାରର ପରୀକ୍ଷାଦେ�ାଗ୍ୟ,  ପରିଦେମୟ
ବ�
ଧ୍ି                  । ଏହି ଜଗ� �ିନି  ଂଖୟ୍ାକ� ମହ��୍ୱ୍ 
ଏି। ଏହି ଜଗ� ପରଦେମଶୱ୍ର 
��୍ 
କ୍ଷତା 
ୱ୍ାରା ଗୃହ ଭି�ରକ� �ାଇ ଗୃହ ଭି�ଦେର

              ଥିବା ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ପିଡ଼ାକ� ଅନୁଭବ କରିପାର�ଥିବା ଭଲି ଦେଲାକଙ୍କ� ମହ��୍ୱ୍ 
ଏି ନାହିଁ। ତାହା ଜଗ� ନମିନ୍ଦେ�
          ଗ�ର���୍ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ନୁଦେହୁଁ। ଏହି ଜଗ� ପିଡ଼ାକ� 
ୂର କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ। କିନ୍�� ମୁଁ� କହବିି,      ଏହପିର୍କର 
କ୍ଷତା ଦେଗାଟିଏ ପକ୍ଷୀ ପରି

    ଗାଇବା �� �ନାଦେର ଅଧକି ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ         ’   । କିନ୍�� ଜଗ� ପର୍
ଶ4ନ ଆଧାରଦେର ବିଦେଶଷ�ୱ୍କ� ମି�ନ କର�ଅଛ।ି ତା ଅଥ4 �
ି
    ଆପଣମାଦେନ ଓ ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ ପ ନ୍
,       ବା ଦେ ମାନଙ୍କ ମାନ
ଣଡ୍ ଅନୁ ାଦେର ପର୍
ଶ4ନ ନ କର�,   ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

 ମଲ୍ୂୟହୀନ ଅଟ� ,     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଦେକୌଣ ୀ ବିଦେଶଷ�ୱ୍ ନାହିଁ,    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଦେକୌଣ ୀ ଅଥ4 ନାହିଁ      । ଆଉଆମ  ମ �୍ଙ୍କ ପାଇୁଁ
              ଏହା ଭଲ ଅଦେଟ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଟଲିଭିଜନକ� ଚାଲୁକରି  �ନ୍
ର ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ କରତା�ି ଦେ
ଉ। ତାହା ବିରକ୍�ିକର

    ଅଦେଟ। ବା �୍ବଦେର ତାହା ବିରକ୍�ିକର ଅଦେଟ।

            ଅପବୟ୍ବହାରର ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ ଏକ ଧାରଣା ଅଦେଟ �ାହାକ� ବ� ଝିବା ପାଇୁଁ ମୁଁ�  ଂଘଷ4 କର�ଅଛ,ି   ’  ଦେ� ବା �୍ବଦେର କ ଣ ଦେହାଇଥାଏ
    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେଗାଟିଏ ପିଲାର ଅପବୟ୍ବହାର ହଏୁ,          ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକଦେ� ଜଣ ଦେମାଦେ� ବ� ଝିବା ପାଇୁଁ  ାହା�4ୟ୍

କର�ଅଛନ୍�ି        । ଦେ ହି ପିଲାଠାଦେର ଏକ ଲଜଜ୍ାର ଦେବାଧ ଦେହାଇଥାଏ,        ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଅଦେନଦେକ ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ମୁଁ� ଦେକଉୁଁ
 ବିଷୟଦେର କହଅୁଛି  । ତାହା,    ମୁଁ� ଦେ� ମଲ୍ୂୟହୀନ ଅଦେଟ,         କିମବ୍ା ଦେମା ପିତା ଦେମା  ହ�ି ଏହପିରି ବୟ୍ବହାର କରି ନଥାନ୍ଦେ�,    ଦେମା ମାମୁଁ� ଦେମା

      ହ�ି ଏହପିରି ବୟ୍ବହାର କରି କରି ନଥାନ୍ଦେ�,         ଦେମା ପଦେଡ଼ାଶୀ ଦେମା  ହ�ି ଏହପିରି ବୟ୍ବହାର କରି କରି ନଥାନ୍ଦେ�    । ଆଉ ଏକ
            “   ଅବିଶୱ୍ ନୀୟ ଅଥ4 ଅଛି ଦେ�ପରି ମ� ଚିନ୍ତା କଦେର ଦେ� ଏହି ଅବ ଥ୍ାଦେର ଅ�ୟ୍ଧିକ ଭାବଦେର ମୁଁ� ମଲ୍ୂୟହୀନ ଅଦେଟ,   କାରଣ ଦେକହି

       ”   ଜଦେଣ ଦେମାଦେ� କହଦିେଲ ଦେ� ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ ଦେ�ାଗ୍ୟ ନୁଦେହୁଁ ଏହପିରି ଦେବାଧ ଦେହାଇଥାଏ      । ଜଗ� ବିଦେଶଷ�ୱ୍କ� ପର୍
ଶ4ନ ଆଧାରଦେର
                ମାପିଥାଏ। କିନ୍�� ଆପଣମାନଙ୍କ� ଏହା ଦେ
ଖାଇବା ପାଇୁଁ ଦେ� ଜଗ� ଦେକଦେଡ଼ ବିଶୃଙ୍ଖ�ି� ଅଦେଟ। ଏହା ମଧୟ୍ ବିପରୀ� ରଦୂେପ

             କା�4ୟ୍ କରିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଆ�ମ୍  ମମ୍ାନକ� ପର୍
ଶ4ନର�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ପୃଥକ୍ ରପୂଦେର ଦେ
ଖିବାର ପର୍ବୃ��ି୍ ଚାଲିଅଛ।ି
“  �ାହା ଦେହଉ,           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିନ୍�� ଏ�ିକି ଚାହୁଁ� ଦେ� ପିଲାମାଦେନ ଆପଣା ବିଷୟଦେର ଭଲ ଅନୁଭବ କରନ୍�� ”    । କିନ୍�� �
ି ଦେ ମାଦେନ

   ’  ଭଲ ନୁହନ୍�ି ଦେ�ଦେବ କ ଣ ଦେହବ?   ଏଥିଦେର କିଛି ନାହିଁ,         ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଆପଣା ପର୍�ି ଭଲ ଅନୁଭବ କରନ୍��    । କିନ୍�� �
ି
  ଦେ ମାଦେନ ଭଲ ନୁହୁଁନ୍�ି,  ’       ଦେ�ଦେବ କ ଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବା �୍ବିକତାର  ମମ୍�ଖିନ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି?   ମୁଁ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମିନାରୀଦେର

        ପଢ଼଼ାଉ ଥିଲି ଦେ ହି  ମୟଦେର ଦେମାର ଏକ ଅ
ଭ୍�� ଅନୁଭ�ିୂ ଦେହାଇଥିଲା      । ଏହା ଗ୍ରୀକ ବିଭାଗ ନ ଥିଲା,    ମା�ର୍ ନୂ�ନ ନୟିମର
      ଦେବ4କ୍ଷଣ ଉପଦେର ଏକ  ାଧାରଣ ବିଭାଗ ଥଲିା          । ଏହା ମଧୟ୍କା�ୀନ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ଓ ଦେଗାଟିଏ ଛା�ର୍ ପରୀକ୍ଷାଦେର ଅକୃ�କା�4ୟ୍
       ଦେହାଇଥିଲା। ଦେକବ� ଦେ ଦେ� ଅକୃ�କା�4ୟ୍ ଦେହାଇଥିଲା ତାହା ନୁଦେହୁଁ,      ଦେ ପର୍ାୟ ୪୧ ଅଙ୍କ ପର୍ାପ�୍ କରିଥିଲା    । ଏହା ଦେକୌଣ ୀ

                   ବି ମ୍ୟର ବିଷୟ ନ ଥିଲା ଦେ� ଦେ ପର୍ାୟ ପଞଚ୍  ପତ୍ାହ ପ�4ୟ୍ନ୍� ଅଧିକାଂଶ  ମୟଆପଣା  �ଏଟର୍ କ� ନାକ ଉପଦେର ରଖିବା ଓ
          ଶଦ୍େରଣୀର ଛା� ଉପରକ� ଦେ
ଖିବାଦେର ବୟ୍�ି� ଦେହାଇଥିଲା। ଦେ ଦେମା ନକିଟଙ୍କ� ଆ ି କହଲିା, “    ’   ଉ��୍ୀଣ୍4ଣ କରିବା ପାଇୁଁ କ ଣ କିଛି

  ଉପାୟ ଅଛି କି?”  ମୁଁ� କହଲିି, “   କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ!” (      ତାହା ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ମୁଁ� ନ
ି୍4
ୟୀ ଥିଲି,   ’     କିନ୍�� ମୁଁ� ତା ବୟ୍ବହାର ଦେ�ାଗୁଁ� ବିରକ୍� ଥିଲି )।
     ଆଉ ଦେ ଏକ ଅ
ଭ୍�� ବିଷୟ କହଲିା,  ଦେ କହଲିା, “ ’   କ ଣଆପଣ ଜାଣନ୍�ି?       ଏଦେବ ମଧୟ୍ ମୁଁ� ଆପଣା ବିଷୟଦେର ଭଲ ଭାଦେବ   । ଦେମା

 କହବିାର ଅଥ4,       ମୁଁ� ଏଦେବ ମଧୟ୍ ଏକ ଭଲ ଛା�ର୍ୀ ଅଦେଟ ”    । ମୁଁ� ଚକି� ଦେହାଇ କହଲିି, ’କ ଣ?       �� ଦେମ � ଏକ ଭୟାନକ ଛା�ର୍ୀ ଅଟ
(     ବା �୍ବଦେର ମୁଁ� କହି ନ ଥିଲି,   କିନ୍�� କହବିାକ� ଚହୁଁ�ଥିଲି)  “          । �� ଦେମ ଏହି ଶଦ୍େରଣୀଦେର ଜଦେଣ ଭୟାନକ ଛା�ର୍ୀ ଅଟ। ଦେହାଇପାଦେର ଅନ୍ୟ

   ଶଦ୍େରଣୀଦେର �� ଦେମ ଭଲ କର�ଅଛ,      କିନ୍�� �� ଦେମ ଦେଚଷଟ୍ା ମଧୟ୍ କର� ନାହୁଁ!      କାରଣ �� ଦେମ ୨୦ ଘଣଟ୍ା କ୍ଲା ଦେର ବ �ଅଛ, ’   କ ଣ �� ଦେମ
          ପଛ ପାଖଦେର ବ ି ଚିନ୍ତା କର�ଅଛ ଦେ� ମୁଁ� �� ମକ� ଉ��୍ୀଣ୍4ଣ କରି ଦେ
ବି      ” । ମୁଁ� ତାହା କରିବାକ� �ାଉ ନାହିଁ। (    ଏହା ମଧୟ୍ କହବିାକ�

ଚାହୁଁ�ଥିଲି,    କିନ୍�� କହି ପାରିଲି ନାହିଁ)         । କିନ୍�� ଦେମା ପାଇୁଁ ଆଶଚ୍�4ୟ୍ର ବିଷୟ ଏହା ଥିଲା ଦେ�,   ଦେ ହି ବିଦେଶଷ�ୱ୍ ଅନ୍ଦେୱଷଣଦେର, 
    ଜୀବନର ଅଥ4 ଓ ମହ��୍ୱ୍ର ଅନ୍ଦେୱଷଣଦେର,       ଦେ ଆପଣା ବା �୍ବିକ  ଥ୍ି�ି ପର୍�ି ଅଜ୍ଞା� ଥିଲା     । ଆଉ ପର୍କୃ�ଦେର ତାହାକ�

               ବା �୍ବିକତାର ଏକଆ ୱ୍ା
ନର ଆବଶୟ୍କ ଥିଲା ଓ ଦେଲଖିବାର ଶିଖିବା ଆବଶୟ୍କ ଥିଲା। ମୁଁ� ବହ�ୁ 
ୂର ଚାଲି �ାଇଅଛ।ି ହୁଁ,  ମୁଁ�
        ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଦେମା ପିଲାମାଦେନ ଆପଣା ବିଷୟଦେର ଭଲ ବଚିାର ରଖନ୍�� ,      ଏହି ବିଷୟଦେର ଦେମାଦେ� ଭ�ଲ ବ�ଝନ୍�� ନାହିଁ      । କିନ୍�� ମୁଁ� ତାହା ଚାଦେହୁଁ

      ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଆପଣା ବିଷୟଦେର ଭଲ ବିଚାର ରଖନ୍�� ,     କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ଭଲ ପିଲା ଅଟନ୍�ି   । ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ,    ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ମଧୟ୍ ବ�ଝନ୍��
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    ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଭଲ ପିଲା ଅଟନ୍�ି,       କାରଣ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଭଲ କରି  ଷୃଟି୍ କରିଅଛନ୍�ି   । ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ,    ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ମଧୟ୍
     ବ�ଝନ୍�� ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଭଲ ପିଲା ଅଟନ୍�ି,  କାରଣ ଦେଟଲର୍,        ଦେକୈଷଦ୍େଟନ୍ ଓ ଦେହଦେଡନ୍ ମଧୟ୍ ଏକ ଉ��୍ମ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ

  ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର  ଷୃଟି୍ ଦେହାଇଥିଦେଲ        । ଆଉ ଦେ ହି ବା �୍ବିକତାଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ ବିଦେଶଷ�ୱ୍ ଅଛ।ି ହୁଁ,      ମୁଁ� ତାହା ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଦେ ମାଦେନ
    ଆପଣା ବିଷୟଦେର ଭଲ ବିଚାର ରଖନ୍�� ,         ମୁଁ� ତାହା ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଆପଣା କ୍ଷମତାକ� ହା ଲ କରନ୍�� ,   ତାହା ବା �୍ବଦେର

 ଗ�ର���୍ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ     । କିନ୍�� ଦେ ମାଦେନ ତାହା ନୁହୁଁନ୍�ି,   ମୁଁ� ତାହା ନୁଦେହୁଁ,        �
ଓି ଆପଣ ଫିଙ୍ଗିବା ବଲ ପାଇୁଁ ମଦେନାନୀ� ଦେହାଇଥିବା
  ଦେଶଷ ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି,    �ଥାପି ଆପଣ ତାହା ନୁହୁଁନ୍�ି    । ତାହା ଆପଣମାଦେନ ନୁହୁଁନ୍�ି,    ଆପଣମାଦେନ  ଷୃଟି୍ର ଶିଷ4 ଅଟନ୍�ି  ।

             ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ� ଶିଷ4 ପରି  ଷୃଟି୍ କରିଅଛନ୍�ି ଓ ଦେ ଚାହୁଁାନ୍�ି ଦେ� ଦେକହି ତାହାଙ୍କ  ମାନ ଦେହଉ,   ତାହାଙ୍କ  
ୃଶୟ୍
ଦେହଉ,      �ିଏ ତାହାଙ୍କ ପରି ପଦ୍େରମ କରି ପାଦେର,      �ିଏ ତାହାଙ୍କ ପରି ଚିନ୍ତା କରି ପାଦେର,     �ିଏ ତାହାଙ୍କ ପରି 
ଶ4ନ ଦେ
ଖିପାଦେର,  �ିଏ

      ତାହାଙ୍କ ପରି  ହଭାଗୀତା ରଖିବା ପାଇୁଁ ବାଞଛ୍ା କରିପାଦେର      । ଆଉ ଦେ ଆପଣମାନଙ୍କ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ,     ଓ ଦେ ଦେମାଦେ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ  ।
                 ତାହା ହିଁ ବିଦେଶଷ�ୱ୍ ଅଦେଟ ଓ ତାହାଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର  ଷୃଟି୍ ଦେହବା ବା ଉ��୍ମ ରଦୂେପ  ଷୃଟି୍ ଦେହବା ହିଁ ମାନବୀୟ ବିଦେଶଷ�ୱ୍ର

  ଉ� ୍ ଅଦେଟ। ହୁଁ,    ଦେ ହି ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ି ନଷଟ୍ ଦେହାଇଗଲା,   ତାହା ଦେହାଇନାହିଁ କି?      ଏହା ଆ
ପି� �୍କ ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ନଷଟ୍ ଦେହାଇଗଲା  ।
               ଏହି  �ନ୍
ର  ଷୃଟି୍ ମଧୟ୍କ� ପାପ ଆ ିଲା। କିନ୍�� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ି ଏଦେବ ମଧୟ୍ ଦେ ଠାଦେର ଅଛ।ି ଆଉ ପରଦେମଶୱ୍ର

    ଆପଣା  ଷୃଟି୍କ� ଏଦେଡ଼ ପଦ୍େରମ କଦେଲ,       ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ତାହାଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ି ଏଦେଡ଼ ମଲ୍ୂୟ ଅଦେଟ,   ଦେ� ଦେ 
         ଦ୍େୱଚଛ୍ାଦେର ଆପଣା ପ��ର୍କ�  ଷୃଟି୍ପାଇୁଁ ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ପଦ୍େରରଣ କଦେଲ    । ଦେ ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କଦେଲ,   ଦେ�ପରି ଦେ 

        ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ନକ4ର ଗ�୍4�ର� ମ�କ୍�ି 
ଅିନ୍�ି ଓ ଆପଣା ନକିଟକ� ଟାଣିଆଣନ୍�ି       । ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ପର୍କ୍ରିୟାର  ମାପ�ି୍
  ବିଷୟଦେର ଜାଣନ୍�ି କି?         “   ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି କି ଦେ�ଏହା ଦେ
ଖିବା କାହିଁକି ମହ��୍ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଥ4ା�୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା

   ”           ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର ମନୁଷୟ୍ର ନମି4ାଣ କର� ବା �୍ବଦେର ଏହା ପରଦେମଶୱ୍ର ପିତା ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର ପ��ର୍ ଅଟନ୍�ି କି?    ୧ ଦେ�ାହନ ୩
   ଦେହ�� ଏହା ମହ��୍ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ,   ଅଥ4ା�୍ ଦେଶଷ 
ନିଦେର,         ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ଛଡ଼ିା ଦେହବା ଓ ଦେ 

ଦେ�ପରି,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହପିରି ତାହାଙ୍କ� 
ଶ4ନ କରିବା,   ଓ ଦେ�ାହନ କହନ୍�ି,     ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  
ୃଶ ଦେହବା।
      ମୁଁ� ଓ ଆପଣମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  
ୃଶୟ୍ଦେର  ଷୃଟି୍ ଦେହାଇଅଛ� ,     ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପର� ମ�କ୍�ି ପାଇଅଛ� ,   ଆଥ4ା�୍ �
ି

              ଆପଣା ପାପକ�  ୱ୍ୀକାର କରିଅଛ� ଓ �ୀଶ�ଙ୍କ� ଆପଣା �ର୍ାଣକ�୍4ତା ରଦୂେପ ବିଶୱ୍ା କରି ଆପଣା ଜୀବନ  ମପି4� କରିଅଛ� ,  ଦେ�ଦେବ
    ଆଦେଗ �ାହା ଅଛି ତାହା ଦେହଲା,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ଗ4ଦେର ତାହାଙ୍କ 
ଶ4ନ ପର୍ାପ�୍ ଦେହବା,    ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଦେ�ପରି ଅଟନ୍�ି, 

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହପିରି ତାହାଙ୍କ� 
ଶ4ନ କରିବା        । ଆଉ  ଷୃଟି୍  ମୟଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଭି�ଦେର 
ଆି�ାଇଥିବା
 ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ି,       ଉଚଚ୍କ୍ରମଦେର ବୃ
ଧ୍ି ପାଇବ ଓ ପରିପଣୂ୍4ଣତାକ� ପର୍ାପ�୍ ଦେହବ,    ଓ ମୁଁ� ଦେମାର ପରି�ର୍ାଣକ�୍4ତାଙ୍କ

  ମାନ ଦେ
ଖା�ିବି       । ଆଉଆପଣଆପଣଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣକ�୍4ତାଙ୍କ ପରି ଦେ
ଖା�ିଦେବ।

   ମୁଁ� ଏପ�4୍ୟନ୍� କହି ଆ �ଅଛ,ି     ଦେ� ଦେଲାକମାଦେନ  ଷୃଟି୍ର ଶିଷ4 ଅଟନ୍�ି,    ତାହା ପଣୂ୍4ଣ�ଃ  �ୟ୍ ନୁଦେହୁଁ     । �ାହା କିଛି  ଷୃଟି୍ ଦେହାଇଥିଲା, 
        ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶିଷ4 ଅଟ� ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଚରମ ଅଟ�        । କିନ୍�� ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟ ଦେ ହି ଚି�ର୍ ପର୍କାଶ

 କଦେର ନାହିଁ,        କାରଣ ଏହି ଅଧୟ୍ାୟଦେର ବା �୍ବିକତାକ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣଦେର ପର୍କାଶ କରା�ାଇଅଛି     । ଆଉ ଏହା ଏପରି
 ଏକ ପରଦେମଶୱ୍ର-      ’    ଦେକନ୍
ରି୍� 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣ ଅଦେଟ ଦେ� ଦେ ଥିର� କ ଣ ଅନୁମାନ ଲଗା�ାଇ ପାଦେର?   ଆପଣ ଓ ମୁଁ�,   ମ �୍ଙ୍କ  ମାନ

 ବିଦେଶଷ�ୱ୍ ଅଦେଟ           । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ପର୍ଦେ�ୟ୍ଦେକ  ମ�� ଲ୍ୟ ମଲ୍ୂୟର ବୟ୍କ୍�ି ଅଟ� କାରଣ ପର୍ଦେ�ୟ୍ଦେକ
      ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର  ଷୃଟି୍ ଦେହାଇଅଛ� । �ର�ଣ ଓ ବୃ
ଧ୍,   ପ�ର�ଷ ଓ  �୍ର୍ୀ,     ଆଦେମରିକା ନବିା ୀ ଓ ଦେ�ଦେକୌଣ ୀ

    ଥ୍ାନର ଦେହଉ ନା କାହିଁକି         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ�  ମାନ ରପୂଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର  ଷୃଟ୍ ଅଟ� ,  ’  କିନ୍�� କ ଣ
      ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି ଦେ�ଆପଣ କାହିଁକି  ଷୃଟ୍ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି? ହୁଁ,     ପୃଥିବୀ ଉପଦେର କ�୍4�ୃ�ୱ୍ କରିବା ପାଇୁଁ,    ଏହା ଉପଦେର ଅଧିକାର
 କରିବା ପାଇୁଁ,  ’          କିନ୍�� କ ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି ଅବଦେଶଷଦେର ଆପଣ କାହିଁକି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର  ଷୃଟ୍ ଅଟନ୍�ି? 

       �ିଶାଇୟ ୪୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଉ
ଧ୍ାରର ବା �୍ବିକତା ବିଷୟଦେର କହଅୁଛନ୍�ି,       ଆଉ ଦେ ୬ ପ
ର� ଆରମଭ୍ କରି
କହନ୍�ି, “    ଆମଦ୍େଭ ଉ��୍ର 
ଗିକ� କହବିା,     ଛାଡି଼
ଅି ଓ 
କ୍ଷିଣ 
ଗିକ� କହବିା,   ଅଟକାଇ ରଖ ନାହିଁ;     ଆମଭ୍ ପ��ର୍ଗଣକ� 
ୂରର� ଓ

    ଆମଭ୍ କନ୍ୟାଗଣକ� ପୃଥିବୀର ପର୍ାନ୍�ର� ଆଣି
ଅି;          ଆମଭ୍ ନାମଦେର ଖ୍ୟା� ଓ �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭ ଆପଣା ଦେଗୌରବାଦେଥ4  ଷୃଟି୍
କରିଅଛ� ,    ଏପରି ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଦେଲାକକ� ଆଣ;   ଆମଦ୍େଭ ତାହାକ� ଗଢ଼ି଼ଅଛ� ; ହୁଁ,    ଆମଦ୍େଭ ତାହାକ� ନମି4ାଣ କରିଅଛ� ”    । ଏହି କାରଣର� ଜଗ�

        ’      ଏଦେ� ଭ�ଲ ଅଦେଟ। ବିଦେଶଷ�ୱ୍ ଓ ଜୀବନର ଅଥ4 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ ଣ କରିପାର� ଦେ ଥିର� ଆ ି ନ ଥାଏ,      କିନ୍�� ଏଥିର� ଦେ� ମୁଁ� ଏକ
  ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ପଣୂ୍4ଣ  ଷୃଟି୍ ଅଦେଟ             । ଦେମାଦେ� କ�୍4�ୃ�ୱ୍ କରିବା ଓ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇୁଁ ଅକାଶମଣଡ୍� ଓ ପୃଥିବୀ 
ଆି�ାଇଅଛ।ି

          କିନ୍�� ଅବଦେଶଷଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ଦେହାଇ ତାହାଙ୍କ� ଦେଗୌରବ ଦେ
ବାର କା�4୍ୟ ପର୍
ାନ କରା�ାଇଅଛ,ି   ଏହି ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ଦେର
       ଦେକବ� ଦେ ଏକମା�ର୍ ବିଦେଶଷ�ୱ୍ ଓ ମଲ୍ୂୟର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି       । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା କରିଥାଉ ଦେ ଥିର� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ
        ଜୀବନର ମହ��୍ୱ୍କ� ଦେଖାଜିବାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକଦେବ ମଧୟ୍ ଦେଚଷଟ୍ା ନ କର�,      କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ିଏ ଅଟ� ଦେ ଥିର�

     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମହ��୍ୱ୍କ� ଦେଖାଜିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�,   ଅଥ4ା�୍ ଅରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର,   ଦେବ4ା��୍ମ  ଷୃଟି୍, 
 ମ�କ୍�ି ପର୍ାପ�୍,     ଏବଂ ଅବଦେଶଷଦେର ତାହାଙ୍କ ପରି ଦେହବା         । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ ବ� 
ୂର ଦେହାଇ�ିବ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ

 ପରି ଦେହବା।

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା: ପିତା,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍
 କର�,   ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
        ୱ୍ୀକାର କର� ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଛି ବ� ଝି ପାର� ନାହିଁ         । ଏହା ବ� ଝିବା କଷଟ୍କର ଅଦେଟ ଦେ�ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ଅପରିମି�,  ଅ ିମି�

    ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମା ପରି ଏକ ବୟ୍କ୍�ିକ�,       ଏହି କକ୍ଷଦେର ଥିବା ପର୍ଦେ�ୟ୍କଙ୍କ�  ଷୃଟି୍ କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି  । କିନ୍�� ,    ପିତା ଆପଣ ତାହା
     କରିଅଛନ୍�ି ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଧନ୍ୟବା
ୀ ଅଟ�  । ପିତା,   ଏହି ଜଗ�ର ମିଥୟ୍ାକ�,   ’    ଦେ� ତାହା କ ଣ ଅଦେଟ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�
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 ଦେ
ଖିବାକ� 
ଅି              । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକଦେବ ମଧୟ୍ ଜଗ�ର ମାନ
ଣଡ୍ 
ୱ୍ାରା ନ ମାପ�। ଦେକବ� ଆପଣଙ୍କ ମାନ
ଣଡ୍ଦେର ତାହା
               ମାପିବାକ� 
ଅି। ଏହା ବ� ଝିବାଦେର  ାହା�4ୟ୍ କରନ୍�� ଦେ� ଆପଣଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� �ାହା କରିଅଛନ୍�ି ଦେ ଥି ପାଇୁଁ କ୍ର�ଶ

              �ଦେଲ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ�  ମାନ ମଲ୍ୂୟ ଓ ବିଦେଶଷ�ୱ୍ର ବୟ୍କ୍�ି ଅଟ� । ପିତା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକଦେବ ମଧୟ୍ ଏହି
   ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ର ଦେକନ୍
ର୍ ନ ଦେହଉ,           କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା କିଛି କହୁଁ� ବା କର� ଦେ ଥିର ଦେକନ୍
ର୍ ଆପଣ ହଅୁନ୍��   । ଆଉଆପଣଙ୍କ

 ଷୃଟି୍,    �ାହା ଆପଣଙ୍କ  ମାନ ଅଦେଟ,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି  �୍� �ି  ଙ୍ଗୀ�ଦେର ମିଶିପାର� ଅଥ4ା�୍ ଆକାଶମଣ�୍� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ
  ଦେଗୌରବ ବଣ୍4ଣନା କଦେର; “      ଶୂନ୍ୟମଣ�୍� ତାହାଙ୍କ ହ �୍କୃ� କମ4 ପର୍କାଶ କଦେର “  । ଦେହ ପିତା,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ଅଟ� ଓ �ାହା

     କର� ତାହା 
ୱ୍ାରା ଆପଣଙ୍କ ଦେଗୌରବ ଦେହଉୁଁ  । ଆଦେମନ୍।
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୩.   ପତନ

ପିତା,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ୀକାର କର� ଦେ�  ନ୍�� �ନ କରିବା କଠନି ଅଦେଟ,         ଅଥ4ା�୍ ଟ�ମ� ଦେହାଇ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍4ୱକ� ଉଦେପକ୍ଷା କରି ଓ
       ଦେଗାଟିଏ ପାଶ୍4ୱକ� ଆ ିବା ଆମଭ୍ାମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଅ�ି  ହଜ ଅଦେଟ  । ପିତା,       ପାପଦେର ଓ ଆପଣଙ୍କ  ଷୃଟି୍ ଉପଦେର ଏହାର

       ବିନାଶକାରୀ ପର୍ଭାବଦେର ଆ ିବା ଆମଭ୍ାମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଅ�ି  ହଜ ଅଦେଟ       । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ମ�କ୍�ିର ପାଶ୍4ୱକ� ମଧୟ୍
  ଆ ିବା  ହଜ ଅଦେଟ,      ଅଥ4ା� ଆପଣ ଦେ�ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି,  ଚିନ୍ତା କରନ୍�ି,    �ାହା ଆମଭ୍ାମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�

            କରିଅଛନ୍�ି ଓ ଚିରକା� ଆପଣଙ୍କ  ହ�ି  ୱ୍ଗ4ଦେର ବା କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆପଣା ନକିଟକ� ଦେନଦେବ  । କିନ୍�� , ପିତା, 
           ଉଭୟ  �ୟ୍ତା ବା �୍ବିକ ଅଦେଟ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନକିଟଦେର  ୱ୍ୀକାର କର�     । ଆ
ପି� �୍କ ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର
   ଉଭୟ ବିଷୟ ଶିଖା�ାଇଛ।ି ପିତା,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହି ମାଧୟ୍ମଦେର କା�4ୟ୍ କର�,    ଓ ଆପଣା ଗୃହକ� �ାଉ,  ଦେ�ଦେବ

              ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ପରି ପାପର ଭୟାବହତାକ� ଓ ଏହି ପାପୀ  ଷୃଟି୍ ପାଇୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମ�କ୍�ିର ଆଶଚ୍�4୍ୟ କା�4୍ୟକ�  ନ୍�� �ି�
 ଭାବଦେର ବ� ଝିପାର�,   ଦେ ଥିପାଇୁଁ ପର୍ାଥ4ନା କର�  । ଦେ ଥିପାଇୁଁ, ପିତା,         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧନ୍ୟବା
 ଦେ
ଉ ଦେ� ଆପଣ ଦେକବ� ନ୍ୟାୟ କରିବା

     ପରଦେମଶୱ୍ର କିମବ୍ା ଦେକବ� ଉ
ଧ୍ାରକ�୍4ତା ପରଦେମଶୱ୍ର ନୁହୁଁନ୍�ି     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣଙ୍କ� ଧନ୍ୟବା
 ଦେ
ଉ,  �ୀଶ�ଙ୍କ
ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍  ।

୧. ପରିଚୟକରଣ

              ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଗ� ଦେକଦେତାଟି  ପତ୍ାହଦେର ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ୫୨ କାହାଣୀକ� ଆରମଭ୍ କରି ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟ ଉପଦେର
 କା�4ୟ୍ କଲୁ          । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ�ଲି ଦେ� କିପର୍କାଦେର ଅ
ୱି୍�ୀୟ ପରଦେମଶୱ୍ର  ମ �୍  ଷୃଟି୍କ� ରଚିଦେଲ,   ଓ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ

   ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ି ବିଷୟଦେର ଚଚ4ା କଲୁ,       ’ଓ ତାହାଙ୍କ ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିଦେର ନମି4ାଣ ଦେହବାର ଅଥ4 କ ଣ,  ତାହା ଦେ
ଖିଲୁ      । ଦେ�ପରି ପଦୂେବ4 ମୁଁ� ଆ
ି
   ପ� �୍କ ୨ ଅଧୟ୍ାୟକ� ପଢ଼ି଼ଲି,      ଦେମାଶା ପ�ଣିଥଦେର  ଷୃଟି୍ର ବୃ�ତ୍ାନ୍�କ� ବଣ୍4ଣନ କରନ୍�ି,       କିନ୍�� ଏହି  ମୟଦେର ଦେ ଆ
ମ ଓ
             ହବାଙ୍କ  ଷୃଟି୍କ� ଦେଜାର ଦେ
ଇ ଭମିୂଦେର କା�4ୟ୍ କରିବା ପାଇୁଁ ଆ
ମ କିପରି ଭମିୂର ଧ�ିୂର� ନମିି4� ହଦେଲ,  ’   ଏବଂ ତା ପଦେର ଆ
ମ
                ନମିନ୍ଦେ� ଏକ  ହାୟକ ଦେହବା ନମିନ୍ଦେ� ଆ
ମଙ୍କଠାର� ହବା କିପରି ନମିି4� ଦେହଦେଲ ଓ ଦେ ଆ
ମଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଉପ��କ୍� ଥିଦେଲ

  ଏବିଷୟଦେର ବଣ୍4ଣନ କରନ୍�ି              । ତାହା ହିଁ ଏବର୍ୀ ଭାଷା ପର୍କାଶ କରିବାକ� ଦେଚଷଠ୍ା କର�ଅଛି ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ଇଂରାଜୀଦେର
      ହଜଦେର କହି ପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ବା �୍ବଦେର,  ମ�ୂ ରପୂଦେର,  “ ”         ବାକ୍ୟ  ହାୟକ ର ଅଥ4 ତାହା ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଦେ ଦେକୌଣ ି ପର୍କାରଦେର

  କମ ମଲ୍ୂୟର ଅଟନ୍�ି          । ଏହି ବାକ୍ୟ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ପ�ରା�ନ ନୟିମଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ବୟ୍ବହାର କରା�ାଇଅଛ,ି  କିନ୍��
     ତାହା ନମିନ୍ଦେ� ହିଁ ହବାଙ୍କ  ଷୃଟି୍ ଦେହାଇଅଛ,ି       ଅଥ4ା�୍ ଆ
ମଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ଉପ��କ୍�  ହାୟକ ଅଟନ୍�ି।

       ବ� କିଛି ଦେ�ପରି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା ଅନୁ ାଦେର ଥିଲା          । ଦେ ହି ପର୍କାରଦେର ଆପଣଆ
ି ପ� �୍କ ୨ ଅଧୟ୍ାୟ  ମାପ�୍
         କରନ୍�ି। ପରଦେମଶୱ୍ର  ବ� କିଛି  ଷୃଟି୍ କଦେଲ ଓ ଦେ�ପରି ଦେ ଚାହୁଁ� ଥିଦେଲ,   ତାହା ଦେ ପରି ଦେହଲା     । ଦେ ଠାଦେର �ନ୍�ର୍ଣା ନ ଥିଲା;   ଷୃଟି୍

      ଓ  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଦେକୌଣ ି �ନ୍�ର୍ଣା ନ ଥିଲା,        ମନୁଷୟ୍ ଓ ପଶ�ଗଣ ମଧୟ୍ଦେର ଦେକୌଣ ି �ନ୍�ର୍ଣା ନ ଥଲିା,  ଏପରିକି
     ବିବାହଦେର ମଧୟ୍ ଦେକୌଣ ି �ନ୍�ର୍ଣା ନ ଥିଲା             । ଏବଂ ଦେ ଇଥି ପାଇୁଁ ୨ ଅଧୟ୍ାୟର ଦେଶଷ ପ
 ବହ�ୁ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ। ଦେ ମାଦେନ
            ଉଲଙ୍ଗ ଅବ ଥ୍ାଦେର ଥିଦେଲ କିନ୍�� ଲଜଜ୍ାଦେବାଧ ନ ଥିଲା। ଦେ ଠାଦେର ଦେକୌଣ ି ପର୍କାରର ଉ�ଦ୍େ�ଜନା ନ ଥିଲା,    ବିବାହଦେର ମଧୟ୍

   ଦେକୌଣ ି �ନ୍�ର୍ଣା ନ ଥିଲା,       ଆଉ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେକବ� ଏକମା�ର୍ କା�4୍ୟ କରିବାକ� ଥିଲା,     ଅଥ4ା�୍ ଦେଗାଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଫ� ଖାଇବାକ�
 ନଦିେଷଧ ଥଲିା     । ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଉପବନ,     ଅଥ4ା�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ବଗିଚା ପର୍
ାନ କଦେଲ   । ଦେ କହଦିେଲ, 

“   ” ଵ୍ଚଛ୍ନ୍
ଦେର ଦେଭାଜନ କର             । ଦେ ଠାଦେର ଦେଗାଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଓ  ଷୃଟି୍କ�୍4ତା  ଷୃଟି୍ର 
ାୟି�ୱ୍ ଭାର ବହନ୍�ି। ପରଦେମଶୱ୍ର
               ଆପଣା  ଷୃଟି୍କ� ବାଧୟ୍ତାର ଜୀବନ ମାଧୟ୍ମଦେର ତାହାଙ୍କ ଦେଗୌରବ ଓ  ମମ୍ାନ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ଗ�ିପଥ ପର୍
ାନ କର�
         ଅଛନ୍�ି। ତାହା ହିଁ ଦେ ହି  
 �୍ ଜ୍ଞାନ
ାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫ� ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ,      ତାହା ହିଁ ଏକମା�ର୍ ବାଧୟ୍ତାର କା�4ୟ୍ ଅଦେଟ।

୨.   ପ�ନର ବୃ�ତ୍ାନ୍�

  ତାହା କହବିା ପଦେର,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ
ପି� �୍କ ୩ ଅଧୟ୍ାୟକ� �ାଉ,     “ ” ଓ ଏହାକ� ଐ�ିହା ିକ ରପୂଦେର ପ�ନ କ�ହା�ାଏ,   ଆ
ମ ଓ
      ହବାଙ୍କ ପ�ନ ଏବଂ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ମାନବଜା�ିର ପ�ନ ଅଦେଟ        । ପ�ନ ବା �୍ବଦେର  ଷୃଟି୍ ପର୍�ି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଅଭିପଦ୍େର�ର�
        ପାପଦେର ପ�ି� ଏବଂ �ାହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ୂ ଦେ�ାଜନାଦେର ନ ଥିଲା,   ଦେ ଥିଦେର ପ�ି� ଦେହବା     । ଦେ�ଣ� ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ
ି
        ପ� �୍କ ୩ ଅଧୟ୍ାୟ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ କା�4୍ୟ କର�। ଏବଂ ବା �୍ବଦେର,            ଏହି  ପତ୍ାହଦେର ମୁଁ�  ଟି୍ଭ୍ ଓ ରବିନ କ� ଏହା କହି ଆ �ଅଛି ଦେ�

     �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୫୨ଟି କାହାଣୀ କହବିାକ� �ାଉଅଛ� ,          ଦେ�ଦେବ ଦେମାଦେ� କାହାଣୀଗ�ଡି଼କ� କହବିାଦେର  ନ୍�� ଷଟ୍ ଦେହବାକ� ପଡି଼ବ ଏବଂ ତାହା
    ଦେମା ପାଇୁଁ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଅଦେଟ          । ଏହା ଅଦେପକ୍ଷା ମୁଁ� ଦେଗାଟିଏ ପ
 ବା ଅନୁଚଦ୍େଛ
କ� ଚୟନ କରିବି,     କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ ନ୍ତା ୫୧

       ପତ୍ାହ କାହାଣୀ କହବିାଦେର  ମୟ ବୟ୍�ି� କରିବାକ� �ାଉଅଛ� ,        କିନ୍�� ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର�  ବ4
ା ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟକ� ବାହାର
କର,     ଦେ�ଣ� ଆପଣ ଦେ  ବ� ଦେ
ଖି ପାରିଦେବ।

କ.  ଶୟତାନର ପର୍ଶନ୍

               ଆ
ି ପ� �୍କ ୩ ଅଧୟ୍ାୟ ଶୟତାନ ଏକ  ପ4ର ରପୂ ଦେନଇ ହବାଙ୍କ� ଏକ ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିବା 
ୱ୍ାରା ଆରମଭ୍ ହଏୁ    । ଆଉ ଏହା
 ଆରମଭ୍ ହଏୁ, “          
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ନମିି4� ଭଚୂର ପଶ�ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର  ପ4  ବ4ାଦେପକ୍ଷା ଖ�ଥିଲା    । ଦେ ନାରୀଙ୍କି
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କହଲିା, ଆଦେଗା,   ଏ କି  �ୟ୍,         ଉ
ୟ୍ାନର ଦେକୌଣ ି ବୃକ୍ଷର ଫ� ଖାଇବାକ� ପରଦେମଶଵ୍ର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ନଦିେଷଧ କରିଅଛନ୍�ି?” 
         ଦେମା କହବିାର ଅଥ4 ଶୟତାନଆପଣା ମ�ଖର ପର୍ଥମ ବାକ୍ୟର� ମିଥୟ୍ା କହଅୁଛ,ି   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?     ଏବଂ ଶୟତାନର ମିଥୟ୍ା କଥାର  ାର

’  କ ଣ ଅଦେଟ?         ଶୟତାନର ମିଥୟ୍ାର  ାର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଏକ ଭର୍ମା�ମ୍ାକ ପର୍କାଶନ ଅଦେଟ   । ଦେ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ
               ପର୍ଚ� ର ଦେ�ାଗାଣକ� ଭ�ଲ ବଣ୍4ଣନା ଦେ
ଉଅଛି ଏବଂ ଦେ ଦେଗାଟିଏ ନଦିେଷଧ କରା�ାଇଥିବା ବ �୍� କ� ଦେନଇ ଭ�ଲ୍ ଅନୁପା� ଦେ
ଇ

         ’      ପର୍ଦେଲାଭନ ଉ�ପ୍ନ୍ନ କର�ଅଛ।ି ଏଠାଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ� କିଏ ଓ ଦେ କ ଣ କହଅିଛନ୍�ି ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ଭର୍ମା�ମ୍ାକ
    ପର୍କାଶନ କରିବା ମିଥୟ୍ା  ାର ଅଦେଟ।

ଖ.  ହବାଙ୍କ ଉ��୍ର

        ଦେ�ଣ� ହବା ୨ ଓ ୩ ପ
ଦେର ତାହାକ� ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି, “   ନାରୀ  ପ4କ� କହଦିେଲ, ‘      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଉ
ୟ୍ାନର  ମ �୍ ବୃକ୍ଷର ଫ�
’” ଖାଇପାର� (    ଏବଂ ଦେ  �ୟ୍ କହଦିେଲ) “       ଦେକବ� ଉ
ୟ୍ାନର ମଧୟ୍ ଥ୍ି� ବୃକ୍ଷରଫ� ବିଷୟଦେର ପରଦେମଶଵ୍ର କହଅିଛନ୍�ି, 

    ” �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ (    ଏବଂ ଦେ  �ୟ୍ କହଦିେଲ)  “   ” ଓ ଛ� ଇୁଁବ ନାହିଁ (      ତାହା ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକଦେବ ମଧୟ୍ କହି ନାହୁଁାନ୍�ି), 
‘    ତାହା କଦେଲ ନତିାନ୍� ମରିବ ’ ”  । ଆପଣ ଦେ
ଖନ୍�� ,      ଶୟତାନର ମିଥୟ୍ା ବଣ୍4ଣନାର ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ବା  ମୟଦେର,  ହବା

       ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଓ ତାହାଙ୍କ ଦେ�ାଗାଣର ମିଥୟ୍ା ବଣ୍4ଣନା କରନ୍�ି       । କିନ୍�� ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
ଦେର ର�ଚିକର ବିଷୟ ଏହା,  ଦେ�
   �
ି ଆପଣ ପା
ଟୀକାକ� ଦେ
ଖିଦେବ,   “ ”  ଦେ�ଦେବ ବାକ୍ୟ �� ଦେମ ବହବୁଚନ ଅଦେଟ    । ଶୟତାନ କାହାକ� କହଅୁଛ?ି   �ାହା ବି ଦେହଉ,  �
ି ଆପଣ

 କଳାକୃ�ିକ� ଦେ
ଖିଦେବ,        ଦେ�ଦେବ ଏହା  ାମାନ୍ୟ ରପୂଦେର  ପ4 ଓ ହବା ଅଟନ୍�ି,   କିନ୍�� ତାହା ନୁଦେହୁଁ   “ ”    । ବାକ୍ୟ �� ଦେମ ବହବୁଚନ ଅଦେଟ ଏବଂ
      ଆ
ମ ପଣୂ୍4ଣ  ମୟ ଦେ ଠାଦେର ଛଡ଼ିା ଦେହାଇଅଛନ୍�ି। ବା �୍ବଦେର,     ତାହା ୬ ପ
ଦେର  ପ୍ଷଟ୍ ଦେହାଇଅଛି     । ପଦେର ଦେ ଏହି ବା�୍4�ଳାପଦେର

        ଭାଗୀ ଦେହାଇ ନ ଥଲିା। ପର୍ଦେଲାଭନରଆରମଭ୍ର� ଆ
ମ ଦେ ଠାଦେର ଅଛନ୍�ି,     କିନ୍�� ଆପଣା ମ�ଖ ପିଟାଉ ନାହିଁ,   କିମବ୍ା ଆପଣା
  ଅଙ୍ଗ�ଲି ଦେ
ଖାଉ ନାହିଁ,        ଏବଂ ଆପଣା ଭା�4୍ୟାକ� ଶୟତାନ 
ୱ୍ାରା ପର୍ଦେଲାଭି� ଦେହବାକ� ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି     । ଏହା ଦେ
ଖିବା ଅ�ି ଗ�ର��ୱ୍ର

 ବିଷୟ ଅଦେଟ,        ଆଉ 
�ଭ4ାଗ୍ୟବଶ�ଃ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ତାହା ମଧୟ୍��ଗୀୟ କଳା ପର୍କାଶ କଦେର।

ଗ.  ଶୟତାନର ଖଣଡ୍ନ

  ଏହି ପର୍କାରଦେର ହବା,  ଆ
ମ ନୁଦେହୁଁ,             ଶୟତାନକ� ଖଣଡ୍ନ କଦେର ଏବଂ ପଦେର ୪ ପ
 ଓ ନମିନ୍ ପ
ଗ�ଡି଼କଦେର ପ�ଣିଥଦେର ଶୟତାନକ�
 ଆ ିବା ଦେ
ଖ�, “    ପ4 ନାରୀଙ୍କି କହଲିା,     �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକୌଣ ି ରଦୂେପ ମରିବ ନାହିଁ;   ବରଞଚ୍ ପରଦେମଶଵ୍ର ଜାଣନ୍�ି,  �� ମଦ୍େଭମାଦେନ

   ଦେ�ଉୁଁ 
ନି ତାହା ଖାଇବ,      ଦେ ହି 
ନି �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷ� ପର୍ ନ୍ନ ଦେହବ,       �ହିଁଦେର �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପରି ଭଲ ଓ
  ମନ୍
ର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ ”।

ଦେ
ଖନ୍�� ,      ଶୟତାନ ଏଦେବ �ରି୍ଗ�ଣି� ମିଥୟ୍ା  ହ�ି ଆଦେ     “। �ୀଶ� ଦେ� ଶୟତାନକ� ମିଥୟ୍ା-  ” ବା
ୀର ପିତା କହନ୍�ି,  ଦେ ଥିଦେର
    ଆଶଚ୍�4୍ୟ ଦେହବାର ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ନାହିଁ,       କାରଣ ଦେ �ାହାକିଛି କହଥିାଏ ତାହା ମିଥୟ୍ା ଅଦେଟ  । ଦେ
ଖନ୍�� ,  ’  ଦେ କ ଣ କଦେର   । ଦେ 

    �ିଦେନାଟି ମିଥୟ୍ା କଦେହ।  ବ4 ପର୍ଥଦେମ,    ଦେ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ମିଥୟ୍ାବା
ୀ କଦେହ,   ଦେ ନୁଦେହୁଁ କି?    ଆପଣ ତାହା ଦେ
ଖନ୍�ି କି? 
“     �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକୌଣ ି ରଦୂେପ ମରିବ ନାହିଁ     ” । ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ� ମିଥୟ୍ା କହଅୁଛନ୍�ି। 
ୱି୍�ୀୟଦେର,  ଦେ 

    ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଚରି�ର୍ ଉପଦେର ପର୍ଶନ୍ କଦେର      । ଦେମା କହବିାର ଅଥ4 ଆଧ�ନକି ବାକ୍ୟଦେର,  ଦେ କହଅୁଛ,ି “  �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ, 
      ପରଦେମଶୱ୍ର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� �ଦେ� ରଖିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର� ଅଛନ୍�ି ”        । �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ପରି ଆପଣା ପଣୂ୍4ଣ କ୍ଷମତାକ� ବ� ଝି ନ

ପାର,    ଦେ ଥିପାଇୁଁ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି   । ଦେ ଜାଣନ୍�ି,     �
ି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ବୃକ୍ଷର� ଖାଇବ,  �ହିଁଦେର
   �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପରି ଦେହାଇ�ିବ,         ଦେ�ଣ� ଦେ ଚାହୁଁାନ୍�ି ନାହିଁ ଦେ� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ପରି ହଅୁ   । �� ମଦ୍େଭମାଦେନ

      ଦେ�ପରି ଆପଣା ପଣୂ୍4ଣ କ୍ଷମତାକ� ବ� ଝି ନ ପାର,         ଦେ ଥିପାଇୁଁ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେଚଷଟ୍ା କର� ଅଛନ୍�ି ଓ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� �ଦେ�
ରଖ�ଅଛନ୍�ି ” । ଦେ
ଖନ୍�� ,       ୟତାନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଚରି�ର୍ ଉପଦେର ପର୍ଶନ୍ କର�ଅଛି   । ଏବଂ �ୃ�ୀୟଦେର, “  �� ମଦ୍େଭମାଦେନ

 ”    ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେହାଇ�ିବ ତାହା ଏକ ମିଥୟ୍ା ଅଦେଟ      । ଦେଗାଟିଏ ଅଥ4ଦେର ଶୟତାନ କହଅୁଛି ଦେ�,     �ାହାକିଛି ଜାଣିଅଛ ତାହାକ� ଉଦେପକ୍ଷା
କର          । ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଓ ୨ ଅଧୟ୍ାୟକ� ଉଦେପକ୍ଷା କର। �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ�ହା�ାଇଥିଲା,       ଦେ� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ  ଷୃଟି୍ର ଏକ ଅଂଶ ଓ

      �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକଦେବ ମଧୟ୍  ଷୃଟି୍କ�୍4ତା ଦେହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ,   ଏହା ଉଦେପକ୍ଷା କର      । �� ମଦ୍େଭମାଦେନ  ଷୃଟି୍କ�୍4ତା ଦେହାଇ ପାରିବ।
       �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ବତା ଦେହାଇ ପାରିବ। �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକବ� ତାହା ଖାଅ,    ଆଉ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ବତାଗଣ ଦେହାଇ�ିବ “  । �ରି୍ଗ�ଣି�

ମିଥୟ୍ା;    ଶୟତାନ ବା �୍ବଦେର ମିଥୟ୍ା-   ବା
ୀର ପିତା ଅଦେଟ।

ଘ.    ଆ
ମ ଓ ହବାଙ୍କ ପାପ

       ଏବଂ ୬ ପ
ଦେର ଆ
ମ ଓ ହବା ପାପ କରନ୍�ି  “         । ଏଥିଦେର ନାରୀ ଦେ ହି ବୃକ୍ଷକ�  �ଖା
ୟ୍ର ଉ�ପ୍ା
କ ଓ ନୟନର ଦେଲାଭଜନକ,” 
(   ଉଭୟ  �ୟ୍ ଅଦେଟ), “          ଓ ଜ୍ଞାନ ଦେ
ବା ନମିି��୍ ବାଞଛ୍ନୀୟ ଦେ
ଖି �ହିଁର� ଫ� ଦେତା�ି ଖାଇଦେଲ,     ପ�ଣି ଆପଣା  ଙ୍ଗ ଥ୍  ଵ୍ାମୀଙ୍କ�

ଅିନ୍ଦେ�,   ଦେ ମଧୟ୍ ଖାଇଦେଲ ”          । ଅଗ୍ରଗ�ିକ� ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� । ଆ
ମ ଓ ହବା ମିଥୟ୍ା ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେଲ,   ଆପଣ ତାହା

 ଦେ
ଖିଦେଲ କି?      ବୃକ୍ଷକ� ଜ୍ଞାନ ଦେ
ବା ନମିି��୍ ବାଞଛ୍ନୀୟ ଦେ
ଖିଦେଲ     । ଦେ ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟ ଭର୍ଷଟ୍ ଦେହଲା,    ଦେ ମାନଙ୍କ ମନ ମଧୟ୍
 ଭର୍ଷଟ୍ ଦେହଲା          । ଶୟତାନର ମିଥୟ୍ାକ� ଦେ ମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କଦେଲ। ଆଉ ଦେ ହି ପାପମୟ ହ
ୃୟର�,     ଅଥ4ା�୍ ଦେ ଠାର�  ମ �୍ ପାପ

 ନଗି4� ହଏୁ,  ଠକି ଅଦେଟ? ’ତା ଉ�ତ୍ାଦେର,      ଦେ ହି ପାପମୟ ହ
ୃୟର� ପାପମୟ କ୍ରିୟା ଆଦେ ,     ଦେ ମାଦେନ ନଦିେଷଧ କରା�ାଇଥିବା ବୃକ୍ଷର�
   ଫ� ଦେତା�ିଦେଲ ଓ ଖାଇଦେଲ।
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       ଏହି ପାପଦେର ଆ
ମଙ୍କ  ହଭାଗୀ ଦେହବା ବିଷୟଦେର ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍��          । ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଏହା ଆ
ି ପ� �୍କ ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଚଚ4ା
 କରା�ାଏ ନାହିଁ,        କିନ୍�� ତାହା ଏହି ଅଧୟ୍ାୟର ଏକ ମ�ଖ୍ୟ ବିଷୟ ଅଦେଟ       । ଆ
ମ ମ�ୂ ରପୂଦେର 
�ବ4� ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି;   ଦେ ଜଦେଣ

   ପ�ର�ଷ ରପୂଦେର 
�ବ4� ଅଟନ୍�ି;      ଦେ ଜଦେଣ  ୱ୍ାମୀ ରପୂଦେର 
�ବ4� ଅଟନ୍�ି      । ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ପାରିଦେବ କି,    ୱ୍ଗ4ଦେର ଆ
ମଙ୍କ�
    ଦେକଦେ�ଥର କ୍ଷମା ପର୍ାଥ4ନା କରିବାକ� ଦେହବ? “ଓଦେହା,    ଦେ�ଣ� �� ଦେମ ଆ
ମ ଅଟ,” “     ମୁଁ� 
�ଃଖି� ମୁଁ� 
�ଃଖି� ଅଦେଟ, ହୁଁ... ”   କିନ୍�� ଦେ 

   ଦେଗାଟିଏ 
�ବ4� ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି     । ଦେ ଅଙ୍ଗ�ଲି ଦେ
ଖାଇଦେଲ ନାହିଁ,     ଦେ ଆପଣା ମ�ଖ ଫିଟାଇଦେଲ ନାହିଁ       । ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି କି ତାହା
  ଦେକଦେ�  ାଂଘା�ିକ ଅଦେଟ?        ଏହି ଜଗ�ଦେର ପାପ ପର୍ଦେବଶର ଦେ
ାଷକ� କିଏ ବହନ କଦେର? ବ�୍4�ମାନ,     �
ି ଆପଣ ପ�ରା�ନ ନୟିମର
        ଦେମୌ�ିକ ଭାଦେବ ଅ ୱ୍ୀକୃ� ପ� �୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେବନ୍  ିରା କ� ପଢ଼଼ନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ତାହା ହବାଙ୍କ ଦେ
ାଷ ଅଦେଟ      । ଦେବନ୍  ିରା ନାରୀମାନଙ୍କ�

   ଘୃଣା କରିବା ବୟ୍କ୍�ି ଥିଦେଲ,          ଦେ ନାରୀମାନଙ୍କ� ଘୃଣା କଦେଲ ଓ  ବ� ବିଷୟ ପାଇୁଁ ଦେ
ାଷାଦେରାପଣ କଦେଲ   । କିନ୍�� ବାଇବଲର�, ପାଉଲ,
       ହବାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପାପ ଉ�ପ୍ନ୍ନ ଦେହବା ଦେକଦେବ କଦେହ ନାହିଁ    । ଆପଣ ଦେରାମୀୟ ୫:   ୧୨କ� ଜାଣନ୍�ି କି? “ଅ�ଏବ,    ଦେ�ପରି ଜଦେଣ ଦେଲାକ

        
ଵ୍ାରା ପାପ ଓ ପାପ 
ଵ୍ାରା ମୃ�� ୟ୍ ଜଗ�ଦେର ପର୍ଦେବଶ କଲା,       ଆଉ ଦେ ହପିର୍କାଦେର ମୃ�� ୟ୍  ମ �୍ ଦେଲାକଙ୍କ ପର୍�ି ଘଟିଲା, 
    ଦେ�ଣ�  ମ ଦ୍େ� � ପାପ କଦେଲ ”  ’           । ଏବଂ ତା ପଦେର ଆ
ମଙ୍କ ପାପର ପରିଣାମ ଉପଦେର ଦେରାମୀୟ ୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆଦେଲାଚନା ହଏୁ।
 ଆପଣ ଦେ
ଖନ୍�� ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କାହାଣୀକ� ଦେ
ଖ�,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ହବାଙ୍କ� ବା�୍4ତା�ପ କର�ଥିବା ଦେ
ଖ�,    କିନ୍�� ଆ
ମ ଆପଣା
        ଭା�4ୟ୍ା ହବାଙ୍କ� ବା ଆପଣା ଦେବୈବାହକି ଜୀବନକ� ରକ୍ଷା କରିବା ବିନା,   ଦେ ଠାଦେର ଛଡ଼ିା ଦେହାଇଅଛନ୍�ି     । ଏବଂ ଦେ ଦେ ଠାଦେର ଅଛନ୍�ି, 

    ଦେ ମଧୟ୍ ଏଥିର ଭାଗୀ ଅଟନ୍�ି,  ଓ ଦେ ,        ଆ
ମ ଏହି ଜଗ�ଦେର ପାପ ପର୍ଦେବଶ ଦେହବାର ଦେ
ାଷି ଅଟନ୍�ି      । ଆଉ ଏହା ଏକ ର�ଚିକର
   ପର୍ଶନ୍ ଅଦେଟ ଦେ� କାହିଁକି?    ଆ
ମ କାହିଁକି 
ଣଡ୍ ଦେଭାଗିଦେଲ?      ଆଉଉ��୍ରଦେର କିଛି ବା
ବିବା
 ରହଅିଛ,ି    �
ି ମୁଁ� ତାହା ଏପ�4ୟ୍ନ୍�

       କହି ନାହିଁ ଦେ�ଦେବ ମଦେ� ତାହା  ପ୍ଷଟ୍ କରି
ବାକ� 
ଅି     । ଦେ�ଉୁଁ ବିଷୟ ବିବା
 ପ୍
 ଅଦେଟ,      ମୁଁ�  ବ� ଦେବଦେ� ତାହା କହବିାକ� ଦେଚଷଟ୍ା
କରିବି     । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ପର୍ଚାର କଦେର,      ଏବଂ ମୁଁ� ଦେ�ାଗ୍ୟ ମଦେନ କଦେର ନାହିଁ,    ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ�,    ମୁଁ� ପରମପ୍ରାଗ� ମ�ଦେର

  ଥ୍ିର ର�ଦେହ       । �
ି ଏହା ଏକ ବିବା
 ପ୍
 ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ଅଦେଟ,   ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ� କହବିି,  ଠକ୍ି ଅଛ?ି      ଆଉ ଏହା ଏକ କଠନି ବିଷୟମାନଙ୍କ
  ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ,      ଓ ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଏହା ବିବା
 ପ୍
 ଦେହବାକ� �ାଉଅଛି   । ଦେମା ମ�ଦେର,      ହବା ବା�୍4ତାଳାପ କରିବା ଓ ଦେଶଷଦେର

        ଆ
ମଙ୍କ� ଦେ
ାଷାଦେରାପଣ କରା�ିବାର ଉ��୍ର ୧ �ୀମଥି ୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ମି�ିପାଦେର      । ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ମଣଡ୍�ୀଦେର ଦେନ�ୃ��୍ୱ୍
           ଦେ
ଉଥିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ। ପାଉଲ କହନ୍�ି ଦେ� ପ�ର�ଷଗଣ ମଣଡ୍�ୀକ� ଦେନ�ୃ��୍ୱ୍ ଦେ
ବା ଉଚି�,୍    ଦେ�ଣ� ଦେ ୧

 �ୀମଥି ୨:   ୧୩ ଦେର ଦେଲଖନ୍�ି, “     କାରଣ ପର୍ଥଦେମ ଆ
ମ  ଷୃଟ୍ ଦେହଦେଲ ”    । ପାଉଲ �ାହା ��କ୍�ି କର�ଅଛନ୍�ି,  ଦେମା ମ�ଦେର, 
   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଆ
ପି� �୍କ ୧, ୨,    ଓ ୩ ଅଧୟ୍ାୟକ� ଦେ
ଖନ୍�ି,         ଦେ�ଦେବ ପର୍ଥଦେମ ଆ
ମଙ୍କ  ଷୃଟି୍ ଦେହାଇଅଛି ଓ ତାହା ପଦେର

     ମାନ ମଲ୍ୂୟଦେର ହବାଙ୍କ  ଷୃଟି୍ ଦେହାଇଅଛ,ି          କିନ୍�� ଏକ  ାହା�4ୟ୍କାରୀ ରପୂଦେର ଥିବାର� ବିବାହଦେର ପ�ର�ଷର ପର୍ାଧାନ୍ୟତାକ� 
ଶ4ାଏ
            ଏବଂ ଦେ�ଣ� ୧ �ୀମଥି ୨ ଅଧୟ୍ାୟ ଅନୁ ାଦେର ମଣଡ୍�ୀଦେର ଦେନ�ୃ��୍ୱ୍ ଦେ
ବାଦେର ପ�ର�ଷ ପର୍ଧାନ (   ଉପ��କ୍� ବାକ୍ୟ ନୁଦେହୁଁ) ଅଦେଟ   ।

       ଆ
ମଙ୍କ� ଦେ
ାଷାଦେରାପଣ କରିବାର କାରଣ ତାହା ଦେହବା ମୁଁ� ଜାଦେଣ,  କାରଣ ଦେ ,   ହବାଙ୍କ  ୱ୍ାମୀ ରପୂଦେର,    ଆପଣା ଭା�4୍ୟାକ� ଓ
        ଆପଣା ଦେବୈବାହକି ଜୀବନକ� ରକ୍ଷା କରିବା 
ାୟି�ୱ୍ ଭାର ପର୍ାପ�୍ ଥିଦେଲ      । ଆଉ ଦେ ଦେ ଠାଦେର ବ ି ଥିଦେଲ,    କିନ୍�� ପଦେ
 ମା�ର୍
 କହଦିେଲ ନାହିଁ   । ଏବଂ ଦେ�ଣ�,    ଅନନ୍� କା� ପ�4୍ୟନ୍� ଆ
ମ,  ହବା ନୁଦେହୁଁ,        ଏହି ଜଗ�ଦେର ପାପ ପର୍ଦେବଶ କରିବାର ଦେ
ାଷକ� ବହନ

କଦେର      । ତାହା ବିଚି�ର୍ ଜଣା ପଦେଡ଼ କି?         ଦେଟଲିଭିଜନଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକଦେବ ଦେଶଷଥର ଦେଗାଟିଏ  ବ� ପ�ର�ଷର ଭମିୂକାକ�
ଦେ
ଖିଅଛ� ?      ଜଗ� ଏହି  ନ୍ଦେ
ଶକ� ପ ନ୍
 କଦେର ନାହିଁ     । କିନ୍�� ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର,   ଏହା ପବି�ର୍ଶା �୍ର୍ ଅଦେଟ     । ଦେ ଦେ ଠାଦେର ବ ି
ରହଦିେଲ,     ଆପଣା ମ�ଖ ଫିଟାଇ ନ ଥି୍ଦେଲ,    ଅଙ୍ଗ�ଲି ଦେ
ଖାଇ ନ ଥିଦେଲ,       ଏବଂ ଦେ�ଣ� ଆ
ମଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପାପ ଜଗ�କ� ଆ ିଲା।

୩. ପରିଣାମ

 ତାହା ପଦେର,         ଦେମାଶା ୭ ପ
ର� ଆରମଭ୍ କରି ପାପର ପରିଣାମକ� ଉଲ୍ଦେଲଖ କରନ୍�ି      । ଆଉ ଏହି  ମ �୍ ପରିଣାମଗ�ଡି଼କ�
                ଦେରଖାଙ୍କି� କରିବା ଏକ ବିଷୟ ଅଦେଟ ଓ ତାହା କରିବା ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� ଦେ
ଖ�। ଦେ�ଉୁଁ ବିଷୟ

      ମ �୍ ପରିଣାମକ� ଦେରଖାଙ୍କି� କଦେର ତାହା ଏହା,        ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ��୍ମ  ଷୃଟି୍ ଆଉ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା
   ଅନୁ ାଦେର କା�4ୟ୍ କର� ନାହିଁ       । ବ�୍4�ମାନ ପରଦେମଶୱ୍ର ଚକି� ଦେହାଇ ନ ଥିଦେଲ,     ଦେ ଜାଣିଥିଦେଲ ଏହପିରି ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ,ି  ଦେ�ଣ�

              ଆ
ପି� �୍କ ୩ ଅଧୟ୍ାୟର ଦେଶଷ ଦେହବା ପବୂ4ର� ଆପଣ ଦେ
ଖି ପାରିଦେବ ଦେ� ଦେ ଏଥିପାଇୁଁ ଦେ�ାଗାଣ କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି   । କିନ୍��
                ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ ଏହା ଦେ� ଦେ  ଷୃଟି୍କ� ଉ��୍ମ ରପୂଦେର  ଷୃଟି୍ କରିଥିଦେଲ। ଦେ �ନ୍�ର୍ଣାରହ�ି  ଷୃଟି୍ କଦେଲ ଓ ବ�୍4�ମାନ

      ପାପ ଓ ପାପର ଶକ୍�ି ଜଗ�ଦେର ପର୍କାଶି� ଦେହାଇଅଛ,ି       ଏଦେବ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ାନୁ ାଦେର କା�4୍ୟକାରୀ ଦେହବାକ� �ାଉ ନାହିଁ  ।
     ତାହା ନମିନ୍ ପରିଣାମଗ�ଡି଼କର� ହିଁ  ପ୍ଷଟ୍ ଦେହାଇଛ।ି

କ.  ପର ପ୍ର  ମପ୍କ4

      ପର୍ଥମ ପରିଣାମ ପର ପ୍ରର  ମପ୍କ4  ହ�ି  ମବ୍ନ୍ଧି� ଅଦେଟ,     �ାହା ୭ ପ
ଦେର ଉଲ୍ଦେଲଖ କରା�ାଅଛି  “   । �ହିଁଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ
  ଚକ୍ଷ� ପର୍ ନ୍ନ ହଅୁନ୍ଦେ�,           ଦେ ମାଦେନ ନଜି ଉଲଙ୍ଗତାର ଦେବାଧ ପାଇ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ପ�ର୍  ିଁଇ ଘାଗରା ବନାଇଦେଲ ”  । ଉଲଙ୍ଗତା ୨

               ଅଧୟ୍ାୟର ଦେଶଷ ପ
ର ଏକ ଉ�କୃ୍ଷଠ୍ ଘନଷିଠ୍ତାର ଚିହ୍ନ ନ ଥିଲା। ଉଲଙ୍ଗତା ବ�୍4�ମାନ ଲଜଜ୍ାଦେବାଧର ଚିହ୍ନ ଅଦେଟ। ଏବଂ
        ଆ
ମ ଓ ହବାଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଥିବା  ମପ୍କ4 ବ�୍4�ମାନ ଭାଙ୍ଗିବାକ� ଲାଗିଲା,        ଓ ଦେ ମାଦେନ ଡିମିରି ଗଛର ପ�ର୍  ିଁଇ ଆପଣାକ�

      ଲୁଚାଇବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରିବା ଭଲି ନଦିେବ4ାଧ କା�4ୟ୍ କରନ୍�ି      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍ ୨ ପ
ର� ଜାଣ�,     ଦେ� ବ�୍4�ମାନ ଦେ ମାଦେନ ଶୀଘ୍ର
     ପର ପ୍ର ଦେ
ାଷ ଦେ
ବା ଆରମଭ୍ କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି  “   । ଦେମାର ଭ�ଲ୍ ନୁଦେହୁଁ!”      କିନ୍�� ଦେ ହି  ମ �୍ ବୟ୍କ୍�ିଗ�  ମପ୍କ4
 �� ଟିବାଦେର ଲାଗିଲା।

ଖ.     ପରଦେମଶୱ୍ର ଓ  ଷୃଟି୍ ମଧୟ୍ଦେର  ମପ୍କ4
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     କିନ୍�� ଏହା ଦେକବ� ପର ପ୍ରର  ମପ୍କ4 ନୁଦେହୁଁ,         ମା�ର୍ ଏହା କିପରି ପରଦେମଶୱ୍ର ଓ  ଷୃଟି୍ ପର ପ୍ର  ମବ୍ନ୍ଧୀ� ଅଟନ୍�ି   । ଦେ ହି
    ମପ୍କ4 ମଧୟ୍ �� ଟିବାକ� �ାଉଅଛ,ି   ୮ ପ
ର� ଦେଲଖା�ାଏ, “       �ହୁଁ� 
ନିାବ ାନ  ମୟଦେର ଉ
ୟ୍ାନ ମଧୟ୍ଦେର ଗମନାଗମନକାରୀ

              
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ରବ ଶ�ଣି ଆ
ମ ଓ ତାଙ୍କର ଭା�4୍ୟା  
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଛାମ�ର� ଉ
ୟ୍ାନ ଥ୍ ବୃକ୍ଷଗଣ
 ମଧୟ୍ଦେର ଲୁଚିଦେଲ       । �ହିଁଦେର  
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶଵ୍ର ଆ
ମଙ୍କ� ଡାକି କହଦିେଲ,  �� ମଦ୍େଭ ଦେକଉୁଁଠାଦେର?   ଦେ ଉ��୍ର କଦେଲ,  ମୁଁ�
          ଉ
ୟ୍ାନ ମଧୟ୍ଦେର �� ମଭ୍ ରବ ଶ�ଣି ଆପଣା ଉଲଙ୍ଗତା  କାଦେଶ ଭୀ� ଦେହାଇ ଲୁଚିଲି   । ଦେ କହଦିେଲ,   �� ମଦ୍େଭ ଉଲଙ୍ଗ ଅଛ,  ଏହା

  କିଏ �� ମଭ୍କ� ଜଣାଇଲା?       ଆମଦ୍େଭ ଦେ�ଉୁଁ ବୃକ୍ଷର ଫ� ଖାଇବାକ� ନଦିେଷଧ କରିଥିଲୁ,    ତାହା କି �� ମଦ୍େଭ ଖାଇଅଛ?”   ଦେ
ଖନ୍��  ମପ୍କ4
 କିପରି �� ଟ� ଅଛ,ି            ଦେ ମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ରବ ଶ�ଣନ୍�ି ଓ ଲଜଜ୍ା ଦେ ମାନଙ୍କ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଲଗା କରିଅଛି ଏବଂ

   ଦେ ମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଲୁଚିବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଦେଲ    । ଦେମା କହବିାର ଅଥ4, ବା �୍ବଦେର,     ପାପ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ନଦିେବ4ାଧ କା�4୍ୟ
  କରିବାକ� ପଦ୍େରରଣ କଦେର,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?         ଦେମାର ଅଥ4 ଏକ ପର୍କାଦେର ଏହା ଏକ ମଖୂ4ତାପଣୂ୍4ଣ କାହାଣୀ ଅଦେଟ,   ଦେ ମାଦେନ ଜାଣନ୍�ି

  ପରଦେମଶୱ୍ର କିଏ ଅଟନ୍�ି   । ଦେ ମାଦେନ ଜାଣନ୍�ି,    ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� ନମି4ାଣ କଦେଲ   । ଦେ ମାଦେନ ଜାଣନ୍�ି,  ପରଦେମଶୱ୍ର
    ମ �୍ ବ �୍� କ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ             । ଦେହାଇପାଦେର ଦେ ମାଦେନ ଜାଣି ନ ଥିଦେବ ଦେ� ଦେ ନୀହାରିକା ଓ ଆକାଶପ�ଞଜ୍କ�  ଷୃଟି୍ କରିଅଛନ୍�ି, କିନ୍��

      ଦେ ମାଦେନ ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଦେ ହି ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,     �ିଏ  ମ �୍ ବ �୍� କ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ     । ଦେ�ଦେବ ଦେ ମାଦେନ କଣ କରନ୍�ି? 
       ଦେ ମାଦେନ ଦେଗାଟିଏ ବୃକ୍ଷ�ଦେ� ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ର  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କଠାର� ଲୁଚିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରନ୍�ି   । ମୁଁ� ଚିନ୍ତାକଦେର,    ତାହା ଅ�ି ମ�ଖ4ାମି

ଅଦେଟ           । ଦେ�ପରି ପାପ ଦେମାଦେ� ଓ ଆପଣଙ୍କ� ପାପ କରିବା ପାଇୁଁ ପଦ୍େରରି� କଦେର,    ତାହା ଦେ ହି ପରି ଅଦେଟ    । ଦେ�ଉୁଁ ପର୍କାରଦେର
         ପର ପ୍ରଠାର� ଆପଣା ଲଜଜ୍ାକ� ଲୁଚାଇବା ପାଇୁଁ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ପ�ର୍କ� ବୟ୍ବହାର କରିଥିଦେଲ,   ଦେ ହପିରି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାର�

           ଆପଣା ଲଜଜ୍ାକ� ଲୁଚାଇବା ପାଇୁଁ ଉ
ୟ୍ାନଦେର ଲୁଚିଥିଦେଲ ଓ ଉଭୟ  ମାନ ଭାବଦେର ପର୍ଭାବରହ�ି ଥିଲା  । ପାପ,  ପରିଣାମ
 ବିଚଛ୍ନି୍ନ କରିବା,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?   ଦେମା କହବିାର ଅଥ4,     ଏଠାଦେର ଶୟତାନ ମିଥୟ୍ା  ହ�ି ଆଦେ , “     �
ି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ବୃକ୍ଷର�

 ତାହା ଖାଇବ,     �
ି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ପାପ କରିବ,     ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପରି ଦେହବ ”   । �ଥାପି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
  ଦେ ମାଦେନ ପାପ କଦେଲ,   ଦେ ଥିର ବିପରୀ� ଘଟିଲା,    ଓ ଦେ
ବତାଗଣ ଦେହବା ଅଦେପକ୍ଷା,    ଦେ ମାଦେନ ଆପଣାଠାର� ଅଲଗା ଦେହାଇଗଦେଲ  ।

     ଦେକବ� ଆପଣାଠାର� ଅଲଗା ଦେହାଇଗଦେଲ ତାହା ନୁଦେହୁଁ,      ମା�ର୍ ଦେ ମାଦେନ ଆପଣା  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କଠାର� ଅଲଗା ଦେହାଇଗଦେଲ।

ଗ.  ଦେ
ାଷାଦେରାପଣର ଦେଖ�

’    ତା ପଦେର ଦେ
ାଷଦେ
ବା ଆରମଭ୍ ହଏୁ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?    ୧୨ ଏବଂ ୧୩ ପ
ଦେର, “  ଆ
ମ କହଦିେଲ,     �� ମଦ୍େଭ ଦେ�ଉୁଁ  �୍ର୍ୀଙ୍କି ଦେମାହର
   ଙ୍ଗିନୀ ଦେହବାକ� ଦେ
ଇଅଛ,      ଦେ ଦେମାଦେ� ଦେ ହି ବୃକ୍ଷର ଫ� ଦେ
ଦେଲ,   �ହିଁଦେର ମୁଁ� ଖାଇଲି     । ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�  
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶଵ୍ର
 ନାରୀଙ୍କି କହଦିେଲ,   ଏ କି କଲ?  ନାରୀ କହଦିେଲ,    ପ4 ଦେମାଦେ� ଭ�ଲାଇଲା,   �ହିଁଦେର ମୁଁ� ଖାଇଲି ”    । ଏବଂ ବ�୍4�ମାନ ଦେ
ାଷାଦେରାପଣର

     ଦେଖ�କ� ଆଦେ । ଆ
ମ ହବାଙ୍କ� ଦେ
ାଷ ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି,    ଏହା ତାହାର ଭ�ଲ ଅଦେଟ!    ଏହା ତାହାର ଭ�ଲ ଅଦେଟ!  ଠକ୍ି ଅଛ,ି  ବା �୍ବଦେର ତାହା
ନୁଦେହୁଁ      । ଆ
ମ ପର୍କୃ�ଦେର କାହାକ� ଦେ
ାଷ ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି?  “       �� ମଦ୍େଭ ଦେ�ଉୁଁ  �୍ର୍ୀଙ୍କି ଦେମାହର  ଙ୍ଗିନୀ ଦେହବାକ� ଦେ
ଇଅଛ ” ।
ଦେ
ଖନ୍�� ,    ଆୟ�ବ ଦେକବ� ଏକମା�ର୍ ନୁଦେହୁଁ,    �ିଏ କଷଟ୍କ� ଅନୁଭବ କରିଥିଦେଲ   । କହବିାକ� ଗଦେଲ,    ଆ
ମ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଆପଣା

    ଅଙ୍ଗ�ଲି ଦେ
ଖାଇବା ପାଇୁଁ ଏଠାଦେର ବ ିଅଛନ୍�ି     । ହଏୁ� ତାହା ଦେହାଇ ପାଦେର,   ମୁଁ� ଜାଣି ନାହିଁ      । କିନ୍�� ଦେ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଆପଣା
  ଅଙ୍ଗ�ଲି ଦେ
ଖାଇ କହଅୁଛନ୍�ି, “    ଏହା �� ମଭ୍ର ଭ�ଲ ଅଦେଟ!    ଏହା ଦେମାର ଭ�ଲ ନୁଦେହୁଁ!       ଆପଣ ତାହା କଦେଲ ଓ ଦେ ତାହା କଲା!”  ମୁଁ� ଏପରି

କହଅୁଛ,ି            କାରଣ ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଆପଣ ଭ�ଝନ୍�� ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଏହପିରି ଦେ
ାଷାଦେରାପଣ କରନ୍�ି,   ତାହା ଦେକଦେଡ଼
 ମଖୂ4ତାପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ        । ଏହା ଷଦ୍େଟରଏଡ୍  �ରା ାର ଉପଦେର ପିଡି଼� ମାନ ିକତା ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?     ଆଉ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ  ପତ୍ାହ ମୁଁ�

କହଆି �ଅଛ,ି “
�ବ4�!     ଆ
ମଙ୍କ� ଦେକବ� ମନୁଷୟ୍ ରପୂଦେର ନଅିନ୍��      । ଦେକବ� ଦେ ଠାଦେର ଛଡ଼ିା ଦେହାଇ କ�ହନ୍�� ,    ମୁଁ�  ବ� କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼
କରିଅଛି    ’         । ଏହାର 
ଣଡ୍ କ ଣ ଅଦେଟ ଏବଂ ମୁଁ� କିପରି ଏହା  ମାଧାନ କରି ପାରିବି?  ତାହା ଭାବନ୍�� ” “    । ପରଦେମଶୱ୍ର ଏହା ଆପଣଙ୍କ

     ” ’        ଭ�ଲ ଅଦେଟ। ଏହା ତାହାର ଭ�ଲ ଅଦେଟ। କ ଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଦେବ ହବା କିପରି ଅନୁଭବ କଦେଲ?   ଦେମା କହବିାର ଅଥ4,  ଦେ
ଖନ୍��
  ଦେଗାଟିଏ  ି
ଧ୍ ବିବାହ,     ଦେ ଠାଦେର ଦେକୌଣ ି �ନ୍�ର୍ଣା ନ ଥଲିା,    ଦେକୌଣ ି ଉ�ଦ୍େ�ଜନା ନ ଥିଲା,      ବ� କିଛି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା

  ଅନୁ ାଦେର ଦେହଉ ଥଲିା    । ଦେ ମାଦେନ ପାପ କରନ୍�ି,    ଦେ ମାଦେନ ବ� ଝି ପାରନ୍�ି ଦେ�, “  ଦେହ ପର୍ଭ�,  ’  ମୁଁ� କ ଣ କରିଅଛ?ି”   ଦେ ମାଦେନ ଡି଼ମବି୍ରି
   ବୃକ୍ଷର ପ�ର୍କ�  ିଁଉ ଅଛନ୍�ି,     ଦେ ମାଦେନ ନଡି଼ଆ ବୃକ୍ଷ ପଦେଛ ଲୁଚ� ଅଛନ୍�ି,   ଅଥବା �ାହା ଦେହଇଥାଉ,   ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ   ’  । ଏବଂ ତା ପଦେର

   ପରି ଥ୍ି�ିକ� ଅଧିକ ଖରାପ କରିବାକ�,         ପରଦେମଶବ୍ର କହବିା ପବୂ4ର� ହବାଙ୍କ ପର୍ାୟ  ି
ଧ୍  ୱ୍ାମୀ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� କହନ୍�ି, “  ଏହା
  ତାହାରି ଭ�ଲ ଅଦେଟ ”  । ଚିନ୍ତା କରନ୍�� ,    ହବା କିପରି ଅନୁଭବ କଦେଲ         । ମୁଁ� ଭ�୍4 ନା ଦେ�ାଗ୍ୟ ଦେହବି ମହଳିାମାଦେନ। ମୁଁ� ପାଗ� ଦେହାଇ�ିବି।

 �ାହାବି ଦେହଉ,    ହବା  ଙ୍ଦେଗ ଆ ି କହନ୍�ି, “      ମୁଁ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେ
ାଷ ଦେ
ଇ ପାରିବି ନାହିଁ,     ମୁଁ� ଦେ ହି ପର୍କାରଦେର ଚି�କ୍ାର କରିବାକ�
�ାଉନାହିଁ         । ଆଉ ଦେମା  ୱ୍ାମୀଙ୍କ� ଦେ
ାଷ ଦେ
ବା କା�4୍ୟକାରୀ ଦେହବ ନାହିଁ,     ଦେ�ଣ� ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଗ4 ନଅି  ‘  । ଦେମାଦେ� ଭ�ଲାଇଲା!  ଏହା

  ଦେମାର ଭ�ଲ ନାହିଁ!  ଦେମାଦେ� ଭ�ଲାଇଲା!’”        ଆଉ ବା �୍ବଦେର ଦେ
ାଷାଦେରାପଣର ଦେଖ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର କା�4୍ୟକାରୀ ହଏୁ ନାହିଁ  ।
             ଆପଣମାଦେନ ଓ ମୁଁ�  ବ4
ା ଆପଣା ପାପ ପାଇୁଁ 
ାୟି�ୱ୍ଧୀନ ଅଟ� । ଆଦେଲାଚନାର  ମୟ  ମାପ�୍ ଦେହଲା ଠକ୍ି?

୪. ଅଭିଶାପ

  ତାହାପଦେର ଆଭିଶାପ ଆଦେ    । 
ୟାକରି ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� �ରି୍-  ଅଭିଶାପ କହୁଁ�,      କିନ୍�� ଆ
ମ ଓ ହବା ଦେକଦେବ
  ଅଭିଶପ�୍ ଦେହାଇ ନାହୁଁାନ୍�ି    ।  ପ4 ଅଭିଶପ�୍ ଦେହଲା,    ଭମିୂ ଅଭିଶପ�୍ ଦେହଲା        । କିନ୍�� ଆ
ମ ଓ ହବାଙ୍କ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଭିଶାପ

     ଦେ
ଦେବ ନାହିଁ। ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ କରିଦେବ,      କିନ୍�� ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଅଭିଶାପ ଦେ
ଦେବ ନାହିଁ,   ତାହା ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ  । ପ�ଣି, 
        ପ�ନବ4ାର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଏହି ଅଭିଶାପ ଓ ନ୍ୟାୟ ଦେ
ଇ �ାଆନ୍�ି,       ଦେ�ଦେବ ଦେ�ଉୁଁ ବିଷୟ ଏହା  ହ�ି  ଂ��କ୍� ଅଦେଟ,  ତାହା

        ଷୃଟି୍ ଉପଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ��୍ମ ଇଚଛ୍ାକ� ପରିବ�୍4�ି� କରିବାକ� �ାଉଅଛି       । ବିନା ଦେକୌଣ ି �ନ୍�ର୍ଣାଦେର ଦେ�ଉୁଁ ବିଷୟ
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    କା�4ୟ୍କାରୀ ଦେହବା ପାଇୁଁ  ଷୃଟି୍ କରା�ାଇଥିଲା,       ଦେ ଥିଦେର ଏଦେବ �ନ୍�ର୍ଣା ମଧୟ୍  ମମି୍�ି� ଦେହବାକ� �ାଉଅଛି   । ଏବଂ �ନ୍�ର୍ଣା, 
      ବା �୍ବଦେର ଅଭିଶାପ ଓ ନ୍ୟାୟର ମ�ଖୟ୍ ବିଷୟ ଅଦେଟ         ’  । ଆପଣ ଏହି ବାକ୍ୟକ� ବିଭିନ୍ନ ପ
ଦେର ଦେ
ଖିବାକ� ପାଇଦେବ। ତା ପଦେର

     ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ଷୃଟି୍ର ବୟ୍ଥ4ତା ମ�କ୍�ି ଲାଭ କରିବ,    ତାହା ଆପଣ ଦେ
ଖି ପାରିଦେବ।

କ.  ପ4

ଦେ ,  ୧୪ ପ
ଦେର,      ପ4 ଓ ଶୟତାନଠାର� ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି, “     �ହୁଁ�  
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶଵ୍ର  ପ4କ� କହଦିେଲ,    ଏହି କା�4ୟ୍ କରିବା
        ଦେହ�� ର� �� ମଦ୍େଭ  ମ �୍ ଗ୍ରାମୟ୍ ଓ ବନ୍ୟପଶ�ଠାର� ଅଧିକ ଶାପଗ୍ର �୍ ଦେହଲ,        �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ଦେପଟ ଦେ
ଇ ଗମନ କରିବ ଓ

  �ାବଜଜ୍ୀବନ ଧ�ିୂ ଖାଇବ       । ଆଉଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ର ଓ ନାରୀର ମଧୟ୍ଦେର,         ପ�ଣି �� ମଭ୍ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧୟ୍ଦେର ଦେବୈରଭାବ
ଜନ୍ମାଇବା;           ଦେ �� ମଭ୍ର ମ �୍କକ� ଆଘା� କରିଦେବ ଓ �� ମଦ୍େଭ ତାହାଙ୍କ ଦେଗାଇଠକିି ଆଘା� କରିବ ”  । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର

     ନ୍ୟାୟଦେର  ପ4କ� ଅଭିଶାପ 
ଅିନ୍�ି ଏବଂ ବା �୍ବଦେର,       ମୁଁ�  ପ4 ବିଷୟଦେର ଦେ �ିକି ଚିନ୍ତା କଦେର ନାହିଁ,    ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ଠାଦେର
    ମୟ ବୟ୍�ି� କରିବାକ� �ାଉନାହିଁ,      କିନ୍�� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ  ପ4କ� ଅଭିଶାପ 
ଅିନ୍�ି,     ବା �୍ବଦେର ଦେ ଶୟତାନକ� ଅଭିଶାପ


ଅିନ୍�ି              । ଦେ ଦେ ହି  ମୟଦେର ପରି�ର୍ାଣର ପର୍�ିଜ୍ଞା ମଧୟ୍ ପର୍
ାନ କରନ୍�ି। ଆପଣ ତାହା ଧୟ୍ାନ ଦେ
ଦେଲ କି?  ଅଥ4ା�୍
     ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକବ� ନ୍ୟାୟ କରିବା ପରଦେମଶୱ୍ର ନୁହୁଁନ୍�ି,        କିନ୍�� ତା  ହ�ି ଦେ �ର୍ାଣକ�୍4ତା ପରଦେମଶୱ୍ର ମଧୟ୍ ଅଟନ୍�ି   । ଏହି

   ଅନୁଚଦ୍େଛ
କ� ବ� ଝିବାର ଏକ ଦେକୌଶ�, “ ”     ବଂଶ ବାକ୍ୟର ପର୍କୃ�ିକ� ବ� ଝିବା ଅଦେଟ  “ ”      । ବଂଶ ଏକ  ାମହୂୀକ ବିଦେଶଷୟ୍ ଅଦେଟ ଓ
ଦେ ଥିପାଇୁଁ,      ଆପଣ ଏହାକ� ବହବୁଚନ ରପୂଦେର 
ଶ4ାଇ ପାରନ୍�ି,    ଦେ�ପରିକି ଦେଗାଟିଏ ବଂଶ  ମହୂ,     କିନ୍�� ଆପଣ ଏହାକ� ଏକବଚନ

  ରଦୂେପ ଦେ
ଖି ପାରିଦେବ,   ଦେ�ପରିକି ଦେଗାଟିଏ ବଂଶ,   ଅଥ4ା� ଦେଗାଟିଏ  ନ୍ତାନ       । ବା �୍ବଦେର ଏଠାଦେର 
�ଇଟି ବିଷୟ ଦେହଉଅଛ। ପର୍ଥଦେମ,
      ଏହା ଦେଗାଟିଏ ଭବିଷୟ୍�ର ଏକ ��
ଧ୍ ବିଷୟଦେର ଭବିଷୟ୍
ବାଣୀ,    ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି ଦେ ଠାଦେର,    ଅଥ4ା� �ୀଶ�ଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁ ାଦେର, 

“   ଦେ ମାନଙ୍କ ପିତା ଶୟତାନ,”    ଦେ ମାଦେନ ଶୟତାନର  ନ୍ତାନ ଅଟନ୍�ି,      ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପରି�ର୍ାଣ ପାଇ ନାହୁଁାନ୍�ି   ।
               ଶୟତାନର  ନ୍ତାନ ବା ଦେଛାଟ ମନ୍
 ଆ�ମ୍ା ନ ଥିଦେଲ। କିନ୍�� ଦେ�ଦେ� ଦେଲାକ ଏହି ଜଗ�ଦେର ମ�କ୍�ି ପର୍ାପ�୍ ନୁହୁଁନ୍�ି,   ବା ନୂ�ନୀକୃ�

      ଦେହାଇ ନାହୁଁାନ୍�ି ଦେ ମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ଶୟତାନର  ନ୍ତାନ ଅଟନ୍�ି      । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି ଅଥ4ା� ହବାଙ୍କ  ନ୍ତାନ,  ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ
  ମ�କ୍�ି ପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି,   ଦେ ମାଦେନ ��
ଧ୍ କରିଦେବ           । ମ�କ୍�ି ପର୍ାପ�୍ ଓ ମ�କ୍�ି ପାଇ ନ ଥିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର

     ଚାଲିଥିବା ��
ଧ୍ ବିଷୟଦେର ଏହି ଭବିଷୟ୍
ବାଣୀ ଅଛ,ି        ଅଥ4ା� ପ�ନବ4ାର ଦେ�ାହନଙ୍କ  � ମାଚାରଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁ ାଦେର
“      ”ଶୟତାନର  ନ୍ତାନ ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ   “ ”         । କିନ୍�� ବଂଶ ବାକ୍ୟ ମଧୟ୍ ଏକବଚନ ଅଦେଟ ଓ ଏକବଚନ ଅନୁ ାଦେର ଏହା

      ମ�କ୍�ିର ଭବିଷୟ୍
ବାଣୀ ଅଦେଟ। ଏହପିରି ଏକ ଭବିଷୟ୍
ବାଣୀ ଅଛ,ି    ଦେ ଠାଦେର ଦେଗାଟିଏ ବଂଶ ଥିବ,    ଅଥ4ା� ହବାଙ୍କ ଦେଗାଟିଏ
 ନ୍ତାନ,     ଦେ� ଶୟତାନର ମ �୍କକ� ଆଘା� କରିଦେବ   । ଏବଂ ବା �୍ବଦେର,    �ୀଶ� ଦେ ହି  ନ୍ତାନ ଅଟନ୍�ି      । ଏହା ବା �୍ବଦେର ଦେ ହି  ମାନ

 କ୍ରିୟା ଅଦେଟ,     �ାହା ଇଏ ୍ଭି ଦେର ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�, “          ଦେ �� ମଭ୍ର ମ �୍କକ� ଆଘା� କରିଦେବ ଓ �� ମଦ୍େଭ ତାହାଙ୍କ ଦେଗାଇଠକିି
 ଆଘା� କରିବ ”    । କାରଣ ମ �୍କକ� ଆଘା� କରିବା,     ଏହା ଏକ ମାରା�ମ୍କ ଆହ� ଅଦେଟ,      ଦେଗାଇଠକିି ଆଘା� କରିବା ଦେକବ� ଏକ

 କ୍ଷ�ିକାରକ ଅଦେଟ            । ଦେ�ଣ� ଏନ୍ ଆଇ ଭି ଏହି କ୍ରିୟାକ� ପରିବ�୍4�ନ କଦେର ଓ ଏପରି ଦେଲଖା�ାଏ, “     ଦେ �� ମଭ୍ର ମ �୍କକ� ଚ� ଣ୍4ଣ
      କରିଦେବ ଓ �� ମଦ୍େଭ ତାହାଙ୍କ ଦେଗାଇଠକିି ଆଘା� କରିବ ”           । ଦେ�ଣ� ଶୟତାନର ମ �୍କକ� ଚ� ଣ୍4ଣ କରିବା ଓ ମ�କ୍�ି ପର୍ାପ�୍ ଓ ମ�କ୍�ି

  ପାଇ ନ ଥିବା,              ନୂ�ନୀକୃ� ଓ ନୂ�ନୀକୃ� ଦେହାଇ ନ ଥିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଚାଲିଥିବା ��
ଧ୍ ବିଷୟଦେର ଭବିଷୟ୍
ବାଣୀ  ହ�ି
     ଆଶାର ଏକ ଭବିଷୟ୍ବାଣୀ ମଧୟ୍ ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�           । ଦେ ହି ଆଶାର ପର୍�ିଜ୍ଞା ଏହା ଦେ� ଦେଗାଟିଏ 
ନି ଭଲ ଓ ମନ୍
,    �ୀଶ� ଓ ଶୟତାନ

    ମଧୟ୍ଦେର ଦେହଉଥିବା ��
ଧ୍  ମାପ�୍ ଦେହବ,      ଓ ତାହା �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଦେହବ।

ଖ. ହବା

   ଦେ ହପିରି ତାହା  ପ4 ଥିଲା       । ପଦେର ପରଦେମ ୧୬ ପରଦେମଶୱ୍ର ହବାକ� କହନ୍�ି, “    �ହୁଁ� ଦେ ନାରୀଙ୍କି କହଦିେଲ,   ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ର
  ଗଭ4ଦେବ
ନା ଅ�ିଶୟ ବଢ଼଼ାଇବା,     �� ମଦ୍େଭ ବୟ୍ଥାଦେର  ନ୍ତାନ ପର୍ ବ କରିବ;      ପ�ଣି  ଵ୍ାମୀ ପର୍�ି �� ମଭ୍ର ବା ନା ରହବି,   ଦେ �� ମଭ୍

  ଉପଦେର କ�୍4�ୃ�ଵ୍ କରିବ ”            । ଆ
ପି� �୍କ ୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ହବାଙ୍କ ପର୍�ି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା ଥିଲା ଦେ� ଦେ ଆ
ମଙ୍କ
  ହକାରିଣୀ ଦେହଉ,  ଠକ୍ି ଅଛ?ି     । ଏହା ହିଁ ବାଇବଲ କଦେହ,  କିନ୍�� �ଥାପି,  ପାପ ଦେହ�� ,      ହବାଙ୍କ ଉପଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦେହ��

    
�ଇଟି ବିଷୟ ପରିବ�୍4�ନ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛି   । ଦେଗାଟିଏ ଅଥ4ଦେର,     ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ଜ4ନା�ମ୍କ ଦେ�ାଜନା ବିଫ� ଦେହଲା   । ଦେ�ଦେବ
  ପର୍ଥମ ବିଷୟ ଦେହଲା,    ତାହା ଦେହବା ପଦେର ମଧୟ୍,           ହବା  ନ୍ତାନ ଉ�ପ୍ନ୍ନ କରିବା 
ୱ୍ାରା ଏକ  �୍ର୍ୀର ଅ
ୱି୍�ୀୟ କା�4୍ୟକ�  ାଧନ

କରିଦେବ,        ଅଥ4ା� ଦେ ଦେଗାଟିଏ 
ନି ବିଶିଷଟ୍ ଶିଶ�ଙ୍କ� ଜନ୍ମ ଦେ
ଦେବ         ’    । କିନ୍�� ଦେ ହି ପର୍ ବ ବୟ୍ଥା  ହ�ି ଦେହବ। କ ଣ ଆପଣ ଦେ
ଖି
  “ ”    ଅଛନ୍�ି ଏହି ବୟ୍ଥା ଶବ
୍ ଦେକଦେ�ଥର ଦେ
ଖା �ାଉଅଛ?ି        ତାହା ଦେ ହି ଅଭିଶାପ ଓ ନ୍ୟାୟର ମ�ଖ୍ୟ ବିଷୟ ଅଦେଟ,   ଅଥ4ା� ବୟ୍ଥା

    ଏଦେବ  ଷୃଟି୍ ମଧୟ୍କ� ପର୍ଦେବଶ କଲା     । ଦେ  ନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେ
ଦେବ,     କିନ୍�� ବୟ୍ଥାର  ହ�ି ପର୍ ବ କରିଦେବ     । କିନ୍�� ଦେକବ� ଏଠାଦେର
       �ନ୍�ର୍ଣା ବିଷୟ ଉଲ୍ଦେଲଖ ଦେହାଇ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟର 
ୱି୍�ୀୟ ଅଂଶଦେର,       ଅଥ4ା� ଆ
ମଙ୍କ  ହ�ି ହବାଙ୍କ  ମପ୍କ4ଦେର �ନ୍�ର୍ଣା

ଦେହବ      । ଏହା ଏକ ବିବା
 ପ୍
 ବିଷୟ ଅଦେଟ,   କିନ୍�� ଏହା କାହିଁକି,     ଦେମାଦେ� �� ମଭ୍ାମାନଙ୍କ� ତାହା କହବିାକ� 
ଅି   । ଅନୁଚଦ୍େଛ
 କଦେହ, 
“      ପ�ଣି  ଵ୍ାମୀ ପର୍�ି �� ମଭ୍ର ବା ନା ରହବି,     ଦେ �� ମଭ୍ ଉପଦେର କ�୍4�ୃ�ଵ୍ କରିବ ”   । ଦେ��ିକି ମୁଁ� କହପିାଦେର,     ୨୦ ବଷ4 ପବୂ4ର� ଜଦେଣ
 �୍ର୍ୀ,   � ାନ ଫ� ଲ,   ଦେଗାଟିଏ ପର୍ବନ୍ଧ ଦେଲଖିଥିଦେଲ,        �ାହାକ� ହବାଙ୍କ� 
ଆି�ାଇଥିବା ଅଭିଶାପର ଏକ ମାନ
ଣଡ୍ ରପୂଦେର ଗ୍ରହଣ
କରା�ାଇଅଛି                 ।  � ନ କହନ୍�ି ଦେ� ହବାଙ୍କ ଉପଦେର 
ଣଡ୍ ଏହା ଥିଲା ଦେ�ଆପଣା  ଵ୍ାମୀ ପର୍�ି ତାହାଙ୍କ ବା ନା ରହବି,  ଦେ�ପରି

          ଆ
ମ ପରିବାରଦେର ଓ ଦେବୈବାହକି ଜୀବନଦେର ଆପଣା ଦେନ�ୃ��୍ୱ୍ର ଭମିୂକାକ� ପା�ନ କରିପାରିବ      । ଏପ�4୍ୟନ୍� �ାହା ମୁଁ� ପଢ଼ି଼ଅଛି
                ତାହା ଅନୁ ାଦେର ଏହି ବୟ୍ାଖୟ୍ା ଏହି ପ
ର  ଦେବ4ା��୍ମ ବୟ୍ାଖ୍ୟା ଅଦେଟ ଓ ଏହା ଉ��୍ମ ଭାବଦେର  ମଥି4� ଓ ଗ୍ରହଣ

    କରା�ାଇଅଛ।ି କିନ୍�� ହବାଙ୍କ ଉପଦେର ନ୍ୟାୟ,     �ାହା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରପୂଦେର ବୟ୍ଥାରହ�ି ଥିଲା,     ବ�୍4�ମାନ ଆପଣା  ୱ୍ାମୀ  ହ�ି
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     ତାହାଙ୍କ  ମପ୍କ4 �ା�ନା ପଣୂ୍4ଣ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ,ି        ଓ ଦେ ଆପଣା  ୱ୍ାମୀ ଉପଦେର କ�୍4�ୃ�ୱ୍ କରିବାକ� ଚାହିଁଦେବ     । ଆଉ ଦେମାଶା ଏହି
   ପର୍କାରଦେର ପବି�ର୍ ଶା �୍ର୍ଦେର ଦେଲଖନ୍�ି, “କିନ୍�� ,     ଦେ �� ମଭ୍ ଉପଦେର କ�୍4�ୃ�ଵ୍ କରିବ ”    । ଏହା ନବିିଡ଼ ଧମ4���୍ୱ୍ ଅଦେଟ, ଦେ�ଣ�

    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ବୟ୍ାଖ୍ୟା�ମ୍କ ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ,           କିନ୍�� ଏହାର ଅଥ4 ଦେହାଇପାଦେର ହବା  ଫ� ଦେନାହଦିେବ କିମବ୍ା ଆ
ମ ଓ
      ମ �୍ ପ�ର�ଷ କିପରି ପରିବାରଦେର କ�୍4�ୃ�ୱ୍ କରିଦେବ,    ତାହା ପରିବ�୍4�ନ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛି    “ ” । ଦେକଦେ�କ ଅନୁବା
ଦେର କ�୍4�ୃ�ୱ୍

 “ ”           ଅଦେପକ୍ଷା କ�୍4ତାପଣ ବୟ୍ବହାର କରା�ାଇଅଛ।ି ଅଥ4ା� ହବାଙ୍କ� ଆପଣା  ୱ୍ାମୀଙ୍କ ଭମିୂକାକ� ବ�ପବୂ4କ 
ଖଲ କରିବାକ�
        ଇଚଛ୍ା ଦେହବ ଓ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଆ
ମଙ୍କ  ମପ୍କ4 ନଷଟ୍ ଦେହବ,       ପ�ଣି ଦେ ହବାଙ୍କ� 
ମନ କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରିଦେବ   । ଏହି

       ବିବା
 ପ୍
 ଅନୁଚଦ୍େଛ
ର ଏକ ଉ��୍ମ ବୟ୍ାଖୟ୍ା ରପୂଦେର ମୁଁ� ପାଇଅଛ।ି

  ମୁଁ� ରବିନଙ୍କ� ପଚାରିଲି, ’          କ ଣ ମୁଁ� ତାହା ଏକ ଉ
ାହରଣ ରପୂଦେର ବୟ୍ବହାର କରି ପାଦେର କି,     ଓ ଦେ ଇଷ4ାପର ଭାବଦେର କହଦିେଲ, “ ”ହୁଁ  ।
     କିନ୍�� ଆପଣ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�� ବା ନାହିଁ,        ପର୍ଦେ�ୟ୍କ  ମୟଦେର ରବିନ ଓ ଦେମା ମଧୟ୍ଦେର ଅ ମମ୍�ି ଦେହାଇଥାଏ   । ଆପଣଙ୍କ ପା�କ

     ’   ଆପଣା  �୍ର୍ୀଙ୍କ  ହ�ି ଅ ମମ୍�ି ଦେହବା କ ଣ ଠକ୍ି ଅଦେଟ? ଭଲ          । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
�ଦେହୁଁ ଏହି ମାଧୟ୍ମଦେର କା�4୍ୟ କର� ଓ ନଜି ଭ�ଲ
          ୱ୍ୀକାର କରିବା  �ି୍�ିକ� ଆ ିଥାଉ। ଅଦେନକ ଥର ରବିନ ଅ ଂ�� ମ�ଖ ଦେ
ଖାଇଦେବ,  ଓ କହଦିେବ, “ଓଦେହା,    ଆଜି ଦେମା ନମିନ୍ଦେ�
   ଅଭିଶାପ ଅଧକି କଷଟ୍କର ଥିଲା ”      । ଏବଂ ମୁଁ� ହଏୁ� ରା�ିଦେର ଜନ୍ମ ଦେହାଇଥାଇପାଦେର,    କିନ୍�� ଗ� ରା�ିଦେର ନୁଦେହୁଁ,    ଓ ଦେକଦେବ କଦେହ ନାହିଁ, 

“ହୁଁ,   ତାହା ଠକ୍ି ଅଦେଟ!”      ାମାନ୍ୟ ରପୂଦେର ମୁଁ� ଏହା କଦେହ,         କିନ୍�� ମୁଁ� 
� ଃଖି� ଅଦେଟ �
ି ମୁଁ� ତାହା କଦେହ ନାହିଁ  “। ପରି୍ୟ,    ମୁଁ� ଆପଣା କା�4ୟ୍
  ମଧୟ୍ କର� ନାହିଁ          “       । ମୁଁ� ଦେ ହି ପର୍କାରର  ୱ୍ାମୀ ନୁଦେହୁଁ ଦେ�ଉୁଁ ପର୍କାର ଦେହବା ଉଚି�।୍ ହବାଙ୍କ ଉପଦେର ଦେ ହି 
ଣଡ୍ ଏହି ପରି ଅଦେଟ, 

   �ାହା ପିଢ଼ି଼କ� ପିଢ଼ି଼ 
ଆି�ାଇଅଛ,ି         କାରଣ ଆ
ପି� �୍କ ୩ ଅଧୟ୍ାୟର ଏକ ଅଂଶ ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ, ’   କ ଣ ଏହା ନୁଦେହୁଁ?  ପାପର
                ମ�ୂ ଧମ4���୍ୱ୍ ଶିକ୍ଷା ଏହା ଅଦେଟ ଦେ� ମନୁଷୟ୍ଜା�ି ବା �୍ବଦେର କିପରି ଦେହବା ଉଚି� ତାହା ଆ
ମ ଓ ହବାଙ୍କ ଉପଦେର

    
ଆି�ାଇଥିବା 
ଣଡ୍ 
ୱ୍ାରା ପରିବ�୍4�ି� ଦେହାଇଗଲା,       ଅଥ4ା�୍ ଦେ ମାନଙ୍କଠାଦେର ପାପ କରିବାର ପର୍ବୃ��ି୍ ନ ଥିଲା,   କିନ୍�� ଆପଣ
      ଓ ମୁଁ� ପାପକରିବା ପର୍ବୃ��ି୍  ହ�ି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛ�             । ଆପଣ ଓ ମୁଁ� �ାହା ମନ୍
 ଅଦେଟ ତାହା କରିବାର ଆକଷ4ଣ 
ୱ୍ାରା ଜନ୍ମ

         ଦେହାଇଅଛ� । ଏହା ହିଁ ଦେରାମୀୟ ୫ ଅଧୟ୍ାୟ ଅଦେଟ। �
ି ଆପଣ ଚାହୁଁାନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ଆଜି ଅପରାହ୍ନଦେର ଏହା ପଢ଼଼ନ୍��     । ଆପଣ ଓ ମୁଁ�
               ପାପର ଶକ୍�ିର ଅଧିନଦେର ଜନ୍ମ ଦେନଇଅଛ� ଓ ଦେଶଷଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଶିଚ୍ୟ ପାପ କରିବା। ଆ
ମ ଓ ହବାଙ୍କ ପାପମୟ

            ୱ୍ଭାବ ଦେହ�� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମାନବୀୟ ପର୍କୃ�ି ଭର୍ଷଟ୍ ଦେହାଇଅଛ।ି ଏବଂ ଦେ ହପିରି ହବାଙ୍କ ପାପ  �୍ର୍ୀଦେଲାକଙ୍କ�, 
  ଦେହାଇପାଦେର ପ�ର�ଷମାନଙ୍କ� ମଧୟ୍,  ପରିବ�୍4�ି� କଲା।

ଗ.  ଆ
ମ

     ଏଥିଉ�ତ୍ାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍କୃ�  ମ ୟ୍ା ଆଡ଼କ� �ାଉ,      ଓ ଦେ ହି ବା �୍ବିକ  ମ ୟ୍ା ଆ
ମ ଅଟନ୍�ି    । ଏହି ବିଷୟଦେର
   ଦେକୌଣ ି ଭ�ଲ କରନ୍�� ନାହିଁ,            ବା �୍ବଦେର ଆ
ି ପ� �୍କ ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପର୍କୃ�  ମ ୟ୍ା  ପ4 ନୁଦେହୁଁ କିମବ୍ା ହବା ନୁଦେହୁଁ,  ମା�ର୍
   ପର୍କୃ�  ମ ୟ୍ା ଆ
ମ ଅଟନ୍�ି            । ଦେ�ଣ� ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଅଦେପକ୍ଷା ଆ
ମଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ୧୭ ପ
ର� ଆରମଭ୍ କରି �ିଦେନାଟି

  ପ
ଦେର ଉଲ୍ଦେଲଖ କରା�ାଏ, “    ଆଉ ଦେ ଆ
ମଙ୍କ� କହଦିେଲ, ‘         ଦେ�ଉୁଁ ବୃକ୍ଷର ଫ� ଖାଇବା ବିଷୟଦେର ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ� ଆଜ୍ଞା
 ଦେ
ଇ କହଥିିଲୁ, ‘   ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ,’       �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ଭା�4୍ୟାର କଥା ଶ�ଣି ତାହା ଖାଇଅଛ;      ଏଣ� �� ମଭ୍  କାଶ� ଭମିୂ ଶାପଗ୍ର �୍

ଦେହଲା;’”      ଦେ ଆ
ମଙ୍କ� ଅଭିଶାପ ଦେ
ଇ ନ ଥିଦେଲ,    ଦେ ଭମିୂକ� ଅଭିଶାପ ଦେ
ଇଥିଦେଲ  “     । �� ମଦ୍େଭ �ାବଜଜ୍ୀବନ କ୍ଦେ�ଶଦେର �ହିଁର�
        ଭକ୍ଷୟ୍ ପାଇବ। �ହିଁଦେର କଣଟ୍ା ଓ ଦେଗାଖରା ଗଛ ଜା� ଦେହବ,      ପ�ଣି �� ମଦ୍େଭ କ୍ଦେଷ�ର୍ର ଶାକ ଦେଭାଜନ କରିବ    । �� ମଦ୍େଭ ଦେ�ଉୁଁ

  ମୃ��ି୍କାର� ଗୃହୀ� ଦେହଲ,        �ହିଁଦେର ନ ମିଶିବା ପ�4ୟ୍ନ୍� ମ�ଖର ଝା�ଦେର ଆହାର କରିବ;       ଦେ�ଦେହ�� �� ମଦ୍େଭ ଧ�ିୂ ଓ ଧ�ିୂଦେର ପ�ନବ4ାର
ମିଶି�ିବ ” । ଦେ
ଖନ୍�� ,          ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେ�ାଜନା ଥିଲା ଦେ� ଆ
ମ ଭମିୂଦେର ପରିଶର୍ମ କରିବାକ� �ାଉଥିଦେଲ    । ଆଉ  ପ୍ଷଟ୍

                ରପୂଦେର ଭମିୂ ମଧୟ୍ ତାହା  ହ�ି  ହଦେ�ାଗ କରିବାକ� �ାଉଥିଲା। ବିନା ଅଧିକ ପରିଶର୍ମ ଓ କଷଟ୍ଦେର ପର୍ଚ� ର ଫ ଲ ଉ�ପ୍ନ୍ନ
            ଦେହବାକ� ଥିଲା। କିନ୍�� ଭମିୂ ଉପଦେର ଅଭିଶାପର ଅଥ4 ଏଦେବ ଭମିୂ ମଧୟ୍  ହଦେ�ାଗ କରିବ ନାହିଁ,      ଓ �ହିଁଦେର କଣଟ୍ା ଓ ଦେଗାଖରା ଗଛ, 

     ଭକ୍ଷ ପାଇୁଁ ଅହ�ିକର ଦେଭାଜନ ଜା� ଦେହବ,      �ାହା ଆ
ମଙ୍କ ପରିଶର୍ମକ� କଷଟ୍
ାୟକ କରିବାକ� �ାଉଥିଲା    । �ହିଁଦେର ଏହା
         ପରିଶର୍ମ କରିବାକ� �ାଉଅଛ।ି  ପ୍ଷଟ୍ର�ଦେପ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେ�ାଜନା ଦେକବ� ତାହା ନ ଥିଲା,       ମା�ର୍ ଏହା ଦେ� ଆ
ମ ଓ ହବା

  ଚିରକା� ଜୀବି� ରହନ୍��      । ଆଉ ତାହା  ପ୍ଷଟ୍ର�ଦେପ କ�ହା�ାଇ ନାହିଁ,      କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ନଷିକ୍ଷ4 କରି ପାରିବା    । ତାହା ହିଁ
      “    ଆ
ପି� �୍କ ୨ ଅଧୟ୍ାୟର ଶର୍ାପକ� କଦେଠାର କଦେର। ଦେ�ଉୁଁ 
ନି ତାହା ଖାଇବ,    ଦେ ହି 
ନି ନତିାନ୍� ମରିବ ”     । ଦେ ଏହା କହି ନ ଥିଦେଲ, 

“   �� ଦେମ ଶୀଘ୍ର ମରିବ ”  । ଦେ କହଦିେଲ, “  ନତିାନ୍� ମରିବ ”    । ଆ
ମ ଭମିୂଦେର ପରିଶର୍ମ କରିବ,   ଭମିୂ  ହଦେ�ାଗ କରିବ,  ପ�ଣି
       ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ାନଧିୟ୍ଦେର ବୟ୍ଥାରହ�ି ଦେହାଇ ଚିରକା� ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କରିବ,      ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ହପିରି ଦେହବା ପାଇୁଁ  ଷୃଟି୍

କରିଥିଦେଲ                 । କିନ୍�� ପାପ କରିବା ଦେହ�� ଓ ଭମିୂ ଶାପଗ୍ର �୍ ଦେହବା  କାଶ� ଆ
ମ ନମିନ୍ 
ଣଡ୍ ପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି। 
�ଇଟି
ବିଷୟ:      ଏଦେବ ମଧୟ୍ ଆ
ମଙ୍କ� ପରିଶର୍ମ କରିବାକ� ଦେହବ,     ମା�ର୍ ବୟ୍ଥା  ହ�ି ପରିଶର୍ମ କରିବ    । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣଙ୍କ

  ଦେଛାଟ ଶିଶ� ପଚାରନ୍�ି, “   ମାତା ଓ ପିତା,    ଦେ ଠାଦେର କାହିଁକି କଣଟ୍ା ଅଛ?ି” ମୁଁ�,      ମିଦେନଦେ ାଟାଦେର ବୃ
ଧ୍ି ପାଉଥିବା  ମୟଦେର ଅଦେନକ
     ମୟଦେର ଏହପିରି କଲନା�ମ୍କ ପର୍ଶନ୍ ପଚାର�ଥିଲି, “   କାହିଁକି ମଶାମାଦେନ ଅଛନ୍�ି?”    ଆଉଉ��୍ର ଏପରି ଅଦେଟ,  କାରଣ

           ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ମ�ୂ ପି�ୃପ�ର�ଷ ପାପ କଦେଲ ଓ ଭମିୂ ଉପଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଶାପ ଦେହ�� ଅଦେଟ,     ଏବଂ ପାପ ଦେହ�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
    ିଧା ପରି�ର୍ାଣର କାହାଣୀକ� �ାଉ  । କିନ୍�� ,       ତାହା ପରବ�୍4�ି ଦେକଦେତାଟି ପ
 ପଦେର ଉଲ୍ଦେଲଖ କରା�ାଏ।

  ଏବଂ 
ୱି୍�ୀୟ 
ଣଡ୍,   ଏବଂ ତାହା ଦେହଉଛ,ି           ବ4 ଦେଶଷଦେର ଆ
ମ ଦେ ହି ଭମିୂକ� ଦେଫରିଦେବ ଦେ�ଉୁଁଠାର� ଦେ  ଷୃଟି୍ ଦେହାଇଥିଦେଲ   । ତାହା
              ଦେହଉଛି ତାଙ୍କର ବଚିାର ଏବଂ ହବା ମଧୟ୍ ଏଥିଦେର ଅଂଶୀ
ାର। ଆ
ମଆଧୟ୍ା�ମି୍କ ଜୀବନଦେର ମୃ�� ୟ୍ବରଣ କଦେଲ।  ଷୃଟି୍କ�୍4ତା
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         ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଆ
ମଙ୍କ  ମପ୍କ4 �� ଟିଗଲା। ଆଉ ଦେ ହି ପର୍କ୍ରିୟା ଆରମଭ୍ ଦେହଲା,      ପ�ଣି ଦେଗାଟିଏ 
ନି ଦେ ଶାରିରୀକ
   ରପୂଦେର ମଧୟ୍ ମୃ�� ୟ୍ବରଣ କରିଦେବ  ।

 ୫.  ’  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ ଣ ଶିଖ�

     ଆ
ପି� �୍କ ୩ ଅଧୟ୍ାୟର କାହାଣୀ ତାହା ଅଦେଟ           । ଆ
ପି� �୍କ ୩ ଅଧୟ୍ାୟର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ ବିଷୟଦେର ଓ ଆପଣା ବିଷୟଦେର
’      କ ଣ ଶିଖ�। ବହ�ୁ କିଛି ଶିଖ�;    ନମିନ୍ଦେର 
�ଇଟି ବିଷୟ ଅଛ।ି

କ.       ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ପର୍ଶନ୍ କରିବା ପାପର  ାର ଅଦେଟ

ପର୍ଥମଟି:      ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ପର୍ଶନ୍ କରିବା ପାପର  ାର ଅଦେଟ        । ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଚରି�ର୍ ଉପଦେର ପର୍ଶନ୍ କରିବା ପାପର
  ାର ଅଦେଟ,      ଏହା ତାହାଙ୍କ ମଙ୍ଗ�
ାନକ� ପର୍ଶନ୍ କରିବା ଅଦେଟ,          ଏହା ତାହାଙ୍କ ବ�
ଧ୍ିକ� ପର୍ଶନ୍ କରିବା ଅଦେଟ ଓ ଏହା  ଷୃଟି୍

      ପର୍�ି ତାହାଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଉପଦେର ପର୍ଶନ୍ କରିବା ଅଦେଟ  । ଦେ
ଖନ୍�� ,      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ପାପ କର�,   ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
    କହଅୁଛ� ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଭ�ଲ ଅଟନ୍�ି       । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ପାପ କର�,     ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହଅୁଛ� ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
     ତାହାଙ୍କ ଚରି�ର୍ ଉପଦେର ଭର ା କର� ନାହିଁ       । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ପାପ କର�,      ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହଅୁଛ� ଦେ� �ାହା

  ଦେବ4ା��୍ମ ଅଦେଟ,    ତାହା ପରଦେମଶୱ୍ର ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ,          ଅଥ4ା� ଦେ  ବ� ବିଷୟ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ରଖିଅଛନ୍�ି ଓ କହନ୍�ି
“    ଏହା ହୁଁନ ଉ��୍ମ ଅଦେଟ       ”     । ଏହା ହିଁ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�  ଦେବ4ା��୍ମ ଅଦେଟ। ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ଦେ
ଖି କହୁ, 
“       ’  ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ ଦେ� ଆପଣ କ ଣ କହଅୁଛନ୍�ି ”  । ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି,   �ାହା �ାହା ବିଶ�
ଧ୍, ପର୍ୀ�ିଭାଜନ, 
ଆ
ରଣୀୟ,  ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୪, “     ଦେ ହି  ମ �୍ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର ”   । ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହୁ, “     ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ

  ’  ଦେ� ଆପଣ କ ଣ କହଅୁଛନ୍�ି                । ଆଉ ମୁଁ� ଦେ�ଉୁଁ ପ� �୍କ ଚାଦେହୁଁ ତାହା ପଢ଼ି଼ବାକ� ଓ ଦେ�ଉୁଁ ଚ�ଚଚି୍�ର୍ ଦେ
ଖିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ତାହା ଦେ
ଖିବାକ�
         ”  �ାଉଅଛ।ି �ାହା ଶ�
ଧ୍ ଓ ପର୍ୀ�ିଭାଜନ ଦେ  ବ� ଦେର ଚିନ୍ତା କରିବାକ� �ାଉ ନାହିଁ। ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “  
ାନ କର,  ତାହାଦେହଦେଲ

   �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ମାଣକ� ଚାପି ଚାପି,  ହଲାଇ ଉଛ� ଳାଇ,  
ାନ 
ଆି�ିବ ”  । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହ,ୁ “    ତାହା ଦେହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ,   ତାହା ଦେମାହର
 ଧନ ଅଦେଟ!            ଆପଣ କହି ପାରିଦେବ ନାହିଁ ଦେ� ମୁଁ� ଦେମା ଧନକ� କିପରି ବୟ୍ବହାର କରିବା ଉଚି�୍ ”  । ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “   ବିଶର୍ାମ 
ନି

    ପବି�ର୍ ରଦୂେପ ପା�ିବାକ�  ମ୍ରଣ କର ”           । ଅଥ4ା�୍ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ରବିବାର 
ନି ଉପା ନା ପାଇୁଁ ଏକ�ର୍ୀ� ଦେହଉ ଓ
 ପୃଥକ କର�,     �ହିଁଦେର କିଛି ବିଶିଷଟ୍ ବିଷୟ ରହଅିଛି           । ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ବିଶୱ୍ା ୀଙ୍କ ପାଇୁଁ ରବିବାର 
ନି ବିଶର୍ାମ 
ନି ଅଦେଟ। କିନ୍��

 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହୁ, “   ’       ରବିବାର 
ନି କ ଣ କରିବା ଉଚି�୍ ତାହା ଦେମାଦେ� କ�ହ ନାହିଁ        । �
ି ମୁଁ� ମଣଡ୍�ୀକ� �ିବା ପାଇୁଁ ବିଚାର କଦେର,  ଠକ୍ି
ଅଛ,ି     �ହିଁଦେର ଆପଣ ଖ� ି ଦେହବା ଉଚି�୍ ” ’       । କ ଣ ଆପଣ ଦେହଉଥିବା  ଂଘଷ4କ� ଦେ
ଖି ପାରନ୍�ି କି?     ମୁଁ� ଦେକଦେ�କଙ୍କ ପାଇୁଁ ଅଧିକ
କହଅୁଛ,ି      ଦେହାଇପାଦେର ଦେକଦେ�କଙ୍କ ପାଇୁଁ ଦେହାଇ ନ ଥିବ,   ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ      । କିନ୍�� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ କର�, 

     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ର �ାହା କହଛିନ୍�ି ତାହା ଉ��୍ମ,  ଓ ଠକ୍ି,  ଓ ନ୍ୟାୟ ଂଗ�,    ଓ ପବି�ର୍ ଦେବାଲି କହନ୍�ି,   ତାହାକ� ଦେ
ଖି କହ,ୁ
“   ’     ଦେମା ପାଇୁଁ କ ଣ ଉ��୍ମ ତାହା ମୁଁ� ଜାଦେଣ,     ଓ �ାହା ମୁଁ� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ,     ମୁଁ� ତାହା କରିବା ପାଇୁଁ �ାଉଅଛ,ି     ଓ ଆପଣ ଦେମାଦେ� ଅଟକାଇ

 ପାରିବ ନାହିଁ ” । କିନ୍�� ,  ଦେ କରିପାରନ୍�ି         । ଆ
ପି� �୍କ ୩ ଅଧୟ୍ାୟର କାହାଣୀ ଦେକୌଣ ି ପର୍ାଚୀନ କାହାଣୀ ନୁଦେହୁଁ,   ତାହା ଅଦେଟ କି? 
           ଆ
ପି� �୍କ ୩ ଅଧୟ୍ାୟର କାହାଣୀ ବ�୍4�ମାନର କାହାଣୀ ଅଦେଟ ଏବଂ ପାପ ପରିବ�୍4�ନ ଦେହାଇ ନାହିଁ    । ଏହା ବା �୍ବଦେର
             ଆ
ପି� �୍କ ୩ ଅଧୟ୍ାୟର ପାପ  ହ�ି  ମାନ ଅଦେଟ। ଶୟତାନଆଜି ମଧୟ୍ ଦେ ହି  ମାନ ମିଥୟ୍ା କହଅୁଛ,ି   ଦେ� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ

  ଦେ
ବତାଗଣ ପରି ଦେହାଇପାରିବା,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ୟଂ ନଦିେଜ ଆପଣା ନଣି୍4ଣୟ ଦେନଇ ପାରିବା,    ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ
     ଭାଗ୍ୟର ପର୍ଧାନ ଓ ପର୍ାଣର  ୱ୍ାମୀ ଅଟ�    । କିଛି ବ
�ି ନାହିଁ,   କିଛି ବ
�ି ନାହିଁ।

ଖ.     ପରଦେମଶୱ୍ର ବଚିାରକ�୍4ତା ଏବଂ ମ�କ୍�ି
ାତା ଅଟନ୍�ି

     ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ପର୍ଶନ୍ କରିବା ପାପର  ାର ଅଦେଟ, କିନ୍�� ,          ଆ
ପି� �୍କ ୩ ଅଧୟ୍ାୟର ଅନ୍ୟ  ନ୍ଦେ
ଶ ଓ �ାହା ବିନା ଆପଣ
     ଆ
ପି� �୍କ ୩ ଅଧୟ୍ାୟକ� ଛାଡି଼ ପାରିଦେବ ନାହିଁ, ତାହା,      ପରଦେମଶୱ୍ର ଉଭୟ ବିଚାରକ�୍4ତା ଓ ମ�କ୍�ି
ାତା ଅଟନ୍�ି   । ଅଥ4ା�୍

     ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକବ� ପାପର ବିଚାରକ�୍4ତା ହିଁ ନୁହୁଁନ୍�ି,           ମା�ର୍ ଦେ ପାପର� ମ�କ୍�ି
ାତା ମଧୟ୍ ଅଟନ୍�ି ଓ ତାହାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଓ
    ମ�କ୍�ିର କା�4ୟ୍ ବ�୍4�ମାନ ଆରମଭ୍ ହଏୁ    । ୨୧ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� , “        ଆଉ  
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶଵ୍ର ଚମ4ର ବ �୍ର୍ ପର୍ �୍� � କରି

    ଆ
ମ ଓ ତାଙ୍କର ଭା�4୍ୟାଙ୍କ� ପିନ୍ଧାଇଦେଲ ” । ଦେ
ଖନ୍�� ,           ଆ
ମ ଓ ହବା ଆପଣା ପାପକ� ଡି଼ମବି୍ରି ବୃକ୍ଷର ପ�ର୍କ�  ିଁଇ ନଦିେବ4ାଧ
       କା�4ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ନଦିେଜ ଠକ୍ି କରିବା ପାଇୁଁ ଦେଚଷଟ୍ା କଦେଲ    । ଆଉ ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “    ବ�୍4�ମାନ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପି ଅଟ, 

             �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ କରିଅଛ ଓ ମୁଁ� ନ୍ୟାୟ କରିବି ଓ �� ମଭ୍ାମାନଙ୍କ ପାପ ଦେହ�� ନ୍ୟାୟ କରିବାକ� ଦେହବ,    କିନ୍�� ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ
  ମ�କ୍�ି
ାତା ମଧୟ୍ ଅଦେଟ ”   । ଚମ4 ଦେକଉୁଁଠାର� ଆ ିଅଛ?ି    ଏହା ମୃ� ପଶ�ଗ�ଡି଼କର� ଆଦେ      ।  ମଭ୍ବ�ଃ ଏହା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ବ�ି
ାନ

            ପ
ଧ୍�ିର  ଥ୍ାପନ ଅଦେଟ। ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏହି ବିଷୟଦେର ଆଉ କିଛି  ପ୍ଷଟ୍ ରପୂଦେର କ�ହା�ାଇ ନାହିଁ। କିନ୍�� ,    ଆପଣ ଏହା କିପରି
   ଥିଲା ଚିନ୍ତା କରି ପାରିଦେବ           । ଆ
ମ ଓ ହବା ପଶ�ଗଣଙ୍କ  ହ�ି ଥିଦେଲ। ଆ
ମ ଦେ ମାନଙ୍କ� ନାମ ଦେ
ଇଥିଦେଲ,   ଦେ ଠାଦେର ଦେକୌଣ ି

  ଉ�ଦ୍େ�ଜନା ନ ଥଲିା,     ଦେ ଠାଦେର ଦେକୌଣ ି  ଂଘଷ4 ନ ଥିଲା     । ଦେକଦେ� ଦେଲାକ ��କ୍�ି 
ଅିନ୍�ି,      ଦେ� ଦେ ହି  ମୟଦେର ଏପରିକି ପଶ�ଗଣ
   ମଧୟ୍ କଥା କହି ପାର�ଥିଦେଲ    । କିନ୍�� ଆ
ମ ଦେ
ଖନ୍�ି,     ଦେ ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ ଉପଦେର 
ାୟି�ୱ୍ଧିନ ଥିଦେଲ,    ଦେ ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ� ନାମ

ଦେ
ଇଥିଦେଲ,      ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ପଶ�କ� ନଅିନ୍�ି,      ଓ ଦେ ହି ପଶ�କ� ପରଦେମଶୱ୍ର ବ�ି କରନ୍�ି  ।
         �ହିଁଉ�ତ୍ାଦେର ଚମ4କ� ଅଲଗା କରି ଆପଣା  ଷୃଟ୍କ� ଆବୃ��୍ କରନ୍�ି ଓ କହନ୍�ି. “   ପାପ ଭୟଙ୍କର ଅଦେଟ     । ପାପ ମୃ�� ୟ୍ର ଦେ�ାଗ୍ୟ

          ଅଦେଟ। ମୁଁ�  ବ4
ା ପାପର ନ୍ୟାୟ କରିବି। ପାପର ପରିଣାମ  ବ4
ା ମି�ିବ। କିନ୍�� ,    ମୁଁ� ଦେକବ� ବିଚାରକ�୍4ତା ନୁଦେହୁଁ,   ମୁଁ� ମ�କ୍�ି
ାତା
 ମଧୟ୍ ଅଦେଟ,  ଓ ମୁଁ�,       �� ମଦ୍େଭମାଦେନ କିମବ୍ା �� ମଭ୍ାମାନଙ୍କ ଡି଼ମବି୍ରି ବୃକ୍ଷର ପ�ର୍ ନୁଦେହୁଁ,      ମୁଁ� �� ମଭ୍ର ପାପ ନମିନ୍ଦେ� ମ�କ୍�ି
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 ପର୍
ାନ କରିବି           ’       । ପାପର� ମ�କ୍�ି ଦେକବ� ମୃ�� ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ହିଁ  ମଭ୍ବ ଅଦେଟ ଓ ତା ଉ�ତ୍ାଦେର ମୁଁ� ଆପଣା ପରି�ର୍ାଣ 
ୱ୍ାରା �� ମଭ୍କ�
      ଆବୃ��୍ କରିବି ଏବଂ �� ମଦ୍େଭ ମୃ� ପଶ�ର ଚମ4ଦେର,          ଅଥ4ା� ପରଦେମଶୱ୍ର 
��୍ ଚମ4ଦେର ଆବୃ��୍ ଦେହାଇ ଆପଣ ଅବଦେଶଷ 
ନିକ�

 �ାପନ କରିବ ” । ଦେ
ଖନ୍�� ,    ତାହା କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?   ପରଦେମଶୱ୍ର ବିଚାରକ�୍4ତା ଅଟନ୍�ି,     କିନ୍�� ଦେ ମ�କ୍�ି
ାତା ମଧୟ୍
ଅଟନ୍�ି   ’   । ଏବଂ ତା ପଦେର ତାହା ଦେହାଇଥାଏ,     ଦେ�ଣ� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଗୃହକ� �ିବ,     ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ୩ ଅଧୟ୍ାୟକ� ପଢ଼ି଼ଦେବ, କାରଣ

    ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଉ
ୟ୍ାନର� �ଡି଼ 
ଅିନ୍�ି   । ଦେଗାଟିଏ ଅଥ4ଦେର,     ଏହା ଏକ ପର୍କାରର ନ୍ୟାୟ ଅଦେଟ    । କିନ୍�� ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର, 
    ଏହା ଏକ ମ�କ୍�ିର କା�4ୟ୍ ଅଦେଟ,            କାରଣ �
ି ଆ
ମ ଓ ହବା ଉ
ୟ୍ାନଦେର ରହି ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫ� ଖାଇ ଥାଆନ୍ଦେ�, 

       ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି ଦେ ମାଦେନ  ବ4
ା ପାଇୁଁ ଜୀବି� ଦେହାଇ ରହଥିାଆନ୍ଦେ�,          କିନ୍�� ଆପଣ ଓ ଦେମା ପାଇୁଁ ଏହା ଭଲ ନୁଦେହୁଁ ଦେ�
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ବ4
ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପଦେର ଜୀବି� ରହୁଁ�,     ବା �୍ବଦେର ଏହା ବ� ଝିବା କଷଟ୍କର ଅଦେଟ    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା

   ପରି�ର୍ାଣର ଚମ4ଦେର ଆବୃ��୍ ଦେହାଇ,    ପାପଦେର  ବ4
ା ଜୀବି� ରହ,ି     ଓ ତାହାଠାର� ବାହାରି ନ ପାଇବା,     ତାହା  ବ�ଠାର� ଅ�ୟ୍ନ୍� ଖରାପ
ଦେହାଇପାଦେର     । ଦେ�ଣ� ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “  ପର୍ ଥ୍ାନ କର ” । ଆ
ମ,          ମୁଁ� ଦେ�ଉୁଁରଦୂେପ �� ମ ପାପ  କାଶ� �� ମକ� ନ୍ୟାୟ କଲି ଓ

          କହଲିି ଦେ� �� ଦେମ ନତିାନ୍� ମରିବ ଓ ତାହା �� ମ ପରି�ର୍ାଣ ନମିନ୍ଦେ� ଅଦେଟ,          ଦେ� ଦେଗାଟିଏ 
ନି ଏହି ପାପୀ ଜୀବନ  ମାପ�୍ ଦେହବ ଓ
  �� ଦେମ  ମାପ�୍ ଦେହବ        । ଆଉ ଦେମା ପରି�ର୍ାଣ �� ମକ� ଏପରି ଆବୃ��୍ କରିବ,       ତାହା �� ଦେମ ଦେକଦେବ ଚିନ୍ତା କରି ପାରିବ ନାହିଁ   । ଆଉ

             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ� ପରିଦେଶଷଦେର �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ଦେ ହି ପରି�ର୍ାଣ ପର୍
ାନ କରାଗଲା।
         ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଶିଷୟ୍ଗଣ ବାହାରକ� �ାଇ ବିଜୟର ବା�୍4ତା  ହ�ି �ୀଶ�ଙ୍କ ନକିଟକ� ଦେଫରିଦେଲ,   �ୀଶ� ଦେ ମାନଙ୍କ� କହଦିେଲ, 

“      ଵ୍ଗ4ର� ଶୟତାନକ� ପଡି଼ବା ମୁଁ� ଦେ
ଖ�ଥିଲି ” । �ୀଶ�,      ଶୟତାନର ମ �୍କକ� ଚ� ଣ୍4ଣ କରିବା ପର୍କ୍ରିୟାଦେର ଥିଦେଲ  । କିନ୍�� ,  କ୍ର�ଶ
       ଉପଦେର ଆପଣ ଉଭୟ ନ୍ୟାୟ ଓ ପରି�ର୍ାଣକ� ଦେ
ଖି ପାରନ୍�ି,    �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖନ୍�ି ନାହିଁ କି?    କାରଣ କ୍ର�ଶ ଉପଦେର

   �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପର 
ଣଡ୍କ� ଦେ
ଖ,         ଦେ� ଏହା ଗମଭ୍ୀର ଅଦେଟ ଓ ପାପ ମୃ�� ୟ୍ 
ାବି କଦେର,     ଅଥ4ା�୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ର 
ାବି
କଦେର           । ଆପଣ କାହିଁକି ଭାବନ୍�ି ଦେ� କ୍ର�ଶ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ପର୍�ୀକ ଅଦେଟ?    କାରଣ କ୍ର�ଶ  ମ �୍

   ଇ�ିହା ପାଇୁଁ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ         । ଏହା ପାପର ନ୍ୟାୟର  ଥ୍ାନ ଅଦେଟ ଓ ଦେ ହପିରି 
ୱି୍�ୀୟଦେର,    ଏହା ପରି�ର୍ାଣର  ଥ୍ାନ
ଅଦେଟ,         ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ପ��ର୍ଙ୍କ� ମୃ�� ୟ୍ ଦେଭାଗ ନମିନ୍ଦେ� ପଦ୍େରରଣ କଦେଲ,     �ାହା 
ୱ୍ାରା ଆପଣ ଓ ମୁଁ�,  �
ି

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ପାପ  ୱ୍ୀକାର କର�,          �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ମୃ�� ୟ୍ 
ୱ୍ାରା
   ଆମଭ୍ାମାନଙ୍କର ପାପର ମଲ୍ୂୟ 
ଆି�ାଇଅଛ,ି       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ଡି଼ମବି୍ରି ବୃକ୍ଷର ପ�ର୍କ� �ୟ୍ାଗ କରିଥାଉ   । ଜଗ�

        ଆପଣାକ� ଡି଼ମବି୍ରି ବୃକ୍ଷର ପ�ର୍ 
ୱ୍ାରା ଆବୃ��୍ କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛ,ି   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?     ଜଗ�ଆପଣା ପାପକ�  ମାଧାନ
 କରିବାକ� ଚାହୁଁ�ଅଛ,ି     ମା�ର୍ ଦେ ତାହା କରିପାଦେର ନାହିଁ           । ଏହା ଦେ ହପିରି ନଦିେବ4ାଧତା ଅଦେଟ ଦେ�ପରିକି ଏକ ଉଲଙ୍ଗ ବୟ୍କ୍�ି  ମମ୍�ଖଦେର
    ଡି଼ମବି୍ରି ବୃକ୍ଷର ପ�ର୍ ଅଦେଟ। କିନ୍�� ,          ପରଦେମଶୱ୍ର ବ�ି
ାନର ଉପାୟ କରନ୍�ି ଓ ଦେଶଷ ବ�ି
ାନ କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ଦେହାଇଥିଲା  ।

  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ ମାଦେନ,            ଅଥ4ା�୍ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଆପଣା ପାପ  ୱ୍ୀକାର କରନ୍�ି ଓ ତାହାଙ୍କ� ଆପଣା �ର୍ାଣକ�୍4ତା ଓ
   ପର୍ଭ� ରପୂଦେର  ୱ୍ୀକାର କରନ୍�ି,            ଦେ ମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ� କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ତାହାଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ଦେ ମାନଙ୍କ ପାପର
 ମଲ୍ୂୟ 
ଆି�ାଇଅଛି      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମ�କ୍�ି ପର୍ାପ�୍ ଦେଲାକ ଅଟ� ,    ଅଥ4ା�୍  ପ4 ପକ୍ଷର ନୁଦେହୁଁ,    ମା�ର୍ ହବାଙ୍କ ପକ୍ଷର ଅଟ�  ।
              ଦେଗାଟିଏ 
ନି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ଗୃହକ� �ିବା। ଦେଗାଟିଏ 
ନି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ପଣୂ୍4ଣ ଶାନ୍�ିଦେର ବା 

କରିବା,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର ପ୍ର  ହ�ି ପଣୂ୍4ଣ ଶାନ୍�ିଦେର ବା କରିବା,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା  ୱ୍ାମୀ ଓ  �୍ର୍ୀଙ୍କ  ହ�ି ଓ
 ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ନ୍ତାନ ନ୍��ି,  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହକମ4ୀ,         ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମାଲିକ ଓ କମ4କ�୍4ତାଙ୍କ  ହ�ି ପଣୂ୍4ଣ ଶାନ୍�ିଦେର ବା 

କରିବା   । ଦେଗାଟିଏ 
ନି!      ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� �ିଏ କ୍ର�ଶକ� ବ� ଝି ପାଦେର,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏପରି ଏକ ଗୃହକ� �ିବା ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର
  ବୟ୍ଥା ନ ଥିବ,     ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେକୌଣ ି ଉ�ଦ୍େ�ଜନା ନ ଥିବ,     ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେକୌଣ ି ପାପ ନ ଥିବ    । ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ�,  ଦେ 
        ଦେ�ପରି ଅଟନ୍�ି ଦେ ହପିରି ଦେ
ଖିବା ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ପରି ଦେହବା         । ଏଥିଦେର ଦେକୌଣ ି ଆଶଚ୍�4୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ନାହିଁ ଦେ�

  ମଣଡ୍�ୀର ପର୍ାରମଭି୍କ ଚି�କ୍ାର, “ମାରାନାଥା!,   ଦେହ ପର୍ଭ� �ୀଶ�, ଆ ନ୍�� ! ଥିଲା ”।

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା: ପିତା,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ୀକାର କର� ଦେ�,     �
ଓି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟ ପରିବ�୍4�ି�
ଦେହାଇଅଛ,ି       �
ଓି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ପାପର ଶକ୍�ିକ� ଚ� ଣ୍4ଣ କରା�ାଇଅଛ,ି      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ
ମ ଓ ହବାଙ୍କ ପରି ଅଟ� , ଓ

  ଂଘଷ4 କର�             । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଜି ପର୍ା�ଃ  ମୟଦେର ବ�ଝ� ଦେ� ଆ
ି ପ� �୍କ ୩ ଅଧୟ୍ାୟ ବା �୍ବ ଅଦେଟ,    ଏହା ଅପରାହ୍ନଦେର ମଧୟ୍
        ବା �୍ବ ଅଦେଟ ଏବଂ ଶୟତାନଆପଣା ମିଥୟ୍ାକ� ପରିବ�୍4�ି� କରି ନାହିଁ        । ଆଉଆ
ମ ଓ ହବାଙ୍କ ପର୍ବଣତା ଓ 
�ବ4�ତା,  ତାହା

  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନଜିର ଅଦେଟ  । କିନ୍�� , ପିତା,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ମଧୟ୍ ଜାଣ� ଦେ� କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ଆପଣ,   ପାପର ନ୍ୟାୟ କଦେଲ, ଏହି
    କକ୍ଷଦେର ଥିବା  ମ �୍ଙ୍କ ନ୍ୟାୟ କରିଅଛନ୍�ି,           ଏବଂ ଏହା 
ୱ୍ାରା ଆମ  ମ �୍ଙ୍କ� ଆପଣା ପ��ର୍ 
ୱ୍ାରା ଆବୃ��୍ କରି

ଅଛନ୍�ି     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଏକ ବ �୍ର୍,           ଅଥ4ା�୍ ଏକ ବ�ି
ାନର ବ �୍ର୍ ବା ପାପର ମଲ୍ୂୟ 
ଆି�ାଇଥିବା ଏକ ବ �୍ର୍
       କିନ୍�� ଭର ାର ଏକ ବ �୍ର୍  ମାନ ପରିଧାନ କର�           । କାରଣ �ିଦେଲ ମା�ର୍  ନ୍ଦେ
ହ ବିନା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ�  ୱ୍ଗ4ଦେର

  ’  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ କ ଣ ରଖା�ାଇଅଛ:ି          ଆପଣଙ୍କ  ହ�ି ଚିରକା� ପ�4ୟ୍ନ୍� ଏକ ଶାନ୍�ି ଓ �ନ୍�ର୍ଣାରହ�ି ଜୀବନ  । ଦେହ, 
 ପର୍ଭ� �ୀଶ�,   ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆ ନ୍��  । ଆଦେମନ୍।
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୪.  ବନ୍ୟ ା

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା: ପିତା,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ଆରାମ
ାୟକ ଦେଚୌକିଦେର ବ ିଅଛ� ,   �ଥାପି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�
         ବାହାର ଜଗ� ଅନ୍ଧକାରମୟ ଓ କ�� ି୍� ଦେହାଇ ପାଦେର ଦେବାଲି  ମ୍ରଣ କାରା�ାଏ       । ଏହା ଠକ୍ି ରା ତ୍ା
ାଣଡ୍ଦେର ଅନ୍ଧକାରମୟ ଓ
        କ�� ି୍� ଦେହାଇ ପାଦେର କାରଣ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନକିଟଦେର ବ ବା କରନ୍�ି,      ଦେ ମାଦେନ ନକ4ଗାମୀ ଓ ବିନାଶକ� ଅଗ୍ର ର

ଅଟନ୍�ି           । ଏବଂ ଏହା ଜଗ�ର ଦେ ହି  ଥ୍ାନମାନଙ୍କଦେର ଅନ୍ଧକାରମୟ ଓ କ�� ି୍� ଦେହାଇ ପାଦେର,   ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେଲାକମାଦେନଙ୍କ�
       ଏକ�ର୍ ଦେହବା ପାଇୁଁ ଅନୁମ�ି 
ଆି�ାଇ ନାହିଁ ଏବଂ �ଥାପି, ପିତା,       ଆପଣ ଦେ ହି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଓ କ�� ି୍�  ଥ୍ାନମାନଙ୍କଦେର

    ଆପଣାକ� ଈଶୱ୍ର ରଦୂେପ ପର୍କାଶି� କରନ୍�ି         । ଆଉ ଏପରିକି ଚିନ୍ର  ରକାରଙ୍କଠାଦେର ଅବିଶୱ୍ ନୀୟ ଶକ୍�ି ଦେହବା  ��୍ଦ୍େୱ, 
 ଆପଣ ୬୦-       ୭୦ ମିଲିୟନ୍ ଦେଲାକଙ୍କ� ଆପଣା ନକିଟକ� ଆକଷି4� କରିଅଛନ୍�ି  । ପିତା,       ଏହା ଏକ ଆଶୱ୍�4ୟ୍ଜନକ  ଂଖୟ୍ା ଅଟ ଏବଂ

        ପାପ ମଧୟ୍ଦେର ଆପଣ କିପରି ଆପଣା ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ମ�କ୍�ି ପର୍
ାନ କରନ୍�ି,      ପିତା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣଙ୍କ� ଉଭୟ ପାପର
              ବିଚାରକ�୍4ତା ଓ ଧାମି4କ ଦେଲାକଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣକ�୍4ତା ରପୂଦେର ଏହଠିାଦେର ଉ� ୍ାହ�ି ଓ ଆହ୍ୱାନ�ି ଭାଦେବ  ଥ୍ଗି� ଦେହାଇ ଦେ
ଖି ପାରୁଁ�।

 �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍।

୧.ପରିଚୟକରଣ

 ଠକ୍ି ଅଛ,ି                ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ
ପି� �୍କ ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆ
ମ ଓ ହବା ପାପର ପର୍ଭାବ ଓ ଫ� ଖାଇବାର ଏବଂ ଉ
ୟ୍ାନର� �ଡି଼
       
ଆି�ିବାର ପରିଣାମକ� ଆରମଭ୍ଦେର ଅନୁଭବ କରିବା କାହାଣୀକ�  ଥ୍ଗି� କଲୁ  । ଆ
ପି� �୍କ,    ଅଥ4ା�୍ବାଇବଲର ପର୍ଥମ

                ପ� �୍କର ୪ ଅଧୟ୍ାୟ ର� ୬ ଅଧୟ୍ାୟର ମଧୟ୍ ଥ୍ି� ଅଂଶଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖିବା ଆରମଭ୍ କର� ଦେ� ପାପ ଓ ତାହାର
    ପରିଣାମ ବ� ନରିନ୍�ର ବୃ
ଧ୍ି ପାଇବାଦେର ଲାଗିଛି            । ୪ ଅଧୟ୍ାୟଦେର କୟିନ ଆପଣା ଭାଇ ଦେହବଲକ� ହ�ୟ୍ା କଦେଲ। ଆଉ ପର୍ାୟ�ଃ

       ଆଠ ପିଢ଼ି଼ ପଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଲମକଙ୍କ  ହ�ି  ାକ୍ଷା� କର�,        �ିଏ 
�ଇଟି  �୍ର୍ୀଙ୍କ� ବିବାହ କରିବାର ବୃଥା ଗବ4 କରନ୍�ି, 
        ଏହପିରି ଦେ ଆ
ପି� �୍କ ୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର 
��୍ ଆଦେ
ଶର ଅନାଜ୍ଞାବହ ହଅୁନ୍�ି,       ଓ ଦେ ଦେଗାଟିଏ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ହ�ୟ୍ା କରିବା

   ବିଷୟଦେର ବୃଥା ଗବ4 କରନ୍�ି    ’         । ପାପ ଓ ତା ର ପରିଣାମ ବ� 
ନିକ� 
ନି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦେହବାଦେର ବୃ
ଧ୍ି ପାଇବାଦେର ଲାଗିଛ,ି   ଏବଂ �
ି
    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ବଂଶାବ�ିଦେର ବଷ4ଗ�ଡି଼କ� ଦେ�ାଡ଼ୁ,        ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ
ମଙ୍କଠାର� ଅନ୍��ଃ ୧୫୦୦ ବଷ4 
ୂରଦେର ଆଛ� ।

୨.   ବିଚାରକ�୍4ତା ରପୂଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର

      ଏଥିଉ�ତ୍ାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଲମକଙ୍କ ପ��ର୍ ଦେନାହଙ୍କ  ମୟଦେର ଆ �        । ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେନାହଙ୍କ କାହାଣୀ ଓ ଜ�
             ପଲ୍ାବନ ବିଷୟଦେର ପଢ଼଼ୁ। ବ�୍4�ମାନ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ
ପି� �୍କ ୬ ଅଧୟ୍ାୟର ୫ ପ
ର� ଆରମଭ୍ କରିବା। ଦେମାଶା ଦେଲଖନ୍�ି, 

“    ଅନନ୍�ର  
ାପର୍ଭ� ଦେ
ଖିଦେଲ ଦେ�,     ପୃଥିବୀଦେର ମନୁଷୟ୍ର 
�ଷଟ୍ତା ଅ�ି ବଡ଼,     ଆଉତାହାର ଅନ୍�ଃକରଣର ଭାବନାର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ
  କ�ପ୍ନା ଅବିର� ମନ୍
ମା�ର୍             । ଏନମିନ୍ଦେ�  
ାପର୍ଭ� ପୃଥିବୀଦେର ମନୁଷୟ୍କ� ନମି4ାଣ କରିବା ଦେହ�� ର� ଅନୁତାପ କରି ମନଦେର ଦେଶାକ

   କଦେଲ। �ହିଁଦେର  
ାପର୍ଭ� କହଦିେଲ, ‘     ଆମଦ୍େଭ ଭମୂଣ�୍�ର� ଆପଣାର  ଷୃଟ୍ ମନୁଷୟ୍କ�,       ଆଉମନୁଷୟ୍  ହ�ି ପଶ� ଓ ଉଦେରାଗାମୀ
     ଜନ୍�� ଓ ଦେଖଚର ପକ୍ଷୀଗଣକ� ଲୁପ�୍ କରିବା;        କାରଣ ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କ� ନମି4ାଣ କରିବାର� ଆମଭ୍ର ଅନୁତାପ ଦେହଉଅଛି ’” ।

      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ବାଇବଲ କଦେହ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଅନୁତାପ କରନ୍�ି,         ଦେ�ଦେବ ଏହାର ଅଥ4 ତାହା ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଦେ ଭ�ଲ କରିଅଛନ୍�ି  ।
     ମା�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ� କିଛି କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,      ତାହା ବାଇବଲ ଏହି ରପୂଦେର ପର୍କାଶ କଦେର   । ଏବଂ  ଷୃଟି୍,   ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର

            ମନୁଷୟ୍ ଏଦେ� 
�ଷଟ୍ ଦେହାଇଅଛି ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେକବ� ଦେଗାଟିଏ ମା�ର୍ ମାଗ4 ଅଛ,ି    ତାହା ଦେହଲା  ଷୃଟି୍କ�
    ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ବିନାଶ କରିବା      । ୫ ପ
ର ପ�ନରାବୃ��ି୍କ� ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� , “      ଆଉତାହାର ଅନ୍�ଃକରଣର ଭାବନାର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ

  କ�ପ୍ନା ଅବିର� ମନ୍
ମା�ର୍ ”    । ମ�ଖୟ୍ ବିଷୟ ଏହା ଦେ�,         ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପାପ ଆରମଭ୍ ଦେହଲା ପଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ� ଦେ�, 
୪,                ୫ ଓ ୬ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପାପ ଏପରି ବଢ଼ି଼ ଚାଲିଛି ଦେ� ତାହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଦେହାଇଅଛି   ।  ବ� କିଛି

          
�ଷଟ୍ତାଦେର ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ ଓ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଏହା ବିଷୟଦେର କିଛି କରିବା ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ।

କ.   ପାପର ଧମ4���୍ୱ୍ ଶିକ୍ଷା

          �
ି ଆପଣ ଦେଗାଟିଏ ଧମ4���୍ୱ୍ ଶିକ୍ଷା ପ� �୍କକ� ଉଠାନ୍�ି ଓ ପାପର  ି
ଧ୍ାନ୍�କ� ଦେ
ଖନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଏହି ବିଶିଷଟ୍
     ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ବାରମବ୍ାର ଉଲ୍ଦେଲଖ କରା�ାଇଥିବା ଦେ
ଖି ପାରିଦେବ,         କାରଣ ଏହା ମନୁଷୟ୍ ଜା�ିର ପାପକ� ବଣ୍4ଣନା କରିବା ନମିନ୍ଦେ�

        ପ�ରା�ନ ନୟିମଦେର  ମ �୍ ଅନୁଚଦ୍େଛ
ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଅଧକି ବ�ିଷଠ୍ ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ଅଦେଟ     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
କ�
          �ାଉ ଓ ମ�ୂ ପାପ ବିଷୟଦେର ଆଦେଲାଚନା କରିଥାଉ। ମ�ୂପାପର  ି
ଧ୍ାନ୍� ଏହା ଦେ�,      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆ
ମ ଓ ହବା  ଷୃଟ୍ ଦେହଦେଲ, 

      ଦେ ମାନଙ୍କଠାଦେର ମନ୍
 କା�4ୟ୍ କରିବାର ପର୍ବୃ��ି୍ ନ ଥିଲା,       ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଦେ ହି ବୃକ୍ଷର ଫ� ଦେତା�ି ଖାଇଦେଲ,  ଏହା
      ପ୍ଷଟ୍ ରପୂଦେର ଏକ  ଦ୍େୱଚଛ୍କି କା�4୍ୟ ଥିଲା     । ଦେ ମାଦେନ ପାପ କରିବା ଦେହ�� ,    ପାପ ଜଗ�ଦେର ପର୍ଦେବଶ କଲା    । ମ�ୂ ପାପର

    ି
ଧ୍ାନ୍� ଏହା ଶିଖାଏ ଦେ�,                ମାନବ ଦେହବାର ଅଥ4 �ାହା ଅଦେଟ ତାହାକ� ଏପରି ପରିବ�୍4�ି� କରିଅଛି ଦେ� ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ଦେନୈ�ିକ ରପୂଦେର
 ନଷିପ୍ାପ ନାହୁଁ�,          ମା�ର୍ ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ପାପର ପର୍ବୃ��ି୍  ହ�ି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ�     । ଧମ4ଶା �୍ର୍ଜ୍ଞମାଦେନ ଅନ୍�ନି4ହ�ି ପାପର
              ୱ୍ଭାବ ବିଷୟଦେର କହନ୍�ି। ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ନାହିଁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ ଦେହ�� ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ� ,   କିନ୍�� ଅଧିକାଂଶ

               ଦେଲାକଙ୍କ  ହ�ି ମୁଁ� ମଧୟ୍ ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ପାପର ଏକ  ୱ୍ଭାବ  ହ�ି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ�   । ଆଉ
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          ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶ ପାପର ପର୍ଭାବ ବିଷୟଦେର ଆଦେଲାଚନା କର�ଥିବା ବାକ୍ୟାଂଶ ମଧୟ୍ର� ଏକ ଅଦେଟ,     ଦେ� ଏହା  ମ �୍ଙ୍କ ଉପଦେର
         ଅଧିଷଟି୍� ଦେହାଇଅଛି ଓ ୭ ପ
 ପ�4ୟ୍ନ୍�  ମ ଦ୍େ� ପାପର ବଶୀଭ�ୂ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି     । ଆମମନଦେହମାଦେନ ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
ଦେର

             ପ�ନର  ି
ଧ୍ାନ୍�କ� ମଧୟ୍ ଦେ
ଖ�। ଆମଭ୍ର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ବୟ୍କ୍�ି�ୱ୍ ପାପଦେର କ�ଙ୍କି� ଦେହବା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ପ�ନର  ି
ଧ୍ାନ୍�
  ଅଦେଟ। ଆମଭ୍ର ମନ,  ଆମଭ୍ର ହ
ୃୟ,  ଆମଭ୍ର ଇଚଛ୍ା,    ମୁଁ� ଓ ଆପଣ କିଏ,     ତାହା ପାପ 
ୱ୍ାରା ପର୍ଭାବି� ଦେହାଇଅଛି  ।

          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
ଦେର ପଣୂ୍4ଣ ପ�ି� ଦେଲାକମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ4 ଭାବଦେର ପ�ି� ଦେହବା ଦେ
ଖ�,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନୁଦେହୁଁ କି? 
     ଦେ ମାନଙ୍କ ଅନ୍�ଃକରଣର ଭାବନାର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ କ�ପ୍ନା ମନ୍
ମା�ର୍       “ ” । ପାଉଲ ଦେରାମୀୟ ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ତାହାକ� ଅଧାମି4କ

  କହନ୍�ି। ଦେ କହନ୍�ି, “   ଧାମି4କ ଦେକହି ନାହିଁ, ନା,   ”ଜଦେଣ  �
ଧ୍ା ନାହିଁ       । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା ଧମ4���୍ୱ୍ ବିଷୟଦେର ଆଦେଲାଚନା ହଏୁ,  ଏହା
              ବାଇବଲର  ମ �୍ ମ�ଖୟ୍ ବାକ୍ୟାଂଶ ମଧୟ୍ର� ଏକ ଅଦେଟ ଓ �
ି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଣଡ୍�ୀର ବିଶୱ୍ା ର ବାକ୍ୟକ�

ଦେ
ଖ,          ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ପ�ନ ଓ ମ�ୂ ପାପ ପରିଲକ୍ଷି� ଦେହବା ଦେ
ଖି ପାରିଦେବ,    ବିଦେଶଷ ରପୂଦେର ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶଦେର,   ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
       ୱ୍ଭାବର� ଓ ଇଛାନୁ ାଦେର ପାପୀ ଅଟ� ତାହା ଦେ
ଖିଦେବ  ।

             ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେ�ଉୁଁ ବିନ୍
�କ�  ଥ୍ାପି� କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛି ତାହା ଏହା ଦେ�  ମୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅଦେଟ     । ଏହା ଠକ୍ି ନୁଦେହୁଁ।  ମୟ
             ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅଦେଟ ଓ ପାପ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ଷୃଟି୍କ� ବିହ୍ୱ� କରିଅଛ।ି କିନ୍�� ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
ଦେର ପାପର  ି
ଧ୍ାନ୍� ବିଷୟଦେର,

      ପାପର ଧମ4���୍ୱ୍ ବିଷୟଦେର କିଛି ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ରହଅିଛ,ି     ତାହା ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖି ପାର�,    ଦେ ଥିପାଇୁଁ ମୁଁ� ନଶିଚି୍� କରିବାକ�
ଚାଦେହୁଁ   । ୬ ପ
ଦେର,            
ାପର୍ଭ� ପୃଥିବୀଦେର ମନୁଷୟ୍କ� ନମି4ାଣ କରିବା ଦେହ�� ର� ଅନୁତାପ କରି ମନଦେର ଦେଶାକ କଦେଲ   । ପାପ

          ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ହ
ୃୟକ� ଦେଖ
�ି କଦେର। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆ
ମ ଓ ହବା ବୃକ୍ଷର� ଫ� ଖାଇଦେଲ,    ତାହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେଖ
�ି
କଲା       । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେଲମକ 
�ଇଟି ଭା�4ୟ୍ା ଗ୍ରହଣ କଦେଲ,    ତାହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେଖ
�ି କଲା     । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�  ମାଜ ହ�ୟ୍ା

   କରିବାକ�  ମମ୍�ି ପର୍
ାନ କଲା,    ତାହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେଖ
�ି କଲା         । ପାପ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ହ
ୃୟକ� ଦେଖ
�ି କଦେର। ମୁଁ� ଚିନ୍ତା
କଦେର,       ଦେ� ଏହା ଏପରି ବିଷୟମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ,          ଦେ�ଉୁଁଠାର� ଆପଣଙ୍କ� ପଛଘ�ଞଚ୍ା ଦେ
ଇ ଓ କିଛି  ମୟ ଚିନ୍ତା କରି

   ବା �୍ବଦେର ହ
ୃୟଦେବାଧ କରିବା ଆବଶୟ୍କ           । ଆ
ପି� �୍କର ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣ ଓ ଦେମା ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣା ହ
ୃୟକ� ମ�କ୍�
                  କରନ୍�ି ଓ ଆପଣ ଓ ଦେମାଦେ� ତାହାଙ୍କ� ଦେଖ
�ି କରିବା ପାଇୁଁ ବା ମାନ ିକ ବୟ୍ଥା ଦେ
ବା ପାଇୁଁ କ୍ଷମତା 
ଅିନ୍�ି। ଆପଣ ଦେକଦେବ କିଛି

  ଭ�ଲ କରିଛନ୍�ି କି?       ଆପଣ ଦେକଦେବ ଆପଣା ମାତାପିତାଙ୍କ� ମାନ ିକ ବୟ୍ଥା ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି?     ମୁଁ� ଦେକବ� ��ବାମାନଙ୍କ� କହୁ ନାହିଁ  ।
   ବିଶୱ୍ା କରନ୍�� ବା ନାହିଁ,      ଏହା ବିଶୱ୍ା କରିବା ପାଇୁଁ କଷଟ୍କର ଦେହାଇପାଦେର,      ମୁଁ� ବୃ
ଧ୍ି ପାଉଥିବା  ମୟଦେର ଥଦେର କରିଅଛି   । ଆଉ

            ମୁଁ� ତାହା କଲି �ାହା ପର୍କୃ�ଦେର ଭ�ଲ ଥିଲା ଓ ମାତାପିତା ଦେ�ଉୁଁ ବାକ୍ୟ ପର୍ଦେୟାଗ କରିଥିଦେଲ,    ତାହା ମୁଁ� ବ� ଝି ପାରିଥିଲି,  ଦେ ମାଦେନ
       ଦେମାଦେ� ଅନୁଶା ି� କଦେଲ ଓ ମୁଁ� ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଧନ୍ୟବା
ି ଅଦେଟ      । କିନ୍�� ଏପରି ଅଦେନକ  ମୟ ଥିଲା,     ଦେ�ଉୁଁ ମୟଦେର ମୁଁ� ଅଦେନକ ବିଷୟ

କରିଥିଲି,          ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ତାହା କିଛି ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଓ ମୁଁ� ତାହା  ମ୍ରଣ କଦେର,        କାରଣ ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଦେକଦେବ ମଧୟ୍ 
ଣଡ୍ ପାଇ ନ ଥିଲି, କିନ୍��
    ଏହା ଦେମା ମାତାପିତାକ� ଦେଖ
�ି କରିଥଲିା              । ଏହା ଅ�ି�ର ଅନୁଶା ନକ� ଦେନଇଗଲା ଓ ତାହା ଏପରି ଦେଖ
�ି କଲା ଦେ� ଦେ ମାଦେନ କିଛି

           ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଇପାରି ନ ଥିଦେଲ। କିନ୍�� ଦେ ମାନଙ୍କ� ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ବାକ� ମଧୟ୍ ଆବଶୟ୍କ ନ ଥିଲା,   କାରଣ ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ
   ଚକ୍ଷ�ୟ୍ଦେର ତାହା ଦେ
ଖି ପାର�ଥିଲି      । ମୁଁ� ଶ�କ୍ରବାର 
ନି କିଛି କଲି,        ’  କିନ୍�� ମୁଁ�  ମ୍ରଣ କଦେର ନାହିଁ ଦେ� ଏହା କ ଣ ଥଲିା,   ମୁଁ� ବାପାଙ୍କ�

     ପଚାରିବା ପାଇୁଁ ଦେଫାନ୍ କରି ନ ଥିଲି      ’  । ମୁଁ� ମଦେନ କରିପାଦେର ନାହିଁ କ ଣ କରିଥିଲି,     ମା�ର୍ ଏହା ଶ�କ୍ରବାର 
ନି ଥିଲା     । ଆଉ ମୁଁ� ଆପଣା
    ପିତାଙ୍କ ଚକ୍ଷ�ୟ୍ଦେର ଦେ
ଖିଲି ଓ କହଲିି, “     ପର୍କୃ�ଦେର ମୁଁ� କିଛି ଭ�ଲ କରିଅଛି        । ମୁଁ� ଆପଣା  ାମନ୍ୟ କ
ାଚାରର� କିଛି ଭିନ୍ନ
”                  କରିଅଛ।ି ମୁଁ� ଆପଣା ପିତାଙ୍କ� 
�ଖିଃ� କଲି। ଆଉ ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷ�ୟ୍ଦେର ତାହା ଦେ
ଖି ପାରିଥିଲି। ମୁଁ� ଶନବିାର 
ନି  କାଦେ� ଉଠି

   ’        ପିତାଙ୍କ� ଦେଖାଜିବାର ଥିଲା। ତା ପର ରବିବାର 
ନି ତାହାଙ୍କ� ମଣଡ୍�ୀଦେର ହାରଦେମାନୟିମ୍ ବଜାଇବାର ଥଲିା,      ଆଉମୁଁ� ଜାଣି ନ ଥିଲି
   ଦେ� ଦେ ମଣଡ୍�ୀଦେର ବଜାଉଅଛନ୍�ି,     ଦେ�ଣ� ମୁଁ� ଦେବାଲିଙ୍ଗ୍ଗ୍ରୀନ୍ ଦେର,     ଅଥ4ା� ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ମୁଁ� ପର୍ଥଦେମ ଥିଲି,   ଆପଣା ପିତାଙ୍କ�

    କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇୁଁ ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର�ଥିଲି,     ଓ ଦେଶଷଦେର ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ� ପାଇଲି  । ଦେ
ଖନ୍�� ,     ମୁଁ� ଆପଣା ପିତାଙ୍କ� ଦେଖ
�ି କଲି,  ମୁଁ� �ାହା
କଲି,                ତାହା ତାହାଙ୍କ ହ
ୃୟଦେର ଏପରି ଗଭୀର ଭାବଦେର ପର୍ଦେବଶ କଲା ଦେ� ଦେ କ୍ଦେରା
ଧ୍ଦେର କିଛି ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଇ ନ ଥିଦେଲ, 

       ଦେ ଅନୁଶା ନ କରିବା 
ୱ୍ାରା ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଇ ନ ଥିଦେଲ,      ମା�ର୍ ଏହା ତାହାଙ୍କ ମ�ଖଦେର ପର୍କାଶ ପାଉଥିଲା,   ଏହା ତାହାଙ୍କ
  ଚକ୍ଷ�ୟ୍ଦେର ପର୍କାଶ ପାଉଥିଲା         । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ବାଇବଲ କଦେହ ଦେ� ପାପ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେଖ
�ି କଦେର,    ଦେମା ଅନୁ ାଦେର ତାହା
 ଏହପିର୍କାର ଅଦେଟ        । ଦେ�ପରି ଦେକୌଣ ି ଏକ  ମପ୍କ4ଦେର ଏହା ବା �୍ବିକ ଅଦେଟ,     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ବିକ�ପ୍ 
ଆି�ାଇଅଛି ଦେ�
     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଏକ  ମପ୍କ4  ଥ୍ାପନ କର�ଅଛନ୍�ି,       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଆପଣଙ୍କ ହ
ୃୟକ� ଭାଙ୍ଗିବା

   ପାଇୁଁ କ୍ଷମତା ପର୍
ାନ କର�ଅଛନ୍�ି            । ଆଉ ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣ ଓ ଦେମା  ହ�ି ଠକ୍ି ତାହା କରିଅଛନ୍�ି। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ କର�,     ତାହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ହ
ୃୟକ� ଦେଖ
�ି କଦେର         । ମୁଁ� ଚାହୁଁ� ନାହିଁ ଦେ� ଆଜି  କାଦେ� ଦେକହି �ାଅନ୍�� ,   ମୁଁ� ଚାହୁଁ�

          ନାହିଁ ଦେ� ଦେକହି ଦେନାହ ଓ ଜ�ପଳ୍ାବନ ବିଷୟଦେର ଦେକଦେବ ଚିନ୍ତା କରି କହନ୍�� ,     ପାପ ଦେକୌଣ ି ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ    । ଏଠାଦେର ଅଦେନକ
   
ୱି୍ଗ�ଣି� ନା �ି୍ବାଚକ ବିଷୟ ଅଛ,ି       କିନ୍�� ମୁଁ� ଅନ୍ୟ ପର୍କାରଦେର କହି ପାରିଲି ନାହିଁ         । ମୁଁ� ଚାହୁଁ� ନାହିଁ ଦେ� ଆପଣ ଏଠାଦେର ମହ�ୱ୍ହୀନ

                ପାପ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କରିବା �ୟ୍ାଗ କରନ୍�� । ମୁଁ� ଚାହୁଁ� ନାହିଁ ଦେ� ଆଜି  କାଦେ� ଦେକହି ଏଠାର� ଏହି ବିଚାରଦେର �ାଉ,     ମୁଁ� ଚାହୁଁ� ନାହିଁ ଦେ�
      ଆପଣ ଜ�ପଳ୍ାବନ ବିଷୟଦେର ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି �ାଆନ୍�� , “  ଠକ୍ି ଅଛ,ି    ଏହା ଦେଗାଟିଏ ଭଲ କାହାଣୀ ”      । ମୁଁ� ଚାହୁଁ� ନାହିଁ ଦେ� ଆଜି  କାଦେ�
    ଆପଣ ଏହା ଭାବି ଏଠାର� �ାଆନ୍�� , “  ଠକ୍ି ଅଛ,ି      ”  ପାପ ଦେ �ିକି ମନ୍
 ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର,     �
ି କିଛି ଦେ �ିକି ମନ୍
 ନୁଦେହୁଁ, 
    ଦେ�ଦେବ ତାହା ଭଲ ମଧୟ୍ ନୁଦେହୁଁ         । କିନ୍�� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପକ� ଦେ ହି 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣଦେର ଦେ
ଖିଥାଉ,    ମୁଁ� ଚିନ୍ତା କଦେର ଦେ�, 

     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ହ
ୃୟକ� �� ଚଛ୍ ମଦେନ କରିଥାଉ         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି କଷଟ୍କ� �� ଚଛ୍ ମଦେନ କର� ଦେ�
           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେ
ଇ ପାର�। କାରଣ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପକ� �� ଚଛ୍ ମଦେନ କର�,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

     କଣ କହଥିାଉ ପାପ ବଡ ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ,           ତାହା ଅଥ4 ବା �୍ବଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହଅୁଛ� ଦେ� ପବି�ର୍ତା କିଛି  ମୟ ପାଇୁଁ ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ
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ଅଦେଟ    । ୭ ପ
 ଅନୁ ାଦେର,        ପାପ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନକ� ନଷଟ୍ କରିବା ପାଇୁଁ ପ�4ୟ୍ାପ�୍ ଅଦେଟ     । ପାପ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ହ
ୃୟକ�
    ଦେଖ
�ି କରିବା ପାଇୁଁ ପ�4ୟ୍ାପ�୍ ଅଦେଟ।

ଖ.   ’     ଜ�ପଳ୍ାବନର କାହାଣୀ କ ଣ ଏକ ପିଲାମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଅଦେଟ?

      ଦେମାଦେ� ଏହି ପର୍ଶନ୍କ� ଅନ୍ୟ ପର୍କାରଦେର ପଚାରିବାକ� 
ଅିନ୍��    ’     । ଜ�ପଳ୍ାବନର କାହାଣୀ କ ଣ ଏକ ପିଲାମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଅଦେଟ? 
          “ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଇନ୍
ର୍ଧନୁର ଅଂଶକ� କାଟ� ଓ ଦେ ଗ�ଡିକ� ଲଗାଇଥାଉ ଓ ଦେ ହି ଭୟାନକ ଅକି4- ”  ଅକି4 ଗୀ�ଗ�ଡିକ� ଗାଉ   । ତାହା

 ଭୟାନକ ଅଦେଟ,      କିନ୍�� �ଥାପି ଆପଣ ୧୫୦ ବାର ଶ�ଣନ୍�ି    । ଦେମାଦେ� ଲାଦେଗ ଦେ�,        ଆମ ହ
ୃୟଦେର କିଛି ଅଛି �ାହା ଏହି ପଲ୍ାବନର
       କାହାଣୀକ� ପିଲାମାନଙ୍କ  �ନ୍
ର କାହାଣୀ ରପୂଦେର ପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ        । ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଅଦେଟ

   ଦେ�ପରି ଦେ ମାଦେନ ବ� ଝି ପାରନ୍�ି,           କିନ୍�� ଜ�ପଳ୍ାବନର କାହାଣୀ ମାନବଜା�ିର ଅ �ି୍�ୱ୍ଦେର  ବ�ଠାର� ଏକ ଅନ୍ଧକାରମୟ  ମୟ
ଅଦେଟ    । ଏହା ଅନ୍ଧକାରମୟ ଥିଲା,             ଏହା ଅ �ନ୍
ର ଥିଲା ଓ ଏହା ପର୍ଗାଢ଼଼ ଥଲିା କାରଣ ମାନବଜା�ିର ପାପକ� 
ଣଡି୍� କରିବା

     ନମିନ୍ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା  ଷୃଟି୍କ� ନଷଟ୍ କରନ୍�ି    । ତାହା ଏକ ଅନ୍ଧକାର,   ଅନ୍ଧକାର କ୍ଷଣ ଥିଲା      । ଦେଗାଟିଏ ଚି�ର୍ ଅଛି �ାହା
   ମୁଁ� ଆପଣମାନଙ୍କ� ଦେ
ଖାଇବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଲି,     କିନ୍�� ଏହା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଥିଲା        । ମୁଁ� ଦେ
ଖାଇବାଦେର  �ଖ
 ଅନୁଭବ କର� ନ

              ଥିଲି। ଦେଗାଟିଏ ଫ୍ଦେରଞଚ୍ ଚି�ର୍କାର ଅଛନ୍�ି ଓ ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ ନାମ ଠକ୍ି ରପୂଦେର ପର୍କାଶ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ,   ଦେ ଗ�ଷଟ୍ାଭ୍
ଦେଡ଼ାଦେର,  “  ”    �ିଏ 
 ଦେଡଲୁଜ୍ ନାମକ ଏକ ଚି�ର୍ ବନାଇଥିଦେଲ       । ଆପଣ ଏହି ଚି�ର୍ର ଦେ�ଉୁଁ ପାଶ୍4ୱକ� ଦେ
ଖିଦେବ,    ତାହା ଜ�ଦେର ପଣୂ୍4ଣ

        ଅଦେଟ ଓ ଏହା ମଧୟ୍ଦେର  ବ�ଠାର� ଏକ ଉଚଚ୍ ପାହାଡ଼ ଅଛ,ି      ପୃଥିବୀର ଦେକବ� ଏକମା�ର୍ ଅଂଶ ଅଦେଟ,    �ାହା ଜ�ଦେର ଦେଘରି ରହଅିଛ,ି 
                    କିନ୍�� ତାହା ଜ�ଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଡ଼ୁବି ରହି ନ ଥିଲା ଓ ଦେ ହି ପାହାଡ଼ ଉପଦେର �ିଦେନାଟି ପିଲା ଓ ଦେଗାଟିଏ ବୃହ� ବାଘ  ଙ୍ଗଦେର

 ଛଡ଼ିା ଦେହାଇଅଛନ୍�ି     । ଆକାଶଦେର ଡ଼ାମରା କାଉ ଉଡ଼ୁଅଛନ୍�ି,           ଓ ଜ� ଉପଦେର ମୃ� ଶରୀର ପଡି଼ଅଛି ଓ ବଡ଼ ପଥରର  ମମ୍�ଖଦେର
                ଦେଗାଟିଏ  ୱ୍ାମୀ ଓ  �୍ର୍ୀ ଆପଣା ଜୀବନକ� ବିପ
ଦେର ପକାଇ ଆପଣା ଚ�� ଥ4 ଶିଶ�କ� ବଞଚ୍ାଇବା ନମିନ୍ଦେ� ଜ� ଉପର� ଉଠାଇ

    ପାହାଡ଼ ଉପରକ� ଦେପଲିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି             । ଆପଣ ଦେ
ଖି ପାରନ୍�ି ମୁଁ� କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ� ଦେ
ଖାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ
              ପଲ୍ାବନର  ନ୍ଦେ
ଶ ଅଦେଟ। ତାହା ଆଜି ପ�4୍ୟନ୍� ଜଗ�ର ଇ�ିହା ର ଏକ ଅନ୍ଧକାରମୟ କ୍ଷଣ ଅଦେଟ। ଏହା ଏକ ଆର୍-  ଦେରଦେଟଡ଼୍

ଚ�ଚଚି୍�ର୍,  ହଏୁ� ଏକ୍ -   ଦେରଦେଟଡ଼୍ ଚ�ଚଚି୍�ର୍ ଅଦେଟ         । ବା �୍ବଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ବାଇବଲଦେର ଦେକବ� କ୍ର�ଶ ଉପଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ
        ମୃ�� ୟ୍ ପବୂ4ର� ଅନ୍ଧକାର ଦେହାଇଥିବା  ମୟ ବିଷୟଦେର ମୁଁ� ଜାଦେଣ। କାରଣ, ଦେ
ଖନ୍�� ,        ପଲ୍ାବନ ଓ କ୍ର�ଶ ଉଭଦେୟ  ମାନ କା�4୍ୟ

କର�ଅଛନ୍�ି,   ତାହା ନୁଦେହୁଁ କି?         କ୍ର�ଶ ଓ ପଲ୍ାବନ ଉଭୟ ମାନବ ଇ�ିହା ଦେର ପର୍ ି
ଧ୍ ଘଟଣା ଅଦେଟ,    ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଈଶୱ୍ର ପାପର
 ନ୍ୟାୟ କରନ୍�ି                  । ଦେ ପଲ୍ାବନ 
ୱ୍ାରା ପାପର ନ୍ୟାୟ କରନ୍�ି ଓ ଦେ କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ନ୍ୟାୟ କରନ୍�ି। ପାପ  ବ� ଦେବଦେ� ଏକ ବଡ଼
     ବିଷୟ ଅଦେଟ। ଏହା  ବ� ଦେବଦେ� ବିନାଶକାରୀ ଅଦେଟ,    ଏହା  ବ� ଦେବଦେ� 
ଣଡି୍� ଦେହାଇଥାଏ      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� ନଗଣୟ୍ ଭାବଦେର
              ଦେନବା ଉଚି�୍ ନୁଦେହୁଁ। ପବି�ର୍ତା  ବ� ଦେବଦେ� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ। ତାହା ପଲ୍ାବନର ପର୍ଥମ ଭାଗର  ନ୍ଦେ
ଶ ଅଦେଟ। ଏହା

            ପିଲାମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ନୁଦେହୁଁ। ଦେଖ
�ି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଓ ପାପ ପର୍�ି ତାହାଙ୍କ ଘୃଣାର ଅନ୍ଧକାରମୟ କାହାଣୀ ଅଦେଟ।

୩.   ମ�କ୍�ି
ାତା ରପୂଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର

ବ�୍4�ମାନ,  ’          ଆପଣ କ ଣ ଏହା ଶ�ଣିବା ପାଇୁଁ  କା�  ମୟଦେର ଏଠାକ� ଆ ିବାଦେର ଆନନ୍
�ି ନୁଦେହୁଁ?    ଆ
ପି� �୍କ ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର
      ଏ
ନ ଉ
ୟ୍ାନ ମଧୟ୍ ଏକ ଅନ୍ଧକାରମୟ  ମୟ ଥିଲା,    ଏହା ନ ଥିଲା କି? ବ�ି
ାନ,        ଚରମ ଓ ଉ
ୟ୍ାନର� �ଡି଼ 
ଆି �ିବା  ଙ୍ଦେଗ

     ’    ଏଠାଦେର �ାହା ଦେହଉଅଛି ତାହା  ବ� କ ଣ  ମାନ ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ?      ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣାକ� ମ�କ୍�ି
ାତା ରପୂଦେର ପର୍କାଶ କର�ଅଛନ୍�ି।

କ.    ଦେନାହଙ୍କ�  ାକ୍ଷା� କରନ୍��

  ୮ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� , “       ମା�ର୍ ଦେନାହ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ 
ୃଷଟି୍ଦେର ଅନୁଗ୍ରହ ପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେଲ      । ଦେନାହଙ୍କର ବଂଶାବ�ୀ ଏହ।ି ଦେନାହ
         ଆପଣା ବ�୍4�ମାନ  ମୟର ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଧାମି4କ ଓ  ାଧ� ଦେଲାକ ଥିଦେଲ;     ଦେନାହ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଗମନାଗମନ

କଦେଲ ”         ’    । କାହାଣୀଦେର ଦେନାହ  ଷୃଟି୍ର ଅନ୍ୟ  ମ �୍ଙ୍କଠାର� ପରୂାପରିୂ ବିପରୀ� ଅଟନ୍�ି। କ ଣ ଆପଣଆ
ପି� �୍କ ୩:   ୧୫ ର
  ଭାଷାକ� ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�ି,  ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଶୟତାନ,      ଅଥ4ା�  ପ4ର ବଂଶ ଓ ନାରୀର ବଂଶ,         ମ�କ୍�ି ପାଇ ନ ଥିବା ଦେଲାକ ଓ ମ�କ୍�ି ପର୍ାପ�୍

ଦେଲାକ,        ଅଥ4ା� ଅଧାମି4କ ଓ ଧାମି4କ ଦେଲାକମାଦେନ ପର ପ୍ର ଆଘା� କରିଦେବ?       ଏହି କାହାଣୀର ଦେଗାଟିଏ ପାଶ୍4ୱଦେର ନାରୀଙ୍କ  ନ୍ତାନ
 ଅଥ4ା�୍ ଦେନାହ,              ଓ ଶୟତାନର  ନ୍ତାନ ଅଥ4ା� ଏହି ଅଧାମି4କ ଜଗ�ର ଅନ୍ୟ  ମ �୍ଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଏକ  ଂଘଷ4 ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�  ।

       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେନାହଙ୍କ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ହ
ୃୟଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗମନ କର�ଥିବା ଦେ
ଖ�,     ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ହ
ୃୟଦେର ଧାମି4କତାର
  ଅନ୍ଦେୱଷଣ କରିଥିବା ଦେ
ଖ�  । ଆଉ,         ଦେମାଶା ମଧୟ୍ ଦେନାହଙ୍କ� ଥଦେର ଏକ ପା�ର୍ ର�ପଦେର ପରିଚି� କରିଅଛନ୍�ି,   ତାହା ପଦେର

      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୧୪ ପ
ଦେର କାହାଣୀକ� ଆଦେଗଇ ଦେନଇ ପାର�    । ଆ
ି ପ� �୍କ ୬:     ୧୪ ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେନାହଙ୍କ� କହଦିେଲ, “  �� ମଦ୍େଭ
     ଦେଗାଫର କାଷଠ୍ଦେର ଦେଗାଟିଏ ଜାହାଜ ନମି4ାଣ କର;            �ହିଁ ମଧୟ୍ଦେର ନାନା ଦେକାଠରି ବନାଇ �ହିଁର ଭି�ର ଓ ବାହାର ଝ�ଣା 
ଵ୍ାରା ଦେଲପନ

କର      । ତାହା ଏହି ପର୍କାଦେର ନମି4ାଣ କରିବ;   
ୀଘ4ଦେର �ିନଶିହ ହା�,   ପର୍ ଥ୍ଦେର ପଚାଶ ହା�,    ଉଚଚ୍ଦେର �ିରିଶ ହା� ଦେହବ   । ଉପରର�
    ଏକ ହା� ଛାଡି଼ ଝରକା କରିବ,     ଆଉ �ହିଁର ପାଶ୍4ଵଦେର 
ଵ୍ାର ରଖିବ;   ଆଉ �ହିଁର ପର୍ଥମ,     
ଵ୍�ିୀୟ ଓ �ୃ�ୀୟ �� ବନାଇବ   । ପ�ଣି

     ଆକାଶ�ଦେ� ପର୍ାଣବାୟ� ବିଶିଷଟ୍ ଦେ�ଦେ� ଜୀବଜନ୍�� ଅଛନ୍�ି,     ଦେ ହି  ବ� ବିନଷଟ୍ କରିବା ନମିନ୍ଦେ�, ଆମଦ୍େଭ, ଦେ
ଖ,  ଆମଦ୍େଭ ପୃଥିବୀ
  ଉପଦେର ଜ�ପଳ୍ାବନ କରିବା,”             ଏବଂ ଆପଣଆ
ି ପ� �୍କ ୧ ଓ ୨ ଅଧୟ୍ାୟର ଭାଷା ନମିନ୍ ବାକ୍ୟାଂଶଦେର ଶ�ଣି ପାରିଦେବ, “  �ହିଁଦେର
   ପୃଥିବୀର  ମ �୍ ପର୍ାଣୀ ପର୍ାଣ�ୟ୍ାଗ, କରିଦେବ         ”  । ମା�ର୍ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍  ହ�ି ଆପଣା ନୟିମ  ଥ୍ରି କରିବା। ଏଠାଦେର

  “‘        ପରି�ର୍ାଣକ� ଦେ
ଖନ୍�� । ମା�ର୍ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍  ହ�ି ଆପଣା ନୟିମ  ଥ୍ରି କରିବା;      �ହିଁଦେର �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ପ��ର୍ମାନଙ୍କ� ଓ
       ଭା�4ୟ୍ା ଓ ପ��ର୍ବଧମୂାନଙ୍କ�  ଙ୍ଗଦେର ଦେଘନି ଜାହାଜଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିବ       । ପ�ଣି ପର୍ାଣରକ୍ଷାଦେଥ4  ବ4ପର୍କାର ଜୀବଜନ୍�� ର ଏକ
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               ଏକ 
ମପ୍�ି ଆପଣା  ଙ୍ଗଦେର ଦେଘନି ଜାହାଜଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିବ।  ବ4ପର୍କାର ପକ୍ଷୀ ଓ  ବ4ପର୍କାର ପଶ� ଓ  ବ4ପର୍କାର
              ଉଦେରାଗାମୀ ଜନ୍�� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜା�ି ଅନୁ ାଦେର ଏକ ଏକ 
ମପ୍�ି ଜୀବନରକ୍ଷାଦେଥ4 �� ମଭ୍ ନକିଟକ� ଆ ିଦେବ। ଆଉ �� ମଦ୍େଭ

           ’  ଆପଣାର ଓ ଦେ ମାନଙ୍କର ଆହାର ନମିନ୍ଦେ�  ବ4ପର୍କାର ଖା
ୟ୍ ାମଗ୍ରୀ ଆଣି ଆପଣା ନକିଟଦେର  ଞଚ୍ୟ କରିବ। �ହିଁଦେର ଦେନାହ
 ଦେ ରପୂ କଦେଲ;      ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁ ାଦେର ଦେ  ମ �୍ କମ4 କଦେଲ ”    । ପାପର 
ଣଡ୍ ଦେ
ବା ମଧୟ୍ଦେର,  ପରଦେମଶୱ୍ର

 ଆପଣାକ� ଦେନାହ,         ଅଥ4ା�୍ ଜଦେଣ ଧାମି4କ ଦେଲାକଙ୍କ ମ�କ୍�ି 
ାତା ରପୂଦେର ପର୍କାଶ କରନ୍�ି    । ଆଉ ମ�କ୍�ି
ାତା ପରଦେମଶୱ୍ର,  ଦେ�ପରି
  ଦେନାହଙ୍କ� ଉ
ଧ୍ାର କରନ୍�ି,         ଦେ ଧାମି4କ ଦେନାହଙ୍କ� ଆ � ଥିବା ଜ� ପଲ୍ାବନ ବିଷୟଦେର କହନ୍�ି  । ପରଦେମଶୱ୍ର,   ଜାହାଜ ବନାଇବା
   ବିଷୟଦେର ଦେ�ାଜନା ପର୍
ାନ କରନ୍�ି।

               ପଦେର ୭ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେ ପଶ�ଗଣଙ୍କ� ପାଠାଇବା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖିବା ଓ ୭ ଅଧୟ୍ାୟ ୧୬ ପ
ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଜାହାଜର
       
ୱ୍ାର ର�
ଧ୍ କରିବାର ଏକ  ଂକ୍ଷୀପ�୍ ବିବରଣ ପରି ଜଣାପଦେଡ଼,       କିନ୍�� ତାହାର ଧମ4���୍ୱ୍ ବିଷୟକ ମହ�ୱ୍ ଅ�ୟ୍ଧକି ଅଦେଟ  ।
         ଦେକବ� ପରଦେମଶୱ୍ର ମ�କ୍�ି
ାତା ଅଟନ୍�ି ଓ �ାହା ଦେକବ� ପରଦେମଶୱ୍ର କରି ପାରିଦେବ,   ଦେ ତାହା କର�ଅଛନ୍�ି   । ପରଦେମଶୱ୍ର

                ମ�କ୍�ି
ାତା ଅଟନ୍�ି ଓ ଦେ ଜ�ପଳ୍ାବନର ନୟିନ୍�ର୍ଣକ� ହରାନ୍�ି ନାହିଁ। ତାହା ଦେ ପାହାଡ ଉପର� କହନ୍�ି ଓ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ତାହାଙ୍କ
  ଇଚଛ୍ା  ାଧନ ହଏୁ,       ଦେ�ଦେବ ଦେ ତାହା ବନ୍
 ଦେହବା ପାଇୁଁ କହନ୍�ି       । ଏବଂ ଏହି  ବ� କିଛି  ମାପ�୍ ଦେହଲା ଉ�ତ୍ାଦେର,  ପରଦେମଶୱ୍ର

    ଦେନାହଙ୍କ ବ�ି
ାନକ�  ୱ୍ୀକାର କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି       । ଏପରିକି ପାପ ଓ ପାପର ପରିଣାମ ବ� ମଧୟ୍ଦେର,   ପରଦେମଶୱ୍ର ଧାମି4କ
     ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ମ�କ୍�ି ପର୍
ାନ କରିବାଦେର କା�4୍ୟର� ଅଟନ୍�ି         । ଏହି 
�ଇଟି ବିଷୟ ଜ�ପଲ୍ାବନର କାହାଣୀଦେର ପର ପ୍ର ମି�ିମିଶି

   ରହଅିଛ।ି ଏ
ନ ଉ
ୟ୍ାନ,       ‘  ଜାହାଜ ଓ କ୍ର�ଶ ମଧୟ୍ଦେର  ାମାନ୍ୟ ବିଷୟ କ ଣ ଅଦେଟ?      ଏହି �ିଦେନାଟି  ଥ୍ାନ ପାପର ନ୍ୟାୟ ଦେହାଇଥିବା
  ଥ୍ାନ ଅଦେଟ,      ଓ ଧାମି4କମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ପରି�ର୍ାଣର  ଥ୍ାନ ଅଦେଟ        । ଅଥ4ା� ଏପରିକି ପରଦେମଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ ଦେହ��
   
ଣଡ୍ ଦେ
ଉଥିବା  ମୟଦେର ମଧୟ୍,    ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମ�କ୍�ି
ାତା ଅଟନ୍�ି      । ତାହା ଜ�ପଲ୍ାବନର ମ�ଖ୍ୟ ବା�୍4ତା ଅଦେଟ।

ଖ.  ଏ
ନ ଉ
ୟ୍ାନ,       ‘  ଜାହାଜ ଓ କ୍ର�ଶ ମଧୟ୍ଦେର  ାମାନ୍ୟ ବିଷୟ କ ଣ ଅଦେଟ?

 ’     ଆପଣ କ ଣ ପାପ ମଧୟ୍ଦେର ଅଛନ୍�ି କି?  ’        ଆପଣ କ ଣଆପଣା ଅ�ି�ର ପାପର ପରିଣାମ ବ� ମଧୟ୍ଦେର ଅଛନ୍�ି ବା,  ଏହି କାହାଣୀକ�
 ବଢ଼଼ାଇ କହଦିେଲ,  ’          ଆପଣ କ ଣ ଦେ ହି ଜ�ପଲ୍ାବନର ଜ� ଆପଣା ମ �୍କ ଉପଦେର ଥିବା ଅନୁଭବ କରନ୍�ି?    ଦେ�ଦେବ ଜ� ପଳ୍ାବନର
 ବା�୍4ତା ଅନୁ ାଦେର,       ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ� ଦେକବ� ପାପର ବିଚାରକ�୍4ତା ତାହା ନୁଦେହୁଁ,       ମା�ର୍ ପାପ ମଧୟ୍ଦେର ଦେ ପରି�ର୍ାଣ ପର୍
ାନ
   କରିବା ପରଦେମଶୱ୍ର ମଧୟ୍ ଅଟନ୍�ି          । ଆଉ ଦେ�ଉୁଁ ପର୍କାରଦେର ଦେ ଆ
ମ ଓ ହବାଙ୍କ� ପରି�ର୍ାଣ ଦେ
ଦେଲ,    ଓ ଦେ�ଉୁଁ ପର୍କାରଦେର

       ଦେ ଦେନାହ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରିବାରକ� ମ�କ୍�ି ପର୍
ାନ କଦେଲ,        ଦେ ହି ପର୍କାରଦେର ଦେ ଆପଣମାନଙ୍କ� ମଧୟ୍ ମ�କ୍�ି ପର୍
ାନ କରିଦେବ  ।
     ଦେ ଏହି କା�4ୟ୍ କ୍ର�ଶ ଉପଦେର କରିଅଛନ୍�ି,      ଓ ଦେ ବ�୍4�ମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� କରିଦେବ     । ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ� ନ୍ୟାୟ

  ମଧୟ୍ଦେର ପରି�ର୍ାଣକ�୍4ତା ଅଟନ୍�ି,     ଏହା ଜ� ପଲ୍ାବନର ବା�୍4ତା ଅଦେଟ।

୪.     ଦେନାହ ଜଦେଣ ବିଶୱ୍ା ୀ ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି  ।

        ଜ�ପଳ୍ାବନ କାହାଣୀଦେର ଦେନାହଙ୍କ ଚରି�ର୍ ଅନ୍ୟ ଏକଆକଷ4ଣୀୟର ବିଷୟ ଅଦେଟ       । ଦେ ଜଦେଣ ବିଶୱ୍ା ୀ ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି।
ବ�୍4�ମାନ,        ଆ
ପି� �୍କର ଅନୁଚଦ୍େଛ
ଦେର ବିଶୱ୍ା ଶବ
୍  ପ୍ଷଟ୍ ରପୂଦେର ବୟ୍ବହାର ଦେହାଇନାହିଁ      । ଏହା ଦେନାହଙ୍କ ଧାମି4କ ଜୀବନ ଓ

         ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଗମନାଗମନ କର�ଥିବା ବିଷୟଦେର କଦେହ। କିନ୍�� ଦେ�ପରି ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି,    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ନୂ�ନ
     ନୟିମର ଏବର୍ୀ ପ� �୍କ ୧୧ ଅଧୟ୍ାୟକ� ପଢ଼ନ୍�ି,      ଦେ�ଦେବ �ାହା ଆ
ପି� �୍କଦେର ବୟ୍କ୍� କରା�ାଇ ନାହିଁ,    ତାହା ଏବର୍ୀ ପ� �୍କଦେର
  ପ୍ଷଟ୍ ଅଦେଟ     । ଏବର୍ୀ ପ� �୍କଦେର ଦେଲଖକ ୧୧:     ୧ ଦେର ଆରମଭ୍ କରି କହନ୍�ି, “      ବିଶଵ୍ା ପର୍�ୟ୍ାଶି� ବିଷୟର ମ�ୂଭମିୂ ଓ
   ଅ
ୃଶୟ୍ ବିଷୟର ନଶିଚି୍� ଜ୍ଞାନ ” । ବ�୍4�ମାନ,    �
ି ତାହା ଦେନାହ ନୁହୁଁନ୍�ି,      ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ ଦେ କିଏ    । ଦେମା କହବିାର ଅଥ4, 

  ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ� କହନ୍�ି,  ଜ�ପଳ୍ାବନ ଦେହବ,     ଦେ�ଣ� ଏକ ଜାହାଜ ନମି4ାଣ କର,     ପ�ଣି ଦେନାହ ତାହା ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି  ।
ବା �୍ବଦେର,  ୬ ପ
ଦେର, “       ”   ଆଉ ବିଶଵ୍ା ବିନା ତାହାଙ୍କ  ନ୍ଦେତାଷପା�ର୍ ଦେହବା ଅ ମଭ୍ବ ଏବଂ ୭ ପ
ଦେର, “    ବିଶଵ୍ା 
ଵ୍ାରା ଦେନାହ

             ଦେ  ମୟ ପ�4ୟ୍ନ୍� ଅପର୍କାଶି� ବିଷୟ  ମଵ୍ନ୍ଧଦେର ପର୍�ୟ୍ାଦେ
ଶ ପାଇ ଭକ୍�ି  ହକାଦେର ଆପଣା ପରିବାରର ରକ୍ଷା ନମିନ୍ଦେ�
   ଦେଗାଟିଏ ଜାହାଜ ନମି4ାଣ କଦେଲ,            ପ�ଣି ଦେ ହି ବିଶଵ୍ା 
ଵ୍ାରା ଦେ ଜଗ�କ� ଦେ
ାଷୀ କରି ବିଶଵ୍ା ାନୁ�ାୟୀ ଧାମି4କତାର ଅଧିକାରୀ

ଦେହଦେଲ ” । ଅ�ଏବ,     ଦେନାହ ଜଦେଣ ବିଶୱ୍ା ୀ ବୟ୍କ୍�ି ଥିଦେଲ    । ୨ ପି�ର ୨:      “ ” ୫ କଦେହ ଦେ� ଦେ ଜଦେଣ ଧମ4ପର୍ଚାରକ ଥିଦେଲ।

କ.  ଜ�ପଳ୍ାବନର କାହାଣୀ

 ’          ଆପଣ କ ଣ ଦେକଦେବ ଚିନ୍ତା କରିଅଛନ୍�ି ଦେ� ଦେନାହଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ଦେକଦେ� ଅ
ଭ୍�� ଅଦେଟ?    ଦେନାହଙ୍କ  ଥ୍ାନଦେର ଆପଣାଙ୍କ� ରଖନ୍�� ।
            ଆଉମୁଁ� ଦେକଦେତାଟି ବାକ୍ୟାଂଶ ଏଠାଦେର ପଢ଼ି଼ବାକ� �ାଉଅଛ।ି କିନ୍�� ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେନାହଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ ି କହନ୍�ି, “ଦେନାହ,  ମୁଁ�

  ଦେଗାଟିଏ ଜ�ପଳ୍ାବନ ପଠାଇବି ”       । ମୁଁ� ଜାଣି ନାହିଁ ଦେନାହ କିପରି ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଇଥିଦେବ,    ମଭ୍ବ�ଃ ଦେ କହଦିେଲ, “ ’କ ଣ?  ’ତାହା କ ଣ
ଅଦେଟ?”   ଦେମା କହବିାର ଅଥ4,         ଦେନାହଙ୍କ  ମୟଦେର ଏପରି କିଛି ଦେହବାର ଦେକୌଣ ି  ଂଦେକ� ନ ଥିଲା  “  । �ାହା ଦେହଉ, ଜ�ପଳ୍ାବନ, 

  ଅ ିମି� ଜ� ଅଦେଟ          ” “   ’  । ଦେ�ଣ� ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� �� ଦେମ ଦେଗାଟିଏ ଜାହାଜ ନମି4ାଣ କର। ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହା କ ଣ ଅଦେଟ?” “   ଏହା ଏକ
      ଲମବ୍ା ପ�ଳା ଭା ମାନ ମାଲ ଡଙ୍ଗା ପରି ଅଦେଟ ” “। କିନ୍�� ,    ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକଦେ� ତାହା ଲମବ୍ା?” “ତାହା,    ଫ� ଟବଲ ଦେଖଲିବା ଭମିୂ

    ପରି ଦେ
ଢ଼଼ ଭମିୂ 
ୀଘ4 (  ୩୦୦ ହା�),” “    ଏବଂ ୨୫ ଗଜ ପର୍ ଥ୍              । ମୁଁ� ଚାହୁଁ�ଛି ଦେ� �� ଦେମ ତାହାକ� ୧୫ ଫ� ଟ୍ ଉଚଚ୍ ଛା�ର �ିନି  �୍ର କରି
 ”                   ନମି4ାଣ କର। ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� �� ଦେମ ଏପରି ଲମବ୍ା ପ�ଳା ଭଲି ଏକ ଜାହାଜ ନମି4ାଣ କର �ାହା ପଶ�ଗଣଦେର ପରୂଣ ଦେହବା ପାଇୁଁ  ା�

 ” “
ନି ଲାଗିବ। ହୁଁ..   ଠକ୍ି ଅଛି ପରଦେମଶୱ୍ର,”    ଦେନାହ ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଇଥାଇ ପାରନ୍�ି, “    ମୁଁ� କିପରି ତାହା କରିବି?”  ପରଦେମଶୱ୍ର
କହନ୍�ି,    ତାହା �� ଦେମ କରିବ ନାହିଁ,   ଦେ ଠାଦେର ଦେନୌ�� ନାହିଁ,    ଗ�ି ନୟିନ୍�ର୍କ �ନ୍�ର୍ ନାହିଁ,   ଜାହାଜର ପାଲ ନାହିଁ     । �� ମ ଉପଦେର ଦେମା
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 ଅନୁଗ୍ରହ ବ�୍4�ିବ, ଓଦେହା... ଦେନାହ,”  ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “        ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହି ବୃହ� ଭା ମାନ ଡ଼ଙ୍ଗା ନମି4ାଣ  ମାପ�୍ କର, 
            ଦେ�ଦେବ ଦେଗାଟିଏ ବଷ4 ପାଇୁଁ �� ମ ନମିନ୍ଦେ� ଓ ପଶ�ଗଣଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ଚ� ର ଖା
ୟ୍ ଜାହାଜଦେର ନଅି ”     । ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ପାରିଦେବ

 ଦେ� ଦେନାହ,  ମଭ୍ବ�ଃ,    ପର୍ଥଦେମ କିପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଦେବ           । ଆପଣ ନଶିଚି୍� ରପୂଦେର ଚିନ୍ତା କରି ପାରିଦେବ ଦେ� ଦେନାହଙ୍କ ପଦେଡ଼ାଶୀ
               କିପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଦେବ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣି ନାହୁଁ� ଏହି ଜାହାଜକ� ନମି4ାଣ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଦେକଦେ�  ମୟ ଲାଗିଥିଲା।  ମଭ୍ବ�ଃ

               “    ଏହା ପର୍ାୟ ୧୦୦ ବଷ4 ଲଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ପାରିଦେବ ଦେ କିପରି ଥଟଟ୍ା ଅନୁଭବ କରିଥିଦେବ। ଆମ ଘର ପାଶ୍4ୱ ଥ୍
 ’  ପଦେଡାଶୀଙ୍କ� କ ଣ ଦେହଲା?    ଦେ 
ୃଶୟ୍କ� ଅବର�
ଧ୍ କର�ଅଛ,ି      ମୁଁ� ଆରାରାଟ୍ ପବ4�କ� ଦେ
ଖି ପାର� ନାହିଁ    । ଏଠାଦେର  ଙ୍ଦେକତାବ�ୀ

 ଲଗାଇବା ଆବଶୟ୍କ,      ଏହି ବିଷୟଦେର ଆମଭ୍ାମାନଙ୍କ� କିଛି କରିବାକ� ଦେହବ ”  ’    । ଆପଣ କ ଣ ଚିନ୍ତା କରି ପରିଦେବ,   �
ି ପରଦେମଶୱ୍ର
         ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଗାଡି ରଖିବା  ଥ୍ାନଦେର ଜାହାଜ ନମି4ାଣ କରିବା ପାଇୁଁ କହଥିାନ୍ଦେ�?     ମୁଁ� କାଲି ରା�ରି୍ଦେର ତାହାକ�

   ଅ�ପ୍ ମା�ର୍ାଦେର ବନ୍
 କଲି          । ଏହା ପିଚ� ର ଏହି ପାଶ୍4ୱର� �ାଇ ଘା ର ମଧୟ୍ବ�୍4�ୀ  ଥ୍ାନ ପ�4୍ୟନ୍�,   ଏ�ିକି ପର୍ ଥ୍ ଦେହବ   । ଆଉ
          ’     ମୁଁ� ଚିନ୍ତା କଦେର ଦେ� ଆମ ଭମିୂର ଅଧିକାଂଶ 
ୀଘ4 ଅଂଶ ଚାଲି�ିବ। କ ଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ପାରିଦେବ,   �
ି ପରଦେମଶୱ୍ର

           ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆମ ପଛ ପାଖଦେର �ିନି ମହଲା ଭା ମାନ ବୃହ� ଡ଼ଙ୍ଗା ନମି4ାଣ କରିବାକ� କହନ୍�ି?   ’  ଆମ ପଦେଡ଼ାଶୀ କ ଣ ଭାବିଦେବ? 
 ’       ଆପଣ କ ଣ ଭାବନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଗରର� ଅନୁମ�ି ପାଇବା?    ତାହା ମି�ିବା  ମଭ୍ବ ନୁଦେହୁଁ    । କିନ୍�� ଦେନାହଙ୍କ

      ପର୍�ିଉ��୍ରକ� ଦେ
ଖନ୍�� । ତାହାଙ୍କ ପର୍�ିଉ��୍ରକ� ଦେ
ଖନ୍�� । ଅଧୟ୍ାୟ ୬:  ୨୨ ଅନୁ ାଦେର,   ଦେ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର
     ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଓ ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କରନ୍�ି, “   ଦେନାହ ଦେ ରପୂ କଦେଲ;      ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁ ାଦେର ଦେ  ମ �୍ କମ4 କଦେଲ ” ।
 ଅଧୟ୍ାୟ ୭:  ୫ ପ
, “      ଦେନାହ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁ ାଦେର  ବ� କମ4 କଦେଲ ”        । ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟ 
�ଇ ଥର ଇ�ିହା ଦେର ପ�ନରାବୃ��ି୍

       କରା�ାଇଅଛ।ି ତାହା ଏବର୍ୀ ୧୧ ଅଧୟ୍ାୟର ବିଶୱ୍ା ଅଦେଟ। ବିଶୱ୍ା ,         �ାହା ଦେ
ଖି ନାହିଁ ତାହା ଦେ
ଖିପାଦେର ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ୟ
  ଶ�ଣି ଆଜ୍ଞାନୁ ାଦେର କଦେର    । ତାହା ବିଶୱ୍ା ଅଦେଟ, ’    କ ଣ ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?        ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4ୟ୍ ହଏୁ ଦେ� �
ି ପରଦେମଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�

        ଜାହାଜ ନମି4ାଣ କରିବା ଭଲି ଏକ ନଦିେବ4ାଧ କା�4ୟ୍ କରିବାକ� କହନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ବା।

 ଠକ୍ି ଅଛ,ି      ଦେନାହ ଜାହାଜ ନମି4ାଣ କଦେଲ ଏବଂ ୭:        ୧୧ ପ
 ଆରମଭ୍ଦେର ଦେମାଶା ଜ�ପଳ୍ାବନର ଘଟଣା ବିଷୟଦେର କହନ୍�ି  । ବା �୍ବଦେର, 
         ଏହି ଜ� ପଳ୍ାବନ ପର୍ାୟ ଏକ ବଷ4 
ଶ 
ନି ପ�4ୟ୍ନ୍� ରହଥିିଲା          । ଏବଂ ଦେ ଠାଦେର ଏକ ଜ�ପଳ୍ାବନର ଚି�ର୍ ଅଛି �ାହାକ� ମୁଁ�

             ଆପଣମାନଙ୍କ� ଦେ
ଖାଇବି। ଏହା କ୍ଦେୱକର୍ର ଚି�ର୍କାର ଏଡ଼୍ୱାଡ଼୍ ହକ୍ି ଙ୍କଠାର� ଅଦେଟ। ଏହା ଦେମା ଅଧିକ ପରି୍ୟ ଚି�ର୍ମାନଙ୍କ
  ମଧୟ୍ର� ଏକ ଅଦେଟ, କିନ୍�� , 
�ଭ4ାଗ୍ୟବଶ�ଃ,     ତାହା ବାମ ହା� ଉପର ଦେକାଣଦେର,      ଅଥ4ା� ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ମୁଁ� ଚି�ର୍ଗ�ଡି଼କ� ଲଗାଇ ଅଛ,ି 
 ଦେ ଠାଦେର ଅଛ,ି   ତାହା ପକ୍ଷୀମାଦେନ ଉଡ଼ୁଅଛନ୍�ି,        ଓ ଦେମା ଚିନ୍ତାଦେର ଏହା ଏକ  �ନ୍
ର ଚି�ର୍ ଅଦେଟ      । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଏହା ପର୍ଥମ

 ଥର ଦେ
ଖିଲି,    ମୁଁ� ପର୍ାୟ ଶୱ୍ା ହୀନ ଦେହାଇଥିଲି,         କାରଣ ଦେ ଠାଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପଠା�ାଇଥିବା ଦେ ହି  ମ �୍ ପଶ�ଗଣ
    ଅଛନ୍�ି ଓ ଦେ ମାଦେନ ଶାନ୍�ିପଣୂ୍4ଣ ଅଟନ୍�ି            । ଦେ ମାଦେନ ଧାଡି଼ଦେର ଅଛନ୍�ି ଓ ଜାହାଜକ� �ାଉଅଛନ୍�ି। ଆଉ ଚି�ର୍ର ବଣ୍4ଣନାର ଦେଶଷ
   “      ବାକ୍ୟ ଏପରି ଦେଲଖା�ାଇଥିଲା। ଗାରିମାପଣୂ୍4ଣ ବୃ
ଧ୍  ିଂହ  ିଧା 
ଶ4କଙ୍କ� ଦେ
ଖିବା, ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ,     ନଷଟ୍ କରିବା ଓ ମ�କ୍�ି

     ଦେ
ବା ଶକ୍�ିର ଶିକ୍ଷା ଉପଦେର ଦେକନ୍
ରି୍� ଅଦେଟ ”।

      ଦେ�ଣ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେନାହଙ୍କ ମ�ଣଡ୍ଦେର ବଷ4ା ପଡି଼ବାକ� ଲାଗିଲା,    ଦେନାହ ଜାହାଜକ� ପର୍ଦେବଶ କଦେଲ       । ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� ଦେ ୬୦୦ ବଷ4
         ବୟ କ୍ ଥିଦେଲ। ଏହା 
ୱି୍�ୀୟ ମା ର ୧୭ �ମ 
ବି ଥଲିା। ୨-୧୭,      ମ୍ରନାଦେଥ4 ଏକ ମହାନ 
ବି ଅଦେଟ,    ଦେଫବୃୟାରୀ ୧୭ ଦେମା

  ଜନ୍ମ 
ନି ଅଦେଟ      । ଦେ�ଣ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଜ�ପଳ୍ାବନ ଆରମଭ୍ ଦେହଲା,     ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେନାହଙ୍କ ବୟ ଦେକଦେ� ଥଲିା,    ତାହା ମୁଁ�  ମ୍ରଣ
କରିପାଦେର       । ଜ� ଭଗୂଭ4 ଥ୍ ଜଳାକାର ଭାଙ୍ଗି ଉପରକ� ଆ ିଲା,      ପ�ଣି ଆକାଶ ଥ୍ 
ଵ୍ାର  ବ� ମ�କ୍� ଦେହଲା,   �ହିଁଦେର ଚା�ିଶ

   
ବିାରା�ର୍ ପୃଥିବୀଦେର ବୃଷଟି୍ ଦେହଲା             । ଆଉ ଜ� କ୍ରମଶଃ ପର୍ବ� ଦେହାଇ ଅ�ିଶୟ ବଢ଼ି଼ବାକ� ଲାଗିଲା �ାହା ଦେଡ଼ାଦେରଙ୍କ ଚି�ର୍ଦେର
 
ଶ4ା�ାଇ ନାହିଁ,         କାରଣ ତାହା ଆକାଶ �� ଥ୍  ବ� ଉଚଚ୍ ପବ4� ମଗ୍ନ କଲା  ’   । ତା ପଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୭:୨୧-    ୨୩ ପ
ଦେର ପଢ଼଼ୁ ଦେ�

      ଏହି ପଳ୍ାବନ 
ୱ୍ାରା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେ�ାଜନା  ଫ� ଦେହଲା, “      ଦେ�ଣ�  ମଗ୍ର ଭଚୂର ପର୍ାଣୀ ପର୍ାଣ�ୟ୍ାଗ କଦେଲ, ଅଥ4ା�,୍ 
ପକ୍ଷୀ,           ଗ୍ରାମୟ୍ ଓ ବନ୍ୟପଶ� ଓ ପୃଥିବୀଦେର ଗମନଶୀ� ଉଦେରାଗାମୀ ଜନ୍�� ଓ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ମନୁଷୟ୍,    ଆଉଶ�ଷକ୍ଭମିୂ ଥ୍ ଦେ�ଦେ�

   ପର୍ାଣୀର ନା ିକାଦେର ପର୍ାଣବାୟ� ଥିଲା,   ମ ଦ୍େ� ମଦେଲ,       ଏହରିଦୂେପ ପୃଥିବୀର ଉପରି ଥ୍  ମ�
ାୟ ପର୍ାଣୀକ� ଦେ (  ଅଥ4 ପରଦେମଶୱ୍ର)
 ଲୁପ�୍ କଦେଲ, ଅଥ4ା�,୍ ମନୁଷୟ୍, ପଶ�,  ଉଦେରାଗାମୀ ଜନ୍�� ,  ଦେଖଚର ପକ୍ଷୀ,     ମ ଦ୍େ� ପୃଥିବୀର� ଲୁପ�୍ ଦେହଦେଲ;    ଦେକବ� ଦେନାହ ଓ

    ଜାହାଜ ଥ୍ ତାଙ୍କର  ଙ୍ଗୀ  ମ ଦ୍େ� ବଞଚି୍ଦେଲ ”    । ପାପ  ବ� ଦେବଦେ� 
ଣଡି୍� ଦେହାଇଅଛ,ି   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?    ପାପ  ବ� ଦେବଦେ� ଭୟାନକ
ଅଦେଟ।

ଖ.     ଜ�ପଳ୍ାବନ ପଦେର ପ�ନଃ  ଷୃଟି୍ ଜଗ�

          ପୃଥିବୀର� ଜ� ହ୍ରା ଦେହବାଦେର ପର୍ାୟ ପାଞଚ୍ ମା ଅଥ4ା� ୧୫୦ 
ନି ଲାଗିଥିଲା         । ୧୫୦ 
ନି ପଦେର ଜାହାଜ ଆରାରାଟ୍ ପବ4� ଉପଦେର
   ଲାଗି ରହଲିା। ଏହା ଉ��୍ର-   ପବୂ4 ଆଧ�ନକି �� କ4ୀ,  
କ୍ଷିଣୀ ର�ଷିଆ, ଉ��୍ର-   ପଶଚି୍ମ୍ ଇରାନ ଅଦେଟ       । ଜ� ହ୍ରା ଦେହବାକ� ଲାଗିଲା ଓ
         ଦେନାହ ପର୍ାୟ 
�ଇମା ପ�4୍ୟନ୍� ଅଦେପକ୍ଷା କରି ଡାମରା କାଉକ� ଉଡ଼ାଇ ଦେ
ଦେଲ;      କିନ୍�� ଦେ ଦେକଦେବ ଦେଫରି ନ ଥିଲା,   ପଦେର ଦେ 

  ଦେଗାଟିଏ କାପତ୍ାକ� ଉଡ଼ାଇଦେଲ,        କିନ୍�� ଦେ ଡାମରା କାଉ  ମାନ  ବ� ନ ଥିବାର�,     ଜାହାଜଦେର ତାଙ୍କ ନକିଟକ� ଦେନଉଟି ଆ ିଲା;  ଆଉ
           ା� 
ନି ବି�ମଵ୍ କଲା ଉ�ତ୍ାଦେର ଦେ ଦେ ହି କାପତ୍ାକ� ପ�ନବ4ାର ଜାହାଜର� ଉଡ଼ାଇଦେଲ;      �ହିଁଦେର କାପତ୍ା ଆପଣା ଚଞଚ୍� ଦେର ଜୀ�

         ବୃକ୍ଷର ନବୀନ ପଲ୍ଲବ ଦେନଇ  ନ୍ଧୟ୍ା ଦେବଦେ� ତାଙ୍କ ନକିଟକ� ଦେଫରି ଆ ିଲା       । ଜୀ� ବୃକ୍ଷ  ମ�
ର୍ ପ��୍ନଠାର� ଉଚଚ୍ଦେର ବୃ
ଧ୍ି
 ପାଇପାଦେର ନାହିଁ,      ତାହା  ମ�
ର୍ ପ��୍ନଠାର� ନମିନ୍ଦେର ବୃ
ଧ୍ି ପାଇଥାଏ,        ଦେ�ଣ� ଏହା ନମିନ୍ଭମିୂଦେର ମଧୟ୍ ଜ� ହ୍ରା ଦେହାଇଥିବାର

  ଏକ  ଂଦେକ� ଅଦେଟ      । ଦେନାହ କିଛି 
ନି ଅଦେପକ୍ଷା କଦେଲ,     ଆଉ କାପତ୍ାକ� ପ�ନବ4ାର ଜାହାଜର� ଉଡ଼ାଇଦେଲ,      ଦେ ଆଉ ବାହଡି଼ୁ ଆ ି ନ
ଥିଲା,        �ଥାପି ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ�ପ�4ୟ୍ନ୍� ଜାହାଜର� ବାହାରିବା ପାଇୁଁ କହଦିେଲ ନାହିଁ,   ଦେ ଅଦେପକ୍ଷା କଦେଲ  । ୮:   ୧୪ ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ,  
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“        ଏହରିଦୂେପ 
ଵ୍�ିୀୟ ମା ର  ତାଇଶ 
ନିଦେର ପୃଥିବୀ ଶ�ଷକ୍ ଦେହଲା ”          । ବଷ4ା ଆରମଭ୍ ଦେହବାଠାର� ଏହି 
ନି ପ�4ୟ୍ନ୍� ଏକ ବଷ4 
ଶ
  “    
ନି ଅଦେଟ। ଅନନ୍�ର ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେନାହଙ୍କ� କହଦିେଲ,         �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ଭା�4ୟ୍ା ଓ ପ��ର୍ଗଣ ଓ ପ��ର୍ବଧଗୂଣଙ୍କ�  ଙ୍ଦେଗ

    ଦେଘନି ଜାହାଜର� ବାହାର ଦେହାଇ �ାଅ      । ପ�ଣି ଆପଣା  ଙ୍ଦେଗ ଥିବା ପଶ�,   ପକ୍ଷୀ ଓ ଭଚୂର,      ଉଦେରାଗାମୀ ଆ
ି  ବ� ଜୀବଜନ୍�� ବାହାରକ�
 ଦେଘନି �ାଅ;    ଦେ ମାଦେନ ପୃଥିବୀକ� ପରିପଣୂ୍4ଣ କରନ୍�� ,      ପ�ଣି ପୃଥିବୀଦେର ପର୍ଜାବନ୍� ଓ ବହବୁଂଶ ଦେହଉନ୍�� ”।


ୟାକରି,         ଅବଦେଶଷ କାହାଣୀକ� ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ଅଥବା ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ମଭ୍ାମାନଙ୍କ  ମୟ ହଏୁ, ପଢ଼଼ନ୍��     । ଏହି ନୂ�ନ  ଷୃଟି୍
       କିପରି ଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇୁଁ ଏହି କାହାଣୀକ� ପଢ଼଼ନ୍�� ,       କାରଣ ଜ�ପଲ୍ାବନ ନୂ�ନ  ଷୃଟି୍ର ଏକ ବା�୍4ତା ଅଦେଟ,  ଦେ�ପରି

     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ
ି ପ� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପଢ଼� ,           ଜ� ପ�ନଶଚ୍ ଆପଣା ପବୂ4  ଥ୍ି�ିଦେର ପରିବ�୍4�ି� ଦେହାଇଥିଲା ଓ ପଦେର ନୂ�ନ
  ଷୃଟି୍ ଦେହାଇଥିଲା        । ଆଉ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ପରବ�୍4�ୀ ଅଧୟ୍ାୟକ� ଅଧୟ୍ୟନ କରନ୍�ି,      ଆପଣ ଦେ
ଖିଦେବ ଦେ� ଦେକଦେତାଟି ବିଷୟ

   ପ୍ଷଟ୍ ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�,    “     ”ଅଥ4ା� ୧୭ ପ
ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେ�ାଜନା  ପ୍ଷଟ୍ ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�      । ପାପ ଓ ଏହି ଦେଭୌ�ିକ
                  ଜଗ� ନଷଟ୍ ଦେହଲା ପଦେର ମଧୟ୍ ତାହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେ�ାଜନାକ� ବିଫ� କରି ନ ଥିଲା ଏବଂ ଦେ ଏଦେବ ମଧୟ୍ ଚାହୁଁାନ୍�ି ଦେ�

     ଦେଲାକମାଦେନ ପର୍ଜାବନ୍� ଓ ବହବୁଂଶ ଦେହଉନ୍�� । 
ୱି୍�ୀୟଦେର,       ପରଦେମଶୱ୍ର ଏକ ମ�କ୍�ି
ାତା ପରଦେମଶୱ୍ର ରଦୂେପ ନରିନ୍�ର ଦେହାଇ
ର�ହନ୍�ି,        ଦେନାହଙ୍କ ବ�ି
ାନକ� ଦେ  �ଗ୍ରାହ୍ୟ ବ�ି ରଦୂେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍�ି      । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପାପ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେଖ
�ି କଲା, 

       ଦେନାହଙ୍କ ବ�ି
ାନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�  �ଗ୍ରାହ୍ୟ ବ�ି  ମାନ ଅଦେଟ, ୮:୨୦-୨୨    । ଏଥିଉ�ତ୍ାଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, 
      ଅନ୍ୟ ବୟ୍କ୍�ିକ� ହ�ୟ୍ା କରିବା ଏକ ଅପରାଧ ଅଦେଟ, ୯:  ୬ ପ
       । ପରିଦେଶଷଦେର ଦେନାହଙ୍କ� ଦେ
ଇଥିବା ପର୍�ିଜ୍ଞା ଅନୁ ାଦେର

     ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହା କରନ୍�ି। ଦେ ଦେନାହଙ୍କ  ହ�ି,    ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ମାନବ ଜା�ି,       ଓ ପଶ�ଗଣ  ହ�ି ଆପଣା ନୟିମ  ଥ୍ାପନ କରନ୍�ି  ।
ନୟିମ,       ପ�ରା�ନ ନୟିମଦେର ଏକ ଅ�ୟ୍ଧିକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଧାରଣା ଅଦେଟ      । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅବର୍ହାମଙ୍କ ବିଷୟଦେର
ଦେ
ଖ�,       ଦେ ହି  ମୟଦେର ଏହି ବିଷୟଦେର ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା       । କିନ୍�� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ନୟିମ  ଥ୍ାପନ କରନ୍�ି,   ଅଥ4ା�  ମ �୍

      ପର୍ାଣୀଙ୍କ� ଜ�ପଳ୍ାବନ 
ଵ୍ାରା ଆଉ ଉଚଛ୍ନି୍ନ କରିଦେବ ନାହିଁ,       ତାହା ଦେ  ଷୃଟି୍  ହ�ି ନୟିମ  ଥ୍ାପନ କରନ୍�ି   ’   । ଏବଂ ତା ପଦେର ଦେ 
କହନ୍�ି, “      ଆମଦ୍େଭ ଦେମଘଦେର ଆପଣା ଧନୁ  ଥ୍ାପନ କରିବ� ,       ତାହା ପୃଥିବୀ  ହ�ି ଆମଭ୍ ନୟିମର ଚିହ୍ନ ଦେହବ,    ଅ�ଏବ ଦେ�ଦେବ ଦେ ହି

  ଧନୁ ଦେମଘଦେର ଦେ
ଖା�ିବ,    ତାହା ଆମଭ୍ର  ମ୍ରଣ ଦେହବ,        �ହିଁଦେର  ବ� ପର୍ାଣୀର ବିନାଶାଦେଥ4 ଜ�ପଳ୍ାବନ ଆଉ ଦେହବ ନାହିଁ ”।

କିନ୍�� ,        ମଭ୍ବ�ଃ ୨୧ ପ
  ମ �୍ଙ୍କଠାର� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ପ
 ଅଦେଟ,        କାରଣ ଏହି 
ଣଡ୍ ପଦେର ମଧୟ୍ ଦେଲାକମାଦେନ ପରିବ�୍4�ି�
 ଦେହାଇ ନାହୁଁାନ୍�ି        । ମ�ୂ ପାପ ଏଦେବ ମଧୟ୍ କ୍ରିୟାଶୀ� ଅଦେଟ,     
�ଷଟ୍ତା ଏଦେବ ମଧୟ୍ କ୍ରିୟାଶୀ� ଅଦେଟ,    ଆପଣ ତାହା ଦେ
ଖନ୍�ି କି? 

 ଅଧୟ୍ାୟ ୮:     ୨୧ ପ
ର ମଧୟ୍ ଭାଗଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, “        ”  ଆମଦ୍େଭ ମନୁଷୟ୍ ଦେହ�� ର� ଆଉ ପୃଥିବୀକି ଅଭିଶାପ ଦେ
ବା ନାହିଁ ଏହା
      ଏନ୍ଆଇଭିର ଅନୁବା
 କିଛି ମା�ର୍ାଦେର ଠକ୍ି ଜଣା ପଦେଡ଼, “      �
ୟ୍ପି ବାଲ୍ୟକା�ଠାର� ମନୁଷୟ୍ ମନର କ�ପ୍ନା ମନ୍
,  �ଥାପି
 ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “  �
ଓି ପାପ,     �ାହା ଶୀଘ୍ର ଏହି ଅଭିଶାପକ� ଘଟାଇଥଲିା,  ପରିବ�୍4�ି� ଦେହାଇନାହିଁ,    ଆଉଥଦେର ଦେକଦେବଦେହୁଁ

   ପୃଥିବୀକି ଅଭିଶାପ ଦେ
ବା ନାହିଁ ”     । ଦେଲାକମାଦେନ ପରିବ�୍4�ି� ଦେହାଇ ନାହୁଁାନ୍�ି। ପରଦେମଶୱ୍ର,      ଦେନାହ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରିବାର ବୟ୍�ି�
   ମ �୍ଙ୍କ� ନଷଟ୍ କଦେଲ,     ଆଉ ଦେଲାକମାଦେନ ପରିବ�୍4�ି� ଦେହଦେଲ ନାହିଁ       । ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କ� ପ�ଣି ଏକ ମ�କ୍�ି
ାତା ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ, 

’    କ ଣଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କ� ନୁଦେହୁଁ କି?      �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କ� ଏକ ମ�କ୍�ି
ାତା ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ।

୫. ଉପ ଂହାର

     ଜ�ପଳ୍ାବନର କାହାଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏକ କାହାଣୀ ନୁଦେହୁଁ            । 
ୟାକରି ଏହାକ� କିଛି  �ନ୍
ର ବିଷୟ ଭାବି ଏହାର ବା�୍4ତାକ� ନ ଦେ
ଖିଲା
  ପରି କରନ୍�� ନାହିଁ।

    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ବଷ4ା ଦେହବା ଦେ
ଖନ୍�ି,          ଦେ�ଦେବ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି  ହମ� ଦେହଅନ୍�� ଦେ� ଦେ ପାପକ� ଘୃଣା କରନ୍�ି  ।
    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ବଷ4ାର ବିନ୍
� ଦେ
ଖନ୍�ି,          ଦେ�ଦେବ ଏହା  ୱ୍ୀକାର କରନ୍�� ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେଖ
�ି

କଦେର,   ତାହାଙ୍କ ହ
ୃୟକ� ଭାଙ୍ଗିଥାଏ   । ଦେରାମୀୟ ୨:୪,    ଓ ୨ ପି�ର ୩:  ୯ ଅନୁ ାଦେର,      
ଣଡ୍ ଦେ
ବାଦେର ଦେ ବି�ମବ୍ କରି ପାରନ୍�ି,  ଦେ 
      ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ମନ ପରିବ�୍4�ନ ନମିନ୍ଦେ�  ମୟ ଦେ
ଇ ପାରନ୍�ି      । କିନ୍�� ପାପ  ବ� ଦେବଦେ� ଭୟାନକ ଅଦେଟ,   ଏହା  ବ� ଦେବଦେ�

 ମାରା�ମ୍କ ଅଦେଟ,     ଏହା  ବ� ଦେବଦେ� 
ଣଡ୍ ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଦେଟ      । ଆଉ ତାହା ହିଁ ବଡ଼
ନି ଅଦେଟ,   ତାହା ନୁଦେହୁଁ କି?     ବଡ଼
ନି ଏକ  �ନ୍
ର ଶିଶ�ର
  ଜନ୍ମ ବିଷୟଦେର ନୁଦେହୁଁ,      ମା�ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେମଷଶାବକଙ୍କ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଅଦେଟ,      �ିଏ ଦେଗାଟିଏ 
ନି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�
   ପାପ ରଦୂେପ ଗଣି� ଦେହଦେବ,        �ାହା
ୱ୍ାରା ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହାଇପାରିବା   । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

     ବଷ4ାକ� ଦେ
ଖ� ଓ ଜ�ପଳ୍ାବନକ�  ମ୍ରଣ କର�,        ଦେ�ଦେବ ଦେ ହି ଜ�ପଳ୍ାବନର ବା�୍4ତାକ� ଭ�ଲିବାର 
�ଃ ାହ ନ କର�   । କିନ୍��
    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେମଘ ଧନୁକ� ଦେ
ଖ�,         ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଏକମ� ଦେହଉ ଦେ� ଦେ 

  ଧାମି4କତାଦେର ପର୍ ନ୍ନ ହଅୁନ୍�ି             । ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଏକମ� ହଅୁନ୍�� ଦେ� ବିଶୱ୍ା ବିନା ତାହାଙ୍କ� ପର୍ ନ୍ନ କରିବା  ମଭ୍ବ
ନୁଦେହୁଁ,      ଅଥ4ା� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବିଶୱ୍ା ର  ହ�ି ଆଜ୍ଞାବହ ହଅୁନ୍�ି,   ଦେ ମାଦେନ ପ�ରଷକୃ୍� ଦେହଦେବ    । ତାହା ଦେମଘ ଧନୁ,  ଅଥ4ା�

     ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା  ଥ୍ାପି� ନୟିମର ବା�୍4ତା ଅଦେଟ,      ’     କାରଣ ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ ଓ ତା ର ପରିଣାମ ମଧୟ୍ଦେର ମଧୟ୍
     ଦେ ମ�କ୍�ି ପର୍
ାନ କର�ଥିବା ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି।

 ନକିଟ ଅ�ି�ଦେର,          ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣଙ୍କ� ବା �୍ବଦେର ମଖୂ4ତା ଭ�ି କିଛି କା�4ୟ୍ କରିବାକ� କହଅିଛନ୍�ି କି? ’    କ ଣ ଏପରି କିଛି
          କା�4ୟ୍ କରିବାକ� କହଛିନ୍�ି �ାହା ପାଇୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଦେଡ଼ାଶୀ ଆପଣା ମ �୍କ ହଲାଇ କହନ୍�ି, “  ଦେକଦେଡ଼ ନଦିେବ4ାଧ!   ଦେମା କହବିାର ଅଥ4,
 ’  ତାହାକ� କ ଣ ଦେହଲା, ’      କ ଣ ଦେ ମାନଙ୍କ ଦେକୌଣ ି ବିଦେବକ ନାହିଁ କି?”       ଦେ�ପରି ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେନାହଙ୍କ� ଜାହାଜ ବନାଇବା ପାଇୁଁ

କହଥିିଦେଲ,          ଦେ ହପିରି ଦେ ଆପଣଙ୍କ� ମଧୟ୍ ବିଶୱ୍ା ଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବା ପାଇୁଁ କହଅୁଛନ୍�ି କି?     ଦେ�ପରି ଦେ ଦେମାଶାଙ୍କ� ମି ରକ�
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     ଦେଫରି ଆପଣା ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଉ
ଧ୍ାର କରିବାକ� କହଥିିଦେଲ,        ଦେ ଆପଣଙ୍କ� ଦେ ହପିରି ମଖୂ4ତାପଣୂ୍4ଣ କିଛି କା�4୍ୟ କରିବାକ�
 କହଅୁଛନ୍�ି କି?           ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣଙ୍କ� ଏହି ଜଗ�କ� ଦେନଇ ମଖୂ4ତାପଣୂ୍4ଣ କିଛି କା�4୍ୟ କରିବାକ� କହଅୁଛନ୍�ି କି,   ଦେ�ପରି ଦେ 

                ହଡ଼୍ ନ୍ଦେଟଲରଙ୍କ� ମିଶନ କା�4ୟ୍ର  କ� ପାରମପ୍ାରିକ ଜ୍ଞାନ ନ ଦେ
ଖିବାକ� ଓ ବଡ଼ ନଗରକ� ନ �ାଇ ଚୀନ୍ ଦେ
ଶରଆଭୟ୍ନ୍�ରୀଣ
   ଥ୍ାନକ� �ିବାକ� କହଥିିଦେଲ?    ହଡ଼୍ ନ୍ଦେଟଲର ତାହା କଦେଲ           । ଏରିକ୍ ଲିଡଡ୍ଲ କ୍ରୀଡ଼ା  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଆପଣା କା�4ୟ୍କ� �ୟ୍ାଗ କରି ଦେ 

   ତାହା କଦେଲ। ଏବଂ ବ�୍4�ମାନ,  ଚୀନଦେର ୬୦-    ୭୦ ମିଲିୟନ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଅଛନ୍�ି,    ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ�  ାହା�4୍ୟର ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ  ।
         ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣଙ୍କ� ପାପକ� ଘୃଣା କରିବା ଭଲି ମଖୂ4ତାପଣୂ୍4ଣ କା�4୍ୟ କରିବାକ� କହଅୁଛନ୍�ି,     କିମବ୍ା ପାପ ନ କରିବାକ�

କହଅୁଛନ୍�ି,  କିନ୍�� ପବି�ର୍ତାକ�,     ଅଥ4ା� �ାହା ଅ�ି ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ,     ତାହା ଅନ୍ଦେୱଷଣ କରିବାକ� କହଅୁଛନ୍�ି କି?   �
ି ଆପଣ
  ପବି�ର୍ତାକ� ଅନ୍ଦେୱଷଣ କରନ୍�ି,           �
ି ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ବ� ଝି ପାର� ଦେ� ପାପ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେଖ
�ି କରିଥାଏ,  ଦେ�ଦେବ

  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପରିହା କରା�ିବ,    ଦେଲାଦେକ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଉପଦେର ହ ିଦେବ  “। ବିଜ୍ଞଗଣ!  ’  �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ ଣ ଦେହଲା?”  କିନ୍��
          ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣଙ୍କ� 
ୃଢ଼ି଼ଭ�ୂ ଦେହବାକ� କହଅୁଛନ୍�ି କି ଦେ� ପବି�ର୍ତା  ବ4
ା ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ    । ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣଙ୍କ�

     �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଏକ  ମପି4� ଶିଷୟ୍ ଦେହାଇ,   କିଛି ନ ରଖି,        ଆପଣାର  ବ4 ୱ୍  ମପ4ଣ କରିବା ଭଲି ମଖୂ4ତାପଣୂ୍4ଣ କା�4ୟ୍ କରିବାକ�
 କହଅୁଛନ୍�ି କି?

ପରଦେମଶୱ୍ର,   ପାପର ବିଚାରକ�୍4ତା ଅଟନ୍�ି,          ଆମଭ୍ ପର୍ଦେ�ୟ୍କଙ୍କ� ପରି�ର୍ାଣର ଭର ା ପର୍
ାନ କରନ୍�ି ଓ ପାପ ଦେ� ଭୟାନକ
      ଅଦେଟ ଓ ତାହା ଆମଭ୍ାମାନଙ୍କ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ପୃଥକ କରିଅଛ,ି     ଦେ ଥିଦେର ଆମଭ୍ାମାନଙ୍କ� ଏକମ� ଦେହବାକ� ଦେହବ  ।

              ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ହମ� ଦେହବାକ� ଅଛି ଦେ� କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ଦେ ପାପର ନ୍ୟାୟ କଦେଲ ଓ ମ�କ୍�ି ପର୍
ାନ କଦେଲ,   କ୍ର�ଶ ଉପଦେର
      ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପର ମଲ୍ୂୟ ଦେ
ଦେଲ        । ଆମଭ୍ାମାନଙ୍କ�  ହମ� ଦେହବାକ� ଦେହବ ଦେ� ଜ�ପଳ୍ାବନର

ପରଦେମଶୱ୍ର,           �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଏକ  ମପି4� ଶିଷୟ୍ ରପୂଦେର ଆମଭ୍ାମାନଙ୍କ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ନଷିଠ୍ାର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି    । ତାହା ଦେ 
ଆପଣଙ୍କ�,  ଆପଣଙ୍କ ପଦେଡ଼ାଶୀ,  ଆପଣଙ୍କ  ହକମ4ୀ,       ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଥ୍  ମ �୍  
ଶୟ୍ଙ୍କ� ପର୍
ାନ କରନ୍�ି  ।

       ନରକକ� �ାଉଥିବା ଦେଲାକ ଦେ�ଉୁଁ  ଥ୍ାନର ଦେହଉ ନା କାହିଁକି,     �ିଏ ଜ�ପଳ୍ାବନଦେର ବିନଷଟ୍ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,  ପରଦେମଶୱ୍ର
  ଦେ ମାନଙ୍କ� ମ�କ୍�ି
ାନ କରନ୍�ି            । ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ� ଦେନାହଙ୍କ  ମାନ ବିଶୱ୍ା ର  ହ�ି ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ବାକ� ଆମନ୍�ର୍ଣ କଦେର।

                �ାହା ଆପଣ ଦେ
ଖି ପାରନ୍�ି ନାହିଁ ତାହା ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ� ଆମନ୍�ର୍ଣ କଦେର। ଆପଣଙ୍କ ବିଶୱ୍ା କ� ଧାମି4କତା ଓ
     ଆନନ୍
ର  ହ�ି ଆଜ୍ଞାବହ ଜୀବନଦେର ପର୍କାଶ କରିବାକ�,      ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର �ାହା କିଛି କରିବାକ� କହନ୍�ି,  ତାହା କରିବାକ�,  ପାପକ� ଘୃଣା

କରିବାକ�,         ଧାମି4କ ଜୀବନକ� ପଦ୍େରମ କରିବାକ� ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ� ଆମନ୍�ର୍ଣ କଦେର  “       । ଧାମି4କତା ନମିନ୍ଦେ� କ୍ଷ�ଧି� ଓ �ୃଷି� ଦେଲାଦେକ
” ଧନ୍ୟ। ଆ ନ୍�� ,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ମୟ ଓ ��ଗର ଦେନାହ ଦେହଉ।

    ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା : ପିତା,         ଜ�ପଳ୍ାବନର କାହାଣୀ ଆହରିୁ ଅଧିକ ଆନନ୍
ମୟ ଲାଗିଥାଏ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା
      ବନ୍
 ହଏୁ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  �ନ୍
ର ଗୀ� ଗାଉ  । କିନ୍�� , ପିତା,        ଆପଣଆପଣା ପ��ର୍ଙ୍କ� କ୍ର�ଶ ଉପଦେର �ୟ୍ାଗ କରିବା ବୟ୍�ି�, 

      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ ନମିନ୍ଦେ� 
ଣଡ୍ଦେଭାଗ କଦେଲ,      ଏହା ମାନବ ଅ �ି୍�ୱ୍ର ଅନ୍ଧକାରମୟ  ମୟ ଥିଲା   । ଏହା
              ପାପ ପର୍�ି ଆପଣଙ୍କ ଘୃଣାର ଏକ ଚି�ର୍ ଅଦେଟ। ଏବଂ ଏହା କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ଆପଣଙ୍କ ପ��ର୍ଙ୍କ କା�4ୟ୍ ବୟ୍�ି�,   �ାହା ଉଚି�୍
      ତାହା କରିବାଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅ ଫ�ତାର ଏକ ଚି�ର୍ ଅଦେଟ  । ପିତା,       ପାପକ� ଘୃଣା କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  ାହା�4୍ୟ

କରନ୍��      । ଆଉ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଜିକ� କହ,ୁ  “  ଦେ� ଠକ୍ି ଅଛ,ି    ”ତାହା ଏଦେ� ମନ୍
 ନୁଦେହୁଁ ,   ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ�ପରି
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝି ପାର�,          ଦେ� ତାହା ଭଲ ନୁଦେହୁଁ ଓ ତାହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଅ�ୟ୍ଧିକ ଦେଖ
�ି କଦେର,   ଏଥିପାଇୁଁ  ାହା�4୍ୟ କରନ୍��  ।

କିନ୍�� , ପିତା,        ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପାପଦେର ଅଛନ୍�ି ବା ପାପର ପରିଣାମକ� ଅନୁଭବ କର�ଅଛନ୍�ି,  ଦେ ମାଦେନ ଆପଣଙ୍କ�,   ଅଥ4ା� �ିଏ
  ଦେ ମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି,       ଓ �ିଏ ଦେ ମାନଙ୍କ ପାପ  କାଦେଶ ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କଦେଲ,     ଓ �ିଏ ପାପକ୍ଷମା ପର୍
ାନ କରନ୍�ି, 

     ମ�କ୍�ି
ାତା ରପୂଦେର ଜାଣିବା ପାଇୁଁ  ାହା�4୍ୟ କରନ୍�� ,        ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପ�ଣି ଥଦେର ଆ
ମ ଓ ହବାଙ୍କ  ମାନ,   ଓ ଦେନାହଙ୍କ
      ମାନ ଆପଣଙ୍କ  ହ�ି ଗମନାଗମନ କରି ପାର�    । �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍।
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୫.   ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ନିୟମ

    ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା : ପିତା,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁ କାହାଣୀ ବ� ଶ�ଣ�,     ତାହା ୟ�କ୍ଦେରନଙ୍କଠାର� ଶ�ଣିଥିବା କାହାଣୀ
            ଙ୍ଦେଗ  ମାନ ଅଦେଟ ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକଦେ�କଙ୍କ ପାଇୁଁ ତାହା ଦେବାଧର ଅଗମୟ୍ ଅଦେଟ    । ଏପ�4୍ୟନ୍� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ

ଅନୁଭବର�,                 ଏହା ମ��୍ ଦେହବା ଓ ଝରକାର� ଦେଗାଟିଏ ଶିଶ�କ� ଅଲିଆ  ଥ୍ାନଦେର ଫିଙ୍ଗିବା ଓ ପଦେର ଉଠାଇବାକ� ନ �ିବା ପରି ଅଦେଟ  ।
         ଏହା ଏପରି ଅଦେଟ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ବ� ଝି ପାର� ନାହିଁ,      କାରଣ ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅନୁଭବର ଅଂଶ ନୁଦେହୁଁ  ।

    �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନ୍ୟ ନଷିଠ୍� ରତାକ� ଦେ
ଖିଅଛ� ,      ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହପିରି ଦେଲାକମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଶ�ଣ�,  ଏବଂ
     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ାଣ ଆପଣଙ୍କଠାଦେର ଚି�କ୍ାର କରି ଉଦେଠ, “       ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣ କିପରି ଉ��୍ମ ଓ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଦେହାଇପାର? 

                ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଏହା ଦେହାଇପାଦେର ନାହିଁ ଦେ� ଦେଗାଟିଏ ଉ��୍ମ ଓ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ପରଦେମଶୱ୍ର ଏହପିରି ଘଟଣା ଦେହବା ପାଇୁଁ ଅନୁମ�ି
 ଦେ
ଇ ପାରନ୍�ି  । �ଥାପି, ପିତା,      ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରିବା ପାଇୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍�ି,      ଏହା ବିଶୱ୍ା କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଦେ�
  ଆପଣ ଉ��୍ମ ଅଟନ୍�ି,               ଏହା ବିଶୱ୍ା କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଦେ� ଆପଣ ଧାମି4କତା ପାଇୁଁ ପ�ର କ୍ାର 
ାତା ଓ 
�ଷଟ୍ତା ନମିନ୍ଦେ� 
ଣଡ୍

 
ାତା ଅଟନ୍�ି      । ଦେ�ପ�4ୟ୍ନ୍� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ଦେ
ଖି ନାହୁଁ�,       �ଥାପି ଆପଣ ଦେକବ� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍�ି  ।
ପିତା,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଜି  କା�  ମୟଦେର ଅବର୍ହାମଙ୍କ କାହାଣୀକ�,      ଆଉ ବିଶୱ୍ା ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ� ଦେ
ଖ�, 

    ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ନ୍ଦେ
ଶକ� ହ
ୃୟଙ୍ଗମ କରିପାର�,       ଓ ୟ�କ୍ଦେରନଙ୍କଠାର� ଶ�ଣିଥିବା କାହାଣୀକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ହ
ୃୟଙ୍ଗମ
କରିପାର�  । ପିତା,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର� ଦେ� ଆପଣ,        ମଭ୍ବ�ଃ ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଦେକଦେବ ଦେହାଇ ନ ଥିବ, 

     ’     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  ାହା�4ୟ୍ କରନ୍�� ଦେ�ପରି ବିଶୱ୍ା କ ଣ ଅଦେଟ ଏବଂ ଏକ ଉ��୍ମ,    ଶକ୍�ିଶା�ୀ ପରଦେମଶୱ୍ର କିଏ ଅଟନ୍�ି,  ତାହା
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝି ପାର�    । �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର ଆଦେମନ୍।

୧.  ଜ�ପଳ୍ାବନ ପଦେର

  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ
ପି� �୍କ ୮:           ୨୧ ପ
ଦେର ପଢ଼଼ୁ ଦେ� ଏହି ଜ�ପଳ୍ାବନ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ହ
ୃୟକ� ପରିବ�୍4�ନ କଲା ନାହିଁ  ।
 ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “      ବାଲ୍ୟକା�ଠାର� ମନୁଷୟ୍ ମନର କ�ପ୍ନା ମନ୍
 ଅଦେଟ ”।

       ଏବଂ ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜ�ପଳ୍ାବନ କାହାଣୀର ଅ�ୀ�କ� ଅଧୟ୍ୟନ କର�,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ� ଦେ� ପାପ ଓ ପାପର
  ପରିଣାମ ବ� ନରିନ୍�ର ଅଦେଟ       । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେନାହଙ୍କ ପ��ର୍ ହାମଙ୍କ ବିଷୟଦେର ପଢ଼଼ୁ,      ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ� ଦେ� ପାପ
   ବୟ୍କ୍�ିଗ� ରପୂଦେର ବୃ
ଧ୍ି ପାଏ,       ଏବଂ ଦେ ଆପଣା ପ��ର୍ ପାଇୁଁ ଅଭିଶପ�୍ ହଅୁନ୍�ି    । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେଲାକମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ

              ଆଜ୍ଞା ବିର�
ଧ୍ଦେର ବାବିଲ ଗଡ଼ ନମି4ାଣ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଓ ଆପଣା ନାମ ବିଖ୍ୟା� କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଏକ�ର୍ ହଅୁନ୍�ି,  ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�
          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ାମ�ହକି ପାପର ବୃ
ଧ୍ି ବିଷୟଦେର ପଢ଼ି଼ଥାଉ ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ 
ଣଡ୍ ପର୍ାପ�୍ ହଅୁନ୍�ି  ।

      ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହପିର୍କାଦେର ପାପ ନରିନ୍�ର ଦେହବା ଦେ
ଖ�,        କିନ୍�� ତାହା  ହ�ି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣ ମଧୟ୍ ନରିନ୍�ର
 ଦେହବା ଦେ
ଖ�       । ଉ
ୟ୍ାନ ଓ ଜ�ପଳ୍ାନନର ବିଷୟବ �୍� ନରିନ୍�ର ଦେହଉଅଛ,ି      କାରଣ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେନାହଙ୍କ ଏକ ବଂଶକ� ମଦେନାନୀ�

କଦେଲ,     �ାହାଙ୍କ� ପର୍ଥଦେମ ଅବର୍ାମ ଦେବାଲି କ�ହା�ାଉଥିଲା,       କିନ୍�� ପଦେର ଦେ ଅବର୍ହାମ ନାମଦେର ନାମି� ଦେହଦେଲ   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
        ପରି�ର୍ାଣର ପର୍�ିନଧିି�ୱ୍ କରିବା ପାଇୁଁ ପରଦେମଶୱ୍ର କିପରି ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ମଦେନାନୀ� କରନ୍�ି,   ଦେ ହି କାହାଣୀକ� ଦେ
ଖ�,  ଅଥ4ା�

       ଦେ�ଉୁଁ ମାଧୟ୍ମଦେର ଦେ ପାପର  ମ ୟ୍ାକ�  ମଧାନ କରିବାକ� �ାଉଥିଦେଲ।

୨.     ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ� ନୂ�ନୀକୃ� କରନ୍�ି

          ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ଊର ନାମକଆପଣା ଦେ
ଶକ� �ୟ୍ାଗ କରିବା ପାଇୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି,    �ାହା କ�ଦେୱ�୍ର ନମିନ୍ବ�୍4�ୀ
ଅଞଚ୍�ଦେର,          ମଭ୍ବ�ଃ ଆଧ�ନକି ମାନଚି�ର୍ଦେର ଉ��୍ର 
ଗିର କିଛି 
ୂରଦେର ଅବ ଥ୍ି� ଅଦେଟ      । ଆଉ ଅବର୍ହାମ ଓ ତାହାଙ୍କ

  ପରିବାର ହାରଣଠାଦେର ରହଦିେଲ,      �ାହା କିଣାନ ଦେ
ଶର� ଅଧ ରା ତ୍ା ଅଦେଟ       । ଦେ ମାଦେନ ଦେ ଠାଦେର ଅବର୍ହାମଙ୍କ ପିତା ଦେ�ରହଙ୍କ
              ମୃ�� ୟ୍ ପ�4ୟ୍ନ୍� ରହଦିେଲ। ତାହା ପର୍ାୟ ୨୧୦୦ ଖ୍ରୀଷଟ୍ ପୂବ4 ଅଦେଟ। ତାହାପଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ
ପି� �୍କ ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର
        ପଢ଼଼ୁ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ପ�ନବ4ାର ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି। ଆ
ପି� �୍କ ୧୨:   ୧ ପ
ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, “  ଏଉ�ତ୍ାର�

   
ାପର୍ଭ� ଅବର୍ାମଙ୍କ� କହଦିେଲ, ‘           �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ଦେ
ଶ ଓ ଜ୍ଞା�ି କ�ଟ� ମଵ୍ ଓ ଦେପୈ�ୃକ ଗୃହ ପରି�ୟ୍ାଗ କରି,    ଆମଦ୍େଭ ଦେ�ଉୁଁ ଦେ
ଶ
 �� ମଭ୍କ� ଦେ
ଖାଇବା,   ଦେ ହି ଦେ
ଶକ� �ାଅ       । ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ଠାର� ଏକ ମହାଦେଗାଷଠ୍ୀ ଉ�ପ୍ନ୍ନ କରିବା,    ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ�

     ଆଶୀବ4ା
 କରି �� ମଭ୍ର ନାମ ମହ� କରିବା;    �� ମଦ୍େଭ ଆଶୀବ4ା
ର ଆକର ଦେହବ     । ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ �� ମଭ୍କ� ଆଶୀବ4ା
 କରନ୍�ି,  ଆମଦ୍େଭ
  ଦେ ମାନଙ୍କ� ଆଶୀବ4ା
 କରିବା;     ପ�ଣି ଦେ�ଦେକହି �� ମଭ୍କ� ଅଭିଶାପ 
ଏି,    ଆମଦ୍େଭ ତାହାକ� ଅଭିଶାପ ଦେ
ବା;    ଆଉ �� ମଭ୍ଠାର� ପୃଥିବୀର

     ବ� ବଂଶ ଆଶୀବ4ା
 ପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେବ ’      ”  । ଅବର୍ାମ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟାନୁ ାଦେର ପର୍ ଥ୍ାନ କଦେଲ। ପରଦେମଶୱ୍ର
 ଅବର୍ହାମଙ୍କ� କହଦିେଲ, “      �
ି �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ଦେ
ଶ ପରି�ୟ୍ାଗ କରି,     ଆମଦ୍େଭ ଦେ�ଉୁଁ ଦେ
ଶ �� ମଭ୍କ� ଦେ
ଖାଇବା,   ଦେ ହି ଦେ
ଶକ�

�ାଅ,       ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭ ନମିନ୍ ପର୍�ିଜ୍ଞାଗ�ଡି଼କ� ପରୂଣ କରିବାକ� �ାଉଅଛ� ”       । ଆଉ ମ�ୂ�ଃ ଏହି ପର୍�ିଜ୍ଞାଦେର 
�ଇଟି ଭାଗ ଅଛ,ି  ତାହା
 ନୁଦେହୁଁ କି?

କ.   ପର୍�ିଜ୍ଞାର 
�ଇଟି ଭାଗ
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  ବ4 ପର୍ଥଦେମ,        ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କଠାର� ଏକ ମହାଦେଗାଷଠ୍ୀ ଉ�ପ୍ନ୍ନ କରିବାକ� ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି    । ପଦେର ଦେ�ପରି
   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ବିଷୟଦେର ପଢ଼� ,      ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କ ବଂଶ ବିଷୟଦେର ପର୍�ିଜ୍ଞା କର�ଅଛନ୍�ି,     ଓ ଦେ ଦେ
ଶ ବିଷୟଦେର

 ପର୍�ିଜ୍ଞା କର�ଅଛନ୍�ି    । �
ଓି ରଚିୂକର ଭାବଦେର,         ପରଦେମଶୱ୍ର ଆ
ି ପ� �୍କ ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଅବର୍ହାମଙ୍କ ବଂଶ ବା �୍ବଦେର
     ଅବର୍ହାମଙ୍କ ନଜି  ନ୍ତାନ 
ୱ୍ାରା ଉ�ପ୍ନ୍ନ ଦେହବ,    ତାହା  ପ୍ଷଟ୍ କରନ୍�ି ନାହିଁ  । କିନ୍�� ,      ନଶିଚି୍� ରପୂଦେର ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ବଂଶ

ବିଷୟଦେର,           ଦେ
ଶ ବିଷୟଦେର ଓ ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଏକ ମହାଦେଗାଷଠ୍ୀ କରିବା ବିଷୟଦେର ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି।

 ଏବଂ 
ୱି୍�ୀୟଦେର,       ପରଦେମଶୱ୍ର ଏକଆଶୀବ4ା
 ବିଷୟଦେର ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି    । ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କ�
    ଆଶୀବ4ା
 ଦେ
ବା ବିଷୟଦେର ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି,     ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ଆଶୀବ4ା
 କରନ୍�ି,   ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ�
       ଆଶୀବ4ା
 କରିବା ପାଇୁଁ ଏବଂ ଦେ�ଦେକହି ତାହାଙ୍କ� ଅଭିଶାପ 
ଏି,       ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହାକ� ଅଭିଶାପ ଦେ
ବା ପାଇୁଁ ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି  । ପ�ଣି
   ଅବର୍ହାମ ଆଶୀବ4ା
ର ଆକର ଦେହଦେବ,             ଓ ଦେକବ� ଆପଣା ବଂଶ ନୁଦେହୁଁ ମା�ର୍ ପୃଥିବୀର  ବ� ବଂଶ ତାହାଙ୍କଠାର� ଆଶୀବ4ା
 ପର୍ାପ�୍

ଦେହଦେବ          । ଅବର୍ହାମଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ହି ଏକ ମହାଦେଗାଷଠ୍ୀ ଓ ଏକ ମହାନ ଆଶୀବ4ା
,   
�ଇଗ�ଣ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଅଦେଟ।

ଖ.      ପର୍�ିଜ୍ଞାଗ�ଡି଼କ� ପାଇବା ନମିନ୍ଦେ� 
�ଇଟି ପ
କ୍ଦେଷପ

   ଦେ�ପରି ଆପଣ କାହାଣୀକ� ପଢ଼ି଼ଦେବ,           ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଦେ
ଖି ପାରିଦେବ ଦେ� �
ି ଅବର୍ହାମ ଦେ ହି ପର୍�ିଜ୍ଞାଗ�ଡି଼କ� ପାଇବାକ�
�ାଉଅଛନ୍�ି,        ଦେ�ଦେବ ତାହାଙ୍କ� 
�ଇଟି ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେ
ଇ ଗମନ କରିବାକ� ଦେହବ       । ତାହାଙ୍କ� 
�ଇଟି କା�4୍ୟ କରିବାକ� ଦେହବ। ପର୍ଥଦେମ

               ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଦେହବ। ଅବର୍ହାମ ବିଶୱ୍ା କରିବା ଉଚି�୍ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା  �ୟ୍ ଅଦେଟ। ଦେ 
        ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଉପଦେର ଭର ା କରିବା ଉଚି�୍ । ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,      ଅବର୍ହାମ ବିଶୱ୍ା କରିବା ପାଇୁଁ ଆହ�ୁ

 ଦେହାଇଅଛନ୍�ି   “ ”        । �
ୟ୍ପି ବିଶୱ୍ା ଶବ
୍ ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର  ପ୍ଷଟ୍ ରପୂଦେର ବୟ୍ବହାର କରା�ାଇ ନାହିଁ,    ଏହା ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର
 ବୟ୍ବହାର କରା�ାଇଅଛ,ି             ଏବଂ ଏବର୍ୀ ପ� �୍କ ୧୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର କାହାଣୀର ପ�ନରାବୃ��ି୍ର  ାର ଏହା ଦେ� ଅବର୍ହାମ ବିଶୱ୍ା 

    କରିବା ପାଇୁଁ ଆହ�ୁ ଦେହାଇଥିଦେଲ         । ଦେ�ଣ� �
ି ଅବର୍ହାମ ଏହି 
�ଇଟି ପର୍�ିଜ୍ଞାକ� ପାଇବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,    ଦେ�ଦେବ ତାହାଙ୍କ� ନମିନ୍
   
�ଇଟି କା�4୍ୟ କରିବାକ� ଦେହବ  । ପର୍ଥଦେମ,    ତାହାଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଦେହବ       । ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଅଛି ଦେ�

    ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା  �ୟ୍ ଅଦେଟ। 
ୱି୍�ୀୟଦେର,       ଦେ ଦେ ହି ବିଶୱ୍ା ଅନୁ ାଦେର କା�4୍ୟ କରିବା ଉଚି�୍    । ଏହା ଦେ
ଖିବା
           ବା �୍ବଦେର ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ ଅଦେଟ। ଏହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଏକ  �୍4�ମ�ୂକ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଅଦେଟ। ପରଦେମଶୱ୍ର

       ଅବର୍ହାମଙ୍କଠାର� ଏକ ମହାଦେଗାଷଠ୍ୀ ଓ ଆଶୀବ4ା
 କରିବାକ� �ାଉ ନାହୁଁାନ୍�ି,      �
ି ଦେ ଦେ ଠାଦେର ବ ିଥାଆନ୍ଦେ� ଓ କହଥିାଆନ୍ଦେ�, 
“   ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି,          ମୁଁ� ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଆପଣ  �ୟ୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,    ଓ ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା 

    କଦେର ଦେ� ଆପଣ �ାହା କହନ୍�ି,   ତାହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ,  ’   କିନ୍�� କ ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି?    ମୁଁ� ଏଠାଦେର ଆନନ୍
�ି ଅଦେଟ,    ଓ ମୁଁ� ଦେକୌଣ ି
   ଥ୍ାନକ� �ିବି ନାହିଁ ”      । ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟର ପର୍�ିଜ୍ଞାଗ�ଡି଼କ  �୍4�ମ�ୂକ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଅଦେଟ,       ଓ ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଅଛି ଦେ�

  ପର୍�ିଜ୍ଞାଗ�ଡି଼କ  �ୟ୍ ଅଦେଟ,     କିନ୍�� ଦେ ଦେ ହି ପର୍�ିଜ୍ଞା ଉପଦେର,    ବିଶୱ୍ା ଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବା ଉଚି�୍    । ଦେ ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟତାର
           ହ�ି ଆଜ୍ଞାବହ ଦେହବା ଉଚି�।୍ ଅ�ଏବ ଅବର୍ହାମଙ୍କଠାଦେର ଚୟନ କରିବାକ� ଏକ ଅବ ର ଅଛ,ି   ଦେ ନୁଦେହୁଁ କି?   ଏବଂ ଅବର୍ହାମ

             ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଚୟନ କରନ୍�ି ଓ ଅବର୍ହାମ ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟତାର  ହ�ି ଆଜ୍ଞା ପା�ନ
କରନ୍�ି       । ଦେ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି,      ଦେ ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟତାର  ହ�ି ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କରନ୍�ି, କାରଣ

   ତାହାଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ବା �୍ବ ଅଦେଟ       । ଦେ ହାରଣକ� �ୟ୍ାଗ କରି ପର୍�ିଜ୍ଞା� ଦେ
ଶକ�,    ଅଥ4ା� କିଣାନକ� ପର୍ ଥ୍ାନ କରନ୍�ି।

୩.  ଅବର୍ହାମଙ୍କ ନୟିମ

’             ତା ପଦେର ଅଦେନକ ଘଟଣା ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ� ଓ ବ�୍4�ମାନ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ
ପି� �୍କ ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟକ� ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛ�  ।
              ଆ
ପି� �୍କ ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଅବର୍ହାମ କିଣାନ ଦେ
ଶଦେର ଅଛନ୍�ି ଓ ଏହି କାହାଣୀକ� ଆଦେମ ଅବର୍ହାମଙ୍କ  ହ�ି ନୟିମର କାହାଣୀ

କହଥିାଉ,       ଅଥ4ା�୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କ  ହ�ି ନୟିମ  ଥ୍ାପନ କରନ୍�ି      । �
ି ବାଇବଲର କାହାଣୀମାନଙ୍କ ଉପଦେର
     ପର୍ଥମ ୧୦ଟି ପର୍ଚାରର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାକ� ଦେ
ଖା�ାଏ,         ଦେ�ଦେବ  ଷୃଟି୍ର କାହାଣୀ ପଦେର ଏହି କାହାଣୀ 
ୱି୍�ୀୟ  ଥ୍ାନଦେର ଆ ିବ  ।

            ଏହା କାହାଣୀର ଭି��ି୍  ୱ୍ରପୂ ଅଦେଟ। ଆ
ପି� �୍କ ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟ ଏବଂ ପରଦେମଶୱ୍ର ଓ ଅବର୍ହାମଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର,   ଓ ପଦେର
       ଅବର୍ହାମ ଓ ତାହାଙ୍କ ବଂଶ ମଧୟ୍ଦେର ନୟିମ  ଥ୍ାପନା ଅଦେଟ।

କ.  ନୟିମର ପରିଭାଷା

 “ ”      ମୁଁ� ନୟିମ ଶବ
୍ ବିଷୟଦେର ବହ�ୁ କିଛି କହବିାକ� �ାଉଅଛ,ି         ’ଦେ�ଣ� ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଆପଣ ଏହି ଶବ
୍ର ଅଥ4 କ ଣ,  ତାହା ବ�ଝନ୍��  ।
“ ”                  ନୟିମ ର ଅଥ4  ର� ଭାବଦେର 
�ଇଟି 
� ବା ପକ୍ଷ ମଧୟ୍ଦେର ଏକ ଔପଚାରିକ ଚ� କ୍�ି ଅଦେଟ। �
ି ଆପଣ ବାଇବଲ ବାହାଦେର

  ପର୍ଚୀନ  ାହ�ିୟ୍କ� ଦେ
ଖନ୍�ି,          ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଏହି ନୟିମ ବିଧି ପର୍ାୟ  ବ�  ଥ୍ାନଦେର ପାଇ ପାରିଦେବ,  ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ,  
�ଇଟି
       ରାଜା ଏକ�ର୍ ଆ ି ପର ପ୍ର ଏକ ନୟିମ  ଥ୍ାପନ କରନ୍�ି,      ଦେ ମାଦେନ ଏକ ଔପଚାରିକ  ମପ୍କ4  ଥ୍ାପନ କରନ୍�ି   । ଦେ ହି ନୟିମଦେର

  ’ଉଭୟଙ୍କ କ�୍4�ବୟ୍ କ ଣ,  ’        ଲାଭ କ ଣ ଓ ପର ପ୍ର  ହ�ି କିପରି  ମବ୍ନ୍ଧୀ� ଦେହାଇ ରହଦିେବ,   ତାହା ପର୍କାଶ କରା�ିବ   । ଆଉ
       ଆପଣ �
ି ଆ
ପି� �୍କ ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟର ୭ ପ
କ� ପଢ଼ି଼ଦେବ,        ମୁଁ� ଉ� ୍ାହ�ି କଦେର ଦେ� ଆଜି ଅପରାହ୍ନ  ମୟଦେର ପଢ଼଼ନ୍�� ,  ଦେ�ଦେବ
      ଆପଣ ପର୍କୃ� ନୟିମ ବିଧି କା�4୍ୟକାରୀ ଦେହବା ଦେ
ଖିପାରିଦେବ  । କାରଣ, ଉ
ାହରଣ ୱ୍ରପୂ,     �ାହା ରାଜାମାନଙ୍କ� କରିବାର ଅଛି

      ତାହା ଏହା ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ� ପଶ�କ� ଦେନଇ,       ତାହାକ� 
�ଇ ଭାଗ କରି ଅନାବୃ��୍ କରି ରଖିଦେବ  ’    । ତା ପଦେର ନୟିମ ବିଧି
          ’    ଅନୁ ାଦେର ଉଭୟ ରାଜା ପଶ�ର ଏହି 
�ଇଟି ଭାଗ ଦେ
ଇ ଗମନ କରିଦେବ। କ ଣ ଦେ ମାଦେନ କହନ୍�ି ମାଦେନ, “     �
ି ମୁଁ� ଏହି ନୟିମର

   �୍4�କ� ଉଲଙ୍ଘନ କଦେର,       ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ପଶ�  ହ�ି �ାହା କରିଅଛ� ,    ଦେ ହପିରି ଦେମା ପର୍�ି ଘଟ� ”   । ଏହା ଆ
ପି� �୍କ
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    ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଦେଟ,      କାରଣ ଏଠାଦେର ଦେକବ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଗମନ କରନ୍�ି,     କିନ୍�� ନୟିମ ବିଧି ତାହା ଅଦେଟ   । ଅ�ଏବ
“ ”                  ନୟିମ ଔପଚାରିକ ରପୂଦେର 
�ଇଟି 
� ବା ପକ୍ଷ ମଧୟ୍ଦେର ଏକ ଚ� କ୍�ି ଅଦେଟ ଓ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆପଣା କ�୍4�ବୟ୍ ଓ ଲାଭ

         ବିଷୟଦେର ଏକମ� ହଅୁନ୍�ି। ମୁଁ� ଏହି ନୟିମ  ମପ୍କ4ଦେର ଅଦେନକ ବିଷୟଦେର କହବିି, ବା �୍ବଦେର,    ମୁଁ� ବାଇବଲର ଅବଦେଶଷ କାହାଣୀଦେର
   ଏହି  ମପ୍କ4 ବିଷୟଦେର କହବିି,      କାରଣ ତାହା ହିଁ ଏଠାଦେର ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�,     ଅଥ4ା�୍ ଦେଗାଟିଏ  ମପ୍କ4  ଥ୍ାପନା ଦେହାଇଅଛି   । ଏହି

      ମପ୍କ4ଦେର ଅଦେନକ ଲାଭ ଓ କ�୍4�ବୟ୍ ରହଅିଛ,ି     ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଅବର୍ହାମ ମଧୟ୍ ଅଂଶି ଅଟନ୍�ି       । କିନ୍�� ମୁଁ� ନୟିମଦେର ଆବ
ଧ୍ ଏକ
     ଦେଗାଷଠ୍ୀ ବିଷୟଦେର ମଧୟ୍ ଚଚ4ା କରିବାକ� �ାଉଅଛ,ି       କାରଣ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନୟିମ ଦେକବ� ଅବର୍ହାମଙ୍କ  ହ�ି ନୁଦେହୁଁ, ’  କ ଣ

 ତାହା ଅଦେଟ?  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନୟିମ,    ଅଥ4ା�୍ ତାହାଙ୍କ ଔପଚାରିକ  ମପ୍କ4,       ଅବର୍ହାମ ଓ ତାହାଙ୍କ ବଂଶ ପାଇୁଁ ମଧୟ୍ ଅଦେଟ  ।
           ଅ�ଏବ ଦେ ଗ�ଡିକ ଦେମା ବାକ୍ୟ ଅଦେଟ ଓ ତାହା ମୁଁ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ  ପତ୍ାହଦେର ପର୍ଦେୟାଗ କରିବି,  ଠକ୍ି ଅଛ?ି  ନୟିମ -  ଦେଗାଟିଏ

 ଔପଚାରିକ  ମପ୍କ4,     ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର କ�୍4�ବୟ୍ ଓ ଲାଭ ଅଛ,ି          ଓ ଦେ�ଣ� ଏହି ପରିଦେପକ୍ଷଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଓ ଅବର୍ହାମ ଓ ତାହାଙ୍କ
    ବଂଶ ମଧୟ୍ଦେର  ମପ୍କ4  ଥ୍ାପି� ଦେହାଇଅଛ,ି        ପ�ଣି ଅବର୍ହାମ ଓ ତାହାଙ୍କ ବଂଶ ଏକ ନୟିମବ
ଧ୍ ଦେଗାଷଠ୍ୀ,    ଅଥ4ା�୍ ଏପରି ଏକ
  ଦେଲାକ  ମହୂ ଅଟନ୍�ି,     ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି  ମପ୍କ4ଦେର ଅଛନ୍�ି।

ଖ.  ନୟିମ  ମାଦେରାହ

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଧୟ୍ାୟ ୧୫:   ୧ ପ
ର� ଦେ
ଖିବା,           କାରଣ ଏହା ଦେ ହି  ମୟ ଅଦେଟ �ାହା ନୟିମ  ମାଦେରାହକ� ଅଗକ� ବଢ଼଼ାଏ  ।
“           ଦେ ହି ଘଟଣା ଉ�ତ୍ାଦେର 
ଶ4ନ 
ଵ୍ାରା  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅବର୍ାମଙ୍କ ନକିଟଦେର ଉପ ଥ୍ି� ଦେହଲା, ‘  ଦେହ ଅବର୍ାମ,   ଭୟ କର
ନାହିଁ,   ’ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ର ଢ଼଼ାଲ (         ଅଥ4ା�୍ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ର ରାଜା ଓ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ର ରକ୍ଷକ ଅଟ� )  ‘ ’ଓ ମହାପ�ର କ୍ାର ଵ୍ରପୂ  ।

   �ହିଁଦେର ଅବର୍ାମ ଉ��୍ର କଦେଲ, ‘   ଦେହ ପର୍ଦେଭା  
ାପର୍ଦେଭା,    �� ମଦ୍େଭ ଦେମାଦେ� କଅଣ ଦେ
ବ?      ମୁଁ� � ନଃି ନ୍ତାନ ଦେହାଇ ପର୍ ଥ୍ାନ
କର�ଅଛ,ି    ପ�ଣି 
ମଦ୍େମ କୀୟ ଇଲୀଦେୟଜର ଦେମା  ʼ   ଗୃହର ଧନାଧକିାରୀ ଅଦେଟ ’   । ପ�ଣି ଅବର୍ାମ କହଦିେଲ, ‘ଦେ
ଖ,   �� ମଦ୍େଭ ଦେମାଦେ�

   ନ୍ତାନ ଦେ
ଲ ନାହିଁ,  ଏଣ� ଦେମା  ʼ      ଗୃହଜା� ଦେକୌଣ ି ଦେଲାକ ଦେମାହର ଉ��୍ରାଧିକାରୀ ଦେହବ ’”       । ଏଠାଦେର ଆଦେମ �ାହା ଦେ
ଖ�ଅଛ� ତାହା ଏକ
          ’  ପର୍ାଚୀନ ପର୍ଥା ଅଦେଟ। ଏହପିରି  ମୟ ଓ ବୟ ଦେର ଦେଗାଟିଏ ବନ୍ଧୟ୍ା 
ମପ୍��ି୍ କ ଣ କରିଦେବ,     ଦେ ମାଦେନ ଏପରି ଏକ ଜଣଙ୍କ�

              ଦେଖାଜି ଆପଣା  ମ �୍  ମପ୍��ି୍ ଉପଦେର ଉ��୍ରାଧିକାରୀ ରଦୂେପ ଦେଘାଷି� କରିଦେବ ଓ ଅବର୍ହାମ ମଧୟ୍  ପ୍ଷଟ୍ରଦୂେପ ତାହା
କରିଅଛନ୍�ି      । ତାଙ୍କର ଦେକୌଣ ି  ନ୍ତାନ ନ ଥିଲା,   ଦେ ବୃ
ଧ୍ ଦେହଉଥିଦେଲ,     ଦେ�ଣ� ଦେ ଇଲୀଦେୟଜରଙ୍କ� ଦେଖାଜି ପାଇଦେଲ  ।
“        ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ତାଙ୍କ ପର୍�ି  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପ ଥ୍ି� ଦେହଲା, ‘ଦେ
ଖ,      ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି �� ମଭ୍ର ଉ��୍ରାଧିକାରୀ ଦେହବ
ନାହିଁ;      ମା�ର୍ ଦେ� �� ମଭ୍ ଔର ଦେର ଜା� ଦେହବ,    ଦେ ହି �� ମଭ୍ର ଉ��୍ରାଧିକାରୀ ଦେହବ ’      । ଅନନ୍�ର ଦେ ତାଙ୍କ� ବାହାରକ� ଆଣି କହଦିେଲ,
‘       �� ମଦ୍େଭ ଆକାଶକ� 
ୃଷଟି୍ କରି ଦେ�ଦେବ ତାରା ମହୂ ଗଣିପାର,   ଦେ�ଦେବ ଗଣି କ�ହ ’   । ଦେ ଆହରିୁ କହଦିେଲ, ‘     ଏହି ପର୍କାର �� ମଭ୍ର ବଂଶ
ଦେହବ ’”           । ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ାମଙ୍କ ନକିଟକ� ଦେଫରି ଆ ନ୍�ି। ଅବର୍ାମ ବା �୍ବଦେର କିଛି ଉ��୍ମ କା�4୍ୟ କରିଅଛନ୍�ି,  ଅଥ4ା�୍

 ବିଶୱ୍ା ର କା�4ୟ୍,   ଆଉପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, ‘    �� ମଭ୍ର ପ�ର କ୍ାର ମହାପ�ର କ୍ାର ଵ୍ରପୂ ଦେହବ ’   । ତାହାପଦେର ଅବର୍ାମ
   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେଗାଟିଏ ପର୍ଶନ୍ ପଚାରନ୍�ି,            ଓ ତାହା ୨ ପ
ଦେର ବ� ଝିବା ବହ�ୁ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ ଦେ� ତାହାଙ୍କ ପର୍ଶନ୍

   ବିଶୱ୍ା ର ଅଭାବର ପର୍ଶନ୍ ନୁଦେହୁଁ  । ବା �୍ବଦେର,        ଅବର୍ାମ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର 
ୃଢ଼଼ ବିଶୱ୍ା କର�ଥିବାର� ଦେ ହି ପର୍ଶନ୍
କରନ୍�ି     । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଅବର୍ାମ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� କହନ୍�ି, “   ଦେହ ପର୍ଦେଭା  
ାପର୍ଦେଭା,”     ଏହା ଏବର୍ୀୟ ଭାଷାଦେର ଏକ

  ଅ ାମାନ୍ୟ ନାମ ଅଦେଟ                 । ଏହା ଏପରି ଏକ ନାମ ଅଦେଟ �ାହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଏକ  ୱ୍ାମୀ ଓ ଅବର୍ାମଙ୍କ� ଏକ 
ା ରଦୂେପ ଦେଜାର
         ଦେ
ଇଥାଏ। ଦେ�ଣ� ଅବର୍ହାମ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଆପଣା  ମପ୍କ4ର� ବାହାରି ଆ � ନାହୁଁାନ୍�ି,  ’     ମା�ର୍ କ ଣ ଦେହଉଅଛି ଦେ ବ� ଝି

 ପାର� ନାହୁଁାନ୍�ି             । ଆଉ ତାହା ଏଥିପାଇୁଁ ଦେ� କାରଣ ଦେ ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟକ� 
ୃଢ଼଼ତାର  ହ�ି ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି,    ଦେ ଆପଣ ମ �୍କକ�
  କ�ଣଡ୍ାଉଅଛନ୍�ି ଓ କହଅୁଛନ୍�ି, “ପର୍ଭ�,   ମୁଁ� ବ� ଝିପାର� ନାହିଁ     ’  ”  । ମୁଁ� ବ� ଝି ପାର�ନାହିଁ କ ଣ ଦେହଉଅଛ।ି ବର୍� ୍ ୱାଟ୍ଦେକ,  ଆ
ପି� �୍କ

     ଉପଦେର ଆପଣା  ଦେବ4ା��୍ମ  ମାଦେଲାଚନା ପ� �୍କଦେର କହନ୍�ି, “     ଅବର୍ହାମ ଆପଣା ଅବିଶୱ୍ା ଦେହ�� ନୁଦେହୁଁ,    ମା�ର୍ ବିଶୱ୍ା ଦେହ��
 ଅଭିଦେ�ାଗ କରନ୍�ି             । ଏହା ନୀରବଦେର ନରିାଶ ଦେହବା ପରିବ�୍4ଦେ� ଅଭିଦେ�ାଗ କରିବା ପାଇୁଁ ବିଶୱ୍ା ର ଆଧୟ୍ା�ମି୍କ ଶକ୍�ି ଆବଶୟ୍କ

”  କଦେର। ଅବର୍ାମ କହଅୁଛନ୍�ି, “    ପରଦେମଶୱ୍ର ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର,         ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଆପଣ ଦେମାହର  �ରକ୍ଷାର ଢ଼଼ାଲ ଦେହଦେବ  ।
      ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଆପଣ ଦେମାହର ମହାପ�ର କ୍ାର ୱ୍ରପୂ,          କିନ୍�� ଏହି ପ�ର କ୍ାରଦେର କି ଲାଭ �
ି ଦେମା ନଜି ୱ୍  ନ୍ତାନ ନାହିଁ? 

        ଏହି ପ�ର କ୍ାରଦେର କି ଲାଭ �
ି ଦେମା ନଜି ୱ୍ ଉ��୍ରାଧିକାରୀ ନାହିଁ,    �ାହାକ� ମୁଁ� ତାହା ଦେ
ଇପାଦେର? ’      କ ଣ ଦେହଉଅଛି ମୁଁ� ବ� ଝି ପାର�
ନାହିଁ ” । ଦେ ଥିପାଇୁଁ,   ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା କର�ଣାଦେର,       ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଅବର୍ାମଙ୍କ� ଦେ
ଇଥିବା ପର୍�ିଜ୍ଞାକ�  ପ୍ଷଟ୍ କରନ୍�ି   । ଦେ 
କହନ୍�ି, “       ଦେ�ଉୁଁ ମହାଦେଗାଷଠ୍ୀ ବିଷୟଦେର ମୁଁ� �� ମଭ୍କ� ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଅଛ,ି       ତାହା �� ମଭ୍ ଔର ଦେର ଜା�  ନ୍ତାନର� ଉ�ପ୍ନ୍ନ ଦେହବ ” ।

         ଏହି ପର୍କାଦେର ଦେ ଅବର୍ାମଙ୍କ� ବାହାରକ� ଆଣନ୍�ି ଓ ତାରା ମହୂକ� ଦେ
ଖାଇ କହନ୍�ି, “       �� ମଭ୍ର ବଂଶ ଏହି ଅ ଂଖ୍ୟ ତାରା ମହୂ ପରି
ଦେହବ ”         । ଏହପିର୍କାଦେର ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟର ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ପର୍�ିଜ୍ଞାକ� ପ�ନବ4ାର ଉଲ୍ଦେଲଖ କରନ୍�ି,    ଦେ ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟର

  ପର୍�ିଜ୍ଞାକ�  ପ୍ଷଟ୍ କରନ୍�ି,              ଦେ ୭ ପ
ଦେର ଏହି ପର୍�ିଜ୍ଞାକ� ଆନୁଷଠ୍ାନକି କରିବା ପାଇୁଁ ଏକ ନୟିମ  ମାଦେରାହ  ଥ୍ାପନ କରିବାକ�
�ାଉଅଛନ୍�ି    ’  । ଆଉ ଅବର୍ହାମ କ ଣ କରନ୍�ି?          ୬ ପ
  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ପ�ରା�ନ ନୟିମଦେର �ିନି କିମବ୍ା ଚାରି ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ପ
ମାନଙ୍କ

  ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ,        ଓ ମୁଁ�  ବ4ନାମ  ଥ୍ାନଦେର ପବୂ4ପ
ଗ�ଡିକ ବୟ୍ବହାର କରିବାକ� �ାଉଅଛି   “   । ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ 
   
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ବିଶଵ୍ା କରନ୍ଦେ�,        ଦେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷଦେର ତାକ� ଧାମି4କତା ଦେବାଲି ଗଣନା କଦେଲ ”    । ଏବଂ ଅବର୍ହାମ ବିଶୱ୍ା 

     କଦେଲ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର �ାହା କରିବାକ� କହଦିେଲ,   ଦେ ତାହା କରିଦେବ         । ଏହା ଅବର୍ହାମଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ର  ାର ଅଦେଟ। ଦେ ବୃ
ଧ୍
           ଅଟନ୍�ି। ତାହାଙ୍କ� ଅଦେନକ ବିଷୟ ପର୍�ିଜ୍ଞା କରା�ାଇଅଛ।ି ଏଦେବ  �
ଧ୍ା ଦେ ତାହାଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି,    କିନ୍�� ଦେ ଆପଣା
   ମ �୍କକ� କ�ଣଡ୍ାଉଅଛନ୍�ି ଓ କହଅୁଛନ୍�ି, “            ଏଦେବ  �
ଧ୍ା ମୁଁ� ବ� ଝି ପାର� ନାହୁଁ ଦେ� ଏହି  ମ �୍ କିପରି ଦେହବ  । ଇଲୀଦେୟଜର,  ଦେମା

 ନଜି ୱ୍  ନ୍ତାନ,    ମୁଁ� ବ� ଝି ପାର� ନାହିଁ ”         । ପରଦେମଶୱ୍ର ପ�ଣିଥଦେର ଆପଣା ପର୍�ିଜ୍ଞାକ� ତାହାଙ୍କଠାଦେର ଉଲ୍ଦେଲଖ କରନ୍�ି। କିଛି
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  ପରିବ�୍4�ନ ଦେହାଇ ନାହିଁ?   ଦେମା କହବିାର ଅଥ4,          “    ାରୀ ଆପଣା ଗୃହ ଭି�ରକ� ଦେ
ୌଡି଼ ଆ ି କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି ଦେ� ମୁଁ� ଗଭ4ବ�ୀ ଦେହାଇଅଛ!ି” 
        କିଛି ପରିବ�୍4�ନ ଦେହାଇନାହିଁ ଏବଂ ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ପର୍�ିଜ୍ଞାକ�  ପ୍ଷଟ୍ କରନ୍�ି,    ପ�ଣି ଅବର୍ହାମ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ

         ପର୍�ିଜ୍ଞାକ� ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ� ଧାମି4କ ଦେବାଲି ଗଣନା କରନ୍�ି      । ଅବର୍ହାମ ବିଶୱ୍ା କଦେଲ ଦେ�
   ପରଦେମଶୱ୍ର �ାହା କରିବାକ� କହଦିେଲ,   ଦେ ତାହା କରିଦେବ     । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପାଉଲ ଦେରାମୀୟ ୪:     ୨୧ ପ
ଦେର ଏହି କାହାଣୀର ପ�ନରାବୃ��ି୍

କରନ୍�ି,  ଦେ କହନ୍�ି, “    ଈଶଵ୍ର �ାହା ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍�ି,        ତାହା  ାଧନ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ମଧୟ୍ ଦେ ଦେ�  କ୍ଷମ,    ଏହା 
ୃଢ଼଼ ରଦୂେପ
ଜାଣିଥିଦେଲ ”         । ଏଠାଦେର ଆପଣଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ର ପରିଭାଷା ଅଛ।ି ଈଶଵ୍ର �ାହା ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍�ି,     ତାହା  ାଧନ କରିବା ନମିନ୍ଦେ�

   ମଧୟ୍ ଦେ ଦେ�  କ୍ଷମ,       ଏହା 
ୃଢ଼଼ ରଦୂେପ ଜାଣିବା ହିଁ ବିଶୱ୍ା ଅଦେଟ    । ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା,   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଭର ା
କରିବା,   ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା;     ଏହି  ବ� କହବିାର ଅଥ4 ଏହା,        ଦେ� ଅବର୍ହାମ ଏହା ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ବିଶୱ୍ା କରିଥିଦେଲ ଦେ�

    ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ବିଷୟଦେର �ାହା କହନ୍�ି,         ଦେ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି ଓ ଦେ �ାହା କରିବାକ� କହନ୍�ି,   ଦେ ତାହା କରିଦେବ  ।
     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଅବର୍ହାମ ବିଶୱ୍ା ର  ହ�ି ପର୍�ିଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି,       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ମଧୟ୍ ତାହାଙ୍କ� ଧାମି4କ ଦେଘାଷି�

   କରିବା 
ୱ୍ାରା ପର୍�ିଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି  “ ”  । ଧାମି4କ ଶବ
୍ର ଅଥ4,   ଆଧାରଭ�ୂ ଓ ମ�ୂ�ଃ,    ଏପରି ଏକ ଆଚରଣକ� 
ଶ4ାଏ,  �ାହା
   ଦେଗାଟିଏ  ମପ୍କ4ଦେର ଉପ��କ୍� ଅଦେଟ      । ଏହି ଶବ
୍ର ଅଦେନକ ଅଥ4 ଅଛ,ି    ବିଦେଶଷ ରପୂଦେର ନୂ�ନ ନୟିମଦେର,    କିନ୍�� ଏହା  ବ�ଠାର�
  ପର୍ଧାନ  �୍ର ଅଦେଟ,           ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ଏକ ନୟିମବ
ଧ୍  ମପ୍କ4 ପାଇୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍�ି ଓ ଦେ କହଅୁଛନ୍�ି, 

“         ଏହି  ମପ୍କ4 ମଧୟ୍ଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା ପାଇୁଁ ମୁଁ� ଆହ୍ୱାନ କର�ଅଛି ”        । ଦେକବ� ତାହା ହିଁ ଦେମା ପର୍�ିଜ୍ଞା ପର୍�ି ଉପ��କ୍�
   ପର୍�ିଉ��୍ର ଅଦେଟ। ଏବଂ ଦେ�ଣ�, ଅବର୍ହାମ,        ନୟିମର ଏକ  ନ୍ତାନ ରପୂଦେର ଅଦେପକ୍ଷି� ମାଧୟ୍ମଦେର ପର୍�ିଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି  ।

      ଦେ ବିଶୱ୍ା ଦେର ପର୍�ିଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି ଏବଂ ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “   �� ଦେମ ବ� ଝି ପାରିଲ!     �ାହା ମୁଁ� �� ମଠାର� ଅଦେପକ୍ଷା କଦେର, ତାହା
 ଧାମି4କତା ଅଦେଟ       । କାରଣ �� ଦେମ ଉଚି�୍ ମାଧୟ୍ମଦେର ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଲ,      କାରଣ �� ଦେମ ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଲ, 

      କାରଣ �� ଦେମ ଦେମା ପର୍�ିଜ୍ଞା ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା କଲ,   �� ଦେମ ଧାମି4କ ଅଟ ”।

୪.   ’   ପରଦେମଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାର� କ ଣ ଆଶା କରନ୍�ି?

     ତାହା ହିଁ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କଠାର� ଆଶା କଦେଲ  । ଦେ�ଣ�,     ଦେ�ଉୁଁ �କ4 ଙ୍ଗ� ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିବା ଆବଶୟ୍କ,   ତାହା ଦେହଲା : 
  ’   ପରଦେମଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାର� କ ଣ ଆଶା କରନ୍�ି?    ଏହାର ଉ��୍ର  ିଧା ଅଦେଟ:    ଠକ୍ି  ମାନ ବିଷୟ ଅଦେଟ   । ପରଦେମଶୱ୍ର

   ଦେକଉୁଁ ଆଚରଣଆଶା କରନ୍�ି?         ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ନୟିମବ
ଧ୍  ମପ୍କ4 ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା କର�,  ଦେ�ଦେବ
       ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣ ଓ ଦେମାଠାର� କିପର୍କାର ପର୍�ିଉ��୍ର ଆଶା କରନ୍�ି?      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଏକ ନୟିମବ
ଧ୍

  ମପ୍କ4ଦେର ଅଛ� ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନୁଦେହୁଁ କି? “        ଏହି ପାନପା�ର୍ ଦେମାହର ରକ୍�ଦେର  ଥ୍ାପି� ନୂ�ନ ନୟିମ ଅଦେଟ ”  । ଆଦେମମାଦେନ ମଧୟ୍
             ଅବର୍ହାମଙ୍କ  ମାନ ଏକ ନୟିମବ
ଧ୍  ମପ୍କ4ଦେର ଅଛ� ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ବା ପାଇୁଁ ଆହ�ୁ ଅଟ� ?

କ.   ତାହାଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବାକ�

     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା ଦେର ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ବାକ� ଆହ�ୁ ଅଟ�        । ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହା ହିଁ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାର� ଆଶା କରନ୍�ି।
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କଠାଦେର ଭର ା ରଖିବାକ� ଦେ ଚାହୁଁାନ୍�ି,       ଏପରି କି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପରି ଥ୍ି�ି ବିପରୀ� ପରିଲକ୍ଷି� ହଏୁ, 

      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ମଧୟ୍ ତାହାଙ୍କଠାଦେର ଭର ା ରଖିବାକ� ଦେ ଚାହୁଁାନ୍�ି      । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୟ�କ୍ଦେରନର  ନ୍ତାନଗଣଙ୍କ
 କାହାଣୀ ଶ�ଣ�,           ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ମଧୟ୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ� ପବି�ର୍ ଓ ଧାମି4କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଧାମି4କତାର 
ାନ ଦେ
ଦେବ,   ଓ 
�ଷଟ୍ତାକ�
 
ଣଡି୍� କରିଦେବ,      ଦେ ହି ବିଶୱ୍ା  ହ�ି ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ବା ଆବଶୟ୍କ        । ବିଶୱ୍ା ର ଦେଗାଷଠ୍ୀ ମଧୟ୍ଦେର ତାହା ହିଁ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ
   ନମିନ୍ଦେ� ବିଶୱ୍ା ର ଆହ୍ୱାନ ଅଦେଟ।

 
�ଇଟି ପ
ୟ୍ାଂଶ,     ଏପରି ଆହରିୁ ଅଦେନକ ବାକ୍ୟାଂଶକ� ଦେ
ଖିପାରିବା,     କିନ୍�� ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଏବର୍ୀ ୧୧:   ୧ ପ
ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, 
“         ବିଶଵ୍ା ପର୍�ୟ୍ାଶି� ବିଷୟର ମ�ୂଭମିୂ ଓ ଅ
ୃଶୟ୍ ବିଷୟର ନଶିଚି୍� ଜ୍ଞାନ ”   । ଅବର୍ହାମ ତାହା ଅଟନ୍�ି,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?  �
ଓି

   ଅବର୍ହାମ ଦେକବ� ଆଶା କର�ଥିଦେଲ,     ମା�ର୍ ଦେ ଦେ ଥିପର୍�ି ନଶିଚି୍� ଥିଦେଲ       । �
ଓି ଦେ ବ�୍4�ମାନ ଦେ
ଖି ପାର� ନାହୁଁାନ୍�ି,  �ଥାପି
        ଦେ ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ଜାଣିଥିଦେଲ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ବାକ୍ୟକ� ପଣୂ୍4ଣ କରିଦେବ  । କିନ୍�� ,    ପ�ରା�ନ ନୟିମର ଭବିଷୟ୍
ବକ୍ତା

    ହବକ୍କୂକ ଦେମାର ପରି୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଦେଟ        । ହବକ୍କୂକ ଏହି ଜଗ�କ� ଦେ
ଖନ୍�ି ଓ ଦେ କହନ୍�ି, “ପରଦେମଶୱ୍ର,    ଏପରି ଜଣା ପଡ଼ୁଅଛି
        ଦେ� ଧାମି4କ ଦେଲାକମାଦେନ ପରା �୍ ଦେହଉଅଛନ୍�ି ଓ 
�ଷଟ୍ଦେଲାମମାଦେନ ବିଜୟୀ ଦେହଉଅଛନ୍�ି  ’  । କ ଣ ଦେହଉଅଛ?ି”  ପରଦେମଶୱ୍ର

     ’    ହବକ୍କୂକଙ୍କ  ହ�ି ବା�୍4ତାଳାପ କରନ୍�ି ଓ କ ଣ ଦେହଉଅଛି ତାହା ବ�ଝାନ୍�ି       । ଆଉ ହବକ୍କୂକ ପ� �୍କର ଦେଶଷଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର
       ଭବିଷୟ୍
ବକ୍ତା ହବକ୍କୂକଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରିବା ପାଇୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି। ୩:       ୧୭ ଓ ୧୮ ପ
ଦେର ହବକ୍କୂକଙ୍କ ପର୍�ିଉ��୍ରକ�

ଶ�ଣନ୍�� , “      କାରଣ �
ୟ୍ପି ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ପ�ଷପି୍� ଦେନାହବି,     କିଅବା 
ର୍ାକ୍ଷାଲତାଦେର ଫ� ନ ଧରିବ;      ଜୀ�ବୃକ୍ଷ ଫ� ନଫ�ିବ ଓ
    କ୍ଦେଷ�ର୍ ଖା
ୟ୍
ର୍ବୟ୍ ଉ�ପ୍ନ୍ନ ନ କରିବ;    ଖ�ଆଡ଼ର� ଦେମଷପଲ ଉଚଛ୍ନି୍ନ ଦେହବ,     ଆଉ ଦେଗାଠଦେର ଦେଗାର�ପଲ ନ ଥିବ;   �ଥାପି ମୁଁ�

   
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ଆନନ୍
 କରିବି       ”    । ମୁଁ� ଆପଣା �ର୍ାଣର ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଉଲ୍ଲା କରିବି। ଦେ
ଖନ୍�� ତାହା ବିଶୱ୍ା 
 “          ”  ଅଦେଟ। ମୁଁ�  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ଆନନ୍
 କରିବି। ମୁଁ� ଆପଣା �ର୍ାଣର ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଉଲ୍ଲା କରିବି। ହବକ୍କୂକ

କହନ୍�ି, “      �
ୟ୍ପି ଡିମିରି ବୃକ୍ଷଦେର ଦେକୌଣ ି ଫ� ନାହିଁ,     ଦେ ଥିଦେର ମୁଁ� ଚିନ୍ତା କଦେର ନାହିଁ;      �
ୟ୍ପି ଦେକୌଣ ି 
ର୍ାକ୍ଷାଲତାଦେର ଫ� ନ
ଧଦେର,     ଦେ ଥିଦେର ମୁଁ� ଚିନ୍ତା କଦେର ନାହିଁ;     �
ୟ୍ପି ଜୀ�ବୃକ୍ଷ ଫ� ନଫଦେ�,     ଦେ ଥିଦେର ମୁଁ� ଚିନ୍ତା କଦେର ନାହିଁ,   �
ୟ୍ପି ଖ�ଆଡ଼ଦେର

 ଦେମଷପଲ ନାହିଁ,     ଦେ ଥିଦେର ମୁଁ� ଚିନ୍ତା କଦେର ନାହିଁ,    �
ୟ୍ପି ଦେଗାଠଦେର ଦେଗାର�ପଲ ନାହିଁ,     ଦେ ଥିଦେର ମୁଁ� ଚିନ୍ତା କଦେର ନାହିଁ; �ଥାପି,  ମୁଁ�
   
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ଆନନ୍
 କରିବି             । ମୁଁ� ତାହାଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବି ଓ ଦେ ହି ବିଶୱ୍ା ଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବି ଏବଂ ମୁଁ�
    ”           ’  ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟତାର  ହ�ି ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କରିବି। ବ�୍4�ମାନ ତାହା ବିଶୱ୍ା ଅଦେଟ। ଏଥିଦେର କିଛି �ାଏ ଆଦେ ନାହିଁ ଦେ� କ ଣ
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ଦେ
ଖା�ାଉଅଛ,ି          �ଥାପି ଆପଣ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ବିଷୟଦେର �ାହା କହନ୍�ି,     ଦେ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି ଓ
   ଦେ �ାହା କରିବାକ� କହନ୍�ି,   ଦେ ତାହା କରିଦେବ।

   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏପରି ପରି ଥ୍ି�ି ଦେହାଇଥାଏ,    ’  ଦେ�ଦେବ ମାନବ ପର୍ବୃ��ି୍ କ ଣ ଦେହାଇଥାଏ?      ବା �୍ବଦେର ବିଶୱ୍ା ନ କରିବା ମାନବ
 ପର୍ବୃ��ି୍ ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?       ମାନବ ପର୍ବୃ��ି୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା ପରିଦେବ�୍4ଦେ� ବିପରୀ� ଦେହାଇଥାଏ   । ଦେକୌଣ ି

             ଅନ୍ୟ ବିଷୟରଆଶା କରିବା ମାନବ ପର୍ବୃ��ି୍ ଦେହାଇଥାଏ। ମାନବୀୟ ପାପମୟ ପର୍ବୃ��ି୍ ଏହା କହବିା ଅଦେଟ ଦେ�, “   �
ି ମୁଁ�
 ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେ
ଖିପାଦେର,    ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କରିବି ”      । ମାନବୀୟ ପର୍ବୃ��ି୍ ଏହା କହବିା ଅଦେଟ ଦେ�,”    �
ି ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ

    ାନଧିୟ୍କ� ଅନୁଭବ କରି ପାଦେର,    ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କରିବି ” । ଦେ
ଖନ୍�� ,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା ଉପଦେର ମଧୟ୍ କିଛି ଅନ୍ୟ ବିଷୟ
ଚାହୁଁ�        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଛି ଦେଭୌ�ିକ ଓ ଭାବନା�ମ୍କ ବିଷୟ ଚାହୁଁ�,          ଏପରି କିଛି ବିଷୟ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖି ପାରୁଁ� ବା ଛ� ଇୁଁ ପାର�  ।

    ଆଉ ଏହା ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କ ହ
ୃୟଦେର ଦେହାଇଥାଏ,     କାରଣ ପାପ ଏପ�4୍ୟନ୍� ଅବ ଥ୍ି� ଅଦେଟ  । �ଥାପି,    ଦେଥାମା ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଅଦେନକ
   ମ ୟ୍ାର  ମମ୍�ଖିନ ଦେହଦେଲ,     ଦେ ଦେହାଇ ନ ଥିଦେଲ କି?     “   ” ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଜି ପ�4୍ୟନ୍� ଦେଥାମାଙ୍କ�  ନ୍ଦେ
ହ କରିବା ଦେଥାମା ଦେବାଲି

କହଥିାଉ,           କାରଣ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ କହଦିେଲ ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ ପର୍ଭ� ମୃ�ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଉ�ଥ୍ି� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି, 
  ’  ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେଥାମା କ ଣ କହଥିିଦେଲ?  ଦେ�ାହନ ୨୦:   ୨୫ ପ
ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, “        ତାହାଙ୍କ ହା�ଦେର କଣଟ୍ାର ଚିହ୍ନ ବ� ନ ଦେ
ଖିଦେଲ ଓ

                 ଦେ ହ ିବ�  ଥ୍ାନଦେର ଦେମାହର ଆଙ୍ଗ��ି ନ ଦେ
ଦେଲ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷଦେ
ଶଦେର ଦେମାହର ହା� ନ ଦେ
ଦେଲ ମୁଁ� କ
ାପି ବିଶଵ୍ା କରିବି
ନାହିଁ ” । ଓଦେହା, ’         କ ଣଆପଣ ଦେ ହି ବାକ୍ୟକ� ଦେଫରାଇ ଦେନବା ପାଇୁଁ ନ ଚାହଦିେବ?      କାରଣ ତାହାପଦେର �ୀଶ� ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର

  ଉପ ଥ୍ି� ଦେହାଇ କହନ୍�ି, “             ଏଆଦେଡ଼ �� ମଭ୍ର ଆଙ୍ଗ��ି ବଢ଼଼ାଇ ଦେମାହର ହା� ଦେ
ଖ ଓ ହା� ବଢ଼଼ାଇ ଦେମାହର କକ୍ଷଦେ
ଶଦେର 
ଅି ” ।
         ପଦେର ଦେ ପର୍ଣାମ କରି ଏକ �ିହ
ୂୀ ରପୂଦେର ଅ
ଭ୍�� ଦେଘାଷଣା କଦେଲ, “  ଦେମାହର ପର୍ଭ�,  ଦେମାହର ଈଶଵ୍ର ”    । ପଦେର �ୀଶ� ତାଙ୍କ�

କହଦିେଲ, “     ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ନ ଦେ
ଖି ବିଶଵ୍ା କରିଅଛନ୍�ି,  ଦେ ମାଦେନ ଧନ୍ୟ ”।

      କାହା ବିନା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପର୍ ନ୍ନ କରିବା ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ?  ବିଶୱ୍ା ବିନା   । ବିଶୱ୍ା ବିନା,   ଭାବନା ବିନା ନୁଦେହୁଁ,    ଦେକୌଣ ି ଦେଭୌ�ିକ ବା
   ଆଶୱ୍ା ି� ଦେଚ�ନ ବିନା ନୁଦେହୁଁ              । ବିଶୱ୍ା ବିନା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପର୍ ନ୍ନ କରିବା ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇୁଁ ମ�ୂ

          ’  ଭି��ି୍ ଭଲି ଧାମି4କତା ନମିନ୍ଦେ� ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା କ ଣ ଅଦେଟ,    �
ି ତାହା ଜାଣିବାକ�
ଚାହୁଁାନ୍�ି,       ଦେ�ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା ଏହା ଅଦେଟ       । ଅଥ4ା�୍ �
ୟ୍ପି ଆମଭ୍ାମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷ�ୟ୍  ମମ୍�ଖଦେର

   ବ� ବିପରୀ� ଦେ
ଖା�ାଏ,                ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ଇଶୱ୍ର ଆପଣା ବିଷୟଦେର �ାହା କହନ୍�ି ଦେ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି
        ଅଟନ୍�ି ଓ ଦେ �ାହା କରିବାକ� କହନ୍�ି ଦେ ତାହା କରିଦେବ     । ବର୍� ୍ ୱାଟ୍ଦେକ ପଦେର ଦେଲଖନ୍�ି, “    ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେଲାକମାଦେନ ଚକ୍ଷ�ୟ୍ର

    ନୁଦେହୁଁ ମା�ର୍ କଣ୍4ଣର ଦେଲାକ ଅଟନ୍�ି         ”     । ଈଶୱ୍ର ଦେ
ଖା�ିବା ଭଲି ନୁହନ୍�ି କିନ୍�� ଶ�ଣିବା ପରି କହନ୍�ି। ଆଉ ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ�
 ”      ’      ମଧୟ୍ ଦେ�ାଡି଼ବି। ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କଠାର� ଏହା ଚାହୁଁାନ୍�ି। ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମା ଠାର� ମଧୟ୍ ଏହା ଚାହୁଁାନ୍�ି। ପରଦେମଶୱ୍ର

            ଆପଣଙ୍କଠାର� ମଧୟ୍ ଏହା ଚାହୁଁାନ୍�ି। ଦେ ଚାହୁଁାନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଉପଦେର ଭର ା ରଖ�,  ତାହାଙ୍କ
  ପର୍�ିଜ୍ଞାଦେର ବିଶୱ୍ା କର�,      ଏବଂ �
ି ଦେ ହି ବିଶୱ୍ା ବା �୍ବ ଅଦେଟ,     ’  ଦେ�ଦେବ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍�� କ ଣ ଦେହାଇପାଦେର?

ଖ.       ପର୍କୃ� ବିଶୱ୍ା  ବ� ଦେବଦେ� କା�4ୟ୍ଦେର ନଜିକ� ପର୍
ଶି4� କଦେର

    �
ି ଏହା ପର୍କୃ�ଦେର  �ୟ୍ ଅଦେଟ,   ଦେ�ଦେବ ଏହା  ବ4
ା,      ବ4
ା କା�4୍ୟଦେର ନଜିକ� ପର୍
ଶି4� କଦେର     । �
ି ବିଶୱ୍ା ଆଜ୍ଞାବହକ�
  ପଦ୍େରରି� କଦେର ନାହିଁ,     �
ି ବିଶୱ୍ା ଅବର୍ହାମଙ୍କ ପରି ନୁଦେହୁଁ,       ଦେ�ଦେବ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ଭ�ୂମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ଠାର� କିଛି

 ଅଧିକ ନୁଦେହୁଁ,       କାରଣ ଭ�ୂମାଦେନ ମଧୟ୍ ବିଶଵ୍ା କରି ଥରହର ହଅୁନ୍�ି,  �ାକ�ବ ୨:୧୯    । �ାକ�ବ ଆଦେଗଇ କହନ୍�ି, “   ଦେ ହପିରି କମ4 ବିନା
  ବିଶଵ୍ା ମଧୟ୍ ମୃ� ”       । ଦେ�ଉୁଁ ବିଶୱ୍ା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକ� ପରିବ�୍4�ନ କଦେର ନାହିଁ,  ଦେ�ଉୁଁ ବିଶୱ୍ା ,    ବିଶୱ୍ା  ହ�ି ପ
କ୍ଦେଷପ
   ଦେନବାଦେର ପଦ୍େରରି� କଦେର ନାହିଁ,   ତାହା ମୃ� ଅଦେଟ    । ଏହା ବୟ୍ଥ4 ଅଦେଟ,          ଏହା ଧାମି4କତା ନୁଦେହୁଁ ଏବଂ ଈଶୱ୍ର ଏପରି ବିଶୱ୍ା  ହ�ି କିଛି
  କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି ନାହିଁ      । କିନ୍�� �
ି ବିଶୱ୍ା ବା �୍ବ ଅଦେଟ,          �
ି ମୁଁ� ଓ ଆପଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞାଦେର ପଣୂ୍4ଣ ରପୂଦେର ହ
ୃଦେବାଧ

ଦେହାଇଅଛ� ,       ଦେ�ଦେବ ଏହା ନଦିେଜ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ପର୍କାଶି� ଦେହବ।

          ବିଶୱ୍ା ଦେର ଦେନାହ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କଦେଲ ଓ ଦେ ଜାହାଜ ନମି4ାଣ କଦେଲ      । ବିଶୱ୍ା ଦେର ଅବର୍ହାମ ଆପଣା ଜନ୍ମଭମିୂକ�
               �ୟ୍ାଗ କଦେଲ ଓ ୨୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆପଣା ପ��ର୍ ଇ ହାକଙ୍କ� ବ�ି ରଦୂେପ ଉ� ୍ଗ4 କଦେଲ। ବିଶୱ୍ା ଦେର ଦେମାଶା ମି ରର ଅଧିକାରକ�

             �ିରଷକ୍ାର କଦେଲ। ବିଶୱ୍ା ଦେର 
ାଉ
 ଆକ୍ରମଣ ଓ ଛ�ନା  ମୟଦେର ମଧୟ୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍ଶଂ ା କଦେଲ। �
ୟ୍ପି
    ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ପ�ଷପି୍� ନ ହଏୁ,     ବିଶୱ୍ା ଦେର ହବକ୍କୂକ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍ଶଂ ା କଦେଲ     । ବିଶୱ୍ା ଦେର ପଦ୍େରରି� ପାଉଲଙ୍କ�
     ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଏହା କହବିାକ� ପଦ୍େରରି� ଦେହଦେଲ, “  କାରଣ ଦେମା  ʼ ବିଚାରଦେର,      ଦେ�ଉୁଁ ଦେଗୌରବ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍�ି ପର୍କାଶି�

ଦେହବ,         ତାହା �� �ନାଦେର ଏହି ବ�୍4�ମାନ କା�ର 
�ଃଖଦେଭାଗ କିଛି ହିଁ ନୁଦେହୁଁ,  ଦେରାମୀୟ ୮:୧୮ ”    । ବିଶୱ୍ା ଦେର ପାଉଲ କହନ୍�ି, “   ଏହି  ବ�
 କଠନି ଅଦେଟ,     ବ� ଜିନଷି ମନ୍
 ଅଦେଟ,   ମୁଁ� ପର୍ହାର ପାଇଲି,     ମୁଁ� ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିବାଦେର  ଙ୍ଘଷ4 କଲି, ’   ଦେମା ର ପରିହା ଦେହାଇଥିଲା ” ।

    “       ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ। ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ �ାହା ଦେମା  ହ�ି ଦେହଉଅଛ,ି    ଦେ�ଦେ� ମନ୍
 ଦେହଦେଲ ମଧୟ୍,   ଭବିଷୟ୍
ଦେର ପାଇବକ� ଥିବା
     ଦେ ହି ଅବିଶୱ୍ା ନୀୟ ମହମିାର �� �ନାଦେର କିଛି ନୁଦେହୁଁ ”          । ତାହା ବିଶୱ୍ା ଅଦେଟ। ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ହିଁ ଦେଗାଟିଏ ବୟ୍କ୍�ି ଆପଣା

               ଭା�4ୟ୍ାର କକ4ଟ ଦେରାଗ ପରିକ୍ଷଣ ଦେହଲା ପଦେର ମଧୟ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଭର ା ରଦେଖ। ବିଶୱ୍ା ଦେର ହିଁ ଦେଗାଟିଏ  �୍ର୍ୀ ଆପଣା
                
�ଇଟି ପ��ର୍କ� କବର ଥ୍ କଲା ପଦେର ମଧୟ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଭର ା ରଦେଖ। ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ହିଁ ଦେଜରି  ିଟଟ୍ର ଦେଗାଟିଏ ମ��୍
    ବାହନ ଚା�କଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଆପଣା ଭା�4୍ୟା,     ମାତା ଓ ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର,       
�ଇଟି  ନ୍ତାନର ହ�ୟ୍ା ପଦେର ମଧୟ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର
 ଭର ା ରଖନ୍�ି       । ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ହିଁ ଗ୍ଦେରଦେଚନ୍ ହଲ୍ି,           ଆପଣା ୨୨ ଟି ଗ୍ରନ୍ଥିକ ମଧୟ୍ର� ୨୧ ଟି ଗ୍ରନ୍ଥିକ କକ4ଟ ଦେରାଗଦେର

           ଆକ୍ରାନ୍� ଦେହବା  ��୍ଦ୍େୱ ଦେ �� କ4ୀକ� ଦେଫରନ୍�ି ଓ ଇଂଷଟ୍ାନ୍ବ�ଲଦେର ମ� ଲମାନମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର  � ମାଚାର ଶ�ଣାନ୍�ି   । ଏହା
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     ବିଶୱ୍ା ଅଦେଟ �ାହା ଗ୍ଦେରଦେଚନ୍ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ପଦେର,        ଚାଦେରାଟି  ନ୍ତାନ  ହ�ି ତାହାଙ୍କ  ୱ୍ାମୀଙ୍କ�  ହଦେ�ାଗ ପର୍
ାନ କରିବ  ।
                   ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଲି ଦେଡ଼ଡି ଦେମା  ହ�ି ବାଣଟି୍ ପାରିଥିଦେଲ ଦେ� ଦେ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ� ଭବିଷୟ୍�ଦେର ଲୁ ଜିନ୍ ପାଇୁଁ କିଛି ବିଷିଷଟ୍

         ବିଷୟ ରଖା�ାଇଅଛ।ି ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଆନ୍ନା ରାଗ୍ଦେଲଣଡ୍ ଆପଣା ମୃ�� ୟ୍ ଶ�ୟ୍ାଦେର ଥାଇ,      ଦେକଦେ� ରା�ରି୍ ପବୂ4ର� ଆପଣା ପ��ର୍
    ଦେଗରି ରାଗ୍ଦେଲଣଡ୍ଙ୍କ� ପଚାରି ପାରିଥିଦେଲ ଦେ�, “           କିପରି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ନ ଦେହାଇ ମଧୟ୍ ଏହପିରି �ନ୍�ର୍ଣା ଦେ
ଇ
 ଗମନ କରିପାଦେର?”

        କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କ� ଦେକବ� ଏହି ଅ ାଧାରଣ ବିଷୟଦେର ହିଁ ନୁଦେହୁଁ,     ମା�ର୍  ାଧାରଣ ବିଷୟମାନଙ୍କଦେର ମଧୟ୍ ଦେ
ଖ�  ।
                 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏପରି ଏକ  ୱ୍ାମୀର ଜୀବନଦେର ବିଶୱ୍ା କ� ଦେ
ଖ� �ିଏ ଏହି ଜଗ�ର ଦେଲାଭକ� ନ ଦେ
ଖିଲା ପରି ହଏୁ ଓ ଆପଣା

            ଜୀବନଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍ାଥମିକତାକ� ମହ�ୱ୍ ଦେ
ଇଥାଏ। ତାହା ଅଥ4 ଦେ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣା କା�4ୟ୍ ଥ୍�ର� ଗୃହକ� ଆ ନ୍�ି, 
          ଦେ ଶନବିାର 
ନି ବିଶର୍ାମ ଦେନବା ଆଦେପକ୍ଷା ଆପଣା  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ  ହ�ି ଦେବ ୍ବଲ୍ ଦେଖ�ନ୍�ି      । ଦେଜମ୍ ୍ ଡ଼ବ୍ ନ୍ ଏହି ବିଷୟଦେର
      ଏକ ମହାନ ଉକ୍�ି ଉଲ୍ଦେଲଖ କରନ୍�ି। ଦେ କହନ୍�ି, “   ” ଦେଗାଟିଏ  ର� ଜୀବନ (     ମୁଁ� ଏହାକ� ବିଶୱ୍ା ର ଜୀବନ କହବିି)  ଦେଗାଟିଏ

        କା�4ର� ବୟ୍କ୍�ି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଳାନ୍� ଶରୀରକ� ଶ�ୟ୍ାର�  ପତ୍ାହଦେର ପାଞଚ୍ 
ନି,       ଏବଂ ଦେଗାଟିଏ ବଷ4ଦେର ୫୦  ପତ୍ାହ ଟାଣି
ଦେନଉଛନ୍�ି         । ଏହା ଅଗଷଟ୍ ମା ଦେର 
�ଇ  ପତ୍ାହ ଛ� ଟି ଅଜ4ନ କରିବା,         ଏବଂ ଭର୍ମଣ ପାଇୁଁ ଏପରି  ଥ୍ାନ ବାଛବିା �ାହା ପିଲାମାନଙ୍କ�

 ଆନନ୍
�ି କରିଦେବ         । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଦେକୌଣ ି ଏକ ନୂ�ନ ଜିନଷି କିଣିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି,     ଆପଣ ପଇ ାକ� ବ�
ଧ୍ିମାନର  ହ�ି ଖଚ୍4ଚ
   କରିବା ବିଶୱ୍ା ର ଜୀବନ ଅଦେଟ;          ଏହା ଆପଣା ପ��ର୍କ� ଶନବିାର 
ନିଦେର ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ପାଇୁଁ ଦେନବା ଅଦେଟ,  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ

      ବହ�ୁ ��୍ପରତାର  ହ�ି ଦେବ ୍ବଲ୍ ଦେଖଲ ଦେ
ଖିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି            । ଏହା ଗ�  ପତ୍ାହଦେର ୬୦ 
ନି କା�4୍ୟ କଲା ପଦେର ଛ� ଟି 
ନିଦେର
      ଦେଗଦେରଜ୍ କ�  ଫା କରିବା ଅଦେଟ। ବିଶୱ୍ା ର ଜୀବନ,   ଆପଣା ମ�ଣଡ୍ ବୟ୍ଥା,    ଆପଣା ବାହନ  ଫା କରିବା,   ବନ୍ୟଘା  ଫା କରିବା, 

      ଓ ଆୟକରର କାଗଜ  ହ�ି  ମପ୍ା
ନ କରିବା ଅଦେଟ          । ଏହା ରବିବାର 
ନି ଆପଣା ପରିବାରକ� ମଣଡ୍�ୀକ� ଦେନଇ �ିବା ଅଦେଟ, 
        ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣଆପଣା ପା�କଙ୍କ  ମ �୍ ପର୍ଚାର ପବୂ4ର� ଶ�ଣି ଅଛନ୍�ି ” । ଉ��୍ମ,     ଏହି  ବ� ଦେମା ବିଚାର ନୁଦେହୁଁ  “ ।

           ବିଶୱ୍ା ର ଜୀବନ ଆପଣା ଆୟର ଏକ ଅଂଶ ଇଶୱ୍ରଙ୍କ କା�4ୟ୍ ପାଇୁଁ ଦେ
ଇ ଦେ
ବା ଅଦେଟ,     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ପବୂ4ର� ଚିନ୍ତା
       କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ� ଆପଣ କିପରି ଆପଣା ଆବଶୟ୍କକ� ପରୂଣ କରିଦେବ ” । ଦେ
ଖନ୍�� ,    ତାହା ହିଁ ବିଶୱ୍ା ର ଜୀବନ,   ଏହି ବିଷୟଦେର

  ଦେଗାଟିଏ  ୱ୍ାମୀ ପାଇୁଁ,             �ାହା ପାଖଦେର ଏହି  ମ �୍ ପର୍ଦେଲାଭନ ଅଛି ଓ ତା  ମମ୍�ଖଦେର ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ ଅଛ,ି   କିନ୍�� ଦେ 
               ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍ାଥମିକତାଗ�ଡିକଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର ଓ ଦେ ଈଶୱ୍ର ଓ ଆପଣା ପରିବାରକ� ପର୍ଥମ  ଥ୍ାନ ଦେ
ଇଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟ

   ବିଷୟ  ବ�କ� ପର୍�ୟ୍ାଖ୍ୟାନ କରିଥାଏ           । ବିଶୱ୍ା ମଣଡ୍�ୀର  ାଦେତାଟି ��ବା ଝିଅଙ୍କ� ପବି�ର୍ତାର ମାଗ4ଦେର ଚାଲିବା ପାଇୁଁ
 ଦେନ�ୃ�ୱ୍ କଲା,         ଦେ ମାଦେନ ଆପଣା ଦେ�ୌନ ପବି�ର୍ତାକ� ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇୁଁ ପର୍�ିଜ୍ଞାବ
ଧ୍ ଦେହଦେଲ,    କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ବିଶୱ୍ା 

     କଦେଲ ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମାଗ4 ଉ��୍ମ ଅଦେଟ          । ବିଶୱ୍ା କଦେଲଜ ବି
ୟ୍ାଥି4ଙ୍କ� ଆପଣା ଜୀବନଦେର  ବ�ଠାର� ଏକ କଠନି  ମୟଦେର, 
     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�  ବ� କିଛି ମ�କ୍� ରପୂଦେର ପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇଥାଏ,        ପବି�ର୍ତାର ଜୀବନ ପାଇୁଁ ପର୍�ିବ
ଧ୍ତା ନମିନ୍ଦେ�  ମପି4� ଦେହବାକ�

 ପଦ୍େରରି� କଦେର  । ବିଶୱ୍ା ,       ଏହି ମଣଡ୍�ୀର ୨୦ ବଷି4ୟ ଦେଗାଟିଏ ��ବା ବୟ୍କ୍�ିକ�,      �ିଏ ଆପଣା ପବି�ର୍ତାର ମ�
କି� ହରାଇ ଥିଲା, 
          ତାହାକ� ଆପଣା ଜନ୍ମ 
ନି ପାଇୁଁ ଏକ ନୁ�ନ ମ�
ି ମାଗିବାକ� ପଦ୍େରରି� କଲା  । ବିଶୱ୍ା ,    ଦେଗାଟିଏ ବୟ୍କ୍�ିକ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର
      ଆପଣା ପରିପଣୂ୍4ଣତାକ� ପର୍ାପ�୍ କରିବା ପାଇୁଁ ପଦ୍େରରି� କଦେର।

ଗ.         ’     ଈଶୱ୍ର �ାହା କହନ୍�ି ତାହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ ଦେବାଲି ଆପଣ କ ଣ ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ବିଶୱ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି କି?

   ଏହା ଅବର୍ହାମଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ଅଦେଟ           । ଏହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞାଦେର ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ବିଶୱ୍ା କରିବା ଓ ବିଶୱ୍ �୍ ଭାଦେବ
        ଆଜ୍ଞାପା�ନ କରିବାର ବିଶୱ୍ା ଅଦେଟ। ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କଠାର� ଏହା ଆଶା କରନ୍�ି,    ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣଙ୍କଠାର� ଓ

   ଦେମାଠାର� ଏହା ଆଶା କରନ୍�ି       । ଦେ�ଣ� ଦେମାଦେ� ଦେଗାଟିଏ ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିବାକ� ଅଛ;ି ’       କ ଣଆପଣ ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ବିଶୱ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ�
     ପରଦେମଶୱ୍ର �ାହା କହନ୍�ି ତାହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ? ’           କ ଣଆପଣଆପଣା ହ
ୃୟର ଗଭୀରତାର  ହ ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ବିଶୱ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ�
             ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ବିଷୟଦେର �ାହା କହନ୍�ି ଦେ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି ଓ ଦେ �ାହା କରିବାକ� କହନ୍�ି,   ଦେ ତାହା କରିଦେବ?  କାରଣ

   �
ି ଆପଣ ବିଶୱ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି,      ଦେ�ଦେବ ଆପଣଙ୍କଠାଦେର ଏକଆନନ୍
ମୟ ଜୀବନ ଅଛ,ି      ଏକ ଏପରି ଆନନ୍
 �ାହା ଗଭୀର
 ହ
ୃୟଦେର ରହଅିଛ,ି      କାରଣ ଆପଣ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆଶୀବ4ା
କ� ପର୍ାପ�୍ କର�ଅଛନ୍�ି     । ଆପଣ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ତାହାଙ୍କ

        ବାକ୍ୟ ଅନୁ ାଦେର ଗ୍ରହଣ କର�ଅଛନ୍�ି ଓ ଆପଣ ବିଶୱ୍ା ଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନଉଅଛନ୍�ି,      ଓ ଦେ ଆପଣା ପର୍�ିଜ୍ଞାଗ�ଡି଼କ�  ାଧନ
  କର�ଥିବା ଆପଣ ଦେ
ଖ�ଅଛନ୍�ି      । ଅବର୍ହାମଙ୍କ ଆଶୀବ4ା
 କିଏ ପର୍ାପ�୍ କଦେର?     ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ପର୍ାପ�୍ କର�   । ଗାଲା�ୀୟ ୩:   ୭ ଓ

  ନମିନ୍ଲିଖି� ପ
ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, “   ଅ�ଏବ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବିଶଵ୍ା ୀ,    ଦେ ମାଦେନ ଅବର୍ହାମଙ୍କର  ନ୍ତାନ ନ୍��ି ଅଟନ୍�ି   । ଆଉ
      ଈଶଵ୍ର ବିଜା�ିମାନଙ୍କ� ବିଶଵ୍ା ଦେହ�� ଧାମି4କ ଗଣନା କରିଦେବ,       ଏହା ଧମ4ଶା �୍ର୍ ପବୂ4ର� ଦେ
ଖି ଅବର୍ହାମଙ୍କ ନକିଟଦେର

    � ମାଚାର ପର୍ଚାର କରି କହଲିା,‘‘       �� ମଭ୍ ଦେ
ଇ  ମ �୍ ଜା�ି ଆଶୀବ4ା
 ପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେବ ”   । ଏଣ� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବିଶଵ୍ା ୀ,  ଦେ ମାଦେନ
     ବିଶଵ୍ା ୀ ଅବର୍ହାମଙ୍କ  ହ�ି ଆଶୀବ4ା
 ପର୍ାପ�୍ ହଅୁନ୍�ି ”।

          �
ି ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର  �ୟ୍ ଅଟନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅବର୍ହାମଙ୍କ ଆଶୀବ4ା
ର
  ଏକ ଉ��୍ରାଧିକାରୀ ଅଟ�             । ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ� ଓ ତାହାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଜଗ�ର  ମ �୍ ପରିବାରକ� ଆଶୀବ4ା
 ଦେ
ବା ପାଇୁଁ

            ତାହାଙ୍କ� ଆଶୀବ4ା
 ଦେ
ଦେଲ। �
ି ଆପଣ ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ବିଶୱ୍ା କରିପାରନ୍�ି ନାହିଁ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର  �ୟ୍ ଅଟନ୍�ି,   ଦେ�ଦେବ ଦେମା
    ପାଖଦେର ଦେକଦେତାଟି ବିଷୟ ପଚାରିବାକ� ଅଛ:ି ପର୍ଥଦେମ,           ମାକ4 ୯ ଅଧୟ୍ାୟ ଅନୁ ାଦେର ଆପଣ ପିତାଙ୍କ  ହ�ି ଚି�କ୍ାର କରି ପାରିଦେବ

କି?       ଦେ ଆପଣା ଭ�ୂଗ୍ର �୍ ପ��ର୍କ� �ୀଶ�ଙ୍କ ନକିଟକ� ଆଦେଣ   । ଦେ କଦେହ, “      କିନ୍�� ଆପଣ �
ି କିଛି କରି ପାରନ୍�ି ”  । �ୀଶ� କହନ୍�ି,
“   �
ି କରି ପାରନ୍�ି!”         ଆଉ ଦେ ପବି�ର୍ଶା �୍ର୍ଦେର ଏକ  �ନ୍
ର ଦେଘାଷଣା  ହ�ି ପର୍�ିଉ��୍ର 
ଏି, “   ମୁଁ� ବିଶଵ୍ା କର�ଅଛ,ି 
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   ଦେମାହର ଅବିଶଵ୍ା ର ପର୍�ିକାର କରନ୍�� ”          । �
ି ଆପଣଆପଣା ହ
ୃୟର ଦେକୌଣ ି ଅଂଶକ� ଧରି ରଖିଆ �ଅଛନ୍�ି ଓ
    ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବାଦେର ପର୍�ୟ୍ାଖ୍ୟାନ କର�ଅଛନ୍�ି,    “   ଦେ�ଦେବ ଆଜି  କାଦେ� ମୁଁ� ବିଶଵ୍ା କର�ଅଛ,ି  ଦେମାହର

  ଅବିଶଵ୍ା ର ପର୍�ିକାର କରନ୍�� ,”         ଏହା ଚି�କ୍ାର କରି କହବିା ପାଇୁଁ ମୁଁ� ଆପଣମାନଙ୍କ� ଆମନ୍�ରି୍� କଦେର   । ଏବଂ 
ୱି୍�ୀୟଦେର, 
  
ୟାକରି ପ
କ୍ଦେଷପ ନଅିନ୍��            । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଉପଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ନଅିନ୍�� । �
ି ଆପଣ ଏହାକ�  �ରକ୍ଷାର  ହ�ି ନଅିନ୍�ି

           ଦେ�ଦେବ ଆପଣଙ୍କ� ଦେଖ
 ଦେହାଇପାଦେର। କିନ୍�� ପର୍କୃ� ବିଶୱ୍ା ଆପଣଙ୍କ� ପରୀକ୍ଷଣ ଆଡ଼କ� ଦେଠଲି 
ଏି,    ବା  �ଦେ�ାଗ ପର୍
ାନ
କଦେର,      କିମବ୍ା ବିଶୱ୍ା କରିବା ପାଇୁଁ ପଦ୍େରରି� କଦେର    ’   । ଏବଂ ଆପଣ କ ଣ ଦେ
ଖିଦେବ ଦେ�,     �
ି ଆପଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞାଦେର

            ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଓ ଭୟଭରା ପ
କ୍ଦେଷପ ନଅିନ୍�ି ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା ଦେହ�� ଆଗକ� ବଢ଼଼ନ୍�ି,   ଦେ�ଦେବ ଆପଣ
    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଏପରି କା�4ୟ୍ କରିବା ଦେ
ଖିଦେବ,       ମଭ୍ବ�ଃ ଆପଣ ଦେକଦେବ ଦେ
ଖି ନ ଥିଦେବ।

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା: ପିତା,         ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଦେକହି ଲାଅ
କିୀଆ ମଣଡ୍�ୀର ବିଶୱ୍ା ୀ ପରି ନ ଥାଉ  ।
           ଏଠାର� �ିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକହି ଜଦେଣ ମଧୟ୍ ଆଗ୍ରହଶୂନ୍ୟ ପରି ବୟ୍କ୍�ି ନ ଥାଉ,     ଅଥ4ା� ଏପରି ବିଶୱ୍ା ୀ �ିଏ

         ଭାବନ୍�ି ଦେ� କିଛି  ମୟ ପାଇୁଁ ପବି�ର୍ ବୟ୍କ୍�ି ଦେହବା ଉ��୍ମ ଅଦେଟ,         ଏକ ଅ�ପ୍  ମପି4� �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶିଷୟ୍ ଦେହବା ଠକ୍ି
ଅଦେଟ,    କାରଣ ତାହା ବିଶୱ୍ା ନୁଦେହୁଁ,   ଏହା ଅଦେଟ କି? ଦେହ, ପିତା,            ଏହି  ମୟଦେର ଗୃହକ� ବାହଡିୁ ଦେନବା ପାଇୁଁ କିଛି ନାହିଁ ଦେ� ମୁଁ� ଆପଣା

  ଶବ
୍ଦେର କରି ପାରିବି              । ମୁଁ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କଙ୍କ ଜୀବନଦେର ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ କା�4ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ପର୍ାଥ4ନା କଦେର ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
 ଆପଣାକ� ପଚାରିବ� , “  ’        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ ଣ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ଈଶୱ୍ର �ାହା ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍�ି,     ତାହା  ାଧନ କରିବାକ� ଦେ 

  କ୍ଷମ ଅଟନ୍�ି?”     �
ି ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ�ଦେବ ହାଲ୍ଲିଲୟୂା!     �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ନାହିଁ, ଦେ�ଦେବ, ପିତା,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
 ବିଶୱ୍ା କର�,   କିନ୍�� ଦେହ ପିତା,            ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅବିଶୱ୍ା ର ପର୍�ିକାର କରନ୍�� ଓ ଏହି 
ୃଢ଼଼ତାଦେର ଜୀନବ �ାପନ କରିବା ପାଇୁଁ
  ାହା�4୍ୟ କରନ୍�� ,           କାରଣ ଆପଣ ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି ଓ ଆପଣଆପଣା  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଚିନ୍ତା କରିଦେବ  ।

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଗ୍ରହଶୂନ୍ୟ ନ ଦେହଉ। ଆଦେମନ୍।
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୬.  ଗଯାଗଷଫ

    ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା : ପିତା,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁ କାହାଣୀ ବ� ଶ�ଣ�,     ତାହା ୟ�କ୍ଦେରନଙ୍କଠାର� ଶ�ଣିଥିବା କାହାଣୀ
            ଙ୍ଦେଗ  ମାନ ଅଦେଟ ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକଦେ�କଙ୍କ ପାଇୁଁ ତାହା ଦେବାଧର ଅଗମୟ୍ ଅଦେଟ    । ଏପ�4୍ୟନ୍� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ

ଅନୁଭବର�,                 ଏହା ମ��୍ ଦେହବା ଓ ଝରକାର� ଦେଗାଟିଏ ଶିଶ�କ� ଅଲିଆ  ଥ୍ାନଦେର ଫିଙ୍ଗିବା ଓ ପଦେର ଉଠାଇବାକ� ନ �ିବା ପରି ଅଦେଟ  ।
         ଏହା ଏପରି ଅଦେଟ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ବ� ଝି ପାର� ନାହିଁ,      କାରଣ ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅନୁଭବର ଅଂଶ ନୁଦେହୁଁ  ।

    �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନ୍ୟ ନଷିଠ୍� ରତାକ� ଦେ
ଖିଅଛ� ,      ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହପିରି ଦେଲାକମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଶ�ଣ�,  ଏବଂ
     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ାଣ ଆପଣଙ୍କଠାଦେର ଚି�କ୍ାର କରି ଉଦେଠ, “       ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣ କିପରି ଉ��୍ମ ଓ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଦେହାଇପାର? 

                ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଏହା ଦେହାଇପାଦେର ନାହିଁ ଦେ� ଦେଗାଟିଏ ଉ��୍ମ ଓ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ପରଦେମଶୱ୍ର ଏହପିରି ଘଟଣା ଦେହବା ପାଇୁଁ ଅନୁମ�ି
 ଦେ
ଇ ପାରନ୍�ି  । �ଥାପି, ପିତା,      ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରିବା ପାଇୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍�ି,      ଏହା ବିଶୱ୍ା କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଦେ�
  ଆପଣ ଉ��୍ମ ଅଟନ୍�ି,               ଏହା ବିଶୱ୍ା କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଦେ� ଆପଣ ଧାମି4କତା ପାଇୁଁ ପ�ର କ୍ାର 
ାତା ଓ 
�ଷଟ୍ତା ନମିନ୍ଦେ� 
ଣଡ୍

 
ାତା ଅଟନ୍�ି      । ଦେ�ପ�4ୟ୍ନ୍� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ଦେ
ଖି ନାହୁଁ�,       �ଥାପି ଆପଣ ଦେକବ� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍�ି  ।
ପିତା,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଜି  କା�  ମୟଦେର ଅବର୍ହାମଙ୍କ କାହାଣୀକ�,      ଆଉ ବିଶୱ୍ା ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ� ଦେ
ଖ�, 

    ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ନ୍ଦେ
ଶକ� ହ
ୃୟଙ୍ଗମ କରିପାର�,       ଓ ୟ�କ୍ଦେରନଙ୍କଠାର� ଶ�ଣିଥିବା କାହାଣୀକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ହ
ୃୟଙ୍ଗମ
କରିପାର�  । ପିତା,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର� ଦେ� ଆପଣ,        ମଭ୍ବ�ଃ ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଦେକଦେବ ଦେହାଇ ନ ଥିବ, 

     ’     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  ାହା�4ୟ୍ କରନ୍�� ଦେ�ପରି ବିଶୱ୍ା କ ଣ ଅଦେଟ ଏବଂ ଏକ ଉ��୍ମ,    ଶକ୍�ିଶା�ୀ ପରଦେମଶୱ୍ର କିଏ ଅଟନ୍�ି,  ତାହା
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝି ପାର�    । �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର ଆଦେମନ୍।

୧.  ଜ�ପଳ୍ାବନ ପଦେର

  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ
ପି� �୍କ ୮:           ୨୧ ପ
ଦେର ପଢ଼଼ୁ ଦେ� ଏହି ଜ�ପଳ୍ାବନ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ହ
ୃୟକ� ପରିବ�୍4�ନ କଲା ନାହିଁ  ।
 ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “      ବାଲ୍ୟକା�ଠାର� ମନୁଷୟ୍ ମନର କ�ପ୍ନା ମନ୍
 ଅଦେଟ ”।

       ଏବଂ ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜ�ପଳ୍ାବନ କାହାଣୀର ଅ�ୀ�କ� ଅଧୟ୍ୟନ କର�,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ� ଦେ� ପାପ ଓ ପାପର
  ପରିଣାମ ବ� ନରିନ୍�ର ଅଦେଟ       । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେନାହଙ୍କ ପ��ର୍ ହାମଙ୍କ ବିଷୟଦେର ପଢ଼଼ୁ,      ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ� ଦେ� ପାପ
   ବୟ୍କ୍�ିଗ� ରପୂଦେର ବୃ
ଧ୍ି ପାଏ,       ଏବଂ ଦେ ଆପଣା ପ��ର୍ ପାଇୁଁ ଅଭିଶପ�୍ ହଅୁନ୍�ି    । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେଲାକମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ

              ଆଜ୍ଞା ବିର�
ଧ୍ଦେର ବାବିଲ ଗଡ଼ ନମି4ାଣ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଓ ଆପଣା ନାମ ବିଖ୍ୟା� କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଏକ�ର୍ ହଅୁନ୍�ି,  ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�
          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ାମ�ହକି ପାପର ବୃ
ଧ୍ି ବିଷୟଦେର ପଢ଼ି଼ଥାଉ ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ 
ଣଡ୍ ପର୍ାପ�୍ ହଅୁନ୍�ି  ।

      ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହପିର୍କାଦେର ପାପ ନରିନ୍�ର ଦେହବା ଦେ
ଖ�,        କିନ୍�� ତାହା  ହ�ି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣ ମଧୟ୍ ନରିନ୍�ର
 ଦେହବା ଦେ
ଖ�       । ଉ
ୟ୍ାନ ଓ ଜ�ପଳ୍ାନନର ବିଷୟବ �୍� ନରିନ୍�ର ଦେହଉଅଛ,ି      କାରଣ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେନାହଙ୍କ ଏକ ବଂଶକ� ମଦେନାନୀ�

କଦେଲ,     �ାହାଙ୍କ� ପର୍ଥଦେମ ଅବର୍ାମ ଦେବାଲି କ�ହା�ାଉଥିଲା,       କିନ୍�� ପଦେର ଦେ ଅବର୍ହାମ ନାମଦେର ନାମି� ଦେହଦେଲ   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
        ପରି�ର୍ାଣର ପର୍�ିନଧିି�ୱ୍ କରିବା ପାଇୁଁ ପରଦେମଶୱ୍ର କିପରି ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ମଦେନାନୀ� କରନ୍�ି,   ଦେ ହି କାହାଣୀକ� ଦେ
ଖ�,  ଅଥ4ା�

       ଦେ�ଉୁଁ ମାଧୟ୍ମଦେର ଦେ ପାପର  ମ ୟ୍ାକ�  ମଧାନ କରିବାକ� �ାଉଥିଦେଲ।

୨.     ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ� ନୂ�ନୀକୃ� କରନ୍�ି

          ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ଊର ନାମକଆପଣା ଦେ
ଶକ� �ୟ୍ାଗ କରିବା ପାଇୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି,    �ାହା କ�ଦେୱ�୍ର ନମିନ୍ବ�୍4�ୀ
ଅଞଚ୍�ଦେର,          ମଭ୍ବ�ଃ ଆଧ�ନକି ମାନଚି�ର୍ଦେର ଉ��୍ର 
ଗିର କିଛି 
ୂରଦେର ଅବ ଥ୍ି� ଅଦେଟ      । ଆଉ ଅବର୍ହାମ ଓ ତାହାଙ୍କ

  ପରିବାର ହାରଣଠାଦେର ରହଦିେଲ,      �ାହା କିଣାନ ଦେ
ଶର� ଅଧ ରା ତ୍ା ଅଦେଟ       । ଦେ ମାଦେନ ଦେ ଠାଦେର ଅବର୍ହାମଙ୍କ ପିତା ଦେ�ରହଙ୍କ
              ମୃ�� ୟ୍ ପ�4ୟ୍ନ୍� ରହଦିେଲ। ତାହା ପର୍ାୟ ୨୧୦୦ ଖ୍ରୀଷଟ୍ ପୂବ4 ଅଦେଟ। ତାହାପଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ
ପି� �୍କ ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର
        ପଢ଼଼ୁ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ପ�ନବ4ାର ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି। ଆ
ପି� �୍କ ୧୨:   ୧ ପ
ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, “  ଏଉ�ତ୍ାର�

   
ାପର୍ଭ� ଅବର୍ାମଙ୍କ� କହଦିେଲ, ‘           �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ଦେ
ଶ ଓ ଜ୍ଞା�ି କ�ଟ� ମଵ୍ ଓ ଦେପୈ�ୃକ ଗୃହ ପରି�ୟ୍ାଗ କରି,    ଆମଦ୍େଭ ଦେ�ଉୁଁ ଦେ
ଶ
 �� ମଭ୍କ� ଦେ
ଖାଇବା,   ଦେ ହି ଦେ
ଶକ� �ାଅ       । ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ଠାର� ଏକ ମହାଦେଗାଷଠ୍ୀ ଉ�ପ୍ନ୍ନ କରିବା,    ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ�

     ଆଶୀବ4ା
 କରି �� ମଭ୍ର ନାମ ମହ� କରିବା;    �� ମଦ୍େଭ ଆଶୀବ4ା
ର ଆକର ଦେହବ     । ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ �� ମଭ୍କ� ଆଶୀବ4ା
 କରନ୍�ି,  ଆମଦ୍େଭ
  ଦେ ମାନଙ୍କ� ଆଶୀବ4ା
 କରିବା;     ପ�ଣି ଦେ�ଦେକହି �� ମଭ୍କ� ଅଭିଶାପ 
ଏି,    ଆମଦ୍େଭ ତାହାକ� ଅଭିଶାପ ଦେ
ବା;    ଆଉ �� ମଭ୍ଠାର� ପୃଥିବୀର

     ବ� ବଂଶ ଆଶୀବ4ା
 ପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେବ ’      ”  । ଅବର୍ାମ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟାନୁ ାଦେର ପର୍ ଥ୍ାନ କଦେଲ। ପରଦେମଶୱ୍ର
 ଅବର୍ହାମଙ୍କ� କହଦିେଲ, “      �
ି �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ଦେ
ଶ ପରି�ୟ୍ାଗ କରି,     ଆମଦ୍େଭ ଦେ�ଉୁଁ ଦେ
ଶ �� ମଭ୍କ� ଦେ
ଖାଇବା,   ଦେ ହି ଦେ
ଶକ�

�ାଅ,       ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭ ନମିନ୍ ପର୍�ିଜ୍ଞାଗ�ଡି଼କ� ପରୂଣ କରିବାକ� �ାଉଅଛ� ”       । ଆଉ ମ�ୂ�ଃ ଏହି ପର୍�ିଜ୍ଞାଦେର 
�ଇଟି ଭାଗ ଅଛ,ି  ତାହା
 ନୁଦେହୁଁ କି?

କ.   ପର୍�ିଜ୍ଞାର 
�ଇଟି ଭାଗ
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  ବ4 ପର୍ଥଦେମ,        ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କଠାର� ଏକ ମହାଦେଗାଷଠ୍ୀ ଉ�ପ୍ନ୍ନ କରିବାକ� ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି    । ପଦେର ଦେ�ପରି
   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ବିଷୟଦେର ପଢ଼� ,      ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କ ବଂଶ ବିଷୟଦେର ପର୍�ିଜ୍ଞା କର�ଅଛନ୍�ି,     ଓ ଦେ ଦେ
ଶ ବିଷୟଦେର

 ପର୍�ିଜ୍ଞା କର�ଅଛନ୍�ି    । �
ଓି ରଚିୂକର ଭାବଦେର,         ପରଦେମଶୱ୍ର ଆ
ି ପ� �୍କ ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଅବର୍ହାମଙ୍କ ବଂଶ ବା �୍ବଦେର
     ଅବର୍ହାମଙ୍କ ନଜି  ନ୍ତାନ 
ୱ୍ାରା ଉ�ପ୍ନ୍ନ ଦେହବ,    ତାହା  ପ୍ଷଟ୍ କରନ୍�ି ନାହିଁ  । କିନ୍�� ,      ନଶିଚି୍� ରପୂଦେର ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ବଂଶ

ବିଷୟଦେର,           ଦେ
ଶ ବିଷୟଦେର ଓ ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଏକ ମହାଦେଗାଷଠ୍ୀ କରିବା ବିଷୟଦେର ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି।

 ଏବଂ 
ୱି୍�ୀୟଦେର,       ପରଦେମଶୱ୍ର ଏକଆଶୀବ4ା
 ବିଷୟଦେର ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି    । ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କ�
    ଆଶୀବ4ା
 ଦେ
ବା ବିଷୟଦେର ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି,     ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ଆଶୀବ4ା
 କରନ୍�ି,   ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ�
       ଆଶୀବ4ା
 କରିବା ପାଇୁଁ ଏବଂ ଦେ�ଦେକହି ତାହାଙ୍କ� ଅଭିଶାପ 
ଏି,       ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହାକ� ଅଭିଶାପ ଦେ
ବା ପାଇୁଁ ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି  । ପ�ଣି
   ଅବର୍ହାମ ଆଶୀବ4ା
ର ଆକର ଦେହଦେବ,             ଓ ଦେକବ� ଆପଣା ବଂଶ ନୁଦେହୁଁ ମା�ର୍ ପୃଥିବୀର  ବ� ବଂଶ ତାହାଙ୍କଠାର� ଆଶୀବ4ା
 ପର୍ାପ�୍

ଦେହଦେବ          । ଅବର୍ହାମଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ହି ଏକ ମହାଦେଗାଷଠ୍ୀ ଓ ଏକ ମହାନ ଆଶୀବ4ା
,   
�ଇଗ�ଣ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଅଦେଟ।

ଖ.      ପର୍�ିଜ୍ଞାଗ�ଡି଼କ� ପାଇବା ନମିନ୍ଦେ� 
�ଇଟି ପ
କ୍ଦେଷପ

   ଦେ�ପରି ଆପଣ କାହାଣୀକ� ପଢ଼ି଼ଦେବ,           ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଦେ
ଖି ପାରିଦେବ ଦେ� �
ି ଅବର୍ହାମ ଦେ ହି ପର୍�ିଜ୍ଞାଗ�ଡି଼କ� ପାଇବାକ�
�ାଉଅଛନ୍�ି,        ଦେ�ଦେବ ତାହାଙ୍କ� 
�ଇଟି ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେ
ଇ ଗମନ କରିବାକ� ଦେହବ       । ତାହାଙ୍କ� 
�ଇଟି କା�4୍ୟ କରିବାକ� ଦେହବ। ପର୍ଥଦେମ

               ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଦେହବ। ଅବର୍ହାମ ବିଶୱ୍ା କରିବା ଉଚି�୍ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା  �ୟ୍ ଅଦେଟ। ଦେ 
        ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଉପଦେର ଭର ା କରିବା ଉଚି�୍ । ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,      ଅବର୍ହାମ ବିଶୱ୍ା କରିବା ପାଇୁଁ ଆହ�ୁ

 ଦେହାଇଅଛନ୍�ି   “ ”        । �
ୟ୍ପି ବିଶୱ୍ା ଶବ
୍ ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର  ପ୍ଷଟ୍ ରପୂଦେର ବୟ୍ବହାର କରା�ାଇ ନାହିଁ,    ଏହା ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର
 ବୟ୍ବହାର କରା�ାଇଅଛ,ି             ଏବଂ ଏବର୍ୀ ପ� �୍କ ୧୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର କାହାଣୀର ପ�ନରାବୃ��ି୍ର  ାର ଏହା ଦେ� ଅବର୍ହାମ ବିଶୱ୍ା 

    କରିବା ପାଇୁଁ ଆହ�ୁ ଦେହାଇଥିଦେଲ         । ଦେ�ଣ� �
ି ଅବର୍ହାମ ଏହି 
�ଇଟି ପର୍�ିଜ୍ଞାକ� ପାଇବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,    ଦେ�ଦେବ ତାହାଙ୍କ� ନମିନ୍
   
�ଇଟି କା�4୍ୟ କରିବାକ� ଦେହବ  । ପର୍ଥଦେମ,    ତାହାଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଦେହବ       । ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଅଛି ଦେ�

    ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା  �ୟ୍ ଅଦେଟ। 
ୱି୍�ୀୟଦେର,       ଦେ ଦେ ହି ବିଶୱ୍ା ଅନୁ ାଦେର କା�4୍ୟ କରିବା ଉଚି�୍    । ଏହା ଦେ
ଖିବା
           ବା �୍ବଦେର ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ ଅଦେଟ। ଏହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଏକ  �୍4�ମ�ୂକ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଅଦେଟ। ପରଦେମଶୱ୍ର

       ଅବର୍ହାମଙ୍କଠାର� ଏକ ମହାଦେଗାଷଠ୍ୀ ଓ ଆଶୀବ4ା
 କରିବାକ� �ାଉ ନାହୁଁାନ୍�ି,      �
ି ଦେ ଦେ ଠାଦେର ବ ିଥାଆନ୍ଦେ� ଓ କହଥିାଆନ୍ଦେ�, 
“   ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି,          ମୁଁ� ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଆପଣ  �ୟ୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,    ଓ ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା 

    କଦେର ଦେ� ଆପଣ �ାହା କହନ୍�ି,   ତାହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ,  ’   କିନ୍�� କ ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି?    ମୁଁ� ଏଠାଦେର ଆନନ୍
�ି ଅଦେଟ,    ଓ ମୁଁ� ଦେକୌଣ ି
   ଥ୍ାନକ� �ିବି ନାହିଁ ”      । ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟର ପର୍�ିଜ୍ଞାଗ�ଡି଼କ  �୍4�ମ�ୂକ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଅଦେଟ,       ଓ ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଅଛି ଦେ�

  ପର୍�ିଜ୍ଞାଗ�ଡି଼କ  �ୟ୍ ଅଦେଟ,     କିନ୍�� ଦେ ଦେ ହି ପର୍�ିଜ୍ଞା ଉପଦେର,    ବିଶୱ୍ା ଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବା ଉଚି�୍    । ଦେ ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟତାର
           ହ�ି ଆଜ୍ଞାବହ ଦେହବା ଉଚି�।୍ ଅ�ଏବ ଅବର୍ହାମଙ୍କଠାଦେର ଚୟନ କରିବାକ� ଏକ ଅବ ର ଅଛ,ି   ଦେ ନୁଦେହୁଁ କି?   ଏବଂ ଅବର୍ହାମ

             ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଚୟନ କରନ୍�ି ଓ ଅବର୍ହାମ ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟତାର  ହ�ି ଆଜ୍ଞା ପା�ନ
କରନ୍�ି       । ଦେ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି,      ଦେ ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟତାର  ହ�ି ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କରନ୍�ି, କାରଣ

   ତାହାଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ବା �୍ବ ଅଦେଟ       । ଦେ ହାରଣକ� �ୟ୍ାଗ କରି ପର୍�ିଜ୍ଞା� ଦେ
ଶକ�,    ଅଥ4ା� କିଣାନକ� ପର୍ ଥ୍ାନ କରନ୍�ି।

୩.  ଅବର୍ହାମଙ୍କ ନୟିମ

’             ତା ପଦେର ଅଦେନକ ଘଟଣା ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ� ଓ ବ�୍4�ମାନ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ
ପି� �୍କ ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟକ� ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛ�  ।
              ଆ
ପି� �୍କ ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଅବର୍ହାମ କିଣାନ ଦେ
ଶଦେର ଅଛନ୍�ି ଓ ଏହି କାହାଣୀକ� ଆଦେମ ଅବର୍ହାମଙ୍କ  ହ�ି ନୟିମର କାହାଣୀ

କହଥିାଉ,       ଅଥ4ା�୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କ  ହ�ି ନୟିମ  ଥ୍ାପନ କରନ୍�ି      । �
ି ବାଇବଲର କାହାଣୀମାନଙ୍କ ଉପଦେର
     ପର୍ଥମ ୧୦ଟି ପର୍ଚାରର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାକ� ଦେ
ଖା�ାଏ,         ଦେ�ଦେବ  ଷୃଟି୍ର କାହାଣୀ ପଦେର ଏହି କାହାଣୀ 
ୱି୍�ୀୟ  ଥ୍ାନଦେର ଆ ିବ  ।

            ଏହା କାହାଣୀର ଭି��ି୍  ୱ୍ରପୂ ଅଦେଟ। ଆ
ପି� �୍କ ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟ ଏବଂ ପରଦେମଶୱ୍ର ଓ ଅବର୍ହାମଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର,   ଓ ପଦେର
       ଅବର୍ହାମ ଓ ତାହାଙ୍କ ବଂଶ ମଧୟ୍ଦେର ନୟିମ  ଥ୍ାପନା ଅଦେଟ।

କ.  ନୟିମର ପରିଭାଷା

 “ ”      ମୁଁ� ନୟିମ ଶବ
୍ ବିଷୟଦେର ବହ�ୁ କିଛି କହବିାକ� �ାଉଅଛ,ି         ’ଦେ�ଣ� ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଆପଣ ଏହି ଶବ
୍ର ଅଥ4 କ ଣ,  ତାହା ବ�ଝନ୍��  ।
“ ”                  ନୟିମ ର ଅଥ4  ର� ଭାବଦେର 
�ଇଟି 
� ବା ପକ୍ଷ ମଧୟ୍ଦେର ଏକ ଔପଚାରିକ ଚ� କ୍�ି ଅଦେଟ। �
ି ଆପଣ ବାଇବଲ ବାହାଦେର

  ପର୍ଚୀନ  ାହ�ିୟ୍କ� ଦେ
ଖନ୍�ି,          ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଏହି ନୟିମ ବିଧି ପର୍ାୟ  ବ�  ଥ୍ାନଦେର ପାଇ ପାରିଦେବ,  ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ,  
�ଇଟି
       ରାଜା ଏକ�ର୍ ଆ ି ପର ପ୍ର ଏକ ନୟିମ  ଥ୍ାପନ କରନ୍�ି,      ଦେ ମାଦେନ ଏକ ଔପଚାରିକ  ମପ୍କ4  ଥ୍ାପନ କରନ୍�ି   । ଦେ ହି ନୟିମଦେର

  ’ଉଭୟଙ୍କ କ�୍4�ବୟ୍ କ ଣ,  ’        ଲାଭ କ ଣ ଓ ପର ପ୍ର  ହ�ି କିପରି  ମବ୍ନ୍ଧୀ� ଦେହାଇ ରହଦିେବ,   ତାହା ପର୍କାଶ କରା�ିବ   । ଆଉ
       ଆପଣ �
ି ଆ
ପି� �୍କ ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟର ୭ ପ
କ� ପଢ଼ି଼ଦେବ,        ମୁଁ� ଉ� ୍ାହ�ି କଦେର ଦେ� ଆଜି ଅପରାହ୍ନ  ମୟଦେର ପଢ଼଼ନ୍�� ,  ଦେ�ଦେବ
      ଆପଣ ପର୍କୃ� ନୟିମ ବିଧି କା�4୍ୟକାରୀ ଦେହବା ଦେ
ଖିପାରିଦେବ  । କାରଣ, ଉ
ାହରଣ ୱ୍ରପୂ,     �ାହା ରାଜାମାନଙ୍କ� କରିବାର ଅଛି

      ତାହା ଏହା ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ� ପଶ�କ� ଦେନଇ,       ତାହାକ� 
�ଇ ଭାଗ କରି ଅନାବୃ��୍ କରି ରଖିଦେବ  ’    । ତା ପଦେର ନୟିମ ବିଧି
          ’    ଅନୁ ାଦେର ଉଭୟ ରାଜା ପଶ�ର ଏହି 
�ଇଟି ଭାଗ ଦେ
ଇ ଗମନ କରିଦେବ। କ ଣ ଦେ ମାଦେନ କହନ୍�ି ମାଦେନ, “     �
ି ମୁଁ� ଏହି ନୟିମର

   �୍4�କ� ଉଲଙ୍ଘନ କଦେର,       ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ପଶ�  ହ�ି �ାହା କରିଅଛ� ,    ଦେ ହପିରି ଦେମା ପର୍�ି ଘଟ� ”   । ଏହା ଆ
ପି� �୍କ
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    ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଦେଟ,      କାରଣ ଏଠାଦେର ଦେକବ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଗମନ କରନ୍�ି,     କିନ୍�� ନୟିମ ବିଧି ତାହା ଅଦେଟ   । ଅ�ଏବ
“ ”                  ନୟିମ ଔପଚାରିକ ରପୂଦେର 
�ଇଟି 
� ବା ପକ୍ଷ ମଧୟ୍ଦେର ଏକ ଚ� କ୍�ି ଅଦେଟ ଓ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆପଣା କ�୍4�ବୟ୍ ଓ ଲାଭ

         ବିଷୟଦେର ଏକମ� ହଅୁନ୍�ି। ମୁଁ� ଏହି ନୟିମ  ମପ୍କ4ଦେର ଅଦେନକ ବିଷୟଦେର କହବିି, ବା �୍ବଦେର,    ମୁଁ� ବାଇବଲର ଅବଦେଶଷ କାହାଣୀଦେର
   ଏହି  ମପ୍କ4 ବିଷୟଦେର କହବିି,      କାରଣ ତାହା ହିଁ ଏଠାଦେର ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�,     ଅଥ4ା�୍ ଦେଗାଟିଏ  ମପ୍କ4  ଥ୍ାପନା ଦେହାଇଅଛି   । ଏହି

      ମପ୍କ4ଦେର ଅଦେନକ ଲାଭ ଓ କ�୍4�ବୟ୍ ରହଅିଛ,ି     ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଅବର୍ହାମ ମଧୟ୍ ଅଂଶି ଅଟନ୍�ି       । କିନ୍�� ମୁଁ� ନୟିମଦେର ଆବ
ଧ୍ ଏକ
     ଦେଗାଷଠ୍ୀ ବିଷୟଦେର ମଧୟ୍ ଚଚ4ା କରିବାକ� �ାଉଅଛ,ି       କାରଣ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନୟିମ ଦେକବ� ଅବର୍ହାମଙ୍କ  ହ�ି ନୁଦେହୁଁ, ’  କ ଣ

 ତାହା ଅଦେଟ?  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନୟିମ,    ଅଥ4ା�୍ ତାହାଙ୍କ ଔପଚାରିକ  ମପ୍କ4,       ଅବର୍ହାମ ଓ ତାହାଙ୍କ ବଂଶ ପାଇୁଁ ମଧୟ୍ ଅଦେଟ  ।
           ଅ�ଏବ ଦେ ଗ�ଡିକ ଦେମା ବାକ୍ୟ ଅଦେଟ ଓ ତାହା ମୁଁ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ  ପତ୍ାହଦେର ପର୍ଦେୟାଗ କରିବି,  ଠକ୍ି ଅଛ?ି  ନୟିମ -  ଦେଗାଟିଏ

 ଔପଚାରିକ  ମପ୍କ4,     ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର କ�୍4�ବୟ୍ ଓ ଲାଭ ଅଛ,ି          ଓ ଦେ�ଣ� ଏହି ପରିଦେପକ୍ଷଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଓ ଅବର୍ହାମ ଓ ତାହାଙ୍କ
    ବଂଶ ମଧୟ୍ଦେର  ମପ୍କ4  ଥ୍ାପି� ଦେହାଇଅଛ,ି        ପ�ଣି ଅବର୍ହାମ ଓ ତାହାଙ୍କ ବଂଶ ଏକ ନୟିମବ
ଧ୍ ଦେଗାଷଠ୍ୀ,    ଅଥ4ା�୍ ଏପରି ଏକ
  ଦେଲାକ  ମହୂ ଅଟନ୍�ି,     ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି  ମପ୍କ4ଦେର ଅଛନ୍�ି।

ଖ.  ନୟିମ  ମାଦେରାହ

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଧୟ୍ାୟ ୧୫:   ୧ ପ
ର� ଦେ
ଖିବା,           କାରଣ ଏହା ଦେ ହି  ମୟ ଅଦେଟ �ାହା ନୟିମ  ମାଦେରାହକ� ଅଗକ� ବଢ଼଼ାଏ  ।
“           ଦେ ହି ଘଟଣା ଉ�ତ୍ାଦେର 
ଶ4ନ 
ଵ୍ାରା  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅବର୍ାମଙ୍କ ନକିଟଦେର ଉପ ଥ୍ି� ଦେହଲା, ‘  ଦେହ ଅବର୍ାମ,   ଭୟ କର
ନାହିଁ,   ’ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ର ଢ଼଼ାଲ (         ଅଥ4ା�୍ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ର ରାଜା ଓ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ର ରକ୍ଷକ ଅଟ� )  ‘ ’ଓ ମହାପ�ର କ୍ାର ଵ୍ରପୂ  ।

   �ହିଁଦେର ଅବର୍ାମ ଉ��୍ର କଦେଲ, ‘   ଦେହ ପର୍ଦେଭା  
ାପର୍ଦେଭା,    �� ମଦ୍େଭ ଦେମାଦେ� କଅଣ ଦେ
ବ?      ମୁଁ� � ନଃି ନ୍ତାନ ଦେହାଇ ପର୍ ଥ୍ାନ
କର�ଅଛ,ି    ପ�ଣି 
ମଦ୍େମ କୀୟ ଇଲୀଦେୟଜର ଦେମା  ʼ   ଗୃହର ଧନାଧକିାରୀ ଅଦେଟ ’   । ପ�ଣି ଅବର୍ାମ କହଦିେଲ, ‘ଦେ
ଖ,   �� ମଦ୍େଭ ଦେମାଦେ�

   ନ୍ତାନ ଦେ
ଲ ନାହିଁ,  ଏଣ� ଦେମା  ʼ      ଗୃହଜା� ଦେକୌଣ ି ଦେଲାକ ଦେମାହର ଉ��୍ରାଧିକାରୀ ଦେହବ ’”       । ଏଠାଦେର ଆଦେମ �ାହା ଦେ
ଖ�ଅଛ� ତାହା ଏକ
          ’  ପର୍ାଚୀନ ପର୍ଥା ଅଦେଟ। ଏହପିରି  ମୟ ଓ ବୟ ଦେର ଦେଗାଟିଏ ବନ୍ଧୟ୍ା 
ମପ୍��ି୍ କ ଣ କରିଦେବ,     ଦେ ମାଦେନ ଏପରି ଏକ ଜଣଙ୍କ�

              ଦେଖାଜି ଆପଣା  ମ �୍  ମପ୍��ି୍ ଉପଦେର ଉ��୍ରାଧିକାରୀ ରଦୂେପ ଦେଘାଷି� କରିଦେବ ଓ ଅବର୍ହାମ ମଧୟ୍  ପ୍ଷଟ୍ରଦୂେପ ତାହା
କରିଅଛନ୍�ି      । ତାଙ୍କର ଦେକୌଣ ି  ନ୍ତାନ ନ ଥିଲା,   ଦେ ବୃ
ଧ୍ ଦେହଉଥିଦେଲ,     ଦେ�ଣ� ଦେ ଇଲୀଦେୟଜରଙ୍କ� ଦେଖାଜି ପାଇଦେଲ  ।
“        ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ତାଙ୍କ ପର୍�ି  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପ ଥ୍ି� ଦେହଲା, ‘ଦେ
ଖ,      ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି �� ମଭ୍ର ଉ��୍ରାଧିକାରୀ ଦେହବ
ନାହିଁ;      ମା�ର୍ ଦେ� �� ମଭ୍ ଔର ଦେର ଜା� ଦେହବ,    ଦେ ହି �� ମଭ୍ର ଉ��୍ରାଧିକାରୀ ଦେହବ ’      । ଅନନ୍�ର ଦେ ତାଙ୍କ� ବାହାରକ� ଆଣି କହଦିେଲ,
‘       �� ମଦ୍େଭ ଆକାଶକ� 
ୃଷଟି୍ କରି ଦେ�ଦେବ ତାରା ମହୂ ଗଣିପାର,   ଦେ�ଦେବ ଗଣି କ�ହ ’   । ଦେ ଆହରିୁ କହଦିେଲ, ‘     ଏହି ପର୍କାର �� ମଭ୍ର ବଂଶ
ଦେହବ ’”           । ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ାମଙ୍କ ନକିଟକ� ଦେଫରି ଆ ନ୍�ି। ଅବର୍ାମ ବା �୍ବଦେର କିଛି ଉ��୍ମ କା�4୍ୟ କରିଅଛନ୍�ି,  ଅଥ4ା�୍

 ବିଶୱ୍ା ର କା�4ୟ୍,   ଆଉପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, ‘    �� ମଭ୍ର ପ�ର କ୍ାର ମହାପ�ର କ୍ାର ଵ୍ରପୂ ଦେହବ ’   । ତାହାପଦେର ଅବର୍ାମ
   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେଗାଟିଏ ପର୍ଶନ୍ ପଚାରନ୍�ି,            ଓ ତାହା ୨ ପ
ଦେର ବ� ଝିବା ବହ�ୁ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ ଦେ� ତାହାଙ୍କ ପର୍ଶନ୍

   ବିଶୱ୍ା ର ଅଭାବର ପର୍ଶନ୍ ନୁଦେହୁଁ  । ବା �୍ବଦେର,        ଅବର୍ାମ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର 
ୃଢ଼଼ ବିଶୱ୍ା କର�ଥିବାର� ଦେ ହି ପର୍ଶନ୍
କରନ୍�ି     । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଅବର୍ାମ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� କହନ୍�ି, “   ଦେହ ପର୍ଦେଭା  
ାପର୍ଦେଭା,”     ଏହା ଏବର୍ୀୟ ଭାଷାଦେର ଏକ

  ଅ ାମାନ୍ୟ ନାମ ଅଦେଟ                 । ଏହା ଏପରି ଏକ ନାମ ଅଦେଟ �ାହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଏକ  ୱ୍ାମୀ ଓ ଅବର୍ାମଙ୍କ� ଏକ 
ା ରଦୂେପ ଦେଜାର
         ଦେ
ଇଥାଏ। ଦେ�ଣ� ଅବର୍ହାମ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଆପଣା  ମପ୍କ4ର� ବାହାରି ଆ � ନାହୁଁାନ୍�ି,  ’     ମା�ର୍ କ ଣ ଦେହଉଅଛି ଦେ ବ� ଝି

 ପାର� ନାହୁଁାନ୍�ି             । ଆଉ ତାହା ଏଥିପାଇୁଁ ଦେ� କାରଣ ଦେ ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟକ� 
ୃଢ଼଼ତାର  ହ�ି ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି,    ଦେ ଆପଣ ମ �୍କକ�
  କ�ଣଡ୍ାଉଅଛନ୍�ି ଓ କହଅୁଛନ୍�ି, “ପର୍ଭ�,   ମୁଁ� ବ� ଝିପାର� ନାହିଁ     ’  ”  । ମୁଁ� ବ� ଝି ପାର�ନାହିଁ କ ଣ ଦେହଉଅଛ।ି ବର୍� ୍ ୱାଟ୍ଦେକ,  ଆ
ପି� �୍କ

     ଉପଦେର ଆପଣା  ଦେବ4ା��୍ମ  ମାଦେଲାଚନା ପ� �୍କଦେର କହନ୍�ି, “     ଅବର୍ହାମ ଆପଣା ଅବିଶୱ୍ା ଦେହ�� ନୁଦେହୁଁ,    ମା�ର୍ ବିଶୱ୍ା ଦେହ��
 ଅଭିଦେ�ାଗ କରନ୍�ି             । ଏହା ନୀରବଦେର ନରିାଶ ଦେହବା ପରିବ�୍4ଦେ� ଅଭିଦେ�ାଗ କରିବା ପାଇୁଁ ବିଶୱ୍ା ର ଆଧୟ୍ା�ମି୍କ ଶକ୍�ି ଆବଶୟ୍କ

”  କଦେର। ଅବର୍ାମ କହଅୁଛନ୍�ି, “    ପରଦେମଶୱ୍ର ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର,         ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଆପଣ ଦେମାହର  �ରକ୍ଷାର ଢ଼଼ାଲ ଦେହଦେବ  ।
      ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଆପଣ ଦେମାହର ମହାପ�ର କ୍ାର ୱ୍ରପୂ,          କିନ୍�� ଏହି ପ�ର କ୍ାରଦେର କି ଲାଭ �
ି ଦେମା ନଜି ୱ୍  ନ୍ତାନ ନାହିଁ? 

        ଏହି ପ�ର କ୍ାରଦେର କି ଲାଭ �
ି ଦେମା ନଜି ୱ୍ ଉ��୍ରାଧିକାରୀ ନାହିଁ,    �ାହାକ� ମୁଁ� ତାହା ଦେ
ଇପାଦେର? ’      କ ଣ ଦେହଉଅଛି ମୁଁ� ବ� ଝି ପାର�
ନାହିଁ ” । ଦେ ଥିପାଇୁଁ,   ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା କର�ଣାଦେର,       ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଅବର୍ାମଙ୍କ� ଦେ
ଇଥିବା ପର୍�ିଜ୍ଞାକ�  ପ୍ଷଟ୍ କରନ୍�ି   । ଦେ 
କହନ୍�ି, “       ଦେ�ଉୁଁ ମହାଦେଗାଷଠ୍ୀ ବିଷୟଦେର ମୁଁ� �� ମଭ୍କ� ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଅଛ,ି       ତାହା �� ମଭ୍ ଔର ଦେର ଜା�  ନ୍ତାନର� ଉ�ପ୍ନ୍ନ ଦେହବ ” ।

         ଏହି ପର୍କାଦେର ଦେ ଅବର୍ାମଙ୍କ� ବାହାରକ� ଆଣନ୍�ି ଓ ତାରା ମହୂକ� ଦେ
ଖାଇ କହନ୍�ି, “       �� ମଭ୍ର ବଂଶ ଏହି ଅ ଂଖ୍ୟ ତାରା ମହୂ ପରି
ଦେହବ ”         । ଏହପିର୍କାଦେର ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟର ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ପର୍�ିଜ୍ଞାକ� ପ�ନବ4ାର ଉଲ୍ଦେଲଖ କରନ୍�ି,    ଦେ ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟର

  ପର୍�ିଜ୍ଞାକ�  ପ୍ଷଟ୍ କରନ୍�ି,              ଦେ ୭ ପ
ଦେର ଏହି ପର୍�ିଜ୍ଞାକ� ଆନୁଷଠ୍ାନକି କରିବା ପାଇୁଁ ଏକ ନୟିମ  ମାଦେରାହ  ଥ୍ାପନ କରିବାକ�
�ାଉଅଛନ୍�ି    ’  । ଆଉ ଅବର୍ହାମ କ ଣ କରନ୍�ି?          ୬ ପ
  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ପ�ରା�ନ ନୟିମଦେର �ିନି କିମବ୍ା ଚାରି ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ପ
ମାନଙ୍କ

  ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ,        ଓ ମୁଁ�  ବ4ନାମ  ଥ୍ାନଦେର ପବୂ4ପ
ଗ�ଡିକ ବୟ୍ବହାର କରିବାକ� �ାଉଅଛି   “   । ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ 
   
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ବିଶଵ୍ା କରନ୍ଦେ�,        ଦେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷଦେର ତାକ� ଧାମି4କତା ଦେବାଲି ଗଣନା କଦେଲ ”    । ଏବଂ ଅବର୍ହାମ ବିଶୱ୍ା 

     କଦେଲ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର �ାହା କରିବାକ� କହଦିେଲ,   ଦେ ତାହା କରିଦେବ         । ଏହା ଅବର୍ହାମଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ର  ାର ଅଦେଟ। ଦେ ବୃ
ଧ୍
           ଅଟନ୍�ି। ତାହାଙ୍କ� ଅଦେନକ ବିଷୟ ପର୍�ିଜ୍ଞା କରା�ାଇଅଛ।ି ଏଦେବ  �
ଧ୍ା ଦେ ତାହାଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି,    କିନ୍�� ଦେ ଆପଣା
   ମ �୍କକ� କ�ଣଡ୍ାଉଅଛନ୍�ି ଓ କହଅୁଛନ୍�ି, “            ଏଦେବ  �
ଧ୍ା ମୁଁ� ବ� ଝି ପାର� ନାହୁଁ ଦେ� ଏହି  ମ �୍ କିପରି ଦେହବ  । ଇଲୀଦେୟଜର,  ଦେମା

 ନଜି ୱ୍  ନ୍ତାନ,    ମୁଁ� ବ� ଝି ପାର� ନାହିଁ ”         । ପରଦେମଶୱ୍ର ପ�ଣିଥଦେର ଆପଣା ପର୍�ିଜ୍ଞାକ� ତାହାଙ୍କଠାଦେର ଉଲ୍ଦେଲଖ କରନ୍�ି। କିଛି
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  ପରିବ�୍4�ନ ଦେହାଇ ନାହିଁ?   ଦେମା କହବିାର ଅଥ4,          “    ାରୀ ଆପଣା ଗୃହ ଭି�ରକ� ଦେ
ୌଡି଼ ଆ ି କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି ଦେ� ମୁଁ� ଗଭ4ବ�ୀ ଦେହାଇଅଛ!ି” 
        କିଛି ପରିବ�୍4�ନ ଦେହାଇନାହିଁ ଏବଂ ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ପର୍�ିଜ୍ଞାକ�  ପ୍ଷଟ୍ କରନ୍�ି,    ପ�ଣି ଅବର୍ହାମ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ

         ପର୍�ିଜ୍ଞାକ� ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ� ଧାମି4କ ଦେବାଲି ଗଣନା କରନ୍�ି      । ଅବର୍ହାମ ବିଶୱ୍ା କଦେଲ ଦେ�
   ପରଦେମଶୱ୍ର �ାହା କରିବାକ� କହଦିେଲ,   ଦେ ତାହା କରିଦେବ     । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପାଉଲ ଦେରାମୀୟ ୪:     ୨୧ ପ
ଦେର ଏହି କାହାଣୀର ପ�ନରାବୃ��ି୍

କରନ୍�ି,  ଦେ କହନ୍�ି, “    ଈଶଵ୍ର �ାହା ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍�ି,        ତାହା  ାଧନ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ମଧୟ୍ ଦେ ଦେ�  କ୍ଷମ,    ଏହା 
ୃଢ଼଼ ରଦୂେପ
ଜାଣିଥିଦେଲ ”         । ଏଠାଦେର ଆପଣଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ର ପରିଭାଷା ଅଛ।ି ଈଶଵ୍ର �ାହା ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍�ି,     ତାହା  ାଧନ କରିବା ନମିନ୍ଦେ�

   ମଧୟ୍ ଦେ ଦେ�  କ୍ଷମ,       ଏହା 
ୃଢ଼଼ ରଦୂେପ ଜାଣିବା ହିଁ ବିଶୱ୍ା ଅଦେଟ    । ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା,   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଭର ା
କରିବା,   ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା;     ଏହି  ବ� କହବିାର ଅଥ4 ଏହା,        ଦେ� ଅବର୍ହାମ ଏହା ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ବିଶୱ୍ା କରିଥିଦେଲ ଦେ�

    ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ବିଷୟଦେର �ାହା କହନ୍�ି,         ଦେ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି ଓ ଦେ �ାହା କରିବାକ� କହନ୍�ି,   ଦେ ତାହା କରିଦେବ  ।
     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଅବର୍ହାମ ବିଶୱ୍ା ର  ହ�ି ପର୍�ିଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି,       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ମଧୟ୍ ତାହାଙ୍କ� ଧାମି4କ ଦେଘାଷି�

   କରିବା 
ୱ୍ାରା ପର୍�ିଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି  “ ”  । ଧାମି4କ ଶବ
୍ର ଅଥ4,   ଆଧାରଭ�ୂ ଓ ମ�ୂ�ଃ,    ଏପରି ଏକ ଆଚରଣକ� 
ଶ4ାଏ,  �ାହା
   ଦେଗାଟିଏ  ମପ୍କ4ଦେର ଉପ��କ୍� ଅଦେଟ      । ଏହି ଶବ
୍ର ଅଦେନକ ଅଥ4 ଅଛ,ି    ବିଦେଶଷ ରପୂଦେର ନୂ�ନ ନୟିମଦେର,    କିନ୍�� ଏହା  ବ�ଠାର�
  ପର୍ଧାନ  �୍ର ଅଦେଟ,           ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ଏକ ନୟିମବ
ଧ୍  ମପ୍କ4 ପାଇୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍�ି ଓ ଦେ କହଅୁଛନ୍�ି, 

“         ଏହି  ମପ୍କ4 ମଧୟ୍ଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା ପାଇୁଁ ମୁଁ� ଆହ୍ୱାନ କର�ଅଛି ”        । ଦେକବ� ତାହା ହିଁ ଦେମା ପର୍�ିଜ୍ଞା ପର୍�ି ଉପ��କ୍�
   ପର୍�ିଉ��୍ର ଅଦେଟ। ଏବଂ ଦେ�ଣ�, ଅବର୍ହାମ,        ନୟିମର ଏକ  ନ୍ତାନ ରପୂଦେର ଅଦେପକ୍ଷି� ମାଧୟ୍ମଦେର ପର୍�ିଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି  ।

      ଦେ ବିଶୱ୍ା ଦେର ପର୍�ିଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି ଏବଂ ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “   �� ଦେମ ବ� ଝି ପାରିଲ!     �ାହା ମୁଁ� �� ମଠାର� ଅଦେପକ୍ଷା କଦେର, ତାହା
 ଧାମି4କତା ଅଦେଟ       । କାରଣ �� ଦେମ ଉଚି�୍ ମାଧୟ୍ମଦେର ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଲ,      କାରଣ �� ଦେମ ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଲ, 

      କାରଣ �� ଦେମ ଦେମା ପର୍�ିଜ୍ଞା ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା କଲ,   �� ଦେମ ଧାମି4କ ଅଟ ”।

୪.   ’   ପରଦେମଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାର� କ ଣ ଆଶା କରନ୍�ି?

     ତାହା ହିଁ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କଠାର� ଆଶା କଦେଲ  । ଦେ�ଣ�,     ଦେ�ଉୁଁ �କ4 ଙ୍ଗ� ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିବା ଆବଶୟ୍କ,   ତାହା ଦେହଲା : 
  ’   ପରଦେମଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାର� କ ଣ ଆଶା କରନ୍�ି?    ଏହାର ଉ��୍ର  ିଧା ଅଦେଟ:    ଠକ୍ି  ମାନ ବିଷୟ ଅଦେଟ   । ପରଦେମଶୱ୍ର

   ଦେକଉୁଁ ଆଚରଣଆଶା କରନ୍�ି?         ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ନୟିମବ
ଧ୍  ମପ୍କ4 ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା କର�,  ଦେ�ଦେବ
       ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣ ଓ ଦେମାଠାର� କିପର୍କାର ପର୍�ିଉ��୍ର ଆଶା କରନ୍�ି?      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଏକ ନୟିମବ
ଧ୍

  ମପ୍କ4ଦେର ଅଛ� ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନୁଦେହୁଁ କି? “        ଏହି ପାନପା�ର୍ ଦେମାହର ରକ୍�ଦେର  ଥ୍ାପି� ନୂ�ନ ନୟିମ ଅଦେଟ ”  । ଆଦେମମାଦେନ ମଧୟ୍
             ଅବର୍ହାମଙ୍କ  ମାନ ଏକ ନୟିମବ
ଧ୍  ମପ୍କ4ଦେର ଅଛ� ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ବା ପାଇୁଁ ଆହ�ୁ ଅଟ� ?

କ.   ତାହାଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବାକ�

     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା ଦେର ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ବାକ� ଆହ�ୁ ଅଟ�        । ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହା ହିଁ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାର� ଆଶା କରନ୍�ି।
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କଠାଦେର ଭର ା ରଖିବାକ� ଦେ ଚାହୁଁାନ୍�ି,       ଏପରି କି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପରି ଥ୍ି�ି ବିପରୀ� ପରିଲକ୍ଷି� ହଏୁ, 

      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ମଧୟ୍ ତାହାଙ୍କଠାଦେର ଭର ା ରଖିବାକ� ଦେ ଚାହୁଁାନ୍�ି      । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୟ�କ୍ଦେରନର  ନ୍ତାନଗଣଙ୍କ
 କାହାଣୀ ଶ�ଣ�,           ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ମଧୟ୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ� ପବି�ର୍ ଓ ଧାମି4କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଧାମି4କତାର 
ାନ ଦେ
ଦେବ,   ଓ 
�ଷଟ୍ତାକ�
 
ଣଡି୍� କରିଦେବ,      ଦେ ହି ବିଶୱ୍ା  ହ�ି ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ବା ଆବଶୟ୍କ        । ବିଶୱ୍ା ର ଦେଗାଷଠ୍ୀ ମଧୟ୍ଦେର ତାହା ହିଁ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ
   ନମିନ୍ଦେ� ବିଶୱ୍ା ର ଆହ୍ୱାନ ଅଦେଟ।

 
�ଇଟି ପ
ୟ୍ାଂଶ,     ଏପରି ଆହରିୁ ଅଦେନକ ବାକ୍ୟାଂଶକ� ଦେ
ଖିପାରିବା,     କିନ୍�� ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଏବର୍ୀ ୧୧:   ୧ ପ
ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, 
“         ବିଶଵ୍ା ପର୍�ୟ୍ାଶି� ବିଷୟର ମ�ୂଭମିୂ ଓ ଅ
ୃଶୟ୍ ବିଷୟର ନଶିଚି୍� ଜ୍ଞାନ ”   । ଅବର୍ହାମ ତାହା ଅଟନ୍�ି,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?  �
ଓି

   ଅବର୍ହାମ ଦେକବ� ଆଶା କର�ଥିଦେଲ,     ମା�ର୍ ଦେ ଦେ ଥିପର୍�ି ନଶିଚି୍� ଥିଦେଲ       । �
ଓି ଦେ ବ�୍4�ମାନ ଦେ
ଖି ପାର� ନାହୁଁାନ୍�ି,  �ଥାପି
        ଦେ ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ଜାଣିଥିଦେଲ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ବାକ୍ୟକ� ପଣୂ୍4ଣ କରିଦେବ  । କିନ୍�� ,    ପ�ରା�ନ ନୟିମର ଭବିଷୟ୍
ବକ୍ତା

    ହବକ୍କୂକ ଦେମାର ପରି୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଦେଟ        । ହବକ୍କୂକ ଏହି ଜଗ�କ� ଦେ
ଖନ୍�ି ଓ ଦେ କହନ୍�ି, “ପରଦେମଶୱ୍ର,    ଏପରି ଜଣା ପଡ଼ୁଅଛି
        ଦେ� ଧାମି4କ ଦେଲାକମାଦେନ ପରା �୍ ଦେହଉଅଛନ୍�ି ଓ 
�ଷଟ୍ଦେଲାମମାଦେନ ବିଜୟୀ ଦେହଉଅଛନ୍�ି  ’  । କ ଣ ଦେହଉଅଛ?ି”  ପରଦେମଶୱ୍ର

     ’    ହବକ୍କୂକଙ୍କ  ହ�ି ବା�୍4ତାଳାପ କରନ୍�ି ଓ କ ଣ ଦେହଉଅଛି ତାହା ବ�ଝାନ୍�ି       । ଆଉ ହବକ୍କୂକ ପ� �୍କର ଦେଶଷଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର
       ଭବିଷୟ୍
ବକ୍ତା ହବକ୍କୂକଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରିବା ପାଇୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି। ୩:       ୧୭ ଓ ୧୮ ପ
ଦେର ହବକ୍କୂକଙ୍କ ପର୍�ିଉ��୍ରକ�

ଶ�ଣନ୍�� , “      କାରଣ �
ୟ୍ପି ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ପ�ଷପି୍� ଦେନାହବି,     କିଅବା 
ର୍ାକ୍ଷାଲତାଦେର ଫ� ନ ଧରିବ;      ଜୀ�ବୃକ୍ଷ ଫ� ନଫ�ିବ ଓ
    କ୍ଦେଷ�ର୍ ଖା
ୟ୍
ର୍ବୟ୍ ଉ�ପ୍ନ୍ନ ନ କରିବ;    ଖ�ଆଡ଼ର� ଦେମଷପଲ ଉଚଛ୍ନି୍ନ ଦେହବ,     ଆଉ ଦେଗାଠଦେର ଦେଗାର�ପଲ ନ ଥିବ;   �ଥାପି ମୁଁ�

   
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ଆନନ୍
 କରିବି       ”    । ମୁଁ� ଆପଣା �ର୍ାଣର ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଉଲ୍ଲା କରିବି। ଦେ
ଖନ୍�� ତାହା ବିଶୱ୍ା 
 “          ”  ଅଦେଟ। ମୁଁ�  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ଆନନ୍
 କରିବି। ମୁଁ� ଆପଣା �ର୍ାଣର ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଉଲ୍ଲା କରିବି। ହବକ୍କୂକ

କହନ୍�ି, “      �
ୟ୍ପି ଡିମିରି ବୃକ୍ଷଦେର ଦେକୌଣ ି ଫ� ନାହିଁ,     ଦେ ଥିଦେର ମୁଁ� ଚିନ୍ତା କଦେର ନାହିଁ;      �
ୟ୍ପି ଦେକୌଣ ି 
ର୍ାକ୍ଷାଲତାଦେର ଫ� ନ
ଧଦେର,     ଦେ ଥିଦେର ମୁଁ� ଚିନ୍ତା କଦେର ନାହିଁ;     �
ୟ୍ପି ଜୀ�ବୃକ୍ଷ ଫ� ନଫଦେ�,     ଦେ ଥିଦେର ମୁଁ� ଚିନ୍ତା କଦେର ନାହିଁ,   �
ୟ୍ପି ଖ�ଆଡ଼ଦେର

 ଦେମଷପଲ ନାହିଁ,     ଦେ ଥିଦେର ମୁଁ� ଚିନ୍ତା କଦେର ନାହିଁ,    �
ୟ୍ପି ଦେଗାଠଦେର ଦେଗାର�ପଲ ନାହିଁ,     ଦେ ଥିଦେର ମୁଁ� ଚିନ୍ତା କଦେର ନାହିଁ; �ଥାପି,  ମୁଁ�
   
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ଆନନ୍
 କରିବି             । ମୁଁ� ତାହାଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବି ଓ ଦେ ହି ବିଶୱ୍ା ଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବି ଏବଂ ମୁଁ�
    ”           ’  ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟତାର  ହ�ି ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କରିବି। ବ�୍4�ମାନ ତାହା ବିଶୱ୍ା ଅଦେଟ। ଏଥିଦେର କିଛି �ାଏ ଆଦେ ନାହିଁ ଦେ� କ ଣ
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ଦେ
ଖା�ାଉଅଛ,ି          �ଥାପି ଆପଣ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ବିଷୟଦେର �ାହା କହନ୍�ି,     ଦେ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି ଓ
   ଦେ �ାହା କରିବାକ� କହନ୍�ି,   ଦେ ତାହା କରିଦେବ।

   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏପରି ପରି ଥ୍ି�ି ଦେହାଇଥାଏ,    ’  ଦେ�ଦେବ ମାନବ ପର୍ବୃ��ି୍ କ ଣ ଦେହାଇଥାଏ?      ବା �୍ବଦେର ବିଶୱ୍ା ନ କରିବା ମାନବ
 ପର୍ବୃ��ି୍ ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?       ମାନବ ପର୍ବୃ��ି୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା ପରିଦେବ�୍4ଦେ� ବିପରୀ� ଦେହାଇଥାଏ   । ଦେକୌଣ ି

             ଅନ୍ୟ ବିଷୟରଆଶା କରିବା ମାନବ ପର୍ବୃ��ି୍ ଦେହାଇଥାଏ। ମାନବୀୟ ପାପମୟ ପର୍ବୃ��ି୍ ଏହା କହବିା ଅଦେଟ ଦେ�, “   �
ି ମୁଁ�
 ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେ
ଖିପାଦେର,    ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କରିବି ”      । ମାନବୀୟ ପର୍ବୃ��ି୍ ଏହା କହବିା ଅଦେଟ ଦେ�,”    �
ି ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ

    ାନଧିୟ୍କ� ଅନୁଭବ କରି ପାଦେର,    ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କରିବି ” । ଦେ
ଖନ୍�� ,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା ଉପଦେର ମଧୟ୍ କିଛି ଅନ୍ୟ ବିଷୟ
ଚାହୁଁ�        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଛି ଦେଭୌ�ିକ ଓ ଭାବନା�ମ୍କ ବିଷୟ ଚାହୁଁ�,          ଏପରି କିଛି ବିଷୟ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖି ପାରୁଁ� ବା ଛ� ଇୁଁ ପାର�  ।

    ଆଉ ଏହା ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କ ହ
ୃୟଦେର ଦେହାଇଥାଏ,     କାରଣ ପାପ ଏପ�4୍ୟନ୍� ଅବ ଥ୍ି� ଅଦେଟ  । �ଥାପି,    ଦେଥାମା ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଅଦେନକ
   ମ ୟ୍ାର  ମମ୍�ଖିନ ଦେହଦେଲ,     ଦେ ଦେହାଇ ନ ଥିଦେଲ କି?     “   ” ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଜି ପ�4୍ୟନ୍� ଦେଥାମାଙ୍କ�  ନ୍ଦେ
ହ କରିବା ଦେଥାମା ଦେବାଲି

କହଥିାଉ,           କାରଣ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ କହଦିେଲ ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ ପର୍ଭ� ମୃ�ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଉ�ଥ୍ି� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି, 
  ’  ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେଥାମା କ ଣ କହଥିିଦେଲ?  ଦେ�ାହନ ୨୦:   ୨୫ ପ
ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, “        ତାହାଙ୍କ ହା�ଦେର କଣଟ୍ାର ଚିହ୍ନ ବ� ନ ଦେ
ଖିଦେଲ ଓ

                 ଦେ ହ ିବ�  ଥ୍ାନଦେର ଦେମାହର ଆଙ୍ଗ��ି ନ ଦେ
ଦେଲ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷଦେ
ଶଦେର ଦେମାହର ହା� ନ ଦେ
ଦେଲ ମୁଁ� କ
ାପି ବିଶଵ୍ା କରିବି
ନାହିଁ ” । ଓଦେହା, ’         କ ଣଆପଣ ଦେ ହି ବାକ୍ୟକ� ଦେଫରାଇ ଦେନବା ପାଇୁଁ ନ ଚାହଦିେବ?      କାରଣ ତାହାପଦେର �ୀଶ� ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର

  ଉପ ଥ୍ି� ଦେହାଇ କହନ୍�ି, “             ଏଆଦେଡ଼ �� ମଭ୍ର ଆଙ୍ଗ��ି ବଢ଼଼ାଇ ଦେମାହର ହା� ଦେ
ଖ ଓ ହା� ବଢ଼଼ାଇ ଦେମାହର କକ୍ଷଦେ
ଶଦେର 
ଅି ” ।
         ପଦେର ଦେ ପର୍ଣାମ କରି ଏକ �ିହ
ୂୀ ରପୂଦେର ଅ
ଭ୍�� ଦେଘାଷଣା କଦେଲ, “  ଦେମାହର ପର୍ଭ�,  ଦେମାହର ଈଶଵ୍ର ”    । ପଦେର �ୀଶ� ତାଙ୍କ�

କହଦିେଲ, “     ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ନ ଦେ
ଖି ବିଶଵ୍ା କରିଅଛନ୍�ି,  ଦେ ମାଦେନ ଧନ୍ୟ ”।

      କାହା ବିନା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପର୍ ନ୍ନ କରିବା ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ?  ବିଶୱ୍ା ବିନା   । ବିଶୱ୍ା ବିନା,   ଭାବନା ବିନା ନୁଦେହୁଁ,    ଦେକୌଣ ି ଦେଭୌ�ିକ ବା
   ଆଶୱ୍ା ି� ଦେଚ�ନ ବିନା ନୁଦେହୁଁ              । ବିଶୱ୍ା ବିନା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପର୍ ନ୍ନ କରିବା ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇୁଁ ମ�ୂ

          ’  ଭି��ି୍ ଭଲି ଧାମି4କତା ନମିନ୍ଦେ� ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା କ ଣ ଅଦେଟ,    �
ି ତାହା ଜାଣିବାକ�
ଚାହୁଁାନ୍�ି,       ଦେ�ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା ଏହା ଅଦେଟ       । ଅଥ4ା�୍ �
ୟ୍ପି ଆମଭ୍ାମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷ�ୟ୍  ମମ୍�ଖଦେର

   ବ� ବିପରୀ� ଦେ
ଖା�ାଏ,                ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ଇଶୱ୍ର ଆପଣା ବିଷୟଦେର �ାହା କହନ୍�ି ଦେ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି
        ଅଟନ୍�ି ଓ ଦେ �ାହା କରିବାକ� କହନ୍�ି ଦେ ତାହା କରିଦେବ     । ବର୍� ୍ ୱାଟ୍ଦେକ ପଦେର ଦେଲଖନ୍�ି, “    ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେଲାକମାଦେନ ଚକ୍ଷ�ୟ୍ର

    ନୁଦେହୁଁ ମା�ର୍ କଣ୍4ଣର ଦେଲାକ ଅଟନ୍�ି         ”     । ଈଶୱ୍ର ଦେ
ଖା�ିବା ଭଲି ନୁହନ୍�ି କିନ୍�� ଶ�ଣିବା ପରି କହନ୍�ି। ଆଉ ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ�
 ”      ’      ମଧୟ୍ ଦେ�ାଡି଼ବି। ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କଠାର� ଏହା ଚାହୁଁାନ୍�ି। ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମା ଠାର� ମଧୟ୍ ଏହା ଚାହୁଁାନ୍�ି। ପରଦେମଶୱ୍ର

            ଆପଣଙ୍କଠାର� ମଧୟ୍ ଏହା ଚାହୁଁାନ୍�ି। ଦେ ଚାହୁଁାନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଉପଦେର ଭର ା ରଖ�,  ତାହାଙ୍କ
  ପର୍�ିଜ୍ଞାଦେର ବିଶୱ୍ା କର�,      ଏବଂ �
ି ଦେ ହି ବିଶୱ୍ା ବା �୍ବ ଅଦେଟ,     ’  ଦେ�ଦେବ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍�� କ ଣ ଦେହାଇପାଦେର?

ଖ.       ପର୍କୃ� ବିଶୱ୍ା  ବ� ଦେବଦେ� କା�4ୟ୍ଦେର ନଜିକ� ପର୍
ଶି4� କଦେର

    �
ି ଏହା ପର୍କୃ�ଦେର  �ୟ୍ ଅଦେଟ,   ଦେ�ଦେବ ଏହା  ବ4
ା,      ବ4
ା କା�4୍ୟଦେର ନଜିକ� ପର୍
ଶି4� କଦେର     । �
ି ବିଶୱ୍ା ଆଜ୍ଞାବହକ�
  ପଦ୍େରରି� କଦେର ନାହିଁ,     �
ି ବିଶୱ୍ା ଅବର୍ହାମଙ୍କ ପରି ନୁଦେହୁଁ,       ଦେ�ଦେବ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ଭ�ୂମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ଠାର� କିଛି

 ଅଧିକ ନୁଦେହୁଁ,       କାରଣ ଭ�ୂମାଦେନ ମଧୟ୍ ବିଶଵ୍ା କରି ଥରହର ହଅୁନ୍�ି,  �ାକ�ବ ୨:୧୯    । �ାକ�ବ ଆଦେଗଇ କହନ୍�ି, “   ଦେ ହପିରି କମ4 ବିନା
  ବିଶଵ୍ା ମଧୟ୍ ମୃ� ”       । ଦେ�ଉୁଁ ବିଶୱ୍ା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକ� ପରିବ�୍4�ନ କଦେର ନାହିଁ,  ଦେ�ଉୁଁ ବିଶୱ୍ା ,    ବିଶୱ୍ା  ହ�ି ପ
କ୍ଦେଷପ
   ଦେନବାଦେର ପଦ୍େରରି� କଦେର ନାହିଁ,   ତାହା ମୃ� ଅଦେଟ    । ଏହା ବୟ୍ଥ4 ଅଦେଟ,          ଏହା ଧାମି4କତା ନୁଦେହୁଁ ଏବଂ ଈଶୱ୍ର ଏପରି ବିଶୱ୍ା  ହ�ି କିଛି
  କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି ନାହିଁ      । କିନ୍�� �
ି ବିଶୱ୍ା ବା �୍ବ ଅଦେଟ,          �
ି ମୁଁ� ଓ ଆପଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞାଦେର ପଣୂ୍4ଣ ରପୂଦେର ହ
ୃଦେବାଧ

ଦେହାଇଅଛ� ,       ଦେ�ଦେବ ଏହା ନଦିେଜ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ପର୍କାଶି� ଦେହବ।

          ବିଶୱ୍ା ଦେର ଦେନାହ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କଦେଲ ଓ ଦେ ଜାହାଜ ନମି4ାଣ କଦେଲ      । ବିଶୱ୍ା ଦେର ଅବର୍ହାମ ଆପଣା ଜନ୍ମଭମିୂକ�
               �ୟ୍ାଗ କଦେଲ ଓ ୨୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆପଣା ପ��ର୍ ଇ ହାକଙ୍କ� ବ�ି ରଦୂେପ ଉ� ୍ଗ4 କଦେଲ। ବିଶୱ୍ା ଦେର ଦେମାଶା ମି ରର ଅଧିକାରକ�

             �ିରଷକ୍ାର କଦେଲ। ବିଶୱ୍ା ଦେର 
ାଉ
 ଆକ୍ରମଣ ଓ ଛ�ନା  ମୟଦେର ମଧୟ୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍ଶଂ ା କଦେଲ। �
ୟ୍ପି
    ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ପ�ଷପି୍� ନ ହଏୁ,     ବିଶୱ୍ା ଦେର ହବକ୍କୂକ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍ଶଂ ା କଦେଲ     । ବିଶୱ୍ା ଦେର ପଦ୍େରରି� ପାଉଲଙ୍କ�
     ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଏହା କହବିାକ� ପଦ୍େରରି� ଦେହଦେଲ, “  କାରଣ ଦେମା  ʼ ବିଚାରଦେର,      ଦେ�ଉୁଁ ଦେଗୌରବ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍�ି ପର୍କାଶି�

ଦେହବ,         ତାହା �� �ନାଦେର ଏହି ବ�୍4�ମାନ କା�ର 
�ଃଖଦେଭାଗ କିଛି ହିଁ ନୁଦେହୁଁ,  ଦେରାମୀୟ ୮:୧୮ ”    । ବିଶୱ୍ା ଦେର ପାଉଲ କହନ୍�ି, “   ଏହି  ବ�
 କଠନି ଅଦେଟ,     ବ� ଜିନଷି ମନ୍
 ଅଦେଟ,   ମୁଁ� ପର୍ହାର ପାଇଲି,     ମୁଁ� ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିବାଦେର  ଙ୍ଘଷ4 କଲି, ’   ଦେମା ର ପରିହା ଦେହାଇଥିଲା ” ।

    “       ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ। ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ �ାହା ଦେମା  ହ�ି ଦେହଉଅଛ,ି    ଦେ�ଦେ� ମନ୍
 ଦେହଦେଲ ମଧୟ୍,   ଭବିଷୟ୍
ଦେର ପାଇବକ� ଥିବା
     ଦେ ହି ଅବିଶୱ୍ା ନୀୟ ମହମିାର �� �ନାଦେର କିଛି ନୁଦେହୁଁ ”          । ତାହା ବିଶୱ୍ା ଅଦେଟ। ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ହିଁ ଦେଗାଟିଏ ବୟ୍କ୍�ି ଆପଣା

               ଭା�4ୟ୍ାର କକ4ଟ ଦେରାଗ ପରିକ୍ଷଣ ଦେହଲା ପଦେର ମଧୟ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଭର ା ରଦେଖ। ବିଶୱ୍ା ଦେର ହିଁ ଦେଗାଟିଏ  �୍ର୍ୀ ଆପଣା
                
�ଇଟି ପ��ର୍କ� କବର ଥ୍ କଲା ପଦେର ମଧୟ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଭର ା ରଦେଖ। ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ହିଁ ଦେଜରି  ିଟଟ୍ର ଦେଗାଟିଏ ମ��୍
    ବାହନ ଚା�କଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଆପଣା ଭା�4୍ୟା,     ମାତା ଓ ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର,       
�ଇଟି  ନ୍ତାନର ହ�ୟ୍ା ପଦେର ମଧୟ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର
 ଭର ା ରଖନ୍�ି       । ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ହିଁ ଗ୍ଦେରଦେଚନ୍ ହଲ୍ି,           ଆପଣା ୨୨ ଟି ଗ୍ରନ୍ଥିକ ମଧୟ୍ର� ୨୧ ଟି ଗ୍ରନ୍ଥିକ କକ4ଟ ଦେରାଗଦେର

           ଆକ୍ରାନ୍� ଦେହବା  ��୍ଦ୍େୱ ଦେ �� କ4ୀକ� ଦେଫରନ୍�ି ଓ ଇଂଷଟ୍ାନ୍ବ�ଲଦେର ମ� ଲମାନମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର  � ମାଚାର ଶ�ଣାନ୍�ି   । ଏହା

The 52 Stories of the Bible



49

     ବିଶୱ୍ା ଅଦେଟ �ାହା ଗ୍ଦେରଦେଚନ୍ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ପଦେର,        ଚାଦେରାଟି  ନ୍ତାନ  ହ�ି ତାହାଙ୍କ  ୱ୍ାମୀଙ୍କ�  ହଦେ�ାଗ ପର୍
ାନ କରିବ  ।
                   ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଲି ଦେଡ଼ଡି ଦେମା  ହ�ି ବାଣଟି୍ ପାରିଥିଦେଲ ଦେ� ଦେ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ� ଭବିଷୟ୍�ଦେର ଲୁ ଜିନ୍ ପାଇୁଁ କିଛି ବିଷିଷଟ୍

         ବିଷୟ ରଖା�ାଇଅଛ।ି ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଆନ୍ନା ରାଗ୍ଦେଲଣଡ୍ ଆପଣା ମୃ�� ୟ୍ ଶ�ୟ୍ାଦେର ଥାଇ,      ଦେକଦେ� ରା�ରି୍ ପବୂ4ର� ଆପଣା ପ��ର୍
    ଦେଗରି ରାଗ୍ଦେଲଣଡ୍ଙ୍କ� ପଚାରି ପାରିଥିଦେଲ ଦେ�, “           କିପରି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ନ ଦେହାଇ ମଧୟ୍ ଏହପିରି �ନ୍�ର୍ଣା ଦେ
ଇ
 ଗମନ କରିପାଦେର?”

        କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କ� ଦେକବ� ଏହି ଅ ାଧାରଣ ବିଷୟଦେର ହିଁ ନୁଦେହୁଁ,     ମା�ର୍  ାଧାରଣ ବିଷୟମାନଙ୍କଦେର ମଧୟ୍ ଦେ
ଖ�  ।
                 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏପରି ଏକ  ୱ୍ାମୀର ଜୀବନଦେର ବିଶୱ୍ା କ� ଦେ
ଖ� �ିଏ ଏହି ଜଗ�ର ଦେଲାଭକ� ନ ଦେ
ଖିଲା ପରି ହଏୁ ଓ ଆପଣା

            ଜୀବନଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍ାଥମିକତାକ� ମହ�ୱ୍ ଦେ
ଇଥାଏ। ତାହା ଅଥ4 ଦେ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣା କା�4ୟ୍ ଥ୍�ର� ଗୃହକ� ଆ ନ୍�ି, 
          ଦେ ଶନବିାର 
ନି ବିଶର୍ାମ ଦେନବା ଆଦେପକ୍ଷା ଆପଣା  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ  ହ�ି ଦେବ ୍ବଲ୍ ଦେଖ�ନ୍�ି      । ଦେଜମ୍ ୍ ଡ଼ବ୍ ନ୍ ଏହି ବିଷୟଦେର
      ଏକ ମହାନ ଉକ୍�ି ଉଲ୍ଦେଲଖ କରନ୍�ି। ଦେ କହନ୍�ି, “   ” ଦେଗାଟିଏ  ର� ଜୀବନ (     ମୁଁ� ଏହାକ� ବିଶୱ୍ା ର ଜୀବନ କହବିି)  ଦେଗାଟିଏ

        କା�4ର� ବୟ୍କ୍�ି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଳାନ୍� ଶରୀରକ� ଶ�ୟ୍ାର�  ପତ୍ାହଦେର ପାଞଚ୍ 
ନି,       ଏବଂ ଦେଗାଟିଏ ବଷ4ଦେର ୫୦  ପତ୍ାହ ଟାଣି
ଦେନଉଛନ୍�ି         । ଏହା ଅଗଷଟ୍ ମା ଦେର 
�ଇ  ପତ୍ାହ ଛ� ଟି ଅଜ4ନ କରିବା,         ଏବଂ ଭର୍ମଣ ପାଇୁଁ ଏପରି  ଥ୍ାନ ବାଛବିା �ାହା ପିଲାମାନଙ୍କ�

 ଆନନ୍
�ି କରିଦେବ         । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଦେକୌଣ ି ଏକ ନୂ�ନ ଜିନଷି କିଣିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି,     ଆପଣ ପଇ ାକ� ବ�
ଧ୍ିମାନର  ହ�ି ଖଚ୍4ଚ
   କରିବା ବିଶୱ୍ା ର ଜୀବନ ଅଦେଟ;          ଏହା ଆପଣା ପ��ର୍କ� ଶନବିାର 
ନିଦେର ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ପାଇୁଁ ଦେନବା ଅଦେଟ,  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ

      ବହ�ୁ ��୍ପରତାର  ହ�ି ଦେବ ୍ବଲ୍ ଦେଖଲ ଦେ
ଖିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି            । ଏହା ଗ�  ପତ୍ାହଦେର ୬୦ 
ନି କା�4୍ୟ କଲା ପଦେର ଛ� ଟି 
ନିଦେର
      ଦେଗଦେରଜ୍ କ�  ଫା କରିବା ଅଦେଟ। ବିଶୱ୍ା ର ଜୀବନ,   ଆପଣା ମ�ଣଡ୍ ବୟ୍ଥା,    ଆପଣା ବାହନ  ଫା କରିବା,   ବନ୍ୟଘା  ଫା କରିବା, 

      ଓ ଆୟକରର କାଗଜ  ହ�ି  ମପ୍ା
ନ କରିବା ଅଦେଟ          । ଏହା ରବିବାର 
ନି ଆପଣା ପରିବାରକ� ମଣଡ୍�ୀକ� ଦେନଇ �ିବା ଅଦେଟ, 
        ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣଆପଣା ପା�କଙ୍କ  ମ �୍ ପର୍ଚାର ପବୂ4ର� ଶ�ଣି ଅଛନ୍�ି ” । ଉ��୍ମ,     ଏହି  ବ� ଦେମା ବିଚାର ନୁଦେହୁଁ  “ ।

           ବିଶୱ୍ା ର ଜୀବନ ଆପଣା ଆୟର ଏକ ଅଂଶ ଇଶୱ୍ରଙ୍କ କା�4ୟ୍ ପାଇୁଁ ଦେ
ଇ ଦେ
ବା ଅଦେଟ,     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ପବୂ4ର� ଚିନ୍ତା
       କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ� ଆପଣ କିପରି ଆପଣା ଆବଶୟ୍କକ� ପରୂଣ କରିଦେବ ” । ଦେ
ଖନ୍�� ,    ତାହା ହିଁ ବିଶୱ୍ା ର ଜୀବନ,   ଏହି ବିଷୟଦେର

  ଦେଗାଟିଏ  ୱ୍ାମୀ ପାଇୁଁ,             �ାହା ପାଖଦେର ଏହି  ମ �୍ ପର୍ଦେଲାଭନ ଅଛି ଓ ତା  ମମ୍�ଖଦେର ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ ଅଛ,ି   କିନ୍�� ଦେ 
               ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍ାଥମିକତାଗ�ଡିକଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର ଓ ଦେ ଈଶୱ୍ର ଓ ଆପଣା ପରିବାରକ� ପର୍ଥମ  ଥ୍ାନ ଦେ
ଇଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟ

   ବିଷୟ  ବ�କ� ପର୍�ୟ୍ାଖ୍ୟାନ କରିଥାଏ           । ବିଶୱ୍ା ମଣଡ୍�ୀର  ାଦେତାଟି ��ବା ଝିଅଙ୍କ� ପବି�ର୍ତାର ମାଗ4ଦେର ଚାଲିବା ପାଇୁଁ
 ଦେନ�ୃ�ୱ୍ କଲା,         ଦେ ମାଦେନ ଆପଣା ଦେ�ୌନ ପବି�ର୍ତାକ� ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇୁଁ ପର୍�ିଜ୍ଞାବ
ଧ୍ ଦେହଦେଲ,    କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ବିଶୱ୍ା 

     କଦେଲ ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମାଗ4 ଉ��୍ମ ଅଦେଟ          । ବିଶୱ୍ା କଦେଲଜ ବି
ୟ୍ାଥି4ଙ୍କ� ଆପଣା ଜୀବନଦେର  ବ�ଠାର� ଏକ କଠନି  ମୟଦେର, 
     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�  ବ� କିଛି ମ�କ୍� ରପୂଦେର ପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇଥାଏ,        ପବି�ର୍ତାର ଜୀବନ ପାଇୁଁ ପର୍�ିବ
ଧ୍ତା ନମିନ୍ଦେ�  ମପି4� ଦେହବାକ�

 ପଦ୍େରରି� କଦେର  । ବିଶୱ୍ା ,       ଏହି ମଣଡ୍�ୀର ୨୦ ବଷି4ୟ ଦେଗାଟିଏ ��ବା ବୟ୍କ୍�ିକ�,      �ିଏ ଆପଣା ପବି�ର୍ତାର ମ�
କି� ହରାଇ ଥିଲା, 
          ତାହାକ� ଆପଣା ଜନ୍ମ 
ନି ପାଇୁଁ ଏକ ନୁ�ନ ମ�
ି ମାଗିବାକ� ପଦ୍େରରି� କଲା  । ବିଶୱ୍ା ,    ଦେଗାଟିଏ ବୟ୍କ୍�ିକ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର
      ଆପଣା ପରିପଣୂ୍4ଣତାକ� ପର୍ାପ�୍ କରିବା ପାଇୁଁ ପଦ୍େରରି� କଦେର।

ଗ.         ’     ଈଶୱ୍ର �ାହା କହନ୍�ି ତାହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ ଦେବାଲି ଆପଣ କ ଣ ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ବିଶୱ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି କି?

   ଏହା ଅବର୍ହାମଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ଅଦେଟ           । ଏହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞାଦେର ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ବିଶୱ୍ା କରିବା ଓ ବିଶୱ୍ �୍ ଭାଦେବ
        ଆଜ୍ଞାପା�ନ କରିବାର ବିଶୱ୍ା ଅଦେଟ। ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କଠାର� ଏହା ଆଶା କରନ୍�ି,    ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣଙ୍କଠାର� ଓ

   ଦେମାଠାର� ଏହା ଆଶା କରନ୍�ି       । ଦେ�ଣ� ଦେମାଦେ� ଦେଗାଟିଏ ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିବାକ� ଅଛ;ି ’       କ ଣଆପଣ ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ବିଶୱ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ�
     ପରଦେମଶୱ୍ର �ାହା କହନ୍�ି ତାହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ? ’           କ ଣଆପଣଆପଣା ହ
ୃୟର ଗଭୀରତାର  ହ ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ବିଶୱ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ�
             ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ବିଷୟଦେର �ାହା କହନ୍�ି ଦେ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି ଓ ଦେ �ାହା କରିବାକ� କହନ୍�ି,   ଦେ ତାହା କରିଦେବ?  କାରଣ

   �
ି ଆପଣ ବିଶୱ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି,      ଦେ�ଦେବ ଆପଣଙ୍କଠାଦେର ଏକଆନନ୍
ମୟ ଜୀବନ ଅଛ,ି      ଏକ ଏପରି ଆନନ୍
 �ାହା ଗଭୀର
 ହ
ୃୟଦେର ରହଅିଛ,ି      କାରଣ ଆପଣ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆଶୀବ4ା
କ� ପର୍ାପ�୍ କର�ଅଛନ୍�ି     । ଆପଣ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ତାହାଙ୍କ

        ବାକ୍ୟ ଅନୁ ାଦେର ଗ୍ରହଣ କର�ଅଛନ୍�ି ଓ ଆପଣ ବିଶୱ୍ା ଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନଉଅଛନ୍�ି,      ଓ ଦେ ଆପଣା ପର୍�ିଜ୍ଞାଗ�ଡି଼କ�  ାଧନ
  କର�ଥିବା ଆପଣ ଦେ
ଖ�ଅଛନ୍�ି      । ଅବର୍ହାମଙ୍କ ଆଶୀବ4ା
 କିଏ ପର୍ାପ�୍ କଦେର?     ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ପର୍ାପ�୍ କର�   । ଗାଲା�ୀୟ ୩:   ୭ ଓ

  ନମିନ୍ଲିଖି� ପ
ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, “   ଅ�ଏବ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବିଶଵ୍ା ୀ,    ଦେ ମାଦେନ ଅବର୍ହାମଙ୍କର  ନ୍ତାନ ନ୍��ି ଅଟନ୍�ି   । ଆଉ
      ଈଶଵ୍ର ବିଜା�ିମାନଙ୍କ� ବିଶଵ୍ା ଦେହ�� ଧାମି4କ ଗଣନା କରିଦେବ,       ଏହା ଧମ4ଶା �୍ର୍ ପବୂ4ର� ଦେ
ଖି ଅବର୍ହାମଙ୍କ ନକିଟଦେର

    � ମାଚାର ପର୍ଚାର କରି କହଲିା,‘‘       �� ମଭ୍ ଦେ
ଇ  ମ �୍ ଜା�ି ଆଶୀବ4ା
 ପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେବ ”   । ଏଣ� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବିଶଵ୍ା ୀ,  ଦେ ମାଦେନ
     ବିଶଵ୍ା ୀ ଅବର୍ହାମଙ୍କ  ହ�ି ଆଶୀବ4ା
 ପର୍ାପ�୍ ହଅୁନ୍�ି ”।

          �
ି ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର  �ୟ୍ ଅଟନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅବର୍ହାମଙ୍କ ଆଶୀବ4ା
ର
  ଏକ ଉ��୍ରାଧିକାରୀ ଅଟ�             । ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ� ଓ ତାହାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଜଗ�ର  ମ �୍ ପରିବାରକ� ଆଶୀବ4ା
 ଦେ
ବା ପାଇୁଁ

            ତାହାଙ୍କ� ଆଶୀବ4ା
 ଦେ
ଦେଲ। �
ି ଆପଣ ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ବିଶୱ୍ା କରିପାରନ୍�ି ନାହିଁ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର  �ୟ୍ ଅଟନ୍�ି,   ଦେ�ଦେବ ଦେମା
    ପାଖଦେର ଦେକଦେତାଟି ବିଷୟ ପଚାରିବାକ� ଅଛ:ି ପର୍ଥଦେମ,           ମାକ4 ୯ ଅଧୟ୍ାୟ ଅନୁ ାଦେର ଆପଣ ପିତାଙ୍କ  ହ�ି ଚି�କ୍ାର କରି ପାରିଦେବ

କି?       ଦେ ଆପଣା ଭ�ୂଗ୍ର �୍ ପ��ର୍କ� �ୀଶ�ଙ୍କ ନକିଟକ� ଆଦେଣ   । ଦେ କଦେହ, “      କିନ୍�� ଆପଣ �
ି କିଛି କରି ପାରନ୍�ି ”  । �ୀଶ� କହନ୍�ି,
“   �
ି କରି ପାରନ୍�ି!”         ଆଉ ଦେ ପବି�ର୍ଶା �୍ର୍ଦେର ଏକ  �ନ୍
ର ଦେଘାଷଣା  ହ�ି ପର୍�ିଉ��୍ର 
ଏି, “   ମୁଁ� ବିଶଵ୍ା କର�ଅଛ,ି 
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   ଦେମାହର ଅବିଶଵ୍ା ର ପର୍�ିକାର କରନ୍�� ”          । �
ି ଆପଣଆପଣା ହ
ୃୟର ଦେକୌଣ ି ଅଂଶକ� ଧରି ରଖିଆ �ଅଛନ୍�ି ଓ
    ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବାଦେର ପର୍�ୟ୍ାଖ୍ୟାନ କର�ଅଛନ୍�ି,    “   ଦେ�ଦେବ ଆଜି  କାଦେ� ମୁଁ� ବିଶଵ୍ା କର�ଅଛ,ି  ଦେମାହର

  ଅବିଶଵ୍ା ର ପର୍�ିକାର କରନ୍�� ,”         ଏହା ଚି�କ୍ାର କରି କହବିା ପାଇୁଁ ମୁଁ� ଆପଣମାନଙ୍କ� ଆମନ୍�ରି୍� କଦେର   । ଏବଂ 
ୱି୍�ୀୟଦେର, 
  
ୟାକରି ପ
କ୍ଦେଷପ ନଅିନ୍��            । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଉପଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ନଅିନ୍�� । �
ି ଆପଣ ଏହାକ�  �ରକ୍ଷାର  ହ�ି ନଅିନ୍�ି

           ଦେ�ଦେବ ଆପଣଙ୍କ� ଦେଖ
 ଦେହାଇପାଦେର। କିନ୍�� ପର୍କୃ� ବିଶୱ୍ା ଆପଣଙ୍କ� ପରୀକ୍ଷଣ ଆଡ଼କ� ଦେଠଲି 
ଏି,    ବା  �ଦେ�ାଗ ପର୍
ାନ
କଦେର,      କିମବ୍ା ବିଶୱ୍ା କରିବା ପାଇୁଁ ପଦ୍େରରି� କଦେର    ’   । ଏବଂ ଆପଣ କ ଣ ଦେ
ଖିଦେବ ଦେ�,     �
ି ଆପଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞାଦେର

            ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଓ ଭୟଭରା ପ
କ୍ଦେଷପ ନଅିନ୍�ି ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା ଦେହ�� ଆଗକ� ବଢ଼଼ନ୍�ି,   ଦେ�ଦେବ ଆପଣ
    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଏପରି କା�4ୟ୍ କରିବା ଦେ
ଖିଦେବ,       ମଭ୍ବ�ଃ ଆପଣ ଦେକଦେବ ଦେ
ଖି ନ ଥିଦେବ।

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା: ପିତା,         ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଦେକହି ଲାଅ
କିୀଆ ମଣଡ୍�ୀର ବିଶୱ୍ା ୀ ପରି ନ ଥାଉ  ।
           ଏଠାର� �ିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକହି ଜଦେଣ ମଧୟ୍ ଆଗ୍ରହଶୂନ୍ୟ ପରି ବୟ୍କ୍�ି ନ ଥାଉ,     ଅଥ4ା� ଏପରି ବିଶୱ୍ା ୀ �ିଏ

         ଭାବନ୍�ି ଦେ� କିଛି  ମୟ ପାଇୁଁ ପବି�ର୍ ବୟ୍କ୍�ି ଦେହବା ଉ��୍ମ ଅଦେଟ,         ଏକ ଅ�ପ୍  ମପି4� �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶିଷୟ୍ ଦେହବା ଠକ୍ି
ଅଦେଟ,    କାରଣ ତାହା ବିଶୱ୍ା ନୁଦେହୁଁ,   ଏହା ଅଦେଟ କି? ଦେହ, ପିତା,            ଏହି  ମୟଦେର ଗୃହକ� ବାହଡିୁ ଦେନବା ପାଇୁଁ କିଛି ନାହିଁ ଦେ� ମୁଁ� ଆପଣା

  ଶବ
୍ଦେର କରି ପାରିବି              । ମୁଁ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କଙ୍କ ଜୀବନଦେର ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ କା�4ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ପର୍ାଥ4ନା କଦେର ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
 ଆପଣାକ� ପଚାରିବ� , “  ’        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ ଣ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ଈଶୱ୍ର �ାହା ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍�ି,     ତାହା  ାଧନ କରିବାକ� ଦେ 

  କ୍ଷମ ଅଟନ୍�ି?”     �
ି ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ�ଦେବ ହାଲ୍ଲିଲୟୂା!     �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ନାହିଁ, ଦେ�ଦେବ, ପିତା,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
 ବିଶୱ୍ା କର�,   କିନ୍�� ଦେହ ପିତା,            ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅବିଶୱ୍ା ର ପର୍�ିକାର କରନ୍�� ଓ ଏହି 
ୃଢ଼଼ତାଦେର ଜୀନବ �ାପନ କରିବା ପାଇୁଁ
  ାହା�4୍ୟ କରନ୍�� ,           କାରଣ ଆପଣ ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି ଓ ଆପଣଆପଣା  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଚିନ୍ତା କରିଦେବ  ।

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଗ୍ରହଶୂନ୍ୟ ନ ଦେହଉ। ଆଦେମନ୍।
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୭.    ଗମାଶା ଏବଂ ମହାମାରୀ	ୁଡ଼ିକ

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା: ପିତା,         ବଷ4ର ଏହି  ମୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେନକ ବିଷୟ ନମିନ୍ଦେ� କୃ�ଜ୍ଞ ଅଟ�  ।
      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣଙ୍କ ପ��ର୍ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ନମିନ୍ଦେ� କୃ�ଜ୍ଞ ଅଟ� ,      �ାହା ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ 
ୱ୍ାରା  ମଭ୍ବ ଦେହାଇଥିଲା  ।

         ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ମି�ିଥିବା ଅଦେନକ ଆନନ୍
 ନମିନ୍ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କୃ�ଜ୍ଞ ଅଟ� । ପିତା,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ�, 
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
�ଃଖ ମଧୟ୍ଦେର ଆନନ୍
�ି ଦେହବା ଉଚି�,୍          କାରଣ ଏହି 
�ଃଖ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇଆପଣଆପଣାକ� ଶକ୍�ିଶା�ୀ ରପୂଦେର

 ପର୍କାଶ କରିଥାଅ  । ପିତା,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର� ଦେ�,       ଆଜି  କାଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେମାଶାଙ୍କ କାହାଣୀକ�
ଦେ
ଖୁଁ�,          ପ�ଣିଥଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� 
ୃଢ଼ୀଭ�ୂ କରନ୍�� ଓ ଏହା ବ� ଝିବାକ�  ାହା�ୟ୍ କରନ୍�� ଦେ�,   ଆପଣ କା�4୍ୟର� ଥିଦେଲ, ପ�ଣି, 

 ଅନ୍�ିମ 
ନିଦେର,   ଆପଣଙ୍କ ଦେଗୌରବ ଦେହଉ   । �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍  ।

  ଆ
ପି� �୍କ ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର,          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅବର୍ହାମ ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହଙ୍କ  ହ�ି କରିଥିବା ନୟିମ ବିଷୟଦେର ପଢ଼଼ୁ  ।
      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଜି  କାଦେ� ଅଦେନକ ପ
ଗ�ଡି଼କ� ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛ� ,       ଦେ�ଣ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ

 କା�4ୟ୍ କର�,   ଆପଣମାଦେନ ଆପଣା ବାଇବଲକ�,      ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର �ା�ର୍ା ପ� �୍କକ� ଦେଖାଲି ରଖନ୍��  । କିନ୍�� ,  ଆ
ପି� �୍କ ୧୫:  ୧୩
    ପ
ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ପରି ପଢ଼ି଼ଥାଉ, “    ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଅବର୍ାମଙ୍କ� କହଦିେଲ,      �� ମଭ୍ର  ନ୍ତାନଗଣ ଚାରିଶହ ବଷ4 ଅନ୍ୟ
       ଦେ
ଶଦେର ପର୍ବା ୀ ଦେହାଇ 
ା ୟ୍କମ4 କରି କ୍ଦେ�ଶ ଦେଭାଗ କରିଦେବ;   ଏହା ନଶିଚି୍� ଜାଣିବ;     ମା�ର୍ ଦେ ମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁ ଦେ
ଶୀୟ

  ଦେଲାକମାନଙ୍କର 
ା ୟ୍କମ4 କରିଦେବ,    ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା;        �ହିଁ ଉ�ତ୍ାଦେର ଦେ ମାଦେନ ବହ�ୁ ଧନ ଦେଘନି ଦେ ହି
  ଦେ
ଶର� ବାହାର ଦେହଦେବ ”  । ଠକ୍ି ଅଛ,ି    ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଗକ� ପଢ଼଼ୁ,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ� ଦେ ହି ଦେ
ଶ ବା �୍ବଦେର ମି ର

 ଦେ
ଶ ଅଦେଟ     । କାରଣ ଅବର୍ହାମଙ୍କ ନା�ି �ାକ�ବ,      ଅଥ4ା�୍ �ାହାଙ୍କ ନାମ ଇ ର୍ାଏଲ ମଧୟ୍ ଅଦେଟ,    ପରିଦେଶଷଦେର ମି ରକ� �ା�ର୍ା
କରନ୍�ି,               ଦେ�ପରି ତାହାଙ୍କ ପ��ର୍ ଦେ�ାଦେଷଫ ଓଫାଦେରା ଦେ ହି ମହା 
�ବି4କ୍ଷ  ମୟଦେର ଦେ ଠାଦେର ତାଙ୍କ ପରିବାରର ��ନ୍
ଦେନଇପାରନ୍�ି        । ଏବଂ ଏହି କାହାଣୀ ପ�ରା�ନ ନୟିମର 
ୱି୍�ୀୟ ପ� �୍କ,       ଅଥ4ା�୍  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ �ା�ର୍ା ପ� �୍କର ପୃଷଠ୍ଭମିୂ ରଦୂେପ

  ଥ୍ାପନ କଦେର    । �ା�ର୍ା ପ� �୍କ ୧:     ୮ ପ
ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହପିରି ପଢ଼� , “      ଅନନ୍�ର ଦେ� ଦେ�ାଦେଷଫଙ୍କ� ଜାଣି ନ ଥିଦେଲ,  ଏପରି
     ଏକ ନୂ�ନ ରାଜା ମି ର ଦେ
ଶଦେର ଦେହଦେଲ     । ଦେ ଆପଣା ଦେଲାକମାନଙ୍କ� କହଦିେଲ, ଦେ
ଖ, ଇ ର୍ାଏଲ-  ”  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶ (  ଅଥ4ା�୍

 �ାକ�ବଙ୍କ  ନ୍ତାନଗଣ), “      ବ�ଦେର ଓ  ଂଖ୍ୟାଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାର� ଅଧିକ ଅଟନ୍�ି      । ଦେ ମାଦେନ ଦେ�ପରି ବ
୍4ଧି� ନ ହଅୁନ୍�ି, ପ�ଣି
 ��
ଧ୍ ଘଟିଦେଲ,              ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଶ�ର୍�ପକ୍ଷ ଦେହାଇ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ଙ୍ଦେଗ ��
ଧ୍ ନ କରନ୍�ି ଓ ଏ ଦେ
ଶର� ପର୍ ଥ୍ାନ ନ

କରନ୍�ି,  ଏଥିପାଇୁଁ ଆ ,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ  ଙ୍ଦେଗ  ାବଧାନ ଦେହାଇ ବୟ୍ବହାର କର� ”     । ନୂ�ନ ଫାଦେରାଙ୍କ ଏହି ନଣି୍4ଣୟ
              ଦେହ�� ପରିଦେଶଷଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଇ ର୍ାଏଲ ଜା�ି 
ା �ୱ୍ଦେର ଚାଲିଗଲା ଓ ପଦେର  ମ �୍ ବା�କ ଶିଶ�ଙ୍କ ହ�ୟ୍ା କରା�ାଇଥିଲା।

କିନ୍�� ,       ଏକଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ଭାବଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେମାଶା ଜନ୍ମ ଦେହଦେଲ,   ଦେ  �ରକ୍ଷି� ରହଦିେଲ  । ପରିଦେଶଷଦେର,   ଦେ ମି ରର�
         ଚାଲି �ାଆନ୍�ି ଓ ପବୂ4ୀୟ ମର� ଥ୍� ଆଡକ� �ାଇ ମି
ୀୟନ ଦେ
ଶଦେର ବ ିଦେଲ,       ଏବଂ ଦେ ଦେ ଠାଦେର ୪୦ ବଷ4 ବା କଦେଲ  ।

             ଏଉ�ତ୍ାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ା�ର୍ାପ� �୍କ ୩ ଅଧୟ୍ାୟକ� ଆ � ଓ ଅଗ୍ନଦିେର ପର୍ଜଵ୍�ି� ବ�
ାର କାହାଣୀକ� ଦେ
ଖ�। ଦେମାଶା
      ତାଙ୍କର ଦେମଷ ପଲର ��ନ୍ ଦେନଉଅଛନ୍�ି। ଆଉ ଦେ
ଖ, ଦେ ,     ଦେଗାଟିଏ ବ�
ା ଅଗ୍ନଦିେର ପର୍ଜଵ୍�ି� ଦେହଉଥିବା,    ଓ �ଥାପି ବ�
ା

    ନଷଟ୍ ଦେହଉ ନ ଥିବା ଦେ
ଖିଦେଲ         । ପ�ଣି ଦେ ତାହା ଦେ
ଖିବାକ� ପାଖକ� ଗଦେଲ। ଏବଂ ୩:   ୪ ପ
ର� ଦେଲଖା�ାଏ, “   ମା�ର୍  
ାପର୍ଭ�
 ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ
ଖିଦେଲ,       ଦେ� ଦେ ଦେ
ଖିବା ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ପାଖକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶଵ୍ର ବ�
ା ମଧୟ୍ର� ତାଙ୍କ�

 ଡାକି କହଦିେଲ, ‘  ଦେହ ଦେମାଶା,  ’ଦେହ ଦେମାଶା    । �ହିଁଦେର ଦେ କହଦିେଲ, ‘  ଏହି ଦେ
ଖନ୍�� ,   ’   ମୁଁ� ଉପ ଥ୍ି� ଅଛି �ହୁଁ� ଦେ କହଦିେଲ, ‘   �� ମଦ୍େଭ ଏ
    ଥ୍ାନର ନକିଟବ�୍4�ୀ ହଅୁ ନାହିଁ,    �� ମଭ୍ ପା
ର� ପା
�କା କାଢ଼଼;      କାରଣ �� ମଦ୍େଭ ଦେ�ଉୁଁ  ଥ୍ାନଦେର ଛଡ଼ିା ଦେହଉଅଛ,   ’ତାହା ପବି�ର୍ ଭମିୂ ।

  ଦେ ଆହରିୁ କହଦିେଲ, ‘    ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ର ଦେପୈ�ୃକ ପରଦେମଶଵ୍ର, ଅଥ4ା�,୍      ଅବର୍ହାମର ପରଦେମଶଵ୍ର ଓ ଇ ହ୍ା�କର ପରଦେମଶଵ୍ର
  ’ଓ �ାକ�ବର ପରଦେମଶଵ୍ର       । �ହିଁଦେର ଦେମାଶା ଆପଣା ମ�ଖ ଆଚଛ୍ା
ନ କଦେଲ,       କାରଣ ଦେ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ କରିବାକ�

 ଭୀ� ଦେହଦେଲ ”              । ଦେଗାଟିଏ ଅ
ଭ୍�� ମାଧୟ୍ମଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମାଶାଙ୍କ ଧୟ୍ାନ ଆକଷ4ଣ କଦେଲ ଓ ଦେ ଦେକୌଣ ି ଏକ ଦେ
ବତା
 ରପୂଦେର ନୁଦେହୁଁ,    ମା�ର୍ ଦେମାଶାଙ୍କ ଦେପୈ�ୃକ ପରଦେମଶଵ୍ର, ଅଥ4ା�,୍       ଅବର୍ହାମର ପରଦେମଶଵ୍ର ଓ ଇ ହ୍ାରକର ପରଦେମଶଵ୍ର ଓ
     �ାକ�ବର ପରଦେମଶଵ୍ର ରପୂଦେର ଆପଣାକ� ପର୍କାଶ କଦେଲ     । ତାହା ପଦେର ୭ ପ
ର�,     ଦେ ଆପଣା ନୟିମକ� ରକ୍ଷା କରିବାକ�,  ଅଥ4ା�୍

          ଅବର୍ହାମକ� ଦେ
ଇଥିବା ପର୍�ିଜ୍ଞା  ଫ� କରିବା ନମିନ୍ଦେ� କିପରି ଦେମାଶାଙ୍କ� ବୟ୍ବହାର କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,    ତାହା ଦେ ପର୍କାଶ
କରନ୍�ି   । ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “          ଆମଦ୍େଭ ମି ର ଦେ
ଶ ଥ୍ି� ଆପଣା ଦେଲାକମାନଙ୍କର କ୍ଦେ�ଶ ନତିାନ୍� ଦେ
ଖିଅଛ� ଓ

    କା�4ୟ୍ଶା କମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦେ ମାନଙ୍କ ଦେରା
ନ ଶ�ଣିଅଛ� ;    ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କର �ନ୍�ର୍ଣା ଜାଣିଅଛ�    । ଏଦେହ�� ମି ର୍ୀୟ
    ଦେଲାକମାନଙ୍କ ହ �୍ର� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଉ
ଧ୍ାର କରିବାକ�,        ପ�ଣି ଦେ ହି ଦେ
ଶର� ଉ��୍ମ ଓ ପର୍ଶ �୍ ଏକ ଦେ
ଶକ�; ଅଥ4ା�,୍  କିଣାନୀୟ

            ଓ ହ�ି�୍ୀୟ ଓ ଇଦେମାରୀୟ ଓ ପିରିଷୀୟ ଓ ହବିବ୍ୀୟ ଓ �ିବୂଷୀୟମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁ  ଥ୍ାନଦେର ଥାʼ ନ୍�ି,    ଦେ ହି 
�ଗ୍ଧମଧ�ପର୍ବାହୀ ଦେ
ଶକ�
    ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେନଇ �ିବାକ� ଓହ୍ଲାଇଆ ିଲୁ ”  । ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର, “      ଆମଦ୍େଭ ଆପଣା ନୟିମକ�  ଫ� କରିବାକ� �ାଉଅଛ�   । ଆମଦ୍େଭ

            ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ�  ନ୍ତାନ ଦେ
ବା। ଆମଦ୍େଭ ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ଦେ�,  ଆମଦ୍େଭ
   �� ମଭ୍କ� ଏକ ଦେ
ଶ ଦେ
ବା             । ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭ ତାହାଙ୍କ  ନ୍ତାନଗଣଙ୍କ� ମି ର ଦେ
ଶର� ବାହାର କରି ପର୍�ିଜ୍ଞା� ଦେ
ଶକ� ଆଣିବାକ�

”  ’   �ାଉଅଛ� । ଏବଂ ତା ପଦେର ୧୩ ପ
ଦେର,       ଦେ�ପରି ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମାଶାଙ୍କ� ଆପଣା ନାମ ପର୍କାଶ କରନ୍�ି,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
       ପ�ରା�ନ ନୟିମଦେର ଧମ4���୍ୱ୍ ଆଧାରି� ଏକ ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅନୁଚଦ୍େଛ
କ� ଦେ
ଖ�        । ବ�୍4�ମାନ ଦେମାଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେମା ମାତା ଓ

     ପିତା ବିଲ୍ ଦେବାଲି ଡାକିବାକ�  ଥ୍ରି କଦେଲ,    ମୁଁ� ଥଦେର ତାହାଙ୍କ� ପଚାରିଲି, “      �� ଦେମ କାହିଁକି ଦେମାଦେ� ବିଲ୍ ଦେବାଲି ଡାକିଲ?   ଦେମାଦେ� ଲାଗ�ଛି
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   ‘ ’ ୱିଲିୟମ୍ ର ଅଥ4 ବିଜୟୀ ଅଦେଟ     ”  । ମୁଁ� ଦେ ହି ପରି ଅଦେଟ। ଦେ ମାଦେନ କହଦିେଲ, ନାହିଁ,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖିଲୁ ଦେ� ଦେକହି ବିଲ୍ ନାମଦେର
   ପରିହା କରି ପାରିଦେବ ନାହିଁ ”     । ବା �୍ବଦେର ଏହା ତାହାର ଅଥ4 ନୁଦେହୁଁ, କିନ୍�� ,       ପ�ରା�ନ ନୟିମଦେର ଦେ ହି ପରି ଦେହାଇ ନ ଥାଏ   । ନାମ
               ଦେଗାଟିଏ ବୟ୍କ୍�ିର ବୟ୍କ୍�ି�ୱ୍ ବା ଚରି�ର୍କ� ପର୍କାଶ କଦେର। ଦେ�ଣ� �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝିବାକ� �ାଉଅଛ� ଦେ� ଦେ ନୟିମ

  ରକ୍ଷାକାରୀ ପରଦେମଶୱ୍ର କିଏ,         ଦେ�ଦେବ ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ନାମ ପର୍କାଶ କରିବା ବହ�ୁ ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ   । ୧୩ ପ
, 
“    ଅନନ୍�ର ଦେମାଶା ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� କହଦିେଲ, ‘ଦେ
ଖ,        ମୁଁ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଇ ର୍ାଏଲର  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନକିଟକ� �ାଇ ଦେ ମାନଙ୍କ�
କହବିି, ‘        କି �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ପବୂ4ପ�ର�ଷମାନଙ୍କ ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେମାଦେ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ପଠାଇଅଛନ୍�ି,’   ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ
ପଚାରିଦେବ, ‘   ତାହାଙ୍କର ନାମ କଅଣ?’     ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� କି ଉ��୍ର ଦେ
ବି?’    �ହିଁଦେର ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେମାଶାଙ୍କ� କହଦିେଲ, ‘  ଆମଦ୍େଭ

 ଦେ� ଅଛ� ,  ଦେ ଅଛ� ’   । ପ�ଣି ଦେ କହଦିେଲ, ‘  �� ମଦ୍େଭ ଇ ର୍ାଏଲ-   ନ୍ତାନଗଣକ� କହବି, “   ଵ୍ୟମଭ୍ୂ (  ଆମଦ୍େଭ ଅଛ� )  �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ
   ନକିଟକ� ଦେମାଦେ� ପଠାଇ ଅଛନ୍�ି ’    । ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେମାଶାଙ୍କ� ଆହରିୁ କହଦିେଲ, ‘  �� ମଦ୍େଭ ଇ ର୍ାଏଲ-     ନ୍ତାନଗଣକ� ଏହି କଥା କହବି, 

‘   �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ପବୂ4ପ�ର�ଷଗଣର ପରଦେମଶଵ୍ର, ଅଥ4ା�,୍        ଅବର୍ହାମର ପରଦେମଶଵ୍ର ଓ ଇ ହ୍ାରକର ପରଦେମଶଵ୍ର ଓ �ାକ�ବର
   ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ�  
ାପର୍ଭ� ( ଵ୍ୟମଭ୍)ୂ,      ଦେ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ଦେମାଦେ� ପଠାଇ ଅଛନ୍�ି;    ଆମଭ୍ର ଏହି ନାମ

ଅନନ୍�କା� ଥ୍ାୟୀ,    ପ�ଣି ପ�ର�ଷାନୁକ୍ରଦେମ  ମ୍ରଣୀୟ ଅଦେଟ ’”।

          ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ନାମକ� ପର୍କାଶ କରନ୍�ି ଓ ଇଂରାଜୀଦେର ତାହାର ଅଥ4 �ିଦେହାବା ଅଦେଟ    । ବା �୍ବଦେର ବାଇବଲଦେର
   “ ”  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମଧୟ୍ ଆପଣ  
ାପର୍ଭ� ନାମକ� ଦେ
ଖନ୍�ି,       ତାହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେ ହି ମହାନ ନାମର ଅନୁବା
 ଅଦେଟ  ।

     ଦେହାଇପାଦେର ଦେ ହି ନାମ ଅ ାଧାରଣ ଭଲି ଜଣାପଦେଡ଼,        କାରଣ ଏବର୍ୀ ଭାଷାଦେର ବା�୍4ତାଳାପ କରିବା  ମୟଦେର  ୱ୍ରବଣ୍4ଣ ବୟ୍ବହାର
କରା�ାଏ,   ମା�ର୍ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେଲଖା�ାଏ,      ଦେ ହି  ମୟଦେର  ୱ୍ରବଣ୍4ଣ ବୟ୍ବହାର ହଏୁ ନାହିଁ     । ଦେ�ଣ� ଦେକବ� ବୟ୍ଞଜ୍ନବଣ୍4ଣ

  ବୟ୍ବହାର କରା�ାଏ। 
�ଭ4ାଗ୍ୟବଶ�ଃ,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବୟ୍ଞଜ୍ନବଣ୍4ଣଦେର ଠକ୍ି ଦେକଉୁଁ  ୱ୍ରବଣ୍4ଣ ବୟ୍ବହାର କରା�ାଏ,  ତାହା
   ମପ୍�ଣ୍4ଣ ନଶିଚି୍� ନୁଦେହୁଁ,     ’       ’  ଦେ�ଣ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନାମ ବା �୍ବଦେର କ ଣ ଥିଲା ଓ ଦେ ହି ନାମର ଅଥ4 କ ଣ ଦେହବ,   ତାହା ମଧୟ୍ ଆଦେମ

 ନଶିଚି୍� ନୁଦେହୁଁ      “  ”   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ� ଏହା ଆମଦ୍େଭ ଅଛ� କ୍ରିୟାର� ଗଠ�ି ଅଦେଟ,   “  ” �ାହା ଓଡିଆଦେର ଅ �ି୍�ୱ୍ଦେର ଦେହବା
 କ୍ରିୟା ଅଦେଟ        ’   । କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଶିଚି୍� ନୁଦେହୁଁ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ ଣ କରିଅଛ� ନା,    ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ, 

    ଏଦେଡାନାଇ ର  ୱ୍ରବଣ୍4ଣକ� ଦେନଇ (     ବା �୍ବଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା କରି ନାହୁଁ�,    �ିହ
ୂୀଦେଲାଦେକ ତାହା କରିଅଛନ୍�ି )  ବୟ୍ଞଜ୍ନ
  ବଣ୍4ଣଦେର ବୟ୍ବହାର କରିଅଛ� ,    “ ”  �ାହା 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ିଦେହାବା ଶବ
୍ ପାଇଅଛ�  । ବ�୍4�ମାନ,   ମୁଁ� ଦେ  ବ� କହଲିି,  କାରଣ

              �ିଦେହାବା ନାମ ଓ ତାହାର ଅଥ4 ବିଷୟଦେର ଅଧୟ୍ାୟ ଉପଦେର ଅଧୟ୍ାୟ ଓ ପ� �୍କ ଉପଦେର ପ� �୍କ ଦେଲଖା �ାଇଅଛ,ି   ପ�ଣି  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ
             ’     ଧମ4 ବିଜ୍ଞାନଦେର ଦେ ହି ନାମର ଅଥ4 ଜାଣିବାକ� ଅଦେନକ ଧମ4ଶା �୍ର୍ଜ୍ଞମାଦେନ ଦେଚଷଟ୍ କରିଥିଦେଲ ଦେ� ଦେ ହି ନାମ କ ଣ ଥଲିା ଓ ଅଦେଟ ଏବଂ

  ’    ତାହାର ଅଥ4 କ ଣ ଥିଲା ଓ ଅଦେଟ          । ପର୍ାୟ  ମ �୍ ଆଦେଲାଚନାଦେର ଅ�ି କମଦେର �ିଦେନାଟି ବିଷୟ  ାଧାରଣ ଅଦେଟ,  ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର
    “      ମ ଦ୍େ� ଏକମ� ଦେହାଇ କହଥୁିଦେଲ ତାହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନାମର ଅଥ4 ଅଦେଟ ”  ।  ବ4 ପର୍ଥଦେମ,   ପର୍କୃ� ନାମ �ିଦେହାବା,  ବା

    ୱ୍ୟମଭ୍� ଏକ 
ାବି ଅଦେଟ,    ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଅ �ି୍�ୱ୍ଦେର ଅଛନ୍�ି,   ଦେ� ଅବର୍ହାମଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର,    ଇ ୍ହାକ ଓ �ାକ�ବଙ୍କ
     ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି ଓ ଦେ ପର୍କୃ� ଅଟନ୍�ି      । ଦେ ଦେକୌଣ ି ମନଗଢ଼଼ା କାହାଣୀ ନୁଦେହୁଁ,      ଦେ ଦେଜଦେଜମୁଁା 
ୱ୍ାରା କ�ହା�ାଉଥିବା ଦେକୌଣ ି

 କାହାଣୀ ନୁଦେହୁଁ,    କିନ୍�� ଦେ ବା �୍ବ ଅଟନ୍�ି,    ଦେ ହି  
ାପର୍ଭ� �ିଦେହାବା ଅଟନ୍�ି,   “  ” ଦେ ହି ପରଦେମଶୱ୍ର ଆମଦ୍େଭ ଅଛ� ( ୱ୍ୟମଭ୍�) 
ଅଟନ୍�ି  । 
ୱି୍�ୀୟଦେର,  ଦେ ହି ନାମ,      ହିଁ ଅ
ୱି୍�ୀୟ ଦେହବାର ଏକ 
ାବି ଅଦେଟ,      ଅଥ4ା�୍ ତାହାଙ୍କ  ମାନ ଆଉ ଦେକହି ନାହିଁ  “   । ଆମଦ୍େଭ ଦେ�
ଅଛ� ,  ଦେ ଅଛ� ;     ଓ ଆମଭ୍ �� ଲ୍ୟ ଦେକହି ନାହିଁ ”       । ଇ ର୍ାଏଲ ଦେଲାକମାଦେନ  �ଫ  ାଗର ପାର ଦେହବା ପଦେର,  ଦେମାଶାଙ୍କ  ଂଗୀ�ଦେର, 

        ଅଥ4ା�୍ ଅଧୟ୍ାୟ ୧୫ ଦେର ପ�ଣିଥଦେର ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶ ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�,     ୧୧ ପ
ଦେର ଦେମାଶା ଏହପିରି ଗାଆନ୍�ି, “  ଦେହ  
ାପର୍ଭ�, 
    ଦେ
ବଗଣ ମଧୟ୍ଦେର �� ମଭ୍ �� ଲ୍ୟ କିଏ?    �� ମଭ୍  ମାନ ପବି�ର୍ତାଦେର ଆ
ରଣୀୟ,    ପର୍ଶଂ ାଦେର ଭୟାନକ ଓ

 ଆଶଚ୍�4୍ୟକ୍ରିୟାକାରୀ କିଏ?”    ଏବଂ ତାହାର ଉ��୍ର, “   ବା �୍ବଦେର ଦେକହି ନାହିଁ ”   “  ”   । ଦେ ହି ନାମ ଆମଦ୍େଭ ଅଛ� ଅ
ୱି୍�ୀୟ ଦେହବାର
   “   ଏକ 
ାବି ଅଦେଟ। ଆମଦ୍େଭ ଦେ� ଅଛ� ,  ଦେ ଅଛ� ;      ଓ ଆମଭ୍ �� ଲ୍ୟ ଦେକହି ନାହିଁ ”  । ଏବଂ �ୃ�ୀୟଦେର,      ମ ଦ୍େ� ଏକମ� ଅଟନ୍�ି ଦେ�

  “  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନାମ ଆମଦ୍େଭ ଅଛ� ,”      ତାହା ଦେ ଅପରିବ�୍4�ନୀୟ ଦେହବାର 
ାବି ଅଦେଟ      । ଏହା ଏକ ଉ��୍ମ ଶବ
୍ ଅଦେଟ, 
   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ଜାଣିବା ଉଚି�,୍      ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଏହା ଏକ ଉ��୍ମ ଶବ
୍ ଅଦେଟ    । ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଅପରିବ�୍4�ନୀୟର

 ଧମ4���୍ୱ୍ ଏହା,     ଦେ� ଦେ ଦେକଦେବ ବ
�ନ୍�ି ନାହିଁ      “  । ଏହା ଦେ ଥିର ଅଥ4 ଅଦେଟ। ଆମଦ୍େଭ ଅପରିବ�୍4�ନୀୟ,   ଆମଦ୍େଭ ଦେକଦେବ
   ପରିବ�୍4�ନ ଦେହାଇ ନ ଥାଉ,   ଆମଦ୍େଭ ଦେ� ଅଛ� ,  ଦେ ଅଛ� ”    । ଆପଣ ଓ ମୁଁ�,  କିଛି ପରିମାଣଦେର,    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅନୁଭବର� ଜା� ଅଟ� , 

  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେନାହୁଁ� କି? ଆମଦ୍େଭମାଦେନ,  କିଛି ପରିମାଣଦେର,    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରି ଥ୍ି�ିର� ଉ�ପ୍ନ୍ନ ଅଟ�    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ� ଅଟ� ,
   ଦେ ହି ରପୂ ଦେ
ବା ପାଇୁଁ,  କିଛି ମା�ର୍ାଦେର,      ଅଦେନକ ଶକ୍�ି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର କ୍ରିୟାଶୀ� ଥିଲା     । ମା�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଏହା
     
ାବି କରନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଦେ� ଅଟନ୍�ି,        ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଏହପିରି ଦେକୌଣ ି ବାହ୍ୟ ଶକ୍�ି କା�4୍ୟକାରୀ ଦେହାଇପାଦେର ନାହିଁ  “   । ଆମଦ୍େଭ ଦେ� ଅଛ� , 

 ଦେ ଅଛ�             । ଦେ ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ଦେଲାକଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ନମି4ାଣ କରା�ାଇଥିବା ବୟ୍କ୍�ି ନୁହୁଁନ୍�ି। ଆମଦ୍େଭ ଦେ� ଅଛ� ,  ଦେ ଅଛ� ,  ଓ ଦେ�ଣ�, 
   ଆମଦ୍େଭ ପରିବ�୍4�ନ ଦେହଉ ନାହିଁ ”       । ଏବଂ  ମ �୍ ବାଇବଲ ମାଧୟ୍ମଦେର ଏହି 
ାବି କରା�ାଇଅଛ,ି    କାରଣ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେହଉଛନ୍�ି

ଦେ ,    ଦେ� ପରିବ�୍4�ନ ଦେହଉ ନାହାନ୍�ି   । ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ର�ପ,    ପ�ରା�ନ ନୟିମର ଅନ୍�ିମ ପ� �୍କ,  ମଲାଖି ୩:    ୬ ପ
ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର
କହନ୍�ି, “   କାରଣ ଆମଦ୍େଭ  
ାପର୍ଭ�,       ଆମଭ୍ର ପରିବ�୍4�ନ ନାହିଁ ଏଦେହ�� ଦେହ �ାକ�ବଙ୍କ  ନ୍ତାନଗଣ,   �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ବିନାଶ

 ହଏୁ ନାହିଁ ”  । ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର, “   ଆମଦ୍େଭ ଦେ� ଅଛ� ,  ଦେ ଅଛ� ,    ଓ ଆମଭ୍ର ପରିବ�୍4�ନ ନାହିଁ,      ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍  ହ�ି କରିଥିବା ଆପଣା
     ନୟିମକ� ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ�,       ଅଥ4ା�୍ ଆମଭ୍ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ବିନଷଟ୍ ଦେହବାକ� ଦେ
ବା ନାହିଁ ”    । ଏହା ଅ �ି୍�ୱ୍ର ଏକ

 
ାବି ଅଦେଟ,      ଏହା ଅ
ୱି୍�ୀୟ ଦେହବାର ଏକ 
ାବି ଅଦେଟ,      ଏହା ଅପରିବ�୍4�ନୀୟ ଦେହବାର ଏକ 
ାବି ଅଦେଟ     । ଏହି �ିଦେନାଟି ବିଷୟଦେର
      ପର୍ାୟ  ମ �୍ ଟିକାକାର ଓ ଧମ4ଶା �୍ର୍ଜ୍ଞମାଦେନ ଏକମ� ଅଟନ୍�ି।
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  ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମାଶାଙ୍କ� କହନ୍�ି, “   ଆମଦ୍େଭ ଦେ� ଅଛ� ,  ଦେ ଅଛ� ”       । ତାହା ତାହାଙ୍କ ପର୍କାଶନ ଅଦେଟ। ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକବ� ଆପଣା
    ନାମ 
ୱ୍ାରା ପର୍କାଶ କରନ୍�ି ନାହିଁ,        କିନ୍�� ଦେଶଷଦେର ଆପଣା ପ��ର୍ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଆପଣାକ� ପର୍କାଶ କରନ୍�ି,   ଦେ ନୁଦେହୁଁ କି?   ଏବଂ ମୁଁ�

         �ୀଶ�ଙ୍କ� ଉଲ୍ଦେଲଖ କରିବା ବିନା �ିଦେହାବାଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଉଲ୍ଦେଲଖ କରି ପାରିବି ନାହିଁ   । ଦେ�ାହନ ୧୪:     ୯ ପ
ଦେର �ୀଶ� ଆପଣା
 ଶିଷୟ୍ଗଣଙ୍କ� କହନ୍�ି, “    ଦେ� ଦେମାଦେ� 
ଶ4ନ କରିଅଛ,ି    ଦେ ପିତାଙ୍କ� 
ଶ4ନ କରିଅଛି ”     । �ୀଶ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ପର୍କାଶନ

ଅଟନ୍�ି,         ଏପରିକି �ାହା ତାହାଙ୍କ ନାମ ପର୍କାଶ କଦେର ତାହାଠାର� ମଧୟ୍ ଅଧିକ   । କିନ୍�� ଏଥିପାଇୁଁ,  ଦେ�ାହନ ୮:   ୫୮ଦେର �ିହ
ୂୀମାନଙ୍କ
       ହ�ି �କ4ବି�କ4 କରିବା  ମୟଦେର �ୀଶ� �ାହା କହନ୍�ି,     ତାହା ବ� ଝିବା ଅ�ି  ମାଦେଲାଚନାମ�ୂକ ଅଦେଟ,  ଦେ କହନ୍�ି, “  ଅବର୍ହାମଙ୍କ
   ଜନ୍ମ ପବୂ4ର� ମୁଁ� ଅଛି ”      । ଏବଂ �ିହ
ୂୀ ଦେଲାକମାଦେନ ବା �୍ବଦେର ତାହା ବ� ଝିଥିଦେଲ,    �ାହା �ୀଶ� 
ାବି କର�ଥିଦେଲ   “  ” । ଦେ ଆମଦ୍େଭ ଅଛ�
       ଦେହବା 
ାବି କର�ଥିଦେଲ। ଦେ �ିଦେହାବା ଦେହବା 
ାବି କର�ଥିଦେଲ,       ଅଥ4ା�୍ ବ�
ା ମଧୟ୍ର ଅଗ୍ନଶିିଖାଦେର ଉପ ଥ୍ି�  
ାପର୍ଭ�

ପରଦେମଶୱ୍ର         । ଦେ�ଣ� ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ପଥର ଦେଫାପାଡି଼ ମାରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କଦେଲ,      କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କଦେଲ
ନାହିଁ    । ମା�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର  ୱ୍ୟମଭ୍�,    ଅ
ୱି୍�ୀୟ ଓ ଅପରିବ�୍4�ନୀୟ ଅଟନ୍�ି।

ଦେ�ଣ�,       ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମାଶାଙ୍କ� ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି ଓ ଆଦେ
ଶ 
ଅିନ୍�ି,        ପ�ଣି ଦେମାଶା ଆପଣା ଭାଇ ହାଦେରାଣଙ୍କ  ହ�ି ମି ରକ�
 ପର୍ ଥ୍ାନ କରନ୍�ି         । �ା�ର୍ା ପ� �୍କ ୪ ଅଧୟ୍ାୟର ର�ଚିକର ବିଷୟ ଏହା ଦେ�,  ’   ପରଦେମଶୱ୍ର କ ଣଆଶା କରନ୍�ି,   ଦେ ତାହା
  ଦେମାଶାଙ୍କ� ପର୍କାଶ କରନ୍�ି    । �ା�ର୍ା ପ� �୍କ ୪:   ୨୧ ପ
ର� ଦେଲଖା�ାଏ, “    ଅନନ୍�ର  
ାପର୍ଭ� ଦେମାଶାଙ୍କ� କହଦିେଲ, ‘ ାବଧାନ, 

  �� ମଦ୍େଭ ମି ରକ� ଦେଫରିଗଦେଲ,        ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ ହ �୍ଦେର ଦେ�  ବ� ଆଶଚ୍�4୍ୟକମ4 କରିବାକ� ଦେ
ଇଅଛ� ,    ତାହା ଫାଦେରା  ାକ୍ଷା�ଦେର
କରିବ;      ମା�ର୍ ଆମଦ୍େଭ ତାହାର ମନ କଠନି କରିବା;      �ହିଁଦେର ଦେ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଛାଡି଼ ଦେ
ବ ନାହିଁ     । ପ�ଣି �� ମଦ୍େଭ ଫାଦେରାକ� କହବି, 
‘   
ାପର୍ଭ� କହନ୍�ି, ‘   ଇ ର୍ାଏଲଆମଭ୍ର ପ��ର୍;   ଆମଭ୍ର ଦେଜୟ୍ଷଠ୍ ପ��ର୍;   ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ� କହଅିଛ� ,    ଆମଭ୍ର ଦେ ବା କରିବା

     ପାଇୁଁ �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍ ପ��ର୍କ� ଛାଡି଼ 
ଅି;      ମା�ର୍ �� ମଦ୍େଭ ତାହାକ� ଛାଡି଼ବାକ� ନା �ି୍ କରିଅଛ; ଦେ
ଖ,   ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ ପ��ର୍କ�,  �� ମଭ୍
   ଦେଜୟ୍ଷଠ୍ ପ��ର୍କ� ବଧ କରିବା ’”       । �
ଓି ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
ର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେନକ ବିଷୟ ଜାଣିଥାଉ,    �ଥାପି ଏଥିର� ନଶିଚି୍�

    ଭାବଦେର ଅଦେନକ ପର୍ଶନ୍ ମଧୟ୍ ଉଠଥିାଏ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?   ଦେମା କହବିାର ଅଥ4,     �ା�ର୍ା ପ� �୍କଦେର 
ଶଥର ଏହା ଦେଲଖା�ାଏ,  ଦେ�
    ପରଦେମଶୱ୍ର ଫାଦେରାଙ୍କ ମନ କଠନି କଦେଲ      । ଦେ ଫାଦେରାଙ୍କ ମନ କଠନି କରନ୍�ି,      ଦେ�ପରି ଦେ ଆଶଚ୍�4୍ୟ କମ4ଗ�ଡି଼କ ପର୍�ି

   ଦେକୌଣ ି ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଦେବ ନାହିଁ       । ଆଉଆପଣଆପଣା ମ �୍କ କ�ଣଡ୍ାଇ ଭାବନ୍�ି, କାହିଁକି? ପରଦେମଶୱ୍ର,    ଆପଣ କାହିଁକି ତାହା
 କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି? କିନ୍�� ,    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଗକ� ପଢ଼଼ୁ,      ଦେ�ଦେବ ଆହରିୁ ଅନ୍ୟ ପର୍ଶନ୍ଗ�ଡିକ ମଧୟ୍ ଉଠଥିାଏ  ।

          ପବି�ର୍ଶା �୍ର୍ କଦେହ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର 
ଶଥରଫାଦେରାଙ୍କ ମନ କଠନି କଦେଲ। ପବି�ର୍ଶା �୍ର୍ କଦେହ,   ଫାଦେରା 
ଶଥରଆପଣା
  ମନ କଠନି କଲା       । ଆଉଆପଣଆପଣା ମ �୍କ କ�ଣଡ୍ାଇ ଭାବନ୍�ି,      ବା �୍ବଦେର ଫାଦେରାଙ୍କ ମନ କିଏ କଠନି କଲା? ’   କ ଣ ତାହା

     ପରଦେମଶୱ୍ର କଦେଲ ନାଫାଦେରା ନଦିେଜ କଲା?     ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ଅଦେନକ ପର୍ଶନ୍ ଉଠାଇଥାଏ,    କିନ୍�� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
  ଆଦେଗ କାହାଣୀକ� ପଢ଼ି଼ବା,    ଦେ ଥିର ଉ��୍ର ପାଇ ପାରିବା, କିନ୍�� ,        ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� 
ଶମ ମହାମାରୀ ବିଷୟଦେର ବ� ଝିବା ପାଇୁଁ ଏହି

    ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର  ାହା�4ୟ୍ କଦେର       । 
ଶମ ମହାମାରୀ ବ� ଝିବା ପାଇୁଁ କଷଟ୍କର ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?    ମ �୍ ମି ର୍ୀୟ
     ବା ୀଙ୍କି ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଦେଜୟ୍ଷଠ୍ ପ��ର୍କ� ବଧ କରିବା       । ପବୂ4ରୂ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ�ହାଗଲା ଦେ� �
ି ମି ର,  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ
 ଦେଜୟ୍ଷଠ୍ ପ��ର୍,   ଇ ର୍ାଏଲକ� ବଧ କଦେର,         ଦେ�ଦେବ ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହା ବ
�ଦେର ମି ରର ଦେଜୟ୍ଷଠ୍ ପ��ର୍କ� ବଧ କରିଦେବ   । ତାହା

   ଦେ ମାନଙ୍କ ପାପର 
ଣଡ୍ ଅଦେଟ।

ଦେ�ଣ�,     ’    ଦେମାଶା ଜାଣିବାକ� ପାଇଦେଲ ଦେ� କ ଣଆଶା କରିବା ଆବଶୟ୍କ     । ଦେ ଫାଦେରାଙ୍କ ନକିଟକ� �ାଆନ୍�ି,  ଓ ୫:   ୧ ପ
ର�
ଦେଲଖା�ାଏ, “        ଅନନ୍�ର ଦେମାଶା ଓ ହାଦେରାଣ ପର୍ଦେବଶ କରି ଫାଦେରାଙ୍କ� କହଦିେଲ, ‘    ଇ ର୍ାଏଲର  
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶଵ୍ର କହନ୍�ି, 
“         ପର୍ାନ୍�ରଦେର ଆମଭ୍ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର ଉ� ୍ବ କରିବାକ� ଆମଭ୍ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଛାଡି଼ 
ଅି ”   । �ହିଁଦେର ଫାଦେରା କହଦିେଲ, ‘   
ାପର୍ଭ�
କିଏ,        ଦେ� ଆମଦ୍େଭ ତାହାର କଥା ମାନି ଇ ର୍ାଏଲକ� ଛାଡି଼ ଦେ
ବ�?         ଆମଦ୍େଭ  
ାପର୍ଭ�କ� ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ� ଓ ଇ ର୍ାଏଲକ� ଛାଡି଼ ଦେ
ବ� ନାହିଁ  ।

            ମି ରଦେର ଦେ
ବି ଦେ
ବତାଙ୍କ ଅଭାବ ନ ଥିଲା। ଦେ ମାନଙ୍କ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଦେ
ବି ଦେ
ବତାଙ୍କ ପାଇୁଁ ମନ୍
ରି ଥିଲା,  ପର୍ଦେ�ୟ୍କଙ୍କ
 ପର୍�ିମା ଥିଲା,           କିନ୍�� �ହିଁ ମଧୟ୍ଦେର �ିଦେହାବା ନାମଦେର ଦେକୌଣ ି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ମନ୍
ରି ନ ଥିଲା  । ଦେ�ଣ�,  ଫାଦେରା

କହନ୍�ି, “   
ାପର୍ଭ� କିଏ?         ଆମଦ୍େଭ  
ାପର୍ଭ�କ� ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ� ଓ ଇ ର୍ାଏଲକ� ଛାଡି଼ ଦେ
ବ� ନାହିଁ ”    । ଆଉ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
  କାହାଣୀର ଆଗକ� ପଢ଼଼ୁ,         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ� ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର 
�ଇଟି ଅ
ଭ୍�� ବାକ୍ୟ  ଥ୍ାପି� କର�ଅଛନ୍�ି    । ପର୍ଥମ ବାକ୍ୟ

     ଏହା ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମାଶାଙ୍କ� 
ୃଢ଼ିଭ�ୂ କରନ୍�ି,      ଦେ ତାହାଙ୍କ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� 
ୃଢ଼ି଼ଭ�ୂ କରନ୍�ି ଦେ�,    ଦେ ଆପଣା ନୟିମକ�
 ରକ୍ଷା କରିଦେବ   । �ା�ର୍ା ୬:   ୬ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� , “  ଏନମିନ୍ଦେ� ଇ ର୍ାଏଲ-   ନ୍ତାନଗଣକ� କ�ହ,  ଆମଦ୍େଭ  
ାପର୍ଭ�,  ଆମଦ୍େଭ

           �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ମି ର୍ୀୟମାନଙ୍କ ଭାରବହନର� ନ ିତ୍ାର କରିବା ଓ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ ମାନଙ୍କ 
ା �ଵ୍ର� ମ�କ୍� କରିବା,
           ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭ ବି �୍ୀଣ୍4ଣ ବାହୁ ଓ ମହା ମହା 
ଣ�୍ 
ଵ୍ାରା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଉ
ଧ୍ାର କରିବା     । ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆପଣା ଦେଲାକ
       ରଦୂେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେହବା;    �ହିଁଦେର ମି ର୍ୀୟମାନଙ୍କ ଭାରବହନର�

       �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ନ ିତ୍ାରକାରୀ ଆମଦ୍େଭ ଦେ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶଵ୍ର  
ାପର୍ଭ� ଅଟ� ,   ତାହା �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣିବ ”  । ଏହା
           ମପ୍ଣୂ୍4ଣ �ା�ର୍ାପ� �୍କଦେର ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�। ଏହା ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ଦେ
ଇଥିବା ପର୍�ିଜ୍ଞା ପର୍�ି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ

  ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟତାର କାହାଣୀ ଅଦେଟ,       ଦେ� ଦେ ତାହାଙ୍କ� ଏକ  ନ୍ତାନ ପର୍
ାନ କରିଦେବ,      ଓ ଦେ ହି  ନ୍ତାନର� ଏକ ମହାଦେଗାଷଠ୍ୀ
        ଉ�ପ୍ନ୍ନ କରିଦେବ ଓ ଦେ ତାହାଙ୍କ� ଦେଗାଟିଏ ଦେ
ଶ ପର୍
ାନ କରିଦେବ,        ପ�ଣି ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଜଗ�ଦେର ଆଶୀବ4ା


 ଆକର ଦେହଦେବ             । ଆଉ �ା�ର୍ା ପ� �୍କର ଏହି କାହାଣୀ ଦେ ହି ପର୍�ିଜ୍ଞା ପର୍�ି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟତାର କାହାଣୀ
        ଅଦେଟ। ଏହି ନୟିମର  ାରମମ4 ପର୍ଥମ ଥର ପାଇୁଁ ପର୍କାଶ କରା�ାଏ,   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “  ଆମଦ୍େଭ

          �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆପଣା ଦେଲାକ ରଦୂେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେହବା ”   । ତାହା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ

The 52 Stories of the Bible



54

             ବାଇବଲଦେର ଏକ ଦେଘାଷା ପରି ବାରମବ୍ାର ଉଲ୍ଦେଲଖ କରା�ାଏ। ତାହା ହିଁ ଦେ ହି ନୟିମର ମମ4 ଅଦେଟ ଦେ�,   ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କ
      ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟ� ଓ ଦେ ମାଦେନ ଆମଭ୍ ଦେଲାକ ଅଟନ୍�ି     । ଆମଦ୍େଭ ଦେ ହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର, ପରି�ର୍ାଣକ�୍4ତା, 

ରକ୍ଷାକ�୍4ତା,          ଓ ଦେ�ାଗାଇବା ବୟ୍କ୍�ି ରପୂଦେର କା�4ୟ୍ କରିବା ପାଇୁଁ ଆପଣାକ� ବାଧୟ୍ କର�    । ଆଉ ତାହା ପରିବ�୍4ଦେ�,  ଦେ ମାଦେନ
   ଆମଭ୍ ଦେଲାକ ଦେହାଇ ରହଦିେବ          ”   । ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେହବା ଓ ଦେ ମାଦେନ ଆମଭ୍ ଦେଲାକ ଦେହଦେବ। ଆଉ ପରଦେମଶୱ୍ର

କହଅୁଛନ୍�ି, “          ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେହବା ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣା ପର୍�ିଜ୍ଞାକ� ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇୁଁ,   ଆପଣା ନୟିମକ�
      ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇୁଁ �ାହା କରିବାକ� ଆବଶୟ୍କ ଦେହବ,   ଆମଦ୍େଭ ତାହା କରିବା,      ଦେ�ପରି ଦେ ମାଦେନ ଆମଭ୍ ଦେଲାକ ଦେହାଇ ରହଦିେବ ” ।

     ମପ୍ଣୂ୍4ଣ �ା�ର୍ାପ� �୍କର କାହାଣୀ ତାହା ଅଦେଟ,         ଏହା ଦେକବ� ଦେକଦେତାଟି ଭୟାନକ ଘଟଣାଦେର ପଣୂ୍4ଣ କାହାଣୀର ପ� �୍କ ନୁଦେହୁଁ  ।
ଏହା,             ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ଦେହବା ଓ ଆପଣା ପର୍�ିଜ୍ଞାକ�  ଫ� କରିବାର କାହାଣୀ ଅଦେଟ।

କିନ୍�� ,       ଏହି ଅଧୟ୍ାୟମାନଙ୍କଦେର ଅନ୍ୟ ଏକ ବାକ୍ୟ ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�       । ଏବଂ ଏହା ଏକ ର�ଚିକର ବାକ୍ୟ ଅଦେଟ,   କାରଣ �ିଦେହାବା
  ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି (    ଦେଟପ୍ ର ଦେଶଷର  ଥ୍ାନ)   । ଅଧୟ୍ାୟ ୭:   ୩ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� ,  ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “ଆଉ,  ଆମଦ୍େଭ

   ଫାଦେରାର ହ
ୃୟ କଠନି କରିବା,         ପ�ଣି ମି ର ଦେ
ଶଦେର ଆମଭ୍ର ଚିହ୍ନ ଓ ଆଶଚ୍�4୍ୟକମ4 ବହ ୁଂଖୟ୍କ କରିବା    । �ଥାପି ଫାଦେରା
    �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ କଥାଦେର ମଦେନାଦେ�ାଗ କରିବ ନାହିଁ;           ଏଦେହ�� ଆମଦ୍େଭ ମି ର ଦେ
ଶ ଉପଦେର ଆପଣା ହ �୍ ଦେଥାଇ ମହା
ଣ�୍ 
ଵ୍ାରା

  ମି ରଠାର� ଆପଣା ଦେ ୈନ୍ୟ ାମନ୍�,   ଆମଭ୍ର ଦେଲାକ ଇ ର୍ାଏଲ-     ନ୍ତାନଗଣକ� ବାହାର କରି ଆଣିବା     । ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭ ମି ର
       ବିର�
ଧ୍ଦେର ଆପଣା ହ �୍ ବି ତ୍ାର କରି ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଇ ର୍ାଏଲ-         ନ୍ତାନଗଣକ� ବାହାର କରି ଆଣିବା ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭ ଦେ�

 
ାପର୍ଭ�,   ତାହା ଦେ ମାଦେନ ଜାଣିଦେବ ”        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପବୂ4ଦେର ଉଠାଇଥିବା ପର୍ଶନ୍ର ଉ��୍ର ଏଠାଦେର ପାଉ ଦେ�,  ପରଦେମଶୱ୍ର
    କାହିଁକି ଫାଦେରାଙ୍କ ମନକ� କଠନି କଦେଲ?      ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ମହାନତାକ� ଦେଘାଷଣା କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି,    ଦେ ଆପଣା ନାମକ�

  ଦେଘାଷଣା କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି,      ଦେ ଆପଣା ଦେଗୌରବକ� ଦେଘାଷଣା କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି,   ଦେ ଦେ� ଅଟନ୍�ି,    ତାହା ମି ରର ଦେଲାକମାନଙ୍କ�
  ଦେଘାଷଣା କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି        । ଆଉ �
ି ଦେମାଶା ଫାଦେରାଙ୍କ ନକିଟକ� �ାଇ କହନ୍�ି, “    ”   ଆମଭ୍ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଛାଡି଼ 
ଅି ଓ ଫାଦେରା

କଦେହ, “  ”ଠକ୍ି ଅଛି ,      ଦେ�ଦେବ ଦେକୌଣ ି  �ଦେ�ାଗ ମି�ି ନ ଥାନ୍�         । ଦେ�ଦେବ ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ କା�4ୟ୍ କରିବା ପାଇୁଁ  �ଦେ�ାଗ ନ ଥାନ୍ତା, 
    �ାହା 
ୱ୍ାରା ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ଦେଗୌରବ,        ପ�ଣି ଦେ ଦେ� କିଏ ତାହା ଦେଘାଷଣା କରି ପାରନ୍�ି      । ଦେ ଫାଦେରାଙ୍କ ମନକ� କଠନି

କରନ୍�ି,    ଦେ�ପରି ଦେ ମହାମାରୀ #     ୧ ପର୍�ି ପର୍�ିକ୍ରିୟା ନ 
ଏି     । ଏଥିଉ�ତ୍ାଦେର ଦେ ମହାମାରୀ #   ୨ କ� ପଠାଆନ୍�ି   । ଫାଦେରାଙ୍କ ମନ
 କଦେଠାର ହଏୁ,    ଦେ�ଣ� ପରଦେମଶୱ୍ର ମହାମାରୀ #   ୩ କ� ପଠାଆନ୍�ି,    ଆଉ ଏହପିରି ନରିନ୍�ର ଦେହାଇଥାଏ    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏଠାଦେର ତାହା

               ଦେ
ଖିବାକ� ପାଉ। ଫାଦେରାଙ୍କ ମନ କଠନି ଦେହବା ଏକ ମଞଚ୍  ୱ୍ରପୂ ଅଦେଟ ଦେ�ଉୁଁଠାକ� ପରଦେମଶୱ୍ର  ମ �୍ ମହାମାରୀକ� ପଠାଇ
ପାରନ୍�ି,       ଓ 
ଶଦେଗାଟି ମହାମାରୀ 
ୱ୍ାରା ଦେ ଆପଣା ନାମ,  ଆପଣା ଦେଗୌରବ,  ଆପଣା ଶକ୍�ି,    ଓ ଆପଣା ଆଶଚ୍�4୍ୟକମ4କ�

 ଦେଘାଷଣା କରନ୍�ି  । ବ�୍4�ମାନ,      ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଅନ୍ୟ କାରଣଗ�ଡି଼କ ମଧୟ୍ ରହଅିଛି      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ
ି ପ� �୍କ ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟର�
       ଜାଣ� ଦେ� ଏହା ଏକ ନ୍ୟାୟର କା�4ୟ୍ ଅଦେଟ। କିନ୍�� ,      ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
ର ମ�ଖୟ୍ ବିନ୍
� ଏହା ଦେ�,    ଦେ ମି ରର ଦେଲାକମାନଙ୍କ

     ମଧୟ୍ଦେର ଆପଣା ନାମ ଦେଘାଷଣା କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି      । ଦେ ଫାଦେରାଙ୍କ ମନକ� କଠନି କରନ୍�ି,    ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଗାଟିଏ ନୁଦେହୁଁ, 
   ମା�ର୍ 
ଶଦେଗାଟି ମହାମାରୀକ� ଦେ
ଖ�          । ଆଉ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପାଦେଖ ମି ରର ଦେଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟଦେର ଆପଣା ଦେଗୌରବ

     ଦେଘାଷଣା କରିବା ପାଇୁଁ 
ଶଟି  �ଦେ�ାଗ ଅଛ।ି

 ମୁଁ� ଜାଦେଣ,      ଦେ� ଦେକଦେ�କ ଦେଲାକ ତାହା ଦେ
ଖି ପାରନ୍�ି,         ଓ ଦେ ମାଦେନ ଏହି ମହାମାରୀର� ମି�ୁଥିବା 
�ଃଖ ଓ �ନ୍�ର୍ଣାକ� ଦେ
ଖି,  ବିଦେଶଷ
  ଭାବଦେର 
ଶମ ମହାମାରୀ,          କହପିାରନ୍�ି ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମନଦେର ଏପରି କିଛି ଥିବାର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହି ପାର�, ପର୍ଭ�, ’   କ ଣ ତାହା

   ଦେ ଥିର �� ଲ୍ୟ ଥିଲା କି? ’            କ ଣ ବା �୍ବଦେର ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଦେଘାଷଣା କରିବା ପାଇୁଁ ମି ରଦେର ଦେ �ିକି �ନ୍�ର୍ଣା ପଠାଇବାର
  ଆବଶୟ୍କ ଥିଲା କି?”   ପରଦେମଶୱ୍ର ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି, ହୁଁ,   ଏହା ଆବଶୟ୍କ ଥିଲା        । ୧୪ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେ ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ଆପଣା

         ଦେଗୌରବ ବିଷୟଦେର ପର୍କାଶ କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି। ଆଉ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ��୍ର ଏହା ଦେ�, “   
ଶଦେଗାଟି ମହାମାରୀର�
   ଉ�ପ୍ନ୍ନ 
�ଃଖ ଓ �ନ୍�ର୍ଣା,          ଏପରିକି ଦେଜୟ୍ଷଠ୍  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଧଠାର� ମଧୟ୍ ଆମଭ୍ ଦେଗୌରବ ଅଧିକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ ”।

        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ୧୪ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଏହି ବିଷୟଦେର ଅଧିକ ଆଦେଲାଚନା କରିବା।

ଏହରିଦୂେପ,      ମଞଚ୍ ପର୍ �୍� � ଦେହାଇଅଛି ଓ �ା�ର୍ା ୭:         ୧୪ ପ
ର� ୧୦ ଅଧୟ୍ାୟ ପ�4୍ୟନ୍� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ଶଟି ମହାମାରୀକ� ଦେ
ଖ�  ।
             ଏବଂ ଦେ ହି  ମ �୍ ମହାମାରୀ  ମାନ ପୃଷଠ୍ଭମିୂଦେର ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�। ଦେମାଶା ଫାଦେରାଙ୍କ�  ାକ୍ଷା� କରନ୍�ି ଓ କହନ୍�ି, 

“          ଇ ର୍ାଏଲର  ନ୍ତାନଗଣ ପର୍ାନ୍�ରଦେର ତାହାଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର ଉ� ୍ବ କରିବାକ� ଛାଡି଼ 
ଅି ”  । ଫାଦେରାଙ୍କ
               ମନ କଠନି ହଏୁ। ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଛାଡି଼ବା ପାଇୁଁ ମନା କରନ୍�ି। ମହାମାରୀ ଆଦେ ଓ ପର୍ାୟ  ବ� ଦେବଦେ� ଫାଦେରା କହନ୍�ି, “   ମୁଁ� ଭ�ଲ

କରିଅଛି      । ଦେମାଶା �� ମଦ୍େଭ �ାଇ ପର୍ାଥ4ନା କର,        ’   ଦେ�ପରି ପରଦେମଶୱ୍ର ଏହି ମହାମାରୀକ� 
ୂର କରନ୍�ି ଓ ତା ଉ�ତ୍ାଦେର ମୁଁ�
 ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଛାଡି଼ଦେ
ବି ”   । ଦେମାଶା ପର୍ାଥ4ନା କରନ୍�ି,     ’      ମହାମାରୀ 
ୂର ହଏୁ ଓ ତା ଉ�ତ୍ାଦେର ଫାଦେରା ଆପଣା ମନକ� ପ�ନବ4ାର

 ପରିବ�୍4�ନ କରନ୍�ି,        ପ�ଣି ଦେ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� �ିବା ପାଇୁଁ ଅନୁମ�ି 
ଅିନ୍�ି ନାହିଁ,     କାରଣ ତାହାର ମନ କଠନି ହଏୁ  । #   ୧ ମହାମାରୀ ନୀ�
    ନ
ୀର ଜ� ରକ୍�ଦେର ପରିଣ� ଦେହବା  । #       ୨ ମହାମାରୀ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ମି ର ଦେ
ଶଦେର ଦେବଙ୍ଗ ବୟ୍ାପି�ିବା  । #    ୩ ମହାମାରୀ ଉକ�ଣିଆ
    ଦେପାକ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ମି ର ଦେ
ଶଦେର ବୟ୍ାପିବା  । #        ୪ ମହାମାରୀ 
ଂଶକା
ି ଝାଙ୍କ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ମି ର ଦେ
ଶଦେର ବୟ୍ାପିବା    । ଏବଂ #  ୫

    ମହାମାରୀ  ମୟଦେର କିଛି ପରିବ�୍4�ନକ� ଦେ
ଖ�,        କାରଣ ପରଦେମଶୱ୍ର ଏହି  ମୟଠାର� ଦେକବ� ମି ରଦେର ମହାମାରୀକ� ଆଣିଥିଦେଲ, 
       ତାହା ତାହାଙ୍କ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରି ନ ଥିଲା          । ବ�୍4�ମାନ ଦେ ମି ର ଦେ
ଶ ଓ ଆପଣା ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର

      ଭିନ୍ନତାକ�  ଷୃଟି୍ କରିଥିଦେଲ। ଦେ�ଣ� ପରଦେମଶୱ୍ର #        ୫ ମହାମାରୀ ପଠାଇ ଅଧିକାଂଶ ଗୃହପା�ି� ପଶ�ଗଣଙ୍କ� ହ�ୟ୍ା କରନ୍�ି   । ଦେ 
              ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର 
ାହ��କ୍� ବଥ ପଠାନ୍�ି ଓ ଦେ ହି ବଥ  କାଶ� ଫାଦେରାଙ୍କ ମନ୍�ର୍ଜ୍ଞମାଦେନ ଦେମାଶାଙ୍କ  ାକ୍ଷା�ଦେର ଛଡ଼ିା

  ଦେହାଇ ପାରିଦେଲ ନାହିଁ;         କାରଣ ମନ୍�ର୍ଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଓ  ମ �୍ ମି ର୍ୀୟମାନଙ୍କ ଶରୀରଦେର ବଥ ଜା� ହଏୁ      । ପଦେର ଦେ ଶିଳା ବୃଷଟି୍
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                 ଦେହ��  ମ �୍ ମନୁଷୟ୍ ଓ ପଶ� ଓ କ୍ଦେଷ�ର୍ ଥ୍ �ୃଣା
ି  ମ �୍ ନଷଟ୍ କଦେର। ପଦେର ଦେ ପଙ୍ଗପା� 
ୱ୍ାରା କ୍ଦେଷ�ର୍ର  ମ �୍
           �ୃଣା
ି ହରି�୍ ବଣ୍4ଣକ� ନଷଟ୍ କଦେର ଏବଂ ପରିଦେଶଷଦେର �ିନି 
ନିର ଅନ୍ଧକାର ବୟ୍ାପ�୍ ହଏୁ,     ଏହି ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଅଟି

 ମହାମାରୀକ� ଦେ
ଖ�                । �ଥାପି ଫାଦେରାର ମନ କଠନି ହଏୁ ଓ ଇ ର୍ାଏଲର ଦେଲାକମାନଙ୍କ� �ିବା ପାଇୁଁ ଅନୁମ�ି 
ଏି ନାହିଁ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
    ଆପଣ କାହାଣୀକ� ଏହି ବିନ୍
�ଦେର ପଢ଼଼ୁଅଛନ୍�ି,       ପରଦେମଶୱ୍ର ଆଉ ଦେକଦେତାଟି ଅଧୟ୍ାୟ ପ�4୍ୟନ୍� ନରିବ ରହଅିଛନ୍�ି,   କାରଣ ଦେ 
        ଦେମାଶା ଓ ତାହାଙ୍କ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� 
ଶମ ମହାମାରୀ ପାଇୁଁ ପର୍ �୍� � କର�ଅଛନ୍�ି        । ଦେ ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ଏହି 
ଶମ ମହାମାରୀ

                ଫଦେରାଙ୍କ କଠନି ହ
ୃୟକ� ଚୂଣ୍4ଣ କରିବାକ� �ାଉଅଛ।ି ଦେ ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ଏହି 
ଶମ ମହାମାରୀ ଦେହ�� ଫାଦେରା ଇ ର୍ାଏଲ
                ଦେଲାକମାନଙ୍କ� �ିବା ପାଇୁଁ ଅନୁମ�ି ପର୍
ାନ କରିବ ଓ ଦେ ମାଦେନ ମି ର ଧନ ହରଣ କରି ଦେନଦେବ। ଆ
ପି� �୍କ ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର
             ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ଦେ
ଇଥିବା ତାହାଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞାକ�  ମ୍ରଣ କରନ୍�� । ଦେ ଆପଣା ପର୍�ିଜ୍ଞାର ଏହି ଭାଗକ� ରକ୍ଷା କରିବାକ�

       �ାଉଅଛନ୍�ି। ଦେ ଇ ର୍ାଏଲର  ନ୍ତାନଗଣଙ୍କ� ଏକ ମହାନ ଦେ
ଶ ଦେ
ବାକ�,        ମି ରର ଧନ ହରଣ କରିବା ପାଇୁଁ ଅନୁମ�ି ଦେ
ବାକ�
�ାଉଅଛନ୍�ି।

 
ୟାକରି ୧୧:   ୪ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍��    ’   । ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମାଶାଙ୍କ� କ ଣ କହବିାକ� ଅଛ,ି  ତାହା କହଅୁଛନ୍�ି    । �ା�ର୍ା ପ� �୍କ ୧୧:  ୪ ପ
, 
“   ଅନନ୍�ର ଦେମାଶା କହଦିେଲ,     
ାପର୍ଭ� ଏହି କଥା କହନ୍�ି,       ଆମଦ୍େଭ 
�ଇପର୍ହର ରା�ରି୍ଦେର ମି ରର ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ଗମନ କରିବା  ।

          �ହିଁଦେର  ିଂହା ଦେନାପବିଷଟ୍ ଫାଦେରାଙ୍କର ପର୍ଥମଜା�ଠାର� ଚକି ଦେପଷଣକାରିଣୀ 
ା ୀର ପର୍ଥମଜା� ପ�4ୟ୍ନ୍� ମି ର ଦେ
ଶ ଥ୍ି�
          ମ �୍ ପର୍ଥମଜା� ଓ ପଶ�ମାନଙ୍କର ପର୍ଥମଜା� ମରିଦେବ। ଏଣ�  ମ�
ାୟ ମି ର ଦେ
ଶଦେର,       ଦେ�ପରି ଦେକଦେବ ଦେହାଇ ନାହିଁ ଓ ଦେହବ

ନାହିଁ,   ଏପରି ମହାଦେରା
ନ ଦେହବ ”  । ୯ ପ
ଦେର, “    
ାପର୍ଭ� ଦେମାଶାଙ୍କ� କହଥିିଦେଲ, ‘      ଆମଦ୍େଭ ଦେ�ପରି ମି ର ଦେ
ଶଦେର ଆପଣା
  ଆଶଚ୍�4୍ୟକ୍ରିୟା ବହ ୁଂଖ୍ୟକ କରିବା,       ଏଥିପାଇୁଁ ଫାଦେରା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ କଥାଦେର ମଦେନାଦେ�ାଗ କରିବ ନାହିଁ     । ପ�ଣି ଦେମାଶା ଓ

      ହାଦେରାଣ ଫାଦେରାଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ଏହି  ମ �୍ ଆଶଚ୍�4ୟ୍କମ4 କରିଥିଦେଲ;      ମା�ର୍  
ାପର୍ଭ� ଫାଦେରାଙ୍କର ହ
ୃୟ କଠନି କରନ୍ଦେ�, 
   ଦେ ଆପଣା ଦେ
ଶର� ଇ ର୍ାଏଲ-     ନ୍ତାନଗଣକ� ଛାଡି଼ ଦେ
ଦେଲ ନାହିଁ ”     । ଏହା ଏକ କଠନି ମହାମାରୀ ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?  ଦେଜୟ୍ଷଠ୍

     ନ୍ତାନଗଣର ବଧକ� ବ� ଝିବା କଠନି ଅଦେଟ         । ଏହା କଠନି ଅଦେଟ। ଆପଣଆପଣା ମନଦେର ଅନୁଭବ କର�ଅଛନ୍�ି,    ମୁଁ� ଆପଣା ମନଦେର
 ଅନୁଭବ କର�ଅଛି                 । ଏବଂ �ଥାପି ପରଦେମଶୱ୍ର ନ୍ୟାୟବାନ ଓ ପଦ୍େରମମୟ ଅଟନ୍�ି ଓ  ବ� ବିଷୟ ଉପଦେର ଦେ ଆପଣା ନାମ ଓ

                ଦେଗୌରବକ� ଦେଘାଷଣା କରିବା ପାଇୁଁ ଚାହୁଁାନ୍�ି। ତାହା ମଧୟ୍ଦେର ଓ ଏକ 
ଣଡ୍ ରପୂଦେର ଦେ ମି ରର ପର୍ାୟ  ମ �୍ ପରିବାରର
    ଦେଜୟ୍ଷଠ୍  ନ୍ତାନକ� ବଧ କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,       କାରଣ ଫାଦେରା ତାହାଙ୍କ ଦେଜୟ୍ଷଠ୍  ନ୍ତାନଙ୍କ� ହ�ୟ୍ା କର�ଅଛ।ି

     ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟ ନ ିତ୍ାର ପବ4ର କାହାଣୀ ଅଦେଟ        । �
ି ଆପଣ ଏହି କାହାଣୀ ବିଷୟଦେର ଅପରିଚି� ଅଟନ୍�ି,    �
ି ଆପଣଙ୍କ  ନ୍ତାନଗଣ
    ଏହି କାହାଣୀ ବିଷୟଦେର ଅପରିଚି� ଅଟନ୍�ି,    ଦେ�ଦେବ 
ୟାକରି ତାହା ପଢ଼ନ୍��      । ଏହା ଏକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଧୟ୍ାୟ ଅଦେଟ,  ଏହାକ�

      ଅଧୟ୍ୟନ କରିବା ପାଇୁଁ ଦେମା ପାଦେଖ  ମୟ ନାହିଁ            । କିନ୍�� ଇ ର୍ାଏଲ ଦେଲାକମାଦେନ ଏକ ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ� ପଶ�କ� ବଧ କରିବା ପାଇୁଁ ଓ
      ତାହାରି ରକ୍� 
ୱ୍ାରଦେର ଲଗାଇବା ପାଇୁଁ ନଦିେ
4ଶ ପାଇଦେଲ,       ଦେ�ପରି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�  ଂହାରକ 
ୂ� ମି ର ଦେହାଇ �ିବ,   ଦେ�ଦେବ ଦେ 

      ଦେ ହି ପରିବାରର ଦେଜୟ୍ଷଠ୍  ନ୍ତାନକ� ବଧ କରିବ ନାହିଁ     । ଏବଂ ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୧୨:   ୨୯ ପ
ଦେର ପାଉ, “   ଅନନ୍�ର ଅ
୍4ଧରା�ର୍
           ମୟଦେର  
ାପର୍ଭ�  ିଂହା ଦେନାପବିଷଟ୍ ଫାଦେରାଙ୍କର ପର୍ଥମଜା�  ନ୍ତାନଠାର� କାରାକୂପ ଥ୍ ବନ୍
ୀର ପର୍ଥମଜା�  ନ୍ତାନ
            ପ�4ୟ୍ନ୍� ମି ର ଦେ
ଶ ଥ୍ି�  ମ �୍ ପର୍ଥମଜା�  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ଓ ପଶ�ମାନଙ୍କ ପର୍ଥମଜା� ଶାବକଗଣକ� ଆଘା� କଦେଲ  ।

          �ହିଁଦେର ଫାଦେରା ଓ ତାଙ୍କର 
ା ଗଣ ଓ ମି ର୍ୀୟ ଦେଲାକ  ମ ଦ୍େ� ରା�ରି୍ଦେର ଉଠଦିେଲ;      ପ�ଣି ମି ର ଦେ
ଶଦେର ମହା ଦେରା
ନ ଦେହଲା; 
     କାରଣ ଦେ�ଉୁଁ ଗୃହଦେର ଦେକହି ମରି ନାହିଁ,    ଏପରି ଗୃହ ନ ଥିଲା     । �ହୁଁ� ରା�ରି୍ କା�ଦେର ଫାଦେରା,     ଦେମାଶା ଓ ହାଦେରାଣଙ୍କ� ଡକାଇ କହଦିେଲ, 

         �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଓ ଇ ର୍ାଏଲ ବଂଶ ଉଠି ଆମଭ୍ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ବାହାର ହଅୁ,   �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁ ାଦେର
      
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର ଦେ ବା କରିବା ପାଇୁଁ �ା�ର୍ା କର        । �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁ ାଦେର ଦେଗାଦେମଷା
ି ପଲ  ମ �୍ଙ୍କ� ଦେନଇ

     ”     ଚାଲି�ାଅ ଓଆମଭ୍କ� ମଧୟ୍ ଆଶୀବ4ା
 କର। ଦେଶଷଦେର ଫାଦେରାଙ୍କ ହ
ୃୟ ବି
ୀଣ୍4ଣ ଦେହଲା,      ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା  ି
ଧ୍ ଓ
    ନ୍ୟାୟ 
ଣଡ୍ ମି ର ଉପଦେର ବ�୍4ତାଇଦେଲ    । ଆଉଫାଦେରା ଇ ର୍ାଏଲକ�,      ଅଥ4ା�୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଜୟ୍ଷଠ୍  ନ୍ତାନକ� ମି ର
  ଦେ
ଶର� �ିବାକ� ଦେ
ଦେଲ     । 
ୟାକରି ୩୬ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� ,    ତାହା ଅ�ୟ୍ଧିକ ର�ଚିକର ଅଦେଟ        । ଏପରି ଜଣା ପଦେଡ଼ ଦେ� ତାହା ପବୂ4ର�

  “         ନ
ି୍4ଧାରି� ଥଲିା। �ହିଁଦେର  
ାପର୍ଭ� ମି ର୍ୀୟମାନଙ୍କ 
ୃଷଟି୍ଦେର ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଅନୁଗ୍ରହପା�ର୍ କରିବାର� ଦେ ମାଦେନ
  ଦେ ମାନଙ୍କ� �ାହା ମାଗିଦେଲ,   ଦେ ମାଦେନ ତାହା ଦେ
ଦେଲ          । ଏହି ପର୍କାଦେର ଦେ ମାଦେନ ମି ର୍ୀୟମାନଙ୍କ ଧନ ହରଣ କଦେଲ। ଅନନ୍�ର

ଇ ର୍ାଏଲ-             ନ୍ତାନମାଦେନ ବା�କ ଛଡ଼ା ପର୍ାୟ ଛଅ ଲକ୍ଷ ପ�ର�ଷ ପା
ଗ�ିଦେର ରାମିଦେଷଷ୍ଠାର�  �କ୍ଦେକା�କ� �ା�ର୍ା କଦେଲ ” ’  । କ ଣ
  ତାହା ଆଂଶିକ ଧମ4���୍ୱ୍?    ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ତାହା ନୁଦେହୁଁ          । ଏହା ୪୩୦ ବଷ4 ପବୂ4ର� ଆ
ପି� �୍କ ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର

              ଅବର୍ହାମଙ୍କ� କରିଥିବା ନୟିମ ପର୍�ିଜ୍ଞାର  ଫ�ତା ଅଦେଟ। ଦେ ମାଦେନ ମି ରର ଧନ ହରଣ କଦେଲ। ପରଦେମଶୱ୍ର ଏକ ପାପୀ
         ଦେ
ଶର ନ୍ୟାୟ କରିଅଛନ୍�ି ଓ ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ଏକ ମହାଦେଗାଷଠ୍ୀ ରପୂଦେର ପର୍ �୍� � କର�ଅଛନ୍�ି,   ଦେ ନୁଦେହୁଁ କି?    ଦେ ମାଦେନ ବା�କ ଓ

       �୍ର୍ୀମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ପର୍ାୟ ଛଅ ଲକ୍ଷ ପ�ର�ଷ ଅଟନ୍�ି        । ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ନୟିମର ପର୍�ିଜ୍ଞା ପର୍�ି ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ
ଅଟନ୍�ି।

ବ�୍4�ମାନ,       ଆପଣ ଏହି ଅଂଶକ� ଦେ
ଖନ୍�ି ଓ ଆପଣ କହନ୍�ି, “  ଠକ୍ି ଅଛ,ି    କାହାଣୀ ଏଠାଦେର  ମାପ�୍ ଦେହଲା,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?” କିନ୍�� , 
  ତାହା ଦେହାଇ ନାହିଁ,      କାରଣ ଦେ�ପ�4୍ୟନ୍� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୧୪ ଅଧୟ୍ାୟର କାହାଣୀ,       ଅଥ4ା�୍  �ଫ  ାଗରକ� ପାର ଦେହବାର କାହାଣୀକ� ପଢ଼ି଼

ନାହୁଁ�,      �ା�ର୍ା ପ� �୍କର କାହାଣୀ  ମାପ�୍ ହଏୁ ନାହିଁ          । ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମାଶାଙ୍କ� ଜାଣିବ� ଝି ଏକ ନ
ି୍4ଧିଷଟ୍ ପଥଦେର �ା�ର୍ା କରିବାକ�
କହନ୍�ି,               କାରଣ ତାହା ଫାଦେରାଙ୍କ� ଏପରି ଜଣା ପଦେଡ଼ ଦେ� ଇ ର୍ାଏଲ ଦେଲାକମାଦେନ ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଦେକଉୁଁଠାକ�
�ାଉଅଛନ୍�ି,     ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ମର�ଭମିୂଦେର ଭର୍ମଣ କର�ଅଛନ୍�ି,     ଦେ ମାଦେନ ବୃ�ତ୍ାକାର ଦେହାଇ �ା�ର୍ା କର�ଅଛନ୍�ି  । ଦେ�ଣ�, 

 ପରଦେମଶୱ୍ର ୧୪:    ୩ ପ
ଦେର ଦେମାଶାଙ୍କ� କହଦିେଲ, “   �ହିଁଦେର ଫାଦେରା ଇ ର୍ାଏଲ-    ନ୍ତାନଗଣ ବିଷୟଦେର କହବି,   ଦେ ମାଦେନ ଦେ
ଶ
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         ମଧୟ୍ଦେର ଧନ୍
ଳା ଦେହାଇ ରହଅିଛନ୍�ି ଓ ପର୍ାନ୍�ର ଦେ ମାନଙ୍କ ପଥ ର�
ଧ୍ କରିଅଛି  । ଆଉ,     ଆମଦ୍େଭ ଫାଦେରାର ହ
ୃୟ କଠନି
କରିବା,      �ହିଁଦେର ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ ପଦେଛ ପଦେଛ ଦେ
ୌଡି଼ବ;          ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭ ଫାଦେରା ଓ ତାହାର  କ� ଦେ ୈନ୍ୟ 
ଵ୍ାରା  ମଭ୍ର୍ମ ପାଇବା; 

   �ହିଁଦେର ଆମଦ୍େଭ ଦେ�  
ାପର୍ଭ�,    ଏହା ମି ର୍ୀୟ ଦେଲାକମାଦେନ ଜାଣିଦେବ     ”   । �ହୁଁ� ଦେ ମାଦେନ ଦେ ହପିରି କଦେଲ। ଇଂରାଜୀର ଏନ୍ଆଇଭି
         ଅନୁବା
 ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଏହି ପ
କ�  ର� କଦେର ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “     ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭ ଫାଦେରା 
ଵ୍ାରା ଦେଗୌରବ

ପାଇବା ”         । ପରଦେମଶୱ୍ର  ମାପ�୍ କରି ନାହୁଁାନ୍�ି। ପରଦେମଶୱ୍ର ମି ର ଓ ଇ ର୍ାଏଲ ମଧୟ୍ଦେର,   ଦେ ଦେ� କିଏ,   ତାହା ଦେଘାଷଣା
   କରିବା ବନ୍
 କରି ନାହୁଁାନ୍�ି               । ଆପଣା ନାମକ� ପର୍କାଶ କରିବା ବନ୍
 କରି ନାହୁଁାନ୍�ି। ଆପଣା ଦେଗୌରବକ� ପର୍କାଶ କରିବା ବନ୍
 କରି

 ନାହୁଁାନ୍�ି। ଦେ�ଣ�,      ପରଦେମଶୱ୍ର ଫାଦେରାଙ୍କ ମନକ� ପ�ଣି କଠନି କରନ୍�ି,      ଓ ଫାଦେରା ଏପରି କିଛି କା�4୍ୟ କଦେର,   �ାହା ମ�ଖ4ତାପଣୂ୍4ଣ
ଅଦେଟ                । ୮ ପ
ଦେର ଫାଦେରାଙ୍କ� କ�ହାଗଲା ଦେ� ଇ ର୍ାଏଲ ଦେଲାକମାଦେନ ମି ରକ� �ୟ୍ାଗ କରିଅଛନ୍�ି। ପ�ଣି ଥଦେର �ିଦେହାବା  
ାପର୍ଭୂ

       ମି ରର ରାଜା ଫାଦେରାଙ୍କ ମନକ� କଠନି କରନ୍�ି। ଦେ ଭାବିଲା, “     ଆମଭ୍କ� ଆପଣା 
ା ଗଣରଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ ” । ଦେ�ଣ�,  ଦେ 
   ଦେ ମାନଙ୍କ ପଛଦେର ଦେଗାଡ଼ାଇବାକ� ଲାଗିଲା       । ଇ ର୍ାଏଲ ଦେଲାକମାଦେନ ମି ର୍ୀୟ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଆ �ଥିବା ଦେ
ଖନ୍�ି,  ୧୩ ପ
, “  �ହୁଁ�

  ଦେମାଶା ଦେଲାକମାନଙ୍କ� କହଦିେଲ... ”           । ଏହା ପବି�ର୍ଶା �୍ର୍ର ଏକ ମହାନ ବାକ୍ୟ ଅଦେଟ। �
ି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବାଇବଲଦେର ଚିହ୍ନଟ
 କରା�ାଇ ନାହିଁ,      ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଉଚି�୍  “    । �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଭୟ କର ନାହିଁ,   � ଥ୍ିର ହଅୁ;    
ାପର୍ଭ� ଆଜି

   କିପର୍କାଦେର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଉ
ଧ୍ାର କରିଦେବ,  ତାହା ଦେ
ଖ;     �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଜି ଦେ�ପରି ମି ର୍ୀୟମାନଙ୍କ� ଦେ
ଖ�ଅଛ,  ଦେ ପରି
     ଅନନ୍� କା��ାଏ ଆଉ ଦେକଦେବ ଦେ
ଖିବ ନାହିଁ      । ପରଦେମଶଵ୍ର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ��
ଧ୍ କରିଦେବ,   �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ନରିବ ରହବି ”।

ଆହା!     �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ପାଠକ� ବ� ଝିପାରନ୍ତା,      ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମ�କ୍� ଦେହାଇ ଗୃହଦେର ରହନ୍ତା,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନ
 ର�ହନ୍ତା କି? ଅ�ଏବ,     ୧୫ ପ
ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମାଶାଙ୍କ� କହନ୍�ି, “    �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍ଙ୍କ� କାହିଁକି ଡାକ�ଅଛ? ଇ ର୍ାଏଲ-

  ନ୍ତାନଗଣକ� କ�ହ,   ଦେ ମାଦେନ ଅଗ୍ର ର ଦେହଉନ୍�� ”        ।  �ଫ  ାଗର ଦେ ମାନଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ଅଛି ଓ ଦେ କହଛୁନ୍�ି, “  ଅଗ୍ର ର
”ଦେହଉନ୍�� !               ପ�ଣି �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା �ଷଟି୍ ଉଠାଅ ଓ  ମ�
ର୍ ଉପଦେର ହ �୍ ବି ତ୍ାର କରି ତାହା 
�ଇ ଭାଗ କର;  �ହିଁଦେର ଇ ର୍ାଏଲ-

        ନ୍ତାନଗଣ ଶ�ଷକ୍ ପଥ ଦେ
ଇ  ମ�
ର୍ ମଧୟ୍ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିଦେବ   । ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭ, ଦେ
ଖ,    ଆମଦ୍େଭ ମି ର୍ୀୟମାନଙ୍କ ହ
ୃୟ
 କଠନି କରିବା ” । ବ�୍4�ମାନ,     ପରଦେମଶୱ୍ର  ମ �୍ଙ୍କ ହ
ୃୟକ� କଠନି କର�ଅଛନ୍�ି     । ଆପଣ କ�ପ୍ନା କରି ପାରିଦେବ,   ମୁଁ� ଚିନ୍ତା

କଦେର,            ଦେ� ଆପଣ ଦେଗାଟିଏ ମି ର୍ୀୟ ପରି ଦେ ଠାଦେର ଛଡ଼ିାଦେହାଇ  �ଫ  ାଗରକ� 
�ଇଭାଗ ଦେହଉଥିବା ଦେ
ଖନ୍�ି,    ଏବଂ �
ି ଆପଣ
 ଚ�ଚଚି୍�ର୍ ଦେ
ଖିଅଛନ୍�ି,            ଦେ�ଦେବ ଦେ ମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ ହି 
ୃଶୟ୍ ଦେ
ଖିବାକ�  ାହା�4ୟ୍ କରିଅଛନ୍�ି ଦେ� ବା �୍ବଦେର ଦେ ହି

   
ୃଶୟ୍ କି ଅ
ଭ୍�� ଦେହାଇଥିବ         “    । ଦେ ମାଦେନ ଛଡ଼ିା ଦେହାଇ  ାଗର 
�ଇଭାଗ ଦେହବା ଦେ
ଖ�ଅଛନ୍�ି। ମୁଁ� ଦେ ଠାକ� �ିବି ନାହିଁ, ଆଃ-ଆଃ!  ତାହା
ବି ମ୍ୟକର ” । କିନ୍�� ,     ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟକ� କଠନି କଦେଲ  “  । ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭ, ଦେ
ଖ,    ଆମଦ୍େଭ ମି ର୍ୀୟମାନଙ୍କ ହ
ୃୟ

 କଠନି କରନ୍ଦେ�,     ଦେ ମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ପଦେଛ ପଦେଛ �ିଦେବ ”    “        । ଏକ ବଡ଼ ଭ�ଲ। �ହିଁଦେର ଆମଦ୍େଭ ଫାଦେରା ଓ ତାହାର  ମ �୍ ଦେ ୈନ୍ୟ ଓ
                ରଥ ଓ ଅଶଵ୍ାରଢ଼଼ୂ ଦେଲାକମାନଙ୍କ 
ଵ୍ାରା  ମଭ୍ର୍ମ ପର୍ାପ�୍ ଦେହବା। ଆଉଫାଦେରା ଓ ତାହାର ରଥ ଓ ତାହାର ଅଶଵ୍ାରଢ଼଼ୂ

        ଦେଲାକମାନଙ୍କ 
ଵ୍ାରା  ମଭ୍ର୍ମ ପର୍ାପ�୍ ଦେହଲା ଉ�ତ୍ାଦେର ଆମଦ୍େଭ ଦେ�  
ାପର୍ଭ�,    ଏହା ମି ର୍ୀୟ ଦେଲାକମାଦେନ ଜାଣିଦେବ ”।

ଦେ�ଣ�,   ଆପଣ କାହାଣୀକ� ଜାଣନ୍�ି  । ଇ ର୍ାଏଲ-          ନ୍ତାନଗଣ  �ଫ  ାଗର ମଧୟ୍ଦେର 
�ଇଭାଗ ଦେହାଇଥିବା ପଥଦେର �ା�ର୍ା
କର�ଅଛନ୍�ି              । ମି ର୍ୀୟ ଦେଲାକମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ପଦେଛ ଆ ନ୍�ି। ଦେ ମାଦେନ  ାଗରର ଅନ୍ୟ ପାଶ4ୟ୍ଦେର ପାର ହଅୁନ୍�ି ଓ

               ପରଦେମଶୱ୍ର  �ଫ  ାଗରକ� ହଠା�୍ ପ�ନ କରି  ମ �୍ ମି ର୍ୀୟ ଦେ ୈନ୍ୟବ�କ� ଆଘା� କରନ୍�ି। ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଏହା ଏକ
  ମହାନ କାହାଣୀ ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?          ଏହା ବାଇବଲ ବିପକ୍ଷଦେର ବିବା
 କର�ଥିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ବୟ୍ବହାର କରା�ାଉଥିବା

   କାହାଣୀମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଏକ ଅଦେଟ    । ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ,      ମୁଁ� ଦେକଦେ�ଥର ଏହପିରି କହଥୁିବା ଶ�ଣିଅଛି ଦେ�, “      �ଫ  ାଗର ଅଧିକ ଗଭୀର ନ
ଥିଲା,      ଏହା ଅ�ପ୍ ଗଭୀର ଥିଲା ଓ ଇ ର୍ାଏଲ-       ନ୍ତାନଗଣ କା
�ଅ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଗ�ି କଦେଲ ”     । ଏକ ମହାନ ଉ��୍ର। ତାହାଠାର� ମଧୟ୍

     ଏକ ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଆଶଚ୍�4୍ୟକମ4 ଅଦେଟ। ଆପଣ �ାଅନ୍�� , “କିପରି?” ’       ତା ଅଥ4 ପରଦେମଶୱ୍ର ମି ର୍ୀୟ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� �ିନି ଇଞଚ୍ ଜ�
  
ୱ୍ାରା ଆଘା� କଦେଲ!       ପରଦେମଶୱ୍ର ଜ�କ� ଅଲଗା କରିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଅଡ� ଆ ଲାଗିଥାଏ  । ବହ�ୁ,  ବହ�ୁ ଦେଛାଟ,  ଦେଛାଟ

ପରଦେମଶୱ୍ର।

    ’  ଏହି �ା�ର୍ାର କାହାଣୀର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ ଣ ଶିଖିଅଛ� ?  “ ”     ଏହି �ା�ର୍ା ଶବ
୍ 
�ଇଟି ଗ୍ରୀକ ଶବ
୍ର� ଆ ିଅଛ,ି   ଦେ�ପରି ଇଂରାଜୀ
ଶବ
୍ଗ�ଡିକ  “ ” । ଏକ୍ (Ex)      “ ”   ଏକ ଅବୟ୍ୟ ଅଦେଟ �ାହାର ଅଥ4 ଠାର� ଓ ଦେହାଦେଡ଼ା ୍ (hodos)   “   ”ର ଅଥ4 ମାଗ4 ବା ପଥ�ା�ର୍ା ,  ଏବଂ

 ଏକ୍ଦେ ାଡ (Exodus)     ର ଅଥ4 ମି ରର� �ା�ର୍ା କରିବା   ’  । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ ଣ ଶିଖ�?    ବା �୍ବଦେର ଅଦେନକ ବିଷୟ ଶିଖ�  । କିନ୍�� ,  ଆଜି
 କାଦେ�,              ଏହି �ା�ର୍ାର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଏବଂ ଦେ ହି ନୟିମ ପର୍�ି ତାହାଙ୍କ ଭମିୂକା ବିଷୟଦେର �ାହା
ଶିଖ�,       ମୁଁ� ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ଧୟ୍ାନ ଦେକନ୍
ରି୍� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ        । ପରବ�୍4�ି ପ�4ାୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ନୟିମର ଭମିୂକା

            ବିଷୟଦେର ଶିଖିବା। ମୁଁ� ଅଦେନକ ବିଷୟ ବାଣଟି୍ପାରିବି। ଦେ ଥିମଧୟ୍ର� 
�ଇଟି ବିଷୟ କହବିାକ� 
ଅିନ୍�� । ପର୍ଥମ ବିଷୟ: ପରଦେମଶୱ୍ର
 ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି            । ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ପର୍�ିଜ୍ଞାକ� ରକ୍ଷା କରିବାଦେର ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି ଓ ଆଜି ପରଦେମଶୱ୍ର

             ଆପଣଙ୍କ ପର୍�ି ଆପଣା ପର୍�ିଜ୍ଞାକ� ରକ୍ଷା କରିବାଦେର ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି। ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ପର୍�ିଜ୍ଞାକ� ଓ ନୟିମକ�
     ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇୁଁ �ାହାକିଛି କରିବାକ� ଆବଶୟ୍କ,   ଦେ ତାହା କରିଦେବ         । �ା�ର୍ାର ଘଟଣା ଓ  �ଫ  ାଗର 
�ଇଭାଗ ଦେହବା

    ବାଇବଲର ପର୍ାଥମିକ ପରି�ର୍ାଣର ଘଟଣା ଅଦେଟ,   �ାହା କ୍ର�ଶର ପର୍�ିରପୂ,    ଓ ଦେ ପ�4୍ୟନ୍� ଦେନ�ୃ�ୱ୍ କରିଥାଏ,  ୧ମ ପି�ର  ।
   ଆଉ �କ4 ଏହା ଦେ�,         �
ି ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇୁଁ ତାହା କରନ୍�ି,    ଦେ�ଦେବ ଆପଣଙ୍କ� ମଧୟ୍

 ରକ୍ଷା କରିଦେବ             । ଆପଣଙ୍କ� ଦେକବ� ଏ�ିକି କରିବାର ଅଛି ଦେ� �ା�ର୍ାପ� �୍କ ୧୫ ର ଦେମାଶାଙ୍କ ଗୀ�କ� ଦେଖାଲନ୍�� ,   ଏବଂ ଆପଣ
        ଦେ
ଖି ପାରିଦେବ ଦେ� ତାହା ପର୍ଥମ ଥର ପାଇୁଁ ଉଲ୍ଦେଲଖ କରା�ାଇଅଛ,ି “     ଆମଦ୍େଭ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର ଗାନ କରିବା, 

    କାରଣ ଦେ ଅ�ିଶୟ ଉନ୍ନ� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି        ” । ଦେ ଅଶଵ୍ ଓ ଅଶଵ୍ାଦେରାହୀଙ୍କି  ମ�
ର୍ଦେର ନକ୍ିଦେଷପ କରିଅଛନ୍�ି। ଦେ
ଖନ୍�� ,  ତାହା
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      �ଫ  ାଗର ବିଷୟଦେର ଆପଣଙ୍କ ଧୟ୍ାନ ଅଦେଟ        । ଏବଂ ଏଠାଦେର ଦେମାଶା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟତାର� ଉପ ଂହାର
  “     ପର୍
ାନ କରନ୍�ି।  
ାପର୍ଭ� ଆମଭ୍ର ବ� ଓ ଗାନ,     ପ�ଣି ଦେ ଆମଭ୍ର ପରି�ର୍ାଣ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି;   ଦେ ଆମଭ୍ର ପରଦେମଶଵ୍ର, 
   ଆମଦ୍େଭ ତାହାଙ୍କର ପର୍ଶଂ ା କରିବା;    ଦେ ଆମଭ୍ର ଦେପୈ�ୃକ ପରଦେମଶଵ୍ର,    ଆମଦ୍େଭ ତାହାଙ୍କର ଗ�ଣାନୁବା
 କରିବା ”  । �
ି

  ପରଦେମଶୱ୍ର ଏହା କରନ୍�ି,        �
ି ଦେ ଆପଣା  ନ୍ତାନଗଣଙ୍କ� ମି ରର� ବାହାର କରି ଆଣନ୍�ି,    �
ି ଦେ ମି ର୍ୀୟମାନଙ୍କ
    ମଧୟ୍ଦେର ଆପଣା ନାମ ଦେଘାଷଣା କରନ୍�ି,          �
ି ଦେ ଆପଣା ଦେଗୌରବ  କାଶ�  �ଫ  ାଗରକ� 
�ଇ ଭାଗ କରନ୍�ି,    ପ�ଣି ଦେ ହି ଦେ
ଶକ�

 ବିନଷଟ୍ କରନ୍�ି,      ଓ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ରହନ୍�ି,          ଦେ�ଦେବ ଦେ ଦେମା ପାଇୁଁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇୁଁ ଆଜି ବି
 ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ରହଦିେବ     । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� କଠନି  ମୟଆ ିଥାଏ,      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� 
ୃଷଟି୍ହୀନ ଦେହବା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ବୃ��ି୍

ଦେହାଇଥାଏ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେହାଇ ନ ଥାଉ କି     । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� କଠନି  ମୟଆ ିଥାଏ,    ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଅ�ୀ�ର
   ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟତାକ� ଭ�ଲିବାର ପର୍ବୃ��ି୍ ଦେହାଇଥାଏ         । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଅଧିକାଂଶ ଦେଲାକଙ୍କଠାଦେର ଏହା ଭାବିବାର ଏକ

 ପର୍ବୃ��ି୍ ଅଛ,ି   ’   ଅ�ି କମଦେର ଦେମା ଠାଦେର ଅଛି ଦେ�,       ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଅ�ୀ�ଦେର ଦେମା  ହ�ି ବିଶୱ୍ ଥ୍ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି, 
    ତାହାଠାର� ଅଧିକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଏହା ଦେ�,        ଦେ ଦେମା ପାଇୁଁ ଆପଣା ପର୍�ିଜ୍ଞା ପର୍�ି ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି,   କିନ୍�� ଏହା

        ବୟ୍�ିକ୍ରମ ଅଦେଟ ଓ ଏହି  ମୟଦେର ଦେ ତାହା କରିଦେବ ନାହିଁ      । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର ଏହପିରି ଏକ ପର୍ବୃ��ି୍ ଅଛ,ି   ଦେ ଠାଦେର ନୁଦେହୁଁ
କି?              ଆଉ ଏହି �ା�ର୍ା ବିଶୱ୍ା ର ଏକ ଚି�କ୍ାର ଅଦେଟ ଏବଂ ବିଶୱ୍ା ବିନା ତାହାଙ୍କ  ନ୍ଦେତାଷପା�ର୍ ଦେହବା ଅ ମଭ୍ବ,  �ା�ର୍ା
୧୪:୧୩  “    । �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଭୟ କର ନାହିଁ,   � ଥ୍ିର ହଅୁ;       
ାପର୍ଭ� ଆଜି କିପର୍କାଦେର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଉ
ଧ୍ାର କରିଦେବ,  ତାହା ଦେ
ଖ;

    �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଜି ଦେ�ପରି ମି ର୍ୀୟମାନଙ୍କ� ଦେ
ଖ�ଅଛ,       ଦେ ପରି ଅନନ୍� କା��ାଏ ଆଉ ଦେକଦେବ ଦେ
ଖିବ ନାହିଁ ”   । ତାହା ବିଶୱ୍ା ର
 ଚି�କ୍ାର ଅଦେଟ,     ତାହା �ା�ର୍ାର ଚି�କ୍ାର ଅଦେଟ ଦେ�,    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�  ମୟ କଠନି ଅଦେଟ,   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

    ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଅ�ୀ�ର ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟତାକ� ଭ�ଲି �ାଇପାର�,     ଦେ ହି  ମୟଦେର ବିଶୱ୍ା ର ଚି�କ୍ାର କଦେହ, “  �� ମଦ୍େଭମାଦେନ
 
ୃଢ଼଼ ହଅୁ,   ଭୟ କର ନାହିଁ,   � ଥ୍ିର ହଅୁ,       ଏବଂ ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ପର୍�ିଜ୍ଞା ପର୍�ି ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ରହଦିେବ ” । ଅ�ଏବ,  ଏକାକୀ
    ଥିବା  ମୟଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି, “     ଆମଦ୍େଭ �� ମକ� ଦେକଦେବ ଛାଡି଼ବା ନାହିଁ,    କି �ୟ୍ାଗ କରିବା ନାହିଁ ”   । �ା�ର୍ାର ଏହି

              କାହାଣୀ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏହା  ମ୍ରଣ କରିବା ପାଇୁଁ ଆହ୍ୱାନ କଦେର ଦେ� ଦେ�ଉୁଁ ପରଦେମଶୱ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ� ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି, 
      ଦେ ଦେ ହି ବ�
ାର ଅଗ୍ନଶିିଖାଦେର ଥିବା ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି         । ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା ର  ହ�ି ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ବା ପାଇୁଁ

 “  ଆହ�ୁ ଠକ୍ି ଅଛ,ି    ମୁଁ� ଭୟ କରିବି ନାହିଁ ”   । ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଭାରଗ୍ର �୍ ଅଟନ୍�ି,     ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି ଦେ�, 
“    ଦେମାହର ଭାର ଉଶଵ୍ା ଅଦେଟ ”          । ଆଉଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ମଦେନ ରଖିବା ଉଚି�୍ ଦେ� ଦେ ହି ପରଦେମଶୱ୍ର ମହାମାରୀଗ�ଡି଼କର

            ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି ଓ �ା�ର୍ାର ବିଶୱ୍ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏହି ପରି ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ବା ପାଇୁଁ ପଦ୍େରରି� କଦେର, “   ମୁଁ� 
ୃଢ଼଼ ଦେହାଇ
ରହବିି ”    । ପରଦେମଶୱ୍ର ପାପୀମାନଙ୍କ� ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି, “         �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ପାପ ବ�  ିନ୍
ୂରବଣ୍4ଣ ପରି ଦେହଦେଲ ଦେହୁଁ ହମି ପରି

 ଶ�କ୍�ବଣ୍4ଣ ଦେହବ ”     । ପ�ଣି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�  ମୟ କଠନି ଦେହାଇଥାଏ,        ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ମଦେନ ରଖିବା ଉଚି�୍ ଦେ� ଦେ ହି ପରଦେମଶୱ୍ର
            �ଫ  ାଗରକ� 
�ଇଭାଗ କରିବାର ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି ଓ ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଉ, “  ପରଦେମଶଵ୍ର
’   ଦେମା ନମିନ୍ଦେ� ��
ଧ୍ କରିଦେବ      ”        । ଦେ ଦେମାହର ପାପକ� କ୍ଷମା କରିଦେବ। ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଏହା �ା�ର୍ାର ଘଟଣାର� ନଗି4� ଏକ ମ�ଖୟ୍

     ଅବଧାରଣା ଅଦେଟ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି,       ଦେ ଆପଣା ପର୍�ିଜ୍ଞାକ� ରକ୍ଷା କରିବାଦେର ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ
ଅଟନ୍�ି        । ନୟିମକାରୀ ପରଦେମଶୱ୍ର ରପୂଦେର ଦେ ଆପଣଙ୍କ� ଓ ଦେମାଦେ�,     ପ�ଣି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଶିଷୟ୍ ଅଟନ୍�ି,  ଦେ ମାନଙ୍କ�

  ଦେ ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍�ି,       ଓ ଦେ ଦେ ହି ପର୍�ିଜ୍ଞାଗ�ଡି଼କ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ରହଦିେବ।

କିନ୍�� ,       �ା�ର୍ାର କାହାଣୀଦେର ଅନ୍ୟ ଏକ  �ୟ୍ତା ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�,       ଓ ତାହା ଏହା ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା  ୱ୍-   ଦେଗୌରବ ପର୍�ି
  ଅଧିକ ମନଦେ�ାଗୀ ଅଟନ୍�ି          । ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�  ୱ୍ୟଂମଭ୍�  ମ �୍ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟଠାର� ଅଧିକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ
   ଅଦେଟ। ବି ମ୍ୟ ଜଣାପଦେଡ଼ କି?      ଆଜିକା�ି ତାହା ଅଧିକ ପର୍ଚାର କରା�ାଏ ନାହିଁ,      କିନ୍�� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏହପିରି ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚି�,୍
         କାରଣ ଏହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଏକ ବାଇବଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଦେଟ     । ପରଦେମଶୱ୍ର  ମ �୍ ବ �୍� ଠାର�

  ଅଧିକ ଆପଣା ଦେଗୌରବ,          ଧନ୍ୟବା
 ଓ  ମ �୍ ବିଷୟ ପାଇୁଁ ଅଧିକ ପର୍ଶଂ ା ପାଇବାଦେର ମନଦେ�ାଗୀ ଅଟନ୍�ି    । ଦେମାଦେ� ଏହାକ�
    ବିପରୀ� ଭାବଦେର ପରିଭାଷି� କରିବାକ� 
ଅିନ୍�� ,     ତାହା ପଦେର ପ�ଣି ଏହାକ� ଦେ
ଖିବା   । ପାପ କଦେହ, “    ମୁଁ� ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ର ଦେକନ୍
ର୍

ଅଦେଟ ”  । ପାପ କଦେହ, “     ମୁଁ� ଆପଣାର ମଙ୍ଗ�କ� ପର୍ାଧାନ୍ୟ ଦେ
ବି ”  । ପାପ କଦେହ, “   ମୁଁ� ଆପଣା  ୱ୍-   ଇଚଛ୍ାକ�  ାଧନ କରିବି ”  । ପାପ
କଦେହ,    ମୁଁ� ଆପଣାର ପର୍ଶଂ ା କରିବି, ’   କ ଣ ତାହା ଠକ୍ି?      ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ର ଦେକନ୍
ର୍ ଦେହବାର� 
ୂର କରିବା, 

      ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଆପଣା ଜୀବନର ଦେକନ୍
ର୍ ଦେହବାର� 
ୂର କରିବା,   ଓ ଆପଣାର ଆ�ମ୍-    ଦେନୈରାଶୟ୍କ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନର
           ିଂହା ନଦେର ବ ାଇବା ଓ ଏହା ଦେଘାଷଣା କରିବା ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ର ଦେକନ୍
ର୍ ଅଟ� ,    ତାହା ପାପର  ାରମମ4 ଅଦେଟ  ।

   ଏହପିରି ଅଦେନକ ଉ
ାହରଣ ଅଛ,ି     ଅଥ4ା�୍ ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ର�ପ ଦେଗାଟିଏ  ରକାର,       ଓ ମୁଁ� ଏହି ବିଷୟଦେର ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଆଦେଲାଚନା
 କଦେର ନାହିଁ,          କିନ୍�� ଅଦେନକ ମଣଡ୍�ୀଗଣର  ଥ୍ି�ି ଏବଂ ମୁଁ� କହବିି ତାହା ଆଦେମରିକାଦେର ଦେହାଇଥାଏ,   କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

  ଆଦେମରିକାଦେର ଦେ�ପରି କରିଥାଉ,        ଆପଣ ତାହା ଏହି ଜଗ�ଦେର ଆଉ ଦେକଉୁଁଠାଦେର ପାଇଦେବ ନାହିଁ     । କାରଣ ଅଦେନକ ମଣଡ୍�ୀର ଧୟ୍ାନ, 
    ଅଦେନକ ମଣଡ୍�ୀର ଉପା ନା  ଭାର ଧୟ୍ାନ,      ଙ୍ଗୀ� କିପରି ଦେମାଦେ� ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ,  ଦେ ଥିଦେର ଥାଏ    । ଏବଂ ଏହପିରି

  ଦେଘାଷଣା କରା�ାଏ ଦେ�,     ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମା  �ଖ
 ପାଇୁଁ ଅଛନ୍�ି         । ଆଉ ଦେ ହି ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମାହର 
�ଃଖ ବ�କ� ଦେନବା ପାଇୁଁ
           ଅଛନ୍�ି। ଆଉ ପରଦେମଶୱ୍ର ଏହି ବିଶା� ଦେକାକ୍ ମ ିନ୍ ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ବା ଗୃହଦେର ରହବିା,   ପ�ଣି ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମାଦେ�
  ଆଶୀବ4ା
 ଦେ
ବା ଉଚି�୍    “ ”  । ଏବଂ  ବ4ଶକ୍�ିମାନ ମୁଁ� ଧୟ୍ାନର ଦେକନ୍
ର୍,   ଉପା ନାର ଦେକନ୍
ର୍ ଦେହାଇଥାଏ    । ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର, 

      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଗାଉଥିବା ଗୀ�ଗ�ଡି଼କର ଶବ
୍କ� ଆପଣ ଧୟ୍ାନ ଦେ
ଉଥିଦେବ       । ଆଜି  କାଦେ� ଦେ�ଉୁଁ ଗୀ�ଗ�ଡି଼କ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
ଗାଇଲୁ,    ତାହା ବା �୍ବଦେର ଅ
ଭ୍�� ଥିଲା          । ଦେ ହି ଗୀ�ଗ�ଡି଼କର ଧମ4���୍ୱ୍ ଅନୁ ାଦେର ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ର ଦେକନ୍
ର୍ ବା �୍ବଦେର ମୁଁ� ନୁଦେହୁଁ

  ଏବଂ  ମ �୍ ପର୍ଶଂ ା,  ମଭ୍ର୍ମ,      ଓ ଦେଗୌରବ ପାଇବାର ଦେ�ାଗ୍ୟ ମୁଁ� ନୁଦେହୁଁ,  କିମବ୍ା  ଟି୍ଭ,   ବା ଆପଣ ନୁହୁଁନ୍�ି,  ମା�ର୍
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 ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି      । ଏହା ଦେ ହି  ମୟଦେର କହଥିାଉ,       ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣାକ�  ମ �୍ ବ �୍� ର ଦେକନ୍
ର୍ଦେର
ରଖିଥାଉ,   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�  ବ� ବିଷୟ, “     ”   ତାହା ଦେମାଦେ� କିପରି ଅନୁଭବ ହଏୁ ଦେ ଥିଦେର ନଭି4ର କଦେର     । ଏହାକ� ପର୍�ିମା ପଜୂା କ�ହା�ାଏ, 

  ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?    ଏହାକ� ପର୍�ିମା ପଜୂା କ�ହା�ାଏ,       କାରଣ ମୁଁ� ଏହି ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ର  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଉ��୍ମ ନୁଦେହୁଁ     । ମୁଁ�  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଲକ୍ଷ
       ’    ନୁଦେହୁଁ। ମୁଁ� ପରଦେମଶୱ୍ର ନୁଦେହୁଁ। �
ି ରବିବାର  କା� ଦେମା ର କିମବ୍ା ଆପଣଙ୍କ ଅଦେଟ,      �
ି ମଣଡ୍�ୀ ଜଦେଣ ମନୁଷୟ୍ ବିଷୟଦେର

ଅଦେଟ,      �
ି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ,     ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍�ିମା ପଜୂକ ଅଟ�   । କାରଣ
             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ଥ୍ାନକ� 
ଖ� କରିଅଛ� ଏବଂ ଦେ ଏକମା�ର୍ ବୟ୍କ୍�ି ଦେକନ୍
ର୍ ଦେହବା ଉଚି�।୍ ପରଦେମଶୱ୍ର

            ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଉ��୍ମ ଅଟନ୍�ି। ପରଦେମଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ନ୍ଦେତାଷଜନକଆନନ୍
 ଅଟନ୍�ି। ଦେ ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ର ଦେକନ୍
ର୍
ଅଟନ୍�ି,  ଏବଂ ଦେ ଥିପାଇୁଁ,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହାକିଛି କର� ତାହା 
ୱ୍ାରା ଆପଣାର ନୁଦେହୁଁ,     ମା�ର୍ ତାହାଙ୍କ ପର୍ଶଂ ା କରିବା ଉଚି�୍  ।

   ପାଉଲ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣଡ୍�ୀକ� କହନ୍�ି,         ଦେଭାଜନ କର କି ପାନ କର ଅବା �ାହା କିଛି କର, “     ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ ନମିନ୍ଦେ�  ବ�
କର ”      । �
ି ତାହା ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର ବା �୍ବ ଅଦେଟ,       �
ି ପରଦେମଶୱ୍ର  ମ �୍ ବିଷୟର ଦେକନ୍
ର୍ ଦେହବା ଉଚି�,୍  ଦେ�ଦେବ

     ତାହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ମଧୟ୍ ବା �୍ବ ଅଦେଟ,          କାରଣ �
ି ଦେ ଚାହୁଁାନ୍�ି ନାହିଁ ଦେ�  ମ �୍ ଦେଗୌରବ ତାହାଙ୍କ ଦେହଉ,  ଦେ 
     ଆପଣା  ଥ୍ାନଦେର ଅନ୍ୟ ଏକ ବ �୍� କ� ରଖିଦେବ,     ଦେ ତାହା କରିଦେବ ନାହିଁ କି?        ଦେ ଦେ ହି  ଥ୍ାନଦେର ଦେ�ଦେକୌଣ ି ବ �୍� କ� ମଧୟ୍ ରଖି

ପାରିଦେବ,        ଅଥ4ା�୍ ଦେ�ଉୁଁ  ଥ୍ାନ ଦେକବ� ତାହାଙ୍କ ଅଦେଟ ଏବଂ ଦେ�ଣ�,      ଦେ  ୱ୍ୟଂ ବିଷୟଦେର ଅଧିକ ମନଦେ�ାଗୀ ଅଟନ୍�ି  ।
         ପରଦେମଶୱ୍ର  ୱ୍ଦେଗୌରବ ପର୍�ି ଅଧିକ ମନଦେ�ାଗୀ ଅଟନ୍�ି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ବ �୍� ,    �ାହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� କମ୍ ଅଦେଟ, 

  ତାହା ପାପ ଅଦେଟ      । ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣ ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?       ବାଇବଲର  ମ �୍ ଦେଲଖକଙ୍କ ମଧୟ୍ର� �ିଶାଇୟ ଏହାକ�
     ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ବାରମବ୍ାର ଉଲ୍ଦେଲଖ କରନ୍�ି      । ଉ
ାହରଣ ୱ୍ରପୂ ଦେକଦେତାଟି ବାକ୍ୟାଂଶକ� ଦେ
ଖନ୍�� :  �ିଶା ୪୨:   ୮ ପ
ଦେର

 ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “  ଆମଦ୍େଭ  
ାପର୍ଭ�:   ଏହି ଆମଭ୍ର ନାମ; ପ�ଣି,    ଆମଦ୍େଭ ଆପଣା ଦେଗୌରବ ଅନ୍ୟକ�,   କିଅବା ଆପଣା
    ପର୍ଶଂ ା ଦେଖା
�ି ପର୍�ିମାଗଣକ� ଦେ
ବ� ନାହିଁ ”        । ଦେକବ� ତାହା ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଦେକୌଣ ି ପର୍�ିମାକ� ଦେ
ଦେବ ନାହିଁ,    ମା�ର୍ ଅନ୍ୟ କାହାକ�

 ମଧୟ୍ ନୁଦେହୁଁ   । �ିଶାଇୟ ୪୩:             ୭ ପ
ଦେର ଦେ ଆପଣା  ନ୍ତାନ ଇ ର୍ାଏଲକ� ଓ ଦେ କିପରି ଦେ ହି ଜା�ିକ�  ଷୃଟି୍ କରିଅଛନ୍�ି,  ତାହା
 ବଣ୍4ଣନା କରନ୍�ି       । ଦେ କାହିଁକି ଇ ର୍ାଏଲ ଜା�ିକ� ନମି4ାଣ କରିଅଛନ୍�ି?  �ିଶାଇୟ ୪୩:  ୭ କଦେହ, “      ଆମଭ୍ ନାମଦେର ଖୟ୍ା� ଓ �ାହାକ�
    ଆମଦ୍େଭ ଆପଣା ଦେଗୌରବାଦେଥ4  ଷୃଟି୍ କରିଅଛ� ”         । ଇ ର୍ାଏଲକ� ମ�ୂ�ଃ ଅବର୍ହାମଙ୍କ  କାଶ� ନମି4ାଣ କରା�ାଇ ନାହିଁ। ପରଦେମଶୱ୍ର

    ଇ ର୍ାଏଲକ� ଆପଣା ଦେଗୌରବାଦେଥ4  ଷୃଟି୍ କରିଅଛନ୍�ି,   ଦେ�ପରି ତାହାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା,    ଅଥ4ା�୍ ଇ ର୍ାଏଲ ଦେଲାକମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା,  ଓ
  ମ ିହଙ୍କ ଆଶୀବ4ା
 
ୱ୍ାରା,   ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେଗୌରବପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେବ         । ଦେ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର  ମ �୍ ବ �୍� ର ଦେକନ୍
ର୍ ଅଟନ୍�ି।
        �ିଶାଇୟ ୪୮ ପବ4 ୯ ଓ ୧୧ ପ
ଦେର ଦେ କହନ୍�ି,         ଦେ� ଦେ କାହିଁକି ଇ ର୍ାଏଲ ଜା�ିକ� ବିନଷଟ୍ ଦେହବାକ� ଦେ
ଦେବ ନାହିଁ   । ଦେ କହନ୍�ି, 

“         ଏଥିପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭ ଆପଣା ନାମ  କାଶ� ଆପଣା କ୍ଦେରାଧ  ମଵ୍ରଣ କରିବା ”      । ଦେ �ିହ
ୂୀମାନଙ୍କ  ହ�ି ପାଗ� ପରି ଥିଦେଲ,  ଦେ 
   ଦେ ମାନଙ୍କ� 
ା �ୱ୍ ଅବ ଥ୍ାଦେର ପଠାଇଥିଦେଲ,       �ଥାପି ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ବିନଷଟ୍ କରି ନ ଥିଦେଲ  । କାହିଁକି? “    ଆମଦ୍େଭ ଆପଣା ନାମ

             କାଶ� ଆପଣା କ୍ଦେରାଧ  ମଵ୍ରଣ କରିବା ଓ ଆପଣା ପର୍ଶଂ ା ପାଇୁଁ �� ମଭ୍ ପର୍�ି କ୍ଷାନ୍� ଦେହବା ”  । ୧୧ ପ
, “   ଆମଦ୍େଭ ଆପଣା
   ଦେଗୌରବ ଅନ୍ୟକ� ଦେ
ବା ନାହିଁ ”   । ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ଦେଗୌରବ,     ଆପଣା ପର୍ଶଂ ାର ଅନ୍ଦେୱଷଣକାରୀ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି  ।

କିନ୍�� ,      �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ଆପଣା ପାଇୁଁ କର�,    ଦେ�ଦେବ ତାହା ପର୍�ିମାପଜୂା ଅଦେଟ  । କିନ୍�� ,     ତାହା ପରଦେମଶୱ୍ର କରିବା ଅଥ4ା�୍
        ଦେ  ୱ୍ଦେଗୌରବର ଅନ୍ଦେୱଷଣ କରିବା ହିଁ �ଥାଥ4 ଓ ନ୍ୟାୟ��କ୍� ଅଦେଟ,        ଏପରିକି ଆପଣା ଦେଗୌରବ  କାଦେଶ ମି ରକ� 
ଣଡ୍ ଦେ
ବା
           ବା ଦେଜୟ୍ଷଠ୍  ନ୍ତାନଗଣଙ୍କ� ବଧ କରିବା ପଦେର ମଧୟ୍ ଦେ ଧାମି4କ ଓ ପବି�ର୍ ଅଟନ୍�ି      । କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦେଗୌରବ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ

               ଅଦେଟ। ତାହାଙ୍କ ଦେଗୌରବ ଏହପିରି ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ ଦେ� ଦେ ମି ର ଉପଦେର 
ଣଡ୍ ଭାବଦେର 
ଶଦେଗାଟି ମହାମାରୀକ� ମଧୟ୍
ପଠାଇଦେବ,    କିନ୍�� ଅଧିକାଂଶ ଆପଣା ଦେଗୌରବ,  ାମଥ4ୟ୍,        ମଭ୍ର୍ମକ� ଦେଘାଷଣା କରିବା  କାଶ� ଦେ ତାହା କରିଦେବ,   ଦେ�ପରି  ମ �୍

         ମି ର୍ୀୟ ଓ ଇ ର୍ାଏଲ ଦେଲାକମାଦେନ ଜାଣିଦେବ ଦେ� ଦେ �ିଦେହାବା ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି  ’     । କ ଣ ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହା କରିବା
  ��କ୍�ି��କ୍� ଅଦେଟ କି?   ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର      । ତାହା ହିଁ ବିଶୱ୍ା ର ଚି�କ୍ାର ଅଦେଟ,     ତାହା ହିଁ �ା�ର୍ାର କ୍ରନ୍
ନ ଅଦେଟ    । ଦେରାମୀୟ ୯
    ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପାଉଲ  ପ୍ଷଟ୍ ରପୂଦେର କହନ୍�ି, “     �ାହା ଉପଦେର ଆମଭ୍ର 
ୟା ଅଛ,ି    ତାହାକ� ଆମଦ୍େଭ 
ୟା କରିବା,   ଆଉ�ାହାକ�

  କଠନି କରିବାକ� ଚାହୁଁ�,    ତାହାକ� ଆମଦ୍େଭ କଠନି କରିବା ”         । ଏହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା। ଦେ  ବ4ଦେଭୌମ ଅଟନ୍�ି। ଦେ  ଦେବ4ାଚଚ୍
                ଅଟନ୍�ି। ଦେ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍�ି। ଦେ ପଦ୍େରମମୟ ଅଟନ୍�ି। ଦେ ଏହି ପାପମୟ ଜଗ�ଦେର ଆପଣା ନାମ  କାଶ� �ାହା ଇଚଛ୍ା

କରନ୍�ି,  ତାହା କରିଦେବ।

        ବ�୍4�ମାନ କ୍ଷଣୀକ ବିଷୟଠାର� ଅଧିକ ଦେ
ଖିବା ପାଇୁଁ ବିଶୱ୍ା ଦେହବା  କାଦେଶ,      ଉ��୍ମତା ଓଆଘା�ଠାର� ଅଧିକ ଦେ
ଖିବା  କାଦେଶ, 
         �ାହା କିଛି ହଏୁ ଦେ  ବ�କ� ଦେ
ଖିପାରିବା ନମିନ୍ଦେ� ବିଶୱ୍ା ଦେହବା  କାଦେଶ,   �ାହା କିଛି ଦେହାଇଥାଏ,      ଦେ  ବ� ଆପଣଙ୍କ� ଓ ଦେମାଦେ�

       ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବକ� ଦେଘାଷଣା କରିବା ପାଇୁଁ  �ଦେ�ାଗ ପର୍
ାନ କରିଥାଏ        । ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କରିବାର କିପରି ଏକ ମାଧୟ୍ମ
   ଅଦେଟ। ଦେମା କହବିାର ଅଥ4,        ପରଦେମଶୱ୍ର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜୀବନର ଦେକନ୍
ର୍ ରପୂଦେର ଏକ ବି ମ୍ୟଜନକ,   ଦେମୌ�ିକ 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣ

ଅଦେଟ      । �ୀଶ� କାହିଁକି ଲାଜାରକ� ମରିବାକ� ଦେ
ଦେଲ?     ଶିଷୟ୍ଗଣ �ୀଶ�ଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ ି କହନ୍�ି, “    �ାହାକ� ଆପଣ  ଦ୍େନହ କରନ୍�ି,  ଦେ 
 ପୀଡି଼� ଅଛି ”      । ଦେ ମାଥ4ା ଓ ମରିୟମଙ୍କ ଭାଇ ଅଦେଟ,      ଅଥ4ା�୍ �ିନଜିଣଙ୍କ ମଧୟ୍ର� �ୀଶ�ଙ୍କ ଶଦ୍େରଷଠ୍ ମି�ର୍    । �ୀଶ� ଦେ ହି

  �ନ୍�ର୍ଣାକ� ଅଟକାଇ ପାରିଥାଆନ୍ଦେ�,   କିନ୍�� ଦେ କହନ୍�ି, “       ଦେ ଦେ�ପ�4୍ୟନ୍� ମରି ନାହିଁ ମୁଁ� ଏଠାଦେର ରହବିି,      ଓ ତାହା ପଦେର ମୁଁ� ତାହାକ�
  ଦେଭଟିବା ପାଇୁଁ �ିବି ”  । ଆପଣ କହନ୍�ି, “�ୀଶ�,     ଆପଣ କାହିଁକି ଦେ ପରି କର�ଅଛନ୍�ି ”  । ଦେ�ାହନ ୧୧:    ୧୪ ପ
ଦେର �ୀଶ� କହନ୍�ି, 

“    ମା�ର୍ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ ନମିନ୍ଦେ�,      ଦେ�ପରି �

୍ଵ୍ାରା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ପ��ର୍ ଦେଗୌରବପର୍ାପ�୍ ହଅୁନ୍�ି ”    । �ୀଶ� ଏଦେବ ମଧୟ୍
     ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ ଦେଘାଷଣା କରିବାଦେର ମନଦେ�ାଗୀ ଅଟନ୍�ି,         ପ�ଣି ଦେ 
�ଃଖ ଓ �ନ୍�ର୍ଣାକ� ବୟ୍ବହାର କରି �ାହା

   ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ ତାହା କରିଦେବ,        �ାହା ଏହା ଦେଘାଷଣା କରିଥାଏ ଦେ� ଦେ କିଏ ଅଟନ୍�ି       । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ମ �୍ ମ�ଖୟ୍ କଥନ ଓ
     “         ମିଶନ କଥନର କ୍ରିୟାଶୀ� ବିବରଣକ� ଦେ
ଖନ୍�� । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ�ମ୍ା ଓ  �ୟ୍ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର�ଥିବା ଦେଲାକ
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”       “   ”       ଅଟ� ଏବଂ ଅଦେନକ ଥର ମୁଁ� ଭାଦେବ ଦେ� ତାହାଙ୍କ ଦେଗୌରବ  କାଦେଶ ଏହି ବାକ୍ୟକ� ଦେ�ାଡି଼ବା ଉଚି�।୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମିଶନ କଥନ,
“              ଶିଦେହାଲ୍ ହଲ୍ି ୍ଦେଫଦେଲାଶିପ୍ �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ପର୍�ି ପଣୂ୍4ଣ  ମପି4� ଶିଷୟ୍
ୃନ୍
କ� ପର୍ �୍� � କରିବା ପାଇୁଁ  ଥ୍ାପି� ଅଦେଟ  ।

        ”   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ିଦେର ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ଦେୱଷଣ କରିବାକ� ଉ� ୍ାହ�ି କରିବା। ଦେ �ର୍ୀଦେକାଣର
 ଦେକନ୍
ର୍ ଅଟନ୍�ି, ’   କ ଣ ଠକି କହଅୁଛ?ି “ପର୍ାଥ4ନା,       ଉପା ନା ଓ ବାକ୍ୟ 
ୱ୍ାରା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ଦେୱଷଣ କରିବା   । ପଦେର

 ବୟ୍କ୍�ିଗ� ପରିପକ୍ୱତା,  ହଭାଗୀତା,       ଓ ପର ପ୍ରକ� ଗଢ଼ି଼ବା ପାଇୁଁ ଶିଷୟ୍ପଣକ� ଅନୁ ରଣ କରିବା,    ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣ
  ପାଇୁଁ ପର୍ଚାର କା�4ୟ୍,      ଏବଂ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ  କାଦେଶ  ବ� କିଛି କରିବା ”     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ଅ
ଭ୍�� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ
   ଦେ ବା କର�। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅବର୍ହାମ,      ଇ ୍ହାକ ଓ �ାକ�ବଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେ ବା କର�     । ଦେ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଅ
ୱି୍�ୀୟ

        ଅଟନ୍�ି। ଦେ ଅ
ଭ୍�� ଭାବଦେର ଅପରିବ�୍4�ନୀୟ ଅଟନ୍�ି। ଦେ �ିଦେହାବା ପରଦେମଶୱ୍ର, “   ଆମଦ୍େଭ ଦେ� ଅଛ� ,  ” ଦେ ଅଛ� ଅଟନ୍�ି  ।
              ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏପରି ଏକ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେ ବା କର� ଦେ� ଆପଣ ଓ ଦେମାଦେ� ଦେ
ଇଥିବା ପର୍�ିଜ୍ଞାଗ�ଡି଼କ ପର୍�ି ପଣୂ୍4ଣ�ଃ

        ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ପରି ଏକ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେ ବା କର�,     �ାହାଙ୍କ ଦେଗୌରବ  କାଦେଶ ତାହାଙ୍କ
   ଇଚଛ୍ା  ମ �୍ଙ୍କଠାର�  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଅଦେଟ  । ଆ ନ୍�� ,        ଜୀବନର ଏହି ଦେମୌ�ିକ 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣ ପର୍�ି ଆପଣାକ�  ମପି4� କର�,  �ାହା

      ପରଦେମଶୱ୍ର ଓ ତାହାଙ୍କ ଦେଗୌରବକ�  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍  ଥ୍ାନ ଦେ
ଇଥାଏ।

    ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା : ପିତା,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ୀକାର କର� ଦେ�,    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହପିର୍କାରର
 ପ
ଗ�ଡି଼କ� ଶ�ଣିଥାଉ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଂଘଷ4 କର�ଥିବାର ପର୍�ିକ୍ରିୟା ଦେ
ଇଥାଉ    । ଅଦେନକ ବିଷୟ ଅଛ,ି   �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

 ବ� ଝିପାର� ନାହିଁ     । ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପମୟଆ�ମ୍ା,   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପ�ି� ଅବ ଥ୍ା,     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି ��
ଧ୍ କରିବାଦେର
 କ୍ରିୟାଶୀ� ଅଦେଟ  । କିନ୍�� , ପରଦେମଶୱ୍ର,  �ା�ର୍ାର ଚି�କ୍ାର,        ବିଶୱ୍ା ର ଚି�କ୍ାର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଚି�କ୍ାର ଦେହଉ ଦେ� ଆପଣ

       ଅନ୍ୟ  ମ �୍ ବ �୍� ଠାର� ଆପଣା ଦେଗୌରବ ପର୍�ି ମନଦେ�ାଗୀ ଅଟନ୍�ି,      କାରଣ ଆପଣ  ମ �୍ ବ �୍� ଠାର�  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍
 ଆନନ୍

ାୟକ ଅଟନ୍�ି,    ଆପଣ  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍  ନ୍ଦେତାଷପର୍
ାୟକ ଅଟନ୍�ି,     ଆପଣ  ମଗ୍ର ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ର ଦେକନ୍
ର୍ ଅଟନ୍�ି  ।

ପିତା,     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏହି କ୍ଷଣିକ ବିଷୟ,   
�ଃଖ ଓ ଆଘା�,  ’     ପ�ଣି ତା  ହ�ି ଉ��୍ମ ବିଷୟ ବାହାଦେର ମଧୟ୍,  ପ�ଣି
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଭାଜନ କର� ବା ପାନ କର�,   �ାହା କିଛି କର�,   ତାହା ଆପଣଙ୍କ� ପର୍ଶଂ ା, ଦେଗୌରବ,     ମଭ୍ର୍ମ ପର୍
ାନ କରିବାଦେର

 ବୟ୍�ି� ଦେହଉ   । ଦେହ ପରଦେମଶୱ୍ର,        ଦେହ �ିଦେହାବା ପରଦେମଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏହି ପରି ଦେହଉ  । ଆଦେମନ୍।
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୮.   ଦଶ ଆଜ୍ଞା

୧. ପରିଚୟକରଣ
  ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର,            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାଇବଲର ମ�ଖ୍ୟ ୫୨ଟି ଘଟଣାମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର�  ପ�୍ମ କାହାଣୀଦେର ଅଛ� ଏବଂ ଆଜି

       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେମାଶାଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀକ� ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛ� ,   କିନ୍�� ଏହି  ମୟଦେର,    ଦେମାଶାଙ୍କ କାହାଣୀ ଓ
 ବୟ୍ବ ଥ୍ା 
ଆି�ିବା,   ଅଥ4ା�୍ ଉଭୟ 
ଶଆଜ୍ଞା,      ’   �ାହାକ� ଦେଡକାଲଗ୍ ମଧୟ୍ କ�ହା�ାଏ ଓ ତା ପରବ�୍4�ୀ ନୟିମକ� ଦେ
ଖିବା   । ଏଦେବ

           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ା�ର୍ାପ� �୍କ ୨୦ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଅଛ� । ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କ  ହ�ି ଏକ  ମପ୍କ4  ଥ୍ାପନ କଦେଲ,   ଦେ କରି
  ନ ଥିଦେଲ କି?         ଦେ ଅବର୍ହାମଙ୍କ  ହ�ି ଏକ ନୟିମଦେର ଆବ
ଧ୍  ମପ୍କ4  ଥ୍ାପନ କରିଥିଦେଲ,    ଓ ଦେ ହି  ମପ୍କ4 ଅନ୍�ଗ4�ଦେର,  ଦେ ହି

   ନୟିମଦେର ଆବ
ଧ୍  ମପ୍କ4ର ଅନ୍�ଗ4�ଦେର,      ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ଦେକଦେତାଟି ପର୍�ିଜ୍ଞା ମଧୟ୍ ଦେ
ଦେଲ     । ଦେ ପର୍�ିଜ୍ଞା କଦେଲ
    ଦେ� ତାହାଙ୍କ� ନଜି ବଂଶ ଦେ
ଦେବ,         ଦେ ପର୍�ିଜ୍ଞା କଦେଲ ଦେ� ତାହାଙ୍କ� ନଜି ଭମିୂ ଦେ
ଦେବ,        ଓ ଦେ ପର୍�ିଜ୍ଞା କଦେଲ ଦେ� ତାହାଙ୍କ ବଂଶ


ୱ୍ାରା,     ପରଦେମଶୱ୍ର  ମଗ୍ର ଜଗ�କ� ଆଶୀବ4ା
 କରିଦେବ    । �ା�ର୍ା ପ� �୍କ ୬:  ୭ ପ
ଦେର,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ନୟିମର  ାରାଂଶକ�
ଦେ
ଖିଲୁ,   ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “          ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆପଣା ଦେଲାକ ରଦୂେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ଆମଦ୍େଭ

  �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେହବା ”          । ପ�ରା�ନ ନୟିମଦେର ଏହା ଦେମାହର ଏକ ପରି୍ୟ ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ଅଦେଟ। ଦେମା ଅନୁ ାଦେର,  ଏହା
     ବା �୍ବଦେର ନୟିମର ଏକ  ପ୍ଷଟ୍  ାରଂଶ ଅଦେଟ,         ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେହଦେବ ଓ ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ

 ଦେଲାକ ଦେହଦେବ       । ଏହି ନୟିମ ବଚନଦେର 
�ଇଟି ପାଶ୍4ୱ ଅଛ,ି   ଦେ ଠାଦେର ନୁଦେହୁଁ କି?  ଦେଗାଟିଏ ପାଶ୍4ୱଦେର,  ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “  ଆମଦ୍େଭ
  �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେହବା ”  । ଅନ୍ୟ ବକ୍ୟଦେର,    ଦେ ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେହବା ନମିନ୍ଦେ�,   �ାହା ଆବଶୟ୍କ ଦେହବ, 

      ଦେ ହି କା�4୍ୟ କରିବାକ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣାକ�  ମପ4ଣ କର�ଅଛନ୍�ି  । ଆଉ,     ଗ�  ପତ୍ାହଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖିଥିଦେଲ ଦେ�,  ଦେ 
          
ଶଟି ମାହାମାରୀକ� ପଠାଇଦେଲ ଓ ଦେ ଇ ର୍ାଏଲର  ନ୍ତାନଗଣଙ୍କ� ମି ରର� ବାହାର କରି ଆଣିଦେଲ,      ଓ ଏଦେବ ଏକ ନୂ�ନ ଦେ
ଶକ�

ଆଣ�ଅଛନ୍�ି              । ଦେ ଏହି ନୟିମର ଆପଣା ଅ
୍4ଦେଧକ କା�4ୟ୍ କର�ଅଛନ୍�ି। କିନ୍�� ଏହି ନୟିମର ଅନ୍ୟ ପାଶ୍4ୱ ରହଅିଛ,ି  ଅଥ4ା�୍
   ଦେ ମାଦେନ ଆମଭ୍ ଦେଲାକ ଦେହଦେବ              । ଏବଂ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ �ା�ର୍ ୧୪ ଅଧୟ୍ାୟର କାହାଣୀର� ଓ  �ଫ  ାଗରକ� ପାର କରିବାର
 କାହାଣୀର� ବାହାରନ୍�ି,      ଦେ�ଦେବ ଇ ର୍ାଏଲର  ନ୍ତାନଗଣ ମି ରର ପବୂ4 ଅଞଚ୍�,      ଓ ପର୍�ିଜ୍ଞା� ଦେ
ଶର 
କ୍ଷିଣ ପର୍ାନ୍�ରଦେର
             ପର୍ଦେବଶ କର�ଥିବା ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ� ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ନୟିମର ଏକ  �୍4�ମ�ୂକ ଭାଗକ� ଶୀଘ୍ର ଦେ
ଖିବାକ� ପାଉ  । ବ�୍4�ମାନ, 

        �ାହା ଦେହଦେଲ ମଧୟ୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ପର୍�ିଜ୍ଞାଗ�ଡିକ� ରକ୍ଷା କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି      । ତାହା  �୍4�ମ�ୂକ ନୁଦେହୁଁ। ଅବର୍ହାମ
            ବିଶୱ୍ା ଦେର ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେହବା ନମିନ୍ଦେ� ବିନା  �୍4�ଦେର ଆପଣାକ� ଆବ
ଧ୍

          କଦେଲ। �ଥାପି �
ି ଆପଣ �ା�ର୍ ୨୦ ପ�4ୟ୍ନ୍� ଅଧୟ୍ାୟଗ�ଡି଼କ ଦେ
ଇ ଅଧୟ୍ୟନ କରନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଦେ
ଖିପାରିଦେବ ଦେ�
    ଦେ ଠାଦେର ଏକ  �୍4�ମ�ୂକ ଭାଗ ରହଅିଛ,ି          ଦେ� �
ି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନୟିମର ପର୍�ିଜ୍ଞାକ� ଲାଭ କରିବାକ�

�ାଉଅଛନ୍�ି,           �
ି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଦେ ହି ନୟିମଦେର ଆବ
ଧ୍ ଦେଗାଷଠ୍ୀର ଏକ ଅଂଶ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,    ଓ ଦେ ହି ନୟିମଦେର
      ଆବ
ଧ୍ ଦେହଇ ରହବିାର ଆଶୀବ4ା
କ� ପର୍ାପ�୍ କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,      ଦେ�ଦେବ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିକ� ଆଜ୍ଞାବହ ଦେହବା ଆବୟ୍ଶୟ୍କ  ।


ୟାପବୂ4କ,    �ା�ର୍ା ୧୯ ଅଧୟ୍ାୟକ� ଦେ
ଖନ୍��     । ଏପରି ଅଦେନକ  ଥ୍ାନକ� ଦେ
ଖିବାରିଦେବ,   କିନ୍�� 
ୟାପବୂ4କ ୧୯:    ୨ ପ
 ଆରମଭ୍ର�
ଦେ
ଖନ୍��   । ଦେ ଠାଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, “        ଦେ ମାଦେନ ରଫୀ
ୀମଠାର� �ା�ର୍ା କରି  ୀନୟ ପର୍ାନ୍�ରଦେର ଉପ ଥ୍ି� ହଅୁନ୍ଦେ�,  ଦେ ହି

   ପର୍ାନ୍�ରଦେର ଛାଉଣି  ଥ୍ାପନ କଦେଲ;        ଇ ର୍ାଏଲ ଦେ ହି  ଥ୍ାନଦେର ପବ4�  ମମ୍�ଖଦେର ଛାଉଣି  ଥ୍ାପନ କଦେଲ    । ଅନନ୍�ର ଦେମାଶା
   ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ� ଆଦେରାହଣ କରନ୍ଦେ�,      
ାପର୍ଭ� ପବ4�ର� ତାଙ୍କ� ଡାକି କହଦିେଲ, ‘       �� ମଦ୍େଭ �ାକ�ବ ବଂଶକ� ଏହି କଥା କ�ହ

 ଓ ଇ ର୍ାଏଲ-    ନ୍ତାନଗଣକ� ଏହା ଜଣାଅ,’ ‘          ଆମଦ୍େଭ ମି ର୍ୀୟମାନଙ୍କ ପର୍�ି �ାହା କଲୁ ଓ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� କିରଦୂେପ ଉ�ଦ୍େକାଶ
     ପକ୍ଷୀର ପକ୍ଷଦେର ବହି ଆପଣା ନକିଟକ� ଆଣିଲୁ,   ତାହା �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖିଅଛ       । ଏଦେବ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଦେବ ଆମଭ୍ ରବଦେର

      ମଦେନାଦେ�ାଗ କରିବ ଓ ଆମଭ୍ ନୟିମ ପା�ନ କରିବ,         ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ �୍ ଦେଲାକଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା ଆମଭ୍ ନଜିର  ଞଚି୍� ଧନ
ଦେହବ;    କାରଣ  ମ �୍ ପୃଥିବୀ ଆମଭ୍ର            । ପ�ଣି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ ନମିନ୍ଦେ� �ାଜକମାନଙ୍କର ଏକ ରାଜବଂଶ ଓ ଏକ ପବି�ର୍

     ଦେଗାଷଠ୍ୀ ଦେହବ। ଏହ ିବ� କଥା �� ମଦ୍େଭ ଇ ର୍ାଏଲ-   ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� କ�ହ ”     । ଏହା ଏକ ଅ
ଭ୍�� ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି, 
  ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “      ଆମଦ୍େଭ ନୟିମର ଆପଣ ପାଶ୍4ୱକ� ପଣୂ୍4ଣ କର�ଅଛ�       । ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ� ମି ରର� ବାହାର କରି

ଆଣିଲୁ,          ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ� ଏକ ଉ�ଦ୍େକାଶ ପକ୍ଷୀ  ମାନ ଆପଣା ପକ୍ଷଦେର ବହି ଆଣିଲୁ  । ଅ�ଏବ,   ଆମଦ୍େଭ �ାହା କରିଅଛ� ,  ଦେ ଥି
 କାଶ�,       ବ�୍4�ମାନ �� ମଦ୍େଭ �
ି ଆମଭ୍ର ରବଦେର ମନଦେ�ାଗ କରିବ,       ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍ ନଜିର  ଞଚି୍� ଧନ ଦେହବ ”  । ଏଠାଦେର

   ଏକ  �୍4�ମ�ୂକ ଭାଗ ରହଅିଛ,ି    �
ି ଆପଣ ଓ ମୁଁ�,   �
ି ଇ ର୍ାଏଲର  ନ୍ତାନଗଣ,  ଦେ�ଦେକୌଣ ି ବୟ୍କ୍�ି,   ଦେ ହି ନୟିମର
  ଆଶୀବ4ା
କ� ପର୍ାପ�୍ କର�   । ଏବଂ  ପ୍ଷଟ୍ରପୂଦେର,      ଏହା ଅପର୍�ୟ୍ାଶି� ପରି ନ ଦେହବା ଉଚି�,୍    କାରଣ ଆ
ପି� �୍କର ଆରମଭ୍ର�

     ଏପରି  �୍4�ମ�ୂକ ବିଷୟକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖି ଆ �ଅଛ� ,    ଆପଣ ଧୟ୍ାନ ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି କି?      ତାହା ଏ
ନ ଉ
ୟ୍ାନଦେର ଆ
ମ ଓ
   ହବାଙ୍କ  ହ�ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖୁଁ�,   ଦେ ମାନଙ୍କ� ଉ
ୟ୍ାନଦେର ରଖାଗଲା,        କିନ୍�� ଦେ ମାନଙ୍କ� ମଧୟ୍ ପା�ନ କରିବାକ� ଏକ ଆଜ୍ଞା


ଆିଗଲା  “       ।  
 �୍ ଜ୍ଞାନ
ାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫ� ଦେଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ,     ଦେ�ଦେହ�� ଦେ�ଉୁଁ 
ନି ତାହା ଖାଇବ,    ଦେ ହି 
ନି ନତିାନ୍� ମରିବ ” ।
 ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,         ପରଦେମଶୱ୍ର ଆ
ମ ଓ ହବାଙ୍କ� ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କରିବାକ�  �ଦେ�ାଗ ଦେ
ଇଥିଦେଲ,     ଓ ଦେ�ଣ� ଅନାଜ୍ଞାକାରୀ ଦେହବା ପାଇୁଁ
   ମଧୟ୍ ଏକ  �ଦେ�ାଗ ଥିଲା               । ଦେ ଆ
ମ ଓ ହବାଙ୍କ� ଆଶୀବ4ା
 ପାଇବା ପାଇୁଁ  �ଦେ�ାଗ ଦେ
ଇଥିଦେଲ ଓ ଦେ ଅଭିଶପ�୍ ଦେହବାପାଇୁଁ
             ମଧୟ୍  �ଦେ�ାଗ ଦେ
ଇଥିଦେଲ। ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆଶୀବ4ା
 ପାଇବା ପାଇୁଁ ଏହି  �୍4�ମ�ୂକ ବିଷୟ ତାହା ପର୍ଥମ 
ବି ର�
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   ଅବ ଥ୍ି�। �
ି ଆପଣ ଅବର୍ହାମ,       ଇ ୍ହାକ ଓ �ାକ�ବଙ୍କ  ମ �୍ କାହାଣୀକ� ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ  ମ �୍ କାହାଣୀଦେର ଏହି
    �୍4�ମ�ୂକ ବିଷୟକ�  ବ4
ା ଦେ
ଖିପାରିଦେବ       । �
ି ଦେ ମାଦେନ ନୟିମର ଆଶୀବ4ା
କ� ପାଇବାର ଥିଲା,    ଦେ�ଦେବ ଦେ ମାଦେନ ବିଶୱ୍ �୍

    ଆଜ୍ଞାବହତାଦେର ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ବାକ� ଆହ�ୁ ଦେହାଇଥିଦେଲ     । �
ି ଦେକୌଣ ି କାହାଣୀ ଅଛ,ି     ଦେ�ଦେବ ଇ ୍ହାକଙ୍କ� ବ�ିଉ� ୍ଗ4 କରିବା
         ପାଇୁଁ ଅବର୍ହାମଙ୍କ� କ�ହା �ିବା ଭଲି ଆଉ ଦେକୌଣ ି ବ�ିଷଠ୍ କାହାଣୀ ନାହିଁ,       ଦେଗାଟିଏ ଅଥ4ଦେର ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ଅଦେଟ, 
            କିନ୍�� ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷଦେର ଏହା ପ�ରା�ନ ନୟିମଦେର  ମଭ୍ବ�ଃ କଠନି କାହାଣୀମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ କାହାଣୀ ଅଦେଟ,  ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର

     ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ଦେଲାକମାନଙ୍କଠାର� ବିଶୱ୍ �୍ ଆଜ୍ଞାବହତାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି  । ଦେ�ଣ�,     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଏହା ବି ମ୍ୟକର ଦେହବା
 ଆବଶୟ୍କ ନୁଦେହୁଁ,             କାରଣ ଏହି  �୍4�ମ�ୂକ ବିଷୟକ� ବ� ଝିବା ପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ
ପି� �୍କ ଦେ
ଇ �ାଇଆ �ଅଛ� ଓ ବ�୍4�ମାନ

  �ା�ର୍ାପ� �୍କଦେର ପହଞଚି୍ ଅଛ�            । ନୟିମ ପର୍�ି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଶର୍��ିବ
ଧ୍  �୍4�ବିହୀନ ଅଦେଟ। ଦେ �ାହା କରିବା ପାଇୁଁ
କହଅିଛନ୍�ି,   ତାହା ଦେ କରିଦେବ    । �ା�ର୍ା ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର,         ଦେ ଦେକବ� ବଧ ଦେହାଇଥିବା ପଶ�ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଗମନ କଦେଲ, 

    ଦେ ହି କାହାଣୀକ�  ମ୍ରଣ କରନ୍�ି କି?    ଦେ ଆପଣାକ�  ମପ4ଣ କରିଅଛନ୍�ି,        କିନ୍�� ଦେକହି �
ି ଦେ ହି ନୟିମର ଆଶୀବ4ା
କ� ପାଇବାକ�
ଚାହୁଁାନ୍�ି,          ଦେକହି �
ି ଦେ ହି ନୟିମଦେର ଆବ
ଧ୍ ଦେଗାଷଠ୍ୀର ଏକ ଅଂଶ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି     । ଦେ ହି ଦେଗାଷଠ୍ୀର ଭାଗ ଇ ୍ହାକ, �ାକ�ବ,  ଓ

    ଦେ ହି ଦେଗାଷଠ୍ୀର ଭାଗ ଇ ର୍ାଏଲର  ନ୍ତାନଗଣ,        ପ�ଣି ଦେ ହି ଦେଗାଷଠ୍ୀର ଭାଗ ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ଅଟ�     । �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନୟିମଦେର
          ଆବ
ଧ୍ ଦେଗାଷଠ୍ୀର ଏକ ଭାଗ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁ� ଓ ନୟିମର ଆଶୀବ4ା
କ� ପାଇବାକ� ଚାହୁଁ�,     ଦେ�ଦେବ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆଜ୍ଞାପା�ନ କରି

 ଆଶୀବ4ା
 ପାଇବାକ�,       କିମବ୍ା ପାପ କରି ଅଭିଶପ�୍ ଦେହବାକ�  �ଦେ�ାଗ 
ଆି�ାଇଅଛ।ି

    ଏହା �ା�ର୍ା ପ� �୍କର ୨୦ ଅଧୟ୍ାୟ,    �ାହା ବୟ୍ବ ଥ୍ା ପର୍
ାନ କରା�ିବା,      
ଶ ଆଜ୍ଞା ପର୍
ାନ କରା�ିବାର ପୃଷଟ୍ଭମିୂ ଅଦେଟ  ।
“ ”     ଦେଡକାଲଗ୍ ଶବ
୍ ଦେଗାଟିଏ ଆ କ୍�ିର ଶବ
୍ ଅଦେଟ,    କିନ୍�� ଏହା 
ଶ ଆଜ୍ଞା,     ଦେଡକାଲଗ୍ ର ପର୍
ାନ କରିବା ଅଦେଟ  । ଦେ�ଣ�, ଆ ନ୍��

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ା�ର୍ା ପ� �୍କ୨୦ ଅଧୟ୍ାୟକ� ଦେ
ଖିବା    । ୧ ପ
ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, “     ଅନନ୍�ର  
ାପର୍ଭ� ଏହ ିବ� କଥା କହଦିେଲ, 
�ଥା-‘         ଦେ� �� ମଭ୍କ� 
ା ଗୃହ  ଵ୍ରପୂ ମି ର ଦେ
ଶର� ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନ୍�ି,     �� ମଭ୍ର ଦେ ହି  
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶଵ୍ର
ଆମଦ୍େଭ ’”  । ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� ,     “ ”   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଇଂରାଜୀର ବଡ଼ ଅକ୍ଷରଦେର ଲଡ଼୍4 ବା  
ାପର୍ଭ� ଦେଲଖା�ାଏ,   ତାହା ଅଗ୍ନମିୟ

   ବ�
ାଦେର ପର୍କାଶି� ଦେହାଇଥିବା ନାମ,     ଅଥ4ା�୍ �ିଦେହାବ ନାମର ଅନୁବା
 ଅଦେଟ         । ଆଉ ମୁଁ�  ମୟ  ମୟଦେର �ିଦେହାବା ନାମକ�
 ବୟ୍ବହାର କରିବି,        କାରଣ ଏହି ନାମ ଅନୁଚଦ୍େଛ
ର ଅଥ4  ପ୍ଷଟ୍ ପର୍କାଶ କରିଥାଏ    ’  । ପରଦେମଶୱ୍ର ଆରମଭ୍ର� କ ଣ କହଅୁଛନ୍�ି? 

 ଦେ କହଅୁଛନ୍�ି, “ଆମଦ୍େଭ, �ିଦେହାବା,    �� ମଭ୍ର  
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟ�      । ମି ରର ଦେ
ବତାଗଣ �� ମଭ୍ର ପରଦେମଶୱ୍ର
         ନୁହୁଁନ୍�ି। କିଣାନର ଓ ପର୍�ିଜ୍ଞା� ଦେ
ଶର ଦେ
ବତାଗଣ �� ମଭ୍ର ପରଦେମଶୱ୍ର ନୁହୁଁନ୍�ି। ଆମଦ୍େଭ,    �ିଦେହାବା �� ମଭ୍ର  
ାପର୍ଭ�

 ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟ� ,     ଦେକବ� �� ମଭ୍ର  
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟ� ”          । ୨ ପ
ଦେର ଥିବା ଏହି ଦେଘାଷଣାର ମହ�ୱ୍କ� ଅଧିକ କ�ନା
  କରା�ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ,          କାରଣ �
ଓି ଏହା  ମଗ୍ର ପ�ରା�ନ ନୟିମର ଦେକନ୍
ରି୍ୟ 
ୃଢ଼଼ କଥନ ନୁଦେହୁଁ,    �ଥାପି ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଓ
       ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ନୂ�ନ ନୟିମର ଦେଗାଟିଏ 
ୃଢ଼଼ କଥନ ଅଦେଟ        । ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ଏକ ଦେମୌ�ିକ  ି
ଧ୍ାନ୍�

  “ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭ, �ିଦେହାବା,    �� ମଭ୍ର  ହାପର୍ଭ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟ� ” ।  ମୟ,  ଚଚ4ାର  ମାପ�ି୍      । ଆଉ ବାକି  ବ� ଏକ
    ଧାରାବିବରଣୀ ଅଦେଟ।  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ 
ଶ ଆଜ୍ଞା,    ଦେମାଶା ଓ ଇ ର୍ାଏଲର ଦେଲାକମାନଙ୍କ�, “ଆମଦ୍େଭ, �ିଦେହାବା,   �� ମଭ୍ର  ହାପର୍ଭ�
 ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟ� ,”             ଏହି 
ୃଢ଼ କଥନର ନହିତିାଥ4କ� ବ� ଝିବା ପାଇୁଁ ଦେ ମାନଙ୍କ�  ାହା�4ୟ୍ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଏକ

 ମାଧୟ୍ମ ଅଦେଟ  । ଦେ�ଣ�,  ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ,     ଆପଣ ଏହା ମଦେନ ରଖନ୍�� ଦେ�,   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଅ
ୱି୍�ୀୟ ଦେହବାର,  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ
    “             ାବ4ଦେଭୌମ ଦେ
ବାର 
ାବି ଦେ� ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ର  
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଓ ଆମଭ୍  ାକ୍ଷା�ଦେର �� ମଭ୍ର ଆଉ ଦେକୌଣ ି ଦେ
ବତା

 ଦେହବ ନାହିଁ,”       ଏହା �ା�ର୍ା ୨୦ ଅଧୟ୍ାୟର ମ�ଖୟ୍ ଧାରଣା ଅଦେଟ ”।

୨.   ପର୍ଥମ ଚାଦେରାଟି ଆଜ୍ଞା-   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପଦେର ଦେକନ୍
ରି୍�

ବ�୍4�ମାନ,               ଦେମା ପାଦେଖ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଆଜି  କାଦେ�  ମ �୍ ଆଜ୍ଞାଗ�ଡି଼କ�  ପ୍ଷଟ୍ ରପୂଦେର ବଣ୍4ଣନା କରିବା ପାଇୁଁ  ମୟ ନାହିଁ,  ମୁଁ�
    ତାହାକ�  ଂକ୍ଷୀପ�୍ଦେର ଉଲ୍ଦେଲଖ କରିବାକ� �ାଉଅଛି          । ଦେକଦେବ 
ଦିେନ ମୁଁ� ଧିଦେର ଧିଦେର ଦେ ଗ�ଡି଼କ� ପର୍ଚାର କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ,   କିନ୍�� ତାହା
    ଦେକଦେ� ବଷ4 ପଦେର ଦେହାଇ ପାଦେର      । �ିଦେହାବା ଦେ ମାନଙ୍କ  
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,      ଏହି ଦେକନ୍
ରି୍ୟ 
ୃଢ଼଼ କଥନକ� 
ଶ ଆଜ୍ଞା
  କିପରି ପର୍କାଶ କରିଥାଏ?

କ.  ପର୍ଥମ ଆଜ୍ଞା

       ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି କିପରି  ମବ୍ନ୍ଧି� ଅଟ� ,        ତାହା 
ଶ ଆଜ୍ଞାର ପର୍ଥମ ଚାଦେରାଟି ଆଜ୍ଞାର ଦେକନ୍
ର୍ ଅଦେଟ   । �
ି
           ପରଦେମଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି ଓ ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ଦେକହି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ନୁହୁଁନ୍�ି,  ଦେ�ଦେବ
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି କିପରି  ମବ୍ନ୍ଧି� ଅଟ� ,    ତାହା କିପରି ପର୍ଭାବି� କରିଥାଏ?     ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ା�ର୍ା ପ� �୍କ

     ୨୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପର୍ଥମ ଆଜ୍ଞାର� ଆରମଭ୍ କରିବା   । ପର୍ଥମ ଆଜ୍ଞା: “        ଆମଭ୍  ାକ୍ଷା�ଦେର �� ମଭ୍ର ଆଉ ଦେକୌଣ ି ଦେ
ବତା ଦେହବ
ନାହିଁ ”   । ପରଦେମଶୱ୍ର 
ାବି କରନ୍�ି,      �ିଦେହାବା  
ାପର୍ଭ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଶଦ୍େରଷଠ୍ତାର 
ାବି କରନ୍�ି     । �ିଦେହାବା  
ାପର୍ଭ� ପଣୂ୍4ଣ

         ଆନୁଗ�ୟ୍ର 
ାବି କରନ୍�ି। ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକୌଣ ି ପର୍କାରର ପର୍�ି
ୱ୍ନ୍
କ�  ହ୍ୟ କରିଦେବ ନାହିଁ,      ଦେ କାହା  ହ�ି ବା ଦେକୌଣ ି
    ବ �୍�  ହ�ି ପର୍�ି
ୱ୍ନ୍
ୱ୍ୀ କରିଦେବ ନାହିଁ        । ତାହା 
ଶ ଆଜ୍ଞା ମଧୟ୍ର� ପର୍ଥମ ଆଜ୍ଞା ଅଦେଟ, “     ଆମଭ୍  ାକ୍ଷା�ଦେର �� ମଭ୍ର ଆଉ

   ଦେକୌଣ ି ଦେ
ବତା ଦେହବ ନାହିଁ ”।

ଖ.  
ୱି୍�ୀୟ ଆଜ୍ଞା

The 52 Stories of the Bible



62

  
ୱି୍�ୀୟ ଆଜ୍ଞା ୪-   ୬ ପ
ଦେର ଅଛ,ି “     �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ନମିନ୍ଦେ� ନମି4ାଣ କରିବ... ”       । ବାଇବଲ ଅନୁବା
ଦେର ଏକ ପର୍ ି
ଧ୍ ଭ�ଲ ପ

ଅଛ,ି    ଏହାକ� ମନ୍
 ବାଇବଲ କ�ହା�ାଏ     “  ”    । ଦେ ମାଦେନ 
ଶଆଜ୍ଞାର ଦେକଦେତାଟି ନାହିଁ  ବ� କ� ଛାଡି଼ ଦେ
ଦେଲ। ଆ ନ୍�� ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି

      ମନ୍
 ବାଇବଲ  ହ�ି ଦେକୌଣ ି  ମପ୍କ4 ନ ରଖ�   । 
ୱି୍�ୀୟ ଆଜ୍ଞା,  ୪ ପ
, “       �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ନମିନ୍ଦେ� ଦେକୌଣ ି ଦେଖା
�ି ପର୍�ିମା
  ନମି4ାଣ କରିବ ନାହିଁ;   କି ଉପରି ଥ୍  ଵ୍ଗ4ଦେର,   କି ନୀଚ ଥ୍ ପୃଥିବୀଦେର,        କି ପୃଥିବୀର ନୀଚ ଥ୍ ଜ�ଦେର ଥିବା ଦେକୌଣ ି ବ �୍� ର

   ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ି ନମି4ାଣ କରିବ ନାହିଁ      । �� ମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କ� ପର୍ଣାମ କରିବ ନାହିଁ,     କି ଦେ ମାନଙ୍କର ଦେ ବା କରିବ ନାହିଁ ” । କାହିଁକି? 
“      ଦେ�ଦେହ�� ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ର  
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶଵ୍ର  ଵ୍ଦେଗୌରବ-    ରକ୍ଷଣଦେର ଉ
୍ଦେ�ାଗୀ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଟ� ,   ପ�ଣି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ

  ଆମଭ୍ଙ୍କ� ଘୃଣା କରନ୍�ି,            ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କ �ୃ�ୀୟ ଓ ଚ�� ଥ4 ପ�ର�ଷ ପ�4୍ୟନ୍�  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପଦେର ଦେପୈ�ୃକ ଅପରାଧର
ପର୍�ିଫ�
ାତା;          ମା�ର୍ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଆମଭ୍ଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି ଓ ଆମଭ୍ର ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କରନ୍�ି,   ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କର

    ହ ର୍ ପ�ର�ଷ ପ�4ୟ୍ନ୍� 
ୟାକାରୀ ”          । 
ୱି୍�ୀୟ ଆଜ୍ଞା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିମା ନମି4ାଣ କରିବା ଏବଂ ଦେ ହି ପର୍�ିମା ବ�ର
        ଉପା ନା କରିବା ବିର�
ଧ୍ଦେର ଏକ ନଦିେଷଧା�ମ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅଦେଟ। ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,     ମାଧୟ୍ମିକ  �୍ରଦେର ଦେ
ବତାଗଣ ନମିନ୍ଦେ�

  ଦେକୌଣ ି  ଥ୍ାନ ନାହିଁ  । ବ�୍4�ମାନ,           �
ି ଆପଣଆପଣା ପର୍ଚୀନ ଧମ4���୍ୱ୍ ବା ଏହି ପର୍କାର ଦେକୌଣ ି କିଛି ଜାଣନ୍�ି,   ଦେ�ଦେବ ଏହା
  ଏକ ଦେବୈପ�୍ବିକ ଅଦେଟ        । ଦେ ହି  ମୟଦେର ଶହ ଶହ ଦେ
ବତାଗଣ ଥିଦେଲ,     ଓ ଦେ
ବତାମାନଙ୍କ ଏକ କ୍ରମ ଥିଲା  । ଉ
ାହରଣ ୱ୍ରପୂ, 

   ମି ରଦେର ଏପରି ଦେ
ବତା ଥିଦେଲ,    �ିଏ  ମ �୍ଙ୍କଠାର� ଉଚଚ୍ଦେର ଥିଦେଲ,  �ଥା - ରା,    ଓ ି ୍ ଓ ଓ ିରି ୍ ଇ�ୟ୍ା
,ି   ତାହା ବୟ୍�ି�
   ଆହରିୁ ଅଦେନକ ଦେ
ବତାଗଣ ଥିଦେଲ      । ଦେ�ଉୁଁ ଦେ
ଶକ� ଇ ର୍ାଏଲର  ନ୍ତାନଗଣ �ାଉଥିଦେଲ,   ଦେ ଠାଦେର ବାଲ୍ ଦେ
ବତା,   ଓ ଆଦେଶରା
    ଦେ
ବତା  ମ �୍ଙ୍କଠାର� ଉଚଚ୍ ଦେ
ବତା ଥିଦେଲ,       କିନ୍�� ଦେ ମାନଙ୍କ ବୟ୍�ି� ଅନ୍ୟ ଦେ
ବତାଗଣ ମଧୟ୍ ଥିଦେଲ    । ଏବଂ �� ମଦ୍େଭ
     ଦେକୌଣ ି ଦେ
ବତାର ପର୍�ିମା ନମି4ାଣ କରିବ ନାହିଁ,     ଓ ଦେ ମାନଙ୍କର ଦେ ବା କରିବ ନାହିଁ,    ଏହା 
ୱି୍�ୀୟ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା     । ଆଉ ଦେ ହି ଆଜ୍ଞା

ଅନୁ ାଦେର,        �� ମଦ୍େଭ ଦେ� ଦେକବ� �ିଦେହାବାଙ୍କ ପର୍�ିମା ନମି4ାଣ କରିବ ନାହିଁ,     କି ତାହାଙ୍କ ଉପା ନା କରିବ ନାହିଁ,  ତାହା ନୁଦେହୁଁ,  ମା�ର୍
          �� ମଦ୍େଭ ମାଧୟ୍ମିକ  �୍ରଦେର ଦେକୌଣ ି ଦେ
ବତା ବା ଦେକୌଣ ି ଦେ
ବତା ଦେହଉ ନା କାହିଁକି,     ତାହାର ଉପା ନା କରି ପାରିବ ନାହିଁ    । ଆଉ ୫
    ପ
ଦେର ଏକ ର�ଚିକର ବିଷୟ 
ଆି�ାଇଅଛ,ି   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?          ମଭ୍ବ�ଃ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପୃଷଟ୍ଭମିୂର ଅଧାରଦେର ଆପଣ ଓ ମୁଁ� କିଛି

   ଭିନ୍ନ ରପୂଦେର ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ବା,       କିନ୍�� ପରଦେମଶୱ୍ର ଏହି ଧାରଣାକ� ପର୍କାଶ କରନ୍�ି ଦେ�, “  ଆମଦ୍େଭ  ଵ୍ଦେଗୌରବ-
   ରକ୍ଷଣଦେର ଉ
୍ଦେ�ାଗୀ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଟ� ,    ଅଥ4ା�୍ ଆମଦ୍େଭ ଅନ୍ୟ ଦେ
ବତା,       ବା ଦେକୌଣ ି ଦେଖା
�ି ପର୍�ିମା  ହ�ି �� ମଭ୍କ� ଦେକୌଣ ି

   ପର୍କାଦେର ବାଣଟି୍ ପାରିବ� ନାହିଁ ”      । ବ�୍4�ମାନ ଈଷ4ା ଦେଗାଟିଏ ଉ��୍ମ ବିଷୟ ଦେହାଇପାଦେର,     ଏହା ଦେହାଇ ପାଦେର ନାହିଁ କି?   ଦେମା କହବିାର
ଅଥ4,             ଅଦେନକ ମାଧୟ୍ମଦେର ଆପଣଙ୍କ ପାଇୁଁ ଓ ଦେମା ପାଇୁଁ ଈଷ4ା କରିବା ଦେଗାଟିଏ ଉ��୍ମ ବିଷୟ ଦେହାଇପାଦେର    । ମୁଁ� ଆପଣା

            ଭା�4ୟ୍ାଙ୍କ� ଆପଣକ� ଦେ
ଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ  କାଶ� ଈଷ4ା�ୁ ଅଦେଟ। ଦେ ଦେମାହର ଅଟନ୍�ି,    ଦେ�ପରି ମୁଁ� ତାଙ୍କ ଅଦେଟ,   ଓ ମୁଁ�
ତାହାଙ୍କ�,   କି ବିବାହର ଘନଷିଠ୍ତାକ�,       କିଅବା ଅନୁରାଗକ� କାହାକ� ଦେ
ବାର ଦେକୌଣ ି ଅଭିପର୍ାୟ ନାହିଁ  । ମୁଁ�,   ଆପଣଙ୍କ� ରବିନଙ୍କ�

 ଦେ
ବାକ� �ାଉନାହିଁ,   ଦେ ଦେମାହର ଅଟନ୍�ି,    ଦେ�ପରି ମୁଁ� ତାଙ୍କ ଅଦେଟ  । ବ�୍4�ମାନ,    ତାଙ୍କ ଅଦେନକ ବନ୍ଧ� ଅଛନ୍�ି,  ଅଦେନଦେକ  ମପ୍କ4ଦେର
ଅଛନ୍�ି,     ଦେ �ାହା ମଧୟ୍ ଇଚଛ୍ା କରନ୍�ି,    ଦେ ତାହା ପର୍ଚ� ର କରିଥାନ୍�ି,     ଏବଂ ମୁଁ� ଦେ ଥିପାଇୁଁ କୃ�ଜ୍ଞ ଅଦେଟ  । କିନ୍�� ,   ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ�

   ତାଙ୍କ� ଦେ
ବାକ� �ାଉ ନାହିଁ,    ଦେକୌଣ ି ଗମଭ୍ୀର ଭାବଦେର ନୁଦେହୁଁ,   କି ଘନଷିଠ୍ତାଦେର ନୁଦେହୁଁ,      କିଅବା ଅନୁରାଗ ଓ ପଦ୍େରମର ଦେକୌଣ ି
     �୍ରଦେର ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ପାଇବି ନାହିଁ                 । ଦେ ଦେମାଦେ� ବାଣଟି୍ ପାରିଦେବ ନାହିଁ କି ମୁଁ� ତାଙ୍କ� ବାଣଟି୍ ପାରିବି ନାହିଁ। ତାହା ଏକ ଉ��୍ମ ବିଷୟ

ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି? କିନ୍�� ,     ମାନବୀୟ ଈଷ4ା  ାଧାରଣ�ଃ ମନ୍
 ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?  ଏବଂ  ାଧାରଣ�ଃ,  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
      ୱ୍ାମୀମାଦେନ ଈଷ4ା କରନ୍�ି ଦେବାଲି ଶଦ୍େରଣୀଭ�କ୍� ହଅୁନ୍�ି,          କାରଣ ଦେ ମାନଙ୍କ ଭା�4ୟ୍ା ଦେକୌଣ ି ଏକ ଦେକାଣଦେର ବନ୍
 କରି ରଖି

     ଥାଆନ୍�ି ଓ ତାହାଙ୍କ� ବାହାର କରନ୍�ି ନାହିଁ,          ଏବଂ ତାହା  ହ�ି ଆହରିୁ ଅଦେନକ ମନ୍
 ବିଷୟ ମଧୟ୍  ଂ��କ୍� ଥାଏ  । ଦେ�ଣ�, 
      ାଧାରଣ�ଃ ଏହା ଏକ ମନ୍
 ବିଷୟ ଅଦେଟ, କିନ୍�� ,   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଈଷ4ା,    ଈଶୱ୍ରୀୟ ଈଷ4ା ବିଷୟଦେର କହ,ୁ ଦେ�ଦେବ

     ଏହା  ବ4
ା ଏକ ଉ��୍ମ ବିଷୟ ଅଦେଟ,      କାରଣ ଏହା ଏକ ଈଶୱ୍ରୀୟ ବିଷୟ ଅଦେଟ   ।  ପ୍ଷଟ୍ରପୂଦେର କହଦିେଲ,     ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ ଦେ�
       ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମାଦେ� ଏହି ଜଗ�ର ଦେ
ବତାଗଣଙ୍କ  ହ�ି ବଣଟ୍ନ କରନ୍��         । ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମା ହ
ୃୟର ଦେକବ�

            ଦେଗାଟିଏ ଅଂଶଦେର  ନ୍�� ଷଟ୍ ରହନ୍�� । ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମା ଉପା ନାଦେର  ନ୍�� ଷଟ୍ ହଅୁନ୍�� ,  ’   ପ�ଣି ଦେମା ଠାଦେର ଏପରି
          ମାଧୟ୍ମିକ ଦେ
ବତାଗଣ ମଧୟ୍ ଥାଆନ୍�� ଓ ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କର ମଧୟ୍ ଉପା ନା କର�ଅଛି         । ମୁଁ� ତାହା ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ। ମୁଁ� ମୃ�� ୟ୍ ନମିନ୍ଦେ�

 ଦେକୌ�� କ ଅଦେଟ,        ଦେ� ଦେମାହର ପରଦେମଶୱ୍ର ଜଦେଣ ଈଷ4ା କରିବାର ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,      ଓ ଦେ ଦେମାହର  ମ �୍ ଭାଗକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି  ।
               ତାହା ଏକ ଉ��୍ମ ବିଷୟ ଅଦେଟ। ଆଉ ଦେ ହି କାରଣର� ପରଦେମଶୱ୍ର ଏହି ଜଗ�ର ଦେକୌଣ ି ଦେ
ବତାଗଣଙ୍କ  ହ�ି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�

                ବଣଟ୍ନ କରିଦେବ ନାହିଁ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକୌଣ ି ଦେ
ବତାର ପର୍�ିମା ନମି4ାଣ କରିବା ପାଇୁଁ ନାହିଁ ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ ଉପା ନା କରିବା ପାଇୁଁ
   ନାହିଁ। ଏହା 
ୱି୍�ୀୟ ଆଜ୍ଞା।

ଗ.  �ୃ�ୀୟ ଆଜ୍ଞା

    �ୃ�ୀୟ ଆଜ୍ଞା ୭ ପ
ଦେର ଅଛ,ି “        �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା  
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ନାମ ମିଥୟ୍ାଦେର ଦେନବ ନାହିଁ;    ଦେ�ଦେହ�� ଦେ� ଦେକହି
   ତାହାଙ୍କର ନାମ ମିଥୟ୍ାଦେର ନଏି,       
ାପର୍ଭ� ତାହାକ� ନରିପରାଧ ଗଣନା କରିଦେବ ନାହିଁ ” । ଦେ
ଖନ୍�� ,     �
ି �ିଦେହାବା ଦେମାହର ଦେକବ�

 ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,       ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ� �� ଚଛ୍ ମଣିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ          । ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ ଅ ମମ୍ାନ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ। ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ�
                  ଦେଗୌରବ ଦେ
ବାକ� ଚାଦେହୁଁ। ମୁଁ� ତାହାଙ୍କଠାର� ଦେଗୌରବକ� 
ଖ� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହା ହିଁ �ୃ�ୀୟ ଆଜ୍ଞା ଅଦେଟ। ଏହା ତାହାଙ୍କ

    ନାମକ� ମିଥୟ୍ାଦେର ଦେନବା ବିଷୟଦେର କଦେହ,       ଓ ତାହା ଦେକବ� ଶପଥ ଦେନବା ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ,      �
ଓି ଆଦେମ  ାଧାରଣ ଭାବଦେର ଏହି
   ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ବିଷୟଦେର ତାହା ବ� ଝିଥାଉ,       କିନ୍�� ଏହାର ଅଥ4 ତାହାଙ୍କ ନାମକ� ମିଥୟ୍ାଦେର ଦେନବା,     କାରଣ ନାମ ଦେଗାଟିଏ ବୟ୍କ୍�ିର

  ଚରି�ର୍କ� ପର୍�ିବିମବି୍� କରିଥାଏ             । ତାହାଙ୍କ ନାମକ� ମିଥୟ୍ାଦେର ଦେନବାର ଅଥ4 ତାହାଙ୍କ ଚରି�ର୍କ� ମିଥୟ୍ାଦେର ଦେନବା ଅଦେଟ। ଏହା
 ଏପରି ଅଦେଟ,   ଆଥ4ା� ଏକ ପବି�ର୍,  ଓ ଶ�
ଧ୍,    ଓ ପୃଥକ ବ �୍� କ� ଦେନଇ,  ତାହାକ�  ାଧାରଣ,      ମିଥୟ୍ା ଓ ଅପବି�ର୍ ରପୂଦେର ବୟ୍ବହାର
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 କରିବା ଅଦେଟ    । ଆଉ ଏହି ଆଜ୍ଞା,      ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଅ ମମ୍ାନ ନ କରିବାର ଆଜ୍ଞା ଅଦେଟ      । ଏହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� କମ ଦେଗୌରବ
            ଦେ
ବା ନୁଦେହୁଁ। ଏହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� �� ଚଛ୍ ମଣିବା ନୁଦେହୁଁ। �
ି �ିଦେହାବା ଦେମାହର ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,   ଦେ�ଦେବ ମୁଁ�
           ଏପରି ବୟ୍ବହାର କରିବାକ� ଆହ�ୁ ଦେ� ଦେମା 
ୱ୍ାରା ଦେକବ� ତାହାଙ୍କ ନାମର ଦେଗୌରବ ଦେହଉ,   ଦେକବ� ତାହାଙ୍କ ଚରି�ର୍,  ତାହାଙ୍କ

ବୟ୍କ୍�ି�ୱ୍,     ଓ ତାହାଙ୍କ  �ଖୟ୍ା�ିର ଦେଗୌରବ ଦେହଉ     । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହୁଁ� ଦେ�, “      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା କିଛି କର� ବା
  �ାହା କିଛି କହୁ,     ତାହା 
ୱ୍ାରା ଆପଣଙ୍କ ଦେଗୌରବ ଦେହଉ,”        ଏହା ଦେ ହି �ୃ�ୀୟ ଆଜ୍ଞାର  କାରା�ମ୍କ 
ୃଢ଼଼ କଥନ ଅଦେଟ   । ତାହାଙ୍କ

      ଦେଗୌରବ କରିବା ଅଦେଟ। ତାହାଙ୍କଠାର� ପୃଥକ ଦେହବା ନୁଦେହୁଁ,     ତାହାଙ୍କ ନାମକ� ମିଥୟ୍ାଦେର ଦେନବା ନୁଦେହୁଁ।

ଘ.  ଚ�� ଥ4 ଆଜ୍ଞା

  ଚ�� ଥ4 ଆଜ୍ଞା :          ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ� କହଥିିଦେଲ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଆଜ୍ଞାଗ�ଡିକ ଦେ
ଇ ଶୀଘ୍ର �ାଉଅଛ�  । ୮-   ୧୧ ପ
ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, 
“    ” ବିଶର୍ାମ 
ନିକ�  ମ୍ରଣ କର (    ପତ୍ାହର ଅନ୍�ିମ 
ବି ),       ବିଶର୍ାମ 
ନି ପବି�ର୍ ରଦୂେପ ପା�ିବାକ�  ମ୍ରଣ କର    । ଛଅ 
ନି

     ପରିଶର୍ମ ଓ ଆପଣାର  ବ� କମ4 କରିବ;         ମା�ର୍  ପ�୍ମ 
ନି �� ମଭ୍  
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କର ବିଶର୍ାମ 
ନି ଅଦେଟ;  �ହିଁଦେର
�� ମଦ୍େଭ,   କି �� ମଭ୍ର ପ��ର୍,   କି �� ମଭ୍ର କନ୍ୟା,  �� ମଭ୍ର 
ା ,  କି 
ା ୀ,  �� ମଭ୍ର ପଶ�,    କି �� ମଭ୍ର ନଗର
ଵ୍ାରବ�୍4�ୀ ବିଦେ
ଶୀ, 

    ଦେକହି ଦେକୌଣ ି କା�4୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ”     । ଆପଣ ଜାଣିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି କି କାହିଁକି?    କାହିଁକି ତାହା କରିବାକ� ଅଛ,ି    ତାହା ଏଠାଦେର 
ଆି �ାଇଅଛ।ି
“                 ଦେ�ଦେହ��  
ାପର୍ଭ� ଆକାଶମଣ�୍� ଓ ପୃଥିବୀ ଓ  ମ�
ର୍ ଓ �ନ୍ମଧୟ୍ ଥ୍ି�  ମ �୍ ବ �୍� ଛଅ 
ନିଦେର ନମି4ାଣ କରି  ପ�୍ମ

  
ନିଦେର ବିଶର୍ାମ କଦେଲ;        ଏଦେହ��  
ାପର୍ଭ� ବିଶର୍ାମ 
ନିକ� ଆଶୀବ4ା
 କରି ପବି�ର୍ କରିଅଛନ୍�ି ”   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଉପା ନାଦେର
    ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି କିପରି  ମବ୍ନ୍ଧି� ଅଟ� ,     ଦେ ହି  ମବ୍ନ୍ଧଦେର ଚ�� ଥ4 ଆଜ୍ଞା 
ଆି�ାଇଅଛି       । ଚ�� ଥ4 ଆଜ୍ଞା ଏହା ପର୍କାଶ କଦେର

      ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର  ଷୃଟି୍ଦେର ଏକ ବିଧି  ଥ୍ାପନ କଦେଲ,   ’    ପର୍ଥଦେମ କା�4୍ୟ ତା ପଦେର ବିଶର୍ାମର ଏକ ବିଧି,   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଶରୀର
   ପାଇୁଁ ବିଶର୍ାମର ଏକ  ମୟ,         ଅଥ4ା� ତାହାଙ୍କ ଉପା ନା କରିବାଦେର ଦେକନ୍
ରି୍� ଦେହବା ପାଇୁଁ ଏକ  ମୟ     । ଦେ ହି ବିଧିକ�  ଷୃଟି୍

             ମଧୟ୍ଦେର  ଥ୍ାପନ କରିଥିଦେଲ ଓ ଚ�� ଥ4 ଆଜ୍ଞା କଦେହ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ବିଧିକ� ପା�ନ କରିବା ଆବଶୟ୍କ।

ଏହପିରି,     ତାହା ପର୍ଥମ ଚାଦେରାଟି ଆଜ୍ଞା ଅଦେଟ           । ଦେ ହି ପର୍ଥମ ଚାଦେରାଟି ମାଧୟ୍ମଦେର �ିଦେହାବା ଦେମାହର ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେହବା 
ୃଢ଼଼
କଥନକ�,       ଓ ମୁଁ� କିପରି ତାହାଙ୍କ  ହ�ି  ମବ୍ନ୍ଧି� ଅଦେଟ,   ତାହା ପର୍�ିଫ�ି� କରିଥାଏ।

୩.    ପଞଚ୍ମ ଆଜ୍ଞାର� 
ଶମ ଆଜ୍ଞା-   ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପଦେର ଦେକନ୍
ରି୍�

       ପଞଚ୍ମ ଆଜ୍ଞାର� 
ଶମ ଆଜ୍ଞାଦେର ଏହାର ଦେକନ୍
ର୍ ପରିବ�୍4�ନ ହଏୁ,     ଓ ତାହା ଏହି ପର୍ଶନ୍ କଦେର, “    �
ି �ିଦେହାବା ଦେମାହର
ପରଦେମଶୱ୍ର,      �
ି ଦେ ଦେମାହର ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,        ଦେ�ଦେବ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ  ହ�ି ଦେମାର  ମବ୍ନ୍ଧକ� କିପରି

 ପର୍ଭାବି� କଦେର?”           ଆଉତାହା ପଞଚ୍ମର� ନବମ ଆଜ୍ଞାର ମ�ୂବିନ୍
� ଅଦେଟ ଏବଂ ବା �୍ବଦେର ପଞଚ୍ମର� 
ଶମ   । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
    ଉପଦେର ଦେକନ୍
ରି୍� ପର୍ଥମ ଆଜ୍ଞା ଆମଭ୍,      ବା ଆମଭ୍ ପରିବାର  ହ�ି  ମବ୍ନ୍ଧି� ଅଦେଟ।

କ.  ପଞଚ୍ମ ଆଜ୍ଞା

    ପଞଚ୍ମ ଆଜ୍ଞା ୧୨ ପ
ଦେର ଅଛି  “        । �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ପିତା ଓ ଆପଣା ମାତାଙ୍କ�  ମା
ର କର;    �ହିଁଦେର �� ମଭ୍ର  
ାପର୍ଭ�
    ପରଦେମଶଵ୍ର �� ମଭ୍କ� ଦେ�ଉୁଁ ଦେ
ଶ ଦେ
ଦେବ,      ଦେ ହି ଦେ
ଶଦେର �� ମଭ୍ର 
ୀଘ4 ପରମାୟ� ଦେହବ ”       । ପଞଚ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଏହା କହୁ ନାହିଁ ଦେ�

   ଦେ ମାଦେନ ଆପଣଙ୍କ� ଜନ୍ମ ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି,    ଦେ�ଣ� ଦେ ମାଦେନ �ାହା କହନ୍�ି,  ତାହା କର        । ପଞଚ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଏହା ଦେ� �ିଦେହାବା �� ମଭ୍ର
     
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି ଓ ଦେ�ଣ�,  ଆପଣା ମାତା-   ପିତାଙ୍କ�  ମା
ର କର,    ଏହା ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅଦେଟ।

ଖ.   ଷଷଠ୍ର� ନବମ ଆଜ୍ଞା

         ଷଷଠ୍ର� ନବମ ଆଜ୍ଞା ପ�4ୟ୍ନ୍� ପର୍�ିବା ୀଠାର� ଦେକୌଣ ି ବ �୍� ଦେନବା ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ       । ମୁଁ� ଏହି ନୟିମକ� ପର୍ �୍� � କରି ନାହିଁ, 
     ମା�ର୍ ତାହା ପ� �୍କଦେର ଥିବା ମୁଁ� ପଢ଼ି଼ଅଛି   । �
ି ପରଦେମଶୱ୍ର,  �
ି �ିଦେହାବା,    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି, 
     ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନ୍ୟକ� ହ�ୟ୍ା କରିବା ନାହିଁ  “    ”  । �� ମଦ୍େଭ ନରହ�ୟ୍ା କରିବ ନାହିଁ। �
ି �ିଦେହାବା,   �� ମଭ୍ର  
ାପର୍ଭ�

 ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,             ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭ ଅନ୍ୟ ପ�ର�ଷର ଭା�4୍ୟଙ୍କ� ବା ଅନ୍ୟ  �୍ର୍ୀର  ୱ୍ାମୀକ� ଆପଣାର ଦେହବାପାଇୁଁ ଦେନବ ନାହିଁ  ।
“    ”  �� ମଦ୍େଭ ବୟ୍ଭିଚାର କରିବ ନାହିଁ। �
ି �ିଦେହାବା,    �� ମଭ୍ର  
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,    ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭ ଅନ୍ୟର  ମପ୍��ି୍କ�

  ହରଣ କରିବା ନାହିଁ  “    ” । �� ମଦ୍େଭ ଦେଚାରି କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ,  �
ି �ିଦେହାବା,    �� ମଭ୍ର  
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,  ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭ
    ଅନ୍ୟର  �ଖୟ୍ା�ିକ� ଅ ମମ୍ାନ କରିବ ନାହିଁ,       ବା  ମଭ୍ବ�ଃ ତାହାଙ୍କ  ୱ୍ାଧିନତାକ� ହରଣ କରିବ ନାହିଁ  “   । �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ପର୍�ିବା ୀ

    ”        ବିର�
ଧ୍ଦେର ମିଥୟ୍ା  ାକ୍ଷୟ୍ ଦେ
ବ ନାହିଁ। �� ମଦ୍େଭ ନ୍ୟାୟା�ୟଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର ମିଥୟ୍ା  ାକ୍ଷୟ୍ ଦେ
ବ ନାହିଁ।

ଗ.   
ଶମଆଜ୍ଞା

 ’   ଏବଂ ତା ପଦେର 
ଶମଆଜ୍ଞା, “    �� ମଦ୍େଭ ଦେଲାଭ କରିବ ନାହିଁ ”  । ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,     ଅନ୍ୟର ବ �୍� କ� ଦେଲାଭ ନ କରିବା,   ତାହା 
ୱି୍�ୀୟ
      ଆଜ୍ଞାର� ନବମ ଆଜ୍ଞା ପ�4୍ୟନ୍� କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଦେଟ            । ଏହା ପର୍ଥମ ଆଜ୍ଞା  
ୃଶୟ୍ ଅଦେଟ �ାହା ଏକ ହ
ୃୟ  ହ�ି  ମବ୍ନ୍ଧି� ଅଦେଟ, 

  ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?  ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର,       
ଶମଆଜ୍ଞା ହ
ୃୟର  ୱ୍ଭାବ  ହ�ି  ମବ୍ନ୍ଧି� ଅଦେଟ,     �ାହା ଉପଦେରାକ୍� ଆଜ୍ଞାଗ�ଡି଼କ� ଉଲଙ୍ଘନ
   ନ କରିବାକ� ଦେନ�ୃ�ୱ୍ କଦେର   । ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,  ୧୭ ପ
ଦେର, “       �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ପର୍�ିବା ୀର ଗୃହକ� ଦେଲାଭ କରିବ ନାହିଁ,  �� ମଦ୍େଭ

  ଆପଣା ପର୍�ିବା ୀର ଭା�4ୟ୍ା,  କି 
ା ,  କି 
ା ୀ,   କି ତାହାର ଦେଗାର�,  କି ଗଧ,        କି �� ମଭ୍ ପର୍�ିବା ୀର ଦେକୌଣ ି ବ �୍� କ� ଦେଲାଭ କରିବ
ନାହିଁ ”  । ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,     ଦେ�ଉୁଁ ହ
ୃୟ ଦେଲାଭ କଦେର ନାହିଁ,    ଦେ ହ�ୟ୍ା କଦେର ନାହିଁ      । ଦେ�ଉୁଁ ହ
ୃୟ ଦେଲାଭ କଦେର ନାହିଁ,   ଦେ ବୟ୍ଭିଚାର
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 କଦେର ନାହିଁ      । ଦେ�ଉୁଁ ହ
ୃୟ ଦେଲାଭ କଦେର ନାହିଁ,    ଦେ ଦେଚାରି କଦେର ନାହିଁ       । ଆଉ ଦେ�ଉୁଁ ହ
ୃୟ ଦେଲାଭ କଦେର ନାହିଁ,     ଦେ ମିଥୟ୍ା  ାକ୍ଷୟ୍ 
ଏି
ନାହିଁ  । ଦେ�ଣ�,    ତାହା ଦେ ହ ିବ� 
ଶ ଆଜ୍ଞା,     ପ�ରା�ନ ନୟିମର ବୟ୍ବ ଥ୍ାର ଦେକନ୍
ର୍ ଅଦେଟ       ।  ମଭ୍ବ�ଃ ଏହା ଦେମା ଜୀବନଦେର ପର୍ଥମ

      ଥର ଅ�ି ଶୀଘ୍ର ଏହି ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କ ଦେ
ଇ �ାଇଅଛ।ି

୪.      ଆଜି ଏହାର କିଛି ମହ�ୱ୍ ଅଛି କି?

 ମଭ୍ବ�ଃ,      ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଅଧିକାଂଶ 
ଶଆଜ୍ଞା ଜାଣନ୍�ି           । କିନ୍�� ପର୍କୃ� ପର୍ଶନ୍ ଏହା ଅଦେଟ ଦେ� ଏହାର କିଛି ମହ�ୱ୍
 ଅଛି କି?   ଦେମା କହବିାର ଅଥ4,      
ଶଆଜ୍ଞା ବା �୍ବଦେର ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ କି?  କହବିାକ� ଗଦେଲ, ଦେଶଷଦେର,    ଏହା ପ�ରା�ନ ନୟିମ ଅଦେଟ,
 ଠକ୍ି ଅଛ?ି   ଏହା ପ�ର�ଣା ଅଦେଟ,      ଏହା ପଢ଼ି଼ବା ଓ ବ� ଝିବା ପାଇୁଁ କଷଟ୍କର,    ଏହା 
ୀଘ4  ମୟର ଅଦେଟ     । ବା �୍ବଦେର ଏହା ପର୍ା ଙ୍ଗିକ

   ନୁଦେହୁଁ। ଦେମା କହବିାର ଅଥ4,    �
ି କିଛି ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଛ,ି     ଦେ�ଦେବ ତାହା ନୂ�ନ ନୟିମ ଅଦେଟ, ’   କ ଣ ଠକ୍ି କହଛୁ?ି 
ୟାକରି,   ଦେକହି ଜଦେଣ
 ଦେମାଦେ� ଅଟକାନ୍��      । ଦେମାଦେ� ଏହା କରିବାକ� 
ଅି ନାହିଁ!           ଆଉ �ଥାପି ମୁଁ� ବି ମି୍� ହଏୁ ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକଦେ�କ ଦେଲାକ

  ଦେ ହି ପରି କରିଥାଉ?  
ଶଆଜ୍ଞା,      ପ�ରା�ନ ନୟିମ ବା �୍ବଦେର ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ କି?      ଏହି ବିଷୟଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ� କିଛି କହବିାର ଥିଲା।
      ମାଥିଉ ୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପାବ4�ୟ୍ ଉପଦେ
ଶର ପର୍ାୟ ଆରମଭ୍ଦେର, ୫:୧୭-    ୧୮ ପ
ଦେର �ୀଶ� କହନ୍�ି, “     ମୁଁ� ଦେ� ବୟ୍ବ ଥ୍ା କି

    ଭାବବା
ୀମାନଙ୍କ ଧମ4ଶା �୍ର୍ ଦେଲାପ କରିବାକ� ଆ ିଅଛ,ି   ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ”       । �ିହ
ୂୀମାଦେନ ପ�ରା�ନ ନୟିମକ� ଏହି ପରି ଉଲ୍ଦେଲଖ
 “               କରିଥାଆନ୍�ି। ମୁଁ� ତାହା ଦେଲାପ କରିବାକ� ଆ ି ନାହିଁ ବରଂ  ଫ� କରିବାକ� ଆ ିଅଛ।ି କାରଣ ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ�  �ୟ୍ କହଅୁଛ,ି 
      ଦେ�ପ�4ୟ୍ନ୍� ଆକାଶମଣ�୍� ଓ ପୃଥିବୀ ଦେଲାପ ନ ପାଇବ,           ଦେ ପ�4୍ୟନ୍�  ମ �୍ ନ ଘଟିବା �ାଏ ବୟ୍ବ ଥ୍ାର� ଏକ ମା�ର୍ା କି ଏକ

     ବିନ୍
� ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ଦେଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ ” । ହୁଁ,   ଏହା ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?    ଏହି ପ� �୍କର ପର୍ଥମ ଚ�� ଥ4-ପଞଚ୍ମ
  ଅଂଶ ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ              । ଏବଂ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର  ମ �୍ ବିଷୟ  ଫ� ନ ଦେହବା ପ�4୍ୟନ୍� ଏବର୍ୀ ଭାଷାଦେର ବୟ୍ବହ�ୃ

        କ�ମର ଏକ କ୍ଷ�
ର୍ ବିନ୍
� ମଧୟ୍ ଦେଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ। ହୁଁ,   ଏହା ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ       । ମାକ4 ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର �ୀଶ� �ିହ
ୂୀ
            ଦେନତାମାନଙ୍କ  ହ�ି ବା
ବିବା
 କର�ଅଛନ୍�ି ଓ ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ହ�ବ�
ଧ୍ି କର�ଅଛନ୍�ି। ଶା �୍ର୍ୀମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ
         ଦେ ମାନଙ୍କର ବା
ାନୁବା
 ଶ�ଣି ଓ ଦେ ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ� �ଥାଥ4 ଉ��୍ର ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି,       ଦେ�ଣ� ଦେ ମଧୟ୍ ଦେଗାଟିଏ କଠନି ପର୍ଶନ୍

   ଦେନଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି   । ମାକ4 ୧୨:       ୨୮ ପ
 ଓ ନମିନ୍ ପ
ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଢ଼଼ୁ, “  ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�
              ଶା �୍ର୍ୀମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ ପାଖକ� ଆ ି ଦେ ମାନଙ୍କର ବା
ାନୁବା
 ଶ�ଣି ଓ ଦେ ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ� �ଥାଥ4 ଉ��୍ର

ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି,    ଏହା ଜାଣି ତାହାଙ୍କ� ପଚାରିଦେଲ,       ମ �୍ ଆଜ୍ଞା ମଧୟ୍ଦେର କିପର୍କାର ଆଜ୍ଞା ପର୍ଧାନ?”   ବ�୍4�ମାନ ଆପଣଙ୍କ�
  ବ� ଝିବାକ� ଦେହବ ଦେ�,          “ତାହା ଦେ ହି  ମୟର ଧମ4���୍ୱ୍ ବିଷୟଦେର ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିବାର ଏକ ପର୍କାର ରୀ�ି/  ” ଭାଷା ପ
ଧ୍�ି ଥିଲା  ।

“    
ଶ ଆଜ୍ଞା � ଅଛ,ି       କିନ୍�� ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକଉୁଁ ଆଜ୍ଞା ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ?”   �ୀଶ� ଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ, “   ମ �୍ଙ୍କଠାର�
  ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଏହା ଦେ�, ‘  ଦେହ ଇ ର୍ାଏଲ, ଶ�ଣ;       
ାପର୍ଭ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶଵ୍ର ଏକମା�ର୍  
ାପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି  । ଆଉ, 

   �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା  ମ �୍ ଅନ୍�ଃକରଣ,   ମ �୍ ପର୍ାଣ,            ମ �୍ ମନ ଓ  ମ �୍ ଶକ୍�ି ଦେ
ଇ ପର୍ଭ� ଆପଣା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ
କର ”       । ଏବଂ �
ୟ୍ପି ଦେ ମାଦେନ ଦେଗାଟିଏ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟଦେର ପଚାରିଥିଦେଲ,  ଦେ କହଦିେଲ, ‘       �� ଦେମ 
ୱି୍�ୀୟକ� ଛାଡି଼ ପର୍ଥମକ� କହି ପାରିବ
ନାହିଁ     । 
ୱି୍�ୀୟ ଆଜ୍ଞା ଏହା :      �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ପର୍�ିବା ୀକି ଆ�ମ୍�� ଲ୍ୟ ପଦ୍େରମ କର       । ଏହି ଆଜ୍ଞାଗ�ଡି଼କ ଅଦେପକ୍ଷା ଆଉ ଦେକୌଣ ି

  ”   ଶଦ୍େରଷଠ୍�ର ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ନୂ�ନ ନୟିମଦେର,  ପ�ରା�ନ ନୟିମକ�,     ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ପ�ରା�ନ ନୟିମର ଦେଡ଼କାଲଗ୍,   ବା 
ଶଆଜ୍ଞାର
       ମହ�ୱ୍କ� ବ� ଝିବା ପାଇୁଁ ଏହା ଏକ ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ଅଦେଟ,        କାରଣ �ୀଶ� ପ�ରା�ନ ନୟିମର 
�ଇଟି ଅନୁଚଦ୍େଛ
କ� ଉ
ଧ୍ରଣ

କର�ଅଛନ୍�ି,       ପ�ଣି ଦେ�ଉୁଁ 
�ଇଟି ଅନୁଚଦ୍େଛ
କ� ଦେ ଉ
ଧ୍ରଣ କର�ଅଛନ୍�ି, ତାହା,       ତାଙ୍କ ଅନୁ ାଦେର  ମ �୍ 
ଶ ଆଜ୍ଞାର ଏକ
  ାରାଂଶ ଅଦେଟ     । ଏହି ପରି ,      ଦେ 
ଶଆଜ୍ଞାର ମହ�ୱ୍କ� 
ୃଢ଼଼ୀକରଣ କର�ଅଛନ୍�ି, କିନ୍�� ,       �ଥାପି ଦେ ଏହାକ� 
�ଇଟି ଆଜ୍ଞାଦେର ବିଭକ୍�

କର�ଅଛନ୍�ି             । ଏବଂ �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି 
�ଇଟି ଆଜ୍ଞାକ� ବ� ଝି ପାର� ଓ ତାହା ପା�ନ କର�,     ଦେ�ଦେବ ବା �୍ବଦେର ତାହା 
ଶଆଜ୍ଞାକ�
   ପା�ନ କରିବାର  ାର ଅଦେଟ  । ଦେ�ଣ�,     ମୁଁ� ଏଠାଦେର �ୀଶ� �ାହା କହଅୁଛନ୍�ି,       ଦେ ହି ବିଷୟଦେର କିଛି  ମୟ ବୟ୍�ି� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ।

କ.    ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍��

          ଦେ 
ଶଆଜ୍ଞାର  ାରାଂଶ ପାଇୁଁ ପ�ରା�ନ ନୟିମର 
�ଇଟି ଅନୁଚଦ୍େଛ
କ� ଉ
ଧ୍ରଣ କରନ୍�ି     । ପର୍ଥମଟି 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ୬:  ୪ ପ
  ।
  ଏହାକ� ଦେଶମା କ�ହା�ାଏ,      ଆଧ�ନକି �ିହ
ୂୀ ମଧୟ୍ ଏହାକ� ପର୍�ି
ନି କହଥିାଆନ୍�ି  “  । ଦେହ ଇ ର୍ାଏଲ, ଶ�ଣ;   
ାପର୍ଭ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ

   ପରଦେମଶଵ୍ର ଏକମା�ର୍  
ାପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି            । ଏନମିନ୍ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା  ମ �୍ ଅନ୍�ଃକରଣ ଓ  ମ �୍ ପର୍ାଣ ଓ  ମ �୍
      ”   ଶକ୍�ି  ହ�ି  
ାପର୍ଭ� �� ମଭ୍ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା। 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ୬:      ୪ ପ
କ� ପର୍ଥମ ଚାଦେରାଟି ଆଜ୍ଞାର
     ାରାଂଶ ରପୂଦେର �ୀଶ� ନଶିଚି୍� କଦେଲ          । ମଦେ� ପ�ଣି ଥଦେର ତାହା କହବିାକ� 
ଅି। 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ୬:     ୪ ପ
 �ୀଶ�ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା

    
ଆି�ାଇଥିବା 
ଶ ଆଜ୍ଞାର  ାରାଂଶ ଅଦେଟ  । (      ଦ୍େପ ୍ ଏଟ୍ ଏଣଡ୍ ଅଫ୍ ଦେଟପ)୍       । �
ି ଆପଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି,  ଦେ�ଦେବ
         ଆପଣ ତାହାଙ୍କ� ଏହି ଜଗ�ର ମହ�ୱ୍ହୀନ ଦେ
ବତାଗଣଙ୍କ  ହ�ି ପର୍�ି
ୱ୍ନ୍
ୱ୍ୀ କରାଇଦେବ ନାହିଁ,     କାରଣ ଆପଣ ଈଶୱ୍ର ଓ

      ଧନକ� ଦେଗାଟିଏ  ମୟଦେର ପଦ୍େରମ କରି ପାରିବ ନାହିଁ,    ଆପଣ କରି ପାରିଦେବ କି?  ଆପଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�,     ପ�ଣି  �ଖୟ୍ା�ିକ� ପଦ୍େରମ କରି
 ପାରିଦେବ ନାହିଁ   । ଆପଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�,      ପ�ଣି ଦେଭାଗବିଳା କ� ପଦ୍େରମ କରି ପାରିଦେବ ନାହିଁ      । �ୀଶ�  ପ୍ଷଟ୍ ରପୂଦେର କହନ୍�ି ଦେ�, 

  ଆପଣଙ୍କ� ବାଛବିାକ� ପଡିବ    । ଆପଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�,      ପ�ଣି ମନୁଷୟ୍କ� ପଦ୍େରମ କରି ପାରିଦେବ ନାହିଁ,     କି ଉଭୟଙ୍କ ଦେ ବା କରିପାରିଦେବ
ନାହିଁ           । ଆପଣଙ୍କ� ବାଛବିାକ� ଦେହବ। ଆଉ �ିଦେହାବା  
ାପର୍ଭ� �
ି ଦେମାହର ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,  �ିଦେହାବା  
ାପର୍ଭ�,  �
ି

  ଆପଣଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,      ଦେ�ଦେବ ଦେ ଦେକୌଣ ି ପର୍�ି
ୱ୍ନ୍
ୀ କରନ୍�ି ନାହିଁ      । ଦେ ଏହି ଜଗ�ର ମହ�ୱ୍ହୀନ
 ଦେ
ବତାଗଣଙ୍କ  ହ�ି,     ଅଥ4ା� ଜଗ� �ାହାର ଉ� ୍ବ କରିଥାଏ,     ତାହା  ହ�ି ପର୍�ି
ୱ୍ନ୍
ୱ୍ୀ କରିଦେବ ନାହିଁ,  ତାହା ଧନ,  ବା  �ଖୟ୍ା�ି,

 ବା ଦେ ୌଭାଗ୍ୟ,   ବା �ାନ୍�ର୍ଣାର ଅଭାବ,       ବା ଏହପିରି ଦେକୌଣ ି ବ �୍� ଦେହଉ ନା କାହିଁକି      । �
ି ଆପଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି, 
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         ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ତାହାଙ୍କ� ଜଗ�ର ଏହି ଦେ
ବତାଗଣଙ୍କ  ହ�ି ପର୍�ି
ୱ୍ନ୍
ୱ୍ୀ କରାଇଦେବ ନାହିଁ     । �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�
 ପଦ୍େରମ କର�,             ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ ଦେଗୌରବକ� କମ କରିବା ପରି କିଛି କା�4ୟ୍ କରିବା ନାହିଁ    । �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର�,            ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଅନ୍ୟ  ାମାନ୍ୟ ବ �୍� ପରି ବୟ୍ବହାର କରି ପାରିବା ନାହିଁ,  ଏପରି
   କିଛି �ାହା ପର୍�ି
ନି କରିଥାଉ,     ଏପରି କିଛି �ାହା ଅପବି�ର୍ ଅଦେଟ   । ଅପବି�ର୍ର ଅଥ4,  ାମାନ୍ୟ,  ାଧାରଣ,    ଦେ
ୈନକି ବିଷୟ �ାହା

  ପବି�ର୍ତାର ବିପରୀ� ଅଦେଟ      । �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର�,         ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଓ ମୁଁ� �ାହାକିଛି କହଥିାଉ ବା �ାହାକିଛି
କରିଥାଉ,           ତାହା ତାହାଙ୍କ  ନ୍ଦେତାଷଦେ�ାଗ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦେଗୌରବ ପାଇୁଁ ଆ�ମ୍ାଦେର ଶକ୍�ି��କ୍� କାମନା ଦେହବ  । ଆଉ,  ତାହା ତାହାଙ୍କ

    ନାମ ମିଥୟ୍ାଦେର ଦେନବାର ବିପରୀ� ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି? ଅ�ଏବ,     �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର�,  ତାହାଙ୍କ
       ଦେଗୌରବ କମ କରିବା ପରି ଦେକୌଣ ି କା�4ୟ୍ କରିବା ନାହିଁ,      ଆମଦ୍େଭ ତାହାଙ୍କ ନାମ ମିଥୟ୍ାଦେର ଦେନବା ନାହିଁ     । �
ି ଆପଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�
 ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି,            ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ବିଶର୍ାମବାରକ�  ପତ୍ାହର ଅନ୍ୟ 
ନିମାନଙ୍କଠାର� ଅଲଗା କରିବା 
ୱ୍ାରା ତାହା ପର୍କାଶ କରିଦେବ, 

    ଓ ମୁଁ� ତାହା ପର୍କାଶ କରିବି  । ବ�୍4�ମାନ,       ତାହା ମୁଁ� ବନ୍ଧନୀଦେର ରଖିବା ପରି କହବିାକ� ଚାଦେହୁଁ,      ଓ ଆଉ ବୟ୍ାଖ୍ୟା କରି ପାରିବି ନାହିଁ, 
   ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାନଙ୍କ ବିଶର୍ାମବାର ରବିବାର ଅଦେଟ          । କ୍ୟାଦେଲଣଡ୍ର ଆରମଭ୍ଦେର ଦେକଉୁଁ 
ନିକ� ପର୍ଥମ 
ନି ରଦୂେପ ପା�ନ

କରନ୍�ି,    ମୁଁ� ଦେ ଥିଦେର ଚିନ୍�ି� ନୁଦେହୁଁ           ।  ପତ୍ାହର ଅନ୍�ିମ 
ନି ବିଶର୍ାମବାର ଥିଲା। ପ�ନର��ଥ୍ାନ ରବିବାର 
ନି ଦେହାଇଥିବାର�
   ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାଦେନ ତାହା ପରିବ�୍4�ନ କରିଅଛନ୍�ି,          ଓ ରବିବାରକ�  ପତ୍ାହର ଅନ୍�ିମ 
ନିଦେର ପରିବ�୍4�ନ କରିଅଛନ୍�ି ଏବଂ ମୁଁ�

        ରବିବାରକ� ବିଶର୍ାମ 
ନି କହବିାଦେର ଧମ4���୍ୱ୍ଦେର ଦେକୌଣ ି ଅ ଙ୍ଗ�ିକ� ଦେ
ଦେଖ ନାହିଁ       । ଏହା ଦେକବ� ଏକ ଶିକ୍ଷାଗ� ଅଂଶ ଅଦେଟ, 
     କିନ୍�� ତାହା ଉଲ୍ଦେଲଖ କରିବା ଆବଶୟ୍କ ଥିଲା        । �
ି ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର�,    ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ପତ୍ାହର

         ଅନ୍�ିମ 
ନିକ� ବିଶର୍ାମବାର ରପୂଦେର ଅଲଗା କରିବା 
ୱ୍ାରା ତାହା ପର୍କାଶ କରିବା।

ବ�୍4�ମାନ,     ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏଠାଦେର ନଷିଠ୍ାବାନ ଦେହଉ         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଧିକାଂଶ ଦେଲାକଙ୍କ� ମ�ଖ4 ବନାଉ ନାହୁଁ�। ଅଧିକାଂଶ
     � ମାଚାରୀୟବା
ୀ ନଅଟି ଆଜ୍ଞାଦେର ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି,    ଦେ ମାଦେନ କରନ୍�ି ନାହିଁ କି?      ଅଧିକାଂଶ  � ମାଚାରୀୟ ଦେଲାଦେକ ନଅଟି ଆଜ୍ଞା

            ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଓ ଦେ�ଉୁଁକ୍ଷଣି ଆପଣ ଚ�� ଥ4 ଆଜ୍ଞା ବିଷୟଦେର ଆଦେଲାଚନା କରିବା ଆରମଭ୍ କରିଦେବ,   ଦେ�ଉୁଁକ୍ଷଣି ଆପଣ
     ବିଶର୍ାମବାର ବିଷୟଦେର ଆଦେଲାଚନା କରିବା ଆରମଭ୍ କରିଦେବ,      ଦେ�ଦେବ ଦେ ମାଦେନ ଦେଗାଟିଏ ପକ୍ଷଦେର ଛଡିା ହଅୁନ୍�ି,  “ ” ଅଥ4ା�୍ ବିଧିଜ୍ଞ ଓ

         ଦେ ମାଦେନ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ଷଦେର ମ�
ର୍ାଙ୍କ କରିଦେବ ଓ ଚି�କ୍ାର କରି ଆପଣଙ୍କଠାର� ଚା�ି�ିଦେବ   । ଆଉ ହୁଁ,    ବିଧିଜ୍ଞ ଏପରି ଏକ
 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣ ଅଦେଟ,              �ାହା କଦେହ ଦେ�  ବ� କିଛି ବାହି୍ୟକ ଅଦେଟ ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକବ� ଏକ ବାହ୍ୟ ଆଜ୍ଞାକାରିତାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି,  ହ
ୃୟ

 ବିଷୟଦେର ଭ�ଲି�ାଅ  । ହୁଁ,    ବିଧିଜ୍ଞ ବିଶର୍ାମବାର ଅପବୟ୍ବହାର କରିଅଛ,ି    ଏହା ଦେହାଇ ନାହିଁ କି?  ପର୍ଚ� ର ଭାବଦେର!   ପର୍ାଚୀନ  ମୟଦେର
  ମଧୟ୍ ଫାରଶୂୀମାଦେନ ଥିଦେଲ,     ଓ ବ�୍4�ମାନ ମଧୟ୍ ଫାରଶୂୀମାଦେନ ଅଛନ୍�ି,   ଦେ ଠାଦେର ନାହୁଁାନ୍�ି କି?    ବ�୍4�ମାନ ଦେ ଠାଦେର  ମ �୍

 ଧମ4ବିଶୱ୍ା ଅଛ,ି           ମୁଁ�  ାହ ର  ହ�ି କଦେହ ଦେ� ଏହି  ମ �୍ ପୃଷଟ୍ଭମିୂ ଓ ମୁଁ� ଜାଦେଣ,      ଏମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକଦେ�ଦେକ ବିଷୟ ଆପଣ
  ଆପଣା ମନଦେର ଭାବ�ଥିଦେବ?        ନଶିଚି୍� ରପୂଦେର ମୁଁ� ମଧୟ୍ ଏହା ଦେମା ମନଦେର ଭାବ�ଥିଲି         । କିନ୍�� ଦେମାହର ମାତା ଦେମାଦେ� ଠକ୍ି ଭାବଦେର
           ଗଣିବାକ� ଶିଖାଇଦେଲ। ତାହା 
ଶଟି ଆଜ୍ଞା ଅଦେଟ। ତାହା ନଅଟି ଆଜ୍ଞା ନୁଦେହୁଁ,    ମା�ର୍ 
ଶଟି ଆଜ୍ଞା 
ଆି�ାଇଅଛି    । ଆଉ ବିଶର୍ାମବାରର

               ଆଜ୍ଞା ଦେକୌଣ ି ପର୍ାଚୀନ ପ� �୍କର ଅପର୍ା ଙ୍ଗିକ ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ତାହା ଆଜି ଦେମା ପାଇୁଁ ଅପର୍ା ଙ୍ଗିକ ଦେହାଇପାଦେର। ବିଶର୍ାମର
                ଆଜ୍ଞା  ଷୃଟି୍ର ଏକ ମ�ଖ୍ୟ ଅଂଶ ଅଦେଟ। ଏହା ପ�ରା�ନ ନୟିମର ବୟ୍ବ ଥ୍ା ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାକ� ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି

              ପାରିବା। ବିଶର୍ାମବାର �ା�ର୍ା ୨୦ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ ନାହିଁ। ବିଶର୍ାମବାର ଆ
ପି� �୍କ ୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ। �
ି
   ଦେମା ପାଦେଖ  ମୟ ଥିଦେଲ,           ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଓ ୨ ଅଧୟ୍ାୟର� ପର୍ଚାର କର�ଥିଲି ବୟ୍ାଖ୍ୟା କରିଥାଆନ୍�ି,  ଦେ�ଉୁଁ

          ବିଷୟ ମୁଁ� କହବିାକ� ଚାହଥୁିଲି ଦେ�  ଷୃଟି୍ ଆ
ମଙ୍କ  ଷୃଟି୍ ପଦେର  ମାପ�୍ ଦେହାଇନାହିଁ        ।  ଷୃଟି୍ର ଚରମ ବିନ୍
� ତାହା ନୁଦେହୁଁ।  ଷୃଟି୍ର
              ଚରମ ବିନ୍
� ଆ
ପି� �୍କ ୨ ଅଧୟ୍ାୟ ଅଦେଟ ଓ ଏହା ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା  ମ �୍ କମ4ର� ବିଶର୍ାମ କଦେଲ,  ଦେ  ା�-  
ନିର
  ବିଧିକ�  ଥ୍ାପନ କଦେଲ,     ଆଉ ଦେ�ଉୁଁରଦୂେପ ଦେ ବିଶର୍ାମ କଦେଲ,        ଦେ�ଉୁଁ ରଦୂେପ ତାହାଙ୍କ� କା�4୍ୟ 
ୱ୍ାରା ପରିଭାଷି� କରା�ାଏ ନାହିଁ, 

               ଦେ ହପିରି  ମ �୍  ଷୃଟି୍କ� ବିଶୱ୍ାମ କରିବାକ� ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ମଧୟ୍ କା�4୍ୟ 
ୱ୍ାରା ପରିଭାଷି� ନ ଦେହବାକ� ଦେ 
ାବି କରନ୍�ି   ।
               ଷୃଟି୍ର ଅଟଟ୍ା�ିକାଦେର ଏହି ନୟିମ ଦେଲଖା �ାଇଅଛି ଦେ� ଏହପିରି ଏକ ବୃ�ତ୍ାକାର ବିଶର୍ାମ ରହବି। ମୁଁ� ବିଧିଜ୍ଞ ନୁଦେହୁଁ,   ତାହା ଆପଣ

ଜାଣନ୍�ି।

     ମଦେ� ଅନ୍ୟ ପର୍କାଦେର ଏହା କହବିାକ� 
ଅି    । 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ୬:    ୪ ର ବାକ୍ୟ ଅନୁ ାଦେର,     �
ି ମୁଁ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କଦେର,
     ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ ଉପା ନା କରିବାକ� ଚାହିଁବି,  ଠକ୍ି କହଛୁ?ି      �ିଦେହାବା  
ାପର୍ଭ� �
ି ଦେମାହର ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,   ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ

  ଉପା ନା କରିବାକ� ଚାହିଁବି,     ଦେମାଦେ� ତାହଙ୍କ ଉପା ନା କରିବାକ� ଦେହବ,       ଓ ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ ଉପା ନା କରିବାକ� ପଦ୍େରରି� ଦେହବି     । ଏହା ହିଁ ୨
       ପ
ର 
ୃଢ଼଼ କଥନ ଅଦେଟ। ଦେ ଦେମାହର ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,    ଦେ ଦେମାହର  ାଥୀ ନୁହନ୍�ି      । ଦେ ଦେମାହର ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,  ଓ

 ’    ଦେ ଦେମା ର ଉପା ନାର ଦେ�ାଗ୍ୟବନ୍� ଅଟନ୍�ି   ’    । ଦେ ଦେମା ର ଉପା ନାର 
ାବି କରନ୍�ି,       ଓ  ପତ୍ାହର ଅନ୍�ିମ 
ନିଦେର  ବ� କିଛି
  ମାପ�୍ କରି,       ପରିଶର୍ମର� ବିଶର୍ାମ ଦେନବା ଓ ତାହାଙ୍କ ଉପା ନା କରିବା,         ଆପଣ ଓ ଦେମା ନମିନ୍ଦେ� ତାହା ତାହାଙ୍କ ଉପା ନା କରିବା

   ପାଇୁଁ ଆହ୍ୱାନର ମାଧୟ୍ମ ଅଦେଟ   । ମୁଁ� ଜାଦେଣ,       ଅଦେନକ ଦେଲାକ ଅଛନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଏହପିରି ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଦେବ, “  ଠକି ଅଛ,ି 
    ଦେମାଦେ� ତାହା କରିବାର ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ        ” । ତାହାଙ୍କ ଉପା ନା କରିବାପାଇୁଁ ଦେମାଠାଦେର ଅନ୍ୟ ମାଧୟ୍ମ ଅଛ।ି ଓଦେହା,   ମୁଁ� 
�ଃଖି�

ଅଦେଟ              । ମୁଁ�  ମ୍ରଣ କରି ପାଦେର ନାହିଁ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣଙ୍କ� ମଧୟ୍ କହି ଅଛନ୍�ି। ପରଦେମଶୱ୍ର କହଦିେଲ, “  ଆମଦ୍େଭ
     ଷୃଟି୍ଦେର ଏକ  ମୟ ନରି�ପି� କରିଅଛ� ,    ବିଶର୍ାମର ଏକ ନରି�ପି�  ମୟ,       �� ମଭ୍ର ଶରୀରକ� ବିଶର୍ାମର ଦେ
ବାକ� ପ�ଣି ଧୟ୍ାନ

           ଦେକନ୍
ରି୍� କରିବା ଓ ଆମଭ୍ର ଉପା ନା କରିବା ପାଇୁଁ ଏକ ନରି�ପି�  ମୟର  ଥ୍ାପନ କରିଅଛ� ”    । ଦେ ଠାଦେର 
ଶଟି ଆଜ୍ଞା ଅଛ,ି 
  ଦେ ଠାଦେର ନୁଦେହୁଁ କି?    ଦେ ଠାଦେର ନଅଟି ଆଜ୍ଞା ନୁଦେହୁଁ।

ଖ.   ପର୍�ିବା ୀକ� ପଦ୍େରମ କର
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    ଦେ�ଣ� ତାହା 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ୬:  ୪ ଅଦେଟ, “       ”    �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା  
ାପର୍ଭ� �� ମଭ୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ କରିବ ଓ କିପରି ତାହା
    ପର୍ଥମ ଚାଦେରାଟି ଆଜ୍ଞାର  ାରାଂଶ ଅଦେଟ          । ମାକ4 ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର �ୀଶ� ଦେ�ଉୁଁ 
ୱି୍�ୀୟ ବାକ୍ୟକ� ଉ
ଧ୍ରଣ କରନ୍�ି,   ତାହା  ମ �୍
    ଥ୍ାନର ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କ ଅଦେଟ,  ଦେଲବୀୟ ୧୯:   ୧୮ ପ
ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, “      �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ପର୍�ିବା ୀକି ଆ�ମ୍�� ଲ୍ୟ ପଦ୍େରମ

କରିବ ”    । ଆଉ ଏହା  ିଧା �ଖ ଅଦେଟ,      କାରଣ ଆପଣ ଦେ
ଖିଦେବ ଦେ� ଦେଲବୀୟ ୧୯:       ୧୮ କିପର୍କାଦେର ପଞଚ୍ମର� 
ଶମ ଆଜ୍ଞାର  ାରାଂଶ
ଅଦେଟ        । କାରଣ �
ି ଆପଣଆପଣା ପର୍�ିବା ୀକ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି,         ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ତାହା ଆପଣା ଗୃହର� ଆରମଭ୍ କରିଦେବ ଓ ଆପଣା
ମାତା-   ପିତାଙ୍କ�  ମା
ର କରିଦେବ       । �
ି ଆପଣଆପଣା ପର୍�ିବା ୀକ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି,     ଆପଣ ଦେ ମାନଙ୍କ� ହ�ୟ୍ା କରିଦେବ ନାହିଁ  ।

     �
ି ଆପଣଆପଣା ପର୍�ିବା ୀକ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି,         ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭା�4ୟ୍ାକ� ଆପଣାର ଦେହବା ପାଇୁଁ ଦେନଦେବ ନାହିଁ   । �
ି
    ଆପଣଆପଣା ପର୍�ିବା ୀକ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି,       ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଦେ ମାନଙ୍କ  ମପ୍��ି୍କ� ଦେଚାରି କରିଦେବ ନାହିଁ     । �
ି ଆପଣଆପଣା

  ପର୍�ିବା ୀକ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି,         ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଦେ ମାନଙ୍କ  �ଖୟ୍ା�ିକ� ବା  ୱ୍ାଧନିତାକ� ହରଣ କରିଦେବ ନାହିଁ     । �
ି ଆପଣଆପଣା
  ପର୍�ିବା ୀକ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି,    ଆପଣ ଦେଲାଭ କରିଦେବ ନାହିଁ,   �ାହା ତାହାଙ୍କ ଅଦେଟ,     ତାହାକ� ଆପଣ ଦେଲାଭ କରିଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ, 

    ଦେଲାଭ କରିବା ପଦ୍େରମର ବିପରୀ� ଅଦେଟ      । ପାଉଲ ଦେରାମୀୟ ମଣଡ୍�ୀକ� ଦେରାମୀୟ ୧୩:   ୯ ପ
ଦେର କହନ୍�ି, “   ବୟ୍ଭିଚାର କର ନାହିଁ, 
  ନରହ�ୟ୍ା କର ନାହିଁ,   ଦେଚାରି କର ନାହିଁ,   ଦେଲାଭ କର ନାହିଁ,”     ଆଉପାଉଲ ଦେ�ାଗ କରି କହନ୍�ି, “      ପ�ଣି �
ି ଆଉ ଦେକୌଣ ି ଆଜ୍ଞା ଥାଏ, 

     ତାହା  ାରଭାଦେବ ଏହି ବାକ୍ୟର ଅନ୍�ଗ4� ଅଦେଟ, �ଥା,    ପର୍�ିବା ୀକି ଆ�ମ୍�� ଲ୍ୟ ପଦ୍େରମ କର ” । ହୁଁ,     
ଶଆଜ୍ଞା ଆଜି ମଧୟ୍  �ୟ୍
ଅଦେଟ,       ଦେ�ପରି ତାହା  ହ ର୍ ବଷ4 ପଦୂେବ4  �ୟ୍ ଥିଲା        । ମାକ4 ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର �ୀଶ� ତାହାର  ାରାଂଶ ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି,   ତାହା 
ୱି୍�ୀୟ

 ବିବରଣ ୬:         ୪ ପ
ରଆଜ୍ଞାକ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବାଦେର ତାହାର  ାରାଂଶ 
ଆି�ାଇଅଛ,ି     ଓ ଦେଲବୀୟ ୧୯ ଅଧୟ୍ାୟର
     ଆଜ୍ଞାକ� ପର୍�ିବା ୀକ� ପଦ୍େରମ କରିବାଦେର  ାରାଂଶ 
ଆି�ାଇଅଛି      । �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର�,  �
ି

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍�ିବା ୀକ� ପଦ୍େରମ କର�,      ଦେ�ଦେବ �ିଦେହାବା ଆମଭ୍ର  
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି     । ତାହା ହିଁ ଦେମାହର
    ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମାଠାର� ଆଶା କରନ୍�ି। ଆଉ,       ତାହା ହିଁ ଦେମାହର ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣଙ୍କଠାର� ଆଶା କରନ୍�ି।

ବ�୍4�ମାନ,               ଦେଲାକମାଦେନ ଏହି ବିଷୟଦେର 
�ଇଟି ଚରମ  ୀମାକ� �ାଆନ୍�ି ଏବଂ ମୁଁ� ତାହା  ମାପ�ି୍  ମୟଦେର ଉଲ୍ଦେଲଖ କରିବା
ଆବଶୟ୍କ               । ଦେଗାଟିଏ ପକ୍ଷର ଚରମ  ୀମାଦେର ଦେଲାକମାଦେନ ମଦେନ କରନ୍�ି ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକବ� ଏକ ବାହ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହତା

 ଚାହାନ୍�ି - ବିଧିଜ୍ଞ    । ହ
ୃୟକ� ଭ�ଲି �ାଅ,   ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍କ� ଭ�ଲି �ାଅ,        ଦେକବ� ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର
    ମଧୟ୍ ଦେକବ� ବାହ୍ୟ ବିଷୟକ� ଚାହାନ୍�ି    । ଦେମା କହବିାର ଅଥ4,         ଏହା ଭ�ଲି �ାଅ ଦେ� ବିଶୱ୍ା ବିନା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ଦେତାଷପା�ର୍
 ଦେହବା ଅ ମଭ୍ବ                 । ଦେ ଠାଦେର  ହ ର୍ ପ
 ଅଛି �ାହା ମୁଁ� ତାହା ଉପଦେର ଉ
ଧ୍ରଣ କରିପାରିବି। କିନ୍�� ଧାରଣା ଏହା ଦେ� ଦେକବ� ବାହ୍ୟ

ଆଜ୍ଞାବହତା,     ଦେକବ� ବୟ୍ବ ଥ୍ା ହିଁ  ବ� କିଛି ଅଦେଟ          । ଦେମାଦେ� ଦେ ହି ଧନୀ ��ବକର କାହାଣୀ  ମ୍ରଣ ହଏୁ। �ୀଶ� କହନ୍�ି, “  ଆଜ୍ଞାଗ�ଡି଼କ �
 �� ମଦ୍େଭ ଜାଣ,”  ଦେ କହଲିା, “       ଏହି  ମ �୍ ମୁଁ� ଦେ�ୌବନକା�ର� ପା�ନ କରି ଆ ିଅଛି ”       । �ୀଶ� ତାହା  ହ�ି ଅ ମମ୍�ି ଦେହାଇ ନ ଥିଦେଲ, 

 ଦେ କହଦିେଲ, “        �� ମଦ୍େଭ ଆପଣାର  ବ4 ଵ୍ ବିକ୍ରୟ କରି 
ରି
ର୍ମାନଙ୍କ� ବି�ରଣ କର,     ଆଉ �� ମଦ୍େଭ  ଵ୍ଗ4ଦେର ଧନ ପାଇବ; ପ�ଣି, 
   ଆ ି ଦେମାହର ଅନୁଗମନ କର ” । ଦେ
ଖନ୍�� ,     �ୀଶ� ଦେକଉୁଁ ବିଷୟକ� ଇଙ୍ଗି� କର�ଥିଦେଲ,       ଦେ ଜାଣିଥିଦେଲ ଦେ� �ିଦେହାବା  
ାପର୍ଭ� ଦେ ହି

   ��ବକର ପରଦେମଶୱ୍ର ନ ଥିଦେଲ            । ଧନ ଦେ ହି ��ବକର ଦେ
ବତା ଥଲିା। କିନ୍�� ଏହା ଏକ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ,    ମା�ର୍ ଏକ ଆନ୍�ରିକ
 ବିଷୟ ଅଦେଟ-    ଏହା ତାହାର ହ
ୃୟ ଥିଲା              । ଦେ ଆପଣା ଧନକ� ପଦ୍େରମ କର�ଥିଲା ଏବଂ ଭାବ�ଥିଲା ଦେ� ଦେ ବାହି୍ୟକ ରପୂଦେର ବୟ୍ବ ଥ୍ାକ�
                 ପା�ନ କରିବାକ�  କ୍ଷମ ଥିଲା। କିନ୍�� ତାହା �ୀଶ�ଙ୍କ ପାଇୁଁ ଅଧିକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ ନ ଥିଲା। ବା �୍ବଦେର ଏହା ଦେ ହି ��ବକର

           ହ
ୃୟ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ ଥିଲା ଏବଂ ଦେ ଆପଣା ଧନର 
ା ଥିଲା। ଏବଂ ଏହପିରି,     ଦେ ହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ
   ଏହା ଚିନ୍ତା କରନ୍�ି ଦେ�, “    ଦେମାଦେ� �ାହା କରିବାକ� ଅଛ,ି       ତାହା ଏହା ଦେ� ଗ�ି  ହ�ି �ିବାକ� ଅଛି ” । ଅଥ4ା�,୍    ମୟ  ମୟଦେର

  ମଣଡ୍�ୀକ� �ିବାର ଅଛ,ି      ହଏୁ� ଦେକଦେବ କିଛି 
ାନ ଦେ
ବାକ� ଅଛ,ି      କ�କ�ରକ� ଥଦେର ମଧୟ୍ ଲା� ମାରିବା ନାହିଁ ”    । ଜୀବନକ� ଏକ ବିଧିଜ୍ଞ
             
ୃଷଟି୍ଦେକାଣଦେର ଦେ
ଖିବା। ଆଉ ଦେ ମାଦେନ କହନ୍�ି ଦେକବ� ତାହା ହିଁ ଆବଶୟ୍କ ବିଷୟ ଅଦେଟ ଓ �ୀଶ� କହନ୍�ି, “ନାହିଁ, ନାହିଁ   । �� ମଦ୍େଭ

                ” ଆପଣାର  ବ4 ଵ୍ ବିକ୍ରୟ କର। ଦେମା ପାଇୁଁ ଓ ଦେମାହର ରାଜୟ୍ ପାଇୁଁ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ବିକ୍ରି ଦେହାଇଥିବା ଏକ ହ
ୃୟକ� ରଖ।
        ବା �୍ବଦେର �
ି ବାହ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହତା 
ଶଆଜ୍ଞା ବିଷୟଦେର ମା�ର୍ ଥିଲା,       ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ତାହାକ� ଦେକଦେବ ମଧୟ୍ ପଦ୍େରମଦେର  ଂକ୍ଷୀପ�୍

  କରି ପାରିଦେବ ନାହିଁ,    ଆପଣ କରି ପାରିଦେବ କି?      �
ି ଆଜ୍ଞାଗ�ଡିକ ଦେକବ� ବାହି୍ୟକ ବିଷୟ ଦେହାଇଥାଆନ୍ତା,   ଦେ�ଦେବ ପଦ୍େରମ
       ବୟ୍ବ ଥ୍ାର ଉପ��କ୍� ଓ �ଦେଥଷଟ୍  ାରାଂଶ ଦେହାଇ ନ ଥାଆନ୍ତା   । କିନ୍�� ,      ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ଓ ଆପଣା ପର୍�ିବା ୀଙ୍କ�

    ପଦ୍େରମ କରିବା ବୟ୍ବ ଥ୍ାର  ାରାଂଶ ଦେହବାର�,      ବା �୍ବଦେର ଆଜ୍ଞାଗ�ଡିକ ଅନ୍�କରଣ  ହ�ି  ମବ୍ନ୍ଧି� ଅଦେଟ    । ଦେ ଗ�ଡି଼କ� ଆମଭ୍
      ହ
ୃୟ  ହ�ି ପା�ନ କରିବାକ� ଦେହବ। ମଦେନ କରନ୍�� ,        ମୁଁ� ବିଗ� ଗ୍ରୀଷମ୍କା�ଦେର ଦେରାମୀୟ ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟର� ପର୍ଚାର କରିଥିଲି  ।

“       �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ବ�୍4�ମାନ ��ଗର ଅନୁରପୂୀ ହଅୁ ନାହିଁ,       ଆପଣଆପଣା ମନର ନୂ�ନୀକରଣ 
ଵ୍ାରା ପରିବ�୍4�ି� ହଅୁ ”  । ତାହା
   ଆମଭ୍ ହ
ୃୟଦେର ଆରମଭ୍ ଦେହାଇଥାଏ,        ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମ �ି୍ଷକ୍ଦେର ଆରମଭ୍ ଦେହାଇ ଅନ୍�ରର� ପର୍ବାହ�ି ଦେହାଇଥାଏ   । ବିଧିଜ୍ଞ

 ଭ�ଲ ଅଦେଟ,      କାରଣ ଏହା ଭ�ଲ  ଥ୍ାନର� ଆରମଭ୍ ହଏୁ         । 
ଶ ଆଜ୍ଞା ହ
ୃୟର� ଆରମଭ୍ ହଏୁ। ଏବଂ  ବ4 ଦେଶଷଦେର,   ଆପଣ  ମ ଦ୍େ�
    ମାଥିଉ ୫ ଅଧୟ୍ାୟର କାହାଣୀକ� ଜାଣନ୍�ି,   ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �ୀଶ� କହନ୍�ି,       ଦେ� �
ି ଆପଣଆପଣା ଭାଇକ� ଘୃଣା କରନ୍�ି,  ଦେ�ଦେବ ଷଷଠ୍
  ଆଜ୍ଞାକ� ଉଲଙ୍ଘନ କରନ୍�ି         । �
ି ଆପଣ ଦେକୌଣ ି  �୍ର୍ୀ ପର୍�ି କାମଭାବଦେର 
ୃଷଟି୍ପା� କରନ୍�ି,    ଦେ�ଦେବ  ପ�୍ମ ଆଜ୍ଞାକ�

 ଉଲଙ୍ଘନ କରନ୍�ି     । ବୟ୍ବ ଥ୍ା ହ
ୃୟଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ,       ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମନର ଓ ହ
ୃୟର ନୂ�ନୀକରଣ 
ୱ୍ାରା,   ଓ ଦେଲାଭ ନ
  କରିବାର ପର୍�ିଶର୍��ିବ
ଧ୍ତା 
ୱ୍ାରା,     ଘୃଣା ନ କରିବାର ପର୍�ିଶର୍��ିବ
ଧ୍ତା 
ୱ୍ାରା,     କାମଭାବଦେର 
ୃଷଟି୍ପା� ନ କରିବାର

 ପର୍�ିଶର୍��ିବ
ଧ୍ତା 
ୱ୍ାରା,             �ୀଶ�ଙ୍କ� ଆପଣା ଜୀବନର  ିଂହା ନଦେର  ଥ୍ାପି� କରିବା 
ୱ୍ାରା ଆରମଭ୍ ହଏୁ ଓ ତାହା ବାହ୍ୟ
  ଆଜ୍ଞାକାରିତାଦେର ପର୍ବାହ�ି ଦେହାଇଥାଏ  । ଅ�ଏବ,   ବିଧିଜ୍ଞ ଭ�ଲ ଅଦେଟ     । ତାହା �
ି କିଛି କରିଥାଏ,     ଦେ�ଦେବ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେର ଏକ

 ଭାର ଦେ
ଇଥାଏ,      �ାହା  ମଭ୍ବ�ଃ ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରିଦେବ ନାହିଁ      । ଏହା ଚରମ  ୀମାମାନଙ୍କଠାର� ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ।
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କିନ୍�� ,      ଅନ୍ୟ ଏକ ଚରମ  ୀମା ମଧୟ୍ ରହଅିଛ,ି   ଦେ ଠାଦେର ନୁଦେହୁଁ କି?         ଅନ୍ୟ ଏକ ଚରମ  ୀମାଦେର ଥିବା ଦେଲାଦେକ ଭାବନ୍�ି ଦେ�
  ଆଜ୍ଞାକାରିତାର ଆବଶୟ୍କ ନାଦେହୁଁ        । ଆପଣ ଏହପିରି ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଦେକଦେବ  ାକ୍ଷା� କରିଅଛନ୍�ି କି?    ବାହ୍ୟ ବିଷୟଦେର  ମ �୍

  ଧୟ୍ାନ ଦେ
ବା ପରିବ�୍4ଦେ�,       ଦେ ମାଦେନ କହନ୍�ି ଦେ� ଆଜ୍ଞାପା�ନ କରିବା ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ନ ନୁଦେହୁଁ       । ମୁଁ� ଦେ�ପରି ଚାହିଁବି ଦେ ପରି ଜୀବନ
           ବୟ୍�ି� କରି ପାରିବି ଓ କିଛି ଦେହବ ନାହିଁ। ଦେ ଠାଦେର ଏକ ଦେରାଗର ପର୍ଚାର କରା�ାଏ,         ଓ ମୁଁ� ଏଥିର ଆଉ ଉ��୍ମ ବୟ୍ାଖ୍ୟା ଜାଣି ନାହିଁ

                 ଦେ� ଏକ  ାଧାରଣ ବାକ୍ୟର� ବାରମବ୍ାର ପର୍ଚାର କରା�ାଏ ଦେ� ଜଦେଣ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେହବା ପାଇୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦେଖ ଦେକବ� ଏକ
     କାରା�ମ୍କ ଇଚଛ୍ା ଶକ୍�ି ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ     । ଆପଣ ତାହା ଶ�ଣିଅଛନ୍�ି କି?   ଦେକବ� ତାହା ଆବଶୟ୍କ     । ଦେକବ� ଆପଣଙ୍କ� ଏ�ିକି

              “   କରିବାର ଆବଶୟ୍କ ଦେ� କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇୁଁ �ୀଶ�ଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଏକ  କାରା�ମ୍କ ବିଚାର ରଖନ୍�� ଓ ଆପଣ ନରକର� ମ�କ୍�
”     ହଅୁନ୍�� ର ଏକ କାଡ଼4 ପର୍ାପ�୍ କରିଦେବ,        ଓ ପଦେର ଆପଣଙ୍କ ଇଚଛ୍ା ଅନୁ ାଦେର ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କରନ୍��     । ଦେ ଥିଦେର କିଛି ଦେହବ ନାହିଁ, 
      କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଦେଖ ଏକ  କାରା�ମ୍କ ବିଚାର ଅଛି          । �ୀଶ�ଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଆପଣଙ୍କଠାଦେର ଏକ �ର�ଣ ଭାବନା ଥିଲା ଏବଂ

           ବ�୍4�ମାନ ଆପଣ ଚିରକା� ପାଇୁଁ  �ରକ୍ଷି� ଅଟନ୍�ି। ମୁଁ� ଅଦେନକ ଥର ଦେଗାଟିଏ କାହାଣୀକ� କହଥିାଏ,      ମୁଁ� ମଦେନ କଦେର ନାହିଁ ଦେ�
     ଆପଣଙ୍କ� ଏପ�4୍ୟନ୍� କହି ଅଛି କି ନାହିଁ,    କିନ୍�� ଏଦେବ ବି�ମବ୍ ଦେହାଇଅଛି      । ଦେ�ଉୁଁ  ହରଦେର ମୁଁ� ବା କର�ଥିଲି,   ଦେ ହି  ଥ୍ାନର

      ଦେଗାଟିଏ ବୃହ� ମଣଡ୍�ୀଦେର ପର୍ଚାରକ ଛଡ଼ିା ଦେହାଇ କହଦିେଲ, “         �
ି ଆପଣ ଛଡ଼ିା ଦେହାଇ ଏହି ବିଶିଷଟ୍ ମଣଡ୍�ୀର ଉପ ଥ୍ି�ି ଖାତାଦେର
  ଆପଣ 
 �୍ଖ� କରନ୍�ି,    ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ପରି�ର୍ାଣ ପାଇଦେବ ”         । ଏହା ଏକ ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ଧାରଣା ଥିଲା। କିନ୍�� ଏହା

          ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଅ�ୟ୍ଧିକ ମନ୍
 ଦେହାଇଥିଲା। ଦେ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� କହବିା ଜାରୀ କଦେଲ ଓ କହଦିେଲ,      � ମାଚାରର  � ମବ୍ା
 ଏହା ଦେ�
      ଆପଣ 
�ଇ ପର୍କାରର ଜୀବନକ� ବୟ୍�ି� କରି ପାରିଦେବ          । ଆପଣ ଏହି  ଥ୍ାନର� ପର୍ ଥ୍ାନ କରି ଏକ ଉ��୍ମ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ

              ଦେହାଇପାରନ୍�ି ଓ ଆପଣ ଉ��୍ମ କା�4୍ୟ କରିପାରନ୍�ି ଓ ଈଶୱ୍ର ଦେ ଥିଦେର ଖ� ି ଦେହଦେବ। କିନ୍�� �ୀଶ�ଙ୍କ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  � ମବ୍ା

             ଓ  � ମାଚାର ଏହା ଦେ� ଆପଣ ପଥଚ� ୟ୍� ଦେହବା  ��୍ଦ୍େୱ �
ି ଆପଣ ଉପ ଥ୍ି�ି ଖାତାଦେର 
 �୍ଖ� କରନ୍�ି,    ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଦେ�

   ପର୍କାରର ଜୀବନ�ାପନ କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି,        ଆପଣ କରି ପାରିଦେବ ଓ �ଥାପି ଆପଣ  ୱ୍ଗ4କ� �ାଇପାରିଦେବ   । ଆପଣଙ୍କଠାଦେର
    ”          ଦେ ହି  ାକାର�ମ୍କ ଇଛାଶକ୍�ିର କ୍ଷଣ ଅଛ।ି ନୟିମ ଆବ
ଧ୍ ବୟ୍କ୍�ି ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ ନୁଦେହୁଁ। ନୟିମବ
ଧ୍ ଦେଗାଷଠ୍ୀର  
ଶୟ୍
               ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ ନୁଦେହୁଁ। ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଚରମ  ୀମା ଅଦେଟ। ପବି�ର୍ତା  ବ� ଦେବଦେ� ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ।  ବ4
ା। ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ

   ଦେ ହି ପର୍କାର ପର୍ଚାର କରନ୍�ି,        ଦେ ମାଦେନ ବିଚାର 
ନିଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ିଂହା ନ  ମମ୍�ଖଦେର ଛଡ଼ିା ଦେହଦେବ  । ଆଉ,  ଦେ ମାଦେନ
    ଆପଣା ଦେଲାକମାନଙ୍କ� �ିବାର ଦେ
ଖିଦେବ (   ମୁଁ� କ�ପ୍ନା କର�ଅଛ)ି        । ଦେ ମାଦେନ ଆପଣା ଦେଲାକମାନଙ୍କ� �ିବାର ଦେ
ଖିଦେବ। ଦେ ମାଦେନ
    ଆପଣା ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ନରକକ� ପଠା�ିବାର ଦେ
ଖିଦେବ,       କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ଏକ ଅ ମପ୍ଣୂ୍4ଣ  � ମାଚାର ପର୍ଚାର କଦେଲ   । ଆପଣ
         କ�ପ୍ନା କରି ପାରିଦେବ କି ଦେ� ତାହା କିପରି ଅନୁଭବ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ?ି  ମୁଁ� ନୁଦେହୁଁ!   ଠକ୍ି କହବିାକ� ଗଦେଲ,     ମୁଁ� ଆପଣା ମୃ�� ୟ୍ ପବୂ4ର�

    ଆପଣା ହ �୍ ପର୍କ୍ଷା�ନ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ,      କାରଣ ମୁଁ�  � ମାଚାର ପର୍ଚାର କରିବାକ� �ାଉଅଛି     । ପବି�ର୍ତା  ବ4
ା ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ
  ଅଦେଟ। �ା�ର୍ା ୧୯:   ୫ ପ
ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, “           ଏଦେବ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଦେବ ଆମଭ୍ ରବଦେର ମଦେନାଦେ�ାଗ କରିବ ଓ ଆମଭ୍ ନୟିମ
 ପା�ନ କରିବ,       ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ ନଜିର  ଞଚି୍� ଧନ ଦେହବ ”।

    ଆମଭ୍ ନୟିମର 
�ଇଟି ପାଶ୍4ୱ ଅଛ,ି ଅବର୍ହାମ,         ଇ ହାକ ଓ �ାକ�ବଙ୍କ  ହ�ି  ଥ୍ାପି� ନୟିମର 
�ଇଟି ପାଶ୍4ୱର ଥିଲା  ।
               ଦେମାଶାଙ୍କ  ହ�ି  ଥ୍ାପି� ନୟିମର 
�ଇଟି ପାଶ୍4ୱ ଥିଲା। ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି  ଥ୍ାପି� ଆପଣଙ୍କ ଓ ଦେମା ନୟିମର 
�ଇଟି

          ପାଶ୍4ୱ ଅଛ।ି ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେହବା ପାଇୁଁ ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେହବାକ�,   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  �ରକ୍ଷା
 ପର୍
ାନ କରିବାକ�,  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ�ାଗାଇବାକ�,        ଆମଭ୍ର ��ନ୍ ଦେନବାକ� �ାହା କିଛି କରିବାକ� ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ,   ତାହା କରିବା

  ପାଇୁଁ  ମପି4� ଅଟନ୍�ି        । କିନ୍�� ନୟିମର ଅନ୍ୟ ଏକ ପାଶ୍4ୱ ମଧୟ୍ ଅଛ,ି     କଥନର ଅନ୍ୟ ଏକ ପାଶ୍4ୱ ରହଅିଛ,ି “   ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ର
 ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେହବା ” । ଆଉ,          ପ�ରା�ନ ନୟିମର ବା�୍4ତା ଓ ନୂ�ନ ନୟିମର ବା�୍4ତା ମଧୟ୍ଦେର  ବ4 ମମ୍� ଅଦେଟ,  ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର
       ପରଦେମଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆଜ୍ଞାବହ ଦେହବା ପାଇୁଁ  �ଦେ�ାଗ ପର୍
ାନ କରନ୍�ି       । ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପର୍କାଶ କରନ୍�ି ଦେ�

  ’  ତାହାଙ୍କ ଇଚଛ୍ା କ ଣ ଅଦେଟ,              ତାହାଙ୍କ ଇଚଛ୍ା ପର୍�ି ଆଜ୍ଞାବହ ଦେହବା ପାଇୁଁ ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଶକ୍�ି��କ୍� କରନ୍�ି ଓ ଆପଣ ଓ
      ଦେମା ପାଦେଖ ଈଶୱ୍ର ଓ ପରି�ର୍ାଣକ�୍4ତାଙ୍କ� ପର୍ ନ୍ନ କରିବାର,   ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ଦେହବାର,     ଓ ତାହାଙ୍କ� ଦେଗୌରବ ଦେ
ବାର

  ଆନନ୍
ମୟ କା�4ୟ୍ ଅଛି    । ଦେ�ପରି �ୀଶ� କହନ୍�ି, “      �
ି �� ମଦ୍େଭ ତାହାଙ୍କ ଇଚଛ୍ାକ�  ାଧନ କରିବ,    ଦେ�ଦେବ ଦେମାହର ପିତା
 ମହମିାନ୍ଵ�ି ଦେହଦେବ ”।

   ନୟିମର 
�ଇଟି ପାଶ୍4ୱ ଅଛି             । ଏହି ପର୍ଚାର ପାଇୁଁ ଦେମାହର ପର୍ାଥ4ନା ଏହା ଦେ� �
ି ଆପଣଙ୍କଠାଦେର ବିଧିଜ୍ଞ ଧମ4ବିଶୱ୍ା ଅଛ,ି ଦେ�ଦେବ
      ଆପଣ ଚି�କ୍ାର କରି ଏହି  ଥ୍ାନର� �ିଦେବ ନାହିଁ           । ମୁଁ� ଦେ ହି �ଥୟ୍ ପର୍�ି  ମଦ୍େବ
ନଶୀ� ଦେହବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରିଅଛ।ି କିନ୍��

          ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ �ା�ର୍ା ୨୦ ଅଧୟ୍ାୟକ� ଓ ବାଇବଲର ଦେକନ୍
ରି୍ୟ 
ୃଢ଼଼ କଥନକ� ଦେ
ଖନ୍�ି,     �ିଦେହାବା  
ାପର୍ଭ� ରିକ୍ ଓ
  ଦେଶୈଲିଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି     । ଏହାର ଅଥ4 କଅଣ ଅଦେଟ?          ରିକ୍ ଓ ଦେଶୈଲି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ପାଇୁଁ ଆହ�ୁ ଦେହବାର

 ’       ଅଥ4 କ ଣ ଅଦେଟ ଓ ହ
ୃୟର� ତାଙ୍କ ଉପା ନା କରିଦେବ      । ଦେ ମାଦେନ ଦେକବ� ତାହାଙ୍କ ଉପା ନା କରିଦେବ,    ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ନାମ
  ମିଥୟ୍ାଦେର ଦେନଦେବ ନାହିଁ,          ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଉପା ନାଦେର ଓ ବିଶର୍ାମବାରକ� ପା�ନ କରିବା 
ୱ୍ାରା ଦେଗୌରବ ଦେ
ଦେବ    । ଆଉ �
ି

       �ିଦେହାବା  
ାପର୍ଭ� ରିକ୍ ଓ ଦେଶୈଲିଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର  ୱ୍ର�ପ ଅଟନ୍�ି,     ଓ ଦେ ତାହାଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,   ତାହାର ଅଥ4
    ଦେ ମାଦେନ ଆପଣା ପର୍�ିବା ୀଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିଦେବ      । ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କଠାର� ଦେଚାରି କରିଦେବ ନାହିଁ,    ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ହ�ୟ୍ା କରିଦେବ

ନାହିଁ,     ଦେ ମାଦେନ ତାହଙ୍କ ବ �୍� କ� ଦେନଦେବ ନାହିଁ,    ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ�  ମା
ର କରିଦେବ  “    । �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା  ମ �୍ ଅନ୍�ଃକରଣ, 
  ମ �୍ ପର୍ାଣ,                 ମ �୍ ମନ ଓ  ମ �୍ ଶକ୍�ି ଦେ
ଇ ପର୍ଭ� ଆପଣା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର ଓ �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ପର୍�ିବା ୀକି

  ଆ�ମ୍�� ଲ୍ୟ ପଦ୍େରମ କର ”              । ଏହା ଦେ ହି ମହାନ ନୟିମର ଆମଭ୍ ପାଶ୍4ୱ ଅଦେଟ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହ ଓ କୃପାଦେର
     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ପର୍ଦେ�ୟ୍କଙ୍କ� ପର୍
ାନ କରି ଅଛନ୍�ି।
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   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା: ପିତା,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ଚାହୁଁ�,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଦେବ ଚାହୁଁ� ତାହା
  କରିବାକ�  ୱ୍ାଧିନ ଦେନାହୁଁ�,   �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଚାହିଁଥାଉ   । ପାଉଲଙ୍କ ବାକ୍ୟଦେର,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପର 
ା ବା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

 
ା ଅଟ�  । ପିତା,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆନନ୍
�ି ଅଟ� ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ� ଆପଣଙ୍କ ଶିଷୟ୍ ଅଟ� ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନନ୍
�ି ଅଟ� , କାରଣ
   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣଙ୍କ 
ା ଅଟ�       । କାରଣ ଏହି ଜଗ�ଦେର ଆପଣଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଦେହବା,   ଆପଣଙ୍କ 
ା ଦେହବା,  ଆପଣଙ୍କ

    ନୟିମଦେର ଆବ
ଧ୍ ଦେଗାଷଠ୍ୀର ଦେଲାକ ଦେହବା,     ତାହା ହିଁ ବା �୍ବ  ୱ୍�ନ୍�ର୍ ଅଦେଟ  । ପରଦେମଶୱ୍ର,   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
    ଥ୍ିର ଦେହାଇ ଧୟ୍ାନ କର�,    ଏହା ବା �୍ବଦେର ଅ
ଭ୍�� ଅଦେଟ,        ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍ର ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେହବା ପାଇୁଁ ଆପଣାଙ୍କ� ଆବ
ଧ୍

କରିଅଛ  । ପିତା,    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� �� ମଭ୍ ଦେଲାକ ଦେହବାକ�,     �� ମଭ୍ ପର୍ ନ୍ନ ଦେ�ାଗ୍ୟ କା�4ୟ୍ କରିବାକ�,     ଓ �� ମଭ୍ ନୟିମଦେର ଆବ
ଧ୍
      ଦେଗାଷଠ୍ୀର  
ଶୟ୍ ଦେହବାର ଅବଣ୍4ଣନୀୟ ଆନନ୍
କ� ପର୍ାପ�୍ କରିବାକ�,     �� ମଭ୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ି
ୱ୍ାରା ଶକ୍�ି��କ୍� କରନ୍��  ।

    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦେ ହି ପରି ଦେହଉ,    ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଦ୍େରମ କରିପାର�  । ଆଦେମନ୍।
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୯.   ପରଗମଶ୍ବରଙ୍କ ଉପସି=ତି

୧.      ପରଗମଶ୍ୱର କାହିଁକି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସୃଷି, କଗଲ?

      ଆ
ୟ୍ଦେର ପରଦେମଶଵ୍ର  ଵ୍ଗ4 ଓ ପୃଥିବୀର  ଷୃଟି୍ କଦେଲ  । କାହିଁକି?       ଆପଣ ଦେକଦେବ ଏହି ପର୍ଶନ୍ ନଜିକ� ପଚାରିଅଛନ୍�ି କି?  କାହିଁକି
    ମ �୍ ବା �୍ବିକତାର  ଷୃଟି୍ କରା�ାଇଅଛ?ି  ଆ
ପି� �୍କର କାହାଣୀ, ବା �୍ବଦେର,        ଏହା  ପ୍ଷଟ୍ ରପୂଦେର ପର୍କାଶ କଦେର ନାହିଁ ଦେ�

   ଦେ କାହିଁକି  ଷୃଟି୍ କଦେଲ  । କିନ୍�� ,      ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଶିଚି୍� ରପୂଦେର ଜାଣ�, ତାହା,    ପରଦେମଶୱ୍ର ଜଗ�କ� ଏଥିପାଇୁଁ
         ଷୃଟି୍ କରି ନାହୁଁାନ୍�ି ଦେ� ତାଙ୍କ� ଦେକୌଣ ି ବ �୍� ର ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ        । ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକୌଣ ି ବିଷୟର ଅଭାବଦେର ଥିବା ଦେ�ାଗୁଁ�

    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  ଷୃଟି୍ କରି ନାହୁଁାନ୍�ି। କିନ୍�� ,   ଏହା ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ,       ତାହାଙ୍କ କୃପା ଓ ତାହାଙ୍କ ପରିପଣୂ୍4ଣତାର� ନଗି4�
ଦେହାଇଅଛି  । ଦେ�ଦେବ,      ଦେ କାହିଁକି  ମ �୍ ବ �୍� କ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ?      ତାହାର ଅଦେନକ କାରଣ ଥିବା ପର୍�ୀ� ହଏୁ,   କିନ୍�� ଦେ ମାନଙ୍କ

             ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ କାରଣ  ମଭ୍ବ�ଃ ଏହା ଦେହାଇପାଦେର ଦେ� ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି  ହଭାଗୀତା ରଖିବାକ�  ଷୃଟି୍ କରିଅଛନ୍�ି  ।
      ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି  ହଭାଗୀତା ରଖିବାର ଦେକୌଣ ି ଆବଶୟ୍କତା ନାହିଁ,        କିନ୍�� ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି  ହଭାଗୀତା ରଖିବା ପାଇୁଁ

 ଇଚଛ୍ା କଦେଲ               । ଦେ ଆପଣା  ଷୃଟି୍  ହ�ି ରହବିା ପାଇୁଁ ଇଚଛ୍ା କଦେଲ। ତାହା  ଷୃଟି୍ର ଦେଗାଟିଏ କାରଣ ଅଦେଟ। ଦେ�ଣ�,   ଆ
ପି� �୍କ ୨
 ଅଧୟ୍ାୟର କାହାଣୀ,       ଅଥ4ା�୍ ଏ
ନ ଉ
ୟ୍ାନର କାହାଣୀ ବହ�ୁ ମହ�ୟ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ,       କାରଣ ଦେ ଠାଦେର ଆପଣ ଦେ
ଖି ପାରିଦେବ ଦେ�

   ’  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ଷୃଟି୍ର ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ କ ଣ ଥିଲା,           ଅଥ4ା�୍ ଦେ ��କ� ଓହ୍ଳାଇ  ଷୃଟି୍  ହ�ି ବା�୍4ତାଳାପ କରିବା ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ
      ହ�ି ଗମନାଗମନ କରିବା ତାହାଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ଥିଲା      । ତାହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ଷୃଟି୍ର ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ଥଲିା।

କ.   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା

କିନ୍�� , ବା �୍ବଦେର,       ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି ତାହାଙ୍କ  ଷୃଟି୍  ହ ଭାଙ୍ଗି �ାଇଥିଲା,    ଏହା ନ ଥିଲା କି?    ଏହା ମନୁଷୟ୍ର ପାପ
       ଦେହ�� ଭାଙ୍ଗି �ାଇଥିଲା ଓ ଦେ ହି  ହଭଗୀତା ବିଚଦ୍େଛ
 ଦେହାଇଥିଲା      । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ବାଇବଲର କାହାଣୀକ� ଅନାବୃ� କରା�ାଏ,  ଦେ�ଦେବ

       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣିପାର� ଦେ� ଏହି ବିଚଦ୍େଛ
ର 
�ଇଟି ପକ୍ଷ ଅଛି         । ଦେଗାଟିଏ ପକ୍ଷଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ବା �୍ବିକତାକ� ଦେ
ଖ� ଦେ�
              ପରଦେମଶୱ୍ର ପବି�ର୍ ଅଟନ୍�ି। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ବା �୍ବିକତାକ� ଦେ
ଖ� ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଓ  ି
ଧ୍ ରପୂଦେର

  ପାପର� ପୃଥକ ଅଟନ୍�ି,       ବା �୍ବଦେର ଦେ ପାପ ମଧୟ୍ଦେର ବା କରିଦେବ ନାହିଁ,     କାରଣ ଦେ ପବି�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି   । ତାହା
              ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କର ବିଷୟବ �୍� ଅଦେଟ ଓ ତାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ ନ୍ତା  ପତ୍ାହ ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛ� । କିନ୍�� ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷଦେର

            ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପବି�ର୍ତାର  ମାନତାଦେର ମାନବୀୟ ପାପ ଅଦେଟ। ଏବଂ ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ �ାହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ
       ପବି�ର୍ ଓ  ଷୃଟି୍କ�୍4ତା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କ� ପୃଥକ କଦେର। ଏହପିରି,    ଦେଗାଟିଏ ପକ୍ଷଦେର �� ଭାମାନଙ୍କର

   ଜଦେଣ ପବି�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଛନ୍�ି,        �ିଏ ଆପଣା  ଷୃଟି୍  ହ�ି ବା କରିବା ପାଇୁଁ ଇଚଛ୍� କ,    ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷଦେର
   �� ମଭ୍ାମାନଙ୍କର ପାପମୟ  ଷୃଟି୍ ଅଛ,ି        �ିଏ ଆଶାଶୂନ୍ୟ ଦେହାଇ ଆପଣା  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କ  ାନଧିୟ୍ର ଆବଶୟ୍କତାଦେର ରହଅିଛି  ।

ଦେ ହପିରି,      ଆପଣଙ୍କଠାଦେର ଦେଗାଟିଏ  ମ ୟ୍ା ଅଛି ଓ ପବି�ର୍ଶା �୍ର୍,        ଷୃଟି୍  ହ�ି ଆପଣା  ାନଧିୟ୍କ� ପ�ନ ୍4ଥାପନା କରିବା ପାଇୁଁ
        ମନୁଷୟ୍ର ପାପ  ହ�ି ପବି�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବୟ୍ବହାରର ଏକ ପ� �୍କ ଅଦେଟ       । ତାହା ହିଁ ବାଇବଲର କାହାଣୀର ବିଷୟବ �୍�

ଅଦେଟ:         ଦେ� କିପରି ଏକ ପବି�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ପରି�ର୍ାଣର କା�4ୟ୍  ାଧନ କରନ୍�ି,       ଦେ�ପରି ଦେ ପ�ଣିଥଦେର ଆ
ି ପ� �୍କ ୨
        ଅଧୟ୍ାୟ  ମାନ  ଷୃଟି୍ ମଧୟ୍ଦେର ଆପଣା  ାନଧିୟ୍କ� ପ�ନ ୍4ଥାପନା କରି ପାରନ୍�ି।

ଖ. �ା�ର୍ାପ� �୍କ

      ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ
ପି� �୍କ ଦେ
ଇ �ା�ର୍ାପ� �୍କକ� ଅଧୟ୍ୟନ କର�,      ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି  ମ ୟ୍ାକ� ଅଧିକର�
   ଅଧିକ ଅନାବୃ� ଦେହଉଥିବା ଦେ
ଖ�  । ଉ
ାହରଣ ୱ୍ରପୂ,  �ା�ର୍ା ୬:      ୭ ପ
ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନୟିମର  ାରାଂଶକ� ଦେ
ଖିଦେଲ, 

  ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “           ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆପଣା ଦେଲାକ ରଦୂେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର
 ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେହବା ”    । ଦେ ଠାଦେର �� ମଭ୍ାମାନଙ୍କ  ନ୍�� �ନକ� ଦେ
ଖ�,     ଦେ ଠାଦେର ଆପଣଙ୍କ 
�ଇଟି ପାଶ୍4ୱ ଅଛ,ି  ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର
    ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେହବାକ� ଇଚଛ୍� କ,     ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନୟିମରକ୍ଷାକାରୀ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,  ଦେ 

           ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ କିଛି କରିବାକ�  ମପି4� ଅଟନ୍�ି ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ କିଛି ଦେହବାକ� ଚାହାନ୍�ି    । କିନ୍�� ଅନ୍ୟ ପାଶ୍4ୱଦେର, 
  ଏବଂ ମୁଁ� ୧୯:   ୫ ପ
 ବିଷୟଦେର,      �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଛି  ପତ୍ାହ ପବୂ4ର� ଦେ
ଖିଥିଦେଲ,   ଚିନ୍ତା କର�ଅଛି ଦେ�,   �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଲାକ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ� ,        �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେଲାକ ଦେହାଇ ଜୀବନ�ାପନ କରିବାକ� �ାଉଅଛ� , 
      �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ାନଧିୟ୍ଦେର ଜୀବନ�ାପନ କରିବାକ� �ାଉଅଛ� ,      �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ନୟିମର ଆଶୀବ4ା
କ�

         ଉପଦେଭାଗ କରିବାକ� ଓ ନୟିମଦେର ଆବ
ଧ୍ ଦେଗାଷଠ୍ୀର ଏକ ଭାଗ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ� ,  ଦେ�ଦେବ (�ା�ର୍ା, ୧୯:୫), “  �� ମଦ୍େଭମାଦେନ
         ଦେ�ଦେବ ଆମଭ୍ ରବଦେର ମଦେନାଦେ�ାଗ କରିବ ଓଆମଭ୍ ନୟିମ ପା�ନ କରିବ,      ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ �୍ ଦେଲାକଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା
    ଆମଭ୍ ନଜିର  ଞଚି୍� ଧନ ଦେହବ ”     । ଏଠାଦେର ଆପଣଙ୍କ  ନ୍�� �ନକ� ଦେ
ଖ� :  ନୟିମରକ୍ଷାକାରୀ ପରଦେମଶୱ୍ର,  ନୟିମରକ୍ଷାକାରୀ

ଦେଲାକ         । ଆଉ ଏହା ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧୟ୍ଦେର ଦେ ହି  ମ ୟ୍ା ଅଦେଟ,     �ାହା ବିଗ�  ପତ୍ାହଦେର ଦେ
ଖିଥିବା ବିଷୟକ�,  ଅଥ4ା� 
ଶଆଜ୍ଞାକ�, 
   
ଶଆଜ୍ଞା ପର୍
ାନ କରା�ିବାକ� ଆଣିଥାଏ,            ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣି ପାର� ଦେ� ବା �୍ବଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର କିଏ ଅଟନ୍�ି ଓ ତାହା

    କିପରି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର  ାଧି� ଦେହବ     । କିନ୍�� ଦେ ହି  ମାନ  ମ ୟ୍ା, “      ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆପଣା ଦେଲାକ ରଦୂେପ
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      ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେହବା,”     ଏକ ଅନ୍ୟ ମାଧୟ୍ମଦେର  ାଧି� ଦେହାଇଥିଲା,  ଆଉମୁଁ�,  ଆଜି
 କାଦେ�,    ଦେ ହି ବିଷୟକ� ଦେ
ଖିବାକ� ଚାଦେହୁଁ,      ଏବଂ ତାହା  ମାଗମ �ମବ୍�ର କାହାଣୀ ଅଦେଟ।

୨.   ମାଗମ �ମବ୍�

କ.    ମାଗମ �ମବ୍�ର ବଣ୍4ଣନା

      ମାଗମ �ମବ୍� ଦେକବ� ଏକ �ମବ୍� ଥିଲା,    ଏକ ଉପ��କ୍� ଆକାରର �ମବ୍� ,      ଏବଂ  ମାଗମ �ମବ୍� ଦେ ହି  ଥ୍ାନ ଥିଲା,  ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର
            ପବି�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି ତାହାଙ୍କ ନୟିମଦେର ଆବ
ଧ୍ ଓ ପାପୀ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ମଧୟ୍ ବା କର�ଥିଲା  । ତାହା
       ଦେକବ�  ମାଗମ �ମବ୍�ର କା�4ୟ୍ ଅଦେଟ। ଏହି  ଥ୍ାନଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର,       ପାପ କର�ଥିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ମଧୟ୍ ବା କରି,
   ଆପଣା ପବି�ର୍ତାକ� ବଜାୟ ରଖ�ଥିଦେଲ   । ଏବଂ ଦେ�ଣ�,        ମାଗମ �ମବ୍� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି

 ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ।

ଖ.      ଦେମାଶା  ୀନୟ ପବ4�କ� ଆଦେରାହଣ କରନ୍�ି

    ଦେ�ପରି କାହାଣୀ ଆଗକ� ଅନାବୃ� ହଏୁ,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ�,     ଦେମାଶା  ୀନୟ ପବ4�କ� ଆଦେରାହଣ କରନ୍�ି, ବ�୍4�ମାନ, ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
   �ା�ର୍ା ୨୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଅଛ� ,              ଆଉ ଦେ ମନ୍
ରି ଓ ତାହା ଭି�ଦେର ରଖା�ିବା  ମ �୍ ବ �୍� ବିଷୟଦେର ନ
ି୍4ଦେ
ଶ ପାଇବା ପାଇୁଁ

 ଆଦେରାହଣ କର�ଅଛନ୍�ି    । �ା�ର୍ା ପ� �୍କ ୨୫:   ୧ ପ
ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, “    ଅନନ୍�ର  
ାପର୍ଭ� ଦେମାଶାଙ୍କ� କହଦିେଲ, ‘  �� ମଦ୍େଭ
ଇ ର୍ାଏଲ-        ନ୍ତାନଗଣକ� ଆମଭ୍ ନମିନ୍ଦେ� ଉପହାର  ଂଗ୍ରହ କରିବାକ� କ�ହ;      �ାହାର ହ
ୃୟ �ାହାକ� ଇଚଛ୍� କ କରାଏ (  ଅନ୍ୟ
ବାକ୍ୟଦେର,      ଏହା ଏକ  ଦ୍େଵଚଛ୍ା
��୍ ଉପହାର ଦେହବାକ� �ାଉଥିଲା),       ତାହାଠାର� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ର ଦେ ହି ଉପହାର ଗ୍ରହଣ
କରିବ ’”      । ଆଉ ଦେ�ଉୁଁ ପର୍କାରର ବ �୍� ଦେ
ବାକ� ଥିଲା,        ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହା ବଣ୍4ଣନା କରନ୍�ି ଓ ପଦେର ୮ ପ
ଦେର, “  ଦେ ମାଦେନ

      ଆମଭ୍ ନମିନ୍ଦେ� ଦେଗାଟିଏ ପବି�ର୍  ଥ୍ାନ ନମି4ାଣ କରନ୍�� ;      �ହିଁଦେର ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ବା କରିବା ”  । ତାହା  ମାଗମ-
  �ମବ୍� ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ     । �
ି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଭାଷାଦେର କହବିା,       ଦେମାଶାଙ୍କ� ଏକ  ଦ୍େୱଚଛ୍ାକୃ� ପ�ଞଜି୍ ଅଭି�ାନ କରିବାର ଥିଲା  ।

    ଆଉ ଦେ�ପରି ଦେଲାଦେକ 
ାନ କରନ୍�ି,           ଦେ ମାଦେନ ଦେ ହି 
ାନକ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିର ବା ନମିନ୍ଦେ� ଏକ  ଥ୍ାନ ନମି4ାଣ
  କରିବାକ� ବୟ୍ବହାର କରିଦେବ  । ଦେ�ଣ�,    ଦେମାଶା  ୀନୟ ପବ4�ଦେର ଅଛନ୍�ି,  ଦେ  ନ୍
�କ, ଦେମଜ, ଆବା ,     ଓ ଏଥିର ଅନ୍ୟ  ମ �୍ ଭାଗର

    ଦେ�ାଜନାକ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ନ
ି୍4ଦେ
ଶ ଗ୍ରହଣ କର�ଅଛନ୍�ି  । କିନ୍�� ,      ଏହି  ମୟଦେର ଛାଉଣୀଦେର ଏକ ଉ� ୍ବ ଦେହଉଅଛ।ି

ଗ.  ଇ ର୍ାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପାପ

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ା�ର୍ା ୩୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଅଛ�             । ଦେମାଶାଙ୍କ �ିବା ପର୍ାୟ ଚା�ିଶ 
ନି ଦେହାଇଅଛ।ି ଆପଣଙ୍କ� ଭ�ଝିବାର ଅଛି ଦେ� ଏହା
       ଦେକବ� ଦେଗାଟିଏ ମା ର ବିଷୟ ଅଦେଟ। ଦେମା କହବିାର ଅଥ4,       ଏହା ଦେକବ� ଦେଗାଟିଏ ମା ପବୂ4ର ବିଷୟ ଅଦେଟ,   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ

 ମି ରଦେର ମହାମାରୀ,    ମି ରର� ବାହାର କରି ଅଣା�ିବା,        �ଫ  ାଗର ମଧୟ୍ଦେର ପଥ�ା�ର୍ା କରିବା ଦେ ହ ିବ� ଦେ
ଖିଦେଲ,   ଏବଂ କିଛି
        ମା ର ବିଷୟ ଅଦେଟ ଦେ� ଦେମାଶା ଚା�ିଶ 
ନି ପାଇୁଁ �ାଇଥିଦେଲ,     ଏବଂ ଏହା ଏପରି ଜଣା ପଦେଡ଼, “      ମଭ୍ବ�ଃ ଦେମାଶା ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର

 ଉଭଦେୟ ଚାଲିଗଦେଲ  । ଦେହ, ହାଦେରାଣ,     ଦେ
ଖ ଏଠାଦେର  �ବଣ୍4ଣ ଗ�ଚଛ୍ ଅଛି       । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ପର୍�ିମା ନମି4ାଣ କର, 
   ଆମଦ୍େଭ ତାହାର ଉପା ନା କରିବା ” । ଦେ�ଣ�,      ଦେ ମାଦେନ ଦେଗାଟିଏ  �ବଣ୍4ଣ ବାଛ� ରି ନମି4ାଣ କଦେଲ,      ଓ ଏକ ବଡ଼ ଉ� ୍ବ ପା�ନ କର�ଥିଦେଲ

           ଓ ଦେ ହି ଭୟଙ୍କର ବ �୍� କ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଭାବଦେର �ିଏ ଦେ ମାନଙ୍କ� ମି ରର� ବାହାର କରି ଆଣିଦେଲ,    ତାହା ଛାମ�ଦେର ଉ� ୍ବ
 କରିବାକ� ଲାଗିଦେଲ              । ପରଦେମଶୱ୍ର ପବ4� ଉପଦେର ଦେମାଶାଙ୍କ  ହ�ି ବା�୍4ତାଳାପ କର�ଅଛନ୍�ି। ଦେ ଖ� ି ନୁହୁଁନ୍�ି। ଦେ ବା�୍4ତାଳାପକ�

  ’               ଭଙ୍ଗ କରି କ ଣ ଦେହଉଅଛି ତାହା ଦେମାଶାଙ୍କ� ଜଣାନ୍�ି। ଦେମାଶା ପବ4�ର� ଅବ�ରଣ କରନ୍�ି ଓ ଦେ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� 
ଣଡ୍ ଦେ
ବାର
  ଅଛ।ି ଦେଗାଟିଏ ଅଥ4ଦେର,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୧୯:      ୫ ପ
ର ଅନ୍ୟ ପାଶ୍4ୱକ� ଦେ
ଖ� ଦେ�, “     �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଦେବ ଆମଭ୍ ରବଦେର

      ମଦେନାଦେ�ାଗ କରିବ ଓ ଆମଭ୍ ନୟିମ ପା�ନ କରିବ,         ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ �୍ ଦେଲାକଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା ଆମଭ୍ ନଜିର  ଞଚି୍� ଧନ
ଦେହବ  । କିନ୍�� ,       �� ମଦ୍େଭ �
ି ଆମଭ୍ର ନୟିମ ପା�ନ କରିବ ନାହିଁ,     ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ� 
ଣଡି୍� କରିବା ”   । ଏବଂ ଆରମଭ୍ଦେର

             ପରଦେମଶୱ୍ର  ମଗ୍ର ଜା�ିକ� ନଷଟ୍ କରି ଦେମାଶାଙ୍କଠାର� ତାହା ପ�ନନି4ମ4ାଣ କରିବାକ� ଚାହିଁଥିଦେଲ। ଦେମାଶା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ବିନୟ
କଦେଲ, “ନାହିଁ,    �� ମଦ୍େଭ ଦେ ହପିରି କର ନାହିଁ ” । ଦେ�ଣ�,         ପରିଦେଶଷଦେର ଦେଲବୀଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଆ ି ଏକ�ର୍ ଦେହଦେଲ ଓ ଦେ ମାଦେନ ଇ ର୍ାଏଲ-

               ନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଗମନ କଦେଲ ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ ପାପର 
ଣଡ୍ ରପୂଦେର ଦେ ହି 
ନି ପର୍ାୟ ୩୦୦୦ ଦେଲାକ ମଦେଲ  । କିନ୍�� , 
    ତାହା ଭିଷଣ 
ଣଡ୍ ନ ଥିଲା   । �ା�ର୍ା ୩୨:      ୩୩ ପ
ଦେର ଭିଷଣ 
ଣଡ୍ ବ�୍4�ୀ ଅଛ,ି “    �ହିଁଦେର  
ାପର୍ଭ� ଦେମାଶାଙ୍କ� କହଦିେଲ,  ଦେ�ଉୁଁ

    ଦେଲାକଆମଭ୍ ବିର�
ଧ୍ଦେର ପାପ କରିଅଛ,ି       ଆମଦ୍େଭ ଆପଣା ପ� �୍କର� ତାହାର ନାମ କାଟି ପକାଇବା    । କିନ୍�� ଏଦେବ �ାଅ,  ଆମଦ୍େଭ
    ଦେ�ଉୁଁ ଦେ
ଶ ବିଷୟଦେର �� ମଭ୍କ� କହଅିଛ� ,     ଦେ ହି ଦେ
ଶକ� ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଦେନଇ �ାଅ ”  । ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,   ପର୍�ିଜ୍ଞା� ଦେ
ଶକ� �ାଅ, 

 “ଆଉ ଦେ
ଖ,       ଆମଭ୍ 
ୂ� �� ମଭ୍ ଆଦେଗ ଆଦେଗ ଗମନ କରିଦେବ;        ମା�ର୍ ଆମଦ୍େଭ ପର୍�ିଫ� ଦେ
ବା 
ନିଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ ପାପର
  ପର୍�ିଫ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ
ବା ” । ଦେ
ଖ,     ଦେ ହି ଭିଷଣ 
ଣଡ୍ ଏହା ଦେ�,      ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ଉପ ଥ୍ି�ିକ� ଇ ର୍ାଏଲ ଜା�ି

   ମଧୟ୍ର� 
ୂର କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,   କାରଣ ଦେ କହନ୍�ି, “     �
ି ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ ିବା,   ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭ
     �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପର ପର୍�ିଫ� ଦେ
ବା ନମିନ୍ଦେ� ଆ ିବା     । ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ� ଲୁପ�୍ କରିବା,     କାରଣ �� ମଦ୍େଭ ଦେ ହି ପରି ପାପୀ, 

  ଶକ୍�ଗ୍ରୀବ ଦେଲାକ ଅଟ ”    । ଦେ�ଦେବ  ବ�ଠାର� ବଡ଼  ଙ୍କଟ,      ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଲାକ ରପୂଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର�
   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି 
ୂର ଦେହବା,        ଦେ ମାନଙ୍କ ପାପ ନମିନ୍ଦେ� ତାହା  ବ�ଠାର� ବଡ଼ 
ଣଡ୍ ଅଦେଟ     । କାହାଣୀ ୩୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର

 ଜାରୀ ରଦେହ,    ଏଥିଉ�ତ୍ାର�  
ାପର୍ଭ� ଦେମାଶାଙ୍କ� କହଦିେଲ, “          ଦେ ହି ଦେ
ଶକ� �ିବା ପାଇୁଁ �� ମଦ୍େଭ ଓ ମି ରର� ଆନୀ� ଦେଲାକମାଦେନ
  ଏ ଥ୍ାନର� ପର୍ ଥ୍ାନ କର ”         “      । ତାହା ନଶିଚି୍� ରପୂଦେର ନମିିଷକ ପାଇୁଁ ବିହ୍ୱ� କରିଥିବ। ଅଥ4ା� ଆମଦ୍େଭ ଅବର୍ହାମ ଓ ଇ ହ୍ାକ ଓ
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       �ାକ�ବ ନକିଟଦେର ଶପଥ କରି ଦେ�ଉୁଁ ଦେ
ଶ ବିଷୟଦେର କହଥିିଲୁ,     �� ମଭ୍ ବଂଶକ� ଏହି ଦେ
ଶ ଦେ
ବା ’      । ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ ଆଦେଗ ଆଦେଗ ଏକ
 
ୂ� ପଠାଇବା;               ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭ କିଣାନୀୟ ଓ ଇଦେମାରୀୟ ଓ ହ�ି�୍ୀୟ ଓ ପିରିଷୀୟ ଓ ହବିବ୍ୀୟ ଓ �ିବୂଷୀୟ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� �ଡି଼ଦେ
ବା  ।

    ଏନମିନ୍ଦେ� ଦେ ହି 
�ଗ୍ଧମଧ�ପର୍ବାହୀ ଦେ
ଶକ� �ାଅ;       ମା�ର୍ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ର ମଧୟ୍ବ�୍4�ୀ ଦେହାଇ �ିବା ନାହିଁ;    ଗଦେଲଆମଦ୍େଭ ପଥ
   ମଧୟ୍ଦେର �� ମଭ୍ଙ୍କ�  ଂହାର କରିବା,    କାରଣ �� ମଦ୍େଭ ଶକ୍�ଗ୍ରୀବ ଦେଲାକ ”    । ପ�ଣି ୫ ପ
ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, “  �� ମଦ୍େଭ ଇ ର୍ାଏଲ-

    ନ୍ତାନଗଣକ� ଏହି କଥା କ�ହ,   �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଶକ୍�ଗ୍ରୀବ ଦେଲାକ;       ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭ ଏକ ନମିିଷ �� ମଭ୍ ମଧୟ୍କ� �ିବା,  ଦେ�ଦେବ
  �� ମଭ୍ଙ୍କ�  ଂହାର କରିବା ”।

     ଏହି ଜଗ� ବା �୍ବଦେର ପାପକ� ଗ�ର��ୱ୍ହୀନ କଦେର,    ଏହା କଦେର ନାହିଁ କି?    ଏହା ପାପକ� ବି
ର୍�ପ କଦେର,   ଏହା ପବି�ର୍
  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପହା କରିଥାଏ  । କିନ୍�� ,     ପରଦେମଶୱ୍ର ପାପକ� ପରିହା କରନ୍�ି ନାହିଁ       । ଦେ ପାପ ପର୍�ି ବି
ର୍�ପ କରନ୍�ି ନାହିଁ।

   ଦେ ଏହାକ� 
ଣଡି୍� କରନ୍�ି,    ଏବଂ ଆଦେମ �ା�ର୍ା ୧୯:     ୫ ପ
ର ଅନ୍ୟ ପାଶ୍4ୱକ� ଦେ
ଖ�,   କିନ୍�� ଦେମାଶାଙ୍କ ମନଦେର,   ବ�ଠାର� ମନ୍
, 
   ଭୟନକ 
ଣଡ୍ ଏହା ଦେ�,        ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆପଣା ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଆପଣା ଉପ ଥ୍ି�ିକ� 
ୂର କରିବା।

୩. ଦେମାଶା,   ଆଜ୍ଞାବହତାର ଏକ ଉ
ାହରଣ

      ବ�୍4�ମାନ �
ି ମୁଁ� ଏହାକ� ଏକ ନାଟକ କହବିି,         ଦେ�ଦେବ ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ ମଞଚ୍ର ଦେଗାଟିଏ ପାଶ୍4ୱ  ମାନ ଅଦେଟ    । �
ି ଆପଣ
   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ରବ ଶ�ଣିଦେବ ନାହିଁ,       �
ି ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ନୟିମ ପା�ନ କରିଦେବ ନାହିଁ,     �
ି ଆପଣ ତାହାଙ୍କଠାଦେର ଆଦେମା


 କରିଦେବ ନାହିଁ,   ଦେ�ଦେବ �ାହା ଘଟିଥାଏ,      ଦେ ହି  ବ� ମଞଚ୍ର ଦେଗାଟିଏ ପାଶ୍4ୱ ଅଦେଟ       । ମଞଚ୍ର ଅନ୍ୟ ପାଶ୍4ୱଦେର ଦେମାଶା ଛଡ଼ିା
      ଦେହାଇଅଛନ୍�ି। ଆଉ ଦେମାଶା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କରିବାଦେର,    ପରଦେମଶୱ୍ର �ାହା ଆଶା କରନ୍�ି,    ତାହା ଦେ  ାଧନ

      କର�ଥିବା ବୟ୍କ୍�ି ରପୂଦେର ଦେଗାଟିଏ ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ର�ପ ଅଟନ୍�ି,   ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପ�ର କ୍ାର,     ଦେ ହି ବାକ୍ୟ ବୟ୍ବହାର ଦେହାଇ ନାହିଁ, 
    ମା�ର୍ ତାହା ଦେ ହି ଧାରଣା ଅଦେଟ,           ଅଥ4ା�୍ ଦେମାଶାଙ୍କ ପର୍�ିଫ� ଏହା ଦେ� ଦେ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିକ� ଏହପିରି ଅନୁଭବ

କରନ୍�ି,         �ାହା ଆଉ ଦେକୌଣ ି ବୟ୍କ୍�ି ଦେ ହପିରି ଅନୁଭବ କରି ପାରିଦେବ ନାହିଁ      । ଦେ�ଣ� ଦେମାଶା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର
ଅଛନ୍�ି,     ଅଥ4ା�୍ ନାଟକର ପର୍�ିଫ� ପାଶ୍4ୱଦେର ଅଛନ୍�ି         । ଆଉ �ା�ର୍ା ୩୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର �� ମଭ୍ାମାନଙ୍କର 
�ଇଟି କାହାଣୀ ଅଛ,ି 

        ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେମାଶା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିର ଆନନ୍
 ଦେନଉଥିବା ବିଷୟକ� ବଣ୍4ଣନା କରା�ାଇଅଛ।ି

କ.  ମାଗମ-�ମଵ୍�

  ପର୍ଥମ କାହାଣୀ  ମାଗମ-   �ମବ୍�ର କାହାଣୀ ଅଦେଟ,     �ାହା ୭ ପ
ର� ଆରମଭ୍ ହଏୁ   ।  ପ୍ଷଟ୍ ରପୂଦେର,   ଦେମାଶା �ାହା କଦେଲ,   ତାହା ଏହା
      ଥିଲା ଦେ� ଦେ�ଉୁଁ  ଥ୍ାନଦେର ଦେଲାକମାଦେନ ବା କର�ଥିଦେଲ,         ଦେ ଦେ ହି  ଥ୍ାନର� ବାହାରିଦେବ ଓ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି

   ାକ୍ଷା� କରିବାକ� ଚାହିଁଦେବ,  ଦେ  ମାଗମ-   �ମବ୍� ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିଦେବ       । ଆଉ ଦେ ହି  ମୟଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି
 ଉହ୍ଲାଇଆ ିବ,              ପ�ଣି ଦେଲାକମାଦେନ ତାହା ଦେ
ଖି ତାହାଙ୍କ ପର୍ଣାମ କରିଦେବ ଏବଂ ତାହା ଦେମାଶା ଓ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର

  ବା�୍4ତାଳାପର  ମୟ ଦେହଉଥିଲା         । ଦେ ମାଦେନ ଉଭଦେୟ  ହଭାଗୀତା କର�ଥିଦେଲ। ୧୧ ପ
ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଢ଼ି଼ଥାଉ, “  ମନୁଷୟ୍
    ଦେ�ପରି ମି�ର୍  ହ�ି ଆଳାପ କଦେର,        ଦେ ପରି  
ାପର୍ଭ� ମ�ଖାମ�ଖି ଦେହାଇ ଦେମାଶାଙ୍କ  ହ�ି ଆଳାପ କଦେଲ ”  । ଏବଂ ପଦେର,  ୩୪
          ପ
ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ� ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ  ମାଗମ �ମବ୍�ର� ବାହାର ଦେହାଇ ଆ ିଦେଲ,     
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ  ହ�ି ଆଳାପ

              କରିବା ଦେହ�� ର� ତାହାଙ୍କ ମ�ଖର ଚମ4 ଏପରି ଉଜଜ୍ଵ୍� ଦେହାଇଥିଲା ଦେ� ଦେ ଆପଣା ମ�ଖଦେର ଘ�ମ�ଟା ଦେ
ବାକ� ପଡି଼ଥିଲା  ।
     ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ଦେଲାକମାନଙ୍କଠାର� �ାହା ଆଶା କରନ୍�ି,      ଦେ ଥିର କିପରି ଏକ ଅ
ଭ୍�� 
ୃଶୟ୍ ଅଦେଟ    । ପରଦେମଶୱ୍ର ଅନ୍ୟ

   ବିଷୟଠାର� ଅଧିକ �ାହା ଚାହୁଁାନ୍�ି,          ଅଥ4ା�୍ ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ରହବିା ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର ରହବିା, 
           ପ�ଣି ଏକ ମି�ର୍ ପରି ମ�ଖାମ�ଖି ଦେହାଇ ଛଡ଼ିା ଦେହାଇ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଆଳାପ କରିବା,     ଦେ ଥିର ଏକ ଅ
ଭ୍�� 
ୃଶୟ୍ ଅଦେଟ   ।  
ାପର୍ଭ�

            ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ର ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି ଓ ଦେମାଶା ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଏକ ମି�ର୍ ପରି ଆଳାପ କରନ୍�ି। ବା �୍ବଦେର,  ଦେମାଶା
    ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍ଥମ ମି�ର୍ ନ ଥିଦେଲ,   ଦେ ଥିଦେଲ କି? ଆପଣ,     ଅବର୍ହାମଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଉଲ୍ଦେଲଖ କର�ାଇଥିବା

   �ାକ�ବଙ୍କ ପ�ର୍ର ଅନୁଚଦ୍େଛ
କ� ଜାଣନ୍�ି,  �ାକ�ବ ୨:୨୩, “    ଅବର୍ହାମ ଈଶଵ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶଵ୍ା କଦେଲ,   ଆଉତାଙ୍କ ପକ୍ଷଦେର
    ତାହା ଧାମି4କତା ଦେବାଲି ଗଣି� ଦେହଲା,       ପ�ଣି ଦେ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ମି�ର୍ ଦେବାଲି ଖ୍ୟା� ଦେହଦେଲ ”    । ଅବର୍ହାମ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଜଦେଣ

      ମି�ର୍ ଥିଦେଲ। ଦେ ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହଦେର ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଇଥିଦେଲ,      ଓ ଦେ ଜଦେଣ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ମି�ର୍ ଥିଦେଲ   । ତାହା
     �ୀଶ�ଙ୍କ ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି ମଧୟ୍  ମାନ ଅଦେଟ,         ଦେ�ଣ� ତାହା ଆପଣ ଓ ଦେମା  ହ�ି ମଧୟ୍  ମାନ ଅଦେଟ   । ଦେ�ାହନ ୧୫:  ୧୪

ପ
ଦେର,    �ୀଶ� ଆପଣା ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି, “     ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ�ଉୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେ
ଉଅଛ,ି    ତାହା �
ି ପା�ନ କର,  ଦେ�ଦେବ
  �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେମାହର ବନ୍ଧ�        । ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆଉ 
ା ଦେବାଲି କହୁ ନାହିଁ,    କାରଣ କ�୍4ତା କଅଣ କରନ୍�ି,    
ା ତାହା ଜାଦେଣ ନାହିଁ, 

     କିନ୍�� ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ବନ୍ଧ� ଦେବାଲି କହଅିଛି ”         । ଏଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକ� ଅଜ4ନ ପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ�
          ବାରମବ୍ାର ଆପଣାକ� ଦେ ଥିର ଦେ�ାଗ୍ୟ କରିଥାଏ। ମୁଁ� ପ�ଣି ଥଦେର ତାହା କରିବାକ� �ାଉଅଛ� ,       ଓ ଆଉ ଦେକଦେବ ତାହା କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା

 କରିବି ନାହିଁ,  ଠକ୍ି ଅଛ?ି       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ବନ୍ଧ��ୱ୍କ� ଅଜ4ନ ପାରିବା ନାହିଁ,  ଠକ୍ି କହଛୁ?ି   ଏପରି କିଛି ନାହିଁ,  �ାହା
  ମୁଁ� କରି ପାଦେର               । ମୁଁ� ଜଗ�ଦେର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ନୟିମକ� ପା�ନ କରି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ବନ୍ଧ��ୱ୍କ� ଅଜ4ନ କରି ପାରିବି ନାହିଁ। �ୀଶ�

   ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  ହ�ି ଦେମା  ମପ୍କ4,        �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  ହ�ି ଆପଣଙ୍କ  ମପ୍କ4 ଅନ୍�ରଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ     । ଏହା ପାପ  ୱ୍ୀକାର
କରିବା,       କ୍ର�ଶ ଉପଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା,      ଓ ତାହାଙ୍କଠାଦେର ଆମଭ୍ାମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପର୍�ିବ
ଧ୍ତାଦେର

 ଆରମଭ୍� ହଏୁ           । ଏହା ଅନ୍�ରଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ ଓ ଈଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମନକ� ନୂ�ନୀକୃ� କରନ୍�ି,   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟକ�
 ନୂ�ନୀକୃ� କରନ୍�ି,           ଓ ତାହା 
ୱ୍ାରା ତାହାଙ୍କ ପର୍�ି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ଜୀବନ ବୃ
ଧ୍ି ଦେହାଇଥାଏ  ।

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କାଳାନୁକ୍ରମକ� ପାଇଅଛ� କି?     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ମି�ର୍ ଅଟ� ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ
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   ଅନୁଗ୍ରହକ� ଅଜ4ନ କର� ନାହୁଁ�,      କାରଣ ଈଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର �ାହା କରିଅଛନ୍�ି,  ଦେ ଥି  କାଶ�,   ଦେ�ପରି ଦେମାଶା
  ଆଜ୍ଞାବହ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଦେଲ,    ଅବର୍ହାମ ଆଜ୍ଞାବହ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଦେଲ,      ଦେ ହପିରି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଜ୍ଞାବହ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁ�,

            ଦେ�ଦେବ ଦେ ହି ଦେ ୌଭାଗ୍ୟ ଓ ପର୍�ିଫ�ର ପାଶ୍4ୱ ଅନୁ ାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ନଜିର  ଞଚି୍� ଧନ ଦେହାଇଥାଉ   । ଅଥ4ା�୍
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମ�ଖାମ�ଖି ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଆଳାପ କରିଥାଉ,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମି�ର୍ ପରି ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଆଳାପ କରିଥାଉ   । ଏହା

   ଧମ4ର� କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଦେଟ,       କାରଣ ଏହା ଅନ୍�ରର� ଆରମଭ୍ ଦେହାଇ କା�4୍ୟ କରିଥାଏ  ।  ମାଗମ-�ମବ୍� ।

ଖ.    ଦେମାଶା ଦେଶୈ�ର ଛ
ିର୍ଦେର ଲୁଚିବା

      କିନ୍�� ୩୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ଅଛ,ି �ାହା,  ମୁଁ� ଭାଦେବ,         ଦେ ହି  ମାନ ବିଷୟକ� 
ଶ4ାଏ ଓ ବା �୍ବଦେର ଏହା ଅ�ୟ୍ଧିକ
 ଦେଜାର 
ଏି,  ଓ ଏହା,      ଦେମାଶା ଦେଶୈ� ଛ
ିର୍ଦେର ଲୁଚିବାର କାହାଣୀ ଅଦେଟ         । ଏହା ଦେମା ପରି୍ୟ କାହାଣୀମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ।

    ଏହି କାହାଣୀ ଦେଗାଟିଏ ପର୍ଶନ୍ କର�ଅଛ,ି   ଏବଂ ପର୍ଶନ୍ :       ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଦେଶଷଦେର ଦେକଉୁଁ ବିଷୟ ପରିଭାଷି�
କଦେର?    ଦେକଉୁଁ ବିଷୟ ପରିଭାଷି� କଦେର,       ଦେ� ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ମି�ର୍ ଅଟ� ? ଦେ
ଖନ୍�� ,  ’  ଏଠାଦେର କ ଣ ଦେହଉଅଛ,ି 

    ଦେମାଶା ଏଦେବ ମଧୟ୍ ଚିନ୍�ି� ଅଟନ୍�ି,    କାରଣ ପରଦେମଶୱ୍ର କହଦିେଲ ଦେ�, “       ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ ଆଦେଗ ଆଦେଗ ଏକ 
ୂ� ପଠାଇବା; 
    ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ ମଧୟ୍ଦେର �ିବା ନାହିଁ ” । ଅ�ଏବ,          ଦେମାଶା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ� �ାଇ ବିନୟ କରିବାକ� ଲଗିଦେଲ ଦେ� ଦେ 
   ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଗମନ କରନ୍��   । 
ୟାକରି ୩୩:   ୧୨ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� , “    ଅନନ୍�ର ଦେମାଶା  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ� କହଦିେଲ, ‘ଦେ
ଖ,  �� ମଦ୍େଭ

     ଏହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଦେଘନ�ିିବା ନମିନ୍ଦେ� ଦେମାଦେ� କହଅୁଛ;   ମା�ର୍ �� ମଦ୍େଭ ଦେମା  ʼ    ଙ୍ଗଦେର କାହାକ� ପଠାଇବ,    ଏହା �� ମଦ୍େଭ ଦେମାଦେ�
 ଜଣାଇ ନାହୁଁ ’”  । ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର, “    �
ି �� ମଦ୍େଭ �ାଉ ନାହୁଁ,     ମୁଁ� ଜାଣି ନାହିଁ କିଏ �ାଉଅଛି ” “। �ଥାପି,” (  
�ଇଟି ବିନ୍
�), “  �ଥାପି
 �� ମଦ୍େଭ କହଅିଛ, “           ଆମଦ୍େଭ ନାମ 
ଵ୍ାରା �� ମଭ୍କ� ଜାଣ� ଓ �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍ 
ୃଷଟି୍ଦେର ଅନୁଗ୍ରହପା�ର୍ ଦେହାଇଅଛ ” । ଦେ
ଖନ୍�� , 

      ଦେମାଶା ଏଠାଦେର ଏକ �ରି୍ଅଙ୍ଗା ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର�ଅଛନ୍�ି,    ଆପଣ ତାହା ଦେ
ଖିଦେଲ କି? “ଅ�ଏବ,     ମୁଁ� ଦେ�ଦେବ �� ମଭ୍ 
�ଷଟି୍ଦେର
 ଅନୁଗ୍ରହପା�ର୍ ଦେହାଇଅଛ,ି   ଦେ�ଦେବ ବିନୟ କର�ଅଛ,ି          ମୁଁ� �� ମଭ୍ 
�ଷଟି୍ଦେର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ଆଶାଦେର ଦେ�ପରି �� ମଭ୍ଙ୍କ� ଜାଣି

ପାରିବି,       ଏଥିପାଇୁଁ ଏଦେବ �� ମଦ୍େଭ ଦେମାଦେ� ଆପଣା ଗ�ି ଜଣାଅ ”  । ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,  ଦେମାଶା କହଅୁଛନ୍�ି, “ପରଦେମଶୱ୍ର,  ମୁଁ�
  ଆପଣଙ୍କ� ଜାଣିବାକ� ଚାହୁଁ�ଅଛ�           । ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ� ଅଧିକର� ଅଧିକ ଜାଣିବାକ� ଚାହୁଁ�ଅଛି ଦେ� ଆପଣ କିଏ ଅଟନ୍�ି,    ଦେ�ପରି ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ

 ଆଜ୍ଞାବହ ଦେହାଇପାଦେର, କିନ୍�� ,  ’  ’   ଆପଣ ଦେମା ଠାର� କ ଣ ଆଶା କରନ୍�ି,      ତାହା ଜାଣିବା ପାଇୁଁ ଆପଣ କିଏ ଅଟନ୍�ି,    ତାହା ଦେମାଦେ� ଜାଣିବା
ଆବଶୟ୍କ ”        । ପଦେର ଦେ କିଛି ଅଧିକା ଦେ�ାଡି଼ ବିନମର୍ ଦେହାଇ କହନ୍�ି, “      ପ�ଣି ଏହି ଦେଗାଷଠ୍ୀ ଦେ� �� ମଭ୍ର ଦେଲାକ,   ଏହା ବିଦେବଚନା କର ”।
“ପରଦେମଶୱ୍ର,   ’  ଦେ ମାଦେନ ଦେକବ� ଦେମା ଦେଲାକ ନୁହନ୍�ି,     ଦେ ମାଦେନ �� ମଭ୍ ଦେଲାକ ମଧୟ୍ ଅଟନ୍�ି ”   । ଏବଂ ପରଦେମଶୱ୍ର କହଦିେଲ, 
“      ଆମଭ୍ର ଶର୍ୀମ�ଖ �� ମଭ୍  ହ�ି ଗମନ କରିଦେବ,     ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ� ବିଶର୍ାମ ଦେ
ବା ” । ଅ�ଏବ,   ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମାଶାଙ୍କ�

      ଆପଣା ଉପ ଥ୍ି�ି ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ରହବିାର ପର୍�ିଶର୍��ି 
ଅିନ୍�ି        । ଦେମାଶା ବା �୍ବଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେଜାର ଦେ
ବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି
           ଦେ� ତାହାଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି ଦେ ମାନଙ୍କ  ହ�ି ରହବିା ବହ�ୁ ମହ�ୱ୍ ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ । ଦେ�ଣ�,      ଦେ ବା�୍4ତାଳାପକ� ୧୫ ପ
ଦେର ଜାରୀ

ରଖନ୍�ି, “    �ହିଁଦେର ଦେ ତାହାଙ୍କ� କହଦିେଲ,    ଦେ�ଦେବ �� ମଭ୍ର ଶର୍ୀମ�ଖ ଦେମା  ʼ     ହ�ି ଗମନ ନ କରନ୍�ି,   ଦେ�ଦେବ ଏ ଥ୍ାନର�
   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେନଇ �ାଅ ନାହିଁ ”  । ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର, “      �
ି ଆପଣଆମଭ୍  ହ�ି �ାଉ ନାହୁଁାନ୍�ି,      ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� କିଣାନକ� �ିବାକ� ଚାଦେହୁଁ

ନାହିଁ                । ମୁଁ� ପର୍�ିଜ୍ଞା� ଦେ
ଶକ� �ିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ। ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି ବିନା ଦେ ହି 
�ଗ୍ଧମଧ�ପର୍ବାହୀ ଦେ
ଶଦେର ରହବିା ଅଦେପକ୍ଷା
     ” “          ଆପଣଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର ରହବିା ଉ��୍ମ ମଦେନ କଦେର। କାରଣ ମୁଁ� ଓ �� ମଭ୍ର ଏହି ଦେଲାକମାଦେନ ଦେ� �� ମଭ୍ 
ୃଷଟି୍ଦେର

 ଅନୁଗ୍ରହପା�ର୍ ଦେହାଇଅଛ� ,    ଏହା ଏଦେବ କାହିଁଦେର ଜଣା�ିବ?         ଦେ�ପରି ମୁଁ� ଓ �� ମଭ୍ର ଦେଲାକମାଦେନ ପୃଥିବୀ ଥ୍  ମ �୍ ଦେଲାକଠାର�
  ବିଦେଶଷ ଦେଲାକ ଦେହବ� ,         ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି �� ମଭ୍ର ଗମନ 
ଵ୍ାରା କି ଏହା ଜଣା�ାଏ ନାହିଁ     । ଅନନ୍�ର  
ାପର୍ଭ� ଦେମାଶାଙ୍କ�

କହଦିେଲ,     ଏହି ଦେ�ଉୁଁ କଥା �� ମଦ୍େଭ କହଲି,    ତାହା ହିଁ ଆମଦ୍େଭ କରିବା,     କାରଣ �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍ 
ୃଷଟି୍ଦେର ଅନୁଗ୍ରହପା�ର୍,  ପ�ଣି
    ଆମଦ୍େଭ ନାମ 
ଵ୍ାରା �� ମଭ୍କ� ଜାଣ� ” । ଦେ
ଖନ୍�� ,  ଦେମାଶାତାହାଙ୍କ� କହଅୁଛନ୍�ି,     �
ି ମୁଁ� ବି ତ୍ାର ରପୂଦେର କହବିି,  ଦେ�ଦେବ

      �ିହ
ୂୀମାନଙ୍କ ପାଦେଖ  ମ �୍ ପର୍କାରର ଧାମି4କ ପରମପ୍ରା ରହଅିଛ,ି  ଠକ୍ି ଅଛ?ି      ଦେ ମାନଙ୍କ ପାଦେଖ ବୟ୍ବ ଥ୍ା  ମନ୍ଧୀୟ ୬୧୪
  ଟି ନୟିମ ଅଛ,ି    �ାହା ଦେ ମାଦେନ ପା�ନ କରନ୍�ି   । ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି,        �� ମଦ୍େଭ ଛାଗଶାବକକ� ତାହାର ମାତାର 
�ଗ୍ଧଦେର ପାକ କରିବ ନାହିଁ।

         ଦେମାଦେ� ଏହା ପର୍ମାଣ କରିବାକ� ଦେହବ ଦେ� ତାହା ଏକ ଛାଗ ଅଦେଟ,    ଓ ଅନାଜ୍ଞାବହ ବା�କ ନୁଦେହୁଁ;     ତାହା ଦେ ମାନଙ୍କ ଆହାର  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ
 ନୟିମ ଅଦେଟ    । ଦେମା କହବିାର ଅଥ4,     ଦେ ମାନଙ୍କଠାଦେର  ମ �୍ ପର୍କାରର ମାନବୀୟ ପରମପ୍ରା, ବା �୍ବଦେର,  ଈଶୱ୍ରୀୟ

 ପରମପ୍ରା ଅଛ,ି      କାରଣ ତାହା ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� ପର୍
ାନ କରିଅଛନ୍�ି,     ଅଥ4ା�୍ ଜଦେଣ �ିହ
ୂୀ କିଏ ଅଦେଟ,   ତାହା ପରିଭାଷି�
       କରିବା ପାଇୁଁ  ମ �୍ ପର୍କାରର ଧାମି4କ ପରମପ୍ରା ଦେ
ଇ ଅଛନ୍�ି        । ମୁଁ� ଗ�କାଲି ନୁୟ୍ୟାକ4ର ଦେଗାଟିଏ  ଥ୍ାନର� ମାଇକ୍ଦେରାଦେଫାନ
        ଅଡ଼4ର କରିଥିଲି।  ମୟ ୫ ଟା ଦେହବାକ� ୧୦ ମିନଟିି ଥଲିା,  ଦେ କହଲିା, “   ମୁଁ� 
� ଖି� ଅଦେଟ,     ରବିବାର  କା� ପ�4୍ୟନ୍� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

 ବନ୍
 ରଖିବ� ”   । ତାହା  � ଅଦେଟ,          ଦେ ହି କମପ୍ାନୀ �ିହ
ୂୀ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଅଦେଟ ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା  ଂଚା�ି� ହଏୁ   । ଦେ ମାନଙ୍କ
 ବିଶର୍ାମବାର ଆ �ଥିଲା,     ଦେ ମାଦେନ ଶୀଘ୍ର ବନ୍
 କରିବାକ� �ାଉଥିଦେଲ,      ଓ ରବିବାର  କାଦେ� ଦେ ମାଦେନ ପ�ଣି ଦେଖାଲିଦେବ  ।

    �ିହ
ୂୀମାନଙ୍କ ଏହି ପରମପ୍ରା ପବି�ର୍ଶା �୍ର୍ର� ଆ ିଅଛ,ି      ଓ ଦେ ହି ପରମପ୍ରା ଦେ ମାନଙ୍କ� ପରିଭାଷି� କରିଥାଏ   । କିନ୍��
ବା �୍ବଦେର,       ଦେ ମାନଙ୍କ� ତାହା 
ୃଢ଼଼ ରପୂଦେର ପରିଭାଷି� କଦେର ନାହିଁ,       ଓ ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଆପଣ ତାହା ଦେ
ଖନ୍��    । ଦେମାଶାଙ୍କ ପାଦେଖ

 ପରମପ୍ରା ଥିଲା,      ତାହାଙ୍କଠାଦେର ପା�ନ କରିବାକ� ଧାମି4କ ରୀ�ିଗ�ଡି଼କ ଥିଲା,        କିନ୍�� ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇୁଁ ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ ନ ଥିଲା  ।
  ’    ଦେମାଶାଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� କ ଣ ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ ଥଲିା,        ବା �୍ବଦେର ଦେ�ଉୁଁ ବିଷୟ ଦେ ମାନଙ୍କ� ପୃଥିବୀ ଥ୍  ମ �୍ ଦେଲାକଠାର�

    ବିଦେଶଷ ଦେଲାକ ରପୂଦେର ଅଲଗା କରିବ,      ତାହା ଦେକୌଣ ି ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ନ ଥିଲା,     ଏକା ଏକ ଆନ୍�ରିକ ବିଷୟ ଥିଲା   । ଏହା
             ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି �ାହା ଦେ ମାନଙ୍କ� ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାର� ପୃଥକ କଦେର। ଦେମାଶା ବ� ଝି ପାରିଥିଦେଲ ଦେ� ଦେ ମାଦେନ କିଏ

ଥିଦେଲ,     ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି ଦେ ଥିର କ�ଞଜି୍ ଥିଲା   । ତାହା ହିଁ,    ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
ଦେର ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�।
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 ୧୮ ପ
ଦେର, “   ପ�ଣି ଦେମାଶା କହଦିେଲ,  ବିନୟ କର�ଅଛ,ି     �� ମଦ୍େଭ ଦେମାଦେ� ଆପଣା ମହମିା ଦେ
ଖାଅ ”     । ଏହା ଏକ ପର୍କାଦେର �ୃ�ୀୟ
   ପ
କ୍ଦେଷପ ଅଦେଟ। ପରଦେମଶୱ୍ର କହଥିିଦେଲ,       ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ ଆଦେଗ ଆଦେଗ ଏକ 
ୂ� ପଠାଇବା,    ଦେ ଥିଦେର ଦେମାଶା ଚିନ୍�ି� ଥିଦେଲ  ।

              ଦେମାଶା ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଗମନ କରିବା ପାଇୁଁ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ବିନୟ କରନ୍�ି। ପରଦେମଶୱ୍ର ଏକମ� ହଅୁନ୍�ି। ଦେମାଶା ଚାହୁଁାନ୍�ି
     ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି ଦେ ମାନଙ୍କ  ହ�ି ରହ,ୁ       ତାହା ଦେଜାର 
ଅିନ୍�ି ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର ଏକମ� ହଅୁନ୍�ି,   କିନ୍�� ଅହରିୁ
  ଏକ ପ
କ୍ଦେଷପ ରହଅିଛି           । ଦେମାଶା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ମହମିା ଦେ
ଖିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି। ଦେମାଶା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିକ� ଅନୁଭବ

        କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି। ଦେମାଶା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଆହରିୁ ଅଧିକ ଜାଣିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି, ଦେ�ଣ�, ୩୩:   ୧୮ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଢ଼� , 
“   ପ�ଣି ଦେମାଶା କହଦିେଲ, ‘  ବିନୟ କର�ଅଛ,ି     �� ମଦ୍େଭ ଦେମାଦେ� ଆପଣା ମହମିା ଦେ
ଖାଅ ’”  । ପରଦେମଶୱ୍ର କହଦିେଲ, ‘   ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍

       ମମ୍�ଖ ଦେ
ଇଆପଣାର  ମ �୍ ଉ��୍ମତା ଗମନ କରାଇବା,      �� ମଭ୍  ମମ୍�ଖଦେର  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର ନାମ ଦେଘାଷଣା କରିବା ’” ।
      ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନ୍ୟ 
ନିଦେର ଦେ ହି ନାମକ� ଶିଖିଅଛ� , ଅଥ4ା�-୍ �ିଦେହାବା  “    । ଆମଦ୍େଭ �ାହାକ� ଅନୁଗ୍ରହ କର�,  ତାହାକ�

     ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ଓ �ାହାକ� 
ୟା କର�,   ତାହାକ� 
ୟା କରିବା ”   । ଦେ ଆହରିୁ କହଦିେଲ, ‘      �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍ର ମ�ଖ ଦେ
ଖି ପାରିବ ନାହିଁ; 
     କାରଣ ମନୁଷୟ୍ ଆମଭ୍ଙ୍କ� ଦେ
ଖି ବଞଚି୍ବ ନାହିଁ ’  ।  
ାପର୍ଭ� କହଦିେଲ, ‘ଦେ
ଖ,     ଆମଭ୍ ନକିଟଦେର ଏକ  ଥ୍ାନ ଅଛ,ି   �� ମଦ୍େଭ ଦେ ହି

   ଦେଶୈ� ଉପଦେର ଛଡ଼ିା ଦେହବ;              �ହିଁଦେର �� ମଭ୍ ନକିଟ ଦେ
ଇଆମଭ୍ ମହମିାର ଗମନ  ମୟଦେର ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ� ଦେଶୈ�ର ଦେ ହି ଛ
ିର୍ଦେର
          ରଖିବା ଓ ଆମଭ୍ ଗମନର ଦେଶଷ ପ�4ୟ୍ନ୍� ଆପଣା ହ �୍ଦେର �� ମଭ୍କ� ଆଚଛ୍ନ୍ନ କରିବା       । ଅନନ୍�ରଆମଦ୍େଭ ଆପଣା ହ �୍ କାଢ଼ି଼
    ଦେନଦେଲ �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍ର ପୃଷଠ୍ ଦେ
ଖିବ,     ମା�ର୍ ଆମଭ୍ର ମ�ଖ ଦେ
ଖା�ିବ ନାହିଁ ” । ଅ�ଏବ,  ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “  �� ମଦ୍େଭ
    ଆମଭ୍ ମହମିା ଦେ
ଖିବାକ� ମନ ଥ୍ କଲ,     ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ� ଆପଣା ମହମିା ଦେ
ଖାଇବା ”       । ଦେ�ଣ� ଦେମାଶା ପବ4�କ� ଆଦେରାହଣ କଦେଲ ଓ

 �ା�ର୍ାପ� �୍କ ୩୪:   ୬ ପ
ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, “          ଆଉ  
ାପର୍ଭ� ତାଙ୍କ  ମମ୍�ଖ ଦେ
ଇ ଗମନ କରି ଏହା ଦେଘାଷଣା କଦେଲ, 
“ 
ାପର୍ଭ�,      
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶଵ୍ର  ଦ୍େନହଶୀ� ଓ କୃପାମୟ,  କ୍ଦେରାଧଦେର ଧୀର,    
ୟା ଓ  �ୟ୍ତାଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ” । ଦେ
ଖନ୍�� , ଦେ 

    ଦେମାଶାଙ୍କ ନକିଟଦେର ଆପଣାକ� ପର୍କାଶ କର�ଅଛନ୍�ି,           ଦେ�ପରି ଦେମାଶା ତାହାଙ୍କ� ଅଧିକ ଜାଣି ପାରିଦେବ ଓ ତାହାଙ୍କ ପଣୂ୍4ଣ ଆଜ୍ଞାବହ
ଦେହାଇପାରିଦେବ  “     ।  ହ ର୍  ହ ର୍ ପ�ର�ଷ ପ�4ୟ୍ନ୍� 
ୟାରକ୍ଷାକାରୀ,      ଅପରାଧ ଓଆଜ୍ଞାଲଙ୍ଘନ ଓ ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ,  �ଥାପି

  ନତିାନ୍� �ହିଁର 
ଣ�୍
ାତା,          �ୃ�ୀୟ ଓ ଚ�� ଥ4 ପ�ର�ଷ ପ�4୍ୟନ୍� ପ��ର୍ଦେପୌ�ର୍ା
ି ଉପଦେର ପି�ୃଗଣର ଅପରାଧର ପର୍�ିଫ�-
ାତା ” ।
   ଦେମାଶାଙ୍କ ଦେ�ରଦୂେପ ପର୍�ିଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି,     ତାହା ବୟ୍�ି� ଆପଣ ଦେ ହି ପର୍କାଶନ,     ବା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ 
ଶ4ନ ପର୍�ି
  କିପର୍କାର ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଇପାରିଦେବ,   ୮ ପ
ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ,”         �ହୁଁ� ଦେମାଶା ଶୀଘ୍ର ଭମିୂଦେର ନ�ମ �୍କ ଦେହାଇ ପର୍ଣାମ କରି

କହଦିେଲ, “ପର୍ଦେଭା,      ମୁଁ� ଦେ�ଦେବ �� ମଭ୍ 
�ଷଟି୍ଦେର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛ,ି   ଦେ�ଦେବ ବିନୟ କର�ଅଛ,ି    ପର୍ଭ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ବ�୍4�ୀ
  ଦେହାଇ ଗମନ କରନ୍��   ”  । ବିନୟ କର�ଅଛ।ି ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର, “        ବିନୟ କର�ଅଛି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାର� ଆପଣା ଉପ ଥ୍ି�ିକ� 
ୂର କର

ନାହିଁ  ”। 
ୟାକରି।

ଗ.   � ମାଚାରର ଏ.ବି. ି.

    ଆଉ �ିଦେନାଟି ବିନ୍
� ବିଷୟଦେର ଶ�ଣନ୍�� ,    �ାହା ଦେମାଶା ଉଲ୍ଦେଲଖ କରନ୍�ି, “    କାରଣ ଏମାଦେନ ଶକ୍�ଗ୍ରୀବ ଦେଲାକ,  ଆଉ
          ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଓ ପାପ ଦେମାଚନ କରି ଆପଣା ଅଧିକାରାଦେଥ4 ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଗ୍ରହଣ କରନ୍�� ”    । ଆଉ �
ି ତାହା

   � ମାଚାର  ମବ୍ା
 ନୁଦେହୁଁ,      ’  ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ ଆଉ କ ଣ ଅଦେଟ    । ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ,      ଏଠାଦେର ୯ ପ
 ଅନୁ ାଦେର ଆପଣ
     ଦେମାଶାଙ୍କଠାର� ମଧୟ୍  ପ୍ଷଟ୍ କିପରି କହି ପାରିଦେବ       । ଅଦେନକ  ମୟଦେର  � ମାଚାର ପର୍ଚାର କରିବା  ମୟଦେର,  ମୁଁ� ଏ.ବି.    ି କ�

 ବୟ୍ବହାର କଦେର,        ଅଥ4ା�୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ୀକାର କର� ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପୀ ଅଟ� ,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� କ୍ର�ଶ
       ଉପଦେର ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପର ମଲ୍ୂୟ ପର୍
ାନ କରିଅଛ,ି      ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ପର୍ଭ� ଓ �ର୍ାଣକ�୍4ତା
    ରପୂଦେର ଆପଣା ଜୀବନକ�  ମପ4ଣ କରିଅଛ�      । ଏଠାଦେର ଦେମାଶା ତାହା  ୱ୍ୀକାର କର�ଅଛନ୍�ି, “   ପରଦେମଶୱ୍ର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

  ଶକ୍�ଗ୍ରୀବ ଦେଲାକ ଅଟ�              । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପୀ ଓ �� ମଭ୍ଠାର� 
ୂର ଦେହାଇଅଛ� । ଆଉଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଓ ପାପ ଦେମାଚନ
”    କର। ଦେମାଶା ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ପାପ-        କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇୁଁ ଦେ କିଛି କରି ପାରିଦେବ ନାହିଁ,      ଏହା ଦେକବ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ହିଁ
      ମ�କ୍� ରପୂଦେର ଓ ତାହାଙ୍କ କୃପାଦେର 
ଆି�ାଇ ପାଦେର   । ଦେମାଶା କହନ୍�ି, “     ଆପଣା ଅଧିକାରାଦେଥ4 ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଗ୍ରହଣ କରନ୍��  ।

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍ର ଦେଲାକ ଅଟ� ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍ର ବିଶିଷଟ୍ ଦେଲାକ ଅଟ� ”      । ଆଉ �
ି ତାହା  � ମାଚାର  ମବ୍ା
 ନୁଦେହୁଁ, 
     ’  ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ ଆଉ କ ଣ ଅଦେଟ।

 ଗଭୀର  �୍ରଦେର,  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଲାକ,  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବନ୍ଧ�ମାଦେନ,     ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଏହାର ଗଭୀର  �୍ରଦେର
   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି ଉପଦେଭାଗ କରନ୍�ି    । ଶିକ୍ଷା ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ,   �� ମଦ୍େଭ ଦେମାଦେ� ଜାଣିଛ    । ଶିକ୍ଷା ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ

   ଅଦେଟ। ପବି�ର୍ତା ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ,    ଏହ ିବ� ବିଷୟଗ�ଡି଼କ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ        । କିନ୍�� ଏ ବ� ଭି��ି୍ଦେର �ାହା ରହଅିଛି ତାହା
  ଦେହଉଛି ଦେମାଶାଙ୍କର ଇଚଛ୍ା,  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର, ମ�ହୁଁାମ�ହିଁ,    ତାହାଙ୍କ  ହ�ି କଥାବା�୍4ତା ଦେହବା     । ଦେମାଶା �ାହା ପାଇୁଁ

                କାନ୍
�ଛନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ମ�ୂ ବିଷୟ ଅଦେଟ ଏବଂ ଏହା  � ମାଚାରର ମ�ୂ ବିଷୟ ଅଦେଟ। ଏପରି କିଛି �ାହା ବାହ୍ୟ ନୁଦେହୁଁ,  କିନ୍��
 ଆଭୟ୍ନ୍�ରୀଣ ଅଦେଟ   । ଦେରାମୀୟ ୮: ୯-        ୧୧ ପ
ଦେରଦେର ପାଉଲ ବିଭିନ୍ନ କଥାଦେର  ମାନ କଥା କହଛିନ୍�ି   । ଦେ କ�ହନ୍�ି, “  କିନ୍��

     ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା �
ି �� ମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର ବା କରନ୍�ି,     ତାହାଦେହଦେଲ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଶରୀରର ବଶଦେର ନାହୁଁ,  ମା�ର୍
  ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ବଶଦେର ଅଛ        । �
ି ଦେକହି ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ପାଇ ନ ଥାଏ,    ଦେ�ଦେବ ଦେ ତାହାଙ୍କର ନୁଦେହୁଁ ”  । ଅନ୍ୟ ଶବ
୍ଦେର, “  �� ଦେମ

 ଜଦେଣ ଶିଷୟ୍ ” “     । କିନ୍�� �
ି ଖର୍ୀଷଟ୍ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର ଥାଆନ୍�ି,      ତାହାଦେହଦେଲ ଶରୀର ପାପ ଦେହ�� ମୃ� ଅଦେଟ,   ମା�ର୍ା ଆ�ମ୍ା
   ଧାମି4କତା ଦେହ�� ଜୀବି� ଅଦେଟ       । ଆଉ ଦେ� ମୃ�ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� �ୀଶ�ଙ୍କ� ଉଠାଇଦେଲ,    ତାହାଙ୍କର ଆ�ମ୍ା �
ି

  �� ମଭ୍ାମାନଙ୍କଠାଦେର ବା କରନ୍�ି,       ଦେ�ଦେବ ଦେ� ମୃ�ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କ� ଉଠାଇଦେଲ,   ଦେ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର
          ବା କର�ଥିବା ଆପଣା ଆ�ମ୍ାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା �� ମଭ୍ାମାନଙ୍କ ମ�୍4�ୟ୍ ଶରୀରକ� ମଧୟ୍ ଜୀବି� କରିଦେବ ”    । �� ମଦ୍େଭ ଏହାକ� ବାରମବ୍ାର
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       ଶ�ଣ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପରି ପରିଭାଷି� ଅଟ� ,   �ାହାଙ୍କଠାଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା,  ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ
ଆ�ମ୍ା,    ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା ବା କରନ୍�ି     । ତାହା  � ମାଚାର  ମବ୍ା
 ଅଦେଟ।

    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଦେ ମିନାରୀଦେର ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଉଥିଲି,     ଇ ର୍ାଏଲକ� �ା�ର୍ା କରିବା  ମୟଦେର  ହ-     ଦେନ�ୃ�ୱ୍ କରିବାର ଥିଲା ଓ
     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଅଦେନକ ଥର �ିବାକ�  �ଦେ�ାଗ ମି�ିଥିଲା           । ଦେଡ଼ବିଡ ନାମକ ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି  ବ� ଦେବଦେ� ଆମ ପଥ ପର୍
ଶ4କ ଥିଦେଲ।

    ଦେ ଅଦେଜ4ଣଟି୍ନାର ଜଦେଣ �ିହ
ୂୀ ଥିଦେଲ,      �ିଏ ବାଲ୍ୟ କା�ର� ଇ ର୍ାଏଲଦେର ଆପର୍ବା ୀ ଥିଦେଲ      । ଦେ ଜଦେଣ  ୀଦେୟାନବା ୀ ଥିଦେଲ। ଦେ 
             ଆପଣା ଦେ
ଶକ� ପଦ୍େରମ କର�ଥିଦେଲ ଓ ମିଲିୟନ ବାର  � ମାଚାର ଶ�ଣିଥିଦେବ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଦେ ମିନାରୀର ଛା�ର୍ମାନଙ୍କ�

   ଦେନଇ ଇ ର୍ାଏଲକ� �ା�ର୍ କରନ୍�ି,   ଦେ�ଦେବ ତାହା ଦେହାଇଥାଏ      । ଦେଡ଼ବିଡ଼ ଗ୍ରହଣଶୀ� ବୟ୍କ୍�ି ନ ଥିଲା,    କିନ୍�� ଦେଡ଼ବିଡ଼କ� ଜାଣିବାର
   ଅଥ4 ତାକ� ପଦ୍େରମ କରିବା                । ଦେଗାଟିଏ 
ନି ଆମ ପାଇୁଁ ପର୍ା�ଃ ୪ ଟାଦେର ପର୍ �୍� � ଦେହାଇ ମି ରର ବନ୍
ର ଦେ
ଇ  ୀନୟ ପବ4� ଥ୍

                �ଟଦେର  ଥ୍ି�  ନ୍ଥ କ୍ୟାଦେଥରିନଙ୍କ ମଠକ� �ିବା ପରି ଏକ  ଦେବ4ା��୍ମ 
ନି ଥଲିା ଓ ପଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୀନୟ ପବ4�କ�
              ଆଦେରାହଣ କରିଥିଲୁ। ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� �ିଏ 
�ବ4� ଥିଦେଲ ଦେ ପର୍ାୟ  ବ�  ମୟଦେର ଓଟଦେର �ା�ର୍ା କରିଥିଦେଲ।

      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୀନୟ ପବ4�କ� ଆଦେରାହଣ କର� ଥିଲୁ,         ମୁଁ� ଅନ୍�ିମ ଥର ଦେଡ଼ବିଡ  ହ�ି ଏକ ମଦେନାହର ବା�୍4ତାଳାପ
କରିଥିଲି                । ମୁଁ� କିଛି  ମୟଦେର ଏହି ଘଟଣାର ଦେଗାଟିଏ ଭିଡି଼ଓ କ୍ଲିପ୍ ଦେ
ଖାଇବାକ� �ାଉଅଛ।ି ଏହା ଆଦେରାହଣ କରିବାର  ମୟ ଥିଲା, ଓ

 ମୁଁ� କହଲିି, “ଦେଡ଼ବିଡ଼,   ଏହି ପବ4� ଉପଦେର...,”            ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମୃ�ବ� ଜାଣି ନ ଥିଲୁ ଦେ� ଏହା ହିଁ  ୀନୟ ପବ4� ଅଦେଟ   । ଆଉ
        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଶିଚି୍� ରପୂଦେର ଜାଣିଥିଲୁ ଦେ� ଏହା  ୀନୟ ପବ4� ଅଦେଟ,   କିନ୍�� �
ି ନୁଦେହୁଁ,      ଦେ�ଦେବ  ୀନୟ ପବ4� ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର

  ଏହି ପରି ଥିବ     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପବ4�କ� ଆଦେରାହଣ କର�ଥିଲୁ,       ମୁଁ� ଓଟ ଉପଦେର ଓ ଦେଡ଼ବିଡ଼ ପ
�ା�ର୍ାଦେର ଥିଲା,   ଆଉମ� କହଲିି, 
“      ଦେଡ଼ବିଡ଼ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକଦେ�ଦେବଦେ� ପବ4� ଉପରକ� ପହଞଚି୍ବା...,”      ଏହା ଏକ ପର୍କାର  ମ��  ଥ୍ାନ ଥିଲା;   ଆପଣ ବି ତ୍ାରି�

 ଦେହାଇ ପରିଦେବ    । ଆଉ ମୁଁ� ପଚାରିଲି, ’        କ ଣ ମୁଁ� �ା�ର୍ା ପ� �୍କ ୩୩ ଅଧୟ୍ାୟକ� ପଢ଼ି଼ପାଦେର କି?      ଦେ ଦେମା ମ�ଖକ� କମ 
ୃଷଟି୍
    ଅଭିବୟ୍କ୍� ଦେ
ଇ ଦେ
ଖିଲା ଓ କହଲିା, “ଉ��୍ମ,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ବ� ଦେବଦେ� �ା�ର୍ା ପ� �୍କ ୨୦ ଅଧୟ୍ାୟକ�,   ଅଥ4ା�୍ ବୟ୍ବ ଥ୍ା

   ପର୍
ାନ କରା�ିବା ଘଟଣାକ� ପଢ଼ି଼ଥାଉ ”  । ମୁଁ� କହଲିି, “  ମୁଁ� ଜାଦେଣ,   �� ଦେମ ତାହା ପଢ଼ି଼ପାର,   ତାହା ଠକ୍ି ଅଛି  । କିନ୍�� , ’     କ ଣ ମୁଁ� �ା�ର୍ା ୩୩
 ଅଧୟ୍ାୟକ� ପଢ଼ି଼ପାଦେର?”     ଦେ ଦେମାଦେ� ଦେ
ଖିଲା ଓ କହଲିା, “  କାହିଁକି ?          ଆପଣ କାହିଁକି �ା�ର୍ା ପ� �୍କ ୩୩ ଅଧୟ୍ାୟ ପଢ଼ି଼ବାକ� ଚାହୁଁ�

ଅଛନ୍�ି?” କାରଣ, ଦେଡ଼ବିଡ଼,            ଏହି ପବ4�ର ଦେକୌଣ ି ଏକ  ଥ୍ାନର ଦେଶୈ�ର ଛ
ିର୍ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମାଶାଙ୍କ� ରଖିଥିଦେଲ ଓ
     ତାହାଙ୍କ ମହମିା ଦେମାଶାଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ଗମନ କରିଥିଲା  । ଦେ�ଣ�,       ମୁଁ� �ା�ର୍ା ପ� �୍କ ୩୩ ଅଧୟ୍ାୟକ� ପଢ଼ି଼ବାକ� ଚାଦେହୁଁ ”  । ଦେ କହଲିା,

“  ଠକ୍ି ଅଛି      । ପର୍ଥଦେମ ମୁଁ� ୨୦ ଅଧୟ୍ାୟ ପଢ଼ି଼ବି,      ତାହା ପଦେର �� ଦେମ ୩୩ ଅଧୟ୍ାୟ ପଢ଼ି଼ବ ”     । ଜଦେଣ �ିହ
ୂୀ ଓ ଜଦେଣ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ,  ବା
  ବା �୍ବଦେର ଜଦେଣ ଅଣ-           ଖର୍ୀଷଟି୍ୟାନ ଓ ଜଦେଣ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ମଧୟ୍ଦେର ପାଥ4କ୍ୟ ଦେମାଦେ� ଅନ୍ୟଠାର� ଅଧିକ ଆଘା� କରିଥିଲା  ।

  ଦେଡ଼ବିଡ଼ ଜଦେଣ ଅଣ-    ମ ିହ ବିଶୱ୍ା ୀ �ିହ
ୂୀ ଅଦେଟ            । ଦେ �ୀଶ�ଙ୍କ� ମ ିହ ରପୂଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର ନାହିଁ ଓ ଦେ 
ଶଆଜ୍ଞା,  ଅଥ4ା�୍
      ବାହ୍ୟ ନୟିମ ଓ ବୟ୍ବ ଥ୍ା 
ୱ୍ାରା ପରିଭାଷି� ଦେହାଇଥାଏ    । ଦେଡ଼ବିଡ଼ ତାହା ଅଟନ୍�ି,      ଓ ଦେ ଗବ4ର  ହ�ି ପା�ନ କରନ୍�ି    । କିନ୍�� ମୁଁ�

          ଜଦେଣ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଅଦେଟ ଓ �
ୟ୍ପି 
ଶ ଆଜ୍ଞା ଦେମା ପାଇୁଁ ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ,      ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ� ଦେମା ଜୀବନଦେର ବା କରନ୍�ି, 
     ଏହା ଦେମା ପାଇୁଁ ଅଧିକ ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ         । ପ�ଣି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ�  ୀନୟ ପବ4� ଶିଖଦେର ଛଡ଼ିା ଦେହାଇଥିଲି,    ପ�ଣି ତାହା ବିହ୍ୱ�ଜନକ

ଥିଲା,    ତାହା ଦେମାଦେ� ବିହ୍ୱ� କର�ଥିଲା,         ଦେ� ଦେ ଠାଦେର ଦେକୌଣ ି ଏକ  ଥ୍ାନଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ମହମିା ଗମନ କରିଥିଲା   । ଦେଡ଼ବିଡ଼କ�
    ଜାଣିବାର ଅଥ4 ତାକ� ପଦ୍େରମ କରିବା,     ଦେ ଦେ ହପିରି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଅଦେଟ  । କିନ୍�� ,    ଦେଡ଼ବିଡ଼କ� ବାହ୍ୟ ମାନ
ଣଡ୍ 
ୱ୍ାରା,  ଦେକବ�
   ପରମପ୍ରା 
ୱ୍ାରା ପରିଭାଷି� କରା�ାଏ         । ଦେ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି 
ୱ୍ାରା ପରିଭାଷି� ଦେହାଇ ନ ଥାଏ,   ଅଥ4ା�୍ ଦେ�ଉୁଁ
             ଉପ ଥ୍ି�ି ଦେମାଶାଙ୍କ� ଦେକୌଣ ି ଏକ ଦେଶୈ�ର ଛ
ିର୍କ� ଧକ୍କା ଦେ
ଇ ତାଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ତାହାଙ୍କ ମହମିା ଗମନ କରିଥିଲା।

୪.      ପରଦେମଶୱ୍ର କାହିଁକି  ମ �୍ ବ �୍� କ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ?

      ଆ
ୟ୍ଦେର ପରଦେମଶଵ୍ର  ଵ୍ଗ4 ଓ ପୃଥିବୀର  ଷୃଟି୍ କଦେଲ  । କାହିଁକି?      ଦେ ଆପଣା  ଷୃଟି୍ ମଧୟ୍ଦେର ରହବିା ପାଇୁଁ,  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ
        ହ�ି ମି�ର୍ ପରି  ହଭାଗୀତା ରଖିବା ପାଇୁଁ  ଷୃଟି୍ କଦେଲ  । କିନ୍�� ,          ଦେ ପବି�ର୍ ଓ ଆମଭ୍ମାଦେନ ପାପୀ ଦେହବାର� କିଛି ବିଶିଷଟ୍ ଦେହବା

 ଆବଶୟ୍କ ଥିଲା     । ଆଉ ଦେମାଶାଙ୍କ ପାଇୁଁ  ମାଗମ-     �ମବ୍� ଦେ ହି ବିଶିଷଟ୍ ବିଷୟ ଥିଲା     । ତାହା ଦେ ହି  ଥ୍ାନ ଥଲିା,   ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପାପ
      ମଧୟ୍ଦେର ମଧୟ୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପବି�ର୍ ଉପ ଥ୍ି�ି ନବିା କର�ଥଲିା         । କିନ୍�� ଆପଣ ଓ ଦେମା ପାଇୁଁ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ

      ବୟ୍କ୍�ି�ୱ୍ ଦେ ହି ବିଶିଷଟ୍ ବିଷୟ ଅଦେଟ। ଦେ�ାହନ ୧:   ୧୪ ପ
ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, “ଆଉ,    ଦେ ହି ବାକ୍ୟ ଦେ
ହବନ୍� ଦେହଦେଲ,  ପ�ଣି
        ଅନୁଗ୍ରହ ଓ  �ୟ୍ଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ଦେହାଇ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ବା କଦେଲ ”      । ବା �୍ବଦେର କିୟ୍ରା ବାକ୍ୟ ଦେ ହି ବିଷୟକ�

 ପର୍କାଶ କଦେର,    ଅଥ4ା�୍ ଦେ ଆବା ଥିଦେଲ,      ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି ଥିଦେଲ    । ଦେ�ଣ� �ୀଶ�
 ଫିଲିପପ୍ଙ୍କ� କହଦିେଲ, “    ଦେ� ଦେମାଦେ� 
ଶ4ନ କରିଅଛ,ି    ଦେ ପିତାଙ୍କ� 
ଶ4ନ କରିଅଛି ”    । ଏଥିପାଇୁଁ ରପୂାନ୍�ରଣର ପବ4�ଦେର
 ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ�, ପି�ର,     ଦେ�ାହନ ଓ �ାକ�ବଙ୍କ� ଦେଘନି ଗଦେଲ,       �ୀଶ� ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଥିଦେଲ ତାହା ପର୍କାଶ କରିଥିଦେଲ  । ଦେମାଶା

              ପବ4�ର� ଓହ୍ଲାଇ ଆ ିଦେଲ ଓ ପ�ଣିଥଦେର ତାହାଙ୍କ ମ�ଖ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ଖ ପରି ଦେ ୌନ୍
�4୍ୟଦେର ଉଜଜ୍ଵ୍� ଦେହାଇଥିଲା। ଦେଗାଟିଏ 
ନି,
     ଦେଗାଟିଏ 
ନି ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ମଧୟ୍,     ଅଥ4ା� �ୀଶ�ଙ୍କ ଶିଷୟ୍ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ,   ତାହାଙ୍କ� ମ�ଖାମ�ଖି ଦେ
ଖିବା,   ଙ୍ଦେଗ ଚାଲିବା,  ଓ
   ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଆଳାପ କରିବା             । ଦେଗାଟିଏ 
ନି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍ ମଧୟ୍ ଥ୍ ବିନା ତାହାଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିକ� ଅନୁଭବ କରି ପାରିବା।
        ପ�ଣିଥଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏ
ନ ଉ
ୟ୍ାନଦେର ରହବିା। ଆଉ ନୂ�ନ ନୟିମ ଦେଶଷଦେର,     ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟ ୨୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ମ�ଖାମ�ଖି ଦେହଉଅଛ�         । ଜୀବନ
ାୟକ ବୃକ୍ଷ ଦେ ଠାଦେର ଅଛ।ି ଏହା ଏ
ନ ଉ
ୟ୍ାନଦେର ଥଲିା,   ପ�ଣି ଏହା
     ଅନ୍�ିମ ଏ
ନ ଉ
ୟ୍ାନଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷାଦେର ରହଅିଛ।ି
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 ମାଗମ-      �ମବ୍� କାହାଣୀର ପର୍ଶନ୍ ଏହା ଅଦେଟ ଦେ�,       ଆପଣ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଏକ ଅଂଶ ଅଟନ୍�ି କି?  ଆପଣ
     ବାହ୍ୟ ବିଷୟ 
ୱ୍ାରା ପରିଭାଷି� ଦେହାଇଥାଆନ୍�ି କି,      �
ଓି ତାହା ଉ��୍ମ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଅଦେଟ?      ବା  ବ4 ପର୍ଥଦେମ ଆପଣ ଏପରି

  ଏକ ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି,      �ାହାଙ୍କଠାଦେର ଜୀବି� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ବା କରନ୍�ି,    �ାହାଙ୍କଠାଦେର ଜୀବି� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ
            ଆ�ମ୍ା ବା କରନ୍�ି ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମନ ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟକ� ପରିବ�୍4�ନ କରିବାଦେର କା�4ୟ୍ର� ଅଟନ୍�ି?  ଦେଗାଟିଏ

 ପରିବ�୍4�ି� ହ
ୃୟର�,     ଓ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର ରହବିାର ଆନନ୍
ର�,       ଏହି ପାପମୟ ଜଗ�ଦେର ଦେ�ଦେ� ଅପବି�ର୍ ଦେହଦେଲ
 �
ଧ୍ା,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର କା�4୍ୟ କର�ଅଛ� ,      କାରଣ ଆ�ମ୍ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର କା�4ୟ୍ କରନ୍�ି  । ଆଉ

            ଦେ ହି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି ଦେହ�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ�  ନ୍�� ଷଟ୍ କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା ପର୍କାଶ କରିଥାଉ। ଏହି ପର୍କାଦେର, 
  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି 
ୱ୍ାରା,      ଅଥ4ା�୍ �ିଏ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟଦେର ବା କରନ୍�ି,    ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର

ଅଟନ୍�ି,     ଓ ଆମଦ୍େଭ ତାହାଙ୍କ ଦେଲାକ ଅଟ� ।

       ଆଜି  କାଦେ� �
ି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇୁଁ  �ୟ୍ ନୁଦେହୁଁ,        ଦେ�ଦେବ ଏହା  ୱ୍ୀକାର କରିବା ପାଇୁଁ ଦେ� ଆପଣ ଶକ୍�ଗ୍ରୀବ,   ପାପୀ ଓ
  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ପୃଥକ ଅଟନ୍�ି,          ଆପଣଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ନମିନ୍ଦେ� ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର ପର୍ାଥ4ନା

        କର� କର� ଦେମାଶାଙ୍କ ଦେ ହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
କ� ଅଧୟ୍ୟନ କରିବାକ� ଉ� ୍ାହ�ି କଦେର,        କାରଣ ଆପଣଆପଣଙ୍କ ପାପ ପାଇୁଁ କିଛି କରି
 ପାରିଦେବ ନାହିଁ                  । କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ଦେକବ� �ୀଶ� ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରି ପାରିଦେବ। ପ�ଣି ଆପଣା ଜୀବନକ�  ମପି4� କରିବା ପାଇୁଁ
    ତାହାଙ୍କ� ଆପଣା ଜୀବନଦେର ଆମନ୍�ରି୍� କରିବାକ�,     ତାହାଙ୍କ ନଜିର  ଞଚି୍� ଧନ ଦେହବାକ�,    ଓ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ମପ୍��ି୍ ଦେହବାକ�,

         ପ�ଣି 
ଦିେନ ଏହି ଦେଶୈ�କ� �ୟ୍ାଗ କରି ଆପଣା ଗୃହକ� �ିବାର ଅଛି    । ଏହା ଦେ ହି  ମାଗମ-   �ମବ୍�ର କାହାଣୀ ଅଦେଟ।

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା: ପିତା,          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅପବି�ର୍ ଦେଲାକ ଅଟ� ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଓ
   ଅନୁଗ୍ରହଦେର କ୍ଷମାପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେଲ  �
ଧ୍ା,    ପାପ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟଦେର ଅଛି    । କିନ୍�� ଦେହ ପରଦେମଶୱ୍ର,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା

  ଜାଣି ଆନନ୍
�ି ଅଟ� ,     ଦେ� ଆପଣଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଅଛନ୍�ି        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ଆଜ୍ଞାବହର  ମୟକ�  ମ୍ରଣ କରି
 ଆନନ୍
�ି ଦେହଉ,      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗ�କ� ଅନୁଭବ କରିପାର�   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ�,  ଏହା ଅଛ,ି  କିନ୍��

    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ବିଚ�ି� କଦେର,  ଦେହ ପିତା,       ଆପଣଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ�ଉୁଁ ଜୀବନ ପାଇୁଁ ଆହ�ୁ କରିଅଛନ୍�ି, 
   ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କୃ�ଜ୍ଞ ଅଟ�  । ପିତା,         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍ ଦେମାଶାଙ୍କ ପରି ପର୍ାଥ4ନା କର� ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
       ଆପଣଙ୍କ� ଅଧିକ ଜାଣି ପାର� ଓ ଆପଣଙ୍କ ପଦେଛ ଚା�ିପାର�   । କିନ୍�� ପିତା,        ଦେକବ� ଏହି କାରଣର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହି ପାର� ଦେ�

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶକ୍�ଗ୍ରୀବ ଦେଲାକ ଅଟ�          । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପୀ ଓ ଆପଣଙ୍କଠାର� ପୃଥକ ଅଟ� । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ୀକାର କରିଅଛ� , 
      ଦେ� ଦେକବ� ଆପଣ ପାପ କ୍ଷମା କରି ପାରନ୍�ି,          ଦେକବ� କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ଆପଣଙ୍କ ପ��ର୍ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ହିଁ  ମଭ୍ବ ଅଦେଟ  ।

ପିତା,     �
ି ଦେକହି ଏଠାଦେର ଏପରି ଅଛନ୍�ି,    �ିଏ  ୱ୍ୀକାର କରିବା ଆବଶୟ୍କ,       ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର� ଦେ� ଦେ 
       ଆପଣଙ୍କ�  ୱ୍ୀକାର କରନ୍�� ଦେ� ବ�୍4�ମାନ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣଙ୍କ ଅଟ� ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣଙ୍କ  ଞଚି୍� ଧନ ଅଟ�  ।

            ଆପଣଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପକ୍ଷମା କରି ଅଛନ୍�ି। ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ବା କରିବା ଦେହ�� ବହ�ୁ ଧନ୍ୟବା
।
            ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ �୍� � କରିଥିବା ଗୃହକ� 
ଦିେନ �ିବା ପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ��ପ୍ର ଅଟ� । �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍।
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୧୦.    ପରଗମଶ୍ବରଙ୍କ ପବିତ୍ରତା (  ଗଲବୀୟ ପୁସ୍ତକ)

୧.    ଗଲବୀୟ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟକରଣ
 ଆଜି  କାଦେ�,           ମୁଁ� ପର୍ଚ� ର ଧମ4���୍ୱ୍ଦେର ପଣୂ୍4ଣ  ମଗ୍ର ପ�ରା�ନ ନୟିମର ଦେଗାଟିଏ ପ� �୍କକ� ଦେ
ଖିବାକ� ଚାଦେହୁଁ    । ଏହି ପ� �୍କ

   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପବି�ର୍ତାର  ି
ଧ୍ାନ୍�ଦେର  ିକ୍�,           ଅଥ4ା�୍ ଦେ ପାପର� ପୃଥକ ଅଟନ୍�ି ଓ ଦେ ଆପଣା ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ପବି�ର୍
  ଦେହବାକ� ଅଦେପକ୍ଷା କରନ୍�ି             । ଦେ ଆପଣା ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଜଗ�ର ଅନ୍ୟ  ମ �୍ଙ୍କଠାର� ପୃଥକ ଦେହବାର ଆଶା କରନ୍�ି। ଏହି
      ’  ପ� �୍କ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପର୍କାଶ କଦେର ଦେ� ପାପ କ ଣ ଅଦେଟ,         �ାହା ଫ�ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାକ� 
ୂର କରି ପାରିବା ଓ

    ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା  ାଧନ କରି ପାରିବା           । ଏବଂ ଏହି ପ� �୍କ ପର୍କାଶ କଦେର ଦେ� �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ କର�,  ଦେ�ଦେବ
      ପରଦେମଶୱ୍ର ଏକ କ୍ଷମାଶୀ� ଓ କୃପାମୟ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,       ଏବଂ ଦେ ହି ପାପକ୍ଷମାର ମ�ଖୟ୍ ଆଶୀବ4ା
 ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ

 ଉପ ଥ୍ି�ି ଅଦେଟ              । ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଗୀ� ଗାଇଲୁ ଦେ� ମୁଁ� ଶୱ୍ା ଦେନଉଥିବା ଦେ ହି ବାୟ� �� ମଦ୍େଭ ଅଟ,  ବା �୍ବଦେର
 �� ମଭ୍ର  ାନଧିୟ୍   । ଆଜି  କାଦେ�,     ମୁଁ� ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କକ� ଦେ
ଖିବାକ� ଚାଦେହୁଁ       । ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କ ପ�ରା�ନ ନୟିମର �ୃ�ୀୟ ପ� �୍କ, 

        ୀନୟ ପବ4�ଦେର ଥିବା  ମୟଦେର ଦେମାଶାଙ୍କ� 
ଆି�ାଇଥିବା ନ
ି୍4ଦେ
ଶ ଅଦେଟ,   ଏବଂ ପର୍ଥମ 
ୃଷଟି୍ଦେର,    ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କ ଏକ
    ବିଚି�ର୍ ପ� �୍କ ପରି ଜଣା ପଦେଡ଼,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?         ବିଚି�ର୍ ବିଷୟ ବ� ବିଷୟଦେର ବିଚି�ର୍ ନୟିମ  ହ�ି ଏକ ବିଚି�ର୍ ପ� �୍କ   । ଦେ ହି
           ମ �୍ ନୟିମ ଏହ ିବ� ବିଷୟ ଉପଦେର ଅଦେଟ ଦେ� ଆପଣ କିପରି ବ�ି
ାନ କରନ୍�ି,      �
ି ଦେଗାଟିଏ ଦେଗାର� ଆପଣଙ୍କ ପର୍�ିବା ୀକି
   
ୱି୍�ୀୟ ଥର ବିନ୍ଧି ପକାଏ,  ’  ଆପଣ କ ଣ କରିଦେବ,      ଏହି ପର୍କାରର ପର୍ା ଙ୍ଗିକ ନୟିମ ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ   । ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର,  �
ି

      ଆପଣଙ୍କ ପର୍�ିବା ୀର ଦେଗାର� ଆପଣଙ୍କ� 
ୱି୍�ୀୟ ଥର ବିନ୍ଦେଧ,  ’        ଦେ�ଦେବ କ ଣ କରା�ିବା ଉଚି�୍ ନଶିଚ୍ୟ ଆପଣ ତାହା ଜାଣିବାକ�
ଚାହିଁଦେବ                   । ଏହା ପବ4 ଓ ରକ୍� ଓ ଦେମ
 ଓ ପଶଚ୍ା
ଭ୍ାଗର ନୟିମ ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ। ପର୍ଥମ 
ୃଷଟି୍ଦେର ହିଁ ବିଚି�ର୍ ବିଷୟ ଅଦେଟ।
�ଥାପି,        ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି ଓ ପବି�ର୍ତାଦେର ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ,     ଅଥ4ା� ଦେ ପାପର� ପୃଥକ ଅଟନ୍�ି  ।

   ପବି�ର୍ତାର ଅଥ4 ତାହା ଅଦେଟ,              ଅଥ4ା�୍ ଦେ ପାପର� ପୃଥକ ଅଟନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ଆପଣା ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଜଗ� ଅଦେପକ୍ଷା ତାହାଙ୍କ ପରି
 ଦେହବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି।

୨. ବ�ି
ାନଗ�ଡିକ

   ଏପରି ଅଦେନକ ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ଅଛ,ି     �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧୟ୍ାନ ଦେ
ଇ ପାରିବା,  କିନ୍�� ଉ
ାହରଣ ୱ୍ରପୂ,  ଦେଲବୀୟ ୧୮:   ୨ ପ
ଦେର
ଦେଲଖା�ାଏ, “  �� ମଦ୍େଭ ଇ ର୍ାଏଲ-   ନ୍ତାନଗଣକ� କ�ହ, ‘     ଆମଦ୍େଭ  
ାପର୍ଭ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଟ�   । �� ମଦ୍େଭମାଦେନ

    ଦେ�ଉୁଁ ମି ର ଦେ
ଶଦେର ବା କଲ,      ଦେ ହି ଦେ
ଶାଚାର ଅନୁ ାଦେର ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ; ପ�ଣି,     ଦେ�ଉୁଁ କିଣାନ ଦେ
ଶକ� ଆମଦ୍େଭ
  �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେନଇ �ାଉଅଛ� ,            ଦେ ହି ଦେ
ଶାଚାର ଅନୁ ାଦେର ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ ବିଧି ଅନୁ ାଦେର ଚ�ିବ ନାହିଁ  ।

             �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ର ଶା ନ ମାନ୍ୟ କରିବ ଓ ଆମଭ୍ର ବିଧି ପା�ନ କରିବ ଓ �
ନୁ ାଦେର ଆଚରଣ କରିବ;   ଆମଦ୍େଭ  
ାପର୍ଭ�
  �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଟ� ’” । ୧୯:   ୧୮ ପ
ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, “      �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ଦେଲାକମାନଙ୍କ  ନ୍ତାନଗଣକ� ପର୍�ିହଂି ା

   କି 
ଦ୍େଵଷ କରିବ ନାହିଁ,       ବରଞଚ୍ �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ପର୍�ିବା ୀକି ଆ�ମ୍�� ଲ୍ୟ ପଦ୍େରମ କରିବ;  ଆମଦ୍େଭ  
ାପର୍ଭ� ” । ବା �୍ବଦେର, 
         ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କର  ି
ଧ୍ାନ୍� ଆଜି ମଧୟ୍ ଦେ �ିକି  ାମୟିକ ଓ ପର୍ା ଙ୍ଗିକ ଅଦେଟ,  ଦେ�ଦେ�କି ଦେଗାର�, ଛାଗ,    ଓ ଦେମଷମାନଙ୍କ� ବଧ
  କର�ଥିବା  ମୟଦେର ଥିଲା       । ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କଦେର ଏପରି ଅଦେନକ ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ଅଛ,ି     �ାହାକ� ଆଜି  କାଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

ଦେ
ଖିପାରିବା,         କିନ୍�� ମୁଁ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ବ�ି
ାନ ପର୍ଣା�ୀଦେର ଧୟ୍ାନକ� ଦେକନ୍
ରି୍� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ     । ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପର୍କାରର ବ�ି
ାନ
ଅଛ,ି     ପଶ�ମାନଙ୍କ� କିପରି ବ�ି କରିବାକ� ଅଛ,ି    ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଅଦେନକ ନୟିମ 
ଆି�ାଇଅଛି        । କିନ୍�� ଦେ  ମ �୍ ପର୍ାୟ  ମାନ ଅଦେଟ।
ଅ�ଏବ,           ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କର ପର୍ଥମ ଅଧୟ୍ାୟକ� ଦେଖା�ନ୍�� ଓ ଆ ନ୍�� ପର୍ଥଦେମ ଦେକଦେତାଟି ନ
ି୍4ଦେ
ଶାବ�ୀକ� ଦେ
ଖିବା   । ଦେଲବୀୟ
୧:   ୩ ପ
ର� ଆରମଭ୍ଦେର            “    । ମୁଁ� ଏହାକ�  ପ୍ଷଟ୍ କରିବା ପାଇୁଁ ଦେକଦେତାଟି  ବ4ନାମର ପବୂ4ପ
 ଦେ
ବାକ� �ାଇଅଛ।ି �
ି ଦେ ବ�ି
ାନ

”ଆଦେଣ ,  ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,   ବ�ି
ାନ ଆଣ�ଥିବା ବୟ୍କ୍�ି,  “      ଦେ ଦେ�ଦେବ ଦେଗାଠର� ଦେହାମାଥ4କ ବ�ି 
ଏି,   ଦେ�ଦେବ ଏହରିଦୂେପ କରିବ  ।
  ”  ନଖି�ନ୍� ପ�ଂପଶ� ଦେନବ। ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର, “     ଆମଭ୍ ନକିଟକ� ଶାବକମାନଙ୍କ� ଆଣ ନାହିଁ       । ଆମଭ୍ ନକିଟକ� ଦେଲଙ୍ଗଡ଼ା ପଶ� ଆଣ

      ”     ନାହିଁ। ଆମଭ୍ ନକିଟକ� ଖ�ଣ ପଶ� ଆଣ ନାହିଁ। ଆମଭ୍ ନକିଟକ�  ଦେବ4ା��୍ମ ଦେଘନି ଆ ,    ଆମଦ୍େଭ ଦେ ଥିର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟ�   । ନଖି�ନ୍�
 ”      ପ�ଂପଶ� ଦେଘନଆି । ଏବଂ ଦେ�ଉୁଁ ବୟ୍କ୍�ି ଦେ ହି ବ�ି
ାନ ଆଣ�ଅଛ,ି       ଦେ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଛାମ�ଦେର ଗ୍ରାହ୍ୟ ଦେହବା ନମିନ୍ଦେ�  ମାଗମ-

   �ମଵ୍�
ଵ୍ାର ନକିଟକ� ତାହା ଆଣିବ  । ପ�ଣି,  ଦେ ( ପ�ନବ4ାର,   ବ�ି
ାନ ଆଣିଥିବା ବୟ୍କ୍�ି)     ଦେହାମବ�ିର ମ �୍କଦେର ଆପଣା ହ �୍ର
 ନଭି4ର ଦେ
ବ;        �ହିଁଦେର ଦେ ହି ବ�ି ତାହାର ପର୍ାୟଶଚି୍��୍ ରଦୂେପ ଗ୍ରାହ୍ୟ ଦେହବ    । �ହୁଁ� ଦେ (ପ�ନବ4ାର,   ବ�ି
ାନ ଆଣିଥିବା ବୟ୍କ୍�ି) 

      
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ଦେ ହି ଦେଗାବ� ୍କ� ବଧ କରିବ; ଆଉ,       ହାଦେରାଣର ପ��ର୍ �ାଜକଗଣ ତାହାର ରକ୍� ଦେନଇ  ମାଗମ-
   �ମଵ୍�ର 
ଵ୍ାର  ମୀପ ଥ୍ ଦେବ
-ି   ଉପର ଚାରିଆଦେଡ଼ ଛଞିଚି୍ଦେବ    । ପ�ଣି ଦେ (   ବ�ି
ାନ ଆଣିଥିବା ବୟ୍କ୍�ି)    ଦେ ହି ଦେହାମବ�ିକ� ବଧ

କରିବ" (  ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,    ପର୍ାୟଶଚି୍��୍ ରଦୂେପ ଗ୍ରାହ୍ୟ ଦେହବ)     ଓ ତାହା ଖଣ�୍ ଖଣ�୍ କରିବ      । ହାଦେରାଣ �ାଜକର ପ��ର୍ଗଣ ଦେ ହି
             ଦେବ
ି ଉପଦେର ଅଗ୍ନି ରଖିଦେବ ଓ ଅଗ୍ନି ଉପଦେର କାଷଠ୍  ଜାଇଦେବ। ପ�ଣି ହାଦେରାଣର ପ��ର୍ �ାଜକମାଦେନ ଦେବ
-ି    ଉପରି ଥ୍ ଅଗ୍ନି ଓ

   କାଷଠ୍ ଉପଦେର ଦେ ହି ଖଣ�୍ କ�,    ମ �୍କ ଓ ଦେମ
 ରଖିଦେବ    । ମା�ର୍ ଦେ (   ବ�ି
ାନ ଆଣିଥିବା ବୟ୍କ୍�ି)     ତାହାର ଅନ୍�ର୍ ଓ ପ

  ଜ�ଦେର ଦେଧୌ� କରିବ;       �ହୁଁ� �ାଜକ ଦେବ
ି ଉପଦେର ତାହା ବ� 
ଗ୍ଧ କରିବ,  ତାହା ଦେହାମବ�ି, ଅଥ4ା�,୍   �� ଷଟି୍ଜନକ ଆଘର୍ାଣାଦେଥ4

     
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର ଅଗ୍ନକୃି� ଉପହାର ଦେହବ ” ‘  ’     । �� ଷଟି୍ଜନକ ଆଘ୍ରାଣାଦେଥ4 ଏହା ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କଦେର ବୟ୍କ୍�
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               କରିବାର ମାଧୟ୍ମ ଅଦେଟ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ହି ବ�ି
ାନକ� ଗ୍ରହଣ କରିଦେବ ଓ ଦେ ପାପକ୍ଷମା କରିଦେବ। ଏହି ବିଷୟକ� ୪:  ୨୦
  ପ
ଦେର  ପ୍ଷଟ୍ କରା�ାଇଅଛ।ି

 ର�ଚିକର ଅନୁଚଦ୍େଛ
,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?       ଏବଂ �
ି ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
ଦେର କିଛି  ପ୍ଷଟ୍ ଅଦେଟ,      ଦେ�ଦେବ ଏହା ଦେ� ବ�ି
ାନ ଆଣ�ଥିବା ବୟ୍କ୍�ି
  ଏକ ଦେ�ାଗ
ାନକାରୀ ଅଦେଟ,   ଦେ ନୁଦେହୁଁ କି?        ବ�ି
ାନ ଆଣ�ଥିବା ବୟ୍କ୍�ି ଏହି ପର୍କ୍ରିୟାଦେର ଜଦେଣ 
ଶ4କ ନୁଦେହୁଁ    । ଦେ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି, 

   ଅଥ4ା�୍ �ିଏ ପାପ କରିଅଛ,ି   ଦେ ପଶ�କ� ଆଦେଣ,   ଦେ ତାହାକ�  ମାଗମ-  �ମବ୍�କ� ଆଦେଣ,       ଦେ ପଶ�ର ମ �୍କ ଉପଦେର ଆପଣା ହ �୍
        ରଦେଖ ଓ  ମଭ୍ବ�ଃ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ପଶ�ର ଗଳାକ� ଦେଛ
ନ କଦେର  ’            । ତା ପଦେର ଦେ ପଶ�ର ଚମ4କ� କାଦେଢ଼଼ ଓ ଦେ ତାହା ଖଣ�୍ ଖଣ�୍ କଦେର

                    ଓ ଦେ ତାହାର ଅନ୍�ର୍କ� ଦେଧୌ� କଦେର ଓ �ାଜକକ� ଦେ ହି  ବ� ପର୍
ାନ କଦେର ଓ �ାଜକ ଦେ  ବ�କ� ଅଗ୍ନଦିେର 
ଗ୍ଧ କଦେର। ପ�ଣି
            �ାଜକ କିଛି ରକ୍� ଦେନଇ ଦେବ
ି ଉପଦେର ଛଞିଚି୍ଥାଏ। ଅଦେନକ  ମୟଦେର ରକ୍�କ� ଦେବ
ି  ମମ୍�ଖଦେର ଢ଼଼ଳା�ାଏ,   ଓ ଦେକଦେ�କ  ମୟଦେର

       ଦେ ହି ରକ୍�କ� ବ�ି
ାନ କରିଥିବା ବୟ୍କ୍�ି ଉପଦେର ମଧୟ୍ ଛଞିଚ୍ା�ାଏ          । ଦେ ଠାଦେର ଦେକୌଣ ି ପର୍ଶନ୍ କରା�ାଏ ନାହିଁ ଦେ� କିଏ ତାହାର
  ପାପର 
ାୟୀ ଅଦେଟ,   ପର୍ଶନ୍ କରା�ାଏ କି?   ଦେମା କହବିାର ଅଥ4,     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଏହି ପର୍କ୍ରିୟାକ� ଦେ
ଖନ୍�ି,   ଦେ�ଦେବ ଆପଣ

      ଦେ
ଖିପାରିଦେବ ଦେ� ଦେ ଠାଦେର ଦେ
ାଷ ଲଗାଇବାକ� ଦେକହି ନାହିଁ     । ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ପାପ କରିଅଛ,ି    ଦେ ମାଦେନ ଦେଗାଟିଏ ବ�ି
ାନକ�
ଆଣିଅଛନ୍�ି,      ଦେ ମାଦେନ ଏହି ପର୍କ୍ରିୟାଦେର ଏକ ଦେ�ାଗ
ାନକାରୀ ଅଟନ୍�ି,   ଏବଂ ଦେଶଷଦେର ପରିଣାମ ୱ୍ରପୂ,   ଦେ ମାଦେନ କ୍ଷମା

 ପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି।

କ.     ପରଦେମଶୱ୍ର ଜଦେଣ ପବି�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି

               ଆପଣ ବ�ି
ାନର ଏହି  ାମାନ୍ୟ ପର୍କ୍ରିୟାକ� ବାରମବ୍ାର ପଢ଼ି଼ ପାରିଦେବ ଓ ବ�ି
ାନଦେର ଥିବା ଅଦେନକ ବିଷୟ ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କର
                ଅନ୍ୟଆଦେଲାଚନାମାନଙ୍କଦେର ଦେ
ଖି ପାରିଦେବ ଦେ� ଆପଣ କିପରି ଶ�ଚି ଦେହାଇଥାଆନ୍�ି ଓ ଜଗ�ର ରୀ�ି ଅନୁ ାଦେର ଆଚରଣ କରି ନ

ଥାଆନ୍�ି          । ଏବଂ ଦେ�ପରି ଆପଣ ଏହାକ� ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�ି ଓ ଅନୁଧୟ୍ାନ କରନ୍�ି,    ଦେ�ଦେବ ଅଦେନକ ବିଷୟ ଅଛ,ି   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏପରି
   ଅଦେନକ ବିଷୟ ଶିଖି ପାରିବା    । ଦେ ହି ବିଷୟମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର�,      ବ�ି
ାନ ପର୍ଣା�ୀଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର

  ଦେକଦେତାଟି ବିଷୟ ଶିଖିଥାଉ             ।  ବ4 ପର୍ଥଦେମ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶିଖିଥାଉ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଏକ ପବି�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି। ଦେ 
                ପାପ କରନ୍�ି ନାହିଁ ଓ ପାପର�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ପୃଥକ ଅଟନ୍�ି। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ପ�ରା�ନ ନୟିମ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଅଧୟ୍ୟନ
 କରି ଆ �ଅଛନ୍�ି,        ଆପଣ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପବି�ର୍ତାର ଏହି ଧାରଣାକ� ଦେ
ଖିବା ଆରମଭ୍ କରିଅଛନ୍�ି     । ଏ
ନ ଉ
ୟ୍ାନଦେର ଏହା

   ଅ�ପ୍ ମା�ର୍ାଦେର ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�;            ଓ �ା�ର୍ା ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଅଗ୍ନମିୟ ବ�
ାର କାହାଣୀଦେର ଏହା ଅଧିକ  ପ୍ଷଟ୍ ରପୂଦେର
 ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�,    ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମାଶାଙ୍କ� କହନ୍�ି, “    �� ମଭ୍ ପା
ର� ପା
�କା କାଢ଼଼;     କାରଣ �� ମଦ୍େଭ ଦେ�ଉୁଁ  ଥ୍ାନଦେର

 ଛଡ଼ିା ଦେହଉଅଛ,   ତାହା ପବି�ର୍ ଭମିୂ ”   । ଭମିୂ ପବି�ର୍ ଥିଲା,        କାରଣ ପବି�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ହି ଅଗ୍ନମିୟ ବ�
ା ମଧୟ୍ଦେର
 ଉପ ଥ୍ି� ଥିଦେଲ       । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପବି�ର୍ତାକ� �ା�ର୍ା ୧୯ ଅଧୟ୍ାୟଦେର,     ଦେମାଶା  ୀନୟ ପବ4�କ� ଅଦେରାହଣ

             କରିବା ଓ 
ଶଆଜ୍ଞା ପର୍ାପ�୍ କରିବା ପାଇୁଁ ପର୍ �୍� �ିର  ମୟ ପରି ଘଟଣାଦେର ବଣ୍4ଣନା କରା�ାଇଥିବା ଦେ
ଖ�     । ଆଉ ଦେ ହି  ୀନୟ
              ପବ4�କ� ଦେକୌଣ ି ପଶ� ବା ମନୁଷୟ୍ ନ �ିବା ପାଇୁଁ ପର୍ାୟ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଦେଗାଟିଏ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ନ
ି୍4ଦେ
ଶ ପାଇଅଛ� । କାହିଁକି?  କାରଣ
                ପବି�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ପବ4�ଦେର ଅଛନ୍�ି ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ହି ପବ4�ଦେର ଥିବା  ମୟଦେର �
ି ଦେକୌଣ ି ପାପୀ ବୟ୍କ୍�ି ବା ପଶ�
  ପବ4�କ�  ପ୍ଶ4 କଦେର,    ଦେ�ଦେବ ଦେ ଦେ ହକ୍ିଷଣି ମରି�ିବ        ’। ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେଗାଟିଏ ପବି�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେହବାର ଅଥ4 କ ଣ,  ତାହା
      ଆପଣା ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଶିଖାଉଥିବା ଆପଣ ଦେ
ଖିବା ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି      । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କକ� ଆ ନ୍�ି, 

      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଏହି ବିନ୍
�ଦେର ଦେନ�ୃ�ୱ୍ କର�ଥିବା ଦେ
ଖନ୍�ି,     କାରଣ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପବି�ର୍ତା  ମଗ୍ର
   ବ�ି
ାନ ପର୍ଣା�ୀକ� ଚାଲି� କଦେର           । ଏହା ବ� ଝିବା ଆପଣ  ମ �୍ଙ୍କ ପାଇୁଁ ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ। ପରଦେମଶୱ୍ର ପଶ�ମାନଙ୍କ� ଘୃଣା
               କରନ୍�ି ନାହିଁ। ପରଦେମଶୱ୍ର ନଷିଠ୍� ର ବା ଅ ଥ୍ିରମନା ନୁହୁଁନ୍�ି। ତାହା ବ�ି
ାନ ପର୍ଣା�ୀକ� ଚାଲି� କଦେର ନାହିଁ। ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ�
            ପବି�ର୍ ଦେ ହି �ଥୟ୍ ଏହି ପର୍ଣା�ୀକ� ଚାଲି� କଦେର। ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କ ପର୍ଶନ୍ କଦେର ଦେ� :     ଆପଣ କାହିଁକି ବ�ି
ାନ କରିବା ଉଚି�?୍

ଉ��୍ମ,   ଏହା  ପ୍ଷଟ୍ ଅଦେଟ,    କାରଣ ଆପଣ ପାପ କରନ୍�ି  । ଉ��୍ମ,      ପାପ ଆପଣଙ୍କ� ଏକ ପବି�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ
       ଉପ ଥ୍ି�ିର� ପୃଥକ କଦେର ଓ ଦେ ଥିପାଇୁଁ କିଛି କରା�ିବା ଆବଶୟ୍କ  । ଦେ
ଖନ୍�� ,    ଏହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପବି�ର୍ତା ଅଦେଟ,   �ାହା  ବ�

  ବିଷୟକ� ଦେନ�ୃ�ୱ୍ କଦେର    । �
ି ମୁଁ� କହବିି,       ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପବି�ର୍ତାର ଜ୍ଞାନଦେର ବୃ
ଧ୍ି ପାଇଥାଉ, 
 ’  ଦେ�ଦେବ କ ଣ ଦେହାଇଥାଏ?        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ପାପ ବିଷୟଦେର ଜ୍ଞା� ଦେହବାଦେର ବୃ
ଧ୍ି ପାଇଥାଉ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବୃ
ଧ୍ି ପାଇ ନ

 ଥାଉ କି?           ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପବି�ର୍ତା ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପମୟ ଅବ ଥ୍ାର ଜ୍ଞାନଦେର ବୃ
ଧ୍ି
ପାଇଥାଉ,        ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ପାପ ପର୍�ି 
ଣଡ୍ର ଆବଶୟ୍କତାକ� ବ� ଝିଥାଉ       । ଏହା ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟର ବଭିିନ୍ନ ଅଂଶ

 ଅଦେଟ।  ଟି୍ଭ,       �ିଶାଇୟ ୬ ଅଧୟ୍ାୟର ଦେ�ଉୁଁ ଭାଗକ� ଅଧୟ୍ୟନ କଦେଲ,      ତାହା ଏହି �ଥୟ୍କ�  ପ୍ଷଟ୍ଭାବଦେର ପର୍କାଶ କଦେର  ।
             “ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ିଶାଇୟ 
ଶ4ନଦେର ପର୍ଭ�ଙ୍କ� ଏକ ଉଚଚ୍ ଓ ଉନ୍ନ�  ିଂହା ନଦେର ଉପବିଷଟ୍ ଦେ
ଖନ୍�ି ଓ ଦେ ମାଦେନ ଧମ4ମୟ, 

ଧମ4ମୟ, ”  ଧମ4ମୟ ଦେଘାଷାଣ କର�ଅଛନ୍�ି,  ’   ଦେ କ ଣ କରନ୍�ି କି?        ଦେ ଦେଡ଼ଇୁଁ ପଡ଼ନ୍�ି ଏବଂ ତାହାଙ୍କ� ପର୍ଣାମ କର� ନାହୁଁାନ୍�ି   । ଏହା
         ତାହାଙ୍କ ପାପ ଅଦେଟ �ାହା ତାଙ୍କ� ବିହ୍ୱ� କର�ଅଛି ଓ ଦେ କହନ୍�ି, “    ମୁଁ� ଦେ
ଖି ପାରିବି ନାହିଁ,      ମୁଁ� ଅଶ�ଚି ଓଷଠ୍ାଧରବିଶିଷଟ୍ ମନୁଷୟ୍ ଓ

      ମୁଁ� ଅଶ�ଚି ଓଷଠ୍ାଧରବିଶିଷଟ୍ ଦେଗାଷଠ୍ୀ ମଧୟ୍ଦେର ବା କର�ଅଛି    ” । ଦେମାଦେ� କ୍ଷମାର ଆବଶୟ୍କ। ଦେ
ଖନ୍�� ,   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ
   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପବି�ର୍ତାକ� ଦେ
ଖି ପାରନ୍�ି,     ଦେ ହି  ମୟଦେର ଏହପିରି ଅନୁଭବ ଦେହାଇଥାଏ      । ଦେ�ଣ� ଏହା ବ� ଝିବା ବହ�ୁ

 ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ,          ଦେ� ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କକ� ଆଦେଗଇ ଦେନଉଥିବା ଧାରଣା ପଶ�ମାନଙ୍କ ପର୍�ି ନଷିଠ୍� ରତା ନୁଦେହୁଁ   । ଦେଲବୀୟ
   ପ� �୍କକ� �ାହା ଆଦେଗଇ ଦେନଉଅଛ,ି           ତାହା ପରଦେମଶୱ୍ର ଏକ ପବି�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପୀ ଦେଲାକ ଅଟ� , 

        ଏବଂ ଦେ ହି 
�ଇଟି ବିଷୟ ଏକ  ଙ୍ଦେଗ ଦେହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ            । ମୁଁ� ଦେଗାଟିଏ ଟିପପ୍ଣୀକ�  ମ୍ରଣ କଦେର ଦେ� ଥଦେର ଦେଗାଟିଏ ପା�କ ଏହା
              କହି ପର୍ଚାର କଦେଲ ଦେ� ତାଙ୍କ ମଞଚ୍ର� ପାପ ବିଷୟଦେର ଆଉ ଦେକଦେବ ପର୍ଚାର କରିଦେବ ନାହିଁ। ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍�� ,  ’  ଦେ କ ଣ
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କହଦିେଲ? ’             ତା ଅଥ4 ପବି�ର୍ତା ବିଷୟଦେର ମଧୟ୍ ତାହାଙ୍କ ମଞଚ୍ର� ଆଉ ଦେକଦେବ ପର୍ଚାର କରା �ାଇ ନ ଥିଲା   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
    ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ବହ�ୁ କିଛି ଶିଖ�,          କିନ୍�� ଦେ  ମ �୍ଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ ଦେ� ଏକ ପବି�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,  ତାହା

  ଅଧିକ ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ।

ଖ.  ପାପ ବିଷୟଦେର

     ’  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ବ�ି
ାନ ପର୍ଣା�ୀର� ଆଉ କ ଣ ଶିଖିଥାଉ? ଉ��୍ମ,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ ବିଷୟଦେର ବହ�ୁ କିଛି ଶିଖିଥାଉ  ।
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ ବିଷୟଦେର ବହ�ୁ କିଛି ଶିଖିଥାଉ,       ପ�ଣି ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ଧୟ୍ାନ ଦେକନ୍
ରି୍� କରିବା କଷଟ୍କର...   ଦେମା କହବିାର

ଅଥ4,          ଏପରି ଅଦେନକ ବିଷୟ ଅଛି �ାହା ବିଷୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଦେଲାଚନା କରି ପାରିବା       । ମୁଁ� ପାପ ବିଷୟଦେର 
�ଇଟି ବିଷୟ କହବିାକ�
ଚାଦେହୁଁ,      �ାହା ଏହି ବ�ି
ାନ ପର୍ଣା�ୀ୍ର� ନଗି4� ହଏୁ  । ପର୍ଥମଦେର,       ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କର ବ�ି
ାନ ପର୍ଣା�ୀ ଶିଖାଏ ଦେ�

     ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନୟିମ ଉଲଙ୍ଘନ କରିବା ପାପ ଅଦେଟ        । ତାହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ବ�ି
ାନ କରିବାର ଆବଶୟ୍କତାକ� ଦେନଇ�ାଏ, 
       ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ପବି�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିର ଆନନ୍
 ଉଠାଇପାର�     । ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନୟିମ ଉଲଙ୍ଘନ

               କରିବା ପାପ ଅଦେଟ। ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କଦେର ଦେକବ� ପରଦେମଶୱ୍ର ନୟିମ ନ
ି୍4ଧାରି� କରନ୍�ି। ଦେ ଦେମାଶାଙ୍କ ମ� ପଚାରନ୍�ି ନାହିଁ।
                ଦେ ହାଦେରାଣଙ୍କ� ତାହାଙ୍କ ମ� ପଚାରନ୍�ି ନାହିଁ। ଦେ ମରୀୟମଙ୍କ� ତାହାଙ୍କ ମ� ପଚାରନ୍�ି ନାହିଁ। ଦେ ମାଇକ୍ ମ�ଦେରଙ୍କ� ତାଙ୍କ

ମ�,      ବା ଅନ୍ୟ କାହାରି ମ� ପଚାରନ୍�ି ନାହିଁ           । ଦେକବ� ପରଦେମଶୱ୍ର ନୟିମ  ଥ୍ାପନ କରନ୍�ି। ପ�ଣି ତାହାଙ୍କ ନୟିମ ଉଲଙ୍ଘନ
        କରିବା ପାପ ଅଦେଟ। ବ�୍4�ମାନ ଏହା ବ� ଝିବା ବହ�ୁ ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ,       କାରଣ ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଅନ୍ୟ ଏକ  �ୟ୍ତାକ�

 ଦେନ�ୃ�ୱ୍ କରିଥାଏ,      ଅଥ4ା�୍ ପାପ  ବ4
ା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର ଅଦେଟ   । ଆପଣ ଦେ
ଖନ୍�� ,    �
ି ଏହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ
ନୟିମ... (      ଦ୍େପ ଏଟ୍ ଏଣଡ୍ ଅଫ୍ ଦେଟପ)୍           । ମୁଁ� ବିଷୟବ �୍� କ� �ିବାକ� 
ଅି। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କର� ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ ଶିଖ�,

      ଅଥ4ା�୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନୟିମ ଉଲଙ୍ଘନ କରିବା ପାପ ଅଦେଟ, ପରଦେମଶୱ୍ର,      ଦେକବ� ପରଦେମଶୱ୍ର ନ
ି୍4ଧାରି� କରନ୍�ି ଦେ�
’     ’  କ ଣ ପାପ ଅଦେଟ ଓ କ ଣ ନୁଦେହୁଁ,      ଏବଂ ପରିଦେଶଷଦେର ପାପ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର ଅଦେଟ      । ଦେ�ାଦେଷଫ ଏହା ଭଲ ଭାବଦେର

ଜାଣିଥିଦେଲ,     ଦେ ଜାଣି ନ ଥିଦେଲ କି?         ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେପାଟୀଫରଙ୍କ ଭା�4୍ୟା ତାହାଙ୍କ� ଦେ�ୌନଲା� ାକ� �ୃପ�୍ କରିବା ପାଇୁଁ
   ପର୍ଦେଲାଭି� କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଥିଲା,        ଦେ ଜାଣିଥିଦେଲ ଦେ� �
ି ଦେ ତାହାର ବଶୀଭ�ୂ ଦେହାଇଥାଆନ୍ଦେ�,   ଦେ�ଦେବ ଦେ 

   ଦେପାଟୀଫରଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର ପାପ କରିଥାଆନ୍ଦେ�,      କିନ୍�� �ଥାପି ଦେ ଦେପାଟୀଫରଙ୍କ ଭା�4୍ୟାଙ୍କ� କହନ୍�ି, “    ଏଦେହ�� ମୁଁ� କିରଦୂେପ
       ଏଦେଡ଼ ବଡ଼ 
�ଷଟ୍ତା ଓ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର ପାପ କରିପାଦେର?”      ଦେ ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ବୟ୍ଭିଚାରର ନୟିମ

   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଆଦେ ଓ ଦେ�ଣ�,       ବୟ୍ଭିଚାର କରିବା 
ୱ୍ାରା ଦେ ଦେପାଟୀଫରଙ୍କ ନୟିମ ନୁଦେହୁଁ,   ମା�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ
  ନୟିମକ� ଉଲଙ୍ଘନ କରିଦେବ            । ଦେ�ଣ� ପାପ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର ଅଦେଟ। ଗୀ� ୫୧ ବାଇବଲର  ବ�ଠାର� ଶକ୍�ିଶା�ୀ

             ଗୀ�ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଗୀ� ଅଦେଟ। ଏହା ଭାବବା
ୀ ନାଥନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ବ�୍ଦେଶବାଙ୍କ  ହ�ି 
ାଉ
ଙ୍କ ପାପର
             ମମ୍�ଖୀନ କରା�ିବା ପଦେର ଦେଲଖା�ାଇଥିବା 
ାଉ
ଙ୍କ ଗୀ� ଅଦେଟ। 
ାଉ
 କିପରି ଆପଣା ପାପ  ୱ୍ୀକାର କରନ୍�ି,  ତାହା ୫୧:  ୧

 ପ
ଦେର ଶ�ଣନ୍�� , “  ଦେହ ପରଦେମଶଵ୍ର,    ଆପଣା  ଦ୍େନହପଣୂ୍4ଣ କର�ଣାନୁ ାଦେର ଦେମା  ʼ   ପର୍�ି 
ୟା କର;    �� ମଭ୍ କୃପାର ବାହଲ୍ୁୟ
    ଅନୁ ାଦେର ଦେମାହର ଅଧମ4 ମାଜ4ନା କର  । ଦେମା  ʼ       ଅପରାଧର� ଦେମାଦେ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ପର୍କ୍ଷା�ନ କର ଓ ଦେମା  ʼ    ପାପର� ଦେମାଦେ� ଶ�ଚି କର  ।

       କାରଣ ମୁଁ� ଆପଣା ଅଧମ4  ଵ୍ୀକାର କର�ଅଛି ଓ ଦେମା  ʼ   ପାପ  ବ4
ା ଦେମା  ʼ   ମମ୍�ଖଦେର ଅଛି ”     । ଏବଂ ତାହା ପଦେର ଦେ କହନ୍�ି, “  ମୁଁ� �� ମଭ୍
ବିର�
ଧ୍ଦେର,     ଦେକବ� �� ମଭ୍ ବିର�
ଧ୍ଦେର ପାପ କରିଅଛ,ି ଆଉ,    �� ମଭ୍ 
ୃଷଟି୍ଦେର �ାହା ମନ୍
,   ତାହା ହିଁ କରିଅଛି ” । ହୁଁ,  
ାଉ


   ବ�୍ଦେଶବାଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର ପାପ କରିଅଛନ୍�ି,       
ାଉ
 ବ�୍ଦେଶବାଙ୍କ  ୱ୍ାମୀ ଊରୀୟଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର ପାପ କରିଅଛନ୍�ି  । କିନ୍�� , 
               ମ�ୂରପୂଦେର 
ାଉ
 ଆପଣା ହ
ୃୟର ଗଭୀରତାଦେର ବ� ଝି ପାରିଥିଦେଲ ଦେ� ଏହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନୟିମ ଥିଲା ଓ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ 

   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନୟିମକ� ଉଲଙ୍ଘନ କଦେଲ,     ଦେ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର ପାପ କଦେଲ     । ନଶିଚି୍� ରପୂଦେର ଦେଲବୀୟ
       ପର୍ଣା�ୀ ଏହି ବିଷୟ ବ� ଝିବା ପାଇୁଁ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  ାହା�4୍ୟ କଦେର।

     ବ�୍4�ମାନ ଏହାର ପରିଣାମ ବ� ଅ�ୟ୍ଧିକ ପର୍ା ଙ୍ଗିକ ଅଦେଟ,    ଦେ  ବ� ନୁଦେହୁଁ କି?          ଏହାର ଅଥ4 �
ି ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ଆପଣା ଭଉଣୀ ବା
   ଭାଇ ପର୍�ି ନଷିଠ୍� ର ଦେହଉ,      ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର ପାପ କର�ଅଛ�    । �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

           ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଆମ  କ୍�ଲର ଦେଛାଟ  ମହୂର� ଅଲଗା କରିବା 
ୱ୍ାରା ଦେ ମାନଙ୍କ ମଲ୍ୂୟ କମ କର�,   ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର ପାପ କର�ଅଛ�            । �
ି ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ଆପଣା  ୱ୍ାମୀ ବା  �୍ର୍ୀଙ୍କ� �� ଚଛ୍ ମଦେନ କର�,  ଦେ�ଦେବ

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର ପାପ କର�ଅଛ�      । ପ�ଣି �
ି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଚିନ୍ତାଧାରା,   ବା କା�4୍ୟ
    କାମା�� ର ଓ 
ଦ୍େୱଷ ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ,       ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର ପାପ କର�ଅଛ�     । ଏହି ବିଷୟକ� ବ� ଝିବା ପାଇୁଁ

     ଦେଲବୀୟ ପର୍ଣା�ୀ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  ାହା�4ୟ୍ କଦେର। ଦେ
ଖନ୍�� ,        ଆପଣ ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କଦେର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ବୟ୍କ୍�ିକ�
  ବ�ି
ାନ କରନ୍�ି ନାହିଁ,  କରନ୍�ି କି?             ଆପଣଆପଣା ଭା�4୍ୟାର କ୍ଦେରାଧକ� �� ଷଟ୍ କରିବା ପାଇୁଁ ଏକ ଦେଛାଟ ପଶ�କ� ବଧ କରି

          ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ କ୍ଦେରାଧକ� �� ଷଟ୍ କରିବା ପାଇୁଁ ଦେକୌଣ ି ଦେଗାର�କ� ବଧ କରି ନ ଥାଅ    । ଦେମା କହବିାର ଅଥ4,   ଆପଣଆପଣା
   ଜୀବନ ାଥୀଙ୍କ  ହ�ି ବ�ଝାମଣା କରିଦେବ         । କିନ୍�� ପାପ  ବ4
ା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର ଅଦେଟ। ଦେମା ମ�ଦେର,    ଏହା ପାପ ପର୍�ି

   ଏକ ଭିନ୍ନ 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣ ଅଦେଟ             । ଏହା ବାଇବଲଆଧାରି� 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣ ଅଦେଟ। ଦେଲବୀୟ ପର୍ଣା�ୀର� ପାପ ବିଷୟଦେର ଏହି ଦେଗାଟିଏ
     ବିଷୟ ଶିଖ� ଦେ� ପାପ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବୟ୍ବ ଥ୍ା,    ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନୟିମର ଉଲଙ୍ଘନ ଅଦେଟ,     ଓ ଦେ�ଣ� ପରିଦେଶଷଦେର ପାପ
    ବ4
ା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର ଅଦେଟ   ।  �ୟ୍ ଅଦେଟ,    ଅନ୍ୟ ଦେଲାକମାଦେନ  ାମିଲ୍ ଦେହାଇଥାଆନ୍�ି,    କିନ୍�� ଦେଶଷଦେର ଏହା

 ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି।
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ଉ��୍ମ, 
ୱି୍�ୀୟଦେର,        ଦେଲବୀୟ ପର୍ଣା�ୀ ପାପର ପର୍ଚ� ର ଉଚଚ୍ ମଲ୍ୂୟ ବିଷୟଦେର ଶିଖାଏ, ’   କ ଣ ତାହା ନୁଦେହୁଁ? ଦେ�ଣ�,   ମୁଁ� ଦେଲବୀୟ
  ୧ ଅଧୟ୍ାୟକ� ପଢ଼ିଲି,               ଦେ�ଣ� ମୁଁ� ଏହା  ପ୍ଷଟ୍ କଲି ଦେ� ଆପଣ ଜାଣନ୍�� ଦେ� କିଏ ପଶ� ଉପଦେର ଆପଣା ହ �୍ ରଦେଖ,   କିଏ ଗଳାକ�
କାଦେଟ,    କିଏ ପଶ�ର ଚମ4କ� କାଦେଢ଼଼,    କିଏ ଖଣଡ୍ ଖଣଡ୍ କଦେର,     କିଏ ତାହାର ଅନ୍�ର୍କ� ଦେଧୌ� କଦେର,      କିଏ �ାଜକକ� ଦେ ହି  ବ� ପର୍
ାନ
କଦେର? ଦେ
ଖନ୍�� ,      ଏହା ଜଦେଣ ପାପୀ ଦେ�  ବ� କରିଥାଏ          । ଏହା ବ�ି
ାନ ଆଣ�ଥିବା ବୟ୍କ୍�ି ଦେ  ବ� କରିଥାଏ ଏବଂ ପରଦେମଶୱ୍ର

              ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ବ�ଝାଇବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ� ପାପ ଦେକଦେଡ଼ ମନ୍
 ଅଦେଟ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଶିଚି୍� ରପୂଦେର ଏପରି ଏକ
 ଜଗ�ଦେର ରହଅୁଛ� ,    ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପାପକ� ଦେହୟଜ୍ଞାନ କରା�ାଏ, ’     କ ଣଆମଦ୍େଭମାଦେନ ରହୁ ନାହୁଁ� କି?    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏପରି ଏକ
 ଜଗ�ଦେର ରହଅୁଛ� ,    ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପବି�ର୍ତାକ� ବି
ର୍�ପ କରା�ାଏ,   ଧାମି4କତାକ� ପରିହା କରା�ାଏ     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏପରି ଏକ
 ଜଗ�ଦେର ରହଅୁଛ� ,           ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପବି�ର୍ତା ଦେକବ� ନବି4� ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଅଦେଟ ଓ ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୪ ଅଧୟ୍ାୟର ଅନୁଚଦ୍େଛ
, “  �ାହା

 �ାହା  �ୟ୍,   �ାହା �ାହା ଆ
ରଣୀୟ,   �ାହା �ାହା ପର୍ୀ�ିଭାଜନ,     ଦେ ହି  ମ �୍ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର,”    ଏହା ପରା �୍ ଦେଲାକମାନଙ୍କ
   ପାଇୁଁ ଉପ��କ୍� ଦେବାଲି କ�ହା�ାଏ  ’      । କ ଣ ଜଗ� ଏହା କଦେହ ନାହିଁ କି?        ଆପଣ ଦେଶଷ ଥର ଦେକଦେବ ଦେଟଲିଭିଜନଦେର ବା ଚ�ଚଚି୍�ର୍ଦେର
     ଦେ�ୌନ ପବି�ର୍ତାକ� ପର୍ାଧାନ୍ୟ ଦେ
ବା ବିଷୟଦେର ଶ�ଣିଅଛନ୍�ି?           ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କ କଦେହ ଦେ� ପାପ ଏପରି ଗମଭ୍ୀର ଅଦେଟ ଦେ� ଏହାର

    ଏକମା�ର୍  ୱ୍ୀକା�4୍ୟ 
ଣଡ୍ ମୃ�� ୟ୍ ଅଦେଟ।

ବ�୍4�ମାନ,      ମୁଁ� ଏହି ବିନ୍
�କ� ଆଗକ� ବଢ଼଼ାଇବାକ� �ାଉଅଛି         । ମୁଁ� �ାହା କହବିାକ� �ାଉଅଛି ତାହା ଏକ ଅପରି୍�ିକର ଅଦେଟ,  ତାହାକ�
  ଅପରି୍�ିକର ପରି ଦେ
ଖ,     କିନ୍�� ଏହା ବାଇବଲ ଆଧାରି� ଅଦେଟ        । ଏବଂ ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ କିପରି ଏହା କହବିି,     କିନ୍�� ଆପଣ ଗୃହକ� �ାଇ

    ତାହା କରିବା ପାଇୁଁ କହବିାକ� ଚାଦେହୁଁ              । ଆପଣ ଗୃହକ� �ାଇ ଏହା କରିବାକ� କହବିା ଛଡ଼ା ଆଉ କିପରି କହବିି ମୁଁ� ଜାଣି ନାହିଁ,   କିନ୍�� ମୁଁ�
        ନଶିଚ୍ୟ ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଆପଣ ଏପରି କରନ୍��    । କିନ୍�� ଗୃହକ� �ାଆନ୍�� ,   ଓ ଫ୍�ପିକ� ନଅିନ୍��     । ଗୃହକ� �ାଇ ଫିଦେଡ଼ାକ�
    ନଅିନ୍�� ଓ ଆପଣ ଦେକା�ଦେର ଧରନ୍�� ,     ତାହାର ମ �୍କଦେର ଆପଣା ହ �୍ ରଖନ୍�� ,    ଦେଗାଟିଏ �ୀକ୍ଷଣ ଛ� ରୀ ନଅିନ୍�� ,   ଫ୍�ପିର ଗଳାକ�

ଧରନ୍�� ,    ଓ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� କହନ୍�� ଦେ�,     ମିଛ କହବିା ଦେ �ିକ ମନ୍
 ନୁଦେହୁଁ,      ଦେ� ବୟ୍କ୍�ିଗ� ପାପଦେର ଅନ୍ୟ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ଦେକୌଣ ି
  ମପ୍କ4 ନାହିଁ          । ଦେ ହି ଦେଛାଟ ପାପ ବ� ଦେକୌଣ ି  ମ ୟ୍ା ନୁଦେହୁଁ। ଦେମା କହବିାର ଅଥ4,      ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କଦେର ଅଜ୍ଞାନକୃ� ପାପ  କାଶ�

    ଦେଗାର�ମାନଙ୍କ� ବଧ କର�ଥିବା ଦେଲାକମାଦେନ ଅଛନ୍�ି  ’      । କ ଣ ଆପଣ ବ�ି
ାନ ଛବିର ଶକ୍�ିକ� ଦେ
ଖିପାରନ୍�ି?    ଆପଣ ଦେ ହି ପର୍କାର
        “କର�ଥିବା କ�ପ୍ନା କରି ପାରିଦେବ ନାହିଁ ଓ ଦେଗାଟିଏ  ମୟଦେର ହୁଁ, ଫ୍�ପି,      ”   ଦେମା ପାପ ପାଇୁଁ ମରିବାକ� �ାଉଅଛି କହବିା  ମୟଦେର

“    ”   ପାପ କିଛି ମନ୍
 ନୁଦେହୁଁ କହି ପାରିଦେବ ନାହିଁ         । ଦେମା କହବିାର ଅଥ4 ଆପଣ ତାହା କରି ପାରିଦେବ ନାହିଁ,  ଠକ୍ି କହଛୁ?ି    ଆପଣ ତାହା କରି
 ପାରିଦେବ ନାହିଁ      । ତାହା ବ�ି
ାନ ପର୍ଣା�ୀର ଶକ୍�ି ଅଦେଟ,    ଅଥ4ା�୍ ପାପ ଭୟଙ୍କର ଅଦେଟ        । ଏହି ବିଷୟର ବା �୍ବିକତା ଏହା ଦେ� �
ି

      ଦେକହି ଭାବନ୍�ି ଦେ� ପାପ ଦେ �ିକି ମନ୍
 ନୁଦେହୁଁ,       ଦେ�ଦେବ ଦେ ମାଦେନ ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କକ� ଅଧୟ୍ୟନ କରି ନାହୁଁାନ୍�ି     । �
ି ଦେକହି କହନ୍�ି
    ଦେ� ପାପ ଦେ �ିକି ମନ୍
 ନୁଦେହୁଁ,  ଦେ�ଦେବ ଦେ ମାଦେନ,  ାମାନ୍ୟ�ଃ,     ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପବି�ର୍ତାର  ମମ୍�ଖିନ ଦେହାଇ ନାହୁଁାନ୍�ି   । ତାହା

         ଦେ�ପରି ଦେହବା ଉଚି�୍ ଦେ ହପିରି ଅଦେଟ। ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କ ଅଦେନକ ବିଷୟ ଶିଖାଏ,      ମା�ର୍ ଏହି 
�ଇଟି ବିଷୟ  ବ4ଶଦ୍େରଷଟ୍ ଅଦେଟ, 
        ଦେ� ଏହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନୟିମ ଉଲଙ୍ଘନ କରିବା ଓ ଏହା ବହ�ୁ,   ବହ�ୁ ଗମଭ୍ୀର ଅଦେଟ।

ଗ.   ପାପ କ୍ଷମାର ବିଷୟ

କିନ୍�� ,          ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କ ଆମକ� ପାପ କ୍ଷମାର ବିଷୟଦେର ମଧୟ୍ ବହ�ୁ କିଛି ଶିଖାଏ,      ଓ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କକ�
 ଅଧୟ୍ୟନ କରନ୍�ି,      ଅଦେନକ  ମୟଦେର ତାହା ଆପଣ ଛାଡି଼ ଦେ
ଇଥାଆନ୍�ି,      କାରଣ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ବାଇବଲର ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କଦେର

     କ୍ର�ଶ ଭଲି ଏକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଛବି ଅଛ,ି        ଏକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଛବି ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର କ୍ଷମାଶୀ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି   । ଏବଂ
   ପରଦେମଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ୍ଷମା କରନ୍�ି,       ଏଥିପାଇୁଁ ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ଥିର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟ� ,    କିନ୍�� ଦେ କୃପାମୟ
     ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି ଓ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,    ପ�ଣି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଅନୁତାପ କରନ୍�ି,   ଦେ ମାନଙ୍କ� ହଷୃଟ୍ଚି�ଦେର

 କ୍ଷମା କରନ୍�ି,       ଦେ�ପରି ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର ଆନନ୍
 କରି ପାରିଦେବ      । ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଆପଣଙ୍କ� ଓ ଦେମାଦେ�
    କ୍ଷମା କରିବା ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ କି?          ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେମାଶାଙ୍କ� ଓ ଦେ ହି  ମୟର ଇ ର୍ାଏଲ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକୌଣ ି

      ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ମଧୟ୍ କ୍ଷମା କରିବା ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ କି? ନାହିଁ,        ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଚରି�ର୍ଦେର ଏପରି ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ନାହିଁ �ାହା
         
ୱ୍ାରା ତାହାଙ୍କ� କ୍ଷମା କରିବାକ� ଆବଶୟ୍କ ଦେହବ ଏବଂ ପରଦେମଶୱ୍ର ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ଧାମି4କ,  ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ପବି�ର୍,  ପଣୂ୍4ଣ�ଃ

                ପଦ୍େରମମୟ ଦେହାଇ ପାରନ୍�ି ଓ ଦେ� ପାପ କଦେର ତାହାକ� ଆପଣା ପାପଦେର ମରିବାକ� ଓ ନରକଦେର ଅନନ୍�କା� କ୍ଦେଷପଣ କରିବାକ�
  ଅନୁମ�ି ଦେ
ଇ ପାରନ୍�ି       । ଦେ ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ପଦ୍େରମମୟ ଓ ଧାମି4କ ଅଟନ୍�ି,      �
ି ଦେ ତାହା କରିବାକ� ପ ନ୍
 କରନ୍�ି    । କିନ୍�� ଆପଣା

    କୃପା ଓ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହ  କାଶ�,       ଅଦେ�ାଗ୍ୟ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ ଆପଣା କ୍ଷମା ପର୍
ାନ କରନ୍�ି      । ଏହା ଦେକବ� ତାହାଙ୍କ କୃପା
                  ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେହ�� ଦେ ଦେଘାଷଣା କଦେଲ ଦେ� ପଶ�ର ବଧ 
ୱ୍ାରା ପର୍ାୟଶଚି୍� ଦେହବ ଓ ଦେ ଆପଣଙ୍କ� କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଆପଣ

     �ା�ର୍ା ୩୪ ଅଧୟ୍ାୟକ�  ମ୍ରଣ କରନ୍�ି କି,   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେମାଶା କହନ୍�ି, “      ପରଦେମଶୱ୍ର ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ ମହମିାକ� ଦେ
ଖିବାକ�
ଚାଦେହୁଁ     । ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ� ଜାଣିବାକ� ଚାଦେହୁଁ,     ଦେ�ପରି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କରିପାଦେର ”     । ଏବଂ �ା�ର୍ା ୩୪ ଅଧୟ୍ାୟଦେର

      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି ଶକ୍�ିଶା�ୀ ରପୂଦେର ଗମନ କଦେର,       ଓ ଦେମାଶା ଦେଶୈଲର ଛ
ିର୍ଦେର ଥିବା  ମୟଦେର
     ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି ତାହାଙ୍କ  ମମ୍�ଖର� ଗମନ କଦେର,   ମ୍ରଣ କରନ୍�� ,     ପରଦେମଶୱ୍ର କିପରି ଆପଣାକ� ଦେଘାଷାଣା

କରନ୍�ି?  �ା�ର୍ା ୩୪:   ୬ ପ
ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, “          ଆଉ  
ାପର୍ଭ� ତାଙ୍କ  ମମ୍�ଖ ଦେ
ଇ ଗମନ କରି ଏହା ଦେଘାଷଣା କଦେଲ, 
“ 
ାପର୍ଭ�,      
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶଵ୍ର  ଦ୍େନହଶୀ� ଓ କୃପାମୟ,  କ୍ଦେରାଧଦେର ଧୀର,    
ୟା ଓ  �ୟ୍ତାଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ;   ହ ର୍

    ହ ର୍ ପ�ର�ଷ ପ�4ୟ୍ନ୍� 
ୟାରକ୍ଷାକାରୀ,      ଅପରାଧ ଓଆଜ୍ଞାଲଙ୍ଘନ ଓ ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ ” । ଦେ
ଖନ୍�� ,    ତାହା ମଧୟ୍ ଦେଲବୀୟ
       ପ� �୍କର ବା�୍4ତା ଅଦେଟ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର  ଦ୍େନହଶୀ� ଓ କୃପାମୟ,         ଦେ� ଦେମା ପରି ଅଦେ�ାଗ୍ୟକ� କ୍ଷମା ପର୍
ାନ କରନ୍�ି ଓ
     ଆପଣଙ୍କ ପରି ଅଦେ�ାଗ୍ୟକ� କ୍ଷମା ପର୍
ାନ କରନ୍�ି     । ପରଦେମଶୱ୍ର କ୍ଷମାଶୀ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି।
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ବ�୍4�ମାନ,              ବା �୍ବଦେର ଦେମାଦେ� ଏଥିଦେର କିଛି ଶୀଘ୍ର ଦେ�ାଡି଼ବା ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ ଦେ� ପାପକ୍ଷମା  ୱ୍ଂୟଚା�ି� ଦେହାଇ ନ ଥାଏ  ।
                ଏହା ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କଦେର  ୱ୍ଂୟଚା�ି� ଦେହାଇ ନ ଥିଲା ଓ ବ�୍4�ମାନ ମଧୟ୍ ଏହା  ୱ୍ଂୟଚା�ି� ହଏୁ ନାହିଁ। ଦେମାଦେ�  ପ୍ଷଟ୍ କରିବାକ�
      
ଅି। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କକ� ଅଧୟ୍ୟନ କରନ୍�ି,      ଦେ�ଦେବ ଏହି ପର୍ଥମ ଧାରଣାକ� ଦେ
ଖିଦେବ ଦେ�, “    ମୁଁ� �
ି କିଛି
 ମନ୍
 କଦେର,                 ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଦେଗାଟିଏ ପଶ�କ� ବଧ କଦେର ଓ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� କ୍ଷମା କରିବାକ� ଦେହବ ଓ ଦେ ଥିଦେର କିଛି ଫରକ ପଦେଡ଼

ନାହିଁ ”       । ଆପଣ ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କଦେର ତାହା ଭ�ଲବଶ�ଃ ପଢ଼ି଼ ପାରନ୍�ି,        କିନ୍�� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ପ�ରା�ନ ନୟିମ ଦେ
ଇ ବିଦେଶଷ
    ଭାବଦେର ଭବିଷୟ୍�ବକ୍ତାଙ୍କ ପ� �୍କକ� ଅଧୟ୍ୟନ କରନ୍�ି,         ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଜାଣି ପାରିଦେବ ଦେ� ବ�ି
ାନ 
ୱ୍ାରା ଦେକୌଣ ି

         ପର୍କାଦେର ଆପଣଙ୍କ ପାପ  ୱ୍ଂୟଚା�ି� କ୍ଷମା ଦେହବା ଓ ଆପଣ ଦେ�ପରି ଚାହୁଁାନ୍�ି,     ଦେ ହପିରି ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କରିବା
   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ନ ଥିଲା      । କିନ୍�� ଆପଣଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରିବାର ଥିଲା,      ଆପଣଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରିବାର ଥିଲା ଦେ�

  ପରଦେମଶୱ୍ର କ୍ଷମା କରିଦେବ,     ଓ ଆପଣଙ୍କ� ଅନୁତାପ କରିବାର ଥିଲା,      ଆପଣଙ୍କ� ଆପଣା କ�ପଥର� ପରିବ�୍4�ନ ଦେହବାର ଥିଲା, 
     ନଦେଚ�୍ ବ�ି
ାନର କିଛି ଅଥ4 ନ ଥିଲା      । ଏହି ବିଷୟଦେର ଅଦେନକ ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ଅଛ,ି     କିନ୍�� �ିଶାଇୟ ୧ ଅଧୟ୍ାୟକ� ଦେ
ଖନ୍��   । �ିଶାଇୟ
               ପର୍ଥମ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଓ �ିଶାଇୟ ଉଭଦେୟ ଏହି ଧାରଣାଦେର ବିରକ୍� ଦେହାଇଥିଦେଲ ଦେ� �
ି ମୁଁ� କିଛି ନ
ି୍4ଧଷିଟ୍

 କା�4ୟ୍ କଦେର,      ଦେ�ଦେବ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେମାଦେ� କ୍ଷମା କରିବାକ� ଦେହବ    । ଏହା ଏପରି ଅଦେଟ,     ଅଥ4ା�୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେଗାଟିଏ ଦେକାକ୍
 ମଶିନ ଅଟନ୍�ି,               ଆପଣ ତାହାଙ୍କ� ଗୃହଦେର ରଖନ୍�� ଓ ଆଉଆପଣ �ାହା ଇଛା କରନ୍�ି ତାହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� କରିବାକ� ବାଧୟ୍ କରି

ପାରିଦେବ          । କିନ୍�� �ିଶାଇୟ ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର ଉଭଦେୟ ବ�ି
ାନ ଉ� ୍ଗ4ଦେର କ୍ଲାନ୍� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି,    �ଥାପି ଦେଲାକମାଦେନ ଅନୁତାପ
କରିବାକ�,       ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା  ାଧନ କରିବାକ� ଅନଚିଛ୍ା ପର୍କାଶ କରନ୍�ି       । ଦେ�ଣ� ୧୧ ପ
ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର �ିଶାଇୟଙ୍କ�
କହନ୍�ି, “   
ାପର୍ଭ� କହନ୍�ି,       ଆମଭ୍ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅପାର ବ�ି
ାନର ଅଭିପର୍ାୟ କଅଣ?   ଆମଦ୍େଭ ଦେମଷଗଣର

      ଦେହାମବ�ିଦେର ଓ ପ�ଷଟ୍ ପଶ�ଗଣର ଦେମ
ଦେର ପଣୂ୍4ଣ ଦେହାଇଅଛ� ; ପ�ଣି,         ବୃଷ କି ଦେମଷ କି ଛାଗ�ମାନଙ୍କ ରକ୍�ଦେର ଆମଭ୍ର �� ଷଟି୍
ନାହିଁ ” । ବ�୍4�ମାନ,      ଦେ ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କ ବିଷୟଦେର ଉଲ୍ଦେଲଖ କର�ଅଛନ୍�ି, ’    କ ଣ ଦେ କର� ନାହୁଁାନ୍�ି? “   �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍

             ମମ୍�ଖଦେର ଉପ ଥ୍ି� ଦେହବା ଦେବଦେ� ଆମଭ୍ର ପର୍ାଙ୍ଗଣ କ� ପ
 �ଦେ� 
�ିବା ପାଇୁଁ କିଏ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କଠାର� ଚାହିଁଅଛ?ି  ଅ ାର
   ଦେନୈଦେବ
ୟ୍ ଆଉଆଣନାହିଁ ”  । ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,       ଦେ ହି ବ�ି
ାନ 
ୱ୍ରା କ୍ଷମା ପର୍ାପ�୍ ପାଉ ନାହୁଁାନ୍�ି     । ଦେ ମାଦେନ �ାହା କରିବା

ଉଚି�,   ତାହା କର� ନାହୁଁନ୍�ି  “   । ଧପୂ
ାହ ଆମଭ୍ର ଘୃଣି�;   ଅମାବା ୟ୍ା ଓ ବିଶର୍ାମବାର,   ଭାର ଦେଘାଷଣା-     ଏହି ଅଧମ4 ଓ ମହା ଭା
   ଆମଦ୍େଭ  ହି ପାର� ନାହୁଁ� ” । ଏଦେବ,  କାହିଁକି ପରଦେମଶୱ୍ର?   ଦେମା କହବିାର ଅଥ4,    ଦେ ମାଦେନ ଦେକବ� ତାହା କର�ଥିଦେଲ,   �ାହା ଦେଲବୀୟ
  ପ� �୍କ କରିବାକ� କଦେହ        । ଆପଣ କାହିଁକି ଇ ର୍ାଏଲର  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପର୍�ି କ୍ଦେରାଧି� ଅଟନ୍�ି?    ଆମଦ୍େଭ କାହିଁକି କ୍ଦେରାଧି� ଅଟ� , 

 “        କାରଣ ଏହି ଅଧମ4 ଓ ମହା ଭା ଆମଦ୍େଭ  ହି ପାର� ନାହୁଁ�          । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ମଦ୍େଭ ମନ୍
ରିକ� ଆ ଓ ଧାମି4କ କ୍ରିୟା କ� ଦେ
ଇ
 ଗମନ କର,         ଧାମି4କ ବିଷୟ ବ� ପା�ନ କର ଓ ବୟ୍ବ ଥ୍ାର ଅକ୍ଷରକ� ପା�ନ କର,      କିନ୍�� ପାପକ� ଆପଣା ହ
ୃୟଦେର ଆଶର୍ୟ

ଦେ
ଉଅଛ,     ତାହା ଆମଦ୍େଭ  ହି ପାର� ନାହୁଁ�,    �� ମଦ୍େଭ ଅଧମ4ଦେର ପଣୂ୍4ଣ ଅଟ,      ଅନୁତାପ କରିବାକ� ଓ କ�ପଥର� ଦେଫରିବାକ� ଅନଚିଛ୍� କ ” ।
 ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି,  ଦେଗାଟିଏ ଅଥ4ଦେର, “    ଏହା ଆମଭ୍କ� ବିରକ୍�ି କଦେର!        �� ମଦ୍େଭ ଧାମି4କ କ୍ରିୟା କ� ଦେ
ଇ ଗମନ କରିବା ଓ

      ପାପଦେର ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କରିବାର ଦେ
ଖିବା ବିରକ୍�ିଜନକ ଅଦେଟ       ”   । ଦେ�ଣ� �� ମଭ୍ର ବ�ି
ାନ  ବ� ବୟ୍ଥ4 ଅଦେଟ। �
ି ଆପଣ
    ଅଧମ4ଦେର ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,      ଦେ�ଦେବ ପରଦେମଶୱ୍ର ଏହା କହବିା ପରି ଅଦେଟ, “     ଦେନୈଦେବ
ୟ୍ ମଧୟ୍ ଆଉଆଣ

ନାହିଁ ”       । ମୁଁ�  ମ୍ରଣ କଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଏ ଏ୍ଟି (SAT)  ପରୀକ୍ଷା ଦେ
ଲି,  ଦେ ମାଦେନ ଏଦେବ-      ଏଦେବ ଦେଗାଟିଏ ନୟିମ ଲାଗ� କରିଥିଦେଲ
        ଦେ� �
ି ଆପଣ ଦେଗାଟିଏ ପର୍ଶନ୍ ଉ��୍ର ଦେ
ବା ଛାଡି଼ 
ଅିନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ଦେଗାଟିଏ ଅଙ୍କ ବିଦେ�ାଗ ଦେହବ      । �
ି ଆପଣ ତାହା ଭ�ଲ

 ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ 
�ଇଟି ଅଙ୍କ ବିଦେ�ାଗ ଦେହବ          “    । ଆଉ ମୁଁ� ଭାବ�ଥିଲି ଦେ� ୧୩ ପ
ଦେର ତାହା ଦେହଉଅଛ।ି �
ି ଆପଣ ପାପକ�
         ଆପଣା ହ
ୃୟଦେର ଆଶର୍ୟ ଦେ
ବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି ଓ  ୱ୍ୀକାର କରିବାଦେର ଅନଚିଛ୍� କ ଅଟନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇୁଁ ବ�ି
ାନ
    ଉ� ୍ଗ4 ନ କରିବା ଉ��୍ମ ଦେହାଇଥାଆନ୍ତା          । ଆମଭ୍ ପର୍ାଣ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ଅମାବା ୟ୍ା ଓ ନରିପିୂ� ପବ4 ବ� ଘୃଣା କଦେର; 
   ଦେ ହ ିବ� ଆମଭ୍ ପର୍�ି କ୍ଦେ�ଶକର;     ଆମଦ୍େଭ ଦେ  ବ� ବହବିାକ� କ୍ଳାନ୍� ଦେହାଇଅଛ�  । ପ�ଣି,    �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ହ �୍
        ପର୍ ାର କଲା ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କଠାର� ଆପଣା ଚକ୍ଷ� ଆଚଛ୍ା
ନ କରିବା; ଆହରିୁ,    �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେନକ ପର୍ାଥ4ନା

    କଲା ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭ ଶ�ଣିବା ନାହିଁ  । କାହିଁକି?     କାରଣ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ �୍ ରକ୍�ଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ     ’  । ତାହା ପରିବ�୍4ଦେ� �� ମଭ୍କ� କ ଣ
 କରିବା ଉଚି�?୍    �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ� ଦେଧୌ� କର,   ଆପଣାମାନଙ୍କ� ଶ�ଚି କର;    ଆମଭ୍ 
ୃଷଟି୍ର� ଆପଣାମାନଙ୍କର

   କ୍ରିୟାର ମନ୍
ତା 
ୂର କର;    କ�କ୍ରିୟା କରିବାର� ନବୃି��୍ ହଅୁ    ।  �କ୍ରିୟା କରିବାକ� ଶିଖ;   ନ୍ୟାୟବିଚାର ଦେଚଷଟ୍ା କର, 
  ଉପ
ର୍ବଗ୍ର �୍ମାନଙ୍କର  ାହା�ୟ୍ କର,    ପି�ୃହୀନମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କର,    ବିଧବାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷଦେର ପର୍�ିବା
 କର ”।

           ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କଦେର  ୱ୍ଂୟଚା�ି� ପାପକ୍ଷମା ବିଷୟ ପରି କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଧାମି4କ କା�4୍ୟ,  ମଣଡ୍�ୀକ� �ିବା,   
ାନଦେର ପାଞଚ୍
      ଦେଡ଼ାଲାର ଦେ
ବା ଭଲି ଦେକୌଣ ି  ୱ୍ଂୟଚା�ି� ବିଷୟ ନାହିଁ,       �
ି ଆପଣଆପଣା ହ
ୃୟଦେର ପାପକ� ଆଶର୍ୟ 
ଅିନ୍�ି, ’   କ ଣ କିଛି ଅଛ?ି 

    ଏହା ଆଜି ମଧୟ୍  �ୟ୍ ଅଦେଟ,    ଦେ�ପରି ଏହା ଅ�ୀ�ଦେର ଥଲିା         । ଦେ ଆପଣା କୃପା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେହ�� କ୍ଷମା କରନ୍�ି.   କିନ୍�� ଦେ 
   ପର୍କୃ� ଅନୁତାପ ଅନ୍ଦେୱଷଣ କରନ୍�ି,     ଧମ4ପରାୟଣତା ନୁଦେହୁଁ ମା�ର୍ ପର୍କୃ� ଅନୁତାପ      । ଦେ ବା �୍ବିକ ଅନୁତାପର ଅନ୍ଦେୱଷଣ

କରନ୍�ି।

୩.       ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ୍ର�ଶ ପାଇୁଁ ପର୍ �୍� � କରିବା

ଉ��୍ମ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର,       ପାପ ଓ କ୍ଷମା ବିଷୟଦେର ଅଦେନକ ବିଷୟ ଶିଖ�ଅଛ�     । କିନ୍�� ମୁଁ�  ବ�ଠାର�
           ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟକ� ଉଲ୍ଦେଲଖ କରିବା ବିନା ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କକ� ଛାଡି଼ପାରିବି ନାହିଁ। ଅଥ4ା�୍ ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କ,   ନୂ�ନ ନୟିମଦେର

  ଏବର୍ୀ ପ� �୍କ  ମାନ,   ବ�ଠାର� ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ,         ଅଥ4ା�୍ �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ କ୍ର�ଶ ବିଷୟଦେର ବ� ଝିବା ପାଇୁଁ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�
 ପର୍ �୍� � କରନ୍�ି  । ବା �୍ବଦେର,         ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କକ� ବ� ଝିବା ବିନା ଆପଣ କ୍ର�ଶକ� ବ� ଝି ପାରିଦେବ ନାହିଁ     । ଏହା ବା �୍ବଦେର  ମଭ୍ବ
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ନୁଦେହୁଁ,            କାରଣ ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଶିଖାଏ ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏକ ପବି�ର୍
  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ପୃଥକ କରିଅଛ,ି     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ନୟିମକ� ଉଲଙ୍ଘନ କରିଅଛ�     । ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�

          ଶିଖାଏ ଦେ� ପାପର ଦେବ�ନ ମୃ�� ୟ୍ ଅଦେଟ। ଦେ�ପରି ପାଉଲ ଦେରାମୀୟ ପ� �୍କଦେର କହନ୍�ି. “    କାରଣ ପାପର ଦେବ�ନ ମୃ�� ୟ୍ ” ।
            ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଶିଖାଏ ଦେ� ପାପକ୍ଷମା ଦେକବ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ କୃପା ଓ ଅନୁଗ୍ରହର� ମି�ିଥାଏ।

                ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ଅଜ4ନ କରି ପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଶିଖାଏ ଦେ� ଦେବ
ି  ମମ୍�ଖଦେର ଦେକବ� ଏକ  �ୟ୍
                ଅନୁତାପ  ହ�ି ଛଡ଼ିା ଦେହବା ଓ ତାହାଙ୍କ ପର୍ ନ୍ନଦେ�ାଗ୍ୟ ବ�ି ଉ� ୍ଗ4 କରିବା 
ୱ୍ାରା ହିଁ ପାପକ୍ଷମା ମି�ିଥାଏ। ଆପଣ ଏହାକ�

  ନୂ�ନ ନୟିମର ଶିକ୍ଷା,    ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ଏବର୍ୀ ପ� �୍କ,    ହ�ି �� �ନା କରନ୍�� .      ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଜାଣି ପାରିଦେବ ଦେ�  ବ4ଦେଶଷଦେର, 
    କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ଅନ୍�ିମ ବ�ି
ାନ 
ଆି�ାଇଥିଲା         । ପାପକ୍ଷମା ଦେଶଷଦେର ଏହାର ପରିପଣୂ୍4ଣତା ଓ ପଣୂ୍4ଣତାଦେର ଉପଲବଧ୍

        କରା�ାଇଥିଲା। ଏବଂ କ୍ର�ଶ ଦେ ହି ଦେବ
ି ଅଦେଟ ଓ ଦେ ହି ଦେବ
ଦିେର,   ଦେ�ପରି ଦେ�ାହନ କହନ୍�ି,  “  ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଦେମଷଶାବକ,  ଦେ�
  ଜଗ�ର ପାପ ବହଦିେନଇ�ାଆନ୍�ି ”     । �ୀଶ� ପରମ ବ�ି
ାନ ଏବଂ ବା �୍ବଦେର,       ବାଇବଲଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଶିଖାଏ ଦେ� ଦେ ବ�ି
ାନ

  ପର୍ଣା�ୀକ�  ଫ� କରନ୍�ି               । ଆପଣ ଜାଣିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି କି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଉ କାହିଁକି ଦେଗାର� ବା ଛାଗ ବଧ କର� ନାହୁଁ�?  କାରଣ
�ୀଶ�,   ଅଥ4ା�୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେମଷଶାବକ,     ବ�ି
ାନ ପର୍ଣା�ୀକ�  ଫ� କରି ଅଛନ୍�ି        । ଦେ ଅନ୍�ିମ ବ�ି
ାନ ଅଟନ୍�ି ଓ ପାପକ୍ଷମା

       ଉପଲବଧ୍ କରି ଅଛନ୍�ି। ଆଉ ଏବର୍ୀ ପ� �୍କ �ାହା କଦେହ,       ମୁଁ� ତାହା ଦେକବ�  ଂକ୍ଷୀପ�୍ଦେର ଉଲ୍ଦେଲଖ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ;  ଏବର୍ୀ
୯:         ୨୨ ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ ଦେ� ରକ୍�ପା� ବିନା ପାପଦେମାଚନ ହଏୁ ନାହିଁ       । ରକ୍� ବ�ହାଇବା ବିନା ପାପଦେମାଚନ ହଏୁ ନାହିଁ,   ଏବଂ �ଥାପି ଏବର୍ୀ
୧୦:      ୪ ଏକ ର�ଚିକର ବିଷୟ ଉଲ୍ଦେଲକ ଦେହାଇଅଛ,ି ଅଥ4ା�,୍  ଦେଲଖକ କହନ୍�ି,        ବୃଷ ଓ ଛାଗର ରକ୍� ଦେ� ପାପ ହରଣ କରିବ,  ଏହା
ଅ ମଭ୍ବ         । ଆପଣ ଏହାକ� ଦେ
ଖନ୍�ି ଓ ଆପଣା ମ �୍କ କ�ଣଡ୍ାଇ କହନ୍�ି, “ଉ��୍ମ,    ’  ଦେ�ଦେବ ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କଦେର କ ଣ
ଦେହଉଅଛ?ି”     ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କଦେର ଏହା ଦେହଉଅଛି ଦେ�,         ପରଦେମଶୱ୍ର ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ତାହାଙ୍କ ପ��ର୍ 
ଦିେନ ମୃ�� ୟ୍ବରଣ କରିବାକ�
�ାଉଅଛନ୍�ି               । ପରଦେମଶୱ୍ର ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ତାହାଙ୍କ ପ��ର୍ 
ଦିେନ ପାପ ନମିନ୍ଦେ� ଏକମା�ର୍ ପର୍କୃ� ବ�ି
ାନ ଉ� ୍ଗ4 କରିବାକ�

              �ାଉଅଛନ୍�ି। ଆଉ ଦେ ଆପଣା ବିଷୟଦେର ଓ ପାପ ପ�ଣି ପାପକ୍ଷମା ବିଷୟଦେର ଆପଣା ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଶିଖାଇବା ଆରମଭ୍
     କର�ଅଛନ୍�ି। ଦେ ବ�ି
ାନକ�  ମମ୍ାନ କରନ୍�ି,         କାରଣ ଦେ ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ଭବିଷୟ୍�ଦେର ଦେ ହି ଏକମା�ର୍ ବ�ି
ାନ ଉ� ୍ଗ4, ଅଥ4ା�୍
  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେମଷଶାବକଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍,  ଦେହବାକ� �ାଉଥିଲା         । ଏବଂ ଏହି ପରି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପବି�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ପାପକ୍ଷମାକ�

               ଚିର ଥ୍ାୟୀ କରିବା ପାଇୁଁ କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ଏକ ନଖି�ନ୍� ବ�ି
ାନ ଉ� ୍ଗ4 କରନ୍�ି। ଆଉଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପଶ�ର ବ�ି
ାନ କରିବାର
       ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ। ତାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେମଷଶାବକ  ଫ� କରି ଅଛନ୍�ି।

 ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି,       � ମଚାର ବାଣଟି୍ବା  ମୟଦେର ମୁଁ�  ବ4
ା ଏ.ବି. ି.   ପର୍କ୍ରିୟାକ� ପର୍ଦେୟାଗ କରିଥାଏ     । ଅଥ4ା�୍ ଆମକ�  ୱ୍ୀକାର
            କରିବାକ� ଅଛି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପୀ ଅଟ� । ଦେଗାର� ବଧଠାର� ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ଏକ  ପ୍ଷଟ୍ ଚି�ର୍?   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏହା
    ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଅଛି ଦେ� ପରି�ର୍ାଣ,    ପାପଦେମାଚନ ଦେକବ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଅଛି     । ଦେକବ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଏକମା�ର୍

          ବ�ି
ାନକ�  ୱ୍ୀକାର କରନ୍�ି। ପ�ଣି ନୂ�ନ ନୟିମ ଅନୁ ାଦେର ଏହା ଦେକବ� �ୀଶ� ଅଟନ୍�ି,   �ାହାଙ୍କଠାଦେର ପାପଦେମାଚନ ଦେହାଇଥାଏ  ।
     ତାହା ଉ�ତ୍ାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିକ� �ାଇଥାଉ,        ଠକ୍ି ଦେ ହି ପରି ଦେ�ପରି ଦେ ମାଦେନ ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କଦେର

କରିଥିଦେଲ               । ଦେ ମାଦେନ ପଶ�କ� ବ�ି କଦେଲ ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ଦେହଲା ପଦେର ଦେ ମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ କ୍ଷମାଦେର
   ପର୍ଦେବଶ କରିଥିଦେଲ। ଦେ ହି ପରି,     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ୀଶ�ଙ୍କ ଶିଷୟ୍ ଦେହାଇଥାଉ,      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ

       ଛାମ�ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିଥାଉ ଓ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ବା କର�  । ଏ.ବି. ି।

             ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଆପଣା ଆଜି  କାଦେ� ଆପଣା ମନଦେର ବ�ି
ାନର ଏକ ଚିର ଥ୍ାୟୀ ଛବିକ� ଦେନଇ �ାଆନ୍��      । ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଆପଣ
                  ଜାଣନ୍�� ଆଜି  କାଦେ� ଏହି ବିଷୟକ� ଶିଖାଇବା ପାଇୁଁ ଆପଣା କ�କ�ରକ� ଆଣିବାକ� ମୁଁ� ପର୍�ିଦେରାଧ କଲି। କିନ୍�� ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଆପଣ
          ଆପଣା ମନଦେର ବ�ି
ାନର ଛବିକ� 
ୃଢ଼଼ଭାବଦେର  ଂଦେ�ାଗ କରି �ାଆନ୍�� । ଏପରି ଏକ ଛବି,     ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଆପଣ ଦେଗାଟିଏ ପଶ�ର

             ମ �୍କଦେର ଆପଣା ହ �୍ର ନଭି4ର ଦେ
ଦେବ ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହାକ� ଆପଣଙ୍କ ପାପର ପର୍ାୟଶଚି୍��୍ ରଦୂେପ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେବ  ।
    ଆପଣ ତାହାର ଗଳାକ� ଦେଛ
ନ କରିଦେବ,   ତାହାର ଚମ4 କାଢ଼ି଼ଦେବ,    ତାହା ଖଣ�୍ ଖଣ�୍ କରିଦେବ,      ପ�ଣି ତାହାର ଅନ୍�ର୍ ଜ�ଦେର ଦେଧୌ�

କରିଦେବ        । �ହୁଁ� �ାଜକ ଦେବ
ି ଉପଦେର ତାହା ବ� 
ଗ୍ଧ କରିଦେବ,      ପ�ଣି �ାଜକଗଣ ତାହାର ରକ୍� ଦେନଇ ଦେବ
-ି    ଉପଦେର ଓ ଚାରିଆଦେଡ଼
     ଏବଂ ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେର ଛଞିଚି୍ଦେବ         । ଏବଂ �
ି ମୁଁ� ଏହି ଛବିକ� ଦେନଇ ବୟ୍ାଖ୍ୟା କରିବି,     ଏହା ଏପରି ଜଣା ପଦେଡ଼ ଦେ�
             �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା  ାମାନ୍ୟ ରପୂଦେର ବ�ଝ� ଦେ�ଦେବ �ୀଶ�ଙ୍କ� ବଧ କରିଥିବା ହ �୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ �୍ ଅଦେଟ   । �
ି

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା  ାମାନ୍ୟ ରପୂଦେର ବ�ଝ�,       ଦେ�ଦେବ ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ �୍ �ୀଶ�ଙ୍କ� କ୍ର�ଶବି
ଧ୍ କରିଥିଲା    । ଆପଣ ଦେଥାମା ୍
 “  ”    ବଳ୍ାକଦେଶୟରଙ୍କ ପାପକ୍ଷମା ଦେହଲା ଚି�ର୍କ�  ମ୍ରଣ କରନ୍�ି କି?       ଦେ ଏହି ବିନ୍
�କ�  ଥ୍ାପି� କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି   ।

              �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକବ� ଏହା ବ� ଝି ପାର� ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହୁ ଦେ� �ୀଶ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବ�ି
ାନ ଥିଦେଲ, 
   ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ୍ର�ଶର ଚରଣଦେର,          ଅଥ4ା�୍ ବ�ି
ାନର  ଥ୍ାନଦେର ଭ�ମିଷଠ୍ ଦେହାଇ ପଡି଼ବା ଓ ତାହାଙ୍କ� ଉପା ନା କରିବା  ।

        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ କ୍ଷମା ପାଇୁଁ ଧନ୍ୟବା
  ହ ବିହ୍ୱ� ଦେହାଇ ଉଠବିା,       କାରଣ ମୁଁ� ତାହା ପାଇବାର ଦେ�ାଗ୍ୟତା ଦେ�ାଗୁଁ� ନୁଦେହୁଁ, 
     ମା�ର୍ ତାହାଙ୍କ କୃପା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେ�ାଗ�     । ��୍
ୱ୍ାରା ତାହାଙ୍କ� ପର୍ ନ୍ନ କରିବାର,      ତାହାଙ୍କ  ାନଧିୟ୍ର ଆନନ୍
 ଦେନବାର ଏକ
  କାମନା ଉ�ପ୍ନ୍ନ ହଏୁ  ’   । କ ଣ ଦେରାମୀୟ ୧୨:    ୧ ପ
କ�  ମ୍ରଣ କରନ୍�ି?    ଏହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୟା ଦେହ�� ,   ଈଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ

   ପାଇୁଁ  ବ� କିଛି କରିଥିବା ଦେହ�� ,        “  ”    ତାହାଙ୍କ 
ୟା ଦେହ�� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକ�  ଜୀବ ବ�ି ରଦୂେପ ଉ� ୍ଗ4 କରିବା
ଉଚି�୍       । ଏହା ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କର ବା�୍4ତା ଅଦେଟ। କିନ୍�� ,  ମଭ୍ବ�ଃ,    ବ�ି
ାନର ଏକ 
ୃଶୟ୍ର� ଅଧିକ,  ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ,    ଦେ� ଆପଣଆପଣା

       ହ�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପବି�ର୍ତାର ଏକ 
ୃଶୟ୍ ଦେନଇ �ାଆନ୍��      । ଅଥ4ା�୍ ପାପ ଅଧିକ ମନ୍
 ଅଦେଟ,    କାରଣ ଈଶୱ୍ର ଅ�ୟ୍ଧିକ
 ପବି�ର୍ ଅଟନ୍�ି।
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    ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା : ପିତା,     �ା�ର୍ା ୩୪ ଅନୁ ାଦେର ଦେମାଶାଙ୍କ ବାକ୍ୟଦେର,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍କ� ଆମ
  ମଧୟ୍ଦେର ଆମନ୍�ରି୍� କର�            । ଏକ ପରିବାର ରପୂଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍କ� ଆମ ମଧୟ୍ଦେର ଆମନ୍�ରି୍� କର�। ଏବଂ ପିତା,  ମୁଁ�

 ପର୍ାଥ4ନା କଦେର,            ଏଠାଦେର ଦେ� �
ି ଦେକହି ଏପରି ବୟ୍କ୍�ି ଅଛନ୍�ି ଦେ� �� ମଭ୍  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ନୁହୁଁନ୍�ି,   ଦେ�ଦେବ ଦେ ମାଦେନ
       ଆପଣା ହ
ୃୟଦେର ଓ ଆପଣା ମଧୟ୍ଦେର �� ମଭ୍କ� ନମିନ୍�ର୍ଣ କରନ୍��       । ପିତା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶକ୍�ଗ୍ରୀବ ଦେଲାକ ଅଟ� ।

           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ କର�। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍ ନୟିମକ� ଉଲଙ୍ଘନ କରିଅଛ� ଏବଂ ଦେ�ପରି 
ାଉ
 କହନ୍�ି, “   ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍
ବିର�
ଧ୍ଦେର,   ”  ଦେକବ� �� ମଭ୍ ବିର�
ଧ୍ଦେର ପାପ କରିଅଛ�         । 
ୟାକରି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ ଓ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରନ୍�� । ପିତା, 

   �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ୍ଷମା କର,     ଦେ�ଣ� ଆଦେମ �� ମକ� ଧନ୍ୟବା
 ଦେ
ଉଅଛ�       । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� �� ମଭ୍ ନଜି ୱ୍ କରନ୍�� । ପିତା
 କ୍ର�ଶ ନମିନ୍ଦେ�,     ଅଥ4ା�୍ ଦେ ହି ବ�ି
ାନର  ଥ୍ାନ ପାଇୁଁ,        ପ�ଣି ଦେ�ଉୁଁ ବ�ି
ାନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ମ �୍ ପାପକ� ଆଚଛ୍ା
ନ କଦେର, 

    ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍କ� ଧନ୍ୟବା
 ଦେ
ଉଅଛ�    । ଏବଂ କ୍ର�ଶ ଦେହ�� ,       ଦେକବ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇ ପାର� ଓ
            ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ ନମିନ୍ଦେ� ବ�ି
ାନ ଦେହବା  କାଶ� ଦେକବ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର �� ମଭ୍  ମ �୍ ପବି�ର୍ତା ମଧୟ୍ଦେର

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍ ନକିଟକ� ଆ ି ପାର�       । ପିତା କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ାହା କରିଅଛନ୍�ି,      ତାହା 
ୱ୍ାରା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମା ଓ
     ପବି�ର୍ତା ଦେହ�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍କ� ଧନ୍ୟବା
 ଦେ
ଉଅଛ�  । ଆଦେମନ୍।

        ଆପଣ ଏହା ଜାଣନ୍�� ଦେ� ଜଦେଣ ପବି�ର୍ ଈଶୱ୍ର ଅଛନ୍�ି  ’        । କ ଣ ଆପଣଆନନ୍
�ି ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଆଦେମ ପାପୀ ଅଟ� ,   କିନ୍�� ଆଦେମ
               ଜାଣ� ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପର ଗ�୍4�ର� ବାହାରି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପବି�ର୍ତା ଓ ତାହାଙ୍କ ଛାମ�କ� ଚିରକା� ପାଇୁଁ ଆ ିବା ନମିନ୍ଦେ�

    ଦେକବ� ଏକମା�ର୍ ପଥ ଅଛି      । ଏହା ଦେକୌଣ ି ଧମ4 
ୱ୍ାରା ନୁଦେହୁଁ,         ଏହା ଦେକୌଣ ି ଅଥ4ହୀନ ଓ ଅପଶଚ୍ାତାପି ବ�ି
ାନ 
ୱ୍ାରା ନୁଦେହୁଁ  ।
              ଏହା ଦେକବ� କ୍ର�ଶ ଉପଦେର କରିଥିବା ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ କା�4ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ଦେହାଇପାଦେର । �
ି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକହି

         ଶକ୍�ଗ୍ରୀବ ଦେଲାକ ଅଟନ୍�ି ଓ ଆପଣଆପଣା ପାପ  ୱ୍ୀକାର କରି ନାହୁଁାନ୍�ି,         �
ି ଆପଣ ଏହା ବିଶୱ୍ା କରି ନାହୁଁାନ୍�ି ଦେ� �ୀଶ�
   କ୍ର�ଶ ଉପଦେର �ାହା କରିଅଛନ୍�ି,      ତାହା ଆପଣଙ୍କ� ଦେ ହି ପାପର� ରକ୍ଷା କରିପାଦେର,       ଓ �
ି ଆପଣ ବ�୍4�ମାନ ଓ ଚିରକା�

         ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ବା କରିବା ପାଇୁଁ ଆପଣା ଜୀବନକ� ପର୍�ିବ
ଧ୍ କରି ନାହୁଁାନ୍�ି,         ଦେ�ଦେବ ଏହା ପଦେର ଆମ ନକିଟକ� ଆ ି ଆମ  ହ�ି
      ଆଳାପ କରିବାକ� ମୁଁ� ଆପଣମାନଙ୍କ� ଆମନ୍�ରି୍� କଦେର  । କିନ୍�� , ଆପଣ,   ଜଦେଣ ଶକ୍�ଗୀବ ଦେଲାକ,     କ୍ର�ଶ ଉପଦେର �ୀଶ� �ାହା

       କରିଅଛନ୍�ି ଦେ ଥି  କାଶ� କ୍ଷମା ପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇ �ାଆନ୍��      । ବ�୍4�ମାନ ଆପଣ �ାଇ ପାରିଦେବ ।
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୧୧.      ପରଗମଶ୍ବରଙ୍କ ନିମଗ? ବିକି@ତ ଗହବା (  ଦି୍ୱତୀୟ ବିବରଣ)

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା: ପିତା,      ଦେଗାଟିଏ ପଦେଟ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍କ� ଦେ
ଖିବାକ� ଚାହୁଁ�ନାହୁଁ�,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍କ�
  ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଚାହୁଁ�ଅଛ�         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ଆଶୀବ4ା
 ଚାହୁଁ�ଅଛ� �ାହା �� ମଦ୍େଭ ଦେଘାଷଣା କରିଅଛ, “   ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବିଶୱ୍ା 

    କରନ୍�ି ଏବଂ ଏପ�4ୟ୍ନ୍� ଦେ
ଖି ନାହୁଁାନ୍�ି,  ଦେ ମାଦେନ ଧନ୍ୟ।"  ଆଉ ପିତା,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�ଝ�ଅଛ� ଦେ� ବା �୍ବଦେର,     �� ମଦ୍େଭ ଏହା ହିଁ
 ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାର� ଚାହୁଁ�ଅଛ,              ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍ଠାଦେର ବିଶଵ୍ା କର� ଓ �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ବିଷୟଦେର �ାହା କ�ହ ତାହା ଦେ�

 �� ମଦ୍େଭ ଅଟ,             ପ�ଣି �ାହା �� ମଦ୍େଭ କରିବ ଦେବାଲି କ�ହ ତାହା ଦେ� �� ମଦ୍େଭ କରିବ ଏହା ବିଶଵ୍ା କର�   । କିନ୍�� ପିତା,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
    �� ମଭ୍କ� କାମ କରିବା ଦେ
ଖିବାକ� ଚାହୁଁ�ଅଛ�       । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଇଚଛ୍� କ �ନ୍�ର୍ ପରି ଆପଣାର ହ
ୃୟ,      ହ �୍ ଓ ମ�ଖ �� ମଭ୍ ନମିନ୍ଦେ�

         ଅନୁଗ୍ରହର  ଦ୍େରା� ଏବଂ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ  � ମାଚାର ପର୍ଚାର କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଉନ୍ମ�କ୍� କର�,    �ିଏ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି
    ଏବଂ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଆଶୀବ4ା
 କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି,          ତାହାଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି 
ଵ୍ାରା ଓ ଆପଣା ପ��ର୍ 
ଵ୍ାରା ଦେ ମାନଙ୍କ� ଆଶୀବ4ା


       କରନ୍�ି ଏବଂ  ଵ୍ଗ4ର ଅନନ୍�କା�  ହ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଆଶୀବ4ା
 କରନ୍�ି  । ପିତା,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପରି ଦେହଉ  ।
 �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍।

      ଗଣନା ପ� �୍କ ପ�ରା�ନ ନୟିମର ଚ�� ଥ4 ପ� �୍କ ଅଦେଟ          । ଏବଂ ଇ ର୍ାଏଲୀୟମାଦେନ  ୀନୟ ପବ4� ଛାଡିବା ପଦେର ଦେ�ଉୁଁ ବ� ଘଟଣା
         ଘଟିଥିଲା ଦେ ହ ିବ� କାହାଣୀ ବିଷୟଦେର ଗଣନା ପ� �୍କଟି କଦେହ। ଦେ ମାଦେନ 
ଶଆଜ୍ଞା,      ଆଇନଗ� ବି ପର୍ାପ�୍ କରିଅଛନ୍�ି ଏବଂ
      ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କଦେର ବ�ି
ାନ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଆଦେ
ଶ ବ� ପର୍ାପ�୍ କରିଅଛନ୍�ି  । ଆଉ,      ଦେ ମାଦେନ ଦେ ହି  ଥ୍ାନ ପରି�ୟ୍ାଗ କରି

     ପର୍�ିଜ୍ଞା� ଦେ
ଶର ଉ��୍ର  ୀମାକ� �ା�ର୍ା କରନ୍�ି  । ଆଉ,        ଦେ�ଉୁଁ ଦେ
ଶ ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ
ଦେବ ଦେବାଲି ପର୍�ିଜ୍ଞା
 କରିଅଛନ୍�ି (       �ାହା ଏକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବାକ୍ୟ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ)        ଦେ ହି ଦେ
ଶ ଦେ
ଖି ଆ ିବା ପାଇୁଁ ଦେ ମାଦେନ 
ଵ୍ା
ଶ

 ଗ�ପ�୍ଚରଙ୍କ� ପଠାନ୍�ି              । ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ ଦେଫରି ଆ ି ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ  ହମ� ହଅୁନ୍�ି ଦେ� ଏହା ଏକ ମହାନ ଦେ
ଶ,    ଏବଂ 
�ଗ୍ଧ ଓ ମଧ�
  ପର୍ବାହ�ି ଏକ ଦେ
ଶ,            କିନ୍�� ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ ହି ଦେ
ଶ ଦେ
ବାଦେର  କ୍ଷମ ଅଟନ୍�ି ଦେବାଲି 
ଵ୍ା
ାଶ ଗ�ପ�୍ଚରଙ୍କ

     ମଧୟ୍ର� 
ଶ ଜଣ ବିଶଵ୍ା କରନ୍�ି ନାହିଁ            । ଏବଂ ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ ହି ଦେ
ଶ ଦେ
ବାଦେର  କ୍ଷମ ଅଟନ୍�ି ଦେବାଲି ଦେ ମାଦେନ
            ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା ନ କରିବାକ� ମନାନ୍�ି। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଏହାକ� ପର୍ ଙ୍ଗଦେର ଦେ
ଖନ୍�ି ଏହା ପର୍କୃ�ଦେର

    ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ଅଦେଟ। ଏମାଦେନ ଦେ ହି ଦେଲାକମାଦେନ,       ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ  ଫୂ  ାଗରର ଜ�କ� ବିଭକ୍� ଦେହବା ଦେ
ଖିଦେଲ    । ଏମାଦେନ ଦେ ହି
ଦେଲାକମାଦେନ,      ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପର୍�ି
ନି  କାଦେ� ଭମିୂଦେର ମାନ୍ନା ଦେ
ଖିଦେଲ    । ଏମାଦେନ ଦେ ହି ଦେଲାକମାଦେନ,   ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପରଦେମଶଵ୍ର

   ମି ରୀୟମାନଙ୍କ� ଲୁଣଠ୍ନ କରିବା ଦେ
ଖିଦେଲ  । �ଥାପି,         ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ�ଉୁଁ ଦେ
ଶକ� ଆଣି ଆ �ଅଛନ୍�ି ଦେ ହି ଦେ
ଶ
        ଦେ
ବାଦେର ଦେ  କ୍ଷମ ଅଟନ୍�ି ଦେବାଲି ଦେ ମାଦେନ ବିଶଵ୍ା କରନ୍�ି ନାହିଁ       । ଦେ�ଣ� ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� 
ଣଡ୍ 
ଅିନ୍�ି।

            ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� ପର୍ାନ୍�ରକ� ପଠାନ୍�ି ଏବଂ ଚା�ିଶ ବଷ4 ପ�4ୟ୍ନ୍� ଦେ ମାଦେନ ପର୍ାନ୍�ରଦେର ଏଦେଣଦେ�ଦେଣ ବ�ଲନ୍�ି
           ଦେ�ପ�4ୟ୍ନ୍� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଅବିଶଵ୍ା ୀ ବୟ କ୍ ପ�ର�ଷମାନଙ୍କର ମୃ�� ୟ୍ ନ ହଏୁ। ତାହା ଦେହଉଛି ଗଣନା ପ� �୍କ;   ଅବିଶୱ୍ା  କାଶ�


ଣଡ୍               । 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ଦେହଉଛି ପ�ରା�ନ ନୟିମର ପଞଚ୍ମ ପ� �୍କ ଏବଂ ଏହାପଦେର ଘଟିଥିବା କାହାଣୀ ବିଷୟଦେର 
ୱି୍�ୀୟ
        ବିବରଣ କଦେହ। କିନ୍�� ଏହି ଚା�ିଶ ବଷ4 ପର୍ାନ୍�ରଦେର ବ� ଲିବା ପଦେର,      ଇ ର୍ାଏଲ  ନ୍ତାନମାଦେନ ପ�ନବ4ାର ପର୍�ିଜ୍ଞା� ଦେ
ଶର  ୀମାଦେର

 ଠଆି ଦେହାଇଅଛନ୍�ି    । ଏବଂ 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣଦେର,  ଦେମାଶା �ା�ର୍ାପ� �୍କ,       ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କ ଏବଂ ଗଣନା ପ� �୍କ ଶିକ୍ଷାର
   ଂକ୍ଷିପ�୍ ବିବରଣୀ ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି       । ଏବଂ ଦେ�ପରି ଆପଣମାଦେନ 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ପଢ଼଼ନ୍�ି,     ଆପଣ ଦେ
ଖିବ ଦେ� ଦେ ଠାଦେର
   
�ଇଦେଗାଟି ଦେମୌ�ିକ  �ୟ୍ତା ଅଛ,ି       
�ଇଦେଗାଟି ଦେମୌ�ିକ  �ୟ୍ �ାହା ଦେମାଶା ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି     । �
ି ଆପଣମାଦେନ 
ୱି୍�ୀୟ

   ବିବରଣ  ହ�ି ପରିଚି� ନୁହୁଁନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଆପଣମାନଙ୍କ� ଅଧୟ୍ାୟ ୪-        ୮ ଏବଂ ଅଧୟ୍ାୟ ୧୧ ପଢ଼ି଼ବା ନମିନ୍ଦେ� ଉ� ୍ାହ�ି
’କରିଥା ନ୍�ି               । ଏହା ହିଁ ପ� �୍କର ଦେକନ୍
ର୍ବିନ୍
� ଅଦେଟ। କିନ୍�� ଦେ�ପରି ଆପଣମାଦେନ ଏହି ଅଧୟ୍ାୟଗ�ଡି଼କ� ପଢ଼଼ନ୍�ି ଏବଂ ଦେ�ପରି

    ଆପଣମାଦେନ ପ� �୍କକ�  ମ�
ାୟ ଭାବଦେର ଦେ
ଖିନ୍�ି,          ଆପଣମାଦେନ ପାଇଦେବ ଦେ� ଦେ ଥିଦେର 
�ଇଦେଗାଟି ଦେମୌ�ିକ  �ୟ୍ ଅଛି �ାହା
          ମପ୍ଣୂ୍4ଣ 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ପ� �୍କଦେର ଶିକ୍ଷା 
ଆି�ାଇଅଛି ଏବଂ 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ୬:      ୪ ଦେର ଉ��୍ମ ଭାବଦେର  ଂକ୍ଦେଷପଦେର

କ�ହା�ାଇଅଛ।ି

              ଦେ ହି 
�ଇଟି ଦେକନ୍
ର୍ୀୟ 
ୃଢ଼଼ କଥନ ମଧୟ୍ର� ପର୍ଥମଟି ଦେହଉଛି ଦେମାଦେନାଦେଥଇ ମ୍ ଅଥ4ା�୍ ଏକମା�ର୍ ଧମ4 ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା 
କରିବା,                ଆଉ ବିଶଵ୍ା ଏହି କି ଦେ� ଦେକବ� ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଛନ୍�ି ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ନାମ �ିଦେହାବା ଅଥ4ା�୍  
ାପର୍ଭ�
ଅଦେଟ            । ତାହା 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ପ� �୍କଦେର 
�ଇଟି ଦେକନ୍
ର୍ୀୟ 
ୃଢ଼଼ କଥନ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଦେହଉଛ,ି    ଦେ� ଦେକବ� ଏକମା�ର୍

          ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ହି ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ନାମ ଦେହଉଛି �ିଦେହାବା ଅଥ4ା�୍  
ାପର୍ଭ�,     ଦେ ହି ନାମ �ାହାକ� ଦେ 
        ଵ୍ୟଂ ଦେମାଶାଙ୍କ ନକିଟଦେର ଜ�ୁଥିବା ବ�
ା ନକିଟଦେର ପର୍କାଶ କଦେଲ   । ଏବଂ ପ�ନବ4ାର,    ମୁଁ� ଏହା ପବୂ4ର� କହ ିାରିଛ,ି   ମା�ର୍ �
ି
  ଆପଣ ନୂଆ ଅଟନ୍�ି,          ଦେ�ଦେବ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁବା
ଦେର ପର୍ଭ� ଶବ
୍କ� ବଡ଼ ଅକ୍ଷରଦେର ଦେ
ଖନ୍�ି, 

             ଆପଣମାଦେନ ଏହା ବ� ଝି�ାଆନ୍�� ଦେ� ତାହା ଅନୁବା
କମାନଙ୍କର ପର୍କାଶ କରିବାର ଉପାୟ ଦେ� ଦେ ମାଦେନ �ିଦେହାବାଙ୍କ ନାମ
 ଅନୁବା
 କର�ଅଛନ୍�ି  । (   ଫିତା ଦେଶଷଦେର  ଥ୍ାନ)      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� ଭ�ଲି�ିବାକ� ଇଚଛ୍ା କର�,   କିନ୍�� ପର୍ାଚୀନ 
�ନଆିଦେର, ଦେକବ�

    ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେବାଲି କହବିାର 
ାବି,    ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ବିଦେଶଷ ଅଦେଟ         । ଅନ୍ୟ  ମ �୍ଙ୍କର ଏକ ପାନ୍ଥନ୍ ଥିଲା ଅଥ4ା�୍  ବ�
             ଦେ
ବତାଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ� ମନ୍
ରି। ଅନ୍ୟ  ମ ଦ୍େ� ବହମୁ�ଖୀ ଥିଦେଲ। ଦେ ମାଦେନ ଅଦେନକ ଦେ
ବତାଙ୍କ� ବିଶଵ୍ା 

     କର�ଥିଦେଲ ଏବଂ ଦେ ଠାଦେର ଏକ ଶଦ୍େରଣୀବ
ଧ୍ ରହଥିାଇପାଦେର,     ହଏୁ� ଏକ ମ�ଖ୍ୟ ଦେ
ବତା ଦେହାଇଥାଇପାରନ୍�ି,   �ଥାପି ଦେ ମାଦେନ
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 ଅଦେନକ ଥିଦେଲ,        ପ�ଣି ପି�ୃପ�ର�ଷଙ୍କ ପଜୂାପାଠ ପ�4ୟ୍ନ୍� ମଧୟ୍ ଅଦେନକ ଦେ
ବତା ଥିଦେଲ       । କିନ୍�� �ଥାପି 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ  ପ୍ଷଟ୍
              ଭାବଦେର କଦେହ ଦେ� ଦେକବ� ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଛନ୍�ି ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ନାମ �ିଦେହାବା ଅଥ4ା�୍  
ାପର୍ଭ�। 
ୟାକରି
                  
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ଅଧୟ୍ାୟ ୬ କ� ଦେ
ଖନ୍�� ଏବଂ ୪ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� । ଏବଂ ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ୟାକରି 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ

6:4   ପ
କ� ଏକ�ର୍ ପଢ଼� , “  ଦେହ ଇ ର୍ାଏଲ, ଶ�ଣ,    
ାପର୍ଭ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର,   ଏକମା�ର୍  
ାପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି ” । ଆଜି
                ଏହା ଦେଶମା ନାମଦେର ଜଣାଶ�ଣା। ଏହା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଧାମି4କ �ିହ
ୂୀମାନଙ୍କର ଦେ
ୈନକି ପର୍ାଥ4ନାର ଏକ ଅଂଶ ଅଦେଟ। କିନ୍�� ଏହା

      
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ପ� �୍କଦେର ଦେକନ୍
ର୍ୀୟ 
ୃଢ଼଼ କଥନ ଅଦେଟ,  ଏବଂ ବା �୍ବଦେର,    �ୀଶ�ଙ୍କ ଓଷଠ୍ଦେର ପ�ନବ4ାର ଦେ
ଖା�ାଏ,  ଏହା
 ନୁଦେହୁଁ କି?     ’   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ�ଙ୍କ�  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଆଦେ
ଶ କ ଣ ଦେବାଲି ପଚରା�ାଏ       । ଏହା 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣର ଦେକନ୍
ର୍ୀୟ 
ୃଢ଼଼
              କଥନ ଦେ� ଦେକବ� ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶଵ୍ର ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ନାମ �ିଦେହାବା ଅଥ4ା�୍  
ାପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି। �ିଦେହାବା ଅଥ4ା�୍  
ାପର୍ଭ�

            ଆ
ବିା ୀ ଦେ
ବତାଗଣର କିଛି  ଂଗ୍ରହ ନୁହୁଁନ୍�ି। କିଣାନୀୟମାନଙ୍କର ବାଲ୍ ଏବଂ ଆଦେଶରା ଥିଲା। ମି ରୀୟମାନଙ୍କର  ାଇର ୍
            ଥିଦେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେକଦେ� ଜଣ ଆଉ କିଏ ଜାଣନ୍�ି। କିନ୍�� ଇ ର୍ାଏଲର  ନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�,   ଅଥ4ା�୍ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ

            ଦେଲାକମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେକବ� ଜଦେଣ ମା�ର୍ ଅଛନ୍�ି �ିଏ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଟନ୍�ି ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ନାମ �ିଦେହାବା,   ତାହାଙ୍କ ନାମ
  
ାପର୍ଭ� ଅଦେଟ                । ଏବଂ ଦେମାଶା ଶିକ୍ଷା 
ଅିନ୍�ି ଦେ� ଅନ୍ୟ  ମ �୍ �ଥାକଥି� ଦେ
ବତା ଦେହଉଛନ୍�ି ଭ�ୂ କିମବ୍ା ଦେ ମାଦେନ କିଛି

       ନୁହୁଁନ୍�ି। ଆହରିୁ ଅଦେନକ  ଥ୍ାନ ଅଛି �ାହାକ� ଆଦେମ ଦେ
ଖିପାରିବା,      କିନ୍�� 
ୟାକରି ଅଧୟ୍ାୟ ୪ କ� ଦେଫରି�ାଅନ୍��    । ଏବଂ ଇ ର୍ାଏଲ
              ଦେ
ଶ ଗଠନ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ପରଦେମଶଶଵ୍ର ଦେ�ଉୁଁ ବିଦେଶଷ କା�4୍ୟ ବ� କରିଅଛନ୍�ି ଦେ ହି  ମ �୍ ବିଷୟଦେର ଦେମାଶା ବଣ୍4ଣନା

 ’   କରିଆ �ଅଛନ୍�ି। ତା ପଦେର ୩୫ ପ
ଦେର,       ଦେ ଏହାକ� ଏକ ଉପ ଂହାରଦେର ଆଣିବାକ� ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି   । ଦେମାଶା କହନ୍�ି, “  ତାହାଙ୍କ
       କୃ�  ମ �୍ ବିଦେଶଷ କା�4୍ୟମାନ �� ମଭ୍ ପର୍�ି ପର୍କାଶି� ଦେହଲା,    ଦେ�ପରି �� ମଦ୍େଭ ଜାଣିବ ଦେ�,  
ାପର୍ଭ�, �ିଦେହାବା, 

 ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଟନ୍�ି              । ତାହାଙ୍କ �� ଲ୍ୟ ଆଉ ଦେକହି ନାହ।ି ଦେ�ପରି  
ାପର୍ଭ� �� ମକ� ଅନୁଶା ନ କରିପାରିଦେବ ଦେ ଥିପାଇୁଁ  ୱ୍ଗ4ର�
                ଦେ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆପଣା ରବ ଶ�ଣିବା ପାଇୁଁ 
ଅିନ୍�ି। ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଉପଦେର ଦେ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆପଣା ମହା ଅଗ୍ନି ଦେ
ଖିବା

 ” ପାଇୁଁ 
ଅିନ୍�ି। (        ଏହା  ୀନୟ ପବ4�ଦେର ଘଟିଥିବା 
ଶ ଆଜ୍ଞାର କାହାଣୀ ଅଦେଟ)  “      । ଏବଂ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକ� ଅଗ୍ନି
              ମଧୟ୍ର� ଶ�ଣିଲ ଓ କାରଣ ଦେ �� ମଭ୍ ପବୂ4ପ�ର�ଷମାନଙ୍କ�  ଦ୍େନହ କଦେଲ ଏବଂ ଦେ ମାନଙ୍କ ପଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ  ନ୍ତାନଗଣଙ୍କ�

               ମଦେନାନୀ� କଦେଲ ଏବଂ ପ�ଣି ଦେ �� ମଭ୍ଠାର� ଅଧିକ ବ�ବାନ ଓ ବହ ୁଂଖ୍ୟକ ଅନ୍ୟ ଦେ
ଶୀୟ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� �� ମଭ୍ ଆଗର�
               �ଡି଼ଦେ
ଇ ଦେ ମାନଙ୍କ ଦେ
ଶଦେର �� ମଭ୍କ� ପର୍ଦେବଶ କରାଇଆଜି 
ନି �� ଲ୍ୟ ଅଧିକାରାଦେଥ4 ତାହା �� ମଭ୍କ� ଦେ
ବା ପାଇୁଁ ଆପଣା

             ଶର୍ୀମ�ଖ ଓ ମହାପରାକ୍ରମ 
ୱ୍ାରା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ମି ର ଦେ
ଶର� ବାହାର କରି ଆଣିଦେଲ। ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ 
ଵ୍ାରା କରା�ାଇଥିବା
      ଏହି  ମ �୍ ବିଦେଶଷ ଏବଂ ଆଶଚ୍�4୍ୟ କମ4ମାନ ନମିନ୍ଦେ�, (  ପ
 ୩୯),          �� ମଦ୍େଭ ଆଜି ଏହା ଜ୍ଞା� ହଅୁ ଓ ଆପଣା ହ
ୃୟଦେର ଏହା

 ବିଦେବଚନା କର,         ଊ
୍4ଧୱ୍ ଥ୍  ୱ୍ଗ4ଦେର ଓ ଅଧଃ ଥ୍ ପୃଥିବୀଦେର  
ାପର୍ଭ� ହିଁ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି    ” । ଅନ୍ୟ ଦେକହି ନାହାନ୍�ି।
          ଦେକବ� ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶଵ୍ର ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ନାମ �ିଦେହାବା। ତାହାଙ୍କ ନାମ  
ାପର୍ଭ� ଅଦେଟ।

               
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ପ� �୍କଦେର ଏହା ଦେହଉଛି ଦେକନ୍
ର୍ୀୟ 
ୃଢ଼଼ କଥନ ଏବଂ ଏହା ��କ୍�ି��କ୍� ଏବଂ ଧମ4ଗ� ଭାବଦେର ମ�ୂ୍4�ିପଜୂା
  ନଦିେଷଧକ� ଦେନ�ୃ�ଵ୍ ଦେନଇଥାଏ                । ଦେଗାଟିଏ ପଦେଟ �� ମଠାଦେର 
ୃଢ଼଼ କଥନ ଅଛି ଦେ� ଦେକବ� ଜଦେଣ ହିଁ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଏହା

 �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍,ଅଟନ୍�ି               । ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଅନ୍ୟ ପଦେଟ ମ�ୂ୍4�ି ଭାବଦେର ପଜୂା କରିବା ଆଉ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି
     ଜିନଷିକ� ପଜୂା କରିବା ଭ�ଲ ଅଦେଟ। 
ୟାକରି,       ପ�ନବ4ାର 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ଅଧୟ୍ାୟ ୪ କ� ଦେ
ଖନ୍�� ,     ୧୫ ପ
 ର� ଆରମଭ୍ କରି  ।

 ଦେମାଶା କହନ୍�ି, “        ଏଥିପାଇୁଁ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟଦେର ଅ�ିଶୟ  ାବଧାନ ହଅୁ;     କାରଣ ଦେ�ଉୁଁ 
ନି  
ାପର୍ଭ�
 ଦେହାଦେରବଦେର (     ୀନ ପବ4�ର ଅନ୍ୟ�ମ ନାମ)      ଅଗ୍ନି ମଧୟ୍ର� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି କଥା କହଦିେଲ,    ଦେ 
ନି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକୌଣ ି

  ମ�ୂ୍4�ି ଦେ
ଖିଲ ନାହିଁ,  ାବଧାନ,          ଦେନାହଦିେଲ କାଦେ� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ� ଭର୍ଷଟ୍ କରି ପ�ର�ଷର କି  �୍ର୍ୀର ମ�ୂ୍4�ି,  କି
   ପୃଥିବୀ ଥ୍ ଦେକୌଣ ି ପଶ�ର ମ�ୂ୍4�ି,      କି ଆକାଶଦେର ଉଡ଼ନ୍ତା ଦେକୌଣ ି ପକ୍ଷୀର ମ�ୂ୍4�ି,      କି ଭଚୂର ଦେକୌଣ ି ଉଦେରାଗାମୀ ଜନ୍�� ର ମ�ୂ୍4�ି, 

              କି ଭମିୂର ନୀଚ ଥ୍ ଜ�ଚର ଦେକୌଣ ି ଜନ୍�� ର ମ�ୂ୍4�ି କରି ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେକୌଣ ି ଦେଖା
�ି ପର୍�ିମା ନମି4ାଣ କରିବ  ।
                 ଆଉ  ାବଧାନ କାଦେ�  �ୂ4୍ୟ ଓ ଚନ୍
ର୍ ଓ ତାରା ପର୍ଭ�ିୃ ଆକାଶର  ମ �୍ ବାହନିୀ ପର୍�ି ଊ
୍4ଧୱ୍
ୃଷଟି୍ କରି ଅନାଇଦେଲ ଭର୍ାନ୍�
       ”     ଦେହାଇ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ� ପର୍ଣାମ କରିବ ଓ ଦେ ବା କରିବ। କାରଣ ଦେକବ� ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଛନ୍�ି,  ଆମଦ୍େଭ
           ହଏୁ� ଅନ୍ୟ �ଥାକଥି�  ଷୃଟି୍ର ପର୍�ିଛବିଦେର �ିଆରି ଦେହାଇଥିବା ଦେ
ବତାମାନଙ୍କର ଦେ ବା କରି ନ ପାର�   । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର

            ବିଶୱ୍ �୍ତା ମଧୟ୍ଦେର ବିଭାଜି� ନ ଦେହାଇପାର�। ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଉପା ନାଦେର ଆମଦ୍େଭ ବିଭାଜି� ନ ଦେହାଇପାର�। ଦେମାଦେନାଦେଥଇ ମ୍
(ଏକତାବା
)   ଏବଂ ଏହାର  ମାନ୍�ରା�,   ମ�ୂ୍4�ିପଜୂା ଉପଦେର ନଦିେଷଧ।

        ପର୍କୃ�ଦେର 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ଏହି  ମୟଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� 
�ଇଟି ପର୍ଶନ୍ ପଚାର�ଅଛି    । ଆଉ ଦେ ହି ପର୍ଶନ୍ଗ�ଡି଼କ,  ଦେ�ଦେବ
         ଆପଣମାଦେନ ପର୍ଥଦେମ ଦେ ଗ�ଡି଼କ ଶ�ଣନ୍�ି ଆପଣମାନଙ୍କ� ଉ��୍ର ଦେ
ବା ନମିନ୍ଦେ�  ହଜ ଅଦେଟ     । କିନ୍�� 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ

             ପଚାର�ଥିବା ପର୍ଶନ୍ଗ�ଡି଼କ ବିଷୟଦେର ଟିଦେକ ଗମଭ୍ୀର ଭାଦେବ ଆଦେଲାଚନା କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ମୁଁ� ଆପଣମାନଙ୍କ� ଆହ୍ଵାନ କଦେର।
       ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ପଚାର�ଥିବା ପର୍ଶନ୍ଗ�ଡି଼କ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଦେହଉଛ:ି     ଆପଣ ଜଦେଣ ଧମ4ବା
ୀ ଅଥ4ା�୍

          ଦେମାଦେନାଥିଷଟ୍ ନା ଆପଣ ଜଦେଣ ବହମୁ�ଖୀ ଅଥ4ା�୍ ବହୁ ଦେ
ବତାଗଣର ଦେ ବା କରିବା ଦେଲାକ?    ଆପଣ ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ
   ଉପଦେର ବିଶଵ୍ା କରନ୍�ି କି?   �ିଏ �ିଦେହାବା ଅଟନ୍�ି,   �ିଏ �ୀଶ� ଅଟନ୍�ି,      ନାଆପଣ ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ� ମନ୍
ରିର ଦେ
ବତାମାନଙ୍କ
  ଉପଦେର ବିଶଵ୍ା କରନ୍�ି,             ନା ଏକ  ମହୂ ଦେ
ବତାଗଣ ଉପଦେର ବିଶଵ୍ା କରନ୍�ି ଦେବାଦେଧ �ାହାର ମ�ଖ୍ୟ ଦେ
ବତା �ୀଶ� ଅଟନ୍�ି, 

     �ଥାପି ଏହା ଏକ ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ� ମନ୍
ରିର ଦେ
ବତାଗଣ          । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ରହଥୁିବା ଏହି ବହମୁ�ଖୀ  ମାଜଦେର ଏହି ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିବା ଏକ
  ଉ��୍ମ ବିଷୟ ଅଦେଟ।
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         “ ”      ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏହି ପର୍ଶନ୍ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କରିବାଦେର  ାହା�ୟ୍ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଦେ
ବତା ଶବ
୍ର ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ  ଂଜ୍ଞା ମୁଁ�
   ପରାମଶ4 କରିବାକ� ପ ନ୍
 କଦେର  “ ”  “ ”  ’    । ଦେ
ବତା ବା ଦେ
ବତାଗଣ ବିଷୟଦେର ଦେମା ର  ଂଜ୍ଞା ଏହି ଦେ�,   ଦେ�ଉୁଁ ବ�କ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
    ଉପା ନା କର� ତାହା ଦେ
ବତା ଅଟନ୍�ି         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁ ବ�କ� ଉପା ନା କର� ତାହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଦେ
ବତାଗଣ।

           �ାହାଙ୍କଠାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅ�ୟ୍ଧିକ ଉଲ୍ଲା କର�  ିଏ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଟନ୍�ି। �ାହାଙ୍କଠାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅ�ୟ୍ଧିକ
                 ଆନନ୍
 କର�  ିଏ ହିଁ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଟନ୍�ି। �ାହାଙ୍କ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଧିକ ଗ�ର��ଵ୍ ଦେ
ଉ  ିଏ ହିଁ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଟନ୍�ି। ମୁଁ� ଏକ

               ଅ�ି ବୟ୍ବହାରିକ  �୍ରଦେର ଚିନ୍ତା କର�ଅଛି ଆପଣମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆପଣାର ଟଙ୍କା ଏବଂ  ମୟ ବିନମିୟ କରନ୍�ି ଦେ ହି 
ୱ୍ାରା
     ଆପଣ ଦେ
ବତାଙ୍କ�  ଂଜ୍ଞା ଦେ
ଇ ପାରିଦେବ। ବ�୍4�ମାନ,         �
ି ଆପଣ ଏହାକ�  ଂଜ୍ଞା ଭାବଦେର ଗ୍ରହଣ କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା କରନ୍�ି,  ଦେ�ଦେବ

     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣର ପର୍ଶନ୍କ� ପ�ନବ4ାର ପଚାର�              । ମୁଁ� ଜଦେଣ ଧମ4ବା
ୀ କି ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ନାମ �ିଦେହାବା କି ନା ମୁଁ� ଜଦେଣ
ବହମୁ�ଖୀ?       ଗ�  ପତ୍ାହଦେର ମୁଁ� ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ କାହାଣୀ ଶ�ଣିଲି         । ଦେ ଏଠାଦେର ରହନ୍�ି ନାହିଁ। ଦେ  ଂପଣୂ୍4ଣ କା�4୍ୟ କ୍� ବୟ୍କ୍�ି, 

   ଦେ  ଂପଣୂ୍4ଣ କା�4ୟ୍ କ୍� ବୟ୍କ୍�ି     । ଦେ ରା�ି ୯:       ୦୦ ଘଣଟ୍ା  ମୟ ପ�4୍ୟନ୍� ଘରକ� ଦେଫରନ୍�ି ନାହିଁ     । ଦେ  ପତ୍ାହଦେର ଅ�ି
 କମଦେର ପାଞଚ୍,     ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଛଅ 
ନି କାମ କରନ୍�ି          । ଦେ ରବିବାର  କାଦେ� ଦେ
ଢ଼଼ର� ଏକ ଘଣଟ୍ା ନମିନ୍ଦେ� ଚଚ୍4ଚକ� �ାଆନ୍�ି, ଏବଂ

’          ତା ପଦେର ବାକି  ମୟ ଦେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ  �୍ର୍ୀ ଠକ୍ି ଗୃହଟି ଦେଖାଜନ୍�ି     । ଏହା  ପତ୍ାହ ପଦେର  ପତ୍ାହ,   ମା ପଦେର ମା ,   ବଷ4 ପଦେର
 ବଷ4 ଚାଲିଥାଏ    । ରବିବାର  କା� ୮:    ୦୦ ର� ରା�ି ୯:        ୦୦ ଘଣଟ୍ା ପ�4ୟ୍ନ୍� ଅଥ4ା�୍ ଦେ
ଢ଼଼ ଘଣଟ୍ା ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପାଇୁଁ,   ଏବଂ ଏହା

             ବୟ୍�ୀ� ଦେ ମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପର୍�ି ଦେ ଦେକଣଡ୍ଦେର ଦେ ମାଦେନ  ମ�
ର୍ର 
ୃଶୟ୍  ହ�ି ଥିବା ଏକ ଗୃହ ଦେଖାଜ ବ�ଲନ୍�ି   । ବ�୍4�ମାନ
   ଦେ ଜଦେଣ ଧମ4ବା
ୀ କି?    ’ତାହାଙ୍କ ଦେ
ବତାଙ୍କ ନାମ କ ଣ?   ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନା;   ମୁଁ� ବିଚାରପ�ି ନୁଦେହୁଁ       । କୃ�ଜ୍ଞ ଭାବଦେର ଏହା ଦେମାର  ଂକ�ପ୍

            ନୁଦେହୁଁ। କିନ୍�� ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଦେ ହି ପର୍କାର ଜୀବନଦେଶୈ�ୀକ� ଦେ
ଖନ୍�ି ପର୍କୃ�ଦେର ଆପଣଙ୍କ� ଆଶଚ୍�4ୟ୍ ଦେହବାକ� ପଡି଼ବ,  ଆପଣ
  ଦେହଦେବ ନାହିଁ କି,               �
ି ପର୍�ି ଦେ ଦେକଣଡ୍ ଧନ  ଞଚ୍ୟ ଉପଦେର ଆଧାରି� ଏବଂ 
ୃଶୟ୍  ହ ଥିବା ଏକ ଗୃହଦେର ବିନମିୟ ଦେହଉଅଛ.ି..  ଏହା

   ଏକ  �ନ୍
ର ଗୃହ ଅଦେଟ             । ମୁଁ� ଗ�  ପତ୍ାହଦେର ଏହାକ� ଦେ
ଖିଥିଲି। ଆପଣ ବାହାରକ� ଅନାଇ  ମ�
ର୍ ଦେ
ଖିପାରିଦେବ;   �
ି ଆପଣ
   
କ୍ଷିଣ କାଲିଫନି4ଆ ବିଷୟଦେର ଜାଣନ୍�ି,       ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଏକ ଖରା 
ନିଦେର କାଟାଲିନା ଦେ
ଖିପାରିଦେବ     ।  �ନ୍
ର ଗୃହ। ଏହାର

          ଆଖପାଖଦେର ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ �� �ନାଦେର ଦେଛାଟ। କିନ୍�� ଦେ ହି ମନୁଷୟ୍ର ଦେ
ବତା କିଏ ଅଟନ୍�ି?      ଏବଂ ଦେ ଜଦେଣ ଧମ4ବା
ୀ ନା
         ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ବା �୍ବଦେର ଏହା 
ଶ4ାଏ ଦେ� ଦେ ଜଦେଣ ବହମୁ�ଖୀ ଅଟନ୍�ି      । �ାହାଙ୍କଠାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅ�ୟ୍ଧିକ ଉଲ୍ଲା 

             କର�  ିଏ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଟନ୍�ି। �ାହାଙ୍କଠାଦେର ଆମଭ୍ମାଦେନ ଅଧିକ ଆନନ୍
�ି କର�  ିଏ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଟନ୍�ି। �ାହାଙ୍କ�
          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଧିକ ଗ�ର��ଵ୍ ଦେ
ଉ  ିଏ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଟନ୍�ି। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ� ଧମ4ବା
ୀ,    ନାଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବହମୁ�ଖୀ ଅଟ� ?

               ଆଉ ଏକ ପର୍ଶନ୍ ଏହି ପର୍ଶନ୍ର  ମାନ୍�ରା� ଅଦେଟ �ାହା 
ଵ୍�ିୀୟ ବିବରଣ ପଚାର�ଅଛି ଏବଂ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏହା ନଜିକ�
 ପଚାରିବା 
ରକାର    । ଏବଂ ତାହା ଦେହଉଛ:ି     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍�ିମା ପଜୂା କର� କି? ଠକ୍ି,  ବହମୁ�ଖୀମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ,  ଉ��୍ର  ୱ୍ୟଂଚା�ି�

ଭାବଦେର, ହୁଁ,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍�ିମାପଜୂକ       । କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍�ିମା ପଜୂା କର� କି?  ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି,    
ୟାକରି ଭାବନ୍�� ନାହିଁ
        ଦେ� ପର୍�ିମାଗ�ଡି଼କ ଦେକବ� କାଠଦେର ଦେଖା
�ି ଏବଂ ପଥରଦେର ଦେଖା
�ି ଚି�ର୍        । ମୁଁ� ନଶିଚି୍� ଦେ� ଆପଣଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଅଦେନଦେକ

                ବାଲ୍ୟ କା�ଠାର� ଏହା ଶ�ଣିଥିଦେବ। କିନ୍�� ତାହା ହିଁ ଏକ ପର୍�ିମା ନୁଦେହୁଁ। ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ  ଥ୍ାନ ଦେନଉଥିବା ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ଏକ
               ପର୍�ିମା ଅଦେଟ। 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ଅଧୟ୍ାୟ ୪ ଦେରଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାଠ କର� ଦେ�  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କ� ଉପା ନା କରିବା ପରିବ�୍4ଦେ�

                  ଷୃଟି୍ ଏବଂ  ଷୃଟି୍ର ଦେକୌଣ ି ବ �୍� କ� ଉପା ନା କରିବା ଉପଦେର ଏକ ନଦିେଷଧ। 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ଅଧୟ୍ାୟ ୪ ଦେର ତାହା ଦେହଉଛି
   ପର୍�ିମାପଜୂାର ନଦିେଷଧ। ଏବଂ ବା �୍ବଦେର,         ମୁଁ� ପରାମଶ4 ଦେ
ବି ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର କିଛି ପର୍�ିମା କାଠଦେର ନମିି4�   । ଦେବାଧହଏୁ

               ହ୍ର
ଦେର ଏକ ଦେଛାଟ ଘର। ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର କିଛି ପର୍�ିମା ଫାଇବର ଗ୍ଲା ର� ନମିି4� ଦେବାଦେଧ ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ବଡ଼
            ଏବଂ 
ର୍�� ଦେବଗଦେର �ାଉଥିବା ଡଙ୍ଗାଦେର ଲଗା�ାଇଥାଏ। ଦେବାଧହଏୁ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପର୍�ିମାଗ�ଡି଼କ ଚମ4ର� ନମିି4�। ଗ�କାଲି

                ରା�ିଦେର ମୁଁ� ବା ଦ୍େକଟବଲ୍ ଦେ
ଖ�ଥିବା  ମୟଦେର ମୁଁ� ଏହି ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କଲି। ଦେମାର ଜଦେଣ ବନ୍ଧ� କହଦିେଲ ଦେ� କିଣାନୀୟମାଦେନ ବାଲ୍
  ଦେ
ବତାଙ୍କ� ପଜୂା କଦେଲ,      କିନ୍�� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର  ଂ କୃ୍�ି ବଲକ� ପଜୂା କଦେର       । ଦେବାଧହଏୁ ଆମର ଦେକ�କ ପର୍�ିମାଗ�ଡି଼କ ମାଂ 

   ଏବଂ ଅ ଥ୍ିର� ନମିି4� ଅଦେଟ,            ଦେ�ଦେହ�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଜିର ଉପା ନା ଓ ଆପଣା ଆପଣାକ� ମଦେନାରଞଜ୍ନ ଓଆରାମ ପ�ଣି
         ଆ�ମ୍ନଭି4ରଶୀ�ତା ଏବଂ ଏହି ଜଗ�ର  ବ4ଶକ୍�ିମାନ ଦେ
ବତା ପାଇୁଁ ନଜିକ�  ମପ4ଣ କର�     । ଗ�କାଲି ରା�ିଦେର ମୁଁ�  ଲ୍ାମ-୍  ଡଙ୍କ୍

        ପର୍�ିଦେ�ାଗିତା ଦେ
ଖ�ଥିବା  ମୟଦେର ମୁଁ� ଦେଟଲିଭିଜନଦେର ଏକ ମଜା
ାର ବିଜ୍ଞାପନ ଦେ
ଖିଲି     । ଚିର ଥ୍ାୟୀ ଓ କ� �ି୍ବାଜମାନଙ୍କ�
         ାକ୍ଷୀ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଦେମାଦେ� ଆହ୍ଵାନ କରା�ାଇଥିଲା। ଏହ ିବ� ପର୍�ିମାଗଣ କି?  ଅବଶୟ୍ ନୁଦେହୁଁ,  ଅବଶୟ୍ ନୁଦେହୁଁ    । ଏବଂ ଦେ�ପରି

 ମୁଁ� ୬:00         ଦେର ପର୍ାଥ4ନା କନ୍ ଟ4କ� ଆ ିପାଦେର ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଆଜି ରା�ିଦେର ଦେମାଦେ� ଅଲ୍-      ଷଟ୍ାର୍ ଦେଖଲ ଦେଲଖି ରଖିବାର  ମ �୍
   ’              ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ଅଛି ଏବଂ ତା ପଦେର ଦେଲାକମାଦେନ ଏପରି କା�4୍ୟ କରିବାର ଦେ
ଦେଖ �ାହା ମୁଁ� ଦେକବ� ଏକ ବା ଦ୍େକଟବଲ୍  ହ�ି କରିବାର

  ୱ୍ପନ୍ ଦେ
ଖିପାଦେର         । କିନ୍�� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ପର୍�ି ଅ�ୟ୍ଧିକ ଉଲ୍  ି� ଦେହଉ,   ଆଉ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
           ଦେ ମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ମଲ୍ୂୟଦେର ପରିଣ� ହଅୁନ୍�ି ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଗ୍ରା ଦେହାଇଥାଉ, 
         ଦେ ମାଦେନ ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ� ଏକ ମନ୍
ରିର ଦେ
ବତାଗଣ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍�ିମାପଜୂକ ଦେହାଇଅଛ�    । ଏବଂ �
ି

           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ୀଶ�ଙ୍କ� ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ� ମନ୍
ରି ଉପଦେର ରଖ� ଦେ�ଦେବ ଏଥିଦେର ଦେକୌଣ ି ପର୍ଭାବ ପଡି଼ବ ନାହିଁ,    ଏହାର ପର୍ଭାବ ପଡି଼ବ
କି?    ଏପ�4ୟ୍ନ୍� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍�ିମାପଜୂକ ଅଟ�          । ଆଉ ଏକମା�ର୍ ଧମ4 ଏବଂ �ିଦେହାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଉପଦେର 
ୱି୍�ୀୟ

            ବିବରଣଦେର ଗ�ର��ୱ୍ 
ଆି�ାଇଅଛି ଦେ� ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶଵ୍ର ଏବଂ ପର୍�ିମାପଜୂା ନଦିେଷଧାଦେ
ଶ ଆଜି ମଧୟ୍ ଆବଶୟ୍କ
 ଦେ�ପରି ୩୫ 00    ବଷ4 ପଦୂେବ4 ଆବଶୟ୍କ ଥଲିା।

      ଆଜି  କାଦେ� ଦେମାର ଚିନ୍ତା ଏହା କି ଦେ�,        ଆପଣମାନଙ୍କ ମନଦେର ଉଠଥିିବା ଥିବା ଦେ ହି ପର୍କାର  �୍4�ର ପର୍ାଚୀର  “। ଓଃ,  ପ�ଣି
 ପା�କ �ାଆନ୍�ି      ”             । ଦେ କିଛି ପ ନ୍
 କରନ୍�ି ନାହିଁ। ତାହା  �ୟ୍ ନୁଦେହୁଁ। ମୁଁ� ହ୍ର
କ� �ିବାକ� ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ� ମିଦେନଦେ ାଟା ଦେର ବଢ଼ିଥିଲି।
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                  ଦେ�ପ�4ୟ୍ନ୍� ମୁଁ� ଏକ ହ୍ର
ର ମଧୟ୍ ଥ୍ ଜାଗାଦେର ପହୁଁରି ନାହିଁ ମୁଁ� ଦେ ପ�4ୟ୍ନ୍�  �ଖ
 ନୁଦେହୁଁ। ମୁଁ�  କି୍ଂଙ୍ଗ୍ କରିବାକ� ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ�
    କି୍ଂଙ୍ଗ୍ କରିବା ପବୂ4ର� ଚାଲିପାର�ଥିଲି,        କିନ୍�� ମୁଁ� ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବା ପବୂ4ର�  କି୍ଂଙ୍ଗ୍ କରିପାର�ଥିଲି     । ମୁଁ� ବା ଦ୍େକଟବଲ ଦେଖ�ିବାକ�

                 ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ� ଆପଣା ଶରୀର ଏହାକ� ଦେ
ଲି ଏବଂ ବ�୍4�ମାନ ମୁଁ� ଏହାର ପରିଣାମ ଦେଭାଗ�ଅଛ।ି ଏହ ିବ� ବିଷୟ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ମୁଁ� ଆନନ୍

କଦେର,       କିନ୍�� ଦେ ହ ିବ� ଦେମାର ଅ�ୟ୍ଧିକ ଆନନ୍
ର ଉ� ୍ ନୁଦେହୁଁ            । ଏବଂ ମୁଁ� ଦେ ହ ିବ� 
ଵ୍ାରା ଗ୍ରା ଦେହବି ନାହିଁ। ମୁଁ� ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ

                 ଦେ
ଖ�ଅଛି �ିଏ ଜଦେଣ ବା ଦ୍େକଟବଲ୍ ଦେକାଚ୍ ଅଦେଟ। ମୁଁ� ଦେମା ନଜିକ� ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଦେଟ ଦେବାଲି ନଶିଚି୍� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
   ଏକଧମ4ବା
ୀ ନା ବହମୁ�ଖୀ ଅଟ� ?     ’  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଆଧ�ନକି 
ନିର ପର୍�ିମାଗ�ଡି଼କ କ ଣ ଅଦେଟ?     ମୁଁ� ଆପଣମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ହି

   ପର୍ଶନ୍ର ଉ��୍ର ଦେ
ଇପାରିବି ନାହିଁ,        ଦେକବ� ଆପଣ ହିଁ ଦେ ହି ପର୍ଶନ୍ର ଉ��୍ର ଦେ
ଇ ପାରିଦେବ     । କିନ୍�� 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣର
       
�ଇଟି ଦେମୌ�ିକ ପର୍ଜାମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ତାହା ହିଁ ପର୍ଥମ ଅଦେଟ,     ଦେ� ଦେକବ� ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଛନ୍�ି,  ଅ�ୟ୍ଧିକ

      ଆନନ୍
 ଏବଂ ଉଲ୍ଲା ର ଦେକବ� ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି   ।

  
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ୬:    ୪ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ  ଥ୍ାନଗ�ଡିକ         । ଏବଂ ଦେ ହି ଶିକ୍ଷା ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର
        ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ� ଦେହବା ଉଚି�। ଆଧ�ନକି  ମୟର ଭାଷାବା
ୀଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�, “  ”ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ବିକ୍ରୀ�  ।

       “  
ୟାକରି ପ�ନବ4ାର 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ୬ କ� �ାଅନ୍�� । ଦେହ ଇ ର୍ାଏଲ, ଶ�ଣ,    
ାପର୍ଭ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର, ଏକମା�ର୍
  
ାପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି ”         । ଏବଂ ପ�ନବ4ାର ଦେମା  ହ�ି ଉଚଚ୍  ଵ୍ରଦେର ୫ ପ
କ� ପଢ଼ନ୍�� , “     ଏନମିନ୍ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା  ମ �୍

ଅନ୍�ଃକରଣ,   ମ �୍ ପର୍ାଣ,         ମ �୍ ଶକ୍�ି  ହ�ି  
ାପର୍ଭୂ �� ମଭ୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବ ”   । ଏହା ଦେହଉଛି
    ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ� ଭାଷା,   ତାହାଙ୍କ� ବିକ୍ରୀ� ଦେହବା        । ଏବଂ ଦେ�ପରି ଦେମାଶା ଆଗକ� ବଢ଼଼ନ୍�ି ପ�ଣି

   ଦେ�ପରି  ଟି୍ଭ୍ ପବୂ4ର� ପଢ଼ି଼ଅଛନ୍�ି, ଦେ ଥିପାଇୁଁ,      ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗ�ଡି଼କ� ଜାଣିବା ଅ�ୟ୍ନ୍� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ, 
 ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବ� ,           �ାହା 
ଵ୍ାରା ଆମର ପଦ୍େରମ 
ନିକ� 
ନି ନଜିକ� କିପରି ଦେ
ଖାଇବ ତାହା ଜାଦେଣ    । ତାହାଙ୍କର କ୍ରୀ�

              ଦେହବାକ� ଓ ତାହାଙ୍କ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର  ମ �୍ ଭକ୍�ି ଦେ
ବାକ� ଦେ ଠାଦେର ଦେକବ� ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଛନ୍�ି ଓ ଦେକବ�
       ଏକମା�ର୍ ��କ୍�ି��କ୍� ଓ ଧମ4ଗ�  ି
ଧ୍ାନ୍� ଅଛ।ି �
ି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ,       ’  ଉପଦେ
ଶ କ୍ରମଦେର ଦେମାର ଏକ ପର୍ମ�ଖ ଉ� ୍ କ ଣ

 ଦେବାଲି ଭାବ�ଅଛ,      ଏହା ଦେହଉଛି ଏହି ପ� �୍କ ପଲ୍ ହାଉ ,୍ “   ପ�ରା�ନ ନୟିମ ଥିଓଦେଲାଜି “       । ଏହା ଏକ ଉ��୍ମ ପ� �୍କ। ପାଉଲ ୧୭୨
   ପୃଷଠ୍ାଦେର ଦେଶମା ବିଷୟଦେର ଦେଲଖନ୍�ି, ’    ଦେମା ର ଶିକ୍ଷା ବାହାରି ଆ �ଛି  “       । 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣର ପର୍ାଥମିକ ଉପଦେ
ଶ ଦେହଉଛି �ୀବର୍

         ଏବଂ  ବ� ଦେଶାଷି� ବିଶୱ୍ �୍ତା �ାହା ଇ ର୍ାଏଲ �ିଦେହାବାଙ୍କ ନକିଟଦେର ଋ�ଣୀ ଅଟନ୍�ି,   �ିଏ ଏକମା�ର୍ ଉ��୍ମ   । ଏକମା�ର୍
        ”        ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ଅଟ� ପର୍�ିଶୃ�ି ହିଁ ଚ� କ୍�ିନାମା ଆଜ୍ଞାକାରିତା  ଥ୍ାପନ କଦେର। ମୁଁ� ଏହା କହି ପାରିବି ନାହିଁ ଦେ�ପରି ପାଉଲ

          କହଦିେଲ। ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ମ�ୂ ବିବରଣ କଦେହ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ଅନୁ ରଣ କର�ଅଛ� ,   � କି? ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
     ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପଛଦେର ମଉଜଦେର ବ� ଲୁଥିବା ଦେଲାକ ନୁହୁଁ          । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ଦେଲାକ ନୁହୁଁ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବିଶର୍ାମବାର 
ନି ତାଙ୍କ�

   ଧରିବା ପାଇୁଁ 
ୂରର� ଦେ
ୌଡନ୍�ି,       �
ଵ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ାମବାର 
ନିଦେର ତାଙ୍କଠାର� ପଛକ� �ାଇପାର�    । କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
    ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ 
ଵ୍ାରା  କ୍ଷମ ଦେହାଇ,      ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ  ବ4 ମମ୍� ଅନୁ ରଣ ନମିନ୍ଦେ� ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ� ଅଟ� ,  �ିଏ

    ପରବ�୍4�ୀ  ମୟଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଅନୁ ରଣ କର�ଅଛନ୍�ି        । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ମିଶନ୍ ଷଦ୍େଟଟଦେମଣଟ୍ କହଅୁଛି ଦେ� ଆଦେମ
    ପଣୂ୍4ଣ ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ� ଶିଷୟ୍ ଦେହବା ଉଚି�,    ଆଶିକ  ମୟର ପ�4ୟ୍ଦେବକ୍ଷକ ନୁଦେହୁଁ,   କିନ୍�� ପଣୂ୍4ଣକା�ୀନ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ  ।

      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହପିରି ଦେଲାକ ଦେହବା ନମିନ୍ଦେ� ପଉ� ୍ଗ4ୀକୃ� ଅଟ� ,   ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଆପଣା ହ
ୃୟ,     ଆପଣା  ମ �୍ ଆ�ମ୍ା ଏବଂ
    ଆପଣା  ମ �୍ ଶକ୍�ି  ହ�ି  
ାପର୍ଭ�,    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର �ିଦେହାବାଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି  ।

         
ୟାକରି ଏହି ଦେଛାଟ ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ମାଧୟ୍ମଦେର ଧମ4ଶା �୍ର୍ର ପର୍ବାହକ� ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍��       । ଏବଂ ଏଠାଦେର ହିଁ ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ
               ଧମ4ଶିକ୍ଷାର ବିବରଣର� ପର୍କୃ�ଦେର ବହ�ୁ 
ୂରକ� �ାଉଅଛ।ି ଦେ ଠାଦେର ଅ�ି କମ୍ ଦେର ଚାରିଦେଗାଟି  �ୟ୍ ଶିକ୍ଷା 
ଆି �ାଉଅଛ।ି

ପର୍ଥମଟି,        ଦେକବ� ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଛନ୍�ି ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ନାମ �ିଦେହାବା  । 
ଵ୍�ିୀୟଟି,   ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଆମଭ୍ମାଦେନ
   ତାହାଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ଉଚି�,      କିନ୍�� ଦେ ହି ପଦ୍େରମ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଦେ
ଖା�ାଏ      । �ୀଶ� �ାହା କହଥିିଦେଲ  ମ୍ରଣ କର, 

 ଦେ�ାହନ ୧୪:୧୫, “     �
ି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେମାଦେ� ପଦ୍େରମ କର,      ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେମାର ଆଜ୍ଞା ବ� ପା�ନ କରିବ ”  । କିଛି
  ପରିବ�୍4�ନ ଦେହାଇ ନାହିଁ;    ଏହା ଏପ�4୍ୟନ୍�  ମାନ ଅଦେଟ      । �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ୀଶ�ଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର�,   �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
  �ିଦେହାବାଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର�,      ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବ� ପା�ନ କରିବା        । ଏବଂ 
ୟାକରି ଉଭୟ ଦେ�ାହନ ୧୪ ଏବଂ

  
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ୬:    ୪ ଦେର ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� ,          ’  �� ମଭ୍ର ପଦ୍େରମର  ନ୍�� �ନ ଅଛି �ାହା ଅନ୍�ରର� ଆରମଭ୍ ହଏୁ ଏବଂ ତା ପଦେର
    ବାହ୍ୟଦେର ଆଜ୍ଞାକାରିତା ଭାବଦେର ପର୍କାଶ ହଏୁ    । ଏହା ଅ�ି  ହଜ,       ଏବଂ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଏହି ବିଷୟଦେର ପର୍ଚାର କଦେର,   ଏହା ଦେହଉଛି

  ଦେମାର ମ�ଖୟ୍ ବିଷୟ,    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣମାଦେନ ଦେମାଦେ� ପବି�ର୍ତା,    ପବି�ର୍ତା �ାହା  ବ4
ା ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ, ଆଜ୍ଞାକାରୀ, 
ଆଜ୍ଞା ବ� , କର,       ନ କର ଏବଂ ଏହ ିବ� ବିଷୟଦେର କହବିା ଶ�ଣ,           ଦେମାର ଚିନ୍ତା ଦେହଉଛି ଦେ� ଆପଣମାଦେନ ଭାବ�ଛ ଦେ� ଏହା ହିଁ ଦେ ଠାଦେର
ଅଛି        । ଏବଂ ବହ�ୁ ଦେଲାକ ଅଛନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଏହା ଭାବନ୍�ି,    ଏହା ଦେ ଠାଦେର ନାହିଁ କି?      ଦେ�ଉୁଁ ଦେଲାକମାଦେନ ଭାବନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ�

       ପର୍କୃ�ଦେର ନ
ି୍4ଧଷିଟ୍ ଧାମି4କ କା�4ୟ୍ ମାଧୟ୍ମଦେର କିଛି କରିବାକ� ପଡି଼ବ  । "    ଦେମାଦେ� ଏହା କରିବାକ� ପଡିବ,      ମୁଁ� ତାହା କଦେର ନାହିଁ ଏବଂ
   ତାହା ବ� ପର୍କୃ�ଦେର ଦେ ଠାଦେର ଅଛ।ି"      ଏବଂ ତାହା ଏକ ଘୃଣୟ୍ ବିଷୟ ଅଦେଟ,  ଆପଣମାଦେନ  ମ ଦ୍େ�      । ଏହା ପ�ରା�ନ ନୟିମର ଓ

        ନୂ�ନ ନୟିମର ଏକ ବିକୃ�ି ଅଦେଟ। ଏହା ଏକ �ୀବର୍ ଶବ
୍,        କିନ୍�� ମୁଁ� ଦେମାର ହ
ୃୟ  ହ�ି ଏହାକ� ବିଶୱ୍ା କଦେର    । ଏହା ପଦ୍େରମ ଅଦେଟ
   �ାହା ପଦେର ପଦ୍େରରଣା 
ଏି,      ପ�ଣି ଆଜ୍ଞାକାରିତା ରଦୂେପ ଦେମା ଜୀବନଦେର ବୟ୍ାଦେପ    । ଏବଂ ହ
ୃୟ ବିନା,    ଦେମା ପାଖଦେର ଶୀ�� ଆଇନଗ�ତା

ଅଛ,ି       ଦେମା ପାଖଦେର �ାହା ଅଛି ତାହା ଦେହଉଛି ଫାରାଇ ିଜିମ,୍    ଏବଂ ତାହା ବୟ୍ବ ଥ୍ା ନୁଦେହୁଁ,     ଏହା ପ�ରା�ନ ନୟିମ ବିଷୟଦେର ନୁଦେହୁଁ,  ଏହା
   ନୂ�ନ ନୟିମ ବିଷୟଦେର ନୁଦେହୁଁ           ’   ।  ମଗ୍ର ବାଇବଲ  ବ4 ମମ୍� ଦେ� ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେମାର ହ
ୃୟ ଚାହୁଁାନ୍�ି। ଏବଂ ତା ପଦେର ତାଙ୍କ
            ପର୍�ି ଥିବା ପଦ୍େରମର ଭାବ ତାହାଙ୍କ ଇଚଛ୍ାକ� ପା�ନ କଦେର। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ। କିନ୍�� , �ୃ�ୀୟଦେର;   ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍��
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    ଦେ� ଆଜ୍ଞାକାରିତା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ    । ଦେମାର  ମ �୍ ହ
ୃୟ,   ମ �୍ ପର୍ାଣ,   ମ �୍ ଶକ୍�ି      । ଏହା ହିଁ 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ
    ପ� �୍କ ଶିକ୍ଷା 
ଏି। ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ,    
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ଅଧୟ୍ାୟ ୧୦,       ପ
 ୧୨ କ� ଦେ
ଖିବା ଏବଂ ଅନୁ ରଣ କରିବା   । ଦେମାଶା

ଦେଲଖିନ୍�ି, “    ଏବଂ ଏଦେବ ଦେହ ଇ ର୍ାଏଲ,           
ାପର୍ଭୂ ପରଦେମଶଵ୍ର �� ମଭ୍ଠାର� ଏହା ଚାହାନ୍�ି ଦେ� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ  
ାପର୍ଭୂ �� ମଭ୍ର
  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଭୟ କରିବ,     ତାହାଙ୍କ  କ� ପଥଦେର ଗମନ କରିବ,   ତାହାଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବ,   ଆପଣାର  ମ �୍ ଅନ୍�କରଣ, 

               ମ �୍ ପର୍ାଣ  ହ�ି  
ାପର୍ଭୂ �� ମଭ୍ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଦେ ବା କରିବ ଏବଂ ପର୍ଭ�ଙ୍କର  ମ �୍ ଆଜ୍ଞା ବ� ଓ ପର୍ଭଙ୍ୂକର
           ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିକ� ପା�ନ କର �ାହା ବ� ଆଜି ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗ� ନମିନ୍ଦେ� ଆଦେ
ଶ କର�ଅଛି ”  । ନୂ�ନ ନୟିମର,  ମାକ4 ୮:  ୩୪

     ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି  ମାନ କଥା ଶ�ଣ�,  �ୀଶ� କହନ୍�ି, “      ”   �
ି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେମାର ଶିଷୟ୍ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁ�ଅଛ �
ି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ
  ଖ୍ରୀଷଟି୍ଆନ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁ�ଅଛ,     �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ନଜିକ� ଅ ୱ୍ୀକାର କର (   �� ମର ଅଂଶ ନୁଦେହୁଁ),    �� ମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର କ୍ର�ଶ

ଦେଘନ                 । �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ରପୂଦେର ବଞଚ୍� ଅଛ ଦେ� ନଜି ପର୍ାଣ ନମିନ୍ଦେ� କ୍ର�ଶଦେର କ୍ର�ଶାପି4� ଦେହଦେଲ। ଏବଂ ଦେ ହି ପର୍କାଦେର
 �ୀଶ� କହଦିେଲ, “  ’   �� ମଦ୍େଭ ଦେମା ର ଅନୁଗାମୀ ହଅୁ ”         । ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଦେର ବିଭକ୍� କରିବା ହିଁ ଏହି ଜଗ�ର ପର୍ଦେଲାଭନ,
  ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?   ଏହା କହବିାକ� ଦେହବ, “   ଠକି ଅଛି ପରଦେମଶଵ୍ର,       ମୁଁ� �� ମଭ୍କ� ଦେମା ଜୀବନର ଏହି ଅଂଶ ଦେ
ବି ”   । ଦେମାଶାଙ୍କ  ମୟଦେର
                 ପ�ଣି 
କ୍ଷିଣ କାଲିଫଣ୍4ଣିଆଦେର ଏବଂ  ଦ୍େପାକାନଦେର ଏହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ। ଏହା ଦେମାହର ଇଚଛ୍ା ଦେ� ଦେମା ଜୀବନର କିଛି ଅଂଶ ଦେନବା
 ଏବଂ କହବିା, “     ଠକ୍ି ଅଛି ଏହା �� ମଭ୍ର ପରଦେମଶଵ୍ର   । ଠକି ଅଛ,ି      ‘  ’  ବ�୍4�ମାନ ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ମୁଁ� ଦେମାର ନକ4ର� ମ�କ୍� କାଡ4

ପାଇଅଛି           । ତାହା ବ� ��ନ୍ କରା�ାଇଅଛ।ି କିନ୍�� ଦେମାର ଅବଶିଷଟ୍ ଜୀବନକ�  ପ୍ଶ4 କର ନାହିଁ,      ମୁଁ� ଏଠାଦେର �ାହା ଚାଦେହୁଁ ତାହା କରିବି ” ।
                ଦେ�ପରି ଏହାକ� ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� କ�ହା�ାଏ ଏହା 
�ଇଟି ରାଜୟ୍ର ପ�ରାଣ କଥା ଅଦେଟ। ଏହା ଏହି ଧାରଣା ଅଦେଟ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

 ବିଶର୍ାମବାର  କାଦେ�,         ଦେବାଧହଏୁ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର  ାଧାରଣ ଜୀବନଦେର ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଦେର ବିଭକ୍� କରିପାରିବା।
        କିନ୍�� କିଛି ଦେଲାକ କହପିାରନ୍�ି ଦେ� ମୁଁ� ଅଶ�୍ୀ�ତା ପର୍�ି ଆ କ୍�,  ଏହା ଅପର୍ା ଙ୍ଗିକ        । ଦେମାର  ାଧାରଣ ଜୀବନଦେର ମୁଁ� ଏକ ଭଲ

             ପର୍
ଶ4ନ କରିଥିଲି। କିନ୍�� ଦେ ଠାଦେର ଏହି ଧାରଣା ଅଛି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଦେର ବିଭକ୍�
କରିପାରିବା,   କିନ୍�� ଆପଣ  ମ ଦ୍େ�,    �ୀଶ�  ମ �୍ଙ୍କର ପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି,     କିମବ୍ା ଦେ ଆଦେ
ୌ ପର୍ଭ� ନୁହୁଁନ୍�ି     । ଏହା ଦେ �ିକି  ର�

    ଅଦେଟ। �ୀଶ�  ମ �୍ଙ୍କର ପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି,     କିମବ୍ା ଦେ ଆଦେ
ୌ ପର୍ଭ� ନୁହୁଁନ୍�ି         । ଏହା ଏକ ବା କିଛି ନୁଦେହୁଁ। ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
   ତାହାଙ୍କ� ଆପଣା  ମ �୍ ହ
ୃୟ,   ମ �୍ ପର୍ାଣ,        ଏବଂ  ମ �୍ ଶକ୍�ି  ହ�ି ପଦ୍େରମ କରିବାକ� ଆହ�ୂ ଦେହାଇଅଛ�    । ଦେ ଏଥିପାଇୁଁ
 ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି।

          ଏବଂ ଏହା ପର୍ ଙ୍ଗ ଚାରିକ� ଦେନଇ�ାଏ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ପରଦେମଶଵ୍ର ତାହାଙ୍କ ଇଚଛ୍ା ପର୍କାଶ କରନ୍�ି     । 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ୬
            ପବ4ଦେର ଏହା ହିଁ ଘଦେଟ। ପରଦେମଶଵ୍ର ତାହାଙ୍କ ଇଚଛ୍ା ପର୍କାଶ କରନ୍�ି। ବ�୍4�ମାନ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ଗ�ଡି଼କ� ଆଜ୍ଞା, ନୟିମ,  କର

  ଏବଂ କର ନାହିଁ,       ନଦେଚ�୍ ଆପଣମାଦେନ �ାହାବି ଦେ ଗ�ଡି଼କ� ନାମ ଦେ
ଇ ପାରନ୍�ି,     ତାହାର କିଛି ପର୍ଭାବ ପଦେଡ଼ ନାହିଁ    । କିନ୍�� ପରଦେମଶଵ୍ର
      ଆପଣା ଇଚଛ୍ାକ� ପର୍କାଶ କର�ଅଛନ୍�ି �
ଵ୍ାରା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପଦ୍େରମ,    ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ� ପଦ୍େରମ,   ପର୍କୃ� ଜଗ�ଦେର

    ନଜିକ� କିପରି ଢ଼଼ା�ିବାକ� ହଏୁ ଜାଦେଣ               । ଆପଣ କ�ପ୍ନା କରିଦେବ କି ଦେ� ଆପଣ ଜଣକ� ଭଲ ପାଆନ୍�ି ଏବଂ କିପରି ପର୍କାଶ କରିଦେବ
  ତାହା ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ?              ଆପଣମାଦେନ କ�ପ୍ନା କରିଦେବ କି ଦେ� ଆପଣଆପଣଙ୍କ  �୍ର୍ୀ  ହ�ି ଅ�ିଶୟ ପଦ୍େରମଦେର ଅଛନ୍�ି କିନ୍��

       ଏହାକ� ପର୍କାଶ କରିବାକ� କିମବ୍ା କହବିାର ଦେକୌଣ ି ଉପାୟ ନାହିଁ?     ଏହା ଅ �ନ୍
ର ଶ�ଭା �ାଉଛି କି?     ମୁଁ� ଏହି  ପତ୍ାହଦେର ଏକ
  
ମପ୍�ିଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଶ�ଣିଲି,            ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପର ପ୍ରକ� ବହ�ୁ ଭଲ ପାଆନ୍�ି ଦେବାଲି ଦେମାଦେ� କ�ହା �ାଇଥିଲା �ଥାପି ଦେବାଧହଏୁ
       ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ ଅନ୍ୟକ� ବା �୍ବଦେର ହ�ୟ୍ା କରିବାକ� �ାଉଅଛି         । ଦେ ପବୂ4ର� ଗୃହ ରଞଜ୍ାମ ଝରକା ଦେ
ଇ ଫିଙ୍ଗି ଅଛ।ି

               ଦେ ମାଦେନ ଅଲଗା ଦେହାଇ �ାଆନ୍�ି ଏବଂ ଏକ�ର୍ ହଅୁନ୍�ି। ଦେ ମାଦେନ କିପରି ଆପଣା ଆପଣା ପଦ୍େରମ ପର୍କାଶ କରିଦେବ ଜାଣନ୍�ି
ନାହିଁ,         ଦେ ମାଦେନ କିପରି ଦେ�ାଗାଦେ�ାଗ କିମବ୍ା କଥାବା�୍4ତା କରିଦେବ କିଛି ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ  । ଦେ
ଖନ୍�� ,  ’    ଦେ ମାଦେନ କ ଣ କରିଦେବ ଜାଣନ୍�ି
ନାହିଁ              । କିନ୍�� ଦେ ମାଦେନ ଏହି ପଦ୍େରମକ� ଏବଂ ଦେମାଦେ� କ�ହା�ାଇଥିବା ଏହି ଉ�ଦ୍େ�ଜନାକ� ଅନୁଭବ କରନ୍�ି। ମୁଁ� ଜାଦେଣ,   ଝରକା ଭି�ଦେର

      ଥିବା ଛ
ିର୍କ� ଦେ
ଖିବା ବୟ୍�ୀ� ମୁଁ� ବ� ଝିପାର� ନାହିଁ             । ଆପଣ କ�ପ୍ନା କରିଦେବ କି ଦେ� ଆପଣ ଜଣକ� ଭଲ ପାଉଛନ୍�ି ଏବଂ କିପରି
    ପର୍କାଶ କରିଦେବ ତାହା ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ?       ଏହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅ�ିଶୟ ଅ ାଧାରଣ କାମ ଦେବାଲି କହଥିାଉ    । କିନ୍�� କିପରି

           ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପଦ୍େରମ ଦେ
ୈନନ୍
ନି ଜୀବନଦେର ପର୍ ାରି� ହଏୁ ଦେ ଥପିାଇୁଁ ପରଦେମଶଵ୍ର ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହଦେର ଏବଂ
         ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗ� ପାଇୁଁ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହ ିବ�କ� ଆଜ୍ଞା ଦେବାଲି କହଥିାଉ,   ଆଦେମ ଦେ ମାନଙ୍କ�

     କରଆଉ ନ କର ଦେବାଲି କହଥିାଉ       ’    । କିନ୍�� ଦେ ହ ିବ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଏବଂ ଦେମା ନମିନ୍ଦେ� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ
                 
ାନ ଅଦେଟ �ାହା 
ଵ୍ାରା ତାହାଙ୍କ ପର୍�ି ଥିବା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପଦ୍େରମ ନଜିକ� କିପରି ପର୍କାଶ କରିବାକ� ହଏୁ ଜାଦେଣ। ଏବଂ ଦେ�ଣ�

             ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାଖଦେର ଥିବା  ମ �୍ ବିଷୟ ଦେ
ବା ନମିନ୍ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆହ�ୂ ଦେହାଇଅଛ� କାର ଦେକବ� ଏକମା�ର୍
              ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଏଦେ� ଗଭୀର ଭାବଦେର ପଦ୍େରମ କର� ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିନା  �୍4�ଦେର

        ତାହାଙ୍କ ପର୍�ି ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ� ଅଟ� ଏବଂ ଏହା ବିଶର୍ାମବାର  କା� ନୁଦେହୁଁ,      କିନ୍�� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର  ପତ୍ାହର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ 
ନିଦେର
 ବି ତ୍ାର ହଏୁ।

       ’    କିନ୍�� ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ ମଧୟ୍ଦେର ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ବିଷୟ କ ଣଆପଣମାଦେନ ଜାଣନ୍�ି କି?   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣମାଦେନ ଦେଶମା, 
  
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ୬:୪-   ୫ କ� ଦେ
ଖନ୍�ି,          ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ ମଧୟ୍ଦେର ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଦେହଉଛି ପରଦେମଶଵ୍ର ଆଶୀବ4ା

  କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା କରନ୍�ି      । କାଦେ� ଆପଣଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଛାଡି
ଅି, “ଆଚଛ୍ା,      ତାହା ଦେ ହି ପର୍କାରର ଉପଦେ
ଶ ମଧୟ୍ର�
           ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ମୁଁ� ଭି�ରକ� ଆ ିବା ଅଦେପକ୍ଷା ଛଅ ଇଞଚ୍ ଦେଛାଟ ଅନୁଭବ କଦେର ” । ଆଚଛ୍ା,   ତାହା ଠକ୍ି ଅଛ,ି   ତାହା ହିଁ ଦେ ହି

 ଅଂଶ କଦେହ         । କିନ୍�� ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ ମଧୟ୍ଦେର ତାହା ବ�ଝନ୍�� ଦେ�,     ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା ଅଭିଶାପ ଦେ
ବାକ� ନୁଦେହୁଁ  ।
       ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା ଦେହଉଛି ଆଶୀବ4ା
 କରିବାକ�।  ମ �୍ 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣଦେର,     
ୟାକରି 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ଅଧୟ୍ାୟ ୩ 0 
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 ଦେଶଷକ� �ାଅନ୍��     । ମୁଁ� 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ୩୦,      ପ
 ୮ ର� ଆରମଭ୍ କରିବାକ� �ାଉଅଛି      । ଦେମାଶା ଅନୁତାପ ଏବଂ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ
        ’   ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ଅନୁତାପର 
ାନ ବିଷୟଦେର କହି ଆ �ଅଛନ୍�ି। ତା ପଦେର ପ
 ୮, “     ଆଉ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଫରି ଆ ି

              
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ରବଦେର ଅବଧାନ କରିବ ଓଆଜି ମୁଁ� ତାହାଙ୍କର ଦେ�ଉୁଁ  ମ �୍ ଆଜ୍ଞା �� ମଭ୍କ� ଆଦେ
ଶ କର�ଅଛ,ି   ତାହା ବ� ପା�ନ
କରିବ          । ଦେ�ଦେବ  
ାପର୍ଭ� �� ମଭ୍ ପରଦେମଶୱ୍ର �� ମଭ୍ ମଙ୍ଗଳାଦେଥ4 �� ମଭ୍ ହ �୍କୃ� କମ4ଦେର,   �� ମଭ୍କ�  ନ୍ତାନ ଦେ
ଇ,  �� ମଭ୍

             ପଶ�ଫ�ଦେର ଓ �� ମଭ୍ ଭମିୂର ଫ�ଦେର �� ମଭ୍କ� ବ
୍4ଧିଷଣ୍� କରିଦେବ ଦେ�ଦେହ��  
ାପର୍ଭ� �� ମଭ୍ ପବୂ4ପ�ର�ଷମାନଙ୍କଠାଦେର ଦେ�ପରି
 ଆନନ୍
 କରିଥିଦେଲ,        ଦେ ପରି �� ମଭ୍ ମଙ୍ଗଳାଦେଥ4 ଦେ ପ�ନବ4ାର �� ମଭ୍ଠାଦେର ଆନନ୍
 କରିଦେବ ”  । ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା, 

 ଆଶୀବ4ା
 କରିବାକ�,    ଏହା ଅଭିଶାପ ଦେ
ବାକ� ନୁଦେହୁଁ             । ଏବଂ ଦେ�ପରି ମୁଁ� ଆପଣମାନଙ୍କ� ବାରମବ୍ାର କହଅିଛି ଦେ� ମୁଁ� ଜାଦେଣ
        ୱ୍ା ଥ୍ୟ୍ ଓ ଧନର  � ମାଚାର ଏହି ଶିକ୍ଷାକ� ବିକୃ� କରିଦେ
ଇଅଛ,ି        ଦେ�ଉୁଁ ଶିକ୍ଷା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଦେ
ଶର ପର୍�ି  ଥ୍ାନଦେର ଅଛି

        �ାହା ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ଏକ ବିଶା� ଦେକାକ୍ ଦେମ ିନ୍ ଭାବଦେର ବୟ୍ବହାର କଦେର        । ଆପଣମାଦେନ ଆପଣାର ଟଙ୍କା 
ଅିନ୍�ି ଏବଂ
’              ତା ପଦେର ଆପଣମାଦେନ �ାହା ଚାହାନ୍�ି ତାହା ପରଦେମଶଵ୍ର �� ମଭ୍କ� 
ଅିନ୍�� ଦେବାଲି 
ାବି କରନ୍�ି। ଆପଣମାଦେନ ଆଶୀବ4ା
 ପାଇବାକ�

             ଦେ�ପରି 
ାବି କରନ୍�ି ଦେ ହି ପରଦେମଶଵ୍ର ଆପଣଙ୍କ� ଦେ ହପିରି ଆଶୀବ4ା
 କରନ୍�� ଏବଂ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣମାଦେନ ଆଶୀବ4ା

  ପାଇବାକ� 
ାବି କରନ୍�ି,      ଦେ ହି ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣଙ୍କ� ଆଶୀବ4ା
 କରନ୍�ି,     ଆଉତାହା ଦେକବ� ଘୃଣୟ୍ ଅଦେଟ   । କିନ୍��

            ଏହା  ��୍ଦ୍େଵ ମଧୟ୍ ଏହା  �ୟ୍ ଦେ� ପରଦେମଶଵ୍ର ଆପଣା  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ଆଶୀବ4ା
 କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା କରନ୍�ି,  ଦେ ମାନଙ୍କ�
           ଆପଣା ଆଶୀବ4ା
ଦେର ଆଶୀବ4ା
 କରିବାକ� ଏବଂ ଆପଣା  ମୟଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଆଶୀବ4ା
 କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା କରନ୍�ି   । ଏବଂ 
ୱି୍�ୀୟ
  ବିବରଣ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପଚାଦେର, “         ଆପଣମାଦେନ ନଜି ଉପଦେର ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଆଶୀବ4ା
 ରହବିାକ� ଚାହୁଁ�ଛନ୍�ି କି?” ଆପଣମାଦେନ

      ଏକ ଉଚଚ୍ ବି
ୟ୍ା�ୟର ଛା�ର୍ କିମବ୍ା କଦେଲଜ ଛା�ର୍,    ଆପଣମାଦେନ ଅବିବାହ�ି କିମବ୍ା ବିବାହ�ି,   ଆପଣମାଦେନ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ
     ଆଶୀବ4ା
 ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପଦେର ରହବିାକ� ଚାହୁଁ�ଛନ୍�ି କି?       ଆପଣମାଦେନ ଆପଣା ଆପଣା ପରିବାର ଉପଦେର ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ
   ଆଶୀବ4ା
 ରହବିାକ� ଚାହୁଁ�ଛନ୍�ି କି?         ଆପଣମାଦେନ ଏହି ମଣଡ୍�ୀ ଉପଦେର ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଆଶୀବ4ା
 ରହବିାକ� ଚାହୁଁ�ଛନ୍�ି କି? 

        ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଦେର ବିଭକ୍� ନ କରିବା ଦେହଉଛି ଆଶୀବ4ା
ର ମାଗ4        । ଏହା ଏହି ଜଗ�ର ବିଷୟଦେର ଜଡି଼� ନ ଦେହବା, 
             ଏହା  � ମାଚାରକ� ଶକ୍� କରିବା ନୁଦେହୁଁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ� କିଛି ବିଶା� ଦେକାକ୍ ଦେମ ିନଦେର ପରିଣ� କରିବା ନୁଦେହୁଁ    । ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଭାବଦେର
            ଏବଂ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ମଣଡ୍�ୀ ଭାବଦେର ଆଶୀବ4ା
 କରିବାର ମାଗ4 ଦେମା ନମିନ୍ଦେ� ଏହା ଦେ�,  �ିଦେହାବାଙ୍କ�

 ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପରଦେମଶଵ୍ର,       ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶଵ୍ର କରିବା ଦେହଉଛି ଆଶୀବ4ା
ର ମାଗ4    । ଏବଂ ତାହାଙ୍କ�
             ’    ଆମଭ୍ର  ମ �୍ ହ
ୃୟ ଏବଂ  ମ �୍ ପର୍ାଣ ଏବଂ  ମ �୍ ଶକ୍�ି  ହ�ି ପଦ୍େରମ କରିବା ଏବଂ ତା ପଦେର ଦେ ହି ପଦ୍େରମକ� ଆଜ୍ଞାକାରି, 

 ଆନନ୍

ାୟକ ଆଜ୍ଞାକାରିଦେର,          ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବଷ4ର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ମା ର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ  ପତ୍ାହର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଘଣଟ୍ା �ାହା
        ପରଦେମଶଵ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏହି ପୃଥିବୀଦେର ଚାଲିବାକ� 
ଅିନ୍�ି ପର୍ବାହ�ି ଦେହବାକ� ଦେ
ବା      । ଏବଂ ଦେ ଆପଣା ଆଶୀବ4ା
କ�

          ଢ଼଼ା�ିଦେ
ଦେବ। ଆଉ ତାହା ଦେହଉଛି 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣର ପର୍�ିଜ୍ଞା। ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କର ଆଶୀବ4ା
 ଦେହଦେବ;   ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ପଥଦେର
   ଓ ତାହାଙ୍କ  ମୟଦେର 
ଆି�ିଦେବ         । ଦେ ଆପଣମାନଙ୍କ� 
�ଃଖଦେଭାଗଦେର ଆଶୀବ4ା
 କରିବାକ� ମଦେନାନୀ� କରି ପାରନ୍�ି;  ଦେ 

      �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ�  ମୃ
ଧ୍ିଦେର ଆଶୀବ4ା
 କରିବାକ� ମଦେନାନୀ� କରି ପାରନ୍�ି    । ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ;     ତାହା ଜାଣିବା ଦେମାର କାମ ନୁଦେହୁଁ    । କିନ୍�� ମୁଁ�
     ଜାଦେଣ ଦେ� ଆଶୀବ4ା
ର ମାଗ4 ଦେଶମାଦେର ଅଛ,ି   
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ୬:୪-   ୫ ଦେର ଅଛ।ି

  ଏବଂ ପରିଦେଶଷଦେର,            ମୁଁ� ପ�ନବ4ାର 
ଵ୍�ିୀୟ ବିବରଣର ର�ପାନ୍�ରି�  ଂ କ୍ରଣକ� ଉଚଚ୍  ୱ୍ରଦେର ପଢ଼ି଼ବା ନମିନ୍ଦେ� ଇଚଛ୍ା
’କରିଥା ନ୍�ି      । 
ୟାକରି ଏହାକ� ଏକାଠି ପଢ଼଼ନ୍�� , ପର୍କୃ�ଦେର,       ଆପଣମାଦେନ 
ୟାକରି ଦେମା  ହ�ି ଠଆି ଦେହଦେବ କି?  ଆ ନ୍��

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� ଏକାଠି ପଢ଼ିବା: “  ଦେହ ଇ ର୍ାଏଲ, ଶ�ଣ,    
ାପର୍ଭ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର,   ଏକମା�ର୍  
ାପର୍ଭ�
ଅଟନ୍�ି ”    । ମୁଁ� ଦେମା  ମ �୍ ଅନ୍�ଃକରଣ,   ମ �୍ ପର୍ାଣ,     ’     ମ �୍ ଶକ୍�ି  ହ�ି  
ାପର୍ଭୂ ଦେମା ର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ
କରିବି ”।

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା: ପିତା,           ମୁଁ� ପର୍ାଥ4ନା କଦେର ଦେ� ଏହି ଦେକାଠରୀଦେର ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଉ� ୍ାହ�ି ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ
  ଦେ ମାଦେନ ଉ� ୍ାହ�ି ଦେହଉନ୍��       । କାରଣ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଆପଣଙ୍କର  ନ୍ତାନମାଦେନ ଅଛନ୍�ି,   ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଆପଣଙ୍କର

              ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା ନଜିର ହ
ୃୟ  ହ�ି ଆପଣଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରି ନଜି ପରି�ର୍ାଣର କା�4୍ୟ କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି, 
 ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୨                । �ଥାପି ମୁଁ�  �ୟ୍ ମାଦେନ ଦେ� ଏପରି କିଛି ଦେଲାକ ଥାଇପାରନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଆପଣଙ୍କ� ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଦେର ବିଭକ୍�
               କରିଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି କିମବ୍ା ଅନ୍��ଃ ଦେ ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟ  ହ�ି ଆପଣଙ୍କ� ପ ନ୍
 କରନ୍�ି। ଏବଂ ପିତା

               ଆଜି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଵ୍ୀକାର କର� ଏବଂ ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ି ଏବଂ ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ପର୍ାଥ4ନା କଦେର ଦେ�
    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା କହବି� ତାହା  �ୟ୍,       ଏବଂ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଇଚଛ୍ା ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର  ମ �୍ ହ
ୃୟ,    ମ �୍ ଆ�ମ୍ା

      ଏବଂ  ମ �୍ ଶକ୍�ି  ହ�ି ଆପଣଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର�   । ଆଉ ପିତା,  ଆପଣଙ୍କ  ମୟଦେର,     ଆପଣଙ୍କ ଗ�ିଦେର ଆପଣ  ୱ୍ଗ4ର
          ବନ୍ୟାଜ� ଦେଖାଲିପାର ଏବଂ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ କ�ପ୍ନା କିମବ୍ା ଭାବନା ଠାର� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଅଧିକ 
ଅିନ୍�� , �ାହା,  ଏଫି ୀୟ ୩  ।

           ଆପଣ ଜଦେଣ ମହାନ ପରଦେମଶଵ୍ର। ଆପଣ ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ� ଉପା ନା
     କରିଅଛ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ୍ଷମା କର। �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍  ।
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୧୨.  ବିଚାରକତA୍ତା

       ଆଜି  କାଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଚାରକ�୍4ତାଙ୍କ ପ� �୍କ ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛ�     । ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା: ପିତା, 
                 ଶା �୍ର୍ଦେର ଏପରି କିଛି ଅଂଶ ଅଛି �ାହା ଆନନ୍

ାୟକ ଏବଂ ଦେରାମାଞଚ୍କ ଅଦେଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଶଂ ଅଛି �ାହା ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ

 ଭୟାନକ ଅଦେଟ              । ଏବଂ ଏହା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଦେ ହି ଅଂଶଗ�ଡି଼କ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ କାରଣ ବିଚାରକ�୍4ତା ପ� �୍କଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
             ’   ଆପଣାର ପାପର ଘୃଣା ଏବଂ ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼଼ି଼ ଆପଣଙ୍କ ପର୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କର ପର୍�ିବ
ଧ୍ତା ନବୀକରଣ ନ କଦେଲ କ ଣ ହଏୁ

 ଦେ
ଖ�। ପିତା,             ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଜି  କାଦେ� ଏଠାର� ପର୍ ଥ୍ାନ କର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର� ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
               ଦେ
ାଷମ�କ୍� ଏବଂ ଭାରୀ ହ
ୃୟଦେର ଏଠାର� ପର୍ ଥ୍ାନ ନ କର� କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଉ� ୍ାହ ଏବଂ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଆହ�ୂ ବିଷୟଦେର

               ମପ୍ଣୂ୍4ଣ  ଦେଚ�ନତା  ହ ପ�ଣି ଆନନ୍
 ହ
ୃୟ  ହ ପର୍ ଥ୍ାନ କର� ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼଼ି଼ର ବିଶଵ୍ା ୀମାନଙ୍କ�
   ପର୍ �୍� � କରିବାର ଅଂଶୀ ଦେହବ�  । ପିତା,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର�,     ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଚାରକ�୍4ତାମାନଙ୍କ ନକାରା�ମ୍କ

 ଉ
ାହରଣକ� ଦେ
ଖ�,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  କାରା�ମ୍କ ଉ
ାହରଣ ମଧୟ୍ ଦେ
ଖ�,   �ାହା ଏଠାଦେର ଦେହାଇପାଦେର    । ଆପଣଙ୍କ ନାମଦେର
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର�, ଆଦେମନ୍।

 ୧.    ଚ� କ୍�ି ନୂ�ନୀକରଣ ବିଧି

 �ିଦେହାଶୂୟ ପ� �୍କ,   ବିଚାରକ�୍4ତା ପ� �୍କ ପବୂ4ର�,       ଏକ ଚ� କ୍�ିନାମା ନୂ�ନୀକରଣ ବିଧି  ହ�ି  ମାପ�୍ ହଏୁ    । �ିଦେହାଶୂୟ ୨୪
ଅଧୟ୍ାୟଦେର,            �ିଦେହାଶୂୟ ଇ ର୍ାଏଲର  ମ �୍ ଦେଗାଷଠ୍ୀକ� ଶିଖିମ ନାମକ ଏକ  ଥ୍ାନଦେର ଏକ�ର୍ କଦେଲ ଏବଂ ୨୪:    ୧ ର� ଆରମଭ୍
କରି,              �ିଦେହାଶୂୟ  ମ �୍ ଅ
ଭ୍�� ଏବଂ ଆଶଚ୍�4ୟ୍ଜନକ ଏବଂ ଚମ�କ୍ାର ବିଷୟ ଗ�ଡି଼କର ବଣ୍4ଣନା କରନ୍�ି �ାହା ପରଦେମଶଵ୍ର

       ଅବର୍ହାମଙ୍କଠାର� ଆରମଭ୍ କରି ଇ ର୍ାଏଲର ଦେଗାଷଠ୍ୀ  ଷୃଟି୍ କରିବା ପ�4୍ୟନ୍�,     ପ�ଣି ଏହାକ�  ଂରକ୍ଷଣ କରିବା ନମିନ୍ଦେ�, 
     ଏହାକ� ମି ରର� ବାହାର କରିବା ଆଣିବା ନମିନ୍ଦେ�,             ଏହା ପାଇୁଁ ��
ଧ୍ କରିବା କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଏବଂ ଏହାକ� ଏହି ଦେ
ଶ ଦେ
ବା ନମିନ୍ଦେ�

କରିଥିଦେଲ     । ଏବଂ �ିଦେହାଶୂୟ ୨୪ ଦେର,    ୧୨ ପ
ର� ଆରମଭ୍ କରି,        �ିଦେହାଶୂୟ �ାହା କହି ଆ �ଅଛନ୍�ି ତାହାର  ଂକ୍ଷିପ�୍ ବିବରଣ
   ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ଦେଲଖନ୍�ି, “       ଆଉ �� ମଭ୍ର ଖଡଗ୍ କି ଧନୁ 
ୱ୍ାରା ନୁଦେହୁଁ,  ମୁଁ� (  ଅଥ4ା�୍ ପରଦେମଶଵ୍ର)   �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏକ

                 ଦେ
ଶ ଦେ
ଲି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପରିଶର୍ମ କରି ନ ଥିଲ ଏବଂ ନଗରମାନ �ାହା �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ନମି4ାଣ କରି ନ ଥିଲ ଏବଂ
   ଦେ ଠାଦେର �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ବା କଲ           । �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁ 
ର୍ାକ୍ଷାକ୍ଦେଷ�ର୍ ଓ  ମ �୍ ଉ
ୟ୍ାନ �ାହା �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେରାପଣ କଲ

ନାହିଁ,    ତାହା �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଭାଗ କର�ଅଛ “     । ପରଦେମଶଵ୍ର ପର୍କୃ�ଦେର ଦେ ହି ଦେ�ା
ଧ୍ା ଥିଦେଲ,      �ିଏ ��
ଧ୍ଦେର ��
ଧ୍ କଦେଲ ଏବଂ
     ଅବର୍ହାମଙ୍କ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ଦେ ମାନଙ୍କର ପର୍�ିଜ୍ଞା� ଦେ
ଶ ଦେ
ଦେଲ,     ଦେ ଏହା କି କଦେଲ ନାହିଁ?  ’    କିନ୍�� ତା ପଦେର ଦେ
ଖନ୍�� ଏହା

  କିପରି ଜାରି ରଦେହ,      ଏବଂ ଏହା ଦେହଉଛି ଚ� କ୍�ି ନୂ�ନୀକରଣ ଅଂଶ,” “ଅ�ଏବ, (  ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,    ପରଦେମଶଵ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇୁଁ �ାହା
   କରିଛନ୍�ି ତାହା 
ୃଷଟି୍ଦେର ରଖି)           ପର୍ଭ�ଙ୍କ� ଭୟ କର ଏବଂ ତାଙ୍କ� ଆ�ମ୍ୀୟତା ଏବଂ ବିଶୱ୍ �୍ତାର  ହ�ି ଦେ ବା କର,  ଆପଣଙ୍କର

  ପି�ୃପ�ର�ଷମାଦେନ ନ
ୀ (   ଅଥ4ା� �
୍4
ନ ନ
ୀ)           ଆର ପାଶ୍4ୱଦେର ଏବଂ ମି ରଦେର ଦେ ବା କରିଥିବା ଦେ
ବତାମାନଙ୍କ� �ୟ୍ାଗ କର ଏବଂ
  ପର୍ଭ�ଙ୍କର ଦେ ବା କର          । ଏବଂ �
ି ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଦେ ବା କରିବା ଆପଣଙ୍କ 
ୃଷଟି୍ଦେର ମନ୍
 ଅଦେଟ,     ଦେ�ଦେବ ଆଜି ଆପଣ କାହାର

    ଦେ ବା କରିବ ତାହା ମଦେନାନୀ� କର,          ଆପଣଙ୍କ ପି�ୃପ�ର�ଷମାଦେନ ନ
ୀ ଆର ପାଶ୍4ୱଦେର ଦେ ବା କରିଥିବା ଦେ
ବତାଗଣକ� କିମବ୍ା ଆପଣ
    ରହଥୁିବା ଦେ
ଶଦେର ଆଦେମାରୀୟମାନଙ୍କ ଦେ
ବତାଗଣକ� (    ଦେ ବା କରିବ ମଦେନାନୀ� କର),     ମା�ର୍ ମୁଁ� ଓ ଦେମାହର ପରିଜନ, 

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର ଦେ ବା କରିବ�  ”         । �ିଦେହାଶୂୟ ତାହାଙ୍କ ପିଢ଼଼ି଼କ� ଚ� କ୍�ି ନୂ�ନୀକରଣ ନମିନ୍ଦେ� ଆହ୍ଵାନ କର�ଅଛନ୍�ି।
       ପରଦେମଶଵ୍ର କିପରି ଭାବଦେର ଚ� କ୍�ିର ଆପଣା ଅଂଶକ� ପା�ନ କରିଅଛନ୍�ି,        ଦେ�ଉୁଁଥିପାଇୁଁ ଦେ ଏହି ପିଢ଼଼ି଼ ନମିନ୍ଦେ� ନଜିକ�  ମପି4�

             କରିଛନ୍�ି ଏହା �ିଦେହାଶୂୟ  ମ୍ରଣ କରିଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଏହା ପରିବ�୍4ଦେ� �ିଦେହାଶୂୟ ତାହାଙ୍କ ପିଢ଼଼ି଼କ� ଆପଣାର ଚ� କ୍�ିଭି��ି୍କ
            ପରଦେମଶଵ୍ର ଭାବଦେର ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର ନଜିକ�  ମପ4ଣ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଚ� କ୍�ି ନୂ�ନୀକରଣ କରିବା ନମିନ୍ଦେ�

 ଆହ୍ଵାନ କର�ଅଛନ୍�ି                । ବ�୍4�ମାନ ଏହି ଚ� କ୍�ି ନୂ�ନୀକରଣ ବୟ୍ବ ାୟଦେର କିଛି ନୂଆ ନାହିଁ। ଏହା ଇ ହ୍ାକ ଏବଂ �ାକ�ବଙ୍କ  ମୟର�
              ଚାଲିଆ �ଅଛି ଏବଂ ଲାଗ�ଛି ଦେ� ପର୍ାୟ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ପିଢ଼଼ି଼ଦେର ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ ହି ପିଢ଼଼ି଼ ପର୍�ି ତାହାଙ୍କର ପର୍�ିଜ୍ଞା ନୂ�ନୀକରଣ

               କରିନ୍�ି। �
ି ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କର ଦେଲାକ ଦେହଦେବ ଦେ�ଦେବ ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କର ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେହଦେବ ଦେବାଲି ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି। ଏବଂ
  ଦେ�ଣ� ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷର�,          ନୂ�ନୀକରଣ ବିଧିର ଏକ ଅଂଶ ଦେହଉଛି ବିଶୱ୍ �୍ ଆଜ୍ଞାକାରୀତାଦେର ଆପଣାର ଚ� କ୍�ିଭି��ି୍କ

      ପରଦେମଶଵ୍ର ଭାବଦେର ନଜିକ� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର  ମପ4ଣ କରିବା      । ପିତାମାତାମାଦେନ ନଜିକ� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର
        ମପ4ଣ କରିବା �ଦେଥଷଟ୍ ନୁଦେହୁଁ ଦେବାଦେଧ ଦେ ହି ପିତାମାତା ଅବର୍ହାମ,    ଇ ହ୍ାକ ଏବଂ �ାକ�ବ,     କିମବ୍ା ବିଲ୍ ଏବଂ ରବିନ୍ ହଅୁନ୍��  ।

     ପିତାମାତାଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଏହା ଦେକବ� �ଦେଥଷଟ୍ ନୁଦେହୁଁ,   ବରଂ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ପିଢ଼଼ି଼,     ଅଥ4ା�୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର  ନ୍ତାନ ଏବଂ
        ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର କନ୍ୟାମାଦେନ ନଦିେଜ ନଜି ନଜି ନମିନ୍ଦେ�  ମପି4� ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ       । ତାହା ଦେହଉଛି ଚ� କ୍�ି ନୂ�ନୀକରଣ। ଏଥି  କାଶ�

   �ିଦେହାଶୂୟ ୨୪ ଜାରି ରଦେହ,            �ିଦେହାଶୂୟ ଆପଣା ଆପଣାକ�  ମପ4ଣ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଆହ୍ଵାନ କରନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ
      ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି ଦେ� ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କର ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେହବ,      ଅଥ4ା�୍ �ିଦେହାବା ଦେ ମାନଙ୍କର ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେହଦେବ ଏବଂ
       ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ପର୍ଜା ଦେହଦେବ ପ�ଣି ଚ� କ୍�ି ନୂ�ନୀକରଣ ଦେହଲା।

 ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି,           ଅଦେନକ ବିଷୟ ଅଛି �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନୁବଂଶିକ ଭାବଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ହ ତ୍ାନ୍�ର
କରିଥାଉ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କରି ନ ଥାଉ କି?   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଜିର ବୟ୍କ୍�ି�ୱ୍,       ଉଭୟ ଭଲ ଅଂଶ ଏବଂ କ�ଙ୍କି� ଅଂଶଗ�ଡି଼କ

 ହ ତ୍ାନ୍�ର କରିପାରିବା             । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଜିର ଆଣଠ୍� ଗଣଠ୍ି ଏବଂ ନ
ିଦେର ଚାଲିବା ପର୍ବୃ��ି୍ ହ ତ୍ାନ୍�ର କରିପାରିବା ଦେ�ପରି ମୁଁ�
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’              ଦେମା ର  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପର୍�ି କରିଅଛ।ି ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ଅଛି �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼଼ି଼କ� ହ ତ୍ାନ୍�ର କରିପାରିବା,
                କିନ୍�� ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼଼ି଼କ� ହ ତ୍ାନ୍�ର କରି ପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ କରିବା ନାହିଁ ତାହା

 ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ବିଶୱ୍ା      ’   ’    । ବିଶଵ୍ା ଅନୁବଂଶିକ ନୁଦେହୁଁ। ମୁଁ� ଦେମା ର ବିଶୱ୍ା ଦେମା  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� କିମବ୍ା ଆପଣଙ୍କ
        ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ହ ତ୍ାନ୍�ର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଇପାଦେର,    ମୁଁ� ଲା�ନ ପା�ନ କରିପାଦେର,   ମୁଁ� ଉ� ୍ାହ�ି

କରିପାଦେର,       ’    କିନ୍�� ମୁଁ�  ୱ୍ୟଂଚା�ି� ଭାବଦେର ନଜିର ବିଶୱ୍ା କ� ଦେମା  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ହ ତ୍ାନ୍�ର କରିପାରିବି ନାହିଁ   । ବିଶୱ୍ା 
                ଅନୁବଂଶିକ ନୁଦେହୁଁ। ପରି�ର୍ାଣ ନମିନ୍ଦେ� ଦେକୌଣ ି ପାରିବାରିକ ଦେ�ାଜନା ନାହିଁ। ଏବଂ ଦେହଦେଡନ୍  ୱ୍ଗ4କ� �ିଦେବ ନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କ ପିତା

          ୱ୍ଗ4କ� �ାଉଅଛନ୍�ି। କିନ୍�� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ  ନ୍ତାନଗଣ ଏବଂ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ କନ୍ୟାଗଣ, 
       ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ପିଢ଼଼ି଼ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ନଜିକ�  ମପି4� କରିବା ଆବଶୟ୍କ,       
ାପର୍ଭ� ଦେ ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଥିବା

      ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କ ଚ� କ୍�ିକ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ନୂ�ନୀକରଣ କରିବା ଆବଶୟ୍କ    । ବିଶୱ୍ା ଅନୁବଂଶିକ ନୁଦେହୁଁ।

           ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧୟ୍ର� ଏହା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ପିଲାମାନଙ୍କ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବା ଉପଦେର ଗ�ର��ୱ୍ 
ଏି     । ଏହି ଶିକ୍ଷା �ା�ର୍ା ପ� �୍କ,
 ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କ,  ଗଣନା ପ� �୍କ,        ଏବଂ 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ପ� �୍କ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ 
ଆି �ାଇଅଛି     । �
ି ଆପଣ ପ
ୟ୍ାଂଶଗ�ଡି଼କ ପଢ଼ି଼

ଆ �ଅଛନ୍�ି,      ବିଦେଶଷ�ଃ �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଧୟ୍ୟନ କରି ନାହୁଁ�,      ଆପଣମାଦେନ ଅଦେନକ  ମୟଦେର ନଜି  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ଶିକ୍ଷା
     ଦେ
ବା ପାଇୁଁ ବାରମବ୍ାର 
ଆି�ାଇଥିବା ନ
ି୍4ଦେ
ଶଗ�ଡି଼କ� ଦେ
ଖିଥିଦେବ         । ପର୍ �୍ରର ଦେଗାଟିଏ ରାଶି  ଥ୍ାପନ କର ଏବଂ ଦେ�ଦେବ

  �� ମଭ୍ର  ନ୍ତାନମାଦେନ ପଚାରନ୍�ି, "   ’    ଦେ ହି ପର୍ �୍ରଗ�ଡି଼କ କ ଣ ପାଇୁଁ  ଥ୍ାପନ କରା�ାଇଅଛ?ି" କ�ହ, "   ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ ହି
   ମୟଦେର ଏହା କଦେଲ    । ଦେ ଗ�ଡି଼କ  ମ୍ରଣର ପର୍ �୍ର।"        ଏହି  ମବ୍ା
 ପ�ରା�ନ ନୟିମର ପର୍ାରମଭ୍  ମୟର� ଦେହାଇ ଆ ିଅଛ,ି 

  କିନ୍�� ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ,       ଦେଗାଟିଏ ପ
ୟ୍ାଂଶ ଦେହଉଛି 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣର ଦେଶମା ଅଦେଟ     । ଆପଣ  ମ୍ରଣ କରନ୍�ି କି? "  ଦେହ
 ଇ ର୍ାଏଲର ଶ�ଣ,    
ାପର୍ଭ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପରଦେମଶୱ୍ର,        ଏକମା�ର୍  
ାପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି ଏବଂ �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା  ମ �୍

ହ
ୃୟ,            ମ �୍ ପର୍ାଣ ଓ  ମ �୍ ଶକ୍�ି  ହ�ି  
ାପର୍ଭ� �� ମଭ୍ର ପଦେରମଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବ।"  ’   ଏବଂ ତା ପଦେର ଦେମାଶା
  କିପରି ଜାରି ରଖିଦେଲ?         
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ୬ ପବ4ର ୬ ପ
ର� ଏହା ଆରମଭ୍ ଦେହାଇଅଛ,ି “        ପ�ଣି ଏହି ଦେ�ଉୁଁ  କ� କଥା ମୁଁ� ଆଜି

  �� ମଭ୍କ� ଆଜ୍ଞା କର�ଅଛ,ି     ତାହା �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ହ
ୃୟଦେର ରଖିବ        । �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହ ିବ� ନଜି  ନ୍ତାନଗଣକ� ��ନ୍ପବୂ4କ ତାହା
                   ଶିଖାଇବ ଓ �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ଘଦେର ବ ିବା ଦେବଦେ� ଓ �� ମଦ୍େଭ ପଥଦେର ଚାଲିବା ଦେବଦେ� ଓ �� ମଦ୍େଭ ଶୟନ କରିବା ଦେବଦେ� ଓ �� ମଦ୍େଭ

 ଉଠବିା ଦେବଦେ�,      ଦେ ମାନଙ୍କ  ହ�ି ଦେ ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରିବ         । �� ମଦ୍େଭ ଚିହ୍ନ ୱ୍ରପୂ ଆପଣା ହ �୍ଦେର ତାହା ବାନ୍ଧିବ ଓ
               ତାହା �� ମଭ୍ ଚକ୍ଷ�
ୱ୍ୟ ମଧୟ୍ଦେର ଭଷୂଣ  ୱ୍ରପୂ ଦେହବ। ଆହରିୁ �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ଗୃହ
ୱ୍ାର ଚଉକାଠଦେର ଓ ବାହାର 
ୱ୍ାରଦେର
 ”             ତାହା ଦେଲଖିବ। �ିହ
ୁୀ ଦେଗାଷଠ୍ୀମାନଙ୍କ� ଶିକ୍ଷା 
ଆି�ାଉଥିଲା ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ବିଶୱ୍ �୍ ଭାବଦେର ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କରିବା

  �ଦେଥଷଟ୍ ନ ଥିଲା,               କିନ୍�� ଏହା  ବ�ଠାର� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଥିଲା ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ନଜି ନଜି  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� 
ନିକ� 
ନି ପର୍ଭ�ଙ୍କ ପଥ
  ବିଷୟଦେର ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଦେବ          । ଦେ�ଣ� ଦେ�ଦେବ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଚ� କ୍�ିର ନୂ�ନୀକରଣ କରିବା  ମୟଆଦେ ,  ଦେ ମାଦେନ

  ପର୍କୃ�ଦେର ତାହା କରିଦେବ               । ଏହି କାରଣର� ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ� ଅଧିକ ଉ� ୍ାହ�ି କଦେର ଦେ� ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଏକ�ର୍ ହଅୁନ୍�ି ଏବଂ
               ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ହାଣଡି୍ ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ବିଶର୍ାମବାର ପଦେର ଏକ ନୂ�ନ ଅ�ିଥିଙ୍କ� ନମିନ୍�ର୍ଣ କରନ୍�ି କିମବ୍ା ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�

       ଆପଣ ରା�ର୍ ଦେଭାଜନ କର�ଥିବା ଦେଟବ�ଲ ପାଖଦେର ବ ି ଅଛନ୍�ି,  କ୍ରୀଡ଼ା ବିଷୟଦେର,    ପାଣିପାଗ ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରନ୍�� ,  �
ି
  ଆପଣ ପର୍କୃ�ଦେର ଚାହାନ୍�ି,  କିନ୍�� 
ୟାକରି,   �ାହା ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ,       ପର୍କୃ�ଦେର ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଦେ ହି ବିଷୟ ପର୍�ି ଗ�ି

କରନ୍��              । ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ  ହ�ି ଚ� କ୍�ି ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରନ୍�� ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ  ହ�ି
        ’      ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରନ୍�� ଏବଂ ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ କ ଣ ରଖିଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାର�

’    କ ଣଆଶା କରନ୍�ି। (   
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ୬)     ଆପଣା  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ପର୍ଶିକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇୁଁ,     ଏଥିପାଇୁଁ ମୁଁ� ତାହା କରିବାକ� ଅଧକି
  ଉ� ୍ାହ�ି କରି ଆ �ଅଛି             । ବ�୍4�ମାନ ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ� ଏଠାଦେର ଦେକଦେ�କ  ନ୍ତାନ ଅଛନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଏପର୍କାର ପରିବାରର�

            ଆ ିଅଛନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେବାଧହଏୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ କିମବ୍ା ଦେବାଧହଏୁ ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକହି
         ’     ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ନୁହୁଁନ୍�ି କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାୟ  ମ ଦ୍େ� ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଥିଲୁ। ଦେମାଦେ� ଦେମା ର ଶବ
୍ ଏଠାଦେର ପହଞଚ୍ାଇବାକ�

      
ଅି। ଦେ�ଦେବ ପର୍ଭ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ନଜି ପର୍�ି ଟାଣିଦେଲ,        ଦେ ପର୍ାୟ�ଃ  ବ4
ା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମାଧୟ୍ମଦେର ତାହା କରିଥିଦେଲ,  ଦେ 
  କଦେଲ ନାହିଁ କି?     ଦେ ଠାଦେର ଏକ  ଣଦ୍େଡ କ୍�ଲ ଶିକ୍ଷକ ଥଦେଲ,  କିମବ୍ା V.B.S. ଶିକ୍ଷକ,   କିମବ୍ା ଶିବିରଦେର ଦେକହ,ି   କିମବ୍ା ଜଦେଣ

ପଦେଡ଼ାଶୀ,      ’    କିମବ୍ା ପିତାମାତା �ିଏ ଆପଣ ଏବଂ ଦେମା  ହ�ି ଦେ ମାନଙ୍କର ବିଶଵ୍ା ବାଣଟି୍ଥିଦେଲ      । ଏବଂ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ�
   �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ଶିଷୟ୍ ଦେହଲୁ,          �ୀଶ�ଙ୍କ ଉପଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା କିଛି ମା�ର୍ାଦେର ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ଚରି�ର୍ଦେର
     ବାନ୍ଧି ଦେହାଇଗଲା �ିଏ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  � ମାଚାର ଶ�ଣାଇଥିଦେଲ, ଠକ୍ି?     ଦେମାର କହବିାର ଅଥ4 ଏହା ଦେ�,     ଛଅ କିମବ୍ା  ା� ବଷ4ର ଶିଶ�
 ଦେକଦେ� ବ� ଝିପାଦେର?   ’    ଏବଂ ଦେ�ଦେବ ଦେମା ର  ନ୍ତାନମାଦେନ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେହଦେଲ,          ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଦେହଲା ଦେ�ଦେହ�� ମାତା ପ�ଣି ପିତା

 ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଥିଦେଲ       । କିନ୍��  ମ �୍ଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଏକ  ମୟଆ ିବ,         ଏବଂ ମୁଁ� ଏହାକ� 
ଶ ବଷ4 ପ�4୍ୟନ୍� ବିଶୱ୍ ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର
  ଶିକ୍ଷା
ାନ କଲାଦେବଦେ� ଦେ
ଖିଲି,       ଏପରି ଏକ  ମୟଆ ିବ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଦେଲାକମାଦେନ କହଦିେବ, “     ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି ଏହି �ୀଶ�ଙ୍କ ବିଷୟ

     ମାତା ପ�ଣି ପିତାଙ୍କ ପାଇୁଁ ଭଲ ଥିଲା,      କିନ୍�� ଏହା ଦେମା ପାଇୁଁ ଠକ୍ି କି?”       ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ଆପଣା ଆପଣା ନମିନ୍ଦେ�
      ନଷିପ୍��ି୍ ଦେନବା ପର୍କ୍ରିୟା ଦେ
ଇ ଗ�ି କରିବା ଉଚି�         । ମୁଁ� ଆବିଷକ୍ାର କଲି ଦେ� ଏହା  ାଧାରଣ�ଃ କଦେଲଜଦେର ଘଦେଟ, 

  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ କହଦିେବ, “    ଏହା ଦେମାର ବିଶୱ୍ା କି?” ଦେ
ଖନ୍�� ,    ଏହା ଚ� କ୍�ିର ନୂ�ନୀକରଣ ଅଦେଟ     । ଏହା ହିଁ ଆପଣା
             ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଶୱ୍ା କ� ଗ୍ରହଣ କରି ନଜିର କରିବା। ପ�ଣି ତାହା ହିଁ �ିଦେହାଶୂୟ ପ� �୍କର ଦେଶଷ ଭାଗଦେର ଘଟ� ଅଛ:ି  ଚ� କ୍�ିର

  ନୂ�ନୀକରଣ ନମିନ୍ଦେ� ଆହ୍ଵାନ।

 ୨. ବିଚାରକ�୍4ତା
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       ଏଦେବ ପର୍�ିଜ୍ଞା� ଦେ
ଶଦେର ବଞଚି୍ବା ନମିନ୍ଦେ� ମଞଚ୍  ଥ୍ିର ଦେହାଇଅଛ,ି        ଏବଂ �ିଦେହାଶୂୟଙ୍କ ପଦେର ବଞଚି୍ବା ନମିନ୍ଦେ� ମଞଚ୍  ଥ୍ିର
ଦେହାଇଅଛି                  । ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଚାରକ�୍4ତା ପ� �୍କକ� ଗ�ି କର� ଏବଂ  ମଭ୍ବ�ଃ 
ି ଦେଟଲ ଅଫ୍ ଟ�  ିଟି ୍ ର ଚାଲ୍4 ଡିଦେକନ୍ ଙ୍କ

        “     ପର୍ଥମ ପଂକ୍�ି ବିଚାରକ�୍4ତା ପ� �୍କ ନମିନ୍ଦେ�  ଦେବ4ା��୍ମ ଉପାଧି ଅଦେଟ। ଏହା  ମୟର  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍  ମୟ ଥିଲା,  ଏହା
     ମୟର ଅ�ୟ୍ନ୍� ଖରାପ  ମୟ ଥିଲା ”।

 A.    ମୟର  ଦେବ4ା��୍ମ  ମୟ

    ଏହା  ମୟର  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍  ମୟ ଥଲିା,     ବିଚାରକ�୍4ତା ୨ ପବ4ର ୭ ପ
, “      ଏବଂ �ିଦେହାଶୂୟଙ୍କର ଜୀବନ�ାଏ ଓ ଦେ�ଉୁଁ
        ପର୍ାଚୀନମାଦେନ ଇ ର୍ାଏଲ ପକ୍ଷଦେର  
ାପର୍ଭଙ୍ୂକ କୃ�  ମ �୍ ମହ� କମ4 ଦେ
ଖିଥିଦେଲ,    ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ
   �ିଦେହାଶ�ୟଙ୍କ ଉ�ତ୍ାଦେର ଜୀବି� ଥିଦେଲ,      ଦେ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ�ାଏ ଦେଲାକମାଦେନ  
ାପର୍ଭଙ୍ୂକ ଦେ ବା କଦେଲ  ”    । ଏହା ଏକ ମହାନ

        ପିଢ଼଼ି଼ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ� ଏକ ମିନଟିଦେର �ାହା କହବିାକ� �ାଉଅଛ,ି        ଏହାକ� 
ୃଷଟି୍ଦେର ରଖି ଏହାକ� ପର୍ଥଦେମ ଶ�ଣିବା ପର୍କୃ�ଦେର
 ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ               । ଏହା ଏକ ମହାନ ପିଢ଼଼ି଼ ଥିଲା। �
ି ଆପଣ ପବୂ4ର� ଏବଂ ପଦେର ଆ ିଥିବା  ମ �୍ ପିଢ଼଼ି଼କ� ଦେ
ଖନ୍�ି,   ମୁଁ� ଭାବ�ଅଛି

  ଦେ� ଏହି ପିଢ଼଼ି଼,        ’  ଅନ୍ୟ ପିଢ଼଼ି଼ ଅଦେପକ୍ଷା ଚ� କ୍�ିଭି��ି୍କ ବିଶୱ୍ �୍ ଆଜ୍ଞାର ଅଥ4 କ ଣ ବ� ଝିଥିଦେଲ     । ଦେ ମାଦେନ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ
                କରିବା ଏବଂ ପର ପ୍ରକ� ଭଲ ପାଇବାର ଅଥ4 ବ� ଝିଥିଦେଲ। ଇ ର୍ାଏଲ ଦେଗାଷଠ୍ୀର ଇ�ିହା ଦେର ଏହା ଏକ ମହାନ ପିଢ଼଼ି଼ ଥିଲା। ଏବଂ

       ଏଥିପାଇୁଁ ଆପଣ ଦେ�ପରି ବିଚାରକ�୍4ତା ପ� �୍କ ପଢ଼ି଼ବା ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି,        ଆପଣ ଦେ
ଖିଦେବ �ିହ
ୁା ଏବଂ ଶିଦେମାନ ବଂଶ ଏକ�ର୍
       ଦେହାଇ ଦେ
ଶ 
ଖଲ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଏକ�ର୍ କା�4ୟ୍ କରନ୍�ି        । ବିନ୍ୟାମୀନ ଦେଗାଷଠ୍ୀ 
ୱ୍ାରା �ିରଶୂାଲମ ବନ୍
ୀ ଦେହାଇଥିବା

                ବିଷୟଦେର ଆପଣ ପଢ଼଼ନ୍�ି। �ିଦେହାଶୂୟ ଦେ
ଶ ଜୟ କରିବାର  ମାପ�ି୍ ପଦେର ଆପଣ ଏହି ମହାନ ଆରମଭ୍ ଦେ
ଖନ୍�ି। ଏହା ଏକ ମହାନ
  ମୟ ଥଲିା।

 B.     ମୟର ଅ�ୟ୍ନ୍� ଖରାପ  ମୟ

             କିନ୍�� ଦେକଦେ� ଶୀଘ୍ର ଏହା ହଏୁ ଆପଣଙ୍କ� ତାହା ବ� ଝିବା ନମିନ୍ଦେ� ବହ�ୁ 
ୂର ପଢ଼ି଼ବାକ� ପଡି଼ବ ନାହିଁ,   ଏବଂ ମୁଁ� ଭାବ�ଅଛ,ି  ବିଚାରକ�୍4ତା
     ପ� �୍କଦେର ଏହା ଏକ ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଅଦେଟ,       ଏହା ଦେକଦେ� ଶୀଘ୍ର ଅ��୍ନ୍� ଖରାପ  ମୟ ଦେହାଇଗଲା   । 
ୟାକରି
 ବିଚାରକ�୍4ତା ୨,  ୧୦ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� , “      ଏବଂ ଦେ ହି ପିଢ଼ି଼ର  ମ �୍ ଦେଲାକ (  �ିଦେହାଶୂୟଙ୍କ ପିଢ଼ି଼)     ମଧୟ୍ ଆପଣା ପି�ୃଗଣ ନକିଟଦେର

   ଂଗୃହୀ� ଦେହଦେଲ (    ଅଥ4ା� ଦେ ମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ମଦେଲ)       ଓ ଦେ�ଉୁଁ ପିଢ଼ି଼  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ� ଜାଣି ନ ଥିଦେଲ,    କି ଇ ର୍ାଏଲ ପକ୍ଷଦେର
    ତାହାଙ୍କର କୃ�କମ4 ଦେ
ଖି ନ ଥିଦେଲ,     ଏପରି ଦେଲାକମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ଉ�ତ୍ାଦେର ଉଠଦିେଲ ”    । ଦେଗାଟିଏ ପିଢ଼଼ି଼ଦେର ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ

                ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ନଷଟ୍ ଦେହାଇ�ାଏ। ଏହା ଦେକବ� ଦେଗାଟିଏ ପିଢ଼଼ି଼ ପ�4ୟ୍ନ୍� ହିଁ ଥିଲା। ବା �୍ବଦେର ଏହା ଟିକିଏ ପବୂ4ର� ଆରମଭ୍
       ଦେହାଇଥିଲା। 
ୟାକରି ବିଚାରକ�୍4ତା ୧ ପବ4ର ୧୯ପ
କ� �ାଇ ଦେ
ଖନ୍�� , “     
ାପର୍ଭ� �ିହ
ୁା  ଙ୍ଗଦେର ଥିଦେଲ;    ଏଣ� ଦେ ଦେ ହି

   ପବ4�ମୟ ଦେ
ଶ ନବିା ୀମାନଙ୍କ� �ଡି଼ଦେ
ଲା;       ମା�ର୍ ଦେ ��ଭମିୂ ନବିା ୀମାନଙ୍କ� �ଡିଦେ
ଇ ପାରିଲା ନାହିଁ,   କାରଣ ଦେ ମାନଙ୍କର
ଦେଲୌହ-  ରଥ ଥିଲା “               । ତାହା ଏକ ଐ�ିହା ିକ ବକ୍�ବୟ୍ ନୁଦେହୁଁ। ବିଶୱ୍ା ର ଅଭାବ ଉପଦେର ଏହା ଏକ ବିଚାର ଅଦେଟ। ପରଦେମଶଵ୍ର �ିଏ

       �ଫ  ାଗରର ଜ�କ� ବିଭକ୍� କଦେଲ ଦେ ଦେଲୌହ-    ରଥ 
ୱ୍ାରା ପରା �୍ ଦେହଦେଲ?   ଦେମାଦେ� ଦେ ପରି ଲାଗ�ନାହିଁ    । ଦେମାଦେ� ଦେ ପରି
               ଲାଗ�ନାହିଁ। କିଛି ପବୂ4ର� ହିଁ ଚାଲୁଅଛ।ି ବିଶଵ୍ା ର ଅଭାବ ପର୍କାଶି� ଦେହବାକ� ଲାଗିଲା କାରଣ ପରଦେମଶଵ୍ର ��
ଧ୍ କରିବାକ� ଏବଂ

               ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ
ଶ ଦେ
ବାକ� ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଥିଦେଲ �
ି ଦେ ମାଦେନ ବିଶୱ୍ �୍ ହଅୁନ୍�ି। କିନ୍�� ପବୂ4ର� ଦେ ମାଦେନ ନଜି କା�4୍ୟଦେର ବିଫ�
              ଦେହବାକ� ଆରମଭ୍ କଦେଲ। 
ୟାକରି ୨୧ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� । ବିନ୍ୟାମୀନର ଦେଲାକମାଦେନ �ିରଶୂାଲମକ� ପରା �୍ କରିବା ବିଷୟଦେର କଥା

କହଅୁଛନ୍�ି, “  କାରଣ ବିନ୍ୟାମୀନର-       ନ୍ତାନମାଦେନ �ିର�ଶାଲମ ନବିା ୀ �ିବୂଷୀୟମାନଙ୍କ� �ଡି଼ଦେ
ଦେଲ ନାହିଁ;   ମା�ର୍ �ିବୂଷୀୟମାଦେନ
 ଆଜି�ାଏ ବିନ୍ୟାମୀନ-     ନ୍ତାନଗଣ  ହ�ି ବା କର�ଅଛନ୍�ି ”  ’     । ଏବଂ ତା ପଦେର ୨୭ ପ
ଦେର ଅଧୟ୍ାୟର ଦେଶଷଦେର,   ଦେଲଖକ ଇ ର୍ାଏଲ

      ଜା�ିର ଅନ୍ୟ  ମ �୍ ବିଫ�ତା ବିଷୟଦେର ବଣ୍4ଣନା କରନ୍�ି        । ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� �ାହା କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଆହ୍ଵାନ
             କରିଥିଦେଲ ଦେ ଥିଦେର ଏହି ମହାନ ପିଢ଼଼ି଼ ଦେକଦେ� ଶୀଘ୍ର ବିଫ� ଦେହଲା। ଦେ ମାଦେନ ଆଦେମାରୀୟମାନଙ୍କ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ 
ଣଡ୍

   ମାପ�୍ କଦେଲ ନାହିଁ,            ଦେ ମାଦେନ ଦେଲାକମାନଙ୍କ  ହ ମିଶିଦେଲ ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅ�ି ଶୀଘ୍ର ଦେ
ଖ� ଦେ� ଦେ ମାଦେନ
     ଆଦେମାରୀୟମାନଙ୍କ ଦେ
ବତାଙ୍କ� ପଜୂା କରିବା ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି         । ଏବଂ ଆପଣାର ଏହି ନମିନ୍ଭୀମ�ଖୀ ଚକ୍ରାକାର ଅଛି �ାହା

               ପର୍କୃ�ଦେର ଅଧୟ୍ାୟ ୨ଦେର ଗିଅରଦେର ପ
ାଘା� କଦେର ଏବଂ ପର୍ାୟ  ମ �୍ ବିଚାରକ�୍4ତା ପ� �୍କ ଦେ
ଇ ଗ�ି କଦେର ଦେ�ପ�4ୟ୍ନ୍�
      ଆପଣମାଦେନ ଦେଶଷ ଅଧୟ୍ାୟର ଦେଶଷ ପ
ଦେର ନ ପହଞଚ୍ନ୍�ି,     “    ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେଲଖକ କ�ହନ୍�ି ଦେ� �ାହା 
ୃଷଟି୍ଦେର �ାହା ଭଲ,  ଦେ 

 ତାହା କଲା ”।

  ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ,       �ିଦେହାବା ଅଥ4ା�୍  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଲୁପ�୍ ଦେହାଇଅଛି     । ବିଶୱ୍ �୍ ଭାବଦେର ତାହାଙ୍କ
        ମାଗ4ର ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କରିବାର  ମପି4� ଲୁପ�୍ ଦେହାଇଅଛ।ି ଏବଂ �ିଦେହାବା, ପରଦେମଶୱ୍ର,      ଠକ୍ି ଏବଂ ଭ�ଲର ନଣି୍4ଣୟ କରିବା

ପରିବ�୍4ଦେ�,       ମ ଦ୍େ� �ାହା କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି ତାହା କର�ଅଛନ୍�ି         । ତାହା ଏକ ଐ�ିହା ିକ ବକ୍�ବୟ୍ ନୁଦେହୁଁ। ଏହା ରାଜଦେନୈ�ିକ
          ଅରାଜକତାରଆଦେଲାଚନା ନୁଦେହୁଁ। ଏହା କ୍ଷ�
ର୍ ବିଶବ୍ା ର ଏବଂ ବିନାଶ ବିଷୟଦେର ଆଦେଲାଚନା ଅଦେଟ,    �ାହା ଆଗକ� ବଢ଼ି଼ ଚାଦେଲ  ।

             ଦେ ମାଦେନ ଆପଣା ଆପଣା  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ପର୍ଶିକ୍ଷଣ ଦେ
ଇ ନାହୁଁାନ୍�ି। ଦେ ମାଦେନ ଦେଶମାର ଅନୁ ରଣ କର�ଥିବା ପ
କ� ଶ�ଣିଦେଲ
                ନାହିଁ। ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ରା�ର୍ ଦେଭାଜନ ଦେଟବ�ଲଦେର ଏ ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କଦେଲ ନାହିଁ। ଦେ ମାଦେନ ଏହାକ� ନଜି ହ �୍ଦେର ଦେଲଖି

ନାହୁଁାନ୍�ି,       ଦେ ମାଦେନ ଏହାକ� ନଜି 
ୱ୍ାରର ଚଉକାଠଦେର ଦେଲଖି ନାହୁଁାନ୍�ି        । ଚ� କ୍�ିର ନୂ�ନୀକରଣ ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଆପଣା ଆପଣା
      ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ପର୍ଶିକ୍ଷଣ ଦେ
ଇ ନାହୁଁାନ୍�ି। ଏବଂ ଦେଗାଟିଏ,  ଦେଗାଟିଏ ପିଢ଼଼ି଼ଦେର,     ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଲୁପ�୍ ଦେହାଇଅଛ।ି

     ଏବଂ ଏହାର ପ�ନ �ୱ୍ରାନ୍ୱି� ଚକ୍ର ଅଦେଟ।
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            କିନ୍�� ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼଼ି଼ ଦେକବ� ଶୀଘ୍ର ପ�ନ ହଅୁନ୍�ି ମା�ର୍ ଦେ ମାଦେନ ଅ�ୟ୍ଧିକ ଭାବଦେର ପ�ନ ହଅୁନ୍�ି    । �
ି ଆପଣ
             ଆଦେମାରୀୟ କିମବ୍ା କିଣାନୀୟ କିମବ୍ା ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ଧମ4 ଉପଦେର ଅଧିକ ପଢ଼ି଼ଅଛନ୍�ି ଦେ�ଦେବ ଆପଣ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର

      ଦେ
ଖିପାରିଦେବ ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କର ଧମ4 ଦେକଦେ� ଖରାପ ଥିଲା,        ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଦେର କିମବ୍ା ଅନ୍ୟ ଭାଷାଦେର ଦେକୌଣ ି ଶବ
୍ ନାହିଁ   । ଏହା
                  ମ�ୂଅଂଶ ନମିନ୍ଦେ� ଘୃଣୟ୍ ଥିଲା। ଏହି ଦେଲାକମାଦେନ ବାଲ୍ର ପଜୂା କଦେଲ �ିଏ ଉବ4ରତା ମ�ଖ୍ୟ ଦେ
ବତା ଥିଦେଲ। ଦେ ଜମି ଏବଂ

               ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଉବ4ରତା ପର୍
ାନ କଦେଲ ଦେବାଲି ଦେ ମାଦେନ ଚିନ୍ତା କଦେଲ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମ�ଖ୍ୟ  ହଦେ�ାଗୀ ଆଦେଶରା ଥିଦେଲ।
         ଏବଂ ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଧମ4 ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ� 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ୧୨:   ୩୧ ମଦେନ ପଡ଼ୁଛ,ି    ଦେ ମାଦେନ କରିଥିବା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଘୃଣୟ୍
       କଥା ଦେମାଶା ଦେ ମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି �ାହା  
ାପର୍ଭ� ଘୃଣା କରନ୍�ି         । ଏବଂ ତାହା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର  �ୟ୍ ଅଦେଟ। କିଣାନୀୟମାଦେନ

  ପର୍�ିମା ପଜୂା କଦେଲ;        ଦେ ମାଦେନ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବ�ି
ାନ  ହ�ି ମିଥୟ୍ା ଦେ
ବତାଗଣଙ୍କ� ପଜୂା କଦେଲ     । �
ି ଆପଣମାଦେନ ଦେଲବୀୟ
               ପ� �୍କ ୧୮ ପଢ଼଼ନ୍�ି ଦେ�ଦେବ ଏହି ଦେଲାକମାଦେନ କରିଥିବା ଦେ�ୌନ ଦେଶାଷଣର ଗଭୀରତା ଆପଣ ଦେ
ଖିପାରିଦେବ ଏବଂ ଦେ�ୌନ ଦେଶାଷଣ
    ଦେକବ� ଦେ
ୈନନ୍
ନି ଜୀବନ ନ ଥିଲା,   ଏହା ଧମ4ପରାୟଣତା ଥଲିା          । ଧମ4 ଏବଂ  ଂ କୃ୍�ି  ବ� ଦେଘାଡ଼ାଇ ଦେହାଇ�ାଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଲବୀୟ
                 ପ� �୍କ ୧୮ ର ବିକୃ�ି ଧମ4ପରାୟଣତା  ମପ୍କ4 ଓ  ମଲିଙ୍ଗୀ  ମପ୍କ4ର ଆଦେମାରୀୟ ଧମ4ର ଏବଂ ଦେ�ୌନ  ମପ୍କ4 ଏବଂ ପଶ� ଦେମୈଥ�ନ

                   ମପ୍କ4ର ବିକୃ�ି ଥିଲା। କିନ୍�� ମୁଁ� ଚିନ୍ତା କଦେର ଦେ� ଏହା 
�ଇ ବଷ4 ପଦୂେବ4 ଅନ୍ୟ  ମୟ ଅଦେପକ୍ଷା ଦେମାଦେ� ଘରକ� ଅ�ୟ୍ଧିକ ଭାବଦେର
           ’    ଚା�ି� କରିଥିଲା ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଦେକୌଣ ି  ଭା ନମିନ୍ଦେ� ନଉି ଓଲି4ନ୍ ଦ୍େର ଥିଲି ତା ପଦେର ମୁଁ� ପର୍ ଥ୍ାନ କଲି,    ପ�ଣି ମୁଁ� ଦେବାବ4ନ୍

  ଗ�ିଦେର ନ ଥିଲି,       ମୁଁ�  ହରର ଦେକୌଣ ି ଖରାପ ଅଞଚ୍�ଦେର ନ ଥିଲି       । ମୁଁ� ନଗରର ଏକ ଭଲ ଅଞଚ୍�ଦେର ଥିଲି,    ପ�ଣି ନୟିମି� ଦେ
ାକାନକ�
       �ାଇ କ୍ଷ�
ର୍ ଅ�ଙ୍କାର କିମବ୍ା ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ଜିନଷି ଦେଖାଜ�ଥିଲି,          ଏବଂ ମୁଁ� ଭି�ରକ� ଗଲି ଏବଂ ମୁଁ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଆଶଚ୍�4୍ୟ

ଦେହାଇଥିଲି                  । ମୁଁ� ଦେଖା
�ି ପର୍�ିମାଗ�ଡି଼କର ଏକ ଗ�ଚଛ୍କ� ଦେ
ଖ�ଥିଲି ଏବଂ 
�ଇ ବଷ4 ପଦୂେବ4 ମୁଁ� ନଉି ଓଲି4ନ୍ ଦ୍େର ଦେ
ଖିଥିବା ଦେଖା
�ି
             ପର୍�ିମାଗ�ଡି଼କ କିଣାନୀୟ ପର୍�ିମାଗ�ଡି଼କର ଚି�ର୍  ହ�ି  ମାନ ଥିଲା �ାହା ମୁଁ� ପର୍�ନ୍���୍ୱ୍ ପାଠୟ୍ ପ� �୍କଦେର ଦେ
ଖିଥିଲି।
      ପର୍�ିମାଗ�ଡି଼କ� ଦେ�ୌନ ଅଙ୍ଗ ଚି�ର୍  ହ�ି ଅ�ିରଞଜି୍� କରିଥିଦେଲ,      କାରଣ ତାହା ହିଁ ଦେ ମାନଙ୍କର ଧମ4 ଥିଲା     । ବ�୍4�ମାନ ଦେ�ଦେବ ମୁଁ�

             ଏହି ବ �୍� ଗ�ଡି଼କ ମଧୟ୍ର� କିଛି ଦେ
ଦେଖ ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଚିନ୍ତା କଦେର ଦେ�ଆଦେମାରୀୟମାଦେନ ଦେକଦେ� ଖରାପ ଅଟନ୍�ି,    ଏହା କ�ପ୍ନା କରିବା
         କଷଟ୍କର ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏଠାଦେର ଏକ ରାଷଟ୍ର୍ ଭାବଦେର ଦେ ମାନଙ୍କଠାର� ପଛଦେର ନାହୁଁ�    ।  ମଲିଙ୍ଗୀ  ମପ୍କ4ର ବିକୃ�ି,  ଦେ�ୌନ

             ମପ୍କ4 ଏବଂ ପଶ� ଦେମୈଥ�ନ  ମପ୍କ4 ଆଉ ପର୍�ିମା ପଜୂା କରିବା ଏବଂ ଦେ�ୌନ ଉପା ନା କରିବାଦେର,    ଦେବାଧହଏୁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ଦେ�
 ପଛଦେର ନାହୁଁ�।

      କିନ୍�� ଇ ର୍ାଏଲୀୟମାଦେନ ଦେକବ� ଶୀଘ୍ର ପ�ନ ଦେହଦେଲ ନାହିଁ,        କିନ୍�� ଦେ ମାଦେନ ପାପଠାର� ପୃଥକ ଥିବା ଏକ ପବି�ର୍
  ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଅ
ଭ୍�� (ଦେମାଦେନାଥିଇ ଟି୍କ୍) ଦେ ବାଠାର�,       ଆଦେମାରୀୟ ପଜୂାପାଠର ଦେ�ୌନ ଦେଶାଷଣଦେର ଭୟଙ୍କର ଭାବଦେର

 ନକ୍ିଷିପ�୍ ଦେହଦେଲ   । ଏବଂ ତା'    ପଦେର ବିଚାରକ�୍4ତାଦେର �ାହା ଅଛ,ି    ତାହା ଦେହଉଛି ଏକ ଚକ୍ର        । ଏବଂ ପର୍ାୟ  ମ �୍ ଚକ୍ର  ମାନ ଅଦେଟ।
           ଏବଂ ଏହାର ଚାଦେରାଟି ଅଂଶ ଅଛ।ି ଏହି ପ
ୟ୍ାଂଶ ଦେଲଖକଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟର� ଆରମଭ୍ ହଏୁ, “      
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ 
ୃଷଟି୍ଦେର �ାହା ମନ୍

   ଥିଲା ଦେଲାକମାଦେନ ତାହା କଦେଲ “         । ଏବଂ �
ଓି ପର୍ଦେ�ୟ୍କ କ୍ଦେଷ�ର୍ଦେର ନୁଦେହୁଁ କିନ୍�� ପର୍ାୟ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ କ୍ଦେଷ�ର୍ଦେର,  
�ଷଟ୍ମାଦେନ
   ବାଲ୍ର ପଜୂା କର�ଥିଦେଲ  ’  । ତା ପଦେର 
ୱି୍�ୀୟଦେର,         ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� 
ଣଡ୍ ଦେ
ବା ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ଶ�ର୍� ରାଷଟ୍ର୍ ପଠାନ୍�ି  ।

   ଦେବଦେ� ଦେବଦେ� ଦେ ମି
ୟିନୀୟମାନଙ୍କ�,   ଦେବଦେ� ଦେବଦେ� ପଦେଲଷଟ୍ୀୟମାନଙ୍କ�,       ଏବଂ ଦେବଦେ� ଦେବଦେ� ଦେ ଅନ୍ୟ ଦେଲାକମାନଙ୍କ�
ପଠାନ୍�ି            । ଏବଂ ଶ�ର୍� ଦେଲାକମାଦେନ ଇ ର୍ାଏଲର  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପର୍�ି ଅ�ୟ୍ାଚାର କରନ୍�ି। ଏବଂ ପରିଦେଶଷଦେର �ୃ�ୀୟଦେର, 

   ଇ ର୍ାଏଲୀୟମାଦେନ ଅନୁତାପ କରି ଡାକନ୍�ି,      ଦେ ମାଦେନ  ାହା�ୟ୍ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ଡାକନ୍�ି   । ଏବଂ ଚ�� ଥ4ଦେର, 
   ପରଦେମଶଵ୍ର ଜଦେଣ ବିଚାରକ�୍4ତାଙ୍କ� ପଠାନ୍�ି         । ଦେ ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ପଠାନ୍�ି �ିଏ ଦେ ମାନଙ୍କ� ��
ଧ୍କ� ଦେନଇ�ିଦେବ,  �ିଏ

    ’   ଶ�ର୍�କ� ପରା �୍ କରିଦେବ ଏବଂ ତା ପଦେର ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି,          ଦେ ହି ବିଚାରକ�୍4ତା ଅଥ4ା�୍  �୍ର୍ୀ ଅବା ପ�ର�ଷ ତାଙ୍କ  ାରା ଜୀବନ
   ଇ ର୍ାଏଲ ଦେ
ଶର ଦେନ�ୃ�ୱ୍ ଦେନଦେବ     । ଏଥିନମିନ୍ଦେ� ଅ�ନ୍ୀଦେୟଲ ଏବଂ ଏହ
ୁ, 
ଦେବାରା, �ିପ�୍ହ, ଶାମଦେଶାନ୍,  ଗି
ଦିେୟାନ୍

          ବିଚାରକ�୍4ତାଗଣ ଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ମାନଙ୍କର ଦେକୌଣ ି ବି �ୃ୍� କାହାଣୀକ� �ିବାକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର  ମୟ ନାହିଁ,   କିନ୍�� �
ି ଆପଣ
        ଦେଗାଟିଏ କାହାଣୀ ପଢ଼ି଼ବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ� ଅଧୟ୍ାୟ ୬, ୭,        ଏବଂ ୮ ଦେର ଗି
ଦିେୟାନର କାହାଣୀ ପଢ଼ିବାକ� ଉ� ୍ାହ�ି

କରିବି      । ମି
ୟିନୀୟମାଦେନ ଇ ର୍ାଏଲ ଉପଦେର ଅ�ୟ୍ାଚାର କର�ଥିଦେଲ;       ଦେ ମାଦେନ ପର୍�ିବଷ4 ଆ ନ୍�ି ଏବଂ ଅମ� ଉପଦେର
 ଆକ୍ରମଣ କରନ୍�ି         ।  ା� ବଷ4 ପଦେର ଦେ ମାଦେନ ଚି�କ୍ାର କରି କ୍ରନ୍
ନ କଦେଲ,      �ହୁଁ� ପରଦେମଶଵ୍ର ଗି
ଦିେୟାନଙ୍କ� ଉଠାଇଦେଲ ଏବଂ

      ମି
ୟିନୀୟମାନଙ୍କ� ପରା �୍ କଦେଲ ଏବଂ ଦେ
ଶକ� ବିଶର୍ାମ ଦେ
ଦେଲ  । ଦେ
ଖନ୍�� ,   ଏହା ଏକ ଚକ୍ର,     ଏବଂ ଗି
ଦିେୟାନଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ଦେହବା
       ପଦେର ପଦେର ଦେ ମାଦେନ ପ�ନବ4ାର ପାପ କରିବା ଆରମଭ୍ କଦେଲ         । ଦେ ମାଦେନ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ 
ୃଷଟି୍ଦେର �ାହା ମନ୍
 ଅଦେଟ ତାହା

      କରନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ବାଲ୍ର ପଜୂା କରନ୍�ି।

        କିନ୍�� ତାହା ଏକ ଚକ୍ର �ାହା  ମଗ୍ର ବିଚାରକ�୍4ତା ପ� �୍କଦେର ଚାଲିଥାଏ     । ଅନ୍ୟ ଦେ
ବତାମାନଙ୍କ� ପଜୂା କରିବାର,  ପରଦେମଶଵ୍ର
 
ଣଡ୍ ପଠାଇବାର,     ’        ଅନୁତାପ କର�ଥିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କର ଏବଂ ତା ପଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ� ବିଦେ
ଶୀ ଅ�ୟ୍ାଚାରର� ବାହାର କରି ଆଣିବା

     ପାଇୁଁ ପରଦେମଶଵ୍ର ଜଦେଣ ବିଚାରକ�୍4ତା ନ�ି�କ୍� କରିବାର    । ବିଚାରକ�୍4ତା ଅନ୍ଧକାର ଅଦେଟ,     ାହ�ିିୟ୍କ ଏବଂ ଧମ4���୍ୱି୍କ ଭାବଦେର
    କହଅୁଛି ଏହା ଏକ ଅନ୍ଧକାର ପ� �୍କ            । ଏହା ଏକ ଅନ୍ଧକାର ପ� �୍କ ଦେହବା କଥା କାରଣ ଆପଣମାଦେନ ଦେ�ଦେବ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ�

   ପରି�ୟ୍ାଗ କରନ୍�ି ଦେ�ଦେବ କ'    ଣ ହଏୁ ଏହା 
ଶ4ାଏ,       ଦେଗାଟିଏ ପିଢ଼଼ି଼ ଦେ�ଦେ� ଶକ୍�ିଶା�ୀ ହଅୁନ୍�� ନା କାହିଁକି,     �
ି ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼଼ି଼ ପାପ
   କରି ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ପରି�ୟ୍ାଗ କରନ୍�ି,        �ାହା ବଚିାରକ�୍4ତାଦେର ଘଟିଲା ତାହା ମଧୟ୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି ଘଟିବ   । ବ�୍4�ମାନ

    ବିଚାରକ�୍4ତାଦେର କିଛି ଉଜଜ୍ୱ୍� 
ାଗଗ�ଡି଼କ ଅଛ,ି  ଅଦେନକ ନୁଦେହୁଁ,   କିନ୍�� ଅ�ପ୍ କିଛି      । ଦେବାଧହଏୁ କ୍ଷମାକାରୀ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଏକ
          ବ�ିଷଠ୍ ଚି�ର୍ ବିଚାରକ�୍4ତାଙ୍କଠାଦେର ମି�ିପାଦେର କାରଣ ଇ ର୍ାଏଲୀୟମାଦେନ ଦେ�ଦେ�ଥର ପ�ନଃ ପ�ନଃ ପାପ କରନ୍�ି,  ଏବଂ

      ଦେ ମାନଙ୍କର ପାପ ଦେ�ଦେ� ଘୃଣୟ୍ ଦେହଉ ନା କାହିଁକି,          �
ି ଅନୁତାପ  �ୟ୍ ଅଦେଟ ଦେ�ଦେବ ପରଦେମଶଵ୍ର ଆପଣା 
ୟାଦେର ଏବଂ
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    ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହଦେର  ବ4
ା କ୍ଷମା କରନ୍�ି        । ଦେ�ଣ� ବିଚାରକ�୍4ତା ପ� �୍କଦେର କିଛି ଉଜଜ୍ୱ୍� ଆଦେଲାକ ଅଛ,ି    କିନ୍�� ଏହା ଏକ
       ଅନ୍ଧକାର ପ� �୍କ ଏବଂ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ମ�ୂକ ଭାବଦେର ଏକ ଅନ୍ଧକାର ପ� �୍କ।

୩.   ଚ� କ୍�ି ନୂ�ନୀକରଣରଆବଶୟ୍କତା

�
ଓି,      ବିଚାରକ�୍4ତା ପ� �୍କ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଅଦେନକ ଶିକ୍ଷା 
ଏି,    କିନ୍�� ଅଦେନକ ଶିକ୍ଷା ମଧୟ୍ର�,    ଦେ ଥିର ଦେଗାଟିଏ ଶିକ୍ଷା
      ବିଷୟଦେର ମୁଁ� ଆଜି  କାଦେ� ଗ�ର��ୱ୍ ଦେ
ବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଲି         । ଏବଂ ତାହା ଚ� କ୍�ି ନୂ�ନୀକରଣରଆବଶୟ୍କତା। �ିଦେହାଶୂୟ ପରବ�୍4�ୀ

          ପିଢ଼଼ି଼କ� ଚ� କ୍�ି କର�ଥିବା ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କର ବିଶଵ୍ �୍ତାକ� ନୂ�ନୀକରଣ କରିବାକ� ଆହ୍ବାନ କରନ୍�ି,  କିନ୍��
                ଦେ ମାଦେନ ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼଼ି଼କ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବାଦେର ବିଫ� ଦେହଦେଲ ଏବଂ ପର୍ଥମ ପିଢ଼଼ି଼ ଦେ�ଦେ� ଭଲ ଦେହଦେଲ ମଧୟ୍ ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼଼ି଼ ଦେକଦେ�

      ଶୀଘ୍ର ବିଫ� ଦେହାଇପାଦେର ତାହା ବିଚାରକ�୍4ତା ବଣ୍4ଣନା କଦେର         । ତାହା ହିଁ ବିଚାରକ�୍4ତା ପ� �୍କ ଅଦେଟ। ବିଶୱ୍ା ଆନୁବଂଶିକ ନୁଦେହୁଁ, 
  ଏହା ଅଦେଟ କି?   ଏହା ଆନୁବଂଶିକ ନୁଦେହୁଁ          । ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ପିଢ଼଼ି଼ ନଜିର ମନ ପର୍ �୍� � କରିବା ଆବଶୟ୍କ। ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ି, 

 ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ପ��ର୍,  ପର୍ଦେ�ୟ୍କ କନ୍ୟା,            ଦେ ମାଦେନ ନଜି ପିତାମାତାଙ୍କ ଚ� କ୍�ି ନୂ�ନୀକରଣ କରିଦେବ କି ନାହିଁ ଦେ ବିଷୟଦେର ନଜିର
  ନଷିପ୍��ି୍ ଦେନବା ଆବଶୟ୍କ।

        “  ’  ”     ଦେମାର ମଦେନ ଅଛି ଦେ� ମୁଁ� ଦେଛାଟ ଥିବା  ମୟଦେର ଫର୍ ପିଦେଟ  ୍ ଦେ କ୍ କ�ହା�ାଉଥିବା ଚ�ଚଚି୍�ର୍ଟି ଅ�ୟ୍ଧକି ଜଣାଶ�ଣା ଥଲିା  ।
            ଏହା ମୁଁ�  ମ୍ରଣଦେର ରଖିଅଛି କାରଣ ମୁଁ� ଏପ�4ୟ୍ନ୍� ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ�  ମ୍ରଣ କରିପାରିବି ଦେ� କହଥିିଲା, ‘ଆଚଛ୍ା,   ମୁଁ� ପରିବାର

  ଦେ�ାଜନାଦେର  ୱ୍ଗ4କ� �ିବି।'     ଦେ ଠାଦେର ଦେକୌଣ ି ପରିବାର ଦେ�ାଜନା ନାହିଁ     । ମୁଁ� ଦେମାର ବିଶୱ୍ା ଆପଣଙ୍କ�, ଦେମା'  ପ��ର୍ମାନଙ୍କ�
 କିମବ୍ା ଦେମା'    କନ୍ୟାମାନଙ୍କ�  ଥ୍ାନାନ୍�ର କରିପାରିବି ନାହିଁ         । ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ପିଢ଼଼ି଼ ନଜି ନମିନ୍ଦେ� ଚ� କ୍�ିର ନୂ�ନୀକରଣ କରିବା

ଆବଶୟ୍କ,       ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର ନଜି ନଜିକ�  ମପି4� କରିବା ଆବଶୟ୍କ       । ଦେ�ଦେବ ଚ� କ୍�ିର ନୂ�ନୀକରଣ ହଏୁ ଦେ�ଦେବ କ'  ଣ
     ହଏୁ ଏହା ହିଁ ବିଚାରକ�୍4ତାର ଚି�ର୍ ଅଦେଟ        । ବିଚାରକ�୍4ତା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ତାହା ଦେ
ଖାଇବାକ� ଏଠାଦେର ଅଛି ଦେ�,   �
ି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ

      ନ୍ତାନମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଚ� କ୍�ି ନୂ�ନୀକରଣ ହଏୁ ନାହିଁ,          ଆଉ�
ି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ନ୍ତାନମାଦେନ ନଜି 
ୃଷଟି୍ଦେର �ାହା ଠକ୍ି ତାହା
କରନ୍�ି,              ଦେ�ଦେବ ଶୀଘ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ନ୍ତାନମାଦେନ ଏହି ଜଗ�ର ବାଲ୍  ହ�ି ଉପା ନାକ� ମିଶରି୍� କରିଦେବ ଏବଂ ପରିଦେଶଷଦେର

        ଦେ ମାଦେନ ଆପଣା ଆପଣାକ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ବାଲ୍ ପର୍�ି  ମପି4� ଦେହଦେବ        । ୨୦୦୩ ଦେର  ଦ୍େପାକାନଦେର �ାହାବିକିଛି ବାଲ୍ ପରି
ଦେ
ଖା�ାଏ।

     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ବିଚାରକ�୍4ତା ପ� �୍କ ତାହା ହିଁ କହଅୁଛି  । ଦେମା'   ର କହବିାର ଅଥ4,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ମଣଡ୍�ୀ ବିଷୟଦେର
ଜାଣିଅଛ� ,      ଅନ୍ୟ ମଣଡ୍�ୀକ� ପ ନ୍
 କରିବା ପାଇୁଁ ନୁଦେହୁଁ,      କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ମଣଡ୍�ୀ ବିଷୟଦେର ଜାଣିଅଛ� , 

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣି ନାହୁଁ� କି,         �ାହା 
ୃଢ଼଼ ଭାବଦେର ଆରମଭ୍ ଦେହାଇ 
�ବ4� ଭାବଦେର  ମାପ�୍ ଦେହଲା    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ମଣଡ୍�ୀ
       ବିଷୟଦେର ଜାଣିଅଛ� ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପର୍ଥମ ପିଢ଼଼ି଼ର ଦେଲାକମାଦେନ ଧାମି4କ ଥିଦେଲ,      ଦେ ମାନଙ୍କ ପର୍ଭ�ଙ୍କ ପର୍�ି ଅ�ୟ୍ଧିକ  ମପି4�

ଥିଦେଲ,         କିନ୍�� ଦେ ମାଦେନ ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼଼ି଼ ବିଶବ୍ା ୀମାନଙ୍କ� ପର୍ଶିକ୍ଷଣ ଦେ
ବାଦେର ବିଫ� ଦେହଦେଲ      । ଏବଂ ଦେ�ଦେବ ଦେ ହି ଦେନତାଙ୍କ
  
�ଆଦେଗଇ �ାଏ,       ଠକ୍ି ଦେ�ପରି ଦେ ମାଦେନ ବିଚାରକ�୍4ତା ୨ ଦେର କରନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼଼ି଼ ଦେନ�ୃ�ୱ୍କ� ଆ ନ୍�ି,  ଆଉ

ଆଶଚ୍�4୍ୟ, ଆଶଚ୍�4ୟ୍,  ଆଶଚ୍�4୍ୟ ହଅୁନ୍�ି           । ଦେ ମାଦେନ ଚ� କ୍�ି ନୂ�ନୀକରଣ କରନ୍�ି ନାହିଁ �ାହା ଦେ ମାନଙ୍କ� କରିବା ଆବଶୟ୍କ।
         ମୁଁ� ଏହି ପିଢ଼଼ି଼କ� ଭଲ ପାଏ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା କରିପାରିବା ତାହା କର�ଅଛ� ,     କିନ୍�� ଜୀବନ ଦେହଉଛି ଏକ ଚକ୍ର,   ଏବଂ ବିଚାରକ�୍4ତା

            ପ� �୍କ ଆପଣଙ୍କଠାର� ଜୀବନ୍� 
ୀପାବ�ିକ� ଭୟଭୀ� କରିବା ଉଚି� ଦେ�  ନ୍ତାନମାଦେନ ଦେକଦେ� ଶୀଘ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ
   ବିଶୱ୍ା �ୟ୍ାଗ କରି ପାରନ୍�ି      । ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଉପଦେର ନଭି4ର କଦେର,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼଼ି଼ର ବିଶବ୍ା ୀମାନଙ୍କ�

    ବଞଚ୍ାଇବା ପାଇୁଁ  ମପି4� ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ  ।

A.   ପବୂ4 ପିଢ଼଼ି଼ର 
ାୟି�ବ୍

  ଏବଂ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷଦେର,   ତାହା କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?  ଠକ୍ି ଅଛ,ି         ଦେ ଠାଦେର ଏକ ଲମବ୍ା ତାଲିକା ଅଛି କିନ୍�� ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର
       ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଇଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆରମଭ୍ କରିବାକ� ପଡି଼ବ       । ଆଉ ଶିକ୍ଷା  ବ4
ା ଘଦେର ଆରମଭ୍

ହଏୁ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?         �
ି ଆପଣଙ୍କ  ନ୍ତାନମାଦେନ  ପତ୍ାହଦେର 
�ଇ ଘଣଟ୍ା ନମିନ୍ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର ରହନ୍�ି,  ଦେ�ଦେବ
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଜଗ�କ� ��
ଧ୍ କରିପାରିବ� ନାହିଁ          । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ବ� କରିପାରିବା ତାହା ଦେହଉଛି ଆପଣଙ୍କ  ହ�ି ଆ ି ଏବଂ

    ଆପଣଙ୍କ ଘଦେର ଆପଣଙ୍କର ଡିନର୍ (   ଅଥ4ା�୍ ରା�ର୍ ଦେଭାଜନ)       ଦେଟବ�ଲ ଚାରିପାଖଦେର �ାହା କର�ଅଛ ଦେ ଥିଦେର  ାହା�ୟ୍ କରିବା  ।
            ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ଆପଣା  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ଘଦେର ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବାକ�  ମପି4� ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

(ଦେପାଲିଥିଇ ମ)୍     ବହଇୁଶଵ୍ରବା
 ଏବଂ ଏହା କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ,        ଦେ ବିଷୟଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ  ହ କଥାବା�୍4ତା କରିବାକ�  ମପି4�
 ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ (ଦେମାଦେନାଥିଇ ମ)୍        ଏକଇଶଵ୍ରବା
 ଏବଂ ଏହା କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

               ଆଦେମରିକୀୟ ବାଲ୍ର ଦେ ବା ନ କରିବା କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ ଦେ ବିଷୟଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ  ହ କଥାବା�୍4ତା କରିବାକ� ଦେ ମାନଙ୍କଠାଦେର
   ମପି4� ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ         । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆଦେଲାଚନାଆରମଭ୍ କରିବା ଏବଂ କହବିା ଆବଶୟ୍କ ଦେ�,  “  �� ମଦ୍େଭମାଦେନ

      ପର୍କୃ�ଦେର ଏକ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା କର�ଅଛ କି? ଇଣଟ୍ରଦେନଟଦେର, ଦେଟଲିଭିଜନଦେର, ଚ�ଚଚି୍�ର୍ଦେର, ଆପଣଙ୍କ
       ପଦେଡ଼ାଶୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର ଦେକଉୁଁ ପର୍�ିଦେ�ାଗୀ ଦେ
ବତାମାଦେନ ଅଛନ୍�ି? ବାଲ୍(ଦେ
ବତା)   ଆଜି କିପରି ଦେ
ଖା�ାଉଅଛ?ି 

“     ତାହା ଏକ  ହଜ ବିଷୟ -    ଦେ ଉବ4ରତା ଦେ
ବତା ଅଦେଟ  । ବାଲ୍(  ଏକ ଦେ
ବତା)        ଆଜି କିପରି ଦେ
ଖା�ାଉଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ନମିନ୍ଦେ� ଏହା
    ଅଧିକ କ�ପ୍ନା କରିବା ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଦେମରିକୀୟ ଆଦେଶରା ଦେପାଲଗ�ଡିକର ଦେ ବା କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ନୁଦେହୁଁ, 
       ମା�ର୍ ଏକ ପରଦେମଶଵ୍ର ଏବଂ ଦେକବ� ତାହାଙ୍କ� ଦେ ବା କରିବା       । ଦେ ହଠିାଦେର ହିଁ ଏହା ଆରମଭ୍ କରିବାକ� ପଡି଼ବ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?  �
ି
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            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼଼ି଼ର ବିଶବ୍ା ୀଙ୍କ� ଉଠାଇବାର ଅଛି ଦେ�ଦେବ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପର୍�ିଶୃ�ି ତାହା ଦେହବା
ଆବଶୟ୍କ       । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ଘଦେର ଡିନର୍ (   ଅଥ4ା�୍ ରା�ର୍ ଦେଭାଜନ)   ଦେଟବ�ଲ ଚାରିପାଖଦେର

       ନରିନ୍�ର ଶିକ୍ଷା
ାନ କରିବାର 
ାୟି�ବ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକ� ପଡି଼ବ,    ଏହାକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଓଠଦେର ରଖି,   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମ�ଖର�
  ବାହାର କରିବାର ଅଛ,ି       ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଆଖିର ଆମନ୍ା ାମନ୍ାଦେର ମଧୟ୍ ଦେଲଖା ଦେହାଇଅଛି (     ’  ଏବଂ ମୁଁ� ଏକ ଫ୍ରଣଟ୍ଦେଲଟ୍ କ ଣ ଅଦେଟ

 ଜାଦେଣ ନାହିଁ),      ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରର ଚଉକାଠଦେର ଦେଲଖା ଦେହାଇଅଛି (   
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ୬)।

            ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି ଅନ୍ୟକ� ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବା ହିଁ ମହାନ ଆଦେ
ଶ ଅଦେଟ      । ଆପଣମାଦେନ କିପରି ଅନ୍ୟକ� ଆଜ୍ଞା
    ପା�ନ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଶିକ୍ଷା 
ଅିନ୍�ି? “        ବ�୍4�ମାନ ଆପଣମାଦେନ ଏହା କରନ୍�� ଏବଂ ଆପଣମାଦେନ ତାହା କରନ୍�� ...”  ’ ତାହା ଦେମା

    ହ�ି କାମ କରିବ ନାହିଁ;          ମୁଁ� ଭାବ� ନାହିଁ ଦେ� ଏହା ଆପଣଙ୍କ  ହ�ି ମଧୟ୍ କାମ କରିଅଛି       । ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କରିବାର ଏକମା�ର୍ ଉପାୟ
   ଦେହଉଛି ଏହାକ� ଆ
ଶ4 କରିବା, ଠକ୍ି?        ଏହାକ� ଆ
ଶ4 କରିବାର ଏକମା�ର୍ ଉପାୟ ଦେହଉଛି  ମୟ ବିତାଇବା    । ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର

                 ମୟ ନଏି। ଦେବଦେ� ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଚିନ୍ତା କଦେର  ବ�ଠାର� ବଡ଼ ପାପ ଦେହଉଛି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ବୟ୍ �୍ତା କାରଣ �
ି ଆପଣମାଦେନ
     ଏଦେ� ବୟ୍ �୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେକୌଣ ି ପର୍ାନ୍� ନାହିଁ,    ଆପଣମାଦେନ କିଛି କରିପାରିଦେବ ନାହିଁ      । ଆପଣଆ
ଶ4 ଦେହାଇ ପାରିଦେବ ନାହିଁ, 

   ଆପଣ ଦେ ବା କରିପାରିଦେବ ନାହିଁ,     ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଇ ପାରିଦେବ ନାହିଁ,       ଆପଣ ଉ� ୍ାହ�ି କରିପାରିଦେବ ନାହିଁ କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
    
�ଗ4ନ୍ଧମୟ ଜୀବନ  ହ�ି ବୟ୍ �୍ ଅଟ�          ’   । ଦେ ଠାଦେର �ିନଜିଣ ପ�ର�ଷ ଥିଦେଲ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଭାବଦେର ଦେମା ର ବିକାଶଦେର

               ମପ୍ଣୂ୍4ଣ  ମାଦେଲାଚନା କରିଥିଦେଲ। ଶର୍ୀ କଣ୍4ଣଦେଫାଥ୍4 ଦେମାର �ୃ�ୀୟ ଶଦ୍େରଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଥିଦେଲ। ଦେ ନୁୟ୍ୟକ4ର ପବୂ4�ନ ଅଧିବା ୀ
               ଭାବଦେର ଦେରାଜର ମାରି ଙ୍କ  ଦେବ4ା��୍ମ ବନ୍ଧ� ଥିଦେଲ। ମୁଁ�  ବ� ଦେବଦେ� ଭାବ�ଥିଲି ଶର୍ୀ କଣ୍4ଣଦେଫାଥ୍4 କାହିଁକି ଦେଖ� ପଡି଼ଆର�

            ’    ଫ୍ଟବଲ୍ ମାରିଦେଲ। ଶର୍ୀ ମ�ନ୍ ନ୍ ଦେମାର ପଞଚ୍ମ ଶଦ୍େରଣୀ  ଣଦ୍େଡ କ୍�ଲର ଶିକ୍ଷକ ଥିଦେଲ। ଶର୍ୀ ଏବଲି4 ଦେମା ର  ପ�୍ମ ଶଦ୍େରଣୀ
               ବି
ୟ୍ା�ୟର ଶିକ୍ଷକ ଥିଦେଲ। ମୁଁ�  ପ�୍ମ ଶଦ୍େରଣୀଦେର ଏକ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ବି
ୟ୍ା�ୟକ� ଗଲି। ଏବଂ ଶର୍ୀ କଣ୍4ଣଦେଫାଥ୍4 ଏବଂ ଶର୍ୀ

ଏବଲି4,         ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଦେମାର ଶିକ୍ଷକ ଭାବଦେର ଦେମା ପର୍�ି  ମପି4� ଥିଦେଲ,   ମୁଁ� ନଶିଚି୍� ଦେ�,  ’  ଦେ ମାନଙ୍କ� କ ଣ
   
ଆି�ାଉଅଛି ତାହା ଅ�ିକ୍ରମ କରିଅଛି    ’         । ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ଦେମା ପର୍�ି ଆଗ୍ରହ ପର୍କାଶ କଦେଲ ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ଦେମାଦେ� ଜଦେଣ

           ’     ବୟ୍କ୍�ି ଭାବଦେର ଲା�ନ ପା�ନ କରିବାକ� ଚାହିଁଦେଲ। ଏବଂ ବିଦେଶଷକରି ଶର୍ୀ ଏବଲି4 ଦେମାଦେ� ଦେମା ର ବିଶୱ୍ା ଦେର ଲା�ନ ପା�ନ
             କଦେଲ। ଶର୍ୀ ମ�ନ୍ ନ୍ ଦେ ଠାଦେର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ରବିବାର  ଣଦ୍େଡ କ୍�ଲ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ �୍� � ଥିଦେଲ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାଙ୍କ ଘଦେର  ମୟ

 ବିତାଇଲୁ। କାହିଁକି?        କାରଣ ଦେ ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼଼ି଼ ନମିନ୍ଦେ� ଧାମି4କତାର ଆ
ଶ4 କର�ଥିଦେଲ        । ଏବଂ ଶର୍ୀ ଦେମାନ୍ ନ୍ ବ� ଝିପାରିଦେଲ ଦେ� ଏହା
           ଦେହଉଛି ଏକମା�ର୍ ଉପାୟ �ାହାକି ଆପଣ ପର୍କୃ�ଦେର ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼଼ି଼ର  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ଦେ ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ

             ନକିଟଦେର ଦେହାଇଥିବା ଚ� କ୍�ି ପର୍�ିଶୃ�ି ନୂ�ନୀକରଣ କରିବାକ� ପର୍ �୍� � ଦେହବାଦେର  ାହା�ୟ୍ କରିପାରିଦେବ। ଏହା  ମୟ ନଏି।
          ଦେ ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ାଥ4ନାଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ହତାଶ ଦେହବାକ� ପଡି଼ବ। ଏହା ଏକ ଘୃଣୟ୍ ଜଗ�,   ଏଠାଦେର ଦେ ମାଦେନ
   ବଢ଼଼ୁଅଛନ୍�ି ତାହା ନୁଦେହୁଁ କି? ’   ଦେମା ର କହବିାର ଅଥ4,          ଆପଣମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� କଦେଲଜଦେର ଏପରି ଜିନଷିର  ାମନ୍ା କର�ଅଛ �ାହା ମୁଁ�

      କଦେଲଜଦେର ଦେକଦେବ ବି  ୱ୍ପନ୍ଦେର ଦେ
ଖି ନ ଥିଲି,    ଖର୍ୀଷଟି୍ୟାନ କ୍ୟାମପ୍ ଦେର ମଧୟ୍ ନୁହୁଁ  ’     । ଦେମା ର ପିଲାମାଦେନ ଇଣଟ୍ରଦେନଟ୍ ଦେହଉ
        ’      କିମବ୍ା ଦେକାଣ ଅନୁଦେକାଣଦେର ଥିବା ପ�ର�ଷର  ମମ୍�ଖୀନ ଦେହଉଛନ୍�ି। ମୁଁ� ଦେମା ପଦେଡ଼ାଶୀ ଦେକାଣଦେର ଥିବା ଦେକୌଣ ି ନ
ି୍4
ଷିଟ୍

   ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କର�ନାହିଁ,      କିନ୍�� ଦେକାଣଦେର ଥିବା ପର୍ବା
 ପ�ର�ଷ ବିଷୟଦେର  । ମଣିଷ,  ’  ଦେ ମାଦେନ ଦେମା ର
         ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ନଷଟ୍ କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ନଶିା 
ର୍ବୟ୍ ପାଇଅଛନ୍�ି,      ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ଦେ ହପିରି କରିବା ପାଇୁଁ

 ଅଶ�୍ୀ�ତା ପାଇଛନ୍�ି              । ଏହା ଏକ ଘୃଣୟ୍ ଜଗ� ଏବଂ �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ାଥ4ନା କରିବାକ� ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ�
ଦେନାହୁଁ�,     ଦେ�ଦେବ ଏହା କାମ କରିବ ନାହିଁ            । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ତାହା ବ� ଝିବାକ� ଦେହବ ଦେ� ଏହା କଷଟ୍କର। ଏହା କହବିା ପର୍କୃ�ଦେର  ହଜ, 
“   ଆ ଏବଂ ଶ�ଣ,       ବିଲ୍ ଏହ ିବ� ପର୍ଚାର କଦେର ଏବଂ ଘରକ� �ାଏ ”         । କିନ୍�� ତାହା ଦେ ହି ପର୍କାରର ମଣଡ୍�ୀ ନୁଦେହୁଁ �ାହା ନମିନ୍ଦେ�

         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପି4� ଅଟ� । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ପାରିବାରିକ ମଣଡ୍�ୀ ଦେହବାକ�  ମପି4� ଦେହାଇଅଛ� ,    ଏବଂ ତାହା କଷଟ୍ ାଧୟ୍
ଅଦେଟ               । ଏହା କଷଟ୍ ାଧୟ୍ କାରଣ ଏହା 
ାମିକା ଅଦେଟ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କା�4୍ୟ କର�ଥିବା ପର୍ ାରଣ କା�4୍ୟକ୍ରମଦେର କାମ

              କରିବାର କାରଣ ଦେହଉଛି ଏହି ମଣଡ୍�ୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା କରିବା ଉଚି�୍ ତାହା କରିବା ପାଇୁଁ
              ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଆବଶୟ୍କୀୟ  �ବିଧା ନାହିଁ। ଦେ�ଣ� ଏହା 
ାମିକା ଅଦେଟ। ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ନମନୀୟ ଦେହବା ଜାରି ରଖିବାକ� ପଡି଼ବ।

   �ୟ୍ ଦେହଉଛି  �ୟ୍,           ଏହା ପରିବ�୍4�ନ ହଏୁ ନାହିଁ ଏବଂ ମମ4ଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପର୍ଶଂ ା  ବ4
ା  ମାନ ରହବି   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
    ’      ପରଦେମଶଵ୍ର କିଏ ଏବଂ ଦେ କ ଣ କରିଅଛନ୍�ି ତାହା  ବ4
ା ଦେଘାଷଣା କରିବ� ,       କିନ୍�� ଦେ ହି ପର୍ଶଂ ାର ରପୂ ପରିବ�୍4�ନ ଦେହବାକ�

�ାଉଅଛି  । 
�ଃଖି�!   ଏହା ଦେକବ� ଅପରିହା�4୍ୟ         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ିହ
ୁୀମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଜଦେଣ �ିହ
ୁୀ ଏବଂ ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କ
                ନମିନ୍ଦେ� ଜଦେଣ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେହବ� ଏବଂ ତାହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଦେ� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଅନନ୍�  �ୟ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରିବା

           ଦେବଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ରପୂ ଏବଂ ପର୍କାଶନଗ�ଡି଼କ ପରିବ�୍4�ନ ଦେହବାକ� ପଡି଼ବ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର
    ଆରାମ ଅଞଚ୍�ର ବାହାଦେର ବି ତ୍ାରି� ଦେହବ� ।

       ମୁଁ� ଛ� ଟିଦେର ଥିବାଦେବଦେ� କାଲିଫନି4ଆର ଏକ ବଡ଼ ମଣଡ୍�ୀକ� �ାଇଥିଲି   “  ” ”    । ଏହାକ� ଦେରାକ୍ ହାରଦେବାର୍ କ�ହା�ାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଦେମାଦେ�
 କହବିାକ� 
ଅିନ୍�� ,   ଏହା ଅ
ଭ୍�� ଥିଲା!       ଏହା ଗ�ି କର�ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଥରି ଉଠ� ଥିଲା,     ଦେ ମାଦେନ  ବ� ଚାରି ହଜାର ଥିଦେଲ,  ପର୍ାୟ

    ଦେ ମାନଙ୍କ ହାରାହାରି ବୟ ୨୫ ଥିଲା           । ମୁଁ�  ମଗ୍ର ମଣଡ୍�ୀଦେର ଜଦେଣ ପ�4ୟ୍ଦେବକ୍ଷକଙ୍କ� ଦେ
ଖି ନାହିଁ।  ମ ଦ୍େ� ଉପା ନାଦେର
              ଭାଗ ଦେନଉଥିଦେଲ। ଦେ ମାଦେନ ଦେକାଷଟ୍ା ଦେମ ା ଅଥ4ା�୍ ଏକ ଜାଗା  ହ�ି ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଅନନ୍�  �ୟ୍କ� ଦେ�ାଗାଦେ�ାଗ କରିବାକ�

      ଶିଖିଅଛନ୍�ି। କିନ୍�� ବାହ୍ୟ ରପୂଗ�ଡି଼କ ପରିବ�୍4�ନ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ;ି      ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼଼ି଼ ବିଶଵ୍ା ୀମାନଙ୍କ� ପର୍ �୍� � କରିବା
            ନମିନ୍ଦେ� �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପର୍�ିଶୃ�ିକ� ପା�ନ କରିବାକ� �ାଉଅଛ� ଦେ�ଦେବ ଦେ ମାନଙ୍କ� ପରିବ�୍4�ନ ଦେହବାକ�

ପଡି଼ବ     । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭାଗ ନମିନ୍ଦେ�,      ଏହା ଦେ ମାନଙ୍କ ପାଖଦେର ବହ�ୁ  ହଜ ଅଦେଟ    । ଦେ ମାନଙ୍କର  ମୟ
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     ଆ ିବ। କିନ୍�� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଚାଦେଲଞଜ୍ କରା�ିବା ଉଚି�,          ଏବଂ ବ�ଝାମଣା  ହ�ି ଦେ ମାଦେନ ଚାଦେଲଞଜ୍ ଦେହଦେବ ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଆପଣା
      ଆପଣା ନମିନ୍ଦେ� ପିତାମାତାଙ୍କ ଚ� କ୍�ିକ� ନୂ�ନୀକରଣ କରିବା ଆବଶୟ୍କ        । ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଣ ନଜି ନଜି
               ଜୀବନର ଦେକୌଣ ି  ମୟଦେର ନଜି ନମିନ୍ଦେ� ପ�ର�ଷ କିମବ୍ା ନଜି ନମିନ୍ଦେ�  �୍ର୍ୀ ନଷିପ୍��ି୍ ଦେନବାକ� ଆହ୍ଵାନ କରା�ିଦେବ। ଏବଂ

           ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପର୍ାଥ4ନା ଦେ� ବୟ୍କ୍�ିଗ� ପିତାମାତା ଭାବଦେର ଏବଂ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଏହି ପରିବାରର  
 ୟ୍ ଭାବଦେର, 
              ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼଼ି଼ର ବିଶଵ୍ା ୀମାନଙ୍କ� ଉ� ୍ାହ�ି କରିବା ଏବଂ ଉପଦେ
ଶ ଦେ
ବା �ଥା ଚାଦେଲଞଜ୍ କରିବା ପାଇୁଁ �ାହା

  କରିପାରିବ� ତାହା କରିଆ ିଥିବ� ।

’            ଦେମା ର ଏକ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ମ�ୂକ ଶିକ୍ଷା ଅଛି �ାହା ମୁଁ� ଆଜି  କାଦେ� ବନ୍
 କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ        । ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଆପଣ ଏହା
  ନାଟୟ୍ମୟ ଭାବିଦେବ ନାହିଁ;     ଏହା ଇଚଛ୍ାକୃ� ଦେହବା ନମିନ୍ଦେ� ନୁଦେହୁଁ         । କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ବିଷୟଦେର କହଅୁଛ� ତାହାକ� ମୁଁ�
     ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର  ଜାଡି଼ବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଲି। ରିକ୍,    ଦେ ମାଦେନ �ଦେ� ଅଛନ୍�ି କି?  ଭି�ରକ� ଆ     । ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ଆପଣମାଦେନ

           ଆପଣମାନଙ୍କର ପର୍�ିଶୃ�ିର ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍କ� ଦେ
ଖନ୍�� । ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ଆପଣମାଦେନ ଏହ ିବ�କ�  ଂଖୟ୍ା ଭାବଦେର ଦେ
ଖନ୍�� ନାହିଁ,  କିନ୍��
         ମଲ୍ୂୟବାନ ଜୀବନ ଭାବଦେର �ିଏ  ୱ୍ଗ4 କିମବ୍ା ନକ4ଦେର ଅନନ୍�କା� ବା କରିଦେବ      । ଏବଂ ପରଦେମଶଵ୍ର  ମଗ୍ର ପର୍କ୍ରିୟାଦେର

              ହ �୍ ରଖିବା ନମିନ୍ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ ହି  ଥ୍ି�ିଦେର ରଖିଅଛନ୍�ି। ଦେ ମାଦେନ ଏଠାଦେର କାହିଁକି ଅଛନ୍�ି ତାହା ଏକ ପର୍କାଦେର
            ଦେ ମାଦେନ ଜାଣନ୍�ି। କିନ୍�� ଦେ ମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ନଶିଚି୍� ନୁହୁଁନ୍�ି। ବାଳାଶର୍ମର� 
ୱ୍ା
ଶ ଶଦ୍େରଣୀ ପ�4ୟ୍ନ୍� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର

         ୧୦୦ ଦେଲାକ ପର୍ଥମ ଘଣଟ୍ାଦେର ଥିଦେଲ ଏବଂ ଏହି ଜନଗହ�ିଦେର ଦେ�ାଗଦେ
ବା ପାଇୁଁ,     �
ି ଆପଣମାଦେନ ପର୍ଥମ ଶଦ୍େରଣୀଦେର କଦେଲଜ
 ମାଧୟ୍ମକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,            ଏବଂ �
ି ଆପଣ ଶୀଦେଲା ହଲ୍ି ଦେଫଦେଲା ିପକ୍� ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୃହ ମଣଡ୍�ୀ ଦେବାଲି ଭାବ�ଅଛନ୍�ି,  ମୁଁ�

     ଚାଦେହୁଁ ଦେ� 
ୟାକରି ଆପଣମାଦେନ ଛଡ଼ିା ଦେହଅନ୍��        । ଏହ ିବ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ବିଚାରକ�୍4ତା ପ� �୍କର ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ଅଦେଟ, 
 ଆପଣ  ବ�      । ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଛଡ଼ିା ଦେହାଇଅଛନ୍�ି,        ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ� କହବିାକ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଦେର

  ଏକ  ମୟଆ ିବ,    ଦେବାଧହଏୁ ଏହା ପବୂ4ର� ଆ ିଅଛି           । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଏହପିରି ଏକ  ମୟଆ ିବ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆପଣ ନଜି
                ନମିନ୍ଦେ� ନଷିପ୍��ି୍ ଦେନବାକ� ପଡି଼ବ ଦେ� �ୀଶ� ଆପଣଙ୍କର �ୀଶ� ଦେହଦେବ କି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଏହପିରି ଏକ  ମୟଆ ିବ

              ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଆପଣ ନଷିପ୍��ି୍ ଦେନବାକ� ପଡି଼ବ ଦେ� �ିଦେହାବା ଅଥ4ା�୍  
ାପର୍ଭ� ଆପଣଙ୍କର ପରଦେମଶଵ୍ର ଏବଂ ଆପଣ ତାହାଙ୍କ�
          ’       ଅନୁ ରଣ କରିଦେବ କି ନାହିଁ। ଏହପିରି ଏକ  ମୟଆ ିବ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଦେକବ� ମା ଏବଂ ବାପା ଖର୍ୀଷଟି୍ୟାନ ଦେହାଇଥିବାର ଅଥ4 ନୁଦେହୁଁ

               ଦେ� ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� �ଥାଥ4 ଅଦେଟ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ� ଦେ ହି ନଷିପ୍��ି୍ ଦେନବାକ� ପଡି଼ବ। ଏବଂ ଆପଣମାଦେନ ମଧୟ୍ଦେର ଠଆି
            ଦେହାଇଥିବା ପର୍ଦେ�ୟ୍କଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପର୍ାଥ4ନା ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେଶମା ଆପଣଙ୍କର ବିଶୱ୍ା ର ବକ୍�ବୟ୍ ଦେହବ। ମୁଁ�

             ମଣଡ୍�ୀମାନଙ୍କଦେର ଦେ ବା କରିଆ �ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପିଲାମାନଙ୍କ�  ୱ୍ାଗ� କରନ୍�ି ନାହିଁ ଦେ�ଣ� ଦେ ମାଦେନ �ାହା ଚାହୁଁାନ୍�ି ତାହା
              କହପିାରିଦେବ ଏବଂ ମୁଁ� ଏହାକ� ଭଲ ପାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଦେ�ୟ୍କଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପର୍ାଥ4ନା ଦେ� 
ଦିେନ ଆପଣମାଦେନ

କହଦିେବ, "  ଦେହ ଇ ର୍ାଏଲ, ଶ�ଣ;    
ାପର୍ଭ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର,   ଏକମା�ର୍  
ାପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି,   ଏଥିନମିନ୍ଦେ� �� ମଦ୍େଭ
              ଆପଣା  ମ �୍ ଅନ୍�କରଣ ଓ  ମ �୍ ପର୍ାଣ ଓ  ମ �୍ ଶକ୍�ି  ହ�ି  
ାପର୍ଭ� �� ମଭ୍ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବ।" 

       ତାହା ହିଁ ଠଆି ଦେହାଇଥିବା ପର୍ଦେ�ୟ୍କଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପର୍ାଥ4ନା      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣଙ୍କ� ବହ�ୁ ଧନ୍ୟବା

             ଦେ
ଉଅଛ� ଦେ� ପରଦେମଶଵ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଏକ ଅଂଶ ଦେହବା ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣମାନଙ୍କ� ଆମ ପାଖକ� ପଠାଇଛନ୍�ି।
     
ୟାକରି ଅନ୍ୟ  ମ ଦ୍େ� ଠଆି ଦେହଦେବ କି?      ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଠଆି ଦେହାଇଛନ୍�ି ଦେ ମାଦେନ ଅଧିକାଂଶ ନମିନ୍ଦେ�,   ବ�୍4�ମାନର ବୟ କ୍ ପିଢ଼଼ି଼।

           ଏହା �ିଦେହାଶୂୟଙ୍କ ପିଢ଼଼ି଼ ଏବଂ �ିଦେହାଶୂୟଙ୍କ ପ� �୍କ ଆପଣମାନଙ୍କ� ପଚାରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଦେମାଦେ� ଆହ୍ଵାନ କଦେର:  ଆପଣମାଦେନ
   ପର୍�ିଶୃ�ିକ� ଆବଶୟ୍କୀୟ କରିବ କି,        �ାହା 
ଵ୍ାରା ଦେ�ପ�4ୟ୍ନ୍� ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେର ନଭି4ର କଦେର,  ବିଚାରକ�୍4ତାଙ୍କ ପ� �୍କ

     ଏହି ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼଼ି଼କ� ବଣ୍4ଣନା କରିବ ନାହିଁ           । ଦେଶମା ଅନୁ ରଣ କର�ଥିବା ପ
ଗ�ଡି଼କ  ହ�ି ଆପଣ  ହମ� ଦେହଦେବ କି ଦେ�,  ଏହା
     ଦେହଉଛି ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼଼ି଼ ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣଙ୍କର ପର୍�ିଶୃ�ି?    �
ି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପର୍�ିଶୃ�ି,      ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଆଜି  କାଦେ� ବନ୍


              କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ଏବଂ ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼଼ି଼ ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ପର୍�ିଶୃ�ି ଭାବଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ଏକାଠି 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ୬:୬-  ୯
 ପଢ଼ି଼ବାକ� ଚାଦେହୁଁ    ’   । ଆପଣ 
ୟାକରି ଦେମା  ହ�ି ପଢ଼ି଼ଦେବ କି? “          ପ�ଣି ଏହି ଦେ�ଉୁଁ  କ� କଥା ମୁଁ� ଆଜି ଆପଣଙ୍କ� ଆଜ୍ଞା କର�ଅଛ,ି  ତାହା

   �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ହ
ୃୟଦେର ରଖିବ              । ଆଉ �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା  ନ୍ତାନଗଣକ� ��ନ୍ ପବୂ4କ ତାହା ଶିଖାଇବ ଓ �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ଗୃହଦେର
               ବ ିବା ଦେବଦେ� ଓ �� ମଦ୍େଭ ପଥଦେର ଚାଲିବା ଦେବଦେ� ଓ �� ମଦ୍େଭ ଶୟନ କରିବା ଦେବଦେ� ଓ �� ମଦ୍େଭ ଉଠବିା ଦେବଦେ�,   ଦେ ମାନଙ୍କ  ଙ୍ଦେଗ

   ଦେ ହି ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରିବ               । ଆଉ �� ମଦ୍େଭ ଚିହ୍ନ  ଵ୍ରପୂ ଆପଣା ହ �୍ଦେର ତାହା ବାନ୍ଧିବ ଓ ତାହା ଚକ୍ଷ� 
ଵ୍ୟ ମଧୟ୍ଦେର
            “ ’    ଭଷୂଣ  ଵ୍ରପୂ ଦେହବ। ଆହରିୁ �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ଗୃହ
ଵ୍ାର ଚଉକାଠଦେର ଓ ବାହର 
ଵ୍ାରଦେର ତାହା ଦେଲଖିବ। ଦେମା ର ପର୍ାଥ4ନା ଏହା

 କି ଦେ�,       ତାହା ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼଼ି଼ ନମିନ୍ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପର୍�ିଶୃ�ି ଅଦେଟ।

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା: ପିତା,          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ବ�ଝ�ଅଛ� ଦେ� �� ମଭ୍ର 
ୟା ଏବଂ �� ମଭ୍ର ଅନୁଗ୍ରହଦେର
               �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� କ୍ଷମା ଏବଂ ପରି�ର୍ାଣ ରଖିଅଛ �ାହାକ� �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଜଣ ଜଣ କରି ଡାକ ଏବଂ
 �� ମଦ୍େଭ କ�ହ, “    ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେହବି,      �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେମାହର ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଅଂଶ ଦେହବ କି?” ପରଦେମଶଵ୍ର, 

 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�ଝ�ଅଛ� ,       ଦେ� ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପରିବାରଦେର ଉ
ଧ୍ାର ପାଇଥାଉ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଦେଣ
     ବୟ୍କ୍�ି ଦେଗାଟିଏ ଥରଦେର 
ୱ୍ାର ମଧୟ୍ଦେ
ଇ �ାଉ   ’      । ଏବଂ ଦେମା ମୁଁା ଦେମା  ହ �ାଇ ପାରିଦେବ ନାହିଁ, ’  ’   ଦେମା ବାପା ଦେମା  ହ �ାଇ
 ପାରିଦେବ ନାହିଁ,   ’     ଶର୍ୀ ଏବଲି4 ଦେମା  ହ�ି 
ଵ୍ାର ମଧୟ୍ଦେ
ଇ �ାଇପାରିଦେବ ନାହିଁ   ’   । ତାହା ଦେମା ର ନଷିପ୍��ି୍ ଅଦେଟ;  ଏହା ଟାଇଲର୍, 

କିଷ୍4ଦେଟନ୍, ଦେହଦେଡନ,     ରିଆନ୍ ଏବଂ ବଦ୍େରଣଟ୍ଙ୍କର ନଷିପ୍�ି ଅଦେଟ         । ଏହା ଦେହଉଛି ଏହି ��ବା ବୟ କ୍ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର
  ପର୍ଦେ�ୟ୍କଙ୍କ ନଷିପ୍��ି୍। ପିତା,           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର� ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏକ ପର୍କାର ମଣଡ୍�ୀ ଦେହବାକ�
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         ଉ� ୍ାହ�ି କର ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପାପର ଏହି ବଣ୍4ଣନାଦେର ବିଚାରକ�୍4ତାମାନଙ୍କର ଦେକୌଣ ି  ଥ୍ାନ ନାହିଁ    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କର�ଥିବା
           ମ �୍ କା�4୍ୟ ଏହି ପିଢ଼଼ି଼ଦେର ଏବଂ ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼ି଼ମାନଙ୍କଦେର ଆପଣଙ୍କ�  ନ୍�� ଷଟ୍ ଦେହଉ। ଆଦେମନ୍।
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୧୩.     ପରଗମଶ୍ବର ରାଜା ଅଟନି୍ତ (  ୧ ଶାମୁଗୟଲ)

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା: ପିତା,          ମନୁଷୟ୍ ଶକ୍�ିର 
ୃଶୟ୍ ଏବଂ ମନୁଷୟ୍ର ଇଚଛ୍ା ପରିବ�୍4ଦେ� ଆପଣ ପର୍କୃ�ଦେର
 ରାଜା ଅଟନ୍�ି,             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର  ୱ୍ୀକାର କର�ଅଛ� ଦେ� ଆପଣ ରାଜା ଅଟନ୍�ି ଏବଂ ଆପଣ ଇ�ିହା ର

            ନୟିନ୍�ର୍ଣଦେର ଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଇ�ିହା  ଷୃଟି୍ କର�ଥିବା ପରି ଦେ
ଖା�ାଉଥିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଉପଦେର ଆପଣ ନୟିନ୍�ର୍ଣ
କର�ଅଛନ୍�ି  । ପିତା,        ଦେ ଠାଦେର ଅଦେନକ ବିଷୟ ଅଛି �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝି ପାର�ନାହୁଁ�,      ଏହା କିପରି କା�4୍ୟ କଦେର ତାହା

  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝି ପାର�ନାହୁଁ�,          ଏକ ଉ��୍ମ ଏବଂ  ବ4ଶକ୍�ିମାନ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପରିଚା�ି� ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ଦେର ଏପରି
                ମନ୍
ତା କିପରି ରହପିାଦେର ତାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝି ପାର� ନାହୁଁ� ଏବଂ ଏପ�4୍ୟନ୍� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶବ୍ା 
ଵ୍ାରା 
ୃଢ଼ କରିଥାଉ ଦେ�

           ଆପଣ  ବ4
ା ଉ��୍ମ ଅଟନ୍�ି ଓ ଆପଣ ରାଜା ଅଟନ୍�ି ତାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶବ୍ା କର�      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର� ଦେ�ପରି
            ଆଜି  କାଦେ� ହାନ୍ନାଙ୍କ ଗୀ�କ� ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ଦେ
ଖ� ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ାଷୀ କିମବ୍ା ଉ� ୍ାହ�ି ଦେହାଇପାର�,    �ାହା ବି ଦେହଉ ନା

କାହିଁକି,            ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�ଝ�ଅଛ� ଦେ� ଆପଣ  ାବ4ଦେଭୌମ ଅଟନ୍�ି ଏବଂ ଆପଣ ଇ�ିହା ନୟିନ୍�ର୍ଣଦେର ଅଛନ୍�ି   । �ୀଶ�ଙ୍କ
ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍  ।

 ୧.  ଶାମ�ଏଲ -  ଦେଶଷ ବିଚାରକ�୍4ତା

     ଇ ର୍ାଏଲର ଇ�ିହା ଦେର ଶାମ�ଦେୟଲ ଦେଶଷ ବିଚାରକ�୍4ତା ଥିଦେଲ          । ଦେ ଜଦେଣ ଭବିଷୟ୍
୍ବକ୍ତା ଏବଂ �ାଜକ ମଧୟ୍ ଥିଦେଲ। ଏବଂ
    ଆପଣମାନଙ୍କ ବାଇବଲଦେର ପର୍ଥମ ଶାମ�ଦେୟଲଙ୍କ ପ� �୍କଦେର,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶାମ�ଦେୟଲଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟଦେର ଏବଂ

             ଇ ର୍ାଏଲର ପର୍ଥମ ପର୍ମ�ଖ ରାଜା ଭାବଦେର ଶାଉଲଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟଦେର ପଢ଼ି଼ଅଛ� ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ାଉ
ଙ୍କ  ହ�ି
 ପରିଚି� ଦେହାଇଅଛ� ,       �ିଏ ଇ ର୍ାଏଲର ଇ�ିହା ଦେର 
ୱି୍�ୀୟ ପର୍ମ�ଖ ରାଜା ଦେହାଇଥିଦେଲ       । କିନ୍�� ୧ ଶାମ�ଦେୟଲ ମଧୟ୍ ଇ ର୍ାଏଲର

      ଇ�ିହା ଦେର ଏକ ଅ�ୟ୍ନ୍� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ପରିବ�୍4�ନର  ାକ୍ଷୀ ହଏୁ,       କାରଣ ପର୍ଥମ ଶାମ�ଦେୟଲଦେର ଆଦେମ ଥିଓକ୍ରା ୀ ଅଥ4ା�୍
       ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ରାଜ�ଵ୍ କିମବ୍ା ଧମ4�ନ୍�ର୍ର� ରାଜ�ନ୍�ର୍କ� ପରିବ�୍4�ନ ଦେହବା ଦେ
ଖ�      । ଇ ର୍ାଏଲ ଏକ ଥଓିକ୍ରା ୀ ଭାବଦେର

 ପରିକ�ପି୍� ଦେହାଇଥିଲା,     �ାହା ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପରିଚା�ି� ଦେହଉଥିଲା     । ଦେ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଦେଲାକ,   ବିଚାରକ�୍4ତା ଏବଂ
   ଭବିଷୟ୍
୍ବକ୍ତାଙ୍କ 
ଵ୍ାରା କା�4ୟ୍ କରିଥା'ନ୍ଦେ�,        କିନ୍�� ଏକ ଥିଓକ୍ରା ୀ ଅଥ4 ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେହଉଛନ୍�ି ମ�ଖୟ୍ ବୟ୍କ୍�ି   । ଏବଂ

           ପର୍ଥମ ଶାମ�ଦେୟଲଦେର ଆଦେମ ଥିଓକ୍ରା ୀର� ରାଜ�ନ୍�ର୍କ� ପରିବ�୍4�ନ ଦେହବା ଦେ
ଖ� ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଇ ର୍ାଏଲର  ନ୍ତାନମାଦେନ
    ଦେ ମାନଙ୍କ ଉପଦେର ଜଦେଣ ରାଜା ଚାହୁଁ�ଥିଦେଲ,        ଦେ ମାଦେନ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ���୍ୱ୍ ଅଧୀନଦେର ରହବିାକ� ଚାହୁଁ� ନ ଥିଦେଲ    । ଦେ�ଣ� ଏହା

    ଐ�ିହା ିକ ଭାବଦେର ଏକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ପ� �୍କ,          କିନ୍�� ���୍ୱ୍ଗ� ଭାବଦେର ଏକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ପ� �୍କ ଏବଂ ଏହା ଦେହଉଛି
   ଇ�ିହା ଦେର ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ହ �୍କ୍ଦେଷପର ନାଟକ।

କ.   ଶାମ�ଦେୟଲଙ୍କ ଜନ୍ମ

             ୧ ଶାମ�ଦେୟଲ ଇଲ୍କାନା ନାମକ ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ କାହାଣୀର� ଆରମଭ୍ ହଏୁ �ାହାର 
�ଇ ପ�ନ୍ୀ ଥିଦେଲ,   ପନନି୍ନା ଏବଂ ହାନ୍ନା  । ହାନ୍ନା
 ବନ୍ଧୟ୍ା ଥିଦେଲ;      ହାନ୍ନା  ନ୍ତାନ ପର୍ ବ କରିବାଦେର ଅ ମଥ4 ଦେହଦେଲ      । ଏବଂ ଆପଣ ଦେ�ପରି କ�ପ୍ନା କରିପାରନ୍�ି,   
�ଇ ପ�ନ୍ୀଙ୍କ
       ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ ଏବଂ �ାହାର ଦେକୌଣ ି  ନ୍ତାନ ନ ଥିଦେଲ,       ଦେ ମାଦେନ ଭଲ ଘର  ଂ ାର କରି ନ ଥିଦେଲ     । ପର୍ଭ�ଙ୍କ� ବ�ି
ାନ ଦେ
ବା
             ନମିନ୍ଦେ� ଇଲ୍କାନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପର୍�ିବଷ4 ଶୀଦେଲାକ� �ାଇଥିଦେଲ ଏବଂ ୧ ଶାମ�ଦେୟଲ ୧ ପବ4ଦେର,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

          ଦେ ମାନଙ୍କ� ଶୀଦେଲାକ� �ା�ର୍ା କରିବାର ଦେ
ଖ� ଏବଂ ହାନ୍ନାଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନା କରିବାର କାହାଣୀ ଦେ
ଖ�      । ଏହା ଏକ  �ନ୍
ର ପର୍ାଥ4ନା ଅଦେଟ,
       ୧ ଶାମ�ଦେୟଲ ୧ ପବ4 ୯ ପ
ର� ଆରମଭ୍ କରି, “         ଏହରିଦୂେପ ଏକ  ମୟଦେର ଦେ ମାଦେନ ଶୀଦେଲାଦେର ଦେଭାଜନପାନ  ମାପ�୍ କଲା ଉ�ତ୍ାଦେର

 ହାନ୍ନା ଉଠଲିା      । ଦେ  ମୟଦେର ଏଲି �ାଜକ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ମନ୍
ରି-     
ଵ୍ାରବନ୍ଧ ନକିଟ ଥ୍ ଆପଣା ଆ ନଦେର ବ ିଥିଦେଲ   । ପ�ଣି ହାନ୍ନା
               �ିକ୍�ମନା ଦେହାଇ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ନକିଟଦେର ପର୍ାଥ4ନା କର� କର� ଅ�ିଶୟ ଦେରା
ନ କଦେଲ। ପ�ଣି ଦେ ଏକ ମାନ� ମନା ି କହଲିା;  ଦେହ

 ଦେ ୈନ୍ୟାଧିପ�ି  
ାପର୍ଦେଭା,              ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା 
ା ୀର 
�ଖଃ ପର୍�ି ନତିାନ୍� 
ୃଷଟି୍ପା� କରିବ ଓ ଦେମାଦେ�  ମ୍ରଣ କରି
   ଆପଣ 
ା ୀକି ପାଦେ ାରିବ ନାହିଁ,     ମା�ର୍ ଆପଣା 
ା ୀକି ଦେଗାଟିଏ ପ�ର�ଷ-   ନ୍ତାନ ଦେ
ବ,      ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ତାହାର �ାବଜଜ୍ୀବନ ତାହାକ�

          
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର 
ାନ କରିବି ଓ ତାହାର ମ �୍କଦେର କ୍ଷ�ର ଲାଗିବ ନାହିଁ “  । ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,    ଦେ ଜଦେଣ ନାଜରି�ୀୟ
         ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବ ଏବଂ  ାରା ଜୀବନ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ� ଦେହଦେବ      । ଏବଂ ଦେବାଧହଏୁ ଦେ ତାଙ୍କ

          ପର୍ାଥ4ନାଦେର ଏଦେ� ଭାବବିହ୍ବ� ଥିଦେଲ ଦେ� �ାଜକ ଭାବିଦେଲ ଦେ� ଦେ ମ��୍ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି,  ପ
 ୧୩  “   । ଏହରିଦୂେପ ଦେ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ
               ାକ୍ଷା�ଦେର ପର୍ାଥ4ନା କର�ଥିବା  ମୟଦେର ଏଲି ତାହାର ମ�ଖକ� ଅନାଇଦେଲ। ଦେ  ମୟଦେର ହାନ୍ନା ଆପଣା ମଦେନ ମଦେନ କଥା କହଥୁିଲା; 

   ଦେକବ� ତାହାର ଓଷଠ୍ ହଲୁଥିଲା,      ମା�ର୍ ତାହାର ରବ ଶ�ଣା�ାଉ ନ ଥିଲା;        ଦେ�ଣ� ଦେ ମ��୍ ଦେହାଇଥିବ ଦେବାଲି ଏଲି ବିଚାର କଦେଲ  ।
   �ହିଁଦେର ଏଲି ତାହାଙ୍କ� କହଦିେଲ,     �� ମଦ୍େଭ ଦେକଦେ� କା� ମ��୍ ଦେହାଇଥିବ?     �� ମଭ୍ 
ର୍ାକ୍ଷାର �� ମଭ୍ଠାର� 
ୂର କର “  । ଦେବାଧହଏୁ

      “     ଏଲିଙ୍କ� ନଜି ବିଷୟଦେର ବହ�ୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଥିଦେର ହାନ୍ନା ଉ��୍ର ଦେ
ଇ କହଲିା, ‘ନା,  ଦେମାହର ପର୍ଭ�,   ମୁଁ� 
� ଖିଃନୀ  �୍ର୍ୀ;  ମୁଁ�
    
ର୍ାକ୍ଷାର କି ମ
ୟ୍ପାନ କରି ନାହିଁ,       ମା�ର୍  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ  ମ�ଖଦେର ମୁଁ� ଆପଣା ପର୍ାଣ (ଦେବ
ନା) ଢ଼ା�ୁଥିଲି    । ଆପଣା 
ା ୀକି

     ପାପାଧମର କନ୍ୟା ଦେବାଲି ଜ୍ଞାନ ନ କର;          ମ� ଆପଣା ଚିନ୍ତା ଓ ବିରକ୍�ିର ବାହଲ୍ୁୟ ଦେହ�� ର� ଏପ�4ୟ୍ନ୍� କଥା କହଥୁିଲି ’   । �ହିଁଦେର ଏଲି
  ଉ��୍ର ଦେ
ଇ କହଦିେଲ,  କ�ଶ�ଦେର �ାଅ;   �ାହା �� ମଦ୍େଭ ମାଗିଲ,       ଇ ର୍ାଏଲର ପରଦେମଶଵ୍ର �� ମଭ୍ର ଦେ ହି ନଦିେବ
ନ ଅନୁ ାଦେର

 �� ମଭ୍ଙ୍କ� ଦେ
ଉନ୍�� “     । ହାନ୍ନାଙ୍କର  ନ୍ତାନ ଦେହାଇପାରି ନ ଥା'         ନ୍ତା ଏବଂ ପର୍ାଚୀନ କା�ଦେର ବନ୍ଧୟ୍ା ଦେହବା ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ
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    ଅଭିଶାପର ବିଷୟ କିଛି ନ ଥିଲା           । ଏହା �� ମଭ୍ ଉପଦେର ପରଦେମଶଵ୍ର ଅ ନ୍�� ଷଟ୍ ଦେହବାର  ଙ୍ଦେକ� ଭାବଦେର ବୟ୍ାଖ୍ୟା
      କରା�ାଇଥିଲା। ଦେ�ଣ� ତାହାଙ୍କର ଦେକୌଣ ି  ନ୍ତାନ ନ ଥିଲା,         ଦେ ତାଙ୍କ  ୱ୍ାମୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ପ�ନ୍ୀଙ୍କ  ଙ୍ଦେଗ  ନ୍ତାନ ପାଇ

 ପାରିଲା ନାହିଁ                  । ଦେମାଦେ� ଲାଗ�ଛି ଦେମାଦେନାଗାମି ଅଥ4ା�୍ ବିବାହ ପର୍ଥା ନମିନ୍ଦେ� ଏହା ଭଲ ��କ୍�ି। କିନ୍�� ଦେ ଜାଦେଣ କାହା ପାଖକ� �ିବା
ଉଚି�,   ଦେ ନୁଦେହୁଁ କି?         ଦେ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଆଡ଼କ� ମ�ହୁଁାଇଦେଲ ଏବଂ ଦେ ନଜି ପର୍ାଣ (ଦେବ
ନା)       କ� ଢ଼଼ା�ିଦେଲ ଏବଂ ଦେ ଏହାକ� ଏଦେ� ଶକ୍�ି

          ଏବଂ ଏଦେ� ବଡ଼ ବିରକ୍�ିଦେର କଦେଲ ଦେ� ଏଲି ଭାବନ୍�ି ଦେ ମ
ୟ୍ପାନ କରିଅଛନ୍�ି       । ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4ୟ୍ ଦେ� ପର୍ଭ�ଙ୍କ ନକିଟଦେର ଦେମା'ର
                ପର୍ାଥ4ନାଦେର ମୁଁ� ଏଦେ� ହତାଶ ଦେହା�ାଇଥିଲି କି ଦେକହି ଭାବିଦେବ ଦେ� ମୁଁ� ମ
ୟ୍ପାନ କରିଅଛି କିମବ୍ା ମୁଁ� ଜଦେଣ ପାଗ� ଦେବାଲି।

  ହାନ୍ନା ଶୀଦେଲା ଛାଡି଼,  ଘରକ� ଚାଲି�ାଆନ୍�ି,     ଏବଂ ଏଲିଙ୍କ କଥା  � ଅଦେଟ      । ଶାମ�ଦେୟଲ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଦେଲ ଏବଂ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
  ଶାମ�ଦେୟଲ ତାଙ୍କ ମା'      ବିନା ନଦିେଜ ବଞଚି୍ବା ନମିନ୍ଦେ� ବୃ
ଧ୍ି ପାଇଦେଲ,       ଦେ ମାଦେନ ଶୀଦେଲାକ� ଦେଫରି�ାଆନ୍�ି ଏବଂ ହାନ୍ନା ଏଲିକ�
 ଦେଖାଜିବାକ� ଲାଦେଗ,     ଏବଂ ଦେ ତାହାଙ୍କ� ଦେଖାଜି ପାଆନ୍�ି   । ୧ ପବ4ର,  ୨୬ ପ
ଦେର,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଢ଼� , “    �ହିଁଦେର ଦେ  �୍ର୍ୀ କହଲିା;  ଦେହ

 ଦେମାହର ପର୍ଦେଭା,     �� ମଭ୍ ପର୍ାଣ ଜୀବି� ଥିବା ପର୍ମାଦେଣ,   ଦେହ ଦେମାହର ପର୍ଦେଭା,      ଦେ�ଉୁଁ  �୍ର୍ୀ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ନକିଟଦେର ପର୍ାଥ4ନା
       କର� କର� ଏହି  ଥ୍ାନଦେର �� ମଭ୍  ମମ୍�ଖଦେର ଠଆି ଦେହାଇଥିଲା,  ମୁଁ� ଦେ ହ।ି"  ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,     ଆପଣ ଦେ�ଉୁଁ  �୍ର୍ୀଙ୍କ� ମ
ୟ୍ପାନ

    କରିଥିବା ଭାବିଥିଲ ତାହାଙ୍କ� ମଦେନପକାଅ କି?  ଏହା ମୁଁ�! “      ଏହି ବା�କ ନମିନ୍ଦେ� ମୁଁ� ପର୍ାଥ4ନା କରିଥିଲି;    ଆଉମୁଁ� �ାହା ମାଗିଥିଲି, 
       
ାପର୍ଭ� ଦେମାହର ଦେ ହି ନଦିେବ
ନ ଅନୁ ାଦେର ଦେମାଦେ� ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି        । ଏଣ� ମୁଁ� ମଧୟ୍ ତାହାକ�  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର

 ନଦିେବ
ନ କଲି;      ଦେ �ାବଜଜ୍ୀବନ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର ନଦିେବ
�ି ଦେହଲା ”    । ଏହା ଏକ ମହାନ କାହାଣୀ,   ଜଦେଣ ମହଳିାଙ୍କ
      ବିଷୟଦେର �ିଏ ତାଙ୍କ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଆଗଦେର ହତାଶ ଦେହଦେଲ,         ଏବଂ ପରଦେମଶଵ୍ର ତାଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନାର ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି ଏବଂ ଦେ 

     �୍ର୍ୀ ତାଙ୍କ ଶପଥ ପା�ନ କରନ୍�ି        । ଦେବାଧହଏୁ ଏହା କରିବା ଏକ  ହଜ ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ,  ଏହା ଦେହାଇଥା'  ନ୍ତା କି?    ଆପଣ ଏକ ପ��ର୍କ�
     ଏଦେ� ହତାଶ ଭାବଦେର ଚାହୁଁ�ଥିଦେଲ ଏବଂ ତା'            ପଦେର ଦେ�ଦେବ ଆପଣଆପଣଙ୍କ ଶପଥ ପା�ନ କରିବାକ� ତାଙ୍କ� ପର୍ାପ�୍ କରନ୍�ି ପ�ଣି

    
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଦେ ବାଦେର  ମପ4ଣ କରନ୍�ି             । କିନ୍�� ଦେ ତାହା କଦେଲ ଏବଂ ଶାମ�ଦେୟଲ ଏଲିଙ୍କ  ହ�ି ବଢ଼ି଼ଦେଲ ଏବଂ ମନ୍
ରିଦେର
ରହଦିେଲ।

 ଖ.    ହାନ୍ନାଙ୍କର ପର୍ଶଂ ା ଗୀ�

  ମୁଁ� ଭାବ�ଛ,ି                ୨ ପବ4 ଦେହଉଛି ପର୍ଥମ ଶାମ�ଦେୟଲର  ବ�ଠାର� ଏକ ଗ�ର��ଵ୍ପ�ଣ୍4ଣ ପବ4 ଏବଂ ଦେବାଧହଏୁ  ମ �୍ ପର୍ଥମ ଏବଂ 
ବି୍�ୀୟ
            ଶାମ�ଦେୟଲର  ବ�ଠାର� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ପବ4 କାରଣ ପର୍ଥମ ଶାମ�ଦେୟଲ ୨ ପବ4ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ହାନ୍ନାଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନା ଦେ
ଖ�ଅଛ�  ।

              ଏହା ପର୍କୃ�ଦେର ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ପର୍ଶଂ ା କରିବାର ଏକ ଗୀ� �ାହା ଦେ ତାହାଙ୍କ ପରି ଥ୍ି�ିକ� 
ୃଷଟି୍ଦେର ରଖି ଏବଂ
           ପରଦେମଶଵ୍ର ତାହାଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� �ାହା କରିଅଛନ୍�ି ତାହାକ� 
ୃଷଟି୍ଦେର ରଖି ଦେ ପର୍ଶଂ ା କରି ଉଠଦିେଲ,    ଏବଂ ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

  ଏହି ପ
ଗ�ଡି଼କ ଦେ
ଖ�,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ହାନ୍ନା �ାହା ଶିଖିଦେଲ ତାହା ଦେ
ଖିପାରିବା         । ଏବଂ ଦେ ହି ପର୍ଶନ୍ ମୁଁ� ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଦେ
ଇ
 ଦେନବାକ� ଚାଦେହୁଁ:  ’  ହାନ୍ନା କ ଣ ଶିଖିଦେଲ?     ’      ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ହ �୍କ୍ଦେଷପଦେର ଜୀବନର ଅନୁଭ�ିୂ କ ଣ ଥିଲା �ାହା ତାହାଙ୍କ� ନଜି

       ବିଷୟଦେର ଶିଖିବାର ଏବଂ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଶିଖିବାର କାରଣ ଦେହଲା?      ଏବଂ ଦେ�ଣ� ୨ ପବ4ର ୧ ପ
ଦେର,   ଦେ ଦେଘାଷଣା
            କରିବା ଆରମଭ୍ କଦେଲ ଦେ� ଦେ �ାହା ଅଛି ତାହା  ହ�ି ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ପର୍ଶଂ ା କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି     । ଏବଂ ହାନ୍ନା ପର୍ାଥ4ନା

 କରି କହଲିା, “     ଦେମାହର ଅନ୍�ଃକରଣ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ମହାଉଲ୍ଲା କର�ଅଛ,ି      
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ଦେମାହର ଶୃଙ୍ଗ ଉନ୍ନ�
ଦେହାଇଅଛ;ି      ଦେମାହର ମ�ଖ ଦେମାର ଶ�ର୍�ମାନଙ୍କ ନକିଟଦେର ଫିଟିଅଛ;ି      ଦେ�ଦେହ�� ମୁଁ� �� ମଭ୍ ପରି�ର୍ାଣଦେର ଆନନ୍
 କଦେର ”  । ହାନ୍ନା
କହଅୁଛନ୍�ି, “         ମୁଁ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ପର୍ଶଂ ା କରିବାକ� �ାଉଅଛି ଏବଂ ଦେମାହର �ାହା ଅଛ,ି  ଦେମାହର ହ
ୃୟ,    ଶକ୍�ି ଏବଂ ଦେମା

     ମ�ଖଦେର ମୁଁ� ତାଙ୍କ� ପର୍ଶଂ ା କରିବାକ� �ାଉଅଛି ”  ’      । ଏବଂ ତା ପଦେର ଦେ ପର୍କୃ�ଦେର ବାଇବଲର ଉ��୍ମ ଢ଼ଙ୍ଗଦେର, 
  ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପର୍ଶଂ ା କରନ୍�ି  “   ”   । ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପର୍ଶଂ ା ଦେହଉ କହବିା ପର୍ଶଂ ା ନୁଦେହୁଁ, ଠକ୍ି?    ’  ଦେ କିଏ ଏବଂ ତା ପଦେର

         ଦେ �ାହା କରିଅଛନ୍�ି ତାହା ଦେଘାଷଣା କରିବା ଦେହଉଛି ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପର୍ଶଂ ା କରିବା        । ତାହା ଦେହଉଛି ପର୍ଶଂ ା। ଦେ�ଣ� ୧ ପ

      ଦେହଉଛି ପର୍ଶଂ ା କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଆହ୍ବାନ। ଦେ କହନ୍�ି, “   ଦେମାହାର �ାହା ଅଛ,ି      ଦେ ଥିଦେର ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ� ପର୍ଶଂ ା କରିବାକ�

�ାଉଅଛି  ।

  ପରଦେମଶଵ୍ର କିଏ ଅଟନ୍�ି,      ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଦେମାଦେ� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ପର୍ଶଂ ା କରିବାକ� 
ଅି,”     ୨ ଏବଂ ୩ ପ
ଗ�ଡି଼କ  ।
“                
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ �� ଲ୍ୟ ପବି�ର୍ ଆଉ ଦେକହି ନାହିଁ। ଦେ�ଦେହ�� �� ମଭ୍ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଦେକହି ନାହିଁ। କିଅବା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ

           ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ �� ଲ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ଦେଶୈ� ନାହିଁ। ଏପରି ଅ�ି ଅହଙ୍କାରଦେର ଆଉ କଥା ନ କ�ହ;    �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମ�ଖର� 
ାମଭି୍କତା
  ନଗି4� ନ ଦେହଉ;     କାରଣ  
ାପର୍ଭୂ  ବ4ଜ୍ଞ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଟନ୍�ି,     ତାହାଙ୍କ 
ଵ୍ାରା  କ� କ୍ରିୟା ଦେ�ୌଲା�ାଏ ”  । ପର୍ଥମ ଆଦେ
ଶର

              କି  �ନ୍
ର ପ�ନଃପର୍ମାଣ। ଏକ  �ନ୍
ର ପ�ନଃପର୍ମାଣ ଦେ� ଦେକବ� ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଛନ୍�ି ଏବଂ ହାନ୍ନାଙ୍କ ଜୀବନଦେର
             ଦେ ତାଙ୍କ� ଅନ୍ୟ �ଥାକଥି� ଦେ
ବତାମାନଙ୍କ  ହ�ି ପର୍�ି
ୱ୍ନ୍
ୱି୍ତା କରିବାକ� �ାଉ ନାହୁଁାନ୍�ି। ହାନ୍ନାଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଦେକୌଣ ି

        ଦେ
ବତାଙ୍କର ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ� ମନ୍
ରି ନାହିଁ। ଦେ ଠାଦେର ଦେ
ବତାମାନଙ୍କର ଏକ  ଂଗ୍ରହ ନାହିଁ,      ହଏୁ� �ାହା ଉପଦେର �ିଦେହାବା ଅଥ4ା�୍
           
ାପର୍ଭ� ଏବଂ ପଦେର ଅନ୍ୟ  ମ �୍ ଦେ
ବତା �ାହାଙ୍କ� ଦେ ମଧୟ୍ ପଜୂା କରନ୍�ି      । ଦେକବ� ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଛନ୍�ି।

“       
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ �� ଲ୍ୟ ପବି�ର୍ ଆଉ ଦେକହି ନାହିଁ;      ଦେ�ଦେହ�� �� ମଭ୍ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଦେକହି ନାହିଁ ”  ’     । ଏବଂ ତା ପଦେର ହାନ୍ନା ଦେଶୈ�ର  �ନ୍
ର
   ଉପମାକ� ବୟ୍ବହାର କରିବାକ� ଗଦେଲ,          ଏକ ଉପମା �ାହାକି ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ପ�ରା�ନ ନୟିମ ଦେ
ଇ ଗ�ି କଦେର     । ଏବଂ ଦେ�ଦେବ ଦେ 
        ଦେଘାଷଣା କରନ୍�ି ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ �� ଲ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ଦେଶୈ� ନାହିଁ,      ଦେ �ାହା ଦେଘାଷଣା କର�ଛନ୍�ି ଦେ�

     ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କଠାଦେର ହିଁ ମୁଁ� ଦେମାର  �ରକ୍ଷା ପାଇଅଛି          । ଏହା ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଟନ୍�ି �ାହାଙ୍କଠାଦେର ମୁଁ�  �ରକ୍ଷା ଏବଂ ଶକ୍�ି ଏବଂ
       ଥ୍ିରତା ଏବଂ ଆଶର୍ୟ ପାଇଅଛ।ି ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେମାହର ଦେଶୈ�,       ଦେ ଦେମାହର ପରି�ର୍ାଣ ଏବଂ ଦେ ଘ�ଞଚି୍ଦେବ ନାହିଁ   । ପରଦେମଶଵ୍ର
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              କିଏ ଅଟନ୍�ି ଏହାର ଆଶଚ୍�4ୟ୍ ଦେଘାଷଣା ଦେ� ଦେ ଠାଦେର ଦେକବ� ଏକମା�ର୍ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ତାହାଙ୍କ
    ନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେଶୈ� ଅଟନ୍�ି।

  କିନ୍�� ୩ ପ
ଦେର,             ଦେ ଆହରିୁ ମଧୟ୍ କହଅିଛନ୍�ି ଦେ� ପରଦେମଶଵ୍ର ନ୍ୟାୟବାନ ପରଦେମଶଵ୍ର ଏବଂ ଦେ ଦେହଉଛନ୍�ି  ଦେବ4ାଚଚ୍
          ବିଚାରକ�୍4ତା ଏବଂ ଦେଶଷଦେର ଦେ �ାହା ଜାଣନ୍�ି ତାହା 
ୱ୍ାରା ଦେ ବିଚାର କରିଦେବ       । ଏହା ଅ�ୟ୍ନ୍� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଦେ�ଦେହ�� ଗୀ�ର

              ���୍ଵ୍ ନଜିକ� ପର୍କାଶ କଦେର। ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ� ବିଚାରକ�୍4ତା ଅହଂକାର 
ୱ୍ାରା ପର୍ଭାବି� ଦେହଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେ�ଦେବ
      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶାଉଲଙ୍କ ଜୀବନକ� ଦେ
ଖ� ଆମଦ୍େଭମଦେନ ଜାଣ� ଦେ�,      ମନୁଷୟ୍ର  ଫ�ତା 
ୱ୍ାରା ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ବିଚାର

  ପର୍ଭାବି� ଦେହବ ନାହିଁ,    ’            କିନ୍�� ପରଦେମଶଵ୍ର ଜାଣନ୍�ି କ ଣ  �ୟ୍ ଏବଂ ଦେ �ାହା ଜାଣନ୍�ି ତାହା ଉପଦେର ଆଧାର କରି ବିଚାର
କରିଦେବ         । ପରମଶଵ୍ର କିଏ ଦେବାଲି ପର୍ଶଂ ା କରିବାର ଏକ ଅ
ଭ୍�� ବକ୍�ବୟ୍।

               କିନ୍�� ତାହା କରି ାରିଲା ପଦେର ଦେ ପର୍ଶଂ ାର ପରବ�୍4�ୀ ପ�4୍ୟାୟକ� �ାଏ ଏବଂ ତାହା ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ପର୍ଶଂ ା କରିବା �ାହା
       ଦେ ୪ ପ
ଦେର କରିଅଛନ୍�ି ଏବଂ ନମିନ୍ଲିଖି� ପ
ମାନଙ୍କଦେର କରିଅଛନ୍�ି         । ଏବଂ ହାନ୍ନା �ାହା ଦେଘାଷଣା କରିବାକ� �ାଉଛନ୍�ି ତାହା

  ଦେହଉଛି ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହଦେର,  ତାହାଙ୍କ  ାବ4ଦେଭୌମ�ୱ୍ଦେର,       ଦେ ଦେକଦେ�କଙ୍କ� ଆଶୀବ4ା
 କରିବାକ� ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ�
   ଅଭିଶାପ ଦେ
ବାକ� ପ ନ୍
 କରନ୍�ି           । ବ�୍4�ମାନ ଅଭିଶାପ ଏବଂ ଆଶୀବ4ା
ର ଭାଷା ପର୍କୃ�ଦେର ହାନ୍ନାଙ୍କ ଗୀ�ଦେର ଦେ
ଖା
ଏି ନାହିଁ, 

    �
ଓି ଏହା ବାଇବଲ ମାଧୟ୍ମଦେର ଦେହାଇଆ �ଅଛି           । ଏକ  ମୟ ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଇ ର୍ାଏଲୀୟମାଦେନ ଦେ
ଶକ� ଜୟ କଦେଲ ଏବଂ
            ଦେ ମାଦେନ 
�ଇଟି ପବ4�କ� ଗଦେଲ ଏବଂ ଅ
୍4ଧ ଦେଗାଷଠ୍ୀ ଦେଗାଟିଏ ପବ4�ଦେର ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଆଶୀବ4ା
 ବିଷୟଦେର କହଥୁିଦେଲ,  ଏବଂ

             ଅନ୍ୟ ଅ
୍4ଦେଧକ ଦେଗାଷଠ୍ୀ ଅନ୍ୟ ପବ4�ଦେର ଥିଦେଲ ଏବଂ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଅବାଧୟ୍ ଦେହଦେବ ଦେ ମାନଙ୍କ ଉପଦେର ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ
  ଅଭିଶାପ ଦେଘାଷଣା କର�ଥିଦେଲ            । ଆଶୀବ4ା
 ଏବଂ ଅଭିଶାପର ବିଷୟବ �୍� ପ�ରା�ନ ନୟିମ ମାଧୟ୍ମଦେର ଏହି  ମୟ ପ�4୍ୟନ୍�

                 ଚାଲିଆ ିଅଛ।ି ଦେ ପର୍କୃ� ଶବ
୍ ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି ନାହିଁ କିନ୍�� ଦେ ତାହା ହିଁ କହଛୁଅନ୍�ି। କାରଣ ଦେ ଭାଗ୍ୟର ଓଲଟା ବିଷୟଦେର
            କହଛୁନ୍�ି ଏବଂ ପରଦେମଶଵ୍ର ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହଦେର ଏବଂ ତାଙ୍କ  ାବ4ଦେଭୌମ�ୱ୍ଦେର ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଏବଂ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକ�

              ଓଲଟାଇବା ନମିନ୍ଦେ� ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍�ି। ଏବଂ ଦେ �ାହା କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି �� �ନାଦେର ପର୍ଦେଭ
 ଦେ
ଖା�ାଉଥିବା
              ାଦେତାଟି 
�କ� ଦେଘାଷଣା କରିବା। ପର୍ଥମଟି ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଏବଂ 
�ବ4� ଏବଂ ଭାବନା ଦେହଉଛି ପରଦେମଶଵ୍ର ଶକ୍�ିଶା�ୀମାନଙ୍କ�

            ଦେନଇ ଦେ ମାନଙ୍କ� 
�ବ4� କରିଅଛନ୍�ି ଏବଂ ପରଦେମଶଵ୍ର 
�ବ4�ମାନଙ୍କ� ଦେନଇ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଶକ୍�ିଶା�ୀ କରିଅଛନ୍�ି। ଦେ 
            ଦେଲାକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକ� ଓଲଟପାଲଟ କରିବାଦେର  କ୍ଷମ ଅଟନ୍�ି। ଏବଂ ଦେ�ଣ� ଭିନ୍ନତାଗ�ଡି଼କ ଦେହଲା  ବ� ଏବଂ 
�ବ4�,  ପରି�ୃପ�୍

 ଏବଂ କ୍ଷ�ଧି�,   ବନ୍ଧୟ୍ା ଏବଂ ଉବ4ର,   ମୃ� ଏବଂ  ଜୀବ,   ଅ � ଥ୍ ଏବଂ  � ଥ୍,   ଗରିବ ଏବଂ ଧନୀ,   ନ� ଏବଂ ଉନ୍ନ�   । ଆ ନ୍��
   “          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପ
ଗ�ଡି଼କ ଦେ
ଖିବା। ବୀରମାନଙ୍କର ଧନୁ ଭଙ୍ଗା�ାଇଅଛି ଓ ଝ�ଣଟି୍ ପଡି଼ବା ଦେଲାକମାନଙ୍କର କଟି ବ�ଦେର

   ବନ୍ଧା�ାଇଅଛ।ି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପରି�� ପ�୍ ଥିଦେଲ,         ଦେ ମାଦେନ ଆଦେପ ଖା
ୟ୍ ନମିନ୍ଦେ� ଦେବ�ନଜୀବୀ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି ଓ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ
 କ୍ଷ�ଧି� ଥିଦେଲ,   ଦେ ମାଦେନ ବିଶର୍ାମ ପାଇଅଛନ୍�ି;           ହୁଁ ବନ୍ଧୟ୍ା  ପ�୍  ନ୍ତାନ ପର୍ ବ କରିଅଛି ଓ �ାହାର ଅଦେନକ  ନ୍ତାନ ନ୍��ି

ଥିଦେଲ,   ଦେ ନ ିଦ୍େ�ଜ ଦେହଉଅଛି       ।  
ାପର୍ଭ� ମୃ�� ୟ୍ ଘଟାନ୍�ି ଓ  ଜୀବ କରାନ୍�ି;   ଦେ ପାତା�କ� (ନକ4)     ଓହ୍ଲାଇଆଣନ୍�ି ଓ ଉପରକ�
 ଉଠାଇ ନଅିନ୍�ି “        । ତାହା ହିଁ ଅ � ଥ୍ ଏବଂ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ବିପରୀ� ଅଦେଟ। "       
ାପର୍ଭ� ନ
ି୍4ଧନ କରନ୍�ି ଓ ଧନବାନ କରନ୍�ି;   ଦେ ନ�

କରନ୍�ି,    ଦେ ମଧୟ୍ ଉନ୍ନ� କରନ୍�ି।"  ’      ଏବଂ ତା ପଦେର ଦେ ଧନୀତା ଉପଦେର ଗ�ର��ୱ୍ାଦେରାପ କରନ୍�ି     । ଦେ କ��ୀନମାନଙ୍କ  ଙ୍ଦେଗ
         “      ବ ାଇବା ପାଇୁଁ ଧ�ିୂର� 
ୀନହୀନକ� ଉଠାନ୍�ି ଓ 
ରି
ର୍କ� ଖ�ରାଶିର� ଉନ୍ନ� କରନ୍�ି। ମୁଁ� ଶୀଘ୍ର ପିତାମାତା ଭାବଦେର ଦେ�ାଡି଼ବା

                ଆବଶୟ୍କ ଦେ� ଅ � ଥ୍ କିମବ୍ା ଦେଭାକିଲା  ମ ଦ୍େ� 
�ଷଟ୍ ନୁହୁଁନ୍�ି। ତାହା ଏଠାଦେର ଶିକ୍ଷା 
ଆି�ାଉ ନାହିଁ। କିନ୍�� �ାହା ଶିକ୍ଷା
               
ଆି�ାଉଅଛି ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� ପରଦେମଶଵ୍ର ନୟିନ୍�ର୍ଣଦେର ଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଦେ �ାହା କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି ଦେ ହଷୃଟ୍ଚି��୍ ଭାବଦେର
         କରିପାରିଦେବ। ଏବଂ �
ି ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଦେଲାକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକ� ଓଲଟପାଲଟ କରିବା,     ଏହା ତାହାଙ୍କ  ାବ4ଦେଭୌମ�ୱ୍ ଏବଂ

   
ୟା�ୁତା ମଧୟ୍ଦେର ତାହା ହଏୁ।

  ବ�୍4�ମାନ ଆପଣ ଭାବ�ଥିଦେବ, “କିପରି?       ଦେ କିପରି ଭାବନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଏହା କରିପାରିଦେବ?      ପରଦେମଶଵ୍ର କାହିଁକି ଭାବନ୍�ି ଦେ� ଦେ 
    ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକ� ଓଲଟପାଲଟ କରି ପାରିଦେବ?”  ଠକ୍ି ଅଛ,ି     ଉ��୍ର ଦେହଉଛି ୮ ପ
ର 
ୱି୍�ୀୟା
୍4ଧଦେର, “   କାରଣ ପୃଥିବୀର

         �୍ମଭ୍ କ�  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର ଓ ଦେ �ହିଁ ଉପଦେର ଜଗ�  ଥ୍ାପନ କରିଅଛନ୍�ି ”     । ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ�ଉୁଁ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକ�
            ପର୍ଫ� ଲ୍ଲଚି��୍ଦେର ମଦେନାନୀ� କରିଅଛନ୍�ି ତାହାର ଭାଗ୍ୟକ� ଓଲଟାଇବାର କାରଣ ଦେହଉଛି  ବ� କିଛି ତାହାଙ୍କର ଅଦେଟ। ପୃଥିବୀ

 ତାହାଙ୍କର ଅଦେଟ;          ପୃଥିବୀ ଦେ�ଉୁଁ ଭି��ି୍ମ�ୂ ଉପଦେର  ଥ୍ାପି� ଦେହାଇଅଛି ତାହା ମଧୟ୍ ତାହାଙ୍କର ଅଦେଟ     । ଏବଂ ପୃଥିବୀଦେର ବା 
                 କର�ଥିବା  ବ� କିଛି ଏବଂ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ି ତାହାଙ୍କର। ଏବଂ ଦେ  ାବ4ଦେଭୌମ ଏବଂ ଦେ �ାହା ଇଚଛ୍ା କରନ୍�ି ତାହା କରିବାକ� ଦେ 

    ମ�କ୍� ଅଟନ୍�ି। ଦେ ରାଜା ଅଟନ୍�ି,   ଦେ ନୟିନ୍�ର୍ଣଦେର ଅଛନ୍�ି।

 ଠକ୍ି ଅଛ,ି              ପରଦେମଶଵ୍ର �ାହା ଚାହୁଁାନ୍�ି ତାହା କରିପାରିଦେବ ଏବଂ ଦେ ଦେକଦେ�କଙ୍କ� ଆଶୀବ4ା
 ଦେ
ବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଦେ 
   ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ� ଅଭିଶାପ ଦେ
ବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,    ଵ୍ାଭାବିକ ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛ,ି “      ଆପଣ କିପରି ତାହାଙ୍କ ଠକ୍ି ପାଶ୍4ଵକ� ଆ ିଦେବ?” 

     ଏହା କିଏ ଦେ� ଦେ ଆଶୀବ4ା
 କରିଦେବ? ’   ଦେମା ର କହବିାର ଅଥ4,   ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେକୌ�� କିଆ ନୁହୁଁନ୍�ି       । ଏକ ଅଥ4ଦେର ଦେ ଦେକବ� 
ୂରକ�
      ଚାଲି�ାଆନ୍�ି ନାହିଁ ଏବଂ �ାହା ଚାହୁଁାନ୍�ି ତାହା କରନ୍�ି;         କିନ୍�� ଦେ ଦେକଉୁଁମାନଙ୍କ� ଆଶୀବ4ା
 କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଦେକଉୁଁ
    
�ଷଟ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ 
ଣଡ୍ ଦେ
ବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି   । ଠକ୍ି ଅଛ,ି       ଏହାର ଉ��୍ର ୯ ଏବଂ ୧୦ ପ
ଦେର ଅଛି  “    । ଦେ ଆପଣ ଧାମି4କ

   ଦେଲାକମାନଙ୍କର ଚରଣ ରକ୍ଷା କରିଦେବ;     ମା�ର୍ 
�ଷଟ୍ମାଦେନ ଅନ୍ଧକାରଦେର ନୀରବ ରଖା�ିଦେବ;     ଦେ�ଦେହ�� ଦେକୌଣ ି ମନୁଷୟ୍ ବ�ଦେର
   ଜୟୀ ଦେହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ      । ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ  ହ�ି ବିବା
 କରନ୍�ି,   ଦେ ମାଦେନ ଭଗ୍ନ ଦେହଦେବ;    ଦେ  ଵ୍ଗ4ଦେର ଥାଇ

   ଦେ ମାନଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର ଗଜ4ନ କରିଦେବ ”     । ଏହା ଏକ ମହାନ ଉପମା ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?    ପ�ରା�ନ ନୟିମଦେର ପରଦେମଶଵ୍ର
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�ଷଟ୍ମାନଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର ବଜର୍ପା� କରିଦେବ ଏବଂ ଦେ ମାନଙ୍କ� 
ଣଡ୍ ଦେ
ଦେବ      ।  
ାପର୍ଭ� ପୃଥିବୀର ପର୍ାନ୍�ଭାଗ ପ�4୍ୟନ୍�
       ଶା ନ କରିଦେବ ଓ ଦେ ଆପଣା ରାଜାକ� ବଲ ଦେ
ଦେବ,     ଆପଣ ଅଭିଦେଷକୀଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗ ଉନ୍ନ� କରିଦେବ ”   । ପରଦେମଶଵ୍ର କାହାର

  ଭାଗ୍ୟକ� ଓଲଟପାଲଟ କରନ୍�ି?     ପରଦେମଶଵ୍ର କାହା ବିର�
ଧ୍ଦେର ବଜର୍ପା� କରନ୍�ି?  
�ଷଟ୍ ଦେଲାକ    । ଦେ କାହାକ� ଶକ୍�ି,  ଖା
ୟ୍
      ଏବଂ ଜୀବନ ଏବଂ  ୱ୍ା ଥ୍ୟ୍  ହ�ି ଆଶୀବ4ା
 କରନ୍�ି?   ତାହାଙ୍କର ବିଶୱ୍ �୍ ଦେଲାକମାନଙ୍କ�      । ଦେମାଦେ� ଏକ ମିନଟି୍ ବାହାର କରିବାକ�

                 ପଡି଼ବ ଏବଂ ଦେ ହି ଶବ
୍ର ଅଥ4  ହ�ି କିଛି  ମୟ ବତିାଇବାକ� ପଡି଼ବ। ଏହା  ମଗ୍ର ପ�ରା�ନ ନୟିମଦେର ଏକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଶବ
୍
      ଅଦେଟ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପବୂ4ର� ଏକ ଏବର୍ୀୟ ଶବ
୍ ଶିଖିଅଛ� ,     “ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ବୟ୍କ୍�ିଗ� ନାମ ଦେହଉଛି �ିଦେହାବା ”  । ଠକ୍ି ଅଛ,ି 
     ଏଠାଦେର ଆପଣଙ୍କ 
ୱି୍�ୀୟ ଏବର୍ୀ ଶବ
୍ ଅଛ,ି     ଆପଣମାଦେନ ଆପଣଙ୍କ ଦେଛପକ� ଗି�ିଦେ
ବାକ� ପଡି଼ବ, “ ”   ଦେହଦେ 
୍ ଦେହଉଛି ଏକ

               ଶବ
୍ �ାହା ପ�ରା�ନ ନୟିମର ଧମ4���୍ୱ୍ ନମିନ୍ଦେ� ଦେକନ୍
ର୍ ଅଦେଟ ଏବଂ ଦେମା ଜାଣିବାଦେର ଏହାର ଇଂରାଜୀଦେର କିମବ୍ା ଏପ�4୍ୟନ୍�
     ଦେକୌଣ ି ଭାଷାଦେର ଦେକୌଣ ି ଅନୁରପୂ ଶବ
୍ ନାହିଁ  “ ”        । ଦେହଦେ 
୍ ଦେମୌ�ିକ ଭାବଦେର ବିଶୱ୍ �୍ତା କିମବ୍ା ଆନୁଗ�ୟ୍କ�  ଚିୂ� କଦେର।

                କିନ୍�� ବାକ୍ୟାଂଶଦେର ଅନୁବା
 କରିବା କଷଟ୍କର ବିଷୟ ଦେହଉଛି ଏହା ଏକ ବିଶୱ୍ �୍ତା ବା ଏକ ଆନୁଗ�ୟ୍କ� 
ଶ4ାଏ �ାହା ଏକ
          ମପ୍କ4 ମଧୟ୍ଦେର ବି
ୟ୍ମାନ ଅଦେଟ। ଏହା  ାଧାରଣ�ଃ ବିଶୱ୍ �୍ତା କିମବ୍ା ଆନୁଗ�ୟ୍ ନୁଦେହୁଁ,      କିନ୍�� ଏହା ଏକ ଶବ
୍ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର

        କ�ହା�ାଇଅଛି ପରଦେମଶଵ୍ର ଆପଣା ଦେଲାକମାନଙ୍କ  ହ�ି ଏକ  ମପ୍କ4  ଥ୍ାପନ କରିଅଛନ୍�ି      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� ଏକ ଚ� କ୍�ି
       ଦେବାଲି କହଥିାଉ। ଏବଂ ଦେ ହି ଚ� କ୍�ି ପରିପଦ୍େରକ୍ଷୀଦେର ପରଦେମଶଵ୍ର କହଅିଛନ୍�ି, “      ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶଵ୍ର ଏବଂ �ାହା

   ହ�ି ଜଡି଼� ଦେହବି       । �ାହାର ଅଥ4 ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ଦେଶୈ� ଦେହବି,    ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ଉ
ଧ୍ାରକାରୀ ଦେହବି,   ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର
 ପବି�ର୍କାରୀ ଦେହବି,    ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର �ର୍ାଣକ�୍4ତା ଦେହବି,    ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଦେହବି    । ଚ� କ୍�ିଭି��ି୍କ  ମପ୍କ4

       ”    “ ”   ପରିପଦ୍େରକ୍ଷୀଦେର ମୁଁ� ଏହ ିବ� କା�4ୟ୍ କରିବାକ� ନଜିକ�  ମପି4� କର�ଅଛ।ି ଆପଣମାଦେନ ଏବଂ ମୁଁ� ଦେହଦେ 
୍ ଦେହବା ଅଦେପକ୍ଷା
 “ ”              ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେହଦେ 
୍ ଦେହବା ବିଷୟଦେର ବାଇବଲ ଅଦେନକ ଥର କଥାବା�୍4ତା କଦେର। ଏବଂ �ଥାପି ଆପଣମାଦେନ ଏବଂ ମୁଁ� ମଧୟ୍

“ ”          ଦେହଦେ 
୍ ଦେହବାକ� ଆହ�ୂ ଦେହାଇଅଛ� । କିନ୍�� ଆପଣମାଦେନ ଏବଂ ମୁଁ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଚ� କ୍�ି ପର୍ ଙ୍ଗଦେର,   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଚ� କ୍�ି
        ପରିପଦ୍େରକ୍ଷୀଦେର ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ �୍ ଏବଂ ଆନୁଗ�ୟ୍ ଦେହବାକ� ଆହ�ୂ ଦେହାଇଅଛ�    ‘ ’ । ତାହା ଦେହଉଛି ଦେହଦେ 
୍

             ଶବ
୍ର ଅଥ4 ଏବଂ ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଏହାର ଅନୁବା
 କରିବାକ� ଇଂରାଜୀଦେର ଦେକୌଣ ି ଶବ
୍ ନାହିଁ। ଏହା  ଥ୍ିର ଆନୁଗ�ୟ୍,  ବିଶୱ୍ା ନୀୟତା
             କାରଣ ଦେ ଠାଦେର ଏକ  ମପ୍କ4 ଅଛି �ାହା ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର  ଥ୍ାପି� ଦେହାଇଅଛି �ିଏ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପରଦେମଶଵ୍ର

ଦେହଦେବ,      ଏବଂ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଦେଲାକମାଦେନ ତାହାଙ୍କର ପର୍ଜା ଦେହଦେବ    “ ”     । ତାହା ଦେହଉଛି ଦେହଦେ 
୍ ଶବ
୍। ଦେ�ଣ� ଦେ�ଦେବ ହାନ୍ନା
କହନ୍�ି, “       ”ଦେ ତାହାଙ୍କର ବିଶୱ୍ �୍ ଦେଲାକମାନଙ୍କର ପା
 ରକ୍ଷା କରିଦେବ ,       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ 
ୃଢ଼କ୍�ି ପର୍କାଶ କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ�

              ଚ� କ୍�ିର ଅଂଶଦେର ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବିଶୱ୍ �୍ ଅଟନ୍�ି ଦେ ହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଚ� କ୍�ି ପରଦେମଶଵ୍ର ତାହାଙ୍କ ଅଂଶ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ �୍
ରହଦିେବ                 ।  ାଧାରଣ ଦେଲାକଙ୍କ ପାଇୁଁ ଏହା ଏକ ପର୍�ିଜ୍ଞା ନୁଦେହୁଁ। ଏହା ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପିତାତା ଏବଂ ମନୁଷୟ୍ର ଭାଇଚାରା ନୁଦେହୁଁ ଏବଂ

            ଦେ ହି ପର୍କାରର ପର୍ଳାପ। ଏହା ଦେହଉଛି ତାହାଙ୍କ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପର୍�ି ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଚ� କ୍�ିଭି��ି୍କ ପର୍�ିବ
ଧ୍ତା ଏବଂ
             ହାନ୍ନାଙ୍କ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ଚ� କ୍�ିଭି��ି୍କ ପର୍�ିବ
ଧ୍ତା ଦେ� ଦେ ଅଥ4ା�୍ ପରଦେମଶଵ୍ର ବିଶୱ୍ �୍ ରହଦିେବ ଏବଂ ଦେ 

   ଅଥ4ା�୍ ହାନ୍ନା ବିଶୱ୍ �୍ ରହଦିେବ।

        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପବୂ4ର� କହଲୁି ଦେ� ପରଦେମଶଵ୍ର  �ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ବିଚାର କରିଦେବ     ’    । ବ�୍4�ମାନ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  �ୟ୍ କ ଣ ତାହା ଜାଣ�।
               ପରଦେମଶଵ୍ର �ାହା 
ଵ୍ାରା ବିଚାର କରନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ଚ� କ୍�ି। ଦେ�ଉୁଁ ମାନ
ଣଡ୍ 
ୱ୍ାରା ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେଲାକମାନଙ୍କ ବିଚାର

             କରନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ତାହାଙ୍କର ଚ� କ୍�ିଭି��ି୍କ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପର୍�ି ତାହାଙ୍କର ବିଶୱ୍ �୍ତା ଏବଂ ଦେ ହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ  ହ�ି
   ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଅଛନ୍�ି,        ଦେ ମାଦେନ କିପରି ଦେ ମାନଙ୍କ ଚ� କ୍�ିଭି��ି୍କ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ �୍

ରହଅିଛନ୍�ି            । ଏବଂ �
ି ଆପଣମାଦେନ ଏବଂ ମୁଁ� ଦେ ହି ଚ� କ୍�ିଭି��ି୍କ  ମପ୍କ4 ବାହାଦେର ବା କର�,    �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଚ� କ୍�ିଭି��ି୍କ
  ମପ୍କ4 ଭାଙ୍ଗିବା,        ଦେ�ଦେବ ହାନ୍ନା କହନ୍�ି ପରଦେମଶଵ୍ର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର ବଜର୍ପା� କରିଦେବ   । ପରଦେମଶଵ୍ର

         �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଅଭିଶାପ ଦେ
ଦେବ। କିନ୍�� �
ି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଚ� କ୍�ି ପରିପଦ୍େରକ୍ଷୀଦେର ବା କର,    �
ି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍ର
  ମ �୍ ହ
ୃୟ,   ମ �୍ ପର୍ାଣ,         ମ �୍ ଶକ୍�ି  ହ�ି ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରି ପର୍�ିକ୍ରିୟା କର,   �
ି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ

                  ବିଶବ୍ା ଦେର ପର୍�ିକ୍ରିୟା କର ଦେ� ପରଦେମଶଵ୍ର �ାହା କହନ୍�ି ଦେ  ିଏ ଦେବାଲି ଏବଂ ଦେ �ାହା କରିବାକ� କହନ୍�ି ତାହା ଦେ କରିଦେବ
     ଏବଂ ତାହା ଆନନ୍

ାୟକ ଆଜ୍ଞାଦେର ପର୍ବାହ�ି ଦେହବ,      ଦେ�ଦେବ ଦେ ହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଦେ ଆଶୀବ4ା
 କରିଦେବ    । ଦେ ହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ
      “ ”   ପା
 ଦେ ରକ୍ଷା କରିଦେବ। ତାହା ଦେହଉଛି ଦେହଦେ 
୍ ର ଅଥ4 ଅଦେଟ।

     ହାନ୍ନାଙ୍କ ଗୀ� ଏକ ବିଶୱ୍ା ର କ୍ରନ୍
ନ ଅଦେଟ           । ଏହା  ମଗ୍ର ବାଇବଲଦେର  ବ�ଠାର� ବଡ଼ ବିଶବ୍ା ର କ୍ରନ୍
ନ ଅଦେଟ। ମୁଁ�
     ପର୍ାୟ�ଃ କହଅିଛି ଦେ� ଏକ ଦେମୌ�ିକ ପର୍ଶନ୍,    �
ି ଦେମୌ�ିକ ପର୍ଶନ୍ ନୁଦେହୁଁ,      ଆପଣମାଦେନ ଏବଂ ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର ପରଦେମଶଵ୍ର  ବ4
ା

     ଭଲ ଅଟନ୍�ି ଦେବାଲି ବିଶବ୍ା କର� କି?             ଦେମାର କହବିାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ତାହା ହିଁ ଜୀବନର ଦେମୌ�ିକ ପର୍ଶନ୍ ଦେ�ଦେ� ପ�4୍ୟନ୍� ମୁଁ�
କହପିାଦେର      । ଏବଂ ହାନ୍ନାଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ର କ୍ରନ୍
ନ ଦେହଉଛ,ି “       ହୁଁ ତାହା ହିଁ ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର।"    ଦେମାଦେ� ପ�ଣି ହାନ୍ନାଙ୍କ

  ଗୀ� ପଢ଼ି଼ବାକ� 
ଅି             । �
ି ଆପଣ ଏହା ପବୂ4ର� ଶ�ଣି ନାହାନ୍�ି ଦେ�ଦେବ ଆପଣମାଦେନ ଏଥର ଏହା ଶ�ଣିଦେବ। "   ଦେମାହର ଅନ୍�କରଣ
   
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ମହାଉଲ୍ଲା କର�ଅଛ,ି      
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ଦେମାହର ଶୃଙ୍ଗ ଉନ୍ନ� ଦେହାଇଅଛ;ି    ଦେମାହର ମ�ଖ ଦେମାର

  ଶ�ର୍�ମାନଙ୍କ ନକିଟଦେର ଫିଟିଅଛ;ି      ଦେ�ଦେହ�� ମୁଁ� �� ମଭ୍ ପରି�ର୍ାଣଦେର ଆନନ୍
 କଦେର।"      ଜୀବନର ଅନ୍ୟ  ମ �୍ ବିଷୟ ବୟ୍�ୀ�
    ଏହା ଦେହଉଛି ହାନ୍ନାଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ର କ୍ରନ୍
ନ  “      ।  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ �� ଲ୍ୟ ପବି�ର୍ ଆଉ ଦେକହି ନାହିଁ;     ଦେ�ଦେହ�� �� ମଭ୍ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଦେକହି

ନାହିଁ;       କିଅବା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ �� ଲ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ଦେଶୈ� ନାହିଁ        । ଏପରି ଅ�ି ଅହଙ୍କାରଦେର ଆଉ କଥା ନ କ�ହ; 
     �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମ�ଖର� 
ାମଭି୍କତା ନଗି4� ନ ଦେହଉ;     କାରଣ  
ାପର୍ଭ�  ବ4ଜ୍ଞ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,    ତାହାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା  କ�

  କ୍ରିୟା ଦେ�ୌଳା �ାଏ     । ଦେ �ାହା କରିଅଛନ୍�ି ଦେ ଥିପାଇୁଁ,     ଦେମାଦେ� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ପର୍ଶଂ ା କରିବାକ� 
ଅି  “   । ବୀରମାନଙ୍କର ଧନୁ

The 52 Stories of the Bible



101

          ଭଙ୍ଗା�ାଇଅଛି ଓ ଝ�ଣଟି୍ ପଡି଼ବା ଦେଲାକମାନଙ୍କର କଟି ବ�ଦେର ବନ୍ଧା�ାଇଅଛ।ି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପରି�ୃପ�୍ ଥିଦେଲ,   ଦେ ମାଦେନ ଆଦେପ
       ଖା
ୟ୍ ନମିନ୍ଦେ� ଦେବ�ନଜୀବୀ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି ଓ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ କ୍ଷ�ଧି� ଥିଦେଲ,   ଦେ ମାଦେନ ବିଶର୍ାମ ପାଇଅଛନ୍�ି;    ହୁଁ ବନ୍ଧୟ୍ା  ପ�୍
        ନ୍ତାନ ପର୍ ବ କରିଅଛି ଓ �ାହାର ଅଦେନକ  ନ୍ତାନ ନ୍��ି ଥିଦେଲ,   ଦେ ନ ିଦ୍େ�ଜ ଦେହଉଅଛି       ।  
ାପର୍ଭ� ମୃ�� ୟ୍ ଘଟାନ୍�ି ଓ  ଜୀବ

କରାନ୍�ି;        ଦେ ପାତା�କ� ଓହ୍ଲାଇଆଣନ୍�ି ଓ ଉପରକ� ଉଠାଇ ନଅିନ୍�ି       ।  
ାପର୍ଭ� ନ
ି୍4ଧନ କରନ୍�ି ଓ ଧନବାନ କରନ୍�ି;   ଦେ ନ�
କରନ୍�ି,    ଦେ ମଧୟ୍ ଉନ୍ନ� କରନ୍�ି            । ଦେ କ��ୀନମାନଙ୍କ  ଙ୍ଦେଗ ବ ାଇବା ପାଇୁଁ ଧ�ିୂର� 
ୀନହୀନକ� ଉଠାନ୍�ି ଓ 
ରି
ର୍କ�

  “    ଖ�ରାଶିର� ଉନ୍ନ� କରନ୍�ି। ଦେ ଏହା କିପରି କରିପାରିଦେବ? “        କାରଣ ପୃଥିବୀର  �୍ମଭ୍ କ�  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର ଓ ଦେ �ହିଁ ଉପଦେର
  ଜଗ�  ଥ୍ାପନ କରିଛନ୍�ି “ “       । ଦେ ଆପଣ ଧାମି4କ ଦେଲାକମାନଙ୍କର ଚରଣ ରକ୍ଷା କରିଦେବ;    ମା�ର୍ 
�ଷଟ୍ମାଦେନ ଅନ୍ଧକାରଦେର
 ନୀରବ ରଖା�ିଦେବ;        ଦେ�ଦେହ�� ଦେକୌଣ ି ମନୁଷୟ୍ ବ�ଦେର ଜୟୀ ଦେହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ      । ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ  ହ�ି ବିବା
 କରନ୍�ି, 

  ଦେ ମାଦେନ ଭଗ୍ନ ଦେହଦେବ;       ଦେ  ବ୍ଗ4ଦେର ଥାଇ ଦେ ମାନଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର ଗଜ4ନ କରିଦେବ     ।  
ାପର୍ଭ� ପୃଥିବୀର ପର୍ାନ୍�ଭାଗ ପ�4ୟ୍ନ୍�
       ଶା ନ କରିଦେବ ଓ ଦେ ଆପଣା ରାଜାକ� ବ� ଦେ
ଦେବ,     ଆପଣା ଅଭିଦେଷକୀଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗ ଉନ୍ନ� କରିଦେବ ”     । ବ�୍4�ମାନ ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ

 ’  ବିଶବ୍ା କ ଣ ଅଦେଟ,    �
ି ତାହା ବିଶବ୍ା ନୁଦେହୁଁ        । ଦେ �ାହା ଦେ
ଖନ୍�ି ଏବଂ ଦେ �ାହା ଶିଖିଅଛନ୍�ି,     ତାହା ଉପଦେର ଏହା ହାନ୍ନାଙ୍କର
 କ୍ରନ୍
ନ ଅଦେଟ।

    ଏବଂ ହାନ୍ନା ଅଦେନକ ବିଷୟ ଶିଖିଅଛନ୍�ି,   ଦେ ନୁଦେହୁଁ କି?          ହାନ୍ନା ଶିଖିଛନ୍�ି ଦେ� ଜୀବନର ��
ଧ୍ ମନୁଷୟ୍ର ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା ଜିତା�ାଏ
ନାହିଁ       । ୯ ପ
ଦେର ଏକ  �ନ୍
ର ବାକ୍ୟାଂଶ ଅଛ,ି “        ଦେ�ଦେହ�� ଦେକୌଣ ି ମନୁଷୟ୍ ବ�ଦେର ଜୟୀ ଦେହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ”  । ଏହା

             ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ��
ଧ୍ଦେର ବିଜୟୀ ଦେହବା କିନ୍�� ��
ଧ୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର
    ଅଦେଟ। ଦେ ବିଚାରକ�୍4ତାଦେର ଦେ�ା
ଧ୍ା ଥିଦେଲ,   ଦେ ନଥିଦେଲ କି?     ଏବଂ ଏପ�4ୟ୍ନ୍� ଦେ ଦେ�ା
ଧ୍ା ଅଟନ୍�ି     । ଅଦେନକ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ଅଛି

              �ାହା ଏହି ପର୍ ଙ୍ଗ ଉଠାଏ। ଦେମାର ଏକ ଆ
ରଣୀୟ ଦେହଉଛି �ିରିମିୟ ୯ ପବ4ର ୨୩ ପ
ର� ଆରମଭ୍ କରି, “     
ାପର୍ଭ� ଏହି କଥା
କହନ୍�ି,      ଜ୍ଞାନବାନ ଆପଣା ଜ୍ଞାନଦେର 
ପ4 ନ କର�,       କିଅବା ବ�ବାନ ଆପଣା ବ�ଦେର 
ପ4 ନ କର�,      ଧନବାନ ଆପଣା ଧନଦେର 
ପ4 ନ
କର�;     ମା�ର୍ ଦେ�ଦେବ ଦେକହି 
ପ4 କରଇ,    ଦେ�ଦେବ ଦେ ଆମଭ୍କ� (  ଅଥ4ା�୍ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ�)      ଚିହ୍ଦେନ ଓ ଜାଦେଣ ଦେବାଲି 
ପ4 କର�; 

 ଆମଦ୍େଭ  
ାପର୍ଭ�,   ଦ୍େନହପଣୂ୍4ଣ କର�ଣା," (   ଦେ ଠାଦେର ଆପଣଙ୍କ "ଦେହଦେ 
"୍ ଅଛ)ି "      ବିଚାର ଓ ଧମ4 ପୃଥିବୀଦେର  ାଧନ କର�  । କାରଣ
   ଏ ବ� ଦେର ଆମଭ୍ର  ନ୍ଦେତାଷ ଥାଏ,"   
ାପର୍ଭ� କହନ୍�ି         । ଏହା ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଟନ୍�ି �ିଏ ଶକ୍�ିଶା�ୀମାନଙ୍କ� 
�ବ4� ଏବଂ

            
�ବ4�ମାନଙ୍କ� ଶକ୍�ିଶା�ୀ କରନ୍�ି। ଏହା ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଟନ୍�ି �ିଏ ବିଦେଜତାମାନଙ୍କ� ପରା �୍ ବୟ୍କ୍�ି ଏବଂ ପରା �୍
              ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ବିଦେଜତାଦେର ପରିଣ� କରନ୍�ି। �ିଏ ଏହା କରିଛନ୍�ି ଦେ ଦେ�ା
ଧ୍ା ଅଟନ୍�ି। ହାନ୍ନା ଶିଖିଅଛନ୍�ି ଦେ� ପଦେରଦେମଶଵ୍ର

     ତାହାଙ୍କର ବିଶୱ୍ �୍ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଆଶୀବ4ା
 କରନ୍�ି। (   ଦେଟପ୍ ଦେଶଷଦେର  ଥ୍ାନ)      । ଦେ ହି ବିଶୱ୍ା ର� ବିଶୱ୍ �୍ତା ଆଜ୍ଞା ପର୍ବାହ�ି
       ହଏୁ। ବିଶବ୍ା କରିବା ଦେ� ପରଦେମଶଵ୍ର ଆମଭ୍ର ଦେଶୈ� ଅଟନ୍�ି,     ଦେ ହି ପରଦେମଶଵ୍ର ଆମଭ୍ର ଆଶର୍ୟ ଅଟନ୍�ି,   ମପ୍ଣୂ୍4ଣ
  ଭାଦେବ ଏକ ପରଦେମଶଵ୍ର-ଦେକନ୍
ରି୍�,   ଏକଧମ4ବା
ୀ ଜୀବନ�ାପନ କରିବା      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ର  ଦ୍େନହ ନମିନ୍ଦେ�

            ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ପର୍�ି
ୱ୍ନ୍
ୱି୍ତା କରିବାକ� ବାଧୟ୍ କର� ନାହୁଁ�। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଦ୍େରମ କର�ଥିବା ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଉପା ନା
       କର�ଥିବା  ମ �୍ ବିଷୟଦେର ଦେ
ବତାମାନଙ୍କ ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ� ମନ୍
ରି ନ ଥାଉ,      ଏବଂ ଦେବାଧହଏୁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭାବ�ଛ� ପରଦେମଶଵ୍ର
 ଶୀଷ4ଦେର ଅଛନ୍�ି,           କିନ୍�� �
ି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କର ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ� ମନ୍
ରି ଅଛି ଦେ�ଦେବ ଦେ ଦେବାଧହଏୁ ନାହୁଁାନ୍�ି  । କିନ୍��

      ହାନ୍ନା ଶିଖିଅଛନ୍�ି ଦେ� ପରଦେମଶଵ୍ର  ମ �୍ଙ୍କର ପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି,     କିମବ୍ା ପରଦେମଶଵ୍ର କ
ାପି ପର୍ଭ� ନୁହୁଁନ୍�ି    । ଏବଂ ହାନ୍ନା
               ଜଦେଣ �ୀବର୍ ଏକଧମ4ବା
ୀ। ଦେ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଦେର ବିଭକ୍� କରିବାକ� ମନା କର�ଅଛନ୍�ି। ଅଧିକର� ଅଧିକ ମୁଁ� ଦେ ହି

            �୍4ତାବ�ୀଦେର ଚିନ୍ତା କରିବାକ� ପ ନ୍
 କଦେର। ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଅଦେନକଙ୍କଠାଦେର ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଦେର
    ବିଭକ୍� କରିବାକ� ଦେଗାଟିଏ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ଅଛ,ି  ତାହା ଭାବିବାକ�,  ଠକ୍ି ଅଛ,ି     ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ� ବିଶର୍ାମବାର  କାଦେ� ଦେ
ବି,    କିନ୍�� ମୁଁ� ଅନ୍ୟ

      ବ� ବିଷୟ ନଜି ନମିନ୍ଦେ� ରଖିବାକ� �ାଉଅଛି              । ଏବଂ ହାନ୍ନା ଦେ ବିଷୟଦେର କିଛି ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ। �ୀଶ� ମଧୟ୍ ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ। ଦେକୌଣ ି
 ବିଭାଗୀୟକରଣ ନାହିଁ;         ଦେଗାଟିଏ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଛନ୍�ି କିମବ୍ା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେନକ ଦେ
ବତାଗଣଙ୍କ� ପଜୂା କର�    । ଦେ ଥି ମଧୟ୍ଦେର

            ଧ ୂର ଅଞଚ୍� ନାହିଁ। ତାହା ଦେହଉଛି ହାନ୍ନାଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ର କ୍ରନ୍
ନ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଦେ ଶିଖିଅଛନ୍�ି।

          ବ�୍4�ମାନ ମୁଁ� କାହିଁକି ୧ ଶାମ�ଦେୟଲ ୨ ପବ4ଦେର ଏଦେ�  ମୟ ଅ�ିବାହ�ି କର�ଅଛ?ି  ଠକ୍ି ଅଛ,ି    ମୁଁ� ଏହାକ� ପ ନ୍
 କଦେର   । କିନ୍�� ତାହାଠାର�
               ଅଧିକ କିଛି ଅଛ।ି ହାନ୍ନା ତାଙ୍କ ଗୀ�ଦେର ଦେ�ଉୁଁ ଧମ4���୍ଵ୍ ପର୍କାଶ କର�ଛନ୍�ି ତାହା  ମ �୍ ଶାମ�ଦେୟଲ ଏବଂ ପର୍କୃ�ଦେର

          
ୱି୍�ୀୟ ଶାମ�ଦେୟଲ ନମିନ୍ଦେ� ଧମ4���୍ୱି୍କ ଗଠନ ଏବଂ ଧମ4���୍ୱି୍କ ଗ�ର��ୱ୍ ପର୍
ାନ କଦେର। ଏବଂ, ବା �୍ବଦେର,   �
ି ଆପଣ
   
ୱି୍�ୀୟ ଶାମ�ଦେୟଲର ଦେଶଷକ� �ାଆନ୍�ି,            ଦେ�ଦେବ ଆପଣ 
ାଉ
 ତାଙ୍କର ପର୍ଶଂ ା ଗୀ� ଗାଇଥିବାର ଶ�ଣିଦେବ �ାହା ଷଟି୍ଭ୍ ଆଜି

  କାଦେ� ପଢ଼ି଼ଦେଲ         । ଏବଂ ଏହା ଚମ�କ୍ାର ଭାବଦେର ହାନ୍ନାଙ୍କ ପରି ନୁଦେହୁଁ କି?        ଏବଂ ଦେ�ଣ� ଦେ ମାଦେନ �ାହା କରିଅଛନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି
      ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ହାନ୍ନାଙ୍କ ପର୍ଶଂ ା ଗୀ�କ� ଆରମଭ୍ଦେର ରଖିଅଛନ୍�ି        । ଦେ ମାଦେନ 
ାଉ
ଙ୍କ ପର୍ଶଂ ା ଗୀ�କ� ଦେଶଷଦେର ରଖିଛନ୍�ି
              ଏବଂ ଦେ ହି  ମ �୍ ପର୍ଥମ ଏବଂ 
ବି୍�ୀୟ ଶାମ�ଦେୟଲଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଧମ4���୍ୱି୍କ  ହାୟକ ଅଛି ଏବଂ ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

            ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର ପଢ଼� ଏବଂ ଥିଓକ୍ରା ୀର� ରାଜ�ନ୍�ର୍କ� ପରିବ�୍4�ନ ଦେହବା ଦେ
ଖ� ଏହା ଧମ4���୍ୱି୍କ ଭାବଦେର
        ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ବ� ଝିବାଦେର  ାହା�ୟ୍ କରନ୍�ି। ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ଅଧୟ୍ାୟଗ�ଡି଼କ ପଢ଼� ,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମାନ ବିଷୟ

ଦେ
ଖିବା          “ ”   । ପରଦେମଶଵ୍ର ରାଜା ଅଟନ୍�ି ଏବଂ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅଂଶ ନମିନ୍ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେହଦେ 
୍ ନମିନ୍ଦେ� ଆହ୍ବାନ
କରା�ାଇଅଛ,ି   “ ”   ବା �୍ବଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେହ ି
ମି୍ ଦେହବାକ� ଆହ�ୂ ଦେହାଇଅଛ�        । ଆଧ�ନକି ଏବର୍ୀ ପରି ଦେ�ଉୁଁ ଶବ
୍ ପର୍ାଚୀନ

    ଏବର୍ୀଦେର ମଧୟ୍  ମାନ ଶବ
୍ ଅଦେଟ।

 ୨. ଶାଉଲ
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           ଦେ�ଣ� ଦେ ହ ିବ�  ହ�ି ଧମ4���୍ୱି୍କ  ହାୟକ ଏବଂ ପର୍ଥମ ଏବଂ 
ବି୍�ୀୟ ଶାମ�ଦେୟଲର ବିଷୟବ �୍�  ହ�ି,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
             ହାନ୍ନାଙ୍କ ଗୀ�ର� 
ୂଦେରଇ �ାଉ ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶାମ�ଦେୟଲଙ୍କ ବିଷୟଦେର ପଢ଼ି଼ବା ଆରମଭ୍ କରିଥାଉ ଏବଂ ପରିଦେଶଷଦେର

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶାଉଲଙ୍କ କାହାଣୀଦେର ପହଞଚ୍�              । ଏବଂ ମୁଁ� ପର୍ଥମ ଶାମ�ଦେୟଲ ୮ ପବ4କ� �ାଉଅଛି କାରଣ ଏହା ଏକ ପର୍ମ�ଖ  ମୟ
              ଅଦେଟ। କାରଣ ଏହି  ମୟଦେର ଇ ର୍ାଏଲର  ନ୍ତାନଗଣ ପରିବ�୍4�ନ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି। ମ�ୂ�ଃ ଦେ ମାଦେନ �ାହା ଚାହୁଁ�ଛନ୍�ି ତାହା
        ଦେହଉଛି ଚ� କ୍�ିର� ବାହାରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଚାହାନ୍�ି। ଦେ ମାଦେନ ଶାମ�ଦେୟଲଙ୍କ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ଦେ
ଖନ୍�ି,   ଦେ ମାଦେନ 
�ଷଟ୍ ଅଟନ୍�ି, 

 
�ଷଟ୍  ନ୍ତାନମାଦେନ,             ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ଅନୁଭବ କରନ୍�ି ଦେ� ରାଜାଙ୍କ  ହ�ି ଏବଂ ଦେ ମାନଙ୍କ ମନଦେର ଦେକୌଣ ି ଉ��୍ରାଧିକାରୀ
 ଦେହବ ନାହିଁ,         ଦେ ମାଦେନ ବିରକ୍�ି ଦେହାଇଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଦେହବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି      । ଦେ ମାଦେନ ଜଦେଣ ରାଜା ଚାହୁଁାନ୍�ି

           �ିଏ ବାହାରକ� �ାଇ ଦେ ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ��
ଧ୍ କରିଦେବ। ଦେ�ଣ� ୧ ଶାମ�ଦେୟଲ ୮ ପବ4ଦେର,    ୪ ପ
ର� ଆରମଭ୍ କରି, “  �ହିଁଦେର
        ଇ ର୍ାଏଲର  ମ �୍ ପର୍ାଚୀନବଗ4 ଏକ�ର୍ ଦେହାଇ ରାମାଦେର ଶାମ�ଦେୟଲଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ ିଦେଲ;    ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ ତାଙ୍କ� କହଦିେଲ, 

‘ଦେ
ଖ,   �� ମଦ୍େଭ ବୃ
ଧ୍ ଦେହଲ,       ପ�ଣି �� ମଭ୍ର ପ��ର୍ମାଦେନ �� ମଭ୍ ପଥଦେର ଚାଲୁ ନାହାନ୍�ି      । ଏଦେହ�� ଅନ୍ୟ  କ� ଦେ
ଶୀୟମାନଙ୍କ ପରି
         ‘    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକ� �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଏକ ରାଜା ନ�ି�କ୍� କର। ମା�ର୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ବଚିାର

     କରିବା ପାଇୁଁ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏକ ରାଜା 
ଅି,           ଦେ ମାଦେନ ଏହି କଥା କହବିା ଦେବଦେ� ଶାମ�ଦେୟଲଙ୍କ 
ୃଷଟି୍ଦେର ତାହା ମନ୍
 ଦେବାଧ ଦେହଲା।
         ଏଥିଦେର ଶାମ�ଦେୟଲ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ନକିଟଦେର ପର୍ାଥ4ନା କଦେଲ। ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�  
ାପର୍ଭ� ଶାମ�ଦେୟଲଙ୍କ� କହଦିେଲ,   ଏହି ଦେଲାକମାଦେନ
   �� ମଭ୍କ� �ାହା �ାହା କହନ୍�ି,    ଦେ ହ ିବ� ରବଦେର କଣ୍4ଣପା� କର;      କାରଣ ଦେ ମାଦେନ �� ମଭ୍କ� ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ନାହାନ୍�ି,  ମା�ର୍
     ଆମଦ୍େଭ ଦେ�ପରି ଦେ ମାନଙ୍କ ଉପଦେର ରାଜା ଦେନାହବିା,     ଏଥିପାଇୁଁ ଦେ ମାଦେନ ଆମଭ୍କ� ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନ୍�ି।" କ'    ଣ ଚାଲିଅଛି ତାହା
   ଦେ
ଖିବା ଅ�ୟ୍ନ୍� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ             । ପରଦେମଶୱ୍ର ଇ ର୍ାଏଲ ଜା�ିକ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ। ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ମି ରର� ବାହାର କରି

                ଆଣିଦେଲ। ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ��
ଧ୍ କଦେଲ। ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଏକ ପର୍�ିଜ୍ଞା� ଦେ
ଶ ଦେ
ଦେଲ �ାହା 
ଵ୍ାରା ଦେ ମାଦେନ ଥିଓକ୍ରା ୀ
             ଦେହାଇ�ିଦେବ। �ାହାଫ�ଦେର ଦେ ମାଦେନ ଏକ ରାଷଟ୍ର୍ ଦେହାଇ�ିଦେବ �ାହାର ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ ଉପଦେର ଶା ନ କରନ୍�ି। ଏବଂ

          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ଶ ଆଜ୍ଞା ପାଇବା ପବୂ4ର ଅଧୟ୍ାୟ �ାହା �ା�ର୍ା ପ� �୍କ ୧୯ ପ�4୍ୟନ୍�,   ପରଦେମଶଵ୍ର ଇ ର୍ାଏଲ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ�
କହନ୍�ି, “     �� ମଦ୍େଭ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାର� ଭିନ୍ନ ଦେହବା ଉଚି�          । �� ମଦ୍େଭ �ାଜକମାନଙ୍କର ଏକ ରାଜୟ୍ ଦେହବା ଉଚି� ଏବଂ ଏହା

        �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ 
ଵ୍ାରା ଆଶୀବ4ା
 ଆ ିବ �ାହା ମୁଁ� ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଥିଲି,     ଏହି ଆଶୀବ4ା
  ମଗ୍ର ବିଶୱ୍କ� �ିବ  ।
             �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଲଗା ଦେହବା କଥା। ପରଦେମଶୱ୍ର �� ମଭ୍ର ରାଜା ଏବଂ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ �ାଜକମାନଙ୍କର ଏକ ରାଜୟ୍ ଦେହାଇ
        ”   ଚ�� 
୍4
ଗିଦେର ଥିବା ରାଷଟ୍ର୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆଶୀବ4ା
ର ମଧୟ୍ ଥ୍ତା ଦେହବା ଉଚି�। ଏବଂ ଇ ର୍ାଏଲର

  ନ୍ତାନଗଣ କହଦିେଲ, “ନାଃ,   ଏହା ଚାହୁଁ� ନାହୁଁ� ”            । ଏବଂ ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଦେ ମାଦେନ �ାହା କର�ଥିଦେଲ ତାହା ଅ�ି ଭ�ଲ ଅଦେଟ। ଏହା ଅ�ୟ୍ନ୍�
     ପାପପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ। ଦେ ମାଦେନ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର�ଅଛନ୍�ି;     ଦେ ମାଦେନ ଚ� କ୍�ିର ବାହାଦେର ଇଚଛ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି  ।

 ପରଦେମଶଵ୍ର କହନ୍�ି, “  ଠକ୍ି ଅଛ,ି ଶାମ�ଦେୟଲ,   ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେଚତାବନୀ 
ଅି        ’। ଦେ ମାନଙ୍କ� କ�ହ ଦେ� ରାଜା ଥିବାର ଅଥ4 କ ଣ;  ଏହା
   ଏକ  �ନ୍
ର ଚି�ର୍ ନୁଦେହୁଁ   ’         ”   । ଏବଂ ତା ପଦେର ଦେ ମାଦେନ �ାହା ଚାହୁଁାନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ� 
ଅି। ଦେ ମାନଙ୍କ� ଶାଉଲ 
ଅି। ଏବଂ ଦେ ହପିରି

    ଭାଦେବ କାହାଣୀଟି ପର୍ଘଟ ହଏୁ। ଉ��୍ମ,      
ୟାକରି ଏହାକ� ଅ�ି  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ଶ�ଣନ୍��     । ଏପରିକି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଇ ର୍ାଏଲ
    ଥିଓକ୍ରା ୀର� ଏକ ରାଜ�ନ୍�ର୍କ�  ଥ୍ାନାନ୍�ରି� ହଏୁ,     ପରଦେମଶଵ୍ର ତାହାଙ୍କ  ିଂହା ନ ଛାଡି ନାହୁଁାନ୍�ି      । �
ି ଆପଣ ପର୍ଥମ ଏବଂ

   
ବି୍�ୀୟ ଶାମ�ଦେୟଲ ପଢ଼ି଼ବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,           ଦେ�ଦେବ ଆପଣଙ୍କ� 
�ଇଟି ପ� �୍କ ମାଧୟ୍ମଦେର �ିବା ମଧୟ୍ଦେର ଏହି କଥା ଶ�ଣିବାକ�
ଦେହବ                  । କାରଣ ଦେ ଠାଦେର ଜଦେଣ ରାଜା ଅଛନ୍�ି ଏହାର ଅଥ4 ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ପରଦେମଶଵ୍ର ରାଜା ଦେହବା ବନ୍
 କରି ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି। ଦେ 

        ଏପ�4୍ୟନ୍� ରାଜା ଅଟନ୍�ି। ଦେ ଏପ�4ୟ୍ନ୍�  ଂପଣୂ୍4ଣ ନୟିନ୍�ର୍ଣଦେର ଅଛନ୍�ି,    ଏବଂ ଇ ର୍ାଏଲର ରାଜା (  ଦେଛାଟ ରାଜା) 
  ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ରାଜପର୍�ିନଧିି ଅଦେଟ           । ଦେ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟଦେର ଉ��୍ର
ାୟୀ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ  ଥ୍ାନଦେର ଶା ନ କର�ଅଛନ୍�ି।

        ଶାଉଲ କିମବ୍ା 
ାଉ
 କିମବ୍ା ଶଦେଲାମନଙ୍କ ପର୍�ି ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କର ଶା ନ,      ଅଧିକାର ଏବଂ ନୟିନ୍�ର୍ଣକ� �ୟ୍ାଗ କରି
ନାହୁଁାନ୍�ି     । ଦେ ଏପ�4ୟ୍ନ୍� ରାଜା ଅଟନ୍�ି।

      ଦେ�ଣ� କାହାଣୀଟି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ପର୍ାୟ�ଃ ଏହପିରି ଦେହାଇଥାଏ,       ଶାଉଲଙ୍କ ଆରମଭ୍ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଏବଂ  ମାପ�୍ 
�ବ4� ଦେହାଇ�ାଏ।
           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଚାରକ�୍4ତାମାନଙ୍କ  ଂପକ4ଦେର ଏହି ବାକ୍ୟକ� ବୟ୍ବହାର କରିଥିଲୁ। ଏହା  ମୟର  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍  ମୟ ଥିଲା,  ଏହା

     ମୟର  ବ�ଠାର� ଖରାପ  ମୟ ଥିଲା ”         । ଏପ�4୍ୟନ୍� ତାହା ପର୍କୃ� ଅବ ଥ୍ା ଅଦେଟ। ଦେ�ଣ� ବିଷୟ ବ� ପର୍କୃ�ଦେର ଭଲଦେର, 
   ପର୍କୃ�ଦେର ଭଲଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ            । ଦେ ମାଦେନ ବାହାରକ� �ାଆନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ୧ ଶାମ�ଦେୟଲ ୧୧ ପ
ଦେର ଅମଦ୍େମାନୀୟମାନଙ୍କ�

   ପରା �୍ କରନ୍�ି। ୧୩ ପ
ଦେର,    “       ଶାଉଲ କହଛିନ୍�ି ଦେ� ଆଜି  
ାପର୍ଭ� ଇ ର୍ାଏଲ ମଧୟ୍ଦେର ଉ
ଧ୍ାର  ାଧନା କରିଅଛନ୍�ି ” ।
ଦେ
ଖ,     ଦେ ଏପ�4ୟ୍ନ୍� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ଦେଗୌରବ ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି   । ଦେ ରାଜା,  ଦେଛାଟ ରାଜା;     ଦେ ବ�ଝନ୍�ି ଦେ� ପରଦେମଶଵ୍ର

  ଏପ�4୍ୟନ୍� ରାଜା ଅଟନ୍�ି,  ବଡ଼ ରାଜା,          ଦେ� ପରଦେମଶଵ୍ର ଏପ�4୍ୟନ୍� ଦେ�ା
ଧ୍ା ଅଟନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ହିଁ ବିଜୟୀ 
ଅିନ୍�ି   । ଦେ 
           ଏପ�4୍ୟନ୍� ତାହା ବ�ଛନ୍�ି। ତାହା ଭଲ ଅଦେଟ।  ମୟ ଏପ�4୍ୟନ୍� ଭଲ ଅଦେଟ। ୧୪ ପବ4,      ତାଙ୍କ ପ��ର୍ ଦେ�ାନାଥନ ବାହାରକ� �ାଇ

     ପଦେଲଷଟ୍ୀୟମାନଙ୍କ� ପରା �୍ କରନ୍�ି ଏବଂ ଦେ�ାନାଥନ କହନ୍�ି, “      ଉ
ଧ୍ାର କରିବାଦେର  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର ଦେକୌଣ ି ପର୍�ିବନ୍ଧକ
ନାହିଁ ”                 । ଉଭୟ ପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ�ଅ ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ�ା
ଧ୍ା ଅଟନ୍�ି ଦେବାଲି ବ�ଝନ୍�ି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ପରଦେମଶଵ୍ର �ିଏ ବିଜୟ

   ’    ପର୍
ାନ କରନ୍�ି। କିନ୍�� ତା ପଦେର ଦେ�ପରି ବାରମବ୍ାର ଘଦେଟ,         ବିଷୟ ବ� ��କ� ଓହ୍ଲାଇବାକ� ଆରମଭ୍ କଦେର ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ��କ�
�ାଏ     । ଶାଉଲ ଜଦେଣ �ାଜକ ନୁହନ୍�ି;     ତାଙ୍କର ବ�ି
ାନ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ      । ଦେ ଶାମ�ଦେୟଲଙ୍କ� ଅଦେପକ୍ଷା କରିଅଛନ୍�ି।

            ଶାମ�ଦେୟଲ ଦେ ଠାଦେର ପହଞଚ୍ନ୍�ି ନାହିଁ ଦେ�ଣ� ଶାଉଲଆଗକ� �ାଆନ୍�ି ଏବଂ ବ�ି
ାନ କରନ୍�ି। ବଡ଼ ନା-ନା    । ଦେ�ପ�4୍ୟନ୍� �� ମଦ୍େଭ
   ଏକ �ାଜକ ନ ଅଟ,    �� ମଦ୍େଭ ବ�ି
ାନ କରିବ ନାହିଁ         । ଦେ ଏଥିପାଇୁଁ ଅ �ବିଧାଦେର ପଡ଼ନ୍�ି। ପରଦେମଶଵ୍ର ଶାଉଲଙ୍କ�  ମ �୍

              ଅମାଦେଲକୀୟମାନଙ୍କ� ହ�ୟ୍ା କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଆହ୍ବାନ କରନ୍�ି। ଶାଉଲ ତାହା କରିବାକ� ମନା କରନ୍�ି। ଏବଂ ଦେଶଷଦେର ୧୫
ପବ4ଦେର,             ପରଦେମଶଵ୍ର ଶାମ�ଦେୟଲଙ୍କ� ଶାଉଲଙ୍କ  ହ କଥାବା�୍4ତା କରିବାକ� �ାଇ ପରଦେମଶଵ୍ର ତାଙ୍କ� ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଦେଲ ଦେବାଲି
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 କହବିାକ� କହନ୍�ି              । କିନ୍�� 
ୟାକରି ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� କାହିଁକି ପରଦେମଶଵ୍ର ଶାଉଲଙ୍କ� ରାଜା ଭାବଦେର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଦେଲ। ୧ ଶାମ�ଦେୟଲ
 ୧୫ ପବ4ର, ୨୬ପ
,    �ହିଁଦେର ଶାମ�ଦେୟଲ ଶାଉଲଙ୍କ� କହଦିେଲ, ”        କାରଣ �� ମଦ୍େଭ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ବାକ୍ୟକ� �� ଚଛ୍ କରିଅଛ ଓ

         
ାପର୍ଭ� �� ମଭ୍କ� ଇ ର୍ାଏଲ ଉପଦେର ରାଜା ଦେହାଇଥିବା ପାଇୁଁ �� ଚଛ୍ କରିଅଛନ୍�ି।"        ଫ�ତାର ମାନ ଏବଂ ବିଫ�ତାର ମାନ କିଛି
   ନୁଦେହୁଁ �ାହା ବାହି୍ୟକ ଅଦେଟ               । ଆପଣ ଦେକଦେ� ��
ଧ୍ ଜି�ନ୍�ି ତାହା ନୁଦେହୁଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଣଡ୍�ୀ ଦେକଦେ� ବଡ଼ ତାହା ନୁଦେହୁଁ।  ଫ�ତାର
 ମାନ ଦେହଉଛ:ି           ଆପଣମାଦେନ ଏବଂ ମୁଁ� ଏବଂ ଶାଉଲ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଚ� କ୍�ିଭି��ି୍କ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ �୍ କି?  ତାହା

       ଦେହଉଛି ମାନ
ଣଡ୍ �ାହା 
ୱ୍ାରା ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ  ଫ�ତା ମାପ କରା�ାଏ       । ଶାଉଲ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ବାକ୍ୟକ� ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଦେଲ।
       ଦେ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ �୍ ନ ଥିଦେଲ ଦେ�ଣ�,         ପରଦେମଶଵ୍ର ତାଙ୍କ� ଏକ ବିଫ�ତା ଦେବାଲି ବିଦେବଚନା କରନ୍�ି ଏବଂ

        ତାଙ୍କ� କହଥିିଦେଲ ଦେ� ଦେ ଆଉଇ ର୍ାଏଲର ରାଜା ଦେହଦେବ ନାହିଁ     । ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ବିଚାରର ଦେ ହି ମାନ
ଣଡ୍,    ଦେ
ଖନ୍�� ହାନ୍ନା ଏହା
ଜାଣିଅଛନ୍�ି,       ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଚ� କ୍�ିଭି��ି୍କ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ �୍ତା ଅଟନ୍�ି     । ଏହା ଜୀବନର  ମ �୍ ବାହି୍ୟକ

 ଫାନ୍
 ନୁଦେହୁଁ,   ଏହା ଦେହଉଛି '   ମୁଁ� ବିଶୱ୍ �୍ କି?'  ମୁଁ� ଦେମା'   ର  ମ �୍ ମନ,   ଏବଂ  ମ �୍ ପର୍ାଣ,     ଏବଂ  ମ �୍ ଶକ୍�ି  ହ�ି
    
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କଦେର କି,             ଏବଂ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ଦେ ହି ପଦ୍େରମ ଅଛି କି ଏବଂ ଚ� କ୍�ି 
ଵ୍ାରା ପରିଭାଷି� ଦେହାଇଥିବା

         ଆନନ୍
ପଣୂ୍4ଣ ଆଜ୍ଞାକାରିତା 
ଵ୍ାରା ତାହାଙ୍କ ପର୍�ି ଆପଣଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଉଚଛ୍� �ି ପଡ� ଅଛି କି?    ତାହା ଦେହଉଛି ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ
     ମାନ
ଣଡ୍ �ାହା 
ଵ୍ାରା ଦେ ବିଚାର କରନ୍�ି       । ତାହା ମାନ
ଣଡ୍ ଅଦେଟ �ାହା ଦେହଉଛି  �ୟ୍,        ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହାନ୍ନା ବ� ଝିଥିଦେଲ ଏବଂ ତାହା

     ହିଁ ଶାଉଲ ବ� ଝି ପାରି ନ ଥିଦେଲ               । ଏବଂ ଦେ�ଣ� ଶାଉଲଙ୍କ� କ�ହାଗଲା ଦେ� ଦେ ଆଉ ରାଜା ନୁହୁଁନ୍�ି ଏବଂ ଆପଣ ଦେ�ପରି କାହାଣୀଦେର
ପଢ଼଼ନ୍�ି,     ଶାଉଲଙ୍କ ଜୀବନ  ିଧା ପ�ନ ହଏୁ            । ଦେ ବାରମବ୍ାର 
ାଉ
ଙ୍କ� ହ�ୟ୍ା କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରନ୍�ି ଏବଂ ଏହା ଦେ
ଖା�ାଏ

       ଦେ� ଦେ ପର୍ାୟ ପାଗ� ଦେହାଇ�ାଆନ୍�ି। ଶାମ�ଦେୟଲଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ପଦେର,        ଦେ  ଚୂନା ଆବଶୟ୍କ କରନ୍�ି ଦେ�ଣ� ଦେ ଇଣଦ୍େଡାର
               ଥ୍ାନର �ା
�ଗର ପାଖକ� �ାଆନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ହି  �୍ର୍ୀଙ୍କ� ପାଇ �ା
�ବି
ୟ୍ା 
ୱ୍ାରା ଶାମ�ଦେୟଲଙ୍କ� ଉଠାଇ ଆଣିବା ନମିନ୍ଦେ�

କହନ୍�ି    । ପର୍କୃ�ଦେର ବଡ ନା-ନା        । ଏବଂ ପରିଦେଶଷଦେର ତାହାଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ପଦେଲଷଟ୍ୀୟମାନଙ୍କ 
ଵ୍ାରା ହଏୁ,    ତାଙ୍କ ମ�ଣଡ୍ କାଟି
       
ଆି�ାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ନଗରର କାନ୍ଥଦେର ଅଟକି ରଦେହ       । ଇ ର୍ାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ପାଇୁଁ ଏହା ଅ�ୟ୍ଧିକ ଅଦେଟ।

 ’       ହାନ୍ନା କ ଣ ଜାଣିଥିଦେଲ �ାହା ଶାଉଲ ଜାଣି ନ ଥିଦେଲ?      ହାନ୍ନା ପରଦେମଶଵ୍ର ରାଜା ଅଟନ୍�ି ଦେବାଲି ବ� ଝିଦେଲ    । ହାନ୍ନା ପରଦେମଶଵ୍ର
              ନୟିନ୍�ର୍ଣଦେର ଅଛନ୍�ି ଦେବାଲି ବ� ଝିଦେଲ। ହାନ୍ନା ବ� ଝିଦେଲ ଦେ� ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେଶୈ� ଅଟନ୍�ି ଏବଂ ଦେକବ� ତାହାଙ୍କଠାଦେର ପରି�ର୍ାଣ

ଅଛ,ି              ଦେକବ� ତାଙ୍କଠାଦେର  �ରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଶର୍ୟ ଏବଂ  ମ �୍ ବିଷୟ �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ଦେହାଇ ଇଚଛ୍ା କର�  ।
          ଏବଂ ହାନ୍ନା ବ� ଝିଦେଲ ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� �ାହା ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ତାହା ବାହି୍ୟକ ନୁଦେହୁଁ,     ାଂ ାର 
ଵ୍ାରା ପରିଭାଷି�

  ଦେହାଇଥିବା  ଫ�ତା ନୁଦେହୁଁ           । କିନ୍�� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଦେହଉଛି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ �୍ ଦେହବା। ଦେ�
    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ପରିବ�୍4�ନମ�ୂକ ଅରଦେମଶଵ୍ର-   ଦେକନ୍
ରି୍� ଜୀବନ ବଞଚ୍�     । ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ�

        ଏହି ��ଗର ଦେ
ବତାମାନଙ୍କ  ହ�ି ପର୍�ି
ୱ୍ନ୍
ୱି୍ତା କରିବାକ� ବାଧୟ୍ କର� ନାହୁଁ�,   ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ଅଦେନକ,   ଦେ ମାଦେନ ନୁହନ୍�ି କି? 
              ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେମୌ�ିକ ଏଦେକଶୱ୍ରବା
 ଅଟ� ଏବଂ ଦେ ଠାଦେର ଦେକବ� ଜଦେଣ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଏହା �ିଦେହାବା ଅଥ4ା�୍

  
ାପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି                । ଏବଂ ଏହା ଦେ ଅଟନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ଏକାକୀ �ାହାଙ୍କ� ଆମଭ୍ ଶରୀରଦେର ଥିବା ଉ� ୍ାହର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ପରିମାଣ
            ହ�ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ବା କର�। ତାହା ହାନ୍ନା ଜାଣିଥିଦେଲ ଏବଂ ଶାଉଲ ଜାଣି ନ ଥିଦେଲ।

 ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି,                ପ�ରା�ନ ନୟିମ  �ୟ୍ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ାୟ ଏକ  ାକ୍ଷୀ ଅଦେଟ ଦେ� ଅଧିକାଂଶ  ମୟ ପାଇୁଁ ଦେଲାକମାଦେନ ଏହାକ� ପାଇ
 ପାରନ୍�ି ନାହୁଁା      । ଆପଣ ଏହା ଲକ୍ଷୟ୍ କରିଅଛନ୍�ି କି?          ପର୍ଥମ ଦେ ବା ପଦେର ଦେକହି ଜଦେଣ ଦେମା ପାଖକ� ଆ ି ଦେମାଦେ� କହଦିେଲ, “  ମୁଁ�

               ବହ�ୁ ଖ� ି ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଏହା କହଲି କାରଣ ମୁଁ� ପ�ରା�ନ ନୟିମକ� ବାରମବ୍ାର ପଢ଼ି଼ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ� ନଜିକ� ପଚାର�ଅଛ,ି“   ଏହି ଦେଲାକମାଦେନ
   ଦେକଦେବ ଏହାକ� ପାଇଦେବ କି?”    ଏବଂ ଉ��୍ର ଦେହଉଛି ନାହିଁ            । ଦେ ମାଦେନ ଏହାକ� ଦେକଦେବ ପାଆନ୍�ି ନାହିଁ। ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ

      ହ�ି ଏହା ଅଂଶୀ
ାର ଦେହାଇଅଛି କି ନାହିଁ,           କିନ୍�� ମୁଁ� ଜଦେଣ ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଏହି ପ�ରା�ନ ନୟିମ କାହାଣୀଗ�ଡି଼କ ପ ନ୍
 କଦେର    । ମୁଁ� ଜଣକ� ଏହା
     ବାଛବିାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଲି �ିଏ ପ�ରା�ନ ନୟିମକ� ଦେମା'    ଠାର� ଅଧିକ ଭଲ ଜାଦେଣ         । ତାଙ୍କ ନାମ ଗ୍ୟାରି ପର୍ାଟିଦେକା ଅଦେଟ। ଦେ ଗଡ4ନ
           କନଦେୱଲ ଥଓିଦେଲାଜିକାଲ ଦେ ମିନାରୀଦେର ପ�ରା�ନ ନୟିମ ଶିକ୍ଷା 
ଅିନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ମୁଁ� ଶିକ୍ଷା
ାନ କର�ଥିଲି। ପିଏଚ.   ଡି ପ�ରା�ନ

ନୟିମ;     ାରା ଜୀବନ ଏହାକ� ଶିଖାଇଦେଲ            । ଏବଂ ଗ୍ୟାରିଙ୍କ� ଏହାକ� ୨୫ କିମବ୍ା ୩୦ କାହାଣୀଗ�ଡି଼କ ଦେଛାଟ କରିବା ନମିନ୍ଦେ�
  �ନ୍�ର୍ଣା
ାୟକ ଅଦେଟ। "      ଆପଣ ଦେ ହି କାହାଣୀ ଛାଡି଼ ପାରିବ ନାହିଁ!" "  ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି, ଗ୍ୟାରି, ୩୦,  ଆଉନାହାନ୍�ି, କିନ୍�� ,  ତାହା

 ଦେହଉଛି ଏହା।"     ଦେ�ଣ� ଦେ ଏହି କାହାଣୀଗ�ଡି଼କ� ବାଛଅିଛନ୍�ି            । ମୁଁ� ଗ�ର�ବାର କିମବ୍ା ଶ�କ୍ରବାର 
ନି ତାଙ୍କ� ଦେଫାନ୍ କରିଥିଲି କାରଣ ମୁଁ�
     ଉପଦେ
ଶଦେର ନରିାଶ ଦେହାଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ� କହଲିି, “ଗ୍ୟାରି,         �� ମଦ୍େଭ ଦେମାଦେ� ଦେ�ଉୁଁ କାହାଣୀଗ�ଡି଼କ ଦେ
ଉଅଛ ତାହାର  ମ ୟ୍ା ଦେହଉଛି

    ଦେ� ଦେଖଳା�ିଙ୍କ ନାମ ଅଲଗା ଅଟନ୍�ି,       ଥରକ�ଥର ଏବଂ ବାରମବ୍ାର ଏହା  ମାନ ବିଷୟ ଅଦେଟ     । �ିଦେହାବା ଅଥ4ା�୍  
ାପର୍ଭ�
             ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି। ଦେ ନୟିନ୍�ର୍ଣଦେର ଅଛନ୍�ି। ଦେ 
ାୟି�ୱ୍ଦେର ଅଛନ୍�ି। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବାକ� ଏବଂ

              ତାହାଙ୍କ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ �୍ ଦେହବା ନମିନ୍ଦେ� ଆହ�ୂ ଦେହାଇଅଛ� ଏବଂ ଦେ ହି ବିଶବ୍ା ଆନନ୍
ପଣୂ୍4ଣ ଆଜ୍ଞାକାରିତାଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ଦେହବା
 ନମିନ୍ଦେ�। ଗ୍ୟାରି,             ଏହା ବାରମବ୍ାର  ମାନ ବିଷୟ ଅଦେଟ ଏବଂ ମୁଁ�  ମାନ ବିଷୟକ� ବାରମବ୍ାର ପର୍ଚାର କରିପାରିବି ନାହିଁ   । �� ମଦ୍େଭ

   ଏ ବ� ଦେମାଦେ� କାହିଁକି ଦେ
ଉଅଛ?”   ଏବଂ ହାଭ4ାଡ4 ପିଏଚ.    ଡି ଉପାୟଦେର ଗ୍ୟାରି କହଥିିଦେଲ, ଓଃ!!    ତାହା ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ ଅଦେଟ, ବିଲ୍  ।
               ପ�ରା�ନ ନୟିମର ଏହା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ ଅଦେଟ �ାହା ଦେଲାକମାଦେନ ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଥରକ�ଥର ଏବଂ ବାରମବ୍ାର
    କହନ୍�ି। ଆପଣ ଦେ ମାନଙ୍କ� ବିଚାରକ�୍4ତାଗଣ ପଠାନ୍�ି;    ଦେ ମାଦେନ ଏହା ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ     । ଆପଣ ଦେ ମାନଙ୍କ� ରାଜାଗଣ ପଠାନ୍�ି; 
   ଦେ ମାଦେନ ଏହା ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ     । ଆପଣ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଭବିଷୟ୍
୍ବକ୍ତାଗଣ ପଠାନ୍�ି;    ଦେ ମାଦେନ ଏହା ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ    । ଦେ ମାଦେନ ଏହା

    ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ। ଏବଂ ବା �୍ବଦେର ବିଲ୍,        କଥା ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଏହାକ� କ
ାପି ଜାଣିଦେବ ନାହିଁ ”   । 
ାଉ
 ଏବଂ ହାନ୍ନା, 
     �ିଦେହାଶୂୟଙ୍କ ପରି କିଛି ଅ ାଧାରଣ ଦେଲାକ ଥାଇପାରନ୍�ି,    ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଅ�ି ଅ ାଧାରଣ ଦେଲାକ,   ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
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  ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଜାଣନ୍�ି     । କିନ୍�� ଅଧିକାଂଶ  ମୟ ନମିନ୍ଦେ�,      ପ�ରା�ନ ନୟିମର ଦେଲାକମାଦେନ ତାହା ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ  । ବା �୍ବଦେର, 
   ଦେ ମାଦେନ ଏହାକ� ଜାଣିପାରିଦେବ ନାହିଁ,        ଏବଂ ତାହା ପ�ରା�ନ ନୟିମର ଏକ ପର୍ମ�ଖ ବିଷୟ ଅଦେଟ।

 ୩.    – ୧୦୦୦ ବଷ4 ପଦେର ମରିୟମ

ହାନ୍ନା,            ଶାମ�ଦେୟଲ ଏବଂ ଶାଉଲଙ୍କ  ମୟର ଏକ ହଜାର ବଷ4 ପଦେର ଆଉ ଜଦେଣ ମହଳିା ଥିଦେଲ,      �ିଏ କ
ାପି  ନ୍ତାନ ପାଇ ନ ଥିଦେଲ।
             ଏବଂ ପରଦେମଶଵ୍ର ତାଙ୍କ ଗଭ4କ� ଜୀବନ ଦେ
ଦେଲ। ଏବଂ ମରିୟମ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଜୀବନର ଉପହାରକ� ଏପରି ଭାବଦେର

                ପର୍�ିକ୍ରିୟା କଦେଲ �ାହାକି ହାନ୍ନା କିପରି ପର୍�ିକ୍ରିୟା କରିଥିଦେଲ ତାହା  ହ�ି ବିଖୟ୍ା� ଭାଦେବ  ମାନ ଅଦେଟ। ଏବଂ ମୁଁ� ପଦେର
                ମୟ୍ାଗ୍ନଫିିଦେକଟ୍ ଅଥ4ା�୍ ମରିୟମଙ୍କ ଗୀ� ପଢ଼ି଼ବାକ� �ାଉଅଛ।ି ଏହା ଲକୂ ୧ ପବ4ଦେର ଅଛ।ି କିନ୍�� �
ି ଆପଣ ଘରକ� �ାଇ

 ହାନ୍ନାଙ୍କ ଗୀ�କ�,  
ାଉ
ଙ୍କ ଗୀ�କ�,  ’        ଏବଂ ତା ପଦେର ମରିୟମଙ୍କ ଆନନ୍
ର ଗୀ�କ� ଦେ
ଖିଦେବ ଏହା ଦେକୌ�� ହ�ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ   । ଏବଂ
              ଆପଣ ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ  ମ ଦ୍େ�  ମାନ ଦେମୌ�ିକ ବିଷୟ କହବିାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି। ଏବଂ ମରିୟମଙ୍କ ପ��ର୍

 ଜନ୍ମ ଦେହଦେଲ,        ଦେ ବା କଦେଲ ଏବଂ ମୃ�� ୟ୍ ବରଣ କଦେଲ,           ଏବଂ �ୀଶ� ଏହି ପର୍କ୍ରିୟାଦେର �ାହା କଦେଲ ତାହା ଅନ୍ୟ ଦେକହି କରି
 ପାରିଦେଲ ନାହିଁ    । ଦେ  ମ �୍ ମନ,            ମ �୍ ଆ�ମ୍ା ଏବଂ  ମ �୍ ଶକ୍�ି  ହ�ି ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ପଦ୍େରମ କଦେଲ  ।

      ଏବଂ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� କ୍ର�ଶଦେର ମୃ�� ୟ୍ ବରଣ କଦେଲ,         ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଦେକବ� ପାପର 
ଣଡ୍ ପରିଦେଶାଧ କରି ନ ଥିଦେଲ   । ପାପ
            ଏପରି ଦେଲାକମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା କରା�ାଇଥାଏ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� କିଛି  ମୟ ପ ନ୍
 କରନ୍�ି। କିନ୍�� ତାହାଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍କ�
               ନୂ�ନ ଚ� କ୍�ି ମଧୟ୍ କ�ହା�ାଉଥିଲା। ଏବଂ ନୂ�ନ ଚ� କ୍�ି ପ�ରା�ନ ପରି ଅଦେଟ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପରଦେମଶଵ୍ର ଏପ�4ୟ୍ନ୍� ରାଜା ଅଟନ୍�ି

           ’     ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏପ�4ୟ୍ନ୍� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଆହ�ୂ ଦେହାଇଅଛ� । କିନ୍�� ପର୍କୃ�ଦେର ନୂ�ନ ଚ� କ୍�ିଦେର କ ଣ ନୂ�ନ ଅଦେଟ ଏବଂ
           �ିରିମିୟଙ୍କ ଭବିଷୟ୍
ବାଣୀଗ�ଡି଼କର ଉ��୍ରଦେର କ�ହା�ାଉଅଛି ଦେ� ନୂ�ନ ଚ� କ୍�ି  ହ�ି ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବାର

                ଶକ୍�ି ଆଦେ �ାହା ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା ବିନା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅ ମଥ4 ଅଟ� । ଏବଂ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ କ୍ର�ଶଦେର ମୃ�� ୟ୍
 ବରଣ କଦେଲ,         ମଦେନରଖନ୍�� ଦେ� ଦେ ଉପର ଦେକାଠରୀ କଦେଥାପକଥନଦେର ନଜି ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ� କହଥିିଦେଲ, “   ଦେମାହର ପର୍ ଥ୍ାନ

  କରିବାଦେର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗ�,           କାରଣ ମୁଁ� ପର୍ ଥ୍ାନ ନ କଦେଲ ଦେ ହି  ାହା�ୟ୍କାରୀ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ ିଦେବ ନାହିଁ, 
      ମା�ର୍ ମୁଁ� ଗଦେଲ ତାହାଙ୍କ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ପଠାଇଦେ
ବି    । ଦେ ଆ ି ପାପ,       ଧାମି4କତା ଓ ବିଚାର ବିଷୟଦେର ଜଗ�କ� ପର୍ମାଣ

ଦେ
ଦେବ “     । ଏବଂ କ୍ର�ଶଦେର ତାହାଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ 
ଵ୍ାରା,     ଖର୍ୀଷଟ୍ ନୂ�ନ ଚ� କ୍�ି ଦେଘାଷଣା କଦେଲ,      ଏକ ଚ� କ୍�ି �ାହା ଚ� କ୍�ିର ଅଂଶବିଦେଶଷ
       ଦେଲାକଙ୍କ� ଏହି ଚ� କ୍�ି ପା�ନ କରିବାକ� ଶକ୍�ି ପର୍
ାନ କଦେର    । ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ�  ମ �୍ ମନ,      ମ �୍ ପର୍ାଣ ଏବଂ  ମ �୍

   ଶକ୍�ି  ହ�ି ପଦ୍େରମ କରିବା              । ଏବଂ ଏହି ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା �ାହା ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଦେ
ଇଆଦେ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ
              ଭାବଦେର ଜାଣିପାରିବା ଦେ� ବିଶଵ୍ା ବିନା ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ�  ନ୍�� ଷଟ୍ କରିବା ଅ ମଭ୍ବ ଏବଂ ଦେ ହି ପର୍କୃ� ବିଶୱ୍ା  ବ4
ା

              ବିଶୱ୍ �୍ ଏବଂ ଆନନ୍

ାୟକ ଆଜ୍ଞାଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ହଏୁ। ଏହା ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା ହିଁ ଦେବାଦେଧହଏୁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
            ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବଦେର ବ� ଝିପାରିବା �ାହାଙ୍କ ବିନା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ଏହି ଜଗ�ର ଦେ
ବତାମାନଙ୍କ  ହ�ି

            ପର୍�ି
ୱ୍ନ୍
ୱି୍ତା କରିବାକ� କହପିାରିବା ନାହିଁ। ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା ଦେ�ଦେବ ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପାପ ବିଷୟଦେର ପର୍ମାଣ 
ଅିନ୍�ି, 
        ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରାନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଠାଦେର ଦେକବ� ଜଦେଣ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଛନ୍�ି,     ଏବଂ ମନୁଷୟ୍ର ପାପପଣୂ୍4ଣ ପର୍ବୃ��ି୍

    ଅନ୍ୟ ଦେ
ବତାମାନଙ୍କ� ପଜୂା କରିବା ଅଦେଟ            । ଏବଂ ଏପ�4ୟ୍ନ୍� ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା କହନ୍�ି ଦେ� ଦେକବ� ଜଦେଣ ଅଛନ୍�ି �ିଏ
          ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଟନ୍�ି ଏବଂ ଆପଣ ତାହାଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିଦେବ ଏବଂ ଜଗ�କ� ଘୃଣା କରିଦେବ,     କିମବ୍ା ଆପଣ ଜଗ�କ� ପଦ୍େରମ କରିଦେବ

   ଏବଂ ତାହାଙ୍କ� ଘୃଣା କରିଦେବ     । ଦେ ଠାଦେର ଦେକୌଣ ି ଧ ୂର ନାହିଁ,    ପ�ଣି ମଧୟ୍ଦେର କିଛି ନାହିଁ    । ୧ ଦେ�ାହନ ୨:  “    ୧୫  ଂ ାର କିଅବା ଦେ ଥିଦେର
    ଥିବା ବିଷୟ ବ�କ� ପଦ୍େରମ ନ କର      । ଦେକହି �
ି  ଂ ାରକ� ପଦ୍େରମ କଦେର,    ପିତାଙ୍କ ପଦ୍େରମ ତାହାଠାଦେର ନାହିଁ    । କାରଣ ଶାରୀରିକ

ଅଭିଳାଷ,    ଚକ୍ଷ�ର ଓ ଦେଲୌକିକ ଗବ4,        ଂ ାରଦେର ଥିବା ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ ପିତାଙ୍କଠାର� ନୁଦେହୁଁ,    ମା�ର୍  ଂ ାରର� ଉ�ପ୍ନ
ଦେହାଇଥାଏ       । ପ�ଣି  ଂ ାର ଓ ଦେ ଥିର ଅଭିଳାଷ ଅନ�ିୟ୍,      ମା�ର୍ ଦେ� ଇଶଵ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା ପା�ନ କଦେର,  “ ”�ିଏ ଦେହ ି
ମି୍ ,  �ିଏ

 ବିଶୱ୍ �୍ ଅଦେଟ,  ଦେ ନ�ିୟ୍ ଥ୍ାୟୀ।

      ଏହା ଏକ ବହମୁ�ଖୀ ଜଗ�ର ପର୍�ି
ୱ୍ନ୍
ୱି୍ତା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ           । ଏକ 
�ନଆି �ାହା କଦେହ ଦେ ଠାଦେର ଅଦେନକ ଦେ
ବତାଗଣ ଅଛନ୍�ି ଏବଂ
            ଆପଣ �ାହାର ଦେ ବା କରିବାକ� ଚାହାନ୍�ି ତାହାଙ୍କ� ମଦେନାନୀ� କରି ପାରିଦେବ। ଆଉ ହାନ୍ନା ଓ 
ାଉ
,    ଏବଂ ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ
    କା�4ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ମୁଁ� ପର୍ାଥ4ନା କଦେର,         ଆଉଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ� ବ�ଝ� ଦେ� ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁଦେହୁଁ      । ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆହ�ୂ ଦେହାଇଅଛ� ଏବଂ

      ପ�ନବ4ାର ୨ ପବ4ଦେର ହାନ୍ନାଙ୍କ ଶବ
୍ଦେର ଚି�କ୍ାର କରିବା, “       
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ �� ଲ୍ୟ ପବି�ର୍ ଆଉ ଦେକହି ନାହିଁ;   ଦେ�ଦେହ�� �� ମଭ୍
   ଭିନ୍ନ ଆଉ ଦେକହି ନାହିଁ;       କିଅବା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶଵ୍ର �� ଲ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ଦେଶୈ� ନାହିଁ ”      । ଏବଂ ଏହି ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ି
                  
ୱ୍ାରା ହିଁ ଦେଶଷ 
ନିଦେର ଆଦେମ ବ�ଝ� ଦେ� ଏହା ଏହି ଜଗ�ର  ନ୍ଦେତାଷ ନୁଦେହୁଁ �ାହା ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ। ଶାଉଲଙ୍କ ପରି ଏହା

              ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ଅ
୍4ଧ ହ
ୃୟ ପର୍�ିଶୃ�ି ନୁଦେହୁଁ। ଦେଶଷ 
ନିଦେର ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି ଦେ� ଏହା
   ମାନବୀୟ  ଫ�ତାର ପର୍ ଙ୍ଗ ନୁଦେହୁଁ;    ତାହା ବିଚାରରଆଧାର ନୁଦେହୁଁ         । କିନ୍�� ବିଚାରରଆଧାର ଦେହଉଛି ଚ� କ୍�ି ଏବଂ ପରଦେମଶଵ୍ର

ବାକ୍ୟ, “   ଏହା ହିଁ ଦେମା'   ନମିନ୍ଦେ� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ  । ଦେମା'        ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ନରମ ଏବଂ ଭ
ର୍ ହ
ୃୟ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ  ”  । ଏକ
     ହ
ୃୟ �ାହା ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ହ �୍ଦେର ଗଢ଼ା �ାଇଥାଏ,     ତାହାଙ୍କ ଆ�ମ୍ା 
ୱ୍ାରା  ଶକ୍� ଦେହାଇ,    ତାହାଙ୍କ ଆଦେ
ଶ କରିବାକ�

ପର୍ �୍� �,      ମପ୍�ଣ୍4ଣ ଭାବଦେର ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ବିକ୍ରୀ�,  ପର୍ାଥମିକ ଏକଧମ4ବା
ୀ,  ଏକ ପରଦେମଶଵ୍ର-  ଦେକନ୍
ରି୍�
     ଜୀବନ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ାଥମିକ ଭାଦେବ  ମପି4� ଅଦେଟ           । ଏହି  ବ�  ମଭ୍ବ କାରଣ ନୂ�ନ ଚ� କ୍�ିଦେର ପରଦେମଶଵ୍ର ତାହାଙ୍କ ଆ�ମ୍ାକ�

           ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଚ� କ୍�ିର ଅଂଶ ପରୂଣ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଶକ୍�ି ଦେ
ବା ପାଇୁଁ ପଦ୍େରରଣ କଦେଲ।

      ଆମଭ୍ ରାଜାଙ୍କ ବିଜୟ ଉ� ୍ବ ପା�ନ କର (   ୧ କରିନ୍ଥୀୟ ୧୧:  ୨୩ ff)
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            ମୁଁ� ଆଜି  କାଦେ� ଆପଣମାନଙ୍କ� ଆମଭ୍ ରାଜାଙ୍କ ବିଜୟ ଉ� ୍ବ ପା�ନ କରିବାକ� ଆମନ୍�ର୍ଣ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ,   ଏବଂ ତାହା ଦେହଉଛି
  ବଡ଼ ରାଜା ଅଦେଟ       । ଦେ�ଦେବ �ୀଶ� ନୂ�ନ ଚ� କ୍�ିଦେର ଦେଘାଷଣା କଦେଲ,      ଦେ ତାହାଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ତାହା କଦେଲ    । ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ଦେର, 

          ଦେ ଶ�ର୍�ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର�  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଉପଦେର ବିଜୟ ଲାଭ କଦେଲ ଅଥ4ା� ମୃ�� ୟ୍ ଉପଦେର      । ଶୟତାନ ପରାଜି� ଦେହଦେଲ। ଏବଂ
            ନ ିତ୍ାରପବ4 ନାମକ �ିହ
ୁୀ ପବ4 �ୀଶ�ଙ୍କ ପ�ନବ4୍ୟାଖୟ୍ା ମାଧୟ୍ମଦେର ହିଁ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେଘାଷଣା କରିବାକ� ଆହ୍ବାନ

               
ଆି�ାଇଅଛି �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ହିଁ ପାପର 
ଣଡ୍କ� ପରିଦେଶାଧ କଦେଲ। ଏହା �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ �ାହା ଏହି ଚ� କ୍�ିଦେର ଦେଘାଷି�
              ଦେହାଇଥିଲା ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�୍4�ମାନ ତାହାଙ୍କ ଆ�ମ୍ା 
ୱ୍ାରା  ଶକ୍� ଦେହାଇ ଆମଭ୍ର  ମ �୍ ଆ�ମ୍ା ଏବଂ  ମ �୍

                ଶକ୍�ି  ହ�ି ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର�। ୧ କରିନ୍ଥୀୟ ୧୧ ପବ4ଦେର ପାଉଲ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି ଦେ� �ୀଶ� ଏହି �ିହ
ୂୀ
       ପବ4କ� କିପରି ପ�ନବ4ାର ବୟ୍ାଖୟ୍ା କଦେଲ ଏବଂ ଦେ କହନ୍�ି, “        କାରଣ ମୁଁ� ପର୍ଭ�ଙ୍କଠାର� ପର୍ାପ�୍ ଦେ�ଉୁଁ ଶିକ୍ଷା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ�

 ପର୍
ାନ କରିଅଛ,ି  ତାହା ଏହ,ି              ଶ�ର୍� ହ �୍ଦେର  ମପି4� ଦେହବା ରା�ରି୍ଦେର ପର୍ଭ� �ୀଶ� ଦେରାଟୀ ଦେଘନି ଧନ୍ୟବା
 ଦେ
ଇ ତାହା ଭାଙ୍ଗି
କହଦିେଲ,     ଏହା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେମାହର ଶରୀର;      ଦେମାଦେ�  ମ୍ରଣ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଏହା କର    । ଦେ ହପିରି ଦେଭାଜନ ଉ�ତ୍ାଦେର

    ଦେ ପାନପା�ର୍ ମଧୟ୍ ଦେଘନି କହଦିେଲ,       ଏହି ପାନପା�ର୍ ଦେମାହର ରକ୍�ଦେର  ଥ୍ାପି� ନୂ�ନ ନୟିମ;    �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଦେ�ଥର ଏଥିର�
         ପାନ କର ଦେ ଦେ� ଥର ଦେମାଦେ�  ମ୍ରଣ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଏହା କର           । କାରଣ ଦେ�ଦେ� ଥର �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଦେରାଟୀ ଦେଭାଜନ କର ଓ

   ଏହି ପାନପା�ର୍ର� ପାନ କର,          ଦେ ଦେ� ଥର �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଆଗମନ ପ�4ୟ୍ନ୍� ତାହାଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ପର୍ଚାର କର�ଅଛ ”।

             ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ରାଜା  ମ�
ାୟଦେର ବିଜୟୀ ଦେହାଇଥିବା ଉ� ୍ବଦେର ଦେ�ାଗଦେ
ବାକ� ନମିନ୍�ର୍ଣ କର�ଅଛି ଏବଂ ଏହା
       ନୂ�ନ ଚ� କ୍�ି ମାଧୟ୍ମଦେର ଦେ ତାହାଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ଆଣିଥିଦେଲ,    “ ”   ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�୍4�ମାନ ଦେହ ି
ମି୍ ଅଥ4ା�୍ ବିଶୱ୍ �୍

ଦେହାଇପାରିବା      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ �୍ ଦେହାଇପାରିବା,       ଦେ�ପରି ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍�ି  ବ4
ା ବିଶୱ୍ �୍
ଥିଦେଲ                । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେରାଟୀ ବାଣଟି୍ବାକ� �ାଉଅଛ� । ମୁଁ� କହଅୁଛି ଦେ� ଆପଣମାଦେନ ଏହାକ� ଧରି ରଖ ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ�

 ଏକାଠି ଦେନଇପାରିବା।

      
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ �� ଲ୍ୟ ପବି�ର୍ ଆଉ ଦେକହି ନାହିଁ          । �� ମଭ୍ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଦେକହି ନାହିଁ। ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ �� ଲ୍ୟ
                ଦେକୌଣ ି ଦେଶୈ� ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ଦେହଉଛି ପରଦେମଶଵ୍ର �ିଏ  ମ �୍ ବିଷୟ  ଷୃଟି୍ କରିଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଜା ଦେହବା
             ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣଙ୍କ  ମପ୍କ4 ଚାହୁଁାନ୍�ି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ତାହାଙ୍କ ପର୍ଜା ଦେହବା ପାଇୁଁ ଏହା  ମଭ୍ବ ଦେହାଇଅଛ,ି 

       କାରଣ ତାହାଙ୍କ ପ��ର୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ ନମିନ୍ଦେ� ଏବଂ ଦେମା'      ର ପାପ ନମିନ୍ଦେ� ମୃ�� ୟ୍ ବରଣ କଦେଲ   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
     ବ�୍4�ମାନ ଦେ ହି ମୃ�� ୟ୍କ� ଏକ�ର୍ ଦେଘାଷଣା କରିପାରିବା।

     ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଏହ ିବ� ମହାନ  ମୟ ଅଦେଟ,      କିନ୍�� ଦେ ହ ିବ� ଆନନ୍

ାୟକ  ମୟ ମଧୟ୍ ଅଦେଟ     । ମୟ୍ାଗ୍ନଫିିଦେକଟ୍ ଅଥ4ା� ମରିୟମଙ୍କ
        ଗୀ� ଉପଦେର ମରିୟମଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ର କ୍ରନ୍
ନ ଶ�ଣ। ଏଥିଦେର ମରିୟମ କହଦିେଲ, “     ଦେମାହର ପର୍ାଣ ପର୍ଭ�ଙ୍କର ପର୍ଶଂ ା

କର�ଅଛ,ି        ପ�ଣି ଦେମାହର ଆ�ମ୍ା ଦେମା �ର୍ାଣକ�୍4ତା ଇଶଵ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଉଲ୍ଲ ି� ଦେହାଇଅଛ;ି     କାରଣ ଦେ ଆପଣା 
ା ୀର 
ୀନାବ ଥ୍ା
  ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ପା� କରିଅଛନ୍�ି;   ତାହାଙ୍କର ନାମ ପବି�ର୍,     “ ”   ଆଉତାହାର ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପର୍�ି ଦେହ ି
ମି୍ ଅଥ4ା�୍ ବିଶୱ୍ �୍

   ତାହାଙ୍କ 
ୟା ପ�ର�ଷାନୁକ୍ରଦେମ ଥାଏ       । ଦେ ଆପଣା ବାହଦୁେର ପରାକ୍ରମ ପର୍କାଶ କରିଅଛନ୍�ି,   ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କ� ଦେ ମାନଙ୍କର
   ହ
ୃୟର କ�ପ୍ନାଦେର ଛନି୍ନଭିନ୍ନ କରିଅଛନ୍�ି;    ଦେ ବିକ୍ରମୀମାନଙ୍କ�  ିଂହା ନଚ� ୟ୍� କରିଅଛନ୍�ି,   
ୀନହୀନମାନଙ୍କ� ଉନ୍ନ�

କରିଅଛନ୍�ି,       ଦେ କ୍ଷ�ଧି�ମାନଙ୍କ� ଉ��୍ମ ଉ��୍ମ 
ର୍ବୟ୍ଦେର �ୃପ�୍ କରିଅଛନ୍�ି,     ଧନୀମାନଙ୍କ� ଶୂନ୍ୟ ହ �୍ଦେର ବି
ାୟ
କରିଅଛନ୍�ି             । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପି�ୃପ�ର�ଷଙ୍କ ପର୍�ି ଉକ୍� ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁ ାଦେର ଦେ ଅବର୍ହାମ ଓ ତାଙ୍କ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ
ପର୍�ି,           ��ଦେଗ ��ଦେଗ 
ୟା  ମ୍ରଣ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣା 
ା ଇ ର୍ାଏଲର ଉପକାର କରିଅଛନ୍�ି ”।

    ଦେମାହର ପର୍ାଣ ପର୍ଭ�ଙ୍କର ପର୍ଶଂ ା କର�ଅଛ,ି    ପ�ଣି ଦେମାହର ଆ�ମ୍ା ଦେମା'    �ର୍ାଣକ�୍4ତା ଇଶଵ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଉଲ୍ଲ ି�
ଦେହାଇଅଛି      । ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅ�ୟ୍ଧିକ ହ ଖ� ି  ହ,     ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ 
ାନଦେର ଏକ�ର୍ ଆନନ୍
 କରିବା    । ଆପଣ ଦେ ହି

             ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପରି �ାଆନ୍�� ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କର ଜଦେଣ ବିଜୟୀ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଛନ୍�ି �ିଏ ରାଜା ଅଟନ୍�ି। ଏବଂ ଦେ�ଦେବ
   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ଦେ
ଖିପାର� ନାହୁଁ�,           ତାହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେକବ� ବିଶବ୍ା 
ୱ୍ାରା ନଶିଚି୍� କରିବାକ� ଏକ  �ଦେ�ାଗ ଦେ
ଇଥାଏ

         �ାହା 
ଵ୍ାରା ପରଦେମଶଵ୍ର ୧ ଏବଂ ୨ ଶାମ�ଦେୟଲଦେର ଇ�ିହା କ� ନୟିନ୍�ର୍ଣ କରିଥିଦେଲ   । ଅନୁମାନ କରନ୍�� ?    ଦେ ଆଜି ମଧୟ୍
 ନୟିନ୍�ର୍ଣଦେର ଅଛନ୍�ି    । ଆପଣମାଦେନ ଶାନ୍�ିଦେର �ାଇପାରନ୍�ି।
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୧୪.     ଦାଉଦ ଏବଂ 	ଲିୟାତ

 ଆଜି  କାଦେ�,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାଇବଲର ୫୨ଦେଗାଟି ମ�ଖୟ୍ ଘଟଣାମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ୧୪�ମ ଘଟଣା,    ଅଥ4ା�୍ 
ାଉ
 ଓ
   ଗଲୀୟା�ଙ୍କ କାହାଣୀକ� ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛ�          । ଏହା  ବ�ଠାର� ପର୍ ି
ଧ୍ କାହାଣୀମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଏପରି ଏକ କାହାଣୀ,  �ାହା

    ଥ୍ାନୀୟ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଓ ଅଣ-       ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଏକ  ମାନ ଦେଲାକପରି୍ୟ କାହାଣୀ ଅଦେଟ      । ମୁଁ� ଅଦେନକ  ମୟଦେର
ଅଣ-   “  ”      ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ପର୍�ିଦେଶାଧ ଦେନବା ବା ଗଲୀୟା�ଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଚଚ4ା କର�ଥିବା ଶ�ଦେଣ     । ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4୍ୟ

 ମଦେନ କଦେର,  ’         ଦେ� କ ଣ ଦେ ମାଦେନ ଏହା ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ ଭାଷା ଦେକଉୁଁଠାର� ଆ �ଅଛି  । ଅ�ଏବ,    ଆଜି  କାଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
      ପର୍ଥମ ଶାମ�ଦେୟଲଦେର 
ାଉ
 ଓ ଗଲୀୟା�ଙ୍କ କାହାଣୀକ� ଦେ
ଖିବା  ।

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା   । ପିତା,            ମୁଁ� ଆପଣା ଜୀବନଦେର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଏହା ବ� ଝି ପାଦେର ଦେ�  ଂଗ୍ରାମ
 ଆପଣଙ୍କର ଅଦେଟ,      ଦେ� ଏହା କହବିାର ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ ଅଦେଟ,        ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନାମଦେର ଭର ା କର� ଦେବାଲି

    ଗାଇବାର ଏକ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଅଦେଟ,          କିନ୍�� ଦେ ାମବାର 
ନି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ପର୍�ିବା ୀକି ବା  ହକମ4ୀଙ୍କ�
             ାକ୍ଷା� କଲୁ �ାହାଙ୍କ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଶ�ଣାଇବାକ� ଆପଣ  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର କହଥିିବା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ�,

               ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି  ମପ୍କ4  ଥ୍ାପନ କରିବା ଉଚି�୍ ଓ ତାହା କରିବାକ� ବିଶବ୍ର ରାଜା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଅଧିକାର ମଧୟ୍
ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି,     �ଥାପି ତାହା କରିବା କଠନି ଅଦେଟ   । ପିତା,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର� ଦେ�,     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ାଉ
 ଓ

  ଗଲୀୟା�ଙ୍କ କାହାଣୀକ� ଦେ
ଖ�,               ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଜିକ� ଦେ
ଖ�ଥିବ� ଓ ଦେମରୀ ଓ  �ଇ ଓ ଜନ୍ ଓ �ାକ୍ ଓ ଦେ�ଦେକହି ଦେହଉନା କାହିଁକି,  ଏହା
       ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଦେ ହି ଆହ୍ୱାନର ପର୍�ିନଧିି�ୱ୍ କରିବ      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ପରି 
ାଉ
ଙ୍କ

      ମାନ ଆପଣଙ୍କ ମନର ମ� ବୟ୍କ୍�ି ଦେହାଇପାର�,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ପରି ବିଶୱ୍ା ��କ୍� ଦେଲାକ ଦେହାଇପାର� ଦେ ଥିପାଇୁଁ
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର�   । �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍  ।

୧.  ପରିଚୟକରଣ

        ରାଜା 
ାଉ
ଙ୍କ କାହାଣୀ ପର୍ଥମ ଶାମ�ଦେୟଲ ୧୬ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଗ�  ପତ୍ାହଦେର ଦେ
ଖିଲୁ ଦେ�
    କିପର୍କାର ଶାଉଲ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� �ିର କ୍ାର କରିଥିଦେଲ,        ଓ ତାହା ପରିବ�୍4ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଶାଉଲଙ୍କ� ଇ ର୍ାଏଲ ଉପଦେର

   ରାଜା ଦେହବାକ� �ିର କ୍ାର କଦେଲ।

କ.     ଶାମ�ଦେୟଲ 
ାଉ
ଙ୍କ� ଅଭିଦେଷକ କରନ୍�ି

         ଶାମ�ଦେୟଲ କିପରି ଗ�ପ�୍ ରପୂଦେର �ାଇ 
ାଉ
ଙ୍କ� ରାଜା ରପୂଦେର ଅଭିଦେଷକ କରନ୍�ି,      ତାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୧୬ ଅଧୟ୍ାୟର
 ଆରମଭ୍ଦେର ଦେ
ଖ�    । ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “  ଦେବଥଲିହମିକ� �ାଅ,       �ିଶୀଙ୍କ ପ��ର୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଆମଦ୍େଭ ଆପଣା ପାଇୁଁ ଏକ

 ରାଜା ଦେ
ଖିଅଛ�               । ଅ�ଏବ ଶାମ�ଦେୟଲ �ିଶୀଙ୍କ ନକିଟକ� ଗଦେଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ଛାମ�ଦେର �ିଶୀ ଆପଣା ପ��ର୍ମାନଙ୍କ� ଗମନ
    କରାଇଦେଲ। ପର୍ଥମ ଶାମ�ଦେୟଲ ୧୬:     ୬ ପ
 ଆରମଭ୍ର� ଏପରି ଦେଲଖା�ାଏ, “   ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ (  ତାଙ୍କ ପ��ର୍ମାଦେନ)  ଆ ିଲା

  ଉ�ତ୍ାଦେର ଦେ (ଶାମ�ଦେୟଲ)     ଇଲୀୟାବ୍ ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ କରି କହଦିେଲ, ‘      ଅବଶୟ୍  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଆଗଦେର ତାହାଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍� ଦେଲାକ
ଉପ ଥ୍ି� ’”                  । ଶାମ�ଦେୟଲ ବାହ୍ୟ ରପୂକ� ଦେ
ଖ�ଥିଦେଲ ଓ ଦେ ଜଦେଣ ରାଜା ଦେହବା ପରି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ଦେ
ଖନ୍�ି ଓ ମଦେନ କରନ୍�ି ଦେ�

         ଇ ର୍ାଏଲର ପରବ�୍4�ୀ ରାଜା ଇଲୀୟାବ୍ ଅଟନ୍�ି। ମା�ର୍  
ାପର୍ଭ� ଶାମ�ଦେୟଲଙ୍କ� କହଦିେଲ, “      ଏହାର ରପୂ କି ଶରୀରର ଉଚଚ୍ତା
   ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ ନ କର;     ଦେ�ଦେହ�� ଆମଦ୍େଭ ଏହାକ� ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲୁ ”    । ଏବର୍ୀ ଭାଷାଦେର କହବିା ଅନୁ ାଦେର, “    ଆମଦ୍େଭ ତାହାକ� ମଦେନାନୀ�

 କରି ନାହୁଁ� ”  “    । ପ�ଣି ମନୁଷୟ୍ ଦେ�ପରି ଦେ
ଦେଖ,     
ାପର୍ଭ� ଦେ ପରି ଦେ
ଖନ୍�ି ନାହିଁ;    କାରଣ ମନୁଷୟ୍ ବାହ୍ୟରପୂ ଦେ
ଦେଖ,  ମା�ର୍
   
ାପର୍ଭ� ଅନ୍�ଃକରଣ ଦେ
ଖନ୍�ି ”             । ଶାମ�ଦେୟଲ ବାହ୍ୟ ରପୂକ� ଦେ
ଖ�ଥିଦେଲ। ଦେ ଜଦେଣ ରାଜା ପରି ଦେ
ଖା�ାଉଥିବା ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ�

               ଦେ
ଖିଦେଲ ଓ ଦେ ଭ�ଲ୍ ଥିଦେଲ। ପ�ଣି �ିଶୀ ଆପଣା ପ��ର୍ମାନଙ୍କ� ତାଙ୍କ ଛାମ�ଦେର ଗମନ କରାଇବା ଜାରି ରଖିଦେଲ,  ଆଉପର୍ଦେ�ୟ୍କ
   ଥର ପରଦେମଶୱ୍ର ଶାମ�ଦେୟଲଙ୍କ� କହଦିେଲ, ନୁଦେହୁଁ,  ତାଙ୍କ� ନୁଦେହୁଁ,  ତାଙ୍କ� ନୁଦେହୁଁ,  ତାଙ୍କ� ନୁଦେହୁଁ       । ୧୧ ପ
ଦେର ଶାମ�ଦେୟଲ �ିଶୀଙ୍କ�

କହନ୍�ି, “      �� ମଭ୍ର  ବ�  ନ୍ତାନ କି ଏଠାଦେର ଅଛନ୍�ି?”   ପ�ଣି �ିଶୀ କହଦିେଲ, “    ଦେକବ� କନଷିଠ୍ଟି ବାକୀ ଅଛ,ି  ଆଉ ଦେ
ଖ,  ଦେ 
 ଦେମଷପଲ ଚରାଉଛି ”      । ଏହା ଏପରି ଜଣା ପଦେଡ଼ ଦେ�, “ଓଦେହା,       ଦେ ଆପଣ ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର�ଥିବା ବୟ୍କ୍�ି ପରି ନୁଦେହୁଁ    । ଦେ 

   ମ �୍ଙ୍କଠାର� କନଷିଠ୍ ଅଦେଟ,     ଦେ ଦେ ଠାଦେର ବାହାଦେର ଦେମଷପଲ ଚରାଉଛି ”     । �ହିଁଦେର ଶାମ�ଦେୟଲ �ିଶୀଙ୍କ� କହଦିେଲ, “  ଦେଲାକ
  ପଠାଇ ତାକ� ଅଣାଅ;       ଦେ ଏଠାକ� ନ ଆ ିବା ପ�4ୟ୍ନ୍� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ (ଦେଭାଜନଦେର)  ବ ିବ� ନାହିଁ ”     । ଏପରିକି 
ାଉ
ଙ୍କ ପିତା ମଧୟ୍
            “     ବାହ୍ୟ ରପୂକ� ଦେ
ଖ�ଥିଦେଲ। ଦେ ତାଙ୍କ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� କନଷିଠ୍ର ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର�ଥିଦେଲ। ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଦେ ରାଜା

”         ନୁହନ୍�ି। କିନ୍�� 
ାଉ
 ଆ ନ୍�ି ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର ଶାମ�ଦେୟଲଙ୍କ� କହନ୍�ି ଦେ�, “    ଏ ଦେ ହି ରାଜା ”      । ପ�ଣି ଦେ 
ାଉ
ଙ୍କ� ଅଭିଦେଷକ
କରନ୍�ି,      କିନ୍�� ଦେ ତାଙ୍କ� ଗ�ପ�୍ଦେର ଅଭିଦେଷକ କରନ୍�ି       । ବା �୍ବଦେର ଶାମ�ଦେୟଲ ଶାଉଲକ� ଭୟ କର�ଥିଦେଲ।

ଖ.    ଶାଉଲ 
ାଉ
ଙ୍କ� ଦେଭଟନ୍�ି

         ପଦେର ୧୬ ଅଧୟ୍ାୟର 
ୱି୍�ୀୟ ଭାଗଦେର ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�,  ୧୪ ପ
ଦେର, “    ମା�ର୍  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଆ�ମ୍ା
  ଶାଉଲଙ୍କଠାର� ପର୍ ଥ୍ାନ କଦେଲ;     ପ�ଣି  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାର� ଏକ ମନ୍
-     ଆ�ମ୍ା ତାଙ୍କ� ବିରକ୍� କରିବାକ� ଲାଗିଲା ”   । ଶାଉଲ

  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� �ିର କ୍ାର କଦେଲ,           ଦେ�ଣ� ପରଦେମଶୱ୍ର ମଧୟ୍ ଶାଉଲଙ୍କ� ଇ ର୍ାଏଲ ଉପଦେର ରାଜା ଦେହବାକ� �ିର କ୍ାର କଦେଲ
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       ଓ ତାଙ୍କ� ବିରକ୍� କରିବା ଲାଗି ଦେ ଏକ ମନ୍
-  ଆ�ମ୍ା ପଠାଇଦେଲ    ।  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର,      ଏହି ବିରକ୍�ର  ମୟଦେର �
ି ଦେକୌଣ ି
   ବିଷୟ ଶାଉଲଙ୍କ� ଭଲ କରିପାଦେର,     ଦେ�ଦେବ ତାହା ଦେକବ�  ଂଗୀ� ଥଲିା,   ଦେ�ଣ� ଦେ କହଦିେଲ, “    ଦେ� ଭଲ ବଜାଇ ପାଦେର,   ଏପରି ଏକ

 ଜଣ ଦେମା  ʼ    ପାଇୁଁ ଦେ
ଖି ତାହାକ� ଦେମା  ʼ  ନକିଟକ� ଆଣ ”          । ୧୪ ପ
ଦେର ଶାଉଲଙ୍କ ��ବାମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ ଉ��୍ର ଦେ
ଇ କହଲିା, 
“ଦେ
ଖନ୍�� ,      ମୁଁ� ଦେବୈଥଦେଲହମୀୟ �ିଶୀର ଏକ ପ��ର୍ଙ୍କ� ଦେ
ଖିଅଛ,ି         ଦେ ବଜାଇବାଦେର ନପି�ଣ ଓ ମହାବିକ୍ରମଶା�ୀ ଓ ଦେ�ା
ଧ୍ା ଓ

 କଥାଦେର ବିଜ୍ଞ,  ଆଉରପୂବାନ୍,      ପ�ଣି  
ାପର୍ଭ� ତାଙ୍କର  ଙ୍ଦେଗ  ଙ୍ଦେଗ ଅଛନ୍�ି ”   । ମୁଁ� ଭାବ�ଛ,ି      ଦେ  ବ� ବିଷୟଦେର ବିଜ୍ଞ ଜଣାପଦେଡ଼  ।
ଅ�ଏବ,        ଶାମ�ଦେୟଲ 
ାଉ
ଙ୍କ� ରାଜା ରପୂଦେର ଅଭିଦେଷକ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନ ବିନା,      ଶାଉଲ 
ାଉ
ଙ୍କ� ଏହି ବିରକ୍�ର  ମୟଦେର  ଂଗୀ�

    ବଜାଇବା ପାଇୁଁ ରାଜଭବନଦେର ପର୍ଦେବଶ କରାଇଦେଲ    ।  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର,     
ାଉ
 ଏହପିରି �ିବା ଆ ିବା କର�ଥିଦେଲ,   କାରଣ ଦେ 
ଦେକଦେବ-           ଦେକଦେବ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ଦେମଷ ଚରାଉଥିଦେଲ � ଦେକଦେବ ଦେକଦେବ ଶାଉଲଙ୍କ  ହ�ି ରହଥୁିଦେଲ   । ଏହା,   
ାଉ
 ଓ

   ଗଲୀୟା�ଙ୍କ କାହାଣୀର ପୃଷଠ୍ଭମିୂ ଅଦେଟ,       �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଦେର ୧୭ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆରମଭ୍ କର�      । ମୁଁ� ଆଜି  କାଦେ�
            କାହାଣୀକ� ପ�ନରାବୃ��ି୍ କରିବାଦେର ଓ ଆବଶୟ୍କ  ଥ୍ାନଦେର ଦେ�ାଗ କରିବାଦେର ଅଧକିାଂଶ  ମୟ ବୟ୍�ି� କରିବାକ� �ାଉଅଛ।ି

୨.    
ାଉ
 ଓ ଗଲୀୟା�

କ.   ପର୍ାରମଭି୍କ  ମମ୍�ଖୀନ

୧-            ୧୧ ପ
ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଗଲୀୟା� ଓ ଇ ର୍ାଏଲର ଦେ ୈନ୍ୟ
� ମଧୟ୍ଦେର ପର୍ାରମଭି୍କ  ମମ୍�ଖୀନ ଦେହବା ଦେ
ଖ�     । ପ�ଣି ଉଭୟ
            ଦେ ୈନ୍ୟ
� ��
ଧ୍ କରିବାଦେର ଏଲା ��ଭମିୂଦେର ଛାଉଣି  ଥ୍ାପନ କଦେଲ। ଏହା ୧୭ ମାଇଲ୍ ପଶଚି୍ମ, 
କ୍ଷିଣ-  ପଶଚି୍ମ

 �ିରଶୂାଲମଦେର ଅବ ଥ୍ି�              । ଏହି ଉପ�ୟ୍କା 
�ଇର� �ିନି ମାଇଲ ଚଉଡ଼ା ଥିବାର� ଦେ ମାଦେନ ଉପ�ୟ୍କାର ପର୍ାୟ ବିପରୀ�
             ପାଶ୍4ୱଦେର ଅଛନ୍�ି। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୪ ପ
ଦେର ପର୍ଥଦେମ ଗଲୀୟା� 
ୱ୍ାରା  ମମ୍�ଖୀନ କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟଦେର ପଢ଼଼ୁ, 

“           ଏଥିଦେର ଗାଥ୍ ନବିା ୀ ଗଲୀୟା� ନାମକ ଏକ ମଲ୍ଲଦେ�ା
ଧ୍ା ପଦେଲଷଟ୍ୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣିର� ବାହାର ଦେହଲା,     ଦେ  ାଦେଢ଼଼ ଛଅ ହା�
ଉଚଚ୍ ”         “           । ଦେ ପର୍ାୟ ନଅଫ� ଟ ଉଚଚ୍ ଥିଲା। ପ�ଣି ତାହାର ମ �୍କଦେର ପି��୍�ର ଦେଟାପର ଥିଲା ଓ ଦେ ମାଛକା�ି �� ଲ୍ୟ

           ”     “   ାଞଜ୍�ଆଦେର  ଜଜି୍� ଥିଲା ଓ ଦେ ହି  ାଞଜ୍�ଆ ପାଞଚ୍  ହ ର୍ ଦେଶକଲ ପରିମି� ପି��୍�ର ଥିଲା। ପର୍ାୟ ୧୨୫ ପାଉଣଡ୍।୍ ତାହାର
 ପା
 ପି��୍�-        ପ�ର୍ଦେର ଆବୃ� ଓ ତାହାର କାନ୍ଧଦେର ପି��୍�ର ଶଲ୍ୟ ଥିଲା          । ତାହାର ବଚ୍4ଛାର 
ଣ�୍ �ନ୍�ୀର ନରାଜ �� ଲ୍ୟ ଓ

        ତାହାର ବଚ୍4ଛାର ଫ�କର ପରିମାଣ ଛଅ ଶ ଦେଶକଲ ଲୁହା ଥିଲା;  (  ୧୨୫ ପାଉଣଡ୍,୍  ଦେକବ� ଦେକନ୍
ର୍ଦେର)     ପ�ଣି ତାହା ଆଦେଗ ଆଦେଗ
 ତାହାର ଢ଼ାଲ-  ବାହକ ଚାଲିଲା ”   । ମୁଁ� କହବିି,      ଦେଲାକମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ଜଦେଣ ଅ
ଭ୍�� ଦେ�ା
ଧ୍ା     । ଏକ ବିଶା� ମନୁଷୟ୍,  ଏକ


ାନବ                  । କିନ୍�� ମୁଁ� ଦେକବ� ଏହା କହବିାକ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ�  ାଞଜ୍�ର ବଣ୍4ଣନା ଓ ଗଲୀୟା�ର ଆକାରର ବଣ୍4ଣନା ଐ�ିହା ିକ ଜିଜ୍ଞା ାର�
               ଅଧିକ ଅଦେଟ। ଦେଲଖକଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏହି କାହାଣୀର ମ�ଖ୍ୟ ଧମ4���୍ୱ୍ ବିନ୍
�କ� ପର୍କାଶ କରିବାକ� ପର୍ �୍� � କର�ଅଛନ୍�ି।

                ଦେ ଗଲୀୟା� ଦେକଦେ� ଅ
ଭ୍�� ଅଦେଟ ତାହା ମାନବୀୟ 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣର� ବଣ୍4ଣନା କରିବାକ� ଚାହାନ୍�ି। ଏବଂ ୮ ପ
ଦେର ଗଲୀୟା� ଉଠି
   ଆ ି ଆହ୍ୱାନ କରି କଦେହ, “      ଆଉ ଦେ ଛଡ଼ିା ଦେହାଇ ଇ ର୍ାଏଲର ଦେ ୈନ୍ୟ-     ଶଦ୍େରଣୀ ଆଦେଡ଼ ଡାକି ଦେ ମାନଙ୍କ� କହଲିା, ‘  �� ମଦ୍େଭମାଦେନ

      କାହିଁକି ��
ଧ୍  ାଜିବା ପାଇୁଁ ବାହାର ଦେହାଇ ଆ ିଅଛ?       ମୁଁ� କି ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ଦେଲାକ ନୁଦେହୁଁ?       ଓ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ କି ଶାଉଲର 
ା 
ନୁହୁଁ?              �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଜଦେଣ ଦେଲାକ ମଦେନାନୀ� କର ଓ ଦେ ଦେମାହର କ�ିକି ଓହ୍ଲାଇଆ �     । ଦେ ଦେ�ଦେବ ଦେମା  ʼ

        ଙ୍ଦେଗ ��
ଧ୍ କରି ପାରିବ ଓ ଦେମାଦେ� ବଧ କରିବ,     ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର 
ା ଦେହବ� ;     ମା�ର୍ ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ତାହାକ�
   ପାରିବି ଓ ବଧ କରିବି,         ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର 
ା ଦେହବ ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର 
ା ୟ୍କମ4 କରିବ ’    । ଆହରିୁ ଦେ 

 ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ କହଲିା, ‘    ଆଜି ମୁଁ� ଇ ର୍ାଏଲର ଦେ ୈନ୍ୟ-   ଶଦ୍େରଣୀକି �� ଚଛ୍ କର�ଅଛ;ି    ଦେମାଦେ� ଜଦେଣ ଦେଲାକ 
ଅି,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର ପ୍ର
 ��
ଧ୍ କରିବ� ’”               । ଦେ ଚାଲିଶ 
ନି ପ�4୍ୟନ୍� ପର୍�ି
ନି 
�ଇଥର ଏହପିରି ଆହ୍ୱାନ କଲା। ପର୍ାଚୀନ କା�ର ��
ଧ୍ମାନଙ୍କଦେର

               ମ �୍ ଦେ ୈନ୍ୟମାଦେନ ��
ଧ୍ କରିବା ଅଦେପକ୍ଷା ଉଭୟ ପକ୍ଷର� ଦେଗାଟିଏ ଦେଗାଟିଏ ବିଦେଜତାକ� ଚୟନ କରି ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର
                  ��
ଧ୍ କରିବା  ାଧାରଣ ଥିଲା। ଏହା ଇ�ିହା ଦେର ଦେକଦେବ ମଧୟ୍  ପ୍ଷଟ୍ ଦେହାଇ ନାହିଁ ଦେ� ପରାଜି� ଦେହବା ପକ୍ଷ ପର୍କୃ�ର ଅନ୍�ିମ

   
ନି ପ�4ୟ୍ନ୍� ଦେ ବା କର�ଥିଦେଲ,     କିନ୍�� ତାହା ଅ ାମାନ୍ୟ ନ ଥିଲା           । ଦେକବ� ତାହା ଏକପକ୍ଷ ଥିଲା। ଗଲୀୟା�କ� ଗମଭ୍ୀର ଭାବଦେର
                 ଦେନବା କଠନି ଦେହାଇପାଦେର। ଏହା ��
ଧ୍ କରିବା ପାଇୁଁ ମାଇକ୍ ଟାୟ ନ୍ ଦେମାଦେ� ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପରି ଅଦେଟ। ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି,  ମୁଁ�

        ଏହି ଘଟଣାର ଚି�ର୍କ� ଦେ
ଖିଲି ଓ �
ି ଆପଣ କଳାକୃ��ି୍କ� ଦେ
ଖନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ଏହା ଅ�ୟ୍ଧିକ ରକ୍ତାକ୍� ଅଦେଟ     । ତାହା ପର୍ାୟ
   ନବ��ବକ 
ାଉ
 ଦେ ହି ବିଶା�, ଶ�ନ୍ୟ,       ରକ୍ତାକ୍� ଦେକଶ��କ୍� ମ �୍କକ� ଧରିଥିବା ଚି�ର୍କ� ଚି�ରି୍� କଦେର।

ଅ�ଏବ,     ଇ ର୍ାଏଲୀୟ ଦେଲାକମାଦେନ କିପରି ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ?    ୧୧ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� , “      ପ�ଣି ଶାଉଲ ଓ  ମ�
ାୟ ଇ ର୍ାଏଲ
     ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟର ଏହି  କ� କଥା ଶ�ଣନ୍ଦେ�,       ଦେ ମାଦେନ ହତାଶ ଦେହଦେଲ ଓ ଅ�ିଶୟ ଭୟ କଦେଲ ”   । ଇ ର୍ାଏଲୀୟ ଦେଲାକମାଦେନ

                  ଭୟଦେର ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ। ବ�୍4�ମାନ ଏହା ଶ�ଣନ୍�� । ୧୧ ପ
 ଦେକୌଣ ି ଐ�ିହା ିକ ଜିଜ୍ଞା ା ନୁଦେହୁଁ। ୧୧ ପ
 ଦେ ମାନଙ୍କ
           ବିଶୱ୍ା ର ଅଭାବର ଧମ4���୍ୱ୍ ଆଧାରି� 
ୃଢ଼଼ ଅ ମମ୍�ିମ�ୂକ ଅଭିବୟ୍କ୍�ି ଅଦେଟ। ପରଦେମଶୱ୍ର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ପ�ରା�ନ

      ନୟିମଦେର ଏହା ପର୍ଚ� ର ଭାବଦେର  ପ୍ଷଟ୍ କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ�,    ଦେ ଇ ର୍ାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,    ଦେ� ଦେ ତାହାଙ୍କ
 ଦେ�ା
ଧ୍ା ଅଟନ୍�ି,     ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ��
ଧ୍ କରିଦେବ            । �ିରୀଦେହା ଏହା  ପ୍ଷଟ୍ କଦେର ଦେ� ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ପର୍�ିଜ୍ଞା� ଭମିୂ
   ପର୍
ାନ କରିଦେବ। �ଥାପି,        ଇ ର୍ାଏଲୀୟ ଦେଲାକମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞାକ� 
ୃଢ଼଼ ରପୂଦେର ଧରିବା ଅଦେପକ୍ଷା,   ଦେ ଆପଣା
           ବିଷୟଦେର �ାହା କହନ୍�ି ଦେ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି ଓ ଦେ �ାହା କରିବାକ� କହନ୍�ି,        ଦେ ତାହା କରିଦେବ ଏହା ଦେ ମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କରିବା

ଅଦେପକ୍ଷା,          ଦେ ମାଦେନ ଏହି 
ାନବକ� ଦେ
ଖି ବିଶୱ୍ା ଦେର ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ବା ଅଦେପକ୍ଷା ଭୟ କରିଥିଦେଲ     । �ା�ର୍ା  ମୟର�
   ଦେ ମାଦେନ ଦେକଦେ� 
ୂର ଆ ିଅଛନ୍�ି?            ମଗ୍ର ଦେ
ଶ  �ଫ  ାଗର 
�ଇଭାଗ ଦେହବା ଦେ
ଖିବାର ଦେକଦେ�  ମୟ ଦେହାଇଅଛ?ି   ଦେ ମାଦେନ
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ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ�,          ଅଥ4ା�୍ �ିଏ ଦେ ମାନଙ୍କ ଶ�ର୍�କ� ବିନଷଟ୍ କରିବା 
ୱ୍ାରା ପର୍�ିଜ୍ଞା� ଦେ
ଶ ଦେ
ଇଥିଦେଲ,   ଜାଣିବା  ମୟର�
  ଦେକଦେ� 
ୂର ଆ ିଅଛନ୍�ି?            ୧୧ ପ
 ପର୍ାଥମିକ ରପୂଦେର ଏକ ଧମ4���୍ୱ୍  ମବ୍ନ୍ଧିୟ ଏବଂ 
ୱି୍�ୀୟଦେର ଐ�ିହା ିକ ଅଦେଟ।

ଖ.    
ାଉ
ଙ୍କ ପାର ପ୍ରିକ କ୍ରିୟା

ଅ�ଏବ,         ଗଲୀୟା� ଓ ଇ ର୍ାଏଲର ଦେ ୈନ୍ୟ
� ମଧୟ୍ଦେର ପର୍ାରମଭି୍କ  ମମ୍�ଖୀନ ଦେହବା ଦେ
ଖ�     । ପରବ�୍4�ୀ ପ�4ୟ୍ାୟଦେର
        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ାଉ
ଙ୍କ ବିଷୟଦେର ପଢ଼଼ୁ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ାଉ
ଙ୍କ� ଦେ ୈନ୍ୟ
�  ହ�ି,    ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କ  ହ�ି,  ପ�ଣି

     ଦେଶଷଦେର ଶାଉଲଙ୍କ  ହ�ି ବା�୍4ତାଳାପ କରିବା ପଢ଼଼ୁ         । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ିଶୀ 
ାଉ
ଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କ କ�ଶ�ବା�୍4ତା ଜାଣିବାକ�
ଚାହିଁଦେଲ,       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପ�ଣି ଥଦେର 
ାଉ
ଙ୍କ� 
ୃଶୟ୍ଦେର ଦେ
ଖିଥାଉ    । ଦେ କହନ୍�ି, “    �� ମଭ୍ ଭାଇମାନଙ୍କ ନକିଟକ�

   କିଛି ଦେଭାଜନପାନ ଦେଘନି �ାଅ,    ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ କ�ଶ�ବା�୍4ତା ପଚାର।"     ଦେ�ଣ� ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ ନକିଟକ� �ାଆନ୍�ି,   ଦେ ଦେ ୈନ୍ୟ
�
     ମଧୟ୍ଦେର  ାମଗ୍ରୀରକ୍ଷକ ହ �୍ଦେର ଆପଣା  ାମଗ୍ରୀ ରଖନ୍�ି         । ଏବଂ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଗଲୀୟା�ଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ� ଶ�ଣନ୍�ି।

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୨୪ ପ
କ� ଦେ
ଖିବା, “            ମା�ର୍ ଇ ର୍ାଏଲ ଦେଲାକ  ମ ଦ୍େ� ଦେ ହି ପ�ର�ଷକ� ଦେ
ଖି ତାହା  ମମ୍�ଖର� ପଳାଇଦେଲ ଓ
  ଅ�ିଶୟ ଭୀ� ଦେହଦେଲ ”             । ଦେ ମାଦେନ ଭୟଦେର ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି। କିନ୍�� 
ାଉ
 ବିଶୱ୍ା ଦେର ପର୍�ିଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି।

             ତାହା ଏହି କାହାଣୀର ଦେକନ୍
ର୍ ଦେବୈଷମୟ୍ ଅଦେଟ। ୨୬ ପ
ର ମଧୟ୍ ଭାଗର� ଦେ
ଖନ୍�� । 
ାଉ
 କହନ୍�ି, “    ଏହି ଅ �ନ୍ନ� ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ
 କିଏ ଦେ�,      ଦେ ଜୀବି� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଦେ ୈନ୍ୟଶଦ୍େରଣୀକି �� ଚଛ୍ କରିବ?”     
ାଉ
 ବିଶୱ୍ା ର 
ୃଷଟି୍ଦେର ଦେ
ଖନ୍�ି    । ପରଦେମଶୱ୍ର

 ଦେ�ପରି ଦେ
ଖନ୍�ି,    
ାଉ
 ମଧୟ୍ ଦେ ହପିରି ଦେ
ଖନ୍�ି            । 
ାଉ
 ଦେ
ଖନ୍�ି ଦେ� ଗଲୀୟା� ଇ ର୍ାଏଲୀୟ ଦେ ୈନ୍ୟ
�କ� �� ଚଛ୍ କର� ନ
             ଥିଲା ମା�ର୍ ଇ ର୍ାଏଲ ଦେ ୈନ୍ୟ
�ର  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ� �� ଚଛ୍ କର�ଥିଲା। 
ାଉ
 ଜାଣିଥିଦେଲ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା

               ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଶ�ର୍�କ� ବିନଷଟ୍ କରିବା ପାଇୁଁ ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍�ି। ଦେ�ଣ� ଶ�ର୍� ଦେ��ିକି ବିଶା� ଦେହଉ ନା କାହିଁକି
   
ାଉ
ଙ୍କଠାଦେର ଦେକୌଣ ି ଭୟ ନାହିଁ,   ମା�ର୍ ବିଶୱ୍ା ଅଛି     । ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ�ପରି ଚାହାନ୍�ି,    ଦେ ଦେ ହପିରି ପର୍�ିଉ��୍ର


ଅିନ୍�ି               । 
ାଉ
 ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି। ଆକ୍ଷରିକ 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣଦେର ୧୭ ଅଧୟ୍ାୟ ଏକ ଅ
ଭ୍�� ଅଧୟ୍ାୟ
         ଅଦେଟ। ଏହି ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଶବ
୍ ଓ ଭିନ୍ନାଥ4ଦେବାଧକ ଶବ
୍ଗ�ଡିକର ଉପଦେ�ାଗ କରା�ାଇଅଛ,ି     କିନ୍�� ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ବିପରୀତାଥ4କ�

 ପର୍କାଶ କର�ଅଛି                । ଦେଗାଟିଏ ଦେଲଖକ ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ବିଷୟଦେର ଦେଲଖନ୍�ି। ଦେ ୨୫ ପ
ଦେର ଦେ ୈନ୍ୟମାନଙ୍କ �ୟ୍ାଗର ବାକ୍ୟ ଓ
             “  ୨୬ ପ
ଦେର 
ାଉ
ଙ୍କ ଦେକାପର ବାକ୍ୟ ମଧୟ୍ଦେର ଦେବୈଷମୟ୍କ� ପର୍କାଶ କରନ୍�ି। ଇ ର୍ାଏଲର ଦେଲାକମାଦେନ ଗଲୀୟା�କ� ଏହି

” ଦେଲାକ କହନ୍�ି,    “   ”   କିନ୍�� 
ାଉ
 ତାକ� ଏହି ଅ �ନ୍ନ� ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ରପୂଦେର  ମଦ୍େବାଧନ କରନ୍�ି    । ଦେ ମାଦେନ କହନ୍�ି,  ଇ ର୍ାଏଲକ�
    �� ଚଛ୍ କରିବା ପାଇୁଁ ଗଲୀୟା� ଉଠଆି ିଅଛି    । 
ାଉ
 କହନ୍�ି,      ଦେ ଜୀବି� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଦେ ୈନ୍ୟଶଦ୍େରଣୀକି �� ଚଛ୍ କର�ଅଛି   ।

    ଦେ ମାଦେନ ଗଲୀୟା� ଉପଦେର  ମଭ୍ାବୟ୍ ବିଦେଜତା,     ଅଥ4ା�୍ �ିଏ ତାହାକ� ବଧ କରିପାଦେର,   “    ” ତାଙ୍କ� ଦେ�ଉୁଁ ଦେଲାକ ବଧ କରିବ କହନ୍�ି  ।
   “          ”     
ାଉ
 ତାହାକ� ଦେ�ଉୁଁ ଜନ ଏହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟକ� ବଧ କରି ଇ ର୍ାଏଲର ଅପମାନ 
ୂର କରିବ ଦେବାଲି  ମଦ୍େବାଧି� କରନ୍�ି।

       ବ�୍4�ମାନ ଆପଣ ଦେ�ଉୁଁ ଓଡି଼ଆ ଶବ
୍କ� ଧୟ୍ାନ ଦେ
ଉ ନାହାନ୍�ି,     “ ”  “ ”    ତାହା ଏହା ଦେ� �� ଚଛ୍ ଓ ଅପମାନ ଶବ
୍ ଦେଗାଟିଏ ମ�ୂ ଏବର୍ୀ
 ଶବ
୍ର� ଆ ିଥାଏ               । ଅଥ4ା�୍ ଗଲୀୟା� ଇ ର୍ାଏଲକ� �� ଚଛ୍ କର�ଅଛି ଏବଂ 
ାଉ
 ଏହି ଅପମାନକ� ଇ ର୍ାଏଲର� 
ୂର କରିବାକ�

  �ାଉଅଛନ୍�ି।  ଂକ୍ଷିପ�୍ଦେର,    ଇ ର୍ାଏଲୀୟ ଦେଲାକମାଦେନ ଦେଗାଟିଏ ଅପର୍�ିଦେରାଧକ,     ଭୟାବହ 
ାନବକ� ଦେ
ଖନ୍�ି �ିଏ ଇ ର୍ାଏଲକ�
 �� ଚଛ୍ କର�ଅଛି       । 
ାଉ
 ଏକ  ଧାରଣ ଅ �ନ୍ନ� ପଦେଲଷଟ୍ୀୟକ� ଦେ
ଖନ୍�ି,      �ିଏ ନଲି4ଜଜ୍ତା  ହ�ି ଜୀବି� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ

  ଦେ ୈନ୍ୟଶଦ୍େରଣୀକି �� ଚଛ୍ କର�ଅଛି         । ଏହା ଦେକବ� ଆପଣ ବିଷୟ ବ �୍� କ� କିପରି ଦେ
ଖନ୍�ି,  ତାହା ଅଦେଟ      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭୟଦେର ଏକ
                  ବିଶା� 
ାନବ ଦେ
ଖିପାର� ବା ବିଶୱ୍ା ର 
ୃଷଟି୍ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର 
ୂର କରିବାକ� ଥିବା ଅପମାନକ� ଦେ
ଖି ପାର�। ତାହା ହିଁ 
ାଉ
 ଓ

    ଗଲୀୟା�ଙ୍କ କାହାଣୀର ମ�ଖ୍ୟ ଦେବୈଷମୟ୍ ଅଦେଟ:     ଅଥ4ା�୍ ବିଶୱ୍ା ଓ ଭୟର ଦେବୈଷମୟ୍।

(      ଦ୍େପ ଏଟ୍ ଏଣଡ୍ ଅଫ୍ ଦେଟପ)୍       । �
ି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍�ି,       ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
କ� ଚିହ୍ନ�ି କରିବାକ�
�ାଉଅଛନ୍�ି         । �
ି ଆପଣଙ୍କ ଦେକୌଣ ି ପର୍ବା
ପଣୂ୍4ଣ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍�ି,   ମୁଁ� କହବିା ଉଚି�୍      “  । ଏଠାଦେର ଦେ
ଖନ୍�� । ଦେ 

       ଦେଲାକମାନଙ୍କ� କହବିା ଦେବଦେ� ତାଙ୍କର ଦେଜୟ୍ଷଠ୍ ଭର୍ାତା ଇଲୀୟାବ ଶ�ଣିଲା;      �ହିଁଦେର ଇଲୀୟାବର କ୍ଦେରାଧ 
ାଉ
ଙ୍କ ଉପଦେର
 ପର୍ଜଵ୍�ି� ଦେହଲା,   ଆଉ ଦେ କହଲିା, ‘    �� କାହିଁକି ଏଠକିି ଆ ିଲୁ?”   ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର, “     �� କାହିଁକି ଦେବଥଦେଲହମିର� ଏଠକିି ଆ ିଲୁ?”  

“        ପର୍ାନ୍�ରଦେର �� ଦେ ଦେମଣଢ଼୍ା ଦେକଦେତାଟି କାହା ପାଖଦେର ଛାଡି଼ଲୁ?”      ଏହା ଦେକୌଣ ି ଉ� ୍ାହଜନକ ବାକ୍ୟ ନୁଦେହୁଁ   “   ”  । �� ବଡ଼ ଭୀର� ଦେ 
   “  ତାହା କହଅୁଛ।ି ମୁଁ� ଦେତା  ʼ   ଗବ4 ଓ ଦେତା  ʼ   ମନର 
�ଷଟ୍ତା ଜାଦେଣ;      କାରଣ �� ��
ଧ୍ ଦେ
ଖିବା ପାଇୁଁ ଆ ିଅଛ� ”   । 
ାଉ
 କହନ୍�ି, “   ମୁଁ� ଏଦେବ

 କଅଣ କଲି?      ଏଥିଦେର କି ଦେକୌଣ ି କାରଣ ନାହିଁ?” ଦେ
ଖନ୍�� ,       ଇଲୀୟାବ ଭାବନ୍�ି ଦେ� ଦେ 
ାଉ
ଙ୍କ ହ
ୃୟକ� ଜାଣନ୍�ି    । ଦେ ଭାବନ୍�ି
               ଦେ� 
ାଉ
 ନଦିେବ4ାଧ ପରି ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ
ଖିବାକ� ଆ ିଅଛ।ି ପବୂ4ର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଣାଗଲୁ ଦେ� �ିଶୀଙ୍କ ଦେଜୟ୍ଷଠ୍ �ିଦେନାଟି

                ପ��ର୍ ଦେ�ା
ଧ୍ା ଦେହାଇଥିଦେଲ। 
ାଉ
 ଦେମଷପା�କ ଦେହାଇଥିଦେଲ। ଇଲୀୟାବ ଭାବନ୍�ି ଦେ� ଦେ ତାଙ୍କ ଦେଛାଟ ଭାଇକ� ଜାଣନ୍�ି ଓ
         ଭାବନ୍�ି ଦେ� ଦେ ନଦିେବ4ାଧ ପରି ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ
ଖିବାକ� ଆ ିଅଛ।ି ଉ��୍ମ,       ବିଷୟବ �୍� ଏହା ଦେ� ଶାମ�ଦେୟଲଙ୍କ ପରି ଇଲୀୟାବ

  ବାହ୍ୟ ବିଷୟକ� ଦେ
ଖ�ଅଛନ୍�ି        । ଦେ �ାହା ଦେ
ଖ�ଅଛନ୍�ି ତାହା ଏହା ଦେ�,         ତାଙ୍କ ଦେଛାଟ ଭାଇ ଦେମଷ ଚରାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଦେକୌଣ ି
   କା�4ୟ୍ ପାଇୁଁ ଉପ��କ୍� ନୁଦେହୁଁ    । 
ାଉ
 କହନ୍�ି, “    ମୁଁ� ଏଦେବ କଅଣ କଲି?”

 ଠକ୍ି ଅଛ,ି   ଦେକବ� ଇଲୀୟାବ ନୁଦେହୁଁ,     ମା�ର୍ ଶାଉଲ ମଧୟ୍ 
ାଉ
ଙ୍କ ଗବ4,     
ାଉ
ଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ପଣୂ୍4ଣ ବାକ୍ୟ ଶ�ଣିଦେଲ ଦେ�,  
     
ାଉ
 ଗଲୀୟା�  ହ�ି ��
ଧ୍ କରିବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଲା           । ଦେ�ଣ� ଶାଉଲ 
ାଉ
ଙ୍କ� ଭି�ରକ� ଆ ିବାକ� କହଦିେଲ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

      ପର୍ଥମ ବିଷୟ �ାହା ଦେ
ଖ� ତାହା ଏହା ଦେ�,           ଶାଉଲ ବାହ୍ୟ ବିଷୟକ� ଦେ
ଖ�ଅଛନ୍�ି ଓ ଦେ ଜଦେଣ ��ବା ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ଦେ
ଖ�ଅଛନ୍�ି   ।
  ପ�ଣି ଦେ କହନ୍�ି, “  ଠକ୍ି ଅଛ,ି       �� ଦେମ ଦେ� ତାହା  ହ�ି ��
ଧ୍ କରିବାକ� ଇଚଛ୍� କ,     ଦେ ଥିପାଇୁଁ ମୁଁ� �� ମର ପର୍ଶଂ ା କଦେର,    କିନ୍�� �� ଦେମ �
  ଏକ ��ବାମା�ର୍ ଅଟ ”  । ଶାମ�ଦେୟଲ, �ିଶୀ,    ଇଲୀୟାବ ଏବଂ ବ�୍4�ମାନ ଶାଉଲ,     ମ ଦ୍େ�  ମାନ ବିଷୟ କର�ଅଛନ୍�ି,  ଦେ ମାଦେନ
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  ବାହ୍ୟ ବିଷୟକ� ଦେ
ଖିଦେଲ,             ଦେ ମାଦେନ ଦେଗାଟିଏ 
ାନବକ� ଦେ
ଖିଦେଲ ଓ ଦେ ମାଦେନ 
ାଉ
 ନାମକ ଦେମଷ ଚରାଉଥିବା ଦେଗାଟିଏ କ୍ଷ�
ର୍
 ବା�କକ� ଦେ
ଖିଦେଲ।

        ଏହା 
ାଉ
 କିପରି ଆ�ମ୍ରକ୍ଷା କର�ଅଛନ୍�ି ତାହା ଦେ
ଖିବା ର�ଚିକର ଅଦେଟ          । ଦେ ଆମ ନଜି ଭାଷାଦେର କହବିା 
ୱ୍ାରା ଆରମଭ୍
କରନ୍�ି,   “  ଅଥ4ା�୍ �� ଦେମ ଜାଣ,     ମୁଁ� ଦେକୌଣ ି ଭୀର� ବୟ୍କ୍�ି ନୁଦେହୁଁ         । ଦେମଷପା�କ ଦେହବାର ଅଥ4 ତାହା ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ ନୁଦେହୁଁ,  ଏବଂ

            ଦେମାହର ଦେମଷର ରକ୍ଷାଦେଥ4 ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା ମୁଁ� ଉଭୟ ଭାଲୁ ଓ  ିଂହକ� ବଧ କରିଅଛି ”    । ୩୬ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� , 
“        ଆପଣଙ୍କ 
ା  ିଂହ ଓ ଭାଲୁ ଉଭୟ ବଧ କରିଅଛ;ି        ପ�ଣି ଏହି ଅ �ନ୍ନ� ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ଦେ ମାନଙ୍କର ଦେଗାଟିକ ପରି ଦେହବ ”  “  । ମୁଁ�

         ”       ଭୟ କର� ନାହିଁ ଓ ଗଲୀୟା�  ିଂହ ଓ ଭାଲୁଠାର� ଭିନ୍ନ ନୁଦେହୁଁ। ବା �୍ବଦେର ଦେ ଅ�ପ୍ କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଦେଟ,   କାରଣ ଦେ କହନ୍�ି, 
“       କାରଣ ଦେ ଜୀବି� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଦେ ୈନ୍ୟଶଦ୍େରଣୀକି �� ଚଛ୍ କରିଅଛି ”    । ଆହରିୁ 
ାଉ
 କହଦିେଲ, “     ଦେ�ଉୁଁ  
ାପର୍ଭ�  ିଂହ ହା�ର�

     ଓ ଭାଲୁ ହା�ର� ଦେମାଦେ� ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍�ି;       ଦେ ଏହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ହା�ର� ଦେମାଦେ� ରକ୍ଷା କରିଦେବ ”     । ଏଥିଦେର ଶାଉଲ 
ାଉ
ଙ୍କ�
କହଦିେଲ, “�ାଅ,     
ାପର୍ଭ� �� ମଭ୍ର  ଙ୍ଗୀ ଦେହଦେବ ”          । ଏବର୍ୀ ଶବ
୍ ପଞଜ୍ା ଓ ହା� ପାଇୁଁ ବୟ୍ବହ�ୃ ଦେଗାଟିଏଶବ
୍ ଅଦେଟ, ଅ�ଏବ,

   ଆପଣ 
ଦ୍େୱୈଥ4ଦେବାଧକ ଶବ
୍ ଶ�ଣିପାରିଦେବ   “         ।  
ାପର୍ଭ�  ିଂହ ହା�ର� ଓ ଭାଲୁ ହା�ର� ଦେମାଦେ� ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍�ି;   ଦେ ଏହି
    ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ହା�ର� ଦେମାଦେ� ରକ୍ଷା କରିଦେବ ”।


ାଉ
,      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଜଦେଣ ବୀର ଥିଦେଲ,     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଜଦେଣ ଦେ�ା
ଧ୍ା ଥିଦେଲ,       ଦେ ଜାଣିଥିଦେଲ ଦେ� ତାଙ୍କ ମହାନ ଶକ୍�ି
  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ଥାଏ       । ତାହା 
ାଉ
ଙ୍କ  ାମଥ4ୟ୍ର  ଦ୍େରା� ଥିଲା,       କାରଣ ଦେ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଓ

        ଦେ ଏହା ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଦେ�ଉୁଁ ��
ଧ୍ କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,    ତାହା  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ��
ଧ୍ ଅଦେଟ    । ଶାଉଲ କହନ୍�ି, “  ଠକ୍ି ଅଛ,ି  ଏ
  ନଅି ଦେମାହର  ାଞଜ୍�ଆ ”      । ଆଉ 
ାଉ
 କ�ଟନୀ�ି ଭାବଦେର କହନ୍�ି, “ନାହିଁ,      ମୁଁ� ଏହି  ବ� ବ �୍� ଦେର ଅଭୟ୍ �୍ ନାହିଁ    ”  । ଠକ୍ି ଅଛ।ି କିନ୍��

             ବା �୍ବଦେର 
ାଉ
 କାହିଁକି  ାଞଜ୍�ଆ ଦେନବାକ� ଇଚଛ୍� କ ନ ଥିଦେଲ ଏହା ଏକ ଅ�ୟ୍ଧକି ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ ଅଦେଟ,   ଏଥିର ଏକ
   ଧମ4���୍ୱ୍  ମବ୍ନ୍ଧିୟ କାରଣ ରହଅିଛ,ି        ଆଉତାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକଦେତାଟି ପ
ଦେର ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛ� ।

ଗ.     
ାଉ
 ଗଲୀୟା�ର  ମମ୍�ଖିନ କରନ୍�ି

ଅ�ଏବ,          
ାଉ
 ଗଲିୟା� ଗଲିୟା�  ହ�ି ��
ଧ୍ କରିବାକ� ପର୍ ଥ୍ାନ କରନ୍�ି         । ୪୦ ପ
ଦେର 
ାଉ
 ��
ଧ୍ ପାଇୁଁ ପର୍ �୍� �
 “     ହଅୁନ୍�ି। ପ�ଣି ଦେ ଆପଣା �ଷଟି୍ (     ଏହା ଦେକୌଣ ି ଦେ�ା
ଧ୍ାର �ଷଟି୍ ନୁଦେହୁଁ,       ବା ଏହା ଦେକୌଣ ି ବଚ୍4ଛା ବା ଖଡ଼୍ଗ ନୁଦେହୁଁ,   ମା�ର୍ ଦେଗାଟିଏ

  ଦେମଷପା�କର �ଷଟି୍ ଅଦେଟ)               ପ�ଣି ଦେ ଆପଣା �ଷଟି୍ ହା�ଦେର ଦେଘନି ନ
ୀର� ପାଞଦ୍େଚାଟି ଚିକ୍କଣ ପଥର ବାଛଦିେଲ ଓ ଆପଣା ପାଖଦେର
   ଦେମଷପା�କର ଦେ�ଉୁଁ ଝ�ଲି ଥଲିା,    ଦେ ହି ଝ�ଲିଦେର ତାହା ରଖିଦେଲ;          ଆଉ ଦେ ହା�ଦେର ଆପଣା ଛାଟିଣୀ ଧରି ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ନକିଟକ�

ଗଦେଲ ”                  । ��
ଧ୍ଦେର ଛାଟିଣୀ ବୟ୍ବହାର କରିବା  ାଧାରଣ ବିଷୟ ଥିଲା। ଏହା 
�ଇ ପାଶ୍4ୱର� �ିନି ଫ� ଟ ଲମବ୍ର 
ଉଡି଼ ଲାଗିଥିବା
                ଚମ4ର ଏକ ପଟି ଅଦେଟ। ବା �୍ବଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ତାହା ନମି4ାଣ କରା�ାଇଥିଲା ଦେ ଥିପାଇୁଁ ବୟ୍ବହ�ୃ ପଥର ପର୍ାୟ 
�ଇର� �ିନି
       ଇଞଚ୍ ଥିଲା। 
ାଉ
 ଦେଛାଟ ଦେଗାଡି ଉଠାଉ ନାହାନ୍�ି,      ତାହା ଠକ୍ି ଆକାରର ଚିକ୍କଣ ପଥର ଅଦେଟ     । ଦେ ଦେ ଗ�ଡିକ� ନଅିନ୍�ି,   ଓ �
ି
       ଆପଣ ଭର୍ମଣକାରୀମାନଙ୍କ ପରି ଆଜି ମଧୟ୍ ଏଲା ��ଭମିୂକ� �ାଆନ୍�ି,        ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଦେ ହି  ଥ୍ାନଦେର ଚିକ୍କଣ ପଥର ପାଇ

  ଅ�ୟ୍ଧିକ ଆନନ୍
�ି ଦେହଦେବ          । ଆଉଆପଣ ଦେ ହି  ମ୍ାରକକ� ଆପଣା ଗୃହକ� ଦେନଇଆନନ୍
 କରିଦେବ, “    ଦେ�ପରି 
ାଉ
 କରିଥିଦେଲ !” 
              ବା �୍ବଦେର  ପତ୍ାହଦେର ଥଦେର ଇ ର୍ାଏଲଦେର ପ�4୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦେଗାଟିଏ ଅ�ିଆ ଟର୍କ ରଖନ୍�ି ଓ ଚିକ୍କଣ ପଥର ମଧୟ୍ଦେର

ଫିଙ୍ଗିଥାନ୍�ି           । �ଥାପି ପାଞଦ୍େଚାଟି ଚିକ୍କଣ ପଥର ମି�ିବା ଏକ ପର୍କାର ଉ��୍ମ ବିଷୟ ଅଦେଟ।

ଅ�ଏବ,     
ାଉ
 ��
ଧ୍ ପାଇୁଁ ପର୍ �୍� � ଅଟନ୍�ି         । ତାଙ୍କ ପାଦେଖ ��
ଧ୍ ପାଇୁଁ ଏକ ଅ �୍ର୍ ଅଛ,ି   ଏକ ପର୍ଭାବଶା�ୀ ଅ �୍ର୍, 
    ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆପଣ ଥଦେର ନପି�ଣ ଥିଦେଲ            । ୪୧ ପ
ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଗଲିୟା� ର ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟଦେର ଏହି ପର୍କାର ପଢ଼଼ୁ, 

“              ଏଥିଦେର ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ଅଗ୍ର ର ଦେହାଇ 
ାଉ
ଙ୍କର  ନ୍ନକିଟ ଦେହଲା ଓ ତାହାର ଢ଼ାଲବାହକ ତାହାର ଆଦେଗ ଆଦେଗ ଚାଲିଲା    । �ହୁଁ�
        “        ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ଚାରିଆଡ଼କ� ଅନାଇ 
ାଉ
ଙ୍କ� ଦେ
ଖି �� ଚଛ୍ଜ୍ଞାନ କଲା। କାରଣ ଦେ ��ବା ଓ ଈଷ�୍ ରକ୍�ବଣ୍4ଣ ଓ  �ନ୍
ର-  ବ
ନ

ଥିଦେଲ       । ପ�ଣି ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ 
ାଉ
ଙ୍କ� କହଲିା, ‘   ମୁଁ� କି କ�କ୍କ�ର,    ଦେ� �� �ଷଟି୍ (   ଦେମଷପା�କର �ଷଟି୍ ବିଷୟଦେର)  ଦେନଇ ଦେମା  ʼ
 ପାଖକ� ଆ ିଛ� ?’         �ହିଁଦେର ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ଆପଣା ଦେ
ବତାମାନଙ୍କ ନାମଦେର 
ାଉ
ଙ୍କ� ଶାପ ଦେ
ଲା ”    । ପଦେଲଷଟ୍ୀୟମାନଙ୍କ ମ�ଖ୍ୟ
         “     ଦେ
ବତା 
ାଦେଗାନ୍ ଥିଲା। ଦେ ଦେଗାଟିଏ କ୍ଷଣଦେର ଆ ି�ିବ। ଆଉ ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ 
ାଉ
ଙ୍କ� କହଲିା, ‘ଦେମା  ʼ  କ�ିକି ଆ,  ମୁଁ� ଦେତାର

 ମାଂ ଆକାଶ-   ପକ୍ଷୀ ଓ ବିଲ-  ପଶ�ମାନଙ୍କ� ଦେ
ବି ”            । ବା �୍ବଦେର ଏହା ଏକ  ାମାନ୍ୟ ଶାପ ଅଦେଟ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଶାପ
 ବିଷୟଦେର ଅଣ-    ବାଇବଲ  ାହ�ିୟ୍ଦେର ମଧୟ୍ ପଢ଼ି଼ଥାଉ   । ବ�୍4�ମାନ,       ଦେଗାଟିଏ ବା�୍4ତା ବିଷୟଦେର ମୁଁ� ଧୟ୍ାନ ଦେ
ଇ ନାହିଁ,  ପ�ଣି
    ଗଲିୟା� ମଧୟ୍ ଭ�ଲି �ାଇଅଛି             । ୧ ଶାମ�ଦେୟଲ ୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଇ ର୍ାଏଲୀୟ ଦେଲାକମାଦେନ ମଖୂ4ତାପଣୂ୍4ଣ କା�4୍ୟ କଦେଲ ଓ

               ପଦେଲଷଟ୍ୀୟମାଦେନ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ନୟିମ  ିନ୍
�କ ଦେନଇ 
ାଦେଗାନ୍ ଦେ
ବତାର ମନ୍
ରିକ� ଆଣି ରଖିଦେଲ। ଏକ  ାମାନ୍ୟ ପର୍ଥା।
    ଆପଣ ଶ�ର୍� ଉପଦେର ଜୟ କରିଦେବ,       ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଶ�ର୍�ର ଦେ
ବତାକ�  ଙ୍ଦେଗ ଦେଘନି �ିଦେବ,     ଆପଣ ତାହାକ� ଆପଣା ଦେ
ବତାଙ୍କ

 ମନ୍
ରିଦେର ରଖିଦେବ,          ’    ପ�ଣି ତାହା ଏହା ଦେଘାଷଣା କରିବାର ଏକ ମାଧୟ୍ମ ଥିଲା ଦେ� ଦେମା ପରଦେମଶୱ୍ର �� ମଭ୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଠାର�
  ଅଧିକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଦେଟ   । ଦେ�ଣ�,           ଦେ ମାଦେନ ଅଧିକାର କରିଥିବା  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ନୟିମ  ିନ୍
�କ ଦେନଇ 
ାଦେଗାନ୍ ଦେ
ବତାର ମନ୍
ରିକ�

 ଆଣି ରଖିଦେଲ       । �ହିଁ ପର
ନି ଦେଲାକମାଦେନ ଶୀଘର୍ ଉଠଦିେଲ;  ଆଉ ଦେ
ଖ,       
ାଦେଗାନ୍  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ  ିନ୍
�କ  ମମ୍�ଖଦେର ମ�ହୁଁ ମାଡି଼
 ଭମିୂଦେର ପଡି଼ଥିଲା                । ଦେ�ଣ� ଦେ ମାଦେନ 
ାଦେଗାନ୍କ� ପ�ନବ4ାର ଉଠାଇ ତାହା  ଥ୍ାନଦେର ରଖିଦେଲ। ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ �ହିଁ ଆର
ନି

  ପର୍ଭା�ଦେର ଶୀଘ୍ର ଉଠଦିେଲ, ଦେ
ଖ,           
ାଦେଗାନ୍  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ  ିନ୍
�କ  ମମ୍�ଖଦେର ଦେକବ� ମ�ହୁଁ ମାଡି଼ ଭମିୂଦେର ପଡି଼ଅଛି ତାହା ନୁଦେହୁଁ, 
     ମା�ର୍ 
ାଦେଗାନର ମ�ଣ�୍ କଟା ଦେହାଇ ପଡି଼ଅଛି        । ଏହି କାହାଣୀଦେର ଏକ ବିଡମବ୍ନା ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�,     �ାହା ବା �୍ବଦେର କିଛି  ମୟ

   ପଦେର  �ୟ୍ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ।ି
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ଅ�ଏବ,     ଗଲିୟା� ଆପଣା ଆହ୍ୱାନର ବାକ୍ୟ,       ପ�ଣି 
ାଉ
 ଆପଣା ଆହ୍ୱାନର ବାକ୍ୟ ଦେଘାଷଣା କରିଅଛନ୍�ି,    ଓ ଏହା ବିଶୱ୍ା ର
 ଆହ୍ୱାନ ଅଦେଟ          । ଦେ�ଉୁଁ ପର୍କାଦେର ହାନ୍ନାଙ୍କ ଗୀ� ବିଶୱ୍ା ର ଏକ ପର୍ାଥ4ନା ଥିଲା,      ଦେ ହି ପର୍କାଦେର ଏ ବ� ବିଶୱ୍ା ର ବାକ୍ୟ

ଅଦେଟ           “    । ଦେ ହି ପର୍କାଦେର 
ାଉ
ଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ବିଶୱ୍ା ର ଆହ୍ୱାନ ଅଦେଟ। ଦେ�ଦେବ 
ାଉ
 ପଦେଲଷଟ୍ୀୟକ� କହଦିେଲ, ‘  �� ମଦ୍େଭ
  ଖଡ଼ଗ୍ ଦେଘନ,ି      ବଚ୍4ଛା ଦେଘନି ଓ ଶଲ୍ୟ ଦେଘନି ଦେମା  ʼ  କ�ିକି ଆ ିଅଛ;     ମା�ର୍ �� ମଦ୍େଭ �ାହାଙ୍କ� �� ଚଛ୍ କରିଅଛ,   ଦେ ହି ଇ ର୍ାଏଲ

        ଦେ ୈନ୍ୟଶଦ୍େରଣୀର ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ ୈନ୍ୟାଧପି�ି  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ନାମଦେର �� ମଭ୍ ନକିଟକ� ମୁଁ� ଆ �ଅଛି     । ଆଜି
ନି  
ାପର୍ଭ� �� ମଭ୍କ�
ଦେମା  ʼ   ହ �୍ଦେର  ମପି4 ଦେ
ଦେବ;          ଏଣ� ମୁଁ� �� ମଭ୍କ� ଆଘା� କରି �� ମଭ୍ଠାର� �� ମଭ୍ ମ �୍କ ଅଲଗା କରିବି ”     । ଏଦେବ ଗଲିୟା�

     ଏପର୍କାର କହଥୁିବା ମୁଁ� କ�ପ୍ନା କରି ପାଦେର, “  କାହା  ହ�ି?!  ଦେଗାଟିଏ �ଷଟି୍?    �� ମର ବଡ଼ ଭୟାବହ ଛାଟିଣୀ?”    ପ�ଣି 
ାଉ
 କହନ୍�ି, 
“      ମୁଁ� ଆଜି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟମାନଙ୍କ ଦେ ୈନ୍ୟଗଣର ଶବ ଆକାଶ-    ପକ୍ଷୀଗଣକ� ଓ ପୃଥିବୀ ଥ୍ ବନ-  ପଶ�ମାନଙ୍କ� ଦେ
ବି;  �ହିଁଦେର

        ଇ ର୍ାଏଲ ମଧୟ୍ଦେର ଏକ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଛନ୍�ି ଦେବାଲି  ମ�
ାୟ ଜଗ� ଜାଣିଦେବ        । ଆଉ ଏହି  ମ �୍  ମାଜ ଜାଣିଦେବ ଦେ�, 
        
ାପର୍ଭ� ଖଡ଼ଗ୍ବ ଓ ବଚ୍4ଛା 
ଵ୍ାରା ଉ
ଧ୍ାର କରନ୍�ି ନାହିଁ;        କାରଣ ଏହି ��
ଧ୍  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର ଓ ଦେ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ�

   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ �୍ଦେର  ମପ4ଣ କରିଦେବ ”  । ଦେ
ଖନ୍�� ,           
ାଉ
 ଏଠାଦେର ଦେକବ� ବ ିଛନ୍�ି ଓ ଗଲିୟା� କ� ତାହାର ବାକ୍ୟ ଦେଫରାଉ
ଅଛନ୍�ି   ’    । କ ଣ ଆପଣ ତାହା ଶ�ଣିଦେଲ?           ଗଲିୟା� ପର୍ାୟ  ମ �୍ ବିଷୟଦେର �ାହା କିଛି ମଧୟ୍ ଉଚଚ୍ାରଣ କରିଥିଲା,  
ାଉ


    ପରିବ�୍4�ନ କରି ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଇ ଅଛନ୍�ି   । ପ�ଣି,         ଏବର୍ୀ ଭାଷାଦେର ଦେକଦେ�କ ବୟ୍କ୍�ିଗ�  ବ4ନାମ ଅଛି �ାହା ଦେଜାର
       ଦେ
ଇଥାଏ ଓ �
ି ଆପଣ ତାହା ଏବର୍ୀ ଭାଷାଦେର ଶ�ଣନ୍�ି,         ଦେ�ଦେବ 
ାଉ
 ଗଲିୟା� କ� ତାହାର ବାକ୍ୟ 
ୱ୍ାରା ବି
ର୍�ପା�ମ୍କ

   ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଉଥିବା ଆପଣ ଶ�ଣିପାରିଦେବ     । ଉପଦେର ୩୩ (୪୩)   ପ
ଦେର ଦେ କଦେହ, “   ମୁଁ� କି କ�କ୍କ�ର,     ଦେ� �� �ଷଟି୍ ଦେନଇ ଦେମା  ʼ
 ପାଖକ� ଆ ିଛ� ?”    ଏ ବ� �� ମଭ୍ର  ବ4ନାମ   । 
ାଉ
 କହନ୍�ି, “   �� ମଦ୍େଭ ଖଡ଼ଗ୍� ଦେଘନ,ି      ବଚ୍4ଛା ଦେଘନି ଓ ଶଲ୍ୟ ଦେଘନି ଦେମା  ʼ  କ�ିକି

ଆ ିଅଛ;         ମା�ର୍ ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ ୈନ୍ୟାଧିପ�ି  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ନାମଦେର �� ମଭ୍ ନକିଟକ� ମୁଁ� ଆ �ଅଛି ”      । ଦେ ଗଲିୟା� କ� �ାହା
 ଦେଫରାଇ ପାରିଥାନ୍ଦେ�,             ଦେ ହି  ମ �୍ ବିଷୟ ତାହା ଉପଦେର ଦେଫାପାଡ� ଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଗଲିୟା� ବା �୍ବଦେର ବି
ର୍�ପ ଦେହଉଅଛି    । ମୁଁ�

   ଏହା ଅନୁମାନ କରି ପାଦେର,    ଦେ ପର୍କୃ�ଦେର ବି
ର୍�ପ ଦେହଉଅଛି   । କିନ୍�� ,      ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
ଦେର ଆକ୍ଷରିକ ଦେବୈଷମୟ୍କ� ଧୟ୍ାନ

ଅିନ୍��        । ଏଠାଦେର  ମ �୍  ାଞଜ୍�ଆଦେର  � ଜଜି୍� ଦେଗାଟିଏ ବିଶା� 
ାନବକ�,        ହ �୍ଦେର ଦେଗାଟିଏ ଛାଟିଣୀ ଓ �ଷଟି୍ ଦେଘନି ଆ �ଥିବା

   କିଦେଶାର ଦେମଷପା�କ  ମମ୍�ଖିନ କର�ଅଛି             । ଏଥିପାଇୁଁ ଦେଲଖକ ୧୭ ଅଧୟ୍ାୟର ପର୍ଥମ ଭାଗଦେର ଗଲିୟା� ର  ାଞଜ୍�ଆ ଓ
                ଆକାରର ପଣୂ୍4ଣ ବିବରଣ ପର୍
ାନ କରନ୍�ି। ଦେ ଏହି ଦେବୈଷମୟ୍କ�  ଥ୍ାପି� କରିବାକ� ଚାହାନ୍�ି। ଏଥିପାଇୁଁ 
ାଉ
 ମଧୟ୍

    ଶାଉଲଙ୍କ  ାଞଜ୍�ଆ ଧାରଣ କରିଦେବ ନାହିଁ,               କାରଣ ଦେ ଚାହୁଁ� ନ ଥିଦେଲ ଦେ� ଏହି ବା �୍ବିକତା ଉପଦେର ଦେକହି ପର୍ଶନ୍ କର� ଦେ� ବିଜୟ
      
ାଉ
ଙ୍କ ବା ଦେକୌଣ ି ପର୍କାର ଭାଗ୍ୟ ଦେ�ାଗ� ନୁଦେହୁଁ,    ମା�ର୍ ବିଜୟ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଅଦେଟ       । ଏହି  ମ �୍ ଦେବୈଷମୟ୍ ମଧୟ୍ଦେର

       “         ୪୮ ପ
ଦେର ଦେ ମାଦେନ ��
ଧ୍ ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି। ଏଉ�ତ୍ାଦେର ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ଉଠି 
ାଉ
ଙ୍କ  ଙ୍ଦେଗ ଦେଭଟିବାକ� ଆ ି
 ନକିଟବ�୍4�ୀ ହଅୁନ୍ଦେ�,         
ାଉ
 ଶୀଘ୍ର ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ  ହ�ି ଦେଭଟିବାକ� ଦେ ୈନ୍ୟଶଦ୍େରଣୀ ଆଦେଡ଼ ଦେ
ୌଡି଼ଦେଲ ”     । ତାହା ଦେମାଦେ� ବହ�ୁ

 ଭଲଲାଦେଗ, ’     ଦେମା ର ବାଇବଲଦେର ତାହା ଦେରଖାଙ୍କି� ଦେହାଇଅଛି          । 
ାଉ
 
ର୍�� ଦେବଗଦେର ଦେ
ୌଡ଼ୁଅଛନ୍�ି। ପରଦେମଶୱ୍ର ତାଙ୍କ
                “  ହା�ଦେର ଗଲିୟା� କ�  ମପ4ଣ କରିବା ଦେ
ଖିବାକ� ଅଦେପକ୍ଷା କରି ପାରିଦେବ ନାହିଁ। ଦେ 
ର୍�� ଦେବଗଦେର ଦେ
ୌଡ଼ୁଅଛନ୍�ି। 
ାଉ


              ”   ଶୀଘ୍ର ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ  ହ�ି ଦେଭଟିବାକ� ଦେ ୈନ୍ୟଶଦ୍େରଣୀ ଆଦେଡ଼ ଦେ
ୌଡି଼ଦେଲ। ପ�ଣି 
ାଉ
 ଆପଣା ଝ�ଲିଦେର ହା� ପରୂାଇଦେଲ। ମୁଁ�
   ’     ଜାଣି ନାହିଁ ଦେ� କ ଣ ଦେ  ମପ୍�ଣ୍4ଣ  ମୟ ଦେ
ୌଡ଼ୁଥିଦେଲ,      ଦେ ଦେ
ୌଡ଼ୁଥିବା ମୁଁ� କ�ପ୍ନା କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ   “    । �ହିଁର� ଦେଗାଟିଏ ପଥର
       କାଢ଼ି଼ ଛାଟିଣୀଦେର ମାରି ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟର କପା�କ� ଆଘା� କଦେଲ;      �ହିଁଦେର ଦେ ପଥର ତାହା କପା�ଦେର ପଶି�ାʼ ନ୍ଦେ�,   ଦେ ମ�ହୁଁ
  ମାଡି଼ ଭମିୂଦେର ପଡି଼ଲା                । ଏହି ପର୍କାଦେର 
ାଉ
 ଛାଟିଣୀ ଓ ପଥର 
ଵ୍ାରା ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ଉପଦେର ଜୟଲାଭ କଦେଲ ଓ

    ପଦେଲଷଟ୍ୀୟକ� ଆଘା� କରି ବଧ କଦେଲ,      ମା�ର୍ 
ାଉ
ଙ୍କ ହ �୍ଦେର ଖଡ଼ଗ୍ପ ନ ଥିଲା ”        । ଏହା ମ�ଖୟ୍ ବିଷୟ ଅଦେଟ।  ଂଗ୍ରାମ
                ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଥିଲା। 
ାଉ
ଙ୍କ�  ାଞଜ୍�ଆର ଆବଶୟ୍କ ନ ଥିଲା। ତାହାଙ୍କ� �ାହା ଆବଶୟ୍କ ଥିଲା ଏବଂ �ାହା ତାହାଙ୍କ

 ପାଦେଖ ଥିଲା,    ତାହା ଦେକବ�  
ାପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି          “   ” । 
ାଉ
ଙ୍କ ହ �୍ଦେର ଦେକୌଣ ି ଖଡ଼୍ଗ ନ ଥିଲା। �ହୁଁ� 
ାଉ
 ଦେ
ୌଡି଼ଦେଲ (   ଦେ ଏଦେବ
   ମଧୟ୍ 
ର୍�� ଦେବଗଦେର ଦେ
ୌଡ଼ୁଅଛନ୍�ି), “              ଓ ଦେ ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ଉପଦେର ଠଆି ଦେହଦେଲ ଓ ତାହାର ଖଡ଼ଗ୍ବ ଦେନଇ ଖାପର� କାଢ଼ି଼
        ତାହାକ� ବଧ କଦେଲ ଓ �

୍ଵ୍ାରା ତାହାର ମ �୍କ ଦେଛ
ନ କଦେଲ         । ଆଉ ପଦେଲଷଟ୍ୀୟମାଦେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ବୀରକ� ମୃ� ଦେ
ଖି

”  ପଳାଇଦେଲ। ବ�୍4�ମାନ,             ଏହି ପ
ଗ�ଡିକ� ବିଭିନ୍ନ ମାଧୟ୍ମଦେର ବୟ୍ାଖ୍ୟା କରା �ାଇପାଦେର ଓ ଏହା  ମଭ୍ବ ଦେହାଇପାଦେର ଦେ�
            ପଥର ତାହାକ� ବଧ କରିଥିଲା ଓ 
ାଉ
 ତାହାର ମ �୍କ ଅଲଗା କରିବା 
ୱ୍ାରା  ପ୍ଷଟ୍ କରିଥିଦେଲ,      ପ�ଣି ଏହା  ମଭ୍ବ ଦେ� ପଥର
     ତାହାକ� ଅଦେଚ� ଅବ ଥ୍ାଦେର �ଦେ� ପକାଇ ଦେ
ଲା,           ଓ �ହିଁଦେର 
ାଉ
 ମୃ�� ୟ୍ ଦେହବା  �ନଶିଚି୍� କରିବାକ� ତାହାର ମ �୍କକ� ଦେଛ
ନ

କଦେଲ   । କିନ୍�� ,  ଉଭୟ ବୟ୍ାଖୟ୍ାଦେର,  ଉଭୟ ବୟ୍ାଖୟ୍ାଦେର, ’  କ ଣ ଦେହଉଅଛ?ି   ତାହା କରିବ       । ଦେକଦେ�କ  ଦେବ4ା�କୃ୍ଷଟ୍ କଳାଦେର ଏହା
   ଅ�ୟ୍ଧିକ ବଣ୍4ଣନା�ମ୍କ ପରିଲକ୍ଷି� ହଏୁ,            କାରଣ ତାହା ଦେଗାଟିଏ ��ବା ବା�କ ମ �୍କର ବା� ଧରି ଏପଦେଟ ଦେ ପଦେଟ �ିବା

    ଆ ିବାର ଏକ ଚି�ର୍ ପର୍ �୍� � କଦେର        । ଏହା ଦେବୈଷମୟ୍ର ଏକ ଅ
ଭ୍�� ଚି�ର୍ ଅଦେଟ,       କିନ୍�� ମୁଁ� ତାହା ପର୍କାଶ କରିବାକ� �ାଉ ନାହିଁ।

        ଦେ�ପରି 
ାଦେଗାନ୍ �ଦେ� ପ�ି� ଦେହଲା ଓ ମ �୍କ ଦେଛ
ନ କରାଗଲା,  ଦେ ହି ପର୍କାଦେର,         ଦେ� ତାହା ନାମଦେର ଶାପ ଦେ
ଲା ଦେ ପ�ି� ଦେହଲା
    ଓ ତାହାର ମ �୍କ ଦେଛ
ନ କରାଗଲା       । ଆପଣ ଦେ ହି �� �ନାକ� ଦେ
ଖିବାର ଅଛ,ି       କାରଣ ଉଭୟ  ଥ୍ାନଦେର ��
ଧ୍କ�  
ାପର୍ଭ� ଜୟ

କରିଅଛନ୍�ି     । ପଦେଲଷଟ୍ୀୟମାଦେନ ପଳାୟନ କଦେଲ,        ଇ ର୍ାଏଲୀ ଦେଲାକମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ� 
ଶ ମାଇଲ ପ�4୍ୟନ୍� ପଦେଛ
ଦେଗାଡ଼ାଇଦେଲ,            ପ�ଣି ଦେଫରି ଆ ି ଦେ ମାନଙ୍କ ଛାଉଣିକ� ଲୁଣଠ୍ନ କଦେଲ ଓ ତାହାପଦେର ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ଉପ ଂହାର ଭାବଦେର,  
ାଉ


’  କ ଣ ନଅିନ୍�ି,  ତାହାଙ୍କ ବିଜୟ-  ’  ଉପହାର କ ଣ ଥଲିା,    ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଢ଼଼ୁ    । ୫୪ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� ,  “   ପ�ଣି 
ାଉ

          ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟର ମ �୍କ ଦେନଇ ପର୍ାୟ ୧୭ ମାଇଲ 
�ରଦେର ଅବ ଥ୍ି� �ିରଶୂାଲମକ� ଆଣିଦେଲ;   ମା�ର୍ ତାହାର (  ଗଲିୟା� ) 

   ଜଜ୍ା ଆପଣା (  ଗଲିୟା� )  �ମଵ୍� ଦେର ରଖିଦେଲ ”       । ଇଲୀୟାବ ଓ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାଦେନ ଦେ ୈନକି ଥିଦେଲ,   ଦେ ମାନଙ୍କର ଛାଉଣି ଥିଲା   ।
   ’      
ାଉ
 ��
ଧ୍ କ୍ଦେଷ�ର୍ଦେର କ ଣ ଦେହଉଅଛି ଦେକବ� ତାହା ଦେ
ଖିବାକ� ଆ ିଥିଦେଲ,       ଦେ�ଣ�  ମଭ୍ବ�ଃ ତାହାଙ୍କ ନଜି ଛାଉଣି ନ ଥିଲା   ।
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  ଦେ�ଣ� 
ାଉ
ଙ୍କ ବିଜୟ-     ଉପହାର ଗଲିୟା� ର ଛାଉଣି ଅଦେଟ,           ଅଥ4ା�୍ ତାହାର ଖଡଗ୍ ଓ  ାଞଜ୍� ଓ ଆପଣା  ହ�ି ଦେ ହି ମୃ�
   ବୟ୍କ୍�ିର ମ �୍କ ଦେଘନି �ାଉଅଛନ୍�ି             । ଆଉ ଶାଉଲ ଏପ�4ୟ୍ନ୍� ଆପଣା ମ �୍କ କ�ଣଡ୍ାଇ ଜାଣିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ�
      ’        ବା �୍ବଦେର ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି କିଏ ଅଦେଟ। କ ଣ ଆପଣ ଏହି ପର୍କାରର ଚିନ୍ତା ବିଷୟଦେର କ�ପ୍ନା କରିପାରିଦେବ, “ ’    କ ଣ ଏ ଦେ ହି

 ବୟ୍କ୍�ି ଅଦେଟ,  ’    ଦେ� ଦେମା ପାଇୁଁ  ଂଗୀ� ପର୍ �୍� � କଦେର,      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଭଲ ଅନୁଭବ କଦେର ନାହିଁ       । ଦେ ଗଲିୟା� କ� ବଧ
     କରିଅଛ।ି ଏ ��ବା କାହାର ପ�ଅ?”    ଦେ ମାଦେନ ଜାଣି ନ ଥିଦେଲ,       ଦେ�ଣ� ଅବ୍ନର ତାଙ୍କ� ଦେନଇ ଶାଉଲଙ୍କ  ମମ୍�ଖକ� ଆଣିଲା    । ୫୭

 ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� , “              ଆଉ 
ାଉ
 ପଦେଲଷଟ୍ୀୟକ� ବଧ କରି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟର ମ �୍କ ହ �୍ଦେର ଧରି ଦେଫରି ଆ ିବା ଦେବଦେ� ଅବ୍ନର
    ତାଙ୍କ� ଦେନଇ ଶାଉଲଙ୍କ  ମମ୍�ଖକ� ଆଣିଲା ”             । 
ାଉ
 ଦେ ହି ମ �୍କକ� �ୟ୍ାଗ କର� ନାହାନ୍�ି ଓ ଦେ ଦେ�ଉୁଁ ଆଡ଼କ� �ାଉ ଅଛନ୍�ି, 

   ଦେ ତାହା ଟାଣି ଦେନଉଅଛନ୍�ି       । ମୁଁ� ଏହି କାହାଣୀ ଦେଲଖି ନାହିଁ,     ମା�ର୍ କାହାଣୀ ତାହା ପର୍କାଶ କଦେର      । ପର୍ଥମ ଶାମ�ଦେୟଲ ୧୭ ଅଧୟ୍ାୟ
                  ମ�ଖୟ୍�ଃ ଏକ ��ବା ବୟ୍କ୍�ିର ବିଜୟର କାହାଣୀ ନୁଦେହୁଁ। 
ାଉ
 ଓ ଗଲିୟା� ଏହି କାହାଣୀର ମ�ଖୟ୍ ଅଭିଦେନତା ନୁହନ୍�ି।

    ପରଦେମଶୱ୍ର ବା �୍ବଦେର ମ�ଖୟ୍ ଅଭିଦେନତା ଅଟନ୍�ି,       ଦେ� ��
ଧ୍ ଲଢ଼଼ନ୍�ି ଓ ଜୟ ପର୍
ାନ କରନ୍�ି      । ପର୍ଥମ ଶାମ�ଦେୟଲ ୧୭
ଅଧୟ୍ାୟ,         
ାଉ
 ଓ ଗଲିୟା� ଙ୍କ କାହାଣୀ ବା �୍ବଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ କାହାଣୀ ଅଦେଟ,      �ିଏ ଦେଗାଟିଏ ��ବା 
ୱ୍ାରା ଆପଣା

  ଶ�ର୍�କ� ପରା �୍ କରନ୍�ି      । ଏହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ କାହାଣୀ ଅଦେଟ,       �ିଏ ଏପରି ଏକ ବୟ୍କ୍�ି 
ୱ୍ାରା କା�4ୟ୍ କର�ଅଛନ୍�ି,  �ିଏ
 ପଣୂ୍4ଣ ରପୂଦେର,            ଓ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ତାହାଙ୍କଠାଦେର ଭର ା ରଦେଖ ଓ ଦେ� ନଃି ନ୍ଦେ
ହଦେର ଇ ର୍ାଏଲର ପରଦେମଶୱ୍ରଠାଦେର
 ଭର ା କଦେର          । ବା �୍ବଦେର ପର୍ଥମ ଶାମ�ଦେୟଲ ୧୭ ଅଧୟ୍ାୟଦେର କାହାଣୀ ଏହା ଅଦେଟ।

୩.    ଗଲିୟା� ଠାର� ଶିକ୍ଷା:    ବିଶୱ୍ା ଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବା

        
ାଉ
ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଜୟର ଏହି କାହାଣୀର� ଅଦେନକ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିପାରିବା,       କିନ୍�� ନଶିଚି୍� ରପୂଦେର ଆପଣ ଓ ଦେମା
       ପାଇୁଁ  ବ�ଠାର� ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଏକ  ାମାନ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଅଦେଟ       । ଏହା ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଅଦେଟ ଦେ�,    ଦେ�ପରି 
ାଉ
 ବିଶୱ୍ା ଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ

ଦେନଇଥିଦେଲ,           ଦେ ହି ପର୍କାଦେର ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା ଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବାକ� ଆହ୍ୱାନ ପର୍ାପ�୍ ଅଟ�  । ଶ�ଣନ୍�� ,   
ାଉ
 ପଛଘ�ଞଚ୍ା
 ଦେହଇ ପାରିଥାନ୍ଦେ�       । ଦେ  ାମଗ୍ରୀରକ୍ଷକଙ୍କ  ହ�ି ରହି ପାରିଥାନ୍ଦେ�,         ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇମାଦେନ ମଧୟ୍ ତାହା ଭାବ�ଥିଦେଲ ଦେ� ଦେ 

  ଦେ ଠାଦେର ରହବିା ଉଚି�,୍  ଠକ୍ି କହଛୁ?ି      ଦେ ��
ଧ୍ର ବାହାଦେର ରହି ପାରିଥାନ୍ଦେ�;      ଦେ ଦେ ୈନ୍ୟଶଦ୍େରଣୀ ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ ନ ଥିଦେଲ    । ଦେ 
              �ରକ୍ଷି� ରହବିାକ� କିଛି କରି ପାରିଥାନ୍ଦେ�। ଦେ ଆପଣା ଆରାମ  ଥ୍ାନଦେର ରହି ପାରିଥାନ୍ଦେ�। ବା �୍ବଦେର,    ଦେ ଏହାକ� ଧାମି4କ
   ଶବ
୍ଦେର ଉ
ଧ୍ରଣ କରି ପାରିଥାନ୍ଦେ�       । ଦେ ଗଲିୟା� କ� ଦେ
ଖି କହି ପାରିଥାନ୍ଦେ�, “ଓଦେହା,     ମୁଁ� ଆପଣା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ପରୀକ୍ଷା

  କରିବା ଉଚି�୍ ନୁଦେହୁଁ  । ପରିଦେଶଷଦେର,        ଦେମାଦେ� ଆପଣା ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ�  ମା
ର କରିବା ଉଚି�୍      । ଆଉଆପଣ ଦେମଷମାନଙ୍କ
  ବିଷୟଦେର ଜାଣନ୍�ି -    ଦେ ମାଦେନ ଦେଗାଟିଏ  ମ ୟ୍ା ଅଟନ୍�ି       । ଦେ ମାଦେନ  ମଭ୍ବ�ଃ ପର ପ୍ର କାମ�ଡ଼ାକାମ�ଡି଼ ଦେହଉଥିଦେବ,  ଦେମାଦେ�

 ଦେଫରିବା ଆବଶୟ୍କ ”                । ଦେ ତାହା କରି ପାରିଥାନ୍ଦେ�। ଦେ ଏହି ପର୍କ୍ରିୟାଦେର ଅଧିକ ଧାମି4କ ଓ  �ରକ୍ଷି� ପରିଲକ୍ଷି� ଦେହାଇ
                ପାରିଥାନ୍ଦେ�। କିନ୍�� 
ାଉ
 ଜଦେଣ  �ରକ୍ଷି� ବୟ୍କ୍�ି ନ ଥିଦେଲ। ଦେ ଜଦେଣ ବିଶୱ୍ା ��କ୍� ବୟ୍କ୍�ି ଥିଦେଲ। ଦେ , ବା �୍ବଦେର, 

      ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଜଦେଣ ମନର ମ� ବୟ୍କ୍�ି ଥିଦେଲ (   ପଦ୍େରରି� ୧୩:୨୨)          । ଦେ ହି ପ
ର ଅଥ4 ଏହା ଦେ� 
ାଉ
 ଜୀବନକ� ବିଶୱ୍ା ର
   ଚକ୍ଷ�ଦେର ଦେ
ଖନ୍�ି। �
ୟ୍ପି,   ଏବର୍ୀ ୧୧:      ୬ ପ
 ଦେ�ପ�4ୟ୍ନ୍� ଦେଲଖା�ାଇ ନ ଥିଲା,     ଅଥ4ା�୍ ବିଶୱ୍ା ବିନା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�
   ପର୍ ନ୍ନ କରିବା ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ,      
ାଉ
 ଦେ ଥିର ଏକ ଜୀବନ୍� ଉ
ାହରଣ ଅଟନ୍�ି        । 
ାଉ
 ତାହା ବ� ଝିପାରିଥିଦେଲ। 
ାଉ


            ବ� ଝିପାରିଥିଦେଲ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପର୍�ି ପର୍�ିବ
ଧ୍ ଥିଦେଲ। ଆଉ 
ାଉ
 ବିଶୱ୍ା କଦେଲ;  ଦେ ଜାଣିଥିଦେଲ
         ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ �୍ ରହଦିେବ ଓ ବିଜୟୀ ଦେହଦେବ            । 
ାଉ
 ପଛଦେର ବ ି ରହବିାକ� ଚାହିଁ ନ ଥିଦେଲ। ଦେ 
     ପଛ ଧାଡି଼ଦେର ରହବିାକ� ଚାହିଁ ନ ଥିଦେଲ,      ଦେ ବିଜୟର ଏକ ଅଂଶ ଦେହବାକ� ଚାହଥିିଦେଲ        । ଦେ  ୀମାଦେରଖାଦେର ବ ିବାକ� ଚାହିଁ ନ ଥିଦେଲ,  କିନ୍��
    ଦେ ��
ଧ୍ ମଧୟ୍ଦେର ରହବିାକ� ଚାହିଁଥିଦେଲ   । କାହିଁକି?   ’     କାରଣ କ ଣ ଦେ ପାଗ� ଥିଦେଲ କି? ନାହିଁ       । କାରଣ ଦେ ଜାଣିଥିଦେଲ ଦେ�

                 ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ବାକ୍ୟକ�  ଫ� କରିଦେବ। ଆଉ ଦେ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବାକ� ପ�ଣି ଏହା ଜାଣି ଦେ� ��
ଧ୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ
ଅଦେଟ,     ��
ଧ୍ର ଏକ ଅଂଶୀ ଦେହବାକ� ଚାହିଁଥିଦେଲ      । 
ାଉ
 ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେଲ,    ଦେ�ଣ� ଦେ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ

   ମନର ମ� ବୟ୍କ୍�ି ଥିଦେଲ।

              କିନ୍�� 
ାଉ
 ଏହା ମଧୟ୍ ଜାଣିଥିଦେଲ ଦେ�  �ୟ୍ ବିଶୱ୍ା  ବ4
ା ଦେଗାଟିଏ ବୟ୍କ୍�ିକ� କା�4୍ୟ କରିବାକ� ଦେନ�ୃ�ୱ୍ କରିଥାଏ  ।
ଦେ
ଖନ୍�� ,    ବିଶୱ୍ା �
ି ନଷିକ୍୍ରିୟ ଅଦେଟ,       ବିଶୱ୍ା �
ି ଆପଣାକ� ବୃ
ଧ୍ି କରି ନ ଥାଏ,    ଦେ�ଦେବ ତାହା ବିଶୱ୍ା ନୁଦେହୁଁ, ’   କ ଣ ତାହା

 ବିଶୱ୍ା ଅଦେଟ?   �ାକ�ବ ୨:          ୨୬ ପ
ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଢ଼଼ୁ ଦେ� କମ4 ବିନା ବିଶୱ୍ା ମୃ� ଅଦେଟ      । ଦେ�ଉୁଁ ବିଶୱ୍ା ନଜି4ୀବ ଅଦେଟ, 
      ତାହା ଦେକଦେବ ମଧୟ୍ ବିଶୱ୍ା ଦେହାଇ ନ ପାଦେର           । ବିଶୱ୍ା ର ପରିଭାଷାର� ହିଁ ବିଶୱ୍ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  ୀମାଦେରଖାର� ��
ଧ୍ ମଧୟ୍କ�
             ଦେଠଲି ଦେ
ଇଥାଏ। ପ�ଣି ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା ର  ହ�ି ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବାକ� ଆହ୍ୱାନ

ପାଇଥାଉ,       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ମଧୟ୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ଆରାମ ଅବ ଥ୍ାଦେର ରହଥିାଉ    । ଅଦେନକ  ମୟଦେର,  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
 ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି,   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା କହନ୍�ି,      ଦେ ଦେବଦେ� ଦେବଦେ� ଉଚଚ୍  ୱ୍ରଦେର କହନ୍�ି,    ଦେ  ାମାନ୍ୟ�ଃ ଫ�  

  ଫ�  ଦେହାଇ କହନ୍�ି,     କିନ୍�� �
ି ଆପଣ ତାହା ଶ�ଣ�ଅଛନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ତାହା ବହ�ୁ  ପ୍ଷଟ୍ ଅଦେଟ, ’   କ ଣ  �ୟ୍ ଅଦେଟ?    ଆଉଅଦେନକ
  ’        ମୟଦେର ପର୍ଭ� କ ଣ କରିବାକ� ଚାହାନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା କର�,   ତାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ�       । ଆଉ ଅଦେନକ  ମୟଦେର ତାହା

               “ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଆରାମ ଅବ ଥ୍ା ଭି�ଦେର ଥାଏ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଛି ଅ �ବିଧା ବା ଅ ଂ�� ଅନୁଭବ କରି ପାର�। ବିଲ୍, 
       ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଅନ୍ୟ ପାଶ୍4ୱଦେର ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି  ହ�ି ବା�୍4ତାଳାପ କର ”  “   ’      । ଆପଣଙ୍କ ଅନୁ ାଦେର କ ଣ ମୁଁ� ନଦିେଜ ଆଗକ� �ିବାକ�

ଅଛ?ି” “ବିଲ୍,       �� ଦେମ ଆଉ ଦେକଦେବ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିକ� ଦେଭଟିବ ନାହିଁ,    ’   ଦେ �� ମ ବିଷୟଦେର କ ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍�ି,    ଦେ ଥିଦେର କିଛି ଫରକ
 ପଦେଡ଼ ନାହିଁ ”      । ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଅ ଂ�� ଅନୁଭବ ଦେହାଇଥାଏ,       କିନ୍�� �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଆରାମ ଅବ ଥ୍ାଦେର ରହଥିାଉ   ।

                   
ାଉ
ଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଦେହାଇପାଦେର ତାହା ଦେକବ� ଏକ  ିଂହ ବା ଭାଲୁ ଅଦେଟ। ତାହା ଠକ୍ି ଅଛ।ି ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହା ଦେମା 
ୱ୍ାରା କରି
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                ପାରିଦେବ। କିନ୍�� �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଆରାମ ଅବ ଥ୍ାଦେର ରହଅିଛ� । କିନ୍�� ଏପରି ଅଦେନକ  ମୟ ଅଛି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
         ପରଦେମଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେକବ� ଦେ� ବିଶୱ୍ା ର  ହ�ି ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି,    କିନ୍�� ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�

  ବାହାରକ� �ିବା ପାଇୁଁ,       ଅନ୍�ିମ ବିଷୟ ପ�4୍ୟନ୍� �ିବା ପାଇୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି, ’    କ ଣ ଦେ କରନ୍�ି ନାହିଁ?    ଆଉଆମଭ୍ମାନଙ୍କ
 ମାନବୀୟ  ୱ୍ଭାବ,       ପାପମୟ  ୱ୍ଭାବ ଇ ର୍ାଏଲର ଦେ ୈନ୍ୟଶଦ୍େରଣୀ  ମାନ ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ବ      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭୟର  ହ�ି

 ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଉ,       କିନ୍�� ବିଶୱ୍ା  ବ� ଦେବଦେ� ଜୀବନକ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଚକ୍ଷ�ଦେର ଦେ
ଖିଥାଏ      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ବ4
ା କା�4ୟ୍
କରିବା,       କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ�  ଂଗ୍ରାମ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଅଦେଟ          । ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ଆପଣା ଆରାମ ଅବ ଥ୍ାର ବାହାଦେର

   ଥାଉ ବା ଭି�ଦେର ଥାଉ, ବିଶୱ୍ା ,    ବିଶୱ୍ା  ହ�ି ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବାକ�,    ଓ କା�4ୟ୍ କରିବାକ� କଦେହ      । �
ି ଆବଶୟ୍କ ଆପଣା ପା
କ�
ବଢ଼ାଅନ୍�� ,    କାରଣ  ଂଗ୍ରାମ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଅଦେଟ       । ଆଉ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� 
�ବ4� ହଏୁ,    ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ  ବ� ହଅୁନ୍�ି।

              ଥଦେର ମୁଁ� ଉଡ଼ାଜାହାଜଦେର �ା�ର୍ା କର�ଥିଲି ଓ ବାହାରିବା ଧାଡି଼ଦେର ବ ିବା ପାଇୁଁ ଦେମା ପାଖଦେର �ିଦେନାଟି  ଥ୍ାନ ଥିଲା    । ଦେମା ପଖଦେର
                  କରିବାକ� କିଛି କା�4ୟ୍ ଥିଲା। ମୁଁ� ଝରକା ପାଖଦେର ବ ିଥିଲି। ମୁଁ� ଆପଣା ଜୀବନକ� ପଦ୍େରମ କର�ଥିଲି। ଜାହାଜର ଅନ୍ୟ ପାଶ୍4ୱର ଜଦେଣ
 ବୟ୍କ୍�ି ଥିଦେଲ,         �ିଏ ଦେମା  ହ�ି ବା�୍4ତାଳାପ କରିବାକ� ବାରମବ୍ାର ଇଚଛ୍ା ପର୍କାଶ କର�ଥିଦେଲ    । ମୁଁ� ଭାବ�ଥିଲି, “
ୟାକରି, ’  କ ଣ

   �� ଦେମ ଟିଦେକ ନରିବ ରହବି?”      ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ� କହି ନ ଥିଲି,         ମା�ର୍ �ିନି ଘଣଟ୍ାର ଶାନ୍�ି ଓ ନରିବତାକ� ଅନୁଭବ କରିବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଲି    । ଏହି
              ବୟ୍କ୍�ି ଦେମା  ହ�ି କଥାବା�୍4ତା ଦେହବା ବନ୍
 କର� ନ ଥିଲା। ଦେମା ମନଦେର ଏହି ପରି ଭାବନା ଆ ିଲା, “ବିଲ୍,      ମଭ୍ବ�ଃ ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ�

    �� ଦେମ ତାଙ୍କ  ହ�ି ବା�୍4ତାଳାପ କର ” “। ଓଦେହା,   ଠକ୍ି ଅଛି ପରଦେମଶୱ୍ର        । ଆଉ ମୁଁ� ଆପଣା କା�4ୟ୍  ମାପ�୍ କଲି,  କମପ୍�ୟ୍ଟର
  ମଧୟ୍ ବନ୍
 କଲି ”   । ଠକ୍ି ଅଛ,ି      ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିର ନାମ ମାଇକ୍ ଦେକାନ୍ଷଟ୍ାନ୍ ୍ ଥିଲା         । ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ ଉପାଧି ଠକ୍ି ଠକ୍ି ଜାଣି ନାହିଁ,  କିନ୍��

     ଦେ କ୍ୟାମପ୍ ୍ କ୍ର�ଦେ ଡ୍ ଫର୍ ଖ୍ରାଇଷଟ୍ର ଉପ-    ଅଧୟ୍କ୍ଷ  �୍ରର ବୟ୍କ୍�ି ଥିଦେଲ        । ଆଉଆମ ମଧୟ୍ଦେର ତାହା ବା�୍4ତାଳାପର
   ଏକ ଅ
ଭ୍��  ମୟ ଥଲିା, କାରଣ, ବିଦେଶଷ�ଃ,         ମୁଁ� ବାଇବଲ ପର୍ଶିକ୍ଷଣ ଉପଦେର ଆପଣା ଦେୱବ୍ ାଇଟ୍ ପଦ୍େରାଦେଜକ୍ଟ ଆରମଭ୍

           କର�ଥିଲି ଓ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ମିନାରୀ  �୍ରର ଶିକ୍ଷା ପର୍ାପ�୍ କରିବା ପାଇୁଁ ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର�ଥିଲି    । ଦେଲାକମାନଙ୍କ�
               ଦେ ମିନାରୀ  �୍ରର ଶିକ୍ଷା ପର୍
ାନ କରିବାକ� କ୍ର�ଦେ ଡ୍ ଏକ ଉ��୍ମ ମାଧୟ୍ମ ଦେହାଇପାଦେର। ଆମ ବା�୍4ତାଳାପ ମଧୟ୍ଦେର ମୁଁ�

କହଲିି, “       ’  ବିଲ୍ବର୍ାଇଟ୍ଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଦେଗାଟିଏ ଅ
ଭ୍�� ବିଷୟ କ ଣ ଅଦେଟ, ’  କ ଣ କହପିାରିଦେବ?”     ଆଉ ଦେ ହକ୍ିଷଣି ମାଇକ୍ କହଦିେଲ,
“                ବିଲ୍ବର୍ାଇଟ୍ଙ୍କ ବିଷୟଦେର  ବ�ଠାର� ଅ
ଭ୍�� ବିଷୟ ଦେହଲା ଦେ� ଦେ ଦେ�ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ଦେହଦେଲ ମଧୟ୍ ବିଶୱ୍ା କରି ପାରନ୍�ି, 

 ଦେ�ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ,    ଦେ ବିଶୱ୍ା କରି ପାରନ୍�ି      । ଆଉ ଅଦେନକ ବଷ4 ପଦୂେବ4,       ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଫ�  ୍ ଫ�  ୍ କରି ବିଲ୍ବର୍ାଇଟ୍ଙ୍କ�
କହଦିେଲ, ‘      �� ମ ପାଦେଖ ଦେଗାଟିଏ ଗଲିୟା� ଅଛି ”      । ମୁଁ� ଭାଦେବ ତାହା UCLA  ବା USC ଥିଲା?       ମୁଁ� ଆପଣା କାହାଣୀ ମିଶର୍ଣ କରି ଦେ
ଲି।

 ମୁଁ� ଭାବ�ଛ,ି  ଏହା UCLA ଥିଲା     । ଆଉ ଦେ କହଦିେଲ, “  ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ,  ବିଲ୍ବର୍ାଇଟ୍,   ଦେ� �� ଦେମ UCLA     ର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଛା�ର୍ ନକିଟକ�
  � ମାଚାର ପହଞଚ୍ାଅ ”  । ଡ଼ା.           ବର୍ାଇଟ୍ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେଲ ଓଆଜି କ୍ୟାମପ୍ ୍ କ୍ର�ଦେ ଡ୍ ଫର୍ ଖ୍ରାଇଷଟ୍ ଜଗ�ଦେର

        ଥିବା ଶ�ର୍�ମାନଙ୍କ� ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇୁଁ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଏକ ଅ �୍ର୍ ଅଦେଟ   । କିନ୍�� ,    ଏହା ଦେଗାଟିଏ ବୟ୍କ୍�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର
    ବିଶୱ୍ା କରିବା 
ୱ୍ାରା ଆରମଭ୍ କରା�ାଇଥିଲା              । ଦେ ଏହା ବିଶୱ୍ା କରି ନ ଥିଦେଲ ଦେ� ଗଲିୟା� ବହ�ୁ ବଡ଼ ଅଦେଟ,   ଆଉ ଦେ 

        ବିଶୱ୍ା ଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନଦେଲ ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର ଏହି ��
ଧ୍କ� ଜୟ କଦେଲ।

       ହଡ଼୍ ନ୍ଦେଟଲର୍ ଏଥିର ଅନ୍ୟ ଏକ ମହାନ ଉ
ାହରଣ ଅଟନ୍�ି           । ହଡ଼୍ ନ୍ଦେଟଲର୍ ଇନ୍ଲ୍ୟାଣଡ୍ ଚାଇନା ମିଶନ  ଥ୍ାପନ କଦେଲ। ଦେ ହି
      ମୟର ପାରମପ୍ାରିକ ଜ୍ଞାନ ଏହା ଥଲିା ଦେ�,       ଆପଣ ଚିନର ପରିଧିଦେର ଥିବା ବଡ଼  ହରଗ�ଡି଼କ� �ାଅନ୍�� ,    କିନ୍�� ଆପଣ ଚିନକ� �ାଅନ୍��

ନାହିଁ      । ପରଦେମଶୱ୍ର ହଡ଼୍ ନ୍ଦେଟଲର୍ଙ୍କ� କହଦିେଲ, “   
ୂରବ�୍4�ୀ  ଥ୍ାନକ� �ାଅ     ”    । ମିଶନ କା�4୍ୟ ଆରମଭ୍ କର। ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ
              ନକିଟଦେର ହଡ଼୍ ନ୍ଦେଟଲରଆପଣା ମାତା ଓ ଲିବରପ�ଲକ� �ୟ୍ାଗ କରିବାର 
ୃଶୟ୍ ବିଷୟଦେର 
�ଇଟି ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ପଢ଼ି଼ବାକ� ଚାଦେହୁଁ, 

       ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଇନ୍ଲ୍ୟାଣଡ୍ ଚାଇନା ମିଶନ ପାଇୁଁ �ା�ର୍ା କଦେଲ   “  । ଦେମାର ପରି୍ୟ,  ବ�୍4�ମାନ  ନ୍ଥ,     ମାତା ଦେମା  ହ�ି  ାକ୍ଷା�
  କରିବାକ� ଲିବରପ�ଲର� ଆ ିଥିଦେଲ                  । ମୁଁ� ଦେ ହି 
ନିକ� ଦେକଦେବ ଭ�ଲିବି ନାହିଁ। ଦେ ଦେମା ନକିଟଦେର ବ ିଦେଲ ଓ ଲମବ୍ା  ମୟ ପ�4୍ୟନ୍�

              
ୂଦେରଇବା ପବୂ4ର� ଅନ୍�ିମ  ଂଗୀ� ଏକ�ର୍ ଗାଇବାଦେର ଦେ�ାଗ ଦେ
ଦେଲ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଣଦ୍େଠାଇଲୁ ଓ ଦେ ପର୍ାଥ4ନା କଦେଲ,  ଆଉ
         ଚିନ �ିବା ପବୂ4ର� ମୁଁ� ଆପଣା ମାତାଙ୍କ ଅନ୍�ିମ ପର୍ାଥ4ନା ଶ�ଣିବାକ� ପାଇଲି ”       । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  ଚିୂ� କରାଗଲା ଦେ�ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�

               ଅଲଗା ଦେହବା ଉଚି�୍ ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପୃଥିବୀଦେର ଆଉ ଦେକଦେବ  ାକ୍ଷା� କରିବାକ� ଅଦେପକ୍ଷା ନ କରି ପର ପ୍ରକ� ବି
ାୟ
                କହବିାକ� ଥିଲା। ଦେମା  କାଶ� ଦେ ଆପଣା ଭାବନାକ� �ଥା  ମଭ୍ବ ଲୁଚାଇବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କଦେଲ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର ପ୍ରଠାର�

                  ପୃଥକ ଦେହଲୁ ଓ ଦେ ଆଶୀବ4ା
 ଦେ
ଇ  ମ�
ର୍ �ଟଦେର ଚାଲିଗଦେଲ। ମୁଁ� ଉପଦେର ଏକାକୀ ଛଡ଼ିା ଦେହାଇଥିଲି ଓ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଜାହାଜ
                  
ୱ୍ାର ଆଡ଼କ� ଗ�ି କଲା ଦେ ଜାହାଜର ପଦେଛ ପଦେଛ ଆ ିଦେଲ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଜାହାଜ 
ୱ୍ାର ଦେ
ଇ ଗମନ କଲା ଓ ବା �୍ବଦେର
   ପୃଥକ ଦେହବା ଆରମଭ୍ ଦେହଲା,         ମୁଁ� ଆପଣା ମାତାଙ୍କ ହ
ୃୟ ପ୍ଶି4 କ୍ରନ୍
ନକ� ଦେକଦେବ ଭ�ଲି ପାରିବି ନାହିଁ       । ଏହା ହ
ୃୟଦେର ଏକ ଛ� ରୀ
             “     ”   ବାଜିବା ପରି ଥିଲା। ଦେ ପ�4ୟ୍ନ୍� ମୁଁ� ଦେକଦେବ ଜାଣି ନ ଥିଲି ଦେ� ବା �୍ବଦେର ଈଶୱ୍ର ଜଗ�କ� ଏଦେଡ ପଦ୍େରମ କଦେଲ ର ଅଥ4

’                  କ ଣ। ଆଉ ମୁଁ� ନଶିଚି୍� ରପୂଦେର ଜାଦେଣ ଦେ� ଦେମା ମାତା ବିନଷଟ୍ ଦେହଉଥିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପର୍�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ବିଷୟଦେର
          ତାଙ୍କ ଜୀବନ କା�ର� ଅଧିକ ଦେ ହି  ମୟଦେର ଶିଖିଥିବ। ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଦେଗୌରବ ଦେହଉ,       କାରଣ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେ ହି ପର୍ଚ� ର ଆନନ୍
 ଓ

             ତାହାଙ୍କ ଅନୁ ରଣକାରୀଙ୍କ ପର୍�ି ପର୍�ିଜ୍ଞା� 
ୟାର ଅ
ଭ୍�� ପର୍କାଶନ ପର୍ାପ�୍ ଦେହଉଅଛନ୍�ି ଓ ଆପଣାକ� ଶ�ନ୍ୟ କରି ମହାନ
     ଆଦେ
ଶ ପା�ନ କରିବାକ�  ବ� କିଛି �ୟ୍ାଗ କର�ଅଛନ୍�ି,    ଦେ ମାନଙ୍କ  ଂଖ୍ୟା ବୃ
ଧ୍ି ପାଉଅଛି ”       । ଏହା ଅନୁମାନ କରା�ାଏ ଦେ� ଚିନ୍
             ମଣଡ୍�ୀ ୭୦ ମିଲିୟନ ଗ�ଣା 
ୃଢ଼଼ ଅଦେଟ। ଦେକବ� ହଡ଼୍ ନ୍ଦେଟଲର୍ଜଦେଣ ମା�ର୍ ମିଶନାରୀ ଥିଦେଲ,     �ିଏ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରବ ଶ�ଣିଦେଲ

    ଓ 
ୂରବ�୍4�ୀ  ଥ୍ାନଙ୍କ� �ା�ର୍ା କଦେଲ     । ଏହା ଦେ ଥିଦେଲ,         �ିଏ ତାହା ଆରମଭ୍ କରିଥିଦେଲ ଓ 
ୂରବ�୍4�ୀ ଚିନକ� �ା�ର୍ା କଦେଲ   ।
      ପଦେର ଅ�ପ୍ ଦେକଦେ�କ ଦେଲାକ ତାହାଙ୍କ� ଅନୁ ରଣ କରିଥିଦେଲ।
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    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା ଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନଉ,       ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ଆରାମ ଅବ ଥ୍ାଦେର ଥିବା; 
       ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ଆରାମ ଅବ ଥ୍ାଦେର ନ ଥିବା       । କିନ୍�� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�
     ଆପଣା ଆରାମ ଅବ ଥ୍ାର� ବାହାରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି,      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ତାଙ୍କଠାଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ

      ବିଶୱ୍ା କ� ବା �୍ବ ରପୂଦେର ଅଭୟ୍ା କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି, ’    ’   କ ଣଆପଣ ଜାଣନ୍�ି କ ଣ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ?ି   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
     ଗଲିୟା� ର ପ�ନ ଦେ
ଖିବା ଆରମଭ୍ କରିବା        । �ାହା ବିପ
ପଣୂ୍4ଣ ପର୍�ିବନ୍ଧ ରଦୂେପ ପର୍�ି� ହଏୁ,    ତାହା ପ�ି� ଦେହବା

  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛ�            । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ବୃ
ଧ୍ି ପାଇବାକ� �ାଉଅଛି ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଭାବଦେର
            ଓ ମଣଡ୍�ୀ ଭାବଦେର ଶଦ୍େରଷଠ୍ ବିଷୟଗ�ଡିକ� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� �ାଉଅଛ� । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� 
ାଉ
ଙ୍କ�  ାକ୍ଷା� କରିବି,  ଦେ�ଦେବ

  ତାହାଙ୍କ� ପଚାରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ, “ ’        କ ଣ �� ଦେମ  ିଂହ ଓ ଭାଲୁ  ମମ୍�ଖଦେର ଭୟଭୀ� ଦେହାଇଥିଲ,       କାରଣ ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� �� ଦେମ
      ଗଲିୟା� ର  ମମ୍�ଖଦେର ଭୟଭୀ� ଦେହାଇ ନ ଥିଲ ”        । ଆଉ ମୁଁ� ଦେକଦେବ ମଧୟ୍ ଆଶଚ୍�4୍ୟଚକି� ଦେହବି ନାହିଁ,   �
ି 
ାଉ
 କହନ୍�ି, “ହୁଁ, 

     ପର୍ଥମ ଥର ପାଇୁଁ ମୁଁ� ଭୟଭୀ� ଥିଲି                । ଦେଗାଟିଏ  ିଂହ ଓ ଦେଗାଟିଏ ଭାଲୁକ� ଦେ
ଖି ମୁଁ� ଅ�ପ୍ ଭୟଭୀ� ଦେହାଇଥିଲି ଓ ଏହା ଜାଣି
       ”          ଭୟଭୀ� ଥିଲି ଦେ� ଦେମାଦେ� ତାହାକ� ବଧ କରିବାକ� ଥିଲା। କିନ୍�� ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା ଦେର ଆପଣାଙ୍କ� 
ୃଢ଼଼ କଲି। ମୁଁ�

            ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କଲି ଓ ଗଲିୟା� ର  ମମ୍�ଖିନ କରିବା ଦେବଦେ� ଦେ କିଛି ନ ଥିଲା,    ମା�ର୍ ଅ �ନ୍ନ� ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ
             ଓ ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ� ଜୟ କରି ତାହାର କଟା ମ �୍କକ� ଦେଘନି �ିବାକ� ଅଦେପକ୍ଷା କରି ପାରିଲି ନାହିଁ ”        । ମୁଁ�  ନ୍ଦେ
ହ କଦେର ଦେ� ମୁଁ� ତାହାହିଁ

ଶ�ଣିବି।

    ’  ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗଲିୟା� କ ଣ ଅଦେଟ?       ଆପଣ ଦେକଉୁଁ ବିପ
ପଣୂ୍4ଣ  ମ ୟ୍ାର  ମମ୍�ଖିନ ଦେହଉଅଛନ୍�ି?   ମଭ୍ବ�ଃ,  ତାହା
  ଆପଣଙ୍କ ପର୍�ିବା ୀ ଦେହାଇପାରନ୍�ି   “ ’          । କ ଣ ମୁଁ� ଆପଣା ପର୍�ିବା ୀଙ୍କ  ହ�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ବା�୍4ତାଳାପ କରିବା

 ଉଚି�୍ ?”  “  ହୁଁ !”         ଦେ�ପରି 
ାଉ
 ଜାଣିଥିଦେଲ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଇ ର୍ାଏଲର ଶ�ର୍�କ� ବିନଷଟ୍ କରିଦେବ,    ଦେ ହପିରି ଆପଣ ମଧୟ୍
        ଜାଣି ପାରିଦେବ ଦେ�ଆପଣ ପର୍�ିବା ୀକ� ଆପଣା ବିଶୱ୍ା କ� ବାଣଟି୍ବା ଉଚି�,୍       କାରଣ ଆପଣ ଓ ଦେମାଦେ� ତାହା କରିବାକ�

କ�ହା�ାଇଅଛି              ।  ମ �୍ ଅଧିକାର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ଭ�ଙ୍କ� ପର୍
��୍ ଦେହାଇଅଛି ପ�ଣି ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କହଅିଛନ୍�ି। ଆମକ�
       ପର୍�ିବା ୀର ଅନୁମ�ିର ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ। ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଶିଷୟ୍ ବନାଇବାକ�,    � ମାଚାର ପର୍ଚାର କରିବାକ�,   ଦେ ମାନଙ୍କ� ଶିଷୟ୍

କରିବାକ�,   ଦେ ମାନଙ୍କ� ଶିଖାଇବାକ� କ�ହା�ାଇଅଛ,ି     ଦେ�ପରି ଦେ ମାଦେନ ମଧୟ୍ ଦେ ହ ିବ� କରନ୍�ି,    �ାହା �ୀଶ� ଆଜ୍ଞା ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି   ।
 ’             ଆମକ� କ ଣ କରିବାକ� କ�ହା�ାଇଅଛି ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ଦେକୌଣ ି ପର୍ଶନ୍ ନାହିଁ। ଏକମା�ର୍ ପର୍ଶନ୍ ଏହା ଦେ�: ’   କ ଣଆମଦ୍େଭମାଦେନ

    ’        ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କର� ଓ କ ଣ ଦେ ହି ବିଶୱ୍ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବାକ� ଦେନ�ୃ�ୱ୍ କଦେର?  ’   କ ଣ ଦେ ହି
            ବିଶୱ୍ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବାକ� ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� କା�4ୟ୍ କରିବାକ� ପଦ୍େରରି� କର�ଥିବା ଦେ
ଖିବାଦେର  ାହା�4ୟ୍ କଦେର  ।

              ତାହା ହିଁ ପର୍ଥମ ଶାମ�ଦେୟଲ ୧୭ ଅଧୟ୍ାୟର ଆହ୍ୱାନ ଅଦେଟ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଅନ୍ୟ  ମ ୟ୍ା ଥାଇପାଦେର;    ମୁଁ� ତାହା ଜାଦେଣ
ନାହିଁ                   । କିନ୍�� ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ� ଉ� ୍ାହ�ି କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଆପଣ ପ
କ୍ଦେଷପ ନଅିନ୍�� ଓ ବିଶୱ୍ା ଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ନଅିନ୍�� । ଆଉ

     ଆପଣ ଦେ��ିକି ଅଧିକ ଆରାମ ଅବ ଥ୍ାର� ବାହାରିଦେବ,        ଆପଣ ଦେ �ିକି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ��
ଧ୍ ଜୟ କରିବା ଦେ
ଖି ପାରିଦେବ।

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା:  ପିତା,           ଆପଣ ହଡ଼୍ ନ୍ ଦେଟଲର୍ ବା ବିଲ୍ବର୍ାଇଟ୍ଙ୍କ� ଦେ�ପରି ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ
କଦେଲ,               ଦେ ହି ପର୍କାଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� କାହାରିକ� ତାହା ଅଭୟ୍ା କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରିଦେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ� ଜାଣି ନାହିଁ    । ମୁଁ�

   ’ଜାଣି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେମା ପାଇୁଁ,   ବା ରବିନ୍ ପାଇୁଁ,        ବା ଏହି ମଣଡ୍�ୀ ଥିବା ଦେମା ପରିବାରର ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ,    ଦେମା ପର୍�ିବା ୀ ପାଇୁଁ
     ବା ମୁଁ� ଦେ�ଉୁଁ ଆଦେଡ଼ ଗ�ି କଦେର,       ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେକଉୁଁ କ�ପ୍ନା କରିଅଛନ୍�ି   । କିନ୍�� , ପରଦେମଶୱ୍ର,    ମୁଁ� ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ ଜାଦେଣ
       ଦେ� ଆପଣ ଦେମାଦେ� ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ଦେହବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରି ଅଛନ୍�ି         । ଏହା ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଆପଣ ଦେମାଦେ� ଆହ୍ୱାନ

      କରିଅଛନ୍�ି ଦେ� ଆପଣଆପଣା ବିଷୟଦେର �ାହା କହନ୍�ି,         ଆପଣ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି ଓ ଆପଣ �ାହା କରିବାକ� କହନ୍�ି,  ଆପଣ
 ତାହା କରିଦେବ   । କିନ୍�� ,        �ଥାପି ଆପଣ ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍�ି ଦେ�  ଂଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କ ଅଦେଟ        । ମୁଁ� ଆପଣା ଖଡ଼୍ଗଦେର ଗଲିୟା� କ�
   ବଧ କରିବାର ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ,     ଦେମାଦେ� ଦେକବ� ପଥର ମାରିବାକ� ଅଛ,ି   ଆଉଆପଣ  ମଭ୍ା�ିଦେବ   । ପିତା,   ଆମ ଅଞଚ୍�ଦେର

 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�,     ଏପରି ଦେଲାକ ପରି ବିଖୟ୍ା� ଦେହାଇପାର�,       ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେକବ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି ତାହା ନୁଦେହୁଁ, ମା�ର୍
   ଦେ ମାଦେନ ଆପଣା  ମ �୍ ହ
ୃୟଦେର,         ମ �୍ ପର୍ାଣ ଓ  ମ �୍ ଶକ୍�ିଦେର ତାହାଙ୍କଠାଦେର ଭର ା କରନ୍�ି,   ଦେ ଥିପାଇୁଁ  ାହା�4୍ୟ

କରନ୍��    । �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍।
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୧୫.   	ୀତସଂହିତା ୨୩

 ଆଜି  କାଦେ�,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାଇବଲର ୫୨ଦେଗାଟି ମ�ଖୟ୍ ଘଟଣାମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ୧୪�ମ ଘଟଣା,    ଅଥ4ା�୍ 
ାଉ
 ଓ
   ଗଲୀୟା�ଙ୍କ କାହାଣୀକ� ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛ�          । ଏହା  ବ�ଠାର� ପର୍ ି
ଧ୍ କାହାଣୀମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଏପରି ଏକ କାହାଣୀ,  �ାହା

    ଥ୍ାନୀୟ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଓ ଅଣ-       ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଏକ  ମାନ ଦେଲାକପରି୍ୟ କାହାଣୀ ଅଦେଟ      । ମୁଁ� ଅଦେନକ  ମୟଦେର
ଅଣ-   “  ”      ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ପର୍�ିଦେଶାଧ ଦେନବା ବା ଗଲୀୟା�ଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଚଚ4ା କର�ଥିବା ଶ�ଦେଣ     । ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4୍ୟ

 ମଦେନ କଦେର,  ’         ଦେ� କ ଣ ଦେ ମାଦେନ ଏହା ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ ଭାଷା ଦେକଉୁଁଠାର� ଆ �ଅଛି  । ଅ�ଏବ,    ଆଜି  କାଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
      ପର୍ଥମ ଶାମ�ଦେୟଲଦେର 
ାଉ
 ଓ ଗଲୀୟା�ଙ୍କ କାହାଣୀକ� ଦେ
ଖିବା  ।

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା   । ପିତା,            ମୁଁ� ଆପଣା ଜୀବନଦେର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଏହା ବ� ଝି ପାଦେର ଦେ�  ଂଗ୍ରାମ
 ଆପଣଙ୍କର ଅଦେଟ,      ଦେ� ଏହା କହବିାର ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ ଅଦେଟ,        ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନାମଦେର ଭର ା କର� ଦେବାଲି

    ଗାଇବାର ଏକ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଅଦେଟ,          କିନ୍�� ଦେ ାମବାର 
ନି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ପର୍�ିବା ୀକି ବା  ହକମ4ୀଙ୍କ�
             ାକ୍ଷା� କଲୁ �ାହାଙ୍କ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଶ�ଣାଇବାକ� ଆପଣ  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର କହଥିିବା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ�,

               ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି  ମପ୍କ4  ଥ୍ାପନ କରିବା ଉଚି�୍ ଓ ତାହା କରିବାକ� ବିଶବ୍ର ରାଜା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଅଧିକାର ମଧୟ୍
ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି,     �ଥାପି ତାହା କରିବା କଠନି ଅଦେଟ   । ପିତା,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର� ଦେ�,     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ାଉ
 ଓ

  ଗଲୀୟା�ଙ୍କ କାହାଣୀକ� ଦେ
ଖ�,               ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଜିକ� ଦେ
ଖ�ଥିବ� ଓ ଦେମରୀ ଓ  �ଇ ଓ ଜନ୍ ଓ �ାକ୍ ଓ ଦେ�ଦେକହି ଦେହଉନା କାହିଁକି,  ଏହା
       ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଦେ ହି ଆହ୍ୱାନର ପର୍�ିନଧିି�ୱ୍ କରିବ      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ପରି 
ାଉ
ଙ୍କ

      ମାନ ଆପଣଙ୍କ ମନର ମ� ବୟ୍କ୍�ି ଦେହାଇପାର�,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ପରି ବିଶୱ୍ା ��କ୍� ଦେଲାକ ଦେହାଇପାର� ଦେ ଥିପାଇୁଁ
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର�   । �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍  ।

୧.  ପରିଚୟକରଣ

        ରାଜା 
ାଉ
ଙ୍କ କାହାଣୀ ପର୍ଥମ ଶାମ�ଦେୟଲ ୧୬ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଗ�  ପତ୍ାହଦେର ଦେ
ଖିଲୁ ଦେ�
    କିପର୍କାର ଶାଉଲ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� �ିର କ୍ାର କରିଥିଦେଲ,        ଓ ତାହା ପରିବ�୍4ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଶାଉଲଙ୍କ� ଇ ର୍ାଏଲ ଉପଦେର

   ରାଜା ଦେହବାକ� �ିର କ୍ାର କଦେଲ।

କ.     ଶାମ�ଦେୟଲ 
ାଉ
ଙ୍କ� ଅଭିଦେଷକ କରନ୍�ି

         ଶାମ�ଦେୟଲ କିପରି ଗ�ପ�୍ ରପୂଦେର �ାଇ 
ାଉ
ଙ୍କ� ରାଜା ରପୂଦେର ଅଭିଦେଷକ କରନ୍�ି,      ତାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୧୬ ଅଧୟ୍ାୟର
 ଆରମଭ୍ଦେର ଦେ
ଖ�    । ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “  ଦେବଥଲିହମିକ� �ାଅ,       �ିଶୀଙ୍କ ପ��ର୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଆମଦ୍େଭ ଆପଣା ପାଇୁଁ ଏକ

 ରାଜା ଦେ
ଖିଅଛ�               । ଅ�ଏବ ଶାମ�ଦେୟଲ �ିଶୀଙ୍କ ନକିଟକ� ଗଦେଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ଛାମ�ଦେର �ିଶୀ ଆପଣା ପ��ର୍ମାନଙ୍କ� ଗମନ
    କରାଇଦେଲ। ପର୍ଥମ ଶାମ�ଦେୟଲ ୧୬:     ୬ ପ
 ଆରମଭ୍ର� ଏପରି ଦେଲଖା�ାଏ, “   ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ (  ତାଙ୍କ ପ��ର୍ମାଦେନ)  ଆ ିଲା

  ଉ�ତ୍ାଦେର ଦେ (ଶାମ�ଦେୟଲ)     ଇଲୀୟାବ୍ ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ କରି କହଦିେଲ, ‘      ଅବଶୟ୍  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଆଗଦେର ତାହାଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍� ଦେଲାକ
ଉପ ଥ୍ି� ’”                  । ଶାମ�ଦେୟଲ ବାହ୍ୟ ରପୂକ� ଦେ
ଖ�ଥିଦେଲ ଓ ଦେ ଜଦେଣ ରାଜା ଦେହବା ପରି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ଦେ
ଖନ୍�ି ଓ ମଦେନ କରନ୍�ି ଦେ�

         ଇ ର୍ାଏଲର ପରବ�୍4�ୀ ରାଜା ଇଲୀୟାବ୍ ଅଟନ୍�ି। ମା�ର୍  
ାପର୍ଭ� ଶାମ�ଦେୟଲଙ୍କ� କହଦିେଲ, “      ଏହାର ରପୂ କି ଶରୀରର ଉଚଚ୍ତା
   ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ ନ କର;     ଦେ�ଦେହ�� ଆମଦ୍େଭ ଏହାକ� ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲୁ ”    । ଏବର୍ୀ ଭାଷାଦେର କହବିା ଅନୁ ାଦେର, “    ଆମଦ୍େଭ ତାହାକ� ମଦେନାନୀ�

 କରି ନାହୁଁ� ”  “    । ପ�ଣି ମନୁଷୟ୍ ଦେ�ପରି ଦେ
ଦେଖ,     
ାପର୍ଭ� ଦେ ପରି ଦେ
ଖନ୍�ି ନାହିଁ;    କାରଣ ମନୁଷୟ୍ ବାହ୍ୟରପୂ ଦେ
ଦେଖ,  ମା�ର୍
   
ାପର୍ଭ� ଅନ୍�ଃକରଣ ଦେ
ଖନ୍�ି ”             । ଶାମ�ଦେୟଲ ବାହ୍ୟ ରପୂକ� ଦେ
ଖ�ଥିଦେଲ। ଦେ ଜଦେଣ ରାଜା ପରି ଦେ
ଖା�ାଉଥିବା ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ�

               ଦେ
ଖିଦେଲ ଓ ଦେ ଭ�ଲ୍ ଥିଦେଲ। ପ�ଣି �ିଶୀ ଆପଣା ପ��ର୍ମାନଙ୍କ� ତାଙ୍କ ଛାମ�ଦେର ଗମନ କରାଇବା ଜାରି ରଖିଦେଲ,  ଆଉପର୍ଦେ�ୟ୍କ
   ଥର ପରଦେମଶୱ୍ର ଶାମ�ଦେୟଲଙ୍କ� କହଦିେଲ, ନୁଦେହୁଁ,  ତାଙ୍କ� ନୁଦେହୁଁ,  ତାଙ୍କ� ନୁଦେହୁଁ,  ତାଙ୍କ� ନୁଦେହୁଁ       । ୧୧ ପ
ଦେର ଶାମ�ଦେୟଲ �ିଶୀଙ୍କ�

କହନ୍�ି, “      �� ମଭ୍ର  ବ�  ନ୍ତାନ କି ଏଠାଦେର ଅଛନ୍�ି?”   ପ�ଣି �ିଶୀ କହଦିେଲ, “    ଦେକବ� କନଷିଠ୍ଟି ବାକୀ ଅଛ,ି  ଆଉ ଦେ
ଖ,  ଦେ 
 ଦେମଷପଲ ଚରାଉଛି ”      । ଏହା ଏପରି ଜଣା ପଦେଡ଼ ଦେ�, “ଓଦେହା,       ଦେ ଆପଣ ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର�ଥିବା ବୟ୍କ୍�ି ପରି ନୁଦେହୁଁ    । ଦେ 

   ମ �୍ଙ୍କଠାର� କନଷିଠ୍ ଅଦେଟ,     ଦେ ଦେ ଠାଦେର ବାହାଦେର ଦେମଷପଲ ଚରାଉଛି ”     । �ହିଁଦେର ଶାମ�ଦେୟଲ �ିଶୀଙ୍କ� କହଦିେଲ, “  ଦେଲାକ
  ପଠାଇ ତାକ� ଅଣାଅ;       ଦେ ଏଠାକ� ନ ଆ ିବା ପ�4ୟ୍ନ୍� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ (ଦେଭାଜନଦେର)  ବ ିବ� ନାହିଁ ”     । ଏପରିକି 
ାଉ
ଙ୍କ ପିତା ମଧୟ୍
            “     ବାହ୍ୟ ରପୂକ� ଦେ
ଖ�ଥିଦେଲ। ଦେ ତାଙ୍କ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� କନଷିଠ୍ର ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର�ଥିଦେଲ। ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଦେ ରାଜା

”         ନୁହନ୍�ି। କିନ୍�� 
ାଉ
 ଆ ନ୍�ି ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର ଶାମ�ଦେୟଲଙ୍କ� କହନ୍�ି ଦେ�, “    ଏ ଦେ ହି ରାଜା ”      । ପ�ଣି ଦେ 
ାଉ
ଙ୍କ� ଅଭିଦେଷକ
କରନ୍�ି,      କିନ୍�� ଦେ ତାଙ୍କ� ଗ�ପ�୍ଦେର ଅଭିଦେଷକ କରନ୍�ି       । ବା �୍ବଦେର ଶାମ�ଦେୟଲ ଶାଉଲକ� ଭୟ କର�ଥିଦେଲ।

ଖ.    ଶାଉଲ 
ାଉ
ଙ୍କ� ଦେଭଟନ୍�ି

         ପଦେର ୧୬ ଅଧୟ୍ାୟର 
ୱି୍�ୀୟ ଭାଗଦେର ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�,  ୧୪ ପ
ଦେର, “    ମା�ର୍  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଆ�ମ୍ା
  ଶାଉଲଙ୍କଠାର� ପର୍ ଥ୍ାନ କଦେଲ;     ପ�ଣି  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାର� ଏକ ମନ୍
-     ଆ�ମ୍ା ତାଙ୍କ� ବିରକ୍� କରିବାକ� ଲାଗିଲା ”   । ଶାଉଲ

  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� �ିର କ୍ାର କଦେଲ,           ଦେ�ଣ� ପରଦେମଶୱ୍ର ମଧୟ୍ ଶାଉଲଙ୍କ� ଇ ର୍ାଏଲ ଉପଦେର ରାଜା ଦେହବାକ� �ିର କ୍ାର କଦେଲ
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       ଓ ତାଙ୍କ� ବିରକ୍� କରିବା ଲାଗି ଦେ ଏକ ମନ୍
-  ଆ�ମ୍ା ପଠାଇଦେଲ    ।  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର,      ଏହି ବିରକ୍�ର  ମୟଦେର �
ି ଦେକୌଣ ି
   ବିଷୟ ଶାଉଲଙ୍କ� ଭଲ କରିପାଦେର,     ଦେ�ଦେବ ତାହା ଦେକବ�  ଂଗୀ� ଥଲିା,   ଦେ�ଣ� ଦେ କହଦିେଲ, “    ଦେ� ଭଲ ବଜାଇ ପାଦେର,   ଏପରି ଏକ

 ଜଣ ଦେମା  ʼ    ପାଇୁଁ ଦେ
ଖି ତାହାକ� ଦେମା  ʼ  ନକିଟକ� ଆଣ ”          । ୧୪ ପ
ଦେର ଶାଉଲଙ୍କ ��ବାମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ ଉ��୍ର ଦେ
ଇ କହଲିା, 
“ଦେ
ଖନ୍�� ,      ମୁଁ� ଦେବୈଥଦେଲହମୀୟ �ିଶୀର ଏକ ପ��ର୍ଙ୍କ� ଦେ
ଖିଅଛ,ି         ଦେ ବଜାଇବାଦେର ନପି�ଣ ଓ ମହାବିକ୍ରମଶା�ୀ ଓ ଦେ�ା
ଧ୍ା ଓ

 କଥାଦେର ବିଜ୍ଞ,  ଆଉରପୂବାନ୍,      ପ�ଣି  
ାପର୍ଭ� ତାଙ୍କର  ଙ୍ଦେଗ  ଙ୍ଦେଗ ଅଛନ୍�ି ”   । ମୁଁ� ଭାବ�ଛ,ି      ଦେ  ବ� ବିଷୟଦେର ବିଜ୍ଞ ଜଣାପଦେଡ଼  ।
ଅ�ଏବ,        ଶାମ�ଦେୟଲ 
ାଉ
ଙ୍କ� ରାଜା ରପୂଦେର ଅଭିଦେଷକ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନ ବିନା,      ଶାଉଲ 
ାଉ
ଙ୍କ� ଏହି ବିରକ୍�ର  ମୟଦେର  ଂଗୀ�

    ବଜାଇବା ପାଇୁଁ ରାଜଭବନଦେର ପର୍ଦେବଶ କରାଇଦେଲ    ।  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର,     
ାଉ
 ଏହପିରି �ିବା ଆ ିବା କର�ଥିଦେଲ,   କାରଣ ଦେ 
ଦେକଦେବ-           ଦେକଦେବ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ଦେମଷ ଚରାଉଥିଦେଲ � ଦେକଦେବ ଦେକଦେବ ଶାଉଲଙ୍କ  ହ�ି ରହଥୁିଦେଲ   । ଏହା,   
ାଉ
 ଓ

   ଗଲୀୟା�ଙ୍କ କାହାଣୀର ପୃଷଠ୍ଭମିୂ ଅଦେଟ,       �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଦେର ୧୭ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆରମଭ୍ କର�      । ମୁଁ� ଆଜି  କାଦେ�
            କାହାଣୀକ� ପ�ନରାବୃ��ି୍ କରିବାଦେର ଓ ଆବଶୟ୍କ  ଥ୍ାନଦେର ଦେ�ାଗ କରିବାଦେର ଅଧକିାଂଶ  ମୟ ବୟ୍�ି� କରିବାକ� �ାଉଅଛ।ି

୨.    
ାଉ
 ଓ ଗଲୀୟା�

କ.   ପର୍ାରମଭି୍କ  ମମ୍�ଖୀନ

୧-            ୧୧ ପ
ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଗଲୀୟା� ଓ ଇ ର୍ାଏଲର ଦେ ୈନ୍ୟ
� ମଧୟ୍ଦେର ପର୍ାରମଭି୍କ  ମମ୍�ଖୀନ ଦେହବା ଦେ
ଖ�     । ପ�ଣି ଉଭୟ
            ଦେ ୈନ୍ୟ
� ��
ଧ୍ କରିବାଦେର ଏଲା ��ଭମିୂଦେର ଛାଉଣି  ଥ୍ାପନ କଦେଲ। ଏହା ୧୭ ମାଇଲ୍ ପଶଚି୍ମ, 
କ୍ଷିଣ-  ପଶଚି୍ମ

 �ିରଶୂାଲମଦେର ଅବ ଥ୍ି�              । ଏହି ଉପ�ୟ୍କା 
�ଇର� �ିନି ମାଇଲ ଚଉଡ଼ା ଥିବାର� ଦେ ମାଦେନ ଉପ�ୟ୍କାର ପର୍ାୟ ବିପରୀ�
             ପାଶ୍4ୱଦେର ଅଛନ୍�ି। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୪ ପ
ଦେର ପର୍ଥଦେମ ଗଲୀୟା� 
ୱ୍ାରା  ମମ୍�ଖୀନ କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟଦେର ପଢ଼଼ୁ, 

“           ଏଥିଦେର ଗାଥ୍ ନବିା ୀ ଗଲୀୟା� ନାମକ ଏକ ମଲ୍ଲଦେ�ା
ଧ୍ା ପଦେଲଷଟ୍ୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣିର� ବାହାର ଦେହଲା,     ଦେ  ାଦେଢ଼଼ ଛଅ ହା�
ଉଚଚ୍ ”         “           । ଦେ ପର୍ାୟ ନଅଫ� ଟ ଉଚଚ୍ ଥିଲା। ପ�ଣି ତାହାର ମ �୍କଦେର ପି��୍�ର ଦେଟାପର ଥିଲା ଓ ଦେ ମାଛକା�ି �� ଲ୍ୟ

           ”     “   ାଞଜ୍�ଆଦେର  ଜଜି୍� ଥିଲା ଓ ଦେ ହି  ାଞଜ୍�ଆ ପାଞଚ୍  ହ ର୍ ଦେଶକଲ ପରିମି� ପି��୍�ର ଥିଲା। ପର୍ାୟ ୧୨୫ ପାଉଣଡ୍।୍ ତାହାର
 ପା
 ପି��୍�-        ପ�ର୍ଦେର ଆବୃ� ଓ ତାହାର କାନ୍ଧଦେର ପି��୍�ର ଶଲ୍ୟ ଥିଲା          । ତାହାର ବଚ୍4ଛାର 
ଣ�୍ �ନ୍�ୀର ନରାଜ �� ଲ୍ୟ ଓ

        ତାହାର ବଚ୍4ଛାର ଫ�କର ପରିମାଣ ଛଅ ଶ ଦେଶକଲ ଲୁହା ଥିଲା;  (  ୧୨୫ ପାଉଣଡ୍,୍  ଦେକବ� ଦେକନ୍
ର୍ଦେର)     ପ�ଣି ତାହା ଆଦେଗ ଆଦେଗ
 ତାହାର ଢ଼ାଲ-  ବାହକ ଚାଲିଲା ”   । ମୁଁ� କହବିି,      ଦେଲାକମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ଜଦେଣ ଅ
ଭ୍�� ଦେ�ା
ଧ୍ା     । ଏକ ବିଶା� ମନୁଷୟ୍,  ଏକ


ାନବ                  । କିନ୍�� ମୁଁ� ଦେକବ� ଏହା କହବିାକ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ�  ାଞଜ୍�ର ବଣ୍4ଣନା ଓ ଗଲୀୟା�ର ଆକାରର ବଣ୍4ଣନା ଐ�ିହା ିକ ଜିଜ୍ଞା ାର�
               ଅଧିକ ଅଦେଟ। ଦେଲଖକଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏହି କାହାଣୀର ମ�ଖ୍ୟ ଧମ4���୍ୱ୍ ବିନ୍
�କ� ପର୍କାଶ କରିବାକ� ପର୍ �୍� � କର�ଅଛନ୍�ି।

                ଦେ ଗଲୀୟା� ଦେକଦେ� ଅ
ଭ୍�� ଅଦେଟ ତାହା ମାନବୀୟ 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣର� ବଣ୍4ଣନା କରିବାକ� ଚାହାନ୍�ି। ଏବଂ ୮ ପ
ଦେର ଗଲୀୟା� ଉଠି
   ଆ ି ଆହ୍ୱାନ କରି କଦେହ, “      ଆଉ ଦେ ଛଡ଼ିା ଦେହାଇ ଇ ର୍ାଏଲର ଦେ ୈନ୍ୟ-     ଶଦ୍େରଣୀ ଆଦେଡ଼ ଡାକି ଦେ ମାନଙ୍କ� କହଲିା, ‘  �� ମଦ୍େଭମାଦେନ

      କାହିଁକି ��
ଧ୍  ାଜିବା ପାଇୁଁ ବାହାର ଦେହାଇ ଆ ିଅଛ?       ମୁଁ� କି ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ଦେଲାକ ନୁଦେହୁଁ?       ଓ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ କି ଶାଉଲର 
ା 
ନୁହୁଁ?              �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଜଦେଣ ଦେଲାକ ମଦେନାନୀ� କର ଓ ଦେ ଦେମାହର କ�ିକି ଓହ୍ଲାଇଆ �     । ଦେ ଦେ�ଦେବ ଦେମା  ʼ

        ଙ୍ଦେଗ ��
ଧ୍ କରି ପାରିବ ଓ ଦେମାଦେ� ବଧ କରିବ,     ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର 
ା ଦେହବ� ;     ମା�ର୍ ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ତାହାକ�
   ପାରିବି ଓ ବଧ କରିବି,         ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର 
ା ଦେହବ ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର 
ା ୟ୍କମ4 କରିବ ’    । ଆହରିୁ ଦେ 

 ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ କହଲିା, ‘    ଆଜି ମୁଁ� ଇ ର୍ାଏଲର ଦେ ୈନ୍ୟ-   ଶଦ୍େରଣୀକି �� ଚଛ୍ କର�ଅଛ;ି    ଦେମାଦେ� ଜଦେଣ ଦେଲାକ 
ଅି,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର ପ୍ର
 ��
ଧ୍ କରିବ� ’”               । ଦେ ଚାଲିଶ 
ନି ପ�4୍ୟନ୍� ପର୍�ି
ନି 
�ଇଥର ଏହପିରି ଆହ୍ୱାନ କଲା। ପର୍ାଚୀନ କା�ର ��
ଧ୍ମାନଙ୍କଦେର

               ମ �୍ ଦେ ୈନ୍ୟମାଦେନ ��
ଧ୍ କରିବା ଅଦେପକ୍ଷା ଉଭୟ ପକ୍ଷର� ଦେଗାଟିଏ ଦେଗାଟିଏ ବିଦେଜତାକ� ଚୟନ କରି ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର
                  ��
ଧ୍ କରିବା  ାଧାରଣ ଥିଲା। ଏହା ଇ�ିହା ଦେର ଦେକଦେବ ମଧୟ୍  ପ୍ଷଟ୍ ଦେହାଇ ନାହିଁ ଦେ� ପରାଜି� ଦେହବା ପକ୍ଷ ପର୍କୃ�ର ଅନ୍�ିମ

   
ନି ପ�4ୟ୍ନ୍� ଦେ ବା କର�ଥିଦେଲ,     କିନ୍�� ତାହା ଅ ାମାନ୍ୟ ନ ଥିଲା           । ଦେକବ� ତାହା ଏକପକ୍ଷ ଥିଲା। ଗଲୀୟା�କ� ଗମଭ୍ୀର ଭାବଦେର
                 ଦେନବା କଠନି ଦେହାଇପାଦେର। ଏହା ��
ଧ୍ କରିବା ପାଇୁଁ ମାଇକ୍ ଟାୟ ନ୍ ଦେମାଦେ� ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପରି ଅଦେଟ। ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି,  ମୁଁ�

        ଏହି ଘଟଣାର ଚି�ର୍କ� ଦେ
ଖିଲି ଓ �
ି ଆପଣ କଳାକୃ��ି୍କ� ଦେ
ଖନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ଏହା ଅ�ୟ୍ଧିକ ରକ୍ତାକ୍� ଅଦେଟ     । ତାହା ପର୍ାୟ
   ନବ��ବକ 
ାଉ
 ଦେ ହି ବିଶା�, ଶ�ନ୍ୟ,       ରକ୍ତାକ୍� ଦେକଶ��କ୍� ମ �୍କକ� ଧରିଥିବା ଚି�ର୍କ� ଚି�ରି୍� କଦେର।

ଅ�ଏବ,     ଇ ର୍ାଏଲୀୟ ଦେଲାକମାଦେନ କିପରି ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ?    ୧୧ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� , “      ପ�ଣି ଶାଉଲ ଓ  ମ�
ାୟ ଇ ର୍ାଏଲ
     ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟର ଏହି  କ� କଥା ଶ�ଣନ୍ଦେ�,       ଦେ ମାଦେନ ହତାଶ ଦେହଦେଲ ଓ ଅ�ିଶୟ ଭୟ କଦେଲ ”   । ଇ ର୍ାଏଲୀୟ ଦେଲାକମାଦେନ

                  ଭୟଦେର ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ। ବ�୍4�ମାନ ଏହା ଶ�ଣନ୍�� । ୧୧ ପ
 ଦେକୌଣ ି ଐ�ିହା ିକ ଜିଜ୍ଞା ା ନୁଦେହୁଁ। ୧୧ ପ
 ଦେ ମାନଙ୍କ
           ବିଶୱ୍ା ର ଅଭାବର ଧମ4���୍ୱ୍ ଆଧାରି� 
ୃଢ଼଼ ଅ ମମ୍�ିମ�ୂକ ଅଭିବୟ୍କ୍�ି ଅଦେଟ। ପରଦେମଶୱ୍ର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ପ�ରା�ନ

      ନୟିମଦେର ଏହା ପର୍ଚ� ର ଭାବଦେର  ପ୍ଷଟ୍ କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ�,    ଦେ ଇ ର୍ାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,    ଦେ� ଦେ ତାହାଙ୍କ
 ଦେ�ା
ଧ୍ା ଅଟନ୍�ି,     ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ��
ଧ୍ କରିଦେବ            । �ିରୀଦେହା ଏହା  ପ୍ଷଟ୍ କଦେର ଦେ� ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ପର୍�ିଜ୍ଞା� ଭମିୂ
   ପର୍
ାନ କରିଦେବ। �ଥାପି,        ଇ ର୍ାଏଲୀୟ ଦେଲାକମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞାକ� 
ୃଢ଼଼ ରପୂଦେର ଧରିବା ଅଦେପକ୍ଷା,   ଦେ ଆପଣା
           ବିଷୟଦେର �ାହା କହନ୍�ି ଦେ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି ଓ ଦେ �ାହା କରିବାକ� କହନ୍�ି,        ଦେ ତାହା କରିଦେବ ଏହା ଦେ ମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କରିବା

ଅଦେପକ୍ଷା,          ଦେ ମାଦେନ ଏହି 
ାନବକ� ଦେ
ଖି ବିଶୱ୍ା ଦେର ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ବା ଅଦେପକ୍ଷା ଭୟ କରିଥିଦେଲ     । �ା�ର୍ା  ମୟର�
   ଦେ ମାଦେନ ଦେକଦେ� 
ୂର ଆ ିଅଛନ୍�ି?            ମଗ୍ର ଦେ
ଶ  �ଫ  ାଗର 
�ଇଭାଗ ଦେହବା ଦେ
ଖିବାର ଦେକଦେ�  ମୟ ଦେହାଇଅଛ?ି   ଦେ ମାଦେନ
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ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ�,          ଅଥ4ା�୍ �ିଏ ଦେ ମାନଙ୍କ ଶ�ର୍�କ� ବିନଷଟ୍ କରିବା 
ୱ୍ାରା ପର୍�ିଜ୍ଞା� ଦେ
ଶ ଦେ
ଇଥିଦେଲ,   ଜାଣିବା  ମୟର�
  ଦେକଦେ� 
ୂର ଆ ିଅଛନ୍�ି?            ୧୧ ପ
 ପର୍ାଥମିକ ରପୂଦେର ଏକ ଧମ4���୍ୱ୍  ମବ୍ନ୍ଧିୟ ଏବଂ 
ୱି୍�ୀୟଦେର ଐ�ିହା ିକ ଅଦେଟ।

ଖ.    
ାଉ
ଙ୍କ ପାର ପ୍ରିକ କ୍ରିୟା

ଅ�ଏବ,         ଗଲୀୟା� ଓ ଇ ର୍ାଏଲର ଦେ ୈନ୍ୟ
� ମଧୟ୍ଦେର ପର୍ାରମଭି୍କ  ମମ୍�ଖୀନ ଦେହବା ଦେ
ଖ�     । ପରବ�୍4�ୀ ପ�4ୟ୍ାୟଦେର
        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ାଉ
ଙ୍କ ବିଷୟଦେର ପଢ଼଼ୁ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ାଉ
ଙ୍କ� ଦେ ୈନ୍ୟ
�  ହ�ି,    ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କ  ହ�ି,  ପ�ଣି

     ଦେଶଷଦେର ଶାଉଲଙ୍କ  ହ�ି ବା�୍4ତାଳାପ କରିବା ପଢ଼଼ୁ         । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ିଶୀ 
ାଉ
ଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କ କ�ଶ�ବା�୍4ତା ଜାଣିବାକ�
ଚାହିଁଦେଲ,       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପ�ଣି ଥଦେର 
ାଉ
ଙ୍କ� 
ୃଶୟ୍ଦେର ଦେ
ଖିଥାଉ    । ଦେ କହନ୍�ି, “    �� ମଭ୍ ଭାଇମାନଙ୍କ ନକିଟକ�

   କିଛି ଦେଭାଜନପାନ ଦେଘନି �ାଅ,    ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ କ�ଶ�ବା�୍4ତା ପଚାର।"     ଦେ�ଣ� ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ ନକିଟକ� �ାଆନ୍�ି,   ଦେ ଦେ ୈନ୍ୟ
�
     ମଧୟ୍ଦେର  ାମଗ୍ରୀରକ୍ଷକ ହ �୍ଦେର ଆପଣା  ାମଗ୍ରୀ ରଖନ୍�ି         । ଏବଂ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଗଲୀୟା�ଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ� ଶ�ଣନ୍�ି।

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୨୪ ପ
କ� ଦେ
ଖିବା, “            ମା�ର୍ ଇ ର୍ାଏଲ ଦେଲାକ  ମ ଦ୍େ� ଦେ ହି ପ�ର�ଷକ� ଦେ
ଖି ତାହା  ମମ୍�ଖର� ପଳାଇଦେଲ ଓ
  ଅ�ିଶୟ ଭୀ� ଦେହଦେଲ ”             । ଦେ ମାଦେନ ଭୟଦେର ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି। କିନ୍�� 
ାଉ
 ବିଶୱ୍ା ଦେର ପର୍�ିଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି।

             ତାହା ଏହି କାହାଣୀର ଦେକନ୍
ର୍ ଦେବୈଷମୟ୍ ଅଦେଟ। ୨୬ ପ
ର ମଧୟ୍ ଭାଗର� ଦେ
ଖନ୍�� । 
ାଉ
 କହନ୍�ି, “    ଏହି ଅ �ନ୍ନ� ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ
 କିଏ ଦେ�,      ଦେ ଜୀବି� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଦେ ୈନ୍ୟଶଦ୍େରଣୀକି �� ଚଛ୍ କରିବ?”     
ାଉ
 ବିଶୱ୍ା ର 
ୃଷଟି୍ଦେର ଦେ
ଖନ୍�ି    । ପରଦେମଶୱ୍ର

 ଦେ�ପରି ଦେ
ଖନ୍�ି,    
ାଉ
 ମଧୟ୍ ଦେ ହପିରି ଦେ
ଖନ୍�ି            । 
ାଉ
 ଦେ
ଖନ୍�ି ଦେ� ଗଲୀୟା� ଇ ର୍ାଏଲୀୟ ଦେ ୈନ୍ୟ
�କ� �� ଚଛ୍ କର� ନ
             ଥିଲା ମା�ର୍ ଇ ର୍ାଏଲ ଦେ ୈନ୍ୟ
�ର  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ� �� ଚଛ୍ କର�ଥିଲା। 
ାଉ
 ଜାଣିଥିଦେଲ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା

               ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଶ�ର୍�କ� ବିନଷଟ୍ କରିବା ପାଇୁଁ ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍�ି। ଦେ�ଣ� ଶ�ର୍� ଦେ��ିକି ବିଶା� ଦେହଉ ନା କାହିଁକି
   
ାଉ
ଙ୍କଠାଦେର ଦେକୌଣ ି ଭୟ ନାହିଁ,   ମା�ର୍ ବିଶୱ୍ା ଅଛି     । ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ�ପରି ଚାହାନ୍�ି,    ଦେ ଦେ ହପିରି ପର୍�ିଉ��୍ର


ଅିନ୍�ି               । 
ାଉ
 ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି। ଆକ୍ଷରିକ 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣଦେର ୧୭ ଅଧୟ୍ାୟ ଏକ ଅ
ଭ୍�� ଅଧୟ୍ାୟ
         ଅଦେଟ। ଏହି ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଶବ
୍ ଓ ଭିନ୍ନାଥ4ଦେବାଧକ ଶବ
୍ଗ�ଡିକର ଉପଦେ�ାଗ କରା�ାଇଅଛ,ି     କିନ୍�� ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ବିପରୀତାଥ4କ�

 ପର୍କାଶ କର�ଅଛି                । ଦେଗାଟିଏ ଦେଲଖକ ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ବିଷୟଦେର ଦେଲଖନ୍�ି। ଦେ ୨୫ ପ
ଦେର ଦେ ୈନ୍ୟମାନଙ୍କ �ୟ୍ାଗର ବାକ୍ୟ ଓ
             “  ୨୬ ପ
ଦେର 
ାଉ
ଙ୍କ ଦେକାପର ବାକ୍ୟ ମଧୟ୍ଦେର ଦେବୈଷମୟ୍କ� ପର୍କାଶ କରନ୍�ି। ଇ ର୍ାଏଲର ଦେଲାକମାଦେନ ଗଲୀୟା�କ� ଏହି

” ଦେଲାକ କହନ୍�ି,    “   ”   କିନ୍�� 
ାଉ
 ତାକ� ଏହି ଅ �ନ୍ନ� ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ରପୂଦେର  ମଦ୍େବାଧନ କରନ୍�ି    । ଦେ ମାଦେନ କହନ୍�ି,  ଇ ର୍ାଏଲକ�
    �� ଚଛ୍ କରିବା ପାଇୁଁ ଗଲୀୟା� ଉଠଆି ିଅଛି    । 
ାଉ
 କହନ୍�ି,      ଦେ ଜୀବି� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଦେ ୈନ୍ୟଶଦ୍େରଣୀକି �� ଚଛ୍ କର�ଅଛି   ।

    ଦେ ମାଦେନ ଗଲୀୟା� ଉପଦେର  ମଭ୍ାବୟ୍ ବିଦେଜତା,     ଅଥ4ା�୍ �ିଏ ତାହାକ� ବଧ କରିପାଦେର,   “    ” ତାଙ୍କ� ଦେ�ଉୁଁ ଦେଲାକ ବଧ କରିବ କହନ୍�ି  ।
   “          ”     
ାଉ
 ତାହାକ� ଦେ�ଉୁଁ ଜନ ଏହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟକ� ବଧ କରି ଇ ର୍ାଏଲର ଅପମାନ 
ୂର କରିବ ଦେବାଲି  ମଦ୍େବାଧି� କରନ୍�ି।

       ବ�୍4�ମାନ ଆପଣ ଦେ�ଉୁଁ ଓଡି଼ଆ ଶବ
୍କ� ଧୟ୍ାନ ଦେ
ଉ ନାହାନ୍�ି,     “ ”  “ ”    ତାହା ଏହା ଦେ� �� ଚଛ୍ ଓ ଅପମାନ ଶବ
୍ ଦେଗାଟିଏ ମ�ୂ ଏବର୍ୀ
 ଶବ
୍ର� ଆ ିଥାଏ               । ଅଥ4ା�୍ ଗଲୀୟା� ଇ ର୍ାଏଲକ� �� ଚଛ୍ କର�ଅଛି ଏବଂ 
ାଉ
 ଏହି ଅପମାନକ� ଇ ର୍ାଏଲର� 
ୂର କରିବାକ�

  �ାଉଅଛନ୍�ି।  ଂକ୍ଷିପ�୍ଦେର,    ଇ ର୍ାଏଲୀୟ ଦେଲାକମାଦେନ ଦେଗାଟିଏ ଅପର୍�ିଦେରାଧକ,     ଭୟାବହ 
ାନବକ� ଦେ
ଖନ୍�ି �ିଏ ଇ ର୍ାଏଲକ�
 �� ଚଛ୍ କର�ଅଛି       । 
ାଉ
 ଏକ  ଧାରଣ ଅ �ନ୍ନ� ପଦେଲଷଟ୍ୀୟକ� ଦେ
ଖନ୍�ି,      �ିଏ ନଲି4ଜଜ୍ତା  ହ�ି ଜୀବି� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ

  ଦେ ୈନ୍ୟଶଦ୍େରଣୀକି �� ଚଛ୍ କର�ଅଛି         । ଏହା ଦେକବ� ଆପଣ ବିଷୟ ବ �୍� କ� କିପରି ଦେ
ଖନ୍�ି,  ତାହା ଅଦେଟ      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭୟଦେର ଏକ
                  ବିଶା� 
ାନବ ଦେ
ଖିପାର� ବା ବିଶୱ୍ା ର 
ୃଷଟି୍ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର 
ୂର କରିବାକ� ଥିବା ଅପମାନକ� ଦେ
ଖି ପାର�। ତାହା ହିଁ 
ାଉ
 ଓ

    ଗଲୀୟା�ଙ୍କ କାହାଣୀର ମ�ଖ୍ୟ ଦେବୈଷମୟ୍ ଅଦେଟ:     ଅଥ4ା�୍ ବିଶୱ୍ା ଓ ଭୟର ଦେବୈଷମୟ୍।

(      ଦ୍େପ ଏଟ୍ ଏଣଡ୍ ଅଫ୍ ଦେଟପ)୍       । �
ି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍�ି,       ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
କ� ଚିହ୍ନ�ି କରିବାକ�
�ାଉଅଛନ୍�ି         । �
ି ଆପଣଙ୍କ ଦେକୌଣ ି ପର୍ବା
ପଣୂ୍4ଣ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍�ି,   ମୁଁ� କହବିା ଉଚି�୍      “  । ଏଠାଦେର ଦେ
ଖନ୍�� । ଦେ 

       ଦେଲାକମାନଙ୍କ� କହବିା ଦେବଦେ� ତାଙ୍କର ଦେଜୟ୍ଷଠ୍ ଭର୍ାତା ଇଲୀୟାବ ଶ�ଣିଲା;      �ହିଁଦେର ଇଲୀୟାବର କ୍ଦେରାଧ 
ାଉ
ଙ୍କ ଉପଦେର
 ପର୍ଜଵ୍�ି� ଦେହଲା,   ଆଉ ଦେ କହଲିା, ‘    �� କାହିଁକି ଏଠକିି ଆ ିଲୁ?”   ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର, “     �� କାହିଁକି ଦେବଥଦେଲହମିର� ଏଠକିି ଆ ିଲୁ?”  

“        ପର୍ାନ୍�ରଦେର �� ଦେ ଦେମଣଢ଼୍ା ଦେକଦେତାଟି କାହା ପାଖଦେର ଛାଡି଼ଲୁ?”      ଏହା ଦେକୌଣ ି ଉ� ୍ାହଜନକ ବାକ୍ୟ ନୁଦେହୁଁ   “   ”  । �� ବଡ଼ ଭୀର� ଦେ 
   “  ତାହା କହଅୁଛ।ି ମୁଁ� ଦେତା  ʼ   ଗବ4 ଓ ଦେତା  ʼ   ମନର 
�ଷଟ୍ତା ଜାଦେଣ;      କାରଣ �� ��
ଧ୍ ଦେ
ଖିବା ପାଇୁଁ ଆ ିଅଛ� ”   । 
ାଉ
 କହନ୍�ି, “   ମୁଁ� ଏଦେବ

 କଅଣ କଲି?      ଏଥିଦେର କି ଦେକୌଣ ି କାରଣ ନାହିଁ?” ଦେ
ଖନ୍�� ,       ଇଲୀୟାବ ଭାବନ୍�ି ଦେ� ଦେ 
ାଉ
ଙ୍କ ହ
ୃୟକ� ଜାଣନ୍�ି    । ଦେ ଭାବନ୍�ି
               ଦେ� 
ାଉ
 ନଦିେବ4ାଧ ପରି ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ
ଖିବାକ� ଆ ିଅଛ।ି ପବୂ4ର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଣାଗଲୁ ଦେ� �ିଶୀଙ୍କ ଦେଜୟ୍ଷଠ୍ �ିଦେନାଟି

                ପ��ର୍ ଦେ�ା
ଧ୍ା ଦେହାଇଥିଦେଲ। 
ାଉ
 ଦେମଷପା�କ ଦେହାଇଥିଦେଲ। ଇଲୀୟାବ ଭାବନ୍�ି ଦେ� ଦେ ତାଙ୍କ ଦେଛାଟ ଭାଇକ� ଜାଣନ୍�ି ଓ
         ଭାବନ୍�ି ଦେ� ଦେ ନଦିେବ4ାଧ ପରି ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ
ଖିବାକ� ଆ ିଅଛ।ି ଉ��୍ମ,       ବିଷୟବ �୍� ଏହା ଦେ� ଶାମ�ଦେୟଲଙ୍କ ପରି ଇଲୀୟାବ

  ବାହ୍ୟ ବିଷୟକ� ଦେ
ଖ�ଅଛନ୍�ି        । ଦେ �ାହା ଦେ
ଖ�ଅଛନ୍�ି ତାହା ଏହା ଦେ�,         ତାଙ୍କ ଦେଛାଟ ଭାଇ ଦେମଷ ଚରାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଦେକୌଣ ି
   କା�4ୟ୍ ପାଇୁଁ ଉପ��କ୍� ନୁଦେହୁଁ    । 
ାଉ
 କହନ୍�ି, “    ମୁଁ� ଏଦେବ କଅଣ କଲି?”

 ଠକ୍ି ଅଛ,ି   ଦେକବ� ଇଲୀୟାବ ନୁଦେହୁଁ,     ମା�ର୍ ଶାଉଲ ମଧୟ୍ 
ାଉ
ଙ୍କ ଗବ4,     
ାଉ
ଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ପଣୂ୍4ଣ ବାକ୍ୟ ଶ�ଣିଦେଲ ଦେ�,  
     
ାଉ
 ଗଲୀୟା�  ହ�ି ��
ଧ୍ କରିବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଲା           । ଦେ�ଣ� ଶାଉଲ 
ାଉ
ଙ୍କ� ଭି�ରକ� ଆ ିବାକ� କହଦିେଲ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

      ପର୍ଥମ ବିଷୟ �ାହା ଦେ
ଖ� ତାହା ଏହା ଦେ�,           ଶାଉଲ ବାହ୍ୟ ବିଷୟକ� ଦେ
ଖ�ଅଛନ୍�ି ଓ ଦେ ଜଦେଣ ��ବା ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ଦେ
ଖ�ଅଛନ୍�ି   ।
  ପ�ଣି ଦେ କହନ୍�ି, “  ଠକ୍ି ଅଛ,ି       �� ଦେମ ଦେ� ତାହା  ହ�ି ��
ଧ୍ କରିବାକ� ଇଚଛ୍� କ,     ଦେ ଥିପାଇୁଁ ମୁଁ� �� ମର ପର୍ଶଂ ା କଦେର,    କିନ୍�� �� ଦେମ �
  ଏକ ��ବାମା�ର୍ ଅଟ ”  । ଶାମ�ଦେୟଲ, �ିଶୀ,    ଇଲୀୟାବ ଏବଂ ବ�୍4�ମାନ ଶାଉଲ,     ମ ଦ୍େ�  ମାନ ବିଷୟ କର�ଅଛନ୍�ି,  ଦେ ମାଦେନ
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  ବାହ୍ୟ ବିଷୟକ� ଦେ
ଖିଦେଲ,             ଦେ ମାଦେନ ଦେଗାଟିଏ 
ାନବକ� ଦେ
ଖିଦେଲ ଓ ଦେ ମାଦେନ 
ାଉ
 ନାମକ ଦେମଷ ଚରାଉଥିବା ଦେଗାଟିଏ କ୍ଷ�
ର୍
 ବା�କକ� ଦେ
ଖିଦେଲ।

        ଏହା 
ାଉ
 କିପରି ଆ�ମ୍ରକ୍ଷା କର�ଅଛନ୍�ି ତାହା ଦେ
ଖିବା ର�ଚିକର ଅଦେଟ          । ଦେ ଆମ ନଜି ଭାଷାଦେର କହବିା 
ୱ୍ାରା ଆରମଭ୍
କରନ୍�ି,   “  ଅଥ4ା�୍ �� ଦେମ ଜାଣ,     ମୁଁ� ଦେକୌଣ ି ଭୀର� ବୟ୍କ୍�ି ନୁଦେହୁଁ         । ଦେମଷପା�କ ଦେହବାର ଅଥ4 ତାହା ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ ନୁଦେହୁଁ,  ଏବଂ

            ଦେମାହର ଦେମଷର ରକ୍ଷାଦେଥ4 ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା ମୁଁ� ଉଭୟ ଭାଲୁ ଓ  ିଂହକ� ବଧ କରିଅଛି ”    । ୩୬ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� , 
“        ଆପଣଙ୍କ 
ା  ିଂହ ଓ ଭାଲୁ ଉଭୟ ବଧ କରିଅଛ;ି        ପ�ଣି ଏହି ଅ �ନ୍ନ� ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ଦେ ମାନଙ୍କର ଦେଗାଟିକ ପରି ଦେହବ ”  “  । ମୁଁ�

         ”       ଭୟ କର� ନାହିଁ ଓ ଗଲୀୟା�  ିଂହ ଓ ଭାଲୁଠାର� ଭିନ୍ନ ନୁଦେହୁଁ। ବା �୍ବଦେର ଦେ ଅ�ପ୍ କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଦେଟ,   କାରଣ ଦେ କହନ୍�ି, 
“       କାରଣ ଦେ ଜୀବି� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଦେ ୈନ୍ୟଶଦ୍େରଣୀକି �� ଚଛ୍ କରିଅଛି ”    । ଆହରିୁ 
ାଉ
 କହଦିେଲ, “     ଦେ�ଉୁଁ  
ାପର୍ଭ�  ିଂହ ହା�ର�

     ଓ ଭାଲୁ ହା�ର� ଦେମାଦେ� ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍�ି;       ଦେ ଏହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ହା�ର� ଦେମାଦେ� ରକ୍ଷା କରିଦେବ ”     । ଏଥିଦେର ଶାଉଲ 
ାଉ
ଙ୍କ�
କହଦିେଲ, “�ାଅ,     
ାପର୍ଭ� �� ମଭ୍ର  ଙ୍ଗୀ ଦେହଦେବ ”          । ଏବର୍ୀ ଶବ
୍ ପଞଜ୍ା ଓ ହା� ପାଇୁଁ ବୟ୍ବହ�ୃ ଦେଗାଟିଏଶବ
୍ ଅଦେଟ, ଅ�ଏବ,

   ଆପଣ 
ଦ୍େୱୈଥ4ଦେବାଧକ ଶବ
୍ ଶ�ଣିପାରିଦେବ   “         ।  
ାପର୍ଭ�  ିଂହ ହା�ର� ଓ ଭାଲୁ ହା�ର� ଦେମାଦେ� ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍�ି;   ଦେ ଏହି
    ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ହା�ର� ଦେମାଦେ� ରକ୍ଷା କରିଦେବ ”।


ାଉ
,      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଜଦେଣ ବୀର ଥିଦେଲ,     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଜଦେଣ ଦେ�ା
ଧ୍ା ଥିଦେଲ,       ଦେ ଜାଣିଥିଦେଲ ଦେ� ତାଙ୍କ ମହାନ ଶକ୍�ି
  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ଥାଏ       । ତାହା 
ାଉ
ଙ୍କ  ାମଥ4ୟ୍ର  ଦ୍େରା� ଥିଲା,       କାରଣ ଦେ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଓ

        ଦେ ଏହା ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଦେ�ଉୁଁ ��
ଧ୍ କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,    ତାହା  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ��
ଧ୍ ଅଦେଟ    । ଶାଉଲ କହନ୍�ି, “  ଠକ୍ି ଅଛ,ି  ଏ
  ନଅି ଦେମାହର  ାଞଜ୍�ଆ ”      । ଆଉ 
ାଉ
 କ�ଟନୀ�ି ଭାବଦେର କହନ୍�ି, “ନାହିଁ,      ମୁଁ� ଏହି  ବ� ବ �୍� ଦେର ଅଭୟ୍ �୍ ନାହିଁ    ”  । ଠକ୍ି ଅଛ।ି କିନ୍��

             ବା �୍ବଦେର 
ାଉ
 କାହିଁକି  ାଞଜ୍�ଆ ଦେନବାକ� ଇଚଛ୍� କ ନ ଥିଦେଲ ଏହା ଏକ ଅ�ୟ୍ଧକି ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ ଅଦେଟ,   ଏଥିର ଏକ
   ଧମ4���୍ୱ୍  ମବ୍ନ୍ଧିୟ କାରଣ ରହଅିଛ,ି        ଆଉତାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକଦେତାଟି ପ
ଦେର ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛ� ।

ଗ.     
ାଉ
 ଗଲୀୟା�ର  ମମ୍�ଖିନ କରନ୍�ି

ଅ�ଏବ,          
ାଉ
 ଗଲିୟା� ଗଲିୟା�  ହ�ି ��
ଧ୍ କରିବାକ� ପର୍ ଥ୍ାନ କରନ୍�ି         । ୪୦ ପ
ଦେର 
ାଉ
 ��
ଧ୍ ପାଇୁଁ ପର୍ �୍� �
 “     ହଅୁନ୍�ି। ପ�ଣି ଦେ ଆପଣା �ଷଟି୍ (     ଏହା ଦେକୌଣ ି ଦେ�ା
ଧ୍ାର �ଷଟି୍ ନୁଦେହୁଁ,       ବା ଏହା ଦେକୌଣ ି ବଚ୍4ଛା ବା ଖଡ଼୍ଗ ନୁଦେହୁଁ,   ମା�ର୍ ଦେଗାଟିଏ

  ଦେମଷପା�କର �ଷଟି୍ ଅଦେଟ)               ପ�ଣି ଦେ ଆପଣା �ଷଟି୍ ହା�ଦେର ଦେଘନି ନ
ୀର� ପାଞଦ୍େଚାଟି ଚିକ୍କଣ ପଥର ବାଛଦିେଲ ଓ ଆପଣା ପାଖଦେର
   ଦେମଷପା�କର ଦେ�ଉୁଁ ଝ�ଲି ଥଲିା,    ଦେ ହି ଝ�ଲିଦେର ତାହା ରଖିଦେଲ;          ଆଉ ଦେ ହା�ଦେର ଆପଣା ଛାଟିଣୀ ଧରି ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ନକିଟକ�

ଗଦେଲ ”                  । ��
ଧ୍ଦେର ଛାଟିଣୀ ବୟ୍ବହାର କରିବା  ାଧାରଣ ବିଷୟ ଥିଲା। ଏହା 
�ଇ ପାଶ୍4ୱର� �ିନି ଫ� ଟ ଲମବ୍ର 
ଉଡି଼ ଲାଗିଥିବା
                ଚମ4ର ଏକ ପଟି ଅଦେଟ। ବା �୍ବଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ତାହା ନମି4ାଣ କରା�ାଇଥିଲା ଦେ ଥିପାଇୁଁ ବୟ୍ବହ�ୃ ପଥର ପର୍ାୟ 
�ଇର� �ିନି
       ଇଞଚ୍ ଥିଲା। 
ାଉ
 ଦେଛାଟ ଦେଗାଡି ଉଠାଉ ନାହାନ୍�ି,      ତାହା ଠକ୍ି ଆକାରର ଚିକ୍କଣ ପଥର ଅଦେଟ     । ଦେ ଦେ ଗ�ଡିକ� ନଅିନ୍�ି,   ଓ �
ି
       ଆପଣ ଭର୍ମଣକାରୀମାନଙ୍କ ପରି ଆଜି ମଧୟ୍ ଏଲା ��ଭମିୂକ� �ାଆନ୍�ି,        ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଦେ ହି  ଥ୍ାନଦେର ଚିକ୍କଣ ପଥର ପାଇ

  ଅ�ୟ୍ଧିକ ଆନନ୍
�ି ଦେହଦେବ          । ଆଉଆପଣ ଦେ ହି  ମ୍ାରକକ� ଆପଣା ଗୃହକ� ଦେନଇଆନନ୍
 କରିଦେବ, “    ଦେ�ପରି 
ାଉ
 କରିଥିଦେଲ !” 
              ବା �୍ବଦେର  ପତ୍ାହଦେର ଥଦେର ଇ ର୍ାଏଲଦେର ପ�4୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦେଗାଟିଏ ଅ�ିଆ ଟର୍କ ରଖନ୍�ି ଓ ଚିକ୍କଣ ପଥର ମଧୟ୍ଦେର

ଫିଙ୍ଗିଥାନ୍�ି           । �ଥାପି ପାଞଦ୍େଚାଟି ଚିକ୍କଣ ପଥର ମି�ିବା ଏକ ପର୍କାର ଉ��୍ମ ବିଷୟ ଅଦେଟ।

ଅ�ଏବ,     
ାଉ
 ��
ଧ୍ ପାଇୁଁ ପର୍ �୍� � ଅଟନ୍�ି         । ତାଙ୍କ ପାଦେଖ ��
ଧ୍ ପାଇୁଁ ଏକ ଅ �୍ର୍ ଅଛ,ି   ଏକ ପର୍ଭାବଶା�ୀ ଅ �୍ର୍, 
    ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆପଣ ଥଦେର ନପି�ଣ ଥିଦେଲ            । ୪୧ ପ
ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଗଲିୟା� ର ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟଦେର ଏହି ପର୍କାର ପଢ଼଼ୁ, 

“              ଏଥିଦେର ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ଅଗ୍ର ର ଦେହାଇ 
ାଉ
ଙ୍କର  ନ୍ନକିଟ ଦେହଲା ଓ ତାହାର ଢ଼ାଲବାହକ ତାହାର ଆଦେଗ ଆଦେଗ ଚାଲିଲା    । �ହୁଁ�
        “        ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ଚାରିଆଡ଼କ� ଅନାଇ 
ାଉ
ଙ୍କ� ଦେ
ଖି �� ଚଛ୍ଜ୍ଞାନ କଲା। କାରଣ ଦେ ��ବା ଓ ଈଷ�୍ ରକ୍�ବଣ୍4ଣ ଓ  �ନ୍
ର-  ବ
ନ

ଥିଦେଲ       । ପ�ଣି ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ 
ାଉ
ଙ୍କ� କହଲିା, ‘   ମୁଁ� କି କ�କ୍କ�ର,    ଦେ� �� �ଷଟି୍ (   ଦେମଷପା�କର �ଷଟି୍ ବିଷୟଦେର)  ଦେନଇ ଦେମା  ʼ
 ପାଖକ� ଆ ିଛ� ?’         �ହିଁଦେର ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ଆପଣା ଦେ
ବତାମାନଙ୍କ ନାମଦେର 
ାଉ
ଙ୍କ� ଶାପ ଦେ
ଲା ”    । ପଦେଲଷଟ୍ୀୟମାନଙ୍କ ମ�ଖ୍ୟ
         “     ଦେ
ବତା 
ାଦେଗାନ୍ ଥିଲା। ଦେ ଦେଗାଟିଏ କ୍ଷଣଦେର ଆ ି�ିବ। ଆଉ ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ 
ାଉ
ଙ୍କ� କହଲିା, ‘ଦେମା  ʼ  କ�ିକି ଆ,  ମୁଁ� ଦେତାର

 ମାଂ ଆକାଶ-   ପକ୍ଷୀ ଓ ବିଲ-  ପଶ�ମାନଙ୍କ� ଦେ
ବି ”            । ବା �୍ବଦେର ଏହା ଏକ  ାମାନ୍ୟ ଶାପ ଅଦେଟ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଶାପ
 ବିଷୟଦେର ଅଣ-    ବାଇବଲ  ାହ�ିୟ୍ଦେର ମଧୟ୍ ପଢ଼ି଼ଥାଉ   । ବ�୍4�ମାନ,       ଦେଗାଟିଏ ବା�୍4ତା ବିଷୟଦେର ମୁଁ� ଧୟ୍ାନ ଦେ
ଇ ନାହିଁ,  ପ�ଣି
    ଗଲିୟା� ମଧୟ୍ ଭ�ଲି �ାଇଅଛି             । ୧ ଶାମ�ଦେୟଲ ୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଇ ର୍ାଏଲୀୟ ଦେଲାକମାଦେନ ମଖୂ4ତାପଣୂ୍4ଣ କା�4୍ୟ କଦେଲ ଓ

               ପଦେଲଷଟ୍ୀୟମାଦେନ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ନୟିମ  ିନ୍
�କ ଦେନଇ 
ାଦେଗାନ୍ ଦେ
ବତାର ମନ୍
ରିକ� ଆଣି ରଖିଦେଲ। ଏକ  ାମାନ୍ୟ ପର୍ଥା।
    ଆପଣ ଶ�ର୍� ଉପଦେର ଜୟ କରିଦେବ,       ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଶ�ର୍�ର ଦେ
ବତାକ�  ଙ୍ଦେଗ ଦେଘନି �ିଦେବ,     ଆପଣ ତାହାକ� ଆପଣା ଦେ
ବତାଙ୍କ

 ମନ୍
ରିଦେର ରଖିଦେବ,          ’    ପ�ଣି ତାହା ଏହା ଦେଘାଷଣା କରିବାର ଏକ ମାଧୟ୍ମ ଥିଲା ଦେ� ଦେମା ପରଦେମଶୱ୍ର �� ମଭ୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଠାର�
  ଅଧିକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଦେଟ   । ଦେ�ଣ�,           ଦେ ମାଦେନ ଅଧିକାର କରିଥିବା  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ନୟିମ  ିନ୍
�କ ଦେନଇ 
ାଦେଗାନ୍ ଦେ
ବତାର ମନ୍
ରିକ�

 ଆଣି ରଖିଦେଲ       । �ହିଁ ପର
ନି ଦେଲାକମାଦେନ ଶୀଘର୍ ଉଠଦିେଲ;  ଆଉ ଦେ
ଖ,       
ାଦେଗାନ୍  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ  ିନ୍
�କ  ମମ୍�ଖଦେର ମ�ହୁଁ ମାଡି଼
 ଭମିୂଦେର ପଡି଼ଥିଲା                । ଦେ�ଣ� ଦେ ମାଦେନ 
ାଦେଗାନ୍କ� ପ�ନବ4ାର ଉଠାଇ ତାହା  ଥ୍ାନଦେର ରଖିଦେଲ। ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ �ହିଁ ଆର
ନି

  ପର୍ଭା�ଦେର ଶୀଘ୍ର ଉଠଦିେଲ, ଦେ
ଖ,           
ାଦେଗାନ୍  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ  ିନ୍
�କ  ମମ୍�ଖଦେର ଦେକବ� ମ�ହୁଁ ମାଡି଼ ଭମିୂଦେର ପଡି଼ଅଛି ତାହା ନୁଦେହୁଁ, 
     ମା�ର୍ 
ାଦେଗାନର ମ�ଣ�୍ କଟା ଦେହାଇ ପଡି଼ଅଛି        । ଏହି କାହାଣୀଦେର ଏକ ବିଡମବ୍ନା ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�,     �ାହା ବା �୍ବଦେର କିଛି  ମୟ

   ପଦେର  �ୟ୍ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ।ି
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ଅ�ଏବ,     ଗଲିୟା� ଆପଣା ଆହ୍ୱାନର ବାକ୍ୟ,       ପ�ଣି 
ାଉ
 ଆପଣା ଆହ୍ୱାନର ବାକ୍ୟ ଦେଘାଷଣା କରିଅଛନ୍�ି,    ଓ ଏହା ବିଶୱ୍ା ର
 ଆହ୍ୱାନ ଅଦେଟ          । ଦେ�ଉୁଁ ପର୍କାଦେର ହାନ୍ନାଙ୍କ ଗୀ� ବିଶୱ୍ା ର ଏକ ପର୍ାଥ4ନା ଥିଲା,      ଦେ ହି ପର୍କାଦେର ଏ ବ� ବିଶୱ୍ା ର ବାକ୍ୟ

ଅଦେଟ           “    । ଦେ ହି ପର୍କାଦେର 
ାଉ
ଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ବିଶୱ୍ା ର ଆହ୍ୱାନ ଅଦେଟ। ଦେ�ଦେବ 
ାଉ
 ପଦେଲଷଟ୍ୀୟକ� କହଦିେଲ, ‘  �� ମଦ୍େଭ
  ଖଡ଼ଗ୍ ଦେଘନ,ି      ବଚ୍4ଛା ଦେଘନି ଓ ଶଲ୍ୟ ଦେଘନି ଦେମା  ʼ  କ�ିକି ଆ ିଅଛ;     ମା�ର୍ �� ମଦ୍େଭ �ାହାଙ୍କ� �� ଚଛ୍ କରିଅଛ,   ଦେ ହି ଇ ର୍ାଏଲ

        ଦେ ୈନ୍ୟଶଦ୍େରଣୀର ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ ୈନ୍ୟାଧପି�ି  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ନାମଦେର �� ମଭ୍ ନକିଟକ� ମୁଁ� ଆ �ଅଛି     । ଆଜି
ନି  
ାପର୍ଭ� �� ମଭ୍କ�
ଦେମା  ʼ   ହ �୍ଦେର  ମପି4 ଦେ
ଦେବ;          ଏଣ� ମୁଁ� �� ମଭ୍କ� ଆଘା� କରି �� ମଭ୍ଠାର� �� ମଭ୍ ମ �୍କ ଅଲଗା କରିବି ”     । ଏଦେବ ଗଲିୟା�

     ଏପର୍କାର କହଥୁିବା ମୁଁ� କ�ପ୍ନା କରି ପାଦେର, “  କାହା  ହ�ି?!  ଦେଗାଟିଏ �ଷଟି୍?    �� ମର ବଡ଼ ଭୟାବହ ଛାଟିଣୀ?”    ପ�ଣି 
ାଉ
 କହନ୍�ି, 
“      ମୁଁ� ଆଜି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟମାନଙ୍କ ଦେ ୈନ୍ୟଗଣର ଶବ ଆକାଶ-    ପକ୍ଷୀଗଣକ� ଓ ପୃଥିବୀ ଥ୍ ବନ-  ପଶ�ମାନଙ୍କ� ଦେ
ବି;  �ହିଁଦେର

        ଇ ର୍ାଏଲ ମଧୟ୍ଦେର ଏକ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଛନ୍�ି ଦେବାଲି  ମ�
ାୟ ଜଗ� ଜାଣିଦେବ        । ଆଉ ଏହି  ମ �୍  ମାଜ ଜାଣିଦେବ ଦେ�, 
        
ାପର୍ଭ� ଖଡ଼ଗ୍ବ ଓ ବଚ୍4ଛା 
ଵ୍ାରା ଉ
ଧ୍ାର କରନ୍�ି ନାହିଁ;        କାରଣ ଏହି ��
ଧ୍  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର ଓ ଦେ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ�

   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ �୍ଦେର  ମପ4ଣ କରିଦେବ ”  । ଦେ
ଖନ୍�� ,           
ାଉ
 ଏଠାଦେର ଦେକବ� ବ ିଛନ୍�ି ଓ ଗଲିୟା� କ� ତାହାର ବାକ୍ୟ ଦେଫରାଉ
ଅଛନ୍�ି   ’    । କ ଣ ଆପଣ ତାହା ଶ�ଣିଦେଲ?           ଗଲିୟା� ପର୍ାୟ  ମ �୍ ବିଷୟଦେର �ାହା କିଛି ମଧୟ୍ ଉଚଚ୍ାରଣ କରିଥିଲା,  
ାଉ


    ପରିବ�୍4�ନ କରି ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଇ ଅଛନ୍�ି   । ପ�ଣି,         ଏବର୍ୀ ଭାଷାଦେର ଦେକଦେ�କ ବୟ୍କ୍�ିଗ�  ବ4ନାମ ଅଛି �ାହା ଦେଜାର
       ଦେ
ଇଥାଏ ଓ �
ି ଆପଣ ତାହା ଏବର୍ୀ ଭାଷାଦେର ଶ�ଣନ୍�ି,         ଦେ�ଦେବ 
ାଉ
 ଗଲିୟା� କ� ତାହାର ବାକ୍ୟ 
ୱ୍ାରା ବି
ର୍�ପା�ମ୍କ

   ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଉଥିବା ଆପଣ ଶ�ଣିପାରିଦେବ     । ଉପଦେର ୩୩ (୪୩)   ପ
ଦେର ଦେ କଦେହ, “   ମୁଁ� କି କ�କ୍କ�ର,     ଦେ� �� �ଷଟି୍ ଦେନଇ ଦେମା  ʼ
 ପାଖକ� ଆ ିଛ� ?”    ଏ ବ� �� ମଭ୍ର  ବ4ନାମ   । 
ାଉ
 କହନ୍�ି, “   �� ମଦ୍େଭ ଖଡ଼ଗ୍� ଦେଘନ,ି      ବଚ୍4ଛା ଦେଘନି ଓ ଶଲ୍ୟ ଦେଘନି ଦେମା  ʼ  କ�ିକି

ଆ ିଅଛ;         ମା�ର୍ ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ ୈନ୍ୟାଧିପ�ି  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ନାମଦେର �� ମଭ୍ ନକିଟକ� ମୁଁ� ଆ �ଅଛି ”      । ଦେ ଗଲିୟା� କ� �ାହା
 ଦେଫରାଇ ପାରିଥାନ୍ଦେ�,             ଦେ ହି  ମ �୍ ବିଷୟ ତାହା ଉପଦେର ଦେଫାପାଡ� ଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଗଲିୟା� ବା �୍ବଦେର ବି
ର୍�ପ ଦେହଉଅଛି    । ମୁଁ�

   ଏହା ଅନୁମାନ କରି ପାଦେର,    ଦେ ପର୍କୃ�ଦେର ବି
ର୍�ପ ଦେହଉଅଛି   । କିନ୍�� ,      ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
ଦେର ଆକ୍ଷରିକ ଦେବୈଷମୟ୍କ� ଧୟ୍ାନ

ଅିନ୍��        । ଏଠାଦେର  ମ �୍  ାଞଜ୍�ଆଦେର  � ଜଜି୍� ଦେଗାଟିଏ ବିଶା� 
ାନବକ�,        ହ �୍ଦେର ଦେଗାଟିଏ ଛାଟିଣୀ ଓ �ଷଟି୍ ଦେଘନି ଆ �ଥିବା

   କିଦେଶାର ଦେମଷପା�କ  ମମ୍�ଖିନ କର�ଅଛି             । ଏଥିପାଇୁଁ ଦେଲଖକ ୧୭ ଅଧୟ୍ାୟର ପର୍ଥମ ଭାଗଦେର ଗଲିୟା� ର  ାଞଜ୍�ଆ ଓ
                ଆକାରର ପଣୂ୍4ଣ ବିବରଣ ପର୍
ାନ କରନ୍�ି। ଦେ ଏହି ଦେବୈଷମୟ୍କ�  ଥ୍ାପି� କରିବାକ� ଚାହାନ୍�ି। ଏଥିପାଇୁଁ 
ାଉ
 ମଧୟ୍

    ଶାଉଲଙ୍କ  ାଞଜ୍�ଆ ଧାରଣ କରିଦେବ ନାହିଁ,               କାରଣ ଦେ ଚାହୁଁ� ନ ଥିଦେଲ ଦେ� ଏହି ବା �୍ବିକତା ଉପଦେର ଦେକହି ପର୍ଶନ୍ କର� ଦେ� ବିଜୟ
      
ାଉ
ଙ୍କ ବା ଦେକୌଣ ି ପର୍କାର ଭାଗ୍ୟ ଦେ�ାଗ� ନୁଦେହୁଁ,    ମା�ର୍ ବିଜୟ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଅଦେଟ       । ଏହି  ମ �୍ ଦେବୈଷମୟ୍ ମଧୟ୍ଦେର

       “         ୪୮ ପ
ଦେର ଦେ ମାଦେନ ��
ଧ୍ ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି। ଏଉ�ତ୍ାଦେର ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ଉଠି 
ାଉ
ଙ୍କ  ଙ୍ଦେଗ ଦେଭଟିବାକ� ଆ ି
 ନକିଟବ�୍4�ୀ ହଅୁନ୍ଦେ�,         
ାଉ
 ଶୀଘ୍ର ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ  ହ�ି ଦେଭଟିବାକ� ଦେ ୈନ୍ୟଶଦ୍େରଣୀ ଆଦେଡ଼ ଦେ
ୌଡି଼ଦେଲ ”     । ତାହା ଦେମାଦେ� ବହ�ୁ

 ଭଲଲାଦେଗ, ’     ଦେମା ର ବାଇବଲଦେର ତାହା ଦେରଖାଙ୍କି� ଦେହାଇଅଛି          । 
ାଉ
 
ର୍�� ଦେବଗଦେର ଦେ
ୌଡ଼ୁଅଛନ୍�ି। ପରଦେମଶୱ୍ର ତାଙ୍କ
                “  ହା�ଦେର ଗଲିୟା� କ�  ମପ4ଣ କରିବା ଦେ
ଖିବାକ� ଅଦେପକ୍ଷା କରି ପାରିଦେବ ନାହିଁ। ଦେ 
ର୍�� ଦେବଗଦେର ଦେ
ୌଡ଼ୁଅଛନ୍�ି। 
ାଉ


              ”   ଶୀଘ୍ର ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ  ହ�ି ଦେଭଟିବାକ� ଦେ ୈନ୍ୟଶଦ୍େରଣୀ ଆଦେଡ଼ ଦେ
ୌଡି଼ଦେଲ। ପ�ଣି 
ାଉ
 ଆପଣା ଝ�ଲିଦେର ହା� ପରୂାଇଦେଲ। ମୁଁ�
   ’     ଜାଣି ନାହିଁ ଦେ� କ ଣ ଦେ  ମପ୍�ଣ୍4ଣ  ମୟ ଦେ
ୌଡ଼ୁଥିଦେଲ,      ଦେ ଦେ
ୌଡ଼ୁଥିବା ମୁଁ� କ�ପ୍ନା କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ   “    । �ହିଁର� ଦେଗାଟିଏ ପଥର
       କାଢ଼ି଼ ଛାଟିଣୀଦେର ମାରି ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟର କପା�କ� ଆଘା� କଦେଲ;      �ହିଁଦେର ଦେ ପଥର ତାହା କପା�ଦେର ପଶି�ାʼ ନ୍ଦେ�,   ଦେ ମ�ହୁଁ
  ମାଡି଼ ଭମିୂଦେର ପଡି଼ଲା                । ଏହି ପର୍କାଦେର 
ାଉ
 ଛାଟିଣୀ ଓ ପଥର 
ଵ୍ାରା ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ଉପଦେର ଜୟଲାଭ କଦେଲ ଓ

    ପଦେଲଷଟ୍ୀୟକ� ଆଘା� କରି ବଧ କଦେଲ,      ମା�ର୍ 
ାଉ
ଙ୍କ ହ �୍ଦେର ଖଡ଼ଗ୍ପ ନ ଥିଲା ”        । ଏହା ମ�ଖୟ୍ ବିଷୟ ଅଦେଟ।  ଂଗ୍ରାମ
                ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଥିଲା। 
ାଉ
ଙ୍କ�  ାଞଜ୍�ଆର ଆବଶୟ୍କ ନ ଥିଲା। ତାହାଙ୍କ� �ାହା ଆବଶୟ୍କ ଥିଲା ଏବଂ �ାହା ତାହାଙ୍କ

 ପାଦେଖ ଥିଲା,    ତାହା ଦେକବ�  
ାପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି          “   ” । 
ାଉ
ଙ୍କ ହ �୍ଦେର ଦେକୌଣ ି ଖଡ଼୍ଗ ନ ଥିଲା। �ହୁଁ� 
ାଉ
 ଦେ
ୌଡି଼ଦେଲ (   ଦେ ଏଦେବ
   ମଧୟ୍ 
ର୍�� ଦେବଗଦେର ଦେ
ୌଡ଼ୁଅଛନ୍�ି), “              ଓ ଦେ ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ ଉପଦେର ଠଆି ଦେହଦେଲ ଓ ତାହାର ଖଡ଼ଗ୍ବ ଦେନଇ ଖାପର� କାଢ଼ି଼
        ତାହାକ� ବଧ କଦେଲ ଓ �

୍ଵ୍ାରା ତାହାର ମ �୍କ ଦେଛ
ନ କଦେଲ         । ଆଉ ପଦେଲଷଟ୍ୀୟମାଦେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ବୀରକ� ମୃ� ଦେ
ଖି

”  ପଳାଇଦେଲ। ବ�୍4�ମାନ,             ଏହି ପ
ଗ�ଡିକ� ବିଭିନ୍ନ ମାଧୟ୍ମଦେର ବୟ୍ାଖ୍ୟା କରା �ାଇପାଦେର ଓ ଏହା  ମଭ୍ବ ଦେହାଇପାଦେର ଦେ�
            ପଥର ତାହାକ� ବଧ କରିଥିଲା ଓ 
ାଉ
 ତାହାର ମ �୍କ ଅଲଗା କରିବା 
ୱ୍ାରା  ପ୍ଷଟ୍ କରିଥିଦେଲ,      ପ�ଣି ଏହା  ମଭ୍ବ ଦେ� ପଥର
     ତାହାକ� ଅଦେଚ� ଅବ ଥ୍ାଦେର �ଦେ� ପକାଇ ଦେ
ଲା,           ଓ �ହିଁଦେର 
ାଉ
 ମୃ�� ୟ୍ ଦେହବା  �ନଶିଚି୍� କରିବାକ� ତାହାର ମ �୍କକ� ଦେଛ
ନ

କଦେଲ   । କିନ୍�� ,  ଉଭୟ ବୟ୍ାଖୟ୍ାଦେର,  ଉଭୟ ବୟ୍ାଖୟ୍ାଦେର, ’  କ ଣ ଦେହଉଅଛ?ି   ତାହା କରିବ       । ଦେକଦେ�କ  ଦେବ4ା�କୃ୍ଷଟ୍ କଳାଦେର ଏହା
   ଅ�ୟ୍ଧିକ ବଣ୍4ଣନା�ମ୍କ ପରିଲକ୍ଷି� ହଏୁ,            କାରଣ ତାହା ଦେଗାଟିଏ ��ବା ବା�କ ମ �୍କର ବା� ଧରି ଏପଦେଟ ଦେ ପଦେଟ �ିବା

    ଆ ିବାର ଏକ ଚି�ର୍ ପର୍ �୍� � କଦେର        । ଏହା ଦେବୈଷମୟ୍ର ଏକ ଅ
ଭ୍�� ଚି�ର୍ ଅଦେଟ,       କିନ୍�� ମୁଁ� ତାହା ପର୍କାଶ କରିବାକ� �ାଉ ନାହିଁ।

        ଦେ�ପରି 
ାଦେଗାନ୍ �ଦେ� ପ�ି� ଦେହଲା ଓ ମ �୍କ ଦେଛ
ନ କରାଗଲା,  ଦେ ହି ପର୍କାଦେର,         ଦେ� ତାହା ନାମଦେର ଶାପ ଦେ
ଲା ଦେ ପ�ି� ଦେହଲା
    ଓ ତାହାର ମ �୍କ ଦେଛ
ନ କରାଗଲା       । ଆପଣ ଦେ ହି �� �ନାକ� ଦେ
ଖିବାର ଅଛ,ି       କାରଣ ଉଭୟ  ଥ୍ାନଦେର ��
ଧ୍କ�  
ାପର୍ଭ� ଜୟ

କରିଅଛନ୍�ି     । ପଦେଲଷଟ୍ୀୟମାଦେନ ପଳାୟନ କଦେଲ,        ଇ ର୍ାଏଲୀ ଦେଲାକମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ� 
ଶ ମାଇଲ ପ�4୍ୟନ୍� ପଦେଛ
ଦେଗାଡ଼ାଇଦେଲ,            ପ�ଣି ଦେଫରି ଆ ି ଦେ ମାନଙ୍କ ଛାଉଣିକ� ଲୁଣଠ୍ନ କଦେଲ ଓ ତାହାପଦେର ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ଉପ ଂହାର ଭାବଦେର,  
ାଉ


’  କ ଣ ନଅିନ୍�ି,  ତାହାଙ୍କ ବିଜୟ-  ’  ଉପହାର କ ଣ ଥଲିା,    ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଢ଼଼ୁ    । ୫୪ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� ,  “   ପ�ଣି 
ାଉ

          ଦେ ହି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟର ମ �୍କ ଦେନଇ ପର୍ାୟ ୧୭ ମାଇଲ 
�ରଦେର ଅବ ଥ୍ି� �ିରଶୂାଲମକ� ଆଣିଦେଲ;   ମା�ର୍ ତାହାର (  ଗଲିୟା� ) 

   ଜଜ୍ା ଆପଣା (  ଗଲିୟା� )  �ମଵ୍� ଦେର ରଖିଦେଲ ”       । ଇଲୀୟାବ ଓ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାଦେନ ଦେ ୈନକି ଥିଦେଲ,   ଦେ ମାନଙ୍କର ଛାଉଣି ଥିଲା   ।
   ’      
ାଉ
 ��
ଧ୍ କ୍ଦେଷ�ର୍ଦେର କ ଣ ଦେହଉଅଛି ଦେକବ� ତାହା ଦେ
ଖିବାକ� ଆ ିଥିଦେଲ,       ଦେ�ଣ�  ମଭ୍ବ�ଃ ତାହାଙ୍କ ନଜି ଛାଉଣି ନ ଥିଲା   ।
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  ଦେ�ଣ� 
ାଉ
ଙ୍କ ବିଜୟ-     ଉପହାର ଗଲିୟା� ର ଛାଉଣି ଅଦେଟ,           ଅଥ4ା�୍ ତାହାର ଖଡଗ୍ ଓ  ାଞଜ୍� ଓ ଆପଣା  ହ�ି ଦେ ହି ମୃ�
   ବୟ୍କ୍�ିର ମ �୍କ ଦେଘନି �ାଉଅଛନ୍�ି             । ଆଉ ଶାଉଲ ଏପ�4ୟ୍ନ୍� ଆପଣା ମ �୍କ କ�ଣଡ୍ାଇ ଜାଣିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ�
      ’        ବା �୍ବଦେର ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି କିଏ ଅଦେଟ। କ ଣ ଆପଣ ଏହି ପର୍କାରର ଚିନ୍ତା ବିଷୟଦେର କ�ପ୍ନା କରିପାରିଦେବ, “ ’    କ ଣ ଏ ଦେ ହି

 ବୟ୍କ୍�ି ଅଦେଟ,  ’    ଦେ� ଦେମା ପାଇୁଁ  ଂଗୀ� ପର୍ �୍� � କଦେର,      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଭଲ ଅନୁଭବ କଦେର ନାହିଁ       । ଦେ ଗଲିୟା� କ� ବଧ
     କରିଅଛ।ି ଏ ��ବା କାହାର ପ�ଅ?”    ଦେ ମାଦେନ ଜାଣି ନ ଥିଦେଲ,       ଦେ�ଣ� ଅବ୍ନର ତାଙ୍କ� ଦେନଇ ଶାଉଲଙ୍କ  ମମ୍�ଖକ� ଆଣିଲା    । ୫୭

 ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� , “              ଆଉ 
ାଉ
 ପଦେଲଷଟ୍ୀୟକ� ବଧ କରି ପଦେଲଷଟ୍ୀୟର ମ �୍କ ହ �୍ଦେର ଧରି ଦେଫରି ଆ ିବା ଦେବଦେ� ଅବ୍ନର
    ତାଙ୍କ� ଦେନଇ ଶାଉଲଙ୍କ  ମମ୍�ଖକ� ଆଣିଲା ”             । 
ାଉ
 ଦେ ହି ମ �୍କକ� �ୟ୍ାଗ କର� ନାହାନ୍�ି ଓ ଦେ ଦେ�ଉୁଁ ଆଡ଼କ� �ାଉ ଅଛନ୍�ି, 

   ଦେ ତାହା ଟାଣି ଦେନଉଅଛନ୍�ି       । ମୁଁ� ଏହି କାହାଣୀ ଦେଲଖି ନାହିଁ,     ମା�ର୍ କାହାଣୀ ତାହା ପର୍କାଶ କଦେର      । ପର୍ଥମ ଶାମ�ଦେୟଲ ୧୭ ଅଧୟ୍ାୟ
                  ମ�ଖୟ୍�ଃ ଏକ ��ବା ବୟ୍କ୍�ିର ବିଜୟର କାହାଣୀ ନୁଦେହୁଁ। 
ାଉ
 ଓ ଗଲିୟା� ଏହି କାହାଣୀର ମ�ଖୟ୍ ଅଭିଦେନତା ନୁହନ୍�ି।

    ପରଦେମଶୱ୍ର ବା �୍ବଦେର ମ�ଖୟ୍ ଅଭିଦେନତା ଅଟନ୍�ି,       ଦେ� ��
ଧ୍ ଲଢ଼଼ନ୍�ି ଓ ଜୟ ପର୍
ାନ କରନ୍�ି      । ପର୍ଥମ ଶାମ�ଦେୟଲ ୧୭
ଅଧୟ୍ାୟ,         
ାଉ
 ଓ ଗଲିୟା� ଙ୍କ କାହାଣୀ ବା �୍ବଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ କାହାଣୀ ଅଦେଟ,      �ିଏ ଦେଗାଟିଏ ��ବା 
ୱ୍ାରା ଆପଣା

  ଶ�ର୍�କ� ପରା �୍ କରନ୍�ି      । ଏହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ କାହାଣୀ ଅଦେଟ,       �ିଏ ଏପରି ଏକ ବୟ୍କ୍�ି 
ୱ୍ାରା କା�4ୟ୍ କର�ଅଛନ୍�ି,  �ିଏ
 ପଣୂ୍4ଣ ରପୂଦେର,            ଓ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ତାହାଙ୍କଠାଦେର ଭର ା ରଦେଖ ଓ ଦେ� ନଃି ନ୍ଦେ
ହଦେର ଇ ର୍ାଏଲର ପରଦେମଶୱ୍ରଠାଦେର
 ଭର ା କଦେର          । ବା �୍ବଦେର ପର୍ଥମ ଶାମ�ଦେୟଲ ୧୭ ଅଧୟ୍ାୟଦେର କାହାଣୀ ଏହା ଅଦେଟ।

୩.    ଗଲିୟା� ଠାର� ଶିକ୍ଷା:    ବିଶୱ୍ା ଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବା

        
ାଉ
ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଜୟର ଏହି କାହାଣୀର� ଅଦେନକ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିପାରିବା,       କିନ୍�� ନଶିଚି୍� ରପୂଦେର ଆପଣ ଓ ଦେମା
       ପାଇୁଁ  ବ�ଠାର� ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଏକ  ାମାନ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଅଦେଟ       । ଏହା ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଅଦେଟ ଦେ�,    ଦେ�ପରି 
ାଉ
 ବିଶୱ୍ା ଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ

ଦେନଇଥିଦେଲ,           ଦେ ହି ପର୍କାଦେର ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା ଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବାକ� ଆହ୍ୱାନ ପର୍ାପ�୍ ଅଟ�  । ଶ�ଣନ୍�� ,   
ାଉ
 ପଛଘ�ଞଚ୍ା
 ଦେହଇ ପାରିଥାନ୍ଦେ�       । ଦେ  ାମଗ୍ରୀରକ୍ଷକଙ୍କ  ହ�ି ରହି ପାରିଥାନ୍ଦେ�,         ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇମାଦେନ ମଧୟ୍ ତାହା ଭାବ�ଥିଦେଲ ଦେ� ଦେ 

  ଦେ ଠାଦେର ରହବିା ଉଚି�,୍  ଠକ୍ି କହଛୁ?ି      ଦେ ��
ଧ୍ର ବାହାଦେର ରହି ପାରିଥାନ୍ଦେ�;      ଦେ ଦେ ୈନ୍ୟଶଦ୍େରଣୀ ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ ନ ଥିଦେଲ    । ଦେ 
              �ରକ୍ଷି� ରହବିାକ� କିଛି କରି ପାରିଥାନ୍ଦେ�। ଦେ ଆପଣା ଆରାମ  ଥ୍ାନଦେର ରହି ପାରିଥାନ୍ଦେ�। ବା �୍ବଦେର,    ଦେ ଏହାକ� ଧାମି4କ
   ଶବ
୍ଦେର ଉ
ଧ୍ରଣ କରି ପାରିଥାନ୍ଦେ�       । ଦେ ଗଲିୟା� କ� ଦେ
ଖି କହି ପାରିଥାନ୍ଦେ�, “ଓଦେହା,     ମୁଁ� ଆପଣା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ପରୀକ୍ଷା

  କରିବା ଉଚି�୍ ନୁଦେହୁଁ  । ପରିଦେଶଷଦେର,        ଦେମାଦେ� ଆପଣା ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ�  ମା
ର କରିବା ଉଚି�୍      । ଆଉଆପଣ ଦେମଷମାନଙ୍କ
  ବିଷୟଦେର ଜାଣନ୍�ି -    ଦେ ମାଦେନ ଦେଗାଟିଏ  ମ ୟ୍ା ଅଟନ୍�ି       । ଦେ ମାଦେନ  ମଭ୍ବ�ଃ ପର ପ୍ର କାମ�ଡ଼ାକାମ�ଡି଼ ଦେହଉଥିଦେବ,  ଦେମାଦେ�

 ଦେଫରିବା ଆବଶୟ୍କ ”                । ଦେ ତାହା କରି ପାରିଥାନ୍ଦେ�। ଦେ ଏହି ପର୍କ୍ରିୟାଦେର ଅଧିକ ଧାମି4କ ଓ  �ରକ୍ଷି� ପରିଲକ୍ଷି� ଦେହାଇ
                ପାରିଥାନ୍ଦେ�। କିନ୍�� 
ାଉ
 ଜଦେଣ  �ରକ୍ଷି� ବୟ୍କ୍�ି ନ ଥିଦେଲ। ଦେ ଜଦେଣ ବିଶୱ୍ା ��କ୍� ବୟ୍କ୍�ି ଥିଦେଲ। ଦେ , ବା �୍ବଦେର, 

      ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଜଦେଣ ମନର ମ� ବୟ୍କ୍�ି ଥିଦେଲ (   ପଦ୍େରରି� ୧୩:୨୨)          । ଦେ ହି ପ
ର ଅଥ4 ଏହା ଦେ� 
ାଉ
 ଜୀବନକ� ବିଶୱ୍ା ର
   ଚକ୍ଷ�ଦେର ଦେ
ଖନ୍�ି। �
ୟ୍ପି,   ଏବର୍ୀ ୧୧:      ୬ ପ
 ଦେ�ପ�4ୟ୍ନ୍� ଦେଲଖା�ାଇ ନ ଥିଲା,     ଅଥ4ା�୍ ବିଶୱ୍ା ବିନା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�
   ପର୍ ନ୍ନ କରିବା ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ,      
ାଉ
 ଦେ ଥିର ଏକ ଜୀବନ୍� ଉ
ାହରଣ ଅଟନ୍�ି        । 
ାଉ
 ତାହା ବ� ଝିପାରିଥିଦେଲ। 
ାଉ


            ବ� ଝିପାରିଥିଦେଲ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପର୍�ି ପର୍�ିବ
ଧ୍ ଥିଦେଲ। ଆଉ 
ାଉ
 ବିଶୱ୍ା କଦେଲ;  ଦେ ଜାଣିଥିଦେଲ
         ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ �୍ ରହଦିେବ ଓ ବିଜୟୀ ଦେହଦେବ            । 
ାଉ
 ପଛଦେର ବ ି ରହବିାକ� ଚାହିଁ ନ ଥିଦେଲ। ଦେ 
     ପଛ ଧାଡି଼ଦେର ରହବିାକ� ଚାହିଁ ନ ଥିଦେଲ,      ଦେ ବିଜୟର ଏକ ଅଂଶ ଦେହବାକ� ଚାହଥିିଦେଲ        । ଦେ  ୀମାଦେରଖାଦେର ବ ିବାକ� ଚାହିଁ ନ ଥିଦେଲ,  କିନ୍��
    ଦେ ��
ଧ୍ ମଧୟ୍ଦେର ରହବିାକ� ଚାହିଁଥିଦେଲ   । କାହିଁକି?   ’     କାରଣ କ ଣ ଦେ ପାଗ� ଥିଦେଲ କି? ନାହିଁ       । କାରଣ ଦେ ଜାଣିଥିଦେଲ ଦେ�

                 ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ବାକ୍ୟକ�  ଫ� କରିଦେବ। ଆଉ ଦେ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବାକ� ପ�ଣି ଏହା ଜାଣି ଦେ� ��
ଧ୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ
ଅଦେଟ,     ��
ଧ୍ର ଏକ ଅଂଶୀ ଦେହବାକ� ଚାହିଁଥିଦେଲ      । 
ାଉ
 ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେଲ,    ଦେ�ଣ� ଦେ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ

   ମନର ମ� ବୟ୍କ୍�ି ଥିଦେଲ।

              କିନ୍�� 
ାଉ
 ଏହା ମଧୟ୍ ଜାଣିଥିଦେଲ ଦେ�  �ୟ୍ ବିଶୱ୍ା  ବ4
ା ଦେଗାଟିଏ ବୟ୍କ୍�ିକ� କା�4୍ୟ କରିବାକ� ଦେନ�ୃ�ୱ୍ କରିଥାଏ  ।
ଦେ
ଖନ୍�� ,    ବିଶୱ୍ା �
ି ନଷିକ୍୍ରିୟ ଅଦେଟ,       ବିଶୱ୍ା �
ି ଆପଣାକ� ବୃ
ଧ୍ି କରି ନ ଥାଏ,    ଦେ�ଦେବ ତାହା ବିଶୱ୍ା ନୁଦେହୁଁ, ’   କ ଣ ତାହା

 ବିଶୱ୍ା ଅଦେଟ?   �ାକ�ବ ୨:          ୨୬ ପ
ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଢ଼଼ୁ ଦେ� କମ4 ବିନା ବିଶୱ୍ା ମୃ� ଅଦେଟ      । ଦେ�ଉୁଁ ବିଶୱ୍ା ନଜି4ୀବ ଅଦେଟ, 
      ତାହା ଦେକଦେବ ମଧୟ୍ ବିଶୱ୍ା ଦେହାଇ ନ ପାଦେର           । ବିଶୱ୍ା ର ପରିଭାଷାର� ହିଁ ବିଶୱ୍ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  ୀମାଦେରଖାର� ��
ଧ୍ ମଧୟ୍କ�
             ଦେଠଲି ଦେ
ଇଥାଏ। ପ�ଣି ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା ର  ହ�ି ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବାକ� ଆହ୍ୱାନ

ପାଇଥାଉ,       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ମଧୟ୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ଆରାମ ଅବ ଥ୍ାଦେର ରହଥିାଉ    । ଅଦେନକ  ମୟଦେର,  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
 ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି,   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା କହନ୍�ି,      ଦେ ଦେବଦେ� ଦେବଦେ� ଉଚଚ୍  ୱ୍ରଦେର କହନ୍�ି,    ଦେ  ାମାନ୍ୟ�ଃ ଫ�  

  ଫ�  ଦେହାଇ କହନ୍�ି,     କିନ୍�� �
ି ଆପଣ ତାହା ଶ�ଣ�ଅଛନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ତାହା ବହ�ୁ  ପ୍ଷଟ୍ ଅଦେଟ, ’   କ ଣ  �ୟ୍ ଅଦେଟ?    ଆଉଅଦେନକ
  ’        ମୟଦେର ପର୍ଭ� କ ଣ କରିବାକ� ଚାହାନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା କର�,   ତାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ�       । ଆଉ ଅଦେନକ  ମୟଦେର ତାହା

               “ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଆରାମ ଅବ ଥ୍ା ଭି�ଦେର ଥାଏ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଛି ଅ �ବିଧା ବା ଅ ଂ�� ଅନୁଭବ କରି ପାର�। ବିଲ୍, 
       ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଅନ୍ୟ ପାଶ୍4ୱଦେର ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି  ହ�ି ବା�୍4ତାଳାପ କର ”  “   ’      । ଆପଣଙ୍କ ଅନୁ ାଦେର କ ଣ ମୁଁ� ନଦିେଜ ଆଗକ� �ିବାକ�

ଅଛ?ି” “ବିଲ୍,       �� ଦେମ ଆଉ ଦେକଦେବ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିକ� ଦେଭଟିବ ନାହିଁ,    ’   ଦେ �� ମ ବିଷୟଦେର କ ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍�ି,    ଦେ ଥିଦେର କିଛି ଫରକ
 ପଦେଡ଼ ନାହିଁ ”      । ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଅ ଂ�� ଅନୁଭବ ଦେହାଇଥାଏ,       କିନ୍�� �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଆରାମ ଅବ ଥ୍ାଦେର ରହଥିାଉ   ।

                   
ାଉ
ଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଦେହାଇପାଦେର ତାହା ଦେକବ� ଏକ  ିଂହ ବା ଭାଲୁ ଅଦେଟ। ତାହା ଠକ୍ି ଅଛ।ି ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହା ଦେମା 
ୱ୍ାରା କରି
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                ପାରିଦେବ। କିନ୍�� �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଆରାମ ଅବ ଥ୍ାଦେର ରହଅିଛ� । କିନ୍�� ଏପରି ଅଦେନକ  ମୟ ଅଛି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
         ପରଦେମଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେକବ� ଦେ� ବିଶୱ୍ା ର  ହ�ି ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି,    କିନ୍�� ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�

  ବାହାରକ� �ିବା ପାଇୁଁ,       ଅନ୍�ିମ ବିଷୟ ପ�4୍ୟନ୍� �ିବା ପାଇୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି, ’    କ ଣ ଦେ କରନ୍�ି ନାହିଁ?    ଆଉଆମଭ୍ମାନଙ୍କ
 ମାନବୀୟ  ୱ୍ଭାବ,       ପାପମୟ  ୱ୍ଭାବ ଇ ର୍ାଏଲର ଦେ ୈନ୍ୟଶଦ୍େରଣୀ  ମାନ ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ବ      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭୟର  ହ�ି

 ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଉ,       କିନ୍�� ବିଶୱ୍ା  ବ� ଦେବଦେ� ଜୀବନକ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଚକ୍ଷ�ଦେର ଦେ
ଖିଥାଏ      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ବ4
ା କା�4ୟ୍
କରିବା,       କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ�  ଂଗ୍ରାମ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଅଦେଟ          । ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ଆପଣା ଆରାମ ଅବ ଥ୍ାର ବାହାଦେର

   ଥାଉ ବା ଭି�ଦେର ଥାଉ, ବିଶୱ୍ା ,    ବିଶୱ୍ା  ହ�ି ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବାକ�,    ଓ କା�4ୟ୍ କରିବାକ� କଦେହ      । �
ି ଆବଶୟ୍କ ଆପଣା ପା
କ�
ବଢ଼ାଅନ୍�� ,    କାରଣ  ଂଗ୍ରାମ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଅଦେଟ       । ଆଉ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� 
�ବ4� ହଏୁ,    ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ  ବ� ହଅୁନ୍�ି।

              ଥଦେର ମୁଁ� ଉଡ଼ାଜାହାଜଦେର �ା�ର୍ା କର�ଥିଲି ଓ ବାହାରିବା ଧାଡି଼ଦେର ବ ିବା ପାଇୁଁ ଦେମା ପାଖଦେର �ିଦେନାଟି  ଥ୍ାନ ଥିଲା    । ଦେମା ପଖଦେର
                  କରିବାକ� କିଛି କା�4ୟ୍ ଥିଲା। ମୁଁ� ଝରକା ପାଖଦେର ବ ିଥିଲି। ମୁଁ� ଆପଣା ଜୀବନକ� ପଦ୍େରମ କର�ଥିଲି। ଜାହାଜର ଅନ୍ୟ ପାଶ୍4ୱର ଜଦେଣ
 ବୟ୍କ୍�ି ଥିଦେଲ,         �ିଏ ଦେମା  ହ�ି ବା�୍4ତାଳାପ କରିବାକ� ବାରମବ୍ାର ଇଚଛ୍ା ପର୍କାଶ କର�ଥିଦେଲ    । ମୁଁ� ଭାବ�ଥିଲି, “
ୟାକରି, ’  କ ଣ

   �� ଦେମ ଟିଦେକ ନରିବ ରହବି?”      ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ� କହି ନ ଥିଲି,         ମା�ର୍ �ିନି ଘଣଟ୍ାର ଶାନ୍�ି ଓ ନରିବତାକ� ଅନୁଭବ କରିବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଲି    । ଏହି
              ବୟ୍କ୍�ି ଦେମା  ହ�ି କଥାବା�୍4ତା ଦେହବା ବନ୍
 କର� ନ ଥିଲା। ଦେମା ମନଦେର ଏହି ପରି ଭାବନା ଆ ିଲା, “ବିଲ୍,      ମଭ୍ବ�ଃ ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ�

    �� ଦେମ ତାଙ୍କ  ହ�ି ବା�୍4ତାଳାପ କର ” “। ଓଦେହା,   ଠକ୍ି ଅଛି ପରଦେମଶୱ୍ର        । ଆଉ ମୁଁ� ଆପଣା କା�4ୟ୍  ମାପ�୍ କଲି,  କମପ୍�ୟ୍ଟର
  ମଧୟ୍ ବନ୍
 କଲି ”   । ଠକ୍ି ଅଛ,ି      ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିର ନାମ ମାଇକ୍ ଦେକାନ୍ଷଟ୍ାନ୍ ୍ ଥିଲା         । ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ ଉପାଧି ଠକ୍ି ଠକ୍ି ଜାଣି ନାହିଁ,  କିନ୍��

     ଦେ କ୍ୟାମପ୍ ୍ କ୍ର�ଦେ ଡ୍ ଫର୍ ଖ୍ରାଇଷଟ୍ର ଉପ-    ଅଧୟ୍କ୍ଷ  �୍ରର ବୟ୍କ୍�ି ଥିଦେଲ        । ଆଉଆମ ମଧୟ୍ଦେର ତାହା ବା�୍4ତାଳାପର
   ଏକ ଅ
ଭ୍��  ମୟ ଥଲିା, କାରଣ, ବିଦେଶଷ�ଃ,         ମୁଁ� ବାଇବଲ ପର୍ଶିକ୍ଷଣ ଉପଦେର ଆପଣା ଦେୱବ୍ ାଇଟ୍ ପଦ୍େରାଦେଜକ୍ଟ ଆରମଭ୍

           କର�ଥିଲି ଓ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ମିନାରୀ  �୍ରର ଶିକ୍ଷା ପର୍ାପ�୍ କରିବା ପାଇୁଁ ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର�ଥିଲି    । ଦେଲାକମାନଙ୍କ�
               ଦେ ମିନାରୀ  �୍ରର ଶିକ୍ଷା ପର୍
ାନ କରିବାକ� କ୍ର�ଦେ ଡ୍ ଏକ ଉ��୍ମ ମାଧୟ୍ମ ଦେହାଇପାଦେର। ଆମ ବା�୍4ତାଳାପ ମଧୟ୍ଦେର ମୁଁ�

କହଲିି, “       ’  ବିଲ୍ବର୍ାଇଟ୍ଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଦେଗାଟିଏ ଅ
ଭ୍�� ବିଷୟ କ ଣ ଅଦେଟ, ’  କ ଣ କହପିାରିଦେବ?”     ଆଉ ଦେ ହକ୍ିଷଣି ମାଇକ୍ କହଦିେଲ,
“                ବିଲ୍ବର୍ାଇଟ୍ଙ୍କ ବିଷୟଦେର  ବ�ଠାର� ଅ
ଭ୍�� ବିଷୟ ଦେହଲା ଦେ� ଦେ ଦେ�ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ଦେହଦେଲ ମଧୟ୍ ବିଶୱ୍ା କରି ପାରନ୍�ି, 

 ଦେ�ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ,    ଦେ ବିଶୱ୍ା କରି ପାରନ୍�ି      । ଆଉ ଅଦେନକ ବଷ4 ପଦୂେବ4,       ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଫ�  ୍ ଫ�  ୍ କରି ବିଲ୍ବର୍ାଇଟ୍ଙ୍କ�
କହଦିେଲ, ‘      �� ମ ପାଦେଖ ଦେଗାଟିଏ ଗଲିୟା� ଅଛି ”      । ମୁଁ� ଭାଦେବ ତାହା UCLA  ବା USC ଥିଲା?       ମୁଁ� ଆପଣା କାହାଣୀ ମିଶର୍ଣ କରି ଦେ
ଲି।

 ମୁଁ� ଭାବ�ଛ,ି  ଏହା UCLA ଥିଲା     । ଆଉ ଦେ କହଦିେଲ, “  ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ,  ବିଲ୍ବର୍ାଇଟ୍,   ଦେ� �� ଦେମ UCLA     ର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଛା�ର୍ ନକିଟକ�
  � ମାଚାର ପହଞଚ୍ାଅ ”  । ଡ଼ା.           ବର୍ାଇଟ୍ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେଲ ଓଆଜି କ୍ୟାମପ୍ ୍ କ୍ର�ଦେ ଡ୍ ଫର୍ ଖ୍ରାଇଷଟ୍ ଜଗ�ଦେର

        ଥିବା ଶ�ର୍�ମାନଙ୍କ� ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇୁଁ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଏକ ଅ �୍ର୍ ଅଦେଟ   । କିନ୍�� ,    ଏହା ଦେଗାଟିଏ ବୟ୍କ୍�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର
    ବିଶୱ୍ା କରିବା 
ୱ୍ାରା ଆରମଭ୍ କରା�ାଇଥିଲା              । ଦେ ଏହା ବିଶୱ୍ା କରି ନ ଥିଦେଲ ଦେ� ଗଲିୟା� ବହ�ୁ ବଡ଼ ଅଦେଟ,   ଆଉ ଦେ 

        ବିଶୱ୍ା ଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନଦେଲ ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର ଏହି ��
ଧ୍କ� ଜୟ କଦେଲ।

       ହଡ଼୍ ନ୍ଦେଟଲର୍ ଏଥିର ଅନ୍ୟ ଏକ ମହାନ ଉ
ାହରଣ ଅଟନ୍�ି           । ହଡ଼୍ ନ୍ଦେଟଲର୍ ଇନ୍ଲ୍ୟାଣଡ୍ ଚାଇନା ମିଶନ  ଥ୍ାପନ କଦେଲ। ଦେ ହି
      ମୟର ପାରମପ୍ାରିକ ଜ୍ଞାନ ଏହା ଥଲିା ଦେ�,       ଆପଣ ଚିନର ପରିଧିଦେର ଥିବା ବଡ଼  ହରଗ�ଡି଼କ� �ାଅନ୍�� ,    କିନ୍�� ଆପଣ ଚିନକ� �ାଅନ୍��

ନାହିଁ      । ପରଦେମଶୱ୍ର ହଡ଼୍ ନ୍ଦେଟଲର୍ଙ୍କ� କହଦିେଲ, “   
ୂରବ�୍4�ୀ  ଥ୍ାନକ� �ାଅ     ”    । ମିଶନ କା�4୍ୟ ଆରମଭ୍ କର। ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ
              ନକିଟଦେର ହଡ଼୍ ନ୍ଦେଟଲରଆପଣା ମାତା ଓ ଲିବରପ�ଲକ� �ୟ୍ାଗ କରିବାର 
ୃଶୟ୍ ବିଷୟଦେର 
�ଇଟି ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ପଢ଼ି଼ବାକ� ଚାଦେହୁଁ, 

       ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଇନ୍ଲ୍ୟାଣଡ୍ ଚାଇନା ମିଶନ ପାଇୁଁ �ା�ର୍ା କଦେଲ   “  । ଦେମାର ପରି୍ୟ,  ବ�୍4�ମାନ  ନ୍ଥ,     ମାତା ଦେମା  ହ�ି  ାକ୍ଷା�
  କରିବାକ� ଲିବରପ�ଲର� ଆ ିଥିଦେଲ                  । ମୁଁ� ଦେ ହି 
ନିକ� ଦେକଦେବ ଭ�ଲିବି ନାହିଁ। ଦେ ଦେମା ନକିଟଦେର ବ ିଦେଲ ଓ ଲମବ୍ା  ମୟ ପ�4୍ୟନ୍�

              
ୂଦେରଇବା ପବୂ4ର� ଅନ୍�ିମ  ଂଗୀ� ଏକ�ର୍ ଗାଇବାଦେର ଦେ�ାଗ ଦେ
ଦେଲ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଣଦ୍େଠାଇଲୁ ଓ ଦେ ପର୍ାଥ4ନା କଦେଲ,  ଆଉ
         ଚିନ �ିବା ପବୂ4ର� ମୁଁ� ଆପଣା ମାତାଙ୍କ ଅନ୍�ିମ ପର୍ାଥ4ନା ଶ�ଣିବାକ� ପାଇଲି ”       । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  ଚିୂ� କରାଗଲା ଦେ�ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�

               ଅଲଗା ଦେହବା ଉଚି�୍ ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପୃଥିବୀଦେର ଆଉ ଦେକଦେବ  ାକ୍ଷା� କରିବାକ� ଅଦେପକ୍ଷା ନ କରି ପର ପ୍ରକ� ବି
ାୟ
                କହବିାକ� ଥିଲା। ଦେମା  କାଶ� ଦେ ଆପଣା ଭାବନାକ� �ଥା  ମଭ୍ବ ଲୁଚାଇବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କଦେଲ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର ପ୍ରଠାର�

                  ପୃଥକ ଦେହଲୁ ଓ ଦେ ଆଶୀବ4ା
 ଦେ
ଇ  ମ�
ର୍ �ଟଦେର ଚାଲିଗଦେଲ। ମୁଁ� ଉପଦେର ଏକାକୀ ଛଡ଼ିା ଦେହାଇଥିଲି ଓ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଜାହାଜ
                  
ୱ୍ାର ଆଡ଼କ� ଗ�ି କଲା ଦେ ଜାହାଜର ପଦେଛ ପଦେଛ ଆ ିଦେଲ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଜାହାଜ 
ୱ୍ାର ଦେ
ଇ ଗମନ କଲା ଓ ବା �୍ବଦେର
   ପୃଥକ ଦେହବା ଆରମଭ୍ ଦେହଲା,         ମୁଁ� ଆପଣା ମାତାଙ୍କ ହ
ୃୟ ପ୍ଶି4 କ୍ରନ୍
ନକ� ଦେକଦେବ ଭ�ଲି ପାରିବି ନାହିଁ       । ଏହା ହ
ୃୟଦେର ଏକ ଛ� ରୀ
             “     ”   ବାଜିବା ପରି ଥିଲା। ଦେ ପ�4ୟ୍ନ୍� ମୁଁ� ଦେକଦେବ ଜାଣି ନ ଥିଲି ଦେ� ବା �୍ବଦେର ଈଶୱ୍ର ଜଗ�କ� ଏଦେଡ ପଦ୍େରମ କଦେଲ ର ଅଥ4

’                  କ ଣ। ଆଉ ମୁଁ� ନଶିଚି୍� ରପୂଦେର ଜାଦେଣ ଦେ� ଦେମା ମାତା ବିନଷଟ୍ ଦେହଉଥିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପର୍�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ବିଷୟଦେର
          ତାଙ୍କ ଜୀବନ କା�ର� ଅଧିକ ଦେ ହି  ମୟଦେର ଶିଖିଥିବ। ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଦେଗୌରବ ଦେହଉ,       କାରଣ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେ ହି ପର୍ଚ� ର ଆନନ୍
 ଓ

             ତାହାଙ୍କ ଅନୁ ରଣକାରୀଙ୍କ ପର୍�ି ପର୍�ିଜ୍ଞା� 
ୟାର ଅ
ଭ୍�� ପର୍କାଶନ ପର୍ାପ�୍ ଦେହଉଅଛନ୍�ି ଓ ଆପଣାକ� ଶ�ନ୍ୟ କରି ମହାନ
     ଆଦେ
ଶ ପା�ନ କରିବାକ�  ବ� କିଛି �ୟ୍ାଗ କର�ଅଛନ୍�ି,    ଦେ ମାନଙ୍କ  ଂଖ୍ୟା ବୃ
ଧ୍ି ପାଉଅଛି ”       । ଏହା ଅନୁମାନ କରା�ାଏ ଦେ� ଚିନ୍
             ମଣଡ୍�ୀ ୭୦ ମିଲିୟନ ଗ�ଣା 
ୃଢ଼଼ ଅଦେଟ। ଦେକବ� ହଡ଼୍ ନ୍ଦେଟଲର୍ଜଦେଣ ମା�ର୍ ମିଶନାରୀ ଥିଦେଲ,     �ିଏ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରବ ଶ�ଣିଦେଲ

    ଓ 
ୂରବ�୍4�ୀ  ଥ୍ାନଙ୍କ� �ା�ର୍ା କଦେଲ     । ଏହା ଦେ ଥିଦେଲ,         �ିଏ ତାହା ଆରମଭ୍ କରିଥିଦେଲ ଓ 
ୂରବ�୍4�ୀ ଚିନକ� �ା�ର୍ା କଦେଲ   ।
      ପଦେର ଅ�ପ୍ ଦେକଦେ�କ ଦେଲାକ ତାହାଙ୍କ� ଅନୁ ରଣ କରିଥିଦେଲ।
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    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା ଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନଉ,       ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ଆରାମ ଅବ ଥ୍ାଦେର ଥିବା; 
       ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ଆରାମ ଅବ ଥ୍ାଦେର ନ ଥିବା       । କିନ୍�� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�
     ଆପଣା ଆରାମ ଅବ ଥ୍ାର� ବାହାରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି,      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ତାଙ୍କଠାଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ

      ବିଶୱ୍ା କ� ବା �୍ବ ରପୂଦେର ଅଭୟ୍ା କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି, ’    ’   କ ଣଆପଣ ଜାଣନ୍�ି କ ଣ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ?ି   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
     ଗଲିୟା� ର ପ�ନ ଦେ
ଖିବା ଆରମଭ୍ କରିବା        । �ାହା ବିପ
ପଣୂ୍4ଣ ପର୍�ିବନ୍ଧ ରଦୂେପ ପର୍�ି� ହଏୁ,    ତାହା ପ�ି� ଦେହବା

  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛ�            । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ବୃ
ଧ୍ି ପାଇବାକ� �ାଉଅଛି ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଭାବଦେର
            ଓ ମଣଡ୍�ୀ ଭାବଦେର ଶଦ୍େରଷଠ୍ ବିଷୟଗ�ଡିକ� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� �ାଉଅଛ� । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� 
ାଉ
ଙ୍କ�  ାକ୍ଷା� କରିବି,  ଦେ�ଦେବ

  ତାହାଙ୍କ� ପଚାରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ, “ ’        କ ଣ �� ଦେମ  ିଂହ ଓ ଭାଲୁ  ମମ୍�ଖଦେର ଭୟଭୀ� ଦେହାଇଥିଲ,       କାରଣ ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� �� ଦେମ
      ଗଲିୟା� ର  ମମ୍�ଖଦେର ଭୟଭୀ� ଦେହାଇ ନ ଥିଲ ”        । ଆଉ ମୁଁ� ଦେକଦେବ ମଧୟ୍ ଆଶଚ୍�4୍ୟଚକି� ଦେହବି ନାହିଁ,   �
ି 
ାଉ
 କହନ୍�ି, “ହୁଁ, 

     ପର୍ଥମ ଥର ପାଇୁଁ ମୁଁ� ଭୟଭୀ� ଥିଲି                । ଦେଗାଟିଏ  ିଂହ ଓ ଦେଗାଟିଏ ଭାଲୁକ� ଦେ
ଖି ମୁଁ� ଅ�ପ୍ ଭୟଭୀ� ଦେହାଇଥିଲି ଓ ଏହା ଜାଣି
       ”          ଭୟଭୀ� ଥିଲି ଦେ� ଦେମାଦେ� ତାହାକ� ବଧ କରିବାକ� ଥିଲା। କିନ୍�� ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା ଦେର ଆପଣାଙ୍କ� 
ୃଢ଼଼ କଲି। ମୁଁ�

            ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କଲି ଓ ଗଲିୟା� ର  ମମ୍�ଖିନ କରିବା ଦେବଦେ� ଦେ କିଛି ନ ଥିଲା,    ମା�ର୍ ଅ �ନ୍ନ� ପଦେଲଷଟ୍ୀୟ
             ଓ ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ� ଜୟ କରି ତାହାର କଟା ମ �୍କକ� ଦେଘନି �ିବାକ� ଅଦେପକ୍ଷା କରି ପାରିଲି ନାହିଁ ”        । ମୁଁ�  ନ୍ଦେ
ହ କଦେର ଦେ� ମୁଁ� ତାହାହିଁ

ଶ�ଣିବି।

    ’  ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗଲିୟା� କ ଣ ଅଦେଟ?       ଆପଣ ଦେକଉୁଁ ବିପ
ପଣୂ୍4ଣ  ମ ୟ୍ାର  ମମ୍�ଖିନ ଦେହଉଅଛନ୍�ି?   ମଭ୍ବ�ଃ,  ତାହା
  ଆପଣଙ୍କ ପର୍�ିବା ୀ ଦେହାଇପାରନ୍�ି   “ ’          । କ ଣ ମୁଁ� ଆପଣା ପର୍�ିବା ୀଙ୍କ  ହ�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ବା�୍4ତାଳାପ କରିବା

 ଉଚି�୍ ?”  “  ହୁଁ !”         ଦେ�ପରି 
ାଉ
 ଜାଣିଥିଦେଲ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଇ ର୍ାଏଲର ଶ�ର୍�କ� ବିନଷଟ୍ କରିଦେବ,    ଦେ ହପିରି ଆପଣ ମଧୟ୍
        ଜାଣି ପାରିଦେବ ଦେ�ଆପଣ ପର୍�ିବା ୀକ� ଆପଣା ବିଶୱ୍ା କ� ବାଣଟି୍ବା ଉଚି�,୍       କାରଣ ଆପଣ ଓ ଦେମାଦେ� ତାହା କରିବାକ�

କ�ହା�ାଇଅଛି              ।  ମ �୍ ଅଧିକାର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ଭ�ଙ୍କ� ପର୍
��୍ ଦେହାଇଅଛି ପ�ଣି ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କହଅିଛନ୍�ି। ଆମକ�
       ପର୍�ିବା ୀର ଅନୁମ�ିର ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ। ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଶିଷୟ୍ ବନାଇବାକ�,    � ମାଚାର ପର୍ଚାର କରିବାକ�,   ଦେ ମାନଙ୍କ� ଶିଷୟ୍

କରିବାକ�,   ଦେ ମାନଙ୍କ� ଶିଖାଇବାକ� କ�ହା�ାଇଅଛ,ି     ଦେ�ପରି ଦେ ମାଦେନ ମଧୟ୍ ଦେ ହ ିବ� କରନ୍�ି,    �ାହା �ୀଶ� ଆଜ୍ଞା ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି   ।
 ’             ଆମକ� କ ଣ କରିବାକ� କ�ହା�ାଇଅଛି ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ଦେକୌଣ ି ପର୍ଶନ୍ ନାହିଁ। ଏକମା�ର୍ ପର୍ଶନ୍ ଏହା ଦେ�: ’   କ ଣଆମଦ୍େଭମାଦେନ

    ’        ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କର� ଓ କ ଣ ଦେ ହି ବିଶୱ୍ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବାକ� ଦେନ�ୃ�ୱ୍ କଦେର?  ’   କ ଣ ଦେ ହି
            ବିଶୱ୍ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବାକ� ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� କା�4ୟ୍ କରିବାକ� ପଦ୍େରରି� କର�ଥିବା ଦେ
ଖିବାଦେର  ାହା�4ୟ୍ କଦେର  ।

              ତାହା ହିଁ ପର୍ଥମ ଶାମ�ଦେୟଲ ୧୭ ଅଧୟ୍ାୟର ଆହ୍ୱାନ ଅଦେଟ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଅନ୍ୟ  ମ ୟ୍ା ଥାଇପାଦେର;    ମୁଁ� ତାହା ଜାଦେଣ
ନାହିଁ                   । କିନ୍�� ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ� ଉ� ୍ାହ�ି କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଆପଣ ପ
କ୍ଦେଷପ ନଅିନ୍�� ଓ ବିଶୱ୍ା ଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ନଅିନ୍�� । ଆଉ

     ଆପଣ ଦେ��ିକି ଅଧିକ ଆରାମ ଅବ ଥ୍ାର� ବାହାରିଦେବ,        ଆପଣ ଦେ �ିକି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ��
ଧ୍ ଜୟ କରିବା ଦେ
ଖି ପାରିଦେବ।

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା:  ପିତା,           ଆପଣ ହଡ଼୍ ନ୍ ଦେଟଲର୍ ବା ବିଲ୍ବର୍ାଇଟ୍ଙ୍କ� ଦେ�ପରି ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ
କଦେଲ,               ଦେ ହି ପର୍କାଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� କାହାରିକ� ତାହା ଅଭୟ୍ା କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରିଦେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ� ଜାଣି ନାହିଁ    । ମୁଁ�

   ’ଜାଣି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେମା ପାଇୁଁ,   ବା ରବିନ୍ ପାଇୁଁ,        ବା ଏହି ମଣଡ୍�ୀ ଥିବା ଦେମା ପରିବାରର ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ,    ଦେମା ପର୍�ିବା ୀ ପାଇୁଁ
     ବା ମୁଁ� ଦେ�ଉୁଁ ଆଦେଡ଼ ଗ�ି କଦେର,       ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେକଉୁଁ କ�ପ୍ନା କରିଅଛନ୍�ି   । କିନ୍�� , ପରଦେମଶୱ୍ର,    ମୁଁ� ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ ଜାଦେଣ
       ଦେ� ଆପଣ ଦେମାଦେ� ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ଦେହବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରି ଅଛନ୍�ି         । ଏହା ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଆପଣ ଦେମାଦେ� ଆହ୍ୱାନ

      କରିଅଛନ୍�ି ଦେ� ଆପଣଆପଣା ବିଷୟଦେର �ାହା କହନ୍�ି,         ଆପଣ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି ଓ ଆପଣ �ାହା କରିବାକ� କହନ୍�ି,  ଆପଣ
 ତାହା କରିଦେବ   । କିନ୍�� ,        �ଥାପି ଆପଣ ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍�ି ଦେ�  ଂଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କ ଅଦେଟ        । ମୁଁ� ଆପଣା ଖଡ଼୍ଗଦେର ଗଲିୟା� କ�
   ବଧ କରିବାର ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ,     ଦେମାଦେ� ଦେକବ� ପଥର ମାରିବାକ� ଅଛ,ି   ଆଉଆପଣ  ମଭ୍ା�ିଦେବ   । ପିତା,   ଆମ ଅଞଚ୍�ଦେର

 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�,     ଏପରି ଦେଲାକ ପରି ବିଖୟ୍ା� ଦେହାଇପାର�,       ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେକବ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି ତାହା ନୁଦେହୁଁ, ମା�ର୍
   ଦେ ମାଦେନ ଆପଣା  ମ �୍ ହ
ୃୟଦେର,         ମ �୍ ପର୍ାଣ ଓ  ମ �୍ ଶକ୍�ିଦେର ତାହାଙ୍କଠାଦେର ଭର ା କରନ୍�ି,   ଦେ ଥିପାଇୁଁ  ାହା�4୍ୟ

କରନ୍��    । �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍।

 

The 52 Stories of the Bible



122

୧୬. ପ୍ରତିଗରାଧ କରିବା   ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର (  	ୀତସଂହିତା ୫୧)

୧.      ୨ ଶାମ�ଦେୟଲଦେର 
�ଇଟି ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଘଟଣା

               ୨ ଶାମ�ଦେୟଲ ପ� �୍କ ରାଜା ଶାଉଲଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ବିଷୟଦେର ଶ�ଣିବା ଉ�ତ୍ାଦେର 
ାଉ
ଙ୍କ କାହାଣୀ  ହ�ି ଆରମଭ୍ ଦେହାଇଅଛି ପ�ଣି
   
ାଉ
 ଶୀଘ୍ର ରାଜାଭିଷିକ୍� ଦେହଉଅଛନ୍�ି,   ଏଥର  ବ4 ାଧାରଣ ଭାବଦେର,  ରାଜା ଭାବଦେର,      ମା�ର୍ �ିହ
ୁାର 
କ୍ଷିଣ ଦେଗାଷଠ୍ୀ
                ଉପଦେର ଦେକବ� ରାଜା ଏବଂ ପରବ�୍4�ୀ  ାଦେଢ଼  ା� ବଷ4 ନମିନ୍ଦେ� 
ାଉ
ଙ୍କ ବଂଶ ଓ ଶାଉଲଙ୍କ ବଂଶ ମଧୟ୍ଦେର ��
ଧ୍ ଦେହଉଥିଲା,
   ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ଶାଉଲଙ୍କ ଦେ ନାପ�ି,  ଅବନରଙ୍କ  ହ�ି          । କିନ୍�� ଦେଶଷଦେର  ମ �୍ ଇ ର୍ାଏଲୀୟମାଦେନ  ଥ୍ରି କରନ୍�ି ଦେ�
    
ାଉ
 ଦେ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଦେହବା ଉଚି�,୍           ଦେ�ଣ� ଦେ ମାଦେନ  ମଗ୍ର ଇ ର୍ାଏଲର ରାଜା ଭାବଦେର ତାହାଙ୍କ� ରାଜାଭିଷିକ୍� କରନ୍�ି   ।

                 ଏହି  ମୟଦେର 
ାଉ
ଙ୍କ� �ିରିଶ ବଷ4 ଦେହଉଥିଲା। ପ�ଣି 
ାଉ
  ମଗ୍ର ଇ ର୍ାଏଲ ଉପଦେର  ��ିରିଶି ବଷ4 ରାଜ�ୱ୍ କରନ୍�ି। ଦେ 
               ପର୍ାୟ  ମ �୍ ପର୍�ିଜ୍ଞା� ଦେ
ଶ ଜୟ କରନ୍�ି। ଦେ ତାହାଙ୍କ ଚ�� 
୍4
ଗିଦେର ଥିବା ଦେ
ଶଗ�ଡି଼କ� ଅନୁଗ�ୟ୍ ରାଜୟ୍ଗ�ଡି଼କକ� ହ୍ରା 
              କରନ୍�ି �ାହା
ୱ୍ାରା ଦେ ମାନଙ୍କ� ଶର୍
ଧ୍ାଞଜ୍�ି ଦେ
ବାକ� ପଡି଼ବ। ଏହା ଅ�ି କମଦେର ରାଜଦେନୈ�ିକ 
ୃଷଟି୍ର� ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର

         ଇ ର୍ାଏଲର  �ବଣ୍4ଣ ��ଗ ଅଦେଟ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକୌଣ ିଠାଦେର ପର୍ାୟ ୧୦୦୦ ଖ୍ରୀ .     ପୂ ର ଘଟଣାକ୍ରମଦେର ଅଛ�    । ୨
            ଶାମ�ଦେୟଲର ପର୍ଥମା
୍4ଧ ଦେହଉଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି  ମୟଦେର ଘଟିଥିବା କାହାଣୀ ବ� ବିଷୟଦେର ପଢ଼� । 
ାଉ
ଙ୍କ

           ପରିବାର ବଗ4 ପର୍�ି 
�ଇଟି ଘଟଣା ଅଛି �ାହା ଉଲ୍ଦେଲଖଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଦେଟ �ାହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ�ହା�ାଇଅଛ।ି

କ.    
ାଉ
ଙ୍କ  ହ�ି ନୟିମ

     �ାହାକ� ମୁଁ� ଦେକବ�  ଂକ୍ଦେଷପଦେର ଉଲ୍ଦେଲଖ କରିପାରିବି,            କିନ୍�� ଏହା ଦେକବ� ଏପରି ଏକ ଅ�ି ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଘଟଣା ଅଦେଟ ଦେ� ମୁଁ�
   ଏହାକ� ଛାଡି ପାରିବି ନାହିଁ                । ଏହା ୨ ଶାମ�ଦେୟଲ ୭ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି 
ାଉ
ଙ୍କ ନୟିମର କାହାଣୀ ଅଦେଟ। ଈଶୱ୍ର

                
ାଉ
ଙ୍କ� କହନ୍�ି ଦେ� 
ାଉ
 ମରିବା ପଦେର ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କର ଜଦେଣ ଶାରୀରିକ ବଂଶଧରଙ୍କ� ଉ�ଥ୍ାପନ କରିଦେବ। ଦେ 
                ଚିର
ନି ତାହାଙ୍କ  ିଂହା ନଦେର ରାଜ�ୱ୍ କରିଦେବ ପ�ଣି ଏକ ଅନନ୍�କା� ରାଜୟ୍ ଉପଦେର ରାଜ�ୱ୍ କରିଦେବ। ଦେ ହି ଭାବବାଣୀର

 ଫ�, ଅବଶୟ୍,  �ୀଶ� ଅଟନ୍�ି            । �
ି �� ଦେମ ୨ ଶାମ�ଦେୟଲ ୭ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେ ହି ଭାବବାଣୀ  ହ�ି ଅପରିଚି� ଅଟନ୍�ି,  ଦେ�ଦେବ
    
ୟାକରି ଆଜି ଅପରାହ୍ନଦେର ଏହାକ� ପଢ଼଼ନ୍�� ।

ଖ.      
ାଉ
 ଓ ବ�୍ ଦେଶବା

             କିନ୍�� ଏହି  ମୟ ମଧୟ୍ଦେର 
ାଉ
ଙ୍କ ଜୀବନର 
ୱି୍�ୀୟ ଘଟଣା 
ାଉ
 ଓ ବ�୍ ଦେଶବାଙ୍କ କାହାଣୀ ଅଦେଟ      । ଏହା ୨ ଶାମ�ଦେୟଲ ୧୧
   ଏବଂ ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର କ�ହା�ାଇଅଛ,ି  ପ�ଣି ପ�ନବ4ାର,       �
ି �� ଦେମ ଏହି କାହାଣୀ  ହ�ି ଅପରିଚି� ଅଟନ୍�ି,     ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଏହା ଏକ

  କଷଟ୍କର କାହାଣୀ ଅଦେଟ       । ଏହା ଦେ ହି କାହାଣୀଗ�ଡିକ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ,  ଦେଗାଟିଏ ଅଥ4ଦେର,      ତାହା ପର୍ଚାର କରିବାକ� ଦେମାଦେ� ଦେକୌଣ ି
  ଆନନ୍
 
ଏି ନାହିଁ                  । କିନ୍�� ଏଡ଼ାଇବାକ� ଏହା ଏକ କାହାଣୀର ଅ�ି ଦେକନ୍
ର୍ୀୟ ଅଦେଟ। ଦେ�ଣ� �
ି �� ଦେମ କାହାଣୀ  ହ�ି ଅପରିଚି�

ଅଟନ୍�ି,        ଦେ�ଦେବ 
ୟାକରି ୧୧ ଓ ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟ ପଢ଼ନ୍��          । ରାଜା 
ାଉ
 ତାହାଙ୍କ ରାଜପର୍ା ା
 ମଧୟ୍ର� ଦେ
ଖିବା  ହ�ି କାହାଣୀ
                  ଆରମଭ୍ ହଏୁ ଆଉ ଦେ ବ�୍ ଦେଶବାଙ୍କ� ତାଙ୍କ ଗୃହର ଉପରି ଭାଗଦେର  ନ୍ାନକର�ଥିବାର ଦେ
ଖନ୍�ି। ଦେ ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଜଦେଣ
            ’   ହ�ି�୍ୀୟ ଊରିୟଙ୍କ� ବିବାହ କରିଅଛନ୍�ି ଦେ� ତାହାଙ୍କ ଦେ ୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ ଅଟନ୍�ି। �ଥାପି ଦେ ତା ଙ୍କ� ଡାକି

      ’      ରାଜପର୍ା ା
କ� ଆଣି ଗଭ4ବ�ୀ କରନ୍�ି। ପ�ଣି ତା ପଦେର ତାହାଙ୍କ ପାପକ� ଆହରିୁ ଦେ�ାଗ କରିବାକ�,  ’    ଦେ ତା ଙ୍କ  ୱ୍ାମୀ ଊରିୟର
    ��
ଧ୍  ମୟଦେର ନରହ�ୟ୍ାର ଆଦେୟାଜନ କରନ୍�ି        । ଦେ�ପରି �� ଦେମ ୧୧ ଅଧୟ୍ାୟର ଦେଶଷ ଭାଗକ� �ାଅ,    �� ଦେମ �� ମର ମ �୍କକ�

  ରାମପ୍�ଡି଼ �� ଦେମ କହଅୁଛ, “     ‘      ’ ”ପୃଥିବୀଦେର ଏହି ବୟ୍କ୍�ି କିପରି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମନର ମ� ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଦେହାଇପାରିବ ? ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
   ଗ�  ପତ୍ାହଦେର ତାହା ଦେ
ଖିଲୁ          । ପୃଥିବୀଦେର କିପରି ଏହପିରି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଦେ� ପାପ କଦେର,      ମଭ୍ବ�ଃ ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମନର
      ମ� ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଭାବଦେର ବଣ୍4ଣି� ଦେହାଇପାଦେର?         ଦେ ହି ପର୍ଶନ୍ ପର୍�ି ଅ�ି କମଦେର ଅ�ପ୍ କିଛି ଉ��୍ର ଅଛି    । ଦେ  ବ� ମଧୟ୍ର�

      ଦେଗାଟିଏ ଦେହଉଛି ଉ��୍ମ ଦେଲାକମାଦେନ ବିଫ� ହଅୁନ୍�ି। ଅବର୍ହାମ, ଇ ାହକ, �ାକ�ବ, ଦେମାଶା, ଗି
ଦିେୟାନ,    ଶାଉଲଆଉ ରାଜା
   
ାଉ
ଙ୍କ ପରି ଉ��୍ମ ଦେଲାକମାଦେନ,    ଉ��୍ମ ଦେଲାକମାଦେନ ବିଫ� ହଅୁନ୍�ି         । ତାହା ଉ��୍ରର ଏକ ଅଂଶ ଅଦେଟ। କିନ୍��  ବ�ଠାର�

       “         ଗଭୀର  �୍ରଦେର ଦେ ବିଷୟଦେର ପର୍ଶନ୍ ପର୍�ି ଉ��୍ର ଦେଲାକମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମନର ମ� ଦେ ମାଦେନ କିପରି
    ଏପରି ଭୟଙ୍କର କା�4ୟ୍ କରି ପାରନ୍�ି?”            । ଉ��୍ରଟି 
ାଉ
 କିପରି ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରନ୍�ି ଦେ ଥିଦେର ଦେ
ଖା�ାଏ। ପ�ଣି ଦେ�ପରି

                ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୨ ଶାମ�ଦେୟଲ ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେ
ଖ� ପ�ଣି ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ� କିପରି 
ାଉ
 ତାହାଙ୍କ ପାପ ପର୍�ି
 ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରନ୍�ି,             ’   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଦେଣ ପ�ର�ଷ କିମବ୍ା ଜଦେଣ  �୍ର୍ୀଙ୍କ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମନର ମ� ଦେହବାର ଅଥ4 କ ଣ ତାହା

ବ�ଝ�       । ୨ ଶାମ�ଦେୟଲ ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର,            ଭବିଷୟ୍
୍ବକ୍ତା ନାଥନଆ ନ୍�ି ପ�ଣି ତାହାଙ୍କ ପାପ  ହ�ି 
ାଉ
ଙ୍କ� ଦେ ଅ�ି ଶକ୍�ିଶା�ୀ
  ଭାବଦେର  ମମ୍�ଖୀନ ହଅୁନ୍�ି                । ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ� 
ାଉ
 ଆପଣା ପାପ  ୱ୍ୀକାର କରନ୍�ି ଏବଂ ଏହା ଦେ ହି କାହାଣୀଗ�ଡିକ
 ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ,            ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଏହା ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ପଢ଼଼ ଆଉ ବାଇବଲଦେର ଏଗ�ଡି଼କ ମଧୟ୍ର� ଅଦେନକ ଅଛ,ି  ମୁଁ� ଭାବ�ଛ,ି 

       ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ଗ�ଡି଼କ� ପଢ଼� ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହଥିାଉ, “ମଣିଷ,      ମୁଁ� ଇଚଛ୍ା କଦେର ଦେ�ପରି ମୁଁ�
   ’କାନ୍ଥଉପଦେର ଏକ ମାଛି ଦେହାଇପାରିଥା ନ୍�ି          । ମୁଁ� ଇଚଛ୍ା କଦେର ମୁଁ� ଶ�ଣି ପାରିଥାନ୍�ି କିପରି ରାଜା 
ାଉ
,    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମନର ମ�

 ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି,     ଏହି ପର୍କାର ପାପ  ୱ୍ୀକାର କରନ୍�ି           । କିନ୍�� ଦେ ୌଭାଗ୍ୟବଶ�ଃ ଏହା ଦେ ହି  ମୟ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର
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     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କାନ୍ଥ ଉପଦେର ଏକ ମାଛି ଦେହାଇପାରିବା,        କାରଣ 
ାଉ
 �ାହା କହଥିିଦେଲ ତାହା ଦେ ଆମକ� କହଦିେଲ     । ଦେ ଆମକ�
   ଗୀ� ଂହତିା ୫୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର କହଦିେଲ।

୨.      ପାପ କ୍ଷମା ନମିନ୍ଦେ� କ୍ରନ୍
ନ -   ଗୀ� ଂହତିା ୫୧ ଅଧୟ୍ାୟ

  
ୟାକରି ଆଜି  କାଦେ�,    ଗୀ� ଂହତିା ୫୧ ଅଧୟ୍ାୟକ� �ାଆନ୍�� ,        କାରଣ ଏଥିଦେର ହିଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ଅଧକିାଂଶ  ମୟ
  ଅ�ିବାହ�ି କରିବାକ� �ାଉଅଛ�              । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ବ�୍ ଦେଶବାଠାଦେର ଗମନ କଲା ଉ�ତ୍ାଦେର ନାଥନ ଭଵଷିୟ୍
ବକ୍ତା ତାହାଙ୍କ

        “  ନକିଟକ� ଗଦେଲ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଗୀ� ଂହତିା ୫୧ ଅଧୟ୍ାୟର ଆଖୟ୍ା 
ାଉ
ଙ୍କ ଗୀ�,     ଗାୟକ
� ନ
ି୍4ଦେ
ଶକଙ୍କ ଠାର� ଆରମଭ୍
ହଏୁ ”                । ଗୀ� ଂହତିା ୫୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେହଉଛି 
ାଉ
ଙ୍କ ପାପର  ୱି୍କାଦେରାକ୍�ି ଓ ଦେ ଉଭୟ ବ�୍ ଦେଶବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ  ୱ୍ାମୀ

              ଊରିୟଙ୍କ ପର୍�ି �ାହା କରିଅଛନ୍�ି ଦେ ହି କାରଣ  କାଶ� ପାପକ୍ଷମା ନମିନ୍ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର କ୍ରନ୍
ନ। ଏହା
           ବାଇବଲର ଦେ� ଦେକୌଣ ି  ଥ୍ାନଦେର 
�ଃଖର ଅଧିକ�ମ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ପର୍କାଶନ ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?   ମନ

            ପରିବ�୍4�ନର ଅଧିକ�ମ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ପର୍କାଶନ ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ାଦେର ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ାମଥ4୍ୟଦେର
               ପାପଠାର� ପାପୀର ପାପ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ଶ�ଚି କରିବାକ� ବିଶୱ୍ା ର ଅଧିକ�ମ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ପର୍କାଶନ ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ   ।

  ଏହା ଏକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ,   ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଗୀ� ଅଦେଟ             । ପ�ଣି ଏହା ପାପ କ୍ଷମା ନମିନ୍ଦେ� 
ାଉ
ଙ୍କ କ୍ରନ୍
ନ  ହ�ି ପର୍ଥମ 
�ଇଟି
               ପ
ଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ପର୍ଥମ 
�ଇଟି ପ
କ� ଦେ
ଖିବା ନମିନ୍ଦେ�  କା�ର ଅଧିକାଂଶ  ମୟ ଅ�ିବାହ�ି
                  କରିବାକ� �ାଉଅଛ� । ମୁଁ� ଆଜି  କାଦେ� ଏହାକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଏକ�ର୍ ଦେଜାରଦେର ପଢ଼ି଼ ଆରମଭ୍ କରିବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଲି।

 ଗୀ� ଂହତିା ୫୧,     ୧ ଓ ୨ ପ
,     
ୟାକରି ଏହାକ� ଦେମା  ହ�ି ପଢ଼଼ନ୍��   “  । ଦେହ ପରଦେମଶୱ୍ର,     ଆପଣା  ଦ୍େନହପ�ଣ୍4ଣ କର�ଣାନୁ ାଦେର ଦେମା' 
  ପର୍�ି 
ୟା କର,        �� ମଭ୍ କୃପାର ବାହଲ୍ୁୟ ଅନୁ ାଦେର ଦେମାହର ଅଧମ4 ମାଜ4ନା କର   । ଦେମା'    ଅପରାଧର� ଦେମାଦେ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ

   ପର୍କ୍ଷା�ନ କର ଓ ଦେମା'    ପାପର� ଦେମାଦେ� ଶ�ଚି କର ”     । ପାପ କ୍ଷମା ନମିନ୍ଦେ� ଏକ କ୍ରନ୍
ନ;       ପ�ଣି ବହ�ୁ ଅଧିକ କିଛି ଅଛି �ାହା
   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଵ୍କିାଦେରାକ୍�ି ବିଷୟଦେର ଶିଖିପାରିବା,          ପ�ଣି ବହ�ୁ ଅଧିକ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପକ୍ଷମା ବିଷୟଦେର ଏହି 
�ଇଟି

  ପ
ଦେର ଶିଖି ପାରିବା,       କିନ୍�� ଦେମାଦେ� ଏଦେବ କିଛି ଗ�ର��ୱ୍ ଦେ
ବାକ� 
ଅି।

କ.      ପର୍କୃ�  ୱି୍କାଦେରାକ୍�ି  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ

ଏକ:      ପର୍କୃ�  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି କିଛି ଅଟକାଇ ରଦେଖ ନାହିଁ           । �� ଦେମ ଅନୁଭବ କର�ଥିବା ବିଷୟ �ାହା �� ଦେମ ଶ�ଣ ତାହା ଭାରାକ୍ରାନ୍�
         ଦେହବାକ� �ାଉଅଛି ଏବଂ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଏହି ପର୍ଥମ 
�ଇଟି ପ
 ପଢ଼଼,  �� ଦେମ ଶ�ଣିବ,       ପର୍କୃ�  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି କିଛି ଅଟକାଇ

 ରଦେଖ ନାହିଁ      । କିନ୍�� ପର୍କୃ�  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ଏକ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ,       ଓ ପାପର ଦେମାଟାଦେମାଟି  ୱ୍ୀକାର ଅଦେଟ      । ଏହା ଦେକୌଣ ି କ୍ଷମା
                  ପର୍ାଥ4ନା କଦେର ନାହିଁ। ଏହା ଅନ୍ୟ କାହା ଉପଦେର ଅଙ୍ଗ��ି ନ
ି୍4ଦେ
ଶ କଦେର ନାହିଁ। ଏହି ପ
ଗ�ଡି଼କଦେର ଆଦେ
ୌ ଦେକୌଣ ି  ଚୂନା ନାହିଁ

  �ାହା 
ାଉ
 କହଅୁଛନ୍�ି, “  ଠକ୍ି ଅଛ,ି             ବ�୍ ଦେଶବା ପର୍କୃ�ଦେର ଦେ ଠାକ� ତାହାଙ୍କର  ନ୍ାନ କରିବାକ� ଆ ିବାର ଉଚି� ନ ଥଲିା
    ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ମୁଁ� ତାଙ୍କ� ଦେ
ଖି ପାରିଥିଲି ”     । 
ାଉ
ଙ୍କ କହବିାର ଦେକୌଣ ି ଅଥ4 ନାହିଁ, “  ଠକ୍ି ଅଛ,ି ’    ତା ଙ୍କ  ୱ୍ାମୀ ଜଦେଣ ହ�ି�୍ୀୟ,  ଦେ 

 ଜଦେଣ ବିଦେ
ଶୀ,      ଏହା ବା �୍ବଦେର କିଛି ଫରକ ପଦେଡ ନାହିଁ ”      । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଦେକୌଣ ି ଧାରଣା ନାହିଁ,      ମୁଁ� ଜଦେଣ ଲାଲ ରକ୍�
ମଣିଷ,        ଜଦେଣ ପ�ର�ଷ �ାହା କରିବା ଉଚି�୍ ତାହା କରିବା ଉଚି�୍ ” “   ”      “     । ମୁଁ� ଜଦେଣ ଶିକାର ର ଦେକୌଣ ି ଅଥ4 ନାହିଁ। ଠକ୍ି ଅଛି ର ଏହାର

  ଦେକୌଣ ି ଅଥ4 ନାହିଁ,     ଏହା ବା �୍ବଦେର ଦେମାର ଦେ
ାଷ ନୁଦେହୁଁ          ”   । ଦେମାଦେ� 
ରି
ର୍ ଦେହବାକ� 
ଅି। ଜୀବନ ଭଲ ନୁଦେହୁଁ । ନନି୍
ାର ଦେକୌଣ ି
           ହଭାଗୀ ନାହିଁ। ଏଥିର� କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍�� ଏକ ପର୍କୃ�  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି କଦେହ, “        ମୁଁ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଓ ଦେମାଟାଦେମାଟି ଭାବଦେର ଭ�ଲ୍ ଥିଲି ” ।

         ଦେକୌଣ ି କ୍ଷମା ପର୍ାଥ4ନା ନାହିଁ। ଅବଧି। ଏହା ଏପରି ଏକ  ଚଦ୍େଚାଟ  ୱ୍ୀକାର,          ଏହା ଏକ ଗୀ� ବିଷୟଦେର ଦେମାଦେ� ମଦେନ ପକାଇଥାଏ
     �ାହା ବିଲି ଗ୍ରାହାମ୍ କ୍ର�ଦେ ଡଦେର ଗାନ କରା�ାଇଥିଲା, “   ମୁଁ� ଦେ�ପରି 
ରି
ର୍,   
�ଭ4ାଗ୍ୟ (      ତାହା ଦେହଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଶବ
୍)   ଓ

ଅନ୍ଧ ”              । ଏହା ଦେମାଦେ� ଦେରାମୀୟ ୭ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପାଉଲଙ୍କ ଆଦେଲାଚନା ବିଷୟଦେର ମଦେନ ପକାଇଥାଏ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ କହନ୍�ି, “  ମୁଁ�
  �ାହା ଇଚଛ୍ା କଦେର,   ତାହା କଦେର ନାହିଁ        ”    । ବରଂ �ାହା ମୁଁ� ଘୃଣା କଦେର ତାହାହିଁ କଦେର। ପ�ଣି ୨୪ ପ
ଦେର,      ଏହା ପାଉଲଙ୍କ ପରି ତାହାଙ୍କ

    ମ �୍କ ଧରନ୍�ି ଏବଂ ଦେ କହନ୍�ି, “     ହାୟ 
�ଭ4ାଗ୍ୟ ମନୁଷୟ୍ ଦେ� ମୁଁ�,         ଦେମାଦେ� ଏହି ମୃ�� ୟ୍ର ଶରୀରର� କିଏ ଉ
ଧ୍ାର କରିବ?”  
ଦେ
ଖନ୍�� ,    ତାହା ପର୍କୃ�  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ଅଦେଟ             । ତାହା ଏକ ପର୍କାରର  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ଅଦେଟ �ାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ହ
ୃୟକ� ବିଚ�ି�

             କଦେର। ତାହା ଏକ ପର୍କାରର  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ଅଦେଟ �ାହା କିଛି ଅବର�
ଧ୍ କଦେର ନାହିଁ ପ�ଣି କଦେହ,      ମୁଁ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଓ ଦେମାଟାଦେମାଟି
  ଭାବଦେର ଭ�ଲ୍ ଅଦେଟ        ।  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ଅନ୍ୟ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ନୁଦେହୁଁ,   ଏହା ଅଦେଟ କି?      ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି  ଚୂାଇ ଦେ
ବାକ� ଓ
  କହବିାର  ମୟ ନୁଦେହୁଁ,  “  ଠକ୍ି ଅଛ,ି   ”    ଦେ ମାଦେନ ମଧୟ୍ ଭ�ଲ୍ ତାହା ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ         । �� ଦେମ ଦେ ମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, 

   ତାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କା�4୍ୟ ଅଦେଟ                    । ଆଉ �ାହା �� ଦେମ କିମବ୍ା ମୁଁ� କରିପାରିବି ତାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ମମ୍�ଖକ� ଆ ି ଓ ଦେ �ାହା
     ଜାଣିଅଛନ୍�ି ତାହା  �ୟ୍ ଦେବାଲି  ୱ୍ୀକାର କର,     ଦେ� ମୁଁ� ଭ�ଲ୍ ଅଦେଟ        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଗୀ� ଂହତିା ୫୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର

 ତାହା ଦେ
ଖ�।

ଖ.        ପର୍କୃ�  ଵ୍କିାଦେରାକ୍�ି ପାପ ବିଷୟଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି  ମମ୍� ହଏୁ


ୱି୍�ୀୟ�ଃ,               ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍ ଦେ
ଖ� ଦେ� ପର୍କୃ�  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି  ମମ୍� ହଏୁ ଦେ� ପାପ ଭୟଙ୍କର
ଅଦେଟ               “ ”        । ପ�ଣି ମୁଁ� ଏହି  ପତ୍ାହଦେର  ଠକ୍ି ଶବ
୍ ପାଇବା  ହ�ି  ଂଘଷ4 କର�ଅଛି ପ�ଣି ଭୟଙ୍କର ହିଁ  ଦେବ4ା��୍ମ ଅଦେଟ ଦେ� ମୁଁ�

                ବିଚାର ନମିନ୍ଦେ� ଉପ ଥ୍ାପନ କରିପାଦେର। ମୁଁ� ଦେ�ଦେ� 
ୂର ଜାଦେଣ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଦେର ଦେକବ� ଦେଗାଟିଏ ଶବ
୍ ନାହିଁ। ହଏୁ�
“ ”                
�ଭ4ାଗ୍ୟ ଅଦେପକ୍ଷାକୃ� ଭଲ ଅଦେଟ। କିନ୍�� ପର୍କୃ�  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ  ମମ୍� ହଏୁ ଦେ� ପାପ  ଂପଣୂ୍4ଣ

                    ଭାବଦେର 
�ଭ4ାଗ୍ୟ ଓ ଭୟଙ୍କର ଅଦେଟ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଆ ନ୍�ି 
ାଉ
 ନାଥନ  ହ ��କ୍�ି�କ4 କରନ୍�ି ନାହିଁ। ନାଥନ ଆ ନ୍�ି
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      ଓ ତାହାଙ୍କ ପାପ  ହ�ି ତାହାଙ୍କ�  ାମନ୍ା କରାନ୍�ି,       ପ�ଣି 
ାଉ
 ରାଜା କିଛି କହନ୍�ି ନାହିଁ, “ଆ,  ଅଗ୍ର ର ହଅୁ     । ଏହା ଏକ ବଡ
 ”               କାରବାର ନୁଦେହୁଁ। 
ାଉ
ଙ୍କଠାଦେର ଦେକୌଣ ି ଦେଚତା ନାହିଁ ଦେ� ଦେ ଧ ୂର ରଙ୍ଗର ଛାୟାଦେର ପାପ ରଙ୍ଗ କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି।

 ’      ପାପ କ ଣ ପାଇୁଁ ଅଦେଟ 
ାଉ
 ପାପ ଦେ
ଖନ୍�ି,      ଦେ ଏହାକ� ଦେଲଖା ଓ ଛପାଦେର ଦେ
ଖନ୍�ି,     ଓ ପାପ ଭୟଙ୍କର ଅଦେଟ   । ବା �୍ବଦେର, 
               ଏହି ପର୍ଥମ 
�ଇଟି ପ
ଦେର ଦେକଦେ�କ ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ  ାହ�ିୟ୍କ ଉପକରଣ ଚାଲୁଅଛି କାରଣ 
ାଉ
 ପାପ ନମିନ୍ଦେ� �ିଦେନାଟି

    ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ
୍ ବୟ୍ବହାର କର�ଅଛନ୍�ି: ଅଧମ4,   ଅପରାଧ ଓ ପାପ         । ପ�ଣି ଏହି ଶବ
୍ଗ�ଡି଼କର  ଂଗ୍ରହ 
ାଉ
ଙ୍କ ଭୟଙ୍କର
                 ପାପର  ମ�
ାୟ ଉପଦେର ଗ�ର��ୱ୍ ଦେ
ବାକ� ବ�ଝା�ାଏ। �ହିଁ ଉ�ତ୍ାଦେର ପାପ ପାଇୁଁ ଦେ ହି �ିଦେନାଟି ଶବ
୍ର  ମାନ୍�ର ଦେହଉଛି କିପରି

               ଈଶୱ୍ର ତାଙ୍କ ପାପକ� କ୍ଷମା କରିଦେବ ଦେ ଥି ନମିନ୍ଦେ� �ିଦେନାଟି ଶବ
୍ର ଚି�ର୍। �ିଦେନାଟି ଶବ
୍ର ଚି�ର୍ଗ�ଡି଼କର  ଂଗ୍ରହ
           ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କୃପା ପାପ କ୍ଷମାର  ମ�
ାୟଦେର ଗ�ର��ୱ୍ ଦେ
ଇଥାଏ। ପ�ଣି 
ାଉ
 କହନ୍�ି, “    ଦେମାର ଅଧମ4 ମାଜ4ନା କର   । ଦେ ଗ�ଡିକ�

                 �� ମଭ୍ର ଅଭିଲିଖି� ପ� �୍କର� 
ୂର କର। ଦେ ଗ�ଡି଼କ� ଲିଭାଇ 
ଅି। ଦେ ଗ�ଡି଼କ� ଦେପାଛି 
ଅି। ଦେମାର ଅପରାଧର� ଦେମାଦେ�  ମପ୍ଣୂ4
                 ଭାବଦେର ପର୍କ୍ଷା�ନ କର। ପାପ ଏକ କ�ଙ୍କ ଅଦେଟ �ାହା ଦେମା ଜୀବନର� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଦେଧୌ� ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ। ଦେମାର

    ”         ପାପର� ଦେମାଦେ� ଶ�ଚି କର। ଏହା �ାଜକୀୟ ଭାଷା ଅଦେଟ। �
ି �� ଦେମ ଅଶ�ଚି ଥାନ୍�,    ଦେବାଧହଏୁ ଜଦେଣ କ�ଷଠ୍ୀ ଥାନ୍�,  �� ଦେମ
   ହଭାଗୀତାଠାର� ବହଷିକୃ୍� ଦେହାଇଥାନ୍�;     �� ଦେମ ଇ ର୍ାଏଲର ଦେଗାଷଠ୍ୀର� ବହଷିକୃ୍� ଦେହାଇଥାନ୍�      । ପ�ଣି �
ି �� ଦେମ  � ଥ୍

ଦେହାଇଥାନ୍�,     �� ଦେମ ଜଦେଣ �ାଜକଙ୍କ ଆଗଦେର �ାଇଥାନ୍�,     ଜଦେଣ �ାଜକ �� ମକ� ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତା,     ଆଉ�
ି �� ଦେମ ଶ�ଚି
ଦେହାଇଥାନ୍�,   ଦେ କିଛି ହଦିେ ାପ,         ଏକ ଦେଛାଟ ଉ
ଭି୍
 ଦେନଇ ପାଣିଦେର ବ� ଡ଼ାଇ �� ମ ଉପଦେର ଛଞିଚି୍ଥାନ୍ଦେ�,     �� ମକ�  ଚିୂ� କରି ଦେ� �� ଦେମ

  ବ�୍4�ମାନ ଶ�ଚି ଦେହାଇଅଛ        । ପ�ଣି 
ାଉ
 �ାହା କହଅୁଛନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛ,ି “     ଦେମାର ପାପର� ଦେମାଦେ� ଶ�ଚି କର,   ମୁଁ�  ହଭାଗିତାକ�
 ଦେଫରିବାକ� ଚାହୁଁ�ଅଛି      । ମୁଁ� ଦେଗାଷଠ୍ୀକ� ଦେଫରିବାକ� ଚାହୁଁ�ଅଛ,ି   ଦେକବ� ଦେମାର  ହ-   ଇ ର୍ାଏଲୀୟମାନଙ୍କ  ହ�ି ନୁଦେହୁଁ,  ମା�ର୍

ମ�ଖୟ୍�ଃ,        ମୁଁ� ଦେମାହର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି  ହଭାଗୀତାକ� ଦେଫରିବାକ� ଚାହୁଁ�ଅଛି     । ଦେମାର ଅଧମ4 ମାଜ4ନା କର,   ଦେମାର ଅପରାଧର�
  ଦେମାଦେ� ପର୍କ୍ଷା�ନ କର,     ଦେମାର ପାପର� ଦେମାଦେ� ଶ�ଚି କର ”         ।  ମ �୍ ଉପାୟ ବ� �ାହା 
ାଉ
ଙ୍କ�  ଚିୂ� କରିବାକ� ପଡ� ଅଛି ତାହା
        ଦେକବ� ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ତାଙ୍କର ପାପ  ଂପଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଭୟଙ୍କର,         କିନ୍�� �ଥାପି ଈଶୱ୍ର  କ୍ଷମ ଓ ପାପର  ବ4ାଧିକ ମନ୍
ତାକ�

    ମଧୟ୍ କ୍ଷମା କରିବାକ� ଇଛ� କ ଅଟନ୍�ି।

                    ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଗୀ� ଂହତିା ୫୧ ଅଧୟ୍ାୟ ପରି କିଛି ବିଷୟଦେର ଦେ
ଖିବାକ� ଓ ଏହାର ପର୍ଭାବଦେର କିଛି ବିଷୟ କହବିା  ମଭ୍ବ�ଃ ଏକ
  ମାନବୀୟ ପର୍ବୃ��ି୍ ଅଦେଟ, “   ଠକ୍ି ଅଛି , ହୁଁ,       �
ି ମୁଁ� କାହାକ� ବଳା�କ୍ାର କିମବ୍ା ହ�ୟ୍ା କରିଥାନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଏହପିରି  ୱ୍ୀକାର

କରିଥାନ୍�ି ”  ’   । କିନ୍�� ତା ପଦେର ଭାବିବାକ� ପଡିବ, “  ଆଚଛ୍ା ,       ମୁଁ� �ାହା କରିଅଛି ତାହା ପର୍କୃ�ଦେର ଖରାପ ନୁଦେହୁଁ, ଦେ�ଣ�,  ବା �୍ବଦେର
        ଦେ ହି ପର୍କାର ଭାବଦେର  ୱ୍ୀକାର କରିବାକ� ମୁଁ� ଆବଶୟ୍କ କଦେର ନାହିଁ ”    । ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର ,  ମୁଁ� ଭାବ�ଛ,ି     ଏହା ମାନବୀୟ ଅବ ଥ୍ି�ିର

 ଏକ ଅଂଶ,  ମାନବୀୟ 
ଵ୍ଧିା,  ପାପ ଅଦେଟ,           ଏହାକ� ଦେଲଖା ଓ ଛପାଦେର ଦେ
ବା ପରିବ�୍4ଦେ� ପାପକ� ଧ ୂର ରଙ୍ଗର ଛାୟାଦେର
 ଚି�ର୍ାଙ୍କନ କରିବା  “। ଆଚଛ୍ା,  ହାଏ ,             ମୁଁ� ଏଇ ଅ�ପ୍ 
ନି ମଧୟ୍ଦେର କାହାକ� ବଳା�କ୍ାର କରି ନାହିଁ କିମବ୍ା ହ�ୟ୍ା କରି ନାହିଁ  ।

      ” ଗୀ� ଂହତିା ୫୧ ଅଧୟ୍ାୟ ଦେମା ପାଇୁଁ ପର୍��ଜୟ୍ ନୁଦେହୁଁ। ବା �୍ବଦେର?          ଏହି ଦେକାଠରୀଦେର ଦେକହି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଅଛି କି ଦେ� ଦେକଦେବ
  କାମଭାବ କରି ନାହିଁ?   �ୀଶ� କହନ୍�ି ଦେ�,        �
ି �� ଦେମ ଦେକୌଣ ି  �୍ର୍ୀଙ୍କ ପର୍�ି କାମଭାବଦେର 
ୃଷଟି୍ପା� କରିଅଛ,   ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ
     ତାହାଙ୍କ  ଙ୍ଗଦେର ମଦେନ ମଦେନ ବୟ୍ଭିଚାର କରିଅଛ          । ଏହି ଦେକାଠରୀଦେର ଦେକହି ଦେକଦେବ କାହାକ� ହ�ୟ୍ା କରି ନାହିଁ କି? ବା �୍ବଦେର? ଦେ�

         ଦେକହି ଆପଣା ଭାଇକ� ଘୃଣା କଦେର ଦେ  ମାନ ବିଚାର ପାଇୁଁ 
ାୟୀ           । ତାହାହିଁ �ାହା �ୀଶ� ମାଥିଉ ୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର କହଅିଛନ୍�ି ତାହା ମୁଁ�
   ନ୍ଦେ
ହ କଦେର ଦେ�,        ଈଶୱ୍ର ଦେ�ପରି ଦେ
ଖନ୍�ି �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପକ� ଦେ ପରି ଦେ
ଖିଥାନ୍�� ,    ଦେ�ଦେବ ଦେବାଧହଏୁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

         ଭାବ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କରିବା ଅଦେପକ୍ଷା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ାଉ
ଙ୍କ  
ୃଶ ଆହରିୁ ଅଧିକ ଦେ
ଖିଥାନ୍��     । ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକାଧିକ
         ଥରଆମର ବାଇବଲ ଦେଖାଲିବା ଆଉ ଗୀ� ଂହତିା ୫୧ଅଧୟ୍ାୟକ� �ାଇ କହବିା, “   ମୁଁ� ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି,”    
ାଉ
 ନାଥନଙ୍କ� ଦେ
ଇଥିବା

  ମାନ ପର୍�� ୟ୍��୍ର,“          ମୁଁ� ଦେ ହି ମହଳିା ଆଉ ଗୀ� ଂହତିା ୫୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେମା ପାଇୁଁ ପର୍��ଜୟ୍ ”    । ପର୍କୃ�  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି
     ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି  ମମ୍� ପର୍କାଶ କଦେର ଦେ�,   ପାପ ଭୟଙ୍କର ଅଦେଟ       । ଏହା କ୍ରୀଡାକ� �� �ନା କରି ଦେଖଦେ� ନାହିଁ,   ଏହା ଧ ୂର

   ରଙ୍ଗଦେର ଚି�ର୍ାଙ୍କନ କଦେର ନାହିଁ;       ଏହା ଏହାକ� ଦେଲଖା ବା ଛପା ପରି କଦେର।

ଗ.             ପର୍କୃ�  ୱି୍କାଦେରାକ୍�ି  ୱ୍ୀକାର କଦେର ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବାକ� ଦେ�ାଗ୍ୟ ନହୁଁ�

  ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ,  ନମବ୍ର �ିନ,ି         �� ଦେମ ଏକ ଓ 
�ଇ ପ
ଦେର  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ବିଷୟଦେର �ାହା ଦେ
ଖିପାର,    ତାହା ଦେହଉଛି ପର୍କୃ�
            ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି  ୱ୍ୀକାର କଦେର ଦେ� �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବାକ� ଦେ�ାଗ୍ୟ ନହୁଁ�        । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଏହି ପର୍ଥମ 
�ଇଟି

    ପ
ଗ�ଡିକ ଏବଂ ବାକି ଗୀ�ଗ�ଡି଼କ ପଢ଼ିବ,        ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି 
ାଉ
ଙ୍କ ମଲୂ କରିବାର ଦେକୌଣ ି ଅଥ4 ନାହିଁ     । ତାଙ୍କର କହବିାର
  ଦେକୌଣ ି ଅଥ4 ନାହିଁ, “ଅହଃ, ହୁଁ,     ’     କିନ୍�� ମୁଁ� �� ମ ପାଇୁଁ କ ଣ କରିଅଛି ଦେ ହ ିବ� ଦେ
ଖ        । ଦେମାଟ ଉପଦେର ମୁଁ� �� ମର ରାଜା ଅଦେଟ, ଠକ୍ି? 

         �� ଦେମ ଦେମାଦେ� �� ମର ପ��ର୍ ଦେବାଲି ଦେଘାଷଣା କଲ (  ଗୀ� ଂହତିା ୨)     । ଦେମାର କହବିାର ଅଥ4,    ମୁଁ� ଗଲିୟା�କ� ବଧ କଲି,  ମୁଁ�
   ପଦେଲଷଟ୍ୀୟମାନଙ୍କ  ହ�ି ��
ଧ୍ କଲି,   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ପାରିଥାନ୍�ି,     ମୁଁ� ଶାଉଲଙ୍କ� ବଧ କଲି ନାହିଁ      । ମୁଁ� ଦେ ହପିରି ଜଦେଣ ଖରାପ

    ଦେଲାକ ନୁଦେହୁଁ। ଦେମାର କହବିାର ଅଥ4,  ଅଗ୍ର ର କର,            �� ଦେମ କଣ  ନ୍ଦେ
ହର  �ବିଧା ଦେମାଦେ� ଦେ
ଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକ� ଏକ
     �ଥା ମଭ୍ବ ନଶିବ
୍ଦେର ଚାଲିବାକ� ଦେ
ବ ନାହିଁ କି?”       ଗୀ� ଂହତିା ୫୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେ ପରି କିଛି ନାହିଁ   “     । ମୁଁ� କ୍ଷମା ପାଇବାକ�

”                 ଦେ�ାଗ୍ୟ ର ଦେକୌଣ ି ଅଥ4 ନାହିଁ । କିନ୍�� ବରଂ 
ାଉ
 ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି �ହାଙ୍କ ବିଷୟଦେର ��କ୍�ି�କ4 କରିବା ପରିବ�୍4ଦେ� �ାହା
 ଦେ କରନ୍�ି,               ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେମୌ�ିକ ଚରି�ର୍କ� ନଦିେବ
ନ କରନ୍�ି ଦେ� ଦେ 
ୟାଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ଏକ ଈଶୱ୍ର

ଅଟନ୍�ି,  “  ”      କିମବ୍ା 
ୟା କରନ୍�ି ଏବଂ ଦେ  �ୟ୍ତାଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି         । �� ଦେମ �ା�ର୍ା ୩୪ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଥିବା ପଛ
                କଥାକ�  ମ୍ରଣ କର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଈଶୱ୍ର ଦେମାଶାଙ୍କ� ଦେଶୈ�ର ଛ
ିର୍ଦେର ରଖିଦେଲ ଓ ତାହାଙ୍କର ମହମିା ଗମନ କଲା ଓ ଈଶୱ୍ର

  ଦେଘାଷଣା କଦେଲ ଦେ�,   ଦେ କିଏ (  �ା�ର୍ା ୩୪:   ୬ ପ
ର� ଆରମଭ୍)  “।  
ାପର୍ଭ�,  
ାପର୍ଭ�, (   ତାହାଙ୍କର ବୟ୍କ୍�ିଗ� ନାମ),  ଜଦେଣ
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ପରଦେମଶୱ୍ର,     ଦ୍େନହଶୀ� ଓ କୃପାମୟ ,       କ୍ଦେରାଧଦେର ଧୀର ଏବଂ 
ୟା ଓ  �ୟ୍ତାଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ”      । ଏହା �ିଏ ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି।
       ହଜାର ହଜାର ଦେଲାକଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�  ଦ୍େନହପଣୂ୍4ଣ କର�ଣା ରଖିବା,  ଅପରାଧ ,      ଓ ଅଧମ4 ଓ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ”    ।  ମାନ �ିଦେନାଟି
            ଶବ
୍ �ାହା 
ାଉ
 ଗୀ� ଂହତିା ୫୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି। ଦେ�ଣ� 
ାଉ
 ଜାଣନ୍�ି ଦେ�,     ଦେ କ୍ଷମା ପାଇବାକ� ଦେ�ାଗ୍ୟ

ନୁହୁଁନ୍�ି         । ଦେ ଏହାକ� ପାଇବା ପାଇୁଁ କିଛି କରି ନାହୁଁାନ୍�ି,        ବରଂ ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନୟିମ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ପଦ୍େରମକ� ନଦିେବ
ନ କରନ୍�ି   । ଦେ 
  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ଦ୍େନହପଣୂ୍4ଣ କର�ଣା,          ଅଭାବଗ୍ର ଥ୍ ଓ ଅଦେ�ାଗ୍ୟମାନଙ୍କ ପର୍�ି ତାହାଙ୍କ 
ୟା ପାଇୁଁ ନଦିେବ
ନ କରନ୍�ି    । ପ�ଣି

                 ତାହାଙ୍କ� କ୍ଷମା କରିବାକ� ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି। ପର୍କୃ�  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି କିଛି ଅଟକାଇ ରଦେଖ ନାହିଁ। ଏହା
                    ୱ୍ୀକାର କଦେର ଦେ� ଦେମାର ପାପ ଭୟଙ୍କର ଅଦେଟ ପ�ଣି ଏହା  ୱ୍ୀକାର କଦେର ଦେ� ମୁଁ� ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବାକ� ଦେ�ାଗ୍ୟ ନୁଦେହୁଁ।

  
�ଇଟି ଶକ୍�ିଶା�ୀ ପ
ଗ�ଡି଼କ,   ଦେ ଗ�ଡିକ ନୁଦେହୁଁ କି?

୩.  ଗୀ� ଂହତିା ୫୧: ୩-୧୭

କ.      
ାଉ
 ପାପ କ୍ଷମା ପର୍ାପ�୍ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି

               ଗୀ� ଂହତିା ୫୧ ଅଧୟ୍ାୟର ଅବଶିଷଟ୍ ଅଂଶଦେର �ାହା ଘଦେଟ ତାହା ଦେହଉଛି 
ାଉ
 ଏହି ପର୍ଥମ 
�ଇଟି ପ
ଗ�ଡିକଦେର ପବୂ4ର�  ମାବୃ�
        ଦେହାଇଥିବା ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ ବିଷୟ ବ�କ� ବିଶ
 ଭାବଦେର ବ�ଝାଇବାକ� ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି   “         । କାରଣ ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେମାର ଅଧମ4 ଓ ଦେମାର ପାପ

            ବ4
ା ଦେମା  ମମ୍�ଖଦେର ଅଛ।ି ମୁଁ� �� ମଭ୍ ବିର�
ଧ୍ଦେର ଦେକବ� �� ମଭ୍ ବିର�
ଧ୍ଦେର ପାପ କରିଅଛ,ି     ଆଉ �� ମଭ୍ 
ୃଷଟି୍ଦେର �ାହା ମନ୍
, 
 ତାହାହିଁ କରିଅଛି ”          । ଦେ ବ�୍ ଦେଶବା ଓ ଊରିୟଙ୍କ� ବହ�ୁ ଖରାପ ଭାବଦେର ବିଶୃଙ୍ଖ� କଦେଲ,       କିନ୍�� ଦେ ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ଦେଶଷଦେର  ମ �୍

   ପାପ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ହ
ୃୟକ� �ାଏ।"               �ାହା ଫ�ଦେର �� ଦେମ �� ମର ବାକ୍ୟଦେର ଧାମି4କ ଗଣି� ହଏୁ� ଦେହାଇ ପାର ପ�ଣି �� ମର ବିଚାରଦେର
 ନ
ି୍4ଦେ
ାଷ ଦେହବ।"  ଅନ୍ୟ ଶବ
୍ଦେର, “          ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଦେମାଦେ� ଦେମାର ପାପ ବିଷୟଦେର ଦେ
ାଷୀ ଦେବାଲି ଉଚଚ୍ାରଣ କର,  �� ଦେମ

ଠକ୍ି      ” “। �� ଦେମ ଏହା କରିବାଦେର ଠକ୍ି। ଦେ
ଖ,        ’     ଅପରାଧଦେର ମୁଁ� ନମିି4� ଦେହଲି ଓ ପାପଦେର ଦେମା ମାତା ଦେମାଦେ� ଗଭ4ଦେର ଧାରଣ କଲା  ।
ଦେ
ଖ,    �� ମଦ୍େଭ ଅନ୍�ରଦେର  �ୟ୍ତା ଚାହୁଁ�ଅଛ,       ପ�ଣି �� ମଦ୍େଭ ଗ�ଢ଼ ଥ୍ାନଦେର ଦେମାଦେ� ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବ  ”  ’    । ଈଶୱ୍ର କ ଣ ଇଚଛ୍ା

                      କରନ୍�ି ଓ 
ାଉ
 ପର୍କୃ�ଦେର କିଏ ଅଟନ୍�ି ତାହା ମଧୟ୍ଦେର ଥିବା ଏକ ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ପର୍ଦେଭ
କ� ୫ ଓ ୬ ପ
 ଦେ�ାଗାଏ। ୬
ପ
ଦେର,       ଈଶୱ୍ର ଆମର ଅନ୍�ର  ହ�ି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହାନ୍ଵ�ି ଅଟନ୍�ି           । ଦେ ଆମର ଅନ୍�ରଦେର  �ୟ୍ତା ଚାହୁଁାନ୍�ି। ଦେ ଆମର

       ଗ�ପ�୍ ହ
ୃୟଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚାହୁଁାନ୍�ି। ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,   ’  ଅନ୍�ରଦେର କ ଣ ଅଛ,ି      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କାହା  ହ�ି ଅଛ� ଦେ 
        ବିଷୟଦେର ଈଶୱ୍ର ପର୍ଥମ ଓ  ବ4ପର୍ଧାନ ଚିନ୍�ି� ଅଟନ୍�ି   ’  । ପ�ଣି ତା ପଦେର 
ୱି୍�ୀୟ�ଃ,    ’  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କାହା  ହ�ି କ ଣ କର�  ।

  ’            କିନ୍�� ଅଭୟ୍ନ୍�ରୀଣଦେର କ ଣ ଅଛି ଈଶୱ୍ର ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ଚିନ୍�ି� ପ�ଣି 
ାଉ
ଙ୍କ ଭି�ଦେର ଥିବା  �ୟ୍ ପରିବ�୍4ଦେ�,  
ାଉ

     ତାହାଙ୍କ ନଜି ପାପ  ହ�ି ଗ୍ରା ି� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି,    ’         ଦେ�ଣ� ଈଶୱ୍ର 
ାଉ
ଙ୍କ� କ ଣ ଦେହବାକ� ଚାହାନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ କିଏ ମଧୟ୍ଦେର ଥିବା

   ପର୍ଦେଭ
କ� ୮ ପ
 ଦେ�ାଗାଏ            । ଏହା ଏକ କବିତା  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ବକ୍�ବୟ୍ �ାହା 
ାଉ
ଙ୍କ ପାପର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣତାକ� ଗ�ର��ୱ୍
  “  ଦେ
ଇଥାଏ। ଦେହ ଈଶୱ୍ର,   �� ମଦ୍େଭ ଦେମା,   ଅନ୍�ରଦେର  �ୟ୍ତା ଚାହୁଁ�ଅଛ,          କିନ୍�� ମୁଁ� ଅନୁଭବ କର�ଅଛି ପ�ଣି ମୁଁ� �� ମଭ୍  ମମ୍�ଖଦେର ମୁଁ�

ଦେମା'   ପାପଦେର ଅଶ�ଚି ଅଦେଟ।"         ଦେ�ପରି ଦେ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର  ୱ୍ୀକାର କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରନ୍�ି ଦେ�,    ଦେ ତାହାଙ୍କ ପାପ
         ବିଷୟଦେର ଦେ
ାଷୀ ଅଟନ୍�ି ଦେ ପରି ତାହାହିଁ ପର୍ଦେଭ
 �ାହା 
ାଉ
  ଥ୍ାପି� କର�ଅଛନ୍�ି        । ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ନାହିଁ ଦେ�,  ପ�ନଜ4ନ୍ମ
               ପାଇଥିବା ଓ ନୂ�ନ ଭାବଦେର ଗଭ4ଧାରଣ କରିଥିବା ଭଣୃ  ମ �୍ଙ୍କ ପର୍�ି ୫ ପ
 ଏକ ଈଶୱ୍ର���୍ଵ୍କି  �ୟ୍ ବିଷୟଦେର
 ପର୍��ଜୟ୍ ଅଦେଟ            । ମୁଁ� ଏହି ପ
ଦେର �ାହା କହବିାକ� �ାଉଅଛି ତାହା ତାହା ନୁଦେହୁଁ,  ମୁଁ� ଭାବ�ନାହିଁ   ’       । କ ଣ ଚାଲୁଅଛି ତାହା ଦେହଉଛି ଈଶୱ୍ର

        �ାହା ଆମର ହ
ୃୟଦେର ରହବିାକ� ଏଦେ� ଗଭୀର ଭାବଦେର ଇଚଛ୍ା କରନ୍�ି,     ଓ 
ାଉ
ଙ୍କ ହ
ୃୟଙ୍ଗମ ଦେ�,   ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
     ମମ୍�ଖଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ପାପୀ ଅଟନ୍�ି         । ଦେ�ଣ� ଦେ ଆପଣା ଦେ
ାଷ  ୱ୍ୀକାର କରିବା ପଦେର,        ୭ ର� ୧୨ ପ
ଦେର ପାପ କ୍ଷମା

     ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ାଥ4ନା କରିବାକ� ଦେ ଚାଲୁ ରଖନ୍�ି   “     । ଏଦେ ାବ ଦେ
ଇ ଦେମାଦେ� ନମି4� କର,    �ହିଁଦେର ମୁଁ� ଶ�ଚି ଦେହବି    । ଦେମାଦେ� ପର୍କ୍ଷା�ନ
କର,     �ହିଁଦେର ମୁଁ� ହମିଠାର� ଶ�କ୍� ଦେହବି              । ଦେମାଦେ� ଆଲ୍ଲା
 ଓଆନନ୍
ଜନକ ବାକ୍ୟ ଶ�ଣାଅ। �ହିଁଦେର �� ମଭ୍ 
ୱ୍ାରା ଭଗ୍ନ

   ଅ ଥ୍ି ବ� ପର୍ଫ� ଲ୍ଲ ଦେହବ। ଦେମା'        ପାପ ମହୂ ପର୍�ି ଆପଣା ମ�ଖ ଆଚଛ୍ା
ନ କର ଓ ଦେମା'   ଅପରାଧ ବ� ମାଜ4ନା କର   । ଦେହ
ପରଦେମଶୱ୍ର, ଦେମା'       ଅନ୍�ରଦେର ଶ�ଚି ଅନ୍�ଃକରଣ  ଷୃଟି୍ କର ଓ ଦେମା'     ମଧୟ୍ଦେର  � ଥ୍ିର ଆ�ମ୍ା ନୂ�ନ କର     । �� ମଭ୍ ଛାମ�ର�

                  ଦେମାଦେ� 
ୂର କର ନାହିଁ ଓ �� ମଭ୍ ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଦେମାଠାର� ନଅି ନାହିଁ। �� ମଭ୍ ପରି�ର୍ାଣର ଆନନ୍
 ପ�ନବ4ାର ଦେମାଦେ� 
ଅି ଓ
     ”              ବ୍ଛନ୍
 ଆ�ମ୍ା ଦେ
ଇ ଦେମାଦେ� ଧରି ରଖ। 
ାଉ
 ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ� କ୍ଷମା କରିଦେବ। 
ାଉ
 ଜାଣନ୍�ି ଦେ�

         ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କ୍ଷମା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଓ  ମ�
ାୟ ଦେହବ। �ଥାପି 
ାଉ
 ବ�ଝନ୍�ି ଦେ�,       ପାପ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏହି ଗଭୀର ଶୂନ୍ୟତା ଏବଂ
  ଏକାକୀର ଭାବନାକ� ଛାଡି
ଏି                । କିନ୍�� ପାପ କ୍ଷମା  ହ�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ  ହଭାଗୀତାର ପ�ନଃର�
ଧ୍ାର ଆଦେ । ଦେ ଜାଣନ୍�ି ଦେ�

                   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ଶାଉଲଙ୍କ� ଛାଡିଦେ
ଲା ଓ ଦେ ଚାହୁଁ� ନାହୁଁାନ୍�ି ଦେ� ତାଙ୍କ  ହ�ି ତାହା ଦେହଉ। ଦେ ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ପାପ କ୍ଷମାଦେର
                     ମପ୍କ4ର ପ�ନର�
ଧ୍ାର ଆଦେ ପ�ଣି ଆନନ୍
 ଓ ଉଲ୍ଲା ଦେଫରି ଆଦେ । ଏବଂ ତାହା ପାପ କ୍ଷମା ନମିନ୍ଦେ� ତାହାଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନାର

   ମ �୍ ଅଂଶ ଅଦେଟ।

ଖ.      
ାଉ
 ଭିନ୍ନ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି

   କିନ୍�� ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� ଦେ�,      
ାଉ
 ଦେକବ� କ୍ଷମାପର୍ାପ�୍ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି ନାହିଁ,      ଏହା ଦେ
ଖିବାକ� ଏହା ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ    । ଦେ 
    ଦେକବ� କ୍ଷମାପର୍ାପ�୍ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି ନାହିଁ,     ଦେ ଭିନ୍ନ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି    । ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�,    ତାହାଙ୍କ� ପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ�

ଚାହୁଁାନ୍�ି   । ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�,               ତାହାଙ୍କ ଅନ୍�ଃକରଣକ� ଶ�ଚି କରି ଓ ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କରିବାକ� ତାହାଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ଇଛ� କ କରି ଆପଣାକ�
  ପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି            “  । ଗୀ� ଂହତିା ୫୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆଦେ
ୌ ନୟିମ ପର୍�ି ଅ�ୟ୍ଧିକ ଅନୁଦେରାକ୍�ି ନାହିଁ। ଠକ୍ି ଅଛ"ି  ର

  ଦେକୌଣ ି ଅଥ4 ନାହିଁ,         ମୁଁ� ଦେକଦେ�କ ଚ�ନ ବ� ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ �ାଉଅଛି ଏବଂ ମୁଁ� ଦେମା'    ଚ�� 
ି4ଗଦେର ଦେଲାକମାନଙ୍କଠାଦେର ଉ��୍ମ
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             ଦେ
ଖିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ପ�ଣି ହଏୁ� ଏକ ପର୍କାର ନ
ିଶ4ନ ମନ ପରିବ�୍4�ନ କିମବ୍ା କିଛି ବିଷୟ କରିପାଦେର ”    । ଦେ ଥିର� କିଛି ନାହିଁ।
               ଗୀ� ଂହତିା ୫୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ବାହ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। 
ାଉ
 ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର କରିବାକ� �ାହା କ୍ରନ୍
ନ କର�ଅଛନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛ,ି 

“ଦେମା'    ଗ�ି
ାୟକ �ନ୍�ର୍ ପରିବ�୍4�ନ କର            । �ାହା ଦେମାଦେ� ଚଲାଇଥାଏ ତାହା ପରିବ�୍4�ନ କରନ୍�� । ଦେମାର ଅନ୍�ଃକରଣକ� ଶ�ଚି
           କରନ୍�� । ଦେମାର ମାନବୀୟ ଆ�ମ୍ାକ� ଇଛ� କ କରନ୍�� । ମୁଁ� �� ମକ� ମାନବିାକ� ଚାଦେହୁଁ;      ମୁଁ� �ାହା ଠକ୍ି ତାହା କରିବାକ� ଚାହୁଁ�ଛି    । ମୁଁ� ଦେମା' 

     ବିଶୱ୍ା କ� ଆନନ୍
ଜନକ ବାଧୟ୍ତାଦେର ପର୍ବାହ�ି କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ”  “  । ମୁଁ� 
� ଃଖି�"       ଦେବାଲି କହବିା 
ୱ୍ାରା 
ାଉ
 ଦେକବ�  ନ୍�� ଷଟ୍
ନୁହୁଁନ୍�ି     । ଦେ ବ�ଝନ୍�ି ଦେ�,      ପର୍କୃ� ପାପ କ୍ଷମା ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଦେ�,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରିବ�୍4�ି� ଦେହାଇଅଛ� ପ�ଣି ପରିବ�୍4�ନ

     ’              ଅଭୟ୍ନ୍�ରର� ଆରମଭ୍ ହଏୁ ଓ ତା ପଦେର ଆମ ହ
ୃୟ ବ�ର� ପର୍ବାହ�ି ହଏୁ ପ�ଣି ଆମରଆ�ମ୍ା �ାହା କଦେର ତାହା ଭି�ରକ�
 ପର୍ବାହ�ି ହଏୁ।

ଗ.       
ାଉ
 ଏକ ଅନୁ�ପ�୍ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରନ୍�ି

’  ତା ପଦେର ଦେଶଷଦେର,        
ାଉ
 �ାଇ ଦେ ଏକ ଅନୁ�ପ�୍ର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରନ୍�ି   । 
ାଉ
 କହନ୍�ି, “   ଦେହ ଈଶୱ୍ର,   �
ି �� ମଦ୍େଭ
  ଦେମାଦେ�  �ଦେ�ାଗ ଦେ
ବ,  ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,      �
ି �� ମଦ୍େଭ ଦେମାଦେ� କ୍ଷମା କରିବ,      ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� �� ମଭ୍କ� ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର

 ପର୍ଶଂ ା କରିବି ”   । 
ୟାକରି ୧୩-    ୧୭ ପ
ଦେର ଦେ
ଖନ୍��   “      । ତାପଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଦେମାଦେ� କ୍ଷମା କରିଅଛ,   �ହିଁଦେର ମୁଁ�
         ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ� �� ମଭ୍ର ପଥ ଶିଖାଇବି ଓ ପାପୀମାଦେନ �� ମଭ୍ ପର୍�ି ଦେଫରିଦେବ   । ଦେହ ପରଦେମଶୱ୍ର, ’  ଦେମା �ର୍ାଣର

ପରଦେମଶୱ୍ର,      �� ମଦ୍େଭ ଦେମାଦେ� ରକ୍�ପା� ଦେ
ାଷର� ଉ
ଧ୍ାର କର;          �ହିଁଦେର ଦେମାହର ଜିହ୍ୱା �� ମଭ୍ ଧମି4 ବିଷୟ ଉଚଚ୍  ୱ୍ରଦେର
 ଗାନ କରିବ   । ଦେହ ପର୍ଦେଭା, ଦେମା'  ଓଷଠ୍ାଧର ଫିଟାଅ,  �ହିଁଦେର ଦେମା'      ମ�ଖ �� ମଭ୍ର ପର୍ଶଂ ା ପର୍କାଶ କରିବ   । ବା �୍ବଦେର, 

       ’    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଦେମାଦେ� କ୍ଷମା କର ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� କ ଣ କହବିାକ� �ାଉଅଛି ,  ଦେହ ଈଶୱ୍ର,     ତାହା ବ�୍4�ମାନ �� ମଭ୍କ�
  ଦେମାଦେ� କହବିାକ� 
ଅି       । କାରଣ �� ମଦ୍େଭ  ନ୍�� ଷଟ୍ ନୁହୁଁ ,     କାରଣ �� ମଦ୍େଭ ବ�ି
ାନଦେର  ନ୍�� ଷଟ୍ ନୁହୁଁ;    ଦେହଦେଲ ମୁଁ� ତାହା 
ଅିନ୍�ି,  

    ଦେହାମବ�ିଦେର �� ମଭ୍ର କିଛି  ନ୍ଦେତାଷ ନାହିଁ ”   । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବ�ି
ାନ,       ବ�ି
ାନ �ାହା ପର୍ଥମ ଓ  ବ4ପର୍ଧାନ ଈଶୱ୍ର ଚାହୁଁାନ୍�ି, 
    ତାହା ଦେହଉଛି ଏକ ଭଗ୍ନ ଆ�ମ୍ା   “   । ଦେହ ପରଦେମଶୱ୍ର ,        �� ମଦ୍େଭ ଭଗ୍ନ ଓ ଚ� ଣ୍4ଣ ଅନ୍�ଃକରଣ �� ଚଛ୍ କରିବ ନାହିଁ।"   
ାଉ
 କହନ୍�ି,

“     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଦେମାଦେ� କ୍ଷମା କରିବ,       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହାହିଁ �ାହା ମୁଁ� ଦେଲାକମାନଙ୍କ� କହବିାକ� �ାଉଅଛି     । ଏକ ଅବାଧୟ୍
      ଆ�ମ୍ା  ହ�ି ପାପ ପର୍�ି ପର୍�� ୟ୍��୍ର କର ନାହିଁ,        କିନ୍�� ଏକ ଭଗ୍ନ ଅନ୍�ଃକରଣ  ହ�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପର୍�� ୟ୍��୍ର କର  ।

      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ �� ମର ପାପ  ହ�ି  ମମ୍�ଖୀନ ଦେହଉଅଛ,        ��କ୍�ି କର ନାହିଁ ଦେ� �� ମର ପାପ ଖରାପ ନୁଦେହୁଁ    । କିନ୍�� ବରଂ,   �� ମର
    ପାପ ମ �୍କକ�  ାମନ୍ା କରିବାର ପର୍�� ୟ୍��୍ରଦେର,           �� ମର ଅନ୍�ଃକରଣ ଭଗ୍ନ ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ ଓ �� ମର ଅନ୍�ଃକରଣ ଚ� ଣ୍4ଣ
 ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ             । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ନାଥନଙ୍କ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଆମର ପାପର  ମମ୍�ଖୀନ ଦେହବାକ� ପଠାନ୍�ି,   ତାହା ହିଁ
  �ାହା ଈଶୱ୍ର ଚାହୁଁାନ୍�ି ”     । ଏହା ଏକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଚି�ର୍,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?       ଏହା  ୱି୍କାଦେରାକ୍�ି ଓ ମନପରିବ�୍4�ନର ଏକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ
       ଚି�ର୍ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ
ାଷର ଏକ ପଣୂ୍4ଣ  ୱ୍ୀକାର ଅଛ,ି    କିଛି ଅଟକାଇ ନ ରଖିବାକ�,      ଦେକୌଣ ି କ୍ଷମା ପର୍ାଥ4ନା ନ କରିବାକ�   “। ହୁଁ, 

  ଦେହ ପରଦେମଶୱ୍ର ,   �� ମଦ୍େଭ ଠକ୍ି     ”           । ମୁଁ� ଭ�ଲ୍ ଅଦେଟ। ଏହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର  ମମ୍� ଦେହବାର ଏକ ଚି�ର୍ ଅଦେଟ,
   ଦେ� ଦେମାର ପାପ ଭୟଙ୍କର,   ଓ ଅନ୍ଧକାର, ବିରକ୍�ିକର,     �ହିଁଦେର ମୁଁ� 
�ଭ4ାଗ୍ୟ ଅଦେଟ        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ଶବ
୍କ� ଆଉ ଅଧିକ

        ବୟ୍ବହାର କର�ନାହୁଁ�। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ପାପ କର�ଅଛି ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେମା'   ଜୀବନ ଅ �ଖୀ ଅଦେଟ      । �ହିଁଦେର ମୁଁ� ପ�ରା�ନ ଅପରି ଫ୍� ଟ
    ଅଂଶଦେର ପାପକ�ବଣ୍4ଣନା କରିବାକ� �ାଉ ନାହିଁ;     ଏହା ଦେଲଖା ବା ଛପା ଅଦେଟ         । ଏବଂ ଏହା ଏକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଚି�ର୍ ଏବଂ ପାପ  ାମଗ୍ରୀର

                   ମ �୍  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ନମିନ୍ଦେ� 
ୟାକରି ଏହାକ� ହରାଅ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଚି�ର୍ �ାହା ଈଶୱ୍ର କ୍ଷମା କରନ୍�ି। ଦେ 
                 ଂପଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର କ୍ଷମା କରନ୍�ି ଏବଂ ଦେ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ କ୍ଷମା କରନ୍�ି। ବ�୍4�ମାନ ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଏହାର ପରିଣାମ ଘଟିବାକ�

          �ାଉଅଛ।ି ପ�ଣି ଦେ�ପରି �� ଦେମ ୨ ଶାମ�ଦେୟଲ ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପଢ଼ି଼ଲ,       ଦେ ଠାଦେର ପରିଣାମ ବ� ଥଲିା �ାହାକ� 
ାଉ
କ� ପରିଦେଶାଧ
 କରିବାକ� ପଡି଼ଥିଲା      । ଅନ୍ୟ ବିଷୟଗ�ଡିକ ମଧୟ୍ଦେର,   ତାହାଙ୍କ ଶିଶ� ମଦେଲ        । ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଆମର ପାପ ପର୍�ି �ଥାପି ପରିଣାମ ବ�

 ମଧୟ୍ ରହଅିଛ,ି                କିନ୍�� ପାପକ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଓ ଦେମାଟ ଭାବଦେର କ୍ଷମା କରା�ାଏ ପ�ଣି ଏହାର କାରଣ ଦେହଉଛି ଦେ�
   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାର ଦେ�ାଗ୍ୟ ନୁଦେହୁଁ        । �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ କ୍ଷମା ଅଜ4ନ କରିଥାନ୍�� ,      ଦେ�ଦେବ ଆମର ପାପ କ୍ଷମାର ମା�ର୍ା
            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� ଦେକଦେ� ଉ��୍ମ ଅଜ4ନ କରିଥିଲୁ ତାହା ଉପଦେର ନଭି4ରଶୀ� କରିଥାନ୍ତା ଠକ୍ି?    କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ

            କ୍ଷମା ଅଜ4ନ କରିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ
�ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ� କିଛି ଆଣ� ନାହୁଁ�    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
           ୱି୍କାଦେରାକ୍�ିଦେର �ାହା ବ� କରିପାରିବା ତାହା ଦେହଉଛି ଆପଣା ଆପଣାକ� ତାହାଙ୍କ ବାହଦୁେର ମପ4ଣ କରି କହ,ୁ “  ଦେହ ଈଶୱ୍ର, 

    �� ମଦ୍େଭ ପଦ୍େରମର ଈଶୱ୍ର ଓ �� ମଦ୍େଭ,  କୃପାର ନୁଦେହୁଁ,    ବରଂ ପର୍ଚ� ର କୃପାର ଈଶୱ୍ର         । ପ�ଣି ମୁଁ� ଆପଣାକ� �� ମଭ୍ର ବାହଦୁେର
          ”      ଦେଫାପାଡି ଦେ
ଉଅଛି ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା ନମିନ୍ଦେ� ମୁଁ� �� ମଭ୍କ� ଧନ୍ୟବା
 ଦେ
ଉଅଛ।ି �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ
                ୱ୍ୀକାର କର� ଦେ�ଦେବ ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକ� ଓ  ମ �୍ ଅଧମ4ର� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପରିଷକ୍ାର କରିବାକ�
    ବିଶୱ୍ �୍ ଓ ନ୍ୟାୟଵାନ ଅଟନ୍�ି (   ୧ ଦେ�ାହନ ୧: ୯)।

୪.          ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ିର  ମୟ କ� ବୟ୍ାଖ୍ୟାକାରୀ ମହୂ�ୁ୍4� ମହୂ ଅଦେଟ

  ୱି୍କାଦେରାକ୍�ିର  ମୟ କ�,           ପାପ  ହ�ି  ୱି୍କାଦେରାକ୍�ିର  ମୟ କ� ମ�କାବିଳାର  ମୟ ମହୂ ଓ ପଦେର ଘଟିବାକ� ଥିବା
 ଵ୍କିାଦେରାକ୍�ି,   ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର,               ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଭାବଦେର ଆପଣ ଓ ମୁଁ� କିଏ ପ�ଣି ଏକ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶରୀର ଭାବଦେର ଆପଣ ଓ ମୁଁ�

       କିଏ ଦେ ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେକଦେ�କ ଦେକନ୍
ର୍ୀୟ ବୟ୍ାଖ୍ୟାକାରୀ ମହୂ�ୁ୍4� ମହୂ ଅଦେଟ         । ପ�ଣି ଆପଣ ଓ ମୁଁ� କିପରି ପାପ ପର୍�ି
 ପର୍�� ୟ୍��୍ର କର�,              ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ନାଥନଙ୍କ ବା�୍4ତାକ� କିପରି ପର୍�� ୟ୍��୍ର କର� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେର ଆଙ୍ଗ�ଠି

 ଦେ
ଖାଇ କହନ୍�ି, “   ଆପଣ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି     ”         । ଆପଣ ଦେ ହି  �୍ର୍ୀ। ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଭାବଦେର ଏବଂ  ାମହୂକି ଭାବଦେର କିପରି
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               ପର୍�� ୟ୍��୍ର କର� ତାହା ବୟ୍ାଖ୍ୟାକାରୀ ମହୂ�ୁ୍4� ମହୂ ହଏୁ। ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାର ମ�ୂ�ଃ 
�ଇଟି  ଥ୍ି�ି
          ଅଛ।ି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ନାଥନ ଆ ି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଆଡକ� ଅଙ୍ଗ��ି ନ
ି୍4ଦେ
ଶ କରନ୍�ି,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମାନବିାକ� ରାଜି ନ ଦେହବା, 

           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ୀକାର କରିବାକ� ମନା କରିପାରିବା କିମବ୍ା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅ�ପ୍  ୱ୍ୀକାର କରିପାରିବା,    କିନ୍�� ପର୍କୃ�ଦେର ଶ�ଚି
  ଦେହବାକ� ମନା କରିପାରିବା           । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ� ନନି୍
ା କରିପାରିବା। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍�ଃକରଣ ବ�

   କଠନି କରିପାରିବା। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହପିାରିବା, “ଅହଃ,    ଏହା ପର୍କୃ�ଦେର ଖରାପ ନୁଦେହୁଁ,  ଦେହ ଈଶୱ୍ର, ଆ ”   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପକ�
               ପରୂା�ନର ଅଜ୍ଞା�ଭାବଦେର 
ଶ4ାଇ ପାରିବା। ମୁଁ� ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଭାବ�ଥିଲି କିପରି ଜଦେଣ ଆଧ�ନକି ବୟ୍କ୍�ି ଗୀ� ଂହତିା ୫୧
           ଅଧୟ୍ାୟର ପର୍ଥମ 
�ଇଟି ପ
 ଦେଲଖିଥାନ୍ତା। ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଏହା ଏହପିରି କିଛି ଦେହାଇଥାନ୍ତା, “  ଦେହ ଈଶୱ୍ର,  ାଙ୍ଗ,  ପ�ର�ଣା  ାଙ୍ଗ, 

 ପ�ର�ଣା ବନ୍ଧ�,    �� ମଭ୍ର ପର୍ବ�  ଦ୍େରା� ଅନୁ�ାୟୀ,     
�ବ4� ପଦ୍େରମ ଓ ଦେମାର ମଙ୍ଗ�ମୟ,    ଦେମା ପର୍�ି ଉ��୍ମ ହଅୁ    । ଦେମାର ଦେଛାଟ
       ଦେଛାଟ ବିଚାରହୀନ କା�4୍ୟକ� ପରି
ଶ4ନ କରନ୍�� । ଦେମାଟ ଉପଦେର,    ଏହା ଏକ ବୟ୍ାପାର ଥିଲା,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� ବୟ୍ଭିଚାର
  ଦେବାଲି କହୁ ନାହୁଁ�        । ଦେମାର ଦେ
ାଷ ଦେହଉ କିମବ୍ା ନ ଦେହଉ,     ଦେମାଦେ� ଅ�ପ୍ ଜ�ଦେର  ିଞଚ୍ନ କର ”       । ମୁଁ�  ନ୍ଦେ
ହ କଦେର �
ି ଦେ ମାଦେନ

               �ଦେ�ାଗ ପାଇଥାନ୍ଦେ� ଦେ�ଦେବ ତାହାହିଁ କିପରି ଏହି ଜଗ� ଗୀ� ଂହତିା ୫୧ ଦେଲଖିଥାନ୍ତା। କିନ୍�� ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି,   ଏହି ପର୍କାରର
      ବୟ୍କ୍�ି  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ବିଷୟଦେର ଅ�ି ଅ�ପ୍ ଜାଦେଣ,  ଦେ�ଣ�,        ଦେ ପାପ କ୍ଷମା ବିଷୟଦେର ମଧୟ୍ ଅ�ି ଅ�ପ୍ ଜାଦେଣ     । ପ�ଣି ଆପଣ
     ’    ଜାଣନ୍�ି ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟଦେର କ ଣ 
�ଃଖ
ାୟକ ବିଷୟ ଅଛ?ି       ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ୀକାର କରିବାକ� ମନା କର�

     ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗମନ କର� ନାହୁଁ�         । ଆପଣ ଦେକଦେବ ଦେ ବିଷୟଦେର ଭାବି ଅଛନ୍�ି କି?  ନାଥନଆ ନ୍�ି, 
     ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଆଡକ� ଅଙ୍ଗ��ି ନ
ି୍4ଦେ
ଶ କରନ୍�ି,       ଏବଂ ଗଭୀରତାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ� ଦେ ଠକ୍ି,  କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

    ଆମର ପାଟି ହାଡ଼କ� ବନ୍
 କରିଦେ
ଉ,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ଓଷଠ୍କ� 
ର୍�� ହାଲୁକା ଶବ
୍ କର�   “    । ମୁଁ�  ୱ୍ୀକାର କରିବି ନାହିଁ, ନା, 
  ତାହା କରିବି ନାହିଁ।"            ଏବଂ ଏହା ପର୍ାୟ�ଃ ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭାବ�  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି କରିବା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର   ।

               ଦେ�ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର �
ି ମୁଁ�  ୱ୍ୀକାର କଦେର ନାହିଁ �ାହା ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଭ�ଲ୍ କର�ଅଛ,ି    ��ପ୍ଦେର ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର
       ଈଶୱ୍ର ପର୍କୃ�ଦେର  ଂପଣୂ୍4ଣ ନଶିଚି୍� ଦେହବାକ� �ାଉ ନାହାନ୍�ି   “  । ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି,     ଦେ ମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କର ପାପ  ୱ୍ୀକାର କଦେଲ

ନାହିଁ,     ଦେବାଧହଏୁ ଦେ ମାଦେନ ଏଥିଦେର ଦେ
ାଷୀ ନୁହୁଁନ୍�ି।"  ଏହା ଅ ଙ୍ଗ�,   କିନ୍�� ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର,     ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଅ�ି
     କମଦେର ଦେମା ମନ କିପରି କା�4ୟ୍ କଦେର         । �
ି ମୁଁ� ଏହାକ�  ୱ୍ୀକାର କଦେର ନାହିଁ,   ଏହା  � ନୁଦେହୁଁ     । କିନ୍��  ୱ୍ୀକାର କରିବା

   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର ନୁଦେହୁଁ,   ଏହା ଅଦେଟ କି?        ଵ୍କିାଦେରାକ୍�ି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଅଦେଟ କାରଣ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶ�ଚି ଦେହବାକ� ମନା କର�,         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� �ାହା କର�ଅଛ� ତାହା ନଜିକ� ଆଘା� କର�ଅଛ� , ପର୍କୃ�ଦେର,  କାରଣ

            ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆନନ୍
 ପାଇବା ଈଶୱ୍ର ତାହା ଚାହୁଁାନ୍�ି ଓ ଈଶୱ୍ର ଆମଭ୍କ� ଉଲ୍ଲ ି� ଦେହବାକ� ଚାହାନ୍�ି    । ତାହା
  ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଦେଟ,       ପାପ କ୍ଷମା ପର୍ାପ�୍ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ       । ଦେ ଠାଦେର ଆନନ୍
 ଓ ଉଲ୍ଲା ଅଛ।ି

                   �ହିଁଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମାନବିାକ� ରାଜି ନ ଦେହବା ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଶ�ଚି ଦେହବାକ� ମନା କର�। ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା କହବିାକ�
�ାଉଅଛ� ,    “        ତାହା ଦେହଉଛି ମୁଁ� �� ମର ଆନନ୍
 ଓ ଉଲ୍ଲା ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ    ’        । ମୁଁ� ଦେମା ର �ିକ୍�ତା ଓ କ୍ଦେରାଧଦେର ବହ�ୁ ଖ� ି,   �� ମକ� ବହ�ୁ
ଧନ୍ୟବା
  ”          । କାରଣ ତାହା ହିଁ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆନନ୍
 ଓ ଉଲ୍ଲା କ� ବ
ଳାଇଥାଏ।

              ତାହା ନାଥନକ� ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିବାର ଦେଗାଟିଏ ଉପାୟ ଅଦେଟ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଆ ି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଆଡକ� ଅଙ୍ଗ��ି ନ
ି୍4ଦେ
ଶ
କରନ୍�ି।

ଅବଶୟ୍,    ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଦେହଉଛି ,  ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିବା,          ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଜଦେଣ ପ�ର�ଷ କିମବ୍ା  �୍ର୍ୀ ଭାବଦେର ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିବା
ଉଚି�         ’         । ପ�ଣି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ତା ଙ୍କ ପାପ ତାହାଙ୍କ�  ପ୍ଷଟ୍ କରିବାକ� କହନ୍�ି। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଜଦେଣ

 ଦେଲାକ କହନ୍�ି, “    ଦେମା ନକିଟକ� ନାଥନକ� ପଠାନ୍��        । ଦେମାର ଗ�ପ�୍ ଦେ
ାଷ ଦେମାଦେ� ଦେ
ଖାନ୍�� ,     ଦେମାର  ପ୍ଷଟ୍ ଦେ
ାଷ ବିଷୟଦେର ଦେମାଦେ�
 ଦେ
ାଷୀ କରନ୍�� ”      । ପ�ଣି 
�ଭ4ାଗ୍ୟବଶ�ଃ ଜୀବନଦେର ଅଦେନଦେକ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା କହୁ ଓ କର�,    ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ �ଥାଥ4ତା

      ପର୍�ିପା
ନ କରିବା ଜୀବନ ଦେ
ଇ �ିବାକ� ପ ନ୍
 କରନ୍��            । ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର କପା�ଦେର ବନ୍
କରିଥିବା ବାହ ୁବ� ଓ
  ବିରକ୍�ିପଣୂ୍4ଣ ଚାହାଣି, ଅ �ଖୀ,ବିଷଣ୍4ଣ,             �ିକ୍�ତାପଣୂ୍4ଣ ଓ କ୍ଦେରାଧ  ହ�ି ଜୀବନ ଦେ
ଇ ଗ�ି କର� କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ୀକାର

       କରିବାକ� ମନା କରିଥାଉ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଛି ଭ�ଲ୍ କରିଅଛ�           । କିନ୍�� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମହଳିା ନାଥନଙ୍କ� ନକିଟକ� ଆ ିବାକ� କହଲିା।
                   ଏବଂ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମନର ମ� ଜଦେଣ ପ�ର�ଷ ଓ  �୍ର୍ୀ ଦେ
ାଷର ଏକ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ  ୱ୍ୀକାର  ହ�ି ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିଦେବ ଓ କିଛି

  ଅଟକାଇ ନ ରଖି,         ଦେ ମାଦେନ  ମମ୍� ଦେହାଇ ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିଦେବ ଦେ� ପାପ ଭୟଙ୍କର ଅଦେଟ,    ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�
         ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ପୃଥକ କରିଅଛି ପ�ଣି ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ୍ଦେରାଧଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ କରିଅଛି      । ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

      କର�ଣା ଓ ପଦ୍େରମକ� ଆହ୍ୱାନ କରି କହବିା, “    ମୁଁ� ଏହାର ଦେ�ାଗ୍ୟ ନୁଦେହୁଁ, ଈଶୱ୍ର,    କିନ୍�� �� ମକ� ଧନ୍ୟବା
,    �� ମକ� ଧନ୍ୟବା
 ଦେ�
           �� ମର ପଦ୍େରମ ଓ କର�ଣାଦେର �� ମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ� କ୍ଷମା କରିବାକ� ଦେମାନାନୀ� କରିଅଛ ”     । ଗୀ� ଂହତିା ୫୧ ଅଧୟ୍ାୟକ�

      ପରିଚା�ନା କରିବାକ� ତାହା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଅଦେଟ।

           �� ଦେମ ଦେକଦେବ �� ମର ପାପ ବିଷୟଦେର ଏଦେ� ଗଭୀର ଭାବଦେର ଅବଗ� କି ଦେ�,        �� ଦେମ �ାହା  ବ� କରିପାରିବ ତାହା ଆଣଠ୍� ମାଡି
        ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର କ୍ରନ୍
ନ କର ପ�ଣି ଶବ
୍ ବ� ବିଫ� ହଏୁ?          �� ଦେମ ଦେକବ� ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ �ାହା �� ଦେମ କରି ପାରିବ ତାହା

                ଦେହଉଛି ବାଇବଲକ� ଅନ୍ଦେୱଷଣ କରି ଏହାକ� ଦେଖାଲାକର ଓ �ୀବର୍ ମାନ ିକ �ନ୍�ର୍ଣାର ଅଶର୍� ଓ କ୍ରନ୍
ନ ମଧୟ୍ଦେର
   ଗୀ� ଂହତିା ୫୧ ଅଧୟ୍ାୟ ପଢ଼ନ୍��        । �� ଦେମ ଦେକଦେବ ଦେ ହି ପର୍ ଙ୍ଗଦେର �ାଇଅଛ କି?       �
ି �� ଦେମ �ାଇଅଛ ଓ �� ଦେମ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାଦେବ

       ୱ୍ୀକାର କରିଅଛ ଓ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ମନପରିବ�୍4�ନ କରିଅଛ,    ’      ଦେ�ଦେବ ପାପ କ୍ଷମା କ ଣ ତାହା �� ଦେମ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ଜାଣିଅଛ  ।
                   �ହିଁଦେର �� ଦେମ ଜାଣିବ ଦେ� �� ମର ଅନ୍�ଃକରଣ ଶ�ଚି ଦେହଲା ଓ �� ମର ନୂ�ନ ଆ�ମ୍ା  ଷୃଟି୍ ଦେହଲା ଏବଂ �� ଦେମ ଗଭୀର ଆନନ୍
, 
         ଗଭୀର ଉଲ୍ଲା ଅନୁଭବ କର�ଅଛ କାରଣ �� ମର ଜୀବନର ମନ୍
ତା 
ୂର ଦେହାଇ�ାଇଛି          । ଏବଂ ଏହା ଆନନ୍
 ଓ ଉଲ୍ଲା  ହ�ି
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            ବ
ଳାଗଲା �ାହା ଦେକବ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ତାହାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ଆଦେ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କର ପାପ
                      ୱ୍ୀକାର କରନ୍�ି। ପ�ଣି ଏହା ତାହାଙ୍କର ବିଶୱ୍ �୍ତା ଓ ନ୍ୟାୟ ଦେହ�� ଦେ� ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଓ  ମ �୍

   ଅଧମ4ର� ଆମକ� ଶ�ଚି କରିଦେବ।

         ଗ�କାଲି �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକହି ଜଣଙ୍କର ଏକ 
ୟନୀୟ 
ନି ଥିଲା କି?    ହ �୍ ଉ��୍ଦେଳାନ କରନ୍�� ନାହିଁ     । ମୁଁ� ଗ�କାଲି
                     କାଦେ� ଏଠାଦେର ବ ିଥିଲି ପ�ଣି ପର୍�ି  ପତ୍ାହଦେର �� ମ ନମିନ୍ଦେ� ଦେମାର ପର୍ାଥ4ନା ପର୍ାୟ�ଃ ଅଧିକ  ମାନ ଦେ� ମୁଁ� କହଥୁିବା ଓ ମୁଁ�
 ପଢ଼�ଥିବା ଶବ
୍ଗ�ଡି଼କଦେର,          �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଉ� ୍ାହ�ି ଦେହବାକ� ଆବଶୟ୍କ କରନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ� ଉ� ୍ାହ�ି
             କରା�ାଏ ଓ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେ
ାଷୀ  ାବୟ୍ �୍ ଦେହବାକ� ଆବଶୟ୍କ କରନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ
ାଷୀ  ାବୟ୍ �୍

କରା�ିବ              । ଗ�କାଲି  କାଦେ� ଦେମାର ପର୍ାଥ4ନା ଅଦେପକ୍ଷାକୃ� ଟିକିଏ �ୀବର୍ ଥିଲା। ଦେମାର ପର୍ାଥ4ନା ଏହା ଥଲିା ଦେ�,  �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ
      ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଅ ଵ୍କୃି� ପାପ  ହ�ି ଜୀବନ�ାପନ କର�ଅଛନ୍�ି,        ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଭାବନ୍�ି ଦେ� �� ଦେମ ଭ�ଲ୍ ଥିଲ ଦେବାଲି  ୱ୍ୀକାର

                ନକରି �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗମନ କର�ଅଛ ପ�ଣି �� ମକ� କ୍ଷମା କରିବାକ� ତାହାଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଓ ତାହାଙ୍କ କୃପା  କାଦେଶ ତାହାଙ୍କ
   ହ�ି ନଦିେବ
ନ କର�ଅଛ     । ମୁଁ� ପର୍ାଥ4ନା କଲି ଦେ�,      �� ଦେମ ଗ�କାଲି  ଂପଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର 
ୟନୀୟ ଥିଲ,    �ାହାଫ�ଦେର �� ଦେମ ମଣଡ୍�ୀକ�

              ଆ ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆନନ୍

ାୟକ ଓ  ଜୀଵ କର�ଥିବା ବାକ୍ୟ ଶ�ଣିଲ ଦେ� �� ମର ପାପ �ାହା ବି ଦେହଉନା କାହିଁକି,   �� ଦେମ ଦେ�ଦେ�ଥର
      ଏହା କରିଅଛ ଦେ ଥିଦେର କିଛି �ାଏ ଆଦେ ନାହିଁ,  ଦେ�ଦେ� ଗଭୀର, ଅପର୍ୀ�ିକର,      ଅଶ�ଚି ଓ ଏହା ଅ�ୟ୍ନ୍� 
�ଭ4ାଗ୍ୟଜନକ,  ଦେ ଥିଦେର
   କିଛି ଫରକ ପଦେଡ ନାହିଁ,     ଈଶୱ୍ର �� ମକ� ପର୍କ୍ଷା�ନ କରି ପାରିଦେବ       । ଦେ �� ମର ପାପକ� ଲିଭାଇ ଦେ
ଇ ପାରିଦେବ,  �� ମକ� ଶ�ଚି,  ପଣୂ୍4ଣ

    ଓ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଉଚଚ୍ାରଣ କରିବାକ�     । ମୁଁ� ପର୍ାଥ4ନା କର�ଛି ଦେ�,         ଆଜି  କାଦେ� ଦେକହି ଏଠାଦେର ଅ ଵ୍କୃି� ପାପର 
ା କରି
 ଛାଦେଡ଼ ନାହିଁ     । �ାହା ବି ଦେହଉନା କାହିଁକି,      ଦେ ହି ଭାରକ� �� ମର  କ୍ନ୍
ଦେର ବହନ କରିବାକ�,   ଦେକୌଣ ି କାରଣ ନାହିଁ,    ଆଦେ
ୌ ଦେକୌଣ ି କାରଣ

ନାହିଁ।

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା:  ପିତା,   ମୁଁ� ନଜି ନମିନ୍ଦେ�,         ଦେମାର ପରି୍ୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ାଥ4ନା କଦେର
ଦେ�,  ବ4ପର୍ଥଦେମ,     �
ି ଆମ ଜୀବନଦେର ପାପ ଅଛ,ି     �
ି ବି
ୟ୍ମାନ ବିଷୟ ବ� ଅଛ,ି      ପ�ଣି ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

   ଦେ ଗ�ଡି଼କ ବିଷୟଦେର ଅବଗ� ନହୁଁ�,           �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏଦେ� 
ନି ଦେ ମାନଙ୍କ� ଅ ୱ୍ୀକାର କରିଅଛ� କିମବ୍ା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
  ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେକଦେବବି ଦେ
ଖିନାହୁଁ�, ପିତା,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର�ଅଛ� ଦେ�,  ନାଥନଆ ିବ       । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର� ଦେ�

    ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଆ ି ଜଗ�କ� ପର୍ମାଣ କରିବ,    ଆଉଆମର ପାପ ବିଷୟଦେର,    ଏହା ଦେମାଦେ� ଅନ୍�ଭ4�କ୍� କଦେର     । ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଆମର
     ଜୀବନକ� କହବିାକ� ଦେଲାକଙ୍କ ଆ�ମ୍ାକ� ପଦ୍େରରଣ କରିବ,  “ବିଲ୍,         ଦେ ହପିରି କ୍ଦେରାଧଦେର ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିବାକ� ଏହା �� ମ ପାଇୁଁ

 ଠକ୍ି ନୁଦେହୁଁ                     । ଷଟି୍ଭ୍ ଦେ ହି ପର୍କାର ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିବାକ� ଏହା �� ମ ପାଇୁଁ ଠକ୍ି ନୁଦେହୁଁ। ବିଷୟ ବ� ଲୁଚାଇ ରଖିବା �� ମ ପାଇୁଁ ଠକ୍ି
”  ନୁଦେହୁଁ। ପ�ଣି, ପିତା,            ମୁଁ� ପର୍ାଥ4ନା କଦେର ଦେ� ଦେବାଧହଏୁ ଏଠାଦେର ଅଦେନକ ଦେଲାକଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ଥମ ଥର ପାଇୁଁ,   �� ମର ଆ�ମ୍ାଙ୍କ
 ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା,          �� ଦେମ ଦେ ମାନଙ୍କ� �ାହା ଆଗର� ଜାଣିଅଛ ତାହା  ୱ୍ୀକାର କରିବାକ�  କ୍ଷମ କରିବ,   ଦେ ହି  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ିଦେର

   ଅଟକାଇବ ନାହିଁ ଓ କହବି, “ହୁଁ, ଈଶୱ୍ର,    ପରି ଥ୍ି�ି �ାହା ବି ଦେହାଇପାଦେର,       ମୁଁ� ଭ�ଲ୍ ଅଦେଟ ଓ �� ମଦ୍େଭ ଠକ୍ି ଅଟ    । ଦେମାର ଅନ୍�ଃକରଣ
               ଶ�ଚି କରିବାକ� ମୁଁ� �� ମଭ୍ ର ପଦ୍େରମ ଓ �� ମଭ୍ର ପର୍ଚ� ର 
ୟା ନମିନ୍ଦେ� ନଦିେବ
ନ କଦେର। ଦେହ ପରଦେମଶୱ୍ର,    ଦେମାଦେ� ଏକ ଶ�ଚି

            ’   ଅନ୍�ଃକରଣ 
ଅି ପ�ଣି ଉଲ୍ଲା ଓ ଆନନ୍
ଦେର �� ମଭ୍ର ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କରିବାକ� ଦେମା ଆ�ମ୍ାକ�  ୱ୍ଛନ୍
 କର ”  । �ୀଶ�ଙ୍କ
ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍।
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୧୭.   ଶଗଲାମନ -    ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ମୂର୍ଖA (ହିଗତାପଗଦଶ)

୧.    ଶଦେଲାମନଙ୍କ ଜୀବନର ପୃଷଠ୍ଭମିୂ

 ଠକ୍ି ଅଛ,ି    
ୱି୍�ୀୟ ଶାମ�ଦେୟଲ ପ� �୍କର 
ୱି୍�ୀୟା
୍4ଧଦେର,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ାଉ
ଙ୍କ ଜୀବନର  ମାପ�ି୍ ବିଷୟଦେର ପଢ଼� , 
         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ପ��ର୍ ଅବଶାଦେଲାମ  ହ�ି ଥିବା ତାହାଙ୍କ  ମ ୟ୍ାଗ�ଡି଼କ ବିଷୟଦେର ପଢ଼�     । �ହିଁଉ�ତ୍ାଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଥମ ରାଜାବ�ି ପ� �୍କକ� ଅଗ୍ର ର ଦେହଉ,       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ାଉ
ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ବିଷୟଦେର ପଢ଼� ଆଉ

’                  ତା ପଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶଦେଲାମନ ଓ ତାହାଙ୍କ ରାଜ�ୱ୍ ଓ ପରିଦେଶଷଦେର ମୃ�� ୟ୍ ଓ 
ାଉ
ଙ୍କ ପ��ର୍ ଭାବଦେର  ିଂହା ନଦେର
   ଉପବିଷଟ୍ ଦେହାଇଥିବା ବିଷୟଦେର ପଢ଼� ।

କ.    ଜ୍ଞାନ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ାଥ4ନା

       ଶଦେଲାମନଙ୍କ କାହାଣୀଦେର ଅଦେନକ ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ଘଟଣା ମହୂ ଘଟିଅଛ,ି      କିନ୍��  ମଭ୍ବ�ଃ �ହମିଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ  ଦେବ4ା��୍ମ
     ଘଟଣା ପର୍ଥମ ରାଜାବ�ିର ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଘଟିଅଛି       । ଶଦେଲାମନ  
ା ପର୍ଭ�ଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କଦେଲ;    ଦେ ତାହାଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର

   ନୟିମି� ଭାବଦେର ବ�ି
ାନ କଦେଲ         । ପ�ଣି ଥଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ବ�ି ଉ� ୍ଗ4 କର�ଥିଦେଲ,      
ାପର୍ଭ�  ବ୍ପନ୍ 
ୱ୍ାରା ତାହାଙ୍କ�
  
ଶ4ନ ଦେ
ଇ କହଦିେଲ, “   ’  ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ� କ ଣ ଦେ
ବା,  ”     ତାହା ମାଗ ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଥମ ରାଜାବ�ି ୩:  ୯ ପ
ଦେର, ତାହାଙ୍କର

 ଉ��୍ର ପଢ଼�   “         । ଏଦେହ�� ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭ ଭଲ ଓ ମନ୍
ର ପର୍ଦେଭ
 ଜାଣି ପାରିବ� ,     ଏଥିପାଇୁଁ �� ମଭ୍ ଦେଲାକମାନଙ୍କର ବିଚାର
       କରିବା ନମିନ୍ଦେ� �� ମଭ୍ର ଏହି 
ା କ� ଜ୍ଞାନୀ ମନ 
ଅି।"         ଏଥିଦେର ଈଶୱ୍ର ଶ�ଣିଦେଲ ଓ ଈଶୱ୍ର ଶଦେଲାମନଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନାର ଉ��୍ର
            ଦେ
ଦେଲ ଓ ଦେ  ମୟଦେର ଦେ�ଦେ� ଜ୍ଞାନୀ ଥିଦେଲ ଦେ ମାନଙ୍କଠାର� ତାହାଙ୍କ�  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଜ୍ଞାନୀ ବୟ୍କ୍�ି କଦେଲ    । �ହିଁଉ�ତ୍ାଦେର

 ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ଦେମାଡ଼ଦେର,  ଈଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “    �� ମଦ୍େଭ ଏହି ବିଷୟ ମାଗିଅଛ,      ପ�ଣି ଆପଣା ନମିନ୍ଦେ� 
ୀଘ4ାୟ� ମାଗି ନାହୁଁ;  କିଅବା
    ଆପଣା ନମିନ୍ଦେ� ଐଶୱ୍�4୍ୟ ମାଗି ନାହୁଁ;      ମା�ର୍ ବିଚାର କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଜ୍ଞାନ ମାଗିଅଛ;     ଏଦେହ�� ଦେ
ଖ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍

 ବାକ୍ୟନୁ ାଦେର କଲୁ ” । ବା �୍ବଦେର,       ଶଦେଲାମନଆଉ ଚା�ିଶ ବଷ4 ପାଇୁଁ ରାଜ�ୱ୍ କଦେଲ    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାୟ ୯୭୦-   ୯୩୦ ଖ୍ରୀ .ପୂ
   ମୟ  ୀମାଦେର ଅଛ�    । ଦେକଦେ�କ 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣାନୁ ାଦେର,        ଶଦେଲାମନ  ମ �୍ ଇ ର୍ାଏଲୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଥିଦେଲ  ।

             ଦେ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପାଇୁଁ କିମବ୍
ନ୍�ୀମ�ୂକ ଥିଦେଲ ପ�ଣି ଦେଲାକମାଦେନ  ବ� ଚ�� 
ି4ଗ ଥ୍ ଦେ
ଶଗ�ଡି଼କ ମଧୟ୍ର�,   ଶିବା
    ’    ’      ଦେ
ଶର ରାଣୀ ଓ ଅନ୍ୟମାଦେନ ତା ଙ୍କ କଥା ଓ ତା ଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟଦେର ଶ�ଣିବା ପାଇୁଁ ଆ ିଦେଲ     । ପର୍ଥମ ରାଜାବ�ି ୪:  ୨୯ ପ
ଦେର, 

 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଢ଼� , “       ଆହରିୁ ପରଦେମଶୱ୍ର ଶଦେଲାମନଙ୍କ� ଅ�ିଶୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ବ�
ଧ୍ି,      ପ�ଣି  ମ�
ର୍�ୀର ଥ୍ ବାଲୁକା ନ୍ୟାୟ ମନର
  ବି �ି୍ଣ୍4ଣତା ପର୍
ାନ କଦେଲ              । ପ�ବ4ଦେ
ଶୀୟ  ମ �୍ ଦେଲାକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ମି ର୍ୀୟ  ମ�
ାୟ ଜ୍ଞାନ ଅଦେପକ୍ଷା ଶଦେଲାମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ

 ”   ଅଧିକ ଦେହଲା। ୩୨ ପ
:            ଦେ ୩୦୦୦ ନୀ�ିକଥା କହଦିେଲ ଓ ତାଙ୍କର ୧୦୦୫ ଗୀ� ଥିଲା       । ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନମିନ୍ଦେ� ଶଦେଲାମନ
              କିମବ୍
ନ୍�ୀମ�ୂକ ଥିଦେଲ। ତାହାଙ୍କ ପିତା �ାହା  ମପ୍ା
ନ କରିବାକ�  କ୍ଷମ ଦେହାଇଥିଦେଲ ତାହା ବାହାଦେର ଦେ ଇ ର୍ାଏଲର

       ରାଜଦେନୈ�ିକ  ୀମା ମହୂ  ମପ୍ର୍ ାରି� କରିଥିଦେଲ। ଦେ ମନ୍
ରି ନମି4ାଣ କଦେଲ;     ଦେ ଉପା ନାକ� �ିର�ଶାଲମଦେର ଦେକନ୍
ର୍ୀଭ�ୂ
କଦେଲ,    �ାହାକି ଅ�ୟ୍ନ୍� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଥଲିା            । ଆଉ ଦେ ଅପରିମି� ଐଶୱ୍�4୍ୟ ଏକ�ର୍ କଦେଲ। ଦେ�ଣ� ଦେକଦେ�କ

ୃଷଟି୍ଦେକାଣଦେର,       ଶଦେଲାମନ ଇ ର୍ାଏଲୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର�  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଥିଦେଲ।

ଖ.      ଜଦେଣ ନଦିେବ4ାଧ ଭାଦେବ ମୃ�� ୟ୍ ବରଣ କଦେର

 କିନ୍�� ଶଦେଲାମନ,   ଅନ୍ୟ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପରି,         ବ�ତାଦେର ଆରମଭ୍ କଦେଲ କିନ୍�� 
�ବ4�ତାଦେର ଦେଶଷ କଦେଲ    । ଏହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
     ନରିୀକ୍ଷଣ କର�ଥିବା ଏକ ପର୍କାର ନମ�ନା ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?  କିନ୍�� ବାରମବ୍ାର,      ଏହି ଦେଲାକମାଦେନ  ବ�ତାଦେର ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି

    କିନ୍�� ତାପଦେର 
�ବ4�ତାଦେର ଦେଶଷ କରନ୍�ି     । ପର୍ଥମ ରାଜାବ�ି ୩:  ୩ ପ
ଦେର,    ଏହା ତାହାଙ୍କ ରାଜ�ୱ୍ର ପର୍ାରମଭ୍ଦେର,  “  ପ�ଣି
          ଶଦେଲାମନଆପଣା ପିତା 
ାଉ
ଙ୍କର ବିଧି ଅନୁ ାଦେର ଆଚରଣ କରି  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କଦେଲ।"    ଦେ  ବ�ତାଦେର ଆରମଭ୍

କରନ୍�ି   ’   । କିନ୍�� ତା ପଦେର ଅ�ି ଚଞଚ୍�,   ଦେ ଫାଦେରାଙ୍କ କନ୍ୟାକ�,    ଏକ ରାଜଦେନୈ�ିକ ବିବାହ କରନ୍�ି,      କିନ୍�� ଏପରି କିଛି �ାହା ତାଙ୍କ�
        ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର କ�ହା�ାଇଥିଲା ଦେ� ଦେ କରି ପାରିଦେବ ନାହିଁ         । ଦେ ନଶିଚ୍ୟ ବିଦେ
ଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ� ବିବାହ କରିଦେବ

                 ନାହିଁ। ��ପ୍ଦେର ଶଦେଲାମନ ତାହାଙ୍କର ବିଜୟ ଓ ନମି4ାଣ କା�4୍ୟକ୍ରମ  ମପ୍ନ୍ନ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଦେବଠି ଓ ଭାରୀ କର ପର୍
ାନ
         ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି। ଠକ୍ି ପର୍କାର  ମ ୟ୍ା ମହୂ �ାହା ଶାମ�ଦେୟଲ ଇ ର୍ାଏଲୀୟମାନଙ୍କ�  �କ4 କରାଇଥିଦେଲ, “   ଏହାହିଁ ଜଦେଣ ରାଜା

କରନ୍�ି        । �
ି �� ଦେମ ବା �୍ବଦେର ଜଦେଣ ରାଜାଙ୍କ� ଚାହୁଁ,         ଦେ�ଦେବ ଏହାହିଁ ତାହା ଦେ ମାଦେନ �� ମ ପର୍�ି କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି ”   । ପ�ଣି
          ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ପର୍ଥମ ରାଜାବ�ିଦେର ପର୍ଥମ ଏକା
ଶ ଅଧୟ୍ାୟଗ�ଡିକ ପ�ଙ୍ଖାନୁପ�ଙ୍ଖ ପଢ଼଼,    ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ଶଦେଲାମନଙ୍କ

     ଜୀବନ ଅବନ�ିକ� �ାଉଥିବାର ନରିୀକ୍ଷଣ କର     । ପ�ଣି ପରିଦେଶଷଦେର,      ବ4ଶଦ୍େରଷଟ୍ ଜ୍ଞାନୀ ବୟ୍କ୍�ି ଆପଣା ଭାଷାଦେର,  ଆପଣାର
    ବିଦେଶଷ ବୟ୍ବହ�ୃ ଶବ
୍ଦେର ମଖୂ4 ହଅୁନ୍�ି।

   ପର୍ଥମ ରାଜାବ�ି ୧୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର,    ୧ ପ
ର� ଆରମଭ୍ କରି,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଢ଼� , “      ଶଦେଲାମନ ରାଜା ଫାଦେରାର କନ୍ୟା ଛଡା
ଦେମାୟାବୀୟ, ଅମଦ୍େମାନୀୟ, ଇଦେ
ାମୀୟ,         ିଦେ
ାନୀୟ ଓ ହ�ି�୍ୀୟ ଅଦେନକ ବିଦେ
ଶୀୟ  �୍ର୍ୀମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କଦେଲ;  ଏହି

     ଦେଗାଷଟ୍ୀୟମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର  
ାପର୍ଭ� ଇ ର୍ାଏଲର  ନ୍ତାନଗଣକ� କହଥିିଦେଲ,      �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍କ� �ିବ ନାହିଁ, 
     କିଅବା ଦେ ମାଦେନ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍କ� ଆ ିଦେବ ନାହିଁ;        କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ନଶିଚ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ଦେ
ବଗଣ ପର୍�ି
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   �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମନକ� ବିପଥଗାମୀ କରିଦେବ;       ଶଦେଲାମନ ଏମାନଙ୍କ ପର୍�ି ପଦ୍େରମଦେର ଆ କ୍� ଦେହଦେଲ ”      । ଏଣ� ତାହାଙ୍କର  ା� ଶ
ରାଜପ�ନ୍ୀ,     ଓ �ିନି ଶ ଉପପ�ନ୍ୀ ଦେହଦେଲ;       ଆଉତାଙ୍କର ପ�ନ୍ୀମାଦେନ ତାଙ୍କର ମନକ� ବିପଥଗାମୀ କଦେଲ      । କାରଣ ଶଦେଲାମନ

    ବୃ
ଧ୍ ହଅୁନ୍ଦେ� ଏପରି ଘଟିଲା ଦେ�,           ତାଙ୍କର ପ�ନ୍ୀମାଦେନ ଅନ୍ୟ ଦେ
ବଗଣ ପର୍�ି ତାଙ୍କର ମନକ� ବିପଥଗାମୀ କଦେଲ;   ପ�ଣି
           ତାଙ୍କର ପିତା 
ାଉ
ଙ୍କ ଅନ୍�ଃକରଣ ପରି ତାଙ୍କର ଅନ୍�ଃକରଣ  
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କର ପର୍�ି  ି
ଧ୍ ଦେନାହଲିା ”   । ପ�ଣି

                  ପାଠୟ୍ ଏହି  ମ �୍ ବିଦେ
ଶୀ ଦେ
ବତାଗଣଙ୍କ ପାଇୁଁ ଶଦେଲାମନ ମନ୍
ରି ନମି4ାଣ କର�ଥିବା ବିଷୟଦେର କହବିାକ� ଚାଲୁ ରଦେଖ। ଏହା
   ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ଅଦେଟ ଦେ� ବା �୍ବଦେର,            ଦେକବ� ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ �ାହା ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ତାହା ଦେହଉଛି ନୟିମ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ �୍ତା   ।
         ଶଦେଲାମନଙ୍କର ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ ଏଠାଦେର ଉପଲବଧ୍ ଅଦେଟ। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା,   ତାଙ୍କର ଶକ୍�ି ଥିଲା,    ତାଙ୍କରଐଶୱ୍�4ୟ୍

ଥିଲା,  କିନ୍�� ଦେଶଷଦେର,     ଦେ ଗ�ଡିକ ଦେ ଦେ� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ନ ଥିଲା       । ବା �୍ବଦେର ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ ଦେହଲା ଦେ�,  ଶଦେଲାମନ
      ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ାୟି�ୱ୍ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ �୍ ଥିଦେଲ କି ନାହିଁ,       ଦେ ନୟିମ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ �୍ ଥିଦେଲ କି ନାହିଁ       । ପ�ଣି ଏହା ଦେ ହି ମାନ
ଣଡ୍

                  ଉପଦେର ଏବଂ ଦେକବ� ଦେ ହି ମାନ
ଣଡ୍ ଉପଦେର ହିଁ ତାହାଙ୍କ� ବିଚାର କରା�ାଏ। ଏବଂ ୧୧ ଅଧୟ୍ାୟର ଦେଶଷଦେର ତାହାଙ୍କ� ଜଦେଣ ମଖୂ4
         ’        ଦେବାଲି ବିଚାର କରା�ାଏ। ଈଶୱ୍ର ଶଦେଲାମନଙ୍କ� କହନ୍�ି ଦେ� ଦେ କ ଣ କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଶଦେଲାମନଙ୍କ ପ��ର୍ ଦେହ��

      ଦେ ତାହାଙ୍କର ରାଜୟ୍କ� 
�ଇଭାଗଦେର ବିଭକ୍� କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,      ଉ��୍ର ଥ୍ 
ଶଟି ଦେଗାଷଠ୍ୀ ମହୂକ� ଅନ୍ୟ ରାଜୟ୍କ�

ଆି�ିବ,    �ଥାପି 
ାଉ
ଙ୍କର ବିଶୱ୍ �୍ତା  କାଶ�,          ଈଶୱ୍ର 
�ଇ 
କ୍ଷିଣ ଦେଗାଷଠ୍ୀକ� ରକ୍ଷି� କରିଦେବ ପ�ଣି ଶଦେଲାମନଙ୍କର

           ମ �୍ ପ��ର୍ ଏବଂ ଶଦେଲାମନଙ୍କ ପରିବାର ଦେ ହି 
�ଇ ଦେଗାଷଠ୍ୀ ଉପଦେର ଶା ନ କରିଦେବ       । ଜଗ�ର  ବ�ଠାର� ଜ୍ଞାନୀ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ
ଜୀବନ,     �ିଏ ନଦିେବ4ାଧ ଦେହାଇ ମଦେଲ।

୨.   ହଦିେତାପଦେ
ଶର ପରିଚୟ

          ମୁଁ� ଶଦେଲାମନଙ୍କ ଜୀବନକ� ହଦିେତାପଦେ
ଶଋ ପ� �୍କ ନମିନ୍ଦେ� ପୃଷଠ୍ଭମିୂ ଭାବଦେର ବୟ୍ବହାର କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ    । ଶଦେଲାମନ ୩୦୦୦
   ନୀ�ି କଥା ଦେଲଖିଦେଲ,  ଏଥିମଧୟ୍ର� ଦେକଦେ�କ,         ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଲିଖି� ନୀ�ିକଥା ମହୂ  ହ�ି ଏକ ପ� �୍କଦେର  ଂଗ୍ରହ

     କରାଗଲା �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ହଦିେତାପଦେ
ଶ ଦେବାଲି କହଥିାଉ           । ଏହା �� ମର ବାଇବଲର ମଝିଦେର ଠକ୍ି ଗୀ� ଂହତିାର ପରବ�୍4�ୀ
                 ପ� �୍କ ଅଦେଟ। ପ�ଣି ଏହି ନୀ�ି କଥା ମହୂ ଅ�ୟ୍ନ୍� ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ଅଦେଟ। ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ �� ଦେମ ଦେ ଗ�ଡିକ� ପଢ଼ିବାଦେର ଅଧିକ

                 ମୟ ଅ�ିବାହ�ି କରିଅଛ କି ନାହିଁ। କିନ୍�� ଜଣାପଦେଡ ଦେ� ଏହି ନୀ�ିକଥା ମହୂର ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ଓ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ ବିଷୟଦେର
                    କିଛି କହବିାର ଅଛ।ି ଏହା ଆଶଚ୍�4ୟ୍ଜନକ ଅଦେଟ �ାହା �� ଦେମ ଏହି ପ� �୍କଦେର ଦେଖା�ି ବାହାର କରି ପାରିବ ଆଉ �
ି �� ଦେମ

 ପର୍ଚାର କର�ଥିଲ,      �� ଦେମ �� ମର ପରି୍ୟ ନୀ�ିକଥା ବାଛି ପାରିବ,    କିନ୍�� ମୁଁ� ପର୍ଚାର କର�ଅଛ,ି     ଦେ�ଣ� ଏଠାଦେର ଦେମାର ପରି୍ୟ
 ନୀ�ିକଥା ବ� ଅଛି  । ପ�ନବ4ାର,   କିଛି ବିଷୟବ �୍� ଅଛ,ି �
ବିା,      ତାହା ବ� ଏହି ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଗ�ି କଦେର     । କିନ୍�� ବିଷୟବ �୍� ଗ�ଡି଼କ

       ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ �ାହା ବିଷୟଦେର ହଦିେତାପଦେ
ଶ କହବିାକ� ଭଲ ପାଏ,    ତାହା ଅ� �ଆ ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ  । ବାରମବ୍ାର,  ହଦିେତାପଦେ
ଶ
   ଅ� �ଆ ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କଦେର   । ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ,  ହଦିେତାପଦେ
ଶ ୨୦:  ୪ ପ
, “       ଅ� �ଆ ଶୀ�  କାଶ� ହ� ବ�ଲାଏ ନାହିଁ; 

        ଏଣ� ଶ ୟ୍  ମୟଦେର ଦେ ଦେଖାଜିଦେଲ ଦେହୁଁ କିଛି ପାଏ ନାହିଁ ”          । ମୁଁ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମଧୟ୍ ପବୂ4ଦେର ଶୀ�  ମୟଦେର ଦେରାପଣ କରିବାକ�
         ବାହାରକ� �ାଉଥିବା ଜଦେଣ ଅ� �ଆ ଦେଲାକର ଦେ ହି 
ୃଶୟ୍କ� ଭଲ ପାଏ,       କିନ୍�� ଦେ ବାହାରକ� �ାଇ ଦେରାପଣ କରିବାକ� �ାଉନାହୁଁାନ୍�ି, 

    କିନ୍�� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଶଷୟ୍  ମୟଆଦେ ,    ଦେ ବାହାରକ� �ାଇ କହନ୍�ି, “ଆଦେର,     ମ �୍ ଖା
ୟ୍ କ�ଆଦେଡ ଗଲା?”    ଏହା ଜଦେଣ
     ଅ� �ଆ ଦେହବାର ଏହି ଅ ଙ୍ଗ� 
ୃଶୟ୍ ଅଦେଟ;      ଅ� �ଆ ବିଷୟଦେର କହବିାକ� ବହ�ୁ କିଛି ଅଛ।ି

       ହଦିେତାପଦେ
ଶର ଶାନ୍� ଅନ୍�ଃକରଣ ବିଷୟଦେର କହବିାକ� ବହ�ୁ କିଛି ଅଛି          । ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ ମୁଁ� ଦେକଦେ�ଥର ବଢ଼ିବା ବିଷୟଦେର ଶ�ଣିଅଛ,ି 
 ହଦିେତାପଦେ
ଶ ୧୪:୩୦, “  ବ�୍4�ମାନ ବିଲି,”  ’   ଦେମା ମା ଦେମାଦେ� କହଥୁିଦେଲ         । ମୁଁ�  ବ� ଦେବଦେ� ଜାଣିଥିଲି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ୱିଲିୟମ୍ କିମବ୍ା

      “  ବିଲି ଥିଲି ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� କଷଟ୍ଦେର ଥିଲି। ବ�୍4�ମାନ ବିଲି,      ଏକ ଶାନ୍� ଅନ୍�ଃକରଣ ଦେ
ହକ� ଜୀବନ 
ଏି ”    । ବରଂ ମୁଁ� ଏକ
    “ଅ�� ୟ୍କ୍�ି ପିଲା ଥିଲି। ବିଲ୍,      �� ଦେମ ଏଦେବ ଶାନ୍� ଦେହାଇପାରିବ ନାହିଁ କି?      ଏକ ଶାନ୍� ଅନ୍�ଃକରଣ ଦେ
ହକ� ଜୀବନ 
ଏି,   ପ�ଣି ଇଷ4ା

  ହାଡ଼ର କ୍ଷୟ  ବ୍ରପୂ ”        । ମୁଁ� �ାହା ବହ�ୁ ଥର ଶ�ଣିଥିଲି ତାହା ହଦିେତାପଦେ
ଶ ୧୫:   ୧ ପ
 ଥିଲା    “। ବିଲି,  ଦେକାମ� ଉ��୍ର,  କ୍ଦେରାଧକ�
 
ମନ କଦେର;      ମା�ର୍ କଟ� ବାକ୍ୟ ଦେକାପ ଜନ୍ମାଏ।"        ଶାନ୍� ଅନ୍�ଃକରଣ ବିଷୟଦେର କହବିାକ� ବହ�ୁ କିଛି ଅଛ।ି

    ଦେ ଠାଦେର ଧନ ତା ହ�ି ବିଦେଶଷ�ଃ ଅ ାଧ�-        ଅଜି4� ଧନ ବିଷୟଦେର ମଧୟ୍ ବହ�ୁ କିଛି କହବିାକ� ଅଛି     । କିନ୍�� ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ, 
 ହଦିେତାପଦେ
ଶ ୧୭:  ୧ ପ
, “           ବିବା
��କ୍� ଦେଭାଜଦେର ପଣୂ୍4ଣ ଗୃହ ଅଦେପକ୍ଷା ଶାନ୍�ି  ହ�ି କଦେ�କ ଶ�ଷକ୍ ଅନ୍ନ ଭଲ ”   । ହଦିେତାପଦେ
ଶ

     ବିଷୟଦେର ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ବିଷୟ ଦେହଉଛି ତାହା ଦେ�,     ଦେ ମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ପର୍ଦେୟାଗଦେର ବୟ୍ବହାରିକ,   କିନ୍�� ତାହା
     ଅଦେପକ୍ଷା ଦେ ମାଦେନ ଅଦେପକ୍ଷାକୃ� ବହ�ୁ ଗଭୀର ଅଟନ୍�ି            । ତାହା ବିଷୟଗ�ଡିକ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ ଅଦେଟ �ାହାକ� ମୁଁ� ଏହି
    ପତ୍ାହଦେର ବା �୍ବଦେର ଦେ
ଖିଅଛି ଦେ�,   ଦେ ମାଦେନ ଦେକବ� ନୁଦେହୁଁ, “            ଏଠାଦେର �� ଦେମ ଏହା କିପରି କର ଏବଂ �� ଦେମ ତାହା କିପରି କର ତାହା

 ଏଠାଦେର ଅଛି ”             । କିନ୍�� ଏହି ଅଦେନକ ବିଷୟ ବ� ପଛଦେର ଗଭୀର ଦେମୌ�ିକ  ଥ୍ାୟୀ  �ୟ୍ ମହୂ ଅଛ।ି ୧୭:    ୧ ପ
 ମଲ୍ୂୟ
    ପ୍ଷଟ୍ୀକରଣର ଏକ ପର୍ ଙ୍ଗ ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?     ’  �� ମ ପାଇୁଁ ଅଧିକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ କ ଣ ଅଦେଟ,     ବିବା
  ହ ପର୍ଚ� ର ଅଥ4

ପାଇବା,        କିମବ୍ା ଶାନ୍�ି ଓ ଶାନ୍�  ହ ଅ�ପ୍ ପାଇବା?     ଏହାର ମ�ୂ  �ୟ୍ ଦେହଉଛି ଦେ�,      ଶାନ୍�ି ଓ ଶାନ୍� ଅଧିକ ମଲ୍ୂୟବାନ ଅଦେଟ  ।
      ଧନ ବିଷୟଦେର କହବିାକ� ଅଦେନକ କିଛି ଅଛ।ି ୧୯:  ୧୭ ପ
, “    ଦେ� 
ରି
ର୍କ� 
ୟା କଦେର,    ଦେ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ� ଋଣ 
ଏି;  ପ�ଣି,  ଦେ 

    ତାହାର ଉ��୍ମ କମ4ର ପରିଦେଶାଧ କରିଦେବ ”         । ତାହା ଏକ ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ନୀ�ିକଥା ଅଦେଟ କାରଣ ଏହା ଭଣଡ୍ାରଘରିଆର
  ଅନ୍�ଃକରଣର ଗଭୀରକ� �ାଏ,    ଏହା �ାଏ ନାହିଁ କି?         ଦେ�ଉୁଁ ଧାରଣା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଅଛି ତାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

         ଏହାକ� କିପରି ବୟ୍ବହାର କର� ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ନକିଟଦେର 
ାୟୀ ଅଟ�     । ପ�ଣି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
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     ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଧନ ଦେନଇ 
ରି
ର୍ମାନଙ୍କ� 
ାନ କର�,         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବା �୍ବଦେର ପର୍ଭ�ଙ୍କ� ଋଣ ଦେ
ଉଅଛ� ପ�ଣି ଦେ ଏଥିପାଇୁଁ
  ଆମକ� ପରିଦେଶାଧ କରିଦେବ   । ଦେମାର ଅଥ4,     ବୟ୍ବହାରିକ ଜ୍ଞାନ  ହ�ି ଗଭୀର  �ୟ୍ ମହୂ        । ଧନ ବିଷୟଦେର କହବିାକ� ବହ�ୁ କିଛି ଅଛ।ି"

       ଏହାର ମଧୟ୍ ହଦିେତାପଦେ
ଶ ବିଷୟଦେର କହବିାକ� ବହ�ୁ କିଛି ଅଛି           । ଏହି ଦେରଖାଗ�ଡି଼କ  ହ�ି ଦେମାର ପରି୍ୟ ନୀ�ିକଥା ହଦିେତାପଦେ
ଶ ୫
ଅଧୟ୍ାୟର,     ୧୮ ପ
ଦେର ଆରମଭ୍ ଦେହାଇଅଛ,ି “    ଏକ ପଦ୍େରମିକା ହରିଣୀ,        ଏକ ରପୂବ�ୀ ହରିଣୀ ପରି �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା

   ଦେ�ୌବନକା�ର ଭା�4୍ୟାଠାଦେର ଆଦେମା
 କର        ”        । ତାହାଙ୍କ ପଦ୍େରମଦେର  ବ4
ା �� ମଦ୍େଭ ଆ କ୍� ହଅୁ। ମୁଁ� ତାହା ପ ନ୍
 କଦେର। ମୁଁ�
      ଏହି  ପତ୍ାହଦେର ରବିନଙ୍କ ପାଇୁଁ ପଢ଼ି଼ଥିଲି ଓଦେ କହଲିା, “  ଆହା ମହାନ,   ମୁଁ� ବ�୍4�ମାନ ହରିଣୀ,   ମୁଁ� ଏକ ହରିଣୀ।" “ଆହା,   କିନ୍�� ଏକ

ପଦ୍େରମିକା,  ଏକ ରପୂବ�ୀ,   ଦେମାହର ପରି୍ୟା ”               । ଜଦେଣ ଉ��୍ମ  �୍ର୍ୀଙ୍କ ବିଷୟଦେର କହବିାକ� ବହ�ୁ କିଛି ଅଛ।ି ପ�ଣି ପର୍କୃ�ଦେର
                  ଜଦେଣ ଉ��୍ମ  �୍ର୍ୀ ନୁଦେହୁଁ ଦେବାଲି କହବିାକ� ମଧୟ୍ ଏହାର ଅ�ପ୍ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ପ�ଣି ଦେମାଦେ�  ଚୂାଇଦେ
ବାକ� ପଡିବ ଦେ�,  

        ହଦିେତାପଦେ
ଶର ପର୍ ଙ୍ଗ ଦେହଉଛି ଜଦେଣ ପିତା ଆପଣା ପ��ର୍କ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି,       ଏବଂ ଦେ�ଣ� ଏହି ଉପା
ାନ ଉପଦେର ରାଜହଂ ୀ
       ପାଇୁଁ �ାହା ଉ��୍ମ ତାହା ରାଜହଂ ପାଇୁଁ ଉ��୍ମ ଅଦେଟ          । ଘୃଣାଜନକ  ୱ୍ାମୀମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଅଧିକ ବିଷୟ ବ� ମୁଁ� ଇଚଛ୍ା

କଦେର,     ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ବହ�ୁ କିଛି ନାହିଁ    । କିନ୍�� ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ,  ହଦିେତାପଦେ
ଶ ୨୧:  ୯ ପ
ଦେର, “    କ�ିହଡିୁ  �୍ର୍ୀ  ଙ୍ଗଦେର
          ପର୍ଶ �୍ ଗୃହଦେର ବା କରିବା ଅଦେପକ୍ଷା ଛା�ର ଏକ ଦେକାଣଦେର ବା କରିବା ଭଲ ”        । �� ଦେମ ଗୃହକ� �ିବା ପଦେର ଦେ ହି ବିଷୟଦେର

                ଜୀବନ୍� ବାଇବଲର ଅନୁବା
ଦେର �ାଞଚ୍ କର। ଏହା ବରଂ  ଜୃନଶକ୍�ି  ମପ୍ନ ଓ ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ଅଦେଟ। ଦେ ବିଷୟଦେର କହବିାକ�
  ବହ�ୁ କିଛି ଅଛ।ି

         କିନ୍�� ବୟ୍ଭିଚାର ବିଷୟଦେର କହବିାକ� ମଧୟ୍ ଏହାର ଏକ ଭୟଙ୍କର କଥା ଅଛି       । ଦେ�ୌନ ବିଶୱ୍ �୍ତା ବିଷୟଦେର କହବିାକ� ଏହାର
                ବହ�ୁ କଥା ଅଛ।ି ଦେବାଧହଏୁ  ବ�ଠାର� ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ହଦିେତାପଦେ
ଶ ୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଅଛି ଏବଂ ଦେମାର ଏକ ଅଂଶ ଏହି

  ବିଷୟଗ�ଡି଼କ� ଏଡ଼ାଇବାକ� ଚାଦେହୁଁ,        କିନ୍�� �
ି ମୁଁ� ହଦିେତାପଦେ
ଶ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ �୍ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ,ି   ମୁଁ� କରିପାରିବି ନାହିଁ,   କାରଣ ଏହା
      ହଦିେତାପଦେ
ଶଦେର ଥିବା ପର୍ମ�ଖ ବିଷୟବ �୍�  ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ          । ଏହା ହଦିେତାପଦେ
ଶ ୫ ଅଧୟ୍ାୟର ୩ ପ
ର� ଆରମଭ୍

ଦେହାଇଅଛ,ି “       ଦେ�ଦେହ�� ପର �୍ର୍ୀର ଓଷ଼ଠ୍ର� ଦେଟାପା ଦେଟାପା ମଧ� କ୍ଷରଇ ”        । ପର �୍ର୍ୀ ଦେକବ� ଜଦେଣ ଦେବଶୟ୍ା ନୁଦେହୁଁ। ପର �୍ର୍ୀ
             କାମ ପର୍କ୍ରିୟାର ପର୍�ୟ୍କ୍ଷ ଚି�ର୍ଣ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଦେୱବ ାଇଟ୍ କିମବ୍ା କାମ ପର୍କ୍ରିୟାର ପର୍�ୟ୍କ୍ଷ ଚି�ର୍ଣ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ

               ପ�ରି୍କାଦେର ଥିବା  �୍ର୍ୀ ଅଦେଟ। ପର �୍ର୍ୀ ଦେ�ୌନ ପର୍ବୃ��ି୍ଦେର  କ୍ରିୟ ଉଚଚ୍ ବି
ୟ୍ା�ୟର ଜଦେଣ ଛା�ର୍ କିମବ୍ା ଛା�ର୍ୀ ଅଦେଟ
             ଆଉ ଦେ�ୌନ ପର୍ବୃ��ି୍ଦେର  କ୍ରିୟ ମହାବି
ୟ୍ା�ୟର ଜଦେଣ ଛା�ର୍ କିମବ୍ା ଛା�ର୍ୀ ଅଦେଟ। ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ବୟ୍ଭିଚାରିଣୀ  �୍ର୍ୀ, 

              ପର �୍ର୍ୀ ଦେହଉଛି ଏପରିକି ପଦ୍େରମର ଛ�ନାକର�ଥିବା କନଷିଠ୍ ଉଚଚ୍ ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର �ାହା ଚାଲୁ ରଦେହ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଓ
      ଆଦେବଗପର୍ବଣ ପର୍�ିବନ୍ଧକ ମହୂର ଅବିର� ଆଗଭର �ାହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଅଛି     । ହଦିେତାପଦେ
ଶ କଦେହ, “  ଜଦେଣ ପର �୍ର୍ୀର

ଓ଼ଷଠ୍,"      ଓ ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନ୍ୟାୟ ଂଗ� ଦେହଉ, ପରପ�ର�ଷ, “  ମଧ� କ୍ଷରଇ         । ତାହାର ମ�ଖ ଦେ�ୈ� ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧକି
        ଚିକ୍କଣ ଅଟଇ। କିନ୍�� ତାହାର ଦେଶଷ
ଶା ନାଗ
ଅଣା ନ୍ୟାୟ ପିତା,    
ବି୍ଧାର ଖଡଗ୍ �� ଲ୍ୟ �ୀକ୍ଷଣ   ’     । ତା ର ପା
 ମୃ�� ୟ୍ ଆଡକ�
 ଓଲ୍ଲାଇ �ାଏ, ’     ତା ର ପା
 ବିକ୍ଦେଷପ ପାତା� (ନକ4)  ଦେର ପଡ଼ଇ ”       । ଅନ୍�ନି4ହ�ି ବିଷୟବ �୍� ମଧୟ୍ର� ଅନ୍ୟ�ମ ଦେମୌ�ିକ ବିଷୟ

          �ାହା ହଦିେତାପଦେ
ଶ ମାଧୟ୍ମଦେର ଏହାର ପଥ �ିଆର କଦେର ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ ମାନଙ୍କ ଭାଷାଦେର,     ନଦିେବ4ାଧ ଦେକବ�  ୱ୍�ପ୍ କା�ୀନକ�
 
ୃଷଟି୍ପା� କଦେର                  । ପ�ଣି ଦେମାଦେ� ଏହା ଦେ ମାନଙ୍କ ଭାଷାଦେର କହବିାକ� ପଡିବ କାରଣ କାହାକ� ଦେହଦେବଦେହଦେଲ ନଦିେବ4ାଧ ଦେବାଲି ନ

              କହବିାକ� ଦେମା ମାତା ଦେମାଦେ� ଶିଖାଇଦେଲ। କିନ୍�� ଶଦେଲାମନ ଦେ ମାନଙ୍କ� ନଦିେବ4ାଧ ଦେଲାଦେକ ଦେବାଲି କହନ୍�ି,    ଦେ�ଣ� ଏହି ପର୍ ଙ୍ଗଦେର
  ଦେମାଦେ� କରିବାକ� ପଡି଼ବ                 । ନଦିେବ4ାଧ ଦେଲାକ ଦେକବ�  ୱ୍�ପ୍ କା�ୀନକ� ଦେ
ଦେଖ। ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ବୟ୍କ୍�ି 
ୀଘ4 କା�ୀନ ଦେ
ଖା�ାଏ।

                 ହଦିେତାପଦେ
ଶ ପ� �୍କ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଦେମୌ�ିକ ବ �୍� । ଏବଂ ନଦିେବ4ାଧ ଦେଲାକ ଏହି ପର �୍ର୍ୀକ� ଦେ
ଦେଖ ପ�ଣି ତାହାର ଓ଼ଷଠ୍ର� ଦେଟାପା
           ଦେଟାପା ମଧ� କ୍ଷର�ଥିବା ଓ ତାହାର ମ�ଖକ� ଦେ�ୈ� ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଚିକ୍କଣ ଦେ
ଖି କଦେହ, “    ଏହାର ଦେକୌଣ ି ଫଳାଫ� ନାହିଁ    । 
ୀଘ4
 କା�ୀନ ନାହିଁ,     ଏହା ଦେକବ�  ୱ୍�ପ୍ କା�ୀନ ଅଦେଟ ”       । ଏହା ହଦିେତାପଦେ
ଶ ପ� �୍କଦେର ଏହପିରି ଏକ ପର୍ମ�ଖ ବିଷୟବ �୍� ।

           କିନ୍��  ମ �୍ ହଦିେତାପଦେ
ଶ ଓ  ମ �୍ ବିଷୟବ �୍� ମଧୟ୍ର�  ବ�ଠାର� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ  ମଭ୍ବ�ଃ ହଦିେତାପଦେ
ଶ ୧,   ୭ ପ
 ଅଦେଟ  ।
                   
ୟାକରି ଦେ ଠାକ� �ାଆନ୍�� । ଶଦେଲାମନ ଏହି ନୀ�ିକଥା  ହ�ି ପ� �୍କ ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି ପ�ଣି ଏହା ଏହି ନୀ�ିକଥା ମଧୟ୍ର� ହିଁ ବାକି

   ମ �୍ ପ� �୍କ ଆଦେ ।

    �
ି �� ଦେମ ଜ୍ଞାନୀ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁ,      �
ି �� ଦେମ ପର୍କୃ�ଦେର ଚ�� ର ଦେହବାକ� ଚାହୁଁ,       ଦେ�ଦେବ �� ମର ଜ୍ଞାନର  ନ୍ଧାନ ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଭୟର�
 ଆରମଭ୍ ହଏୁ               । ତାହା ପର୍ାରମଭି୍କ ବିନ୍
� ଅଦେଟ। ତାହା ଉ� ୍ ଅଦେଟ ଦେ�ଉୁଁଥିର� ଅନ୍ୟ  ମ �୍ ଜ୍ଞାନ ପର୍ବାହ�ି ଦେହବ। ବ�୍4�ମାନ, 

      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଭୟ ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କର�,      ’    ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା ଵାକ୍ୟାଂଶର ଅଥ4 କ ଣ ତାହା ଭ�ଲ
  ବ� ଝିବାକ�  ହଜ ଅଦେଟ    । ଦେଗାଟିଏ ପଦେଟ,       ଏହା ଭୟଭୀ� ଦେହବା ପାଇୁଁ ଅଥ4 କଦେର ନାହିଁ,      ଅବଶୟ୍ ଦେ�ପ�4୍ୟନ୍� �� ଦେମ ପାପଦେର ବଞଚ୍�

        ନାହୁଁ ପ�ଣି ମୁଁ� ବିଚାର ବିଷୟଦେର ମଧୟ୍ ଭୟଭୀ� ଦେହବି             । କିନ୍�� ତାହା ପର୍କୃ�ଦେର ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଭୟ ବିଷୟଦେର ନୁଦେହୁଁ। ପ�ଣି ପର୍ଭ�
                   ବିଷୟକ ଭୟ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍4ୱଦେର ଭ
ର୍ ଦେହବା ଭ�ି କିଛି ବିଷୟକ� ପାଣିଆ କରା �ାଇ ପାଦେର ନାହିଁ। କିନ୍�� ପର୍ଭ� ବିଷୟକ ଭୟ

        “  ”   “  ”   ମଝିଦେର କିଛି ବିଷୟ ଅଦେଟ ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭକ୍�ିପଣୂ୍4ଣ ଭୟ କିମବ୍ା  ମମ୍ାନଜନକ  ମମ୍ାନ ପରି ବାକ୍ୟାଂଶ ବୟ୍ବହାର
            କର�। କିନ୍�� ଭକ୍�ିପଣୂ୍4ଣ ଭୟ କିମବ୍ା  ମମ୍ାନଜନକ  ମମ୍ାନଦେର ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ ଜଡି�,  ତାହା ଜ୍ଞାନର

 ଆରମଭ୍ ଅଦେଟ       । ଦେ ହଠିାର� ହିଁ ଏହା  ବ� ଉ�ପ୍ନ୍ନ ହଏୁ।

   �ା�ର୍ା ୧୪ ଅଧୟ୍ାୟଦେର,    ’          
ାପର୍ଭ� ବିଷୟକ ଭୟ କ ଣ ତାହା ବ� ଝିବାଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  ାହା�ୟ୍ କରିବାକ� ଏକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ
 ଚି�ର୍ ଆଙ୍କା�ାଇଅଛି          ’      । �� ଦେମ ଦେକଦେବ ବାଇବଲଦେର ଦେଲାକଙ୍କ  ଥ୍ାନଦେର ନଜିକ� ରଖି ଏହା କ ଣ ଦେବାଲି �� ଦେମ ଦେକଦେବ ଆଶଚ୍�4ୟ୍

 ଦେହାଇଅଛ କି?              ମୁଁ� ଆଶା କଦେର ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମଗ୍ର ବାଇବଲକ�  ୱ୍ଗ4ଦେର ପବୂ4 ଅନୁଭ�ିୂ ମଦେନ ପଦେକଇବାକ� �ିବା,  କାରଣ ମୁଁ�
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                    ଫୂ  ାଗର ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ �ିବାକ� ଚାହୁଁ�ଛି ଏବଂ ମୁଁ� ଜ�ର ଅଂଶ ଦେ
ଖି ଦେ ଠାଦେର ମାଛ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା �ାଞଚ୍ କରିବାକ� ଚାହୁଁ�ଛି    । ଏହା
               ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର କରିବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିବା ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ ଅଦେଟ। କିନ୍�� ନଜିକ� ଦେ ମାନଙ୍କ  ଥ୍ାନଦେର ରଖ। ଦେ ମାଦେନ

              ମିମି ର୍ୀୟମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ବନ୍
ୀ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି। ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ ଶକ୍�ିଦେର 
ଶଟି ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ ପଠାନ୍�ି ପ�ଣି �� ମକ�
 ମ�କ୍� କରନ୍�ି,             �� ମ ମଧୟ୍ର� �� ଦେମ  ାଦେଢ଼଼ 
ଶ ଲକ୍ଷ ଦେଲାକଙ୍କ� ଦେନଇ �� ଦେମ  ଫୂ  ାଗରକ� ଆ ,     �� ମର ଦେନତା ତାଙ୍କର �ଷଟି୍

ଧରିଅଛନ୍�ି,   ଜ� ଭାଗ ଦେହାଇ�ାଏ,       �� ଦେମ ପାର ହଅୁ ଓ ଏଠାକ� ଶ�ର୍� ଆ ନ୍�ି           । �� ଦେମ ଦେ
ଖ ଜ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ହଠା� ପ��୍ନ କରି
      ଦେ ମାନଙ୍କ� ବଧ କର�ଅଛ।ି ପ�ଣି ଦେ ହି ମ�ହ�ୂ୍4�ଦେର,     �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର କିପରି ଭାବ?     ତାହା  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ� ଭୟ କରିବା

ଅଦେଟ   । �ା�ର୍ା ୧୪,  ୩୧ ପ
          ।  
ାପର୍ଭ� ମି ର୍ୀୟମାନଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର ଏହି ଦେ�ଉୁଁ ମହ� କମ4 କଦେଲ,   ତାହା ଇ ର୍ାଏଲ ଦେ
ଖିଦେଲ  ।
             �ହିଁଦେର ଦେଲାକମାଦେନ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ� ଭୟ କରି ଦେ ମାଦେନ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେଲ।  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ

ଦେହଉଛ,ି   ଭକ୍�ିପଣୂ୍4ଣ ଭୟ,   ମମ୍ାନଜନକ  ମମ୍ାନ,           ଈଶୱ୍ର  ଫୂ  ାଗରକ� ପୃଥକ ଓ ଈଶୱ୍ର  ଫୂ  ାଗରକ� ଶ�ର୍�ମାନଙ୍କ
           ଉପଦେର ପ�ନବ4ାର ଆଣି ହଠା� ପ��୍ନ କରିବା ଦେ
ଖି �� ଦେମ କିପରି ଅନୁଭବ କର    । ତାହା,    �� ଦେମ କିପରି ପର୍�� ୟ୍��୍ର କର,  ଦେହଉଛି

   
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ� ଭୟ କରିବା                । ପ�ଣି  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ� ଭୟ କରିବା ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ ଠାର� ଜ୍ଞାନ ଆରମଭ୍ ହଏୁ। ଏହା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ
          ବିଷୟର ଦେକନ୍
ର୍ଦେର ଅଛ।ି �
ି ମୁଁ� ଏହାକ� ଅନ୍ୟ ଉପାୟଦେର କହପିାରି ଥାନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଏହାକ� ଏହପିରି କହଥିାନ୍�ି      । �
ି �� ଦେମ

   ଜ୍ଞାନ ନମିନ୍ଦେ� ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର,    ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପାଇବ    । ହଦିେତାପଦେ
ଶ ୧:     ୭ ପ
 ତାହାହିଁ କହଅୁଛି       । �
ି �� ଦେମ ଜ୍ଞାନ
 ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର,         �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପାଇବ କାରଣ ପର୍କୃ� ଜ୍ଞାନ ଈଶୱ୍ର କିଏ,      ତାହାଙ୍କ� ଜାଣିବା 
ୱ୍ାରା ଆରମଭ୍ ହଏୁ    ।
   ହଦିେତାପଦେ
ଶ ୨ ଅଧୟ୍ାୟକ� ଦେ
ଖ, 
ୟାକରି,    ୧ ପ
ର� ଆରମଭ୍ କର, “   ଦେହ ଦେମାହର ପ��ର୍,     ’   �� ମଦ୍େଭ ଦେ�ଦେବ ଦେମା କଥା ଗ୍ରହଣ

   ’   କରିବ ଓ ଦେମା ଆଜ୍ଞା ବ� ମନଦେର ରଖିବ;            ଦେ�ଦେବ ଜ୍ଞାନ ଆଡକ� �� ମଭ୍ର କଣ୍4ଣ ଦେଡର ଓ ବ�
ଧ୍ିଦେର ମଦେନାନଦିେବଶ କର ;   ହୁଁ ଦେ�ଦେବ
         �� ମଦ୍େଭ  �ବିଦେବଚନାପର୍�ି ଡାକ ପକାଅ ଓ ବ�
ଧ୍ି ନମିନ୍ଦେ� ଉଚଚ୍  ୱ୍ର କର;         ଦେ�ଦେବ ର�ପା ନ୍ୟାୟ ତାକ� ଦେଖାଜ ଓ ଦେପାତାଧନ ପରି

  ତାହାର ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର  ”            । �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା କରିଥାନ୍�� ଦେ�ଦେବ ଏହା ଅବିଶୱ୍ା ନୀୟ ଦେହାଇ ନ ଥାନ୍ତା କି?   ଏହା
              ଅବିଶୱ୍ା ନୀୟ ନୁଦେହୁଁ କି �
ି ଏହି ମଣଡ୍�ୀ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଅନୁଧାବନ ବିଷୟଦେର ଭାବପର୍ବଣ ବୟ୍କ୍�ି ଭାବଦେର ପରିଚି�

ଦେହବ, “            ଦେ�ଦେବ ରପୂା ନ୍ୟାୟ ତାକ� ଦେଖାଜ ଓ ଦେପାତା ଧନ ପରି ତାହାର ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର,      ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ
     ବ� ଝିବ ଓ ପରଦେମଶବ୍ରଙ୍କ ବିଷୟକ ���୍ୱ୍ଜ୍ଞାନ ପାଇବ?”         ଜ୍ଞାନ ନମିନ୍ଦେ� ଆରମଭ୍ ପର୍ ଙ୍ଗ ଦେହଉଛି  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ� ଭୟ

କରିବା          ।  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଈଶୱ୍ର କିଏ ତାହା ଜାଣିବା,      ଦେ କିଏ ତାହା ବ� ଝିବାଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ     । ପ�ଣି ତାପଦେର ଈଶୱ୍ର
                 କିଏ �� ଦେମ ତାହାଙ୍କ� ଥଦେର ଜାଣିବା ପଦେର �� ଦେମ  ୱ୍ୟଂଚା�ି� ଭାବଦେର ବ� ଝିପାରିବ ଦେ� ଦେ ଓ ଦେକବ� ଦେ ପର୍କୃ� ଜ୍ଞାନର

     ଏକମା�ର୍ ଉ� ୍ ଅଟନ୍�ି। ପରବ�୍4�ୀ ପ
,   ୬ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� , “    ଦେ�ଦେହ��  
ାପର୍ଭ� ଜ୍ଞାନ 
ଅିନ୍�ି,     ତାହାଙ୍କ ମ�ଖର� ଜ୍ଞାନ ଓ
  ବ�
ଧ୍ି ନଗି4� ହଅୁଇ ”      । ଏହାହିଁ �ାକ�ବ ୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର କହଅୁଛନ୍�ି,        �
ି �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� କାହାରି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥାଏ, 
       ଦେ�ଦେବ ପର୍ାଥ4ନା କର ଓ ପର୍ଭ� �� ମକ� ଜ୍ଞାନ ଦେ
ଦେବ           । ଜ୍ଞାନର ପର୍ାରମଭ୍ ପର୍ ଙ୍ଗ ପର୍ଭ�ଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟକ� ବ� ଝିବା ଅଦେଟ,  ଦେ 

      କିଏ ତାହା ବ� ଝିବା ଓ କଣ  �ୟ୍,           ଓ କଣ ଠକ୍ି ଓ କଣ ବ�
ଧ୍ିମାନ ତାହା ତାହାଙ୍କଠାର� ନଗି4� ହଏୁ   । ହୁଁ,     ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ� ଦେବଦେ�ଦେବଦେ�
        ଏକ ଅନ୍ଧ ଗ�ଣଡ୍� ଚିମ�ଷା କିଛି ମ�ହ�ୂ୍4� ପଦେର ଥଦେର ବା
ାମ ପାଇପାଦେର, ଠକ୍ି?        ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଥର କିଛି ମ�ହ�ୂ୍4� ପଦେର ଦେଲାକମାଦେନ
       �ାହା  �ୟ୍ ଦେ ହି କିଛି ବିଷୟ  ହ�ି ଆ ି ପାରନ୍�ି          । କିନ୍�� ପର୍କୃ� ଜ୍ଞାନର ଉ� ୍ ଏବଂ ଦେ�  ବ4
ା ଜ୍ଞାନୀ,    ତାହାର ଉ� ୍ ଈଶୱ୍ର

ଅଟନ୍�ି       । ତାହାହିଁ  ମ �୍ �ାହା ହଦିେତାପଦେ
ଶ ୧:    ୭ ପ
 ବଣ୍4ଣନା କଦେର          । ଆଜି  କାଦେ� �
ି �� ଦେମ ଆଉ �ାହା କିଛି ଶ�ଣ�ଛ,  
ୟାକରି
 ଏହା ଶ�ଣ                । ଈଶୱ୍ର ଉ��୍ମ ଭାବଦେର ଜାଣନ୍�ି। ଏହା ହଦିେତାପଦେ
ଶର  ମ �୍ ବିଷୟ ବ �୍� ଅଦେଟ। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଥ ବ�  �ୟ୍, 

         ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଥ ବ� ଠକ୍ି ପ�ଣି ଆମର ପିତା ଈଶୱ୍ର ଉ��୍ମ ଭାବଦେର ଜାଣନ୍�ି       । ତାହା  ମ �୍ ହଦିେତାପଦେ
ଶର ମ�ୂ
�ଆ ଅଦେଟ, 
    କାରଣ ଏହା ତାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଦେଟ            । ଦେ�ଣ� ଆରମଭ୍ ବିଷୟ ଦେହଉଛି ବ� ଝିବା ଦେ� ଦେ ଠକ୍ି ଅଟନ୍�ି,     ଦେ�ଣ� ତାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ  �ୟ୍

ଅଦେଟ।

୩.       ଏହି ଜଗ�ଦେର 
�ଇ ପର୍କାରର ଦେଲାକ

     ଏହି ଜଗ�ଦେର 
�ଇ ପର୍କାରର ଦେଲାକ ଅଛନ୍�ି             । ମୁଁ� ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ବିଷୟ ମହୂକ� ଦେ ମାନଙ୍କ  ବ�ଠାର�  ର� ଉପା
ାନ ମହୂକ�
    ଭାଙ୍ଗିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରିବାକ� ପ ନ୍
 କଦେର;     ମୁଁ� ଏହା  ାହା�ୟ୍କାରୀ ମଦେନ କଦେର       । ଏହି ଜଗ�ଦେର 
�ଇ ପର୍କାରର ଦେଲାକ:  
                 ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଅଛନ୍�ି ଦେ ମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଠକ୍ି ଅଟନ୍�ି ଏବଂ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଭ�ଲ୍

ଅଟନ୍�ି                   । ଏହାକ� ଦେ
ଖିବାକ� ତାହା ଦେଗାଟିଏ ଉପାୟ ଅଦେଟ। �� ଦେମ ବିଶୱ୍ା କର ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଜାଣନ୍�ି ଦେ �ାହା ବିଷୟଦେର
    କହଅୁଛନ୍�ି ଆଉ ଦେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍�ି,              କିମବ୍ା �� ଦେମ ଭାବ ନାହିଁ ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଜାଣନ୍�ି ଦେ �ାହା ବିଷୟଦେର କହଅୁଛନ୍�ି ଆଉ ଦେ 
   ପର୍କୃ�ଦେର ଜଦେଣ ନଦିେବ4ାଧ ଅଟନ୍�ି             । ଏହି ଜଗ�ଦେର 
�ଇ ପର୍କାରର ଦେଲାକ ଅଛନ୍�ି ଓ ହଦିେତାପଦେ
ଶଦେର ଏହି 
�ଇ ପର୍କାରର

    ଦେଲାକଙ୍କ ପାଇୁଁ 
ୃଢ଼଼ ଭାଷା ଅଛ।ି

କ.   ଜ୍ଞାନୀ ବୟ୍କ୍�ି

     ଦେଗାଟିଏ ପଦେଟ �� ମର ଜ୍ଞାନୀ ବୟ୍କ୍�ିମାଦେନ ଅଛନ୍�ି              । ତାହାହିଁ ଶଦେଲାମନଆମକ� ଡାକନ୍�ି। ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ବୟ୍କ୍�ି ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ�
                ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଥ ବ�  ବ4
ା  �ୟ୍ ଅଦେଟ। ଜ୍ଞାନୀ ବୟ୍କ୍�ି ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଥ ବ�  ବ4
ା  �ୟ୍ ଅଦେଟ, 

    ବନ୍ଧ�ମାଦେନ �ାହା କହନ୍�ି ତାହା  ��୍ଦ୍େୱ,     ଜନଗହ�ିଦେର �ାହା କହନ୍�ି ତାହା  ��୍ଦ୍େୱ,      ଦେଶଷ�ମ ମାନ ିକ ଅ�ପ୍  ମୟ ପାଇୁଁ
  ଚ�ୁଥିବା ଦେଫ ନ  ��୍ଦ୍େୱ,  �� ମର (ହରଦେମାନ୍)    ’    ଉ

୍ୀପକ ଜୀବର �� ମକ� କ ଣ କହଅୁଛି ତାହା  ��୍ଦ୍େୱ,   ଜଦେଣ ��ବକଙ୍କର

        ଇଚଛ୍ା  ୱ୍ାଧୀନତା ନମିନ୍ଦେ� ତାହାଙ୍କ� କଣ କହଅୁଛି ତାହା  ��୍ଦ୍େୱ,   ପାପର ପର୍ତାରଣା�ମ୍କ  ��୍ଦ୍େୱ,  ପାପର  ୱ୍�ପ୍-  କା�ୀନ
   ମଭ୍ାବୟ୍ ଉପକାର ମହୂ  ��୍ଦ୍େୱ,        ଦେ ହ ିବ� ବିଷୟ  ��୍ଦ୍େୱ ତାହାଙ୍କ ପଥ ବ�  ବ4
ା  ଦେବ4ା��୍ମ ଅଦେଟ      । ପ�ଣି ଦେ ହି  ମ �୍
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    ବିଷୟ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ��
ଧ୍ କର�ଅଛ,ି     ଦେ  ବ� କର� ନାହିଁ କି?     ଦେ ହ ିବ�  ��୍ଦ୍େୱ ଜ୍ଞାନୀ ବୟ୍କ୍�ି କଦେହ, “   �� ଦେମ ଜାଣ କି?  ମୁଁ�
     ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଠକ୍ି ଅଟନ୍�ି         ”         । ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଦେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍�ି। ପ�ଣି ଜ୍ଞାନୀ ବୟ୍କ୍�ି �ିଏ ବିଶୱ୍ା କଦେର

ଦେ�,          ଈଶୱ୍ର  ବ4
ା ଠକ୍ି ଅଟନ୍�ି ଦେ�ଦେବ ଦେ ଅ�ୟ୍ନ୍� ପଠନୀୟ ଅଦେଟ,    ଦେ ନୁଦେହୁଁ କି?       �� ଦେମ ଦେ ହି ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶଦେର ଦେ
ଖ �ାହାକ�
      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୨ ଅଧୟ୍ାୟର ମଧୟ୍ ଥ୍ଦେର ପଢ଼�   “             । ଦେ�ଦେବ ରପୂା ନ୍ୟାୟ ତାକ� ଦେଖାଜ ଓ ଦେପାତା ଧନ ପରି ତାହାର ଅନ୍ଦେୱଷଣ

କର,”    �
ି �� ଦେମ ପଠନୀୟ ଅଟ,     �
ି �� ଦେମ ପର୍କୃ�ଦେର ଶିଖିବାକ� ଚାହୁଁ,     �
ି �� ଦେମ ଜ୍ଞାନୀ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁ,    ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ପର୍ଭ� ବିଷୟକ
      ଭୟ ବ� ଝିବ ଆଉ �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପାଇବ       । ଦେ�ଉୁଁ ବୟ୍କ୍�ି ଜ୍ଞାନୀ ଦେ ପଠନୀୟ ଅଦେଟ,      ଏପରିକି �
ି ଏହାର ଅଥ4 କଷଟ୍କର

     ପରି ଥ୍ି�ିଦେର କଷଟ୍କର ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା,         କାରଣ ପଠନୀୟ ବୟ୍କ୍�ି ଦେଖାଲା ଅଦେଟ ଏପରିକି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ତାହାକ�
 ଅନୁଦେ�ାଗ କରା�ାଉଅଛି    । ଅଦେପକ୍ଷାକୃ� ଉ��୍ମ-        ଜଣାଶ�ଣା ନୀ�ିକଥା  ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ହଦିେତାପଦେ
ଶ ୩ ଅଧୟ୍ାୟ,   ୧୧ ଓ

  ୧୨ ପ
ଦେର ଅଛ:ି  “   ଦେହ ଦେମାହର ପ��ର୍,            
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଅନୁଦେ�ାଗ �� ଚଛ୍ କର ନାହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶା ନଦେର କ୍ଳାନ୍� ହଅୁ ନାହିଁ   ।
      କାରଣ ଦେ�ପରି ପିତା ଆପଣା  ନ୍ଦେତାଷପା�ର୍ ପ��ର୍କ�,       ଦେ ପରି  
ାପର୍ଭ� ଆପଣା ପଦ୍େରମପା�ର୍କ� ଶା ନ କରନ୍�ି ”  ।

ପିତାମାତା,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକଦେ�ଥରଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ� କହଅିଛ� , “        ଏହା �� ମ ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଦେମାଦେ� ଆଘା� କଦେର ”। ?  ପ�ଣି
 ଦେ ମାଦେନ �ାଆନ୍�ି, “ହୁଁ, ଠକ୍ି!”  “  ଅହଃ , ନା,        ମୁଁ� ଏହା କର�ଅଛି କାରଣ ମୁଁ� �� ମକ� ପଦ୍େରମ କଦେର।" “  ହୁଁ ଠକ୍ି!"     ତାହାହିଁ ଠକ୍ି ଭାବଦେର

  ଆମର  ୱ୍ଗ4ୀୟ ପିତା, ପିତାମାତା,    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ କରନ୍�ି      । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ କର�,  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭ�ଲ ରା ତ୍ା ବାଛଥିାଉ,    ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କ� ଅନୁଦେ�ାଗ କରା�ାଏ,     ପ�ଣି ଜ୍ଞାନୀ ବୟ୍କ୍�ି ମଧୟ୍ ଅନୁଶା ନ

    ମଧୟ୍ଦେର ବ�ଝନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଶିଖ�ଅଛନ୍�ି,         ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ଶିଖିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ଜ୍ଞାନୀ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି,  କାରଣ
               ଦେ ମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ଅନ୍�ଃକରଣଦେର ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ� ଜ୍ଞାନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟର� ଆରମଭ୍ ହଏୁ ଆଉ ଦେ  �ୟ୍ର

 ଉ� ୍ ଅଟନ୍�ି                  । ଜଦେଣ ଜ୍ଞାନୀ ବୟ୍କ୍�ି ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଠକ୍ି ଅଟନ୍�ି। ଜଦେଣ ଜ୍ଞାନୀ ବୟ୍କ୍�ି  ବ� ପରି ଥ୍ି�ିଦେର ପଠନୀୟ
        ଏବଂ ଜଦେଣ ଜ୍ଞାନୀ ବୟ୍କ୍�ି ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଧାମି4କତା,     �ାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମାଗ4ଦେର କା�4ୟ୍ କଦେର,     ବ4
ା 
ୀଘ4 କା�ୀନ ପ�ର କୃ୍�

ହଏୁ        । ମୁଁ� ଏହା ପବୂ4ର� କହଥିିଲି ଦେ� ହଦିେତାପଦେ
ଶଦେର  ୱ୍�ପ୍-   କା�ୀନ ଓ 
ୀଘ4-      କା�ୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧୟ୍ଦେର ଏକ ପର୍ଦେଭ
 ଅଛି  ।
                 ଦେ ଗ�ଡି଼କ ଦେମାର ବାକ୍ୟ ମହୂ ଅଦେଟ। ଶଦେଲାମନ ଦେ ଗ�ଡିକ� ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି ନାହିଁ। କିନ୍�� ଏହା ଏକ ଧାରଣା ଦେ� ଜଦେଣ ଜ୍ଞାନୀ

   ବୟ୍କ୍�ି �� ରନ୍� ଦେ
ଦେଖ ନାହିଁ,              କିନ୍�� ଜ୍ଞାନୀ ବୟ୍କ୍�ି ବ� ଝିପାଦେର ଦେ� ଏହାର ପରିଣାମ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ନଷିପ୍��ି୍ ପଦେର ଜୀବନ ଅଛି   ।
      ମଧୟ୍ ଜ୍ଞାନୀ ବୟ୍କ୍�ି ରା ତ୍ାକ� ଚାହିଁ କହପିାଦେର, “   �� ଦେମ ଜାଣ କି?    ପରଦେମଶୱ୍ର ଧାମି4କତାକ� ପ�ର କ୍ାର ଦେ
ଦେବ    । ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ
  �ଥାଥ4 କା�4୍ୟ କରନ୍�ି,    ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� ପ�ର କ୍ାର ଦେ
ଦେବ ”       । ଏବଂ ପର୍କୃ�ଦେର ଏକ  ପ୍ଷଟ୍ ବିଷୟ �ାହା ଘଦେଟ,  ପ�ଣି

        �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଅଧିକ  ମୟ ନମିନ୍ଦେ� ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି,    ଏହା ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ,  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
                 ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଭାବଦେର �� ଦେମ ଜଦେଣ ��ବକ ରଦୂେପ ଦେ�ପରି ଆରମଭ୍ କର ଓ �� ଦେମ ଦେକୌଣ ି ପ�ର କ୍ାର  ାମନ୍ାଦେର ଦେ
ଖ ନାହିଁ   ।

  �� ଦେମ ଦେ
ଖ କି?    ବ� କିଛି 
ୀଘ4-  କା�ୀନ ଅଦେଟ   “      । ମୁଁ� କାହିଁକି ଏହା କହି ପାରିବି ନାହିଁ?”  “  ଠକ୍ି ଅଛ,ି     ଏହା କରିବାକ� ଠକ୍ି ବିଷୟ ଅଦେଟ।" 
  ’       ପ�ଣି ତା ପଦେର �� ଦେମ ରା ତ୍ା ��କ� �ିବାର ହ
ୃୟଙ୍ଗମ କର, “    ’�� ଦେମ ଜାଣ କି କ ଣ?        �
ି ମୁଁ� ଦେମା ମ�ଖ ଦେ
ଦେଖଏହା ଅଦେପକ୍ଷାକୃ�
 ଭଲ ଅଦେଟ                    । �
ି ମୁଁ� ଦେମା ମ�ଖର� ଦେକୌଣ ି ଅ ୱ୍ା ଥ୍ୟ୍କର କଥାବା�୍4ତା ନଗି4� ଦେହବାକ� 
ଏି ନାହିଁ ଦେ�ଦେବ ଏହା ଅଦେପକ୍ଷାକୃ� ଭଲ

”  ’      ଅଦେଟ। କିନ୍�� କ ଣ ଘଦେଟ ତାହା ଦେହଉଛି �ାହା 
ୀଘ4-     କା�ୀନ ଥିଲା ତାହା  ୱ୍�ପ୍ -  କା�ୀନ ଦେହାଇ�ାଏ,    ଏହା ହଏୁ ନାହିଁ କି?   ଆଉ �� ଦେମ
            ଅଧିକର� ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଦେ
ଖିବା ଆରମଭ୍ କର ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଥ ବ� ହିଁ  ଦେବ4ା��୍ମ ପଥ ବ� �
ୱ୍ାରା,   ଏପରିକି ଅନୁଶା ନ

 ମଧୟ୍ଦେର ମଧୟ୍,      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଈଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଅନୁଶା ନ କର�ଅଛନ୍�ି,    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର
    କା�4ୟ୍ ବ�ର ପରିଣାମ ଦେହ�� 
�ଖଦେଭାଗ କର�ଅଛ� ,     ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ଗ�ଡି଼କଦେର ମଧୟ୍ ଦେ
ଖିପାରିବା, ହୁଁ, ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

   ପଥ କ�  ଦେବ4ା��୍ମ ପଥ କ� ଅଦେଟ    । ହଦିେତାପଦେ
ଶ ଅନୁ�ାୟୀ,      ତାହା ବ� ଜଦେଣ ଜ୍ଞାନୀ ବୟ୍କ୍�ିଦେର ପରିଣ� କରିଥାଏ   ।
     ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମାଗ4 କ�  ଦେବ4ା��୍ମ ଅଦେଟ। ଦେ ଥିପାଇୁଁ,      ଦେ ମାଦେନ ପଠନୀୟ ଓ ଦେ ମାଦେନ ବ�ଝନ୍�ି ଦେ�, 
ୀଘ4-   କା�ୀନଦେର ଓ

 ପର୍ାୟ�ଃ  ୱ୍�ପ୍-କା�ୀନଦେର,     ଈଶୱ୍ର ଧାମି4କତାକ� ପ�ର କ୍ାର 
ଅିନ୍�ି।

   ବ�୍4�ମାନ ମୁଁ� ଭାବ�ନାହିଁ ଦେ�, ଶୀଘର୍,  ଦେ�ଦେକୌଣ ି  ମୟଦେର,        ଶୀଘ୍ର ଦେ�ଦେକୌଣ ି  ମୟଦେର ଦେ ମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର
         ପର୍କୃ� ଜ୍ଞାନୀ ଦେଲାକଙ୍କ ପାଇୁଁ ବାଣିଜୟ୍ କାଡ4 �ିଆରି କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି       । ମୁଁ�  ନ୍ଦେ
ହ କଦେର ଦେ�,   ଦେ ମାଦେନ ବା �୍ବଦେର ଜ୍ଞାନୀ

      ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ପଦେର ଦେକୌଣ ି ପା
�କାର ନାମ ରଖିଦେବ         । ପର୍ଥମ ଘଣଟ୍ା ପଦେର ଦେମାର ଦେକଦେ�କ ଉ��୍ମ ପରାମଶ4 ଥିଲା: “  ଏୟାର
”  “  ”ଦେଟଦେର ା ଓ ଶଦେଲାମନ ଦେ ାଲ ୍     । ମୁଁ� ଭାବ�ନାହିଁ ଦେ�,           ଦେ ଗ�ଡି଼କ ଦେକଦେବ ଅନୁ ରଣ ପବୂ4କ ଧରା �ିବାକ� �ାଉଅଛି କାରଣ ଜଗ�

              ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟଦେର ଖା�ିର କଦେର ନାହିଁ ପ�ଣି ଏହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଜ୍ଞାନକ� ପ�ର କୃ୍� କରିବ ନାହିଁ    । କିନ୍�� �ଥାପି, 
        ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ  �ୟ୍ ଅଦେଟ ଓ ଏହା  ବ4
ା ଠକ୍ି ଅଦେଟ           । ଏହାହିଁ ହଦିେତାପଦେ
ଶଦେର ଜ୍ଞାନୀ ବୟ୍କ୍�ି ଅଦେଟ। ଏହା ଏକମା�ର୍  ମୟ

        ଅଦେଟ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ମୁଁ� ଏକ ଶବ
୍ ବୟ୍ବହାର କରିବାକ� �ାଏ ଦେ�,  ’      ଦେମା ମାତା କହଅିଛନ୍�ି ମୁଁ� ବୟ୍ବହାର କରିପାରିବି ନାହିଁ।

ଖ.    ନଦିେବ4ାଧ ବୟ୍କ୍�ିମାଦେନ

     ଏହି ଜଗ�ଦେର ମଧୟ୍ ନଦିେବ4ାଧ ବୟ୍କ୍�ିମାଦେନ ଅଛନ୍�ି         । ତାହାହିଁ �ାହା ଶଦେଲାମନ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି। ନଦିେବ4ାଧ ବୟ୍କ୍�ିମାଦେନ
             ଦେହଉଛନ୍�ି ଦେ ମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କଥା ଶ�ଣନ୍�ି ନାହିଁ। ନଦିେବ4ାଧ ବୟ୍କ୍�ିମାଦେନ ଦେହଉଛନ୍�ି ଦେ ମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ

 ଭାବନ୍�ି ଦେ�,      ଦେ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ�ମାଦେନ ଅଦେପକ୍ଷାକୃ� ଭଲ ଜାଣନ୍�ି           । �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏଦେବ ପଛକ� �ାଇ ଏହାକ� ଦେ
ଖ�
  ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହବିା, “   ଏହା ଦେକବ� ହା ୟ୍ା ପ୍
।"         ଏହା ପ�ର�ଣାକା�ିଆ ନୁଦେହୁଁ ଏବଂ ଏହା ଅ ମମ୍ାନପଣୂ୍4ଣ ଦେହବା ପାଇୁଁ

 ଉ

୍ଷିଟ୍ ନୁଦେହୁଁ,                କିନ୍�� ଏହି ପ�ରା  ପତ୍ାହଦେର ମୁଁ� �ାହା ଭାବିବାକ�  କ୍ଷମ ଦେହାଇଅଛି ତାହା ଦେହଉଛି ଏହି ମହାନ  ୱ୍ଗ4ୀୟ ମଲ୍ଲ��
ଧ୍
         କ ର� ଓଆମଦ୍େଭମାଦେନ ରଙ୍ଗଭମିୂକ� ଚାଲି�ାଉ ପ�ଣି ଦେଘାଷକ କହବିାକ� �ାଆନ୍�ି , “    ଈଶୱ୍ର ଏହି ଦେକାଣଦେର,   ଈଶୱ୍ର ଚିର
ନି

ବଞଚି୍ଅଛନ୍�ି                      । ଦେ  ବ� ବିଷୟ  ଷୃଟି୍ କରିଅଛନ୍�ି। ଦେ  ବ� ବିଷୟ ଜାଣନ୍�ି। ପ�ଣି ଦେ �ାହା ଚାହୁଁାନ୍�ି ତାହା ଦେ କରିପାରନ୍�ି। ପ�ଣି
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’                  ତା ପଦେର ଏହି ଦେକାଣଦେର �� ମର ଉଚଚ୍ ବି
ୟ୍ା�ୟର ବନ୍ଧ� ଅଛନ୍�ି। ଦେ ଏପ�4୍ୟନ୍� କିଦେଶାର ଅବ ଥ୍ାଦେର ମଧୟ୍ ନାହୁଁାନ୍�ି। ଦେ 
                  ଦେକବ� ଦେ�ଉୁଁ ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ କରନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ଦେଗା�ିଆମିଶା। ପ�ଣି ମୁଁ� ନଶିଚି୍� ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଦେ କିଛି ଜାଣନ୍�ି;   ଦେ ନଶିଚି୍� ଦେ�

     ଦେ ଇ�ିହା ଶଦ୍େରଣୀ ଉ��୍ୀଣ୍4ଣ କରିପାରିଦେବ ନାହିଁ            । ଦେ  ବ4ାଧିକ �ାହା କରିପାରିଦେବ ତାହା  ଂ��କ୍� ଦେହାଇ କରିପାରିଦେବ। ଦେମାର
 କହବିାର ଅଥ4,      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଏ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କର,   ଉଚଚ୍ ବି
ୟ୍ା�ୟର ଛା�ର୍,        �� ଦେମ ଠକ୍ି ଭାବଦେର ଜାଣ ମୁଁ� ଦେ�ଉୁଁ

  ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କର�ଅଛି   “             । ଏହି ଦେକାଣଦେର ଈଶୱ୍ର ଅଛନ୍�ି ଓ ଏହି ଦେକାଣଦେର ଏହି ଜଗ�ଦେର �� ମର ବନ୍ଧ�ମାଦେନ ଅଛନ୍�ି ପ�ଣି
 ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛ:ି    କିଏ ଠକ୍ି ଅଟନ୍�ି?  ନଦିେବ4ାଧ କଦେହ, “        ମୁଁ� ଦେକାଣଦେର ଥିବା ପ�ଳା  ାଥି  ହ�ି �ିବାକ� �ାଉଅଛି ”    । ପ�ଣି ମୁଁ� ଏହାକ�

    ଗ�ର��ୱ୍ହୀନ ମଦେନ କରିବାକ� ଚାହୁଁ� ନାହିଁ,       କିନ୍�� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ପଛକ� ଦେଫରି ଏହା ଦେ
ଖ,      ଏହି  ମଗ୍ର ବିଷୟଟି ଦେକଦେ� ଜ୍ଞାନହୀନ
ଅଦେଟ                    । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ନଦିେବ4ାଧ ନଷିପ୍��ି୍ ଦେନଇଥାଉ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� କଣ ଦେହାଇଥାଏ ପ�ଣି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଓ ମୁଁ�

      ମନ୍
 ପଥ ଓ ନଦିେବ4ାଧ ବୟ୍କ୍�ିମାନଙ୍କ ପଥକ� �ାଇଥାଉ,  ’  ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� କ ଣ ଘଟିଥାଏ?   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଫାନ୍
ଦେର
ପଡି଼�ାଉ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନୁଦେହୁଁ କି?          ନୀ�ିକଥା ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ  ବ�ଠାର� ଶକ୍�ିଶା�ୀ ନୀ�ିକଥା ଦେହଉଛି ହଦିେତାପଦେ
ଶ ୫,  ୨୨
ପ
, “      
�ଷଟ୍ଦେଲାକର ନଜି ଅପରାଧ ତାହାକ� ଧରିବ,      ଦେ ନଜି ପାପରପୂ ଦେ
ୌଡି଼ଦେର ବନ୍ଧା ଦେହବ ”    । ଏହା  �ୟ୍ ନୁଦେହୁଁ କି?    ଏହା  �ୟ୍

  ନୁଦେହୁଁ କି ଦେ�,               ଏହା ମିଥୟ୍ା ଅଦେଟ କିମବ୍ା ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଷୟ ଅଦେଟ ପ�ଣି �� ଦେମ ନଦିେବ4ାଧର ପାର
ୀଶକ� �ାଉଅଛ (    କାରଣ ଏହା ଏକ
          ପାର
ୀଶ ନୁଦେହୁଁ ଏହି କାରଣ  କାଶ� ଦେ ମାଦେନ ଏହାକ� ନଦିେବ4ାଧର ପାର
ୀଶ ଦେବାଲି କହନ୍�ି)      ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଷିପ୍��ି୍ ଦେନଇ

              ନଦିେବ4ାଧଙ୍କ ପାର
ୀଶ ଆଡକ� �ାଉ ପ�ଣି ପାପ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଚାରିଆଦେଡ ଏହାର ଗ୍ରନ୍ଥୀଦେକଶ ମହୂ ଆବୃ��୍ କଦେର ପ�ଣି ଏହାର
                ଇଚଛ୍ା ଦେହଉଛି ଜୀବନର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଓଜନର ଏକକଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଓ ଆମ ଶରୀରର ନଶିୱ୍ା ଛାଡିବା ଓ ନଦିେବ4ାଧମାଦେନ

  ଫାନ୍
ଦେର ବାନ୍ଧି ଦେହବା     । ଦେ ମାଦେନ ପଠନୀୟ ନୁହୁଁନ୍�ି,      କିନ୍�� ଦେ ମାଦେନ ପାପରପୂ ଦେ
ୌଡିଦେର ବନ୍ଧା ହଅୁନ୍�ି       । ପ�ଣି ଦେ�ଦେହ�� ଜ୍ଞାନୀ
 ବୟ୍କ୍�ି 
ୀଘ4-  କା�ୀନ ଦେ
ଖ�ଅଛ,ି   ନଦିେବ4ାଧ ଦେକବ�  ୱ୍�ପ୍-  କା�ୀନ ଦେ
ଦେଖ          । ନଦିେବ4ାଧ କଦେହ ଦେକୌଣ ି ଫଳାଫ� ନାହିଁ। ନଦିେବ4ାଧ

କଦେହ, “     ମୁଁ�  ହଜ ରା ତ୍ା ଦେନବାକ� �ାଉଅଛି ”   । ନଦିେବ4ାଧ କଦେହ, “          ମୁଁ� ଦେକବ� ଦେ�ଉୁଁ ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟଦେର ଖା�ିର କଦେର ତାହା ଦେହଉଛି
 ��କ୍ଷଣିକ  ନ୍ଦେତାଷ            ”   । ପରିଣାମ ଅଛି ଦେବାଲି ଏପରିକି ମୁଁ� ଭାଦେବ ନାହିଁ। ମୁଁ� ଆଗ୍ରହାନ୍ଵ�ି ନୁଦେହୁଁ।  ମ �୍ ହଦିେତାପଦେ
ଶଦେର  ବ�ଠାର�

     ଦେମୌ�ିକ ଅନ୍�ନି4ହ�ି ବିଷୟବ �୍�  ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଦେହଉଛ,ି “  ଜ୍ଞାନୀ 
ୀଘ4-      କା�ୀନ ଦେ
ଖା�ାଏ ଓ ନଦିେବ4ାଧ  ୱ୍�ପ୍-  କା�ୀନ
     ଦେ
ଖା�ାଏ ଦେ�ପରିକି ଦେକୌଣ ି ଆ ନ୍ତା କାଲି ନାହିଁ ”।

 ଦେକଦେ�କ ଉ
ାହରଣ ମହୂ,                ପ�ଣି ବରଂ ମୁଁ�  ପ୍ଷଟ୍ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛି କାରଣ ବାଇବଲ  ପ୍ଷଟ୍ ଅଦେଟ ଏବଂ ଦେମା ପାଇୁଁ  ପ୍ଷଟ୍ ନ
    ଦେହବା ପାଠ୍ୟ ପର୍�ି  �ୟ୍ ନୁଦେହୁଁ         । ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ ଦେକାଣଦେର ଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଦେ କହଛୁନ୍�ି, “ବିଲ୍,     �ାହା �ାହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ, 
   �ାହା �ାହା ଆ
ରଣୀୟ ଅଦେଟ,      �ାହା �ାହା  ମମ୍ାନଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଦେଟ (  ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୪)  ଏହ ିବ� ଦେର ର�ହ       । ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା
                      କର। ଏଗ�ଡି଼କ ଦେହଉଛି ବିଷୟ ମହୂ �ାହା �� ମ ମନକ� ଗ୍ରା କରିବା ଉଚି�।୍ ତାହା ବ�
ଧ୍ିମାନ ଅଦେଟ। ମୁଁ� �� ମକ� ନମି4ାଣ କଲି। ମୁଁ�
                   �� ମକ� ଏକାଠି ରଖିଲି ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଦେଗା�ିଆମିଶା କର ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� କଣ ହଏୁ। ଦେ ହି ଅନ୍ୟ ବିଷୟ କରନ୍�� ନାହିଁ।

       �ାହା �ାହା ବିଶ�
ଧ୍ ଓ ଆ
ରଣୀୟ ଓ  ମାନନୀୟ ଅଦେଟ,     ଦେ ହି  ମ �୍ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର  ”        । ପ�ଣି ଅନ୍ୟ ଦେକାଣଦେର ଥିବା ପ�ଳା
   ଦେଛାଟ ପିଲାଟି କହବିାକ� �ାଏ, “       ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ଅଶ�୍ୀ� ଚ�ଚଚି୍�ର୍କ� ଦେ
ଖିବାକ� �ିବା     । ଦେ ଠାଦେର ଏକ ନୂ�ନ (ଆର) 

R-   ଦେରଦେଟଡ଼ ଚ�ଚଚି୍�ର୍ ଅଛି       ” । ଏହା ଦେକବ� ଟିକିଏ ଶପଥ କିବା ଅଦେଟ। ଅହଃ,         ଦେ�ଣ� ମୁଁ� ଦେକବ� କିଛି  ମୟ ଏହି ଜଗ�ରଆବଜ4ନା
     ରାଶି ମାଧୟ୍ମଦେର ଦେମାର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନାମ 000    ଅଣା �ିବା ଶ�ଣିବାକ� �ାଉଅଛି         । ତାହା ଏହାକ� ଠକ୍ି କଦେର। ଈଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “ବିଲ୍,
             �
ି ଏହା ବିଶ�
ଧ୍ ଓ ଆ
ରଣୀୟ ଓ  ମାନନୀୟ ଅଦେଟ ଓ �� ମ ପାଇୁଁ  �ଖ୍ୟା�ି��କ୍� ନୁଦେହୁଁ,      ଦେ�ଦେବ ଏହା �� ମକ� କ୍ଷ�ି କରିବାକ�

�ାଉଅଛି     ”     । ଏହାର ପରିଣାମ ଘଟିବାକ� �ାଉଅଛ।ି ପ�ଳା ଦେଛାଟ ପିଲା କହନ୍�ି, “   ଅହଃ ଆ ”     । �� ଦେମ କଣ କରିବାକ� �ାଉଅଛ? 
     �� ଦେମ କାହାକ� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� �ାଉଅଛ?

     ମୁଁ� ଦେକୌଣ ି  ମୟଦେର �ାଇଥିବା ପର୍ଥମ (ଆର) R-     ଦେରଦେଟଡ଼ ଚ�ଚଚି୍�ର୍ ମଦେନ ପକାଏ       । ମୁଁ� �ାଇଥିବା ଅ�ପ୍ କିଛି (ଆର)  R-
   ଦେରଦେଟଡ଼ ଚ�ଚଚି୍�ର୍ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ                । ମୁଁ� ��ବକ ଥିଲି। ଏକ ବାହାନା ନୁଦେହୁଁ କିନ୍�� ଦେମାର  ଦେବ4ା��୍ମ ବନ୍ଧ� ଏକ ଚ�ଚଚି୍�ର୍
      ’             ଦେ
ଖିବାକ� �ିବାକ� ଚାହିଁଥିଦେଲ ପ�ଣି ପର୍ଥଦେମ ଏହା କ ଣ ତାହା �ାଞଚ୍ କରିବାକ� ମୁଁ� ବୟ୍ �୍ ନଥିଲି। ମ �୍ବଡ ଭ�ଲ୍। ଏବଂ ଏପରି କିଛି

        ଚି�ର୍ ଅଛି �ାହା ଦେମା  ମ୍ୃ�ିଦେର ପର୍ଜଜ୍�ି� ଦେହାଇଅଛି �ାହା ଦେକଦେବବି,   ଦେକଦେବ ଛାଡିବ ନାହିଁ      । ମୁଁ� ପର୍ଭ�ଙ୍କ� ଅନୁଦେରାଧ କରିଅଛ,ି “ 
ଈଶୱ୍ର,   ମୁଁ� 
�ଃଖି� ଅଦେଟ     । ମୁଁ� ମନପରିବ�୍4�ନ କଲି;  ’     ମୁଁ� କ ଣ କର�ଥିଲି ଜାଣି ନ ଥିଲି          । ମୁଁ�  �କ4 ନ ଥିଲି। ମୁଁ� ଏକ ନଦିେବ4ାଧ , 

  ଜ୍ଞାନହୀନ ନଷିପ୍��ି୍ ଦେନଲି             । �� ଦେମ 
ୟାକରି ଏହି ଚି�ର୍ଗ�ଡି଼କ� ଦେମା ମ �୍କର� ବାହାର କରି ପାରିବ ନାହିଁ କି?”     ପ�ଣି ଦେମା ପାଇୁଁ, 
  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ��୍ର ଦେହଉଛ,ି “     ଦେମାର ଅନୁଗ୍ରହ �� ମ ପାଇୁଁ �ଦେଥଷଟ୍           । ଶରୀରଦେର କ୍ଷ�
ର୍ କଣଟ୍କ �� ମ ପାଇୁଁ ଉ��୍ମ କା�4୍ୟ

କରିବ, ବିଲ୍ ”      । ପ�ଣି ଦେ�ଣ� ଦେମାର ଏହି ��
ଧ୍ ଅଛ,ି                 ଏହି  ମ୍ୃ�ି �ାହା ମୁଁ� କାମନା କଦେର ତାହା ବାହାରି ଚାଲି �ିବ ଆଉ ମୁଁ� ଦେମା
    ବିଷୟଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର ନାହିଁ ଦେ�,          ମୁଁ�  ୱ୍ଗ4କ� ନ �ିବା ପ�4ୟ୍ନ୍� ଏହା ବାହାର ଦେହାଇ ଚାଲି�ିବ   । ଦେ
ଖ,    ମୁଁ� ଏକ ନଦିେବ4ାଧ ନଷିପ୍��ି୍

ଦେନଲି;     ମୁଁ� ଏକ ଜ୍ଞାନହୀନ ନଷିପ୍��ି୍ କଲି    । ମୁଁ� କହଲିି, “  ଦେକୌଣ ି 
ୀଘ4-    କା�ୀନ ପରିଣାମ ଘଟିବାକ� �ାଉନାହିଁ,    ଏହା ଦେମାର  ଦେବ4ା��୍ମ
 ବନ୍ଧ� ଅଦେଟ                   । ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଦେ ଦେମାଦେ� ଏକ ଖରାପ ଚ�ଚଚି୍�ର୍ ଦେ
ଖିବାକ� ଦେନଇ�ିଦେବ ନାହିଁ। କିନ୍�� ଦେ ଦେମାଦେ� ଏକ

ଅଶ�୍ୀ�, ପଚା ଡା,     ଦେ�ୌନ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ  � ପ୍ଷଟ୍ ଚ�ଚଚି୍�ର୍କ� ଦେନଇଗଦେଲ        । ମୁଁ� ଏହାର ପରିଣାମ ଦେଭାଗ କର�ଅଛ।ି ଦେ
ଖ,   ଏହା
       ନଦିେବ4ାଧ ଦେ� କଦେହ ତାହାର ଦେକୌଣ ି ପରିଣାମ ନାହିଁ       । ଏହା ଜ୍ଞାନୀ ବୟ୍କ୍�ି ଦେ� 
ୀଘ4-  କା�ୀନ ଦେ
ଦେଖ       । ଈଶୱ୍ର ଏଠାଦେର ଅଛନ୍�ି ଆଉ

 ଦେ କହନ୍�ି, “       ଜଦେଣ  �୍ର୍ୀଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ମୁଁ� �� ମକ�  ଷୃଟି୍ କଲି, ବିଲ୍       । 
�ଇ ଜଣ  �୍ର୍ୀଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ନୁଦେହୁଁ,   �ିନଜିଣ  �୍ର୍ୀଙ୍କ
 ନମିନ୍ଦେ� ନୁଦେହୁଁ,   ପ�ର�ଷମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ନୁଦେହୁଁ         । ମୁଁ� ଆ
ମ ଓ ହବାଙ୍କ�  ଷୃଟି୍ କଲି,        ମୁଁ� �� ମକ� ଦେକବ� ଜଦେଣ  �୍ର୍ୀ ନମିନ୍ଦେ�

             ଷୃଟି୍ କଲି ପ�ଣି �� ମର ହ
ୃୟକ�  �ରକ୍ଷା କରିବାକ� ମୁଁ� �� ମକ�  ଷୃଟି୍ କଲି,         ଏବଂ ମୁଁ� �� ମ ଶରୀରକ� �� ମର  �୍ର୍ୀ ନମିନ୍ଦେ�
    �ରକ୍ଷି� ରଖିବାକ�  ଷୃଟି୍ କଲି           ”       । ଏହା ହିଁ  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ 
ାନ �� ଦେମ ତାହାଙ୍କ� ଦେ
ଇ ପାରିବ। ଦେକାଣ ଥ୍ି� ପ�ଳା ଦେଛାଟ ପିଲା
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କହନ୍�ି, “ଆହଃ, ଆ             । ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଚାରିଆଦେଡ ଦେବାକା ବନାଇବା। ଏହା ଦେକୌଣ ି ବଡ କଥା ନୁଦେହୁଁ,   ’�� ଦେମ କ ଣ, 
ନୀ�ିନଷିଠ୍?”  ଈଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “ବିଲ୍,      ମୁଁ� �� ମକ� ରବିନ୍ ପାଇୁଁ  ଷୃଟି୍ କରିଅଛି   । ଏହାକ� ଦେ
ଖ!   �କ4 ହଅୁ,   ଏହାର ପରିଣାମ ମହୂ ଅଛ!ି 
”  “ଅହଃ,    ଏହାର ଦେକୌଣ ି ପରିଣାମ ନାହିଁ   । ଠକ୍ି ଅଛ,ି ପର୍ଦେମହଦେରାଗ, ଦେ�ୌନବୟ୍ାଧି,  ଏଡି ଦେରାଗ,    ଗଭ4ପା�ଦେର �� ମର ପର୍ଥମଜା�

  ନ୍ତାନର ହ�ୟ୍ା       ”     । କିନ୍�� ଏହା ବୟ୍�ୀ� ଦେକୌଣ ି ଫଳାଫ� ନାହିଁ। ପ�ଣି �� ଦେମ ଏଠାଦେର ବ ି କହଅୁଛ, “    ମୁଁ� କାହାକ� ବିଶୱ୍ା କଦେର?  
     �ାହାର ଓ଼ଷଠ୍ର� ମଧ� ଦେଟାପା ଦେଟାପା କ୍ଷରଇ,              �ାହାର ମ�ଖ ଦେ�ୈ� ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଚିକ୍କଣ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର

କି?         କିଅବା ମୁଁ� ଦେମାହର ପର୍ଭ� ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କଦେର କି?     ତାହା ହଦିେତାପଦେ
ଶର ପର୍ଶନ୍ ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?   ପ�ଣି
         
�ଭ4ାଗ୍ୟବଶ�ଃ ଅଦେନକ ଦେଲାକ ନଦିେବ4ାଧ ହଅୁନ୍�ି ପ�ଣି ଏହା ��ବକାବ ଥ୍ାଦେର ଆରମଭ୍ କଦେର        । ଆଶଚ୍�4୍ୟ ହଅୁ ନାହିଁ। ମୁଁ� ଶ�ଣ�ଥିବା

                 କାହାଣୀଗ�ଡିକ ଦେକବ� ଚମକପର୍
 ଅଦେଟ ଦେ� କିପରି ଏହି ପର୍କାରର ବିଷୟ ��ବକାବ ଥ୍ାଦେର ଆରମଭ୍ କରିଥାଏ। କିନ୍�� ଏହା
            ଦେ ଠାଦେର ଅଛି ଓ ବୟ୍କ୍�ି ଦେ� କ�ହନ୍�ି ବୟ୍ଭିଚାର ନମିନ୍ଦେ� ଦେକୌଣ ି ପରିଣାମ ନାହିଁ,         ଦେ ବ� ଦେଝ ନାହିଁ ଦେ� ଏପରିକି �� ଦେମ ପାପ

         କ୍ଷମା ଓ ପାପକ୍ଷମା ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ଭ�ଙ୍କ� ପର୍ଶଂ ା କର�ଥିଦେଲ  �
ଧ୍ା,    ଏହାର ପରିଣାମ ମଧୟ୍ ଅଛି         । ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ �� ଦେମ ଏହା
   ଲକ୍ଷୟ୍ କରିଅଛ କି ନାହିଁ,        କିନ୍�� ପ�ରା�ନ ନୟିମର ଅଦେନକ  ଥ୍ାନଦେର ପାପ କ୍ଷମା କରା�ାଇଅଛ,ି    �ଥାପି ଏହାର ପରିଣାମ ବ�

ଅଛି       । �� ଦେମ ତାହା ଲକ୍ଷୟ୍ କରିଅଛ କି?      ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଈଶୱ୍ର ଏହାର ପରିଣାମ 
ୂର କରନ୍�ି,    ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ କରନ୍�ି ନାହିଁ  ।
    
ାଉ
 ଓ ବ�୍ ଦେଶବାର ପାପ,         �
ୟ୍ପି ଦେ ମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା �ଥାପି ଶିଶ�ଟି ମରିଗଲା      । ପାପର ପରିଣାମ ନଶିଚି୍�

         ଅଛ।ି ଦେ�ଣ� �� ଦେମ ପରି ଥ୍ି�ିକ� ଦେ
ଖ ପ�ଣି �� ଦେମ କହବି, “   ନଦିେବ4ାଧ ହଅୁ ନାହିଁ, ବିଲ୍ ”    । ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ କହଦିେବ, “   ନଦିେବ4ାଧ ହଅୁ,   ବିଲ୍ !
     ଏହାର ଦେକୌଣ ି ଫଳାଫ� ନାହିଁ ”  । ହୁଁ,      ଏହାର ଏକ ଫଳାଫ� ଅଛି କାରଣ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�,     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଦେଶଷଦେର �� ମର ରବିନ୍

   ହ�ି ମି�ି� ଦେହବ,                  ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ତାହାକ� ଦେ
ବା ପାଇୁଁ �� ମର ଦେକବ� ହ
ୃୟର କିଛି ଅଂଶ ଅଛି ଏବଂ �� ମର �ାହା ଅଛି ତାହା ଦେହଉଛି
    ଦେକଦେ�କ ବୟ୍ବହାର କରିଥିବା ଶରୀରର ଅଂଶମା�ର୍             । ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ ମିଥୟ୍ା କହଦିେଲ ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ଭ�ଲ୍ ଥିଦେଲ। ତାହା

        ହଦିେତାପଦେ
ଶର ବା�୍4ତା ଅଦେଟ। ନଦିେବ4ାଧ ହଅୁ ନାହିଁ ଓ  ୱ୍�ପ୍-  କା�ୀନ ଭାବ     ।  ବ� ଦେବଦେ� ପାପର ପରିଣାମ,  ବିଦେଶଷକରି ବୟ୍ଭିଚାରର
  ପାପର ପରିଣାମ ଅଛି    । ବିଦେଶଷକରି ତାହା।

    କ୍ଷମା ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ଭ�ଙ୍କର ପର୍ଶଂ ା କର      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ୍ଷମାପର୍ାପ�୍ ପାପୀ ଅଟ� , ଆଦେମନ୍?     କିନ୍�� ଏପରି ପରିଣାମ ମହୂ
      ଅଛି �ାହା  ାଧାରଣ ଭାବଦେର ଦେଭାଗ କରିବାକ� ପଡିବ         । ମୁଁ� ଦେମାର ଜଦେଣ ବନ୍ଧ�ଙ୍କ  ହ କଥାବା�୍4ତା କର�ଥିଲି,  ’    ମୁଁ� ତା ଙ୍କ� ଚିହ୍ନି ପାରି

 ନ ଥିଲି,         ପ�ଣି ମୁଁ� ତାଙ୍କ� ଲଜଜି୍� କରିବାକ� ଚାହୁଁ� ନ ଥିଲି          । ଜଦେଣ କନଷିଠ୍ ଉଚଚ୍ ବି
ୟ୍ା�ୟର ଶିକ୍ଷକ ଦେମାଦେ� ଗ� ବଷ4
                ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର ଥିବା କିଛି ଅନୁଶା ନ  ମ ୟ୍ା ବିଷୟଦେର କହଥୁିଦେଲ। ଏହା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଦେମାର ଅଭିଜ୍ଞତାର ପରି ର ବାହାଦେର

                  ଥିଲା। ଦେମାର ଦେକୌଣ ି ଧାରଣା ନଥିଲା ଦେ� ଏହି ପର୍କାର ଘଟଣା  ପ�୍ମ ଓ ଅଷଟ୍ମ ଶଦ୍େରଣୀଦେର ଘଟିଥାଏ। ଦେ ପିଲାମାନଙ୍କ
ଆ�ମ୍-        ବିନାଶକାରୀ କା�4ୟ୍ କର�ଥିବା ବିଷୟଦେର କହଥୁିଦେଲ �ହିଁଦେର ମୁଁ� କହଥୁିଲି, “      ଏହି ପିଲାମାଦେନ ବ�ଝନ୍�ି ନାହିଁ କି ଦେ�,   �
ି �� ଦେମ

    ନଦିେବ4ାଧ କା�4ୟ୍ କରିବାକ� ଜାରି ରଖ,       �
ି �� ଦେମ ନଦିେବ4ାଧ କା�4୍ୟ କରିବାକ� ଜାରି ରଖ,    ଦେ�ଦେବ ଏହାର ପରିଣାମ ଅଛ?ି  ଦେ ମାଦେନ
    ବ�ଝନ୍�ି ନାହିଁ କି ଦେ�,               ଏଠାଦେର ଏକ ବଂଶ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଅଛି ଏବଂ �� ମକ� ଏହାକ� ଭାଙ୍ଗିବାକ� ପଡିବ ଏବଂ �� ମକ� ଧୟ୍ାନ ଦେ
ବାକ�

ପଡିବ,       �� ମକ� ଉଚଚ୍ ବି
ୟ୍ା�ୟ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ �ିବାକ� ପଡିବ,      �� ମକ� ଏକ ପର୍କାର କା�4ୟ୍ କରିବାକ� ପଡିବ,     ମଭ୍ବ�ଃ �� ମକ�
       କିଛି ଅ�ିରିକ୍� ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକ� ଆଗକ� ଅଗ୍ର ର ଦେହବାକ� ପଡିବ,       �
ି ଦେ ମାଦେନ ଭବିଷୟ୍� ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ ନ 
ଅିନ୍�ି, 

 ଦେ ମାଦେନ ଦେକଦେବଦେହଦେଲ..... ”       ଏବଂ ଦେମାର ବନ୍ଧ� ଦେମାଦେ� ଉପହା କରିବାକ� ଲାଗିଦେଲ        । ଦେ ଦେମା ଆଡକ� ଦେ
ଖ� ନାହୁଁାନ୍�ି। ଦେ କହନ୍�ି, 
“ବିଲ୍,        ଏହି ଦେଲାକମାଦେନ ରା�ର୍ୀ ଦେଭାଜନକ� ମଧୟ୍ ଅଦେପକ୍ଷା କରନ୍�ି ନାହିଁ    ’     । ରା�ର୍ୀ ଦେଭାଜନଦେର କ ଣ ଘଟ� ଛି ଦେ ମାଦେନ ଜାଣନ୍�ି

  ନାହିଁ। ନା,           ଦେ ମାଦେନ �ାହା  ବ� ଜାଣନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ ମାନଙ୍କର ପରବ�୍4�ୀ ପା
 ଦେକଉୁଁଠାଦେର ଦେ
ଇପାରନ୍�ି ”  । ଦେ ମାଦେନ
 ନଦିେବ4ାଧ ଅଟନ୍�ି,       ଦେ ମାଦେନ ନଦିେବ4ାଧ କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ଭାବନ୍�ି ଆ ନ୍ତାକାଲି ନାହିଁ,       ଏହାର ଦେକୌଣ ି ଫଳାଫ� ନାହିଁ ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ

              
�ବ4� ଅବ ଥ୍ା ଦେ
ଖିବା ପାଇୁଁ ମନା କରନ୍�ି ଏବଂ ଏହା ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେକଉୁଁଠକି� ଦେନଉ�ାଉଅଛି ତାହା ଦେ
ଖିବାକ� ମନା କରନ୍�ି।

     ଏହି ଜଗ�ଦେର 
�ଇ ପର୍କାରର ଦେଲାକ ଅଛନ୍�ି               । ଜ୍ଞାନୀ ଦେଲାଦେକ ଅଛନ୍�ି ଓ ନଦିେବ4ାଧ ଦେଲାଦେକ ଅଛନ୍�ି। ପ�ଣି ହଦିେତାପଦେ
ଶର ପର୍ଶନ୍
            ଅ�ି  ର� ଅଦେଟ। �� ଦେମ ବିଶୱ୍ା କର କି ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଭଲ ଭାବଦେର ଜାଣନ୍�ି?      �� ଦେମ ଜ୍ଞାନୀ କିଅବା �� ଦେମ ନଦିେବ4ାଧ ଅଟ? 

“   ଦେହାଇପାଦେର ଦେଗାଟିଏ ପକ୍ଷଦେର,  ଦେହ ଅ� �ଆ,    �� ମଦ୍େଭ ପିମପ୍�ଡି଼ ପାଖକ� �ାଅ,        ”ତାହାର କ୍ରିୟା ଵଦିେଵଚନ କର ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହୁ ,  
          ଦେବାଧହଏୁ  ମ �୍ଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର  ଦେବ4ା��୍ମ ଜଣାଶ�ଣା ନୀ�ିକଥା ହଦିେତାପଦେ
ଶ ୩ ଅଧୟ୍ାୟ,     ୫ ଏବଂ ୬ ପ
ଦେର ଅଛ,ି “  �� ମଦ୍େଭ

             ବ4ାନ୍�ଃକରଣ  ହ�ି  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କର ଓ ନଜି  �ବିଦେବଚନାଦେର ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ      । ଆପଣାର  ବ� ଗ�ିଦେର
        ”      ତାହାଙ୍କ�  ୱ୍ୀକାର କର �ହିଁଦେର ଦେ �� ମଭ୍ର ପଥ ବ�  ର� କରିଦେବ।  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କର। ନଜି  �ବିଦେବଚନାଦେର

           ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ଦେକାଣ ଥ୍ି� ଦେ ହି ପ�ଳା ଦେଛାଟ ବା�କ ଉପଦେର ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ,    କିନ୍��  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କର  ।
                 ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଠାଦେର ଆଉଜି ପଡ଼ ପ�ଣି ତାହାଙ୍କ�  ୱ୍ୀକାର କର ଦେ� 
ନିକ� 
ନି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ପରି ଥ୍ି�ିର  ମମ୍�ଖୀନ ହଅୁ, 

 ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� କ�ହ, “ହୁଁ, ଈଶୱ୍ର,    ମୁଁ� �� ମଭ୍କ�  ୱ୍ୀକାର କରିବି              ” । �� ମଦ୍େଭ ଠକ୍ି ଅଟ। ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଠକ୍ି ଅଟ।
              ଆଉ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଓ ମୁଁ�  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କର� ପ�ଣି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁ ରଣ

କର�,      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଆମର ପଥ ବ�  ର� କରିଦେବ       । ଏହା  ବ� ବିଶୱ୍ା କ� ଆ ିଥାଏ। ଅଦେନକ ଥର,    ଏହି ପ�ରା�ନ ନୟିମ
ଵାକ୍ୟାଂଶ ମହୂଦେର,   ଦେଶଷକଥା ବିଶୱ୍ା ଅଦେଟ       । �� ଦେମ ବିଶୱ୍ା କର କି ଦେ�,    ପର୍ଭ�  ଦେବ4ା��୍ମ ଭାବଦେର ଜାଣନ୍�ି?  �� ଦେମ

   ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବ କି?            ମୁଁ� ଭାବ�ନାହିଁ ଦେ� ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା ଅ�ୟ୍ଧିକ କିଛି ଅଛି �ାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�
  ନ୍�� ଷଟ୍ କଦେର,            ଦେବାଧହଏୁ ଏପରି ଜଦେଣ ��ବକ କିମବ୍ା ��ବ�ୀ ଦେ� ଆପଣାର ପିଠି ଜଗ�ଦେର ଦେ
ଖାଇ କଦେହ, “  ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା,  ଦେହ

ଈଶୱ୍ର,        ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� �� ମଭ୍ର ପଥ ବ�  ଦେବ4ା��୍ମ ଅଦେଟ ”   । ପ�ଣି ତାହା କଠନି,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?    ପ�ଣି ଏହା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ପିଢ଼ି଼
     ହ�ି ଅଦେପକ୍ଷାକୃ� କଠନି ହଏୁ,        ଆଉମୁଁ� ଦେକବ� ଏକ 
ମପ୍�ିଙ୍କ� ଦେ
ଖିବାକ�  କ୍ଷମ ଦେହାଇଅଛି      । କିନ୍�� ଏହା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ପିଢ଼ି଼
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              ହ�ି ଅଦେପକ୍ଷାକୃ� କଠନି ହଏୁ କାରଣ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଜଗ�ଦେର �� ମର ପିଠି ଦେ
ଖାଅ ଆଉ �� ଦେମ କ�ହ, “     ମୁଁ� ନଦିେବ4ାଧ କା�4୍ୟ
 କରିବି ନାହିଁ      । ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କା�4୍ୟ କରିବି,”     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଦେ ହି ନଷିପ୍��ି୍ ନଅି,      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଜଗ� �� ମ  ହ�ି ��
ଧ୍

କରିବ      ’। କିନ୍�� �� ଦେମ ଜାଣ କ ଣ?      �� ମର ଦେକାଣଦେର �� ମର ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା ଅଛ,ି      ଦେ �� ମ ପାଇୁଁ ��
ଧ୍ କରିଦେବ    । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
    �� ଦେମ �� ମର ମ�ହୁଁ ଜଗ�ର� ଦେଫରାଇବ,    ଜଗ� �� ମକ� ପରିହା କରିବ      ’। କିନ୍�� ଅନୁମାନ କର କ ଣ?    ଈଶୱ୍ର �� ମଠାଦେର ଆନନ୍
�ି

ହଅୁନ୍�ି      । ଆଉ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ କହବି, “      ”     ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଅନୁ ରଣ କରିବାକ� �ାଉଅଛି ଜଗ� �� ମକ� ଗ୍ରହଣ କରିବ
ନାହିଁ         । ପ�ଣି ମୁଁ� ଉଚଚ୍ ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର �� ମକ� ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ଜାଦେଣ,        ତାହା  ବ�ଠାର� ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ମଧୟ୍ର� ଅନ୍ୟ�ମ ବିଷୟ
ଅଦେଟ;   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି,          ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁଦେହୁଁ ଓ ଏହା ଆମ ବିକାଶଦେର ଦେକଦେ� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ,   ମୁଁ� ତାହା ବ� ଦେଝ    । କିନ୍��

     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଏହାଠାର� �� ମର ମ�ହୁଁ ଦେଫରାଅ,     ଜଗ� �� ମକ� ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ      ’। କିନ୍�� ଅନୁମାନ କର କ ଣ?  ଈଶୱ୍ର �� ମକ�
       ଗ୍ରହଣ କରିଦେବ ପ�ଣି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� (ଆମଦ୍େଭମାଦେନ)     ତାହାଙ୍କ  ିଂହା ନ  ମମ୍�ଖଦେର ଛଡିା ଦେହବା,    ଦେ ଦେମାଦେ� ଦେ
ଖିଦେବ

      କିମବ୍ା ଦେ ଜୟ୍ାକକ� ଦେ
ଖିଦେବ ଆଉ ଦେ କହଦିେବ, “ଜୟ୍ାକ,ଦେବଶ,୍    ଉ��୍ମ ଓ ବିଶୱ୍ �୍ 
ା      । �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ପର୍ଭ�ଙ୍କ
  ”       ଆନନ୍
ର  ହଭାଗୀ ହଅୁ। ବ�୍4�ମାନ ମୁଁ� �� ମ ବିଷୟଦେର ଜାଣି ନାହିଁ,         କିନ୍�� ଦେ ହି ଦେଗାଷଠ୍ୀ 
ୱ୍ାରା ମୁଁ� ଗ୍ରହଣୀୟ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁ�ଛି   ।

                 ଆଉମୁଁ� ଜାଦେଣ ଏହା କଠନି ଅଦେଟ। ବହ�ୁ 
ନି ପବୂ4ର� ମୁଁ� କିଦେଶାର ଥିଲି। ପ�ଣି ଏହା କଠନି ଥଲିା,       କିନ୍�� ମୁଁ� ବରଂ ଅଧିକ ଦେମା ନମିନ୍ଦେ�
   ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ��
ଧ୍ କରିବାକ� ଚାହନ୍�ି,        ମୁଁ� ବରଂ ଅଧିକ ଈଶୱ୍ର ଦେମାଠାଦେର ଆନନ୍
�ି ଦେହବାକ� ଚାହନ୍�ି,     ପ�ଣି ମୁଁ� ଅଧିକ ଜାଣିବାକ�

               ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଦେ ଦେମାଦେ� ଗ୍ରହଣ କରିଦେବ ଓ ଦେମାଦେ� ତାହାଙ୍କ ବାହଦୁେର ଧରି ରଖିଦେବ ଓ ଦେ କହଦିେବ, “ ଦେବଶ୍,    �� ଦେମ ଠକ୍ି କା�4୍ୟ କଲ, 
ବିଲ୍ ”।

   ଜ୍ଞାନ ଦେ�ପରି ଜ୍ଞାନ କଦେର, ଠକ୍ି?           ଜଗ�ଦେର  ବ�ଠାର� ଜ୍ଞାନୀ ବୟ୍କ୍�ି ଶଦେଲାମନ ଜଦେଣ ଅଜ୍ଞାନୀ ଦେହାଇ ମୃ�� ୟ୍ ବରଣ କଦେଲ   । କାହିଁକି? 
   କାରଣ ଦେ ନୀ�ିକଥା ମହୂ ଜାଣିଥିଦେଲ,     କିନ୍�� ଦେ ଦେ  ବ� ପା�ନ କରିନଥିଦେଲ          । ଦେ�ଣ� ତାହା  ହ�ି ପୃଷଠ୍ଭମିୂ  ୱ୍ରଦୂେପ ଆଜି
        କାଦେ� ମୁଁ� �� ମ ପାଇୁଁ ଛାଡିଦେ
ବି। 
ୟାକରି,           ଦେକବ� ନଷିପ୍��ି୍ ନଅି ନାହିଁ ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଜାଣନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁ ବିଷୟଦେର ଦେ କହଅୁଛନ୍�ି  ।
    ଦେକବ� ଦେବୌ
ଧ୍ିକ ଭାବଦେର ଭାବ ନାହିଁ, “    ହୁଁ ତାହା ଠକ୍ି ଅଦେଟ      ”      । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଥ ବ� �ଥାଥ4 ଅଦେଟ। କିନ୍�� ଜ୍ଞାନ ଦେ�ପରି ଜ୍ଞାନ କଦେର

     ଆଉ ଜ୍ଞାନର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ମୁଁ� ମାନବିି,        ଦେ� ମୁଁ� ଦେମାର ନୟିମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ �୍ ଦେହବି,      ପ�ଣି ତାହାଙ୍କ  ହ ଦେମାର  ମପ୍କ4
               ମଧୟ୍ର� ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପାଇୁଁ ଦେମାର ପଦ୍େରମ ଆନନ୍
ପଣୂ୍4ଣ ଆଜ୍ଞାବହତାଦେର ପର୍ବାହ�ି କରିବ ଦେ�ପରି ମୁଁ� ଜଗ�ଦେର ଦେମାର
              “    ନା ିକାକ� ଆଙ୍ଗ��ି କଦେର ପ�ଣି ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ପା� କରି କଦେହ �� ମଦ୍େଭ ଦେମାଦେ�  ଷୃଟି୍ କରିଅଛ,   �� ମଦ୍େଭ ଦେମାଦେ�

ଜାଣ     । �� ମଦ୍େଭ ଜାଣ ଦେ�,  ’    ଦେମାଦେ� କ ଣ ଠକ୍ି ଚିହ୍ନଟ କଦେର                 । �
ି ମୁଁ� କିଛି ଭ�ଲ୍ କଦେର ଦେ�ଦେବ କଣ ଘଟିବ ତାହା �� ମଦ୍େଭ ଜାଣ। ମୁଁ�
         ”             �� ମଭ୍ର ପଥ ଚାଦେହୁଁ। ଏହା ଦେକବ� ଅଥ4 ପର୍କାଶ କଦେର। ଜ୍ଞାନ ଦେ�ପରି ଜ୍ଞାନ କଦେର। ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ଜ୍ଞାନୀ ଦେଲାକ

        ନ ଦେହଉ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଅଜ୍ଞାନୀ ପରି ମୃ�� ୟ୍ ବରଣ କରନ୍�ି।

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା:  ପିତା,       ଏହା ଅ�ି  ହଜ କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
�ବ4� ଅ�� ,    କାରଣ ପାପ  ବ� ଦେବଦେ�
  
ୱ୍ାରଦେର ଛକି ବ �ଅଛ,ି    ଏହା କହବିାକ� ଅ�ି  ହଜ, “  ଦେହ ଈଶୱ୍ର,          ମୁଁ� ଭାବ� ନାହିଁ ଦେ�ଉୁଁ ବିଷୟଦେର �� ମଦ୍େଭ କହଅୁଛ ତାହା �� ଦେମ ଜାଣ।

ମୁଁ�,       ଫ୍ଦେରଡି �ାହା କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ତାହା କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ   । ମୁଁ�,        �ଜି �ାହା କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ତାହା କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ”  । ପିତା,  ଏଗ�ଡି଼କ ��
ଧ୍
       ଅଦେଟ �ାହା �� ମଦ୍େଭ ଜାଣ ଦେ� ମୁଁ� ��
ଧ୍ କଦେର      । ମୁଁ�  ନ୍ଦେ
ହ କଦେର ଦେ�,        ଏହି ଦେକାଠରୀଦେର  ମ ଦ୍େ� ଦେଗାଟିଏ ପଥଦେର କିମବ୍ା ଅନ୍ୟ

  ପଥଦେର ��
ଧ୍ କରନ୍�ି   । କିନ୍�� , ପିତା,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍ର ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା,      ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ଦେଲାକ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁ�, 
             ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ  ୱ୍ୀକାର କରନ୍�ି ଦେ� ଜ୍ଞାନ �� ମଭ୍ଠାର� ଆରମଭ୍ ହଏୁ ଏବଂ �� ମଭ୍ଠାର� �ାହା  �ୟ୍ ତାହା ଆଦେ  । ପ�ଣି, ପିତା, 

        ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍�ି
ନି ଦେ ହି ନଷିପ୍��ି୍ଗ�ଡି଼କ  ହ�ି  ମମ୍�ଖୀନ ଦେହଉଅଛ� ,  ଦେ ଗ�ଡି଼କ ବୟ୍ଭିଚାର,  ଅ� �ଆ କିମବ୍ା
   ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ଦେହଉ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର�, ପିତା,          �� ମଦ୍େଭ ଆମର ଅନ୍�ଃକରଣ ଓ ମନକ� ପର୍ମାଣ କରିବ ଏବଂ

           ଆ�ମ୍ାଦେର ଆମକ�  ଶକ୍� କରିବ �ାହା 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଜ୍ଞାନୀ ପରି କା�4ୟ୍ ନ କର�,     କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ� �� ମଦ୍େଭ
           ଦେକବ� �� ମଦ୍େଭ  ମ �୍ ଜ୍ଞାନର ଉ� ୍ ଦେବାଲି  ୱ୍ୀକାର କରି ଜ୍ଞାନୀ ପ�ର�ଷ ଓ  �୍ର୍ୀ,      ବା�କ ଓ ବା�ିକା ଭାବଦେର କା�4ୟ୍ କର�    । ପ�ଣି

       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍କ� ଅନୁ ରଣ କରିବାକ� ଚାହୁଁ�। �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍।
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୧୮.  ଆୟୁବ

       ବାଇବଲଦେର ଗଭୀର�ମ ପ� �୍କ ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଆୟ�ବ ପ� �୍କ ଅନ୍ୟ�ମ ଅଦେଟ          । ଏହା ଏକ କଠନି ପାଠ ଅଦେଟ। ଏହା ପର୍ାୟ
        ମ�
ାୟ କବିତା ଅଦେଟ। �� ମକ� ଏହା ଉପଦେର ପର୍�ିଫ�ି�,           ଏହା ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ ଓ ଏହା ଉପଦେର ଗଭୀର ଭାବଦେର ଅନୁଧୟ୍ାନ
     କରିବାକ� ବହ�ୁ  ମୟ ଅ�ିବାହ�ି କରିବାକ� ପଡିବ           । ଏହା ଗଭୀର ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍ ଓ ଗଭୀର 
ଶ4ନଶା �୍ର୍ଦେର ମଧୟ୍ ପରିପଣୂ୍4ଣ

      ଅଦେଟ। ଏହା ଆଘା� ଓ �ନ୍�ର୍ଣା,    ପ�ଣି ମହମିା ଓ ଆଶଚ୍�4୍ୟ,        ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ିର ପର୍ ଙ୍ଗ  ହ�ି କା�4୍ୟ କଦେର   । ଆୟ�ବ
  ପ� �୍କ ପର୍ଶନ୍ ପଚାଦେର:     �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରିପାର କି?     ତାହା ଏହାର ଚରମ ପର୍ଶନ୍ ଅଦେଟ     । �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�
  ବିଶୱ୍ା କରିପାର କି?          ପ�ଣି ଆୟ�ବ ପ� �୍କ ଦେକବ� ଦେଗାଟିଏ ଉପଦେ
ଶଦେର ଆବୃ� କରା�ାଇ ପାଦେର ନାହିଁ     । ଦେକବ� ଦେକୌଣ ି ଉପାୟ

                  ନାହିଁ। ଦେ�ଣ� ମୁଁ� ଆଜି  କାଦେ� �ାହା କରିବାକ� �ାଉଅଛି ତାହା ଏହାର ଦେମୌ�ିକ ଗଠନ ପର୍ଣା�ୀ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଚାଲିବା ଅଦେଟ,  ମୁଁ�
      ତାହାଙ୍କର 
�ଇଟି ଦେମୌ�ିକ ବିଷୟବ �୍� କ� 
ୃଷଟି୍ଦେଗାଚର କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ,       କିନ୍�� ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର �� ମ ପର୍ଦେ�ୟ୍କଙ୍କ� ଏହି
      ପତ୍ାହଦେର ଏହାକ� ପଢ଼ି଼ବାକ� ଉ� ୍ାହ�ି କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ          । �� ଦେମ ଦେଗାଟିଏ କା�4ୟ୍ର�  ମୟକା� ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଏହା ପଢ଼ି଼ବାକ�  କ୍ଷମ

                      ଦେହବ ନାହିଁ। ତାହା ପାଇୁଁ ଏହା ଅ�ୟ୍ଧିକ ଗଭୀର ଅଦେଟ। କିନ୍�� ମୁଁ� �� ମର  ାପତ୍ାହକି ପଠନର ଏହାକ� ଏକ ଅଂଶ କରିବାକ� ଓ କବତିା
            ଉପଦେର ଗଭୀର ଭାବଦେର ଅନୁଧୟ୍ାନ କରିବାକ� ନଜି ନଜିକ� ଏକ  �ଦେ�ାଗ ଦେ
ବାକ� ଉ� ୍ାହ�ି କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ,    �ହିଁ ଉ�ତ୍ାଦେର ଏହା

’       ’       କ ଣ ବଣ୍4ଣନା କଦେର ଓ ଏହାର ଅଥ4 କ ଣ ତାହା ଉପଦେର ଗଭୀର ଭାବଦେର ଅନୁଧୟ୍ାନ କର         । ମୁଁ� ଆଜି  କାଦେ� �� ମ ପାଇୁଁ ତାହା
           କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଦେ�ଣ� ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆୟ�ବ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ 
ୃଷଟି୍ପା� କରିବା।

୧.    ମ�ଖବନ୍ଧ (୧-୨)

        ଆୟ�ବ ପ� �୍କଦେର ୧ ଓ ୨ ଅଧୟ୍ାୟ ଏହାର ମ�ଖବନ୍ଧ ଅଦେଟ           । ଏହାର ବଣ୍4ଣନା�ମ୍କ �ାହା ଆ �ଅଛି ତାହା ପାଇୁଁ ମଞଚ୍  ଥ୍ିର କଦେର, 
   ଦେ�ଣ� ଆମଦେଭମାଦେନ ଆୟ�ବ ୧:       “       ୧ ପ
ଦେର ପଢ଼ିବାକ� ଆରମଭ୍ କର� ଉଷ ଦେ
ଶଦେର ଆୟ�ବ ନାମକ ଏକ ବୟ୍କ୍�ି ଥିଲା; ଆଉ,  ଦେ ହି

          ମନୁଷୟ୍  ି
ଧ୍ ଓ  ର� ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର ଭୟକାରୀ ଓ କ�କ୍ରିୟା�ୟ୍ାଗୀ ଥିଲା ”     । ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର ଆୟ�ବ  ଦେବ4ା��୍ମର  ଦେବ4ା��୍ମ
        “    ଥିଦେଲ। ଦେ ଦେ ଠାଦେର  ଦେବ4ା��୍ମ ଅଟନ୍�ି। ୬ ପ
ଦେର। 
ନିକଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନଗଣ (   ମଭ୍ବ�ଃ 
ୂ�ଗଣ) 

     
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ଉପ ଥ୍ି� ଦେହବାକ� ଆ ନ୍ଦେ�,       ଶୟତାନ ହିଁ ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଉପ ଥ୍ି� ଦେହଲା    । ଏଥିଦେର
   
ାପର୍ଭ� ଶୟତାନକ� କହଦିେଲ, “   �� ମଦ୍େଭ ଦେକଉୁଁଠାର� ଆ ିଲ?”      �ହିଁଦେର ଶୟତାନ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ� ଉ��୍ର କରି କହଲିା, “  ପୃଥିବୀଦେର

       ଏଦେଣଦେ�ଦେଣ ଭର୍ମଣ ଓ �ହିଁ ମଧୟ୍ଦେର ଗମନାଗମନ କରି ଆ ିଲି।"    �ହୁଁ�  
ାପର୍ଭ� ଶୟତାନକ� କହଦିେଲ, “     �� ମଦ୍େଭ କି ଆମଭ୍ 
ା 
   ଆୟ�ବ ପର୍�ି ମନ ଦେ
ଇଅଛ?ି      କାରଣ ତାହାର  ମାନ  ି
ଧ୍ ଓ  ର�,      ପରଦେମଶୱ୍ର ଭୟକାରୀ ଓ କ�କ୍ରିୟା�ୟ୍ାଗୀ ଦେଲାକ

  ପୃଥିବୀଦେର ଦେକହି ନାହିଁ?”         ଆୟ�ବଙ୍କ ବକ୍ଷୟ୍ ଥ୍�ଦେର ଏକ ଲକ୍ଷୟ୍ର ଦେକନ୍
ର୍ ଚି�ର୍ ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କର, ଠକ୍ି?  �
ି
   �� ଦେମ ଆୟ�ବଙ୍କ� ପାଇ ନାହୁଁ,     ଦେ�ଦେବ ଦେମାଦେ� ପୃଥିବୀର  ବ�ଠାର�  ର�,        ବ�ଠାର�  ି
ଧ୍ ବୟ୍କ୍�ି ବିଷୟଦେର �� ମକ� କହବିାକ� 
ଅି  ।
     ଦେ�ଦେବ ଶୟତାନ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ� ଉ��୍ର କରି କହଲିା, “  ’      ଆୟ�ବ କ ଣ ଅକାରଣଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଭୟ କର�ଅଛ?ି  �� ମଦ୍େଭ

’    କ ଣ ତାହାଙ୍କ ଚ�� 
୍4
ଗିଦେର,          ପ�ଣି ତାହାର ଗୃହର ଓ ତାହାର  ବ4 ୱ୍ର ଚ�� 
୍4
ଗିଦେର ବାଡ଼ ଦେ
ଇ ନାହୁଁ?     �� ମଦ୍େଭ ତାହାର ହ �୍କୃ�
        କା�4ୟ୍ଦେର ଆଶୀବ4ା
 ଦେ
ଇଅଛ ଓ ଦେ
ଶଦେର ତାହାର  ମପ୍��ି୍ ବୃ
ଧ୍ି ପାଇଅଛି          । ମା�ର୍ ଏଦେବ ଆପଣା ହ �୍ ବି ତ୍ାର କରି ତାହାର

          ”      ବ4 ୱ୍  ପ୍ଶ4 କର �ହିଁଦେର ଦେ �� ମଭ୍କ� �� ମଭ୍ ମ�ଖ ଆଗଦେର ପରି�ୟ୍ାଗ କରିବ। �ହୁଁ�  
ାପର୍ଭ� ଶୟତାନକ� କହଦିେଲ, “ଦେ
ଖ, 
    ତାହାର  ବ4 ୱ୍ଦେର �� ମଭ୍ର କ୍ଷମତା ଅଛ,ି       ଦେକବ� ତାହାରି ଉପଦେର �� ମଦ୍େଭ ହ �୍ ନ 
ଅି ”    । �ହିଁଦେର ଶୟତାନ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ

   ାକ୍ଷା�ର� ବାହାରି ଗଲା।

 �� ଦେମ ଦେ
ଖ,                ଶୟତାନର ଦେମୌ�ିକ ��କ୍�ି ଦେହଉଛି ଦେ� ଆୟ�ବ  ି
ଧ୍ ଓ  ର� ଦେହବାର ଏକମା�ର୍ କାରଣ ଦେହଉଛି ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର
      ତାହାଙ୍କ� ତାହାଙ୍କ  ବ4 ଵ୍ଦେର ବହ�ୁ ଆଶୀବ4ା
 ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି,       “   ଦେ�ଣ� ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଶୟତାନ କହଅୁଛନ୍�ି �� ଦେମ ଆୟ�ବକ�

   ଦେ�ପର୍କାଦେର ଆଶୀବ4ା
 ଦେ
ଇଅଛ,       ଦେ ପର୍କାଦେର �
ି �� ଦେମ ଦେକୌଣ ି ଜଣକ� ଆଶୀବ4ା
 କର,      ଦେ�ଦେବ ଦେ ମାଦେନ ମଧୟ୍  ି
ଧ୍ ଓ
 ” ର� ଦେହଦେବ                 । ଦେ ହି କାରଣର� ଦେ ଏଦେ�  ର� ଅଟନ୍�ି। ଏହା ଏହି  ଂକ୍ଷିପ�୍ ଅନୁଚଦ୍େଛ
ଦେର  ନ୍ନଦିେବଶି� ଅଛି �ାହା ଦେଲଖକ
        ଆୟ�ବ ପ� �୍କଦେର 
�ଇଟି ଦେମୌ�ିକ ବିଷୟବ �୍� ପରିକ�ପ୍ନା କରିଅଛନ୍�ି। ଆୟ�ବଦେର ଅଦେନକ,     ଅଦେନକ ବିଷୟ ବି
ୟ୍ମାନ ଅଛି , 

           କିନ୍�� 
�ଇଟି ଦେମୌ�ିକ ବିଷୟ ଅଛି ଆଉ ଦେ ଗ�ଡି଼କ ତାହାଙ୍କ ପର୍ଥମ ଅନୁଚଦ୍େଛ
ଦେର  ଥ୍ାନ ପାଇଅଛ।ି

୧)       ଧାମି4କ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପର୍�ି ମନ୍
 ଘଟଣା ବ� ଘଟିପାଦେର          । ମନ୍
 ଘଟଣା ବ� ଘଟିବା ଦେ ମାନଙ୍କ ଦେ
ାଷ ନୁଦେହୁଁ।
                  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ଦେ
ଖ�। ଈଶୱ୍ର ଆୟ�ବ ଉପଦେର ଏକ ଲକ୍ଷୟ୍ର ଦେକନ୍
ର୍ ଚି�ର୍ କର�ଥିବାର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ� ପ�ଣି ଦେ 

 ଶୟତାନକ� କହନ୍�ି, “�ାଅ,        ଦେକବ� ତାହାରି ଉପଦେର �� ମଦ୍େଭ ହ �୍ ନ 
ଅି         । ଧାମି4କ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପର୍�ି ମନ୍
 ଘଟଣା ବ� ଘଟି
     ପାଦେର। �ହିଁଦେର ��କ୍ା�ୀନ ପରମପ୍ରାଗ� ଜ୍ଞାନ,    ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଆଜି ବି,         �ନ୍�ର୍ଣା ଓ 
�ଃଖଦେଭାଗ  ବ4
ା ପାପର କାରଣ  କାଶ�

ଘଟ� ଅଛି   । ଠକ୍ି?           ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �ନ୍�ର୍ଣା ଓ 
�ଃଖଦେଭାଗ ଅଛି ଦେ ଠାଦେର ��କ୍�ି କରିବାକ� ଅଦେନକ ଦେଲାକ ଥାନ୍�ି, “ଆଚଛ୍ା,  �� ମ
    ଜୀବନଦେର ଅପର୍କାଶି� ପାପ ନଶିଚ୍ୟ ରହଥିିବ             । କାରଣ ପାପ ବୟ୍�ୀ� ଦେକୌଣ ି �ନ୍�ର୍ଣା ଓ 
�ଖଦେଭାଗ ଜା� ଦେହାଇ ପାଦେର

”                ନାହିଁ। ତାହା ପରମପ୍ରାଗ� ଜ୍ଞାନ ଅଦେଟ। �ହିଁଦେର ଆୟ�ବ ପ� �୍କ �ାହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଶିଖା
ାନ କରିବାକ� �ାଉଅଛି ତାହା ଦେହଉଛି
                ଦେ� ପାପ ନ ଥିବାଦେବଦେ� ମଧୟ୍ ଈଶୱ୍ର �ନ୍�ର୍ଣାକ� ଅନୁମ�ି 
ଅିନ୍�ି। ଆୟ�ବ ପ� �୍କ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବାକ�

    �ାଉଅଛି ଦେ� ଈଶୱ୍ର ମ�କ୍� ଅଟନ୍�ି,         ଦେ �ାହା ମଦେନାନୟନ କରନ୍�ି ତାହା କରିବାକ� ଦେ ମ�କ୍� ଅଟନ୍�ି,       �
ଓି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଏହା
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  ବ� ଝି ନ ପାର�,            ପ�ଣି �
ଓି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଭାବ� ନାହିଁ ଦେ� ଏହା ନ୍ୟାୟ ଂଗ� ଅଦେଟ       “ ”  । ଆୟ�ବ ପ� �୍କ  ମବ୍ନ୍ଧଦେର ଥିଓଡି ି ଶବ
୍
            ଅଦେନକ ଥର ବୟ୍ବହାର କରା�ାଇଅଛ।ି ଥିଓଡି ି ମାନବୀୟ 
�ଃଖଦେଭାଗର 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଚରି�ର୍ର ଏକ

     ପର୍�ିରକ୍ଷା ଅଦେଟ। ଥିଓଡି ି ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିଥାଏ, “          ଈଶୱ୍ର ଦେ� �� ମ ଜୀବନଦେର 
�ଃଖଦେଭାଗକ� ଅନୁମ�ି 
ଅିନ୍�ି ଦେ କିପରି
   ଉ��୍ମ ଓ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଦେହାଇପାରିଦେବ               । ପ�ଣି �ାହା ଆୟ�ବ ପ� �୍କଦେର ଘଟିବାକ� �ାଉଅଛି ଦେ ବିଷୟଦେର ତାହା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର

               ବହ�ୁ ଅଦେଟ। ତାହାଙ୍କ ପର୍ୟା ଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବାକ� ଦେ ହି ମନ୍
 ଘଟଣା ମହୂ ଧାମି4କ ଓ ଉ��୍ମ ଦେଲାକମାନଙ୍କ
   ପର୍�ି ଘଟିପାଦେର।

୨)       କିନ୍�� ଆୟ�ବ ପ� �୍କଦେର ଏକ 
ୱି୍�ୀୟ ପର୍ଶନ୍ ଅଛି            । ପ�ଣି ଏହା ଏକ ପର୍ଶନ୍ �ାହା ତାହା ଅଦେପକ୍ଷା ବହ�ୁ ଗଭୀର ଅଦେଟ,  ପ�ଣି
      ଏହା ଦେକୌଣ ି ଥିଓଡି ି ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଦେମୌ�ିକ ଅଦେଟ          “  । ଆୟ�ବ ପ� �୍କର  ବ�ଠାର� ଦେମୌ�ିକ ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛି �
ଓି

           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଶୀବ4ା
 ପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇନାହୁଁ� �ଥାପି ଈଶୱ୍ର ବିଶୱ୍ା ର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି କି?”      ଦେ ହି ପର୍ଶନ୍ ହିଁ ଶୟତାନ
 ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଚାରିଥିଦେଲ                     । �
ି ଦେ ଆଶୀବ4ା
 ପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇ ନ ଥାନ୍ଦେ� ଦେ�ଦେବ ଆୟ�ବ  ି
ଧ୍ ଓ  ର� ଦେହାଇ ନ ଥାନ୍ଦେ�।

     �
ଓି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏଥି ନମିନ୍ଦେ� କିଛି ପାଇନାହୁଁ�,      ଈଶୱ୍ର ଆମର ବିଶୱ୍ା  ର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି କି?   �
ଓି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
   ଆଶୀବ4ା
 ପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇ ନାହୁଁ�?      �
ଓି ମୁଁ� 
�ଃଖଦେଭାଗ କଦେର,       �ଥାପି ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବି କି?    ତାହା ଦେହଉଛି

        
ୱି୍�ୀୟ ଓ ଅଧିକ ଦେମୌ�ିକ ଓ ଆୟ�ବଦେର ଗଭୀର ପର୍ଶନ୍ ଅଦେଟ    ’     । ଈଶୱ୍ର କ ଣ ବିଶୱ୍ା ର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି?

     �ହିଁଦେର ଶୟତାନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ାକ୍ଷା�ର� ବାହାରି ଗଲା,      ଆଉ ଦେ ଆୟ�ବଙ୍କ  ମପ୍��ି୍ ନଷଟ୍ କଲା      । ଦେ ଏପରି କି ତାହାଙ୍କ
     ନ୍ତାନଗଣକ� ମଧୟ୍ ବଧ କଲା,              �ଥାପି ଆୟ�ବ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ପରି�ୟ୍ାଗ କରିବାକ� ନା �ି୍ କଦେଲଆଉ ଦେ ହି ପର୍ ି
ଧ୍ ୨୧

  ପ
ଦେର ଦେ କହଲିା, “     ମୁଁ� ମାତାର ଗଭ4ର� ଉଲଗ୍ନ ଆ ିଅଛ,ି       ଓ ମୁଁ� ଉଲଗ୍ନ ଦେହାଇ ଦେ ଠାକ� ଦେଫରି�ିବି       ।  
ାପର୍ଭ� ଦେ
ଦେଲ ଓ
      ”         
ାପର୍ଭ� ଦେନଇଅଛନ୍�ି।  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ଦେହଉ। ଶୟତାନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ାକ୍ଷା�କ� ଦେଫରି�ାଇ କହଲିା, “   ଠକ୍ି ଅଛି

                 ଦେ �� ମଭ୍କ� ପରି�ୟ୍ାଗ ନ କରିବାର ଏକମା�ର୍ କାରଣ ଦେହଉଛି �� ମଦ୍େଭ ଦେମାଦେ� ତାହାଙ୍କ ଶରୀରକ�  ପ୍ଶ4 କରିବାକ� ଦେ
ଲ ନାହିଁ।"
    �ହିଁଦେର ଈଶୱ୍ର କହଦିେଲ ଠକ୍ି ଅଛ,ି  ’          �� ଦେମ ତା ଙ୍କ ଶରୀରକ�  ପ୍ଶ4 କରିପାରିବ କିନ୍�� �� ମଦ୍େଭ ତାହାଙ୍କ� ହ�ୟ୍ା କରିପାରିବ ନାହିଁ   ।

            ଦେ�ଣ� ଶୟତାନ ଦେଫରି�ାଇ ଆୟ�ବର ମ �୍କର� ତାହାଙ୍କ ପା
ର ��ିପା ପ�4୍ୟନ୍� ମହାଜୱ୍ାଳାଜନକ ବି ଦ୍େଫାଟକଦେର ଆଘା�
           କଲା। �ହିଁଦେର ଆୟ�ବଙ୍କ ଭା�4୍ୟା �ାହା ଶୟତାନ ତାହାକ� କହବିାକ� ଚାହିଁଦେଲ ତାହା ଦେ କହଦିେଲ,    “  ଦେ କହଦିେଲ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ�

  ”ପରି�ୟ୍ାଗ କରି ମର    । �ହିଁଦେର �ଥାପି ଆୟ�ବ,           ଏପରକି ଏହି ପର୍କାର ଶାରୀରିକ �ନ୍�ର୍ଣା  ହ�ି �ାହା ତାହାଙ୍କ ପରିବାର ଓ
       ତାହାଙ୍କ  ବ4 ୱ୍ ହରାଇବାର  ମ �୍ ଭାବପର୍ବଣ �ନ୍�ର୍ଣା ଉପଦେର ନମିି4�,     ଆୟ�ବ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ପରି�ୟ୍ାଗ କଲା ନାହିଁ   ।

ବା �୍ବଦେର,      “       
ଶ ପ
ଦେର ଦେ କହନ୍�ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ହ �୍ର� ମଙ୍ଗ� ଗ୍ରହଣ କରିବା? ଆଉ,  ଅମଙ୍ଗ�
’    କ ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ?        �
ି ମୁଁ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ମଙ୍ଗ� ଗ୍ରହଣ କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା କର�ଅଛ,ି    ଦେ�ଦେବ ଅମଙ୍ଗ� ମଧୟ୍
’       କ ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକ� ମୁଁ� ଇଚଛ୍ା କରିବି ନାହିଁ?”        ଏହି  ମ �୍ ବିପ
 ଓ ଏହି  ମ �୍ �ନ୍�ର୍ଣା,      ଆଉ ଏହି  ବ� ଦେର ଆୟ�ବ ପାପ

 କଲା ନାହିଁ।

୨.   କଦେଥାପକଥନ (୪-୩୧)

 ’  �ହିଁଉ�ତ୍ାଦେର କ ଣ ହଏୁ,    ଆୟ�ବଙ୍କର �ିନି ମି�ର୍ ଆ ନ୍�ି      । ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ�  ାନ୍�ୱ୍ନା ଦେ
ବାକ� ଆ ନ୍�ି,   ପ�ଣି ଆୟ�ବ
         ପ� �୍କଦେର �ାହା ଘଦେଟ ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ ଠାଦେର କଦେଥାପକଥନର ଏକ ଅନୁକ୍ରମ ଅଛି        । ଆୟ�ବଙ୍କ ଦେଖାଲାଦେଖାଲି ବିଳାପ  ହ ଏହା

         ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆରମଭ୍ ଦେହାଇଅଛ।ି ଦେ ଆପଣା ଜନ୍ମ 
ନିକ� ଶାପ 
ଅିନ୍�ି,        ଦେ ଇଚଛ୍ା କରନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଦେକଦେବ ଜନ୍ମ
  ଦେହାଇନଥିଦେଲ ଭଲ ଦେହାଇଥାନ୍ତା              । �ହିଁଉ�ତ୍ାଦେର ୪ ର� ୩୧ ଅଧୟ୍ାୟ ମହୂ ମଧୟ୍ଦେର କଦେଥାପକଥନର �ିଦେନାଟି ଚକ୍ର ଅଛ।ି

 ପର୍ଥମ ଚକ୍ରଦେର,           ଆୟ�ବଙ୍କ ମି�ର୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ ଆୟ�ବଙ୍କ ମ�ହୁଁାମ�ହିଁ ହଅୁନ୍�ି ଆଉଆୟ�ବ ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି;  ମି�ର୍
      
�ଇଜଣ ପର୍ଶନ୍ କରନ୍�ି �ହିଁଦେର ଆୟ�ବ ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି;         ମି�ର୍ �ିନି ଜଣ ପର୍ଶନ୍ କରନ୍�ି �ହିଁଦେର ଆୟ�ବ ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି, 

             �ହିଁଉ�ତ୍ାଦେର ତାହା 
ୱି୍�ୀୟ ଥର ପ�ନବ4ାର ଘଦେଟ ପ�ଣି ତାପଦେର �ୃ�ୀୟ ଥର ମଧୟ୍ କଦେଥାପକଥନର ଚକ୍ର ଘଦେଟ   । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
     �� ଦେମ କଦେଥାପକଥନ ମହୂର ଏହି ଚକ୍ର ମହୂ ଅଧୟ୍ୟନ କର,       ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ �ାହା �� ମ ମନକ� ଆ ିବାକ� �ାଉଅଛ,ି  ଏହପିରି

  ମି�ର୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି ଠକ୍ି,    ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଶ�ର୍�ମାନଙ୍କ� ଆବଶୟ୍କ କରନ୍�ି?       ଆୟ�ବକ�  ାନ୍�ୱ୍ନା ଦେ
ବା ପାଇୁଁ ଦେ ମାଦେନ ଦେ ଠାଦେର
 ଉପ ଥ୍ି� ଅଛନ୍�ି,     କିନ୍�� ଦେ ମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର କଟ� ଅଟନ୍�ି,       କାରଣ ଆୟ�ବର ମି�ର୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶଵ୍ର  ବ� ଜାଣିଅଛନ୍�ି  ।

               ଦେ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ ଜାଣନ୍�ି ଏପରି ଦେକହି ଜଣକ�  ବ� ଦେବଦେ�  ାକ୍ଷା� କରିଅଛନ୍�ି। ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଦେକୌଣ ି ରହ ୟ୍ ବାକି
ନାହିଁ,     ଦେକବ� ଈଶୱ୍ର���୍ୱି୍କ ଅହଂକାର ଅଛି             । ଠକ୍ି ଅଛି ଆୟ�ବଙ୍କର �ିନି ମି�ର୍ ଏହପିରି ଥିଦେଲ ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ ପରମପ୍ରାଗ�

               ଜ୍ଞାନର ପର୍ ତ୍ାବକ ଥିଦେଲ। �ନ୍�ର୍ଣା  ବ4
ା ପାପର ଫଳାଫ� ଅଦେଟ। ଅନ୍ୟ ପର୍କାଦେର ଈଶଵ୍ରଙ୍କର ଦେକୌଣ ି କା�4ୟ୍
                 କରିବାକ�  ୱ୍ାଧୀନତା ନାହିଁ। କାରଣ ଓ ପର୍ଭାବ ବିଷୟଦେର ଦେମାର ମାନବୀୟ ବ�ଝାମଣାକ� ଈଶୱ୍ର ନଶିଚ୍ୟ  ମପ4ଣ କରିଦେବ। �
ି

     ମୁଁ� ପାପୀ ଦେ�ଦେବ ଦେମାଦେ� 
ଣଡ୍ 
ଆି�ିବ,         ଦେ�ଣ� �
ି ଦେମାଦେ� 
ଣଡ୍ 
ଆି�ାଏ ମୁଁ� ନଶିଚ୍ୟ ପାପ କରିଥିବି      । ପ�ଣି ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି
              ବିଷୟ କରିବାକ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେକୌଣ ି  ୱ୍ାଧୀନତା ନାହିଁ। ଦେ ନଶିଚ୍ୟ ଦେ ମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମାଗ4 ପର୍�ି ଅଧିନ ଥ୍
             ଦେହଦେବ। ପ�ଣି ଏହି କଦେଥାପକଥନ ମହୂର ଅନୁକ୍ରମ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ବାରମବ୍ାର ଦେ ମାଦେନ ଏହା କହଥୁିବାର �� ଦେମ ଦେ
ଖିବ। ଆୟ�ବ, 

  �� ଦେମ ପାପ କରିଅଛ,   ଏହାର  ମମ୍�ଖୀନ ହଅୁ,   ଏହାକ�  ୱ୍ୀକାର କର,   ୱ୍ୀକାର କର,     ଆଉ ଦେ �� ମକ�  � ଥ୍ କରିଦେବ    । ଆୟ�ବ
କହନ୍�ି, “     ମୁଁ� କିଛି ଭ�ଲ୍ କରି ନାହିଁ!”  ହୁଁ,    �� ଦେମ ପାପ କଲଆୟ�ବ,   �� ମକ� 
ଣଡ୍ 
ଆି�ାଉଅଛ।ି

         ଦେ�ପରି �� ଦେମ କଦେଥାପକଥନ ମହୂ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ପଢ଼଼ �� ଦେମ ମଧୟ୍ ଆୟବକ� ଦେ
ଖ,       ଏବଂ ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଏହା ବ� ଝିବାକ� ଜର�ରୀ ଦେ�, 
      କଦେଥାପକଥନଦେର ଆୟ�ବ ତାଙ୍କର ବହ�ୁ ବିଶୱ୍ା ବଜାୟ ରଖନ୍�ି       । ଆୟ�ବ ଦେ
ଇଥିବା ଉ��୍ର ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଅଦେନକ
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      ଉ��୍ରଗ�ଡିକ ବହ�ୁ ଉ��୍ମ ଅଦେଟ। ଏହା ବା �୍ବ ଦେ�,    ଆୟ�ବ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଅନୁ ନ୍ଧାନ କରିବାଦେର,   ଉ��୍ର ନମିନ୍ଦେ�
           କ୍ରନ୍
ନ କରିବାଦେର କଦେଠାର ଦେହବା ଦେହଉଛି ଏକ  �୍ରଦେର ବିଶୱ୍ା ର ଏକ ମଦେନାଭାବ ଅଦେଟ,      କାରଣ ଦେ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ�

     ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ� ଉ��୍ର ଦେ
ବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି             । ଦେ
ଖ ତାହା ବିଶୱ୍ା ର ଏକ ବିବୃ��ି୍ ଅଦେଟ। ଦେ ଆପଣା ପାପ ଦେ
ଖାଇବାକ�
          ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର କ୍ରନ୍
ନ କରନ୍�ି। ତାହା ବିଶୱ୍ା ର ଏକ ବିବୃ��ି୍ ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?     ଦେ ଏହା ଅଦେନକ ଥର କରନ୍�ି, 

 ଆୟ�ବ ୬:୨୪     । ଆୟ�ବ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� କହନ୍�ି, “   ଦେମାଦେ� ଶିକ୍ଷା 
ଅି,          �ହିଁଦେର ମୁଁ� ନରିବ ଦେହବି ଓ ମୁଁ� ଦେକଉୁଁ ବିଷୟଦେର ଭ�ଲିଗଲି, 
  ତାହା ଦେମାଦେ� ବ�ଝାଇ
ଅି ”                 । ଦେ
ଖ ଆୟ�ବ �ଥାପି ପରମପ୍ରାଗ� ଜ୍ଞାନର ଏକ ପର୍ ତ୍ାବକ ଅଟନ୍�ି। ଦେ �ଥାପି ଭାବନ୍�ି ପାପ ଓ

    
�ଃଖଦେଭାଗ ମଧୟ୍ଦେର ଏକ  ଂଦେ�ାଗ ଅଛ,ି          ମ ୟ୍ା ଦେହଉଛି ଦେ ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ଦେ ପାପ କରି ନାହୁଁାନ୍�ି,    ଦେ�ଣ� ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
      ନକିଟଦେର କ୍ରନ୍
ନ କର�ଅଛନ୍�ି ଓ ଏହାର ବିଶୱ୍ା ର କ୍ରନ୍
ନ,           ଏଦେବ ଦେମାଦେ� ଦେ
ଖାନ୍�� �ାହା ମୁଁ� ଭ�ଲ୍ କରିଅଛି ଓ ମୁଁ� ଏଥିଦେର

 ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବି,       ’   କିନ୍�� ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ ଦେ� ମୁଁ� କ ଣ ଭ�ଲ୍ କରିଅଛ,ି         ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ ମୁଁ� କାହିଁକି 
�ଃଖଦେଭାଗ କର�ଅଛି ଦେ�ଉୁଁ
   ପର୍କାଦେର ମୁଁ� 
�ଃଖଦେଭାଗ କର�ଅଛି           । ପଦେର ଆୟ�ବ ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଆପଣା ବିଶୱ୍ା କ� ପର୍କାଶ କରନ୍�ି ଦେ�,   
ଦିେନ ଈଶୱ୍ର

  ତାହାଙ୍କ� ମ�କ୍� କରିଦେବ,           ପ�ଣି 
ଦିେନ ଏହା  ମାପ�୍ ଦେହବ ପ�ଣି ଦେ ପ�ନବ4ାର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ରହଦିେବ     । ଆୟ�ବଙ୍କ ଉ��୍ରଦେର
                ବହ�ୁ ଉ��୍ମ ଉପା
ାନ ଅଛ।ି କିନ୍�� ଆୟ�ବ ଧାଡି଼ଦେର ଥିବା ଦେକୌଣ ି  ଥ୍ାନଦେର ଖ ିବାକ� ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି ଏବଂ ବିଷୟ ବ�

 ବ
�ିବାକ� ଲାଗିଲା,       ପ�ଣି ଆୟ�ବ 
ାବି କରିବାକ� ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି ଦେ�,    ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ� ଉ��୍ର ଦେ
ଦେବ     । ପ�ଣି ବା �୍ବଦେର
              ଆୟ�ବ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ବିଚାରଦେର ରଖନ୍�ି ଏବଂ ଆୟ�ବର ଏହି ବିଭାଗଦେର ଆଇନ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଶବ
୍ ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ କହଅୁଛନ୍�ି

“                   ମୁଁ� ଏକ ଆଇନ ବିଚାରା�ୟ ଗଠନ କରିବାକ� �ାଉଅଛ।ି ଈଶୱ୍ର �� ମକ� ଆ ିବାକ� ପଡିବ। ଦେମାର �� ମ ବିର�
ଧ୍ଦେର ଅଭିଦେ�ାଗ ଅଛି
     ”            ଏବଂ �� ଦେମ ଦେମାଦେ� ନଶିଚ୍ୟ ଉ��୍ର ଦେ
ବ। ଏବଂ ଆୟ�ବ ଏହା କରିବା ପର୍କ୍ରିୟାଦେର ଓ ଦେ ନ
ି୍4ଦେ
ାଷ ଦେବାଲି ଜି
୍ କରିବା

 ମୟଦେର,       ଆୟ�ବ ପର୍ଶନ୍ କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା ପର୍
ଶ4ନ କରନ୍�ି ଦେ�,      ଈଶୱ୍ର ପର୍କୃ�ଦେର ପାପ ବିଷୟଦେର ନ
ି୍4ଦେ
ାଷ ଅଟନ୍�ି  ।
                 ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର କ୍ରନ୍
ନ କରିବାଦେର କିଛି ଭ�ଲ୍ ନାହିଁ। ଦେକବ� �� ମର ହ
ୃୟ ଉନ୍ମ�କ୍� କରିବାଦେର କିଛି ଭ�ଲ୍ ନାହିଁ ଓ ଏହାକ�

    �ନ୍�ର୍ଣା ଓ �ୀବର୍ ମାନ ିକ �ନ୍�ର୍ଣା,         ଓ ଆଘା� ଓ ବିଶୱ୍ା ଘା�କତାକ� ନକୃିଷଟ୍ କରିବାଦେର କିଛି ଭ�ଲ୍ ନାହିଁ      । ତାହା ଭ�ଲ୍ ନୁଦେହୁଁ।
 ଗୀ� ଂହତିାଦେର ଦେ
ଖନ୍�� ,    ଏହା ଏହ ିବ� ମାଧୟ୍ମଦେର ଅଛି       । ଗୀ�ରଚକ ବିଶୱ୍ା ର ବକ୍�ବୟ୍  ହ�ି  ମାପ�୍ ହଏୁ,   କିନ୍�� ଆୟ�ବଙ୍କ

              ପରି ଅଦେନକ ଉ
ାହରଣ ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେଲାକମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କର ହ
ୃୟ ଦେଖାଲନ୍�ି ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ନକିଟଦେର �ୀବର୍ ମାନ ିକ
         �ନ୍�ର୍ଣା ଓ ଦେନୈରାଶୟ୍ଦେର କ୍ରନ୍
ନ କରନ୍�ି କାରଣ ଈଶୱ୍ର �ଦେଥଷଟ୍ ବଡ଼ ଅଟନ୍�ି       । ଦେ ଆମର �ନ୍�ର୍ଣାକ� ଅବଦେଶାଷଣ

               କରିବାକ� �ଦେଥଷଟ୍ ବଡ଼ ଅଟନ୍�ି। କିନ୍�� ଆୟ�ବ ଦେରଖା ଉପଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ନଅିନ୍�ି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଦେଜାର 
ଅିନ୍�ି ଦେ�,  ଦେ 
               ନ
ି୍4ଦେ
ାଷ ଅଦେଟ ଏବଂ ଦେ ନଜିର ନ
ି୍4ଦେ
ାଷତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇୁଁ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧାମି4କତା ଉପଦେର ପର୍ଶନ୍ କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା

କର�ଅଛନ୍�ି         । ଦେଶଷଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଈଶୱ୍ର ଆୟ�ବଙ୍କ� ଅଧୟ୍ାୟ ୪୦:    ୮ ପ
ଦେର କଥାବା�୍4ତା କରନ୍�ି,    ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଏହା
  ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର କହନ୍�ି, “      �� ମଦ୍େଭ କି ଆମଭ୍ର ବିଚାର ବୟ୍ଥ4 କରିବ,         �� ମଦ୍େଭ ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହବା ପାଇୁଁ କି ଆମଭ୍କ� ଦେ
ାଷୀ

କରିବ?”      ଆୟ�ବ ଦେରଖା ଉପଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ନଅିନ୍�ି            । ଆଉ ଦେ ନ
ି୍4ଦେ
ାଷ ଦେହବା ପାଇୁଁ ଜି
୍ କରିବାକ� ତାହାଙ୍କ ଇଚଛ୍ାଦେର,  ଦେ 
            ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଚରି�ର୍ ଏବଂ ନ
ି୍4ଦେ
ାଷତା ଓ ଉ��୍ମତା ଉପଦେର ପର୍ଶନ୍ କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା ପର୍କାଶ କରିଅଛନ୍�ି।

୩.  ଇଲୀହୂ (୩୨-୩୭)

       ଦେ�ପରି �� ଦେମ କଦେଥାପକଥନର ଏହି ଚକ୍ର ମହୂ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ପଢ଼଼,        �ାହା ଘଦେଟ ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ ଗ�ଡି଼କ ଅଦେପକ୍ଷାକୃ� ଦେଛାଟ
 ଦେହବାଦେର ଲାଦେଗ        । 
ୱି୍�ୀୟ କଦେଥାପକଥନ ପର୍ଥମ ଅଦେପକ୍ଷା ଦେଛାଟ ଅଦେଟ,        �ୃ�ୀୟ ଚକ୍ର 
ୱି୍�ୀୟ ଅଦେପକ୍ଷା ଦେଛାଟ ଅଦେଟ ଏବଂ

        ପର୍କୃ�ଦେର �ୃ�ୀୟ ଚକ୍ରଦେର �ୃ�ୀୟ ମି�ର୍ କ
ାପି କଥା କହନ୍�ି ନାହିଁ           । ଏହା ଏକ ପର୍କାର ��କ୍�ିଗ�ଡି଼କ ପରି ଧୀଦେର ଧୀଦେର ବନ୍

     ଦେହଉଅଛ।ି ଏହା ଦେ�ପରି ମି�ର୍ମାଦେନ କହନ୍�ି, “            �� ଦେମ ଜାଣ ଦେ�ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକବ� ଅଦେନକ ଥର କହପିାରିବା �� ଦେମ ଜଦେଣ

      ପାପୀ ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ କାରଣ �� ଦେମ 
�ଃଖଦେଭାଗ କର�ଅଛ ”     । �ହିଁଦେର ଆୟ�ବ କହନ୍�ି, “       ଦେକବ� ଅଦେନକ ଉପାୟ ଅଛି �ାହା ମୁଁ�
     କହପିାଦେର ଦେ� ମୁଁ� କିଛି କରି ନାହିଁ ”             । ମଧୟ୍ କଦେଥାପକଥନ ଧୀଦେର ଧୀଦେର ବନ୍
 ଦେହଉଅଛ।ି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ୩୨ ଅଧୟ୍ାୟକ�

�ାଅ,           ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଦେଖାଜି ପାଇବ ଦେ� ପର୍କୃ�ଦେର ଜଦେଣ ଚ�� ଥ4 ମି�ର୍ ଅଛନ୍�ି      । ଇଲୀହୂ ନାମକ ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି,   ପ�ଣି ଦେ 
 ଜଦେଣ ��ବକ,             ଏବଂ ବୟ କ୍ ଓ ଆପଣା ପର୍ାଚୀନମାନଙ୍କ ପର୍�ି  ମମ୍ାନ ଦେହ�� ଦେ ପବୂ4ର� କହବିାକ� ପ ନ୍
 କରିନଥିଦେଲ    । କିନ୍��
   ଏଦେବ ଦେ ଦେ
ଖିଦେଲ ଦେ�,               ତାଙ୍କର ପର୍ାଚୀନ ମି�ର୍ମାଦେନ ୩୨ ର� ୩୭ ଅଧୟ୍ାୟଦେର  ମପ୍ନ୍ନ ଦେହାଇଛନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ତାଙ୍କର 
�ଇଟି

 ଶତାଂଶ ରଖନ୍�ି     । ଏବଂ ଏହା ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ଅଦେଟ,           ଇଲୀହୁ ଅନ୍ୟ �ିନି ଜଣ ଅଦେପକ୍ଷା  �ୟ୍ ପର୍�ି ଅଧିକ ନକିଟବ�୍4�ୀ ଅଟନ୍�ି   ।
      ଅନ୍ୟ �ିନଜିଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କ୍ଦେରାଧ ପର୍ାପ�୍ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,        କିନ୍�� ଈଶୱ୍ର ଇଲୀହୂ ଉପଦେର କ
ାପି ଅ ଥ୍ରି ହଅୁନ୍�ି ନାହିଁ।

                     ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର କିଛି ବିଷୟ ଅଛି �ାହା ଇଲୀହୂ କହନ୍�ି ତାହା ବ� ଭ�ଲ୍ ଅଦେଟ। ଦେ �ଥାପି ପାପ ଓ 
�ଃଖଦେଭାଗ ମଧୟ୍ଦେର ଏହି 
ୃଢ଼଼
  ଂଦେ�ାଗକ� ଦେ
ଖନ୍�ି,            କିନ୍�� ଇଲୀହୂ ଦେ�ଉୁଁ ଦେ�ଉୁଁ ବିଷୟ କହଅିଛନ୍�ି �ନ୍ମଧୟ୍ର� ଅଧକି ବିଷୟ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଠକ୍ି ଅଦେଟ    । ଏବଂ

     ଅଦେନକ କଥା ମଧୟ୍ର� ଦେ କହନ୍�ି ଦେ�,             ଆୟ�ବଙ୍କ ଜୀବନଦେର ମ�ଖ୍ୟ  ମ ୟ୍ା ଦେହଲା ଆପଣାକ� ଧାମି4କ ମଣିବାକ� ଆୟ�ବଙ୍କ
     ଇଚଛ୍ା ଆଉ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଧାମି4କ କରିବା ନୁଦେହୁଁ      । ଇଲୀହୂ  ଚିୂ� କରନ୍�ି ଦେ�,       ବ4ଶକ୍�ିମାନ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଏଦେ� ଚିନ୍�ି�

 ଦେହବା ପରିବ�୍4ଦେ�,              ଆୟ�ବ  ବ4ଶକ୍�ିମାନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍�ି� ଦେହବାର ଉଚି� ଥିଲା ଏବଂ ଧାମି4କ ଦେହବାକ� ଦେ କିପରି
                ଭାବଦେର ବିଶୱ୍କ� ଚଳାଉଥିଦେଲ ଦେ ଥିଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେ
ଖିବାକ� ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଇଚଛ୍ା ଥଲିା ଏବଂ ଦେ ନଦିେଜ ନ
ି୍4ଦେ
ାଷ ଥିଦେଲ ଓ

    ତାଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା ନ
ି୍4ଦେ
ାଷ ଦେଘାଷି� ଦେହାଇଥିଦେଲ        । ଦେ�ଣ� ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ ଆୟ�ବ ୩୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର,   
ୱି୍�ୀୟ ପ
ଦେର
  ଆରମଭ୍ କରି କହନ୍�ି, “          �ହିଁଦେର ରାମ୍ ଦେଗାଷଠ୍ୀଜା� ବ�ଷୀୟ ବାରଦେଖଲର ପ��ର୍ ଇଲୀହରୂ କ୍ଦେରାଧ ପର୍ଜଜ୍�ି� ଦେହଲା;  ଆୟ�ବ

     ବିର�
ଧ୍ଦେର ତାହାର କ୍ଦେରାଧ ପର୍ଜଜ୍�ି� ଦେହଲା,        କାରଣ ଦେ ପଦେରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା ଆପଣାକ� ଧାମି4କ ମଣିଲା ”   । ପଦେର ୩୪
    ଅଧୟ୍ାୟର ୫ ପ
ଦେର ଆରମଭ୍ କରି,   “   ଏଲିହୁ କହନ୍�ି କାରଣ ଆୟ�ବ କହଅିଛ,ି“  ମୁଁ� ଧାମି4କ,     ପ�ଣି ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମାହର ନ୍ୟାୟ
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 ହରଣ କରିଅଛନ୍�ି;       ମୁଁ� ନ୍ୟାୟଵାନ୍ ଦେହଦେଲ ଦେହୁଁ ମିଥୟ୍ାବା
ୀ ଗଣି� ଦେହାଇଅଛ;ି       ମୁଁ� ଅପରାଧରହ�ି ଦେହଦେଲ ଦେହୁଁ ଦେମାର କ୍ଷ�ି
ପର୍�ିକାରହୀନ ”        । ଦେ
ଖନ୍�� ଆୟ�ବଙ୍କର ଇଚଛ୍ା ଆପଣାକ� ଧାମି4କ ମଣିବା ଅଦେଟ,      ଦେ ନ
ି୍4ଦେ
ାଷ ଦେବାଲି ଦେଘାଷଣା କରିବା ଅଦେଟ, 

    ଦେ� ଦେ ଏହାର ଦେ�ାଗ୍ୟ ନୁହୁଁନ୍�ି,   ଏହା ନ୍ୟାୟ ଂଗ� ନୁଦେହୁଁ!        ପ�ଣି ପର୍କ୍ରିୟାଦେର ଆୟ�ବ ପର୍ଶନ୍ କରନ୍�ି ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର
   ପର୍କୃ�ଦେର ନ୍ୟାୟବାନ୍ ଅଟନ୍�ି କି?  ଅଧୟ୍ାୟ ୩୪:     ୧୦ ଓ ୧୨ ପ
ଦେର ଦେ
ଖନ୍��   “    । ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ� 
�ଷକ୍ମ4 କରିଦେବ,  ଏହା

       ତାହାଙ୍କଠାର� 
ୂଦେର ଥାଉ ଓ  ବ4ଶକ୍�ିମାନ୍ ଦେ� ଅଧମ4 କରିଦେବ,    ଏହା ତାହାଙ୍କଠାର� 
ୂଦେର ଥାଉ  । ନଶିଚ୍ୟ,  ପରଦେମଶୱ୍ର
   
�ଷଟ୍ାଚରଣ କରିଦେବ ନାହିଁ,      ବ4ଶକ୍�ିମାନ୍ ବିଚାର ବିପରୀ� କରିଦେବ ନାହିଁ ”।

            ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା ଥିଓଡି ିକ� ଆଦେ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ବାଇବଲଦେର ଥିବା ପ
 ମହୂ ମଧୟ୍ର� 
�ଇଟି ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ପ
    ।  ମ �୍
           ବିଷୟର ତାହାଙ୍କ  ାବ4ଦେଭୌମ ନୟିନ୍�ର୍ଣଦେର ମଧୟ୍ ଈଶୱ୍ର ପାପ କରନ୍�ି ନାହିଁ। ଦେ ଧାମି4କ ଅଟନ୍�ି,   ଦେ ନ
ି୍4ଦେ
ାଷ ଅଟନ୍�ି   ।

     ଇଲୀହୂ �ାହା କର�ଅଛନ୍�ି ତାହା 
ଶ4ାଉଅଛି ଦେ�,    ଆୟ�ବ ନଜିକ�  ମାନ  �୍ରଦେର,     ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ମାନ ଉଚଚ୍ତାଦେର ବା 
 କର�ଥିବା ଦେ
ଖନ୍�ି        । ଆୟ�ବ ନଜିକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ଠଆି ଦେହାଇଥିବା,  ନାକର� ନାକ,   ଓ ମ�ହୁଁାମ�ହିଁ,      ଓ ତାହାଙ୍କ  ହ କଥା

      ଦେହବାକ� ଓ ଉ��୍ର 
ାବିକରିବାକ�  କ୍ଷମ ଦେହବା ଦେ
ଖନ୍�ି     । �ାହା ଆୟ�ବ କହଅୁଛନ୍�ି,  “     ପରଦେମଶୱ୍ର �� ଦେମ ନଜିକ� ବୟ୍ାଖୟ୍ା
”କର        । ଆୟ�ବ ଆଉ  ଷୃଟ୍ ପର୍ାଣୀ ଭାବଦେର ବଞଚ୍� ନାହିଁ,         ଦେ ଆଉ ନଜି  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କ ନକିଟଦେର ବଶୀଭ�ୂ ଦେହାଇ ବଞଚ୍� ନାହିଁ, କିନ୍��

  ଦେ ଠଆି ଦେହାଇଅଛନ୍�ି,  ଦେ ମ�ହୁଁାମ�ହିଁ,      ପା
 ଆଙ୍ଗ�ଠରି� ଆଙ୍ଗ�ଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍�ି ,      ଆପଣାର ନ
ି୍4ଦେ
ାଷତା ଦେଘାଷଣା କର�ଅଛନ୍�ି ଓ
         ଈଶୱ୍ର ବା �୍ବଦେର ଧାମି4କ କି ନାହିଁ ତାହା ପର୍ଶନ୍ କର�ଅଛନ୍�ି           । ପ�ଣି �
ି ତାହା ୩୮ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପ�4ୟ୍ାପ�୍ ନଥିଲା ଦେ�ଦେବ
 ଈଶୱ୍ର କହନ୍�ି।

୪.   ଈଶୱ୍ର କହନ୍�ି (୩୮-୪୧)

        �� ମର ୩୮ ର� ୪୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ��୍ର ଅଛି     । ଈଶୱ୍ର ୩୮:    ୨ ପ
ଦେର ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି, “   ଏ କିଏ ଦେ�, ଜ୍ଞାନରହ�ି
    କଥା 
ୱ୍ାରା ମନ୍�ର୍ଣାକ� ଅନ୍ଧକାରମୟ କର�ଅଛ?ି       ଏଦେବ �� ମଦ୍େଭ ବୀର ପରି ଆପଣା କଟି ବାନ୍ଧ;      କାରଣ ଆମଦ୍େଭ �� ମକ� ପର୍ଶନ୍

     କରିବା ଓ �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍କ� ବ�ଝାଇ 
ଅି ”          । ଏହା ବାଇବଲଦେର ଦେ ହି ଅଂଶଗ�ଡି଼କ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର
                   ଆନନ୍
�ି ଦେ� ମୁଁ� ବାଇବଲଦେର ଚରି�ର୍ଟିଏ ନୁଦେହୁଁ। ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର ଆନନ୍
�ି ଦେ� ମୁଁ� ଆୟ�ବ ନୁଦେହୁଁ କାରଣ �
ି ଈଶୱ୍ର ଦେମା
        ନକିଟଦେର ପର୍କାଶ କରି କହଥିାନ୍ଦେ� ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଭୟଭୀ� ଦେହାଇଥାନ୍�ି, “          ଅଜ୍ଞାନୀ କିଏ �ିଏ କଥା ବିନା ପରାମଶ4କ� ଅନ୍ଧକାରମୟ

କର�ଅଛି      । ଜଦେଣ ବୀର ହଅୁ,  ଠଆି ହଅୁ,       ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ� କିଛି ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିବାକ� �ାଉଅଛ�      । ବା �୍ବଦେର �� ଦେମ ଦେମାଦେ�
                ପର୍ଶନ୍ ବ� ପଚାରିବାର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ୍ଳାନ୍� ଦେହାଇଅଛ� । �� ମକ� ପର୍ଶନ୍ ବ� ପଚାରିବା ଏହା ଦେମାହର ପା�ି ପ�ଣି ମୁଁ� ଏକ ଉ��୍ର

             ଚାଦେହୁଁ। �� ଦେମ କ�ପ୍ନା କରିପାରିବ କି ୩ ପ
ର ଦେଶଷଦେର ଆୟ�ବ କିପରି ଅନୁଭବ କଲା?       କିନ୍�� ଈଶୱ୍ର 
�ଇଟି ଉ��୍ର ଦେ
ଇ ଗ�ି
କରନ୍�ି,                ଏବଂ ୩୮ ଏବଂ ୩୯ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେ  ଚୂାଇ 
ଅିନ୍�ି ଦେ� ଆୟ�ବଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା ଈଶୱ୍ର ଅ ୀମ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍�ି    । ୩୮
ଅଧୟ୍ାୟ,    ୪ ଏବଂ ୫ ପ
, “      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭ ପୃଥିବୀଦେର ଭି��ି୍ମ�ୂ  ଥ୍ାପନ କଲୁ,    ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଦେକଉୁଁଠାଦେର ଥିଲ? 

 ବ�
ଧ୍ି ଥିଦେଲ,  ବ�ଝାଇ 
ଅି     । �� ମଦ୍େଭ କି ଜାଣ,     କିଏ �ହିଁର ପରିମାଣ ନରିପୂଣ କଲା!? ”      ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ତା� ୍ଲ୍ୟର ମହାନ
ଉ
ାହରଣ                  । ପ�ଣି ୩୮ ଏବଂ ୩୯ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଅଖଣଡ୍ ବିଷୟଟି ଦେହଉଛି ଦେ� ଈଶୱ୍ର  ମ �୍ ଜ୍ଞାନଦେର ଦେ�ପରି ଦେ
ଖନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁ

    ’      ଜ୍ଞାନ  ଷୃଟି୍ର  ଷୃଟି୍କରିବାକ� ଓ ତା ପଦେର  ଷୃଟି୍କ� ବଜାୟ ରଖିବାକ� ଆବଶୟ୍କ ଦେହାଇଥିଲା,     ବିଷୟଟି ଦେହଉଛି ଦେ� ଆୟ�ବଙ୍କ
      ବାହାଦେର ଓ ବହ
ୂୁରଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଅ ୀମ ଅଦେଟ             । ପ�ଣି ମୁଁ�  ନ୍ଦେ
ହ କର�ଅଛି ଦେ� ଦେ�ଦେହ�� ଈଶୱ୍ର ଏହି କଦେଥାପକଥନ

    “    ଦେ
ଇ �ାଉଥିଦେଲ ଆୟ�ବ ଭାବ�ଥିଦେଲ ଠକ୍ି ଅଛି ମୁଁ� 
ଏି, ”ହୁଁ          । କହବିାକ� ଏକ ନଶିଵ୍ା ଦେନବାକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଅଦେପକ୍ଷା
   କର�ଅଛନ୍�ି ପ�ଣି ଅଧୟ୍ାୟ ୪୦:            “୪ ପ
ଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଈଶୱ୍ର କହବିା  ମାପ�୍ କରିବା ପଦେର ଆୟ�ବ କହନ୍�ି ଦେ
ଖ,   ମୁଁ�

ଅକିଞଚ୍ନ;    �� ମଭ୍କ� କି ଉ��୍ର ଦେ
ବି?       ମୁଁ� ନଜି ମ�ଖଦେର ଆପଣା ହା� 
ଏି      । ମୁଁ� ଥଦେର କଥା କହଅିଛ,ି     ପ�ଣି ଉ��୍ର ଦେ
ବି ନାହିଁ;  ହୁଁ
 
�ଇଥର କହଅିଛ,ି     ମା�ର୍ ଆଉ ଅଧିକ ବଢ଼ି଼ବି ନାହିଁ ”              । ମୁଁ� ଭ�ଲ୍ ଥିଲି ଈଶୱ୍ର। ମୁଁ� ଦେମା ମ�ଖ ବନ୍
 କରିବାକ� �ାଉଅଛ।ି ଈଶୱ୍ର

                    କହନ୍�ି ଦେ ଠାଦେର ଅଧିକ ବିଷୟ ଅଛି ଆୟ�ବ। ପ�ଣି ୪୦ ଓ ୪୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେ  ଚୂାଇ ଦେ
ବାକ� �ାଆନ୍�ି ଦେ� ଆୟ�ବ ଦେ�ପରି
          ଶକ୍�ିଶା�ୀ ତାଠାର� ଅଧିକ ଈଶୱ୍ର ଅ ୀମ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଟନ୍�ି। ୯ ପ
ଦେର, “        ଅବା �� ମଭ୍ର ବାହୁ କି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବାହୁ

 �� ଲ୍ୟ ?         ଓ �� ମଦ୍େଭ କି ତାହାଙ୍କ �� ଲ୍ୟ ରବ କରି ଗଜ4ନ କରିପାର?”         ଆଉ ଦେ ଆଗକ� ଅଗ୍ର ର ଦେହାଇ ବିଶା� ପର୍ାଣୀ ବିଷୟଦେର
 କଦେଥାପକଥନ କରନ୍�ି,         ପ�ଣି ଦେ ଲିବିୟାଥନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ବିଷୟଦେର କଦେଥାପକଥନ କରନ୍�ି,     କିନ୍�� ବିଷୟ ଦେହଉଛି ଦେ�
        ପରଦେମଶୱ୍ର �ାହା କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ�,       ଆମଦ୍େଭ ଦେକବ� ଆୟ�ବଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା ଅ ୀମ ଜ୍ଞାନୀ ନୁଦେହୁଁ, 

       ଆମଦ୍େଭ �� ମ ଅଦେପକ୍ଷା ମଧୟ୍ ଅ ୀମ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଟ�        “     । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କା�4ୟ୍ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ�  ମାନ
             ନୁହୁଁ। �� ଦେମ ଓ ମୁଁ�  ମାନ  �୍ରଦେର ବା କର�ନାହୁଁ�। �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ� ଆଙ୍ଗ�ଠରି� ଆଙ୍ଗ�ଠ,ି  ନାକର� ନାକ,     ଆଖିର� ଆଖି  ମାନ  �୍ରଦେର
  ଠଆି ଦେହଉ ନାହୁଁ�    । ଆମଦ୍େଭ  ଷୃଟି୍କ�୍4ତା,  ଅ ୀମ ଜ୍ଞାନୀ,   ଅ ୀମ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଟ� ,       ଆଉ �� ଦେମ ଦେକବ�ଆମଭ୍ର ମଲ୍ୂୟବାନ  ଷୃଟି୍ର
  ଏକ ଅଂଶ ଅଟ।

             ଦେ�ପରି �� ଦେମ ଆୟ�ବ ପର୍�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ��୍ରକ� 
ୃଷଟି୍ପା� କର �� ଦେମ �ାହା ଦେ ଆଶା କରିଥିଦେଲ ଦେ
ଖିପାରିବ   । ତାହାଙ୍କ
          
�ଃଖଦେଭାଗ ମଧୟ୍ଦେର ଦେ ଆୟ�ବଙ୍କଠାର� �ାହା ଆଶା କରିଥିଦେଲ ତାହା ଦେହଲା,     �ୀବର୍ ମାନ ିକ �ନ୍�ର୍ଣାଦେର ଚି�କ୍ାର କରିବା, 

   �� ମର �ନ୍�ର୍ଣାଦେର ଚି�କ୍ାର କର,        ମୁଁ� �ଦେଥଷଟ୍ ବଡ଼ ମୁଁ� ଏହାକ� ଗ୍ରହଣ କରି ପାଦେର        । କିନ୍�� ଈଶୱ୍ର ମଧୟ୍ ଆୟ�ବଙ୍କ� ଆଶା
                କରିଥିଦେଲ ଦେ� ଦେ�ପରି ଆୟ�ବ ତାହାଙ୍କ  ୀମା ମହୂ ଚିହ୍ନି ପାରିଦେବ।  ୀମା ମହୂ କାରଣ ଦେ  ଷୃଟି୍ର ଏକ ଅଂଶ ଅଦେଟ,   ଏବଂ ଏହା

  ଦେମା ବିଷୟଦେର ନୁଦେହୁଁ,     କିନ୍�� ଏହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ     । ଏହା ଦେମା ବିଷୟଦେର,     ଦେମାର ଆଘା� ମ�ହ ଓ ଦେମାର
 �ନ୍�ର୍ଣା ନୁଦେହୁଁ, “        ”ପ�ଣି ମୁଁ� ଭାବ� ନାହିଁ ଦେ� ଏହା ନ୍ୟାୟ ଂଗ� ଈଶୱ୍ର         । ଏହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଏବଂ ଦେ ନ୍ୟାୟବାନ
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         ଅଟନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ଧାମି4କ ଅଟନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ପର୍କୃ�ଦେର ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍�ି,     ଏବଂ ଦେ ପର୍କୃ�ଦେର ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଟନ୍�ି     । ତାହା  ମ ୟ୍ା
               ଅଦେଟ। ଈଶୱ୍ର ଆୟ�ବଙ୍କ�  ମାନ ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି �ାହା ପାଉଲ ନବମ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେରାମୀୟମାନଙ୍କ� ଦେ
ଇଥିଦେଲ। ନବମ

       ଅଧୟ୍ାୟର ଆରମଭ୍ଦେର ପାଉଲ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ାବ4ଦେଭୌମ�ୱ୍ ବିଷୟଦେର କହଅୁଛନ୍�ି,  ବା �୍ବ ଦେ�,    ଈଶୱ୍ର  ାବ4ଦେଭୌମ ଅଟନ୍�ି
       ଦେ� ଦେ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣରଦୂେପ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟର ନୟିନ୍�ର୍ଣଦେର ଅଛନ୍�ି         “   । ପ�ଣି ୧୯ ପ
ଦେର ପାଉଲ ଦେଲଖନ୍�ି ଏଥିଦେର �� ମଦ୍େଭ

 ଦେମାଦେ� କହବି,      ଦେ�ଦେବ ଦେ ଆଉ ଦେ
ାଷ ଧରନ୍�ି କାହିଁକି?       କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଇଚଛ୍ା କିଏ ପର୍�ିଦେରାଧ କରିପାଦେର?’”   ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,
      �� ମଦ୍େଭ ଦେମାଦେ� କ�ହ ଦେ� ଏହା ନ୍ୟାୟ ଂଗ� ନୁଦେହୁଁ     । �
ି ଈଶୱ୍ର  ାବ4ଦେଭୌମ ଅଟନ୍�ି,     �
ି ଈଶୱ୍ର ନୟିନ୍�ର୍ଣଦେର ଅଛନ୍�ି

       ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� କିପରି ଦେମାର ପାପ ପାଇୁଁ ଦେ
ାଷୀ ଦେହବି?        ଏହା ଦେମାର ଦେ
ାଷ ନୁଦେହୁଁ ଏହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେ
ାଷ ଅଦେଟ      । ତାହା ଦେହଉଛି ଫ୍ଲିପ୍
          “      ୱିଲ ନଙ୍କ ପ�ରା�ନ ପର୍ବା
ର ଆଧ�ନକି  ଂ କ୍ରଣ �ାହା ମୁଁ� ଅନୁମାନ କର�ଅଛ।ି ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମାଦେ� ଏହା କରିବାକ� ନମି4ାଣ

”   କଦେଲ। ପାଉଲଙ୍କ ଉ��୍ରକ� ଦେ
ଖନ୍�� , “   କିନ୍�� ଦେହ ମନୁଷୟ୍,      �� ମଦ୍େଭ କିଏ ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିବା
 କର?     ନମିି4� ବ �୍� କି
     ନମି4ାତାକ� କହବି ଦେମାଦେ� ଏପରି ଗଢ଼ି଼ଲ କାହିଁକି?           କିମବ୍ା ଦେଗାଟିଏ ମାଟି ପିଣଡ୍� ଳାର� ଦେଗାଟିଏ ପା�ର୍ ଆ
ର ନମିନ୍ଦେ� ଓ ଅନ୍ୟଟି
         ଅନା
ର ନମିନ୍ଦେ� ଗଢ଼ିବା ପାଇୁଁ କି ମାଟି ଉପଦେର କ�ମଭ୍କାରର ଅଧିକାର ନାହିଁ ”       । ତାହା ଉ��୍ର ଅଦେଟ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ର

   ନୁହୁଁ। ଦେ ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,      ପ�ଣି ଦେ ଜଦେଣ କ�ମଭ୍କାର  
ୃଶ ଅଟନ୍�ି,       ଦେ ମାଟି  ହ�ି �ାହା ଚାହୁଁାନ୍�ି ତାହା କରିପାରିଦେବ,  ପ�ଣି
  ’ଅନୁମାନ କରନ୍�� କ ଣ,    ମାଟିର ଦେକୌଣ ି ଅଧିକାର ନାହିଁ         “    । ଏହାର କହବିାର ଦେକୌଣ ି ଅଧିକାର ନାହିଁ �� ମଦ୍େଭ ଦେମା  ହ�ି ନ୍ୟାୟ ଂଗ�

                      ଦେହଇ ନାହିଁ। ମୁଁ� ବ�ଝ� ନାହିଁ। �� ଦେମ ନଶିଚି୍� ଦେମାଦେ� ଉ��୍ର ଦେ
ବା ଆବଶୟ୍କ ଈଶୱ୍ର। ମୁଁ� ନ
ି୍4ଦେ
ାଷ ଅଦେଟ। ନଜିକ� ନ
ି୍4ଦେ
ାଷ
           ପର୍ମାଣ କର। ମାଟିର ଏହାର  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କ� ଏପରି ପର୍�ିଦେରାଧ କରିବାର ଦେକୌଣ ି ଅଧିକାର ନାହିଁ।

  ପର୍କୃ�ଦେର ଅଧୟ୍ାୟ ୪୧:  ୧୧ ପ
ଦେର,    “     ଈଶୱ୍ର କହନ୍�ି କିଏ ଆଦେଗ ଆମଭ୍କ� ଦେ
ଇଅଛି ଦେ�,    ଆମଦ୍େଭ ତାହାକ� ପରିଦେଶାଧ କରିବା?
      ମ�
ାୟ ଆକାଶମଣଡ୍� �ଦେ� �ାହା କିଛି ଅଛ,ି    ବ� ହିଁ ଆମଭ୍ର ”     । ତାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କହବିାର ଅ
୍4ଧ-   ଦେକାମ� ଉପାୟ ଅଦେଟ, “  ମୁଁ�

    �� ମକ� କିଛି ୠଣୀ କର� ନାହିଁ ”       । ବ�୍4�ମାନ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କୃ�ଜ୍ଞ ଦେ�ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝିପାର� ଦେ�,     ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ ଚରି�ର୍  ହ�ି
    ମପ୍�ଣ୍4ଣ ଭାବଦେର  � ଙ୍ଗ� ଅଟନ୍�ି                । ଈଶୱ୍ର  ବ4
ା �ାହା �ଥାଥ4 ଓ ପବି�ର୍ ଓ ନ୍ୟାୟ ତାହା କରିଦେବ। ଦେ କ
ାପି ତାହାଙ୍କର

    ଦେମୌ�ିକ ଚରି�ର୍କ� ଅ ୱ୍ୀକାର କରିଦେବ ନାହିଁ,        ପ�ଣି �
ଓି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅବିଶୱ୍ା ୀ ଅଟ� ଦେ ବିଶୱ୍ �୍ ର�ହନ୍�ି    । କୃ�ଜ୍ଞତା
 ହକାଦେର,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଏହି  ମ �୍ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଜାଣ�,         କିନ୍�� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା ଠକ୍ି ��କ� ଏହା ନକିଟକ� ଆଦେ 

            ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� କ�ମଭ୍କାର ଏହାର 
ାୟି�ୱ୍ ନୟିନ୍�ି ଏବଂ କ�ମଭ୍କାର �ାହା କରିବାକ� କହନ୍�ି ମାଟି ତାହା କଦେର     । ଦେରାମୀୟ ୯
           ଅଧୟ୍ାୟଦେର ତାହା ଉ��୍ର ଅଦେଟ। ଆଉଆୟ�ବଦେର ଏହା ଉ��୍ରର ଏକ ଅଂଶ ଅଦେଟ।

୫.  ମ�ଖବନ୍ଧ (୪୨)

   ମ�ଖବନ୍ଧ ୪୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆଦେ ,            ପ�ଣି ୨ ଓ ୩ ପ
ଦେର ଆୟ�ବ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିକୂ�ଦେର ଥିବା ତାହାଙ୍କ ଦେ
ାଷାଦେରାପଣ
   ବିଷୟଦେର ଆୟ�ବ ଅନୁତାପ କରନ୍�ି   । ଆୟ�ବ କହନ୍�ି, “   ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ�,        �� ମଦ୍େଭ  ବ� କରିପାର ଓ �� ମଭ୍ର ଦେକୌଣ ି  ଂକ�ପ୍ ନବିାରଣ
  କରା�ାଇ ନ ପାଦେର ”        । ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ� �� ମଦ୍େଭ  ାବ4ଦେଭୌମ ଈଶୱ୍ର ଅଟ,      ପ�ଣି ମୁଁ� ଜାଦେଣ �� ମଦ୍େଭ 
ାୟି�ୱ୍ଦେର ଅଛ      । ପ�ଣି ତାପଦେର

    �ୃ�ୀୟ ପ
 ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ଏକ ଅଂଶ, “ �ୟ୍,     ମୁଁ� �ାହା ବ� ଝିଲି ନାହିଁ,      ଦେ�ଉୁଁ ଅ�ି ଆଶଚ୍�4୍ୟ କଥା ଜାଣିଲି ନାହିଁ,    ତାହା ହିଁ କହଅିଛି ”  ।
                  �� ଦେମ �ାହା ଦେମାଦେ� ଜାଣିବାକ� ଅନୁମ�ି ଦେ
ଇଅଛ ଦେ ହି  ଷୃଟ୍ ଜ୍ଞାନର  ୀମା ମଧୟ୍ଦେର �� ମର  ଷୃଟ୍ ପର୍ାଣୀ ଭାବଦେର ମୁଁ� ବି
ୟ୍ମାନ

                 ରହବିାକ� ଚାହୁଁ�ଅଛ।ି �ହିଁ ଉ�ତ୍ାଦେର ଈଶୱ୍ର ଆୟ�ବଙ୍କ ଦେ ୌଭାଗ୍ୟକ� ଅଦେନକ ଗ�ଣଦେର ପ�ନଃ  ଥ୍ାପନ କରନ୍�ି। ତାହା ଆୟ�ବ
 ପ� �୍କ ଅଦେଟ।

     ଦେଗାଟିଏ  �୍ରଦେର ଆୟ�ବ ଏକ ଥଓିଡି ି ଅଟନ୍�ି     । ଏହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଚରି�ର୍,       ତାହାଙ୍କ ମଙ୍ଗ� ଓ ମାନବୀୟ 
�ଃଖଦେଭାଗର
     ଆଦେଲାକଦେର ତାଙ୍କର ଶକ୍�ିର ପର୍�ିରକ୍ଷା ଅଦେଟ       । �ନ୍�ର୍ଣା ଦେକବ� ପାପର� ଆ ିଥାଏ କି? ନା      । ଆୟ�ବ 
�ଃଖଦେଭାଗ କରିବାକ�

  ଦେ�ାଗ୍ୟ ଥିଦେଲ କି? ନା            । ଆୟ�ବଙ୍କ  ାଧ�ତା ଓ ଦେନୈରାଶୟ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର କ୍ରନ୍
ନ କରିବା ଭ�ଲ୍ ଥିଲା କି? ନା    । ଈଶୱ୍ର
         ତାହାକ� ରକ୍ଷା କରନ୍�� ଦେବାଲି 
ାବି କରିବା ଆୟ�ବଙ୍କ ଭ�ଲ୍ ଥିଲା କି? ହୁଁ        । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା ନଜି ଧାମି4କତାଦେର ଅଧିକ

       ମପୃ୍କ୍� ରହବିା ଆୟ�ବଙ୍କ ଭ�ଲ୍ ଥିଲା କି ? ହୁଁ              । ଆୟ�ବ ପ� �୍କଦେର ଏକ ଥିଓଡି ି ଚାଲୁଅଛ।ି କିନ୍�� ଏକ ଗଭୀର  �୍ରଦେର ଆୟ�ବ
            “      ପ� �୍କ ଏକ ଅଧିକ ଦେମୌ�ିକ ପର୍ଶନ୍ ପଚାର�ଅଛ।ି ଏହା ଏକ ପର୍ଶନ୍ ପଚାର�ଅଛି �
ବିା ଏପରି କରିବା ପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

      ’    ଦେକଦେବ ଆଶୀବ4ା
 ପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇନାହୁଁ� �ଥାପି ଈଶୱ୍ର କ ଣ ବିଶୱ୍ା ର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି?    �
ବିା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ �୍ ଉ��୍ର
     ଜାଣିନାହୁଁ� �ଥାପି ଈଶୱ୍ର ବିଶୱ୍ା ର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି?          �
ବିା ଆମର ଜୀବନ �ନ୍�ର୍ଣାଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ �ଥାପି ଈଶୱ୍ର ଆମର

  ବିଶୱ୍ା ର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି?”

         ଗଡ4ନ୍ ଫି ଓ ଡଗ୍ ଷଟ୍� ଆଟ4 ଅନ୍ୟ ଏକ ପ� �୍କ ଦେଲଖିଅଛନ୍�ି,     ଏଠାଦେର  ମ ଦ୍େ� ଏହାକ� ପାଇବା ଉଚି�,୍     ଏହା ଏକ ମହାନ ପ� �୍କ
ଅଦେଟ    “            ” । ଏହା ପ� �୍କ 
ୱ୍ାରା ବାଇବଲ ପ� �୍କ କିପରି ଅଧୟ୍ୟନ କରା�ାଏ ଦେବାଲି କ�ହା�ାଏ। ଏକ ନଦିେ
4ଶି� ଭର୍ମଣ। ପ�ନଶଚ୍

                 ମୁଁ� ଏହି ପ� �୍କ ବିକ୍ରୟର� ଦେକୌଣ ି ଟଙ୍କା ଦେରାଜଗାର କଦେର ନାହିଁ। ଦେ ମାଦେନ �ାହା କରନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ ମାଦେନ ବାଇବଲର
        ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ପ� �୍କ ଦେ
ଇ �ାଆନ୍�ି ଏବଂ �� ମର ହ �୍ ଧରିବାର ପର୍କାର,        �� ମକ� ଗଠନ 
ଅିନ୍�ି ଓ ଦେକଦେ�କ ଦେମୌ�ିକ ପୃଷଠ୍ଭମିୂ

  �ଥୟ୍ର ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି                । ଏହା ଏକ ବହ�ୁ ଉ��୍ମ ପ� �୍କ ଅଦେଟ। ଏହା ଆୟ�ବ ପ� �୍କର ଦେ ମାନଙ୍କର  ାରାଂଶ ଅଦେଟ:  ଏହି
           ପ� �୍କର ଉଜଜ୍ୱ୍�ତା ଏହି  �ୟ୍ଦେର ଅଛି ଦେ� �
ବିା ଏହା ଏକ ଥିଓଡି ି ପରି ଦେ
ଖା�ାଉଛ,ି    �ଥାପି ମନୁଷୟ୍ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ

        କା�4ୟ୍ ନମିନ୍ଦେ� ବୟ୍ାଖ୍ୟା ବ� ଉପଦେର ଜି
୍ ଧରି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପରୀକ୍ଷାଦେର ରଖ�ଅଛନ୍�ି,     ଏହା ଏକ ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍ଦେର ପରିଣ�
   ଦେହବାକ�  �ୟ୍ତାଦେର  � ଜଜି୍� ହଏୁ       । ଈଶୱ୍ର ମନୁଷୟ୍ମାନଙ୍କ� ପରୀକ୍ଷାଦେର ରଖ�ଅଛନ୍�ି ଦେ�,     ହଏୁ� ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର
 ବିଶୱ୍ା କରିଦେବ           । ଦେକବ� ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ନୁଦେହୁଁ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଦେକୌଣ ି ��କ୍ଷଣା�୍ ଉପକାର ପାଆନ୍�ି ନାହିଁ,  ମା�ର୍
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         ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ 
ାବି କର�ଥିବା ବୟ୍ାଖୟ୍ା ବ� ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ପର୍
ାନ କରନ୍�ି ନାହିଁ       । ଆଉ ଏହପିରି ଭାବଦେର ହଏୁ�
      ଦେ ମାଦେନ  ଷୃଟ୍ ଜ୍ଞାନର  ୀମା ମଧୟ୍ଦେର ରହଦିେବ।

     ଆୟ�ବଙ୍କ ପର୍ଶନ୍ର ଉ��୍ର ଦେକଦେବ 
ଆି�ାଇଅଛି କି?        ଏହା ପ� �୍କର ଅଧିକ ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ପର୍ଶନ୍ ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ
ଅଦେଟ    ’        ’  । ଈଶୱ୍ର କ ଣଆୟ�ବଙ୍କ କାହିଁକି ମୁଁ� ଏହାର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଦେହବାକ� କ ଣ କଲି?    ପର୍ଶନ୍ର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ିକି?”  

      “ ”ଦେଗାଟିଏ ପଦେଟ ଦେ ହି ପର୍ଶନ୍ର ଉ��୍ର ଦେହଉଛି ନା      । ଦେ�ଦେ� ପ�4ୟ୍ନ୍� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ�,     ପର୍ଥମ ଓ 
ଵ୍�ିୀୟ ଅଧୟ୍ାୟ
     ବିଷୟଦେର ଆୟ�ବକ� ଦେକଦେବବି କ�ହା�ାଏ ନାହିଁ        । ଈଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� କ
ାପି କହନ୍�ି ନାହିଁ ଦେ�,    ଶୟତାନ ତାହାଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର

              ଆ ିଅଛି ଏବଂ ଈଶୱ୍ର ଆୟ�ବ ଉପଦେର ଏକ ଲକ୍ଷୟ୍ର ଦେକନ୍
ର୍ ଚି�ର୍ କରିଥିଦେଲ ଓ ଶୟତାନକ� ଏହା କରିବାକ� କହଥିିଦେଲ   ।
    ‘  ଦେଗାଟିଏ ଅଥ4ଦେର ଆୟ�ବଙ୍କ ପର୍ଶନ୍ କାହିଁକି ବିଷୟଦେର?’          ଦେକଦେବଦେହଦେଲ ଉ��୍ର 
ଆି�ାଏ ନାହିଁ କିନ୍�� ଏକ ଗଭୀର ଅଧିକ
    “ ”ଦେମୌ�ିକ  �୍ରଦେର ଉ��୍ର ଦେହଉଛି ହୁଁ              । ବ� ଝିବା ନମିନ୍ଦେ� ଆୟ�ବର କ୍ରନ୍
ନର ଉ��୍ର 
ଆିଗଲା କିନ୍�� ଏହା  ଚୂନା  ହ�ି

               ଏହାର ଉ��୍ର 
ଆି�ାଇନଥିଲା। ତାହା ଏଠାଦେର ଚାବି ଅଦେଟ। ଆୟ�ବଙ୍କ କାହିଁକିର କ୍ରନ୍
ନ ଉ��୍ର 
ଆିଗଲା କିନ୍��  ଚୂନା  ହ�ି
                “  ଏହାର ଉ��୍ର 
ଆି�ାଇ ନ ଥିଲା। ପର୍ଥମ ଏବଂ 
ଵ୍�ିୀୟ ଅଧୟ୍ାୟ ଦେକଦେବବି ବୟ୍ାଖ୍ୟା କରା�ାଇ ନାହିଁ। ଦେବଶ୍ ଆୟ�ବ,   କିଛି

ନାହିଁ,         �� ଦେମ  
ୟ ଟିଦେକ ଅଧି�ୟ୍କା କରିଥିଲଦେ ଠାଦେର ଏହପିରି କିଛି ନାହିଁ          । �� ମ ଜୀବନଦେର ବହ�ୁ ଆହ୍ଵାନ ମହୂ ନାହିଁ ଏବଂ �� ଦେମ
ଜାଣ,      ଟିକିଏ �ନ୍�ର୍ଣା 
ୱ୍ାରା ଆଧୟ୍ା�ମି୍କ ପରିପକ୍ୱତାଦେର ବଢ଼,  …ଦେ�ଣ� ମୁଁ� . ”    ଦେ ଠାଦେର ଏହପିରି କିଛି ନାହିଁ     । ଏହପିରି କିଛି ନାହିଁ

            �ାହା ଆୟ�ବ ପ� �୍କଦେର ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍�� ଈଶୱ୍ର ଆୟ�ବକ�  ଚୂନା  ହ�ି ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି ନାହିଁ,     କିନ୍�� ଦେ ଆୟ�ବକ� ନଦିେଜ
 ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି       “       । ପ�ଣି ଦେ କହନ୍�ି ମୁଁ� ପର୍ଶନ୍ର ଉ��୍ର ଅଦେଟ। ଦେମାର  ମ �୍ ଦେଗୌରବଦେର,   ଦେମାର  ମ �୍ ଜ୍ଞାନଦେର,   ଓ

         ଦେମାର  ମ �୍ ଶକ୍�ିଦେର ଓ ଦେମାର  ମ �୍ ମହମିାଦେର ମୁଁ� ଉ��୍ର ଅଦେଟ      । ଦେମା ବିଷୟଦେର  ଚୂନା ନୁଦେହୁଁ,   ମୁଁ� ଉ��୍ର ଅଦେଟ   ।
   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�ଝ� ଦେ�,  ଈଶୱ୍ର କିଏ,   ତାହାଙ୍କର  ମ �୍ ମହମିାଦେର,  ଏବଂ ଆଶଚ୍�4୍ୟ,  ଏବଂ ଶକ୍�ି, ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରଦୂେପ  ମାନ  �୍ରଦେର ବି
ୟ୍ମାନ ନାହୁଁ�,    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  �ୟ୍ତା

      ହ ମ�ଠାକ� ଆ � ଦେ�,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ମାନ ନୁହୁଁ,       ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  �ୟ୍  ହ ମ�ଠାକ� ଆ � ଦେ�, 
   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ାବିକରିପାରିବା ନାହିଁ ଦେ�,   ଈଶୱ୍ର ନଜିକ� ବ�ଝାନ୍�ି          । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ବ�
ଧ୍ରି  ହ�ି ହା� ମ�ଠାକ�

 ଆ � ଦେ�,      ଦେ ଆମର ନୟିମ ଅନୁ ରଣ କରନ୍�ି ନାହିଁ         ’   । ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ ନଜି ନୟିମ ପା�ନ କରନ୍�ି। ତା ପଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
             ଆମକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ଶ4ନ  ହ�ି ଉପ ଥ୍ାପି� କରା�ାଏ ଏବଂ ଦେ ହି ପର
ା ପଛକ� ଟାଣି 
ଆି�ାଏ ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ,  ଅ�ି
     କମଦେର କିଛି ଅ�ପ୍ ଦେ କିଏ ଅଟନ୍�ି,   ତାହାଙ୍କର  ମ �୍ ମହମିାଦେର,    ଏବଂ ତାହାଙ୍କ  ମ �୍ ଆଶଚ୍�4୍ୟଦେର,    ଏବଂ ତାହାଙ୍କ
    ମ �୍ ଦେଗୌରବଦେର ତାହାଙ୍କ� ଦେ
ଖିପାର�     । ତାହା ଉ��୍ର ଅଦେଟ।

    ଦେ�ଉୁଁ ବୟ୍କ୍�ି 
ାବି କରନ୍�ି ଦେ�,            ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ ପର୍ଶନ୍ର ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି ଦେ ଏକ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେ ବା କରନ୍�ି ଦେ� ଅ ୀମ
  ଭାବଦେର ଦେଛାଟ ଅଟନ୍�ି               । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏପରି ଏକ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେ ବା କର�ଅଛ� ଦେ�  ବ4
ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି

ନାହିଁ,                କିନ୍�� ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ନଜିକ� 
ଅିନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍�ିଦେର ତାହାଙ୍କ� ଦେ
ଖିବା ପାଇୁଁ
  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଅନୁମ�ି 
ଅିନ୍�ି             “   । ପ�ଣି �� ମର ଜୀବନ ଓ ଦେମାର ଜୀବନଦେର ତାହାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଦେହଉଛି ଦେମାର  ଚୂନା 
ରକାର, 

  ”  ଦେମାର �ଥୟ୍ 
ରକାର କହବିା ନୁଦେହୁଁ             “  । କିନ୍�� ଆମର ପର୍�� ୟ୍��୍ର ବିଶୱ୍ା ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ �ାହା କଦେହ ଈଶୱ୍ର
         ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍କ� ଦେ
ଖ� ଓ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�ଝ�ଅଛ� �� ଦେମ କିଏ,    �
ଓି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ବ� କିଛି

  ବ� ଝି ପାର� ନାହୁଁ�,    �
ଓି ଜୀବନ ଆଘା� କଦେର,     �
ଓି ଜୀବନ ନ୍ୟାୟ ଂଗ� ମଦେନହଏୁ ନାହିଁ,   �ଥାପି �� ମଦ୍େଭ ଅଟ   । ଏପରିକି
          ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ନହୁଁ� ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଟ। �� ମଭ୍ର  ମ �୍ ମହମିା,   �� ମର  ମ �୍

     ପବି�ର୍ତା ଓ �� ମର  ମ �୍ ଆଶଚ୍�4୍ୟଦେର         । ତାହା ଜୀବନର  ମ ୟ୍ା ମହୂ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ା ର ପର୍�� ୟ୍��୍ର ଅଦେଟ।

              ଆୟ�ବ ପର୍ଶନ୍ କରନ୍�ି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମର ଏକ ବଷ4ର  �୍ର୍ୀ କିମବ୍ା ୪୮ ବଷ4ର  �୍ର୍ୀ ମରି�ାଏ,     ଆୟ�ବ ପର୍ଶନ୍ କରନ୍�ି
“  ’      �ଥାପି କ ଣ ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିପାଦେର?         ଆୟ�ବ ପର୍ଶନ୍ କରନ୍�ି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମର �ିନି ଘଣଟ୍ାର ଝିଅ
ମରି�ାଏ,  ’     �ଥାପି କ ଣ ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିପାଦେର?      ମୁଁ� ଏଥିପାଇୁଁ ଦେକୌଣ ି ଉପକାର ପର୍ାପ�୍ କର�ନାହିଁ,  ’  �ଥାପି କ ଣ

    ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିପାଦେର?       ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର ପିଲାମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଗ୍ରହଣ
 କରା�ାଏ ନାହିଁ,  ’     �ଥାପି କ ଣ ଈଶୱ୍ର ବିଶୱ୍ା ର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି?        ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମର ପିଲାମାଦେନ ବି
ଦ୍େରାହ ଓ ପାପର ଜୀବନ
 ଅ�ିବାହ�ି କରନ୍�ି,  ’     �ଥାପି କ ଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରା �ାଇପାଦେର?  ’     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେମା ମାତା ଓ ପିତା ଦେବକାର

ଦେଗା�ିଆମିଶା,  ’      �ଥାପି କ ଣ ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରି ପାଦେର?      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� କା�4୍ୟଦେର ଥଟଟ୍ା ପଦେ
ାନ୍ନ�ି ପାଇଥାଏ
   ଓ �� ଦେମ ପାଉ ନାହୁଁ,  ’       �ଥାପି କ ଣ �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିପାର?       ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଜୀବନ ଆଦେ
ୌ ଦେକୌଣ ି ଅଥ4 କଦେର

ନାହିଁ,  ’       �ଥାପି କ ଣ ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିପାଦେର?    ତାହା ଆୟ�ବର ପର୍ଶନ୍ ଅଦେଟ,      ପ�ଣି ଆୟ�ବ �ଥୟ୍ ମହୂ  ହ�ି
  ଉ��୍ର କରନ୍�ି ନାହିଁ,      ଏହା  ଚୂନା  ହ�ି ଉ��୍ର 
ଏି ନାହିଁ,      କିନ୍�� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ଶ4ନ  ହ�ି ଉ��୍ର ଦେ
ଇଥାଏ    । ପର
ା ପଛକ�

              ଟାଣିବା ଓ ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କର  ମ �୍ ଜ୍ଞାନଦେର କିଏ ଅଟନ୍�ି ଏବଂ ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କର  ମ �୍ ଶକ୍�ିଦେର କିଏ ଅଟନ୍�ି,  ଏବଂ
             ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କର  ମ �୍ ମହମିା ଏବଂ ଆଶଚ୍�4୍ୟ ଏବଂ ଭୟଦେର କିଏ ଅଟନ୍�ି ତାହା ବ� ଝିବାଦେର  ାହା�ୟ୍ କଦେର    । ପ�ଣି ବିଶୱ୍ା ର
   “                    ବୟ୍କ୍�ି କହନ୍�ି ମୁଁ�  ମ �୍ �ଥୟ୍ ଜାଣିବାକ� ଆବଶୟ୍କ କଦେର ନାହିଁ। ମୁଁ� ଏହା  ବ�କ� ଜାଣିବା ଆବଶୟ୍କ କଦେର ନାହିଁ। ମୁଁ� ଦେକବ�

          ”ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଜାଣିବାକ� ଆବଶୟ୍କ କଦେର। ପ�ଣି ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କରିବି।
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୧୯.  ଏଲିୟ

୧. ପ ୃଷ୍ଠ ଭୂ ମ ି
କ.   ଂ��କ୍� ରାଜ�ନ୍�ର୍

       “  ”     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଇ ର୍ାଏଲର ଇ�ିହା ଦେର  ମୟ ବଣ୍4ଣନା କରିବାକ�  ଂ��କ୍� ରାଜ�ନ୍�ର୍ ଶବ
୍ ବୟ୍ବହାର କର� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
ଶାଉଲ,     
ାଉ
 ଓ ଦେଶାଲମନ ରାଜାଗଣ ଥିଦେଲ       । ଏହା ଏକ  ଂ��କ୍� ରାଜ�ନ୍�ର୍ ଥିଲା,     ଦେ ମାଦେନ  ମ�
ାୟ ଇ ର୍ାଏଲ ଉପଦେର

 ରାଜାଗଣ ଥିଦେଲ    ।

ଖ.  ବିଭାଜି� ରାଜ�ନ୍�ର୍

          “  ଦେଶାଲମନଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ପଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମୟ  ୀମାକ� ଅଗ୍ର ର ଦେହଉ �ାହାକ� ବିଭାଜି� ରାଜ�ନ୍�ର୍"   ଦେବାଲି କ�ହା�ାଏ ପ�ଣି
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଥମ ରାଜାବ�ି ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଅଛ�          । ଦେଶାଲମନଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ପଦେର ରାଜୟ୍ ବିଭକ୍� ହଅୁନ୍ଦେ� �ିହ
ୁା ଓ

            ବିନ୍ୟାମୀନର 
କ୍ଷିଣ ଥ୍ 
�ଇଟି ଦେଗାଷଠ୍ୀ ରିହବିୟାମ ନାମକ ଦେଶାଲମନଙ୍କ ପ��ର୍ଙ୍କର ଅନୁ ରଣ କଦେଲଆଉ ଦେ ହି
      “ଦେଗାଷଠ୍ୀ
ଵ୍ୟ 
କ୍ଷିଣ ଥ୍ ରାଜୟ୍ କିମବ୍ା ଦେକବ� �ିହ
ୁା"   ରଦୂେପ  �ପରିଚି� ଦେହଲା       । ଉ��୍ର ଥ୍ 
ଶଟି ଦେଗାଷଠ୍ୀ �ାରବିୟାମ

           “ନାମକ ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ଅନୁ ରଣ କଲା ଓ ଦେ ହି ରାଜୟ୍ ଉ��୍ର ଥ୍ ରାଜୟ୍ କିମବ୍ା ଇ ର୍ାଏଲ"   ରଦୂେପ  �ପରିଚି� ଦେହଲା   ।
           
କ୍ଷିଣ ଥ୍ ରାଜୟ୍ର ରାଜଧାନୀ �ିର�ଶାଲମଦେର  ଥ୍ାପି� ମା�ର୍ ଉ��୍ର ଥ୍ ରାଜୟ୍ର ରାଜଧାନୀ ଶମରିୟାଦେର  ଥ୍ାପି� ଅଦେଟ, ଏକ

       ଶବ
୍ �ାହା ପରିଦେଶଷଦେର  ମଗ୍ର ଦେ
ଶ ନମିନ୍ଦେ� ବୟ୍ବହାର କରାଗଲା।

ଗ.    �ିହ
ୁା ଓ ଇ ର୍ାଏଲ

 ଅନ୍ୟ ଶବ
୍ଦେର,               ବାଇବଲଦେର ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �� ଦେମ ଅଛ ତାହା ଉପଦେର ନଭି4ର କରି �ିହ
ୁା ଓ ଇ ର୍ାଏଲ ଶବ
୍
ୱ୍ୟ 
�ଇଟି ଭିନ୍ନ
   ଭିନ୍ନ ବିଷୟକ� ଅଥ4 କଦେର      । କିନ୍�� ବିଭାଜି� ରାଜ�ନ୍�ର୍ର  ମୟଦେର,       �ିହ
ୁା 
କ୍ଷିଣ ଥ୍ ରାଜୟ୍କ� ଉଲ୍ଦେଲଖ କଦେର ଓ ଇ ର୍ାଏଲ

   ଉ��୍ର ଥ୍ ରାଜୟ୍କ� ଉଲ୍ଦେଲଖ କଦେର।

           �ାରବୟିାମଙ୍କର ତାହାଙ୍କ ନୂ�ନ ରାଜୟ୍  ହ�ି  ମ ୟ୍ା ଥଲିା କାରଣ  ମ �୍ ଉପା ନା �ିର�ଶାଲମଦେର ଦେହଉଥିଲା;   ମ �୍
          ଧମ4ୀୟ ପବ4 ବ� �ିର�ଶାଲମଦେର  ଂଘଟି� ଦେହଉଥିଲା ପ�ଣି �ିର�ଶାଲମ  ିମାର 
କ୍ଷିଣଦେର ଅବ ଥ୍ି� ଥିଲା     । �ିର�ଶାଲମ �ିହ
ୁାଦେର

                ଅବ ଥ୍ି�। ଦେ ଦେ�ଉୁଁ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍�ି� ଥିଦେଲ ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� ତାହାଙ୍କ ଦେଲାକମାଦେନ ଉପା ନା କରିବାକ� ଅନ୍ୟ ରାଜୟ୍କ�
                �ାଉଥିଦେଲ। ଦେ�ଣ� �ାରବୟିାମ 
�ଇଟି ଉପା ନା ଦେକନ୍
ର୍ ନମି4ାଣ କଦେଲ। ଦେଗାଟିଏ ଦେବୈଦେଥଲଦେର �ାହା ଦେକବ�  ୀମା ପରବ�୍4�ୀ

             ତାହାଙ୍କ ରାଜୟ୍ର 
କ୍ଷିଣୀଦେର ଅବ ଥ୍ି� ଓ ଅନ୍ୟଟି 
ାନଦେର �ାହା ଇ ର୍ାଏଲର ଉ��୍ର ଥ୍ ଦେଶଷ ପ�4ୟ୍ନ୍� ପରିବୟ୍ାପ�୍
      –              ଅଦେଟ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ନା ନା ଥିଲା। ଏହା ଦେମାଶାଙ୍କ  ମଭ୍ନ୍ଧୀୟ ବୟ୍ବ ଥ୍ାଦେର  ପ୍ଷଟ୍ ଅଦେଟ ଦେ� ଦେକବ� ଦେଗାଟିଏ  ଥ୍ାନଦେର

                  �� ଦେମ ଉପା ନା କରିବ ଓ ତାହା ଦେକବ� �ିର�ଶାଲମଦେର ଅଦେଟ। କିନ୍�� �ାରବିୟାମ ଦେବୈଦେଥଲ ଓ 
ାନଦେର ଏହି 
�ଇଟି ନୁ�ନ ଉପା ନା
               ଦେକନ୍
ର୍ ନମି4ାଣ କଲା ଉ�ତ୍ାଦେର ଦେ  �ବଣ୍4ଣର 
�ଇ ଦେଗାବ� ୍ ନମି4ାଣ କଦେଲ ଓ ଦେ ଉପ ନା ଦେକନ୍
ର୍ଗ�ଡିକର ପର୍ଦେ�ୟ୍କଟିଦେର

  ଦେଗାଟିଏ  ଥ୍ାପନ କଦେଲ;        
ାବି କର�ଥିଦେଲ ଦେ� ଏହି  �ବଣ୍4ଣ ଦେଗାବ� ୍ ଦେହଉଛନ୍�ି ଦେ
ବତାମାଦେନ,    ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ମିଶର ଦେ
ଶର�
    ଇ ର୍ାଏଲ  ନ୍ତାନଗଣକ� ବାହାର କରି ଆଣିଦେଲ             । ଦେ ମାଦେନ ଦେ�ପରି ଧମ4ୀୟ ପବ4 ପା�ନ କର�ଥିଦେଲ ଦେ ପରି ଦେ ହି 
ନିଦେର ଏକ

               ଧମ4ୀୟ ପବ4 ପର୍�ିଷଠ୍ା କଦେଲ। ଏପରି ତାହାଙ୍କ ନଜିର �ାଜକତା ଥିଲା। ଦେ ମାଦେନ ଦେଲବିୟ  ନ୍ତାନଗଣ ନ ଥିଦେଲ,   ପ�ନବ4ାର ଅନ୍ୟ
  ବଡ଼ ନା -  ନା ଥଲିା,       କିନ୍�� ଦେ ତାହାଙ୍କ ଆପଣାର� �ାଜକତା  ଷୃଟି୍ କଦେଲ         । ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଛ
ମ୍ଦେଵଶ ବ �୍ର୍ ଦେ
ଦେଲ ଦେ�ଣ�

           “ଦେ ମାଦେନ ଦେ�ପରି ଉପା ନା କର�ଥିଦେଲ ଦେ ହି ପ�ରା�ନ ଧମ4 ପରି ଏହା ଏଦେବ ବି ଅନୁଭବ ବ�ର"  ପର୍କାର ଅଦେଟ        ।

୨. ଏକୀକରଣବା


କ.   ଂଜ୍ଞା

      �ାରବୟିାମଙ୍କ ତାହାଙ୍କ  ମ ୟ୍ା ପର୍�ି ଉ��୍ର ଏକୀକରଣବା
 ଅଦେଟ       । ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର 
�ଇଟି ଧମ4ର ମିଶର୍ଣକ�
             ଏକୀକରଣବା
 ଅଥ4 ପର୍କାଶ କଦେର। ଏହା ଜାଣିବାକ� ଏକ ବଡ଼ ଶବ
୍ ଅଦେଟ। ଆଉ �ାରବୟିାମ,    ଏକୀକରଣବା
ୀ �ାହା କରନ୍�ି

                ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� �ିଦେହାବାଙ୍କ ଦେମାଶା  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଧମ4କ� ବାଲ୍ ଓ ଅଦେଶରର କିଣାନୀୟ ଧମ4  ହ�ି ମିଶର୍ଣ କରନ୍�ି     । ଵାଲ୍ ଏକ
                  ବୃଷ ପରି ଅଦେନକ ଥର ଚି�ର୍ଣ କରା�ାଇଥିବା କିଣାନୀୟ ଧମ4ଦେର ମ�ଖ୍ୟ ଦେ
ବତା ଅଦେଟ। ଦେ�ଣ�କରି ଦେ  �ବଣ୍4ଣ ଦେଗାବ� ୍ ନମି4ାଣ

     କଦେଲ। ଦେ ଉବ4ରତାର ଦେ
ବତା ଥିଦେଲ;     ଦେ ଦେ
ଶର ଉବ4ରତା ନୟିନ୍�ର୍ଣଦେର ଥିଦେଲ;     ପ�ଣି ମାନବୀୟ ଉବ4ରତାଦେର ମଧୟ୍ ଥିଦେଲ   ।
          ଦେ ଝଡର ଦେ
ବତା ଥିଦେଲ ଓ ଅନାନ୍ୟା ବିଷୟଗ�ଡିକ ମଧୟ୍ଦେର ଦେ ନୟିନ୍�ର୍ଣ କଦେଲ;     ଦେ�ଣ� ଦେ ମାଦେନ ବୃଷଟି୍  ମବ୍ନ୍ଧଦେର

ଭାବିଦେଲ।

   ଅଦେଶର ତାହାର  �୍ର୍ୀ ଥିଲା,    ତାହାଙ୍କ ବା�ିକା  ାଥି ଥିଲା              । ଦେ�ଣ� ଵାଲ୍ ଓ ଅଦେଶର କିଣାନୀୟ ଧମ4ର ଦେ
ବତା ଓ ଦେ
ବୀ ଅଟନ୍�ି ଓ
       �ାରବୟିାମ �ାହା କର�ଅଛନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଉପା ନା,        �ୟ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କର ଧମ4  ହ�ି କିଣାନୀୟ ଉପା ନାକ�
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 ମିଶର୍ଣ କର�ଅଛନ୍�ି             “। ଦେ ହି ପ�ରା�ନ ଧମ4 �� ଲ୍ୟ କିଛି ମା�ର୍ାଦେର ଏହା ଏ �ାଏ ଅନୁଭବ" କଦେର    “। ହୁଁ,     ଏପରି ବିଷୟ ଅଛି �ାହା
 ଭିନ୍ନ ଅଦେଟ          । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ିର�ଶାଲମଦେର ନହୁଁ�। ଏପରି  �ବଣ୍4ଣ ଦେଗାବ� ୍ମାନ ଅଛ,ି    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ଗ�ଡିକ� ବୟ୍ବହାର

         କର�ନାହୁଁ� କିନ୍�� ଏ �ାଏ ଏହା ଦେ ହି  ମାନ ଭାବଦେର ଅନୁଭବ କଦେର।"        ତାହା ଏକୀକରଣବା
ର ଶକ୍�ି ଅଦେଟ ଓ �ଥାପି ଉପା
ାନଦେର
       �ାରବୟିାମ ଦେମୌ�ିକ ଭାବଦେର ଉପା ନାକ� ଓ �ିଦେହାବା ପରିବ�4ନ କଦେଲ,       
ାପର୍ଭ� ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର କୀଣାନୀୟ ଦେ
ବତାଗଣର
          ଉ� ୍ଗ4କୃ� ମନ୍
ରିଦେର ଅନ୍ୟ ଦେ
ବତାଦେର ପରିଣ� ଦେହଦେଲ �ିଏ ଵାଲର ଶକ୍�ିକ� ଉପଦେ�ାଗୀ ଥିଦେଲ    । ତାହାହିଁ �ାରବୟିାମ, 

ଏକୀକରଣବା
ୀ,କଦେଲ।

  �ହିଁଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭଵଷିୟ୍
ବକ୍ତା,     ଏଲିୟଙ୍କ ମାଧୟ୍ମଦେର ପର୍ଥମ ରାଜାବ�ି ୧୪:     ୮ ପ
ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର �ାରବିୟାମକ�
  ଦେ
ାଷାଦେରାପଣ କର�ଥିବାର ପଢ଼� , “         �ଥାପି ଆମଭ୍ 
ା 
ାଉ
 ଦେ� ଆମଭ୍ ଆଜ୍ଞା ବ� ପା�ନ କଲା,     ଓ ଆମଭ୍ 
ୃଷଟି୍ଦେର �ାହା ଭଲ, 

         ଦେକବ� ତାହା କରିବା ପାଇୁଁ ଆପଣା  ବ4ାନ୍�ଃକରଣ  ହ�ି ଆମଭ୍ର ଅନୁଗ� ଦେହଲା,      ତାହା ପରି �� ମଦ୍େଭ ଦେହାଇ ନାହୁଁ [  ଈଶୱ୍ର
 �ାରବୟିାମକ� କହନ୍�ି]।"              ବିଭାଜି� ରାଜ�ନ୍�ର୍ର ଏହି  ମୟ ୀମାର  ମ �୍ ପଥ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଏହା ବିଚାରର ମାନ
ଣଡ୍ ହଏୁ   ।

       �
ି ରାଜା ଦେମାଶା  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ବୟ୍ବ ଥ୍ା ପର୍�ି ବିଶୱ୍ �୍ ଦେହାଇଥାନ୍ଦେ�,   ଈଶୱ୍ର �ାହା �ା�ର୍ା, ଦେଲବୀୟ,    ଗଣନା ଓ 
ଵ୍�ିୀୟ
        ବିବରଣଦେର ପର୍କାଶ କରିଥିଦେଲ �
ି ଦେ �ହିଁ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ �୍ ଦେହାଇଥାନ୍ଦେ�,       �
ି ରାଜା ତାହାଙ୍କ ପି�ୃପ�ର�ଷ 
ାଉ
ଙ୍କ ନ୍ୟାୟ

 ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ଦେ�,          ଦେ�ଦେବ ଈଶୱ୍ର ଆଶୀବ4ା
 ଉଚଚ୍ାରଣ କରିଥାନ୍ଦେ� ଓ ଦେ ହି ରାଜାଙ୍କ� ପର୍ଶଂ ା କରିଥାନ୍ଦେ�     । କିନ୍�� ରାଜା
  ଆଦେପାଷ  ମାଧାନ କଦେଲ;              ରାଜା ଜଗ�ର ଧମ4 ବ�କ� ଦେ�ଉୁଁ ପ� �୍କର ଧମ4 ତାହାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ନନି୍
ା କରାଗଲା ଦେ ହି ପ� �୍କ  ହ�ି
    ମିଶର୍ଣ କରିବାକ� ରାଜା ଦେଚଷଟ୍ା କଦେଲ      । ପ�ଣି ଏହା ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ଅଦେଟ,      ଏହା ଦେ ଦେକଦେ� ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଓ ଉ��୍ମ, ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ

 ନ ଥିଲା, ଦେବାଧହଏୁ,    ରାଜା ଅନ୍ୟ କ୍ଦେଷ�ର୍ଦେର ଥିଦେଲ           । ଦେ ରାଜଦେନୈ�ିକ ଭାବଦେର କିମବ୍ା  ାମରିକ ଭାବଦେର କିମବ୍ା  ାମାଜିକ ଭାବଦେର
      ଦେକଦେ� ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଥିଦେଲ ତାହା ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ନ ଥିଲା,        ଦେ ଗ�ଡିକ ମଧୟ୍ର� ଦେକୌଣ ି ପର୍ଥମ ରାଜାବ�ିର ଦେଲଖକଙ୍କ ପର୍�ି

  ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ନ ଥଲିା           “    ’     । ଦେକବ� ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ �ାହା ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ତାହା ଦେହଉଛି �� ଦେମ ନୟିମ ପର୍�ି କ ଣ ବିଶୱ୍ �୍ ଥିଲ
କି?     �� ଦେମ 
ାଉ
ଙ୍କ ପରି ଦେହଲ କି?   କିମବ୍ା �� ଦେମ  
ାପର୍ଭ�,        ବା �୍ବ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧମ4କ� ଦେ
ଶର ଧମ4 ମହୂ  ହ�ି ମିଶର୍ଣ

   କରିବାକ� ଉ
ୟ୍ମ କଲ କି?"

                 ପ�ଣି ଏଲିୟ ଓ ଏଲିୟଙ୍କ ପ�ରା କାହାଣୀ ମାଧୟ୍ମଦେର ଏହି ଦେଗାଟିଏ ଟୀପପ୍ଣୀଦେର ଦେ�ଉୁଁ ବା�୍4ତା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାଉ ତାହା ଦେହଉଛି
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଶିଚ୍ୟ ଆଦେପାଷ  ମାଧାନ କରିବା ନାହିଁ        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଶିଚ୍ୟ ବା �୍ବ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପା ନାକ� ମିଥୟ୍ା

             ଦେ
ବତାଗଣଙ୍କ ଉପା ନା  ହ�ି ମିଶର୍ଣ କରି ଆଦେପାଷ  ମାଧାନ କରିବା ନାହିଁ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଶିଚ୍ୟ ଧମ4 ମହୂ ଓ
             ଦେ
ବତାଗଣଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର 
�ଇ ଦେଗାଡ଼ ଫାଙ୍କ କରିଚାଲିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରି ଆଦେପାଷ  ମାଧାନ କରିବା ନାହିଁ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

             ନଶିଚ୍ୟ ବା �୍ବ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗ�ଡିକ� ମିଥୟ୍ା ଦେ
ବତାଗଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗ�ଡିକ  ହ�ି ମିଶର୍ଣ କରି ଆଦେପାଷ  ମାଧାନ
            କରିବା ନାହିଁ। ତାହା ମାନ
ଣଡ୍ ଅଦେଟ �ାହା
ୱ୍ାରା ରାଜାମାନଙ୍କ� ବିଭାଜି� ରାଜ�ନ୍�ର୍  ମୟ କା�ଦେର ବିଚାର କରାଗଦେଲ।

ଖ.      ରିହବିୟାମ

             କାହାଣୀ ଜାରି ରଦେହ ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ିହ
ୁାଦେର ରାଜ�ୱ୍ କରିଥିବା ରାଜାଗଣର ଏକ ଅନୁକ୍ରମ ବିଷୟଦେର ପାଠ କର�    । ଦେଲଖକ
୧୪:   ୨୩ ପ
ଦେର ରିହବିୟାମ,     ଦେଶାଲମନଙ୍କ ପ��ର୍  ହ�ି ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି,      ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ �ିହ
ୁୀୟମାଦେନ କିପରି ପର୍ଦେ�ୟ୍କ

             ଉଚଚ୍ ପବ4�ଦେର ଓ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ହରି�ବଣ୍4ଣ ବୃକ୍ଷ�ଦେ� ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଉଚଚ୍ ଥ୍�ୀ ଓ  �୍ମଭ୍ ଓ ଆଦେଶରମ�ୂ୍4�ିମାନ
       ନମି4ାଣ କଦେଲ ପ�ଣି  ଦେ
ାମୀ ଦେଲାକ ମଧୟ୍ ଥିଦେଲ"     �ହିଁଦେର ଦେ ଦେଶଷ କରନ୍�ି:  “      
ାପର୍ଭ� ଇ ର୍ାଏଲ  ନ୍ତାନଗଣ  ମମ୍�ଖର�

   ଦେ�ଉୁଁ ଦେଗାଷଠ୍ୀ�ମାନଙ୍କ� �ଡି଼ ଦେ
ଇଥିଦେଲ,     ଦେ ମାନଙ୍କର  ମ �୍ କମ4ାନୁ ାଦେର କମ4 କଦେଲ।"  ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,  ଦେଗାଟିଏ
ପ�ର�ଷଦେର,     କିମବ୍ା ଦେବାଧହଏୁ 
�ଇ ପ�ର�ଷଦେର,          ଦେ ମାଦେନ ଅମଦ୍େମାନୀୟ ପରି ଦେହଦେଲ ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ� �ିଦେହାଶ�ୟ ଦେ
ଶର� �ଡି଼ ଥିଦେଲ  ।

ଗ.  ଆ ା

     �ହିଁ ଉ�ତ୍ାଦେର ଏହା ରିହବିୟାମଠାର� ତାହାଙ୍କ ପ��ର୍,   ଅବିୟାମ ନକିଟକ� �ାଏ        । ଏହା ଅବୟିାମଠାର� ତାହାଙ୍କ ପ��ର୍ ଆ ାଙ୍କ
               ନକିଟକ� �ାଏ। ପ�ଣି ବିଭାଜି� ରାଜ�ନ୍�ର୍ର  ମୟକା�ଦେର ଅ�ପ୍ ଦେକଦେ�କ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ବା �୍ବଦେର ଆ ା ଅନ୍ୟ�ମ
    ଅଟନ୍�ି। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଥମ ରାଜାବ�ି ୧୫:   ୧୧ ପ
ଦେର ପଢ଼� :  “       ପ�ଣି ଆ ା ଆପଣା ପବୂ4ପ�ର�ଷ 
ାଉ
ଙ୍କ ନ୍ୟାୟ

    
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ 
ୃଷଟି୍ଦେର �ାହା �ଥାଥ4,  ତାହା କଦେଲ।"     ଦେ ଠାଦେର ବିଚାରର ମାନ
ଣଡ୍ ଥିଲା;     ଅନୁଦେମା
ନର ମ�
ର୍ାଙ୍କ ଥିଲା ନୟିମ
  ପର୍�ି ବିଶୱ୍ �୍ତା ଥିଲା           । �ଥାପି ଦେ�ପରି �� ଦେମ ଆ ାଙ୍କ ବିଷୟଦେର ପଢ଼଼ ଏହା ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ଜଣାପଦେଡ,  ୧୪ ପ
: “  ମା�ର୍

 ଉଚଚ୍ ଥ୍�ି କ� [  କିଣାନୀୟ ଉପା ନା,    ବାଲ୍ ଓ ଅଦେଶରର  ଥ୍ାନ କ�]  
ୂରୀକୃ� ଦେନାହଲିା      । �ଥାପି ଆ ାଙ୍କର ଅନ୍�ଃକରଣ
    �ାବଜଜ୍ୀବନ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ପର୍�ି  ି
ଧ୍ ଥଲିା।"    ଆ ା ଉ��୍ମ ପ�ର�ଷ ଥିଦେଲ      । ଦେ ଜଦେଣ ରାଜା ଥିଦେଲ। �ଥାପି,   ଦେ 

  ଏକୀକରଣବା
 ଅନୁମ�ି କଦେଲ;               ଦେ ଜଗ�ର ଧମ4 ମହୂ  ହ�ି ଜାରି ରଖିବାକ� ଆଦେପାଷ  ମାଧାନ ଅନୁମ�ି କଦେଲ ଓ ଦେ  ମ �୍
   ଉଚଚ୍ ଥ୍�ି କ� ଉଚଛ୍ନି୍ନ କଦେଲ ନାହିଁ।

ଘ.   ଆହାବ

               ରାଜାବ�ିର ଦେଲଖକ ତାପଦେର 
କ୍ଷିଣ ଥ୍ ରାଜୟ୍ର� ଇ ର୍ାଏଲର ଉ��୍ର ଥ୍ ରାଜୟ୍କ� �ାଆନ୍�ି ଓ ଜଣକ ପଦେର ଜଦେଣ ମନ୍

  ରାଜାମାନଙ୍କର ମା� ଅଛି             । �ାରବୟିାମଙ୍କ  ହ�ି ଆରମଭ୍ କରି ଦେଲଖକ ପାଞଚ୍ ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ

           ତାହାଙ୍କ ମାଗ4ଦେର କା�4ୟ୍ କରନ୍�ି ଓ ଦେଶଷଦେର ଆହାବଙ୍କ ନକିଟଦେର ପହଞଚ୍ନ୍�ି। ଅଧୟ୍ାୟ ୧୬:    ୩୦ ପ
ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
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 ଏହପିରି ପଢ଼� : “             ପ�ଣି ଅମରି୍ଙ୍କ ପ��ର୍ ଆହାବ ଆପଣା ପବୂ4ବ�୍4�ୀ  ମ �୍ଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ 
ୃଷଟି୍ଦେର ଅଧକି କ�କମ4
କଦେଲ       । ପ�ଣି ନବାଟର ପ��ର୍ �ାରବିୟାମଙ୍କ [     ଦେ କିଛି  ମ�� ଲ୍ୟ ମନ୍
 କଦେଲ] ପାପ-      ପଥଦେର ଚାଲିବାର ତାଙ୍କ ପର୍�ି ହାଲୁକା

      ବିଷୟ ଦେହଲା ପରି ଦେ  ୀଦେ
ାନୀୟମାନଙ୍କ [    ଦେ ମାଦେନ  ୀଦେ
ାନଠାର� ଉ��୍ର ପ�4୍ୟନ୍�]   ଇ�ବାଲ [    ତାହାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମଦେର
  �� ଦେମ ବାଲକ� ଶ�ଣ]               ରାଜାର କନ୍ୟା ଈଦେଷବଲକ� ବିବାହ କଦେଲ ଓ �ାଇ ବାଲର ଦେ ବା କରି ତାହାକ� ପର୍ଣାମ କଦେଲ    । ଆଉ ଦେ 

[ଆହାବ]            ଶମରିୟା ଥ୍ି� ଆପଣା ନମିି4� ବାଲର ଗୃହଦେର ବାଲ୍ ପାଇୁଁ ଏକ �ଜ୍ଞଦେବ
ୀ ନମି4ାଣ କଦେଲ [    ଦେ ବା �୍ବଦେର ତାହାଙ୍କ
       ରାଜଧାନୀର ନଗରଦେର ବାଲ୍ ପାଇୁଁ ଏକ ମନ୍
ରି ନମି4ାଣ କଦେଲ]      ଓ ଆହାବ ଆଦେଶରାମ�ୂ୍4�ି ନମି4ାଣ କଦେଲ      । ଆଉଆହାବ ଆପଣା

  ପବୂ4ବ�୍4�ୀ  ମ �୍ ଇ ର୍ାଏଲ-         ରାଜାଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା ଇ ର୍ାଏଲର ପରଦେମଶୱ୍ର  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର ଆହରିୁ ଅଧକି ବିରକ୍�ିଜନକ
 କମ4 କଦେଲ।"  “  ”ଏକୀକରଣବା
                । ଆଦେପାଷ  ମାଧାନ ଓ ମିଶର୍ଣ  ବ4
ା ବିଧମ4ୀବା
କ� କଢ଼଼ାଇ ନଏି। ଏହା ଏକ ନୀ�ିବିହୀନ ଢ଼ାଲୁ

            ଅଦେଟ। �ାରବିୟାମ  ବ4
ା ଆହାବଙ୍କ� କଢ଼଼ାଇ ନଅିନ୍�ି।

୩.  ଏଲିୟ

        ବ�୍4�ମାନ ଏହା ଭଵଷିୟ୍
ବକ୍ତା ଏଲିୟଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ମଞଚ୍  ଥ୍ାପନ କଦେର      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାୟ ୮୭୦ ଖ୍ରୀ.   ପୂ ଦେକୌଣ ି
            ଥ୍ାନଦେର ଅଛ� ଓ ପର୍ଥମ ରାଜାବ�ି ୧୭ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭଵଷିୟ୍
ବକ୍ତା ଏଲିୟଙ୍କ�  ାକ୍ଷା� କର�   । ଦେ�ପରି

          “ ”     “   ତାହାଙ୍କ ନାମଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କଦେହ ଦେ ପରି ଦେ ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଥିଦେଲ। ଏଲିୟ ନାମର ଅଥ4 �ିଦେହାବା ଦେମାର ପରଦେମଶୱ୍ର।" 
 ଅନ୍ୟ ଶବ
୍ଦେର,               ତାହାଙ୍କ ନାମଦେର ଏଲିୟ ଦେଘାଷଣା କରନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଏକ ମଦେନାନୟନ କରିଅଛନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ ବାଲ୍ ଦେ
ବତାର

         ଉପା ନା କରିବାକ� �ାଉ ନାହାନ୍�ି ମା�ର୍ ଦେ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର ଉପା ନା କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି      । ଦେ �ିଦେହାବା  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର
  ଉପା ନା କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି।

ଭଵଷିୟ୍
ବକ୍ତା,ଏଲିୟ,         �ିନି ବଷ4 �ାଏ ବୃଷଟି୍ ନ ପଡିବା ପାଇୁଁ ପର୍ାଥ4ନା କରନ୍�ି         । ଦେ ଥିଦେର ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ ଅଛି ଦେ�ଦେହ��
            ବାଲ୍ ଦେ
ବତା ଜ�ବାୟ�ର ନୟିନ୍�ର୍ଣଦେର ଥିଦେଲ। କିନ୍��  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଭଵଷିୟ୍
ବକ୍ତା  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ନକିଟଦେର ପର୍ଥ4ନା କଦେଲ

               ପ�ଣି  
ାପର୍ଭ� ଆକାଶ ର�
ଧ୍ କରନ୍ଦେ� �ିନି ବଷ4 ପାଇୁଁ ବୃଷଟି୍ ଦେନାହଲିା। ପ�ଣି ୧୮ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଅବଦେଶଷଦେର, ଆହାଵ,  ଏଲିୟଙ୍କ
  ମମ୍�ଖୀନ ହଅୁନ୍�ି       । ୧୭ ପ
ଦେର ଆରମଭ୍ କରି କହନ୍�ି:   “       ପ�ଣି ଆହାଵ ଏଲିୟଙ୍କ� ଦେ
ଖିବାମା�ର୍ ଆହାଵ ତାହାଙ୍କ� କହଦିେଲ,  ଦେହ

 ଇ ର୍ାଏଲର 
�ଃଖ
ାୟକ,  ’  ଏ କ ଣ �� ମଦ୍େଭ?        ଆହାଵ ନଜିର 
ାୟି�ୱ୍ ଅନ୍ୟ ଉପଦେର ଲ
ବିାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି।"   ଏହା ଦେମାହର
 ଦେ
ାଷ ନୁଦେହୁଁ     । ଏହା �� ମର ଦେ
ାଷ।"          ଏହା ଅଗ୍ନି ନମିନ୍ଦେ� ଅଗ୍ନି ନବି4ାପକ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ନନି୍
ା କରିବା ପରି ଅଦେଟ     । �ହୁଁ� ଏଲିୟ

 ଉ��୍ର କଦେଲ, “    ମୁଁ� ଇ ର୍ାଏଲକ� 
�ଃଖ ଦେ
ଇନାହିଁ,      ମା�ର୍ �� ମଦ୍େଭ ଓ �� ମଭ୍ ପି�ୃବଂଶ ଦେ
ଇଅଛ,   କାରଣ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ
          
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କ� �ୟ୍ାଗ କରିଅଛ ଓ �� ମଦ୍େଭ ବାଲ୍ ଦେ
ବଗଣର ଅନୁଗାମୀ ଦେହାଇଅଛ।" [  “ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�  
ାପର୍ଭ�"  

        ଦେଛାଟ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରଦେର ଅଛି ତାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବୟ୍କ୍�ିଗ� ନାମ ଅଦେଟ,       ତାହା ଅନୁବା
କାରୀମାନଙ୍କ କହବିାର ମାଗ4 ଦେ� ଦେ ମାଦେନ
     ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଅନ୍ୟ ନାମ ଅନୁବା
 କର�ନାହାନ୍�ି,        ମୁଁ� ଦେମାଶାଙ୍କ� ପର୍ଜଜ୍�ି� ଅଗ୍ନି ବ�
ାଦେର ତାହାଙ୍କ ଦେ
ଇଥିବା �ିଦେହାବା

  ନାମ ଅନୁବା
 କର�ଅଛି     । ଏହା ବୟ୍କ୍�ିଗ� ନାମ ଅଦେଟ।]          ତାପଦେର ୧୯ ପ
ଦେର ଏଲିୟ ତାହାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ� ଜାରି ରଖନ୍�ି   “। ଏଦେହ��
             ଏଦେବ ଦେଲାକ ପଠାଇ  ମଗ୍ର ଇ ର୍ାଏଲକ� ଓ ଈଦେଷବଲର ଦେମଜଦେର ଦେଭାଜନକାରୀ ୪୫୦ ଭଵଷିୟ୍
ବକ୍ତାଙ୍କ� ଆଦେଶରାର ୪୦୦

      ଭଵଷିୟ୍
ବକ୍ତାଙ୍କ� କମି4ଲ ପବ4�ଦେର ଦେମା ନକିଟଦେର ଏକ�ର୍ କର।"      ଏହା ବାଲ୍ ଉପା ନାର ଏକ ଦେକନ୍
ର୍ ଅଦେଟ   । ଏଲିୟ
                ନରିଦେପକ୍ଷ ଭମିୂ ନମିନ୍ଦେ� ଅନୁ ନ୍ଧାନ କର�ନାହାନ୍�ି। ଦେ ଶ�ର୍�ଙ୍କ ଛାଉଣୀର ଦେକନ୍
ର୍କ� �ିବାକ� �ାହାନ୍�ି ଓ ଦେ �ାହା କରିବାକ�
  �ାଉଅଛନ୍�ି ତାହା କର�ଅଛନ୍�ି।

   ଈଦେଷବଲ ଜଦେଣ ଧମ4ାନ୍�ରକାରିଣୀ ଥିଦେଲ,          ଦେ ବାଲ୍ ଧମ4କ� ଉପ ଥ୍ାପନ କରିଥିଦେଲ ଓ  ମ �୍ ଭଵଷିୟ୍
ବକ୍ତାମାନଙ୍କର ��ନ୍
ଦେନଇଥିଦେଲ   “         । ଦେ�ଣ� ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଣ କମି4ଲ ପବ4� ଶୃଙ୍ଗଦେର ଏକ�ରି୍� ଦେହଉ।"  ଆଉତା'  ପଦେର

  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ମାଣ କର�, “    �ହିଁଦେର ଆହାବ  ମ �୍ ଇ ର୍ାଏଲ-       ନ୍ତାନ ନକିଟକ� ଦେଲାକ ପଠାଇଦେଲ ଓ ଭବିଷୟ୍
ବକ୍ତାମାନଙ୍କ�
   କମି4ଲ ପବ4�ଦେର ଏକ�ର୍ କଦେଲ        । ଏଉ�ତ୍ାଦେର ଏଲିୟ  ମଗ୍ର ଦେଲାକଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ ି କହଦିେଲ,    �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକଦେ�କା� 
�ଇ

    ମ� ମଧୟ୍ଦେର  ନ୍
ଗ୍ିଧ ଦେହାଇ ରହବି?     
ାପର୍ଭ� ଦେ�ଦେବ ପରଦେମଶୱ୍ର ହଅୁନ୍�ି,    ଦେ�ଦେବ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହଅୁ;  ଦେ�ଦେବ ବାଲ୍,
   ଦେ�ଦେବ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହଅୁ         । ଏଥିଦେର ଦେଲାକମାଦେନ ତାଙ୍କ� ଦେଗାଟିଏ କଥା ଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ ନାହିଁ।"  ଏଲିୟ କହଅୁଛନ୍�ି, “�� ମଦ୍େଭ

କ'     ଣ �� ମଭ୍ର ମନ  ଥ୍ିର କରିବ!  �� ମଦ୍େଭ କ'     ଣ ନଣି୍4ଣୟ କରିବ କି ନାହିଁ!        ଆପଣ ଏହାକ� �ୟ୍ାଗ କରିଦେବ ନା ଏହାର ଆନନ୍
 ଦେନଦେବ! 
       ଆପଣ  ଥ୍ରି କରିଦେବ ନା  ଥ୍ିର କରିବାଦେର ବି�ମବ୍ କରିଦେବ!”   କିମବ୍ା �ିଦେହାଶ�ୟ ୨୪:    ୧୫ ପ
ଦେର �ିଦେହାଶ�ୟଙ୍କ କହବିାନୁ ାଦେର: 

“    �� ମଦ୍େଭ କାହାର ଦେ ବା କରିବ,    ତାହା ଆଜି ମଦେନାନୀ� କର।"        ଏଲିୟଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଦେହଉଛି ଆଦେପାଷ ନଷିପ୍�ି ନମିନ୍ଦେ�  ମୟ
           ଅ�ିବାହ�ି ଦେହାଇ�ାଇଅଛି ଏଣ� ଆପଣ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଛାଉଣୀଦେର ଦେଗାଟିଏ ପା
  ହ�ି ରହି ପାରିଦେବ ନାହିଁ    । ଆପଣଙ୍କ� ମଦେନାନୟନ

              କରିବାକ� ପଡି଼ବ। ଆପଣ ପର୍କୃ� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କର ଉପା ନାଦେର ଦେଗାଟିଏ ପା
ଦେର ଓ ଅନ୍ୟ ପା
 ଅନ୍ୟ ଦେ�ଦେକୌଣ ି  ଥ୍ାନଦେର
             ରଖି ରହି ପାରିଦେବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ମିଶର୍ଣ ଧମ4 ଦେହଉ କିମବ୍ା ଏକ ବିଧମ4ୀ ଧମ4 ଦେହଉ,     ଆପଣ ତାହା କରି ପାରିଦେବ ନାହିଁ    । ଆପଣ 
�ଇ

       ଦେଗାଡ଼କ� ଫାଙ୍କ କରି ଆଉ ଅଧିକ ଚାଲି ପାରିଦେବ ନାହିଁ,   ଏହା ଏଲିୟ କହନ୍�ି  ।

   �ହିଁ ଉ�ତ୍ାଦେର ଦେ ୧୮:         ୨୩ ପ
ଦେର ଆରମଭ୍ କରି ପର୍�ିଦେ�ାଗିତାର  ବିଦେଶଷ �ଥୟ୍ ବଣ୍4ଣନା କରନ୍�ି:  “   ଏଦେହ�� ଦେ ମାଦେନ
   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� 
�ଇ ବୃଷ 
ଅିନ୍�� , [     ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� ଦେ  ବ� ବୃଷ ଅଟନ୍�ି;    ପର୍�ିକବା
ର ଓଜନର ପରିମାପ ଚାଲୁଅଛି    । ବାଲ୍  ହ�ି

        �� ଦେମ �ାହା ଏକ�ର୍ କର ତାହା କିଛି ବିଷୟ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେନଉ।]    ଆଉ ଦେ ମାଦେନ [ଭଵଷିୟ୍
ବକ୍ତାଗଣ]   ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ
           ଦେଗାଟିଏ ବୃଷ ପ ନ୍
 କରନ୍�� ଓ ତାହା ଖଣଡ୍ ଖଣଡ୍ କରି କାଷଠ୍ ଉପଦେର ରଖନ୍�� ,     ମା�ର୍ �ଦେ� ଅଗ୍ନି ନ 
ଅିନ୍�� ;    ଆଉମୁଁ� ଅନ୍ୟ
     ଵୃଷଟିକି ପର୍ �୍� � କରି କାଷଠ୍ ଉପଦେର ରଖିବି,     ମା�ର୍ �ଦେ� ଅଗ୍ନି ଦେ
ବି ନାହିଁ       । �ହୁଁ� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଦେ
ବତା
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   ନାମଦେର ଡାକି ପର୍ାଥ4ନା କର,       ପ�ଣି ମୁଁ�  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ନାମଦେର ଡାକି ପର୍ାଥ4ନା କରିବି;        �ହିଁଦେର ଦେ� ଅଗ୍ନି 
ୱ୍ାରା ଉ��୍ର ଦେ
ଦେବ ଦେ 
 ପରଦେମଶବ୍ର ଦେହଉୁଁନ୍�� ।"    ଦେ�ଣ� ପର୍�ିଦେ�ାଗିତା ବଣ୍4ଣନା କରା�ାଇଅଛି        । �ହିଁ ଉ�ତ୍ାଦେର ୨୬ ପ
 ଏପରି ଆରମଭ୍ କଦେର: “  �ହୁଁ�

 ଦେ ମାଦେନ [ଭଵଷିୟ୍
ବକ୍ତାଗଣ]       ଆପଣାମାନଙ୍କ� 
��୍ ବୃଷ ଦେନଇ ତାହା ପର୍ �୍� � କଦେଲ,     ପ�ଣି ପର୍ା�ଃ କା�ର� ମଧୟ୍ାହ୍ନ
      ପ�4ୟ୍ନ୍� ବାଲ୍ ନାମଦେର ଡାକି ପର୍ାଥ4ନା କରି କହଦିେଲ,  ଦେହ ବାଲ୍,    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ କଥା ଶ�ଣ !    ମା�ର୍ ଦେକୌଣ ି ରବ ଦେନାହଲିା,  ଅବା

   ଦେକହି ଉ��୍ର ଦେ
ଲା ନାହିଁ         ” “       । �ହିଁଦେର ଦେ ମାଦେନ ଦେ ହି ନମିି4� �ଜ୍ଞଦେବ
ରି ଚାରିଆଦେଡ ନାଚିଦେଲ। ମୁଁ� ଏହି �ିନି କିମବ୍ା ଚାରି ଘଣଟ୍ା
              ଅବଧି ମଧୟ୍ଦେର ଏଲିୟଙ୍କ� ଦେ
ଖିବାକ� ଭଲ ପାଇଥାନ୍�ି। ମୁଁ� ଆଶା କଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ଗ4କ� �ାଉ

              ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାଇବଲର ପବୂ4 ଇ�ିହା ର ଅନୁଭ�ିୂକ� ମଦେନ ପକାଇବା କାରଣ ମୁଁ� ବହ�ୁ ପର୍ଶନ୍ ମହୂ ପାଇଅଛ।ି
               �
ି ଏଲିୟ ଦେ ଠାଦେର ବ ି ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷ� ବ�ଲାଇଥିଦେଲ ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4୍ୟ ଦେହାଇଥାନ୍�ି। �
ି ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀକ�

                 ଅନୁକରଣ କର�ଥିଦେଲ ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4୍ୟ ଦେହାଇଥାନ୍�ି। �
ି ଦେ ଦେକବ� ତାହାଙ୍କ ମ �୍କକ� ବିରକ୍�ିଦେର ବ�ଲାଇଥିଦେଲ ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4୍ୟ
          ’        ଦେହାଇଥାନ୍�ି। ଦେ ହି ୩ କିମବ୍ା ୪ ଘଣଟ୍ା  ମୟ ମଧୟ୍ଦେର ଏଲିୟ କ ଣ କର�ଥିଲା ତାହା ଜାଣିବାକ� ମୁଁ� ବା �୍ବଦେର ଇଚଛ୍ା କର�ଅଛ।ି"

    ’          କିନ୍�� ୨୭ ପ
ଦେର ଦେ କ ଣ କରନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ କ
�4ୟ୍ ଦେହାଇ �ାନ୍�ି ତାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ�   “    । ଏଣ� ମଧୟ୍ାହ୍ନ  ମୟଦେର ଏଲିୟ
   ଦେ ମାନଙ୍କ� ପରିହା କରି କହଦିେଲ,     ଉଚଚ୍  ୱ୍ର କରି ଡାକ [   ଉଚଚ୍  ୱ୍ର କର],    କାରଣ ଦେ � ଦେ
ବତା;     ଦେ ଧୟ୍ାନ କର�ଥିଦେବ

[   ଚିନ୍ତାଧାରାଦେର ଗଭୀର ଭାବଦେର]   ଅବା ବାହାଦେର �ାଇଥିବ,       ଅବା �ା�ର୍ା କର�ଥିବ ଅବା ଦେହାଇପାଦେର ନ
ିରି୍� ଥିବ,   ଏଣ� ତାହାକ�
 ଜଗାଇବାକ� ଦେହବ।"        “  ଦେମାର ଏବର୍ୀ ବନ୍ଧ�ମାଦେନ ଦେମାଦେ� ନଶିଚି୍� କରନ୍�ି ଦେ� ନଜିକ� ଭାରମ�କ୍�"     କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଏବର୍ୀ ଅ�ିଶୟ

  ଭାବଦେର  ପ୍ଷଟ୍ ଅଦେଟ     । ଏଲିୟ  ଚୂନା ଦେ
ଉନାହାନ୍�ି ଦେ�,    “   ଦେହାଇପାଦେର ଦେ ଗାଧ�ଆ ଘରକ� �ାଇଥିଦେବ।"    ଏକ ବା �୍ବ ଅନୁବା

       �ାହା କରା�ାଇଥାନ୍ତା ଦେ ଥିଦେର ମୁଁ� �� ମକ� ପଣୂ୍4ଣ କରିବାକ� ଦେ
ବି   “         । ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ ଉଚଚ୍  ୱ୍ର କରି ଡାକିଦେଲ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ

              ବୟ୍ବହାରାନୁ ାଦେର ଦେ
ହର� ରକ୍� ବହ�ିିବା ପ�4ୟ୍ନ୍� ଦେ ମାଦେନ ଛ� ରୀ ଓ ବଚ୍4ଚାଦେର ଆପଣାମାନଙ୍କ� କ୍ଷ�ବିକ୍ଷ� କଦେଲ। ପ�ଣି
            ମଧୟ୍ାହ୍ନ କା� ଗ� ଦେହଲା ଉ�ତ୍ାଦେର ଦେ ମାଦେନ  ନ୍ଧୟ୍ାକା�ୀନ ବ�ି
ାନ ଉ� ୍ଗ4 କରିବା ପ�4ୟ୍ନ୍� ପର୍ଳାଦେପାକ୍�ି କଦେଲ, ମା�ର୍

  ଦେକୌଣ ି ରବ ଦେନାହଲିା,     କି ଉ��୍ର ଦେ
ବାକ� ଦେକହି ନଥିଲା,     ଅବା ଦେକହି ମଦେନାଦେ�ାଗ କଲା ନାହିଁ।"      �� ଦେମ �� ମ ମନଦେର 
ୃଶୟ୍କ� ଆଙ୍କି
ପାରିବ    ।

     ବ�୍4�ମାନ ଏହା ଏଲୀୟଙ୍କ ପା�ି ଅଦେଟ           । ଦେ�ଣ� ଏଲିୟ ଦେମାଶା  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ବୟ୍ବ ଥ୍ା ଅନୁ ାଦେର �ଜ୍ଞଦେବ
ି ନମି4ାଣ କଦେଲ, 
            ପ୍ଷଟ୍ଭାବଦେର କିଣାନୀୟ ବୟ୍ବହାର ପର୍�ି ବିଦେରାଧକ୍�ିଦେର ଓ ବା �୍ବଦେର ଏହାର ଚାରିଆଦେଡ ଖାଇ ନମି4ାଣ କଦେଲ     । ଦେ ଏହା

                     ଉପଦେର କାଷଠ୍ ଦେଥାଇଦେଲ। ଦେ ଵୃଷକ� ବଧ କଦେଲ ଓ ମୃ� ପଶ�କ� ଏହାର ଉପଦେର ଦେଥାଇଦେଲ। �ହିଁ ଉ�ତ୍ାଦେର ଜ�ଦେର ଏହା ଜ�
                 ଦେ
ବାକ� ତାଙ୍କର ଦେଲାକମାଦେନ ଅଛନ୍�ି। ଦେ ଦେକହି ଜଣକ� ଭାବିବାକ� ଚାହାନ୍�ି ନାହିଁ ଦେ� ଏଦେବ ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ଅଗ୍ନି ଆରମଭ୍

                      ଦେହଲା। ଆଉ ଦେ ମାଦେନ ଏଥିଦେର ଜ� ଢ଼଼ାଲିଦେଲ ଓ ଏଥିଦେର ଜ� ଢ଼଼ାଲିଦେଲ ଓ ଏଥିଦେର ଜ� ଢ଼଼ାଲିଦେଲ ଓ ଚାରି ଥର ଏଥିଦେର ଜ�
         ଢ଼଼ାଲିଦେଲ ଏହାର ଚାରିଆଦେଡ ଦେ�ପରି ଖାଇ ଜ�ଦେର ପଣୂ୍4ଣ ଦେହବା ପ�4ୟ୍ନ୍� ଢ଼଼ା�ିଦେଲ।

          ପ�ଣି ��ପ୍ଦେର ୩୬ ପ
 ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ଏକ ଅଂଶ ଆରମଭ୍ କରି ଏଲିୟ କହନ୍�ି: [       ପ�ଣି ପ�ନବ4ାର ମ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବୟ୍କ୍�ିଗ� ନାମ
           “ଅ
� ବ
� କରିବାକ� �ାଉଅଛି କାରଣ ଦେମାର ଚିନ୍ତା ଦେହଉଛି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ  
ାପର୍ଭ�"    ପଢ଼଼ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ

 ଭାବିଥାଅ ଦେ�,            ାଧାରଣ�ଃ ଏହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ଶବ
୍ ଅଦେଟ କିନ୍�� ଏହା ନୁଦେହୁଁ   “। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�  
ାପର୍ଭ�" 
                ବଣ୍4ଣମାଳାର ଦେଛାଟ ଅକ୍ଷର ଅଦେଟ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା ଏକ ବୟ୍କ୍�ିଗ� ନାମ ଅଦେଟ ଦେ�ଣ� ଦେମାଦେ� ତାହାଙ୍କ ବୟ୍କ୍�ିଗ� ନାମଦେର

   ଅ
� ବ
� କରିବାକ� 
ଅି:  “  ଦେହ  
ାପର୍ଭ�,      ଅବର୍ହାମର ଓ ଇ ହାକର ଓ �ାକ�ବର [  ଏଲିୟ କହନ୍�ି] ପରଦେମଶୱ୍ର,   �� ମଦ୍େଭ ଦେ�
               ଇ ର୍ାଏଲ ମଧୟ୍ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟ ମୁଁ� ଦେ� �� ମଭ୍ର ଦେ ବକ ଓ ମୁଁ� �� ମଭ୍ ବାକ୍ୟ ପର୍ମାଦେଣ ଏହ ିବ� କା�4୍ୟ କରିଅଛ,ି  ଏହା

 ଆଜି ଜଣା�ାଉ            । �� ମଦ୍େଭ  
ାପର୍ଭ� ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟ ଓ �� ମଦ୍େଭ ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ ଅନ୍�ଃକରଣ ଦେଫରାଇଅଛ,   ଏହା ଏହି
   ଦେଲାକମାଦେନ ଦେ�ପରି ଜାଣି ପାରିଦେବ,  ’  ଏଥିପାଇୁଁ ଦେମା କଥା ଶ�ଣ,   ଦେହ  
ାପର୍ଭ� ,ଦେମା'  କଥା ଶ�ଣ।"      ��ପ୍ଦେର କିପରି ଅ�ି ଶୀଘ୍ର

       ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ� ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି �ହିଁ ପର୍�ି ଧୟ୍ାନ କରନ୍��   “       । ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଅଗ୍ନି ପ�ି� ଦେହାଇ ଦେହାମାଥ4କ
                     ବ�ି ଓ କାଷଠ୍ ଓ ପର୍ �୍ର ବ� ଓ ଧ�ିୂ ଗ୍ରା କରି ଖାଇଦେର ଥିବା ଜ� ଚାଟି ପକାଇଲା। ଏଥିଦେର  ମଗ୍ର ଦେଲାକ ଏହା ଦେ
ଖି ମ�ହୁଁ
 ମାଡି କହଦିେଲ,    
ାପର୍ଭ� ହିଁ ପରଦେମଶୱ୍ର,      
ାପର୍ଭ� ହିଁ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି     । �ହୁଁ� ଏଲିୟ ଦେ ମାନଙ୍କ� କହଦିେଲ,  ବାଲର

 ଭଵଷିୟ୍
ବକ୍ତାମାନଙ୍କ� ଧର;     ଦେ ମାନଙ୍କର କାହାରିକି ପଦେ�ଇବାକ� 
ଅି ନାହିଁ      । �ହିଁଦେର ଦେଲାକମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଧରିଦେଲ,  ପ�ଣି
   ଏଲିୟ ଦେ ମାନଙ୍କ� କୀଦେଶାନ [       �ାହା କମି4ଲ ପବ4� ପା
ଦେ
ଶ ଦେ
ଇ ପର୍ବାହ�ି ହଏୁ]      ନ
ୀ ନକିଟକ� ଦେନଇ ଦେ ଠାଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ�

 ବଧ କଦେଲ।"                ଏଲିୟ ଏକୀକରଣବା
ର କିଛି ଶକ୍�ି 
ୂର କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି ଓ ଆଦେପାଷ ନଷିପ୍�ି �ାହା  ମଭ୍ବ�ଃ ଦେ 
ୂର କରି
ପାରନ୍�ି  ।

             
�ଭି4କ୍ଷକ�  ମାପ�ି୍ କରି ଓ ବୃଷଟି୍କ� ପଠାଇ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା କାହାଣୀ ଦେଶଷ ଦେହବାକ� ଆଦେ     ।  
ାପର୍ଭ� ନ୍ୟାୟ ଙ୍ଗ�
  ଦେବାଲି ପର୍ମାଣି� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି;     ଦେ� ଦେ ହିଁ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,  ବାଲ ନୁଦେହୁଁ      ।  
ାପର୍ଭ� ହିଁ ଜ�ବାୟ�  ଦେମ�,    ମ �୍ ବିଷୟ

  ଉପଦେର  ାବ4ଦେଭୌମ ଅଟନ୍�ି              । ପ�ଣି ଦେ�ପରି �� ଦେମ ପର୍ଥମ ରାଜାବ�ିର ପ� �୍କ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ଓ 
ବି୍�ୀୟ ରାଜାବ�ିର ଆରମଭ୍ଦେର
         ପଢ଼଼ �� ଦେମ ଦେ
ଖିବ ଦେ� ଅନ୍ୟ ଅ�ପ୍ ଦେକଦେ�କ କାହାଣୀଗ�ଡିକ ଅଛ,ି     ଘଟଣାଗ�ଡିକ �ାହା ଏଲିୟ  ମପ୍ା
ନ କରିଥିଦେଲ   ।

             ପରିଦେଶଷଦେର ଦେ ତାହାଙ୍କ ଭଵଷିୟ୍
  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଭମିୂକା ଇଲୀଶାୟ ନାମକ ତାହାଙ୍କ ଶିଷୟ୍ଙ୍କ ନକିଟଦେର ହ ତ୍ାପ4ଣ କଦେଲ। �ହିଁ
               ଉ�ତ୍ାଦେର ଏଲିୟ ରଥଦେର ଘ�ଣ୍4ଣିବାୟ�ଦେର  ୱ୍ଗ4ାଦେରାହଣ କଦେଲ ଓ  ୱ୍ଗ4 ଥ୍ ବା ଗୃହକ� ନୀ� ଦେହଦେଲ। ବାଇବଲଦେର 
�ଇ ଜଣଙ୍କ

      ମଧୟ୍ର� ଏଲିୟ ଜଦେଣ ଦେ ଦେକଦେବ ମୃ�� ୟ୍ବରଣ କରିନାହାନ୍�ି।

୪.        ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଏଲିୟଙ୍କ ବା�୍4ତା
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       ମା�ର୍ ତାହା ଏଲୀୟଙ୍କ  ମାପ�ି୍ ନୁଦେହୁଁ କାରଣ ଏଲୀୟର ବା�୍4ତା;        ଏଲୀୟଙ୍କ ଅନମନୀୟ ବା�୍4ତା ପ�ରା ପ�ରା�ନ ନୟିମଦେର ଓ
    ବିଦେଶଷ�ଃ ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଜାରି ରଦେହ              । ଏକ ଜି
୍ ଦେହବାକ� ଚାଲୁ ରଦେହ ଦେ� ଜଗ�  ହ�ି ଦେକୌଣ ି ଆଦେପାଷ  ମାଧାନ ନାହିଁ;  ଦେ�

        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣଭାବଦେର 
�ଇ ଦେଗାଡ଼କ� ଫାଙ୍କ ରଖି ଚାଲି ପାରିବା ନାହିଁ      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ଦେର ଦେଗାଟିଏ
           ପା
 ଓ ଶୟତାନର ରାଜୟ୍ଦେର ଅନ୍ୟ ଦେଗାଟିଏ ପା
  ହ�ି ବଞଚି୍ ପାରିବା ନାହିଁ,     �ାହା କି ଏହି ଜଗ�ଦେର ଅଛି     । �ୀଶ� ମାଥିଉ ୬:  ୨୪

 ପ
ଦେର କହନ୍�ି, “        ଦେକୌଣ ି ଦେଲାକ 
�ଇ ପର୍ଭ�ଙ୍କର 
ା ଦେହାଇ ପାଦେର ନାହିଁ;         କାରଣ ଦେ ଜଣକ� ଘୃଣା କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକ�
 ପଦ୍େରମ କରିବ,          ଅଥବା ଜଣକ ପର୍�ି ଅନୁରକ୍� ଦେହବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ� ଅଵଜ୍ଞା କରିବ      । �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ର ଓ ଧନ,  ଉଭୟର

   
ା ଦେହାଇ ପାର ନାହିଁ।"         �� ମଦ୍େଭ ଉଭୟ ଈଶୱ୍ର ଓ ଧନର ଦେ ବା କରି ପାର ନାହିଁ         । ଧନ �ାହା ଦେଭୌ�ିକତାକ� ଉଲ୍ଦେଲଖ କଦେର ଓ
      ଏହାର ଅଥ4 ପର୍�ି ଏହାର ପର୍ାଥମିକ ପର୍ ଙ୍ଗ ଅଛ,ି        କିନ୍�� ଏହାର ମ�ୂ ପର୍ ଙ୍ଗ ଦେହଉଛି �ାହା ଦେଭୌ�ିକତାଦେର ଅଛ,ି   �ାହା ଏହି
  ଜଗ� ମଧୟ୍ଦେର ଅଛି    । �ୀଶ� କହନ୍�ି,       �� ଦେମ ଉଭୟ ଦେ ମାନଙ୍କ ଦେ ବା କରି ନ ପାର         । �� ମକ� ବାଛବିାକ� ପଡିବ। �� ମକ� ମାଛ

               ଧରିବାକ� ପଡିବ କିମବ୍ା ବନଶୀକଣଟ୍ା କାଟିବାକ� ପଡିବ। �� ଦେମ 
�ଇ ଦେଗାଡ଼କ� ଫାଙ୍କ କରି ଚାଲି ନ ପାର।

 ପର୍କାଶି� ପ� �୍କଦେର,    ନୂ�ନ ନୟିମର ଦେଶଷ ପ� �୍କଦେର,         �ୀଶ� ଆଧ�ନକି 
ନି �� କ4ୀର 
କ୍ଷିଣ ପଶଚି୍ମ ଦେକାଣଦେର ଅବ ଥ୍ି�
    ପ�୍ ମଣଡ୍�ୀ ମହୂକ�  ମଦ୍େବାଧନ କର�ଅଛନ୍�ି             । ପ�ଣି ପର୍କାଶି� ୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେ ଥ�ୟ�ୀରା ନାମକ  ହରଦେର ଥିବା ମଣଡ୍�ୀକ�

     ’       “   କହଅୁଛନ୍�ି। ଏହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଦେ କ ଣ କହଅୁଛନ୍�ି ତାହା ଶ�ଣ। ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ର କମ4,  �� ମଭ୍ର ପଦ୍େରମ, ବିଶୱ୍ା ,   ଦେ ବା ଓ
           ଦେଧୈ�4ୟ୍ ଜାଣ� �� ମଭ୍ର ବ�୍4�ମାନ କମ4 �� ମଭ୍ର ପବୂ4 କମ4 ଗ�ଡିକ ଅଦେପକ୍ଷା ଦେ� ଅଧିକ,    ଏହା ମଧୟ୍ ଜାଣ� [  ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,  �� ମଦ୍େଭ

 ବୃ
ଧ୍ି ଦେହଉଅଛ।]        �ଥାପି �� ମଭ୍ ବିର�
ଧ୍ଦେର ଆମଭ୍ର ଏହି କଥା ଅଛ,ି        �ିଦେଜବଲ ନାମନ୍ୀ ଦେ�ଉୁଁ ନାରୀ ଆପଣାକ� ଭାବବା
ନିୀ ଦେବାଲି
         କହି ଦେମାର 
ା ମାନଙ୍କ� ଦେବଶୟ୍ାଗମନ ଓ ଦେ
ବପର୍ ା
ଦେଭାଜନ କରିବାକ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଇ ଭ�ଲାଇଅଛ,ି    �� ମଦ୍େଭ ତାହାର 
�ଷକ୍ମ4

  ହ୍ୟ କର�ଅଛ            । ଆମଦ୍େଭ ତାହାକ� ମନଃପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ�  ମୟ ଦେ
ଦେଲଦେହୁଁ ଦେ ଆପଣା ଦେବଶୟ୍ବୃ��ି୍ର� ମନଃପରିବ�୍4�ନ
     କରିବାକ� ଇଛ� କ ଦେହଉ ନାହିଁ। ଦେ
ଖ,    ଆମଦ୍େଭ ତାହାକ� ଶ�ୟ୍ାଶାୟୀ କରିବ� ,      ଆଉ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ତାହା  ହ�ି ବୟ୍ଭିଚାର କରନ୍�ି, 
           ଦେ ମାଦେନ ତାହାର କମ4ର  ହଭାଗିତାର� ମନଃପରିବ�୍4�ନ ନ କଦେଲଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କ� ମହାକ୍ଦେ�ଶଦେର ପକାଇବ� , ପ�ଣି,  ଆମଦ୍େଭ

     ତାହାର  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ମୃ�� ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ବିନାଶ କରିବ� ।"      ଈଶୱ୍ରତା��୍ୱି୍କ ଏକୀକରଣବା
 ନମିନ୍ଦେ� ଦେକୌଣ ି  ଥ୍ାନ ନାହିଁ   ।
              ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା  ହ�ି ମିଥୟ୍ା ଶିକ୍ଷା ମିଶର୍ଣ କରିବାକ� ଦେକୌଣ ି  ଥ୍ାନ ନାହିଁ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପାଉଲ ଗାଲା�ୀୟମାନଙ୍କ

 ନକିଟକ� ଦେଲଖନ୍�ି,   ଦେ ବା ନ୍
 କରନ୍�ି;            ଦେ�ଦେକୌଣ ି ବୟ୍କ୍�ି ଉପଦେର ଦେ�  �କ୍ମ4 
ୱ୍ାରା ପରି�ର୍ାଣ ପର୍ାପ�୍ ହଏୁ ଦେବାଲି
         ପର୍ଚାର କଦେର ଦେ ବୟ୍କ୍�ି ଉପଦେର ଦେ ଏକ ଅଭିଶାପ ଉଚଚ୍ାରଣ କରନ୍�ି।

         ମିଥୟ୍ା ଶିକ୍ଷାର  ହନ ନମିନ୍ଦେ� ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଆଦେ
ୌ ଦେକୌଣ ି  ଥ୍ାନ ନାହିଁ        । ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟର ୩ ଅଧୟ୍ାୟକ� ଅଗ୍ର ର
               ହଅୁ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ�ାହନ ଲାଅ
କିୀଆ ଦେବାଲି କ�ହା�ାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ନଗରକ� 
ୃଷଟି୍ପା� କରନ୍�ି। ପ�ଣି ଲାଅ
କିୀଆ ନକିଟକ�

      ପର୍କାଶି� ୩ ଅଧୟ୍ାୟର ୧୫ ପ
ଦେର ଈଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “    ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ର କମ4 ଜାଣ�,      �� ମଦ୍େଭ ଶୀ�� ନୁହୁଁ କି ଉଷଣ୍ହିଁ ନୁହୁଁ; 
      �� ମଦ୍େଭ ଶୀ�� କି ଉଷଣ୍ ଦେହଦେଲ ଭଲ ହଅୁନ୍ତା।!             ଏଣ� �� ମଦ୍େଭ ଶୀ�� କି ଉଷଣ୍ ନ ଦେହାଇ ଈଷ
�ଷଣ୍ ଦେହବାର� ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ�
    ଆପଣା ମ�ଖର� ଉ
ଗାର କରିବାକ� �ାଉଅଛ� ।"          

      ଲାଅ
କିୀଆ 
�ଇଟି ପର୍ ି
ଧ୍  ହରଗ�ଡିକର ମଧୟ୍ଦେର ଅବ ଥ୍ି� ଅଦେଟ,        ଦେଗାଟିଏ ପଦେଟ କ� ୀଅ ଓ ଅନ୍ୟ ପଦେଟ ହୀରାପଲି 
 ଅବ ଥ୍ି� ଅଦେଟ                । କ� ୀଅ ଏହାର ଶୀ�� ଜ� ଝର ବ� ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ ି
ଧ୍ ଥିଲା। ହୀରାପଲି ଏହାର ଉଷଣ୍ ଜ� ଝର ବ� ନମିନ୍ଦେ�
                  ପର୍ ି
ଧ୍ ଅଦେଟ। ଜ� ପର୍ାୟ ୧୪୦ ମା�ର୍ାଦେର ନଗି4� ହଏୁ। ଲାଅ
କିୀଆଦେର ଦେଲାକମାଦେନ �ାହା କର�ଥିଦେଲ ତାହା ଦେହଲା ଦେ�
                 ଦେ ମାଦେନ ଦେଛାଟ ଜ� ମାଗ4  ଷୃଟି୍ କରିଥିଦେଲ ଓ ଦେ ମାଦେନ ଶୀ�� ଜ� କ� ୀଅର� ଆଣ�ଥିଦେଲ ଓ ଦେ ହପିରି ଉଷଣ୍ ଜ� ହୀରାପଲି ର�

  କ� ୀଅକ� ଆଣ�ଥିଦେଲ। (     �� ଦେମ ଆଜି �ାଏ ପାଇପ ଦେ
ଖିପାରିବ।)       କିନ୍�� ଦେ ହି  ମୟଦେର  ମ ୟ୍ା ଏପରି ଥିଲା ଦେ�,   ଲାଅ
କିୀଆକ�
         ଅଣା�ାଉଥିବା ଶୀ�� ଜ� ଉଷଣ୍ ଦେହଉଥିଲା ଓ ଉଷଣ୍ ଜ� ଈଷ
�ଷଣ୍ ଦେହଉଥିଲା   । ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,   ଏହା ମଲ୍ୂୟହୀନ ଥଲିା     । ଏହା

             ହ�ି �� ଦେମ କିଛି କରି ପାରିବ ନାହିଁ ଓ ଦେ� ଏହାକ� ଉଠାଉଥିଲା ଦେ କହଥୁିଲା,        ଅହଃ �� ଦେମ ଶୀ�� କିମୱ୍ା ଉଷଣ୍ ଦେହାଇଥିଦେଲ ଭଲ
ଦେହାଇଥାନ୍ତା।"   �� ମର ପ ନ୍
 କର     । କିନ୍�� ଏହି ଈଷ
�ଷଣ୍,            ଏହା ମଝି ମଝିଆ ଦେହାଇ ଥିବାର� ଜଦେଣ ପଣୂ୍4ଣ  ମପି4� ଶିଷୟ୍ ନ ଦେହବାର

   ଏହା ବାଡ଼କ� ଫାଙ୍କ କର�ଅଛ,ି      ମୁଁ� ଦେମା ମ�ଖର� �� ମକ� ଉ
ଗାର କରିବି।

        ଏଲିୟଙ୍କ ବା�୍4ତା ନୂ�ନ ନୟିମର  ମ �୍ ପଥ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ଚାଲୁ ରଦେହ          । ବା�୍4ତା �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
�ଇ ଦେଗାଡ଼ ଫାଙ୍କ କରି
               ଚାଲିବାକ�  ାହ କର� ନାହୁଁ�। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ଦେର ଦେଗାଟିଏ ପା
 ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଗାଟିଏ ପା
 ଶୟତାନଙ୍କ ରାଜୟ୍ଦେର, 
       ଜଗ�ଦେର ଏ ପ�4୍ୟନ୍� ରଖି ଚାଲିବାକ�  ାହ କର� ନାହୁଁ�           । �� ଦେମ ଜାଣ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
�ଇ ଦେଗାଡ଼ ଫାଙ୍କ କରି

ଚାଲିବା,             ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଏହି ଭାବ ଅଛି ଦେ� ଏହା ନରିାପ
  ଥ୍ାନ   “      । ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଦେଗାଟିଏ
            ”     ପା
 ପାଇଲି ଓ ଅନ୍ୟ ପା
 ଏଠାଦେର ପାଇଅଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ମୁଁ� ଆଉ ଅ�ପ୍ ଆରାମ
ାୟକ ଅଦେଟ। ପ�ଣି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଏହି

  ଅନୁଭବ ଅଛି ଦେ�,          ଦେ�ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର 
�ଇ ଦେଗାଡ଼ ଫାଙ୍କ କରି ଚାଲିବା ନରିାପ
 ଅଦେଟ       । ମା�ର୍ ଏଲୀୟଙ୍କ ବା�୍4ତା ଦେହଉଛି
ଦେ�,      ଏକମା�ର୍  ବ�ଠାର� ବିପ
ପଣୂ୍4ଣ  ଥ୍ାନ �ାହା �� ଦେମ,          ମୁଁ� �ାଇ ପାର� ତାହା ଦେହଉଛି 
�ଇ ଦେଗାଡ଼ ଫାଙ୍କ କରି ଚାଲିବା    । ଈଶୱ୍ର

                     କହନ୍�ି ମୁଁ� 
�ଇ ଦେଗାଡ଼ ଫାଙ୍କ କରି ଚାଲିବି ନାହିଁ। ମୁଁ� ଆଦେପାଷ  ମାଧାନ କରିବି ନାହିଁ। �� ଦେମ ହଏୁ� ଈଷ
�ଷଣ୍ ଦେହାଇପାର।
         ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ଦେର ତାହା ନମିନ୍ଦେ� ଦେକୌଣ ି  ଥ୍ାନ ନାହିଁ।

              ମୁଁ� ଦେଗାଟିଏ ବିବାହର ଅନୁରପୂତା ଓ ଈଶୱ୍ରୀୟ ବିବାହର ଦେ ୌନ୍
�4ୟ୍ ବିଷୟଦେର ଭାବ�ଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେକୌଣ ି ଆଦେପାଷ  ମାଧାନ
ନାହିଁ,         ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �� ଦେମ �� ମର  �୍ର୍ୀଙ୍କ� ଓ ଆପଣାକ�  ହଭାଗୀ କର� ନାହୁଁ          । ମା�ର୍ �� ଦେମ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଓ ଦେମାଟ ଭାବଦେର

               ନୟିମ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ବିବାହ ଓ ତାହା ଦେକଦେଡ଼ ଦେ ୌନ୍
�4୍ୟପଣୂ୍4ଣ �ହିଁ ପର୍�ି ପର୍�ିଶୃ�ିବ
ଧ୍ ଦେହଉଅଛ। ମା�ର୍ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ
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                  �� ମର  �୍ର୍ୀ  ହ�ି ନୟିମ ଭଗ୍ନ କରି �� ଦେମ ଆଦେପାଷ  ମାଧାନ କରିବାକ� ଓ ଆପଣାକ�  ହଭାଗୀ କରିବାକ� ଆରମଭ୍ କର
         “  ”  ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� �� ମର ବିବାହ ଅ �ନ୍
ରତାଦେର ପରିଣ� ଦେହାଇ ପାରିବ। ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ କନ୍ୟା ଦେବାଲି

କ�ହା�ାଇଅଛ;ି     ଦେ�ଣ�କରି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ପରି�ୟ୍ାଗ କର,    ମୁଁ� ପରି�ୟ୍ାଗ କଦେର,     ଇ ର୍ାଏଲୀୟ ନୟିମ ପରି�ୟ୍ାଗ କଦେଲ, 
    ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେବଶୟ୍ା ଦେବାଲି ଡକା�ାଇଅଛି               । କାରଣ ଏହା  ବ� କିମବ୍ା କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଈଶୱ୍ର  ି
ଧ୍ ଓ

                  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ନୟିମ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଆନୁଗ�ୟ୍ 
ାବି କରନ୍�ି। ଦେ 
ାବି କରନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
�ଇ ଦେଗାଡ଼ ଫାଙ୍କ କରି ନ ଚାଲୁ, 
        ମା�ର୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣଭାଦେବ ଆପଣା ଆପଣାକ� ଦେ�ପରି ତାହାଙ୍କଠାଦେର  ମପ4ଣ କରିବା   । ଦେ କହନ୍�ି,   “  ଚାରିଆଦେଡ

      ଦେଛାଦେଟଇ ଦେଛାଦେଟଇ ଚାଲିବାକ� ବନ୍
 କର         । �� ମର ମଦେନାନୟନ କର।  ମପ୍ଣୂ୍4ଣଭାବଦେର ଦେମା ପର୍�ି,     କିମବ୍ା ନଦେଚ� କିଛି ବିଷୟ
         ପର୍�ି କିନ୍�� �� ଦେମ 
�ଇ ଦେଗାଡ଼ ଫାଙ୍କ କରି ଚାଲି ପାରିବ ନାହିଁ।"

   ବାଇବଲଦେର ପର୍ଥମ ଦେ�ାହନ ୨:             ୧୫ ପ
 ଏହାର  ବ�ଠାର� ବ�ିଷଠ୍ ମନ୍�ବୟ୍  ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପଦ୍େରରି�
 ଦେ�ାହନ ଦେଲଖନ୍�ି, “         ଂ ାର କିଅବା ଦେ ଥିଦେର ଥିବା ବିଷୟ ବ�କ� ପଦ୍େରମ ନ କର       । ଦେକହି �
ି  ଂ ାରକ� ପଦ୍େରମ କଦେର,  ପିତାଙ୍କ
  ପଦ୍େରମ ତାହାଠାଦେର ନାହିଁ।"              ଏହା ଏକ କଠନି ପ
 ଅଦେଟ କାରଣ ଈଶୱ୍ର ଦେ�ପରି ଏହା  ଷୃଟି୍ କରିଅଛନ୍�ି ଦେ ପରି ଜଗ�

 ଦେ ୌନ୍
�4୍ୟପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ                   ।  � ମାଚାର ତାହାହିଁ କଦେହ। �� ଦେମ ଦେ ହି 
�ଇ ଦେଗାଡ଼ ଫାଙ୍କ କରି ଚାଲି ପାରିବ ନାହିଁ। �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�
                    ପଦ୍େରମ କର କିଅବା  ଂ ାରକ� ପଦ୍େରମ କର। �� ଦେମ ଉଭୟକ� ପଦ୍େରମ କରି ନ ପାର। �� ଦେମ ପର୍�ି ଛାଉଣୀଦେର ଦେଗାଟିଏ ପା
  ହ

     ବା କରି ପାରିବ ନାହିଁ।

           ବ�୍4�ମାନ ଜଗ� ଶିକ୍ଷା 
ଏି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
�ଇ ଦେଗାଡ଼ ଫାଙ୍କ କରି ଚାଲି ପାରିବା        । ଜଗ� ଶିକ୍ଷା 
ଏି ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�
                    ପଦ୍େରମ କରି ପାର ଓ �� ଦେମ ଦେ ହି  ମୟଦେର ଜଗ� ପଦ୍େରମଦେର ମଧୟ୍ ରହପିାର। ତାହା କରିବା 
ୱ୍ାରା �ାହା ଘଦେଟ ତାହା ଦେହଉଛି

               ଆଜିର ଏକୀକରଣ କରିବା ପାଇୁଁ ଉ
ୟ୍ମଶୀ� ମଣଡ୍�ୀ ଆଦେପାଷ  ମାଧାନ ପର୍ଚାର କଦେର। ଏହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପବି�ର୍ତା  ହ�ି
               ଆଦେପାଷ  ମାଧାନ ପର୍ଚାର କଦେର। ଏହା ପବି�ର୍ତାର  � ମାଚାର ପର୍ଚାର କଦେର �ାହା ପଦ୍େରମମୟ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଓ ପାପ

                ଘୃଣାକରିବାର ବା�୍4ତା ପର୍ଚାର କଦେର ନାହିଁ। ଏକୀକରଣ କରିବା ପାଇୁଁ ଉ
ୟ୍ମଶୀ� ମଣଡ୍�ୀ ଆଜି ପର୍ଚାର କଦେର ଦେ�
         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଲାକମାନଙ୍କ�  ନ୍ଟ� ଷଟ୍କାରୀ ଦେହବା ଉଚି� ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�  ନ୍ଟ� ଷଟ୍କାରୀ ଦେହବା ନୁଦେହୁଁ;   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର

    ମାନ
ଣଡ୍ ମହୂ ନମିନ୍�ର କରିବା ଉଚି�         । ପ�ଣି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ମାଣ
ଣଡ୍ ମହୂ ଆଦେପାଷ  ମାଧାନ କରିବା,
              ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ଓ ଜଗ�କ� ପଦ୍େରମ କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରିବାକ� ମଦେନାନୀ� କରିବା

   �ାହାକି ଅବଶୟ୍ ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ,           ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
�ଇ ଦେଗାଡ଼ ଫାଙ୍କ କରି ଚାଲିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରିବା ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�
’  କ ଣ ହଏୁ?      �ାରବୟିାମ  ବ4
ା ଆହାଵଙ୍କ ନକିଟକ� ଗ�ି କରନ୍�ି      । ଏକୀକରଣବା
  ବ4
ା ବିଧମ4ୀବା
 ( ଦେବ4ଶୱ୍ରବା
)   କ� ଗ�ି

କଦେର                   । ପରି ଂଖୟ୍ାନ ଭାବଦେର ବ�୍4�ମାନ ମଣଡ୍�ୀ ଓ ଜଗ� ମଧୟ୍ଦେର ଦେକୌଣ ି ବ� ଝି ଦେହଉଥିବା ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ। ପରି ଂଖ୍ୟାନ
   ଏହା କହଅୁଛ।ି ବା �୍ବଦେର,       ଦେକଦେ�କ ପରି ଂଖ୍ୟାନ ମଣଡ୍�ୀଦେର ମଧୟ୍ ଉଚଚ୍�ର ଅଦେଟ    । ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ,  ଅଦେନକ ଥର, 

            ଜଗ� ନକିଟଦେର ଦେଜୟ୍ା�ି ଦେହବାକ� ବନ୍
 କରିଦେ
ଇଅଛ� କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକବ� ଜଗ� ପରି 
ୃଷଟି୍ପା� କର�    । �ାରବୟିାମ
        ବ4
ା ଆହାଵଙ୍କ ନକିଟକ� ଗ�ି କରନ୍�ି।

         � ମାଚାର କଦେହ ଦେ� �ୀଶ�ଙ୍କ  
ୃଶ ଦେହବା ଆମର ଲକ୍ଷୟ୍ ଅଦେଟ         ।  � ମାଚାର କଦେହ ଦେ� ଆମର ବିଶୱ୍ା ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
               ପରିପକ୍ୱ ଦେହବାର ଅଛ।ି ତାହା ଅ�ି ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ ଅଦେଟ। ପର୍ଥମ ଦେ�ାହନ ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� �ୀଶ�ଙ୍କ

        
ୃଶ ଦେ
ଖା�ିବାକ� ଉଚି� ମଦେନ କରା�ାଏ। ଦେରାମୀୟ ୮:୨୮,୨୯,  ଦେରାମୀୟ ୫:୧-୫;  �ାକ�ବ ୧:୨-      ୪ ପରି ପ
ଗ�ଡିକ �� ମ ପାଇୁଁ ଅଛ,ି 
           ଦେ  ବ� ଶିକ୍ଷା 
ଏି ଦେ� 
�ଖଃଦେଭାଗ ଓ �ନ୍�ର୍ଣା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପରିପକ୍ୱତାକ� କଢ଼ାଇ ଦେନଇ ପାଦେର;    �ୀଶ�ଙ୍କ ପରି ଅଧିକ

    ଦେ
ଖା�ିବାକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କଢ଼ାଇ ଦେନଇ ପାଦେର     । ଦେ�ଣ� ପର୍କୃ�ଦେର ,     ’   ଆମର 
�ଖଃଦେଭାଗଦେର ମଧୟ୍ 
�ଖଃଦେଭାଗ କ ଣ ଉ�ପ୍ନ
   ’          କଦେର କିମବ୍ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର କ ଣ ଉ�ପ୍ନ କରିପାଦେର ଦେ ହି କାରଣ  କାଶ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆନନ୍
�ି ଦେହବା ଉଚି�    । ଏକ
                 କଠନି ଶିକ୍ଷା। �ଥାପି ଜଗ� ଶିକ୍ଷା 
ଏି ଦେ� ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷୟ୍ �ନ୍�ର୍ଣାର ଅନୁପ ଥ୍ି�ିଦେର ରହବିା ଅଦେଟ। ଜୀବନର

               ଲକ୍ଷୟ୍ ଦେହଉଛି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଦେମା
ପର୍ଦେମା
ଦେର ଏଦେ� ଆ କ୍�ି ଦେହବା ଉଚି� ଦେ� �� ମର ଏହି 
�ଇଟି ବିଦେରାଧା�ମ୍କ
     ’  ଶିକ୍ଷା ମହୂ ବିପରୀ� ଭାବଦେର ଅଛି ଦେ�ଣ� କ ଣ ଘଦେଟ?          ଏକୀକରଣ କରିବା ପାଇୁଁ ଉ
ୟ୍ମଶୀ� ମଣଡ୍�ୀ ଆମର ଜୀବନ ନମିନ୍ଦେ�
      ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଲକ୍ଷୟ୍ ପର୍�ି ଆଦେପାଷ  ମାଧାନ କଦେର           । ଏହା  ୱ୍ା ଥ୍ୟ୍ ଓ  ମପ୍
  � ମାଚାର ପର୍ଚାର କରି କଦେହ ଦେ�,   �� ମ ଓ

                ଦେମା ପାଇୁଁ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଚରମ ଲକ୍ଷୟ୍ ଦେହଉଛି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ା ଥ୍ୟ୍ ଓ  ମପ୍
 ଦେହଉ ପ�ଣି ମୁଁ� ଭାବ� ନାହିଁ ଦେ�,  �
ି
      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜ୍ଞାନୀ ଅ�� ଦେ ଅଧିକ ��ନ୍ ନଅିନ୍�ି           । ପ�ଣି କିଛି ବିଷୟ ଅଦେପକ୍ଷା ଦେ ହି �ନ୍�ର୍ଣାଦେର ବରଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆନନ୍


 କର� (    ଧମ4 ଶା �୍ର୍ର  ପ୍ଷଟ୍ ଶିକ୍ଷା):              �ନ୍�ର୍ଣା  ବ4
ା ପାପର ଚିହ୍ନ ଓ ଏକ ବିଶୱ୍ା ର ଅଭାବର ଏକ ଚିହ୍ନ ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
   ଅ ନ୍�� ଷଟି୍ର ଏକ ଚିହ୍ନ ଅଦେଟ        । ଏହି ଦେଲାକମାଦେନ ଆୟ�ବ ପ� �୍କ ପଢ଼ି ନାହାନ୍�ି।

   � ମାଚାର କଦେହ ଦେ�,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣାକ� ଅ ୱ୍ୀକାର କରି,         ଆପଣା କୃଶ ଦେଘନି �ୀଶ�ଙ୍କ ପଦେଛ ପଦେଛ ଚାଲିବା ଆବଶୟ୍କ
(  ମାକ4 ୮:୩୮)    ।  � ମାଚାର କଦେହ ଦେ�,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଆମ ନଜି ପାଇୁଁ ନ ବଞଚି୍,     ମପି4� ଶିଷୟ୍ମାଦେନ ଦେହବା
ଆବଶୟ୍କ               । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣାକ� ଅ ବ୍ୀକାର କରିବା ଆବଶୟ୍କ। ଆପଣା ଆପଣାକ� କ୍ର�ଶବି
ଧ୍ କରିଥିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ

                  ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ 
ନି ବଞଚି୍ ରହବିା ଆବଶୟ୍କ। ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମ ନଜି ପାଇୁଁ ବଞଚି୍ବା ଉଚି� ନୁଦେହୁଁ।
                   ପ୍ଷଟ୍ ଶିକ୍ଷା ଠକ୍ି ଧମ4ଶା �୍ର୍ଦେର ଅଛ।ି ଦେ ଥିଦେର ଦେକୌଣ ି  ନ୍ଦେ
ହ ନାହିଁ। ବାଇବଲ �ାହା ଶିକ୍ଷା 
ଏି ତାହା  ପ୍ଷଟ୍ ଅଦେଟ।

           �ଥାପି ଏହି ଏକୀକରଣ କରିବା ପାଇୁଁ ଉ
ୟ୍ମଶୀ� ଜଗ� ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷଦେର ଶିକ୍ଷା 
ଏି ଦେ�,    ଏକମା�ର୍ ବିଷୟ �ାହା
     ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ତାହା ଦେହଉଛି ଅପବି�ର୍ �ରି୍�ୱ୍ ଈଶୱ୍ର:  ଦେମାଦେ�,    ମୁଁ� ନଦିେଜ ଓ ମୁଁ�    । ଜଗ� କଦେହ, “     �� ମ ନଜିକ� ଅ ବ୍ୀକାର କର
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ନାହିଁ                     । ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ �� ମ ବିଷୟଦେର ଅଛ।ି �� ଦେମ ବିଶବ୍ର ଦେକନ୍
ର୍ ଅଟ। �� ମ ନଜିକ� ଅ ବ୍ୀକାର କର ନାହିଁ। ତାହା ନଦିେବ4ାଧତା
”       “  ଅଦେଟ। ଦେ�ଣ� ଏକୀକରଣ କରିବା ପାଇୁଁ ଉ
ୟ୍ମଶୀ� ମଣଡ୍�ୀ ଶ ତ୍ା ଅନୁଗ୍ରହ"     ଦେବାଲି କ�ହା�ାଉଥିବା ପରି�ର୍ାଣ ବିଷୟଦେର

 ପର୍ଚାର କଦେର       “  । ତାହା ଥଦେର �� ଦେମ �� ମର ନକ4ମ�କ୍�ର� ବାହାରି�ାଅ"   କାଡ4 ପର୍ାପ�୍ କର,       �� ଦେମ �ାଇ ପାର ଓ �� ଦେମ ଚୁଁାହଥୁିବା
          ଦେ�ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ବା କରି ପାର ଓ ଏଥିଦେର କିଛି �ାଏ ଆଦେ ନାହିଁ   “         । �� ମର �� ମ ନଜିକ� ଅ ୱ୍ୀକାର କରିବାର ନାହିଁ। �� ମର

          ଆଉ କୃଶ ଦେଘନି �ିବାର ନାହିଁ। ବ�୍4�ମାନ �� ମର ହ �୍ ଉ�ଦ୍େତା�ନ କର,        ଇନ୍
ର୍ଜାଲ ପର୍ାଥ4ନା କ�ହ ଓ ବାହାରକ� ଚାଲି�ାଇ �� ଦେମ
    ଚୁଁାହଥୁିବା ଦେ�ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ବା କର।"

 ଡାଇଟରି୍ଚ୍ ବନହଇଫର୍,   ଶିଷୟ୍�ୱ୍ର ମଲ୍ୂୟ,    ଶିଷୟ୍�ୱ୍ ବିନା ଅନୁଗ୍ରହ,       ଏକ ଶ ତ୍ା ଅନୁଗ୍ରହ ଶିକ୍ଷାର ଏକୀକରଣ କରିବା
      ପାଇୁଁ ଉ
ୟ୍ମଶୀ� ମଣଡ୍�ୀର ଅଭୟ୍ା ବିଷୟଦେର ଏହା କହନ୍�ି         । ଶ ତ୍ା ଅନୁଗ୍ରହ ମନପରିବ�୍4�ନ ଆବଶୟ୍କ ବିନା ପାପକ୍ଷମା,

   ମଣଡ୍�ୀ ଅନୁଶା ନ ବିନା ବାପ�ି୍ ମ୍,    ବ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ବିନା ପର୍ଭ�ଦେଭାଜ,      ବୟ୍କ୍�ିଗ�  ବ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ବିନା ବିଧିବ
ଧ୍ର ପର୍ଚାର
ଅଦେଟ       । ଶ ତ୍ା ଅନୁଗ୍ରହ ଶିଷୟ୍�ୱ୍ ବିନା ଅନୁଗ୍ରହ,   କୃଶ ବିନା ଅନୁଗ୍ରହ,       ଦେ
ହବନ୍� ଦେହାଇ ବା କର�ଥିବା �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ ବିନା

 ଅନୁଗ୍ରହ ଅଦେଟ                 । ମଲ୍ୂୟବାନ ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟଦେର ବାଇବଲ �ାହା ଶିକ୍ଷା 
ଏି ତାହା କ୍ଦେଷ�ର୍ଦେର ଗ�ପ�୍ଥିବା ଧନ ଅଦେଟ। ଏଥି
                  କାଦେଶ ଜଦେଣ ମନୁଷୟ୍ ଆନନ୍
ଦେର �ାଇ ତାହାଙ୍କର  ବ4 ୱ୍ ବିକ୍ରି କଦେର। ଏହା କ୍ରୟ କରିବାକ� ଥିବା ବହୁ ମଲ୍ୂୟର ମ�କ୍ତା ଅଦେଟ

                  ଦେ�ଉୁଁଥିପାଇୁଁ ଜଦେଣ 
ା ତାହାର  ମ �୍  ବ4 ୱ୍ ବିକ୍ରି କଦେର। ଏହା ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ରାଜକୀୟ ଶା ନ ଅଦେଟ। �ାହା ପାଇୁଁ ଜଦେଣ
                  ବୟ୍କ୍�ି ଚକ୍ଷ� ଉପାଡିବ �ାହା ତାହାଙ୍କ ଝ�ଣଟି୍ବାର କାରଣ ହଏୁ। ଏହା �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅଦେଟ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଶିଷୟ୍

      ତାହାଙ୍କର ଜାଲ ଛାଡି ତାହାଙ୍କ ପଦେଛ ପଦେଛ ଚାଲନ୍�ି।"      

    ଆଦେପାଷ  ମାଧାନ ନମିନ୍ଦେ�  ମୟ ବି�ି�ାଇଅଛି              । ତାହା ଏଲୀୟଙ୍କ ବା�୍4ତା ଅଦେଟ। ପ�ଣି ଆଜି 
ନି ଅଦେପକ୍ଷା ଏହା ଦେକଦେବଦେହଦେଲ
       ଅଧିକ ପର୍କୃ� ନ ଥିଲା। ଆଦେପାଷ  ମାଧାନ ନମିନ୍ଦେ�,      
�ଇ ଦେଗାଡ଼ ଫାଙ୍କ କରି ଚାଲିବା ନମିନ୍ଦେ�,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�

               ପଦ୍େରମ କରିପାର� ଓ ଏହି ଜଗ�କ� ଦେ ହି ଏକ  ମୟଦେର ପଦ୍େରମ କରିପାର� ଦେବାଲି ଭାବିବା ନମିନ୍ଦେ�  ମୟ ବି�ି�ାଇଅଛ।ି

       �� ମଦ୍େଭମାଦେନ କାହାର ଦେ ବା କରିବ ତାହା ଆଜି ମଦେନାନୀ� କର          । �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକଦେ�କା� 
�ଇ ମ� ମଧୟ୍ଦେର  ନ୍
ଗ୍ିଧ ଦେହାଇ
ରହବି?          
ାପର୍ଭ� �
ି ପରଦେମଶୱ୍ର ହଅୁନ୍�ି ଦେ�ଦେବ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହଅୁ;       ମା�ର୍ ଦେ�ଦେବ ବାଲ୍ ଦେ�ଦେବ ତାହାର ଅଂଗାମୀ
ହଅୁ  ।
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୨୦.     ଯିଶାଇୟ ଏବଂ ପରଗମଶ୍ବରଙ୍କ ପବିତ୍ରତା

      ବାଇବଲର ୫୨ଟି ମ�ଖୟ୍ ଘଟଣାମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ୨୦�ମ ଘଟଣା       । ଆଜି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତା �ିଶାଇୟଙ୍କ ବିଷୟଦେର
         ଏବଂ ବିଦେଶଷକରି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପବି�ର୍ତାର  ି
ଧ୍ାନ୍� ବିଷୟଦେର ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛ� । ଏଥିଉ�ତ୍ାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ, 

 ଆ ନ୍ତା  ପତ୍ାହ,  �ିଶାଇୟ ୫୨, ୫୩,            ଓ ୫୪ ଅଧୟ୍ାୟ ଓ 
�ଃଖଦେଭାଗକାରୀ 
ା ଏବଂ ପରି�ର୍ାଣ ଓ ପ�ନ ୍4ଥାପନ ବିଷୟଦେର
   �ିଶାଇୟଙ୍କ  ି
ଧ୍ାନ୍�କ� ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛ�  । ଦେ�ଣ�,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଛି  ପତ୍ାହ �ିଶାଇୟ ପ� �୍କଦେର ବୟ୍�ି� କରିବା।

ପରିଚୟକରଣ

         ଏଲୀୟଙ୍କ  ମୟ ପଦେର ୧୦୦ ବଷ4 ପଦେର ମଧୟ୍  ବ� କିଛି ପ�ି� ଦେହଉଅଛି    । ଉ��୍ରୀୟ ରାଜୟ୍ ଇ ର୍ାଏଲଦେର,    ମଭ୍ବ�ଃ ରାଜା
 ଦେ�ହଙ୍ୁକ ଛଡ଼ା,      ଦେଗାଟିଏ ପଦେର ଦେଗାଟିଏ 
�ଷଟ୍ ରାଜାମାଦେନ ଆ ିଅଛନ୍�ି       । ପରିଦେଶଷଦେର ଉ��୍ରୀୟ ରାଜୟ୍ ଇ ର୍ାଏଲକ� ଅଶୂର

  ରାଜୟ୍ ପରା �୍ କଲା,             ଦେ ମାଦେନ ଉ��୍ର 
ଗିର� ଆ ିଥିଦେଲ ଓ ଠକ୍ି ଦେ ହି  ମୟଦେର ବାବିଲ ପର୍ଦେ
ଶକ� ମଧୟ୍ ପରା �୍ କଦେଲ  ।
କିନ୍�� ,        ଖର୍ୀଷଟ୍ ପବୂ4 ୭୨୧ ଦେର ଦେ ମାଦେନ ଶମରୀୟାକ� ପରା �୍ କଦେଲ,     �ାହାକ� ଇ ର୍ାଏଲ ଦେବାଲି ମଧୟ୍ କ�ହା�ାଉଥିଲା   । �
ି ଆପଣ

     ଏହି ବିଷୟରଆଦେଲାଚନାକ� ଅଧୟ୍ୟନ କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି,        ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ୨ ରାଜାବ�ୀ ୧୭ ଅଧୟ୍ାୟକ� ପଢ଼ି ପାରିଦେବ   । ଦେ ଠାଦେର
          ଦେଲଖକ ଏହା  ପ୍ଷଟ୍ କରନ୍�ି ଦେ� ଅଶୂରୀୟମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ପରା �୍ କଦେଲ,    କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ପର୍�ିମା

 ପଜୂା କର�ଥିଦେଲ             । ଦେ ମାଦେନ ନୟିମକ� ଉଲଙ୍ଘନ କରିଥିଦେଲ ଓ ଅଧିକର� ଅଧିକ ଦେହାଇଥିଲା। ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକବ� ନୟିମବ
ଧ୍
 ପରଦେମଶୱ୍ର ନୁଦେହୁଁ,        ମା�ର୍ ଦେ ପାପର ବିଚାର କରିବା ପରଦେମଶୱ୍ର ମଧୟ୍ ଅଟନ୍�ି     । ଇ ର୍ାଏଲୀୟ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ନବି4ା ି�

କରା�ାଇଥିଲା,           ଦେ ମାନଙ୍କ� ମାନଚି�ର୍ଦେର ଲାଲ ରଙ୍ଗର �ୀର ଦେ
ଖା�ାଉଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ  ଥ୍ାନମାନଙ୍କଦେର  ଥ୍ାପନ
କରାଗଲା              । ଇ ର୍ାଏଲୀୟ ଦେଲାକମାଦେନ ବ ବା କର�ଥିବା  ଥ୍ାନକ� ବିଦେ
ଶୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମ�ବା
ୀ ଦେଲାକମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପଣୂ୍4ଣ

  କରାଗଲା। ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ,   ୨ ରାଜାବ�ୀ ୧୭:    ୩୩ ପ
ଦେର ଦେଲଖକ କହନ୍�ି, “  ଦେ ମାଦେନ (   ଥ୍ାପି� ଦେଲାକମାଦେନ)   
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ�
 ଭୟ କଦେଲ,       ପ�ଣି ଦେ�ଉୁଁ ଦେଗାଷଠ୍ୀୟମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ ମାଦେନ ନୀ� ଦେହାଇଥିଦେଲ,      ଦେ ମାନଙ୍କ ରୀ�ି ଅନୁ ାଦେର ଆପଣା ଆପଣା

ଦେ
ବତା-   ମାନଙ୍କର ଦେ ବା କଦେଲ ”      । ଦେ ହପିରି  ମ �୍ ବିଦେ
ଶୀ ଦେଲାକମାଦେନ ଇ ର୍ାଏଲକ� ଆ ିଦେଲ,    ଦେ ମାଦେନ ଆପଣା ଆପଣା
    ଦେ
ବତାମାନଙ୍କ� ଆପଣା  ହ�ି ଦେଘନି ଆ ିଦେଲ,        ଦେ ମାଦେନ  
ାପର୍ଭ� �ିଦେହାବାଙ୍କ� ଅଦେନକ ଦେ
ବତାମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ

           ଦେ
ବତା ରପୂଦେର  ୱ୍ୀକାର କଦେଲ ଓ ଏହା ଦେ ହି ମିଶରି୍� ଦେଗାଷଠ୍ୀ ଓ ଧମ4 ଅଦେଟ,     ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଶମିଦେରାଣୀୟ ନାମଦେର
           ଖ୍ୟା� ଦେହାଇଥିଦେଲ ଏବଂ ଏହି କାରଣର� �ିହ
ୂୀ ଓ ଶମିଦେରାଣୀୟମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର 
ୱ୍ନ୍
 ଲାଗି ରହଥିିଲା।

        
କ୍ଷିଣୀ ରାଜୟ୍ �ିହ
ୂା ମଧୟ୍ କିଛି ଅଧିକ ଉ��୍ମ ନ ଥଲିା           । ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଉ��୍ମ ଓ 
�ଷଟ୍ ରାଜାର ମିଶର୍ଣ ଥିଲା ଓ
        ଆପଣ ଚାଦେରାଟି ରାଜାମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେ
ଖି ପାରିଦେବ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ରାଜା ଅ ରୀୟ,       �ାହାଙ୍କ� ଉଷୀୟ ରାଜା ମଧୟ୍ କ�ହା�ାଏ ଓ

 ଦେ�ାଥମ୍ଙ୍କ� ଦେ
ଖ�      । ଦେ ମାଦେନ ଉଭଦେୟ ଉ��୍ମ ରାଜା ଥିଦେଲ,   �ଥାପି ଦେ ମାଦେନ ଉଚଚ୍ ଥ୍�ୀ-      ବ�କ� ବିନଷଟ୍ କରି ନ ଥିଦେଲ   । ଏହା
        ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରାଜାବ�ୀର ବିଷୟ ଅଦେଟ। ଦେ ମାଦେନ ଉ��୍ମ ରାଜା ଥିଦେଲ,    କିନ୍�� ଦେ ମାଦେନ ବିଭିନ୍ନ ମ�ବା
ୀକ�,    ମିଶରି୍� ମ�କ� ଜାରୀ

  ରଖିବାକ� ଅନୁମ�ି ଦେ
ଇଥିଦେଲ,  ଦେ ମାଦେନ ଉଚଚ୍ ଥ୍�ୀ-      ବ�କ� ବିନଷଟ୍ କରି ନ ଥିଦେଲ     । ପଦେର ରାଜା ଆହ ୍ଙ୍କ� ଦେ
ଖ�,   �ିଏ ଦେଗାଟିଏ

�ଷଟ୍, 
�ଷଟ୍,   
�ଷଟ୍ ରାଜା ଥଲିା,           ଦେ ଅନ୍ୟ ବ �୍� ମାନଙ୍କ  ହ�ି ଆପଣା ନଜି ପ��ର୍କ� ବ�ି ରଦୂେପ ଉ� ୍ଗ4 କରିଥିଲା   । ରାଜା

    ଆହ ୍ଙ୍କ ପଦେର ହଜିକୀୟ ରାଜା ଦେହାଇଥିଦେଲ,     ଦେ ଜଦେଣ ଉ��୍ମ ରାଜା ଥିଦେଲ,    ବା �୍ବଦେର ଦେ  ମ �୍ ଉଚଚ୍ ଥ୍�ୀ-   ବ�କ� ବିନଷଟ୍
 କରି ଥିଦେଲ,    ଦେ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶଵ୍ା କଦେଲ   । ଚାଦେରାଟି ରାଜା,   ଅଥ4ା�୍ ରାଜା ଅ ରୀୟ, ଦେ�ାଥମ୍, ଆହ ୍,   ଓ ରାଜା ହଜିକୀୟ

       ଖ୍ରୀଷଟ୍ ପବୂ4 ୭୯୨ ର� ୬୮୬ ପ�4ୟ୍ନ୍� ଶା ନ କରିଥିଦେଲ     । ଏହି  ମୟଦେର ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତା ଆଦେମାଷ, ଦେହାଦେଶୟ,    ଓ ମୀଖା ଦେ ବା
କର�ଥିଦେଲ             । ପ�ଣି ଏହି ଚାଦେରାଟି ରାଜାମାନଙ୍କ  ମୟଦେର �ିଶାଇୟ ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତା ଭାବବାଣୀ କର�ଥିଦେଲ। �ିଶାଇୟ ଏକ

           ମଭ୍ର୍ାନ୍� ପରିବାରର� ଥିଦେଲ। ଦେ ଉଚଚ୍ ଶିକ୍ଷି� ଥିଦେଲ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ିଶାଇୟ ପ� �୍କର ୨୫%     ବାକ୍ୟ ଜାଣ� ନାହିଁ ଦେ�
   ’  ବା �୍ବଦେର ତାହାର ଅଥ4 କ ଣ ଅଦେଟ           । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଶିକ୍ଷି� ବୟ୍କ୍�ି ରପୂଦେର ଅନୁମାନ କରିବାକ� ଦେହବ। ତାହାଙ୍କ

             ବୟ୍ବହ�ୃ ଶବ
୍ ମହୂ ଏହି ଜଗ�ଦେର ବୟ୍ବହାରର ବାହାଦେର ଅଦେଟ। ଏହି ପ� �୍କର ଅନୁବା
 ବାଇବାଲର  ମ �୍ ପ� �୍କଠାର�
              କଠନି ପ� �୍କ ଅଦେଟ। ଏହି ପ� �୍କ ନୂ�ନ ନୟିମଦେର  ବ4ାଧିକ ଉ
ଧୃ୍� କରା�ାଇଥିବା ପ�ରା�ନ ନୟିମର ପ� �୍କମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର�

      ଦେଗାଟିଏ ପ� �୍କ ଅଦେଟ। ଏହି ପ� �୍କଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପବି�ର୍ତା, ବିଚାର,       ଓ ପରି�ର୍ାଣ ପରି ବିଷୟଗ�ଡି଼କ� ଅଧିକ ଦେଜାର
 
ଆି�ାଇ ଅଛି             ’। ପ�ଣି ଏଥିଦେର ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଏକ  ପ୍ଷଟ୍ ଚି�ର୍ ଓ ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ଦେହବାର ଅଥ4 କ ଣ,   ତାହା ପ�ରା�ନ

        ନୟିମର ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ପ� �୍କର� ଅଧିକ  ପ୍ଷଟ୍ ରପୂଦେର ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�।

୧.    ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ିଂହା ନ ଗୃହର 
ୃଶୟ୍

     �ିଶାଇୟ ୬ ଅଧୟ୍ାୟ  ମଭ୍ବ�ଃ  ବ�ଠାର� ଶକ୍�ିଶା�ୀ,     ଓ  ବ�ଠାର� ବିଖ୍ୟା� ଅଧୟ୍ାୟ ଅଦେଟ   । ଆଜି  କାଦେ�,     ମୁଁ� ଅଧୟ୍ାୟ ୬ କ�
 ଦେ
ଖିବାକ� ଚାଦେହୁଁ              । ୬ ଅଧୟ୍ାୟଦେର �ିଶାଇୟଙ୍କ�  ିଂହା ନ ଗୃହର ଏକ 
ଶ4ନ ପର୍
ାନ କରା�ାଇଅଛି ଓ ତାଙ୍କ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ�
   “      ଦେ
ଖିବାକ� ଅନୁମ�ି 
ଆି�ାଇଅଛ।ି ଉଷୀୟ ରାଜା ମୃ� ଦେହବା ବଷ4 (    ଖ୍ରୀଷଟ୍ ପବୂ4 ୭୪୦ ଅଦେଟ)      ମୁଁ� ପର୍ଭ�ଙ୍କ� ଏକ ଉଚଚ୍ ଓ

   ଉନ୍ନ�  ିଂହା ନଦେର ଉପବିଷଟ୍ ଦେ
ଖିଲି,      ତାହାଙ୍କ ରାଜବ �୍ର୍ର ଅଞଚ୍� ମନ୍
ରିକ� ପରିପଣୂ୍4ଣ କଲା ”   । ଏହା ଏକ ପର୍କୃ�, 
 ମପ୍ଣୂ୍4ଣ,  ପରମ ଶକ୍�ି,     ଅଧିକାର ଓ  ାମଥ4୍ୟର ଚି�ର୍ ଅଦେଟ,        ଓ  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ଏହା ଏପରି ଏକ 
ୃଶୟ୍ ଅଦେଟ,   �ାହା ଶବ
୍

    
ୱ୍ାରା ବୟ୍ାଖ୍ୟା କରା�ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ            । ଏହି ଅବଣ୍4ଣନୀୟ 
ୃଶୟ୍କ� ଶବ
୍ଦେର ବୟ୍ାଖୟ୍ା କରା�ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେ
ଖନ୍�ି
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           ’  ଦେ� �ିଶାଇୟ ବା �୍ବଦେର ଏହି 
ୃଶୟ୍କ� ବଣ୍4ଣନା କରି ପାରନ୍�ି ନାହିଁ ଦେ� ଏହା କ ଣ ଅଦେଟ,       ଦେକବ� ଦେ ଏହା କହପିାରନ୍�ି ଦେ� ମୁଁ�
 ଏହା ଦେ
ଖିଲି,       ଓ ଶବ
୍ଦେର ଦେକବ� ଦେ �ିକି ବଣ୍4ଣନା କରା�ାଇ ପାଦେର         । ଦେମାଦେ� �ା�ର୍ା ପ� �୍କ ୧୯ ଅଧୟ୍ାୟର 
ୃଶୟ୍  ମ୍ରଣ ହଏୁ

           ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର 
ଶ ଆଜ୍ଞା ଦେ
ବାପାଇୁଁ  ୀନୟ ପବ4�କ� ଅବ�ରଣ କରିବାର ଥିଲା। �ା�ର୍ା ୧୯:    ୧୬ ପ
ଦେର ଦେମାଶା
ଦେଲଖନ୍�ି, “     ଅନନ୍�ର �ୃ�ୀୟ 
ନିର ପର୍ଭା� ହଅୁନ୍ଦେ�,            ଦେମଘ ଗଜ୍4ଜନ ଓ ବିଜ��ି ଓ ପବ4� ଉପଦେର ନବିିଡ଼ ଦେମଘ ଓ ଅ�ିଶୟ

   ଉଚଚ୍ ଵ୍ରଦେର �ୂରୀଧଵ୍ନି ଦେହବାକ� ଲାଗିଲା;      �ହିଁଦେର ଛାଉଣି ଥ୍ି�  ମ �୍ ଦେଲାକ କମପ୍ାନ୍ଵ�ି ଦେହଦେଲ    । �ହୁଁ� ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ
          ହ�ି  ାକ୍ଷା� କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଦେମାଶା ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଛାଉଣିର� ବାହାର କରି ଆଣିଦେଲ,      �ହିଁଦେର ଦେ ମାଦେନ ପବ4�ର �ଦେ� ଛଡ଼ିା

ଦେହଦେଲ      । ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�  ୀନୟ ପବ4� ଧମୂମୟ ଥିଲା,        କାରଣ  
ାପର୍ଭ� ଅଗ୍ନି ବାହନଦେର �ହିଁ ଉପଦେର ଅବଦେରାହଣ କଦେଲ;  �ହିଁଦେର
     ଭାଟୀର ଧମୂ ପରି �ହିଁର� ଧମୂ ଉଠଲିା,     ପ�ଣି  ମ�
ାୟ ପବ4� ଅ�ିଶୟ କମପି୍ଲା       । ପ�ଣି �ୂରୀଶ

୍ କ୍ରମଶଃ ଅ�ିଶୟ ଉଚଚ୍ ହଅୁନ୍ଦେ�,
  ଦେମାଶା କଥା କହଦିେଲ,        �ହିଁଦେର ପରଦେମଶଵ୍ର ଏକ ରବ 
ଵ୍ାରା ତାଙ୍କ� ଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ      । ଅନନ୍�ର  
ାପର୍ଭ�  ୀନୟ ପବ4�

ଉପଦେର, ଅଥ4ା�,୍          ପବ4� ଶୃଙ୍ଗଦେର ଅବଦେରାହଣ କଲା ଉ�ତ୍ାଦେର ଦେମାଶାଙ୍କ� ଦେ ହି ପବ4� ଶୃଙ୍ଗକ� ଡାକିଦେଲ;   �ହିଁଦେର ଦେମାଶା
 ଆଦେରାହଣ କଦେଲ ”।

୨.  ମହମିାମୟ ପରଦେମଶୱ୍ର

ପ�ଣି,           ଏହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ମହମିା ଓ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ାମଥ4ୟ୍ର ପର୍ାୟ ଦେ ହି  ମାନ 
ୃଶୟ୍ ଅଦେଟ,     ଓ ଦେକବ� ଏହା ମୁଁ� ଦେ
ଖିଲି
       କହବିା ଛଡ଼ା ତାହାକ� ଶବ
୍ଦେର ବୟ୍ାଖ୍ୟ କରା�ିବା  ମଭ୍ବ ନୁଦେହୁଁ         । ଏବଂ ଏହା ଦେମା ପାଇୁଁ ଏକ ବିରକ୍�ିକର  ପତ୍ାହ ଅଦେଟ,   କାରଣ ମୁଁ�

                  ଦେ ହି ଅବଣ୍4ଣନୀୟ 
ୃଶୟ୍କ� ବଣ୍4ଣନା କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରିଅଛି ଓ ଦେଶଷଦେର ତାହା ଛାଡି଼ ଦେ
ଲି ଓ ପ�ଣି ଦେମା ଧୟ୍ାନ ଏକ ଏପରି
  
ୃଶୟ୍କ� ଆକଷ4ଣ କଲା,        �ାହା  ମଭ୍ବ�ଃ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ପରିଚି� 
ୃଶୟ୍ ଅଦେଟ  ’    । ଦେମା ଧୟ୍ାନ  ନ୍ଥ ଦେହଦେଲନଙ୍କ
           ପବ4�କ� ଗଲା। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେନକ ବଷ4 �ଦେ� ଦେ ଠାଦେର ଥିଲୁ ଓ ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ,       ଜୀବନଦେର ଆଉ ଦେକଦେବ ଏପରି ଏକ 
ୃଶୟ୍ର
   ଅନୁଭବ କରିଅଛି କି ନାହିଁ,    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ��କ� ଗଲି,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭି�ରକ� ଗଲୁ,     �
ି ଆପଣ ଦେକଦେବ ଦେ ଠାକ� �ାଇଅଛନ୍�ି, 

     ’  ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ମୁଁ� କ ଣ ଦେ
ଖିଲି            । ୨୦ ମିଲ 
ୂରଦେର ଆକ ମି୍କ ଭାବଦେର  ମ �୍ ବୃକ୍ଷକ� କାଟି 
ଆିଗଲା। ଦେ ହି  ମାନ
          
ଗିଦେର। ବା �୍ବଦେର ତାହା ବିଚି�ର୍ ଥିଲା। ତାହାଉ�ତ୍ାଦେର ଆପଣ ୫ ମିଲ୍ ଭି�ରକ� �ାଆନ୍�ି,    ଦେ ଠାଦେର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ   । ଦେ ଠାଦେର

        କିଛି ନାହିଁ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ଠାଦେର ରହି ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ହ୍ର
କ� ଚାଲି ଗଲୁ,       ଏବଂ ମୁଁ� ଚନ୍
ର୍ଦେର ଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କଲି    । ମୁଁ� ପବୂ4ର�
       ଦେକଦେବ ମଧୟ୍ ଏପରି ଏକ  ଥ୍ାନକ� �ାଇ ନ ଥିଲି,           ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �ର�ଣ ବୃକ୍ଷ ଓ ଫ� � ପ�ଣିଥଦେର ବୃ
ଧ୍ି ପାଇଦେଲ ଏବଂ ପଦେର

      ଉପରକ� �ାଇ ଦେଗାଟିଏ ଶିଖରର� 
ୂରଦେର ଛଡ଼ିା ଦେହଲୁ,       �ାହା  ନ୍ଥ ଦେହଦେଲନଙ୍କ ପବ4�ର ଶିଖର ଦେବାଲି କ�ହା�ାଏ,  ପ�ଣି
   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପବ4�ର ପବନ ବଦେହ,  ’     ଦେ ଠାଦେର କ ଣ ହଏୁ ତାହାର ବଣ୍4ଣନା ଶ�ଣିଲୁ        । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�  ନ୍ଥ ଦେହଦେଲନ ପବ4� ବି ଦ୍େଫାଟ

ଦେହଲା,           ଚୂନା ଭ�ି ପଥର ୧୫ ମିନଟି୍ଦେର ୧୫ ମିଲ୍ ପ�4୍ୟନ୍�  ିଧା ଉପରକ� ଉଠଥିଲିା         । ପ�ଣି ୯ ମିନଟି୍ ପ�4୍ୟନ୍� ପାଉୁଁଶ ଉପରକ� ଉଠି
    କଲା ଦେମଘଦେର ପରିଣ� ଦେହବାକ� ଲାଗିଲା,   �ାହା ପର୍ାୟ ୧.   ୭ ର� ୨.      ୪ ବିଲିୟନ ଘନ ଦେ
ୈଘ4୍ୟ ବ �୍� ଥିଲା,     ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ ଥିର� ଅଧିକାଂଶ

   ଆପଣଙ୍କ ପଛ ପାଖଦେର ପଡିଥିଲା           । ପାଉୁଁଶ କଣିକାର ପର ପ୍ର ଘଷ4ଣ ଦେହ�� ଦେମଘର ପର୍ାନ୍� ଉଜଜ୍�ମୟ ଦେ
ଖା�ାଉଥିଲା।
 ବନରକ୍ଷକ କହଦିେଲ,    ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପବ4��ଟ ବହଲିା,        ତାହା ଘଣଟ୍ା ପର୍�ି ପର୍ାୟ ୬୦୦ ମିଲ୍ ଗ�ିଦେର ବହଥିିଲା   ।  ବ� କିଛି

                  ଅଥ4ା�୍ ମନୁଷୟ୍ ପ�ଣି ବୃକ୍ଷ ଜୀବନକ� ଭ ମ୍ କରିଥିଲା। ଦେ ଏହି ପରି ପରି ଂଖୟ୍ନ ଦେ
ବାକ� ଲାଗିଲା ଓ ମୁଁ� �ାହା ଚିନ୍ତା କରି ପାରିଥିଲି
                  ତାହା ଏହା ଦେ� ଏ ବ� କିଛି ନ ଥିଲା। ବା �୍ବଦେର �ିଶାଇୟ ୬ ଅଧୟ୍ାୟର �� �ନାଦେର ଏ ବ� କିଛି ନୁଦେହୁଁ। ଦେମା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଜୀବନଦେର

ପଢ଼ି଼ଥିବା,               ବା ଦେ
ଖିଥିବା ମଧୟ୍ର� ଏହା  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଶକ୍�ିର ପର୍
ଶ4ନ ଥଲିା ଓ ଦେ ଠାଦେର ବ ି  �ନ୍
ର ପବ4�କ� ଦେ
ଖିବା,  ନଶିଚି୍�
   ଭାବଦେର ତାହା  �ନ୍
ର ଥିଲା,      ଆଉ ଏହାର ଉ��୍ର ଭାଗ ଆଉ ନାହିଁ,         ପ�ଣି �ିଶାଇୟ �ାହା ଦେ
ଖିଥିଦେଲ ତାହା �� �ନାଦେର ଏହା କିଛି ନୁଦେହୁଁ,

        ଦେ ପର୍ଭ�ଙ୍କ� ଏକ ଉଚଚ୍ ଓ ଉନ୍ନ�  ିଂହା ନଦେର ଉପବିଷଟ୍ ଦେ
ଖିଦେଲ  ।

କିନ୍�� ,      �ଥାପି �ିଶାଇୟ ବଣ୍4ଣନା କରିବା ଜାରୀ ରଖିଦେଲ  “     । ତାହାଙ୍କ ନକିଟଦେର  ରାଫଗଣ ଠଆି ଦେହଦେଲ;    ଦେ ପର୍ଦେ�ୟ୍କର ଛଅ
  ଛଅ ପକ୍ଷ ଥିଲା;        ପର୍ଦେ�ୟ୍ଦେକ 
�ଇ ପକ୍ଷଦେର ଆପଣା ଆପଣା ମ�ଖ ଆଚଛ୍ା
ନ କଦେଲ,       
�ଇ ପକ୍ଷଦେର ଚରଣଆଚଛ୍ା
ନ କଦେଲ ଓ
  
�ଇ ପକ୍ଷଦେର ଉଡି଼ଦେଲ  । ଆଉ,    ଦେ ମାଦେନ ପର ପ୍ର ଡାକି କହଦିେଲ,   ଦେ ୈନ୍ୟାଧିପ�ି  
ାପର୍ଭ� ଧମ4ମୟ, ଧମ4ମୟ, ଧମ4ମୟ; 

     ମ�
ାୟ ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କ ମହମିାଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ         । ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେଘାଷଣାକାରୀର ରବଦେର 
ଵ୍ାର  ମମ୍�ଖ  ଥ୍ାନର ମ�ୂ
�ଆ
      ”          କମପି୍� ଦେହଲା ଓ ଗୃହ ଧମୂଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ଦେହଲା। ଛଅ ପକ୍ଷ ଥିବା  ରାଫ ପବି�ର୍ଶା �୍ର୍ର ଆଉ ଦେକୌଣ ି  ଥ୍ାନଦେର ଦେ
ଖିବାକ�

  ମିଦେ� ନାହିଁ।  ମଭ୍ବ�ଃ,      ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟ ୪ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଚାରି ପର୍ାଣୀଙ୍କ�,        ଅଥ4ା�୍ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପର୍ାୟ ଏମାନଙ୍କ ପରି  ମାନ
       କା�4ୟ୍ ଓ ବା �୍ବଦେର  ମାନ ବିଷୟ ଦେଘାଷଣା କର�ଥିବା ଦେ
ଖ�      “  ” । ଦେ ହି ଶବ
୍ର ପର୍କୃ� ଅଥ4 ଜୱ୍�ନ୍� ବୟ୍କ୍�ି ଅଦେଟ,   ଓ ଆଉ
     ଧାରଣା ଏହା ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଅଗ୍ନି ଅଟନ୍�ି,  ଦେ ମାଦେନ ଜ�ୁଅଛନ୍�ି,      ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ଉଜଜ୍ୱ୍� ଓ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଟନ୍�ି   । ଦେ ମାଦେନ

   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର ଛଡ଼ିା ହଅୁନ୍�ି, ଉଡ଼ନ୍�ି,    ଓ ଦେ ମାଦେନ ପର୍�ୀକ୍ଷା କରନ୍�ି,     ଓ ଦେ ମାଦେନ ଏପରି ଶକ୍�ି��କ୍�
ଅଟନ୍�ି,     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ବାକ୍ୟ ଉଚଚ୍ାରଣ କରନ୍�ି,     ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ମନ୍
ରିର ମ�ୂ
�ଆ କମପି୍� ହଏୁ,   �ଥାପି ଦେ ମାଦେନ

   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେ
ଖି ପାରନ୍�ି ନାହିଁ           । ଦେ ମାଦେନ ନମର୍ତାର  ହ�ି ପର୍ଦେ�ୟ୍ଦେକ 
�ଇ ପକ୍ଷଦେର ଆପଣା ଆପଣା ଚରଣ
               ଆଚଛ୍ା
ନ କରନ୍�ି ଓ 
�ଇ ପକ୍ଷଦେର ଆପଣା ଆପଣା ମ�ଖ ଆଚଛ୍ା
ନ କରନ୍�ି। ଏବଂ ପରଦେମଶୱ୍ର ବା �୍ବଦେର ପବି�ର୍ତାର ଓ
  ମହମିାମୟ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,     କାରଣ ଦେ ମାଦେନ �ାହା ଦେଘାଷଣା କରନ୍�ି,     ତାହା ମନ୍
ରିର ମ�ୂ
�ଆକ� କମପି୍� କଦେର  ।

  ଦେ ୈନ୍ୟାଧିପ�ି  
ାପର୍ଭ� ଧମ4ମୟ, ଧମ4ମୟ,  ଧମ4ମୟ ଅଟନ୍�ି     । ଦେ ଦେକବ� ଧମ4ମୟ ନୁଦେହୁଁ,     ଦେ ଦେକବ� ଧମ4ମୟ ଧମ4ମୟ ନୁଦେହୁଁ, 
  ମା�ର୍ ଦେ ଧମ4ମୟ, ଧମ4ମୟ,  ଧମ4ମୟ ଅଟନ୍�ି   । �ିନଥିର ଦେ
ାହରାଇବା,       ଶବ
୍ 
�ବ4� ଦେହଦେଲ  �
ଧ୍ା ତାହା କା�4୍ୟକାରୀ

ଦେହାଇପାଦେର,   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ମହମିାର ପରିପଣୂ୍4ଣତା,  ତାହାଙ୍କ ମହାନତା, ଦେବୈଭବ,    ଓ  ାମଥ4ୟ୍କ� ଦେଜାର ଦେ
ଇଥାଏ   । ଏକ
     ପରିପଣୂ୍4ଣତାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ରି୍ଏକ ରପୂଦେର ଜାଣିଅଛ� ।
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 ପବି�ର୍ (ଧମ4ମୟ)          ଏକ ଏପରି ଶବ
୍ ଅଦେଟ �ାହାକ� ପରିଭାଷି� କରିବା ବହ�ୁ କଷଟ୍କର ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?   ପବି�ର୍ ଶବ
୍ର
   ମ�ୂ ଅଥ4 ପୃଥକ ଦେହବା,       ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ବିଶିଷଟ୍ ବୟ୍ବହାର ପାଇୁଁ ପୃଥକ ଦେହବା     । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମ

   ବିଷୟଦେର ବା ଆମ ମ �୍କ,  ବା ହ �୍,  ବା ମ�ଖ,       ବା �ାହା ମଧୟ୍ ପବି�ର୍ ଅଦେଟ ଦେବାଲି କହ,ୁ  ଏହାର ଅଥ4,  ନକରା�ମ୍କ ରପୂଦେର, 
      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପଠାର� ପୃଥକ ଅଟ� ଓ  କରା�ମ୍କ ରପୂଦେର,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ପଣୂ୍4ଣ  ମପି4� ଅଟ�  ।

    ପବି�ର୍ କରିବାର ଅଥ4 ଏହା ଅଦେଟ,           ଆଥ4ା�୍ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା ଆମ ବିଷୟଦେର ବା ଦେକୌଣ ି ବ �୍� ବିଷୟଦେର ବୟ୍ବହାରଦେ�ାଗ୍ୟ
ଦେହାଇଥାଏ               । କିନ୍�� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ବଣ୍4ଣନା କରିବାପାଇୁଁ ଏହି ଶବ
୍ ବୟ୍ବହାର କରିବାର ଅଥ4 କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଦେଟ। ନଶିଚି୍�
ଭାବଦେର,  ନକରା�ମ୍କ ରପୂଦେର,       ପରଦେମଶୱ୍ର ପବି�ର୍ ଦେହବାର ଅଥ4 ଦେ  ମ �୍ ବ �୍� ଠାର�,   �ାହା ପାପ ଅଦେଟ,  ପୃଥକ ଅଟନ୍�ି, 

     “   ”       କିନ୍�� ଆପଣ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� କ�ହା�ାଏ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ପବି�ର୍ ଅଟନ୍�ି ଦେ�ଦେବ ଆପଣ କିପରି  କରା�ମ୍କ ରପୂଦେର ବଣ୍4ଣନା
     ’  କରି ପାରିଦେବ ଦେ� ଏହାର ଅଥ4 କ ଣ ଅଦେଟ  । ଉ��୍ମ,        ଏହାର ଅଥ4 ଦେ ଆପଣା ପର୍�ି ପଣୂ୍4ଣ  ମପି4� ଅଟନ୍�ି   । ପରଦେମଶୱ୍ର

 ଆପଣା ଦେଗୌରବ,      ଆପଣା ମହମିା ପର୍�ି ପଣୂ୍4ଣ  ମପି4� ଅଟନ୍�ି,      କାରଣ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପଦେର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ   । ଉପା ନାର
   ଦେ�ାଗ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ,       ଦେକୌଣ ି �ିକ୍�ତା ନାହିଁ କି ଦେକୌଣ ି ମଧ�ର ନାହିଁ,      ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଧିକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ  ।

             ଦେ�ଣ� ପରଦେମଶୱ୍ର ପବି�ର୍ ଦେହବାର ଅଥ4 ଦେ ଆପଣା ମହମିା ପର୍�ି ପଣୂ୍4ଣ  ମପି4� ଓ ପର୍�ିବ
ଧ୍ ଅଟନ୍�ି,   କାରଣ ଆଉ
   ମହାନ�ମ ଭଲି କିଛି ନାହିଁ,      ଆଉଅଧିକ ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ଭଲି କିଛି ନାହିଁ,     ଦେବୈଭବପଣୂ୍4ଣ ଭଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ     । ଦେ ଆପଣା  ମ �୍
   ି
ଧ୍ତାଦେର ପରମ ଅଟନ୍�ି।

       ମୁଁ� ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
କ� ଦେନଇ ଜନ୍ ପିପର୍ଙ୍କ ପର୍ଚାରକ� ଦେ
ଖ�ଥିଲି,        କାରଣ ଦେ ଶବ
୍ ବୟ୍ବହାର କରିବାଦେର ଦେମାଠାର� ଉ��୍ମ
ଅଟନ୍�ି,       ଏବଂ ଜନ୍ ମଧୟ୍ ଏହି  ଥ୍ାନଦେର ଅ ଫ� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି   ’      । ଦେ କ ଣ କହନ୍�ି ତାହା ମୁଁ� ପଢ଼ି଼ବାକ� ଚାଦେହୁଁ, “  ପରଦେମଶୱ୍ର

              ଶବ
୍ର ଅଥ4କ� ବୟ୍ାଖୟ୍ା କରିବାକ� ଭାଷାର  ମଭ୍ାବନା କ୍ରମଶଃ  ମାପ�୍ ଦେହାଇ�ାଏ ଓ  ଂ ାରର ପୃଷଠ୍ର� ବି �ି୍ଣ୍4ଣ ଅଜ୍ଞା�କ�
 ବି ତ୍ାର ଦେହାଇ�ାଏ            । ପବି�ର୍ତା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଉଚଚ୍ ପର୍ାନ୍�ରକ� ଦେନଇ�ାଏ ଓ ଦେ ଠାର� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଭ��ି ଶବ
୍

            
ୱ୍ାରା ବୟ୍ାଖ୍ୟା ବାହାଦେର ଦେହାଇଥାଏ। ପରିଦେଶଷଦେର ଶବ
୍  ମାପ�୍ ଦେହାଇ�ାଏ। ପବି�ର୍ ଶବ
୍ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଂ ାରର
     ୀମାକ� ପାର କରି ନୀରବତାର ଭକ୍�ି,      ଓ ଆଶଚ୍�4୍ୟ ଓ ବି ମ୍ୟଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିଅଛ� ”    । ଏବଂ ଦେ ହବକ୍କୂକ ୨:   ୨୦ ପ
କ�

 ଉ
ଧ୍ରଣ କରନ୍�ି, “      ମା�ର୍  
ାପର୍ଭ� ଆପଣା ପବି�ର୍ ମନ୍
ରିଦେର ଅଛନ୍�ି;        ମ�
ାୟ ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କ ଛାମ�ଦେର ନୀରବ ଦେହାଇ
ରହନ୍�� ”।

   ପରଦେମଶୱ୍ର ପବି�ର୍ତାର ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,        ଓ ବା �୍ବଦେର  ମଗ୍ର ପୃଥ�ବୀ ତାହାଙ୍କ ମହମିାଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ  ।
        ପବି�ର୍ତା ଶବ
୍କ� ପରିଭାଷି� କରିବାଠାର� ମହମିା ଶବ
୍ କିଛି  ହଜ ଅଦେଟ,       ତାହା ବା �୍ବଦେର ଦେଗାଟିଏ ମ�
ର୍ାର ବିପରୀ� ପାଶ୍4ୱ

  ମାନ ଅଦେଟ            । ମହମିା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପବି�ର୍ତାର 
ୃଶୟ୍ ପର୍କାଶନ ଅଦେଟ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମଧୟ୍ ବାଇବଲ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ
     ପବି�ର୍ତାର କ୍ଷଣିକ 
ୃଶୟ୍ ବିଷୟଦେର ଆଦେଲାଚନା କଦେର,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ମହମିାକ� ଦେ
ଖିଥାଉ,   ଓ ତାହାଙ୍କ

     ମହମିା ଏକ ଦେଜୟ୍ା�ିମ4ୟ ଆଲୁଅ ରଦୂେପ ଦେ
ଖା�ାଏ,    ଅଥ4ା�୍ ବିଜ��ି ଚମକିବା ପରି,   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ମହମିାକ� ଶ�ଣିଥାଉ,  ତାହାଙ୍କ
  ଦେମଘ ଗଜ4ନର ଧୱ୍ନୀ,            ଦେ�ପରିକି  ଷୃଟି୍ ଆ�� ର ଦେହାଇ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ମହମିା ଓ ପବି�ର୍ତାକ� ଦେଘାଷଣା କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା

କର�ଅଛି        । ପବି�ର୍ତା ଓ ମହମିା ପର୍ାୟ  ମାନ ବିଷୟ ଅଦେଟ,    ମହମିା ପର୍କାଶି� ପବି�ର୍ତା ଅଦେଟ,    ପବି�ର୍ତା ମହମିାର ନୀରବତା
ଅଦେଟ                  । ଏବଂ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ପୃଥ�ବୀ ଆ�� ର ଦେହାଇ ଆପଣ ଓ ଦେମା ନକିଟଦେର ଦେଘାଷଣା କରିବାକ� ��ନ୍ କର�ଅଛି ଦେ� ଏହାର  ଷୃଟି୍କ�୍4ତା

             ପବି�ର୍ ଅଟନ୍�ି ଓ ଏହାର  ଷୃଟି୍କ�୍4ତା ମହମିାମୟ ଅଟନ୍�ି। ପୃଥ�ବୀର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଦେକାଣ ଆ�� ର ଦେହାଇ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ
               ପବି�ର୍ତାକ� ଦେଘାଷଣା କରିବାକ� ଆ�୍4�ନା
 କର�ଅଛ।ି ଏଥିଦେର କିଛି ଫରକ ପଦେଡ଼ ନାହିଁ ଦେ� ଆପଣଆପଣା ଶରୀରର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ

          ଦେକାଷଦେର ଡି଼ଏନ୍ଏ କ�ଣଡ୍�ୀ
ୱ୍ୟଦେର ବନ୍
 ଥିବା  ହ ର୍ ଅନୁବଂଶିକ ଦେକାଡ଼ଦେର ବହ�ୁ କ୍ଷ�
ର୍ ଦେ
ଖା�ାଆନ୍�ି,   ଏଥିଦେର କିଛି
            ଫରକ ପଦେଡ଼ ନାହିଁ ଦେ� ଦେହାଇପାଦେର ଆପଣ ଅ ଂଖୟ୍ ବିଚି�ର୍ ମ� ୍ୟ୍ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କରନ୍�ି ଦେ�,   �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
   ଦେକଦେବ ଦେ
ଖି ପାରିବା ନାହିଁ,         ଦେ ମାଦେନ ଗଭୀର  ମ�
ର୍ଦେର ଆପଣା  ହ�ି ଆପଣା ଦେଜୟ୍ା�ିଃ ଦେଘନି �ାଆନ୍�ି     । ଏଥିଦେର କିଛି ଫରକ

                ପଦେଡ଼ ନାହିଁ ଦେ�  ମଭ୍ବ�ଃ ଆପଣ  ହ ର୍ ପର୍କାରର ଫ� �କ� ଦେ
ଖନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଆପଣା ଆପଣା ପର୍କାର ଓ ବିଭିନ୍ନତା
         
ୱ୍ାରା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେ�ଦେଜାମୟ ମହମିାକ� ଦେଘାଷଣା କର�ଅଛନ୍�ି। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଟରି୍ଲିୟନ୍ ତାରଗଣକ� ଦେ
ଖ�,  �ାହା

   ଟରି୍ଲିୟନ୍ ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍କ�  ଷୃଟି୍ କରିଥାଆନ୍�ି   ।  ମ �୍ ପୃଥ�ବୀ,       ପୃଥ�ବୀର ପୃଷଠ୍ଠାର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ� ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର
 ଷୃଟି୍କ�୍4ତା,              ଆପଣା ଅପରିମି� ମହମିାଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ଅଟନ୍�ି ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ� ଦେ�  ମଗ୍ର ପୃଥ�ବୀ ତାହାଙ୍କ ପବି�ର୍ତା ଓ

  ମହମିାଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ            । ଦେକବ� �
ି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର ଦେ
ଖିବାକ� ବିଶୱ୍ା ର ଚକ୍ଷ� ଓ ଶ�ଣିବାକ� ବିଶୱ୍ା ର କଣ୍4ଣ
ହଅୁନ୍ତା,       ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପବ4�କ� ଆପଣ  ମ �୍ ଦେବୈଭବଦେର ଦେ
ଖନ୍ତା,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ  ମ �୍ ପର୍କାରର

 ରାବକ� ଶ�ଣନ୍ତା,              ଦେକବ� �
ି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର ଦେ
ଖିବା ପାଇୁଁ ବିଶୱ୍ା ର ଚକ୍ଷ� ହଅୁନ୍ତା ଓ ଶ�ଣିବା ପାଇୁଁ ବିଶୱ୍ା ର କଣ୍4ଣ
      ହଅୁନ୍ତା ଏବଂ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କ ମହମିାଦେର ବିହ୍ୱ� ହଅୁନ୍ତା       ।  ମ �୍ ପୃଥ�ବୀ ତାହାଙ୍କ ମହମିାଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ।

    ଆପଣଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକଦେଡ଼ ମହାନ ଅଟନ୍�ି?     ଦେକବ� �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝି ପାରନ୍ତା,   �ାହା �ିଶାଇୟ ବ� ଝିଥିଦେଲ  । କିନ୍�� , 
 ’        ଏହା କ ଣ ଏପରି ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେଛାଟ ଦେହାଇ�ାଆନ୍�ି?     ପରଦେମଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ ଓ

            ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ନବି4�ତା 
ୱ୍ାରା ଏବଂ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ 
ୃଷଟି୍ଶକ୍�ି ଓ ଶର୍ବଣର ଅଭାବ ଦେହ�� ଦେଛାଟ ଦେହାଇଥାଆନ୍�ି  ।
       ଦେ ଶକ୍�ିକ� ହରାଇଥାଆନ୍�ି। ଦେ ରକ୍ଷା କରିବାକ�  ାମଥ4ହୀନ ଦେହାଇଥାଆନ୍�ି,      ଓ ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଦେ
ୈନକି ଜୀବନଦେର

 ଅପର୍ା ଙ୍ଗିକ ଦେହାଇଥାଆନ୍�ି   । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ବୃ��ି୍, ’        କ ଣ ରବିବାର  କା� ତାହାଙ୍କ� ଦେ
ବା ଦେହାଇ ନ ଥାଏ,  ଦେ�ପ�4ୟ୍ନ୍�
  ଗ୍ରୀଷମ୍କା� ହଏୁ ନାହିଁ       । ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ାଣ ଦେ
ବା ବିଷୟ ଅଦେଟ,    ମା�ର୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନୁଦେହୁଁ,   ଦେ�ପରିକି ଦେ ହି

   
�ଇଟି ବିଷୟ ଭିନ୍ନ ଅଦେଟ          । ମା�ର୍ �ିଶାଇୟ ୬ ଅଧୟ୍ାୟର ପରଦେମଶୱ୍ର  ଷୃଟି୍ର ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,    ଦେ� କହବିା ମା�ଦ୍େର
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   ମ �୍  ଷୃଟି୍ କଦେଲ      । ଦେ ଜ�ପଳ୍ାବନର �ିଦେହାବା ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,       ଦେ� କହବିା ମା�ଦ୍େର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ପବ4�କ� ଜ�ଦେର
 ଆଚଛ୍ା
ନ କଦେଲ          । ଦେ ଇ ର୍ାଏଲ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ମି ରର� ଉ
ଧ୍ାର କରିବା �ିଦେହାବା ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,    ଦେ�  �ଫ  ାଗରକ�

         
�ଇ ଭାଗ କଦେଲ ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ� ତାହା ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ବାହାରକ� ଆଣିଦେଲ        । ଦେ ମୃ�ମାନଙ୍କ� ଜୀବି� କରିବା �ିଦେହାବା ପରଦେମଶୱ୍ର
ଅଟନ୍�ି,     ଦେ ଦେ ହି �ିଦେହାବା ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,             ଦେ�  ମ �୍ ବ �୍� କ� ଦେଗାଟିଏ 
ନି ନଷଟ୍ କରିଦେବ �ାହା ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ଦେ
ଖ�ଅଛ�

        ଓ ଏକ ନୂ�ନ  ୱ୍ଗ4 ଓ ନୂ�ନ ପୃଥ�ବୀକ� ନମି4ାଣ କରିଦେବ         । ଦେ ମାଦେନ ଦେ ହି �ିଦେହାବା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର କହନ୍�ି ଓ
        ମନ୍
ରିର ମ�ୂ
ୂଆ କମପି୍� ହଏୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକଦେଡ ମହାନ ଅଟନ୍�ି?  ’      ଏବଂ କ ଣ ଦେ ବା �୍ବଦେର ଜଦେଣ ମହମିାମୟ

  ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି କି? 

୩.  ବିଚାରକ�୍4ତା ପରଦେମଶୱ୍ର

କିନ୍�� ,       ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକବ� ମହମିାମୟ ବା ପବି�ର୍ତାର ପରଦେମଶୱ୍ର ନୁହୁଁନ୍�ି,      ମା�ର୍ ଦେ ବିଚାରକ�୍4ତା ପରଦେମଶୱ୍ର ମଧୟ୍
ଅଟନ୍�ି            । ଦେ
ଖନ୍�� ୫ ପ
ଦେର �ିଶାଇୟ କିପରି ପର୍�ିଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି। �ିଶାଇୟ ପର୍ଭ�ଙ୍କ� ଦେ
ଖି କହନ୍�ି,  “   ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� କହଲିି, 

 ହାୟ ହାୟ!   ମୁଁ� ନଷଟ୍ ଦେହଲି;             କାରଣ ମୁଁ� ଅଶ�ଚି ଓଷଠ୍ାଧରବିଶିଷଟ୍ ମନୁଷୟ୍ ଓ ମୁଁ� ଅଶ�ଚି ଓଷଠ୍ାଧରବିଶିଷଟ୍ ଦେଗାଷଠ୍ୀ ମଧୟ୍ଦେର ବା 
କର�ଅଛ;ି       �ଥାପି ଦେମାହର ଚକ୍ଷ� ଦେ ୈନ୍ୟାଧିପ�ି  
ାପର୍ଭ� ରାଜାଙ୍କ� ଦେ
ଖିଅଛି ”।

    ମୁଁ� ଆଜି  କାଦେ�  ଂଘଷ4 କର�ଅଛ,ି      କାରଣ ଶବ
୍ ତାହା ବଣ୍4ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ’   କ ଣ କରି ପାରିଦେବ      । ମୁଁ�  ାମାନ୍ୟ ଭାବଦେର ଜାଣି ନାହିଁ
                  ଦେ� ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
କ� କିପରି ବଣ୍4ଣନା କରିବା ଉଚି�୍ ଓ ଏହି  ପତ୍ାହଦେର ଆପଣ ଓ ଦେମା ପାଇୁଁ ଏହି ପର୍ାଥ4ନା କଦେର ଦେ�

         ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହ
ୃୟଦେର କା�4ୟ୍ କରନ୍�� । ଦେ�ଣ� ମୁଁ� ବୟ୍ାଖୟ୍ା କରିବାକ� �ାଉଅଛ,ି    କିନ୍�� ଦେମା ଶବ
୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ�
   ବୟ୍ାଖୟ୍ା କରି ପାରିବ ନାହିଁ            । ଏହା ଦେକବ� ଆ�ମ୍ା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଦେର କା�4୍ୟ କଦେର। ଦେ�ଣ� ତାହାଙ୍କ ରବ ଶ�ଣନ୍�� ।

     �ିଶାଇୟ ବିଚାରକ�୍4ତା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� କିପରି ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଇଥିଦେଲ,      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଦେ
ଖିଦେଲ ଦେ� ବା �୍ବଦେର
  ପରଦେମଶୱ୍ର କିଏ ଅଟନ୍�ି?    �ିଶାଇୟଙ୍କ ପାପ ପର୍କାଶି� ଦେହଲା      । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମହମିାମୟ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ�

ଦେ
ଖିଥାଉ,      ବା �୍ବଦେର ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପ�ି� ଅବ ଥ୍ା,     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ 
�ବ4� ଅବ ଥ୍ା ଓ
  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅ ଫ�ତାକ� ଦେ
ଖିଥାଉ     । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେ
ଖ�,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପକ�  ାମାନ୍ୟ

  ରପୂଦେର ଦେନଇପାରିବା ନାହିଁ                । ଏହା ଦେ ପରି ଦେହାଇ ନ ଥାଏ। ଦେ�ଉୁଁ ଦେଲାକମାଦେନ ପାପକ� ଏକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ ଦେବାଲି ଚିନ୍ତା କରି
 ନ ଥାଆନ୍�ି,    ଦେ ମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ     । ଦେ ମାଦେନ ଜାଣି ପାରନ୍�ି ନାହିଁ!     କାରଣ ଆପଣ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଏକ

             ଉଚଚ୍ ଓ ଉନ୍ନ�  ିଂହା ନଦେର ଉପବିଷଟ୍ ଦେ
ଖି ପାରିଦେବ ନାହିଁ ଓ ଭାବିଦେବ ଦେ� ପାପ ଠକ୍ି ଅଛି      । ଆଉ �ିଶାଇୟ ଏକମା�ର୍ ବୟ୍କ୍�ି
              ନୁହନ୍�ି ଦେ� ଏହି ବିଷୟ ପର୍କାଶ କରନ୍�ି। ଏହି ବିଷୟକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ବାଇବଲଦେର ଦେ
ଖିଥାଉ। �ା�ର୍ା ୨୦

 ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଇ ର୍ାଏଲ-       ନ୍ତାନଗଣ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ��କ� ଓହ୍ଲାଇଆ ିବା ଦେ
ଖିଅଛନ୍�ି,    ଦେ ମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ର ଓହ୍ଲାଇ
  ଆ ିବାର ପର୍ଭାବକ� ଦେ
ଖିଅଛନ୍�ି,     ଦେ ମାଦେନ ଲା�ଶ�ନ୍ୟ ଭାଦେବ ଭୟଗ୍ର �୍ ଅଟନ୍�ି   । �ା�ର୍ା ୨୦:      ୧୮ ପ
ଦେର ଦେମାଶା 
ଶ ଆଜ୍ଞା

 ପର୍ାପ�୍ କରନ୍�ି, “             ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�  ମ �୍ ଦେଲାକ ଦେମଘ ଗଜ୍4ଜନ ଓ ବିଜ��ି ଓ �ୂରୀଧଵ୍ନି ଓ ଧମୂ��କ୍� ପବ4� ଦେ
ଖିଦେଲ;   ପ�ଣି ତାହା
    ଦେ
ଖି ଦେ ମାଦେନ କମପି୍� ଦେହାଇ (       ମୁଁ� ନଶିଚି୍� ଅଦେଟ ଦେ� ଦେ ମାଦେନ କମପି୍� ଦେହାଇଥିଦେଲ)    
ୂରଦେର ଠଆି ଦେହଦେଲ (    ମୁଁ� ନଶିଚି୍� ଅଦେଟ ଦେ�

  ଦେ ମାଦେନ ତାହା କରିଥିଦେଲ)     । ଆଉ ଦେ ମାଦେନ ଦେମାଶାଙ୍କ� କହଦିେଲ,     �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ଙ୍ଦେଗ କଥା କ�ହ,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶ�ଣିବ� ;
      ମା�ର୍ ପରଦେମଶଵ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ଙ୍ଦେଗ କଥା ନ କହନ୍�� ,   ଦେନାହଦିେଲ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମରି�ିବ� ”    । ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ 
ଶ4ନ

  ’     କରିବାର ଅଥ4 କ ଣ ତାହା ଦେ ମାଦେନ ଜାଣି ଥିଦେଲ,     ଓ  ମଭ୍ବ�ଃ ତାହାର ଟିପପ୍ଣୀ ଦେ
ଦେଲ,       ୀନୟ ପବ4�ର  ଥ୍ାନ ରପୂଦେର ଅଦେନକ
    ଥ୍ାନ ଥିବା  ମଭ୍ାବନା ଅଦେଟ           । ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� �ରଲୁଥିବା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପର୍ �୍ରର  ଥ୍ାନ ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ। ଦେମାଶା

              ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ମହମିା ଦେ
ଖିବାକ� ବିନୟ କଦେଲ ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମାଶାଙ୍କ� ଦେଶୈ�ର ଦେ ହି ଛ
ିର୍ଦେର ରଖିଦେଲ ଓ ତାହାଙ୍କ
        ମହମିା ତାଙ୍କ  ମମ୍�ଖ ଦେ
ଇ ଗମନ କଲା ଓ ଦେ କହଦିେଲ, “      ଦେମାଶା �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍ର ମହମିାର ପୃଷଠ୍ ଦେ
ଖିବ ”    । ଆଉ �ା�ର୍ା ୩୪

      ଅଧୟ୍ାୟଦେର ତାହା ଘଟିଥିଲା। ଦେମାଶା କିପରି ପର୍�ିଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି?       ଦେ ଭମିୂଷଟ୍ ପର୍ଣାମ କରି ତାହାଙ୍କ ଉପା ନା କଦେଲ  ।
     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ିହଜିିକଲ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ 
ଶ4ନ ପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେଲ,       “   ପର୍ଥମ ଅଧୟ୍ାୟ ୨୮ ପ
 ଅନୁ ାଦେର ଦେ ମ�ହୁଁ ମାଡି଼

ପଡି଼ଦେଲ ”              । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପଦ୍େରରି� ଦେଥାମା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� କଣଟ୍ାବି
ଧ୍ ହ �୍ ଓ ପା
  ହ�ି ତାହାଙ୍କ ପାଶ୍4ୱଦେର ଛଡ଼ିା ଦେହାଇଥିବା
ଦେ
ଖନ୍�ି,  ଦେ କହନ୍�ି, “  ଦେମାହର ପର୍ଭ�,  ଦେମାହର ଈଶଵ୍ର ”       । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେ
ଖିଥାଆନ୍�ି ଦେ�ଦେବ ତାହା

   “       ”  ଦେହାଇଥାଏ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମୁଁ� ପର୍ଭ�ଙ୍କ� ଉଚଚ୍ ଓ ଉନ୍ନ� ଥିବା ଦେ
ଦେଖ ଗୀ�କ� ଗାଉ,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
   ବା �୍ବଦେର ତାହା ଗାଇଥାଉ କି?         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବା �୍ବଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଉଚଚ୍ଦେର ଓ ଉନ୍ନ� ଦେ
ଖିବାକ� ଚାହୁଁ� କି?   ମୁଁ�  ନ୍ଦେ
ହ

       କଦେର ଦେ� ଦେକଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ଗ4ର ଏହି ପାଶ୍4ୱ ଦେ
ଖିବା,   ବାଇବଲର ଅଥ4ଦେର ନୁଦେହୁଁ       । ଏପରି ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଅଦେନକ ଦେଲାକ
        ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ବା ତାହାଙ୍କ ମହମିାକ� ଦେ
ଖିଦେଲ ଏବଂ ବା �୍ବଦେର �ୀଶ� କହନ୍�ି, “     ଦେକହି ଦେକଦେବ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ଦେ
ଖି ନାହିଁ ” ’  । କ ଣ

       ବା �୍ବଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଉଚଚ୍ଦେର ଓ ଉନ୍ନ� ଦେ
ଖିବାକ� ଚାହୁଁ�?     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ଗୀ�କ� ଗାଉ, 
      ଦେ�ଦେବ ଦେ�
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭମିୂଦେର ମ�ହୁଁ ମାଡି଼ ପଡି଼ବାକ�,   ଭମିୂଷଟ୍ ପର୍ଣାମ କରିବାକ�,       ଓ ପର୍ାଥ4ନା କର� କର� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ

      ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବାକ� ପର୍ �୍� � ଦେହବା ତାହା ଉ��୍ମ ଦେହବ   । ହାୟ ହାୟ!   ମୁଁ� ନଷଟ୍ ଦେହଲି;     କାରଣ ମୁଁ� ଅଶ�ଚି ଓଷଠ୍ାଧରବିଶିଷଟ୍
        ମନୁଷୟ୍ ଓ ମୁଁ� ଅଶ�ଚି ଓଷଠ୍ାଧରବିଶିଷଟ୍ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ବା କଦେର      । ଦେକବ� ତାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେ
ଖିବାର

         ଗ୍ରହଣଦେ�ାଗ୍ୟ ଓ ବାଇବଲଆଧାରି� ପର୍�ିଉ��୍ର ଅଦେଟ। ଦେ ମହମିାମୟ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,    କିନ୍�� ଦେ ବିଚାରକ�୍4ତା
  ପରଦେମଶୱ୍ର ମଧୟ୍ ଅଟନ୍�ି,    ଦେ� ପାପକ� ଘୃଣା କରନ୍�ି,     ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍ ଘୃଣା କରିବା,   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

   ତାହାଙ୍କ ଛାମ�ଦେର ବା କରିବା।
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୪.   ପରି�ର୍ାଣକ�୍4ତା ପରଦେମଶୱ୍ର

କିନ୍�� ,     ପରଦେମଶୱ୍ର ପରି�ର୍ାଣକ�୍4ତା ପରଦେମଶୱ୍ର ମଧୟ୍ ଅଟନ୍�ି,     ଓ ଦେ ପ�ନ ୍4ଥାପନାର ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି  ।
            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ ନ୍ତା  ପତ୍ାହ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ିଶାଇୟ ୫୨ ଓ ୫୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର 
�ଃଖଦେଭାଗକାରୀ 
ା ଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଦେ
ଖିବା, 

       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହି ବିଷୟଦେର ବହ�ୁ କିଛି ଆଦେଲାଚନା କରିବାକ� �ାଉଅଛ�      । କିନ୍�� ଦେ ହି ଅଧୟ୍ାୟମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ୬-    ୮ ପ
ଦେର ବୀଜ
 ଦେରାପଣ କରା�ାଇଅଛି     । ଦେ  ୱ୍ୀକାର କଲା ଉ�ତ୍ାଦେର, “     ଦେ ହି  ରାଫଗଣ ମଧୟ୍ର� ଏକଜଣ ଦେମା  ʼ   ନକିଟକ� ଉଡି଼ ଆ ିଦେଲ,  ତାଙ୍କ
    ହ �୍ଦେର ଖଣଦ୍େ� ଜଵ୍�ନ୍� ଅଙ୍ଗାର ଥିଲା,      ଦେ �ଜ୍ଞଦେବ
ରି� ଚିମ�ଟା 
ଵ୍ାରା ତାହା ଦେନଇଥିଦେଲ; ପ�ଣି,     ଦେ �

୍ଵ୍ାରା ଦେମାର ମ�ଖ

   ପ୍ଶ4 କରି କହଦିେଲ, “ଦେ
ଖ,     ଏହା �� ମଭ୍ ଓଷଠ୍ାଧରକ�  ପ୍ଶ4 କରିଅଛ;ି         ଏଣ� �� ମଭ୍ର ଅପରାଧ 
ୂରୀକୃ� ଦେହଲା ଓ �� ମଭ୍ର ପାପ
  ଦେମାଚନ ଦେହଲା    “   । ଏଥି ଉ�ତ୍ାଦେର ମୁଁ� କାହାକ� ପଠାଇବି?     ଓ କିଏ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ �ିବ?”     ପର୍ଭ�ଙ୍କର ଏହି ରବ ମୁଁ� ଶ�ଣିଲି  ।

  ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� କହଲିି, “  ମୁଁ� ଅଛ;ି  ଦେମାଦେ� ପଠାଅ ”।

       ଆପଣ ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
ର ରପୂକକ� ଆପଣାଠାର� 
ୂଦେରଇ ପାରିଦେବ ନାହିଁ       । ଜୱ୍�ନ୍� ବୟ୍କ୍�ି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ �ଜ୍ଞଦେବ
ରି� ଖଣଦ୍େ�
              ଜଵ୍�ନ୍� ଅଙ୍ଗାର ନଅିନ୍�ି ଓ ଦେ �

୍ଵ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କ ମ�ଖ  ପ୍ଶ4 କରନ୍�ି ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅପରାଧ 
ୂର ଦେହାଇଅଛ,ି 

   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ ଦେମାଚନ ଦେହାଇଅଛ,ି      ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ବାକା�4୍ୟ ପାଇୁଁ ଆହ�ୁ ଦେହାଇଅଛ�     । ଆପଣଙ୍କ ବାଇବଲଦେର ୮
              ପ
 ଉପଦେର ଥିବା ଶୀଷ4କକ� ଉଦେପକ୍ଷା କରନ୍�� । ଏହା ଦେ ଠାଦେର ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ ନୁଦେହୁଁ। ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା  ମ �୍

ପବି�ର୍ତା,   ମ �୍ ମହମିା,   ମ �୍ ଦେବୈଭବ,            ମ �୍  ି
ଧ୍ତା 
ୱ୍ାରା  ୱ୍ଂୟ ନଦିେଜ  
ୟ ଦେହାଇ ଦେ ହି  ାଧନ ପର୍
ାନ କରନ୍�ି, 
           �ାହା 
ୱ୍ାରା ଆପଣଙ୍କ ଓ ଦେମା ଦେଗାପନୀୟ କ�ରପୂ ଖ� ପାପକ� 
ୂର କରା�ାଇ ପାଦେର         । ମୁଁ� ତାହାକ� ପର୍ାପ�୍ କରିବା ପରି କିଛି କରି
           ନାହିଁ। ଦେମା ପାଖଦେର ତାହାଙ୍କ�  ାହା�4ୟ୍ କରିବାକ� କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ� ତାହା 
ଏି ନାହିଁ,     ବା ମୁଁ� ତାହା ଦେ
ଇପାରିବି ନାହିଁ    । ହାୟ ହାୟ !   ମୁଁ� ନଷଟ୍

ଦେହଲି                 । ମୁଁ� ଅଶ�ଚି ଓଷଠ୍ାଧରବିଶିଷଟ୍ ମନୁଷୟ୍ ଓ ମୁଁ� ଅଶ�ଚି ଓଷଠ୍ାଧରବିଶିଷଟ୍ ଦେଗାଷଠ୍ୀ ମଧୟ୍ଦେର ବା କର�ଅଛ।ି ମୁଁ� ଓ ଆପଣ �ାହା
 କରି ପାରିବା,             ତାହା ଏହା ଦେ� ଆପଣା 
�ବ4�ତାଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଶ�ଚି କରିବା ପାଇୁଁ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ �ଜ୍ଞଦେବ
ରି� ଜୱ୍�ନ୍�

               ଅଙ୍ଗାର ଦେନଇଆମଭ୍ ମ�ଖଦେର  ପ୍ଶ4 କରି କରିବାକ� ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର ପ�ଣିଥଦେର ଦେ�ପରି  
ୟ ହଅୁନ୍�ି ଏବଂ ପ�ନବ4ାର
        ଆପଣଙ୍କ� ଓ ଦେମାଦେ� ତାହାଙ୍କ ମହମିାର ଦେ ବାକା�4୍ୟ ପାଇୁଁ ଆହ�ୁ କରନ୍�ି        । �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ପଣୂ୍4ଣ  ମପି4� ଶିଷୟ୍ ଦେହାଇ

 ପାରିବା।

 ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି,          ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ି �ିଶାଇୟଙ୍କ ଭଲି ପର୍�ିଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି ନାହିଁ ଦେ ମାଦେନ 
ଅିନ୍�ି କି?   �ିଶାଇୟ ୬
     ଅଧୟ୍ାୟର ୭୦୦ ବଷ4ପଦେର ଦେ ହି  ମାନ ମହମିାମୟ, ଦେଗୌରବମୟ,       ପବି�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଏକ ଶିଶ� ରପୂଦେର ଜଗ�କ� ଆ ିଦେଲ  ।

        ଦେ ବିଚାର କରିବାକ� ଆ ିଦେଲ ଓ ଦେ ପରି�ର୍ାଣ ପାଇୁଁ ଆ ିଦେଲ,    ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର ଦେଛପ ପଡି଼ଲା,   ଦେ ପର୍ହାରୀ� ଦେହଦେଲ,  ଦେ 
 ବି
ର୍�ପ  ହଦିେଲ,   ଦେ ନ�ି4ୟ୍ା�ନା  ହଦିେଲ,   ତାହାଙ୍କ� ବଧ କରାଗଲା,      ପ�ଣି ଦେ ମୃ�କମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଉ�ଥ୍ି� ଦେହଦେଲ   । ଦେଗାଟିଏ

        
ନି ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ଦେ ହି �ୀଶ�ଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ଛଡ଼ିା ଦେହବା,  ପ� �୍କ ଦେଖାଲା�ିବ,      ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନର ଦେଲଖା
ଦେ
ବ      । ଦେ�ପରି ମୁଁ� ଆପଣାକ� ଆହ୍ୱାନ କଦେର,         ଦେ ହି ପରି ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ� ଦେ ଥିପାଇୁଁ ପର୍ �୍� � ଦେହବାକ� ଆହ୍ୱାନ କଦେର  ।

          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ଜାଣି ପର୍ �୍� � ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ� ଦେ� �ିଶାଇୟ ଦେ�ପରି ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଇଥିଦେଲ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍
  ଦେ ହପିରି ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ବା            । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ପାପକ� ଦେ
ଖିବା ଓ ତାହା  ୱ୍ୀକାର କରିବା। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ
       ଜୱ୍�ନ୍� ଅଙ୍ଗାରକ� ଦେ
ଖିବା ଓ ତାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାପ�୍ କରିବା,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଶ�ଣିବା ଓ

          ପର୍ଦେ�ୟ୍କଙ୍କ ପାଇୁଁ ଦେମାର ପର୍ାଥ4ନା ଏହା ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ପରି ଉ��୍ର ଦେ
ବା,   ଅଥ4ା�୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହବିା, “  ମୁଁ� ଅଛ;ି 
 ଦେମାଦେ� ପଠାଅନ୍�� ”      । ଦେମାଦେ� ଏକ ମିଶନାରୀ ରପୂଦେର ପଦ୍େରରଣ କରନ୍�� ,      ଦେମାଦେ� ଆପଣା ପର୍�ିବା ୀ ନକିଟକ� ପଦ୍େରରଣ କରନ୍�� , 
     ଦେମାଦେ� ଆପଣା  ହକମ4ୀ ନକିଟକ� ପଦ୍େରରଣ କରନ୍�� ,       ଦେମାଦେ� ଆପଣା ପରିବାରର  
ଶୟ୍ମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ପଦ୍େରରଣ କରନ୍�� , 

    ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣ ଦେ�ଉୁଁଠାକ� ଇଚଛ୍ା କରନ୍�ି,    ଦେମାଦେ� ଦେ ଠାକ� ପଦ୍େରରଣ କରନ୍�� ,      କିନ୍�� ଶକ୍�ିହୀନ ଶବ
୍ ଦେହଦେଲ  �
ଧ୍ା
     ଆପଣଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ କା�4୍ୟ 
ୱ୍ାରା ଆପଣଙ୍କ ଦେଗୌରବ,         ଓ ଆପଣଙ୍କ ମହମିା ଓ ଆପଣଙ୍କ  ାମଥ4୍ୟକ� ଦେଘାଷଣା କରିବାକ�

  �ଦେ�ାଗ 
ଅିନ୍��               । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ପରି ଦେ ହି 
ନି ପାଇୁଁ ପର୍ �୍� � ଦେହଉ ଓ �ିଶାଇୟଙ୍କ ପରି ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଉ ଦେ ଥପିାଇୁଁ
   ାହା�4୍ୟ କରନ୍�� ।
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୨୧.   ଯିଶାଇୟ ୫୩

    ଏହି ପରି ଏକ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଅଛ,ି       �ାହା  ମଗ୍ର ପ�ରା�ନ ନୟିମ ଦେ
ଇ ରଚନା ଦେହାଇଅଛି        । ପର୍�ିଜ୍ଞା ଏହା ଦେ� ଭବିଷୟ୍�ଦେର 
ଦିେନ ଜଦେଣ
           ବୟ୍କ୍�ି ଆ ିଦେବ ଓ ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ �ର୍ାଣକ�୍4ତା ଦେହବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି। ଏହି ପର୍�ିଜ୍ଞା ଆ
ପି� �୍କ ୩:    ୧୫ ପ
ଦେର ଏ
ନ

  ଉ
ୟ୍ାନଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ,        ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର  ପ4 ଉପଦେର ଅଭିଶାପର ବାକ୍ୟ ଉଚଚ୍ାରଣ କର�ଥିଦେଲ,    ଦେ କହନ୍�ି ଦେ�
           ହବାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଦେଗାଟିଏ ବଂଶ ଉ�ପ୍ନ ଦେହବ ଓ ଦେ �� ମଭ୍ର ମ �୍କକ� ଆଘା� କରିଦେବ   । ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,   ହବାଙ୍କ ବଂଶ
    ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ ଶୟତାନକ� ଆଘା� କରିଦେବ,   ଶୟତାନକ� ବଧ କରିଦେବ         । ଏହି ବିଶିଷଟ୍ ପର୍�ିଜ୍ଞାର ବିଷୟ  ମଗ୍ର ପ�ରା�ନ ନୟିମ ଦେ
ଇ

  ପର୍ବାହ�ି ହଏୁ।

କିନ୍�� ,       ଏହି ପର୍�ିଜ୍ଞା �ିଶାଇୟଙ୍କ ପ� �୍କଦେର  ମମ୍�ଖଦେର ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�       । ପ� �୍କର ପର୍ାୟ ଅନ୍�ିମ ଭାଗଦେର ଦେଗାଟିଏ
        “  ”    ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଚାଦେରାଟି ଭାବବାଣୀ 
ଆି�ାଇଅଛ।ି ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ଆମଭ୍ 
ା କହନ୍�ି ଓ �ଥାପି

             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ପରି ଦେ
ଖିବା ଦେ� ତାହାଙ୍କ� ଦେଲାକମାଦେନ �ିରଷକ୍ାର କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି ଓ ଦେ 
�ଃଖଦେଭାଗ କରିବାକ�
  �ାଉଅଛନ୍�ି। ଏବଂ ଦେ�ଣ�,       “  ”  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ିଶାଇୟଙ୍କ ପ� �୍କଦେର ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ପାଇୁଁ 
�ଃଖଦେଭାଗକାରୀ 
ା ଶବ
୍

 ବୟ୍ବହାର କର�  ।

           �ିଶାଇୟଙ୍କ ପ� �୍କଦେର ଏପରି ଚାଦେରାଟି  ଥ୍ାନ ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର 
�ଃଖଦେଭାଗକାରୀ 
ା ଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଆଦେଲାଚନା କରା�ାଇଅଛ,ି 
              କିନ୍�� ଚ�� ଥ4  ଥ୍ାନର ଆଦେଲାଚନା  ମ �୍ ଅନୁଚଦ୍େଛ
ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଅଧିକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ ଓ ମୁଁ� ଦେ ହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
କ�

  ଦେକନ୍
ରି୍� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ    । ତାହା �ିଶାଇୟ ୫୨:        ୧୩ ପ
ର� ଆରମଭ୍ ଦେହାଇ ୫୩ ଅଧୟ୍ାୟର ଦେଶଷ �ାଏ  । ୨.   ପ�ରା�ନ ନୟିମଦେର
 � ମାଚାର।

           ଏହା ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଉ
ଧ୍ରଣ କରା�ାଇଥିବା ପ�ରା�ନ ନୟିମର  ବ�ଠାର� ଅଧିକ ଉ
ଧୃ୍� ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ଅଦେଟ    । ଦେ�ଣ� ଏହାର
      “   ”         ପ୍ଷଟ୍ତା ଓ ମହ�ୱ୍ ଦେହ�� ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
କ� ପ�ରା�ନ ନୟିମର  � ମାଚାର ଦେବାଲି କ�ହା�ାଏ। �
ି ଆପଣ  ମୟ ଦେନଇ ଏହା
    ମବ୍ନ୍ଧି� ପ
ଗ�ଡିକ� ଅନୁଧୟ୍ାନ କରନ୍�ି,            ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ପାଇ ପାରିଦେବ ଦେ� ଏଥିର ପର୍ାୟ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ପ
 ବା �୍ବଦେର ଦେଗାଟିଏ

 ଭାବବାଣୀ ଅଦେଟ,           �ାହା ୭୦୦ ବଷ4 ପଦେର �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଜୀବନ ଓ କା�4୍ୟଦେର  ଫ� ଦେହାଇଥିଲା    । ଆପଣଙ୍କ ବାଇବଲଦେର
             ଥିବା ଅନୁଚଦ୍େଛ
ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଏହା ଏକମା�ର୍ ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ଅଦେଟ ଦେ� �
ି ଆପଣ ତାହା ଥଦେର ଅଧୟ୍ୟନ କରିଅଛନ୍�ି,  ଦେ�ଦେବ

      ପର୍ାୟ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେରଖାଙ୍କି� ଓ ଚିହ୍ନ�ି ଦେହାଇଅଛି  ।

  ଏହି 
ା ଙ୍କ ଗୀ�କ�,   ଅଥ4ା�୍ ଚ�� ଥ4 ଅନୁଚଦ୍େଛ
,    ପାଞଦ୍େଚାଟି ପ
ୟ୍ଖଣଡ୍ଦେର ଭାଗ କରା�ାଇଅଛି      । ମୁଁ� �ୃ�ୀୟ ଖଣଡ୍ଦେର ଧୟ୍ାନ
  ଦେକନ୍
ରି୍� କରିବାକ� �ାଉଅଛ,ି        କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଗୀ� ଦେ
ଇ �ିବାକ� ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ।

୧.  
ା ଙ୍କର ପଦେ
ାନ୍ନ�ି

     ପାଞଦ୍େଚାଟି ପ
ଖଣଡ୍ର ପର୍ଥମ ଖଣଡ୍ �ିଶାଇୟ ୫୨:      ୧୩ ର� ୧୫ ପ
 �ାଏ ଅଦେଟ   ’     । �ିଶାଇୟ କ ଣ କର�ଅଛନ୍�ି ନା ଦେ 
           ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� 
ା ଙ୍କ ପଦେ
ାନ୍ନ�ି ଅବ ଥ୍ାକ� ଆଦେଲାଚନା କରିବା 
ୱ୍ାରା ତାହାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି। ଦେ କହନ୍�ି, “ଦେ
ଖ,

    ଆମଭ୍ର 
ା  �ବିଦେବଚନାପବୂ4କ ବୟ୍ବହାର କରିଦେବ,  ଦେ ଉନ୍ନ�,     ଉଚଚ୍ ପ
ପର୍ାପ�୍ ଓ ମହାମହମି ଦେହଦେବ    । ମନୁଷୟ୍ ଅଦେପକ୍ଷା
   ତାହାଙ୍କର ଆକୃ�ି ଓ ମନୁଷୟ୍-        ନ୍ତାନଗଣ ଅଦେପକ୍ଷା ତାହାଙ୍କର ରପୂ ଅଧିକ ବିକୃ� ଦେହବାର�-    ଦେ�ପରି ଅଦେନଦେକ ତାହାଙ୍କ

(   
ା ଙ୍କ�  ମଦ୍େବାଧନ କରନ୍�ି)   ବିଷୟଦେର ଚମ�କୃ୍� ଦେହାଇଥିଦେଲ-      ଦେ ପରି ଦେ ଅଦେନକ ଦେ
ଶୀୟମାନଙ୍କ� ଛଞିଚି୍ଦେବ (   ଇଏ ୍ ଭି
        ଅନୁବା
ଦେର ଆପଣ ଦେ ହି ବାକ୍ୟର ଅଥ4କ� ବ� ଝିବା ପାଇୁଁ ଆନୁଭମିୂକ (-)   ଚିହ୍ନକ� ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍��      । ଅଦେନଦେକ ଚମ�କୃ୍� ଥିଦେଲ ଓ

   ଅଦେନଦେକ ମଧୟ୍ ଛଞିଚ୍ା �ିଦେବ;      ଅଦେନଦେକ ଆପଣା ପାପର� କ୍ଷମା ପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେବ);      ରାଜାମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଛାମ�ଦେର ଆପଣା ଆପଣା
  ମ�ଖ ବନ୍
 କରିଦେବ;      କାରଣ �ାହା ଦେ ମାନଙ୍କ� କ�ହା�ାଇ ନ ଥଲିା,         ତାହା ଦେ ମାଦେନ ଦେ
ଖିଦେବ ଓ �ାହା ଦେ ମାଦେନ ଶ�ଣି ନ ଥିଦେଲ,  ତାହା

 ଦେ ମାଦେନ ବ� ଝିଦେବ ”।

            �ିଶାଇୟ 
�ଃଖଦେଭାଗକାରୀ 
ା ଙ୍କ ପଦେ
ାନ୍ନ�ି ବିଷୟଦେର ଦେଜାର ଦେ
ବା 
ୱ୍ାରା 
�ଃଖଦେଭାଗକାରୀ 
ା ଙ୍କ ଉପଦେର ଏହି
  ଅନୁଚଦ୍େଛ
କ� ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି               । ଆଉ ଦେ ଏହି ପରି ଭାଷାଦେର ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି ଦେ� �ିଶାଇୟ ୬ ଅଧୟ୍ାୟ  ମ୍ରଣ ହଏୁ।

“     ଆମଭ୍ର 
ା  �ବିଦେବଚନାପବୂ4କ ବୟ୍ବହାର କରିଦେବ,  ଦେ ଉନ୍ନ�,   ଉଚଚ୍ ପ
ପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେବ ” । (  �ିଶାଇୟ ୬)   ତାହା ଉ�ତ୍ାଦେର ଦେ 
  ଦେ ହି 
ା ଙ୍କ ଅପମାନ,      ଓ ବିନ�ି ଦେହବା ବିପରୀ�ଦେର ତାହାଙ୍କ ମହମିାମୟ, ଆଶଚ୍�4୍ୟ,    ଦେଗୌରବମୟ  ୱ୍ଭାବକ� ଦେଜାର 
ଅିନ୍�ି  ।

୨.    
ା ଙ୍କର ଅପମାନ�ି ଦେହବା

     ଏହି ବିଷୟକ� ୧୪ ପ
ଦେର ପରିଚି� କରା�ାଇଅଛି          । କ୍ର�ଶ ଉପଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ଦେ ବାକା�4ୟ୍ର ମହ�ୱ୍ ତାହାଙ୍କ ରପୂଦେର ପର୍ଭାବ
  “ପଡି଼ଥିଲା ଓ ମନୁଷୟ୍-        ନ୍ତାନଗଣ ଅଦେପକ୍ଷା ତାଙ୍କ ରପୂ ଅଧିକ ବିକୃ� ଥିଲା ” । ପଦେର,      ୫୩ ଅଧୟ୍ାୟର ୨ ପ
ର 
ୱି୍�ୀୟ ଭାଗଦେର
 �ିଶାଇୟ କହନ୍�ି, “     ତାହାଙ୍କର ରପୂ କି ଦେଶାଭା ନାହିଁ; ପ�ଣି,  ତାହାଙ୍କ� ଦେ
ଖିଦେଲ,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ� ଶର୍
ଧ୍ା କରିବା,  ତାହାଙ୍କର

  ଏପରି ଦେ ୌନ୍
�4୍ୟ ନାହିଁ ”  । ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେଲାକମାଦେନ ଦେ ହି 
ା ଙ୍କ� ଦେ
ଖିଦେଲ,    �ିଶାଇୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟଦେର
             କହନ୍�ି ଦେ� ଆପଣ ଏହି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କଠାର� ମହାନ ବିଷୟ ଅଦେପକ୍ଷା କରିବା ଭଲି ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ନ ଥିଦେଲ    । ଏହି ବୟ୍କ୍�ିର
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   “ ”  “ ”         କପା�ଦେର ଏକ ବଡ ଏଲ୍ ଅଥ4ା�୍ ପରାଜି� ଦେଲଖା�ାଇଅଛ।ି �
ି ଆପଣଆପଣା 
� ନମିନ୍ଦେ� ଦେଖଳା�ିମାନଙ୍କ� ଚୟନ
କରନ୍�ି,        ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ତାହାଙ୍କ� ଦେଶଷ ଦେଖଳା�ି ରପୂଦେର ଚୟନ କରିଦେବ     । �ଥାପି ଆପଣଙ୍କ� �ାହା 
�ବ4�,   ନମର୍ ପର୍�ି�
ଦେହଉଅଛ,ି          ତାହା ଏହା ଦେ� �ିଏ ଆପଣଙ୍କ 
�ଦେର  ବ�ଠାର� 
�ବ4� ଦେଖଳା�ି ହଅୁନ୍�ି,     ଦେ ମହମିାମୟ ରପୂଦେର ପର୍ମାଣି� ହଅୁନ୍�ି, 

     ଦେ ଏହି ଦେଖ�କ� ନୟିନ୍�ର୍ଣ କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି       । ଦେ ଉଚଚ୍ ଓ ଉନ୍ନ� ଦେହବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,    କାରଣ ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ�
  ମହମିାନ୍ୱି� କରିବାକ� �ାଇଅଛନ୍�ି।

             ଏହି ଦେବୈଷମୟ୍ ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଉଲ୍ଦେଲଖ କରା�ାଇଥିବା ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ପଦେ
ାନ୍ନ�ି ଓ ନମର୍ତାର ଦେବୈଷମୟ୍ �� ଲ୍ୟ
ଅଦେଟ,      ତାହା ଆଉ ଏକ ଦେ ହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ଅଦେଟ,      �
ି ଆପଣଙ୍କ ବାଇବଲଦେର ଚିହ୍ନଟ କରା�ାଇ ନାହିଁ,    ଦେ�ଦେବ ଚିହ୍ନଟ କରା�ିବା
ଉଚି�୍       । ପାଉଲ ଫିଲିପପ୍ୀୟ ମଣଡ୍�ୀକ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ବିଷୟଦେର କହଅୁଛନ୍�ି,   ପ�ଣି ଦେ ୨:   ୬ ପ
ଦେର କହନ୍�ି, “   ଦେ ଈଶଵ୍ରରପୂୀ

  ଦେହଦେଲ ଦେହୁଁ (   ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ା ,  �ୀଶ� ଅଟନ୍�ି)           ଈଶଵ୍ରଙ୍କ  ହ�ି  ମାନ ଦେହାଇ ରହବିା ନଜି ନମିନ୍ଦେ� ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ
  ମଦେନ କଦେଲ ନାହିଁ,          କିନ୍�� ମନୁଷୟ୍  
ୃଶ ଦେହାଇ 
ା ରପୂ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକ� ଶୂନ୍ୟ କଦେଲ; ପ�ଣି,    ମନୁଷୟ୍ ଭାବଦେର ଦେ
ଖା�ାଇ
 ମୃ�� ୟ୍ ପ�4ୟ୍ନ୍�, ହୁଁ,        କ୍ର�ଶୀୟ ମୃ�� ୟ୍ ପ�4୍ୟନ୍� ଆଜ୍ଞାବହ ଦେହାଇ ଆପଣାକ� ଅବନ� କଦେଲ ”     । ଦେ ଜଦେଣ ମହାନ ପରାଜୟ ବୟ୍କ୍�ି; 

   “ ”  ତାହାଙ୍କ କପା�ଦେର ବଡ଼ ଏଲ୍ ଦେଲଖା ଦେହାଇଅଛ,ି         ଓ ଦେଗାଟିଏ 
� ପାଇୁଁ ଚୟନ କରା�ିବାର ଅନ୍�ିମ ଦେଖଳା�ି ଅଟନ୍�ି   ।

କିନ୍�� ,     ଖର୍ୀଷଟ୍ କ୍ର�ଶ ଉପଦେର �ାହା କଦେଲ,  ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଦେ
ଖନ୍�� ,     ୯ ପ
 କିପରି ଆରମଭ୍ ହଏୁ, “   ଏହି କାରଣର� (  ତାହାଙ୍କ
  ଅପମାନ�ି ଦେହବା ଦେ�ାଗ�)     ଈଶଵ୍ର ତାହାଙ୍କ� ଅ�ିଶୟ ଉନ୍ନ� କରିଅଛନ୍�ି,       ପ�ଣି  ମ �୍ ନାମ ଅଦେପକ୍ଷା  ଦେବ4ା�କୃ୍ଷଟ୍ ନାମ

  ତାହାଙ୍କ� ପର୍
ାନ କରିଅଛନ୍�ି,  ଦେ�ପରି  ଵ୍ଗ4,          ମ�୍4�ୟ୍ ଓ ପାତା�ଦେର ଥିବା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜାନୁ �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର ନ� ଦେହବ, ପ�ଣି, 
           ପିତା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜିହ୍ଵା �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ ପର୍ଭ� ଦେବାଲି  ଵ୍ୀକାର କରିବ ”।

ଅ�ଏବ,              
ା ଙ୍କ ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
ର ଆରମଭ୍ଦେର ତାହାଙ୍କ ଉନ୍ନ� ଦେହବା  ହ�ି ତାହାଙ୍କ ଅପମାନ ଦେହବା ବାକ୍ୟ ଦେ
ଖିବାକ�
ମିଦେ�,         �ିଏ ମାନବୀୟ 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣର� ଜଦେଣ ପରାଜି� ବୟ୍କ୍�ି �� ଲ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷି� ହଅୁନ୍�ି     । ପ�ଣି ଦେ 
ୱି୍�ୀୟ ପ
ଖଣଡ୍,  ଅଥ4ା�୍

    ଅପମାନ ବିଷୟଦେର ଆଦେଲାଚନା ଜାରୀ ରଖନ୍�ି   । �ିଶାଇୟ କହନ୍�ି, “     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ମଵ୍ା
 କିଏ ବିଶଵ୍ା କରିଅଛ?ି  ଓ
      
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର ବାହୁ କାହା ନକିଟଦେର ପର୍କାଶି� ଦେହାଇଅଛ?ି”  ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,    ’  ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତା ଉଚଚ୍  ୱ୍ରଦେର କ ଣ

 କହଅୁଛନ୍�ି ଦେ�, “ ’     କ ଣ ଦେକହି ଦେମାଦେ� ଶ�ଣ�ଅଛି କି?    ’     ମୁଁ� �ାହା କହଅୁଛି କ ଣ ଦେକହି ବିଶୱ୍ା କଦେର କି?     ମୁଁ� ଜାଦେଣ ତାହାଙ୍କ ଅପମାନ
     ଦେହବା ବିଷୟଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା କଠନି ଅଦେଟ ” “            । କାରଣ ଦେ ତାହାଙ୍କ 
ୃଷଟି୍ଦେର ଚାରା �� ଲ୍ୟ ଓ ଶ�ଷକ୍ ଭମିୂର� ଉ�ପ୍ନ୍ନ ମ�ୂ
 �� ଲ୍ୟ ବଢ଼ି଼ଦେଲ;     ତାହାଙ୍କର ରପୂ କି ଦେଶାଭା ନାହିଁ; ପ�ଣି,  ତାହାଙ୍କ� ଦେ
ଖିଦେଲ,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ� ଶର୍
ଧ୍ା କରିବା,   ତାହାଙ୍କର ଏପରି

 ଦେ ୌନ୍
�4୍ୟ ନାହିଁ      । ଦେ ଅବଜ୍ଞା� ଓ ମନୁଷୟ୍ର �ୟ୍କ୍�;    
�ଃଖୀ ଦେଲାକ ଓ ଦେଶାକପରିଚି�,     ପ�ଣି ମନୁଷୟ୍ମାଦେନ �ାହାଠାର� ମ�ଖ
 ଆଚଛ୍ା
ନ କରନ୍�ି,      ଏପରି ଦେଲାକ �� ଲ୍ୟ ଦେ ଅବଜ୍ଞା� ଦେହଦେଲ,      ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ମାନ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ ”।

 ଦେଗାଟିଏ ପକ୍ଷଦେର,               
ା ଙ୍କ ପର୍�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମାନ୍ୟ ଦେ
ଖିଥାଉ ଦେ� ଦେ ଉଚଚ୍ ଓ ଉନ୍ନ� ଅଟନ୍�ି ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷଦେର
          
ା ଙ୍କ ପର୍�ି ମାନବୀୟ ମାନ୍ୟ ଦେ
ଖିଥାଉ ଦେ� ଦେ ଜଦେଣ ପରାଜି� ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି      । ତାହାଙ୍କଠାଦେର ଆକଷି4� ଦେହବା �� ଲ୍ୟ

    ଦେକୌଣ ି  ୱ୍ଭାବିକ କାରଣ ନ ଥିଲା, ବା �୍ବଦେର,      ଦେଲାକମାଦେନ ତାହାଙ୍କଠାର� ଆପଣା ମ�ଖ ଦେଫରାଇ ଦେନଦେବ   । ଦେ ମାଦେନ
       ତାହାଙ୍କଠାର� 
ୂର ଦେହାଇ�ିଦେବ। ଦେ ଅ�ୟ୍ଧିକ 
�ଃଖୀ ଦେଲାକ ଅଟନ୍�ି,    ଦେ ଅ�ୟ୍ଧିକ ଦେଶାକି� ଅଟନ୍�ି  “    । ମୁଁ� ତାଙ୍କଠାଦେର ଦେକୌଣ ି

     ମପ୍କ4 ରଖିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ। ବା �୍ବଦେର,      ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ� ଦେ
ଖିବାକ� ମଧୟ୍ ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ ”।

୩.   
ା ଙ୍କ କା�4ୟ୍

        ପର୍ଥମ 
�ଇଟି ପ
ଖଣଡ୍ �ୃ�ୀୟ ପ
ଖଣଡ୍ ପାଇୁଁ ମଞଚ୍ ପର୍ �୍� � କଦେର       । ଏବଂ �ୃ�ୀୟ ପ
ଖଣଡ୍ ଭାବବାଣୀର ମଧୟ୍ବ�୍4�ୀ
     ଭାଗଦେର ଅବ ଥ୍ି� ଓ ଅଦେନକ  ମୟଦେର ତାହା,      ଅଥ4ା� ଠକ୍ି ମମ4 ଥ୍ାନ ଭାବବାଣୀଗ�ଡି଼କର ଦେକନ୍
ର୍ ଅଦେଟ    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍
 ଦେ ଠାଦେର ଅଛ� ,   ଅଥ4ା�୍ �ୃ�ୀୟ ପ
ଖଣଡ୍ଦେର   । �ିଶାଇୟ ୫୩:୪-୬        । ଏବଂ ଦେ�ପରି ମୁଁ� ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
କ� ଅଧୟ୍ୟନ କଦେର,  
ୟାକରି
     ମ ଦ୍େ� ଧୟ୍ାନପବୂ4କ  ବ4ନାମଗ�ଡିକ� ଧାନ 
ଅିନ୍��          । ଏହା ବହ�ୁ ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଦେ� ଆପଣ ଦେହଉଥିବା ପରିବ�୍4�ନକ� ଧାନ 
ଅିନ୍�� ।

 �ିଶାଇୟ ୫୩:୪-୬, “   ନଶିଚ୍ୟ ଦେ (   ଦେ ହି 
ା �ୀଶ�)       ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର �ା�ନା ବ� ଧାରଣ କରିଅଛନ୍�ି ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର
 ବୟ୍ଥା ବ� ବହଅିଛନ୍�ି             । �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଆହ� ଓ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ 
ଵ୍ାରା ପର୍ହାରି� ଓ 
�ଃଖଗ୍ର �୍ ଦେବାଲି

             ମଣିଲୁ। ମା�ର୍ ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅଧମ4 ନମିନ୍ଦେ� କ୍ଷ�ବିକ୍ଷ� ଦେହଦେଲ ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନମିନ୍ଦେ� ଚୂଣ୍4ଣ ଦେହଦେଲ;
           ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଶାନ୍�ିଜନକ ଶା �ି୍ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର ବ�୍4�ିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପର୍ହାରଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  � ଥ୍ ଦେହଲୁ  ।

     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ଦେମଷଗଣ �� ଲ୍ୟ ବିପଥଗାମୀ ଦେହାଇଅଛ� ;      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଦେ�ୟ୍ଦେକ ଆପଣା ଆପଣା ବାଟଆଦେଡ଼
ଦେଫରିଅଛ� ; ଆଉ,        
ାପର୍ଭ� ଆମଭ୍  ମ �୍ଙ୍କର ଅପରାଧ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର ବ�୍4ତାଇଅଛନ୍�ି ”    । �ିଶାଇୟ ପ� �୍କଦେର ଏକ

 ଅ
ଭ୍�� ଅନୁଚଦ୍େଛ
,   ପ�ରା�ନ ନୟିମର  � ମାଚାର।

   ଏପରି ଅଦେନକ ବିଷୟ ଅଛ,ି         ଦେ�ଉୁଁ ବିଷୟଦେର ମୁଁ� ଦେକବ� ଏହି �ିଦେନାଟି ପ
ର� ଆଦେଲାଚନା କରିପାରିବି,     କିନ୍�� ମୁଁ� ଚାଦେରାଟି ବିଷୟକ�
  ଦେଜାର ଦେ
ବାକ� ଚାହୁଁ�ଅଛି  ।

ପର୍ଥମଦେର,      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ୪ ପ
 ଏହା କଦେହ ଦେ�,        ଦେ ହି 
ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର �ା�ନା ବ� ଧାରଣ କରିଅଛନ୍�ି ଓ
  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ବୟ୍ଥା ବ� ବହଅିଛନ୍�ି,    ’  ଦେ�ଦେବ ଏହାର ଅଥ4 କ ଣ ଅଦେଟ?     ’  ଦେ ହି ପରି ଭାଷାର ଅଥ4 କ ଣ ଅଦେଟ?   ଏହି ଭାଷାଦେର

  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରିଚି� ଅଟ� ,            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେନକ ଥର କହଥିାଉ ଦେ� �ୀଶ� କିପରି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ ନମିନ୍ଦେ� 
ଣଡ୍ଦେଭାଗ

The 52 Stories of the Bible



157

କଦେଲ      । ଆଉ ବା �୍ବଦେର ତାହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ;          ଦେ� ମୁଁ� ପାପ କଲି ଓ �ୀଶ� ଦେ ହି ପାପର 
ଣଡ୍ଦେଭାଗ କଦେଲ    । �ଥାପି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
    ଆପଣ �ିଶାଇୟ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ �ାଆନ୍�ି,      ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ନୂ�ନ ନୟିମକ� ଆ ନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଦେ
ଖନ୍�ି ଦେ�

       ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ ନମିନ୍ଦେ� 
ଣଡ୍ଦେଭାଗ କରିବାର ଅଧିକ ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�  ।  ମଭ୍ବ�ଃ,   ୨ କରିନ୍ଥୀୟ ୫:    ୨୧ ଏହି ବିଷୟଦେର
      ମଗ୍ର ବାଇବଲଦେର  ବ�ଠାର� ମହ�ୱ୍ପ�ଣ୍4ଣ ପ
 ଅଦେଟ         । �
ି ଆପଣଙ୍କ ବାଇବଲଦେର ଏହି ପ
 ଚିହ୍ନଟ କରା�ାଇ ନାହିଁ,  ଦେ�ଦେବ

   ଏହା ଚିହ୍ନଟ କରା�ିବା ଉଚି�:୍         ’      ଏହା ଏପରି ଏକ ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ପ
 ଦେ� କ୍ର�ଶ ଉପଦେର କ ଣ ଦେହାଇଥିଲା ତାହା ଆପଣ ବ� ଝି ପାରିଦେବ।
   ମୁଁ� ତାହା ପଢ଼ି଼ବାକ� �ାଉଅଛ,ି       କିନ୍��  ବ4ନାମଦେର ଏକ ପବୂ4ପ
 ଦେ
ଇ ପରିବ�୍4�ନ କରିବି     । ପାଉଲ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣଡ୍�ୀକ� କହନ୍�ି: 

“     �ାହାଙ୍କଠାଦେର ପାପର ଦେଲଶମା�ର୍ ନ ଥିଲା,  ତାହାଙ୍କ� (�ୀଶ�ଙ୍କ�)  ଦେ (ଈଶୱ୍ର)     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ପାପ  ଵ୍ରପୂ
କଦେଲ,    ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ (�ୀଶ�ଙ୍କ)     
ଵ୍ାରା ଈଶଵ୍ରଙ୍କର ଧାମି4କତା  ଵ୍ରପୂ ଦେହଉ ”     । �
ୟ୍ପି �ୀଶ� ଦେକଦେବ ପାପ

  କରି ନ ଥିଦେଲ,      ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ� ପାପ ରପୂଦେର ଗଣନା କଦେଲ,     �ାହା 
ୱ୍ାରା ଆପଣ ଓ ମୁଁ�,   ଦେ� ପାପୀ ଅଟ� ,  ଈଶୱ୍ରଙ୍କର ଧାମି4କତା
  ଵ୍ରପୂ ଦେହଉ।

        ଦେକବ� ଏ�ିକି ନୁଦେହୁଁ ଦେ� �ୀଶ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ଥ୍ାନଦେର ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କଦେଲ,    �
ୟ୍ପି ତାହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ,     କିନ୍�� ଏହା ଦେ� ଦେ 
     ଆମ  ଥ୍ାନଦେର ଦେ ପାପ  ୱ୍ରପୂ କଦେଲ     । �ୀଶ� କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ଝ�ଲିଦେଲ,        ଓ  ମଗ୍ର ଅନନ୍�ତାଦେର ପର୍ଥମ ଥର ପାଇୁଁ ପିତା

   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିର� ପୃଥକ ଦେହାଇଥିଦେଲ  । ପରଦେମଶୱ୍ର,         ଆପଣା କୃପା ଓ ଅନୁଗ୍ରହଦେର ଓ ଆପଣା ପଦ୍େରମ ଓ
ଧାମି4କତାଦେର,     �ୀଶ�ଙ୍କ� ପାପ  ୱ୍ରପୂ ଦେହବା ଦେ
ଖିଦେଲ;     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ଝ�ଲୁଥିଦେଲ,     ଦେ ବିଲ ମାଉନ୍ ଙ୍କ ପାପ
କଦେଲ                । ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ଥ୍ାନଦେର ପାପ  ୱ୍ରପୂ କଦେଲ ଓ ଦେ�ଣ� ଦେ ଦେ ହି ପାପ ଦେହ�� 
ଣଡି୍� ଦେହଦେଲ। ତାହାପଦେର,  ତାହାର

   ଅନ୍ୟ ପାଶ୍4ୱ ଅ
ଭ୍�� ଅଦେଟ,             କାରଣ ଏପରି ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ଧାମି4କ ରପୂଦେର ବୟ୍ବହାର କରା�ାଇଥିଲୁ, 
    କିନ୍�� ବା �୍ବଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧାମି4କ ଗଣାଗଲୁ   । ଦେଗାଟିଏ ଅଥ4ଦେର,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ୱ୍ଭାବଦେର  ହଭାଗୀ

     ଦେହାଇଥାଉ ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ଧାମି4କତା ଅଛି           । ଏପରି ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ବିଲ ମାଉନ୍ ଧାମି4କ ଅଟନ୍�ି। ବିଲ ମାଉନ୍ 
 ଧାମି4କ ଅଟନ୍�ି,    କାରଣ �ୀଶ� ଧାମି4କ ଅଟନ୍�ି       । ତାହା ହିଁ �ହିଁର ପଣୂ୍4ଣ ଅଥ4 ଅଦେଟ,      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ିଶାଇୟ କହନ୍�ି ଦେ� ଦେ 

       ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର �ା�ନା ବ� ଧାରଣ କରିଅଛନ୍�ି ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ବୟ୍ଥା ବ� ବହଅିଛନ୍�ି  ।

   “ ”        ଏହି  ମ �୍ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ାୟଶଚି୍� ଶବ
୍କ� ଧମ4���୍ୱ୍  ମବ୍ନ୍ଧି� ବିଶିଷଟ୍ ଶବ
୍ ରଦୂେପ ବୟ୍ବହାର କରା�ାଏ    । କ୍ର�ଶ
 ’  ଉପଦେର କ ଣ ଦେହାଇଥିଲା?   ’   ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ବ�ି
ାନ କ ଣ  ାଧନ କରିଥିଲା?     ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେନକ  ମୟଦେର ପର୍�ି ଥ୍ାପନାର

   ପର୍ାୟଶଚି୍� ବିଷୟଦେର ଆଦେଲାଚନା କରିଥାଉ,          ଓ ଦେ ଥିର ଅଥ4 ଏହା ଦେ� �ୀଶ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ଥ୍ାନକ� ଦେନଇଥିଦେଲ,  ଅଥ4ା�୍
 ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ,   ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ଦେର,        ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ଥ୍ାନ ଅଥ4ା�୍ ଧାମି4କତାର  ଥ୍ାନକ�

ଦେନଇପାର�       । ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ� ଦେକଦେତାଟି ଉ
ାହରଣ ଦେ
ବାକ� ଚାଦେହୁଁ,      କାରଣ ଏହା ଦେକଦେତାଟି ଗଭୀର  �ୟ୍ ଅଦେଟ,     ଓ �
ି ଆପଣ ଏହି
       ବିଷୟକ� ଧୟ୍ାନ ନ କରନ୍�ି ଓ ଅନୁଧୟ୍ାନ ନ କରନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ଦେ ଥିର ଗଭୀରତାକ� ଜାଣିପାରିଦେବ ନାହିଁ  ।

         ଦେଗାଟିଏ ଉ
ାହରଣ ପିଲ୍ଗ୍ରୀମ ପଦ୍େରାଗ୍ଦେର ନାମକ ପ� �୍କର ଦେଲଖକ ଜନ୍ ବ�ନ୍ୟାନଙ୍କଠାର� ମିଦେ�    । ଦେ ଗ୍ଦେର ଏବାଉଣଡି୍ଙ୍ଗ
                ନାମକଆପଣା ଜୀବନୀ ପ� �୍କ ମଧୟ୍ ଦେଲଖିଅଛନ୍�ି। ବ� ନ୍ୟାନ ପାପ  ହ�ି  ଂଘଷ4 କରିଥିଦେଲ। ଦେ ଏହି ବିଷୟ ବ� ଝିବାଦେର  ଂଘଷ4

  କରି ଥିଦେଲ ଦେ�,     ପରଦେମଶୱ୍ର କିପରି ତାହାଙ୍କ� କ୍ଷମାକରି ପାରନ୍�ି,     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ବହ�ୁ ପାପ କରିଥିଦେଲ,    ଓ କରିଥିବା ପାପ
 ଭୟଙ୍କର ଥିଲା?   ଦେ ଦେରାମୀୟ ୩:       ୨୪ ପ
 ଉପଦେର ଆପଣା ଧୟ୍ାନର ବିଷୟଦେର କହନ୍�ି   ’  । ଜନ୍ କ ଣ କହନ୍�ି,    ତାହା ମୁଁ� ପଢ଼ି଼ବାକ�

ଚାଦେହୁଁ   “          । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଘଦେର ଏକ  ନ୍ତାପପଣୂ୍4ଣ ମନୁଷୟ୍ ରପୂଦେର ଏପଟ ଦେ ପଟ ଦେହଉଥିଦେଲ,     ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେ ହି ବାକ୍ୟ ଦେମା
   ‘ହ
ୃୟକ� ଆକଷ4ଣ କରିଥଲିା ପ�ଣି,    �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ବିନାମଲ୍ୂୟଦେର ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହଦେର,     ଖର୍ୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ଦେ�ଉୁଁ ମ�କ୍�ି

ଅଛ,ି    �

୍ଵ୍ାରା ଧାମି4କ ଗଣି� ହଅୁ, (  ଦେରାମୀୟ ୩:୨୪)’  । କିନ୍�� , ଓଦେହା,      ଦେମା ଜୀବନକ� ଏହା କିପରି ପରିବ�୍4�ନ କରିଅଛି  । ବ�୍4�ମାନ,
             ମୁଁ� ଦେ�ପରି ଏକ 
�ଃଖ
ାୟକ ନ
ିର୍ା ଓ  ୱ୍ପନ୍ର� ଜାଗୃ� ଦେହାଇଥିଲି ଓ ଏହି  ୱ୍ଗ4ୀୟ ବାଣୀକ� ଶ�ଣ�ଥିଲି,     ଦେ� ଦେ ହି ବାକ୍ୟ ବିଦେଶଷ

   ରପୂଦେର ଦେମା ପାଇୁଁ ଥିଲା   । ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,   ଦେ ଦେରାମୀୟ ୩:     ୨୪ କ� ଏହପିରି ବ� ଝି ଥିଦେଲ        । ଏହା ଏପରି ଥିଲା ଦେ� ଈଶୱ୍ର ତାଙ୍କ� ଏହା
  କହବିା ଦେ ଶ�ଣିଦେଲ, “ପାପୀ,        �� ଦେମ ଚିନ୍ତା କରିଥାଅ ଦେ� �� ମ ପାପ ଦେହ�� [   �� ମ ପାପ ଦେହ�� ]      ଆମଦ୍େଭ �� ମର ପର୍ାଣକ� ରକ୍ଷା କରି
 ପାରିବା ନାହିଁ? ଦେ
ଖ,           ଆମଭ୍ର ପ��ର୍ ଆମଭ୍ 
ୱ୍ାରା ଓ ଆମଦ୍େଭ ତାହାଙ୍କ� ଦେ
ଖ� ଓ �� ମକ� ନୁଦେହୁଁ,    ଓ ଆମଦ୍େଭ ଦେ�ରଦୂେପ

  ତାହାଙ୍କଠାଦେର ପର୍ ନ୍ନ ଅଟ� ,     ଦେ ରଦୂେପ �� ମଭ୍  ହ�ି ବୟ୍ବହାର କରିବା ”      । ତାହା ପର୍�ି ଥ୍ାପନାମ�ୂକ ପର୍ାୟଶଚି୍� ଅଦେଟ। ତାହା
  ଏପରି ଏକ ବୟ୍କ୍�ି,              �ିଏ ଆପଣା ପାପର ଭୟାବହତାକ� ଓ ଖର୍ୀଷଟ୍ କ୍ର�ଶ ଉପଦେର �ାହା କରି ଅଛନ୍�ି ତାହା ବ� ଝି ପାରନ୍�ି,  ଦେ�

      ଈଶୱ୍ର ଦେ�ପରି �ୀଶ�ଙ୍କ  ହ�ି ବୟ୍ବହାର କରିବା ଉଚି�,୍        ଦେ ହରିଦୂେପ ଦେ ଆପଣ ଓ ଦେମା  ହ�ି ବୟ୍ବହାର କର�ଅଛନ୍�ି,   ଓ ଦେ 
       ଆପଣ ଓ ଦେମା  ହ�ି ଦେ�ପରି ବୟ୍ବହାର କରିବା ଉଚି�,୍        ଦେ କ୍ର�ଶ ଉପଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ  ହ�ି ଦେ ହପିରି ବୟ୍ବହାର କଦେଲ  “। ନଶିଚ୍ୟ

        ”     ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର �ା�ନା ବ� ଧାରଣ କରିଅଛନ୍�ି ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ବୟ୍ଥା ବ� ବହଅିଛନ୍�ି। ଏହା ଦେକୌଣ ି ଏକ �ଥୟ୍
      ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଆପଣ ପଢ଼ି଼ ଆପଣା ମ �୍କଦେର ବ� ଝିପାରିଦେବ,          କିନ୍�� ଅଦେନକ  ମୟଦେର ମ�ଖ୍ୟ ବିଷୟକ� ବ� ଝିବାଦେର ଅଦେନକ  ମୟ ବା

  ଅନୁଭ�ିୂର ଆବଶୟ୍କତା ଦେହାଇଥାଏ।

ମୁଁ�,          
ା ଙ୍କ ଗୀ�ର ଏହି ଭାଗଦେର ଅନ୍ୟ �ିଦେନାଟି ବିଷୟକ� ଉଲ୍ଦେଲଖ କରିବକ� ଚାଦେହୁଁ        । 
ୱି୍�ୀୟ �ଥୟ୍ ଏହା ଦେ� ଦେ ହି 
ା 
 ଅଦେନକଙ୍କ 
ୱ୍ାରା,     ଅଥ4ା�୍ ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ� ଉ
ଧ୍ାର କରିବାକ� ଆ �ଅଛନ୍�ି,     ଦେ ମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା �ିରଷକୃ୍� ଦେହବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି।

    ୪ ପ
ଦେର 
ୱି୍�ୀୟ ଭାଗକ� ଦେ
ଖନ୍�� , “          �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଆହ� ଓ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ 
ଵ୍ାରା ପର୍ହାରି� ଓ
  
�ଃଖଗ୍ର �୍ ଦେବାଲି ମଣିଲୁ ”      । ଈଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରି କା�4୍ୟ କରନ୍�ି ନାହିଁ, ’    କ ଣ ଦେ କରନ୍�ି କି?   ଏଠାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

  ଦେ ହି 
ା ଙ୍କ� ଦେ
ଖ�,      “ ”  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� କପା�ଦେର ଏକ ବଡ଼ ଏଲ୍  ହ�ି ଦେ
ଖ�        । ଆପଣ  ମ ଦ୍େ� ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ମୁଁ� ଦେକଉୁଁ
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  ଗୀ� ବିଷୟଦେର କହଅୁଛ,ି        ମୁଁ� ଅନୁମାନ କର�ଅଛି ଦେ� ଆପଣ  ମ ଦ୍େ� ଏହା ଜାଣନ୍�ି        । ଦେ ପରାଜିୟ ଅଟନ୍�ି। ପରାଜୟ ତାଙ୍କ ମ�ଖଦେର
        ପର୍କାଶି� ହଏୁ। ଆପଣ ତାହା ଦେ
ଖନ୍�ି ଓ ଆପଣ �ିରଷକ୍ାର କରନ୍�ି,  ଓ କହନ୍�ି, “       ମୁଁ� ତାଙ୍କ  ହ�ି ଦେକୌଣ ି  ମପ୍କ4 ରଖିବାକ�

 ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ ”         । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଦେ
ଖ� ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ବିନ୍
�ଦେର ପହଞଚି୍ଥାଉ,  ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର
 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହୁ, “    ପରଦେମଶୱ୍ର ତାଙ୍କ� 
ଣଡ୍ ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି         । ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପର୍ହାରି� ଦେହଦେଲ। ଦେ ଏହପିରି

          ’  ”   ପରାଜି� ଦେହବା  କାଶ� ଘୃଣି� ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ। ଦେ
ଖନ୍�� ଈଶୱ୍ର ତାଙ୍କ  ହ�ି କ ଣ କର�ଅଛନ୍�ି। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ା 
   ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ� ଉ
ଧ୍ାର କରିବାକ� ଆ ିଥିଦେଲ,    ଦେ ମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା �ିରଷକୃ୍� ଦେହଦେଲ      । �ଥାପି ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅଧମ4

             ନମିନ୍ଦେ� କ୍ଷ�ବିକ୍ଷ� ଦେହଦେଲ। ଆପଣ ଦେ�ାହନ  � ମାଚାରଦେର ତାଙ୍କ ବକ୍ଷ ଥ୍�ଦେର ବଚ୍4ଛା 
ୱ୍ାରା ଦେଭ
 କରା�ିବା ବିଷୟ
ପଢ଼଼ନ୍�ି,        ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ କ୍ର�ଶାପ4ଣ ବିଷୟଦେର ଆଦେଲାଚନା କରି ପାରିବା        । କିନ୍�� ଅଦେନକ  ମୟଦେର ମୁଁ� ଭାଦେବ ଦେ�

              ବା �୍ବଦେର ଆମକ� ଏହା ବ� ଝିବା ପାଇୁଁ  ାହା�4ୟ୍ର ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅଧମ4 ନମିନ୍ଦେ� କ୍ଷ�ବିକ୍ଷ� ଦେହବାର
 ’  ଅଥ4 କ ଣ।

      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଇ ର୍ାଏଲକ� ଅନ୍�ିମ ଥର �ା�ର୍ା କଲି,    ମୁଁ� ଏକ  ଂଗ୍ରହା�ୟକ� �ାଇଥିଲି,       ଓ ୧୦ ବଷ4 ପଦୂେବ4 ଦେ ମାଦେନ ଖନନ
                 କରିଥିଦେଲ ଓ ଦେମା ଜାଣିବା ଅନୁ ାଦେର ଦେ ମାଦେନ ପର୍ଥମ ଥର ଏପରି ଏକ କ୍ଷ�
ର୍ ଶବାଧାର ପରି ଏକ ବ �୍� ପାଇଥିଦେଲ �ାହା

   ଭି�ଦେର ଦେଗାଟିଏ ଦେଗାଡ଼ର ଅଂଶ,               ପା
ର ଗଣଠ୍ି ଓ ପା
ର ଗଣଠ୍ଦିେର ଲାଗିଥିବା ୪ ଇଞଚ୍ ବିଶିଷଟ୍ ଦେଗାଟିଏ ଲୁହାର କୀଳା  ହ�ି ଏକ
 ପା
 ଥଲିା     । ଆପଣ ଦେ
ଖନ୍�ି ଓ ଚାଲି�ାଆନ୍�ି, “      ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅଧମ4 ନମିନ୍ଦେ� କ୍ଷ�ବିକ୍ଷ� ଦେହଦେଲ ”    । ବିଗ� ୧୦ ବଷ4

ପ�4ୟ୍ନ୍�,   ମୁଁ� ଦେଗାଟିଏ ବିଶୱ୍ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର,      ଦେଗାଟିଏ ଦେ ମିଷଟ୍ାରଦେର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଶଦ୍େରଣୀଦେର ପର୍ାୟ ୩୦,   ୪୦ ଜଣ
       ବି
ୟ୍ାଥି4ଙ୍କ� ୪ ଥର ନୂ�ନ ନୟିମର ପରିଚୟ ବିଷୟକ� ଶିଖାଇଅଛି         । ମୁଁ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଥର କ୍ୟାମପ୍ କ୍ର�ଦେ ଡ଼୍ ଫର ଖ୍ରାଇଷଟ୍

      
ୱ୍ାରା ପର୍ �୍� � �ୀଶ�ଙ୍କ ଚ�ଚଚି୍�ର୍ ଦେ
ଖାଇଲି। ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଶଦ୍େରଣୀଦେର,  ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବଷ4,  ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ି,  ଅଥ4ା�୍
ପାରମପ୍ାରିକଗ�, କ୍ଷ�
ର୍, 
�ବ4�, ବଡ଼,      କଠନି ଫ� ଟବଲ ଦେଖଳା�ିଠାର� ଆନ୍�ଃରାଷଟ୍ର୍ୀୟ ବି
ୟ୍ାଥି4 ପ�4ୟ୍ନ୍�,   �ିଏ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା

    ବ� ଝିବାଦେର ମଧୟ୍ କଠନି ଅନୁଭବ କର�ଥିଦେଲ,     ମ �୍ଙ୍କ ଚକ୍ଷ�ର� ଲୁହ ବାହାରିଥିଲା,      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ପର୍ଥମ ଥର ପାଇୁଁ
     “ ”         ’ବ� ଝି ପାରିଥିଦେଲ ଦେ� ବା �୍ବଦେର ଏହି ପରାଜି� ବୟ୍କ୍�ି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅଧମ4 ନମିନ୍ଦେ� କ୍ଷ� ବିକ୍ଷ� ଦେହବାର ଅଥ4 କ ଣ   । ଦେ 

               ଚୂଣ୍4ଣ ଦେହଦେଲ। ଆପଣଙ୍କ ପାପ ଓ ଦେମା ପାପର ଦେବାଝ କ୍ର�ଶ ଉପଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ� ଚୂଣ୍4ଣ ବିଚୂଣ୍4ଣ କରିଥିଲା। ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର
            ଶାନ୍�ିଜନକ ଶା �ି୍ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର ବ�୍4�ିଲା।  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଅନନ୍�କା�ଦେର ପର୍ଥମ ଥର ଦେ ପିତା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିର�

 
ୂର ଦେହାଇଥିଦେଲ,              କାରଣ ପାପର ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର ପିତା ପରଦେମଶୱ୍ର ରହି ପାରନ୍�ି ନାହିଁ ଓ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ତାହାଙ୍କ ପ��ର୍ ପାପ
  ୱ୍ରପୂ ଦେହାଇଥିଦେଲ,    ଆପଣା ମ�ଖକ� ଦେଫରାଇବାକ� ପଡି଼ଥିଲା,         �ାହା 
ୱ୍ାରା ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧାମି4କତା ଦେହାଇ ପାର�   । ଏହା

                   ଚୂଣ୍4ଣ କର�ଥିଲା ଓ ଦେଶଷଦେର ଗୀ� ଂହ�ି ୨୨ କ� ଉ
ଧ୍ରଣ କର� କର� ଓ ଗୀ� ୨୨ ବିଶୱ୍ା ଓ ଆନନ୍
ର ଉକ୍�ିର  ହ�ି  ମାପ�୍
     ଦେହବା ଜାଣି ଦେ ଚି�କ୍ାର କରି କହଦିେଲ, “   ଦେହ ଦେମାହର ପରଦେମଶଵ୍ର,   ଦେହ ଦେମାହର ପରଦେମଶଵ୍ର,    �� ମଦ୍େଭ କାହିଁକି ଦେମାଦେ� ପରି�ୟ୍ାଗ

କରିଅଛ?”   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ�,  ଅଥ4ା�୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�,     �ିଏ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଉ
ଧ୍ାର କରିବାକ� ଆ ିଥିଦେଲ, 
 �ିରଷକ୍ାର କଲୁ।

     �ୃ�ୀୟ ବିନ୍
� ତାହାଙ୍କ ତାଡ଼ନା ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ,    �ାହା ୫ଖ ଦେର 
ଆି�ାଇଅଛି  “     । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଶାନ୍�ିଜନକ ଶା �ି୍ ତାହାଙ୍କ
 ”            ଉପଦେର ବ�୍4�ିଲା। ତାହାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶାନ୍�ି ପର୍ାପ�୍ ଦେହଲୁ। ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଶାନ୍�ିର ଅନୁଭବ ଦେ
ଇ ନାହୁଁାନ୍�ି।

     ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏହା କହବିାକ� ଦେ
ଇ ନାହୁଁାନ୍�ି, “ଉ��୍ମ,          ଆଜି �� ଦେମ ଆପଣା ବିଷୟଦେର ଭଲ ଅନୁଭବ କରିପାର ପ�ଣି କାଲି
  ତାହା ନ ଥିବ ”                । ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ମରାମ�ି କରି ନ ଥିଦେଲ। ଦେମା ମୁଁା ବିଗ�  ା� ବଷ4ଦେର  ା� ଥର ଅ �୍ଦ୍େରାପଚାର ଦେହାଇଅଛନ୍�ି।

        ଦେ ୮୨ ବଷ4 ବୟ କ୍ ଅଟନ୍�ି। ଦେ ମାଦେନ ମୁଁାଙ୍କ� ମରାମ�ି କଦେଲ,     ଓ ବ�୍4�ମାନ ଦେ ଠକ୍ି ଅଛନ୍�ି     । କିନ୍�� ଈଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ
               ଆ�ମ୍ାର ମରାମ�ି କରି ନ ଥିଦେଲ। ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ମରାମ�ି କରି ନ ଥିଦେଲ। ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  � ଥ୍ କଦେଲ।

           ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଶାନ୍�ିଜନକ ଶା �ି୍ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର ବ�୍4�ିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପର୍ହାରଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  � ଥ୍ ଦେହଲୁ।

       “  ” ଧମ4���୍ୱ୍ ପୃଷଠ୍ଭମିୂଦେର ଏଥି ପାଇୁଁ ବୟ୍ବହ�ୃ କ�ପ୍ନା�ମ୍କ ଶବ
୍ କ୍ର�ଶର ପ�4୍ୟାପ�ି୍ ଅଦେଟ     । �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ ଏକାଥଦେର
    ଦେ ହି ପରମ ବ�ି
ାନକ� ଉ� ୍ଗ4 କରିଥିଦେଲ,        �ାହା ଫ�ଦେର ଆପଣ ଦେ�ଦେ� ବଡ଼ ପାପ କଦେଲ ମଧୟ୍,      ମୁଁ� ଦେ�ଦେ� ଥରଆପଣା ପରି୍ୟ
  ପାପ କଦେଲ ମଧୟ୍,      ଶାନ୍�ି ଓ  � ଥ୍ତା ଆମ ହ �୍ଦେର ଅଛ,ି      କାରଣ �ୀଶ�  ବ4
ା ଆମ ହ �୍ଦେର ଅଛନ୍�ି     । ଏପରି ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ନାହିଁ,
     �ାହା ଆପଣଙ୍କ� କ୍ର�ଶର ବାହାଦେର ରଖି ପାରିବ,        ଦେ�ପ�4୍ୟନ୍� ଆପଣ ନଦିେଜ ବାହାର ଦେହବାକ� ମନ ଥ୍ କରିଦେବ ନାହିଁ    । ଏଥିଦେର କିଛି

  ଫରକ ପଦେଡ଼ ନାହିଁ,         ଅଥ4ା�୍ ଆପଣ 
ୱି୍�ୀୟ ମାଗ4ର ଜଦେଣ ଦେବଶୟ୍ା ଦେହାଇଥାଆନ୍�� ନା କାହିଁକି,     ଆପଣ ନନି୍
ା କରିବା  �୍ର୍ୀ
  ଦେହାଇଥାଆନ୍�� ନା କାହିଁକି,      �ାହା
ୱ୍ାରା ଆପଣଙ୍କ  ୱ୍ାମୀର ଜୀବନକ� ଦେଶାଚନୀୟ କରିଅଛ,ି     ଆପଣଙ୍କ ଏକ ଘୃଣା��କ୍�  ୱ୍ାମୀ
  ଦେହାଇଥାଆନ୍�� ନା କାହିଁକି,       �ିଏ ଆପଣଙ୍କ  �୍ର୍ୀ ଓ  ନ୍ତାନଗଣଙ୍କ� ଦେମୌଖିକ ରପୂଦେର,     ମଭ୍ବ�ଃ ଶାରୀରିକ ରପୂଦେର

 
�ବ4୍ୟବହାର କରଅଛନ୍�ି      । ଏଥିଦେର କିଛି ଫରକ ପଦେଡ଼ ନାହିଁ,        ଅଥ4ା�୍ ଆପଣ ଦେଗାଟିଏ ଅବାଧୟ୍  ନ୍ତାନ ଦେହାଇଥାଆନ୍�� ନା କାହିଁକି, ଦେ�
            ଆପଣା ମାତା ପିତା ଓ ଆପଣା ଭଉଣୀ ଓ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଘୃଣାଦେ�ାଗ୍ୟ କା�4୍ୟ କରିଅଛନ୍�ି    । �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ

          � ମାଚାରର ଶ�ଭ  ମବ୍ା
 ଏହା ଦେ� ଆପଣ ଶାନ୍�ିର  ହ�ି ରହି ପାରିଦେବ,     ଦେ� ଆପଣ  � ଥ୍ତା ପାଇ ପାଇଦେବ,  ଦେ� ଆଘା�,  ଓ
ବିଫ�ତା,    �ନ୍�ର୍ଣା ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ  ୱ୍ା ଥ୍ୟ୍, ଶାନ୍�ି,    ଓ ଆଧୟ୍ା�ମି୍କ ପରିପକ୍ୱତାଦେର ବୃ
ଧ୍ପିାଇପାରିଦେବ    । ଆପଣ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ

          
ନି ମା ୍ କ� �ିବା ଓ �ୀଶ�ଙ୍କ� ପ�ଣି କ୍ର�ଶଦେର ଚଢ଼଼ାଇବାର ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ;      ବା ଦେ�ପରି ଦେମାର ଜ୍ଞା�ି ଭାଇ କହନ୍�ି, “  ବ�ି
ାନ
 କରିବାକ� �ାଉଅଛ� ”             । ଆପଣଙ୍କ� ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇୁଁ ଆପଣଙ୍କ �ନ୍�ର୍ଣା ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ� କିଛି  ାହା�4ୟ୍ କଦେର

ନାହିଁ,   ଦେ�ଣ� ଆପଣ �ାନ୍�ର୍ଣା-     ଥ୍�କ� �ିବାର ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ        । �ିଦେହାବା  ାକ୍ଷୀଙ୍କ  ହ�ି 
ୱ୍ାରଦେର ଆଘ� କରିବାର
                ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ ଓ ବାପଟି୍ଷଟ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି ବହ�ୁ କିଛି ଧାମି4କ କିୟାକଳାପ କରିବାର ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଆପଣ ଶାନ୍�ି
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                   ଥ୍ାପନା କରନ୍�ି ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣ  � ଥ୍ତା ପର୍
ାନ କରନ୍�ି ନାହିଁ। ଏହା ଏପରି ଦେକୌଣ ି କା�4ୟ୍ ନୁଦେହୁଁ �ାହା ଆପଣ ଓ ମୁଁ�
କରିଥାଉ,     କାରଣ ଶା �ି୍ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର ବ�୍4�ିଅଛି       । ଆଉ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଶା �ି୍ ପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେଲ,    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� ଆମ

  ପାପର 
ଣଡ୍ଦେଭାଗ କଦେଲ,            ତାହା 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  � ଥ୍ ଦେହଲୁ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଶାନ୍�ି  ଥ୍ାପନ କଲୁ  ।
              ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ�  ାହା�ୟ୍ କରି ନାହୁଁ�। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏଥିର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଦେନାହୁଁ�। ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ବିନା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମୃ� ଅଟ� ।
                ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ପାପ ଓ ଅପରାଧଦେର ମୃ� ଅଟ� । କିନ୍�� ଏହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଦେଟ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପୀ ଦେହଦେଲ

 �
ଧ୍ା,     ଖର୍ୀଷଟ୍ ଦେମା ପାଇୁଁ ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କଦେଲ     । ମୁଁ� ଏଥିର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଦେଟ,  ଏଥିପାଇୁଁ ନୁଦେହୁଁ,       ମୁଁ� ତାହା ଲାଭକରିବା ପାଇୁଁ କିଛି କା�4ୟ୍
  କରିଥିବା ଦେ�ାଗ� ନୁଦେହୁଁ,   କିନ୍�� ତାହାଙ୍କ କୃପା,  ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ,    ଓ ତାହାଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଦେହ��     । ଶାନ୍�ିଜନକ ଶା �ି୍ �ୀଶ�ଙ୍କ

  ଉପଦେର ବ�୍4�ିବା ଦେ�ାଗ�,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶାନ୍�ି ପାଇଲୁ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  � ଥ୍ ଦେହଲୁ  ।

      ଚ�� ଥ4 ବିନ୍
� ମାନବୀୟ ପାପର  ାବ4ଦେଭୌମୟ୍ ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ       । ଏହି କ୍ଷ�
ର୍ ପ
ଖଣଡ୍ଦେର ଅଦେନକ ବିଷୟ ଅଛ,ି   ଏଠାଦେର ନୁଦେହୁଁ କି? 
      ପାପର  ାବ4ଦେଭୌମର ଅଥ4 ବା �୍ବଦେର  ମ ଦ୍େ� ପାପ କରିଅଛନ୍�ି   । �ିଶାଇୟ ୫୩:୬: “     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ଦେମଷଗଣ �� ଲ୍ୟ

 ବିପଥଗାମୀ ଦେହାଇଅଛ� ;      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଦେ�ୟ୍ଦେକ ଆପଣା ଆପଣା ବାଟଆଦେଡ଼ ଦେଫରିଅଛ� ”    । ତାହାଙ୍କ ବାଟଆଡ଼କ�।  ବ4ନାମକ�
  “ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� । ଆଉ, “ 
ାପର୍ଭ�,”  “   ” “   ”  �ିଦେହାବା ଆମଭ୍  ମ �୍ଙ୍କର ଅପରାଧ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର ବ�୍4ତାଇଅଛନ୍�ି ଅଥ4ା�୍

 
ା ଙ୍କ ଉପଦେର ”          । ଏହି ନୟିମର ଦେକୌଣ ି ବୟ୍�ିକ୍ରମ ନାହିଁ। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ଷୃଟ୍ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଅନ୍�ିମ ଦେମଷ, ଆପଣ, ମୁଁ�, 
  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଉ��୍ମ ବନ୍ଧ�,   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଉ��୍ମ ପର୍�ିବା ୀ,   ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଅନ୍�ିମ ବୟ୍କ୍�ି,   ଦେ ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର �ୀଶ�

  ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ କା�4୍ୟ ବିନା,  ବିପଥଗାମୀ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି,     ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧାମି4କତାର ମାଗ4କ� �ୟ୍ାଗ କରିଅଛନ୍�ି,    ଓ ପାପଦେର ପ�ି�
ଦେହାଇଅଛନ୍�ି              । ଏହପିାଇୁଁ ପଣୂ୍4ଣ�ଃ ଆଉ ଦେକୌଣ ି ବୟ୍�ିକ୍ରମ ନାହିଁ। ପ�ଣି ଏହା ବାଇବଲର ଏକ ମ�ଖୟ୍ ପର୍ ଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର�

 ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ;   ଏହା �ିଶାଇୟ ୫୩:   ୬ ଦେର ଅଛି           । ପାଉଲ ମ�ୂ ବିଷୟକ� ଜାଣିବା ପାଇୁଁ ଦେରାମୀୟ ପ� �୍କଦେର ପର୍ାୟ �ିଦେନାଟି
  ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆଦେଲାଚନା କରନ୍�ି,           ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ବିନା ନରକ ଛଡ଼ା ଆଉ ଦେକୌଣ ି ବିଷୟର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଦେନାହୁଁ�, 

              କାରଣ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ବୟ୍�ି� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ପାପ କରିଅଛ� ଓ ଦେଶଷଦେର ଦେ ପ�ରା�ନ ନୟିମରର� ଏକ ଅନୁଚଦ୍େଛ
  ମହୂକ�
 ଉ
ଧ୍ରଣ କରନ୍�ି     । ନମିନ୍ଦେର ଦେକଦେତାଟି ପ
 
ଆି�ାଇଅଛ:ି  ଦେରାମୀୟ ୩:୧୦; “  ଦେ�ପରି ଦେଲଖାଅଛ,ି   ଧାମି4କ ଦେକହି ନାହିଁ, ନା,  ଜଦେଣ

  �
ଧ୍ା ନାହିଁ   । ଦେ� ବ� ଦେଝ,   ଏପରି ଦେକହି ନାହିଁ;    ଦେ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ଦେଵଷଣ କଦେର,   ଏପରି ଜଦେଣ ନାହିଁ;    ଦେ ମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ବିପଥଦେର
�ାଇଅଛନ୍�ି,    ଏକ  ାଙ୍ଗଦେର ଅକମ4ଣୟ୍ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି;   ଦେ�  �କ୍ମ4 କଦେର,   ଏପରି ଦେକହି ନାହିଁ, ନା,    ଏପରି ଜଦେଣ ଦେହଦେଲ ନାହିଁ ”।

   �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ କା�4୍ୟ ବୟ୍�ି�,           ଅଥ4ା�୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟଦେର କା�4୍ୟ କରିବା ଓ ଆପଣା ନକିଟକ� ଆଣିବା ଓ
    ବିନାମଲ୍ୂୟଦେର ପାପ କ୍ଷମା ପର୍
ାନ କରିବା,    ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ି ପାପ କରିଅଛନ୍�ି      । ୬ ପ
ଦେର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ଏହି କୂ� ି୍�, 

     ଭୟଙ୍କର ପାପର ଏକ ଅ
ଭ୍�� ଛବି ଅଛ;ି       ’   ’  ଏବଂ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ�ପରି ବୟ୍ବହାର କରା�ିବା ଉଚି�୍ ତା ବ
�ଦେର ଈଶୱ୍ର କ ଣ
କରନ୍�ି?         ଦେ ଆପଣଙ୍କ ଓ ଦେମା ଅପରାଧକ� ଆପଣା ପ��ର୍ଙ୍କ ଉପର ବ�୍4ତାଇଅଛନ୍�ି       । ଏହା ଅନୁଗ୍ରହ ଅଦେଟ। ଏହା  ଦେବ4ା��୍ମ

 ବୟ୍ାଖୟ୍ା ଅଦେଟ,        ଦେମା ଅନୁ ାଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ବାଇବ�ଦେର ଅନୁଗ୍ରହର ଶଦ୍େରଷଠ୍�ମ ଛବି ଅଦେଟ     । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପବି�ର୍ତା ଦେମା
   ଜଘନ୍ୟ ପାପକ�  ହ୍ୟ କରିଅଛ,ି        କାରଣ ମୁଁ� ଦେକୌଣ ି କାରଣର� ମଧୟ୍ ଦେ ଥିର ଦେ�ାଗ୍ୟ ନୁଦେହୁଁ       । ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ�  ାହା�4ୟ୍ କରିବା ପାଇୁଁ
                ଦେକୌଣ ି କା�4ୟ୍ କର�ନାହିଁ । ମା�ର୍ ଦେ ଦେଗାଟିଏ କାରଣର� ଦେମା ଜଘନ୍ୟ ପାପକ�  ହ୍ୟ କର�ଅଛନ୍�ି ଓ ଦେକବ� ଦେଗାଟିଏ କାରଣର�, 

      କାରଣ ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବାକ� ମଦେନାନୀ� କରିଅଛନ୍�ି        । ଦେ ଆପଣା  ନ୍ତାନକ� ପଦ୍େରରଣ କରିବାକ� ମଦେନାନୀ�
କରିଅଛନ୍�ି,     ଦେ� ଦେମା ପାପ  ୱ୍ରପୂ ଦେହଦେବ,      ଦେ�ପରି ମୁଁ� ତାଙ୍କ ଧାମି4କତା  ୱ୍ରପୂ ଦେହାଇପାଦେର       । ତାହା ମୁଁ� ବ� ଝି ପାଦେର ନାହିଁ।

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେନକ  ମୟଦେର ପର୍ାଥ4ନା କରିଥାଉ, “   ତାହା ଉଚି� ନୁଦେହୁଁ,”     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କରି ନ ଥାଉ କି?  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ପରି ଚାହୁଁ� ଦେ ହପିରି ହଏୁ ନାହିଁ,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହ,ୁ “ପରଦେମଶୱ୍ର,      ଆ ନ୍�� ଓ ଏହି  ମ ୟ୍ାକ�  ମାଧାନ କରନ୍�� ।

   ”    ’   ଆପଣ ନଷିପ୍କ୍ଷ କର� ନାହୁଁାନ୍�ି। ମୁଁ� କହବିି ବା �୍ବଦେର କ ଣ ଉଚି�୍ ନୁଦେହୁଁ-     �ୀଶ� ଦେମା ନମିନ୍ଦେ� ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କରିବା,   ତାହା ଉଚି�୍
ନୁଦେହୁଁ  । �ୀଶ�,   ଦେ� ପାପଶୂନ୍ୟ ଥିଦେଲ,    ପାପ ରଦୂେପ ଗଣି� ଦେହଦେଲ,    କିନ୍�� ଏହା ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,    ଓ ଏହା ଅନୁଗ୍ରହ ଅଦେଟ,  ଓ ଏହା

 କୃପା ଅଦେଟ,    ଓ ଏହା ପଦ୍େରମ ଅଦେଟ।

               �ିଶାଇୟ ଦେ ହି 
ା ଙ୍କ ଅପମାନ ଦେହବା ଓ ଦେଶଷଦେର ଉନ୍ନ� ଦେହବା ବିଷୟକ� ଉଲ୍ଦେଲଖ କରି ଅନ୍�ିମ 
�ଇଟି ପ
ଖଣଡ୍କ�
 ପର୍କାଶ କରନ୍�ି              । ତାହାକ� ପଢ଼ି଼ବା ପାଇୁଁ ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ� ଉ� ୍ାହ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ। �
ି ଆପଣ  ମବ୍ନ୍ଧି� ପ
କ� ଦେ
ଖିନ୍�ି,  ଦେ�ଦେବ

             ଆପଣ ଦେ
ଖି ପାରିଦେବ ଦେ� ଏହାର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବାକ୍ୟ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା  ଫ� ଦେହାଇଥିବା ଏକ ଭାବବାଣୀ ଅଦେଟ,  ଅଥ4ା�୍ 
�ଇଟି
   ଦେଚାରଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର କ୍ର�ଶାପି4� ଦେହବାଠାର�,           ହାରାମାଥୀୟା ନଗରର ଦେ�ାଦେଷଫ ନାମକ ଜଦେଣ ଧନୀ ବୟ୍କ୍�ିର  ମାଧିଦେର ରଖା �ିବା

ପ�4ୟ୍ନ୍�          । ଏହା ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ଓ ପ�ନର��ଥ୍ାନର ଏକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଭାବବାଣୀ ଅଦେଟ।

        ଏହା ପର୍ାୟ ଦେ �ିକି  ପ୍ଷଟ୍ ଅଦେଟ ଦେ��ିକି  � ମାଚାର  ପ୍ଷଟ୍ ଅଦେଟ        । �ିଶାଇୟ �ୃ�ୀୟ ପ
ଖଣଡ୍ଦେର ଦେ��ିକି  ପ୍ଷଟ୍ ରପୂଦେର
କହନ୍�ି,         ଦେ �ିକି  ପ୍ଷଟ୍ ରପୂଦେର କିପରି କହବିି ତାହା ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ,       କାରଣ ଏହା ଦେ �ିକି  ପ୍ଷଟ୍ ଅଦେଟ ଦେ��ିକି ଏ. ବି.  ି.,  ଅଥ4ା�୍

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ବିଷୟଦେର ଆଦେଲାଚନା କର�      । �
ି ଆପଣ  ି
ଧ୍ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି,     �
ି ଆପଣ ଶାନ୍�ିଦେର ରହବିାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି, 
    �
ି ଆପଣ  � ଥ୍ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି,   ଦେ�ଦେବ ଏହା ଏ.-    ର� ଆରମଭ୍ ହଏୁ -       ଆପଣ  ୱ୍ୀକାର କରନ୍�ି ଦେ� ଆପଣ ପାପୀ ଅଟନ୍�ି  “  । ମୁଁ�

            ଦେଗାଟିଏ ଦେମଷ ଅଦେଟ ଓ ମୁଁ� ବିପଥଗାମୀ ଦେହାଇଅଛି ଓ ଦେମାଦେ� ଦେମା ପଥର� ଦେଫରିବାର ଅଛ,ି     ଏହା କହବିା 
ୱ୍ାରା ଆରମଭ୍ ହଏୁ ” । ବି. - 
          ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ� କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ଖର୍ୀଷଟ୍ ପାପ ଦେହ�� 
ଣଡ୍ର ମଲ୍ୂୟ ଦେ
ଇଅଛି       । ବିଶୱ୍ା କରିବା ଦେ� ପର୍ଭ� ଆମ

             ମ �୍ଙ୍କର ଅପରାଧ �ୀଶ�ଙ୍କ ଉପଦେର ବ�୍4ତାଇଅଛନ୍�ି। ବିଶୱ୍ା କରିବା ଦେ� �ୀଶ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର �ା�ନା ବ� ଧାରଣ
            କରିଅଛନ୍�ି ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ବୟ୍ଥା ବ� ବହଅିଛନ୍�ି। ବିଶୱ୍ା କରିବା ଦେ� �ୀଶ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଅଧମ4 ନମିନ୍ଦେ�
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       କ୍ଷ�ବିକ୍ଷ� ଦେହଦେଲ ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନମିନ୍ଦେ� ଚୂଣ୍4ଣ ଦେହଦେଲ;     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଶାନ୍�ିଜନକ ଶା �ି୍ ତାହାଙ୍କ
       ଉପଦେର ବ�୍4�ିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପର୍ହାରଦେର ମୁଁ�  � ଥ୍ ଦେହଲି    । ତାହା ପଦେର  ି. - ପର୍�ିଶର୍��ିବ
ଧ୍   । �ୀଶ� କହନ୍�ି,   �
ି �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍

  ଶିଷୟ୍ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁ,           ଦେ�ଦେବ ଆପଣାକ� ଅ ୱ୍ୀକାର କର ଓ ଆପଣା କ୍ର�ଶ ଦେଘନି ଦେମାହର ଅନୁଗମନ କର      । ଆପଣା ପର୍�ି ମୃ� ଭଲି
         ଜୀବନବୟ୍�ି� କର ଓ ଏକ ଶିଷୟ୍ ରଦୂେପ ଦେମାହର ଅନୁଗମନ କର।

   ପର୍ଥମ ଉପା ନା  ଭାର ଦେଶଷଦେର,        ରିଟା କ୍ଳାକ4 ଦେମା ନକିଟକ� ଆ ି ଦେଗାଟିଏ କାହାଣୀ କହଦିେଲ       । ଦେ ୧୦ ବଷ4 �ଦେ� ଇଟାଲୀକ�
       �ାଇଥିଦେଲ ଓ ଦେ ଠାଦେର ଦେ ଅ
ଭ୍�� ମ��୍4�ିକଳାକୃ� ଏକ ମଣଡ୍�ୀକ�,       �ାହା ଦେ ଜୀବନଦେର ଦେକଦେବ ଦେ
ଖି ନ ଥିଦେଲ, �ାଇଥିଦେଲ   । ଦେ 

      କହଦିେଲ ଦେ� ଦେ ଠାଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ଏକ ପର୍�ିମା ଥିଲା,          �ାହା ପଣୂ୍4ଣ ରପୂଦେର ଜୀବି� ଦେ
ଖା�ାଉଥିଲା ଓ ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ହ �୍ଦେର
   କଣଟ୍ାବି
ଧ୍ ଦେହାଇଥିବା ଚିହ୍ନକ� ଦେ
ଖିପାରିଦେବ            । ଆପଣଙ୍କ ପାପ ଓ ଦେମା ପାପ ପାଇୁଁ ଚ� ଣ୍4ଣ ଦେହାଇଥିବାର ପର୍ଭାବକ� ଆପଣ

  ଦେ
ଖିପାରିଦେବ। ଦେ କହଦିେଲ, “  ମୁଁ� ଜାଦେଣ,       ଦେମାଦେ� ତାହା  ପ୍ଶ4 କରିବା ଉଚି�୍ ନ ଥିଲା,      କିନ୍�� ମୁଁ� ହ �୍ ବଢ଼ାଇ  ପ୍ଶ4 କଲି,  ଓ କହଲିି, 
  ଦେମାଦେ� କ୍ଷମା କରନ୍�� ,     ତାହା ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ ପର୍�ି କଲି,   ଦେମାଦେ� କ୍ଷମା କରନ୍�� ”   । ତାପଦେର ରିଟା କହଦିେଲ, “    ମୁଁ� ଏକ ରବ ଶ�ଣିଲି, 

  ତାହା ଏପରି ଥିଲା, “  ଠକ୍ି ଅଛ,ି” “  ’ଠକ୍ି ଅଛି ”  । ମୁଁ� କହଲିି, “ରିଟା,    �ିଶାଇୟ ୫୩ କ� ଦେ
ଖ  ‘   । ଦେ ଆପଣା ପର୍ାଣ-    ଦେବ
ନାର ଫ� ଦେ
ଖି
 �ୃପ�୍ ଦେହଦେବ ’”    “  ”       । �ୀଶ�ଙ୍କ ଅନ୍�ିମ ବାକ୍ୟ  ମାପ�୍ ଦେହଲା ଶ�ଣିବା ପାଇୁଁ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପର୍ �୍� � କରିବାର �ିଶାଇୟଙ୍କ ଏକ

          ମାଧୟ୍ମ ଅଦେଟ। ଏହା  ମାପ�୍ ଦେହଲା। ଦେ�ଉୁଁ କା�4ୟ୍ କରିବା ପାଇୁଁ ଦେମାହର ପିତା,    ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମାଦେ� ପଦ୍େରରଣ କରିଅଛନ୍�ି,  ମୁଁ�
   ଦେ ହି କା�4୍ୟ  ମାପ�୍ କରିଅଛି     । ମୁଁ� ପାପ  ୱ୍ରପୂ ଦେହାଇଅଛ,ି ଅ�ଏବ,       ବ�୍4�ମାନ �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଶାନ୍�ି  ଥ୍ାପନ

କରିପାରିବ  । ବ�୍4�ମାନ,     �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧାମି4କତା ଦେହାଇ ପାରିବ    । ରିଟା �ାହା ଦେ
ଖିଦେଲ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ବ� ଝି ପାରିବା ନାହିଁ, 
    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଏହା କରିଅଛ�     । ଏବଂ ଏହା ଠକ୍ି ଅଛ,ି  ଠକ୍ି ଅଛି      । ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଦେ ଆ ିଦେଲ। ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର

          ଶାନ୍�ିଜନକ ଶା �ି୍ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର ବ�୍4�ିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପର୍ହାରଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  � ଥ୍ ଦେହଲୁ।

        ଶାନ୍�ି  ଥ୍ାପନା ଓ  � ଥ୍ ଦେହବାର ଆଉ ଦେକୌଣ ି ମାଧୟ୍ମ ନାହିଁ   । �ୀଶ� କହଦିେଲ, “  ମୁଁ� ପଥ,    �ୟ୍ ଓ ଜୀବନ; ଦେମା  ʼ    ଦେ
ଇ ନ ଗଦେଲ
    ଦେକହି ପିତାଙ୍କ ନକିଟକ� �ାଏ ନାହିଁ ”   । �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ବୟ୍�ି�,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଚିରକା� ନରକଦେର ବୟ୍�ି� କର�   । ପଦ୍େରରି�

      ପ� �୍କ ୪ ଅଧୟ୍ାୟଦେର �ିହ
ୂୀମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରରି� ପି�ର କହନ୍�ି, “      ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାଦେର ପରି�ର୍ାଣ ନାହିଁ;   କାରଣ �ାହା
    
ଵ୍ାରା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପରି�ର୍ାଣ ପାଇବାକ� ଦେହବ,         ଆକାଶ �ଦେ� ମନୁଷୟ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଆଉ ଦେକୌଣ ି ନାମ 
ଆି�ାଇ

ନାହିଁ ”      । ଏହା ଦେକବ� ଏକମା�ର୍ ମାଧୟ୍ମ ଅଦେଟ। କନ୍ଫ� ୍ୟ ିୟ ,୍ ବ�
ଧ୍,   ଦେମରୀ ଦେବକର ଏଡଡି୍,     ଏମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକହି ମଧୟ୍
    ପାପ ବିଷୟଦେର କିଛି କରି ନାହୁଁାନ୍�ି               । ଦେକବ� ଦେଗାଟିଏ 
ା ଅଛନ୍�ି ଓ ଦେକବ� ଦେ ଆପଣଙ୍କ ଦେବାଝକ� ଦେବାହି ଥିଦେଲ। ଦେ 
�ଃଖୀ
                ଦେଲାକ ଓ ଦେଶାକପରିଚି� ଅଟନ୍�ି ଓ ଦେ ଦେମା ନମିନ୍ଦେ� ପାପ  ୱ୍ରପୂ ଦେହଦେଲ ଦେ�ପରି ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧାମି4କତା  ୱ୍ରପୂ

     ଦେହାଇପାଦେର। ଆମକ� ଏହା ବ� ଝିବାଦେର  ାହା�ୟ୍ କରନ୍�� ,     �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକଦେବ ବ� ଝି ନାହୁଁ�।
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୨୨.  ମୀର୍ଖା

      ଆଜି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମୀଖା ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛ�     । ଦେ କ୍ଷ�
ର୍�ମ କ�ହା�ାଉଥିବା
  ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ,       ଦେ ମାଦେନ କମ୍ ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ କହଥିିଦେଲ ଦେ ଥିପାଇୁଁ ନୁଦେହୁଁ,   ମା�ର୍ ଦେ ମାଦେନ

     �ିଶାଇୟ ଓ �ିରିମୀୟ ଭାବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତାଙ୍କଠାର� କମ ଦେଲଖିଥିଦେଲ।

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା: ପିତା,       ଦେ�ପରି ମୁଁ� ଏହି  ପତ୍ାହଦେର ବାରମବ୍ାର ପର୍ାଥ4ନା କରିଅଛ,ି    ଦେ ହି ପରି ପ�ଣିଥଦେର
       ପର୍ାଥ4ନା କଦେର ଦେ� ଏଠାଦେର ଆପଣଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ� ବହବିାକ� 
ଅି,     ପ�ଣି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନଙ୍କ� ଉ� ୍ାହର ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ,  ଦେ ମାଦେନ

 ଉ� ୍ାହ�ି ଦେହଉନ୍��        । ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ�  ମମ୍�ଖିନ ଓ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକ� ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ,    ଦେ ମାଦେନ ଆହ୍ୱାନ ପର୍ାପ�୍ ଦେହଉନ୍��  ।
ପିତା,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁ  ମ ୟ୍ାଗ�ଡି଼କ  ହ�ି ପରିଚି� ଅଟ� ,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁ କାହାଣୀଗ�ଡି଼କ� ଶ�ଣିଅଛ� ,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

  ଦେ�ଉୁଁ ପ
ଗ�ଡି଼କ� ପଢ଼ି଼ଅଛ� ,            ଦେ ହି  ବ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟକ� ବି
ୀଣ୍4ଣ କର� ଓ ଆଜି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଦେମରିକାଦେର ମୀଖାଙ୍କ
   ବା�୍4ତାକ� ଦେ�ପରି ବ� ଝି ପାର�,   ଦେ ଥିପାଇୁଁ  ାହା�ୟ୍ କରନ୍��   । �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍।

୧.    ନ୍ତାପ ଓ ମଙ୍ଗ�

             �ିଶାଇୟ ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତା କା�4ୟ୍ କର�ଥିବା  ମୟଦେର ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଆହରିୁ ଅଦେନକ ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତାଗଣ କା�4୍ୟ କର�ଥିଦେଲ ଓ
     ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତା ମୀଖା ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ ଅଟନ୍�ି        । ତାହାଙ୍କ ଦେଲଖନୀର  ଂଗ୍ରହକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପ�ରା�ନ ନୟିମଦେର

  ମୀଖାଙ୍କ ପ� �୍କ କହଥିାଉ।

     ମୀଖାଙ୍କ ପ� �୍କକ� �ିଦେନାଟି ପ�4୍ୟାୟଦେର ଗଠନ କରା�ାଇଅଛ,ି        �ାହାକ�  ାହ�ିୟ୍ଦେର ପ�ରା�ନ ଇଂରାଜୀଦେର  ନ୍ତାପ ଓ ମଙ୍ଗ�
  ବାକ୍ୟ ଦେବାଲି କ�ହା�ାଏ   ।  ନ୍ତାପର ଅଥ4,    ମୀଖା 
ଣଡ୍ ଦେଘାଷଣା କର�ଅଛନ୍�ି,       ଅଥ4ା�୍ ଦେ ଉ��୍ରୀୟ ରାଜୟ୍ ଇ ର୍ାଏଲ ଓ

        
କ୍ଷିଣୀ ରାଜୟ୍ �ିହ
ୂା ଉପଦେର ଆ �ଥିବା ବିନାଶ ବିଷୟଦେର ଭାବବାଣୀ କର�ଅଛନ୍�ି   । ଏହି  ପତ୍ାହଦେର,     ମୁଁ� ପାଇଲି ଦେ�  ନ୍ତାପ ଶବ
୍
     ଏକ ଶବ  �କ୍ାର  ମବ୍ନ୍ଧିୟ ଭାଷା ଅଦେଟ,     “ଦେ�ଣ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� କହନ୍�ି ହାୟ,   
ଣ�୍ର ପା�ର୍ ଫାରଶୂୀମାଦେନ,”   ଦେ�ଦେବ ଦେ 

କହଅୁଛନ୍�ି, “   �� ମଦ୍େଭ ମୃ� ଅଟ,    ”�� ମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ର ଶବାଧାରଦେର ଅବ ଥ୍ି�         । ମଙ୍ଗ� ଶବ
୍ ଏକ ପ�ରା�ନ ଇଂରାଜୀ ଶବ
୍ ଅଦେଟ, 
     �ାହାର ଅଥ4 ଆଶୀବ4ା
 ଓ  ପ୍ଷଟ୍ ରପୂଦେର,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନୁପର୍ା ଦେହ�� ପର୍ଦେ�ାଗ କର�,    “ ”  ଓ ମୀଖାଙ୍କ  ମ �୍  ନ୍ତାପ ର

ବାକ୍ୟ,    ଅଥ4ା�୍ ବିଚାର  ମବ୍ନ୍ଧିୟ ବାକ୍ୟଦେର,    ପ�ଣି ତାହା ମଙ୍ଗ�ର ବାକ୍ୟ,      ଅଥ4ା�୍ ଆଶୀବ4ା
ର ବାକ୍ୟ ଏହା ମିଶରି୍� ଅଦେଟ, 
           ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ମୀଖା କହଅୁଛନ୍�ି ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଦେ ହି ବିଚାର  ମୟ ଦେ
ଇ ଗମନ କରନ୍�ି,    ଦେ ହପିରି ଭବିଷୟ୍�୍ଦେର ମଧୟ୍
   ଆଶୀବ4ା
ର ଏକ  ମୟଆ ିବ;    ଏକ ପ�ନ ୍4ଥାପନାର  ମୟଆ ିବ  । ଦେ�ଣ�,      ମୀଖା  ନ୍ତାପ ଓ ମଙ୍ଗ� ବାକ୍ୟକ�,   ବିଚାର ଓ
    ଆଶୀବ4ା
କ� ଏକ  ଙ୍ଗଦେର ରଚନା କରନ୍�ି   । 
ୱି୍�ୀୟ ପ�4୍ୟାୟ,   ବିଚାର ଓ ଆଶୀବ4ା
,  �ୃ�ୀୟ ପ�4୍ୟାୟ,   ବିଚାର ଓ ଆଶୀବ4ା
  । ମୁଁ�, 

 ଆଜି  କାଦେ�,     ଦେ ହି �ିଦେନାଟି ପ�4ୟ୍ାୟକ� ଦେ
ଖିବାକ� ଚାଦେହୁଁ।

କ.   ପର୍ଥମ ପ�4୍ୟାୟ (  ଅଧୟ୍ାୟ ୧-୨)

             ନ୍ତାପ ଓ ମଙ୍ଗ� ବାକ୍ୟର ପର୍ଥମ ପ�4ୟ୍ାୟ ମୀଖା ୧ ଓ ୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�  । ମୀଖା, ଶମରୀୟା,  ଅଥ4ା�୍
           ଉ��୍ରୀୟ ରାଜୟ୍ ଇ ର୍ାଏଲ ଉପଦେର ଆ �ଥିବା ବିନାଶ ବିଷୟଦେର ଭାବବାଣୀ କରିବା 
ୱ୍ାରା ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି    । ତାହା ମୀଖାଙ୍କ

   ଜୀବନକା�ଦେର  ଫ� ଦେହଲା। ୭୨୨-          ୭୨୧ ଖ୍ରୀଷଟ୍ ପବୂ4ଦେର ଅଶୂରୀୟ  ାମର୍ାଜୟ୍ ଆ ି ଉ��୍ରୀୟ ରାଜୟ୍କ� ପରା �୍ କଲା  । ମୀଖା, 
�ିହ
ୂା,          ଅଥ4ା�୍ 
କ୍ଷିଣୀ ରାଜୟ୍ ଉପଦେର ଆ �ଥିବା ବିନାଶ ବିଷୟଦେର ମଧୟ୍ ଭାବବାଣୀ କରିଥିଦେଲ   । ଦେ ମାଦେନ ଇ ର୍ାଏଲ,  ଅଥ4ା�୍

              ଉ��୍ରୀୟ ରାଜୟ୍ �� ଲ୍ୟ ଦେହାଇଥିଦେଲ ଓ ୫୮୬ ଖ୍ରୀଷଟ୍ ପବୂ4ଦେର ବାବିଲ  ାମର୍ାଜୟ୍ ଆ ି 
କ୍ଷିଣୀ ରାଜୟ୍କ� ବିନଷଟ୍ କଲା।

ମୀଖା,            ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା  ନ୍ତାନଗଣଙ୍କ� 
ଣଡ୍ ଦେ
ବା ପାଇୁଁ ବିଦେ
ଶୀ ଶକ୍�ିକ� ଦେକଉୁଁ କାରଣର� ପଦ୍େରରଣ କର�ଅଛନ୍�ି,   ଦେ ହି
   ବିଷୟଦେର  ମପ୍�ଣ୍4ଣ  ପ୍ଷଟ୍ ଅଟନ୍�ି  ।

    ପର୍ଥମ କାରଣ ପର୍�ିମା ପଜୂା କରିବା      । ଦେ ମାଦେନ ଅନ୍ୟ ଦେ
ବତାଗଣଙ୍କ ଉପା ନା କରିଥିଦେଲ,    ଦେ ମାଦେନ ଦେଖା
�ି ପର୍�ିମା ନମି4ାଣ
          କରିଥିଦେଲ ଓ ଦେ ମାଦେନ ପର୍ଥମ ଓ 
ୱି୍�ୀୟ ଆଜ୍ଞାକ� ପା�ନ କରି ନ ଥିଦେଲ  । ଦେ�ଣ�,  ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ,    ମୀଖା ଶମରୀୟା ପର୍�ି

    ଆ �ଥିବା ବିନାଶ ବିଷୟଦେର ମୀଖା ୧:   ୭ ପ
ଦେର କହନ୍�ି, “ପ�ଣି,         ତାହାର ଦେଖା
�ି ପର୍�ିମା କ� ଖଣ�୍ ଖଣ�୍ କରା�ିବ ଓ ତାହାର
   ବ�୍4�ନ କ� ଅଗ୍ନଦିେର 
ଗ୍ଧ ଦେହବ,      ଆଉଆମଦ୍େଭ ତାହାର ଦେ
ବତା କ�କ� ଧଵ୍ଂ କରିବା;      କାରଣ ଦେବଶୟ୍ାର ବ�୍4�ନ 
ଵ୍ାରା ଦେ 

        ତାହା  ଞଚ୍ୟ କରିଅଛି ଓ ତାହା ପ�ନବ4ାର ଦେବଶୟ୍ାର ବ�୍4�ନ ଦେହାଇ�ିବ ” । ଇ ର୍ାଏଲ-     ନ୍ତାନଗଣ ପର୍�ିମା ପଜୂକ ଦେହାଇଥିଦେଲ।

କିନ୍�� ,   ମୀଖାଦେର 
ୱି୍�ୀୟ କାରଣ,               ପ�ଣି ମୁଁ� ଏହି ବିଷୟଦେର ଅଧିକ  ମୟ ବୟ୍�ି� କରିବାକ� ଚାହିଁଲି ଓ ମୁଁ� ତାହା କରିବାକ�  କ୍ଷମ ଦେହଉ
ନାହିଁ,          କିନ୍�� ଦେ
ଶଦେର  ମ �୍  ାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ ବିନାଶ ଆ ିବା 
ୱି୍�ୀୟ କାରଣ ଅଦେଟ       । �ିଶାଇୟ ଓଆଦେମାଷ �� ଲ୍ୟ ମୀଖାଦେର

                 ଏହା ଏକ ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ପର୍ ଙ୍ଗ ଅଦେଟ। ଏହା ଏକ  ମ
ୃଧ୍ିର  ମୟ ଥିଲା। ଏପରି ଏକ  ମୟ ଥିଲା ଦେ�ଉୁଁ  ମୟଦେର ଦେକଦେ�କ
 ଦେଲାକ ବହ�ୁ,     ବହ�ୁ ଧନୀ ଥିଦେଲ ଓ �ଥାପି,         ଦେ ମାଦେନ ଧନ  କାଶ� 
ରି
ର୍ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଅ�ୟ୍ାଚାର କରିବାଦେର  କ୍ଷମ ଥିଦେଲ  ।

   ଅ�ଏବ ମୀଖାଦେର  ାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ,  ଓ 
ରି
ର୍, ପି�ୃହୀନ,        ଓ ବିଧବାମାନଙ୍କ ଉପଦେର ଅ�ୟ୍ାଚାର ବିଷୟଦେର ଏକ ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ
  ମବ୍ା
 ଅଛି  । ଉ
ାହରଣ ୱ୍ରପୂ,  ମୀଖା ୨:୧-   ୨ ପ
 ଦେ
ଖନ୍�� ।
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କିନ୍�� ,  ଆଜି  କାଦେ�,       ମୁଁ� ଦେ�ଉୁଁ ଅନୁଚଦ୍େଛ
ଦେର ଧୟ୍ାନ ଦେକନ୍
ରି୍� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ,   ତାହା ମୀଖା ୨:୬-   ୭ ପ
 ଅଦେଟ    । ଆପଣ ଏହି
   ଭାବବା
ୀକ� ଅଧୟ୍ୟନ କରିବା ଦେବଦେ�,      �
ି ଆପଣ ଏହି ପ
ଗ�ଡି଼କଦେର ପରିଚି� ନୁହୁଁନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ଆପଣ  ମପ୍ା
କଙ୍କ 
ୱ୍ାରା

        ଅନୁଚଦ୍େଛ
ଗ�ଡି଼କ ମଧୟ୍ଦେର 
ଆି�ାଇଥିବା ଅ�ିରିକ୍�  ଥ୍ାନକ� ଧୟ୍ାନ ଦେ
ବା ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ     । ଆପଣ ତାହା ଧୟ୍ାନ
 ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି କି?     ଆପଣ ତାହା  ହ�ି ଅଧୟ୍ୟନ କର�ଥିଦେବ,        ଓ ଆକ ମି୍କ ଭାବଦେର ଦେ ଠାଦେର ଏକ ଅ�ିରିକ୍�  ଥ୍ାନ ଥିବ  ।

              ଭାବବା
ୀ ବକ୍ତାକ� ପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ� ଚାହଥିିଦେଲ ଓ ଦେ ମାଦେନ ଆପଣଙ୍କ� ଦେ ମାଦେନ ଏହା କର�ଅଛନ୍�ି ଦେବାଲି କହନ୍�ି ନାହିଁ।
     ପରଦେମଶୱ୍ର କହଅୁଛନ୍�ି ଓ ଭାବବା
ୀ ମଧୟ୍ କହଅୁଛନ୍�ି,          ପଦେର ଦେଲାକମାଦେନ ମଧୟ୍ କହଅୁଛନ୍�ି ଓ ଏହପିରି ଆଗକ� ଓ ପଛକ�

 ପରିବ�୍4�ନ ଦେହଉଅଛି  । ଉ��୍ମ,            ୬ ପ
ଦେର ମୀଖା ଦେ�ଉୁଁ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଦେଘାଷଣା କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ ମାଦେନ କହଅୁଛନ୍�ି ଓ ଦେ ହି
  ଦେଲାକମାଦେନ ମୀଖାକ� କହନ୍�ି, “     �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ବାକ୍ୟ ପର୍ଚାର ନ କର,”    ଦେ ମାଦେନ ଏପରି ପର୍ଚାର କରନ୍�ି  “   । ଏମାନଙ୍କ ନକିଟଦେର

    ଦେ ମାଦେନ ଭବିଷୟ୍
୍ବାକ୍ୟ ପର୍ଚାର କରିଦେବ ନାହିଁ;   ଅପମାନ ଘ�ଞଚି୍ବ ନାହିଁ   । ଦେହ �ାକ�ବ-ବଂଶ,     
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର ଆ�ମ୍ା କି
  ଙ୍କ�ଚି� ଦେହାଇଅଛ?ି    ଏହ ିବ� କି ତାହାଙ୍କର କମ4?”

 ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,   ଦେଲାକମାଦେନ ମୀଖାଙ୍କ� କହଅୁଛନ୍�ି, “ନାହିଁ, ନାହିଁ, ନାହିଁ, ନାହିଁ!      ଆ �ଥିବା ବିନାଶ ବିଷୟଦେର ପର୍ଚାର କର ନାହିଁ! 
      ନଶିଚି୍� ରପୂଦେର �� ଦେମ ତାହା ପର୍ଚାର କରିବ ନାହିଁ      । ନଶିଚି୍� ରପୂଦେର ଅପମାନ ଘ�ଞଚି୍ବ ନାହିଁ,    କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ�

  ଅବର୍ହାମଙ୍କ ବଂଶଧର ଅଟ� !  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଇ ର୍ାଏଲ-   ନ୍ତାନଗଣ ଅଟ� ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ମଦେନାନୀ� ଦେଲାକ
ଅଟ� !”   ଦେ ମାଦେନ ତାହା ଥିଦେଲ,    ଦେ ମାଦେନ ବିଶିଷଟ୍ ଦେଲାକ ଥିଦେଲ          । ନଶିଚି୍� ରପୂଦେର ଅପମାନ ଘ�ଞଚି୍ବ ନାହିଁ। ଦେ ମାଦେନ ମୀଖାଙ୍କ� ତାହା

 ହିଁ କହଅୁଛନ୍�ି।

    ଦେ ହି  ମାନ ଧାରଣା ମୀଖା ୩:     ୧୧ ପ
ଦେର ପ�ଣିଥଦେର ପ�ନରାବୃ��ି୍ କରା�ାଇଅଛି      । ମୀଖା ଦେ�ଉୁଁ  ମ �୍ ପାପ ଦେହଉଅଛ,ି  ତାହା
  ବିଷୟଦେର ପର୍କାଶ କର�ଅଛନ୍�ି;   ଦେନତାଗଣଙ୍କ� ଲାଞଚ୍ 
ଆି�ାଉଅଛ,ି     �ାଜକଗଣ ଦେବ�ନ ଦେନଇ ଶିକ୍ଷା 
ଅିନ୍�ି     । ପ�ଣି ୧୧ ପ
ର
     ମଧୟ୍ଦେର ଭବିଷୟ୍�୍ବାକ୍ୟ ପରିବ�୍4�ନ ହଏୁ ଓ ଦେଲାକମାଦେନ,     ଅଥ4ା�୍ ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ� ଦେ ପର୍ଚାର କର�ଅଛନ୍�ି,  ଦେ ମାଦେନ

କହଅୁଛନ୍�ି, “   �ଥାପି ଦେ ମାଦେନ (  ଇ ର୍ାଏଲୀୟ ଦେଲାକମାଦେନ)      
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଉପଦେର ନଭି4ର କରି କ�ହନ୍�ି,    
ାପର୍ଭ� କି
  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ନାହାନ୍�ି?      ଦେକୌଣ ି ଅମଙ୍ଗ�ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ ିବ ନାହିଁ ” ।

     ଶା �୍ର୍ୀମାନଙ୍କ  ାହ�ିୟ୍ଦେର ଏକ ପର୍ ି
ଧ୍ ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ଅଛ,ି       ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଅବର୍ହାମ ନରକର 
ୱ୍ାରଦେର ଏହା  �ନଶିଚି୍� କରିବା
          ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର ଛଡ଼ିା ଦେହାଇଅଛନ୍�ି ଦେ�  �ନ୍ନ� ପର୍ାପ�୍ ଦେକୌଣ ି �ିହ
ୂୀ ନରକକ� ନ �ାଉ  । ଅ�ଏବ,    ଏହି ଦେମୌ�ିକ ବିଶୱ୍ା କ� ଦେ
ଖ�

      ଦେ� ମୁଁ� ଜଦେଣ �ିହ
ୂୀ ରପୂଦେର ଜନ୍ମ ଦେହାଇଥିବାର�,       ’    ଦେ�ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ମୁଁ�  ୱ୍ଗ4କ� �ିବି ଓ ତା ଉପଦେର ମୁଁ� ବିଶର୍ାମବାରକ� �ିବା, 
  କିଛି 
ଶମାଂଶ ଦେ
ବା,         କିଛି 
ାନ ଦେ
ବା ପରି ଏହି ଧାମି4କ କା�4ୟ୍ କର�ଅଛି ...  ଧମ4ପରାୟଣତାର ଜୀବନ...     । ଏବଂ ଏଠାଦେର ଏକ  ମ ୟ୍ା

ଦେ
ଖ�,          ଦେ� ଦେ ମାଦେନ କହଅୁଛନ୍�ି ଦେ�  ପତ୍ାହର ଅବଦେଶଷ 
ନି ମୁଁ� �ାହା ଚାହିଁବି,         ତାହା କରିବାକ� �ାଉଅଛି ଓ �
ି ମୁଁ� ପର୍�ିମା ପଜୂକ
ଅଦେଟ,    ଦେ�ଦେବ ମଧୟ୍ ଠକ୍ି ଅଛି     । �
ି ମୁଁ� ଅବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଦେଟ,    ଦେ�ଦେବ ମଧୟ୍ ଠକ୍ିଅଛି      । �
ି ମୁଁ� 
ରି
ର୍ମାନଙ୍କ� ଅ�ୟ୍ାଚାର
କଦେର,    ଦେ�ଦେବ ମଧୟ୍ ଠକ୍ି ଅଛି                 । ଏଥିଦେର କିଛି ଫରକ ପଦେଡ଼ ନାହିଁ �
ି ମୁଁ� ବିଧବା ଓ ଅନାଥଙ୍କ� 
ମନ କଦେର। ତାହ ଠକ୍ି ଅଛ,ି  କାରଣ

      ବ4 ଦେଶଷଦେର ମୁଁ� ବିଶର୍ାମବାରଦେର ମନ୍
ରିକ� �ାଏ,      ମୁଁ� 
ଶମାଂଶ ଓ ଦେନୈଦେବ
ୟ୍ 
ାନ କଦେର,      ଓ ତାହା ଉପଦେର ମୁଁ� �ିହ
ୂୀ ଅଦେଟ   । ଦେ�ଣ�
    ଏଥିଦେର କିଛି ଫରକ ପଦେଡ଼ ନାହିଁ,    କିଛି ଫରକ ପଦେଡ଼ କି?

     ଶା �୍ର୍ୀମାନଙ୍କ  ାହ�ିୟ୍ଦେର ଏକ ପର୍ ି
ଧ୍ ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ଅଛ,ି       ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଅବର୍ହାମ ନରକର 
ୱ୍ାରଦେର ଏହା  �ନଶିଚି୍� କରିବା
          ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର ଛଡ଼ିା ଦେହାଇଅଛନ୍�ି ଦେ�  �ନ୍ନ� ପର୍ାପ�୍ ଦେକୌଣ ି �ିହ
ୂୀ ନରକକ� ନ �ାଉ  । ଅ�ଏବ,    ଏହି ଦେମୌ�ିକ ବିଶୱ୍ା କ� ଦେ
ଖ�

      ଦେ� ମୁଁ� ଜଦେଣ �ିହ
ୂୀ ରପୂଦେର ଜନ୍ମ ଦେହାଇଥିବାର�,       ’    ଦେ�ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ମୁଁ�  ୱ୍ଗ4କ� �ିବି ଓ ତା ଉପଦେର ମୁଁ� ବିଶର୍ାମବାରକ� �ିବା, 
  କିଛି 
ଶମାଂଶ ଦେ
ବା,         କିଛି 
ାନ ଦେ
ବା ପରି ଏହି ଧାମି4କ କା�4ୟ୍ କର�ଅଛି ...  ଧମ4ପରାୟଣତାର ଜୀବନ...     । ଏବଂ ଏଠାଦେର ଏକ  ମ ୟ୍ା

ଦେ
ଖ�,          ଦେ� ଦେ ମାଦେନ କହଅୁଛନ୍�ି ଦେ�  ପତ୍ାହର ଅବଦେଶଷ 
ନି ମୁଁ� �ାହା ଚାହିଁବି,         ତାହା କରିବାକ� �ାଉଅଛି ଓ �
ି ମୁଁ� ପର୍�ିମା ପଜୂକ
ଅଦେଟ,    ଦେ�ଦେବ ମଧୟ୍ ଠକ୍ି ଅଛି     । �
ି ମୁଁ� ଅବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଦେଟ,    ଦେ�ଦେବ ମଧୟ୍ ଠକ୍ିଅଛି      । �
ି ମୁଁ� 
ରି
ର୍ମାନଙ୍କ� ଅ�ୟ୍ାଚାର
କଦେର,    ଦେ�ଦେବ ମଧୟ୍ ଠକ୍ି ଅଛି                 । ଏଥିଦେର କିଛି ଫରକ ପଦେଡ଼ ନାହିଁ �
ି ମୁଁ� ବିଧବା ଓ ଅନାଥଙ୍କ� 
ମନ କଦେର। ତାହ ଠକ୍ି ଅଛ,ି  କାରଣ

      ବ4 ଦେଶଷଦେର ମୁଁ� ବିଶର୍ାମବାରଦେର ମନ୍
ରିକ� �ାଏ,      ମୁଁ� 
ଶମାଂଶ ଓ ଦେନୈଦେବ
ୟ୍ 
ାନ କଦେର,      ଓ ତାହା ଉପଦେର ମୁଁ� �ିହ
ୂୀ ଅଦେଟ   । ଦେ�ଣ�
    ଏଥିଦେର କିଛି ଫରକ ପଦେଡ଼ ନାହିଁ,    କିଛି ଫରକ ପଦେଡ଼ କି?

      ଦେମାର ଅଥ4ଦେର ତାହା ହିଁ ବାହି୍ୟକ ଧମ4ପରାୟଣତା ଅଦେଟ;       କାରଣ ମୁଁ� କିଛି ଧମ4ନଷିଠ୍ା ରୀ�ି ପା�ନ କଦେର,     ଦେ�ଣ� ମୁଁ� �ାଇ �ାହା ଇଚଛ୍ା, 
 ତାହା କରିପାରିବି,      ଆଉ ଦେ ଥିଦେର କିଛି ଫରକ ପଦେଡ଼ ନାହିଁ       । ଇ ର୍ାଏଲୀୟମାନଙ୍କ  ମୟଦେର ଏହପିରି ଧମ4���୍ୱ୍  ମବ୍ନ୍ଧୟି

  ପରି ଥ୍ି�ି ଥିଲା।

    ଆଦେମରିକାଦେର  ମାନ ପରି ଥ୍ି�ି ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�           ।  ମାନ ପର୍କାରର ବିଚାରଧାରା ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ� ଓ ଏହା ଅଦେନକ ରପୂ
   ଦେନଇଥାଏ। ଦେକଦେ�କ ଦେଲାକ କହନ୍�ି, “ଉ��୍ମ,     ମୁଁ� ମଧୟ୍ ଧାମି4କ ଅନୁଭ�ିୂ କରିଥିଲି   । ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି,    ମୁଁ� �ା
�ଗରୀ ପର୍ାଥ4ନା କଲି,

     ମୁଁ� କ୍ୟାମପ୍ଦେର �ା
�ଗରୀ ହ �୍କ� ଉ�ଦ୍େତା�ନ କଲି,     ଓ ଦେମାଦେ� କ୍ୟାମପ୍ ଭଲ ଲାଦେଗ,     ପ�ଣି ଶିଶ�ମାନଙ୍କ� ଦେହାଇଥିବା ଅନୁଭବ
   ପାଇୁଁ ମୁଁ� ଆନନ୍
�ି ଅଦେଟ,      କିନ୍�� ମୁଁ� ଦେକବ� ଦେ ଥିଦେର ଆନନ୍
�ି ନୁଦେହୁଁ  । କିନ୍�� ,        ଏହପିରି ଧାରଣ ଅଛି ଦେ� �
ି ଦେମାପାଦେଖ କିଛି

   ନ
ି୍4ଧିଷଟ୍ ଧାମି4କ ଅନୁଭ�ିୂ ଅଛ,ି     ବା �
ି ମୁଁ� ମଣଡ୍�ୀକ� �ାଏ,      କିମବ୍ା ଅ�ପ୍ କିଛି 
ାନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� 
ଏି...   ପ�ଣି ମୁଁ�
              ଆଦେମରିକାଦେର ଜନ୍ମ ଦେହାଇଅଛି ଓ ଦେମା ମାତାପିତା ଧମ4ପରାୟଣ ଦେଲାକ ଥିଦେଲ ଓ ଏହି ପର୍କାର ପାରିବାରିକ ଦେ�ାଜନା ଅଛ,ି  ଦେ ମାଦେନ

ଭାବନ୍�ି,   ଦେ� �
ି ମାତା-   ପିତା ଧାମି4କ ଅଟନ୍�ି,      ତାହା 
ୱ୍ାରା ମୁଁ�  ୱ୍ଗ4ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିବି       । ଏହି  ମ �୍ ବାହି୍ୟକ ବିଷୟ ଅଦେଟ।
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       ’     “    ଦେ ଗ�ଡି଼କ ଧାମି4କ ବିଷୟ ଅଦେଟ। ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଦେଲାକମାଦେନ କ ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍�ି ଦେ� �
ି ମୁଁ� ଏହା କରିବି,   ‘ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ନରକର�-
ମ�କ୍�-ରପୂଦେର- ’   ବାହାରିବା କାଡ଼4 ପର୍ାପ�୍ କରିବି,         ବା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭବିଷୟ୍�ବକ୍ତାଙ୍କ ପ� �୍କଦେର ଥିବା ଦେହ�� ମୁଁ� ଏହାକ�
‘‘ନରକର�(ଦେଗଦେହନ୍ନା)-ମ�କ୍�-ରପୂଦେର-  ’’ ବାହାରିବା କାଡ଼4 କହବିି        । ଆଉ �
ି ଦେମା ପାଦେଖ ଦେ ହି କାଡ଼4 ଅଛ,ି     ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଦେ�ପରି ଚାହିଁବି

   ଦେ ପରି ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କରିବି,     ଦେ ଥିଦେର କିଛି ଫରକ ପଡି଼ବ ନାହିଁ, କାରଣ...  ରବିବାର ଆ �ଅଛ,ି      ମୁଁ� ମଣଡ୍�ୀକ� �ିବି ଓ  ମ �୍
  ଧାମି4କ କ୍ରିୟା କରିବି ”       । ଠକ୍ି ଏହପିରି ବିଚାରଧାରା ବିର�
ଧ୍ଦେର ମୀଖା ଭବିଷୟ୍�୍ବାଣୀ କର�ଅଛନ୍�ି।

 ଆପଣ ଦେ
ଖନ୍�ି,      ଦେ ମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହନଶୀ�ତାର  ି
ଧ୍ାନ୍�କ� ଭ�ଲ ବ� ଝିଦେଲ     । ପରଦେମଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି
                ହନଶୀ� ଅଟନ୍�ି। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ କର� ଦେ ହକ୍ିଷଣି ଦେ ଆମକ� 
ଣଡ୍ 
ଅିନ୍�ି ନାହିଁ। କିନ୍�� ଦେ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ

               ରବ ଶ�ଣିବା ନମିନ୍ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ  ହ�ି  ମମ୍�ଖିନ ଦେହବାକ� ଓ ଅନୁତାପ କରିବାକ�  ମୟ 
ଅିନ୍�ି। କିନ୍�� ଦେ ମାଦେନ
               ଭାବିଦେଲ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର  ହନଶୀ� ଦେହବାର� ଦେ ଦେକଦେବ 
ଣଡି୍� କରିବାକ� �ାଉ ନ ଥିଦେଲ। ଦେ ମାନଙ୍କ ପାପ ପର୍�ି

      ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହନଶୀ�ତା ବା �୍ବଦେର ଏକ  ଂଦେକ� ଥଲିା ଦେ�, “ଦେହ,          ମୁଁ� ତାହା କର�ଥିବି ଓ ମୁଁ� ଦେକଦେବ ମଧୟ୍ 
ଣଡ୍ ପର୍ାପ�୍
 ଦେହବି ନାହିଁ ” ।

    ଏହି  ମାନ ବିଷୟକ� ନୂ�ନ ନୟିମଦେର,     ଦେରାମୀୟ ୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ମଧୟ୍ ଦେ
ଖ�       । ପାଉଲ ଦେ ହି  ମ �୍ ବିଷୟଦେର ଆଦେଲାଚନା
  କର�ଅଛନ୍�ି। ଦେରାମୀୟ ୨:    ’  ୪ ପ
ଦେର ଦେ କ ଣ କହନ୍�ି, ଶ�ଣନ୍�� ।

“    �� ମଦ୍େଭ କି ତାହାଙ୍କର କୃପା,      ଦେଧୈ�4୍ୟ ଓ ଚିର ହଷିଣ୍�ତାରପୂ ଧନ ବ� �� ଚଛ୍ କର�ଅଛ?”

 ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,         ଆପଣ ଭାବ�ଛନ୍�ି କି ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର କର�ଣାମୟ ଓ  ହନଶୀ� ଦେହବାର�,     ଦେ ଆପଣଙ୍କ� ଦେକଦେବ 
ଣଡି୍�
  କରିବାକ� �ାଉ ନାହାନ୍�ି?

“        ଏହା କି ଜାଣି ନାହୁଁ ଦେ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ କୃପା (      ଆପଣଙ୍କ� ଦେ ହକ୍ିଷଣି 
ଣଡ୍ ଦେ
ବାକ� ମନା କରିବା)    ଦେ� �� ମଭ୍କ� ମନପରିବ�୍4�ନ
   ଆଡ଼କ� ଦେଘନ�ିିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କଦେର?”

 ପାଉଲ କହଦିେଲ,         ଈଶୱ୍ର କାହିଁକି  ହନଶୀ� ଅଟନ୍�ି ତାହା ଆପଣ ବ� ଝି ପାରନ୍�ି ନାହିଁ      । ଦେ ଆପଣଙ୍କ� ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ�
    �ଦେ�ାଗ ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି। ପାଉଲ କହନ୍�ି,        କିନ୍�� �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା କଠନି ଓ ଅପରିବ�୍4�ି� ହ
ୃୟ ଅନୁ ାଦେର,   ଦେ�ଉୁଁ 
ନି ଈଶଵ୍ରଙ୍କ

  ନ୍ୟାୟବିଚାର ପର୍କାଶ ପାଇବ,         ଦେ ହି କ୍ଦେରାଧର 
ନିଦେର ନଜି ପାଇୁଁ କ୍ଦେରାଧ  ଞଚ୍ୟ କର�ଅଛ (     �
ି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ଏହା ଭୟଭି�
      ’    କଦେର ନାହିଁ ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଜାଣି ନାହିଁ କ ଣ ଭୟଭି� କରି ପାଦେର)।

                ଏହା ମୀଖାଙ୍କ  ମୟଦେର ବା �୍ବ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ମୟଦେର ବା �୍ବ ଅଦେଟ ଓ ଏହା �ୀଶ�ଙ୍କ 
ନିଦେର ବା �୍ବ
ଥିଲା।

      ଏହା ଏପରି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା �ାହା କଦେହ ଦେ�, “            ମୁଁ� ଦେକଦେତାଟି ଧାମି4କ କ୍ରିୟାକଳାପ କରିବାକ� �ାଉଅଛି ଓ ପଦେର ମୁଁ� ଦେ�ପରି ଚାହବିି
   ଦେ ପରି ଜୀବନ�ାପନ କରି ପାରିବି,     ଦେ ଥିଦେର କିଛି ଫରକ ପଡି଼ବ ନାହିଁ ”        । �ୀଶ�ଙ୍କ� ଏହି ପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଇବଲର ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି

              ବିଷୟଠାର� ଅଧିକ ବିରକ୍� କରିଥିଲା। ଦେ ଆପଣା ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଦେଘାଷଣାକ� ପାପୀମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�  ଞଚ୍ୟ କରି ରଖି ନ ଥିଦେଲ, 
       ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେନକ  ମୟ ପାପ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ        । ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଧାମି4କ ପର୍କାରର ଦେଲାକଙ୍କ ପାଇୁଁ

            ଂଚୟ କରିଥିଦେଲ। ଏବଂ ଫାରଶୂୀମାନଙ୍କ �� ଲ୍ୟ ଆଉ ଦେକହି ଭ 4ନା ପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇ ନ ଥିଦେଲ।

              �ୀଶ� ରବିବାର  କା�  ମୟଦେର ଧମ4ପରାୟଣ ଜୀବନବୟ୍�ି� କରିବା ଓ ଅବଦେଶଷ 
ନି ଦେ�ପରି ଚାହାନ୍�ି ଦେ ପରି ଜୀବନ�ାପନ
  ’   କରିବା ବିଷୟଦେର କ ଣ କହନ୍�ି ଶ�ଣନ୍��   । ମାଥିଉ ୨୩:   ୨୫ ର� ଆଗକ�।

“ହାୟ,      
ଣ�୍ର ପା�ର୍ କପଟୀ ଶା �୍ର୍ୀ ଓ ଫାରଶୂୀ-ମାଦେନ,        କାରଣ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଗିନା ଓ ଥା�ିର ବାହାର ପରିଷକ୍ାର କର�ଥାଅ, 
      ମା�ର୍ ଭି�ଦେର ଦେ ଗ�ଡ଼ାକ ଲୁଣଠ୍ନକମ4 ଓ ଇନ୍
ରି୍ୟଦେ ବାଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ    । ଦେହ ଅନ୍ଧ ଫାରଶୂୀ,     ଆଦେଗ ଗିନାର ଭି�ର ପରିଷକ୍ାର

କର,      ଦେ�ପରି ଦେ ଥିର ବାହାର ମଧୟ୍ ପରିଷକୃ୍� ଦେହବ  । ହାୟ,      
ଣ�୍ର ପା�ର୍ କପଟୀ ଶା �୍ର୍ୀ ଓ ଫାରଶୂୀ-ମାଦେନ,  କାରଣ
    �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଶ�କ୍�ୀକୃ�  ମାଧି  ଵ୍ରପୂ (      ଏହା କହବିା ଦେକୌଣ ି ଭଲ ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ,       ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଜଦେଣ �ିହ
ୁୀ

ଅଟନ୍�ି          । ଆପଣ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଏକ ଚ�ନ୍ତା ଅଶ�ଚି କହଅୁଛନ୍�ି। ଆପଣ  ମାଧି ଅଟନ୍�ି,    ଆପଣ 
�ଷି� ଦେଲାକ ଅଟନ୍�ି,  କିନ୍�� ଆପଣ
  ଦେ ମାନଙ୍କ� ଅଶ�ଚି କର�ଅଛନ୍�ି,      ଦେ ମାଦେନ ଏହା ମଧୟ୍ ଜାଣି ପାରନ୍�ି ନାହିଁ,      କାରଣ ଆପଣ ବାହାଦେର ଅ�ି  �ନ୍
ର ଦେ
ଖା�ାଆନ୍�ି)  ।

   ତାହା ବାହାଦେର  �ନ୍
ର ଦେ
ଖା�ାଏ,         କିନ୍�� ଭି�ଦେର ମୃ�ମାନଙ୍କ ଅ ଥ୍ି ଓ  ବ4 ପର୍କାର ଅଶ�ଚିତାଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ;   ଦେ ହି ପର୍କାଦେର
      �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍ ବାହାଦେର ଦେଲାକଙ୍କ 
ୃଷଟି୍ଦେର ଧାମି4କ ଦେ
ଖା�ାଅ,       କିନ୍�� ଭି�ଦେର କପଟ ଓ ଅଧମ4ଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ଅଟ ”।

  ମାନ ବିଷୟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?    ମୀଖାଦେର ଦେ ହି  ମାନ ବିଷୟ,          �ୀଶ�ଙ୍କ  ମୟଦେର ଦେ ହି  ମାନ ବିଷୟ ଓ 
�ଭ4ାଗ୍ୟବଶ�ଃ ଆଜି  ବ�
 ଥ୍ାନଦେର,          ବିଦେଶଷ ରପୂଦେର ଆଦେମରିକା ଥ୍ି� ମଣଡ୍�ୀମାନଙ୍କଦେର ମଧୟ୍ ଦେ ହି  ମାନ ବିଷୟ ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�।

ଉ��୍ମ,        “ ”    ମୀଖା  ନ୍ତାପର ବାକ୍ୟ ଦେଘାଷଣା କରିବା ପଦେର ଦେ ମଙ୍ଗ� ବାକ୍ୟର ଅନୁଚଦ୍େଛ
କ� ଉଲ୍ଦେଲଖ କରନ୍�ି,   �ାହା ମୀଖା
୨:      ୧୨ ପ
ଦେର ଆଶୀବ4ା
  ହ�ି ଆରମଭ୍ ହଏୁ।
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“  ଦେହ �ାକ�ବ,       ଆମଦ୍େଭ ଅବଶୟ୍ �� ମଭ୍ର �ାବ�ୀୟ ଦେଲାକଙ୍କ� ଏକ�ର୍ କରିବା;     ଆମଦ୍େଭ ଅବଶୟ୍ ଇ ର୍ାଏଲର ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶକ�
  ଂଗ୍ରହ କରିବା;       ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କ� ବ ର୍ାର ଦେମଷଗଣ �� ଲ୍ୟ ଏକ�ର୍ ରଖିବା;  ନଜି ଚରାଣି-     ଥ୍ାନ ମଧୟ୍ଦେର ଦେ�ପରି

ଦେମଷପଲ,  ଦେ ପରି ମନୁଷୟ୍-     ବାହଲ୍ୁୟ ଦେହ�� ର� ଦେ ମାଦେନ ମହାଶ

୍ କରିଦେବ ”।

ମୀଖା,              ଉଭୟ ରାଜୟ୍କ� ଆ �ଥିବା 
ଣଡ୍ ବିଷୟଦେର ଭବିଷୟ୍�୍ବାଣୀ କର�ଅଛନ୍�ି ଓ ପଦେର ଦେ ଆପଣଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକଦେ�କଙ୍କ
                 ପାଇୁଁ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି ଦେ� ଏହି 
ଣଡ୍ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ �ିବା ପଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ହ �୍ ବି ତ୍ାରିଦେବ ଓ ଦେ ଆପଣଙ୍କ�

        ରକ୍ଷା କରିଦେବ ଓ ଦେ ଆପଣଙ୍କ� ପ�ଣିଥଦେର ଆପଣା ନକିଟକ� ଆଣିଦେବ       । କିନ୍�� ବୟ୍ବହାର କରା�ାଇଥିବା ଦେ ହି ଶବ
୍
           ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶକ� ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� । ଏହି ଶବ
୍ ପ�ରା�ନ ନୟିମର ଧମ4���୍ୱ୍ଦେର ବହ�ୁ ମହ�ୱ୍ ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ,   କାରଣ ପରି�ର୍ାଣର

    ପର୍�ିଜ୍ଞା  ମ �୍ �ିହ
ୂୀମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ନୁଦେହୁଁ        । ମୀଖାଦେର 
ଆି�ାଇଥିବା ଭବିଷୟ୍�ର ପରି�ର୍ାଣ ଓ ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତା �ିଶାଇୟ,  ଓ
         ଅନ୍ୟ ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା 
ଆି�ାଇଥିବା ଭବଷିୟ୍�ର ପରି�ର୍ାଣ ଦେ ହି ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶଙ୍କ ପାଇୁଁ ଅଦେଟ  । ବ�୍4�ମାନ,  �
ି
      ଆପଣ ଦେକୌଣ ି ବ �୍ର୍ ଭଣଡ୍ାରକ� �ାଇ ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶ ମାଗନ୍�ି,   ’  ଦେ�ଦେବ ଆପଣ କ ଣ ପାଇଦେବ?     ଆପଣ ଦେ ହି  ାମଗ୍ରୀର ପଣୂ୍4ଣ

  ଅଲଗ�ଣିକ� ପାଇଦେବ କି? ନାହିଁ,      ମା�ର୍ ଆପଣ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ପାଇଦେବ          । ତାହା ଅଥ4 ଆପଣ ଦେକବ� ବ�କା କିଛି ଅଂଶ ପର୍ାପ�୍
               କରିଦେବ। ମୀଖା କହଅୁଛନ୍�ି ଦେ�  ମ �୍ ଇ ର୍ାଏଲୀୟ ଦେଲାକମାଦେନ ନୟିମବ
ଧ୍ ଦେଗାଷଠ୍ୀ ନୁହୁଁନ୍�ି। ଏହା ଏକ ବୃହ� ବିଷୟ ଅଦେଟ।

             ଏହା ବୃହ� ଅଦେଟ। ଏପ�4ୟ୍ନ୍� ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏପରି ଥିଲା ଦେ� �
ି ମୁଁ� ଏକ �ିହ
ୂୀ ଅଦେଟ,      ଓ କିଛି କା�4୍ୟ କଦେର ଦେ�ଦେବ
    ମୁଁ� ନଶିଚି୍� ରପୂଦେର  ୱ୍ଗ4 �ିବି           । ଏବଂ ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶର  ି
ଧ୍ାନ୍� ଏହା କଦେହ ଦେ� ତାହା ଦେ ହି ପରି ନୁଦେହୁଁ,   କିନ୍�� ପରି�ର୍ାଣର ପର୍�ିଜ୍ଞା

     ଅ�ପ୍  ଂଖୟ୍କ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଦେଗାଷଠ୍ୀ ପାଇୁଁ ଅଦେଟ           । ଏହା ଦେକବ� ଧାମି4କ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଅଦେଟ। �
ି ଆପଣ ଏହି
   ବିଷୟଦେର  ାହ�ିୟ୍କ� ଅଧୟ୍ୟନ କରନ୍�ି,     “  ”  ଦେ�ଦେବ ଦେ ମାଦେନ ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଧାମି4କ ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� 
ଶ4ାଅନ୍�ି, 

       କାରଣ ଆପଣ ଏହପିରି ଭାବଦେର ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶର ଏକ ଅଂଶ ଦେହାଇଥାଆନ୍�ି।

             ବ�୍4�ମାନ ପ�ରା�ନ ନୟିମ ଶିଖାଏ ଦେ� ନୟିମର ଆଶୀବ4ା
 ଦେକବ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର�ଥିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ
      ଅଦେଟ ଓ ତାହାଙ୍କ ପର୍�ି ଦେ ହି ପଦ୍େରମ ଦେହ�� ...  ଅଥ4ା�୍ ଦେଶମା,   
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ୬:୪...     ଓ ଦେ ହି ପଦ୍େରମର� ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ

  ଆଜ୍ଞାବହତା ପର୍ଭାବି� ହଏୁ           । ଏହା  ବ4
ା ଦେ ହପିରି ଶିଖା�ାଇଅଛ।ି ବ�୍4�ମାନ ଦେ ହି ଦେଗାଷଠ୍ୀକ� ଏକ ନାମ 
ଆି�ାଇଅଛ,ି  ଦେ ହି
 ଦେଲାକମାଦେନ �ିହ
ୂୀ,   ମା�ର୍ ଧାମି4କ ଅଟନ୍�ି,       ଦେ ମାନଙ୍କ ଏକ ନାମ ଅଛି ଓ ଦେ ମାଦେନ ... (  ଟନ୍4ଡ୍ ଦେଟପ)୍  ଅବଶିଷଠ୍ାଂଶ ଅଟନ୍�ି।

...  ଦେରାମୀୟ ୧୧:୧-   ୬ ପରି ଅନୁଚଦ୍େଛ
,     ଅଧୟ୍ୟନ ପାଇୁଁ ଏକ ଉ��୍ମ ଅନୁଚଦ୍େଛ
,      କିନ୍�� ଏହା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ନୂ�ନ ନୟିମର  ମମ୍�ଖଦେର
    ପ୍ଷଟ୍ ରପୂଦେର ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�   । ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ;   ମାଥିଉ ୭ (      ଏହା ବାଇବଲର ଦେ ହି ଭୟଙ୍କର ଅନୁଚଦ୍େଛ
ମାନଙ୍କ
  ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ)  ପାବ4�ୟ୍ ଉପଦେ
ଶଦେର,  ମାଥିଉ ୭:    ୨୧ ପ
ଦେର �ୀଶ� କହନ୍�ି...,” “  ଦେମାଦେ� ପର୍ଭ�,   ପର୍ଭ� ଦେବାଲି ଡାକନ୍�ି, 

     ଏପରି ପର୍ଦେ�ୟ୍ଦେକ  ଵ୍ଗ4ରାଜୟ୍ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିଦେବ ନାହିଁ,        ମା�ର୍ ଦେ� ଦେମାହର  ଵ୍ଗ4 ଥ୍ ପିତାଙ୍କ ଇଚଛ୍ା  ାଧନ କଦେର,  ଦେ 
  ପର୍ଦେବଶ କରିବ (       ଦେ ହି ପର୍କାରର ଦେଲାକ  ୱ୍ଗ4 ରାଜୟ୍ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିବ)   । ଦେ 
ନି (  ବିଚାର 
ନି)   ଅଦେନଦେକ ଦେମାଦେ� କହଦିେବ, “ଦେହ

ପର୍ଭ�,  ଦେହ ପର୍ଭ�,” (   ’  ଦେ
ଖନ୍�� ଦେଲାକମାଦେନ କ ଣ କଦେଲ       । ଦେ ମାଦେନ କରିଥିବା ଉ��୍ମ ଧମ4ପରାୟଣ କା�4ୟ୍କ� ଦେ
ଖନ୍�� ) 
      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କି �� ମଭ୍ ନାମଦେର ଭାବବାଣୀ କହଲୁି ନାହିଁ? ପ�ଣି,      �� ମଭ୍ ନାମଦେର କି ଭ�ୂମାନଙ୍କ� ଛଡ଼ାଇଲୁ ନାହିଁ? ଆଉ,  �� ମଭ୍

      ନାମଦେର କି ଅଦେନକ ଶକ୍�ିର କା�4୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ?! (      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁ  ମ �୍ ଉ��୍ମ କା�4୍ୟ କଲୁ,  ତାହା ଦେ
ଖନ୍�� !) 
     ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ�  ପ୍ଷଟ୍ ରଦୂେପ କହବିି, “      ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେକଦେବ ଦେହୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ   । ଦେହ ଅଧମ4ାଚାରୀମାଦେନ, ଦେମା  ʼ  ପାଖର�

 
ୂର ହଅୁ ”।

  ଏହା ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶର ଧମ4���୍ୱ୍;          ଦେ� ଦେ�ଉୁଁ ଦେଲାକମାଦେନ ବା �୍ବଦେର ପରି�ର୍ାଣ ପର୍ାପ�୍ ଦେହଉଅଛନ୍�ି ବା ପ�ନ ୍4ଥାପି�
ଦେହଉଅଛନ୍�ି,      ବିଚାର ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଗମନ କଦେଲ ମଧୟ୍,     ଦେ ମାଦେନ ଦେକୌଣ ି ବୃହ� ଦେଲାକ ମହୂ ନୁହୁଁନ୍�ି   । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଭାଷାଦେର, 

     ଆପଣାକ� ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ କହଥୁିବା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ି ନୁଦେହୁଁ,     ମଣଡ୍�ୀକ� ଆ �ଥିବା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ି ନୁଦେହୁଁ,  ଧମ4ପରାୟଣତାର
    କା�4ୟ୍ କର�ଥିବା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ି ନୁଦେହୁଁ...        ମା�ର୍ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେମାହର  ୱ୍ଗ4ୀୟ ପିତାଙ୍କ ଇଚଛ୍ା  ାଧନ କରନ୍�ି,  ଦେ ମାଦେନ
  ଧାମି4କ ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶ ଅଟନ୍�ି।

        “       ଆମଭ୍  ମ �୍ଙ୍କ ମନଦେର ଏହି ପର୍ଶନ୍ ଦେହବା ଉଚି�୍ ଦେ� ଆପଣ ଦେ ହି ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶଙ୍କ ଏକ ଅଂଶ କିପରି ଦେହାଇପାରିଦେବ?” 
  ଦେମା କହବିାର ଅଥ4,     ମୁଁ� ଦେ ହି ପାଶ୍4ୱଦେର ରହବିାକ� ଚାଦେହୁଁ           । �
ି ମଣଡ୍�ୀକ� ଆ ିବା ଓ ଦେକଦେ�କ ଧାମି4କ କା�4ୟ୍ ଦେମାଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

    ନୟିମବ
ଧ୍ ଦେଗାଷଠ୍ୀର ଅଂଶି କରାଏ ନାହିଁ;           �
ି ଭବିଷୟ୍�୍ବାଣୀ ଓ ଭ�ୂମାନଙ୍କ� ଛଡ଼ାଇବା ଓ ଅଦେନକ ଶକ୍�ିର କା�4ୟ୍ କରିବା
     ଦେମାଦେ� ଧାମି4କ ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶର ଅଂଶି କରାଏ ନାହିଁ,        ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� କିପରି ଏହି ଧାମି4କ ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶର ଅଂଶି ଦେହାଇପାରିବି,   ତାହା ମୁଁ�

 ଜାଣିବାକ� ଚାହଅୁଛ।ି

ଖ.   
ୱି୍�ୀୟ ପ�4ୟ୍ାୟ (  ଅଧୟ୍ାୟ ୩-୫)

ମୀଖା,                 ନ୍ତାପ ଓ ମଙ୍ଗ� ବାକ୍ୟର 
ୱି୍�ୀୟ ପ�4ୟ୍ାୟକ� ଅଧୟ୍ାୟ ୩ ର� ଆରମଭ୍ କରି ଅଧୟ୍ାୟ ୫ ପ�4ୟ୍ନ୍� ଆଦେଲାଚନା
କରନ୍�ି                “ ” । ଦେ ଶା କ ଓ ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତାଗଣଙ୍କ ଉପଦେର 
ଣଡ୍କ� ଦେଘାଷଣା କରନ୍�ି ଓ ମୀଖା ୪ ଓ ୫ ଅଧୟ୍ାୟର ମଙ୍ଗ�

        ବାକ୍ୟଦେର ଦେ ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶ ଦେଲାକଙ୍କ ଭାବୀ ପରି�ର୍ାଣ ବିଷୟଦେର ଉଲ୍ଦେଲଖ କରନ୍�ି,      ଏବଂ ଏଠାଦେର ଦେକବ� ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟକ�
  ଉଲ୍ଦେଲଖ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ,           କାରଣ ଏହା ଏଦେ� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ ଦେ� ମୁଁ� ତାହାକ� ଛାଡି଼ ପାରିବି ନାହିଁ।

 ମୀଖା ୫:      ୨ ପ
ଦେର ଏକ ପର୍ ି
ଧ୍ ବାକ୍ୟ ଅଛ,ି       ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ ଭାବୀ ମ ିହାଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଆଦେଲାଚନା କରନ୍�ି:
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“   ମା�ର୍ ଦେହ ଦେବଥଲିହମି-ଉଫ୍ରାଥା,      �ିହ
ୁାର  ହ ର୍ଗଣର ମଧୟ୍ଦେର କ୍ଷ�
ର୍ ଦେ� �� ମଦ୍େଭ,    �� ମଭ୍ ମଧୟ୍ର� ଇ ର୍ାଏଲର
        ଶା ନକ�୍4ତା ଦେହବା ନମିନ୍ଦେ� ଆମଭ୍ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର ଏକ ବୟ୍କ୍�ି ଉ�ପ୍ନ୍ନ ଦେହଦେବ;  ପ�ରା�ନ କା�ର�,    ଅନା
ି କା�ର� ତାହାଙ୍କର

ଉ�ପ୍��ି୍ ”।

            ବିଗ�  ପତ୍ାହଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରି�ର୍ାଣର ପର୍ ଙ୍ଗ  ମଗ୍ର ପ�ରା�ନ ନୟିମଦେର ପର୍ବାହ�ି ଦେହଉଥିବା ବିଷୟଦେର ଆଦେଲାଚନା
କରିଥିଲୁ,       ଅଥ4ା�୍ ଆ ିବାକ� ଥିବା ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ବିଷୟଦେର ପର୍�ିଜ୍ଞା,   ଦେ� ପରି�ର୍ାଣକ�୍4ତା ଦେହଦେବ      । ମୁଁ� ବିଗ�  ପତ୍ାହ ଦେ�ଉୁଁ

  ପ
ଗ�ଡି଼କ� ଉଲ୍ଦେଲଖ କରିଥିଲି,          ଦେ ହି ପ
ଗ�ଡି଼କ ଏହା 
ଶ4ାଏ ଦେ� ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି 
ାଉ
ଙ୍କ ବଂଶର� ଦେହଦେବ    । ୨ ଶାମ�ଦେୟଲ ୭:  ୧୩
              ପ
ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର 
ାଉ
ଙ୍କ� ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି ଦେ� ତାହାଙ୍କ ଔର ଜା� ବଂଶର� ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଚିରକା� ପାଇୁଁ ତାଙ୍କ

   ିଂହା ନଦେର ଆଦେରାହଣ କରିଦେବ      । �ିଶାଇୟ ୧୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର 
ାଉ
ଙ୍କ ପିତା,       �ିଶୟର ଗଣ�ି୍ର� ଏକ ପଲ୍ଲବ ନଗି4� ଦେହବାର
 ପର୍�ିଜ୍ଞାକ� ଦେ
ଖ�,     ଓ ବ�୍4�ମାନ ମ ିହାଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞାକ� ଦେ
ଖ�,      ଆଉ ଦେ ଜଦେଣ 
ାଉ
ଙ୍କ ବଂଶ ଅଟନ୍�ି, ଦେ�ଣ�,   ଦେ 
ାଉ
ଙ୍କ

 ପବୂ4ପ�ର�ଷଙ୍କ ଗୃହଦେର,    ଅଥ4ା�୍ ଦେବଥଲିହମିଦେର ଜନ୍ମ ଦେହଦେବ     । ଏହା ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ 
ୱ୍ାରା,    ଅଥ4ା�୍ ଦେ ହି ମ ିହା (  ଏବର୍ୀ
ଭାଷାଦେର),  ଖର୍ୀଷଟ୍ (  ଗ୍ରୀକ ଭାଷାଦେର)          ଦେ ହି ଆ �ଥିବା ବୟ୍କ୍�ି 
ୱ୍ାରା ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣ  ାଧନ
କରିଦେବ            । ପରି�ର୍ାଣ ଏକ  ାମହୂକି ପରିକ�ପ୍ନା ନୁଦେହୁଁ। ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ପରି�ର୍ାଣ �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍,  ଅଥ4ା�୍
ମ ିହା,   ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ମି�ିଥାଏ।

ଗ.   �ୃ�ୀୟ ପ�4ୟ୍ାୟ (  ଅଧୟ୍ାୟ ୬-୭)

 ଏଥିଉ�ତ୍ାଦେର ମୀଖା, ୬-   “   ”        ୭ ଅଧୟ୍ାୟଦେର  ନ୍ତାପ ଓ ମଙ୍ଗ� ବାକ୍ୟର �ୃ�ୀୟ ପ�4ୟ୍ାୟକ� ଗମନ କରନ୍�ି ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
     ବା �୍ବଦେର ମୀଖାଙ୍କ ଭବିଷୟ୍�ବାଣୀର ଦେକନ୍
ର୍କ�  ପ୍ଶ4 କର�        ।  ନ୍ତାପର ଦେକନ୍
ରି୍ୟ ବାକ୍ୟ। 
ୟାକରି ମୀଖା ୬:୬-   ୮ ପ
କ�

ଦେ
ଖନ୍��              । ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇୁଁ ଏହା ବାଇବଲର ଏକ ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ଅଦେଟ। ପ�ଣି ୬ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ମୀଖା ନୁଦେହୁଁ,   ମା�ର୍ ଇ ର୍ାଏଲୀୟ
          ଦେଲାକମାଦେନ କହଅୁଛନ୍�ି ଓ ଦେ ମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ବା ମୀଖାଙ୍କ ପର୍�ି ଦେକାମ� ନୁହୁଁନ୍�ି     । ଦେ ମାଦେନ ଏହା କହି ଆରମଭ୍

କରନ୍�ି:

“            ଆମଦ୍େଭ କଅଣ ଦେଘନି  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ  ମମ୍�ଖକ� ଆ ିବା ଓ ଊ
୍4ଧଵ୍ ଥ୍ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ପର୍ଣାମ କରିବା?”

(  ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର, “  ’  ଆପଣ କ ଣ ଚାହୁଁାନ୍�ି?”     ଦେମା ରବର ଭାବକ� ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� ।)

“           ଆମଦ୍େଭ କି ଦେହାମବ�ି ରଦୂେପ ଏକ ବଷ4ୀୟ ଦେଗାବ� ୍ମାନ ଦେନଇ ତାହାଙ୍କ  ମମ୍�ଖକ� ଆ ିବା? (   ଦେଗାବ� ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ ମାନଙ୍କ
       ମଲ୍ୂୟ ଦେହ�� ବହ�ୁ ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବ�ି
ାନ ରଦୂେପ  ୱ୍ୀକାର କରା�ାଏ        । ଆମଦ୍େଭ କି ଉ�କ୍ଷ4 ଦେହାମବ�ି ଦେଘନି  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ

  ମମ୍�ଖକ� ଆ ିବା?    �
ି ଉ�କ୍ଷ4 ଦେହାମବ�ି ନୁଦେହୁଁ,  ଦେ�ଦେବ ମୀଖା,  ’      ଆମଦ୍େଭ କ ଣ ପରିମାଣର ଦେହାମବ�ି ଦେଘନି  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ
  ମମ୍�ଖକ� ଆ ିବା)  ୭ ପ
... 

“             ହ ର୍  ହ ର୍ ଦେମଷଦେର ଅବା ଅୟ�� ଅୟ�� ଦେ�ୈ�ର ନ
ୀଦେର  
ାପର୍ଭ� କି ପର୍ ନ୍ନ ଦେହଦେବ?” 

(      ପଦେର ଏକ ବିରକ୍�ିକର ଦେମାଡ଼ଦେର ଦେ ମାଦେନ କହନ୍�ି, ଉ��୍ମ, ’      କ ଣଆମଦ୍େଭ ଆପଣା ପର୍ଥମଜା�କ� ଉ� ୍ଗ4 କରିବା,  ଦେ ମାଦେନ
     ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ତାହା ପରଦେମଶୱ୍ର ଘୃଣା କରନ୍�ି)

      ଆମଦ୍େଭ ଆପଣା ଆଜ୍ଞାଲଙ୍ଘନ  କାଦେଶ କି ଆପଣା ପର୍ଥମଜା�କ�,          ଆମଭ୍ ପର୍ାଣର ପାପ  କାଦେଶ କି ଆପଣା ଶରୀରର ଫ� 
ାନ
କରିବା?

       ଏହା ଦେଲାକମାଦେନ ଠକ୍ି ଅଛି ପରି କହବିା �� ଲ୍ୟ ଅଦେଟ,   ’  ମୀଖା �� ଦେମ କ ଣ ଚାହୁଁ?  ନରିବ ର�ହ!  ’     �� ଦେମ କ ଣ ଚାହୁଁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
କରିବ�?   ଦେମା କହବିାର ଅଥ4,  ’  ପରଦେମଶୱ୍ର କ ଣ ଚାହାନ୍�ି?     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍ �ିର କ୍ାରର� କ୍ଳାନ୍� ଦେହାଇଅଛ� ।

      ଏବଂ ୮ ପ
ଦେର ମୀଖା ଦେ ମାନଙ୍କ� ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି:

“  ଦେହ ମନୁଷୟ୍,  �ାହା ଉ��୍ମ,   ତାହା ଦେ (  ଅଥ4ା�୍ ପରଦେମଶୱ୍ର)  �� ମଭ୍କ� ଜଣାଇଅଛନ୍�ି; (  ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,  ’  ପରଦେମଶୱ୍ର କ ଣ
   ଚାହାନ୍�ି ଦେ� ଆପଣ କରନ୍�� ,    �� ମଦ୍େଭ ଠକ୍ି ଠକ୍ି ଜାଣ! ) ନ୍ୟାୟାଚରଣ,        
ୟା ଭଲ ପାଇବା ଓ ନମର୍ ଭାବଦେର �� ମଭ୍

   ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଗମନାଗମନ କରିବାର,   ଏହାଛଡ଼ା  
ାପର୍ଭ� (      �ିଦେହାବା ପରଦେମଶୱ୍ର ଆଉ କଅଣ ଚାହାନ୍�ି )  �� ମଭ୍ଠାର�
  ଆଉ କଅଣ ଚାହାନ୍�ି?” 

       ମୀଖା କହୁ ନାହାନ୍�ି ଦେ� ବ�ି
ାନ ପର୍ଣା�ୀ ଅପର୍ା ଙ୍ଗିକ ଅଦେଟ        । ପ�ରା�ନ ନୟିମଦେର ବ�ି
ାନ ଏଦେବ ମଧୟ୍ ପାପକ୍ଷମାର
          ମାଧୟ୍ମ ଅଦେଟ। କିନ୍�� �ାହା ମୀଖା କହଅୁଛନ୍�ି ତାହା ଏହା ଦେ� ବାହ୍ୟ ଧମ4ପରାୟଣତା,    ଅଥ4ା�୍ ବ�ି
ାନ ରପୂ ଧମ4ପରାୟଣତା, 

    ଧମ4ପରାୟଣତା ଏହା କଦେହ ଦେ� ଉ��୍ମ,   ମୁଁ� ମଣଡ୍�ୀକ� �ାଇଅଛ,ି     ଦେ�ଦେବ କିଛି ଫରକ ପଦେଡ଼ ନାହିଁ,   ଏହପିରି ଧମ4ପରାୟଣତା
    ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ମଲ୍ୂୟହୀନ ଅଦେଟ     । ଦେଗାଟିଏ ଦେଲଖକ ଏପର୍କାର ଦେଲଖନ୍�ି; “     ଶୂନ୍ୟ ଧାମି4କତାର କ୍ରିୟାର ବହବୃୁ
ଧ୍ିକରଣଦେର

  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା ନାହିଁ ”           । ଆଉ ଧାମି4କ ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶ ଦେଲାକମାଦେନ ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ପର୍କୃ� ଧମ4ପରାୟଣତା ହ
ୃୟର� ଆରମଭ୍
 ହଏୁ।
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“  ଦେହ ଇ ର୍ାଏଲ, ଶ�ଣ;       
ାପର୍ଭ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶଵ୍ର ଏକମା�ର୍  
ାପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି     । ଏନମିନ୍ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା
             ” ମ �୍ ଅନ୍�ଃକରଣ ଓ  ମ �୍ ପର୍ାଣ ଓ  ମ �୍ ଶକ୍�ି  ହ�ି  
ାପର୍ଭ� �� ମଭ୍ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବ।

   ଧାମି4କ ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶ ଧାମି4କ ଅଟନ୍�ି,      ’  କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର କ ଣ ଚାହାନ୍�ି,   ଅଥ4ା�୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟ; 
   ଏହା ଅନ୍�ରଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ,         ଓ ତାହାପଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ପଦ୍େରମଭରା ହ
ୃୟଦେର ଆଜ୍ଞାବହତା ପର୍ବାହ�ି ହଏୁ,  ପଦ୍େରମ

 ପର୍ବାହ�ି ହଏୁ;   କର�ଣା ପର୍ବାହ�ି ହଏୁ,    ନମର୍ ଭାବ ପର୍ବାହ�ି ହଏୁ  ।

      ଏବଂ ମୀଖାଦେର ଏହା ଏକ ଅ
ୱି୍�ୀୟ ବା�୍4ତା ନୁଦେହୁଁ          । ଏହା ପ�ରା�ନ ନୟିମର  ବ� ଥ୍ାନଦେର ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�। ଗୀ� ଂହତିା ୫୧ ଦେଗାଟିଏ
                ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବାକ୍ୟ ଅଦେଟ। ଏହା ବଥ୍ଦେଶବା  ହ�ି ପାପ କଲା ଉ�ତ୍ାଦେର 
ାଉ
ଙ୍କ ପଶଚ୍ାତାପର ଗୀ� ଅଦେଟ ଓ ୧୬ ପ
କ�

ଶ�ଣନ୍�� ,  ’  
ାଉ
 କ ଣ କହନ୍�ି             । ଏହି ଗୀ� ମୀଖାଙ୍କ ୩୦୦ ବଷ4 ବା ତାହାଠାର� ଅଧିକ  ମୟ ପବୂ4ର ଗୀ� ଅଦେଟ।

“     କାରଣ �� ମଦ୍େଭ ବ�ି
ାନଦେର  ନ୍�� ଷଟ୍ ନୁହୁଁ;    ଦେହଦେଲ ମୁଁ� ତାହା 
ଅିନ୍�ି;     ଦେହାମବ�ିଦେର �� ମଭ୍ର କିଛି  ନ୍ଦେତାଷ ନାହିଁ  । ଭଗ୍ନ-  ଆ�ମ୍ା
  ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବ�ି,  ଦେହ ପରଦେମଶଵ୍ର,        �� ମଦ୍େଭ ଭଗ୍ନ ଓ ଚୂଣ୍4ଣ ଅନ୍�ଃକରଣ �� ଚଛ୍ କରିବ ନାହିଁ ”।

ଦେ
ଖନ୍�� ,                 
ାଉ
 ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ବଥ୍ଦେଶବା  ହ�ି ପାପ କଲାପଦେର ଦେ  ାମାନ୍ୟ ରପୂଦେର ଦେକୌଣ ି ଛାଗ ବା ଦେଗାର�କ� ବଧ କରିବା ପଦେର
   ବ� କିଛି ଠକ୍ି ଅଛ,ି    ତାହା କରି ପାରିଦେବ ନାହିଁ        । 
ାଉ
 ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟକ� ଚାହାନ୍�ି,  ଓ

  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟ ଭଗ୍ନ-    ଆ�ମ୍ା ବିଶିଷଟ୍ ଦେହବା ଉଚି�୍      । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅନ୍�ଃକରଣ ଚୂଣ୍4ଣ ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ...   ଏବଂ ଦେ ହି
ଭଗ୍ନ-      ଆ�ମ୍ାର� ଦେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବ�ି ଉ� ୍ଗ4 କରିବ,   ବ�ି
ାନଗ�ଡି଼କ ଉ� ୍ଗ4 କରିବ      । କିନ୍�� ତାହା ପର୍ଶଂ ାର ଉ� ୍ଗ4 ଅଦେଟ, କାରଣ

    ଦେ ଆପଣା 
ରି
ର୍ାବ ଥ୍ାକ�  ୱ୍ୀକାର କର�ଅଛ,ି         ଦେ� ଦେମା ପାପ ବିଷୟଦେର ମୁଁ� କିଛି କରି ପାରିବି ନାହିଁ       । ଦେମା ହ
ୃୟ ଭଗ୍ନ ଅଦେଟ ଏବଂ
           ତାହା ମୁଁ� ବ�ି
ାନ 
ୱ୍ାରା ପର୍କାଶ କରିବି। କିନ୍�� �
ି ଏହା ବ�ି
ାନ ମା�ର୍ ଅଦେଟ,    ଦେ�ଦେବ ତାହା ମଲ୍ୂୟହୀନ ଅଦେଟ    । ଏହାର ଅଥ4

   ପଣୂ୍4ଣ�ଃ କିଛି ନୁଦେହୁଁ। ବା �୍ବଦେର,     ଏହା ଶ�ନ୍ୟତାର� ମଧୟ୍ ମନ୍
 ଅଦେଟ        । ଏହା ଘୃଣାଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଦେଟ। ବାଇବଲଦେର �ିଶାଇୟ ୧
      ଅଧୟ୍ାୟ ଏହାଠାର� ମଧୟ୍ କଠନି ବାକ୍ୟ ଅଦେଟ। ପ�ଣି,        �
ି ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
କ� ଆପଣଙ୍କ ବାଇବଲଦେର ଚିହ୍ନଟ କରା�ାଇ ନାହିଁ, 

    ଦେ�ଦେବ ଏହା ଚିହ୍ନଟ କରା�ିବା ଉଚି�୍           । ଦେ�ଉୁଁ ଦେଲାକମାଦେନ ଏହା ଭାବନ୍�ି ଦେ� �
ି ଦେ ମାଦେନ ବ�ି
ାନ ଉ� ୍ଗ4 କରନ୍�ି,  ଦେ�ଦେବ
     ଦେ ମାଦେନ ଦେ�ଦେକୌଣ ି ପର୍କାର ଜୀବନବୟ୍�ି� କରିବାକ� ଚାହାନ୍�ି,       ଦେ ହପିର୍କାର ଜୀବନବୟ୍�ି� କରି ପାରିଦେବ ଓ ଦେକୌଣ ି

  ‘ମାଧୟ୍ମଦେର ଦେ ମାଦେନ ନରକର�-ମ�କ୍�-ରପୂଦେର- ’   ବାହାରିବା କାଡ4 ପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେବ,     ’  ଦେ ହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର �ିଶାଇୟ କ ଣ
କହନ୍�ି,  ତାହା ଶ�ଣନ୍��       ’  । ଏହି ପର୍କାର ବିଚାରଧାରା ବିଷୟଦେର �ିଶାଇୟ କ ଣ କହନ୍�ି, ଶ�ଣନ୍�� ।

 �ିଶାଇୟ ୧:    ୧୦ ପ
ର� ଆରମଭ୍ କରି;    
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ�ଣ,

  ଦେହ  ଦେ
ାମର ଶା ନକ�୍4ତାମାଦେନ,   ଦେହ ହଦେମାରାର ଦେଲାକମାଦେନ,     �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ବୟ୍ବ ଥ୍ାଦେର
 କଣ୍4ଣପା� କର  । (       ଦେ  ଦେ
ାମ ଓ ହଦେମାରାର ଦେଲାକମାନଙ୍କ� କହୁ ନାହାନ୍�ି       । ଦେ �ିହ
ୂୀ ଦେଲାକମାଙ୍କ� କହଅୁଛନ୍�ି। �ିଶାଇୟ

  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷର� କହନ୍�ି)  “  ।  
ାପର୍ଭ� କହନ୍�ି,       ଆମଭ୍ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅପାର ବ�ି
ାନର ଅଭିପର୍ାୟ
କଅଣ?         ଆମଦ୍େଭ ଦେମଷଗଣର ଦେହାମବ�ିଦେର ଓ ପ�ଷଟ୍ ପଶ�ଗଣର ଦେମ
ଦେର ପଣୂ୍4ଣ ଦେହାଇଅଛ� ; ପ�ଣି,     ବୃଷ କି ଦେମଷ କି ଛାଗ�ମାନଙ୍କ

   ରକ୍�ଦେର ଆମଭ୍ର �� ଷଟି୍ ନାହିଁ            । �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍  ମମ୍�ଖଦେର ଉପ ଥ୍ି� ଦେହବା ଦେବଦେ� ଆମଭ୍ର ପର୍ାଙ୍ଗଣ କ� ପ
 �ଦେ�
    
�ିବା ପାଇୁଁ କିଏ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କଠାର� ଚାହିଁଅଛ?ି”     ଅ ାର ଦେନୈଦେବ
ୟ୍ ଆଉଆଣ ନାହିଁ;   ଧପୂ
ାହ ଆମଭ୍ର ଘୃଣି�;   ଅମାବା ୟ୍ା ଓ

ବିଶର୍ାମବାର,   ଭାର ଦେଘାଷଣା...।

     ଏବଂ ଏହି  ମ �୍ ବ �୍� ଉ��୍ମ ଅଦେଟ,   ଦେ  ବ� ନୁଦେହୁଁ କି?   ଦେମା କହବିାର ଅଥ4,      ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ ଦେଲବୀୟ ନୟିମଦେର ଅଛି   । ଏହି
    ମ �୍ ଏକ ମାଧୟ୍ମ ଅଦେଟ,   ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “       ଏହି ପର୍କାଦେର �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ଧନ୍ୟବା
ଜ୍ଞାପନ ଓ

     ଆଧୟ୍ା�ମି୍କ ଦେ
ବା�ିଆ ଅବ ଥ୍ାକ� ପର୍କାଶ କରି ପାରିବ ”         । କିନ୍�� ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ ବ�ି
ାନ  ହ�ି କିଛି
 କରିବା ନାହିଁ।

  ୧୩ ପ
ର ଦେଶଷଦେର...“        ଏହି ଅଧମ4 ଓ ମହା ଭା ଆମଦ୍େଭ  ହି ପାର� ନାହୁଁ� ” ।

(  ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “             �� ମଭ୍ ମନ୍
ରିକ� �ିବା ଓ ବହ�ୁ ପବି�ର୍ ଦେ
ଖା�ିବା ଓ  �ୟ୍ନଷିଠ୍ା ଦେ
ଖିବା ଦେମାଦେ� ବିରକ୍�ି କଦେର... 
 ତାହା ମହା ଭା...          ଏବଂ �ଥାପି �� ମଦ୍େଭ ପବି�ର୍ ଓ  �ୟ୍ନଷିଟ୍ା ରପୂଦେର  ବ4
ା ମନ୍
ରିଦେର ରହଥିାଅ,    ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅଧମ4ଦେର

 ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ;                 ଏହା ପାପଦେର ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ ଓ ପ�ଣି ଆପଣ ମନ୍
ରିର� �ାଇ ୬ ଓ ଅଧା 
ନି ଅନ୍ୟ  ଥ୍ାନଦେର ବୟ୍�ି� କରନ୍�ି, 
    ଦେ�ପରି ଇଚଛ୍ା ଦେ ପରି ବୟ୍�ି� କରନ୍�ି,           
ରି
ର୍ଙ୍କ� ଓ ପି�ୃହୀନ ଓ ବିଧବାଙ୍କ� ନ�ି4ା�ନ କରନ୍�ି ଓ ଆପଣା ପର୍�ିମାକ� ଉପା ନା
 କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,        ପ�ଣିଥଦେର ମହା ଭାକ� ପବି�ର୍ କରିବା ଦେହ�� ଶନବିାର 
ନି ଦେଫରିଦେବ    । ଆଉ ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି,  ତାହା
  ଆମଭ୍କ� ବିରକ୍�ି କରିଥାଏ!”   ଆମଦ୍େଭ ତାହା ଘୃଣାକର�!    �� ମଦ୍େଭ ଦେ�ଦେବ ତାହା କର,     ଆମଦ୍େଭ ତାହା  ହି ପାର� ନାହୁଁ�!    ଏହି ଅଧମ4 ଓ
    ମହା ଭା ଆମଦ୍େଭ  ହି ପାର� ନାହୁଁ�।)

“         ଆମଭ୍ ପର୍ାଣ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ଅମାବା ୟ୍ା ଓ ନରିପିୂ� ପବ4 ବ� ଘୃଣା କଦେର;     ଦେ ହ ିବ� ଆମଭ୍ ପର୍�ି କ୍ଦେ�ଶକର (  ଆପଣ
ଦେ
ଖନ୍�ି,       ତାହା କିଛି ନ ଥିବାର� ମଧୟ୍ ମନ୍
 ଅଦେଟ,     ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ତାହା କ୍�ଶକର ଅଦେଟ);    ଆମଦ୍େଭ ଦେ  ବ� ବହବିାକ�

 କ୍ଳାନ୍� ଦେହାଇଅଛ�  । ପ�ଣି,       �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ହ �୍ ପର୍ ାର କଲା ଦେବଦେ� (  ଅଥ4ା�୍ ଉପା ନାଦେର)  ଆମଦ୍େଭ
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    �� ମଭ୍ମାନଙ୍କଠାର� ଆପଣା ଚକ୍ଷ� ଆଚଛ୍ା
ନ କରିବା; ଆହରିୁ,        �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେନକ ପର୍ାଥ4ନା କଲା ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭ ଶ�ଣିବା
ନାହିଁ ”।

(    ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି କି କାହିଁକି?     କାରଣ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ �୍ ରକ୍�ଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ!  ଆପଣ ଦେ
ଖିପାରନ୍�ି,  �ିଶାଇୟ କହଅୁଛନ୍�ି, 
   ପରଦେମଶୱ୍ର �ିଶାଇୟଙ୍କ 
ୱ୍ାରା କହଅୁଛନ୍�ି,           �� ମଦ୍େଭ ଏହି  ମ �୍ ଧାମି4କ କ୍ରିୟା କରିବା  ମୟଦେର ଓ �� ମଭ୍ର ହ �୍

   ରକ୍�ଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ଥିବା  ମୟଦେର,    ଆମଦ୍େଭ  ହି ପାରିବା ନାହିଁ          । �� ମଦ୍େଭ ପାପଦେର ଜୀବନବୟ୍�ି� କର�ଅଛ ଓ �� ମଦ୍େଭ ଚିନ୍ତା କର
ନାହିଁ!      ଆମଦ୍େଭ ଏହି ଧମ4ପରାୟଣତା  ହି ପାର� ନାହିଁ  ।

“    �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ� ଦେଧୌ� କର,   ଆପଣାମାନଙ୍କ� ଶ�ଚି କର;      ଆମଭ୍ 
ୃଷଟି୍ର� ଆପଣାମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାର ମନ୍
ତା
 
ୂର କର;    କ�କ୍ରିୟା କରିବାର� ନବୃି��୍ ହଅୁ;    �କ୍ରିୟା କରିବାକ� ଶିଖ;   ନ୍ୟାୟବିଚାର ଦେଚଷଟ୍ା କର,  ଉପ
ର୍ବଗ୍ର �୍ମାନଙ୍କର

  ାହା�ୟ୍ କର,    ପି�ୃହୀନମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କର,    ବିଧବାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷଦେର ପର୍�ିବା
 କର ” । (    ମୀଖାଦେର ଠକ୍ି ଦେ ଥିର
 ବିପରୀ� ଦେହଉଅଛି   । ଏବଂ ଦେ
ଖନ୍�� ,    ବାଇବଲଦେର ଏକ ଶାନ୍�ିଜନକ ପ
।)

“   
ାପର୍ଭ� କହନ୍�ି, ଆ ,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଉ��୍ର ପର୍�� ୟ୍��୍ର କର�;       �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ପାପ ବ�  ିନ୍
ୂରବଣ୍4ଣ ପରି ଦେହଦେଲ ଦେହୁଁ
   ହମି ପରି ଶ�କ୍�ବଣ୍4ଣ ଦେହବ;         ଦେ  ବ� ଦେଲାହ�ିବଣ୍4ଣ ପରି ରଙ୍ଗ ଦେହଦେଲ ଦେହୁଁ ଦେମଷଦେଲାମ ପରି ଦେହବ ”।

�ିଶାଇୟ, ମୀଖା,    
ାଉ
 ଓ ଅନ୍ୟ ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତା,   ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ଆଦେମାଷ,     ମ ଦ୍େ�  ମାନ ବିଷୟ କହଅୁଛନ୍�ି    । ଅଥ4ା�୍ �
ି
        ଆପଣ ଭାବନ୍�ି ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକବ� ଦେକଦେତାଟି ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟାକମ4କ� ଚାହାନ୍�ି,    ଓ ଆପଣ  �ରକ୍ଷି� ଅଟନ୍�ି,  ଆପଣ

       ପତ୍ାହର ଅବଦେଶଷ 
ନି ଆପଣା ଅନୁ ାଦେର ବୟ୍�ି� କରନ୍�ି,   ଦେ�ଦେବ ମୀଖା କହନ୍�ି, “    ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଆପଣ  ମ ଦ୍େ�
    ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନନ୍�କା� ଥ୍ାୟୀ 
ଣଡ୍ ପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେବ ”।

୨. ଉପ ଂହାର

       ଏହି  ପତ୍ାହଦେର ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ଦେ
ଇ କା�4୍ୟ କର�ଥିବା ଦେବଦେ�,          ଦେମା ଅଙ୍ଗ��ି ଅନ୍ୟ ବୟ୍କ୍�ି ଆଦେଡ଼ �ିବା ପରି ମୁଁ� ଆପଣା
   ହ
ୃୟଦେର ଅନୁଭବ କରି ପାର�ଅଛି     । ଏହା ଅ�ି  ହଜ ଅଦେଟ, ’  କ ଣ ନୁଦେହୁଁ,     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଏହପିରି ଅନୁଚଦ୍େଛ
କ� ଶ�ଣନ୍�ି, 

         ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ �ିଶାଇୟ ୧ ଅଧୟ୍ାୟ ଓ ମୀଖା ୬ ଅଧୟ୍ାୟକ� ପଢ଼଼ନ୍�ି,  ଆପଣ କହନ୍�ି, “ହୁଁ,    ବା �୍ବଦେର ତାହା ଆପଣଙ୍କ
  ପାଇୁଁ ଲାଗ� ଅଦେଟ ”     । ବା �୍ବଦେର ତାହା କରିବା  ହଜ ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?         ଆଉ ଏହି  ପତ୍ାହଦେର ମୁଁ� ଆପଣାକ� ଏହା କହଥୁିବା ପାଇଲି

ଦେ�, “        ଏହି  ମୟଦେର ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ ପାଇୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ,      ମୁଁ� ଆପଣା ନମିନ୍ଦେ� ଚିନ୍ତା କରିବାକ� �ାଉଅଛି ”    । ଏବଂ ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ�
              ମଧୟ୍ ତାହା କରିବାକ� ଉ� ୍ାହ�ି କର�ଅଛ।ି ଏହି ବାକ୍ୟଗ�ଡି଼କ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନ
ି୍4ଦେ
ଶ ପାଇୁଁ ଦେଲଖା�ାଇଅଛି ଓ ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ
           ହ
ୃୟ ବିଷୟଦେର ଜାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ� ଆପଣ ରବିବାର  କାଦେ� ଏଠାଦେର ଅଛନ୍�ି,      କିନ୍�� ଜାଦେଣ ନାହିଁ ଆପଣ  ପତ୍ାହର

  ’  ଅବଦେଶଷ 
ନି କ ଣ କରନ୍�ି   ’      । ଆପଣ କ ଣ ଚିନ୍ତା କର�ଅଛନ୍�ି ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ,        ବା ଦେମା ଜୀବନର ଧମ4ପରାୟଣତା ଓ ହ
ୃୟ ମଧୟ୍ଦେର
              ଥିବା  ମପ୍କ4 ଓ ମୁଁ� ଆପଣା ଗୃହର ଦେଗାପନତାଦେର ଓ  କ୍�ଲଦେର ଓ କା�4୍ୟକ୍ଦେଷ�ର୍ଦେର କିପରି ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କର�ଅଛି   । ମୁଁ�

              “ଦେ ଗ�ଡି଼କ ବିଷୟଦେର ଜାଦେଣ ନାହିଁ। କିନ୍�� ମୁଁ� ଏହା ଜାଦେଣ ଦେ� ଅଙ୍ଗ��ିକ� ଆପଣାଠାର� 
ୂର କରିବା ଓ ହୁଁ,    ବା �୍ବଦେର ତାହା ଦେ ହି
   ”    ବୟ୍କ୍�ି ପାଇୁଁ ଲାଗ� ଅଦେଟ କହବିା ମାନବୀୟ ପର୍କୃ�ି ଅଦେଟ       । କିନ୍�� ଏହି  ପତ୍ାହ ମୁଁ� �ାହା କରିଥିଲି,    ତାହା ଆପଣ ମଧୟ୍ କରନ୍�� , 

           ଏହା ମୁଁ� କହବିାକ� ଚାଦେହୁଁ ଓ ତାହା ଦେ� ଆପଣା ଅଙ୍ଗ��ି ଆପଣାକ� ଦେ
ଖାଇ କହନ୍�� , “    ମୁଁ� ତାହା କର�ଅଛି କି?” “    ମୁଁ� ଏହପିରି ଚିନ୍ତାକଦେର
     କି ଦେ� ମୁଁ� ଦେକଦେତାଟି କ୍ରିୟା କର�ଥିବାର�,          ଦେ�ପରି ଚାହିଁବି ଦେ ହପିରି ଜୀବନ�ାପନ କରି ପାରିବି ଓ ତାହା ��କ୍�ି��କ୍� ଅଦେଟ?”

    ପରଦେମଶୱ୍ର  ବ4
ା ପାପକ� 
ଣଡି୍� କରିଦେବ,    ଦେ କରିଦେବ ନାହିଁ କି?    ଦେ�ଣ� ଏହା ଅପରିହା�4୍ୟ ଅଦେଟ     । ଏହା  ବ� ଦେବଦେ� ଦେହବାକ�
               �ାଉଅଛ।ି ପରଦେମଶୱ୍ର  ବ� ଦେବଦେ� ପାପକ� 
ଣଡ୍ ଦେ
ବା ଅପରିହା�4୍ୟ ଅଦେଟ। ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ଦେ
ବତାଗଣଙ୍କ ଦେ ବା କରି ପାରିବା

ନାହିଁ...        ଆପଣ ଓ ମୁଁ� 
ରି
ର୍ମାନଙ୍କ� ନ�ି4ା�ନା କରି ପାରିବା ନାହିଁ...         ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ବିଧବା ଓ ଅନାଥମାନଙ୍କ� ଅ ଂଗ� ରଦୂେପ
   ବୟ୍ବହାର କରି ପାରିବା ନାହିଁ...।(  ମୀଖାର ବା�୍4ତା)

     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା କରି 
ଣଡ୍ରହ�ି ଦେହାଇପାରିବା ନାହିଁ           । ତାହା ନଶିଚ୍ୟ ଘଟିବାକ� �ାଉଅଛ।ି ଏହା ମୀଖାଙ୍କ ବା�୍4ତା ଅଦେଟ। ଆପଣ
                    ଦେ� ଦେକହି ଦେହଉନ୍�� ନା କାହିଁକି। ମୁଁ� ଦେ� ଦେକହି ମଧୟ୍ ହଏୁ ନା କାହିଁକି। ଏହି ନୟିମ ପାଇୁଁ ଦେକୌଣ ି ବୟ୍�ିକ୍ରମ ନାହିଁ। ଏଥିଦେର କିଛି

                  ଫରକ ପଦେଡ଼ ନାହିଁ ଦେ� ମୁଁ� ଆଦେମରିକାଦେର ଜନ୍ମ ଦେହାଇଥିଲି ନା ନାହିଁ। ଏଥିଦେର କିଛି ଫରକ ପଦେଡ଼ ନାହିଁ �
ି ମୁଁ� ଧାମି4କ କ୍ରିୟା,  ଅଥ4ା�୍
     ଏଠାଦେର ଛଡ଼ିା ଦେହାଇ ପର୍ଚାର ମଧୟ୍ କଦେର          । ଦେମା ମାତାପିତା ଦେ� ଦେକହି ମଧୟ୍ ଦେହଉ ନା କାହିଁକି। ଦେଶଷଦେର,    ପାପକ� ଦେକୌଣ ି ନା
   ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର 
ଣଡ୍ 
ଆି�ାଏ  । ଦେ�ପ�4୍ୟନ୍�,  ନଶିଚି୍� ରପୂଦେର,         ଏହା  ୱ୍ୀକାର କରା�ାଇ ନାହିଁ ଓ କ୍ଷମା ପର୍ାପ�୍ କରା�ାଇ

ନାହିଁ।

      �
ି ଆପଣଙ୍କ ଓ ଦେମାହର ଧାମି4କତା ବାହି୍ୟକ ଅଦେଟ...             �
ି ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ଧାମି4କ ରୀ�ି ଉପଦେର ଭର ା ରଖ� ଓ ଦେ�ପରି ଚାହୁଁ� ଦେ ପରି
 ଜୀବନ�ାପନ କର�...            �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଣଡ୍�ୀକ� �ାଉ ଓ ଗୃହକ� �ାଇ ଆପଣା ଜୀବନ ାଥୀଙ୍କ� ଓ  ନ୍ତାନ ନ୍��ିମାନଙ୍କ

    ହ�ି ଦେମୌଖିକ 
�ବ4ୟ୍ବହାର କର�,             �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ��ବକମାନଙ୍କ  ଭାକ� �ାଉ ଓ ପଦେର  କ୍�ଲକ� �ାଇ  କ୍�ଲଦେର ଥିବା
   ବୟ୍କ୍�ିମାନଙ୍କ ପରି ଜୀବନ�ାପନ କର�...             �
ି ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ଏହା ଚିନ୍ତା କର� ଦେ� ଦେକଦେତାଟି ବାହି୍ୟକ କା�4୍ୟ 
ୱ୍ାରା
             ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଜ4ନ କରି ପାରିବା ଓ  ପତ୍ାହର ଅବଦେଶଷ 
ନିଦେର ଆମ ଇଚଛ୍ା ଅନୁ ାଦେର ଜୀବନ�ାପନ କରିବା, 

        ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମୀଖା ଓ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଚିର ଥ୍ାୟୀ 
ଣଡ୍ର ଅଧିନ ଦେହବା  ।
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           କିନ୍�� ମୀଖାର ଶ�ଭବା�୍4ତା ଓ  � ମାଚାରର ଶ�ଭବା�୍4ତା ଏହା ଦେ� ନ୍ୟାୟ ପଦେର ପ�ନ ୍4ଥାପନ ଦେହାଇଥାଏ    । ଅଥ4ା�୍ 
ାଉ
ଙ୍କ
   ବଂଶଜା� ମ ିହାଙ୍କ କା�4୍ୟ 
ୱ୍ାରା,     ଦେ� ଦେବଥଲିହମିଦେର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଦେଲ,      କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ତାହାଙ୍କ କା�4୍ୟ 
ୱ୍ାରା

         ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ଦେ ହି ଧାମି4କ ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଏକ ଅଂଶି ଦେହାଇଥାଉ     । ଏହା ମଣଡ୍�ୀକ� �ିବା ନୁଦେହୁଁ।

    ମୁଁ� ପବୂ4ଦେର ଏହ ପର୍ଶନ୍ କରିଥିଲି, “         ଆପଣ କିପରି ଦେ ହି ଧାମି4କ ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଏକ ଅଂଶି ଦେହାଇଥାଆନ୍�ି?”

 ଏହାର ଉ��୍ର,      ଦେ�ପରି ମୁଁ� ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଆପଣମାନଙ୍କ� କହଅିଛ,ି  ତାହା ଏ. ବି.  ି.  �� ଲ୍ୟ ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?

ଏ....        ଏହା  ୱ୍ୀକାର କରିବା ଦେ� ଆପଣ ଜଦେଣ ପାପୀ ଅଟନ୍�ି,      ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁ ାଦେର ଆପଣ ଓ ମୁଁ� କିଏ,   ତାହା  ୱ୍ୀକାର କରିବା।

ବି. ....             କ୍ର�ଶ ଉପଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ� ମୃ�� ୟ୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ ପର୍�ି 
ଣଡ୍ର ମଲ୍ୂୟ 
ଆି�ାଇଅଛି ତାହା ବିଶୱ୍ା କରିବା   । ଅଥ4ା�୍
    �ାହାଙ୍କଠାଦେର ପାପର ଦେଲଶମା�ର୍ ନ ଥିଲା,      ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ପାପ  ଵ୍ରପୂ ଦେହଦେଲ,     ଦେ�ପରି ଆପଣ ଓ ମୁଁ�
   ଈଶଵ୍ରଙ୍କର ଧାମି4କତା  ଵ୍ରପୂ ଦେହଉ     । ବିଶୱ୍ା କରିବା ଦେ� �ୀଶ�,        �ିଶାଇୟ ୬ ଅଧୟ୍ାୟର ଦେ ହି ଜଵ୍�ନ୍� ଅଙ୍ଗାର ଖଣଡ୍

ଥିଦେଲ,              ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପକ� 
ୂର କରିବାକ� ଓ ପାପର ପର୍ାୟଶଚି୍� ପାଇୁଁ ଦେ �

୍ଵ୍ାରା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମ�ଖ  ପ୍ଶ4 କଦେଲ।

 ି....     ତାହାଙ୍କଠାଦେର ଆପଣା ଜୀବନକ�  ମପି4� କରିବା       । �ୀଶ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ�ପରି ଜୀବନ�ାପନ କରିବାକ� କହଅିଛନ୍�ି, 
  ଦେ ହପିରି �ୀବନ�ାପନ କରିବା;          ଆପଣାକ� ଅ ୱ୍ୀକାର କରିବା ଓ ଆପଣା କ୍ର�ଶ ଦେଘନି ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିବା।

          ମୀଖାଙ୍କ ଶ�ଭବା�୍4ତା ତାହା ଅଦେଟ ଏବଂ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  � ମାଚାରର ବା�୍4ତା ତାହା ଅଦେଟ     । ଏପରିକି 
ଣଡ୍ପର୍ାପ�୍ ଦେହବା
          ମଧୟ୍ଦେର ମଧୟ୍ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ �ୀଶ�ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ଧାମି4କ ଅଟନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ପରି�ର୍ାଣ ଉପଲବଧ୍ ଅଦେଟ।

     �
ି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇୁଁ  ମବ୍ା
 ଅଦେଟ,           ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ  ହ�ି ଏହି ବିଷୟଦେର ବା�୍4ତାଳାପ କରିବାକ�  �ଦେ�ାଗର ଅଦେପକ୍ଷା
କରିବି।

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା: ପିତା,     ଆପଣଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟଦେର ଜ�ିଉଠ�    । ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ� ଉ� ୍ାହ
   ଓ  ାନ୍�ୱ୍ନାର ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ,   ଦେ ମାନଙ୍କଠାଦେର ଏହା ଜ�ିଉଠ� ,    କିନ୍�� ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ� ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ,  ଦେ ମାନଙ୍କ

   ହ
ୃୟଦେର ବିଶୱ୍ା ଜା� ଦେହଉ  । ପିତା,       ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର �
ି ଦେକହି ଏପରି ବୟ୍କ୍�ି ଅଛନ୍�ି,     �ିଏ ଭାବନ୍�ି ଦେ� ଧାମି4କ
                ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଏକ ଅଂଶି ଦେହବାର ଅଥ4 ଦେ� ଦେକବ� ମଣଡ୍�ୀକ� �ିବାର ଅଛି ଓ ଆଉ କିଛି କରିବାର ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ,  

              ତାହାର ଅଥ4 ଦେକବ� ଦେକଦେତାଟି ଧାମି4କ କ୍ରିୟା କରିବା ଓ ଭାବିବା ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ଇଚଛ୍ାଅନୁ ାଦେର ଜୀବନବୟ୍�ି�
କରିପାରିବା      । �
ି ଏପରି ଦେଲାକମାଦେନ ଅଛନ୍�ି,           �ିଏ ଭାବନ୍�ି ଦେ� �ୀଶ�ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ପଣୂ୍4ଣ  ମପି4� ଶିଷୟ୍ର� କମ୍ ରପୂଦେର ଜୀବନ

     ବୟ୍�ି� କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଦେଟ,  ଦେ�ଦେବ ପିତା,  ଆଜି  କାଦେ�,        ମୀଖା ୬ ଅଧୟ୍ାୟ ଓ �ିଶାଇୟ ୧ ଅଧୟ୍ାୟର
    ନ୍ଦେ
ଶ ଦେ ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟଦେର ଜ�ିଉଠ�           । ପରଦେମଶୱ୍ର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍କ� ଧନ୍ୟବା
 ଦେ
ଉଅଛ� ଦେ� ଆପଣ ପରି�ର୍ାଣ ଓ

              ପ�ନ ୍4ଥାପନର ପିତା ଅଟନ୍�ି ଓ ଆପଣ ତାହା ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ପର୍
ାନ କରନ୍�ି। �ୀଶ� �� ମଭ୍କ� ଧନ୍ୟବା
 ଦେ
ଉଅଛ� ।
  �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର। ଆଦେମନ୍।

            ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶ ଦେଲାକ ବା �୍ବଦେର ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଅଛନ୍�ି ଓ ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶ ଦେଲାକ ବା �୍ବଦେର କୃ�ଜ୍ଞ
       ଅଟନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପରିପଣୂ୍4ଣ ଅଟନ୍�ି;    ତାହାଙ୍କ� ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା କ�ହା�ାଏ।

              ଆପଣ ଏଥିଦେର ଆଶୱ୍ �୍ ହଅୁନ୍�� ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଛି କା�4ୟ୍ କରିବା 
ୱ୍ାରା ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶ ଦେଲାକଙ୍କ ଅଂଶି
  ଦେହାଇ ନ ଥାଉ      । ଖର୍ୀଷଟ୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ �ାହା କରିଅଛନ୍�ି,          ଓ ବିଶୱ୍ା ଓ ପଦ୍େରମଭରା ଏକ ହ
ୃୟର  ହ�ି ତାହା ପର୍�ି ଏକ

      ପର୍�ିଉ��୍ର 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅବଶିଷଟ୍ାଂଶ ଦେଲାକଙ୍କ ଅଂଶି ଦେହାଇଥାଉ     । ଦେ ହି ନଶିଚି୍�ତାର  ହ�ି �ାଅନ୍�� ।
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୨୩.  ଗହାଗଶୟ

    ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା : ପିତା,           ବାଇବଲର ଦେକଦେତାଟି ଭାଷା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ କଣ୍4ଣ ଓ ପର୍ାଣ ପାଇୁଁ  �ଖ
ାୟକ ଓ
          ଶାନ୍�ିକର ଅଦେଟ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏଥିଦେର  �ଖପର୍ାପ�୍ କର� ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆରାମଦେର ରହପିାର�  “    । ହରିଣୀ ଦେ�ରପୂ ଜ� ଦ୍େରା�

 ପାଇୁଁ ଧକାଏ,   ଦେ ରପୂ ଦେହ ପରଦେମଶଵ୍ର, ଦେମା  ʼ    ପର୍ାଣ �� ମଭ୍ ପାଇୁଁ ଧକାଏ ”    । ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କ� ଦେ ହି ପର୍କାର ବାକ୍ୟ, ଧାରଣା,  ଓ
  ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ଭଲଲାଦେଗ   । ଏବଂ �ଥାପି,, ପିତା,       ପବି�ର୍ଶା �୍ର୍ଦେର ଆପଣ ପାପ ବିଷୟଦେର କଠନି ଭାଷାଦେର ଦେଲଖିଅଛନ୍�ି  । ପିତା, 

  ଆଜି  କା� ଅଧିକ-    ପର୍�ିକ୍ରିୟା��କ୍�  କା� ନ ଦେହଉ;         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ପରି ଭାଷାକ� ନ ଦେ
ଖ� ଓ ଆପଣଆମଭ୍ମାନଙ୍କ
               ଜୀବନଦେର କରିଥିବା କା�4୍ୟ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପର୍
ାନ କରା�ାଇଥିବା ଜୟ ପର୍�ି ଅକୃ�ଜ୍ଞ ଦେହାଇ ଚି�କ୍ାର କରି

    ଏଠାର� ଦେ
ୌଡି଼ ପଲାୟନ ନ କର�,   ଦେ ଥିପାଇୁଁ  ାହା�4ୟ୍ କରନ୍��   । ଏବଂ �ଥାପି,, ପିତା,    ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ� ଦେହାଦେଶୟଙ୍କ ପ� �୍କର
   ନ୍ଦେ
ଶ ଶ�ଣିବାର ଆବଶୟ୍କ,      ଦେ ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ତାହା ଦେ�ପରି  ପ୍ଷଟ୍ ଦେହାଇପାଦେର,     ଦେ ଥିପାଇୁଁ ମଧୟ୍ ମୁଁ� ପର୍ାଥ4ନା କଦେର  ।
 �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍।

୧.  ପରିଚୟକରଣ

              ମୁଁ� ପର୍କାଶ କରିବା ଉଚି�୍ ଦେ� ଏହା ମୁଁ� ପ�ଣିଥଦେର  ଂଘଷ4 କରିଥିବା ପର୍ଚାରମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଆଉ ଏକ ଅଦେଟ    । ମୁଁ� ଭାବିଲି
          ଗ�ର�ବାର 
ନି ତାହା ଦେହାଇଗଲା ଓ ମୁଁ� ଗ�ରା�ରି୍ଦେର ପ�ଣିଥଦେର ତାହା ଠକ୍ି କର�ଥିଲିI    ଦେ�ଣ� ଦେକୌଣ ି ଉ
୍4ଧୱ୍ ଥ୍ ନାହିଁ     । ମୁଁ� ଜାଣି ନାହିଁ

  ’         ଆଜି  କାଦେ� କ ଣ ଦେହବାକ� �ାଉଥିଲା। ଏହା ଦେ ହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ,     ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ମୁଁ� �ାହା ଅନୁଭବ
       କର�ଥିଲି ଦେ� ମୁଁ� ଗୀ� ଗାଇବା 
�କ� ପର୍ଚାର କର�ଥିଲି          । ଦେକବ� ଆପଣ ହିଁ ଏହା ବ� ଝି ପାରିଦେବ। ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଏଠାଦେର ନାହାନ୍�ି, 

    ଦେ ମାନଙ୍କ� ଏହି  ନ୍ଦେ
ଶ ଶ�ଣିବାର ଆବଶୟ୍କ           । କିନ୍�� ଏହା ଦେହାଦେଶୟ ଅଦେଟ। ଏହା ପ�ରା�ନ ନୟିମର ପର୍କାଶନର ପର୍କ୍ରିୟାଦେର
   ଏକ ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ଅଦେଟ।

            �ିଶାଇୟ ଓ ମୀଖା 
କ୍ଷିଣୀ ରାଜୟ୍ଦେର ଭବିଷୟ୍�୍ବାଣୀ କର�ଥିବା  ମୟଦେର ଦେହାଦେଶୟ ଉ��୍ରୀୟ ରାଜୟ୍ଦେର ଭବିଷୟ୍�୍ବାଣୀ
କର�ଥିଦେଲ,  ଅଥ4ା�୍ ଇ ର୍ାଏଲ,    �ାହାକ� ଇଫ୍ରୟିମ ମଧୟ୍ କ�ହା�ାଏ         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାୟ ୭୬୦ ର� ୭୨୦ ଖ୍ରୀଷଟ୍ ପବୂ4ଦେର ଅଛ� , 

                ଓ �ିଶାଇୟ ଓ ମୀଖାଙ୍କ �� ଲ୍ୟ ଦେହାଦେଶୟଙ୍କ  ମୟ ମଧୟ୍  ଦ୍େପାଦେକନ୍ ଓ ଆଦେମରିକା  ମାନ ଦେଭୌ�ିକ  ମୃ
ଧ୍ି ଓ ଆ�ମି୍କ
  ପ�ନର  ମୟ ଥଲିା             । ତାଙ୍କ ପ� �୍କ ନରିନ୍�ର ଦେହଉଥିବା ପାପର ବଣ୍4ଣନା�ମ୍କ ଚି�ର୍କଳାଦେର ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ। ଦେ ଆପଣା

   ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍କ�  ଥ୍ାପି� କରିବାକ� ଦେବଶୟ୍ାଚାର, ବୟ୍ଭିଚାର,    ଦେବଶୟ୍ାବୃ��ି୍ ଭାଷାର ପର୍ଦେୟାଗ କରନ୍�ି     । କିନ୍�� ଦେହାଦେଶୟ ଅଭିନୟ
   
ୱ୍ାରା ଆପଣା ଅବିଶୱ୍ �୍ ଭା�4ୟ୍ା,        ଇ ର୍ାଏଲ ପର୍�ି ପରଦେମଶୱ୍ର ଚିର ଥ୍ାୟୀ ପଦ୍େରମକ� ମଧୟ୍ ପର୍କାଶ କରନ୍�ି  ।

        ଦେ�ପର୍କାର ଏକ  ୱ୍ାମୀ ଆପଣା ଅବିଶୱ୍ �୍ ଭା�4ୟ୍ାକ� ଗୃହକ� ଦେଫରିବାକ� ଚାହାନ୍�ି,      ଦେ ହି ପର୍କାର ପରଦେମଶୱ୍ର ମଧୟ୍ ଆପଣା
    ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ପ�ଣିଥଦେର ଗ୍ରହଣ କରିବାକ� ଚାହାନ୍�ି,      ଦେକବ� �
ି ଦେ ମାଦେନ ବିଶୱ୍ �୍ ଦେହାଇ ରହଦିେବ    । ଏହା ଦେହାଦେଶୟଙ୍କ

  ପ� �୍କର  ନ୍ଦେ
ଶ ଅଦେଟ।

୨. ଦେଗାମର

              ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେହାଦେଶୟଙ୍କ� ଜଦେଣ ଦେବଶୟ୍ାକ� ବିବାହ କରିବାକ� କହବିା 
ୱ୍ାରା ପ� �୍କର ପର୍ଥମ �ିଦେନାଟି ଅଧୟ୍ାୟ ଆରମଭ୍ ହଏୁ
            ଓ ଦେକଦେ�କ ଧାରାବିବରଣୀ ପାଇୁଁ ଏହା ଭାବିବା କଠନି ଅଦେଟ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକଦେବ ତାହା କରିଦେବ,    କିନ୍�� ଏହା  ିଧା ଅଦେଟ,   ବା ଏହି

              ଅନୁଚଦ୍େଛ
ର  ିଧା ଅଥ4 ଏହା ଅଦେଟ ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର �ାହା ଇଚଛ୍ା କରନ୍�ି ଓ ତାହାଙ୍କ� �ାହା ଉ��୍ମ ଲାଦେଗ,   ଦେ ତାହା କରନ୍�ି  ।
               ଏବଂ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେହାଦେଶୟଙ୍କ� �ାଇ ଦେଗାଟିଏ ଦେବଶୟ୍ାକ� ବିବାହ କରିବାକ� କହଦିେଲ। ଦେ�ଣ� ଦେ ଦେଗାମର ନାମକ ଏକ  �୍ର୍ୀକ�

    ବିବାହ କଦେଲ ଓ ଏହାର ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍,          ଅଥ4ା�୍ ଦେହାଦେଶୟଙ୍କ ବିବାହ �ିହ
ୂୀମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ଶିକ୍ଷା ମ�ୂକ ଦେହବାର ଥିଲା  ।
    ଦେ�ପର୍କାଦେର ଦେହାଦେଶୟ ଦେଗାମରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିଥିଦେଲ,       ଦେ�ପର୍କାଦେର ଦେଗାଦେମର ବିଶୱ୍ �୍ ରହବିାକ� ଦେହାଦେଶୟ ଇଚଛ୍ା କରିଥିଲା,
  ଦେ�ପର୍କାଦେର ଦେହାଦେଶୟ ଦେଗାମରଙ୍କ�,      �
ି ଦେ ବିଶୱ୍ �୍ ରହବିାକ� ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି,     କ୍ଷମା କରି ଦେଫରାଇ ଦେନବାକ� ଚାହଥୁିଦେଲ, 

       ଦେ ହି ପର୍କାରଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ମଧୟ୍ ଆପଣା  ନ୍ତାନଗଣଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି       । ଦେ ହି ପର୍କାଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ମଧୟ୍ ଚାହାନ୍�ି
    ଦେ� ତାହାଙ୍କ  ନ୍ତାନଗଣ ବିଶୱ୍ �୍ ରହନ୍�� ,      �
ି ଦେ ମାଦେନ ବିଶୱ୍ �୍ ରହବିାକ� ପର୍�ିଜ୍ଞାବ
ଧ୍ ହଅୁନ୍�ି,    ଦେ�ଦେବ ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ�

       କ୍ଷମା କରିବାକ� ଓ ପ�ନବ4ାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକ� ମଧୟ୍ ଚାହଅୁଛନ୍�ି        । ଦେହାଦେଶୟ ପ� �୍କର ଦେକୌଣ ି  ଥ୍ାନଦେର ଏହି ଧାରଣା
        ଉଲ୍ଦେଲଖ କରା�ାଇ ନାହିଁ ଦେ� �
ି ଦେ ମାଦେନ ବିଶୱ୍ �୍ ନ ରହନ୍�ି,       ଦେ�ଦେବ ମଧୟ୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� ପ�ନବ4ାର ଗ୍ରହଣ

 କରିବାକ� ଚାହାନ୍�ି             । ଏହା ବାଇବଲଆଧାରି� ଧାରଣା ନୁଦେହୁଁ। ଦେକବ� �
ି ଦେ ମାଦେନ ବିଶୱ୍ �୍ ରହବିାକ� ପର୍�ିଜ୍ଞାବ
ଧ୍ ହଅୁନ୍�ି, 
      ଦେ�ଦେବ ପାପକ୍ଷମାର ପର୍ାଥ4ନା ଓ ମ�କ୍�ବାହୁ  ମଭ୍ବ ଅଦେଟ।

 ଦେହାଦେଶୟ ୧:    ୨ ପ
ଦେର ଏହା ଦେଲଖା�ାଏ  “        । ଦେ�ଉୁଁ  ମୟଦେର  
ାପର୍ଭ� ପର୍ଥମଦେର ଦେହାଦେଶୟଙ୍କ 
ଵ୍ାରା କଥା କହଦିେଲ,  ଦେ ହି
    ମୟଦେର  
ାପର୍ଭ� ଦେହାଦେଶୟଙ୍କ� କହଦିେଲ, ‘          �� ମଦ୍େଭ �ାଇ ବୟ୍ଭିଚାରିଣୀ ଏକ ଭା�4ୟ୍ାକ� ଓ ବୟ୍ଭିଚାରର� ଜା�  ନ୍ତାନଗଣକ�

 ଗ୍ରହଣ କର; (    ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର ଇ ର୍ାଏଲର  ନ୍ତାନଗଣ)         କାରଣ ଏହି ଦେ
ଶ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ� ପରି�ୟ୍ାଗ କରି ମହା ବୟ୍ଭିଚାର
କର�ଅଛି ’ । (    ତାହା ଦେହାଦେଶୟଙ୍କ ପ� �୍କ ଅଦେଟ।)            �ହିଁଦେର ଦେ �ାଇ 
ବିଲ୍ାଇମର କନ୍ୟା ଦେଗାମରକ� ଗ୍ରହଣ କଲା ଓ ଦେ ଗଭ4ବ�ୀ

     ଦେହାଇ ତାହାର ଏକ ପ��ର୍ ପର୍ ବ କଲା     । �ହୁଁ�  
ାପର୍ଭ� ତାହାକ� (ଦେହାଦେଶୟଙ୍କ�) କହଦିେଲ,     �� ମଦ୍େଭ ତାହାର ନାମ �ିଷରି୍ଦେୟଲ ରଖ; 
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               କାରଣ ଅ�ପ୍ କା� ଉ�ତ୍ାଦେର ଆମଦ୍େଭ ଦେ�ହରୂ ବଂଶକ� �ିଷରି୍ଦେୟଲର ରକ୍�ପା�ର ଫ� ଦେଭାଗ କରାଇବା ଓ ଇ ର୍ାଏଲ ବଂଶର
  ରାଜୟ୍ ଦେଶଷ କରାଇବା     । ଅଥ4ା�୍ ଉ��୍ରୀୟ ରାଜୟ୍। ପ�ଣି,       ଦେ  ମୟଦେର ଆମଦ୍େଭ �ିଷରି୍ଦେୟଲର ଉପ�ୟ୍କାଦେର ଇ ର୍ାଏଲର ଧନୁ
 ଭଗ୍ନ କରିବା ”।

           ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ�ହଙ୍ୂକ� ଆହାବଙ୍କ ପରିବାରକ� ହ�ୟ୍ା କରିବାକ� ଓ ଆହାବଙ୍କ ପାପକ�  ମାପ�୍ କରିବାକ� କହଥିିଦେଲ,  କିନ୍��
         ପ୍ଷଟ୍ରପୂଦେର ଦେ�ହୂ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଅନୁ ାଦେର କା�4ୟ୍ କରି ନ ଥିଦେଲ       । ଏବଂ �ିଷରି୍ଦେୟଲର ଉପ�ୟ୍କାଦେର ଦେ�ହୂ �ାହା କଦେଲ, 

        ଦେ ଥିଦେ�ାଗ� ବ�୍4�ମାନ ପରଦେମଶୱ୍ର ଉ��୍ରୀୟ ରାଜୟ୍କ� 
ଣଡି୍� କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି      । ଦେ�ଣ� ଦେହାଦେଶୟ ଆପଣା ପର୍ଥମ
     ନ୍ତାନର ନାମ �ିଷରି୍ଦେୟଲ ରଖନ୍�ି ।

“ଆଉ,         ଦେ  �୍ର୍ୀ ପ�ନବ4ାର ଗଭ4ଧାରଣ କରି ଏକ କନ୍ୟା ପର୍ ବ କଲା  । ଆଉ,    
ାପର୍ଭ� ତାହାକ� କହଦିେଲ,    �� ମଦ୍େଭ ତାହାର ନାମ
ଦେଲା-  ର�ହାମା (  ଅ
ୟା ପା�ର୍ୀ) ରଖ;           କାରଣ ଆମଦ୍େଭ ଦେକୌଣ ିମଦେ� ଇ ର୍ାଏଲ ବଂଶକ� କ୍ଷମା କରିବା ପାଇୁଁ ଦେ ମାନଙ୍କ ପର୍�ି

    ଆଉ 
ୟା ପର୍କାଶ କରିବା ନାହିଁ ”।

 ପ
 ୮:   ଦେ  �୍ର୍ୀ ଦେଲା-           ର�ହାମାକ�  �୍ନ୍ୟପାନ �ୟ୍ାଗ କରାଇଲା ଉ�ତ୍ାଦେର ଗଭ4ଧାରଣ କରି ଏକ ପ��ର୍ ପର୍ ବ କଲା   । �ହିଁଦେର
  
ାପର୍ଭ� କହଦିେଲ, ‘    �� ମଦ୍େଭ ତାହାର ନାମ ଦେଲା-  ଆମୀ (   ଆମଭ୍ର ଦେଲାକ ନୁଦେହୁଁ) ରଖ;       କାରଣ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ର ଦେଲାକ ନୁହୁଁ ଓ

   ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେନାହବିା ”।

       ମୁଁ� ଅଦେନକ  ମୟ ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତାଙ୍କ  �୍ର୍ୀ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କଦେର,      କାରଣ  ମ �୍ ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତା  ମାନ କା�4୍ୟ କରିଥିଦେଲ,
       ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତାଙ୍କ  �୍ର୍ୀ ପଛ ପାଖ 
ୱ୍ାରଦେର ଛଡ଼ିା ଦେହାଇ (     �
ି ଦେ ମାନଙ୍କ ପଛ 
ୱ୍ାରା ଥିଲା       । ମୁଁ� ଭାବ� ନାହିଁ ଦେ� ଦେ ମାଦେନ

କଦେଲ;    ମଭ୍ବ�ଃ  ମମ୍�ଖର 
ୱ୍ାର ବ� )    “ଏବଂ ଡ଼ାକ� ଥଲିା ଦେଲା-  ର�ହାମା (  ଅ
ୟା ପା�ର୍ୀ)!   ଆମଭ୍ର ଦେଲାକ ନୁଦେହୁଁ!  ଖାଇବାର
  ମୟ ଦେହଲା! ”     କିନ୍�� ଦେ ହି ଡ଼ାକରାଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ,     ଅଥ4ା�୍ ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତାଙ୍କ  ନ୍ଦେ
ଶ  ପ୍ଷଟ୍ ଦେହଉଥିଲା   । ଏହା

   ଦେହାଦେଶୟଙ୍କ  ନ୍ଦେ
ଶ ଅଦେଟ ;           ଦେ� ଅଦେନକ ଶତାବ
୍ୀ ପ�4୍ୟନ୍� ନରିନ୍�ର ପାପ କରିବା ପଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା
     ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଉପଦେର ଆଉ 
ୟା କରିଦେବ ନାହିଁ          । ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଦେଲାକ ନୁହୁଁନ୍�ି ଓ ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କର ପରଦେମଶଵ୍ର ନୁହୁଁନ୍�ି।

       ମଭ୍ବ�ଃ ଏହି କାହାଣୀକ� �ାହା ଶକ୍�ି��କ୍� କରିଥାଏ ଦେ�,    ଅଧିକାଂଶ ଧାରାବିବରଣୀଗ�ଡି଼କ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି,   ଦେହାଦେଶୟ ଅନ୍�ିମ
       ମଭ୍ବ�ଃ ଅନ୍�ିମ 
�ଇଟି  ନ୍ତାନର ପିତା ନ ଥିଦେଲ  । କିନ୍�� ,  ଏବଂ �ଥାପି,      ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ ନାମକରଣ କର�ଅଛନ୍�ି ଓ

      ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବା�୍4ତାକ� ଦେଘାଷଣା କରିବାଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ� ବୟ୍ବହାର କର�ଅଛନ୍�ି।

                କିନ୍�� ଦେହାଦେଶୟଙ୍କ ପ� �୍କ ବିଷୟଦେର ଅ
ଭ୍�� ବିଷୟ ଏହା ଦେ� ପର୍ାଥମିକ ରପୂଦେର ନରିନ୍�ର କର�ଥିବା ପାପ ପର୍�ି ଏହା ଏକ
 
ଣଡ୍ ଅଦେଟ,  ଏବଂ �ଥାପି,,       ଦେହାଦେଶୟ ଆପଣା  �୍ର୍ୀଙ୍କ�  ବ�  �୍ରଦେର ଆହ୍ୱାନ କର�ଅଛନ୍�ି,      ଦେ ଦେ�ଦେକୌଣ ି ପାପଦେର ଥାଉ ନା

କାହିଁକି,        ତାହା ଏହି ଅନ୍�ିମ 
�ଇଟି  ନ୍ତାନ ବିଷୟଦେର ଦେହଉ ବା,     ଦେ�ପରି ଅଧୟ୍ାୟ ୩ ପର୍କାଶ କଦେର,      ଦେ 
ା ରପୂଦେର ବିକ୍ରୟ
            କରା�ିବା ପଦେର ଦେ �ାଇ ପ�ଣିଥଦେର ଦେଫରାଇଆଣି ଆଉ ଏକ  �ଦେ�ାଗ ଦେ
ବା ବିଷୟଦେର ଦେହଉ,    ଦେହାଦେଶୟ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ କ୍ଷଣଦେର

   ଆପଣା  �୍ର୍ୀଙ୍କ� ଆହ୍ୱାନ କର�ଅଛନ୍�ି...“    �
ି �� ଦେମ ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ରହବି,       ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ� କ୍ଷମା କରିବା ଓ
    ପ�ଣିଥଦେର ଗ୍ରହଣ କରିବାକ� ଇଚଛ୍� କ ଅଟ� ”      । ଦେ ହି ପର୍କାଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପର ଦେ�ଦେକୌଣ ି  �୍ରଦେର,  ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣ

     ଓ ଦେମା ନକିଟଦେର ଛଡ଼ିା ଦେହାଇ କହଅୁଛନ୍�ି, “      �
ି �� ମଦ୍େଭ ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ରହବିାକ� ଇଛା କର�ଅଛ,    ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ�
         କ୍ଷମା କରିବାକ� ଓ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ� ପ�ଣିଥଦେର ଗ୍ରହଣ କରିବାକ� ଇଚଛ୍� କ ଅଟ� ”   । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟତା

        ମଧୟ୍ଦେର ମଧୟ୍ ପରଦେମଶୱ୍ର କ୍ଷମାଶୀ� ଅଟନ୍�ି। ଆଉ ଦେ�ପରି ପାଉଲ କହନ୍�ି, “      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପୀ ଥିବା  ମୟଦେର  �
ଧ୍ା
     ଖ୍ରୀଷଟ୍ ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କଦେଲ ”।

 ମୁଁ� ଭାବ�ଛ,ି  ଦେହାଦେଶୟ ୨:       ୧୬ ପ
  ବ�ଠାର� ଅଧିକ ଅପରି୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଦେଟ       । ୧୪ ପ
ଦେର ଦେ ଭବିଷୟ୍�୍ଦେର ଇ ର୍ାଏଲ
   ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ରହବିାକ� ପର୍�ିଜ୍ଞାବ
ଧ୍ ଦେହବା,         ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ� ଦେଫରିବା ବିଷୟଦେର କହଅୁଛନ୍�ି ଓ ୧୬ ପ
ଦେର

   ଦେହାଦେଶୟଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି:

“ଆଉ,   
ାପର୍ଭ� କହନ୍�ି,      ଦେ ହି 
ନି �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍କ� ଈଶୀ (  ଆମଭ୍ର  ଵ୍ାମୀ)     ଦେବାଲି ଡାକିବ ଓ ବାଲୀ (କ�୍4ତା)   ଦେବାଲି ଆଉ
 ଡାକିବ ନାହିଁ ”।

     “   ”     ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ଦେଲାକମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଦେ
ଖି �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍ର  ୱ୍ାମୀ ଦେବାଲି କହବିା ଶ�ଣିବାକ� ବୟ୍ାକ�� ଅଟନ୍�ି   । ଏକ
        ି
ଧ୍  ୱ୍ାମୀ ବିଷୟଦେର କ�ପ୍ନା କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରନ୍�� ...(        ହ ିବା ହ୍ରା ଦେହବା ପାଇୁଁ ମୁଁ� ଟିକିଏ  ମୟ ଦେ
ବି)...   ଦେଗାଟିଏ  ି
ଧ୍

      ୱ୍ାମୀ ବିଷୟଦେର କ�ପ୍ନା କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରନ୍�� ,       �ିଏ ଆପଣା  ମ �୍ ଗ�ିଦେର ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ଓ ପଦ୍େରମମୟ,  ଆଶାହୀନ
 ନ ଦେହାଇ,                 �
ୟ୍ପି ତାହାଙ୍କ  �୍ର୍ୀ ୨ୟ ପଥଦେର ଥାଆନ୍�ି ଓ �ିଏ ଅଥ4 ପର୍
ାନ କରିବ ତା  ହ�ି �ାଉଥିବା  ��୍ଦ୍େୱ  ବ� ଦେବଦେ�

   କ୍ଷମା କରିବାକ� ଇଚଛ୍� କ ଅଟନ୍�ି               । ଆଉ ଏହି  ି
ଧ୍  ୱ୍ାମୀ ଆପଣା ଗଭୀର ହ
ୃୟଦେର ତାଙ୍କ  �୍ର୍ୀ ଏହା କହବିା ଶ�ଣିବାକ� ଚାହାନ୍�ି
 “        ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍ର  ୱ୍ାମୀ ଅଟ। ଆମଦ୍େଭ �� ମକ� ପଦ୍େରମ କର�!”

       ଏହା ଏକ ଅ
ଭ୍�� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଏକ ଅ
ଭ୍�� ଛବି ଅଦେଟ        । 
ୟାର ପରଦେମଶୱ୍ର �ାହା ପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ାଗ୍ୟ ନୁଦେହୁଁ, 
     ଦେ ହି ପରି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି      । ପାପକ୍ଷମାକାରୀ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଏକ ଅ
ଭ୍�� ଛବି,  �ିଏ
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             ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ୍ଷମା କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି ଓ �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ ଦେ�ାଗ୍ୟ ରହବିାକ� ପର୍�ିଜ୍ଞା କର� ଦେ�ଦେବ ପ�ନବ4ାର ଗ୍ରହଣ
 କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି।

୩.      ନମିନ୍ାଭିମଖୂୀ ପାପ ଚକ୍ରଦେର ପ�ି� ଦେହବାର ଚି�ର୍

               ଦେହାଦେଶୟ ଅଧୟ୍ାୟ ୪ ର� ୧୩ ପ�4୍ୟନ୍� ନମିନ୍ାଭିମଖୂୀ ପାପ ଚକ୍ରଦେର ପ�ି� ଦେହବାର ଏକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଚି�ର୍ ଚି�ରି୍� କଦେର   । ଦେ 
        “  ”     ଅଧୟ୍ାୟଗ�ଡି଼କ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅଦେଟ। ତାହା ବିଚାରର ଅଧୟ୍ାୟଗ�ଡିକ ଅଦେଟ। ଦେ ଗ�ଡିକ ଭଲ ଅନୁଭବ ର ଅଧୟ୍ାୟ ନୁଦେହୁଁ। ଏବଂ

                   ଏହି ପାପ ଚକ୍ର ପର୍�ିମା ପଜୂାର� ଆରମଭ୍ ହଏୁ। ଦେ ଏହା  ପ୍ଷଟ୍ କରନ୍�ି ଦେ� ପାପର ଆରମଭ୍ ପର୍�ିମା ପଜୂା ଅଦେଟ । ଦେହାଦେଶୟ
୪:    ୧୨ ପର୍ଥମ ଭାଗ ...              ଆପଣଆପଣା ବାଇବଲକ� ଦେଖା�ି ରଖନ୍�� କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେନକ ଥର ଟିକିଏ ଆଗକ� ଓ ପଛକ�
ଦେ
ଖିବା...  ଦେହାଦେଶୟ ୪:    ୧୨ ପ
ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି:

            ଆମଭ୍ର ଦେଲାକମାଦେନ ଆପଣା କାଷଠ୍ଖଣ�୍ର ନକିଟଦେର ମନ୍�ର୍ଣା ଚାହାନ୍�ି ଓ ଦେ ମାନଙ୍କର �ଷଟି୍ ଦେ ମାନଙ୍କ ପର୍�ି (କଥା) 
 ପର୍କାଶ କଦେର।

          ଏହା ଅ�ୟ୍ନ୍� ଭବିଷୟ୍�୍ବାଣୀ��କ୍� ତା� ୍ଲ୍ୟ ଅଦେଟ ଦେ� ଦେଲାକମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ାକ� ଜାଣିବାକ� ଚାହାନ୍�ି,  ଦେ�ଣ�
     ଦେ ମାଦେନ ଏକ କାଷଠ୍ଖଣଡ୍  ହ�ି ବା�୍4ତାଳାପ କରନ୍�ି,      ବା ଦେ ମାନଙ୍କର �ଷଟି୍ ଦେ ମାନଙ୍କ ପର୍�ି (କଥା)  ପର୍କାଶ କଦେର  ।

               ନମିନ୍ାଭିମଖୂୀ ପାପ ଚକ୍ରଦେର ପ�ି� ଦେହବା ପର୍�ିମା ପଜୂାର� ଆରମଭ୍ ହଏୁ। ପର୍�ିମା ପଜୂା କାଷଠ୍ର ପର୍�ିମା ପଜୂାଠାର� ଅଧିକ
 ଅଦେଟ।

       ଦେକୌଣ ି ବ �୍� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ଥ୍ାନକ� ଦେନବା ପର୍�ିମା ପଜୂା ଅଦେଟ       । ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକୌଣ ି ବ �୍� କ� �
ି
   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଧିକ ଲାଲ ା କରିଥାଉ,     ଦେ�ଦେବ ଦେ ହି ବ �୍� ପର୍�ିମା ଅଦେଟ।

        ଏବଂ �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକୌଣ ି ବ �୍� କ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଧିକ ପଦ୍େରମ କରିଥାଉ,     ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଦେଣ ପର୍�ିମା
 ପଜୂକ ଦେହାଇଥାଉ         । �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକୌଣ ି ବ �୍� କ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଧିକ ଲାଲ ା କର�,    ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଦେଣ

  ପର୍�ିମା ପଜୂକ ଅଟ�         । �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକୌଣ ି ବ �୍� କ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଧିକ ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର�,   ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
   ଜଦେଣ ପର୍�ିମା ପଜୂକ ଅଟ� ।

    ପାପ ପର୍�ିମା ପଜୂାର� ଆରମଭ୍ ହଏୁ,            ଅଥ4ା�୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେ ହି  ିଂହା ନର� 
ୂର କରିବା ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ ବା କରନ୍�ି ଓ
        ଷୃଟି୍ର ବ �୍� ଦେ ହି  ଥ୍ାନକ� 
ଖଲ କରିବାକ� ଅନୁମ�ି ଦେ
ବା      । ଏପରିକି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍�ିମା ପଜୂା ମଧୟ୍ଦେର...  ଏହା

     ଦେହାଦେଶୟଙ୍କ ପ� �୍କଦେର ଏକ ପର୍କାଶି� ବିନ୍
� ଅଦେଟ...        ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍�ିମା ପଜୂା ମଧୟ୍ଦେର ମଧୟ୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ୱ୍ାମୀ
    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେଫରିବା ପାଇୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି   । ଦେହାଦେଶୟ ୨:   ୧୪ ପ
ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ:

“  ଏନମିନ୍ଦେ� ଦେ
ଖ,      ଆମଦ୍େଭ ତାହାର ମନକ� ଆକଷ4ଣ କରି (  ତାହାକ� ଡ଼ାକିବା)    ତାହାକ� ପର୍ାନ୍�ରକ� ଆଣିବା (     ତାହା ଏକ ଉ��୍ମ ବିଷୟ
ଅଦେଟ)     ଓ ତାହାକ� ଚି��୍ପର୍ଦେବାଧକ କଥା କହବିା  । ପ�ଣି,        ଦେ  ଥ୍ାନର� ଆମଦ୍େଭ ତାହାକ� ତାହାର 
ର୍ାକ୍ଷାକ୍ଦେଷ�ର୍ ଓ ଭର ାରପୂ

    
ଵ୍ାର ନମିନ୍ଦେ� ଆଦେଖାର ଉପ�ୟ୍କା ଦେ
ବା; ପ�ଣି,          ଦେ ଦେ�ପରି ଆପଣା ଦେ�ୌବନକା�ଦେର ଓ ମି ର ଦେ
ଶର� ଆ ିବା 
ନିଦେର
 ଉ��୍ର କରିଥିଲା,    ଦେ ପରି ଦେ  ଥ୍ାନଦେର ଉ��୍ର କରିବ ”।

    ଦେ ହି ଆରମଭି୍କ 
ନିଗ�ଡି଼କ�  ମ୍ରଣ କର,            ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�  ବ� କିଛି ନୂ�ନ ଥିଲା ଓ ଉ

୍ୀପକ ଥିଲା ଏବଂ �� ମଦ୍େଭ ଉ�ଦ୍େ�ଜି� ଦେହାଇ
            ଆପଣା ବାଗ୍
�ତ୍ା  ହ�ି ପଦ୍େରମ କର�ଥିଲ ଓ �� ମଦ୍େଭ ଉ�ଦ୍େ�ଜି� ଦେହାଇ ଆପଣା  ୱ୍ାମୀଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର�ଥିଲ   । ଈଶୱ୍ର କହନ୍�ି,

“         ଦେଗାଟିଏ 
ନି ଆମଭ୍ ଦେଲାକମାନଙ୍କ  ହ�ି ତାହା ପ�ଣି ଥଦେର ଘଟିବ ”।

କିନ୍�� ,    ପର୍�ିମା ପଜୂା  ହ�ି ଆରମଭ୍,     ଏହି ନମିନ୍ାଭିମଖୂୀ ପାପ ଚକ୍ରର ଗ�ି,      ଦେଫରିବା ପାଇୁଁ ପରଦେମଶୱ୍ର ମ�କ୍� ଆମନ୍�ର୍ଣ
 ପଦେର ମଧୟ୍,                ଏହି ନମିନ୍ାଭିମଖୂୀ ପାପ ଚକ୍ରର ଗ�ି ବୃ
ଧ୍ି ପାଇବାକ� ଲାଗିଥାଏ ଓ ଏହା ବୃ
ଧ୍ି ପାଉଥିବାର ଏକ ମାଧୟ୍ମ ବିଲା ିନତା

ଅଦେଟ       । ଏହା ଦେହାଦେଶୟଙ୍କ ପ� �୍କଦେର ଏକ ଶକ୍�ି��କ୍� ଉପ-  
ୃଶୟ୍ ଅଦେଟ    । ଉ
ାହରଣ ୱ୍ରପୂ ଦେହାଦେଶୟ ୧୦:   ୧ ପ


  ଇ ର୍ାଏଲ ବ
୍4ଧିଷଣ୍� 
ର୍ାକ୍ଷାଲତା,     ଦେ ଆପଣା ଫ� ଉ�ପ୍ନ୍ନ କଦେର;       ଦେ ଆପଣା ଫ�ର ବାହଲ୍ୁୟାନୁ ାଦେର ଆପଣା �ଜ୍ଞଦେବ
ରି
    ଂଖୟ୍ା ବୃ
ଧ୍ି କରିଅଛି (    ଏହା ବିଜା�ୀୟ �ଜ୍ଞଦେବ
ଗି�ଡି଼କ ଅଦେଟ);        ତାହାର ଦେ
ଶର ଉନ୍ନ�ି ଅନୁ ାଦେର ଦେଲାକମାଦେନ ମଦେନାହର  �୍ମଭ୍

 ନମି4ାଣ କରିଅଛନ୍�ି।

୧୩:   ୬ ପ
ଦେର (     ପ�ଣିଥଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅବିଶୱ୍ �୍  ନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ବିଷୟଦେର)

  ଦେ ମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଚରାଣି-     ଥ୍ାନ ଅନୁ ାଦେର ପରି�ୃପ�୍ ଦେହଦେଲ;      ଦେ ମାଦେନ ପରି�ୃପ�୍ ଦେହାଇ ଅନ୍�ଃକରଣଦେର ଗବି4� ଦେହଦେଲ;
   ଏଥିପାଇୁଁ ଦେ ମାଦେନ ଆମଭ୍କ� ପାଦେ ାରିଅଛନ୍�ି।

      ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ଏକ ଉ��୍ମ କା�4ୟ୍ କର�,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନୁହୁଁ କି;    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆଘା� ହଏୁ,  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
  ମ ୟ୍ା ଆଦେ ,       ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�  ବ� କିଛି ଠକ୍ି ରପୂଦେର ଚାଲି ନ ଥାଏ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ବ� ଦେବଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଆ�୍4�ନା


କରିଥାଉ             । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବା �୍ବଦେର ଆଘା� ଓ �ନ୍�ର୍ଣାଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଆ�୍4�ନା
 କରିବା ପରି ଏକ ଉ��୍ମ
               କା�4ୟ୍ କରିଥାଉ। କିନ୍�� ଦେହାଦେଶୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେକଦେ�କ ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତାଙ୍କ ବା�୍4ତା ଏହା ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଧନ ପର୍ଚ� ର
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ଦେହାଇଥାଏ,    ଓ ଜୀବନ �ନ୍�ର୍ଣାମ�କ୍� ହଏୁ,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଭ�ଲି�ାଉ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଧିକର� ଅଧିକ
        ଧନରପୂୀ ଦେ
ବତାଗଣର ଦେ ବା କର� ଓ ଆରାମ
ାୟକ ଦେ
ବତାଗଣର ଦେ ବା କର�     । ଏହି ନମିନ୍ାଭିମଖୂୀ ପାପ ଚକ୍ର,  ଦେହାଦେଶୟ କହନ୍�ି, 

          ଏହି ନମିନ୍ାଭିମଖୂୀ ପାପ ଚକ୍ର ଦେକବ� ଧନ ଓ ବିଲା ିନତା 
ୱ୍ାରା ବୃ
ଧ୍ି ପାଇଥାଏ,        ଓ ଏହି ନମିନ୍ାଭିମଖୂୀ ପାପ ଚକ୍ରଦେର କିଏ ପ�ି�
ହଏୁ?  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ନ୍ତାନଗଣ  । ପ�ଣି,      �ିଶାଇୟଦେର ଏହା ଏକ ମ�ଖୟ୍ ବିଷୟ ଅଦେଟ,     ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି

    ନମିନ୍ାଭିମଖୂୀ ପାପ ଚକ୍ରର ନମିନ୍କ� �ାଉ,     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ନ୍ତାନଗଣ ଏଥିଦେର ପ�ି� ହଅୁନ୍�ି  । ପ�ଣି,     ଏହି  ଥ୍ାନର ଭାଷା ବହ�ୁ
 କଠନି ଅଦେଟ  । ୧:       ୨ ପ
ଦେର ବୟ୍ଭିଚାରିଣୀର  ନ୍ତାନ ଦେହବା ବିଷୟଦେର କଦେହ;       ଅଥ4ା�୍ ଦେ ହି  ନ୍ତାନଗଣ ଦେଗାମରଙ୍କ �� ଲ୍ୟ ଦେହବାକ�

�ାଉଅଛନ୍�ି।

 ଅଧୟ୍ାୟ ୪:  ୬ ପ
ଦେର:

“       ଆମଭ୍ର ଦେଲାକମାଦେନ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ  କାଶ� ବିନଷଟ୍ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି;     କାରଣ �� ମଦ୍େଭ ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛ,   ଆମଦ୍େଭ ମଧୟ୍
  �� ମଭ୍କ� ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା,      �ହିଁଦେର �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍ର �ାଜକ ଦେହବ ନାହିଁ;     �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ବୟ୍ବ ଥ୍ା

      ପାଦେ ାରିବାର� ଆମଦ୍େଭ ମଧୟ୍ �� ମଭ୍  ନ୍ତାନଗଣକ� ପାଦେ ାରି ପକାଇବା ”।

   ମାତା ପିତାଙ୍କ ପାପ ଦେହ�� ,           ଓ ଦେ ମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବୟ୍ବ ଥ୍ାକ� ପାଦେ ାରିବାର� ଏହା  ପ୍ଷଟ୍ ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଆପଣା
     ନ୍ତାନଗଣଙ୍କ� ବୟ୍ବ ଥ୍ା ଶିଖାଇ ପାରିଦେବ ନାହିଁ,      ଦେ�ଣ� ପରଦେମଶୱ୍ର ମଧୟ୍ ଦେ ମାନଙ୍କ  ନ୍ତାନଗଣଙ୍କ� ପାଦେ ାରିଦେବ   । ୧୩

 ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� ;     ଏହି  ବ� ମୁଁ� କହୁ ନାହିଁ  ।

 ଦେ ମାଦେନ (  ଅଥ4 ମାତା-ପିତା,   ଅବିଶୱ୍ା ୀ ଇ ର୍ାଏଲୀୟ ଦେଲାକମାଦେନ)       ପବ4�ମାନର ଶୃଙ୍ଗଦେର ବ�ି
ାନ କରନ୍�ି ଓ ଉପପବ4�ଗଣର
 ଉପଦେର ଅଦେଲାନ,        ଲିବନ୍ି ଓ ଏଲା ବୃକ୍ଷ �ଦେ� ଧପୂ ଜଳାନ୍�ି (      ଏହି  ବ� ବାଲ୍ଦେ
ବତାକ� ଉ� ୍ଗ4 କରନ୍�ି)    କାରଣ �ହିଁର ଛାୟା

ଉ��୍ମ;          ଏଥିପାଇୁଁ �� ମଭ୍ର କନ୍ୟାଗଣ ଦେବଶୟ୍ାଚାର କରନ୍�ି ଓ �� ମଭ୍ର ବଧଗୂଣ ବୟ୍ଭିଚାର କରନ୍�ି।

     ବଂଶାନୁଗ� ପାପ ଏକ କ�� ି୍� ବିଷୟ ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?         ଏହା ଏକ କ�� ି୍� ବିଷୟ ଅଦେଟ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି
             ନମିନ୍ାଭିମଖୂୀ ଚକ୍ରଦେର ପ�ି� ଦେହାଇଥାଉ ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ନ୍ତାନଗଣଙ୍କ� ଏହି ପ�ନର� ବାହାରିବା ପାଇୁଁ �ାହାକିଛି କରିବା

   ଉଚି�୍ ତାହା କରିବା ଅଦେପକ୍ଷା,       ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କ� 
ୃଢ଼଼ରପୂଦେର ଧରି ଆମ ନକିଟକ� ଟାଣିଥାଉ      । ଏହା ଦେ�ପରି ଦେହବା ଉଚି�୍ ଦେ ଥରି
   କିପରି ଏକ ବିଦେରାଧା�ମ୍କ ଅଦେଟ।

     
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ୬ ଅଧୟ୍ାୟ (       ଆଦେମ ଅଦେନକ ଥର ଏହି ଦେଶମା ଉ
ଧ୍ରଣ କର�), “  ଦେହ ଇ ର୍ାଏଲ, ଶ�ଣ;   
ାପର୍ଭ�
    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶଵ୍ର ଏକମା�ର୍  
ାପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି         । ଏନମିନ୍ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା  ମ �୍ ଅନ୍�ଃକରଣ ଓ  ମ �୍

            ପର୍ାଣ ଓ  ମ �୍ ଶକ୍�ି  ହ�ି  
ାପର୍ଭ� �� ମଭ୍ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବ। ପ�ଣି ୭ ପ
ଦେର, “    ଆଉ �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା
    ନ୍ତାନଗଣକ� ��ନ୍ପବୂ4କ ତାହା (ବୟ୍ବ ଥ୍ା)            ଶିଖାଇବ ଓ �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ଗୃହଦେର ବ ିବା ଦେବଦେ� ଓ �� ମଦ୍େଭ ପଥଦେର ଚାଲିବା

         ଦେବଦେ� ଓ �� ମଦ୍େଭ ଶୟନ କରିବା ଦେବଦେ� ଓ �� ମଦ୍େଭ ଉଠବିା ଦେବଦେ�,     ଦେ ମାନଙ୍କ  ଙ୍ଦେଗ ଦେ ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରିବ ”।

            ପରଦେମଶୱ୍ର 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣଦେର ଦେ
ଖ�ଥିବା ପରିବାରଠାର� ଦେହାଦେଶୟ ଦେ
ଖ�ଥିବା ପରିବାର କିପରି ଏକ ବିପରୀ� ପରିବାର ଅଦେଟ  ।
                ଦେମା ଜୀବନକ� ନଷଟ୍ କରିବା ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଦେଟ। ମୁଁ� ଅବିଶୱ୍ା ୀ ଇ ର୍ାଏଲୀୟ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ଅବିଶୱ୍ା ୀ ଦେହବା ଏକ ଭିନ୍ନ

 ବିଷୟ ଅଦେଟ,          ମୁଁ� ଜଦେଣ ପର୍�ିମା ପଜୂକ ଦେହବା ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଦେଟ,    ’  କିନ୍�� ଏହି ପର୍କ୍ରିୟାଦେର କ ଣ ମୁଁ�,  ଓ ଆପଣ,  ଓ
      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା  ନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ଜୀବନକ� ନଷଟ୍ କରିବାକ� ଚାହୁଁ�ଅଛ�         । କାରଣ ଦେହାଦେଶୟଙ୍କ ପ� �୍କର ବା�୍4ତା ଏହା ଦେ� ତାହା

        ଠକ୍ି ଏହପିରି ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ।ି ତାହା ଠକ୍ି ଏହପିରି ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ।ି

   ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଅଦେନଦେକ ଭାବିପାରନ୍�ି, “  ଓଦେହା ବିଲ୍,    ଏଦେ� ନାଟକୀୟ ହଅୁ ନାହିଁ!”  ମୁଁ� ନୁଦେହୁଁ!   ଦେହାଦେଶୟ ମଧୟ୍ ନୁହନ୍�ି,  ଏବଂ
  ଦେମାଶା ମଧୟ୍ ନୁହନ୍�ି     । 
ଶ ଆଜ୍ଞା ଦେ
ବା  ମୟଦେର;  �ା�ର୍ା ୨୦:  ୪ ପ
ଦେର,    
ୱି୍�ୀୟ ଆଜ୍ଞା ଏହା ଅଦେଟ: “    �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ନମିନ୍ଦେ�
     ଦେକୌଣ ି ଦେଖା
�ି ପର୍�ିମା ନମି4ାଣ କରିବ ନାହିଁ;   କି ଉପରି ଥ୍  ଵ୍ଗ4ଦେର,   କି ନୀଚ ଥ୍ ପୃଥିବୀଦେର,      କି ପୃଥିବୀର ନୀଚ ଥ୍ ଜ�ଦେର ଥିବା
     ଦେକୌଣ ି ବ �୍� ର ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ି ନମି4ାଣ କରିବ ନାହିଁ      । �� ମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କ� ପର୍ଣାମ କରିବ ନାହିଁ,     କି ଦେ ମାନଙ୍କର ଦେ ବା କରିବ ନାହିଁ; 
     ଦେ�ଦେହ�� ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ର  
ାପର୍ଭ� ପରଦେମଶଵ୍ର  ଵ୍ଦେଗୌରବ-    ରକ୍ଷଣଦେର ଉ
୍ଦେ�ାଗୀ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଟ� ,   ପ�ଣି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ

  ଆମଭ୍ଙ୍କ� ଘୃଣା କରନ୍�ି,            ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କ �ୃ�ୀୟ ଓ ଚ�� ଥ4 ପ�ର�ଷ ପ�4୍ୟନ୍�  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପଦେର ଦେପୈ�ୃକ ଅପରାଧର
ପର୍�ିଫ�
ାତା ”।

 ଆପଣ ଦେ
ଖନ୍�� ,        �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ନ୍ତାନଗଣଙ୍କ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଧି ନ ଶିଖାଉ;   �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
      ବ ିବା ଓ ଉଠବିା  ମୟଦେର ତାଙ୍କ� ନ କହୁଁ�;       �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ଗ�ଡି଼କ� ଆମ 
ୱ୍ାରଦେର ନ ଦେଲଖ�,     ଦେ�ଦେବ ଦେ ମାଦେନ କିପରି ତାହା

ଜାଣିଦେବ?       ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ କିପରି  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ଶିଖିଦେବ? 

 ଏବଂ �ଥାପି,        ଦେ�ପରି  ନ୍ତାନଗଣ ଏହି ପ�ି� ଦେହବା ଅବ ଥ୍ାଦେର ଦେଘରି ରହନ୍�ି,   ଏହି ଅବ ଥ୍ାଦେର ମଧୟ୍,   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ୱ୍ାମୀ
    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେଫରିବା ପାଇୁଁ ଆହ୍ୱାନ 
ଅିନ୍�ି         । ତାହା ଉଜଜ୍ୱ୍�ମୟଆଦେଲାକ ଅଦେଟ। ତାହା ଦେହାଦେଶୟ ପ� �୍କଦେର

  ଉଜଜ୍ୱ୍�ମୟ କାହାଣୀ ଅଦେଟ;       ଦେ� ପାପ ଦେ�ଦେ� ମନ୍
 ଦେହଉ ନା କାହିଁକି;        ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଦେ�ଦେ� ଅଧିକ ପ�ି� ଦେହଉ ନା କାହିଁକି,  ଏବଂ
�ଥାପି,  ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଛନ୍�ି        । ତାହାଙ୍କ ବାହୁ ଏଦେବ ମଧୟ୍ ମ�କ୍� କରି କହଅୁଛନ୍�ି, “     ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ� କ୍ଷମା କରିବାକ� ଚାହୁଁ�! 
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     ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ� ପ�ଣିଥଦେର ଗ୍ରହଣ କରିବାକ� ଚାହୁଁ�,          କିନ୍�� �
ି �� ମଦ୍େଭ ମନ ଦେଫରାଇବ ଓଆମଭ୍ପର୍�ି ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ଦେହବାକ�
  ମପି4� ଦେହବ ”।

୧୦:   ୧୨ ପ
ଦେର ଦେଲଖା�ାଏ, (    ଦେହାଦେଶୟ ଭବିଷୟ୍�୍ର ପ�ନ ୍4ଥାପନକ� ଦେ
ଖ�ଅଛନ୍�ି)

“      �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଧାମି4କତାଦେର ବିହନ ବ�ଣ,   
ୟାନୁ�ାୟୀ ଶ ୟ୍ କାଟ;  ଆପଣାମାନଙ୍କର ପଡି଼ଆ-  ଭମିୂ
ଭାଙ୍ଗ;         କାରଣ ଦେ�ପ�4୍ୟନ୍�  
ାପର୍ଭ� ଆ ି �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ଉପଦେର ଧାମି4କତା ନ ବଷ4ାନ୍�ି,   ଦେ ପ�4୍ୟନ୍� ତାହାଙ୍କର

   ଅନ୍ଦେଵଷଣ କରିବାର  ମୟ ଅଛି ”।

    ତାହା ହିଁ ପରଦେମଶୱ୍ର କରିବାକ� ଚାହାନ୍�ି         । ଦେ ଚାହାନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ରହ.ୁ..  ଓ
     ଧନ୍ୟବା
ପବୂ4କ ବ�୍4�ମାନ ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି ଅଛନ୍�ି      । ବିଦେଶଷରପୂଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଦେ ହି କା�4୍ୟ

   କରିବାକ� ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ି ଅଛ,ି     କାରଣ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ୱ୍ାମୀ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଚାହାନ୍�ି       । ଦେ ଆପଣ ଓ ଦେମା ଉପଦେର
             ଧାମି4କତାର ବଷ4ା ବଷ4ାଇବାକ� ଚାହାନ୍�ି। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ପାପଦେର ପ�ି� ଅବ ଥ୍ାର ଦେ�ଦେକୌଣ ି  ଥ୍ାନଦେର ଥାଉ ନା କାହିଁକି, 

 ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ କୃପାମୟ, କ୍ଷମାଶୀ�,       ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ  ୱ୍ାମୀ ଚାହାନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଗ�ହକ� ଦେଫର�।

 କିନ୍�� ପରିଦେଶଷଦେର,       ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେଲାକମାଦେନ ଏହି ପ�ି� ଅବ ଥ୍ାଦେର ବୃ
ଧ୍ି ପାଆନ୍�ି,     ଦେ ମାଦେନ ଏପରି ଏକ ବିନ୍
�ଦେର
            ପହଞଚି୍ଥାଆନ୍�ି �ାହାଙ୍କ� ଦେହାଦେଶୟ  ପ୍ଷଟ୍ରପୂଦେର ପର୍କାଶ କରନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ପଣୂ୍4ଣରପୂଦେର ପାପମୟ ଅଟନ୍�ି ଦେ�

         ଦେ ମାଦେନ ଅପର୍ୀ�ିକର ପା�ର୍ ଅଟନ୍�ି ଓ ଅଦେନକ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପରି ଅଟନ୍�ି    । 
ୟାକରି ଦେହାଦେଶୟ ୮:   ୮ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� ।

  ଇ ର୍ାଏଲ ଗ୍ରା ି� ଦେହାଇଅଛ;ି         ଏଦେବ ଦେ ମାଦେନ ଅପର୍ୀ�ିକର ପା�ର୍ �� ଲ୍ୟ ନାନା ଦେଗାଷଠ୍ୀ ମଧୟ୍ଦେର ଅଛନ୍�ି।

(    କିପର୍କାର ଏକ ନନି୍
ା ଅଦେଟ।)   ଦେ ମାଦେନ ବିଜା�ୀୟମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ...  ଜଗ� ପାଇୁଁ...   ଦେଜୟ୍ା�ିଃ ଦେହବା ଉଚି�,୍  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
   ପୃଥ�ବୀର ଲବଣ ଦେହବା ଉଚି�,୍  ଠକ୍ି କହଛୁ?ି  ଏବଂ �ଥାପି,,        ଦେ ମାଦେନ ଏପରି ପାପୀ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ
   ରାଜକୀୟ �ାଜକବଗ4 ଦେହବା ଅଦେପକ୍ଷା,   �ା�ର୍ା ୨୦ ଅନୁ ାଦେର,  ଆପଣା ପର୍�ିବା ୀ,        ହକମ4ୀ ଓ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧ�ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ

   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ମଧୟ୍ ଥ୍ କରିବା ଅଦେପକ୍ଷା, ’       କ ଣ ଦେହାଇଅଛି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଅପର୍ୀ�ିକର ପା�ର୍ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି,  କାରଣ
      ଦେ ମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ାକୃ� କା�4ୟ୍ କରି ପାରିଦେବ ନାହିଁ।

  ଦେହାଦେଶୟ ଜାରୀ ରଖନ୍�ି;       ଦେ କହନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ବ� ଝିବାଦେର ଅ ମଥ4 ଦେହାଇଅଛନ୍�ି, ୮:    ୧୨ ପ
ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, 
“       ଆମଦ୍େଭ 
ଶ ହ ର୍ ବିଧିଦେର ଆମଭ୍ର ବୟ୍ବ ଥ୍ା ତାହା (ଇ ର୍ାଏଲ)         ପାଇୁଁ ଦେଲଖିଦେଲ ଦେହୁଁ ଦେ  ବ� ବିଦେ
ଶୀୟ କଥା �� ଲ୍ୟ ଗଣି�
ହଏୁ ”।

    ଇ ର୍ାଏଲୀୟ ଦେଲାକମାଦେନ ବ� ଝିବାଦେର ଅ ମଥ4 ଦେହାଇଅଛନ୍�ି        । ଦେ ମାଦେନ ନୀ
୍4ଦେ
ାଷତା ପାଇବାଦେର ମଧୟ୍ ଅ ମଥ4 ଦେହାଇଅଛନ୍�ି। ୫
 ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� ;  ଦେହ ଶମରିଦେୟ,      ଦେ �� ମଭ୍ର ଦେଗାବ� ୍ ପର୍�ିମା ପକାଇ ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି     । ଦେ ମାନଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର ଆମଭ୍ର କ୍ଦେରାଧ

        ପର୍ଜଵ୍�ି� ଦେହାଇଅଛ।ି ଦେ ମାଦେନ ଦେକଦେ� କା� ଉ�ତ୍ାଦେର ନ
ି୍4ଦେ
ାଷତା ପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେବ?

 ଦେହାଦେଶୟ ୯:୫(୧୦):    �ାହାକ� ଦେ ମାଦେନ ପଦ୍େରମ କଦେଲ,    ତାହାରି �� ଲ୍ୟ ଘୃଣାଦେ�ାଗ୍ୟ ଦେହଦେଲ।

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହାକ� ପଦ୍େରମ କର�,   ତାହାରି �� ଲ୍ୟ ଦେହାଇଥାଉ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନୁହୁଁ କି?    ଏବଂ ଇ ର୍ାଏଲୀୟ ଦେଲାକମାଦେନ
        ଦେବଶୟ୍ାବୃ��ି୍କ� ପଦ୍େରମ କଦେଲ ଓ ଦେ ମାଦେନ ଦେବଶୟ୍ା �� ଲ୍ୟ ଘୃଣି� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି।

 ଦେହାଦେଶୟ ୫:୧୧: “    ଦେ ମାଦେନ ଅଶ�୍ୀ�ତାର ଅନୁଗମନ କରନ୍�ି ”।

୧୧:୭...“       ଆମଭ୍ର ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଆମଭ୍ଠାର� ବିମ�ଖ ଦେହବାର ପର୍ବୃ��ି୍ ଅଛି ”।

୪:୧୦...“    ଦେ ମାଦେନ ଦେବଶୟ୍ାବୃ��ି୍ର ଆନନ୍
 ନଅିନ୍�ି ”।

୪:୧୨...“     ବୟ୍ଭିଚାରରଆ�ମ୍ା ଦେ ମାନଙ୍କ� ଭର୍ାନ୍� କରିଅଛି ”।

  ଚକ୍ର ନମିନ୍ାମଖୂୀ ଦେହାଇଥାଏ         । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଭାବନ୍�ି ଦେ� ଏହା ଆଗକ� �ାଇପାରିବ ନାହିଁ,   ଦେ�ପ�4୍ୟନ୍� ଦେଲାକମାଦେନ
 ଅପର୍ୀ�ିକର ପା�ର୍,  ବ� ଝିବାଦେର ଅ ମଥ4;     ନ
ି୍4ଦେ
ାଷତା ପାଇବାକ� ଅ ମଥ4 ଦେହାଇ ନାହାନ୍�ି;    ଏହା ନରିନ୍�ର ନମିନ୍କ� �ାଇଥାଏ  ।

ଅପର୍ୀ�ିକର।

 ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି,      ମୁଁ� ତାଙ୍କ ନାମ  ିଧା କହବିାକ� �ାଉନାହିଁ,        କିନ୍�� ଏହା ପିଲ୍ଗ୍ରୀମ୍ ପଦ୍େରାଗ୍ଦେର ଦେର ଥିବା ପା�ର୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର�
 ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ,              ଦେଗାଟିଏ ପା�ର୍ ବିଷୟଦେର କହଦିେଲ ଦେ� ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେଗାଟିଏ ପିଞଜ୍ରାଦେର ରହନ୍�ି ଓ ପାପ ଦେ ହି ପିଞଜ୍ରା କାଠଗଡ଼ା

             ଅଦେଟ ଓ ଦେ ଦେ ହି ପିଞଜ୍ରାର� ବାହାରି ଆ ି ପାରିବ ନାହିଁ ଓ ଦେ ପିଞଜ୍ରାଦେର ବା କର�ଅଛି       । ଦେ ପିଞଜ୍ରାଦେର ବନ୍
ୀ ଦେହାଇଅଛି କିନ୍��
   ପିଞଜ୍ରାର ତାଳା ବନ୍
 ଦେହାଇନାହିଁ!         ଏବଂ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଚାହିଁବ ଦେ 
ୱ୍ାର ଦେଖାଲି ବାହାରି ପାରିବ      । କିନ୍�� ଦେ ପାପର ଏଦେ�
          ନମିନ୍ଦେର ଅଛି ଦେ� ଦେ ଜାଣି ନାହିଁ ଦେ� ଦେ ବାହାରକ� ବାହାରି ପାରିବ,       କାରଣ ଦେ ଦେଲୌହ ରପୂ ପାପଦେର ବନ୍ଧା ଦେହାଇଅଛି   । ଦେ ହି
   ବିଷୟଦେର ହିଁ ଦେହାଦେଶୟ କହଅୁଛନ୍�ି।
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�
ଓି,      ଏହି ଚକ୍ରାକାରର ଏକ �� ଅବ ଥ୍ି� ଅଦେଟ         । ମୁଁ� ଜାଣି ନାହିଁ ଦେ� ତାହା ଏହି  � ମାଚାର ଅଦେଟ,     କିନ୍�� ନଶିଚି୍� ରପୂଦେର ଏହି
   ଚକ୍ରାକାରର �� ଭାଗ ଅଛି             । ପାପର ଦେ ହି ଚକ୍ରାକାରର �� ପାପକ୍ଷମାର ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ। ଏହି ପରି ଏକ ବିନ୍
� ଆ ିଥାଏ, 
   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପାପକ୍ଷମା ଅ ମଭ୍ବ ଦେହାଇଥାଏ    । ଦେ ଠାଦେର ନୁଦେହୁଁ କି?         ପ�ଣି ଏହା ଏଥିପାଇୁଁ ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ବଧ�କ�

  କ୍ଷମା କରିଦେବ ନାହିଁ                ।  ମ ୟ୍ା ଦେକଦେବ ମଧୟ୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ନୁଦେହୁଁ।  ମ ୟ୍ା ଏହା ଦେ� ବଧ� ଦେକଦେବ ମଧୟ୍ କ୍ଷମା ମାଗିବ
    ନାହିଁ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ୍ଷମା ମାଗିବ� ନାହିଁ।

 ଦେହାଦେଶୟ ୫:  ୪ ପ
ଦେର:         ଦେ ମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା କ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ଦେଫରିବାକ� ଦେ
ବ
ନାହିଁ;           କାରଣ ଦେ ମାନଙ୍କ ଅନ୍�ରଦେର ବୟ୍ଭିଚାରରଆ�ମ୍ା ଅଛି ଓ ଦେ ମାଦେନ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ� ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ।

 ’      ଦେ�ଣ� କ ଣ ଦେହାଇଥାଏ ନା ପରଦେମଶୱ୍ର ଚାଲି �ାଆନ୍�ି  । ୫:  ୬ ପ
:

          ଦେ ମାଦେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଦେମଷପଲ ଓ ଦେଗାପଲ ଦେଘନି  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର ଅନ୍ଦେଵଷଣ କରିବା ପାଇୁଁ �ିଦେବ;   ମା�ର୍ ତାହାଙ୍କର
  ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ପାଇଦେବ ନାହିଁ;     ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ ନକିଟର� ଚାଲି �ାଇଅଛନ୍�ି।

   ’       ଏବଂ ବା �୍ବଦେର ଦେ କ ଣ କରନ୍�ି ନା ଆପଣା ବଧ�ର ବିଚାର କରନ୍�ି   । ଅଧୟ୍ାୟ ୯:  ୧୫ ପ
...    ୧୫ ପ
ର 
ୱି୍�ୀୟ ଭାଗ:

        ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କ କ୍ରିୟାର 
�ଷଟ୍ତା  କାଶ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଆମଭ୍ ଗୃହର� �ଡି଼ଦେ
ବା;      ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଆଉ  ଦ୍େନହ କରିବା
ନାହିଁ।

    ଏହା କଠନି ହ
ୃୟର ଶିକ୍ଷା ଅଦେଟ,     �ାହା ପର୍ଥଦେମ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଫାଦେରାଙ୍କଠାଦେର ଦେ
ଖ�       । ଏହା ଦେରାମୀୟ ୯ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପଣୂ୍4ଣ
              ରପୂଦେର ଆଦେଲାଚନା କରା�ାଇଅଛ।ି ଦେଲାକମାଦେନ ପାପ 
ୱ୍ାରା ଏହପିରି ପର୍ଭାବି� ଅଟନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ପାପଦେର ଆଉ ଅଧିକ

       ପ�ନ ଦେହବା ବିଷୟଦେର କିଛି ମଧୟ୍ କରିବାକ� ପର୍�ୟ୍ାଖ୍ୟାନ କରନ୍�ି,       ଦେ ମାଦେନ ଏହି ବିନ୍
�ଦେର ପହଞଚି୍ଥାଆନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ
      ହ
ୃୟ କଠନି ଦେହବାର� କ୍ଷମା ମଧୟ୍ ମାଗିଦେବ ନାହିଁ           । �ୀଶ� ଏହାକ� ହିଁ କ୍ଷମା ନ କରା�ିବା ପାପ କହନ୍�ି। ମୁଁ� ଜାଦେଣ,   ଦେକଦେ�କ ଦେଲାକ
       କ୍ଷମା ନ କରା�ିବା ପାପ କରିଥିବା ବିଷୟଦେର ଚିନ୍�ି� ଅଟନ୍�ି       । �
ି ଆପଣ ଏହି ବିଷୟଦେର ଚିନ୍�ି� ଅଟନ୍�ି,    ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ତାହା

 କରି ନାହାନ୍�ି,        କାରଣ �
ି ଆପଣ କରିଅଛନ୍�ି ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ଜାଣି ନାହାନ୍�ି,    ଆପଣ ବିଦେବଚନା କରନ୍�ି ନାହିଁ,    ଏବଂ ଆପଣ ମନ
   ପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ� ଚାହାନ୍�ି ନାହିଁ      । କିନ୍�� ଏପରି ଏକ ବିନ୍
� ଅଛ,ି       ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆହରିୁ ଅଧିକ ପାପଦେର ପ�ି�

 ଅବ ଥ୍ାକ� �ାଉ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି �� ଭାଗକ� ପହଞଚି୍ଥାଉ;    ଅଥ4ା�୍ ହ
ୃୟ କଠନିର  ଥ୍ାନ      । କ୍ଷମା ନ କରା�ିବା ପାପର
 ଥ୍ାନ,     “ ” ଆଉ ଦେହାଦେଶୟ ଏହି  ଥ୍ାନକ� ଦେବଶୟ୍ାବୃ��ି୍ କହନ୍�ି।

      ଦେବଶୟ୍ାବୃ��ି୍  ମୟ  ମୟଦେର କରିଥିବା ପାପକ� 
ଶ4ାଏ ନାହିଁ         । ଏହା ଅବିଶୱ୍ା ୀର ଏକ କ୍ରିୟାକ� 
ଶ4ାଏ ନାହିଁ। ଦେବଶୟ୍ାବୃ��ି୍ର ଅଥ4
   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅବିଶୱ୍ା ୀ ଦେଲାକ ଦେହାଇଅଛ� ,      ପ�ଣି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଠାଦେର ଅବିଶୱ୍ା ୀ ଦେହାଇଅଛ� , 
           ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଦେ�ପରି ପଦ୍େରମ କରିବା ଉଚି�୍ ଦେ ପରି ପଦ୍େରମ କରିବାଦେର ବିଫ� ଦେହାଇଅଛ� , ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଜଗ�ର ବ �୍� କ� ତାହାଙ୍କଠାର� ଅଧିକ ପଦ୍େରମ କରିଅଛ� ,      ଦେ ହି  ମୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍�ିମା ପଜୂକ

  ଦେହାଇଅଛ� ଓ ପରିଦେଶଷଦେର,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେବଶୟ୍ା ଦେହଉ।

 ଏବଂ �ଥାପି,     ଦେହାଦେଶୟଙ୍କ ପ� �୍କଦେର ଆଲୁଅର ଦେ ହି ଅଗ୍ନଶିିଖା,       ଅଥ4ା�୍ ପାପଦେର ପ�ି� ଅବ ଥ୍ାର �� ଭାଗଦେର ମଧୟ୍, 
     ଆମକ� ବିଚାର ଦେ
ଇ ଗମନ କରିବାକ� ହଏୁ...         ଓ ଇ ର୍ାଏଲ ଏପରି ଏକ ବିନ୍
�କ� ପହଞଚି୍ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, 

“    ଆଉ ଦେକୌଣ ି ବିକ�ପ୍ ନାହିଁ                । �� ମଦ୍େଭ ବିଚାର ଦେ
ଇ ଗମନ କରିବ। �� ମଭ୍କ� ବିଚାର ଦେ
ଇ ଗମନ କରିବାକ� ଦେହବ। ଦେକବ� ଏହା
  ’ ଏକମା�ର୍ ଅବଶିଷଟ୍ ରହଅିଛ।ି �ଥାପି,        ବିଚାରର ଅନ୍ୟ ଭାଗଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପଦ୍େରମମୟ  ୱ୍ାମୀ ଛଡ଼ିା ଦେହାଇଅଛନ୍�ି  ।

�ଥାପି,    �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ �୍ ରହବିା!        ଦେ�ଦେବ ଏଦେବ ମଧୟ୍ ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ୍ଷମାକରିବାକ� ଇଚଛ୍� କ ଅଟନ୍�ି,  ଏଦେବ
      ମଧୟ୍ ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଗ୍ରହଣ କରିବାକ� ଇଚଛ୍� କ ଅଟନ୍�ି    । ଏଠାଦେର ଛଡ଼ିା ଦେହାଇ, ୬:      ୧ ପ
ର� ଆରମଭ୍ ଦେହାଇ ଦେହାଦେଶୟଙ୍କ

ବାକ୍ୟାନୁ ାଦେର,        ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ୱ୍ାମୀ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାର� ଏହା ଶ�ଣିବାକ� ବୟ୍ାକ�� ଅଟନ୍�ି ଦେ�,   ବିଚାରର ଅନ୍ୟପାଶ୍4ୱଦେର
ମଧୟ୍,     ଅ�ୟ୍ଧିକ ପାପଦେର ପ�ି� ଅବ ଥ୍ାଦେର ମଧୟ୍,      ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାର� ଏହା ଶ�ଣିବାକ� ବୟ୍ାକ�� ଅଟନ୍�ି:

“ଆ ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ନକିଟକ� ଦେଫରି �ାଉ;         କାରଣ ଦେ ବି
ୀଣ୍4ଣ କରିଅଛନ୍�ି ଓ ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  � ଥ୍
କରିଦେବ;        ଦେ ପର୍ହାର କରିଅଛନ୍�ି ଓ ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ କ୍ଷ� ବାନ୍ଧିଦେବ        । 
�ଇ 
ନି ଉ�ତ୍ାଦେର ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  ଂଜୀବି�
କରିଦେବ;         �ୃ�ୀୟ 
ନିଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଉଠାଇଦେବ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଛାମ�ଦେର ବଞଚି୍ବ�  । ପ�ଣି,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜ୍ଞା� ଦେହଉ, 

       
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ� ଜ୍ଞା� ଦେହବା ପାଇୁଁ ତାହାଙ୍କ ପଶଚ୍ା�୍ଗମନ କର�;     ତାହାଙ୍କର ଉ
ୟ ଅର�ଦେଣା
ୟର �� ଲ୍ୟ ନଶିଚି୍�;   ଆଉ ଦେ 
   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ବୃଷଟି୍ �� ଲ୍ୟ,      ଭମିୂ ଦେ ଚନକାରୀ ଦେଶଷ ବୃଷଟି୍ �� ଲ୍ୟ ଆ ିଦେବ ”।

  ବିଚାର ମଧୟ୍ଦେର ମଧୟ୍,           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମନ ଦେଫରାଇବାକ� ଓ ଗୃହକ� ତାହାଙ୍କ ନକିଟକ� ଦେଫରିବାକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ୱ୍ାମୀ
 ବୟ୍ାକ�� ଅଟନ୍�ି,      କିନ୍�� ଦେକବ� �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ �୍ ରହ।ୁ

୪.    ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଦେହାଦେଶୟଙ୍କ ରପୂକ

     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହି ରପୂକ ନୂ�ନ ନୟିମକ� ଆଦେ ,      ଦେ�ଦେବ ଏହି ରପୂକ ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଭା�4୍ୟା ରପୂଦେର,   ାମହୂକି ଭାବଦେର,   ଆପଣ ଓ
   ଦେମା ପାଇୁଁ ବୟ୍ବହାର କରା�ାଏ      । ଏହା ଏକ କଠନି ଧାରଣା ଅଦେଟ,       କିନ୍�� ଏହା ଏକ ଅ�ୟ୍ଧିକ ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଧାରଣା ଅଦେଟ,  ଦେ�
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 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ�,   ପ�ର�ଷ ଓ  �୍ର୍ୀ,     ମଣଡ୍�ୀ ରପୂଦେର ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଭା�4୍ୟା ଅଟ�      । ପାଉଲ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣଡ୍�ୀକ� ୨
 କରିନ୍ଥୀୟ ୧୧:   ୨ ପ
ଦେର କହନ୍�ି,

      ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ�  �ୀ କନ୍ୟା  
ୃଶ ଏକ  ଵ୍ାମୀଠାଦେର, ଅଥ4ା�,୍ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର,      ମପ4ଣ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ବାଗ୍
ାନ
କରିଅଛ।ି

 ଆପଣ ଦେ
ଖନ୍�ି,    ତାହା ପାଉଲଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ଥିଲା           । ପାଉଲଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ଏହା ନ ଥିଲା ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକବ� କିଛି
ଆଦେବଗପଣୂ୍4ଣ,   ଈଶୱ୍ରୀୟ ଅନୁଭବ ପାଇ,         ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ପରି ଚାହୁଁ� ଦେ ପରି ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କରି
ପରିବା...       
�ଭ4ାଗ୍ୟବଶ�ଃ ଅଦେନଦେକ ଦେ ପରି କହଥୁିବା ପରି ଭ�ଲ ବ�ଝନ୍�ି;      ଦେ ତାହା ଦେକଦେବ ମଧୟ୍ କରନ୍�ି ନାହିଁ   । ଆମଭ୍ମାଦେନ

       ଦେ�ପରି ବିଶୱ୍ା କର� ଓ ଶିଷୟ୍ ରପୂଦେର ଜୀବନବୟ୍�ି� କର�,       ଓ ପରିପକ୍ୱତାଦେର ବୃ
ଧ୍ିପାଇବାକ�  ାହା�4ୟ୍ କରିବା ତାହାଙ୍କ
 ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ଥିଲା,             ଅଥ4ା�୍ ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ଛଡ଼ିା ଦେହବା ଦେବଦେ� ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପବି�ର୍ ଓ  �ୀ  
ୃଶୟ୍ ଦେହଉ...  ଓ

   ଦେବଶୟ୍ା  
ୃଶୟ୍ ନ ଦେହଉ      । ଦେ�ପରି ପାଉଲ ଏଫି ୀୟ ମଣଡ୍�ୀକ� କହନ୍�ି,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ନକିଟଦେର ପବି�ର୍ ଓ
   ନ
ି୍4ଦେଧାଷ ରପୂଦେର  ମପି4� ଦେହାଇଅଛ�  ।

   ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟ ୧୯ ଅଧୟ୍ାୟଦେର,            ଅନ୍�ିମ  ମୟଦେର �ାହା ଦେହବାକ� �ାଉଅଛି ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ଦେ�ାହନଙ୍କ 
ଶ4ନଦେର ଦେ ଏହି
  ରପୂକକ� ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି    । ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟ ୧୯:  ୬ ପ
ଦେର:

                 ଆଉମୁଁ� ମହାଜନତାର ଶ

୍ ପରି ଏବଂ ବହୁ ଜ�କଲ୍ଦେଲା� ଓ ଦେଘାର ଦେମଘଗଜ୍4ଜନର ଶ

୍ ପରି ଦେଗାଟିଏ ଶ

୍ ଏହା କହବିାର
ଶ�ଣିଲି, ହାଲ୍ଲିଲୟୂା,        କାରଣ ପର୍ଭ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର  ବ4ଶକ୍�ିମାନ ଈଶଵ୍ର ରାଜ�ଵ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍�ି  । ଆ , 

         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆନନ୍
 ଓ ଉଲ୍ଲା କର� ଏବଂ ତାହାଙ୍କ� ଦେଗୌରବ ପର୍
ାନ କର�,     କାରଣ ଦେମଷଶାବକଙ୍କ ବିବାହର  ମୟ
ଉପ ଥ୍ି�,      ଆଉତାହାଙ୍କ କନ୍ୟା ଆପଣାକ�  ଜଜି୍� କରିଅଛି   । ତାହାକ� (ଆପଣଙ୍କ�,   ଦେମାଦେ� ଓ  ମ �୍ଙ୍କ�)...ବିଲ୍ଙ୍କ�,  
ଆପଣଙ୍କ�...         ଶ�ଭର୍ ଓ ପରିଷକୃ୍�  କ୍ୂଷମ୍ ବ �୍ର୍ ପରିଧାନ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� 
ଆିଗଲା;     ଦେ ହି  କ୍ୂଷମ୍ ବ �୍ର୍  ାଧ�ମାନଙ୍କର
ଧମ4କମ4।

        ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିବାହ ଓ ବିବାହ ଦେଭାଜ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ �୍� � ଦେହଉ,  �ାହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ,   ଅଥ4ା�୍ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ
 ଶିଷୟ୍ ଅଟନ୍�ି,    ଦେ ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ �୍� � ଦେହାଇଅଛ,ି         ଦେ ହି ପର୍କାଦେର ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ୱ୍ାମୀଙ୍କ ନକିଟଦେର

    ପବି�ର୍ କନ୍ୟା ରପୂଦେର  � ଜଜି୍� ଦେହବା    । ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟକ� ପରିଧାନ କରିବା।

    ଦେହାଦେଶୟଙ୍କ ପର୍ଶନ୍ ଦେ��ିକି ନଦିେବ4ାଧ ଅଦେଟ,    ଦେ �ିକି  ପ୍ଷଟ୍ ମଧୟ୍ ଅଦେଟ         । ମୁଁ� ଆହରିୁ ଅଧିକ ପାପର ଚକ୍ରଦେର ପ�ି� ଦେହାଇଅଛି
କି?           ଦେମା  ହ�ି ଦେକୌ�� ହ� କରା�ାଇଅଛି ବା ମୁଁ� ଜଦେଣ ପର୍�ିମା ପଜୂକ ଦେହାଇଅଛି କି?

      ମୁଁ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଧିକ ଦେକୌଣ ି ବ �୍� କ� ପଦ୍େରମ କରିବା;       ମୁଁ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଧିକ ଦେକୌଣ ି ବ �୍� ର ଇଚଛ୍ା
କରିବା;      ମୁଁ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଧିକ ଦେକୌଣ ି ବ �୍� କ� ଦେ
ଖିବା         । ଦେମାର ପର୍�ିମା ପଜୂା କରିବା ଦେମାର ବିଲା ିନ�ର� ବୃ
ଧ୍ି

 ଦେହାଇଅଛି କି? ପ�ଣି,     ଭବିଷୟ୍�ବାଣୀ  ମବ୍ନ୍ଧୟି ରପୂକ ଅନୁ ାଦେର,       ମୁଁ� ଉ�କୃ୍ଷଟ୍ ଦେହାଇଅଛି ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପାଦେ ାରିଅଛି କି? ଦେମା
  ’    ପାପର ମଲ୍ୂୟ ଦେମା  ନ୍ତାନଗଣ ପର୍
ାନ କରିଦେବ କି?   ମୁଁ� ଅପର୍ୀ�ିକର ପା�ର୍,     ନ
ି୍4ଦେ
ାଶତାକ� ପାଇବାଦେର ଅ ମଥ4 ଦେହାଇଅଛି କି? 

      ମୁଁ� ପାପର ଚକ୍ରର ନମିନ୍ ଅଂଶଦେର ଅଛି କି?     ମୁଁ� ଜଦେଣ ଦେବଶୟ୍ା ଅଦେଟ କି?

   �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ରହ,ୁ    ଆ�ମ୍ାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଶକ୍�ି��କ୍� ଦେହଉ,      ାଧ�ମାନଙ୍କର ଧମ4କମ4 ରପୂ ବ �୍ର୍ ପରିଧାନ
କର�,    ଦେ�ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ପରଦେମଶୱ୍ର,  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ୱ୍ାମୀ,      ଆପଣଙ୍କ� ଓ ଦେମାଦେ� କ୍ଷମା କରିବାକ�

       ପର୍ �୍� � ଓ ପ�ନବ4ାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ ହ
ୃୟ ଦେନଇ,      ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ବାହୁ ବି ତ୍ାରି ଛଡ଼ିା ହଅୁନ୍�ି।

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା  । ପିତା,       ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅନ୍�ରଦେର ଏପରି କିଛି ଅଛି �ାହା ଉ��୍ମ, ଆରାମ
ାୟକ,  ଓ
         �ାହାବି ଦେହଉ ପଣୂ୍4ନ ରପୂଦେର ଗ୍ରହଣ କରା�ିବା ଭଲି ଅନୁଭବ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ,    ଆଉତାହାକ� ପାପ କ�ହା�ାଏ  । ପିତା,  �
ି

         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପୀ ଅଟ� ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିବାକ� ଚାହୁଁ� ନାହୁଁ�       । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଜି ପାଇୁଁ ଭ� ଅନୁଭବ
    କରିବାକ� ଚାହୁଁ� ନାହୁଁ�। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭୟାବହ,          ଓ 
ୀନହୀନ ଅନୁଭବ କରିବାକ� ଚାହୁଁ� କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ
  ଅନୁଗ୍ରହ ବିନା ଭୟାବହ,   ଓ 
ୀନହୀନ ଅଟ�  । ପିତା,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମ�କ୍� ଦେହବାକ� ବୟ୍ାକ�� ଅଟ�     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭଙ୍ଗା ଜୀବନର�

             ଏକ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଜୀବନକ� �ିବାକ� ବୟ୍ାକ�� ଅଟ� । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ କନ୍ୟା ଦେହବାକ� ବୟ୍ାକ�� ଅଟ� । ପିତା, 
       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପର ଚକ୍ରଦେର ଦେ�ଦେକୌଣ ି ଅବ ଥ୍ାଦେର ଥାଉ ନା କାହିଁକି,      ଆପଣଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଦେହାଦେଶୟ ପ� �୍କର�

   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି 
ୃଢ଼଼ତାର  ହ�ି,         ପଦ୍େରମଦେର ବା�୍4ତାଳାପ କରନ୍�� ଓ ଆପଣା ବାହୁ ବି ତ୍ାରି ଛଡ଼ିା ଦେହାଇ,   �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
   ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ କନ୍ୟା ଦେହାଇ ପାର�,           ଦେ�ଦେବ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମା 
ାନ ଓ ଆପଣଙ୍କ ନକିଟକ� ଦେଫରିବାର ଆହ୍ୱାନକ� ଦେ
ଖିବାକ�

  ାହା�4୍ୟ କରନ୍��   । �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍।
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୨୪. ହବକ୍କୁକ୍

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା: ପିତା,         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍ ନକିଟଦେର  ୱ୍ୀକାର କର� ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ୱ୍ଭାବିକ
             ବୟ୍କ୍�ି�ୱ୍ ଓ ଏହି ପର୍ାକୃ�ିକ ଜଗ�ଦେର ପର୍ାୟ  ବ� କିଛି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଧୟ୍ାନକ� ଆପଣଙ୍କଠାର� ଓ  �ୟ୍ତାର� 
ୂର କରିଥାଏ  ।

          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଷୃଟି୍ର ଏହି  ାକ୍ଷୟ୍ ପାଇୁଁ କୃ�ଜ୍ଞ ଅଟ� । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣଙ୍କ ବିଶିଷଟ୍ ପର୍କାଶନ,   ପବି�ର୍ଶା �୍ର୍ ପାଇୁଁ
 କୃ�ଜ୍ଞ ଅଟ� ;      �ାହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆପଣଙ୍କ ନକିଟକ� ଆକଷି4� କରିଥାଏ  । କିନ୍�� , ପିତା,      ଶରୀରର ଶକ୍�ି ଓ ପାପର ଶକ୍�ି

         ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଦେଟ ଓ ଜୀବନକ� ଦେ
ଖିବା ପ�ଣି �ାହା ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ ଅଦେଟ,      ତାହାକ� ପାଦେ ାରି ଦେ
ବା ବହ�ୁ  ହଜ ଅଦେଟ,  ଏବଂ
    ଦେ ହି ମହ�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବୟ୍କ୍�ି ଆପଣ ଅଟନ୍�ି  । ପିତା,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର� ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ହବକ୍କୂକଙ୍କ

       ଜୀବନକ� ଓ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଠନି ପରି ଥ୍ି�ି ଦେ
ଇ �ାଉ,        ଓ ଆପଣ କିପରି ତାହାଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ଦେହବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି, 
         ଦେ�ଦେବ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ କଣ୍4ଣଦେର ଶ�ଣା�ାଉଥିବା ଦେ ହି ଆହ୍ୱାନକ� ବ� ଝିବା ପାଇୁଁ  ାହା�4୍ୟ କରନ୍��   । �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍।

୧.  ପରିଚୟକରଣ

    ହବକ୍କୂକ ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତା  ମଭ୍ବ�ଃ ପର୍ାୟ ୬୪୦-     ୬୧୦ ଖ୍ରୀଷଟ୍ ପବୂ4ଦେର ଭବିଷୟ୍�୍ବାଣୀ କରିଥିଦେଲ    । ତାହାଙ୍କ ଦେ ବାକା�4୍ୟ
               ଆରମଭ୍ ଦେହବାର ପର୍ାୟ ୮୦ ବଷ4 ପବୂ4ର� ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ଉ��୍ରୀୟ ରାଜୟ୍ ଇ ର୍ାଏଲକ� ଜୟ କରିଥିଲା ଓ 
କ୍ଷିଣୀ ରାଜୟ୍, ଅଥ4ା�୍
  ହବକ୍କୂକ ଦେ�ଉୁଁଠାର� ଆ ିଥିଦେଲ,      ବା �୍ବଦେର ଏକ ଅଧୟ୍ା�ମି୍କ ଜାଗୃ�ିକ� ଅନୁଭବ କରିଥିଲା  । କିନ୍�� ,    ହବକ୍କୂକ 
ୃଶୟ୍କ� ଆ ିବା
        ପ�4ୟ୍ନ୍� ଏହା ପ�ି� ଦେହବା ଦେ�ାଗୁଁ� ଏକ 
�ଷଟ୍ତାର  ଥ୍ାନ ଦେହାଇଥିଲା      । ଧନବାନ ଦେଲାକ 
ରି
ର୍ର ଅ�ୟ୍ାଚାର କର�ଥିଦେଲ, 

          ଦେ ମାଦେନ ନ୍ୟାୟା�ୟକ� ନୟିନ୍�ର୍ଣ କର�ଥିଦେଲ ଓ ଦେ ଠାଦେର ନ୍ୟାୟ ଭଲି କିଛି ନ ଥିଲା       । ହବକ୍କୂକଙ୍କ ଜଗ� ଏକ ଉ��୍ମ  ଥ୍ାନ
             ନ ଥିଲା। ହବକ୍କୂକଙ୍କ ପ� �୍କଦେର ଏହି ବିଷୟକ� ଦେନଇ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ତାହାଙ୍କ ବା�୍4ତାଳାପ 
ଆି�ାଇଅଛ।ି

 ାଧାରଣ�ଃ,  ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତାଙ୍କ ପ� �୍କଦେର,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଭବିଷୟ୍�ବକ୍ତାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଦେଲାକମାନଙ୍କ
    ହ�ି ବା�୍4ତାଳାପ କର�ଥିବା ଦେ
ଖିଥାଉ           । କିନ୍�� ଏହି ପ� �୍କଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଓ ଭବଷିୟ୍�୍ବକ୍ତା ପର ପ୍ର  ହ�ି ବା�୍4ତାଳାପ

               କର�ଥିବା ଶ�ଣ� ଏବଂ ଏହି କ୍ଷ�
ର୍ ପ� �୍କଦେର ହବକ୍କୂକ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� 
�ଇ ଥର ଦେଗାଟିଏ ପର୍ଶନ୍ କରନ୍�ି ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର
             ତାହାର ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି ପ�ଣି ପଦେର ୩ୟ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ 
�ଇଟି ଉ��୍ର ପର୍�ି ହବକ୍କୂକଙ୍କ ପର୍�ିଉ��୍ରକ�

 ପଢ଼ି଼ଥାଉ।

୨.  ପଚରା�ାଇଥିବା ପର୍ଶନ୍ଗ�ଡିକ

କ.   ପର୍ଥମ ପର୍ଶନ୍ (୧:୨-୧୧) 

     ପର୍ଥମ ପର୍ଶନ୍ ଓ ଉ��୍ର ହବକ୍କୂକ ୧:୨-   ୧୧ ପ
ଦେର 
ଆି�ାଇଅଛି       । ଏହି ଖଣଡ୍ଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ମନ୍
ତାର  ମ ୟ୍ା
                ବିଷୟଦେର ଏକ  ଦେବ4ା�କୃ୍ଷଟ୍ ବାକ୍ୟ ଅଛ।ି ହବକ୍କୂକର ଅନ୍�ନି4ହ�ି ଆଧାର ଏହା ଅଦେଟ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଏକ ଧାମି4କ ଓ ନ୍ୟାୟୀ

                ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି। ଦେ ଧାମି4କ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ପ�ର କ୍ାର ଓ 
�ଷଟ୍କ� 
ଣଡ୍ ଦେ
ଦେବ। ତାହା ଦେ ହି ଦେରଖାଙ୍କି� ଧାରଣା ଅଦେଟ ଓ
     ତାହା ୧୩ ପ
ଦେର ଉଲ୍ଦେଲଖ କରା�ାଇଅଛ।ି କିନ୍�� ,         ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ହବକ୍କୂକ ଏହି ଧାରଣକ� ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ ହ ିମୟଦେର ତାଙ୍କ

      ଜୀବନଦେର ମନ୍
ତାର  ମ ୟ୍ା ବିଷୟଦେର ଉ�ଦ୍େ�ଜନା ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�,     କିନ୍�� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ବା �୍ବିକତାକ� ଦେ
ଖନ୍�ି,  ଦେ�ଦେବ
    ମନ୍
ତା ବିଜୟୀ ଦେହଉଥିବା ଜଣା ପଦେଡ଼          । ପରଦେମଶୱ୍ର ବା �୍ବଦେର ଧାମି4କମାନଙ୍କ� ପ�ର କୃ୍� କର� ନାହାନ୍�ି ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର

              ବା �୍ବଦେର 
�ଷଟ୍କ� 
ଣଡ୍ ଦେ
ଉ ନାହାନ୍�ି। ଏବଂ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର �ାହା  �ୟ୍ ଦେବାଲି ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଓ
   ବା �୍ବଦେର ଦେ �ାହା ଦେ
ଖ�ଅଛନ୍�ି,       ଦେ ଥି ମଧୟ୍ଦେର ତାହା ହବକ୍କୂକଙ୍କ ଜୀବନର ବିଡମବ୍ନା ଅଦେଟ।

 ହବକ୍କୂକ ୧:୨-୪

“  ଦେହ  
ାପର୍ଭ�,     ମୁଁ� ଦେକଦେ� କା� ଆ�୍4�ନା
 କରିବି,    ଆଉ �� ମଦ୍େଭ ଶ�ଣିବ ନାହିଁ?      ମୁଁ� ଦେ
ୌରା�ମ୍ୟ୍ ବିଷୟଦେର �� ମଭ୍ ନକିଟଦେର
      ଆ�୍4�ନା
 କର�ଅଛି ଓ �� ମଦ୍େଭ ଉ
ଧ୍ାର କରିବ ନାହିଁ?          �� ମଦ୍େଭ କାହିଁକି ଦେମାଦେ� ଅଧମ4 ଦେ
ଖାଉଅଛ ଓ କ�ଟି�ତା ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ପା�

କର�ଅଛ?  କାରଣ ଦେମା  ʼ      ମମ୍�ଖଦେର ଧନାପହାର ଓ ଦେ
ୌରା�ମ୍ୟ୍ ଥାଏ; ପ�ଣି,      ବିବା
 ହଏୁ ଓ ବିଦେରାଧ ବଢ଼ି଼ ଉଦେଠ    । ଏଥିପାଇୁଁ ବୟ୍ବ ଥ୍ା
       ନ ିଦ୍େ�ଜ ଦେହାଇଅଛି ଓ ବିଚାର ଦେକଦେବ ନଷିପ୍ନ୍ନ ଦେହଉ ନାହିଁ;    କାରଣ 
�ଜ4ନମାଦେନ ଧାମି4କକ� ଦେଘରନ୍�ି;    ଏଥିପାଇୁଁ ବିଚାର ବିପରୀ�

ଦେହାଇପଦେଡ଼ ”।

      �ିହ
ୂା ହବକ୍କୂକଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଏକ ମଦେନାହର  ଥ୍ାନ ନୁଦେହୁଁ        । ହବକ୍କୂକ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� କର�ଥିବା ପର୍ଶନ୍ ଏକ ନଷିଠ୍ାପଣୂ୍4ଣ
               ପର୍ଶନ୍ ଅଦେଟ। ଦେ ଆପଣା ହ
ୃୟକ� ଢ଼଼ା�ି ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି ଓ ଦେ ଜଦେଣ  ପ୍ଷଟ୍ବା
ୀ ଓ �ନ୍�ର୍ଣାବିଶିଷଟ୍ ନଷିଠ୍ାବାନ ବୟ୍କ୍�ି

ଅଟନ୍�ି,         କାରଣ ଅଧାମି4କ ଓ 
�ଷଟ୍ତାର ଉପ ଥ୍ି�ି ହବକ୍କୂକଙ୍କ ପାଇୁଁ ପୀଡ଼ା
ାୟକ ଅଦେଟ    । ଏହା ଆଘା� କଦେର!

       ଆପଣ ଦେକଦେବ ନଜିର ଏହପିରି ଅବ ଥ୍ା ଦେ
ଇ �ାଇଅଛନ୍�ି କି?     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ଏକ ଅବ ଥ୍ାକ� ଦେ
ଖ�ଥାଆନ୍�ି,   ମଭ୍ବ�ଃ
      ଆପଣା ଜୀବନଦେର ବା ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ଜୀବନଦେର,          ଏବଂ ଆପଣ ଦେ
ଖନ୍�ି ଦେ� ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ଏକ ମିଥୟ୍ାବା
ୀ ଅଟନ୍�ି

    ଓ ଦେକଦେବ ଧରା ପଡ଼ନ୍�ି ନାହିଁ;        ବା ବିଶୱ୍ା ଘା�ୀ ଜୀବନ  ାଥୀ ଦେକୌଣ ି ପରିଣାମକ� ଦେଭାଗନ୍�ି ନାହିଁ;     ଓ ଆପଣ ଏହପିରି ପରି ଥ୍ି�ିକ�
 ଦେ
ଖି କହନ୍�ି, “   ଏହା ଠକ୍ି ନୁଦେହୁଁ, ପରଦେମଶୱ୍ର!   ତାହା �ଥାଥ4 ନୁଦେହୁଁ!       ଆପଣ ଏକ ଧାମି4କ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି; 
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        ଆପଣ ଧାମି4କମାନଙ୍କ� ପ�ର କ୍ାର ଓ 
�ଷଟ୍ମାନଙ୍କ� 
ଣଡ୍ ଦେ
ବାକ�  ମପି4� ଅଟନ୍�ି  ’  । କ ଣ ଦେହଇଅଛ?ି”   ଏହା 
�ଷଟ୍ତାର  ମ ୟ୍ା
      ଅଦେଟ ଏବଂ ହବକ୍କୂକ ଏହି  ମ ୟ୍ାର  ମମ୍�ଖୀନ ଦେହଉଅଛନ୍�ି।

ଉ��୍ମ,    ପରଦେମଶୱ୍ର ହବକ୍କୂକଙ୍କ� ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି       । ପରଦେମଶୱ୍ର  ବ� ଦେବଦେ� ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି ନାହିଁ, 
             ଦେରାମୀୟ ୯ ଏବଂ ଆୟ�ବଙ୍କ ପ� �୍କର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର  ବ� ଦେବଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ଶନ୍ର ଉ��୍ର

 
ଅିନ୍�ି ନାହିଁ             । କିନ୍�� ହବକ୍କୂକଙ୍କ ପ� �୍କ ବିଷୟଦେର କିଛି ବିଶିଷଟ୍ ରହଅିଛି ଓ ଦେ କିପରି ପର୍ଶନ୍ କରନ୍�ି,    ଦେ ଥିଦେର କିଛି ବିଶିଷଟ୍
        ରହଅିଛି ଦେ� ତାହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଉ��୍ର ଦେ
ବା ପାଇୁଁ ଆହ୍ୱାନ କଦେର...    ଏବଂ ଦେ ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି     । ଦେ ହବକ୍କୂକଙ୍କ� କହନ୍�ି

ଦେ�, “     ଆମଦ୍େଭ �ିହ
ୂାର ପାପକ� 
ଣଡି୍� କରିବା          । ଏହା 
ଣଡି୍� ଦେହବ। ଆଉଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କ ନକିଟକ� କଲ
ୀୟ
      ”        ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରରଣ କରିବା 
ୱ୍ାରା ଦେ ମାନଙ୍କ� 
ଣଡ୍ ଦେ
ବା। ତାହା ବାବିଲର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ଅଦେଟ। ବାବିଲର ଦେଲାକମାଦେନ

         ଆ ି 
କ୍ଷିଣ ରାଜୟ୍ �ିହ
ୂାକ� ପାପର 
ଣଡ୍  ୱ୍ରଦୂେପ ଦେ ମାନଙ୍କ� ବିନଷଟ୍ କରିଦେବ।

 ହବକ୍କୂକ ୧:୫-   ୭ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍��  ।

“          �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଗାଷଠ୍ୀଗଣ ମଧୟ୍ଦେର ଦେ
ଖି ମଦେନାଦେ�ାଗ କର ଓ ଅ�ିଶୟ ଚମ�କୃ୍� ହଅୁ;    କାରଣ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ  ମୟଦେର
   ଆମଦ୍େଭ ଏକ କମ4 କର�ଅଛ� ,           ଦେ ବିଷୟ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ�ହା ଗଦେଲ ଦେହୁଁ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ବିଶଵ୍ା କରିବ ନାହିଁ ”।

 ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର, ହବକ୍କୂକ,    ଆମଦ୍େଭ �ାହା କରିବାକ� ଉ
ୟ୍�,     ଏହା ବା �୍ବଦେର �� ମଭ୍କ� ଆଶଚ୍�4ୟ୍ଚକି� କରିବ    । ତାହା �� ଦେମ
    ଆଶା କରିଥିବା ପରି କା�4୍ୟ ନୁଦେହୁଁ।

“  କାରଣ ଦେ
ଖ,       ଦେ�ଉୁଁ କଲ
ୀୟ ଦେଲାକମାଦେନ ନଷିଠ୍� ର ଓ ଚଞଚ୍� ଦେଗାଷଠ୍ୀ,   ଦେ ମାନଙ୍କ� ଆମଦ୍େଭ ଉଠାଉଅଛ� ;  ଦେ�ଉୁଁ ନବିା -
   ଥ୍ାନ କ� ଦେ ମାନଙ୍କର ନୁଦେହୁଁ,          ତାହା ଅଧକିାର କରିବା ପାଇୁଁ ଦେ ମାଦେନ ପୃଥିବୀର ବି ତ୍ାରର  ବ4�ର୍ �ା�ର୍ା କରନ୍�ି   । ଦେ ମାଦେନ
   �ର୍ା ଜନକ ଓ ଭୟଙ୍କର ଅଟନ୍�ି;        ଦେ ମାନଙ୍କର ଶା ନ ଓ ଦେଗୌରବ ଦେ ମାନଙ୍କର ନଜିଠାର� ନଗି4� ହଅୁଇ... ”।

      ଆଉ ବାବିଲ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଆଦେଲାଚନା ଜାରୀ ରଦେହ   । ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,   ପରଦେମଶୱ୍ର ହବକ୍କୂକଙ୍କ� କହନ୍�ି, 
“    ଆମଭ୍ର ଦେଧୈ�4୍ୟର  ୀମା ରହଅିଛି              । ଆମଦ୍େଭ ଦେକବ� ଏ�ିକି  ମୟ ପ�4୍ୟନ୍� ଅନ୍ୟାୟ ଓ 
�ଷଟ୍ତାକ� ଦେ
ଖିବା ଓ ଏକ  ମୟ
ଆ �ଅଛ,ି      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭ �ିହ
ୂାଦେର 
�ଷଟ୍ାତାକ� 
ଣଡି୍� କରିବା ” । ବ�୍4�ମାନ,       ରଚିୂକର ବିଷୟ ଏହା ଦେ� ଦେ ହବକ୍କୂକଙ୍କ�

        ଦେକଦେବ ମଧୟ୍ କହନ୍�ି ନାହିଁ ଦେ� ଦେ ତାହା ଦେକଦେବ କରିଦେବ          । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଇ�ିହା ର� ଜାଣ� ଦେ� ତାହା ୫୮୬ ଖ୍ରୀଷଟ୍ ପବୂ4ଦେର
ଘଟିଥିଲା;            ମଭ୍ବ�ଃ ହବକ୍କୂକଙ୍କ ଦେ ବାକା�4ୟ୍ର ୩୦ ବଷ4 ବା ତାହାଠାର� ଅଧିକ  ମୟ ପଦେର ଘଟିଥିଲା    । ବାବିଲର ଦେଲାକମାଦେନ

                 ଆ ି 
କ୍ଷିଣ ରାଜୟ୍ �ିହ
ୂାକ� ଆପଣା ଅଧିକାର କରି ବିନଷଟ୍ କଦେଲ। କିନ୍�� ହବକ୍କୂକଙ୍କ� ଦେକଦେବ କ�ହା�ାଇ ନ ଥିଲା ଦେ� ତାହା
  ଦେକଦେବ ଘଟିବାକ� �ାଉଥିଲା।

ଏହପିରି,       ପରଦେମଶୱ୍ର ହବକ୍କୂକଙ୍କ ପର୍ଥମ ପର୍ଶନ୍ର ଉ��୍ର ପର୍
ାନ କରନ୍�ି,     କିନ୍��  ମ ୟ୍ାକ�  ମାଧାନ କରିବା
ଅଦେପକ୍ଷା,        ହବକ୍କୂକଙ୍କ ଅନୁ ାଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର  ମ ୟ୍ାକ� ଆହରିୁ ଅଧିକ ଖରାପ କରିଅଛନ୍�ି    । କାରଣ ହବକ୍କୂକଙ୍କ

     ଅନୁ ାଦେର �ିହ
ୂାର ଦେଲାକମାଦେନ ଦେ��ିକ ଖରାପ ଅଟନ୍�ି,      ତାହାଠାର� ଅଧିକ ଖରାପ ବାବିଲର ଦେଲାକମାଦେନ ଅଟନ୍�ି! ଦେ�ଣ�, 
        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ୱି୍�ୀୟ ପର୍ଶନ୍କ� �ାଉ �ାହା ୧୨ ପ
ଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ       । ପ�ଣି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ ୧୨ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�ି, 

   ଦେ ଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କ� ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍��     । ୧୨ ପ
ଦେର ବିଶୱ୍ା ରହଅିଛ।ି

ଖ.   
ୱି୍�ୀୟ ପର୍ଶନ୍ (୧:୧୨-୨:୧)

  ହବକ୍କୂକଙ୍କ 
ୱି୍�ୀୟ ପର୍ଶନ୍:

“  ଦେହ  
ାପର୍ଭ�,  ଦେମାର ପରଦେମଶଵ୍ର,  ଦେମାର ଧମ4 ଵ୍ରପୂ,     �� ମଦ୍େଭ କି ଅନା
ି କା�ଠାର� ନୁହୁଁ?   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିନଷଟ୍ ଦେନାହବିା  ।
(  ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,     ଏହି ଜା�ି ବିନଷଟ୍ ଦେହବ ନାହିଁ)  ଦେହ  
ାପର୍ଭ�,    �� ମଦ୍େଭ ଶା ନାଦେଥ4 ତାହାକ� (ବାବିଲକ�)  ନରିପୂଣ କରିଅଛ,   ପ�ଣି ଦେହ
ଦେଶୈ� ଵ୍ରପୂ,      �� ମଦ୍େଭ ଶା �ି୍ ନମିନ୍ଦେ� ତାହାକ�  ଥ୍ାପନ କରିଅଛ ”।

 ଆପଣ ଦେ
ଖନ୍�ି,      ତାହା ବିଶୱ୍ା ର ଏକ ମହାନ ବାକ୍ୟ ଅଦେଟ    । ହବକ୍କୂକ ଏହା କହଅୁଛନ୍�ି, “ଉ��୍ମ,    ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ ଉ��୍ରକ�
  ୱ୍ୀକାର କଦେର               । ମୁଁ� ଏହା ବ� ଦେଝ। ଆପଣ �ିହ
ୂାର ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପାପକ� 
ଣଡି୍� କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ବାବିଲକ� ବୟ୍ବହାର କରିବାକ�

  �ାଉଅଛନ୍�ି। କିନ୍�� �ଥାପି,         ମୁଁ� ବ� ଦେଝ ନାହିଁ ଦେ� ଆପଣ ବାବିଲକ� କାହିଁକି ବୟ୍ବହାର କର�ଅଛନ୍�ି!”   ୧୩ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� ।

     �� ମଦ୍େଭ � ଏପରି ନମି4� ଚକ୍ଷ� ଦେ�,            ମନ୍
 ଦେ
ଖି ନ ପାର ଓ �� ମଦ୍େଭ କ�ଟିଳାଚରଣ ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ କରି ନ ପାର, (  ଆପଣ ଦେ
ଖନ୍�� , 
          ହବକ୍କୂକ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ମଙ୍ଗ� ଓ  ି
ଧ୍ତାଦେର ଆପଣା ବିଶୱ୍ା କ� ପ�ନବ4ାର  ଥ୍ାପି� କର�ଅଛନ୍�ି     । ଆପଣ ଏକ 
�ଷଟ୍

  ଈଶୱ୍ର ନୁହୁଁ ।)    ଦେ�ଦେବ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବିଶଵ୍ା ଘା�କତା କରନ୍�ି,     ଦେ ମାନଙ୍କ ପର୍�ି କାହିଁକି 
ୃଷଟି୍ପା� କର�ଅଛ?    ଓ 
�ଷଟ୍ ଦେଲାକ
          ଆପଣା ଅଦେପକ୍ଷା ଧାମି4କ ଦେଲାକକ� ଗ୍ରା କଲା ଦେବଦେ� କାହିଁକି ନୀରବ ଦେହାଇ ରହଅୁଛ?

    ମୁଁ� ପବୂ4ପ
 ଦେ�ାଗ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ  “      । �� ମଦ୍େଭ କାହିଁକି ବାବିଲ ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ପା� କର�ଅଛ?   ଦେ ହି 
�ଷଟ୍ ଦେଲାକ,   
�ଷଟ୍ ବାବିଲ �ିହ
ୂାର
ଦେଲାକମାନଙ୍କ�,    �
ଓି ଦେ ମାଦେନ 
�ଷଟ୍ ଅଟନ୍�ି,        ଗ୍ରା କଲା ଦେବଦେ� �� ମଦ୍େଭ କାହିଁକି ନୀରବ ଦେହାଇ ରହଅୁଛ, ’    କ ଣ ଦେ ମାଦେନ ବାବିଲ

  ପରି 
�ଷଟ୍ ନୁହୁଁନ୍�ି?”     ଆପଣ ହବକ୍କୂକଙ୍କ  ମ ୟ୍ାକ� ଦେ
ଖନ୍�ି କି? “       
�ଷଟ୍ ଦେଲାକଙ୍କ� 
ଣଡ୍ଦେ
ବା ପାଇୁଁ �� ମଦ୍େଭ ଅ�ୟ୍ଧିକ
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�ଷଟ୍ ଦେଲାକଙ୍କ� କାହିଁକି ବୟ୍ବହାର କର�ଅଛ?”         ଦେ ହି କାରଣର� ହବକ୍କୂକଙ୍କ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍ଥମ ଉ��୍ର ଅଧିକ ଚକି�
କରିଥିଲା।

ଦେ�ଣ�,  ଅଧୟ୍ୟ ୨:      ୨ ପ
ର� ଆଗକ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି,     ବିଦେଶଷ ରପୂଦେର ୩ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� ,  ପରଦେମଶୱ୍ର
 ହବକ୍କୂକଙ୍କ� କହନ୍�ି, “                କାରଣ ଏହି 
ଶ4ନ ଏଦେବ ଦେହୁଁ ନରିପିୂ� କା�ର ଅଦେପକ୍ଷା ଓ ପରିଣାମର ଆକାଂକ୍ଷା କଦେର ଓ ତାହା ମିଥୟ୍ା

 ଦେହବ ନାହିଁ ”।

 ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,  ’        ଆମଦ୍େଭ କ ଣ କରିବାକ� �ାଉଅଛ� ତାହା ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ� କହବିାକ� �ାଉଅଛ�   ’   । ଆମଦ୍େଭ କ ଣ କରିବାକ� �ାଉଅଛ� ,
      ତାହା ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ� ଏକ 
ଶ4ନଦେର କହବିାକ� �ାଉଅଛ�         । ଆଉ ଦେ ହି 
ଶ4ନ  ଫ� ଦେହବ। ଆମଦ୍େଭ �ାହା କହଅୁଛ� ,   ତାହା ନଶିଚ୍ୟ

ଘଟିବ  । (      ଆପଣଙ୍କ� ବାଇବଲ ପ
ୟ୍ ଭଲଲାଦେଗ ନାହିଁ କି?        ବା �୍ବଦେର ଆପଣଙ୍କ� ଏହି  ବ� ବିଷୟଦେର ଧୟ୍ାନ କରିବାକ� ଦେହବ!) 
 ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, ’       କ ଣ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛି ତାହା ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ� କହବିା,    ଏବଂ ତାହା ନଶିଚି୍ୟ ଦେହବ      । �
ି ଏହା ବି�ମବ୍ ଜଣା

ପଦେଡ଼,   ଦେ�ଦେବ ଅଦେପକ୍ଷା କର!    ଏହା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଘଟିବ       । ଏହା ବି�ମବ୍ ଦେହବ ନାହିଁ। ପରଦେମଶୱ୍ର କହଅୁଛନ୍�ି,   ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍
  ପର୍ଶନ୍ର ଉ��୍ର ଦେ
ବା       । ଆମଦ୍େଭ ବାବିଲର ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପର୍�ି ଧୟ୍ାନ ଦେ
ବା,     କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପର୍ �୍� �

ଦେହବା,   ଦେ�ଦେବ ତାହା ଘଟାଇବା           । ପରଦେମଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ମୟ  ୀମାଦେର କା�4୍ୟ କରନ୍�ି ନାହିଁ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
   
�ଷଟ୍ତା ଓ ଅଧାମି4କତାକ� ଦେ
ଖ�;    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନ୍ୟାୟକ� ଦେ
ଖ�,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଚାର କରିବାଦେର ��ପ୍ର

    “     ଦେହାଇଥାଉ ଓ କହଥିାଉ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣଙ୍କ� କିଛି କରିବାକ� ଦେହବ!    ଆପଣଙ୍କ� ଏପରି କରିବାକ� ଦେହବ! ଓଦେହା,  ଆପଣଙ୍କ�
    � ତାହା କାଲି କରିବାର ଥିଲା!    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହପିର୍କାଦେର ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ”।

କିନ୍�� ,  ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “ହବକ୍କୂକ,      ଆମଦ୍େଭ ଏହି  ମ ୟ୍ାର  ମାଧାନ କରିବାକ� �ାଉଅଛ� ,     କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭ ପର୍ �୍� � ଦେହବା
ପଦେର,    ଆମଦ୍େଭ ତାହା କରିବା,          ଓ �� ମଭ୍ର କା�4୍ୟ ଦେଧୈ�4ୟ୍ ଧରିବା ଓ ଆମଦ୍େଭ �ାହା କରିବାକ� �ାଉଅଛ� ,    ତାହା ନମିନ୍ଦେ� ଅଦେପକ୍ଷା
କରିବା ”।

 ପ�ଣି ୨:        ୬ ପ
ରଆଗକ� ପାଞଦ୍େଚାଟି  ନ୍ତାପ ବାକ୍ୟର ଶଦ୍େରଣୀ ରହଅିଛ,ି      ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଏହା  ପ୍ଷଟ୍ କରନ୍�ି ଦେ�, 
             �ିହ
ୂାକ� ଦେ ମାନଙ୍କ ପାପ ନମିନ୍ଦେ� 
ଣଡ୍ ଦେ
ବାପାଇୁଁ ବାବିଲକ� ଥଦେର ବୟ୍ବହାର କରିବା ପଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ବାବିଲକ�

    ଦେ ମାନଙ୍କ ପାପ ଦେହ�� ବିନଷଟ୍ କରିଦେବ            । ପରଦେମଶୱ୍ର ବା �୍ବଦେର ଜଦେଣ ଧାମି4କ ଓ ନ୍ୟାୟୀ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ� ଦେ ନଶିଚ୍ୟ
      ଧାମି4କ ଦେଲାକଙ୍କ� ପ�ର କ୍ାର ଓ 
�ଷଟ୍କ� 
ଣଡ୍ ଦେ
ଦେବ...        ଅଥ4ା�୍ ଦେ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ତାହା କରିବା ପାଇୁଁ ପର୍ �୍� � ଦେହଦେବ।

 ପ�ଣି ଥଦେର,        ହବକ୍କୂକଙ୍କ� କ�ହା�ାଇ ନାହିଁ ଦେ� ତାହା ଦେକଦେବ ଘଟିବାକ� �ାଉଅଛି       । ପ�ଣିଥଦେର ଇ�ିହା ର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ� ତାହା
    ଖ୍ରୀଷଟ୍ ପବୂ4 ୫୩୯ ଦେର ଘଟିଥିଲା,          ଅଥ4ା�୍ ବାବିଲ 
ୱ୍ାରା 
କ୍ଷିଣ ରାଜୟ୍ �ିହ
ୂାକ� ନଷଟ୍ କରିବାର ୪୭ ବଷ4ପଦେର,  ଦେ ମାନଙ୍କ�
      ଅଧିକାର କରି ଏକ ଜା�ି ରପୂଦେର ବିନଷଟ୍ କରା�ାଇଥଲିା            । ଦେ ହି 
ନି ବିଷୟଦେର ରଚିୂକର ବିଷୟ ଏହା ଦେ�  ମଭ୍ବ�ଃ ହବକ୍କୂକ ତାହା

    ଦେକଦେବ ଜାଣି ନ ଥିଦେଲ।  ମଭ୍ବ�ଃ, ହବକ୍କୂକ,          ବାବିଲ  ମର୍ାଜୟ୍ ଆପଣା ପାପ  କାଶ� 
ଣଡ୍ ଦେଭାଗିବା ପବୂ4ର� ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ
କରିଥିଦେଲ  । �ଥାପି,             ଦେ ଏହା ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଆହ�ୁ ଦେହାଇଥିଦେଲ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ ମାନଙ୍କ ପାପ  କାଶ�

 
ଣଡ୍ ଦେ
ଦେବ।

ଗ.   ମ�ଖୟ୍ ପର୍ଶନ୍

             ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ ହବକ୍କୂକଙ୍କ ପ� �୍କର ମ�ଖୟ୍ପର୍ଶନ୍ ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ପର୍କାରର ଧମ4���୍ୱ୍ ଓ ଐ�ିହା ିକ ପୃଷଠ୍ଭମିୂ
ଅଦେଟ         । ହବକ୍କୂକଙ୍କ ପ� �୍କର ମ�ଖୟ୍ ପର୍ଶନ୍ ଏହା ଦେ� ଏହି  ମୟ-      
ୱ୍ୟ ମଧୟ୍ଦେର ଆପଣ କିପରି ଜୀବନ�ାପନ କରନ୍�ି?  ଏହି

       ମୟ ମଧୟ୍ଦେର ଆପଣ କିପରି ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କରନ୍�ି?

 ଦେଗାଟିଏ ପାଶ୍4ୱଦେର,    ଏହପିରି ଦେକଦେତାଟି ବିଷୟ ଅଛ,ି   �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ�       । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଧାମି4କ
 ଅଟନ୍�ି।

(  ଟଣ୍4ଡ ଦେଟପ)୍

  କିନ୍�� ଅନ୍ୟ ପାଶ୍4ୱଦେର,            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନୁଭବକ� ଦେ
ଖ� ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ� ଦେ� ଧାମି4କମାଦେନ ଏପ�4ୟ୍ନ୍� ପ�ର କୃ୍� ଦେହାଇ
ନାହାନ୍�ି...      ବା ପଣୂ୍4ଣ ରପୂଦେର ପ�ର କୃ୍� ଦେହାଇ ନାହାନ୍�ି           । ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ� 
�ଷଟ୍ମାଦେନ ମଧୟ୍ 
ଣଡ୍ ପାଇ ନାହାନ୍�ି, 

      ବା ଏପ�4୍ୟନ୍� ପଣୂ୍4ଣ ରପୂଦେର 
ଣଡ୍ ପାଇ ନାହାନ୍�ି  । ଏହପିରି,     ତାହା ଦେ ହି 
�ଇଟି ପାଶ୍4ୱ ଅଦେଟ       । ତାହା ଦେ ହି ପର୍�ିଜ୍ଞା ଓ ପଣୂ୍4ଣତା
       ଥିଲା। ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଏପରି ଦେକଦେତାଟି ନ
ି୍4ଧିଷଟ୍ ବିଷୟ ଅଛ,ି       ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ� ତାହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ:  ଦେ 
     ଜଦେଣ ଧାମି4କ ଓ ନ୍ୟାୟୀ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି          । ଏବଂ �ଥାପି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅନୁଭ��ିର� ଧାମି4କ ଦେଲାକ ପ�ର କୃ୍� ଦେହବା

              ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ବ� ଦେବଦେ� ଦେ
ଖି ନାହୁଁ�। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
�ଷଟ୍ଦେଲାକ 
ଣଡି୍� ଦେହବା  ବ� ଦେବଦେ� ଦେ
ଖି ନାହୁଁ�। ଅ�ଏବ ପର୍ଶନ୍ ଏହା
ଦେ�...        ଏହି ପରି  ମୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କର�?  ଏହି  ମୟ-  
ୱ୍ୟ ମଧୟ୍ଦେର,    ଅଥ4ା�୍ ପରଦେମଶୱ୍ର �ାହା

       କରିବାକ� କହଅିଛନ୍�ି ଓ ବା �୍ବଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ତାହା କରନ୍�ି,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ଜୀବନ�ାପନ କର�?

   ଏହା  ପ୍ଷଟ୍ ଅଦେଟ କି?           ଏହାକ� କିପରି  ପ୍ଷଟ୍ କର �ାଇପାଦେର ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଦେଚଷଟ୍ା କରିବାଦେର ମୁଁ�  ଙ୍ଘଷ4 କରିଅଛି   । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
   ଆପଣଆଜି ଗୃହକ� �ିଦେବ,    
ୟକରି ପର ପ୍ର ବା�୍4ତାଳାପ କରନ୍�� ;   ଆପଣା  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� କହନ୍�� ;     ଏହି ପର୍�ିଜ୍ଞା ଓ ତାହାର
     ପଣୂ୍4ଣ ଦେହବା ବିଷୟ ଦେ�ପରି ବ� ଝି ପାରନ୍�ି,   ତାହା  �ନଶିଚି୍� କରନ୍��        । ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ୱ୍ଭାବ ଓ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଓ
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               ତାହାର ପଣୂ୍4ଣ ଦେହବା ପ�ଣି ତାହା ମଧୟ୍ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ଜୀବନ�ାପନ କରିବା ଉଚି�୍ ତାହା ବ� ଝିବାକ�  ାହା�4୍ୟ କରନ୍�� ।
      
ୟାକରି  �ନଶିଚି୍� କରନ୍�� ଦେ� ଆପଣ ତାହା ବ�ଝ।

 ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ:      ଏଥିମଧୟ୍ଦେର ଆପଣ କିପରି ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କରନ୍�ି,        ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ  କ୍�ଲ �ାଆନ୍�ି ଓ ଏହା ଦେ ହି
                ଅଦେନୈ�ିକ ଛା�ର୍ ଅଦେଟ �ାହାଙ୍କ ଉପଦେର  ମ �୍ଙ୍କ ଧୟ୍ାନ ଆକଷ4ଣ ହଏୁ ଓ  ର� ଛା�ର୍ ପର୍�ି ଦେକହି ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�ି ନାହିଁ  ।

            ତାହା ହିଁ ଏହି  ମୟ ମଧୟ୍ଦେର ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କରିବା ଅଦେଟ। ଏହା ହିଁ ଦେ ହି  ମୟ-    
ୱ୍ୟ ମଧୟ୍ଦେର ଜୀବନ�ାପନ କରିବା   । ଆପଣ
              ଦେ ାମବାର 
ନି ଆପଣା କା�4୍ୟ ଥ୍�କ� �ାଆନ୍�ି ଓ  ମଭ୍ବ�ଃ ଦେ ହି ଅଦେନୈ�ିକ ବୟ୍କ୍�ି ଆପଣା କା�4୍ୟଦେର ପଦେ
ାନ୍ନ�ି ପର୍ାପ�୍

 କରିବାକ� �ାଉଅଛ,ି   ଓ କଠନି ପରିଶର୍ମୀ,         ଦେନୈ�ିକ ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କର�ଥିବା ବୟ୍କ୍�ି ଦେ ହି  ମାନ  �୍ରଦେର ରହଥିାଏ  ।
    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପବୂ4ର� ଏହି ଗୀ� ଗାଇଦେଲ,  “   ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ୍ଷ� ଅଟ� ,   �� ମଦ୍େଭ  � ଥ୍କାରୀ ଅଟ ”     । ଏହା ଏକ ପାଶ୍4ୱଦେର ଅଦେଟ

 ଓ �ଥାପି,    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜୀବନକ� ଦେ
ଖ�,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଦେଶାର କନ୍ୟାଗଣଙ୍କ� ଦେ
ଖ� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପର୍�ି
ନି
  �ନ୍�ର୍ଣାଦେର  ଙ୍ଘଷ4 କରନ୍�ି           । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହପିରି ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଦେ
ଖ� �ାହାଙ୍କ ରକ୍� ��ିପା
 ପ�4ୟ୍ନ୍� ପର୍ବାହ�ି

                ହଏୁ ନାହିଁ ଓ ତାହାକ� ଦେଛ
ନ କରିବାକ� ପଦେଡ଼। ଆଉଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏହି  ମୟ ମଧୟ୍ଦେର ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କରିବାକ� ଦେହାଇଥାଏ।
    ଆପଣ କିପରି ଏକ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେହାଇପାରନ୍�ି,  �ିଏ ଉ��୍ମ, ଶକ୍�ିଶା�ୀ,     ଓ ଧାମି4କ ଓ ନ୍ୟାୟୀ ଅଟନ୍�ି,   �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

    ପର୍�ି
ନି ଏହପିରି ବିଷୟ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ?        ଏହି ପରି ପରି ଥ୍ି�ି ମଧୟ୍ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ଜୀବନ�ାପନ କରିଥାଉ?  ଏହି
     ବିଡ଼ମବ୍ନା ମଧୟ୍ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ଜୀବନ�ାପନ କରିଥାଉ?

      ତାହା ହିଁ ହବକ୍କୂକଙ୍କ ପ� �୍କର ମ�ଖ୍ୟ ପର୍ଶନ୍ ଅଦେଟ          । ଏବଂ  ମଭ୍ବ�ଃ ଦେ ହି କାରଣର� ପ� �୍କକ� ଚିହ୍ନ�ି ଓ ନୟିମି� ଅଧୟ୍ୟନ
 କରା�ିବା ଉଚି�।୍

୩.  ମାପନ

କ.   ପ� �୍କର ମ�ଖ୍ୟ ଉ��୍ର

 ହବକ୍କୂକ ୨:    ୪ ପ
ଦେର ଉ��୍ର 
ଆି�ାଇଅଛି           । ହଏୁ� ଏହା  ମଗ୍ର ପ�ରା�ନ ନୟିମଦେର ପର୍ଥମ 
ଶଟି ପ
ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର�
       ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ। ନୂ�ନ ନୟିମର ମ�ଖୟ୍ ପ
ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ,    �ାହା �ିନଥିର ଉ
ଧୃ୍� ଦେହାଇଅଛ,ି   ଆପଣା ଧମ4���୍ୱ୍ର

        ଏକ ମ�ଖ୍ୟ ��କ୍�ି ରପୂଦେର ପାଉଲଙ୍କ 
ୱ୍ାରା 
�ଇଥର ଉ
ଧୃ୍� ଦେହାଇଅଛି        । ଏହା ପ�ରା�ନ ନୟିମର ଦେ ହି କଠନି ପ
ମାନଙ୍କ
   ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ।

  ପରଦେମଶୱ୍ର ହବକ୍କୂକଙ୍କ� କହନ୍�ି, “ଦେ
ଖ,   ତାହାର ପର୍ାଣ (ଅଥ4-   ବାବିଲର ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପର୍ାଣ)  ଗବ4ଦେର ଫ� ଲିଅଛ,ି  ତାହା
  ର� ନୁଦେହୁଁ;       ମା�ର୍ ଧାମି4କ ଦେଲାକଆପଣା ବିଶଵ୍ା 
ଵ୍ାରା ବଞଚି୍ବ।

  ଏକ ଧାମି4କତାର ଜୀବନ,         ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଶାନ୍�ିଦେର ଥିବା ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ଜୀବନକ� ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଚି�ରି୍�...   ିକ୍�
କରା�ାଇଅଛି          । ଆଉ ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ହିଁ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏହି ବିଡ଼ମବ୍ନା ମଧୟ୍ଦେର,   ଅଥ4ା�୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

            ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର �ାହା ବିଶୱ୍ା କର� ଓ ଜାଣ� ଏବଂ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍�ି
ନି ଘଟ� ଥିବା ଦେ
ଖ�,  ଜୀବନ�ାପନ
  କରିବାକ�  କ୍ଷମ କରିଥାଏ  । ଆ ନ୍�� ,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା ବିଷୟଦେର କିଛି କ୍ଷଣ ଆଦେଲାଚନା କରିବା।

  ଦେମା ମ�ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ,   ାମାନ୍ୟ ରପୂଦେର,          ଅଦେନକ  ମୟଦେର ବିଶୱ୍ା ବିଷୟଦେର �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଜଦେଣ ଶିଷୟ୍ ଦେହବା
   ମବ୍ନ୍ଧଦେର ଆଦେଲାଚନା କରିଥାଉ        । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା ବିଷୟଦେର ଆଦେଲାଚନା କରିଥାଉ,   ଅଧିକାଂଶ  ମୟ

      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ପରଦେମଶୱ୍ର  ହ�ି ଶାନ୍�ି  ଥ୍ାପନ କରିପାରିବା,    ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ଆଦେଲାଚନା କରିଥାଉ।

ଉ��୍ମ,              ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ଆପଣ କମ4 
ୱ୍ାରା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଶାନ୍�ି  ଥ୍ାପନ କରି ପାରିଦେବ ନାହିଁ  ।
              ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ନାହିଁ ଦେ� କିଛି ନ
ି୍4ଧଷିଟ୍ କା�4୍ୟ କରିବା 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଶାନ୍�ି

              ଥ୍ାପନ କରିପାରିବା। ଆମ ହ �୍ଦେର ଥିବା ବ �୍� କ� ଦେନଇଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ୍ର�ଶର ଚରଣକ� ଆ ି ନ ଥାଉ। ଅଥ4ା�,୍   ଦେ
ଖ ମୁଁ� ଦେକଦେ�
 ଭଲ ଅଦେଟ,      ମୁଁ� ଆପଣା ପର୍�ିବା ୀଠାର� ଅଧିକ ଭଲ ଅଦେଟ        । ମୁଁ� ଦେଛାଟ ଥିବା ଦେବଦେ� ୧୦ ଟଙ୍କା ଦେ
ଇଥିଲି।

          ଆମ ହ �୍ଦେର ଥିବା ବ �୍� କ� ଦେନଇଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ୍ର�ଶର ଚରଣକ� ଆ ି ନ ଥାଉ         । ଦେ ଗ�ଡିକ କମ4 ଅଦେଟ ଓ ଦେ ହି  ବ� ଅ ଫ�
ଦେହବ,          କାରଣ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ାଣ ବ
�ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକୌଣ ି ବ �୍� ଦେ
ଇ ପାରିବା ନାହିଁ।

ଦେ�ଣ�,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ୍ର�ଶ ନକିଟକ� ଆ ିବା,   ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ ିବା,     ବିଶୱ୍ା କରିବା ବିଷୟଦେର ଆଦେଲାଚନା
କରିଥାଉ...       ତାହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକ� ଅଜ4ନ କରିବା 
ୱ୍ାରା ନୁଦେହୁଁ,    କାରଣ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପାରିବ ନାହିଁ...  କିନ୍��

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ� ପାପୀ ଅଟ� ,       ଆପଣା ପାପର� ଦେଫରିବା ପାଇୁଁ ଆହ୍ୱାନ ପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇଅଛ� ,   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ପୃଥକ ଅଟ� , ଓ
         ଦେକବ� ଏହା ବିଶୱ୍ା କରିବା ଦେ� �ୀଶ�ଖ୍ରୀଷଟ୍ କ୍ର�ଶ ଉପଦେର �ାହା କରିଅଛନ୍�ି,      ତାହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପର 
ଣଡ୍ର ମଲ୍ୂୟ

          ଦେ
ବା ପାଇୁଁ ପ�4ୟ୍ାପ�୍ ଅଦେଟ ଦେବାଲି ବିଶୱ୍ା କରିବା 
ୱ୍ାରା ତାହା କରି ପାରିବା।

ଆମଦ୍େଭମାଦେନ,  ାଧାରଣ�ଃ,      ଦେ ହି ପୃଷଠ୍ଭମିୂ ବିଶୱ୍ା ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ;     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ  ।
ବା �୍ବଦେର,       ପାଉଲ ନମିନ୍ ପ
ଦେର ଏହି ବିଷୟକ� ଉଲ୍ଦେଲଖ କରନ୍�ି     । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ହବକ୍କୂକ ୨:    ୪ ପ
କ� ଦେରାମୀୟ ୧:   ୧୭ ଓ

 ଗାଲା�ୀୟ ୩:    ୧୧ ଦେର ଉଲ୍ଦେଲଖ କରନ୍�ି,        ଦେ ଏହି ମ�ଖ୍ୟ ବିନ୍
�କ� ପର୍କାଶ କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରନ୍�ି;    ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କମ4
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  କରିବା ଦେହ�� ନୁଦେହୁଁ,          ମା�ର୍ ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଶାନ୍�ି  ଥ୍ାପନ କରି ଥାଉ     । କ୍ର�ଶ ଉପଦେର �ାହା
ଦେହାଇଅଛ,ି     ତାହା ବିଶୱ୍ା କରିବା କାରଣର� ଦେହାଇଅଛ।ି

       କିନ୍�� ହବକ୍କୂକଙ୍କ ପର୍�ି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ��୍ର ତାହାଠାର� ଅଧିକ ଅଦେଟ     “ ” । ଆପଣ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବାଇବଲଦେର ବିଶୱ୍ା 
         “ ”    ଶବ
୍ ପାଇୁଁ ଥିବା ପା
ଟୀକାକ� ଦେ
ଖି ପାରିଦେବ ଓ ଦେ ହି ପା
ଟୀକାଦେର ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟତା ଶବ
୍କ� ଦେ
ଖିପାରିଦେବ। ଏବର୍ୀ

           ଭାଷାଦେର ଏହି 
�ଇଟି ଅଥ4କ� ବ�ଝାଏ। ଧାମି4କ ଦେଲାକଆପଣା ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟତା 
ୱ୍ାରା ବଞଚି୍ବ। ବ�୍4�ମାନ,   ’  ତାହାର ଅଥ4 କ ଣ
ଅଦେଟ?

 ଏହାର ଅଥ4, ହୁଁ,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଶିଚ୍ୟ ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା �ୀଶ�ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଜଦେଣ ଶିଷୟ୍ ଦେହାଇଥାଉ     । ଦେ ହି ପର୍କାଦେର ତାହାଙ୍କ
        ହ�ି ଆମ  ମପ୍କ4 ଆରମଭ୍ ହଏୁ। ବିଶୱ୍ା କରିବା 
ୱ୍ାରା,           ବିଶୱ୍ା ଦେହବା 
ୱ୍ାରା ଦେ� ଦେ ଆପଣା ବିଷୟଦେର �ାହା କହନ୍�ି ଦେ 
       ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି ଓ ଦେ �ାହା କରିବାକ� କହନ୍�ି,   ଦେ ତାହା କରିଦେବ,       କିନ୍�� �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ 
ନି ତାହାଙ୍କ
    ପର୍�ି ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟତାର  ହ�ି ଜୀବନ�ାପନ କରିଥାଉ      । ଆପଣ ପାଥ4କ୍ୟକ� ଦେ
ଖି ପାରନ୍�ି କି?

         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଜଦେଣ ଶିଷୟ୍ ଦେହବା ଆରମଭ୍ କର�     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟଦେର
              ଦେକଦେତାଟି ବିଷୟ ବିଶୱ୍ା କର�। କିନ୍�� ଦେ ହି ବିଶୱ୍ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଏହପିରି  ିକ୍� ଦେହାଇଥାଏ ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�

              ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ୟ୍ାଗ�ଡି଼କ� ଓ ଏହି ଜୀବନର ଅପରିଚଛ୍ନ୍ନ ବିଷୟକ� ଦେ
ଖ� ଓ ହଏୁ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ବ� ଝି ନ ପାର�,  �ଥାପି
        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍�ି
ନି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟତାର  ହ�ି ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କରିଥାଉ   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
    ମ ୟ୍ାଗ�ଡି଼କ� ଦେ
ଖିବା ଦେବଦେ� କହଥିାଉ, “     ମୁଁ� ଏହି  ବ� ବ� ଝି ପାର�ନାହିଁ,          କିନ୍�� ମୁଁ� ଏହା ଜାଣି ଜୀବନବୟ୍�ି� କରିବି ଦେ� ଆପଣ ଧାମି4କ

ଅଟନ୍�ି,   ଆପଣ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍�ି,   ଆପଣ ନଷିଠ୍ାବାନ ଅଟନ୍�ି,   ଆପଣ ଉ��୍ମ ଅଟନ୍�ି,    ଓ ଆପଣ ଶକ୍�ିମାନ ଅଟନ୍�ି ”  । ଏବଂ
        ପର୍ଦେ�ୟ୍କ 
ନି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ଆପଣା ବିଶୱ୍ା କ� 
ୃଢ଼଼ କର�;     ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ପର୍�ି

 ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ରହୁ  ।

 ହବକ୍କୂକ ୨:           ୪ ପ
କ� ଉ
ଧୃ୍� କରା�ାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ  ଥ୍ାନ ଏବର୍ୀ ୧୦ ଅଧୟ୍ାୟ ଅଦେଟ      । ଦେଲଖକ ଏବର୍ୀ ୧୦ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଠକ୍ି
              ଏହି ବିନ୍
�କ� ଉଲ୍ଦେଲଖ କର�ଅଛନ୍�ି।  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଏବର୍ୀ ପ� �୍କ ଧମ4�ୟ୍ାଗ ବିଷୟଦେର ଦେକନ୍
ରି୍� ଅଦେଟ। ଏହା ତାଡ଼ନା ଦେ�ାଗୁଁ�

            ଦେଲାକମାଦେନ ଆପଣା ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟ ବିଶୱ୍ା କ� �ୟ୍ାଗ କରିବା  ମପ୍କ4ଦେର ଦେକନ୍
ରି୍� ଅଦେଟ। ଏବର୍ୀ ପ� �୍କଦେର ଅ�ିଉ��୍ମ
   ଧମ4���୍ୱ୍ ଶିକ୍ଷା ଥିବା ଦେବଦେ�,     ଦେ�ଉୁଁ ବୟ୍ବହାରିକ ବିନ୍
�କ� ଦେଜାର 
ଆି�ାଇଅଛ,ି      ତାହା ଏହା ଦେ� ଆପଣଙ୍କ� ଆପଣା ବିଶୱ୍ା ଦେର

  
ୃଢ଼଼ ରହବିା ଆବଶୟ୍କ             । ଆପଣଙ୍କ� କ୍ଦେ�ଶ  ହ୍ୟ କରିବା ଆବଶୟ୍କ। ଆପଣଙ୍କ� ଏକ ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କରିବା
 ଆବଶୟ୍କ। ୧୦:      ୩୮ ପ
ଦେର ଦେ ହି ବାକ୍ୟ ଉ
ଧ୍ରଣ କରା�ାଇଅଛ,ି       କିନ୍�� ଏହାର ପୃଷଠ୍ଭମିୂ ୩୬ ପ
ର� ଆରମଭ୍ ହଏୁ।

“            ଦେ�ଣ� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ପରି ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା  ାଧନ କରି ପର୍�ିଜ୍ଞାର ଫ� ପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇ ପାର,  ଏଥିନମିନ୍ଦେ�
   �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ଦେଧୈ�4ୟ୍ଶୀ� ଦେହବା ପର୍ଦେୟାଜନ ”   । ଦେ ହବକ୍କୂକ ୨:        ୪ ପ
କ� ଉ
ଧୃ୍� କରନ୍�ି ଓ ୩୯ ପ
ଦେର କହନ୍�ି, “  ମା�ର୍

    ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବିନାଶ ନମିନ୍ଦେ� ପଶଚ୍ା�ପ୍
 ହଅୁନ୍�ି,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ 
�ର ଦେଲାକ ଦେନାହୁଁ�,    କିନ୍�� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଆ�ମ୍ାର
   ପରି�ର୍ାଣ ନମିନ୍ଦେ� ବିଶଵ୍ା କରନ୍�ି,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ 
�ର ଦେଲାକ ଅଟ� ”।

    ଏବର୍ୀ ପ� �୍କର ଦେଲଖକ ବ� ଝିପାରନ୍�ି ଦେ�,    ପାଉଲ ମଧୟ୍ ତାହା କରିଥିଦେଲ,  ହବକ୍କୂକ ୨:     ୪ ପ
ଦେର ବିଶୱ୍ା ର ଆରମଭି୍କ
   ବିଷୟଠାର� କିଛି ଅଧିକ ରହଅିଛି             । କିନ୍�� ବିଶୱ୍ା ର ଦେ ହି ଆରମଭି୍କ ବିଷୟ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଏପରି  ିକ୍� ଦେହବାର ଅଛି

     ଦେ� ଏହା ପର୍�ି
ନି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେଧୈ�4ୟ୍ ଧରିବାକ�;  ଲାଗି ରହବିାକ�;    ନରିନ୍�ର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବାକ�; 
          ବିଶୱ୍ା କ� 
ୃଢ଼଼ତାର  ହ�ି ଧରି ରଖିବାକ� ଓ �ୟ୍ାଗ ନ କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କଦେର        । ଧାମି4କ ଦେଲାକ ବିଶୱ୍ା ଦେର ବଞଚି୍ବ। ଧାମି4କ ଦେଲାକ

       ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟତା 
ୱ୍ାରା ବଞଚି୍ବ। ଆପଣ ପାଥ4କ୍ୟକ� ବ� ଝି ପାରନ୍�ି କି?      ଏହା ଦେ ହି ବିଷୟମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ, 
          ମଭ୍ବ�ଃ �ାହା ଉପଦେର ଆପଣଙ୍କ� କିଛି  ମୟ  �କ୍ଷମ୍ରପୂଦେର ଚିନ୍ତା କରିବାକ� ଦେହବ।

’      ତା ପଦେର ହବକ୍କ�କଙ୍କ ଉ��୍ର ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେ
ଖ�,            ଏବଂ ଦେ ଏହା ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ �ାଆନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ଠାଦେର �ା�ର୍ା ଓ �ା�ର୍ା
               ମୟଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ
ଧ୍ାର କରିବା କା�4ୟ୍ ବିଷୟଦେର ଏକଆଦେଲାଚନା ଦେହବା ଦେ
ଖ� ଏବଂ ତାପଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ
 ହବକ୍କ�କ୍ ୩:    ୧୬ ପ
ର 
ୱି୍�ୀୟା
୍4ଧଦେର ପହଞଚି୍ବ,          �� ଦେମ ବିଶୱ୍ା ର  ପ୍ଷଟ୍ ବାକ୍ୟ ଦେ
ଖ ଦେ� ମୁଁ�  ବ4
ା

  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବି,  ’      ମୁଁ� କ ଣ ଦେ
ଦେଖ ଦେ ଥିଦେର କିଛି ଫରକ ନାହିଁ,    ମୁଁ� ବିଶୱ୍ �୍ ରହବିି    । ଏବଂ ହବକ୍କ�କ୍ କ�ହନ୍�ି,
“        �ହିଁଦେର ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେ ୈନ
� ଦେଘନି ତାହାକ� ଆକ୍ରମଣ କରିବାକ� ଆ ିଦେବ,      ଦେ ହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� 
ନି

 ଆ ିବ (     ଦେ ହି ଶବ
୍ �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୨:   ୩ ପ
ଦେର ଦେ
ଖିଲୁ)…       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ହି  ଙ୍କଟ 
ନିଦେର ଦେମାଦେ� ବିଶର୍ାମ
 କରିବାକ� ଦେହବ         ” । �ିହ
ୁା ଉପଦେର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକ� �ାଉଥିବା ବାବିଲୀୟମାନଙ୍କ ଉପଦେର ଆ ିବ।

       ମଭ୍ବ�ଃ ଏହି କାରଣର� ପରଦେମଶୱ୍ର ହବକ୍କୂକଙ୍କ� ଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ        । କାରଣ  ମଗ୍ର ପ� �୍କଦେର ହବକ୍କୂକ ଜଦେଣ ବିଶୱ୍ା ର
 ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି,           �ିଏ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର �ଥାଥ4 ପର୍ଶନ୍ କରନ୍�ି ଓ ଦେ ବ� ଝିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରନ୍�ି,   କାରଣ ତାଙ୍କ

    ପାଇୁଁ 
�ଷଟ୍ତାର ଉପ ଥ୍ି�ି �ନ୍�ର୍ଣା
ାୟକ ଅଦେଟ          । �ଥାପି ଦେ ବିଶୱ୍ା ର ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର
 ପର୍�ିଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି,      ପ�ଣି ହବକ୍କୂକ ବିଶୱ୍ା ଦେର ପର୍�ିଉ��୍ର ଦେ
ଇ କହନ୍�ି, “       ଠକ୍ି ଅଛି ମୁଁ� ଦେଧୈ�4୍ୟ ଧରି ଅଦେପକ୍ଷା କରିବି, 

                  କାରଣ ମ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଆପଣଆପଣା ବିଷୟଦେର �ାହା କହନ୍�ି ଆପଣ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି ଓ ଆପଣ �ାହା କରିବାକ�
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କହନ୍�ି,   ଆପଣ ତାହା କରିଦେବ ”            । ଆଉ ହବକ୍କୂକ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଆପଣା 
ୱି୍�ୀୟ ପର୍�ିଜ୍ଞାକ� ପରୂଣ କରିବା ଦେକଦେବ ଦେ
ଖି ନ
ଥିଦେଲ, �ଥାପି,     ଦେ ଦେଧୈ�4୍ୟ ଧରି ଅଦେପକ୍ଷା କରିଥିଦେଲ,         କାରଣ ଦେ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ� ଦେ ତାହା  ାଧନ କରିଦେବ  ।

 ’ଏବଂ ତା ପଦେର,             ପ�ରା�ନ ନୟିମର ଶଦ୍େରଷଠ୍ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଏହି 
�ଇଟି ବାକ୍ୟଦେର ଅଥ4ା�୍ ୧୭ ଓ ୧୮ ପ
ଦେର,  ହବକ୍କ�କ
               କୃଷି କା�4ୟ୍ର କ୍ଷ�ିକ� �ାହା ନଶିଚି୍� ଦେହବ ତାହା ଦେ
ଖନ୍�ି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ବାବିଲୀୟମାଦେନ ଆ ି ଦେ �ାହା କହନ୍�ି ତାହା ଶ�ଣନ୍�ି।

“      କାରଣ �
ୟ୍ପି ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ପ�ଷପି୍� ଦେନାହବି,     କିଅବା 
ର୍ାକ୍ଷାଲତାଦେର ଫ� ନ ଧରିବ;       ଜୀ�ବୃକ୍ଷ ଫ� ନଫ�ିବ ଓ କ୍ଦେଷ�ର୍
   ଖା
ୟ୍
ର୍ବୟ୍ ଉ�ପ୍ନ୍ନ ନ କରିବ;    ଖ�ଆଡ଼ର� ଦେମଷପଲ ଉଚଛ୍ନି୍ନ ଦେହବ,     ଆଉ ଦେଗାଠଦେର ଦେଗାର�ପଲ ନ ଥିବ... ”  । ଅନ୍ୟ

ବାକ୍ୟଦେର,      ପରି ଥ୍ି�ି ଦେ�ଦେ� ଖରପ ଦେହଉ ନା କାହିଁକି, ପରଦେମଶୱ୍ର;      ବିନାଶ ଦେ�ଦେ� ଗମଭ୍ୀର ଦେହଉ ନା କାହିଁକି,   ଦେ ମାଦେନ ଆମଭ୍
    କ୍ଦେଷ�ର୍କ� �ାହା କରନ୍�� ନା କାହିଁକି,        ଦେ ମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପଶ�ପ� ଉପଦେର �ାହା କରନ୍�� ନା କାହିଁକି...     ଏବଂ ଏହା ଏକ କୃଷି
   ମବ୍ନ୍ଧିୟ ଧନ ଅଦେଟ,  ଠକ୍ି କହଛୁ?ି    ଏହା ଦେ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଦେଟ!   ଏବଂ ହବକ୍କୂକ କହଅୁଛନ୍�ି, “     ପରି ଥ୍ି�ି ଦେ�ଦେ� ମନ୍
 ଦେହଦେଲ

    ମଧୟ୍ ମୁଁ� ଚିନ୍� କଦେର ନାହିଁ...       ବା ଅନୁଭବା�ମ୍କ ରପୂଦେର ଦେ�ଦେ� ମନ୍
 ଦେହଦେଲ ମଧୟ୍...     �ଥାପି ମୁଁ�  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ଆନନ୍

କରିବି       ”। ମୁଁ� ଆପଣା �ର୍ାଣର ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଉଲ୍ଲା କରିବି।

    ହବକ୍କୂକଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ନଷିକ୍୍ରିୟ ବିଶୱ୍ା ନୁଦେହୁଁ            । �ୟ୍ାଗ କରିବାଦେର ଦେକୌଣ ି ଅଥ4 ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବାର କିଛି
    ଅଥ4 ନାହିଁ। ଏହା କ୍ରିୟାଶୀ� ଅଦେଟ!  ଦେ କହଦିେଲ, “   ମୁଁ� ଆନନ୍
 କରିବି!   ମୁଁ� ଉଲ୍ଲା କରିବି!”   ’   ହବକ୍କୂକଙ୍କ ଜୀବନଦେର କ ଣ ଦେହଉ
      ଅଛି ନା ତାହାଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ତାଙ୍କ� ମ�କ୍� କରିଅଛ;ି        ଭୟର ଦେବଡି଼ ଖ ି ପଡି଼ଅଛି ଓ ଦେ ମ�କ୍� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି     । ନଷିକ୍୍ରିୟ ଦେହାଇ ଏହା

   “   କହବିା ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଠକ୍ି ଅଛି ପରଦେମଶୱ୍ର,        ଦେମାଦେ� ଲାଗ�ଅଛି ଦେ� ଆପଣଆପଣା ଇଚଛ୍ାକ� ପରୂଣ କରିଦେବ,  ମୁଁ� ବ ିବି ” ।
   ହବକ୍କୂକଦେର ଏହପିରି କିଛି ନାହିଁ!     କିନ୍�� ଭିଷଣ 
�
୍4
ଶା ମଧୟ୍ଦେର  �
ଧ୍ା,        ହବକ୍କୂକ ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ରହଦିେବ ଓ ତାହାର ଅଥ4 ଦେ 

   ପର୍�ି
ନି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଆନନ୍
 କରିଦେବ!   ଦେ ଆପଣା �ର୍ାଣକ�୍4ତା,   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଉଲ୍ଲା କରିଦେବ!  ଦେ 
   କଠନି ପରି ଥ୍ି�ିଗ�ଡି଼କର  ମମ୍�ଖଦେର ହ ିଦେବ   । ଦେ କହଦିେବ, “  ’  � କ ଣ ଦେହଲା!  ’   � କ ଣ ଦେହଲା ବାବିଲବା ୀ!    �ଥାପି ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର, 

   ମୁଁ� ନଶିଚ୍ୟ ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ରହବିି।

ଖ.       ତାହାଙ୍କ ଶିଷୟ୍ ଦେହବା ନମିନ୍ଦେ� ଆବଶୟ୍କ ଦେମୌ�ିକ ବିଷୟ ବ�

   ’   ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କଠାର� କ ଣ ଇଚଛ୍ା କରନ୍�ି?      ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣ ଓ ଦେମାଠାର� ଦେକଉୁଁ ଆଧାରଭ�ୂ,  ଦେମୌ�ିକ
 ବିଷୟକ� ଚାହାନ୍�ି?       ’   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅ �ି୍�ୱ୍ର ଆଧାର ରପୂଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାର� କ ଣ ଇଚଛ୍ା କରନ୍�ି?

            ତାହାଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଉ��୍ମ ଅନୁଭବ କରିବାକ� ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଉ��୍ମ ଅନୁଭବ କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା କରନ୍�ି  ।
    “ ”      
ୟାକରି ଦେକହି ଜଦେଣ କହନ୍�� ନାହିଁ । ଧନ୍ୟବା
। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଣଡ୍�ୀକ� �ିବା କଥା! ନାହିଁ     । ବାଇବଲ ଅଧୟ୍ୟନ କରିବା କଥା! 

 ନାହିଁ      । �ଥାଥ4 ବିଷୟକ� ବିଶୱ୍ା କରିବା କଥା! ନାହିଁ          । ଉ��୍ମ କାମ କରିବା ଓ ମନ୍
 କାମ ନ କରିବା କଥା! ନାହିଁ।

    ଦେ ହି  ମ �୍ ଉ��୍ମ ବିଷୟ ଅଦେଟ          । ନଶିଚ୍ୟ ଦେ ହି  ମ �୍ ବିଷୟ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନକ� ଚି�ରି୍� କରିବା ଉଚି�,୍  କିନ୍��
    ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକୌଣ ି ମଧୟ୍ ଆଧାରଭ�ୂ,     ଦେମୌ�ିକ ଓ ମ�ୂଭ�ୂ ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ,     �ାହା ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣଙ୍କଠାର� ଓ

’  ଦେମା ଠାର� ଚାହାନ୍�ି       । ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣଙ୍କଠାର� ଓ ଦେମାଠାର� ଦେ�ଉୁଁ ଆଧାରଭ�ୂ,   ଦେମୌ�ିକ ବିଷୟ ଚାହାନ୍�ି,   ତାହା ଦେହଲା
 ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ବିଶୱ୍ା ।

 ଏବର୍ୀ ୧୧: ୬, “        ଆଉ ବିଶଵ୍ା ବିନା ତାହାଙ୍କ  ନ୍ଦେତାଷପା�ର୍ ଦେହବା ଅ ମଭ୍ବ (  କଠନି ନୁଦେହୁଁ... ଅ ମଭ୍ବ) ”।

   ଦେକୌଣ ି ପରିମାଣଦେର ମଣଡ୍�ୀ �ିବା,   �ଥାଥ4 କମ4 କରିବା,         ଓ ଦେକୌଣ ି ମନ୍
 କମ4 ନ କରିବା ବାଇବଲ ଅଧୟ୍ୟନ କରିବା...  �
ି
       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକବ� ତାହା କର� କିନ୍�� ବିଶୱ୍ା କର� ନାହୁଁ�...        �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ନି ପର୍�ି 
ନି ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ରହୁ

ନାହୁଁ�...      ଦେ�ଦେବ ତାହା ତାହାଙ୍କ  ନ୍ଦେତାଷଜନକ ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ!        କାରଣ ବିଶୱ୍ା  ବ�ଠାର� ଦେମୌ�ିକ ଓ ଆଧାରଭ�ୂ ବିଷୟ ଅଦେଟ   । �ାହା
  ଦେହଉ ନା କାହିଁକି,        ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣଙ୍କ� ଓ ଦେମାଦେ� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି       । ଏହା ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଦେ� ଦେ 
             ଧାମି4କ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍�ି। ଏହା ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଦେ� ଦେ ଧାମି4କ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ପ�ର କ୍ାର ପର୍
ାନ କରିଦେବ,   ଦେ� ଦେ 

  
�ଷଟ୍ମାନଙ୍କ� 
ଣଡ୍ ଦେ
ଦେବ,      ଦେ� ତାଙ୍କ ମାଗ4  ବ� ଦେବଦେ�  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଅଦେଟ...      ଏବଂ ଦେ�ଦେକୌଣ ି ପରି ଥ୍ି�ି ଆ � ନା କାହିଁକି,  ଆମ
      ମମ୍�ଖଦେର �ାହା କିଛି ଆ � ନା କାହିଁକି,    ପର୍�ି
ନି ବିଶୱ୍ା ଦେର ଜୀବନ�ାପନ କରିବା    । ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହ,ୁ “ପରଦେମଶୱ୍ର, 
     ଦେହାଇପାଦେର ମୁଁ� ଏହା ବ� ଝି ନ ପାଦେର              । �ଥାପି ଦେମା  ୱ୍ାମୀ ଦେମାଦେ� �ୟ୍ାଗପ�ର୍ ଦେ
ଦେଲ। ଏହା କିପରି ଦେହାଇପାଦେର ମୁଁ� ବ� ଝି ପାର� ନାହିଁ, 

      କିନ୍�� ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଆପଣ ଉ��୍ମ,  ବ4ଶକ୍�ିମାନ, ଧାମି4କ,      ଓ ନ୍ୟାୟୀ ଅଟନ୍�ି ଏବଂ ତାହା �ଦେଥଷଟ୍...  �ାହା ଦେହଉ,  ତାହା
    ଆୟ�ବଙ୍କ ପାଇୁଁ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ��୍ର ଥିଲା, ’   କ ଣ  ମ୍ରଣ କରନ୍�ି?        ଦେ ଆୟ�ବଙ୍କ�  ିଂହା ନ ଗୃହର 
ୃଶୟ୍ ଦେକଦେବ ମଧୟ୍

  ବଣ୍4ଣନା କରନ୍�ି ନାହିଁ;  ଦେ କହଦିେଲ, “ ’    କ ଣଆମଦ୍େଭ �ଦେଥଷଠ୍ ଅଟ� ?”   ଓ ଆୟ�ବ କହଦିେଲ, “ହୁଁ,   �� ମଦ୍େଭ �ଦେଥଷଠ୍ ଅଟ ”।

    ପ�ଣିଥଦେର ଏହା ଏବର୍ୀ ୧୧ :   ୧ ପ
ଦେର ଦେ
ଖ�     । ବିଶୱ୍ା ର ଏକ ମହାନ ଅଧୟ୍ାୟ,      କାରଣ ଏବର୍ୀ ପ� �୍କର ଦେଲଖକ ପ�ରା�ନ ନୟିମର
             ବିଶୱ୍ା ର ମହାନ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� 
ୃଢ଼଼ତାର  ହ�ି ଉଲ୍ଦେଲଖ କରନ୍�ି ଏବଂ ଏବର୍ୀ ୧୧ ଏହି ପରି ଆରମଭ୍ ହଏୁ...  ବିଶଵ୍ା ପର୍�ୟ୍ାଶି�

      ବିଷୟର ମ�ୂଭମିୂ ଓ ଅ
ୃଶୟ୍ ବିଷୟର ନଶିଚି୍� ଜ୍ଞାନ...    ତାହା ହିଁ ପରଦେମଶୱ୍ର ଚାହାନ୍�ି!      �
ୟ୍ପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ଦେ
ଖି ନ ପାର�, 
     ପରଦେମଶୱ୍ର ଚାହାନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭର ା,       ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ବିଶୱ୍ା  ହ�ି ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କର�!     ତାହା ହିଁ ଅନ୍ୟ  ବ�
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      ବ �୍� ଠାର� ଅଧିକ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପର୍ ନ୍ନ କରିବାର ଆଧାର ଅଦେଟ    । ଏବର୍ୀ ୧୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର,    ବିଶୱ୍ା ର ମହାନ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ମଧୟ୍
  ଦେ
ଇ �ିବା ଦେବଦେ�,    ବିଶୱ୍ା ର ଉ
ାହରଣଗ�ଡି଼କ� ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� ।

      ଦେହବଲ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର ଏକ ବ�ି
ାନ ଉ� ୍ଗ4 କଦେଲ।

    ହଦେନାକ ମୃ�� ୟ୍ର ଆ ୱ୍ା
ନ କଦେଲ ନାହିଁ  ।

ଦେନାହ,   
ନି ପର୍�ି 
ନି,              ବଷ4 ପର୍�ି ବଷ4 ଧରି ଏକ ଜାହାଜ ନମି4ାଣ କଦେଲ ଓ ପରିଦେଶଷଦେର ଦେ ଜାହାଜଦେର ପର୍ଦେବଶ କଦେଲ  ।

     ଅବର୍ହାମ ଆପଣ ଦେପୈ�ୃକ ଗୃହକ� �ୟ୍ାଗ କଦେଲ।

        ାରା ବିଶୱ୍ା କଦେଲ ଦେ� ତାଙ୍କ ଏକ  ନ୍ତାନ ଦେହବ।

     ଅବର୍ହାମ ଆପଣା ଏକମା�ର୍ ପ��ର୍ଙ୍କ� ଉ� ୍ଗ4 କଦେଲ,         କାରଣ ଦେ ବିଶୱ୍ା କଦେଲ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହାକ� ମୃ�ର�
ଉଠାଇଦେବ  ।

        �ାକ�ବ ବିଶୱ୍ା କଦେଲ ଓଆପଣା  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ଆଶୀବ4ା
 ପର୍
ାନ କଦେଲ।

  ଦେ�ାଦେଷଫ ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା,          ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଇ ର୍ାଏଲ  ନ୍ତାନଗଣଙ୍କ� ମି ର ଦେ
ଶର� ପର୍�ିଜ୍ଞା� ଦେ
ଶକ� ବାହାର
 କରି ଆଣିଦେଲ,       ଆପଣା ଅ �ି୍କ�  ଙ୍ଦେଗ ଦେଘନି �ିବାକ� ଆଜ୍ଞା ଦେ
ଦେଲ।

   ଏଗ�ଡି଼କ ଦେହଉଛି  ମ �୍ ଉ
ାହରଣ,         �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଉ
ଧ୍ାର ଦେବାଲି କହି ନ ଥାଉ,    ଦେ ହି ବିଶୱ୍ା ନୁଦେହୁଁ
    �ାହା 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶିଷୟ୍ ଦେହାଇଥାଉ,        କିନ୍�� ଏଗ�ଡି଼କ ଦେହଉଛି ବିଶୱ୍ା ର ଉ
ାହରଣ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର 
ନିକ� 
ନି,  ଦେ�ଦେହ��

          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜୀବନର ପର୍ମ�ଖକ� ଦେଭଟିଥାଉ ଏବଂ ଏହା ଠକ୍ି ଏବଂ ନ୍ୟାୟବାନ ଦେ
ଖା�ାଏ ନାହିଁ,    “�ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହଅୁଛ� ମୁଁ�
        ବିଶୱ୍ା କଦେର ଏବଂ ମୁଁ� ଦେମାର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ �୍ ରହବିି ”     । ଏହା ଏକ ମ�କ୍� ପର୍କାରର ବିଶୱ୍ା ,  ନୁଦେହୁଁ କି?  ଓହ

            �ାହା ଆମ ଜୀବନର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ 
ନି ଦେ ହି ପର୍କାର ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ମ�କ୍� ଦେହାଇପାରିବା   । ଆମର
 ବିଶୱ୍ା କ� ଦେ
ଖିବା...   ଆମର ବିଶୱ୍ �୍ତାକ� ଦେ
ଖିବା...      ଆମ ଜୀବନର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ 
ଗିକ� ବି ତ୍ାର କରିବା    । ଦେବାଧହଏୁ ଅ ମଭ୍ବ
               ପର୍�ିକୂ� ପରି ଥ୍ି�ିଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ଥାପି ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଦେ �ିଏ ଦେବାଲି କହନ୍�ି ଦେ 

  ିଏ ଅଟନ୍�ି...           …       ଦେ� ଦେ �ାହା କରିଦେବ ଦେ �ାହା କରିଦେବ ଦେବାଲି କହନ୍�ି ତାହା କରିଦେବ ଦେ�ଦେ� ଭଲ କିମବ୍ା ଖରାପ ଜୀବନ ଦେହଉନା
…       କାହିଁକି �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ର ଧାମି4କ ଦେବାଲି ବିଶୱ୍ା କର�       । �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ�

           ପରଦେମଶୱ୍ର ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍�ି। ଏବଂ ମୁଁ� �ାହା ଦେ
ଦେଖ ଏବଂ �ାହା ଶ�ଦେଣ ନା କାହିଁକି,      �ଥାପି ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ�
   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ମାଗ4  ଦେବ4ା��୍ମ ଅଦେଟ!        ଏବଂ ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ବିଶୱ୍ର ମାଗ4 ବ� ଖରାପ ଅଦେଟ।

      ଏହି ପର୍କାରର ବିଶୱ୍ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଜଗ�ର� ମ�କ୍� କରିଥାଏ       । ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  କ୍�ଲଦେର  ୱ୍ୀକାର କରା�ିବାର
            ଆବଶୟ୍କତାର� ମ�କ୍� କଦେର। କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଜାଣିବା ବନ୍ଧ�ମାନଙ୍କଠାର� ମଧୟ୍ ମଧ�ର ଅଦେଟ।

     ଏହପିରି ବିଶୱ୍ା କିଦେଶାର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ� ମ�କ୍� କରିଥାଏ;        ଦେ ମାନଙ୍କ� ଚିପା ବ �୍ର୍ ପରିଧାନର ଆବଶୟ୍କତାର� ମ�କ୍� କଦେର
          �ାହା ଦେ ମାନଙ୍କ ଶରୀରକ� ବିକ୍ରି କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରି ନ ଥାଏ,       କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ�  �କ୍ମ4ରପୂ

       ଭଷୂଣଦେର ଆପଣା ଆପଣାକ� ଭଷିୂତା କରିବା ଉ��୍ମ ଅଦେଟ (   ୧ �ୀମଥି ୨:୯)।

              ଏହପିରି ମ�କ୍� କରିବା ବିଶୱ୍ା ��ବକ ପିଳାମାନଙ୍କ� ଓ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଆପଣାକ�  ି
ଧ୍  ାବୟ୍ �୍ କରିବାକ�  ମ �୍ ପର୍କାରର
   ଦେ�ୌନ ଆକଷ4ଣର� ମ�କ୍� କରିଥାଏ,          କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ� ଦେ�ୌନ ଏକ ଏପରି  ମପ୍କ4 ଅଦେଟ,   �ାହାର ଆନନ୍

      ଦେକବ� ଦେବୈବାହକି ଜୀବନ ମଧୟ୍ଦେର ହିଁ ନଆି�ାଇ ପାଦେର।

             ଏହପିରି ବିଶୱ୍ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆଥି4କ  �ରକ୍ଷା ଅଜ4ନ କରିବା ପାଇୁଁ ଆପଣା ଜୀବନକ� ବୟ୍ୟ କରିବାର� ମ�କ୍� କରିଥାଏ...  ଆଉ
    ଏହପିରି ଆଉ ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ନାହିଁ          । ଏବଂ �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଗ�କ� ଦେ
ଖ� ଓ ଏକ ବଡ଼ ଗୃହ,  ଅଧିକ ଦେଖ�ଣା,  ଅଧିକ

   ବିଳା ପଣୂ୍4ଣ ଜୀବନର ଲାଲ ା କରିଥାଉ      । କିନ୍�� ଦେ�ଉୁଁ ବିଶୱ୍ା ମ�କ୍� କଦେର,     ଏବର୍ୀ ୧୧ ଅଧୟ୍ାୟର ଭାଷାଦେର କଦେହ, “ନାହିଁ! 
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଦେ
ଶୀ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ବା ୀ ଅଟ�       ”   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ  ଵ୍ଗ4ୀୟ ଦେ
ଶରଆକାଂକ୍ଷା କର�ଅଛ� । ଏହି ଜଗ�

  ଦେମାହର ଗୃହ ନୁଦେହୁଁ,      ମୁଁ� ଦେକବ� ଏହା ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ �ାଉଅଛି          । ତାହା ହିଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର�। ତାହା  �ୟ୍ ଦେହବା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
        ଜାଣ�। ଜଗ�ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ କହବିା ପଦେର ମଧୟ୍,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହୁ, “    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ମ �୍ ମାଗ4

      ବ4ଶଦ୍େରଷଟ୍ ଅଦେଟ ଓ ପର୍ଭ�ଙ୍କ ପର୍ଶଂ ା ଦେହଉ...     ଏହି ଜଗ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଗୃହ ନୁଦେହୁଁ!    ମୁଁ� ଏହା ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ ”   ।  ପ୍ଷଟ୍ ଭାଦେବ
 କହବିାକ� ଗଦେଲ,         ଦେମାଦେ� ନୂ�ନ �ିରଶୂାଲମ ଓ ନୂ�ନ ଆକାଶ ମଧୟ୍ ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ         । ମୁଁ� ଏଠାର� ବାହାରକ� �ିବାକ� ଚାଦେହୁଁ। ମୁଁ� ଗୃହକ�

 �ିବାକ� ଚାଦେହୁଁ!

   ତାହା ହିଁ ବିଶୱ୍ା କଦେର    । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣଆଘା�, �ନ୍�ର୍ଣା,      ଜୀବନର ନରିାଶ ଓ 
�ଃଖର ବାହାଦେର ଦେ
ଖନ୍�ି,  ବିଶୱ୍ା 
  ଆପଣଙ୍କ� ମ�କ୍� କଦେର     । ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ମ�କ୍� କଦେର,     “ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ହବକ୍କୂକ �ାହାକ� ଅପରାଧ, ବିନାଶ,  ଓ

”       ହଂି ା କଦେହ ତାହାକ� ଦେ
ଖିପାର� ଏବଂ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା କଦେହ, “�ଥାପି,       ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ବିଷୟଦେର �ାହା କହନ୍�ି ଦେ 
  ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି,       ଦେ ଧାମି4କ ଅଟନ୍�ି ଓ ଦେ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍�ି ”    । ଏବଂ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା କଦେହ, “  ପରଦେମଶୱ୍ର
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  �ାହା କରିବାକ� କହନ୍�ି,   ଦେ ତାହା କରିଦେବ,      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ତାହା କରିବାକ� ପର୍ �୍� � ହଅୁନ୍�ି     । ଦେ ଧାମି4କ ଦେଲାକମାନଙ୍କ�
         ପ�ର କ୍ାର ଦେ
ଦେବ ଓ ଦେ 
�ଷଟ୍ମାନଙ୍କ� 
ଣଡ୍ ଦେ
ଦେବ। ଆଉ ଦେ ହି  ମୟଦେର,      �ୀଶ�ଖ୍ରୀଷଟ୍ ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ି

     
ୱ୍ାରା ଆପଣା ବିଶୱ୍ା ଦେର ଜୀବନ�ାପନ କର� କର�,     ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ରହବିି     । ଦେକଦେବ ବିଚ�ି� ନ ଦେହାଇ, 
   ଦେକଦେବ ଏଦେଣଦେ�ଦେଣ ନ ଦେହାଇ,    ବ� ଦେବଦେ� ନଷିଠ୍ାବାନ ରହବିି ”।

     ହବକ୍କୂକଙ୍କ ପର୍ଶନ୍ ବହ�ୁ  ିଧା  �ଖ ଅଦେଟ      । ଏହା ବହ�ୁ  ର� ଅଦେଟ।

    ଆପଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି କି?   ତାହା ହବକ୍କୂକ ଅଟନ୍�ି।

    ଆପଣ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି କି?    ଆପଣ 
ନି ପର୍�ି 
ନି,      ପର୍�ି
ନିର �ନ୍�ର୍ଣା ଓ ଅନଶିଚି୍�ତା ମଧୟ୍ଦେର
    ତାହାଙ୍କ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ରହଦିେବ କି?       ପର୍ଦେ�ୟ୍କ 
ନିର  �ଖ ଓ 
ୃଶୟ୍  �ରକ୍ଷା ମଧୟ୍ଦେର  ’   । କ ଣ ଆପଣ

   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର ପର୍ାଥ4ନା କରିଦେବ... “     �
ୟ୍ପି ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ପ�ଷପି୍� ଦେନାହବି,     କିଅବା 
ର୍ାକ୍ଷାଲତାଦେର ଫ� ନ ଧରିବ;
         ଜୀ�ବୃକ୍ଷ ଫ� ନଫ�ିବ ଓ କ୍ଦେଷ�ର୍ ଖା
ୟ୍
ର୍ବୟ୍ ଉ�ପ୍ନ୍ନ ନ କରିବ;    ଖ�ଆଡ଼ର� ଦେମଷପଲ ଉଚଛ୍ନି୍ନ ଦେହବ,   ଆଉ ଦେଗାଠଦେର
  ଦେଗାର�ପଲ ନ ଥିବ;       �
ୟ୍ପି ଫ � କାଟିବା  ମୟଦେର ପାଲୁଜଦେର ବୃଷଟି୍ ହଏୁ...     �ଥାପି ମୁଁ�  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ଆନନ୍
 କରିବି   । ମୁଁ�

    ”ଆପଣା �ର୍ାଣର ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଉଲ୍ଲା କରିବି।

    ଏହା ହବକ୍କୂକଙ୍କ ପ� �୍କର ପର୍ଶନ୍ ଅଦେଟ             । ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କରିବା ଏବଂ ଜଗ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� �ାହା ପର୍
ାନ କଦେଲ
          ମଧୟ୍ ଆପଣ ଓ ମୁଁ� ପର୍�ି
ନି ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟତାର  ହ�ି ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କରିବା କି? 

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା  । ପିତା,          ମନ୍
ତାର  ମ ୟ୍ା ଦେହଉଛି ଦେ ହି ଦେମୌ�ିକ ପର୍ ଙ୍ଗ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ �ାହା  ହ�ି
   ମ ଦ୍େ�  ଂଘଷ4 କରନ୍�ି         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା  ୱ୍ୀକାର କର�। ଏବଂ ଏହା ଏକ  ଂଘଷ4,     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବୟ୍ଥା ଏବଂ

           �ନ୍�ର୍ଣା ଏବଂ ଆଘା� ଦେ
ଖ� ଏବଂ �ାହା ଆମ ଚାରିପାଖଦେର ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ ପରି ଦେ
ଖା�ାଏ      । ପିତା ଏହାକ� ବ� ଝିବା କଷଟ୍କର
  ଅଦେଟ। ଏବଂ �ଥାପି, ପିତା,          ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ଆପଣ ଜଦେଣ ଧାମି4କ ପରଦେମଶଵ୍ର...   ଦେ� ଆପଣ

  ଜଦେଣ ନ୍ୟାୟୀ ପରଦେମଶଵ୍ର...     ଦେ� ଆପଣ ଜଦେଣ ଉ��୍ମ ପରଦେମଶଵ୍ର...      ଦେ� ଆପଣ ଜଦେଣ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ପରଦେମଶଵ୍ର ଅଟନ୍�ି  ।
             ଏହ ିବ� ବିଷୟ �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଏବଂ ଏହ ିବ� ବିଷୟ �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଧକିାଂଶଦେର ଲାଗି ରହ,ୁ ପିତା, 

         ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ାମବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗ�ବାର 
ନି କଠନି  ମୟର  ାମନ୍ା କରିଥାଉ    । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
      ଜାଣିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛ� ଦେ� ଦେକଉୁଁ ଦେପାଷାକ ପିନ୍ଧିବା,   ଦେକଉୁଁ ପରିହା କହବିାକ�,    କା�4୍ୟଦେର ଦେକଦେ� ପରିଶର୍ମ କରିବା;  ଏହି

         ମ �୍ ଭଲ ବିଷୟ �ାହା ଆପଣଆମକ� କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛ  ।  ବ4ପର୍ଥଦେମ, ପିତା,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣଙ୍କ ପର୍�ି
 ବିଶୱ୍ �୍ ଦେହଉ  । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ,    �ାହା କହଥିାଉ ଏବଂ କରିଥାଉ,          ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା କହି ନ ଥାଉ ଏବଂ କରି ନ ଥାଉ, 

  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ �୍ ଦେହବା,    ଆମର ବିଶୱ୍ା କ� ଧରି ରଖିବା,        ଏବଂ ଆମର ବିଶୱ୍ା ଦେର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେର ଆମର
       ବିଶୱ୍ା କ� ଜାରି ରଖିବା 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣଙ୍କ� ଦେଗୌରବ ଦେ
ଉ   । �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍।

 ’   ଜଗ� କ ଣ ଚିନ୍ତା କଦେର,          ଏହା ବିଦେବଚନା ନ କରିବାର� ମ�କ୍� ଦେହବା ବିଷୟଦେର ମଧୟ୍ କିଛି ରହଅିଛି     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏଠାଦେର ଦେକବ�
           କିଛି କ୍ଷଣ ଅଛ� ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ରହବିାର ଆନନ୍
ମୟ 
ାୟି�ୱ୍ ପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇଅଛ� ,   ତାହା ଜାଣିବାଦେର

  ୱ୍ାଧିନତା ଅଛି           । ମୁଁ� ଆପଣଙ୍କ� ଉ� ୍ାହ କଦେର ଦେ� ଆପଣ �ାଆନ୍�� ଓ ତାଡ଼ନାର  ମମ୍�ଖଦେର,   ମ ୟ୍ା  ମମ୍�ଖଦେର,   ତାହା ଉପଦେର
ହ ନ୍��         ’   । କାରଣ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର  ବ4  ାମଥ4ୀ ଅଟନ୍�ି ଏବଂ କ ଣ କ�ପ୍ନା କରନ୍�� ?    ଦେ ଜୟ ପର୍ାପ�୍ କରନ୍�ି! ମୁଁ�, 
“       ”    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜୟ କର� ଓ ଦେ ମାଦେନ ପରାଜୟ ହଅୁନ୍�ି ନାମକ ଅନ୍�ିମ ପ� �୍କ ପଢ଼ି଼ଅଛି      । ଦେ ହି 
ୃଢ଼଼ ବିଶୱ୍ା ଦେର ଆଗକ�
ବଢ଼଼ନ୍�� ।
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୨୫.    ଯିରିମିୟ ଏବଂ ଯିହିଜିକଲ

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା: ପିତା,     ମୁଁ� କିଛି କରି ପାରିବି ନାହିଁ          । ଏପରି କିଛି ନାହିଁ �ାହା 
ୱ୍ାରା ଏହି ମଣଡ୍�ୀଦେର ଦେକୌଣ ି
        ବୟ୍କ୍�ି ମନୁଷୟ୍ର ହ
ୃୟକ� ପରିବ�୍4�ନ କରିବା ପାଇୁଁ କିଛି କରି ପାଦେର;   ଦେକବ� ଆପଣ କରିପାରିଦେବ    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ପରି

    ଜୀବନବୟ୍�ି� କରିବା ନମିନ୍ଦେ�  ଷୃଟ୍ କରା�ାଇଥିଲୁ,           ଦେ ହପିରି ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଏହି ମଣଡ୍�ୀଦେର ମୁଁ� ବା ଅନ୍ୟ
     ଦେକହି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଶକ୍�ି��କ୍� କରି ପାଦେର ନାହିଁ       । ତାହା ଦେକବ� ଆପଣଙ୍କ ପରମାଧିକାର ଅଦେଟ। ପିତା,   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆପଣ

     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏହି ଶିଷୟ୍ପଣ �ା�ର୍ାଦେର ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି,        ଦେ�ଦେବ ଆଜି  କାଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏହା ବ� ଝିବାଦେର  ାହା�4ୟ୍
     କରନ୍�� ଦେ� ଏହା ଦେକବ� ଆପଣ ଅଟନ୍�ି,    �ିଏ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ରକ୍ଷା କରନ୍�ି,   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପରିବ�୍4�ନ କରନ୍�ି,  ଓ

  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଶକ୍�ି��କ୍� କରନ୍�ି   । �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍।

୧. ପରିଚୟକରଣ

      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପ�ରା�ନ ନୟିମର ଦେଶଷ  ମୟଦେର ଅଛ� ,  ମୁଁ� ଭାବିଲି,       ବ�୍4�ମାନ ଏହା  ମୀକ୍ଷା ପାଇୁଁ ଏକ ଉ��୍ମ
  ମୟ ଦେହବ    । ମୁଁ� ପର୍ାରମଭି୍କ ଅଧୟ୍ାୟକ�,    ଅଥ4ା�୍ ଆ
ପି� �୍କକ� �ିବାକ� ଚାହୁଁ�ଅଛ,ି     ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ଏକ

   ଭମିୂ ବିଷୟଦେର ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଥିଦେଲ        । ଦେ ତାଙ୍କ� ଏକ ବଂଶ ବିଷୟଦେର ପର୍�ିଜ୍ଞା କଦେଲ,      ପଦେର ଦେ ପର୍�ିଜ୍ଞା କଦେଲ ଦେ�
      ଅବର୍ହାମଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଦେ  ମଗ୍ର ଜଗ�କ� ଆଶୀବ4ା
 କରିଦେବ     । ତାହା  ଫ� କରିବା ପାଇୁଁ,   ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କ
      ନ୍ତାନଗଣଙ୍କ� ମି ରର� ବାହାର କରି ଆଣିବା ପଦେର,          ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଦେମାଶାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା  ୀନୟ ପବ4�ଦେର ଏକ ନୟିମ  ଥ୍ାପନ

କଦେଲ   ’       । ପରଦେମଶୱ୍ର କ ଣ ଚାହଥୁିଦେଲ ଦେ ଥିର ଦେକନ୍
ର୍ ବିଷୟ �ା�ର୍ା ୧୯:     ୫ ପ
ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶ�ଣି ପାର�   । ପରଦେମଶୱ୍ର
କହନ୍�ି, “            ଏଦେବ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଦେବ ଆମଭ୍ ରବଦେର ମଦେନାଦେ�ାଗ କରିବ ଓ ଆମଭ୍ ନୟିମ ପା�ନ କରିବ,   ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ

        ମ �୍ ଦେଲାକଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା ଆମଭ୍ ନଜିର  ଞଚି୍� ଧନ ଦେହବ;    କାରଣ  ମ �୍ ପୃଥିବୀ ଆମଭ୍ର     । ପ�ଣି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍
        ”ନମିନ୍ଦେ� �ାଜକମାନଙ୍କର ଏକ ରାଜବଂଶ ଓ ଏକ ପବି�ର୍ ଦେଗାଷଠ୍ୀ ଦେହବ।

ଦେଶଷଦେର,  “         ”   ଦେଘାଷା ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେହବା ଓ ଦେ ମାଦେନ ଆମଭ୍ ଦେଲାକ ଦେହଦେବ ଭଲି ଆରମଭ୍ ହଏୁ।

      ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେକନ୍
ରି୍ୟ ଇଚଛ୍ା ଅଦେଟ        । ଦେ� ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେହବ ଓ
   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଦେଲାକ ଦେହବା।


�ଭ4ାଗ୍ୟବଶ�ଃ,     ଅବର୍ହାମଙ୍କ  ନ୍ତାନଗଣ କିପରି ଅ ଫ� ଦେହଦେଲ,     ତାହା ଇ ର୍ାଏଲର ଅଧିକାଂଶ ଇ�ିହା ଅଦେଟ   । ଉ��୍ର
              ରାଜୟ୍ ଅ�ିଶୀଘ୍ର ପର୍�ିମା ପଜୂାଦେର ପ�ି� ଦେହଲା ଓ ଦେ ମାଦେନ ବାଲ୍ ଦେ
ବତାକ�  ମମି୍�ି� କରିବା ଦେ�ାଗୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ�

         ଦେ
ାଷୀ ାବୟ୍ �୍ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଏଲୀୟ ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତାଙ୍କ� ପଦ୍େରରଣ କଦେଲ। ଦେ ମାନଙ୍କ
             ଅବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟତା ଦେଘାଷଣା କରିବାକ� ଓ ଏକ ଅବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ  �୍ର୍ୀ  ହ�ି ଦେ ମାନଙ୍କ� �� �ନା କରିବାକ� ଦେ ଦେହାଦେଶୟ
  ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତାଙ୍କ� ପଦ୍େରରଣ କଦେଲ;           �ଥାପି ଦେ ମାଦେନ ଦେଫରିଦେଲ ନାହିଁ ଏବଂ ଉ��୍ର ରାଜୟ୍ ଇ ର୍ାଏଲକ� ବିନଷଟ୍ କରିବା

ନମିନ୍ଦେ�,       ପ�ଣି ଦେ ମାନଙ୍କ ପାପ ଦେହ�� 
ଣଡ୍ ଦେ
ବା ନମିନ୍ଦେ�,        ଖର୍ୀଷଟ୍ ପବୂ4 ୭୨୨ ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଶୂରୀୟ  ାମର୍ାଜୟ୍କ�
 ପଦ୍େରରଣ କଦେଲ।

 
କ୍ଷିଣ ରାଜୟ୍,           ରାଜା ହଜିକୀୟ ଓ ଦେ�ାଶୀୟଙ୍କ ଶା ନ କା�ଦେର କିଛି ଆଶାର କିରଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା    । କିନ୍�� ଦେ ମାଦେନ ମଧୟ୍, 
 ଆପଣ ଭଉଣୀ,   ଉ��୍ର ରାଜୟ୍  ମାନ,   ପାପଦେର ପ�ି� ଦେହଦେଲ,      ଦେ�ଣ� ପରଦେମଶୱ୍ର ମୀଖା ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତାଙ୍କ� ପଦ୍େରରଣ

କରନ୍�ି,     �ିଏ ବାହ୍ୟ ଧମ4ପରାୟଣତାର ନନି୍
ା କରନ୍�ି,     କାରଣ ତାହା ହ
ୃୟର ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ,     ମା�ର୍ ଦେକବ� ମ�ଖର ବିଷୟ
ଥିଲା...    ଦେ ମାଦେନ ଶ�ଣି ନ ଥିଦେଲ        । ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ ନକିଟକ� �ିଶାଇୟ ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତାଙ୍କ� ପଦ୍େରରଣ କରନ୍�ି,  �ିଏ

        ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପବି�ର୍ତା ଓ ମାନବର ପାପମୟ ଅବ ଥ୍ା ବିଷୟଦେର ଚଚ୍4ଚା କରନ୍�ି     । ଦେ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ 
�ଃଖଦେଭାଗକାରୀ
    
ା ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା କିପରି ପାପକ୍ଷମା ଦେହବ,   ତାହା ଚଚ୍4ଚା କରନ୍�ି,         �ଥାପି 
କ୍ଷିଣ ରାଜୟ୍ ପଶଚ୍ାତାପ କରି ନ ଥଲିା ଏବଂ

               ପରଦେମଶୱ୍ର ବାବିଲ  ାମର୍ାଜୟ୍କ� ଉ
ୟ କଦେଲ ଓ ଖ୍ରୀଷଟ୍ ପବୂ4 ୫୮୬ ଦେର 
କ୍ଷିଣ ରାଜୟ୍ �ିହ
ୂାକ� ଦେ ମାନଙ୍କ ବଂଶଗ�
         ପାପର 
ଣଡ୍  ୱ୍ରଦୂେପ ବିନଷଟ୍ କରିବା ପାଇୁଁ ବାବିଲର ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରରଣ କଦେଲ   ।

       ଏହି  ମୟଦେର �ିରିମୀୟ ଓ �ିହଜିିକଲ ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତା ଭବିଷୟ୍�୍ବାଣୀ କର�ଥିଦେଲ     । �ିରିମୀୟ ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତା ବାବିଲର
             ଦେଲାକମାଦେନ ଆ ିବାର କିଛି  ମୟ ପବୂ4ର� ଭାବିଷୟ୍�ବାଣୀ କର�ଥିଦେଲ ଓ �ିହଜିିକଲ ଭବଷିୟ୍�୍ବକ୍ତା ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ବନ୍
ୀ ରପୂଦେର

            ବାବିଲ ଦେଘନି �ିବା ପଦେର ଭାବିଷୟ୍�ବାଣୀ କରିଥିଦେଲ। ଦେ ମାଦେନ ଚିଚାରର ବା�୍4ତା ପର୍ଚାର କରିଥିଦେଲ ଏବଂ �ଥାପି,  ନବି4ା ନ ପଦେର, 
               
ଣଡ୍  ମାପ�୍ ଦେହଲା ପଦେର ଏକଆଶାର ବା�୍4ତା ଦେ
ଇଥିଦେଲ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା  ନ୍ତାନଗଣଙ୍କ� ଆପଣା ନଜି ଭମିୂକ�

           ଦେଫରାଇଆଣିଦେବ ଓ ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ପ�ନ ୍4ଥାପି� କରିଦେବ ଓ ଏକ ଭର ା ପର୍
ାନ କରିଦେବ।

୨.  ହ
ୃୟର ପର୍ ଙ୍ଗ

  ଏହି ପୃଷଠ୍ଭମିୂ ମଧୟ୍ଦେର,             ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ିରିମୀୟଦେର ଥିବା ଏକ ବିଦେଶଷ ପର୍ ଙ୍ଗ ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ ଦେ
ବା ଓ ତାହା
  ଦେହଉଛି ହ
ୃୟର ପର୍ ଙ୍ଗ       । �
ି ଆପଣ ହ
ୃୟ ଶବ
୍କ� ଅନ୍ଦେୱଷଣ କରିଦେବ,     ଦେ�ଦେବ ଅଧକିାଂଶ ପ
 �ିରିମୀୟଦେର ପାଇଦେବ,  ୫୫ଟି
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    ପ
 ଥିବା ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର             । ଅନ୍ୟ ଭବିଷୟ୍�ବକ୍ତାଙ୍କଠାର� ଅଧିକ �ିରିମୀୟ ବ� ଝି ପାରନ୍�ି ଓ ପର୍କାଶ କରନ୍�ି ଦେ� ହ
ୃୟ
   ପର୍ାଥମିକ ଅଦେଟ ଓଆଚରଣ,  �
ଓି ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ,  ଦେଗୌଣ ଅଦେଟ       । �
ି ଆପଣ �ିରିମୀୟଙ୍କ ବା�୍4ତା ବ� ଝିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି, 

            ଦେ�ଦେବ ଆପଣ ବ� ଝି ପାରିଦେବ ଦେ� ହ
ୃୟ ଓ ଆଚରଣ ମଧୟ୍ଦେର ଏକ ଜଟି�  ମପ୍କ4 ରହଅିଛ,ି     କାରଣ ହ
ୃୟ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଇଚଛ୍ା
  ଶକ୍�ିର ଦେକନ୍
ର୍ ଅଦେଟ              । ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଭାବିବା ଶକ୍�ିର ଦେକନ୍
ର୍ ଅଦେଟ। ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନଣି୍4ଣୟ ଦେନବା ଶକ୍�ିର
        “ ”     ଦେକନ୍
ର୍ ଅଦେଟ। ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଆଦେବଗର ଦେକନ୍
ର୍ ଅଦେଟ। ବାଇବଲଦେର ହ
ୃୟ ଶବ
୍ ଏହି ଅଥ4ଦେର ବୟ୍ବହାର କରା�ାଏ।

     ମ �୍ ନଣି୍4ଣୟ ଦେନବା ହ
ୃୟଦେର ଦେହାଇଥାଏ;    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ାଥମିକତା  ଥ୍ିର କରିବା,    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ମଲ୍ୂୟ  ଥ୍ାପି�
କରିବା,     ଓ ଏହା 
ୱ୍ାରା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମ �୍କ, ପା
,    ଓ ମ�ଖ ଚାଲି� ହଏୁ       । ଦେ ଥିପାଇୁଁ �ିରିମୀୟଦେର ଦେକୌଣ ି ବାହି୍ୟକ ଆଚାରଣର

   ନୟିମକ� ଦେଜାର 
ଆି�ାଇ ନାହିଁ,    ’  ଅଥ4ା�୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପା
 କ ଣ କଦେର,      କିନ୍�� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟକ� ଓ ଗଭୀର ଅନ୍�ରଦେର, 
  ’  ଅଥ4ା�୍ ବୟ୍କ୍�ି�ୱ୍ଦେର କ ଣ ଦେହଉଅଛ,ି   ତାହା ଦେଜାର 
ଆି�ାଇଅଛି        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା କରିଥାଉ  ବ4
ା ଦେ ଥିର କାରଣଗ�ଡିକ

           ରହଥିାଏ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କାହିଁକି ତାହା କର�। �
ଓି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କାରଣଗ�ଡି଼କ ଜାଣି ନ ଥାଉ,     �ଥାପି ହ
ୃୟଦେର ଏପରି କିଛି ଅଛି
     ଦେ� ଆମକ� ତାହା କରିବାକ� ପଦ୍େରରି� କରିଥାଏ     । �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ��ବାମାନଙ୍କ� ପଚାରିବା, “    �� ଦେମ କାହିଁକି ତାହା କଲ?”  ଦେ ମାଦେନ

     ଆପଣା କାନ୍ଧକ�  ାମାନ୍ୟ ଉପର ଉଠାଇ କହଦିେବ, “   ମୁଁ� ଜାଣି ନାହିଁ ” । ନା,     ଦେ ମାଦେନ ଜାଣି ନ ଥିଦେଲ     । ଦେ ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟଦେର କିଛି ଥଲିା, 
     �ାହା ଦେ ମାନଙ୍କ� ତାହା କରିବାକ� ପଦ୍େରରି� କର�ଥଲିା,      ଦେ ମାଦେନ ଦେ�ପରି ପର୍�ିଉ��୍ର ବା ପର୍�ିକ୍ରିୟା ଦେ
ଇଥିଦେଲ,  ଦେ ହପିରି

  କରିବାକ� ପଦ୍େରରି� କର�ଥିଲା        “    । �ୀଶ� ତାହା ବ� ଝିପାରନ୍�ି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ କହନ୍�ି ମ�ଖର� �ାହା ବ� ନଗି4� ହଏୁ,   ତାହା ହ
ୃୟର�
ବାହାଦେର ”    ।  ବ� କିଛି ଏଠାଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ,   ଅଥ4ା�୍ ଗଭୀର ଅନ୍�ରଦେର,         ଓ ଦେ ବାହି୍ୟକ ବିଷୟ ଦେ
ଖି କିଛି ଭଲ କଦେର ନାହିଁ,  ଅଥ4ା�୍

      “  ମ�ଖକ� ଓ ଆଚରଣକ� ଦେ
ଖି କଦେହ ନାହିଁ ଠକ୍ି ଅଛ,ି    ”  “     ”�� ଦେମ ତାହା କରିବା ଉଚି�୍ ବା �� ଦେମ ତାହା ନ କରିବା ଉଚି�୍   । ବ �୍� ବିଦେଶଷ
              ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ କିନ୍�� �ିରିମୀୟଦେର ଆରମଭି୍କ ବିନ୍
� ତାହା ନୁଦେହୁଁ। ବାଇବଲଦେର ମଧୟ୍ ଆରମଭି୍କ ବିନ୍
� ଏହା ନୁଦେହୁଁ।
    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟ ଆରମଭି୍କ ବିନ୍
� ଅଦେଟ,     ଅଥ4ା�୍ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଣି୍4ଣୟ ଦେନଇଥାଉ;  ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର
   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଲ୍ୂୟ ନ
ି୍4ଧାରି� କରିଥାଉ       । ତାହା କ�ଞଜି୍ ଅଦେଟ। �ିରିମୀୟ ତାହା ବ� ଝିପାରନ୍�ି;      ଦେ�ଣ� ଦେ ଏହି ବିଷୟଦେର ଅଧିକ

 ଚଚ୍4ଚା କରନ୍�ି।

କିନ୍�� ,         �ିରିମୀୟ ମଧୟ୍ ଏହା ବ� ଝିପାରନ୍�ି ଦେ� ମନୁଷୟ୍ର ହ
ୃୟ ମନ୍
 ଅଦେଟ   । �ିରିମୀୟ ୧୭:      ୯ ପ
ଦେର ଏହା  ପ୍ଷଟ୍ ରପୂଦେର
ଦେଲଖା�ାଏ, “       ଅନ୍�ଃକରଣ  ବ�ଠାର� କପଟମୟ ଓ ଅପର୍�ୀକା�4୍ୟ ରଦୂେପ ପୀଡି଼�;   କିଏ ତାହା ଜାଣିପାଦେର?”    � ମାଚାର ପର୍ଚାର

     କା�4ୟ୍ଦେର ଏହା ଏକ ମ�ଖୟ୍ ପର୍�ିବନ୍ଧ ଅଦେଟ             । ମୁଁ� ବା �୍ବଦେର ବହ�ୁ ଆନନ୍
�ି ଅଦେଟ ଦେ� ଆପଣଙ୍କ� ବା ଦେମା ପର୍�ିବା ୀଙ୍କ� ବା
               ଅନ୍ୟ କାହାରି ପାପକ� ଦେବାଧ କରାଇବାର କା�4ୟ୍ ଦେମାହର ନୁଦେହୁଁ। ତାହା ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ କା�4ୟ୍ ଅଦେଟ। କିନ୍��  � ମାଚାର

      ପର୍ଚାର କା�4୍ୟଦେର ଏହା ଏକ ମ�ଖୟ୍ ପର୍�ିବନ୍ଧ ଅଦେଟ,     କାରଣ ନଶିଚ୍ୟ ଏହପିରି ଦେଲାକମାଦେନ ଥିଦେବ,   ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ� ଆପଣ
          � ମାଚାର ଶ�ଣାଉଅଛନ୍�ି ଓ ଦେ ମାଦେନ ଏହା ବିଶୱ୍ା କରିଦେବ ନାହିଁ ଦେ� ଦେ ମାଦେନ, ବୟ୍କ୍�ି�ୱ୍ଦେର,   ପାପୀ ଅଟନ୍�ି !  ଅଧିକାଂଶ
        ାଂ ାରୀକ ଦେଲାକ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ� ହ
ୃୟ ଉ��୍ମ ଅଦେଟ   । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ମ ୟ୍ା,     ଉଭୟ ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଓ  ାମାଜିକ

  ମ ୟ୍ା ଅଦେଟ,      ��
ଧ୍କ� ଦେନଇ ଜଗ�ଦେର �ାହା  ମ ୟ୍ା ଅଛ,ି    ତାହା ବାହି୍ୟକ  ମ ୟ୍ା ଅଦେଟ;    ଅଥ4ା�୍ �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
  ବାତାବରଣକ�  �ଧାରି ପାରନ୍ଦେ�,        �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ରି
ର୍ ଅବ ଥ୍ାକ� ଦେନଇ କିଛି କରି ପାରନ୍ଦେ�,    �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକବ�
   ଦେ ମାନଙ୍କ� ଶିକ୍ଷି� କରି ପାରନ୍ଦେ�               । 
ୱି୍�ୀୟ ବିଶୱ୍ ��
ଧ୍ର ଠକ୍ି ପବୂ4ର� ଜାପାନ ଓ ଜମ4ାନୀ ଏହି 
�ଇଟି  ବ�ଠାର� ଉଚଚ୍ ଶିକ୍ଷି�

 ଦେ
ଶ ଥିଲା।

       �
ଓି ଦେ ମାଦେନ �� ମଭ୍କ� କହନ୍�ି ଦେ�  ମ ୟ୍ା ବାହି୍ୟକ ଅଦେଟ,    ମ ୟ୍ା ବହି୍ୟକ ନୁଦେହୁଁ      । ଦେ ମାଦେନ  ାମାନ୍ୟ ରପୂଦେର ଭ�ଲ
          ଅଟନ୍�ି। ମାନବୀୟ ବିଡମବ୍ନାର ଦେକନ୍
ର୍ ମନୁଷୟ୍ର 
�ଷଟ୍ ହ
ୃୟ ଅଦେଟ। �ିରିମୀୟ ଠକ୍ି ଥିଦେଲ!   ଦେ ଠକ୍ି ଅଟନ୍�ି!

      ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଏକ ଉ��୍ମ ହ
ୃୟର  ଷୃଟି୍ ଦେହାଇଥିଲା,          କିନ୍�� ପାପ 
ୱ୍ାରା ତାହା ଭର୍ଷଟ୍ ଦେହଲା ଓ ଏହା  ଦ୍େୱଚଛ୍ାଧିନ
ଦେହାଇଅଛ,ି         ଏହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବି
ଦ୍େରାହ କଦେର ଓ ଆପଣା ଉପଦେର  ମପି4� କଦେର,      ମନୁଷୟ୍ର ହ
ୃୟ  ବ� ଦେବଦେ� ପାପ କରିବାକ�

 ପଦ୍େରରଣ କରିବ  ।

   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ର ବାକ୍ୟ କଦେହ,       ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ଭାବଦେର ଓ  ଦ୍େୱଚଛ୍ାଦେର ପାପୀ ଅଟ� ;    ଅଥ4ା�୍ ପାପର ଶକ୍�ି
         
ୱ୍ାରା ଭର୍ଷଟ୍ ଆମ ହ
ୃୟ  ବ4
ା ପାପମୟ ନଣି୍4ଣୟ ଦେନବାକ� ପର୍ରି� କଦେର        । ଆଉ �
ି  � ମାଚାର ପର୍ଚାର କା�4ୟ୍ଦେର ଆପଣ

  ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ� ପର୍ଚାର କର�ଅଛନ୍�ି,     ଦେ ମାଦେନ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍�ି ନାହିଁ,        ଦେ�ଦେବ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଓ 
�ଃଖର  ହ�ି ଦେ ମାଦେନ
 ଭ�ଲ ଅଟନ୍�ି      । ମାନବୀୟ ଅବ ଥ୍ାର ଦେକବ� ଏକମା�ର୍ ଉପାୟ,    ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଓ  ାମାଜିକ ଭାବଦେର,     ହ
ୃୟକ�  �ଧାରିବା ଓ ତାହା

    ହ
ୃୟର� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଆଚରଣଦେର ପର୍ବାହ�ି ଦେହବା        । ଠକ୍ି ତାହା ହିଁ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ମାଧାନ ଅଦେଟ। ବା �୍ବଦେର,  ତାହା
     �ିରିମୀୟ ୩୧ ଅଧୟ୍ୟଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ମାଧାନ ଅଦେଟ         । ବାଇବଲର ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ଚିହ୍ନ�ି ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ। �ିରିମୀୟ

୩୧:  ୩୧ ପ
         । �ିରିମୀୟଙ୍କ ପ� �୍କଦେର ଅଦେନକ ଉ��୍ମ ଓ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ ଅଛ,ି    କିନ୍�� �ିରିମୀୟଙ୍କ ଦେଘାଷଣାର
      �� �ନାଦେର ଅନ୍ୟ  ମ �୍ ବ �୍� ଠାର� ନୂ�ନ ନୟିମ ଅନ୍ୟ�ମ।

 �ିରିମୀୟ ୩୧:  “  ୩୧  
ାପର୍ଭ� କହନ୍�ି, ଦେ
ଖ,    ଦେ�ଉୁଁ  ମୟଦେର ଆମଦ୍େଭ ଇ ର୍ାଏଲ-   ବଂଶ ଓ �ିହ
ୁା-      ବଂଶ  ହ�ି ଏକ ନୂ�ନ ନୟିମ
  ଥ୍ାପନ କରିବା,   ଏପରି  ମୟଆ �ଅଛ;ି          ମି ର ଦେ
ଶର� ଦେ ମାନଙ୍କର ପି�ୃପ�ର�ଷଗଣକ� ବାହାର କରି ଆଣିବା ନମିନ୍ଦେ� ଆମଦ୍େଭ

          ଦେ ମାନଙ୍କର ହ �୍ ଧରିବା 
ନି ଦେ ମାନଙ୍କ  ହ�ି ଆମଭ୍ର କୃ� ନୟିମାନୁ ାଦେର ନୁଦେହୁଁ (    ତାହା ଦେମାଶାଙ୍କ ନୟିମ ଅଦେଟ,  ଅଥ4ା�୍
     ୀନୟ ପବ4�ଦେର ଦେ ମାଦେନ କରିଥିବା ନୟିମ)   
ାପର୍ଭ� କହନ୍�ି,        ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କ  ଵ୍ାମୀ ଦେହଦେଲ ଦେହୁଁ ଦେ ମାଦେନ ଆମଭ୍ର

   ଦେ ହି ନୟିମ ଲଙ୍ଘନ କଦେଲ    । ମା�ର୍  
ାପର୍ଭ� କହନ୍�ି,      ଦେ ହି  କ� 
ନିର ଉ�ତ୍ାଦେର ଆମଦ୍େଭ ଇ ର୍ାଏଲ-    ବଂଶ  ହ�ି ଏହି ନୟିମ
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   ଥ୍ିର କରିବା (     ଏହା ଆପଣଙ୍କ କଣଠ୍ ଥ୍ କରିବା ବାକ୍ୟ)        ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କ ଅନ୍�ରଦେର ଆମଭ୍ର ବୟ୍ବ ଥ୍ା ରଖିବା ଓ
    ଦେ ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟଦେର ଆମଦ୍େଭ ତାହା ଦେଲଖିବା; ଆଉ,         ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କର ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେହବା ଓ ଦେ ମାଦେନ ଆମଭ୍ର ଦେଲାକ

ଦେହବ ” । (        ପ�ରା�ନ ନୟିମ ପରି ଠକ୍ି  ମାନ ଦେଶଷ ବାକ୍ୟ ଅଦେଟ,     ମାନ ବାକ୍ୟ ନୁଦେହୁଁ କି?) ପ�ଣି,  “  �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ�
 ”              ଜ୍ଞା� ହଅୁ ଦେବାଲି କହି ଦେ ମାଦେନ ପର୍ଦେ�ୟ୍ଦେକ ଆପଣା ଆପଣା ପର୍�ିବା ୀକି ଓ ପର୍ଦେ�ୟ୍ଦେକ ଆପଣା ଆପଣା ଭର୍ାତାକ� ଆଉ

  ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଦେବ ନାହିଁ;   କାରଣ  
ାପର୍ଭ� କହନ୍�ି,        ଦେ ମାନଙ୍କର କ୍ଷ�
ର୍�ମଠାର� ମହ��୍ମ ପ�4ୟ୍ନ୍�  ମ ଦ୍େ� ଆମଭ୍କ� ଜ୍ଞା�
ଦେହଦେବ;              ଦେ�ଦେହ�� ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ଦେ ମାନଙ୍କର ପାପ ଆମଦ୍େଭ ଆଉ  ମ୍ରଣ କରିବା ନାହିଁ ” ।

   ଏକ ପରିବ�୍4�ନର ଅ
ଭ୍�� ପର୍�ିଜ୍ଞା।

କ.    ନୂ�ନ ଓ ପ�ରା�ନ ନୟିମ

          ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
ଦେର ଦେଗାଟିଏ ପର୍ଶନ୍ ଉଦେଠ ଦେ� ନୂ�ନ ନୟିମ କିପରି ନୂ�ନ ଥଲିା?       ଏହା କିପରି ନୂ�ନ ଓ ଦେମାଶାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା
    
ଆି�ାଇଥିବା ପ�ରା�ନ ନୟିମର� ଭିନ୍ନ ଥିଲା?          ଆପଣଙ୍କ� ଏହା ଜାଣିବା ଆବଶୟ୍କ ଦେ� ଏହା ��କ୍�ି�କ4ର ଏକ ବିଷୟ ଅଦେଟ   । ମ�

       ଦେଗାଟିଏ ପକ୍ଷୟ୍ର� ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୟ୍କ� �ାଏ। ଦେକଦେ�କ ଦେଲାକ କହନ୍�ି,     ନୂ�ନ ଓ ପ�ରା�ନ ନୟିମ ଏକାପରି    । ଅନ୍ୟ ଦେଲାକ କହନ୍�ି, 
     ଉଭୟ ନୟିମଦେର ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ  ାଧାରଣ ନୁଦେହୁଁ               । ମୁଁ� �କ4ର� ଏହି ନଣି୍4ଣୟଦେର ଆଦେ ଦେ� ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ନୂ�ନ ଓ ପ�ରା�ନ
  ନୟିମ ଏକାପରି କିନ୍�� ,   ଉଭୟ ଭିନ୍ନ ଅଦେଟ        । ଦେ ମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷୟ୍  ମାନ ଅଦେଟ। ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର,    ଉଭୟ ନୟିମ ହ
ୃୟ

  ମପ୍କ4ଦେର ଅଦେଟ।

କିନ୍�� ,   ଏହି ନୂ�ନ ନୟିମ,   ଏହି ନୂ�ନ ଚ� କ୍�ି,          ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା ଦେଲାକମାନଙ୍କ  ହ�ି  ଥ୍ିର କରିବାକ� �ାଉଥିବା ଏହି ନୂ�ନ
      ମପ୍କ4 ବିଷୟଦେର ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ ଭିନ୍ନ ରହଅିଛ,ି      ନୂ�ନ ନୟିମ ଶକ୍�ିର  ହ�ି  ଥ୍ାପି� ହଏୁ      । ଏହି ନୂ�ନ ନୟିମ ଈଶୱ୍ରୀୟ

               ଶକ୍�ିଦେର ଆ ିଥାଏ। �ିରିମୀୟଙ୍କ କହବିା ଅଥ4 ଏହା ଦେ� ତାହା ହ
ୃୟଦେର ଦେଲଖା ଦେହବ। ଏହା ଦେକୌଣ ି ପର୍ �୍ରଦେର ଦେଲଖା�ାଇ
ନାହିଁ,  ’            �ାହା ଦେମା ଠାର� 
ୂରଦେର ଓ ତାହା ପା�ନ କରିବାକ�  ାହା�ୟ୍ କରିବାଦେର ଅ ମଥ4 ବା ଅକ୍ଷମ ଅଦେଟ  । କିନ୍�� ,  ’ଏହା ଦେମା ହ
ୃୟଦେର

 ଦେଲଖା ଦେହବ; ’     ତା ଅଥ4 ଏହା ଶକ୍�ିର  ହ�ି ଆ ିବ,   ପ�ଣି  ବ4 ପର୍ଥଦେମ,       ଦେମା ହ
ୃୟ ପରିବ�୍4�ନ ପାଇୁଁ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ି
  ହ�ି ଆ ିବ         । ପ�ନଜ4ନ୍ମର  ି
ଧ୍ାନ୍� ଏହା ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ କା�4ୟ୍ 
ୱ୍ାରା,   ପରଦେମଶୱ୍ର ଆପଣା

      ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଏକ ନୂ�ନ ଜନ୍ମ ପର୍
ାନ କରିବା 
ୱ୍ାରା;         ଏକ ନୂ�ନ  ଷୃଟି୍ କରିବା 
ୱ୍ାରା ପରିବ�୍4�ନ କରିବାଦେର କା�4ୟ୍ର�
ଅଟନ୍�ି       । ଦେ�ାହନ ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର �ୀଶ� ନୀକ
ୀମଙ୍କ� କହନ୍�ି, “          ପ�ନବ4ାର ଜନ୍ମ ନ ଦେହଦେଲ ଦେକହି ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ ଦେ
ଖି ପାଦେର
ନାହିଁ ”   । ପ�ଣି ନୀକ
ୀମ କହନ୍�ି, “     ’  ମୁଁ� ବ� ଝିପାର� ନାହିଁ ଆପଣ କ ଣ କହଅୁଛନ୍�ି ”  । �ୀଶ� କହନ୍�ି, “       ଜ� ଓଆ�ମ୍ାର� ଜନ୍ମ ନ ଦେହଦେଲ

      �� ମଦ୍େଭ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ ”   । ପ�ନବ4ାର ଜନ୍ମିବା ଆବଶୟ୍କ, କିନ୍�� ,      ଏହା ଆପଣ ବା ମୁଁ� କଠନି
   ପରିଶର୍ମ କରିବା 
ୱ୍ାରା ନୁଦେହୁଁ,        ମା�ର୍ ଏହା ଦେକବ� ଈଶୱ୍ରୀୟ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା  ାଧନ ଦେହାଇଥାଏ,     ଦେ�ଉୁଁ ଶକ୍�ି ନୂ�ନ ନୟିମର

 ପୃଷଠ୍ଭମିୂଦେର ଆ ିଥାଏ           । ଏହା ଦେମା ହ
ୃୟକ� ପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ� ଶକ୍�ିର  ହ�ି ଆ ିଥାଏ ଓ 
ୱି୍�ୀୟଦେର,  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�
           ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବାଧୟ୍  ନ୍ତାନ ଦେହାଇ ଜୀବନ�ାପନ କରିବା ପାଇୁଁ  ାହା�4ୟ୍ କରିବାକ� ଶକ୍�ିର  ହ�ି ଆ ିଥାଏ।

  ୧ ଦେ�ାହନ ୩:     ୧ ପ
 ଆରମଭ୍ର� ଦେ�ାହନ କହନ୍�ି, “ଦେ
ଖ,       ପିତା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କିପର୍କାର ପଦ୍େରମ 
ାନ କରିଅଛନ୍�ି ଦେ�, 
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଦେବାଲି ଖୟ୍ା� ଦେହବ� ,     ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ହିଁ ଅଟ� ;   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରିବ�୍4�ି�

ଦେହାଇଅଛ�        । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶିଷୟ୍ ଅଟନ୍�ି,     ପବୂ4ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ନ ଥିଲୁ,  ତାହା
ଦେହାଇଅଛ�        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ରଦୂେପ ଜନ୍ମି ନ ଥିଲୁ,     କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ

     ନୂ�ନୀକରଣର ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଦେହାଇଅଛ� ”        “  । କିନ୍�� ୬ ପ
 ପ�ଣି ଆଗ ପ
କ� ଶ�ଣନ୍�� । ଦେ�ଦେକହି
  ତାହାଙ୍କଠାଦେର ରଦେହ (  ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ରଦେହ),     ଦେ ପାପ କଦେର ନାହିଁ (    ବାଇବଲର ଏକ ମହାନ ଶବ
୍;    ଇଂରାଜୀଦେର ଆଉ ଦେକୌଣ ି

 ଶବ
୍ ନାହିଁ;      ଏହି ଶବ
୍ ପ�ରା�ନ ଇଂରାଜୀ ଶବ
୍ର� ଆ ିଅଛ)ି;   ଦେ�ଦେକହି ପାପ କଦେର,    ଦେ ତାହାଙ୍କ� ଦେ
ଖି ନାହିଁ,    କିଅବା ତାହାଙ୍କ� ଜାଣି
ନାହିଁ   । ଦେହ ବ� ୍ଗଣ,     ଦେକହି �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଭର୍ାନ୍� ନ କର�;   ଦେ� ଧମ4ାଚରଣ କଦେର,    ଦେ ଦେ�ପରି ଧାମି4କ ଅଟନ୍�ି,   ଦେ ଦେ ହପିରି

 ଧାମି4କ ଅଦେଟ;   ଦେ� ପାପ କଦେର,   ଦେ ଶୟତାନର� ଜା� ”।

ଖ.     �ିହଜିିକଲ ଓ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା

           ନୂ�ନ ନୟିମର ପୃଷଠ୍ଭମିୂଦେର ଆ�ମ୍ାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଆ �ଥିବା ଶକ୍�ି ଦେ ହି ପର୍କାର ଶକ୍�ି ଅଦେଟ,   �ାହା ଦେକବ�
           ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ� ପରିବ�୍4�ନ କରିଥାଏ ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ  ୱ୍ରପୂ କରିଥାଏ ତାହା ନୁଦେହୁଁ,   ମା�ର୍ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କଠାଦେର ଲାଗି ରହ.ୁ..      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଜୀବନ�ାପନ କର�...  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ହଭାଗୀତାଦେର ଜୀବନ�ାପନ କର�...       ଓ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମାଜଦେର ପର ପ୍ର ମଧୟ୍ଦେର

ରହ.ୁ..    ଦେ ହି ଶକ୍�ି ପାପର ବନ୍ଧନକ�,  ଅ ୱ୍ାଭାବିକ ଜୀବନକ�,      ଆଘା� ଓ �ାନ୍�ର୍ଣାକ� ଚୂଣ୍4ଣ ଚୂଣ୍4ଣ କରିଥାଏ   । ଏହାକ�
 ପବି�ର୍ୀକରଣ କ�ହା�ାଏ।

      �ିରିମୀୟ ପ� �୍କଦେର ଏହା ବା �୍ବଦେର ଏକ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଅଦେଟ         । କିନ୍�� ପର୍ଶନ୍ ଏହା ଦେ� କିପରି ତାହା ପାଇ ପାରିବା?  ପରଦେମଶୱ୍ର
      କିପରି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏକ ନୂ�ନ ହ
ୃୟ ପର୍
ାନ କରିଦେବ?

    ଏଥିର ଉ��୍ର �ିହଜିିକଲ ପ� �୍କଦେର ଅଛି           । ମୁଁ� ବିଦେଶଷ କରି �ିହଜିିକଲ ୩୬ ଅଧୟ୍ାୟକ� ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛ।ି ପରଦେମଶୱ୍ର
     କିପରି ଏକ ନୂ�ନ ନୟିମ  ଥ୍ରି କରିଦେବ? ୩୬:        ୨୬ ପ
ଦେର ଦେ �ିହଜିିକଲଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଦେ ପର୍କାଶ କରନ୍�ି:  ପରଦେମଶୱ୍ର
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 �ିହଜିିକଲଙ୍କ� କହଅୁଛନ୍�ି  “। ଆହରିୁ,           ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏକ ନୂ�ନ ହ
ୃୟ ଦେ
ବା ଓ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅନ୍�ରଦେର
    ଏକ ନୂ�ନ ଆ�ମ୍ା  ଥ୍ାପନ କରିବା; ଆଉ,           ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମାଂ ମଧୟ୍ର� ପର୍ �୍ରମୟ ହ
ୃୟ କାଢ଼ି଼ ଦେନବା ଓ ଆମଦ୍େଭ

   �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ମାଂ ମୟ ହ
ୃୟ ଦେ
ବା  । ପ�ଣି,         ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅନ୍�ରଦେର ଆମଭ୍ର ଆ�ମ୍ା  ଥ୍ାପନ କରିବା ଓ
     �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆମଭ୍ର ବଧିିରପୂ ପଥଦେର ଚଳାଇବା (    ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍�ି ଅଦେଟ),    �ହିଁଦେର �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ର ଶା ନ କ�

   ରକ୍ଷା କରି ପା�ନ କରିବ  । ପ�ଣି,      ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ପି�ୃପ�ର�ଷଗଣକ� ଦେ�ଉୁଁ ଦେ
ଶ ଦେ
ଲୁ,    �ହିଁଦେର �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ବା 
          କରିବ ଓ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ର ଦେଲାକ ଦେହବ ଓ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେହବା ”।

       ଏହି ନୂ�ନ ନୟିମ ଏକ ନୂ�ନ ହ
ୃୟ ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ,       �ାହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ି��କ୍� କା�4ୟ୍
  
ୱ୍ାରା ପର୍
ାନ କରା�ାଏ           । ଆପଣ ଜାଣିବାକ� ଚାହାନ୍�ି କି ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ଦେକଦେ� ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଟନ୍�ି?   �
ି ଆପଣ

    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଦେ
ଖାଣିଆ ଶକ୍�ି ବିଷୟଦେର ଭାବ�ଅଛନ୍�ି...    “  ”    ଅଥ4ା�୍ ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ର ଆରମଭ୍ର ବିଗ୍ ବୟ୍ାଙ୍ଗ 
ୃଶୟ୍ ବା  ନ୍ଥ
    ଦେହଦେଲନ୍ଙ୍କ ପବ4� ବହବିା ବିଷୟଦେର ଭାବ�ଅଛନ୍�ି       । ଆପଣ ଦେ�ପର୍କାର ଶକ୍�ି ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍�ି,  ଆପଣଙ୍କ

ହ
ୃୟକ�...  ଦେମା ହ
ୃୟକ�...   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ାଥୀଙ୍କ ହ
ୃୟକ�...   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ ହ
ୃୟକ�...  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ
 ପର୍�ିବା ୀଙ୍କ ହ
ୃୟକ�...    ଏପରିକି ଏକ ��ବା ମୁଁା,      �ିଏ କ�ପ୍ନା ବାହାଦେର ଏପରି କା�4୍ୟ କରିଅଛନ୍�ି,    ତାଙ୍କ ହ
ୃୟକ� ପରିବ�୍4�ନ

       କରିବା ପାଇୁଁ ଆବଶୟ୍କ ଶକ୍�ି �� �ନାଦେର ତାହା କିଛି ନୁଦେହୁଁ          । ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ଦେକଦେ� ଶକ୍�ିଶା�ୀ ତାହା ଦେ
ଖିବା ପାଇୁଁ ୩୭
              ଅଧୟ୍ାୟକ� ଦେ
ଖନ୍�� । ଏହା ପର୍ଥମ 
ୃଷଟି୍ଦେର ଏକ ବିଚି�ର୍ କାହାଣୀ ଜଣା ପଦେଡ଼। ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା �ିହଜିିକଲଙ୍କ� ଏକ

ଉପ�ୟ୍କାକ�,      ଶ�ଷକ୍ ଅ ଥ୍ିଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ଉପ�ୟ୍କା ଦେଘନି �ାଆନ୍�ି   । ଶ�ଷକ୍ ଅ ଥ୍ି!      ଆଉ ଦେ ମାଦେନ ଏଦେବ ଏଦେବ ମୃ�� ୟ୍ବରଣ
  କରିଥିବା ଦେଲାକମାଦେନ ନୁହୁଁନ୍�ି         । ଦେ ମାଦେନ ଅଦେନକ  ମୟର� ମୃ�� ୟ୍ବରଣ କରିଅଛନ୍�ି। ଦେ ଠାଦେର ଶିରା ନାହିଁ,   ଦେ ଠାଦେର ମାଂ ଦେପଶୀ

ନାହିଁ,   ଦେକୌଣ ି ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ,    ଦେ ଠାଦେର ଦେକୌଣ ି ମାଂ ନାହିଁ        । ଅ ଥ୍ିଗ�ଡି଼କଦେର ଦେକୌଣ ି ଆ
୍4ରତା ନାହିଁ। ଦେ ମାଦେନ ଶ�ଷକ୍ ଅଟନ୍�ି! 
  ଦେ ମାଦେନ ମୃ� ଅଟନ୍�ି!     ଶାରୀରିକ ଭାବଦେର ଦେ ମାଦେନ ମୃ� ଅଟନ୍�ି,        ଓ ଦେ ମାଦେନ ଦେ ହି  ମୟ  ହ�ି ଇ ର୍ାଏଲୀୟ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ

    ଆଧୟ୍ା�ମି୍କ ଜୀବନର ଶ�ଷକ୍ ଅବ ଥ୍ାକ� 
ଶ4ାନ୍�ି।

   ଆଉପରଦେମଶୱ୍ର �ିହଜିିକଲଙ୍କ� କହନ୍�ି...           �ିହଜିିକଲ ଏକ ମୃ� ମଣଡ୍�ୀକ� ପର୍ଚାର କର�ଥିବା ବିଷୟଦେର ଚଚ୍4ଚା କରିବାକ� ମୁଁ�
    ଦେକୌଣ ି ପର୍କାରର ପର୍ଦେଲାଭନର ପର୍�ିଦେରାଧ କର�ଅଛ,ି     କିନ୍�� ଏଠାଦେର ତାହା ହିଁ ଦେହଉଅଛ.ି..    ଆଉପରଦେମଶୱ୍ର �ିହଜିିକଲଙ୍କ�

କହନ୍�ି, “         �� ମଦ୍େଭ ଏହ ିକ� ଅ ଥ୍ିର ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର ଭବିଷୟ୍�୍ବାକ୍ୟ ପର୍ଚାର କରି ଦେ ମାନଙ୍କ� କ�ହ ”    । ଆପଣ କ�ପ୍ନା କରି
     ପାରିଦେବ କି �ିହଜିିକଲ କିପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଦେବ,      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହା କରିବାକ� ତାଙ୍କ� କହଦିେଲ?   ବାହାଦେର �ାଇ

   ଶ�ଷକ୍ ଅ ଥ୍ିଗ�ଡି଼କ� ପର୍ଚାର କର  । ପରଦେମଶୱ୍ର,         ଏହା କରିବା ବୟ୍�ି� ଦେମା ପାଇୁଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କି? �ିହଜିିକଲ, �ାଅ,  ଶ�ଷକ୍
  ଅ ଥ୍ିଗ�ଡି଼କ� ପର୍ଚାର କର         । ଏବଂ ଏଠାଦେର ଆପଣ ଏହା କହବିାକ� ଚାହାନ୍�ି। ୫ ପ
: “       ପର୍ଭ�  
ାପର୍ଭ� ଏହ ିକ� ଅ ଥ୍ିକ� ଏହି କଥା

କହନ୍�ି; ଦେ
ଖ,       ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ପର୍ାଣବାୟ� ପର୍ଦେବଶ କରାଇବା (      ଆପଣ ଜାଣନ୍�� ଦେ� ପର୍ାଣବାୟ� ଶବ
୍ର
      ଏବର୍ୀ ଶବ
୍ ଆ�ମ୍ା ପାଇୁଁ ମଧୟ୍ ବୟ୍ବହାର କରା�ାଏ) ଦେ
ଖ,      ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ପର୍ାଣବାୟ� ପର୍ଦେବଶ କରାଇବା

   ଓ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଜୀବି� ଦେହବ  । ପ�ଣି,           ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ଉପଦେର ଶିରା ଦେ
ବା ଓ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ଉପଦେର ମାଂ ଉ�ପ୍ନ୍ନ
କରିବା,          ଆଉ ଚମ4ଦେର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆଚଛ୍ା
ନ କରିବା ଓ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ପର୍ାଣବାୟ� ଦେ
ବା,   ଆଉ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ

 ଜୀବି� ଦେହବ;     �ହିଁଦେର ଆମଦ୍େଭ ଦେ�  
ାପର୍ଭ� ଅଟ� ,   ଏହା �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣିବ!”

          ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ଏହପିରି ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଟନ୍�ି ଦେ� ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତାଙ୍କ ଭବିଷୟ୍�ବାକ୍ୟ 
ୱ୍ାରା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ
  ଆ�ମ୍ା ଶ�ଷକ୍ ଅ ଥ୍ିଦେର...        ଶ�ଷକ୍ ଅ ଥ୍ିଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ଏକ ଉପ�ୟ୍କାଦେର ପର୍ଦେବଶ କରି ପାରନ୍�ି...     ପ�ଣି �
ି ଆପଣ ୩୭

 ଅଧୟ୍ାୟକ� ପଢ଼଼ନ୍�ି,          ଦେ�ଦେବ ଅ ଥ୍ି ଉପଦେର ଶିରା ଉ�ପ୍ନ୍ନ ହଏୁ ଓ ମାଂ ଉ�ପ୍ନ୍ନ ହଏୁ,  ପର୍ାଣବାୟ� ଆଦେ ,    ଆଉ ଦେ ମାଦେନ ଜୀବି�
ହଅୁନ୍�ି,   ଜୀବି� ମନୁଷୟ୍ ହଅୁନ୍�ି           । ଏହି ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଆଧୟ୍ା�ମି୍କ ରପୂଦେର ମୃ� ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ଜୀବନଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ

             ଆ�ମ୍ା ପର୍ାଣବାୟ� ଦେ
ବା ନମିନ୍ଦେ� ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଟନ୍�ି। ଏହି ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ପରିବ�୍4�ନ କରିବାଦେର
 ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଟନ୍�ି;             ଓ ଏହି ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ଏକ ଆଶୀବ4ା
 ପଣୂ୍4ଣ ବାଧୟ୍ତାର ଜୀବନ ବୟ୍�ି�

       କରିବାକ� ଦେ ହି ପରିବ�୍4�ି� ଜୀବନକ� ଶକ୍�ି��କ୍� କରିବାଦେର ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଟନ୍�ି।

       ଆପଣ ଦେକୌଣ ି ବୟ୍କ୍�ି ପାଇୁଁ 
ୀଘ4  ମୟର� ପର୍ାଥ4ନା କରିଆ �ଥିଦେବ        । ଆପଣ ଜଦେଣ  ହକମ4ୀ ବା ପର୍�ିବା ୀଙ୍କ ନକିଟଦେର
                 ାକ୍ଷୟ୍ ଦେ
ଇଆ �ଥିଦେବ ଓ କିଛି ମଧୟ୍ ଦେହଉ ନ ଥିବ। ଆପଣ ଏପରି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ଜାଣିଥିଦେବ �ିଏ ଆପଣାକ� ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେହବା

 
ାବି କରନ୍�ି;      ଦେହାଇପାଦେର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଜଦେଣ  
ଶୟ୍ ଅଟନ୍�ି,     �ିଏ ପାପଦେର ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କରନ୍�ି,   ଆଉଆପଣ
 ଏହା କହଥୁିଦେବ, “            ଏହି ଦେଲାକମାଦେନ ଦେକଦେବ ଜାଗୃ� ଦେହଦେବ ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ ବିନାଶକାରୀ ଆଚରଣକ� ଦେ
ଖି ପାରିଦେବ କି?”   ବା ଆପଣ

             ଆପଣା ପରି୍ୟ ପାପଦେର  ଂଘଷ4 କର�ଥିଦେବ ଓ ଚକି� ଦେହଉଥିଦେବ ଦେ� ଦେକଦେବ ଏହି ଚକ୍ର ବନ୍
 ଦେହବ?     ଦେକଦେବ ଏହି କ୍ଦେରାଧ କରିବା
 ବନ୍
 ଦେହବ?     ଦେକଦେବ ଏହି ଆଦେଲାଚନା କରିବାର  ୱ୍ଭାବ, କାନକ�ହାଦେକାହ,ି    ପରନନି୍
ା କରିବା ବନ୍
 ଦେହବ?   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ�

  କମପ୍�ୟ୍ଟର  ମମ୍�ଖଦେର ବଦେ ,    ଦେ�ଦେବ ଦେକଦେବ କାମା�� ର ଦେହବା,        ପର୍ଦେଲାଭି� ଦେହବା ଓ ଇଣଟ୍ରଦେନଟ୍ଦେର ଅଶଲ୍ୀ� ଚି�ର୍ ପର୍�ି
   ଆଶକ୍� ଦେହବା ବନ୍
 ଦେହବ?

ଗ.    ନୂ�ନ ନୟିମ ଏବଂ �ୀଶ�

 ନୂ�ନ ନୟିମଦେର,  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା,   ମାନବୀୟ ପର୍ଦେଚଷଟ୍ା ନୁଦେହୁଁ,      ମା�ର୍ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ମୃ� ଅ ଥ୍ିଦେର
  ପର୍ାଣବାୟ� ଦେ
ବା ନମିନ୍ଦେ�;    ହ
ୃୟ ପରିବ�୍4�ନ କରିବା ନମିନ୍ଦେ�;          ଆପଣଙ୍କ� ଏକ ନୂ�ନ ହ
ୃୟ ପର୍
ାନ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଓ ଦେ 
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           ଦେ�ପରି ଚାହାନ୍�ି ଦେ ହି ପରି ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କରିବାକ� ଶକ୍�ି��କ୍� କରିବା ନମିନ୍ଦେ�  ମଥ4 ଅଟନ୍�ି      । �ାହା 
ୱ୍ାରା ଆପଣ ଦେ�ଉୁଁ
    ଉ��୍ମ କା�4ୟ୍ କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା କରନ୍�ି,   ତାହା  ବ� ଦେବଦେ� କରିପାରିଦେବ         । ଏବଂ ଦେ�ଉୁଁ ମନ୍
 କା�4ୟ୍ ଆପଣ କରିବାକ� ଚାହୁଁା୍ନ୍�ି ନାହିଁ,

   ତାହା ଦେକଦେବ କରିଦେବ ନାହିଁ       । �ିରିମୀୟ ଓ �ିହଜିିକଲଙ୍କ ବା�୍4ତା ଏହା ଅଦେଟ;       ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେଲାକମାନଙ୍କ ହ
ୃୟ ଏବଂ ଜୀବନ
    ପରିବ�୍4�ନ କରିବା କା�4୍ୟଦେର କା�4୍ୟର� ଅଟନ୍�ି।

       ଏହି ଭର ାର ବା�୍4ତା ଅବଶିଷଟ୍ ପ�ରା�ନ ନୟିମଦେର ଦେ
ଖିବାକ� ମିଦେ�       । ଭବିଷୟ୍�୍ବକ୍ତା ଦେ�ାଦେୟଲଆ �ଥିବା  ମୟ ବିଷୟଦେର
 “         ଅଥ4ା�୍  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ 
ନିଦେର ଦେ�ଦେବ  ମ�
ାୟ ପର୍ାଣୀ ଉପଦେର ତାହାଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ଢ଼ା�ିଦେବ,”  ଚଚ୍4ଚା କରନ୍�ି    । ପ�ରା�ନ ନୟିମ
       “  ”      “  ” ମଲାଖି ପ� �୍କଦେର  ମାପ�୍ ହଏୁ ଓ ମଲାଖି ଦେ ହି  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ 
ନି ପବୂ4ର� ଏଲୀୟ ପର୍କାଶି� ଦେହବା ଓ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ 
ନି
              ଆ ିବା ବିଷୟଦେର ଦେଘାଷଣା କରିବାର ଭବିଷୟ୍�ବାଣୀ 
ୱ୍ାରା  ମାପ�୍ ହଏୁ। ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନୂ�ନ ନୟିମକ� ଆ �। ନୟିମ

(ଦେକାଭଦେନଣଟ୍)    “ଶବ
୍ ଲାଟିନ ଶବ
୍ର� ଚ� କ୍�ି/ ”   ନୟିମ ଇଂରାଜୀ ଶବ
୍ ଆ ିଅଛି   । ନୂ�ନ ନୟିମ/     ଚ� କ୍�ି ନୂ�ନ ନୟିମର ବା�୍4ତା
ଅଦେଟ          । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାପ�ି୍ଜକ ଦେ�ାହନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ନୂ�ନ ନୟିମ ଆରମଭ୍ ଦେହବା ଦେ
ଖ�,    �ିଏ ଆ �ଥିବା ପର୍ଭ�ଙ୍କ 
ନି, 

    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେମଷଶାବକଙ୍କ ଅଗ୍ରଗାମୀ 
ୂ� ଅଟନ୍�ି         । ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ୀଶ�ଙ୍କ କାହାଣୀଗ�ଡି଼କ� ଅଧୟ୍ୟନ କର� ଓ
    ତାହାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍�ିମ  ମୟକ� ଆ �,    ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ� ଦେ�, ବା �୍ବଦେର,      କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ନୂ�ନ ନୟିମ  ଥ୍ାପି�

ଦେହାଇଥିଲା  । ଅଥ4ା�,୍      ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଆମ ଏହି ନୂ�ନ  ମପ୍କ4;        ପରିବ�୍4�ନ ପାଇୁଁ ଓ ଶକ୍�ି��କ୍� ଦେହବା ପାଇୁଁ ଲଭୟ୍ ଶକ୍�ି, 
        କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ାହା କରିଥିଦେଲ ତାହା 
ୱ୍ାରା ଲଭୟ୍ ଦେହାଇଅଛି       । ଏପରି ଅଦେନକ  ଥ୍ାନକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖି ପାରିବା, 
        କିନ୍��  ବ�ଠାର� ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଅଂଶ ୧ କରିନ୍ଥୀୟ ୧୧ ଅଧୟ୍ାୟ ଅଦେଟ,        ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଶ�ର୍� ହ �୍ଦେର  ମପି4� ଦେହବା ରା�ରି୍ଦେର ପର୍ଭ�
 ’    ’        �ୀଶ� କ ଣ କରିଥିଦେଲ ଓ ତା ପର 
ନି ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କରିଥିବା ବିଷୟକ� ପାଉଲ ବଣ୍4ଣନା କର�ଅଛନ୍�ି   ।

  ୧ କରିନ୍ଥୀୟ ୧୧:    ୨୩ ପ
ଦେର ପାଉଲ ଦେଲଖନ୍�ି, “         କାରଣ ମୁଁ� ପର୍ଭ�ଙ୍କଠାର� ପର୍ାପ�୍ ଦେ�ଉୁଁ ଶିକ୍ଷା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପର୍
ାନ
 କରିଅଛି (  ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟଦେର,  ଏହା ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ;           ଏହା ହିଁ  �ୟ୍ ଦେହବା ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଓ ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� କହବିାକ� �ାଉଅଛ)ି,  ତାହା

ଏହ,ି          ଶ�ର୍� ହ �୍ଦେର  ମପି4� ଦେହବା ରା�ରି୍ଦେର ପର୍ଭ� �ୀଶ� ଦେରାଟୀ ଦେଘନି (     ଦେ ନ ିତ୍ାର ପବ4 ପା�ନ କର�ଥିଦେଲ)   ଧନ୍ୟବା
 ଦେ
ଇ
  ତାହା ଭାଙ୍ଗି କହଦିେଲ, “     ଏହା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେମାହର ଶରୀର;      ଦେମାଦେ�  ମ୍ରଣ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଏହା କର  । (   ଦେ ନ ିତ୍ାର

  ପବ4କ� ପନୂ4ପରିଭାଷି� କର�ଅଛନ୍�ି;          ଦେ� ଏହା ୧୦ଟି ମହାମାରୀ ପଦେର ଇ ର୍ାଏଲ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମ�କ୍�ିକ� 
ଶ4ାଉ ନାହିଁ, କିନ୍�� , 
ବ�୍4�ମାନ,     ଏହା ଦେ ହି ପରି�ର୍ାଣର ଉ� ୍ବକ� 
ଶ4ାଏ, �ାହା,      �ୀଶ� କ୍ର�ଶ ଉପଦେର  ାଧନ କରିବାକ� �ାଉଥିଦେଲ   । ଦେ କହନ୍�ି, 

    ବ�୍4�ମାନ ଏହା ଦେମା ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ।)        ଦେ ହପିରି ଦେଭାଜନ ଉ�ତ୍ାଦେର ଦେ ପାନପା�ର୍ ମଧୟ୍ ଦେଘନି କହଦିେଲ, “   ଏହି ପାନପା�ର୍
     ଦେମାହର ରକ୍�ଦେର  ଥ୍ାପି� ନୂ�ନ ନୟିମ (  ନୂ�ନ ଚ� କ୍�ି/ନୟିମ);      �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଦେ� ଥର ଏଥିର� ପାନ କର,   ଦେ ଦେ� ଥର ଦେମାଦେ�
     ମ୍ରଣ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଏହା କର              । କାରଣ ଦେ�ଦେ� ଥର �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଦେରାଟୀ ଦେଭାଜନ କର ଓ ଏହି ପାନପା�ର୍ର� ପାନ କର, 

        ଦେ ଦେ�ଥର �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଆଗମନ ପ�4୍ୟନ୍� ତାହାଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ପର୍ଚାର କର�ଅଛ ”।

      ଦେ�ଉୁଁ ପର୍କାଦେର ପରୂା�ନ ନୟିମ ଦେମଷଶାବକର ବ�ି ଉ� ୍ଗ4,     
ଶ ମହାମାରୀ 
ୱ୍ାରା  ଥ୍ାପନ କରା�ାଇଥିଲା,   ଆପଣ ଦେ ହି
  କାହାଣୀକ�  ମ୍ରଣ କରନ୍�ି,       ଏବଂ ନ ିତ୍ାର ପବ4 
ୱ୍ାରା ତାହା  ମ୍ରଣ କରା�ାଇଥିଲା,      ଦେ ହି ପର୍କାଦେର ନୂ�ନ ନୟିମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

 ଦେମଷଶାବକଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍,           �ିଶାଇ�ଙ୍କ 
�ଃଖଦେଭାଗକାରୀ 
ା ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା  ଥ୍ାପନ କରାଗଲା ଓ ପର୍ଭ�ଦେଭାଜ 
ୱ୍ାରା ତାହା  ମ୍ରଣ
 କରା �ାଇଥିଲା              । ଆଉ ଦେ�ଉୁଁ ପାପକ୍ଷମା �ିରିମୀୟ ୩୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପର୍�ିଜ୍ଞା କରା�ାଇଥିଲା ଓ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ

ଶକ୍�ି,    �ାହା ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ରହଅିଛ,ି         ତାହା ବ�୍4�ମାନ �ୀଶ�ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ମୃ�� ୟ୍ର ମଲ୍ୂୟଦେର ବା �୍ବିକ ଦେହାଇଅଛି  ।
   ଏବଂ କିଛି 
ନି ଉ�ତ୍ାଦେର,      ଦେପଣଟି୍କଷଟ୍ ଓ ପଦ୍େରରି� ପ� �୍କ ୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର,     ଦେ�ାଦେୟଲଙ୍କ ଭବିଷୟ୍�୍ବାଣୀ ପଣୂ୍4ଣ ଦେହାଇଥିଲା
           ଏବଂ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ପର୍ାଣୀ ଉପଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ଢ଼ଳା �ାଇଥିଲା ଓ ହ
ୃୟଗ�ଡି଼କ ପରିବ�୍4�ି� ଦେହାଇଥିଲା,   ପ�ଣି ନୂ�ନ

      ନୟିମର ନୟିମାବ�ୀ ଅନୁ ାଦେର ଜୀବନବୟ୍�ି� କରିବାକ� ଶକ୍�ି��କ୍� କରା�ାଇଥିଲା     । ଅବର୍ହାଙ୍କ ପର୍�ି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ
             ବିଶୱ୍ବୟ୍ାପୀ ଆଶୀବ4ା
ର ପର୍�ିଜ୍ଞା  ଫ� ଦେହାଇଥିଲା ଓ ପ�ରା�ନ ନୟିମର ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ବ�୍4�ମାନ ନୂ�ନ ନୟିମଦେର  ଫ�

ଦେହାଇଅଛ।ି

୩.  ନୂ�ନ ନୟିମ,     ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ପରିବ�୍4�ନ କରିବା ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ

              �ା�ର୍ା ୧୯ ଅଧୟ୍ାୟର ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ଏହା ଥିଲା ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ�ପରି  ମଗ୍ର ପୃଥ�ବୀର ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ
   ଦେଲାକ  ମହୂକ� ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍�ି             । ଦେ ମାନଙ୍କ� ଏକ ଜା�ି ଓ ଏକ ରାଜକୀୟ �ାଜକବଗ4 ରପୂଦେର ଗଠନ କରିପାରନ୍�ି। ଦେ ମାଦେନ

           ଜଗ�ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିନଧିି�ୱ୍ କରିପାରନ୍�ି। ଦେ ମାଦେନ ଦେ�ପରି ନୂ�ନ ନୟିମର କ୍ରିୟା କ� 
ୱ୍ାରା ଜଗ�କ�
   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ପର୍ଚାର କରିପାରନ୍�ି,       ଆଉଆପଣ ଓ ମୁଁ� ଠକ୍ି ତାହା ଦେହାଇଅଛ� ।

  ୧ ପି�ର ୨:୯, “     ଏଥିନମିନ୍ଦେ� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ମଦେନାନୀ� ବଂଶ,  ରାଜକୀୟ �ାଜକବଗ4,      ପବି�ର୍ ଜା�ି ପ�ଣି ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ନଜି ଵ୍
 ପର୍ଜା ଦେହାଇଅଛ ”।

       ଆପଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନଜି ୱ୍ ପର୍ଜା ଦେହବାକ� ପ ନ୍
 କରନ୍�ି କି?    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ହିଁ ଅଟ�    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
  ନଜି ୱ୍ ପର୍ଜା ଦେହାଇଅଛ� ।

            ଅଥ4ା�୍ ଦେ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଅନ୍ଧକାରର� ଆପଣା ଆଶଚ୍�4୍ୟ ଆଦେଲାକ ମଧୟ୍କ� ଆହ୍ଵାନ କରିଅଛନ୍�ି ଦେବାଲି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ପରି
   ତାହାଙ୍କ ଗ�ଣ କୀ�୍4�ନ କର।
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              ଏହି ମଣଡ୍�ୀର ପର୍ାୟ ୫ ର� ୧୦ ମାଇଲ ମଧୟ୍ଦେର ଦେକୌଣ ି ଏକ  ଥ୍ାନଦେର ଏକ କିଦେଶାରୀ କନ୍ୟା ଅଛନ୍�ି,  �ାହାଙ୍କଠାଦେର
     ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ତା ଦେଘାଷଣା କରା�ିବା ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ     । ଦେ� ଦେ �ାହା କରିଅଛ,ି     ଦେ ଥିପାଇୁଁ କ୍ଷମା ପାଇପାରିଦେବ ଓ

     ଆପଣା ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କରିବାକ� ଶକ୍�ି��କ୍� ଦେହାଇପାରିଦେବ          । ଦେ ତାହା ଶ�ଣିବାର ଆବଶୟ୍କ। ଦେ ମାଦେନ ଦେକବ� ତାହା ଶ�ଣିବାର
ଆବଶୟ୍କ।

     ତାହା ହିଁ ନୂ�ନ ନୟିମ ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ        । ଏହା ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଜୀବନକ� ପରିବ�୍4�ନ କରିବା ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଦେଟ।

           ହବକ୍କୂକଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ର ବା�୍4ତା ଦେ ହି  ମୟ ଓ ��ଗର ଦେଲାକମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ନଶିଚ୍ୟ କଠନି ଦେହାଇଥିବ    । କାରଣ ହବକ୍କୂକ
    କହନ୍�ି ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ବିଶୱ୍ା ଚାହାନ୍�ି,    ଏବଂ ତାହା କଠନି ଅଟ।

        ଦେହାଦେଶୟଙ୍କ ଅବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟତାର ବା�୍4ତା ଦେ ହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ନଶିଚ୍ୟ କଠନି ଦେହାଇଥିବ,   କାରଣ ଦେ ମାନଙ୍କ
  ଅବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟତା ପର୍ଚ� ର ଥିଲା         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ �୍ ଦେହାଇ କିପରି ଜୀବନ�ାପନ କର�?  ଏହା

  ବହ�ୁ କଠନି ଅଦେଟ!

 �ୀଶ�ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍,       ଏକ ନୂ�ନ ନୟିମ ଓ ଜୀବନ ପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ�,     ଏକ ନୂ�ନ ଜନ୍ମ ପର୍
ାନ କରିବାକ�,   ଏକ ନୂ�ନ
  ହ
ୃୟ ପର୍
ାନ କରିବାକ�,           ଓ ଏକ ନୂ�ନ  ଷୃଟି୍ ଦେହାଇ ଜୀବନବୟ୍�ି� କରିବାକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ି ପର୍
ାନ କରିଥିଲା,  ଦେ�ପରି

 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଶମା, ଅଥ4ା�,୍  ଦେହ ଇ ର୍ାଏଲ, ଶ�ଣ;       
ାପର୍ଭ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶଵ୍ର ଏକମା�ର୍  
ାପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି  ।
               ଏନମିନ୍ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା  ମ �୍ ଅନ୍�ଃକରଣ ଓ  ମ �୍ ପର୍ାଣ ଓ  ମ �୍ ଶକ୍�ି  ହ�ି  
ାପର୍ଭ� �� ମଭ୍ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ�

 ପଦ୍େରମ କରିବ,      ଏହି ଆଜ୍ଞାକ� ପଣୂ୍4ଣ ରପୂଦେର ପା�ନ କରିପାର�।

      ’   ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି କି ଦେଶଷ  ମୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ ଣ ଗାଇବାକ� �ାଉଅଛ� ?      ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟ ୨୧ ଅଧୟ୍ୟଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
             ଏହି  ମ �୍ ମନ୍
ତାକ� 
ୂର କରା�ାଇଅଛି ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର ନୂ�ନ ଆକାଶ ଓ ନୂ�ନ ପୃଥ�ବୀକ�  ଷୃଟି୍ କରନ୍�ି?

  ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟ ୨୧:   ୩ ପ
ଆରମଭ୍ର�;          ଆଉମୁଁ�  ିଂହା ନ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ମହା ଶ

୍ ଏହା କହବିାର ଶ�ଣିଲି, ଦେ
ଖ, 
    ମନୁଷୟ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ବା  ଥ୍ାନ ଅଛ,ି     ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ  ହ�ି ବା କରିଦେବ,     ଆଉ ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଦେଲାକ

ଦେହଦେବ  । (        ପରିଦେଶଷଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର �ାହା ଚାହାନ୍�ି ତାହା ପାଇବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି !      ଆଉଆପଣ ଓ ମୁଁ� �ାହା ଚାହୁଁ�,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
  ତାହା ପାଇବାକ� �ାଉଅଛ� !)            ପ�ଣି ଈଶଵ୍ର  ଵ୍ୟଂ ଦେ ମାନଙ୍କ  ଙ୍ଗଦେର ରହଦିେବ ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷ�ର�  ମ �୍ ଅଶର୍�ଜ�

ଦେପାଛଦିେ
ଦେବ; (    ଆଉ ଏ ବ� ନ ଥିବ!)    ମୃ�� ୟ୍ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ;        ଦେଶାକ କି କ୍ରନ୍
ନ କି ବୟ୍ଥା ଆଉ ଦେହବ ନାହିଁ, (    କି ଦେକୌଣ ି ଶିଶ�
 ମରିଦେବ ନାହିଁ),     କାରଣ ପବୂ4 ବିଷୟ ବ� ଦେଲାପ ପାଇଅଛ।ି

                 ଷୃଟି୍ ମଧୟ୍ଦେର 
ଦିେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍  ଫ� ଦେହବ ଓ ଆପଣ ଦେହାଇପାଦେର ବିଜୟୀ 
� ପକ୍ଷର ବା ପରାଜି� ଦେହବା
  
� ପକ୍ଷର ଦେହଦେବ   । ଏହା ଏ.ବି. ି.   ପରି  ର� ଅଦେଟ     । ନୂ�ନ ନୟିମ ଉପଲବଧ୍ ଅଦେଟ,      କିନ୍�� ତାହା ଆପଣଙ୍କ� ନଜି ୱ୍ କରିବା

ଉଚି�୍       । ଏବଂ ତାହା ଏହା  ୱ୍ୀକାର କରିବା 
ୱ୍ାରା,        ଦେ� ହ
ୃୟ  ବ�ଠାର� ଅଧିକ ଭର୍ାନ୍�ଜନକ ରପୂଦେର ମନ୍
 ଅଦେଟ;  ଦେ�
       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି  ହଭାଗୀତା ନମିନ୍ଦେ�  ଷୃଟ୍ ଦେହବା ଦେବଦେ�,     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟ ପାପର ଅଧନି ଦେହାଇଅଛି

    ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କଠାର� 
ୂରଦେର ଅଛ� ,    ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଶିଚ୍ୟ ମରିବା,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଚିରକା� ପାଇୁଁ,  ଚିରକା� ପାଇୁଁ, 
 ଚିରକା� ପାଇୁଁ,  ଚିରକା� ପାଇୁଁ,     ଆଉ ଚିରକା� ପାଇୁଁ ନରକଗାମୀ ଦେହବା       । �
ି ଆପଣଙ୍କ� ତାହା ଭୟଭି� କଦେର ନାହିଁ,   ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଜାଣି

 ’    ନାହିଁ କ ଣ ଆପଣଙ୍କ� ଭୟଭି� କରିବ।

କିନ୍�� ,        ପରମଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ କୃପା ଦେହ�� ଦେ ଆପଣା ପ��ର୍ଙ୍କ�,       
�ଃଖଦେଭାଗକାରୀ 
ା ଙ୍କ� କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ
   କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ପଦ୍େରରଣ କଦେଲ,            ଦେ�ପରି ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପର 
ଣଡ୍ର ମଲ୍ୂୟ ଦେ
ଇପାରନ୍�ି ଓ ଆମକ� ଦେକବ� ତାହା

  ବିଶୱ୍ା କରିବାର ଅଛି       । ଆପଣ ତାହା ଅଜ4ନ କରି ପାରିଦେବ ନାହିଁ!          ୱ୍ଗ4 �ିବାପାଇୁଁ ଆପଣଆପଣା ପଥ ପର୍ �୍� � କରି ପାରିଦେବ
ନାହିଁ      । ଏହା ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଦେହାଇଥାଏ। �ଥାପି,       ଦେ�ଉୁଁ ପର୍କାରର ବିଶୱ୍ା ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଉପଦେ�ାଗ ଦେହାଇଥାଏ,  ଦେ ହି

            ପର୍କାରର ବିଶୱ୍ା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ� ଆମ ଜୀବନଦେର ଆ ି ଆମକ� ପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ� ଅନୁମ�ି ପର୍
ାନ
         କରିଥାଏ ଓ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଏକ ନୂ�ନ ହ
ୃୟ ପର୍
ାନ କରିଥାଏ  । ତାହାଉ�ତ୍ାଦେର,   ଦେ ହି ଆ�ମ୍ାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା

         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ପରି ଜୀବନ�ାପନ କରିବାକ� ଚାହୁଁ� ଦେ ପରି ଜୀବନ�ାପନ କରିବାକ� ଶକ୍�ି��କ୍� କରିଥାଏ   । ଅଥ4ା�୍
    ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ଦେତାଷଜନକ ଏକ ଜୀବନ ଅଦେଟ।

       ଦେମାର ପର୍ାଥ4ନା ଏହା ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� ପ�ଣିଥଦେର ଦେଫରିଦେବ,          ଦେ�ଦେବ ଏହି ଗୃହଦେର ଥିବା  ମ �୍ ଦେଲାକ ହାଲ୍ଲିଲୟୂା କହବିା ଓ
      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ମଙ୍ଗ� ପାଇୁଁ ଚିରକା� ଆନନ୍
 କରିବା       । 
ୟାକରି ଦେକହି ନରକକ� �ାଅନ୍�� ନାହିଁ।

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା  । ପିତା,        ଆପଣ �ିରିମୀୟ ଓ �ିହଜିିକଲଙ୍କ 
ୱ୍ାରା �ାହା ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍�ି,  ତାହା ୬୦୦
              ବଷ4 ପଦେର କ୍ର�ଶଦେର ଆପଣଙ୍କ ପ��ର୍ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ 
ୱ୍ାରା  ଫ� ଦେହାଇଅଛି ଏବଂ ଏଦେବ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟକ� ପରିବ�୍4�ନ

 କରା�ାଇ ପାରିବ,      ପାପର ପଣୂ୍4ଣ ଶକ୍�ିକ� ଚୂଣ୍4ଣ କରା�ାଇ ପାରିବ,       ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁ ପର୍କାରର ଜୀବନ ବୟ୍�ି�
       କରିବାକ�  ଷୃଟ୍ ଦେ ହି ପର୍କାର ଜୀବନ�ାପନ ନମିନ୍ଦେ� ଶକ୍�ି��କ୍� ଦେହାଇପାରିବ�  । ପିତା,     କ୍ର�ଶର ଦେ ହି ଶ�ଭବା�୍4ତା ଏହି ମଞଚ୍ର�, 

 ଏହି ଗୃହର�,          ଓ ଏଠାଦେର ପର୍�ିନଧିି�ୱ୍ କର�ଥିବା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ପରିବାରର� ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ପର୍ଚାରି� ଦେହଉ   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
                ବ� ଝିପାର� ଦେ� ଅନ୍ୟ ଏକ ବିକ�ପ୍ ଅଛ।ି ଆମ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ବ�ି ଉ� ୍ଗ4 କରିବାର ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ। ଆପଣାକ� ବ�ି ଉ� ୍ଗ4
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  କରିବାର ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ,          କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପ��ର୍ ଆପଣାକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ବ�ି ଉ� ୍ଗ4 କରି ଅଛନ୍�ି  ।
       ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ନୂ�ନୀକରଣ ଓ ଶକ୍�ି��କ୍� କରିବାକ� ଆପଣଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ� ଢ଼ା�ି
ଅି,    କାରଣ �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ

      ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟ ଓ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ ଦେଲାକ ଅଟ�  । ଆଦେମନ୍।

    ଆପଣ  ୱ୍ାଧିନ ଦେହାଇ ଏଠାର� �ାଆନ୍�� ,     କାରଣ ଆ�ମ୍ା �ାହାଙ୍କ�  ୱ୍ାଧନି କରିଅଛନ୍�ି,    ଦେ ପର୍କୃ�  ୱ୍ାଧିନ ଅଟନ୍�ି   । ଆପଣ
      ପାପର� ଓ ଏହାର ବନ୍ଧନର� ମ�କ୍� ଦେହାଇ �ାଆନ୍�� ,          ଓ ଆପଣା ଶକ୍�ିଦେର ଏକ ଉ��୍ମ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟ ଜୀବନ ବୟ୍�ି� କରିବାକ�
    ମ �୍ ଦେଚଷଟ୍ାର� ମ�କ୍� ହଅୁନ୍�� ...      କାରଣ ଆପଣ ଏହା କରି ପାରିଦେବ ନାହିଁ        । ଏହା ଦେକବ� ଆ�ମ୍ାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଅଥ4ା�୍ �ିଏ

         ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ମ�କ୍� ଦେହବା ପାଇୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନୁ ରଣ କର�,    ତାହାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା  ମଭ୍ବ ଅଦେଟ   । ଆପଣ
    ୱ୍ାଧିନ ଦେଲାକ ଦେହାଇ �ାଆନ୍�� ।
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୨୬.  ବିଳାପ

୧. ପରିଚୟକରଣ
    ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୀଘ4 ହଷିଣ୍�ତାର ଏକ  ମାପ�ି୍ ଅଛି          । ବଂଶ ପଦେର ବଂଶ ଓ ଅଦେନକ ଶତାବ
୍ୀ ଧରି �ିହ
ୁା,  
କ୍ଷିଣ ରାଜୟ୍, 

               ଦେ ମାନଙ୍କ ପାପର� ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ� ନା �ି୍ କଲା �ାହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଦେ� ପରିଣାମ�ଃ ଦେ ମାନଙ୍କ ପାପକ� 
ଣଡ୍
  
ଆି�ିବା ଆବଶୟ୍କ ,   ଦେ�ଣ� ଖର୍ୀ.          ପୂ ୫୮୬ ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ବାବିଦେଲାନୀୟ ଦେ
ଶକ� ଉ�ଥ୍ାପନ କଦେଲ ,   ଦେ ମାଦେନ ଆ ି

     �ିର�ଶାଲମକ� ଧୱ୍ଂ କରି ଦେ
ଶକ� ଜୟ କଦେଲ       । ପର୍ାୟ�ଃ ପର୍କୃ� ଅବ ଥ୍ା ଦେ ହପିରି ହଏୁ,     ଦେ�ପରିଏହା ଅ�ୟ୍ଧିକ ବି�ମୱ୍
     ପ�4ୟ୍ନ୍� ପାପ ନମିନ୍ଦେ� 
�ଃଖ ଆଦେ ନାହିଁ  । ଖ୍ରୀ.          ପୂ ୫୮୬ ଦେର �ିର�ଶାଲମର ଧୱ୍ଂ ପଦେର ବିଳାପ ପ� �୍କ ଦେଲଖା�ାଇଥିଲା।

୨.   ବିଳାପ କଣ ଅଦେଟ?

    ବିଳାପକ� ଦେଗାଷଠ୍ୀୟ ବିଳାପ ଦେବାଲି କ�ହା�ାଏ              । ଏହା ଏପରି ଏକ ବିଳାପ �ାହା କି ପାପ ପାଇୁଁ 
�ଃଖ ,    ଏକ ଗଭୀର 
�ଃଖର
 ଭାବପର୍କାଶ ଅଦେଟ               । ଏହା  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ଅଦେଟ। ଏହା ଦେଗାଷଠ୍ୀୟ  ମବ୍ନ୍
ୀୟ ଅଦେଟ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଦେଲଖକ  ମଗ୍ର ଦେଗାଷଠ୍ୀ

         ପାଇୁଁ ପାପ  ୱ୍ୀକାର କର�ଅଛନ୍�ି। �ାହା ପାପ କର�ଥିବା ଏକ ଦେ
ଶର  �ୟ୍,         ତାହା ହିଁ ପାପ କର�ଥିବା ବୟ୍କ୍�ିମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ  �ୟ୍
ଅଦେଟ,                  କିନ୍�� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ମଦ୍େଭ ପ
ଗ�ଡି଼କ ପଢ଼ିବ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଦେ
ଖିବ ଦେ� ଦେଲଖକ �ିରିମିୟ ଦେଗାଷଠ୍ୀ ପାଇୁଁ
କହଛୁନ୍�ି,          ଏବଂ ଦେ�ଣ� ଏହା ଦେ ମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇୁଁ ଏକ ଦେଗାଷଠ୍ୀୟ ବିଳାପ ଅଦେଟ।

           ଆକଷ4ଣୀୟର ବିଷୟ ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ 
ଣଡ୍ ଉପଦେର ଏହା ଏକ ଅ�ୟ୍ଧକି ବିଳାପ ନୁଦେହୁଁ    । ଦେ ମାନଙ୍କ 
ଣଡ୍ର
  ମଧୟ୍ଭାଗଦେର ଦେ ମାଦେନ ଅଛନ୍�ି;    ବାବିଦେଲାନୀୟମାଦେନ ନଗରକ� ଧୱ୍ଂ କଦେଲ,     ବହପୁରିମାଣଦେର ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଦେନଇ ଅନ୍ୟ

     ଦେ
ଶଗ�ଡିକ ମଧୟ୍ଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଛନି୍ନବିଛନି୍ନ କଦେଲ,      ଏବଂ ଦେ ହି 
ଣଡ୍ ଅ�ୟ୍ନ୍� କଦେଠାର ଥିଲା     । କିନ୍�� ତାହା ପର୍କୃ�ଦେର
        ବିଳାପର ଦେକନ୍
ର୍ବିନ୍
� ନୁଦେହୁଁ। ବିଳାପର 
ୃଷଟି୍ ଦେ ମାନଙ୍କ ପାପ ଉପଦେର;    ଦେ ମାନଙ୍କ 
ଣଡ୍ ଉପଦେର ନୁଦେହୁଁ,  ମା�ର୍

 ଦେ ମାନଙ୍କର ପାପ;           ଏବଂ କିପରି ଦେ ମାନଙ୍କର ପାପ ଦେ ମାନଙ୍କ� 
ଣଡ୍ ଦେ
ବାକ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ବାଧୟ୍ କଲା।

       ’ …          �
ି �� ମଦ୍େଭ ଜାଣିବାକ� ଚାହୁଁ ପର୍କୃ� ପାପ  ୱ୍ୀକାର କ ଣ �
ି �� ମଦ୍େଭ ଜାଣିବାକ� ଚାହୁଁ ଦେ� ଏକ ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍
ୀୟ ବିଳାପ
 …        କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ ଦେ�ଦେବ ବିଳାପର ପାଞଚ୍ ଅଧୟ୍ାୟ ଦେହଉଛି ବାଇବଲଦେର  ଦେବ4ା��୍ମ ଉ
ାହରଣ।

   ପ� �୍କଟି ପର୍କୃ�ଦେର ନାମବିହୀନ ଅଦେଟ              । ଏହାକ� ଦେଲଖିଅଛି ଦେବାଲି ଦେକହି 
ାବି କରନ୍�ି ନାହିଁ। 
ୀଘ4 
ନିର� ପରମପ୍ରା ରହଆି ିଛି ଦେ�
              ଏହା �ିରିମିୟଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଲିଖି�। �ିରିମିୟଙ୍କ ପ� �୍କ ମ�ଖ୍ୟ�ଃ ନବି4ା ନକ� କଦେଢ଼ଇ ଦେନଇଥିବା ଉପା
ାନ ବିଷୟଦେର ବଣ4ନା

          ଅଦେଟ। ନବି4ା ନ ଘଟିବା ପଦେର ବିଳାପ ତାଙ୍କ ଦେଗାଷଠ୍ୀ ନମିନ୍ଦେ� 
�ଃଖର ଭାବପର୍କାଶ ଦେହଲା।

           ଏହା ୫ ଦେଗାଟି ପ
ୟ୍ଦେର ଗଠ�ି ଓ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ପ
ୟ୍ଦେର ୨୨ ଦେଗାଟି ପ
 ଅଛ,ିବା �୍ବଦେର,    ଅଧିକାଂଶ ପ
ୟ୍ଗ�ଡିକ ଏକ
 ଅକ୍ଷରବ
ଧ୍ ଅଦେଟ             । ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ପ
ଦେର ପର୍ଥମ ଶବ
୍ର ପର୍ଥମ ଅକ୍ଷର ହବିର୍� ବଣ୍4ଣମାଳାର ପରବ�୍4�ୀ ଅକ୍ଷର  ହ�ି

    ଆରମଭ୍ ହଏୁ। ଦେ�ଣ� ବିଳାପ ୧:       ୧ ପ
ର ପର୍ଥମ ଶବ
୍ ଏକ "ଆଦେଲଫ୍" (aleph)      ହ�ି ଆରମଭ୍ ହଏୁ ,  ବିଳାପ ୧:୨,  ପ
ର
  ପର୍ଥମ ଶବ
୍ "ଦେବଥ"୍ (beth)         ହ�ି ଆରମଭ୍ ହଏୁ ଏବଂ ଏପରି ଆଗକ� ଆଗକ� ଇ�ୟ୍ା
।ି

     ଆକଷ4ଣୀୟର ବିଷୟ ଏହା ଅଦେଟ ଦେ� , �
ଓି,         ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ �ୃ�ୀୟ କବିତାର ମଧୟ୍ଭାଗକ� ପର୍ଦେବଶ କରିବ,  ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�
         ଦେ
ଖିବାକ� ପାଇବ ଦେ� ଏହା ୨୨ ଟି ପ
 ଧାରଣ କଦେର ନାହିଁ,      ଏହାର ୩ ଗ�ଣ ୨୨ ପ
 ଅଛ;ି         ଏହାର ୬୬ ପ
 ଅଛି ଏବଂ ଦେ�ପରି ହବିର୍�
    କବିତାଦେର ଅଦେନକ  ମୟଦେର  �ୟ୍ ଅଦେଟ,          ଦେଲଖକ ପର୍ �୍� � କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଥିବା ମଖୂୟ୍ ବିଷୟ ଏହା ଅଦେଟ ଦେ�,  ଏହା
     ଅ�ୟ୍ଧିକ ଆରମଭ୍ ଏବଂ ଦେଶଷ ନୁଦେହୁଁ,      କିନ୍�� ମଖୂୟ୍ ବିଷୟଟି ଠକି ମଝିଦେର ଅଛି         । ଦେ�ଣ� ଏହି ୬୬ ପ
ର ମଝିଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

  ବ�ଠାର� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ,          ଦେକନ୍
ର୍ୀୟ ନଶିଚି୍�ତା ଦେ
ଖିବାକ� ପାଉ �ାହା �ିରିମିୟ ଏହି ପ� �୍କଦେର କରିବାକ� ଚାହାନ୍�ି।

     ଏହା ଏକ  ହଜଦେର ଉ�ଦ୍େ�ଜି� ଦେହଇଥିବା ପ� �୍କ               । �� ଦେମ ଏହି ପ� �୍କ ପଢ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ପ�ଣି ଏହାକ� ଦେଗାଟିଏ ପଥ କିମବ୍ା ଅନ୍ୟ
                  ପଥଆଡକ� ଘ�ଞଚ୍ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପର୍ଥମଦେର ଏହା �ିରିମିୟଙ୍କ ପରି ଶବ
୍ ଧୱ୍ନି କଦେର ଦେ� ଦେ ଦେକବ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ

    ନକିଟଦେର ଦେରା
ନ ଓ ,       
ନ୍� କଡମଡ ପ�ଣି ଚି�କ୍ାର କରି କ୍ରନ୍
ନ କର�ଛନ୍�ି,      କିନ୍�� ତାପଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଗଠନ ପର୍ଣା�ୀ,
 ଅକ୍ଷରବ
ଧ୍ କବିତା,  ପ
  ଂଖୟ୍ା,             ମ �୍ ��ନ୍ପବୂ4କ ବିଚାର ଆଡକ� 
ୃଷଟି୍ପା� କରିବ �ାହା କି ବିଳାପ ଦେଲଖିବା 
ଗିଦେର

 ଅଗ୍ର ର ଦେହାଇଅଛ,ି              ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ହ
ୃୟଙ୍ଗମ କରିବ ଦେ� �ାହା ଘଟିଅଛି ତାହା ଦେହଉଛି �ିରିମିୟ ପାପକ� 
ୃଢ଼଼ଭାବଦେର
                  ଧରିବାକ� ଆ ିଛନ୍�ି ଓ ଦେ ବ ିଛନ୍�ି ଓ ଦେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ଜାଣିଶ�ଣି ଆପଣାର 
�ଃଖ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ବ�କ� �ାହା ବ�
     ପ� �୍କ ପର୍କାଶ କଦେର ତାହା ବ� ପର୍କାଶ କର�ଛନ୍�ି।

      ଦେ�ଣ� ଏହା ଦେକବ� ଏକ ପର୍କାର ବିଳାପ ନୁଦେହୁଁ,  କିନ୍�� [     ଦେ ଠାଦେର ଏକ ହବିର୍� ଶବ
୍ ଅଛ]ି      ମା�ର୍ ପାପ ଓ ପ� �୍କଦେର ଦେ�ଉୁଁ
           ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ନହି�ି ଅଛି ଦେ ହ ିବ� ନମିନ୍ଦେ� ତାହାଙ୍କ 
�ଃଖର ଏହା ଉଦେ
ଶୟ୍ମ�ୂକ,     ହଜଦେର ଉ�ଦ୍େ�ଜି� ଦେହଇଥିବା

 ଭାବପର୍କାଶ ଅଦେଟ।
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କ.      ପର୍କୃ�  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି  ଚଦ୍େଚାଟତା  ହ�ି ଆରମଭ୍ ହଏୁ  ।

      ବିଳାପ ଆରମଭ୍ ଦେହଦେଲ ପର୍କୃ�  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ଆରମଭ୍ ହଏୁ      । ଏହା  ଚଦ୍େଚାଟତା  ହ�ି ଆରମଭ୍ ହଏୁ।

   �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଅଧୟ୍ାୟ 1   ର� ଆରମଭ୍ କରି,     ବିଳାପ ପ� �୍କ ଆଡକ� 
ୃଷଟି୍ପା� କର,   
ୟାକରି ଦେ ଠାର� ବ� ଲିପଡ, 
        �ିରିମିୟ  ୱ୍ୀକାର କରି ଆରମଭ୍ କଦେଲ ଦେ� ବିଷୟ ବ� ବା �୍ବଭାବଦେର ମନ୍
!       ପର୍ଥମ ଚାରିଟି ପ
 ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ପା� କରି

ଦେ
ଖନ୍�� ।

_x005F_x000D_"    ଦେଲାକଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ନଗରୀ (  �ୀରଶୂାଲମ )    କିପରି ଏକାକିନୀ ଦେହାଇ ବ ିଅଛ;ି  

     ଦେ କିପରି ଏକ ବିଧବା �� ଲ୍ୟ ଦେହାଇଅଛ,ି     ଦେ ଦେଗାଷଠ୍ଗିଣ ମଧୟ୍ଦେର ପର୍ଧାନା ଥିଲା;

     ଦେ� ପର୍ଦେ
ଶ ମହୂ ମଧୟ୍ଦେର ରାଣୀ ଥିଲା,    ଦେ କିପରି କାର
ାୟିନୀ ଦେହାଇଅଛ।ି

    ଦେ ରା�ରି୍ଦେର ଅ�ିଶୟ ଦେରା
ନ କଦେର,    ତାହାର ଦେଲା�କ ଗଣଡ୍ଦେ
ଶଦେର ପଡି଼ଅଛ।ି

          ତାହାର  ମ �୍ ପଦ୍େରମୀକଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ତାହାକ�  ାନ୍�ୱ୍ନା କରିବାକ� ଦେକହି ନାହିଁ;    ତାହାର ବନ୍ଧ� ମ ଦ୍େ�

  ତାହାକ� ପର୍ବଞଚ୍ନା କରିଅଛନ୍�ି,     ଦେ ମାଦେନ ତାହାର ଶ�ର୍� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି।

        
�ଃଖ  କାଶ� ଓ ମହା
ା �ୱ୍  କାଶ� �ିହ
ୁା ବନ୍
ୀ ଦେହାଇ�ାଇଅଛ।ି

    ଦେ ଦେ
ବପଜୂକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ବା କଦେର,      ଦେ କିଛି ବିଶର୍ାମ ପାଏ ନୀହିଁ।

[   ତାହା ଦେହଉଛି ବନ୍
ୀ�ୱ୍।]

       ତାହାର ତାଡନାକାରୀ ମ ଦ୍େ�  ଂକୀଣ୍4ଣ ପଥଦେର ତାହାର  ଙ୍ଗ ଧରିଦେଲ।

   ିଦେୟାନର (    �ିର�ଶାଲମ ପାଇୁଁ ଅନ୍ୟ ନାମ)   ପଥ କ� ଦେଶାକ କରଇ   ।

    କାରଣ ଦେକହି ମହା ଭାକ� ଆଦେ ନାହିଁ        । ତାହାର 
ଵ୍ାର ବ� ଶ�ନ୍ୟ। ତାହାର �ାଜକମାଦେନ 
ୀଘ4ନଶିୱ୍ା ଛାଡ଼ୁଅଛନ୍�ି।

     ତାହାର କ�ମାରୀଗଣ 
�ଖଃଗ୍ର ଥ୍ ଓ ଦେ , ନଦିେଜ,   ମନଃପୀଡ଼ା ପାଇଅଛି ।

 �� ଦେମ ଦେ
ଖ,     �ିରିମିୟ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣଭାଦେବ  ଚଦ୍େଚାଟ ଦେହାଇଥିବାର ଜଣା�ାଉଛନ୍�ି,   ଦେ ନୁଦେହୁଁ କି?

       ପରି ଥ୍ି�ି ଚୂନପାଣି 
ୱ୍ାରା ରଙ୍ଗ କରିବାକ� ଦେକୌଣ ି ପର୍ଦେଚଷଟ୍ା ନାହିଁ।

       ବିଷୟ ବ� ଉପଦେର ଉ��୍ମ ମ�ଖମଣଡ୍� ରଖିବାର ଦେକୌଣ ି ପର୍ୟା ନାହିଁ।

    �ନ୍�ର୍ଣା ଉଦେପକ୍ଷା କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା ନାହିଁ।

        ମଧୟ୍ ଏହାକ� ହ୍ରା କରିବାକ� ଏପରି କି ଦେକୌଣ ି ପର୍ୟା ନାହିଁ।

              କିନ୍�� ଦେ ଦେକବ� ନଷିଠ୍� ର ଭାବଦେର  ଚଦ୍େଚାଟ ଦେହାଇଥିବାର� ତାହାଙ୍କ  ୱି୍କାଦେରାକ୍�ି ଦେ ଆରମଭ୍ କରି  ଚଦ୍େଚାଟଭାବଦେର ଦେ 
କହଛୁନ୍�ି, “    ବିଷୟ ବ� ବା ଥ୍ବଦେର ମନ୍
 ଅଦେଟ ”।

        ଏହି ପଂକ୍�ିଦେର ଦେମାର ପରି୍ୟ ପ
ଗ�ଡି଼କ ଦେହଉଛି ବିଳାପ ୩:     ୪୫ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �ିରିମିୟ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� କହଛିନ୍�ି: “  �� ଦେମ
         ଦେଗାଷଠ୍ଗିଣ ମଧୟ୍ଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଝଟା ଅ�ିଆ ଓ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ବ �୍� �� ଲ୍ୟ କରିଅଛ ”  । ମୁଁ� ଭାବ�ଛ,ି     ଶା �୍ର୍ଦେର ଏହା ଦେହଉଛି

     ଅଧିକ�ର  ଚଦ୍େଚାଟ ବକ୍�ବୟ୍ଗ�ଡିକ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ।

            ଏହି 
ନିଗ�ଡି଼କଦେର ଏପର୍କାର  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ପାଇୁଁ ଦେ�ଉୁଁ ଶବ
୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବୟ୍ବହାର କର� ତାହା ଦେହଉଛି "ଭଗ୍ନାନ୍�କରଣ"  ।
          ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭଗ୍ନାନ୍�କରଣ ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କର� ଦେ�ଦେବ ମିଥୟ୍ା ବାହାନା ନ କରି,    ର�ପାକୃ�ି ଦେଚଦେହରା ଉପଦେର
   ଦେକୌଣ ି ବୟ୍କ୍�ିକ� ନ ରଖି,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକହି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କର�ଅଛ� ,    ମା�ର୍ ଦେ� ଦେକହି  ଚଦ୍େଚାଟ, 

      ପର୍ାମାଣିକ ଓ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର ତାହାଙ୍କ ହ
ୃୟ ଢ଼ା�ୁଅଛ,ି     ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ହ
ୃୟ ପର୍ବ� ଭାବଦେର ଦେମାଡ଼ିହଏୁ
,         ବ୍ୀକାଦେରାକ୍�ିର ପର୍କାର ପଛଦେର କିଛି ଦେହଦେଲ ଧାରଣା କଦେର ନାହିଁ      । ଏପର୍କାର  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଳାପର ୨:   ୧୧ ଦେର

   ଦେ
ଖ� ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �ିରିମିୟ କହନ୍�ି:

“     ଦେମାହର ଚକ୍ଷ� ଦେଲା�କଦେର କ୍ଷୀଣ ହଅୁଇ,    ଦେମାର ଅନ୍�ର୍ ବୟ୍�ୀ� ହଅୁଇ, ’       ଦେମା ଦେଲାକଙ୍କ କନ୍ୟାର ବିନାଶ ଦେହ�� ଦେମାହର
     କଲିଜା ଭମିୂଦେର ଢ଼ଳା �ାଇଅଛ;ି          କାରଣ ନଗରର ପଥ ମହୂଦେର ବା�କ ବା�ିକା ଓ  �୍ନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶ�ମାଦେନ ମଚୂ୍4ଛାପନ୍ନ

ଦେହଉଅଛନ୍�ି ”।
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  ଦେ ମାଦେନ କ୍ଷ�ଧା�� ର ଥିଦେଲ    । �ିରିମିୟ ଆମକ� କ�ହନ୍�ି,        ଏପରିକି ବା �୍ବଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର  ଵ୍ଜା�ିର ମାଂ ଭକ୍ଷଣ
  କା�4ୟ୍ ମଧୟ୍ ଥିଲା             । ଏହା ଦେହଉଛି  ଚଦ୍େଚାଟ  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି। ଏହା ଦେ�ଦେକୌଣ ି ବିଷୟକ� ମିଶରି୍ର ପର୍ଦେଲପ ଦେ
ବାକ� ପର୍ଦେଚଷଟ୍ା

କର�ନାହିଁ,     କିନ୍�� ବିଷୟ ବ� ଏହପିରି ଦେବାଲି କହଅୁଛି  । ଦେ�ଣ�,       �ିରିମିୟ ଦେ ହି ପର୍କାରର  ଚଦ୍େଚାଟତା  ହ�ି ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି।

ଖ.       କାରଣ ବିଷୟଦେର ପର୍କୃ�  ୱ୍ୀକାର ମଧୟ୍  ଚଦ୍େଚାଟତା ଅଦେଟ।

          ପ�ଣି କାରଣ ବିଷୟଦେର ପର୍ାମାଣିକ  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ିର ଅଂଶ ମଧୟ୍  ଚଦ୍େଚାଟତା ଅଦେଟ     । ଏହା ଦେକବ� କହବିା ନୁଦେହୁଁ, “ହୁଁ,  ବିଷୟ ବ�
  ବା �୍ବଦେର ମନ୍
 ଅଦେଟ ”  “      ”       । କିନ୍�� ଏହି କାରଣର� ବିଷୟ ବ� ଏଦେ� ମନ୍
 ଦେବାଲି କହବିା  ହ�ି  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ଓ ଭଗ୍ନତା
    କା�4ୟ୍କାରୀ ଦେହବା ଉଚି�। ମଧୟ୍ �ିରିମିୟ,  ପ�ଣି ଥଦେର,         ଚାଲୁ ରହଥୁିବା  ମ �୍ �ନ୍�ର୍ଣାର କାରଣ ବିଷୟଦେର ଦେଖାଲାଦେଖାଲି

  ଭାବଦେର  ଚଦ୍େଚାଟ ଅଟନ୍�ି।

 �ିରିମିୟ କହନ୍�ି, “   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ କରିଅଛ� ”    । �� ମ ପାଇୁଁ ଏ ୍ (S)-  ଶବ
୍ ଅଛି  “    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ କରିଅଛ� । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
     ”        ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ 
ଣଡ୍ର ଦେ�ାଗ୍ୟ। ଏହା ଆମର �ର୍�ଟି। ବିଳାପ ପ� �୍କଦେର ନମିନ୍�ମ ମାରା�ମ୍କ ମାନ ିକତା ଅଛ।ି ତାଙ୍କ

                   ପର୍�ି କଣ ଘଟ� ଅଛି �ହିଁ  କାଦେଶ ଦେ ନଦିେଜ ପଛକ� ନ ଦେଫରିବା ଓ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ନନି୍
ା ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ବୟ୍�ୀ� ଆଙ୍ଗ�ଠ ିବ�ର
        ଚୂନା ନାହିଁ। ପ�ଣି �ିରିମିୟଙ୍କ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଦେଗାଷଠ୍ୀ କହଅୁଛ,ି “         ଆମଦ୍େଭ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାକ� ନନି୍
ା କରିବାକ� �ାଉ ନାହୁ   । ଏହା
 ଆମର �ର୍�ଟି!          �ର୍�ଟି ଆମ  ହ�ି ଅଛି ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନନି୍
ା ଗ୍ରହଣ କର� ”।

        ଏହା ବିଳାପ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ  ମ �୍ ପଥ ମା�ର୍ ଦେକବ� 
�ଇଟି ପ
ଦେର:

 ବିଳାପ ୧: ୫

“     ତାହାର ବିପକ୍ଷଗଣ ମ �୍କ  ୱ୍ରପୂ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି, [  ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,      �ିର�ଶାଲମର ବିପକ୍ଷଗଣ ବ�୍4�ମାନ �ିର�ଶାଲମ ଉପଦେର
 ଶା ନ କର�ଛନ୍�ି।]     ତାହାର ଶ�ର୍�ମାଦେନ ଦେ ୌଭାଗ୍ୟବାନ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି [କାହିଁକି?]        କାରଣ ତାହାର ଅ ଂଖୟ୍ ଆଜ୍ଞାଲଙ୍ଘନ  କାଶ�

    
ାପର୍ଭ� ତାହାକ� କ୍ଦେ�ଶ ଦେ
ଇଛନ୍�ି ”               । ଦେ ପାପ କରିଅଛ।ି �ିର�ଶାଲମ ପାପ କରିଅଛି ଓ ଦେ�ଣ� ତାହାକ� 
ଣଡ୍ 
ଆି�ାଉଅଛ।ି
 ୨୦ ପ
: “       ଦେମାର ହ
ୃୟ ଦେମା ଅନ୍�ରଦେର ବିକାରପର୍ାପ�୍ ଦେହଉଅଛ;ି     କାରଣ ମୁଁ� ଅ�ୟ୍ନ୍� ବି
ଦ୍େରାହାଚରଣ କରିଅଛି ”।

 ଅଧୟ୍ାୟ ୫:   “୧୬ ପ
 ଧିକ୍-ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�!    କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ କରିଅଛ� ”।

            କାରଣ ବିଷୟଦେର  ଚଦ୍େଚାଟତା ହିଁ ପର୍କୃ�  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ିର ଅଂଶ ଅଦେଟ ଓ ବିଳାପ ଦେଖାଲା  ଚଦ୍େଚାଟ ଅଦେଟ;   ଦେ ମାଦେନ ପାପ
କରିଅଛନ୍�ି,   ଦେ ମାଦେନ 
ଣଡ୍ର ଦେ�ାଗ୍ୟ,     ଦେ�ଣ� ଦେ ମାଦେନ 
ଣଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବ।

        ବିଳାପଦେର �ାହା ଆକଷ4ଣୀୟ ତାହା ଦେହଉଛି  ଥ୍ାନ କ� ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �ିରିମିୟ କହନ୍�ି, “  �� ଦେମ ଜାଣ,    କା�4୍ୟଦେର ଅନ୍ୟ ଦେ ୈନ୍ୟ
�
ଅଛନ୍�ି         ”। ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ବ� �ାହା ଆମକ� ଏହା ଆଡକ� ଦେଠଲି ଦେ
ଇଅଛି ,         କିନ୍�� ଦେ ଅନ୍ୟ ଦେ ୈନ୍ୟ
�ର ଦେକୌଣ ି ଶକ୍�ିକ� କ
ାପି

  ନନି୍
ା କରନ୍�ି ନାହିଁ            । ଏହାକ� �� ଦେମ ଆଗଦେର ଶ�ଣିବା ଆବଶୟ୍କ। ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� କ
ାପି ନନି୍
ା କରନ୍�ି ନାହିଁ,   କିନ୍�� ଏହା
       ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ �ାହା ଦେ 
ଶ4ାଇଛନ୍�ି ଦେ� ଅନ୍ୟ ଦେ ୈନ୍ୟ
� ରହଅିଛି       । ଅନ୍ୟ ଶବ
୍ଦେର ଅନ୍ୟ ଦେଗାଷଠ୍ୀ ଜଡି� ଅଛ।ି

    
ୟାକରି ବିଳାପ ୨ କ� ଦେ
ଖନ୍��   । ବିଳାପ ୨:  ୧୪ ପ
ଦେର;     ମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଧୟ୍ାୟ ୪:     ୧୩ ଓ ପରବ�୍4�ୀ ପ
ଗ�ଡିକଦେର
 ପ�ନାରାବୃ��ି୍ ଦେହାଇଅଛ,ି  କିନ୍�� ୨:     ୧୪ ପ
ଦେର �ିରିମିୟ �ାହା କ�ହନ୍�ି,    “   ତାହା ଶର୍ବଣ କରନ୍�� �� ମଭ୍ର ଭବଷିୟ୍
୍ବକ୍ତାମାଦେନ

[   �ିହ
ୂୀ ଭବିଷୟ୍
୍ବକ୍ତାଗଣ ]       �� ମଭ୍ ନମିନ୍ଦେ� ଅ ାରତା ଓ ମ�ଖ4ତାର 
ଶ4ନ ପାଇଅଛନ୍�ି     । ଦେ ମାଦେନ �� ମଭ୍ର ବନ୍
ୀ�ଵ୍ର ଦେମାଚନ
      ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ମାଦେନ �� ମଭ୍ର ଅଧମ4 ପର୍କାଶ କରି ନାହୁଁାନ୍�ି,           ମା�ର୍ ଅ ାର ଓ ପଥଭର୍ଷଟ୍ର ଭାଦେରାକ୍�ି �� ମଭ୍ ନମିନ୍ଦେ�

ଦେ
ଖିଛନ୍�ି ”            । ଇ ର୍ାଏଲଦେର ମିଥୟ୍ା ଭବିଷୟ୍
୍ବକ୍ତାଗଣ ଥିଦେଲ ପ�ଣି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  �ୟ୍ତା ପର୍କାଶ କରିବା ପରିବ�୍4ଦେ�
      ଦେ ମାଦେନ ମିଥୟ୍ା କହଦିେଲ। ପାଉଲ ଓ �ୀମଥିଙ୍କ କହବିାନୁ ାଦେର,    ଦେ ମାଦେନ ଦେଲାକମାନଙ୍କ କଣ୍4ଣ ଫ�  ଲାଇଦେଲ   । ଦେ ମାଦେନ

    ଦେଲାକମାନଙ୍କର ପାପକ� ପର୍କାଶ କଦେଲ ନାହିଁ,   ଓ ତାପଦେର,      ପ
ର ମଧୟ୍ଭାଗଦେର �� ଦେମ �କ4 ଦେ
ଖିଲ କି,   ଦେ�ଦେହ�� ଦେ ମାଦେନ
    ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପାପ ପର୍କାଶ କଦେଲ ନାହିଁ,      ଦେ�ଣ� ଦେ ମାନଙ୍କ ପ�ନର�
ଧ୍ାର  ମଭ୍ବ ନ ଥିଲା     । �� ଦେମ ତାହା ଦେ
ଖିଲ କି?  ଦେ ମାଦେନ

    �� ମର ଅଧମ4କ� ପର୍କାଶ କରି ନାହୁଁାନ୍�ି,        ପ�ନଃ ଥ୍ାପନ କରିବାକ� ଦେ ମାଦେନ �� ମଭ୍ ପାପନକିଟକ� ଦେଜୟ୍ା�ି ଆଣି ନାହୁଁାନ୍�ି,  କିମବ୍ା
ଫ� ୱ୍ରପୂ,    �� ମଭ୍ର ଦେ ୌଭାଗ୍ୟକ� ପ�ନ ଥ୍ାପନ କରିନାହାନ୍�ି          । ପ�ନଃ ଥ୍ାପନର ଦେକୌଣ ି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପାପ  ୱ୍ୀକାର ନ କଦେଲ

              ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପ�ଣ୍4ଣତା ଲାଭ କରିବାର ଦେକୌଣ ି ପଥ ନାହିଁ। ପାପ ଅନାବୃ� କରିବା ହିଁ ଭବିଷୟ୍
୍ବକ୍ତାଗଣର କା�4୍ୟ ଅଦେଟ
            �
ୱ୍ାରା ଏହା ଦେଲାକମାଦେନ ଦେ
ଖିଦେବ ପ�ଣି ପାପ  ୱ୍ୀକାର କରି ଦେ ମାଦେନ ପ�ନଃର�
ଧ୍ାର ଦେହଦେବ।

  ୧ ଦେ�ାହନ ୧:  ୯ "       �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ  ୱ୍ୀକାର କର�,        ଦେ�ଦେବ ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକ� ଓ
         ମ �୍ ଅଧମ4ର� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପରିଷକ୍ାର କରିବାକ� ବିଶୱ୍ �୍ ଓ ନ୍ୟାୟାଵାନ ଅଟନ୍�ି।"       କିନ୍�� �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ

   ୱ୍ୀକାର ନ କର�,            ଦେ�ଦେବ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ନାହିଁ ଓ �ିରିମିୟ ଦେ ହି ବିଷୟ କହବିାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି;   ଭାବବା
ୀମାଦେନ ପାପ
       ଦେ
ଦେଖଇବା ଆବଶୟ୍କ �
ୱ୍ାରା �� ଦେମ ପାପ  ୱ୍ୀକାର କରି ପାରିବ।

   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ିମା ବ�ର ବିଧି ନାହିଁ    । ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ଭାବ।

   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ିମା ବ�ର ବିଧି ନାହିଁ।
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        �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ  ୱ୍ୀକାର କରିବାକ� ପର୍�ୟ୍ାଖ୍ୟାନ କର� ,     ଦେ�ଦେବ ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପାକ�
 ପାଦେ ାରିଦେବ ନାହିଁ।

       ମା�ର୍ ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍
ୀୟ ପର୍ଚାର  ହ�ି ପାପର ଅନାବରଣଆ ିଥାଏ...     ଓ ପାପର ଅନାବରଣ  ହ�ି ,  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ
       ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ନକିଟକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କଦେଢ଼ଇ ନଆି�ାଇଥାଏ...      ପ�ଣି ତାହାପଦେର ପାପ  ୱ୍ୀକାର ଓ

    ମନପରିବ�୍4�ନ  ହ ଐଶୱ୍ରିକ ଵ ିମ୍ରଣଶୀ�ତା ଆଦେ ;    ପବୂ4ର� ପଶଚି୍ମ ଦେ�ଦେ� 
ୂର,     ଦେ ଦେ� 
ୂର �ାଏ ଦେ ପାଦେ ାରିଅଛନ୍�ି, 
    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପକ� ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କଠାର� 
ୂର କରିଅଛନ୍�ି         । ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପକ� ପାଦେ ାରି�ାଇଅଛନ୍�ି ଓ ଦେ  ବ� ଦେ 

    ଆଉ  ମ୍ରଣ କରନ୍�ି ନାହିଁ ,     ଓ ଆମଦ୍େଭ ପ�ନଃପର୍�ିଷଠ୍ାକ� ଗ�ି କରିଥାଉ  ।

      କିନ୍�� ଏହା ପାପର  ଦେଚ�ନତା  ହ�ି ଆରମଭ୍ ହଏୁ;       ଏହା ଭବଷିୟ୍
୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମାଧୟ୍ମଦେର ଦେହଉ କିମବ୍ା ପର୍ଚାର
 ମାଧୟ୍ମଦେର ଦେହଉ,                ଏହା  ୱ୍ୀକାର କରିବାକ� ଗ�ି କଦେର ଏବଂ �
ି �� ମର ତାହା ନାହିଁ ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ଦେକଦେବ ପ�ନର�
ଧ୍ାର ପର୍ାପ�୍

  ଦେହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।

    ଦେ�ଣ� ଦେ ଠାଦେର ମିଥୟ୍ା ଭବିଷୟ୍
୍ବକ୍ତାମାଦେନ ଥିଦେଲ       । ଦେ ମାଦେନ ପାପ ପର୍ଚାର କରିବାକ� ମନା କରିଥିଦେଲ,   ଦେ ମାଦେନ ପର୍କୃ�
 ’      ମ ୟ୍ା କ ଣ ତାହା ଜାଣିବାକ� ମନା କରିଦେ
ଇଥିଦେଲ;          ଦେ ମାନଙ୍କ ପାଖଦେର ଚାବି ବ� ଥିଲା ଓ ଦେ ମାଦେନ କବାଟ ବ� ତାଲା ଦେ
ଇଥିଦେଲ

        ଓ ତାହା ମଧୟ୍ଦେ
ଇ କାହାକ� ପର୍ଦେବଶ କରିବାକ� ଦେ
ଇ ନ ଥିଦେଲ।

କିନ୍�� ,     ଏହା ଦେ�ପରି ଦେ ପରି ହିଁ ଦେହଉ,         �ିରିମିୟ ଦେକଦେବଦେହଦେଲ ଆପଣା ବିଷୟଦେର ନନି୍
ା 
ୂର କରିନାହାନ୍�ି   । ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ
          ପର୍କୃ�ଦେର ପାପ କରିଛନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କଠାର� ଦେ ଦେକଦେବଦେହଦେଲ ଦେ
ାଷକ� ଘ�ଞଚ୍ାଇନାହାନ୍�ି। ପ�ଣି ଏହି ପର୍ ଙ୍ଗଦେର,  ଧୟ୍ାନ

   
ଅିନ୍�� ଦେ ଦେକଦେବନୁଦେହ,    ବ4
ା ନନି୍
ାପର୍ାପ�୍ ହଏୁ   ।  ବ� ବିଳାପଦେର,       
ାନ୍� କଡମଡ ଓ ଅଙ୍ଗ��ି ନ
ି୍4ଦେ
ଶ ଦେ ମାନଙ୍କ
ପଛଦେର,        �ିଏ ଦେକୌଣ ି ମନ୍
ତା ପାଇୁଁ ବିଳାପଦେର ଦେକଦେବ ନନି୍
�ି ଦେହାଇନଥିଲା? ପରଦେମଶୱ୍ର!

            ପର୍କୃ�  ୱ୍ୀକାର କରିବା  ମୟଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକଦେବଦେହଦେଲ ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ନମିନ୍ଦେ� ଦେ
ାଷୀ ହଅୁନ୍�ି ନାହିଁ।

    ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେ
ାଷାଦେରାପଣ କରିବା ଅ�ି  ହଜ     । ଏହା ଏଦେ�  ହଜ ଦେ�,       ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ବିଷୟ ବ� ଠକିଦେର ଚାଲି ନ ଥାଏ
                 ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� �ନ୍�ର୍ଣା �ୀବର୍ ଦେହବାକ� ଆରମଭ୍ ହଏୁ ଦେ� ଏହା ଦେ�ଦେ� କଠନି ହଏୁ ଦେ ଦେ� ଅଧକି �ନ୍�ର୍ଣା
ାୟକ ଦେହାଇଥାଏ, 

               ମଧୟ୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏ ପର୍କାର ପର୍ଚଣଡ୍ ଭାବଦେର ଉ�ଦ୍େ�ଜି� ଦେହବାକ� ଆରମଭ୍ କର� ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକଦେ�କ ବିଷୟ
          କିମବ୍ା ଦେକହି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ନନି୍
ା କରିବାକ� ଚାହିଁଥାଉ ଓ  ୱ୍ଗ4 ନଦିେଷଧ କଦେର,    ଦେ� ଏହା ମୁଁ� ଦେହବି,   ଏହା  ବ4
ା �� ଦେମ,  ଏବଂ

  �� ଦେମ ଦେହବା ଉଚି�,୍  ଏବଂ ଦେଶଷଦେର, ଅବଶୟ୍,    ଏହା  ବ4
ା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେ
ାଷ        । ଏବଂ ତାହା ଦେହଉଛି ଏକ ପର୍କାର ମାନବ
ପର୍ବୃ��ି୍।

      ମା�ର୍ ତାହା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣରଦୂେପ କିଛି ନୁଦେହୁଁ           । ଦେଗାଟିଏ ଅଥ4ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  କାଦେଶ ମୁଁ� ମନ୍
 ଅନୁଭବ କଦେର,  ମୁଁ� ଭାଦେବ, 
               କାରଣ ଅଦେନକ ଦେଲାକ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଭାବନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଦେକବ� ଏ ପର୍କାର ଜଦେଣ ଐଶୱ୍ରିକ ଆରକ୍ଷକ

            ପ�ଲି ବାଲା �ାହାକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାଖଦେର ଛଡିା ଦେହବାକ� ଡକା�ାଇଅଛି ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭ �ାହା ଚୁଁାହୁ ତାହା କର�,    ମା�ର୍ ଦେଛାଟ
     ଦେଛାଟ ଦେକ�କ ମନ୍
 ବିଷୟ ବ� ଘଟିବାକ� �ାଉଅଛ,ି         କିନ୍�� ଦେ ହ ିବ� ଦେ ତାହାଙ୍କ ବନ୍ଧ�କର ପର୍ଜଜ୍�ି� ଅଗ୍ନଶିିଖାଦେର ପରିଷକ୍ାର

     କରି ଆଘା�ପର୍ାପ�୍ର� ରକ୍ଷା କରା�ାଉଥିବାର ମଦେନ କରା�ାଏ,         ପ�ଣି ଦେ�ଦେ� ଶୀଘ୍ର ତାହା କରା�ାଏ ଦେ ଦେ� ଶୀଘର୍ ତାହାଙ୍କ
    କ୍ଷ�
ର୍
� �ାନବାହନଦେର ଆଦେରାହଣ କରନ୍�ି,        ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଚାହୁଁ�ଥିବା ଦେ� ଦେକୌଣ ି ଉପାୟଦେର ଆମଦ୍େଭ ବଞଚି୍ପାରିବା! 

          ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଦେଲାକମାଦେନ ଦେ ହପିର୍କାଦେର ଆପଣାର ମ� ପର୍କାଶ କରିବାର �� ମଦ୍େଭ ଶ�ଣିଅଛ କି?

      କାହିଁକି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେକ�କ ମନ୍
 ବିଷୟ ଘଟିବାକ� 
ଅିନ୍�ି?

ଉ��୍ମ,  କାହିଁକି ନୁଦେହୁଁ?  କାହିଁକି ନୁଦେହୁଁ?   ତାହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନୁହୁଁନ୍�ି     । ତାହା ଏଥିଦେର ବି
ୟ୍ମାନ ନୁଦେହୁଁ,  ଏହା କି,  ଦେ ହି
  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ମ�।

      କିଛି ନାହିଁ �ାହା ଘଟ� ଅଛି ତାହା ଆଦେ
ୌ ନୁଦେହୁଁ             । ଏବଂ ବିଳାପ ତାହା ବ� ଦେଝ। ବିଳାପ ବ� ଦେଝ ଦେ� ଏହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେ
ାଷ ନୁଦେହୁଁ...  ଏହା
 ଦେମାର ଦେ
ାଷ।

 ବିଳାପ ୧:୧୮, “    
ାପର୍ଭ� ଧାମି4କ ଅଟନ୍�ି,

     କାରଣ ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ପର୍�ିକୂଳାଚରଣ କରିଅଛି ”।

   
ାପର୍ଭ� ଧାମି4କ ଅଟନ୍�ି,   ଏହା ଦେମାହର ଦେ
ାଷ  । ପ�ଣି, ବା �୍ବଦେର,   �ିରିମିୟ ଅଗ୍ର ର ଦେହବାଦେବଦେ�,   “   ଦେ କ�ହନ୍�ି �� ମଦ୍େଭ ଜାଣ, 
       ପରଦେମଶୱ୍ର �ାହା କରିବାକ� କହଥିିଦେଲ ତାହା ଦେ ବ�୍4�ମାନ କର�ଛନ୍�ି          । ଦେମାର କହବିାର ଅଥ4 ଏହା କାହାକ� ଚକି� କରିବା ପରି

”ଆ ିନାହିଁ।

     
ଵ୍�ିୀୟ ବିବରଣ ୨୭ ଏବଂ ୨୮ ଅଧୟ୍ାୟଦେର,        ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭ 
ଵ୍�ିୀୟ ବିବରଣ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ଗମନ କଲୁ,   ଆମଦ୍େଭ ଏହା
 ଦେ
ଖିଦେଲ ନାହିଁ              । ମା�ର୍ 
�ଇଟି ଅ�ି ଗ�ର��ୱ୍ପପୂ�ଣ4 ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆମଦ୍େଭ ଏହା ଦେ
ଖିଲୁ କାରଣ ଏହି ଅଧୟ୍ାୟଗ�ଡିକଦେର ଦେମାଶାଙ୍କ

        
ୱ୍ାରା ଇ ର୍ାଏଲର  ନ୍ତାନଗଣ ପର୍�ିଜ୍ଞା� ଦେ
ଶକ� ଆ ିଦେଲ ଏବଂ ପରଦେମଶୱ୍ର କହଦିେଲ, "      
�ଇଟି ମାଗ4 ଅଛି ଦେ�ଉୁଁ ମାଗ4ଦେର
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 �� ମଦ୍େଭ ବଂଚିବ      । ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭ ଆପଣାର  ମ �୍ ଅନ୍�ଃକରଣ,   ମ �୍ ପର୍ାଣ,          ମ �୍ ମନ ଓ  ମ �୍ ଶକ୍�ି  ହ�ି ଦେମାଦେ�
 ପଦ୍େରମ କରିବ,       ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭ ନୟିମ ମଧୟ୍ଦେର ବା କରିବ,      ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭ ମଦେହାର ରବଦେର କଣ୍4ଣପା� କରିବ,   ଦେ�ଦେବ ଏହ ିବ�

       ଆଶୀବ4ା
 �� ମଭ୍ ଉପଦେର ବ�୍4�ିବ ଓ �� ମଭ୍ର  ାଙ୍ଗ ଧରିବ         । ମା�ର୍ ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭ ଆପଣାର  ମ �୍ ଅନ୍�ଃକରଣ  ହ�ି
                   ଦେମାଦେ� ପଦ୍େରମ ନ କରିବ ଓ ନୟିମର ଉଲଙ୍ଘନ କରିବ ଓ ନୟିମ ବାହାଦେର ବଂଚିବ ଓ ମଦେହାର ରବଦେର କଣ୍4ଣପା� ନ କରିବ ଦେ�ଦେବ
              ଏହ ିବ� ଅଭିଶାପ �� ମଭ୍ ଉପଦେର ବ�୍4�ିବ ଓ �� ମଭ୍ର  ାଙ୍ଗ ଧରିବ। �� ମଭ୍ ଉପଦେର 
ଣଡ୍ ବ�୍4�ିବ। ଦେହ ଦେଗାଷଠ୍ଗିଣ,  ଏହା
 ଘଟିବାକ� �ାଉଅଛ!ି"       
ାପର୍ଭ� ଏହା ଦେମାଶାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା କହନ୍�ି।

    ପ�ଣି ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭ ବିଳାପ,   ଅଧୟ୍ାୟ ୨:    ୧୭ ପ
କ� 
ୃଷଟି୍ପା� କର,         ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭ ଦେ
ଖି ପାରିବ ଦେ� �ିରିମିୟ ତାହା ବ�ଝନ୍�ି।

“          
ାପର୍ଭ� �ାହା  ଂକ�ପ୍ କଦେଲ ତାହା ଦେ  ି
ଧ୍ କଦେଲ;

     ଦେ ପ�ରା�ନ କା�ଦେର �ାହା ଆଜ୍ଞା କରିଥିଦେଲ,     ଆପଣାର ଦେ ହି ବାକ୍ୟ  ଫ� କରିଅଛନ୍�ି।

[    ତାହା ଦେହଉଛି 
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ।]

       ଦେ ନପିା� କରିଅଛନ୍�ି ଓ 
ୟା କରି ନାହାନ୍�ି ”।

      ଦେ�ଣ� 
ଣଡ୍ ପର୍ାପ�୍ ଦେହବା ଦେମାର ଦେ
ାଷ ଅଦେଟ          । ପରଦେମଶୱ୍ର �ାହା କହଛିନ୍�ି ଦେକବ� ତାହା ଦେ କରିଅଛନ୍�ି। ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ�
  ଦେ
ାଷଦେ
ବା ଠକି ନୁଦେହୁଁ,         ମା�ର୍ ଏହା ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଏପରି ଦେଗାଟିଏ ପା
 ଆଗକ� �ାଇଥାଏ।

            ବିଳାପ ପ� �୍କଦେର ଏକ ଆକଷ4ଣୀୟ ବିଷୟ କ� ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ ଦେହଉଛି ପରଦେମଶୱ୍ର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣଭାଦେବ  ାବ4ଦେଭୌମ
ଅଟନ୍�ି;             ପରଦେମଶୱ୍ର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ନୟିନ୍�ର୍ଣଦେର ଅଛନ୍�ି ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର 
ଣଡ୍ ଦେ
ଉଛନ୍�ି ଦେବାଲି ଗ�ର��ୱ୍ ଦେରାପଣ

      କରିବାକ� �ିରିମିୟ ତାହାଙ୍କ ପଥ ମଧୟ୍ର� ବାହାରି ଅଛନ୍�ି           । ଏହି ବିଷୟଦେର ଆଦେ
ୌ ପର୍ଶନ୍ କରିବାକ� ପଦେଡ ନାହିଁ। ଏହା ଦେକଦେ�କ
ବଡ, ଦେ
ଶ,    ଭଡାଟିଆ ଗ�ଣଡ୍ା ପରି ନୁଦେହୁଁ,          �ିଏ ଆ ି ଆମଭ୍କ� ଜୟ କରିଅଛନ୍�ି ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର ଏହା କରିବାକ� ଶକ୍�ିହୀନ  ।

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁ 
ଣଡ୍ ଦେଭାଗକରିଅଛ� ,            ତାହାର କାରଣ ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେମାର ପାପ  କାଦେଶ ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେମାଦେ� 
ଣଡ୍
ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି      । ଦେ ଦେ
ାଷୀ ନୁହୁଁନ୍�ି। କିନ୍�� �ଥାପି,      ଦେ ହିଁ ଦେ� ଏହା କର� ଅଛନ୍�ି।

  ଅଦେନକ ପ
ଗ�ଡିକ ଅଛ,ି    କିନ୍�� 
ୟାକରି ଅଧୟ୍ାୟ ୩:୪-   ୬ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� ।

“  ଦେ [   ଅଥ4ା�୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ]         ଦେମାହର ମାଂ ଓ ଦେମାର ଚମ4 ଜୀଣ୍4ଣ କରିଅଛନ୍�ି       । ଦେ ଦେମାର ଅ ଥ୍ି ବ� ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଅଛନ୍�ି।
   ଦେ ଦେମାଦେ� ଅବର�
ଧ୍ କରିଅଛନ୍�ି,        ଦେ ଦେମାଦେ� ବିଷବୃକ୍ଷ ଓ ଶର୍ାନ୍�ିଦେର ଦେବଷଟି୍� କରିଅଛନ୍�ି     । ଦେ ବହକୁା�ର� ମୃ�

      ”     ଦେଲାକମାନଙ୍କ �� ଲ୍ୟ ଦେମାଦେ� ଅନ୍ଧକାର  ଥ୍ାନଦେର ବା କରାଇଅଛନ୍�ି। �ିରିମିୟଙ୍କ ମନଦେର ନମିନ୍�ମ ପର୍ଶନ୍ ଅଛ;ି 
  ପରଦେମଶୱ୍ର ନୟିନ୍�ର୍ଣଦେର ଅଛନ୍�ି,       ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇୁଁ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� 
ଣଡ୍ ଦେ
ଉଛନ୍�ି,   ଦେ�ପରି ଦେ 

 ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଥିଦେଲ,     ଓ �ଥାପି ଏହା ଦେମାର ୧୦୦% ଦେ
ାଷ।

ବ�୍4�ମାନ,           ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ �� ମଭ୍ର ଦେକଉୁଁ ପର୍କାରର  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ଓ ଭଗ୍ନତା ଅଛ,ି       କିନ୍�� ଏହା ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍
ୀୟ
  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ଅଦେଟ        । ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର  ଚଦ୍େଚାଟ ଦେହବାରଏହା ଦେହଉଛି ପର୍କୃ� ଭଗ୍ନତା; ହୁଁ,    ଏହା ପର୍କୃ�ଦେର ମନ୍


ଅଦେଟ, ହୁଁ,   ମୁଁ� ପାପ କରିଅଛି  । ହୁଁ,   ଏହା ଦେମାର ଦେ
ାଷ         । ହୁଁ ଦେମାଦେ� 
ଣଡି୍� କରିବା �� ମଭ୍ ପାଇୁଁ ଠକ୍ି;     ଦେ�ପରି �� ମଦ୍େଭ କହଅିଛ ଦେ ପରି
 �� ମଦ୍େଭ କରିବ  ।

ଗ.    ବିଳାପର ଦେକନ୍
ର୍ ଦେହଉଛି ବିଶୱ୍ା ।

କିନ୍�� , ଦେ ୌଭାଗ୍ୟକ୍ରଦେମ,      ଦେ ଠାଦେର �ାହା ଅଛି ତାହା  ବ� ନୁଦେହୁଁ            । କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୧ ଓ ୨ ଏବଂ ୪ ଏବଂ ୫ ଅଧୟ୍ାୟର
 ବିଷୟବ �୍� କ� ଦେ
ଖିଅଛ� ,      କିନ୍�� �ଥାଥ4 ଚାପ�ଡ଼ା ମଝିଦେର ଚାପି� କଦେର,     ବିଳାପର ଅ�ୟ୍ଧିକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ  ଥ୍ାନଦେର, ଦେକନ୍
ର୍ଦେର,

              ବିଳାପ ବିଷୟଦେର ଏପାଖର� ଦେ ପାଖ ପ�4ୟ୍ନ୍� �ିବାକ� �ାହା �ିରିମିୟ ଚାହାନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି  ବ�ଠାର� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ   । ପ�ଣି
      ’  �� ଦେମ ଜାଣ କି ବିଳାପର ମଝିଦେର �� ଦେମ କ ଣ ପାଇବ?   �� ଦେମ ବିଶୱ୍ା ପାଅ।

        ଦେ�ଉୁଁଠାକ� �ିରିମିୟ ଏ ବ�  ହ�ି �ାଉଅଛନ୍�ି ତାହାଦେହଲା ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍
ୀୟ ବିଳାପ,     ପାପ  କାଦେଶ ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍
ୀୟ
ଭାବପର୍କାଶଗ�ଡିକ,    ଏବଂ ଦେ କହନ୍�ି "   ଏହା ଆଘା� କଦେର";    ବିଶୱ୍ା ଉପଦେର  ମ�
ାୟ ଦେକନ୍
ର୍ବିନ୍
�କ�।

    ମ�
ାୟ ପଥଦେର ବିଳାପ ରହଅିଛ,ି  ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ,          ଗୀ� ଂହତିା ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ଗୀ�ରଚକ ଦେକବ� ଦେରା
ନ କରନ୍�ି ଓ 
ନ୍�
                  କଡମଡ କରନ୍�ି ଦେ� ବିଷୟ ବ� ଦେକଦେ� ମନ୍
 ଓ ଦେକଦେ� ଅଧିକ ଏହା ଆଘା� 
ଏି ଓ ଦେମାର ଶ�ର୍�ମାଦେନ ଦେମାଦେ� ବଧ କରିବାକ�
            ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଛନ୍�ି ଓ ଇ�ୟ୍ା
ି ଇ�ୟ୍ା
ି କହି ଦେ କ୍ରନ୍
ନ କର�ଛନ୍�ି କିନ୍�� �� ମଦ୍େଭ ଦେମାହର ଦେଶୈ�,   �� ମଦ୍େଭ ଦେମାର ପରି�ର୍ାଣ  ।

               ଦେ� ଏହା �ନ୍�ର୍ଣା ମଧୟ୍ଦେର ଗୀ�ରଚକ  ବ4
ା ବିଶୱ୍ା ଦେର ଚି�କ୍ାର କରନ୍�ି ଏବଂ ବିଳାପ ପ� �୍କଦେର ଠକି ତାହା ହିଁ ଦେହଉଅଛ।ି

       “�ିରିମିୟ ଦେକବ� କାନ୍
ବିାକ� ଚାରିଆଦେଡ ବ � ନାହାନ୍�ି ହାୟ! ହାୟ! ଧିକ୍! ”“ହାୟ! ହାୟ! ଧିକ୍!”      କିନ୍�� ଆଘା�ର ଠକି ମଝିଦେର ଏବଂ
 �ନ୍�ର୍ଣାର ମଝିଦେର,            ୱ୍ର �ାହା ଉଚଚ୍  ୱ୍ରଦେର କ୍ରନ୍
ନ କଦେର ତାହା ଦେହଉଛି ତାହାଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ର  ୱ୍ର      । ପ�ଣି �ିରିମିୟ ଅ�ି

    “   ଚଦ୍େଚାଟ ଅଟନ୍�ି। ଦେ କ�ହନ୍�ି ଦେହ  
ାପର୍ଭ�,    ଏହା ଏହପିରି ଅନୁଭବ କଦେର     ”  । ଦେମାହର କଲିଜା ଭମିୂଦେର ଢ଼ଳା�ାଉଅଛ।ି ଦେ 
   ଆପଣା  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ିଦେର ଅ�ୟ୍ନ୍�  ଚଦ୍େଚାଟ,  ’        କିନ୍�� ତା ପଦେର ଥଦେର ଦେ କିପରି ଅନୁଭବ କର�ଛନ୍�ି ତାହା କହଥିଦେଲ, ’   ତା ପଦେର ଦେ 
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  ୱ୍ୀକାର କରନ୍�ି, ’         ତା ପଦେର ଦେ �ାହା ଜାଣନ୍�ି ତାହା  �ୟ୍ ଦେବାଲି ଦେଘାଷଣା କରନ୍�ି        । ଦେ ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା �ାହା  �ୟ୍ ଦେବାଲି
ଜାଣନ୍�ି।

 ଅଧୟ୍ାୟ ୩:    ୨୧ ପ
 ଆରମଭ୍ର� ଦେ
ଖନ୍��            । ଏହା ଦେହଉଛି ଏକ ଅଂଶ �ାହାକି �� ମଭ୍ର ବାଇବଲର ବିଳାପଦେର ପର୍ାଧାନ୍ୟ 
ଆି�ିବ।
   ଉଚି�। ଦେ  କ� କ୍ଦେ�ଶ,   କ� 
�ଃଖ, ନାଗ
ଅଣା,            ବିଷ  ୱ୍ରପୂ ଓ ଦେ ହି  କ�  ାମଗ୍ରୀ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ଗ�ି କରିଛନ୍�ି ଓ

’      …ତା ପଦେର ପ
 ୨୧ ଦେର ଦେ କହଛିନ୍�ି

"     ମୁଁ� ଏହା ମନଦେର  ମ୍ରଣ କର�ଥାଏ ”।

  “   �ିରିମିୟ କହଅୁଛନ୍�ି  ମ �୍ �ନ୍�ର୍ଣା  ��୍ଦ୍େୱ,    ମ �୍ ଆଦେବଗ  ��୍ଦ୍େୱ,    ମ �୍ ଆଘା�  ��୍ଦ୍େୱ,    ମୁଁ�  ଦେଚ�ନ ଗଠନ
 କରିବାକ� �ାଉଅଛ,ି     ଉ
ଦ୍େଧଷୟ୍ମ��କ ମନର ନଷିପ୍��ି୍ ଦେନବାକ� �ାଉଅଛି       । ମୁଁ� ଦେମାର ମନ ବୟ୍ବହାର କରିବାକ� �ାଉଅଛ;ି  ମୁଁ�

    ଦେମାର ହ
ୃୟ ବୟ୍ବହାର କରିବାକ� �ାଉଅଛି      । ଠକି ଅଛ।ି ତାହା ହିଁ କହଅୁଛ।ି

    ମୁଁ� ଏହା ମନଦେର  ମ୍ରଣ କର�ଥାଏ,      ଓ ଏଥିପାଇୁଁ ଦେମାହର ଭର ା ଅଛି ”   ’    । �ିରିମିୟ ମନଦେର କ ଣ  ମ୍ରଣ କରିବାକ� �ାଉଛନ୍�ି? 
“         
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର ବିବିଧ 
ୟା ଦେକଦେବ ବନ୍
 ହଏୁ ନାହିଁ,      ତାହାଙ୍କର କର�ଣା ଦେକଦେବ ଦେଶଷ ହଏୁ ନାହିଁ     । ଦେ ହ ିବ� ପର୍�ି ପର୍ଭା�ଦେର

        ନୂ�ନ ଦେହାଇଥାଏ। �� ମଭ୍ର ବିଶୱ୍ �୍ତା ମହ�।୍ ଦେମାର ପର୍ାଣ କ�ଦେହ,    
ାପର୍ଭ� ଦେମାହର ବାଣଟ୍ ୱ୍ରପୂ,     ଏଥିପାଇୁଁ ମୁଁ� ତାହା
  ଙ୍କଠାଦେର ଭର ା ରଖିବି       । ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ପାଇୁଁ ଅଦେପକ୍ଷା କରନ୍�ି,      ଦେ�ଉୁଁ ପର୍ାଣ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ଦେୱଷଣ କଦେର, 

    ତାହା ପର୍�ି ଦେ ମଙ୍ଗ�ମୟ ଅଟନ୍�ି           ।  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର ପରି�ର୍ାଣର ପର୍�ୟ୍ାଶା କରି  � ଥ୍ିର ଭାବଦେର ଅଦେପକ୍ଷା କରିବାର
 ମନୁଷୟ୍ର ମଙ୍ଗ�।

 �ିରିମିୟଙ୍କ ଭର ା,   ଓ �� ମଭ୍ର ଭର ା,   ଓ ଦେମାହର ଭର ା,        �ାହା ଆମଦ୍େଭ ଅନୁଭବ କର� ତାହା ଉପଦେର ଆଧାରି� ନୁଦେହୁଁ  ।
     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଭର ା ଆଦେବଗ ଉପଦେର ଆଧାରି� ନୁଦେହୁଁ,     ଦେ ଗ�ଡିକ ଦେ�ଦେ� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଦେହଦେଲ ମଧୟ୍।

       ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଭର ା ପରି ଥ୍ି�ି 
ୱ୍ାରା ଅ ଥ୍ିର ହଏୁ ନାହିଁ,  …ମା�ର୍ ବରଂ

 ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା,             ବା �୍ବିକ ଦେହବାକ� �ାହା ଆମଦ୍େଭ ବିଶୱ୍ା କର� ତାହା ଉପଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଭର ା ଆଧାରି� ଅଦେଟ   । ପ�ଣି
ଏହାହିଁ,      ବ4�ଭାଦେବ �ାହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ�  ନ୍�� ଷଟ୍ କଦେର          । ବିଶୱ୍ା ବିନା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�  ନ୍�� ଷଟ୍ କରିବା ଅ ମଭ୍ବ। ଏହା ହିଁ ଦେ 

   �� ମଭ୍ଠାର� ଓ ଦେମାଠାର� ଚାହୁଁାନ୍�ି,     ବିଦେଶଷ�ଃ ଆଘା� ଏବଂ �ନ୍�ର୍ଣା ମଧୟ୍ଦେର,    ଏପରିକି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା ଆ�ମ୍-  ପର୍ବ�୍4�ନା
 ଓ ଈଶୱ୍ର-  ନ�ି�କ୍�ିପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇଅଛି      । ଏପରିକି ଅ�ି ଖରାପ ପରି ଥ୍ି�ିଦେର ମଧୟ୍,     ବିଶୱ୍ା ଦେର ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିବାକ� ଏବଂ

�ଥାପି, “   ”     ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେବାଲି କହବିାକ� ଦେ ଆମଭ୍ଠ� ଚାହୁଁାନ୍�ି।

        “ଇଚଛ୍ାର ଏକ ଉଦେ
ଶୟ୍ମ�ୂକ କା�4ୟ୍ କରିବାକ� ଓ ଏହା �ଥାପି,       ” ମୁଁ� ଦେମାହର �ର୍ାଣକ�୍4ତା ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଆନନ୍
 କରିବି
     ଦେବାଲି କହବିା �ନ୍�ର୍ଣା ମଧୟ୍ଦେର  ହଜ ନୁଦେହୁଁ   । କିନ୍�� ପ�ନବ4ାର,       ତାହା ଏବର୍ୀ ୧୧ ଦେର  ବ� ବିଷୟ ଦେ
ଖ�    । ବିଶୱ୍ା ପର୍�ୟ୍ାଶି�

          ବିଷୟର ମ�ୂଭମିୂ ଓ ଅ
ୃଶୟ୍ ବିଷୟର ନଶିଚି୍� ଜ୍ଞାନ। ତାହା ହିଁ ବିଶୱ୍ା ଅଦେଟ।

  ଦେ�ଣ� �ିରିମିୟ କ�ହନ୍�ି, “     ମୁଁ� ଏହାକ� ମନଦେର  ମ୍ରଣ କରିବି            । ଏହା ମୁଁ� ଧରି ରଖିବାକ� �ାଉଅଛ।ି ଏକ କଷଟ୍କର ଜଗ�ଦେର ଦେମାଦେ�
  ”       ଏହା ଭର ା 
ଏି। ଏହା କଣ �ାହା ଦେ ଧାରଣ କରନ୍�ି?           ଏହା କଣ ଅଦେଟ ଦେ� �ିରିମିୟ �ାହା ବ� ମଲ୍ୂୟ ଦେ ହ ିବ� ପାଇୁଁ

 
ୃଢ଼଼ଭାବଦେର ଧର�ଅଛନ୍�ି?    ଦେ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� 
ୃଢ଼଼ଭାବଦେର ଧର�ଅଛନ୍�ି      । ଦେ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଚରି�ର୍କ� 
ୃଢ଼଼ଭାବଦେର
      ଧର�ଅଛନ୍�ି। ବା �୍ବ ଦେହବାକ� �ାହା ଦେ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି,         ପରି ଥ୍ି�ିକ� ��ନ୍ ନ କରି �ାହା ଦେ  �ୟ୍ ଦେବାଲି ଜାଣନ୍�ି,   ତାହା ଦେ 

  
ୃଢ଼ ଭାବଦେର ଧର�ଅଛନ୍�ି।

    ’  ମଧୟ୍ ଦେ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର କ ଣ ଜାଣନ୍�ି?          ଦେ ଜାଣନ୍�ି ଦେ�  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର ବିବିଧ 
ୟା ଦେକଦେବ ଦେଶଷ ହଏୁ ନାହିଁ  ।
   “ ” 
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର ବିବିଧ 
ୟା ଦେହଦେ ଡ୍ ;     ହବିର୍� ଶବ
୍  ମ୍ରଣ କର କି?     ତାହାଙ୍କ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେ�ଉୁଁ

     “ ”  
ୟା ରହଅିଛି ଦେ ହି 
ୟାକ� ଦେହଦେ ଡ୍ ବଣ୍4ଣନା କଦେର;       ଦେ ଆପଣାର ଦେଲାକମାନଙ୍କ  ହ�ି  ମପ୍କ4  ଥ୍ାପନ କରିଅଛନ୍�ି   । ଦେ 
      ଆମଭ୍  ହ�ି ଏକ ନୟିମ  ଥ୍ାପନ କରିଅଛନ୍�ି,   �ାହା ନୟିନ୍�ର୍ଣ କଦେର,  ପଦ୍େରରଣା 
ଏି,      �ାହା ଆମଭ୍କ� ଏକ�ର୍ ବାନ୍ଧି ରଦେଖ

   “ ”ତାହା ଦେହଉଛି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେହଦେ ଡ୍ ;   ତାହାଙ୍କ ବିବିଧ 
ୟା           । ପ�ଣି �ିରିମିୟ ବ�ଝନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଆପଣା  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� 
ଣଡ୍
              ଦେ
ବାକ� ଚୁଁାହିଁଥିବା ଦେବଦେ� ମଧୟ୍ ତାହାଙ୍କର 
ୟା ଦେକଦେବଦେହଦେଲ ଇ� �୍�ଃ ହଏୁ ନାହିଁ। ଏହା କ
ାପି ଦେଶଷ ହଏୁ ନାହିଁ।

                 ଦେ ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଜଦେଣ 
ୟାର ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି ପ�ଣି ଏପରିକି 
ଣଡ୍ ମଧୟ୍ଦେର ମଧୟ୍ 
ୟା ଦେକଦେବ ଦେଶଷ ହଏୁ
ନାହିଁ                 । �� ମଭ୍ ଓ ଦେମା ଠାଦେର ଥିବା ପାପ ଅଦେପକ୍ଷା  ବ4
ା ପରଦେମଶୱ୍ଙ୍କଠାଦେର ଅ�ୟ୍ଧିକ 
ୟା ରହଅିଛି ଓ ଆମଦ୍େଭ

       ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୟାର ଦେ�ାଗାଣକ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାଦେବ ଦେଶଷ କରିପାରିବା ନାହିଁ।

କାହିଁକି?      କାରଣ ଦେ ଗ�ଡିକ ପର୍�ି ପର୍ଭା�ଦେର ନୂ�ନ ଅଦେଟ!        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍�ି ପର୍ଭା�ଦେର ଉଠ� ଓ ପରି ଥ୍ି�ି ଦେ�ଦେ�
   କଷଟ୍କର ଦେହଉନା କାହିଁକି ,          ଏହା  ଦେ� ଦେ�ପରି ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଜ�ଭଣଡ୍ାର ବ� ପଦ୍େରମଦେର ଓ 
ୟାଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ଦେହାଇଅଛ।ି

    ପରଦେମଶୱ୍ର ଜଦେଣ ବିଶୱ୍ �୍ ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି         । ଏହି  �ୟ୍ତା ଉପଦେର �ିରିମିୟ ଲାଗି ରହନ୍�ି। �
ି ମହାନ!   ତାହା ଦେହଉଛି
          ତାହାଙ୍କ ବିଶୱ୍ �୍ତା ଏପରିକି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା କଷଟ୍କର ଓ ଜୀବନ ଆଘା� 
ଏି,      ପରଦେମଶୱ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବାକ� ଓ

       ଚାରିଆଦେଡ ଗ�ି କରିବାକ� ଓ ପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ� �ାଉ ନାହାନ୍�ି         । ଦେ  ବ4
ା ଦେ ଠାଦେର ରହବିାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି। ଦେ  ବ4
ା ତାହାଙ୍କ
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              ବାକ୍ୟ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ �୍ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି। ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ �ାହା ପରଦେମଶୱ୍ର କରିପାରିଦେବ ନାହିଁ ତାହାଦେହଲା ଆପଣା ପର୍�ି
      ଅବିଶୱ୍ �୍ ଦେହବା ଓ ଦେ  ବ4
ା ବିଶୱ୍ �୍ ରହଦିେବ।

      �ିରିମିୟ ବ�ଝନ୍�ି ଦେ� ଆଘା� ଓ �ନ୍�ର୍ଣା ମଧୟ୍ଦେର,     ଏପରିକି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା ଆ�ମ୍-   ପର୍ଦେରାଚନା ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର-
ନ�ି�କ୍�,           ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ମଧୟ୍ ପରି�ର୍ାଣ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ଭ�ଙ୍କର ଅଦେଟ ଓ ଅନ୍ୟ କାହାର ନୁଦେହୁଁ।

  ଦେ�ଣ� ଦେ କହନ୍�ି, "   ମୁଁ� ଅଦେପକ୍ଷା କରିବି।"            ମୁଁ�  � ଥ୍ିର ଭାବଦେର ଅଦେପକ୍ଷା କରିବି କାରଣ ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ� ପରି�ର୍ାଣ
      ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ବୟ୍�ୀ� ଅନ୍ୟ କଦେକୌଣ ି ନାମଦେର ନାହିଁ;   ତାହା �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର।

         ୱ୍ଭାବଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଉ
ଦେବଗ ଓ ଚିନ୍ତାଦେର ରହଥୁିବା ବୟ୍କ୍�ି ଅଟ�        । ଦେମାର ମା�ୃକ ଦେଜଦେଜମା କହଥୁିଦେଲ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ 
                 ଏକ କଷଟ୍କର ପରି ଥ୍ି�ି ଦେ
ଇ ଗ�ି କରିଥିଦେଲ ଓ ଦେଜଦେଜମା ମୟ୍ାକ୍ ବାରମଭ୍ାର ଚିନ୍ତା କର�ଥିଦେଲ ଓ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା  ମାପ�୍

    ଦେହଲା ଦେ ଦେମା ମା'   ଙ୍କ� କହବିାକ� ଲାଗିଲା, “ଦେ
ଖ,             ଏହା ଦେକବ� ପର୍
ଶ4ନ କରିବାକ� �ାଏ ଦେ� �
ି �� ଦେମ �ଦେଥଷଟ୍ ଚିନ୍ତା କର
    ଦେ�ଦେବ  ବ� ବିଷୟ କା�4୍ୟ କଦେର ”              । ମୁଁ� ଭାବ�ନାହିଁ ଦେ� ଦେ ଏହାକ� ବିଶୱ୍ା କରିଥିଦେଲ କିନ୍�� ଦେ ଏହା ବହ�ୁ ବିଶୱ୍ା କହଥିିଦେଲ।

           ୱ୍ଭାବଦେର ଆମଦ୍େଭ ଉ
ଦେବଗ ଓ ଚିନ୍ତାଦେର ରହଥୁିବା ବୟ୍କ୍�ି ଅଟ�     । ତାହା ଦେକବ� ଏକ ଅଂଶ;   �ାହା ମନୁଷୟ୍  ମବ୍ନ୍
ୀୟ,  ମନ୍

  ଅଂଶର ଏକ ଅଂଶ,   କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଚାହୁଁ�,   କଣଆମଦ୍େଭ ଚାହୁଁ�?   ଦେକଦେବ ଆମଦ୍େଭ ଚାହୁଁ�? 

       ମା�ର୍ �ିରିମିୟ କହଛୁନ୍�ି ଦେ� ବିଦେଶଷଭାବଦେର �ନ୍�ର୍ଣା ମଧୟ୍ଦେର ,  ବିଶୱ୍ା ର ଦେଲାକମାଦେନ,     ଏପରି ଦେଲାକ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବ ି
       � ଥ୍ିରଭାବଦେର କ୍ରିୟା  ାଧନ କରିବାକ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା କରିଦେବ       । �ନ୍�ର୍ଣା ମଧୟ୍ଦେର ତାହା କହବିାକ� ବ�୍4�ମାନ

 ତାହା କଠନି।"  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� କ�ହ,            ମ� ବିଶୱ୍ା କରିବି ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ବିଷୟଦେର �ାହା କହଅୁଛ �� ମଦ୍େଭ ଦେ ହି ଅଟ,  �� ମଦ୍େଭ
      �ାହା କରିବାକ� କହଅିଛ ତାହା �� ମଦ୍େଭ କରିବାକ� �ାଉଅଛ              । ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� �� ମଭ୍ର ବିବିଧ 
ୟା ଅଛ।ି ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ�

  �� ମଦ୍େଭ କର�ଣାଦେର ପରିପଣୂ4,      �� ମଭ୍ କର�ଣା ଦେକଦେବ ଦେଶଷ ହଏୁ ନାହିଁ        । �� ମଦ୍େଭ ବିଶୱ୍ �୍। �� ମଦ୍େଭ ପରି�ର୍ାଣର ଏକମା�ର୍ ଉ� ୍
    ଅଟ। ବ�୍4�ମାନଠାର� ବା �୍ବଦେର ଆଘା� 
ଏି,    ମା�ର୍ ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କରିବି     । ଏପରି ମ� ଅନୁଭବ କର�ନାହିଁ,     ମା�ର୍ ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର

              ଓ ମୁଁ� ବ ିବାକ� �ାଉଅଛି ଓ କ୍ରିୟା  ାଧନ କରିବାକ�  � �ି୍ରଭାବଦେର �� ମଭ୍ର ଅଦେପକ୍ଷା କରିବାକ� ମୁଁ� �ାଉଅଛି     । ମୁଁ� ଦେମାହର ପାପ
       ୱ୍ୀକାର କରିବି। ନଶିଚି୍� ଭାଦେବ ମୁଁ� ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବି,    ��ପ୍ଦେର ମୁଁ� ଅଦେପକ୍ଷା କରିବି।

 �� ଦେମ ଦେ
ଖ,             ତାହା ଦେହଉଛି ବିଶୱ୍ା ଓ ଏହା ବାଇବଲଦେର ମୁଁ� ଜାଣିଥିବା ବିଶୱ୍ା ର  ବ�ଠାର� ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଚି�ର୍ ଅଦେଟ।

  
ୟାକରି ଏହା ଶ�ଣନ୍��             । ୧ ଅଧୟ୍ାୟର� ୩ ଅଧୟ୍ାୟ ପ�4୍ୟନ୍� କିଛି ପରିବ�୍4�ନ ଦେହାଇନାହିଁ। �ିରିମିୟ କିଛି ପର୍�ୟ୍ାଦେ
ଶ
ପାଇନାହାନ୍�ି,    ତାହାଙ୍କର ମନ ପରିବ�୍4�ନ ଦେହାଇନାହିଁ,    ବିଷୟ ବ� ହଠା�୍ ଭଲ ଦେହାଇନାହିଁ     । କିଛି ପରିବ�୍4�ନ ଦେହାଇନାହିଁ।
ବା �୍ବଦେର,  ଦେକବ� ବିପରୀ�               । ୧ ଅଧୟ୍ାୟ ଏବଂ ୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଥିବା  ବ� ବିଷୟ ୩ ଅଧୟ୍ାୟକ� ଅଗ୍ର ର ଦେହାଇଅଛ।ି  ବ� ବିଷୟ

             ୪ ଓ ୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେକବ� ଦେ �ାହା ଆଗର� କହଛିନ୍�ି ତାହା ପ�ନରାବୃ��ି୍ ଦେହାଇଅଛ,ି      କିନ୍�� ୩ ଅଧୟ୍ାୟ ବିଳାପର ହ
ୃୟ ଅଦେଟ  ।
              �ିର�ଶାଲମ ବ�୍4�ମାନ ପ�4୍ୟନ୍� �ନ୍�ର୍ଣା ଏବଂ ମାନ ିକ �ନ୍�ର୍ଣା ମଧୟ୍ଦେର ବା କର�ଅଛି ଓ ଏହା ଆମଭ୍ର �ନ୍�ର୍ଣା

               ମଧୟ୍ଦେର ଅଛି ଓ ଏହା ଆମଭ୍ ମାନ ିକ �ନ୍�ର୍ଣା ମଧୟ୍ଦେର ଅଛି ଦେ� ଦେ�ଉୁଁ  ୱ୍ର ଉଚଚ୍ ୱ୍ରଦେର ଚି�କ୍ାର କରିବ,  ତାହା ଦେହଉଛି
 ବିଶୱ୍ା ର  ୱ୍ର।

    “      ୱ୍ର �ାହା କଦେହ ମୁଁ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଧରି ରଖିବାକ� �ାଉଅଛ!ି        ଓ ମୁଁ� �ାହା  �ୟ୍ ଦେବାଲି ବିଶୱ୍ା କଦେର,    ତାହା ମୁଁ� ଧରି ରଖିବାକ�
�ାଉଅଛ!ି             ମୁଁ� କିପରି ଓ କଣ ଅନୁଭବ କଦେର ତାହା ମୁଁ� ��ନ୍ କଦେର ନାହିଁ            । �ାହା ଘଟ� ଅଛି ତାହା ମୁଁ� ��ନ୍ କଦେର ନାହିଁ। ପରି ଥ୍ି�ି �ାହା

                   ବି ଦେହଉ ତାହା ମୁଁ� ��ନ୍ କଦେର ନାହିଁ। ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ବିବିଧ 
ୟାର ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି। ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ କର�ଣାମୟ
               ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି। ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ ବିଶୱ୍ �୍ ଅଟନ୍�ି। ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଆକାଶ �ଦେ� ମନୁଷୟ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ

   ଦେକୌଣ ି ନାମ 
ଆି�ାଇ ନାହିଁ,            �ାହା 
ୱ୍ାରା ମନୁଷୟ୍ମାନଙ୍କ� ପରି�ର୍ାଣ ପାଇବାକ� ଦେହବ ଓ ଦେ ହି ନାମ ଦେହଉଛି �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍,  ଓ
   ତାହା ହିଁ ଦେମାର ଆବଶୟ୍କ      । ମୁଁ� ଏହାକ� ଧରି ରଖିବାକ� �ାଉଅଛ।ି

    ତାହା ବାଇବଲ  ମଵ୍
ୀୟ  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ଅଦେଟ      । ତାହା ବାଇବଲ  ମଵ୍
ୀୟ ଭଗ୍ନତା ଅଦେଟ।

        ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�  ବ� କିଛି ଉ��୍ମ ଭାବଦେର ଚାଲୁଥାଏ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ, 
ୟା,    ବିଶୱ୍ �୍ତା ଓ ପରି�ର୍ାଣ
      ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରିବା ଠକି ଓ ଉ��୍ମ ଅଦେଟ   । �� ମଦ୍େଭ ଜାଣ,   ବିବାହ କା�4୍ୟ କର�ଅଛ,ି   ପିଲାମାଦେନ ଭଲ କର�ଛନ୍�ି, 
  କା�4ୟ୍ଦେର ପଦେ
ାନ୍ନ�ି ଦେହଉଅଛ,ି      ପଦେଡ଼ାଶୀ �� ମଭ୍ ଅଗଣା ମଧୟ୍ର� ଆବଜ4ନା କାଢ଼�ଛନ୍�ି।

         କିନ୍�� �ନ୍�ର୍ଣା ମଧୟ୍ଦେର �� ଦେମ ଦେଖାଜି ପାଇବ ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ବା �୍ବଦେର କ'       ଣ ବିଶୱ୍ା କର ଓ ମୁଁ� ବା �୍ବଦେର କ'   ଣ ବିଶୱ୍ା 
    କଦେର ଓ ବିଳାପର ବା�୍4ତା ଦେହଉଛ,ି “  ଚି�କ୍ାର କର!”   ଏହା ଠକି ଅଦେଟ!   ଏହା ଆଘା� କଦେର!     �� ଦେମ କାହାକ� ଦେବାକା ବନାଉ ନାହୁଁ  ।

            �� ମଦ୍େଭ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେକଦେ�କ ବିଷୟ କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି �ାହା ଦେ ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ!      ଦେ ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ଏହା ଆଘା�
କଦେର        । ତାହାଙ୍କ  ହ�ି  ମମ୍� ହଅୁ। ଏହା ମନ୍
 ଅଦେଟ!   ଏହା ଆଘା� କଦେର!   ମୁଁ� ଏହା କଲି!   ମୁଁ� ଏହାର ଦେ�ାଗ୍ୟ!   ଆପଣା ବାକ୍ୟ

   ପର୍�ି �� ମଦ୍େଭ ବା �୍ବ ଅଟ          । �� ଦେମ ଦେମାଦେ� 
ଣଡ୍ ଦେ
ଉଅଛ। ଦେମା ପର୍�ି �� ମଭ୍ର ବିଶୱ୍ �୍ତା ମହାନ,     ଦେହ ଦେମାହର  
ାପର୍ଭ�
  ଓ ଦେମାହର ପରଦେମଶୱ୍ର।
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     ତାହା ବାଇବଲ  ମଵ୍
ୀୟ  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ଅଦେଟ           । ତାହା ବିଶୱ୍ା ଅଦେଟ। ତାହା ହବକକୂକର ବିଶୱ୍ା ଅଦେଟ। ହବକକୂକ ଅଧୟ୍ାୟ
୩:       ୧୭ ପ
କ� ଓ ନମିନ୍ଲିଖି� ପ
ଗ�ଡିକ�  ମ୍ରଣ କର?

“     �
ୟ୍ପି ଡିମବ୍� ରି ବୃକ୍ଷ ପ�ଷପି୍� ଦେନାହବି,     କିଅବା 
ର୍ାକ୍ଷାଲତାଦେର ଫ� ନ ଧରିବ,(   ମ୍ରଣ କର,    ବିଧୱ୍ଂ କରିବାକ� ହବକକୂକ
       ଆଗ ବିଷୟକ� ଦେ
ଖ�ଅଛନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �ିରିମିୟ ବ�୍4�ମାନ ବା କର�ଅଛନ୍�ି,    ତାହା ବାବିଦେଲାନୀୟମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ବିଧୱ୍ଂ ।) 

          ଜୀ�ବୃକ୍ଷ ଫ� ନଫ�ିବ ଓ କ୍ଦେଷ�ର୍ ଖା
ୟ୍ 
ର୍ବୟ୍ ଉ�ପ୍ନ ନ କରିବ,    ଖ�ଆଡ଼ର� ଦେମଷପା� ଉଚଛ୍ନି୍ନ ଦେହବ,   ଆଉ ଦେଗାଠଦେର
  ଦେଗାର�ପଲ ନ ଥିବ।"

    �
ୟ୍ପି ମୁଁ� ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁଦେହୁଁ,      �
ୟ୍ପି ଦେମାଦେ� ଦେକହି ପ ନ୍
 କରନ୍�ି ନାହିଁ,     �
ୟ୍ପି ଦେମାଦେ� ପର୍ଥମ ଶଦ୍େରଣୀ
   ଦେଲାକ 
�ର� ଉଚଛ୍ନି୍ନ କରା�ାଏ,       �
ୟ୍ପି ମୁଁ� ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର ଉ��୍ମ ଉନ୍ନ�ି ପାଇପାର� ନାହିଁ,     �
ୟ୍ପି ମୁଁ� ପଦେ
ାନ୍ନ�ି ପାଇପାର�

ନାହିଁ,        �
ି ଦେମା ଜୀବନ ାଥୀ ଦେମା 
�ଗ4ନ୍ଧକ�  ହି ପାରିଦେବ ନାହିଁ    । �ାହା ଦେହଉନା କାହିଁକି,   …�ାହା ଦେହଉନା କାହିଁକି

“   ମୁଁ� ଆନନ୍
 କରିବି,    ମୁଁ�  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ଆନନ୍
 କରିବି       ”। ମୁଁ� ଆପଣା �ର୍ାଣର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଉଲ୍ଲା କରିବି।

  ଏହା ଅପରିଷକ୍ାର ଅଦେଟ             । ବାଇବଲ  ମଵ୍
ୀୟ  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ଓ ବାଇବଲ  ମଵ୍
ୀୟ ଭଗ୍ନତା ଅପରିଷକ୍ାର ଅଦେଟ। ଏହା  ଫା ଓ
         ପରିଷକ୍ାର ନୁଦେହୁଁ। ଏହା  ାଧାରଣ�ଃ ବହ�ୁ ପରିମାଣର �ର� ପ
ାଥ4 ଜଡି� କଦେର,       ଏହା �� ମଭ୍ ଶରୀରର ଗ�୍4�ଦେର �ର� ପରି

         ଢ଼ଲା�ାଉଥିବା �� ମଭ୍ର କଲିଜା କିଅବା ଏହା ଅଶର୍� କିମବ୍ା �� ମଭ୍ର  ିଙ୍ଘାଣି ଦେହଉ,    ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ମଦେନାହର ନୁଦେହୁଁ   । ଏହା
 ଅପରିଷକ୍ାର ଅଦେଟ!          ଏହା ହ
ୃୟର ବିଷୟ ଓ ଦେ ହି ପର୍କାର ଦେହବାକ� ଏହା ମଦେନ କରା�ାଏ।

      କିନ୍�� ଦେ ହି  ମାନ ମ�ହ�ୂ୍4�ଦେର ଏହା ଅପରିଷକ୍ାର ଅଦେଟ,   ଏହା ମଧୟ୍ କ'       ଣ  ପଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ମ�କ୍� ନୁଦେହ କି?     �� ମଦ୍େଭ ଓ ମୁଁ� କଣ
              ୱ୍ାଧୀନ ନୁହୁଁ କି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପରିଦେଶଷଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ ଆଦେଲାକକ� ଆଣ� ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହୁ, "  ଦେହ

      
ାପର୍ଭ� �� ମଦ୍େଭ ଏକାକୀ ଏ ବ� ଜାଣିଅଛ,        ମା�ର୍ ମୁଁ� ଏହା କହଅୁଛି ଦେ�ପରି ଏହା  ପ୍ଷଟ୍ ହଏୁ       । ମୁଁ� ପାପ କରିଅଛ।ି �ାହା ମନ୍

             ତାହା ହିଁ ମୁଁ� କରିଅଛ।ି ଦେମା ପର୍�ି �ାହା ଘଟ� ଅଛି ତାହା ହିଁ ପାଇବା ପାଇୁଁ ମୁଁ� ଦେ�ାଗ୍ୟ।"  ଦେହ  
ାପର୍ଭ�,   ଦେମାହର ପରି�ର୍ାଣର

   ଏକମା�ର୍ ଉ� ୍ �� ମଦ୍େଭ ଅଟ           । ଦେମାହର ପର୍ାଣକ� ପ�ନଃର�
ଧ୍ାର କରିବାକ� �� ମଦ୍େଭ ଓ �� ମଦ୍େଭ ଦେକବ� କଞଚି୍ ରଖିଅଛ।

     ଦେ ହି ପର୍କାର ପାପ  ୱ୍ୀକାର ମ�କ୍� ଅଦେଟ;    ଏହା ବିଷୟବ �୍� କ� ପର୍କାଶକ� ଆଦେଣ,    ଏହା ଶକ୍�ିକ� ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ  । ହୁଁ!  ଏହା
 ଅପରିଷକ୍ାର ଅଦେଟ,      ମା�ର୍ ଏହା  ୱ୍ାଧୀନତାର ପଥ ଅଦେଟ          । ଏହା  ୱ୍ାଧୀନତାର ଏକମା�ର୍ ପଥ ଅଦେଟ। ପାପ  ୱ୍ୀକାର ଓ

          ମନପରିବ�୍4�ନ ଓ ତାହାଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା ବୟ୍�ୀ�  ୱ୍ାଧୀନତା ନାହିଁ। ଦେ ଠାଦେର ଅଛି କି?      �ାହା ବି ଦେହଉ ତାହା କିଛି ନୁଦେହ।
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୨୭.    ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ

୧.   ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାସକଳ
        ବାଇବଲର ପର୍ଥମ ଭାଗ ଦେକଦେ�କ ବିଷମ୍ୟକର ପର୍�ିଜ୍ଞା  ବ� ବଣ4ନା କଦେର  । ଆ
ୟ୍ଦେର,     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଆ
ମ ଓ

   ହବାଙ୍କ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ,     ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ,          �
ୱ୍ାରା ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି  ମପ୍କ4  ଥ୍ାପନ କରିଦେବ ଓ ତାହାଙ୍କ
  ଆନନ୍
 ଉପଦେଭାଗ କରିପାରିଦେବ           । ପ�ଣି ��ପ୍ଦେର �ାହା ଦେ ମାନଙ୍କ� କରିବାକ� ମନା କରା�ାଇଥଲିା ତାହା ଦେ ମାଦେନ କଦେଲ,  ବାଇବଲ

   ତାହାକ� ପାପ ଦେବାଲି କଦେହ,           ଏବଂ ଫ� ୱ୍ରପୂ ଦେ ମାଦେନ ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ  ନ୍ତାନଗଣ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଦେ ମାନଙ୍କ  ମପ୍କ4
ହରାଇଦେଲ       । ମଧୟ୍ ବାଇବଲର ପର୍ଥମ ପ� �୍କର ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର,       ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେଗାଟିଏ ବିଷମ୍ୟକର ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି କାରଣ

     ଦେ ମାନଙ୍କ ପାପ ବିଷୟଦେର ଦେ କିଛି କରିବ   । ଆ
ପି� �୍କ ୩:         ୧୫ ପ
ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ପ4 ଦେ� ଶୟତାନ ଥିଦେଲ ତାହାଙ୍କ
       ଉପଦେର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଅଭିଶାପ ବିଷୟଦେର ପଢ଼� ଓ ଦେ କହନ୍�ି, "     ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ର ଓ ନାରୀ ମଧୟ୍ଦେର,     ପ�ଣି �� ମଭ୍ ବଂଶ ଓ

    ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧୟ୍ଦେର ଦେବୈରଭାବ [  କିମବ୍ା 
ଦ୍େୱଷ] ଜନ୍ମାଇବା          । ଦେ �� ମଭ୍ର ମ �୍କକ� ଆଘା� କରିବ ଓ �� ମଦ୍େଭ ତାହାଙ୍କ
  ଦେଗାଇଠକିି ଆଘା� କରିବ।"          ପର୍�ିଜ୍ଞା ଏହା ଅଦେଟ ଦେ� ହବାଙ୍କ  ନ୍ତାନଗଣ ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ ପର୍ାଣ ଘା�ୀକ�,    ଚୂଣ୍4ଣ କରି ଉ
ଧ୍ାର

         କରିବ ଓ ଶୟତାନକ� ବିନାଶ କରିବ �
ୟ୍ପି ଶୟତାନ ତାହାଙ୍କ ଦେଗାଇଠକିି ଆଘା�,     ତାହାଙ୍କ  ନ୍ତାନଗଣକ� ଆଘା� କରିବାକ�  ମଥ4
 ଦେହବାକ� �ାଉଥିଲା।

ଖ୍ରୀ.ପ.ୂ         ୧୮୦୦ ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଅବର୍ହାମକ� ଅନ୍ୟ ଏକ ବି ମ୍ୟକର ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି      । ଆ
ପି� �୍କ ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେ 
 ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି: "       �� ମଭ୍ଠାର� ପୃଥିବୀର  ବ� ବଂଶ ଆଶୀବ4ା
 ପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେବ  । "    ଦେ ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି ଦେ�,  ଅବର୍ହାମଙ୍କ 
ୱ୍ାରା, 

  ପରଦେମଶୱ୍ର  ମ�
ାୟ ଦେଗାଷଠ୍ୀ,      ବ� ବଂଶକ� ଆଶୀବ4ା
 କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି।

   ଆଠ ଶହ ବଷ4 ପଦେର, ଖ୍ରୀ.  ପୂ .          ୧୦୦୦ ଦେର ୨ ଶାମ�ଦେୟଲ ପ� �୍କଦେର ଦେ ରାଜା 
ାଉ
ଙ୍କ� ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି: "    �� ମଭ୍ର 
ନି ପଣୂ୍4ଣ
        ଦେହଦେଲ ଓ �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ପି�ୃଦେଲାକମାନଙ୍କ  ଙ୍ଗଦେର ଶୟନ କଦେଲ [      ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର 
ାଉ
ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ବିଷୟଦେର

କହନ୍�ି]              ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ ଔର ଜା� ବଂଶକ� �� ମଭ୍ ଉ�ତ୍ାଦେର  ଥ୍ାପନ କରିବା ଓ ଆମଦ୍େଭ ତାହାର ରାଜୟ୍  ଥ୍ରି କରିବା   । ଦେ 
          ଆମଭ୍ ନାମ ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ଗୃହ ନମି4ାଣ କରିବ ଓ ଆମଦ୍େଭ ତାହାର ରାଜୟ୍-    ିଂହା ନ ଅନନ୍�କା� ଥ୍ାୟୀ କରିବା"  �ିଦେନାଟି

   ବି ମ୍ୟକର ପର୍�ିଜ୍ଞା ଏକାଠି ଗ�ଡାଦେହାଇଅଛି      । 
ାଉ
 ଜଦେଣ ଶାରୀରିକ ଉ��୍ରାଧିକାରୀ ଦେହଦେବ,    ଦେକହଜିଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ତାହାଙ୍କ
  ଔର ଦେର ଜା� ଦେହଦେବ,        ଓ ଏହି ଉ��୍ରାଧିକାରୀ ଅନନ୍�କା�ୀନ ରାଜୟ୍ ଉପଦେର କ�ୃ�ୱ୍ କରିଦେବ,    ପ�ଣି ପରଦେମଶୱ୍ର ଏହି

     ଉ��୍ରାଧିକାରୀ  ହ�ି ଜଦେଣ ପିତା /   ପ��ର୍ର  ମପ୍କ4 ରଖିବି;   ଏହି ଉ��୍ରାଧିକାରୀ ମ ୀହ,     କିଅବା ଖ୍ରୀଷଟ୍ ଦେବାଲି ଜ୍ଞା� ଦେହଦେବ  ।
    ଦେ ମାଦେନ ଉଭୟ  ମାନ ବିଷୟକ� ବଝାନ୍�ି।

   �ିନି ଶହ ବଷ4 ପଦେର,  ପର୍ାୟ ଖ୍ରୀ.ପ.ୂ           ୭୦ ବଷ4ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ମୀଖା ନାମକ ଜଦେଣ ଭାବବା
ୀଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଦେଗାଟିଏ  ମପ୍କି4�
        ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି ଓ ତାହାଙ୍କ ପ� �୍କର ୫ମ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେ ଦେଲଖନ୍�ି: "    ମା�ର୍ ଦେହ ଦେବୈ�୍ ଦେଲହମ- ଉଫ୍ରାଥା, [   ଦେବୈ� ଦେଲହମ

     ପାଇୁଁ ଉଫ୍ରାଥା ଦେକବ� ପ�ରା�ନ ନାମ ଅଦେଟ]       �ିହ
ୁାର  ହ ର୍ଗଣର ମଧୟ୍ଦେର କ୍ଷ�
ର୍ ଦେ� �� ମଦ୍େଭ,   �� ମଭ୍ ମଧୟ୍ର�
         ଇଶର୍ାଏଲର ଶା ନକ�୍4ତା ଦେହବା ନମିନ୍ଦେ� ଆମଭ୍ ଉଦେ
ଶୟ୍ଦେର ଏକ ବୟ୍କ୍�ି ଉ�ପ୍ନ ଦେହଦେବ;  ପ�ରା�ନ କା�ର�,   ଅନା
ି କା�ର�

 ତାହାଙ୍କର ଉ�ପ୍��ି୍।"   ଏହା ଦେଗାଟିଏ ଭବଷିୟ୍�ବାଣୀ,         ଦେ� ମ ୀହ ଦେବୈ�୍ ଦେଲହମଦେର ଜନ୍ମ ଦେହଦେବ ପ�ଣି �ଥାପି "  ପ�ରା�ନ କା�ର�, 
  ଅନା
ି କା�ର� ଉ�ପ୍��ି୍"           ଵାକ୍ୟାଂଶଟି ପର୍�ିଜ୍ଞା ଅଦେଟ ଦେ� ଏହି ମ ୀହ ଦେ� ଦେବୈ�୍ ଦେଲହମଦେର ଜନ୍ମ ଦେହଦେବ,   ଦେ ଅଦେଲୌକିକ ଦେହଦେବ  ।

      ଦେ ଜନ୍ମ ଦେହବା ପବୂ4ର� ଦେ ବି
ୟ୍ମାନ ଥିଦେଲ।

        ଏବଂ ଠକ୍ି ଦେ ହି  ମୟଦେର ମୀଖା ଭବିଷୟ୍� ବାକ୍ୟ ପର୍ଚାର କର�ଥିଦେଲ,       ଦେ�ଉୁଁ  ମୟଦେର �ିଶାଇୟ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଭବିଷୟ୍� ବକ୍ତା
           ଭବିଷୟ୍� ବାକ୍ୟ ପର୍ଚାର କର�ଥିଦେଲ ଓ ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଅ�ି ବି ମ୍ୟକର ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଥିଦେଲ    । ୭ ଅଧୟ୍ାୟ

  ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି, "             ଏକ କନ୍ୟା ଗଭ4ବ�ୀ ଦେହାଇ ଏକ ପ��ର୍ ପର୍ ବ କରିବ ଓ ତାହାର ନାମ ଇମମ୍ାଦେୟଲ ରଖିବ।"

     ଏକ କନ୍ୟାଙ୍କଠାର� ଜନ୍ମ ଏକଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ପର୍�ିଜ୍ଞା     । ଇମମ୍ାନୁଦେୟଲ ନାମର ଅଥ4 "   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି ପଦେରଦେମଶଵ୍ର", 
       ଦେ�ଣ� ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେକବ�ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ଜନ୍ମ ବିଷୟଦେର ପର୍�ିଜ୍ଞା କର�ନାହାନ୍�ି,       କିନ୍�� ଦେ ପର୍�ିଜ୍ଞା କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ� ଶିଶ�

        ଦେ� ଜନ୍ମ ଦେହଦେବ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟଦେର କିଛି ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଦେହବ।

       ବାଇବଲର ପର୍ଥମ ଭାଗଦେର ଦେକଦେ�କ ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ପର୍�ିଜ୍ଞା ବ� ଛନି୍ନଭିନ୍ନ ଦେହାଇଅଛ।ି

୨.        ୱ୍ଗ4 
ୂ� ମରିୟମକ� ପରି
ଶ4ନ କରନ୍�ି

  ୭୦୦ ବଷ4 ପଦେର, ପରଦେମଶୱ୍ର,     ତାହାଙ୍କ  ମୟଦେର ଓ ତାହାଙ୍କ ମାଗ4ଦେର,      ତାହାଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା କ� ରକ୍ଷା କରିବାକ� ଆରମଭ୍
         କରନ୍�ି ଏବଂ ଗାବରି୍ଏଲ ନାମଦେର ଜଦେଣ 
ୂ� ମରିୟମ ନାମନ୍ୀ ଜଦେଣ କ�ମାରୀ,   କନ୍ୟାକ� ପରି
ଶ4ନ କଦେଲ    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି

    ବିଷୟଦେର ଲୁକ ପ� �୍କଦେର ଅଧୟ୍ାୟ ୧:     ୨୬ ପ
ରଆରମଭ୍ର� ଅଧୟ୍ୟନ କର�   ।
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“               ପଦେର ଷଷଠ୍ ମା ଦେର ଗାବରି୍ଏଲ 
ୂ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟର� ଗାଲିଲୀର ନାଜାରି� ନାମକ ନଗରକ� ଜଦେଣ କନ୍ୟା ନକିଟକ� ପଦ୍େରରି�
ଦେହଦେଲ;          
ାଉ
ଙ୍କ ବଂଶର ଦେ�ାଦେଶଫ ନାମକ ଜଦେଣ ପ�ର�ଷଙ୍କ  ହ�ି ତାଙ୍କର ବିବାହନବି4ନ୍ଧ ଦେହାଇଥିଲା;    ଦେ ହି କନ୍ୟାଙ୍କ ନାମ
ମରିୟମ         । ଦେ ଗୃହଦେର ପର୍ଦେବଶ କରି ତାଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ ି କହଦିେଲ, “  ଆଦେଗା ଅନୁଗ୍ରହପା�ର୍ୀ,   �� ମଭ୍ର ମଙ୍ଗ� ଦେହଉ,  ପର୍ଭ�

 �� ମଭ୍ର  ହବ�୍4�ୀ।"              କିନ୍�� ଦେ ଏହି ବାକ୍ୟଦେର ଅ�ିଶୟ ଉ
ବିଗ୍ନ ଦେହାଇ ଏହା କିପର୍କାର  ମଭ୍ାଷଣ ଦେବାଲି ମନଦେର
  ଆନ୍ଦେ
ା�ନ କରିବାକ� ଲାଗିଦେଲ     । ଦେ ଥିଦେର 
ୂ� ତାଙ୍କ� କହଦିେଲ,  ଆଦେଗା ମରିୟମ,   ଭୟ କର ନାହିଁ,    କାରଣ �� ମଦ୍େଭ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

   ଛାମ�ଦେର ଅନୁଗ୍ରହ ପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇଅଛ   । ଆଉ ଦେ
ଖ,           �� ମଦ୍େଭ ଗଭ4ଧାରଣ କରି ଦେଗାଟିଏ ପ��ର୍ ପର୍ ବ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ
 �ୀଶ� ଦେ
ବ          । ଦେ ମହାନ ଦେହଦେବ ଓ ପରା�ପ୍ରଙ୍କ ପ��ର୍ ଦେବାଲି ଖ୍ୟା� ଦେହଦେବ;      ପର୍ଭ� ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ� ତାହାଙ୍କ ପିତା 
ାଉ
ଙ୍କ

   ିଂହା ନ 
ାନ କରିଦେବ,        ଦେ �ାକ�ବ ବଂଶ ଉପଦେର ��ଦେଗ ��ଦେଗ ରାଜ�ୱ୍ କରିଦେବ,      ପ�ଣି ତାହାଙ୍କ ରାଜୟ୍ର ଦେଶଷ ଦେହବ ନାହିଁ।"  କିନ୍��
  ମରିୟମ 
ୂ�ଙ୍କ� କହଦିେଲ,   ଏହା କିପରି ଦେହବ?     ମୁଁ� � ପ�ର�ଷକ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ।"    
ୂ� ତାଙ୍କ� ଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ, "   ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା �� ମଭ୍
       ଉପଦେର ଅବ�ରଣ କରିଦେବ ଓ ପରା�ପ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ି �� ମଭ୍ଙ୍କ� ଆଦେବାରିବ,    ଏଣ� ଦେ� ଜା� ଦେହଦେବ,     ଦେ ପବି�ର୍ ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

   ପ��ର୍ ଦେବାଲି ଖ୍ୟା� ଦେହଦେବ   । ପ�ଣି ଦେ
ଖ,          �� ମଭ୍ର ଆ�ମ୍ୀୟା ଏଲିଶାଦେବଥ ମଧୟ୍ ବୃ
ଧ୍ା ବୟ ଦେର ଦେଗାଟିଏ ପ��ର୍ ଗଭ4ଦେର ଧାରଣ
କରିଅଛନ୍�ି     । ଦେ� ବନ୍ଧୟ୍ା ଦେବାଲି ଖୟ୍ା�,     ତାଙ୍କର ଏଦେବ ଷଷଠ୍ ମା ଦେହଲାଣି       । କାରଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ନଗି4� ଦେକୌଣ ି ବାକ୍ୟ

     ଶକ୍�ିହୀନ ଦେହବ ନାହିଁ। ଏଥିଦେର ମରିୟମ କହଦିେଲ, "ଦେ
ଖନ୍�� ,   ମୁଁ� ପର୍ଭ�ଙ୍କ 
ା ୀ;   ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁ ାଦେର ଦେମା'  ପର୍�ି ଘଟ� ।" 
     ତାହାପଦେର 
ୂ� ତାଙ୍କ ନକିଟର� ପର୍ ଥ୍ାନ କଦେଲ।" 

          �ାହା ଈଶୱ୍ର ରକ୍ଷି� କରିବାକ� ପର୍ାରମଭ୍ କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ ହି  କ� ପର୍�ିଜ୍ଞା ବ� ଧୟ୍ାନ କର:

   ମରିୟମ ଜଦେଣ କ�ମାରୀ ଥିଦେଲ   । ତାହାଙ୍କ ପ��ର୍, �ୀଶ�,        ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା  ଫ� କରିଦେବ �ାହା �ିଶାଇୟଙ୍କ 
ୱ୍ାରା
         କ�ହା�ାଇଥିଲା ଦେ� ଏକ କନ୍ୟା ଗଭ4ବ�ୀ ଦେହାଇ ଏକ ପ��ର୍ ପର୍ ବ କରିବ  । ବା �୍ବଦେର,     �ୀଶ�ଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ �ିଶାଇୟଙ୍କ କହଥିିବା

            ଭବିଷୟ୍
ବାଣୀ ମଧୟ୍ଦେର  ଂଦେ�ାଗ ମାଥିଉ ଦେବାଲି କ�ହା�ାଉଥିବା ବାଇବଲର ଅନ୍ୟ ପ� �୍କଦେର  ପ୍ଷଟ୍ କରା�ାଇଅଛି ଓ ମାଥିଉ,
 ୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର,     ଦେ ହି କାହାଣୀ କ�ହା�ାଇଥିବାର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଢ଼� : "        ଭାବବା
ୀଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଉକ୍� ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେ�ପରି

  ଫ� ହଏୁ,   ଏଥିନମିନ୍ଦେ� ଏ ମ �୍ ଘଟିଲା             । ଦେ
ଖ ଜଦେଣ କନ୍ୟା ଗଭ4ବ�ୀ ଦେହାଇ ପ��ର୍ ପର୍ ବ କରିଦେବ ଆଉ ଦେଲାଦେକ ତାହାଙ୍କ
  ନାମ ଇମମ୍ାନୁଦେୟଲ ଦେ
ଦେବ,    ଏହି ନାମର ଅଥ4 "   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି ଈଶୱ୍ର"।

     ମା�ର୍ ଅନ୍ୟ ପର୍�ିଜ୍ଞା ବ� ମଧୟ୍ ପା�ନ କରା�ାଉଅଛି  । ଦେ�ାଦେଷଫ,     ଦେ�ପରି  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର  ଚିୂ� କରା�ାଇଅଛ,ି   ଦେ ରାଜା
                
ାଉ
ଙ୍କର ଜଦେଣ ଶାରୀରିକ ବଂଶଧର ଅଟନ୍�ି ଏବଂ ଦେ�ଣ� �ୀଶ� 
ାଉ
ଙ୍କ ପର୍�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା  ଫ� କରନ୍�ି ଦେ�

              ତାହାଙ୍କ ଔର ଜା� ଜଦେଣ  ିଂହା ନ ଉପଦେର ବ ିବ ଓ �ୀଶ� ଅନନ୍�କା�ୀନ ରାଜୟ୍ ଉପଦେର ଚିର
ନି କ�ୃ�ୱ୍ କରିଦେବ।

       “ ”   “ ”    “   ପର୍�ିଜ୍ଞା ବ� ବା �୍ବଦେର ରକ୍ଷା କରା�ାଉଛି ଦେ� ତାହାଙ୍କ ନାମ �ୀଶ� ଅଦେଟ କାରଣ �ୀଶ� ନାମର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଈଶୱ୍ର ହିଁ
”ପରି�ର୍ାଣ  । ପ�ନବ4ାର,  ମାଥିଉ ୧:     ୨୧ ପ
ଦେର ଏହା  ପ୍ଷଟ୍ କରା�ାଇଅଛ:ି “     ଦେ ଏକ ପ��ର୍ ପର୍ ବ କରିଦେବ,   ଆଉ �� ମଦ୍େଭ

  “ ” ତାହାଙ୍କ ନାମ �ୀଶ� ଦେ
ବ,         କାରଣ ଦେ ଆପଣା ଦେଲାକଙ୍କ� ଦେ ମାନଙ୍କର  ମ �୍ ପାପର� ପରି�ର୍ାଣ କରିଦେବ ”  । ଏଣ�
             ଦେ ମାନଙ୍କର ପାପ ବ�ର ��ନ୍ ଦେନବାକ� କିଛି କରା�ିବାକ� ଆ
ମ ଓ ହବାଙ୍କ ପର୍�ି ଥିବା ପର୍�ିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରା�ାଉଛ।ି

                କିନ୍�� �ୀଶ� ମଧୟ୍  ମ �୍ଙ୍କ ପାଇୁଁ ଆଶୀବ4ା
ର ଆକର ଦେହଦେବ ଓ �
ୱ୍ାରା ଅବର୍ହାମଙ୍କ ପର୍�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା  ଫ�
କରିଦେବ                । ଆଶୀବ4ା
 କ୍ଷମାର ଆଶୀବ4ା
 ଦେହବ କିନ୍�� ଏହା ଦେକବ� ତାହାଠାର� ଅ�ୟ୍ଧିକ ଅଦେଟ। ଇମମ୍ାନୁଦେୟଲ ନାମର ଅଥ4 ଦେହଉଛି
“   ”         ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି ଈଶୱ୍ର ଓ  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଆଶୀବ4ା
 �ାହା  ବ4
ା ଆମଦ୍େଭ ପର୍ାପ�୍ କରିପାରିବା,   ଅବର୍ହାମଙ୍କ 
ୱ୍ାରା

     ଦେହଉ କିଅବା ଅନ୍ୟ କାହା 
ୱ୍ାରା ଦେହଉ,         ତାହା ଆମଭ୍  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କ  ହ�ି ଏକ ବୟ୍କ୍�ିଗ�  ମପ୍କ4 ଉପଦେଭାଗ କରିବା, 
    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର  ବ4
ା ବା କରିବା,      ଦେ�ପରି ଈଶୱ୍ର  ବ4
ା ଆମଭ୍  ହ�ି ରହଦିେବ     ।  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଆଶୀବ4ା
 �ାହା

  ବ4
ା ଆ ିପାରିବ।

       ଅଦେନକ ପର୍�ିଜ୍ଞା କ� ଓ ଅଦେନକ ପର୍�ିଜ୍ଞା କ� ରକ୍ଷି� କରା�ାଉଅଛ।ି

           ଦେ�ପରି କାହାଣୀ ଚାଲୁ ରଦେହ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଅନୁ�ାୟୀ ମରିୟମ ବା �୍ବଦେର ଗଭ4ବ�ୀ ହଅୁନ୍�ି    । ଦେ ତାଙ୍କ ଆ�ମ୍ୀୟା, 
ଏଲିଜାଦେବଥଙ୍କ�,             ଦେ
ଖିବାକ� �ାଆନ୍�ି ଓ ଦେ ଠାଦେର ପହଞଚି୍ବା ପଦେର ଦେ ଏକ ଗୀ� ଆବୃ��ି୍ କରନ୍�ି    । ଏକ ପନ୍ଥା  ୱ୍ରପୂ,  ଓ

   �ିହ
ୁୀମାନଙ୍କ ପର୍ ଙ୍ଗକ୍ରଦେମ ଏକ ନମ�ନାରପୂକ,       ଆପଣାର ଆନନ୍
 ଓ କୃ�ଜ୍ଞତାର ଭାବ ପର୍କାଶ କରି,     � ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ଦେ 
            ଆପଣା ମନଦେର ଦେଗାଟିଏ ଗୀ� ରଚନା କରି ଦେ ଏହି ଗୀ� ଏଲିଜାଦେବଥଙ୍କ ନକିଟଦେର ଗାନ କରନ୍�ି      । ୫୦ ପ
ଦେର ଦେ ଏକ

   ଚମକପର୍
 କଥା କ�ହନ୍�ି [  ଲକୂ ୧:୫୦]    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ମରିୟମ କହନ୍�ି: 

"        ଆଉତାହାଙ୍କ ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପର୍�ି ତାହାଙ୍କ 
ୟା ପ�ର�ଷାନୁକ୍ରଦେମ ଥାଏ।"

             ମରିୟମ ଏକ ପାଥ4କ୍ୟ ଆରମଭ୍ କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି �ାହା ଖ୍ରୀଷଟ୍ମା କାହାଣୀର ବ�କା ଅଂଶଦେର ଚାଲୁ ରହବିାକ� �ାଉଅଛି  ।
             ଅବର୍ହାମଙ୍କ ଆଶୀବ4ା
  ମ �୍ଙ୍କ ପାଇୁଁ ଉପଲବଧ୍। ଏହା  ମ �୍ ଦେଲାକଙ୍କ ପାଇୁଁ ଏକ ଶ�ଭ ବା�୍4ତା ପ�ଣି �ଥାପି,  ଈଶୱ୍ର

     ଦେକବ� ଦେକଦେ�କଙ୍କ ପର୍�ି 
ୟାଦେର ଆଚରଣ କରିଦେବ      । ଦେକବ� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଭୟ କରନ୍�ି,    ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଭୟ ଭକ୍�ିର
    ହ�ି ତାହାଙ୍କ ନକିଟକ� �ାଆନ୍�ି,     ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଉପା ନାଦେର ତାହାଙ୍କ ନକିଟକ� �ାଆନ୍�ି,    ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ 
ୟା

 ଗ୍ରହଣକରିବାକ� �ାଉଛନ୍�ି    । ଆଶୀବ4ା
  ମ �୍ଙ୍କ ପାଇୁଁ,        କିନ୍�� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଭୟ କରନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ

ୟା।
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୩.  �ୀଶ�ଙ୍କ ଜନ୍ମ

   ଦେ�ପରି ଲୁକ ୨ ଅଧୟ୍ାୟର,        ୧ ଓ ୭ ପ
ଦେର କାହାଣୀ ଚାଲୁ ରଦେହ,       ��ପ୍ଦେର ଆମଦ୍େଭ ପର୍କୃ�ଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ପଢ଼� ।

“             ଦେ ହି  ମୟଦେର  ମ �୍  ାମର୍ାଜୟ୍ବା ୀଙ୍କ ନାମ ଦେଲଖା�ିବା ନମିନ୍ଦେ� କାଇ ର ଅଗଷଟ୍ଙ୍କଠାର� ଆଜ୍ଞା ଦେଘାଷଣା କରାଗଲା  ।
             �ରିଆର ଶା ନକ�୍4ତା କ୍ୱିରୀଣିୟଙ୍କ  ମୟଦେର ପର୍ଥମ ଥର ଏହି ନାମଦେଲଖା ଦେହାଇଥିଲା। ଦେ ଥିନମିନ୍ଦେ�  ମ ଦ୍େ� ନାମ

       ଦେଲଖାଇବା ପାଇୁଁ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରକ� �ାଉଥିଦେଲ। ପ�ଣି,        ଦେ�ାଦେଷଫ ମଧୟ୍ ନାମ ଦେଲଖାଇବା ନମିନ୍ଦେ� ମରିୟମଙ୍କ  ହ�ି
         ଗାଲିଲୀର ନାଜରି� ନଗରର� �ିହ
ୁା ପର୍ଦେ
ଶର ଦେବଥଦେଲହମି ନାମକ 
ାଉ
ଙ୍କ ନଗରକ� ଗଦେଲ,      କାରଣ ଦେ 
ାଉ
ଙ୍କ ବଂଶ ଓ
  ଦେଗାଷଠ୍ୀର ଦେଲାକ ଥିଦେଲ;         ତାଙ୍କ  ହ�ି ମରିୟମଙ୍କ ବିବାହନବି4ନ୍ଧ ଦେହାଇଥିଲା ଓ ଦେ ଗଭ4ବ�ୀ ଥିଦେଲ     । ଦେ ମାଦେନ ଦେ ଠାଦେର ଥିବା

     ମୟଦେର ତାଙ୍କର ପର୍ ବକା� ଉପ ଥ୍ି� ଦେହଲା,           ପ�ଣି ଦେ ଆପଣା ପର୍ଥମଜା� ପ��ର୍ ପର୍ ବ କଦେଲ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ� ଲୁଗାଦେର
  ଗ�ଡ଼ାଇ ଗ�ହା�କ�ଣଡ୍ଦେର ଶ�ଆଇଦେଲ,       କାରଣ ବ ାଘଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ  ଥ୍ାନ ନ ଥିଲା ”।

                 ପ�ଣି ଏହା ଦେଘାଷଣା କରା ନ �ାଇ କିପରି ଏଦେ� ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ଦେକଦେ�କ ବିଷୟ ଘଟି ପାଦେର ଏବଂ ଦେ�ଣ� 
ୂ�ମାଦେନ ଆ ି
     ଦେମଷପା�କମାନଙ୍କ ନକିଟଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦେଘାଷଣା କଦେଲ।

“     ଦେ ହି ଅଞଚ୍�ଦେର ଦେକଦେ�କ ଦେମଷପା�କ ପ
      ।ଦେର ରହି ରା�ରି୍ଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ ପଲ ଜଗ�ଥିଦେଲ,    ପର୍ଭ�ଙ୍କର ଜଦେଣ 
ୂ�
   ଦେ ମାନଙ୍କ ନକିଟଦେର ଉପ ଥ୍ି� ଦେହଦେଲ,        ପ�ଣି ପର୍ଭ�ଙ୍କର ଦେଗୌରବର ଦେଜୟ୍ା�ିଃ ଦେ ମାନଙ୍କ ଚ�� 
ି4ଗଦେର ପର୍କାଶି� ଦେହଲା, ଆଉ

   ଦେ ମାଦେନ ଅ�ିଶୟ ଭୟଗ୍ର �୍ ଦେହଦେଲ     । ଦେ ଥିଦେର 
ୂ� ଦେ ମାନଙ୍କ� କହଦିେଲ,   ଭୟ କର ନାହିଁ;     ମୁଁ�  ମ �୍ ଦେଲାକଙ୍କର ଅ�ୟ୍ନ୍�
   ଆନନ୍
ଜନକ  � ମାଚାର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଜଣାଉଅଛି         । କାରଣ ଆଜି 
ାଉ
ଙ୍କ ନଗରଦେର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� �ର୍ାଣକ�୍4ତା
 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍�ି,   ଦେ ଖ୍ରୀଷଟ୍ ପର୍ଭ�  । ଆଉ,      �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଏହା ଏକ ଚିହ୍ନ ୱ୍ରପୂ ଦେହବ,  �� ମଦ୍େଭମାଦେନ

        ଜଦେଣ ଶିଶ�ଙ୍କ� ଲୁଗାଦେର ଗ�ଡା ଦେହାଇ ଗ�ହା� କ�ଣଡ୍ଦେର ଦେଶାଇଥିବାର ଦେ
ଖିବ।"       ପ�ଣି ଅକ ମ୍ା� ଦେ ହି 
ୂ�ଙ୍କ  ାଙ୍ଗଦେର  ୱ୍ଗ4ୀୟ
           ବାହନିୀର ଦେଗାଟିଏ ବୃହ� 
� ଉପ ଥ୍ି� ଦେହାଇ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  �୍ବଗାନ କର� କର� କହଦିେଲ "   ଉ
୍4ଧଦେଲାକଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମହମିା, 

      ପ�ଣି ପୃଥିବୀଦେର ତାହାଙ୍କ  ନ୍ଦେତାଷପା�ର୍ ମନୁଷୟ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଶାନ୍�ି।"

          ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପ��ର୍ର ଜନ୍ମ ପର୍ଥଦେମ ଦେମଷପା�କମାନଙ୍କ ନକିଟଦେର ଦେଘାଷଣା କରା�ିବା ବିଷୟ କିପରି ଉପ��କ୍�,  ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ
      ପର୍ାଚୀନ  ାମାଜିକ  ିଡି଼ର ଅ�ୟ୍ଧିକ �� ଭାଗଦେର ଅଛନ୍�ି     । ଅବର୍ହାମଙ୍କ ଆଶୀବ4ା
  ମ �୍ଙ୍କ ପାଇୁଁ,  ଏପରିକି

   ଦେମଷପା�କମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ମଧୟ୍ ଉପଲବଧ୍   । 
ୂ�ମାଦେନ କ�ହନ୍�ି,      ମ �୍ ଦେଲାକଙ୍କ ପାଇୁଁ ମହାନନ୍
 ଦେହବ   । ଏବଂ �ଥାପି, 
           ପାଥ4କ୍ୟ ଧୟ୍ାନ କରନ୍�� �ାହା ୧୦ ପ
 ଏବଂ ୧୪ ପ
 ମଧୟ୍ଦେର ରହଅିଛ;ି     ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶାନ୍�ି ଦେକବ� ଦେ ହମିାନଙ୍କ ଉପଦେର, 

   ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କଠାଦେର ଦେ  ନ୍�� ଷଟ୍ ଅଟନ୍�ି          । ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଭୟ କରନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ ଉପଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶାନ୍�ି ଅଛ।ି

     ଶାନ୍�ିର ଅଥ4 ଦେହଉଛି  ଂଘଷ4 ବନ୍
 ଦେହାଇ�ାଇଅଛି        । ଶାନ୍�ିର ଅଥ4 ଦେହଉଛି  ମପ୍କ4 ପ�ନଃ  ଥ୍ାପି� ଦେହାଇଅଛ।ି

       ଆମଦ୍େଭ  ମ ଦ୍େ� ଦେ ହି ଶାନ୍�ି  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାଦେବ ଆବଶୟ୍କ କର�   । ଏବଂ �ଥାପି,      ଦେକଦେ�କ ଦେଲାକ ଦେ ମାନଙ୍କର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଜୀବନ
 ଶାନ୍�ି ବିନା,              ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ��
ଧ୍ କରି ବଞଚ୍ନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଦେ ହି ଶୂନ୍ୟ ଥ୍ାନକ� ଏକମା�ର୍ ଉ� ୍ 
ୱ୍ାରା
                 ପଣୂ୍4ଣ ଦେହବାକ� ଅନୁମ�ି 
ଅିନ୍�ି ନାହିଁ �ାହା ତାହା ପରୂଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାହା ଦେହଉଛି �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

  ହ�ି  ମପ୍କ4।

  ପର୍କୃ� କଥା ଦେହଉଛ,ି       ଈଶୱ୍ର  ମ �୍ ଦେଲାକଙ୍କ�  ମାନ ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି ନାହିଁ    । ଦେ  ବ4
ା ନ୍ୟାୟ ଙ୍ଗ�,   କିନ୍�� �ାହା
    ନ୍ୟାୟ ଙ୍ଗ� ତାହା ଦେ ନଣି୍4ଣୟ କରନ୍�ି     । ଦେ  ମ �୍ଙ୍କ ପର୍�ି ନ୍ୟାୟ ଙ୍ଗ�,       �ଥାପି ଦେକବ� ଦେକଦେ�କ ଦେଲାକ ତାହାଙ୍କ 
ୟା

         ପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେବ ଓ ଦେକବ� ଦେକଦେ�କ ଦେଲାକ ତାହାଙ୍କ ଶାନ୍�ି ପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେବ।

୪.    ଏହି ଶିଶ� �ୀଶ� କିଏ?

   ଦେ�ଦେବ ଏହି ଶିଶ� କିଏ? ଦେ�ଦେବ,  ଏହି ଶିଶ�,  �ୀଶ� କିଏ?

କ.   ମପ୍ଣୂ୍4ଣଭାଦେବ ଈଶୱ୍ର।

       ଦେଗାଟିଏ ପାଶ୍4ୱଦେର ଦେ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାଦେବ ଈଶୱ୍ର ଅଦେଟ,       ଦେ�ପରି ଈଶୱ୍ର ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଥିଦେଲ ମ ୀହ ଅଦେଲୌକିକ ଅଟନ୍�ି   । ଦେ 
                  ଜନ୍ମ ଦେହବା ପବୂ4ର� ବି
ୟ୍ମାନ ଥିଦେଲ। ତାହା ଏକ ବହ�ୁ ଭଲ ଦେକୌଶ� ଅଦେଟ। କିନ୍�� ଦେ ଜନ୍ମ ଦେହବା ପବୂ4ର� ବି
ୟ୍ମାନ ଥିଦେଲ
              କାରଣ ଦେ  ଦେବ4ାପରି ଥ୍ଙ୍କ ପ��ର୍ ଅଟନ୍�ି। ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପ��ର୍ ଓ ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା 
ାଉ
ଙ୍କଠାଦେର  ଫ�

      କରିଅଛନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମ ୀହଙ୍କ  ହ�ି ଜଦେଣ ପିତା/    ପ��ର୍ର  ମପ୍କ4  ଥ୍ାପନ କରିଦେବ   । ଏହି ମ ୀହ,  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପ��ର୍,  ଏକ
 ଅଦେଲୌକିକ ପର୍ାଣୀ,      କିନ୍�� ଦେ ତାହାଠାର� ଆଉ ଅଧିକ ଅଟନ୍�ି।

        ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପ��ର୍ ଆପଣା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପାଇୁଁ ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍
ୀୟ ଭାଷା ଅଦେଟ     । ଏହି ଶିଶ� ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି।

   ଦେ�ାହନଙ୍କ  � ମାଚାରଦେର ପର୍ଥମ ପ
: “   ଆ
ୟ୍ଦେର ବାକ୍ୟ ଥିଦେଲ,  [    �ୀଶ�ଙ୍କ ପାଇୁଁ ଦେ�ାହନଙ୍କ ଶବ
୍]    ବାକ୍ୟ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
   ଙ୍ଗଦେର ଥିଦେଲ,    ଦେ ହି ବାକ୍ୟ ଈଶୱ୍ର ଥିଦେଲ ”।
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  ତାଙ୍କ ପରବ�୍4�ୀ ଜୀବନଦେର,   ଦେ�ାହନ ୧୦ ଅଧୟ୍ାୟଦେର,    “    �ୀଶ� କହଛିନ୍�ି ମୁଁ� ଓ ପିତା ଏକ ”     । �ୀଶ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାଦେବ ଈଶୱ୍ର
             ଅଟନ୍�ି। ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ ମ ୀହଙ୍କ� ଅନ୍ୟ ମାଗ4ଦେର ପଠାଇପାରିଥାନ୍ଦେ�। ଭବଷିୟ୍� ଘଟଣା ବୟ୍�ୀ� ଦେ ତାହାଙ୍କ ପ��ର୍

        ଜଦେଣ କନ୍ୟାଙ୍କଠାର� ଜନ୍ମ ପର୍ାପ�୍ ଦେହବାକ� ଦେ କହି ନ ଥିଦେଲ,          କିନ୍�� ଦେ �� ମଭ୍କ� ଓ ଦେମାଦେ� ଏହା  ପ୍ଷଟ୍ କରିବାକ� �ୀଶ�ଙ୍କ�
           ଦେ ହି ପର୍କାଦେର ପଠାଇଦେଲ ଦେ� �ୀଶ� ହିଁ ଈଶୱ୍ର ଓ ତାହାଙ୍କ ପିତା ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି   । ଏବଂ �ଥାପି,    ଏହା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର

      ଆବଶୟ୍କ ଥିଲା ଦେ� �ୀଶ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର,           କାରଣ ୩୩ ବଷ4ଦେର ଏହି ଶିଶ� କ୍ର�ଶଦେର ମରିବାକ� �ାଇଥିଦେଲ ଓ ଦେ ହି
        କ୍ର�ଶଦେର ଏହି ଶିଶ�  ମ �୍ ଦେଲାକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବାକ� �ାଇଥିଦେଲ         । ଦେକୌଣ ି ମାନବ ଜା�ି  ମଭ୍ବ�ଃ ଦେ ହି ଅ�ୟ୍ଧିକ ପାପର
                    �ନ୍�ର୍ଣା  ହି ପାରି ନ ଥାନ୍ତା। ଆଉ ଦେକୌଣ ି ମାନବ ଜା�ି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାପ ନମିନ୍ଦେ� 
ଣଡ୍ ଦେଭାଗ କରି ପାରି ନ ଥାନ୍ତା। ଏହା

              ଦେକବ�  ମଭ୍ବ ନୁଦେହୁଁ। ଦେକବ� ଈଶୱ୍ର କ୍ର�ଶଉପଦେର �ନ୍�ର୍ଣା  ହ୍ୟ କରିପାରିଦେଲ ଓ ଦେକବ� ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍କ�
    ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାପଦେର ପର୍ଦେୟାଗ କରିପାରିଦେଲ ଦେ�ଣ�,  �ୀଶ� ମ ୀହ,   ଈଶୱ୍ର ଦେହବାକ� ଥଲିା।

ଖ.   ମପ୍ଣୂ୍4ଣଭାଦେବ ମାନବ

 ଏବଂ �ଥାପି,           ମପ୍ଣୂ୍4ଣଭାଦେବ ଈଶୱ୍ର ଦେହବା  ହ�ି ଏହି ମ ୀହ ମଧୟ୍  ମପ୍ଣୂ୍4ଣଭାଦେବ ମାନବ ଅଟନ୍�ି     । ଦେ ଜଦେଣ ମାନବ
    ମାତାଙ୍କଠାର� ଜନ୍ମ ଦେହଦେଲ। ଦେ�ାହନ ୧:  ୧୪ ପ
ଦେର,  ଦେ କହଛିନ୍�ି,  “ଦେ ହି ବାକ୍ୟ,  କିମବ୍ା �ୀଶ�,  ଦେ
ହବନ୍� ଦେହଦେଲ-  �� ମଭ୍
  ହ ଥ୍ୀ ବ� ଦେର ମାଂ ଝ�ଦେଲ।"           ଦେ ହି ବାକ୍ୟ ଦେ
ହବନ୍� ଦେହଦେଲ ଓ ଦେ ଆମ ମଧୟ୍ଦେର ବା କଦେଲ।"    ଦେ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣଭାଦେବ ମନୁଷୟ୍

ଥିଦେଲ                 । ଏହି ରହ ୟ୍କ� ଆମଦ୍େଭ ଶରୀର ଧାରଣ ଦେବାଲି କହଥିାଉ।  ମ �୍ ବାଇବଲଦେର ଏହା ଦେହଉଛି ମହାନ ଆଶଚ୍�4ୟ୍। ଶରୀର
               ଧାରଣର ରହ ୟ୍ ପର୍�ି ପ�ନର��ଥ୍ାନ ଅ�ି କଷଟ୍ଦେର ଦେଗାଟିଏ ମହମବ�ୀ ଧାରଣ କରିପାଦେର କାରଣ ଶରୀର ଧାରଣ ଦେହଉଛି  �ୟ୍

     ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଶରୀର ଧାରଣ କଦେଲ -     �ାହାର ଅଥ4 ଈଶୱ୍ର ଦେ
ହବନ୍� ଦେହଦେଲ       । ମହାନ ଆଶଚ୍�4ୟ୍ ବିଷୟ �ାହା ଘଟି�ାଇଅଛ।ି
 ଏବଂ ହୁଁ,   ଈଶୱ୍ର  ମଭ୍ବ�ଃ ମ ୀହ,        ଆପଣା ପ��ର୍ଙ୍କ� ଅନ୍ୟ ମାଗ4ଦେର ପଦ୍େରରଣ କରି ପାରି ଥାନ୍ଦେ�,    ମା�ର୍ ଏହା  ପ୍ଷଟ୍

               କରିବାକ� ଦେ �ୀଶ�ଙ୍କ� ଏହି ମାଗ4ଦେର ପଦ୍େରରଣ କଦେଲ ଦେ� ମଧୟ୍ ଦେ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାଦେବ ମନୁଷୟ୍ ଥିଦେଲ ଓ �ୀଶ�,   ମ ୀହ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ
              ଭାଦେବ ମନୁଷୟ୍ ଦେହବାର ଥିଲା କାରଣ ମାନବଜା�ିର ପାପ ନମିନ୍ଦେ� ଦେକବ� ଜଦେଣ ମନୁଷୟ୍ 
ଣଡ୍ର ମଲ୍ୂୟ ପରିଦେଶାଧ କରିପାଦେର  ।

               ଡିମବି୍ରି ବୃକ୍ଷ ବ� ପାଇୁଁ କମଳାଗ�ଡିକ 
ଣଡ୍ର ମଲ୍ୂୟ ପରିଦେଶାଧ କରିପାଦେର ନାହିଁ ଏବଂ ଜଦେଣ ମନୁଷୟ୍ର ପାପ ପାଇୁଁ ଦେକବ�
              ମନୁଷୟ୍ ଜା�ି 
ଣଡ୍ ପାଇପାଦେର। �ାହା ଏବର୍ୀ ପ� �୍କ ୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଏହା ବିଷୟଦେର କହଅୁଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେଲଖକ କହନ୍�ି:

ଅ�ଏବ,          ମ �୍ ବିଷୟଦେର ଆପଣା ଭର୍ାତାମାନଙ୍କ  
ୃଶ ଦେହବା ତାହାଙ୍କର ଉଚି� ଥିଲା,[      ଦେ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାଦେବ ମନୁଷୟ୍ ଦେହବାର
 ଉଚି� ଥିଲା]  ଦେ�ପରି ଦେ , [�ୀଶ�]    ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପାପର ପର୍ାୟଶଚ୍ି��୍ [   ଉ� ୍ଗ4 କରିବା ପାଇୁଁ]    କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
        ଦେ ବା  ମଵ୍ନ୍
ଦେର ଜଦେଣ 
ୟା�ୁ ଓ ବିଶୱ୍ �୍ ମହା�ାଜକ ହଅୁନ୍�ି [     ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ାଥ4ନା କର�ଅଛନ୍�ି   । ଦେ 

     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଓ  ିଂହା ନ ମଧୟ୍ଦେର ଛଡିା ହଅୁନ୍�ି] ”        । ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇୁଁ ଉ� ୍ଗ4 କରିବାକ� ତାହାଙ୍କ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ
   
ୃଶ ଦେହବାକ� ପଡିଥିଲା।

   �ୀଶ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣଭାଦେବ ଈଶୱ୍ର ଥିଦେଲ;    ତାହାଙ୍କ� ଦେହବାକ� ଉଚି� ଥଲିା!      ଏବଂ �ଥାପି ଦେ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣଭାଦେବ ମନୁଷୟ୍ ଥିଦେଲ;  ତାହାଙ୍କ�
  ଦେହବାକ� ଉଚି� ଥିଲା         । କାରଣ �ୀଶ� ��ପ୍ଦେର ଶରିର ଧାରଣ କରିଥିବା ଈଶୱ୍ର  ୱ୍ରଦୂେପ,       ଦେ ପିତାଙ୍କ  
ୃଶ ଦେ ଦେ� ଅ
ଵ୍�ିୀୟ
    ଈଶୱ୍ର ତାହା ଦେ ପର୍କାଶ କରନ୍�ି   । ଦେ�ାହନ ୧: ୧୮: “     ଦେକହି ଦେକଦେବ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେ
ଖି ନାହିଁ    । ଦେକବ� ଈଶୱ୍ର [   �ୀଶ� ହିଁ ]  �ିଏ
   ପିତାଙ୍କ ଦେକାଳା ଥ୍ି� ଅ
ଵ୍�ିୀୟ ପ��ର୍,    ଦେ ତାହାଙ୍କ� ପର୍କାଶ କଦେଲ ”      । ଦେ
ହଧାରୀ ଈଶୱ୍ର ରଦୂେପ ଦେ ଅ
ଵ୍�ିୀୟ ମଧୟ୍ ଥ୍, 

ପର୍ାଥ4ନାକାରି,    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଏକମା�ର୍ ମହା�ାଜକ ଅଟନ୍�ି।

   ପାଉଲ ୧ �ୀମଥି ୨:    ୫ ପ
ଦେର �ୀମଥିଙ୍କ� କହନ୍�ି, “    କାରଣ ଏକମା�ର୍ ଈଶୱ୍ର ଅଛନ୍�ି,     ଆଉଈଶୱ୍ର ଓ ମନୁଷୟ୍ମାନଙ୍କ
   ମଧୟ୍ଦେର ଏକମା�ର୍ ମଧୟ୍ ଥ୍ ଅଛନ୍�ି,   ଦେ ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ୀଶ�,  ଜଦେଣ ମନୁଷୟ୍ ”।

           �ୀଶ� ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବା ଈଶୱ୍ର ରଦୂେପ  ମ �୍ ମାନବ ଜା�ିର ଅ
ଵ୍�ିୀୟ ଉ
ଧ୍ାରକ�୍4ତା ଅଟନ୍�ି  । ପ�ନଶଚ୍,  ଏବର୍ୀ
ପ� �୍କ,    ୭ ଅଧୟ୍ାୟ ଉଲ୍ଦେଲଖ କଦେର:

“ଅ�ଏବ,   ତାହାଙ୍କ 
ଵ୍ାରା [  ଅନ୍ୟ ଶବବ୍ଦେର,      ମପ୍ଣୂ୍4ଣଭାଦେବ ଓ ଦେମାଟାଦେମାଟି ଭାବଦେର]    ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟବ�୍4�ୀ
ହଅୁନ୍�ି,       ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣରଦୂେପ ପରି�ର୍ାଣ ଦେ
ବାକ�  କ୍ଷମ ଅଟନ୍�ି,      ଦେ�ଣ� ଦେ ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ନଦିେବ
ନ କରିବା

   ପାଇୁଁ ଦେ ନ�ିୟ୍ ଜୀବି� ”।

  ଅନ୍ୟ ଦେକହି ନୁଦେହ,     ବିଦେଶଷକରି ଅନ୍ୟ ଦେକାଣ ି ମନୁଷୟ୍ ଜା�ି,         ମଭ୍ବ�ଃ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପର୍କାଶ କରିପାଦେର ନାହିଁ କାରଣ ଦେକବ�
  �ୀଶ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଜାଣନ୍�ି            । ଦେକବ� �ୀଶ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ମଧୟ୍ ଥ୍ ପର୍ାଥ4ନା

      କରିବାକ� ବିଚାର  ିଂହା ନଦେର ଠଆି ଦେହାଇପାରିଦେବ। ଦେକବ� ଈଶୱ୍ର-       ମନୁଷୟ୍ �ୀଶ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପର� ଆମଭ୍କ� ରକ୍ଷା
    କରିପାରିଦେବ କାରଣ ଦେକବ� ଈଶୱ୍ର -      ମନୁଷୟ୍ �ୀଶ� ପାପ ବିଷୟଦେର କିଛି କରିଅଛନ୍�ି।

         ଏହା ଦେହଉଛି ରହ ୟ୍ ଏବଂ ଏହା ଦେହଉଛି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶରୀର ଧାରଣର ଦେ ୌନ୍
�4୍ୟ     । ଆଶଚ୍�4ୟ୍ ଦେହବାର କିଛି ନାହିଁ!  ଏହା
     ଦେମଷପା�କମାନଙ୍କ ନକିଟଦେର ପର୍ଚାର କରା�ାଇଥିବାର  � ମାଚାର ଥଲିା।

        କିନ୍�� ଦେକବ� ଏହ ିବ� �ଥୟ୍ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଜାଣିବା �ଦେଥଷଟ୍ ନୁଦେହୁଁ,   ଏହା �ଦେଥଷଟ୍ କି?  ଏକ ଅଥ4ଦେର,   ଏହା ଏପରିକି
             ଦେ ମାନଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରିବା ମଧୟ୍ �ଦେଥଷଟ୍ ନୁଦେହୁଁ କାରଣ ଏପରି ଭ�ୂମାଦେନ ମଧୟ୍ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଓ କମପ୍ନ୍�ି    । �ୀଶ� କିଏ
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          “  ତାହା ଭ�ୂମାଦେନ ନଭି4�ଲଭାଦେବ ଜାଣିଥିଦେଲ। ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଦେ
ଖିଦେଲ ଦେ ମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
”               ପବି�ର୍ କିମବ୍ା ଅନ୍ୟ ଦେକଦେ�କ ଅନୁରପୂ ନାମଦେର ଚି�କ୍ାର କଦେଲ। ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଦେକବ� �ଥୟ୍ ଜାଣିବା �ଦେଥଷଟ୍ ନୁଦେହୁଁ।

               ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ ଶାନ୍�ିଦେର ରହବିା ଓ ତାହାଙ୍କ 
ୟା ପାଇବାକ� ଦେବୌ
ଧ୍କି ଶକ୍�ି  ମପ୍ନ୍ନ  ମମ୍�ି ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଏହା ଗ୍ରହଣ
କଦେର,    କିନ୍�� ଏହା (A)ଏ, (B)ବି, (C)     ି ପରି  ର� ଅଦେଟ।

      �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଶାନ୍�ିଦେର ରହବିାକ� ଚାହୁଁ�,      �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ 
ୟା ପାଇବାକ� ଚାହୁଁ�,  ଦେ�ଦେବ
   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଶିଚ୍ୟ ପାଇବା ଆବଶୟ୍କ:

         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପୀ ଅ�� ଦେବାଲି ଆ
ମ ଓ ହବାଙ୍କ ପରି  ୱ୍ୀକାର କର        । ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  � ମପ୍କ4ର� ପୃଥକ ଦେହାଇଅଛ� ଦେ�ଣ�
      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନରିାଶଜନକ ଭାଦେବ ଆବଶୟ୍କ କର� ଓ ଚାହୁଁ�;       ଏକମା�ର୍  � ମପ୍କ4 ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପକ୍ଷମା ପର୍ାପ�୍

 ଦେହାଇ ପାରିବା           । ଏକମା�ର୍  ମପ୍କ4 ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ୟା ପାଇପାରିବା। ଏକମା�ର୍  ମପ୍କ4 ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର
             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଶାନ୍�ିଦେର ରହପିାରିବା। ଆମଭ୍କ�  ୱ୍ୀକାର କରିବାକ� ଦେହବ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ହିଁର� ପୃଥକ

ଅଟ� ।

   ବିଶୱ୍ା କର ଦେ� �ୀଶ�, ଈଶୱ୍ର-ମନୁଷୟ୍,     ଦେମାର ପାପ ପାଇୁଁ ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କଦେଲ,         ଦେମାର ପାପ ବହନ କଦେଲ ଓ ଦେମାର ପାପ ପାଇୁଁ
       ’ …     ଏବଂ �� ମଭ୍ର ପାପ ପାଇୁଁ ମୃ�� ୟ୍ 
ଣଡ୍ ପାଇଦେଲ ତା ପଦେର ତାହାଙ୍କ ନକିଟଦେର ଆପଣାକ�  ମପ4ଣ କର�    । ଥଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

 ପ�ନଜ4ନ୍ମ ଦେହଦେଲ,      ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନରଦୂେପ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜୀବନ �ାପନ କରିବା।

   ଏହା  ବ� �ୀଶ�ଙ୍କ ବିଷୟଦେର,      ମୁଁ� ଦେ�ଦେ� ଅଧିକ  ମୟ ଏହା କଦେର,     ଦେ ଦେ� ଅଧିକ ମୁଁ� ଏହା ଦେ
ଦେଖ        । ଏହା  ବ� �ୀଶ�ଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଓ
            ’  ତାହାଙ୍କଠାର� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପୃଥକତା ଓଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷଦେର ତାହାଙ୍କ 
ୟା ଏବଂ ଶାନ୍�ିର କା�4ୟ୍ ଓ ତା ପଦେର
              ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିବାକ� ଓ ତାହାଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଦେହବାକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଏହା �ୀଶ�ଙ୍କର  ମଥ4 ଅଦେଟ। ଏହା ଦେକୌଣ ି

             ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଅଦେନକ ବି ମ୍ୟକର ପର୍�ିଜ୍ଞା କରି ଆମଭ୍କ� ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପାଇୁଁ ପର୍ �୍� � କଦେଲ।

  ପାପର� ପରି�ର୍ାଣର ପର୍ ତ୍ାବ,          ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ ଏକ  ମପ୍କ4ର ପର୍ ତ୍ାବ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅ�ୟ୍ଧିକ ଆବଶୟ୍କ କର�, 
     ଆମଭ୍ ପର୍ଦେ�ୟ୍କଙ୍କ� ମ�କ୍� ଭାବଦେର ପର୍
ାନ କରା�ାଇଅଛି        । ଏହା ପର୍କୃ�ଦେର  ମ �୍ ଦେଲାକଙ୍କ ପାଇୁଁ  � ମାଚାର ଅଦେଟ।

  ଆଜି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍କ�,       ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆଶୀବ4ା
 ପର୍ାପ�୍ କରିବାକ� ଓ (A)ଏ, (B)ବି, (C)    ି ଙ୍କ ମାଧୟ୍ମଦେର,  ତାହାଙ୍କ 
ୟା
          
ୱ୍ାରା ଉ
ଧ୍ାର ଦେହବାକ� ଓ ��ପ୍ଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ  ହ�ି ଆଶଚ୍�4ୟ୍ଜନକ ଗମନାଗମନ ଉପଦେଭାଗ କରିବାକ�,   ହା�କ� ହା� ଧରି, 

 
ନିକ� 
ନି,  ଦେଶଷ ପ�4ୟ୍ନ୍�,             ଦେଶଷଦେର ନଦିେଜ ନଜି  ହ�ି ଶାନ୍�ିଦେର ରହବିାକ� ଓ �� ମଭ୍ର  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କ  ହ�ି ଶାନ୍�ିଦେର ରହବିାକ�
 ନମିନ୍�ର୍ଣ କର�ଅଛ� ।
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୨୮.   ବାପି୍ତଜକ ଗଯାହନ

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା  । ପି�ଃ,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର� ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ମହମିାନ୍ଵ�ି ହଅୁ   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
               ପର୍ାଥ4ନା କର� ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ମହାନ ହଅୁ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର� ଦେ� �� ମଭ୍କ� ପର୍ଶଂ ା କରିବାଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା

                କହୁ ଦେ ଥିଦେର �� ମଦ୍େଭ ମହାନ ହଅୁ। ଆମଦ୍େଭ ପର୍ାଥ4ନା କର�ଛ� ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା କର� ଦେ ଥିଦେର �� ମଦ୍େଭ ମହମିାପର୍ାପ�୍ ହଅୁ ଓ
     ଏଥିଦେର ମଦେହାର ପିତା ଦେଗୌରବ ପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେବ,   �ୀଶ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି,        ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଫ� ଧାରଣ କର� ଓ ପବି�ର୍ତା

 ଅନୁ ରଣ କର�    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର�, ପି�ଃ,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା କହୁ ନାହୁଁ� ଓ �ାହା କର�ନାହୁଁ�,  ଦେ ଥିଦେର ମଧୟ୍,  �� ମଦ୍େଭ
 ମହମିାନ୍ଵ�ି ହଅୁ  । ପି�ଃ,       ଦେ�ଦେବ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଉପା ନାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମ �୍କ ନ� କର�,    ତାହା  ପତ୍ାହ ାରା ଆମଭ୍ର  ଥ୍ି�ି

ଦେହାଇପାଦେର;             ରବିବାର ପର୍ା�ଃଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ର ଧମ4ପରାୟଣତାକ� ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଦେର ହଏୁ� ବିଭକ୍� ନ କରି ପାର�, 
            ମା�ର୍ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ  ୱ୍ୀକାର କରିବା ଆବଶୟ୍କ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଭ୍ ଜୀବନ ଉପା ନା ଓ  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ିର
 ଜୀବନ ଦେହଉ,          ପ�ଣି ଦେ�ଦେ�ଅଧିକ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା କର� ଦେ ଦେ� ଅଧିକ ପର୍ଶଂ ାର ଜୀବନ ଦେହଉ  । ପି�ଃ,   ଦେ�ାହନଙ୍କ  ମଗ�ଣ

ବିଶିଷଟ୍,     �� ମଦ୍େଭ ପଦ୍େରରଣ କରିଥିବା ଭବିଷୟ୍
୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍କ� ଧନ୍ୟବା
 କର�,  �
ବିା
      ଦେ ମାନଙ୍କର ବା�୍4ତା କଟ� ଓ କଠନି ଶବ
୍ କରିପାଦେର,          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଓ ଏହା  �ୟ୍ ଦେବାଲି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ପ�ଣି

               ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍କ� ପର୍ଶଂ ା କର� ଓ ବାକ୍ୟ ଅଭୟ୍ା ଦେର ପରିଣ� କରିବାକ� ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନୁ ନ୍ଧାନ
    କର� ଦେ ପରି �� ମଭ୍କ� ମହମିା କର�   । �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍।

୧.  ବାପ�ି୍ଜକ ଦେ�ାହନ

         �ୀଶ�ଙ୍କ  ମୟର �ିହ
ୁୀମାଦେନ ପର୍�ିଜ୍ଞା ବ� ଦେର ପଣୂ୍4ଣ ଏକ ପ�ରା�ନ ନୟିମର ଉ��୍ରାଧିକାରୀ ଥିଦେଲ,    ଓ ପ�ରା�ନ ନୟିମର
        ପର୍�ିଜ୍ଞା ବ� �ାହା  ମଗ୍ର ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ପୃଷଠ୍ଭମିୂ  ଷୃଟି୍ କଦେର      । ଆ
ପି� �୍କ ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଅବର୍ହାମଙ୍କ�

  
ଆି�ାଇଥିବା ପର୍�ିଜ୍ଞା ପରି,        ତାହାଙ୍କ ବଂଶଧରମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପାଇୁଁ ଏକ  ୱ୍�ନ୍�ର୍ ଦେଗାଷଠ୍ୀ ଦେହଦେବ,   ଦେ�ାଦେୟଲ ୨
     ଅଧୟ୍ାୟର ପର୍�ିଜ୍ଞା ବ� ପର୍ଭ�ଙ୍କର ଆଗାମୀ 
ନି ବିଷୟଦେର        । ଦେ ହି 
ନି ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ ରାଜୟ୍  ଥ୍ାପନ କରିଦେବ, 

     �ିଶାଇୟଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଏକ ଭବିଷୟ୍� ପରି�ର୍ାଣ ବିଷୟଦେର        । ପରି�ର୍ାଣ ପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ �୍� � ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ।
          �ିହଜିିକଲ ୩୬ ଅଧୟ୍ାୟର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାର ପର୍�ିଜ୍ଞା ତାହାଙ୍କ  ମ �୍ ଦେଲାକଙ୍କ ଉପଦେର ଢ଼ଳା�ିବ।

        ପ�ଣି ଏପରି ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭ ପର୍ାୟ ୫୦୦ ଖ୍ରୀ.ପ.ୂ         ମଲାଖୀ ପ� �୍କକ� �ାଇ ପ�ରା�ନ ନୟିମର ଦେଶଷ 
�ଇଟି ପ
କ� ଦେ
ଖିବ,  ଦେ�ଦେବ
         �� ଦେମ ଦେ
ଖିବ ଦେ� ଏହା ମଧୟ୍ ଏକ ପର୍�ିଜ୍ଞା  ହ�ି  ମାପ�ି୍ ହଏୁ  । ମଲାଖୀ,  ଅଧୟ୍ାୟ ୪:    ୫ ପ
ରଆରମଭ୍ର� କ�ହନ୍�ି, ଦେ
ଖ, 

          ପର୍ଭ�ଙ୍କର ମହ� ଓ ଭୟଙ୍କର 
ନିର ଆଗମନ ପଦୂେବ4 ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ଏଲିୟ,   ଭବିଷୟ୍
୍ବକ୍ତାଙ୍କ� ପଦ୍େରରଣ
କରିବା, ପ�ଣି,                ଆମଦ୍େଭ ଆ ି ଦେ�ପରି ପୃଥିବୀକି ଅଭିଶାପଦେର ଆଘା� ନ କର� ଏଥିପାଇୁଁ ଦେ  ନ୍ତାନଗଣ ପର୍�ି ପି�ୃଗଣର ହ
ୃୟ ଓ

    ପି�ୃଗଣ ପର୍�ି  ନ୍ତାନଗଣର ହ
ୃୟ ଦେଫରାଇବ।

              ଏହି  ମ �୍ ପର୍�ିଜ୍ଞା �ାହା ଏକ�ର୍ ଜଡି� ଓ ନମିି4� �ୀଶ�ଙ୍କ ଦେ ବା କା�4ୟ୍ ପାଇୁଁ ପୃଷଠ୍ଭମିୂ  ଷୃଟି୍ କର�ଅଛି    । ପ�ଣି ମଲାଖି
 ଦେଲଖାଗଲା ପଦେର,     �ିହ
ୁୀ ଧମ4 ପର୍�ୀକ୍ଷା କଲା           । ବା �୍ବଦେର ଏହା ଭାବବାଣୀ  ମବ୍ନ୍
ୀୟ ନୀରବତାର ୪୦୦ ବଷ4ର� ଉ
୍4ଧୱ୍
        ’        ପର୍�ୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଈଶୱ୍ର କହି ନ ଥିଦେଲ। ଏବଂ ତା ପଦେର ପର୍ାୟ ୨୭ ଶତା
ଧ୍ୀଦେର �ଦେହାନ ନାମକ ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି, 

    �ିଏ ବାପ�ି୍ଜକ ଦେ�ାହନ ଭାବଦେର ପରିଚି�,     ଦେ 
ୃଶୟ୍ଦେର ପର୍ଦେବଶ କଦେଲ      । ଏହା ବିଷୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମାଥିଉ ପ� �୍କର,  ୩
 ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପଢ଼�        । ପ�ଣି ପର୍ଥମ ୬ ଟି ପ
ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଢ଼� :

 ଦେ ହି କା�ଦେର,           ବାପ�ି୍ଜକ ଦେ�ାହନ ଉପ ଥ୍ି� ଦେହାଇ �ିହ
ୁା ପର୍ଦେ
ଶର ପର୍ାନ୍�ରଦେର ଦେଘାଷଣା କରି କହବିାକ� ଲାଗିଦେଲ, '  ମନ
 ପରିବ�୍4�ନ କର,   କାରଣ  ୱ୍ଗ4ରାଜୟ୍  ନ୍ନକିଟ ‘         । କାରଣ �ିଶାଇୟ ଭାବବା
ୀଙ୍କ 
ୱ୍ରା �ାହାଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉକ୍�

ଦେହାଇଥିଲା,   ଏ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି, '       ପର୍ାନ୍�ରଦେର ଉଚଚ୍ ଶବ
୍  ୱ୍ର କର�ଥିବା ଜଣକର  ୱ୍ର,    ପର୍ଭ�ଙ୍କ ପଥ ପର୍ �୍� � କର, 
    ତାହାଙ୍କ ରାଜ
ାଣଡ୍  �ଖ କର।'           ଦେ ହି ଦେ�ାହନ ଓଟ ଦେଲାମର ବ �୍ର୍ ପିନ୍ଧ�ଥିଦେଲ ଓ ଆପଣା କଟିଦେର ଚମ4ପଟ� କା ବାନ୍ଧ�ଥିଦେଲ, 

      ପ�ଣି ତାହାଙ୍କ ଖା
ୟ୍ ପଙ୍ଗପା� ଓ ବନମଧ� ଥିଲା       । ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀରଶୂାଲମ ଓ  ମଗ୍ର �ିହ
ୁା ପର୍ଦେ
ଶ,    ପ�ଣି �
୍4
ନ
        ନକିଟବ�୍4�ୀ  ମ �୍ ଅଞଚ୍�ର ଦେଲାକମାଦେନ ବାହାରି ତାଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ ିବାକ� ଲାଗିଦେଲ,      ଆଉଆପଣା ଆପଣା ପାପ  ୱ୍ୀକାର କରି

     ତାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା �
୍4
ନ ନ
ୀଦେର ବାପ�ି୍ଜି� ଦେହଦେଲ।

 ଲକୂ ୧:               ୮୦ ପ
ଦେର ଥିବା  ମାନ୍�ର ଅନୁଚଦ୍େଛ
ର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ� ଦେ�ାହନ ପର୍କୃ�ଦେର ବୃ
ଧ୍ପିର୍ାପ�୍ ଦେହଦେଲ ଓ �ଥାପି
             �ିଶାଇୟଙ୍କ ଭବଷିୟ୍ବାଣୀର  ଦେଚ�ନ  ଫ�ତା  ୱ୍ରଦୂେପ ଦେ ତାଙ୍କର ଦେ ବା କା�4୍ୟ ପର୍ାନ୍�ରଦେର ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି �ାହା
              ପର୍ାନ୍�ରଦେର ଉଚଚ୍ ଶ
ଧ୍ କର�ଥିବା ଜଣକର  ୱ୍ର ଦେହବ �ାହା ଆଗାମୀ ରାଜାଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ପଥ ପର୍ �୍� � କରିବ  ।

                ତାଙ୍କର ବ �୍ର୍ ଓ ତାଙ୍କ ଖା
ୟ୍ ଏକ  ର� ଜୀବନ ଦେଶୈ� ପର୍
ଶ4ନ କଦେର ପ�ଣି �ଥାପି ତାହାଙ୍କର ବ �୍ର୍ ମଲାଖୀଦେର
         ପର୍�ିଜ୍ଞାର ଏକ  ଦେଚ�ନ  ଫ� ଅଦେଟ। କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୨ ରାଜାବ�ି ୧:    ୮ ପଢ଼� ଦେ�  ୱ୍ଗ4ରାଜୟ୍,   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ର

            ଆଗମନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜ�ୱ୍ ପାଇୁଁ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ପର୍ �୍� � କରିବାକ� ଦେ�ାହନକ� ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଦେ ମାନଙ୍କର ପାପର�
        ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ ଦେ
ଇ ଦେ ମାନଙ୍କ� ପର୍ �୍� � କରିବାକ� ତାହାଙ୍କ� ପଡିବ।
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        ଦେ�ାହନ  ଷୃଟି୍ କରିଥିବା ଉ� ୍ାହର  �୍ରକ� ଅବମାନନା କରିବା ପର୍କୃ�ଦେର କଷଟ୍କର     । ନରିବତାର ୪୦୦ ବଷ4 ଉ
୍4ଧ,  ଏହି  ମ �୍
ପର୍�ିଜ୍ଞା,         ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ ଆ ିବା ପାଇୁଁ �ିହ
ୁୀ ହ
ୃୟଦେର ଏହି  ମ �୍ ଇଚଛ୍ା,       ଓ ହଠା�୍ ଏଠାଦେର ଏଲିୟଙ୍କ ପରି ଜଦେଣ

 ବୟ୍କ୍�ିକ� ଦେ
ଖା�ାଏ,     �ିଏ ଏଲିୟଙ୍କ ପରି କା�4ୟ୍ କରନ୍�ି,         ଦେ ଦେଘାଷଣା କରନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମଲାଖୀ ଭବିଷୟ୍
ବାଣୀର  ଫ�ତା
      ଅଟନ୍�ି ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ ଦେକାଣ ଅନୁଦେକାଣଦେର ଅଛି           । ଏଥିଦେର ଆଶଚ୍�4୍ୟ କଥା ନାହିଁ ଦେ�  ମ �୍ �ିର�ଶାଲମ ଏବଂ �ିହ
ୁା

             ତାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ବାପ�ି୍ଜି� ଦେହବାକ� ବାହାରିଦେଲ। ଦେ�ାହନ  ଷୃଟି୍ କରିଥିବା ଉ� ୍ାହର  �୍ରକ� ଅବମାନନା କରିବା ଦେବାଧହଏୁ
କଷଟ୍କର।

 ଏବଂ �ଥାପି,                ମଭ୍ବ�ଃ �� ମଭ୍ ଓ ଦେମା ପାଇୁଁ  ଂଘଷ4 ବ� ଝିବାକ� କଷଟ୍କର ଦେ� ଦେ�ାହନଙ୍କ ବା�୍4ତା ଏକ  ମୟଦେର  ଷୃଟି୍
ଦେହାଇଥାନ୍ତା,     ବିଦେଶଷ କରି ଧାମି4କ ଦେନତାମାନଙ୍କ  ହ�ି         । ଦେଲାକମାଦେନ ଏହାକ� ଭଲ ଭାବଦେର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପରି ମଦେନହଏୁ, 

          ମା�ର୍ ଦେ�ାହନ ପର୍ଚାର କର�ଥିବା ଓ ବାପ�ି୍ ମ୍ ଦେ
ଉଥିବା ଦେବଦେ� ଏକ ଗ�ର��ର,    ଗ�ର��ର  ଂଘଷ4 ଉ�ଦ୍େ�ଜି� ଦେହାଇଥିଲା;  ଧାମି4କ
  ଦେନତାମାନଙ୍କ  ହ�ି  ଂଘଷ4      ‘     । କାରଣ ତାହାଙ୍କ ବା�୍4ତା ଥଲିା ମନପରିବ�୍4�ନ କର ଏବଂ ବାପ�ି୍ଜି� ହଅୁ!’,   ଏବଂ ଧାମି4କ ଦେନତାମାଦେନ

  “    ପର୍�ିକ୍ରିୟା କରିଥିଦେବ ଦେକଉୁଁ ବିଷୟଦେର ମନପରିବ�୍4�ନ କରିଦେବ?” “      ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବାର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ;
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅବର୍ହାମଙ୍କର  ନ୍ତାନ ”   । ଦେ ମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କଦେଲ,      ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍  ମ �୍ �ିହ
ୁୀମାନଙ୍କର ଅଦେଟ, 
    ଦେ ମାନଙ୍କର ପାପ କିମବ୍ା ପାପର ଅଭାବ,     ବିଶୱ୍ା କିମବ୍ା ବିଶୱ୍ା ର ଅଭାବ  ��୍ଦ୍େୱ      । �ିହ
ୁୀ ଦେନତାମାଦେନ ପର୍�ିକ୍ରିୟା କରି

 “           ଥାନ୍ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପର୍ �୍� � ଦେହବାକ� ପଡିବ ନାହିଁ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ିହ
ୁୀ ଦେହାଇ ଜନ୍ମ ଦେହଲୁ;  ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�
   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅବର୍ହାମଙ୍କ ବଂଶଧର ଦେହଲୁ।"           ଏହା ଏହି ଦେଲାକମାନଙ୍କଠାଦେର ପର୍ଥମ 
ନିର� ଅନ୍�ନି4ହ�ି ଦେହାଇଥିଲା ଦେ�

   ଦେବାଧହଏୁ  ବ�ଠାର� ପାପୀ ବୟ୍�ୀ�,       ମ �୍ ଇ ର୍ାଏଲଆଶୀବ4ା
 ପର୍ାପ�୍ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,  ’   ଏବଂ ତା ପଦେର  ମ �୍
   ଅଣ�ିହ
ୂୀମାଦେନ 
ଣଡି୍� ଦେହବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି          । ଦେ�ଣ� ଦେ�ାହନଙ୍କଠାର� ଶ�ଣିବାକ� ଓ ବାପ�ି୍ ମ୍ ଦେହବାକ� �ାଉଥିବା  ମ �୍
    ଦେଲାକମାନଙ୍କର ମନର ଉ�ଦ୍େ�ଜି� ଅବ ଥ୍ା  ହ�ି,    ଦେ�ାହନ ଓ ଧାମି4କ ଦେନତାଗଣ; ଶା �୍ର୍ୀ, ଫାରଶୂୀ,   ଓ  ା

ୂ୍କୀମାନଙ୍କ

    ମଧୟ୍ଦେର ଅବିଶୱ୍ା ନୀୟ  ଂଘଷ4  ଥ୍ାପି� ଦେହାଇଥିବ।

୨.   ଦେ�ାହନଙ୍କ ବାପ�ି୍ ମ୍

                ଂଘଷ4ର ଏକ ଅଂଶ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଦେ�ାହନଙ୍କ ବାପ�ି୍ ମ୍ର ଅଥ4  ହ�ି  ମପ୍ା
ନ କରିବାକ� ପଡିଥିଲା ଏହା ଉପଦେର ଅଦେନକ
 ଆଦେଲାଚନା ରହଅିଛ,ି        “  ” କିନ୍�� ଅଧିକାଂଶ ଦେଲାକ ଦେ
ଖିବାଦେର ଆରାମ
ାୟକ ଦେ� �ାହାକ� ଧମ4ାନ୍�ରି� ବାପ�ି୍ ମ୍ କ�ହା�ାଏ,  ଏହା

   ଉପଦେର ଦେ�ାହନଙ୍କ ବାପ�ି୍ ମ୍ ଆଧାରି�            । ଜଦେଣ ଧମ4ାନ୍�ରି� ବୟ୍କ୍�ି ଦେକବ� ଜଦେଣ ଧମ4 ପରିବ�୍4�ନକାରୀ ଅଦେଟ। ଦେ�ଣ� �
ି
    �� ମଦ୍େଭ ଜଦେଣ ଅଣ�ିହ
ୂୀ ଦେହାଇଥାନ୍� ,            ଦେ�ଦେବ �� ମଭ୍କ� ଜଦେଣ �ିହ
ୁୀ ଦେହବାକ� ଧମ4 ପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ� ପଡିଥାନ୍ତା ଓ

               ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ� �ିଦେନାଟି ବିଷୟ ନହି�ି ଅଛି �ାହା ଅଣ�ିହ
ୂୀମାନଙ୍କ� ଧମ4 ପରିବ�୍4�ନ କରିବା ପାଇୁଁ କରିବାକ� ପଡ� ଥିଲା; 
      �ିହ
ୂୀ ଦେହବାକ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ମନ୍
ରିକ� ଉପହାର ଦେ
ବାକ� ପଡ଼ୁଥଲିା     । ଦେ ମାନଙ୍କ�  �ନ୍ନ� ଦେହବାକ� ପଡ଼ୁଥିଲା,   ଏବଂ ପଦେର

   ଦେ ମାନଙ୍କ� ବାପ�ି୍ଜି� ଦେହବାକ� ପଡ଼ୁଥିଲା            । ଏବଂ ଏହା ଧମ4ାନ୍�ରି� ବାପ�ି୍ ମ୍ର ଗ�ର��ଵ୍ �ାହା ଆମଭ୍କ� ଦେ�ାହନଙ୍କ
              ବାପ�ି୍ ମ୍  ହ�ି  ଂଘଷ4 ବ� ଝିବାଦେର ଆମଭ୍କ�  ାହା�ୟ୍ କଦେର। କାରଣ �ିହ
ୁୀମାଦେନ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଉଥିଦେଲ ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ମଦ୍େଭ

           ଜଦେଣ ଅଣ�ିହ
ୂୀ ଥିଲ ଏବଂ �� ମଦ୍େଭ ଜଦେଣ �ିହ
ୁୀ ଦେହବା ପାଇୁଁ �� ମଦ୍େଭ ଧମ4ାନ୍�ରି� ଦେହଲ,     �� ମଭ୍ର ବାପ�ି୍ ମ୍ଦେର �ାହା ଘଟ� ଥଲିା
            ତାହା ଦେହଉଛି �� ମଦ୍େଭ ଜଦେଣ ଅଣ�ିହ
ୂୀ ଭାବଦେର �� ମର ପ�ର�ଣା ଜୀବନ ପର୍�ି ମରି�ାଉଥିଲ      । ଦେ ହି ଜୀବନର ଅ �ି୍�ୱ୍ ବନ୍


   ଦେହଲା। ଏହା ଆଉ ନାହିଁ,        ଓ �� ମଦ୍େଭ ପର୍କୃ�ଦେର ଏକ ନୂ�ନ ଜୀବନଦେର ପର୍ଦେବଶ କଲ        । ଜଦେଣ ଅଣ�ିହ
ୂୀ ଭାଦେବ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ।
ଏବଂ, ବା �୍ବଦେର,               ଜଦେଣ ଅଣ�ିହ
ୂୀ ନ ଦେହବା ଏବଂ �ିହ
ୁୀ ଦେହବା ମଧୟ୍ଦେର ବିର�ି ଏଦେ� ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଥିଲା ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

   ଋଣଗ୍ର �୍ ଦେଲାକଙ୍କ କାହାଣୀ ପଢ଼� ;        ଅଣ�ିହ
ୂୀମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଋଣଗ୍ର �୍ ଥିଦେଲ ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ଧମ4ାନ୍�ରି� ଦେହଦେଲ, 
  ଦେ ମାଦେନ �ିହ
ୁୀ ଦେହଦେଲ,       ଦେ�ଣ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଋଣ ପରିଦେଶାଧ କରିବାକ� ପଡିବ ନାହିଁ    “। ଦେ ମାଦେନ କହଦିେଲ ଆଦେର,    ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ଆଉ

 ଜୀବି� ନାହିଁ          ” । ଦେ ହି ଅଣ�ିହ
ୂୀ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ� ଜଦେଣ �ିହ
ୂୀ। ମୁଁ� ଆରମଭ୍ କରି ାରିଛ।ି ଆଦେମନ୍!  ଏବଂ ବା �୍ବଦେର,   ଦେଗାଟିଏ ବିଦେଶଷ
               ଘୃଣାଜନକ ଵଵିରଣ ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଜଦେଣ ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ�ଅ ଧମ4ାନ୍�ରି� ଦେହଦେଲ �
ୱ୍ାରା ଦେ ମାଦେନ ବିବାହ ଦେହାଇ ପାରିଦେବ  ।

ବ�୍4�ମାନ,   ତାହା ଦେ��ିକି ଘୃଣାଜନକ,           ଏହା ବଣ୍4ଣନା କଦେର ଦେ� ଧମ4ାନ୍�ରି� ବାପ�ି୍ ମ୍ଦେର ଦେକଦେ� 
ୃଢ଼଼ ବିର�ି ଥିଲା;  ଦେ ମାନଙ୍କ
                ’  ମଧୟ୍ଦେର ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଜଦେଣ ଅଣ�ିହ
ୂୀ ପରି ଥିଦେଲ ଦେ ହି ଜୀବନ  ମାପ�୍ ଓ ଏକ  ପ୍ଷଟ୍ ବିର�ି ଦେହାଇଥିବାର� ଏବଂ ତା ପଦେର

    �ିହ
ୁୀ ଦେହାଇ ଜୀବନ ଆରମଭ୍ କରିବାଥିବାର�         । ଏହା  ମଭ୍ବ�ଃ ଦେ�ାହନଙ୍କ ବାପ�ି୍ ମ୍ର ପୃଷଠ୍ଭମିୂ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ�ାହନ
     ଦେଘାଷଣା କଦେଲ ଦେ� ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ବାପ�ି୍ଜି� କରା�ିବାକ�,       ଏହା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର �ାହା ଦେ ମାଦେନ ବ� ଝି ପାରିଥାନ୍ଦେ�।

             ଦେ�ାହନଙ୍କ ବାପ�ି୍ ମ୍ ଦେଗାଟିଏ ଦେଘାଷଣା ଥିଲା ଦେ� ଅଣ�ିହ
ୂୀମାନଙ୍କ ପରି �ିହ
ୂୀମାଦେନ ମଧୟ୍ ଠକି  ମାନ  ଥ୍ି�ିଦେର ଅଛନ୍�ି  ।
              ଏହାର ଅଥ4 ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଦେ ମାଦେନ �ିହ
ୂୀ ଦେହାଇଥିବାର� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର ଦେ ମାଦେନ ଆପଣା କ୍ରିୟା  କାଦେଶ ଗ୍ରହଣଦେ�ାଗ୍ୟ ଓ

     ମାନବଜା�ିୟ ଅବ�ରଣ ପରି�ର୍ାଣର ନଶିଚି୍�ତା 
ଏି ନାହିଁ।

୩.     �ିହ
ୁୀ ଦେନତାମାନଙ୍କ  ହ�ି ଦେ�ାହନଙ୍କ  ଂଘଷ4

          �� ମଦ୍େଭ ଶା �୍ର୍ୀ ଏବଂ ଫାରଶୂୀମାନଙ୍କ  ହ�ି କାହିଁକି  ଂଘଷ4 ଦେହଲା ତାହା ଦେ
ଖି ପାର       । �
ି ମୁଁ� ଏହାକ� ଅନ୍ୟ ଭାଦେବ କଦେହ; 
  ଈଶୱ୍ରଙ୍କର ନା�ି ନାହିଁ,    ଈଶୱ୍ରଙ୍କର ଦେକବ�  ନ୍ତାନ ଅଛନ୍�ି        । ପରିବାରର ଦେ�ାଜନା ନାହିଁ। ଦେକହି ଦେ ମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ

         କାଦେଶ ଇଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିଦେବ ନାହିଁ। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନା�ି ନାହିଁ;    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ପିଲାମାଦେନ ଅଟ�   । ଏବଂ
       ତାହା  ବ� ହିଁ ଦେ�ାହନଙ୍କ ବାପ�ି୍ ମ୍ ବିଷୟର ଦେଘାଷଣା ଥିଲା।
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   ୭ ର� ୧୦ ପ
ଦେର, ��ପ୍ଦେର,         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ାହନ ଏବଂ �ିହ
ୁୀ ଦେନତାମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ପର୍କୃ�  ଂଘଷ4 ଦେ
ଖ�;   କିନ୍�� ଫାରଶୂୀ
      ଓ  ା

ୂ୍କୀମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଅଦେନକ ବାପ�ି୍ ମ୍ ନମିନ୍ଦେ� ଆ �ଅଛନ୍�ି,     ଏହା ଦେ
ଖି ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� କହଦିେଲ, “   ଦେର କା� ପ4ର

ବଂଶ!’ [  ‘ ’  ଦେମାଦେ� ବଂଶ ଦେ
ଖିବାକ� ପଡି଼ଲା;    ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି  ନ୍ତାନ      । �� ମଦ୍େଭ ଦେଛାଟ ଦେଛାଟ  ପ4ର 
�!]   ଆଗାମୀ କ୍ଦେରାଧର�
      ପଳାୟନ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� କିଏ �� ମଭ୍କ� ଦେଚ�ନା ଦେ
ଲା?      ଏଣ� ମନପରିବ�୍4�ନର ଉପ��କ୍� ଫ� ଉ�ପ୍ନ କର,    ପ�ଣି ଅବର୍ହାମ �

 ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପିତା,      ମଦେନ ମଦେନ ଏପରି କହବିାକ� ଭା� ନାହିଁ,"    କାରଣ ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� କହଅୁଛ,ି    ଈଶୱ୍ର ଏହି ପଥରଗ�ଡାକର�
    ଅବର୍ହାମଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�  ନ୍ତାନ ଉ�ପ୍ନ କରିପାରନ୍�ି  । [         ପଥର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଚାଲିଥିବା ଶବ
୍ ଉପଦେର ଏକ

 ନାଟକ ଚାଲିଅଛି       । ଆରାମିକ୍ ଭାଷାଦେର ଶବ
୍ଗ�ଡି଼କ ପର୍ାୟ  ମାନ ଅଦେଟ।] ଆଉ,       ଏଦେବ  �
ଧ୍ା ଗଛଗ�ଡିକ ମ�ୂଦେର କ�ରାଢ଼ି଼ ଲାଗିଅଛ;ି 
ଅ�ଏବ,  ଦେ�ଦେକୌଣ ି ଗଛ,    ଭଲଫ� ନଫଦେ�,    ତାହା ହଣା�ାଇ ନଆିୁଁଦେର ପକା�ିବ।

 �� ମଦ୍େଭ ଦେ
ଖ,       ଦେ�ାହନ ଦେ ମାନଙ୍କ ମନପରିବ�୍4�ନର ଆନ୍�ରିକତା ଉପଦେର ପର୍ଶନ୍ କର�ଅଛନ୍�ି    “   । ଦେ କହନ୍�ି ଦେ�ପ�4ୟ୍ନ୍� ମୁଁ�
                �� ମଭ୍ର ମନପରିବ�୍4�ନର ଫ� ନ ଦେ
ଦେଖ ମୁଁ� �� ମଭ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ �� ମଦ୍େଭ �
ି ବା �୍ବଦେର ଅନୁ�ପ�୍ ଦେ�ଦେବ

         �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ଜୀବନଦେର ଉ��୍ମ ଫ� ଦେ
ଖିବ। �
ି �� ମଦ୍େଭ ବା �୍ବଦେର ଅନୁ�ପ�୍,     ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭ ଆଜ୍ଞାଧୀନତା ଆଡକ�
ଗ�ିବିଧି,    ପବି�ର୍ତା ଆଡକ� ଗ�ିବିଧି ଦେ
ଖିବ     । ଏବଂ ଲକୂ ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର,        ଲୁକ ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ କରିଛନ୍�ି ଦେ� ଏହା ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ

 କିପରି ଦେ
ଖା�ାଉଛି   ’  । ଏବଂ ତା ପଦେର ଦେ�ାହନ,            ଆପ��ି୍ ଆଶା କରି �ାହା ଦେ ନଶିଚି୍� ପାଇୁଁ ଜାଣନ୍�ି ତାହା ଆ ିବାକ� �ାଉଛି ଦେବାଲି, 
 ଦେ କ�ହନ୍�ି, “ଆହାଃ,  କଥା ପର୍ ଙ୍ଗଦେର,      �� ମଭ୍ର ମାନବଜା�ିୟ ଐ�ିହର ଅଥ4 କିଛି ନାହିଁ!    ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ଦେ
ଇଥିବା ତାହାଙ୍କ

       ପର୍�ିଜ୍ଞା  ଫ� କରିବାକ� ଈଶୱ୍ର �� ମଭ୍କ� ଆବଶୟ୍କ କରନ୍�ି ନାହିଁ;        ଦେ ଏହି ପଥରଗ�ଡି଼କ ମଧୟ୍ର� ଅବର୍ହାମଙ୍କ ପାଇୁଁ  ନ୍ତାନ
 ଉ�ପ୍ନ କରିପାରନ୍�ି      । ଦେ �� ମଭ୍କ� ଆବଶୟ୍କ କରନ୍�ି ନାହିଁ!” 

           ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ ମନପରିବ�୍4�ନର ଆନ୍�ରିକତାକ� ପର୍ଶନ୍ କରନ୍�ି କାରଣ ଦେ ମାନଙ୍କ ମନପରିବ�୍4�ନ ଦେ ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର
    ୱ୍ୟଂ ପର୍
ଶ4ନ କଲା ନାହିଁ   । �� ମଦ୍େଭ ଦେ
ଖ,          ଏହି ବିଷୟ ବ�  ମପ୍କି4� ଅଦେଟ କାରଣ �
ି �ିହ
ୂୀ ଦେନତାମାଦେନ ବା �୍ବଦେର

    ଦେ�ାହନଙ୍କ ବାପ�ି୍ ମ୍ର ଗ�ର��ୱ୍ତା ବ� ଝିଥାନ୍ଦେ�,     ଦେ�ଦେବ ଦେ ମାନଙ୍କ ମନପରିବ�୍4�ନ ବା �୍ବ ଦେହାଇଥାନ୍ତା।

ମା�ର୍,           �ିହ
ୂୀ ଦେନତାମାଦେନ ଭାବନ୍�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର ଅପ4ଣ କରିବାକ� ଦେ ମାନଙ୍କର କିଛି ବିଷୟ ଅଛ;ି   ଅନ୍ୟ ବିଷୟ
ମଧୟ୍ର�,   ଦେ ମାନଙ୍କ ଜା�ିଗ� ପରମପ୍ରା          । ଦେ�ଦେହ�� ଦେ ମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ପଣୂ୍4ଣ ହ �୍
ୱ୍ୟ  ହ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ�

         ଆ ନ୍�ି କାରଣ ଦେ�ଣ� ଦେ ମାଦେନ ଭାବନ୍�ି ଦେ ମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଜ4ନ କରିବାକ�,     ତାହାଙ୍କ �ୃପ�ି୍ ଅଜ4ନ କରିବାକ�,  ଓ
      ତାହାଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ଉପ ଥ୍ାପନ କରିବାକ� କିଛି ବିଷୟ କରିପାରିଦେବ, "ଉ��୍ମ, ପରିଦେଶଷଦେର,   ମୁଁ� ଜଦେଣ �ିହ
ୂୀ"  ଦେ�ଦେବ

   ଦେ ମାନଙ୍କ ମନପରିବ�୍4�ନ ବା �୍ବ ନୁଦେହୁଁ,          କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବା ପାଇୁଁ ଦେ ମାନଙ୍କର ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ଅଛି
   ଦେବାଲି ବା �୍ବଦେର ଭାବନ୍�ି ନାହିଁ।

             କିନ୍�� ଦେ�ାହନ ବ�ଝନ୍�ି ଦେ� ବା �୍ବ ମନପରିବ�୍4�ନ ଆମଭ୍ ପାପପଣୂ୍4ଣ ଅବ ଥ୍ାର  ଠକ୍ି ମଲ୍ୂୟାଙ୍କନ  ହ�ି ଆରମଭ୍ ହଏୁ  ।
           ଦେ�ାହନ ବ�ଝନ୍�ି ଦେ� ଶ�ନ୍ୟ ହ �୍  ହ�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ ିବା ଓ "     �� ମଭ୍କ� ଦେ
ବାକ� ଦେମାହର କିଛି ନାହିଁ    । ଦେମାର ପର୍ାଣ

      ”           ବ
�ଦେର �� ମଭ୍କ� ଦେ
ବାକ� ଦେମା ପାଖଦେର କିଛି ନାହିଁ। ଦେବାଲି କହବିା 
ୱ୍ାରା �� ମଭ୍ ଓ ଦେମା 
ୱ୍ାରା ମନପରିବ�୍4�ନ ଆରମଭ୍ ହଏୁ।
   ପ�ଣି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଦେଖାଲା,     ଶ�ନ୍ୟ ହ �୍ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ ିବ,    ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ମନପରିବ�୍4�ନ ବା �୍ବଦେର ହଏୁ।
                 ଏହା ଦେକବ� �� ମଭ୍ ହ
ୃୟକ� ପରିବ�୍4�ନ କଦେର ନାହିଁ ମା�ର୍ �� ମଭ୍ ଜୀବନକ� ମଧୟ୍ ଏବଂ �� ମଭ୍ ଜୀବନ ଫ� ଦେ
ଖାଇବାକ�

         ଆରମଭ୍ କଦେର ଏବଂ �� ମଦ୍େଭ ପବି�ର୍ତା ଆଡକ� ବୃ
ଧ୍ି କରିବାକ� ଆରମଭ୍ କର।

     �
ି ମୁଁ� ଏହାକ� ଅନ୍ୟ ଉପାୟଦେର କହପିାଦେର,     ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଏହାକ� ଏହପିରି କହବିି       । ବାଇବଲ  ମଵ୍
ୀୟ ମନପରିବ�୍4�ନ ପାଇୁଁ ଦେକୌଣ ି
                ଥ୍ାନ ନାହିଁ �ାହା କ୍ରମାଗ� ପାପ 
ୱ୍ାରା ଅନୁ ରଣ କରା�ାଏ। ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ପର୍�ି �ିଏ ଏକ ପରିବ�୍4�ନର ଅନୁଭ�ିୂ ପାଇଥିବାର

         
ାବି କଦେର ଓ �ାହାର ଜୀବନ ଦେକୌଣ ି ପରିବ�୍4�ନ ପର୍
ଶ4ନ କଦେର ନାହିଁ,      ପ�ଣି ଦେ ଭାଦେବ ଏହା ଠକ୍ି ଅଛ,ି    ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ପର୍�ି
     ମଧୟ୍ ଦେ�ାହନ ଉଚଚ୍  ୱ୍ର କରି କହନ୍�ି, “     ମନପରିବ�୍4�ନର ଉପ��କ୍� ଫ� ଉ�ପ୍ନ କର!”      ଏବଂ �
ି ଫ� ଉ�ପ୍ନ ନ କର, 
               ଦେ�ଦେବ ଦେ�ାହନ କହନ୍�ି ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଚାରର କ�ରାଢ଼଼ୀ �� ମଭ୍ର ପା
କ� କାଟି ପକାଇବ ଏବଂ �� ମଭ୍କ� ଅଗ୍ନଦିେର ନକ୍ିଦେଷପ

କରା�ିବ!

           ବ�୍4�ମାନ ମୁଁ� କ�ପ୍ନା କରିପାଦେର �ାହା �� ମଭ୍ର ମନ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଦେ
ୌଡି଼ଅଛି ତାହା ଦେହଉଛ:ି

  ଅନୁଗ୍ରହ ଦେକଉୁଁଠି ଅଛ?ି 

        ଏହି ପର୍କାର କା�4ୟ୍  ମପ୍ା
ନ କରିବାକ� ଐଶୱ୍ରିକ ଶକ୍�ି ଦେକଉୁଁଠି ଅଛ?ି

 ଦେମାର ଅଥ4,        �� ମଦ୍େଭ କହଛୁ କି �� ମଦ୍େଭ ଆପଣାର ପରି�ର୍ାଣ ହରାଇ ପାର?

      ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହପିରି ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶଗ�ଡିକ� ଦେ
ଖ�,     ଅନ୍ୟ  ଥ୍ାନ ବ�କ� �ିବାର ପର୍ବୃ��ି୍ ଅଛ,ି  ବିଦେଶଷ�ଃ
      ଅନ୍ୟ  ଥ୍ାନ ବ� �ାହା ଟିକିଏ ଅଧିକ ଆରାମ
ାୟକ            । କିନ୍�� ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଉ� ୍ାହ�ି କରିବି ଦେ� ଏହି ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ନଜି ପାଇୁଁ

     କହବିାକ� ଦେ
ଉ। ଏହି ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ଦେରାମୀୟ ୮:      ୩୮ ଓ ୩୯ ପରି ବା �୍ବ ଅଦେଟ;       … ମୁଁ� ହ
ୃଦେବାଧ କଦେର ଦେ� ଜୀବନ କି ମୃ�� ୟ୍ ଉଚଚ୍ ଥ୍
    ବିଷୟ କି ନୀଚ ଥ୍ ବିଷୟ,              କି ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି  ଷୃଟ୍ ବ �୍� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ଭ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପର୍କାଶି�

     ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମର� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ବିଚଛ୍ନି୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ   । ତାହା ବା �୍ବ! ଠକ୍ି?   ତାହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ    । ଅନୁମାନ କର କଣ? 
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  ଏହା ଏହପିରି ଅଦେଟ             । ମନପରିବ�୍4�ନ ଏକ ପରିବ�୍4�ି� ଜୀବନଦେର ନଜିକ� ନଶିଚ୍ୟ ଦେ
ଖାଇବା 
ରକାର। ଇଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମର�
    ଦେମାଦେ� କିଛି ବିଚଛ୍ନି୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ;         ପିତାଙ୍କ ହ �୍ର� ଦେକହି ଦେମାଦେ� ଛଡ଼ାଇ ଦେନଇ ପାରିଦେବ ନାହିଁ [  ଦେ�ାହନ ୧୦]   । ପାରାମାଥି4କ

                ମଵ୍ନ୍
ୀୟ ଟ�ମ� ଅ ଥ୍ରି ଦେହାଇ ଚାଲିବାର ଏହପରି ପାଶ୍4ୱକ� �ିବାକ� ଓ ଏହା ଘ�ଞଚ୍ାଇବାକ� ଓ ଏହାକ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର
        ’      ଅଣଦେ
ଖା କରିବାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମଥ4ନ କରି ପାରିବ� ନାହିଁ। କାରଣ ତା ପଦେର ଟ�ମ� ଅ ଥ୍ିର କା�4ୟ୍ କଦେର ନାହିଁ,   ଏହା କଦେର

କି?

         ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ଆମଦ୍େଭ କାହିଁକି କମପି୍� ଦେହଉ ଏହା ଦେହଉଛି ଦେଗାଟିଏ କାରଣ        । ଦେ�ପରି ୧ ପି�ର ୧ ଅଧୟ୍ାୟ କଦେହ
               ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର କମପି୍� ଦେହଉ କାରଣ ଦେ ମଧୟ୍ ବିଚାରର ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି। ଦେ ପଦ୍େରମ ଓ

 ଅନୁଗ୍ରହର ଈଶୱ୍ର;               ଦେ ବିଚାରର ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି ଓ ଏକ ବା �୍ବ ମନପରିବ�୍4�ନ ପାଇୁଁ ଦେ ଅହ୍ୱାନ କରନ୍�ି �ାହା ଆମଭ୍
   ଜୀବନଦେର ଆପଣାକ� ପର୍
ଶ4ନ କଦେର।

            ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍
ୀୟ ମନପରିବ�୍4�ନ ପାଇୁଁ ଦେକୌଣ ି  ଥ୍ାନ ନାହିଁ �ାହା କ୍ରମାଗ� ପାପ 
ୱ୍ାରା ଅନୁ ରଣ କରା�ାଏ   । ଏହା
           ନଶିଚି୍� ଭାଦେବ ଶା �୍ର୍ଦେର ଅ �ି୍�ୱ୍ ନାହିଁ। ଏହା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଦେ�ାହନଦେର ଅ �ି୍�ୱ୍ କଦେର ନାହିଁ।

୪.      ଦେ�ାହନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ପଥ ପର୍ �୍� � କର�ଥିଦେଲ।

’         ତା ପଦେର ଦେ�ାହନ ୧୧ ଓ ୧୨ ପ
ଦେର ଏହା ଚାଲୁ ରଖନ୍�ି,         ଦେ ଗ�ର��ୱ୍ ଆଦେରାପ କରନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଦେକବ� ଜଦେଣ ପର୍ �୍� �କାରୀ;  ଦେ 
     ଦେକବ� ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ପଥ ପର୍ �୍� � କର�ଛନ୍�ି  ’    “  । ତା ପଦେର ଦେ କ�ହନ୍�ି ମୁଁ�  ିନା,    �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ମନପରିବ�୍4�ନ ନମିନ୍ଦେ�
  ଜ�ଦେର ବାପ�ି୍ ମ୍ ଦେ
ଉଅଛ,ି     ମା�ର୍ ଦେମା ଉ�ତ୍ାଦେର ଦେ� ଆ �ଅଛନ୍�ି,    ଦେ ଦେମାଠାର� ଅଧିକ ଶକ୍�ିମାନ,    ତାହାଙ୍କ ପା
�କା ବହନ

    କରିବା ପାଇୁଁ ମୁଁ� ଦେ�ାଗ୍ୟ ନୁଦେହୁଁ             । ଦେ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା ଓ ଅଗ୍ନଦିେର ବାପ�ି୍ ମ୍ ଦେ
ଦେବ। ତାହାଙ୍କ ହା�ଦେର କ�ଲା ଅଛ,ି
             ଆଉ ଦେ ନଜି ଖଳା ଉ��୍ମ ଭାଦେବ ପରିଷକ୍ାର କରି ଆପଣା ଗହମ ଅମାରଦେର  ଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଦେବ,    କିନ୍�� ଅଗାଡି଼�ାକ ଅନବି4ାଣ

 ଅଗ୍ନଦିେର ପଡ଼ି଼ପକାଇଦେବ ”   “        । ଦେ�ାହନ କହଅୁଛନ୍�ି ମୁଁ� �ିଶାଇୟଙ୍କ ଭବିଷୟ୍
ବାଣୀର  ଫ�ତା ମା�ର୍ ରାଜାଙ୍କ ଆଗମନ
        ନମିନ୍ଦେ� ଆମଭ୍କ� ପଥ ପର୍ �୍� � କରିବାକ� ପଡିବ। ମୁଁ� ମଲାଖୀର  ଫ�ତା;     ମୁଁ� ପର୍ �୍� �କାରୀ ଏଲିୟଙ୍କ ବୟ୍କ୍�ି�ୱ୍ ଅଦେଟ ”।

       ଦେ�ାହନ କହଅୁଛନ୍�ି ଏହି ଜଗ�ଦେର 
�ଇ ପର୍କାରର ଦେଲାକ ଅଛନ୍�ି  । [       ମୁଁ� ଏକ କଳା ଓ ଗରା ଜା�ିର ପ�ର�ଷ      । ମୁଁ� ଏହା ପ ନ୍
 କଦେର
    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହି ପର୍କାର ବିଷୟ ଘଦେଟ।]      ଏହି ଜଗ�ଦେର 
�ଇ ପର୍କାରର ଦେଲାକ ଅଛନ୍�ି।

କ.  ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବ�ଝନ୍�ି,       ଦେ ମାନଙ୍କର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର ଉ� ୍ଗ4 କରିବାକ� କିଛି ନାହିଁ।

        ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବ�ଝନ୍�ି ଈଶୱ୍ରରଙ୍କ ନକିଟଦେର ଅପ4ଣ କରିବାକ� ଦେ ମାନନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ,   ଦେ ମାନଙ୍କର ଜା�ୀୟତା ନୁଦେହୁଁ,  କିଛି
ନାହିଁ   । ଦେ ମାଦେନ ଦେଖାଲା,     ଶ�ନ୍ୟ ହ �୍ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ ନ୍�ି       । ପ�ଣି ଏହି ଦେଲାକମାଦେନ ଦେ�ାହନଙ୍କ ବାପ�ି୍ ମ୍ଦେର  ମପ4ଣ

              କରିଥିଦେଲ। ଦେ ମାଦେନ ବା �୍ବଦେର ଅନୁ�ପ�୍ ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟର ପରିବ�୍4�ନ ହିଁ ଦେ ମାନଙ୍କ ଜୀବନକ� ପର୍ଭାବି� କରିଅଛି ଓ
              ଦେ ମାଦେନ ଫ� ଉ�ପ୍ନ କର�ଅଛନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଅମାରଦେର  ଂଗ୍ରହ କରା�ାଉଥିବା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଗହମ ଅଟନ୍�ି। ଏହି

       ଦେଲାକମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା କରା�ାଇଥିବା ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍�ି;    �ିହଜିିକଲ କହଥିିବା ଭବିଷୟ୍
ବାଣୀର
         ଫ�ତା ଏବଂ ତାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେପଣଟି୍ଦେକାଷଟ୍ଦେର ପଦ୍େରରି� ୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେ
ଖ�      । ଏହି ଦେଲାକମାଦେନ ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା ଗ୍ରହଣ

         କରିଅଛନ୍�ି ଏବଂ ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା ପରିବ�୍4�ନର ପର୍�ିନଧିି ଦେହାଇ ପବି�ର୍ତା ପର୍କ୍ରିୟା,     ଫ� ଧାରଣ କରିବାର ପର୍କ୍ରିୟାର
  ନଶିଚି୍�ତା ଆରମଭ୍ କଦେର               । ପ�ଣି ଅଗ୍ନି �ାହା ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ  ଙ୍ଗଦେର �ାଏ ତାହା ଏକ ପରିଷକ୍ାରକ ଓ ଦେଶାଧନକାରୀ

 ଅଗ୍ନି ଅଦେଟ।

      କିନ୍�� ଏହି ଜଗ�ଦେର 
ୱି୍�ୀୟ ପର୍କାରର ବୟ୍କ୍�ି ଅଛନ୍�ି;  ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ,        ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଅପ4ଣ କରିବାକ� କିଛି ଅଛି
 ଦେବାଲି ଭାବନ୍�ି                 । ଏମାଦେନ ଦେ ହି ଦେଲାକ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ଜା�ୀୟତା ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ ହ �୍ଦେର ଥିବା ଅନ୍ୟ ବିଷୟ  ହ�ି

  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ ନ୍�ି,       ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେ�ାହନଙ୍କ ବାପ�ି୍ ମ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକ� ମନା କରନ୍�ି    । ଏମାଦେନ ଏପରି ଦେଲାକ, 
        କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ଭାବନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଜ4ନ କରିପାରିଦେବ,    ଦେ ମାନଙ୍କର ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବାର

               କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଦେ ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଦେକୌଣ ି ଫ� ନାହିଁ ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ଫ�ହୀନ ଗଛ  
ୃଶ ହଅୁନ୍�ି �ାହା କଟା�ାଏ   । ଦେ ମାଦେନ
       ଅଗାଡି  
ୃଶ ହଅୁନ୍�ି �ାହା ଅନବି4ାଣ ଅଗ୍ନଦିେର ଜଳା 
ଆି�ାଏ,        ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ� ବିଚାର ୱ୍ରପୂ ଅଗ୍ନଦିେର ନକ୍ିଦେଷପ କରା�ାଏ  ।
              ଏମାଦେନ ଏପରି ଦେଲାକ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ଗ୍ରହଣ କରନ୍�ି ନାହିଁ ଏବଂ ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା  ହ�ି ଆ �ଥିବା ଅଗ୍ନ,ି  ଏହି

କ୍ଦେଷ�ର୍ଦେର,      ଏକ ଅଗ୍ନି �ାହା ବିନାଶ କାରୀ ଅଦେଟ।

     ଏହି ଜଗ�ଦେର 
�ଇ ପର୍କାରର ଦେଲାକ;     ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ଶ�ନ୍ୟ ହ �୍ଦେର ଆ ନ୍�ି,    ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଆ ନ୍�ି, 
 ଦେ ମାଦେନ ଭାବନ୍�ି,        ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଅପ4ଣ କରିବା ପାଇୁଁ ଦେ ମାନଙ୍କ ହା�ଦେର କିଛି ଅଛ।ି

       ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� ଦେ� ଦେ ଠାଦେର ଦେକୌଣ ି �ୃ�ୀୟ ବିକ�ପ୍ ନାହିଁ          । ଜଦେଣ �ୃ�ୀୟ ବୟ୍କ୍�ି ନାହୁଁାନ୍�ି �ିଏ ଭାବନ୍�ି ଦେ� ମନପରିବ�୍4�ନ
   କରିବାକ� ଏହା ଠକ୍ି,      ଦେ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇୁଁ ପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ� ନୁଦେହୁଁ,  ’   “   ଏବଂ ତା ପଦେର କହବିାକ� ତାହା ଠକି ଅଛ,ି  ଦେବାଧହଏୁ

 ପ ନ୍
ଦେ�ାଗ୍ୟ ନୁଦେହୁଁ,    ”କିନ୍�� ତାହା ଠକି ଅଛି ।

 ଦେ�ାହନ କ�ହନ୍�ି, “        �
ି �� ମଭ୍ର ଏବଂ ଦେମାର ମନପରିବ�୍4�ନକରିବା ବା �୍ବ ଅଦେଟ,     ଦେ�ଦେବ ଏହା ଫ� ଉ�ପ୍ନ କରିବ   । ମା�ର୍
      �
ି ଫ�ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଉ�ପ୍ନ୍ନ ହଏୁ ନାହିଁ,        ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କଟା�ାଇଥିବା ଓ ବିଚାରର ଅଗ୍ନି 
ୱ୍ାରା
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  ବିନାଶପର୍ାପ�୍ ଗଛ ବ� ଅଟ� ;       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଗାଡିଗ�ଡିକ �ାହା ଅନବି4ାଣ ଅଗ୍ନଦିେର ଜଳା 
ଆି�ାଏ       । ବାଇବଲ ତାହା ହିଁ କଦେହ। ତାହା
   ହିଁ ବାପ�ି୍ଜକ ଦେ�ାହନ କହନ୍�ି।

            ଏହା ଏକ ବିଚି�ର୍ ଆଦେମରିକୀୟ ଅପବୂ4 ଘଟଣା ଦେ� ଏହି �ୃ�ୀୟ ପ ନ୍
 ଦେ�ଦେ�
ନି ପର୍ଚାର କରା�ାଇଅଛ;ି    ଏବଂ ଏହା ବନ୍

  କରିବାକ� ଆବଶୟ୍କ କଦେର              । ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବା ଠକ୍ି ଅଦେଟ �ାହା ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ଜୀବନଦେର କିଛି ପରିବ�୍4�ନ କଦେର ନାହିଁ।
           ଈଶୱ୍ର �ାହା ଚାହୁଁାନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି  କରା�ମ୍କ ଇଚଛ୍ାଶକ୍�ିର ଏକ ମ�ହ�ୂ୍4� ଓ �� ମଭ୍ର "    ”  ନକ4ର� ବାହାରି �ିବା ମ�କ୍� କାଡ4 ଅଛ।ି

    ତାହା ଦେକବ� ବାଇବଲଦେର ଘଦେଟ ନାହିଁ!             ମୁଁ� ବା �୍ବଦେର  ନ୍ଦେ
ହ କର�ଛି କି ଆଲୁକ�ର ଭଉଣୀମାଦେନ ଦେ ହପିରି କିଛି  ୱ୍ପନ୍ ଦେ
ଖିଦେବ
 କି ନାହିଁ?    ମୁଁ� ଭାବ�ନାହିଁ ଦେ ମାଦେନ ଦେ
ଖିଦେବ           । ଏହା ଏକ ବିଚି�ର୍ ଆଦେମରିକୀୟ ଅପବୂ4 ଘଟଣା ଏବଂ ଏହା  �ୟ୍ ନୁଦେହୁଁ।

     ଜଗ�ଦେର ଦେକବ� ୨ ପର୍କାରର ଦେଲାକ ଅଛନ୍�ି;   ୩ ପର୍କାର ନୁଦେହୁଁ   । ଏବଂ ଚି�ତ୍ାକଷ4କଭାଦେବ,   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� 
ୃଶୟ୍ଦେର, 
 ମାଥିଉ ୪:   ୧୭ ପ
ଦେର ଦେ
ଖା�ାନ୍�ି,            ଦେ  ମାନ ବା�୍4ତା ପର୍ଚାର କରିବାକ� ଆ ନ୍�ି ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷୟ୍ମାଦେନ  ମାନ ବାପ�ି୍ ମ୍

   ମପ୍ା
ନ କରିବାକ� ଆ ନ୍�ି               । ଦେ�ାହନଙ୍କ ପାଇୁଁ �ାହା  �ୟ୍ ତାହା �� ମ ପାଇୁଁ ଏବଂ ଦେମା ପାଇୁଁ  �ୟ୍ ଅଦେଟ।

   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  � ମାଚାର  ମବ୍ନ୍
ୀୟ ପରମପ୍ରା,    ବାପ�ି୍ଜକ ଦେ�ାହନଙ୍କର ଆମଭ୍ର ପରମପ୍ରା,   ବ�୍4�ମାନ ପ�ନରାବୃ��ି୍
 ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ             । ଆଦେମରିକାଦେର ଏବଂ  ମଗ୍ର ବିଶୱ୍ଦେର ଏହା ପ�ନରାବୃ��ି୍ ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ। ବାପ�ି୍ଜକ ଦେ�ାହନଙ୍କ ଠାର�

              ଆମଭ୍ର  � ମାଚାର  ମବ୍ନ୍
ୀୟ ପରମପ୍ରା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଦେଘାଷଣା କରିବା ଆବଶୟ୍କ ଦେ� ଆଦେମରିକୀୟ ଦେହାଇ ଜନ୍ମ ଦେହବା
 �ଦେଥଷଟ୍ ନୁଦେହୁଁ!  ଏକ ଗରା, ମଧୟ୍ବି��୍,      ଆଦେମରିକୀୟ ପରିବାରଦେର ଜନ୍ମ ଦେହବା �ଦେଥଷଟ୍ ନୁଦେହୁଁ!     ଏକ ପରିବାରଦେର ଜନ୍ମ ଦେହବା
     �ଦେଥଷଟ୍ ନୁଦେହୁଁ ଦେ�ଉୁଁଠାର� ପିତାମାତା ମଣଡ୍�ୀକ� �ାଆନ୍�ି!

     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଦେଣ ପାପୀ ଅଟ�        । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଆମଭ୍ର  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କ ଠାର�
          ପୃଥକ ଅଟ� । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ତାହାଙ୍କଠାଦେର ଆମ ନଜିର� ଗ୍ରହଣଦେ�ାଗ୍ୟ ନହୁଁ�।

   ଆମଭ୍ ହା�ଦେର କିଛି ନାହିଁ,   ଏବଂ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ,  ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଭାବଦେର,   ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବା ଆବଶୟ୍କ   । ଏବଂ
 ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ,  ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଭାବଦେର,    �ୀଶ�ଙ୍କ ନକିଟକ� �ିବା ଆବଶୟ୍କ      । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନା�ି ନାହୁଁାନ୍�ି ଏବଂ

                ଦେମାର ଅନନ୍� ଭବିଷୟ୍� ଦେମାର ପିତାମାତାଙ୍କ  ହ�ି ଦେକୌଣ ି  ମପ୍କ4 ନାହିଁ। ଏହା ଦେଗାଟିଏ ଈଶୱ୍ର ଓ ଦେମା ମଧୟ୍ଦେର  ମ ୟ୍ା
      ଅଦେଟ। ଆଦେମରିକୀୟ ଭାବଦେର ଜନ୍ମ ଦେହବା �ଦେଥଷଟ୍ ନୁଦେହୁଁ,        ଠକ୍ି ଦେ�ପରି ଏହା �ିହ
ୁୀଭାବଦେର ଜନ୍ମ ଦେହବା �ଦେଥଷଟ୍ ନୁଦେହୁଁ।

 ପ�ଣି 
ୱି୍�ୀୟଦେର,      ବାପ�ି୍ଜକ ଦେ�ାହନ ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କ� ବ� ଝିବାକ� 
ାବି କରନ୍�ି,      ଦେ� ମନପରିବ�୍4�ନ ହ �୍ ଉ�ଦ୍େତା�ନ କିମବ୍ା
     ପାପୀଙ୍କର ପର୍ାଥ4ନା କରିବା ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧକି ଅଦେଟ      । ପର୍କୃ�ଦେର ଅନୁ�ପ�୍ ହ
ୃୟ  ବ4
ା ପରିବ�୍4�ି�,   ପରିବ�୍4�ି� ଜୀବନଦେର

  ଆପଣାକ� ପର୍
ଶ4ନ କଦେର।

        ମୁଁ� କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ଥିବା ଜଦେଣ 
�ଷକ୍ମ4କାରୀର କାହାଣୀକ� ଭଲ ପାଏ         । ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଦେ� ଏହା ଦେ�ଦେକୌଣ ି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ଜୀବନଦେର
        ମଭ୍ବ�ଃ ଏକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ପରିବ�୍4�ନ ଅଦେଟ। ଦେ ଦେ ଠାଦେର ଝ�ଲୁଛନ୍�ି,   ପର୍ାୟ ମୃ� ଅବ ଥ୍ାଦେର      । ଦେ ତାଙ୍କ  ହ�ି ଅନ୍ୟ
    ପାଶ୍4ୱଦେର ଝ�ଲୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ�,    ପର୍ାୟ ମୃ� ଅବ ଥ୍ାଦେର ଦେ
ଖ�ଅଛନ୍�ି       । ଦେମାଦେ� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ପଡି଼ବ ଦେ� �ୀଶ�

           ଦେ ହି ମହ�ୂ୍4�ଦେର ତାଙ୍କ  ହ�ି କଥାବା�୍4ତା କର�ଥିଦେଲ। ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ କଥାବା�୍4ତାର ୩ ୧/       ୨ ବଷ4 ପଦେର ଦେ କାହିଁକି ବନ୍
 କଦେଲ!  ମୁଁ�
         ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଦେ କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ଦେ ହି 
�ଷକ୍ମ4କାରୀକ� ପରିବ�୍4�ନ କଦେଲ       । ଦେ�ଣ� 
�ଷକ୍ମ4କାରୀ ଦେ ଠାଦେର ଝ�ଲୁଅଛନ୍�ି ଏବଂ

           “     ପର୍ାୟ ମୃ� ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ଆଡକ� 
ୃଷଟି୍ପା� କର�ଅଛନ୍�ି ଏବଂ 
�ଷକ୍ମ4କାରୀ କହଲିା ଆପଣ ନଜି ରାଜୟ୍ଦେର ପର୍ଦେବଶ କଦେଲ
  ” ଦେମାଦେ�  ମ୍ରଣ କରିଦେବ। ବାହା!  ’     ଜୀବନ ତା ଠାର� ଅଧିକ ପରିବ�୍4�ନ କଦେର ନାହିଁ,  କଦେର କି?

          ଏହି କାରଣର� ଆମଭ୍ର ବିଶୱ୍ା ର ବକ୍�ବୟ୍ ଏହା �ାହା କଦେହ ତାହା ପର୍କାଶ କଦେର;    ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଶଵ୍ା ୀଙ୍କ ପାଇୁଁ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
   ଇଚଛ୍ା ତାହାଙ୍କ ପବି�ର୍ତା ଅଦେଟ  । [   ୧ ଦେଥ ଲନୀକୀୟ ପ
ଦେର]      ଏହା ଆବଶୟ୍କୀୟ ଏବଂ ପରି�ର୍ାଣର ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ ଫ�,  �ଥାପି

 ଦେ�ାଗ୍ୟ ନୁଦେହୁଁ;    ହିଁ ଦେକବ� ରକ୍ଷା କରନ୍�ି    । ଆ�ମ୍ାଙ୍କ କା�4୍ୟ 
ୱ୍ାରା,        ାଧ�ମାନଙ୍କ� ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଇ ପବି�ର୍ ଜୀବନ �ାପନ
  କରିବାକ�  କ୍ଷମ କରା�ାଏ   । ବାଇବଲ କଦେହ,         ପର୍କୃ�ଦେର ଅନୁ�ପ�୍ ହ
ୃୟ  ବ4
ା ପରିବ�୍4�ି� ଜୀବନଦେର ଆପଣାକ� ପର୍
ଶ4ନ

କଦେର            । ଏବଂ �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମନପରିବ�୍4�ନକ� କଦେଢ଼ଇ ଦେନଉଥିବା ଉପ��କ୍� ଫ� ଉ�ପ୍ନ କର� ନାହୁଁ�,   ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
      �ିଶାଇୟଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପର୍�ିଜ୍ଞା କରା�ାଇଥିବା ପରି�ର୍ାଣ ପାଇ ନାହୁଁ�       । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା କରା�ାଇଥିବା ଆ�ମ୍ା

                ଗ୍ରହଣ କରି ନାହୁଁ� ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିନାହୁଁ�। ମୁଁ� ଭାବ�ନାହିଁ ଦେ� ଦେ�ାହନ ଏହାକ� ଅଧିକ  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର
କହପିାରିଦେବ।

     କିନ୍�� �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବା �୍ବଦେର ମନପରିବ�୍4�ନ କର�,       ଦେ�ଦେବ ଆମଭ୍ର ଈଶୱ୍ରୀୟ 
�ଃଖ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁ ନ୍ଧାନ
  କରିବାକ� କଦେଢ଼଼ଇ ଦେନବ,     କାରଣ ଦେଗାଟିଏ ଆଂଶିକ ମଲ୍ୂୟ ରଦୂେପ,      ଉ��୍ରାଧିକାରର ବଇନା ୱ୍ରପୂ ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା ଆମଭ୍କ�
           ପର୍
ାନ କରା�ାଏ �ାହା ଆମଭ୍କ�  ୱ୍ଗ4ଦେର ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଅଛି ଓ ଦେ ପରିବ�୍4�ନର ପର୍�ିନଧିି ଅଟନ୍�ି,  ପ�ଣି

     ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଅଗ୍ନି ପରିଷକ୍ାର କରିବାକ� ଆରମଭ୍ କରିବ;    ଏହା 
ୃଢ଼ ଏବଂ ଗଠନ,     ଏବଂ ବିଷୟ ବ�କ� ଚଳାଇବାକ� ଆରମଭ୍
        କରିବ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନ ପରିବ�୍4�ନ ଦେହବାକ� ଲାଗିବ ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ,     ଏହି ଆ�ମ୍ା 
ୱ୍ାରା  ଶକ୍� ଦେହାଇ,  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
      ଗହମ ଦେହବା �ାହା ତାହାଙ୍କ ଅମାରଦେର  ଂଗ୍ରହ କରା�ାଉଅଛ।ି
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       ତାହା ଦେହଉଛି ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍
ୀୟ ମନପରିବ�୍4�ନର ଧମ4 ଶିକ୍ଷା ଅଦେଟ       । ଆ � ଆମଦ୍େଭମମଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର ଦେଗାଟିଏ ଅନୁ�ପ�୍
 ମଣଡ୍�ୀ ଦେହଉ।

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା  । ପି�ଃ,      ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଏହା ଦେମା ଠାଦେର ଅଛ,ି        ମୁଁ� ନଶିଚି୍� ଅଦେଟ ଦେ� ଏହା ଅଦେନକ ଦେଲାକଙ୍କ
 ମଧୟ୍ଦେର ଅଛ,ି           ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହପିରି ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ଦେ
ଖ� ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭାବାଦେବଗପଣୂ୍4ଣ ଓ ନରମ ଓ

    ପରି୍ୟ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶକ� ଦେ
ୌଡି଼ ଚାଲିବାକ� ଚୁଁାହୁ;            ଏବଂ ଦେ ଗ�ଡି଼କ ଉ��୍ମ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ଏବଂ ପି�ଃ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କୃ�ଜ୍ଞ ଦେ� ଦେ ମାଦେନ
 ଦେ ଠାଦେର ଅଛନ୍�ି  । ପି�ଃ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କୃ�ଜ୍ଞ,          ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍କ� ଆହ୍ୱାନ କର �� ମଦ୍େଭ ମଧୟ୍ ଆମଭ୍କ�  ଶକ୍�

        କର ଏବଂ ଏହା କିଛି ନୁଦେହୁଁ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଦିେଜ କରିଥାଉ,       ଏହା କିଛି ନୁଦେହୁଁ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଜ4ନ କର�,    କିନ୍�� ଏହା  ବ�
 �� ମଭ୍ର ଶକ୍�ିଦେର  । �ଥାପି, ପି�ଃ,      ବାପ�ି୍ଜକ ଦେ�ାହନଙ୍କ ବା�୍4ତା ଅ�ୟ୍ନ୍�  �ୟ୍ ଦେହଉ        । ଏହା କ
ାପି ବୟ୍ଥ4 ନ ଦେହଉ କାରଣ

              ଏହା ଅ �ଖକର ଅଦେଟ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ଜୀବନଦେର ଏବଂ ଆମଭ୍ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଦେର ଏବଂ ଆମଭ୍ ଚାରିଆଦେଡ ରହଥୁିବା
             ଦେଲାକଙ୍କ ଜୀବନଦେର ବ� ଝିପାର� ଦେ� ପର୍କୃ�ଦେର ଅନୁ�ପ�୍ କର�ଥିବା ଦେଲାକଙ୍କର ଦେକବ� ହ
ୃୟର ପରିବ�୍4�ନ ନୁଦେହୁଁ ବରଂ ଜୀବନର

      ପରିବ�୍4�ନ ଦେହବ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଚାରପ�ି ନୁହୁଁ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  �ୟ୍ତା,   ଆନ୍�ରିକତା ଜାଣ� ନାହୁଁ�;    ଏଗ�ଡି଼କ  ମ �୍ �� ମଭ୍ର
ନଷିପ୍��ି୍  । �ଥାପି, ପି�ଃ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍ର ମାନ ବ� ଝି ପାର�;       ଆମଭ୍ର ମନପରିବ�୍4�ନ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଫ� ଦେ
ଖାଉ

   �ାହା ମନପରିବ�୍4�ନ ପାଇୁଁ ଉପ��କ୍�          । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଲି4ଜଜ୍ ଭାବଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ାକ୍ଷା� କର�ଥିବା  ମ �୍ଙ୍କ� �� ମଭ୍ର
     � ମାଚାର ପର୍ଚାର କର�। �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍।

      ମନପରିବ�୍4�ନ ଉଭୟ  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ଓ ବୃ��ି୍ ଅନ୍�ଭ4�କ୍� କଦେର    । ଆମଭ୍ର ପାପର  ୱ୍ୀକାର;    ଆମଭ୍ର ପର୍ାଣ ବ
�ଦେର
   ଆମଭ୍ର କିଛି ଦେ
ବାର ନାହିଁ,  ’         ଏବଂ ତା ପଦେର ବିଶୱ୍ା ବୃ��ି୍ ଦେ� �ୀଶ� ଆମଭ୍ ହ �୍ଦେର କିଛି ରଖିଦେଲ;    କ୍ର�ଶଦେର �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ

ମୃ�� ୟ୍,        ଏବଂ ଦେ ଥିଦେର ବିଶୱ୍ା ଦେହଉଛି ଆମଭ୍ର ପାପ ନମିନ୍ଦେ� କ୍ଷମା   ’      । ଏବଂ ତା ପଦେର ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କର ବିଦେଶାଧନ କା�4ୟ୍
              ଆରମଭ୍ ହଏୁ ଏବଂ ଆମଭ୍କ� ଦେଗୌରବର ଏକ ମା�ର୍ାର� ଅନ୍ୟ ମା�ର୍ାକ� ପରିବ�୍4�ନ କଦେର। ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍
ୀୟ

ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାଦେନ;   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  �ୟ୍ ଦେହଉ;        ତାହାଙ୍କଠାଦେର ପାପ  ୱ୍ୀକାର ଓ ବିଶୱ୍ା ମ� ପର୍କାଶ କର�।
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୨୯. ନଗିକାଦୀମ

  ନୀକ
ୀମଙ୍କ କାହାଣୀ ଦେ�ାହନ: ୩:୧-   ୯ ପ
ଦେର ଦେ
ଖା�ାଏ   । ଅନୁଚଦ୍େଛ
ର ଦେଶଷଦେର,  ୯ ପ
ଦେର,    ନୀକ
ୀମ �ୀଶ�ଙ୍କ� ଏକ
         “      ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିଦେଲ ପ�ଣି ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ଏପରି ପାଠ କଦେର ଫାରଶୂୀମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ନୀକ
ୀମ ନାମକ ଜଦେଣ

 ବୟ୍କ୍�ି ଥିଦେଲ,      ଦେ �ିହ
ୂୀମାନଙ୍କର ଜଦେଣ ଦେନତା         । ଦେ ରା�ରି୍  ମୟଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ ି ତାହାଙ୍କ� କହଦିେଲ,  ଦେହ ଗ�ର�, 
    ଆପଣ ଦେ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କଠାର� ଆଗ� ଗ�ର�,   ଏହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ�,       କାରଣ ଆପଣ ଏହି ଦେ�ଉୁଁ  ମ �୍ ଆଶଚ୍�4୍ୟକମ4

କର�ଅଛନ୍�ି,        ଈଶୱ୍ର  ାଙ୍ଗଦେର ନ ଥିଦେଲ ଦେ ହ ିବ� ଦେକହି କରିପାଦେର ନାହିଁ     । �ୀଶ� ତାଙ୍କ� ଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ,     �ୟ୍  �ୟ୍ ମୁଁ� �� ମଭ୍କ�
କହଅୁଛ,ି          ପ�ନବ4ାର ଜନ୍ମ ନ ଦେହଦେଲ ଦେକହି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ ଦେ
ଖି ପାଦେର ନାହିଁ    । ନୀକ
ୀମ ତାହାଙ୍କ� ପଚାରିଦେଲ,   ବୃ
ଧ୍ ଦେହଦେଲ

   ମନୁଷୟ୍ କିପର୍କାର ଜନ୍ମ ଦେହାଇପାଦେର?            ଦେ କଅଣ 
ୱି୍�ୀୟ ଥରଆପଣା ମାତାର ଗଭ4ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରି ଜନ୍ମ ଦେହାଇ ପାଦେର? 
  �ୀଶ� ଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ,      �ୟ୍  �ୟ୍ ମୁଁ� �� ମଭ୍କ� କହଅୁଛ,ି          ଜ� ଓଆ�ମ୍ାର� ଜନ୍ମ ନ ଦେହଦେଲ ଦେକହି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ଦେର

  ପର୍ଦେବଶ କରିପାଦେର ନାହିଁ    । ମାଂ ର� �ାହା ଜା�,   ତାହା ମାଂ ପ�ଣି,    ଆ�ମ୍ା ର� �ାହା ଜା�,  ତାହା ଆ�ମ୍ା    । �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଅବଶୟ୍
        ପ�ନବ4ାର ଜନ୍ମି ବାକ� ଦେହବ ଦେବାଲି ମୁଁ� ଦେ� �� ମଭ୍କ� କହଲିି,    ଏଥିଦେର ଚମ�କୃ୍� ହଅୁ ନାହିଁ      । ବାୟ� ଦେ�ଉୁଁ 
ଗିଦେର ଇଚଛ୍ା କଦେର,  ଦେ ହି

      
ଗିଦେର ବଦେହ ଆଉ �� ମଦ୍େଭ ତାହାର ଶବ
୍ ଶ�ଣିଥାଅ,       କିନ୍�� ତାହା ଦେକଉୁଁଠାର� ଆଦେ ପ�ଣି ଦେକଉୁଁଠାକ� �ାଏ,   ତାହା ଜାଣ ନାହିଁ; 
     ଆ�ମ୍ାଙ୍କଠାର� ଜା� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଦେଲାକ  ମୱ୍ନ୍ଧଦେର ଦେ ହପିର୍କାର।"  

   ପ�ଣି ଏଠାଦେର ତାହାଙ୍କ ପର୍ଶନ୍;    ନୀକ
ୀମ ତାହାଙ୍କ� ଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ, “    ଏହ ିବ� କିପରି ଦେହାଇ ପାଦେର?”

            ଏବଂ କୃ�ଜ୍ଞ ଭାବଦେର ତାହାର ଅ�ପ୍ ଦେକଦେତାଟି ପ
 ପଦେର ଦେ ହି ପର୍ଶନ୍ର ଉ��୍ର ଦେ�ାହନ ୩:    “   ୧୬ ପ
ଦେର ଅଛି କାରଣ ଈଶୱ୍ର
    ଜଗ�କ� ଏଦେଡ଼ ପଦ୍େରମ କଦେଲ ଦେ�,      ଦେ ଆପଣା ଅ
ଵ୍�ିୀୟ ପ��ର୍ଙ୍କ� 
ାନ କଦେଲ,     ଦେ�ପରି ଦେ�ଦେକହି ତାହାଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା 

କଦେର,        ଦେ ବିନଷଟ୍ ନ ଦେହାଇ ଅନନ୍� ଜୀବନ ପର୍ାପ�୍ ହଏୁ ”।

       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାଇବଲର ଆମର ୫୨ ପର୍ମ�ଖ ଘଟଣାଗ�ଡି଼କର #        ୨୯ ଘଟଣାଦେର ଅଛ� ଓ ଆଜି  କାଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
  ନୀକ
ୀମଙ୍କ ଦେ�ାହନ 3           ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଥିବା କାହାଣୀ ଏବଂ ପ�ନବ4ାର ଜନ୍ମ ଦେହବାର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛ� ।

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା  । ପି�ଃ,     “       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଗୀ� ଗାନ କର� କିପରି ଦେମାହର ପର୍ାଣ �� ମଭ୍ ପାଇୁଁ ଲା� ା କଦେର, 
     ”�� ମଭ୍କ�  ବ�
ନି ଉପା ନା କରିବାକ� ଲା� ା କଦେର ,   ଏବଂ ଏହା କଦେର         । �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍କ�  ଷୃଟି୍ କରିଅଛ ଏବଂ �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍କ�

            ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ଏବଂ ଲା� ା  ହ�ି  ଷୃଟି୍ କରିଅଛ �ାହା ଦେକବ� �� ମଦ୍େଭ ପରିପଣୂ୍4ଣ କରିପାରିବ। ପି�ଃ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ୀକାର କର�
  ଦେ� ଏହି ଜଗ�,   ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଦିେଜ,          ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଦେ ହି ଲା� ାକ� ଅଦେନକ ବିଷୟଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା

କରିଅଛ� ;       �� ମଭ୍ର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଜ4ନ କରିବାକ� କଠନି ପରିଶର୍ମ କର�ଅଛ� ,  ଏବଂ ପି�ଃ,    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ
               �� ମଭ୍ର  ନ୍ତାନ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି ଦେ ମାଦେନ ବ� ଝିଅଛନ୍�ି ଦେ� ଦେକବ� ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ �ାହା ଦେ ହି ଲା� ାକ� ପରୂଣ କରିପାରିବ ତାହା

                ଦେହଉଛି �� ମଭ୍ର ଆ�ମ୍ାଙ୍କର କା�4୍ୟ ଦେ�ଦେବ ଏହା ଆମଭ୍କ� ପ�ନଜ4ା� ଓ ନୂ�ନୀକରଣ କଦେର �
ୱ୍ାରା �� ମଭ୍ ପାଇୁଁ ଏକ  ଥ୍ାନ
ଦେହବ  । ପି�ଃ,          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଜି  କାଦେ� ପର୍ାଥ4ନା କର� ଦେ� �
ି ଏଠାଦେର ଦେକହି ଅଛନ୍�ି,    �ାହାର ଲା� ା ଶ�ନ୍ୟ ଅଛ,ି  ଦେ ମାନଙ୍କ

  ଉ
ରଦେର ଦେ ହି ଗ�୍4�,         �ାହା ଏହା ପରୂଣ କରିବାକ� �� ମଭ୍ ବୟ୍�ୀ�  ବ� ଆଡକ� ଚୁଁାହଅୁଛ,ି     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର� ଦେ�
       ନୀକ
ୀମ ପରି ଦେ�ପରି ଦେ ମାଦେନ �� ମଭ୍ର ପ�ନଜ4ନ୍ମର ବା�୍4ତା ବ� ଝିଦେବ   । �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍।

୧.    ନୀକ
ୀମ ଜଦେଣ ଫାରଶୂୀ

    ଦେ�ାହନଙ୍କ  � ମାଚାରଦେର ୨ ଅଧୟ୍ାୟର ଦେଶଷଦେର,   �ୀଶ� �ିର�ଶାଲମଦେର ଅଛନ୍�ି        । ଦେ ନ ିତ୍ାରପବ4କ� �ାଇ ଆ �ଅଛନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ 
    ଅଦେନକଆଶଚ୍�4୍ୟକମ4 ମଧୟ୍ କରି ଆ �ଅଛନ୍�ି,   କିମବ୍ା ଦେ�ାହନ ଦେ ଗ�ଡିକ�,   ଚିହ୍ନ ବ� ଦେବାଲି କହନ୍�ି     । ଏବଂ ଏହି ଚିହ୍ନଗ�ଡିକ

              ଦେ
ଖ�ଥିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ନୀକ
ୀମ ନାମକ ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଥିଦେଲ ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଦେ�ାହନ ୩
     ଅଧୟ୍ାୟର ୧ ପ
ଦେର ପଢ଼ିବାକ� ଆରମଭ୍ କର�।

“       ଫାରଶୂୀମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ନୀକ
ୀମ ନାମକ ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଥିଦେଲ,    ଦେ �ିହ
ୂୀମାନଙ୍କର ଜଦେଣ ଦେନତା     । ଦେ ରା�ରି୍  ମୟଦେର
    �ୀଶ�ଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ ି ତାହାଙ୍କ� କହଦିେଲ,  ଦେହ ଗ�ର�,     ଆପଣ ଦେ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କଠାର� ଆଗ� ଗ�ର�,   ଏହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ�,  କାରଣ

     ଆପଣ ଏହି ଦେ�ଉୁଁ  ମ �୍ ଆଶଚ୍�4୍ୟକମ4 କର�ଅଛନ୍�ି,        ଈଶଵ୍ର  ାଙ୍ଗଦେର ନ ଥିଦେଲ ଦେ ହ ିବ� ଦେକହି କରିପାଦେର ନାହିଁ।"

   ନୀକ
ୀମ ଜଦେଣ ଫାରଶୂୀ ଥିଦେଲ        । ଦେ �ିହ
ୁୀ ଦେନତାମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ ଥିଦେଲ ପ�ଣି, ବା �୍ବଦେର,   ୭ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
           ଦେ
ଖିବାକ� ପାଉ ଦେ� ଦେ ୭୦ ଜଣ �ିହ
ୁୀ ଦେନତାମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ  ାନଦେହଡରି୍ନ୍,     ରକାରୀ  ମି�ି ଗଠନ

କରିଥିଦେଲ,   �ାହା ଦେ
ଶ ଚଳାଇଥିଲା             । ଦେ �ୀଶ�ଙ୍କ ଚିହ୍ନ ବ� ଦେ
ଖିଅଛନ୍�ି। ଦେ ବ�ଝନ୍�ି ଦେ� �ୀଶ�ଙ୍କ ବିଷୟଦେର କିଛି  ୱ୍�ନ୍�ର୍
ଅଛ,ି            ଦେ�ଣ� ଦେ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି  ାକ୍ଷା� କରିବାକ� ଏବଂ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି କଥାବା�୍4ତା କରିବାକ� ଆ ନ୍�ି   । ଏବଂ �ଥାପି,   �ାହା ଘଦେଟ

               ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ କଥାବା�୍4ତା କରିବାକ� ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି  ଦେ� ଦେ�ପରି ନୀକ
ୀମଙ୍କ ନଭି4�ଲ ଓ �ୀଶ� କିଏ
        ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ଅ ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ନ
ି୍4ଧାରଣ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ �ୀଶ� ପ
କ୍ଦେଷପ ନଅିନ୍�ି        । �ୀଶ� ବ�ଝନ୍�ି ଦେ� ନୀକ
ୀମ ତାଙ୍କ ଦେଖା ାମ�ି
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  ହ�ି ଆ ିବାଦେବଦେ�,         ଦେ ବ�ଛନ୍�ି ଦେ� ନୀକ
ୀମଙ୍କ ହ
ୃୟଦେର ଏକ ଗଭୀର ପର୍ଶନ୍ ଅଛି      । ଏହା ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ଦେ� ନୀକ
ୀମ
      ପର୍କୃ�ଦେର ପର୍ଶନ୍ ଦେକଦେବ ପଚାରୀ ନ ଥିବା ଦେବଦେ�,      ୩ ପ
ଦେର �ୀଶ� ଏହାର ଉ��୍ର ଦେ
ଅନ୍�ି।

୨. ପ�ନଜ4ନ୍ମ

କ.  ପ�ନଜ4ନ୍ମର ଆବଶୟ୍କତା

   �ୀଶ� ତାହାଙ୍କ� ଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ:

"      �ୟ୍  �ୟ୍ ମୁଁ� �� ମଭ୍କ� କହଅୁଛ,ି          ପ�ନବ4ାର ଜନ୍ମ ନ ଦେହଦେଲ ଦେକହି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ ଦେ
ଖି ପାଦେର ନାହିଁ।"

  ଜଦେଣ ଫାରଶୂୀ ଭାବଦେର,             ନୀକ
ୀମ ବିଶୱ୍ା କରିଥାନ୍ତା ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�୍4�ମାନ ��ଗଦେର ବା କର�ଅଛ� କିନ୍�� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
      ମ ିହ ଆ ିଦେବ ଏହି ବ�୍4�ମାନ ��ଗ ଦେଶଷ ଦେହବ            । ଏବଂ ମ ିହ ଆ ିବାକ� �ାଉଛନ୍�ି ଏବଂ ଇଶୱ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ିଦେର ଏହି ପୃଥିବୀଦେର

       ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍  ଥ୍ାପନ କରିବାକ� �ାଉଛନ୍�ି। ଜଦେଣ ଫାରଶୂୀ ଭାବଦେର,      ନୀକ
ୀମ ବିଶଵ୍ା କରିଥାନ୍ତା ଦେ� ବୟ୍ବ ଥ୍ାକ�
            କିମବ୍ା ବୟ୍ବ ଥ୍ାର ଅନ୍�� ପକ୍ଦେଷ କିଛି ଅଂଶ ଆଜ୍ଞାବହ ଦେହବା 
ୱ୍ାରା �� ମଦ୍େଭ ରାଜୟ୍ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିବ   । ଦେ�ଣ� ମ�ୂ�ଃ, 

              ଅ�ାଚି� ପର୍ଶନ୍ର ଉ��୍ରଦେର �ୀଶ� �ାହା କରନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେ ଦେ�ାହନଙ୍କ ବାପ�ି୍ ମ୍ର ବା�୍4ତା ପ�ନରାବୃ��ି୍ କରନ୍�ି।
              ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍କ�  ହଜଦେର �ାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେ ଏକ ନୂ�ନ ପର୍�ିଛବି ବୟ୍ବହାର କରି ଦେ�ାହନଙ୍କ

   ବାପ�ି୍ ମ୍ର ବା�୍4ତା ପ�ନରାବୃ��ି୍ କରନ୍�ି;   ପ�ନଜ4ନ୍ମ ଦେହବାର ପର୍�ିଛବି         । ଏହା ପର୍କୃ�ଦେର ରପୂକ �ାହା ଦେକଦେ�କ ବିଷୟ ଉପଦେର
   ଗଠ�ି ତାହା ପବୂ4ର� ଦେ�ାହନଦେର,  ଅଧୟ୍ାୟ ୧: ୧୦-   ୧୩ ପ
ଦେର କ�ହା�ାଇଅଛ।ି

  “         ଦେ�ାହନ କହନ୍�ି �ୀଶ� ଜଗ�ଦେର ଥିଦେଲ ଏବଂ ଜଗ� ତାହାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା  ଷୃଟ୍ ଦେହଲା,     �ଥାପି ଜଗ� ତାହାଙ୍କ� ଚିହ୍ନଲିା ନାହିଁ   । ଦେ 
  ଆପଣା ରାଜୟ୍କ� ଆ ିଦେଲ,        �ଥାପି ତାହାଙ୍କର ନଜି ଦେଲାକମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଗ୍ରହଣ କଦେଲ ନାହିଁ      । ମା�ର୍ ଦେ�ଦେ� ଦେଲାକ ତାହାଙ୍କ�
 ଗ୍ରହଣ କଦେଲ,       ଅଥ4ା� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ନାମଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେଲ,       ଦେ  ମ �୍ଙ୍କ� ଦେ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଦେହବା ନମିନ୍ଦେ�
 ଅଧିକାର ଦେ
ଦେଲ;  ଦେ ମାଦେନ ରକ୍�ର�,        ଶରୀରର ଇଚଛ୍ାର� ଅବା ମନୁଷୟ୍ର ଇଚଛ୍ାର� ଜା� ଦେହଦେଲ ନାହିଁ,    ବରଂ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଜା�

ଦେହଦେଲ ”।

      ପ�ନବ4ାର ଜନ୍ମ ଦେହବା ଦେହଉଛି ଈଶଵ୍ରଙ୍କଠାର� ଜା� ଦେହବା,   ଈଶଵ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଦେହବା    । ପର୍ଦେବଶ କରିବା ଅଦେପକ୍ଷା,  �ାହା
   ନୀକ
ୀମ କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଥିଦେଲ,           ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିବା ଅଦେପକ୍ଷା �ୀଶ� ନୀକ
ୀମକ� କହନ୍�ି ଦେ� ଦେ 

     ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ମ�ୂର� ଆରମଭ୍ କରିବା 
ରକାର              । ଏକ ଆରମଭ୍ �ାହା ଏଦେ� ପର୍ାଥମିକ ଅଦେଟ ଦେ� ତାହା ଏକ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଅଦେଟ।
         ଏକ ଆରମଭ୍ �ାହା ଏଦେ� ପର୍ାଥମିକ ଅଦେଟ ଦେ� ତାହା ଜନ୍ମ କରାଇ
ଆି�ାଉଅଛ,ି  ମା�ର୍ ଏଥର,  
ୱି୍�ୀୟ ଥର,  ଈଶଵ୍ରଙ୍କଠାର�

ଜନ୍ମ      । ଏହି ମ�ୂ ନୂ�ନ ଆରମଭ୍ ବିନା,    ନୀକ
ୀମ ଦେକଦେବବି ଦେ
ଖିଦେବ ନାହିଁ,     ଦେ ଦେକଦେବବି ଅନୁଭବ କରିଦେବ ନାହିଁ,   ଦେ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ
   ରାଜୟ୍ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିଦେବ ନାହିଁ।

ଖ.    ପ�ନରଜନ୍ମର  ପ୍ଷଟ୍ୀକରଣ

   ନୀକ
ୀମ ଏହା ବ�ଝନ୍�ି ନାହିଁ            “    । ଦେ ଏହା ବ�ଝନ୍�ି ନାହିଁ ଏବଂ ୪ ପ
ଦେର ନୀକ
ୀମ ତାହାଙ୍କ� ପଚାରିଦେଲ ବୃ
ଧ୍ ଦେହଦେଲ ମନୁଷୟ୍
   କିପର୍କାର ଜନ୍ମ ଦେହାଇ ପାଦେର?   ଦେମାର କହବିାର ଅଥ4,           ଦେ କଅଣ 
ୱି୍�ୀୟ ଥରଆପଣା ମାତାର ଗଭ4ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରି ଜନ୍ମ

 ଦେହାଇ ପାଦେର?”               ନୀକ
ୀମ ରପୂକ ବ�ଝନ୍�ି ନାହିଁ କିମବ୍ା ଏକ ଦେମୌ�ିକ ଭାଦେବ ଏକ ନୂ�ନ ଆରମଭ୍ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଆବଶୟ୍କତାକ�
  ଦେ ବ�ଝନ୍�ି ନାହିଁ                 । ଦେ�ଣ� ୫ ପ
ଦେର �ୀଶ� ରପୂକର ଅଥ4  ପ୍ଷଟ୍ କରନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ଦେଜାର 
ଅିନ୍�ି ଦେ� ଏହି ପ�ନଜ4ନ୍ମ,  ପ�ନବ4ାର

 ଜନ୍ମ ଦେହବା,        ଆଧୟ୍ା�ମି୍କ ମନପରିବ�୍4�ନ ଏବଂ ଆଧୟ୍ା�ମି୍କ ନୂ�ନୀକରଣ  ହ�ି ଜଡି� କର�ଅଛ।ି

 ୫ ପ
:   �ୀଶ� ଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ, “      �ୟ୍  �ୟ୍ ମୁଁ� �� ମଭ୍କ� କହଅୁଛ,ି      ଜ� ଓଆ�ମ୍ାର� ଜନ୍ମ ନ ଦେହଦେଲ,   ଦେକହି ଈଶଵ୍ରଙ୍କ
    ରାଜୟ୍ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରି ପାଦେର ନାହିଁ ”।

    �� ମଦ୍େଭ ଦେ�ାହନଙ୍କ ଭବିଷୟ୍ବାଣୀକ�  ମ୍ରଣ କର, “      ମୁଁ�  ିନା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଜ�ଦେର ବାପ�ି୍ ମ୍ ଦେ
ଉଅଛ,ି    ମା�ର୍ ଦେମା ଉ�ତ୍ାଦେର
 ଦେ� ଆ �ଅଛନ୍�ି,  ଦେ ଦେମା'   ଠାର� ଅଧିକ ଶକ୍�ିମାନ,        ଦେ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା ଏବଂ ଅଗ୍ନଦିେର ବାପ�ି୍ ମ୍ ଦେ
ଦେବ ”  । ୫
       ପ
 ଦେହଉଛି ଦେ�ାହନଙ୍କ ଭବିଷୟ୍ବାଣୀ ପର୍�ି ଏକ ପଛ ପର୍ ଙ୍ଗ,        ଦେ� ପ�ନଜ4ନ୍ମ ଦେହଉଛି  ବ4ପର୍ଥମ ଜ�ର� ଜନ୍ମ ଦେହବାର

ବିଷୟ       । ଦେ� �� ମଭ୍କ� ମନପରିବ�୍4�ନର ଜ�ରାଶି  ହବିାକ� ପଡିବ,    �� ମଭ୍କ� ଅନୁ�ପ�୍ କରିବାକ� ପଡିବ  ’   । ତା ପଦେର ଆ�ମ୍ାଙ୍କଠାର�
       ଜନ୍ମ ଦେହବା ହିଁ ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କଠାର� ଜନ୍ମ ଦେହବା,         �ାହା �ୀଶ�ଙ୍କ ବାପ�ି୍ ମ୍ର ପ�ନଃଜା� ଓ ନୂ�ନୀକରଣର ଏକ ପର୍ ଙ୍ଗ

ଅଦେଟ।

           �ୀଶ� ନୀକ
ୀମଙ୍କ� �ାହା କହଛୁନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ର ଅଂଶ ଦେହବା ପାଇୁଁ,    ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ଦେର ପର୍ଦେବଶ
 କରିବା ପାଇୁଁ,           �� ମଭ୍କ�  ବ4ପର୍ଥଦେମ ମନପରିବ�୍4�ନ  ହ�ି ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାର ଶ�
ଧ୍ ଶକ୍�ି ଅନୁଭବ କରିବାକ� ପଡିବ  ।

        ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ  ହ�ି  ମମ୍� ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଜଦେଣ ପାପୀ,      �� ମଦ୍େଭ  ମମ୍� ଦେ� ପାପ �� ମଭ୍କ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କଠାର�
 ପୃଥକ କରିଛ,ି             ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଈଶଵ୍ର �� ମଭ୍କ� �� ମଭ୍ର ପାପର� ପରିଷକ୍ାର କରିବାର କା�4ୟ୍ କରନ୍�ି କିନ୍�� ପରିଷକ୍ାର ଶକ୍�ି

        ହ�ି ଆମଭ୍କ� ମଧୟ୍ ନୂ�ନୀକରଣ ଶକ୍�ି ଅନୁଭବ କରିବାକ� ପଡିବ;    ପ�ଣି ଦେ ହି  ମାନ ଆ�ମ୍ା,     ଆ�ମ୍ା ଏବଂ ଅଗ୍ନି 
ୱ୍ାରା
             ବାପ�ି୍ ମ୍ �ାହା ଆମଭ୍କ� ପ�ନଃ ଜା� କଦେର ଏବଂ �ାହା ଆମଭ୍କ� ଏକ ନୂ�ନ ଆରମଭ୍ ପର୍
ାନ କଦେର     । ଏହା ଆମଭ୍କ� ଜୀବନ
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                ଆରମଭ୍ କରିବାକ� ଅନୁମ�ି 
ଏି। �ୀଶ� ନୀକ
ୀମଙ୍କ� �ାହା କହଛୁନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ରାଜୟ୍କ�  ହଜଦେର �ାଇ ପାରିବ
                ନାହିଁ। ଈଶୱ୍ର ନଶିଚ୍ୟ �� ମଭ୍ର ପାପର� �� ମଭ୍କ� ପରିଷକ୍ାର କରିବା ଆବଶୟ୍କ। ଈଶୱ୍ର �� ମଭ୍କ� ଏକ ନୂ�ନ ବୟ୍କ୍�ି ନଶିଚ୍ୟ

        କରିବା ଆବଶୟ୍କ। �� ମଦ୍େଭ ନଦିେଜ ନଜିକ� ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ;         �� ମଦ୍େଭ ଏହାକ� ଅଜ୍4ଜନ କରିବ ନାହିଁ କିମବ୍ା ଏହାର ଦେ�ାଗ୍ୟ ନୁହୁଁ।
   ଈଶୱ୍ର �� ମଭ୍କ� ରକ୍ଷା କରନ୍�ି।

ଗ. (ଶରୀର)   ମାଂ ଏବଂ ଆ�ମ୍ା।

            ୬ ପ
ଦେର ମାଂ ଓ ଆ�ମ୍ା ମଧୟ୍ଦେର ପାଥ4କ୍ୟର ଗ�ର��ୱ୍ ଦେ
ଇ �ୀଶ� ଆଦେଲାଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍�ି   । ଦେ କହନ୍�ି, “   ମାଂ ର� �ାହା
ଜା�,       ତାହା ମାଂ ପ�ଣି ଆ�ମ୍ା ର� �ାହା ଜା�,  ତାହା ଆ�ମ୍ା।"        ମାଂ ଦେହଉଛି ଦେ ହି  ାଂ ାରିକ ଅ �ି୍�ୱ୍ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଶାରୀରିକ

        ଭାବଦେର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ଏହି ଜଗ�କ� ଆ ିଲୁ        । ଆ�ମ୍ା ପରି�ର୍ାଣର ରାଜୟ୍ ଅଦେଟ। ଆ�ମ୍ା ଜୀବନର
                 ରାଜୟ୍ ଅଦେଟ ଏବଂ ଏହା ଦେହଉଛି ଦେ ହି ରାଜୟ୍ �ାହା ଦେକବ� ପ�ନବ4ାର ଜନ୍ମ ଦେହାଇଥିବା ଦେଲାକଙ୍କ ପାଇୁଁ ଉପଲବଧ୍। ଏହି 
�ଇଟି
    ରାଜୟ୍ ମଧୟ୍ଦେର ପାଥ4କ୍ୟକ� ଗ�ର��ୱ୍ ଦେ
ଇ,            �ୀଶ� ନୀକ
ୀମ ପ�ଣି �� ମଭ୍କ� ଓ ଦେମାଦେ� କହଅୁଛନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବୃ
ଧ୍ି କରି
 ପାରିବା ନାହିଁ,             ହଜଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମାଂ ମୟ ରାଜୟ୍ର� ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ରାଜୟ୍କ�  ୱ୍ଭାବିକ ପର୍କ୍ରିୟାଦେର ବିକାଶ କରିପାରିବା

ନାହିଁ   । ପାଥି4ବ ଅ �ି୍�ୱ୍,  ମାଂ ରାଜୟ୍ର�;     ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ରାଜୟ୍ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଜୀବନ ଅଛ,ି     ଦେ ହି ରାଜୟ୍କ� ପର୍ଦେବଶ କରିବାକ�
     ଏକମା�ର୍ ଉପାୟ ଦେହଉଛି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ କା�4୍ୟ      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣାର� ଏହା କରିପାରିବା ନାହିଁ,  ଦେକବ�

   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ଏହା କରିପାରିବ।

       ଏହି କାରଣର�  ମ �୍ ଧମ4ୀୟ ଧମ4 କମ4 ଭ�ଲ ଅଦେଟ            । �� ମଦ୍େଭ ଦେ�ଦେ� ଥର 
ଵ୍ାର ବ� ଆଘା� କଦେଲ ମଧୟ୍ ଦେ ଥିଦେର କିଛି �ାଏ
                 ଆଦେ ନାହିଁ। �� ମଦ୍େଭ ଦେକଦେ� ଟଙ୍କା 
ଅି ଦେ ଥିଦେର କିଛି ଫରକ ପଦେଡ଼ ନାହିଁ। �� ମଦ୍େଭ ଦେକଦେ�ଥର ମଣଡ୍�ୀକ� �ାଅ ଦେ ଥିଦେର କିଛି

  �ାଏ ଆଦେ ନାହିଁ।

               �
ି ଏହ ିବ� ବିଷୟ �� ମଦ୍େଭ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପର୍ାପ�୍ କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛ �
ୱ୍ାରା �� ମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ର ଟିଦେକଟ୍
            “ତାହାଙ୍କ ମ�ହୁଁଦେର ହଲାଇ ପାରିବ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଚାରା ନ  ମମ୍�ଖଦେର ଛଡିା ଦେହବା ଏବଂ କହବିା ଉ��୍ମ,   ମୁଁ� ଏହା
      କରିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ� ତାହା କରି ନ ଥିଲି,    ”ଏବଂ �� ମଦ୍େଭ ଦେମାର ୠଣୀ ,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା କହଅୁଛ� ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
                ଆପଣାର ଉ
ୟ୍ମ 
ୱ୍ାରା ଭାବ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମାଂ ରାଜୟ୍ର� ଆ�ମ୍ା ରାଜୟ୍କ� ଗ�ି କରି ପାରିବା ଏବଂ ତାହା ନଶିଚି୍� ରଦୂେପ

  ମଭ୍ବ ନୁଦେହୁଁ।

�� ମଦ୍େଭ,   �� ମଭ୍ର ଉ
ୟ୍ମ 
ୱ୍ାରା,        ଜଗ� ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଉୁଁଥିର� ଆମଦ୍େଭ  ୱ୍ାଭାବିକ ଭାଦେବ ଜନ୍ମ ଦେହଲୁ,   ଆ�ମ୍ାର ରାଜୟ୍କ�
  ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ବା �୍ବ ଜୀବନ,          ପାପକ୍ଷମା ଓ ପରି�ର୍ାଣ ଅଛି ଦେ ଠାକ�  ହଜଦେର ଗମନ କରି ପାରିବ ନୀହିଁ  ।

             ��ପ୍ଦେର �ୀଶ� ଏହି ବିଷୟ ଗୃହକ� ଚଳାଇବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି ପ�ଣି ୭ ଏବଂ ୮ ପ
ଦେର ଦେ କହନ୍�ି: “    �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଅବଶୟ୍ ପ�ନବ4ାର
        ଜନ୍ମିବାକ� ଦେହବ ଦେବାଲି ମୁଁ� ଦେ� �� ମଭ୍କ� କହଲିି,    ଏଥିଦେର ଚମ�କୃ୍� ହଅୁ ନାହିଁ ” । (     �ୀଶ� ଆଦେ
ୌ  ମଥ4ନ କର� ନାହୁଁାନ୍�ି   । ପର୍କୃ�ଦେର

        ଅଧିକ ଓ ଅଧିକ ନ
ି୍4ଧଷିଟ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ପାଉଅଛ।ି ଏହା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣଭାଦେବ ଆବଶୟ୍କ,     �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଅବଶୟ୍ ପ�ନବ4ାର ଜନ୍ମିବାକ�
ଦେହବ।) ’    “     ତା ପଦେର ଦେ କହନ୍�ି ବାୟ� ଦେ�ଉୁଁ 
ଗିଦେର ଇଚଛ୍ା କଦେର,          ଦେ ହି 
ଗିଦେର ବଦେହ ଆଉ �� ମଦ୍େଭ ତାହାର ଶବ
୍ ଶ�ଣିଥାଅ କିନ୍��

     ତାହା ଦେକଉୁଁଠାର� ଆଦେ ପ�ଣି ଦେକଉୁଁଠାକ� �ାଏ,   ତାହା ଜାଣ ନାହିଁ,      ଆ�ମ୍ାଙ୍କଠାର� ଜା� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଦେଲାକ  ମବ୍ନ୍ଧଦେର
ଦେ ହପିର୍କାର।"

    ମୁଁ� ଦେ ହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ,      ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ 
ଣଡ୍ ଛଡିା କରି ପାରିଦେବ ନାହିଁ        । ମୁଁ� ବ�୍4�ମାନ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଘୃଣା କଦେର। କିନ୍��
               ଏହା ନୁଦେହୁଁ କାରଣ ଦେ ମାନଙ୍କ  ହ�ି ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ଅବିଚଦ୍େଛ
ୟ୍ ଭାବଦେର ଭ�ଲ୍ ଅଛ।ି ମୁଁ� ବ�୍4�ମାନ ଦେ ମାନଙ୍କ  ହ�ି

   ଆ ିପାରିବି ନାହିଁ ଓ ଦେ�ଣ�,      ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଏହା ହା ୟ୍ର  ବ4ନମିନ୍ ରପୂ!        ଅ �ବିଧାଟି ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେ�ାହନଙ୍କ  � ମାଚାରର  ମ �୍ ମାଗ4
    “ ”       ଦେ
ଇ �ୀଶ�  ବ�  ଥ୍ାନଦେର 
ଣଡ୍ ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଏହା ଦେହଉଛି  ବ�ଠାର� ବଡ଼ 
ଣଡ୍   “ ”    । କାରଣ ବାୟ� ପାଇୁଁ ଶବ
୍ ମଧୟ୍

“ ”    “ ”    “  ”  “ ”     “ ”  ଆ�ମ୍ା ପାଇୁଁ ଶବ
୍ ଅଦେଟ। ବଦେହ ପାଇୁଁ ଶବ
୍ ମଧୟ୍ ନଶିଵ୍ା ଛାଡିବା ବା କହବିା ପାଇୁଁ ଶବ
୍ ଅଦେଟ ଏବଂ ଧୱ୍ନି ପାଇୁଁ
  “ ”          “     ଶବ
୍ ମଧୟ୍  ୱ୍ର ପାଇୁଁ ଶବ
୍ ଅଦେଟ। ଦେ�ଣ� �ୀଶ� �ାହା କହଛୁନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ବାୟ� ଦେ�ଉୁଁ 
ଗିଦେର ଇଚଛ୍ା କଦେର,  ଦେ ହି

      
ଗିଦେର ବଦେହ ପ�ଣି �� ମଦ୍େଭ ତାହାର ଶବ
୍ ଶ�ଣିଥାଅ,           ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ ଇଚଛ୍ା କରନ୍�ି ଦେ ଠାଦେର ଆ�ମ୍ା କହନ୍�ି ପ�ଣି �� ମଦ୍େଭ ତାହାର
  ୱ୍ର ଶ�ଣିଥାଅ,           କିନ୍�� �� ମଦ୍େଭ ଜାଣ ନାହିଁ ଦେକଉୁଁଠାର� ଦେ ଆ ନ୍�ି କିମବ୍ା ଦେକଉୁଁଠାକ� ଦେ �ାଆନ୍�ି    । ଆ�ମ୍ାଙ୍କଠାର� ଜା�

   ”ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଦେଲାକ  ମବ୍ନ୍ଧଦେର ଦେ ହପିର୍କାର।

 ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,     ପ�ନଜ4ନ୍ମ ଏକ ପର୍ାକୃ�ିକ ଘଟଣା ନୁଦେହୁଁ         । ଏହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାର ଏକ ରହ ୟ୍ମୟ କା�4ୟ୍ ଅଦେଟ।
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣରଦୂେପ ବ� ଝି ନ ପାର�,           ଏବଂ �ଥାପି ଏହା ଆମଭ୍ ମ�ହୁଁଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନୁଭବ କର�ଥିବା ବାୟ� ପରି

 ବା �୍ବ ଅଦେଟ   “  ”     “      । ଆମଭ୍ର ମମ4 ବକ୍�ବୟ୍ ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହୁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭ ଆ�ମ୍ା ଏବଂ  �ୟ୍ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଅନୁ ରଣ
  ”            କର�ଥିବା ଦେଲାକ ଅଟ� । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏପରି ଦେଲାକଆମଭ୍ ଜୀବନଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାର କା�4ୟ୍ ବିଷୟଦେର କିଛି ବ� ଝିବାକ�

ଆ ିଅଛ� ;    ଦେ ଆମଭ୍କ� ପରିବ�୍4�ନ କରିଅଛନ୍�ି,     ଦେ ଆମଭ୍କ� ନୂ�ନ କରିଅଛନ୍�ି,    ଦେ ଆମଭ୍କ� ପ�ନଜ4ନ୍ମ ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି,  ଏବଂ
            ଦେ ହି ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା ହିଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଭାବଦେର ଆମଭ୍ ଜୀବନ �ାପନ କର�।

ଉ��୍ମ,            ନୀକ
ୀମ ଆଦେଲାଚନାର ଏହି ଅଂଶ ଦେ
ଇ �ାଆନ୍�ି �ଥାପି ଦେ ଏହା ବ� ଦେଝ ନାହିଁ       । ୯ ପ
ଦେର ଦେ ଏପର୍କାର ହ �୍
ୱ୍ୟ
    “   ଫିଙ୍ଗନ୍�ି ଏବଂ ଦେ କହନ୍�ି ଏହ ିବ� କିପରି ଦେହାଇପାଦେର?”     ମୁଁ� ବ�୍4�ମାନ ଏହା ବ� ଦେଝ ନାହିଁ, �ୀଶ�।
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୩.   ଏହା କିପରି  ମଭ୍ବ?

                  ପ�ଣି �ୀଶ� ଏକ ଆଦେଲାଚନାକ� �ାଆନ୍�ି �ାହା ଦେଶଷଦେର ୧୬ ପ
କ� କଦେଢ଼ଇ ନଏି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �ୀଶ� ଏହ ିବ� କିପରି  ମଭ୍ବ ଅଦେଟ
      ତାହା ନୀକ
ୀମଙ୍କ� ଏବଂ �� ମଭ୍କ� ଓ ଦେମାଦେ� କହନ୍�ି।

            କାରଣ ଈଶୱ୍ର ଜଗ�କ� ଏଦେଡ ପଦ୍େରମ କଦେଲ ଦେ� ଦେ ଆପଣା ଅ
ୱି୍�ୀୟ ପ��ର୍କ� 
ାନ କଦେଲ,    ଦେ�ପରି ଦେ�ଦେକହି ତାହାଙ୍କଠାଦେର
 ବିଶୱ୍ା କଦେର,        ଦେ ବିନଷଟ୍ ନ ଦେହାଇ ଅନନ୍� ଜୀବନ ପର୍ାପ�୍ ହଏୁ।

     ଦେକବ� ବାଇବଲର  ବ�ଠାର�  �ପରିଚି� ପ
 ନୁଦେହୁଁ,       ମା�ର୍  ମଭ୍ବ�ଃ  ମ�
ାୟ ଇ�ିହା ର  ବ�ଠାର�  �ପରିଚି� ବାକ୍ୟ।

   ଈଶୱ୍ର ଜଗ�କ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ                । ଦେ ଜଗ�କ� ପଦ୍େରମ କଦେଲ। ପ�ଣି ଦେ ଆପଣା ପ��ର୍କ� ଜଗ� ନମିନ୍ଦେ� 
ାନ କଦେଲ। ମଧୟ୍ ଏହା
    ପରିବ�୍4ଦେ� ତାହାଙ୍କ ପ��ର୍ ଜଗ� ପାଇୁଁ,     ଜଗ�ର ପାପ ପାଇୁଁ ମୃ� ଦେହଦେବ,      ଦେ�ପରି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ �ୀଶ�ଙ୍କ ଉପଦେର ଭର ା
      ରଖିଅଛନ୍�ି ଦେ ମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ ବଞଚି୍ବାକ�  ମଥ4 ଦେହଦେବ        । ଏବଂ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଚିର
ନି ବଞଚି୍ବାକ�  ମଥ4 ଦେହଦେବ।

କ. "  ଅ
ୱି୍�ୀୟ ପ��ର୍"

           ଈଶୱ୍ର ଜଗ�କ� ଏଦେଡ ପଦ୍େରମ କଦେଲ ଦେ� ଦେ ଆପଣା ଏକମା�ର୍ ପ��ର୍କ� 
ାନ କଦେଲ     । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ତାହାଙ୍କ�
       ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଦେ�ାଗ୍ୟତା ବାହାଦେର ଆମଭ୍  ହ�ି ବୟ୍ବହାର କରିବାକ� କଦେଢ଼଼ଇଦେନଲା,      କିନ୍�� ଦେ ଅନୁଗ୍ରହର ଈଶୱ୍ର �ିଏ

     ଆମଭ୍  ହ�ି ଅନୁପ��କ୍� ଅନୁଗ୍ରହଦେର ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି,   ଈଶୱ୍ର 
ାନ କଦେଲ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ଅଜ୍4ଜନ କଲୁ ନାହିଁ,  ପ�ଣି
     ଦେ ଆପଣାର ଅ
ୱି୍�ୀୟ ପ��ର୍କ� 
ାନ କଦେଲ          । �ୀଶ�ଙ୍କର ଦେକୌଣ ି ଭର୍ାତା ନାହିଁ। ମମ4ନମାଦେନ ଭର୍ାନ୍� ଅଟନ୍�ି। �ୀଶ�ଙ୍କର

           ମକକ୍ଷ ଦେକହି ନାହିଁ। ବିଶୱ୍ର ଧମ4 ବ� ଭର୍ାନ୍� ଅଦେଟ। �ୀଶ� ଏବଂ �ୀଶ� ଦେକବ�,    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅ
ୱି୍�ୀୟ ପ��ର୍ ଅଟନ୍�ି   । ଦେ 
      ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଅ
ୱି୍�ୀୟ ପ��ର୍ ଏବଂ ଦେ�ଣ� ଦେ ,   ଏବଂ ଦେ ଏକାକୀ,        ପିତାଙ୍କ ନକିଟକ� ଏବଂ ପାପ କ୍ଷମା ନକିଟକ� ଏବଂ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

               ହ ଦେ ହି  ମପ୍କ4 ନକିଟକ� ପର୍ଦେବଶ  �ବିଧାର ପଥ ଉନ୍ମ�କ୍� କରନ୍�ି �ାହା ନମିନ୍ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଗଭୀର ଭାବଦେର ବୟ୍ାକ��।

 �ୀଶ� କ�ହନ୍�ି, “  ମୁଁ� ପଥ,    �ୟ୍ ଏବଂ ଜୀବନ; ଦେମା'        ଦେ
ଇ ନ ଗଦେଲ ଦେକହି ପିତାଙ୍କ ନକିଟକ� �ାଏ ନାହିଁ!”   �ୀଶ� ଦେହଉଛନ୍�ି
  ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଅ
ୱି୍�ୀୟ ପ��ର୍          । ପାପକ୍ଷମା ଏବଂ ପରି�ର୍ାଣର ଏକମା�ର୍ ମାଧୟ୍ମ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ� ପର୍
ାନ କରାଗଲା, 

             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟ� ଏହି କାରଣ  କାଦେଶ ନୁଦେହୁଁ ମା�ର୍ ଈଶୱ୍ର ଅନୁଗ୍ରହର ଈଶୱ୍ର ଦେହାଇଥିବା  କାଦେଶ।

ଖ. “  ”ଦେ� ଦେକହି

      କାରଣ ଈଶଵ୍ର ଜଗ�କ� ଏଦେଡ ପଦ୍େରମ କଦେଲ ଦେ�,      ଦେ ଆପଣା ଅ
ୱି୍�ୀୟ ପ��ର୍ଙ୍କ� 
ାନ କଦେଲ,   ଦେ�ପରି ଦେ�ଦେକହି
  ତାହାଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର             । କାରଣ ଈଶୱ୍ର ଜଗ�କ� ପଦ୍େରମ କଦେଲ ଦେ� ଦେ  ମ �୍ଙ୍କ� ପରି�ର୍ାଣ ପର୍
ାନ କରନ୍�ି।

               ଦେ�ପରି ଦେ�ଦେକହି ଆ ିଦେବ। ପ�ନଜ4ନ୍ମର ପର୍ ତ୍ାବ ଏକ ଦେଗାଷଠ୍ୀର ଦେଲାକଙ୍କ ପର୍�ି  ୀମି� ରହବିା ଜର�ରୀ ନୁଦେହୁଁ। ଏହା ଦେକବ�
     ଧନୀମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ନୁଦେହୁଁ। ଏହା ଦେକବ� ଗରା, ବ�
ଧ୍ିମାନ,     �ନ୍
ର ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ନୁଦେହୁଁ       । ଏହା  ମ �୍ ଦେଲାକଙ୍କ ପାଇୁଁ ଏବଂ

 ଦେ� ଦେକହ,ି      ଏହା  ମ �୍ ଦେଲାକଙ୍କ�  ମପି4� କରା�ିବା ଆବଶୟ୍କ         । ଦେ ଥିପାଇୁଁ କ୍ର�ଶ ଆମଭ୍ର  ମ �୍ ପାପକ� ଆଚଛ୍ା
ନ କରିବା
            ନମିନ୍ଦେ� �ଦେଥଷଟ୍ ଅଦେଟ। ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ପାପକ୍ଷମାର ପରି ର ବାହାଦେର ଦେକହି ନାହୁଁାନ୍�ି। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣର ପରି ର
           “  ”  ବାହାଦେର ଦେକହି ନାହୁଁାନ୍�ି। ଦେ�ଣ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ପର୍ ତ୍ାବ  ମପ୍ର୍ ାରି� କରନ୍�ି ଏବଂ କହନ୍�ି ଦେ� ଦେକହି ଦେ�ଦେବ

              ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣିପାରିବା ଦେ� ତାହାଙ୍କ ଠାଦେର ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କରିଦେବ ଦେ ହି  ମ �୍ଙ୍କ ପାଇୁଁ ପାପର ମଲ୍ୂୟ ଦେ
ବାକ�
          କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ମୃ�� ୟ୍ �ଦେଥଷଟ୍ ଥିଲା। ପ�ନଜ4ନ୍ମର ପର୍ ତ୍ାବ  ମ �୍ଙ୍କ� 
ଆି�ିବ ଏବଂ �ଥାପି,   ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେକବ�

  �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି,      ଦେ ମାନଙ୍କ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଦେହବାର ଅଧିକାର 
ଆି�ାଏ।

ଗ. "   ବିଶୱ୍ା ଠାଦେର (କ�)”

  “  ”    ଏହି ଵାକ୍ୟାଂଶ ତାହାଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାହନଦେର ଏକ ଆକଷ4ଣୀୟ ଵାକ୍ୟାଂଶ        । ଏହା ଏକ ଶବ
୍ �ାହାକି ଦେକୌଣ ି ପର୍କାରର
                 ୱ୍ଚଛ୍ତା ଏବଂ  ଠକିତା  ହ�ି ବାଖ୍ୟା କରିବାକ� ଅ�ୟ୍ନ୍� କଷଟ୍କର କାରଣ ଏହା ଏକ ରହ ୟ୍ବା
  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଶବ
୍ ପ�ଣି ଦେ ହି

     “     ”    ’ଶବ
୍ଗ�ଡି଼କ  ଠକ୍ି ପରିଭାଷାକ� ଅ ୱ୍ୀକାର କଦେର। ଦେ� ଦେକହି �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର ଏହା କହବିାର ଅଥ4 କ ଣ? ଠକ୍ି, 
     ଏହା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ବିଶୱ୍ା କ� ଅନ୍�ଭ4�କ୍� କଦେର          । ଏହା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଦେବୌ
ଧ୍ିକ ଶକ୍�ି  ମପ୍ନ୍ନ  ମମ୍�ି ଅନ୍�ଭ4�କ୍�

              କଦେର। ଏହା �ଥୟ୍ ବ�କ� ବିଶୱ୍ା କର�ଥିବା ଅନ୍�ଭ4�କ୍� କଦେର। �ୀଶ� ଦେହଉଛନ୍�ି ଖ୍ରୀଷଟ୍। ଦେ ଦେମାର ପାପ ପାଇୁଁ କ୍ର�ଶଦେର ମୃ�� ୟ୍
             ବରଣ କଦେଲ। �ୀଶ�ଙ୍କ ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଦେକବ� �ଥୟ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଅନ୍�ଭ4�କ୍� କଦେର,  କିନ୍��

   ତାହା ରକ୍ଷାକରିବା ବିଶୱ୍ା ନୁଦେହୁଁ,      କାରଣ ଏପରିକି ଭ�ୂମାଦେନ ମଧୟ୍ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି,     ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ଥରହର ହଅୁନ୍�ି (  �ାକ�ବ ୨:
୧୯)                 । ଦେକୌଣ ି ପର୍ଶନ୍ ନାହିଁ ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭ  � ମାଚାର ପଢ଼। ଭ�ୂମାଦେନ �ୀଶ� କିଏ ଠକ୍ି ଭାବଦେର ଜାଣିନ୍�ି। ଦେ ମାଦେନ କ
ାପି

              ତାହାଙ୍କ� ଭବିଷୟ୍
୍ବକ୍ତା କିମବ୍ା ଉ��୍ମ ବୟ୍କ୍�ି ଦେବାଲି ଡାକନ୍�ି ନାହିଁ। ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପବି�ର୍ ପ��ର୍ ଦେବାଲି
କହନ୍�ି!     ଦେ ମାଦେନ ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ଦେ କିଏ         । �ୀଶ�ଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରିବା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଏଥିଦେର ଅନ୍�ଭ4ୂକ୍� କଦେର,   କିନ୍�� ତାହାଠାର�

   ଅଧିକ ଏହା ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ,      କିମବ୍ା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭ�ୂମାନଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା ଉ��୍ମ ନୁହୁଁ।

   “  ”    �ୀଶ�ଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରିବା ବିଶୱ୍ା କ� ଆ ିବା ର ଧାରଣାକ� ଅନ୍�ଭ4�କ୍� କଦେର,     ଏହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବୟ୍ବହାର କର�ଥିବା
  ରପୂକ ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ,       “  ”   ଏବଂ �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ବିଶୱ୍ା କ� ଆ ିବା ର ଧାରଣାକ�
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 ଅନ୍�ଭ4�କ୍� କଦେର              । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା କର� ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଏକ  ମୟ ଥିଲା
        ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଥଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶା ନକ� ଆପଣାକ�  ମପ4ଣ କରିଥିଲୁ;    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ରାଜୟ୍ଦେର ପର୍ଦେବଶ

କଲୁ;     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶିବିରଦେର ହ �୍ ଉ�ଦ୍େତା�ନ କରିଥିଲୁ;    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପୀଙ୍କର ପର୍ାଥ4ନା କହଲୁି     । ତାହା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର
 ଏକ ଅଂଶ-        �� ମଦ୍େଭ ରାଜୟ୍ଦେର ପର୍ଦେବଶ ନ କରି ରାଜୟ୍ଦେର ରହପିାରିବ ନାହିଁ         । ଜଦେଣ ଶିଷୟ୍ ନ ଦେହାଇ �� ମଦ୍େଭ ଶିଷୟ୍ ଦେହାଇପାରିବ
             ନାହିଁ। ଦେ�ଣ� ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ବିଶଵ୍ା କରିବା ତାହାଙ୍କଠାଦେର ଆପଣାକ� ପର୍ାରମଭି୍କ ଦେ
ବାକ� ଅନ୍�ଭ4�କ୍� କଦେର।
 “   ”   କିନ୍�� ତାହାଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା ଏହାର ଅଥ4ଠାର� ଅଧିକ।

“   ”    ତାହାଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା ବରଂ ଏକ 
�ବ4� ଅନୁବା
            । ପର୍କୃ�ଦେର ଏହା କରିବାକ� ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ଉପାୟ ନାହିଁ। କିନ୍�� ଏହା
       “   ”      ଏକ ଵାକ୍ୟାଂଶର ଅ�ି 
�ବ4� ଅନୁବା
 �ାହା ପର୍କୃ�ଦେର ତାହାଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରିବା ଅଦେଟ। ଦେ�ଣ� ଦେ� ଦେକହି ତାହାଙ୍କଠାଦେର

                ବିଶୱ୍ା କଦେର ଏବଂ �ୀଶ� �ାହା କର�ଛନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେ ଗ୍ରୀକ୍ ବୟ୍ାକରଣକ� ବହ�ୁ ଖରାପ ଭାବଦେର ଭାଙ୍ଗ�ଅଛନ୍�ି।
       ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାଦେର ଏହା ଭୟଙ୍କର ବୟ୍ାକରଣ ଅଦେଟ। ଏବଂ ବା �୍ବଦେର,     ବ�  ମୟର ଗ୍ରୀକ୍  ାହ�ିୟ୍ଦେର,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଭ�ଲ୍

     କର�ଥିବା ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ଦେକୌଣ ି ଉ
ାହରଣ ପାଇପାର� ନାହୁଁ�       । ଏହା ଏକ  ାଧାରଣ ବୟ୍ାକରଣଗ� �ର୍�ଟି ନୁଦେହୁଁ;    ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର
     ଗ୍ରୀକ୍ �ର୍�ଟି ଏବଂ ତାହା ଦେହଉଛି ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍          । ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍ ଏହା ଦେକଦେ�କ  ମୟଦେର କରିଥାଉ। ଦେବଦେ�ଦେବଦେ�

      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଗାଟିଏ ବାକ୍ୟଦେର ଶବ
୍ର କ୍ରମ ପରିବ�୍4�ନ କରିଥାଉ,     ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବୟ୍ାକରଣ ଭାଙ୍ଗ� କାରଣ
    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ କରିବାକ� ଚାହୁଁ�            । �ୀଶ� ଠକ୍ି ଦେ ହପିରି କର�ଛନ୍�ି। ଏହା ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେକହି �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା 

କଦେର।

       ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ବିଶୱ୍ା ଆଉଆପଣାଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା ନୁଦେହ,       କିନ୍�� ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ବିଶୱ୍ା ଦେହଉଛି
            ଆମଭ୍ର ବିଶୱ୍ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର�  ଥ୍ାନାନ୍�ର କରିବା ଏବଂ ଏହାକ� �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ବୟ୍କ୍�ି�ୱ୍କ�  ଥ୍ାନାନ୍�ର

କରିବା।

   “  ଜଦେଣ ଦେଲଖକ କ�ହନ୍�ି ଧମ4 ବିଶୱ୍ା ,  କିମବ୍ା ବିଶୱ୍ା ,         ଏପରି ଏକ କା�4ୟ୍କଳାପ �ାହା ଆମଭ୍କ� ଆପଣାର ଠକି ବାହାରକ�
      ଦେନଇ�ାଏ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  ହ�ି ଆମଭ୍କ� ଏକ କଦେର ”     । ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା। ଅନ୍ୟ�ର୍,   ଦେ�ାହନ ଏହାକ�

“   ”  �ୀଶ�ଙ୍କ� ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦେବାଲି କହନ୍�ି,    “  ”  କିମବ୍ା ଦେ ଏହାକ� �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ରହବିା ଦେବାଲି କହନ୍�ି     । ଏ ବ�  ମାନ ବିଷୟ
  ଅଦେଟ।  � ମାଚାରର ଦେଶଷଦେର,   ଦେ�ାହନ ୨୦ ଅଧୟ୍ାୟଦେର,       ଦେ�ାହନ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ଉପ ଥ୍ାପନ କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁଥିପାଇୁଁ ଦେ 
                ପ� �୍କ ଦେଲଖିଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ଠାଦେର 
�ଇଟି ଦେମୌଖିକ କା� ଅଛି �ାହା ଏହି  ଠକି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବା ପାଇୁଁ ବୟ୍ବହ�ୃ ହଏୁ।

     ୨୦ ଅଧୟ୍ାୟର ୩୦ ପ
ର� ଆରମଭ୍ କରି,  ଦେ�ାହନ ଦେଲଖନ୍�ି, “        �ୀଶ� ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ  ାକ୍ଷା�ଦେର ଏହପିରି ଅଦେନକ ଓ ବିଭିନ୍ନ
         ପର୍କାର ଆଶଚ୍�4ୟ୍କମ4  ାଧନ କଦେଲ ଦେ ହ ିବ� ଏହି ପ� �୍କଦେର ଦେଲଖା ଦେହାଇ ନାହିଁ;      କିନ୍�� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ପରି ବିଶୱ୍ା କର

     ଦେ� �ୀଶ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପ��ର୍ ଖ୍ରୀଷଟ୍ ଅଟନ୍�ି, (            ଏବଂ ଦେ ହି କ୍ରିୟାର କା�  �ୟ୍ତାକ�  ଚୂାଏ ଦେ�  ମୟଦେର ଏକ ପର୍ ଙ୍ଗ ଅଛି
   ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଦେ ମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କରିଅଛନ୍�ି,       ଦେ ମାଦେନ ନଶିଚି୍� ବିଷୟ ଉପଦେର  ମମ୍� ପର୍କାଶ କରିଅଛନ୍�ି    । ଦେ ମାଦେନ  ମମ୍�

              ଦେହାଇଅଛନ୍�ି ଦେ� �ୀଶ� ଦେହଉଛନ୍�ି ଖ୍ରୀଷଟ୍। ଦେ ମାଦେନ  ମମ୍� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି ଦେ� �ୀଶ� ଦେହଉଛନ୍�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପ��ର୍। କିନ୍��
’    ତା ପଦେର ଦେ�ାହନ ଜାରି ରଖନ୍�ି)    ପ�ଣି ବିଶୱ୍ା କରି (    ଏବଂ ଗ୍ରୀକଦେର  ପ୍ଷଟ୍ ଅଦେଟ         । ଏହା 
ନି ଭି�ଦେର ଓ 
ନି ବାହାଦେର। ଏହା

         ଜୀବନ ଅଦେଟ। ଏହା ଅନୁଗମନ କରିବା ଅଦେଟ। ଏହା ଜଦେଣ ଶିଷୟ୍ ଦେହାଇଥିବାର�।)      ଦେ�ପରି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ନାମଦେର ଜୀବନ
 ପର୍ାପ�୍ ହଅୁ,    ଏଥିନମିନ୍ଦେ� ଏହି  ମ �୍ ଦେଲଖା�ାଇଅଛ।ି"

       ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ବିଶୱ୍ା ଆଉଆମଭ୍ ନଜିଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା ନୁଦେହ,       ମା�ର୍ ଆମଭ୍ ନଜିଠାର� ଆମଭ୍ର ବିଶୱ୍ା �ୀଶ�
   ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଠାଦେର  ଥ୍ାନାନ୍�ର କରିବା।

                ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭ ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଅନ୍ୟ  ଥ୍ାନକ� �ାଅ ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭ ବିଭିନ୍ନ ଦେଲଖକ  ମାନ ଧାରଣା  ହ�ି  ଂଘଷ4 କର�ଥିବାର
         ଦେ
ଖିବ ଓ ଦେ ମାଦେନ ବିଭିନ୍ନ ରପୂକ ବ� ବୟ୍ବହାର କରିବାକ� ��ନ୍ କରନ୍�ି  । ପାଉଲ,  ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ,  ଏହାକ�

“ ”  ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ଦେବାଲି କହନ୍�ି,            ଏବଂ ପ�ନବ4ାର ଏହା ଏକ ରହ ୟ୍ବା
  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ଅଦେଟ ଦେ� ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର
 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଡି�,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  ହ�ି ଅଛ� ,        ତାହାଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଅଛ� ଏବଂ

    ପ�ନର��ଥ୍ାନଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଅଛ�   । କଲ ୀୟ ୩:          ୩ ପ
ଦେର ପାଉଲ ଏହି  �ୟ୍ତା ବିଷୟଦେର କହନ୍�ି ଦେ� ଆମଭ୍
“     ”ଜୀବନ ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ  ହ�ି ଗ�ପ�୍ ଅଛି   । ଗାଲା�ୀୟ ୨:    ୨୦ ପ
ଦେର ପାଉଲ କହନ୍�ି, “      ମୁଁ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  ହ�ି କ୍ର�ଶଦେର ହ�
ଦେହାଇଅଛ;ି    ମୁଁ� ଆଉ ଜୀବି� ନୁଦେହୁଁ,     ମା�ର୍ ଖ୍ରୀଷଟ୍ ଦେମାଠାଦେର ଜୀବି� ଅଛନ୍�ି ”        । ଏ ବ� କହବିାର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୈ�ୀ ଅଦେଟ �ାହା ଦେ�ାହନ

   “    ”      କହବିା  ମୟଦେର କହଅୁଛନ୍�ି ଦେ�ଦେକହି ତାହାଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ର ବିଶୱ୍ା କ� ନଜିଠାର� ଘ�ଞଚ୍ାଇ
            ଦେ
ଇଅଛ� ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣାକ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ  
ୟ ବାହଦୁେର ଦେଫାପାଡି଼ ଦେ
ଇଅଛ� ଏବଂ ଦେ ଠାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ରହ,ୁ   ବ�

     ବିଷୟ ପାଇୁଁ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣରଦୂେପ ତାହାଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କର�-   ପାପ କ୍ଷମା ପାଇୁଁ,      ପରି�ର୍ାଣ ପାଇୁଁ ଏବଂ ନଜି ଜୀବନ ପାଇୁଁ    । ଏହା ହିଁ
    �ୀଶ�ଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବାର ମାଧୟ୍ମ ଅଦେଟ।

        “  ”     ଏହା ହିଁ ଦେହଉଛି ବହ�ୁ ଭ�ଲ �ାହା  ହ�ି ମୁଁ� ଘଟଣା ଖ୍ରୀଷଟି୍ଧମ4 ଦେବାଲି କହି ଆରମଭ୍ କରିବାକ� �ାଉଅଛି     । ମୁଁ� ଏକ ନାମପଟି
                “  ଆବଶୟ୍କ କଦେର ଏବଂ ଏହା  ଦେବ4ା��୍ମ ଅଦେଟ। ଅନ୍ୟ 
ନି ଏହାକ� ଦେକହି ଜଦେଣ ଦେମାଦେ� ପରାମଶ4 ଦେ
ଦେଲ ଦେ� ଘଟଣା

”     ଖ୍ରୀଷଟି୍ଧମ4 ଦେର ଏହା ଦେହଉଛି ବହ�ୁ ଭ�ଲ,     “  ”  କିମବ୍ା �ାହା ଅନ୍ୟ ଦେଲାକମାଦେନ  ହଜ ବିଶୱ୍ା ବା
 ଦେବାଲି କହନ୍�ି   । ଧାରଣାଟି �ାହା
       “   ”     ’    ଦେ�ଉୁଁ  ମ �୍ ବିଷୟଦେର ପର୍କାଶ କଦେର ତାହା ଦେହଉଛି ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର କହବିାର ଥରକର ଘଟଣା ଏବଂ ତା ପଦେର ଭାଦେବ ଦେ�
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            ଜଦେଣ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ଦେହବାର ଆଉ କିଛି ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ। ମା�ର୍ ବା �୍ବଦେର ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ,   ରକ୍ଷା କରିବା
         ବିଶୱ୍ା ଆମଭ୍କ� ଆପଣାଠାର� 
ୂଦେରଇ ଦେନଇଆମଭ୍କ� �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ବୟ୍କ୍�ି�ୱ୍କ� ଦେନଇ�ାଏ,   ରହ ୟ୍ମୟ ଭାବଦେର
            ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଜଡି� କଦେର ଏଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଦେହାଇ ତାହାଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଭାବଦେର ବଞଚ୍� ,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
   ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗମନକାରୀ ଭାବଦେର ବଞଚ୍� ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଶିଷୟ୍ ଭାବଦେର ବଞଚ୍�      । �ୀଶ�ଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରିବା

 ତାହାଙ୍କଠାଦେର ରହବିା,    ତାହାଙ୍କଠାଦେର ଜୀବି� ଦେହାଇ ରହବିା,   ତାହାଙ୍କଠାଦେର ଜଡି� ଦେହବା        । ପାପକ୍ଷମା ଓ ପରି�ର୍ାଣ ଓ ଜୀବନ
                 ପାଇୁଁ ଆଉ ନଜି ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା ନ କରି ପ�ଣି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର ଦେ�ଉୁଁ  ବ�ଅଛି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ତାହା ତାହାଙ୍କ ନକିଟକ�

         ଥ୍ାନାନ୍�ର କରିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କଠାଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ମ �୍ ବିଶୱ୍ା ରଖିବା ଅଦେଟ।

            କାରଣ ଈଶୱ୍ର ଜଗ�କ� ଏଦେଡ ପଦ୍େରମ କଦେଲ ଦେ� ଦେ ଆପଣା ଅ
ୱି୍�ୀୟ ପ��ର୍କ� 
ାନ କଦେଲ,    ଦେ�ପରି ଦେ�ଦେକହି ତାହାଙ୍କଠାଦେର
 ବିଶୱ୍ା କଦେର,        ଦେ ବିନଷଟ୍ ନ ଦେହାଇ ଅନନ୍� ଜୀବନ ପର୍ାପ�୍ ହଏୁ।

ଘ. “  ”ଅନନ୍� ଜୀବନ

“  ”           ଅନନ୍� ଜୀବନ ଅନୁବା
 ଦେହାଇଥିବା ପ�4ୟ୍ାୟଟି ଦେହଉଛି ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାଦେର ଦେ ହି ବିରକ୍�ିକର ବାକ୍ୟାଂଶଗ�ଡିକ ମଧୟ୍ର�
ଅ�ିରିକ୍�,      �ାହା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଇଂରାଜୀଦେର  ମାନ୍�ର ନାହିଁ      । �� ମଦ୍େଭ ଏହାକ� ଅନୁବା
 କରିପାରିବ ନାହିଁ,   କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

  “ ”      ମୟ ଜ୍ଞାନଦେର ଅନନ୍� ଶବ
୍ ବିଷୟଦେର ଭାବିବାକ� ��ନ୍ କର�,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କର� ନାହୁଁ� କି?     ଏହା ଚିର
ନି ନମିନ୍ଦେ� ଚାଲୁ ରହବିା।
          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ଗ4କ� �ିବା ଏବଂ ଏହା କ
ାପି ଦେଶଷ ଦେହବାକ� �ାଉ ନାହିଁ। "    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ଠାଦେର ୧୦,   ୦୦୦ ବଷ4

ରହବିା,      �ୂ4୍ୟ ପରି ଉଜଜ୍ୱ୍� 
ୀପ�ି୍ମାନ ଦେହାଇ,       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଥଦେମ ଆରମଭ୍ କରିବା ଅଦେପକ୍ଷା
        ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍ଶଂ ା ଗାନ କରିବକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କମ 
ନି ପାଇବା ନାହିଁ।"      ଏହପିରି ଭାବଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ଗ4 ବିଷୟଦେର

   ଚିନ୍ତା କରିବାକ� ��ନ୍ କର�;        ଏପରି ଦେକଦେ�କ ବିଷୟ �ାହା ଦେକବ�  ବ4
ା ଚାଲୁ ରଦେହ       । ଏହା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଏହାର ଏକ ଅଂଶ, 
   “  ”         “  କିନ୍�� ଅନୁବା
�ି ପ�4୍ୟାୟ ଅନନ୍� ଜୀବନ ଅଧିକ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବଦେର ଏବଂ ଅ �ନ୍
ର ଭାବଦେର ଅନୁବା
 ଦେହାଇଥିବା ��ଗର
” ଜୀବନ ଅଦେଟ           “  ”   । ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିନଷଟ୍ ଦେହବା ନାହିଁ ମା�ର୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ��ଗର ଜୀବନ ଅନୁଭବ କରିବା।

   ’ବ�୍4�ମାନ ତାହାର ଅଥ4 କ ଣ?

ଉ��୍ମ,   �
ି �� ମଦ୍େଭ ଚାହୁଁ,   ବାଇବଲ 
�ଇଟି ��ଗ,     
�ଇଟି ��ଗାରମଭ୍ର 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣଦେର ଚିନ୍ତା କଦେର,    ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି
             ଚ�ି� ��ଗଦେର ବଞଚ୍� ଛ� ଏବଂ ଏହି  ମୟର  ମାପ�୍ ଦେହବାକ� �ାଉଛି ଏବଂ ଏହି ��ଗର  ମାପ�୍ ଦେହବ    । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
    ମଶୀହ ଅନ୍�ିମ  ମୟଦେର ଦେଫରି ଆ ନ୍�ି,    ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଅନ୍ୟ ଏକ ��ଗ,  ଅନ୍�ିମ ��ଗ,     �ାହାକ� ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ମଶୀହ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ

      ��ଗ କ�ହା�ାଏ ଦେ ଇ ��ଗକ� ଆମଭ୍କ� ପଥ4
ଶ4କ କରା�ାଏ           । �
ି �� ମଦ୍େଭ ବି
ୟ୍ା�ୟକ� �ାଇଅଛ ଏହା ପର କା�  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ��ଗ
ଅଦେଟ,              କିନ୍�� ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ��ଗ ଏବଂ ଏହା ଏଦେ� ଅଧିକ ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଏହି ଆଗାମୀ ��ଗ,       ଏହି ଆଗାମୀ  ମୟ ଅବଧି  ବ�
ନି ପାଇୁଁ

 ଚାଲିବାକ� �ାଉଅଛ,ି  ଏହା ଦେହବ,           କିନ୍�� ଗ�ର��ୱ୍ ଦେହଉଛି ଦେ� ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ପର୍କାରର ��ଗ ଅଦେଟ      । ଏବଂ ପରିମାଣ ଉପଦେର ନୁଦେହୁଁ
                  କିନ୍�� ଗ�ଣ ଉପଦେର ଗ�ର��ୱ୍ 
ଆି�ାଏ। ଦେ�ଣ� �� ମଦ୍େଭ ଓ ମୁଁ� ଦେ�ଉୁଁ ଜୀବନ ଏଠାଦେର ବ�୍4�ମାନ ଅନୁଭବ କର� ଏବଂ ମୃ�� ୟ୍ ପଦେର

     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁ ଜୀବନକ� ଅନୁଭବ କରିବାକ� �ାଉଛ� ,      ତାହା ଦେକବ� ଏକ ଅନନ୍� ଜୀବନ ନୁଦେହୁଁ,     ମା�ର୍ ଏହା ଦେମୌ�ିକ ଭାବଦେର
    ଏକ ଭିନ୍ନ ପର୍କାରର ଜୀବନ ଅଦେଟ   । ଦେ�ାହନ ୧୭:  ୩ ପ
ଦେର,        �ୀଶ� ତାହାଙ୍କ ପିତା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର ପର୍ାଥ4ନା କରିବାଦେବଦେ�

      ଦେ ଆମଭ୍କ� କହନ୍�ି �ାହା ଅନନ୍� ଜୀବନର ମମ4,   “  ”  ତାହା ହିଁ ପର ��ଗର  ାର ଅଦେଟ    । �ୀଶ� ପର୍ାଥ4ନା କଦେର:

     ଆଉ ଏକମା�ର୍  �ୟ୍ ଈଶୱ୍ର ଦେ� �� ମଦ୍େଭ,          �� ମଭ୍କ� ଓ �� ମଭ୍ର ପଦ୍େରରି� �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ� ଜାଣିବା ଅନନ୍� ଜୀବନ ଅଦେଟ।

    ଅନନ୍� ଜୀବନର  ାର  ମପ୍କ4 ଅଦେଟ       । ��ଗର ଜୀବନର  ାର ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ଜାଣିବା ଅଦେଟ,     ତାହାଙ୍କ ପ��ର୍ �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ�
 ଜାଣିବା ଅଦେଟ,              ଓ ଦେ ହି ପର୍ ଙ୍ଗ ଏବଂ ଏହା  ହ�ି ଆ �ଥିବା  ମ �୍ ଆଶଚ୍�4୍ୟ ଏବଂ ଆଶୀବ4ା
 ମଧୟ୍ଦେର ବଞଚି୍ବା ଅଦେଟ  ।
         ଦେ�ାହନ ଆମଭ୍କ� �ାହା କହଛୁନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଉପଦେଭାଗ କରିପାରିବା,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଧିକାର କରିପାରିବା, 

         ପର ��ଗର ଜୀବନର ଗ�ଣ ଦେହଉଛି ଠକି ଆଜି ଏହି ମ�ହ�ୂ୍4�ଦେର ଅ ିବା;      ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ଦେର
 ପର୍ଦେବଶ କର�,     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଭ୍ର ଅନନ୍� ଜୀବନ ଅଛ,ି        ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଭ୍ର ଦେ ହି  ମପ୍କ4 ଅଛି ଏବଂ ଆମଦ୍େଭ

 ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ଜାଣ�          । ଦେ
ଖ କିପରି �ୀଶ� ଏହି ଆଦେଲାଚନାକ�  ମାପ�୍ କରନ୍�ି। ୩୬ ପ
ଦେର,      ଏହା ଦେହଉଛି ତାଙ୍କର ପ�ନଜ4ନ୍ମ ଏବଂ
    ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିବାର  ମାପ�ି୍, “         ଦେ� ପ��ର୍ଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ ଅନନ୍� ଜୀବନ ପର୍ାପ�୍

ଦେହାଇଅଛି ”           । ଏହା ବ�୍4�ମାନ ଆମଭ୍ ପାଖଦେର ଅଛି ଏବଂ ଏହା ପର ��ଗର ଆଶୀବ4ା
 ବ� ଅଦେଟ,  ଆଂଶିକ ଭାଦେବ,   ଏହି ବ�୍4�ମାନ
              ��ଗଦେର ଭାଙ୍ଗି �ାଇଛି ଏବଂ ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  ହ�ି ଅଛ� ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ଅଛ� ଏବଂ

       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ପର ��ଗର ଅଦେନକ ଉପକାର ବ� ଉପଦେଭାଗ କର�ଅଛ�     “  ”  । ପଦେର ଦେ�ାହନ ଏହାକ� ପର୍ଚ� ର ଜୀବନ ଦେବାଲି
କହନ୍�ି।"        ଦେ ମାଦେନ ଦେ�ପରି ଜୀବନ ପାଆନ୍�ି ଓ ପର୍ଚ� ର ଭାବଦେର ପାଆନ୍�ି,   ଏନମିନ୍ଦେ� ମୁଁ� ଆ ିଅଛ।ି"

 ଦେ�ାହନ ୬:  ୩୫ ପ
ଦେର,   “   �ୀଶ� କହଛିନ୍�ି ଆଉ ଦେ� ଦେମା'   ଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର,     ଦେ କ
ାପି �ୃଷି� ଦେହବ ନାହିଁ ” । ଦେ
ଖନ୍�� ,  ତାହା
    ଦେକବ�  ବ� ଜାଗ�ିକ ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ                 । ଏହା ଜୀବନର ଗ�ଣ ଅଦେଟ। ଏହା ଏକ ପର୍କାର ଜୀବନ �ାହା ପର ��ଗ ର ଅଦେଟ କିନ୍�� �� ମଭ୍

      ଏବଂ ଦେମା ପାଇୁଁ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ �ୀଶ�ଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରିଅଛନ୍�ି,  ଆଂଶିକ ଭାଦେବ,      ତାହା ବ�୍4�ମାନ ଆମଭ୍ର ଅଧିକାର ଏବଂ
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ପର୍କାର ଜୀବନକ� ଉପଦେଭାଗ କରିବା  । ନଶିଚି୍�,       �ଥାପି ଦେ ଠାଦେର ଆଘା� ବ� ଏବଂ �ନ୍�ର୍ଣା ବ� ମଧୟ୍

ଅଛି        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ଥାପି ଏକ ପାପପଣୂ୍4ଣ ଜଗ�ଦେର ବା କର�ଛ� ,      �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମାଂ  ହ�ି ��
ଧ୍ କର�,   ପାପ  ହ�ି
 ��
ଧ୍ କର�,  ପ�ଣି �ଥାପି,     ଆଘା� ଏବଂ �ନ୍�ର୍ଣା ମଧୟ୍ଦେର ମଧୟ୍,      ଏକଆନନ୍
 ଅଛି �ାହା ପରି ଥ୍ି�ିଠାର� ଗଭୀର,   କାରଣ ପର
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 ��ଗର ଶକ୍�ି,          �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ କା�4ୟ୍ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଅଭୟ୍ନ୍�ରକ� ଆ ିଅଛ,ି    ଆମଭ୍କ� ନୂ�ନ ଜୀବନ
      ଦେ
ଇଅଛି ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ଜାଣି ଆନନ୍
 କରିବା।

     ଆମଦ୍େଭମାଏ ଦେକବ� ବ�୍4�ମାନ ପାଇ ଜାଣ� ନାହୁଁ�,        କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମରିବା ପଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମାନ ବିଷୟ ଜାଣିଥାଉ, କିନ୍��
 ଆହରିୁ ଅଧିକ    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ତାହାଙ୍କ�,  ମ�ଖାମ�ଖୀ ଦେ
ଖିବା,       ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଏପରି ଭାବଦେର ଜାଣିବା
    �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�୍4�ମାନ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ          । ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ଏବଂ �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ� ଜାଣି ଏପରି
           ଭାବଦେର ଉପଦେଭାଗ କରିବା �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକବ� ଏଠାଦେର ଓ ବ�୍4�ମାନ ଆନନ୍
ଦେର ଆଶା କରିପାରିବା।

    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ର 
ୱ୍ାର ବ� ଦେଖାଲା ଅଛି           । ଈଶୱ୍ର �� ମଭ୍କ�  ଷୃଟି୍ କରିଅଛନ୍�ି। ଦେ �� ମଭ୍କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି। ଏବଂ
   ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଏକ  ମପ୍କ4,  ତାହାଙ୍କ� ଜାଣିବା,         ହିଁ ଏକମା�ର୍ ଉ��୍ର �ାହା �� ମଭ୍ର ହ
ୃୟଦେର ଗଭୀର ଇଚଛ୍ା ଅଦେଟ   । ଦେ ହି

                ଇଚଛ୍ା ଅଥ4 କିମବ୍ା  ମମ୍ାନ କିମବ୍ା ଶକ୍�ି କିମବ୍ା ଉନ୍ନ�ି କିମବ୍ା ଉଚଚ୍ ବି
ୟ୍ା�ୟର ବା ଦ୍େକଟବଲ୍ 
� ଆରମଭ୍ କିମବ୍ା
               କାମ�କତା କିମବ୍ା ଔଷଧ କିମବ୍ା ଦେକୌଣ ି ନଶିା  ହ�ି ପରିପଣୂ୍4ଣ ଦେହାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେ ଗ�ଡି଼କ ଦେହଉଛି ମାଂ ର  ମ �୍
               ଉପା
ାନ ଏବଂ ମାଂ ଦେକଦେବଦେହଦେଲ ନଦିେଜ ନଜିର� ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ବିଷୟକ� �ାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେ ହି ଗଭୀର ଇଚଛ୍ା  ନ୍�� ଷଟ୍

            ଦେହବାକ� �ାଉଥିବା ଏକମା�ର୍ ଉପାୟ ଦେହଉଛି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାକ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣଭାଦେବ �� ମଭ୍କ� ପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ� ଅନୁମ�ି
ଦେ
ବା।

     ଏହା ପାପର  ୱ୍ୀକାର  ହ�ି ଆରମଭ୍ ହଏୁ                 । ଏହା ଏକ  ୱ୍ୀକାର  ହ�ି ଆରମଭ୍ ହଏୁ ଦେ� ମୁଁ� ଭ�ଲ୍ କରିଅଛି ଏବଂ ମୁଁ� �ାହା ଭ�ଲ
                 କରିଅଛି ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ମୁଁ� ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବା ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ। ଦେମାଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ  ମମ୍� ଦେହବାକ� ପଡିବ ଦେ� ମୁଁ�

                ତାହାଙ୍କଠାର� ପୃଥକ ଅଦେଟ। ଦେମାଦେ� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ପଡିବ ଦେ� କ୍ର�ଶଦେର ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ହିଁ ଦେମାର  ମ �୍ ପାପ ପାଇୁଁ
          ମଲ୍ୂୟ ଦେ
ବାକ� �ଦେଥଷଟ୍ ଅଦେଟ। ଏହା �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା 
ୱ୍ାରା ଆରମଭ୍ ହଏୁ,     ପାପକ୍ଷମା ଏବଂ ଜୀବନ ପାଇୁଁ

   ତାହାଙ୍କ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ବିଶୱ୍ା କରିବା          । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା �� ମଭ୍କ� ଜ�ମଧୟ୍ର� ନୂ�ନ ଜନ୍ମ ଏବଂ
   ଆ�ମ୍ାଙ୍କଠାର� ନୂ�ନ ଜନ୍ମ 
ଏି,              ଦେ �� ମଭ୍କ� କିଛି ବିଷୟଦେର ପରିଣ� କର�ଅଛି �ାହା �� ମଦ୍େଭ ଦେକଦେବ ପବୂ4ଦେର ଦେହାଇ ନାହୁଁ କାରଣ

                 ଦେ �� ମଭ୍କ� ପ�ନଃ ନମି4ାଣ କର�ଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଦେ �� ମଭ୍କ� ନୂ�ନୀକରଣ କର�ଅଛନ୍�ି ପ�ଣି �� ମଦ୍େଭ ଏବଂ ମୁଁ� ଆମ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କ
   ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ଜୀବି� ରଖ�,     ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପ�ନଜ4ନ୍ମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ଅଦେଟ       । ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ଗ�ଣା�ମ୍କ ଜୀବନ

                 �ାପନ କରି ପାରିବା �ାହା ଅ 
ୃଶ ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ  ହ �ାହା ଜଗ�କ� ଦେ
ବାରଦେର ଅଛ।ି ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁ  ବ�  ମୟଦେର
ବଞଚ୍� ,              ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭବିଷୟ୍�ର 
ନି ଅଦେପକ୍ଷା କରି ବଞଚ୍� ଦେ�ଉୁଁ 
ନି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ର ପର୍ଭ�ଙ୍କ� ମ�ଖାମ�ଖୀ ଭାବଦେର
ଦେ
ଖିବା,          ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରିବ�୍4�ି� ଦେହବା ଆଂଶିକ ଦେଗୌରବର� ଅନ୍ୟ ଏକ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଦେଗୌରବକ�,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ

  ପରି ଦେ
ଖା �ିବା।

   ତାହା ପ�ନଜ4ନ୍ମର ବା�୍4ତା ଅଦେଟ।

   ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା  । ପି�ଃ,            ବହ�ୁ ଗ�ଡି଼ଏ ବିଷୟ ଅଛି �ାହା ଆମକ� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କଦେର ଦେ�
        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଦିେଜ ମାଂ ମୟ ରାଜୟ୍ ମଧୟ୍ର� ବାହାରି ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ରାଜୟ୍କ� �ାଇପାରିବା;     �� ମର ରାଜୟ୍ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିବା

  ପାଇୁଁ କିଛି କରିବା   । କିନ୍�� ପି�ଃ,               ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ୀକାର କର�ଛ� ଦେ� �ାହା ମାଂ ର� ଜା� ତାହା ମାଂ ଏବଂ ଏହା ମାଂ ବୟ୍�ୀ� ଆଉ
      କିଛି ଦେହବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ମାଂ ମରିବ,     ଏବଂ ଆ�ମ୍ାର ରାଜୟ୍କ� ଏକମା�ର୍ ମାଗ4,     ପାପ କ୍ଷମା ଓ ପରି�ର୍ାଣର ରାଜୟ୍,  ଆମ

                ହ
ୃୟର ଗଭୀର ଇଚଛ୍ାକ�  ନ୍�� ଷଟ୍ କରିବାକ� ଏକମା�ର୍ ମାଗ4 ଦେହଉଛି �� ମକ� ଏବଂ �� ମର ପ�ନର��ଥ୍ାନର ଶକ୍�ିକ� ଜାଣିବା  ।
ପି�ଃ,             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅ�ୟ୍ଧିକ କୃ�ଜ୍ଞ ଦେ� �� ମଭ୍ର ଅନୁଗ୍ରହଦେର ଏବଂ �� ମଭ୍ର 
ୟାଦେର �� ମଦ୍େଭ ଆମକ� ପଦ୍େରମ କଲ   । କିନ୍��

         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପୀ ଥିବା  ମୟଦେର  �
ଧ୍ା �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କଲ,     ଏବଂ �� ମଭ୍ ନାମଦେର ବିଶୱ୍ା 
କରି,  �� ମଭ୍ର ନାମଦେର,          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ�ମ୍ାଙ୍କର ଏକ ଜୀବନ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା �ାହା ମାଂ ଦେର ଉପଲବଧ୍ ନାହିଁ  । ପି�ଃ, 

        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍କ� ଧନ୍ୟବା
 ଦେ
ଉ ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଏହି କା�4ୟ୍ କରିଅଛନ୍�ି,         କାରଣ �
ି �� ମଦ୍େଭ ଏହା କରି ନ ଥାନ୍� ଦେ�ଦେବ
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ଠାଦେର ପହଞଚି୍ ପାରି ନ ଥାନ୍��        । କିନ୍�� �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍କ� ପର୍�� ୟ୍��୍ର ଦେ
ବାକ� ଆହ୍ୱାନ କର,  ଏବଂ
    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଜି  କାଦେ� ପର୍ାଥ4ନା କର�, ପି�ଃ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍�� ୟ୍��୍ର ଦେ
ବ�   । �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର, ଆଦେମନ୍।

         ମୁଁ� ଦେ�ଦେ�  ବ� ବିଦେଶଷାଧିକାର ପାଇଅଛି �ନ୍ମଧୟ୍ର� ଏକ ମହାନ ବିଦେଶଷାଧିକାର ଦେହଉଛ,ି       ବବ୍ ଏବଂ ଜିନ ମାଉୁଁ ଙ୍କ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ
  ଜନ୍ମ ପର୍ାପ�୍ ଦେହବା             । ମୁଁ� ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ପିତାମାତାଙ୍କ� କ�ପ୍ନା କରିପାଦେର ନାହିଁ। କିନ୍�� ଦେ ହି ବିଦେଶଷାଧିକାର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

                ଆ�ମ୍ାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ତାଙ୍କ ପରିବାରଦେର ଜନ୍ମ ଦେହବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଦେହବାର ବିଦେଶଷାଧିକାର �� �ନାଦେର ତାହା କିଛି ନୁଦେହୁଁ। ମୁଁ�
            ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ଆପଣାର ପିତା ଭାବଦେର ନ ଜାଣି ଏଠାଦେର ଦେକହି �ିଦେବ ନାହିଁ।
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୩୦.  ପାବAତ୍ୟ ଉପଗଦଶ

୧. ପରିଚୟକରଣ
              �ୀଶ�ଙ୍କ ଦେ ବାକା�4 ଆରମଭ୍ଦେର ଦେ ଏକ ପବ4� ଆଦେରାହଣ କଦେଲ ଏବଂ ଦେ ଠାଦେର ଦେ ଅପଣାର  �ପରିଚି� ଉପଦେ
ଶ କ� ଶିକ୍ଷା

  ଦେ
ଇ କହବିାକ� ଲାଗିଦେଲ,      �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାବ4�ୟ୍ ଉପଦେ
ଶ ଦେବାଲି କହଥିାଉ      । ପାବ4�ୟ୍ ଉପଦେ
ଶର ଭାଷା ଇଂରାଜୀ
  ଭାଷାକ� ଅନୁପର୍ଦେବଶ କରିଅଛ,ି     “   ”ଏପରି କି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନ୍ୟ ଗାଲ ବ�ଲାଉ ,  “  ” କିମବ୍ା ପର୍ଭ�ଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନା

          ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କର� ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେଲାକମାଦେନ ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ ଦେ� ଭାଷା ଦେକଉୁଁଠ� ଆ �ଅଛି      । ଏହି  ବ� ବିଷୟ �ାହା ମାଥିଉ, ୫, 
୬,      ଓ ୭ ଅଧୟ୍ାୟର �ିଦେନାଟି ଅଧୟ୍ାୟର� ଆ ିଅଛ,ି           ମୁଁ� ଦେ�ଦେ� ପ� �୍କ ପଡି଼ଅଛି ଦେ ହ ିବ� ମଧୟ୍ର� ମୁଁ� ଭାଦେବ ପାବ4�ୟ୍ ଉପଦେ
ଶ

            ଉପଦେର ଦେ�ାହନ ଷଟ୍ଟଙ୍କ ପ� �୍କ ଦେହଉଛି  ଦେବ4ା��୍ମ ପ� �୍କ ଏବଂ ଦେ ଏହପିରି ପ� �୍କଟି ଆରମଭ୍ କଦେର।

"             �
ବିା ��କ୍�ି��କ୍� ଭାବଦେର ଏହା ଅ�ିଅ�ପ୍ ବ�ଝା�ାଏ ଏବଂ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଏହା ଅ�ିଅ�ପ୍ ପା�ନ କରା�ାଏ,  �ଥାପି ପାବ4�ୟ୍
       ଉପଦେ
ଶ  ମଭ୍ବ�ଃ �ୀଶ�ଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର  ଦେବ4ା��୍ମ  �ପରିଚି� ଅଂଶ ଅଦେଟ।"

       �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୮ ଟି  ୱ୍ଗ4ୀୟ ଆନନ୍
 ଦେବାଲି କହଥିାଉ;      ତାହା  ହ�ି ପାବ4�ୟ୍ ଉପଦେ
ଶଆରମଭ୍ ହଏୁ;

   ଆ�ମ୍ାଦେର 
ୀନହୀନ ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ,

  ଦେଶାକା�୍4� ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ,

“  ”   “ ”       ୱ୍ଗ4ୀୟ ଆନନ୍
 ଶବ
୍ଟି ଦେକବ� ଧନ୍ୟ ପାଇୁଁ ଲାଟିନ୍ ଶବ
୍ର� ଆ ିଛି ଏବଂ ବା �୍ବଦେର, ଏହା,    ଏହି ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଆଠଟି
   ବକ୍�ବୟ୍ କ�ର ପର୍ଥମ ଶବ
୍ ଅଦେଟ     । ଏହି ଶବ
୍ର ପର୍ାଥମିକ ଅଥ4, “ ”    “    ଧନ୍ୟ ଶବ
୍ କିମବ୍ା  ୱ୍ଗ4ୀୟ ଆନନ୍
 ଶବ
୍

     ବିଷୟଦେର ଆଗର� ବ� ଝିବା ଏହା ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ      । ଏହାର ପର୍ାଥମିକ ଅଥ4 ଆ�ମ୍ନଷିଠ୍ ନୁଦେହୁଁ;    ଦେକଦେ�କ ଆଧ�ନକି ଅନୁବା

  “ ”    ��୍ଦ୍େୱ ଶବ
୍ ଖ� ି କ� ବ�ଝାଏ ନାହିଁ         । ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଆଶୀବ4ା
 ପର୍ାପ�୍ ଦେ ମାଦେନ ଖ� ି ଦେହାଇପାରନ୍�ି,  କିନ୍��

  
ାନ୍� ଦେ
ଖାଇ ହ ିବା,  ମ�ର�ଜି ହ ିବା,         ଦେ ହି ପର୍କାର ବିଷୟର ବାହ୍ୟ 
ୃଷଟି୍ଦେର ଦେ ମାଦେନ ଅବଶୟ୍ ଖ� ି ନୁହୁଁନ୍�ି  “ ”  । ଧନ୍ୟ ଶବ
୍ର
               ଆଧାର  
ୃଶ ଅଥ4 ଦେହଉଛି ବ �୍� ନଷିଠ୍। ଏହା ବା �୍ବ ଓ ଧନ୍ୟ ଦେହବାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଅନୁଦେମା
ନ ଏବଂ ଏହି ପର୍ ଙ୍ଗଦେର, 

   ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଅନୁଦେମା
ନ ପର୍ାପ�୍ ଦେହବା।

 ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,               �� ଦେମ ଓ ମ� କିପରି ଈଶୱ୍ରଙ୍କର ଅନୁଦେମା
ନ ପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇ ପାରିବା ତାହା  ୱ୍ଗ4ୀୟ ଆନନ୍
 ବ�ର ବା�୍4ତା ଅଦେଟ
          ଓ ��ପ୍ଦେର କିପରି ଦେ ହି ଆଶୀବ4ା
 ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର  ବ�
ନି ଆପଣାର� ବା କଦେର      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ହଏୁ� ଖ� ି ଦେହାଇ

ପାର�,    କିନ୍�� ତାହା ବିଷୟବ �୍� ନୁଦେହ     । ବିଷୟ ଦେହଉଛି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧନ୍ୟପର୍ାପ�୍,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା
   ଅନୁଦେମା
ନ ପର୍ାପ�୍ ଅଟ� କି?

୨.     ଆ�ମ୍ାଦେର 
ୀନହୀନ ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ

 ଏବଂ ଦେ�ଣ�,    “    ପର୍ଥମଟି ଆରମଭ୍ ହଏୁ ଆ�ମ୍ାଦେର 
ୀନହୀନ ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ,   କାରଣ  ୱ୍ଗ4ରାଜୟ୍ ଦେ ମାନଙ୍କର ”  । ଆ�ମ୍ାଦେର
   ’
ୀନହୀନ ଦେହବାର ଅଥ4 କ ଣ?   ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି;        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଦିେଜ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଅନୁଦେମା
�ି ପର୍ାପ�୍ ଦେହବାକ�

  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅକ୍ଷମତାକ� ଚିହ୍ନବିା           । ଆମଭ୍ ନଜି ଉପଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଅନୁଦେମା
�ି ପର୍ାପ�୍ ଦେହବାକ� ଆମଭ୍ର
                 ଅକ୍ଷମତାର ଏହା ମାନ୍ୟତା ଅଦେଟ। ଆ�ମ୍ାଦେର 
ୀନହୀନ ଦେହବା ଦେବାଲି କହବିା ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେମାର ପାପ ବିଷୟଦେର ମୁଁ� କିଛି କରିପାରିବି

              ନାହିଁ। ଈଶଵ୍ରଙ୍କଠାର� ଦେମାହର ପୃଥକତା ବିଷୟଦେର ମୁଁ� କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆ�ମ୍ାଦେର 
ୀନହୀନ ଦେହବା ଦେହଉଛି ଆପଣାକ� ଚିହ୍ନବିା
       ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଏବଂ ମୁଁ� ଆ�ମି୍କ ଭାବଦେର ଦେ
ବା�ିଆ ଅଟ� ;     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ �୍ଦେର କିଛି ହିଁ ନାହିଁ,    ପାପକ୍ଷମା ପାଇବାର ଦେ�ାଗ୍ୟ

  ଦେହବାକ� କିଛି ନାହିଁ,       ପରି�ର୍ାଣର ଦେ�ାଗ୍ୟ ବିଦେବଚି� ଦେହବାକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର କିଛି ନାହିଁ  । ପ�ନବ4ାର,    ଷଟ୍ଟ୍ ତାହାଙ୍କ ପ� �୍କଦେର
        “  ଏହା କହଛିନ୍�ି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ପ�ରା�ନ ଗୀ�କ� ଉ
ଧୃ୍� କରନ୍�ି ମୁଁ� ଆଣିବାକ�,    ଦେମା ହ �୍ଦେର କିଛି ନାହିଁ,    ନଶିଚି୍ନ୍� ଭାବଦେର ମୁଁ�

      �� ମଭ୍ର କ୍ର�ଶକ� ମୁଁ� 
ୃଢ଼଼ ଭାବଦେର ଧରି ର�ଦେହ,      ବ �୍ର୍ ପାଇୁଁ ଉଲଗ୍ନଦେହାଇ �� ମ ପାଖକ� ଆଦେ ,    ଅ ହାୟଭାଦେବ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇୁଁ
 �� ମକ� ଦେ
ଦେଖ,      ନଝି4ର ପର୍�ି ଅପବି�ର୍ ମୁଁ� [  �ିଏ �ୀଶ�],        ଦେମାଦେ� ଦେଧାଇ 
ଅି ଦେହ �ର୍ାଣକ�୍4ତା କିମବ୍ା ମୁଁ� ମରିବି ”।

       ତାହା  ବ� ବିଷୟ ହିଁ ଆଧୟ୍ା�ମି୍କ 
ରି
ର୍ ଅବ ଥ୍ା ଅଦେଟ   । ଏହା ଆ�ମ୍-   ପର୍ଚ� ରତାର ବିପରୀ� ଅଦେଟ  । ଏହା, ପର୍କୃ�ଦେର, ଖର୍ୀଷଟ୍-
 ପର୍ଚ� ରତା ଅଦେଟ।

  “    ”    ଦେ�ଣ� �ୀଶ� ଆ�ମ୍ାଦେର 
ୀନହୀନ ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ ଦେବାଲି କହି ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି,  ଦେ ମାଦେନ ଧନ୍ୟ,    ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବ�ଝନ୍�ି ଦେ�
            ଦେ ମାନଙ୍କ ହ �୍ଦେର କିଛି ନାହିଁ କିନ୍�� ଆଧୟ୍ା�ମି୍କ ଭାବଦେର ଦେ ମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ� ଦେ
ବା�ିଆ ଦେହାଇ ଆ ନ୍�ି,  ଦେକୌଣ ି

  ବିଷୟଦେର ଦେ�ାଗ୍ୟ ନୁହୁଁନ୍�ି              । ଆ�ମ୍ାର ଏହି 
ୀନବ ଥ୍ା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଶିଷୟ୍ର ଦେମୌ�ିକ ଲକ୍ଷଣ ଅଦେଟ। �� ମଦ୍େଭ ଧୟ୍ାନ 
ଅି ଦେ�
   ଏହା ପର୍ଥଦେମ ତାଲିକାଭ�କ୍� ଦେହାଇଛ;ି            ଏହା ଅ�ୟ୍ନ୍� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ4 କାରଣ ଏହା ମଧୟ୍ର� ଏକ  ଵ୍ଗ4ୀୟ ଆନନ୍
 ଦେ� ଅନ୍ୟ

      ଵ୍ଗ4ୀୟ ଆନନ୍
 ବ� ପର୍ବାହ�ି ହଅୁନ୍�ି ପ�ଣି ତା'        ପଦେର  ମ �୍ ପାବ4�ୟ୍ ଉପଦେ
ଶ  ଵ୍ଗ4ୀୟ ଆନନ୍
 ବ�ର� ପର୍ବାହ�ି ହଏୁ   । କିନ୍��
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   ଏହା ଦେହଉଛି ଉପଦେ
ଶର ଲଙ୍ଗର;     ଏହା ହିଁ  ମଗ୍ର ଉପଦେ
ଶ ଅଦେଟ      ’। ଆ�ମ୍ାଦେର 
ୀନହୀନ ଦେହବାର ଅଥ4 କ ଣ?   ଏହା �ୀଶ�
     ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଶିଷୟ୍ଙ୍କର ଦେମା�ିକ ଲକ୍ଷଣ ଅଦେଟ।

      ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ି �ିଏ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶିଷୟ୍ ହଏୁ,  ବ4ପର୍ଥଦେମ,      ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ନକିଟଦେର ଅପ4ଣ କରିବାକ�
           ଦେ ମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଦେବାଲି ବ� ଝିକି ଏବଂ �
ି ଦେ ମାଦେନ ଦେ ହି ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍କ� ଆ ନ୍�ି ନାହିଁ...     �
ି ଦେ ମାଦେନ ଭାବନ୍�ି ଦେ�

     ଦେ ମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣ ପାଇୁଁ ମଲୂ କରିପାରିଦେବ...         �
ି ଦେ ମାଦେନ ଭାବନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ରକ୍ଷା କରିବାକ� ଦେ ମାଦେନ
  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�  ାହା�ୟ୍ କରିପାରିଦେବ...         …�
ି ଦେ ମାଦେନ ଭାବନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେରଏହାର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି

       ତାହାଦେହଦେଲ ଦେ ମାଦେନ କ
ାପି �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ଶିଷୟ୍ ଦେହାଇ ନାହୁଁାନ୍�ି         । କାରଣ ଏହା  ବ� ଆ�ମ୍ାର 
ୀନତା  ହ�ି ଆରମଭ୍ ହଏୁ; 
  “     କହବିାକ�ଗଦେଲ ମୁଁ� ଆଧୟ୍ା�ମି୍କ ଭାବଦେର ଦେ
ବା�ିଆ ଅଦେଟ        ”। ଅପ4ଣ କରିବାକ� ଦେମା ପାଖଦେର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।

     ’      ଆ�ମ୍ାଦେର 
ୀନହୀନ ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ତା ପଦେର ପର୍�ିଜ୍ଞା ଦେହଉଛି ଦେ�  ୱ୍ଗ4ରାଜୟ୍ ଦେ ମାନଙ୍କର,   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍
ଦେ ମାନଙ୍କର              । ଈଶୱ୍ରରଙ୍କ ରାଜୟ୍  ଷୃଟି୍ଦେର ଓ  ଷୃଟି୍ ଉପଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶା ନ ଅଦେଟ। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ ଦେମା

              ଜୀବନଦେର ଓ ଦେମା ଜୀବନ ଉପଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶା ନ ଅଦେଟ ଏବଂ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଦେମା ଜୀବନଦେର ଶା ନ କରନ୍�ି,  ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�
   ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର ଧନ୍ୟ ଅଦେଟ  “    । ଆ�ମ୍ାଦେର 
ୀନହୀନ ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ,   କାରଣ  ୱ୍ଗ4ରାଜୟ୍ ଦେ ମାନଙ୍କର ”।

୨. “  ”  ଆ�ମ୍ାଦେର 
ୀନହୀନ ଦେହବାର ପରିଣାମ

    ଏହି ଦେକନ୍
ର୍ୀୟ ନଶିଚି୍�ତା ପର୍
ାନ କରି,     ଏହା ପଦେର �ୀଶ� �ାହା କରନ୍�ି,        ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେ ଅଦେଲୌକିକକ� ଆକଷ4ଣ କରି
 ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି,   �
ି �� ମଦ୍େଭ ଚାହୁଁ,     ଆ�ମ୍ାଦେର 
ୀନହୀନ ଦେହବାର ଅଥ4ର ପରିଣାମ       । ଜଦେଣ ଦେଲଖକ  ୱ୍ଗ4ୀୟ ଆନନ୍
କ� ଏକ

“  ”              �ବଣ୍4ଣ ଶିକ��ି ଦେବାଲି କହନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ  ଂଦେ�ାଗ ଦେହଉଛି ଅନ୍ୟଏକ  ୱ୍ଗ4ୀୟ ଆନନ୍
 ପବୂ4ଦେର ଲାଗିଥିବା
            ଆଙ୍କ�ଡି଼ ଏବଂ ଏଥିର� ଟାଣି ବାହାର କରି ଦେ ମାଦେନ ଏକ�ର୍  �ବଣ୍4ଣ ଶିକ��ି  ଷୃଟି୍ କରନ୍�ି।

କ.   …ଦେଶାକା�୍4� ଲଦେକ ଧନ୍ୟ

        ଦେ ହି  �ବଣ୍4ଣ ଶିକ��ିର 
ୱି୍�ୀୟ  ଂଦେ�ାଗ ଦେହଉଛି 
ୱି୍�ୀୟ  ୱ୍ଗ4ୀୟ ଆନନ୍
; “   ଦେଶାକା�୍4� ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ,   କାରଣ ଦେ ମାଦେନ
  ାନ୍�ୱ୍ନାପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେବ ”     । ଏହା 
�ଃଖ 
ୱ୍ାରା ପରି�ର୍ାଣ ନୁଦେହୁଁ;    ଦେ ପରି କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ       । �� ଦେମ ଦେ�ପରି ଚାହୁଁ�ଛ ଦେ ପରି �� ମର

          “   ”    ପାପ ପାଇୁଁ �� ଦେମ 
�ଖି� ଦେହାଇପାରିବ ଏବଂ �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରରଙ୍କ ରାଜୟ୍ଦେର ନାହିଁ। 
�ଃଖ 
ୱ୍ାରା ପରି�ର୍ାଣ ଭ�ି ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ
ନାହିଁ,               ଏବଂ ଏହା ଏପରି କି ପରି�ର୍ାଣ କିମବ୍ା ପାପ  ୱ୍ୀକାର କରି ନଶିଚି୍ନ୍� ଭାବଦେର ରାଜୟ୍ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିବା ନୁଦେହୁଁ;   କିନ୍�� ଏହା
ପରିବ�୍4ଦେ�,     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମରଆ�ମି୍କ 
ୀନବ ଥ୍ା,    ଆମରଆ�ମି୍କ 
ବିା�ିଆପଣ ବ� ଝିଥାଉ,  ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�

   ଏହା ଆମକ� ଚଳାଇବା ଉଚି�-     ଏହା ଆମକ� ନଶିଚି୍ନ୍� ଚଳାଇବା ଆବଶୟ୍କ- ଦେ�ପରି, ଦେଲା�କକ�,     ଦେଶାକକ� ଏବଂ ଆମର ଶୂନ୍ୟତାର
    ଆମର  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଅନୁତାପକ�,  ଗଭୀର 
�ଃଖକ�,     ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ� ଦେନଇ �ିବା ଆବଶୟ୍କ   । ତାହା
 “ ”   “  ”        ଦେହଉଛି ଦେଶାକା�୍4�। ଏହା ଦେକବ� ହୁଁ କହବିା ନୁଦେହୁଁ। ଏହା ଦେକବ�  �ୟ୍କ�  ୱ୍ୀକାର କରିବା ନୁଦେହୁଁ,    ବରଂ ଦେମାର ଆ�ମି୍କ

                 
ବିା�ିଆପଣଦେର ଏକ ବ�ଝାମଣା ଦେ� ଦେକବ� ଏକ ବିଷୟ �ାହା ଘଟିପାଦେର ତାହା ଏହା ଦେ� ଦେମାର ଆ�ମି୍କ  ମପ୍
ର ନଜିଠାଦେର
        ନଜିର ଅଭାବ ଉପଦେର ଦେଶାକା�୍4� କରିବାକ� ଦେମାଦେ� ଗ�ି କରିବାକ� ପଡି଼ବ।

       ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଦେଶାକା�୍4� ବିଷୟଦେର ଭାଦେବ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� �ାକ�ବ ୪: ୮-     ୯ ବିଷୟଦେର ମୁଁ� ଚିନ୍ତା କଦେର,    ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �ାକ�ବ କହନ୍�ି
“  ଦେହ ପାପୀମାଦେନ,           �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ �୍ ଶ�ଚି କର ଏବଂ ଦେହ 
ଵ୍ମିନାମାଦେନ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟକ� ଶ�
ଧ୍ କର    । ଦେଖ
��କ୍� ଓ

   ଦେଶାକା�୍4� ଦେହାଇ ଦେରା
ନ କର;         �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ହା ୟ୍ ଦେଶାକଦେର ଓ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ଆନନ୍
 ବିଷା
ଦେର ପରିଣ� ଦେହଉ।"  ତାହା
     ଦେହଉଛି ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଦେଶାକ ପରି ଦେ
ଖା�ାଏ      । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ  ୱି୍କାଦେରାକ୍�ିର� ଅନୁତାପକ� �ାଅ,    ତାହା ଦେ ହି ପରି

ଦେ
ଖା�ାଏ,   ପ�ଣି ପର୍�ିଜ୍ଞା ଦେହଉଛ:ି   ଦେଶାକା�୍4� ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ,    କାରଣ ଦେ ମାଦେନ  ାନ୍�ୱ୍ନା ପର୍ାପ�୍ଦେହଦେବ     ।  �ବଣ୍4ଣ ଶିକ��ିଦେର ଏହି
              
ୱି୍�ୀୟ  ଂଦେ�ାଗର ଶ�ଭବା�୍4ତା ଦେହଉଛି ଆଧୟ୍ା�ମି୍କ ଶୂନ୍ୟତାର ଏକ  ମାପ�ି୍ ଅଛି ଏବଂ ଦେ ହି ଭଗ୍ନତା ହିଁ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣତାକ�

     �ାଇପାରିବ। �� ମକ� ଭଗ୍ନତାଦେର ବଞଚି୍ବାକ� ପଡିବ ନାହିଁ;     �� ମକ� ଦେଶାକଦେର ରହବିାକ� ପଡିବ ନାହିଁ।

ବ�୍4�ମାନ,                �� ଦେମ ଆଦେରାଗ୍ୟକର ପର୍ଚାର 
ୱ୍ାରା ଦେ ଠାକ� �ାଅ ନାହୁଁ �ାହା �� ମକ� ନଜି ବିଷୟଦେର ଉ��୍ମ ଅନୁଭବ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ
     ଏପରିକି ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ଜଦେଣ ଦେଗା�ିଆମିଶା, ବରଂ,    ଈଶୱ୍ର ହିଁ ଆମର ଭଗ୍ନତା,      ଆମର ଦେଶାକ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ଆମକ� କଦେଢ଼ଇ
    ନଅିନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ଆମକ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣତାକ�,    ାନ୍�ୱ୍ନାକ� କଦେଢ଼ଇ ନଅିନ୍�ି  । "   ଦେଶାକା�୍4� ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ,    ଦେ ମାନଙ୍କ ଆ�ମି୍କ 
ୀନତା

 କାଦେଶ,    ଈଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ�  ାନ୍�ୱ୍ନା ଦେ
ଦେବ।"           ଏବଂ �
ି �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାଦେବ  ାନ୍�ୱ୍ନା ପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇ ନାହୁଁ�, 
         ଦେବାଧହଏୁ ଏହାର କାରଣ ଦେହଉଛି �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣଭାଦେବ ଦେଶାକ କରିନାହୁଁ�।

 ଦେରାମୀୟ ୭:         ୨୪ ପ
ଦେର ଥିବା ଦେ ହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ବିଷୟଦେର ମୁଁ� ମଦେନ ପକାଇଛ,ି      ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପାଉଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଚାଲିଥିବା
          ଦେକଦେ�କ ପାପ ବିଷୟଦେର କହଛୁନ୍�ି ଏବଂ ଏହା ଦେକଦେ� ନରିାଶଜନକ ଏବଂ ଦେ କହନ୍�ି, “ଅ�ଏବ,     ଉ��୍ମ କମ4 କରିବାକ� ଇଚଛ୍� କ ଦେ�

ମୁଁ�,     ଦେମା ନକିଟଦେର ଦେ� ମନ୍
 ଉପ ଥ୍ି�,    ଏହି ବୟ୍ବ ଥ୍ା ମୁଁ� ଦେ
ଖ�ଅଛି ”         । ଏବଂ ଦେଶଷଦେର ଏହା ଦେ�ପରି ଦେ ତାଙ୍କ ମ�ଣଡ୍କ� ଧରନ୍�ି ଓ
   “ହଦେଲଇ ଦେ କହନ୍�ି ହାୟ,    
�ଭ4ାଗ୍ୟ ମନୁଷୟ୍ ଦେ� ମୁଁ�,       ଦେମାଦେ� ଏହି ମୃ�� ୟ୍ର ଶରୀରର� କିଏ ଉ
ଧ୍ାର କରିବ?”  �� ଦେମ ଦେ
ଖ,  ତାହା
    ଦେହଉଛି ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଦେଶାକ ଅଦେଟ   ’       । ଏବଂ ତା ପଦେର ଦେ ନଜିକ� ଉ��୍ର ଦେ
ଇ ଦେ କହନ୍�ି, “    �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା

  ଇଶଵ୍ରଙ୍କର ଧନ୍ୟବା
 ଦେହଉ ”।
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             ଏହା ତା�ପ୍�4୍ୟପଣୂ୍4ଣ ଦେ� ଦେ�ପ�4୍ୟନ୍� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ଗ4ଦେର ରହି ନାହୁଁ� ଦେ ପ�4ୟ୍ନ୍�  ମ�
ାୟ  ାନ୍�ୱ୍ନା ଆମର ଦେହବ ନାହିଁ, 
               �ଥାପି ଏହି  ୱ୍ଗ4ୀୟ ଆନନ୍
 ପର୍�ିଜ୍ଞା କଦେର ଦେ� ଏପରିକି ବ�୍4�ମାନ ଏଠାଦେର ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେଶାକ କରନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�

  ାନ୍�ୱ୍ନା ଅଛି            ”   । ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କର ଭଗ୍ନତା ଦେ
ଇ ଗ�ି କର�ଛନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ  � ଥ୍ତା ଅଛ।ି ଦେଶାକା�୍4� ଦେଲାକ
ଧନ୍ୟ,    କାରଣ ଦେ ମାଦେନ  ାନ୍�ୱ୍ନାପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେବ।"

 

ଖ.   ନମର୍ ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ...

   ଶିକ��ିଦେର ପରବ�୍4�ୀ  ଂଦେ�ାଗ ଦେହଉଛି, “   ନମର୍ ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ,     କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ଦେହଦେବ ”  । �� ଦେମ ଦେ
ଖିବ, 
    ଦେ�ଉୁଁ ବୟ୍କ୍�ି ଚିହ୍ଦେନ ଦେ� ଦେଶାକା�୍4�,           ଦେରା
ନ ଓ ଏହା ଉପଦେର ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା ପ�4୍ୟନ୍� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଆ�ମି୍କ ଭାବଦେର

ଦେ
ବା�ିଆ,     ଦେ ହି ପର୍କାରର ବୟ୍କ୍�ି ଜଦେଣ ଗବ4ୀ, ଅହଂକାରୀ, ଆ�ମ୍-     ନଭି4ରଶୀ� ବୟ୍କ୍�ି ଦେହବାକ� �ାଉ ନାହିଁ,  ଦେ ମାଦେନ କି?  ନା
     ଦେ ମାଦେନ ଦେକଦେବଦେହଦେଲ ଏକ ପାଦେପାଛ ଦେହଦେବ ନାହିଁ  । ବରଂ,       ଦେ ମାଦେନ ଜଦେଣ ନମର୍ ବୟ୍କ୍�ି ଦେହଦେବ ଏବଂ ପ�ନବ4ାର, “ ”  ନମର୍ ଶବ
୍ର

              ଦେମା�ିକ ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେ କିଏ ଦେ ବିଷୟଦେର ଜଦେଣ ନମର୍ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କର ଏକ ନଭି4�ଲ ନ
ି୍4ଧାରଣ ଅଛି     । ଦେ ଦେହଉଛି ଜଦେଣ
      ନମର୍ ବୟ୍କ୍�ି �ାହାର ଏକ ନଭି4�ଲ ନ
ି୍4ଧାରଣ ଅଛ,ି     ଦେ ମାଦେନ କିଏ ତାହା ଦେ ମାଦେନ ଜାଣନ୍�ି  । ପ�ନଶଚ୍,    ଦେ�ାହନ ଷଟ୍ଟ୍ କହନ୍�ି

 “      ଅ�ୟ୍ାଵଶୟ୍କତାଭାବଦେର ନମର୍ତା ଦେହଉଛି ନଜିର ଏକ ପର୍କୃ� ମ�,       ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପର୍�ି ମଦେନାଭାବ ଏବଂ ଆଚରଣଦେର ନଜିକ�
 ପର୍କାଶ କରିବା    । �ିଏ ପର୍କୃ�ଦେର ନମର୍,            ଦେ ପର୍କୃ�ଦେର ଆଶଚ୍�4୍ୟ ଦେହାଇ�ାଏ ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଓ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଭାବି

       ପାରିଦେବ ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ମଧୟ୍ ତାଙ୍କ ପର୍�ି ବୟ୍ବହାର କରିପାରିଦେବ ”।

 �� ଦେମ ଦେ
ଖ,           “   ଜଦେଣ ନମର୍ ବୟ୍କ୍�ି ଜଦେଣ ପାପୀକ� ଦେ
ଦେଖ ଏବଂ ଦେ କଦେହ ଈଶୱ୍ର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇୁଁ, ଦେ ଠାକ�,  �ାଏ ମୁଁ� ”  । ଏହା
     “      ନମର୍ତାର ବିପରୀ� ଅଦେଟ �ାହା କଦେହ ଦେହ ଈଶୱ୍ର ମୁଁ� �� ମଭ୍କ� ଧନ୍ୟବା
 ଦେ
ଉଅଛ,ି     ମୁଁ� ଦେ ହି ପାପୀ ପରି ନୁଦେହୁଁ ”   । କିନ୍�� ନମର୍

    ବୟ୍କ୍�ି ପାପୀକ� ଦେ
ଦେଖ ଏବଂ କଦେହ, “        ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବୟ୍�ୀ� ତାହା ହିଁ ଦେମା ପର୍�ି ଦେହବ ”।

ଦେ�ଣ�,          ଦେ ମାନଙ୍କ ଆ�ମି୍କ ଦେ
ବା�ିଆପଣର କାରଣର� ଏବଂ ଦେ ମାନଙ୍କ ଦେଶାକର କାରଣର� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ନମର୍,  ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ
     ବ�ଝନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ କିଏ ଦେ ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ,     “   ”   ପର୍�ିଜ୍ଞା ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ଦେହଦେବ ଜଦେଣ ନମର୍

         ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ  ହ�ି �ାହା ଘଟିବାକ� �� ଦେମ ଆଶା କରିବ ତାହାର ଠକି ବିପରୀ�, ଠକ୍ି?       ୱ୍ାଭାବିକ ଭାବଦେର ଦେଗାଟିଏ ପାଦେପାଛା ରଦୂେପ
   ନମର୍ତା ବିଷୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭାବ�            । ଦେ�ଣ� ନମର୍ ବୟ୍କ୍�ି ଦେହଉଛନ୍�ି ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି �ିଏ ଦେକୌଣ ି  ଥ୍ାନକ� �ାଆନ୍�ି ନାହିଁ, 

         ମା�ର୍ �ୀଶ� କହନ୍�ି ଦେ� ନମର୍ ବୟ୍କ୍�ି ହିଁ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ଦେହଦେବ।

  ୱ୍ଗ4ୀୟ ଆନନ୍
,  ପାବ4�ୟ୍ ଉପଦେ
ଶ,     ପର୍କୃ�ଦେର  ମ �୍ ନୂ�ନ ନୟିମ ବିଦେରାଧ-   ାଂ କୃ୍�ିକ ଅଦେଟ      । ଜଗ� �ାହା କଦେହ ତାହାର
                 ଏହା ଠକି ବିପରୀ�। ଦେ�ଣ� �ୀଶ� କହନ୍�ି ଦେ� ପର୍ଥମଦେର ଥିବା ଅଦେନକ ଦେଲାକ ଦେଶଷଦେର ପଡିଦେବ ଏବଂ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ମହାନ ଦେ ମାଦେନ

               “  ନୁୟ୍ନ ଦେହଦେବ। ଦେ ବା ପାଇବାକ� ଆ ନାହିଁ କିନ୍�� ଦେ ବା କରିବାକ� ଆ । ଏହି କାରଣର� ଦେ�ାହନ ଷଟ୍ଟଙ୍କ ପ� �୍କ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ
ବିଦେରାଧ- ”   ଂ କୃ୍�ି ଆଖୟ୍ା 
ଆି�ାଇଅଛି       “  ”    । ଏହି କାରଣର� ହୁ୍ୟଜଙ୍କ  ବ4ଦେଶଷ ପ� �୍କକ� ପୃଥକ କର ଦେବାଲି କ�ହା�ାଏ କାରଣ

   ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କ� ବିଭିନ୍ନ ଦେହବାର ଅଛ।ି

  ନମର୍ ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ,         ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ଆମଦ୍େଭ କିଏ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ତାହା ବ�ଝନ୍�ି ଦେ ମାଦେନ ଧନ୍ୟ,    କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ହିଁ
  ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ଦେହଦେବ।

ଗ.       ଧାମି4କତା ନମିନ୍ଦେ� କ୍ଷ�ଧି� ଓ �ୃଷି� ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ...

 ’       �ୀଶ� ତା ପଦେର ଚ�� ଥ4 ଶିକ��ିକ� �ାଆନ୍�ି ଏବଂ ଦେ କହନ୍�ି, “       ଧାମି4କତା ନମିନ୍ଦେ� କ୍ଷ�ଧି� ଓ �ୃଷି� ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ।"   ବ� ଝିବା ଦେ�
     ନମର୍ ଦେଲାଦେକ ଦେ�ପରି ଦେ ମାଦେନ ନଜିକ� ଦେ
ଖନ୍�ି,     ଦେ ମାଦେନ କିଏ ତାହା ଦେ�ପରି ବ�ଝନ୍�ି,     ଦେ ମାଦେନ ବ�ଝନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କଠାଦେର

     ଏବଂ ନଜି ଭି�ଦେର ଦେକୌଣ ି ଧାମି4କତା ନାହିଁ;     �
ି ଦେ ମାଦେନ ଧାମି4କ ଦେହବାକ� �ାଉଛନ୍�ି,      �
ି ଦେ ମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର ଧାମି4କ
 ଦେହବାକ� �ାଉଛନ୍�ି,        ଦେକବ� ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ �ାହା ଘଟିବବାକ� �ାଉଅଛି ତାହା ଦେହଉଛ,ି     ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପାଇୁଁ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଧାମି4କ

କରିବା               । ଈଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� ତାହାଙ୍କର ଧାମି4କତା ପର୍
ାନ କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି। ଦେ�ଣ� ଦେମା ନଜିକ� 
ୃଦେଢ଼ାକ୍�ି କରିବା ଏବଂ
“  ଉ��୍ମ କହବିା,            ମୁଁ� ଏହା କରିବି ଏବଂ ଏହା କରିବି ଏବଂ ମୁଁ� ଦେମା ପରି�ର୍ାଣ ପାଇବାକ� �ାଉଛ,ି     ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବାକ�

”�ାଉଛି ,     ପରିବ�୍4ଦେ� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର ଆ�ମ୍ାଦେର 
ୀନହୀନ,         ଦେ ମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ଧାମି4କତା ପାଇୁଁ କ୍ଷ�ଧି� ଓ �ୃଷି�
 ଦେହଦେବ ନାହିଁ,    କାରଣ ଦେ ମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ,         କିନ୍�� ଦେ ମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧାମି4କତା ପାଇୁଁ କ୍ଷ�ଧି� ଓ �ୃଷି� ଦେହଦେବ।

     “  ଏବଂ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ପରି�ୃପ�୍ ଦେହଦେବ ”   । ମୁଁ� ଗୀ� ଂହତିା ୧୦୭:     ୨ ପରି ପ
ଗ�ଡି଼କ ବିଷୟଦେର ଭାଦେବ   । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
    “              ବିଷୟଦେର ଏହା କଦେହ ଦେ� କାରଣ ଦେ �ୃଷି� ପର୍ାଣକ� ପରି�ୃପ�୍ କରନ୍�ି ଓ କ୍ଷ�ଧି� ପର୍ାଣକ� ଦେ ଉ��୍ମ 
ର୍ବୟ୍ଦେର ପଣୂ୍4ଣ

”କରନ୍�ି।

  କିମବ୍ା ଦେ�ାହନ ୬:    ୩୫ ପ
ଦେର �ୀଶ� କହନ୍�ି, “    ମୁଁ� ଦେ ହି ଜୀବନ
ାୟକ ଆହାର      । ଦେ� ଦେକହି ଦେମା ନକିଟକ� ଆଦେ ,    ଦେ କ୍ଷ�ଧି� ଦେହବ
   ନାହିଁ ଏବଂ ଦେ� ଦେମା'        ଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ କ
ାପି �ୃଷି� ଦେହବ ନାହିଁ  ”।
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                 ଏହା ଦେହଉଛି ପରି�ୃପ�୍ �ାହା ଆମ ରାଜା ଆମ ପାଖଦେର ରଖନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ରାଜା ଅଟନ୍�ି ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ରାଜୟ୍ଦେର
  ତାହାଙ୍କ ଶିଷୟ୍ ଅଟ� ,             ଏବଂ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଦେହଉଛି �
ି �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ ଧାମି4କତା ପାଇୁଁ କ୍ଷ�ଧି� ଓ �ୃଷି�,     ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ�
 ପରି�ୃପ�୍ ଦେହବା     । ଏବଂ �
ି �� ଦେମ କ୍ଷ�ଧି�,      ଏବଂ �� ମର କ୍ଷ�ଧା ପରି�ୃପ�୍ ହଏୁ ନାହିଁ,        ଏବଂ �
ି �� ଦେମ �ୃଷି� ଏବଂ �� ମର �ୃଷା
  ପରି�ୃପ�୍ ଦେହଉ ନାହୁଁ,               ଏବଂ ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ ପରି କଥାବା�୍4ତା କରିବାକ� ଆରମଭ୍ କରିବା ବିନା ଦେ�ାହନ ପିପର ପାଖଦେର ଅଧିକ  ମୟ
 ରହପିାରିବି ନାହିଁ,             �
ି ଦେ �� ମର  ବ�ଠାର� ମହାନନ୍
 ନୁଦେହୁଁ ଏବଂ �
ି �ୀଶ� �� ମର ଗଭୀର�ମଆନନ୍
 ନୁହୁଁନ୍�ି, ’   ତା ଦେହଦେଲ ଦେବାଧହଏୁ

ଏହା,               କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକବ� ତାହାଙ୍କ ଧାମି4କତା ପାଇୁଁ କ୍ଷ�ଧି� ଓ �ୃଷି� ଦେହବା ପରିବ�୍4ଦେ� ତାହାଙ୍କ ଧାମି4କତା ଉପଦେର
      ଅ�ପ୍ ଅ�ପ୍ କରି ଖାଇ ଓ ପାନ କରିଅଛ� ।

                 ଏହା ଦେହଉଛି ପରି�ୃପ�୍ �ାହା ଆମ ରାଜା ଆମ ପାଖଦେର ରଖନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ରାଜା ଅଟନ୍�ି ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ରାଜୟ୍ଦେର
  ତାହାଙ୍କ ଶିଷୟ୍ ଅଟ� ,             ଏବଂ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଦେହଉଛି �
ି �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ ଧାମି4କତା ପାଇୁଁ କ୍ଷ�ଧି� ଓ �ୃଷି�,     ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ�
 ପରି�ୃପ�୍ ଦେହବା     । ଏବଂ �
ି �� ଦେମ କ୍ଷ�ଧି�,      ଏବଂ �� ମର କ୍ଷ�ଧା ପରି�ୃପ�୍ ହଏୁ ନାହିଁ,        ଏବଂ �
ି �� ଦେମ �ୃଷି� ଏବଂ �� ମର �ୃଷା
  ପରି�ୃପ�୍ ଦେହଉ ନାହୁଁ,               ଏବଂ ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ ପରି କଥାବା�୍4ତା କରିବାକ� ଆରମଭ୍ କରିବା ବିନା ଦେ�ାହନ ପିପର ପାଖଦେର ଅଧିକ  ମୟ
 ରହପିାରିବି ନାହିଁ,             �
ି ଦେ �� ମର  ବ�ଠାର� ମହାନନ୍
 ନୁଦେହୁଁ ଏବଂ �
ି �ୀଶ� �� ମର ଗଭୀର�ମଆନନ୍
 ନୁହୁଁନ୍�ି, ’   ତା ଦେହଦେଲ ଦେବାଧହଏୁ

ଏହା,               କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକବ� ତାହାଙ୍କ ଧାମି4କତା ପାଇୁଁ କ୍ଷ�ଧି� ଓ �ୃଷି� ଦେହବା ପରିବ�୍4ଦେ� ତାହାଙ୍କ ଧାମି4କତା ଉପଦେର
      ଅ�ପ୍ ଅ�ପ୍ କରି ଖାଇ ଓ ପାନ କରିଅଛ� ।

   “   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଗୀ� ଗାଉ �ୀଶ� �� ମକ� ଜାଣିବାଠାର�,     ଆଉ ଦେକୌଣ ି ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହିଁ ”       । ଏବଂ ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4ୟ୍ ହଏୁ ଦେ� ପର୍କୃ�ଦେର
     ତାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକଦେ� ଅଧିକ ବିଶୱ୍ା କର�।

               ବିଦେଶଷ�ଃ ଏହା ପର୍ଥମ ଓ ଚ�� ଥ4  ୱ୍ଗ4ୀୟ ଆନନ୍
ର  ଂଦେ�ାଗଦେର ନହି�ି ଅଛି ଦେ�  �ନ୍
ରଭାବଦେର �� ମର ଦେଗାଟିଏ ଦେକବ�
     � ମାଚାରର ମମ4ର  ପ୍ଷଟ୍ ଅଭିବୟ୍କ୍�ି ଅଛି        । ଏହା ଆ�ମ୍ାଦେର 
ୀନହୀନ ଦେହବା 
ୱ୍ାରା ଆରମଭ୍ ହଏୁ,     ତାହା ଦେମା ହ �୍ଦେର ଏପରି

             କିଛି ନାହିଁ �ାହା ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ� ଆଣି ପାରିବି �ାହା ଦେମାଦେ� ଉ
ଧ୍ାର ଦେହବାର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଦେହବ      । ଏବଂ �� ଦେମ ତାହାଙ୍କ ଆଡକ�
       ଦେ
ଖ ଏବଂ �ିଏ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ଜଦେଣ ଶିଷୟ୍ ନୁହୁଁନ୍�ି,    ତାହାଙ୍କ ଆଣଠ୍� ଗ�ଡିକକ� ଚଳାଇ 
ଆି�ାଇଛ,ି    କାରଣ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି

“ଠକିଅଛ,ି         ମୁଁ� ଏହା କରିପାରିବି ଏବଂ ଈଶୱ୍ର ଦେମାଦେ�  ୱ୍ଗ4କ� �ିବାକ� ଦେ
ଦେବ ”  “      । କିମବ୍ା ମୁଁ� ଅନ୍ୟ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ପରି ଖରାପ ନୁଦେହୁଁ, 
      ”    ଦେ�ଣ� ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ତାହା ଦେମାଦେ�  ୱ୍ଗ4କ� ଦେନଇ�ିବ କହବିା ବନ୍
 କରିବାର ଅଛି   । କିନ୍�� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�, ବିଦେଶଷ�ଃ, 

ଅବିଶୱ୍ା ୀ, ଅଣ-     ଶିଷୟ୍ ପର୍ଥମ  ୱ୍ଗ4ୀୟ ଆନନ୍
କ� ଦେ
ଦେଖ,    ଆ�ମ୍ାଦେର 
ୀନହୀନ ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ,  ଏହା ତା'     ଙ୍କ ହା�ଦେର କିଛି ନାହିଁ
       ଦେବାଲି ମାନ୍ୟତା ଦେ
ଇ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ଆଣଠ୍� କ� ଚଳାଇବା ଉଚି�।୍

    ମୁଁ� ଅଦେନକ ଥର (ABC)        ଏ ବି  ି ର ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କଦେର  । (A)  ଏ -       �� ଦେମ ଜଦେଣ ପାପୀ ଅଟ ଦେବାଲି  ୱ୍ୀକାର କର;   ୱ୍ୀକାର
     କର ଦେ� �� ଦେମ ଈଶଵ୍ରଙ୍କଠାର� ପୃଥକ ଅଛ;           ଦେ� �� ମର ପାପ �� ମକ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଲଗା କରିଦେ
ଇଛି ଏବଂ �� ମ ହ �୍ଦେର
     କିଛି ନାହିଁ �ାହାକ� �� ଦେମ ଆଣି ପାରିବ    । ଏବଂ ତା ' …ପଦେର

(B)ବି-           ବିଶୱ୍ା କର ଦେ� କ୍ର�ଶଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ �� ମର ପାପ ପାଇୁଁ 
ଣଡ୍ ଦେଭାଗିଅଛନ୍�ି        । ଏହା ଦେହଉଛି ୪ଥ4  ୱ୍ଗ4ୀୟ ଆନନ୍

      ଅଦେଟ। ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧାମି4କତା ଅନ୍ଦେୱଷଣ କରନ୍�ି,  ଦେ ମାଦେନ ଧନ୍ୟ,      ଧାମି4କତା �ାହା କ୍ର�ଶଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍
           
ୱ୍ାରା ଉପଲବଧ୍ ଦେହଲା ତାହା ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଆ�ମ୍ାଦେର 
ୀନହୀନ ଦେ  ମ �୍ଙ୍କ� ମ�କ୍� ଭାବଦେର ପର୍
ାନ କରା�ାଇପାରିବ   । ଏହା
                ଦେକବ�  � ମାଚାର ପର୍କାଶ କରିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପଥ। ଆ�ମ୍ାଦେର 
ୀନହୀନ ଓ ଅ�ଏବ କ୍ଷ�ଧି� ଦେହବା ଓ �ୃଷି� ଦେହବା,  ଆମର

  ଧାମି4କତା ପାଇୁଁ ନୁଦେହୁଁ,               ବରଂ କ୍ର�ଶର� ଆ ିଥିବା ଧାମି4କତା ପାଇୁଁ ଏବଂ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ �� ମ ପାଇୁଁ ଏବଂ ଦେମା ପାଇୁଁ �ାହା କରିଛନ୍�ି।

୩.     ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ  ହ�ି  ମପ୍କ4  ଥ୍ାପନ କର।

 ଠକ୍ି ଅଛ,ି             �ୀଶ�  ଵ୍ଗ4ୀୟ ଆନନ୍
 କ�ର ପର୍ଥମା
୍4ଧ ଦେଶଷ କରନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଅଧକିାଂଶ ଶିଷୟ୍ ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ
               
ଆି�ାଇଅଛି ଓ ଦେ କିପରି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ  ମପ୍କ4 ରଦେଖ  ଵ୍ଗ4ୀୟ ଆନନ୍
 କ�ର 
ୱି୍�ୀୟା
୍4ଧ ପରିବ�୍4�ନ ହଏୁ �ାହା �� ଦେମ

            ଏବଂ ମୁଁ� ଅନ୍ୟ ଦେଲାକଙ୍କ  ହ�ି କିପରି  ମପ୍କ4 ରଖ� ତାହା ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ ଦେ
ଇଥାଏ   । ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,    �
ି �� ଦେମ �� ମର ଆ�ମ୍ାର
  
ରି
ର୍ ଅବ ଥ୍ା ବ�ଝ,        ଏହା �� ମକ� ଦେଶାକ ଓ ବିଳାପ କରିବାକ� ଚା�ନା କରିଅଛ,ି        �� ଦେମ କିଏ ଦେ ବିଷୟଦେର �� ଦେମ ଏକ ନଭି4�ଲ

 ନ
ି୍4ଧାରଣକ� ଆ ିଅଛ;          �� ଦେମ ନମର୍ ଓ ଅ�ଏବ �� ମ ନଜିର ଧାମି4କତା ପଛଦେର କ୍ଷ�ଧି� ନୁହୁଁ,   ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଦେକହି ନାହୁଁାନ୍�ି,   କିନ୍�� ଦେ ହି
 �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର          । ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ କିପରି ଅନ୍ୟ ଦେଲାକମାନଙ୍କ  ହ�ି  ମପ୍କ4 ରଖିବାକ� �ାଉଅଛ?

କ.   
ୟା�ୁ ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ...

      “   ଏହପିରି  �ବଣ୍4ଣ ଶିକ��ିଦେର ୫ମ  ଂଦେ�ାଗ କଦେହ 
ୟା�ୁ ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ,     କାରଣ ଦେ ମାଦେନ 
ୟା ପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେବ ”   । 
ୟା ନଶିଚି୍ନ୍�
                ଭାବଦେର ଆବଶୟ୍କ କର�ଥିବା ଦେଲାକଙ୍କ ପାଇୁଁ 
ୟା ଅଦେଟ ଏବଂ �
ି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନଜିର ଆ�ମି୍କ

   ’             ଦେ
ବା�ିଆପଣକ� ବ� ଝି ପାର�। ତା ଦେହଦେଲଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ଅନ୍ୟ ଦେଲାକଙ୍କ� 
ୟା  ମପ୍ର୍ ାରି� ନ କରି ରହି ପାରିବା ଏବଂ
    ଅନ୍ୟ ଦେଲାକଙ୍କ� 
ୟା  ମପ୍ର୍ ାରି� କରିବାଦେର,         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖିବାକ� ପାଉ ଦେ� ଉଭୟ ଈଶଵ୍ରଙ୍କଠାର� ଏବଂ ଅନ୍ୟ

    ଦେଲାକଙ୍କଠାର� ଏହା ଆମକ� ଦେଫରାଇ 
ଆି�ିବ             । କିନ୍�� �
ି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଅହଂକାର ଓ କ୍ଦେରାଧଦେର ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପର୍�ି
     ପର୍�� ୟ୍��୍ର କର� ଏବଂ 
ୟା  ହ�ି ନୁଦେହୁଁ,          ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମଭ୍ବ�ଃ ଆମର 
ୀନତା  ହ ଏବଂ ଈଶୱ୍ରରଙ୍କ ଧାମି4କତାକ�

    
ୃଢ଼଼ ଭାବଦେର ଧରିବାକ� ଏପ�4୍ୟନ୍� ଆ ିନାହୁଁ�  । "   
ୟା�ୁ ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ,     କାରଣ ଦେ ମାଦେନ 
ୟା ପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେବ  ”।
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ଖ.   ଶ�
ଧ୍ଚି��୍ ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ...

  ଶ�
ଧ୍ଚି��୍ ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ,     କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ଶ4ନ ପାଇଦେବ      “ ”  । ଏହାର ଅ�ୟ୍ନ୍� ଦେମୌ�ିକ  �୍ରଦେର ଶ�
ଧ୍ ଶବ
୍ର
  “ ”  “ ”    ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଅବିଭାଜି� କିମବ୍ା ଅମିଶରି୍� । ଏହା କପଟତାର ବିପରୀ�, 
�ଇ-    ମ�ଖୀ ଦେହବାର ବିପରୀ� ଅଦେଟ     । ପ�ଣି �ୀଶ�

କହଛୁନ୍�ି,       ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ ଆନୁଗ�ୟ୍ ଦେ ମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ପର୍�ି ଅବିଭାଜି�,     ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ରାଜାଙ୍କ ପର୍�ି  ମପ୍ଣୂ୍4ଣରଦୂେପ
 ମପି4�;      ମପ୍ଣୂ୍4ଣରଦୂେପ ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ� ଶିଷୟ୍ ଦେ ମାଦେନ ଧନ୍ୟ     “ ”   । ଅନ୍ୟ ଶବ
୍ଦେର ଦେ ମାଦେନ ଶ�
ଧ୍ ଅଟନ୍�ି। ଦେ ମାଦେନ

         ଦେ ମାନଙ୍କ ଦେକଦେ�କ  ମୟ ଜଗ�କ� ଓ ଦେକଦେ�କ  ମୟ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ଦେ
ଉ ନାହୁଁାନ୍�ି,     କିନ୍�� ଦେ ମାଦେନ ରାଜାଙ୍କ ପର୍�ି
     ଦେ ମାନଙ୍କ ଆନୁଗ�ୟ୍ଦେର ଶ�
ଧ୍ ଓ ଅବିଭାଜି� ଅଟନ୍�ି।

  ବ�୍4�ମାନ ପରବ�୍4�ୀ ଅଧୟ୍ାୟଦେର,  ମାଥିଉ ୬:  ୨୪ ପ
ଦେର,    “      �ୀଶ� କହବିାକ� �ାଉଛନ୍�ି ଦେକୌଣ ି ଦେଲାକ 
�ଇ ପର୍ଭ�ଙ୍କର 
ା 
  ଦେହାଇ ପାଦେର ନାହିଁ;          କାରଣ ଦେ ଜଣକ� ଘୃଣା କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକ� ପଦ୍େରମ କରିବ,       ଅଥବା ଜଣଙ୍କ ପର୍�ି ଅନୁରକ୍� ଦେହବ ଓ ଅନ୍ୟ
  ଜଣକ� ଅବଜ୍ଞା କରିବ     । �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ର ଓ ଧନ,     ଉଭୟର 
ା ଦେହାଇ ପାର ନାହିଁ ”      । ଈଶୱ୍ର ଓ ଦେଭୌ�ିକ ଜଗ�କ�। �
ବିା

                  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଚଷଟ୍ା କର�। କିନ୍�� ଏହା ଦେ ହି ପର୍କାଦେର ଦେହାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ� ୭୫ ରଖି ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ୨୫ ଦେ
ଇପାରିବି ନାହିଁ।
        ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଆଭୟ୍ନ୍�ରଦେର ଏପରି କିଛି ଅଛି �ାହା ଆମର ବିଶୱ୍ �୍ତା ଚାଦେହୁଁ,     ଆମର ହ
ୃୟ ବିଭାଜି� ଦେହବାକ� ଚାଦେହୁଁ   । ଏଥି

              ମଧୟ୍ର� କିଛି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଏବଂ କିଛି ଦେମାର ନଜି ପାଇୁଁ ରଖିବି। କିନ୍�� �
ି �� ଦେମ ଜଦେଣ ଆଂଶିକ-      ମୟ ଶିଷୟ୍ ଦେ�ଦେବ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
    
ଶ4ନ ପାଇବାର ଦେକୌଣ ି ପର୍�ିଜ୍ଞା ନାହିଁ       । �
ି �� ଦେମ �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କର ଜଦେଣ ଦେବଦେ�ଦେବଦେ�-     ମପି4� ଶିଷୟ୍ ଦେ�ଦେବ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�
    
ଶ4ନ କରିବାର ଦେକୌଣ ି ପର୍�ିଜ୍ଞା ନାହିଁ  “   । ଶ�
ଧ୍ଚି��୍ ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ,     କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ 
ଶ4ନ ପାଇଦେବ ”।

ଗ.   ଶାନ୍�ିକାରକ ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ...

     �ୀଶ� ଶିକ��ିଦେର ୭ମ  ଂଦେ�ାଗକ� ଗ�ି କରନ୍�ି  । "   ଶାନ୍�ିକାରକ ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ,      କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଦେବାଲି ଖୟ୍ା�
ଦେହଦେବ।"  �� ଦେମ ଦେ
ଖ,    �
ି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି 
ୟା�ୁ;    �
ି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଶ�
ଧ୍ଚି��୍,      �
ି ଦେ �ୀଶ�ଙ୍କର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ  ମପି4�
ଶିଷୟ୍,       ଦେ�ଦେବ ଦେ ହଂି ା ଅନୁଧାବନ କରିବାକ� �ିବ ନାହିଁ, ବରଂ,         ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ଚରି�ର୍ଦେର ଅଂଶୀ
ାର ଦେହବ ଏବଂ ଦେ�ଣ�

              ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ନ୍ତାନ କିଅବା ତାହାଙ୍କ  ନ୍��ି ଦେହଦେବ ପ�ଣି ଈଶୱ୍ର ଜଦେଣ ଶାନ୍�ିର ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେହଦେବ ଏବଂ ତା'  ଙ୍କର
   ନ୍ତାନମାଦେନ ଶାନ୍�ିକାରକ ଦେହଦେବ   । ବ�୍4�ମାନ ଏହା,   ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର,    ଦେକୌଣ ି ପର୍କାର ଶାନ୍�ି ନୁଦେହୁଁ      । କିଛି ବିଷୟ ଅଛି �ାହା

      ଆମକ� କରିବାକ� ପଡିବ �ାହା ଶାନ୍�ିକ� ବିଚ�ି� କଦେର;   ତାହା ଦେହଉଛି ପାପ, ଈଶଵ୍ର���୍ୱ୍,     ବିଭିନ୍ନ ମାନ କ� ଦେ�ଉୁଁଠକି� ଆମକ�
 ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଏ                 । କିନ୍�� ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଦେ� �ୀଶ� �ାହା କହଛୁନ୍�ି ତାହା  ମାନ କଥା �ାହା ପାଉଲ ଦେରାମୀୟ ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର
        କହଛୁନ୍�ି। ୧୮ ପ
ଦେର ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପାଉଲ ଦେରାମୀୟ ମଣଡ୍�ୀ କ� କହଛିନ୍�ି, “   ମଭ୍ବ ଦେହଦେଲ,    �� ମଭ୍ର ଦେ�ଦେ� ପ�4୍ୟନ୍�  ାଧୟ୍, 

     ” ମ �୍ ଦେଲାକଙ୍କ  ହ�ି ଶାନ୍�ିଦେର ର�ହ        । ଏମି�ି  ମୟଆ ିବ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଶାନ୍�ି ରହବି ନାହିଁ,      କିନ୍�� ଦେ�ଦେ� 
ୂର ଏହା ଆମ
  ଉପଦେର ନଭି4ର କଦେର,          ବା �୍ବଦେର ଆମକ� କ�ହା�ାଏ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ୟା�ୁ ଏବଂ ବା �୍ବଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶ�
ଧ୍ଚି��୍, 

 “  ”   ଆମକ� ଶାନ୍�ିକାରକ ଭାବଦେର ବଣ୍4ଣି� କରା�ିବ।

 କିନ୍�� ପରିଦେଶଷଦେର,               �� ମକ� ଓ ଦେମାଦେ� ଶାନ୍�ିକାରକ ଦେହବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରିବାକ� ଦେ�ଦେ� କଠନି ଦେହଦେଲ ମଧୟ୍ କିଛି ଫରକ ପଦେଡ
ନାହିଁ,               ମୟଆ ିବ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଶାନ୍�ି ଘଟିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଦେହଉଛି ୮ମ ଏବଂ ଅନ୍�ିମ  ଵ୍ଗ4ୀୟ ଆନନ୍
।

ଘ.    ତାଡ଼ନାପର୍ାପ�୍ ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ

 ୧୦ ପ
ଦେର, “     ଧାମି4କତା ନମିନ୍ଦେ� ତାଡନାପର୍ାପ�୍ ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ,   କାରଣ  ୱ୍ଗ4ରାଜୟ୍ ଦେ ମାନଙ୍କର ”    । ଏବଂ  ମଭ୍ବ�ଃ ତାହା
     ଗି�ିବାକ� ଅ�ୟ୍ନ୍� କଷଟ୍କର ବଟିକା ତାହା ଜାଣି,      �ୀଶ� ଏକ ଭାଷୟ୍ ଦେ�ାଗ କରି କହଅିଛନ୍�ି, “    ଦେଲାଦେକ ଦେ�ଦେବ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେମା'

     କାଦେଶ ନନି୍
ା ଓ ତାଡ଼ନା କରନ୍�ି,”[        ଏହା ତାଡନା ନୁଦେହୁଁ କାରଣ �� ଦେମ ଏକ ନଦିେବ4ାଧ ଅଟ        । ଏହା ଦେହଉଛି ତାଡନା କାରଣ �� ଦେମ �ୀଶ�
   ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ଶ�
ଧ୍ଚି��୍ ଶିଷୟ୍ ଅଟ।]          ପ�ଣି ମିଥୟ୍ାଦେର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର  ମ �୍ ପର୍କାର ମନ୍
 କଥା କହନ୍�ି, 

   ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଧନ୍ୟ [     �� ଦେମ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଅନୁଦେମା
�ି ଅଟ]        । ଏହା ଦେହଉଛି �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କରିବା ଉଚି�।୍
"     ଆନନ୍
 କର ଓ ଉଲ୍ଲ ି� ହଅୁ,     କାରଣ  ୱ୍ଗ4ଦେର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ପ�ରଷକ୍ାର ପର୍ଚ� ର;     ଦେ ହପିରି � ଦେ ମାଦେନ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ

   ପବୂ4ବ�୍4�ୀ ଭାବବା
ୀମାନଙ୍କ� ତାଡ଼ନା କରିଥିଦେଲ।"           �� ଦେମ ଶାନ୍�ିଦେର ବା କରିବାକ� ଦେ�ଦେ� ଦେଚଷଟ୍ା କଦେଲ ମଧୟ୍ ଦେକଦେ�କ ଦେଲାକ
       ରହଦିେବ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ �� ମ  ହ�ି ଶାନ୍�ିଦେର ବା କରିଦେବ ନାହିଁ!          ଏବଂ ଦେ�ଦେହ�� ଦେ�ପରି �� ଦେମ �� ମର ଜୀବନଦେର �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର

       ମପ୍ଣୂ୍4ଣରଦୂେପ  ମପି4� ଜଦେଣ ଶିଷୟ୍ ରଦୂେପ ବା କର,        ରାଜାଙ୍କର ଜଦେଣ  ନ୍ତାନ ଓ  ନ୍��ି ରଦୂେପ ବା କର,    ଏହା ଅବଶୟ୍ ତାଡନା
   ଏବଂ  ଂଘଷ4ଦେର ପରିଣ� ଦେହବ।

   ଏହା ଦେ�ାହନ ଅଧୟ୍ାୟ ୧୫:            ୧୮ ପ
 ଆରମଭ୍ର ଅଦେପକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଦେକଉୁଁଠାଦେର ବି ଅଧିକ  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ଉକ୍� ନାହିଁ, 
     “     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� ତାହାଙ୍କ ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି �
ି ଜଗ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଘୃଣା କଦେର,    ଦେ�ଦେବ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଘୃଣା

      କରିବା ପଦୂେବ4 ତାହା ଦେ� ଦେମାଦେ� ଘୃଣା କରିଅଛ,ି  ଏହା ଜାଣ      । �
ି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଗ�ର� ଉ�ପ୍ନ ଦେହାଇଥାଆନ୍�,   ଦେ�ଦେବ ଜଗ�
     �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆପଣାର ଦେଲାକ ଜାଣି  ଦ୍େନହ କରନ୍ତା;       କିନ୍�� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଗ�ର� ଉ�ପ୍ନ ଦେହାଇ ନାହୁଁ [  ବିଦେରାଧ - ଂ କୃ୍�ି], ବରଂ

      ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଜଗ� ମଧୟ୍ର� ମଦେନାନୀ� କରିଅଛ,ି      ଏଥିନମିନ୍ଦେ� ଜଗ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଘୃଣା କଦେର।"    ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏହି
  ଦେ�ଉୁଁ ବାକ୍ୟ କହଅିଛ,ି        ତାହା  ମ୍ରଣ କର 
ା ଆପଣା କ�୍4ତାଠାର� ଶଦ୍େରଷଠ୍ ନୁଦେହୁଁ  । "      �
ି ଦେ ମାଦେନ ଦେମାଦେ� ତାଡ଼ନା କରିଅଛନ୍�ି

    ତାହାଦେହଦେଲ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ମଧୟ୍ ତାଡ଼ନା କରିଦେବ ”।
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’     ତା ପଦେର ଦେ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଦେ�ାଗ କରନ୍�ି, "       କିନ୍�� �
ି ଦେ ମାଦେନ ଦେମାହର ବାକ୍ୟ ପା�ନ କରିଅଛନ୍�ି,   ତାହାଦେହଦେଲ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର
   ବାକ୍ୟ ମଧୟ୍ ପା�ନ କରିଦେବ।"

ପ�ନଶଚ୍,    “     ଦେ�ାହନ ଷଟ୍ଟ୍ କହନ୍�ି ଆନନ୍
 କର ଓ ଉଲ୍ଲ ି� ହଅୁ!       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଦେଣ ଅବିଶୱ୍ା ୀ ପରି ପର୍�ିଦେଶାଧ ଦେନବା ନାହିଁ, 
       କିମବ୍ା ପିଲା ପରି 
�ଃଖ ପର୍କାଶ କରିବା ନାହିଁ (      ଏହା ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାଡନା ପର୍ାପ�୍ ଦେହଉ)    କିମବ୍ା କ�କ�ର ପରି ଆ�ମ୍-

    
ୟାଦେର ଆମର କ୍ଷ�କ� ଚାଟିବା ନାହିଁ,          ଦେକବ� 
ାନ୍� ଦେ
ଖାଇବାକ� ଓ ଜଦେଣ  ଂ�ଦେ�ନ୍
ରି୍ୟ ପରି ବହନ କରିବା ନାହିଁ,  �ଥାପି ବାହାନା
              କରିବାକ� ଛାଡି 
ଆି�ାଇଥିବା ଜଦେଣ ନଜି �ନ୍�ର୍ଣାର�  ନ୍ଦେତାଷ ଲାଭ କର�ଥିବା ବୟ୍କ୍�ି ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ଉପଦେଭାଗ କର�  ।

[      ମୁଁ� ଏହାକ� ଠକିଦେର ଦେଲଖି ପାରିବି ନାହିଁ     । ଦେମାଦେ� ଏହାକ� ପଢ଼ିବାକ� ଦେହବ।] ’  ’ତା ପଦେର କ ଣ?     ଜଦେଣ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେ�ପରି ଆନନ୍
�ି
      କରିବା ଉଚି�୍ ଦେ ରପୂ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆନନ୍
 କରିବାକ� ଦେହବ,  “   ” ଏପରିକି ଆନନ୍
 ପାଇୁଁ କ�
ବିାକ� ଦେହବ  । କାହିଁକି?  ଠକି ଅଛ,ି 
     “     ”ଆଂଶିକ ଭାବଦେର �ୀଶ� ଦେ�ାଗ କଦେଲ କାରଣ  ୱ୍ଗ4ଦେର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ପ�ର କ୍ାର ପର୍ଚ� ର    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପୃଥିବୀଦେର

              ବ� ବିଷୟ ହରାଇ ପାର� କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ଗ4ଦେର  ବ� ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ ଦେହବା। କାରଣ ଆଂଶିକଭାବଦେର ତାଡନା �ଥାଥ4ତାର
 ଏକ ନ
ିଶ4ନ,     ଖର୍ୀଷଟି୍ୟାନ ପର୍ାମାଣିକତାର ଏକ ପର୍ମାଣପ�ର୍ ଅଦେଟ,       କିନ୍�� ମ�ଖ୍ୟ କାରଣ କାହିଁକି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆନନ୍


        କରିବା ଉଚି� ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
�ଃଖ ଦେଭାଗ କର�ଅଛ� ,  ଦେ କହଦିେଲ, “ଦେମା' ” କାଦେଶ ;    ତାହାଙ୍କ ପର୍�ି ଆମର
       ଆନୁଗ�ୟ୍  କାଦେଶ ଓ  �ୟ୍ ଏବଂ ଧାମି4କତାର ମାନ
ଣଡ୍  କାଦେଶ        ।  ାନଦେହଣଡ୍ରି୍ନ 
ୱ୍ାରା ଦେ ମାଦେନ ଆଘା� ଓ ଧମକ

ପର୍ାପ�୍ଦେହାଇଥିବାର�,         ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ପଦ୍େରରି�ମାଦେନ ଏହି ଶିକ୍ଷାକ� ଭଲ ଭାବଦେର ଶିକ୍ଷା କରିଥିଦେଲ, "   ଦେ ମାଦେନ ଆନନ୍
�ି
   ଦେହାଇ ପରିଷ
ର ଉପ ଥ୍ି�ି ଛାଡିଥିଦେଲ,         ତାହାଙ୍କ ନାମ  କାଦେଶ ଅପମାନ  ହବିାକ� ଦେ ମାଦେନ ଦେ�ାଗ୍ୟ ବିଦେବଚି� ଦେହାଇଥିଦେଲ"  ।

 ଦେ ମାଦେନ ଜାଣିଥିଦେଲ,    ଦେ ରଦୂେପ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କରିବା ଉଚି�,୍  “      ”ଦେ ହି କ୍ଷ� ଏବଂ ଆଘା�  ମମ୍ାନର ପ
କ ଅଦେଟ ।

     ଧାମି4କତା ନମିନ୍ଦେ� ତାଡ଼ନାପର୍ାପ�୍ ଦେଲାଦେକ ଧନ୍ୟ,    କାରଣ  ୱ୍ଗ4 ରାଜୟ୍ ଦେ ମାନଙ୍କର।

ଓହଃ!      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ତାଡନାପର୍ାପ�୍ ମଣଡ୍�ୀ ରଦୂେପ ଜଣା�ାଉ    । ଦେ ହି ମଣଡ୍�ୀ ନୁଦେହୁଁ,     ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ମୁଁ� ଉପା ନା କରିବାକ�
 ପ ନ୍
 କଦେର      “। ଏକ ମଣଡ୍�ୀ ନୁଦେହୁଁ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଓହଃ,,   ”ବାଇବଲ ପର୍ଚାର କରା�ାଏ ,      କିନ୍�� ଏକ ମଣଡ୍�ୀ �ାହା ଦେଲାକମାନଙ୍କ�

 ଦେନଇ ଗଠ�ି,            ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଚିହ୍ନନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ�ମି୍କ ଭାବଦେର ଦେ
ବା�ିଆ ଅଟ� ଏବଂ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନଜିଠାର�
    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଅପ4ଣ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ          । ଦେଲାକମାନଙ୍କର ଦେ
ବା�ିଆପଣ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେଶାକ କରିବାକ� ଓ ଦେ ମାନଙ୍କର ପାପ

              ଉପଦେର ବିଳାପ କରିବାକ� ଓ ଏହି ଜଗ�ଦେର ପାପ କରିବାକ� ଦେଠଲି ଦେ
ଇଛ।ି ଏକ ମଣଡ୍�ୀ ଦେ �ିଏ ନମର୍,   ଖର୍ୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର
    ଦେ ମାଦେନ କିଏ ତାହା ଦେ ବ� ଦେଝ;         ’      ଦେ ତାହାଙ୍କ ଧାମି4କତା ନମିନ୍ଦେ� କ୍ଷ�ଧି� ଓ �ୃଷି� ଏବଂ ତା ପଦେର ଏହି ବିଶୱ୍ା ର� ଏକ ମଣଡ୍�ୀ

   ଦେହବାକ� �ାହା ଏକ ବଦିେରାଧ-          ାଂ କୃ୍�ିକ ଉପାୟଦେର ଜୀବନ�ାପନ କରିବାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାଉଅଛ� �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କର
             ମପ୍ଣୂ୍4ଣଭାଦେବ  ମପି4� ଶିଷୟ୍ ଭାବଦେର ତାହା ଦେକବ� ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟଦେର ଦେଶଷ ଦେହାଇପାଦେର ତାହା ଦେହଉଛି ତାଡନା  । ଓହଃ!  �
ି

              ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ମଣଡ୍�ୀ ଦେହାଇ ଆମର ବିଶୱ୍ା ପାଇୁଁ ତାଡନା ପର୍ାପ�୍ ଦେହଉ ଦେ�ଦେବ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ
     “           ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଆମକ� ଦେ
ଖିନ୍�ି ଦେ ମାଦେନ ଜାଣିଦେବ ଏହି ଜଗ� ଦେମାର ବା ଗୃହ ନୁଦେହୁଁ ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�୍4�ମାନ ଅ�ିକ୍ରମ

କର�ଅଛ� ”।

      ଏହା ନଜିର� କରିବାକ� ଅ�ି କଷଟ୍ ଜଣାପଦେଡ କି?   ଉ��୍ର ହୁଁ ଅଦେଟ   । ବା �୍ବଦେର ଏହା,     �� ମ ନଜିର� କରିବା ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ   । ଦେ�
                ଦେକୌଣ ି ଦେଲାକ ନଜିକ� ରକ୍ଷା କରିବା ଅଦେପକ୍ଷା ବରଂ  ଚୂୀର ଛ
ିର୍ ଦେ
ଇ ଓଟର �ିବା  ହଜ ଦେହବ। ଦେ ଥିପାଇୁଁ �ୀଶ�

    “            ”  ନୀକ
ୀମ ଙ୍କ� କହି  ାରିଛନ୍�ି ଦେ� ପ�ନବ4ାର ଜନ୍ମ ନ ଦେହଦେଲ ଦେକହି ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରି ପାଦେର ନାହିଁ। �� ଦେମ
              ଏବଂ ମୁଁ� ଆମରଆଧୟ୍ା�ମି୍କ 
ରି
ର୍ଵ ଥ୍ା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ଚିହ୍ନପିାରିବାର ଏକମା�ର୍ ଉପାୟ ଦେହଉଛି ଈଶୱ୍ର ଆମ ହ
ୃୟଦେର
               ଏକ କା�4୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଆମକ� ଦେ ବିଷୟଦେର ଅବଗ� କରାଇବା। ଏକ ଉପାୟ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ପାପ ବ�

  ୱ୍ୀକାର କରି,         ’     ଈଶଵ୍ରଙ୍କଠାର� ଆମର ପୃଥକତାକ�  ୱ୍ୀକାର କରି ପରିଦେଷଶ ଦେହଉ ଏବଂ ତା ପଦେର ଆମ ଜୀବନଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
                ଆ�ମ୍ାଙ୍କ କା�4୍ୟ 
ୱ୍ାରା ଦେ ଆମକ� ନଜି ଆଡକ� ଆମକ�  ାହା�ୟ୍ କରିବାକ� ଆକଷ4ଣ କରନ୍�ି ଦେ� କ୍ର�ଶଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍

    ଆମର ପାପ ପାଇୁଁ 
ଣଡ୍ ଦେ
ଇଥାଏ            ’   । ଦେ�ଦେହ�� ଦେ ଆମକ� ତାଙ୍କର ଧାମି4କତା ଦେଖାଜିବା ପାଇୁଁ ଶକ୍�ି 
ଅିନ୍�ି ଏବଂ ତା ପଦେର ଦେ ହି
   ଆ�ମ୍ା ଆମକ� ଏକ ବିଦେରାଧ-           ାଂ କୃ୍�ିକ ମାଗ4ଦେର ଜୀବନ�ାପନ କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ରାଜୟ୍ର

      ରାଜାଙ୍କର  ନ୍ତାନ ଓ  ନ୍��ି ରଦୂେପ ବା କରିବା       । ଓହଃ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ପର୍କାରର ମଣଡ୍�ୀ ଦେହଉ।
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୩୧.  ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥAନା

        ପର୍ାଥ4ନା ଦେହଉଛି �କ4ଦେ�ାଗ୍ୟ ଭାବଦେର ଜୀବନର  ବ�ଠାର� ବଡ଼ ଗ�ପ�୍ ବିଷୟ        । ଏହା ଏକ ରହ ୟ୍ମୟ  ମପ୍କ4ର ଦେକନ୍
ର୍ଦେର ଥାଏ
               �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଉପଦେଭାଗ କର�। ପ�ଣି ଦେକଦେ�କ ବିଷୟ ରହି ଅଛି �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର
                 ପର୍ାଥ4ନା ବିଷୟଦେର ବ� ଝି ନ ପାର�। �ଥାପି ଅଦେନକ ବିଷୟ ରହି ଅଛି �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା ବିଷୟଦେର ଜାଣ� କାରଣ ଆମକ�
   ଦେ ଗ�ଡିକ�  ିଧା �ଖ ଶିକ୍ଷା 
ଆି�ାଇଅଛ;ି   ଓ ମାଥିଉ ୬: ୯-         ୧୩ ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି  ଥ୍ାନଦେର  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର
 ଉଲ୍ଦେଲଖ ନାହିଁ,     “  ”  ଏକ ଅଂଶ �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଭ�ଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନା ଦେବାଲି କହୁ  “      । ମା�ର୍ ପର୍କୃ�ଦେର ଏହା ଏକ ଉ��୍ମ

 ଆଖୟ୍ା ନୁଦେହୁଁ;  “  ”        ଏହାକ� ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କର ପର୍ାଥ4ନା କ�ହା�ିବା ଉଚି� କାରଣ �ୀଶ� ଏପର୍କାଦେର ପର୍ାଥ4ନା କରିପାରିଦେବ ନାହିଁ,  କାରଣ
          �ୀଶ� ପାପକ୍ଷମା ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ାଥ4ନା କରିପାରିଦେବ ନାହିଁ କାରଣ ଦେ ପାପ କରି ନାହାନ୍�ି       । କିନ୍�� �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶିଷୟ୍ ଭାବଦେର
            କିପରି �� ମକ� ଓ ଦେମାଦେ� ପର୍ାଥ4ନା କରିବାକ� ଦେହବ ଦେ ହି ବିଷୟର ଏହା ଏକ ନମ�ନା ଅଦେଟ।

 �� ଦେମ ଜାଣ,         ପର୍ଭ�ଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନା କ
ାପି ପ�ନରାବୃ��ି୍ କରା�ିବା ନମିନ୍ଦେ� ଉ

୍ଷିଟ୍ ନ ଥିଲା     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହପିରି ପର୍ାଥ4ନା
             କରିବା ଉଚି�। ପ�ଣି ପର୍ଭ�ଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନା କିମବ୍ା ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନା ଦେହଉଛି ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ପର୍ାଥ4ନା କିପରି

              ଦେ
ଖା�ାଏ ତାହାର ନମ�ନା ଅଦେଟ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟ ପର୍କାରର ପର୍ାଥ4ନା ବ� ଦେର ଶବ
୍ର ନରିଥ4କ ପ�ନର�କ୍�ି ପୃଷଠ୍ଭମିୂ ବିର�
ଧ୍ଦେର
      ଆମକ� 
ଆି�ାଇଅଛ।ି �ଥାପି ଏହା ଅ�ୟ୍ନ୍� 
�ଭ4ାଗ୍ୟଜନକ ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି,      ପର୍ଭ�ଙ୍କର ପର୍ାଥ4ନା �ାହା କରିବା ପାଇୁଁ

 ପରିକ�ପ୍ନା କରା�ାଇଥିଲା,     ଶବ
୍ର ନରିଥ4କ ପ�ନର�କ୍�ି ବନ୍
 କର,      ଏହା ପର୍କୃ�ଦେର ଅଦେନକ ଥର ବୟ୍ବହ�ୃ ଦେହାଇଛି   । କିନ୍��
                ପର୍ଭ�ଙ୍କର ପର୍ାଥ4ନା ଏକ ନମ�ନା ଅଦେଟ। ଏହା ଆମକ� କହଥିାଏ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ପର୍ାଥ4ନା କରିବା ଏବଂ ମୁଁ� ଦେକବ�

      ପର୍ଭ�ଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନା ମଧୟ୍ଦେ
ଇଆମର କା�4୍ୟ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ।

୧.       ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ଠକି ମ�  ହ�ି ପର୍ାଥ4ନା ଆରମଭ୍ ହଏୁ।

କ. “ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ" 

      “    ଦେ�ଣ� ଏହା ଏହି ପର୍କାଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ ଦେହ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ୱ୍ଗ4 ଥ୍ ପିତା ”       । ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� ଦେ� ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପିତା
                 ଏହା ଦେମାହର ପିତା ନୁଦେହୁଁ। ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ବୟ୍କ୍�ିଗ� ପର୍ାଥ4ନା ପାଇୁଁ ବିଦେଶଷ  ମୟମାନ ଅଛ।ି ଏହି ପର୍କାଦେର ଅଦେନକ  ମୟ

               ରହଅିଛି ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ଭି�ର ଦେକାଠରୀକ� �ାଉ ଓ ଦେଗାଟିଏ ପଦେର ଦେଗାଟିଏ ପର୍ାଥ4ନା କର�। �ଥାପି ପର୍ଭ�ଙ୍କ
               ପର୍ାଥ4ନା ଏହି ପର୍କାଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ ଦେହ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପିତା।  ବ4ନାମ ବ�  ବ�ଥିଦେର ବହବୁଚନ ଅଦେଟ। ଏବଂ ପର୍ଭ�ଙ୍କ
 ପର୍ାଥ4ନା କିପରି,  ଅନ୍�� ପକ୍ଦେଷ,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ଶରୀର ଭାବଦେର,    ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଭାବଦେର,    ମଣଡ୍�ୀ ଭାବଦେର ଏକ�ର୍
     ପର୍ାଥ4ନା କରିବା ତାହା ଉପଦେର ନଦିେ
4ଶ ଅଦେଟ         । ଆଦେମରିକୀୟ ମଣଡ୍�ୀ ମି�ି� ପର୍ାଥ4ନାର ଆବଶୟ୍କତା ଏବଂ ଶକ୍�ିକ�

             ବହପୁରିମାଣଦେର ଭ�ଲି �ାଇଅଛ।ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭ�ଲ ଭାବଦେର ଭାବ� ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଚାହୁଁାନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କଠନି
                  ବୟ୍କ୍�ିବିଦେଶଷ ଦେହବା ଏବଂ ଦେକବ� ଏକ�ଟିଆ ରହବିା ଏବଂ ତାଙ୍କ  ହ�ି ପର୍ାଥ4ନା କରିବା ଏବଂ ଏହା ବୟ୍�ି� କିଛି ନୁଦେହୁଁ। ନଦିେଜ ଜଦେଣ

              ପର୍ାଥ4ନା ଦେ�ା
ଧ୍ା ଦେହବା ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭ�ଲ୍ ଭାବଦେର ଭାବ� । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ମତାନୁ ାଦେର ଭାବ� ନାହୁଁ�।
              ବୟ୍କ୍�ିଗ� ପର୍ାଥ4ନା ପାଇୁଁ ଏକ  ମୟ ଅଛି କିନ୍�� ତାହା ବ� ପର୍ଭ�ଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନା  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ନୁଦେହୁଁ। ପର୍ଭ�ଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନା

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ଏକ 
� ଭାବଦେର,  ’          ଏବଂ ତା ପଦେର ଏହାର ପର୍ଭାବ 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ବୟ୍କ୍�ି ଭାବଦେର ପର୍ାଥ4ନା
  କରିବା ତାହା ଅଦେଟ           । ଅଦେନକ ବଣ4ନା  ହ�ି ଏଥିଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିବାକ� ଦେମାର  ମୟ ନାହିଁ,     କିନ୍�� ଦେ�ାହନ ପାଇପରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଏକ

   ଦେବ4ା�କୃ୍ଷଟ୍ ଉପଦେ
ଶ ରହଅିଛି           । ଆଦେମରିକୀୟ ମଣଡ୍�ୀଦେର ମି�ି� ପର୍ାଥ4ନାର ଆବଶୟ୍କ ଓ ଆବଶୟ୍କତା ବିଷୟଦେର ତାହାଙ୍କର
             ଆଦେଲାଚନା ପଢ଼ିବାକ� ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଉ� ୍ାହ�ି କରିବି। ମା�ର୍ ପର୍ଭ�ଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନା ଏହି ପର୍କାଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ, “  ଦେହ

  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ୱ୍ଗ4 ଥ୍ ପିତା ”।

ଖ. “    ”ଦେହ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ୱ୍ଗ4 ଥ୍ ପିତା

ପିତା,   କିଅବା ମ�ୂ ଆରାମିକଦେର, ଆବାଃ,       ଶବ
୍ ଦେହଉଛି ପିତାଙ୍କ ପାଇୁଁ ପାରିବାରିକ ଶବ
୍ ଅଦେଟ       । ଏହା ଏପରି ଏକ ଶବ
୍ �ାହାକି
           ପିଲାମାଦେନ ବା  ଥ୍ାନର ପର୍ ଙ୍ଗ ପରିପଦ୍େରକ୍ଷୀଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ ପିତାମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର ବୟ୍ବହାର କରିଥିଦେଲ। ଏହି ଶବ
୍

     ଗ�ର��ୱ୍ 
ଏି ଦେ� ଈଶୱ୍ର ବନ୍ଧ�ଭାବାପନ୍ନ ଅଟନ୍�ି;  ଦେ ବୟ୍କ୍�ିଗ�,     ଦେ �� ମ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କରନ୍�ି,     ଓ �� ଦେମ ତାହାକ� �ାହା
    ମାଗିବ �ହିଁର ଦେ ଉ��୍ର ଦେ
ଦେବ              । ଏବଂ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପିତା ଓ ଆବାଃ ଦେବାଲି  ମଦ୍େବାଧନ କରିବା ଦେ ହି 
ନିଦେର ଦେବୈପ�୍ବିକ ଥିଲା।

              ବୟ୍କ୍�ି ବିଦେଶଷ କିମବ୍ା 
� ମହୂ ପର୍�ି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଗ� ପିତା ଦେହାଇଥିବାର� �ିହ
ୂୀ ଧମ4 ଦେକବ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର
     “ ”           ମନଦେର ଧାରଣ କରି ନ ଥିଲା।  ୱ୍ଗ4ଦେର ଅଭିବା
ନ ପାଶ୍4ଵ  ହ�ି �ିହ
ୁୀ ଧମ4 ଅ�ୟ୍ନ୍� ଆରାମ
ାୟକ ଭାଦେବ ଥିଲା। ଦେ ମାଦେନ

  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ,  ତାହାଙ୍କର ମହମିା,         ତାହାଙ୍କର ଆଶଚ୍�4୍ୟ ଏବଂ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଭୟ ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରି
    ଦେ ମାଦେନ ଅଧିକ ଆରାମ
ାୟକ ଭାଦେବ ଥିଦେଲ                । ଏହା  �ୟ୍ ଦେ� ଦେ ହିଁ ପର୍ଭ� ଓ ଦେ ହିଁ ବିଚାରକ�୍4ତା ଅଟନ୍�ି। ତାହା ଦେହଉଛି ଦେକଦେ�କ

      ବିଷୟ �ାହା ଦେ ମାନଙ୍କ  ଂ କୃ୍�ି  ହଜଦେର ପରିଚା�ନା କରିପାରିଥିଲା।

            
ଶ ଆଜ୍ଞା ପର୍
ାନ କରା�ାଇଥିବା �ା�ର୍ା ୧୯ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଥିବା ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ବିଷୟଦେର ମୁଁ� ମଦେନ ପକାଇଅଛି     । ଦେ ହିଁ ଈଶୱ୍ର
     �ାହାଙ୍କ ନକିଟକ� ପର୍ାଥ4ନାଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ଶିଷୟ୍ମାଦେନ ଆ ନ୍�ି,          ଦେ ହିଁ ଈଶୱ୍ର �ାହାଙ୍କ ନକିଟକ� �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ପର୍ାଥ4ନାଦେର
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 ନକିଟବ�୍4�ୀ ଦେହଉ  “     । ଅନନ୍�ର �ୃ�ୀୟ 
ନିର ପର୍ଭା� ହଅୁନ୍ଦେ�,          ଦେମଘଗଜ୍4ଜନ ଓ ବିଜ��ି ଓ ପବ4� ଉପଦେର ନବିିଡ଼ ଦେମଘ ଓ
    ଅ�ିଶୟ ଉଚଚ୍ ୱ୍ରଦେର �ୂରୀଧବ୍ନି ଦେହବାକ� ଲାଗିଲା,      �ହିଁଦେର ଛାଉଣି ଥ୍ି�  ମ �୍ ଦେଲାକ କମପ୍ାନ୍ଵ�ି ଦେହଦେଲ   । �ହୁଁ�

          ପଦେରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ  ହ�ି  ାକ୍ଷା� କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଦେମାଶା ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଛାଉଣିର� ବାହାର କରି ଆଣିଦେଲ,   �ହିଁଦେର ଦେ ମାଦେନ
   ପବ4�ର �ଦେ� ଛଡିା ଦେହଦେଲ      । ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�  ୀନୟ ପବ4� ଧମୂମୟ ଥିଲା,       କାରଣ  
ାପର୍ଭ� ଅଗ୍ନି ବାହନଦେର �ହିଁ ଉପଦେର

 ଅବଦେରାହଣ କଦେଲ;       �ହିଁଦେର ଭାଟିର ଧ�ମ ପରି �ହିଁର� ଧ�ମ ଉଠଲିା,     ପ�ଣି  ମ�
ାୟ ପବ4� ଅ�ିଶୟ କମପି୍ଲା    । ପ�ଣି �ୂରୀଶବ
୍ କ୍ରମଶଃ
  ଅ�ିଶୟ ଉଚଚ୍ ହଅୁନ୍ଦେ�,   ଦେମାଶା କଥା କହଦିେଲ,        �ହିଁଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର ଏକ ରବ 
ୱ୍ାରା ତାଙ୍କ� ଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ।"   ତାହା ହିଁ
    ୱ୍ଗ4ଦେର ଥିବା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଈଶୱ୍ର     ।

  ‘ ଦ୍େତା�ର୍ର ଶବ
୍ ବ� ଅକ୍ଷୟ, ଅ
ୃଶୟ୍, ଈଶୱ୍ର,’     ଏହାକ� ଏଦେ� ଭଲ ଭାଦେବ କଦେହ        । ଦେ ହିଁ ଈଶୱ୍ର �ାହାଙ୍କ ନକିଟଦେର
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର�:  “ଦେ ଅକ୍ଷୟ, ଅ
ୃଶୟ୍,   ଏକମା�ର୍  ବ4ଜ୍ଞ ଈଶୱ୍ର  । ଆଦେଲାକଦେର, ଅଗମୟ୍,  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ

 ଚକ୍ଷ�ର� ଲୁଚାଇଲ    । ପର୍ାଚୀନକା�ର  ବ4ାଧକି ଧନ୍ୟ,   ବ4ାଧିକ ଦେଗୌରବମୟ  ।  ବ4ଶକ୍�ିମାନ,  ବ4ଜୟୀ,    �� ମଭ୍ର ମହାନ ନାମକ�
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଶଂ ା କର�ଅଛ�    । ଦେଗୌରବର ମହାନ ପିତା,   ଆଦେଲାକର ପବି�ର୍ ପିତା     । ଦେ ମାନଙ୍କ ମ�ଖ ଆଚଛ୍ା
ନ କରି,  �� ମଭ୍ର

   
ୂ�ଗଣ �� ମଭ୍କ� ଉପା ନା କରନ୍�ି      ।  ମ �୍ ପର୍ଶଂ ା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍
ାନ କରିବ� ,      ଅହଃ ଆମକ� ଦେ
ଖିବାକ�  ାହା�ୟ୍ କର ଦେ�
    ଦେକବ� ଆଦେଲାକର 
ୀପ�ି୍ �� ମକ� ଲୁଚାଇଥାଏ           । ଏହା  ୱ୍ଗ4ଦେର ଥିବା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦେଗୌରବମୟ ଓ ଭୟ ମିଶରି୍�
                  ମମ୍ାନ ଓ ଭକ୍�ି ପଦ୍େରରଣ କର�ଥିବା ପାଶ୍4ୱ ଅଦେଟ। ପ�ଣି ପର୍ାଥ4ନାଦେର ଓ ଜୀବନଦେର ଆମର ଏହି କା�4ୟ୍ ଦେହଉଛି ଏହି ଈଶୱ୍ର
  ���୍ୱ୍  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଇ� �୍�ଃ-     ଟ�ମ�ର ଉଭୟ ପାଶ୍4ୱକ�  ନ୍�� �ି� କରିବା।

                ଏବଂ ମୁଁ�  ନ୍ଦେ
ହ କଦେର ଦେ� ଦେକୌଣ ି  ଂ କୃ୍�ିର ଦେଗାଟିଏ  ହ�ି  ମ ୟ୍ା ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି  ହ�ି ଏଦେ� ଅଧିକ ନୁଦେହୁଁ    । କିନ୍�� ଆଜି
          “    ” ଆମ  ଂ କୃ୍�ି ଦେଶଷ କା�ର ଆବିଷକ୍ାର କରିବାକ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଆବଶୟ୍କ କଦେର। ଦେହ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ୱ୍ଗ4 ଥ୍ ପିତା

    ଦେବାଲି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା  ମୟଦେର,  ଆମ  ଂ କୃ୍�ି,   ଆମ ମଣଡ୍�ୀର  ଂ କୃ୍�ି,   ଆମଆଦେମରିକୀୟର  ଂ କୃ୍�ି,  ଆମ
 ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଗାରିମା, ଆଶଚ୍�4୍ୟ,          କମପ୍ମାନ ଓ ଦେ
ାହଲିବା ବିଷୟଦେର ଆବିଷକ୍ାର କରିବାକ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଆବଶୟ୍କ

କଦେର           । ଦେ�ଣ� ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଅ ମମ୍ାନ ପରିଚୟ  ହ�ି ବୟ୍ବହାର କର�।

             ମୁଁ� ଉପଦେ
ଶ ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ବିରକ୍�ିକର ଉପଦେ
ଶକ�  ମ୍ରଣ କଦେର ଦେ�ଉୁଁଥି ପାଇୁଁ ଦେମାଦେ�  ବ4
ା ବ ିବାକ� ପଡିଥିଲା,  ଏହି
 ଅବ ଥ୍ାଦେର ନୁଦେହୁଁ               । ତାହା ଏକ ଖ୍ରୀଷଟ୍ମା ଦେ ବା ଥିଲା। ତାହା ଦେ ହି 
�ଇଟି  �ଦେ�ାଗଗ�ଡିକ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଥିଲା �ାହା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ

           ପା�କ ମଣଡ୍�ୀକ� ବଷ4କ� ମା�ର୍ 
�ଇଥର �ାଉଥିବା ଦେଲାକଙ୍କ�  � ମାଚାର ପର୍ଚାର କରିବାକ� ପାଆନ୍�ି। ଅବତାର, ତା'  ଙ୍କ
 ପ��ର୍ର ଜନ୍ମ, ତା'               ଙ୍କ ପ��ର୍ର ଆଗାମୀ ମୃ�� ୟ୍ ଏବଂ �ାହା �ୀଶ�ଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦେହବା  ହ�ି ଆବଶୟ୍କ ଦେହଉଥିବା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ

       ପାଇୁଁ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପର୍ଶଂ ା କରିବାର  �ଦେ�ାଗ ବୟ୍ବହାର କରିବା ପରିବ�୍4ଦେ�      । ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ
ନି ପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ୀଶ�ଙ୍କ�
        ହା� ହଦେଲଇବାକ� ଉ� ୍ାହ�ି ଦେହାଇଥିଲୁ। ଏହା ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। କିଛି ଗାରିମା,    କିଛି  ମମ୍ାନ ନ ଥିଲା;    ଦେ ବାଦେର ଦେଗୌରବ ପର୍କାଶ

    କର�ଥିବା କିଛି ବିଷୟ ନ ଥିଲା           । �ଥାପି ପର୍ାଥ4ନାଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା
କର�, “   ଦେହ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପିତା;”      ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ  ହ�ି ତାହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛ,ି “   ”     ୱ୍ଗ4ଦେର ଦେ� ଅଛି ତାହା  ହ�ି ପର୍ଦେ�ୟ୍କ

    ବିଷୟ ତାହା ଦେହଉଛି ତାହାର ଅଥ4।

୨.       ପର୍ାଥ4ନା ପର୍ଥମଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପଦେର 
ୃଷଟି୍ 
ଏି

     ଦେ�ଣ� �ୀଶ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ��କ୍� 
ଶ4ନ  ହ�ି,           ଈଶୱ୍ର କିଏ ଦେ ବିଷୟଦେର ଠକି ଭାବଦେର ଚିନ୍ତା କରି ପର୍ାଥ4ନାଦେର ଆମର
      ାଧାରଣ ଅବ ଥ୍ାଦେର 
ଗି
ଶ4ନ 
ୱ୍ାରା ଆରମଭ୍ କଦେଲ   ’         । ଏବଂ ତା ପଦେର ଏହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦେଗୌରବ ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ

              ଦେ
ଇଥାଏ। ପର୍ଭ�ଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନାଦେର ଶିକ୍ଷା 
ଆି�ାଇଥିବା 
�ଇଟି ଦେମୌ�ିକ  �ୟ୍ ମଧୟ୍ର� ଏହା ପର୍ଥମ ଅଦେଟ। ତାହା ଦେହଉଛି
               ପର୍ାଥ4ନା ପର୍ାଥମିକ ଭାବଦେର ଦେମା ବିଷୟଦେର ନୁଦେହୁଁ। ପର୍ାଥ4ନା ଦେହଉଛି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ ଦେ
ବାର  ମୟ। ପ�ଣି ଆମ
           ପାଖଦେର �ାହା ଅଛି ତାହା ଦେହଉଛି �ିଦେନାଟି ବାଧୟ୍ତାମ�ୂକ। ଏହା �� ମର ଅନୁବା
ଦେର ଆଦେ ନାହିଁ,     କିନ୍�� ପର୍ଥମ �ିଦେନାଟି ଦେମୌଖିକ

   ରପୂଗ�ଡିକ ବାଧୟ୍ତାମ�ୂକ କାରଣ ପର୍ାଥ4ନାଦେର,         �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କର�ଅଛ� ତାହା ଦେହଉଛି କା�4ୟ୍ କରିବାକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�
 ଆହ୍ୱାନ କର�ଅଛ� ,    ଦେମାର ଦେଗୌରବ ପାଇୁଁ ନୁଦେହୁଁ,      ବରଂ ତାହାଙ୍କ ଦେଗୌରବ ପାଇୁଁ କା�4୍ୟ କରିବାକ�।

କ. "      �� ମଭ୍ ନାମ ପବି�ର୍ ଦେବାଲି ମାନ୍ୟ ଦେହଉ"

       ଏବଂ ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଥମ ଆଦେ
ଶ  ଚୂକର� ଆରମଭ୍ କର�: “      �� ମଭ୍ ନାମ ପବି�ର୍ ଦେବାଲି ମାନ୍ୟ ଦେହଉ ”   । ପବି�ର୍ ଦେବାଲି
     “  ”             ମାନ୍ୟ ଦେହବା ଅଥ4 ଦେହଉଛି ପବି�ର୍ ଦେହବା। ଏବଂ ବୟ୍କ୍�ିର ନାମ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ନଜିକ� ବ�ଝାଏ। ଦେ�ଣ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଓ ମୁଁ�

 ପର୍ାଥ4ନା କର�, “    �� ମଭ୍ ନାମ ପବି�ର୍ ଦେହଉ,” “    �� ମଭ୍ ନାମ ପବି�ର୍ ଦେହଉ,”      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�ଝ� ଦେ� ଈଶୱ୍ର ପବି�ର୍ ଅଟନ୍�ି, 
             କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� �ାହା କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କର�ଅଛ� ତାହା ଦେମା ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ କା�4ୟ୍ କରିବାକ� ଅଦେଟ   । ତାହାଙ୍କ

              ନ୍ତାନ ଭାବଦେର ଆମ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ କା�4ୟ୍ କରିବାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ଏପରି ଭାବଦେର ଆହ୍ୱାନ କର�ଅଛ� ଦେ�
        ’     ’   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଜଗ� 
ୃଷଟି୍ପା� କଦେର ଓ ଦେ
ଦେଖ ଦେ� ମୁଁ� କ ଣ କଦେର ଓ ମୁଁ� କ ଣ କଦେର ନାହିଁ,  ’     ’   ମୁଁ� କ ଣ କହଛୁି ଏବଂ ମୁଁ� କ ଣ କହୁ ନାହିଁ, 

   ଜଗ� ଦେ
ଦେଖ ଦେ� ଦେ , ପର୍କୃ�ଦେର,  ପବି�ର୍ ଅଟନ୍�ି     । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର�, “    �� ମଭ୍ର ନାମ ପବି�ର୍ ଦେବାଲି
 ମାନ୍ୟ ଦେହଉ,”            ଦେବାଲି ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ଦେମା ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ଏବଂ ଆମ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ କା�4ୟ୍ କରିବାକ�

       ଆହ୍ୱାନ କର�ଅଛ� �
ୱ୍ାରା ଜଗ� ଦେ
ଖିବ ଦେ� ଦେ ପାପହୀନ,   ଦେ  ି
ଧ୍ ଅଟନ୍�ି     । ଏହା ଦେମା ବିଷୟଦେର ନୁଦେହୁଁ।
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ଖ. "   �� ମଭ୍ର ରାଜୟ୍ ଆ �" 

  
ୱି୍�ୀୟ ଆଦେ
ଶ ଚୂକ ଦେହଉଛ,ି “   �� ମଭ୍ର ରାଜୟ୍ ଆ � ”         । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ କିଛି ପାଥି4ବ ରାଜୟ୍ ନୁଦେହୁଁ। ଏହା ତାହାଙ୍କ
             “   ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ରାଜା ଭାବଦେର ତାହାଙ୍କର ଶା ନ ଅଦେଟ। ଏବଂ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ� �� ମଭ୍ର ରାଜୟ୍ ଆ �,” 

  ଦେବାଲି ପର୍ାଥ4ନା କର�,             ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେମାର ଓଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅନ୍�ରଦେର ଶା ନ କରିବାକ� ଓ ଦେ ହି ଶା ନ ଆମ ପଦେଡ଼ାଶୀ, 
          ହରଗ�ଡିକଦେର ଓ ଦେଶଷଦେର ଜଗ�ଦେର ବି ତ୍ାର କରିବାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ଆହ୍ୱାନ କର�ଅଛ�   । ପରିଦେଶଷଦେର

  “   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍ର ରାଜୟ୍ ଆ �,”   ଦେବାଲି ପର୍ାଥ4ନା କର�,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� �ାହା କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ
କର�ଅଛ� ,           “ତାହା କରିବାକ� ଆ
ୟ୍ ମଣଡ୍�ୀ ତାହାଙ୍କ� ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବାଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଉଚଚ୍ ୱ୍ରଦେର କହଥିିଦେଲ ମାରାନାଥା,” 

   ଦେହ ପର୍ଭ� �ୀଶ� ଆ ନ୍��     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ତାହାଙ୍କ ରାଜୟ୍,   ଏହାର  କ� ପଣୂ୍4ଣତା,     ଏହାର  ଫ�ତା ଓ  ମ �୍
                 ଅନ୍�ିମତା ଆଣିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କର�ଅଛ� �ାହା 
ୱ୍ାରା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜାନୁ ନ� ଦେହବ ପ�ଣି ପିତା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ ନମିନ୍ଦେ�

       ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜିହ୍ୱା �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ ପର୍ଭ� ଦେବାଲି  ୱ୍ୀକାର କରିବ        । �� ମର ରାଜୟ୍ ଦେମାଠାଦେର ଓ ଆମର ମଣଡ୍�ୀଦେର,   ଓ ଏହି
     ଜଗ�ଦେର ଆ � ପ�ଣି ପରିଦେଶଷଦେର ଏହା ଆ �,    �ୀଶ� �� ମଦ୍େଭ ଦେଫରି ଆ        । �� ମଦ୍େଭ ଏହି ଜଗ�କ� ପରି ମାପ�ି୍ କର। �� ମଦ୍େଭ ପାପ, 
     �ନ୍�ର୍ଣା ଓ  ମ �୍ 
�ଷଟ୍ତାକ� ପରି ମାପ�୍ କର         । �� ମଦ୍େଭ ଏହାର  ମ�
ାୟଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର �� ମଭ୍ର ରାଜୟ୍

     ଥ୍ାପନ କର। �� ମଭ୍ର ରାଜୟ୍ ଆ �।

ଗ. "  ଦେ�ପରି  ଵ୍ଗ4ଦେର,      ଦେ ପରି ପୃଥିବୀଦେର �� ମଭ୍ର ଇଚଛ୍ା  ଫ� ଦେହଉ"

  �ୃ�ୀୟ ଆଦେ
ଶ ଚୂକ ଦେହଉଛ:ି “        ଦେ�ପରି  ୱ୍ଗ4ଦେର ଦେ ପରି ପୃଥିବୀଦେର �� ମଭ୍ର ଇଚଛ୍ା  ଫ� ଦେହଉ ”   ।  ୱ୍ଗ4ଦେର କିପରି
   ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା  ଫ� ହଏୁ?    ଏହା  ବ4
ା  ଫ� ହଏୁ,      ଏବଂ ଏହା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ  ଫ� ହଏୁ    । ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହି ପର୍ାଥ4ନା କର�,       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଗଥଶିମାନୀଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ଶବ
୍ର ପ�ନର�କ୍�ି କର�ଅଛ� , “  �ଥାପି

  ଦେମାହର ଇଚଛ୍ା ନୁଦେହୁଁ,     ମା�ର୍ �� ମର ଇଚଛ୍ା  ଫ� ଦେହଉ ”          । ଆମ ଜୀବନଦେର �� ମଦ୍େଭ ଏପରି କା�4୍ୟ କର ଦେ�ପରି �� ମର ଇଚଛ୍ା
     ”              ବ4
ା  ଂପଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ  ଫ� ଦେହବ। ଏହା ଦେହଉଛି ଏକ ପର୍ାଥ4ନା �ାହା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପର୍ଥମ  ଥ୍ାନ 
ଏି ଏବଂ ଆମକ� ଏକ 
ୂରଦେର

    ଦେଶଷ  ଥ୍ାନଦେର ରଦେଖ। �� ଦେମ ଦେ
ଖ,      ’    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�ଝ� ଏହାର ଅଥ4 କ ଣ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହଥିାଉ, 
“    ”      ଦେହ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ୱ୍ଗ4 ଥ୍ ପିତା ଦେ� ଦେ ବନ୍ଧ�ଭାବାପନ୍ନ �ଥାପି ବିଶୱ୍ର ଭୟ-   ଅନୁପଦ୍େରରି� ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି  ।

  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝିବା,       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପୃଷଠ୍ଭମିୂଦେର ଧୀଦେର ଧୀଦେର ହ୍ରା ଦେହବା    । �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�
               ଦେପାଡା ଦେକାଇଲି �ନ୍�ର୍ ପରି ବୟ୍ବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେକଦେ�କ ବ �୍� ପରି ବୟ୍ବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ

                ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର �� ଦେମ �� ମର ୫୦ ଶତାଂଶ ରଖିପାରିବ ଏବଂ �� ଦେମ �ାହା ଚାହୁଁ�ଛ ତାହା ବାହାର କରିପାରିବ �
ି �� ଦେମ କହବି, 
“     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପିତା �ିଏ  ୱ୍ଗ4ଦେର ଅଛନ୍�ି,”             କାରଣ �� ଦେମ ଏହା ବ� ଝିବା ମା�ଦ୍େର �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ପୃଷଠ୍ଭମିୂଦେର ଧୀଦେର ଧୀଦେର ହ୍ରା 

          ଦେହବା ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବଦେର ଗ୍ରା ି� ଦେହାଇଥାଉ ଏବଂ ଆମର ଦେଗୌରବଦେର ନୁଦେହୁଁ    । ତାହାଙ୍କର ଦେଗୌରବ
     ଦେକନ୍
ର୍ୀୟ ଏବଂ ଆମର କିଛି ହଏୁ ନାହିଁ,     ଏବଂ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ବ� ଝିବା,    ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା

କରିପାରିବା, “      �� ମର ନାମ ପବି�ର୍ ଦେବାଲି ମାନ୍ୟ ଦେହଉ,          �� ମର ରାଜୟ୍  ବ� ଚୂଡ଼ାନ୍�ତାଦେର ଆ � ଏବଂ �� ମର ଇଚଛ୍ା  ବ4
ା
    ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ  ଫ� ଦେହଉ ”’।

             ଏହା ଏକ ପର୍ାଥ4ନା ଅଦେଟ �ାହା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପର୍ଥମ  ଥ୍ାନଦେର ରଦେଖ ଏବଂ ଆମକ� ଦେଶଷ  ଥ୍ାନଦେର ରଦେଖ,    କିନ୍�� ଏହା ଏକ
             ପର୍ାଥ4ନା ଅଦେଟ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଭାବ�ଥାଉ ଓ 
�ଭ4ାଗ୍ୟବଶ�ଃ �ାହା  ହ�ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେନକ  ମୟଦେର

କରିଥାଉ  । ମଦେନରଖନ୍�� ,        ପର୍ଭ�ଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନା ନରିଥ4କ ପ�ନରାବୃ��ି୍ ଦେହବାକ� ଉ

୍ଷିଟ୍ ନ ଥିଲା       । ତାହା ଦେହଉଛି ଠକି ବିପରୀ� ଦେ�ଉୁଁ
            ବିଷୟ ନମିନ୍ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଚାହିଁଥିଦେଲ। ଦେ�ଣ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଭ�ଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନା କର� ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛ,ି 

      ପର୍କୃ�ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାର ଅଥ4 ବ�ଝ� କି ନାହୁଁ�?   କାରଣ �� ଦେମ ଦେ
ଖ,      �
ି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ପର୍ାଥ4ନା କରିବା, “   �� ମଦ୍େଭ ପବି�ର୍
  ଦେହବା ପରି ଦେ
ଖା�ାଅ;”  ’              ଏବଂ ତା ପଦେର ଦେ�ଦେବ ଘରକ� �ାଅ ଜଦେଣ  ାଧ� ପରି ରହବିା ଅଦେପକ୍ଷା ଜଦେଣ ପାପୀ ପରି ଅଧକି ର�ହ, 

’             ତା ଦେହଦେଲ ଆମର ପାପ ଜଗ�ର 
ୃଷଟି୍ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ହ୍ରା କର�ଛି ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଦେଛାଟ କର�ଅଛ� ।

           ଦେଶଷ�ମ ଅଭିଶାପ �ାହା  ବ�ଠାଦେର ଅଛି ଓ 
�ଭ4ାଗ୍ୟବଶ�ଃ ଏପରି ମଣଡ୍�ୀଦେର ଦେଲାକଙ୍କ ଓ଼ଷଠ୍ଦେର ମଧୟ୍; ଅଭିଶାପ, “  ଦେହ
  ଦେମାହର ଈ __!”      ମୁଁ� ଏହା ମଧୟ୍ କହି ପାରିବି ନାହିଁ;    ଏହା ଅ�ୟ୍ନ୍� ବିରକ୍�ିକର ଅଦେଟ        । ଏହା ଏକ ଅଭିଶାପ �ାହା ଆମର ଅଦେନକ

              �ର�ଣ ପିଲାଙ୍କ ଓ଼ଷଠ୍ଦେର ଅଛ।ି ଏହା ଏକ ଅଭିଶାପ �ାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଲଜଜି୍� କଦେର। ପ�ଣି ବିଳାପ କରିବା ପରିବ�୍4ଦେ�, “  ଦେହ
ଈଶୱ୍ର,     ମୁଁ� �ାହା କଦେହ ଓ କଦେର,      ଓ କଦେହ ନାହିଁ ଏବଂ କଦେର ନାହିଁ,”      ଦେ ଥିଦେର �� ମର ନାମ ପବି�ର୍ ଦେବାଲି ଦେ
ଖା�ାଉ,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

               ୱ୍ଗ4ଦେର ଆମର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଗ୍ରହଣ କର�ଅଛ� ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� ଅଭିଶାପ ରଦୂେପ ବୟ୍ବହାର କର�ଅଛ� ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
    ତାହାଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା ତାହାଙ୍କ� ଉଣା କର�ଅଛ�  “   ”      । �� ମଭ୍ର ରାଜୟ୍ ଆ �। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର ତାହା ବିଶୱ୍ା କର� କି? 

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର ଚାହୁଁ�ଛ� କି ତା'    ଙ୍କ ରାଜ�ୱ୍ ଆମ ମଧୟ୍ଦେର,  ଆମ ପରିବାରଦେର,       ଆମ ପଦେଡ଼ାଶୀ �ଥା ଆମ ଜଗ�ଦେର
  ମପ୍ର୍ ାରି� ଦେହଉ? “   �� ମଭ୍ର ରାଜୟ୍ ଆ � ”        । ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କାହିଁକି ଆମ ଜୀବନଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍ଭ��ୱ୍ ବିର�
ଧ୍ଦେର

 ��
ଧ୍ କର�?              ପଦେଡ଼ାଶୀ ଓ ଜଗ�ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ ବୃ
ଧ୍ି କରିବା ଓ ପହଞଚି୍ବା ବିର�
ଧ୍ଦେର କାହିଁକି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କା�4ୟ୍
କର�?             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ଭାବ� ଏବଂ �ାହା କର� ତାହା  ହ�ି ପର୍ାଥ4ନା ବ� ଅଦେନକ  ମୟଦେର  ଂଘଷ4 କରିଥାଏ    । ଏବଂ ତାହା

    ପର୍ାଥ4ନାର ପର୍�ି
ୱ୍ନ୍
ୱି୍ତା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଅଦେଟ,    �ାହା  �ୟ୍ ତାହା କହବିା, “  ଦେହ ଈଶୱ୍ର,     �� ମଭ୍ର ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା
  ମୁଁ� ଏହା ଚାଦେହୁଁ,”  ’          ଏବଂ ତା ପଦେର ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା ଆମର କହବିା ଅନୁ�ାୟୀ ଜୀବନ�ାପନ କରିବାକ� ଶିଖିବା   । ତାହା ପର୍ାଥ4ନାର
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    “             ପର୍�ି
ୱ୍ନ୍
ୱି୍ତା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଅଦେଟ। �� ମଭ୍ର ନାମ ପବି�ର୍ ଦେବାଲି ମାନ୍ୟ ଦେହଉ। �� ମର ରାଜୟ୍ ଆ �। �� ମର ଇଚଛ୍ା  ଫ�
”ଦେହଉ।

୩.        ପରବ�୍4�ୀ ଅବ ରଦେର ପର୍ାଥ4ନା ଆମର ନଭି4ରତା ଉପଦେର ଦେକନ୍
ରି୍� କଦେର

        ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମର ଗଭୀର�ମ ଇଚଛ୍ା ହିଁ ଦେଗୌରବପର୍ାପ�୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେ
ଖିବା ଦେହାଇଥାଏ, ଦେ�ଦେବ,   ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ହି
      ମୟଦେର �ାହା ଘଦେଟ ତାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତା'        ଙ୍କ ଉପଦେର ଆମର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ନଭି4ରଶୀ�ତାକ� ହ
ୃୟଙ୍ଗମ କରିବା ଅଦେଟ   । ଏହା
          ପର୍ଭ�ଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନାର 
ୱି୍�ୀୟ ଦେମୌ�ିକ  �ୟ୍ ଅଦେଟ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ବ� ଝିବ ଦେ� ଈଶଵ୍ର,  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ "   ୱ୍ଗ4 ଥ୍

ପିତା"      ଙ୍କ ନକିଟଦେର ପର୍ାଥ4ନା କରିବାର ଅଥ4 କ'ଣ,         ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝିବାକ� ଆରମଭ୍ କର� ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଏ ଓ
          ଂପଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ ପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର ଦେକଦେ� ନଭି4ରଶୀ�    । ପର୍ାଥ4ନାର ଏହି ଅଂଶଦେର, 
             ପର୍ଥମ 
ୃଷଟି୍ ନକ୍ିଦେଷପଦେର ଏହା ଆବଭି4�� ହଏୁ ଦେ� 
ୃଷଟି୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବର� ଆମରଆବଶୟ୍କତାକ�  ଥ୍ାନାନ୍�ର ହଏୁ  ।

      କିନ୍�� ତାହା ପର୍କୃ�ଦେର �ାହା ଘଟ� ଅଛି ତାହା ନୁଦେହୁଁ।

        କାରଣ ଆମର ଅବଶୟ୍କତାର  ୱି୍କାରଦେର �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହଅୁଛ� ତାହା "      ଦେହ ଈଶୱ୍ର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍ ଉପଦେର
ଆଶରି୍�,                ଦେକବ� �� ମଦ୍େଭ ଦେମାଦେ� ପରି�ୃପ�୍ କରିପାରିବ ଓ ମୁଁ� �� ମଭ୍ ଉପଦେର ନଭି4ର କରି ବଞଚ୍� ଥିବାର� ଦେମାର ଆବଶୟ୍କତା

 ପରିପଣୂ୍4ଣ କର" ଅଦେଟ                । ଆମର 
ୃଷଟି୍ �ଥାପି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପଦେର ଅଦେଟ କାରଣ ଦେ ହିଁ ଦେକବ� ଜଦେଣ ଦେ� ଆମର ଅବଶିଷଟ୍
       ପର୍ାଥ4ନା  କ�ର ଉ��୍ର ଦେ
ବାକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷଦେର କା�4୍ୟ କରିପାରିଦେବ।

କ.  ଶାରୀରିକ ଆବଶୟ୍କତା ମହୂ

             ଏବଂ ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଥଦେମ ଆମର ଶାରୀରିକ ଆବଶୟ୍କତା ନମିନ୍ଦେ� ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର ଆମର ନଭି4ରଶୀ�ତା ପର୍କାଶ
     କରିବାକ� ବ� ଲିପଡ� ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର�, “     ଆଜି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପର୍ଦେୟାଜନୀୟ ଆହାର 
ଅି"    ।  ାରା ବିଶୱ୍ର ଈଶୱ୍ର, 

   �ିଏ  ୀନୟ ପବ4�କ� କମପ୍।ଇଦେଲ,             ଦେ�ଉୁଁ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ମହମିା ଏବଂ ଆଶଚ୍�4୍ୟ ବଣ୍4ଣନା କରିବାକ� ମଣିଷର ଭାଷା ନାହିଁ ତାହା
    ଦେହଉଛି �� ମର ଓ ଦେମାର ନ�ିି
ନିଆି,    ଦେ
ୈନନ୍
ନି ଆବଶୟ୍କତା ବିଷୟଦେର ଚିନ୍�ି�       । ଦେ ଆମରଆବଶୟ୍କତା ପର୍
ାନ କରିବାକ�

ଚାହୁଁାନ୍�ି,   ଆମର ଅଭିଳାଷ କ� ନୁଦେହୁଁ        । ଦେ ଆମକ� ଆମର ପର୍�ି
ନିର ଆହାର ଦେ
ବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି,   ବାଷି4କ ଆହାର ନୁଦେହୁଁ    । ଦେ ଦେମା
                ବିଷୟଦେର ଚିନ୍�ି� ଓ ଦେ �� ମ ବିଷୟଦେର ମଧୟ୍ ଚିନ୍�ି� ଅଟନ୍�ି। ମଧୟ୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ଉପଦେର ପର୍�ିଫ�ି� କର�ଥିବାର�

           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝିପାର� ଦେ� ଦେ�ଉୁଁ  କ� ବିଷୟ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାପ�୍ କର� ଦେ ହ ିବ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କଠାର� ଆ ିଥାଏ,   ୧ କରିନ୍ଥୀୟ
୪:୭                । ପ�ଣି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ବ� ଝିବ ଦେ� ଦେମା ପାଖଦେର ଥିବା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ ଏବଂ �� ମ ପାଖଦେର �ାହା ଅଛ,ି  ତାହା ବ�

 ତାହାଙ୍କଠାର� ଆଦେ :   ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମର 
କ୍ଷତା,        ଆମକ� କାମ କରିବାକ� ଥିବା  �ଦେ�ାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ,    ଏହି  ବ� ବିଷୟ
            ତାହାଙ୍କଠାର� ଆ ିଥାଏ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ନଭି4ରଶୀ� ଜୀବନ�ାପନ କରିବାକ� ଆମକ� ଶିଖିବାକ� ପଡିବ  ।

                 ଏହାକ� ଅନ୍ୟ ଉପାୟଦେର କହବିାକ� ଗଦେଲ ମାନବ  �ରକ୍ଷା ଏକ ଭର୍ାନ୍�ି ଅଦେଟ। ଏହା ଏକ  ଂପଣୂ୍4ଣ ଭର୍ାନ୍�ି ଅଦେଟ। �� ମର ଦେକଦେ�
ବୟ୍ବ ାୟ,      �� ମର ଘର ପଇଠ ଦେହାଇଛି କି ନାହିଁ,  ଦେକଦେ� କାର,  ଦେକଦେ� ଦେନୌକା,  ଦେକଦେ� ପର୍ଦେକାଷଠ୍,     ଦେକଦେ� ଟଙ୍କା ଅଛି ଏଥିଦେର କିଛି

  ଫରକ ପଦେଡ ନାହିଁ;        ଏଥିର� ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ପର୍କୃ�  �ରକ୍ଷା ପର୍
ାନ କଦେର ନାହିଁ        ।  �ରକ୍ଷା ଦେହଉଛି ଏକ ମାନବ ଭର୍ାନ୍�ି ଅଦେଟ।
                 ଆଜି ଅପରାହ୍ନଦେର ମୁଁ� ଦେମାର  ୱ୍ର ହରାଇ ପାରିବି ଏବଂ ଏହାକ� ପ�ନବ4ାର ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆ ନ୍ତାକାଲି �� ଦେମ �� ମର ଘର ହରାଇ

              ପାରିବ। ଅଦେନକ ପନ୍ଥା ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଈଶୱ୍ର ଆମକ� ବ� ଝିବାଦେର  ାହା�ୟ୍ କରିପାରିଦେବ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର
           ’ ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଏବଂ  ମ�
ାୟ ନଭି4ରଶୀ�ତା ଏବଂ ନଭି4ରଶୀ�ତାଦେର ବଞଚି୍ବା ଆବଶୟ୍କ। ଦେ�ଦେବ ଆମର କା�4ୟ୍ କ ଣ?  ପର୍ଥଦେମ

      ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଧାମି4କତା ଅନ୍ଦେଵଷଣ କର, (  ମାଥିଉ ୬: ୩୩)      ଆଉ ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ ମଧୟ୍ (  ଆମର
  ଦେ
ୌନନ୍
ନି ଏହାର  ଦେମ�)  ଆମକ� 
ଆି�ିବ          । ଆମର ଶାରୀରିକ ଆବଶୟ୍କତା ପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର ଆମର

       ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଓ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ନଭି4ରଶୀ�ତାକ� ଆନନ୍
ଦେର  ୱ୍ୀକାର କର�।

ଖ.  ଆ�ମି୍କ ଅବଶୟ୍କତା ମହୂ

            କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍ ଆନନ୍
ଦେର ଆମରଆ�ମି୍କ ଆବଶୟ୍କତା ପାଇୁଁ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର ନଭି4ରଶୀ�ତାକ�  ୱ୍ୀକାର କର�  ।
"       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ� କ୍ଷମା କରିଅଛ� ,     ଦେ ପରି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ବ� କ୍ଷମା
କର ”               । ପର୍ଭ�ଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନା ପାପକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର�ଏକ ଋଣ ଦେବାଲି ଭାଦେବ। ଏବଂ ଦେ ହି ଋଣ ପାଇୁଁ ଦେ
ୟ ଦେକବ�

     ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଆ ିପାଦେର। ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପାପ ବ� କ୍ଷମା କର;  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ବ� ,   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ ବ�
 କ୍ଷମା କର      । ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଆମ ବିର�
ଧ୍ଦେର ଅପରାଧ କରିଛନ୍�ି,     ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଆମ ବିର�
ଧ୍ଦେର ପାପ କରିଛନ୍�ି,  ଦେ ମାନଙ୍କ�

  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ୍ଷମା କରିଅଛ� ।

             ଈଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ୍ଷମା କର�ଥିବା ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନ୍ୟ ଦେଲାକଙ୍କ� କ୍ଷମା କର�ଥିବା  ମପ୍କ4 ମଧୟ୍ଦେର �ାହା
     ବି
ୟ୍ମାନ �ହିଁ ପର୍�ି 
ୟାକରି ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍��   । ଏବଂ ବା �୍ବଦେର,         ଏହା ଏଦେ� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଦେ� �ୀଶ� ଏହାକ�  ପ୍ଷଟ୍ କରିବା

        ପାଇୁଁ ପର୍ାଥ4ନାର ଦେଶଷଦେର ଆଉ 
�ଇଟି ପ
 ଦେ�ାଡ଼ନ୍�ି ମାଥିଉ ୬:୧୪,୧୫: “     କାରଣ ଦେ�ଦେବ ଦେଲାକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ
(   ଦେ ମାନଙ୍କର ପାପ ବ� )  କ୍ଷମା କର,        ଦେ�ଦେବ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ  ୱ୍ଗ4 ଥ୍ ପିତା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ମଧୟ୍ କ୍ଷମା କରିଦେବ;  କିନ୍��

    ଦେ�ଦେବ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� କ୍ଷମା ନ କର,          ଦେ�ଦେବ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ପିତା ମଧୟ୍ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ବ� କ୍ଷମା କରିଦେବ ନାହିଁ ” ।
     �
ି ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର ବ� ଦେଝ ଈଶୱ୍ର କିଏ,        ଏବଂ ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର ବ� ଦେଝ ଦେମା ଜୀବନଦେର ଈଶୱ୍ର କ'   ଣ କରିଅଛନ୍�ି:   ଦେମାର ପାପର
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              କାରଣ  କାଦେଶ ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ ପର୍�ି ପରିଶାଧ କରିବାକ� 
ାୟୀ ଥିବା ଅପରିମି� ଋଣ କ୍ଷମା କର�ଥିବାର �� ଦେମ ଦେ
ଖ,  ଦେ�ଦେବ
         �ଥାକ୍ରଦେମ ଦେମା ପାଇୁଁ ଏକମା�ର୍  ମଭ୍ାବୟ୍ ଉ��୍ର ଦେହଉଛି �� ମକ� କ୍ଷମା କରିବା,   �� ମର �� ଚଛ୍ ଅପରାଧ ବ� , ଦେବାଧହଏୁ,  ଦେ ହି

         ପାପ  ବ� ଦେମା ବିର�
ଧ୍ଦେର �� ମର ପାପ ଦେହ�� ନଜି ଉପରକ� ଆ ି�ାଇଛି       । କିନ୍�� �
ି ମୁଁ� ବିରକ୍�ି ବ�କ� ଧରି ରଦେଖ:   �
ି ମୁଁ�
  ଆଘା� ବ�କ� ଧରି ରଦେଖ;      �
ି ମୁଁ� କ୍ଷମା କରିବାକ� ମନା କଦେର;       �
ି ମୁଁ� ଦେମାର ପା
 ��କ� ରଖି କଦେହ, “    ମୁଁ� ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� କ୍ଷମା

        ”        କରିବି ନାହିଁ ଦେ ପ�4ୟ୍ନ୍� ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର 
�ଃଖି� ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଦେମାର ନଜି ପାପ ବ�ର ମନପରିବ�୍4�ନ କରି
ନାହିଁ       । ଏବଂ ଈଶୱ୍ର ଦେମାଦେ� କ୍ଷମା କରିଦେବ ନାହିଁ।

           ମୁଁ� ଭାବ�ନାହିଁ ଦେ� �ୀଶ� ଏହା କହବିା ଅଦେପକ୍ଷା �� ଦେମ ଏହାକ� ଅଧିକ  ପ୍ଷଟ୍ କହପିାରିବ       । ଏହା କଷଟ୍କର ଅଦେଟ।  ମଭ୍ବ�ଃ  ମ �୍
ବାକ୍ୟାଂଶ,               ପର୍ଭ�ଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନାଦେର  ମ �୍ ଆଦେ
ଶ ଚୂକ ବିଷୟଦେର ମୁଁ� ଭାବନା କଦେର ଦେ� ଏହା ହିଁ ବ� ଝିବାକ�  ବ�ଠାର�  ମପ୍ଣୂ4
କଠନି         । ଏବଂ �ଥାପି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ୍ଷମା କରିବାକ� ମନା କର�,     ଏକମା�ର୍ ବୟ୍କ୍�ି �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

          ପର୍କୃ�ଦେର ଆଘା� କର�ଅଛ� ତାହା ଦେହଉଛି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଦିେଜ କାରଣ ଏହା କ୍ଷୟ କଦେର,    ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ନଷଟ୍ କରି
ଏି  ।
   କିନ୍�� ଅଧିକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର,            ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଦେମାହର ପର୍ଭ�ଙ୍କ  ହ ଦେମାର  ମପ୍କ4 ନଷଟ୍ ଦେହାଇ�ାଇଛି କାରଣ �
ି

    ମୁଁ� �� ମକ� କ୍ଷମା କଦେର ନାହିଁ,      ଦେ�ଦେବ ଦେ ଦେମାଦେ� କ୍ଷମା କରିଦେବ ନାହିଁ       । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ� ଦେମାର କ୍ଷମା ଦେ ମାନଙ୍କ ମନପରିବ�୍4�ନ
              ଉପଦେର ପବୂ4ର� କ�ହା�ାଇ ନାହିଁ। ଦେ ୈନକିମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ବଧ କର�ଥିବା ଦେବଦେ� �ୀଶ� ଦେ ମାନଙ୍କ� କ୍ଷମା କରିଦେ
ଦେଲ। ଦେ ମାଦେନ
             ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର ପଥର ଦେଫାପାଡ� ଥିବା ଦେବଦେ�  �ି୍ଫାନ �ିହ
ୂୀ ଦେନତାମାନଙ୍କ� କ୍ଷମା ଦେ
ଦେଲ। ଦେମାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ� କ୍ଷମା

     କରିବା ଦେ ମାନଙ୍କ ମନପରିବ�୍4�ନ ଉପଦେର ପବୂ4ାନୁମାନ ନୁଦେହ;       ବରଂ ଦେମାର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କ୍ଷମା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ� ପାପକ୍ଷମା
   କରିବା ଉପଦେର ପବୂ4ାନୁମାନ କରା�ାଇଛି      । �
ି ଦେମାଦେ� ପର୍କୃ�ଦେର କ୍ଷମାପର୍
ାନ କରା�ାଏ,    ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� କ୍ଷମା କରିବି।

  ଆଜି ଡିଦେ ମବ୍ର ୭,           ଏବଂ ଅଦେନକ ବଷ4 ପଦୂେବ4 �ାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା 
ୱ୍ାରା ଆମ ଦେ
ଶ ବ
�ିଗଲା      । ଥଦେର ଦେମାଦେ� ହାୱାଇ �ିବାକ�
                ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଡାଦେଲ ବୃକ୍ଷଦେରାପଣ କ୍ଦେଷ�ର୍ ବାହାରକ� ଗଲୁ ଏବଂ ମୁଁ� ଦେ ଠାଦେର ବ ି କ୍ଦେଷ�କ� ଚାହିଁ ବ ିଥିଲି ଏବଂ

             ’      ଏହା ବହ�ୁ  �ନ୍
ର ଥିଲା। 
ୂରଦେର ଏକ ପାବ4�ୟ୍ ମାଳା ଥିଲା �ାହା ଆଗକ� ଥିଲା ଏବଂ ତା ପଦେର ପାବ4�ୟ୍ ମାଳାଦେର ନମିନ୍ଗାମୀ ଥିଲା।
            ମୁଁ� ଦେ ଠାଦେର ବ ି ଦେ
ଖ�ଥିଲି। ଏହା ଦେକବ�  �ନ୍
ର ଥିଲା। ଦେମା ବାପା ଦେମାଦେଟ ଉଠାଇ କହଦିେଲ, “ବିଲ୍,   �� ଦେମ ପବ4�ମାଳାଦେର

    ନମିନ୍ଗାମୀର ଐ�ିହା ିକ ମହ��୍ୱ୍ ଜାଣ କି?” “ନା ”         । ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଜାପାନୀମାଦେନ ପଲ4 ହାବ4ରକ� ଦେବାମା କରିବାକ� ଉଡି଼ �ାଇଥିଦେଲ।
                ଏବଂ ମୁଁ� ଦେମା ଜୀବନଦେର ଦେକଦେବ ଭାବି ନାହିଁ ଦେ� ଦେମାଦେ�  ମଦ୍େବ
ନଶୀ�ତାକ�  ାମନ୍ା ଦେହବାକ� ପଡିଥିଲା �ାହା ଦେମାଦେ� ପଲ୍ାବି�

   କରିଥିଲା।  ଂପଣୂ୍4ଣ ଘୃଣାର  ମଦ୍େବ
ନ,            ଏବଂ  ଂପଣୂ୍4ଣ �ିକ୍�ତା ଏବଂ ଡିଦେ ମବ୍ର ୭ ଦେର ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର ଦେକବ� କ୍ଦେରାଧ ଥିଲ  ।
                    ଏବଂ ମୁଁ� ��
ଧ୍ଦେର କାହାକ� ହରାଇଲି ନାହିଁ। ମୁଁ� ଦେକଦେବ ହରାଇ ନାହିଁ। ଈଶୱ୍ର ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଦେମା ବାପା ଏବଂ ମାମୁଁ� ଏବଂ

ଭାଇମାଦେନ,     ଏହି ��
ଧ୍ଦେର ଦେକହି ମରି ନାହୁଁାନ୍�ି          । କିନ୍�� ମୁଁ� କ�ପ୍ନା କର�ଛି ଦେ� କ୍ଷମା କରିବା ଦେକଦେ� କଷଟ୍କର,   ଦେ�ପରି
         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା କରିଅଛ� ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ୍ଷମା କରିବାକ� ଜାପାନୀମାନଙ୍କ� ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଏ।

           ଦେମା ବାପା ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ କ�ହନ୍�ି ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ହ୍ୱାଇଟଦେବାଥ4 କଦେଲଜଦେର ପଢ଼�ଥିଦେଲ,    ଏହା ଶିକ୍ଷାବଷ4ର ଆରମଭ୍
          ଥିଲା ଏବଂ ଜଦେଣ ଜାପାନୀ ଛା�ରି୍ ଆ ିଦେଲ ଓ  ଭାପ�ିଙ୍କ�  ାକ୍ଷା� କରିବାକ� ତା'    ଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ� ଆଣିଥିଦେଲ (    �ାହା ଆପଣ ଦେମା

          ବାପାଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଜାଣି ନଥିଦେବ ଦେ� ଦେ ତାଲିମ ପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇଥିଦେଲ WWII        ଦେର ଜଦେଣ ନକ4 ବ� ଡ଼ା�ି ଦେହବାକ� ଏବଂ ଦେ 
 ଦେ ଦେବଠାର� ତା'     ଙ୍କ ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ  ମୟ ବଞଚି୍ଅଛନ୍�ି)    ଏବଂ ��ବା ଛା�ରି୍ ତା'      ଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ� ବାପାଙ୍କ� ଦେଭଟିବା ପାଇୁଁ
      ଆଣିଥିଦେଲ ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ପର ପ୍ରକ� ପର୍ଣାମ କର�ଥିବା ଦେବଦେ�,   ଝିଅଟି ଅନୁବା
 କର�ଥିଲା,      ବାପା ଅନୁଭବ କଦେଲ ଦେ� ଏହି

           ଜାପାନୀ ଭ
ର୍ଦେଲାକ �ଥା�ଥଭାବଦେର ତାଙ୍କ� ଘୃଣା କରିବା ଏବଂ ହ�ୟ୍ା କରିବାକ� ଶିଖା�ାଇଥିବା ବୟ୍କ୍�ି ଥିଦେଲ    । ଏବଂ ବାପାଙ୍କ
         କାନ୍ଥଦେର ବାପାଙ୍କ ମ�ଣଡ୍ ଅ�ୀ�ଦେର ବାପାଙ୍କ ନକ4 ବ� ଡ଼ା�ିର ଉଡ� ଥିବା ଚି�ର୍ ଥିଲା।

        ପର୍ଭ�ଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନାଦେର ପାପକ୍ଷମା କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ  ବ�ଠାର� କଷଟ୍କର ବିଷୟ ଦେହବାରଅଛି       । ମୁଁ� �� ମର ଅନୁଭ�ିୂ ଜାଦେଣ ନାହିଁ
    ଏବଂ �� ଦେମ ଦେମାର ଜାଣି ନାହୁଁ,             ’     ଏବଂ �ଥାପି ମୁଁ� ବ� ଦେଝ ଦେ� �� ମ ପର୍�ି ଓ ଦେମା ପର୍�ି ଦେକହି ଜଦେଣ କ ଣ କରିଅଛନ୍�ି ତାହା ଗ�ର��ର

ନୁଦେହ,       କିନ୍�� ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ମନ୍
 କା�4୍ୟ କରିଅଛି           । ଏବଂ ଦେମା ବିର�
ଧ୍ଦେର ଦେକୌଣ ି ଅପରାଧ �ାହା �� ଦେମ ଦେମା ନଜି ଉପରକ�
                   ଆଣିବ ତାହା ଅଦେପକ୍ଷା ବହ�ୁ ଅଧିକ ଅପରାଧ ଦେହଉଛି ଦେମାର ପାପ �ାହା ନଜି ଉପରକ� ଆ ିଅଛ।ି ଏବଂ �
ି ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର ଦେମାର

  ପାପ ବ�ର ମନପରିବ�୍4�ନ କରିଅଛ,ି            �
ି ମୁଁ� ନକ4କ� �ିବା ପଥଦେର ମୁଁ� ଜଦେଣ ପାପୀ ଦେବାଲି  �ୟ୍କ� ବ� ଝିବାକ� ଆ ିଅଛ,ି  �ଥାପି
  ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ ପଦ୍େରମଦେର,           ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହଦେର ଏବଂ ତାହାଙ୍କ 
ୟାଦେର ବିଲ୍ ମାଉନ୍ ଙ୍କ� କ୍ଷମା କରିବାକ� ମଦେନାନୀ�

କଦେଲ;                  �� ମକ� ପାପ କ୍ଷମା ପର୍
ାନ ନ କରିବାକ� ମୁଁ� କିଏ ଏବଂ �� ମ ବିର�
ଧ୍ଦେର ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପାପ କରିଅଛନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ� ପାପ
    କ୍ଷମା ନ କରିବାକ� ଆପଣ କିଏ,     ଦେ�ଦେ� ଅଧିକ କଠନି ଦେହଦେଲ ବି       । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ�
 କ୍ଷମା କରିଅଛ� ,      ଦେ ପରି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅପରାଧ  ବ� କ୍ଷମା କର।

ଗ.   ଦେନୈ�ିକ ଆବଶୟ୍କତା ମହୂ

 ’       �ୀଶ� ତା ପଦେର ଷଷଠ୍ �ଥା ଅନ୍�ିମ ଆଦେ
ଶ ଚୂକ  ଥ୍ାନକ� �ାଆନ୍�ି: “    ପରୀକ୍ଷାଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆଣ ନାହିଁ,   ମା�ର୍ ମନ୍
ର�
 ରକ୍ଷା କର ”            । ଏହା �ାହା କହଅୁଛି ତାହା ଦେହଉଛି ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ବିଷୟଦେର ବ� ଝିବାକ�  ମଭ୍ବ�ଃ ଅ�ୟ୍ଧିକ କଷଟ୍କର କାରଣ, 

“    ପରୀକ୍ଷାଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆଣ ନାହିଁ,”      ଆଡକ� �� ଦେମ ଦେ
ଖ ଏବଂ �� ଦେମ କ�ହ, “    ଦେଗାଟିଏ ମିନଟି୍ ଅଦେପକ୍ଷା କର,  �ାକ�ବ ୧:  ୧୩
      ପ
 କଦେହ ଈଶୱ୍ର କାହାକ� ପରୀକ୍ଷା କରନ୍�ି ନାହିଁ       । ଅନୁବା
 ଦେହାଇଥିବା ଶବ
୍ "ପରୀକ୍ଷା"    କ� ମଧୟ୍ ଅନୁବା
 କରା�ାଇପାଦେର, 

“  ପରୀକ୍ଷି� ଦେହବା ”   । ଦେ�ଣ� ଏହା କହପିାର�ଥିବ, “     ପରୀକ୍ଷି�  ମୟକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆଣ ନାହିଁ,”   �ଥାପି �ାକ�ବ ୧:    ୨ ଓ ଦେରାମୀୟ
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              ୫ ଆମକ� କଦେହ ଦେ� ଆମର ବିଶୱ୍ା ର ପରୀକ୍ଷା ଏକ ଉ��୍ମ ବିଷୟ �ାହା ବିଶଵ୍ା ର� ଜା� ଅଦେଟ   ’   । ଏବଂ ତା ପଦେର ବିଷୟ ବ�କ�
   ଟିକିଏ ଅଧିକ ଜଟି� କରିବାକ�,     “ ”ଜଗ� ଅନୁବା
 କରିଥିବା ମନ୍
 ,    କ� ମଧୟ୍ ଅନୁବା
 କରା�ାଇପାଦେର, “ ”  ମନ୍
ବୟ୍କ୍�ି ଅଥ4ା�୍

ଶୟତାନ                । ଏହାର ମ�କାବିଲା କରିବା ଏକ କଷଟ୍କର ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ଅଦେଟ। ଏବଂ �ଥାପି ଦେମୌ�ିକ ଧାରଣା  ଫ୍ଟିକ ପରି  ଵ୍ଚଚ୍ ଅଦେଟ।

             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଅନ୍�ିମ ଆଦେ
ଶ  ଚୂକ ପର୍ାଥ4ନା କର�ଥିବାର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର  ମ �୍ ଦେନୈ�ିକ ଆବଶୟ୍କତା ମହୂ ପାଇୁଁ
 ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପଦେର,    ଆମର ନଭି4ରଶୀ�ତା ପର୍କାଶ କର�ଅଛ�      । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ� କହୁ, “   ପରୀକ୍ଷାଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�

 ଆଣ ନାହିଁ,    ମା�ର୍ ମନ୍
ର� ରକ୍ଷା କର,”    ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା କହଅୁଛ� ,    “     ତାହା ଦେହଉଛି ମୁଁ� ପାପର ଶକ୍�ି ପର୍�ିଦେରାଧ
    କରିବାକ� ଆପଣା ନଜିର� ଅକ୍ଷମ ଅଦେଟ          । ମୁଁ� ଶରୀରର ଶକ୍�ି ପର୍�ିଦେରାଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ� ପାରିବି ନାହିଁ,    �� ଦେମ ନଜି ଶକ୍�ିଦେର

   ଶୟତାନକ� ପର୍�ିଦେରାଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ            । ଏହା  ମଭ୍ବ ନୁଦେହୁଁ। ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ନଭି4ରଶୀ� ଦେହାଇ
  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ ି,         କହବିାକ� ଲାଗ� ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଦେକବ� ଦେମାଦେ� ପାପର� ରକ୍ଷା କରିପାରିବ    । ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତା'  ଙ୍କ�

   �ଥା�ଥଭାବଦେର ତାହା କରିବାକ� କହୁ   । ଦେରାମୀୟ ୭:            ୨୪ ପ
ଦେର ପାଉଲ ଏହା କହଅିଛନ୍�ି ଦେ� ଦେ ନଜି ଜୀବନଦେର ପାପ ବିଷୟଦେର
   କହଅିଛନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ କହନ୍�ି, “ହାୟ,    
�ଭ4ାଗ୍ୟ ମନୁଷୟ୍ ଦେ� ମୁଁ�,       ଦେମାଦେ� ଏହି ମୃ�� ୟ୍ର ଶରୀରର� କିଏ ଉ
ଧ୍ାର କରିବ?  �ୀଶ�

  ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ଧନ୍ୟବା
 ଦେହଉ ”       । �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଏହା ଦେହଉଛି ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,     ଦେ ଏକମା�ର୍ ପନ୍ଥା ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର
     �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ� ପାପର� ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା।

     �
ି ମୁଁ� ଏହା ଦେଖାଲାଦେଖାଲି ଭାବଦେର କହପିାଦେର,        ଏବଂ ଟିଦେକ 
ନ୍ଥରା ଦେହାଇଥିବା ଦେହ�� ପର୍ା�ଃକା� ଦେହବାର ଜଣାପଦେଡ,  ଆମ ମଧୟ୍ର�
ଅଧିକାଂଶ,   ଦେମା ପର୍�ି ଜଣାପଦେଡ,  ଅଧିକାଂଶ  ମୟ,    ନଜି  ହ�ି ଆବିଷଟ୍ ଅଦେଟ        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ଖ୍ୟା�ି 
ୱ୍ାରା ଆବଷିଟ୍
ଅଟ� ,         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମ ନଜି ଉପଦେର ଆମର ଅଧିକାର  ହ�ି ଆବିଷଟ୍ ଅଟ� ,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ଇଚଛ୍ା  ଫ� ଦେହବା 
ୱ୍ାରା

  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆବିଷଟ୍ ଥାଉ,        ଏବଂ ଦେ ହି ଆବିଷଟ୍ ଆପଣା ନଜିର� ଆ�ମ୍ନଭି4ରଶୀ�ତା ପର୍
ଶ4ନ କଦେର  “    । ମୁଁ� ଦେମାର ଶାରୀରିକ
  ଆବଶୟ୍କତାର ��ନ୍ ଦେନଇପାଦେର,      ମୁଁ� ଦେମାର ଆ�ମି୍କ ଆବଶୟ୍କତାର ��ନ୍ ଦେନଇପାଦେର      । ମୁଁ� ଦେମାର ଦେନୈ�ିକ ଆବଶୟ୍କତାର

 ”        ��ନ୍ ଦେନଇପାଦେର। ଏବଂ ମ�କ୍� ଦେହବା ପରିବ�୍4ଦେ� ଆମକ� କ୍ରୀ�
ା କରା�ାଉଅଛ।ି ବରଂ,      ପର୍ାଥ4ନା ଆମକ� ଶିକ୍ଷା 
ଏି ଦେ�
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି,     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ୱ୍ଗ4 ଥ୍ ପିତା  ହ�ି,   ତାହାଙ୍କ ପବି�ର୍ତା  ହ�ି,    ତାହାଙ୍କ ରାଜ�ୱ୍  ହ�ି

  ଆବିଷଟ୍ ଦେହବା ଉଚି�;୍         ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଇଚଛ୍ା  ବ4
ା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ  ଫ� କରା�ିବା ଆବଶୟ୍କ      । ଏବଂ ଦେକବ� ଦେ ହି ପର୍କାର
               ପର୍ଭାବର ପର୍ ଙ୍ଗଦେର �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛ� ଦେ�  ବ� ବିଷୟ ପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣଭାଦେବ
  ନଭି4ରଶୀ� ଅଟ� । ଈଶୱ୍ର,      ଦେ�  ମ �୍ ବିଷୟ ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� 
ଅିନ୍�ି,    ତାହାଙ୍କ�  ମ୍ରଣ କରିବା ପରିବ�୍4ଦେ�, ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

          “    ”  ଆମର ଦେଖାଲା ହ �୍  ହ ପର୍ାଥ4ନାଦେର ତାହାଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ � ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେହ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ୱ୍ଗ4ା ଥ୍ ପିତା ଦେବାଲି
 ପର୍ାଥ4ନା କର�     । ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମ�କ୍� ଅଟ� ,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଦେକା�ଦେର ବିଶର୍ାମ ଦେନବାକ� ମ�କ୍� ଅଟ�   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
         ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ମ�କ୍� ଅଟ� । ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ବା କରିବାକ� ମ�କ୍� ଅଟ� ।

    ଏହାକ� ଅନ୍ୟ ଭାବଦେର କହବିାକ� ଗଦେଲ,   ପର୍ାଥ4ନା କରିବା ଦେହଉଛ,ି   ଦେକବ� ଉପା ନା କରିବା      । ଗୀ� ଗାଇବା 
ୱ୍ାରା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
 ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର ଆ ିବାକ�,     ’          ଦେ କିଏ ଏବଂ ଦେ କ ଣ କରିଅଛନ୍�ି ତାହା ଦେଘାଷଣା କରିବାକ� ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଗ4 ଅଦେଟ।

 

The 52 Stories of the Bible



229

୩୨.  ଅଗନNଷଣକାରି ପରଗମଶ୍ବର

୧.   ଚିନି୍ତତ ଗହବା
   �� ଦେମ ଲକ୍ଷୟ୍ କରିଅଛ କି,          ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକୌଣ ି ବ �୍� ଓ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବ �୍� ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କରିପାର�?   ମଣିଷ ଭାବଦେର

           ଆମର  ଜୃନଶୀ�ତା  ବ� କ୍ଦେଷ�ର୍ଦେର ଦେ
ଖା�ାଏ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଛି ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କରିବାକ� ପାଇପାର�   । �
ବିା
               ଏହା ନମି4ାଣ ଦେହାଇନାହିଁ �ଥାପି ନୂ�ନ ଦେକାଠାଘରକ� ଦେ
ୟ ଦେ
ବା ବିଷୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଚିନ୍ତା କରିପାର�। ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

              କିପରି  ାମାଜିକ  ମୟ ନ
ି୍4ଧାରି� କରିବାକ� ପଡିବ ଏପ�4୍ୟନ୍� ଶିକ୍ଷା କରିନାହୁଁ� �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିବାହ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା
       କରିପାର�। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆୟ ଦେ
ଖି ବୟ୍ୟ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କରିପାର�,     ଏପରିକି ଦେ�ଦେବ ବୟ୍ାଙ୍କଦେର ଟଙ୍କା ଅଛ,ି   �ଥାପି ମଧୟ୍

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କରିପାର�              । ଏହା ଜଣାପଦେଡ ଦେ� ଏପରି କିଛି ନାହିଁ �ାହା ବିଷୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଚିନ୍ତା କରି ନ
               ପାର�। ଏବଂ ମୁଁ�  ନ୍ଦେ
ହ କଦେର ଦେ� ଆମର ଚିନ୍ତାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏଦେ�  ଜୃନଶକ୍�ି ମପ୍ନ୍ନ ଦେହବାର ଦେଗାଟିଏ କାରଣ ଦେହଉଛି
           ଏହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପ ନ୍
 କର�। ମୁଁ�  ନ୍ଦେ
ହ କଦେର ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� ପ ନ୍
 କର�,     କାରଣ ଚିନ୍ତା ଭର୍ମକ� ବହନ

       କରିପାଦେର ଦେ� ଏହା ବା �୍ବଦେର ଦେକଦେ�କ ବିଷୟ  ମପ୍ା
ନ କଦେର,     �ାହା ଅବଶୟ୍ ଏହା କଦେର ନାହିଁ     । କିଅବା ଅଧିକ ବିପ
ପ�ଣ୍4ଣ
ଭାବଦେର,        ଚିନ୍ତା ଭର୍ମକ� ବହନ କଦେର ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନୟିନ୍�ର୍ଣଦେର ଅଛ�       । ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଚିନ୍ତା କରିବାକ� ପ ନ୍
 କର�।

        ପାବ4�ୟ୍ ଉପଦେ
ଶ �ାହା ଚିନ୍ତା ବିଷୟଦେର ଶିକ୍ଷା 
ଏି ତାହା ବିଦେରାଧ-   ାଂ କୃ୍�ିକ ଅଦେଟ

  ପାବ4�ୟ୍ ଉପଦେ
ଶ ବିଦେରାଧ-           ାଂ କୃ୍�ିକ ଅଦେଟ ଦେ�ଦେବ ଚିନ୍ତା ବିଷୟଦେର ଏହା ଏହାର ଚରମ ଶିକ୍ଷା
ାନକ� ଆଦେ  ।  ଂକ୍ଦେଷପଦେର, 
     ’         ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଷୟଦେର ଉପଦେ
ଶ କ ଣ କଦେହ ଦେ ବିଷୟଦେର ଦେମାଦେ�  ଂକ୍ଷିପ�୍ଦେର ବଣ୍4ଣନା କରିବାକ� 
ଅି    । ଦେ�ଉୁଁ ବୟ୍କ୍�ି

         ଆପଣାର ଆଧୟ୍ା�ମି୍କ 
ାରି
ର୍୍ୟବ ଥ୍ାକ� ଚିହ୍ନି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧାମି4କତା ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର,    ଦେ ହି ପର୍କାରର ବୟ୍କ୍�ି
            ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଛଦେର 
ୃଢ଼଼ ଅନ୍ଦେୱଷଣ କରିବା ପରି ଦେ ବିଶୱ୍ା  ହ�ି ଚିନ୍ତାକ� ପବୂ4  ଥ୍ାନଦେର ରଦେଖ  ।  ଂକ୍ଦେଷପଦେର,    ତାହା ହିଁ ଚିନ୍ତା

    ବିଷୟଦେର ପାବ4�ୟ୍ ଉପଦେ
ଶ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଉଅଛି        । ବ�୍4�ମାନ ଏହାକ� ଦେମାଦେ� ଦେଖାଲି ବାହାର କରିବାକ� 
ଅି।

୨.   “  ”  ଶିଷୟ୍ମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କର ଅଟ� ଆନୁଗ�ୟ୍ ପର୍
ାନ କରିଅଛନ୍�ି

     ଅଦେନକ ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ମହୂ ନମିନ୍ଦେ� �ୀଶ� ଆଦେଲାଚନା କରିଆ �ଅଛନ୍�ି,         �ୟ୍ ଏହା ଦେ� ଶିଷୟ୍ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି
   ମା�ର୍ ଧନ  ମପ୍��ି୍କ� ନୁଦେହୁଁ,   ଦେଭୌ�ିକ ଧନକ� ନୁଦେହୁଁ          । ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ ରାଜା ଭାବଦେର ତାହାଙ୍କ ପର୍�ି କିପରି ଶିଷୟ୍ମାଦେନ

             ଦେ ମାନଙ୍କ ଅଟ�ଆନୁଗ�ୟ୍ ପର୍
ାନ କରିଅଛନ୍�ି ଦେ ବିଷୟଦେର କହି ଆ �ଅଛନ୍�ି। ଏବଂ ଦେ�ପରି ପୃଷଠ୍ଭମିୂ ଦେ ପରି ଭାବଦେର, 
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମାଥିଉ ୬:    ୨୫ ପ
ଦେର ଆରମଭ୍ କରିବା।

କ. �କ4: (   ଚିୂ� କଦେର)    ଈଶୱ୍ର ଆମକ� ପବୂ4ର� ଜୀବନ/  ଶରୀର ଦେ
ଇ ାରିଅଛନ୍�ି।

          ଦେ କହଛୁନ୍�ି ଦେ�ଦେହ�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା କରିଅଛ� ଏବଂ ନଜିଠାଦେର ନୁଦେହୁଁ, ଦେ�ଣ�,    ଦେ ହି ବିଶୱ୍ା ନଦିେଜ
         ଜୀବନର ପର୍�ି
ନିର ଆବଶୟ୍କତା ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କରିବାକ� ମନା କରିବାକ� 
ଶ4ାଏ        । 
ୟାକରି �କ4କ� ��ନ୍ର  ହ ଦେ
ଖ କାରଣ

               ଏହାର ଦେକଦେ�କାଂଶ  ଚିୂ� ଅଦେଟ।  ଚିୂ� ଅଂଶ ଦେହଉଛି ଈଶୱ୍ର ଆମକ� ପବୂ4ର� ଜୀବନ ଦେ
ଇ ାରିଛନ୍�ି। ଈଶୱ୍ର ଆମକ� ପବୂ4ର�
       ଆମର ଶରୀର ଦେ
ଇ ାରିଛନ୍�ି। ପ�ଣି ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଦେ ଖା
ୟ୍,        ଖାଇବା ଓ ପିଇବା  ହ�ି  ଷୃଟି୍ କରିଥିବା ଜୀବନକ�  ମଭ୍ା�ିଦେବ।

             ଏବଂ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଦେ ବ �୍ର୍  ହ�ି  ଷୃଟି୍ କରିଥିବା ଶରୀରକ�  ମଭ୍ା�ିଦେବ। ଦେ ଦେକବ�  ଷୃଟି୍କ�୍4ତା ନୁହୁଁନ୍�ି,   ମା�ର୍ ଦେ 
  ାହା�ୟ୍କାରୀ ଅଟନ୍�ି,        ଏବଂ ଦେ�ଣ� �� ମର ଓ ଦେମାର ଦେକୌଣ ି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ।

ଖ.    ପର୍କୃ�ିର� 
�ଇଟି 
ୃଷଟ୍ାନ୍�

�ୀଶ�,   ବିଷୟକ� ହ
ୃୟଙ୍ଗମ କରାଇବାକ�,     ପର୍କୃ�ିର� 
�ଇଟି 
ୃଷଟ୍ାନ୍� ବଣ୍4ଣନା କରନ୍�ି       । ପର୍ଥମଟି ୨୬ ପ
ଦେର ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର
ଦେ ,      ଈଶୱ୍ର ପକ୍ଷୀଙ୍କ� ଆହାର ଦେ
ଉଥିବା ବିଷୟଦେର କହନ୍�ି: “   ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଙ୍କ� ଦେ
ଖ,      ଦେ ମାଦେନ ବ�ଣନ୍�ି ନାହିଁ କି କାଟନ୍�ି

     ନାହିଁ କିଅବା ଅମାରଦେର  ଞଚ୍ୟ କରନ୍�ି ନାହିଁ,       ଆଉ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର  ୱ୍ଗ4 ଥ୍ ପିତା ଦେ ମାନଙ୍କ� ଆହାର 
ଅିନ୍�ି   । �� ମଦ୍େଭମାଦେନ
   କଅଣ ଦେ ମାନଙ୍କଠାର� ଶଦ୍େରଷଠ୍ ନୁହୁଁ?”    “ ” ଏବଂ ଅବଶୟ୍ ଉ��୍ର ହୁଁ ଅଦେଟ  ’        । ତା ପଦେର ଦେ ବନ୍ଧନୀ ଭାବଦେର ୨୭ ପ
କ� ଦେ�ାଗ

କରନ୍�ି, “             ପ�ଣି �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର କିଏ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆପଣା ଆୟ� 
ଣଦ୍େଡ ବୃ
ଧ୍ି କରି ପାଦେର?”    �� ଦେମ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା
 କରିବାକ� ଚାହୁଁ?               �� ଦେମ  ବ� ଦେବଦେ� ଚାହୁଁ�ଥିବା ଅନ୍�ର୍ ଘାକ� ଦେବାଧହଏୁ �� ମକ� ଦେନବା ବୟ୍�ୀ� ଏହା ଦେକୌଣ ି ଉ��୍ମ କା�4୍ୟ କଦେର

ନାହିଁ।

      ପ�ଣି 
ୱି୍�ୀୟ 
ୃଷଟ୍ାନ୍� ଦେହଉଛି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଭଷିୂ� ପ�ଷପ୍ଗ�ଡିକ,    ୨୮ ପ
ଦେର ଆରମଭ୍ ଦେହାଉଅଛ,ି “ଆଉ,   ବ �୍ର୍ ନମିନ୍ଦେ�
  କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କର�ଅଛ?        କ୍ଦେଷ�ର୍ର ପ�ଷପ୍ଗ�ଡି଼କ ବିଷୟ ବିଦେବଚନା କରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର,   ଦେ ଗ�ଡିକ କିପରି ବଢ଼ନ୍�ି;  ଦେ  ବ�

      ପରିଶର୍ମ କରନ୍�ି ନାହିଁ କିମୱ୍ା  �ତା କାଟନ୍�ି ନାହିଁ,    �ଥାପି ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� କହଅୁଛ,ି     ଶଦେଲାମନ  �ଧା ଆପଣାର  ମ �୍
       ଐଶୱ୍�4୍ୟଦେର ଏଗ�ଡିକ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିକ ପରି ବିଭଷିୂ� ନ ଥିଦେଲ       । କିନ୍�� କ୍ଦେଷ�ର୍ର ଦେ�ଉୁଁ ଘା ଆଜି ଅଛ,ି    ଆଉ କାଲି ଚ� ଲିଦେର

ପକା�ାଏ,      ତାକ� ଦେ�ଦେବ ଈଶୱ୍ର ଏପର୍କାର ଦେବଶ 
ଅିନ୍�ି,    ଦେ�ଦେବ ଦେହ ଅ�ପ୍ ବିଶୱ୍ା ୀମାଦେନ,     ଦେ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� କି ଅଧିକ
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    ନଶିଚି୍� ରଦୂେପ ବ �୍ର୍ ନ ଦେ
ଦେବ?”      �
ି ଈଶୱ୍ର ଆପଣା  ଷୃଟି୍ର ��ନ୍ ନଅିନ୍�ି,        ଦେ�ଦେବ ଦେ �� ମର ଓ ଦେମାର ମଧୟ୍ ��ନ୍
ଦେନଦେବ  । ବା �୍ବଦେର,             ଦେ �� ମର ଓ ଦେମାର ଅଧିକ ��ନ୍ ଦେନଦେବ କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବହ�ୁ ମଲ୍ୂୟବାନ ଅଟ�    । ଦେ�ାହନ ଷଟ୍ଟ୍

     ମାଟି4ନ୍ ଲୁଥରଙ୍କ� ଉ
ଧୃ୍� କରିଛନ୍�ି। ଲୁଥର୍ ଦେଲଖିଛନ୍�ି, “  �� ଦେମ ଦେ
ଖ,      �ୀଶ� ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବି
ୟ୍ା�ୟ ମ�ନବି
  ଓ ଶିକ୍ଷକ କର�ଅଛନ୍�ି              । ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍�ି ଏକ ମହାନ ଓ  ଥ୍ାୟୀ ଅପମାନ ଦେ�  � ମାଚାରଦେର ଜଦେଣ ଅ ହାୟ

         ”ଘରଚଟିଆ ଜଦେଣ ଧମ4ଶା �୍ର୍ୀ ଓ ଜଦେଣ ପର୍ଚାରକ ମନୁଷୟ୍ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନୀ ଦେହବା ଉଚି�।୍

  ଏହି ଉଭୟ 
ୃଷଟ୍ାନ୍�ଗ�ଡିକ,         ଈଶୱ୍ର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ� ଆହାର ଦେ
ବା ଓ ଈଶୱ୍ର ବନ୍ୟପ�ଷପ୍ଗ�ଡିକ� ବିଭଷିୂ� କରିବା,  ଦେଗାଟିଏ
               ଦେମୌ�ିକ  �ୟ୍ ଉପଦେର ଆଧାରି� ଅଦେଟ ଏବଂ �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ଦେମୌ�ିକ  �ୟ୍କ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ଗ୍ରହଣ କର�ନାହୁଁ� ଦେ�ଦେବ

       ଅନୁଚଦ୍େଛ
ର ପର୍ବାହ ଭାଙ୍ଗିପଦେଡ଼ ଓ ବହ�ୁ କମ୍ ଅଥ4 କଦେର        । ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
ର ଦେମୌ�ିକ  �ୟ୍ ଦେହଉଛି ଦେ� ଈଶୱ୍ର, 
ବା �୍ବଦେର,   ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ� ଆହାର 
ଅିନ୍�ି           । ପ�ଣି ଈଶୱ୍ର ବା �୍ବଦେର ପ�ଷପ୍ଗ�ଡିକ� ବିଭଷିୂ� କରନ୍�ି। ତାହା ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
ର

         ଅନ୍�ନି4ହ�ି  �ୟ୍ ଅଦେଟ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଦେଗାଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଦେପାକକ� ଟାଣ�ଥିବାର ଦେ
ଖ,     କିମବ୍ା ଦେରଏନର୍ ପବ4�ର ପାଶ୍4ୱଦେର
     ବନ୍ୟ ପ�ଷପ୍କ� ଦେ
ଖ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ କ'  ଣ ଦେ
ଖ?       ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ 
ୂର ଥ୍ ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ ବ�ର କିମବ୍ା  ମ �୍  ଷୃଟି୍ର
   ଅ ୀମ ବିବିଧତାର ଛବିଗ�ଡିକ ଦେ
ଖ,   ’  ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ କ ଣ ଦେ
ଖ?   �� ଦେମ କଣ ଦେ
ଖ?     �� ଦେମ ପର୍କୃ�ି ଓ ବିବ�୍4�ନର

  ’     ଅପର୍ଭାବି� ଶକ୍�ି ବ� କ ଣ କଦେର ତାହା ଦେ
ଖ କି?         କିମବ୍ା �� ଦେମ  ମ �୍ ଜୀବନର  ଷୃଟି୍କ�୍4ତା ଏବଂ ରକ୍ଷକଙ୍କ� ଦେ
ଖ କି?

ଗ.     ଷୃଟି୍ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେ
ଖିବା

            ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଷୃଟି୍ ଆଡ଼କ� 
ୃଷଟି୍ପା� କର� ଦେ ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� 
ୃଷଟି୍ପା� କରିବା ଶିଖିବା ଆବଶୟ୍କ  ।
            ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଷୃଟି୍ ଆଡ଼କ� 
ୃଷଟି୍ପା� କର� ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଶିଖିବାକ� ପଡିବ ଦେ�  ଷୃଟି୍କ�୍4ତା ମଧୟ୍
              ାହା�ୟ୍କାରୀ ଓ କା�4ୟ୍ଦେର ବୟ୍ �୍ ଅଟନ୍�ି। ଏବଂ  ମଦେୟ  ମଦେୟ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ� ଅଦେଲୌକିକ ଭାବଦେର

    ଈଶୱ୍ର କା�4ୟ୍ କର�ଥିବାର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ�,  ନୁଦେହୁଁ କି?          ଏକ ନବଜା� ଶିଶ�କ� ଦେ� ମୃ�� ୟ୍ର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଥିଲା ତାହାକ� ଈଶୱ୍ର
   ଜୀବନ ଦେ
ଉଥିବାର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ�              । ଈଶୱ୍ର ଆପଣା ହ �୍ ବି ତ୍ାର କରି �� ମ କାରକ� ଧକ୍କା କରିବାକ� �ାଉଥିବା ଟର୍କକ�

       ଅଟକାଉଥିବାର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ�। ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଷୃଟି୍କ� ଦେ
ଖିବା,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�
    ଏହିଁ  ବ� ଦେର କା�4ୟ୍ କର�ଥିବା ଦେ
ଖ�,     �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେଲୌକିକ ଦେବାଲି କହଥିାଉ,     �ାହାକ� ଦେବାଧହଏୁ ଅ ାଧାରଣ ବା

  ଉଲ୍ଦେଲଖଦେ�ାଗ୍ୟ ଉପାୟ କ�ହା�ାଇପାଦେର      । କିନ୍�� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଷୃଟି୍କ� ଦେ
ଖ�, “  ”  ପର୍କୃ�ିର ନୟିମ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ
      ଈଶୱ୍ର କା�4ୟ୍ କରିବାର ମଧୟ୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶିଖିବା ଆବଶୟ୍କ        । ଦେ�ଉୁଁ ନୟିମ ବ� ଈଶୱ୍ର ପର୍�ିଷଠ୍ା କରିଥିଦେଲ ଦେ ହି
           ନୟିମ ବ� ଈଶୱ୍ର �ଥାପି ପରିଚା�ନା କରନ୍�ି। �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍କୃ�ିର ନୟିମ ଦେବାଲି କହଥିାଉ (    ଏବଂ �� ମର ଉଚଚ୍

        ବି
ୟ୍ା�ୟର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ �� ମକ� ଭିନ୍ନ ଭାବଦେର କହବିାକ� 
ଅି ନାହିଁ)    ପର୍କୃ�ିର ନୟିମଗ�ଡି଼କ ଏପ�4ୟ୍ନ୍� ଅଦେଲୌକିକ  ।
               ମାଧୟ୍ାକଷ4ଣ ଶକ୍�ି କା�4ୟ୍ କଦେର ନାହିଁ କାରଣ ବ �୍� �ୱ୍ ଆକଷ4ଣ କଦେର। ମାଧୟ୍ାକଷ4ଣ ଶକ୍�ି କା�4ୟ୍ କଦେର କାରଣ ଈଶୱ୍ର

       କହଛିନ୍�ି ଦେ� ବ �୍� �ୱ୍ ଆକଷ4ଣ କରିବା ଉଚି�।୍ ଏହା ପରଦେମଶୱ୍ର;  “  ”      ଏହା ମା�ୃ ପର୍କୃ�ି ନୁଦେହୁଁ �ିଏ ଜୀବନର ଚକ୍ରକ� �
ାରଖ
           କଦେର �ାହା ଦେରାବିନ୍ ପକ୍ଷୀ ପାଇୁଁ ଦେପାକ ଏବଂ ଉ
ଭି୍
 ପାଇୁଁ ଭାଶଦ୍େ�ଷଣ ଉ�ପ୍ା
ନ କଦେର       । ଈଶୱ୍ର କା�4୍ୟର� ଦେ ହିଁ ତାହାଙ୍କ
             ଷୃଟି୍  �ରକ୍ଷା କର�ଅଛନ୍�ି। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଅଦେଲୌକିକ ଭାବଦେର କା�4ୟ୍ଦେର କରିବାର ଶିଖିବା ଆବଶୟ୍କ ଉଭୟ

   ନ�ିି
ନିଆି ଓ ଅ ାଧାରଣ କା�4୍ୟଦେର,     ାଧାରଣ ଓ ଅ ାଧାରଣ ଭାବଦେର,      ତାହା ବ� ଅଦେଲୌକିକ ଅଦେଟ କାରଣ ଈଶୱ୍ର
  ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ� ଆହାର 
ଅିନ୍�ି,   ଏହା �ୀଶ� କହନ୍�ି      । ପ�ଣି ଈଶୱ୍ର ପ�ଷପ୍ଗ�ଡିକ� ବିଭଷିୂ� କରନ୍�ି,   ଏହା �ୀଶ� କହନ୍�ି।

              ଏବଂ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖିବା ଦେ� ଏହା ହିଁ ଦେକବ� ଈଶୱ୍ର ବା �୍ବଦେର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ� ଆହାର 
ଅିନ୍�ି ଓ
  ପ�ଷପ୍ଗ�ଡିକ� ବିଭଷିୂ� କରନ୍�ି,           ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖିପାରିବା ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଦେମାଦେ� ମଧୟ୍ ଆହାର 
ଅିନ୍�ି ଓ ଈଶୱ୍ର

  �� ମକ� ବ �୍ର୍ 
ଅିନ୍�ି            ।  ମଦେୟ  ମଦେୟ ତାହାଙ୍କର  ମଭ୍ା�ୁଥିବା କା�4ୟ୍  ାଧାରଣ ଉପାୟ ମାଧୟ୍ମଦେର ଦେହବ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର
          ଦେ ପରି କିଛି ନାହିଁ। ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଆମକ� ଏକ ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ ଜନ୍ମ  ମବ୍ନ୍ଧୀ ଗଠନ,    ଏକ ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ ପର୍କାରର ବ�
ଧ୍ି,  ଜୀବନଦେର

               ଏକ ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ ଅନୁଭ�ିୂ ଦେ
ଇଆମର ��ନ୍ ଦେନଦେବ �ାହା ଆମକ� ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଭାବଦେର କା�4୍ୟ କରିବାକ�  କ୍ଷମ କଦେର   । ଦେ 
              ଆମକ� ଆମର ଶିକ୍ଷା 
ଅିନ୍�ି ଓ ଦେ ଆମକ� ଆମର କା�4୍ୟ 
ଅିନ୍�ି। ଏବଂ ଏହି  ାଧାରଣ କା�4ୟ୍ଗ�ଡିକ  ହ�ି,   �ାହା ବିଶୱ୍ା ର

 ଆଖିଦେର ଅଦେଲୌକିକ,         ଏହି  ାଧାରଣ ଉପାୟ  ହ�ି ଆମକ� କା�4ୟ୍ କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଏ, ଠକ୍ି?    ପକ୍ଷୀମାଦେନ କା�4୍ୟ କରିବା
       ପରି ଆମକ� ��ନ୍  ହକାଦେର କା�4୍ୟ କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଇଅଛି  । ବା �୍ବଦେର,    ପାଉଲ ୨ ଦେଥ ଲନୀକୀୟ ୩:   ୧୦ ପ
ଦେର

  ଦେଥ ଲନୀକୀୟ ମଣଡ୍�ୀକ� କହଛିନ୍�ି, “       ଦେ�ଦେକହି କା�4ୟ୍ କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା କଦେର ନାହିଁ,     ଦେ ଦେଭାଜନ ମଧୟ୍ ନ କର� ”   । ଏହା ଅ� �ଆ
   ଦେହବାର କ୍ଷମା ପର୍ାଥ4ନା ନୁଦେହୁଁ।

               କିନ୍�� ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ  ାଧାରଣ ଉପାୟ ମାଧୟ୍ମଦେର ଆମ ପାଇୁଁ ଦେ�ାଗାନ୍�ି ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭଲ ଅଥ4ଦେର ଦେ ଗ�ଡିର  �ବିଧା
     ଦେନବା ଏବଂ ଦେ ମାନଙ୍କ ଉପଦେର କା�4ୟ୍ କରିବା;      ଏବଂ �ଥାପି ଅନ୍ୟ  ମୟଦେର ଦେ ଉଲ୍ଦେଲଖଦେ�ାଗ୍ୟ, ଅ ାଧାରଣ, 

     ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ବି ମ୍ୟ ମାଧୟ୍ମଦେର ଆମର ��ନ୍ ଦେନଦେବ।

       ମୁଁ�  ନ୍ା�ଦେକା��୍ର ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର ଦେମାର ଜଦେଣ ବନ୍ଧ�ଙ୍କ�  ମ୍ରଣ କଦେର  । ତା'          ଙ୍କ ନାମ ଜିନ୍ ଅଦେଟଏବଂ 
ଦିେନ ମୁଁ� ଜିନ୍ ଓ ମହାକାୟ
(ଓଲଦେକାବି)         ଉ
ଭି୍
 ମ�ୂ ବିଷୟଦେର ଏକ ଦେଛାଟ କାହାଣୀ ପ ନ୍
 କଲି         । ତାଙ୍କ ପାଖଦେର ଟଙ୍କା ନ ଥିଲା। ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର, 
ତା'     ଙ୍କର ଦେଲାକମାଦେନ ବିଶୱ୍ା ୀ ନ ଥିଦେଲ             । ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପର୍ାପ�୍ ଦେହବା ଅନୁଦେମା
ନଦେର ନ ଥିଦେଲ। 
ଦିେନ ଦେ ଘରକ�

      �ାଉଥିବା  ମୟଦେର ରା ତ୍ା କଡ଼ଦେର ଦେଗାଟିଏ ମହାକାୟ (ଓଲଦେକାବି)    ଉ
ଭି୍
 ମ�ୂ ପାଇଦେଲ       । ଦେ ଏହାକ� �ିନି 
ନି ପ�4୍ୟନ୍�
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   ଖାଇଦେଲ। �ିନି 
ନି ଦେଶଷଦେର,      ତାଙ୍କ ଗୃହ ମଣଡ୍�ୀର� ଏକ ଉପହାର ଆ ିଲା,  ଅପର୍�ୟ୍ାଶି� ଭାବଦେର,   ପରବ�୍4�ୀ ମା ଦେର ତା'  ଙ୍କ�
     ପର୍ାପ�୍ କରିବା ପାଇୁଁ �ଦେଥଷଟ୍ ଅଥ4 ଥିଲା           । ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ପର୍କାରର କାହାଣୀ ଦେନଇପାରିବା ଏବଂ ଦେ ଗ�ଡିକ� ହଜାର

            ହଜାର ଓ ଲକ୍ଦେଷ ଲକ୍ଦେଷ ଗ�ଣଦେର ବଢ଼ାଇ ପାରିବା ଦେ�ପରି ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ  ଷୃଟି୍ର ��ନ୍ ନଅିନ୍�ି,   ଦେ�ଦେହ�� ଈଶୱ୍ର
  ତାହାଙ୍କ  ଷୃଟି୍କ� ବଞଚ୍ାନ୍�ି,             ଦେକବ�  ାଧାରଣ ଉପାୟ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ନୁଦେହୁଁ ମା�ର୍ ଅ ାଧାରଣ ଉପାୟ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ��ନ୍

ନଅିନ୍�ି।

               ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
ର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ୱ୍ଗ4 ଥ୍ ପିତା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ ଏବଂ ଦେ ଆମ ପାଇୁଁ
    ଦେ�ାଗାଇବାକ�  ମପି4� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଦେ�ଣ�,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ।

୩.   ବିଷୟବ �୍� ପ�ନର�କ୍�ି (  ୩୧ ପ
)-   
�ଇଟି କାରଣ (  ୩୨ ପ
)

’       ତା ପଦେର �ୀଶ� ନଜି ବିଷୟବ �୍� କ� ୩୧ପ
ଦେର ପ�ନରାବୃ��ି୍ କଦେଲ, “   ଏଣ� କଅଣ ଖାଇବା?   ଅବା କଅଣ ପିଇବା?   କିଅବା କଅଣ
ପିନ୍ଧିବା?     ଏହା କହି ଚିନ୍�ି� ହଅୁ ନାହିଁ ”  ’        । ଏବଂ ତା ପଦେର ଦେ ଆଉ 
�ଇଟି କାରଣ  ହ�ି ଜାରି ରଖନ୍�ି।

କ. "      କାରଣ ବିଜା�ିମାଦେନ ଏହ ିବ� ବିଷୟ ଦେଖାଜି ବ�ଲନ୍�ି"

 ପର୍ଥମଟି ଦେହଉଛ,ି “  ବିଜା�ିମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ, [    �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଅଣ ଶିଷୟ୍ମାଦେନ]       । କାରଣ ବିଜା�ିମାଦେନ ଏହ ିବ� ବିଷୟ ଦେଖାଜି
”       ବ�ଲନ୍�ି। �� ଦେମ ଜାଣ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ,        ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ତାହାଙ୍କ� ଜାଣନ୍�ି

ନାହିଁ,       ଦେ ମାଦେନ ବଞଚି୍ବା ପାଇୁଁ �ଥାଥ4 ଭାବଦେର ଚିନ୍�ି� ହଅୁନ୍�ି,      କାରଣ ଈଶଵ୍ର ଦେକୌଣ ି ପର୍�ିଜ୍ଞା କରି ନାହୁଁାନ୍�ି,  ଦେ ମାନଙ୍କ
    ପର୍�ି ଦେକୌଣ ି ପର୍�ିଶର୍��ି ଦେ
ଇ ନାହୁଁାନ୍�ି,     ଆହାର ପାଇୁଁ ପର୍�ିଶର୍��ି ଦେ
ଇ ନାହୁଁାନ୍�ି      । ବ �୍ର୍ ପାଇୁଁ ପର୍�ିଶର୍��ି ଦେ
ଇ ନାହୁଁାନ୍�ି।

      ଦେ ଧାମି4କ ଓ ଅଧାମ4ୀକମାନଙ୍କ ଉପଦେର ବଷ4ା ପଠାଇଦେବ,       କିନ୍�� ଦେ ମାନଙ୍କ ପର୍�ି ତାହାଙ୍କର ଏହପିରି ପର୍�ିଶର୍��ିବ
ଧ୍ତା
ନାହିଁ                   । ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ �ଥାଥ4 ଭାବଦେର ଚିନ୍�ି� ଏବଂ ଭାବନ୍�ି ଦେ� ଖା
ୟ୍ ଏବଂ ବ �୍ର୍ ବୟ୍�ୀ� ଜୀବନଦେର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍��

       ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ� ଖା
ୟ୍ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କର�,        ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ� ବ �୍ର୍ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କର�, 
      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ� ଏବଂ ଦେ ମାନଙ୍କ ପରି ଶବ
୍ କର�     । ଏବଂ ତାହା ଦେହାଇପାରିବ ନାହିଁ,    କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର ପ୍ର ବିଦେରାଧୀ-

  ାଂ କୃ୍�ିକ ଅଟ�     । ତାହା ପାବ4�ୟ୍ ଉପଦେ
ଶ ଅଦେଟ, ଠକ୍ି?    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଲଗା ଦେହବାକ� �ଥାକଥି�    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପୃଥିବୀର
            ଲବଣ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଗ�ର ଦେଜୟ୍।�ି। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଲଗା ଦେହାଇ�ାଇଛ� । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଜଗ�ଦେର ଅଛ� କିନ୍�� ଜଗ�ର

                ନୁହୁଁ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଗ�  
ୃଶ ଦେ
ଖା�ିବାକ�  ମଥ4ନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେ�ଉୁଁ ମ�ହ�ୂ୍4�ଦେର ଜଗ� ପରି ଦେ
ଖିବାକ� ଏବଂ ଧୱ୍ନି
      କରିବାକ� ଏବଂ ଗନ୍ଧ କରିବାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆରମଭ୍ କର�,       ଦେ ହି ମ�ହ�ୂ୍4�ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଉଲବଣ ଓ ଦେଜୟ୍  ।�ି ନହୁଁ�;  ଏବଂ

        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଉ ଏହି ଜଗ�ଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ କା�4ୟ୍  ମପ୍ା
ନ କରିପାରିବା ନାହିଁ     । ବିଜା�ୀୟମାନଙ୍କ ପରି ଦେ
ଖା�ିବାକ�
   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମଥ4ନ କରିପାରିବା ନାହିଁ।

ଖ. “      ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ ଦେ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ପର୍ଦେୟାଜନ,     ତାହା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର  ୱ୍ଗ4 ଥ୍ ପିତା ଜାଣନ୍�ି"

 ’    କିନ୍�� ତା ପଦେର 
ୱି୍�ୀୟ କାରଣ ଅଛ,ି  ଦେ କହନ୍�ି, “      ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ ଦେ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ପର୍ଦେୟାଜନ,  ତାହା
   �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର  ୱ୍ଗ4 ଥ୍ ପିତା ଜାଣନ୍�ି",     ଏବଂ ଦେ ଦେ�ପରି ��କ୍�ି�କ4 କରିଆ �ଅଛନ୍�ି,    ଦେ ପରି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ୱ୍ଗ4 ଥ୍ ପିତା

   ଦେ ହ ିବ� ଦେ�ାଗାଇବାକ�  ମପି4� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି            । ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ଦେହଉଛି ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଏବଂ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଏବଂ ଦେ�ାଗାଣ
               ଉପଦେର ପର୍ଶନ୍ କରିବା। ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଷୟ ଦେହଉଛି ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଏବଂ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଏବଂ ଦେ�ାଗାଣ ଉପଦେର ପର୍ଶନ୍
       କରିବା। କିମବ୍ା ଏହାକ� ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟଦେର କହବିାକ� ଗଦେଲ,        ଚିନ୍ତା କରିବା ଦେହଉଛି ବୟ୍ବହାରିକ ନା �ି୍କତା ଏବଂ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ�
 ଅପମାନ କରିବା       । ଏହି କାରଣର� ୩୦ ପ
ଦେର �ୀଶ� କହନ୍�ି, “   ଦେହ ଅ�ପ୍ ବିଶୱ୍ା ୀମାଦେନ!”      ଏହା ଦେଗାଟିଏ କାରଣ ଦେ� ଦେମାର ଦେଗାଟିଏ

    
ନି  ଥ୍ାନର ଦେଜୟ୍ା�ିବି4ଜ୍ଞାନ ଚି�ର୍ ଅଛ,ି     ତାହା ମୁଁ� �ିବାକ� ଭଲ ପାଏ        । ମୁଁ� ଦେ�ପରି ଏହି ବିଶୱ୍ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ର
     ଚି�ର୍ ଆଡକ� 
ୃଷଟି୍ପା� କରିବାକ� ଆରମଭ୍ କଦେର,         ଦେ ପରି ଦେମାଦେ� ଦେ ହି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�  ମ୍ରଣ କରାଇ
ଆି�ାଏ ଦେ� ଦେ 

            ନହିାରିକାକ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ ଓ ଦେ ତାହା ବଜାୟ ରଖନ୍�ି �ାହା ମୁଁ� ଦେକଦେବବି ଦେ
ଖିବି ନାହିଁ, ପର୍କୃ�ଦେର,     ଈଶଵ୍ର ଦେ� ଦେମାଦେ�  ଷୃଟି୍
କଦେଲ,  ପ�ଣି ବା �୍ବଦେର,        ଦେ ହିଁ ଈଶୱ୍ର �ିଏ ଦେମାଦେ�  ାହା�ୟ୍ କରନ୍�ି          । �ିଏ ଦେମା ପାଇୁଁ ନଜିକ�  ମପି4� କରିଅଛନ୍�ି ଏବଂ ମୁଁ�

         ଜଦେଣ ନା �ି୍କ ପରି କା�4୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ� କା�4୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ,          ମୁଁ� ବିଶଵ୍ ଓ ଚିନ୍ତାର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କର� ନ ଥିବା
     ଜଣକ ପରି କା�4୍ୟ କରିବା ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ।

   ଭଲ ଓ ମନ୍
 ଚିନ୍ତା

       ବ�୍4�ମାନ ଏକ ଚିନ୍�ି� ଅବ ଥ୍ା ଅଛି �ାହା ଉ��୍ମ ଅଦେଟ,  ନାହିଁ କି?      ଏହା ପାଇୁଁ ଆମର ଅନ୍ୟ ଶବ
୍ ଅଛି    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ�
                   ଚିନ୍ତା ବା କିଛି ଦେବାଲି କହଥିାଉ। ଏବଂ ଆମର ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି �ାହା ଦେବୈଧ ଅଦେଟ। ଆମର ଏକ ଚିନ୍ତା ଅଛି �ାହା
                 ଆମକ� ପର୍�ି
ନି ପର୍ଭ�ଙ୍କ ପରି କଠନି ପରିଶର୍ମ କରିବାକ� ଏବଂ ଅ� �ଆ ନ ଦେହବାକ� ଆହ୍ୱାନ କଦେର। ଆମର ନଜି ପାପ ଏବଂ

          ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆବଶୟ୍କତା ପାଇୁଁ ଆମର ଚିନ୍ତା ଅଛ।ି ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି �ାହା ଦେବୈଧ,      ଶା �୍ର୍  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଓ ଏହା ଆମ
      ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ଦେବାଲି ଦେ ହ ିବ� ଅନୁମାନ କରା�ାଏ           । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ବ� ଦେବଦେ� 
ାନ୍� ଦେ
ଖାଇ ଚକ୍ଷ� ବନ୍
 କରି ଜୀବନ ଦେ
ଇ

       �ିବା ଅନୁଚି�। ତାହା ଜୀବନର ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଚି�ର୍ ନୁଦେହୁଁ।
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       କିନ୍�� ଏକ ଉ
ବିଗ୍ନତା ଅଛି �ାହା ବିଶୱ୍ା ର ଅଭାବର� ଆ ିଥାଏ          । ଏକ ଉ
ବିଗ୍ନତା ଆଦେ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ହ
ୃଦେବାଧ
        କର� ଦେ� ଦେ�ଉୁଁ ଈଶୱ୍ର ଆମକ� ଜୀବନ ଦେ
ଦେଲ ଦେ କ'     ଣ ଦେ ହି ଜୀବନକ� ବଞଚ୍ାଇଦେବ ନାହିଁ      । ଏହା ବିଶୱ୍ା ର ଅଭାବ �ାହା

                ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�  ିଂହା ନଚ� ୟ୍� କଦେର। ଏବଂ ମୁଁ� ଦେମା ଜୀବନର  ିଂହା ନ ଉପଦେର ଆଚଛ୍ା
�ି ଦେହାଇ ବଦେ ଓ ମୁଁ� 
ାୟି�ୱ୍ ଦେନବାକ�
                   ଦେଚଷଟ୍ା କଦେର ଏବଂ ଦେମାର ରାଜୟ୍ର ଦେଗାଟିଏ ଗ�ଣ ଦେହଉଛି ଦେ� ମୁଁ� ଚିନ୍ତା କରିବାକ� ପ ନ୍
 କଦେର। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ� ଏହି

  ପର୍କାରର ଆ�ମ୍ ଦେକନ୍
ରି୍କ, ବିଶୱ୍ା ହୀନ,         ଉ
ବିଗ୍ନ ଜୀବନ �ାପନ କର� ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ�ମ୍ ପଦ୍େରମ
   ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ନା �ି୍କ ଦେହଉ।

୪. “  ” “ ”   କର ନାହିଁ କର 
ୱ୍ାରା ପ�ନଃ ଥ୍ାପି�

 କିନ୍�� ଦେ ୌଭାଗ୍ୟବଶ�ଃ, ନକାରା�ମ୍କ, “  ”କର ନାହିଁ ,            �ାହା ଏହି ବିଷୟର ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଚାଲୁ ରଦେହ ତାହା ୩୩
 “ପ
ଦେର କର"  ଏକ  କାରା�ମ୍କ,    ହ�ି ପ�ନଃ ଥ୍ାପି� ଅଦେଟ, [        ଚିନ୍ତା କର�ଥିବା ଜୀବନ ଏବଂ ଅ�ପ୍ ବିଶୱ୍ା ର ଜୀବନ �� �ନାଦେର] 

”         କିନ୍�� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଥଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ ଓ ଧାମି4କତା ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର,      ଆଉ ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ ମଧୟ୍
 �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� 
ଆି�ିବ ”             । 
ୟାକରି ୩୩ ପ
ର ପର୍ ଙ୍ଗ ମଦେନରଖ। �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଆଧୟ୍ା�ମି୍କ 
ରି
ର୍

              ଅବ ଥ୍ାକ� ଚିହ୍ନୁ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ�ମ୍ାଦେର 
ୀନହୀନ ଅଟ� । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�ଝ� ଦେ� ଆମର ପାପର ମ�କାବିଲା କରିବା ପାଇୁଁ ଆମର
               ନଜି ପାଖଦେର କିଛି ନାହିଁ �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଅପ4ଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ପରି�ର୍ାଣ ଅଜ4ନ କରିପାରିବା କିମବ୍ା

       ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ମଧୟ୍ ପାଇପାରିବା। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଧୟ୍ା�ମି୍କ ଭାବଦେର 
ରି
ର୍,     ଦେ�ଉୁଁ ପ�4ୟ୍ନ୍� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର
       ପାପ ଏବଂ ଏହି ଜଗ�ର ପାପ ପାଇୁଁ ଦେଶାକ କର�            । ଏବଂ ଦେ�ଦେହ�� ଏପରି କିଛି ନାହିଁ �ାହା ଆମକ�  ୱ୍ାଭାବିକ ଭାବଦେର ପଣୂ୍4ଣ କରିବ, 

        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧାମି4କତା ପାଇୁଁ କ୍ଷ�ଧି� ଓ �ୃଷି� ଦେହବା    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର�, “   �� ମଭ୍ର ରାଜୟ୍ ଆ �, �� ମର
  ଇଚଛ୍ା  ଫ� ଦେହଉ ”   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏପରି ଦେଲାକ,         ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ନଜି ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା ପରିବ�୍4ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପଦେର

   ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ମଦେନାନୀ� କରିଅଛ� ;  ଏବଂ ଦେ ଥିପାଇୁଁ,      ଜୀବନର ଆବଶୟ୍କତା ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କରିବା ଅଦେପକ୍ଷା,  ଈଶୱ୍ର
      ନଜିକ� ��ନ୍ ଦେନବା ପାଇୁଁ ନଜିକ�  ମପି4� କରିଛନ୍�ି,   ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବ�୍4ଦେ�,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ ଅନ୍ଦେୱଷଣ

   କରି ନଜିକ� ପଣୂ୍4ଣ କର�।

            କିନ୍�� ଏହା  ବ4ପର୍ଥଦେମ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟ ବ� ଦେର ଓଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମନ ବ� ଦେର ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜିହ୍ୱା ବ� ଦେର ଓ
 ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ କା�4ୟ୍ ବ� ଦେର,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଶା ନ,      ଦେମା ଜୀବନଦେର ତାହାଙ୍କର ଆଧିପ�ୟ୍ ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର�  ।

            ମଣଡ୍�ୀର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଭାବଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର�। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
               ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶା ନ ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର� ଏବଂ ଶୀଦେଲା ପାହାଡ ପାଖାପାଖି ଅଞଚ୍� ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପର୍ାନ୍� ପ�4୍ୟନ୍� ରାଜ�ୱ୍ କର�।
 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ବ4ପର୍ଥଦେମ,    ଅନ୍ୟ  ମ �୍ ବିଷୟ ଅଦେପକ୍ଷା,        ଆପଣା ଆପଣାକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ପଣୂ୍4ଣ କରିବା ଏବଂ

    ତାହାଙ୍କ� ଅଧିକ ଉପଲବଧ୍ କରିବା          । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କର ଧାମି4କତା ଅନ୍ଦେୱଷଣ କରିବା। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର� ଦେ�
              ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଙ୍ଗ� ମାନ ବ� ପର୍�ିଷଠ୍�ି ଏବଂ ଅନୁ ରଣ କରା�ାଉ। ଦେ ପବି�ର୍ ଦେବାଲି ଦେ
ଖା�ାଏ ଏବଂ ଏହା ଦେହଉଛି

             ତାଙ୍କର ଧାମି4କତା �ାହା ଦେଲାକମାଦେନ ଦେମା ଜୀବନଦେର ଦେ
ଖନ୍�ି। ଏହା ଦେହଉଛି ତାଙ୍କର ଧାମି4କତା �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
             ପର ପ୍ରର ଜୀବନଦେର ଦେ
ଖ�। ଏବଂ ପରିଦେଶଷଦେର 
ଦିେନ ଏହା ତାହାଙ୍କର ଧାମି4କତା �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପୃଥିବୀର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ

              ଦେକାଣଦେର ଦେ
ଖ�। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ପ�ନବ4ାର ଦେଫରି ଆ ିଦେବ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ପିତା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜାନୁ
              ନ� ଦେହବ ଏବଂ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜିହ୍ୱା �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ ପର୍ଭ� ଦେବାଲି  ୱ୍ୀକାର କରିବ। ତାହା କରିବା ଦେକଦେ� ଉ��୍ମ, ’   ତା ପଦେର ଚିନ୍ତା

କର?

      ’ଏକ ମଣଡ୍�ୀ ଭାବଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ାର ବକ୍�ୟ୍ବ କ ଣ?       �� ଦେମ ଭାବନା କର�ଛ କି ଏହା ଦେକଉୁଁଠାର� ଆ ିଲା?  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
        �ୟ୍ ଓ ଆ�ମ୍ାଦେର ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ଅନୁ ରଣ କର�ଥିବା ଦେଲାକ ଅଟ�     । ଏହା ଠକି ମାଥିଉ ୬:    ୩୩ ପ
 ମଧୟ୍ର� ଆଦେ   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

    ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ଅନୁ ରଣ କର�ଥିବା ଦେଲାକ ଅଟ� ,   ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ରାଜୟ୍,  ତାହାଙ୍କ ରାଜ�ୱ୍,  ତାହାଙ୍କ ଶା ନ,    ଓ ଅନ୍ୟ  ମ �୍
    ଅଦେପକ୍ଷା ତାହାଙ୍କ ଧାମି4କତା ଅନ୍ଦେୱଷଣ କରନ୍�ି     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣାକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ,    ବିଶୱ୍ା ଓ ଅନୁ ରଣଦେର
        ପରିପଣୂ୍4ଣ କର� କାରଣ ଦେ ଆମକ� ତାହା କରିବାକ�  କ୍ଷମ କରିଅଛନ୍�ି;        ଈଶଵ୍ର �ିଏ ଆମକ� ଜୀବନ ଦେ
ଇଛନ୍�ି ଦେ ଦେ�ପରି
      ଉପ��କ୍� ଦେ
ଖନ୍�ି ଦେ ହି ଜୀବନକ� ବଞଚ୍ାଇବାକ� ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଛନ୍�ି         । ଏବଂ ଦେ ହି ପର୍କାର ଜୀବନ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଅବିଶୱ୍ା ଚିନ୍ତା

  ପାଇୁଁ  ଥ୍ାନ ନାହିଁ,   ଦେ ଠାଦେର ଅଛି କି?

       ଏବଂ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଦେ� ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର�,       ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଜିକ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ପଣୂ୍4ଣ କର�, 
          ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କର ଅଧିକ ଉପଲବଧ୍ ଦେହଉ ଓ ତାହାଙ୍କ ଧାମି4କତା ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର�,     ଦେ�ଦେବ ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ
    ମଧୟ୍ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� 
ଆି�ିବ    । ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଖାଜ�,     ଦେ ପରି ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ଦେୟାଜନ
 ବିଷୟ 
ଅିନ୍�ି,   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ବ� ନୁଦେହ,       କିନ୍�� ଦେ ଆମକ� ଆମର ପର୍ଦେୟାଜନ ବିଷୟ 
ଅିନ୍�ି    । ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� �ାହା
              ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ନ�ିି
ନିଆି ଦେ
ଖା�ାଏ ଓ �ଥାପି ବଣ୍4ଣନା ବାହାଦେର ଏହା ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ପ�ଣି �ଥାପି ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ 

  ’            ଅପର୍�ୟ୍ାଶି� ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ଦେ
ଇଥା ନ୍�ି। କିନ୍�� ଦେ ଜୀବନ ଏବଂ ଶରୀର ପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆବଶୟ୍କ କର�ଥିବା ଏ ମ �୍
    ବିଷୟ ଦେ
ଦେବ। ତାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା,        ଦେ  ବ�  ଷୃଟି୍ କରନ୍�ି ଏବଂ  ବ� ଧରି ରଖନ୍�ି      । �� ଦେମ ଏହା ବିଶୱ୍ା କର କି?  �� ଦେମ

   ଏହା ବିଶୱ୍ା କର କି?      ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଦେମା ଜୀବନକ� ଦେ
ଦେଖ,     ଓ ଚିନ୍ତା କରିବାକ� ପ ନ୍
 କଦେର,   ଦେମାଦେ� ଆଶଚ୍�4୍ୟ
       ଲାଦେଗ  ଦେ� ଦେ�ପରି ବା �୍ବଦେର ମୁଁ� ଏହା ବିଶୱ୍ା କଦେର?  ’  ’     ଦେମାର ମା ଙ୍କ ମା ଙ୍କର  ବ4
ା ଏକ କଥା ଥିଲା,     ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ମୁଁ� ଏହା
  �� ମକ� ପବୂ4ର� କହଥିିଲି,              �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଛି ବିଷୟଦେର ବହ�ୁ  ମୟ ଚିନ୍ତା କର� ଦେ�ଦେବ ଏହା  ବ4
ା କା�4୍ୟ କଦେର   । �� ଦେମ  ବ4
ା
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                  ଏହାକ� ହ ର  ହ�ି କହବିା ଉଚି�।୍ ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4ୟ୍ ହଏୁ ଦେ�ପରି ମୁଁ� ଦେମା ଜୀବନକ� ଦେ
ଦେଖ ଓ ମୁଁ� କିପରି ଦେମାର  ମୟ ବିତାଏ,  ମୁଁ�
       ବା �୍ବଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଦେମାର ଆବଶୟ୍କତା ଦେ�ାଗାଇଦେବ।

      ମା�ର୍ ମୁଁ� ମଧୟ୍ ନଜିକ� ପର୍ଶନ୍ ପଚାର�ଥିବାର ଦେ
ଖିଲି,      ବା �୍ବଦେର ମୁଁ� ଏହା ବିଶୱ୍ା କଦେର କି,     କାରଣ ମୁଁ� ନଜିକ� ଆଶଚ୍�4ୟ୍
 ଦେହଉଥିବାର ଦେ
ଦେଖ, “     ଅନାହାରର�  ାଧ�ମାଦେନ ମରନ୍�ି ନାହିଁ କି?” "     ଅନାବରଣର�  ାଧ�ମାଦେନ ମରନ୍�ି ନାହିଁ କି?"    �
ି �� ଦେମ ମଣଡ୍�ୀ

 ଇ�ିହା ଜାଣ,    “ ”ଦେ�ଦେବ ଉ��୍ର ଦେହଉଛି  ମପ୍ଣୂ୍4ଣଭାବଦେର             । ଏହା ଏକ କଷଟ୍କର ପର୍ଶନ୍ ଅଦେଟ। ଏବଂ ମୁଁ� ନଶିଚି୍� ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ମୁଁ�
                 ଉ��୍ର ପାଇଅଛି �ାହା  ହ�ି ମୁଁ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣଭାଦେବ ଆରାମ
ାୟକ ଅଦେଟ। କିନ୍�� ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ� ଉ��୍ରର ଏକ ଅଂଶ ୨୫ ପ
ଦେର

                ଅଛି କାରଣ ୨୫ ପ
ର ଇଙ୍ଗି� ଖା
ୟ୍ ଅଦେପକ୍ଷା ଜୀବନ ଅଧିକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ। ଏବଂ ପର୍କୃ� ଜୀବନ ପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
               ଆବଶୟ୍କ କର�ଥିବା  ମ �୍ ବିଷୟ ଆମ ପାଖଦେର ଅଛ।ି ଏବଂ ଦେ ହି ଜୀବନ ବ �୍ର୍ଠାର� ଅଧିକ ଅଦେଟ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ
            ଧାମି4କତାର ବ �୍ର୍ ପରିଧାନ କରିଅଛ� । ତାହା ହିଁ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଉ��୍ରର ଏକ ଅଂଶ ଅଦେଟ।

          କିନ୍�� ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଉ��୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ଦେହଉଛି �ଦେଥଷଟ୍ ଆହାର ଅଛ,ି       ଏବଂ ଏହି ଜଗ�ଦେର  ାଧ�ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ �ଦେଥଷଟ୍
 ବ �୍ର୍ ଅଛି     ।  ମ ୟ୍ା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବୟ୍ବ ଥ୍ା ନୁଦେହୁଁ,   ଏହା ଦେହଉଛି ବଣଟ୍ନ       । ବ�୍4�ମାନ ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ ପାଖଦେର ଏହା ଅଛି

               ଦେ ମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ ପାଖଦେର ନାହିଁ ଦେ ମାନଙ୍କ  ହ�ି ଅଂଶ ବି�ରଣ କରନ୍�ି ନାହିଁ। ଦେବାଧହଏୁ ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
ର  ମ ୟ୍ା
           ଦେହଉଛି ମିଶନଗ�ଡିକର ଅଧିକ ଆମର ଅଭାବ ତାପଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବୟ୍ବ ଥ୍ାର ଅଭାବ। କିଛବିିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକ�।

       ପର୍ଥଦେମ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ ଓ ତାହାଙ୍କର ଧାମି4କତା ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର,       ଆଉ ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ ମଧୟ୍ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ�

ଆି�ିବ                     । ମୁଁ� �� ମ ବିଷୟଦେର ଜାଣି ନାହିଁ କିନ୍�� ତାହା ମ�କ୍� ଦେହବା ଉଚି�।୍ �� ଦେମ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚି� ଦେ� ଏହା ଏକ  ମ ୟ୍ା �ାହା

          �� ଦେମ  ାମନ୍ା କର। �� ଦେମ ଏକ ପିଆଜର  �୍ର ପରି ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚି�,୍     ଖଣଡ୍ଗ�ଡି଼କ �� ମ ପିଠରି� ଖ ି ପଡ� ଅଛି    । �ଥାପି �� ମକ�
    କଠନି ପରିଶର୍ମ କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଏ,           ଦେ�ଉୁଁଥିପାଇୁଁ �� ଦେମ କଠନି ପରିଶର୍ମ କରିବ ନାହିଁ ତାହା �� ଦେମ ଦେଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ, 

    ଏକ ଅଥ4ଦେର ଏହା �� ମର  ମ ୟ୍ା,    �ାହା ପାଉଲ ଦେଥ ଲନୀକୀୟମାନଙ୍କ� କ�ହନ୍�ି       । କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାକ� �ିବାକ� ଦେ
ଇ
        ପାରିବା। ଏବଂ  �ୟ୍ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଉପଦେର ଭର ା କରିଅଛ� ;     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ଷୃଟି୍କ� ବଜାୟ

     ରଖିବାଦେର ତାହାଙ୍କ କା�4ୟ୍ କରିବାକ� ଅନୁମ�ି ଦେ
ଇପାରିବା।

      ଆ ନ୍�� ଆମଭ୍ମାଦେନ ନା �ି୍କମାନଙ୍କ ପରି ଅଭୟ୍ା କରିବା ନାହିଁ        । ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା କରିବା ନାହିଁ। ଆ ନ୍��
         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ର ନ ଥିବା ପରି କିମବ୍ା ଦେ ��ନ୍ ନଅିନ୍�ି ନାହିଁ;       କିମବ୍ା ଦେ ତାହାଙ୍କ  ଷୃଟି୍କ�  ମଭ୍ା�ିବାକ� �ଦେଥଷଟ୍

     ଶକ୍�ିଶା�ୀ ନୁହୁଁନ୍�ି ଏପରି କା�4ୟ୍ କରିବା ନାହିଁ       । ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ପରି କା�4ୟ୍ କରିବା ନାହିଁ।

           କିନ୍�� ବରଂ ଆମର ନଜିର 
ରି
ର୍ତା 
ୃଦେଢ଼ାକ୍�ି ବିଷୟଦେର ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍ାଚ� �4୍ୟତାଦେର ଆନନ୍
�ି ଦେହଉ   । ଭର୍ାନ୍�ି ବ�ର�
        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଜିର� ମ�କ୍� ଦେହଉ �ାହା ଚିନ୍ତା  ହ�ି ଆ ିଥାଏ,  ନୟିନ୍�ର୍ଣର ଭର୍ାନ୍�ି ବ� ,     ଭର୍ାନ୍�ି ବ� �ାହା ଅଦେନକ ବିଷୟ

କଦେର     । ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ  ଥ୍ାନଦେର,        ପର୍ଦେ�ୟ୍କ କ୍ଦେଷ�ର୍ଦେର ଈଶୱ୍ର ଦେ� କା�4୍ୟର� ତାହା ଦେ
ଖିବାର
ଶିଖିବ               । ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ� ଏବଂ ବନ୍ୟ ପ�ଷପ୍ ଗ�ଡିକ� ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଦେହବାକ� ଦେ
ଉ ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

          ବୟ୍ବ ଥ୍ା ଏବଂ ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ��ନ୍ ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା  ହ�ି ଚିନ୍ତାକ� ପ�ନ ଥ୍ାପନ କର�।

    ବ�୍4�ମାନ ଏହା ରାତାରା�ି ହଏୁ ନାହିଁ    । ଏହା ଏକ ପର୍କ୍ରିୟା,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?         ଏହା ଏକ ପର୍କ୍ରିୟା �ାହା ଦେମା ନଜିର ଏକ  ଠକ୍ି
   ବ�ଝାମଣା  ହ�ି ଆରମଭ୍ ହଏୁ,    ଦେ� ମୁଁ� 
ରି
ର୍ ଅଦେଟ,        ଦେମାର 
ରି
ର୍ତା ପାଇୁଁ ଦେଶାକ କରିବାକ� ଦେମାଦେ� ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଇଛି   । ଏବଂ

      �
ି �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ� କ୍ଷ�ଧି� ଓ �ୃଷି�, ’           ତା ଦେହଦେଲ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ହ
ୃୟ ପଣୂ୍4ଣ କରିବା ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ମନ
         �ୀଶ�ଙ୍କ  ହ�ି ପଣୂ୍4ଣ କରିବା ଏବଂ ଦେ ଆମର କ୍ଷ�ଧା ପରି�ୃପ�୍ କରନ୍�ି          । ଦେ ଆମର �ୃଷାକ�  ନ୍�� ଷଟ୍ କରନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ଆମ
         ଶରୀରକ� ବ �୍ର୍ଦେର ପରିଧାନ କରନ୍�ି। ଏବଂ ତାହା  ହ�ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ନ୍�� ଷଟ୍ ଦେହବା।
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୩୩.  ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଗଦବତ୍ବ

୧.    ଗମଷ ଏବଂ ଗମଷପାଳକର ରୂପକଳ୍ପ
         ଦେ�ାହନଙ୍କ 
ଶମ ଅଧୟ୍ାୟ ଦେମଷ ଏବଂ ଦେ ମାନଙ୍କର ଦେମଷପା�କଙ୍କ ରପୂକ�ପ୍ ଉପଦେର ଦେକନ୍
ରି୍�   । ଦେମଷପା�କଙ୍କ

  ବିଷୟଦେର ବଣ୍4ଣନା କରି,    ୩ ପ
ଦେର �ୀଶ� କହନ୍�ି, “  ଦେମଷଗ�ଡିକ ତା'   ର  ୱ୍ର ଶ�ଣନ୍�ି,   ଆଉ ଦେ [ଦେମଷପା�କ]   ନଜିର ଦେମଷ ବ�କ�
     ନାମ ଧରି ଡାକି ବାହାର କରି ଦେଘନ�ିାଏ             । ଦେ ନଜିର ଦେମଷ ବ�କ� ବାହାର କଲା ଉ�ତ୍ାଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ ଆଦେଗ ଆଦେଗ ଚାଦେଲ ଓ

    ଦେମଷଗ�ଡିକ ତାହାର ପଦେଛ ପଦେଛ ଚାଲନ୍�ି,     କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ତାହାର  ୱ୍ର ଚିହ୍ନନ୍�ି ” ’      । ତା ପଦେର ୭ ପ
ଦେର ରପୂକ ଟିକିଏ
    ପରିବ�୍4�ି� ଦେହାଇଅଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �ୀଶ� କହନ୍�ି, “   ମୁଁ� ଦେମଷଗ�ଡିକର 
ୱ୍ାର    । ଦେ�ଦେ� ଜଣ ଦେମା'  ପବୂ4ଦେର ଆ ିଅଛନ୍�ି,  ଦେ ମାଦେନ

    ମ ଦ୍େ� ଦେଚାର ଓ ଡକାୟ�,      କିନ୍�� ଦେମଷ ବ� ଦେ ମାନଙ୍କ କଥା ଶ�ଣିଦେଲ ନାହିଁ ”  । ଅନ୍ୟ ଶବ
୍ଦେର,    ଦେମଷଗ�ଡିକ ଜାଣିଥିଦେଲ ଦେ�
   ଦେ ମାଦେନ ପର୍କୃ� ଦେମଷପା�କ ନୁହୁଁନ୍�ି  ’। ତା ପଦେର,   ପ�ଣିଥଦେର ଦେ�ାହନ ୧୦:        ୧୧ ଓ ୧୪ ପ
ଦେର ରପୂକ ପରିବ�୍4�ି� ଦେହାଇଅଛି

  ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ କହନ୍�ି, “   ମୁଁ� ଉ��୍ମ ଦେମଷପା�କ;        ଉ��୍ମ ଦେମଷପା�କ ଦେମଷଗ�ଡିକ ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣା ପର୍ାଣ 
ଏି    । ମୁଁ� ଉ��୍ମ
       ଦେମଷପା�କ। ମୁଁ� ଦେମାର ନଜିର ଦେମଷଗ�ଡିକ� ଜାଦେଣ ଓ ଦେମା'    ନଜିର ଦେମଷଗ�ଡିକ ଦେମାଦେ� ଜାଣନ୍�ି ”।

      ଦେମଷପା�କ ଦେହଉଛନ୍�ି �ୀଶ� �ିଏ ତାହାଙ୍କ ଦେମଷଗ�ଡିକ� ଜାଣନ୍�ି          । ଦେ ଦେ  ବ�କ� ନାମଦେର ଜାଣନ୍�ି ଓ ଦେ ଦେ  ବ�କ� ଆଦେଗଇ
 ନଅିନ୍�ି। ଦେମଷଗ�ଡିକ,  ତାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ,   ଆମର ଦେମଷପା�କଙ୍କ� ଜାଣ�       । ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ପଦେଛ ପଦେଛ �ାଉ; 

      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମିଥୟ୍ା ଦେମଷପା�କମାନଙ୍କ ପଦେଛ ପଦେଛ �ାଉ ନାହୁଁ�      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍କୃ� ଦେମଷପା�କଙ୍କ ପଛଦେର �ାଉ।

               ଦେମଷପା�କ ରଦୂେପ �ୀଶ� ଓ ଦେମଷଗ�ଡିକ ରଦୂେପ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଚି�ର୍ ମୁଁ� ଆଜି  କାଦେ� ଦେ
ଖିବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିବା ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶର
  ପୃଷଠ୍ଭମିୂ ଗଠନ କଦେର,    �ାହା ଦେ�ାହନ ଅଧୟ୍ାୟ ୧୦:   ୨୨ ପ
ର� ଆରମଭ୍    । ଏଠାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଢ଼� , “  ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�

    �ିର�ଶାଲମଦେର ମନ୍
ରି ପର୍�ିଷଠ୍ା ପବ4 ପଡିଲା;   ଦେ  ମୟ ଶୀ�କା�,      ଆଉ�ୀଶ� ମନ୍
ରିଦେର ଶଦେଲାମନଙ୍କ ମଣଡ୍ପଦେର
ବ� ଲୁଥିଦେଲ        । ଦେ ଥିଦେର �ିହ
ୂୀମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଚାରିଆଦେଡ ଦେଘରି ପଚାରବାକ� ଲାଗିଦେଲ,     ଆଉ ଦେକଦେ� କା� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�

  ନ୍ଦେ
ହଦେର ରଖିବ?   �
ି �� ଦେମ ଖ୍ରୀଷଟ୍,     ତାହାଦେହଦେଲ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  ପ୍ଷଟ୍ ରଦୂେପ କ�ହ ’     । ଏହା  ମଭ୍ବ�ଃ ଏକ  ଚଦ୍େଚାଟ
  ଅନୁ ନ୍ଧାନ ନୁଦେହୁଁ।  ମଭ୍ବ�ଃ,             ାନଦେହଡରି୍ନ୍ ପରି ଦେ ମାଦେନ ଏକ ଆଇନଗ� ଅଭିଦେ�ାଗ କରିବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଦେଲ ଓ ଦେ ମାଦେନ ଏହାକ�

    ତାହାଙ୍କ ନଜି ଓଷ଼ଠ୍ର� ଶ�ଣିବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଦେଲ।

 ଦେ�ଣ� �ୀଶ�,   ଦେ�ପରି ବାରମବ୍ାର କରନ୍�ି,        ଦେ ପରି ଦେ ମାନଙ୍କ ପଚାରିଥିବା ପର୍ଶନ୍ ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି, “  �ୀଶ�
  ଦେ ମାନଙ୍କ� ଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ, “   ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� କହଅିଛ,ି     କିନ୍�� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ନାହୁଁ;     ଦେମାହର ପିତାଙ୍କ ନାମଦେର ମୁଁ�

   ଦେ�ଉୁଁ ଦେ�ଉୁଁ କମ4 କର�ଅଛ,ି  ’   ଦେ ହ ିବ� ଦେମା ବିଷୟଦେର  ାକ୍ଷୟ୍ ଦେ
ଉଅଛ;ି    କିନ୍�� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର�ନାହୁଁ,  କାରଣ
    �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେମାହର ପଲର ଦେମଷ ନୁହୁଁ  । ଦେମା'            ଦେମଷ ବ� ଦେମାହର  ୱ୍ର ଶ�ଣନ୍�ି ଓ ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଜାଦେଣ ଓ ଦେ ମାଦେନ ଦେମାହର

  ପଦେଛ ପଦେଛ ଚାଲନ୍�ି,      ପ�ଣି ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଅନନ୍� ଜୀବନ 
ଏି,        ଆଉ ଦେ ମାଦେନ କ
ାପି ଦେକଦେବ ଦେହୁଁ ବିନଷଟ୍ ଦେହଦେବ ନାହିଁ,   ପ�ଣି ଦେକହି
’     ଦେମା ହ �୍ର� ଦେ ମାନଙ୍କ� ହରଣ କରିବ ନାହିଁ      । ଦେମାହର ପିତା ଦେମାଦେ� �ାହା ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି,   ତାହା  ବ�ଠାର� ବହମୁଲ୍ୂୟ,   ଆଉ ପିତାଙ୍କ

      ହ �୍ର� ଦେକହି ତାହା ହରଣ କରି ପାଦେର ନାହିଁ ”।

          �ୀଶ� ଦେ ମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ ପର୍ଶନ୍ର ଉ��୍ର  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ଦେ
ଇ ାରିଛନ୍�ି      । ଦେ �ାହା କହନ୍�ି ତାହା
       ଦେ ମାଦେନ ଶ�ଣ� ନାହୁଁାନ୍�ି ଆଉ ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ କା�4୍ୟଗ�ଡିକର ମହ��୍ୱ୍,    କିମବ୍ା କା�4୍ୟ ବ� ଦେ
ଖ� ନାହୁଁାନ୍�ି  । ବା �୍ବଦେର, 
               ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ କଥା ବ� ଝିବାକ� ଅ ମଥ4 ଥିଦେଲ ପ�ଣି ତାହାଙ୍କ କା�4୍ୟ ବ� ବ� ଝିବାକ� ଅ ମଥ4 ଥିଦେଲ କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ବିଶୱ୍ା 

 କଦେଲ ନାହିଁ                । ଦେ ମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଅ ମଥ4 ଥିଦେଲ କାରଣ ଦେ ମାଦେନ �ୀଶ�ଙ୍କ ଦେମଷ ନ ଥିଦେଲ। ଏହା ଦେହଉଛି ବାଇବଲ
    “ ”          ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଦେନାନୀ� ଦେବାଲି କହଥିାଉ। ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପିତା ତାହାଙ୍କ ନଜିର କରିବାକ�  ଠକି
              ଦେମଷଗ�ଡି଼କ� ମଦେନାନୀ� କରିଅଛନ୍�ି ଆଉ ଦେ ଦେ ହି ଦେମଷଗ�ଡି଼କ� �ୀଶ�ଙ୍କ� 
ଅିନ୍�ି �
ୱ୍ାରା �ୀଶ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଅନନ୍� ଜୀବନ

               ଦେ
ଦେବ। ଦେମଷଗ�ଡି଼କ �ୀଶ�ଙ୍କ  ୱ୍ର ଜାଣନ୍�ି। ଦେ ଗ�ଡିକ �ୀଶ�ଙ୍କ ପଦେଛ ପଦେଛ ଚାଲନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ ଗ�ଡିକ� ପିତାଙ୍କ ହ �୍ର� ଦେକହି
    ହରଣ କରି ପାଦେର ନାହିଁ। କାହିଁକି?      କାରଣ ପିତାଙ୍କଠାର� ମହାନ ଆଉ ଦେକହି ନାହିଁ।

୨.  ଦେ�ାହନ ୧୦: ୩୦- "    ମୁଁ� ଓ ପିତା ଏକ"

      ଏହା ପଦେର  ମଗ୍ର ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଅ�ି ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ,           ି
ଧ୍ାନ୍� ମ�ୂକ ପ
ଗ�ଡି଼କ ପାଇୁଁ ପୃଷଠ୍ଭମିୂ ପର୍
ାନ କଦେର ଓ ତାହା
 ଦେ�ାହନ ୧୦:   ୩୦ ପ
 ଅଦେଟ         । �
ି �� ଦେମ �� ମର ବାଇବଲଦେର ପର୍ାଧାନ୍ୟତା ଓ ଗ�ର��ୱ୍ 
ଅି,     ଦେ�ଦେବ ଏହା ହିଁ ପର୍ମ�ଖ ଲକ୍ଷଣ  ।

      ଏହା କହି �ୀଶ� ତାହାଙ୍କ ଆଦେଲାଚନା ଦେଶଷ କରନ୍�ି, “    ମୁଁ� ଓ ପିତା ଏକ ”।

କ.  �ୀଶ� କ'   ଣ କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି

   ’   ୩୦ ପ
ଦେର �ୀଶ� କ ଣ କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି?         �ୀଶ� କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଓ ପିତା ଏକାପରି ଅଟନ୍�ି      । ଏହି ବିଷୟଦେର ଗ୍ରୀକ୍  ଂପଣୂ୍4ଣ
    ଭାବଦେର  ପ୍ଷଟ୍ ଅଦେଟ। �ୀଶ� କହନ୍�ି, “     ମୁଁ� ଓ ପିତା ଏକ ବିଷୟ ”          । ଦେ କହନ୍�ି ନାହିଁ ପିତା ଓ ମୁଁ� ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି। ଦେ ମାଦେନ
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    “ଦେ ମାନଙ୍କର ବୟ୍କ୍�ି�ୱ୍ଦେର ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍�ି। ବୟ୍କ୍�ି�ୱ୍/ ”          ବୟ୍କ୍�ି ଦେହଉଛି ଏପରି ଏକ ଶବ
୍ �ାହା ଗ� 
�ଇ  ହ ର୍ ବଷ4
          ଧରି ପିତା ଓ ପ��ର୍ଙ୍କ� ବଣ୍4ଣନା କରିବାକ� ମଣଡ୍�ୀ ବୟ୍ବହାର କରିବାଦେର ବୃ
ଧ୍ି ପାଇଅଛି       । କିନ୍�� ଦେ ମାଦେନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୟ୍କ୍�ି

     ଅଟନ୍�ି। ଦେକବ� ପଛକ� ୨୯ ପ
ଦେର ଦେ
ଖନ୍�� ; "       ଦେମାହର ପିତା ଦେମାଦେ� �ାହା ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି,   ତାହା  ବ�ଠାର� ବହମୁଲ୍ୂୟ।"  �� ମର
             
�ଇଟି ଭିନ୍ନ ବୟ୍କ୍�ି ଅଛନ୍�ି ଏବଂ �ୀଶ� କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଏବଂ ପିତା ଏକାପରି ଅଟନ୍�ି।

     �
ି ମୁଁ� ଏହାକ� ଅନ୍ୟ ଉପାୟଦେର କହପିାଦେର,   “ ”  “ ”    ମୁଁ� କହବିି ଈଶୱ୍ର ଓ ପିତା ଶବ
୍ ଭିନ୍ନ ଶଦ୍େରଣୀର ଅଦେଟ   ’   । �ୀଶ� କ ଣ କହଅୁଛନ୍�ି
              �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ବ� ଝିବାକ� �ାଉଅଛ� ଓ �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଈଶୱ୍ର�ୱ୍ ବ� ଝିବାକ� �ାଉଅଛ� ଦେ�ଦେବ ଏହି

             
�ଇଟି ଶଦ୍େରଣୀଗ�ଡିକ� ମିଶର୍ଣ ନ କରିବା ଜର�ରୀ ଅଦେଟ। �ୀଶ� ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି। ପିତା ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,    କିନ୍�� �ୀଶ� ପିତା ନୁହନ୍�ି।
                   ଦେ�ଣ� �ୀଶ� ଏବଂ ପିତା ଏକାପରି ନୁହୁଁନ୍�ି। ଦେ ତାହା 
ାବି କର�ନାହୁଁାନ୍�ି। �
ି ଦେ ଏହାର ଅଥ4 କରନ୍�ି ଦେ�ଦେବ ଦେ ଏହାକ� ଭିନ୍ନ

 ଭାବଦେର କହଥିାନ୍ଦେ�।


ୱି୍�ୀୟ�,         �ୀଶ� କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଈଶଵ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଦେପକ୍ଷାକୃ� କମ୍ ଅଟନ୍�ି     । �ୀଶ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଦେପକ୍ଷାକୃ� କମ୍
          ପ
ବୀ 
ାବି କର�ନାହୁଁାନ୍�ି। ମମ4ନମାଦେନ ଓ �ିଦେହାବା ଶାକ୍ଷୀମାଦେନ ନଶିଚି୍ନ୍� ଭାବଦେର ଭର୍ାନ୍� ଅଟନ୍�ି,    ଆଉ ଦେ ମାଦେନ ବାଇବଲ

   ମବ୍ନ୍ଧୀୟ  ମମ୍� ନୁହନ୍�ି         । ପର୍�ିକ୍ରିୟା ଦେ
ଖିବାକ� �� ମକ�  ବ� କରିବାକ� ପଡିବ। �ିହ
ୂୀମାଦେନ କ'  ଣ କଦେଲ?  �ୀଶ� କହଦିେଲ, “  ମୁଁ�
  ଓ ପିତା ଏକ ”   । ଦେ ମାଦେନ କହଥିିଦେଲ କି, “           ଠକ୍ି ଦେ ଜଦେଣ  ୱ୍�ନ୍�ର୍ ବୟ୍କ୍�ି ଦେବାଲି 
ାବି କର�ଛନ୍�ି ମା�ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର�

   ଅଦେପକ୍ଷାକୃ� କମ୍ ପ
ବୀଦେର ଅଛନ୍�ି,         ଦେ�ଣ� ଦେ ଭ�ଲ୍ ଦେହାଇପାରନ୍�ି କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଛାଡି ପାରିବା?”

ନା                । ଦେ ମାଦେନ ଈଶୱ୍ରନନି୍
ା ନମିନ୍ଦେ� 
ଣଡ୍ ଭାବଦେର ବାଇବଲ �ାହା ଆବଶୟ୍କ କଦେର ତାହା କଦେଲ। ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ମାରିବା
       ପାଇୁଁ ପଥର ଉଠାଇଦେଲ। ୩୩ ପ
ଦେର ଦେ ମାଦେନ ଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ, "       ଉ��୍ମ କମ4 ନମିନ୍ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେତାଦେ� ପଥର ଦେଫାପାଡ�

ନାହୁଁ�,    କିନ୍�� ଈଶୱ୍ର ନନି୍
ା ନମିନ୍ଦେ�,       ପ�ଣି �� ମନୁଷୟ୍ ଦେହାଇ ଆପଣାକ� ଈଶୱ୍ର ଦେବାଲାଉଥିବାର�।"    ବାକ୍ୟାଂଶ �ାହା ବି ଦେହଉ, “  ମୁଁ�
  ” ଏବଂ ପିତା ଏକ ଅଥ4ା�,     ଏହା ଏକ ଈଶୱ୍ର�ୱ୍ 
ାବି ଅଦେଟ            । ଏହା ଏକ ଈଶୱ୍ର�ୱ୍ 
ାବି ଅଦେଟ। ଏହା ଦେହଉଛି 
ାବି ଦେ� �ୀଶ�

            ଦେହଉଛନ୍�ି ଈଶୱ୍ର ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ଏଥିପାଇୁଁ ତାହାଙ୍କ� ପଥର ଦେଫାପାଡିବାକ� �ାଉଛନ୍�ି। �ୀଶ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଦେପକ୍ଷାକୃ�
           କମ୍ ଦେବାଲି 
ାବି କର�ନାହୁଁାନ୍�ି ଏବଂ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଭାଷା କହଥିିଦେଲ ଦେ ମାଦେନ ତାହା ବ� ଝିଥିଦେଲ।

   ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� ପିତା/    ପ��ର୍ର ଭାଷା ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି,    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପ��ର୍, ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
       ଭାବ� ଦେ� ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ଦେ 
ାବି କର�ଛନ୍�ି [    ଦେଲାକମାଦେନ ହଏୁ� କହି ପାରନ୍�ି]    ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଦେପକ୍ଷାକୃ� କମ୍  ଥ୍ାନ  ।

            ମା�ର୍ ୩୬ ପ
ଦେର ଦେ
ଖ। �ୀଶ� ଦେ ମାନଙ୍କ ଈଶୱ୍ରନନି୍
ାର ଅଭିଦେ�ାଗ ବିଷୟଦେର କହଛୁନ୍�ି ଓ ଦେ କହନ୍�ି, ‘    ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
ପ��ର୍,   ଏହା ମ� କହବିାର�,     �� ଈଶୱ୍ରନନି୍
ା କର�ଅଛ� ଦେବାଲି କହଅୁଛ?'”  ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� ନଜିକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

   ପ��ର୍ ଦେବାଲି 
ାବି କରନ୍�ି,          �ିହ
ୁୀମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଈଶୱ୍ର ଦେବାଲି 
ାବି କରିବା ବିଷୟଦେର �ଥାଥ4 ଭାବଦେର ବ� ଝିଥିଦେଲ   । ଦେ�ଣ� �ୀଶ�
     ଓ ପିତା ଭିନ୍ନ ବୟ୍କ୍�ି ଦେବାଲି କହବିାଦେର,       �ୀଶ�ଙ୍କ� ଏକ ନମିନ୍  ଥ୍ାନ ଆଦେରାପ କରିବା ନୁଦେହୁଁ      । ଦେ�ଉୁଁ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଦେ କହଥୁିଦେଲ

     ଦେ ମାଦେନ ତାହା ବ� ଝିଥିଦେଲ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� କହନ୍�ି, “    ”        ମୁଁ� ଓ ପିତା ଏକ ଦେ ମାଦେନ ଠକ୍ି ଭାବଦେର ବ�ଝନ୍�ି ଦେ� �ୀଶ� ନଜିକ� ଈଶୱ୍ର
  ଦେବାଲି 
ାବି କର�ଥିଦେଲ     । ଏହି କାରଣର� ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୨:      ୬ ପରି ପ
ଗ�ଡି଼କ ଅ�ୟ୍ନ୍� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ    । ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପାଉଲ

କହନ୍�ି, “                 �
ବିା �ୀଶ� ଈଶୱ୍ରରପୂୀ ଦେହଦେଲ ଦେହୁଁ ଦେ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ  ହ�ି  ମାନ ଦେହାଇ ରହବିା ନଜି ନମିନ୍ଦେ� ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ
  ମଦେନ କଦେଲ ନାହିଁ ”  “ ”             । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ରପୂ ଶବ
୍ �ାହାକ� ଅନୁବା
 କର� ଦେ ହି ଶବ
୍ଟି କିଛି ନମିନ୍ ପର୍�ିଲିପି  ଚିୂ� କଦେର ନାହିଁ।
         କିନ୍�� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପାଉଲ ଫିଲିପପ୍ୀୟମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି ଦେ� �ୀଶ� ଈଶୱ୍ରରପୂୀ ଦେହଦେଲ ଦେହୁଁ,     ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଦେ 

   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ �ଥାଥ4 ପର୍�ିନଧିି�ୱ୍ ଥିଦେଲ           । ଏହା ବିଷୟଦେର କିଛି ନୁୟ୍ନତା ନାହିଁ। ଏବଂ �ୀଶ� କ
ାପି ଈଶଵ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଦେପକ୍ଷାକୃ�
                  କମ୍ ଦେବାଲି 
ାବି କରନ୍�ି ନାହିଁ। ଦେ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଦେକଦେବ ବି ଆପଣାକ� ମମ4ନ୍ ଓ �ିଦେହାବା ଶାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି ଏକ  ଷୃଟି୍

          ପର୍ାଣୀ ଦେବାଲି 
ାବି କରନ୍�ି ନାହିଁ �ାହା ଦେ ମାଦେନ ଦେ ଅଟନ୍�ି ଦେବାଲି କହନ୍�ି।

ଖ.  �ୀଶ� କ'   ଣ କହଅୁଛନ୍�ି

     ଦେ�ଣ� �ୀଶ� ତାହା ହିଁ କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି            । ଦେ କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଏବଂ ପିତା ଏକାପରି ଅଟନ୍�ି। ଏବଂ �ଥାପି,      ଦେ କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି ଦେ� ଦେ 
   ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଦେପକ୍ଷାକୃ� କମ୍ ଅଟନ୍�ି    ’  । ଦେ�ଦେବ �ୀଶ� କ ଣ କହଅୁଛନ୍�ି?

 �ୀଶ� କହଦିେଲ, “    ମୁଁ� ଓ ପିତା ଏକ ”         “  ”  । ପିତା ଏବଂ ପ��ର୍ ପୃଥକ ବୟ୍କ୍�ି ଦେହାଇଥିବାଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଉଭୟ ଏକ ଇଶୱ୍ର। ଦେ�ାହନ
୧୦:          ୩୦ ପ
 ଦେହଉଛି  ମଗ୍ର ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଇଶୱ୍ର�ୱ୍ର ଏକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ  ଦେ�ୟ୍ାକ୍�ି       । ଜଣକ� ଦେ
ଖିବା ହିଁ ଅନ୍ୟକ� ଦେ
ଖିବା।

                ଜଣଙ୍କ ଶ�ଣିବା ହିଁ ଅନ୍ୟ ଜଣର ଶ�ଣିବା। ପ��ର୍ଙ୍କ� ଦେଗୌରବ କରିବା ହିଁ ପିତାଙ୍କ� ଦେଗୌରବ କରିବା। ଏବଂ ପ�ନବ4ାର,   �� ଦେମ ଏହାକ�
  ଅ
�ବ
�ଦେର ମଧୟ୍ ଦେ
ଖିପାରିଦେବ            । �� ଦେମ ଧୟ୍ାନ ଦେ
ଲ କି କାହା ହ �୍ର� ଆମକ� ହରଣ କରା�ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ?   ୨୮ ପ
ର�

 ଆରମଭ୍ କରି, “                  ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଅନନ୍� ଜୀବନ 
ଏି ଆଉ ଦେ ମାଦେନ କ
ାପି ଦେକଦେବ ଦେହୁଁ ବିନଷଟ୍ ଦେହଦେବ ନାହିଁ ପ�ଣି ଦେକହି ଦେମା ହ �୍ର�
     ଦେ ମାନଙ୍କ� ହରଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ [  ଅଥ4ା�୍ �ୀଶ�]      । ଦେମାହର ପିତା ଦେମାଦେ� �ାହା ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି,   ତାହା  ବ�ଠାର� ମଲ୍ୂୟବାନ,  ଆଉ

       ପିତାଙ୍କ ହ �୍ର� ଦେକହି ତାହା ହରଣ କରି ପାଦେର ନାହିଁ ”         “  । ଏ ବ� ରହ ୟ୍ ଅଦେଟ। ଏହା ରହ ୟ୍ ଅଦେଟ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ରି୍�ୱ୍
”              ଈଶୱ୍ର ଦେବାଲି କହଥିାଉ। ଏହି ଶବ
୍ �ାହା ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଦେ
ଖା�ାଏ ନାହିଁ ଆଉ �ଥାପି ଏକ ଚିନ୍ତାକ�ପ୍।

3.    �ରି୍�ୱ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରହ ୟ୍
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           �ରି୍�ୱ୍ ଈଶୱ୍ର ଶିକ୍ଷା 
ଏି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଏକ ଅଟନ୍�ି       । ଦେକବ� ଜଦେଣ ଈଶଵ୍ର ଅଛନ୍�ି ଓ
            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� ବିଶୱ୍ା କର� କାରଣ ବାଇବଲ ଏହା ପର୍କାଶ କଦେର। �ିନି ଜଣ ଈଶୱ୍ର ନୁହୁଁନ୍�ି,   ଏକ�ର୍ ଅଭିନୟ କରିବାର

  ଏକ ପର୍କାର ଶଦ୍େରଣୀ         “ ”    । ଏହା ଏକ ବିର�
ଧ୍ାଚରଣ କର�ଥିବା ମ� ଥିଲା �ାହାକ� �ରି୍ଈଶୱ୍ରବା
 ଦେବାଲି କ�ହା�ାଉଥିବା ଆ
ୟ୍
     ମଣଡ୍�ୀ 
ୱ୍ାରା ଦେ
ାଷ ାବୟ୍ �୍ କରା�ାଇଥିଲା। କିନ୍�� ବାଇବଲ,          ଉଭୟ ନୂ�ନ ଏବଂ ପ�ରା�ନ ନୟିମ ଶିକ୍ଷା 
ଏି ଦେ� ଦେକବ�

  ଜଦେଣ ଈଶୱ୍ର ଅଛନ୍�ି   । �ିଶାଇୟ ୪୫: ୫-        ୬ ପରି ଏକ ଅଂଶ ନଅି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �ୀଶ� [   ଏବଂ ଈଶୱ୍ର ] କହନ୍�ି, “  ଆମଦ୍େଭ
  
ାପର୍ଭ� [  ମୁଁ� �ିଦେହାବା],    ଆଉ 
ଵ୍�ିୀୟ ଦେକହି ନାହିଁ,     ଆମଭ୍ ଛଡା ଆଉ ପରଦେମଶୱ୍ର ନାହୁଁାନ୍�ି,      �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍କ� ନ ଜାଣିଦେଲ ଦେହୁଁ

   ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ର କଟୀବନ୍ଧନ କରିବା ” “             । �ହିଁଦେର ଆମଭ୍ ଛଡା ଦେ� ଆଉ ଦେକହି ନାହିଁ। ଆମଦ୍େଭ  
ାପର୍ଭ� ଆଉ 
ଵ୍�ିୀୟ ଦେକହି
”              ନାହିଁ। ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ଜଦେଣ ଈଶୱ୍ର ଅଛନ୍�ି। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ଈଶୱ୍ରବା
ୀ କାରଣ ବାଇବଲଆମକ�
  ତାହା ଶିକ୍ଷା 
ଏି।

    �ରି୍�ୱ୍ ଈଶୱ୍ର ବିଷୟଦେର ଶିକ୍ଷା  କାଦେଶ,       ପ�ଣି ବାଇବଲଆମକ� ଏହା ଶିକ୍ଷା 
ଏି ଦେ�,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ�
    ଈଶୱ୍ର ମଧୟ୍ �ିନି ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି             । ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� ବିଶୱ୍ା କର� କାରଣ ବାଇବଲ ଏପରି କଦେହ। ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା

            
ଏି ନାହିଁ ଦେ� ଜଦେଣ ଈଶୱ୍ର ଅଛନ୍�ି �ିଏ �ିଦେନାଟି ରପୂଦେର ବି
ୟ୍ମାନ। �� ଦେମ H20   ର ଅନୁରପୂ ଜାଣ,   ତାହା ଏକ ଗ୍ୟା ,୍  �ର�
  କିମବ୍ା କଠନି ଦେହାଇପାଦେର, ଠକ୍ି?        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ପରି ଅନୁରପୂ ବ� ବୟ୍ବହାର କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�     । �ଥାପି ଏହା ଏକ

 ବିର�
ଧ୍ଚରଣ ମ�,  କଥା ପର୍ ଙ୍ଗଦେର,  “ ”        ଏହାକ� ଆକୃ�ିଗ� କ�ହା�ାଏ ପ�ଣି ଏହା ଆ
ୟ୍ ମଣଡ୍�ୀ 
ୱ୍ାରା ନଷଟ୍ ଦେହାଇ�ାଇଥିଲା।
             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା କର�ନାହୁଁ� �ିଏ �ିଦେନାଟି ଭିନ୍ନ ଆକାରଦେର ବି
ୟ୍ମାନ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା 

              କର� ଦେ� ପିତା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି। ଆଉ ତାହା ମଣଡ୍�ୀ ଇ�ିହା ଦେର ଆଦେଲାଚନା ଦେହାଇନାହିଁ। �ଥାପି
                ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ପ��ର୍  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି ଓ �ଥାପି ପିତାଙ୍କଠାର� ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍�ି। ମୁଁ� ଏଠାଦେର

    ବନ୍ଧନୀ ଭାବଦେର ଦେ�ାଡିବା ଆବଶୟ୍କ କଦେର:          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର
       ଅଟନ୍�ି �ଥାପି ଉଭୟ ପିତା ଏବଂ ପ��ର୍ଙ୍କ ଠାର� ଭିନ୍ନ      । �� ମର ମ�ଣଡ୍ ବୟ୍ଥା ଦେହଉଛି କି?  ତାହା ଠକି    । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ

      ବିଷୟଗ�ଡି଼କ� ବ� ଝିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର �ାହା ଦେଶଷଦେର ଅଦେବାଧଗମୟ୍,      ଏହା ପର୍ାୟ  ବ� ଦେବଦେ� ମ�ଣଡ୍ବୟ୍ଥାଦେର ଦେଶଷ ହଏୁ।

     ବା �୍ବଦେର ଏହା ବ�୍4�ମାନ ଦେମା ପର୍�ି ଘଟିଲା,           ଦେମାର ଜଦେଣ ଉ��୍ମ ବନ୍ଧ� ଥିଦେଲ �ିଏ ଜଦେଣ ଶିକ୍ଷାନଦିେକ�ନ ଅଧୟ୍ାପକ �ିଏ
    ଦେମା ଠାର� ଅଧିକ ଚ�� ର ଅଟନ୍�ି               । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ୨୧ ବଷ4 ବୟ ର ଥିଦେଲ ଦେ ହାଭ4ାଡ4ର� ଶ�
ଧ୍ ଗଣି�ଦେର କିମବ୍ା ତାହା ପରି

       ଦେକଦେ�କ ଉପହା ଦେ�ାଗ୍ୟ ବିଷୟଦେର ପିଏଚଡି କରିଥିଦେଲ। ଜଦେଣ ଶିକ୍ଷାନଦିେକ�ନ ଅଧୟ୍ାପକ,      ଆଉ ଦେ ଥଦେର ଦେଛାଟ ଉପା ନା
         ଗୃହଦେର ଶିକ୍ଷା
ାନ କର�ଥିଦେଲ ଓ ତାହାଙ୍କର  ନ୍ାୟ� ଭାଙ୍ଗି ପଡି ଥିଲା       । ଏବଂ ଦେ ଦେ�ଉୁଁ  ବ� କହପିାର�ଥିଦେଲ ତାହାଦେହଲା, “  ଈଶୱ୍ର

 ଏକ ଅଟନ୍�ି    ”           । ଈଶୱ୍ର �ିନି ଅଟନ୍�ି। ପ�ଣି ବା �୍ବଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଆ ି ମଞଚ୍ର� ତାହାଙ୍କ� ବାହାର କରିବାକ� ପଡିଥିଲା। ଦେ 
              ଜୀବନଦେର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ ବ� ଝିବାକ�  କ୍ଷମ ଦେହାଇଥିଦେଲ। ଏହା ଦେହଉଛି ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି �ିଏ ପାଞଚ୍ଟି ଅନୁବା
ଦେର ବାଇବଲକ�

  ମ୍ରଣ କରିଅଛନ୍�ି,   ଏହାର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଶବ
୍          । ଏହା ପରିଦେଶଷଦେର ଅ�� ପ୍ଶ4ୀ ଅଦେଟ। �
ି ଦେ ବ� ଝି ପାଦେର ନାହିଁ,   ମୁଁ� ନଶିଚି୍�
   ଭାବଦେର ବ� ଝି ପାଦେର ନାହିଁ।

   ଆମର ବିଶୱ୍ା ର ଉକ୍�ି କଦେହ, “        ଈଶୱ୍ର ଅପରିବ�୍4�ି� ଭାବଦେର �ିନି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୟ୍କ୍�ିଦେର ବି
ୟ୍ମାନ, ପିତା, ପ��ର୍, ପବି�ର୍
     ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ମମ4ଦେର ଓ ଈଶୱ୍ରୀୟ ପରିପଣୂ୍4ଣତାଦେର  ମାନ       ” । ଏହି  ମ �୍ �ିନି ବୟ୍କ୍�ି  ଷୃଟି୍ ନୁହନ୍�ି। ଅଥ4ା�,୍   ପିତା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ

  ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,     ପ��ର୍  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,      ଓ ଆ�ମ୍ା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି   । କିନ୍��
  ଏହା ଚାଲୁ ରଦେହ, “       ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କା�4ୟ୍  ମପ୍ା
ନ କର�ଥିବା  �ଦେମ� ପ
ବୀ ”      । ଏକ ପ
ାନୁକ୍ରଦେମ ଅଦେଟ। �ରି୍�ୱ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କର

             ଅଧୀନତା ଅଛ।ି ଦେ ମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କା�4ୟ୍ ବ� ଅଛି ଏବଂ �ଥାପି ଦେ ମାଦେନ ଏକ ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି। ପରିଦେଶଷଦେର, ଅବଶୟ୍, 
     ମ �୍ ମାନବ ଭାଷା ବିଫ� ହଏୁ,     କାରଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଦେକୌଣ ି ଅନୁରପୂତା ନାହିଁ,       ଷୃଟି୍ଦେର ଏପରି କିଛି ନାହିଁ �ାହା ପର୍କୃ�ଦେର

      ଆମକ� �ରି୍�ୱ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ବ� ଝିବାଦେର  ାହା�ୟ୍ କରିପାରିବ       । ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବଣ୍4ଣନା କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା
         “  ”     କରିବାକ� ଦେ�ଉୁଁ ଶବ
୍ ପର୍ �୍� � କର� ତାହାର ଅନୁରପୂତା ନାହିଁ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ରି୍�ୱ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପରି ଏକ ଶବ
୍ ପର୍ �୍� �

କର�,        “�ାହା ଦେକବ� ଏକ ଲାଟିନ୍ ଶବ
୍ �ାହାର ଅଥ4 �ରି୍- ” ଅନ୍�ରୀପ ଅଦେଟ      । କିମବ୍ା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ର�ୱ୍ର �ିନି
                 ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ବିଷୟଦେର ବା�୍4ତାଳାପ କର�। କିନ୍�� ଦେଶଷଦେର  ମ �୍ ଭାଷା ବିଫ� ହଏୁ। ଏବଂ ଏହା ଦେ�ପରି ଦେହବା ଉଚି�୍ ଏହା ଆମ

                 ପର୍�ି ଏହା ଏକ ଆଶଚ୍�4୍ୟ ବିଷୟ ଦେହବା ଉଚି� ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଦେଶଷଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ବ�ଝା �ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
       ପ�ଣି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ବଣ୍4ଣନା କରା�ାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେ�, ଦେଶଷଦେର,  ତାହାଙ୍କର ମମ4ଦେର,  ଅ�� ପ୍ଶ4ୀ ଅଟନ୍�ି  ।
             ତାହା ଠକି ଅଛ।ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ର ନୁହୁଁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟଦେର  ବ� କିଛି ଆମକ� ବ� ଝିବାକ� ପଡିବ ନାହିଁ।

    ପିତା  ମପ୍ଣୂ4 ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି            । ପ��ର୍  ମପ୍ଣୂ4 ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି। ଆ�ମ୍ା  ମପ୍ଣୂ4 ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି।
         ଏବଂ �ଥାପି ଏକ ଈଶୱ୍ର ଅଛନ୍�ି। ଏହା �ରି୍�ୱ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରହ ୟ୍ ଅଦେଟ।

କ.        ଏହା ଦେ�ାହନଦେର ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗ�ଡି଼କ� ବ� ଝିବାଦେର ଆମକ�  ାହା�ୟ୍ କଦେର

        ପ�ନବ4ାର ��କ୍�ି�କ4ର ଚରମ  ଥ୍ାନଦେର ପହଞଚି୍ ଦେ ଦେ�ପରି ବାରମବ୍ାର କରନ୍�ି,       ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଏକ ଶକ୍�ି  ହ�ି ଛାଡିବାକ�
 ପ ନ୍
 କରନ୍�ି    । �ୀଶ� ଦେ ମାନଙ୍କ� କହଦିେଲ,      �ୟ୍  �ୟ୍ ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� କହଅୁଛ,ି      ଅବର୍ହାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦେହବା ପବୂ4ର� ମୁଁ� ଅଛି  ।

  ‘ ’          �ୀଶ� ମହାନ ମୁଁ� ଅଟନ୍�ି। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଈଶୱ୍ର ଦେମାଶାଙ୍କ� �ା�ର୍ାପ� �୍କର �ୃ�ୀୟ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପର୍ଜଜ୍�ି� ଦେହଉଥିବା
   ବ�
ାଦେର ଆପଣାକ� ପର୍କାଶ କଦେଲ,   ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେମାଶା ପଚାରିଦେଲ, “   ’�� ମର ନାମ କ ଣ?      �
ି ମୁଁ� �� ମଭ୍ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକ�
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�ିବି,       ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଜାଣିବା ଆବଶୟ୍କ ଦେ� �� ଦେମ କିଏ ”      । ଏବଂ ପର୍ଜଜ୍�ି� ଦେହଉଥିବା ବ�
ାର ଈଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “     ଆମଦ୍େଭ ଦେ� ଅଛ� ଦେ 
ଅଛ� ”          । ଦେ ହଠିାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  
ାପର୍ଭ� କିମବ୍ା �ିଦେହାବା ନାମ ପାଉ। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମହା ପବି�ର୍,     ମ �୍ ନାମ ବ�ର ମହାନ

 ବୟ୍କ୍�ିଗ� ନାମ      । ଦେ�ଣ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� �ିହ
ୂୀମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି, “       ଅବର୍ହାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦେହବା ପବୂ4ର� ମୁଁ� ଅଛି ”  ’  । ଦେ କ ଣ
                 କହଥୁିଦେଲ ତାହା ଦେ ମାଦେନ ଠକ୍ି ଭାବଦେର ବ� ଝିଦେଲ ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ପଥର ଦେଫାପାଡି଼ ମାରିବା ପାଇୁଁ ପଥର ଆଣିଦେଲ କାରଣ

               ଦେ ମାନଙ୍କ ମନଦେର ଦେ ଈଶୱ୍ରନନି୍
ା କର�ଥିଦେଲ କାରଣ ଦେ ଆପଣାକ� ମହାନ ଦେବାଲି 
ାବି କର�ଥିଦେଲ �ାହା �ା�ର୍ା ପ� �୍କର
             �ୃ�ୀୟ ଅଧୟ୍ାୟ ଅନୁ ାଦେର ମୁଁ� ଦେ� ଅଛି ଦେ ଅଛ।ି ଦେ ନଜିକ�  
ାପର୍ଭ� ଦେବାଲି 
ାବି କର�ଥିଦେଲ।

  ଏହା ଦେ�ାହନ ୧:    ୧ ପ
କ� ବୟ୍ାଖୟ୍ା କଦେର, “   ଆ
ୟ୍ଦେର ବାକ୍ୟ ଥିଦେଲ, [    ଦେ�ାହନଙ୍କ ଶବ
୍ �ୀଶ�ଙ୍କ ପାଇୁଁ]   ଓ [  �ୀଶ� ] 
    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ଙ୍ଗଦେର ଥିଦେଲ ଓ [�ୀଶ�]  ଈଶୱ୍ର ଥିଦେଲ ”       । ଈଶୱ୍ର�ୱ୍ର ଏକ 
ାବି। ବ�୍4�ମାନ ପ�ନବ4ାର ଦେ�ାହନ ୧:  ୧ ପ
ଦେର, 

      ଦେ�ାହନ କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି ଦେ� ଈଶୱ୍ର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟଦେର,  �ୀଶ� ଅଟନ୍�ି       । �ୀଶ�ଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର ଅଧକି କିଛି
     ଅଛ।ି ଏବଂ �ଥାପି ଦେ�ାହନ ୧ :         ୧ ପ
 କହଅୁଛି ଦେ� �ୀଶ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି     । ତାହାହିଁ �ିଦେହାବା ଶାକ୍ଷୀମାଦେନ

 ବ�ଝନ୍�ି ନାହିଁ,     କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ଗ୍ରୀକ୍ ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ            । ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ �ାହା କରନ୍�ି �� ମକ� ତାହା କହବିାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରିବାକ� 
ଅି
       ନାହିଁ। �
ି �� ଦେମ ଦେଗାଟିଏ  ହ�ି ଆଦେଲାଚନାଦେର ପର୍ଦେବଶ କର,          �ାହା  ବ� �� ମକ� କରିବାକ� ପଡିବ ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ ମାନଙ୍କ� ୧୮
  ପ
କ� ଦେନବାକ� ପଡିବ  “     । ଦେକହି ଦେକଦେବ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେ
ଖି ନାହିଁ,        ପିତାଙ୍କ ଦେକା� ଥ୍ି� ଅ
ଵ୍�ିୀୟ ପ��ର୍ ତାହାଙ୍କ� ପର୍କାଶ

କଦେଲ ”                । କିପରି ମାନବ ଭାଷା ନଶିଚି୍ନ୍� ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  �ୟ୍କ� ପର୍କାଶ କରିପାଦେର ନାହିଁ ତାହା �� ଦେମ ଦେ
ଖିପାର। ଦେ�ଣ�
              �ୀଶ� ବାରମବ୍ାର ପର ପ୍ର ବିର�
ଧ୍ଦେର ଧାରଣା ରଖନ୍�ି �ାହା ପର ପ୍ର ମଧୟ୍ଦେର �ୀବର୍  ମାଦେଲାଚନା ଜଣାପଦେଡ ଏବଂ �ଥାପି

        ଦେ  ବ�  �ୟ୍ ଅଦେଟ। ଅ
ଵ୍�ିୀୟ ଈଶୱ୍ର କିଏ ପିତାଙ୍କ ଦେକା� ଥ୍ି� କିଏ?   ଏହା ପିତା ନୁହୁଁନ୍�ି,    କାରଣ ଅ
ଵ୍�ିୀୟ ଈଶୱ୍ର
  ପିତାଙ୍କ ଦେକା� ଥ୍ି� ଅଟନ୍�ି       । ଅ
ଵ୍�ିୀୟ ଈଶୱ୍ର ଦେହଉଛନ୍�ି �ୀଶ�। ଦେକବ� �ୀଶ�,   �ିଏ ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,   ଦେ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ�

ଦେ
ଖିଅଛନ୍�ି,          ଦେ ପିତାଙ୍କ� ଦେ
ଖିଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଦେ�ଣ� ଦେ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ଜଣାଇବାଦେର  କ୍ଷମ ଅଟନ୍�ି     । ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେକବ� ୧୮
     ପ
କ� ନଅି। ଦେ ମାଦେନ �� ମକ� ଏକ�ଟିଆ ଛାଡିଦେବ।

   ଏହି କାରଣର� ଦେ�ାହନ ୨୦:      ୨୮ ପ
 ଏକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ଅଦେଟ         । ଏହା ଦେକବ� ଦେଥାମାର ଓଷଠ୍ଦେର ନୁଦେହୁଁ ମା�ର୍ ଏହା
           ଦେ�ାହନଙ୍କ ପ�ରା ପ� �୍କଦେର ଦେଶଷକର�ଥିବା  ୱ୍ୀକାରକ୍�ି ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଦେହବାର ବ�ଝା�ାଏ। ଦେଥାମା ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
         ପ�ନର��ଥ୍ି� ପର୍ଭ� ଓ କଣଟ୍ା ଚିହ୍ନ ବ� ଓ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷଦେ
ଶଦେର ଛ
ିର୍ ବ�କ� ଦେ
ଖନ୍�ି,      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ �ଦେ� ପଡି଼ ଚି�କ୍ାର

 କରନ୍�ି (       ଏବଂ ମଦେନରଖନ୍�� ଏହା ଏକ ଏକଈଶୱ୍ରବା
ୀ �ିହ
ୁୀ ଅଦେଟ),   ଦେ ଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ, “     ଦେମାହର ପର୍ଭ� ଓ ଦେମାହର
ଈଶୱ୍ର ”              । ଦେଥାମା ବ� ଝିପାରିଦେଲ ଦେ� ଦେଲାକମାଦେନ ମୃ�� ୟ୍ର� ଉଠନ୍�ି ନାହିଁ। ଦେକବ� ଈଶୱ୍ର ମୃ�� ୟ୍ର� ପ�ନର��୍ଥି� ହଅୁନ୍�ି। ଦେ�ଣ�

          ଦେଥାମାର  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି �� ମ ଓଷଠ୍ଦେର ଏବଂ ଦେମା ଓଷଠ୍ଦେର ଦେହବାକ� ଥିବା  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ଅଦେଟ;  ଦେମାହର ପର୍ଭ�,   ଦେମାହର ମାଲିକ
  ଓ ଦେମାହର ଈଶୱ୍ର।

ଖ.       ଦେକବ� ଈଶଵ୍ର��୍�ୱ୍  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଦେକୌ�ହ� ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧକି

          ଦେକବ� ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍  ମୱ୍ନ୍ଧୀୟ ଦେକୌ�� ହ� ଅଦେପକ୍ଷା �ରି୍�ୱ୍ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଏହି ପର୍ ଙ୍ଗ ପର୍�ି ଅଧିକ�ର ଅଦେଟ   । ଏହା
    “ ”ଦେହଉଛି କାରଣ �ୀଶ� ମହାନ ମୁଁ� ,     ଦେ�ଦେହ�� ଦେ ମଧୟ୍ ଦେ�ାହନ ୬:      ୩୫ ପ
ଦେର ଥିବା ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ପରି କହପିାରିଦେବ    । କାରଣ �ୀଶ�

କହନ୍�ି, “  ମୁଁ� ମହାନ୍, ”    ମୁଁ� �ାହା ଦେ ମଧୟ୍ କହପିାରନ୍�ି, “   ମୁଁ� ଜୀବନ
ାୟକ ଆହାର,        ଦେ� ଦେମା ନକିଟକ� ଆଦେ ଦେ କ
ାପି କ୍ଷ�ଧି� ଦେହବ
ନାହିଁ,   ଆଉ ଦେ� ଦେମା'        ଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ କ
ାପି �ୃଷି� ଦେହବ ନାହିଁ ”     । ଏହାର କାରଣ ଦେହଉଛି ଦେ ମହାନ, ‘ ’   ମୁଁ� �ାହା ଦେ 
କହପିାରନ୍�ି, “   ମୁଁ� ଜୀବନ
ାୟକ ଆହାର  ‘ ’        ”  । ମୁଁ� ଦେହଉଛି ଦେ ହି ଏକମା�ର୍ ବିଷୟ ଦେ� ପର୍କୃ�ଦେର ପରି�ୃପ�୍ କରିପାରିବ। ଏହା

    ‘ ’ ଦେହଉଛି କାରଣ �ୀଶ� ମହାନ ମୁଁ� କହପିାଦେର, “   ମୁଁ� ଜଗ�ର ଦେଜୟ୍ା�ି      ”     । ମୁଁ�  ମ �୍  �ୟ୍ର ଉ� ୍ ଅଦେଟ। ଏହା ଦେକବ� �ୀଶ� ହିଁ
ଈଶୱ୍ର,   ‘ ’  ‘ ’   ଦେ ଦେହଉଛନ୍�ି ମୁଁ� ମହାନ୍ ମୁଁ� ଦେ�ଣ� ଦେ କହପିାରିଦେବ, “   ମୁଁ� ଦେମଷଗ�ଡି଼କର 
ୱ୍ାର      । ମୁଁ� ପରି�ର୍ାଣ ଏବଂ ଜୀବନର

  ”     ‘ ’   ଅ
ୱି୍�ୀୟ ଉ� ୍ ଅଦେଟ। ଏହି କାରଣର� �ୀଶ� ମହାନ ମୁଁ� ଦେ� ଦେ କହପିାରନ୍�ି, “   ମୁଁ� ଉ��୍ମ ଦେମଷପା�କ ”     । ଦେ ହିଁ ଈଶୱ୍ର ଦେ 
           ‘ ’   ଆପଣା ଦେମଷଗ�ଡି଼କ ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣା ପର୍ାଣ 
ଏି। ଏହି କାରଣର� �ୀଶ� ହିଁ ମହାନ ମୁଁ� ଦେ� ଦେ କହପିାରିଦେବ, “    ମୁଁ� ପ�ନର��ଥ୍ାନ ଓ

ଜୀବନ ”    । ଦେ� ଦେ ଜୀବନର ଉ� ୍,       ମୃ�� ୟ୍ ପବୂ4ଦେର ଜୀବନ ଏବଂ ମୃ�� ୟ୍ ପଦେର ଜୀବନ       ‘ ’   । ଏହି କାରଣର� �ୀଶ� ହିଁ ମହାନ ମୁଁ� ଦେ� ଦେ 
   ଦେ�ାହନ ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର କହପିାରିଦେବ, “   ମୁଁ� ପର୍କୃ� 
ର୍ାକ୍ଷାଲତା,   �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେମାହର ଶାଖା      । �
ି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେମା ଠାଦେର ନ

      ର�ହ ଓ ମୁଁ� �� ମ ଠାଦେର ନ ର�ଦେହ,      �� ଦେମ ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ଫ�ଫ�ିବ ନାହିଁ ”        । ଦେ� ଦେ ଦେକବ� ଦେପାଷଣର ଉ� ୍ ଅଟନ୍�ି। ଏବଂ
       ‘ ’  ଏହାର କାରଣ ଦେହଉଛି ଦେ� �ୀଶ� ଦେହଉଛନ୍�ି ମହାନ ମୁଁ� ଦେ କହପିାରନ୍�ି, “  ମୁଁ� ପଥ,     ମୁଁ�  �ୟ୍ ଓ ମୁଁ� ଜୀବନ; ’    ଦେମା ଦେ
ଇ ନ ଗଦେଲ

    ଦେକହି ପିତାଙ୍କ ନକିଟକ� �ାଏ ନାହିଁ      । �ରି୍�ୱ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ବା
 ଦେକବ� ଦେବୌ
ଧ୍ିକ,    ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍  ମୱ୍ନ୍ଧୀୟ ଦେକୌ�� ହ�
   ବୟ୍�ୀ� �ାହା କିଛି ଅଦେଟ।

ଗ.        ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଈଶୱ୍ର�ୱ୍ର ମ�ବା
 ଦେକବ� ଦେ�ାହନଦେର ନାହିଁ

       ଦେ�ାହନ ଓ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଈଶୱ୍ର�ୱ୍ର ମ�ବା
 ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ପା� କରି,      ଦେ�ଉୁଁଠାକ� �ା�ର୍ାକରିବାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ��ନ୍ କର�
         ତାହା ଦେ�ାହନଦେର ଏଦେ�  ପ୍ଷଟ୍ କରା�ାଇଅଛି ଦେ� ଦେ ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି       । କିନ୍�� ଥଦେର ଏହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝିବା ପଦେର,  ଏହା

           ଆମକ� ଅନ୍ୟ ପ
ଗ�ଡି଼କ� ବ� ଝିବାଦେର  ାହା�ୟ୍ କଦେର �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନୂ�ନ ନୟିମ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ପାଇଥାଉ    ।  �ୟ୍ତା ଦେ�
            �ୀଶ� ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି �ାହା  ପ୍ଷଟ୍ କରାଏ କାହିଁକି �ୀଶ� ପାପ ବ� କ୍ଷମା କରିବାକ� 
ାବି କରନ୍�ି,     �ାହା ଦେକବ� ଈଶୱ୍ର ପାପ ବ�

 କ୍ଷମା କରିପାରିଦେବ      ‘ ’ । କାରଣ �ୀଶ� ଦେହଉଛନ୍�ି ମହାନ ମୁଁ� ,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝିବା କାହିଁକି ଦେ ନଜି ପାଇୁଁ  ମମ୍ାନ,   ଦେଗୌରବ ଓ
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  ଉପା ନା 
ାବି କରନ୍�ି,    �ାହା ଦେକବ� ଇଶଵ୍ରଙ୍କର ଅଦେଟ     । ଦେ�ଦେହ�� �ୀଶ� ହିଁ ଈଶୱ୍ର,      ଏହା ବ�ଝାଏ ଦେ� ପ�ରା�ନ ନୟିମଦେର
   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ପର୍ଦେୟାଗା�ମ୍କ ପ
ଗ�ଡିକ,       କାହିଁକି �ୀଶ�ଙ୍କ ପର୍�ି ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ପର୍ଦେୟାଗ କରା�ାଇପାରିବ,  ତାହା

    ଦେହଉଛି କାରଣ ଦେ ହିଁ ଈଶୱ୍ର    । ଏହା ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୨:         ୬ ପରି ପ
ଗ�ଡି଼କ� ବୟ୍ାଖ୍ୟା କଦେର �ାହା ବିଷୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖିଲୁ  ।
  ଏହା କଲ ୀୟ ୧:   ୧୯ ଓ ୨ 0       ପରି ପ
ଗ�ଡି଼କ� ବୟ୍ାଖ୍ୟା କଦେର ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଏହା କ�ହା�ାଇଛ,ି “    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ମ �୍ ପଣୂ୍4ଣତା

  �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ବା କଲା ”   । ଏହା ଦେରାମୀୟ ୯:    ୫ ପ
ଦେର ବୟ୍ାଖ୍ୟା କଦେର    । ଏହା �ୀ� ୨:    ୧୩ ପ
ଦେର ବୟ୍ାଖୟ୍ା କଦେର, 
         ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପାଉଲ �ୀ� ଙ୍କ� କହଅୁଛନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆନନ୍

ାୟକ ଭର ା ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଅଛ� ,  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମହାନ୍

         ଈଶୱ୍ର ଓ �ର୍ାଣକ�୍4ତା ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କ ଦେଗୌରବର ପର୍କାଶ ଅଦେପକ୍ଷାଦେର ଅଛ।ି

୪. ଉପ ଂହାର

 ଦେ�ାହନ ୧୦:       ୩୦ ପ
ର ପର୍ଶନ୍ ପର୍କୃ�ଦେର ଏହାର ଅଥ4 ନୁଦେହୁଁ,      କିନ୍�� �� ଦେମ ଏହାକ� ବିଶୱ୍ା କର କି?     ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ� ଏହି
        ଦେକାଠରୀଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଅଧିକାଂଶ  ମଭ୍ମ�ଃ ମ�ଣଡ୍ ଉଠାଉ ଓ କହ,ୁ ହୁଁ,     ମୁଁ� ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର   । ଏବଂ

               �ଥାପି ମୁଁ� ଏହି  ପତ୍ାହଦେର ନଜିକ� ଆଶଚ୍�4୍ୟଦେବାଧ କର�ଥିବାର ଦେ
ଦେଖ ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର କର�। �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ�
        ପର୍କୃ�ଦେର ବିଶୱ୍ା କର� କି ଦେ� �ୀଶ� ହିଁ ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି?

        �
ି ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର ବିଶଵ୍ା କରିଥାନ୍�ି ଦେ� �ୀଶ� ଦେହଉଛନ୍�ି ଈଶୱ୍ର,    ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4ୟ୍ ଦେହାଇଥାନ୍�ି,    ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ� ଦେ ପରି
   ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଦେର ବିଭକ୍� କରିଥାନ୍�ି?         �
ି ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� �ୀଶ� ଦେହଉଛନ୍�ି ଈଶୱ୍ର,   ମୁଁ� କହବିି କି, “  �� ଦେମ

ଜାଣ,            �� ଦେମ ରବିବାର ପର୍ଭା� ପାଇପାରିବ କିନ୍�� ଦେ ାମବାରର� ଶନବିାର ପ�4ୟ୍ନ୍� ଦେମା ଜୀବନର� ବାହାରି �ାଅ     । ମୁଁ� �ାହା ଚାଦେହୁଁ
   ତାହା କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ କି?”            ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4୍ୟ ଦେ� �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର ବିଶୱ୍ା କରିଥାନ୍�� ଦେ� �ୀଶ� ଦେହଉଛନ୍�ି ଈଶୱ୍ର, 

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଅବାଧୟ୍ କରିଥାନ୍�� କି?         �ୀଶ� କହନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର ପ୍ରର ଭାର ବହନ କରିବା ଉଚି�୍   । ଏବଂ
�ଥାପି,          ଆମର ପର୍ବୃ��ି୍ ଅଦେନକ ଥରଆମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କଠାର� ଅଲଗା ରହବିା,      ଏବଂ ପର ପ୍ରର ଭାର ବହନ ନ

 କରିବା ଅଦେଟ              । ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4୍ୟ ହଏୁ �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର ବିଶୱ୍ା କରିଥାନ୍�� ଦେ� �ୀଶ� ଦେହଉଛନ୍�ି ଈଶୱ୍ର
       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅବାଧୟ୍ ଦେହାଇଥାନ୍�� କି। ମୁଁ� ନଜିକ� ଏଫି ୀୟ ୪:    ୨୯ ଭ�ି ପ
ଗ�ଡିକଦେର ଦେ
ଦେଖ, “    �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମ�ଖର� ଦେକୌଣ ି

   କ�ଵାକ୍ୟ ନଗି4� ନ ଦେହଉ,       ବରଂ ଆବଶୟ୍କ ଅନୁ ାଦେର ନଷିଠ୍ାଜନକ ବାକ୍ୟ ନଗି4� ଦେହଉ,     ଦେ�ପରି ତାହା ଶଦ୍େରାତାମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ
  ପକ୍ଷଦେର ହ�ିଜନକ ହଏୁ ”            । �
ି ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� �ୀଶ� ଦେହଉଛନ୍�ି ଈଶୱ୍ର ଓ �ୀଶ� [ଈଶଵ୍ର]  ତାହାଙ୍କ

  ପଦ୍େରରି�ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ କହନ୍�ି, “            �
ି �� ମର ଉ��୍ମ କଥା କିଛି କହବିାକ� ନ ଥାଏ ଦେ�ଦେବ ମ�ଖ ବନ୍
 କର ”   । �ଥାପି ମୁଁ�
             ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଉପଦେର ବିଚାର  ତ୍ାନାନାନ୍�ରି� କଦେର କି ଓ �ଥାପି ଦେମାର ଏକ  ମାଦେଲାଚନାଆ�ମ୍ା ଅଛି କି?   ଅ�ଦେଥଷଠ୍  ଚୂନା

     ହ�ି ମୁଁ� କଥା କଦେହ କି?    ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4୍ୟ ହଏୁ କି?       ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4ୟ୍ ହଏୁ �
ି ମୁଁ� ତାହା କଦେର?       ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4୍ୟ କଦେର �
ି ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର
       ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଦେମାର ଉ��୍ମ ଦେମଷପା�କ ହିଁ ଈଶୱ୍ର,   ଦେକବ� �ୀଶ� ନୁହୁଁନ୍�ି,      କିନ୍�� �
ି ମୁଁ� ଦେମାର ଉ��୍ମ ଦେମଷପା�କଙ୍କ�
 ବିଶୱ୍ା କଦେର,       �ିଏ ଦେମା ପାଇୁଁ ଆପଣା ପର୍ାଣକ� 
ାନ କଦେଲ,   ଦେ ଈଶୱ୍ର ଥିଦେଲ,     ମୁଁ� କପଟୀତା ଜାରି ରଖିବି କି?    ଧମ4ୀୟ କଥା କହି ମୁଁ�

     ଦେମାର ପର୍ତାରଣାକାରୀ ହ
ୃୟକ� ଆଚଛ୍ା
ନ କରିବି କି?   ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4ୟ୍ ହଏୁ    । ଦେମାର  ପତ୍ାହକ�  ୱ୍ାଗ�।

                  ମୁଁ�  ମ �୍  ଷୃଟି୍ଦେର  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ବିଷୟଦେର �� ମ ମନରଆଖିଦେର ଭାବିବା ପ ନ୍
 ପାଇୁଁ କଦେର ଏବଂ ମୁଁ�  ନ୍ଦେ
ହ କଦେର �� ଦେମ ଏକ
      ଭିନ୍ନ ପର୍�ିଛବି  ହ�ି ଦେବାଧହଏୁ ଦେମା ଅଦେପକ୍ଷା ଆ ିବ           । ମୁଁ� ହକ୍ୁକା ମହାକାଶ 
ୂରବୀକ୍ଷଣ�ନ୍�ର୍  ଥ୍ାନକ� �ିବାକ� ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ�

  ପର୍�ି
ନି ଦେ ଠାକ� �ାଏ,      ଓ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚି�ର୍ ଅଛି        । ପାଠୟ୍ ପର୍ାୟ�ଃ  ବ4
ା ଅଧାମି4କ ଓ ଘୃଣାଜନକ ଅଦେଟ,   କିନ୍�� ଚି�ର୍ଗ�ଡି଼କ
  ଏହି ଜଗ�ର� ବାହାଦେର           । ଏବଂ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ବା �୍ବତାଦେର  ବ�ଠାର� ବଡ଼ ବିଷୟ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କଦେର,   ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ�

   ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କଦେର            । ଏହା ଏକ ଦେ ାମବଦ୍େରଦେରା ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ ଅଦେଟ। ଦେଟାପି ପରି ଦେ
ଖା�ାଏ। ଏହା M104, 
   �
ି ତାହା ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ         । ଏହା ଦେକାଟି ଦେକାଟି ତାରକାଙ୍କ� ଦେନଇ ଗଠ�ି ଅଦେଟ। ବା �୍ବଦେର,    ଆଦେଲାକର ଅଦେନକ ବିନ୍
� ବ�
      �ାହା �� ଦେମ ଦେ
ଖ ତାହା ତାରାଗ�ଡିକର ପ�ଞଜ୍ ଅଦେଟ         । ଦେ ଗ�ଡିକ ଦେକବ� ବୟ୍କ୍�ିଗ� ତାରା ବ� ନୁଦେହ। ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ର ଚାରିପାଖଦେର
             ଥିବା ବା
ାମୀ ରଙ୍ଗ ବିଶିଷଟ୍ ଗଳାକାର ବୃ��୍ ଅଣ�ବୀକ୍ଷଣ �ନ୍�ର୍  ାହା�ୟ୍ଦେର ଦେ
ଖା�ାଉଥିବା ମହାକାଶ ଧ�ିୂ ଅଦେଟ।

                 ଦେଜୟ୍ା�ିବି4ଜ୍ଞାନୀମାଦେନ ଦେକଦେବ ଧ�ିୂ ଦେ
ଖି ନାହୁଁାନ୍�ି। ଦେ ମାଦେନ ଭାବନ୍�ି ଦେ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ 
ାନା ଏ ପାଖର� ଦେ ପାଖ ପ�4୍ୟନ୍� ଏକ
                  ଇଞଚ୍ଦେର ହଏୁ� ହଜାର  ମାନ ଭାଗର ଏକ ଭାଗ ଦେହାଇପାଦେର। ଏବଂ �ଥାପି ଏହି ଅଣ�ବୀକ୍ଷଣ ଧ�ିୂ ଏଦେ� ଅଧିକ ଦେ� ଏହା ଏକ ଟାଣ

   ପଥର କାନ୍ଥ �ିଆରି କଦେର,    �ୂ4୍ୟ ଚାରିପାଖଦେର ନୁଦେହୁଁ,   ଗ୍ରହ ଚାରିପାଖଦେର ନୁଦେହୁଁ,   ଦେ ୌର ପର୍ଣା�ୀଦେର ନୁଦେହୁଁ;   ଏକ  ମଗ୍ର
 ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ ଚାରିପାଖଦେର,       �ାହା ୫୦୦ ନୟି�� ଆଦେଲାକ ବଷ4 
ୂରଦେର ଅଦେଟ   । ଦେ ାମବଦ୍େରଦେରା ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍, M104,  ଦେମାର

      ଉ��୍ମ ଦେମଷପା�କ �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଦେଗୌରବ ପର୍
ଶ4ନ କଦେର,           �ିଏ ଦେମା ପାଇୁଁ ଆପଣା ପର୍ାଣ 
ାନ କଦେଲ ଏବଂ �ିଏ ଦେମାଦେ�
            �� ମର ଭାର ବହନ କରିବାକ� ଆଦେ
ଶ 
ଅିନ୍�ି ଏବଂ ଦେକବ� ଅନୁଗ୍ରହ ବି ତ୍ାର କର�ଥିବା କଥା କ�ହନ୍�ି।

  କିନ୍�� ତାହା �� �ନାଦେର,    ବ�ଠାର� ଦେଛାଟ ପଶ�, ଦେଛାଟ,  ଦେବାଧହଏୁ କୀଟ,     ଦେବାଧହଏୁ ଏକ ପିମପ୍�ଡି଼ ବିଷୟଦେର ଭାବ,     ଏବଂ ତାହା ମୁଁ� ନଦିେଜ
ଅଦେଟ               । ଦେ ାମବଦ୍େରଦେରା ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ ଦେମାର �ର୍ାଣକ�୍4ତାର ଦେଗୌରବ ଦେଘାଷଣା କର�ଅଛି ଓ ମୁଁ� ଏକ ପିମପ୍�ଡି଼ ଅଦେଟ। ଏବଂ �ଥାପି, 

    ଦେ ହି �� �ନା ମଧୟ୍ ବିଫ� ହଏୁ        । ଦେ�ଦେହ�� ମୁଁ� ଏକ ପିମପ୍�ଡି଼ ଠାର� କମ୍ ନୁଦେହୁଁ,       କିନ୍�� �ୀଶ� ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି ଓ ଦେ 
        ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ଠାର� ମହାନ୍ ଅଟନ୍�ି �ାହା ଦେ ଦେବଶି  ଂଖ୍ୟାଦେର  ଷୃଟି୍ କରିଥିଦେଲ      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ଦେ
ଖିପାର�  ବ� ବିଷୟଠାର�

  ଦେ ମହାନ ଅଟନ୍�ି,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନୁଭ�ିୂ କରି ପାରିବା,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧାରଣା କରିପରିବା କିମବ୍ା କ�ପ୍ନା କରିପାରିବା   । ଏବଂ
�ଥାପି,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ��
ଧ୍ କର�        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ�  ୀମି� କରିଥାଉ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଅଣଦେ
ଖା
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       ’            କର�। ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ��କ୍�ି କର�ଅଛ� ଦେ� ଦେ କ ଣ କହଛୁନ୍�ି ତାହା ଦେ ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ। ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� �ୀଶ�
 ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି?

     ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଏହା ଏଦେ�  ର� ନୁଦେହୁଁ          ।  �ୟ୍ ଦେ� ଦେମାର ଓ �� ମର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ବି�କ4 ଅଛ,ି (    ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଥରଆମଦ୍େଭମାଦେନ
            ଦେଚ�ନ ଭାବଦେର ପାପ କରିବା ଏହା ଦେ ାମବଦ୍େରଦେରା ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ ଆମର ଏକ ବି�କ4),   ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଥର

  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ବି�କ4 ଅଛ,ି   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ଦେ
ଖିପାର�,       ତାହା ଦେହଉଛି ଆମ ଜୀବନଦେର ପାପର ଅବିଶୱ୍ା ନୀୟ ଶକ୍�ି   । ଏକ
             ପାପ �ାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ��କ୍�ି�କ4 କରିବାକ� ଆମକ� ଅନ୍ଧ କରିବ। ଦେ� ପିମପ୍�ଡି଼ମାଦେନ ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

      ମମ୍�ଖଦେର ଦେ ମାନଙ୍କର ଅଵଜ୍ଞାକାରୀ ମ�ଷଟି୍ କମପ୍ାଇ କହନ୍�ି, “     ମୁଁ� ଏହା ଦେମା ଦେଶୈ�ୀଦେର କରିବି      । �� ଦେମ ଦେମାଦେ� କିପରି ବ �୍ର୍
                 ପରିଧାନ କରାଇବ। �� ଦେମ ଦେମାଦେ� କିପରି ବ �୍ର୍ ପରିଧାନ କିବାକ� ଦେହବ କହି ପାରିବ ନାହିଁ। �� ଦେମ ଦେମାଦେ� କିପରି କଥା କହିଁବାକ� ଦେହବ

   ’        ”     କହି ପାରିବ ନାହିଁ। କ ଣ କରିବାକ� ଦେହବ ତାହା �� ଦେମ ଦେମାଦେ� କହପିାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଏହି ପର୍କାରର ବି�କ4 ଅଛ,ି   ବଣ୍4ଣନା କଦେର
   �
ି ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁଦେହୁଁ,   ପାପର ଅବିଶୱ୍ା ନୀୟ ଶକ୍�ି,           �ାହା ଆମର ପର୍ତାରଣାକାରୀ ହ
ୃୟ  ହ�ି ମିଶରି୍� ଅଦେଟ ଏବଂ ଏହା ଏକ

      ଶକ୍�ି �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ�ପ୍ନା କରିପାରିବଠାର� ବଡ଼ ଅଦେଟ        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଦିେଜ ଜୟ କରିପାର�ଥିବା ଦେ�ଦେକୌଣ ି ଶକ୍�ିଠାର�
   ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ବଡ଼ ଅଦେଟ।

     ଏବଂ �ଥାପି ଜୀବନ ଏକ �ା�ର୍ା ଅଦେଟ           । ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ�ର୍ ପଥଦେର ଚାଲିବାଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି �ା�ର୍ା ଆମର
               ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ  ହ�ି ଚାଲୁ। ଏହି �ା�ର୍ା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ଉ��୍ମ ଦେମଷପା�କ  ହ�ି ଚାଲୁ। ଏହି �ା�ର୍ା

             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ୀଶ�ଙ୍କ  ହ�ି ଚାଲୁ। ଏହି �ା�ର୍ା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଚାଲୁ। ଏବଂ ଚାଲିବାଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
             ଭ�ଲ୍ କରିଥାଉ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ କ୍ଷମାର ନଦିେବ
ନ କର�। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ୍ଷମା ପାଇଅଛ� । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ଭ�ଲ ବ�ର�

         ଶିକ୍ଷାଲାଭ କର� ଓ ବୃ
ଧ୍ି ଲାଭ କର�। ପ�ଣି ବୃ
ଧ୍ି ଲାଭ କରିବାଦେବଦେ�,       �ୀଶ� ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଆମର
   ବ�ଝାମଣା ଆମ  ହ�ି ବଦେଢ଼             । ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ପର୍କୃ�ଦେର ଆମ ପାଇୁଁ କିଏ ତାହା ଅଧିକର� ଅଧିକ ଦେ
ଖ�।

            ଦେ ହି  ମୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଜି ପାପର କ
�4୍ୟତା ଓ ପାପର ଶକ୍�ିକ� ଅଧିକ  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ଦେ
ଖ�   । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି �ା�ର୍ା ଏକ�ର୍ ଚାଲୁକର�,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାରମବ୍ାର ଶିଖିବାକ� ପାଉ ଦେ� �ୀଶ� ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,  ଦେ 

              ଗାଲିଲୀୟ ଭବିଷୟ୍
୍ବକ୍ତା ନୁହୁଁନ୍�ି �ିଏ ଗାଲିଲୀ  ମ�
ର୍ କୂ�ଦେର ଚାଲି ଚାଲି  ମ �୍ ଦେଲାକଙ୍କର ଭା�ୃ�ଵ୍ ବିଷୟଦେର ଶିକ୍ଷା
 ପର୍
ାନ କରନ୍�ି                । ଦେ ଜଦେଣ ଉ��୍ମ ପ�ର�ଷ ନ ଥିଦେଲ। ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅବତାର ଥିଦେଲ। ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ବାରମବ୍ାର

    ଶିଖ�। ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ଶିଖିବାଦେବଦେ�,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ଗଭୀର ବ�ଝାମଣାକ� ଆ ିବା ଆରମଭ୍ କର�,  ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ, 
   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର�,          ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମାଗ� ଓ ଦେଖାଜ� ଓ 
ୱ୍ାର ଆଘା� କର�,  ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�
      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ �୍ ଜୀବନର  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କ ନକିଟଦେର ପର୍ାଥ4ନା କର�ଅଛ� ,   ମ �୍ ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍,    ମ �୍ ବା �୍ବତାର

   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର ପର୍ାଥ4ନା କର�ଅଛ�     । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଘା� କର�,    ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ୀଶ�ଙ୍କ
 ନକିଟକ� ପହଞଚ୍� ଅଛ� ,   �ିଏ ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,   ‘ ’�ିଏ ମହାନ ମୁଁ� ,    �ିଏ  ମ �୍ ଜୀବନର  ାହା�ୟ୍କାରୀ      । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ�

ଏକ�ଟିଆ,              ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�ଝ� ଦେ� �ୀଶ� ଦେହଉଛନ୍�ି ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ର ଈଶୱ୍ର �ିଏ ଆମ ଶ�ୟ୍ା ପାଖଦେର ବ ି
  ଆମକ�  ାନ୍�ୱ୍ନା ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି             । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ କର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�ଝ� ଦେ� ଈଶୱ୍ର ହିଁ ଆମ ନମିନ୍ଦେ�

   ତାହାଙ୍କ ପର୍ାଣ 
ାନ କରିଅଛନ୍�ି:   ପିମପ୍�ଡି଼ ପାଇୁଁ ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍        । ଆଉ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତା�ପ୍�4ୟ୍ ଓ ଗ�ର��ୱ୍
  ପାଇୁଁ ଅନୁ ନ୍ଧାନ କର�,      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� ଦେକବ� �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ପାଉ,   ‘ ’ଦେ� ମହାନ ମୁଁ� ,   �ିଏ ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି।

"ବା �୍ବଦେର,"  �ୀଶ� କହଦିେଲ, “    ମୁଁ� ଓ ପିତା ଏକ ”।
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୩୪. ଶିଷ୍ୟତା

୧.    ଗମଷ ଏବଂ ଗମଷପାଳକର ରୂପକଳ୍ପ
         ଦେ�ାହନଙ୍କ 
ଶମ ଅଧୟ୍ାୟ ଦେମଷ ଏବଂ ଦେ ମାନଙ୍କର ଦେମଷପା�କଙ୍କ ରପୂକ�ପ୍ ଉପଦେର ଦେକନ୍
ରି୍�   । ଦେମଷପା�କଙ୍କ

  ବିଷୟଦେର ବଣ୍4ଣନା କରି,    ୩ ପ
ଦେର �ୀଶ� କହନ୍�ି, “  ଦେମଷଗ�ଡିକ ତା'   ର  ୱ୍ର ଶ�ଣନ୍�ି,   ଆଉ ଦେ [ଦେମଷପା�କ]   ନଜିର ଦେମଷ ବ�କ�
     ନାମ ଧରି ଡାକି ବାହାର କରି ଦେଘନ�ିାଏ             । ଦେ ନଜିର ଦେମଷ ବ�କ� ବାହାର କଲା ଉ�ତ୍ାଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ ଆଦେଗ ଆଦେଗ ଚାଦେଲ ଓ

    ଦେମଷଗ�ଡିକ ତାହାର ପଦେଛ ପଦେଛ ଚାଲନ୍�ି,     କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ତାହାର  ୱ୍ର ଚିହ୍ନନ୍�ି ” ’      । ତା ପଦେର ୭ ପ
ଦେର ରପୂକ ଟିକିଏ
    ପରିବ�୍4�ି� ଦେହାଇଅଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �ୀଶ� କହନ୍�ି, “   ମୁଁ� ଦେମଷଗ�ଡିକର 
ୱ୍ାର    । ଦେ�ଦେ� ଜଣ ଦେମା'  ପବୂ4ଦେର ଆ ିଅଛନ୍�ି,  ଦେ ମାଦେନ

    ମ ଦ୍େ� ଦେଚାର ଓ ଡକାୟ�,      କିନ୍�� ଦେମଷ ବ� ଦେ ମାନଙ୍କ କଥା ଶ�ଣିଦେଲ ନାହିଁ ”  । ଅନ୍ୟ ଶବ
୍ଦେର,    ଦେମଷଗ�ଡିକ ଜାଣିଥିଦେଲ ଦେ�
   ଦେ ମାଦେନ ପର୍କୃ� ଦେମଷପା�କ ନୁହୁଁନ୍�ି  ’। ତା ପଦେର,   ପ�ଣିଥଦେର ଦେ�ାହନ ୧୦:        ୧୧ ଓ ୧୪ ପ
ଦେର ରପୂକ ପରିବ�୍4�ି� ଦେହାଇଅଛି

  ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ କହନ୍�ି, “   ମୁଁ� ଉ��୍ମ ଦେମଷପା�କ;        ଉ��୍ମ ଦେମଷପା�କ ଦେମଷଗ�ଡିକ ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣା ପର୍ାଣ 
ଏି    । ମୁଁ� ଉ��୍ମ
       ଦେମଷପା�କ। ମୁଁ� ଦେମାର ନଜିର ଦେମଷଗ�ଡିକ� ଜାଦେଣ ଓ ଦେମା'    ନଜିର ଦେମଷଗ�ଡିକ ଦେମାଦେ� ଜାଣନ୍�ି ”।

      ଦେମଷପା�କ ଦେହଉଛନ୍�ି �ୀଶ� �ିଏ ତାହାଙ୍କ ଦେମଷଗ�ଡିକ� ଜାଣନ୍�ି          । ଦେ ଦେ  ବ�କ� ନାମଦେର ଜାଣନ୍�ି ଓ ଦେ ଦେ  ବ�କ� ଆଦେଗଇ
 ନଅିନ୍�ି। ଦେମଷଗ�ଡିକ,  ତାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ,   ଆମର ଦେମଷପା�କଙ୍କ� ଜାଣ�       । ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ପଦେଛ ପଦେଛ �ାଉ; 

      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମିଥୟ୍ା ଦେମଷପା�କମାନଙ୍କ ପଦେଛ ପଦେଛ �ାଉ ନାହୁଁ�      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍କୃ� ଦେମଷପା�କଙ୍କ ପଛଦେର �ାଉ।

               ଦେମଷପା�କ ରଦୂେପ �ୀଶ� ଓ ଦେମଷଗ�ଡିକ ରଦୂେପ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଚି�ର୍ ମୁଁ� ଆଜି  କାଦେ� ଦେ
ଖିବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିବା ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶର
  ପୃଷଠ୍ଭମିୂ ଗଠନ କଦେର,    �ାହା ଦେ�ାହନ ଅଧୟ୍ାୟ ୧୦:   ୨୨ ପ
ର� ଆରମଭ୍    । ଏଠାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଢ଼� , “  ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�

    �ିର�ଶାଲମଦେର ମନ୍
ରି ପର୍�ିଷଠ୍ା ପବ4 ପଡିଲା;   ଦେ  ମୟ ଶୀ�କା�,      ଆଉ�ୀଶ� ମନ୍
ରିଦେର ଶଦେଲାମନଙ୍କ ମଣଡ୍ପଦେର
ବ� ଲୁଥିଦେଲ        । ଦେ ଥିଦେର �ିହ
ୂୀମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଚାରିଆଦେଡ ଦେଘରି ପଚାରବାକ� ଲାଗିଦେଲ,     ଆଉ ଦେକଦେ� କା� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�

  ନ୍ଦେ
ହଦେର ରଖିବ?   �
ି �� ଦେମ ଖ୍ରୀଷଟ୍,     ତାହାଦେହଦେଲ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  ପ୍ଷଟ୍ ରଦୂେପ କ�ହ ’     । ଏହା  ମଭ୍ବ�ଃ ଏକ  ଚଦ୍େଚାଟ
  ଅନୁ ନ୍ଧାନ ନୁଦେହୁଁ।  ମଭ୍ବ�ଃ,             ାନଦେହଡରି୍ନ୍ ପରି ଦେ ମାଦେନ ଏକ ଆଇନଗ� ଅଭିଦେ�ାଗ କରିବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଦେଲ ଓ ଦେ ମାଦେନ ଏହାକ�

    ତାହାଙ୍କ ନଜି ଓଷ଼ଠ୍ର� ଶ�ଣିବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଦେଲ।

 ଦେ�ଣ� �ୀଶ�,   ଦେ�ପରି ବାରମବ୍ାର କରନ୍�ି,        ଦେ ପରି ଦେ ମାନଙ୍କ ପଚାରିଥିବା ପର୍ଶନ୍ ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି, “  �ୀଶ�
  ଦେ ମାନଙ୍କ� ଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ, “   ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� କହଅିଛ,ି     କିନ୍�� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ନାହୁଁ;     ଦେମାହର ପିତାଙ୍କ ନାମଦେର ମୁଁ�

   ଦେ�ଉୁଁ ଦେ�ଉୁଁ କମ4 କର�ଅଛ,ି  ’   ଦେ ହ ିବ� ଦେମା ବିଷୟଦେର  ାକ୍ଷୟ୍ ଦେ
ଉଅଛ;ି    କିନ୍�� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର�ନାହୁଁ,  କାରଣ
    �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେମାହର ପଲର ଦେମଷ ନୁହୁଁ  । ଦେମା'            ଦେମଷ ବ� ଦେମାହର  ୱ୍ର ଶ�ଣନ୍�ି ଓ ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଜାଦେଣ ଓ ଦେ ମାଦେନ ଦେମାହର

  ପଦେଛ ପଦେଛ ଚାଲନ୍�ି,      ପ�ଣି ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଅନନ୍� ଜୀବନ 
ଏି,        ଆଉ ଦେ ମାଦେନ କ
ାପି ଦେକଦେବ ଦେହୁଁ ବିନଷଟ୍ ଦେହଦେବ ନାହିଁ,   ପ�ଣି ଦେକହି
’     ଦେମା ହ �୍ର� ଦେ ମାନଙ୍କ� ହରଣ କରିବ ନାହିଁ      । ଦେମାହର ପିତା ଦେମାଦେ� �ାହା ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି,   ତାହା  ବ�ଠାର� ବହମୁଲ୍ୂୟ,   ଆଉ ପିତାଙ୍କ

      ହ �୍ର� ଦେକହି ତାହା ହରଣ କରି ପାଦେର ନାହିଁ ”।

          �ୀଶ� ଦେ ମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ ପର୍ଶନ୍ର ଉ��୍ର  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ଦେ
ଇ ାରିଛନ୍�ି      । ଦେ �ାହା କହନ୍�ି ତାହା
       ଦେ ମାଦେନ ଶ�ଣ� ନାହୁଁାନ୍�ି ଆଉ ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ କା�4୍ୟଗ�ଡିକର ମହ��୍ୱ୍,    କିମବ୍ା କା�4୍ୟ ବ� ଦେ
ଖ� ନାହୁଁାନ୍�ି  । ବା �୍ବଦେର, 
               ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ କଥା ବ� ଝିବାକ� ଅ ମଥ4 ଥିଦେଲ ପ�ଣି ତାହାଙ୍କ କା�4୍ୟ ବ� ବ� ଝିବାକ� ଅ ମଥ4 ଥିଦେଲ କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ବିଶୱ୍ା 

 କଦେଲ ନାହିଁ                । ଦେ ମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଅ ମଥ4 ଥିଦେଲ କାରଣ ଦେ ମାଦେନ �ୀଶ�ଙ୍କ ଦେମଷ ନ ଥିଦେଲ। ଏହା ଦେହଉଛି ବାଇବଲ
    “ ”          ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଦେନାନୀ� ଦେବାଲି କହଥିାଉ। ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପିତା ତାହାଙ୍କ ନଜିର କରିବାକ�  ଠକି
              ଦେମଷଗ�ଡି଼କ� ମଦେନାନୀ� କରିଅଛନ୍�ି ଆଉ ଦେ ଦେ ହି ଦେମଷଗ�ଡି଼କ� �ୀଶ�ଙ୍କ� 
ଅିନ୍�ି �
ୱ୍ାରା �ୀଶ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଅନନ୍� ଜୀବନ

               ଦେ
ଦେବ। ଦେମଷଗ�ଡି଼କ �ୀଶ�ଙ୍କ  ୱ୍ର ଜାଣନ୍�ି। ଦେ ଗ�ଡିକ �ୀଶ�ଙ୍କ ପଦେଛ ପଦେଛ ଚାଲନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ ଗ�ଡିକ� ପିତାଙ୍କ ହ �୍ର� ଦେକହି
    ହରଣ କରି ପାଦେର ନାହିଁ। କାହିଁକି?      କାରଣ ପିତାଙ୍କଠାର� ମହାନ ଆଉ ଦେକହି ନାହିଁ।

୨.  ଦେ�ାହନ ୧୦: ୩୦- "    ମୁଁ� ଓ ପିତା ଏକ"

      ଏହା ପଦେର  ମଗ୍ର ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଅ�ି ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ,           ି
ଧ୍ାନ୍� ମ�ୂକ ପ
ଗ�ଡି଼କ ପାଇୁଁ ପୃଷଠ୍ଭମିୂ ପର୍
ାନ କଦେର ଓ ତାହା
 ଦେ�ାହନ ୧୦:   ୩୦ ପ
 ଅଦେଟ         । �
ି �� ଦେମ �� ମର ବାଇବଲଦେର ପର୍ାଧାନ୍ୟତା ଓ ଗ�ର��ୱ୍ 
ଅି,     ଦେ�ଦେବ ଏହା ହିଁ ପର୍ମ�ଖ ଲକ୍ଷଣ  ।

      ଏହା କହି �ୀଶ� ତାହାଙ୍କ ଆଦେଲାଚନା ଦେଶଷ କରନ୍�ି, “    ମୁଁ� ଓ ପିତା ଏକ ”।

କ.  �ୀଶ� କ'   ଣ କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି

   ’   ୩୦ ପ
ଦେର �ୀଶ� କ ଣ କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି?         �ୀଶ� କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଓ ପିତା ଏକାପରି ଅଟନ୍�ି      । ଏହି ବିଷୟଦେର ଗ୍ରୀକ୍  ଂପଣୂ୍4ଣ
    ଭାବଦେର  ପ୍ଷଟ୍ ଅଦେଟ। �ୀଶ� କହନ୍�ି, “     ମୁଁ� ଓ ପିତା ଏକ ବିଷୟ ”          । ଦେ କହନ୍�ି ନାହିଁ ପିତା ଓ ମୁଁ� ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି। ଦେ ମାଦେନ
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    “ଦେ ମାନଙ୍କର ବୟ୍କ୍�ି�ୱ୍ଦେର ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍�ି। ବୟ୍କ୍�ି�ୱ୍/ ”          ବୟ୍କ୍�ି ଦେହଉଛି ଏପରି ଏକ ଶବ
୍ �ାହା ଗ� 
�ଇ  ହ ର୍ ବଷ4
          ଧରି ପିତା ଓ ପ��ର୍ଙ୍କ� ବଣ୍4ଣନା କରିବାକ� ମଣଡ୍�ୀ ବୟ୍ବହାର କରିବାଦେର ବୃ
ଧ୍ି ପାଇଅଛି       । କିନ୍�� ଦେ ମାଦେନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୟ୍କ୍�ି

     ଅଟନ୍�ି। ଦେକବ� ପଛକ� ୨୯ ପ
ଦେର ଦେ
ଖନ୍�� ; "       ଦେମାହର ପିତା ଦେମାଦେ� �ାହା ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି,   ତାହା  ବ�ଠାର� ବହମୁଲ୍ୂୟ।"  �� ମର
             
�ଇଟି ଭିନ୍ନ ବୟ୍କ୍�ି ଅଛନ୍�ି ଏବଂ �ୀଶ� କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଏବଂ ପିତା ଏକାପରି ଅଟନ୍�ି।

     �
ି ମୁଁ� ଏହାକ� ଅନ୍ୟ ଉପାୟଦେର କହପିାଦେର,   “ ”  “ ”    ମୁଁ� କହବିି ଈଶୱ୍ର ଓ ପିତା ଶବ
୍ ଭିନ୍ନ ଶଦ୍େରଣୀର ଅଦେଟ   ’   । �ୀଶ� କ ଣ କହଅୁଛନ୍�ି
              �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ବ� ଝିବାକ� �ାଉଅଛ� ଓ �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଈଶୱ୍ର�ୱ୍ ବ� ଝିବାକ� �ାଉଅଛ� ଦେ�ଦେବ ଏହି

             
�ଇଟି ଶଦ୍େରଣୀଗ�ଡିକ� ମିଶର୍ଣ ନ କରିବା ଜର�ରୀ ଅଦେଟ। �ୀଶ� ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି। ପିତା ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,    କିନ୍�� �ୀଶ� ପିତା ନୁହନ୍�ି।
                   ଦେ�ଣ� �ୀଶ� ଏବଂ ପିତା ଏକାପରି ନୁହୁଁନ୍�ି। ଦେ ତାହା 
ାବି କର�ନାହୁଁାନ୍�ି। �
ି ଦେ ଏହାର ଅଥ4 କରନ୍�ି ଦେ�ଦେବ ଦେ ଏହାକ� ଭିନ୍ନ

 ଭାବଦେର କହଥିାନ୍ଦେ�।


ୱି୍�ୀୟ�,         �ୀଶ� କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଈଶଵ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଦେପକ୍ଷାକୃ� କମ୍ ଅଟନ୍�ି     । �ୀଶ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଦେପକ୍ଷାକୃ� କମ୍
          ପ
ବୀ 
ାବି କର�ନାହୁଁାନ୍�ି। ମମ4ନମାଦେନ ଓ �ିଦେହାବା ଶାକ୍ଷୀମାଦେନ ନଶିଚି୍ନ୍� ଭାବଦେର ଭର୍ାନ୍� ଅଟନ୍�ି,    ଆଉ ଦେ ମାଦେନ ବାଇବଲ

   ମବ୍ନ୍ଧୀୟ  ମମ୍� ନୁହନ୍�ି         । ପର୍�ିକ୍ରିୟା ଦେ
ଖିବାକ� �� ମକ�  ବ� କରିବାକ� ପଡିବ। �ିହ
ୂୀମାଦେନ କ'  ଣ କଦେଲ?  �ୀଶ� କହଦିେଲ, “  ମୁଁ�
  ଓ ପିତା ଏକ ”   । ଦେ ମାଦେନ କହଥିିଦେଲ କି, “           ଠକ୍ି ଦେ ଜଦେଣ  ୱ୍�ନ୍�ର୍ ବୟ୍କ୍�ି ଦେବାଲି 
ାବି କର�ଛନ୍�ି ମା�ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର�

   ଅଦେପକ୍ଷାକୃ� କମ୍ ପ
ବୀଦେର ଅଛନ୍�ି,         ଦେ�ଣ� ଦେ ଭ�ଲ୍ ଦେହାଇପାରନ୍�ି କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଛାଡି ପାରିବା?”

ନା                । ଦେ ମାଦେନ ଈଶୱ୍ରନନି୍
ା ନମିନ୍ଦେ� 
ଣଡ୍ ଭାବଦେର ବାଇବଲ �ାହା ଆବଶୟ୍କ କଦେର ତାହା କଦେଲ। ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ମାରିବା
       ପାଇୁଁ ପଥର ଉଠାଇଦେଲ। ୩୩ ପ
ଦେର ଦେ ମାଦେନ ଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ, "       ଉ��୍ମ କମ4 ନମିନ୍ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେତାଦେ� ପଥର ଦେଫାପାଡ�

ନାହୁଁ�,    କିନ୍�� ଈଶୱ୍ର ନନି୍
ା ନମିନ୍ଦେ�,       ପ�ଣି �� ମନୁଷୟ୍ ଦେହାଇ ଆପଣାକ� ଈଶୱ୍ର ଦେବାଲାଉଥିବାର�।"    ବାକ୍ୟାଂଶ �ାହା ବି ଦେହଉ, “  ମୁଁ�
  ” ଏବଂ ପିତା ଏକ ଅଥ4ା�,     ଏହା ଏକ ଈଶୱ୍ର�ୱ୍ 
ାବି ଅଦେଟ            । ଏହା ଏକ ଈଶୱ୍ର�ୱ୍ 
ାବି ଅଦେଟ। ଏହା ଦେହଉଛି 
ାବି ଦେ� �ୀଶ�

            ଦେହଉଛନ୍�ି ଈଶୱ୍ର ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ଏଥିପାଇୁଁ ତାହାଙ୍କ� ପଥର ଦେଫାପାଡିବାକ� �ାଉଛନ୍�ି। �ୀଶ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଦେପକ୍ଷାକୃ�
           କମ୍ ଦେବାଲି 
ାବି କର�ନାହୁଁାନ୍�ି ଏବଂ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଭାଷା କହଥିିଦେଲ ଦେ ମାଦେନ ତାହା ବ� ଝିଥିଦେଲ।

   ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� ପିତା/    ପ��ର୍ର ଭାଷା ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି,    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପ��ର୍, ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
       ଭାବ� ଦେ� ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ଦେ 
ାବି କର�ଛନ୍�ି [    ଦେଲାକମାଦେନ ହଏୁ� କହି ପାରନ୍�ି]    ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଦେପକ୍ଷାକୃ� କମ୍  ଥ୍ାନ  ।

            ମା�ର୍ ୩୬ ପ
ଦେର ଦେ
ଖ। �ୀଶ� ଦେ ମାନଙ୍କ ଈଶୱ୍ରନନି୍
ାର ଅଭିଦେ�ାଗ ବିଷୟଦେର କହଛୁନ୍�ି ଓ ଦେ କହନ୍�ି, ‘    ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
ପ��ର୍,   ଏହା ମ� କହବିାର�,     �� ଈଶୱ୍ରନନି୍
ା କର�ଅଛ� ଦେବାଲି କହଅୁଛ?'”  ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� ନଜିକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

   ପ��ର୍ ଦେବାଲି 
ାବି କରନ୍�ି,          �ିହ
ୁୀମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଈଶୱ୍ର ଦେବାଲି 
ାବି କରିବା ବିଷୟଦେର �ଥାଥ4 ଭାବଦେର ବ� ଝିଥିଦେଲ   । ଦେ�ଣ� �ୀଶ�
     ଓ ପିତା ଭିନ୍ନ ବୟ୍କ୍�ି ଦେବାଲି କହବିାଦେର,       �ୀଶ�ଙ୍କ� ଏକ ନମିନ୍  ଥ୍ାନ ଆଦେରାପ କରିବା ନୁଦେହୁଁ      । ଦେ�ଉୁଁ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଦେ କହଥୁିଦେଲ

     ଦେ ମାଦେନ ତାହା ବ� ଝିଥିଦେଲ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� କହନ୍�ି, “    ”        ମୁଁ� ଓ ପିତା ଏକ ଦେ ମାଦେନ ଠକ୍ି ଭାବଦେର ବ�ଝନ୍�ି ଦେ� �ୀଶ� ନଜିକ� ଈଶୱ୍ର
  ଦେବାଲି 
ାବି କର�ଥିଦେଲ     । ଏହି କାରଣର� ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୨:      ୬ ପରି ପ
ଗ�ଡି଼କ ଅ�ୟ୍ନ୍� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ    । ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପାଉଲ

କହନ୍�ି, “                 �
ବିା �ୀଶ� ଈଶୱ୍ରରପୂୀ ଦେହଦେଲ ଦେହୁଁ ଦେ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ  ହ�ି  ମାନ ଦେହାଇ ରହବିା ନଜି ନମିନ୍ଦେ� ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ
  ମଦେନ କଦେଲ ନାହିଁ ”  “ ”             । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ରପୂ ଶବ
୍ �ାହାକ� ଅନୁବା
 କର� ଦେ ହି ଶବ
୍ଟି କିଛି ନମିନ୍ ପର୍�ିଲିପି  ଚିୂ� କଦେର ନାହିଁ।
         କିନ୍�� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପାଉଲ ଫିଲିପପ୍ୀୟମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି ଦେ� �ୀଶ� ଈଶୱ୍ରରପୂୀ ଦେହଦେଲ ଦେହୁଁ,     ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଦେ 

   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ �ଥାଥ4 ପର୍�ିନଧିି�ୱ୍ ଥିଦେଲ           । ଏହା ବିଷୟଦେର କିଛି ନୁୟ୍ନତା ନାହିଁ। ଏବଂ �ୀଶ� କ
ାପି ଈଶଵ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଦେପକ୍ଷାକୃ�
                  କମ୍ ଦେବାଲି 
ାବି କରନ୍�ି ନାହିଁ। ଦେ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଦେକଦେବ ବି ଆପଣାକ� ମମ4ନ୍ ଓ �ିଦେହାବା ଶାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି ଏକ  ଷୃଟି୍

          ପର୍ାଣୀ ଦେବାଲି 
ାବି କରନ୍�ି ନାହିଁ �ାହା ଦେ ମାଦେନ ଦେ ଅଟନ୍�ି ଦେବାଲି କହନ୍�ି।

ଖ.  �ୀଶ� କ'   ଣ କହଅୁଛନ୍�ି

     ଦେ�ଣ� �ୀଶ� ତାହା ହିଁ କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି            । ଦେ କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଏବଂ ପିତା ଏକାପରି ଅଟନ୍�ି। ଏବଂ �ଥାପି,      ଦେ କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି ଦେ� ଦେ 
   ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଦେପକ୍ଷାକୃ� କମ୍ ଅଟନ୍�ି    ’  । ଦେ�ଦେବ �ୀଶ� କ ଣ କହଅୁଛନ୍�ି?

 �ୀଶ� କହଦିେଲ, “    ମୁଁ� ଓ ପିତା ଏକ ”         “  ”  । ପିତା ଏବଂ ପ��ର୍ ପୃଥକ ବୟ୍କ୍�ି ଦେହାଇଥିବାଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଉଭୟ ଏକ ଇଶୱ୍ର। ଦେ�ାହନ
୧୦:          ୩୦ ପ
 ଦେହଉଛି  ମଗ୍ର ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଇଶୱ୍ର�ୱ୍ର ଏକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ  ଦେ�ୟ୍ାକ୍�ି       । ଜଣକ� ଦେ
ଖିବା ହିଁ ଅନ୍ୟକ� ଦେ
ଖିବା।

                ଜଣଙ୍କ ଶ�ଣିବା ହିଁ ଅନ୍ୟ ଜଣର ଶ�ଣିବା। ପ��ର୍ଙ୍କ� ଦେଗୌରବ କରିବା ହିଁ ପିତାଙ୍କ� ଦେଗୌରବ କରିବା। ଏବଂ ପ�ନବ4ାର,   �� ଦେମ ଏହାକ�
  ଅ
�ବ
�ଦେର ମଧୟ୍ ଦେ
ଖିପାରିଦେବ            । �� ଦେମ ଧୟ୍ାନ ଦେ
ଲ କି କାହା ହ �୍ର� ଆମକ� ହରଣ କରା�ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ?   ୨୮ ପ
ର�

 ଆରମଭ୍ କରି, “                  ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଅନନ୍� ଜୀବନ 
ଏି ଆଉ ଦେ ମାଦେନ କ
ାପି ଦେକଦେବ ଦେହୁଁ ବିନଷଟ୍ ଦେହଦେବ ନାହିଁ ପ�ଣି ଦେକହି ଦେମା ହ �୍ର�
     ଦେ ମାନଙ୍କ� ହରଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ [  ଅଥ4ା�୍ �ୀଶ�]      । ଦେମାହର ପିତା ଦେମାଦେ� �ାହା ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି,   ତାହା  ବ�ଠାର� ମଲ୍ୂୟବାନ,  ଆଉ

       ପିତାଙ୍କ ହ �୍ର� ଦେକହି ତାହା ହରଣ କରି ପାଦେର ନାହିଁ ”         “  । ଏ ବ� ରହ ୟ୍ ଅଦେଟ। ଏହା ରହ ୟ୍ ଅଦେଟ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ରି୍�ୱ୍
”              ଈଶୱ୍ର ଦେବାଲି କହଥିାଉ। ଏହି ଶବ
୍ �ାହା ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଦେ
ଖା�ାଏ ନାହିଁ ଆଉ �ଥାପି ଏକ ଚିନ୍ତାକ�ପ୍।

3.    �ରି୍�ୱ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରହ ୟ୍
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           �ରି୍�ୱ୍ ଈଶୱ୍ର ଶିକ୍ଷା 
ଏି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଏକ ଅଟନ୍�ି       । ଦେକବ� ଜଦେଣ ଈଶଵ୍ର ଅଛନ୍�ି ଓ
            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� ବିଶୱ୍ା କର� କାରଣ ବାଇବଲ ଏହା ପର୍କାଶ କଦେର। �ିନି ଜଣ ଈଶୱ୍ର ନୁହୁଁନ୍�ି,   ଏକ�ର୍ ଅଭିନୟ କରିବାର

  ଏକ ପର୍କାର ଶଦ୍େରଣୀ         “ ”    । ଏହା ଏକ ବିର�
ଧ୍ାଚରଣ କର�ଥିବା ମ� ଥିଲା �ାହାକ� �ରି୍ଈଶୱ୍ରବା
 ଦେବାଲି କ�ହା�ାଉଥିବା ଆ
ୟ୍
     ମଣଡ୍�ୀ 
ୱ୍ାରା ଦେ
ାଷ ାବୟ୍ �୍ କରା�ାଇଥିଲା। କିନ୍�� ବାଇବଲ,          ଉଭୟ ନୂ�ନ ଏବଂ ପ�ରା�ନ ନୟିମ ଶିକ୍ଷା 
ଏି ଦେ� ଦେକବ�

  ଜଦେଣ ଈଶୱ୍ର ଅଛନ୍�ି   । �ିଶାଇୟ ୪୫: ୫-        ୬ ପରି ଏକ ଅଂଶ ନଅି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �ୀଶ� [   ଏବଂ ଈଶୱ୍ର ] କହନ୍�ି, “  ଆମଦ୍େଭ
  
ାପର୍ଭ� [  ମୁଁ� �ିଦେହାବା],    ଆଉ 
ଵ୍�ିୀୟ ଦେକହି ନାହିଁ,     ଆମଭ୍ ଛଡା ଆଉ ପରଦେମଶୱ୍ର ନାହୁଁାନ୍�ି,      �� ମଦ୍େଭ ଆମଭ୍କ� ନ ଜାଣିଦେଲ ଦେହୁଁ

   ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ର କଟୀବନ୍ଧନ କରିବା ” “             । �ହିଁଦେର ଆମଭ୍ ଛଡା ଦେ� ଆଉ ଦେକହି ନାହିଁ। ଆମଦ୍େଭ  
ାପର୍ଭ� ଆଉ 
ଵ୍�ିୀୟ ଦେକହି
”              ନାହିଁ। ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ଜଦେଣ ଈଶୱ୍ର ଅଛନ୍�ି। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ଈଶୱ୍ରବା
ୀ କାରଣ ବାଇବଲଆମକ�
  ତାହା ଶିକ୍ଷା 
ଏି।

    �ରି୍�ୱ୍ ଈଶୱ୍ର ବିଷୟଦେର ଶିକ୍ଷା  କାଦେଶ,       ପ�ଣି ବାଇବଲଆମକ� ଏହା ଶିକ୍ଷା 
ଏି ଦେ�,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ�
    ଈଶୱ୍ର ମଧୟ୍ �ିନି ବୟ୍କ୍�ି ଅଟନ୍�ି             । ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� ବିଶୱ୍ା କର� କାରଣ ବାଇବଲ ଏପରି କଦେହ। ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା

            
ଏି ନାହିଁ ଦେ� ଜଦେଣ ଈଶୱ୍ର ଅଛନ୍�ି �ିଏ �ିଦେନାଟି ରପୂଦେର ବି
ୟ୍ମାନ। �� ଦେମ H20   ର ଅନୁରପୂ ଜାଣ,   ତାହା ଏକ ଗ୍ୟା ,୍  �ର�
  କିମବ୍ା କଠନି ଦେହାଇପାଦେର, ଠକ୍ି?        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ପରି ଅନୁରପୂ ବ� ବୟ୍ବହାର କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�     । �ଥାପି ଏହା ଏକ

 ବିର�
ଧ୍ଚରଣ ମ�,  କଥା ପର୍ ଙ୍ଗଦେର,  “ ”        ଏହାକ� ଆକୃ�ିଗ� କ�ହା�ାଏ ପ�ଣି ଏହା ଆ
ୟ୍ ମଣଡ୍�ୀ 
ୱ୍ାରା ନଷଟ୍ ଦେହାଇ�ାଇଥିଲା।
             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା କର�ନାହୁଁ� �ିଏ �ିଦେନାଟି ଭିନ୍ନ ଆକାରଦେର ବି
ୟ୍ମାନ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା 

              କର� ଦେ� ପିତା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି। ଆଉ ତାହା ମଣଡ୍�ୀ ଇ�ିହା ଦେର ଆଦେଲାଚନା ଦେହାଇନାହିଁ। �ଥାପି
                ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ପ��ର୍  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି ଓ �ଥାପି ପିତାଙ୍କଠାର� ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍�ି। ମୁଁ� ଏଠାଦେର

    ବନ୍ଧନୀ ଭାବଦେର ଦେ�ାଡିବା ଆବଶୟ୍କ କଦେର:          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର
       ଅଟନ୍�ି �ଥାପି ଉଭୟ ପିତା ଏବଂ ପ��ର୍ଙ୍କ ଠାର� ଭିନ୍ନ      । �� ମର ମ�ଣଡ୍ ବୟ୍ଥା ଦେହଉଛି କି?  ତାହା ଠକି    । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ

      ବିଷୟଗ�ଡି଼କ� ବ� ଝିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର �ାହା ଦେଶଷଦେର ଅଦେବାଧଗମୟ୍,      ଏହା ପର୍ାୟ  ବ� ଦେବଦେ� ମ�ଣଡ୍ବୟ୍ଥାଦେର ଦେଶଷ ହଏୁ।

     ବା �୍ବଦେର ଏହା ବ�୍4�ମାନ ଦେମା ପର୍�ି ଘଟିଲା,           ଦେମାର ଜଦେଣ ଉ��୍ମ ବନ୍ଧ� ଥିଦେଲ �ିଏ ଜଦେଣ ଶିକ୍ଷାନଦିେକ�ନ ଅଧୟ୍ାପକ �ିଏ
    ଦେମା ଠାର� ଅଧିକ ଚ�� ର ଅଟନ୍�ି               । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ୨୧ ବଷ4 ବୟ ର ଥିଦେଲ ଦେ ହାଭ4ାଡ4ର� ଶ�
ଧ୍ ଗଣି�ଦେର କିମବ୍ା ତାହା ପରି

       ଦେକଦେ�କ ଉପହା ଦେ�ାଗ୍ୟ ବିଷୟଦେର ପିଏଚଡି କରିଥିଦେଲ। ଜଦେଣ ଶିକ୍ଷାନଦିେକ�ନ ଅଧୟ୍ାପକ,      ଆଉ ଦେ ଥଦେର ଦେଛାଟ ଉପା ନା
         ଗୃହଦେର ଶିକ୍ଷା
ାନ କର�ଥିଦେଲ ଓ ତାହାଙ୍କର  ନ୍ାୟ� ଭାଙ୍ଗି ପଡି ଥିଲା       । ଏବଂ ଦେ ଦେ�ଉୁଁ  ବ� କହପିାର�ଥିଦେଲ ତାହାଦେହଲା, “  ଈଶୱ୍ର

 ଏକ ଅଟନ୍�ି    ”           । ଈଶୱ୍ର �ିନି ଅଟନ୍�ି। ପ�ଣି ବା �୍ବଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଆ ି ମଞଚ୍ର� ତାହାଙ୍କ� ବାହାର କରିବାକ� ପଡିଥିଲା। ଦେ 
              ଜୀବନଦେର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ ବ� ଝିବାକ�  କ୍ଷମ ଦେହାଇଥିଦେଲ। ଏହା ଦେହଉଛି ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି �ିଏ ପାଞଚ୍ଟି ଅନୁବା
ଦେର ବାଇବଲକ�

  ମ୍ରଣ କରିଅଛନ୍�ି,   ଏହାର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଶବ
୍          । ଏହା ପରିଦେଶଷଦେର ଅ�� ପ୍ଶ4ୀ ଅଦେଟ। �
ି ଦେ ବ� ଝି ପାଦେର ନାହିଁ,   ମୁଁ� ନଶିଚି୍�
   ଭାବଦେର ବ� ଝି ପାଦେର ନାହିଁ।

   ଆମର ବିଶୱ୍ା ର ଉକ୍�ି କଦେହ, “        ଈଶୱ୍ର ଅପରିବ�୍4�ି� ଭାବଦେର �ିନି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୟ୍କ୍�ିଦେର ବି
ୟ୍ମାନ, ପିତା, ପ��ର୍, ପବି�ର୍
     ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ମମ4ଦେର ଓ ଈଶୱ୍ରୀୟ ପରିପଣୂ୍4ଣତାଦେର  ମାନ       ” । ଏହି  ମ �୍ �ିନି ବୟ୍କ୍�ି  ଷୃଟି୍ ନୁହନ୍�ି। ଅଥ4ା�,୍   ପିତା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ

  ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,     ପ��ର୍  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,      ଓ ଆ�ମ୍ା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି   । କିନ୍��
  ଏହା ଚାଲୁ ରଦେହ, “       ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କା�4ୟ୍  ମପ୍ା
ନ କର�ଥିବା  �ଦେମ� ପ
ବୀ ”      । ଏକ ପ
ାନୁକ୍ରଦେମ ଅଦେଟ। �ରି୍�ୱ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କର

             ଅଧୀନତା ଅଛ।ି ଦେ ମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କା�4ୟ୍ ବ� ଅଛି ଏବଂ �ଥାପି ଦେ ମାଦେନ ଏକ ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି। ପରିଦେଶଷଦେର, ଅବଶୟ୍, 
     ମ �୍ ମାନବ ଭାଷା ବିଫ� ହଏୁ,     କାରଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଦେକୌଣ ି ଅନୁରପୂତା ନାହିଁ,       ଷୃଟି୍ଦେର ଏପରି କିଛି ନାହିଁ �ାହା ପର୍କୃ�ଦେର

      ଆମକ� �ରି୍�ୱ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ବ� ଝିବାଦେର  ାହା�ୟ୍ କରିପାରିବ       । ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବଣ୍4ଣନା କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା
         “  ”     କରିବାକ� ଦେ�ଉୁଁ ଶବ
୍ ପର୍ �୍� � କର� ତାହାର ଅନୁରପୂତା ନାହିଁ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ରି୍�ୱ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପରି ଏକ ଶବ
୍ ପର୍ �୍� �

କର�,        “�ାହା ଦେକବ� ଏକ ଲାଟିନ୍ ଶବ
୍ �ାହାର ଅଥ4 �ରି୍- ” ଅନ୍�ରୀପ ଅଦେଟ      । କିମବ୍ା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ର�ୱ୍ର �ିନି
                 ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ବିଷୟଦେର ବା�୍4ତାଳାପ କର�। କିନ୍�� ଦେଶଷଦେର  ମ �୍ ଭାଷା ବିଫ� ହଏୁ। ଏବଂ ଏହା ଦେ�ପରି ଦେହବା ଉଚି�୍ ଏହା ଆମ

                 ପର୍�ି ଏହା ଏକ ଆଶଚ୍�4୍ୟ ବିଷୟ ଦେହବା ଉଚି� ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଦେଶଷଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ବ�ଝା �ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
       ପ�ଣି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ବଣ୍4ଣନା କରା�ାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେ�, ଦେଶଷଦେର,  ତାହାଙ୍କର ମମ4ଦେର,  ଅ�� ପ୍ଶ4ୀ ଅଟନ୍�ି  ।
             ତାହା ଠକି ଅଛ।ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ର ନୁହୁଁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟଦେର  ବ� କିଛି ଆମକ� ବ� ଝିବାକ� ପଡିବ ନାହିଁ।

    ପିତା  ମପ୍ଣୂ4 ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି            । ପ��ର୍  ମପ୍ଣୂ4 ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି। ଆ�ମ୍ା  ମପ୍ଣୂ4 ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି।
         ଏବଂ �ଥାପି ଏକ ଈଶୱ୍ର ଅଛନ୍�ି। ଏହା �ରି୍�ୱ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରହ ୟ୍ ଅଦେଟ।

କ.        ଏହା ଦେ�ାହନଦେର ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗ�ଡି଼କ� ବ� ଝିବାଦେର ଆମକ�  ାହା�ୟ୍ କଦେର

        ପ�ନବ4ାର ��କ୍�ି�କ4ର ଚରମ  ଥ୍ାନଦେର ପହଞଚି୍ ଦେ ଦେ�ପରି ବାରମବ୍ାର କରନ୍�ି,       ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଏକ ଶକ୍�ି  ହ�ି ଛାଡିବାକ�
 ପ ନ୍
 କରନ୍�ି    । �ୀଶ� ଦେ ମାନଙ୍କ� କହଦିେଲ,      �ୟ୍  �ୟ୍ ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� କହଅୁଛ,ି      ଅବର୍ହାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦେହବା ପବୂ4ର� ମୁଁ� ଅଛି  ।

  ‘ ’          �ୀଶ� ମହାନ ମୁଁ� ଅଟନ୍�ି। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଈଶୱ୍ର ଦେମାଶାଙ୍କ� �ା�ର୍ାପ� �୍କର �ୃ�ୀୟ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପର୍ଜଜ୍�ି� ଦେହଉଥିବା
   ବ�
ାଦେର ଆପଣାକ� ପର୍କାଶ କଦେଲ,   ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେମାଶା ପଚାରିଦେଲ, “   ’�� ମର ନାମ କ ଣ?      �
ି ମୁଁ� �� ମଭ୍ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକ�

The 52 Stories of the Bible



243

�ିବି,       ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଜାଣିବା ଆବଶୟ୍କ ଦେ� �� ଦେମ କିଏ ”      । ଏବଂ ପର୍ଜଜ୍�ି� ଦେହଉଥିବା ବ�
ାର ଈଶୱ୍ର କହନ୍�ି, “     ଆମଦ୍େଭ ଦେ� ଅଛ� ଦେ 
ଅଛ� ”          । ଦେ ହଠିାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  
ାପର୍ଭ� କିମବ୍ା �ିଦେହାବା ନାମ ପାଉ। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମହା ପବି�ର୍,     ମ �୍ ନାମ ବ�ର ମହାନ

 ବୟ୍କ୍�ିଗ� ନାମ      । ଦେ�ଣ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� �ିହ
ୂୀମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି, “       ଅବର୍ହାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦେହବା ପବୂ4ର� ମୁଁ� ଅଛି ”  ’  । ଦେ କ ଣ
                 କହଥୁିଦେଲ ତାହା ଦେ ମାଦେନ ଠକ୍ି ଭାବଦେର ବ� ଝିଦେଲ ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ପଥର ଦେଫାପାଡି଼ ମାରିବା ପାଇୁଁ ପଥର ଆଣିଦେଲ କାରଣ

               ଦେ ମାନଙ୍କ ମନଦେର ଦେ ଈଶୱ୍ରନନି୍
ା କର�ଥିଦେଲ କାରଣ ଦେ ଆପଣାକ� ମହାନ ଦେବାଲି 
ାବି କର�ଥିଦେଲ �ାହା �ା�ର୍ା ପ� �୍କର
             �ୃ�ୀୟ ଅଧୟ୍ାୟ ଅନୁ ାଦେର ମୁଁ� ଦେ� ଅଛି ଦେ ଅଛ।ି ଦେ ନଜିକ�  
ାପର୍ଭ� ଦେବାଲି 
ାବି କର�ଥିଦେଲ।

  ଏହା ଦେ�ାହନ ୧:    ୧ ପ
କ� ବୟ୍ାଖୟ୍ା କଦେର, “   ଆ
ୟ୍ଦେର ବାକ୍ୟ ଥିଦେଲ, [    ଦେ�ାହନଙ୍କ ଶବ
୍ �ୀଶ�ଙ୍କ ପାଇୁଁ]   ଓ [  �ୀଶ� ] 
    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ଙ୍ଗଦେର ଥିଦେଲ ଓ [�ୀଶ�]  ଈଶୱ୍ର ଥିଦେଲ ”       । ଈଶୱ୍ର�ୱ୍ର ଏକ 
ାବି। ବ�୍4�ମାନ ପ�ନବ4ାର ଦେ�ାହନ ୧:  ୧ ପ
ଦେର, 

      ଦେ�ାହନ କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି ଦେ� ଈଶୱ୍ର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟଦେର,  �ୀଶ� ଅଟନ୍�ି       । �ୀଶ�ଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର ଅଧକି କିଛି
     ଅଛ।ି ଏବଂ �ଥାପି ଦେ�ାହନ ୧ :         ୧ ପ
 କହଅୁଛି ଦେ� �ୀଶ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି     । ତାହାହିଁ �ିଦେହାବା ଶାକ୍ଷୀମାଦେନ

 ବ�ଝନ୍�ି ନାହିଁ,     କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ଗ୍ରୀକ୍ ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ            । ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ �ାହା କରନ୍�ି �� ମକ� ତାହା କହବିାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରିବାକ� 
ଅି
       ନାହିଁ। �
ି �� ଦେମ ଦେଗାଟିଏ  ହ�ି ଆଦେଲାଚନାଦେର ପର୍ଦେବଶ କର,          �ାହା  ବ� �� ମକ� କରିବାକ� ପଡିବ ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ ମାନଙ୍କ� ୧୮
  ପ
କ� ଦେନବାକ� ପଡିବ  “     । ଦେକହି ଦେକଦେବ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେ
ଖି ନାହିଁ,        ପିତାଙ୍କ ଦେକା� ଥ୍ି� ଅ
ଵ୍�ିୀୟ ପ��ର୍ ତାହାଙ୍କ� ପର୍କାଶ

କଦେଲ ”                । କିପରି ମାନବ ଭାଷା ନଶିଚି୍ନ୍� ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  �ୟ୍କ� ପର୍କାଶ କରିପାଦେର ନାହିଁ ତାହା �� ଦେମ ଦେ
ଖିପାର। ଦେ�ଣ�
              �ୀଶ� ବାରମବ୍ାର ପର ପ୍ର ବିର�
ଧ୍ଦେର ଧାରଣା ରଖନ୍�ି �ାହା ପର ପ୍ର ମଧୟ୍ଦେର �ୀବର୍  ମାଦେଲାଚନା ଜଣାପଦେଡ ଏବଂ �ଥାପି

        ଦେ  ବ�  �ୟ୍ ଅଦେଟ। ଅ
ଵ୍�ିୀୟ ଈଶୱ୍ର କିଏ ପିତାଙ୍କ ଦେକା� ଥ୍ି� କିଏ?   ଏହା ପିତା ନୁହୁଁନ୍�ି,    କାରଣ ଅ
ଵ୍�ିୀୟ ଈଶୱ୍ର
  ପିତାଙ୍କ ଦେକା� ଥ୍ି� ଅଟନ୍�ି       । ଅ
ଵ୍�ିୀୟ ଈଶୱ୍ର ଦେହଉଛନ୍�ି �ୀଶ�। ଦେକବ� �ୀଶ�,   �ିଏ ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,   ଦେ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ�

ଦେ
ଖିଅଛନ୍�ି,          ଦେ ପିତାଙ୍କ� ଦେ
ଖିଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଦେ�ଣ� ଦେ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ଜଣାଇବାଦେର  କ୍ଷମ ଅଟନ୍�ି     । ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେକବ� ୧୮
     ପ
କ� ନଅି। ଦେ ମାଦେନ �� ମକ� ଏକ�ଟିଆ ଛାଡିଦେବ।

   ଏହି କାରଣର� ଦେ�ାହନ ୨୦:      ୨୮ ପ
 ଏକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ଅଦେଟ         । ଏହା ଦେକବ� ଦେଥାମାର ଓଷଠ୍ଦେର ନୁଦେହୁଁ ମା�ର୍ ଏହା
           ଦେ�ାହନଙ୍କ ପ�ରା ପ� �୍କଦେର ଦେଶଷକର�ଥିବା  ୱ୍ୀକାରକ୍�ି ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଦେହବାର ବ�ଝା�ାଏ। ଦେଥାମା ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
         ପ�ନର��ଥ୍ି� ପର୍ଭ� ଓ କଣଟ୍ା ଚିହ୍ନ ବ� ଓ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷଦେ
ଶଦେର ଛ
ିର୍ ବ�କ� ଦେ
ଖନ୍�ି,      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ �ଦେ� ପଡି଼ ଚି�କ୍ାର

 କରନ୍�ି (       ଏବଂ ମଦେନରଖନ୍�� ଏହା ଏକ ଏକଈଶୱ୍ରବା
ୀ �ିହ
ୁୀ ଅଦେଟ),   ଦେ ଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ, “     ଦେମାହର ପର୍ଭ� ଓ ଦେମାହର
ଈଶୱ୍ର ”              । ଦେଥାମା ବ� ଝିପାରିଦେଲ ଦେ� ଦେଲାକମାଦେନ ମୃ�� ୟ୍ର� ଉଠନ୍�ି ନାହିଁ। ଦେକବ� ଈଶୱ୍ର ମୃ�� ୟ୍ର� ପ�ନର��୍ଥି� ହଅୁନ୍�ି। ଦେ�ଣ�

          ଦେଥାମାର  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି �� ମ ଓଷଠ୍ଦେର ଏବଂ ଦେମା ଓଷଠ୍ଦେର ଦେହବାକ� ଥିବା  ୱ୍ୀକାଦେରାକ୍�ି ଅଦେଟ;  ଦେମାହର ପର୍ଭ�,   ଦେମାହର ମାଲିକ
  ଓ ଦେମାହର ଈଶୱ୍ର।

ଖ.       ଦେକବ� ଈଶଵ୍ର��୍�ୱ୍  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଦେକୌ�ହ� ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧକି

          ଦେକବ� ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍  ମୱ୍ନ୍ଧୀୟ ଦେକୌ�� ହ� ଅଦେପକ୍ଷା �ରି୍�ୱ୍ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଏହି ପର୍ ଙ୍ଗ ପର୍�ି ଅଧିକ�ର ଅଦେଟ   । ଏହା
    “ ”ଦେହଉଛି କାରଣ �ୀଶ� ମହାନ ମୁଁ� ,     ଦେ�ଦେହ�� ଦେ ମଧୟ୍ ଦେ�ାହନ ୬:      ୩୫ ପ
ଦେର ଥିବା ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ପରି କହପିାରିଦେବ    । କାରଣ �ୀଶ�

କହନ୍�ି, “  ମୁଁ� ମହାନ୍, ”    ମୁଁ� �ାହା ଦେ ମଧୟ୍ କହପିାରନ୍�ି, “   ମୁଁ� ଜୀବନ
ାୟକ ଆହାର,        ଦେ� ଦେମା ନକିଟକ� ଆଦେ ଦେ କ
ାପି କ୍ଷ�ଧି� ଦେହବ
ନାହିଁ,   ଆଉ ଦେ� ଦେମା'        ଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ କ
ାପି �ୃଷି� ଦେହବ ନାହିଁ ”     । ଏହାର କାରଣ ଦେହଉଛି ଦେ ମହାନ, ‘ ’   ମୁଁ� �ାହା ଦେ 
କହପିାରନ୍�ି, “   ମୁଁ� ଜୀବନ
ାୟକ ଆହାର  ‘ ’        ”  । ମୁଁ� ଦେହଉଛି ଦେ ହି ଏକମା�ର୍ ବିଷୟ ଦେ� ପର୍କୃ�ଦେର ପରି�ୃପ�୍ କରିପାରିବ। ଏହା

    ‘ ’ ଦେହଉଛି କାରଣ �ୀଶ� ମହାନ ମୁଁ� କହପିାଦେର, “   ମୁଁ� ଜଗ�ର ଦେଜୟ୍ା�ି      ”     । ମୁଁ�  ମ �୍  �ୟ୍ର ଉ� ୍ ଅଦେଟ। ଏହା ଦେକବ� �ୀଶ� ହିଁ
ଈଶୱ୍ର,   ‘ ’  ‘ ’   ଦେ ଦେହଉଛନ୍�ି ମୁଁ� ମହାନ୍ ମୁଁ� ଦେ�ଣ� ଦେ କହପିାରିଦେବ, “   ମୁଁ� ଦେମଷଗ�ଡି଼କର 
ୱ୍ାର      । ମୁଁ� ପରି�ର୍ାଣ ଏବଂ ଜୀବନର

  ”     ‘ ’   ଅ
ୱି୍�ୀୟ ଉ� ୍ ଅଦେଟ। ଏହି କାରଣର� �ୀଶ� ମହାନ ମୁଁ� ଦେ� ଦେ କହପିାରନ୍�ି, “   ମୁଁ� ଉ��୍ମ ଦେମଷପା�କ ”     । ଦେ ହିଁ ଈଶୱ୍ର ଦେ 
           ‘ ’   ଆପଣା ଦେମଷଗ�ଡି଼କ ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣା ପର୍ାଣ 
ଏି। ଏହି କାରଣର� �ୀଶ� ହିଁ ମହାନ ମୁଁ� ଦେ� ଦେ କହପିାରିଦେବ, “    ମୁଁ� ପ�ନର��ଥ୍ାନ ଓ

ଜୀବନ ”    । ଦେ� ଦେ ଜୀବନର ଉ� ୍,       ମୃ�� ୟ୍ ପବୂ4ଦେର ଜୀବନ ଏବଂ ମୃ�� ୟ୍ ପଦେର ଜୀବନ       ‘ ’   । ଏହି କାରଣର� �ୀଶ� ହିଁ ମହାନ ମୁଁ� ଦେ� ଦେ 
   ଦେ�ାହନ ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର କହପିାରିଦେବ, “   ମୁଁ� ପର୍କୃ� 
ର୍ାକ୍ଷାଲତା,   �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେମାହର ଶାଖା      । �
ି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେମା ଠାଦେର ନ

      ର�ହ ଓ ମୁଁ� �� ମ ଠାଦେର ନ ର�ଦେହ,      �� ଦେମ ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ଫ�ଫ�ିବ ନାହିଁ ”        । ଦେ� ଦେ ଦେକବ� ଦେପାଷଣର ଉ� ୍ ଅଟନ୍�ି। ଏବଂ
       ‘ ’  ଏହାର କାରଣ ଦେହଉଛି ଦେ� �ୀଶ� ଦେହଉଛନ୍�ି ମହାନ ମୁଁ� ଦେ କହପିାରନ୍�ି, “  ମୁଁ� ପଥ,     ମୁଁ�  �ୟ୍ ଓ ମୁଁ� ଜୀବନ; ’    ଦେମା ଦେ
ଇ ନ ଗଦେଲ

    ଦେକହି ପିତାଙ୍କ ନକିଟକ� �ାଏ ନାହିଁ      । �ରି୍�ୱ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ବା
 ଦେକବ� ଦେବୌ
ଧ୍ିକ,    ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍  ମୱ୍ନ୍ଧୀୟ ଦେକୌ�� ହ�
   ବୟ୍�ୀ� �ାହା କିଛି ଅଦେଟ।

ଗ.        ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଈଶୱ୍ର�ୱ୍ର ମ�ବା
 ଦେକବ� ଦେ�ାହନଦେର ନାହିଁ

       ଦେ�ାହନ ଓ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଈଶୱ୍ର�ୱ୍ର ମ�ବା
 ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ପା� କରି,      ଦେ�ଉୁଁଠାକ� �ା�ର୍ାକରିବାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ��ନ୍ କର�
         ତାହା ଦେ�ାହନଦେର ଏଦେ�  ପ୍ଷଟ୍ କରା�ାଇଅଛି ଦେ� ଦେ ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି       । କିନ୍�� ଥଦେର ଏହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝିବା ପଦେର,  ଏହା

           ଆମକ� ଅନ୍ୟ ପ
ଗ�ଡି଼କ� ବ� ଝିବାଦେର  ାହା�ୟ୍ କଦେର �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନୂ�ନ ନୟିମ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ପାଇଥାଉ    ।  �ୟ୍ତା ଦେ�
            �ୀଶ� ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି �ାହା  ପ୍ଷଟ୍ କରାଏ କାହିଁକି �ୀଶ� ପାପ ବ� କ୍ଷମା କରିବାକ� 
ାବି କରନ୍�ି,     �ାହା ଦେକବ� ଈଶୱ୍ର ପାପ ବ�

 କ୍ଷମା କରିପାରିଦେବ      ‘ ’ । କାରଣ �ୀଶ� ଦେହଉଛନ୍�ି ମହାନ ମୁଁ� ,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝିବା କାହିଁକି ଦେ ନଜି ପାଇୁଁ  ମମ୍ାନ,   ଦେଗୌରବ ଓ
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  ଉପା ନା 
ାବି କରନ୍�ି,    �ାହା ଦେକବ� ଇଶଵ୍ରଙ୍କର ଅଦେଟ     । ଦେ�ଦେହ�� �ୀଶ� ହିଁ ଈଶୱ୍ର,      ଏହା ବ�ଝାଏ ଦେ� ପ�ରା�ନ ନୟିମଦେର
   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ପର୍ଦେୟାଗା�ମ୍କ ପ
ଗ�ଡିକ,       କାହିଁକି �ୀଶ�ଙ୍କ ପର୍�ି ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ପର୍ଦେୟାଗ କରା�ାଇପାରିବ,  ତାହା

    ଦେହଉଛି କାରଣ ଦେ ହିଁ ଈଶୱ୍ର    । ଏହା ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୨:         ୬ ପରି ପ
ଗ�ଡି଼କ� ବୟ୍ାଖ୍ୟା କଦେର �ାହା ବିଷୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖିଲୁ  ।
  ଏହା କଲ ୀୟ ୧:   ୧୯ ଓ ୨ 0       ପରି ପ
ଗ�ଡି଼କ� ବୟ୍ାଖ୍ୟା କଦେର ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଏହା କ�ହା�ାଇଛ,ି “    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ମ �୍ ପଣୂ୍4ଣତା

  �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ବା କଲା ”   । ଏହା ଦେରାମୀୟ ୯:    ୫ ପ
ଦେର ବୟ୍ାଖ୍ୟା କଦେର    । ଏହା �ୀ� ୨:    ୧୩ ପ
ଦେର ବୟ୍ାଖୟ୍ା କଦେର, 
         ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପାଉଲ �ୀ� ଙ୍କ� କହଅୁଛନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆନନ୍

ାୟକ ଭର ା ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଅଛ� ,  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମହାନ୍

         ଈଶୱ୍ର ଓ �ର୍ାଣକ�୍4ତା ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କ ଦେଗୌରବର ପର୍କାଶ ଅଦେପକ୍ଷାଦେର ଅଛ।ି

୪. ଉପ ଂହାର

 ଦେ�ାହନ ୧୦:       ୩୦ ପ
ର ପର୍ଶନ୍ ପର୍କୃ�ଦେର ଏହାର ଅଥ4 ନୁଦେହୁଁ,      କିନ୍�� �� ଦେମ ଏହାକ� ବିଶୱ୍ା କର କି?     ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ� ଏହି
        ଦେକାଠରୀଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଅଧିକାଂଶ  ମଭ୍ମ�ଃ ମ�ଣଡ୍ ଉଠାଉ ଓ କହ,ୁ ହୁଁ,     ମୁଁ� ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର   । ଏବଂ

               �ଥାପି ମୁଁ� ଏହି  ପତ୍ାହଦେର ନଜିକ� ଆଶଚ୍�4୍ୟଦେବାଧ କର�ଥିବାର ଦେ
ଦେଖ ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର କର�। �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ�
        ପର୍କୃ�ଦେର ବିଶୱ୍ା କର� କି ଦେ� �ୀଶ� ହିଁ ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି?

        �
ି ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର ବିଶଵ୍ା କରିଥାନ୍�ି ଦେ� �ୀଶ� ଦେହଉଛନ୍�ି ଈଶୱ୍ର,    ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4ୟ୍ ଦେହାଇଥାନ୍�ି,    ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ� ଦେ ପରି
   ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଦେର ବିଭକ୍� କରିଥାନ୍�ି?         �
ି ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� �ୀଶ� ଦେହଉଛନ୍�ି ଈଶୱ୍ର,   ମୁଁ� କହବିି କି, “  �� ଦେମ

ଜାଣ,            �� ଦେମ ରବିବାର ପର୍ଭା� ପାଇପାରିବ କିନ୍�� ଦେ ାମବାରର� ଶନବିାର ପ�4ୟ୍ନ୍� ଦେମା ଜୀବନର� ବାହାରି �ାଅ     । ମୁଁ� �ାହା ଚାଦେହୁଁ
   ତାହା କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ କି?”            ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4୍ୟ ଦେ� �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର ବିଶୱ୍ା କରିଥାନ୍�� ଦେ� �ୀଶ� ଦେହଉଛନ୍�ି ଈଶୱ୍ର, 

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଅବାଧୟ୍ କରିଥାନ୍�� କି?         �ୀଶ� କହନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର ପ୍ରର ଭାର ବହନ କରିବା ଉଚି�୍   । ଏବଂ
�ଥାପି,          ଆମର ପର୍ବୃ��ି୍ ଅଦେନକ ଥରଆମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କଠାର� ଅଲଗା ରହବିା,      ଏବଂ ପର ପ୍ରର ଭାର ବହନ ନ

 କରିବା ଅଦେଟ              । ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4୍ୟ ହଏୁ �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର ବିଶୱ୍ା କରିଥାନ୍�� ଦେ� �ୀଶ� ଦେହଉଛନ୍�ି ଈଶୱ୍ର
       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅବାଧୟ୍ ଦେହାଇଥାନ୍�� କି। ମୁଁ� ନଜିକ� ଏଫି ୀୟ ୪:    ୨୯ ଭ�ି ପ
ଗ�ଡିକଦେର ଦେ
ଦେଖ, “    �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମ�ଖର� ଦେକୌଣ ି

   କ�ଵାକ୍ୟ ନଗି4� ନ ଦେହଉ,       ବରଂ ଆବଶୟ୍କ ଅନୁ ାଦେର ନଷିଠ୍ାଜନକ ବାକ୍ୟ ନଗି4� ଦେହଉ,     ଦେ�ପରି ତାହା ଶଦ୍େରାତାମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ
  ପକ୍ଷଦେର ହ�ିଜନକ ହଏୁ ”            । �
ି ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� �ୀଶ� ଦେହଉଛନ୍�ି ଈଶୱ୍ର ଓ �ୀଶ� [ଈଶଵ୍ର]  ତାହାଙ୍କ

  ପଦ୍େରରି�ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ କହନ୍�ି, “            �
ି �� ମର ଉ��୍ମ କଥା କିଛି କହବିାକ� ନ ଥାଏ ଦେ�ଦେବ ମ�ଖ ବନ୍
 କର ”   । �ଥାପି ମୁଁ�
             ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଉପଦେର ବିଚାର  ତ୍ାନାନାନ୍�ରି� କଦେର କି ଓ �ଥାପି ଦେମାର ଏକ  ମାଦେଲାଚନାଆ�ମ୍ା ଅଛି କି?   ଅ�ଦେଥଷଠ୍  ଚୂନା

     ହ�ି ମୁଁ� କଥା କଦେହ କି?    ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4୍ୟ ହଏୁ କି?       ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4ୟ୍ ହଏୁ �
ି ମୁଁ� ତାହା କଦେର?       ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4୍ୟ କଦେର �
ି ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର
       ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଦେମାର ଉ��୍ମ ଦେମଷପା�କ ହିଁ ଈଶୱ୍ର,   ଦେକବ� �ୀଶ� ନୁହୁଁନ୍�ି,      କିନ୍�� �
ି ମୁଁ� ଦେମାର ଉ��୍ମ ଦେମଷପା�କଙ୍କ�
 ବିଶୱ୍ା କଦେର,       �ିଏ ଦେମା ପାଇୁଁ ଆପଣା ପର୍ାଣକ� 
ାନ କଦେଲ,   ଦେ ଈଶୱ୍ର ଥିଦେଲ,     ମୁଁ� କପଟୀତା ଜାରି ରଖିବି କି?    ଧମ4ୀୟ କଥା କହି ମୁଁ�

     ଦେମାର ପର୍ତାରଣାକାରୀ ହ
ୃୟକ� ଆଚଛ୍ା
ନ କରିବି କି?   ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4ୟ୍ ହଏୁ    । ଦେମାର  ପତ୍ାହକ�  ୱ୍ାଗ�।

                  ମୁଁ�  ମ �୍  ଷୃଟି୍ଦେର  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ବିଷୟଦେର �� ମ ମନରଆଖିଦେର ଭାବିବା ପ ନ୍
 ପାଇୁଁ କଦେର ଏବଂ ମୁଁ�  ନ୍ଦେ
ହ କଦେର �� ଦେମ ଏକ
      ଭିନ୍ନ ପର୍�ିଛବି  ହ�ି ଦେବାଧହଏୁ ଦେମା ଅଦେପକ୍ଷା ଆ ିବ           । ମୁଁ� ହକ୍ୁକା ମହାକାଶ 
ୂରବୀକ୍ଷଣ�ନ୍�ର୍  ଥ୍ାନକ� �ିବାକ� ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ�

  ପର୍�ି
ନି ଦେ ଠାକ� �ାଏ,      ଓ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚି�ର୍ ଅଛି        । ପାଠୟ୍ ପର୍ାୟ�ଃ  ବ4
ା ଅଧାମି4କ ଓ ଘୃଣାଜନକ ଅଦେଟ,   କିନ୍�� ଚି�ର୍ଗ�ଡି଼କ
  ଏହି ଜଗ�ର� ବାହାଦେର           । ଏବଂ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ବା �୍ବତାଦେର  ବ�ଠାର� ବଡ଼ ବିଷୟ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କଦେର,   ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ�

   ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କଦେର            । ଏହା ଏକ ଦେ ାମବଦ୍େରଦେରା ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ ଅଦେଟ। ଦେଟାପି ପରି ଦେ
ଖା�ାଏ। ଏହା M104, 
   �
ି ତାହା ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ         । ଏହା ଦେକାଟି ଦେକାଟି ତାରକାଙ୍କ� ଦେନଇ ଗଠ�ି ଅଦେଟ। ବା �୍ବଦେର,    ଆଦେଲାକର ଅଦେନକ ବିନ୍
� ବ�
      �ାହା �� ଦେମ ଦେ
ଖ ତାହା ତାରାଗ�ଡିକର ପ�ଞଜ୍ ଅଦେଟ         । ଦେ ଗ�ଡିକ ଦେକବ� ବୟ୍କ୍�ିଗ� ତାରା ବ� ନୁଦେହ। ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ର ଚାରିପାଖଦେର
             ଥିବା ବା
ାମୀ ରଙ୍ଗ ବିଶିଷଟ୍ ଗଳାକାର ବୃ��୍ ଅଣ�ବୀକ୍ଷଣ �ନ୍�ର୍  ାହା�ୟ୍ଦେର ଦେ
ଖା�ାଉଥିବା ମହାକାଶ ଧ�ିୂ ଅଦେଟ।

                 ଦେଜୟ୍ା�ିବି4ଜ୍ଞାନୀମାଦେନ ଦେକଦେବ ଧ�ିୂ ଦେ
ଖି ନାହୁଁାନ୍�ି। ଦେ ମାଦେନ ଭାବନ୍�ି ଦେ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ 
ାନା ଏ ପାଖର� ଦେ ପାଖ ପ�4୍ୟନ୍� ଏକ
                  ଇଞଚ୍ଦେର ହଏୁ� ହଜାର  ମାନ ଭାଗର ଏକ ଭାଗ ଦେହାଇପାଦେର। ଏବଂ �ଥାପି ଏହି ଅଣ�ବୀକ୍ଷଣ ଧ�ିୂ ଏଦେ� ଅଧିକ ଦେ� ଏହା ଏକ ଟାଣ

   ପଥର କାନ୍ଥ �ିଆରି କଦେର,    �ୂ4୍ୟ ଚାରିପାଖଦେର ନୁଦେହୁଁ,   ଗ୍ରହ ଚାରିପାଖଦେର ନୁଦେହୁଁ,   ଦେ ୌର ପର୍ଣା�ୀଦେର ନୁଦେହୁଁ;   ଏକ  ମଗ୍ର
 ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ ଚାରିପାଖଦେର,       �ାହା ୫୦୦ ନୟି�� ଆଦେଲାକ ବଷ4 
ୂରଦେର ଅଦେଟ   । ଦେ ାମବଦ୍େରଦେରା ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍, M104,  ଦେମାର

      ଉ��୍ମ ଦେମଷପା�କ �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଦେଗୌରବ ପର୍
ଶ4ନ କଦେର,           �ିଏ ଦେମା ପାଇୁଁ ଆପଣା ପର୍ାଣ 
ାନ କଦେଲ ଏବଂ �ିଏ ଦେମାଦେ�
            �� ମର ଭାର ବହନ କରିବାକ� ଆଦେ
ଶ 
ଅିନ୍�ି ଏବଂ ଦେକବ� ଅନୁଗ୍ରହ ବି ତ୍ାର କର�ଥିବା କଥା କ�ହନ୍�ି।

  କିନ୍�� ତାହା �� �ନାଦେର,    ବ�ଠାର� ଦେଛାଟ ପଶ�, ଦେଛାଟ,  ଦେବାଧହଏୁ କୀଟ,     ଦେବାଧହଏୁ ଏକ ପିମପ୍�ଡି଼ ବିଷୟଦେର ଭାବ,     ଏବଂ ତାହା ମୁଁ� ନଦିେଜ
ଅଦେଟ               । ଦେ ାମବଦ୍େରଦେରା ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ ଦେମାର �ର୍ାଣକ�୍4ତାର ଦେଗୌରବ ଦେଘାଷଣା କର�ଅଛି ଓ ମୁଁ� ଏକ ପିମପ୍�ଡି଼ ଅଦେଟ। ଏବଂ �ଥାପି, 

    ଦେ ହି �� �ନା ମଧୟ୍ ବିଫ� ହଏୁ        । ଦେ�ଦେହ�� ମୁଁ� ଏକ ପିମପ୍�ଡି଼ ଠାର� କମ୍ ନୁଦେହୁଁ,       କିନ୍�� �ୀଶ� ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି ଓ ଦେ 
        ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ଠାର� ମହାନ୍ ଅଟନ୍�ି �ାହା ଦେ ଦେବଶି  ଂଖ୍ୟାଦେର  ଷୃଟି୍ କରିଥିଦେଲ      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ଦେ
ଖିପାର�  ବ� ବିଷୟଠାର�

  ଦେ ମହାନ ଅଟନ୍�ି,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନୁଭ�ିୂ କରି ପାରିବା,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧାରଣା କରିପରିବା କିମବ୍ା କ�ପ୍ନା କରିପାରିବା   । ଏବଂ
�ଥାପି,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ��
ଧ୍ କର�        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ�  ୀମି� କରିଥାଉ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଅଣଦେ
ଖା
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       ’            କର�। ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ��କ୍�ି କର�ଅଛ� ଦେ� ଦେ କ ଣ କହଛୁନ୍�ି ତାହା ଦେ ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ। ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� �ୀଶ�
 ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି?

     ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଏହା ଏଦେ�  ର� ନୁଦେହୁଁ          ।  �ୟ୍ ଦେ� ଦେମାର ଓ �� ମର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ବି�କ4 ଅଛ,ି (    ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଥରଆମଦ୍େଭମାଦେନ
            ଦେଚ�ନ ଭାବଦେର ପାପ କରିବା ଏହା ଦେ ାମବଦ୍େରଦେରା ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ ଆମର ଏକ ବି�କ4),   ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଥର

  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ବି�କ4 ଅଛ,ି   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ଦେ
ଖିପାର�,       ତାହା ଦେହଉଛି ଆମ ଜୀବନଦେର ପାପର ଅବିଶୱ୍ା ନୀୟ ଶକ୍�ି   । ଏକ
             ପାପ �ାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ��କ୍�ି�କ4 କରିବାକ� ଆମକ� ଅନ୍ଧ କରିବ। ଦେ� ପିମପ୍�ଡି଼ମାଦେନ ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

      ମମ୍�ଖଦେର ଦେ ମାନଙ୍କର ଅଵଜ୍ଞାକାରୀ ମ�ଷଟି୍ କମପ୍ାଇ କହନ୍�ି, “     ମୁଁ� ଏହା ଦେମା ଦେଶୈ�ୀଦେର କରିବି      । �� ଦେମ ଦେମାଦେ� କିପରି ବ �୍ର୍
                 ପରିଧାନ କରାଇବ। �� ଦେମ ଦେମାଦେ� କିପରି ବ �୍ର୍ ପରିଧାନ କିବାକ� ଦେହବ କହି ପାରିବ ନାହିଁ। �� ଦେମ ଦେମାଦେ� କିପରି କଥା କହିଁବାକ� ଦେହବ

   ’        ”     କହି ପାରିବ ନାହିଁ। କ ଣ କରିବାକ� ଦେହବ ତାହା �� ଦେମ ଦେମାଦେ� କହପିାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଏହି ପର୍କାରର ବି�କ4 ଅଛ,ି   ବଣ୍4ଣନା କଦେର
   �
ି ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁଦେହୁଁ,   ପାପର ଅବିଶୱ୍ା ନୀୟ ଶକ୍�ି,           �ାହା ଆମର ପର୍ତାରଣାକାରୀ ହ
ୃୟ  ହ�ି ମିଶରି୍� ଅଦେଟ ଏବଂ ଏହା ଏକ

      ଶକ୍�ି �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ�ପ୍ନା କରିପାରିବଠାର� ବଡ଼ ଅଦେଟ        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଦିେଜ ଜୟ କରିପାର�ଥିବା ଦେ�ଦେକୌଣ ି ଶକ୍�ିଠାର�
   ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ବଡ଼ ଅଦେଟ।

     ଏବଂ �ଥାପି ଜୀବନ ଏକ �ା�ର୍ା ଅଦେଟ           । ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ�ର୍ ପଥଦେର ଚାଲିବାଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି �ା�ର୍ା ଆମର
               ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ  ହ�ି ଚାଲୁ। ଏହି �ା�ର୍ା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ଉ��୍ମ ଦେମଷପା�କ  ହ�ି ଚାଲୁ। ଏହି �ା�ର୍ା

             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ୀଶ�ଙ୍କ  ହ�ି ଚାଲୁ। ଏହି �ା�ର୍ା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଚାଲୁ। ଏବଂ ଚାଲିବାଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
             ଭ�ଲ୍ କରିଥାଉ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ କ୍ଷମାର ନଦିେବ
ନ କର�। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ୍ଷମା ପାଇଅଛ� । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ଭ�ଲ ବ�ର�

         ଶିକ୍ଷାଲାଭ କର� ଓ ବୃ
ଧ୍ି ଲାଭ କର�। ପ�ଣି ବୃ
ଧ୍ି ଲାଭ କରିବାଦେବଦେ�,       �ୀଶ� ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଆମର
   ବ�ଝାମଣା ଆମ  ହ�ି ବଦେଢ଼             । ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ପର୍କୃ�ଦେର ଆମ ପାଇୁଁ କିଏ ତାହା ଅଧିକର� ଅଧିକ ଦେ
ଖ�।

            ଦେ ହି  ମୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଜି ପାପର କ
�4୍ୟତା ଓ ପାପର ଶକ୍�ିକ� ଅଧିକ  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ଦେ
ଖ�   । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି �ା�ର୍ା ଏକ�ର୍ ଚାଲୁକର�,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାରମବ୍ାର ଶିଖିବାକ� ପାଉ ଦେ� �ୀଶ� ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,  ଦେ 

              ଗାଲିଲୀୟ ଭବିଷୟ୍
୍ବକ୍ତା ନୁହୁଁନ୍�ି �ିଏ ଗାଲିଲୀ  ମ�
ର୍ କୂ�ଦେର ଚାଲି ଚାଲି  ମ �୍ ଦେଲାକଙ୍କର ଭା�ୃ�ଵ୍ ବିଷୟଦେର ଶିକ୍ଷା
 ପର୍
ାନ କରନ୍�ି                । ଦେ ଜଦେଣ ଉ��୍ମ ପ�ର�ଷ ନ ଥିଦେଲ। ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅବତାର ଥିଦେଲ। ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ବାରମବ୍ାର

    ଶିଖ�। ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ଶିଖିବାଦେବଦେ�,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ଗଭୀର ବ�ଝାମଣାକ� ଆ ିବା ଆରମଭ୍ କର�,  ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ, 
   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥ4ନା କର�,          ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମାଗ� ଓ ଦେଖାଜ� ଓ 
ୱ୍ାର ଆଘା� କର�,  ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�
      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ �୍ ଜୀବନର  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କ ନକିଟଦେର ପର୍ାଥ4ନା କର�ଅଛ� ,   ମ �୍ ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍,    ମ �୍ ବା �୍ବତାର

   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର ପର୍ାଥ4ନା କର�ଅଛ�     । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଘା� କର�,    ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ୀଶ�ଙ୍କ
 ନକିଟକ� ପହଞଚ୍� ଅଛ� ,   �ିଏ ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,   ‘ ’�ିଏ ମହାନ ମୁଁ� ,    �ିଏ  ମ �୍ ଜୀବନର  ାହା�ୟ୍କାରୀ      । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ�

ଏକ�ଟିଆ,              ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�ଝ� ଦେ� �ୀଶ� ଦେହଉଛନ୍�ି ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ର ଈଶୱ୍ର �ିଏ ଆମ ଶ�ୟ୍ା ପାଖଦେର ବ ି
  ଆମକ�  ାନ୍�ୱ୍ନା ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି             । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ କର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�ଝ� ଦେ� ଈଶୱ୍ର ହିଁ ଆମ ନମିନ୍ଦେ�

   ତାହାଙ୍କ ପର୍ାଣ 
ାନ କରିଅଛନ୍�ି:   ପିମପ୍�ଡି଼ ପାଇୁଁ ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍        । ଆଉ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତା�ପ୍�4ୟ୍ ଓ ଗ�ର��ୱ୍
  ପାଇୁଁ ଅନୁ ନ୍ଧାନ କର�,      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� ଦେକବ� �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ପାଉ,   ‘ ’ଦେ� ମହାନ ମୁଁ� ,   �ିଏ ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି।

"ବା �୍ବଦେର,"  �ୀଶ� କହଦିେଲ, “    ମୁଁ� ଓ ପିତା ଏକ ”।
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୩୫.  ମହାନ ଆଗଦଶ

                 ଜନଦେ ବାକା�4୍ୟର  ାଦେଢ଼଼ �ିନି ବଷ4 ପଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�୍4�ମାନ �ୀଶ�ଙ୍କ ଜୀବନର ଦେଶଷ  ପତ୍ାହକ� ଆ � ପ�ଣି �ୀଶ� ଓ ଧମି4ୟ
     ଦେନତାମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଉ�ଦ୍େ�ଜନା ବୃ
ଧ୍ି ଦେହାଇ ଆ �ଅଛି           । �ୀଶ� ମନ୍
ରି ପରିଷକ୍ାର କରି ଓ ଡିମବି୍ରି ବୃକ୍ଷକ� ଅଭିଶାପ ଦେ
ଇ

              ଓ ଦେତାଡାଗ�ଡିକର 
ୃଷଟ୍ାନ୍� କହି ଦେ ମାନଙ୍କ ଉପଦେର ବିଚାର ଉଚଚ୍ାରଣ କରିଆ �ଅଛନ୍�ି। କିନ୍�� ଦେ ମାଦେନ ମଧୟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କ
              ଅଧିକାର  ମବ୍ନ୍ଧଦେର ପର୍�ିଦେ�ାଗିତା ମ�ୂକ ଆହ୍ୱାନ ଦେ
ଇଆ �ଅଛନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ରାଜନ�ିି  ମୱ୍ନ୍ଧୀୟ କ�ହ ଓ

           ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ହଟଟ୍।ଦେଗା�ଦେର ଜଡି� କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରିଅଛନ୍�ି। ଏହା ଆମର ପୃଷଠ୍ଭ�ମି ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ ଙ୍ଗ,
    ଶଦ୍େରଷଠ୍�ର ଆଜ୍ଞା ବିଷୟଦେର କାହାଣୀ ଅଦେଟ,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମାକ4 ଅଧୟ୍ାୟ ୧୨:    ୨୮ ପ
ରଆରମଭ୍ର� ପଢ଼� :

              ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଶା �୍ର୍ୀମାନଙ୍କ� ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ ପାଖକ� ଆ ି ଦେ ମାନଙ୍କର ବା
ାନୁବା
 ଶ�ଣି ଓ ଦେ ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ� �ଥାଥ4
  ଉ��୍ର ଦେ
ଇ ଅଛନ୍�ି,    ଏହା ଜାଣି ତାହାଙ୍କ� ପଚାରିଦେଲ,        ମ �୍ ଆଜ୍ଞା ମଧୟ୍ଦେର କି ପର୍କାର ଆଜ୍ଞା ପର୍ଧାନ?    �ୀଶ� ଉ��୍ର

ଦେ
ଦେଲ, “   ପର୍ଧାନ ଆଜ୍ଞା ଏହ,ି   ଦେହ ଇ ର୍ାଏଲ ଶ�ଣ;   ପର୍ଭ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଈଶୱ୍ର,   ଏକମା�ର୍ ପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି; ଆଉ,  �� ମଦ୍େଭ
  ଆପଣା  ମ �୍ ଅନ୍�ଃକରଣ,   ମ �୍ ପର୍ାଣ,            ମ �୍ ମନ ଓ  ମ �୍ ଶକ୍�ି ଦେ
ଇ ପର୍ଭ� ଆପଣା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର  ।

 
ୱି୍�ୀୟଟି ଏହ,ି       �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ପର୍�ିବା ୀକି ଆ�ମ୍ �� ଲ୍ୟ ପଦ୍େରମ କର       । ଏହି ଆଜ୍ଞାଗ�ଡିକ ଅଦେପକ୍ଷା ଆଉ ଦେକୌଣ ି
  ଶଦ୍େରଷଠ୍�ର ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ।" [ବହବୁଚନ]      । ଦେ ଥିଦେର ଦେ ହି ଶା �୍ର୍ୀ ତାହାଙ୍କ� କହଦିେଲ, “  ଦେହ ଗ�ର�,  ତାହା  �ୟ୍,   ଦେ ଦେ� [  ଅଥ4ା�୍

 ଈଶବ୍ର ]       ଏକ ଓ ତାହାଙ୍କ ବିନା ଆଉ ଦେକହି ନାହିଁ,    ଏହା ଆପଣ �ଥାଥ4 କହଅିଛନ୍�ି;   ପ�ଣି  ମ �୍ ଅନ୍�ଃକରଣ,      ମ �୍ ବ�
ଧ୍ି ଓ
                ମ �୍ ଶକ୍�ି ଦେ
ଇ ତାହାଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ଏବଂ ପର୍�ିଵା ୀକି ଆ�ମ୍�� ଲ୍ୟ ପଦ୍େରମ କରିବା  ମ �୍ ଦେହାମ ଓ ବ�ି
ାନ

 ଅଦେପକ୍ଷା ଗ�ର��ର ”         । ଦେ ବ�
ଧ୍ି  ହ�ି ଉ��୍ର ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି ଦେ
ଖି �ୀଶ� ତାହାଙ୍କ� କହଦିେଲ, “    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ଠାର� �� ମଦ୍େଭ
 
ୂରବ�୍4�ୀ ନୁହୁଁ ”          ”। ଏଥିଉ�ତ୍ାଦେର ଦେକହି ତାହାଙ୍କ� ଆଉ ଦେକୌଣ ି ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିବାକ�  ାହ କଦେଲ ନାହିଁ।

     �ିହ
ୁା ଧମ4ଦେର ଏକ ଜଣାଶ�ଣା ପୃଷଠ୍ଭମିୂ,       
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ୬ ଅଧୟ୍ାୟ ମଧୟ୍ର� ଏକ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ,     ଶିମାକ� ଉ
ଧୃ୍� କରି �ୀଶ�
  ପର୍ଶନ୍ର ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି   । ଏହା ଏକଈଶୱ୍ରବା
...       ଏକ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�  �ୟ୍ ଦେବାଲି କହି ଆରମଭ୍ ହଏୁ...   ଏଥିଉ�ତ୍ାଦେର ଏହା

          “   ”କଦେହ ଦେ� ଦେ ହି ଏକ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ଆମର ପର୍ାଥମିକ ପର୍�ିକ୍ରିୟା ଦେହଉଛି ତାହାଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ,    ପ�ଣି ଗଭୀର ଇଛାର�
  ତାହାଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା,   ଆପଣାର  ମ �୍ ଅନ୍�ଃକରଣ,   ମ �୍ ପର୍ାଣ,         ମ �୍ ମନ ଓ  ମ �୍ ଶକ୍�ି ଦେ
ଇ ପଦ୍େରମ କରିବା  ।
              ଆପଣାର  ମ �୍ ବିଷୟ ଦେ
ଇ ଓ  ଂରକ୍ଷି� ବିନା ତାହାଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା। ଦେ�ଦେହ�� ଏହା ହିଁ  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଆଜ୍ଞା,  �
ି

           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକବ� ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ କରିବା ଦେ�ଦେବ ଏହା ହିଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କରିବା ଉଚି�,     ��ପ୍ଦେର ଏହାର ଅଥ4 ବ� ଝିବାକ�
  ବା �୍ବଭାବଦେର ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ।

“   ”   ’ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ର ଅଥ4 କ ଣ?    ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ଅଦେନକ,      ଅଦେନକ ବିଷୟ ଅଛି �ାହା ମୁଁ� କରିପାଦେର,    କିନ୍�� ମୁଁ� ଆଜି
     ଏହି ପର୍ଭା�ଦେର 
�ଇଟି ବିଷୟ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ।

     �ନ୍ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଆଦେବଗ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ପଦ୍େରମ ଅଦେଟ       “  ” । ଏହା  ମପୃ୍କ୍� କଦେର �ାହା ପ�ରୀଟାନୀୟମାଦେନ ଆମର ଅନୁରାଗ
            ଦେବାଲି କହଥୁିଦେଲ। କିନ୍�� �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର� ଦେ�ଦେବ ଏହା ମଧୟ୍ ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଅଦେଟ;  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

             ବିଷୟଦେର ବିଷୟ ବ�କ� ପଦ୍େରମ କରିବାକ� ଆମକ� ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଇନାହିଁ କିନ୍�� ଆମକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ
କରା�ାଇଅଛି                । �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର� ଦେ�ଦେବ ଏହା ଆଦେବଗ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଦେହବ ଓ ଏହା ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଦେହବ।

     ଦେ ହି 
�ଇଟି ବିଷୟଦେର ଦେମାଦେ� କହବିାକ� 
ଅି।

 ବ4ପର୍ଥଦେମ,    …   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� �� ମର ପଦ୍େରମ ଦେମାହର ପଦ୍େରମ କ'     ଣଆଦେବଗ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଅଦେଟ କି?   ଦେ�ରଦୂେପ ଏକ
           ଉ��୍ମ ଗୀ� �� ମକ� ଗ�ି କରାଏ ଦେ ରଦୂେପ �� ମକ� ଏହା ଗ�ି କରାଏ କି?       ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� �� ମର ପଦ୍େରମ �� ମକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

  ନକିଟବ�୍4�ୀ କରାଏ କି?             �ୀଶ�ଙ୍କ  ହ�ି �� ମର  ମପ୍କ4 �� ମ ପର୍ାଣର ଅ�ି ଗଭୀର�ମ ଦେ
ଶଦେର �� ମକ� ପର୍ଭାବି� କଦେର କି? 
     �� ମର ପଦ୍େରମ ଆଦେବଗ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଅଦେଟ କି?

ବ�୍4�ମାନ,             ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍�ନ୍�ର୍ ଦେଲାକ ଓଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍�ନ୍�ର୍ ଭାବଦେର ଆମରଆଦେବଗ ବ� ପର୍
ଶ4ନ
କରିଥାଉ     । ଦେକଦେ�କ ଦେ ମାନଙ୍କ ବାହବୁ �୍ର୍ଦେର ପିନ୍ଧନ୍�ି;      ଦେକଦେ�କ ଏହାକ� ଗଭୀର ଭି�ଦେର ଦେପା�ି 
ଅିନ୍�ି   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

      ମ ଦ୍େ� ଆଦେବଗ ବ�  ୱ୍�ନ୍�ର୍ ଭାବଦେର ପର୍
ଶ4ନ କରିଥାଉ,         କିନ୍�� ପଦ୍େରମ ନମିନ୍ଦେ� ପଦ୍େରମ ପର୍
ଶ4ନ କର� ଏହା ନଶିଚି୍ୟ
   ଆମର  ଦ୍େନହ ବ�କ� ଗ�ି କରାଇଥାଏ।

                 �
ି �� ମର ପିଲାମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ଆଜ୍ଞାବହ ଥିଦେଲ ଆଉ �ଥାପି ଦେ ମାନଙ୍କ ମାତା କିମବ୍ା ପିତା ପରି �� ମ ପର୍�ି ଆଦେବଗ
    ମୱ୍ନ୍ଧୀୟ ଆ କ୍�ି ନ ଥିଲା,    ଏହା ଦେ ପରି ଅଦେଟ କି?

     �
ି �� ମର  �୍ର୍ୀମାଦେନ  ବ4ଗ�ଣ ମପ୍ନ୍ନ ଥିଦେଲ [  ମୁଁ� "ଆଜ୍ଞାବହ"     ଶବ
୍ ବୟ୍ବହାର କରିବାକ� ଚୁଁାହୁ ନାହିଁ],    �
ି �� ଦେମ ଆଶାକରିଥିବା
          ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ ଦେ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର  ମପ୍ା
ନ କରିଥିଲା ଆଉ �ଥାପି ଗଭୀର, ପର୍ଭାବି�,    ଆଦେବଗ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ  ମପ୍କ4

    �� ମ  ହ�ି  ଂଦେ�ାଗ ନ ଥିଲା,         ମଭ୍ବ�ଃ �� ଦେମ ତାହାକ� ପଦ୍େରମ ଦେବାଲି କ�ହ କି?
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   ଆଉଉ��୍ର ଦେହଉଛି "ନାହିଁ,    �� ଦେମ କରି ପାର ନାହିଁ"         �� ଦେମ ପଦ୍େରମର ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଆଦେବଗ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଉପା
ାନ ଗ୍ରହଣ କରି
     ପାରିବ ନାହିଁ �ଥାପି �� ମର ପଦ୍େରମ ଅଛି       । ଏହା କା�4୍ୟ କଦେର ନାହିଁ। ପଦ୍େରମ,     ଅନ୍ୟ ବିଷୟଦେର ଆଦେବଗ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଅଦେଟ।

          ଦେ�ଦେବ ଏହାର ଅଦେବଗ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବ �୍� ପରିପଦ୍େରକ୍ଷୀଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?  ଉ��୍ର
      ଦେ
ବାକ� ଏହା ଏକ ଅ�ି କଷଟ୍କର ପର୍ଶନ୍ ଅଦେଟ।

     ଅଦେନକ ଉପାୟଦେର ଏହା ପଦ୍େରମ ପରି ଦେ
ଖା�ାଏ...            ପଦ୍େରମିକ ଈଶୱ୍ର ଦେମା  �୍ର୍ୀ ପାଇୁଁ ଦେମା ପାଖଦେର ଥିବା ପରି ଦେମାର  �୍ର୍ୀ
     ପାଇୁଁ ଦେମାର ପାଖଦେର ଅଛି �ାହା ...           ଆଶାପର୍
 ଭାବଦେର �� ମର ପଦ୍େରମ ମଧୟ୍ �� ମ  �୍ର୍ୀ ପାଇୁଁ ଥିବା ପରି ଦେ
ଖା�ାଏ   । ଏହା ଗଭୀର

       …         ଭାବଦେର ଆଦେବଗ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଅଦେଟ। �� ଦେମ  ମୟ ବିତାଇବାକ� ଚାହୁଁ �� ଦେମ ଅନ୍ୟ ବୟ୍କ୍�ିକ� ବ� ଝିବାକ� ଚାହୁଁ। �� ଦେମ �ାହା ତାହାକ�
"ଠକି"      ଚିହ୍ନ ଦେ
ଇଥାଏ ତାହା ବ� ଝିବାକ� ଚୁଁାହ।

 ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର, ପଦ୍େରମ,    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା ଅଦେବଗ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ,   ଏହା  ଚିୂ� କରା�ାଇଛି       । ଏହା  �ୟ୍ ଉପଦେର ଆଧାରି� ଆଉ
         �� ଦେମ ଏହାକ� ବ� ଝିବାକ� ଚାହୁଁ। ତାହା ଦେହଉଛି ପଦ୍େରମର ଭାବପର୍ବଣତାର ଏକ ଅଂଶ,  ’     କିନ୍�� ତା ପଦେର ପଦ୍େରମରଆଦେବଗ ଦେମାଦେ�

  କା�4ୟ୍ କରିବାକ� ଚଳାଏ,    ଏହା କଦେର ନାହିଁ କି?     “     �
ି ମୁଁ� ଦେକବ� କହଲିି ମୁଁ� ଦେମା  �୍ର୍ୀଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କଲି ”     । ପ�ଣି ଏହା ଗଭୀର ଭାବଦେର
          ଆଦେବଗ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଥିଲା ଓ ଏହା ଦେମାର ପର୍କ୍ରିୟାକ� ପର୍ଭାବି� କରି ନ ଥିଲା,    ତାହା ମଧୟ୍ ପଦ୍େରମ ନୁଦେହୁଁ,   କାରଣ ପର୍କୃ�
         ପଦ୍େରମ  ବ4
ା କା�4୍ୟ ପର୍କ୍ରିୟାକ� ଗ�ି କଦେର ଏବଂ ଦେ�ଣ� ମୁଁ� ତା'   ଙ୍କ� ଉ� ୍ାହ�ି କଦେର,  ମୁଁ� ତା'     ଙ୍କ� ଦେକବ� 
ୟାର ଶବ
୍ କହବିାକ�
 ଦେଚଷଟ୍ା କଦେର,  ମୁଁ� ତା'     ଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେ�ାଗାଇବାକ� କା�4ୟ୍ କଦେର,     ପ�ଣି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ 
ୂରଦେର ଅଛନ୍�ି,   ଦେମାର ହ
ୃୟ ତା'  ଙ୍କ

  ପାଇୁଁ �ନ୍�ର୍ଣା କଦେର।

                ଏହା ଦେହଉଛି ଆଦେବଗ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ପଦ୍େରମ �ାହା କା�4୍ୟ ପର୍କ୍ରିୟାକ� ଗ�ି କଦେର ଓ ଦେମାର ପଦ୍େରମ ଉଚଚ୍ ମା�ର୍ାଦେର ଆଦେବଗ
           ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଅଦେଟ ଓ ଏହା ଦେମାଦେ� ଏକ ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ ମାଗ4ଦେର କା�4ୟ୍ କରିବାକ� ଚଳାଏ,     ଦେ�ଦେହ�� ଦେମାର କରିବାର ଅଛି ନୁଦେହୁଁ,   କିନ୍�� ମୁଁ�

      ଚାହୁଁ�ଛି କାରଣ ମୁଁ� ଦେମା  �୍ର୍ୀଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କଦେର          । ଏହା ଆଦେବଗ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଆଉ ଏହା ଦେମାଦେ� କା�4ୟ୍ କରିବାକ� ଚଳାଏ।

      ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ଅଜ୍ଞା� ବିଷୟ ପରି ଦେ
ଖା�ାଏ           । କିନ୍�� ଅଦେନକ ମାଗ4ଦେର ଏହା ମଧୟ୍ ଦେମା ପାଇୁଁ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ
   ’           ପରି ଦେ
ଖା�ାଏ। ଈଶୱ୍ର ଦେମା ଠାଦେର  ନ୍�� ଷଟ୍ ହଅୁନ୍�ି। ଈଶୱ୍ର �� ମଠାଦେର  ନ୍�� ଷଟ୍ ହଅୁନ୍�ି। �� ଦେମ ତାହା ଜାଣିଥିଲ କି? ଦେକବ�

      ଗୀ� ଂହତିା ପଢ଼ ଓ ଏହା  ବ�  ଥ୍ାନଦେର ଅଛ;ି  ଗୀ� ଂହତିା ୧୮:    “     ୧୯ ପରି  ଥ୍ାନଗ�ଡିକଦେର ଦେ ଦେମାଦେ� ଉ
ଧ୍ାର କଦେଲ [କାହିଁକି?] 
  ’   କାରଣ ଦେ ଦେମା ଠାଦେର  ନ୍�� ଷଟ୍ ଦେହଦେଲ ”  । ଈଶୱ୍ର ଦେମା'   ଠାଦେର  ନ୍�� ଷଟ୍ ହଅୁନ୍�ି।

 ଗୀ� ଂହତିା ୩୨:  “    ୧୦ 
�ଷଟ୍କ� ଅଦେନକ 
�ଃଖ ଘଟିବ;    ମା�ର୍ ଦେ�ଉୁଁ ଜନ [   ତାହା ଦେହଉଛି ମୁଁ�]      
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ନଭି4ର ରଦେଖ ତାହାର
   ଚ�� 
ି4ଗଦେର 
ୟା ଦେବଷଟ୍ନ କରିବ ”।

   ଈଶୱ୍ର ଦେମାଦେ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି              । ଦେ ଦେମାଠାଦେର  ନ୍�� ଷଟ୍ ହଅୁନ୍�ି ଓ ଦେ ହି ପଦ୍େରମ ତାହାଙ୍କ� କା�4୍ୟ କରିବାକ� ଚଳାଏ। �
ି
 ଦେ�ାହନ ୩:              “    ୧୬ �� ମର ବାଇବଲଦେର  ଠକ୍ି ଭାବଦେର ଅନୁବା
 ଦେହାଇଥାନ୍ତା ଦେ�ଦେବ ଏହା କହଥିାନ୍� ଈଶୱ୍ର ଜଗ�କ� ଏହି
  ପର୍କାର ପଦ୍େରମ କଦେଲ;      ଦେ ତାହାଙ୍କର ଅ
ଵ୍�ିୀୟ ପ��ର୍ଙ୍କ� 
ାନ କଦେଲ ”  । �� ଦେମ ଦେ
ଖ,      ଈଶୱ୍ର ଜଗ�କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି ଓ

         ଏହା ତାହାଙ୍କ� �� ମ ପାଇୁଁ ଓ ଦେମା ପାଇୁଁ କା�4୍ୟ କରିବାକ� ଚଳାଏ,       ଦେ�ଣ� ଦେ ତାହାଙ୍କର ଅ
ଵ୍�ିୀୟ ପ��ର୍ଙ୍କ� 
ାନ କଦେଲ।

  �� ଦେମ ଗୀ� ଂହତିା ୫୯:      “          ୧୬ ପରି ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ମହୂ ଦେ
ଖି ପାରିବ ମା�ର୍ ମୁଁ� �� ମଭ୍ ପରାକ୍ରମ ବିଷୟ ଗାନ କରିବି ଓ ପର୍ଭା�ଦେର
     �� ମଭ୍ 
ୟା ବିଷୟ ଉଚଚ୍ ୱ୍ରଦେର ଗାନ କରିବି; [କାହିଁକି?]          କାରଣ �� ମଦ୍େଭ ଦେମାହର ଉଚଚ୍ 
�ଗ4 ଓ ବିପ
 
ନିଦେର ଆଶର୍ୟ

  ୱ୍ରପୂ ଦେହାଇଅଛ ”।

     �� ଦେମ ଦେ
ଖ ଈଶୱ୍ର ଦେମାଦେ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି!           ଦେ ଦେମାଠାଦେର  ନ୍�� ଷଟ୍ ହଅୁନ୍�ି ଆଉ ଦେମା ପକ୍ଷର� କା�4୍ୟ କରିବାକ� ଏହା
 ତାହାଙ୍କ� ଚଳାଏ।

   ପର୍ମିକ ଈଶୱ୍ର କିପରି ଦେ
ଖା�ାନ୍�ି?        ତାହାଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ଦେମା ପାଇୁଁ କାହା ପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?      ଏହା କିଛି ମା�ର୍ାଦେର ମୁଁ� କିପରି
   ଦେମାର  �୍ର୍ୀକ� ପଦ୍େରମ କଦେର,         ଏହା ଦେ�ପରି କିଛି ମା�ର୍ାଦେର ଦେ ପରି ଈଶୱ୍ର ଦେମାଦେ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି    । ଏହା ଆଦେବଗ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ
      ଅଦେଟ। ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଦେ� ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ...  କରିବାର ନାହିଁ...  ତାହାଙ୍କ� ଜାଦେଣ       । ମୁଁ� ତାଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର ରହବିାକ� ଉପଦେଭାଗ କରିବାକ�

            ଚାଦେହୁଁ ଏବଂ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ପାପ କଦେର ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଏକ ପର୍ାଚୀର ��କ� ଆଦେ ,  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଲଗା ରହୁ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� �ନ୍�ର୍ଣା ଅନୁଭବ କଦେର।

            ଗୀ� ଂହତିା ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ  ମ �୍ ପଥ ଅଛି �ାହା ଏହି ପର୍କାରର ପର୍ ଙ୍ଗ କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କଦେର   । ଗୀ� ଂହତିା ୪୨:   … ୧ ଓ ୨
“     ହରିଣୀ ଦେ�ରପୂ ଜ� ଦ୍େରା� ପାଇୁଁ ଧକାଏ,   ଦେ ରପୂ ଦେହ ପରଦେମଶୱ୍ର, ’    ଦେମା ପର୍ାଣ �� ମଭ୍ ପାଇୁଁ ଧକାଏ   । ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ
ନମିନ୍ଦେ�,      ଜୀବି� ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେମା ପର୍ାଣ �ୃଷି� ”  । ଗୀ� ଂହତିା ୪୩:    ୪ ପ
ର ପର୍ଥମ ଅଂଶ: “   �ହିଁଦେର ମୁଁ�

         ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେବ
ି ନକିଟକ� ଓ ଦେମାହର ପରମାନନ୍
ଜନକ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ� �ିବି [   �ାହା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ
   …   ନମିନ୍ଦେ� 
ାଉ
ଙ୍କ ଆଖୟ୍ା ଅଦେଟ ଦେମାହର ଅ�ୟ୍ଧିକ ପରମାନନ୍
ଜନକ।]  ଗୀ� ଂହତିା ୬୩: ୧: “  ଦେହ ପରଦେମଶୱ୍ର,  �� ମଦ୍େଭ

 ଦେମାହର ପରଦେମଶୱ୍ର;     ��ନ୍ଦେର ମୁଁ� �� ମଭ୍ର ଅନ୍ଦେୱଷଣ କରିବି;      ଜ�ଶୂନ୍ୟ ଶ�ଷକ୍ ଓ ଶର୍ାନ୍�ିକର ଦେ
ଶଦେର ଦେମା'   ପର୍ାଣ �� ମଭ୍
    ନମିନ୍ଦେ� �ୃଷି� ହଏୁ ଓ ଦେମା'     ଶରୀର �� ମଭ୍ ପାଇୁଁ ଲା� ା କଦେର ”।
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   ପଦ୍େରମିକ ଈଶୱ୍ର କିପରି ଦେ
ଖା�ାନ୍�ି?            ଦେମାର  �୍ର୍ୀଙ୍କ ପାଇୁଁ ଦେମାର ଦେ�ରପୂ ପଦ୍େରମ ଅଛି ଏହା କିଛି ମା�ର୍ାଦେର ଦେ ରପୂ
ଦେ
ଖା�ାଏ     । ପଦ୍େରମିକ ଈଶୱ୍ର କିପରି ଦେ
ଖା�ାନ୍�ି?           ଦେମା ପାଇୁଁ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେ�ରପୂ ପଦ୍େରମ ଅଛି ଦେ ରପୂ ଏହା କିଛି ମା�ର୍ାଦେର
ଦେ
ଖାଏ     । ପଦ୍େରମିକ ଈଶୱ୍ର କିପରି ଦେ
ଖା�ାନ୍�ି?   ଏହା ଆଦେବଗପର୍ବଣ ଅଦେଟ         । ମୁଁ� ତାଙ୍କ� ଜାଣିବାକ� ଚାଦେହୁଁ। ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ� ଲା� ା

     କଦେର। ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର ରହବିାକ� ଚାଦେହୁଁ।

 ’ଏବଂ ତା ପଦେର,                 ଦେ ହି ପଦ୍େରମ ଦେମାଦେ� କା�4୍ୟ କରିବାକ� ଉ� ୍ାହ�ି କଦେର ଓ ମୁଁ�  ମୟ ବିତାଇଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ ଚିଠକି� ପଢ଼ି଼ବି
             ଆଉମୁଁ� ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଦେ�ଦେ�  ମଭ୍ବ କଥାବା�୍4ତା କରିପାରିବି ଓ ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ� କହବିି।

   ପଦ୍େରମ ଆଦେବଗ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଅଦେଟ;            ଗଭୀର ଭାବଦେର ଆଦେବଗ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଓ ଏହା ଆମକ� କା�4ୟ୍ କରିବାକ� ଉ� ୍ାହ�ି କଦେର  । ହୁଁ, 
           ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଆମର ପଦ୍େରମ ଆମକ� ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କରିବାକ� ଉ� ୍ାହ ପର୍
ାନ କଦେର   । ଦେ�ାହନ ୧୪:    ୧୫ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ପରି

“     �
ି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେମାଦେ� ପଦ୍େରମ କର,      ତାହାଦେହଦେଲ ଦେମାହର ଆଜ୍ଞା  ବ� ପା�ନ କରିବ।"    କିନ୍�� 
ୟାକରି ଏହା ଶ�ଣ:  ଈଶଵ୍ରଙ୍କ�
         ପଦ୍େରମ କରିବା ଓ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କରିବା ଏକା ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ           । ଦେ ହି 
�ଇଟି ଧାରଣାକ�  ମାନ କରିବା ଓ ଚିନ୍ତା କରିବା

    ବିଷୟଦେର ଭ�ଲ୍ କରିବା ଅ�ି  ହଜ;      �
ି �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କରିବ,     ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର�ଅଛ।

ବ�୍4�ମାନ,         ମୁଁ� ଦେକଦେ�କ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକ� �ିବାର କ�ପ୍ନା କରିପାଦେର ପ�ଣି କଦେହ, "  �� ମଦ୍େଭ କ'    ଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ
କର?"        “  ପ�ଣି ଉ��୍ର ଶ�ଣିବାଦେର ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4ୟ୍ ଦେହବି ନାହିଁ ଠକି ଅଛ,ି ହୁଁ           । �ାହା ଦେମା ପର୍�ି ଉ

୍ଷିଟ୍ ତାହା ମୁଁ� କଦେର। ମୁଁ� ମଣଡ୍�ୀକ�
�ାଏ।"

         ପଦ୍େରମ ଦେହଉଛି ଆଜ୍ଞାବହ ନମିନ୍ଦେ� ଆଧାର ମା�ର୍ ଏହା  ମାନ ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ        । 
ୟାକରି ତାହା ଶ�ଣନ୍�� । ଦେ ହି ଭ�ଲ କରିବା  ହଜ, 
          ମା�ର୍ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ଓ ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କରିବା  ମାନ ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ        । �
ି ମୁଁ� ଦେକବ� ପ
�ା�ର୍ା କରି ଘା କାଟିଥାନ୍�ି,
      ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଦେମା  �୍ର୍ୀଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିପାରିଥାନ୍�ି କି?      କିମବ୍ା ମୁଁ� ବଗିଚା ମା�ି ଦେହାଇଥାନ୍�ି କି?    ଦେ  ବ�  ମାନ ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ।

      �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର� ଦେ�ଦେବ ହୁଁ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କର�,    କିନ୍�� ପଦ୍େରମ କରିବାକ�
       ଆହରିୁ ଅଦେନକ ବିଷୟ ଅଛି ତାହା ଦେହଉଛି ଦେକବ� ଆଜ୍ଞାବହ          । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବାର ଅଥ4 ଦେ ଆମର ପରମାନନ୍
 ଅଦେଟ।

        ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବାର ଅଥ4 ଦେ ଆମର ଗଭୀର ଲା� ା ଅଦେଟ।

     ପ�ଣି ଏହି ଉଚ��୍ର  ଚୂନା ମଧୟ୍ର�,     ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ଆଦେବଗ  ମଭ୍ନ୍ଧୀୟ ଅଙ୍ଗୀକାର,       ଦେମା ପାଇୁଁ ଥିବା ତାହାଙ୍କ ପଦ୍େରମ
     ମଧୟ୍ର� ଓ ତାହାଙ୍କ ପାଇୁଁ ଦେମାର ପଦ୍େରମ,     ଏ ବ� ମୁଁ� ଆଜ୍ଞାବହତାଦେର କା�4୍ୟ କଦେର      । କିନ୍�� ଦେ  ବ�  ମାନ ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ।

 କଥା ପର୍ ଙ୍ଗଦେର,      ‘ ’   ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେହଉଛି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପ ନ୍
 କରିବା ନୁଦେହୁଁ       । ଏହା ଆପଣା  ମ �୍ ଅନ୍�ଃକରଣ ଓ
                 ଆପଣା  ମ �୍ ପର୍ାଣ ଓ ଆପଣା  ମ �୍ ମନ ଓ ଆପଣା  ମ �୍ ଶକ୍�ି ଦେ
ଇ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ଅଦେଟ। ଈଶୱ୍ର
       ଆପଣା ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଶଦ୍େରଷଠ୍ତା 
ାବି କରନ୍�ି। �ୀଶ� କହନ୍�ି, “        �
ି �� ଦେମ ଆପଣା ପିତାକି କି ମାତାଙ୍କ� ଦେମାଠାର�

  ଅଧିକ ପରି୍ୟଜ୍ଞାନ କର,      ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ର ଦେ�ାଗ୍ୟ ନୁହୁଁ।"    ଈଶଵ୍ର ପଦ୍େରମ ଆବଶୟ୍କ କରନ୍�ି!   ଦେ ଆପଣା
    ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଶଦ୍େରଷଠ୍ତା 
ାବି କରନ୍�ି।

      ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେହଉଛି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା,    ତାହାଙ୍କ� ପ ନ୍
 କରିବା ନୁଦେହୁଁ    । ଉଚଚ୍ ମା�ର୍ାଦେର ଆଦେବଗପର୍ବଣ; 
 ଚିୂ�,  କିନ୍�� ଆଦେବଗପର୍ବଣ,      ଆମର  �ତ୍ାର ଦେଗାପନୀୟ  ଥ୍ାନର ମମ4 ପ୍ଶ4ୀ ଅଦେଟ।

  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର       । �
ି �� ଦେମ ଆଉ କିଛି କର ନାହିଁ,   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର।

        ଆଉ 
ୱି୍�ୀୟ ବିଷୟ ଦେହଉଛି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର�     । ପ�ଣି ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛ,ି “   ଆମର ଈଶଵ୍ରଙ୍କ
   ପଦ୍େରମ ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଅଦେଟ କି?”       କାରଣ  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେହଉଛି ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା,    ଏହା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର
    ଉ��୍ମ ବିଷୟକ� ପଦ୍େରମ କରିବା ନୁଦେହୁଁ।

          ମୁଁ� ବିଶଵ୍ା କଦେର ଦେ� ଆମର ପର୍ବୃ��ି୍ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ନୁଦେହୁଁ,    ବରଂ ତାହାଙ୍କ� ବଣ୍4ଣନା କର�ଥିବା, ଅଧିକ
  ପ୍ଶ4ନୀୟ ବିଷୟ ବ� ,     ଉ��୍ମ ବିଷୟ ବ�କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ଅଦେଟ         । ବିପ
 ଦେହଉଛି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଉ��୍ମ ବିଷୟ ବ�କ�

               ପଦ୍େରମ କରିବା  ହ�ି ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା  ମାନ କରିପାରିବା ପ�ଣି ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ଅଦେପକ୍ଷା
    ଅଧିକ ଉ��୍ମ ବିଷୟ ବ�କ� ପଦ୍େରମ କର,        ଦେ�ଦେବ ଦେ ହି ଉ��୍ମ ବିଷୟ ବ� ମ�ୂ୍4�ି ବ� ଦେର ପରିଣ� ହଏୁ      । ଆଉ ମୁଁ� ଭାଦେବ ତାହା
     ଦେହଉଛି ଦେକବ� ମାନବ ପର୍କୃ�ିର ଏକ ଅଂଶ;            �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖିପାରିବା ଓ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଓ  ପ୍ଶ4 ଏବଂ  ୱ୍ା
 ଓ
                    ଅଭିଜ୍ଞତା  ହ�ି ଆମ ନଜିକ�  ଂ��କ୍� କରିବାକ� ଚାହୁଁ� ଓ ମୁଁ� ଭାଦେବ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ  ହ କର� ଓ ଦେ�ଣ� ମୁଁ�
        ଗ�ର��ୱ୍ ଦେ
ବା ଆବଶୟ୍କ ଦେ� ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର�,      ଦେ ହିଁ ଈଶୱ୍ର �ାହାଙ୍କ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
       ପଦ୍େରମ କର� ଆଉ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଉ��୍ମ ବିଷୟକ� ନୁଦେହୁଁ।

  ଅଦେନକ ଉ
ାହରଣ ଅଛ;ି     ଦେମାଦେ� ଦେକବ� 
�ଇଟି ଦେ
ବାକ� 
ଅି।

      ବାଇବଲକ� ପଦ୍େରମ କରିବା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ନୁଦେହୁଁ!    ଦେ  ବ�  ମାନ ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ      । ବ�୍4�ମାନ  ପ୍ଷଟ୍ ରଦୂେପ ବାଇବଲ
              ଜାଣିବା ଉ��୍ମ ଅଦେଟ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି �ୀଶ�ଙ୍କ  
ୃଶ ଦେହାଇପାରିବା �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ନାହୁଁ� କିପରି ତାହାଙ୍କ
           ୱ୍ରପୂ ଓ ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ବିନା ଆମର ପଦ୍େରମ ଅଜ୍ଞ ଭାବପର୍ବଣତା ଅଦେଟ,    ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ଚାହୁଁ�ନାହୁଁ�   । କିନ୍��
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                 ବାଇବଲକ� ପଦ୍େରମ କରିବା ଅଥ4 ନୁଦେହୁଁ ଦେ� �� ଦେମ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର। ଏହାର ପୃଷଠ୍ାଗ�ଡିକ ପଢ଼ି଼ବାର ଅଥ4 ନୁଦେହୁଁ ଦେ� �� ଦେମ
 ଦେଲଖକଙ୍କ� ଶ�ଣ�ଅଛ।

   “  ଫାରଶୂୀମାଦେନ ପ�ରା�ନ ନୟିମକ� ପଦ୍େରମ କର�ଥିଦେଲ ”        । ଏହାକ� ଅଧୟ୍ୟନ କରିବାଦେର ଦେ ମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କର ପ�ରା ଜୀବନ
         “ ”  ’  ବିତାଇଥିଦେଲ ପ�ଣି �ଥାପି �ୀଶ� ଫାରଶୂୀମାନଙ୍କ ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ ଶା �୍ର୍ର ପଦ୍େରମ ବିଷୟଦେର କ ଣ କହନ୍�ି? ଦେ�ାହନ, 

 ଅଧୟ୍ାୟ ୫:   ୩୭ ପ
ର� ଆରମଭ୍:

           �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକଦେବ ଦେହୁଁ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ  ୱ୍ର ଶ�ଣି ନାହୁଁ ବା ତାହାଙ୍କର ଆକାର ଦେ
ଖି ନାହୁଁ,     ପ�ଣି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ
   ଅନ୍�ରଦେର  ଥ୍ାନ ପାଇ ନାହୁଁ।

        ବାଇବଲକ� ପଦ୍େରମ କରିବା ପଦ୍େରମିକ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପରି  ମାନ ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ।

   ଦେମାର ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି                 । ମୁଁ� ଏହାକ� ନଜି ପାଇୁଁ ବୟ୍ବହାର କଦେର ଓ ମୁଁ� �� ମ  ହ�ି ଅଂଶ ବି�ରଣ କରିବି। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ
  ବାଇବଲ ଅଧୟ୍ୟନ କର,       �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ବାକ୍ୟ  ହ�ି ଅଟକି �ାଉ,    କିମବ୍ା ବାକ୍ୟ ବୟ୍ବହାର କର�,   �ାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଦେ ହି

       ବାକ୍ୟ �� ମକ� ଦେଲଖକଙ୍କ  ହ�ି ଏକ ମ�କାବିଲାକ� ଦେନଇଥାଏ କି?       ଏକ ମ�କାବିଲା ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର �� ମର ଜୀବନ ପରିବ�୍4�ି� ହଏୁ।

 �� ଦେମ ଦେ
ଖ,             “  �
ି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ବାକ୍ୟ  ହ�ି ବନ୍
 କର� ଓ କହୁ ଠକି ଅଛ,ି  ”     ଏହା ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ପ�ଣି �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ�
              ଆମ ମ �ି୍ଷକ୍ର ଦେବୌ
ଧ୍ିକ ଅଂଶଦେର ରଖ� ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜ୍ଞାନ ଗଛ�ି କର� କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେକଦେବବି

            ାକ୍ଷା� କର� ନାହୁଁ� ଓ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟଦେର ଆମକ� ପରିବ�୍4�ନ କରିବାଦେର ଅନୁମ�ି ଦେ
ଉ ନାହୁଁ�,       ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଏହା କହବିା ଏକ
   “        ନ୍ୟାୟ ଙ୍ଗ� ପର୍ଶନ୍ ଅଦେଟ ମୁଁ� ଶା �୍ର୍ କିଅବା ଏହାର ଦେଲଖକଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କଦେର କି?”    ଦେ ଗ�ଡିକ  ମାନ ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ  ।

             ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଏହା ଫାରଶୂୀମାନଙ୍କ  ହ�ି ନ ଥିଲା। ବାଇବଲକ� ପଦ୍େରମ କରିବା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ନୁଦେହୁଁ।

  
ୱି୍�ୀୟ ଉ
ାହରଣ ଦେହଉଛ:ି       ଉପା ନାକ� ପଦ୍େରମ କରିବା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ନୁଦେହୁଁ   । �� ଦେମ ଜାଣ,   ଦେକଦେ�କ ଦେଲାକ
   ଉପା ନା କରିବାକ� ଭଲ ପାଆନ୍�ି,           କିନ୍�� ଦେ ମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି ନାହିଁ କିମବ୍ା ତାହାଙ୍କ� ଉପା ନା କରନ୍�ି ନାହିଁ  ।

             ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� 
ୱ୍ାର ଦେଖାଲା ଥାଏ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ମଣଡ୍�ୀକ� ଆ ିବାକ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି। ଦେ ମାଦେନ  ହଭାଗିତାକ� ପଦ୍େରମ
କରନ୍�ି,    ଏ ବ� ଉ��୍ମ ବିଷୟ ଅଦେଟ,           ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ ଶରୀର  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ପର୍ଭାବକ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି �ାହା  ଙ୍ଗୀ� ଦେ ମାନଙ୍କ

  ଶରୀର ଉପଦେର ପଡିଥାଏ,    “   ”  କିନ୍�� �
ି ଧୟ୍ାନ ଅପବି�ର୍ �ରି୍�ୱ୍ ଈଶଵ୍ର ଉପଦେର ରହଥିାଏ- ଦେମା,      ନଜି ଓ ମୁଁ� ଓ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ
 ଉପଦେର ନୁଦେହୁଁ-              ଆଉ�
ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପର୍ଶଂ ା କିମବ୍ା ଦେଗୌରବ କରା�ାଇଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ ନ ରଦେହ,    ମୁଁ� କିପରି
     ଅନୁଭବ କଦେର ତାହା ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ ରହଥିାଏ,            �
ି ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ଉ��୍ମତା ବଣ୍4ଣନା ନ କରି ଦେମା ନଜି ବିଷୟଦେର ଉ��୍ମ
     ଅନୁଭବ କରି ମୁଁ� ମଣଡ୍�ୀର� ବାହାରକ� ଆଦେ ,      “      ଦେ�ଦେବ ଦେମାଦେ� ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିବାକ� ପଡିବ ମୁଁ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କଦେର କି କିଅବା

   ମୁଁ� ଉପା ନାକ� ପଦ୍େରମ କଦେର?”      ପ�ଣି ଦେ  ବ�  ମାନ ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ।

       ମୁଁ� ଆମର ମଣଡ୍�ୀ ବିଷୟଦେର ବାରମବ୍ାର 
�ଇଟି ମନ୍�ବୟ୍ ଶ�ଦେଣ  । "     କାହିଁକି �� ଦେମ ଦେ ହି ମଣଡ୍�ୀକ� �ାଅ?"  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
   ବା �୍ବଦେର ଉପା ନାକ� ଉପଦେଭାଗ କର�           । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବା �୍ବଦେର ପର୍ଚାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ବ� ଉପଦେଭାଗ କର�। ତାହା
                 ବା �୍ବଦେର ଉ��୍ମ ଅଦେଟ। ଉପା ନାକ� ନାପ ନ୍
 ଓ ପର୍ଚାରକ� ଘୃଣା କରିବାକ� ମୁଁ� �� ମକ� ଚାହୁଁ ଦେବାଲି ଚିନ୍ତା କରି ଏଠାର� �ାଅ

         ’   ନୀହିଁ। ତାହା ବିଷୟବ �୍� ନୁଦେହୁଁ। କିନ୍�� �� ଦେମ ଜାଣ ମୁଁ� ବା �୍ବଦେର କ ଣ ଶ�ଣିବାକ� ଚାଦେହୁଁ?

   ମଣଡ୍�ୀକ� �� ଦେମ କାହିଁକି �ାଅ?     କାରଣ ଦେଲାକମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି       । ତାହା ମୁଁ� ଶ�ଣିବାକ� ଚାହୁଁ�ଛ।ି ଦେଲାକମାଦେନ
             ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି। ଦେ ମାଦେନ ପର୍ଥମ ବିଷୟ ପର୍ଥଦେମ କରନ୍�ି। ଦେ ମାଦେନ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ବ� ଦେର ଦେଗା�ିଆମିଶା କରି

ପାରନ୍�ି,      ମା�ର୍ ଦେ ମାଦେନ ପର୍ଥମ ବିଷୟ ପର୍ଥଦେମ କରନ୍�ି         । ଦେ ମାଦେନ ଏପରି ଦେଲାକ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି
          ଓ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଦେ ଠାଦେର ଥାଏ ମୁଁ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବାକ� ଉ� ୍ାହ�ି ହଏୁ।

       ଉପା ନାଦେର ଦେମାର ପଦ୍େରମ ପର୍କାଶ କରିବାକ� ଦେମାଦେ� ଉ� ୍ାହ�ି କରା�ାଇଛ;ି     ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ପର୍ଚାରଦେର ଅବଗ�
   ଦେହବାକ� ଦେମାଦେ� ଉ� ୍ାହ�ି କରା�ାଇଛ,ି           କିନ୍�� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ମଣଡ୍�ୀକ� �ାଏ ମୁଁ� ଦେ ହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଥାଏ

   ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି;       ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା ପର୍ଥମ ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କର�ଅଛନ୍�ି, “   �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା
  ମ �୍ ଅନ୍�ଃକରଣ,   ମ �୍ ପର୍ାଣ,            ମ �୍ ମନ ଓ  ମ �୍ ଶକ୍�ି ଦେ
ଇ ପର୍ଭ� ଆପଣା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର ”।

         ତାହା ଏକ ମଣଡ୍�ୀର  ଚୂକ ଚିହ୍ନ ଅଦେଟ �ାହା ମଣଡ୍�ୀଠାଦେର ଦେହବା ଉଚି�୍          । ଏହା ପର୍ଥମ ଓ  ବ4ପର୍ଥମ ଓ  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଆଜ୍ଞା
        ଅଦେଟ। ଏହା ଆଦେବଗ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଓ ଏହା ଅ�ୟ୍ନ୍� ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଅଦେଟ।

କିନ୍�� ,     ଏହି ବଣ୍4ଣନାଦେର ଏହା ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ଅଦେଟ        “   । ଶା �୍ର୍ୀଟି ଅ ାଧାରଣ ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିଥିଦେଲ। ଦେ ପଚାରିଦେଲ  ମ �୍ ଆଜ୍ଞା
    ମଧୟ୍ଦେର କି ପର୍କାର ଆଜ୍ଞା ପର୍ଧାନ?”            କିନ୍�� �ୀଶ� ଦେଗାଟିଏ  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଆଜ୍ଞାଦେର ଅଟକି ପାରିଦେବ ନାହିଁ ପ�ଣି ଦେ ଅଗ୍ର ର

    ଦେହାଇ 
ୱି୍�ୀୟ  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଆଜ୍ଞା 
ଅିନ୍�ି,           କାରଣ �� ଦେମ ଦେ ହି  ମୟଦେର ଦେ ହି ଉଛ� ଳା ପଦ୍େରମକ� କା�4ୟ୍ଦେର ପରିଣ� କରିବା ବିନା
           ଆପଣା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଓ ଆପଣା ପଦେଡ଼ାଶୀକ� ପଦ୍େରମ କରି  ମାପ�ି୍ ଦେହବ      । ମ�ୂ�ଃ ଏହା ଦେଗାଟିଏ ମ�
ର୍ାର

  
�ଇ ପାଶ୍4ୱ ଅଦେଟ,        ଆଉ �� ଦେମ ଦେଗାଟିଏ ପାଶ୍4ୱ ମ�
ର୍ା ଦେହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
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  ୩୧ ପ
ଦେର ଦେ
ଖ; ଦେ
ଖ,    କିପରି �ୀଶ�  ମାପ�୍ କରନ୍�ି, “        ଏହି ଆଜ୍ଞାଗ�ଡି଼କ ଅଦେପକ୍ଷା ଆଉ ଦେକୌଣ ି ଶଦ୍େରଷଠ୍�ର ଆଜ୍ଞା
(ଏକବଚନ) ନାହିଁ ”               । ଅନ୍ୟଟି ବିନା �� ମର ଦେଗାଟିଏ ଦେହାଇପାରିବ ନାହିଁ। 
ୱି୍�ୀୟ ବିନା �� ଦେମ ପର୍ଧାନ ଆଜ୍ଞା ଦେହାଇପାରିବ ନାହିଁ। �� ଦେମ

           �� ମର ପର୍�ିଵା ୀକ� ପଦ୍େରମ କରିବା ବିନା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ।

  ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର,         ଦେ� �ୀଶ� ଆମର ପର୍ବୃ��ି୍  ଂକ୍ଷିପ�୍ଦେର ପଦ୍େରମ କରିବା ଦେବାଲି ଜାଣନ୍�ି,     କିନ୍��  ମ �୍ ପର୍କୃ� ପଦ୍େରମ
                 କା�4ୟ୍ ପର୍କ୍ରିୟାକ� ଗ�ି କରାଏ ଏବଂ �
ି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଆପଣା ପର୍�ିଵା ୀକ� ପଦ୍େରମ କରିବା ନାହିଁ ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

   ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର� ନାହୁଁ�।

ବ�୍4�ମାନ, "ପର୍�ିଵା ୀ"     ଶବ
୍ ଦେଗାଟିଏ ହ�ଭାଗା ଅନୁବା
 ଅଦେଟ;       ଏଥି ପାଇୁଁ ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ଇଂରାଜୀ ଶବ
୍ ନାହିଁ   । ଗ୍ରୀକଦେର
    ଏହାର ପର୍କୃ� ଅଥ4 "  ଅନ୍ୟ ବୟ୍କ୍�ି"             । ଦେକବ� ଦେଲାକମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ �� ମ 
ାଣଡ୍ର �� ଓ ଉପର ଦେହାଇ ବା କର�ଥିବା

                  ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା �� ମ ଅଧୀନଦେର ଥିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ବ�ଝାଏ। ଏହା ଦେ� ଦେକହି �� ମ  ହ�ି ଅଛି ଓ �ାହା  ହ�ି �� ଦେମ ଅଛ
        ତାହାକ� ବ�ଝାଏ। ଦେ�ଦେକୌଣ ି ପର୍ ଙ୍ଗଦେର �� ମର ପରବ�୍4�ୀ ଦେଲାକ। ଦେ "  ଅନ୍ୟ ବୟ୍କ୍�ି"      ଅଦେଟ ଏବଂ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ଆମର
               ପଦ୍େରମ ଦେ�ଉୁଁ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଦେ କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ମୃ�� ୟ୍ବରଣ କଦେଲ ଦେ ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ପଦ୍େରମଦେର ଉଚଛ୍� �ି ପଡିବା ଅ�ି

ଆବଶୟ୍କ    । ଅନ୍ୟକ� ପଦ୍େରମ କରିବା।

          ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ପଦ୍େରମ ଅନଵି4ା�ୟ୍ ଭାବଦେର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ପଦ୍େରମ କରିବାକ� କଦେଢ଼଼ଇ ଦେନଇଥାଏ    । ୧ ଦେ�ାହନ ୪:  ୨୦
 ଓ ୨୧: “           ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର�ଅଛି ଦେବାଲି କହି �
ି ଦେକହି ଆପଣା ଭାଇକ� ଘୃଣା କଦେର,   ତାହାଦେହଦେଲ ଦେ ମିଥୟ୍ାବା
ୀ, [   ଏବଂ ଦେ 

 ଅନ୍ୟ ବୟ୍କ୍�ି,       ବିଦେଶଷ କରି ମଣଡ୍�ୀର ପର୍ ଙ୍ଗଦେର ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପରି ରଦେର ଅଛନ୍�ି।]    ଦେ�ଣ� ଦେ�ଉୁଁ ଭାଇକ� ଦେ
ଖିଅଛ,ି  �
ି
    ତାହାକ� ଦେକହି ପଦ୍େରମ ନ କଦେର,      ତାହାଦେହଦେଲ ଦେ�ଉୁଁ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେ ଦେ
ଖି ନାହିଁ,     ତାହାଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରି ପାଦେର ନାହିଁ   । ଦେ�

  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କଦେର,    ଦେ ଆପଣା ଭାଇକ� [  ଅନ୍ୟ ଜଣକ�]        ମଧୟ୍ ପଦ୍େରମ କର� ଏହି ଆଜ୍ଞା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କଠାର�
ପାଇଅଛ� ।

          ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ପଦ୍େରମ ଅନଵି4ା�ୟ୍ ଭାବଦେର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ପଦ୍େରମ କରିବାକ� କଦେଢ଼଼ଇ ଦେନଇଥାଏ   । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
           ନମିନ୍ଦେ� ପଦ୍େରମ ଅନଵି4ା�ୟ୍ ଭାବଦେର ଅନ୍ୟ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପର୍�ି ପଦ୍େରମକରିବା କା�4୍ୟ ପର୍କ୍ରିୟାଦେର ଉଛ� �ି ପଦେଡ।

         ପର୍ଥମ କରିନ୍ଥୀୟ ୧୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର �ାହା ପଦ୍େରମ ବିଷୟଦେର ବହ�ୁ କଥାବା�୍4ତା କଦେର,   ୪ ପ
 ଆରମଭ୍ର�: “  ପଦ୍େରମ

ୀଘ4 ହଷିଣ୍�,  ପଦ୍େରମ ହ�ିଜନକ,    ପଦ୍େରମ ଇଷ4ା କଦେର ନାହିଁ,    ଏହା ଆ�ମ୍ବଡି଼ମା କଦେର ନାହିଁ,      ଏହା ଅହଂକାର କଦେର ନାହିଁ କିମବ୍ା

   ଅଶିଷଟ୍ ଆଚରଣ କଦେର ନାହିଁ,     ଏହା ଅନୁଚି� ବୟ୍ବହାର କଦେର ନାହିଁ,     ଏହା  ୱ୍ାଥ4 ଦେଚଷଟ୍ା କଦେର ନାହିଁ,     ଏହା ବିରକ୍� କିମବ୍ା ର�ଷଟ୍ ହଏୁ
ନାହିଁ,    ଅପକାର  ମ୍ରଣଦେର ରଦେଖ ନାହିଁ,     ଏହା ଅଧମ4ଦେର ଆନନ୍
 କଦେର ନାହିଁ,    କିନ୍��  �ୟ୍ଦେର ଆନନ୍
 କଦେର;    ପଦ୍େରମ  ମ �୍  ହ୍ୟ
କଦେର,    ମ �୍ ବିଶୱ୍ା କଦେର,    ମ �୍ ଭର ା କଦେର,      ମ �୍ ବିଷୟଦେର ଦେଧୈ�4୍ୟ ଧରି ରଦେହ ”।

         ଆମ ପଦ୍େରମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଆମ ପଦ୍େରମଦେର ଉଛ� �ି ପଦେଡ,    ଦେକୌଣ ି ଦେଭୌ�ିକ  �ତ୍ାହୀନଦେର ନୁଦେହୁଁ, 
  ତା��୍ୱି୍କ ଉପାୟଦେର ନୁଦେହୁଁ,   କିନ୍�� ବା �୍ବ ଉପାୟଦେର!        ଏହା ଦେମାର ଚରଣ �ାହା କଦେର ତାହା ପର୍ଭାବି� କଦେର     । ଏହା ଦେମା ହ �୍

                   �ାହା କଦେର ତାହା ପର୍ଭାବି� କଦେର। ଏହା ଦେମା ଚକ୍ଷ� �ାହା କଦେର ତାହା ପର୍ଭାବି� କଦେର। ଦେମା ଜିହ୍ୱା �ାହା କଦେର ତାହା ପର୍ଭାବି�
କଦେର।

ଦେମା'               ପିତା ଦେମାଦେ� ଜଦେଣ ପା�କଙ୍କ କାହାଣୀ କହଥିିଦେଲ �ାହା ବିଷୟଦେର ଦେ ଜାଣନ୍�ି କିମବ୍ା ଅନ୍��ଃ ପକ୍ଦେଷ 
କ୍ଷିଣ
ଆଦେମରିକାଦେର,               ଜ�ଆନ କାଦେଲ4ା ଅରିଟିଜ ନାମକ ଜଦେଣ ପା�କ ବିଷୟଦେର ଶ�ଣିଥିଦେଲ ଆଉ ଦେ 
ଦିେନ  କାଦେ� ନଜି ମଣଡ୍�ୀ

     “     ”    ”  ମମ୍�ଖଦେର ଉଠଦିେଲ ଓ ଦେ କହଦିେଲ ଆଜି  କା� ପାଇୁଁ ପାଠ୍ୟ ଦେହଉଛି ଆପଣା ପର୍�ିଵା ୀକ� ପଦ୍େରମ କର [   ପ�ଣି ଦେ 
ବ ିପଡିଦେଲ।]         “    ପାଞଚ୍ ମିନଟି୍ ପଦେର ଦେ ଉଠପିଡି କହବିାକ� ଲାଗିଦେଲ ଦେମାଦେ� ଗ�ର��ୱ୍ ଦେ
ବାକ� 
ଅି,    ଦେମାଦେ� ପାଠୟ୍ର ପ�ନରାବୃ��ି୍

 କରିବାକ� 
ଅି     । ଆଜି  କାଦେ� ପାଠ୍ୟ ଦେହଉଛ:ି “    ଆପଣା ପର୍�ିଵା ୀକ� ପଦ୍େରମ କର ” । [   ପ�ଣି ଦେ ବ ିପଡିଦେଲ।]    ଆଉ ଦେ ମଞଚ୍କ�
 ଦେଫରିଦେଲ ନାହିଁ                   । ଦେ �ାଇ ଜଦେଣ ମହଳିାଙ୍କ ପାଖଦେର ବ ିଦେଲ �ିଏ ଆଗ ଧାଡିଦେର ବ ିଥିଦେଲ �ିଏ ବଷ4 ବଷ4 ଧରି ତାଙ୍କ ଘର  ଫା
       କରିଥିଦେଲ ଓ ଦେ ଅନୁଭବ କଦେଲ ଦେ� ଦେ ତା'       ଙ୍କ ନାମ ଜାଣିଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁଦେହୁଁ       । ଦେ�ଣ� ଦେ ଦେ ଠାଦେର ବ ିପଡି ମହଳିାଙ୍କ

                   ହ କଥାବା�୍4ତା କଦେଲ। ଦେ ଜାଣିବାକ� ପାଇଦେଲ ଦେ� ତାଙ୍କ  ୱ୍ାମୀଙ୍କର ମଚୂ୍4ଛା ଦେରାଗ ଅଛି ଏବଂ ଦେ ଚାକିରୀ କରିବାକ�  କ୍ଷମ ନ
                ଥିଦେଲ ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ ଏକ ଦେମାଟା କାଗଜଦେର �ିଆରି କ�ଡି଼ଆ ଘଦେର ରହଥୁିଦେଲ। ଦେ�ଣ� ପର
ନି ଜ�ଆନ୍ କାଦେଲ4ା ୍ ଅରିଟିଜ୍ ��କ� �ାଇ

      “ ”             ଏକ କାଠ ବିଡା କିଣି ଆପଣା ପର୍�ିବା ୀ କ� ଦେ
ଦେଲ �ାହା ଫ�ଦେର ଦେ ମାଦେନ ବଷ4ା 
ଦିେନ ଏକ କାଠ କ�ଡି଼ଆ ଘଦେର ରହପିାରିଦେବ।
      “    ”ଆଜି  କା� ପାଇୁଁ ପାଠ୍ୟ ଦେହଉଛି ଆପଣା ପର୍�ିବା ୀକ� ପଦ୍େରମ କର ।

    �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର କି?           �� ମ ପାଖଦେର ବ ିଥିବା ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ପଚାର ଦେ� �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର କି?  �� ଦେମ
   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର କି?

         �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� କିପରି ଅନ୍ୟ ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା ଶ�ଣିଥାଉ,     ବିଦେଶଷ�ଃ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଉପ ଥ୍ି�
ନଥାନ୍�ି    । ଆମ ଜିହ୍ୱା କ'            ଣ ପଦ୍େରମ ଓ ଅନୁଗ୍ରହଦେର ପଣୂ୍4ଣ ନା ଏହା  ମାଦେଲାଚନା ଏବଂ ବିଚାରଦେର ପଣୂ୍4ଣ?   କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

        ଏକା ାଙ୍ଗଦେର ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଓ ପର ପ୍ର ବିଷୟଦେର ଦେ
ାଷା
ଶ4ୀ, ହନିାଚରଣ,   ନକାରା�ମ୍କ ଉପାୟଦେର
 କହପିାରିବା ନାହିଁ        । ପ�ଣି ମୁଁ� ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଦେନକ ଉ
ାହରଣ ବୟ୍ବହାର କରିପାରିବି,     ମା�ର୍ ଜିହ୍ୱା  ବ4
ା  ବ�ଠାର� ଶକ୍�ିଶା�ୀ।
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     ପର୍ଧାନ ଆଜ୍ଞା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ଅଦେଟ!            ଏହା ଅ�ି ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ ଅଦେଟ �ାହା �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ମାନବ ଇ�ିହା ଦେର
  ବ� ଦେବଦେ� କରିବା।

        ଦେ ହି ପଦ୍େରମ ଅପରିହା�4୍ୟ ଭାବଦେର ଦେମାର ଅନୁରାଗ ମହୂକ� ଗ�ି କରାଇବା ଆବଶୟ୍କ,    ଏହା ଗଭୀର ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ  ।

           ଦେମାର ପଦ୍େରମ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ନକିଟକ� ନ
ି୍4ଦେ
ଶି� ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ ଆଉ ତା'   ଙ୍କ ବିଷୟଦେର
  ଉ��୍ମ ବିଷୟ ବ�କ� ନୁଦେହୁଁ।

      ଏବଂ ଦେମାର ପଦ୍େରମ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେମା ଜୀବନଦେର,  ଦେମାର ପର୍�ିଵା ୀ,       ଦେମାର ଭାଇ ଓ ଦେମାର ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନଦେର
  ଉଛ� �ି ପଡିବା ଆବଶୟ୍କ    । ଏହା ଦେମାର ଚରଣ,  ଦେମାର ହ �୍,      ଚକ୍ଷ� ଓ ଜିହ୍ୱାକ� ପର୍ଭାବି� କରିବା ଆବଶୟ୍କ।

      �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ମଣଡ୍�ୀରଦୂେପ କିଛି କର� ନାହୁଁ�,         ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର� ଏବଂ ଦେ ହି ପଦ୍େରମ
          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ପର ପ୍ର ବିଷୟଦେର ଆଚରଣ ଓ ବା�୍4ତାଳାପ କରିପାର� ଦେ ଥିଦେର 
ୃଶୟ୍ମାନ ଦେହଉ।
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୩୬. ମୃତୁ୍ୟ ଓ ମରଗଣାତ୍ତର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ

୧.   ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ
          �ୀଶ� ଆପଣା ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଇ ଆ �ଅଛନ୍�ି ଦେ� ଦେ 
�ଦେରଇ �ିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି  ’     । ତା ପଦେର ଦେ ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି ଦେ�

  କିଛି କା� ଉ�ତ୍ାଦେର,  ଦେ ଦେଫରିଆ ିଦେବ,    କିନ୍�� ଦେ ବିଚାରଦେର ଦେଫରିଆ ିଦେବ        । �ୀଶ� ବ�୍4�ମାନ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନର ଦେଶଷ  ପତ୍ାହର
    ଦେଶଷଦେର ଅଛନ୍�ି ପ�ଣି ମାଥିଉ ୨୪:       ୧ ପ
ଦେର ଦେ ଆଉ ଏକ ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍�ି, “     �ୀଶ� ମନ୍
ରିର� ବାହାରି ଚାଲି�ାଉଥିବା
           ମୟଦେର ତାହାଙ୍କର ଶିଷୟ୍ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ମନ୍
ରିର ପର୍ା ା
 ମହୂ ଦେ
ଖାଇବା ନମିନ୍ଦେ� ତାହାଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ ିଦେଲ  । (ଦେ ମାଦେନ

    ଦେ ଗ�ଡିକର ଦେ ୌନ୍
�4୍ୟ 
ୱ୍ାରା ବି ମି୍� ଦେହାଇଥିଦେଲ।)     କିନ୍�� ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ, ‘    �� ମଦ୍େଭମାଦେନ କଅଣ ଏହି
   ମ �୍ ଦେ
ଖ� ନାହୁଁ?    ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ�  �ୟ୍ କହଅୁଛ,ି         ଏହି  ଥ୍ାନଦେର ଏକ ପର୍ �୍ର ଅନ୍ୟ ପର୍ �୍ର ଉପଦେର ରହବି ନାହିଁ, 
    ମ �୍ ହିଁ ଭମିୂ ା� ଦେହବ ’”         । ଏହା ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ ପର୍�ି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭବିଷୟ୍ବାଣୀ କାରଣ ଦେ ମାନଙ୍କର

               ଈଶଵ୍ର���୍ୱ୍ଦେର ଏହା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଗୃହ ଥିଲା। ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଗୃହ ଆକ୍ରମଣ ଓ ପରା �୍ କରିବା ହିଁ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ଆକ୍ରମଣ ଓ
     ପରା �୍ କରିବା ଥିଲା। ଦେ�ଣ� ପରବ�୍4�ୀ  ମୟଦେର,       ଦେ ମାଦେନ ୩ ପ
ଦେର 
�ଇଟି ପର୍ଶନ୍ ଅନୁ ରଣ କରନ୍�ି, “   ପଦେର ଦେ ଜୀ�ପବ4�
 ଉପଦେର ବ ନ୍ଦେ�,      ଶିଷୟ୍ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଛାମ�କ� ଦେଗାପନଦେର ଆ ି ପଚାରିଦେଲ, '   ଏ ବ� ଦେକଦେବ ଘଟିବ,     ପ�ଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନ ଓ

  ��ଗାନ୍�ର ଲକ୍ଷଣ କ'    ଣ ତାହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ�ହନ୍�� ?'”          ଏହା ଧୟ୍ାନ ଦେ
ବା ଜର�ରୀ ଦେ� ଦେ ମାଦେନ �ୀଶ�ଙ୍କ� 
�ଇଟି ପର୍ଶନ୍
ପଚାରିଥିଦେଲ  । ପର୍ଥମଟି,      ମନ୍
ରି ଦେକଦେବ ଧୱ୍ଂ ଦେହବ ଓ 
ୱି୍�ୀୟଟି,      ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  �କ4 କରିବାକ� ଦେକଉୁଁ ଲକ୍ଷଣ ମହୂ

        ଦେ
ଖା�ିବ ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭ ଆଗମନ କରିବ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ��ଗାନ୍�ଦେର ରହଥିିବ�?   �ିହ
ୁୀମାଦେନ 
�ଇଟି ��ଗ,    
�ଇ କା� ଅବଧି
   ଅନୁ ାଦେର କା� ବିଷୟଦେର ଭାବନ୍�ି              । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ��ଗଦେର ବଞଚ୍� ଅଛ� ଓ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମ ୀହ ଦେଫରି ଆ ିଦେବ ଏହି ��ଗ ଦେଶଷ

  ’ଦେହବ ଏବଂ ତା ପଦେର,   ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ  ହ�ି,   ��ଗାନ୍����୍ୱ୍  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ��ଗ,  ମ ୀହ ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ��ଗ,    ନୂ�ନ ��ଗଦେର ଆମକ�
 ପଥ
ଶ4କ କରା�ିବ             । ଦେ ଠାଦେର ଅଦେନକ ଶବ
୍ ମହୂ ଅଛି �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହ ିବ� ପାଇୁଁ ବୟ୍ବହାର କର�। ଶିଷୟ୍ମାଦେନ

               �ୀଶ�ଙ୍କ ଦେଫରିବା ଓ ��ଗାନ୍� ବୟ୍�ୀ� ମନ୍
ରିର ବିନାଶ ଘଟିବାକ� �ାଉଥିବା ଭ�ି ଭୟାନକ ପରି କିଛି ବିଷୟଦେର ଧାରଣା
           କରିପାରନ୍�ି ନାହିଁ। ଦେ�ଣ� ଦେବାଧହଏୁ ଦେ ମାନଙ୍କ ମନଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଏହି 
�ଇଟି ପର୍ଶନ୍ ପଚାରନ୍�ି,  ଦେ ମାଦେନ

     ଭାବ�ଥିଦେଲ ଦେ� ଏହା ପର୍କୃ�ଦେର ଦେଗାଟିଏ ପର୍ଶନ୍            । କିନ୍�� ମାଥିଉ ୨୪ ଅଧୟ୍ାୟକ� ବ� ଝିବାର ଚାବି ଦେହଉଛି ଚିହ୍ନବିା ଦେ� ଶିଷୟ୍ମାଦେନ
         
�ଇଟି ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିଥିଦେଲ ଏବଂ ବା �୍ବଦେର 
�ଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉ��୍ର ଅଛ,ି      
�ଇଟି ପର୍ଶନ୍ ପାଇୁଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉ��୍ର  ।

ଦେ�ଣ�,         ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମାଥିଉ ୨୪ ଅଧୟ୍ାୟ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ କା�4ୟ୍ କର�,       ଦେ ପରି �ୀଶ� ବ�୍4�ମାନ ଦେକଉୁଁ ପର୍ଶନ୍ର
              ଉ��୍ର ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି ତାହା ମଦେନ ରଖିବାକ� ଏହା ଚାବି ଅଦେଟ କାରଣ ଦେ ଆଗ ପଛ  ାମାନ୍ୟ ଆଘା� କରନ୍�ି।

୨.      �ୀଶ� ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ଶନ୍ର ଉ��୍ର 
ଅିନ୍�ି

କ.  ମନ୍
ରିର ବିନାଶ

     ଦେ�ଣ� �ୀଶ� ପର୍ଥମ ପର୍ଶନ୍ର� ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି,        ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛି ମନ୍
ରି ଦେକଦେବ ଧୱ୍ଂ ଦେହବ ଦେ ହି ବିଷୟଦେର? ୪-   ୮ ପ
ଦେର ଦେ 
କହନ୍�ି,   ଅଦେନକଙ୍କ� ଭର୍ାନ୍� କରିଦେବ    । ଭଣଡ୍ ଭାବବା
ୀ ଆ ିଦେବ,  ��
ଧ୍ ଦେହବ,    
�ଭି4କ୍ଷ ଓ ଭମିୂକମପ୍ ଦେହବ    । କିନ୍�� ଏଗ�ଡିକ

            ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଦେକୌଣ ି �� ମଭ୍କ� କହୁ ନାହି ଦେ� ମନ୍
ରି ଧୱ୍ଂ ଦେହବ। ଖର୍ୀଷଟି୍ୟାନ ମଣଡ୍�ୀଦେର ଦେଲାକପରି୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାଦେର, 
       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାରମବ୍ାର ଦେ ହି ଚିନ୍ତାଧାରାକ� ଠକ୍ି ଭାବଦେର ପଛଆଡକ� ପାଇଥାଉ   । କିନ୍�� ��
ଧ୍,     
�ଭି4କ୍ଷ ଓ ଭମିୂକମପ୍ ଦେକବ�

 ଆରମଭ୍ ମା�ର୍,       ମନ୍
ରିର ବିନାଶ ବିଷୟଦେର ଦେ ଗ�ଡିକର କିଛି ଅଥ4 ନାହିଁ।

୯-                 ୧୪ ପ
ଦେର �ୀଶ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ପର୍ଥମ ପର୍କୃ� ଲକ୍ଷଣ 
ଅିନ୍�ି ଦେ� ମନ୍
ରି ଧୱ୍ଂ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛି ଓ ଏହା କ୍ଦେ�ଶର
 ଲକ୍ଷଣ ଅଦେଟ                । �� ମର ବିଶୱ୍ା  କାଦେଶ �� ଦେମ ତାଡନା ଦେଭାଗ କରିବ। ଏପରିକି ମୃ�� ୟ୍ ପ�4୍ୟନ୍� ଏହା ପର୍ଚଣ�୍ ଦେହବ। ତାହା
             ପର୍ଥମ ଲକ୍ଷଣ ଅଦେଟ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମନ୍
ରିର ବିନାଶ ଆଡକ� �ାଉଛ� । କିନ୍�� 
ୟାକରି ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ୧୨-  ୧୪ ପ
ଗ�ଡିକ

ଦେ
ଖନ୍��  “        । ପ�ଣି ଅଧମ4 ବୃ
ଧ୍ି ପାଇବାର� ଅଧିକାଂଶ ଦେଲାକଙ୍କର ପଦ୍େରମ (      ଏହି ପରିପଦ୍େରକ୍ଷୀଦେର ଅଥ4ା� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ନଜିକ�
   ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେବାଲି 
ାବି କରନ୍�ି)  ଶୀ�� ଦେହାଇ�ିବ        । ମା�ର୍ ଦେ� ଦେଶଷ ପ�4ୟ୍ନ୍� ଦେଧୈ�4୍ୟ ଧରି ରହବି,   ଦେ ପରି�ର୍ାଣ ପାଇବ  ।

ଆଉ,              ମ �୍ ଜା�ି ନକିଟଦେର  ାକ୍ଷ ଦେ
ବା ନମିନ୍ଦେ� ରାଜୟ୍ର ଏହି  � ମାଚାର  ମ�
ାୟ ପୃଥିବୀଦେର ଦେଘାଷଣା କରା�ିବ ”  । �ୀଶ�
    କହଅୁଛନ୍�ି ଦେ� ଏହି କ୍ଦେ�ଶର  ମୟଦେର,         ଅଦେନଦେକ ବିଶୱ୍ା ପରି�ୟ୍ାଗ କରିଦେବ �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧମ4ଚ� ୟ୍� ଦେବାଲି କହୁ  ।

       ବିଶୱ୍ା ୀ ରଦୂେପ ଜଣାପଡ� ଥିବା ଦେଲାଦେକ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର ବିର�
ଧ୍ାଚରଣ କରିଦେବ,     କିନ୍�� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପଲଦେର ଅନୁପ ଥ୍ି�
ରହଅୁଛନ୍�ି     । ଅଦେନକଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଶୀ�� ଦେହବ,     କିନ୍�� ପର୍କୃ� ଶିଷୟ୍ମାଦେନ ଦେଧୈ�4୍ୟ ଧରିଦେବ     । ଦେ ମାଦେନ ଦେଶଷ ପ�4୍ୟନ୍� ଦେ ଠାଦେର

             ଲାଗି ରହଦିେବ।  ମ�
ାୟ ପୃଥିବୀ ଏହା ଶ�ଣିବା ପ�4୍ୟନ୍� ଦେ ମାଦେନ  � ମାଚାର ପର୍ଚାର କରିବାକ� ଜାରି ରଖିଦେବ।

୧୨-        ୧୪ ପ
ଗ�ଡିକ ଏଦେ� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଦେହବାର କାରଣ ��ଗାନ୍����୍ୱ୍ ଅଦେଟ,   ଦେଶଷ ବିଷୟର ଅଧୟ୍ୟନ,   ମ�ଖ୍ୟ�ଃ ଦେନୈ�ିକ
ଅଦେଟ          । ଆଦେଲାଚନାଦେର ଅଦେନକ  ମୟଦେର ତାହା ଛାଡି
ଆି�ାଏ। ଏହି ପର୍କାରର ପୃଷଠ୍ଭମିୂ  ମହୂ,   ��ଗାନ୍����୍ୱ୍  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ

 ଆଦେଲାଚନା (   ୨ ଦେଥ ଲନୀକୀୟ ୨,   ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟର  ମ �୍)        ର ପର୍ାଥମିକ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ଦେହଉଛି ଭବିଷୟ୍�ଦେର ଆମକ� ଏଦେ�
               ଅଧିକ ଏକ ବି �ୃ୍�  ଡକ ମାନଚି�ର୍ ଦେ
ବା ନୁଦେହୁଁ କିନ୍�� ଏହା ଖରାପ ଦେହବାକ� �ାଉଛି ଦେବାଲି ଆମକ� କହବିା ଅଦେଟ   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
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 ଜୟ କରିବା,  ଦେ ମାଦେନ ହାରି�ିଦେବ,        ଦେ�ଣ� �� ଦେମ ଏହାକ� ଦେ�ପରି ବିଶୱ୍ା କର�ଅଛ ଦେ ପରି ବଞଚ୍        । ବିଶୱ୍ �୍ ହଅୁ। ମାଥିଉ ୨୪ ଓ ୨୫
    ଅଧୟ୍ାୟ ପର୍କୃ�ଦେର ତାହା ବ� ଅଦେଟ। ହୁଁ,           ଅଦେନକ  ଚୂନା  ମହୂ ଓ ବିଷୟ ବ� ଚାଲୁଅଛି କିନ୍�� ମ�ଖୟ୍ ବିଷୟ ବ �୍� (   ଆଉ ଏହି
     କାରଣର� ମୁଁ� ୨୫ ଅଧୟ୍ାୟକ� �ିବାକ� ଚାଦେହୁଁ) ଦେହଉଛ,ି          ଏହି କ୍ଦେ�ଶର  ମୟଦେର �� ଦେମ କିପରି ବଞଚି୍ବାକ� �ାଉଅଛ କାରଣ �� ମ
  ନମିନ୍ଦେ� ପଛକ� ଦେଫରିବାକ�,    ପ�ି� ଦେହବାକ� ପରୀକ୍ଷା ଅଛି        । କିନ୍�� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ଶିଷୟ୍ ଅଟନ୍�ି, 
    ଦେ ମାଦେନ ଦେଶଷ ପ�4୍ୟନ୍� ବିଶୱ୍ �୍ ରହଦିେବ,   �ାହା ଦେହଉନା କାହିଁକି,        ମ�
ାୟ ପୃଥିବୀଦେର  � ମାଚାର ପର୍ଚାର କରିଦେବ କାରଣ
      ଦେ ମାଦେନ ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ଦେଶଷଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜୟ କରିବା,  ଦେ ମାଦେନ ହାରି�ିଦେବ        । କିନ୍�� ମନ୍
ରି ବିନାଶ କରିବାକ� ଆ �ଥିବା

    ପର୍ଥମ ପର୍କୃ� ଲକ୍ଷଣ ଦେହଉଛି କ୍ଦେ�ଶ।

ଖ.  ଧଵ୍ଂ କାରୀ ଘୃଣୟ୍ବ �୍� ।

        ୧୫ ପ
ଦେର �ୀଶ� ଦେ ମାନଙ୍କ� 
ୱି୍�ୀୟ ପ�ଣି ଅନ୍�ିମ ଲକ୍ଷଣ 
ଅିନ୍�ି       । ଏହା ଧଵ୍ଂ କାରୀ ଘୃଣୟ୍ବ �୍� କ�ହା�ାଉଥିବା ଦେକୌଣ ି
           ବ �୍�  ହ�ି କା�4୍ୟ କରିବାର ଅଛ।ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୧୫ ଓ ୧୬ ପ
ଗ�ଡିକଦେର ପଢ଼� , “     ଏଣ� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� 
ାନଦିେୟଲ

       ଭାବବା
ୀଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଉକ୍� ଉ� ୍ନ୍ନକାରୀ ଘୃଣୟ୍ବ �୍� କ� ପବି�ର୍  ଥ୍ାନଦେର (ମନ୍
ରି)   ଅବ ଥ୍ି� ଦେ
ଖିବ (  ପାଠକ ବ�ଝନ୍�� )  ।
     ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ �ିହ
ୁା ପର୍ଦେ
ଶଦେର ଥାଆନ୍�ି,   ଦେ ମାଦେନ ପବ4�ମାଳାକ� ପଳାଇ�ାନ୍�� ”     । 
ୱି୍�ୀୟ ଓ ଅନ୍�ିମ ଲକ୍ଷଣ

        ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେ�ଉୁଁ ମନ୍
ରି ଧୱ୍ଂ ଦେହବାକ� ପର୍ାୟ ପର୍ �୍� � ଅଛ,ି     ତାହା ଦେହଉଛି 
ାନଦିେୟଲଙ୍କ ଭାବବାଣୀର ପଣୂ୍4ଣତା,  �ାହା
   ଧଵ୍ଂ କାରୀ ଘୃଣୟ୍ବ �୍� ଦେହବାକ� �ାଉଅଛି         । ଅନ୍ୟ�ର୍ ଏହି ଧଵ୍ଂ କାରୀ ଘୃଣୟ୍ବ �୍� କ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ାରି କ�ହା�ାଏ। ଦେବାଧହଏୁ

        ଖ୍ରୀଷଟ୍ାରିଙ୍କର  ଦେବ4ା��୍ମ ବୟ୍ାଖ୍ୟା ପାଉଲଙ୍କ ପ�ର୍ 
ୱି୍�ୀୟ ଦେଥ ଲନୀକୀୟଦେର ଅଛ।ି ୨:  ୩ ପ
ଦେର, “   ଦେକହି ଦେକୌଣ ି
    ପର୍କାଦେର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ଭର୍ାନ୍�ି ନ ଜନ୍ମାଉ,    କାରଣ ପର୍ଥଦେମ ଧମ4ଚ� ୟ୍�ି (ଧମ4ଚ� ୟ୍�ି) ଘଟିବ,    ଆଉ ବିନାଶର  ନ୍ତାନ

(   ଦେ ଠାଦେର ଖ୍ରୀଷଟ୍ାରି ଅଛନ୍�ି,    ଦେ ଠାଦେର �� ମର ଘୃଣୟ୍ ଧୱ୍ଂ ାବଦେଶଷ)      ଦେ ହି ଅଧମ4 ପ�ର�ଷ ପର୍କାଶି� ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ;  ନ
     ଦେହଦେଲ ପର୍ଭ�ଙ୍କ 
ନି ଉପ ଥ୍ି� ଦେହବ ନାହିଁ            । ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନାମଦେର ଖ୍ୟା� ବା ପଜିୂ�  ମ �୍ଙ୍କ ବିଦେରାଧ ଦେହାଇ ନଜିକ�

  ଦେ ମାନଙ୍କଠାର� ଉନ୍ନ� କଦେର,         ଏପରିକି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମନ୍
ରିଦେର ବ ି ଦେ ଆପଣାକ� ଈଶୱ୍ର ଦେବାଲି ଦେ
ଖାଏ ”  । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
              �ିହ
ୁୀ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାଦେନ ମନ୍
ରି ଅପବି�ର୍ ଦେହାଇଥିବା ଦେ
ଖନ୍�ି ପ�ଣି ଜଦେଣ ମନୁଷୟ୍ ଦେ� ମନ୍
ରିକ� �ାଇ ଈଶୱ୍ର ଦେହବାକ�

 
ାବି କରନ୍�ି,                ପଜୂା ପାଇବାକ� 
ାବି କରନ୍�ି ପ�ଣି �ିହ
ୁୀମାଦେନ ଉପା ନା ଭାବଦେର �ାହା ଠକ୍ି ଭାବଦେର ବ�ଝନ୍�ି ତାହା ନଷଟ୍ କର�ଛନ୍�ି,
            ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଲାଞଜ୍ ବ�ଲାଇ �ଥା  ମଭ୍ବ 
ର୍�� ଗ�ିଦେର ଦେ
ୌଡନ୍�ି ଓ �ିହ
ୂାଠାର� ବାହାରି �ା'ନ୍�ି    । �ୀଶ� ବ�୍4�ମାନ

         
�ଇଟି ପର୍ଶନ୍ ମଧୟ୍ର� ପର୍ଥମ ପର୍ଶନ୍ର ଉ��୍ର ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି। ଏହା ଦେକଦେବ ଘଟିବ?   କ୍ଦେ�ଶ ବଢ଼ିବାକ� �ାଉଅଛ,ି  ମନ୍
ରି
    ଖ୍ରୀଷଟ୍ାରିଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଅପବି�ର୍ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ,ି   ନଗରର� ବାହାରି �ାଅ  । ଆଉ,     �
ି �� ଦେମ �� ମର ଇ�ିହା ଜାଣିଅଛ,  �� ଦେମ

    ଜାଣିବ ଏହା ହିଁ ଘଟିବାକ� �ାଉଅଛି    । ୫୦ ବଷ4 ପଦେର, ଖ୍ରୀ.   ଅ ୭୦ ଦେର,      ଦେରାମୀୟମାଦେନ ଭି�ରକ� ଆ ି ମନ୍
ରିକ� ଧୱ୍ଂ କଦେଲ,  ନଦିେରା
              ଭାବିଦେଲ ଦେ� ଦେ ଈଶଵ୍ର ଥିଦେଲ ଆଉ ଏକ ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ଈଶଵ୍ର���୍ୱି୍କ �ଥୟ୍ ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ
  ମନ୍
ରିକ� ଧୱ୍ଂ କଦେଲ,              ଦେ ମାଦେନ ଦେକବ� ମନ୍
ରି ନୁଦେହୁଁ ବରଂ ଆଖପାଖର  ମ �୍ ପର୍ା ା
 ମହୂକ� ଧୱ୍ଂ କଦେଲ ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ

    ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ପର୍ �୍ର ମନ୍
ରି ପବ4�ର� ଟାଣିଦେଲ      । �
ି �� ଦେମ ଆଜି ଦେ ଠାକ� �ାଅ,       �ାହା ଛାଡି
ଆି�ାଇଅଛି ତାହା ଦେହଉଛି ଦେକବ�
     ପବ4�ର ଶିଖର ଓ ପବ4�ର  ହାୟକ କାନ୍ଥଗ�ଡି଼କ        ।  ବ� ବିଷୟ ଭମିୂ ା� ଦେହାଇଅଛ।ି �ୀଶ�ଙ୍କ ଭାବବାଣୀ  ଫ� ଦେହଲା।

ଗ.   ଲକ୍ଷଣ  ମହୂର  ମୀକ୍ଷା

ବ�୍4�ମାନ,       ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ ଦେ ପ�4ୟ୍ନ୍� ଖ�ବ  ର� ଦେହାଇଅଛ,ି         କିନ୍�� ୨୧ ପ
ଦେର ଏହା ଟିକିଏ ଅଠା�ିଆ ଦେହବାକ� ଆରମଭ୍
କଦେର  “      । କାରଣ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଏପରି ମହାକ୍ଦେଲଶ ଘଟିବ ଦେ�,     ଜଗ�ରଆରମଭ୍ର� ଆଜି ପ�4ୟ୍ନ୍�ି ଘଟିନାହିଁ,    ପ�ଣି ଦେକଦେବ ଦେହୁଁ ଘଟିବ
ନାହିଁ  । ଆଉ,    ଦେ ହି  ମୟ ଦେ�ଦେବ (   ଏହି ତାଡନାର  ମୟ)    ଊଣା କରା�ାଇ ନ ଥାଆନ୍ତା,      ଦେ�ଦେବ ଦେକୌଣ ି ମ�୍4�ୟ୍ ପରି�ର୍ାଣ ପାଆନ୍ତା
ନାହିଁ,    ମା�ର୍ ମଦେନାନୀ� ଦେଲାକଙ୍କ (  ପର୍କୃ� ଶିଷୟ୍ମାଦେନ)      କାଦେଶ ଦେ ହି  ମୟ ଊଣା କରା�ିବ ”     । ଏଠାଦେର କାହିଁକି ଏହା ଟିକିଏ

             ଅଠା�ିଆ ହଏୁ। ମନ୍
ରି ଧୱ୍ଂ କରିବାକ� ଦେନଉଥିବା କ୍ଦେ�ଶଦେର ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଏକ ଉଲ୍ଦେଲଖଦେ�ାଗ୍ୟ ବୃ
ଧ୍ି ଘଟିଥଲିା।
  ମଣଡ୍�ୀକ� ତାଡ଼ନା 
ଆି�ାଉଅଛ,ି   ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ହ�ୟ୍ା କରା�ାଉଅଛି       । ମା�ର୍ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେରାମୀୟମାଦେନ �ିର�ଶାଲମ
 ଆକ୍ରମଣ କଦେଲ,      �ିହ
ୁୀ ଐ�ିହା ିକ ଦେ�ାଦେ ଫ ୍ ଆମକ� କହନ୍�ି (         ପ�ଣି  ଂଖୟ୍ାଦେର ତାଙ୍କର ଟିଦେକ ଅ �ବିଧା ଅଛି କିନ୍��  ାଧାରଣ

  ଭାବଦେର ଠକ୍ି ଅଛ)ି     ଏକ ନୟି�� �ିହ
ୁୀମାନଙ୍କ� ହ�ୟ୍ା କରାଗଲା      । ଦେ  ଵ୍ଜା�ିର ମାଂ ଭକ୍ଷଣ କା�4ୟ୍,  ପିତାମାତାମାଦେନ
        ଦେ ମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ� ଖାଉଥିବା ପ�ଣି ଦେ ପରି ବିଷୟଗ�ଡିକର ଅ ୱ୍ାଭାବିକ କାହାଣୀ କ�ହନ୍�ି      । ଏହା କ୍ଦେ�ଶର ଭୟାନକ  ମୟ

  ଥିଲା। ପ�ଣି �ଥାପି,       ୨୧ ଓ ୨୨ ପ
ଗ�ଡିକଦେର ଥିବା ଭାଷା ଖ୍ରୀ.         ଅ ୭୦ ପ�ଣି ମନ୍
ରିର ବିନାଶ ବାହାଦେର ଗ�ି କର�ଥିବା ମଦେନହଏୁ  ।
“    ”             ମାନବ ଜା�ି କିଛି ନାହିଁ ଵାକ୍ୟାଂଶକ� �� ଦେମ ଲକ୍ଷୟ୍ କର। ଏହା କହି ନାହିଁ ଦେ� ଦେକୌଣ ି �ିହ
ୂୀ ନାହିଁ। ଏହା କଦେହ,    �
ି ଈଶୱ୍ର ଏହି

               �ନ୍�ର୍ଣା ଓ ତାଡନା ଓ କ୍ଦେ�ଶର  ମୟକ� ଊଣା କରି ନ ଥିଦେଲ ଦେକୌଣ ି ମାନବ ଜା�ି ଉ
ଧ୍ାର ଦେହାଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ   । �� ମର
     ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଟାପି ବ� ପରିଧାନ କର। ଅଧିକାଂଶ ଦେଲାକ,           ୨୧ ଓ ୨୨ ପ
ଦେର ଥିବା ଭାଷା  କାଦେଶ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ� ଖ୍ରୀ.    ଅ ୭୦ ର

      କ୍ଦେ�ଶ ଏପରିକି ଏକ ମହାକ୍ଦେ�ଶ ପର୍�ି ଏକ ପର୍ାକ-     ଚୂାଉଥିବା ଚିହ୍ନ ଥିଲା (      ଏହା 
ୱି୍ଗ�ଣା ପଣୂ୍4ଣତା ମହୂ  ହ ଭାବବାଣୀର
 ନମ�ନାରପୂକ ଅଦେଟ)        �ାହାକି ଠକ୍ି �ୀଶ� ଦେଫରି ଆ ିବା ପବୂ4ର� ଘଟିବାକ� �ାଉଅଛି      । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି କ୍ଦେ�ଶକ�

         ଅନୁଭବ କର� ଦେ� ଏହି ବାକ୍ୟ ବ� ପର୍କୃ�ଦେର ଦେ ମାନଙ୍କର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଅଥ4 ଦେହବ।

୨୩-       ୨୮ ପ
ଗ�ଡି଼କ ଦେଗାଟିଏ ଅନ୍�ିମ ବିବରଣୀ ଦେ�ାଗ କଦେର         । ଏହି କ୍ଦେ�ଶ  ମୟଦେର ଭଣଡ୍ ଭାବବା
ୀମାଦେନ ଭର୍ାନ୍� କରିବାକ� ଜାରି
  ରହଦିେବ। ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,        �ୀଶ� ଚାହୁଁାନ୍�ି ନାହିଁ ଦେ� ତାହାଙ୍କ ଶିଷୟ୍ମାଦେନ ପର୍ତାରି� ହଅୁନ୍��     । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� ଦେଫରି ଆ ନ୍�ି, 

  ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଏହା ଜାଣିଦେବ    । ୨୭ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� , “         କାରଣ ବିଜ��ି ଦେ�ପରି ପବୂ4 
ଗିର� ମାରି ପଶଚି୍ମ
ଗି ପ�4ୟ୍ନ୍� ଦେ
ଖା�ାଏ, 
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 ଦେ ପରି ମନୁଷୟ୍-   ପ��ର୍ଙ୍କର ଆଗମନ ଦେହବ ”   । କ୍ଦେ�ଶ  ମୟଦେର ଖର୍ୀଷଟ୍ାରୀ,       ଭଣଡ୍ ମ ୀହମାଦେନ ଏହା କହବିା ଅ�ି  ାଧାରଣ
ଅଦେଟ,  ଦେ ମାଦେନ କହନ୍�ି, “   ମୁଁ� �� ମର �ର୍ାଣକ�୍4ତା,   ମୁଁ� �� ମର ପ�ନର��ଥ୍ାନ,   ଦେମାହର ଅନୁଗମନ କର ”  । �ୀଶ� କହନ୍�ି, “  ଦେ ମାନଙ୍କ�

       ବିଶୱ୍ା କର ନାହିଁ କାରଣ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଦେଫରି ଆ ିବି,        ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା ବିଷୟଦେର ଆଦେ
ୌ ଦେକୌଣ ି ପର୍ଶନ୍ ଦେହବ ନାହିଁ  ।
  ”   ମ ଦ୍େ� ଏହା ଜାଣିଦେବ। ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,      ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଗ�ପ�୍ ପର୍�ୟ୍ାବ�୍4�ନ କରିବା ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ   । କଥା ପର୍ ଙ୍ଗଦେର, 
            ଦେ ଦେଭୁଁନ୍� ଦେଡ ଆଡଦେଭଣଟି୍ଜିମ୍ ଓ �ିଦେହାବାଙ୍କ ଶାକ୍ଷୀ ପଛଦେର ଏହା ଦେମୌ�ିକ ମତାମ� ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ।

         �ୀଶ� ଦେ ହି ପର୍ଥମ ପର୍ଶନ୍ର ଉ��୍ର ଓ କା�4୍ୟର କାରବାର  ମାପ�୍ କରିଅଛନ୍�ି        । ୨୯ ପ
ର� ଆରମଭ୍ କରି ଦେ 
ୱି୍�ୀୟ
         ପର୍ଶନ୍କ� �ାଆନ୍�ି। ତାହାଙ୍କ ଆଗମନକ� ଦେକଉୁଁ ଲକ୍ଷଣ ବ� କଦେଢ଼଼ଇ ଦେନବାକ� �ାଉଅଛ?ି       ଦେ �ାହା କହନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� ଏହି
            କ୍ଦେ�ଶର ଅବଧି ଜାରି ରହବି କିନ୍�� 
ଦିେନ ଏହା ଅବି�ମଦ୍େବ ଓ ଅ �କ4 ବିନା  ମାପ�୍ ଦେହବ       । 
ୟାକରି ତାହା ଶ�ଣନ୍�� । ଏହା ୨୪
           ଅଧୟ୍ାୟ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ୨୫ ଅଧୟ୍ାୟ �ାଏ ରହଥିିବା ଏହି ଅଂଶର� ବା�୍4ତା ଅଦେଟ।  �କ4ତା ବିନା,    କ୍ଦେ�ଶ ଅବି�ମଦ୍େବ  ମାପ�୍ ଦେହବ  ।

        ମହାଜାଗ�ିକ ଲକ୍ଷଣ ବ� ଦେ
ଖା�ିବ।  �ୂ4ୟ୍ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦେହବ ଓ ଚନ୍
ର୍ ତା'    ରଆଦେଲାକ ଦେ
ବ ନାହିଁ    । ଦେବାଧହଏୁ ଏଗ�ଡି଼କ
 ଦେହଉଛି ରପୂକ,     ଦେ�ପରିକି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଛି ଘଟିବା; “   ”     ପୃଥିବୀ ଖଣଡ୍ ଖଣଡ୍ ଦେହବା ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କର�
   କିମବ୍ା ଦେବାଧହଏୁ ଦେ ଗ�ଡି଼କ ଆକ୍ଷରିକ,   ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ        । କିନ୍�� ବିଷୟଟି ଦେହଉଛି ୩୦ ଓ ୩୧ ପ
ଗ�ଡିକଦେର, “  ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�

    ଆକାଶଦେର ମନୁଷୟ୍ପ��ର୍ଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେ
ଖା�ିବ (  ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,    �� ଦେମ ଦେଗାଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଚାହୁଁ?   ଏଠାଦେର ଲକ୍ଷଣ ଅଛ!ି 
  ଲକ୍ଷଣଟି ଦେହଉଛି ମନୁଷୟ୍ପ��ର୍         । ଦେମାର ଆ ିବା ବୟ୍�ୀ� ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ଲକ୍ଷଣ ଦେହବ ନାହିଁ।)     ପ�ଣି ଦେ  ମୟଦେର ପୃଥିବୀର

     ମ �୍ ଦେଗାଷଠ୍ୀ ବିଳାପ କରିଦେବ (     କାରଣ ଅନୁତାପ କରିବାକ�  ମୟ ନାହିଁ,  ଦେଚତାବନୀ ନାହିଁ)   ଏବଂ ମନୁଷୟ୍ପ��ର୍ଙ୍କ� ମହା-  ପରାକ୍ରମ
       ଓ ମହାମହମିା  ହ ଆକାଶର ଦେମଘମାଳାଦେର ଆଗମନ କରିବା ଦେ
ଖିଦେବ  । ଆଉ,       ଦେ ମହା �ୂରୀଧୱ୍ନି  ହ�ି ଆପଣା 
ୂ�ମାନଙ୍କ�

              ପଦ୍େରରଣ କରିଦେବ ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ଆକାଶର ଏକ  ୀମାର� ଅନ୍ୟ  ୀମା ପ�4୍ୟନ୍� ଚ�� 
ି4ଗର� ତାହାଙ୍କର ମଦେନାନୀ� ଦେଲାକମାନଙ୍କ�
 ଏକ�ର୍ କରିଦେବ ”  ’       । �� ଦେମ କ ଣ କ�ପ୍ନା କରପାର କି ତାହା କିପରି ଦେହବ?         �� ଦେମ କ�ପ୍ନା କରିପାର କି �
ି ଏହା ଆମ ଜୀବନ କା�ଦେର

ଘଦେଟ,    ତାଡନା  ମୟଦେର ବଞଚି୍ରହଥିିବା  ମୟଦେର?  ପିଲାମାଦେନ ପିତାମାତାଦେର,   ପିତାମାତାମାଦେନ ପିଲାମାନଙ୍କଦେର ବ� ଲିପଡନ୍�ି, 
         ଦେଲାକମାଦେନ ଭାବନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ �� ମକ� ହ�ୟ୍ା କରି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�  ନ୍�� ଷଟ୍ କର�ଅଛନ୍�ି,     �ଥାପି �� ଦେମ ଦେ ଠାଦେର ଛଡିା ହଅୁ, 

  �� ଦେମ ଦେଧୈ�4୍ୟ ଧର,   �� ଦେମ ବିଶୱ୍ �୍ ର�ହ,            �� ଦେମ  � ମାଚାରର  � ମାଚାର ପର୍ଚାର ଜାରି ରଖ କାରଣ �� ଦେମ ଜାଣ ��ଗ ଦେଶଷଦେର
     �� ଦେମ ଜୟ କରିବ ଓ ଦେ ମାଦେନ ହାରି�ିଦେବ  ’। ତା ପଦେର, ଅକ ମ୍ା�, “ବିଏମ!୍”  �ୂରୀ ଧୱ୍ନଦିେର,      ଅକ ମ୍ା�  ବ� କିଛି ଦେ ଠାଦେର ଓ

      
ୂ�ମାନଙ୍କ ଏକ  ୱ୍ର ଆ ି ଆମ ପର୍ଦେ�ୟ୍କଙ୍କ� କହନ୍�ି, “     �� ଦେମ ମଦେନାନୀ� ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ, ବିଶୱ୍ �୍, ଆ ! 
   ଗୃହକ� ଆଗମନର  ମୟଆ ିଅଛି ”       ’  । କ�ପ୍ନା କର ଦେ� ତାଡନା ମଧୟ୍ଦେର ତାହା କ ଣ ଦେହବ!

     ’  �ୀଶ� ପ�ନବ4ାର ଦେଫରି ଆ ିବା ପବୂ4ର� କ ଣ ଦେହବ?           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଟିକିଏ ବିବା
ୀୟ ବିଷୟ ଭି�ରକ� �ିବାକ� �ାଉଅଛ� କିନ୍�� ତାହା ଠକ୍ି
ଅଛି                । ଦେ�ଉୁଁ ଦେଗାଟିକ କଥାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମମ୍� ଦେହାଇପାରିବା ତାହା କ୍ଦେ�ଶ ଅଦେଟ। ଏହି ପ�ରା  ମୟ ମଧୟ୍ଦେର ତାହା

       ଅନ୍�ନି4ହ�ି ବ�୍4�ମାନ ଘଟ� ଥିବା ପରି ମଦେନହଏୁ। ମଣଡ୍�ୀର ପର୍�ୟ୍କଙ୍କ ଜୀବନଦେର,  ତାଡ଼ନା ଘଟିବ     । କ୍ଦେ�ଶ ଘଟିବ �ାହା
              ବିଶୱ୍ ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଲକ୍ଷଣ ବ� ଓ ମନୁଷୟ୍ପ��ର୍ଙ୍କ ଆଗମନର ଲକ୍ଷଣ ପ�4୍ୟନ୍� ଆଗ�ଆ ଦେହବ। କିନ୍�� �� ଦେମ ଜାଣ ତାହା

’କ ଣ?       ବିଶୱ୍ବୟ୍ାପୀ ମଣଡ୍�ୀ କ୍ରମାଗ� କ୍ଦେ�ଶଦେର ଜୀବନ ଅ�ିବାହ�ି କରିଅଛ,ି      କ୍ଦେ�ଶ �ାହା ବାରମବ୍ାର ଅଦେନକ  ଥ୍ାନଦେର
 ଭୟାନକ ଅଦେଟ      । ଆଦେମରିକାଦେର ଆମଦେଭଆଦେନ ଏହାକ� ଅନୁଭବ କର�ନାହୁଁ�- ଏପ�4ୟ୍ନ୍�       । କିନ୍�� �
ି �� ଦେମ  �
ାନ କିମବ୍ା

    ଇଣଦ୍େଡାଦେନ ିଆକ� �ାଇ ଏହି ଦେଲାକଙ୍କ� ପଚାରିବ, “  �� ଦେମ କ'     ଣ କ୍ଦେ�ଶଦେର ଜୀବନ କାଟ� ଅଛ କି?”  ଦେ ମାଦେନ କହଦିେବ, “  ଅବଶୟ୍
 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କାଟ� ଅଛ� , ପର୍କୃ�ଦେର,          ଏହା ଆମକ� ଖରାପ ଲାଗ�ଥିବାର ଏପରିକି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ�ପ୍ନା ମଧୟ୍ କରିପାର� ନାହୁଁ� ” ।

           ମ� ଲମାନମାଦେନ ଇଣଦ୍େଡାଦେନ ିଆର ଦେକଦେ�କ ଭାଗକ� ଅଗ୍ର ର କର�ଅଛନ୍�ି ଓ  ମଗ୍ର ଗ୍ରାମବା ିମାନଙ୍କ� ହ�ୟ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି।
             ଦେ ମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେପାଛି ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି। �
ି �� ଦେମ ଦେ ହି ଇଣଦ୍େଡାଦେନ ିଆର ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଜଣଙ୍କ  ହ

 କଥା ହଅୁ,  ଦେ ମାଦେନ କହଦିେବ, “      �
ି ଈଶୱ୍ର  ମୟ ଊଣା ନ କରନ୍�ି,   ଦେ�ଦେବ ଏହି ତାଡନା,      ଏହି �ନ୍�ର୍ଣାର� ଦେକୌଣ ି ମଣିଷ କିପରି
ବଞଚି୍ବ?”

                ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଦେ� �ୀଶ� ଆ ିବା ପବୂ4ର� ଦେ�ଉୁଁ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ ଅବଶୟ୍ ଘଟିବ ତାହା ଘଟି�ାଇଅଛି କିମବ୍ା ବ�୍4�ମାନ ଘଟ� ଅଛି   । ମୁଁ�
           ଜାଦେଣ ନାହିଁ ଏହି ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ଭିନ୍ନ ଭାବଦେର କିପରି ପଢ଼ିବାକ� ପଡିବ। �� ଦେମ ଜାଣିବା ଆବଶୟ୍କ,      �
ି �� ଦେମ ଏହା  ହ�ି  ଂଘଷ4

କର�ଅଛ,   ମୁଁ� ମଧୟ୍ କରିଥିଲି             । ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର ଏହି  ପତ୍ାହଦେର ��ଗାନ୍����୍ୱ୍ ଉପଦେର ଦେମାର ମ�କ� ଟିକିଏ ପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ�
             ପଡି଼ଥିଲା କାରଣ ��ଗାନ୍����୍ୱ୍ ବିଷୟଦେର ଦେମାର 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣ ମାଥିଉ ୨୪ ଓ ୨୫ ଅଧୟ୍ାୟର 
ୱି୍�ୀୟା
୍4ଧଦେର ପର୍ଚାର କରିବାକ�

        ଦେମାଦେ� ଅନୁମ�ି ଦେ
ଇ ନ ଥିଲା କାରଣ ବିଷୟ ବ �୍� ଦେହଉଛି,   �ୀଶ� ପ�ନବ4ାର ଆ �ଅଛନ୍�ି       । �� ଦେମ ଚାରିଆଦେଡ ବ ି ଲକ୍ଷଣ ବ� ପାଇୁଁ
    ’   ଅଦେପକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ ପ�ଣି ତା ପଦେର ପର୍ �୍� � ଦେହାଇପାରିଦେବ,     �� ମକ� ବ�୍4�ମାନ ପର୍ �୍� � ଦେହବାକ� ପଡିବ   । �� ମକ� ବ�୍4�ମାନ
   ପର୍ �୍� � ଦେହବାକ� ପଡିବ। ଖ୍ରୀ.            ଅ ୭୦ ର ମହା କ୍ଦେ�ଶର ପ�ନରାବୃ��ି୍ ନ
ି୍4ଧାରି�  ମୟ ପବୂ4ର� ନମିନ୍ ପଥଦେର ଦେହାଇଥାଇପାଦେର  ।
           ବ�୍4�ମାନ ଇଣଦ୍େଡାଦେନ ିଆର ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାନଙ୍କ� ପଚାର। ଦେବାଧହଏୁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନ୍�ିମ ଧମ4ଚ� ୟ୍� ମଧୟ୍ଦେର ଅଛ� । ଦେମାର

 କହବିାର ଅଭିପର୍ାୟ,    ଆଦେମରିକୀୟ ମଣଡ୍�ୀର ଅବ ଥ୍ାକ� ଦେ
ଖ!        ବାଦେଜ କଥାକ� ଦେ
ଖନ୍�� �ାହା ଅଦେନକ ମଞଚ୍ ବ�ର� ପର୍ଚାର
କରା�ାଉଅଛ,ି      �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ  � ମାଚାର ପର୍ଚାର କରିବାକ�,   ପାପ ବିନା  � ମାଚାର,     ପର୍କୃ� ଅନୁଗ୍ରହ ବିନା ଏକ
 � ମାଚାର,     ଶିଷୟ୍�ୱ୍ ବିନା  � ମାଚାରକ� ଏକ ପର୍�ୟ୍ାଖୟ୍ାନ         । ଆଉଜି ପଡିବା ଦେବଞଚ୍୍ ଓ ଦେଚୌକିଗ�ଡିକ ଦେଲାକମାନଙ୍କ  ହ�ି
ପରିପଣୂ୍4ଣ,          ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେକଦେବ  � ମାଚାର ଶ�ଣି ନାହୁଁାନ୍�ି ଏବଂ ଦେ�ଣ� ଦେ ମାଦେନ ନକ4କ� �ାଉଅଛନ୍�ି      । ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ�

          ଆଦେମରିକୀୟ ମଣଡ୍�ୀ ଏକ ବିଶା� ଧମ4ଚ� ୟ୍�ି ମଧୟ୍ଦେର ମ
ୃ� ଆଘା� ଚାପ�ଡ଼ାଦେର ଅଛି ଦେ�,      �
ି ଈଶୱ୍ର ପ�ନବ4ାର ନ ଆ ନ୍�ି
   କିମବ୍ା ଉ
ଧ୍ିପନା ପଠାନ୍�ି ନାହିଁ,      ଦେ�ଦେବ ଏହା ଦେକବ� ମନ୍
 ଦେହବାକ� �ାଉଅଛି   । ଦେବାଧହଏୁ ଖ୍ରୀଷଟ୍ାରି,  ଆଜ୍ଞାଲଙ୍ଘନକାରୀ
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ମନୁଷୟ୍,  ପର୍କାଶ ଦେହାଇଥାଇପାରନ୍�ି     । ୧ ଦେ�ାହନଙ୍କ  ମୟଦେର  �
ଧ୍ା,       ଦେ କହଛିନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଠାଦେର ଅଦେନକ ଖ୍ରୀଷଟ୍ାରିମାଦେନ
ଅଛନ୍�ି    । କିନ୍�� �ୀଶ�ଙ୍କ କଥା,      ଏଠାଦେର ମାଥିଉ ୨୪ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆରମଭ୍ ଦେହାଇ,     ୨୫ ଅଧୟ୍ାୟର ଦେଶଷ ପ�4୍ୟନ୍� ଚାଲିଅଛ,ି 

    ଆଉ ଦେକୌଣ ି ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ            । ଆଉ ଦେକୌଣ ି ନ
ି୍4
ଷିଟ୍  �କ4ତା ନାହିଁ। ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କର 
ୱି୍�ୀୟ ପର୍ଶନ୍ ଭ�ଲ ପର୍ଶନ୍
               ଥିଲା। �� ଦେମ �ୀଶ�ଙ୍କ ଆଗମନର ଲକ୍ଷଣ ବ� ଦେଖାଜିବା ଉଚି�୍ ନୁଦେହୁଁ ଏବଂ ଦେ ଆମକ� ଅ�ପ୍ ଦେକଦେତାଟି ପ
ଦେର କହବିାକ� �ାଉଛନ୍�ି

   ’   ଦେ�  ଠକ୍ି ପର୍ଶନ୍ କ ଣ ଦେହବା ଉଚି�।୍

 ’              �ୀଶ� ତା ପଦେର ଏହି 
�ଇଟି ଘଟଣାର ପବୂ4ର� ଦେହବାକ� ଥିବା ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟଦେର ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର କହବିାକ� ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି   । ୩୨
               ପ
ଦେର ଦେ ଦେକଦେବ ମନ୍
ରି ଧୱ୍ଂ ଦେହବ ଦେ ବିଷୟଦେର ପର୍ଥମ ପର୍ଶନ୍କ� କ୍ଷିପର୍ ପରିଭର୍ମଣ କରନ୍�ି। ମନ୍
ରି ଧୱ୍ଂ 

  ବିଷୟଦେର ଦେ କହନ୍�ି,    ଲକ୍ଷଣ ମହୂ ନମିନ୍ଦେ� ଜାଗ୍ର� ର�ହ  “    । ଡିମବି୍ରିବୃକ୍ଷର� 
ୃଷଟ୍ାନ୍� ଶିକ୍ଷା କର;   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ତାହାର
    ଶାଖା  ର ଦେହାଇ ପଲ୍ଲବି� ହଏୁ,      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଗ୍ରୀଷମ୍କା�  ନ୍ନକିଟ ଦେବାଲି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣିଥାଅ।"  ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,  �� ଦେମ

    ପର୍କୃ�ିର ଲକ୍ଷଣକ� ଦେ
ଖି ବିଷୟ ବ� ବ� ଝିପାରିବ  । ଅ�ଏବ,      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଏହି  ବ� ବିଷୟ ଦେ
ଖିବ,     �� ଦେମ ଜାଣିବ ଦେ� �ୀଶ�
   ପର୍ଦେବଶ 
ୱ୍ାର ନକିଟଦେର ଅଛନ୍�ି  । "    ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ�  �ୟ୍ କହଅୁଛ,ି        ଏ ମ �୍ ନ ଘଟିବା ପ�4ୟ୍ନ୍� ଏହି ବ�୍4�ମାନ ପ�ର�ଷ

    ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ଦେଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ      । ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଦେଲାପ ପାଇବ,       ମା�ର୍ ଦେମାହର ବାକ୍ୟ ମହୂ କ
ାପି ଦେଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ ”।
    ଏହି ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶଦେର ଅବଶୟ୍ ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛ,ି “  ” ’  ଏହି ବିଷୟ ମହୂ କ ଣ 
ଶ4ାଏ?  ୨୯-     ୩୧ ପ
କ� ଅନୁ ରଣ କରି "  ଏହି ବିଷୟ" 

   ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଅଗମାନକ� 
ଶ4ାଏ ନାହିଁ      । �କ4 ଅନୁ ରଣ କର। ୩ ପ
ଦେର,  ଶିଷୟ୍ମାଦେନ କହନ୍�ି, “     ଏ ବ� ଦେକଦେବ ଘଟିବ ତାହା
 ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ�ହନ୍�� ”       । ପର୍ଶନ୍ ମନ୍
ରିର ବିନାଶ ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ। ୩୩ ପ
ଦେର, “      ଦେ ହପିରି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍ ଏ  ମ �୍

ଦେ
ଖିଲ,   ଦେ 
ଵ୍ାରର  ନ୍ନକିଟ,  ଏହା ଜାଣ ”    । କିନ୍�� ଦେ ଏଠାଦେର ନାହୁଁାନ୍�ି,   ଦେ ଦେକବ� ନକିଟବ�୍4�ୀ  । "  ଏହ ିବ� ବିଷୟ" 
       ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ଆଗମନ 
ଶ4ାଇ ପାଦେର ନାହିଁ କାରଣ "  ଏ ବ� ବିଷୟ"  ତାହାଙ୍କ ନକିଟବ�୍4�ୀ,    ଉପ ଥ୍ି�ି ଦେହବା ବିଷୟଦେର ଆଦେଲାଚନା

କର�ଅଛି       । ଦେ ଇଥିପାଇୁଁ �ୀଶ� ୩୪ ପ
ଦେର ଜାରି ରଖିଅଛନ୍�ି,   ଏହି ବିଷୟ ମହୂ (  ମନ୍
ରିର ବିନାଶ,      କ୍ଦେ�ଶ ଓ ଘୃଣୟ୍ ବ �୍� ଓ
     ମନ୍
ରିର ବିନାଶ ପ�4୍ୟନ୍� ବିଷୟ ବ� କଦେଢ଼଼ଇ ଦେନଉଅଛ)ି         �ାହାକି ଦେ କହଅୁଛନ୍�ି ଦେ ହି  ମୟର ଏକ ପ�ର�ଷ ମଧୟ୍ଦେର ଘଟିବ  ।

                 ଦେ�ଣ� ଦେ ପ�ନବ4ାର ଦେଜାର ଦେ
ଇଛନ୍�ି ଦେ� ମନ୍
ରିର ଧୱ୍ଂ କ� ଦେନଇ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଅଛ।ି �ହିଁ ଉ�ତ୍ାଦେର ଦେ 
ୱି୍�ୀୟ ପର୍ଶନ୍କ�
     ଅଗ୍ର ର ହହୁନ୍�ି। ପ�ଣି ବିଷୟ ଦେହଉଛ,ି        ତାହାଙ୍କ ଆଗମନର ପବୂ4ବ�୍4�ୀ ଆଉ ଦେକୌଣ ି ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ    । ତାହା ଦେମୌ�ିକ

            ବିଷୟ ଏଠାର� ୨୫ ଅଧୟ୍ାୟର ଦେଶଷ ପ�4ୟ୍ନ୍� ଅଦେଟ। ଶିଷୟ୍ମାଦେନ ପଚାରିଥିବା �ଥାଥ4 ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛ,ି   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି
 ପର୍ �୍� � ଦେହାଇପାରିବା? ନୁଦେହୁଁ,    ଆପଣଙ୍କରଆଗମନର ଲକ୍ଷଣ ବ� କ'  ଣ ଅଦେଟ?  ୩୬ ପ
, “       କିନ୍�� ଦେ ହି 
ନି ଓ 
ଣଡ୍ ବିଷୟ

  ଦେକହି ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ,        ୱ୍ଗ4ର 
ୂ�ମାଦେନ କିମବ୍ା ପ��ର୍  �
ଧ୍ା ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ,   ଦେକବ�ମା�ର୍ ପିତା ଜାଣନ୍�ି ”    । ଦେ ମନ୍
ରିର ବିନାଶ
               ବିଷୟଦେର କହପିାରିଦେବ ନାହିଁ କାରଣ ଦେ ଠାଦେର ଲକ୍ଷଣ ମହୂ ଅଛ।ି ଈଶୱ୍ର ଓ �ୀଶ� ଜାଣନ୍�ି। ମନ୍
ରି ଦେକଦେବ ଧୱ୍ଂ ଦେହବାକ�

      �ାଉଛି ତାହାର ଲକ୍ଷଣ ମହୂ ଅଛ।ି କିନ୍�� ୩୬ ପ
ଦେର,     ଦେ �ୀଶ�ଙ୍କ ଆଗମନକ� ଦେଫରିଅଛନ୍�ି      । ଦେ ଦେ ହି 
ନି ବିଷ�ଦେର କହନ୍�ି, 
        ଦେ ହି 
ନି �ୀଶ� ପର୍କୃ�ଦେର ନକିଟବ�୍4�ୀ ଦେ 
ୱ୍ାର ଦେ
ଇ ଚାଲନ୍�ି,     ଦେକହି ନୁଦେହୁଁ କିନ୍�� ପିତା ଜାଣନ୍�ି     । ଏହା ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ନୁଦେହୁଁ

କି?           ପିତା ଈଶୱ୍ର ଆପଣା ନମିନ୍ଦେ� ଜ୍ଞାନ ଓ  ମୟ  ମାପ�୍ କରିବାର ଅଧିକାର ରଖିଅଛନ୍�ି       । ପ��ର୍ ଈଶୱ୍ର ଏହା ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ।
                ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା ଈଶୱ୍ର ଏହା ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ। ପିତା ଈଶୱ୍ର ଏହି ନଷିପ୍��ି୍ ଦେନଦେବ। ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� କ�ପ୍ନା କରିପାଦେର �ୀଶ�

କହଦିେଲ, "     ମୁଁ� ଦେକଦେବ ଦେଫରି ପାରିବି କି?"    ମୁଁ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ନଷିପ୍��ି୍ ଦେନବି ”।

           ଦେକଦେ�କ ଦେଲାଦେକ ଭାବନ୍�ି ଦେ� 
ନି ଓ 
ଣଡ୍ର ଅଥ4 ଏକ ନ
ି୍4
ଷିଟ୍  ମୟ ଅଦେଟ        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ାଧାରଣ ଋ�� ଜାଣି ପାର� ମା�ର୍
                 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନ
ି୍4ଧିଷଟ୍ ଭାବଦେର ଜାଣ� ନାହୁଁ� ଦେକଦେବ ଏହା ଘଟିବ। ଏହା ଏକ  ମଭ୍ାବୟ୍ ବୟ୍ାଖା ମା�ର୍ ଏହା ଆବଶୟ୍କ ନୁଦେହୁଁ। 
ନି

          ଓ 
ଣଡ୍ର ଵାକ୍ୟାଂଶ ବହୁ ପରିମାଣର  ମୟ ନମିନ୍ଦେ� ବୟ୍ବହାର କରା�ାଇ ପାଦେର,     ମା�ର୍ ଏହା ବା �୍ବଦେର ଅପର୍ା ଙ୍ଗିକ
     ଅଦେଟ କାରଣ ଦେ  ବ�  ମାନ  ଥ୍ି�ିଦେର ପହଞଚ୍ନ୍�ି          । �
ି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ପର୍ �୍� � ନହୁ ଓ ଦେ
ଖ� ନାହୁଁ�,    ଦେ�ଦେବ ଆମକ� ଅଜାଣ�ଦେର

     ଧରା�ିବ ଓ ଏହା ଆମକ� ଆଶଚ୍�4୍ୟ କଦେର।

          �ୀଶ� ତାପଦେର �ିଦେନାଟି ପୃଷଠ୍ଭ�ମିର କ୍ରମ  ହ�ି ଅନୁ ରଣ କରନ୍�ି ଓ ବିଷୟଟି ଦେହଉଛ,ି     ଲକ୍ଷଣ ଅନ୍ଦେୱଷଣ କରିବାଦେର ଚିନ୍�ି�
 ହଅୁ ନାହିଁ        ’   । ଲକ୍ଷଣ ମହୂ ପାଇୁଁ ଅଦେପକ୍ଷା କର ନାହିଁ ଏବଂ ତା ପଦେର ପର୍ �୍� � ହଅୁ,   ବରଂ ପର୍ �୍� � ହଅୁ     । ଦେ�ଣ� �ୀଶ� ଆରମଭ୍

  କରନ୍�ି ଆଉ କହନ୍�ି,  �� ଦେମ ଜାଣ,     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ପ�ନବ4ାର ଦେଫରି ଆ ିବି,      ମୁଁ� ଦେକଦେ�କ ଦେଲାକଙ୍କ� ଅଜାଣ�ଦେର ଧରିବାକ�
�ାଉଅଛ,ି            ଦେ�ପରି ଜ�ପଲ୍ାବନ ଦେକଦେ�କ ଦେଲାକଙ୍କ� ଧରିଲା ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେ
ୈନନ୍
ନି ଅଜାଗ୍ର� ଜୀବନଦେର ଜଡି� ଥିଦେଲ,  ଦେ ପରି

   ଦେମାର ଆଗମନ ମଧୟ୍ ଦେହବ         । କୃଷି ଓ ପଶ�ପା�ନ କା�4୍ୟ ଚାଲୁଥିବ। ଦେ ମାଦେନ ଚକି ଦେପଷ�ଥିଦେବ,  ରା ତ୍ାଦେର ଚାଲୁଥିଦେବ, ଜୀବନ�ାପନ
   ୱ୍ାଭାବିକରଦୂେପ ଜାରି ରହଥୁିବ,          କିନ୍�� ଏହା ଆ ିବାକ� �ାଉଅଛି ଓ ଏହା ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଅଜାଣ�ଦେର ଧରିବାକ� �ାଉଅଛି   । ବିଦେଶଷ

   ଭାବଦେର ୪୨ ପ
ଦେର ଦେ
ଖ, ଅ�ଏବ,  ଜାଗ୍ର� ଥାଅ,      କାରଣ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ଭ� ଦେକଉୁଁ 
ନି ଆ ିଦେବ,    ତାହା �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ
ନାହିଁ   । ୪୪ ପ
, “     ଏଣ� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍ ପର୍ �୍� � ଦେହାଇଥାଅ,        କାରଣ ଦେ�ଉୁଁ 
ଣଡ୍ଦେର �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ମଦେନ କର� ନ ଥିବ,  ଦେ ହି

   
ଣଡ୍ଦେର ମନୁଷୟ୍ ପ��ର୍ ଆ ିଦେବ ” । ଦେ
ଖନ୍�� ,     ଦେ ଠାଦେର ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ ଲକ୍ଷଣ ବ� ଦେହାଇପାରିବ ନାହିଁ,   କାରଣ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�
   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ଆଶା କରିବ�  । ପର୍କୃ�ଦେର,    ଦେ�ପରି �ୀଶ� ଜାରି ରଖନ୍�ି,      �� ମ ଭାବିବା ଅଦେପକ୍ଷା ମୁଁ� ଶୀଘ୍ର ଆ ିପାଦେର  ।

                 ପରବ�୍4�ୀ 
ୃଷଟ୍ାନ୍� ଦେହଉଛି ଦେ ହି ପର୍ଭ� �ିଏ ଆପଣା 
ା ମାନଙ୍କ� ଆପଣା ଗୃହର 
ାୟି�ୱ୍ ଦେ
ଇ ଚାଲିଗଦେଲ ପ�ଣି ଜ୍ଞାନୀ 
ା 
     ବିଶୱ୍ �୍ ଥିଦେଲ। ପର୍ଭ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେଫରି ଆ ିଦେଲ,     ଦେ ତାହାଙ୍କ� ଏଥିପାଇୁଁ ପ�ର କୃ୍� କଦେଲ   । ଦେ ତା'    ଙ୍କ� ଅଦେନକ  ବ4 ୱ୍

  ଉପଦେର ନ�ି�କ୍� କରିଦେବ,  ୪୭ ପ
           । କିନ୍�� ଅଜ୍ଞାନୀ 
ା ଦେ ହି 
ା ଅଦେଟ �ିଏ ଭାବନ୍�ି ଦେ� ତା'      ଙ୍କ ପର୍ଭ� 
ୀଘ4 
ନି ପ�4୍ୟନ୍�
  ଦେଫରି ଆ ିଦେବ ନାହିଁ         । ପର୍ଭ� ତାହାଙ୍କ ଆଶା କରିବା ଅଦେପକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଦେଫରି ଆ ନ୍�ି,      
ା ମ
ୟ୍ପାନ କରି ଅନ୍ୟ 
ା ମାନଙ୍କ�

 ପିଟି ଅଛ,ି   ’   ଆଉ ଏଥିପାଇୁଁ ତା ଙ୍କ� 
ଣଡି୍� କରା�ାଏ   । ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,       �� ଦେମ ଭାବିବା ଅଦେପକ୍ଷା �ୀଶ� ଶୀଘ୍ର ଦେଫରି ଆ ିପାରନ୍�ି  ।
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କିମବ୍ା,  ମାଥିଉ ୨୫,        �ୀଶ� �� ମର ଆଶା ଅଦେପକ୍ଷା ଦେ ପଦେର ଦେଫରି ଆ ିପାରନ୍�ି       । ଆମର ଏଠାଦେର ୧୦ କନ୍ୟାଙ୍କ 
ୃଷଟ୍ାନ୍� ଅଛ,ି 
  ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅନୁବା
,       କାରଣ ପର୍ ଙ୍ଗଟି ଦେ ମାନଙ୍କ ବୟ୍ଭିଚାର ଧନ୍
ାର ଅଭାବ ନୁଦେହୁଁ-     ଏହି ��ବ�ୀମାଦେନ ଏକ ବିବାହଦେର

   କନ୍ୟାର ଅବିବାହତିା  ହଚରୀ ଅଟନ୍�ି             । �ିହ
ୁୀ ପର୍ଥା ଦେହଉଛି ଦେ ମାଦେନ କନ୍ୟାର ଗୃହଦେର ବିବାହ କର�ଥିଦେଲ। ତାହା ଥଲିା ଆଇନଗ�
    ଆଡମବ୍ର। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା  ମପ୍ା
ନ କରାଗଲା,        ଏଥିମଧୟ୍ର� ଦେଶାଭା�ା�ର୍ା ଦେହଉଥିଲା ଆଉ ଦେ ହି  ମୟଦେର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଏହି

       ଦେଶାଭା�ା�ର୍ାଦେର ଦେ�ାଗ ଦେ
ଉଥିଦେଲ ଆଉ ଦେ ମାଦେନ ବରର ଗୃହକ� �ାଉଥିଦେଲ        । ଦେ ହଠିାଦେର ଦେ ମାଦେନ ବିବାହ ଦେଭାଜି କରିଦେବ। ଦେ�ଣ�
 �ୀଶ� କହନ୍�ି,       ଦେ ଠାଦେର 
ଶ ଜଣ କନ୍ୟାର ଅବିବାହ�ି  ହଚରୀ ଥିଦେଲ,     ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ପାଞଚ୍ଜଣ ନବି4�
ଧ୍ି ଥିଦେଲ, 

    ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ପାଞଚ୍ଜଣ  �ବ�
ଧ୍ି ଥିଦେଲ           । ନବି4�
ଧ୍ିମାନଙ୍କ ପାଖଦେର ଅ�ିରିକ୍� ଦେ�ୈ� ନ ଥିଲା। ଦେ ମାଦେନ ଅଦେପକ୍ଷା କଦେଲ
             ପ�ଣି ଦେଶାଭା�ା�ର୍ା ପାଇୁଁ ଅଦେପକ୍ଷା କରିଥିଦେଲ। ଦେ ମାଦେନ ଆଶା କର�ଥିବା ଅଦେପକ୍ଷା ଏହା ପଦେର ଦେହାଇଥିଲା। ଦେଶଷଦେର

  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା ଆ ିଲା,   ଦେ ମାନଙ୍କ ଦେ�ୈ�  ରି�ାଇଥିଲା,          ଦେ�ଣ� ଦେ ମାଦେନ ଅଧିକ ଦେ�ୈ� ପାଇବା ପାଇୁଁ ବଜାରକ� ଦେ
ୌଡି଼ଗଦେଲ ଓ
            ଦେ ମାଦେନ ଦେଫରିବା ଦେବ�କ� ବିବାହ 
� ବରର ଗୃହକ� �ାଇଥିଦେଲ ଓ ��ପ୍ଦେର 
ୱ୍ାର ବନ୍
 ଦେହଲା    । ଦେ�ଣ�  �ବ�
ଧ୍ି

           ବର�ା�ର୍ୀମାନଙ୍କ� ଦେଭାଜିର ଏକ ଅଂଶ ଦେହାଇଥିବାର� ପ�ର କୃ୍� କରା�ାଇଥିଲା। ନବି4�
ଧ୍ି ବର�ା�ର୍ୀମାନଙ୍କ� 
ଣଡ୍ 
ଆିଗଲା
          କାରଣ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ 
ୱ୍ାରା ଆଘା� କଦେଲ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ୧୨ ପ
ଦେର କହଦିେଲ, “    ମୁଁ� �� ମଭ୍କ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ ”  । �ୀଶ�

              ଆ ିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି। ଦେ ଅଜାଣ�ଦେର ଦେଲାକଙ୍କ� ଧରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି। �� ଦେମ ଭାବ�ଥିବା ଠାର� ଏହା ଶୀଘ୍ର ଦେହାଇପାଦେର। ଏହା
            �� ମ ଭାବିବା ଠାର� ପଦେର ଦେହାଇପାଦେର। ପର୍ଶନ୍ ନୁଦେହୁଁ କି ଆମକ� ଦେକଉୁଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେ
ଖିବାକ� ପଡିବ?  ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛ,ି   ମୁଁ� କିପରି

 ପର୍ �୍� � ରହବିି? 

୩.     ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ �୍� � ରହବିା

                �� ମକ� ଓ ଦେମାଦେ� ପର୍ �୍� � ଦେହବାକ� କିପରି ଦେଚତାବନୀ 
ଆି�ାଇଅଛି ଦେ� ତାହାର  �ୟ୍ତା ଏକ ନ
ି୍4
ଷିଟ୍  �କ4ତା ଦେହବାକ� �ାଉ
ନାହିଁ?                   ଏହା ହିଁ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେମାଦେ� ପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ� ପଡିଥିଲା କାରଣ ମୁଁ� ଅନୁଭବ କଲି ଦେ� ଦେମା ମ�ଣଡ୍ର ପଛ ଭାଗଦେର ମୁଁ�
ଭାବ�ଥିଲି,        ଏହି କାରଣ ଦେହ�� �ୀଶ� ଦେଫରି ଆ ି ପାରିଦେବ ନାହିଁ,     ଦେବାଧହଏୁ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଲକ୍ଷଣ ବ� ଦେ
ଖିବି,   ମୁଁ� ପର୍ �୍� � ଦେହବାକ�

 ଆରମଭ୍ କରିବି                । କିନ୍�� �� ଦେମ ୨୪ ଓ ୨୫ ଅଧୟ୍ାୟର 
ୱି୍�ୀୟା
୍4ଧ ପଢ଼ି ପାରିଦେବ ନାହିଁ ପ�ଣି ଦେ ହି ମଦେନାଭାବ ରଖିପାରିଦେବ,  କାରଣ
               ଦେ ଏକ 
ଣଡ୍ଦେର ଆ ିଦେବ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଶା କର�ନାହୁଁ� �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ଦେ
ଖ� ନାହୁଁ� ଓ ଏଥିପାଇୁଁ ପର୍ �୍� �

ଦେହବା        । ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� କିପରି ପର୍ �୍� � ଦେହଉ?          ଦେଗାଟିଏ ମାଗ4ଦେର �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� କିପରି ବଞଚି୍ବା �ାହା ପର୍ �୍� � ଅଛ?ି  ଏହି
     ମୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ��ଗାନ୍��ୱ୍��୍ୱ୍ ମଧୟ୍ଦେର ଅଛ�           । ଏହା ଦେହଉଛି �ାହା �ୀଶ� ଏପାଖର� ଦେ ପାଖକ� ଦେନବାକ� ଚାହାନ୍�ି।

         ଦେ�ଣ� ଦେ ଆମକ� 
�ଇଟି କାହାଣୀ କ�ହନ୍�ି। ପର୍ଥମଟି ଅଧୟ୍ାୟ ୨୫: ୧୪-   ୩୦ ପ
ଦେର ଅଛ,ି  ଦେତାଡ଼ାର 
ୃଷଟ୍ାନ୍�ଦେର  । ପ�ନବ4ାର, 
     
ୟାକରି ଏହି 
ୃଷଟ୍ାନ୍�କ� ଅଲଗା ପଢ଼଼ ନାହିଁ         । ଏହି 
ୃଷଟ୍ାନ୍� ଦେ ଠାଦେର ଅଛି �ାହା ଆମକ� ପର୍ �୍� � ଦେହବା,   �ୀଶ�ଙ୍କ ଦେଫରିବା

      ପାଇୁଁ ପର୍ �୍� � ଦେହବା ଅଥ4 ଜାଣିବାଦେର  ାହା�ୟ୍ କଦେର          । ଏକ ଦେତାଡ଼ା ଦେହଉଛି ୬୦ ଅଣା ମ�ଲ ଚ� କ୍�ି। ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,   ଏହା ପର୍ାୟ
  
�ଇ ମା ର ମ�ଲ  । ଦେ�ଣ�,     ଦେ�ପରି �ୀଶ� ଏହି 
ୃଷଟ୍ାନ୍� କ�ହନ୍�ି,     ପର୍ଭ�ଙ୍କର �ିଦେନାଟି 
ା ଅଛନ୍�ି      । ଜଣକ� ଦେ ପାଞଚ୍ ଦେତାଡ଼ା


ଅିନ୍�ି,    
ଶ ମା ର ମ�ଲ 
ଅିନ୍�ି               । ଅନ୍ୟକ� ଦେ 
�ଇଟି ଦେତାଡ଼ା 
ଅିନ୍�ି ଓ ଅନ୍ୟକ� ଦେ ଦେଗାଟିଏ ଦେତାଡ଼ା 
ଅିନ୍�ି। ପର୍ଥମ 
�ଇଜଣ
                ବାହାରକ� �ାଆନ୍�ି ଆଉ ଦେ ମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ବିନଦିେ�ାଗ କରନ୍�ି ପ�ଣି 
ା ଜଣକ ପାଞଚ୍ ଦେତାଡ଼ା  ହ�ି ପାଞଚ୍ ଦେତାଡ଼ା

                   ଲାଭ କରନ୍�ି। ଦେ ହପିରି 
�ଇ ଦେତାଡ଼ା ପାଇଥିବା 
ା ଆଉ 
�ଇ ଦେତାଡ଼ା ଲାଭ କଦେର ଆଉ ଏକ ଦେତାଡ଼ା ପାଇଥିବା 
ା ନଜି ପର୍ଭ�ଙ୍କ�
                    ଭୟ କଦେର ଓ ଦେ ଏହାକ� ମାଟି �ଦେ� ଦେପା�ି ଲୁଚାଇ ରଦେଖ। ବହୁ କା� ପଦେର ମାଲିକ ଦେଫରି ଆ ନ୍�ି ଏବଂ ଉଭୟ ପାଞଚ୍ ଦେତାଡ଼ା

          ପାଇଥିବା 
ା ଓ 
�ଇ ଦେତାଡ଼ା ପାଇଥିବା 
ା  ମାନ ପ�ର କ୍ାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍�ି,   କଥା ପାଇୁଁ କଥା,  ମାନ   । ୨୧ ପ
, “ଦେବଶ୍, 
   ଉ��୍ମ ଓ ବିଶୱ୍ �୍ 
ା ,     �� ମଦ୍େଭ ଅ�ପ୍ ବିଷୟଦେର ବିଶୱ୍ �୍ ଦେହଲ,       ମୁଁ� �� ମଭ୍କ� ବହ�ୁ ବିଷୟ ଉପଦେର ନ�ି�କ୍� କରିବି,  �� ମଦ୍େଭ

    ଆପଣା ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଆନନ୍
ର  ହଭାଗୀ ହଅୁ ”             । କିଛି ମିଷଟ୍ତା ଅଛି କି କିମବ୍ା ଦେ ହି କଥା ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଶ�ଣିବାକ� �� ଦେମ ଚାହୁଁ�ଛ କି?
ଦେବଶ୍, ଉ��୍ମ,       �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଆନନ୍
ର  ହଭାଗୀ ହଅୁ        । ଏହି ଜଗ�କ� �� �ନା କରିବାକ� କିଛି ଅଛି କି?  ଉ��୍ର

 ଦେହଉଛି ନାହିଁ   । ଏବଂ �ଥାପି,      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପର୍ଭ� �ୃ�ୀୟ 
ା ଙ୍କ�  ାମନ୍ା କରନ୍�ି,      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର ପାଗ�
ହଅୁନ୍�ି   । ଦେ କହନ୍�ି,       �� ଦେମ ଅ�ି କମଦେର ଦେତାଡ଼ା ବିନଦିେ�ାଗ କରିବାର ଥିଲା     । ଦେ ତାହାକ� ଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ, “     ଦେର 
�ଷଟ୍ ଓ ଅ� 

ା      । ଅକମ4ଣୟ୍ 
ା କ� ବାହାର ଅନ୍ଧକାରଦେର ପକାଇ
ଅି,      ଦେ ଠାଦେର ଦେରା
ନ ଓ 
ନ୍�ର କୀଡୀମିଡି ଦେହବ ”   । ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଆଗମନ

    ନମିନ୍ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ପର୍ �୍� � ଦେହଉ?         ଦେ ଆମକ� �ାହା ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି ତାହାର ଉ��୍ମ ଭଣଡ୍ାରଘରିଆ ଦେହାଇ
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ୀଶ�ଙ୍କ ଆଗମନ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ �୍� � ଦେହଉ           । ତାହା ଦେତାଡାର 
ୃଷଟ୍ାନ୍�ର ବା�୍4ତା ଅଦେଟ। ଏହପିରି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ�

              �ୀଶ�ଙ୍କ ଆଗମନ ନମିନ୍ଦେ� ଆଶାନ୍ଵ�ି ଭାବଦେର ଅଦେପକ୍ଷା କରିବାକ� ପର୍ �୍� � ଦେହବାକ� ଓ ବ� ଝିବାକ� �ାଉଅଛ� ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
                  ଭଣଡ୍ାରଘରିଆ ଅଟ� । ଏହି ବିଷୟବ �୍� �ାହା ଆମର ଅଛି ତାହା ଆମର ନୁଦେହୁଁ। ଦେମାର  ମ �୍ ଅଥ4 ଏବଂ ଦେମା ନାମଦେର ଥିବା  ମ �୍

 ଦେଭୌ�ିକ  ମପ୍��ି୍ ବ� ,           ଦେମାର  ାମଥ4ୟ୍ ଓ ଦେମା  �ଦେ�ାଗ ବ� ଅନ୍�ଭ4�କ୍� କରି �ାହା  ବ� ଦେମାର ଅଛ,ି    ଏଗ�ଡି଼କ ମଧୟ୍ର� ଦେକୌଣ ି
  ବିଷୟ ଦେମାର ନୁଦେହୁଁ                । ଦେ ଗ�ଡି଼କ ମଧୟ୍ର� ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ �� ମର ନୁଦେହୁଁ। ଆମ ମଧୟ୍ର� ଦେକହି  ୱ୍ାଧୀନ ଭାବଦେର ଧନୀ ନୁଦେହୁଁ। ଆମ

               ମ �୍ଙ୍କ� ଦେଗାଟିଏ କିମବ୍ା 
�ଇ କିମବ୍ା ପାଞଚ୍ ଦେତାଡ଼ା  ହ�ି 
ାୟି�ୱ୍ 
ଆି�ାଇଅଛ।ି ଉ��୍ମ ଭଣଡ୍ାରଘରିଆ ଦେହାଇ ଓ
             ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍କ� ଆଗକ� ଦେନବାକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ମପ୍
 ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ମବ୍� ବୟ୍ବହାର କରି ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ

         ନମିନ୍ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ �୍� � ଦେହଉ। ନୀ�ି ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ତାହାଙ୍କର ଅଦେଟ।

 ’     କିନ୍�� ତା ପଦେର �ୀଶ� ବା�୍4ତାଳାପ କରି ଚାଲନ୍�ି             । ଏହା ଏକ 
ୃଷଟ୍ାନ୍� ନୁଦେହୁଁ ବରଂ ଅନ୍�ିମ ବିଚାର ଉପଦେର ଏକ ବା�୍4ତାଳାପ ଅଦେଟ।
        ଦେ ଆମକ� 
ୱି୍�ୀୟ ଉପାୟ କହନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ �୍� � ଦେହବା, ୩୧-  ୪୬ ପ
ଗ�ଡି଼କ     । ଦେ  ିଂହା ନ କକ୍ଷର

             
ୃଶୟ୍ ବଣ୍4ଣନା କରନ୍�ି। �ୀଶ� ବିଚାରା ନଦେର ଉପଦେବଶନ କରିଅଛନ୍�ି। ଦେମଷମାନଙ୍କ� 
କ୍ଷିଣ ପାଶ୍4ୱଦେର ଓ ଛାଗମାନଙ୍କ� ବାମ
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        ପାଶ୍4ୱଦେର ରଖିଦେବ। ୩୪ ପ
ଦେର ଆରମଭ୍ କରି �ୀଶ� ଦେମଷମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି, “      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ରାଜା ତାହାଙ୍କ 
କ୍ଷିଣ ପାଶ୍4ୱ ଥ୍
 ଦେଲାକଙ୍କ� କହଦିେବ, ଆ ,   ଦେମାହର ପିତାଙ୍କ ଆଶୀବ4ା
ପା�ର୍ମାଦେନ,       �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଜଗ�ର ପ��୍ନାବଧି ଦେ�ଉୁଁ ରାଜୟ୍
    ପର୍ �୍� � କରା�ାଇଅଛି ଦେ ଥିର ଅଧିକାରୀ ହଅୁ;  କାରଣ (      ଏହି କାରଣର� ମୁଁ� �� ମକ� ଏହା କହଛୁ)ି   ମୁଁ� କ୍ଷ�ଧି� ଥିଲି,  �� ମଦ୍େଭମାଦେନ

   ଦେମାଦେ� ଦେଭାଜନ କରିବାକ� ଦେ
ଲ,  �ୃଷି� ଥିଲି,    ଦେମାଦେ� ପାନ କରିବାକ� ଦେ
ଲ,  ପର୍ବା ଥିଲି,   ଦେମାଦେ� ଆଶର୍ୟ ଦେ
ଲ,  ଉଲଙ୍ଗ
ଥିଲି,    ଦେମାଦେ� ବ �୍ର୍ ପରିଧାନ କରାଇଲା;  ପୀଡି� ଥିଲି,  ଦେମାଦେ�  ଂଦେଖା�ିଲ;  କାରାଗାରଦେର ଥିଲି, ଦେମା'  ନକିଟକ� ଆ ିଲ  । ଓଃ, 
ବିଚାରା ନଦେର,        ଦେ ପଚାରିଦେବ ନାହିଁ �
ି ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା ର ଦେପ ା କରିଅଛ?ି ନା          । ଦେ ଦେମା ଜୀବନକ� ଦେ
ଖିବା ପାଇୁଁ �ାଉଅଛନ୍�ି ଓ ଦେ 

 କହବିାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,                ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଦେମାହର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ 
ୟା 
ୱ୍ାରା �� ମକ� ଏକ ନୂ�ନ  ଷୃଟି୍ କଲି �� ମର ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା
          �� ମକ� ଏକ ନୂ�ନ  ଷୃଟି୍ କଲି ଓ �� ମକ� ଏକ 
ୱି୍�ୀୟ ଜନ୍ମ ଦେ
ଲି,  �� ଦେମ କ'       ଣ ଜଦେଣ ଭଣଡ୍ାରଘରିଆ  ୱ୍ରଦୂେପ �� ମର ନୂ�ନ
  ଜୀବନ ବଂଚାଇଲ କି?            �� ଦେମ ଦେମାର ଧନ ଏବଂ ଦେମା  ମୟକ� ଦେମା ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର ବୟ୍ବହାର କଲ କି?    �� ଦେମ ଆପଣାକ� ଅ ୱ୍ୀକାର

       କରି ଆପଣା କ୍ର�ଶ ଦେଘନି ଦେମାହର ଅନୁଗମନ କଲ କି? କିମବ୍ା,        ଦେ�ପରି ଦେ ବାମ ପାଶ୍4ୱ ଥ୍ ଛାଗ ଆଡକ� ବ� ଲି ପଡନ୍�ି,   ଦେ ଏହାର
  ବିପରୀ� କଥା କହନ୍�ି  । "  ଦେର ଶାପଗ୍ର �୍ମାଦେନ,           ଦେମା  ମମ୍�ଖର� 
ୂର ଦେହାଇ ଶୟତାନ ଓ ତାହାର 
ୂ�ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ �୍� �

     କରା�ାଇଥିବା ଅନନ୍� ଅଗ୍ନି ମଧୟ୍କ� ପର୍ ଥ୍ାନ କର।" କାହିଁକି? “    କାରଣ ମୁଁ� କ୍ଷ�ଧି� ଥିଲି,    �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେମାଦେ� ଦେଭାଜନ
  କରିବାକ� ଦେ
ଲ ନାହିଁ;  �ୃଷି� ଥିଲି,     ଦେମାଦେ� ପାନ କରିବାକ� ଦେ
ଲ ନାହିଁ;  ପର୍ବା ୀ ଥିଲି,    ଦେମାଦେ� ଆଶର୍ୟ ଦେ
ଲ ନାହିଁ;  ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, 

    ଦେମାଦେ� ବ �୍ର୍ ପରିଧାନ କରାଇଲ ନାହିଁ;    ପୀଡି� ଓ କାରାଗାର ଥ୍ ଥିଲି,   ଦେମାଦେ�  ଂଦେଖା�ିଲ ନାହିଁ     । ଦେ ଥିଦେର ଦେ ମାଦେନ ମଧୟ୍
 ଉ��୍ର ଦେ
ଦେବ,  ଦେହ ପର୍ଭ�,      ଦେକଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣଙ୍କ� କ୍ଷ�ଧି� କି �ୃଷି�,   ପର୍ବା ୀ କି ଉଲଙ୍ଗ,    ପୀଡି� କି କାରାଗାର ଥ୍

    ଦେ
ଖି ଆପଣଙ୍କର ଦେ ବା କଲୁ ନାହିଁ?     ଦେ ଥିଦେର ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଉ��୍ର ଦେ
ଦେବ,    ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ�  �ୟ୍ କହଅୁଛ,ି  ଏହି
        ’     କ୍ଷ�
ର୍�ମମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଜଣକ ପର୍�ି ଏହା କରି ନ ଥିବାର� ଦେମା ପର୍�ି ହିଁ ତାହା କରି ନାହୁଁ  । ଆଉ,   ଏମାଦେନ ଅନନ୍� ଶା �ି୍, 

      କିନ୍�� ଧାମି4କମାଦେନ ଅନନ୍� ଜୀବନ ଦେଭାଗ କରିବାକ� �ିଦେବ ”  ।

     �ୀଶ�ଙ୍କ ଦେଫରି ଆ ିବା ନମିନ୍ଦେ� �� ଦେମ କ'   ଣ ପର୍ �୍� � କି?    ଦେ 
ୱ୍ାର ନକିଟଦେର ଅଛନ୍�ି      । ଦେ ଦେଫରିବା ପବୂ4ର� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ
                ବିଷୟ �ାହା ଘଟିବାର ଅଛି ତାହା ଘଟିଅଛି କିମବ୍ା ଘଟ� ଅଛ।ି ମୁଁ� ଅନୁମାନ କଦେର ଅନ୍ୟ ପର୍କାର ଭାବଦେର �� ଦେମ ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିପାର, 

        ’   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ  ିଂହା ନ  ମମ୍�ଖଦେର ଠଆି ହଅୁ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ କ ଣ ଶ�ଣିବାକ� ଚାହୁଁ?    �� ଦେମ ଶ�ଣିବାକ� ଚାହୁଁ କି, “   ଦେର 
�ଷଟ୍
  ଓ ଅ� 
ା ,        ଏହି ଅକମ4ଣୟ୍ ଓ ଅ� 
ା କ� ବାହାର ଅନ୍ଧକାରଦେର ପକାଇ
ଅି,      ଦେ ଠାଦେର ଦେରା
ନ ଓ 
ନ୍�ର କୀଡୀମିଡି ଦେହବ"? 

    ଏହା �� ଦେମ ଶ�ଣିବାକ� ଚାହୁଁ କି? ଭଲ!    ତାହାଦେହଦେଲ ବ�୍4�ମାନ ପାଇୁଁ ବଞଚ୍        । �� ମର ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଆଗମନ ନମିନ୍ଦେ� �� ଦେମ ଅନ୍ଦେୱଷଣ
              କର ନାହିଁ। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ମପ୍��ି୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ବ� ଦେର ବୟ୍ବହାର କରିବାକ� ମନା କର। ଆଗକ� �ାଅ ଓ ପୃଥିବୀଦେର
               ଧନ  ଂଚୟ କର। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ମୟର ଜଦେଣ ଭଣଡ୍ାରଘରିଆ ଦେହବାକ� ମନା କର। �� ମର ଅ ାମାଜିକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ�

          ଂଦେଖା�ିବାକ� ମନା କର। ଅବା �� ଦେମ ୨୧ ପ
 ଶ�ଣିବାକ� ଚାହୁଁ କି, “ଦେବଶ,୍    ଉ��୍ମ ଓ ବିଶୱ୍ �୍ 
ା     । �� ଦେମ ଅ�ପ୍ ବିଷୟଦେର
 ବିଶୱ୍ �୍ ଦେହାଇଅଛ,       ମୁଁ� �� ମକ� ବହ�ୁ ବିଷୟ ଉପଦେର ନ�ି�କ୍� କରିବି       ” । �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଆନନ୍
ର  ହଭାଗୀ ହଅୁ।

 �� ଦେମ କ'      ଣ ୩୪ ପ
 ଶ�ଣିବାକ� ଚାହୁଁ କି, “ଆ ,    ଦେମାହର ପିତାଙ୍କ ଆଶୀବ4ା
ପା�ର୍ମାଦେନ,    �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଜଗ�ର
    ପ��୍ନାଦେବାଧି ଦେ�ଉୁଁ ରାଜୟ୍ ପର୍ �୍� � କରା�ାଇଅଛ,ି   ଦେ ଥିର ଅଧିକାରୀ ହଅୁ"?    ଦେ�ଦେବ ଆ ନ୍�� ପର୍ �୍� � ଦେହବା!   ଆ ନ୍�� ବ� ଝିବା

            ଦେ� ବିଶଵ୍ା 
ୱ୍ାରା ଓ ଦେକବ� ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ଶିଷୟ୍ ଦେହବା ପବୂ4ର�,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର
    ଅପରାଧ ଓ ପାପଦେର ମୃ� ଦେହଇଥିଲୁ          । ଆମର ପରି�ର୍ାଣର ଦେ�ାଗ୍ୟତା ପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଛି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। �ଥାପି,  ଆମର

ପରିବ�୍4�ନଦେର,          ଈଶଵ୍ର ଦେମାଦେ� ପରିବ�୍4�ନ କଦେଲ ଓ ଦେମାଦେ� ଏକ ନୂ�ନ  ଷୃଟି୍ କଦେଲ      । ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଶକ୍�ି
          ପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇଥିବା ଦେମା ଜୀବନର ପରିବ�୍4�ନ ପାଇୁଁ ଦେ ଦେମାଦେ� ଉ��୍ର
ାୟୀ କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି।

ଦେ ଠାଦେର,      ମୁଁ�  ମ �୍ଙ୍କ ଦେବାତାମ ଆବୃ� କଲି କି?     �ୀଶ�ଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇୁଁ ପର୍ �୍� � ର�ହ       । ଦେ �� ମର ଆଶା ବାହାଦେର ଶୀଘ୍ର
ଆ ିପାରନ୍�ି,       ଦେ �� ମ ଚାହୁଁ�ଥିବା ଆଶା ବାହାଦେର ବି�ମବ୍ଦେର ଆ ିପାରନ୍�ି,     କିନ୍�� ଦେ ଆଗମନ କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି  ।

  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଆ ନ୍�ି,  ଦେ କହଦିେବ,           ମୁଁ� �� ମକ� ଦେ
ଇଥିବା  ମ �୍ ବିଷୟକ� �� ଦେମ ଦେମା ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର ବୟ୍ବହାର କରିଅଛ କି? 
    ନୀ�ି ଓ ଆଗ୍ରହ ଦେମାହର ଅଦେଟ       । �� ଦେମ �� ମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ�,       ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ଆବଶୟ୍କ ଓ ଅଭାବଦେର ଥିବା

   ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିଥିଲ କି?      �� ଦେମ କ୍ଷ�ଧି� ଦେଲାକଙ୍କ� ଦେଭାଜନ କରାଇଲ କି,    ପର୍ବା ୀଙ୍କ� ଆଶର୍ୟ ଦେ
ଲ କି, 
    ଉଲଙ୍ଗକ� ବ �୍ର୍ ପରିଧାନ କରାଇଲ କି,          ମାଜର� ବଞଚି୍� ଥିବା 
�ଃଖୀ ଓ ପୀଡି� ଦେଲାକଙ୍କ�  ଂଦେଖା�ିଲ କି?   କାରଣ �� ଦେମ

    ଦେ�ପରି ତାହା ଦେ ମାନଙ୍କ ପର୍�ି କର,     ତାହା ହିଁ ଦେମା ପର୍�ି କର         । �
ି ଆଜି  କାଦେ� �� ଦେମ ଆଉ କିଛି ଶ�ଣି ନାହିଁ,   ଦେ�ଦେବ ଏହା ଶ�ଣ, 
  �ୀଶ� ପ�ନବ4ାର ଆ �ଅଛନ୍�ି              । �� ମ ଭାବିବାଠାର� ଏହା ଶୀଘ୍ର ଦେହାଇପାଦେର। ଏହା �� ମ ଭାବିବାଠାର� ପଦେର ଦେହାଇପାଦେର। କିନ୍�� ଦେ 

    ଆ �ଅଛନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଆ ିଦେବ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜୟ କରିବା    । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଆ ିଦେବ,  ଦେ ମାଦେନ ହାରି�ିଦେବ   । ଆଉ
        ଏକମା�ର୍ ବିଷୟ �ାହା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର ଗ୍ରହଣ ଦେ�ାଗ୍ୟ ତାହା ଦେହଉଛ,ି        �
ି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ�

   ବିଶଵ୍ା କର� ଦେ ପରି ବଞଚି୍ବା          । ଆଉ ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ �୍� � ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ� ,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
       ତାହାଙ୍କ ଧନ ଏବଂ  ମୟର ଉ��୍ମ ପରିଚାରକ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ� ।
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 ୩୭.   ପବିତ୍ରଆତ୍ମା

             ତାହାଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ପବୂ4ର� ଆପଣା ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି �ୀଶ�ଙ୍କ ଅନ୍�ିମ ଦେଗାପନୀୟ ଏକାକୀ  ମୟ ଅମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ାହନ ୧୪-  ୧୭
  ଅଧୟ୍ାୟଗ�ଡି଼କଦେର ଦେ
ଖିବାକ� ପାଉଅଛ�    “   ”      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� ଉପର ଦେକାଠରୀ ବା�୍4ତାଳାପ ଦେବାଲି କହ।ୁ ଆଉ �ୀଶ� ଏହି

              ଅଧୟ୍ାୟଗ�ଡି଼କର ଅବଧି ମଧୟ୍ଦେର ଅଦେନକ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟଦେର ବା�୍4ତାଳାପ କରନ୍�ି। କିନ୍�� ମୁଁ� �ାହା ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ ଦେ
ବାକ�
                ଚାହୁଁ�ଅଛି ତାହା ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଉପଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅଦେଟ। ଦେ ଚାରିଥର ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା ବିଷୟଦେର ଉଲ୍ଦେଲଖ କରନ୍�ି

          ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଜି  କାଦେ� ଦେ ହି ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ମହୂ ମଧୟ୍ର� �ିଦେନାଟି ଅଂଶକ� ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛ� ।

           କାରଣ �� ଦେମ  ମ୍ରଣ କର ଅଦେନକ  ପତ୍ାହ ପବୂ4ର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ରି୍�ୱ୍ଈଶୱ୍ର ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରିଥିଲୁ,  ଦେ�
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ଈଶୱ୍ରବା
ୀ             । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ଏକ ଓ ଦେକବ� ଏକ ଈଶୱ୍ର ଅଛନ୍�ି। �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

           ମଧୟ୍ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଜଦେଣ �ରି୍ଏକ ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି। ତାହା ପିତା ଈଶୱ୍ର,     ପ��ର୍ ଈଶୱ୍ର ଓ ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା
 ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି         । ଆଉ ଈଶୱ୍ର�ୱ୍ର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ି  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,     ଅନ୍ୟ 
�ଇ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ଠାର�

        ପୃଥକ ପ�ଣି �ଥାପି ଏହି  ମ ଦ୍େ� �ିନି ବୟ୍କ୍�ି ଏକ ଅଟନ୍�ି:  �ରି୍�ୱ୍ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରହ ୟ୍        । ଆଉ ମୁଁ� ଆଜି  କାଦେ� �ାହା କରିବାକ�
    ଚାହୁଁ�ଛି ତାହା �ରି୍�ୱ୍ଈଶୱ୍ରଙ୍କ �ୃ�ୀୟ  
 ୟ୍,     ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ ଦେ
ବା,  “   ” ପ�ଣି ଉପର ଦେକାଠରୀ ବା�୍4ତାଳାପ ଦେର

         ତାହାଙ୍କ ବିଷୟଦେର �ୀଶ� ଆମକ� �ାହା ଶିକ୍ଷା 
ଅିନ୍�ି ତାହା ଦେ
ଖିବା ଅଦେଟ।

୧. ପାରାକ୍ଦେଲଟ-୍  ଦେ�ାହନ ୧୪:୧୬-୧୭

   ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ମହୂର ପର୍ଥମଟି ଦେ�ାହନ ୧୪: ୧୬-   ୧୭ ଦେର ଅଛି          । �ୀଶ� ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ� କହି ଅବ ଥ୍ା  ଥ୍ିର କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ� ଅ�ି
     ଶୀଘ୍ର ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଛାଡି�ିଦେବ। ଦେ�ଣ� ୧୪:      ୨ ପ
ଦେର ଆରମଭ୍ କରି �ୀଶ� କହନ୍�ି, “     ଦେମାହର ପିତାଙ୍କ ଗୃହଦେର ଅଦେନକ

 ବା  ଥ୍ାନ ଅଛ;ି   �
ି ନ ଥାଆନ୍ତା,    ତାହାଦେହଦେଲ ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� କହଥିାଆନ୍�ି,      ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�  ଥ୍ାନ ପର୍ �୍� �
 କରିବାକ� �ାଉଅଛ;ି ପ�ଣି,         ମୁଁ� �ାଇ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�  ଥ୍ାନ ପର୍ �୍� � କଦେଲ ପ�ନବ4ାର ଆ ିବି,     ଆଉମୁଁ� ଦେ�ଉୁଁ  ଥ୍ାନଦେର

ଥାଏ,      �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍ ଦେ�ପରି ଦେ ହି  ଥ୍ାନଦେର ରହବି,      ଦେ ଥିନମିନ୍ଦେ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆପଣା ନକିଟକ� ଦେଘନି �ିବି ”  । ତାହା
      ଦେ�ଉୁଁ ପର୍ ଙ୍ଗ  ଥ୍ାପି� କଦେର �ହିଁଉ�ତ୍ାଦେର ତାହା  ମୟଦେର-      ମୟ ଭୀ�ଦେର  ମୟ ନମିନ୍ଦେ� ଅଦେଟ     । �ୀଶ� ଚାଲି�ିବା ଓ

    ’  ପ�ନବ4ାର ଦେଫରିଆ ିବା  ମୟ ମଧୟ୍ଦେର କ ଣ ଘଟିବ?         ପ�ଣି ତାହା ୧୬ ଓ ୧୭ ପ
ଗ�ଡି଼କ ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ   । �ୀଶ� କହନ୍�ି, “   ଆଉମୁଁ�
  ପିତାଙ୍କ� ଅନୁଦେରାଧ କରିବି,            ପ�ଣି �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ  ାଙ୍ଗଦେର ଚିରକା� ରହବିା ନମିନ୍ଦେ� ଦେ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆଉ ଜଦେଣ

      ାହା�ୟ୍କାରୀଙ୍କି ଅଥ4ା� ଦେ ହି  �ୟ୍ମୟ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ� ଦେ
ଦେବ      । ଜଗ� ତାହାଙ୍କ� ଗ୍ରହଣ କରିପାଦେର ନାହିଁ,    କାରଣ ଜଗ� ତାହାଙ୍କ�
    ଦେ
ଦେଖ ନାହିଁ କିମବ୍ା ଜାଦେଣ ନାହିଁ;   �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଜାଣ,     କାରଣ ଦେ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ  ଙ୍ଗଦେର ଥାଆନ୍�ି,   ପ�ଣି ଦେ 

  �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅନ୍�ଦେର ରହଦିେବ ”  “ ”        । ଏଠାଦେର  ାହା�ୟ୍କାରୀ ରଦୂେପ ଅନୁବା
 ଦେହାଇଥିବା ଶବ
୍ଟି ଅନୁବା
 କରିବାକ� ଏକ
             କ�ଖ୍ୟା� ଭାବଦେର କଷଟ୍କର ଶବ
୍ ଅଦେଟ। �
ି �� ଦେମ ଅନ୍ୟ ଅନୁବା
 ବ�କ� ଦେ
ଖ �� ଦେମ ଶବ
୍ ବ� ଦେ
ଖିବ �ଥା:   ପକ୍ଷବା
ୀ

 କିମବ୍ା ପରାମଶ4
ାତା            । ପ�ଣି ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
          ଦେକବ� ଛାଡିଥାଉ ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ
୍କ�  ିଧା �ଖ ଇଂରାଜୀଦେର ଦେନଇଥାଉ ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ, “  ଠକି ଅଛ,ି  ଏହା

 ”       ପାରାକ୍ଦେଲଟ୍ ଅଦେଟ ଏହି ଶବ
୍ ପାଇୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁବା
 ଦେବାଲି କହଥିାଉ       । ଦେ ହି  ବ� ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାକ�  ଚିୂ� କଦେର।

“ ”               ପାରାକ୍ଦେଲଟ୍ ଶବ
୍ର 
�ଇଟି ଅଥ4 ଅଛି ପ�ଣି ତାହା ଦେଗାଟିଏ କାରଣ ଅଦେଟ ଏହା ଅନୁବା
 କରିବାକ� ବହ�ୁ କଷଟ୍କର ଅଦେଟ   । ଦେ ହି
        “ ”     ମାନ 
�ଇଟି ଅଥ4 ନମିନ୍ଦେ� ଆମର ଇଂରାଜୀଦେର ଶବ
୍ ନାହିଁ। ପାରାକ୍ଦେଲଟ୍ ଶବ
୍ଟି ଜଦେଣ ବନ୍ଧ�ଙ୍କ� ବ�ଝାଏ,    କିନ୍�� ଜଦେଣ ବନ୍ଧ�

         �ିଏ ଏକ ଆଇନ ଅ
ାଲ� ପୃଷଠ୍ଭମିୂ ମଧୟ୍ଦେର �� ମ  ପକ୍ଷଦେର ��କ୍�ି�କ4 କର�ଅଛନ୍�ି      । ଦେ�ଣ� ଆମର ପାରାକ୍ଦେଲଟ୍ ଆମର
ବନ୍ଧ�,        କିନ୍�� ଦେ ଆମର ବନ୍ଧ� �ିଏ ଆଇନ ଅ
ାଲ�  ମୟଦେର,  କଥା କହବିାକ�,    ଆମକ�  ାହା�ୟ୍ କରିବାକ� ଆ ନ୍�ି,   ଆଉ ଦେ 

   ଆମର  ପକ୍ଷଦେର ��କ୍�ି କରନ୍�ି   । ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର, ପାରାକ୍ଦେଲଟ,୍  ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା,   ଈଶଵ୍ରଙ୍କ �ୃ�ୀୟ  
 ୟ୍,   ୱ୍ୟଂ
   ଈଶଵ୍ର ଆମ ପକ୍ଷଦେର ଅଛନ୍�ି            । ଆଉ ଜୀବନର କଠନି  ମୟ ବ� ଦେର ଦେ �� ମ ଓ ଦେମା ପାଇୁଁ ��
ଧ୍ କରିଦେବ,    ତାହା ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା

ଅଟନ୍�ି।

       “ ” ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� ଦେ� �ୀଶ� କହଅିଛନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଅନ୍ୟ  ାନ୍�ୱ୍ନାକାରୀଙ୍କ�;    ଅନ୍ୟ  ାହା�ୟ୍କାରୀଙ୍କ� ପଦ୍େରରଣ କରିଦେବ  ।
ଦେ
ଖନ୍�� ,          �ୀଶ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପୃଥିବୀଦେର ଥିଦେଲ ଦେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ପାରାକ୍ଦେ�ଟ୍ ଥିଦେଲ    । ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କର

               ାହା�ୟ୍କାରୀ ଥିଦେଲ। ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କର  ପକ୍ଷବା
ୀ ଥିଦେଲ। ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ� ଥିଦେଲ। �ଥାପି ତାହାଙ୍କ� ଛାଡି �ିବାର
    ଅଛ।ି ପ�ଣି ଦେ �ିବା ପଦେର,       ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା ଆ ିଦେବ ଓ ଗ� ୩ ୧/      ୨ ବଷ4 ଧରି �ୀଶ� �ାହା କରିଥିଦେଲ,    ଦେ ଦେ ହି କା�4ୟ୍ କରିଦେବ  ।

               ଦେକବ� ପର୍କୃ� ପାଥ4କ୍ୟ ଦେହଉଛି ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା ଆମ  ହ�ି ଚିର
ନି ରହଦିେବ। �ୀଶ�ଙ୍କ� ଦେ�ପରି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଛାଡି଼ �ିଆକ�
        ପଡିଥିଲା ଦେ ପରି ଦେ ଆମକ� ଦେକଦେବ ବି ଛାଡି �ିଦେବ ନାହିଁ।

          ଏବଂ �ଥାପି �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା ଦେ�ରପୂ ବା �୍ବ ଅଟନ୍�ି,    ଦେ ରପୂ ଦେ ବା �୍ବ ଅଟନ୍�ି, 
   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା ଜଗ�କ� ଆଦେ ,    ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଶିଷୟ୍ ନୁହୁଁନ୍�ି,     ଦେ ମାଦେନ ଦେକବ� ଶ�ଣିବାଦେର ଅ ମଥ4 ଅଟନ୍�ି   । ପ�ଣି

            ଦେ ମାଦେନ ଏପରି କି ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାକ� ଚିହ୍ନବିାଦେର ମଧୟ୍ ଅ ମଥ4 ଅଟନ୍�ି। �� ଦେମ ତାହା ଦେ
ଖିଲ କି?    ଜଗ�ଆ�ମ୍ା ଗ୍ରହଣ
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         କରିପାଦେର ନାହିଁ କାରଣ ଜଗ� ତାହାଙ୍କ� ଦେ
ଦେଖ ନାହିଁ କିମବ୍ା ଜାଦେଣ ନାହିଁ         । �� ମ ଓ ଦେମା ଜୀବନଦେର ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ି ଦେ��ିକି
 ବା �୍ବ ଅଟନ୍�ି,    �
ି �� ଦେମ ଜଦେଣ ଶିଷୟ୍,     ଦେ�ଦେବ ତାହା ଦେ �ିକି ବା �୍ବ ଅଟନ୍�ି;     ଜଗ� ତାହାଙ୍କ� ଜାଣିବାଦେର ଅ ମଥ4 ଅଦେଟ  ।

ଦେ
ଖ,       ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାର ବା �୍ବତା ବିଷୟଦେର ମୁଁ� ଜଦେଣ ଅଣ-    ବିଶୱ୍ା ୀଙ୍କ� ହ
ୃଦେବାଧ କରାଇପାରିବି ନାହିଁ     । �� ଦେମ ମଧୟ୍ କରିପାରିବ
                  ନାହିଁ। �� ଦେମ ଦେକଦେ�  ମୟ ��କ୍�ି କର ଦେ ଥିଦେର କିଛି ଫରକ ପଦ଼େଡ ନାହିଁ। �� ଦେମ କ୍ଷମା ପର୍ାଥ4ନା ଉପଦେର ଦେକଦେ� ଶଦ୍େରଣୀ ନଅି

                  ଦେ ଥିଦେର ଏହା କିଛି ଫରକ ପଦେଡ଼ ନାହିଁ। �� ଦେମ ଦେକଦେ� ବୟ୍କ୍�ିଗ�  ାକ୍ଷୟ୍ 
ଅି ତାହା ଦେ ଥିଦେର କିଛି ଫରକ ପଦ଼େଡ ନାହିଁ। ଦେକୌଣ ି
       ପରିମାଣର ��କ୍�ି ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାର ବା �୍ବତା ଚିହ୍ନବିାକ� ଜଦେଣ ଅଣ-ଖର୍ୀଷଟି୍ୟାନଙ୍କ,    ଏହି ଜଗ�ର ନାଗରିକଙ୍କ
  କା�4ୟ୍ଦେର ଆଦେ ନାହିଁ               । ଏହା ଦେହାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେ ମାଦେନ ବ�୍4�ମାନ ଏହା ବ� ଝିଦେବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣର� ଦେ�ାହନ ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର

     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� ନୀକ
ୀମଙ୍କ  ହ�ି କଥାବା�୍4ତା କର�ଅଛନ୍�ି,   ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ କହନ୍�ି, “   �ାହା ମାଂ ର� ଜା�,  ତାହା ମାଂ  ।
ପ�ଣି,    ଆ�ମ୍ା ର� �ାହା ଜା�,  ତାହା ଆ�ମ୍ା ”     । ଦେ ଗ�ଡି଼କର 
�ଇଟି ଭିନ୍ନ ବା �୍ବତା ଅଛ,ି ପ�ଣି,  ମାଂ ିକ ଜଗ�ର�,   ାଂ ାରିକ
ବୟ୍କ୍�ିଠାର�,     �� ଦେମ  ୱ୍ାଭାବିକ ଭାବଦେର ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ରାଜୟ୍,         ଆ�ମ୍ାଦେର ଶକ୍�ି ��କ୍� ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ନକିଟକ� ଦେକହି ଜଣକ� ଆଗକ�

   ଗ�ି କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ             । �� ଦେମ ଏହା କରିପାର ନାହିଁ। ଦେ ମାଦେନ କ
ାପି ପାରିଦେବ ନାହିଁ। ଦେ ଥିପାଇୁଁ ପାଉଲ କରିନ୍ଥୀୟମାନଙ୍କ�
କହନ୍�ି, “କିନ୍�� ,          ାଂ ାରିକ ମନୁଷୟ୍ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ବିଷୟଗ�ଡିକ ଗ୍ରହଣ କଦେର ନାହିଁ [   ଏହା �� ମର  ହକମ4ୀ,   ଏହା �� ମର
ପର୍�ିଵା ୀ,      ଏହା ଦେବାଧହଏୁ �� ମର ପରିବାରଦେର ଦେକହି ଜଦେଣ        । କିନ୍�� �
ି ଦେ ମାଦେନ ଦେକବ� ମାଂ ର� ଜା� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି,  �
ି

  ଦେ ମାଦେନ  ାଂ ାରିକ ବୟ୍କ୍�ି,        ଦେ�ଦେବ ଦେ ମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ବିଷୟଗ�ଡିକ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବ ନାହିଁ]   କାରଣ ଦେ ହ ିବ�
  ତାହାଙ୍କ ନକିଟଦେର ମଖୂ4ତା,     ପ�ଣି ଦେ ହ ିବ� ବ� ଝି ପାଦେର ନାହିଁ      । ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ବିଷୟ ଗ�ଡିକ ]     ଦେ�ଣ� ଦେ ହ ିବ�କ� ଆ�ମି୍କ ଭାବଦେର ବିଚାର

କରା�ାଏ ” । (   ପର୍ଥମ କରିନ୍ଥୀୟ ୨: ୧୪) ଜଗ�,       ନଦିେଜ ନଜିର� ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାକ� ଚିହ୍ନବିାଦେର ଅ ମଥ4 ଅଦେଟ   । ଏହା
  ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ନୁଦେହୁଁ କି?

   �ଥାପି ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କ� ଜାଣିବା ବିନା,         ଆମର  ହକମ4ୀମାଦେନ ପ�ଣି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍�ିବା ୀମାଦେନ ଆଉ ଦେବାଧହଏୁ ଆମଭ୍ର
              ପରି୍ୟମାଦେନ କ
ାପି କ୍ଷମା ପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେବ ନାହିଁ ପ�ଣି ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ବିନା କ
ାପି ଆନନ୍
 ପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେବ ନାହିଁ    । ଏହା ପ�ନବ4ାର

                �କ4 ଅଦେଟ �ାହା �ୀଶ�ଙ୍କ ନୀକ
ୀମଙ୍କ  ହ�ି ଅଛ।ି ଏହା କଦେହ ଦେ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିବାକ� �� ମକ� ପ�ନବ4ାର
        ଜନ୍ମ ଦେହବାକ� ପଡିବ। ପ�ଣି ଦେ� ପୃଥିବୀର� ଦେ ହି ଦେଲାକଟି ପଚାରିଦେଲ, “ ’କ ଣ?   ପ�ନବ4ାର ଜନ୍ମ ଦେହବା,   ’ଏହାର ଅଥ4 କ ଣ?”  �ୀଶ�

             ଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ ଜ� ଓଆ�ମ୍ାର� ଜନ୍ମ ନ ଦେହଦେଲ ଦେକହି ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିପାଦେର ନାହିଁ    । ଦେଗାଟିଏ ରାଜୟ୍ର�
               ପରବ�୍4�ୀ ରାଜୟ୍କ� �ିବା ଦେହଉଛି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� କରିପାର�ଥିବା କିଛି ବିଷୟ ନୁଦେହ କିମବ୍ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍�ିଵା ୀମାଦେନ

   ଦେ ମାନଙ୍କ ନଜିର� କରିପାରିଦେବ ନାହ।ି

  ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ପର୍�ିଜ୍ଞା

’          ତା ପଦେର �ୀଶ� ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
କ� ଏକ ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ପର୍�ିଜ୍ଞା  ହ�ି  ମାପ�୍ କରନ୍�ି  । "   �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଜାଣ,  କାରଣ
        ଦେ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି ବା କରନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର ରହନ୍�ି।"      ମ �୍ ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ ପର୍�ି କି

 ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ପର୍�ିଜ୍ଞା             । ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା  କ୍ରିୟ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି। ଦେ  ଷୃଟି୍ ପ�ଣି  ଷୃଟି୍ ପବୂ4ର�  କ୍ରିୟ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି। ଏହା
           ମଭ୍ବ�ଃ ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା �ିଏ ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଗଭୀର ଜ� ଉପଦେର ବୟ୍ାପ�୍ ଥିଦେଲ,   ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଇ ର୍ାଏଲ

  ଦେ
ଶ ମଧୟ୍ଦେର ରହଆି ିଅଛନ୍�ି               । ଦେ ଗ�  ାଦେଢ଼଼ �ିନି ବଷ4 କା� ଆପଣା ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ରହି ଆ ିଅଛନ୍�ି। କିନ୍�� �ୀଶ�
          କହନ୍�ି 
ଦିେନ ତାହା ପରିବରିବ�୍4�ନ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ।ି ପ�ଣି 
ଦିେନ ଦେ �� ମଭ୍ ଠାଦେର,    �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି ନୁଦେହୁଁ,   କିନ୍�� ଦେ �� ମଭ୍

 ଅନ୍�ରଦେର ବା କରିଦେବ,         ଦେ ହି ଶବ
୍ ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ବା  ଥ୍ାନ �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ର�ୱ୍��୍ୱ୍ଦେର ବୟ୍ବହାର
କର�     । ପ�ଣି ୪୦ 
ନି ପଦେର,  ପଦ୍େରରି� ୨,          ଦେପଣଟି୍ଦେକାଷଟ୍ଦେର �ୀଶ� ଏହା କହନ୍�ି ଏହା ହିଁ  ଠକି ଭାଦେବ �ାହା ଘଦେଟ   । ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା

         ଏପରି ଭାବଦେର ଆ ନ୍�ି �ାହା ଦେ ଆଗର� ଦେକଦେବ ଆ ି ନ ଥିଦେଲ;      ଚିର
ନି �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର  ମ �୍ ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର
   ଥ୍ାୟୀ ଭାବଦେର ବା କରିବାକ�         । ଏହା ଏକ ପର୍�ିଜ୍ଞା �ାହା ଶିଷୟ୍ମାଦେନ  ମମ୍�ଖଦେର ଅବ ଥ୍ି� ଦେ
ଖିଥିଦେଲ।

               ଦେ�ଣ� ଦେ�ାହନ ୧୪ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପର୍ଥମ ଉ
ଧ୍ର୍�ତାଂଶ ଦେହଉଛି ପର୍�ିଜ୍ଞା ଦେ� �ୀଶ� �ିବା ପଦେର ଦେ ଅନ୍ୟ ଜଦେଣ ପାରାକ୍ଦେଲଟ,୍ 
  ଅନ୍ୟ ଜଦେଣ  ାହା�ୟ୍କାରୀ,     ଅନ୍ୟ ଜଦେଣ  ପକ୍ଷବା
ୀଙ୍କ� ପଦ୍େରରଣ କରିଦେବ         । �ଥାପି ଦେ�ରପୂ ଦେ ହି  ପକ୍ଷବା
ୀ �� ମଭ୍ ଓ ଦେମା
        ପର୍�ି ବା �୍ବ ଅଟନ୍�ି ଦେ ରପୂ ଜଗ� ନଶିଚି୍� ଭାଦେବ ତାହାଙ୍କ� ଜାଣିବାଦେର,   ନଜିଠାଦେର ଓ ନଜିର�,  ଅ ମଥ4 ଅଦେଟ  । ଏବଂ,  �ଥାପି

        ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଅଛି ଦେ� 
ଦିେନ ଦେ ଆମ ଅନ୍�ରଦେର ବା କରିଦେବ।

୨.  ଆ�ମ୍ା "   ମ �୍ ବିଷୟ"  ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଦେବ-  ଦେ�ାହନ ୧୪:୨୫-୨୬

    �ହିଁଉ�ତ୍ାଦେର 
ୱି୍�ୀୟ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶଟି ଦେହଉଛି ୧୪:     ୨୫ ପ
ରଆରମଭ୍ର� �ୀଶ� କହନ୍�ି, “      ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ  ାଙ୍ଗଦେର ଥାଉ ଥାଉ
    �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏହି  ମ �୍ କଥା କହଲିି    । କିନ୍�� ଦେ ହି  ାହା�ୟ୍କାରୀ,     ’  ଅଥ4ା� ଦେ�ଉୁଁ ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କ� ପିତା ଦେମା ନାମଦେର

 ପଦ୍େରରଣ କରିଦେବ,      ଦେ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ�  ମ �୍ ବିଷୟଦେର ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଦେବ,        ଆଉମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� �ାହା �ାହା କହଅିଛ,ି   ଦେ ହି  ବ�
  �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ�  ମ୍ରଣ କରାଇଦେବ ”         । ବା କର�ଥିବା ଆ�ମ୍ାଙ୍କ କା�4୍ୟର ଅଂଶ ଦେହଉଛି �� ମକ� ଓ ଦେମାଦେ�,  ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଶିଷୟ୍, 
    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  ମ �୍ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବା   ।  ମ �୍ ବିଷୟ,   ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର,      �ାହା ଆବଶୟ୍କ କରା�ାଏ ତାହା ଦେହଉଛି

       ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବ� ପା�ନ କରିବା           । ମୁଁ� �ଥାପି ନାଭିକୀୟ ପରମାଣ�ର ଚି�ର୍ କରିନାହିଁ। ଦେ�ଣ� ତାହା ନ
              ଥିଲା ଦେ�ଉୁଁ ବିଷୟଦେର �ୀଶ� କହଅୁଛନ୍�ି। ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟଦେର �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣିବାକ� ଆବଶୟ୍କ କର� ତାହା ତାହାଙ୍କ�

       ପଦ୍େରମ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କରିବା ଅଦେଟ।

The 52 Stories of the Bible



260

କ.    ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଶାନ୍� ଭାବଦେର କହନ୍�ି

     ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆ�ମ୍ା ଆମକ� ଶିକ୍ଷା 
ଅିନ୍�ି,    ଦେ କିପରି ଏହା କରନ୍�ି?       ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଅ�ି ଶାନ୍�
      ଭାବଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ନମିନ୍  ୱ୍ରଦେର କହି ଏହା କରନ୍�ି          । ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଏହା ଏକ  ୱ୍ାଭାବିକ ଉପାୟ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�

             ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପର୍�ୟ୍କ୍ଷ ଭାବଦେର କହନ୍�ି ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆ�ମ୍ା ଶିକ୍ଷା 
ଅିନ୍�ି। ଦେ ଆମକ� ନମିନ୍  ୱ୍ରଦେର କ�ହନ୍�ି, 
“    ଚ�ଚଚି୍�ର୍ ର� ବିମ�ଖ ହଅୁ                  । ଏହା  ନ୍�� ଷଟ୍ କର� ନାହିଁ। ଏହା ନଷିଠ୍ା ଜନ୍ମାଉ ନାହିଁ। ଏହା ଦେମାଦେ� ଦେଗୌରବ 
ଏି ନାହିଁ। ଏହା �� ମର

     ”  ପାପକ�  ନ୍�� ଷଟ୍ କର�ଅଛ।ି ଚ�ଚଚି୍�ର୍ର� ବିମ�ଖ ହଅୁ। କିମବ୍ା ଦେବଦେ�ଦେବଦେ�, ଦେବାଧହଏୁ,     ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ କଣ୍4ଣଦେର ଫ�  ୍ ଫ�  ୍
କରନ୍�ି, “    ଦେ ପରି କଥାବା�୍4ତା କର ନାହିଁ              ।  ମାଦେଲାଚନାମ�ୂକ କଥା କ�ହ ନାହିଁ। ବିଚାର  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ କଥା କ�ହ ନାହିଁ। �
ି �� ଦେମ ଠକ୍ି

     ”      ଦେବାଲି ଭାବ�ଛ ଦେ�ଦେବ ଖା�ିର କର ନାହୁଁ। ଦେମାଦେ� ଏହାକ� ଉଚଚ୍  ୱ୍ରଦେର କହବିାକ� 
ଅି, “     �
ି �� ଦେମ ଠକ୍ି ଦେବାଲି ଭାବ�ଛ,   ମୁଁ� ଖା�ିର
 କର� ନାହିଁ          । କହବିାକ� ଦେକବ� ମୁଁ� �� ମକ� କହଲିି �ାହା ଅନୁଗ୍ରହ ବି ତ୍ାର କଦେର,       �ାହା ନଷିଠ୍ା ଜନ୍ମାଇବ ଆଉ �ାହା ଗଠନ କରିବ  ।

       ”        ଦେ ପରି କଥାବା�୍4ତା କର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକ� ��କ� ଟାଣନ୍�� ନାହିଁ। ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ତାହା ଦେହଉଛି ଆ�ମ୍ା ଦେ� ଆମକ� ଶିକ୍ଷା 
ଅିନ୍�ି, ଏହା
 ନୁଦେହୁଁ କି,        ଦେ�ଦେହ�� ଦେ ଆମ କଣ୍4ଣଦେର ଫ�  ୍ ଫ�  ୍ କରି କହନ୍�ି     । ପ�ଣି ଅବଶୟ୍ ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛ,ି     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଫ�  ୍ ଫ�  ୍

କରନ୍�ି,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶ�ଣ�ଅଛ� କି?       ଅଥଚଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ୂର
ଶ4ନଦେର ଶବ
୍ ଶକ୍�ି ବଢ଼ା଼ଉ କି,    କିମବ୍ା ଦେକବ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
     ଉଚଚ୍  ୱ୍ରଦେର କହି ଦେ ଗ�ଡିକ� ଭୟଭୀ� କର�?             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଫ�  ୍ ଫ�  ୍ କରିବାକ� ଶ�ଣ� କି ପ�ଣି ଶୀଘ୍ର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଫ�  ୍ ଫ�  ୍
  କଥାକ� ମାନଥିାଉ କି?    ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ବା କର�ଥିବା ଆ�ମ୍ା,          ଆମକ�  ମ �୍ ବିଷୟ ଆମକ� ତାହାଙ୍କ ଇଚଛ୍ାଦେର ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବାକ�

         ଫ�  ୍ ଫ�  ୍ କରନ୍�ି ଦେ ଫ�  ୍ ଫ�  ୍ କଥା ଶ�ଣିବାକ� ଆମକ� ପଚାରନ୍�ି।

ଖ.     ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଉଚଚ୍ ୱ୍ର କରନ୍�ି

                 କିନ୍�� ଅନ୍ୟ  ମୟ ବ� ଅଛି ଦେ� ଦେ ଫ�  ୍ ଫ�  ୍ କରି କଥା କହି କ୍ଲାନ୍� ଦେହାଇ�ାଆନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ ଉଚଚ୍  ୱ୍ର କରନ୍�ି,   ଆଉ ଦେ 
୨ x              ୪  ହ�ି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମ �୍କ ଉପଦେର ଆଘା� କରନ୍�ି ପ�ଣି �ହିଁଉ�ତ୍ାଦେର ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ 
ୃଷଟି୍ ଆକଷ4ଣ କରନ୍�ି  ।

’   ତା ପଦେର ଦେ କହନ୍�ି, “      ବ�୍4�ମାନ �� ଦେମ ଦେମା କଥା ଶ�ଣିବ କି?”        ପ�ଣି  ମଭ୍ବ�ଃ ଆମ  ମ �୍ଙ୍କ ମ �୍କ ଉପଦେର ପବି�ର୍
 ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ୨ x         ୪ 
ୱ୍ାରା ଥଦେର କିମବ୍ା 
�ଇଥର  ହ�ି ଆଘା� କରା�ାଇଅଛ,ି     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆଘା� କରା�ାଇ ନାହିଁ କି? 

     ଦେ�ରପୂ ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଧୟ୍ାନ ଆକଷ4ଣ କରନ୍�ି,      ଦେ ରପୂ ଦେ ଆମକ� ଶିଖାଦେ
ବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି,    ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଶ�ଣିବାକ�
       ଚାହୁଁାନ୍�ି ଆଉ ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି।

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଦେଣ ��ବକଙ୍କ  ାକ୍ଷୟ୍ ଶ�ଣିଥିଲୁ,          �ାହାଙ୍କ କଣ୍4ଣଦେର ବଷ4 ବଷ4 ଧରି ଈଶୱ୍ର ଫ�  ୍ ଫ�  ୍ କଥା କହଥିିଦେଲ   । ପ�ଣି
             ଦେ ଅ�ୟ୍ଧିକ ମ
ୟ୍ ପାନ କରି କ୍ଷିପର୍ ଗ�ିଦେର ଗାଡି ଚଳାଉଥିଦେଲ। ଦେ�ଣ� 
ଦିେନ ରା�ର୍ଦେର ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହଦେର,  ଈଶୱ୍ର ୨ x 

      ୪  ହ�ି ତାହାଙ୍କ� ମ �୍କ ଉପଦେର ଆଘା� କଦେଲ    । ପ�ଣି ଏହା ଦେ
ଖା�ାଏ,  ଆଶଚ୍�4ୟ୍ ଭାବଦେର, ତା'      ଙ୍କ ପାଇୁଁ ତାହାଙ୍କ ଚଉକି ପଟି
  ’            ଲଗାଇଦେ
ଦେଲଆଉ ତା ପଦେର ତାହାଙ୍କ� ଏକ କାରଦେର �ିବାକ� ଅନୁମ�ି ଦେ
ଦେଲ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ତାହାଙ୍କ� ହ�ୟ୍ା କରା�ିବାର ଥିଲା, 

   �ଥାପି ଦେ ଅନାହ�ଦେର ଚାଲିଗଦେଲ   । ଈଶୱ୍ର ତା'    ଙ୍କର ଧୟ୍ାନ ଆକଷ4ଣ କଦେଲ       । ପ�ଣି ��ବକଟି ଶ�ଣିବାକ� ଆରମଭ୍ କରନ୍ଦେ� ତା'ଙ୍କ
   ଜୀବନ ପରିବ�୍4�ି� ଦେହବାକ� ଲାଗିଲା            । ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଫ�  ୍ ଫ�  ୍ କରି କହବିା କା�4ୟ୍ କଦେର ନାହିଁ କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶ�ଣ�ନାହୁଁ�, ଦେ�ଣ�

  ଈଶୱ୍ର ଆମକ� ୨ x          ୪  ହ�ି ମ �୍କ ଉପଦେର ଆଘା� କରି ଶିକ୍ଷା 
ଅିନ୍�ି।

ଗ.     ଧମ4 ଶା �୍ର୍ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ କହନ୍�ି

               ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ମଧୟ୍ ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଈଶଵ୍ର ଆମକ� ଶିକ୍ଷା 
ଅିନ୍�ି ପ�ଣି ଦେବାଧହଏୁ  ାଧାରଣ�ଃ ଅଧିକ�ମ ଓ ଅଧିକ�ମ
      ବୟ୍ବହାରଦେ�ାଗ୍ୟ ଦେହଉଛି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଆମକ� ଶିକ୍ଷା 
ଅିନ୍�ି,        ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଶା �୍ର୍ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇଆମକ� କଥା

କ�ହନ୍�ି                 । ପ�ଣି ଏହି  ମୟ ମହୂ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଆମର ବାଇବଲ  ହ�ି ବ ି ପଡ� ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ
             ବାକ୍ୟ କ� ପଢ଼� । ଆଉ �ଥାପି ପଢ଼�ଥିବାଦେବଦେ� କିଛି ଆଶଚ୍�4ୟ୍ ଘଟଣା ଘଦେଟ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଲଖକଙ୍କ କହବିା ଶ�ଣିବାକ�

            ଆରମଭ୍ କରିଥାଉ। ପ�ଣି ପାଠୟ୍ ପଢ଼�ଥିବା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଏକପାଖିଆ ଏକାକୀ କହଥୁିବା ବକ୍�ବୟ୍ ପରିବ�୍4ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
   ଦେଲଖକଙ୍କ  ହ�ି ଏକ ମ�କାବିଲାଦେର,    ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ  ହ�ି ମ�କାବିଲା,      ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଏକ ମ�କାବିଲା ଗ�ି କର�।

             ଆଉ ଏହା ଦେ ହି ମ�ହ�ୂ୍4�ଦେର ଦେ ଆମକ� ମଧୟ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି ଓ ଆମ  ହ�ି କଥାବା�୍4ତା କର�ଅଛନ୍�ି    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ�
  “ ”   ଧମ4 ଶା �୍ର୍ର ପର୍
ୀପନ ଦେବାଲି କହଥିାଉ। "   ମୁଁ� �ାହା କହଅୁଛ,ି   ତାହା ବିଦେବଚନା କର;      ପର୍ଭ�  ମ �୍ ବିଷୟଦେର �� ମଭ୍କ� ବ�
ଧ୍ି

ଦେ
ଦେବ।" (   ୨ �ୀମଥି ୨:୭)            ଥ୍ାୟୀ ଭାବଦେର ଉପ ଥ୍ି� ରହଥୁିବା ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କର କା�4୍ୟର ଅଂଶ ଆମକ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବା ଅଦେଟ  ।
                 ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଶାନ୍� ଭାବଦେର ଫ�  ୍ ଫ�  ୍ କରି କଥା କହନ୍�ି। ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଆମ ମ �୍କ ଉପଦେର ଆଘା� କରନ୍�ି। ପ�ଣି
             ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବ� ଦେର ଆମକ�  ାକ୍ଷା� କରନ୍�ି। କିନ୍�� ଏହି  ମ �୍ ଅଦେଲୌକିକ ଘଟଣା ବ� ଅଦେଟ

    ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ଆମକ� କହଅୁଛନ୍�ି।

ଗ.      ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ଏକା
ଶ ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�

         ମା�ର୍ �ୀଶ� ଏହି ଆଦେଲାଚନାର ଦେଶଷଦେର ଆଉ ଏକ ଟିପପ୍ଣୀ ଦେ�ାଗ କରନ୍�ି        । ପ�ଣି ଏହା ବିଷୟଦେର ଦେମାର ବୟ୍କ୍�ିଗ� ବୟ୍ାଖ୍ୟା
                ଦେହଉଛି ଏହା ପର୍କୃ�ଦେର �� ମ ଓ ଦେମା ପର୍�ି ପର୍��ଜୟ୍ ନୁଦେହୁଁ। କିନ୍�� ଏହା ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ ପର୍�ି ପର୍��ଜୟ୍। �� ଦେମ ଏହାକ�

  “… ଦେଶଷଦେର ଦେ
ଖିବ। ..       ଦେ �� ମକ�  ମ �୍ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଦେବ [     ଏବଂ ତାହା  ମ �୍ ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ]   ଆଉମୁଁ�
   �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� �ାହା �ାହା କହଅିଛ,ି     ଦେ ହ ିବ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ�  ମ୍ରଣ କରାଇଦେବ ”       । ମୁଁ� ଭାବ�ଛି �ୀଶ� �ାହା କହଅୁଛନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି
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         ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଆ ନ୍�ି ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଏକା
ଶ ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ�  ାହା�ୟ୍ କରିଦେବ, [   �ିହ
ୁା ଏଥର
ଚାଲି�ାଇଛ]ି              ଦେ ଏକା
ଶ ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ�  ଠକ୍ି ଭାବଦେର  ମ୍ରଣ କରିବାଦେର  ାହା�ୟ୍ କରିଦେବ �ାହା �ାହା ଦେ ଶିକ୍ଷା

    ଦେ
ଇଥିଦେଲ ଓ ଅ�ୀ�ଦେର ୩ ୧/     ’  ୨ ବଷ4 ମଧୟ୍ଦେର ଦେ କ ଣ କରିଥିଦେଲ            । ଆଉ ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଏହା ଏକ ପର୍�ିଜ୍ଞା ନୁଦେହୁଁ �ାହା ଦେମା ପାଇୁଁ
     ପର୍��ଜୟ୍ କାରଣ ମୁଁ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ବୃ
ଧ୍,     ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ୨୦୦୦ ବଷ4 ନୁଦେହୁଁ      । ଏହି ଉପାୟଦେର �� ମଭ୍କ� ପର୍ଶନ୍
  ପଚାରିବାକ� ଦେମାଦେ� 
ଅିନ୍�� , ‘           �� ଦେମ କାହିଁକି ବିଶୱ୍ା କର ଦେ�  � ମାଚାର ଦେଲଖକମାଦେନ ଏହାକ� ଠକ୍ି ପର୍ାପ�୍ କଦେଲ?’  କହବିାକ�

   ଗଦେଲ ଦେମାର ୩ ୧/   ୨ ବଷ4 ବି�ି�ାଇଅଛ,ି   ଅଦେନକ ବିଷୟ ବ� ଘଟିଲା  ’        । ତା ପଦେର  � ମାଚାର ଦେଲଖା�ିବା ପବୂ4ର� ଆହରିୁ ଅଧିକ ବଷ4
ବି�ି�ାଏ,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଜାଣିନାହୁଁ�, ୧୦,     ୧୫ କିମବ୍ା ୨୦ ଦେ ପରି କିଛି       । �� ଦେମ କିପରି ଜାଣିବ ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�

    “          ”   �� ଦେମ ମାକ4 ଉଠାଇ ପଢ଼ିବ �� ଦେମ ଆପଣାକ� ଅ ୱ୍ୀକାର କରି ଆପଣା କ୍ର�ଶ ଦେଘନି ଦେମାହର ଅନୁଗମନ କର �ାହା ପର୍କୃ�ଦେର
 �ୀଶ� କହଥିିଦେଲ?  ଠକ୍ି ଅଛ,ି       ଦେ ଠାଦେର ବହ�ୁ କ୍ଷମା ପର୍ାଥ4ନା  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ��କ୍�ି ଅଛି      । ଦେ ଠାଦେର ବହ�ୁ ଉ��୍ମ ଦେବୌ
ଧ୍ିକ

               ��କ୍�ି ବ� ଅଛି ପ�ଣି ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଖ� ି ଅଦେଟ। ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ଦେମା ପାଇୁଁ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଟନ୍�ି। ପର୍�ୟ୍କ୍ଷ
ଶ4ୀ
               ାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି ପରି ��କ୍�ି ବ� । ଏହ ିବ� �ୀଶ� ଏକ ଜନଗହ�ିଦେର କଦେଲ। ପ�ଣି ଅଦେନକ ଉ��୍ମ ଦେଲାକ ଥିଦେଲ

 ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ତା'         ଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଶ�ଣିଥିଦେଲ ଏବଂ  � ମାଚାର ଦେଲଖିବାଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଜୀବି� ଥିଦେଲ।

୩.    ଜଗ�କ� ପର୍ମାଣ ଦେ
ଦେବ -  �ଦେହାନ ୧୬: ୪ଖ-  ୧୧ (-୧୫)

         ପରବ�୍4�ୀ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ �ାହା ମୁଁ� ଦେ
ଖିବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଲି ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ�ାହନ ୧୬:       ୪ ପ
ଦେର ଆରମଭ୍ ଦେହାଇଅଛି ପ�ଣି ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ପ�ରା
    ୧୫ ପ
 ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ଜାରି ରଦେହ         । କିନ୍�� ଦେକବ� ଦେମାଦେ� ୧୧ ପ
 ମଧୟ୍ଦେର ପଢ଼ିବାକ� 
ଅି, “     ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି ଥିବାର�

      ଆରମଭ୍ର� ଏହି  ବ� କଥା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� କହଲିି ନାହିଁ          । କିନ୍�� ବ�୍4�ମାନ ମୁଁ� ଦେମାହର ପଦ୍େରରଣକା�୍4ତାଙ୍କ ନକିଟକ� ପର୍ୟାଣ
କର�ଅଛ,ି            ଆଉ �� ମଦ୍େଭ ଦେକଉୁଁ  ଥ୍ାନକ� �ାଉଅଛ ଦେବାଲି �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକହି ଦେମାଦେ� ପଚାର� ନାହୁଁ    । ମା�ର୍ ମୁଁ�

          �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏ ମ �୍ କଥା କହଥିିବାର� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟ 
�ଃଖଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ଦେହାଇଅଛ।ି [     �ୀଶ� କହନ୍�ି ମୁଁ� �ାଉଅଛି
        ଦେବାଲି କହି ଥିବାର� �� ମଦ୍େଭ 
�ଃଖି� ଆଉ ମୁଁ� ତାହା ବ� ଦେଝ] କିନ୍�� ,    ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ�  �ୟ୍ କହଅୁଛ,ି    ଦେମାହର ପର୍ ଥ୍ାନ କରିବାଦେର

 �� ମଭ୍ର ମଙ୍ଗ�,            କାରଣ ମୁଁ� ପର୍ ଥ୍ାନ ନ କଦେଲ ଦେ ହି  ାହା�ୟ୍କାରୀ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ ିଦେବ ନାହିଁ,    ମା�ର୍ ମୁଁ� ଗଦେଲ
   ତାହାଙ୍କ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ପଠାଇଦେ
ବି    । ଦେ ଆ ି ପାପ,       ଧାମି4କତା ଓ ବିଚାର ବିଷୟଦେର ଜଗ�କ� ପର୍ମାଣ କରିଦେବ;  ପାପ

ବିଷୟଦେର-      କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ଦେମାଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ନାହିଁ;  ଧାମି4କତା ବିଷୟଦେର-       କାରଣ ମୁଁ� ପିତାଙ୍କ ନକିଟକ� �ାଉଅଛି ଓ
    �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେମାଦେ� ଆଉ ଦେ
ଖିବ ନାହିଁ;  ବିଚାର ବିଷୟଦେର-      କାରଣ ଏହି ଜଗ�ର ଅଧିପ�ି ବିଚାରି� ଦେହାଇଅଛି ”  । �ୀଶ�

     ’    ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ଜଦେଣ ଶିଷୟ୍ ଦେହାଇଥିବାର� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ କ ଣ କ�ପ୍ନା କରିପାର କି,      ଉପର ଦେକାଠରୀଦେର  ମ �୍ ବିବା
 ଭି�ଦେର
         ଓ  ମ �୍ ଉ�ଦ୍େ�ଜନା �ାହା ଗ�  ପତ୍ାହଦେର ଚାଲି �ାଇଅଛି ପ�ଣି ତା'    ପଦେର �ୀଶ� �� ମକ� କହଦିେବ, “   ଓହଃ କଥା ପର୍ ଙ୍ଗଦେର, 

    ଦେମାହର ପର୍ ଥ୍ାନ କରିବାଦେର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗ� ”      ’  । ମୁଁ� କ�ପ୍ନା କରିପାଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ ମନ ବ� ଦେର କ ଣ �ାଇଥିବ, 
“  ’  �� ଦେମ କ ଣ କହଅୁଛ?      ଏଠାଦେର ମୁଁ� ଦେମାର ଚାକିରି �ୟ୍ାଗ କରିବି           । ମୁଁ� ଦେମାର କା�4୍ୟ ନଵି4ାହର ପନ୍ଥା ଛାଡିବି। ଏହି  ଥ୍ାନ ଚାରିଆଦେଡ

        ବ� ଲି ବ� ଲି �� ମ କଥା ଶ�ଣି ମୁଁ� ୩ ୧/   ୨ ବଷ4 ବିତାଏ,           ଏହି 
ୃଷଟ୍ାନ୍� ମହୂ ଓ ଏହି  ମ �୍ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ବ� ବ� ଝିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛି
                  ପ�ଣି �� ଦେମ ମରିବାକ� �ାଉଥିବା ପରି ତାହା ଦେକୌଣ ି ଅଥ4 ବ�ଝାଏ ନାହିଁ �ାହା ମୁଁ� ଆପଣାକ� ଅ ୱ୍ୀକାର କର�ଅଛି �ାହା �� ଦେମ କହି

ଚାଲୁଅଛ   । ମୁଁ� ବ� ଦେଝ,              ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଏହା ପର୍କୃ�ଦେର ଉ��୍ପ�୍ ହଏୁ ଏବଂ ଧାମି4କ ଦେନତାମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର ଆପଣଙ୍କ ପଦେର ଅଛନ୍�ି  ।
              ”   ଦେ ମାଦେନ ରକ୍� ପାଇୁଁ ବାହାରିଛନ୍�ି ଏବଂ �� ଦେମ କହଛୁ ଏହା ଦେମାହର ମଙ୍ଗ� ଅଦେଟ ଦେ� �� ଦେମ ପର୍ ଥ୍ାନ କର�ଅଛ। ମୁଁ� କ�ପ୍ନା
              କରିପାଦେର ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ତାହା କହଦିେଲ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� କିଛି ବିବର୍�ଦେହାଇଥିବା ମ�ଖମଣଡ୍� ଆଡକ� ଦେ
ଖ�ଥିଦେଲ। �ୀଶ�

        ଠକ୍ି ଥିଦେଲ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ କହଥିିଦେଲ ଦେ� ଏହା ଦେ ମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗ�,    ଏବଂ ଏହା ଆମର ମଙ୍ଗ�,    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ପର୍ ଥ୍ାନ
କରନ୍�ି;  କ୍ର�ଶକ� �ାଆନ୍�ି;           ’    ଦେ ଦେ�ଉୁଁ କାମ କରିବାକ� ଆ ିଥିଦେଲ ଦେ ହି କା�4ୟ୍  ମାପ�୍ କରନ୍�ି ଓ ତା ପଦେର ଦେ ପର୍ ଥ୍ାନ
କରନ୍�ି                । କାରଣ ଦେ ଚାଲି�ିବା ପଦେର ହିଁ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଆ ି �� ମକ� ଏବଂ ଦେମା ପରି�ର୍ାଣଦେର ତାହାଙ୍କ ଭମିୂକା

   ଗ୍ରହଣ କରିବାକ�  କ୍ଷମ ଅଟନ୍�ି।

         ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ କା�4ୟ୍  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ କା�4୍ୟ ଉପଦେର ଭାବବାଣୀ ଅଦେଟ;     �ୀଶ� ଏକ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ପର୍କ୍ରିୟାର
 ଅଂଶ ଅଟନ୍�ି,             ଆମଦ୍େଭ ମାନବ ଜା�ିଙ୍କ� ଉ
ଧ୍ାର କରିବ� ଦେବାଲି ପିତା ଈଶଵ୍ର ପର୍ଥଦେମ କହଥୁିବାଦେବଦେ� ଏହା  ମଭ୍ବ କରିବାକ�, 

       ’     କ୍ର�ଶଦେର ମରିବାକ� ପ��ର୍ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ କା�4୍ୟ ପ�ଣି ତା ପଦେର ଦେ ଏହା କରି ାରିବା ପଦେର,    ଏହା ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ
       ଆଗମନ ପାଇୁଁ ଓ ଆମକ� ଶକ୍�ି  ହ�ି ପଣୂ୍4ଣ କରିବାକ�,           ଆମକ� ନୂ�ନ ଜନ୍ମ ଦେ
ବାକ� ଓ ଆମ  ହ�ି ଚିର
ନି ବା କରିବାକ�

  ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କର  ମୟ ଥିଲା           । ପ�ଣି ଏହା ପର୍କୃ�ଦେର ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗ� ପାଇୁଁ କା�4୍ୟ କଲା। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
 ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଆ ିଦେଲ,    ଦେ ଏକ 
� ଦେନଇଗଦେଲ,    ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଭୟଦେର  �୍ମଭି୍ଭ�ୂ ଦେହାଇଥିଦେଲ,   ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ �ୀଶ�ଙ୍କ�

 ଅ ୱ୍ୀକାର କରିଥିଦେଲ,          �ିଏ ତାଙ୍କ� ଏକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ 
�ଦେର ଧରା�ିବା  ମୟଦେର ଦେ
ୌଡି଼ ପଳାଇ �ାଇଥିଦେଲ,   �
ି ଦେ ହି
            ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର  ବ�ଠାର� ଶକ୍�ିଶା�ୀ 
�ଦେର ନ ଥିଦେଲ �ାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷଠ୍ଦେର ଦେ�ଦେ� ବି
ୟ୍ମାନ ଥିଲା   । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�

   �� ଦେମ  � ମାଚାରର� ପଦ୍େରରି�କ� �ାଅ,     �� ଦେମ ନଦିେଜ ନଜିକ� ପଚାରିବାର ଦେ
ଖିବ, “ ’  କ ଣ ଘଟିଲା?      ଏଠାଦେର ପି�ର  � ମାଚାରଦେର ଓ
 ପି�ର ପଦ୍େରରି�ଦେର, ’  କ ଣ ଦେହଲା? ”        �ାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଆ ି ତା'    ଙ୍କ� ଶକ୍�ିଦେର ପଣୂ୍4ଣ କଦେଲ   । ଆଉ

           ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଆ ି ଏକ ଦେଗାଷଠ୍ୀର ଦେଲାକଙ୍କ� ଦେନଇଗଦେଲ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଭୟଦେର  �୍ମଭି୍ଭ�ୂ ଦେହାଇ ଦେ
ୌଡି଼�ାଇଥିଦେଲ
             ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ ହି ପର୍କାରର ଦେଲାକଦେର ପରିଣ� କଦେଲ �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଦ୍େରରି� ୪ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପଢ଼� । ଦେ ମାନଙ୍କ�

   ଧମ4ୀୟ �ଥା ନାଗରିକ କ�୍4�ୃପକ୍ଷ,    ାନଦେହଡରି୍ନ୍  ମମ୍�ଖକ� ଅଣା�ାଇଥିଲା,      �ୀଶ�ଙ୍କ ବିଷୟଦେର ପର୍ଚାର କରିବା ଛାଡିବାକ�
  ଦେ ମାନଙ୍କ� ଧମକ 
ଆି�ାଇଥଲିା   । ପଦ୍େରରି� ୪:  ୧୯ ପ
ଦେର, “       କିନ୍�� ପି�ର ଓ ଦେ�ାହନ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ, 
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           ଈଶଵ୍ରଙ୍କ କଥା ଶ�ଣିବା ଅଦେପକ୍ଷା ଆପଣାମାନଙ୍କ କଥା ଶ�ଣିବା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ 
ୃଷଟି୍ଦେର �ଥାଥ4 କି ନା,   ତାହା ଆପଣମାଦେନ
  ବିଚାର କରନ୍�� [  ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,         ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର ଏକଆଘା� ଦେ
ଉ ନାହିଁ �ାହା �� ଦେମ ଭାବ�ଅଛ]     କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା �ାହା

  ଦେ
ଖିଅଛ� ଓ ଶ�ଣିଅଛ� ,      ଦେ ହ ିବ� ନ କହି ରହି ନ ପାର� ””          । ଆଉ ଦେ ମାଦେନ ବାହାରକ� �ାଇ  ାହ ିକତା ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ାଥ4ନା କରନ୍�ି ପ�ଣି
  ୨୯ ପ
ଦେର କହନ୍�ି, “  ଆଉ ଏଦେବ,  ଦେହ ପର୍ଭ�,     ଦେ ମାନଙ୍କ �ଜ4ନଗଜ4ନ ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ପା� କର,     ପ�ଣି �� ମଭ୍ର 
ା ମାନଙ୍କ� ପଣୂ୍4ଣ

       ାହ  ହ �� ମଭ୍ର ବାକ୍ୟ କହବିାକ� ଶକ୍�ି 
ଅି।"       �ୀଶ�ଙ୍କ ପର୍ ଥ୍ାନ କରିବା ଏହା ଦେହଉଛି ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗ�,  ଦେ�ଣ�
        ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଆ ିଲା ଆଉ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ ହି ପର୍କାରର ଦେଲାକଦେର ପରିଣ� କରିପାରିଥିଲା  ।

               କିନ୍�� �ୀଶ� ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ ଭାବଦେର କହନ୍�ି ଦେ� ଏହା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍�ି ମଙ୍ଗ� କାରଣ ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା ଆ ିବାକ� ଆବଶୟ୍କ
   “   କରନ୍�ି �
ୱ୍ାରା ଦେ ଜଗ�କ� ପର୍ମାଣ ଦେ
ଦେବ ”  । ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,     ପାରାକ୍ଦେଲଟ୍ ଦେକବ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍�ିରକ୍ଷା

           ପକ୍ଷବା
ୀ ନୁହୁଁନ୍�ି ମା�ର୍ ଦେ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଆଇନଗ� ଅଭି�ାଗ କର�ଥିବା  ପକ୍ଷବା
ୀ ମଧୟ୍ ଅଟନ୍�ି     । ପ�ଣି ଦେ �ିଦେନାଟି
    ବିଷୟଦେର ଜଗ�କ� ପର୍ମାଣ ଦେ
ବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି।

କ.    ଜଗ�ର ପାପ ବିଷୟଦେର ପର୍ମାଣ

 ବ4ପର୍ଥଦେମ,      ଦେ ଜଗ�କ� ଏହାର ପାପର ପର୍ମାଣ ଦେ
ଦେବ          । କାରଣ ପାପ ବିଷୟଦେର ଦେ ମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ନାହିଁ। 
ୟାକରି
               ବ�ଝନ୍�� ଦେ� ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କର ଏହି କା�4ୟ୍ ଏକ ଅନୁଗ୍ରହର କା�4ୟ୍ ଅଦେଟ। ଏହା ଅବଣ୍4ଣି� ଅନୁଗ୍ରହର ଏକ କା�4୍ୟ �ାହା

             ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଆ ି ଦେଲାକଙ୍କ� ଦେ
ଖାଇଦେବ ଦେ� ଦେ�ପରି ବିଷୟ ବ� ଛଡିା ହଏୁ ଦେ ପରି ଦେ ମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର
              ଗ୍ରହଣଦେ�ାଗ୍ୟ ନୁହୁଁନ୍�ି। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଦେଲାକମାନଙ୍କ� କହବିା ନାହିଁ ଦେ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ବୟ୍�ୀ� ଦେ ମାଦେନ

     ଦେ ମାନଙ୍କର ପାପଦେର ମରିଦେବ ଓ ନକ4ଗାମୀ ଦେହଦେବ,       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଆଦେ
ୌ ଅନୁଗ୍ରହର କା�4ୟ୍
 ଦେ
ଖାଉ ନାହୁଁ�    । ତାହା ପଦ୍େରମ ନୁଦେହୁଁ,   ତାହା ଅନାଗ୍ରହ ଅଦେଟ         । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଭାବିବାକ� ଦେ
ଉ ନାହୁଁ� ଦେ�
    ଦେ ମାଦେନ  ିଧା �ଖ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍କ� �ାଇପାରିଦେବ,        ଦେ� ପ�ନଜ4ନ୍ମ ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେକୌଣ ି
 ଅନୁଗ୍ରହ କର�ନାହୁଁ�            ’    । �ଥାପି ଏହା ଉଭୟ ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ପକ୍ଷର� ଓ ଆମ ପକ୍ଷର� ଠକି ଭାବଦେର କ ଣ ଘଟ� ଅଛି ତାହା

           ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଜଣାଇଦେ
ବା ଅନୁଗ୍ରହର କା�4୍ୟ ଅଦେଟ। ପ�ଣି ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କର କା�4ୟ୍ ଏକ ଅନୁଗ୍ରହର କା�4ୟ୍ ଅଦେଟ।

          ମୁଁ� ଜଦେଣ ୧୬ ବଷ4 ବୟ କ୍ଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଶ�ଣିଥିଲି �ିଏ ନକିଟଦେର ଆ�ମ୍ହ�ୟ୍ା କରିଥିଲା     । ଏଥିଦେର  ମପୃ୍କ୍�ଥିବା ଦେଲାକମାଦେନ
                � ମାଚାର ବାଣଟି୍ଆ �ଥିଦେଲ ପ�ଣି  � ମାଚାରଦେର ବଞଚ୍� ଥିଦେଲ। ଭାବନ୍�� �
ି ଦେ ମାଦେନ ତାହା କର� ନ ଥିଦେଲ। ଏହାର ପାପ ବିଷୟଦେର

               ଜଗ�କ� ପର୍ମାଣ ଦେ
ବା ଦେହଉଛି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ପକ୍ଷର� ଏକ  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ କା�4୍ୟ ଅଦେଟ। ପ�ଣି �ଥାପି ଏହା ଏକ
         ଆବଶୟ୍କୀୟ କା�4୍ୟ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ପବୂ4ର� ଧୟ୍ାନ ଦେ
ଇଥିଲୁ ଦେ�,      ଜଗ� ଏହା ନଦିେଜ ନଜିର�  � ମାଚାରକ�
  ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିପାଦେର ନାହିଁ           । ଦେ ମାନଙ୍କ ଅବିଶୱ୍ା ର ପାପ 
ୱ୍ାରା ଦେ ମାଦେନ ଅନ୍ଧ ଦେହାଇ�ାଆନ୍�ି। ଦେ ଥିପାଇୁଁ ପାପ

             ବିଷୟଦେର ଜଗ�କ� ପର୍ମାଣ ଦେ
ଉଥିବା ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କର କା�4୍ୟ ଏକ ଆବଶୟ୍କୀୟ କା�4ୟ୍ ଅଦେଟ। �ାହା ଦେହଉନା କାହିଁକି
            �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଦେ�ଦେ� ଦେଚଷଟ୍ା କଦେଲ ମଧୟ୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଗ�କ� ପର୍ମାଣ ଦେ
ଇ ପାରିବା ନାହିଁ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର  ହକମ4ୀ, 

           ପର୍�ିଵା ୀ ଓ ଏପରି ଆମ ପରିବାରର  
 ୟ୍ମାନଙ୍କ� ମଧୟ୍ ପର୍ମାଣ ଦେ
ଇ ପାରିବା ନାହିଁ     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କର ପାପ
            ବିଷୟଦେର ପର୍ମାଣ ଦେ
ଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ� ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ବା �୍ବତା ବିଷୟଦେର ପର୍ମାଣ ଦେ
ଇ

        ପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା  ମଭ୍ବ ନୁଦେହୁଁ କାରଣ �ାହା ମାଂ ର� ଜା�,  ତାହା ମାଂ ,    ପ�ଣି �ାହା ଆ�ମ୍ାର� ଜା�,  ତାହା ଆ�ମ୍ା    । ଦେ ଥିପାଇୁଁ
 ଦେ�ାହନ ୬:    ୪୪ ପ
ଦେର �ୀଶ� କହନ୍�ି, “      ଦେମାହର ପଦ୍େରରଣାକ�୍4ତା ପିତା �ାହାକ� ଆକଷ4ଣ କରନ୍�ି,   ଦେକବ� ଦେ ଦେମା'   ନକିଟକ� ଆ ି

ପାଦେର ”                । ତାହା ଦେହଉଛି ଆ�ମ୍ାଙ୍କର କା�4୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଦେ� ଦେ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ତାହାଙ୍କ ହ �୍ ବଢ଼଼ାନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ 
             ଦେ ମାନଙ୍କ� ଆପଣା ଆଡକ� ଆକଷ4ଣ କରନ୍�ି। ତାହା ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କର କା�4୍ୟ ଅଦେଟ। ଏହା �� ମର କା�4ୟ୍ ନୁଦେହୁଁ;  ଏହା

  ଦେମାହର କା�4ୟ୍ ନୁଦେହୁଁ।

         ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେବଦେ�ଦେବଦେ�  � ମାଚାରଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶଵ୍ର ଦେବାଲି ଭାବିବାକ� ଆରମଭ୍ କରିଥାଉ    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହବିାକ�
 ଆରମଭ୍ କର�, “        �� ଦେମ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  � ମାଚାରକ� କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କର� ନାହୁଁ?      ମୁଁ� �ଦେଥଷଟ୍ ��କ୍�ି କରିବା ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ  ।

            ”   �� ମଦ୍େଭ �ଦେଥଷଟ୍ ଦେବାଲି କହବିା ଦେମାର ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ� �� ମକ� କ୍ଦେରାଧାନ୍ୱି� କରିବା ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ। ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
          
ାୟି�ୱ୍ ଗ୍ରହଣ କର� ଦେ� ଦେମା ଭଣଜାଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବ�୍4�ନ କରିବା ଦେମାର କା�4ୟ୍,   କିନ୍�� ଏହା ନୁଦେହୁଁ     । ତାହା ଏହାର ପାପ
                ବିଷୟଦେର ଜଗ�କ� ପର୍ମାଣ ଦେ
ବା ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କ କା�4୍ୟ ଅଦେଟ। ଏହା ଏକ ଅଦେଲୌକିକ କା�4୍ୟ ଅଦେଟ। ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଏହା

               ଦେହଉଛି ବିଷୟ ବ� ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ �ାହା  � ମାଚାରଦେର ଏଦେ� ପରାଜି� ହଏୁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭାବ� ଦେ� ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର
                ଦେ ଗ�ଡିକ� ପରିବ�୍4�ନ କରିବା ଆମର କା�4ୟ୍ ଏବଂ ଏହା ନୁଦେହୁଁ। ତାହା ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କ କା�4୍ୟ ଅଦେଟ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ�
  ତାହାଙ୍କ ନକିଟଦେର ଛାଡିଦେ
ଉ।

 ଏବଂ �ଥାପି,        ମ�
ର୍ାର ଅନ୍ୟ ପାଶ୍4ୱ ଦେହଉଛି ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଏହା କିପରି କରନ୍�ି?      ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା କିପରି ପାପ ବିଷୟଦେର ଜଗ�କ�
 ପର୍ମାଣ ଦେ
ଦେବ?     ଠକ୍ି ଅଛି ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଅଣ-     ବିଶୱ୍ା ୀ  ହ�ି  ିଧା �ଖ କା�4ୟ୍ କରନ୍�ି      । ଦେହାଇପାଦେର ଏହା �� ମର ଅନୁଭ�ିୂ

                 ଥିଲା। ହଠା�୍ �� ଦେମ ଅନୁଭବ କର�ଅଛ ଦେ� �� ମର ବିଦେବକକ� ପବୂ4 ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଦେଫାପାଡି଼ 
ଆି �ାଉଅଛ।ି ପ�ଣି �� ଦେମ �ାହା
                    ବିଶୱ୍ା କର ତାହା  � କି ନାହିଁ ଆଉ �� ଦେମ କିପରି ଜୀବନ�ାପନ କର ତାହା  ଠକ୍ି ଉପାୟ କି ନାହିଁ ତାହା �� ମଠାର� ଅଧିକ ପର୍ଶନ୍

            କରିବା ଆରମଭ୍ କରିଅଛ। ତାହା ଦେହଉଛି ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା। �� ମ ଜୀବନଦେର କା�4ୟ୍ କର�ଥିବା ଈଶୱ୍ର�ୱ୍ର �ୃ�ୀୟ  
 ୟ୍,  �� ମକ�
   ଆପଣା ଆଡକ� ଆକଷ4ଣ କର�ଅଛନ୍�ି।
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              �ଥାପି ମୁଁ� ଭାଦେବ ଦେ� ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା �ୀଶ�ଙ୍କ ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ ମାଧୟ୍ମଦେର ଏହି ପର୍ମାଣ କର�ଥିବା କା�4ୟ୍ କରିବା ପର୍ାଥମିକ
 ଉପାୟ ଅଦେଟ       । ଦେ ମାନଙ୍କ� ପରିବ�୍4�ନ କରିବା ଆମର କା�4୍ୟ ନୁଦେହୁଁ,         ଦେ�ପରି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ�  � ମାଚାର ବି�ରଣ କରିବା ପ�ଣି
      ଦେ�ପରି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ�  � ମାଚାରକ� ବଞଚ୍ାଇଥାଉ,           ଦେ�ପରି ଦେଲାକମାଦେନ ଆମ ମ�ଖର� ଏହା ଶ�ଣନ୍�ି ଓ ଆମଆଚରଣଦେର ଏହା

ଦେ
ଖନ୍�ି,        ଦେ ପରି ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା  � ମାଚାରର ଦେ ହି ପର୍ଚାର ମଧୟ୍ଦେ
ଇ କା�4୍ୟ କରିଥାଏ      । ପାପର  � ମାଚାର ଓ ପାପକ୍ଷମା ଓ
   ଆନନ୍
ର  � ମାଚାର ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ,     ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କର ବିଦେବକକ� ଆଘା� କରନ୍�ି        । ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ପର୍ଶନ୍ କରନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ 

       ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଆପଣା ଆଡକ� ଆକଷ4ଣ କରନ୍�ି। ଏହା ଦେହଉଛି (ABC)     ଏ ବି  ି ର (A)      ଏ �ାହା ମୁଁ� ବହ�ୁ ବୟ୍ବହାର କଦେର   । �ୀଶ�
   ’   ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶିଷୟ୍ ଦେହବାକ� କ ଣ ଆବଶୟ୍କ ହଏୁ?  ଏହା (ABC)      ଏ ବି  ି ପରି  ର� ଅଦେଟ  । (A)      ଏ ଦେହଉଛି �� ଦେମ ଜଦେଣ ପାପୀ

  ଦେବାଲି  ୱ୍ୀକାର କରିବା,      �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ପୃଥକୀକୃ� ଦେବାଲି  ୱ୍ୀକାର କରିବା,       ୱ୍ୀକାର କରିବା ଦେ� �ାହା ଦେହବାକ�
          ଈଶଵ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ�ଉୁଁ ବିଷୟ ବ� ପାଇୁଁ  ଷୃଟି୍ କଦେଲ ଦେ ମାଦେନ ଦେ ପରି ନୁହୁଁ ନ୍�ି       । ଆଉ ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� (ABC)     ଏ ବି  ି ର

 ଅଂଶୀ
ାର କର�,               ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ବାକ୍ୟ କହବିା ପ�ଣି  � ମାଚାରର ଜୀବନ ବଞଚି୍ବା �ଥାପି ଏହା  � ମାଚାରକ� ହ
ୃୟଙ୍ଗମ
   କଦେରଇବା ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କର କା�4୍ୟ ଅଦେଟ            । ମୁଁ� ଆଶା କଦେର �ାହା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ�  � ମାଚାର ନମିନ୍ଦେ� ମ�କ୍� କଦେର।

            ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କର କା�4୍ୟ ଦେହଉଛି ପାପ ବିଷୟଦେର ଜଗ�କ� ପର୍ମାଣ ଦେ
ବା। ଦେବଦେ�ଦେବଦେ�  ିଧା �ଖ ଭାବଦେର ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ
 ହ�ି,    ାଧାରଣ�ଃ ମୁଁ� ଭାଦେବ,           ଆମ ଜୀବନ ଓ ଆମର ବାକ୍ୟ କ� ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  � ମାଚାର ପର୍ଚାର
କର�।

            �
ି ଆଜି ପର୍ଭା�ଦେର ଏଠାଦେର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକହି ଜଦେଣ ଅଛନ୍�ି �ିଏ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର�ଅଛନ୍�ି,  �ାହାର
  ବିଦେବକ ବ� ଆଘା� କରା�ାଉଅଛ,ି     �ିଏ ଆଶଚ୍�4୍ୟ ଦେହବାକ� ଆରମଭ୍ କର�ଅଛ,ି  “    ’   ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� �ାହା ଦେ
ଖିପାଦେର ତା ଠାର� ଅଧିକ

  ଜୀବନ ଅଛି କି?”              ତାପଦେର �� ଦେମ ବ� ଝିବାକ� ଆବଶୟ୍କ ଦେ� �� ଦେମ �ାହା ଅନୁଭବ କର�ଅଛ ତାହା ଦେହଉଛି ଈଶଵ୍ରଙ୍କ �ୃ�ୀୟ  
 ୟ୍, 
   �ରି୍�ୱ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ହ �୍            । ଦେ �� ମକ� ନଜି ଆଡକ� ଆକଷ4ଣ କର�ଅଛନ୍�ି। ଏବଂ ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛି �� ଦେମ କ'  ଣ

  ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିବ କି?  �� ଦେମ କ'    ଣ ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିବ କି?        ପାପ ବିଷୟଦେର ଜଗ�କ� ପର୍ମାଣ ଦେ
ବା ଦେହଉଛି ପବି�ର୍
  ଆ�ମ୍ାଙ୍କର କା�4୍ୟ ଅଦେଟ।

ଖ.      ଧାମି4କତା ବିଷୟଦେର ଜଗ�କ� ପର୍ମାଣ ଦେ
ବା


ୱି୍�ୀୟ�ଃ,         ଧାମି4କତା ବିଷୟଦେର ଜଗ�କ� ପର୍ମାଣ ଦେ
ବା ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କର କା�4୍ୟ ଅଦେଟ      । ପ�ଣି �ୀଶ� ଦେ�ପରି ଜାରି ରଖନ୍�ି,
“     କାରଣ ମୁଁ� ପିତାଙ୍କ ନକିଟକ� �ାଉଅଛ,ି      ପ�ଣି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଉ ଦେମାଦେ� ଦେ
ଖିବ ନାହିଁ ”   । ଏକ ନକାରା�ମ୍କ ଅଥ4ଦେର,   �ୀଶ� �ାହା

               କହଅୁଛନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କର ଦେଗାଟିଏ କା�4ୟ୍ ଜଗ�କ� ଦେ
ଖାଇବା ଦେ� ଏହା ଧାମି4କତା ଦେବାଲି କ�ହା�ିବାର କିଛି
     ନାହିଁ ମା�ର୍ ତାହା ଅଶ�ଚି ବ �୍ର୍ �� ଲ୍ୟ;     ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ବୟ୍�ୀ� ଆଉ ଧାମି4କତା ନାହିଁ     । �ୀଶ� ଗ� ୩ ୧/     ୨ ବଷ4 ଧରି ଦେ ମାନଙ୍କ� ଏହା

    କହଆି �ଥିଦେଲ ଆଉ ବ�୍4�ମାନ ଦେ ଛାଡି�ାଉଅଛନ୍�ି,          ଏହା ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କ କା�4୍ୟ ତାହା  ଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବାକ� ଓ ଜଗ�କ�
     ଜଣାଇଦେ
ବା ଦେ� ଏହାର ନଜିର ଧାମି4କତା ନାହିଁ।

   କରା�ମ୍କ ଭାବଦେର କ�ହା�ାଇଥିବା,    ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କର କା�4୍ୟ ଦେହଉଛି ଜଗ�କ�,  ଆମର  ହକମ4ୀମାନଙ୍କ�,  ଆମର
        ବନ୍ଧ�ମାନଙ୍କ� ଓ ଆମର ପରି୍ୟଜନଙ୍କ� ଦେ
ଖାଇବା ଦେ� ଧାମି4କତା ଉପଲବଧ୍ ଅଛି      । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଧାମି4କ ଦେହବା  ମଭ୍ବ, 

       କିନ୍�� କ୍ର�ଶଦେର ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ କା�4ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ଦେକବ� ଏହା  ମଭ୍ବ,    ଆଉ�ୀଶ� ବ�୍4�ମାନ �ାଉଅଛନ୍�ି     । ଦେ ତାହାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ
          ହ�ି ରହବିାକ� ବା  ଥ୍ାନକ� �ାଉଅଛନ୍�ି। ଦେ�ଉୁଁ କା�4ୟ୍ ପାଇୁଁ ତାହାଙ୍କ� ପଦ୍େରରଣ କରା�ାଇଥିଲା,    ଦେ କା�4ୟ୍  ମପ୍ା
ନ

 କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି               । ଦେ କ୍ର�ଶଦେର ମରିଦେବ। ଦେ ଆମର ପାପକ୍ଷମା ନମିନ୍ଦେ� ବ�ି ଦେ�ାଗାଇଦେବ ଓ କ୍ର�ଶଦେର ତାହାଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍
         
ୱ୍ାରା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ� ପର୍ଦେବଶ ଉନ୍ମ�କ୍� ରଖିଦେବ। ଆଉ ବ�୍4�ମାନ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବା,    ଆଦେଲାକି� କରିବା ଧାମି4କତା

         ଉପଲବଧ୍ ଅଛି ଦେବାଲି ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ବ� ଝିବାଦେର  ାହା�ୟ୍ କରିବା ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କର ଭମିୂକା ଅଦେଟ      । କିନ୍�� �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ�
     ଆମର ନଜି ମାନବ ଉ
ୟ୍ମଦେର �ାହା କରିପାର�,  ତାହା ନୁଦେହୁଁ,    କାରଣ ମାଂ ର� �ାହା ଜା�,      ତାହା ମାଂ ଓ ଆ�ମ୍ାର� �ାହା ଜା�,  ତାହା

ଆ�ମ୍ା;      ପ�ଣି ଧାମି4କତା ଦେକବ� ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ରାଜୟ୍ଦେର ବି
ୟ୍ମାନ        । ଆଉ ତାହା ବ�୍4�ମାନ ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କର କା�4ୟ୍ ଅଦେଟ।

    ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା ଏହା କିପରି କରନ୍�ି?     ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା କିପରି ଧାମି4କତା ବିଷୟଦେର,      ଏହାର ଧାମି4କତାର ଅଭାବ ଓ କ୍ର�ଶଦେର
         �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ଧାମି4କତାର  ହଜଲଭୟ୍ତା ଜଗ�କ� ପର୍ମାଣ କରିବାକ� ଅଗ୍ର ର କରିବ?      ଦେ ମ�ଖ୍ୟ�ଃ �� ମ ଓ ଦେମା

  ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ଏହା କରନ୍�ି               । ଦେ�ପରି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� �ୀଶ�ଙ୍କ ବିଷୟଦେର  ାକ୍ଷୟ୍ ଦେ
ଉ। ମୁଁ� ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଦେ
ଇଥିବା
  ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ଦେ�ାହନ ୧୫: ୨୬-     ୨୭ ଏହି ବିଷୟକ� ଗଠନ କର�ଅଛି         । �ୀଶ� ଛାଡି�ିବା ପଦେର ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କର କା�4ୟ୍ ହିଁ  ାକ୍ଷୀ

                         ଦେହବା ଓ �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� �ାହା କହୁ ତାହା ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଦେ  ାକ୍ଷୀ ହଅୁନ୍�ି। �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� �ାହା କର� ଓ କର� ନାହୁଁ� ତାହା ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଦେ 
     ାକ୍ଷୀ ହଅୁନ୍�ି। ଏହା ଦେହଉଛି (ABC)     ଏ ବି  ି ର (B) ବି,          ବିଶୱ୍ା କରିବା ଦେ� କ୍ର�ଶଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ପାପ ନମିନ୍ଦେ� 
ଣଡ୍

 ଦେଭାଗ ଅଦେଟ                  । ଆମର  ମ �୍ ଅନ୍�ଃକରଣ  ହ�ି ବିଶଵ୍ା କରିବା ଦେ� �ିଏ ଦେକୌଣ ି ପାପ ଜାଣି ନ ଥିଦେଲ ତାହାଙ୍କ� ପାପୀ କରାଗଲା
[  �ୀଶ� କ୍ର�ଶଉପଦେର]        �
ୱ୍ାରା �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଧାମି4କ ଦେହାଇପାରିବା (   ୨ କରିନ୍ଥୀୟ 5: 21)     । ଏହପିରି ଭାବଦେର �ୀଶ�

    ଅଧାମି4କତା ବିଷୟଦେର ଜଗ�କ� ପର୍ମାଣ 
ଅିନ୍�ି;          ଦେ�ପରି �� ଦେମ ଓ ମୁଁାା  � ମାଚାର ବି�ରଣ କର� ଓ  � ମାଚାରଦେର ବଞଚ୍� , 
      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଗ�ର ଧାମି4କତାର ଅଭାବ ବିଷୟଦେର ଦେଘାଷଣା କର�ଅଛ�        । ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଘାଷଣା କର�ଅଛ� ଦେ� କ୍ର�ଶଦେର

     �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ଧାମି4କତା ଉପଲବଧ୍ ଅଛ,ି     �ାହା ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ପର୍ାପ�୍ କରା�ାଏ      । ପାପ ବିଷୟଦେର ଜଗ�କ� ପର୍ମାଣ
      ଦେ
ବା ପାଇୁଁ ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ତାହାଙ୍କର  ମ �୍ ଅନୁଗ୍ରହଦେର ଆ ନ୍�ି;     ତାହାଙ୍କର  ମ �୍ ଅନୁଗ୍ରହଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ ଧାମି4କତାର

ଅଭାବ,         ଓ ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଧାମି4କତାର  ହଜଲଭୟ୍ତା ବିଷୟଦେର ଦେ ଜଗ�କ� ପର୍ମାଣ 
ଅିନ୍�ି।
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ଗ.     ବିଚାର ବିଷୟଦେର ଜଗ�କ� ପର୍ମାଣ

 ପ�ଣି �ୃ�ୀୟ�ଃ,       ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ବିଚାର ବିଷୟଦେର ଜଗ�କ� ପର୍ମାଣ କରିବାକ� ଆ ନ୍�ି  । �ଥା-     ଜଗ�କ� ଜାଣିବାକ� 
ଅି ଦେ�
   ଶୟତାନ ଓ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ତା'  ଙ୍କଠାଦେର ଜଡି�,    ଦେ ମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� 
ଣଡି୍� ଦେହଦେବ  । କ୍ର�ଶଦେର,     ଶୟତାନର ବିଚାର ପ�ଣି ଶୟତାନର

  ନୟି�ି ପରି ମାପ�ି୍ ଦେହାଇଥିଲା,  ବା �୍ବଦେର ଦେଲଖା�ାଇଥିଲା         । ପ�ଣି ଶୟତାନର ବିଚାର  ହ�ି ତାଙ୍କର  ମ �୍  ନ୍ତାନ
ଅନ୍�ଭ4�କ୍�,     ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ନାହିଁ         । ଏକ ଅ�ି କଠନି ଆଘା� କର�ଥିବା ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ଦେ�ାହନ ୮: ୪୩-

                  ୪୪ ଦେର �ୀଶ�  ପ୍ଷଟ୍ କରନ୍�ି ଦେ� �
ି �� ଦେମ ତାହାଙ୍କ ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ ନୁଦେହୁଁ ଦେ�ଦେବ �� ମର ପିତା ଶୟତାନ
ଅଟନ୍�ି                । ଆଉ ଦେ�ଉୁଁ �ନ୍�ର୍ଣା ଶୟତାନ ଦେଭାଗିବ ଦେ ହି  ମାନ �ନ୍�ର୍ଣା �� ଦେମ ଦେଭାଗିବ ତାହା ଅଗ୍ନମିୟ ହ୍ର
କ� ନକ୍ିଦେଷପ

       କରା�ିବା। ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା କିପରି ବିଚାର ବିଷୟଦେର ଜଗ�କ� ପର୍ମାଣ 
ଅିନ୍�ି?     ପର୍ାଥମିକ ଭାବଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ

ୱ୍ାରା,       ଦେ�ପରି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ�  � ମାଚାର ପର୍ଚାର କର�,      ପ�ଣି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ�  � ମାଚାରଦେର ବଞଚ୍�      । ଦେ�ରପୂ �� ଦେମ ଓ ମୁଁ�  � ମାଚାର, 

  ପାପ ବିଷୟଦେର  � ମାଚାର,         ଧାମି4କତା ବିଷୟଦେର  � ମାଚାର ଏବଂ ଆନନ୍
 ବିଷୟଦେର  � ମାଚାର ପର୍ଚାର କର�,  ଦେ ରଦୂେପ
         ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଆମ ବାକ୍ୟଦେର କା�4ୟ୍ କରନ୍�ି ପ�ଣି ଆମ ଜୀବନଦେର କା�4୍ୟ କରନ୍�ି       । ଆଉ ଦେ ଏହାର ବଚିାର ବିଷୟଦେର ଜଗ�କ�

    ପର୍ମାଣ ଦେ
ବାକ� କଠନି ପରିଶର୍ମ କର�ଅଛନ୍�ି।

     ଏ ବ� କରିବା ଅ�ି କଠନି ଲାଦେଗ କି?            ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଏହି ପର୍କାରର କଥା ଶ�ଣ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଅଭିଭ�ୂ ଅନୁଭବ କର କି? 
  �� ଦେମ ଭାବ�ଅଛ କି, “     ମୁଁ� ଏହା କିପରି କରି ପାରିବି?   ମୁଁ� କିପରି ପାପ,        ଧାମି4କତା ଓ ବିଚାର ବିଷୟଦେର ଜଗ�କ� ପର୍ମାଣ ଦେ
ଇ ପାରିବି? 

  ଏହା ଅ�ୟ୍ଧିକ ଅଦେଟ ”     । �� ଦେମ ଦେ ପରି ଅନୁଭବ କର କି?   “   ଉ��୍ର ଦେହଉଛି �� ଦେମ ଠକ୍ି କହଅୁଛ ”       । ଏହା �� ମ ପାଇୁଁ କିମବ୍ା ଦେମା ପାଇୁଁ
               ବହ�ୁ ଅଧିକ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଦିେଜ ଏହା କରିବାକ�  ମଥ4 ଦେହବା ନାହିଁ। ଆଉ ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ଆମକ�

 ପ�ନଜ4ନ୍ମ କରାଏ,         ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଆମକ� ଛାଡ଼ନ୍�ି ନାହିଁ କିମବ୍ା ପରି�ୟ୍ାଗ କରନ୍�ି ନାହିଁ     । କିନ୍�� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ
        ବିଶୱ୍ା ୀଙ୍କ ଅନ୍�ରଦେର ବା କରିବାକ� ଜାରି ରହନ୍�ି। ପ�ଣି ଦେ�ପରି ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା,    �ରି୍�ୱ୍ଈଶୱ୍ରଙ୍କ �ୃ�ୀୟ  
 ୟ୍

         �� ମ ଆଭୟ୍ନ୍�ରଦେର ଓ ଦେମା ଆଭୟ୍ନ୍�ରଦେର ବା କରନ୍�ି ଓ କା�4ୟ୍ କରନ୍�ି,      ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଶକ୍�ି ପର୍
ାନ କର�ଅଛନ୍�ି
    �
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଚାଲିପାରିବା,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ବଞଚି୍ପାରିବା,    ଦେ� ଦେ ଆମକ�

 ମାଗ4
ଶ4ନ 
ଅିନ୍�ି       । ଦେ ଆମ  ହ�ି କଥାବା�୍4ତା ଜାରି ରଖନ୍�ି,          ଦେ ଆମକ� ନ
ି୍4ଦେ
ଶ 
ଅିନ୍�ି ପ�ଣି ତାପଦେର ଦେ ଆମକ� �ାହା
         କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍�ି ତାହା କରିବାକ� କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍�ି ପର୍
ାନ କରନ୍�ି    । ପାଉଲ ଫିଲିପ୍ପୀୟମାନଙ୍କ� କ�ହନ୍�ି, “  ଭୟ

                   ଓ କମପ୍  ହ ଆପଣା ଆପଣା ପରି�ର୍ାଣ  ାଧନ କର କାରଣ ଈଶୱ୍ର ଦେ� ଉଭୟ ଏହା କରିବାକ� �� ମ ଅନ୍�ରଦେର ଇଚଛ୍ା ଦେ
ଇ ଓ
          ତାପଦେର ଏହା  ମପ୍ା
ନ କରିବାକ�  ାମଥ4ୟ୍ ଦେ
ଇ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅନ୍�ରଦେର କା�4୍ୟ  ାଧନ କରନ୍�ି।"   ଏଥିର� ଦେକୌଣ ିଟି

            ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନଜିର� କରିବା ବହ�ୁ କଷଟ୍କର ଅଦେଟ ଆଉ ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଈଶୱ୍ର ଆପଣା ଆ�ମ୍ାକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର
        ଛାଡିଦେ
ଦେଲ �
ୱ୍ାରା ଆ�ମ୍ା 
ୱ୍ାରା ଶକ୍�ି��କ୍� ଦେହାଇ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ�ମ୍ାଦେର ଚାଲିବା।

 ଗାଲା�ୀୟ ୫:   ୧୬ ପ
ରଆରମଭ୍ର�, “   ଦେମାହର ଭାବ ଏହ,ି    ଆ�ମ୍ାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଆଚରଣ କର,    ତାହାଦେହଦେଲ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଶରୀରର
   ଅଭିଳାଷ ପଣୂ୍4ଣ କରିବ ନାହିଁ ”    । ଆ�ମ୍ାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଆଚରଣ କରିବା,    ତାହାଙ୍କ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା ବଞଚି୍ବା,   ତାହାଙ୍କ ଇଚଛ୍ାର

  ଅନୁରପୂତା ଜୀବନ�ାପନ କରିବା   । ପ�ଣି ଆ�ମ୍ା,     ଦେ�ରଦୂେପ ଦେ ଆମଭ୍କ� ଶକ୍�ି 
ଅିନ୍�ି,     ଦେ ରଦୂେପ ଦେ ଆମଭ୍କ� ପରିବ�୍4�ନ
       କରନ୍�ି ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଫ� ଫ�ିବାକ� ଆରମଭ୍ କର�,      ୨୨ ପ
 ଅନୁ ରଣ କରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଦ୍େରମ, ଆନନ୍
, 

ଶାନ୍�ି, 
ଘି4 ହଷିଣ୍�ତା, ପଦେରାପକାରିତା, ଭ
ର୍ତା, ବିଶୱ୍ �୍ତା,       ମ
ୃ�ତା ଓ ଆ�ମ୍  ଂ�ମ ର ଦେଲାକ ଦେହବା     । ତାହା ଆମ ଜୀବନଦେର
               ଆ�ମ୍ାଙ୍କର ବା କର�ଥିବା କା�4୍ୟ ଅଦେଟ। ଏହା କିଛି ନୁଦେହୁଁ ଦେ�ଉୁଁଥିପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଧିକ ପରିଶର୍ମ କରିପାରିବା। କିନ୍��

                ଏହା ଏପରି କିଛି �ାହା ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଆମଠାଦେର କିଛି କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି ପ�ଣି ଏହା କରିବାକ� ତାହାଙ୍କ� ଅନୁମ�ି ଦେ
ବାକ� ଆମକ�
 ଆହ୍ୱାନକରନ୍�ି। ତା'   ପଦେର  ଥ୍ାୟୀ ନବିା ୀ, ଖ୍ରୀଷଟ୍-ଦେକନ୍
ରି୍�, ଆ�ମ୍ା-  ଶକ୍�ିପର୍ାପ�୍ ଶିଷୟ୍ଭାଦେବ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଚିହ୍ନି

      ପାରିବା ଦେ� ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର କା�4୍ୟ  ାଧନ କର�ଅଛି    । ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ାହା�ୟ୍କାରୀ,  ଦେ 
 ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ପକ୍ଷବା
ୀ,   ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବନ୍ଧ�,     ଦେ ଆମକ� ଫ�  ୍ ଫ�  ୍ କର�ଅଛନ୍�ି,      ଦେ ଆମ ମ �୍କ ଉପଦେର ଆଘା�

      କର�ଅଛନ୍�ି ଓ ଦେ ଏହି ପ� �୍କକ� ଜୀବନ୍� କର�ଅଛନ୍�ି  ’        । ତା ପଦେର ଦେ�ରଦୂେପ ଏହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�ଝ� ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତା'  ଙ୍କ�
ଜାଣ�,            ଦେ�ରଦୂେପ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  � ମାଚାରଦେର ବଞଚି୍ବା ଆରମଭ୍ କର� ଆଉ ଦେ�ରଦୂେପ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  � ମାଚାର ପର୍ଚାରଆରମଭ୍
କର�,   ଦେ ରପୂ ଆମର ପର୍�ିଵା ୀ,          ଆମର  ହକମ4ୀ ଓ ଆମର ପରି୍ୟ ପରିବାରର  
 ୟ୍ମାନଙ୍କ� ପର୍ମାଣ ଦେ
ବା

  ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କର କା�4୍ୟ ଅଦେଟ    । �ାହା ମାଂ ର� ଜା�,      ତାହା ମାଂ ପ�ଣି ମାଂ ପରି ମରିବ      । କିନ୍�� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ିର ଏକ
   ଅଦେଲୌକିକ କା�4ୟ୍ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ,     ଦେ ମାଦେନ ମଧୟ୍ ପ�ନଜ4ନ୍ମ ପାଇ ପାରିଦେବ,       ନୂ�ନ  ଷୃଟି୍ ଦେହଦେବ ପ�ଣି ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ଦେର

                 ପର୍ଦେବଶ କରିଦେବ ଆଉ ଦେ�ଉୁଁପର୍କାର ଆନନ୍
 ଓ ଶାନ୍�ି �ାହା ଜଗ�  ମଭ୍ବ�ଃ ବ� ଝି ପାଦେର ନାହିଁ ତାହା ଦେ ମାଦେନ ବ� ଝିଦେବ କାରଣ
      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧାମି4କତା ଲାଭ କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର� ନାହୁଁ�,      କାରଣ ଆମକ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଧାମି4କତା ପର୍
ାନ କରା�ାଇଅଛି  ।
         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଧାମି4କ ଅଟ� ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ଗ4ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିବା,    ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପିତା ଈଶଵ୍ର ଅଛନ୍�ି   ।

  ତାହା ଦେହଉଛି (ABC)    ଏ ବି  ି ର:    ଆମର ପାପ  ୱ୍ୀକାର କରିବା,    ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଧାମି4କତାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା,    ଆମ ନଜିଠାଦେର ନୁଦେହୁଁ
         ପ�ଣି ଈଶଵ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଦେହବା ଓ ଆମ ଜୀବନକ� ତାହାଙ୍କ ନକିଟକ� ଦେଫରାଉ       । �� ଦେମ ଏଠାଦେର ଉ� ୍ାହ�ି ଦେହାଇ ବାହାରକ�

  �ାଆନ୍�� । ପ ନ୍
 ନୁଦେହୁଁ, “ଆହା,         ଦେ ଠାଦେର ଆହରିୁ ଅଦେନକ ବିଷୟ ଅଛି �ାହା ଦେମାଦେ� କରିବାର ଅଛ!ି”    କିନ୍�� �� ଦେମ ଏଠାର�
                ହ
ୃୟଙ୍ଗମ କରି ବାହାରକ� �ାଆନ୍�� ଦେ� ଏହା ଦେହଉଛି ଈଶୱ୍ର�ୱ୍ର �ୃ�ୀୟ  
 ୟ୍ �ିଏ �� ମ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ତାହାଙ୍କ କା�4ୟ୍
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 କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି                 । ଦେ �� ମକ� ଇଚଛ୍ା ଦେ
ଦେବ ଆଉ ତାପଦେର ଦେ �� ମକ� ଏହା କରିବାକ� କ୍ଷମତା ଦେ
ଦେବ ଏବଂ �� ମକ� �ାହା
     କରିବାର ଅଛି ତାହା ଦେହଉଛି ବିଶୱ୍ �୍ ହଅୁ।
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୩୮.  ପ୍ରଭୁ ଗଭାଜ

 ୧    । ନ ିତ୍ାରପବ4ର ପୃଷଠ୍ଭମିୂ

 ପର୍ାୟ ୪,   ୦୦୦ ବଷ4 ପଦୂେବ4,     ପରଦେମଶଵ୍ର ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ଏକ ପର୍�ିଜ୍ଞା କଦେଲ          । ଦେ ଏକ ପର୍�ିଜ୍ଞା କଦେଲ ଦେ� ଦେ ତାହାଙ୍କ� ଦେ
ଶ
     ଦେ
ଦେବ ଓ ଦେ ତାହାଙ୍କ�  ନ୍ତାନଗଣ ଦେ
ଦେବ,         ପ�ଣି ଅଦେନକ ପ�ର�ଷ ପଦେର ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେ ହି  ନ୍ତାନଗଣକ� ଦେ�ାଦେଷଫଙ୍କ

 ମୟଦେର,     ଦେ ମାନଙ୍କ� 
�ଭି4କ୍ଷର� ରକ୍ଷା କରିବା ନମିନ୍ଦେ�,   ମିଶରକ� ପଦ୍େରରଣ କଦେଲ।

        ଚାରି ଶହ ବଷ4 ପଦେର ଅବର୍ହାମଙ୍କ  ନ୍ତାନଗଣଫାଦେରାଙ୍କର 
ା ଦେହାଇଥିଦେଲ      । ଦେ�ଣ� ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେମାଶାଙ୍କ� ପଦ୍େରରଣ
  କରନ୍�ି। ଦେମାଶାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା,     ଦେ ତାହାଙ୍କ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ରକ୍ଷା କରିଦେବ         । ଦେ ମିଶର ଦେ
ଶ ଉପଦେର ନଅଟି ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ
   ପଠାନ୍�ି। ଫାଦେରା ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପର୍ଥମଜା�,   ଇ ର୍ାଏଲୀୟମାନଙ୍କ� ବଧ କରିଅଛନ୍�ି;    ଦେ�ଣ� ପରଦେମଶଵ୍ର ବ�୍4�ମାନ

      ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ମିଶରୀୟ ପରିବାରଦେର ପର୍ଥମଜା�  ନ୍ତାନଗଣକ� ବଧ କରିଦେବ        । ଦେ ଜାଣନ୍�ି ଏହା ଫାଦେରାଙ୍କର କଠନି ହ
ୃୟକ�
             ଭାଙ୍ଗି ଦେ
ବ ଏବଂ ଦେ ଇ ର୍ାଏଲର  ନ୍ତାନଗଣକ� ମ�କ୍� କରିଦେବ। ଦେ�ଣ� ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେମାଶାଙ୍କ� ଦେଲାକମାନଙ୍କ� କହବିାକ�

କହନ୍�ି, “  ପର୍ �୍� � ହଅୁ ”।

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ବିଷୟଦେର �ା�ର୍ା ୧୨:    ୩ ପ
ରଆରମଭ୍ର� ପଢ଼� , “       �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଇ ର୍ାଏଲୀୟ  ମଗ୍ର ମଣଡ୍�ୀକି ଏହି କଥା
କ�ହ,              ଏହି ମା ର 
ଶମ 
ନିଦେର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ମନୁଷୟ୍ ପି�ୃଗୃହାନୁ ାଦେର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ପରିବାର ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ଏକ

 ଦେମଷଶାବକ ଦେନବ  । ଆଉ,         ଦେଗାଟିଏ ଦେମଷଶାବକ ଦେନବା ନମିନ୍ଦେ� ଦେ�ଦେବ ଦେକୌଣ ି ପରିଜନ ଅ�ପ୍ ଦେହଦେବ,      ଦେ�ଦେବ ଦେ ଓ ତାହାର ଗୃହ
 ନକିଟବ�୍4�ୀ ପର୍�ିଵା ୀ,     ପର୍ାଣୀଗଣର  ଂଖ୍ୟାନୁ ାଦେର ଏକ ଦେମଷଶାବକ ଦେନଦେବ;     �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଣର ଦେଭାଜନ ଶକ୍�ି

   ଅନୁ ାଦେର ଦେମଷଶାବକର ଅଟକ� କରିବ ”  । ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,         �
ି �� ମ ଗୃହଦେର ଦେମଷଶାବକ ଖାଇବାକ� �ଦେଥଷଟ୍ ଦେଲାକ ଅଛନ୍�ି
    ଦେ�ଦେବ ଏହା ଏକାକୀ ପରିବାରର ଘଟଣା          । �
ି �� ମ ପରିବାରଦେର  ମଗ୍ର ଦେମଷଶାବକ ଖାଇବାକ� �ଦେଥଷଟ୍ ଦେଲାକ ନାହୁଁାନ୍�ି,  ଦେ�ଦେବ
  �� ମର ପର୍�ିଵା ୀଙ୍କ� ଆଣିବ            । କିନ୍�� ଦେମଷଶାବକକ�  ଂପଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଖାଇବାକ�  କ୍ଷମ ଦେହବାକ� �ଦେଥଷଟ୍ ଦେଲାକଙ୍କ� ପର୍ାପ�୍

  କର। ୬ ପ
, “…  ଅନନ୍�ର ଇ ର୍ାଏଲ-        ମଣଡ୍�ୀର  ମ �୍  ମାଜ  ନ୍ଧୟ୍ାକା�ଦେର ଦେ ହି ଶାବକକ� ବଧ କରିଦେବ   । ପ�ଣି
            ଦେଲାକମାଦେନ ତାହାର କିଛି ରକ୍� ଦେନଇ ଦେ�ଉୁଁ ଦେ�ଉୁଁ ଗୃହ ମଧୟ୍ଦେର ଦେମଷ ଦେଭାଜନ କରିଦେବ [    ଆଗ 
ୱ୍ାରର ଚାରିପାଖକ� �ାଆନ୍�� ], 

          ଦେ ହି ଦେ ହି ଗୃହ 
ଵ୍ାରର 
�ଇ ବାଜ�ବନ୍ଧ ଓ କପା�ୀ ଉପଦେର ତାହା ଲଗାଇଦେବ        । ଆଉ ଦେ ହି ରା�ରି୍ଦେର ତାହାର ମାଂ ଦେଭାଜନ କରିଦେବ, 
            ଅଗ୍ନଦିେର 
ଗ୍ଧ କରି ତାଡି଼ ଶୂନ୍ୟ ଦେରାଟୀ ଓ ପିତା ଶାକ  ହ�ି ତାହା ଦେଭାଜନ କରିଦେବ ” ’   । ତା ପଦେର ୧୧ ପ
ଦେର, “    ଏହି ପର୍କାଦେର ତାହା

  �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଭାଜନ କରିବ,              ଅଥ4ା�୍ କଟି ବନ୍ଧନ କରି ପା
ଦେର ପା
�କା ଦେ
ଇ ହ �୍ଦେର �ଷଟି୍ ଦେଘନି ଚଞଚ୍� ତାହା ଦେଭାଜନ
କରିବ;   ଏହା  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କର ନ ିତ୍ାରପବ4             । ଦେ�ଦେହ�� ଆମଦ୍େଭ ଆଜି ରା�ରି୍ ମିଶର ଦେ
ଶର ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ �ାଇ ମିଶର ଦେ
ଶ ଥ୍

      ମନୁଷୟ୍ ଓ ପଶ�ର  ମ �୍ ପର୍ଥମଜା�କ�  ଂହାର କରିବା;         ପ�ଣି ମି ର୍ୀୟ  ମ �୍ ଦେ
ବତାର ବିଚାର କରି 
ଣଡ୍ ଦେ
ବା;  ଆମଦ୍େଭ
 
ାପର୍ଭ�  । [  ମୁଁ� ୟିଦେହାବା]      ଏଣ�କରି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁ ଦେ�ଉୁଁ ଗୃହଦେର ଥାଅ,        ଦେ ହି ଦେ ହି ଗୃହଦେର ଦେ ହି ରକ୍� ଚିହ୍ନ  ୱ୍ରଦୂେପ
ରହବି           । ଆଉଆମଦ୍େଭ ମିଶର ଦେ
ଶକ� 
ଣଡ୍ ଦେ
ବା  ମୟଦେର ଦେ ହି ରକ୍� ଦେ
ଖିଦେଲ,    �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଛାଡି଼ ଆଗକ� �ିବା,   ଂହାରକ

    ଆଘା� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍�ି ଘଟିବ ନାହିଁ।

        ମ୍ରଣ କର ଦେ� ନ ିତ୍ାରପବ4 ଏକ ପାରିବାରିକ ବୟ୍ାପାର ଥିଲା        । ଅଲଗା ଥିବା ବୟ୍କ୍�ିବିଦେଶଷଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�  ଂଘଟି� ଦେହବାକ�
                 ଥିବା ଏହା ଏକ ପବ4 ନ ଥଲିା। କିନ୍�� ଦେ�ପରି ପରିବାର କିମବ୍ା ପରିବାର  ମହୂରଦୂେପ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଏହାକ� ପା�ନ କରିବାକ� ପଡିଥିଲା।

              ଚାଲୁଥିବା  ମ �୍ ପର୍�ୀକବା
 ପର୍�ି ମଧୟ୍ ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� । ଦେ ମାନଙ୍କ� ପିତା ଶାକ ଖାଇବାକ� ପଡ� ଅଛି କାରଣ ମିଶରଦେର
             ଦେ ମାନଙ୍କର  ମୟ �ିକ୍� ଦେହାଇ �ାଇଅଛ।ି ଦେ ମାନଙ୍କ� ତାଡିଶୂନ୍ୟ ଦେରାଟୀ ଖାଇବାକ� ପଡ� ଅଛି ଦେ�ଉୁଁ ଦେରାଟୀ ଫ� ଲିଉଠବିାର

     �ଦେ�ାଗ ପାଇନାହିଁ। ଦେ ମାନଙ୍କ� ବ �୍ର୍ାନ୍ଵ�ି ଦେହବାକ�,    �ିବାକ� ପର୍ �୍� � ଦେହବାକ� ପଡ� ଅଛି     । ପରଦେମଶଵ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉ
ଧ୍ାର
    କରିଦେବ ଦେବାଲି ବା �୍ବତାର  ମ �୍ ପର୍�ୀକା�ମ୍କ।

  କିନ୍�� ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� ,       ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଏହି ଅଧୟ୍ାୟକ�  ମପ୍ଣୂ4 ପଢ଼,     ଏହା ଏକ ଥରକର ଘଟଣା ନୁଦେହୁଁ   । ପରଦେମଶଵ୍ର
               ଦେ ମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି ଦେ� ଏହା ଏକ ବାଷି4କ  ମାଦେରାହ ଅଦେଟ �ାହା ଦେ ମାନଙ୍କ� ତାହାଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣର ମହାନ କା�4୍ୟକ�  ମ୍ରଣ

                କରିବାଦେର  ାହା�ୟ୍ କଦେର। ପ�ଣି ବା �୍ବଦେର ଏହା ଏକ ପାରିବାରିକ  ମୟ ଦେ� ଏହା ଦେ ମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଏକ
       ଶିକ୍ଷା
ାନ ଉପକରଣ ଦେହବାକ� ଅନୁମାନ କରା�ାଏ। ୨୬ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� , “      ପ�ଣି ଦେ�ଦେବ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ  ନ୍ତାନମାଦେନ �� ମଭ୍କ�

ପଚାରିଦେବ, ‘     �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ଏହି ଦେ ବାର ଅଭିପର୍ାୟ କଅଣ?’’  ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ନ ିତ୍ାରପବ4 ପା�ନ କର�ଅଛ
   ପ�ଣି �� ମର ପିଲାମାଦେନ ପଚାରିଦେବ, “   ’ଏ ବ�ର ଅଭିପର୍ାୟ କ ଣ?” "…  �� ମଦ୍େଭମାଦେନ କହବି, "    ଏହା  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର

  ନ ିତ୍ାରପବ4ୀୟ ବ�ି
ାନ ଅଦେଟ,          କାରଣ ମି ର୍ୀୟମାନଙ୍କ� ଆଘା� କରିବା ଦେବଦେ� ଦେ ମିଶରଦେର ପର୍ବା ୀ ଇ ର୍ାଏଲୀୟ
         ନ୍ତାନଗଣର ଗୃହ ବ� ଛାଡି ଆଗକ� �ାଇ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଗୃହ ରକ୍ଷା କରିଥିଦେଲ।"

       ଦେ�ଣ� 
ଶମ ମହାମାରୀର ଆ ିବା ନମିନ୍ଦେ� ଏହା ପର୍ �୍� �ି ଅଦେଟ          । ଏହାର  ମ �୍ ଭୟାବହତାଦେର ଏହା ଆଦେ । ପ�ଣି  ଂହାରକ 
ୂ�
     ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଗୃହ ଛାଡି ଆଗକ� �ା'ନ୍�ି         । ପ�ଣି ପରଦେମଶଵ୍ର ତାହାଙ୍କର ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ମିଶରର� ବାହାର କରି
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     “ଉ
ଧ୍ାର କରନ୍�ି। ଏକ ଘଟଣା �ାହା �ା�ର୍ା:  ”  ବାହାରି �ିବା ଭାବଦେର ଜଣାଶ�ଣା।"       ପ�ଣି ପ�ରା�ନ ନୟିମ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଏହା  ମଗ୍ର
       ଇ�ିହା ଦେର ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣର  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ କା�4ୟ୍ ବିଷୟଦେର ଉ
ାହରଣ ହଏୁ:    ମିଶରର� ତାହାଙ୍କ ଦେଲାକମାନଙ୍କ�

 ଉ
ଧ୍ାର କରିବା।

      ଇ ର୍ାଏଲର  ନ୍ତାନମାଦେନ ଚାଲି�ାଇ  ିନୟ ପବ4�ଦେର ପହଞଚି୍ �ାଆନ୍�ି        । ଦେ�ଉୁଁ ପବ4�ଦେର ଦେ ମାଦେନ ଏକ ନୟିମଦେର ପର୍ଦେବଶ
କରନ୍�ି;        ଦେ ମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଏକ  ମପ୍କ4ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରନ୍�ି       । ଦେ ମାଦେନ ଏକ ଚ� କ୍�ି କରନ୍�ି। ପ�ଣି

   ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ �ରଫର� ଦେ କହନ୍�ି,    ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେହବି   । ଅନ୍ୟ ଶବ
୍ଦେର,   ଏହା ଏହି ଚ� କ୍�ିଦେର,  ଏହି
        ମପ୍କ4ଦେର ଅଦେଟ ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ� ଦେକଦେ�କ ବିଷୟ ବ� କରିବାକ�,     ଦେ ମାନଙ୍କର ପରଦେମଶଵ୍ର ଦେହବାକ�  ମପ4ଣ

  କରିବାକ� ପର୍ମାଣ ି
ଧ୍ କର�ଅଛନ୍�ି           । ପ�ଣି ପର୍�ିବ
�ଦେର ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷଦେର ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଦେଲାକ ଦେହବାକ�  ମପ4ଣ
             ହଅୁନ୍�ି। ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ଦେକଦେ�କ ବିଷୟ କରିବାକ�  ମପ4ଣ ହଅୁନ୍�ି �
ୱ୍ାରା ଦେ ମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ  ମପ୍କ4ଦେର

               ରହପିାରିଦେବ ଏବଂ ଦେ�ଣ� ଦେ ମାଦେନ  ମପ୍ର୍
ାୟଦେର ପର ପ୍ର  ହ�ି ରହପିାରିଦେବ। ପ�ଣି ଏହି  ମପ୍କ4 ଓ ଏହି  ମପ୍ର୍
ାୟ
             ପର୍ାଥମିକ ଭାବଦେର 
ଶଆଜ୍ଞା 
ୱ୍ାରା ବୟ୍ାଖୟ୍ା କରା�ାଏ �ାହାକି ଦେ ମାଦେନ  ିନୟ ପବ4�ଦେର ପାଆନ୍�ି। ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ନୟିମ

   ପର୍ �୍ରର ବାହ୍ୟ ଫ�କଦେର ଦେଲଖାଦେହାଇଥିଲା।

          ଆଠ ଶତାବ
୍ୀ ଅ�ିକ୍ରମ କରି ନ ିତ୍ାରପବ4 ଉ� ୍ବ ଶହ ଶହ ଥର ପ�ନରାବୃ��ି୍ କରା�ାଇଅଛି   ’    । କିନ୍�� ତା ପଦେର �ିରିମିୟ ଓ
 �ିହଜିିକଲଙ୍କ  ମୟଦେର,      ପରଦେମଶଵ୍ର ଆଉ 
�ଇଟି ଆଶଚ୍�4ୟ୍ଜନକ ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି   । �ିରିମିୟ ୩୧:    ୩୧ ପ
ର� ଆରମଭ୍ କରି

   ପରଦେମଶଵ୍ର �ିରିମିୟଙ୍କ 
ୱ୍ାରା କହନ୍�ି, “ଦେ
ଖ,    ଦେ�ଉୁଁ  ମୟଦେର ଆମଦ୍େଭ ଇ ର୍ାଏଲ-   ବଂଶ ଓ �ିହ
ୁା-     ବଂଶ  ହ�ି ଏକ ନୂ�ନ
  ନୟିମ  ଥ୍ାପନ କରିବା,   ଏପରି  ମୟଆ �ଅଛ;ି         ମି ର ଦେ
ଶର� ଦେ ମାନଙ୍କର ପି�ୃପ�ର�ଷଗଣକ� ବାହାର କରି ଆଣିବା ନମିନ୍ଦେ�

          ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କର ହ �୍ ଧରିବା 
ନି ଦେ ମାନଙ୍କ  ହ�ି ଆମଭ୍ର କୃ� ନୟିମାନୁ ାଦେର ନୁଦେହୁଁ;   
ାପର୍ଭ� କହନ୍�ି,  ଆମଦ୍େଭ
         ଦେ ମାନଙ୍କ  ୱ୍ାମୀ ଦେହଦେଲ ଦେହୁଁ ଦେ ମାଦେନ ଆମଭ୍ର ଦେ ହି ନୟିମ ଲଙ୍ଘନ କଦେଲ    । ମା�ର୍  
ାପର୍ଭ� କହନ୍�ି,    ଦେ ହି  କ� 
ନି

       ଉ�ତ୍ାଦେର ଆମଦ୍େଭ ଇ ର୍ାଏଲ ବଂଶ  ହ�ି ଏହି ନୟିମ [ଭବିଷୟ୍�ଦେର]   ଥ୍ିର କରିବା;     ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କ ଅନ୍�ରଦେର ଆମଭ୍ର
       ବୟ୍ବ ଥ୍ା ରଖିବା ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟଦେର ଆମଦ୍େଭ ତାହା ଦେଲଖିବା; ଆଉ,       ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କର ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେହବା ଓ

   ଦେ ମାଦେନ ଆମଭ୍ର ଦେଲାକ ଦେହଦେବ  । ପ�ଣି,          �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ� ଜ୍ଞା� ହଅୁ ଦେବାଲି କହି ଦେ ମାଦେନ ପର୍ଦେ�ୟ୍ଦେକ ଆପଣା
          ଆପଣା ପର୍�ିଵା ୀକି ଓ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଆପଣା ଆପଣା ଭର୍ାତାକ� ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଦେବ ନାହିଁ;       କାରଣ  
ାପର୍ଭ� କହନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ

      କ୍ଷ�
ର୍�ମଠାର� ମହ��୍ର ପ�4ୟ୍ନ୍�  ମ ଦ୍େ� ଆମଭ୍କ� ଜ୍ଞା� ଦେହଦେବ;       ଦେ�ଦେହ�� ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବା
       ଓ ଦେ ମାନଙ୍କର ପାପ ଆମଦ୍େଭ ଆଉ  ମ୍ରଣ କରିବା ନାହିଁ ” । ପରଦେମଶୱ୍ର,       �ିରିମିୟଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଏକ ନୂ�ନ ନୟିମ  ଥ୍ାପନ

           କରିବାକ� ପର୍�ିଜ୍ଞା କଦେଲ ଏବଂ ଦେ�ଣ� ଦେମାଶାଙ୍କ  ହ�ି ଦେହାଇଥିବା ନୟିମ ପ�ରା�ନ ନୟିମ ହଏୁ       । ପ�ଣି ନୂ�ନ ନୟିମ ପ�ର�ଣା ଭ�ି
       ମାନ ଲକ୍ଷୟ୍ ଅଛ।ି ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କର ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେହବା,    ଦେ ମାଦେନ ଆମଭ୍ର ଦେଲାକ ଦେହଦେବ;   ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ

   ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର ବା କରନ୍�ି      । ତାହା  ବ4
ା ତାଙ୍କର ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ଦେହାଇଅଛ।ି

    ’        କିନ୍�� ନୂ�ନ ନୟିମ ବିଷୟଦେର କ ଣ ଭିନ୍ନ ଅଦେଟ ଦେ� ବୟ୍ବ ଥ୍ା ଆଉ ବାହ୍ୟ ନୁଦେହୁଁ,     ଏହା ଦେ ଠାଦେର କିଛି ଦେଲଖା�ିବ ନାହିଁ,   ବରଂ ଏହା
  ଦେ ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟଦେର ଦେଲଖା�ିବ             । ଏହା ନଜି ୱ୍ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ।ି ପ�ଣି ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଅଂଶଦେର ଦେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକ�

      ମପ4ଣ ହଅୁନ୍�ି। ପ�ଣି ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଅଂଶ,  ଆମର ଅଂଶ,    ପର୍ଭ�ଙ୍କ� ଜାଣିବାକ� ପର୍�ିଶର୍��ିବ
ଧ୍ ଅଦେଟ   । ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର, 
              ପାପକ୍ଷମା �ାହା ଈଶୱ୍ର 
ଅିନ୍�ି ତାହା ଏକ ନୂ�ନ ପର୍କାରର  ମପ୍କ4କ� 
ୱ୍ାର ଉନ୍ମ�କ୍� କଦେର ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
 ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ଜାଣିପାରିବା      । ଅନନ୍�ର ଈଶଵ୍ର ତାହା କିପରି କରିଦେବ?      ଈଶଵ୍ର କିପରି ନୂ�ନ ନୟିମ  ଥ୍ାପନ କରିଦେବ? 

              �ିହଜିିକଲଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଉଭୟ ପରଦେମଶଵ୍ର ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି ଦେ� ଦେ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ବୟ୍ବହାର କରି ଏହି ନୂ�ନ
   ମପ୍କ4  ଥ୍ାପନ କରିଦେବ    । �ିହଜିିକଲ ୩୬ ଅଧୟ୍ାୟଦେର,         ପରଦେମଶଵ୍ର ପାପକ୍ଷମା ବିଷୟଦେର କହଛିନ୍�ି ଆଉ ୨୬ ପ
ର� ଆରମଭ୍

    କରି ପରଦେମଶଵ୍ର ଏହି ପର୍�ିଜ୍ଞା କରନ୍�ି, “ଆହରିୁ,          ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏକ ନୂ�ନ ହ
ୃୟ ଦେ
ବା ଓ ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ
     ଅନ୍�ଦେର ଏକ ନୂ�ନ ଆ�ମ୍ା  ଥ୍ାପନ କରିବା; ଆଉ,          ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମାଂ ମଧୟ୍ର� ପର୍ �୍ରମୟ ହ
ୃୟ କାଢ଼ି଼ ଦେନବା ଓ

     ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ମାଂ ମୟ ହ
ୃୟ ଦେ
ବା  । ପ�ଣି,         ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅନ୍�ଦେର ଆମଭ୍ର ଆ�ମ୍ା  ଥ୍ାପନ କରିବା ଓ
 �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� [  କିମବ୍ା NIV      ପରି  ମଭ୍ବ�ଃ ଏହା ଉ��୍ମ ଅନୁବା
 କଦେର, “   ”�� ମକ�  ଥ୍ାପନ କଦେର ]    ଆମଭ୍ର ବିଧିରପୂ ପଥଦେର

ଚଳାଇବା,        �ହିଁଦେର �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ର ଶା ନ କ� ରକ୍ଷା କରି ପା�ନ କରିବ ”   । ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଅଂଶ ପାଇୁଁ,    ଦେ�ପରି ଦେ ଏହି
   ନୂ�ନ ନୟିମ  ଥ୍ାପନ କରନ୍�ି,          ଦେ ଆମକ� ତାହାଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ପର୍
ାନ କରି ଦେ ତାହା କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,   ଦେ� ତାହାଙ୍କର

     ଶା ନ କ� ପା�ନ କରିବାକ� ଆମକ� ଗ�ି କରାନ୍�ି    । ପ�ଣି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅଂଶର�,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା କର� ତାହା
      ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାକ� ବା �୍ବଦେର ଆମକ� ଚଳାଇବାକ� ଅନୁମ�ି ଦେ
ବା ଅଦେଟ        । ଆଉ ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଆମକ� ଦେ
ଉଥିବା  ାମଥ4୍ୟ ଓ

              ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବଧିିରପୂ ପଥଦେର ଚାଲିବା। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଏକ  ମପ୍କ4 ପ�ଣି
                ପର ପ୍ର  ହ�ି ଦେଗାଷଠ୍ୀଦେର ବା କରିବା ଦେ ଥପିାଇୁଁ ନୀ�ି ଓ ନୟିମ ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ ବଧିି ବ� ଆଉ କିଛି ନୁଦେହୁଁ। ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଅଂଶ

   ଓ ଆମର ଅଂଶ।

୨.     �ୀଶ� ନ ିତ୍ାରପବ4କ� ପ�ନଃ ବୟ୍ାଖୟ୍ା କରନ୍�ି

କ.   ଦେଶଷ ରା�ର୍ ଦେଭାଜନ
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             �ିରିମିୟ ଓ �ିହଜିିକଲଙ୍କ  ମୟର� ଆଉ ଛଅ ଶତାବ
୍ୀ ଅ�ିକ୍ରମ କରିବାପଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ୀଶ�ଙ୍କ ଦେଶଷ ରା�ରି୍ଦେର
        ପହଞଚି୍ଅଛ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମୃ�� ୟ୍ ପବୂ4ର� ନଜି ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି ଥିଦେଲ       । ଆଉ ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ  ହ�ି ଦେଭାଜନ କର�ଅଛନ୍�ି, 

    କିନ୍�� ଦେକବ� ଦେକୌଣ ି ଦେଭାଜନ ନୁଦେହୁଁ; ଦେ , ପର୍କୃ�ଦେର,      �ା�ର୍ା ୧୨ ଅନୁ ାଦେର ନ ିତ୍ାରପବ4 ପା�ନ କର�ଅଛନ୍�ି   । କିନ୍�� ନ ିତ୍ାରପବ4
 ପା�ନ ପର୍କ୍ରିୟାଦେର,  ନ ିତ୍ାରପବ4 କ'         ଣ 
ଶ4ାଏ ତାହା �ୀଶ� ପ�ନଃ ବୟ୍ାଖ୍ୟା କରିବାକ� ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି     ।  ଦେ� ଦେ�ପରି �ୀଶ�

କହନ୍�ି, “       ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ା�ର୍ାକ� ପା�ନ କର�ଅଛ� ।"        ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅ�ୀ�ର ମହାନ
   ପରି�ର୍ାଣର କା�4ୟ୍କ� ପା�ନ କର�ଅଛ�            । କିନ୍�� ଈଶୱ୍ର �ା�ର୍ାଠାର� ପର୍ାୟ କିଛି ମହାନ ବିଷୟ ଅ ୀମ ଭାବଦେର କରିବାକ�
”              �ାଉଅଛନ୍�ି। ଦେ�ଣ� �ୀଶ� ନ ିତ୍ାରପବ4କ� ପ�ନଃ ବୟ୍ାଖୟ୍ା କରିବାକ� ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି। ମି ର ପର୍�ି ପଛ ଆଡକ� ନ
ି୍4ଦେ
ଶ କରିବା

                 ପରିବ�୍4ଦେ� ଦେ ଏହା କହନ୍�ି ଦେ� ବ�୍4�ମାନ ଦେ କ୍ର�ଶ ପର୍�ି ଆଗଆଡକ� ନ
ି୍4ଦେ
ଶ କର�ଅଛନ୍�ି। ପ�ଣି ଦେ�ପରି ଦେ ନ ିତ୍ାରପବ4
    ବିଷୟଦେର ଏହି ପ�ନଃ ବୟ୍ାଖ୍ୟା କରନ୍�ି,            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଧିକ  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ବ� ଝିବାକ� ଆରମଭ୍ କର� ଦେ� ଈଶଵ୍ର କିପରି ନୂ�ନ
   ନୟିମଦେର ତାହାଙ୍କ ଅଂଶ କରିଦେବ           । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝିପାର� ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପୀଗଣ ଆଉଆମର ପାପ  କାଦେଶ

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପବି�ର୍ ଈଶଵ୍ରଙ୍କଠାର� ପୃଥକ ଦେହାଇଅଛ� ,     ଆଉ ପୃଥକତାର 
ଣଡ୍ ଦେହଉଛି ମୃ�� ୟ୍,   କିନ୍�� କ୍ର�ଶଦେର �ୀଶ�, 
               ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେମଷଶାବକ ମରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି ଆଉ �� ମର ଓ ଦେମାର ପାପ ନମିନ୍ଦେ� ତାହାଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ଦେର ତାହାଙ୍କ� 
ଣଡ୍ ଦେଭାଗ

 କରିବାକ� ପଡିବ                 । �ିରିମିୟ ଦେ�ପରି କହଅିଛନ୍�ି ଦେ ପରି ଏହା ହିଁ �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ �ାହା  ମଭ୍ବ�ଃ ନୂ�ନ ନୟିମ  ଥ୍ାପି� କରିବାକ�
 �ାଉଅଛ।ି ପ�ଣି,    ଦେ�ପରି �ିହଜିିକଲ  ଚିୂ� କରିଥିଦେଲ,          �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ଦେ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ଆ ିବାକ� ଏହା  ମଭ୍ବ

 କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି।

            ଏହି ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ  � ମାଚାରଦେର ଆଦେଲାଚନା କରା�ାଇଅଛି ପ�ଣି ଏହା କରିନ୍ଥୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ପାଉଲଙ୍କ ପ�ର୍ଦେର ମଧୟ୍
 ଆଦେଲାଚନା କରା�ାଇଅଛି                । ୧ କରିନ୍ଥୀୟ ୧୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେ କିପରି ଏହି ନୂ�ନ ନ ିତ୍ାରପବ4 ଦେ ମାଦେନ ପା�ନ କରିବା ଉଚି� ଦେ 

      ବିଷୟଦେର ମଣଡ୍�ୀକ� ନ
ି୍4ଦେ
ଶ ବ� ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି। ପର୍ଥମ କରିନ୍ଥୀୟ ୧୧:       ୨୩ ପ
ର� ଆରମଭ୍ କରି ପାଉଲ ଦେଲଖିଅଛନ୍�ି, 
“         କାରଣ ମୁଁ� ପର୍ଭ�ଙ୍କଠାର� ପର୍ାପ�୍ ଦେ�ଉୁଁ ଶିକ୍ଷା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପର୍
ାନ କରିଅଛ,ି  ତାହା ଏହ,ି     ଶ�ର୍� ହ �୍ଦେର  ମପି4� ଦେହବା

    ରା�ରି୍ଦେର ପର୍ଭ� �ୀଶ� ଦେରାଟୀ [    ଏହା ଦେହଉଛି ନ ିତ୍ାରପବ4 ଦେରାଟୀ]      ଦେଘନି ଧନ୍ୟବା
 ଦେ
ଇ ତାହା ଭାଙ୍ଗି କହଦିେଲ,  ଏହା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ
  ନମିନ୍ଦେ� ଦେମାହର ଶରୀର;      ଦେମାଦେ�  ମ୍ରଣ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଏହା କର         । ଦେ ହପିରି ଦେଭାଜନ ଉ�ତ୍ାଦେର ଦେ ପାନ ପା�ର୍ ମଧୟ୍ ଦେଘନି

କହଦିେଲ,        ଏହି ପାନ ପା�ର୍ ଦେମାହର ରକ୍�ଦେର  ଥ୍ାପି� ନୂ�ନ ନୟିମ;      �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଦେ� ଥର ଏଥିର� ପାନ କର,   ଦେ ଦେ� ଥର
     ଦେମାଦେ�  ମ୍ରଣ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଏହା କର              । କାରଣ ଦେ�ଦେ� ଥର �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଦେରାଟୀ ଦେଭାଜନ କର ଓ ଏହି ପାନ ପା�ର୍ର�

 ପାନ କର,          ଦେ ଦେ� ଥର �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଆଗମନ ପ�4ୟ୍ନ୍� ତାହାଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ପର୍ଚାର କର�ଅଛ ”    । �ୀଶ� କହଛୁନ୍�ି ଦେ�
     ନ ିତ୍ାରପବ4 ଦେରାଟୀ ବ�୍4�ମାନ �ୀଶ�ଙ୍କ ଶରୀରକ�  ଚୂାଏ,    ମୃ�� ୟ୍ଦେର କ୍ର�ଶଦେର ଭାଙ୍ଗି �ାଇଥିଲା       । ଆଉ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଓ ମୁଁ�

    ଏହି ନୂ�ନ ନ ିତ୍ାରପବ4 ପା�ନ କର�,     ଏହି ପ�ନଃ ବୟ୍ାଖୟ୍ା ଦେହାଇଥିବା ନ ିତ୍ାରପବ4,  ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଖମୀରଶୂନ୍ୟ,    ଦେଛାଟ ଦେଛାଟ ପ�ଳା
        ଶ�ଷକ୍ ବି କ୍�ଟ �ାହା ଦେପଷଣ ଦେହାଇଥିବା ଦେରାଟୀ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବୟ୍ବହାର କର�       । ଦେ ମାଦେନ ଖମୀରଶୂନ୍ୟ ଅଟନ୍�ି କାରଣ ଦେ ମାଦେନ
              ଆମକ� �ା�ର୍ା ୧୨ ଓ ନ ିତ୍ାରପବ4ର ଐ�ିହା ିକ ଅଗ୍ରଵ�୍4�ିତା ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ ଦେ
ବାଦେର ଆମକ�  ାହା�ୟ୍ କରନ୍�ି। କିନ୍��

            ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେରାଟୀର ପାଉୁଁଦେରାଟୀ ବୟ୍ବହାର କର� �ାହା �� ମକ� ର�ଟି ଛଣିଡ୍ାଇବାକ� ଆବଶୟ୍କ କଦେର। ଦେବଦେ�ଦେବଦେ�
               ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପ�ଳା ଶ�ଷକ୍ ବି କ୍�ଟ ବୟ୍ବହାର କର� �ାହା �� ଦେମ ଖାଇବା  ମୟଦେର ଦେ ଗ�ଡିକ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ଏହି  ମ �୍ ଆମକ�

                ମ୍ରଣ କରିବାଦେର  ାହା�ୟ୍ କରିବାକ� ଉ

୍ଷିଟ୍ ଦେ� ଏହି ଦେରାଟୀ କ୍ର�ଶଦେର ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଭଗ୍ନ ଶରୀରକ�  ଚିୂ� କଦେର। ଏହା ଆଉ
           �ା�ର୍ା ୧୨ କ�  ଚିୂ� କଦେର ନାହିଁ। ଏହା କ୍ର�ଶଦେର ତାହାଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍କ�  ଚିୂ� କଦେର।

      ନ ିତ୍ାରପବ4ର ପାନପା�ର୍ ବ�୍4�ମାନ �ୀଶ�ଙ୍କ ରକ୍�କ�  ଚିୂ� କଦେର,        ପାପ କ୍ଷମା ପାଇୁଁ ମୃ�� ୟ୍ଦେର ତାହାଙ୍କ ରକ୍� କ୍ର�ଶଦେର
 ବିଞଚି୍ ଦେହଲା          । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଏହି ପାନପା�ର୍ ନୂ�ନ ନୟିମ ଅଦେଟ ଦେବାଲି କହନ୍�ି,        ଦେ �ାହା କହଛୁନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� ତାହାଙ୍କ
     ମୃ�� ୟ୍ ବ�୍4�ମାନ ନୂ�ନ ନୟିମ  ଥ୍ାପି� କଦେର,       ତାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଦେ ହି ନୂ�ନ  ମପ୍କ4  ମଭ୍ବ  “   । ଦେମାଦେ�  ମ୍ରଣ

  ”  ନମିନ୍ଦେ� ଏହା କର। କଥା ପର୍ ଙ୍ଗଦେର,        ଏହା ଅଦେନକ କାରଣଗ�ଡିକ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ କାହିଁକି ନୂ�ନ ନ ିତ୍ାରପବ4, ଦେଭାଜ,  ଦେକବ�
     ବଷ4କ� ଥଦେର ଦେକଦେ�କ ମଣଡ୍�ୀ ମହୂ ପା�ନ କରନ୍�ି;      କାରଣ ନ ିତ୍ାରପବ4 ଏକ ବାଷି4କ ପବ4 ଥିଲା     । ଆଉ ଏହା ବା �୍ବଦେର

                ମପ୍ଣୂ୍4ଣରଦୂେପ ଏକ ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ କ୍ରମ ଅଦେଟ କାରଣ ଏହି ମଣଡ୍�ୀ ମହୂ ଏହା ଗଠନ କରନ୍�ି। ଆଉ ଦେ ଠାଦେର ଗ�ର�ବାର ଓ
               ଶ�କ୍ରବାର ଓ ଶନବିାର ରା�ର୍ଦେର  ଭା ରହଥିାଏ। ପ�ରା�ନ 
ନି ଗ�ଡିକଦେର ପର୍କୃ�ଦେର ଟିଦେକଟ ପାଇବାକ� ପଡ� ଥିଲା। ପ�ଣି ଦେକବ�

                �
ି �� ଦେମ  ବ� �ିଦେନାଟିକ� �ାଇଥିଦେଲ ନଜିକ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ପର୍ �୍� � କରିଥାନ୍� ଓ କ୍ର�ଶଦେର ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ାହା କରିଥିଦେଲ ତାହାର
     ାଙ୍ଘା�ିକ ଓ ଗ�ର��ୱ୍ ବ� ଝି ପାରି,       �� ଦେମ ରବିବାର ପର୍ଭା�ଦେର ଦେଭାଜ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିଥାନ୍�।

ଖ. ବିବା
 ମହୂ

ବା �୍ବଦେର,        ମଣଡ୍�ୀ ଇ�ିହା ଦେର ଦେଭାଜକ� ଦେନଇ  ମପ୍ଣୂ4ରଦୂେପ ଅଦେନକ ବିବା
 ଦେ
ଖାଦେ
ଇଛି     । ଆନନ୍
ର ଏହି ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ
          ପବ4 ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଭିନ୍ନ ମ� ପର୍କାଶ ଓ ବିଭାଜି� ମ� ଶାଖା (ନାମକରଣ)   ନମିନ୍ଦେ� ଉପଲକ୍ଷ ଦେହାଇ�ାଇଅଛି   । ଦେ ହି

     “   ”       ବିବା
 ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଵାକ୍ୟାଂଶ ଚାରିଆଦେଡ ଏହା ଦେମାହର ଶରୀର ଅଦେଟ। ପ�ଣି ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମାଥିଉ ୨୬
     ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପଢ଼� ଦେ ପରି �ୀଶ� ମଧୟ୍ କହଥିିଦେଲ, “   ଏହା ଦେମାହର ରକ୍� ”   ’। ଏହାର ଅଥ4 କ ଣ?     ଏହା ଏକ ପର୍ଶନ୍ �ାହା

  ମଣଡ୍�ୀ ମହୂକ� ବିଭଜି� କରିଅଛି          “ ” । ଦେରାମାନ୍ କ୍ୟାଦେଥାଲିକ୍ ମଣଡ୍�ୀ ଏକ ମ�ବା
 ବିକାଶ କଲା �ାହାକ� ଟର୍ାନ୍ ବଷଟ୍ାଣଦ୍େଟ ନ୍
(    ଭିନ୍ନ ପ
ାଥ4ଦେର ପରିଣ� କରିବା) କ�ହା�ାଏ      । ଦେ ହି ଶବ
୍ର ଅଥ4 ଦେହଉଛି,         ାରାଂଶ ବିପରୀ� ହଏୁ ପ�ଣି ଦେରାଟୀ ଓ 
ର୍ାକ୍ଷାର 

       �ୀଶ�ଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଶରୀର ଓ ଶାରୀରିକ ରକ୍�ଦେର ପରିଣ� ହଏୁ        । ଏହି କାରଣର� ଦେରାମାନ୍ କ୍ୟାଦେଥାଲିକ୍ ଉପା ନା ପ
ଧ୍�ିଦେର
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              �ାଜକ �� ମ ଜିହ୍ୱାଦେର ଅ�ି ପ�ଳାଫାଂପଡ଼ ଲଗାନ୍�ି। ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଦେ ମାଦେନ ପାନପା�ର୍  ଥ୍ାନାନ୍�ର କରନ୍�ି ନାହିଁ। ଦେ ମାଦେନ
             ଦେକବ� ଏହାକ� ଧରି ରଖନ୍�ି କାଦେ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଶରୀର ଓ ରକ୍� ବିଞଚି୍ �ିବ। କିନ୍�� ଦେ ଥିପାଇୁଁ, 
�ଭ4ାଗ୍ୟବଶ�ଃ, 

    ଦେ ମାଦେନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଦେନକ ବିଷୟ ଦେ�ାଡିଅଛନ୍�ି     । ପିଣଡ୍ଦେର ଦେ ମାଦେନ ଧାରଣା ଦେ�ାଡିଅଛନ୍�ି,     ଏହା ଏକ ବ�ି
ାନ ଅଦେଟ
[      ପର୍କୃ�ଦେର ତାହା ଦେହଉଛି ଏହା ନମିନ୍ଦେ� ନାମ]            । ଦେମାର ମାମୁଁ� 
କିନ ଭାବଦେର �ାଇ ପର୍�ି
ନି  କାଦେ� ବ�ି
ାନଦେର ଦେ ବା କରନ୍�ି।

                ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ କ୍ର�ଶଦେର ତାହାଙ୍କର ମୃ�� ୟ୍ ଦେମାଦେ� ଦେମା ପାପର� ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇୁଁ �ଦେଥଷଟ୍ ନୁଦେହୁଁ ଦେବାଲି କହି ପର୍�ି
ନି
     କାଦେ� �ୀଶ�ଙ୍କ� ପ�ନବ4ାର କ୍ର�ଶଦେର ଚଡ଼ାଉଅଛନ୍�ି।

  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�  ଂ କ୍ାର ଆ ିଲା,            ଲୁଥର୍ ଅଲଗା ଦେହାଇ କ୍ୟାଦେଥାଲିକ୍ ମ�ବା
 ବିର�
ଧ୍ଦେର ବିଦେରାଧ କଦେଲ ଓ ବିକଶି� କଦେଲ �ାହାକ�
 “ ” ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କନ ବଷଟ୍ାଣଦ୍େଟ ନ୍ (   ଲୁଥରଙ୍କ ଧମ4ମ� ବିଦେଶଷ)  ଦେବାଲି କହଥିାଉ      । ଲୁଥର୍ ଶିଖାଇଦେଲ ଦେ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ

               ଶରୀର ଓ ରକ୍� ଶାରୀରିକ ଭାବଦେର ଉପ ଥ୍ି� କିନ୍�� ଉପା
ାନଗ�ଡି଼କ  ହ�ିଦେର ଓ ଉପା
ାନଗ�ଡି଼କ �ଦେ�। ଦେ�ଣ� ଦେରାଟୀ ଦେରାଟୀ
               ଦେହାଇ ର�ଦେହ ଓ 
ର୍ାକ୍ଷାର 
ର୍ାକ୍ଷାର ଦେହାଇ ର�ଦେହ �ଥାପି ଶାରୀରିକ ଶରୀର  ହ�ି ଓ �ଦେ� ଉପ ଥ୍ି� ଅଦେଟ।

 ଦେ�ାହନ୍ କଲଭିନ୍,         �ାହାଙ୍କ� ପର୍ାୟ  ମ �୍  � ମାଚାର  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ମଣଡ୍�ୀ ମହୂ 
ୱ୍ାରା ଅନୁ ରଣ କରା�ାଇଥିଲା,  ଦେରାମାନ୍
           କ୍ୟାଦେଥାଲିକ୍ ଶିକ୍ଷା
ାନର�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାଙ୍ଗିପଡି଼ଥିଦେଲ ଦେ ଦେଭାଜଦେର ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଆ�ମି୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି ବିଷୟଦେର ଶିକ୍ଷା

ଦେ
ଇଥିଦେଲ             । ଏବଂ ଦେ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଦେଲ ଦେ� ଦେରାଟୀ ଓ 
ର୍ାକ୍ଷାର ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍କ�  ଚିୂ� କଦେର;    ଏହା ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍କ�
 ପର୍�ିନଧିି�ୱ୍ କଦେର                 । ମୁଁ� ନଶିଚ୍ୟ କହବିି ଦେ� ଅନ୍ୟ କାହାକ� ଏକ  ମଭ୍ବପରତା ରଦୂେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାଦେର ଦେମାର କଷଟ୍ ଅଛ।ି �ୀଶ�

     ଦେ ଠାଦେର ଏକା
ଶ ପର୍କୃ� �ିହ
ୁୀମାନଙ୍କ  ହ�ି ବ ିଅଛନ୍�ି,        ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେକଦେବ ରକ୍�ର  ୱ୍ା
 ଚାଖିନାହୁଁାନ୍�ି ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ�
    ଦେରାଟୀ ଓ ପାନପା�ର୍ ଦେ
ଇ କହନ୍�ି, “   ଏହା ଦେମାହର ଶରୀର    ”         । ଏହା ଦେମାହର ରକ୍�। ମୁଁ� ଧାରଣା କରିପାଦେର ନାହିଁ ଦେ� ଦେ ମାଦେନ
               ଏହାକ� ଅନ୍ୟ ଉପାୟଦେର ବ� ଝିଥିଦେବ କିମବ୍ା ଦେ ଏହାକ� ଅନ୍ୟ ଉପାୟଦେର ଅଭିପଦ୍େର� କରିଥିଦେବ। ଦେ�ଣ� ମୁଁ� ଏହି ଵାକ୍ୟାଂଶର

     ପର୍�ୀକା�ମ୍କ ଉପ ଥ୍ାପନା ବୟ୍ାଖୟ୍ା ଉପଦେର ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଦେଟ,        �
ବିା ଦେମା ପାଇୁଁ ଏହା ଉପଦେର କିଛି  ୀମା ବ� ଅଛି   । ଦେମାର
  ଦେକଦେ�କ ବନ୍ଧ� ଅଛନ୍�ି,    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର ଥିଦେଲ,        ଦେ ମାନଙ୍କ କା�4ୟ୍ର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା ଏକ ମଣଡ୍�ୀର

 ��ନ୍ ଦେନବା                 । ପ�ଣି ଦେ ମାନଙ୍କ 
ାୟି�ୱ୍ ବ�ର ଏକ ଅଂଶ ଦେଭାଜ ପର୍ �୍� � କରିବା ଥିଲା। ଦେ�ଣ� ଶନବିାର ରା�ରି୍ଦେର ଦେ ଧଳା
                 ଦେରାଟୀର ଏକ ପାଉୁଁ ଦେରାଟୀ ଦେନଇ ତାହାର ବହରିାବରଣ ଚାରିଦେକାଣିଆ ଖଣଡ୍ କରି କାଟିଦେବ ଓ ତାହା ଦେଭାଜ ଦେହବ। ଆଉ ଦେଗାଟିଏ
               ରବିବାର ମୁଁ� ଦେ ଠାଦେର ରା�ର୍ ଦେଭାଜନ ନମିନ୍ଦେ� ଥିବାଦେବଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ  ହ�ି କଥାବା�୍4ତା କର�ଥିଲି ଆଉ ଦେ ମାଦେନ ଦେମାଦେ� ଏ
   ’   ବିଷୟଦେର କହଥିିଦେଲ ଓ ତା ପଦେର ଦେ କହଦିେଲ, “        �� ଦେମ ଜାଣ କି ଦେକୌଣ ି ଦେଭାଜ ର�ଟି ଛାଡି 
ଆି�ାଇଅଛ,ି     ମୁଁ� ଏହାକ� ବାହାଦେର ରଖି

          ଶ�ଖିବାକ� ଦେ
ଲି ପ�ଣି ମୁଁ� ଏହାକ� ଦେ କା ପାଉୁଁ ଦେରାଟୀ ପାଇୁଁ ବୟ୍ବହାର କଦେର ”         । ଏବଂ ମୁଁ� ଖାଉଥିବା  ାଲାଡ୍ ଦେଶଷ କରିବା ଦେମା ପାଇୁଁ
       ଟିଦେକ କଷଟ୍କର ଥିଲା ଦେ�ଉୁଁ ପର୍କାର ମୁଁ� ପର୍ �୍� � କରିଥିଲି; �
ବିା,      ଈଶୱ୍ରତା��୍ୱି୍କ ଭାବଦେର ମୁଁ� ତାଙ୍କ ନଷିପ୍��ି୍ଦେର ତାଙ୍କ�
   ଦେ
ାଷ ଦେ
ଇ ପାରିଲି ନାହିଁ    । ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ବାକ୍ୟାଂଶ, “   ଏହା ଦେମାହର ଶରୀର    ”   । ଏହା ଦେମାହର ରକ୍� ବିବା
  ଷୃଟି୍ କରିଅଛ।ି

 “  ” ’      ଏହାକ� ନୂ�ନ ନ ିତ୍ାରପବ4 କ ଣ କ�ହା�ିବ ଦେ ଦେନଇ ବିବା
 ମଧୟ୍ ରହଅିଛି      । ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� ପର୍ଭ�ଙ୍କ
                ଦେଭାଜ ଦେବାଲି କହଥିାଉ କାରଣ ଏହା ତାହା ହିଁ ଅଦେଟ। ଏହା ତାହାଙ୍କ ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି ପର୍ଭ�ଙ୍କର ଦେଶଷ ଦେଭାଜନ ଥିଲା।

     ଦେକଦେ�କ ପରମପ୍ରା ଏହାକ� ଇଉକାରିଷଟ୍ ଦେବାଲି କହନ୍�ି,    “ ”      �ାହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଧନ୍ୟବା
 କାରଣ ଦେରାଟୀ ଭାଙ୍ଗିବା ପବୂ4ର� �ୀଶ�
 ଧନ୍ୟବା
 ଦେ
ଇଥିଦେଲ              । ଏବଂ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ନୂ�ନ ନ ିତ୍ାରପବ4 ଦେହଉଛି ଏକ  ମୟ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଖ୍ରୀଷଟ୍ କ୍ର�ଶଦେର �ାହା
            କରିଛନ୍�ି ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧନ୍ୟବା
 ଦେ
ଇପାରିବା। ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� ଦେଭାଜ ଦେବାଲି କହଥିାଉ କାରଣ

                  ପାଉଲ ୧ କରିନ୍ଥୀୟଦେର ଦେ�ପରି ଶିକ୍ଷା 
ଅିନ୍�ି ଏହା ଏକ  ମୟ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ପର ପ୍ର  ହ  ହଭାଗିତା କର� ପ�ଣି
               ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି  ହଭାଗିତା କର�। ଧମ4 ଶା �୍ର୍ଦେର ଏଥିପାଇୁଁ ଦେକୌଣ ି ନାମ 
ଆି�ାଇ ନାହିଁ ଓ �ାହା ଚାଲୁ ରହଅିଛି

           ଦେ ଥିଦେର ଏଗ�ଡିକ ମଧୟ୍ର� ପର୍ଦେ�ୟ୍କଟି ଏକ ଦେକନ୍
ର୍ୀୟ ଓ ଏକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ  �ୟ୍କ�  ଚିୂ� କଦେର।

        କିନ୍�� ଦେଭାଜ କିପରି ପା�ନ କରା�ିବ ଦେ ଦେନଇ ମଧୟ୍ ବିବା
 ରହଅିଛି        । ଦେଲାକମାଦେନ ଏହାକ� ଭିନ୍ନ ଭାବଦେର କରିବାକ� ପ ନ୍

               କରନ୍�ି। ବଷ4 ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଭାଜ ପା�ନ କରିବାଦେବଦେ� ଦେମାର  ବ�ଠାର� ବଡ ଚିନ୍ତା ଦେହଉଛି ଏହା ଏକ ଅଥ4ହୀନ ରୀ�ିନୀ�ିଦେର
           ପରିଣ� ହଏୁ ନାହିଁ। ତାହା ଅନ୍ୟ  ମ �୍ ବିଷୟ ଉପଦେର ମ �୍କ ଓ  କ୍ନ୍ଧ ଅଦେଟ,      ପ�ଣି ମୁଁ� �� ମକ� ତାହା ଜିଣିବାକ� ଚାଦେହୁଁ   । ଦେ ଥିପାଇୁଁ

              ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାୟ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଦେଭାଜଦେର ଭିନ୍ନ ଭାବଦେର କା�4୍ୟ କରିଥାଉ। କାରଣ �
ି �� ଦେମ  ମାନ ଉପାୟଦେର �ିନଥିର କିଛି
            କର ଦେ�ଦେବ ଏହା ଏକ ଇଷ4ାଦେ�ାଗ୍ୟ ବିଧିଦେର ପରିଣ� ହଏୁ। ପର୍ାୟ �ିନଥିର ଏହା ଆବଶୟ୍କ ହଏୁ,      ପ�ଣି ଏହା କରା�ିବାର ଏହା ମାଗ4

ଅଦେଟ  ।

               ଏବଂ ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଭିନ୍ନତା ପାଇବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର� କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛ� ତାହା ଆମ
       ମ �୍ଙ୍କ ପାଇୁଁ ବ� ଝିବା ଏହା ଏଦେ� କା�4୍ୟ ନୁଦେହୁଁ,           ଏହା �ାହା ପର୍�ିନଧିି�ୱ୍ କଦେର ତାହା ହିଁ ଅଦେଟ �ାହା ଅ�ି ଗ�ର��ୱ୍ ପଣୂ୍4ଣ   । ପ�ଣି

    ମୁଁ� �� ମଭ୍କ� କହବିା ଆବଶୟ୍କ କଦେର,      ଆଉ ଏହା ଦେମାର ବୟ୍କ୍�ିଗ� ମତାମ� ଅଦେଟ,      କିନ୍�� ମୁଁ� ଦେଭାଜ ବିଷୟଦେର ପାରମପ୍ାରିକ
   ପ
ଧ୍�ି ପ ନ୍
 କଦେର ନାହିଁ               । ମୁଁ� ପ ନ୍
 କଦେର ନାହିଁ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ଗମନାଗମନ ପଥ ଉପର ଓ ��କ� ଥା�ି ବ� ଅ�ିକ୍ରମ

 କର�। ବ�୍4�ମାନ,   ପ
ଧ୍�ି ବାଧୟ୍ତାମ�ୂକ ନୁଦେହୁଁ              । ଠକ୍ି କିମବ୍ା ଭ�ଲ୍ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ� ତାହା ବ� ଦେଝ। କିନ୍�� ଦେଭାଜ ପରିଦେବଷଣ ବିଷୟଦେର
               ପାରମପ୍ାରିକ ପଥ  ହ�ି ଦେମାର ଦେନୈରାଶ ଦେହଉଛି ଦେ� ଏହା ଆମଭ୍କ� ପୃଥକ ବୟ୍କ୍�ି ଭାବଦେର ବୟ୍ବହାର କଦେର। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

                  ଦେ ଠାଦେର ଆମର ଧାଡିଦେର ବ ିଥାଉ ଏବଂ ଥା�ି ଆଦେ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଭାଜନ ଓ ପାନକର� ଓ ଏହାକ� ଦେ
ଇଥାଉ। �ଥାପି ଏହା
               ଏକ ପାରିବାରିକ ବୟ୍ାପାର ଅଦେଟ। ଏହି  ମୟ ଆମଭ୍ର  ନ୍ତାନଗଣକ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବାର ଏକ  ମୟ ଅଦେଟ। ଦେଭାଜ  ମୟଦେର

     ଦେକାଳାହ� ଦେହବାଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକଦେ�ଥର କହଥିାଉ, “ଶ!”         ଏହି ଘଟଣାର  ମଗ୍ର ଐ�ିହା ିକ ପବୂ4 
ୃଷଟ୍ାନ୍� ଦେହଉଛି ଦେ�
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             କିଛି ବିଷୟ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ରକ୍ଷା କର�ଥିବା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
          ଚମକପର୍
 ଓ ଆଶଚ୍�4ୟ୍ଜନକ କ୍ରିୟା ବିଷୟଦେର ଆମର  ନ୍ତାନଗଣଙ୍କ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବାକ� ବୟ୍ବହାର କର�    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ବ�

   ମୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କର�ଥିବା,     ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବା ଓ ଶିଖିବା ଉଚି�।

      �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଦେହବା,     ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଭାଜନ କରିବା ଉଚି�   ’। ଏବଂ ତା ପଦେର
             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଟବ�ଲ ଚାରିପାଖଦେର ପର ପ୍ରର ଏଦେ� ନକିଟ�ର ଦେହାଇ ବ ିଥାଉ ଦେ� ଦେ�ାହନ �ୀଶ�ଙ୍କ ପର୍�ି ଦେ�ପରି କରିଥିଲା

               ଦେ ପରି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପିଠଦିେର ଆଉଜି ପଡି କରି ତାହାଙ୍କ� ପର୍ଶନ୍ ବ� ପଚାରି ପାରିବା। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅ�ି କମଦେର 
� ମହୂଦେର
  ଏକ�ରି୍� ଦେହବା ଉଚି�,     ଏହା ଦେମା ପର୍�ି ଜଣା ପଦେଡ           । ଏବଂ ଏହି ପର୍କାଦେର ଆ
ୟ୍ ମଣଡ୍�ୀ ଏହା କଦେଲ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା

             କରିବାକ� ��ନ୍ କର� ଦେ ପରି ଆ
ୟ୍ ମଣଡ୍�ୀ ଦେକଦେବ କରି ନ ଥିଲା। ଦେ ମାନଙ୍କ ଆଗାଦେପ ଦେଭାଜି ଥିଲା,   ପଦ୍େରମ ଦେଭାଜି ଥିଲା   । ପ�ଣି
                ଦେଭାଜିର ଦେଶଷଦେର ଦେ ମାଦେନ ଦେଭାଜ ପରିଚ�4୍ୟା କର�ଥିଦେଲ। ଏହା ଏକ ପାରିବାରିକ  ମୟ ଅଦେଟ ପ�ଣି ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷା
ାନ  ମୟ

               ଅଦେଟ। କିନ୍�� ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ� ପରମପ୍ରା ବ� ଗଭୀରକ� �ାଏ। ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେମାର ଆଶା ଦେହଉଛି ଦେ� 
ଦିେନ
             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭାଙ୍ଗି ମାନବ ପରମପ୍ରା ବ�ର� ମ�କ୍� ଦେହାଇପାରିବା ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ପରିବାର ଭାବଦେର ଦେଭାଜ ଗ୍ରହଣ

କରିପାରିବା,      ଏପରିକି ପରିବାର ମହୂ ପରିବାର ମହୂକ� ପରିଚ�4ୟ୍ା କରିବା ପ�4ୟ୍ନ୍�      । ଦେଭାଜ କିପରି ପରିଚ�4ୟ୍ା କରିବାକ� ପଡିଥାଏ
                ଦେ ବିଷୟ ଦେନଇ ଅଦେନକ ବିବା
 ଥାଇ ନ ପାଦେର। ଦେବାଧହଏୁ ଏହା ଏହାକ� ଟିଦେକ ଉ�ଦ୍େ�ଜି� କରିବ। ଏହା ଠକି ଅଦେଟ।

   ’କିନ୍�� �� ଦେମ ଜାଣ କ ଣ?        ବିବା
  ମବ୍ନ୍ଧଦେର  � ମାଚାର ପର୍ଚାରକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଦେକୌଣ ି ବିବା
 ନାହିଁ    । ଆଦେ
ୌ ଦେକୌଣ ୀ
                 ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କଠାଦେର ନାହିଁ। ଦେ� �ୀଶ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଦେମଷଶାବକ ଦେ� ଜଗ�ର ପାପ ବହନ କଦେଲଆଉ ଏହି ଦେରାଟୀ  ହ�ି ଓ ଏହି

                 ପାନପା�ର୍  ହ�ି ପାପ ଓ ମୃ�� ୟ୍ ଉପଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଓ ଆମର ବିଜୟ ଉ� ୍ବ ପା�ନ କର�। ଏହା ଉପଦେର
      ଦେକୌଣ ି ବିବା
 ନାହିଁ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଚାର କରିପାରିବା।

୩.    ଦେଭାଜର �ିନି ଥର ଗଠନ

କ.  ବ�୍4�ମାନ

          ୧ କରିନ୍ଥୀୟ ୧୧ ଅଧୟ୍ାୟର ଆମରଆଦେଲାଚନାକ� ପାଉଲ ୨୬ ପ
ଦେର  ମାପ�୍ କରନ୍�ି        । ୨୬ ପ
ଦେର ଏକ ଅ�ି ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ
 ବାକ୍ୟାଂଶ ଅଛ,ି “            କାରଣ ଦେ�ଦେ�ଥର �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଦେରାଟୀ ଦେଭାଜନ କର ଓ ଏହି ପାନପା�ର୍ର� ପାନ କର,  ଦେ ଦେ�ଥର

       �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଆଗମନ ପ�4୍ୟନ୍� ତାହାଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ପର୍ଚାର କର�ଅଛ ”      । ମୁଁ� କଦେଲଜଦେର ଦେମାର ଦେଗାଟିଏ ଶଦ୍େରଣୀକ�
               ଦେକଦେବବି ଭ�ଲି ପାରିବି ନାହିଁ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଅଧୟ୍ାପକ ଦେଭାଜର �ିନି ଥର ଗଠନ ବ� ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରିଥିଦେଲ। ମୁଁ� ଏହା ପବୂ4ଦେର

        ଦେକଦେବ ଦେ
ଖି ନ ଥିଲି। �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଭାଜଦେର ପର୍ଚାର କର�ଅଛ� ,   ତାହା ବ�୍4�ମାନ ଅଛ,ି    ଆମର ବାକ୍ୟ ମହୂ 
ୱ୍ାରା
  ପର୍ଚାର କର�ଅଛ� [   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହ,ୁ “   ଏହା ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶରୀର    ”। ଏହା ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ରକ୍� ]  ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
     ଦେ�ପରି ଦେଭାଜନ କର� ଓ ପାନ କର�,      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ କା�4ୟ୍ ବ� ଦେର ପର୍ଚାର କର�ଅଛ�  । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
                   ମ ଦ୍େ� ଶ�ଣିବା ପାଇୁଁ ପର୍ଚାର କର�ଅଛ� ଦେ� �ୀଶ� ଦେମାର ପାପ ପାଇୁଁ ଓ �� ମ ପାପ ପାଇୁଁ ମଦେଲ। ଦେଭାଜର ବ�୍4�ମାନର  ମୟ
             ଗଠନଦେର ଏହା ହିଁ  ି
ଧ୍  � ମାଚାର ଅଦେଟ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଚାର କର�ଅଛ� । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଭ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ପର୍ଚାର କର�ଅଛ� ।

ଖ. ଅ�ୀ�

 ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,   ଦେଭାଜର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅ�ୀ�କ�,    କ୍ର�ଶଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍କ� ଦେ
ଖିବା      । ପ�ଣି ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଭ�ଙ୍କ
               ମୃ�� ୟ୍ ପର୍ଚାର କର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝିପାର� ଦେ� ପରି�ର୍ାଣ ଦେକବ� �ୀଶ�ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଦେହାଇଥାଏ କାରଣ ଦେକବ� �ୀଶ� ଆମର

                ପାପ ବିଷୟଦେର କିଛି କରିଥିଦେଲ। କନଫ�  ିୟ ୍ କ୍ର�ଶଦେର ମରି ନାହୁଁାନ୍�ି। ବ�
ଧ୍ କ୍ର�ଶଦେର ମରି ନାହୁଁାନ୍�ି। ମୁଁ� କ୍ର�ଶଦେର ମରି ନାହିଁ।
               ପରି�ର୍ାଣ ଦେକବ� �ୀଶ�ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଦେହାଇଥାଏ କାରଣ �ୀଶ� ଆମର ପାପ ବିଷୟଦେର କିଛି କରିଥିଦେଲ। ମୁଁ� ଦେ�ପରି ପବୂ4ର� କହଥିିଲି, 

                ଏହା ଆମର ପାପ �ାହା ଆମକ� ଆମର ପବି�ର୍ ଈଶଵ୍ରଙ୍କଠାର� ପୃଥକ କଦେର ଓ ଦେ ହି ପାପର 
ଣଡ୍ ଭାବଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
 ମରିବା ଉଚି�,        କିନ୍�� ଈଶଵ୍ର ତାହାଙ୍କ 
ୟାଦେର ଏକ ପର୍�ିବ
�କ� ଅନୁମ�ି 
ଅିନ୍�ି   ’     । ଏବଂ ତା ପଦେର ଈଶଵ୍ର ତାହାଙ୍କ 
ୟାଦେର

                ଆପଣାକ� ଦେ ହି ପର୍�ିବ
� ଭାବଦେର ଦେ
ଦେଲ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାମଦେର ପରି�ର୍ାଣ ନାହିଁ। ଦେ�ଣ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଦେଭାଜ
                  ଗ୍ରହଣ କର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଚାର କର�ଅଛ� ଦେ� ପର୍ଭ� ହିଁ ଦେ� ମୃ�� ୟ୍ ଦେଭାଗ କଦେଲ ଏବଂ ପାପ ବ� ନମିନ୍ଦେ� ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେକହି

ନାହିଁ।

ଗ.  ଭବିଷୟ୍�

 ’              କିନ୍�� ତା ପଦେର �ୃ�ୀୟ ଥର ଗଠନ ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେ ଆ ିବା ପ�4୍ୟନ୍� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଭ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ପର୍ଚାର କର�ଅଛ�  ।
      ଦେଭାଜଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭବିଷୟ୍�କ� ଚାହିଁ ରହଅୁଛ� । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହଅୁଛ� , “     ମୁଁ� ଏହି ପୃଥିବୀର ପର୍ଜା ନୁଦେହୁଁ,    ଏହି ମାଟି ପିଣଡ୍� ଳା

        �ାହା ଉପଦେର ମୁଁ� ଛଡିା ଦେହାଇଅଛି ତାହା ବା ଗୃହ ନୁଦେହୁଁ ”   । ପାଉଲ ଫିଲିପ୍ପୀୟମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି, “   ମୁଁ�  ୱ୍ଗ4ର ପର୍ଜା “   । ଦେ�ପରି ୧
 ପି�ର କଦେହ, “        ଦେମାର ଅଜର ଅଧିକାର  ୱ୍ଗ4ଦେର ଦେମା ନମିନ୍ଦେ�  ଞଚି୍� ଦେହାଇଅଛ।ି"       ଏହି ପୃଥିବୀଦେର ମୁଁ� ଦେମାର ଜୀବନକ� ବଞଚ୍ାଇ
 �ା�ର୍ା କଦେର      । ମୁଁ� ଦେମା ଜୀବନଦେର ବା କଦେର,            ଷୃଟି୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବାଦେର ପ�ି� ନୁଦେହୁଁ ମା�ର୍ ଏହାର  ଷୃଟି୍କ�୍4ତା ଓ ଦେମା

   ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କ ପଦ୍େରମଦେର ବଞଚ୍� ଅଛି               । ପ�ଣି ମୁଁ� ବା ଗୃହକ� �ିବା ଅଦେପକ୍ଷାଦେର ଦେମା ଜୀବନକ� ବଞଚ୍ାଏ। �ୀଶ� ଆ ି ଦେମାଦେ�
               ଆପଣା ବା ଗୃହକ� ଦେଘନବିା ଅଦେପକ୍ଷାଦେର ମୁଁ� ଦେମା ଜୀବନକ� �ୀଶ�ଙ୍କ ପାଇୁଁ ବଞଚ୍ାଏ। ତାହା ଦେଭାଜର ଭବିଷୟ୍� 
ଗି ଅଦେଟ।

   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେମା ଝିଅ ରାଦେହଲ, ମରିଗଲା,              ମୁଁ� ନଜି  ହ�ି ନୟିମ କରିଥିବା ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେଭାଜ କ
ାପି  ମାନ ଦେହବ
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ନାହିଁ                    । କାରଣ ଦେଭାଜ ଦେମା ପାଇୁଁ ଏକ ବୟ୍କ୍�ିଗ�  ମ୍ାରକ ଅଦେଟ ଦେ� ଏହା ଗୃହ ନୁଦେହୁଁ ଓ ଦେମା ଝିଅ ଦେମାଦେ� ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଅଛ।ି ଆଉ
                ମୁଁ� ବୃ
ଧ୍ ଦେହବାପଦେର ଅନ୍ୟ ପରି୍ୟ ପରି୍ୟଜନମାଦେନ ମଧୟ୍ ଦେମାଦେ� ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଥିଦେବ। ଏହା ଆମ ବା ଗୃହ ଦେବାଲି ଭାବି ବଞଚି୍ବା
               କି 
�ଃଖ
ାୟକ ଜୀବନ ଅଦେଟ। ବଞଚି୍ବାର କି 
�ଃଖ
ାୟକ ଉପାୟ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�  ୱ୍ଗ4ଦେର ଆମଭ୍ ନମିନ୍ଦେ� ଆଉ ଅଧିକ

            ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଥିବାର ଆମର ଅଛ।ି ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ପ�4୍ୟନ୍� ଅ�ୀ�ଦେର ପର୍ଭ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍କ� ବ�୍4�ମାନ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
                ପର୍ଚାର କର�ଅଛ� । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଆ ିଦେବ ଦେ ଆମକ� ଦେଘନି ବା ଗୃହକ� ଦେନଇ�ିଦେବ। ଏହା  ବ� ବିଷୟ �ାହା ତାହା ହିଁ ଅଦେଟ।

୪.    ଦେଭାଜ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଜୀବନର ଛବି

     ଦେମାଦେ� ଏହା  ହ�ି ବନ୍
 କରିବାକ� 
ଅିନ୍��            । ଏହି  ପତ୍ାହଦେର ଏହା ଦେମା ପର୍�ି ଘଟିଲା ଦେ� ଦେଭାଜର ଅଭୟ୍ା ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଜୀବନର
                ଏକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଚି�ର୍ ଅଦେଟ। ମୁଁ� ଏହାକ� ଦେ�ାଡିବାକ� ଚାଦେହୁଁ କାରଣ ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ� ଶିଷୟ୍�ୱ୍ର  ମଗ୍ର ପର୍ ଙ୍ଗଦେର �ଦେଥଷଟ୍

               ଆଘା� ଦେ
ଇ ମୁଁ� ଆ �ଅଛ।ି ଏବଂ ମୁଁ� ନଶିଚି୍� କରିବାକ� ଚାହୁଁ�ଛି ଦେ� �� ମ ମନଦେର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ  ନ୍�� �ନଦେର ରହଥିାଏ।

      ଦେଭାଜ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଜୀବନର ଏକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଚି�ର୍ ଅଦେଟ      । ଈଶୱ୍ର ଏକ ନୟିମ ଭି��ି୍କ  ମପ୍କ4ଦେର,   ବୟ୍କ୍�ିଗ�  ମପ୍କ4
    ଥ୍ାପନ କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା କରନ୍�ି              । ଦେ �� ମକ� ଓ ଦେମାଦେ� ତାହାଙ୍କର ଦେଲାକ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି ଦେ�ଦେହ�� ଦେ ଆମର ଈଶୱ୍ର
                  ଅଟନ୍�ି। ଏବଂ ଦେ�ଣ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅଂଶର� ଦେ କିଛି କା�4୍ୟ କରିବାକ�  ମପ4ଣ ହଅୁନ୍�ି। ଦେ କ୍ର�ଶଦେର ମୃ�� ୟ୍ ଦେଭାଗ କରି ଦେମାଦେ�
                  ଉ
ଧ୍ାର କରିବାକ�  ମପି4� ଦେହଦେଲ। ମୁଁ� ନଜିକ� ରକ୍ଷା କର� ନାହିଁ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଦେଭାଜ ପା�ନ କଦେର ମୁଁ� ପବ4 ପା�ନ କର�ନାହିଁ
                    �ୟ୍ତା ଏହା ଦେ� ମୁଁ� ବା �୍ବ ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିବାକ� ମୁଁ� କଠନି କା�4୍ୟ କଲି। ମୁଁ� ଏହି ପବ4 ପା�ନ କର�ଅଛି

                   ତାହାର  �ୟ୍ତା ଦେ� ଦେମାର ପାପ ନମିନ୍ଦେ� ଈଶୱ୍ର 
ଣଡ୍ ଦେଭାଗ କଦେଲ। ମୁଁ� ଏହା ପା�ନ କର�ଅଛି ଦେ� ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ 
ୟା
                
ୱ୍ାରା ଦେ ଆମକ� କ୍ଷମା ପର୍
ାନ କରନ୍�ି। ଦେମା ହ �୍ଦେର କିଛି ନାହିଁ �ାହା ମୁଁ� ଆଣିଥାଏ। ପରି�ର୍ାଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର
    ଅଦେଟ। ତାହା ତାହାଙ୍କର ଅଂଶ ଅଦେଟ।

             କିନ୍�� ଦେ ଦେ ଠାଦେର ଅଟକି ନ ଥିଦେଲ କାରଣ ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଈଶୱ୍ର ମଧୟ୍ ଆପଣା ପକ୍ଷର� କା�4ୟ୍ କରନ୍�ି    । �ିହଜିିକଲଦେର ଏକ
               ନୂ�ନ ହ
ୃୟ 
ଆି�ିବାକ� ଆମକ� ପର୍�ିଜ୍ଞା 
ଆିଗଲା ଈଶୱ୍ର ଆପଣା ଆ�ମ୍ା ଦେମା ଅନ୍�ଦେର  ଥ୍ାପନ କରିଦେବ ଆଉ ତାହାଙ୍କ

                ଆ�ମ୍ା ଦେମାଦେ� ଶକ୍�ି��କ୍� କରିଦେବ। ତାହାଙ୍କ ଆ�ମ୍ା �� ମକ�  ାମଥ4 ଦେ
ଦେବ �ାହା 
ୱ୍ାରା �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଆ�ମ୍ାଦେର ଆଚରଣ
କରିପାରିବା,   ଆ�ମ୍ାଦେର ପରିଚା�ି� ଦେହବା,   ଆ�ମ୍ାଦେର ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଦେହବା,        ଆ�ମ୍ା ଆମକ� ଆ�ମ୍ା ପର୍
ାନ କରି ଇଚଛ୍ା ପର୍
ାନ

  ’        କରନ୍�ି ପ�ଣି ତା ପଦେର ଦେ ହି ଇଚଛ୍ା ପରୂଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ପର୍
ାନ କରନ୍�ି        । ଦେ�ଣ� ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା ଏହା ଏକ
                ଉ� ୍ବ �ାହା ପର୍�ି
ନି ମୁଁ�  ୱ୍ୀକାର କରିପାରିବି ଦେ� ମୁଁ� ଏହା ନଦିେଜ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�  ନ୍�� ଷଟ୍ କର�ଥିବା ଉପାୟଦେର

               ମୁଁ� ଦେମା ଜୀବନକ� ବଞଚ୍ାଇବାକ� ଅ ମଥ4 ଅଦେଟ। କିନ୍�� ଏହା ଏକ ଉ� ୍ବ ଦେ�ପରି ଦେମାଦେ� ଏକ ନୂ�ନ ହ
ୃୟ 
ଆି�ାଇଥଲିା;  ପ�ଣି
      ଦେ�ଦେହ�� ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା 
ୱ୍ାରା ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଦେହାଇଥିଲି,            ଦେ ହିଁ ନ
ି୍4ଦେ
ଶ 
ଅିନ୍�ି ଓ ଦେ ହିଁ ଦେମାଦେ� ଓ �� ମକ� ଆ�ମ୍ା

         
ୱ୍ାରା ଚାଲିବାକ�  କ୍ଷମ କରନ୍�ି ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶରୀରର ଇଚଛ୍ାକ�  ନ୍�� ଷଟ୍ କର�ନାହୁଁ�      । ତାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅଂଶ ଅଦେଟ।

      ଆମର ଅଂଶ ଦେହଉଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା      । ଦେଭାଜଦେର ତାହା ହିଁ ଦେହଉଅଛ;ି    ଆଦେମ ଗ୍ରହଣ କର�ଅଛ�       । ଆଦେମ ଗ୍ରହଣ କର�ଅଛ� �ାହା
            ଈଶୱ୍ର ଆପଣା ଅଂଶଦେର କା�4ୟ୍ କରିଅଛନ୍�ି। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ  ାମଥ4୍ୟକ� ଗ୍ରହଣ କର�ଅଛ� । ପ�ଣି ଦେ�ପରି

  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଚାର କର�,          ଦେଭାଜଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା କହବିା 
ୱ୍ାରା ଆଉ ଦେଭାଜ ଦେନଉଥିବା କା�4୍ୟ 
ୱ୍ାରା,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
    ପର୍ଚାର କର�ଅଛ� ଦେ� ଦେମାର ଇଚଛ୍ା,    ଆ�ମ୍ା 
ୱ୍ାରା ଶକ୍�ିପର୍ାପ�୍ ଦେହଉଅଛି,        ଓ ଦେ ହି ଇଚଛ୍ା  ମପ୍କ4 ମଧୟ୍ଦେର ବା କରିବା

ଅଦେଟ,              ମପ୍ର୍
ାୟ ମଧୟ୍ଦେର ବା କରିବା �ାହା ଈଶୱ୍ର କୃଶ ଉପଦେର ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ 
ୱ୍ାରା  ଥ୍ାପନ କରିଅଛନ୍�ି   । ଏହା
    ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଜୀବନର ଏକ ଚମକପର୍
 ଚି�ର୍;       ଦେମାଦେ� ରକ୍ଷା କରିବାଦେର ତାହାର ଅଂଶଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କା�4ୟ୍,   ମୁଁ�  ାହା�ୟ୍

 କଲି ନାହିଁ;     ଈଶୱ୍ର ଦେମାଦେ� ଶକ୍�ି��କ୍� କର�ଛନ୍�ି,      ମୁଁ� ଏହାକ�  ମପ୍ଣୂ4 ଭାବଦେର ଆବଶୟ୍କ କଦେର    । କିନ୍�� ଦେମା ପକ୍ଷଦେର, 
            ାମଥ4ୟ୍ ଓ 
ାନ ବ� �ାହା ଈଶୱ୍ର ଦେମାଦେ� ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି �ହିଁ ପର୍�ି ପର୍�� ୟ୍��୍ର କର�ଅଛ;ି      ପ�ଣି ଏକ�ର୍ ବା କର�ଥିବା ଜୀବନ

        �ାହା ତାହାଙ୍କ�  ନ୍�� ଷଟ୍ କର�ଅଛି ତାହା ଦେମାର ଅଂଶ;        ପ�ଣି 
ଦିେନ ବା ଗୃହକ� �ିବାକ� ପର୍ �୍� � କରିବା ଅଦେଟ।

            କାରଣ ଦେ�ଦେ� ଥର �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଦେରାଟୀ ଦେଭାଜନ କର ଓ ଏହି ପାନପା�ର୍ର� ପାନ କର,      ଦେ ଦେ� ଥର �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଭ�ଙ୍କ
     ଆଗମନର ପ�4୍ୟନ୍� ତାହାଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ପର୍ଚାର କର�ଅଛ।
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୩୯.   ମୃତୁ୍ୟ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ

 ୧.       ମୃ�� ୟ୍ ଓ ପ�ନର��ଥ୍ାନ  ଫ�ତାଆଡକ� ଇ�ିହା �ାଉଅଛ।ି

  ଠକ୍ି ଅଛ,ି        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାଇବଲର ୫୨ ଟି ପର୍ମ�ଖ ଘଟଣା ମହୂକ� ଦେ
ଖ�ଅଛ� ପ�ଣି,      ଅଧିକାଂଶ ଘଟଣା ବ� �ାହା ଆଜି ପ�4ୟ୍ନ୍�
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ୃଷଟି୍ପା� କରିଅଛ� ,      ମ �୍ ଆଜିର ଘଟଣା ଆଡକ�  ଚୂାଉଅଛି        । ପ�ରା�ନ ନୟିମ ଓ ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

           
ୃଷଟି୍ପା� କରିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଓ ଅଦେନକ କାହାଣୀ ବ� �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ଓ ପ�ନର��ଥ୍ାନ ଆଡକ�  ଚୂାଉଅଛ।ି

             ବାଇବଲର ପର୍ଥମ 
�ଇଟି ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଷୃଟି୍ ବିଷୟଦେର ଶିଖିଲୁ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶିଖିଲୁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
     ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି  ହଭାଗିତା ନମିନ୍ଦେ�  ଷୃଟି୍ ଦେହଲୁ      । ଆ
ପି� �୍କ ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପ�ନ,   ଆମର ପାପଦେର

               ପଡି଼ବା ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ଦେ ହି ପର୍କାରର ଦେଲାକ ଦେହଲୁ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର  ନ୍�� ଷଟ୍ ଦେହଦେଲ ନାହିଁ ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
              କିପରି ଏପରି କା�4୍ୟ ବ� କଲୁ ଦେ� ପରଦେମଶୱ୍ର  ନ୍�� ଷଟ୍ ଦେହଦେଲ ନାହିଁ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କରିଥିଲୁ ଦେ ହି ବିଷୟଦେର

  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶିକ୍ଷା କଲୁ             । ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲୁ ଦେ� ଆମର ପାପ ଦେହ�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କ
   ଉପ ଥ୍ି�ିର� ନଜିକ� ଅଲଗା କରିଥିଲୁ।

               ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କ ଆଡକ� 
ୃଷଟି୍ପା� କରିଅଛ� �ାହା ବ�ି ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ� ପର୍ଣା�ୀ ବିଷୟଦେର ଶିକ୍ଷା 
ଏି ପ�ଣି କିପରି
            ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କ ଶିକ୍ଷା 
ଏି ଦେ� ଜଦେଣ ପବି�ର୍ ପରଦେମଶଵ୍ର ପାପର ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର ବା କରିପାରିଦେବ ନାହିଁ;    କିପରି ଜଦେଣ ଧାମି4କ

    ପରଦେମଶୱ୍ର ପାପକ� ଉଦେପକ୍ଷା କରିପାରିଦେବ ନାହିଁ;         ଆଉ କିପରି ଆମର ପାପର ପରିଣାମ ଆମ  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କଠାର� ପୃଥକ ଅଦେଟ।
    ଏବଂ �ଥାପି ଦେ ହି  ବ� ମଧୟ୍ଦେର,        ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କଲୁ ଦେ� ତାହାଙ୍କ 
ୟାଦେର,  ପରଦେମଶଵ୍ର ଏକ

         ଦେମଷଶାବକ ପରି ଏକ ପର୍�ିବ
�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ପାପକ୍ଷମା ପର୍
ାନ କରନ୍�ି;      ଦେ� �
ି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ପାପ କରିଅଛ,ି 
     ଦେ�ଦେବ ଦେ ମାଦେନ ଦେଗାଟିଏ ଦେମଷଶାବକ ଆଣି ପାରନ୍�ି;         ଦେମଷଶାବକକ� ବଧ କରା�ିବ ଆଉ ଦେ ହି ଦେମଷଶାବକଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ଦେ ହି

     ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ପାପ ନମିନ୍ଦେ� 
ଣଡ୍ ଦେଭାଗ କରିବ।

           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅବର୍ହାମଙ୍କ କାହାଣୀ ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ପା� କଲୁ ପ�ଣି ପରଦେମଶୱ୍ର କିପରି ଅବର୍ହାମଙ୍କ� ତାହାଙ୍କ
      ’          ନ୍ତାନଗଣଠାର� ଏକ ଦେଗାଷଠ୍ୀ ଉ�ପ୍ନ କରିବାକ� ଆଉ ତା ପଦେର ଏହା ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଜଗ�କ� ଆଶୀବ4ା
 କରିବାକ� ପର୍�ିଜ୍ଞା କଦେଲ।

             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭବିଷୟ୍
୍ବକ୍ତା �ିଶାଇୟଙ୍କ� ଦେ
ଖିଲୁ �ିଏ କହଥିିଦେଲ ଦେ� ଦେ ହି ଆଶୀବ4ା
 ଏପରି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ 
ୱ୍ାରା
       ଆ ିବ �ିଏ ଭବିଷୟ୍�ଦେର ଅବିଭ4�� ଦେହଦେବ �ାହାଙ୍କ� ଦେ "  ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ 
ା "  ଦେବାଲି କହନ୍�ି  । ବା �୍ବଦେର,   ଦେ ଦେ�ପରି

   ଭବିଷୟ୍�ର ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ବଣ୍4ଣନା କରନ୍�ି,           �ିଶାଇୟ ତାହାଙ୍କ� ଏକ ଦେମଷଶାବକ ବିଷୟଦେର ବଣ୍4ଣନା କରନ୍�ି ଦେ� ଆମ ପାପ ପାଇୁଁ
 ମରିବାକ� �ାଉଥିଦେଲ  । ଦେ�ଣ�,  ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ,      �ିଶାଇୟ ୫୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର �ିଶାଇୟ ଭବିଷୟ୍ବାଣୀ କରିଅଛନ୍�ି, "   ନଶିଚି୍ୟ ଦେ 

[   ଏହି ଆ �ଥିବା 
ା ,   ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଏହି ଦେମଷଶାବକ]       ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର �ା�ନା ବ� ଧାରଣ କରିଅଛନ୍�ି ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର
  ବୟ୍ଥା ବ� ବହନ କରିଅଛନ୍�ି;           �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଆହ� ଓ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପର୍ହାରି� ଓ 
�ଃଖଗ୍ର �୍

 ଦେବାଲି ମଣିଲୁ।"            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭାବିଲୁ ଦେ� କାରଣ ତାଙ୍କ� 
ଣଡ୍ 
ଆି�ାଉଥିଲା ଦେ� ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ� 
ଣଡ୍ ଦେ
ଉଥିଦେଲ।" 
   ମା�ର୍ ଦେ [   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଏହି ଦେମଷଶାବକ]        ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅଧମ4 ନମିନ୍ଦେ� କ୍ଷ�ବିକ୍ଷ� ଦେହଦେଲ ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଅପରାଧ

  ନମିନ୍ଦେ� ଚୂଣ୍4ଣ ଦେହଦେଲ;           ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଶାନ୍�ିଜନକ ଶା �ି୍ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର ବ�୍4�ିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପର୍ହାରଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
  � ଥ୍ ଦେହଲୁ       । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ଦେମଷଗଣ �� ଲ୍ୟ ବିପଥଗାମୀ ଦେହାଇଅଛ� ;     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଦେ�ୟ୍ଦେକ ଆପଣା ଆପଣା

 ବାଟଆଦେଡ଼ ଦେଫରିଅଛ� ; ଆଉ,   
ାପର୍ଭ� [  ପିତା ପରଦେମଶଵ୍ର]     ଆମଭ୍  ମ �୍ଙ୍କର ଅପରାଧ ତାହାଙ୍କ [�ୀଶ�,  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ା ] 
 ଉପଦେର ବା�୍4ତାଇଅଛନ୍�ି।"

        ମା�ର୍ ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପ�ରା�ନ ନୟିମଦେର ଅନ୍ୟ ଘଟଣା ମହୂ ଦେ
ଖିବାକ� ପାଇଲୁ,      ଦେ ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ିରିମିୟ ଓ
   �ିହଜିିକଲ ଭବିଷୟ୍
୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧୟ୍କ� ଆ ିଲୁ,        ପ�ଣି ଏକ ଆଗାମୀ ନୂ�ନ ନୟିମ ବିଷୟଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ ଭବିଷୟ୍ବାଣୀ ମହୂ;

           ଆଗାମୀ ଏକ ନୂ�ନ  ମପ୍କ4 �ାହା ପରଦେମଶଵ୍ର ତାହାଙ୍କ ଦେଲାକମାନଙ୍କ  ହ�ି ପର୍�ିଷଠ୍ା କରିବାକ� �ାଉଥିଦେଲ    । ଆଉ ଏହି ନୂ�ନ
ନୟିମ,   ଏହି ନୂ�ନ  ମପ୍କ4,        ଦେକବ� ନୟିମ ବ�ର ଏକ ଗ�ଛ ଦେହବାକ� �ାଉ ନ ଥଲିା,       ବରଂ ଦେଲାକମାନଙ୍କ  ହ�ି ଏହି ନୂ�ନ ନୟିମ

   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନକ� ପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ�,       ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା� ଆ�ମ୍ାଙ୍କ କା�4୍ୟ 
ୱ୍ାରା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�
      ଅଭୟ୍ନ୍�ରର� ପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ� ଶକ୍�ି  ହ�ି ଆ ିବାକ� �ାଉଥିଲା।

            ଈଶଵ୍ରଙ୍କ  ାମଥ4ୟ୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ ହି ପର୍କାରର ଦେଲାକ ଭାବଦେର ଗଠନ କରିଥାଏ �ାହା ତାହାଙ୍କ�  ନ୍�� ଷଟ୍ କଦେର   । ପ�ଣି
               ଏହା ବା �୍ବଦେର ଦେ ହି ରପୂାନ୍�ରୀଣ ଥିଲା �ାହା ବିଷୟଦେର �ୀଶ� କହଥୁିଦେଲ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ନୀକ
ୀମଙ୍କ� କହଦିେଲ ଦେ� �
ି �� ଦେମ

    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିବାକ� ଚାହୁଁ,        �
ି �� ଦେମ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଜଦେଣ ଶିଷୟ୍ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁ,  ଆମ ଭାଷାଦେର:  �
ି
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   �� ଦେମ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁ?     ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ପ�ନଜ4ନ୍ମ ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ;     �� ଦେମ ଉ
୍4ଧର� ଜନ୍ମ ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ;  �� ଦେମ
    ଆ�ମ୍ାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଜନ୍ମ ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ।

       ’  ଆହରିୁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍ ଦେ
ଖିଲୁ ଗ� ଗ�ର�ବାର ରା�ରି୍ଦେର କ ଣ ଘଟିଥିଲା        । �ୀଶ� ମୃ�� ୟ୍ ପବୂ4ର� ତାହାଙ୍କ ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି
ଥିଦେଲ,    ଦେ ମାଦେନ ନ ିତ୍ାରପବ4 ପା�ନ କର�ଥିଦେଲ,    ଏକ ପର୍ାଚୀନ �ିହ
ୁୀ ପବ4,       �ଥାପି ଦେ ହି ବିଷୟଦେର �ୀଶ� ଏହାକ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ

   ଭାବଦେର ନୂ�ନ ଅଥ4 ଦେ
ଇଥିଦେଲ      । ଦେ ମାଦେନ ଦେରାଟୀ ଓ ପାନପା�ର୍ ଦେ
ଉଥିବାଦେବଦେ�,    “   �ୀଶ� କହଥିିଦେଲ ଦେ� ଏହ ିବ� ଘଟଣା
          ବ�୍4�ମାନ ଦେମାହର ଶରୀର ଓ ଦେମାହର ରକ୍� ଓ କ୍ର�ଶଦେର ଦେମାହର ମୃ�� ୟ୍କ� 
ଶ4ାଏ       । ଆଉ କ୍ର�ଶଦେର ଦେମାହର ଆଗାମୀ ମୃ�� ୟ୍ର

                  କାରଣ  କାଦେଶ ଏହି ନୁ�ମ ନୟିମ  ଷୃଟି୍ କରିବାକ� ମୁଁ�  କ୍ଷମ ଦେହବି। ମୁଁ� ଦେମାହର ଦେଲାକମାନଙ୍କ  ହ�ି ଏହି ନୂ�ନ ରପୂାନ୍�ରି�
     ମପ୍କ4  ଥ୍ାପନ କରିବାକ�  କ୍ଷମ ଦେହବି।"

            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖିବାକ� ପାଇଲୁ ଦେ� ଦେ�ପରି �ିଶାଇୟ ଭବିଷୟ୍ବାଣୀ କରିଥିଦେଲ ଦେ ପରି �ୀଶ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ 
ା ଅଟନ୍�ି, 
              ଦେ�ପରି ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କ ଆମକ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଇଥିଲା ଦେ ପରି �ୀଶ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଦେମଷଶାବକ �ିଏ ଜଗ�ର ପାପ ନମିନ୍ଦେ�

 ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କରିଦେବ।

                �� ମଦ୍େଭ ଏହି  ମ �୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ବ� ଆଉ ଅନ୍ୟ ବ� ବିଷୟ ଦେନଇ ଦେ ଗ�ଡି଼କ� �� ଦେମ ଏକ�ର୍ ନମି4ାଣ କରିପାରିଦେବ ଆଉ
   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଗ�ଡି଼କ ଏକ�ର୍ କରା�ାଏ,    ଦେ ଥିଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ୀଶ�ଙ୍କ� ଦେ
ଖ�;      ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ତାହାଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ଦେର ଓ

    ପ�ନର��ଥ୍ାନଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ� ହିଁ 
ୃଷଟି୍ କର�।

୨.   ମୃ�� ୟ୍ ଓ ପ�ନର��ଥ୍ାନ

      ଗ�ର�ବାର ରା�ରି୍ଦେର ତାହାଙ୍କ� ଶ�ର୍� ହ �୍ଦେର  ମପ4ଣ କରାଗଲା,         ଦେ ମାଦେନ ନ ିତ୍ାରପବ4 ପା�ନ କରିବା ପଦେର ପ�ଣି �ୀଶ� ଏହାକ� ଏହି
   ନୂ�ନ ଅଥ4 ଦେ
ବା ପଦେର,       ଦେ �ିହ
ୁାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଶ�ର୍� ହ �୍ଦେର  ମପି4� ଦେହଦେଲ;      ଏପରି ପି�ର ତାହାଙ୍କ� ଜାଣିଥିଦେଲ ମଧୟ୍

            ଅ ୱ୍ୀକାର କଦେଲ ପ�ଣି ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ  ୱ୍�ନ୍�ର୍ ବନ୍ଧ�ମାଦେନ ଛନି୍ନଭିନ୍ନ ଦେହଦେଲ କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ଭୟ କର�ଥିଦେଲ   । ଦେ 
        �ିହ
ୂୀ ଦେନତାମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାର ଏକ କାର ା
ି ଦେବଆଇନ ବିଚାରର ଉପହା ଦେହଦେଲ;     ଦେରାମୀୟ ଶା ନକ�୍4ତା ତାହାଙ୍କ� ନ
ି୍4ଦେ
ାଷ
  ଦେବାଲି ଦେଘାଷଣା କଦେଲ,       କିନ୍�� ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଗଣଡ୍ଦେଗା� ଦେ
ଖା ନ�ିବା ପାଇୁଁ,     ଜନଗହ�ିକ� ଶାନ୍� କରିବା ପାଇୁଁ

       ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଦେମଷଶାବକକ� ବଧ କରିବାକ� ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଅନୁମ�ି ଦେ
ଦେଲ     । �ୀଶ�ଙ୍କ� ଦେକାରଡ଼ା ପର୍ହାର କରାଗଲା;   ଦେ ଆପଣା
   କ୍ର�ଶକ� ଦେଗାଲଗଥାକ� ବହନ କଦେଲ;           କ୍ର�ଶଦେର ତାହାଙ୍କ� କଣଟ୍ାବି
ଧ୍ କରାଗଲାଆଉ ଦେ ଠାଦେର ମୃ�� ୟ୍ ବରଣ କରିବାକ� ତାହାଙ୍କ�

 ଛାଡି 
ଆିଗଲା।

    କିନ୍�� ପାପର  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ବିଜୟ ମ�ହ�ୂ୍4�ଦେର, �ୀଶ�,        ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଦେମଷଶାବକ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ଓ ଦେମା ପାଇୁଁ ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କଦେଲ  ।
               ପ�ଣି କ୍ର�ଶଦେର ଈଶୱ୍ର ମନୁଷୟ୍ର ପାପ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ପାପର ଶକ୍�ି ଭାଙ୍ଗିବାକ� କା�4୍ୟ କଦେଲ ପ�ଣି ମନ୍
ରିର ବିଦେଛ
 ବ �୍ର୍

      ଉପର� �� ପ�4୍ୟନ୍� ଚିରି 
�ଇ ଖଣଡ୍ ଦେହଲା।

      ଏହା ଦେକବ� ଏକ ଟିପପ୍ଣୀକ�  ଥ୍ାନାନ୍�ର କରିବା ନୁଦେହୁଁ,       ଏହା  ମଗ୍ର ବାଇବଲଦେର ଅ�ୟ୍ଧିକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଈଶୱ୍ର���୍ୱି୍କ
   ବକ୍�ବୟ୍ ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଅନ୍ୟ�ମ ଅଦେଟ             । ବିଦେଛ
 ବ �୍ର୍ ପର୍ାୟ ୬ ଇଞଚ୍ ଦେମାଟା ବ �୍ର୍ ଥିଲା �ାହାକି ମନ୍
ରିର ବାକି  ଥ୍ାନର�

"  ମହାପବି�ର୍  ଥ୍ାନ"      ଦେବାଲି କ�ହା�ାଉଥିବା ଏକ  ଥ୍ାନକ� ପୃଥକ କରିଥିଲା        । ପ�ଣି ମହାପବି�ର୍  ଥ୍ାନ କ�ହା�ାଉଥିବା ଦେ ହି  ଥ୍ାନ
              ଦେହଉଛି ଏପରି  ଥ୍ାନ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ରାଜା 
ାଉ
ଙ୍କ  ମୟଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି ବା କରିବାକ� ବୟ୍ବହ�ୃ ଦେହଉଥିଲା। ଆଉ

              ଏହା ଏପରି ଏକ  ଥ୍ାନ ଥଲିା ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେକବ� ମହା�ାଜକ ପର୍ଦେବଶ କରିପାର�ଥିଦେଲ ପ�ଣି ବଷ4କ� ଥଦେର ପର୍ଦେବଶ କର�ଥିଦେଲ।

               ଦେ�ଣ� ଦେ ହି ବିଦେଛ
 ବ �୍ର୍ ଦେକବ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିକ�  ଙ୍ଦେକ� କଦେର ନାହିଁ ମା�ର୍ ଏହା ମଧୟ୍ ବା �୍ବତାକ�  ଙ୍ଦେକ�
       କଦେର ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିର� ପୃଥକ ଅଟ� ।

              ଏହା ଦେ ହି ବିଦେଛ
 ବ �୍ର୍ ଥିଲା �ାହା 
�ଇ ଖଣଡ୍ଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଉପର� �� ପ�4୍ୟନ୍� ଚିରା ଗଲା,    ଏହପିରି  ଙ୍ଦେକ� ଓ
             ଏହପିରି ଦେଘାଷଣା କର�ଥିଲା ଦେ� �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଆମର  ଷୃଟି୍କ�୍4ତା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର  ିଧା �ଖ ପର୍ଦେବଶ କରିପାରିବା  ।

       କାରଣ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କଦେଲ ଦେ  ମଭ୍ବ କଦେଲ,   କାରଣ ତାହାଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ଦେର,   ଏହି ନୂ�ନ ନୟିମ,   ଏହି ନୂ�ନ
         ରପୂାନ୍�ରି�  ମପ୍କ4 �ାହା ଆମର  ଷୃଟି୍କ�୍4ତା  ହ�ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାପ�୍ କରି ପାରିବା    । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� ମଦେଲ,  ଦେ 
   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେମଷଶାବକ ଦେହାଇ ଥିବାର�,         ଆମର ପର୍�ିବ
� ଦେହାଇଥିବାର� ଦେ ଆମର ପାପର 
ଣଡ୍ ଦେଭାଗ କଦେଲ   । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�

                �ୀଶ� ମୃ�� ୟ୍ବରଣ କଦେଲ ଦେ ଆମକ� ଏ
ନ ଉ
ୟ୍ାନକ� ଦେଫରାଇଆଣିଦେଲ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଏହା ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଓ ୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର
         ଆରମଭ୍ ଦେହାଇଥିଲା �
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କ  ହ�ି ଶାନ୍�ିଦେର ରହପିାରିବା।

     କିନ୍�� ଏହି ଶାନ୍�ି ଦେକବ� ଦେ ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ,     ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିଅଛନ୍�ି;   ଦେ ମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର
         ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଦେହଉଛନ୍�ି  ିଏ ଦେ� ଦେ ଦେବାଲି କହନ୍�ି,     ଦେ ଈଶୱ୍ର ଓ ମନୁଷୟ୍ ଅଟନ୍�ି      । ପ�ଣି ଦେ ହି ଶାନ୍�ି ଦେକବ�

 ଦେ ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ,          ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ� �ୀଶ� �ାହା କହଥିିଦେଲ ତାହା କଦେଲ;      ଦେ ନ୍ୟାୟ ଓ ପବି�ର୍ ଓ
         ପଦ୍େରମମୟ 
ଣଡ୍  ୱ୍ରଦୂେପ �� ମ ଓ ଦେମା ପାପ ନମିନ୍ଦେ� କ୍ର�ଶଦେର ମଦେଲ।

          ଏହା ହିଁ �ାହା ପାଉଲ ୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେରାମୀୟମାନଙ୍କ� କହଅୁଛନ୍�ି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଦେଲଖନ୍�ି, ଅ�ଏବ,    ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଧାମି4କ
           ଗଣି� ଦେହବାର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ଭ� �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଶାନ୍�ିଦେର ଅଛ�   । କାରଣ
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   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହାଇଅଛ� ,      କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ  ବ�ର� "ନ
ି୍4ଦେ
ାଷ"   ଦେବାଲି ଦେଘାଷଣା
କରା�ାଇଅଛ;ି        କାରଣ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଠକ୍ି  ମପ୍କ4ଦେର ପଥ
ଶ4କ କରା�ାଇଅଛ,ି    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା କର�

   ଦେ ହି କାରଣ  କାଦେଶ ନୁଦେହୁଁ,    ମା�ର୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା  କାଦେଶ,        କାରଣ ବା �୍ବଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� �ୀଶ�
ଈଶୱ୍ର-       ମନୁଷୟ୍ ଅଟନ୍�ି �ିଏ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� କା�4୍ୟ କଦେଲ,      କାରଣ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ ବ� ନମିନ୍ଦେ� ମୃ�� ୟ୍ଦେର

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ;       କାରଣ ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହାଇଅଛ� ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶାନ୍�ିଦେର
ଅଛ�       । ଶ�ର୍�ତା 
ୂର ଦେହାଇଅଛ।ି ��
ଧ୍  ମାପ�୍ ଦେହାଇଅଛ।ି

     ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଶାନ୍�ି ଅଛ� ,           କିନ୍�� ଏହା ଦେକବ� ପର୍ଭ� �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ କ୍ର�ଶ ଉପଦେର କା�4ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ହିଁ
ଦେହାଇଥାଏ              । କାରଣ ଦେକବ� �ୀଶ� ପାପର କାରବାର କରିଥିଦେଲ ପ�ଣି ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଦେକବ� �ୀଶ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  ଷୃଟି୍କ�୍4ତା

            ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପର୍ଦେବଶ କରିବାକ� 
ଅିନ୍�ି। ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ନାମଦେର ଶାନ୍�ି କିମବ୍ା ପରି�ର୍ାଣ ନାହିଁ; 
  ମହମମ୍
ଙ୍କ ନାମଦେର ନାହିଁ,   ବ�
ଧ୍ଙ୍କ ନାମଦେର ନାହିଁ,   କନଫ�  ିୟ ୍ ନାମଦେର ନାହିଁ;       �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ବୟ୍�ୀ� ଆକାଶ �ଦେ� ଅନ୍ୟ

   ଦେକୌଣ ି ନାମ 
ଆି�ାଇ ନାହିଁ            । ଏହାର କାରଣ ଦେହଉଛି ଦେକବ� �ୀଶ� ପାପର କାରବାର କରିଥିଦେଲ। ଅଦେନକ ଥର
         ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାନଙ୍କ�  ୱ୍�ନ୍�ର୍ ଦେହାଇଥିବାର ଅଭି��କ୍� କରା�ାଏ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍�ନ୍�ର୍ ଅଟ� । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

       ଚମକପର୍
 ଭାବଦେର  ୱ୍�ନ୍�ର୍ ଅଟ� କାରଣ ଦେକବ� ଏକମା�ର୍ ଈଶୱ୍ର-       ମନୁଷୟ୍  ବ4
ା ବି
ୟ୍ମାନ ଅଛନ୍�ି �ିଏ ପାପର
 କାରବାର କରିଥିଦେଲ,          ଏହପିରି ମନ୍
ରିଦେର ବିଦେଛ
 ବ �୍ର୍ ଚିରିଦେ
ଦେଲଆଉଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ଷୃଟି୍କ�୍4ତା

    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିକ� ପର୍ଦେବଶ କରିବାକ� ଦେ
ଦେଲ।

               ’ବହ�ୁ କିଛି ଅଛି �ାହା ଶ�ଭ ଶ�କ୍ରବାରଦେର ଘଟିଥିଲା �ାହା ମୁଁ� ଦେକବ� ଉପରଠାଉରିଆ ଭାବଦେର ପୃଷଠ୍କ� ବୟ୍ବ ଥ୍ା କରିଅଛି ତା ଠାର�
     ଅଧିକ  ମଭ୍ବ�ଃ ମୁଁ� କରି ପାରିବି ନାହିଁ       । �
ି �� ମଦ୍େଭ ଅଧିକ ଜାଣିବାକ� ଚାହୁଁ,        ଦେ�ଦେବ ଦେ�ାହନ୍ ପାଇପର୍ 
ି ପା ନ ଅଫ୍ �ିଦେଶ ୍

 ଖ୍ରାଇଷଟ୍୍ (   �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ 
�ଃଖଦେଭାଗ)            ନାମକ ଏକ ନୂ�ନ ପ� �୍କ ଦେଲଖିଅଛନ୍�ି ଆଉ ଦେ ତା ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ଅଗ୍ର ର ଦେହାଇ
      ଦେ ଦେ ଥିଦେର �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ କାହିଁକି ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କଦେଲ,   ଦେ କ୍ର�ଶଦେର କ'         ଣ  ମପ୍ା
ନ କଦେଲ ତାହାର ୫୦ ଟି ଚୂଡାନ୍� କାରଣ ମହୂ

 ବଣ୍4ଣନା କରନ୍�ି               । ମୁଁ� ଜାଦେଣ �ନ୍�ର୍ଣା ବିଷୟଦେର ଭାବିବା ଏହା 
�ଃଖପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ ଦେ� କ୍ର�ଶଦେର �ୀଶ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�
              �ନ୍�ର୍ଣା ଦେଭାଗକଦେଲ। ଏହା ପର୍କୃ�ଦେର ଏକ �ନ୍�ର୍ଣା
ାୟକ 
�ଃଖପଣୂ୍4ଣ ଅନୁଭ�ିୂ �ଥାପି ଶ�ଭ ଶ�କ୍ରବାର ଶ�ଭ ଓ ଶ�ଭ
            ଶ�କ୍ରବାର ଆନନ୍

ାୟକ ଅଦେଟ କାରଣ କ୍ର�ଶଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ �ାହା  ମପ୍ା
ନ କଦେଲ।
     ଦେ�ାହନଙ୍କ ୫୦ ଟି ଆଦେଲାଚୟ୍ ବିଷୟ ମଧୟ୍ର�,           ବିଷୟବ �୍� ର  ାରଣୀ ମଧୟ୍ର� ୧୫ ଟି ଚୂଡାନ୍� ଆଦେଲାଚୟ୍ ବିଷୟ ଦେକବ� ଦେମାଦେ�

  �� ମକ� ପଢ଼଼ାଇବାକ� 
ଅିନ୍�� :      �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କ୍ଦେରାଧକ� ଅବଦେଶାଷଣ କଲା      । �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ମୃ�� ୟ୍ର� ପ�ନର��ଥ୍ାନ
              ହା ଲ କଲା। �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ପାପୀମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଓ ଅନୁଗ୍ରହର ଧନ ଦେ
ଖାଇବାକ� ଉ
ଧ୍ିଷଟ୍ ଥିଲା।

             �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ଅଦେନକ ଦେଲାକଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ମ�କ୍�ିର ମଲ୍ୂୟ  ୱ୍ରପୂ ଦେହାଇପାରିଲା ଦେ�ପରି ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ ବ� କ୍ଷମା
କରିବାକ�;        ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଧାମି4କତା ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣା ଧାମି4କତା ପର୍
ାନ କରିବାକ� [      ଆମର ଦେଘାଷଣା ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ାଷୀ
ନୁହୁଁ]      �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର 
ଣଡ୍ ବହଦିେନଇ �ାଏ    । ଏହା ଆମକ� ପବି�ର୍,    ନଖି�ନ୍� ଓ  ି
ଧ୍ କରିଥାଏ   । ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ

             ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ� ଅନନ୍� ଜୀବନ ପର୍
ାନ କଦେର। �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ପ�ନମି4�ି�
                 କରାଏ। ଏହା ଆମକ� ପାପର 
ା �ୱ୍ର� ମ�କ୍� କଦେର। �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ଆମକ� ନଜି ପାଇୁଁ ନୁଦେହୁଁ ବରଂ ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ପାଇୁଁ ବଞଚି୍ବାକ�

              ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  କ୍ଷମ କଦେର। �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ଏକ ଉ��୍ମ କା�4ୟ୍ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� କାମା କ୍� ଦେଲାକମାନଙ୍କ�  ଷୃଟି୍ କଲା।
              �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ମୃ�� ୟ୍ ଭୟର 
ା �ୱ୍ର� ମ�କ୍� କଦେର ଓ ମୃ�� ୟ୍ର� ପ�ନର��ଥ୍ାନକ�  �ରକ୍ଷି� କରିଅଛ।ି ପ�ଣି ତାହା

             ଦେକବ� ଆନନ୍
ର ଏକ ନମ�ନା ଅଦେଟ �ାହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଅଦେଟ ଦେ�ଉୁଁଥିପାଇୁଁ �ୀଶ� ଶ�କ୍ରବାର 
ନିଦେର ତାହା କଦେଲ।

      ମା�ର୍ କାହାଣୀ ଶ�କ୍ରବାର 
ନିଦେର  ମାପ�୍ ହଏୁ ନାହିଁ   । ଏହା ବିଷା
,        କ୍ର�ଶର ବିଷା
ର ଏକ  ଂକ୍ଷିପ�୍ ବିବରଣୀଦେର  ମାପ�୍ ହଏୁ
ନାହିଁ                 । ପ�ଣି ପରବ�୍4�ୀ  ମୟଦେର �ାହା ଘଦେଟ ତାହା ଦେକବ� ଏକ ପରବ�୍4�ୀ ଲିପି ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ�ର ଅଦେଟ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ

   ମରଣର �ିନି 
ନି ପଦେର,        �ୀଶ�ଙ୍କ ଅନୁଗାମୀକାରୀମାଦେନ ଦେ
ଖିବାକ� ପାଇଦେଲ ଦେ� ଦେ ଜୀବି� ଅଛନ୍�ି      । ପ�ନଶଚ୍ �ୀଶ� ଅଦେନକ ଥର
   ଆପଣା ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ
ଖା 
ଅିନ୍�ି;          ଏକା ଥରଦେକ ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ୫୦୦ ଠାର� ଅଧିକ ଏକ 
�କ� ଥଦେର।

           �� ଦେମ ଦେ
ଖ �ାହା  ଂଘଟି� ଦେହଲା ତାହା ମୃ�� ୟ୍ ପାପ ନମିନ୍ଦେ� ଏକ 
ଣଡ୍ ଅଦେଟ         । ବହ�ୁ 
ନି ବଞଚି୍ବା ନମିନ୍ଦେ� ମୃ�� ୟ୍ 
ଣଡ୍ ନୁଦେହୁଁ।
    �� ଦେମ ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ଅବଗ� କି?  ଦେରାମୀୟ ୬: ୨୩, "    କାରଣ ପାପର ଦେବ�ନ ମୃ�� ୟ୍।"     ମୃ�� ୟ୍ ପାପ ନମିନ୍ଦେ� 
ଣଡ୍ ଅଦେଟ  । ଏହପିରି

                  ଈଶୱ୍ର ଏହାକ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ। ମା�ର୍ �ୀଶ� ପାପଶ�ନ୍ୟ ଥିଦେଲ। ଦେ ନଜିର ଦେ
ୟ ଦେ
ବାକ� ତାହାଙ୍କର ଦେକୌଣ ି 
ଣଡ୍ ନ ଥିଲା। ଏଣ�
       ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ �� ମର ଓ ଦେମାର ନମିନ୍ଦେ� ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କଦେଲ,          ମୃ�� ୟ୍ ତାହାଙ୍କ� ଧାରଣ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ କାରଣ ଦେ ଦେକୌଣ ି
      
ଣଡ୍ଦେ�ାଗ୍ୟ ନ ଥିଦେଲ ଦେ�ଣ� ଦେ ପ�ନବ4ାର ଉଠଦିେଲ।

     କ୍ର�ଶଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ଦେଶଷ ଉକ୍�ି ଦେହଲା "   ଏହା  ମାପ�୍ ଦେହଲା।" "     ମୁଁ� �ାହା କରିବାକ� �ା�ର୍ା କରିଥିଲି,    ତାହା ମୁଁ�  ମପ୍ା
ନ କରିଅଛି  ।
                   ମୁଁ� ବଞଚି୍ବାକ� �ା�ର୍ା କଲି ଓ ମୁଁ� ମରିବାକ� �ା�ର୍ା କଲି ପ�ଣି ଦେମାର ପିତା �ାହା କରିବାକ� ଦେମାଦେ� ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି ଦେ ହି  ବ� ମୁଁ�

  ମପ୍ା
ନ କରିଅଛ।ି"        ପ�ନର��ଥ୍ାନ ଦେ ହି ଉକ୍�ି ଉପଦେର ଅନୁଦେମା
ନର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�
ର୍ାଙ୍କ ଅଦେଟ:     ଦେ� �ୀଶ� ଉଚଚ୍  ୱ୍ର
 କରି କହଦିେଲ, “   ଏହା  ମାପ�୍ ଦେହଲା ”   । ଆଉ ଈଶଵ୍ର କହନ୍�ି, "   �� ମଦ୍େଭ ଠକ୍ି ଅଟ       । ପ�ଣି ମୁଁ� ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଦେ
ଖାଇବାକ� �ାଉଅଛି
        ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ମୃ�� ୟ୍ର� ପ�ନର��୍ଥି� ଦେହବା 
ୱ୍ାରା �� ମଦ୍େଭ ଠକ୍ି ଅଟ।
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 ଦେ�ାହନ୍ ପାଇପର୍,   ୨୬ ପୃଷଠ୍ାଦେର ଦେଲଖିଅଛନ୍�ି, "         �ୀଶ�ଙ୍କ �ନ୍�ର୍ଣା ଓ ମୃ�� ୟ୍  ହ�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କ୍ଦେରାଧ  ନ୍�� ଷଟ୍ ଦେହଲା  ।
            ପାପ ବିର�
ଧ୍ଦେର ପବି�ର୍ ଅଭିଶାପ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ବିଦେଶାଷି� ଦେହଲା। ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହତା ପଣୂ୍4ଣମା�ର୍ାଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ

             ଦେହଲା। ପାପକ୍ଷମାର ମଲ୍ୂୟ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ପର୍
��୍ କରାଗଲା। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧାମି4କତା  ମପ୍�ଣ୍4ଣ ଭାବଦେର ପର୍ମାଣି� ଦେହଲା
              ଆଉ କା�4୍ୟ  ମପ୍ା
ନ କରିବାକ� ବାକି �ାହା ରହଲିା ତାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ମଥ4ନର  ବ4 ାଧାରଣ ଦେଘାଷଣା ଅଦେଟ। ମୃ�� ୟ୍ର�

                   �ୀଶ�ଙ୍କ� ଉଠାଇ ଦେ ଏହା ପର୍
ାନ କଦେଲ। ଦେକୌଣ ି ପାପ ନାହିଁ �ାହା �� ଦେମ କରି ପାର ଦେ� ତାହା �� ମକ� କ୍ର�ଶର  ାମଥ4ୟ୍ ବାହାଦେର
     ରଖିବ। କ୍ଷମା ଓ ତାହା  ପ୍ଷଟ୍ କରିବାକ�,     ଈଶୱ୍ର �ୀଶ�ଙ୍କ� ମୃ�� ୟ୍ର� ପ�ନର��୍ଥି� କଦେଲ ”।

    ଆଉ�ୀଶ�ଙ୍କ� ଦେକବ� ଜୀବନ 
ଆି�ାଇନଥିଲା,          ମାନ ପର୍କାର ଜୀବନ ନୁଦେହୁଁ �ାହା �� ମର ଓ ଦେମାର ଅଛ;ି  ପ�ନର��ଥ୍ାନ
 ପ�ନର�ଜଜ୍ୀବି� ନୁଦେହୁଁ              । ଲାଜାର ପର୍କୃ�ଦେର ମୃ� ଥିଦେଲ ମା�ର୍ ଦେ ଦେକବ� ପ�ନର�ଜଜ୍ୀବି� ଦେହାଇଥିଦେଲ। ଏକ ମଦେନାହର ଉ��୍ମ

    କା�4ୟ୍ ନଜିଠାଦେର ଓ ଏହା ନଦିେଜ,     କିନ୍�� ଲାଜାରଙ୍କ� ପ�ନବ4ାର ମରିବାକ� ପଡିଥିଲା       । ମା�ର୍ �ୀଶ� ଏକ ନୂ�ନ ପର୍କାର ଜୀବନ, 
 ପ�ନର��ଥ୍ାନ ଜୀବନକ�,           ୱ୍ଗ4ୀୟ ଜୀବନଦେର ପ�ନର��ଥ୍ି� ଦେହଦେଲ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଦେ ଆଉ ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କରିଦେବ ନାହିଁ    । ପ�ଣି ଏହାର

            ଦେ ୌନ୍
�4୍ୟ ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେ ଆମକ� ଦେ ହି ପର୍କାର ପ�ନର��ଥ୍ାନ ଜୀବନଦେର ଦେ�ାଗଦେ
ବାକ� ଡାକନ୍�ି। ଦେରାମୀୟ ୬:   ୪ ପ
ଦେର
           ପାଉଲଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଧମ4ାନ୍�ର ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଧମ4ାନ୍�ରର ଦେଘାଷଣା ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବାପ�ି୍ ମ୍ ବିଷୟଦେର କହଅୁଛନ୍�ି

    ପ�ଣି ଦେ ୪ ପ
ଦେର କହନ୍�ି, "ଅ�ଏବ,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାପ�ି୍ ମ୍ 
ୱ୍ାରା ମରଣଦେର ତାହାଙ୍କ  ହ�ି  ମାଧିପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇଅଛ� , 
          ଦେ�ପରି ଖ୍ରୀଷଟ୍ ପିତାଙ୍କ ଦେଗୌରବ 
ୱ୍ାରା ମୃ�� ୟ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଉୁଁ ପର୍କାର ଉ�ଥ୍ାପି� ଦେହଦେଲ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍

     ଦେ ହପିର୍କାଦେର ଜୀବନର ନୂ�ନ ଭାବଦେର ଆଚରଣ କର�।"         ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଓ ମୁଁ� �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ଜଦେଣ ଶିଷୟ୍ ଦେହଲୁ, 
    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  ହ�ି ଏକୀଭ�ୂ ଦେହଲୁ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କଲୁ;   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ

        ହ�ି ଏକ ପର୍କାର ରହ ୟ୍ବା
  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ବିଶୱ୍ା ଦେର  ମବି୍�ି� ଦେହଲୁ        । ଆଉ ଦେ�ପରି �ୀଶ� ଏକ ନୂ�ନ ପର୍କାରର ଜୀବନଦେର
 ପ�ନର��ଥ୍ି� ଦେହଦେଲ,               ଦେ ହପିରି �� ମଦ୍େଭ ଓ ମୁଁ� ମଧୟ୍ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଏକ ନୂ�ନ ପର୍କାର ଜୀବନକ� ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ପ�ନର��ଥ୍ି�

ଦେହବାକ�;      ଜୀବନର ନୂ�ନତାଦେର ଆଚରଣ କରିବାକ� ନମିନ୍�ରି୍� ଦେହାଇଅଛ� ।

୩.    ପ�ନର��ଥ୍ାନ ଜୀବନ କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?

    ଏହି ପ�ନର��ଥ୍ାନ ଜୀବନ କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?      ’ଜୀବନର ନୂ�ନ�ୱ୍ଦେର ଆଚରଣ କରିବାର ଅଥ4 କ ଣ?     ମୁଁ� �� ମଭ୍କ� ଦେ
ଖିବାକ� ଚାଦେହୁଁ
              ଦେ� ବାଇବଲଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କହବିାକ� ଇଚଛ୍ା କଦେର ଦେ� ଦେ�ପରି କ୍ର�ଶବି
ଧ୍ 
�ଃଖ
 ଦେ ପରି ଏହି ଜୀବନ ଆନନ୍

ାୟକ ଅଦେଟ  ।
             ଏହି ପ�ନର��ଥ୍ାନ ଜୀବନ �ାହା �ୀଶ�ଙ୍କ  ହ�ି ଉପଦେଭାଗ କରିବାକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆହ୍ୱାନ କଦେର ତାହା କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?

      ବ4ପର୍ଥଦେମ ଏହା ପାପକ୍ଷମା କରିବାର ଜୀବନ ଅଦେଟ     । ପାଉଲ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣଡ୍�ୀକ� ଦେଲଖନ୍�ି,     ଆଉ�
ି ଖ୍ରୀଷଟ୍ ଉ�ଥ୍ି�
 ଦେହାଇ ନାହୁଁାନ୍�ି,    ଦେ�ଦେବ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ନଷିଫ୍�,       ଆଉ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଏପ�4ୟ୍ନ୍� ଆପଣା ଆପଣା ପାପଦେର ଅଛ  । ମା�ର୍

       ଖ୍ରୀଷଟ୍ ପ�ନର��୍ଥି� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି। ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଶଵ୍ା ଫ�ପର୍
 ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ-    ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ
ଶିଷୟ୍ମାଦେନ-    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପଦେର ଆଉ ନାହୁଁ�           । କ୍ର�ଶଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ କ୍ଷମା ଉପଲବଧ୍ ଅଦେଟ। ଏହା ତାହାଙ୍କ ରକ୍� 
ୱ୍ାରା

            କିଣାଗଲାଆଉ ଏହା ତାହାଙ୍କ ପ�ନର��ଥ୍ାନ 
ୱ୍ାରା ପା�ନ କରାଗଲା। ପ�ନର��ଥ୍ି� ଜୀବନ ପାପକ୍ଷମାର ଜୀବନ ଅଦେଟ।

      କିନ୍�� ପ�ନର��ଥ୍ି� ଜୀବନ ମଧୟ୍ ପ�ନଜ4ନ୍ମର ଜୀବନ ଅଦେଟ;        ଦେ� �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶିଷୟ୍ ରଦୂେପ,    କ୍ର�ଶଦେର ଦେ �ାହା
  କଦେଲ ଦେ ହି କାରଣର�,     ତାହା ନୂ�ନ  ଷୃଟି୍ଦେର ଗଠ�ି ଦେହାଇପାରିବ;    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପବୂ4ର� ମରି�ାଇଥିଲୁ,  ବ�୍4�ମାନ

    ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଜୀବି� ଦେହାଇ ପାରିବା   । ତାହା ପ�ନଜ4ନ୍ମ,   ଜୀବନ୍� ଦେହାଇଥିବା ଦେହ�� ,     ପ�ନଃ ଜନ୍ମ ଦେହାଇଥିବା ଦେହ�� ଅଦେଟ।

    ପି�ର ଏହା ଏହି ପର୍କାଦେର କହନ୍�ି, "        ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ଭ� �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଈଶୱ୍ର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ,   ଦେ ମୃ�ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର�
             �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ପ�ନର��ଥ୍ାନ 
ୱ୍ାରା ଜୀବନ
ାୟକ ଭର ା ପର୍ାପ�ି୍ ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣାର ମହା 
ୟାଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ନୂ�ନ
 ଜନ୍ମ ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି।"              ଈଶୱ୍ର ଜଦେଣ 
ୟାର ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି ପ�ଣି ତାହାଙ୍କର 
ୟା ଦେହ�� ଦେ ଆପଣା ପ��ର୍କ� ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ

         କରିବାକ� ପଦ୍େରରଣ କଦେଲ ପ�ଣି �ହିଁ ଉ�ତ୍ାଦେର ତାହାଙ୍କ� ମୃ�� ୟ୍ର� ପ�ନର��୍ଥି� କଦେଲ,       ଆଉ ଦେ ହି ଶକ୍�ି ଈଶୱ୍ର ଆପଣା ପ��ର୍କ�
     ମୃ�� ୟ୍ର� ପ�ନର��୍ଥି� କରିବା ପାଇୁଁ ବୟ୍ବହାର କଦେଲ,         ଦେ ହି  ମାନ ଶକ୍�ି �ାହା �� ମଭ୍କ� ପ�ନଜ4ନ୍ମ ଦେହବାକ�  ାହା�ୟ୍ କରିପାଦେର  ।

    ଏଥର ଏକ ମୃ� ଭର ାକ� ନୁଦେହୁଁ,              ଏକ ଭର ାକ� ନୁଦେହୁଁ �ାହା ମୃ�� ୟ୍ଦେର ଦେଶଷ ଦେହବ କିନ୍�� ଏକ ଭର ା �ାହା ଜୀବନଦେର ଦେଶଷ ଦେହବ, 
       ୱ୍ଗ4ଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ଷୃଟି୍କ�୍4ତା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର ଅନନ୍� ଜୀବନ      । ପ�ନର��ଥ୍ି� ଜୀବନ ପ�ନଜ4ନ୍ମର ଜୀବନ

ଅଦେଟ।

    ପ�ନର��ଥ୍ାନ ଜୀବନ ଆଉ କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?     ଏହା ପବି�ର୍ତାର ଜୀବନ ପରି ଦେ
ଖା�ାଏ      । ଏଥିନମିନ୍ଦେ� ଏହା ଏକ ପାରିଭାଷିକ
              ଶବ
୍ ଅଦେଟ। ଏହା ଆଧୟ୍ା�ମି୍କ ପରିପକ୍ୱତାଦେର ଅଭିବୃ
ଧ୍ିର ଜୀବନ ଅଦେଟ। ଏହା �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ  
ୃଶ ଅଧିକର� ଅଧକି

             ଦେହବାର ଜୀବନ ଅଦେଟ। ପାଉଲ ଦେରାମଦେର ଥିବା ମଣଡ୍�ୀକ� କହନ୍�ି ଦେ�ପରି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନ୍ୟ  ହ�ି  ଂ��କ୍� ହଅୁ,  ଅଥ4ା�
“           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଫ� ଉ�ପ୍ନ କରିବା ପାଇୁଁ ଦେ� ମୃ�� ୟ୍ର� ଉଥାପି� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି,   ତାହାଙ୍କ  ହ�ି  ଂ��କ୍�
ହଅୁ ”।

              ଖ୍ରୀଷଟ୍ଧମ4 ପର୍ାଥମିକ ଭାବଦେର ବିଷୟ କ�ର ଏକ ନୂ�ନ ତାଲିକା ନୁଦେହୁଁ �ାହା �� ଦେମ କରିପାର ଓ �� ଦେମ କରିପାର ନାହିଁ   । ତାହା
               ଆଦେ
ୌ ଏହା ନୁଦେହୁଁ। କିନ୍�� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଧମ4 ଏକ ବା�୍4ତା ଅଦେଟ ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶିଷୟ୍ ଦେହଉ

     ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏକ ନୂ�ନ ପର୍କାରର ଜୀବନ,    ପ�ନର��ଥ୍ି� ଜୀବନଦେର ପଥ
ଶ4କ କରା�ାଏ    । ପ�ଣି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�

The 52 Stories of the Bible



276

               ନୂ�ନ ପର୍କାରର  ଷୃଟ୍ ପର୍ାଣୀ ଦେହବାକ� ନମିି4� କରା�ାଏ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ନୂ�ନ  ଷୃଟି୍ଦେର ଆହ୍ଵାନପର୍ାପ�୍ ଅଟ� । ପ�ଣି ଏହି
                ନୂ�ନ  ଷୃଟି୍ର ଏକ ଅଂଶ ଦେ�ଉୁଁଥିକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଏ ତାହା ଏକ  ଷୃଟି୍ ଅଦେଟ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ପାପର ଶକ୍�ି

          ଭାଙ୍ଗି�ାଇଅଛ।ି ପ�ଣି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆଉ ପାପର ଶକ୍�ି ଅଧୀନଦେର ବଞଚି୍ବାକ� ପଡିବ ନାହିଁ,    କିନ୍�� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପ�ନର��ଥ୍ାନ
            ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ପର୍କାରର ବୟ୍କ୍�ି ଦେହବାକ� ଚାହୁଁ� �ାହା ଦେହବାକ� ଈଶୱ୍ର ଆମଭ୍କ� ଚାହୁଁାନ୍�ି    । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�

     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପ�ନର��ଥ୍ାନ ଶକ୍�ି ଅନୁଭବ କର�,         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ବିଷୟ ବ� କରିବାକ� ଚୁଁାହୁ ଈଶୱ୍ର �ାହା
      କହନ୍�ି ତାହା କରିବାକ� ଆମ ପାଇୁଁ  ଦେବ4ା��୍ମ ଅଦେଟ    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଂଘଷ4 କର�ଅଛ� ,   ଦେ ଥିପାଇୁଁ କ୍ଷମା ଅଛି   । କିନ୍��

    ପ�ନର��ଥ୍ାନର ଜୀବନ ଏକ ଅଭିବୃ
ଧ୍ିର ଜୀବନ,           �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  
ୃଶ ଓ ତାହାଙ୍କର  ମ �୍ ପବି�ର୍ତା  
ୃଶ ଅଧିକର� ଅଧିକ
  ଦେହଉଥିବାର ଜୀବନ ଅଦେଟ              । ଆଉ 
ଦିେନ ଦେ ହି ପବି�ର୍ତା  ଂପଣୂ୍4ଣ ଦେହବ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  
ୃଶ ଦେ
ଖା�ିବା ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମ�ହୁଁାମ�ହିଁ ତାହାଙ୍କ�  ୱ୍ଗ4ଦେର ଦେ
ଖିବା।

   ଏହି ପ�ନର��ଥ୍ାନ କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?           ଏହା ଏକ ଜୀବନ ଅଦେଟ �ାହା ଦେମାର ମୃ�� ୟ୍ର� ପ�ନର��ଥ୍ାନର ଲିଖି� ପର୍�ିଶର୍��ି 
ଏି  ।
   ପାଉଲ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣଡ୍�ୀକ� କହନ୍�ି,  ଈଶୱ୍ର [ପିତା]  ପର୍ଭ�ଙ୍କ� [�ୀଶ�]       ପ�ନର��ଥ୍ି� କଦେଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା

  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପ�ନର��୍ଥି� କରିଦେବ        । ଦେ�ଉୁଁ ଶକ୍�ି ପଥରକ� ଏକପାଖକ� ଘ�ଞଚ୍ାଇ ଦେ
ଲା,      ଦେ ହି ଶକ୍�ି �ାହା �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�
             ଶରୀରକ� ଜୀବନ ଦେ
ଲା ତାହା ବିଶୱ୍ର ଶକ୍�ି ଅଦେଟ �ାହା ମୁଁ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମରିବି ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେମା ଜୀବନକ�,    ଦେମା ଆ�ମ୍ାକ� ଓ
         ଶରୀରକ� ଜୀବନ ଦେ
ବ ଆଉ ମୁଁ� ମଧୟ୍ ମୃ�ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ପ�ନର��ଥ୍ି� ଦେହବି।

    ପାଉଲ ଦେରାମୀୟମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି ଦେ� "          ତାହାଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ଦେ� �ୀଶ�ଙ୍କ� ମୃ�� ୟ୍ର� ଉଠାଇଦେଲ ଦେ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର ବା 
 କରନ୍�ି [   ତାହା ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଅଦେଟ,   �ରି୍�ୱ୍ଈଶୱ୍ରଙ୍କ �ୃ�ୀୟ  
 ୟ୍],     �ିଏ ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କ� ମୃ�� ୟ୍ର� ଉଠାଇଦେଲ, 
       ତାହାଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଦେ� �� ମଭ୍ଠାଦେର ବା କରନ୍�ି,        ଦେ ମଧୟ୍ �� ମଭ୍ର ମ�୍4�ୟ୍ ଶରୀରକ� ଜୀବନ ପର୍
ାନ କରିଦେବ।" 

   ତାହା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଅଦେଟ     । ତାହା ଧମ4ଶା �୍ର୍ର ପର୍�ିଜ୍ଞା ଅଦେଟ,        ଦେ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଦେ ହି ପ�ନର��ଥ୍ି� ଶକ୍�ି ମଧୟ୍ �� ମର
ଦେହାଇପାଦେର  । ଦେ
ଖନ୍�� ,               ପ�ଣି ଥଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ� ଦେ� ଏହା �ୀଶ�ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଓ ଦେକବ� �ୀଶ� �ାହାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ମୃ�� ୟ୍

       ପରାଜି� ଦେହାଇଅଛି ପ�ଣି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପ�ନର��ଥ୍ାନ ବଇନା  ୱ୍ରପୂ ଦେହାଇଅଛ।ି

               ପାଉଲ କରିନ୍ଥୀୟମାନଙ୍କ� ଏହି  ମଗ୍ର ମୃ�� ୟ୍ର ପର୍କ୍ରିୟା ଓ �ାହା ମ�୍4�ୟ୍ ତାହାକ� ପର୍�ିଦେରାଧ କରିବା ଓ ଅମରତା  ହ�ି
              ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା ବ �୍ର୍ ପରିଧାନ କରିବା ଓ ମୃ�� ୟ୍ ଭୟର ଅପ ାରଣ କରିବା ବିଷୟଦେର ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେଲଖନ୍�ି  । ୧

     କରିନ୍ଥୀୟ ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେ ଏହା କହନ୍�ି, “           କିନ୍�� ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟରପୂ ବ �୍ର୍ ଓ ଏହି ମ�୍4�ୟ୍ ଶରୀର
    ଅମରତାରପୂ ବ �୍ର୍ ପରିଧାନ କଲା ଉ�ତ୍ାଦେର,     ଏହି ଲିଖି� ବାକ୍ୟ  ଫ� ଦେହବ, “    ଜୟ ମୃ�� ୟ୍କ� ଗ୍ରା କରିଅଛି ” “  । ଦେର ମୃ�� ୟ୍, 

  କାହିଁ ଦେତାର ଜୟ?  ଦେର ମୃ�� ୟ୍,   କାହିଁ ଦେତାର ନାହଡ଼ୁ?”   ମୃ�� ୟ୍ର ନାହଡ଼ୁ ପାପ,    ଆଉପାପର ବ� ବୟ୍ବ ଥ୍ା;    କିନ୍�� ଦେ�ଉୁଁ ଈଶୱ୍ର
        ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ଭ� �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଜୟ ପର୍
ାନ କରନ୍�ି,   ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବା
 ଦେହଉ ”।

              �ୀଶ� ମୃ�� ୟ୍କ� ଜୟ କରିଅଛନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ ହି ଜୟ 
ୱ୍ାରା ଦେ ମୃ�� ୟ୍ର ନାହଡ଼ୁର� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  ୱ୍ାଧୀନତାର ପର୍�ିଜ୍ଞା
      ଦେ
ଇପାରିଦେବ କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଏହା ଦେଶଷ ନୁଦେହୁଁ          । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ� ଏହା ଦେକବ� ନୂ�ନ ପର୍କାର ଜୀବନକ�

   
ୱ୍ାରଟି �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଚିର
ନି,  ବ�
ନି,      ବ4
ା ଉପଦେଭାଗ କରିବାକ� ପର୍ାପ�୍ କର�        । ପ�ଣି ଏହା ଦେକବ� ତାହା �ାହା �� ମଦ୍େଭ
   ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କଠାର� ଆଶା କରିଥିଲ,     �ିଏ ଦେକଦେବ କହି ନ ଥିଲା, "    ମୁଁ� ଜଦେଣ ଉ��୍ମ ଦେଲାକ।"      ଦେ ଏପରି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଦେ�

କହଦିେଲ, "    ମୁଁ� ପ�ନର��ଥ୍ାନ ଓ ଜୀବନ    । ଦେ� ଦେମା'   ଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର,   ଦେ �
ୟ୍ପି ମଦେର,   �ଥାପି ଦେ ବଞଚି୍ବ।"  ପ�ନର��ଥ୍ି�
           ଜୀବନ ଏକ ଜୀବନ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର  ମ �୍ ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ ମାନଙ୍କ ପ�ନର��ଥ୍ାନର ବଇନା 
ଆି�ାଏ।

 ମା�ର୍ ପଞଚ୍ମ�ଃ,      ପ�ନର��ଥ୍ାନର ଜୀବନ ହିଁ ଶାନ୍�ିର ଜୀବନ ଅଦେଟ       । ଏହା ଚିର
ନି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କ ଉପ �ି୍�ିଦେର
                ବା କରିବାର ଏକ ଜୀବନ ଅଦେଟ। �ୀଶ� ପ�ନବ4ାର ଆ �ଅଛନ୍�ି। ଦେ ଦେମାହର ମୃ�� ୟ୍ଦେର ଆ ିଦେବ କିଅବା ଦେମାହର ବଞଚି୍ଥିବା �ାଏ
  ��ଗ ଦେଶଷଦେର ଆ ିଦେବ,    ମା�ର୍ ଦେ ପ�ନବ4ାର ଆ �ଅଛନ୍�ି  ।

   ଏବର୍ୀ ପ� �୍କର ଦେଲଖକ ଦେଲଖନ୍�ି, “           ଦେ ହପିରି ଖ୍ରୀଷଟ୍ ମଧୟ୍ ଅଦେନକକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଥଦେର ମା�ର୍
      ଉ� ୍ଗ4କୃ� ଦେହାଇ 
ଵ୍�ିୀୟ ଥର ପାପ  କାଦେଶ ନୁଦେହୁଁ,     ବରଂ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷାଦେର ଅଛନ୍�ି,   ଦେ ମାନଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣ

  ନମିନ୍ଦେ� 
ଶ4ନ ଦେ
ଦେବ।"            �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ଶିଷୟ୍ମାଦେନ ଏହି ପର୍କାଦେର ଜୀବନ �ାପନ କରିବାକ� ଦେହବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ
      ପ�ନବ4ାର ଦେଫରି ଆ ିବା ନମିନ୍ଦେ� ଆଗ୍ରହଦେର ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଅଛ� , "ଦେବଶ,       ଉ��୍ମ ଓ ବିଶଵ୍ ଥ୍ 
ା �� ମଭ୍ କ�୍4ତାଙ୍କର

       ଆନନ୍
ମୟ  ଥ୍ାନକ� ପର୍ଦେବଶ କର ବାକ୍ୟ ବ�କ� ଶର୍ବଣ କରିବାକ� ଆଗ୍ରହୀ ” ।

       ପ�ଣି �� ମଦ୍େଭ ଜାଣ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ କ�୍4ତାଙ୍କ ଆନନ୍
 କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?        ଏହା ବାଇବଲର ଦେଶଷ ପ� �୍କ ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟ ୨୧
  ଅଧୟ୍ାୟଦେର ବଣ୍4ଣି� ଦେହାଇଅଛି      । ପ�ଣି ଭାବବା
ୀ ଦେ�ାହନ ଦେଲଖନ୍�ି "         ପଦେର ମୁଁ� ଏକ ନୂ�ନ ଆକାଶମଣଡ୍� ଓ ନୂ�ନ ପୃଥିବୀ

ଦେ
ଖିଲି,        କାରଣ ପର୍ଥମ ଆକାଶମଣଡ୍� ଓ ପର୍ଥମ ପୃଥିବୀ ଦେଲାପ ପାଇଥିଲା,     ପ�ଣି  ମ�
ର୍ ଆଉ ନ ଥିଲା     । ପ�ଣି ମୁଁ� ପବି�ର୍
ନଗରୀ, ଅଥ4ା�,୍    ନୂ�ନ �ିରଶୂାଲମକ� ବର [            ଏହା ହିଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଉ ଏହା ହିଁ ତାହା ଦେ�ଉୁଁଠାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବା କରିବାକ� �ିବା]

           ନମିନ୍ଦେ�  ଜଜି୍ତା କନ୍ୟାର  
ୃଶ ପର୍ ୂ�୍� ତା ଦେହାଇ  ୱ୍ଗ4ର� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟର� ଅବ�ରଣ କରିବାର 
ଖିିଲି     । ଆଉ ମୁଁ�  ିଂହା ନ
     ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ମହାଶବ
୍ ଏହା କହବିାର ଶ�ଣିଲି, ଦେ
ଖ,     ମନୁଷୟ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବା  ଥ୍ାନ ଅଛ,ି 

[      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏ
ନ ଉ
ୟ୍ାନର ପଣୂ୍4ଣ ବୃ��୍କ� ଆ ିଅଛ� ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କ  ିଧା �ଖ
 ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର ଦେଫରିଅଛ� ,      �ାହା ଆମଭ୍ ନମିନ୍ଦେ�  
ା ବ4
ା ଈଶୱ୍ର ଚାହିଁଥିଦେଲ]  ଦେ [ଈଶୱ୍ର]    ଦେ ମାନଙ୍କ  ହ�ି ବା କରିଦେବ, 
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    ଆଉ ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଦେଲାକ ଦେହଦେବ,           ପ�ଣି ଈଶୱ୍ର ନଦିେଜ ଦେ ମାନଙ୍କ  ଙ୍ଗଦେର ରହଦିେବ ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷ�ର�  ମ �୍
 ଅଶର୍�ଜ� ଦେପାଛଦିେ
ଦେବ;    ମୃ�� ୟ୍ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ;        ଦେଶାକ କି କ୍ରନ୍
ନ କି ବୟ୍ଥା ଆଉ ଦେହବ ନାହିଁ;      କାରଣ ପବୂ4 ବିଷୟ  ବ� ଦେଲାପ

ପାଇଅଛ।ି"              ପ�ନର��ଥ୍ାନର ଜୀବନ ଏପରି ଏକ ଜୀବନ �ାହା ଶାନ୍�ିଦେର ବା କରା�ାଏ ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ର ପବି�ର୍
  ଈଶୱ୍ର ଓ �ର୍ାଣକ�୍4ତା,     �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଅଦେପକ୍ଷା କର�        । ଏବଂ ତାପଦେର ଶାନ୍�ିର ଏକ ଜୀବନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

     ିଧା �ଖ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର ଚିର
ନି ବା କରା�ାଏ।

୪.  ଏଷଟ୍ରଙ୍କ ପର୍ଶନ୍:    �� ମଦ୍େଭ ପର୍ �୍� � ଅଟ କି?

    ଏଷଟ୍ରର ପର୍ଶନ୍ ବହ�ୁ  ର� ଅଦେଟ, "    �� ଦେମ ପର୍ �୍� � ଅଟ କି?"        �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ଦେହବାକ� �� ମଦ୍େଭ ପର୍ �୍� � ଅଟ
କି?        �� ମଭ୍ର ଜୀବନ ରପୂାନ୍�ରି� ଦେହବାକ� �� ମଦ୍େଭ ପର୍ �୍� � ଅଟ କି?        �� ମଭ୍ର ମୃ�� ୟ୍ର ଭୟକ� ହରାଇବାକ� �� ମଦ୍େଭ ପର୍ �୍� � ଅଟ
କି?          ମମ୍�ଖଦେର ଅବ ଥ୍ି� ଅନନ୍� ଜୀବନ ଦେ
ଖିବାକ� �� ମଦ୍େଭ ପର୍ �୍� � ଅଟ କି?      �� ମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ର  ଷୃଟି୍କ�୍4ତା  ହ�ି ଶାନ୍�ିଦେର

   ରହବିାକ� ପର୍ �୍� � ଅଟ କି?   ଏହା ଏକ ଅଥ4ଦେର, (ABC)    ଏବି ି ପରି  ର� ଅଦେଟ।

                ଏହାର ଅଥ4 ଦେ� �� ଦେମ ନଶିଚ୍ୟ  ୱ୍ୀକାର କରିବା ଆବଶୟ୍କ ଦେ� �� ମର ପାପ 
ୱ୍ାରା �� ଦେମ ନଜି  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କଠାର� ନଜିକ�
 ଅଲଗା କରିଅଛ।

                  �� ମଦ୍େଭ ବିଶୱ୍ା କର ଦେ� �ୀଶ� �ାହାକ� ଦେ ଦେବାଲି କହନ୍�ି ଦେ ତାହା ଅଟନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ �ାହା କହଦିେଲ ତାହା ଦେ କଦେଲ:  ଏକା
         ମୟଦେର ଦେ ହିଁ ଈଶୱ୍ର ଓ ମନୁଷୟ୍ ଅଟନ୍�ି ପ�ଣି ଈଶୱ୍ର-           ମନୁଷୟ୍ ରପୂ ଦେ କ୍ର�ଶଦେର ମୃ�� ୟ୍ ଦେଭାଗ କରିବାକ�  ମଥ4 ଥିଦେଲ ଓ

                  
ଣଡ୍ ପର୍ାପ�୍ କରିବାକ� ଦେ  ମଥ4 ଥିଦେଲ �ାହା �� ମଦ୍େଭ ଦେକଦେବ ଦେ
ଇ ପାରିବ ନୀହିଁ ଏବଂ �� ମଦ୍େଭ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ରହି ପାରିବ ନାହିଁ  ।
               ମା�ର୍ ଦେ �� ମଭ୍ର ପାପ ନମିନ୍ଦେ� 
ଣଡ୍ ଦେଭାଗ କଦେଲ ଦେ�ପରି କି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଚିର
ନି ରହପିାରିବା।

            ତାହାଙ୍କ ଦେଫରି ଆ ିବା ନମିନ୍ଦେ� ଆଗ୍ରହତା  ହ�ି ପର୍�ୀକ୍ଷା କରି �� ମଭ୍ ଜୀବନକ� ତାହାଙ୍କ� ପର୍
ାନ କର।

     ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା �� ମଭ୍କ� ରପୂାନ୍�ରି� କରିବ

       ଆଉ�
ି �� ମଦ୍େଭ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଜଦେଣ ଶିଷୟ୍ ହଅୁ,         �
ି �� ମଦ୍େଭ ଜଦେଣ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ହଅୁ ଦେ�ଦେବ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା
  �� ମଭ୍କ� ରପୂାନ୍�ରି� କରିବ            । ଦେ �� ମଭ୍କ� କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଦେ �� ମଭ୍କ� ଧାମି4କ ଦେବାଲି ଦେଘାଷଣା କରିଦେବ;   �� ମଭ୍ର ପାପ କାଶ�

 ଦେ
ାଷୀ ନୁହୁଁ              । ଆଉ ଦେ �� ମଭ୍କ� ପବି�ର୍ତାଦେର ଅଭିବୃ
ଧ୍ି କର�ଥିବା ଏକ ଜୀବନ ବଂଚିବାକ� ଶକ୍�ି ପର୍
ାନ କରିଦେବ।

  ଏଷଟ୍ରଙ୍କ ପର୍ଶନ୍

           ଏଷଟ୍ରଙ୍କ ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ପ�ନର��ଥ୍ି� ପର୍ଭ�ଙ୍କ� ଦେ
ଖିଦେଲ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ�ପରି �ୀଶ�ଙ୍କ
       ଅନୁଗମନକାରୀମାଦେନ ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିଥିଦେଲ �� ମଦ୍େଭ ଦେ ପରି ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିବ କି?    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ�ଙ୍କ ଶିଷୟ୍ମାଦେନ

    �ୀଶ�ଙ୍କ� ଦେ
ଖିଦେଲ ଦେ ମାଦେନ ଆନନ୍
�ି ଦେହଦେଲ           । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମୃ�� ୟ୍ଦେର �� ମଭ୍ ନମିନ୍ଦେ� ଆ ିଦେବ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆନନ୍
�ି
 ଦେହବ କି?           ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ��ଗ ଦେଶଷଦେର ଦେ �� ମଭ୍ ନମିନ୍ଦେ� ଆ ନ୍�ି �� ମଦ୍େଭ ଆନନ୍
�ି ଦେହବ କି?   �� ମଦ୍େଭ କରିବ କି,  ଦେ�ପରି

 ଥମା କରିଥିଦେଲ,    ତାହାଙ୍କ� ଉପା ନ କରିବ କି?     �� ମଦ୍େଭ ପର୍ଣାମ କରି କହବିି କି, "  ଦେମାହର ପର୍ଭ�,  ଦେମାହର ଈଶୱ୍ର"  କିମବ୍ା
          ପାହାଡ଼ ଅଭିମ�ଦେଖ �� ମଦ୍େଭ ଦେ
ୌଡି଼ ଦେଶୈ� କ�କ� ପଡି଼ବାକ� ଆଉ �� ମଭ୍କ� ଚ� ଣ୍4ଣ କରିବାକ� ପଚାରିବ?

      ପାପ  ହ�ି କାରବାର କରିବାକ� �ୀଶ� ଥଦେର ଆ ି ାରିଅଛନ୍�ି          । ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଏହି ପ�ନର��ଥ୍ାନ ଜୀବନର ଅଂଶୀ ଓ ତାହାଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�
           ଆଗ୍ରହ  ହ�ି ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ� ତାହାଙ୍କ ନଜି ନକିଟକ�  ଂଗ୍ରହ କରିବାକ� ଦେ ଆ �ଅଛନ୍�ି।
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୪୦.  ମହାନ ଆଜ୍ଞା

୧. ପୃଷଠ୍ଭମିୂ

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  � ମାଚାର କାହାଣୀର ଦେଶଷକ� ଆ ିଅଛ�         । �ୀଶ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ ବ�ର କ୍ଷମା ଦେ
ବା ନମିନ୍ଦେ� ମୃ�� ୟ୍ବରଣ
କରିଅଛନ୍�ି;        ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ� ପର୍ଦେବଶାଧିକାର ଦେ
ବା ନମିନ୍ଦେ� ମୃ�� ୟ୍ବରଣ କରିଅଛନ୍�ି     । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ ମୃ�� ୟ୍

                 ଉପଦେର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଅଛନ୍�ି ଦେବାଲି ଦେ
ଖାଇବାକ� ଦେ ମୃ�� ୟ୍ର� ଉଠଅିଛନ୍�ି। ଏହା �ୀଶ�ଙ୍କ ମରଣ ଓ ପ�ନର��ଥ୍ାନ ଓ  ମ �୍
               ଦେଗୌରବ ଓ  ମ �୍ ଆଶଚ୍�4ୟ୍ ଓ ମହମିା ଓ ଶକ୍�ିର ପର୍ ଙ୍ଗ ମଧୟ୍ଦେର ଅଦେଟ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ� ଦେ
ଖିବା ନମିନ୍ଦେ�

            ଅଦେପକ୍ଷା କରିବାକ� ଶିଷୟ୍ମାଦେନ ଗାଲିଲୀର ଉ��୍ରାଞଚ୍�କ� �ାଆନ୍�ି। ଏହି ପର୍ ଙ୍ଗ  ମ୍ରଣକରିବା ଅ�ି ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ
               ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମହାନ ଆଦେ
ଶଦେର 
ୃଷଟି୍ ଦେ
ଉ। ଏଥିର� ଅଲଗା ଦେହବା ଅ�ି  ହଜ ପ�ଣି ତାହା କରିବାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

      �ଦେଥଷଟ୍  ମୟ ବୟ୍ୟ କରି ପାରିବା ନାହିଁ। ଈଶୱ୍ର,          ଦେ� ମହାନ ଆଦେ
ଶ ଦେ
ବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି ଦେ �ୀଶ� ଅଟନ୍�ି ଦେ� ମଦେଲ,  ଦେ�
               ପ�ନର��ଥ୍ି� ଦେହଦେଲ ପ�ଣି ଦେ ହି ଆଶଚ୍�4୍ୟ ଓ ଚମକପର୍
 ଓ ଦେଗୌରବ  ହ�ି ଦେ ମାଦେନ ଗାଲିଲୀର ଉ��୍ରାଞଚ୍�କ� �ାଇ �ୀଶ�ଙ୍କ�

  ାକ୍ଷା� କରନ୍�ି  ।

 ମାଥିଉ ୨୮:     ୧୬ ପ
 ଆରମଭ୍ର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଢ଼� , “     କିନ୍�� ଏକା
ଶ ଶିଷୟ୍ ଗାଲିଲୀକ� �ାଇ,     �ୀଶ� ଦେ�ଉୁଁ ପବ4� ବିଷୟ
 ଦେ ମାନଙ୍କ� କହଥିିଦେଲ,   ଦେ ହି ପବ4�କ� ଗଦେଲ       । ଆଉ ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଦେ
ଖି ପର୍ଣାମ କଦେଲ,      ମା�ର୍ ଦେକହି ଦେକହି  ନ୍ଦେ
ହ କଦେଲ

(    ଦେକହି ଦେକହି 
ଵ୍ଧିାଗ୍ର ଥ୍ ଦେହଦେଲ,           ଦେ ମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ଜାଣିଦେଲ ନାହିଁ ଏହି �ୀଶ�ଙ୍କ� କିପରି ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିବାକ�
ପଡିବ।) ପ�ଣି,       �ୀଶ� ଦେ ମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ ି ଆଳାପ କରି କହଦିେଲ,         ୱ୍ଗ4 ଓ ପୃଥିବୀର  ମ �୍ ଅଧିକାର ଦେମାଦେ� ପର୍
��୍
ଦେହାଇଅଛି  । ଅ�ଏବ,      �� ମଦ୍େଭମାଦେନ �ାଇ  ମ �୍ ଜା�ିର ଦେଲାକଙ୍କ� ପିତା,       ପ��ର୍ ଓ ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ନାମଦେର ବାପ�ି୍ ମ୍
ଦେ
ଇ,      ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ�ଉୁଁ ଦେ�ଉୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେ
ଇଅଛ,ି        ଦେ ହ ିବ� ପା�ନ କରିବାକ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଇ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଶିଷୟ୍ କର;  ଆଉ
ଦେ
ଖ,        ��ଗାନ୍� ପ�4ୟ୍ନ୍�  
ା ବ4
ା ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ  ଙ୍ଦେଗ  ଙ୍ଦେଗ ଅଛ।ି"      �ୀଶ�ଙ୍କ ଆଦେ
ଶ �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମହାନ

  ଆଦେ
ଶ ଦେବାଲି କହଥିାଉ,      ତାହାଙ୍କ ଆଦେ
ଶ ଦେକବ� ଏକା
ଶଙ୍କ ପର୍�ି ନୁଦେହୁଁ,        ମୁଁ� ଏହା ଆଗକ� ଅ�ି  ପ୍ଷଟ୍ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ,  ଏହା
ପର୍              ।ଚୀନ ଇ�ିହା ନୁଦେହୁଁ। ମହାନ ଆଦେ
ଶ  � ମାଚାରର ଉପ ଂହାରଦେର ଅପରିବ�୍4�ି� ରଦେହ। ପ�ଣି ଏହା  ମ �୍  ଥ୍ାନ ବ�ର

         ମ �୍  ମୟ ବ�ର ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ ପର୍�ି ଏକ ଆଦେ
ଶ  ୱ୍ରଦୂେପ ଅପରିବ�୍4�ି� ରଦେହ,    ଆଉପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଏକମା�ର୍ ଶିଷୟ୍ଙ୍କ
   ପର୍�ି ଦେ� ଦେ�ଦେ�
ନି ବଞଚି୍ଅଛ,ି      “       ବଞଦ୍େଚ କିମବ୍ା ବଞଚି୍ବ �ୀଶ� କହନ୍�ି  ୱ୍ଗ4 ଓ ପୃଥିବୀର  ମ �୍ ଅଧିକାର ପର୍
��୍

ଦେହାଇଅଛ।ି"

୨.     ମ �୍ ଅଧିକାର ପର୍
��୍ ଦେହାଇଅଛି

            ଫିଲିପପ୍ୀୟ ମଣଡ୍�ୀକ� ୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର 
ଆି�ାଇଥିବା ପାଉଲଙ୍କ ଉପଦେ
ଶ କ� ମୁଁ�  ମ୍ରଣ କଦେର ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ କହନ୍�ି, 
"     ଏହି କାରଣର� ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ� [�ୀଶ�]   ଅ�ିଶୟ ଉନ୍ନ� କରିଅଛନ୍�ି,       ପ�ଣି  ମ �୍ ନାମ ଅଦେପକ୍ଷା  ଦେବ4ା�କୃ୍ଷଟ୍ ନାମ ତାହାଙ୍କ�

 ପର୍
ାନ କରିଅଛନ୍�ି,  ଦେ�ପରି  ୱ୍ଗ4,          ମ�୍4� ଓ ପାତା�ଦେର ଥିବା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜାନୁ �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର ନ� ଦେହବ, ପ�ଣି,  ପିତା
          ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜିହ୍ୱା �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ ପର୍ଭ� ଦେବାଲି  ୱ୍ାକାର କରିବ।"     ମ �୍ ଅଧିକାର �ୀଶ�ଙ୍କ�

 ପର୍
��୍ ଦେହାଇଅଛି               । �ୀଶ� ପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି। �ୀଶ�  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି। �ୀଶ� ପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି। ଦେ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର
                ମ �୍ ବିଷୟ ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି। ଦେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ଓ ଦେ ପର୍ଭ�ମାନଙ୍କ ପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି। ପ�ଣି

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହି ପାର� ଦେ�,    ବା �୍ବ ଭାବଦେର ଏହା କ'    ଣ ଅଥ4 ପର୍କାଶ କଦେର,       ତାହା ପ�ରାପ�ରି ଚିନ୍ତା କରିବାକ� ମୁଁ� �� ମଭ୍କ�
            ନମିନ୍�ର୍ଣ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ କାରଣ ଏହା ତାହାଙ୍କ ଅଧିକାର ବିଷୟଦେର ଏହାର ପର୍ ଙ୍ଗ ମଧୟ୍ଦେର ହିଁ ଅଛ,ି    ତାହା ଦେ ମହାନ
   ଆଦେ
ଶଦେର ଉଚଚ୍ାରଣ କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି          ।  ମ �୍ ଅଧିକାର �ୀଶ�ଙ୍କ� ପର୍
��୍ ଦେହାଇଅଛି ଏହା କହବିାର ଅଥ4 କ'  ଣ

  ମପ୍ା
ନ କଦେର?          ର� ଭାବଦେର ଏହାର ଅଥ4 ଦେ� ଦେ  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ,     ଦେ  ମ �୍ ବିଷୟର ପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି  ।

          ପ�ଣି ତାହାର ଅଥ4 ଦେ� ଦେ ପର୍ାକୃ�ିକ ଜଗ� ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି        । ଦେ ପର୍ାକୃ�ିକ ଜଗ�ଦେର ଥିବା ବୃହ� ବୃହ�
                  ବିଷୟ ବ� ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି। ଦେ ବାୟ� ଓ ବୃଷଟି୍ ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି। ଦେ ପୀଡା ଓ ମୃ�� ୟ୍ ଉପଦେର
     ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି। ଦେ ଆଗ୍ଦେନୟଗିରି ବ� , ଭମିୂକମପ୍ ବ� ,       ଦେତାଫାନ ବ� ଓ ଘ�ଣ୍4ଣିବା�ୟ୍ା ବ� ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ

ଅଟନ୍�ି।

            ମା�ର୍ ଦେ ପର୍ାକୃ�ିକ ଜଗ�ଦେର ଥିବା କ୍ଷ�
ର୍ କ୍ଷ�
ର୍ ବିଷୟ ବ� ଉପଦେର ମଧୟ୍  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି   । ଦେ DNA 
(ଡି.ଏନ.ଏ)        ଓ ଜୀବଦେକାଷ ଗଠନ ପର୍ଣା�ୀ ବ� ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି         । ଦେ ବି
�ୟ୍� ଅଣ� ବ� �ାହା �� ମ ଓ ଦେମା

               ଶରୀରଦେର ମ�ୂ କଣିକା  ବ�କ� ବୃ�ତ୍ାକାରଦେର ଗ�ି କରାଉଅଛି ଦେ  ବ� ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି। ଦେ  ଂକ୍ରମି� କର�ଥିବା
              ଜୀବାଣ� ବ� ଓ ରକ୍ଷା କର�ଥିବା ଶଦ୍େଵ� ଅଣ�ଦେକାଷ ବ� ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି। ଦେ ପର୍ାକୃ�ିକ ଜଗ� ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍

 ଶା କ ଅଟନ୍�ି।
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        ଦେ  ମ �୍ ମାନବ ପର୍ାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପଦେର ମଧୟ୍  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି      । ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ମୀପ ଥ୍ ମାନବ
ପର୍ାଧିକାରୀମାନଙ୍କ;           ମାନବ���୍ୱ୍  ମୱ୍ନ୍ଧୀୟ ଦେ ୈନ୍ୟ
� �ାହା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ  ମୟଦେର 
�
4ମୟ୍ ଓ ଅଦେଜୟ ଜଣାପଦେଡ; 

            ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହରଗ�ଡିକ ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ରାଜୟ୍ ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଦେ
ଶର ଦେ ୈନ୍ୟ
� ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି।
              ଦେ ଅଜା� ବଧ କରିବାକ� ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର�ଥିବା ରାଜଦେନୈ�ିକ ଶକ୍�ି ବ� ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି। ଈଶୱ୍ର ଏପରିକି

            ଦେ�ାଜନାକରା�ାଇଥିବା ପି�ୃ�ୱ୍ ମା�ୃ�ୱ୍ ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି। ବ�୍4�ମାନ ଦେଗାଟିଏ ଦେ ଦେକଣଡ୍ ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ହି
              ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କର। ଦେ  ମୀପ ଥ୍ ମାନବ ପର୍ାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି। ଦେ 
ୂରବ�୍4�ୀ ମାନବ

           ପର୍ାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି। ଈଶୱ୍ର ଉ��୍ର ଦେକାରିଆର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍�ି। ଈଶୱ୍ର ଆଦେଲ-
   କ୍ଷ�
ା ଜାଲ�ନ୍�ର୍ର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍�ି       । ଦେ ବି ମି୍� ନୁହନ୍�ି। ଦେ ଜାଣନ୍�ି କ'        ଣ ଘଟ� ଅଛି ଓ �ଥାପି ଦେ  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ

ଅଟନ୍�ି    ।

       �ୀଶ� �ଥାପି ଆ�ମି୍କ ଜଗ� ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି         ।  ମ �୍ ଅଧିକାର ତାହାଙ୍କ� ପର୍
��୍ ଦେହାଇଅଛ।ି ଦେ ମନ୍

            ଆ�ମ୍ା ଓ ଶୟତାନ ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି। ଦେ ଦେ
ୈବିକ ଓ ଆକ୍ରମଣା�ମ୍କ ଲଣଡ୍ା 
�, ଭ�ତା�ମ୍ା, ଗ�ଣିଆ,  ଦେଭୌ�ିକ

          ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭାଗ୍ୟଫ� ଜାଣିବା ପାଇୁଁ ବୟ୍ବହ�ୃ କାଡ4 ବ� ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି      । ଦେ ଆ�ମି୍କ ଜଗ� ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍
 ଶା କ ଅଟନ୍�ି।

      ଦେ ବିଶୱ୍ ଧମ4 ମହୂ ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି       । ଦେ ମ� ଲମାନଧମ4ାବଲମବ୍ୀ ଓ ଦେବୌ
ଧ୍ଧମ4ାବଲମବ୍ୀ ଓ
             ହନି୍
�ଧମ4ାବଲମବ୍ୀ ଓ 
ୃଶୟ୍ମାନ ବ �୍� ଗ�ଡି଼କର ବିଶୱ୍ା ୀମାନଙ୍କ ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି। �ୀଶ� ମମ4ନ ଓ �ିଦେହାବା
                  ବିଶୱ୍ା ୀମାନଙ୍କ ଓ ନୂ�ନ ��ଗ ଓ ଭିନ୍ନ ଆ�ମ୍ା ଓ ଅନ୍ଧ ବିଶୱ୍ା ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି। ଆଉ 
ଦିେନ ଏହି  ମ ଦ୍େ�

               ଦେଲାଦେକ ଵଶୟ୍ତାଦେର ଜାନୁ ନ� କରିଦେବ ଓ ବିଚାରଦେର  ମ �୍ ଅଧିକାର ପର୍
��୍ ଦେହାଇଥିବା �ୀଶ�ଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ଜାନୁ ନ�
   କରିଦେବ।

        �ୀଶ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ିର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଅଂଶ ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି       । ଦେ ଦେମାହର ଇଚଛ୍ା ମହୂ ଓ ଲକ୍ଷୟ୍ ମହୂ
                ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି। ଦେ ଦେମାର ଅଥ4 ଓ ଦେମାର  ମୟ ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି। ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ

      
କ୍ଷତା ମହୂ ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ୱ୍ାଭାବିକ କା�4ୟ୍ କରିବାଦେର ବିଫ�ତା ମହୂ,  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅ�ୀ�,  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ
     ଭବିଷୟ୍� ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି         । ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ନ୍ତାନଗଣ ଓ ବନ୍ଧ�ଗଣ ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ

  ପର୍�ିଵା ୀମାନଙ୍କ ଓ  ହ-     କା�4୍ୟକାରୀମାନଙ୍କ ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି      । �� ମଦ୍େଭ ଧାରଣା ପାଅ କି?

    �ୀଶ�  ମ �୍ ବିଷୟର ପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି        । ଦେ  ମ �୍ ବିଷୟ ଉପଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି,     ଦେ �ୀଶ� ଅଟନ୍�ି �ାହାଙ୍କ�  ମ �୍
       ଅଧିକାର ପର୍
��୍ ଦେହାଇଅଛି ଦେ� �� ମଭ୍କ� ଓ ଦେମାଦେ� କହନ୍�ି, "   �ାଅ ଶିଷୟ୍ କର       । �ାଇ  ମ �୍ ଜା�ିର ଦେଲାକଙ୍କ� ଶିଷୟ୍ କର।"

୩. "ଅ�ଏବ,       �� ମଦ୍େଭମାଦେନ �ାଇ  ମ �୍ ଜା�ିର ଦେଲାକଙ୍କ� ଶିଷୟ୍ କର"

            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା ବିଷୟଦେର ଆଶଚ୍�4୍ୟ ଦେହାଇ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପ�4୍ୟାୟଦେର ବହ�ୁ  ମୟ
ବିତାଉ              । ମୁଁ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଉଥିଲି ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେମାଦେ� ଏକ ନମବ୍ର ପର୍ଶନ୍ ପଚାର ଗଲା, "   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା
କ'ଣ?   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା କ'ଣ?        ଦେ ହି ପର୍ଶନ୍ ପର୍�ି ଉ��୍ର ବା �୍ବ ରଦୂେପ  ର� ଅଦେଟ,     ଏହା ବା �୍ବ ରଦୂେପ  ପ୍ଷଟ୍ବା
ୀ
ଅଦେଟ               । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା ଦେହଉଛି ଦେ� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଶିଷୟ୍ କର। ଦେ ଠାଦେର।  ମୟ। ଆଦେଲାଚନାର ଦେଶଷ। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା

      ବିଷୟଦେର ଆଉ ଅଧିକ  ମୟ ନଷଟ୍ ଦେହଲା ନାହିଁ।

       ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା ଦେହଉଛି ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଜଦେଣ ଶିଷୟ୍ ହଅୁ,    �� ମଦ୍େଭ ପବି�ରି୍କରଣ ଅନୁ ରଣ କର,   ୧ ଦେଥ ଲନୀକୀୟ ୫   । ଆଉ
               ତାପଦେର �� ମଦ୍େଭ ଅଧିକ ଶିଷୟ୍ କର। �� ମଭ୍ର ଓ ଦେମାହର ଜୀବନଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା ଦେହଉଛି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶିଖ�ଥିବା
 ବୟ୍କ୍�ି ଦେହଉ;     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ଅନୁଗାମୀକାରୀ ଦେହଉ;      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶିଷୟ୍ ଦେହଉଆଉ ��ପ୍ଦେର

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଧିକ ଶିଷୟ୍ କର�     । 
ଵ୍ଗି�ଣ ବିଷୟଦେର �� ମଦ୍େଭ କ'   ଣ ଅନୁଭବ କର?    ଖର୍ୀଷଟ୍ୀୟାନମାଦେନ 
ଵ୍ଗି�ଣ କର�ଥିବା
 ବୟ୍ବ ାୟଦେର ଅଛନ୍�ି       । ତାହା ହିଁ କରିବାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏଠାଦେର ଅଛ� ,      ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ ନମିନ୍ଦେ� ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ� 
ଵ୍ଗି�ଣ

କରିବାକ�  ।

“ଅ�ଏବ?”  ଶବ
୍କ� ଦେ
ଖନ୍�� ,     ଦେ�ପରି ଦେମାର ବୃ
ଧ୍ ଶିକ୍ଷକ କହଥୁିଦେଲ, “     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଏକ ଅ�ଏବ ଦେ
ଖ, 
      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ପଚାର ଦେ ଠାଦେର ଏହାର କାରଣ କଅଣ।"        ଏହା ଦେହଉଛି କାରଣ  ମ �୍ ଅଧିକାର �ୀଶ�ଙ୍କ� ପର୍
��୍ ଦେହାଇଅଛି  ।

         ଏହା ଦେହଉଛି କାରଣ ଦେ� ଦେ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଅଟନ୍�ି,     ଦେ କିଏ ଦେ ହି କାରଣ  କାଦେଶ,   ଦେ�ଣ� ଦେ 
     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କହି ପାରନ୍�ି ଦେକବ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ'       ଣ କରିବା ଉଚି� ନୁଦେହୁଁ ମା�ର୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ'   ଣ କରିବା ଆବଶୟ୍କ  ।

         ପ�ଣି  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ଓ ପର୍ଭ�ମାନଙ୍କ ପର୍ଭ� କହନ୍�ି, "   �ାଅ ଶିଷୟ୍ କର    । ଦେମା ନମିନ୍ଦେ�
  ଅନୁଗାମୀକାରୀମାନଙ୍କ� ନମି4ାଣ କର।"      �� ମଦ୍େଭ ଜାଣ କି ଦେ ହି ବିଷୟଦେର କ'   ଣ  ୱ୍�ନ୍�ର୍ କର�ଅଛ?ି    ଦେମାର ଆଶଚ୍�4୍ୟ କରିବାର

     ନାହିଁ ଦେମାର ବୟ୍ବ ାୟ �ାହା ବି ଦେହଉ      । �ାହାକିଛି  ୱ୍�ନ୍�ର୍ କା�4ୟ୍ଦେର ମୁଁ� ଅଛ,ି        ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ� ଏହି ପୃଥିବୀଦେର ଦେମାହର ରହଥୁିବାର
              ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ଦେହଉଛି ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା ଦେ ଦେମା ଜୀବନଦେର କରିଥିବା କା�4ୟ୍କ� ପର୍�ିରପୂ  ଷୃଟି୍ କରି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�

 ଦେଗୌରବ କରିବା              । ଦେମାର କା�4୍ୟ ଶିଷୟ୍ କରିବା ଅଦେଟ।  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଏହା କରିବାକ� ଦେମାଦେ�
               କ�ହା�ାଇଅଛ।ି ପ�ଣି ବା �୍ବରଦୂେପ ଏଠାଦେର ଶାନ୍� ବିଷୟ ଦେହଉଛି ଦେ� ମୁଁ� ଦେକହି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କର ଅନୁମ�ି ଆବଶୟ୍କ କର� ନାହିଁ।
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         �
ି ମୁଁ� ଦେକହି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ  ହ�ି �ୀଶ�ଙ୍କ ଅଂଶ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ,       ଦେ�ଦେବ ଦେ ମାନଙ୍କ ଅନୁମ�ି ପଚାରିବାକ� ଦେମାଦେ� କିଛି
  କରିବାକ� ପଦେଡ ନାହିଁ             । ଦେ ମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅନୁମ�ି ପଚାରିବାକ� ଦେମାଦେ� କିଛି କରିବାକ� ପଦେଡ ନାହିଁ। ବି
ୟ୍ା�ୟ ଦେବାଡ4ର
              ଅନୁମ�ି ପଚାରିବାକ� ଦେମାଦେ� କିଛି କରିବାକ� ପଦେଡ ନାହିଁ। ଅନୁମ�ି ନମିନ୍ଦେ� ଦେମାହର ନଦିେୟାଜକଙ୍କ� ପଚାରିବାକ� ଦେମାଦେ� କିଛି କରିବାକ�

           ପଦେଡ ନାହିଁ। ଅନୁମ�ି ନମିନ୍ଦେ� ରାଜଦେନୈ�ିକ ଶକ୍�ି ମହୂକ� ପଚାରିବାକ� ଦେମାଦେ� କିଛି କରିବାକ� ପଦେଡ ନାହିଁ, କାହିଁକି?  କାରଣ
 ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା,           ପର୍ଭ�ମାନଙ୍କର ପର୍ଭ� ଦେ�  ମ �୍ ଅଧିକାର ଓ  ମ �୍ ବା �୍ବ ଶକ୍�ି ଅଧିକାର କରନ୍�ି,  ଦେ କହଦିେଲ, 

"   �ାଇ ଶିଷୟ୍ କର"    ଆଉତାହା  ୱ୍�ନ୍�ର୍ ଅଦେଟ   ।

                ଦେ�ଣ� ଜଦେଣ ଛା�ର୍ ରଦୂେପ ମୁଁ� ପର୍ଶ �୍ କକ୍ଷ ବ� ଦେର ଚାଲୁଅଛି କି କିମବ୍ା ମୁଁ� ମଧୟ୍ାହ୍ନ ଦେଭାଜନ ପର୍ଦେକାଷଠ୍ଦେର କା�4୍ୟଦେର ଅଛି କି
       କିମବ୍ା ମୁଁ� ଦେମାର ପର୍�ିଵା ୀ  ହ�ି ବା�୍4ତାଳାପ କର�ଅଛି କି,      ମୁଁ� ବ� ଦେଝ ଦେ� ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ ରାଜ
ୂ�;     ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ ବା�୍4ତାବାହକ ପ�ଣି
                     ଦେ�ରପୂ ମୁଁ�  ାକ୍ଷୀ ଓ ଦେ�ରପୂ ମୁଁ� ଅଂଶ ବି�ରଣ କଦେର ଓ ଦେ�ରପୂ ମୁଁ� ବଞଦ୍େଚ ଓ ଦେ�ରପୂ ମୁଁ� ପର୍ଚାର କଦେର ଦେ ରପୂ ତାହା ଦେମା
               ପଛଦେର ଓ ଦେମା ପାଖଦେର ଓ ଦେମା  ମମ୍�ଖଦେର  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ପର୍ଭ� ଛଡିା ହଅୁନ୍�ି �ାହାର  ମ �୍ ଅଧିକାର ଅଛ,ି    ଦେ ଦେମାଦେ� ଓ
 �� ମଭ୍କ� କହଅିଛନ୍�ି, "    ମୁଁ� ଅଧିକ ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ� ଚାଦେହୁଁ।"         ପ�ଣି �
ି ଦେକହି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଏହା ପ ନ୍
 କଦେର ନାହିଁ,  ଏହା କଷଟ୍କର! 

       ଦେ ମାନଙ୍କ� �� ମଦ୍େଭ କିମବ୍ା ମୁଁ� ଉ��୍ର ଦେ
ଇ ପାରିବା ନାହିଁ  ।

         ବ�୍4�ମାନ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା କିପରି କର� ଦେ ଥିଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ହଏୁ� ଚ�� ର ଦେହାଇଥାଇପାର�    । ମା�ର୍  ବ4 ଦେଶଷଦେର, �
ଓି, 
    ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଉ��୍ର 
ଏି ନାହିଁ,      ମୁଁ� ଦେମାହର ପର୍�ିବା ୀଙ୍କ� ଉ��୍ର 
ଏି ନାହିଁ,     ମୁଁ� ରାଜଦେନୈ�ିକଗଣକ� ଉ��୍ର 
ଏି ନାହିଁ,  ମୁଁ�

 ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� 
ଏି                 । ପ�ଣି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ମ �୍ ଅଧିକାର ଅଛି ଓ ଈଶୱ୍ର ଦେମାଦେ� କିଛି ବିଷୟ କରିବାକ� କହଦିେଲ ଆଉ ତାହାଙ୍କ
ଅନୁଗ୍ରହଦେର,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା କରିବା।

             ମୁଁ� ଜାଦେଣ ମହାନ ଆଦେ
ଶ ବିଷୟଦେର �� ମଦ୍େଭ ବା�୍4ତାଳାପ ଆରମଭ୍ କରିବା କ୍ଷଦେଣ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଅଦେନକଙ୍କଠାଦେର
 ଧୱ୍ଜା ବ� ଦେଶାଇପଦେଡ଼              । ମୁଁ� �� ମଭ୍କ� ଏହା ଅ�ି  ପ୍ଷଟ୍ରଦୂେପ ଶ�ଣିବାକ� ଚାଦେହୁଁ। ମହାନ ଆଦେ
ଶ ଏହି ଦେକାଠରୀଦେର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଏକାକୀ

                ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ପର୍ଦେୟାଗ କଦେର। ଦେ� �ୀଶ�ଙ୍କର ଶିଷୟ୍ ଦେକହି ଜଦେଣ ଦେ ହି 
ାୟି�ୱ୍ର� ମ�କ୍� ନୁଦେହୁଁ। ମହାନ ଆଦେ
ଶର� ଦେକହି ଜଦେଣ
   ଦେହଦେଲ ମ�କ୍� ନୁଦେହୁଁ। "�ାଅ"       ଶବ
୍ ଦେବୈଷୟିକ 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣର� ଏକ ଆଦେ
ଶ  ଚୂକ ନୁଦେହୁଁ   । ମହାନ ଆଦେ
ଶଦେର,   ବା �୍ବ ଭାବଦେର
  ଦେକବ� ଏକଆଦେ
ଶ,        “  ଏକ ଆଦେ
ଶ  ଚୂକ ଶବ
୍ ଅଛି ଆଉ ତାହା ଶିଷୟ୍ କର" ଅଦେଟ।

              ଦେକଦେ�କ ଦେଲାକଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଏପରି ଦେହବ ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ� �ିବାକ� ପଡିବ ଦେବାଲି
�ାଉଅଛନ୍�ି,        କାରଣ ଦେ ମାଦେନ  ମ �୍ ଜା�ିର ଦେଲାକଙ୍କ� ଶିଷୟ୍ କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି       । ମା�ର୍ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ମହାନ

    ଆଦେ
ଶ  ମାନ ଭାବଦେର ପର୍ଦେୟାଗ କଦେର,   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ ମାନଙ୍କ�,     ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବା ଗୃହଦେର ରହନ୍�ି (  ଏହା ବା ଗୃହ
ନୁହୁଁ,    ଏହା ମଇଳାର ମାଟି ଦେଟଳା)          ମା�ର୍ ଦେ ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନଜି ଦେ
ଶଦେର ରହନ୍�ି କାରଣ

      ଦେ
ଶ ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଆମଭ୍ର ଦେ
ଶ ଏକ ଅଂଶ ଅଦେଟ       । ଦେ�ଣ� �� ମଦ୍େଭ �ାଅ କିମବ୍ା �� ମଦ୍େଭ ର�ହ,     ମହାନ ଆଦେ
ଶ  ମ ଭାବଦେର
 ମାନ;     କିନ୍�� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଶିଷୟ୍ କରିବାକ� ପଡିବ         । ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେରାପଣ କରିଅଛ� ଫ� ଲ ଫ� ଟ� ଅଛି କିଅବା

               ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଦିେଜ ମ�ୂ ଉପାଡି ଦେ
ଉଅଛ� ଓ ଆମଭ୍ ନଜିକ� ଦେକୌଣ ିଠାଦେର ୟ�କ୍ଦେରନ ପରି ଦେରାପଣ କର�ଅଛ� । ମହାନ ଆଦେ
ଶ
                � ମାଚାରର କାହାଣୀର ଚରମ ବିନ୍
� ରଦୂେପ 
ଣଡ୍ାୟମାନ ହଏୁ ପ�ଣି ଏହା �ୀଶ�ଙ୍କ  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଅଧିକାର ଓ ଶକ୍�ିର ପର୍ ଙ୍ଗ

          ମଧୟ୍ଦେର ଦେ�ଉୁଁଥି ନମିନ୍ଦେ� ଆମଭ୍ ପର୍ଦେ�ୟ୍କଙ୍କ� ଶିଷୟ୍ କରିବାକ� ଦେ ଆହ୍ୱାନ 
ଅିନ୍�ି। ବହ!

      ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛି ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ତାହା କରିବା?     ଶିଷୟ୍ କରିବାକ� �� ମଦ୍େଭ କିପରି �ିବ? ଦେ ୌଭାଗ୍ୟକ୍ରଦେମ,  �ୀଶ�
          ପର୍ ଙ୍ଗଦେର ଜାରି ରଖନ୍�ି ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ଶିଷୟ୍ କରିବା ତାହା ଆମଭ୍କ� କହନ୍�ି      । ପ�ଣି ଏହା ଅ�ି କମଦେର 
�ଇ- 

  ପ
କ୍ଦେଷପ ପର୍କ୍ରିୟା ଅଦେଟ   ।

କ.   ଦେ ମାନଙ୍କ� ବାପ�ି୍ ମ୍ ଦେ
ଇ

 ନମବ୍ର ଏକ,            ପିତା ଓ ପ��ର୍ ଓ ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ନାମଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ� ବାପ�ି୍ ମ୍ ଦେ
ଇଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶିଷୟ୍ କର�  ।
           ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  � ମାଚାରଦେର ଜଡି� ଦେହଉ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମହାନ ଆଦେ
ଶକ� ପା�ନ କରିବାକ� ଆରମଭ୍

         କର�। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେଲାକମାଦେନ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶିଷୟ୍ ଦେହଉଥିବାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଡି� ରହ,ୁ   ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
     ମହାନ ଆଦେ
ଶକ� ପା�ନ କରିବାକ� ଆରମଭ୍ କର�       । ପ�ଣି �ହିଁ ଉ�ତ୍ାଦେର ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ରି୍�ୱ୍ଈଶୱ୍ରଙ୍କ: ପିତା,  ପ��ର୍

      ଓ ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ନାମଦେର ନୂ�ନ ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ� ବାପ�ି୍ ମ୍ ଦେ
ଉ,    ଦେ ପରି ଦେ ମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ଶବ
୍ ବ� ,  ଦେ ମାନଙ୍କ
             କ୍ରିଆ ବ� ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବ� 
ୱ୍ାରା ଦେ ମାଦେନ ଦେଘାଷଣା କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କର ଶିଷୟ୍ମାଦେନ

ଦେହାଇଅଛନ୍�ି    ।

  ଏହା ବ� ଡ଼ାଇବା ନୁଦେହୁଁ,     ଏହା ଜ�ଦେର ନମିଜଜ୍ନ କରିବା ନୁଦେହୁଁ,       ଏହା ବହ�ୁ ଜ� ମଧୟ୍ର� ବାହାରି ଆ ିବା ନୁଦେହୁଁ,     ଏହା ବା �୍ବ ଅଦେଟ ଦେ�
             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶିଷୟ୍ଦେର ପରିଣ� ଦେହଉଥିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ  ହ�ି ଜଡି଼� ଅଟ� ଆଉ ନୂ�ନ ଶିଷୟ୍ମାଦେନ ଦେଘାଷଣା କରିବାକ�

            ଚାହାନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ନୂ�ନ ପରିବାର ମହୂଦେର  
 ୟ୍ ଅଟନ୍�ି ପ�ଣି ତାହା ବାପ�ି୍ ମ୍ର  ବ� ବିଷୟ ଅଦେଟ      ।

 ପ�ଣି ପ�ନବ4ାର,            ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ମଦ୍େଭ  � ମାଚାର ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରିବାକ� ଆରମଭ୍ କର ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�
        ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଅଦେନକଙ୍କ ଭି�ଦେର କିଛି ବିଷୟ ଅଛି �ାହା କଦେହ,  ଠକି ଅଛ,ି   ବ� ଠକି,    �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ବିଷୟଦେର

     କଥାବା�୍4ତା କରିପାର କାରଣ  ବ�କଥା ବିଚାର କଲାପଦେର,    ମୁଁ� ଜଦେଣ ପର୍ଚାରକ ନୁଦେହୁଁ       । ଏହା ବା �୍ବଦେର ଦେମା ପର୍�ି ପର୍��ଜୟ୍
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               ନୁଦେହୁଁ। ତାହା ଦେମାର 
ାନ ନୁଦେହୁଁ। �� ଦେମ ଜାଣ ଦେମାର 
ୟାକରିବାର 
ାନ ଅଛି ଦେ�ଣ� ଦେଲାକମାନଙ୍କ� 
ୟା ପର୍
ଶ4ନ କର�ଅଛ।ି"  ପ�ଣି
 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହୁ, "    ତାହା ଦେମାର 
ାନ ନୁଦେହୁଁ             । ତାହା ଦେକହି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କର 
ାନ ଅଦେଟ ଓ ଦେ�ଣ� ଦେ ମାଦେନ  � ମାଚାର ପର୍ଚାର

କରିପାରିଦେବ।"           ଦେ ମାନଙ୍କ  ୱ୍�ନ୍�ର୍ 
ାନ ନବିି4ଦେଶଷଦେର ମହାନ ଆଦେ
ଶ ଦେହଉଛି  ମ �୍ ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଉ
ଧ୍ଷିଟ୍  ।
              ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଓ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା �ାହା ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ଦେ
ଉଥିବାର 
ୟାର ପର୍ ଙ୍ଗ

       ଭି�ଦେର ବି�ରଣ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଅଧିକ�ର ଉ��୍ମ  ଥ୍ାନ କ'  ଣ ଅଦେଟ।

           � ମାଚାର ରା ତ୍ା ଦେକାଣ ଓ �ମଭ୍� ଉ
ଧ୍ିପନ୍ନା ବ� ଦେର  ାକ୍ଷୟ୍ ଦେ
ଉଥିବା ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ�ର ଅଧିକ,   ଦେ ଗ�ଡିକ ପରି
 ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ,           କାରଣ  � ମାଚାର ଘଦେଟ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମର ଅନ୍�ଃକରଣ ବ� ନରିାଶାଦେର ଆମର ପର୍�ିଵା ୀ ପାଇୁଁ

             ଭାଙ୍ଗି�ାଏ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମରଆଣଠ୍�  ବ� ପା�� ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� କହବିାକ�  �ଦେ�ାଗ ଦେ
ବା ନମିନ୍ଦେ�
      ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ପର୍ାଥ4ନା କର� ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ନକ4ଗାମୀ ଦେହଉଅଛନ୍�ି      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ପର୍ାଥ4ନା କରି କହ,ୁ 

"             ଦେମାଦେ� ଏପର୍କାର ବୟ୍କ୍�ି କର ଦେ� ଏହା ଏଦେ�  ପ୍ଷଟ୍ ଦେ� ମୁଁ� ନକ4ଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର।"       ପ�ଣି �� ଦେମ ଦେ ଠାକ� �ିବାକ� ଚାହୁଁ ନାହିଁ
   କାରଣ ଈଶୱ୍ର ଦେ ଠାଦେର ନାହୁଁାନ୍�ି।

           ଈଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� �ାହା କରିଅଛନ୍�ି ଦେ ଥିନମିନ୍ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଭ୍ର ମ�ଖ ଧନ୍ୟଵା
ାପ4ଣଦେର ପଣୂ୍4ଣ ହଏୁ, 
  ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�  � ମାଚାର ଘଦେଟ             । ଏହା ଦେକବ� ଆମ ମ�ଖର� ଢ଼଼ା�ି 
ଏି। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମ�ଖ ବ� ଦେଖାଲିଦେ
ଉ ଓ

        ଆମଭ୍ ମ�ଖ ବ�ର� ପର୍ଶଂ ା ଓ ଧନ୍ୟଵା
ାପ4ଣ ଓ �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମ ବାହାଦେର,      ଦେଲାକମାଦେନ ଜାଣନ୍�� ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍�ନ୍�ର୍
ଅଟ�   ।

               � ମାଚାର ଘଦେଟ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମର ପରିବ�୍4�ି� ଜୀବନ ପର୍ଚାର କଦେର ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଦେମାର ଅନ୍�ଃକରଣ ପରିବ�୍4�ନ କଦେଲ
   ’           ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�  � ମାଚାର ଘଦେଟ ତା ପଦେର ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଆଶା ବୟ୍ାଖ୍ୟା କର� ଦେ�ଉୁଁ ଆଶା ଜଗ�ଦେର

ନାହିଁ   ’                । ପ�ଣି ତା ପଦେର ଦେଲାକ �� ମଭ୍ ନକିଟକ� ଆ ନ୍�ି ଓ ଦେ ମାଦେନ �� ମଭ୍ର ବାକ୍ୟ ବ� ଶ�ଣନ୍�ି ଓ ଦେ ମାଦେନ �� ମ ଜୀବନ ଦେ
ଖନ୍�ି
  ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ କହନ୍�ି,    �� ମଭ୍ ବିଷୟଦେର ଭିନ୍ନ କ'  ଣ ଅଦେଟ? "   ଆଉ �� ଦେମ କ�ହ,        ଦେମାଦେ� �� ମକ� ଏ ବି  ି କହବିାକ� 
ଅି    । ମୁଁ�  ୱ୍ୀକାର
                    କଲି ଦେ� ମୁଁ� ଜଦେଣ ପାପୀ ଥିଲି। ମୁଁ�  �ୟ୍ତା ଗ୍ରହଣ କଲି ଦେ� ଦେମାର ପାପ ଦେମାହର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଠାର� ଦେମାଦେ� ପୃଥକ କଲା। ମୁଁ�

                  ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� କ୍ର�ଶଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ଦେମାର ପାପ ପାଇୁଁ 
ଣଡ୍ ଦେଭାଗ କଲା। ଦେ ଏହା  ମଭ୍ବ କଲା କାରଣ ଦେ ଈଶୱ୍ର-
 ମନୁଷୟ୍ ଅଟନ୍�ି                    । ଆଉ ମୁଁ� ଦେମା ଜୀବନକ� ତାହାଙ୍କ� ଅପ4ଣ କଲି। ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଦେହଲି ଓ ମୁଁ� ଆଉ ଦେମା ପାଇୁଁ ନୁହୁଁ କିନ୍��
        ତାହାଙ୍କ ଦେଗୌରବ ପାଇୁଁ ବଞଚି୍ବି। ଦେ ହି କାରଣର� ମୁଁ� ଭିନ୍ନ ଅଦେଟ।"        ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ଧାନ ଅଂଶ ନମିନ୍ଦେ� ତାହା ଦେହଉଛି ବା �୍ବ

   � ମାଚାର ଦେ ହପିରି ଦେ
ଖା�ାଏ  ।

       ଦେ�ଣ� �� ମଭ୍କ� ପର୍ଶନ୍ ବନ୍
 କରିବାର ଓ ନଜିକ� "       ଦେମାର ଜୀବନ କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ ଦେ ପରି ଅଦେଟ କି?   ଦେମାର ଜୀବନ କ'  ଣ
         ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ି ପର୍�ି ଜୀବନ୍�  ାକ୍ଷୟ୍ ଅଦେଟ କି?    ଦେମାହର ପର୍�ିବା ୀମାନଙ୍କ  ହ�ି

            ଏକ  ମପ୍କ4  ଥ୍ାପନ କରିବାକ�  �ଦେ�ାଗ ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ନୟିମି� ଭି��ି୍ଦେର ମୁଁ� ପର୍ାଥ4ନା କଦେର କି?    କିମବ୍ା ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ�
                  ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ
ଦେଖ ଚଳାଇବାକ� ମୁଁ� ବ� ଲି ପଦେଡ କି ପ�ଣି ବାହାନା କଦେର କି ଦେ� ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ
ଦେଖ ନାହିଁ ଆଉ ଦେ ମାନଙ୍କ�

              ଅବଦେହଳା କଦେର କି କାରଣ ଏହା ଏକ ଅ�ପ୍ ଅ �ଖକର କି କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ଅ�ପ୍ମା�ର୍  ୱ୍�ନ୍�ର୍ କି?  ପଚାରିବାର ଅଛି ” ।

     ଆମଭ୍ର ମ�ଖ ବ� ଧନ୍ୟଵା
ାପ4ଣଦେର ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ କି?            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମ�ଖ ଦେଖାଲୁ କି ଓ ମ�ଖର� ପର୍ଶଂ ା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ନଗି4� ହଏୁ
କି? (                  ଏଫି ୀୟ ୪ କଦେହ ଦେକବ� ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ �ାହା ଦେମା ମ�ଖର� ନଗି4� ଦେହବାକ� ମଦେନ କରା�ାଏ ତାହା ଦେହଉଛି ପର୍ଶଂ ା ଓ
ଧନ୍ୟଵା
ାପ4ଣ,        ଅନୁଗ୍ରହର ପର୍ ାରଣ �ାହା ନଷିଠ୍ା ଜନ୍ମାଏ ଓ ଗଠନ କଦେର)?        କିମବ୍ା ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଦେମା ମ�ଖ ଦେଖାଦେଲ ଅନ୍ୟ

      ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଣଙ୍କ ପରି ମୁଁ� ଶବ
୍ କଦେର କି?           ଏକ  ମାଦେଲାଚନା�ମ୍କ ଓ ବିଚାର  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଆ�ମ୍ା  ହ�ି ମୁଁ� ଏଦେ� ଗ୍ରା ି� ଅଦେଟ
          କି �ାହା ନା �ି୍ବାଚକ ପଦେର ନା �ି୍ବାଚକ ଦେକବ� ଦେମା ଜିହ୍ୱାର� ପର୍ବାହ�ି ହଏୁ କି?       ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଣଙ୍କ ପରି

ଦେ
ଖା�ାଏ                 । ମୁଁ� ଜଦେଣ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଥିଲି ଦେ ପର୍କାର ମୁଁ� କଥାବା�୍4ତା କରିବା 
ୱ୍ାରା ଦେକହି ଜଦେଣ ଜାଣିଦେବ ନାହିଁ। ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ
 ଜୀବନ କ'   ଣ  ୱ୍�ନ୍�ର୍ କି?           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପୃଥିବୀର ଲବଣ କିନ୍�� ଉଚଚ୍ ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର ଅନ୍ୟ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି

                ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖା�ାଉ କି ପ�ଣି ଆମର ଜୀବନଦେର ଦେକୌଣ ି  ୱ୍�ନ୍�ର୍ତା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେକହି ଦେ
ଖି ପାଦେର ନାହିଁ   ।

      �� ମଦ୍େଭ  � ମାଚାର ବି�ରଣ କରିବାକ� ପର୍ �୍� � ଅଚଛ୍ କି?         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନକ4ଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବଞଚ୍� କି
        କିମବ୍ା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନକ4ଦେର ବିଶୱ୍ା ନ କରିବା ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବଞଚ୍� ?    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ? କ'  ଣ

            ଏହା ଏକ  � ମାଚାରର ଜୀବନ୍� ହ�ିଆର �ାହା ନ
ି୍4ଧଷିଟ୍ 
ାନ କ� ନବିି4ଦେଶଷଦେର ଈଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପର୍
ାନ କରିଅଛନ୍�ି।

            �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶିଷୟ୍ ଦେହଉଥିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କଠାଦେର ଜଡି� ଦେହଇଥିବାର� ମହାନ ଆଦେ
ଶର ଅଂଶ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି
  ବୟ୍ବହାର କରିବାର ଅଛି              । କିନ୍�� ତାହା ଦେକବ� ଏହାର ଅ
୍4ଧାଂଶ କାରଣ ମହାନ ଆଦେ
ଶ  ଫ� କରିବାକ� ଏକ 
ଵ୍�ିୀୟଂଶ ଅଛ;ି ତାହା

  ଦେହଉଛି ଦେ� "              ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ�ଉୁଁ ଦେ�ଉୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେ
ଇଅଛି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି  ବ� ପା�ନ କରିବାକ� ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଶିକ୍ଷା
 ଦେ
ବା ଆବଶୟ୍କ।"

ଖ.      ଦେ ହ ିବ� ପା�ନ କରିବାକ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଶିକ୍ଷା 
ଅି

 ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,          ମହାନ ଆଦେ
ଶ  ମାନ ଭାବଦେର  � ମାଚାର ଓ ପବି�ର୍ୀକରଣ ବିଷୟଦେର  ମପୃ୍କ୍� ଅଦେଟ     । ଏହା  ମାନ ଭାବଦେର
                ଶିଷୟ୍ ଦେହଉଥିବା ଓ ଶିଷୟ୍ରଦୂେପ ବଞଚ୍� ଥିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ  ହ�ି  ମପୃ୍କ୍� ଅଦେଟ। ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ କିପରି ଅଦେନକ ଥର
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   ଦେଲାକମାଦେନ କହବିାର ମୁଁ� ଶ�ଣିଅଛ,ି     ଦେ ମାଦେନ କହନ୍�ି ବିଷୟ ବ� ପ ନ୍
 କର�, "  ଠକି ଅଛ,ି   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମହାନ ଆଦେ
ଶ-  ଚଳାଉଥିବା
 ମଣଡ୍�ୀ ଅଟ�   । ହୁଁ ଆଜ୍ଞା,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅ�ି ଦେଶାଚନୀୟ ଭାବଦେର ମହାନ ଆଦେ
ଶକ� ଗ୍ରହଣ କର�।"    ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ �
ୱ୍ାରା କ'  ଣ

       ବ�ଝନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ�ଦେକୌଣ ି ରବିବାର 
ନିଦେର �� ଦେମ ଆ ,   �� ଦେମ ଦେ�ାହନ ୩:       ୧୬ ପ
ଦେର ଥିବା ଏକ ଉପଦେ
ଶ ଶ�ଣିବାକ�
ପାଇବ      । ବ�୍4�ମାନ ମୁଁ� ଦେ�ାହନ ୩:    ୧୬ ପର୍�ି ଅନୁରକ୍� ଅଦେଟ,    ମା�ର୍ ରବିବାର ପଦେର ରବିବାର,   ମା ପଦେର ମା ,   ବଷ4 ପଦେର ବଷ4,

   ତାହା ଏକ ମହାନ ଆଦେ
ଶ-        ଚଳାଉଥିବା ମଣଡ୍�ୀ ନୁଦେହୁଁ ତାହା ଏକ ମଣଡ୍�ୀର ଅ
୍4ଧାଂଶ ଅଦେଟ।

  ’      ମା�ର୍ ଏପରି ତା ଠାର� ଅଧିକ ଦେଲାକମାଦେନ କହବିାର ମୁଁ� ଶ�ଦେଣ, "       ଅହଃ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଉଥିବା ଏକ ମଣଡ୍�ୀ ଅଟ�   । ଆମ
    ମଣଡ୍�ୀକ� ଆ ଓ ପର୍�ିପା�ି� ହଅୁ।"    ଆଉ ଦେ ମାଦେନ �
ୱ୍ାରା କ'        ଣ ବ�ଝନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପ୍ଣୂଣ୍ରଦୂେପ ଅଜ୍ଞା�

      ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ନଜି ଆଡକ� ଆକଷ4ଣ କର�ଅଛନ୍�ି,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନ୍ଦେଵଷଣକାରୀଦେର ଆଗ୍ରହୀ ନହୁଁ� ଆଉ
ବା �୍ବଦେର,        ଦେ ମାଦେନ ବାରମବ୍ାର ଦେମାର ବାଇବଲ ଅଧୟ୍ୟନର ମାଗ4ଦେର ପର୍ଦେବଶ କରନ୍�ି,     ଉଭୟ  ମାନ ଭାବଦେର ଦେ ମାଦେନ

      ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ଅବାଧୟ୍ ଥିଦେଲ      । �� ମ ଓ ଦେମା ଜୀବନ ନମିନ୍ଦେ�,     ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଭାବଦେର ଓ  ାମ�ହକି ଭାବଦେର, 
             ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା ଦେହଉଛି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନୂ�ନ ଶିଷୟ୍ କର� ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପ୍ଣୂଣ୍ରଦୂେପ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର  ମପି4�

 ଶିଷୟ୍ କର�  ।

    ଦେ�ଦେବ �� ମଦ୍େଭ କିପରି ତାହା କରିବ? "            ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ�ଉୁଁ ଦେ�ଉୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେ
ଇଅଛି ଦେ ହି  ବ� କରିବାକ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଶିକ୍ଷା 
ଅି"
     ମହାନ ଆଦେ
ଶ ବିଷୟ ବ �୍� ଜଡି� କଦେର,    ଏହା ମ�ବା
 ଜଡି� କଦେର;    ଈଶୱ୍ର�ୱ୍��୍ୱ୍ ଅପରିଷକ୍ାର ଶବ
୍ ନୁଦେହୁଁ   । ଏହା

              ଉ��୍ମ ଶବ
୍ ଅଦେଟ କାରଣ ତାହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବା ଆବଶୟ୍କ ରହଅିଛ।ି ପ�ଣି ଶିକ୍ଷା ଦେମୌ�ିକ ଈଶୱ୍ର�ୱ୍��୍ୱ୍
                  ହ�ି ଆରମଭ୍ ହଏୁ। ଆ ିବାକ� �� ଦେମ ଦେଗାଟିଏ  ଥ୍ାନ ଆବଶୟ୍କ କର ଓ �� ମ ବିଶୱ୍ା ର ଦେମୌଲିକ ବିଷୟ ବ� ଶିକ୍ଷା କର। ଏହି

         କାରଣର� ମୁଁ� ବାଇବଲର ମ�ଖୟ୍ ଘଟଣା ମହୂ ଉପଦେର ଏକ ୫୨ -    ଭାଗ ଉପଦେ
ଶ ପର୍ଚାର କର�ଅଛି      । ମୁଁ� �� ମକ� ପ�ରାପ�ରି ଛବି
       ପାଇବାକ� ଚାଦେହୁଁ। ମୁଁ� �� ମକ� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଘଟଣା ମହୂ ପାଇବାକ� ଚାଦେହୁଁ,       ମ�ଖ୍ୟ ଭାର�ିଆ ମହୂ �ାହା ଅଟା�ିକାକ� ଏକ�ର୍ ବାନ୍ଧି

ରଦେଖ     । ଏହା ହିଁ ଦେମୌ�ିକ ଈଶୱ୍ର�ୱ୍��୍ୱ୍,         �
ୱ୍ାରା ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କରି ାରିବା ପଦେର �� ଦେମ ବିଶୱ୍ା ଉକ୍�ିର
                ଦେ ହି 
ଵ୍�ିୀୟ ପୃଷଠ୍ାଦେର ଦେ
ଖିପାରିବ ପ�ଣି ଏହା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ବ� ଝି ପାରିବ ଆଉ ଏହାକ� ପର୍�ିରକ୍ଷା କରିବାକ� ଓ ଏହା ନମିନ୍ଦେ�

       ��କ୍�ି�କ4 କରିବାକ� ଓ ଏହା 
ୱ୍ାରା ବଞଚି୍ବାକ�  କ୍ଷମ ଦେହବ।

              ଦେ�ଣ� ଶିକ୍ଷା ଦେମୌ�ିକ ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍ ଜଡି� କଦେର କିନ୍�� ଦେକବ� ତାହା ଅଦେପକ୍ଷା ଏହା ଅଧିକ ଏହା ଉଚଚ୍ �୍ରୀୟ
  ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍ ଜଡି� କଦେର                 । ମୁଁ� ଭାଦେବ 
ି କିଙ୍ଗ ଦେ�ମ ଅନୁବା
 ହିଁ ଦେକବ� ଦେଗାଟିଏ �ାହା ଏହି ପ
 ଠକିଦେର ପର୍ାପ�୍ କଲା।

"          ମ �୍ ବିଷୟ �ାହା କିଛି ପା�ନ କରିବାକ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଶିକ୍ଷା 
ଅି।"   ନମି4ାଣ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ     । ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ �ାହା
    �ୀଶ� ତାହାଙ୍କ ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଦେଲ,         ଦେ ମାଦେନ ଜଣକ ପଦେର ଜଦେଣ ଦେ ମାନଙ୍କ ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼ି଼କ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଦେବ   । ପ�ଣି
                ଦେ ହି ପିଢ଼ି଼ ଦେ ମାନଙ୍କ ପା�ି ଅନୁ ାଦେର �ୀଶ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ�ଉୁଁ ଦେ�ଉୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଦେଲ ଦେ ହି  ବ� ଶିକ୍ଷା ଦେ ମାନଙ୍କ ପଦେର

              ଆ �ଥିବା ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼ି଼କ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଦେବ। ବ�୍4�ମାନ ଏହାର ଅଥ4 ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ଶିକ୍ଷା ନଦିେକ�ନର
             ଅଧୟ୍ାପକ ଦେହବା। ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ପର୍ଦେ�ୟ୍ଦେକ ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ 
�ଗ୍ଧ ବାହାଦେର

            ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟ ଖା
ୟ୍କ� ଗମନ କର�। ଆମର ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର ଶିକ୍ଷାର ଅବଧି 
ଵ୍�ିୀୟ ବଷ4 କରା�ାଇଅଛ।ି

        ଏହା ହିଁ �ାହା ମଣଡ୍�ୀଦେର ଘଟ� ଅଛି �ାହା ଏବର୍ୀ ପ� �୍କଦେର ଦେଲଖା�ାଇଅଛି       । ଦେ ମାଦେନ  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର �ିହ
ୂୀମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା
            ଗଠ�ି ଦେହାଇଥିବା ଏକ ମଣଡ୍�ୀ ଥିଦେଲ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେହାଇଥିଦେଲ। ଦେ ମାନଙ୍କ ଖର୍ୀଷଟ୍ଧମ4 ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ�
        ତାଡନା କରା�ାଉଥିଲା ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ ଉପ ଂହାରକ� ଆ ିଥିଦେଲ ଦେ� �ିହ
ୂୀଧମ4କ� ଦେଫରି�ିବାକ�,   ୱ୍ଧମ4�ୟ୍ାଗ କରିବାକ�, 

      ଦେ ମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା କ� ଆ ୱ୍ାକାର କରିବାକ� ଏହା ଠକି ଥିଲା;     ’      ତାଡନା ଅ�ିବାହ�ି ଦେହଉ ପ�ଣି ତା ପଦେର ଦେଫରି ଆ � ପ�ଣି ପ�ନବ4ାର
 ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେହଉ        । ଆଉ ଏବର୍ୀର ଦେଲଖକ ଅ�ିଶୟ ହତାଶ ଦେହାଇ କହଛୁନ୍�ି, "       �
ି ଦେମୌ�ିକ ବିଷୟ ବ� ବାହାଦେର ଦେକବ� �� ଦେମ

   କିଛି ଜାଣିଥିଦେଲ �� ମଦ୍େଭ ଜାଣିଥାନ୍�,       �� ଦେମ ଦେ ହି ପର୍କାର ବିଷୟ କରିପାରି ନ ଥାନ୍�         । ଦେ�ଣ� �� ମକ� କଣ କରିବାର ଅଛି ତାହା ଦେହଉଛି
              ଦେମୌ�ିକ ବିଷୟ ବ� ଶିକ୍ଷା କର ମା�ର୍ ତାପଦେର ଦେମୌଲିକ ବ� ଛାଡ଼ ଆଉ ଉଚଚ୍ �୍ରୀୟ ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍କ� ଗ�ି କର। ତାହା ଏବର୍ୀ

               ୬ ର  ବ� ବିଷୟ ଅଦେଟ। ଏହା ବିବା
ମ��କ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ଅଦେଟ ମା�ର୍ ଏହି ଭାଗ ବିବା
ମ��କ ନୁଦେହୁଁ। ଦେ କହନ୍�ି,  ଅ�ଏବ [  �� ମଭ୍ର
 ମନ୍
 ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍] ଆ ,          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ବିଷୟ ପର୍ାରମଭି୍କ ଶିକ୍ଷା ପରି�ୟ୍ାଗ କରି ମୃ� କମ4ର�

ମନପରିବ�୍4�ନ,  ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା ,    ନାନା ବାପ�ି୍ ମ୍  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା, ହ ତ୍ାପ4ଣ,    ମୃ�ମାନଙ୍କ ପ�ନର��ଥ୍ାନ ଓ
            ଅନନ୍� ବିଚାର  ୱ୍ରପୂ ଭି��ି୍ମ�ୂ ପ�ନବ4ାର ନ ବ ାଇ  ି
ଧ୍ି ଲାଭ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଅଗ୍ର ର [  ଉଚଚ୍ �୍ରୀୟ ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍] 

ଦେହଉ।'         ଏହି  ବ� ଉ��୍ମ ବିଷୟ ଏହାର ପର୍ାଥମିକ ବିଷୟ ବୟ୍�ୀ�          । ପ�ଣି ଦେ କହନ୍�ି �� ମଭ୍କ� ଖା
ୟ୍କ� ଗ�ି କରିବାର ଅଛ।ି
     �� ମଭ୍କ� ଜାଣିବାର ଅଛି ଖର୍ୀଷଟି୍ୟାନ ଜୀବନ କ'           ଣ ଅଦେଟ ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ତାଡନାଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଅଦେପକ୍ଷା ତାଡନାକ� କିପରି

      �ୟ୍ାଗ କରିବାକ� ଦେହବ ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ଏହି ଦେକଶ-      ମ �ି୍ଷକ୍ ପରିକ�ପ୍ନା  ହ�ି �� ଦେମ ଆ ନାହିଁ।

        ଦେ ହ ିବ� ବିଷୟ ପା�ନ କରିବାକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବାର ଅଛି       । ମହାନ ଆଦେ
ଶ ଦେକବ� ଶିକ୍ଷା ବିଷୟଦେର
ନୁଦେହୁଁ,     ଏହା ନୀ�ିଶା �୍ର୍ ବିଷୟଦେର ମଧୟ୍ ଅଦେଟ;   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ବଞଚ୍� ,   କିପରି ପା�ନ କର�,    କିପରି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ୟ

      �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶିଖିଅଛ� ତାହା ଆମକ� ପରିବ�୍4�ନ କଦେର         । ମହାନ ଆଦେ
ଶ ଦେହଉଛି ଦେକବ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଓ଼ଷଠ୍ ବୂର ବୃ��ି୍
                ବିଷୟଦେର ନୁଦେହୁଁ କିନ୍�� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନର  ୱି୍କାଦେରାକ୍�ି ଓ କିପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବଞଚ୍� ତାହା ଅଦେଟ। ଏହା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର

    ଠକି ବିଷୟ ଜାଣିବା �ଦେଥଷଟ୍ ନୁଦେହୁଁ;        ମା�ର୍ �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଠକି ବିଷୟ କରିବା 
ରକାର      । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କର�ଥିବାର
  ଦେକୌଣ ି ଅଥ4ଦେର ନୁଦେହୁଁ,    ତାହା କରା�ାଇ ପାଦେର ନାହିଁ,         ମା�ର୍ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମର ଜୀବନକ� ପରିବ�୍4�ନ କରିଅଛନ୍�ି ପ�ଣି ଆମର
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      ପଦ୍େରମ ତାହାଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ବାହ�ି ଦେହବାକ� ଆରମଭ୍ କଦେର,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଶିଖିବାକ� ଆରମଭ୍ କର� ପ�ଣି
            ତାହାଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପରିବ�୍4�ନ କଦେର ଓ ଏହା ଆମର  ୱି୍କାଦେରାକ୍�ି ପର୍ଭାବ ପକାଇବାକ� ଆରମଭ୍ କଦେର;  ଆମର

     ଜୀବନ ବ� ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ବଞଚ୍� ତାହା ଅଦେଟ।

                 ବ�୍4�ମାନ ମୁଁ� �� ମ ପାଇୁଁ ଏକ ବା �୍ବ ଦେବୈଷୟିକ ଶବ
୍ ପାଇଅଛି ଓ ମୁଁ� ନଶିଚି୍� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ �� ଦେମ ଏହା ଦେଲଖା�ାଇଥିବାର
ପାଇବ    । ଏହା ଦେ ହି ଦେବୈଷୟିକ,     ଈଶୱ୍ରତା��୍ୱି୍କ ଶବ
୍ ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଅନ୍ୟ�ମ ଅଦେଟ      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ଜଗ�ର ଚାରିଆଦେଡ

            ପାଠ� ଆ ପରିଦେବଶ ବ� ଦେର ଓ ଶିକ୍ଷାନଦିେକ�ନ ବ� ଦେର ଓ ବିଶଵ୍ବି
ୟ୍ା�ୟ ବ� ଦେର ବୟ୍ବହାର କର� ଓ ଏହା ବୟ୍କ୍�ିର ପର୍କାର
               ବଣ୍4ଣନା କଦେର ଦେ� ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଦେର କିନ୍�� ଦେ ହି ଅଧୟ୍ୟନର� ଲବଧ୍ ଜ୍ଞାନ ପା�ନ କରିବାକ� ଗ�ି କଦେର ନାହିଁ,   ଏହା ଦେ ମାନଙ୍କ

   ଜୀବନ ବ�କ� ପରିବ�୍4�ନ କଦେର ନାହିଁ       । ବାଇବଲ ଦେ ହି ପର୍କାର ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ମାଥିଉ ୭:     ୨୬ ପ
ଦେର ଓ ହଦିେତାପଦେ
ଶର
  ଅ
୍4ଦେଧକାଂଶଦେର ଜଦେଣ "ମ�ଖ4ଦେଲାକ"  ଦେବାଲି କଦେହ         । ପ�ଣି �ୀଶ� ମ�ଖ4ଦେଲାକଙ୍କ ବିଷୟଦେର ପର୍ଚ� ର ଭାବଦେର ଉ
ାହରଣ ମହୂ

                ଦେ
ଇଥିଦେଲ। ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ�ଦେଣ ମା�ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା  ାଧନ କଦେର ନାହିଁ ଦେ ବାଲୁକା ଉପଦେର ଗୃହ ନମି4ାଣକାରୀ
          ଜଦେଣ ମ�ଖ4ଦେଲାକ  
ୃଶ ପ�ଣି ଜୀବନର ଝଡ଼ ବ� ଏହା ଦେଧାଇ ବହଦିେନଇ�ିବା ଦେଲାକ ଅଦେଟ।

       ତାହାଙ୍କ  ମୟଦେର ମଖୂ4ଦେଲାକମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର �ୀଶ�ଙ୍କର ଅଦେନକ 
ୃଷଟ୍ାନ୍�ଗ�ଡିକ ଥିଲା    । ଦେଲାକମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ
             ବାଇବଲକ� ମଲାଟଠାର� ମଲାଟପ�4ୟ୍ନ୍� କିମବ୍ା ଅ�ି କମଦେର ଏହାର ପର୍ଥମ ଭାଗ ଜାଣିଥିଦେଲ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଫାର� ୀ ଦେବାଲି

               କ�ହା�ାଏ। ଦେଲାକମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ  �ୟ୍ ଜାଣିଥିଦେଲ ମା�ର୍ ଏହା ଦେ ମାନଙ୍କ ଜୀବନକ� ରପୂାନ୍�ରି� କରି ନ ଥିଲା।

      ଆଦେମରିକୀୟ ମଣଡ୍�ୀର ବହ�ୁ ଏକ ଅନାହାର ପଥୟ୍ଦେର ଅଛନ୍�ି    । ଖା
ୟ୍ ଆ � ନାହିଁ,  ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ    । ମା�ର୍ ଆଦେମରିକୀୟ ମଣଡ୍�ୀର
            ମଧୟ୍ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଅଛି ତାହା ଆ�ମି୍କ ଭାବଦେର  ଥ୍�କାୟ ଅଦେଟ। ଏ ବ� ଆମର "  ଅଧୟ୍ାପନା ମଣଡ୍�ୀ ମହୂ"  ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର

    ଦେଲାକମାଦେନ ଆ ନ୍�ି ଓ କହନ୍�ି "   ମୁଁ� ଶିଖିବାକ� ଚାଦେହୁଁ,   ମୁଁ� ଶିଖିବାକ� ଚାଦେହୁଁ, ଶିଦେଖ,  ଗ୍ରହଣ କଦେର,  ଗ୍ରହଣ କଦେର, ଖାଏ, ଖାଏ,"  କିନ୍��
      ତାପଦେର ଖା
ୟ୍ ଦେ ମାନଙ୍କ ପ
ଧ୍�ିକ� �ୟ୍ାଗ କଦେର ନାହିଁ       । ଏହା ଦେ ମାନଙ୍କ ଜୀବନକ� ପରିବ�୍4�ନ କଦେର ନାହିଁ;  ଦେ ମାଦେନ

        ଦେକଦେବଦେହଦେଲ  �ୟ୍କ� ପା�ନ କରନ୍�ି ନାହିଁ ଉଭୟ ଚରମ ବ� ଭର୍ାନ୍� ଅଦେଟ      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ିଦେର
 ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଉ,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପା�ନ କର� ଓ ଆମର ଜୀବନ ବ� ପରିବ�୍4�ନ କର�   ।

   ଏହା �� ଦେମ କିପରି କରିବ?         �� ଦେମ କିପରି ଦେକହି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ପା�ନ କରିବାକ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବ?       ମୁଁ� ଏଠାଦେର ଏହା ଠାର� କରି ପାଦେର
ନାହିଁ                  । ମୁଁ� ମଞଚ୍ଠାର� ପା�ନ କରିବାକ� �� ମକ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଇପାଦେର ନାହିଁ। ମୁଁ� �� ମକ� ଉ� ୍ାହ�ି କରି ପ।ଦେର। ମୁଁ� �� ମକ� ପର୍ଦେଣା
�ି

       କରିପାଦେର। ମୁଁ� �� ମକ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଇ ପାଦେର। ଦେକଦେ�କ ରବିବାରଦେର,   ମୁଁ� ବିରକ୍� କରିପାଦେର      । ମୁଁ� ଅ�ଥା ହ �୍କ୍ଦେଷପ କରିପାଦେର।
                 କିନ୍�� ମୁଁନ ପା�ନ କରିବାକ� �� ମକ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଇ ପାଦେର ନାହିଁ। ତାହା ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ। ଉ
ାହରଣ 
ୱ୍ାରା ଦେ ହି ପର୍କାର ଆଚରଣ

               ଘଟିଥାଏ। ଏହା ବନ୍ଧ�ମାନଙ୍କ ଓ ରବିବାର ବି
ୟ୍ା�ୟ ଶଦ୍େରଣୀ ବ� ଓ ଦେଛାଟ ଦେଛାଟ 
� ବ� ଓ ପ�ର�ଷମାନଙ୍କ ଦେ ବାକା�4ୟ୍ ବ� ଓ
               ମହଳିାମାନଙ୍କ ଦେ ବାକା�4ୟ୍ ବ�ର ପର୍ ଙ୍ଗ ମଧୟ୍ଦେର ଘଟିଥାଏ। ଏହା ଜଣକଦେର ଜଦେଣ ଓ �ିନି ଜଣଦେର ଜଦେଣ ଓ 
ଶ ଜଣଦେର
              ଜଣଙ୍କଠାଦେର ଘଟିଥାଏ। ଏହା ବକୃତା 
ୱ୍ାରା ଘଦେଟ ନାହିଁ। ଏହା ଉ
ାହରଣ ୱ୍ର�ପ ଦେହବ। 
ୱ୍ାରା ଘଟିଥାଏ।

     ମହାନ ଆଦେ
ଶ ବା ଗୃହଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ     । 
ୟାକରି ତାହା ଶ�ଣନ୍�� ।

           ମହାନ ଆଦେ
ଶ ବା ଗୃହଦେର ପର୍ାରମଭ୍ ହଏୁ କାରଣ ଏହା ଦେମା  ହ�ି ପର୍ାରମଭ୍ ହଏୁ          । ମୁଁ� �ାହା ଆବିଷଟ୍ କଦେର ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ� ବି
�ି
       କରି ପାଦେର ନାହିଁ। ମହାନ ଉକ୍�ି ଏହା ନୁଦେହ କି?     ମୁଁ� ଏହା  ହ�ି ଆ ିଲି ନାହିଁ;     ଏହା ପାଇପର ମଣଡ୍�ୀ ମଧୟ୍ର� ଆ ିଲା    । �
ି ମୁଁ�

                    �ୟ୍କ� ନ ଜାଦେଣ ଦେ�ଦେବ ମୁଁ�  �ୟ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଇ ପାଦେର ନାହିଁ ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା �
ି ଦେ ହି  �ୟ୍ ଦେମା ଜୀବନକ�
  ରପୂାନ୍�ରି� କର� ନାହିଁ,          ଦେ�ଦେବ ଦେ� ଦେକୌଣ ି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କଠାଦେର ମୁଁ� ଏହା ଗଠନଢ଼ଙ୍ଗ କରି ପାରିବି ନାହିଁ   ।

              ପ�ଣି ଦେ�ଣ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମହାନ ଆଦେ
ଶ ଆଦେଡ 
ୃଷଟି୍ପା� କର� ଏହା ଧମ4ପର୍ଚାରକମାଦେନ ନୁଦେହୁଁ ଦେ ଠାଦେର ବାହାର
               ଦେକୌଣ ିଠାଦେର ଦେ�ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅ�ପ୍ ମ�
ର୍ା 
ାନ ଥା�ିଦେର ଦେଫାପାଡି଼ ପାର� ଓ ଅନୁଭବ କରିପାର� ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମହାନ

  ଆଦେ
ଶ ପା�ନ କରିଅଛ�              । ଏହା ଦେମାର ଅନ୍�କରଣଦେର ଓ �� ମ ଅନ୍�କରଣଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ ଓ �� ମ ଜୀବନଦେର ଦେ�ପରି
            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କର� ଓ ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନମ�ନା ଦେହଉ।

        ତାପଦେର ମହାନ ଆଦେ
ଶ ଦେମା ଠାର� ଆମର ପରିବାର ମହୂକ� ବୃ
ଧ୍ି ହଏୁ,    �
ି �� ଦେମ ଦେଗାଟିଏ ଅଛି     । ମହାନ ଆଦେ
ଶ ଆମର
             ପିଲାମାନଙ୍କ ନକିଟକ� କିମବ୍ା ଆମର ନା�ିନା�� ଣୀ କିମବ୍ା ଦେବାଧହଏୁ ରବିବାର ବି
ୟ୍ା�ୟ ଶଦ୍େରଣୀର �� ମର ପିଲାମାନଙ୍କ ନକିଟକ�

            ଗ�ି କଦେର। ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମହାନ ଆଦେ
ଶର ପର୍ଥମ ଭାଗଦେର 
ୃଷଟି୍ ଦେ
ଉ ଓଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହ,ୁ "ଠକି,   ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ�
   ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବା ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ।"    ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାଇବଲ ପଢ଼� ,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାଇବଲ ବିଷୟଦେର ପଢ଼� ,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

   ପର୍ାଥ4ନା କରିବାକ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଉ,          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଉ କିପରି ଦେ ମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି କଥାବା�୍4ତା
କରିଦେବ,             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଚରି�ର୍ ବ�ଝାଇବାକ� 
ନି ଭି�ଦେର ଓ 
ନି ବାହାଦେର ଅଧିକ�ମ  �ଦେ�ାଗ ବ�ର

  
ବୟ୍ବହାର କର�।

         ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ବାହ୍ୟ ପାଶ୍4ୱଦେର ବ �ଅଛ ଓ �� ଦେମ ଏକ  �ୂ4ୟ୍ା �୍ ଦେ
ଖ,     ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ �� ମର ପିଲାକ� କ'  ଣ କ�ହ? 
"    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେ ୌନ୍
�4୍ୟ ଆଡକ� ଦେ
ଖ            । ଦେ
ଖ କିପରି ଦେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଏପାଖର� ଦେ ପାଖ ପ�4ୟ୍ନ୍� ଆକାଶମଣଡ୍� ବ� ଓ ଦେ ହି

   �ୂ4୍ୟା �୍ର ଦେ ୌନ୍
�4୍ୟଦେର ଦେଲଖିଅଛନ୍�ି।"          ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଗାଡି ଚଲାଉଅଛ ଓ �� ଦେମ ଜଦେଣ ବା ଶୂନ୍ୟ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ଦେ
ଖ, 
 �� ଦେମ କ'  ଣ କ�ହ? "  ବ�୍4�ମାନ କନଷିଠ୍,     �� ଦେମ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ଆଡକ� ଚାହୁଁ,     ଦେ ଥି ପାଇୁଁ �� ଦେମ ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର ର�ହ    । �� ଦେମ ତାହା
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   ପରି ଦେହବାକ� ଚାହୁଁ ନାହିଁ!    କିମବ୍ା �� ଦେମ କ�ହ କି," କନଷିଠ୍,     ମୁଁ� 
ଦିେନ ଦେ ହି ମନୁଷୟ୍ ଥିଲି        । ମୁଁ� 
ଦିେନ ବା ଶୂନ୍ୟ ଥିଲି ଓ ଅପରିଷକ୍ାର
                  ଥିଲି ଓ ଜୀଣ୍4ଣ ଥିଲି। ଦେମାର ଜୀବନ ନମିନ୍ଦେ� ଦେମା ଜୀବନ ବ
�ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେ
ବାକ� ଦେମା ପାଖଦେର କିଛି ନ ଥଲିା। ଆଉ

   ଈଶୱ୍ର ଦେମାଦେ�  ଂଗ୍ରହ କଦେଲ,    ଦେମାର ମଇଳା ବାହାର କଦେଲ,          ଦେ କାରର ପଛ ଆ ନଦେର ଦେମାଦେ� ରଖିଦେଲ ଆଉ ଦେ ଦେମାଦେ�
                   ମଣଡ୍�ୀକ� ଦେନଦେଲ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ମୁଁ� ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ପାରିବି ଓ ମୁଁ� ବୃ
ଧ୍ି ଦେହାଇ ପାରିବି ଓ ଦେ ତାହାଙ୍କ ପରିବାରଦେର ଦେମାଦେ� ପ��ର୍

  ରଦୂେପ ଗ୍ରହଣ କଦେଲ   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ'           ଣ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଶିକ୍ଷା ପର୍
ାନ କରିବାଦେର ମହାନ ଆଦେ
ଶ ପିତାମାତା ଦେହବାକ� ଏହି
    �ଦେ�ାଗ ବ�କ� ଅଧିକ�ର  
ବୟ୍ବହାର କର�ଅଛ� ?   ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ'     ଣ ଏହା ପର୍�ିରପୂାୟଣ କର�ଅଛ� କି,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ'  ଣ

    ତାହା କରିବାକ� ଅନୁଭବ କର�ଅଛ� କି?      ପଣୂ୍4ଣବିକାଶ ବିଷୟଦେର ଶିକ୍ଷା 
ଆି�ାଇ ପାଦେର ନାହିଁ,   ଏହା କରା�ାଇପାଦେର କି?   ମୁଁ� ବକୃତା
             ଦେ
ଇପାଦେର ଦେମା ମ�ଖମଣଡ୍� ନୀ�ବଣ୍4ଣ ନ ଦେହବା�ାଏ ଓ ଏହା ଦେମାର ପିଲାମାନଙ୍କ� ଦେକୌଣ ି  ୱ୍�ନ୍�ର୍ କରିବାକ� �ାଉନାହିଁ  ।

           ଦେ ହ ିବ� �ାହା କରିବାକ� �ାଉଅଛି ତାହା ମୃ�� ୟ୍ ପର୍�ି ବିରକ୍� ମା�ର୍ ଅଦେଟ। ପଣୂ୍4ଣବିକାଶ ଧରା�ାଏ,    ଏହା ଶିକ୍ଷା
ଆି �ାଏ ନାହିଁ  ।

              �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ �୍ ବିଷୟ ଉ
୍4ଧଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଇଚଛ୍ା କର� ନାହୁଁ� ଆମର ପିଲାମାଦେନ  ମ �୍ ବିଷୟ ଉ
୍4ଧଦେର
   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଇଚଛ୍ା କରନ୍�ି ନାହିଁ            । ଏହା ଦେ ହପିରି  ର� ଅଦେଟ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଦିେଜ ନଜିକ� ପର୍ଶନ୍ କରିବାର ଅଛ।ି " 
              ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କଣ ଏକ ପର୍କାର ଏପରି ଜୀବନ କାଟ� ଅଛ� କି ଦେ� ଆମର ପିଲାମାଦେନ ଆମର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଜାଣିବାକ� ଚାହାନ୍�ି?  ଏକ

            
� ରଦୂେପ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼ି଼କ� ଉଠାଇବା ପାଇୁଁ ଏକ ଆଦେରକକ�  ାହା�ୟ୍ କରିବାଦେର ପର୍�ିଶର୍��ିବ
ଧ୍ ଦେହାଇଅଛ�  ।
   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା କରିବାକ� ପର୍�ିଶର୍��ିବ
ଧ୍,        �ବିଧା ବ� ଦେ�ାଗାଇବାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଆଥି4କ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ

           ପର୍�ିଶର୍��ିବ
ଧ୍ କରିଅଛ� �
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା ୀମାନଙ୍କର ପରବ�୍4�ୀ ପିଢ଼ି଼କ� ଉଠାଇବା ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ଆଦେରକକ�
  ାହା�ୟ୍ କରିପାର�    । ମା�ର୍ ଏହା ଶ�ଣନ୍�� :        ଏହା କିଛି ଫରକ ପଦେଡ ନାହିଁ ଦେକାଠାଘର ଦେକଦେ� ପରି୍�ୀକର,      ଏହା କିଛି ଫରକ ପଦେଡ ନାହିଁ

              କା�4ୟ୍କ୍ରମ ବ� ଦେକଦେ� ଉ��୍ମ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆମର ପିଲାମାଦେନ ହାଜିର ହଅୁନ୍�ି ପ�ଣି  ମ �୍ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ବ� ଦେ ହି ଦେକାଠାଘଦେର
       ମ �୍ ବିଷୟ  ହ�ି ଘଟ� ଅଛି ଦେ ଇଠକିି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ �,         �
ି �� ମ ପିଲାର ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଅଭିବୃ
ଧ୍ି ଜଦେଣ ଶିଷୟ୍ଦେର ପରିଣ�

    ଦେହଉଅଛି ଓ ଶିଷୟ୍ ରଦୂେପ ବଞଚ୍� ଅଛ,ି    ଦେ�ଦେବ ଦେ ରବିବାର ପର୍ଭା�ଦେର,         ବ�ଧବାର ରା�ର୍ଦେର ଓ ଗ�ରବାର ରା�ର୍ଦେର ଏଠାଦେର �ାହା
   ଘଦେଟ ତାହା ଉପଦେର ନଭି4ରଶୀ�,             ଅଧିକ�ର  ମଭ୍ବ�ଃ �� ମର ପିଲା ଜଦେଣ ଶିଷୟ୍ରଦୂେପ ବଞଚି୍ବ ନାହିଁ ପ�ଣି ଦେ ନକ4ଗାମୀ ଦେହବ  ।

    ଦେବାବଙ୍କ ପରି୍ୟ ବୟ୍ଙ୍ଗ ଚି�ର୍ ଦେହଉଛ:ି           ଜଦେଣ  �୍ର୍ୀ 
ୱ୍ାର ନକିଟଦେର ଛଡିା ଦେହାଇଅଛି ଓ ଦେପାଲି ତାହାଙ୍କର  ନ୍ତାନକ�
ଦେନଉଅଛନ୍�ି     । ଆଉ ଦେ ଚି�କ୍ାର କରନ୍�ି, "       ଦେମାର ��ବା ପା�କ ଦେକଉୁଁଠାଦେର ଭ�ଲ କରି ଗଦେଲ?”  

           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ କରିବାକ� �ାଉଅଛ� ଦେ� ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ରଦୂେପ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କରିପାର�,   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପରିବାର
      ରଦୂେପ ଏକଆଦେରକ ଉ� ୍ାହ�ି ଓ  ାହା�ୟ୍ କରିବାକ� �ାଉଅଛ�           । �
ି ଏହା �� ମ ବା ଗୃହଦେର ଘଟ� ନାହିଁ ଦେ�ଦେବ ଅଧିକ�ର ଏହା ବିଫ�
      ଦେହବ। �� ମର ପିଲାମାଦେନ ଆଥି4କଭାବଦେର ମ�କ୍� ଦେହବା ମା�ର୍ଦେକ,   ଦେ ମାଦେନ ଚାଲି �ାଆନ୍�ି       । ଦେ�ଣ� ଦେମାର ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିବାର ଅଛି

                   ପ�ଣି ଏହା ଏକ କଠନି ପର୍ଶନ୍ ଅଦେଟ କିନ୍�� ଏହା ଅନ୍ୟ�ମ ଦେ� ମୁଁ� ଦେମାର ନଜିକ� ପଚାରିବାର ଅଛି ଓ �� ଦେମ ନଜିକ� ପଚାରିବାର ଅଛ;ି 
   �� ମ ବା ଗୃହ କ'      ଣ ଏକ ନରିାପ
  ଥ୍ାନ ଅଦେଟ କି?    �� ମର ବା ଗୃହ କ'        ଣ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କର�ଥିବାର  ଥ୍ାନ ଅଦେଟ କି?  �� ମର ବା 
 ଗୃହ କ'      ଣ ଏକ ଶିଷୟ୍�ୱ୍ର  ଥ୍ାନ ଅଦେଟ କି?  ଏହା କ'        ଣ ଏକ ମହାନ ଆଦେ
ଶ ପର୍କାର ବା ଗୃହ କି?  ଠକି ଅଛ,ି  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

     ଏଠାଦେର ବ ି ପାର� ଓ �ାଇ ପାର�, "ବାଃ,           ତାହା ଲଜଜ୍ାଜନକ ନ ଥଲିା କି �ାହା ରା�ର୍ ଦେଭାଜନଦେର ଅ
୍4ଦେଧକ  ମୟଦେର ଘଟିଥିଲା!  ଅହଃ
ଲଜଜ୍ାଜନକ, ଲଜଜ୍ାଜନକ!”                 �� ମର ଶିଶ�ମାଦେନ 
ୂର
ଶ4ନ  ାମାନ୍ୟ ଆଘା� କରି ପାରନ୍�ି କି ଓ ଏମ୍ ଟି ଭି ଓ ପର୍
ଶ4ନ  ମୟ ଓ

  ଏଚ ବି ଓ?     କାରଣ �
ି ଦେ ମାଦେନ କରିପାରନ୍�ି,      ଦେ ମାଦେନ ଠକି ଭାବଦେର  ମାନ ବିଷୟ ଦେ
ଖ�ଅଛନ୍�ି,       �� ମର ଓ ଦେମାହର ବା ଗୃହ
କ'     ଣ ଏକ ନରିାପ�ତ୍ା  ଥ୍ାନ କି?

 ଦେରଣଡି୍ ଆଲକନ୍,  ତାହାଙ୍କ ପ� �୍କଦେର,          
ି ପ�ୟ୍ରିଟି ପରି୍ନ ିପ�ଲଦେର ଦେଲଖନ୍�ି ବରଂ ଉପାଧି��କ୍� ବିରକ୍�ିକର ଅଧୟ୍ାୟ ଦେହଉଛି
"  ଦେମୌ�ିକ ପର୍ାପ�୍"  ଚକ୍ଷ� ବ� ତାଡି଼ଦେ
ଉଥିବା,   ଦେ ହି ପର୍କାର ଦେମୌ�ିକ,   �ୀଶ� ଦେମୌ�ିକର ପର୍କାର     । ଏହା ଶ�ଣିବାକ� �� ମ

          ଦେକଦେ�କଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� କଷଟ୍କର ଦେହବ। ଦେମାଦେ� �� ମକ� କହବିାକ� 
ଅି �ାହା ଦେରଣଡି୍ କହନ୍�ି, "   ମଦେନକର ମୁଁ� କହଲିି,   ହାଏ ଜଦେଣ ଅ�ି
     ଚାହାଣିଆ ଝିଅ ରା ତ୍ା ��କ� ଆ ି ଚାଦେଲ               । ଚାଲ �ିବା ଝରକା ଦେ
ଇ ତାହାକ� ଦେ
ଖିବା ଓ ତାହାକ� ଉଲଗ୍ନ ଦେ
ଖିବା ଓ ତାପଦେର ଆମ
                ନମିନ୍ଦେ� କଟିଦେ
ଶ ଉପରଠାର� ଉଲଗ୍ନଥିବାର ଭଙ୍ଗୀ କରିବା। ଆଉ ତାପଦେର ଏହି ଝିଅ ଓ ତାହାର ବା�କ  ାଙ୍ଗ ମିଶି ଦେଗାଟିଏ

                କାର ଭି�ରକ� �ାଇ ବୟ୍ଭିଚାର କରିଦେବ। ଆ ନ୍�� ଶ�ଣିବା ଓ ଝରକା ବ� ଉ�ଦ୍େ�ଜି� ଦେହବାର ଦେ
ଖ�। �� ଦେମ ତାହା କରିବାକ� ଚାହୁଁ କି? 
  �� ମକ� ଗ��ି କରାଦେହବ     ‘  ’           । ଦେ ମାଦେନ ଭାବି ଥାନ୍�ି କି ଅପପର୍ଦେୟାଗ । ପ�ଣି �� ଦେମ ଠକି ଦେହବ। କିନ୍�� ମଦେନକର ତା ପରିବ�୍4ଦେ� ମୁଁ� କଦେହ, 

ହାଏ,  ଉପରକ� ଆ ,    ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଟାଇଟାନକି ଦେ
ଖିବା       । ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାଦେନ ଏହି ଚ�ଚି�ର୍କ�  �ପାରିଶ କରନ୍�ି।
               ମଣଡ୍�ୀ ��ବକ 
� ଏହା ଏକ�ର୍ ଦେ
ଖନ୍�ି ଓ ଅଦେନଦେକ ଏହା ଦେ ମାନଙ୍କ ବା ଗୃହଦେର ଦେ
ଖିଅଛନ୍�ି ଓ �ଥାପି ଚ�ଚି�ର୍

              ଠକିଭାବଦେର ମୁଁ� ବଣ୍4ଣନା କରିଥିବା 
ୃଶୟ୍ ବ�କ� ଧାରଣ କଦେର। ଦେ�ଣ� ଆମର ��ବା ଦେଲାକମାଦେନ ପର
ାଦେର ଝିଅଙ୍କ ପଛଦେର
              କାମା�� ର ହଅୁନ୍�ି। କିପରି ଜଦେଣ ମନୁଷୟ୍ର ଧୟ୍ାନ ପର୍ାପ�୍ କରା�ାଏ ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ଆମର ��ବ�ୀମାନଙ୍କ� ତାଲିମ 
ଆି�ାଏ।

              କିପରି ଅଜ୍ଞା� ବିଷୟ ଆଘା�ଜନକ ଓ ଲଜଜ୍ାଜନକ ତାହା ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ଗ୍ରହଣଦେ�ାଗ୍ୟ ହଏୁ କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା
      ଦେଗାଟିଏ ଝରକା ପରିବ�୍4ଦେ� ଦେଗାଟିଏ 
ୂର
ଶ4ନ ଦେ
ଇ ଦେ
ଖ�?”    �� ମର ବା ଗୃହ କ'        ଣ ଏକ ମହାନ ଆଦେ
ଶ ବା ଗୃହ ଅଦେଟ କି

  ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ନରିାପ�ତ୍ା ଅଛ;ି           ଦେକଉୁଁଠାଦେର �� ମଦ୍େଭ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  �ୟ୍ତାକ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଉଅଛ ଓ �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  �ୟ୍ତାକ�
 ପର୍�ିରପୂାୟଣ କର�ଅଛ?

   ଶିଷୟ୍�ୱ୍ କଠନି କା�4ୟ୍ ଅଦେଟ               । ଦେ ହି କାରଣର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା କରିବାକ� ପ ନ୍
 କର� ନାହୁଁ�। ଆମ ନଜି ଓ ଆମର ପରିବାର
             ପର୍�ି ଜଗ�ର ଅନାବରଣକ�  ୀମି� କର�ଥିବା ବିଷୟଦେର ଶିଷୟ୍�ୱ୍ କଷଟ୍କର ମଦେନାନୟନ ବ� ଜଡି� କଦେର। ଅଧିକ�ର ଭାଗ
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                 ପାଇୁଁ ଏହା ଏକ ହଜି�ାଇଥିବା କଳା ଅଦେଟ। କିନ୍�� ପ�ନବ4ାର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଇଚଛ୍ା କର� ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା
  ଆନନ୍

ାୟକ କଳା ଦେହାଇପାଦେର।

     ମହାନ ଆଦେ
ଶ ବା ଗୃହଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ              । ଏହା ଦେମା  ହ�ି ଆରମଭ୍ ହଏୁ ଆଉ ତାପଦେର ଏହା ଦେମା 
ୱ୍ାରା ଦେମାର ପରିବାରକ� ଗମନ
               କଦେର। ପ�ଣି ତାପଦେର �ୃ�ୀୟ�ଃ ଏହା ଆମର ବନ୍ଧ�ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ  ମପ୍ର୍ ାରି� ହଏୁ। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଓ ତାହାଙ୍କ
       ଦେଗୌରବ ନମିନ୍ଦେ� ଓ ତାହାଙ୍କ ମଙ୍ଗ�
ାନ ନମିନ୍ଦେ� ରବିବାର ପର୍ଭା�ଦେର,    ଦେପାଡ଼ାମାଂ ମାଟିପା�ର୍ଦେର ଦେଫାପାଡି଼ 
ଅି  ।

    ଦେପାଡ଼ାମାଂ ମାଟିପା�ର୍ଦେର ଦେଫାପାଡି଼ 
ଅି;      ଦେକଦେ�କ ଅ�ିରିକ୍� ଆ�ୁ ବ� ଦେ ଠାଦେର ଦେଫାପାଡି଼ 
ଅି     । ମଣଡ୍�ୀକ� ଆ ଓ କ�ହ, "  ମୁଁ�
  �� ମକ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ             । �� ଦେମ ଦେମାହର ଭାଇ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ�ର୍ ଅନନ୍�କା� ବିଦେ�ଇବାକ� �ାଉଅଛ� । ଆ ନ୍�� ଏକ�ରି୍� ଦେହବା।

  ରିଗଲାଆ ।"     ଦେପାଡ଼ାମାଂ ହଏୁ� 
ଗ୍ଧ ଦେହାଇ�ାଏ (     କାରଣ ପର୍ଚାରକ ଅଧିକ  ମୟ କହଦିେଲ)      ମା�ର୍ ଏହା ଦେକୌ�� କ ଦେହବ ଓ
       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଷୟ ବ� ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରିପାର� �ାହା ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ      । ଏହା ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ମାଟିପା�ର୍ ମଧୟ୍

            ଦେ
ଇ ବି ତ୍ାର କଦେର। ଏହା ଆମର କ୍ଷ�
ର୍ 
� ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ବି ତ୍ାର କଦେର। ଏହା ପ�ର�ଷମାନଙ୍କ ଦେ ବାକା�4୍ୟ,  ମହଳିା
      ଦେ ବାକା�4୍ୟ ଓ ବାଇବଲ ଅଧୟ୍ୟନ 
ୱ୍ାରା ବି ତ୍ାର ହଏୁ         । �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକବ� ରବିବାର ପର୍ଭା�ଦେର ଏହା କରିବାକ�

 ଦେଚଷଟ୍ା କର�,       ତାହାଦେହଦେଲ ମହାନ ଆଦେ
ଶ ଦେକଦେବଦେହଦେଲ  ଫ� ଦେହାଇପାରିବ ନାହିଁ        । ଏହା କା�4୍ୟକାରୀ ଦେହବ ନାହିଁ। ଏହା ଅ ମଭ୍ବ
            ଅଦେଟ। ଏହା ଏହି ପ�4୍ୟାୟକ� �ିବ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପ୍ର୍
ାୟଦେର ଅଛ� । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ

   ଆଦେରକକ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଇ ପାର�,    ଏକ ଆଦେରକକ� ବି�ରଣ କର�;     ଏକଆଦେରକ ପର୍�ି ଉ��୍ର
ାୟୀ ହଅୁ;    ହ � ଓ କ୍ରନ୍
ନ କର�।

      ମହାନ ଆଦେ
ଶ ଅନ୍ୟ ଦେ
ଶ ବ� ଅଦେପକ୍ଷା ବି ତ୍ାର କଦେର              । ଏହା ଦେମାହର ନଜି ଓ ଦେମା ବିଷୟଦେର ନୁଦେହୁଁ। ଏହା ଦେମାହର ନଜି ଓ ଦେମା
             ଉପଦେର ବୟ୍ୟ କର�ଥିବା ଅଥ4 ବିଷୟଦେର ନୁଦେହୁଁ। ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ 
ୱ୍ାରା ଆମର ପରିବାର ବ� ,

       ଆମର ପର୍�ିଵା ୀ ଓ ଜଗ�କ� ଦେ
ଖିବାକ� ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବା ଅଦେଟ         । ମୁଁ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଏହାକ� ପଦ୍େରମ କରିବି �
ି
              ମିଶନଗ�ଡିକର କମିଟି ପର୍ାଚୀନମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ ିବ ଓ କହବି ଆମର ବ�୍4�ମାନ �ଦେଥଷଟ୍ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଈଶୱ୍ର ଅଦେନକ

ଦେଲାକମାନଙ୍କ�, ��ବାଦେଲାକମାନଙ୍କ�,   ଅବ ରପର୍ାପ�୍ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ମିଶନ ବ�କ�,  �ିନି ମା ିକିଆ;    ଏକ ବଷି4କିଆକ� ତାଲିମକ�
 ଆହ୍ୱାନ କର�ଅଛନ୍�ି                । ଦେ ମାଦେନ ବା ଗୃହଦେର ରହଅୁଛନ୍�ି କାରଣ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାଖଦେର ଅଥ4 ନାହିଁ।

      �
ି ଏହି  ମ �୍ ଅ�ିଶୟ କଷଟ୍କର ନ ହଏୁ,         �ୀଶ� ଉ� ୍ାହର ଏକ ଘଟଣାର  ଂକ୍ଷିପ�୍ ବିବରଣୀ  ହ�ି ଦେଶଷ କରନ୍�ି: "ଦେ
ଖ, 
       ��ଗାନ୍� ପ�4ୟ୍ନ୍�  
ା ବ4
ା ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ  ଙ୍ଦେଗ  ଙ୍ଦେଗ ଅଛ।ି"        ଆଉ  � ମାଚାର  ମାପ�୍ ହଏୁ ଦେ�ପରି ଏହା ଦେଘାଷଣା

       ହ�ି ଆରମଭ୍ ହଏୁ ଦେ� ଏହି ଶିଶ� ଇମମ୍ାନୁଦେୟଲ;    ତାହା ଏହି ଶିଶ� "   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି ଈଶୱ୍ର" ଅଦେଟ      । ମୁଁ� ଦେରାମୀୟ ୮ ର
               ବାକ୍ୟ ବ� ଦେମା ମ �୍କ ଉପଦେର ବାରମବ୍ାର ଶ�ଦେଣ। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମର� କିଛି �� ମକ� ପୃଥକ କରିପାରିବ ନାହିଁ �ାହା �ୀଶ�

  ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ଅଛ।ି

    ଅମଦ୍େଭମାଦେନ ମହାନ ଆଦେ
ଶ ଶିଷୟ୍ ଦେହଉ         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶିଖ� ପ�ଣି ଦେ ହି ଶିକ୍ଷା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ରପୂାନ୍�ରି� କର�;  ଏହା
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପା�ନ କର�   ’           । ଏବଂ ତା ପଦେର  ମପ୍କ4 ମହୂଦେର ଗ�ି କର� ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଇ ପାର� ଓ

             ଉ� ୍ାହ�ି କରିପାର� ଓ ନମ�ନା ଦେହାଇପାର� ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ ନମିନ୍ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ 
ଵ୍ଗି�ଣ ମଣଡ୍�ୀ ଦେହଉ।"
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୪୧. ଗପଣି,ଗକାଷ୍ଟ

୧. ପରିଚୟକରଣ

                ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର  � ମାଚାର ବ�  ମାପ�୍ ହଏୁ ଦେ ଠାଦେର ପଦ୍େରରି� ପ� �୍କ ଆରମଭ୍ ହଏୁ ପ�ନର��ଥ୍ାନ ପଦେର �ୀଶ� ତାହାଙ୍କ ଶିଷୟ୍ ଓ
               ଅନ୍ୟ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ� 
ଶ4ନ ଦେ
ଦେଲ �ାହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ୧ କରିନ୍ଥୀୟ ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର କ�ହା�ାଇଅଛି ଦେ� ଦେ ଏକାଥଦେର ୫୦୦

               ର� ଅଧିକ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ପର୍କୃ�ଦେର 
ଶ4ନ ଦେ
ଦେଲଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ବ� ମଧୟ୍ଦେର �ୀଶ� ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ� �ିର�ଶାଲମକ� ନ ଛାଡି
       ଦେ ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଥିବା ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଆଗମନକ� ଅଦେପକ୍ଷା କରିବାକ� କହଦିେଲ  ।

  ପ�ଣି ପଦ୍େରରି� ୧:           ୮ ପ
ର� ଆରମଭ୍ କରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ଗ4ାଦେରାହଣ ବିଷୟଦେର ପଢ଼� ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �ୀଶ� କହନ୍�ି, “   କିନ୍�� ପବି�ର୍
    ଆ�ମ୍ା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ଉପଦେର ଅବ�ୀଣ୍4ଣ ହଅୁନ୍ଦେ�,    �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଶକ୍�ି ପର୍ାପ�୍ ଦେହବ,  ଆଉ �ିର�ଶାଲମ,    ମ �୍ �ିହ
ୁା

  ପର୍ଦେ
ଶ ଓ ଶମିଦେରାଣ,        ପ�ଣି ପୃଥିବୀର ପର୍ାନ୍� ପ�4୍ୟନ୍�  �
ଧ୍ା ଦେମାହର  ାକ୍ଷୀ ଦେହବ        । ଦେ ଏହି  ମ �୍ କଥା କହବିା ପଦେର, 
      ଦେ ମାଦେନ ଦେ
ଖ� ଦେ
ଖ� ଦେ ଊ
୍4ଧକ� ନୀ� ଦେହଦେଲ,       ଆଉଖଣଦ୍େଡ ଦେମଘ ତାହାଙ୍କ� ଦେ ମାନଙ୍କ 
ୃଷଟି୍ଦେଗାଚରର� ଦେଘନଗିଲା ”  । ଏହି
    ଘଟଣାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ଗ4ାଦେରାହଣ ଦେବାଲି କହୁ,          ଏହା ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ�  ଂଦେକ� କର�ଥିବା ଏକ ଉପାୟ ଥିଲା �ାହା ପାଥି4ବ
              ଆବିଭ4ାବ  ମୟ  ମାପ�୍ ଦେହାଇଥିଲା ଓ ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଆଗମନକ� ଅଦେପକ୍ଷା କରିବା ଓ ମଣଡ୍�ୀର କା�4ୟ୍  ହ�ି ଆଗକ�

  ବଢ଼ି଼ବାର  ମୟ ଥିଲା।

             ଦେ�ଣ� ତାହା  ହ�ି ପର୍ �୍� �ି  ଵ୍ରଦୂେପ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଦ୍େରରି� 
ୱି୍�ୀୟ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକ� ଦେ
ଖ� �ାହାକ�
   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେପଣଟି୍କଷଟ୍ ଦେବାଲି କହୁ         “ ”   । ଦେପଣଟି୍କଷଟ୍ ପର୍କୃ�ଦେର ଏକ ବଡ଼ ଶବ
୍ �ାହାର ଅଥ4 ପଚାଶ�ମ ଅଦେଟ କାରଣ
            ନ ିତ୍ାରପବ4ର ୫୦ 
ନି ପଦେର ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହା ପର୍କୃ�ଦେର ଏକ �ିହ
ୁୀ ପବ4 ଦେଶଷଦେର,      ଏକ ପବ4  ପତ୍ାହର ପବ4 ଦେବାଲି
               କ�ହା�ାଉଥିଲା ଆଉ ଏହା ଦେ ହି ପବ4 ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଅନ୍ୟ�ମ �ାହାକ� ପା�ନ କରିବା  କାଦେଶ ଅଦେନକ �ିହ
ୁୀ �ିର�ଶାଲମକ� �ା�ର୍ା

କର�ଥିଦେଲ        । ଏକ  ମୟଦେର ଦେ ମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ପୃଥିବୀର ପର୍ାନ୍�ର� (  ପଦ୍େରରି� ୧: ୮)  ଦେ ମାନଙ୍କ ଦେ
ଶକ�, �ିର�ଶାଲମକ�,  ଏହି
    ପବ4କ� ଏକ�ର୍ ପା�ନ କରିବାକ� ଆ �ଥିଦେଲ       । ଦେ ହି ପର୍ ଙ୍ଗ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଦେପଣଟି୍କଷଟ୍ ଉପ��କ୍� ହଏୁ।

୨.   �ୀଶ�ଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞାର  ଫ�ତା।

 ପଦ୍େରରି� ୨:      ୧ ପ
ର� ଆରମଭ୍ କରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଢ଼� , “    ଦେପଣଟି୍କଷଟ୍ 
ବି ଉପ ଥ୍ି� ହଅୁନ୍ଦେ�,     ମ ଦ୍େ� ଏକ  ଥ୍ାନଦେର
  ମଦେବ� ଥିଦେଲ  । ଆଉ,            ପର୍ବ� ଦେବଗଦେର ବହଥୁିବା ପର୍ଚଣଡ୍ ପବନର ଶବ
୍ �� ଲ୍ୟ ଦେଗାଟିଏ ଶବ
୍ ଅକ ମ୍ା�୍ ଆକାଶର� ଆ ି, 

   ଦେ�ଉୁଁ ଗୃହଦେର ଦେ ମାଦେନ ବ ିଥିଦେଲ,    ଦେ ହି ଗୃହର  ବ4�ର୍ ବୟ୍ାପିଗଲା,     ଆଉଅଗ୍ନ ିା
ୃଶୟ୍ ଜିହ୍ୱାଗ�ଡିକ ଦେ ମାନଙ୍କ
          
ୃଷଟି୍ଦେଗାଚର ଦେହାଇ ଦେଗାଟି ଦେଗାଟି କରି ଦେ ମାନଙ୍କ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଣଙ୍କ ଉପରକ� ଅଧିଷଠ୍�ି ଦେହଲା    । ଦେ ଥିଦେର  ମ ଦ୍େ�

  ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ଦେହଦେଲ, ପ�ଣି,      ଆ�ମ୍ା ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ�ପରି କହବିାକ� ଶକ୍�ି ଦେ
ଦେଲ,   �
ନୁ ାଦେର ଦେ ମାଦେନ
     ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାଦେର କଥା କହବିାକ� ଲାଗିଦେଲ ”।

କ.   ପ�ରା�ନ ନୟିମ

      ପ�ରା�ନ ନୟିମଦେର ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଅ�ି ଅ ାଧାରଣ ବୟ୍�ିକ୍ରମ  ହ�ି,     ଏକ ଭିନ୍ନ ଭାବଦେର ଆଚରଣ କଦେଲ   । ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଏକ
              ଅ ଥ୍ାୟୀ  ମୟ ପାଇୁଁ ଅଲଗା ଦେହାଇଥିବା ବୟ୍କ୍�ିବିଦେଶଷଙ୍କ ଉପଦେର ଅବ�ରଣ କଲା। ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଏକ ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ କା�4ୟ୍

               କରିବାକ�  କ୍ଷମ କରିବାକ� ଅବ�ରଣ କରିବା ପ�ଣି ଦେ ହି କା�4ୟ୍ଟି  ମାପ�୍ ଦେହଲା ପଦେର ଆ�ମ୍ା ଚାଲି�ିବ। ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ, 
      ଆ�ମ୍ା ଗି
ଦିେୟାନ ଉପରକ� ଆ ନ୍ଦେ� ଦେ ��
ଧ୍କରିବାକ� ଗଦେଲ         । କିମବ୍ା ଆ�ମ୍ା ଶାଉଲଙ୍କ ଉପରକ� ଆ ନ୍ଦେ� ଆଉ ଦେ 

            ଭବିଷୟ୍
୍ବାକ୍ୟ ପର୍ଚାର କଦେଲ। ତାହା ଥିଲା ପ�ରା�ନ ନୟିମଦେର ଅଧକିାଂଶ ଭାଗଦେର ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା କିପରି କା�4ୟ୍ କରିଥିଦେଲ, 
              କିନ୍�� ଦେପଣଟି୍କଷଟ୍ଦେର �� ମର ଏକ ନୂ�ନ ��ଗର ଆରମଭ୍ ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଅବ�ରଣ କଦେଲ ଓ �ୀଶ�

             ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ଉପଦେର ନବିା କଦେଲଆଉ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ  ହ�ି  ଥ୍ାୟୀ ଭାବଦେର ବା କଦେଲ।

ଖ.   ଆ�ମ୍ାଙ୍କ �ିଦେନାଟି ଚିହ୍ନ

       ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଏହି ଆଗମନ  ହ�ି �ିଦେନାଟି ଚିହ୍ନ ମହୂ  ଙ୍ଗଦେର �ା'ନ୍�ି       । ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଆଗମନ ଏକଆଭୟ୍ନ୍�ରୀଣ ବିଷୟ ଅଦେଟ, 
    �� ଦେମ ଏହାକ� ଦେ
ଖି ପାରିବ ନାହିଁ,      ପ�ଣି ଈଶୱ୍ର �ିଦେନାଟି ଚିହ୍ନ ମହୂ ପଦ୍େରରଣ କରନ୍�ି,      ବାହ୍ୟ ଅନୁଦେମା
ନ �ାହାକି କିଛି ବିଦେଶଷ
 ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା               । ଦେ ହି ଚିହ୍ନ ମହୂ ମଧୟ୍ର� ପର୍ଥମଟି ପବନର ଶବ
୍ ଅଦେଟ। ଏକ ପର୍ବ� ଦେବଗଦେର ବହଥୁିବା ପର୍ଚଣଡ୍ ପବନ

               ଥିଲା �ାହା ଦେ ମାନଙ୍କ� ଜାଣିବାକ� 
ଏି ଦେ� କିଛି ଘଟିବାକ� �ାଉଥିଲା। �
ି �� ଦେମ ପ�ରା�ନ ନୟିମ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଥିଓଫାନ ିମହୂଦେର, 
     ବିଭିନ୍ନ  ଥ୍ାନ ବ� ଦେର ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଈଶୱ୍ର ଆବିଭ4�� ହଅୁନ୍�ି,       �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆବିଭ4ାବ  ଙ୍ଗଦେର �ାଉଥିବା ପର୍ବ�

      ଦେବଗଦେର ବହଥୁିବା ଏକ ପବନ ବିଷୟଦେର ବାରମବ୍ାର ଶ�ଣିଥାଅ         । ଦେ�ାହନ ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� ନୀକ
ୀମଙ୍କ  ହ
             କଥାବା�୍4ତା କଦେଲ ଦେ ଆ�ମ୍ାକ� ପବନ  ହ�ି �� �ନା କଦେଲ। ଏହା ପର୍କୃ�ଦେର ଗ୍ରୀକଦେର  ମାନ ଶବ
୍ ଅଦେଟ।
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               ଦେ�ଣ� ଏକ ପର୍ବ� ଦେବଗଦେର ବହଥୁିବା ପବନ ଦେ ହି ଚିହ୍ନ ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଦେ� ଦେଲାକମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆଗମନ  ହ�ି
 ଜଡି� ଦେହାଇଥାନ୍�ି,      କିନ୍�� 
ୱି୍�ୀୟ ଚିହ୍ନ ଅଗ୍ନି ଥଲିା,           ଆଉଅଗ୍ନି ��କ� ଆ ିଲା ଓ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଦେର ବିଭକ୍� କରି

         ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ�ପରି କହବିାକ� ଶକ୍�ି ଦେ
ଦେଲ �
ନୁ ାଦେର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଦେର କହବିାକ� ଲାଗିଦେଲ     । ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଣଙ୍କ ଉପଦେର
      ଅବ�ୀଣ୍4ଣ ଦେହଲା। ଦେକବ� ୧୨ ଜଣଙ୍କ ଉପରକ� ନୁଦେହୁଁ,         ମା�ର୍ ଦେ ଠାଦେର ଏକ�ରି୍� ଦେହାଇଥିବା  ମ �୍ ୧୨୦ ଜଣଙ୍କ ଉପରକ�

ଆ ିଲା।

         �ହିଁ ଉ�ତ୍ାଦେର �ୃ�ୀୟ ଚିହ୍ନଟି ଥଲିା ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ପରଭାଷାଦେର କହବିାକ� ଲାଗିଦେଲ,      ତାପଦେର ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୧୧ ପ
ଦେର
            ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ଦେ
ଖ� �ାହା ଘଟ� ଥଲିା ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� ତାହା ଦେ ମାଦେନ ଶିଖି ନ ଥିଦେଲ,      ଦେ ମାଦେନ ଦେ  ବ� ଅନ୍ୟ ମାନବୀୟ ଭାଷାଦେର

କହଥୁିଦେଲ,         ପ�ଣି ବା �୍ବଦେର �ାହା ଦେ ମାଦେନ କହଥୁିଦେଲ ୧୧ ପ
 ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କଦେହ        । ଦେ ମାଦେନ �ାହା କହଥୁିଦେଲ ତାହା ଦେହଲା ଦେ�
             ତାହାଙ୍କ ଶକ୍�ିଶା�ୀ କ୍ରିୟା ବ� ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପର୍ଶଂ ା କର�ଥିଦେଲ। ଆଉ ଦେ  ବ� ଚିହ୍ନ ବ� ଏହା

             �ାହା ଏହି ନୂ�ନ ଓ ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ରପୂଦେର ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ପର୍
ାନ କର�ଥିବା ଚିହ୍ନ ବ�ର  ଙ୍ଗଦେର �ାଉଥିବା ଥିଲା।

୩. ପର୍�ିକ୍ରୀୟା ବ�

କ.     ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଅ�ୟ୍ଧି କ ବି ମ୍ୟ

    ’  ଠକ୍ି ଅଛି  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର କ ଣ ଘଟିଲା,            ଏହି  ମଗ୍ର ଜନଗହ�ି ଗୃହ ଛାଡିଦେଲ ଦେ�ଉୁଁ  ଥ୍ାନଦେର ଦେ ମାଦେନ ଥିଦେଲ ଦେ ହି  ଥ୍ାନଙ୍କ�
    ଗଦେଲ ପ�ଣି  ବ4 ାଧାରଣ  ଥ୍ାନକ� ଚାଲିଗଦେଲ,    ମଭ୍ବ�ଃ ମନ୍
ରିକ� ଚାଲିଗଦେଲ,      କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ପଢ଼ିବାକ� ଆରମଭ୍

        କର� ତାହା �ାହା ଘଟ� ଅଛି ଦେ ଥିଦେର  ମ �୍ ଦେଲାକଆଚମବ୍ି� ଅଟନ୍�ି  । ଦେଲାକମାଦେନ,       ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ୧୨୦ ର ଏକ ଅଂଶ ନ ଥିଦେଲ   । ୫
    “           ପ
ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଢ଼� ଏହି  ମୟଦେର ଦେପଣଟି୍କଷଟ୍ ପବ4 ପା�ନ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର ଆକାଶର ନମିନ୍ ଥ୍ି� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜା�ିର�
         ଆଗ� ଦେହାଇ�ିର�ଶାଲମଦେର ବା କର�ଥିବା ଭକ୍� �ିହ
ୂୀମାଦେନ ଦେ ପାଖଦେର ଥିଦେଲ। ଆଉ,   ଦେ ହି ଶବ
୍ ହଅୁନ୍ଦେ�,   ବହୁ ଜନତା
            ଏକାଠି ଦେହାଇ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଷାଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ� କଥା କହଥୁିବା ଶ�ଣିବାର� ହ�ବ�
ଧ୍ି ଦେହାଇଗଦେଲ।"   ଦେ ମାଦେନ

                 ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଝଟକା ପାଇଦେଲ ଦେ� ଦେ
ଶର� ଆ ିଥିବା ଏହି ଗାଉୁଁ�ୀ ଦେଲାକ ଏହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାଦେର କଥାବା�୍4ତା କରିବାଦେର
  କ୍ଷମ ଦେହାଇଥିଦେଲ, ’             ତା ପଦେର ଦେଲଖକ ଲୁକ ଏହି ଅଶିକ୍ଷି� ଗାଲିଲୀୟମାଦେନ କିପରି ଅଦେନକ ଭାଷାଦେର କଥା କହଥୁିଦେଲ ଦେ 

    ବିଷୟଦେର ବି �ୃ୍� ବିବରଣୀକ� ବଣ୍4ଣନା କରନ୍�ି   । ୯ ପ
: “ପାଥ4ୀୟ,   ମା
ୀୟ ଓ ଏଲାମୀୟ,  ପ�ଣି ଦେମ ପତାମିଆ,    �ିହ
ୁା ଦେ
ଶ ଓ
କାପପ୍।
କିଆ,   ପନ୍� ଓ ଆ ିଆ,   ଫ୍ର�ଗିଆ ଓ ପଂଫ� ଲିଆ,          ମିଶର ଓ କୂରୀଣୀ ନକିଟବ�୍4�ୀ ଲିବିଆ ଅଞଚ୍� ନବିା ୀ ଏବଂ ଦେରାମର�

   ଆ ିଥିବା �ିହ
ୁୀ �ିହ
ୁୀଧମ4ାବଲମବ୍ୀ ପର୍ବା ୀ,             ପ�ଣି କ୍ରି�ୀୟ ଓ ଆରବୀୟ ଦେଲାକ ଦେ�ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଷାଦେର
        ଏମାନଙ୍କ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ମହ� ମହ� କମ4ର କଥା କହବିା ଶ�ଣ�ଅଛ� ”।

  ଦେକୌଣ ି ଆଶଚ୍�4୍ୟ ନୁଦେହୁଁ,           �
ି ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ ଦେଜାତାଦେର ଥାଆନ୍�ି ଓ ଦେ ହି ପର୍କାରର ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ପର୍ବାହ ଦେ
ଖିଥାନ୍�ି, 
    ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ମଧୟ୍ ବି ମି୍� ଦେହାଇଥାନ୍�ି             । କିନ୍�� ଏହା ଦେକୌ�� ହ�ର ବିଷୟ ଅଦେଟ ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ମର

              ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ଘଟଣା ବ� ଅଛି ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� �� ମର ଧମ4ନରିଦେପକ୍ଷ କ୍ଷମା ପର୍ାଥ4ନା ମଧୟ୍ ଅଛ।ି �� ମର ଏପରି ଦେଲାକ ଅଛନ୍�ି
               ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଏକ ଆଶଚ୍�4୍ୟକ� ଦେ
ଖିପାରିଦେବ ପ�ଣି ଦେକବ� କିଛି ନଦିେବ4ାଧ କ୍ଷମା ପର୍ାଥ4ନା କରିପାରିଦେବ ତାହା କିଛି ଅଥ4 କଦେର ନାହିଁ,  

           କିନ୍�� �� ଦେମ ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ପରି�ୟ୍ାଗ କରିବାକ� କହି ଏକ ଆଶଚ୍�4ୟ୍ଜନକ ଘଟଣାର  ମମ୍�ଖଦେର ଦେ
ଖ�ଅଛ  ।

ଖ.  ଧମ4ନରିଦେପକ୍ଷ ବୟ୍ାଖୟ୍ା ବ�

       ଅଥ4ା� �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୧୨ ଓ ୧୩ ପ
ଗ�ଡି଼କଦେର ଦେ
ଖ�  “। ଆଉ,         ମ ଦ୍େ� ଆଚମବି୍� ଓ ହ�ବ�
ଧ୍ି ଦେହାଇ ପର ପ୍ର କହବିାକ�
ଲାଗିଦେଲ,   ’ଏହାର ଅଥ4 କ ଣ?     କିନ୍�� ଅନ୍ୟମାଦେନ ବି
ର୍�ପ କରି କହଦିେଲ,     ଏମାଦେନ ମିଷଟ୍ 
ର୍ାକ୍ଷାର ଦେର ମ��୍ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି ” ।

                ଏଦେବ ଦେ ବିଷୟଦେର ଏକ ଦେ ଦେକଣଡ୍ ପାଇୁଁ ଚିନ୍ତା କର। ଦେ ମାଦେନ କହଅୁଛନ୍�ି ଦେ� ଏହି  ମ �୍ ଗାଲିଲୀୟ ନବିା ୀ ମ��୍
       ଦେହାଇଅଛନ୍�ି। ଦେ ମାଦେନ ଏକ ଆଶଚ୍�4ୟ୍ଜନକ ଘଟଣାର  ାମନ୍ାଆଦେଡ ଚାହିଁ ରହଅିଛନ୍�ି,      ଏବଂ କାରଣ ଦେ ମାଦେନ  ପ୍ଷଟ୍  ୱ୍ୀକାର

  କରିବାକ� ଚାହୁଁ� ନାହାନ୍�ି,         “ଦେ ମାନଙ୍କ� କିଛି  ହ�ି ଆ ିବାର ଅଛି ଦେ�ଣ� ଦେ ମାଦେନ କହନ୍�ି ଓଃ,    ଦେ ମାଦେନ ବ�୍4�ମାନ ମ��୍
”ଦେହାଇଛନ୍�ି  । ବାଃ,             ମୁଁ� ଜାଣି ନଥିଲି 
ର୍ାକ୍ଷାର ଦେର ୧୨୦ ଜଣ ଦେଲାକଙ୍କ� �� ରନ୍� ଭାଷାଦେର ପରିଣ� କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି   । ପ�ଣି

           ଦେକବ� 
ର୍ାକ୍ଷାର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ ହି ଭାଷା ବ� ଦେର କହବିାର  �ଦେ�ାଗ 
ଏି �ାହା ଦେ ମାଦେନ ଦେକଦେବ ଶିଖିନଥିଦେଲ,   କିନ୍�� ଏହା
     ଦେ ମାନଙ୍କ�  ମାନ କଥା କହବିାଦେର ଚା�ନା କଦେର          । ଏହି  ମ �୍ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପର୍ଶଂ ା କରିବାଦେର 
ର୍ାକ୍ଷାର 

           ଏହି  ମ �୍ ଦେଲାକଙ୍କ� ଗଠନ କରିପାଦେର। �ାହା 
ର୍ାକ୍ଷାର କରିପାଦେର ମନୁଷୟ୍ �
ି ଏହା ଆଣିପାଦେର!  ମଜା କର�ଛି   । ଦେମାର ଅଥ4, 
       ଜମ4ାନ ଶିଖିବା ପାଇୁଁ ଦେମାଦେ� ଜମ4ାନୀ �ିବାକ� ପଡିବ ନାହିଁ        ’    । ମୁଁ� ଦେକବ� ମ��୍ ଦେହାଇ ଜମ4ାନ ପଢ଼ି ପାରିଥା ନ୍�ି। ତାହା ବା �୍ବଦେର

            ଅନୁ�ଦ୍େ�ଜି� ଦେହାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4୍ୟ ହଏୁ �
ି  ନ୍ା�ଦେକା��୍ର ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର ଦେମାର ପ�4୍ୟଦେବକ୍ଷକ ତାହା ଗ୍ରହଣ
କରିଥାନ୍ଦେ�?   ମୁଁ� ଦେ ପରି ଭାବ�ନାହିଁ           । ଦେକଦେ�କ ଦେଲାକ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଏକ  ପ୍ଷଟ୍ ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ଘଟଣା  ାମନ୍ାଦେର ଚାହିଁପାରନ୍�ି

      ଆଉ ଦେ ମାଦେନ  ପ୍ଷଟ୍ କଥାକ� ଏଡାଇବାକ� କିଛି କହଦିେବ।

     �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଅଦେନକ ବିଲି ଗାଡ4ନକ4� ଜାଣ,            ଅ �୍ର୍ ଚିକି� ୍ା 
ୱ୍ାରା ଭଲ ଦେହାଇ ପାର� ନ ଥିବା କକ4ଟ ଦେରାଗ ଏକ
       ଅଙ୍ଗ�ର ଫ�ରଆକାର ତାଙ୍କ ଦେକୌଣ ି ମଧୟ୍  ଥ୍ାନକ� �ାଇଥଲିା        । ଦେ ମାଦେନ ଏହାକ� ଅ �୍ଦ୍େରାପଚାର କରିବାକ� ଭି�ରକ� ଗଦେଲ।
      ଦେ ମାଦେନ ଏହାକ� ପାଇଦେଲ ନାହିଁ। ଦେ�ପରି ଏହାକ� କ�ହା�ାଏ,  ଟ� ୟ୍ମର (ଆବ� )     ଦେବାଡ4ଦେର ୨୨ ଜଣ ଚିକି� ୍କ ଅଛନ୍�ି   । ଦେ ମାଦେନ

   “ଦେ  ମ �୍ଙ୍କ� ଡାକି କହଦିେଲ ଏକ୍ -  ଦେର ଅଛ,ି             �� ଦେମ ଦେମାଦେ� କ�ହ ଏହି କକ4ଟ ଦେରାଗ ଦେକଉୁଁଠାଦେର ଅଛି �ାହା ମୁଁ� ଦେଖାଜିବାକ� ମଦେନ
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କରା�ାଏ ”          । ଦେ ମାଦେନ ଏହାକ� ପାଇଦେଲ ନାହିଁ। ଦେ ମାଦେନ ଏକ ଆଶଚ୍�ୟ୍ଜନକ ଘଟଣା  ାମନ୍ାଦେର ବ ିଥିଦେଲ,    ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ ଜାଣନ୍�ି
        ଶରୀରର ଦେଗାଟିଏ 
ନିଦେର ଅଙ୍ଗ�ର ଫ�ଆକାରର କକ4ଟ ଟ� ୟ୍ମର (ଆବ� )    ଅପ ାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ।

             କିନ୍�� ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଫ୍ରାନ୍ ି କ୍ରିକ ଓ ଦେଜମ ୍ ୱାଟ ନ ନାମକ 
�ଇଜଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କଠାର�  ଦେବ4ା��୍ମ 
ୃଷଟ୍ାନ୍� ଆଦେ    । �
ି �� ଦେମ
            ଏହି ନାମଗ�ଡିକ  ହ�ି ପରିଚି� ଦେ�ଦେବ ଏହି 
�ଇ ଦେବୈଜ୍ଞାନକି �ିଏ 
ଵ୍ଗି�ଣ ଦେପଚ ଘରାଦେର DNA     ଉପଦେର କା�4୍ୟ କରି ଦେନାଦେବଲ

 ପ�ର କ୍ାର ପାଇଥିଦେଲ              । ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର  ର� ଦେକାଷର ପ�ରାଣକ� ମାରି ଦେ
ଇ ଥିଦେଲ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଉଚଚ୍
      ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର ଥିଲି ପ�ଣି ପ�ରା ବିବ�୍4�ନ ଦେ�ାଜନାଦେର ଥିଲି,        ଦେମାଦେ� ଶିକ୍ଷା 
ଆିଗଲା ଦେ� ଦେକାଷଟି ଅ�ି  ର� ଅଦେଟ   । ଅ�ୟ୍ନ୍�

               ଦେମୌ�ିକ ଓ ଏହା ଜୀବନର ଦେ ହି ନମି4ାଣକାରୀ ଖଣଡ୍ ବ� ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ �ାହା ଦେକବ� ଆ
କିା�ୀନ ମ� ଦେଫଣର� ବିବ�୍4�ି�
ଦେହାଇଥିଲା।

’                 ତା ପଦେର କ୍ରିକ୍ ଆଉ ଏହି ��ବକମାଦେନ ଆ ନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ କହନ୍�ି ଦେ� ମାନବ ଶରୀରର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଦେକାଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ
   ଆନୁବଂଶିକ ଦେକାଡ4  ହ�ି DNA       �ଟ ବ�ର ଏକ 
ଵ୍ଗି�ଣ ଦେପଚ ଘରାଦେର ଆବୃ��୍ ଅଦେଟ      । ଦେକାଷଟି  ର� ବୟ୍�ୀ� �ାହା କିଛ,ି  ପ�ଣି

    ଏହା ହ୍ରା କରିବା ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ       । �
ି �� ଦେମ ଏଥିମଧୟ୍ର� ଦେକୌଣ ି ଅଂଶ ନଅି,  ଏହା ମରି�ା     । ପ�ଣି ଏଥିର� ଅଦେନକ DNA  ଦେର
    କ୍ରିକ୍ ଓ ୱାଟ ନଙ୍କ କା�4ୟ୍ର� ଆ ିଲା            । ମ�ୂ�ଃ ଦେ ମାଦେନ �ାହା ପର୍ମାଣ କଦେଲ ତାହା ବିବ�୍4�ନ ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ। କ୍ରିକ୍

    �ନ୍�ର୍ ଥ୍ ରଦେଖ ଦେ� ଜଗ� ଡି.ଏନ୍.  ଏ (DNA)         ଷୃଟି୍ କରିବାକ� ଆବଶୟ୍କ ରା ାୟନକି ପ
ାଥ4 ଧାରଣ କଦେର ନାହିଁ   । ଏହା ଅ�ୟ୍ନ୍�
             ଜଟି� ଅଦେଟ। ବିବ�୍4�ନର  ମାପ�ି୍। �ଥାପି କ୍ରିକ୍ ଏହି ଅବିଶୱ୍ ନୀୟ ଆଶଚ୍�4ୟ୍ଜନକ ଘଟଣା ଆଡକ� 
ୃଷଟି୍ପା� କର�ଅଛନ୍�ି।
              ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆନୁବଂଶିକ ଦେକାଡ4 ମହୂ ଆମ  �ତ୍ାର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଦେକାଷଦେର ଆବୃ��୍ ଅଛ।ି ପ�ଣି ଈଶଵ୍ରଙ୍କ� ପର୍ଶଂ ା କରିବା

ପରିବ�୍4ଦେ�,      “ ”     ଦେ ଏକ ପ� �୍କ ଦେଲଖନ୍�ି ପ�ଣି ପାନ ଦ୍େପମି4ଆ ନାମକ ନୂ�ନ  ି
ଧ୍ାନ୍� ପର୍�ିପା
ନ କରନ୍�ି    । �� ମଦ୍େଭ  ମ ଦ୍େ� ଏ
               ବିଷୟଦେର ଶ�ଣିଥିଦେବ। ଦେ� ମାନବ ଜା�ି ବିଦେ
ଶୀମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ବୀଜ ପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇଥିଲା। କିନ୍�� ଦେ
ଖନ୍�� କ୍ରିକ୍ ଜଦେଣ ନା �ି୍କ

       ପ�ଣି ଦେ ଦେବୈଜ୍ଞାନକି ଭାବଦେର ଜାଣିଛନ୍�ି ଦେ� ବିବ�୍4�ନ ଅ ମଭ୍ବ,   ଧୀଦେର ଧୀଦେର DNA   ଗଠନ ଦେହାଇପାରିବ ନାହିଁ, DNA   ଷୃଟି୍
      କରିବାକ� ରା ାୟନକି ପ
ାଥ4 ମଧୟ୍ ଏପରି ବି
ୟ୍ମାନ ନାହିଁ,    କିନ୍�� ଈଶୱ୍ର ନ ଥିଦେଲ,       କିଛି ଆଶଚ୍�4ୟ୍ଜନକ ଘଟିବ ନାହିଁ,  ମୁଁ�
      ଅନୁମାନ କଦେର ବିଦେ
ଶୀମାଦେନ ଆ ି ଗ୍ରହକ� ବୀଜ କଦେଲ        । �� ଦେମ ଦେ�ଦେବ ଓ ଦେକଉୁଁଠାଦେର ର�ହନ୍�� ନା କାହିଁକି,    �� ଦେମ ଏପରି ଦେଲାକଙ୍କ�

        “ପାଇବ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ଘଟଣା ମ�ଖମଣଡ୍�ଦେର ଦେ
ଖି କହନ୍�ି ଓ,     ”ଦେ ମାଦେନ ଦେକବ� ମ��୍ ଅଟନ୍�ି ।

ଗ.  ପି�ରଙ୍କ ବୟ୍ାଖ୍ୟା

’         ତା ପଦେର ପି�ର ଉଠି ୧୪ ପ
ଦେର ଆରମଭ୍ କରି  ପ୍ଷଟ୍ୀକରଣ 
ଅିନ୍�ି, “   ଦେ କହନ୍�ି ନା,   ଦେ ମାଦେନ ମ��୍ ନୁହୁଁନ୍�ି,   ଏପରି କି
    ଗାଲିଲୀୟ ନବିା ୀମାଦେନ  କା� ୯:     ୦୦ ଘଣଟ୍ାଦେର ମ��୍ ହଅୁନ୍�ି ନାହିଁ ”    । ଏହା ଭବଷିୟ୍ବାଣୀର  ଫ� ଅଦେଟ,   �ାହା ପ�ରା�ନ

  ନୟିମର ଭାବବା
ୀ ଦେ�ାଦେୟଲ,       ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଆଗମନ 
ନି ବିଷୟଦେର ଭବିଷୟ୍ବାଣୀ କରିଥିଦେଲ       । ଏହା ଏପରି ଏକ 
ନି ଦେହବ
             ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଈଶଵ୍ର  ମ �୍ ମ�୍4�ୟ୍ ଉପଦେର ଆପଣା ଆ�ମ୍ା ବୃଷଟି୍ କରିଦେବ ଦେ ଥିଦେର  ମ �୍ ମ�୍4�ୟ୍ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଦେର

                ପରିପଣୂ୍4ଣ ଦେହାଇ ଭାବବାଣୀ କହଦିେବ। ଦେ ମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ପାଇୁଁ କହଦିେବ। ପ�ଣି ଦେ କହଅୁଛନ୍�ି ଏହା �ାହା �� ଦେମ ଶ�ଣ�ଅଛ। ଦେ ହି
                ବୟ୍ାଖୟ୍ା ପର୍
ାନ କରି ୨୨ ପ
ଦେର ଆରମଭ୍ କରି ତାପଦେର ଉପଦେ
ଶକ� ପର୍ଦେବଶ କରନ୍�ି। ମୁଁ� �� ମକ� ଅନ୍ୟ ଉ��୍ମ ଗ୍ରୀକ୍

             ଶବ
୍ ଶିଖାଇବାକ� �ାଉଅଛ।ି ଏହା ଏକ ଶବ
୍ �ାହା ବି �ୃ୍�ଭାବଦେର ବୟ୍ବହାର କରା�ାଏ। ଏହା ଧାରାବିବରଣୀ ବ� ଦେର ବୟ୍ବହାର
           କରା�ାଏ। ଦେ�ଣ� ଜାଣିବାକ� ଏହା ଏକ ଉ��୍ମ ଶବ
୍ ଅଦେଟ। ଏହା ଦେକରିଗମା ଶବ
୍ ଅଦେଟ।

           ନୂ�ନ ନୟିମ ପର୍ଚାରର ଅ�ୟ୍ାବଶୟ୍କ ପର୍କୃ�ି ବଣ୍4ଣନା କରିବାକ� ଦେକରିଗମା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ବୟ୍ବହ�ୃ କରା�ାଉଥିଲା  । ଏହାର
         ଅଥ4 ଦେହଉଛି �
ି �� ଦେମ ପଦ୍େରରି�ଦେର ଥିବା ଉପଦେ
ଶ ବ� ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଦେ
ଖ,      ପ�ଣି ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର�  ା�ଟି ଉପଦେ
ଶ ବ� ଅଛ,ି
   �ାହା �� ଦେମ ଦେ
ଖିବ ଦେ�,      ଦେ ଠାଦେର  ମାନ ଦେ ୌନ୍
�4ୟ୍ ବ
୍4ଧକ ଚି�ର୍ ଅଛ,ି       ମ �୍ ଉପଦେ
ଶଦେର  ମାନ ବିଷୟ ଆଦେଲାଚନା

           କରା�ାଉଅଛି ଆଉ ଦେ ହି ଚାଦେରାଟି ଦେମୌ�ିକ ବିଷୟ ବ� ଦେର �ାହା ଆଦେଲାଚନା କରା�ାଉଅଛି ଦେ  ବ�କ� ଦେକରିଗମା କ�ହା�ାଏ   । ନୂ�ନ
     ନୟିମଦେର ପର୍ଚାର କରା�ାଇଥିବା ଚାଦେରାଟି ବିଷୟ ବ� ଦେହଉଛ:ି ୧)    �ୀଶ� ଜୀବି� ଦେହଦେଲ,     ପ�ଣି ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ  ମପ୍ା
�ି

      କରା�ାଇଥିବା ଆଶଚ୍�4୍ୟକମ4 ବ� ବିଷୟଦେର କିମବ୍ା ଦେ ଭ�ି ବିଷୟ ମହୂ ୨)    ଦେ� ଦେ ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କଦେଲ,    ପ�ଣି ବାରମବ୍ାର ଏହି
           ଉପଦେ
ଶ ବ� ଦେର ଦେ ମାଦେନ  ଚୂାଇ 
ଅିନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଭାବବାଣୀ  ଫ� କରିବା ପାଇୁଁ ମୃ�� ୟ୍ବରଣ କଦେଲ, ୩)   ଦେ ମୃ�� ୟ୍ର�

 ପ�ନର��୍ଥି� ଦେହଦେଲ,             ପ�ଣି ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଉପଦେ
ଶ ବ� ଦେଜାର 
ଏି ଦେ� ଦେ ବ�୍4�ମାନ  ବ4ଶକ୍�ିମାନ ପିତା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
କ୍ଷିଣ
    ପାଶ୍4ଵଦେର ଉଚଚ୍ ପ
ଦେର ଉନ୍ନ� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି, ପ�ଣି,         ଏକ ପର୍କାର କିମବ୍ା ଅନ୍ୟ ପର୍କାର ଏହି ଉପଦେ
ଶ ବ� ମନପରିବ�୍4�ନ

     ନମିନ୍ଦେ� ଏକଆହ୍ୱାନ ନମିନ୍ଦେ�  ମାପ�୍ ହଏୁ।

 ଠକ୍ି ଅଛ,ି         ଦେ  ବ� ଚାଦେରାଟି ଉପା
ାନ ଅଦେଟ �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକରିଗମା ଦେବାଲି କହଥିାଉ      । ଚାଦେରାଟି ବିଷୟ ବ� �ାହା �� ଦେମ
             ପାଇବ ତାହା ଆ
ୟ୍ ମଣଡ୍�ୀଦେର ପର୍ଚାରକରିବାକ�  ଠକି ଅଥ4 ପର୍
ାନ କଦେର। ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପି�ରଙ୍କ ଉପଦେ
ଶକ�
           “   ଦେ
ଖିବା ପ�ଣି �� ଦେମ ଦେ ହି ବିଷୟ ମହୂକ� ବାଛି ପାରିବ। ୨୨ ପ
ର� ଆରମଭ୍ ଦେହାଇ। ଦେହ ଇ ର୍ାଏଲୀୟ ଦେଲାକମାଦେନ,   ଏହି  ମ �୍

 କଥା ଶ�ଣନ୍��   । ନାଜରି�ୀୟ �ୀଶ�,   ନାନା ଶକ୍�ିର କା�4୍ୟ,         ଅ
ଭ୍�� କମ4 ଓ ଲକ୍ଷଣ 
ୱ୍ାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ନକିଟଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
    ପଦ୍େରରି� ବୟ୍କ୍�ି ଦେବାଲି ପର୍ମାଣି� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି,         ତାହାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଈଶୱ୍ର ଦେ� ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଏହ ିମ �୍ କମ4

କରିଅଛନ୍�ି,    ଏହା ଆପଣମାଦେନ ନଦିେଜ ଜାଣନ୍�ି; (   ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ ଅଛ।ି),       ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ନରିପିୂ�  ଂକ�ପ୍ ଓ
  ପବୂ4ାଜ୍ଞାନୁ ାଦେର  ମପି4� ହଅୁନ୍ଦେ�,          ଆପଣମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଅଧମ4ୀକମାନଙ୍କ ହ �୍ 
ୱ୍ାରା କୃଶାଦେରାପଣ କରି ବଧ କରିଥିଦେଲ (  
�ଇ

  ଦେ ାପାନ ଅଛି -    ଦେ� �ୀଶ� ମୃ�� ୟ୍ବରଣ କଦେଲ)       । ଏହା ଏକ ଚି�ତ୍ାକଷ4କ ପ
 ନୁଦେହୁଁ କି?      ଦେ ମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇୁଁ ଦେକୌଣ ି କ୍ଷମା
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ନାହିଁ                । ଦେ ମାଦେନ �ାହା କରିଥିଦେଲ ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଦେ ମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର 
ାୟୀ ପ�ଣି �ଥାପି ମାନବ ପାପ ମଧୟ୍ଦେର ଈଶୱ୍ର
        ତାହାଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ କ�  ମପ୍ା
ନ କରିବାକ�  ଦେବ4ାଚଚ୍ ଶା କ ଭାବଦେର କା�4ୟ୍ କର�ଅଛନ୍�ି।

 ’      ପ�ଣି ତା ପଦେର ଦେ ୨୪ ପ
ଦେର ଜାରି ରଖନ୍�ି: “         କିନ୍�� ଈଶୱ୍ର ମୃ�� ୟ୍ର ବନ୍ଧନ ମ�କ୍� କରି ତାହାଙ୍କ� ଉଠାଇ ଅଛନ୍�ି,   କାରଣ ଦେ 
      ଦେ� ମୃ�� ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ଆବ
ଧ୍ ରହଦିେବ ତାହା ଅ ମଭ୍ବ ”         । ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ମୃ�� ୟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କ� ଆବ
ଧ୍ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ। (ଦେକରିଗମାର

 �ୃ�ୀୟ ବିଷୟ)               ’    । ପ�ଣି ପି�ର କହବିାକ� ଚାଲୁ ରଖନ୍�ି ଦେ� ଏହା କିପରି ଭାବବାଣୀର  ଫ� ଅଦେଟ ଆଉ ତା ପଦେର ୩୩ ପ
ଦେର
  “ଉଲ୍ଦେଲଖ କରନ୍�ି ଅ�ଏବ,            ଦେ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ 
କ୍ଷିଣ ହ �୍ 
ୱ୍ାରା ଉନ୍ନ� ଓ ପିତାଙ୍କଠାର� ପର୍�ିଜ୍ଞା� ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା

 ପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇ,      ଏହି �ାହା ଆପଣମାଦେନ ଦେ
ଖ�ଅଛନ୍�ି ଓ ଶ�ଣ�ଅଛନ୍�ି,    ତାହା ଦେ ବୃଷଟି୍ କରିଅଛନ୍�ି।

               ପ�ଣି ଦେ ଅଗ୍ର ର ହଅୁନ୍�ି ଆଉ ଭାବବାଣୀର  ଫ� ଦେହାଇଥିବା ବିଷୟଦେର ଦେ ଟିକିଏ ଅଧିକ କଥାବା�୍4ତା କରନ୍�ି �ହିଁଉ�ତ୍ାଦେର
       ଦେ ଦେକରିଗମାର �ୃ�ୀୟ କଥା ୩୬ ପ
ଦେର  ମାପ�୍ କରନ୍�ି  “। ଅ�ଏବ,        ମ �୍ ଇ ର୍ାଏଲକ�� ନଶିଚ୍ୟ ଜାଣନ୍�� ଦେ� ଦେ�ଉୁଁ

    �ୀଶ�ଙ୍କ� ଆପଣମାଦେନ କ୍ର�ଶଦେର ବଧ କଦେଲ,  ତାହାଙ୍କ� ଈଶୱ୍ର,       ପର୍ଭ� ଓ ଖ୍ରୀଷଟ୍ ଉଭୟ ପ
ଦେର ନ�ି�କ୍� କରିଅଛନ୍�ି ”  । ପ�ଣି
        ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ ଦେଲାକମାଦେନ ପି�ରଙ୍କ� ବାଧା ଦେ
ଦେଲ କି ନାହିଁ,      କିନ୍�� ଦେ ଚ�� ଥ4 କଥା କହନ୍�ି ନାହିଁ      । ଦେ ମାଦେନ ୩୭ ପ
ଦେର କହନ୍�ି

“       ଏହି କଥା ଶ�ଣି ଦେ ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟ ବି
ୀଣ୍4ଣ ଦେହାଇଗଲା,       ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ ପି�ର ଓ ଅବଶିଷଟ୍ ପଦ୍େରରି�ମାନଙ୍କ� କହଦିେଲ, 
ଭାଇମାଦେନ,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ'  ଣ କରିବା?”   ଦେ ମାଦେନ ଭୟଭୀ� ଦେହଦେଲ        । ଦେ ମାଦେନ ଭୟଭୀ� ଦେହଦେଲ କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ଦେ
ାଷୀ

                 ାବୟ୍ �୍ ଦେହଦେଲ ଦେ� ଦେ ମାଦେନ �ୀଶ�ଙ୍କ ବିଷୟଦେର �ାହା ବ� ଝିଥିଦେଲ ତାହା ଭର୍ାନ୍� ଥିଲା ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ �ୀଶ�ଙ୍କ ପର୍�ି �ାହା
        “  ’  କରିଥିଦେଲ ତାହା ଭର୍ାନ୍� ଥିଲା ଦେ�ଣ� ଦେ ମାଦେନ କହବିାକ� ଲାଗିଦେଲ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ ଣ କରିବା?”

        “   ଦେ�ଣ� ପି�ର ଦେକରିଗମାର ଚ�� ଥ4 ଭାଗକ� �ାଇ ଦେ ମାନଙ୍କ� କହଦିେଲ ଆପଣମାଦେନ ମନପରିବ�୍4�ନ କରନ୍�� ,     ଆଉ ନଜି ନଜି ପାପ
        କ୍ଷମା ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଣ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ନାମଦେର ବାପ�ି୍ଜି� ଦେହଅନ୍�� ;    ତାହାଦେହଦେଲ ଆପଣମାଦେନ ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କ

  
ାନ ପର୍ାପ�୍ ଦେହଦେବ,     କାରଣ ଏହି ପର୍�ିଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�,   ଆପଣମାନଙ୍କ  ନ୍ତାନ ନ୍��ି ନମିନ୍ଦେ�,   ପ�ଣି 
ୂରବ�୍4�ୀ
       ଦେ�ଦେ� ଦେଲାକଙ୍କ� ପର୍ଭ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଈଶୱ୍ର ଆପଣା ନକିଟକ� ଡାକିଦେବ,   ଦେ ହି  ମ �୍ଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ”   । �ୀଶ� ଏକ

              ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ଜୀବନ ଅ�ିବାହ�ି କଦେଲ। ଭାବବାଣୀ  ଫ�କୃ� କରି ଦେ ମୃ�� ୟ୍ବରଣ କଦେଲ। ଭାବବାଣୀ  ଫ� କରିବାଦେର ଦେ 
           ମୃ�� ୟ୍ର� ପ�ନର��୍ଥି� ଦେହଦେଲ ଦେ�ଣ� ଦେ କିଏ ଅଟନ୍�ି ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ଥିପର୍�ି ନକିଟବ�୍4�ୀ ଦେହବା,   ଦେ ଥି ନମିନ୍ଦେ�

    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ 
ଆି�ାଏ।

  ତାହା ଦେକରିଗମା ଅଦେଟ              । ପ�ଣି �
ି ଆଜି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  � ମାଚାର  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଦେ ବା ଦେକବ� ଏହି  ମାନ ଢ଼ାଞଚ୍ାକ� ଅନୁ ରଣ
କରିବ,   ପ�ଣି ଦେକଦେ�କ କରନ୍�ି,    କିନ୍�� ଦେକଦେ�କ କରନ୍�ି ନାହିଁ,        ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଜି ମଣଡ୍�ୀଦେର ଥିବା ଅଧିକ�ର ବିଶୃଙ୍ଖ�

  ଅବ ଥ୍ାକ� 
ୂଦେରଇ ରଖିବା          “   । ମୁଁ�  � ମାଚାର  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଉପଦେ
ଶ ଶ�ଣିଅଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ ମାଦେନ କହନ୍�ି �� ମର ପାପ ବ�
    ନମିନ୍ଦେ� �� ଦେମ 
�ଃଖି� ନୁହୁଁ କି,       �� ମର ପାପ ବ� ନମିନ୍ଦେ� �� ଦେମ 
�ଃଖି� ନୁହୁଁ କି       । ଈଶୱ୍ର �� ମକ� 
ଣଡ୍ ଦେ
ବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି।

      �� ମର ପାପ ବ� ନମିନ୍ଦେ� �� ଦେମ 
�ଃଖି� ନୁହୁଁ କି?”    “ଆଉ ଦେକଦେ�କ କହନ୍�ି ହୁଁ,     ମୁଁ� 
ଣଡି୍� ଦେହବାକ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ ”    । �
ି �� ଦେମ ତାହା
  ପର୍�ି ପର୍�� ୟ୍��୍ର କର,       ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ �� ମର ପଥଦେର  ୱ୍ଗ4କ� �ାଉଅଛ କି? ନା        । 
�ଃଖ କରିବା 
ୱ୍ାରା ଦେକୌଣ ି ପରି�ର୍ାଣ ନାହିଁ।

     ତାହା ଏକ ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ନୁଦେହୁଁ।

        ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା �ୀଶ� କିଏ ଦେ ବିଷୟଦେର ପର୍ ତ୍ାବନା ,   ଦେ କିପରି ବଞଚି୍ଦେଲ,  କିପରି ମଦେଲ,     ଏହା  �ୟ୍ ଦେ� ଦେ 
 ମୃ�� ୟ୍ର� ଉଠଦିେଲ,      ପ�ଣିଥଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପର�,        ପ�ଣି ଦେ କିଏ ଥିଦେଲ ଦେ ବିଷୟଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ

       ଭ�ଲ ବ�ଝାମଣାର� ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆହ୍ୱାନ କରା�ିବା ଅଦେଟ      । କାରଣ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ପି�ରଙ୍କ
   ନକିଟକ� ଆ ିଦେଲ ଓ କହଦିେଲ, “   ବ�୍4�ମାନ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ'  ଣ କରିବା?”    ଦେ ମାଦେନ ନଶିଚ୍ୟ ଭୟଭୀ� ଦେହାଇଥିଦେବ    । ପ�ଣି ପି�ର

   ଦେ
ଇଥିବା ଉ��୍ରକ� ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� ,   କିମବ୍ା ମୁଁ� କହବିି,          ଉ��୍ର ପର୍�ି ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� �ାହା ଜଗ� ବାରମବ୍ାର ଏହି ପର୍ଶନ୍ର
  ଉ��୍ର ଭାଦେବ 
ଏି  ।

ଘ.   ଜଗ�ର ଉ��୍ର

         ଉ��୍ର ବ� ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଉ��୍ର �ାହା ଜଗ� ପର୍ଶନ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହା-   ଠକ୍ି ଅଛି "    ଜଦେଣ ଉ��୍ମ ବୟ୍କ୍�ି ହଅୁ, 
  ଚଦ୍େଚାଟ ହଅୁ" ଅଦେଟ     । ଦେକଦେବ ତାହା ଶ�ଣିଅଛ କି?      ଏହି ଉ��୍ର ପାପର ବା �୍ବତାକ� ଅ ୱ୍ୀକାର କଦେର,      ପ�ଣି �
ି ପାପ ନାହିଁ ଦେ�ଦେବ

   ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବାର ଆବଶୟ୍କତା ନାହିଁ,      ଆଉ�
ି ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବାର ଆବଶୟ୍କତା ନାହିଁ,    ଦେ�ଦେବ କୃଶର ଆବଶୟ୍କତା
ନାହିଁ,     ପ�ଣି �
ି କୃଶର ଆବଶୟ୍କତା ନାହିଁ,       ଦେ�ଦେବ ପିତା ଈଶୱ୍ର ପ��ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ମିଥୟ୍ା କହଥିିଦେଲ,    କାରଣ ପ��ର୍ ଈଶୱ୍ର

 କହନ୍�ି "              କୃଶ ଉପଦେର ମୁଁ� ମୃ�� ୟ୍ବରଣ କରିବା ବୟ୍�ୀ� ଏହାକ�  ମପ୍ା
ନ କରିବାକ� ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ଉପାୟ ଅଛି କି?  �ଥାପି ଦେମାହର
 ଇଚଛ୍ା ନୁଦେହୁଁ,    ମା�ର୍ �� ମଭ୍ର ଇଚଛ୍ା ଦେହଉ"      ଆଉ ପିତା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ��୍ର ଥିଲା "ନା       । �� ମଦ୍େଭ କୃଶ ଦେ
ଇ �ିବା ଆବଶୟ୍କ
        ଅଦେଟ। ପାପ ବିଷୟଦେର କିଛି କରିବାର ଏହା ଏକମା�ର୍ ଉପାୟ ଅଦେଟ।

     “    ଦେ�ଣ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଉ��୍ର ଶ�ଣ� ଜଦେଣ ଉ��୍ମ ବୟ୍କ୍�ି ହଅୁ,    �� ଦେମ �ାହା ବିଶୱ୍ା କର,   ଚଦ୍େଚାଟ ହଅୁ,  �� ଦେମ
  ”�ାହାକିଛି ବିଶୱ୍ା କର ,          ଦେ ମାଦେନ �ାହା କର�ଅଛନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ପିତା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ମିଥୟ୍ାବା
ୀ ଦେବାଲି କହଅୁଛନ୍�ି   । ଏବଂ

               �ଥାପି ମୁଁ�  ନ୍ଦେ
ହ କଦେର �
ି �� ଦେମ ପର୍ବା
  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ରା ତ୍ା ଦେକାଣକ� �ାଇ ପର୍ବା
  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ଅଟକାଇ
         ଦେ ମାନଙ୍କ� ପଚାର ଦେ� ଦେ ମାଦେନ  ୱ୍ଗ4କ� �ାଉଅଛନ୍�ି ଦେବାଲି କାହିଁକି ଦେ ମାଦେନ ଭାବନ୍�ି,     ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଅଧିକାଂଶ ଏଭ�ି
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   “      କିଛି ଉ��୍ର ଦେ
ଦେବ ମୁଁ� ବ�୍4�ମାନ ଜଦେଣ ଉ��୍ମ ବୟ୍କ୍�ି ଦେହବି   ”      ।  ଚଦ୍େଚାଟ ହଅୁ । �
ି �� ଦେମ ଦେକଦେ�କ ଉ
ାରବା
ୀ
      ମଣଡ୍�ୀ ବ�କ� �ାଅ ତାହା ହିଁ �� ଦେମ ଶ�ଣିବ। "    ଜଦେଣ ଉ��୍ମ ବୟ୍କ୍�ି ହଅୁ,   ଚଦ୍େଚାଟ ହଅୁ ”      । ପ�ଣି  � ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର �
ି �� ଦେମ

      କ୍ରିଷଟ୍ାଲ୍ କ୍ୟାଦେଥଡର୍ାଲକ� �ାଅ ପ�ଣି  ଚ୍� ଲରଙ୍କ କଥା ଶ�ଣ,          ତାହା ହିଁ ଠକ୍ି ଭାବଦେର �ାହା ବ�୍4�ମାନ ମଧୟ୍ �� ଦେମ ଶ�ଣିବାକ�
�ାଉଅଛ                 । ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ� ଦେରାବଟ4  ଚ୍� ଲର୍ ବହ�ୁ ଉ��୍ମ କମ4 କରିଅଛନ୍�ି। ଦେମାର ଦେଜଦେଜମା ତାହାଙ୍କ ଦେ ବାକା�4୍ୟ 
ୱ୍ାରା ବହ�ୁ

      ଆଶୀବ4ା
 ପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇଥିଦେଲ ଓ ତାହାଙ୍କ�  ାହା�ୟ୍ କରା�ାଇଥିଲା,         କିନ୍�� ବହୁ ବଷ4 ଧରି ଦେଲାକମାଦେନ ପର୍ଶନ୍ କରିଥିଦେଲ ଦେ�
        ରବଟ4  ଚ୍� ଲଙ୍4କ ପାପ ବିଷୟଦେର ଏକ ମ� ଶିକ୍ଷା ଅଛି କି?        ଆଉ  � ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ବ�୍4�ମାନ ତାହାଙ୍କର ଦେ�ଉୁଁ ଆ�ମ୍ଜୀବନୀ
 ଦେଲଖା �ାଇଅଛ,ି    ତାହା ଦେ କରି ନାହୁଁାନ୍�ି।

      ଦେମାଦେ� �� ମ ନମିନ୍ଦେ� କିଛି ବିଷୟ ପଢ଼ିବାକ� 
ଅି     “  । ଏହା ଦେକଣଟ୍ ହୁ୍ୟଜଙ୍କ ଦେ ଟ୍ ଆପାଟ4:        କ�ିଙ୍ଗ ଏ ୱାଲ୍4ଡ ଚଚ୍4ଚ ଟ� ଏ ଦେଗାଡଲି୍
”   ଲାଇଫ ପ� �୍କ ମଧୟ୍ର� ଆ ିଛି             । ଏହା ଏକ ଅବିଶୱ୍ା ନୀୟ ଉ��୍ମ ପ� �୍କ ଅଦେଟ ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� କିଛି ବିଷୟ

       ପଢ଼ି଼ବା ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ। କିନ୍�� ଏଠାଦେର ଦେ ଚିକାଦେଗା ଟରି୍ବ� ୟ୍ନ୍,  ନଦେଭମବ୍ର ୨,      ୨୦୦୧ ର� ଏକ ଅନୁଦେଛ
 ଉ
ଧୃ୍� କର�ଅଛନ୍�ି  ।
                  ପ�ଣି ଏହା ହିଁ �ାହା ଚିକାଦେଗା ଟରି୍ବ� ୟ୍ନ୍ ଉଲ୍ଦେଲଖ କଦେର। 
ଶନ୍ଧି 
ଶନ୍ଧି ଧରି  ଚ୍� ଲର୍ କହଥିିଦେଲ ଦେ� ଦେ ଦେ ହି ପର୍କାରର ନୂ�ନ

             ’  ବିଶୱ୍ା ୀ କର�ଥିବା ଜଦେଣ ପର୍ ତ୍ାବକ ଥିଦେଲ �ାହା ମ� ଲମାନମାନଙ୍କ� ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେହବାକ� ପଦ୍େରରଣା ଦେ
ଇ ଥିଲା। ତା ପଦେର
          “   ଦେ ହ
ୃୟଙ୍ଗମ କଦେଲ ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କର ବିଶୱ୍ା ପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ� ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ପଚାରିବା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର

” ହା ୟ୍ା ପ୍
 ଥିଲା।

    ଏହି ଉ
ଧୃ୍� ତାହାଙ୍କ ଆ�ମ୍ଜୀବନୀର� ଆ ିଅଛି          । ଏକ ମ� ଲମାନ ଦେଗାଷଠ୍ୀ  ହ�ି  ଚ୍� ଲଙ୍4କର ପର୍ଥମ ପାର ପ୍ରିକ କ୍ରିୟା ଚାରି
      ବଷ4 ପଦୂେବ4 ଆ ିଥିଲା ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମହମମ୍
 ତାଙ୍କ� ମ� ଲିମ-       ଆଦେମରିକୀୟ ଦେ ା ାଇଟି ୍ ନୁୟ୍ ଜ ି4  ମମି୍�ନୀଦେର ପର୍ାରମଭି୍କ

             ଉପଦେ
ଶ ଦେ
ବାକ� ନମିନ୍�ର୍ଣ କରିଥିଦେଲ ଓ ୧୯୯୯ ମ ିହାଦେର 
ମଦ୍େମ କଦେର ପର୍ଚାର କରିବାକ�  ିରିଆର ଉ�କୃ୍ଷଟ୍ ମ� ଲମାନ
    ଧମ4�ାଜକଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ତାହାଙ୍କ� ପର୍ଚାର 
ଆିଗଲା  “      । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଉ�କୃ୍ଷଟ୍ ମ� ଲମାନ ଧମ4�ାଜକଙ୍କ� ଦେଭଟିଲି,  ମୁଁ�

   ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି ଅନୁଭବ କଲି ”          । ଦେ ତାହାଙ୍କ ଆ�ମ୍ଜୀବନୀଦେର ଦେଲଖିଥିଦେଲ। ଦେ କହଦିେଲ 
�ଇଜଣ ଦେଲାକ ପାଥ4କ୍ୟଦେର
ନୁଦେହୁଁ,     କିନ୍��  ମାନତା ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ ଦେ
ଦେଲ  “            । ଦେମା ପାଖଦେର  ମ �୍ ଉ��୍ର ଅଛି ଓ ଦେମାର କା�4ୟ୍ �� ମକ� ପରିବ�୍4�ନ କରିବା

      ”      ଅଦେଟ। ଦେ ହି ରା ତ୍ା �ାଆୁଁଳା 
�ଗ4 ବ�କ� କଦେଢ଼଼ଇ ନଏି। ଆଉ ଦେ ଚ�ଚଚି୍�ର୍ ବିଷୟଦେର କହନୁାହୁଁାନ୍�ି। "   ଦେ ହି ମଦେନାଭାବ
 ଚରମପନ୍ଥୀଙ୍କ� ନମିନ୍�ର୍ଣ"   କରିବାକ�  ଚ୍� ଲର୍ କହଦିେଲ    । ଦେ ପଦ୍େଟମବ୍ର ୧୧ ପଦେର,    “  ଦେ କହଥିିଦେଲ ଦେ� ଧମ4 ପରିବ�୍4�ନ, 

              ମିଶନ ବ� ଓ ଧମ4ନ୍�ରଣଠାର� �ାହାର ବ�୍4�ମାନ ଆଘା� ବ� ଓ ଆଶା ବ� ଅଛି ଦେ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କଙ୍କ�  ାହା�ୟ୍ କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା
      କର�ଥିବା ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ନକିଟକ� ଗ�ର��ୱ୍ ଗ�ି କରିବା ଉଚି� ”         ।  � ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର �
ି �� ଦେମ ଦେରାବଟ4  ଚ୍� ଲଙ୍4କ ଆଗଦେର �ାଇ

 “     ’   କହବି ପରି�ର୍ାଣ ପାଇବା ନମିନ୍ଦେ� ଦେମାଦେ� କ ଣ କରିବାକ� ପଡିବ?”   “    ଦେ କହଦିେବ କ�ହମ�କ୍� ଭାବଦେର ଏକ�ର୍ ବା କର, 
  ଚଦ୍େଚାଟ ହଅୁ        ”       । �� ମର ବିଶୱ୍ା କ� ଅନ୍ୟ ଉପଦେର ଦେଠଲି 
ଅି ନାହିଁ। ଦେ ଦେଲଖାଦେର କହଦିେଲ ଦେ� ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ପର୍ଚାର

         ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଓ ମିଶନ ବ� କା�4ୟ୍କ୍ରମ ବ� ଆ�ଙ୍କବା
ୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ନମିନ୍ଦେ� ୯/    ୧୧ ଦେର 
ାୟୀ ଅଟନ୍�ି।

          ଗଭୀର ତା�ପ୍�4ୟ୍ର ଏକ ଈଶୱ୍ର���୍ୱି୍କ ଶବ
୍ ଅଛି �ାହା ଦେ ହି  ଥ୍ି�ିକ� ବୟ୍ାଖୟ୍ା କଦେର      । ଏହାକ� ଅ�ିଆ କ�ହା�ାଏ। କିନ୍��
             ଏହା ଉ��୍ର ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ �ାହା ଦେ ଠାର ବାହାଦେର ଅଛ।ି ପରି�ର୍ାଣ ପାଇବା ପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ'   ଣ କରିବା

ଆବଶୟ୍କ?”  ଠକ୍ି ଅଛ,ି     ବ�୍4�ମାନ ଜଦେଣ ଉ��୍ମ ବୟ୍କ୍�ି ହଅୁ             । ପାପ ଭ�ି କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ। ମା�ର୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉ��୍ର ମଧୟ୍
ଅଛ।ି

       “  ଜଗ� ଦେ
ବାକ� ପ ନ୍
 କର�ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଉ��୍ର ଠକ୍ି ଅଛ,ି          �
ି �� ଦେମ କିଛି କରିବାକ� ଚାହୁଁ�ଛ ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ କଣ କରିବା
      ଆବଶୟ୍କ ତାହା ବା �୍ବଦେର କଠନି ପରିଶର୍ମ କରିବା ଅଦେଟ         । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନମିନ୍ଦେ� �� ମକ� କଠନି ପରିଶର୍ମ

         ”        କରିବାକ� ପଡିବ। ତାହା ହିଁ �ାହା �� ମର ପାପ ବିଷୟଦେର �� ଦେମ କର। ଦେ�ଣ� ମୁଁ� ଏଠାଦେର କଥା ପର୍ ଙ୍ଗଦେର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଣଙ୍କ
     ପା
 ଆଙ୍ଗ�ଠି ଉପଦେର ପା
 ଦେ
ବାକ� �ାଉଅଛ,ି     “   �ିଦେହାବାଙ୍କ ବିଟଦେନ ୍ ମାଦେନ କହନ୍�ି �ାଅ କିଛି କର,     
ୱ୍ାର ବ� ଆଘା� କର ଓ

    ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ  ବ� ଅଛି କର ”   “        ”   । ମମ4ନମାଦେନ କହନ୍�ି ମନ୍
ରିଦେର ବିବାହ କର ପ�ଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କା�4୍ୟ କର । ମ� ଲମାନମାଦେନ
 “       ”   “        କହନ୍�ି ବହ�ୁ ପର୍ାଥ4ନା କର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କା�4୍ୟ କର। ହନି୍
�ମାଦେନ କହନ୍�ି ଠକ୍ି ଅଛି ବହ�ୁ ଉ��୍ମ କମ4 କର �
ୱ୍ାରା

            ”  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ପ�ନଜ4ନ୍ମ ପାଇବ �� ଦେମ ନମିନ୍ ଚକ୍ରାକାର ଦେହବା ପରିବ�୍4ଦେ� ପ�ନବ4ାର ଜନ୍ମ ଚକ୍ରାକାର ଦେହବ ।
        “       ଦ୍େପାକାଦେନଦେର ଜଦେଣ ପା�କ ମଧୟ୍ ଅଛନ୍�ି �ିଏ  ବ4 ାଧାରଣଦେର କହଥିିଦେଲ ଲୁଥର୍ ଏହାକ� ଭ�ଲ୍ କରିଥିଦେଲ। ପରି�ର୍ାଣ

   ଅନୁଗ୍ରହଦେର ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ନୁଦେହୁଁ,        ପରି�ର୍ାଣ ଦେହଉଛି କିଛି ବିଷୟ �ାହା �� ଦେମ ଅଜ4ନ କର,     ପ�ଣି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଗ୍ରହଣୀୟ
     ଦେହବା ପାଇୁଁ �� ମକ� କା�4୍ୟ କରିବାକ� ପଡିବ ”             । �� ମକ� ବା �୍ବଦେର ବହ�ୁ 
ୂରକ� �ିବାକ� ପଡିବ ନାହିଁ �
ି �� ମର କିଛି ଅନୁଭ�ିୂ ଅଛି

             ଦେ�ପରି ଦେମାର ଅନ୍ୟ ବାପଟି୍ଷଟ୍୍ ମଣଡ୍�ୀଦେର ଅଛ।ି  ମ �୍ ବାପଟି୍ଷଟ୍୍ ମଣଡ୍�ୀ ମହୂ ନୁଦେହୁଁ। କିନ୍�� ମୁଁ� ବାପଟି୍ଷଟ୍୍
 ମଣଡ୍�ୀ ବ� ଦେର ଆ ିଅଛ,ି    �ାହା  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ନୁଦେହୁଁ,          କିନ୍�� ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଅନ୍�ନି4ହ�ି ଭାବଦେର ଶିକ୍ଷା 
ଏି ଦେ� ପରି�ର୍ାଣ

   ଧମ4ପରାୟଣରଆବିଭ4ାବ 
ୱ୍ାରା ଦେହାଇଥାଏ।

      ଦେ ପରି ଭାବଦେର ହିଁ �� ଦେମ ଉ
ଧ୍ାର ପର୍ାପ�୍ ଅଟ         । ଏକ ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ ଉପାୟ ଦେ
ଖିବାକ� �� ଦେମ ନ
ି୍4ଧଷିଟ୍ କା�4୍ୟ କର,   ଓ ଏହା
          ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ �
ି �� ଦେମ ଏହି ଦେଲାକମାନଙ୍କର ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍ଦେର ପିନ୍ କଣଟ୍ା ଦେ
ବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର,   ଦେ ମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ

     ବାପ�ି୍ ମ୍ 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣଦେର ପର୍କୃ�ଦେର ଦେରାମାନ୍ କ୍ୟାଦେଥାଲିକ୍ ଅଟନ୍�ି        । ଦେରାମାନ୍ କ୍ୟାଦେଥାଲିକ୍ ଶିକ୍ଷା 
ଏି ଦେ� ବାପ�ି୍ ମ୍ ଦେହଉଛି
 “  ”            �ାହାକ� ଅନୁଗ୍ରହର ମାଧୟ୍ମ କ�ହା�ାଏ। ଦେ� ଈଶୱ୍ର କା�4ୟ୍ର� ଅଟନ୍�ି ଏପରିକି �� ମ ଏହି ବିଷୟର ଅଜାଣ�ଦେର କାରଣ

     �� ଦେମ ଦେ ହି  ମୟଦେର ଏକ ଶିଶ� ଥିଲ,           ପ�ଣି ଦେ �� ମକ� ପରିବ�୍4�ନ କର�ଅଛନ୍�ି �
ବିା �� ଦେମ ଦେକୌଣ ି ଅଥ4ଦେର  ହଦେ�ାଗ କର�ନାହୁଁ  ।
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              ପ�ଣି ମୁଁ� ବାପଟି୍ଷଟ୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଜାଦେଣ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବାପ�ି୍ ମ୍କ�  ମାନ ଭାବଦେର ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି। �� ଦେମ ବ�୍4�ମାନ କଣ
   କର ମଣଡ୍�ୀର 
ୱ୍ୀପପ�ଞଜ୍ଦେର ଚାଲିବା,    ହାଜିରା ପ� �୍କଦେର 
 �୍ଖ� କରିବା,      ‘  ବାପ�ି୍ଜି� ଦେହବା ଓ �� ଦେମ �� ମର ନକ4ର�

  ୱ୍�ନ୍�ର୍ ଦେହବା'      କାଡ୍4 ପାଇବାଦେର ଦେକୌଣ ି ଫରକ ପଡି଼ବ ନାହିଁ,          ପ�ଣି �� ଦେମ ବାହାରକ� �ାଇ ଦେ� ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର �� ଦେମ �ାହା
    ଚାହିଁ �
ନୁ ାଦେର ବା କରିପାରିବ,     ଏଥିଦେର କିଛି ଫରକ ପଦେଡ ନାହିଁ,      �� ଦେମ  ୱ୍ଗ4କ� �ିବାଦେର �� ମ ପଥଦେର ଅଛ    । ପ�ଣି ବାପ�ି୍ ମ୍ ଏକ

              ରୀ�ିନୀ�ି ଦେହାଇ�ାଏ �ାହା ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିବାକ� �ାଇଥାଅ �
ୱ୍ାରା �� ଦେମ �� ମର ବାପ�ି୍ ମ୍
      “    ପର୍ମାଣପ�ର୍କ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ହଲାଇ କହି ପାରିବ �� ଦେମ ଦେମାଦେ� ରକ୍ଷାକରିବାକ� ପଡିବ,    ‘   ’ମୁଁ� ଏକ ମୁଁ� ବ� ଡ଼ାଇବା କାଡ4

  ଦେମା ନମିନ୍ଦେ� ପାଇଲି।"       କଥା ପର୍ ଙ୍ଗଦେର ତାହା ଏଠାଦେର ଶିକ୍ଷା 
ଆି�ାଇ ନାହିଁ।

ଙ.    ପର୍ଚାର  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଉ��୍ର

       ୩୭ ପ
ର ପର୍ଶନ୍ ମହୂ ପର୍�ି ଜଗ�ର ଅଦେନକ ଉ��୍ର ଅଛ,ି    ଜଦେଣ ଉ��୍ମ ବୟ୍କ୍�ି ହଅୁ,    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କର  ।
                ମା�ର୍ ଏକ �ୃ�ୀୟ ଉ��୍ର ଅଛି ଆଉ ଏହା ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଉ��୍ର ଅଦେଟ। ପ�ଣି ପର୍ଭ�ଙ୍କର ପର୍ଶଂ ା ଦେହଉ ପି�ର

    ଜଦେଣ  � ମାଚାର  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ପର୍ଚାରକ ଥିଦେଲ,     “    ଆଉ ପି�ର ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରନ୍�ି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବା
     ”ଆବଶୟ୍କ ଓ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ବାପ�ି୍ଜି� ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ          । ପି�ର �ାହା କହଛୁନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି �� ଦେମ ପର୍ାକୃ�ିକ ଜଗ�ର�

              ଆଧୟ୍ା�ମି୍କ ଜଗ�କ�  ହଜଦେର �ାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ ପୃଥକୀକରଣ ଅଛି �ାହା �� ମର ପବୂ4 ଜୀବନକ� ବନ୍
 କରିବାକ� ପଡିବ,  ଆଉ
                ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କା�4ୟ୍ ମାଧୟ୍ମଦେର ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଆରମଭ୍ କରା�ିବା ଆବଶୟ୍କ ଦେ� ଏହା ଦେକବ� ଜଦେଣ ଭଲ ବୟ୍କ୍�ି ଦେହବା

           ଶିଖିବା କିମବ୍ା କିଛି 
ଵ୍ାର ବ� ଆଘା� କରିବା ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ ଏହା ମ ଣୃ ପରିବ�୍4�ନ ନୁଦେହୁଁ।

     ’           ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେଲାକମାଦେନ ଦେମାଦେ� ପଚାରନ୍�ି ମୁଁ� କ ଣ ଅଦେଟ ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ ଦେଚଷଟ୍ା କରିବାକ� ଆଉ ଦେମାଦେ� ନାମପଟି କରିବାକ�
ଚାହୁଁାନ୍�ି,      ନାମପଟି ବ� ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଦେ� ମୁଁ� "    � ମାଚାର ପର୍ଚାର  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ"    ନାମପଟି  ହ�ି ଆରାମ
ାୟକ ଅଦେଟ   । ଏହି

               ଶବ
୍ଟି ପର୍ାୟ ୩୦୦ କିମବ୍ା ୪୦୦ ବଷ4 ଧରି ରହଆି ିଛି ଏବଂ  � ମାଚାରପର୍ଚାର ମ�ବା
 ପାପର ବା �୍ବତା ଓ ପର୍ାୟଶଚି୍�ର
ଆବଶୟ୍କତା,       ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ କ୍ର�ଶଦେର କିଛି କରିଥିବାର ଆବଶୟ୍କତା ଶିକ୍ଷା 
ଏି     ।  � ମାଚାରପର୍ଚାର ମ�ବା
 ବୟ୍କ୍�ିଗ�

   ମନପରିବ�୍4�ନ ବିଷୟଦେର ଶିଖା 
ଏି।

        � ମାଚାର  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ପର୍ଚାର ମ�ବା
 �� ମ ଜୀବନଦେର କା�4ୟ୍ କରିବା,   �� ମକ� ପରିବ�୍4�ନ କରିବା,    �� ମକ� ପ�ନଜ4ନ୍ମ ଦେ
ଉଥିବା
     ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କା�4ୟ୍ର ଆବଶୟ୍କତା ବିଷୟଦେର ଶିକ୍ଷା 
ଏି       ।  � ମାଚାର ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ପର୍ଚାର ମ�ବା
  ବ4
ା ପବି�ର୍କରଣୀର

ଚାଲୁ-     ରହଥୁିବା ଆବଶୟ୍କତା ଉପଦେର ଗ�ର��ୱ୍ ଦେ
ଇଅଛି          । ଦେ ହି ପବି�ର୍ତା  ବ4
ା ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ। ପି�ର ଜଦେଣ  � ମାଚାର
   ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ପର୍ଚାରକ ଥିଦେଲ,     “    ପ�ଣି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ତାହାଙ୍କ� ପଚାରି
ଆିଗଲା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କଣ କରିବା ଆବଶୟ୍କ?”  ଦେ 

 ଉ��୍ର ଦେ
ଦେଲ, “       ”�� ମଦ୍େଭମାଦେନ ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବା ଓ ବାପ�ି୍ଜି� ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ ।

     ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି 
�ଇଟି ଶବ
୍କ� ଦେ
ଖିବା        । ମନପରିବ�୍4�ନ କର। କିନ୍�� ଦେକଉୁଁ ବିଷୟଦେର ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବା?  ମୁଁ�
           ଜାଦେଣ ନାହିଁ ମୁଁ� ଦେକଦେ�ଥର ମହାବି
ୟ୍ା�ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାନଦିେକ�ନଦେର ନୂ�ନ ନୟିମ  ଦେବ4କ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଇଅଛ,ି    ପ�ଣି ମୁଁ� ଏହି

    ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ ବକ୍�ବୟ୍କ�  ବ4
ା ଭଲ ପାଉଥିଲି,        ଆଉମୁଁ�  ବ4
ା ଛା�ର୍ମାନଙ୍କ� ଏକ ପର୍କାର ପର୍ଦେଲାଭନ ଦେ
ଖାଉଥିଲି  ।
            “     ଦେ ମାନଙ୍କ� ଏକ ଅନ୍ଧକାର ପଥକ� କଦେଢ଼଼ଇ ମୁଁ� ଏହି ଅବ ଥ୍ାକ� ଦେନଇ�ାଇ ମୁଁ� କହଥୁିଲି ଦେକଉୁଁ ବିଷୟଦେର ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବା

ଆବଶୟ୍କ?”       “   ” ହ �୍ ବ�  ବ� ଦେବଦେ� ଉପରକ� ଓ ପଥକ� �ିବ ପାପର� ଠକ୍ି ମନପରିବ�୍4�ନ କର      “  । ପ�ଣି ମୁଁ� କହଥୁିଲି ତାହା
             “    ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ଅଦେଟ। ପଦ୍େରରି� ୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଥିବା ପାପ ପରି ପାପର ଅଥ4 କଦେର। ୩୮ ପ
ଦେର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା

”                   ନମିନ୍ଦେ� । ୪୦ ପ
ଦେର ଦେ ନଜିକ� ଏହି କ�ଟି� ବଂଶ ଠାର� ରକ୍ଷା ପର୍ାପ�୍ ଦେହବା ବିଷୟଦେର କଥା କହନ୍�ି। କିନ୍�� ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ�
 “  ପଚାରିବି ତାହା କ'        ଣ ପର୍କୃ�ଦେର ପି�ରଙ୍କ ଉପଦେ
ଶର ପର୍ଧାନ ଅଂଶ ଅଦେଟ କି?  ତାହା କ'      ଣ �ାହା ଦେ ପର୍ାଥମିକ ଭାବଦେର

          ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେକୌଣ ି ପର୍କାର ପାପର ଆମର ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବା ବିଷୟଦେର ଚିନ୍�ି� ଅଦେଟ କି?”   “ ” ପ�ଣି ଉ��୍ର ନା
ଅଦେଟ।

         ଦେ�ପରି �� ଦେମ ଏହି ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶଦେର ୨୨ ପ
ଠାର� ୩୯ ପ
 ପ�4୍ୟନ୍� ଦେ
ଖ,      ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପାପର ଧାରଣା ଉପ ଥ୍ି� ଅଛ,ି 
       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ�ଉୁଁ ବିଷୟଦେର ପି�ର କହଅୁଛନ୍�ି ତାହା ପର୍ଧାନ ନୁଦେହୁଁ        । ପି�ର �ାହା ପାଇବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି ତାହାର

 “  ”   ପର୍ଶନ୍ �ୀଶ� କିଏ ଅଦେଟ। �ୀଶ� କିଏ?            ଦେ ଦେ� ମନୁଷୟ୍ ଥିଦେଲ �ିଏ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅଦେନକ ଆଶଚ୍�4ୟ୍କମ4 ବ� 
ୱ୍ାରା �� ମ
  ନକିଟଦେର ପର୍ମାଣି� ଦେହଦେଲ                । ଦେ ଦେ ହି ମନୁଷୟ୍ ଥିଦେଲ �ିଏ ଭାବବାଣୀ ଅନୁ�ାୟୀ ମୃ�� ୟ୍ ଦେଭାଗ କଦେଲ। ଦେ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ଥିଦେଲ

              �ିଏ ଭାବବାଣୀ ଅନୁ�ାୟୀ ମୃ�� ୟ୍ର� ପ�ନର��୍ଥି� ଦେହଦେଲ। ଦେ ଜଦେଣ ଅଟନ୍�ି �ିଏ ବ�୍4�ମାନ  ବ4ଶକ୍�ିମାନ୍ ପିତା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
   
କ୍ଷିଣ ପାଶ୍4ୱଦେର ଉପଦେବଶନ କରନ୍�ି,       ଜୀବି� ଓ ମୃ�ମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକ� ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଅଛନ୍�ି, (    �
ି �� ଦେମ ଧମ4

 ବିଶୱ୍ା  ବ� ଜାଣ।)

        ଦେ �ୀଶ� ଅଟନ୍�ି �ିଏ �� ମକ� ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି,        ଦେ କିଏ ଅଟନ୍�ି ଦେ ହି ବିଷୟଦେର �� ମର ଭ�ଲ
  ବ�ଝାମଣାର ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ�  “  । �ୀଶ� କିଏ?”          ଏହି ପର୍ଶନ୍ ବିଷୟ ପରି ପି�ରଙ୍କ ଉପଦେ
ଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ପାପ

 ବିଷୟଦେର ନୁଦେହୁଁ         । ପ�ଣି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପି�ର କହନ୍�ି �� ଦେମ ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବା ଆବଶୟ୍କ,    ମ�ୂ�ଃ ଦେ କଣ କହଅୁଛନ୍�ି,  ତାହା
   ଦେହଉଛି ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର,       �� ମର ଭ�ଲ ବ�ଝାମଣାର� �� ଦେମ ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବା ଆବଶୟ୍କ        । �� ଦେମ ଭାବିଲ ଦେ� �ୀଶ� ଏହା ଥିଦେଲ

    ଦେ�ଣ� �� ଦେମ ତାହାଙ୍କ� ବଧ କଲ,             ପ�ଣି �ୀଶ� କିଏ ଅଟନ୍�ି ଦେ ବିଷୟଦେର �� ମର ଭ�ଲ ବ�ଝାମଣା ବିଷୟଦେର �� ଦେମ ମନପରିବ�୍4�ନ
             କରିବା ଆବଶୟ୍କ ପ�ଣି ଦେ ହି ଭ�ଲ ବ�ଝାମଣାର� ନଗି4� ଦେହଉଥିବା  ମ �୍ ପାପର� ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବା ଅ�ୟ୍ାବଶୟ୍କ ଅଦେଟ  ।
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           ’      �� ଦେମ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟଦେର କିପରି ଭାବ�ଛ �� ଦେମ ଉଭୟ ପରିବ�୍4�ନ ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ ଆଉ ତା ପଦେର �� ଦେମ କିପରି ଆଚରଣ କରିବ
   ତାହା ପରିବ�୍4�ନ କରିବା ଆବଶୟ୍କ।

   ତାହା ହିଁ ମନପରିବ�୍4�ନ ଅଦେଟ   । ଏହା ଦେକବ�, “ଓ,     ” ଦେମାର ପାପ ବିଷୟଦେର ମୁଁ� 
�ଃଖି� ନୁଦେହୁଁ     ।  � ମାଚାର ବା�୍4ତା ଶ�ଣ�ଥିବା
        “  ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଣ ଏହି ଦେଗାଟିଏ ପର୍ଶନ୍ର ଉ��୍ର ଦେ
ବା ଆବଶୟ୍କ। �ୀଶ� କିଏ?”      ପ�ଣି ��କ୍�ି�କ4 ପର୍ାୟ 
ୱି୍�ୀୟ ଶତାବ
୍ୀ

ଖ୍ରୀ.   ଅ ଠାର� ଚାଲିଆ ିଅଛ,ି  ି.          ଏ ୍ ଲୁଇ ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଦେ�ଦେ� 
ୂର ମୁଁ� ଜାଣିଛି  ମପ୍ର୍�ି ଦେଲାକପରି୍ୟ ଦେହାଇଅଛ,ି  ଅନ୍ୟ
    ଦେଲାକମାଦେନ ହଏୁ� ଏହାକ� ଉଠାଇ ଦେନଇଥିଦେବ,       “    କିନ୍�� ଦେ�ପରି �� ଦେମ ପର୍ଶନ୍ ପଚାର �ୀଶ� କିଏ ଦେବାଲି ?”   ଦେ ଠାଦେର ଦେକବ�

  �ିଦେନାଟି ଉ��୍ର ଅଛ:ି     ହଏୁ� �ୀଶ� ଜଦେଣ ମିଥୟ୍ାବା
ୀ ଥିଦେଲ,     କିମବ୍ା ଦେ ଜଦେଣ ପାଗ� ଥିଦେଲ,      ପ�ଣି ତାହା ହିଁ �ାହା �ିହ
ୁୀମାଦେନ
         ଭାବିଥିଦେଲ ଦେ� ଦେ ଏପରି ଥିଦେଲ ଓ ଏଥିପାଇୁଁ ତାହାଙ୍କ� ବଧ କଦେଲ,       କିମବ୍ା ଦେ କିଏ ଦେ ଦେବାଲି କହଥିିଦେଲ ଦେ ଥିପାଇୁଁ   । ଈଶଵ୍ରଙ୍କ

ପ��ର୍, ପର୍ଭ�,        ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର  ମ �୍ଙ୍କ ଉପଦେର ପର୍ଭ� ଓ ଖ୍ରୀଷଟ୍ ମ ୀହ,  ୩୬ ପ
।

 �ୀଶ� କିଏ?”          ପର୍ଶନ୍ର ଉ��୍ର ଦେ
ବାକ� ଦେ ଗ�ଡି଼କ ଦେକବ� ଉପଲବଧ୍ ଥିବା �ିଦେନାଟି ବିକ�ପ୍ ଅଦେଟ     । ଦେକୌଣ ି ଚ�� ଥ4 ବିକ�ପ୍ ନାହିଁ।
           “     ଜଦେଣ ଉ��୍ମ ବୟ୍କ୍�ି ଦେହବାର ତାହାଙ୍କର ଦେକୌଣ ି ବିକ�ପ୍ ନାହିଁ। ଜଦେଣ ଉ��୍ମ ବୟ୍କ୍�ି ମୁଁ� 
ର୍ାକ୍ଷାଲତା ଓ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ

ଶାଖା,         �
ି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେମାଠାଦେର ର�ହ ଓ ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର ର�ଦେହ,     ”   �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଚ� ର ଫ� ଫ�ିବ ଦେବାଲି କ�ହନ୍�ି
ନାହିଁ          “    ”   । ଉ��୍ମ ଦେଲାକମାଦେନ ଦେ ପରି କଥା କ�ହନ୍�ି ନାହିଁ। ଉ��୍ମ ଦେଲାକମାଦେନ ମୁଁ� ଓ ପିତା ଏକ ଦେବାଲି କହନ୍�ି ନାହିଁ,  ଉ��୍ମ

  “  ଦେଲାକମାଦେନ ଦେକହି ମୁଁ� ପଥ,    �ୟ୍ ଓ ଜୀବନ;         ”   ଦେମା ଦେ
ଇ ନ ଗଦେଲ ଦେକହି ପିତାଙ୍କ ନକିଟକ� �ାଏ ନାହିଁ ଦେବାଲି କହନ୍�ି ନାହିଁ,  କହନ୍�ି
  “  “ ”      ନାହିଁ ଦେ� ପରି�ର୍ାଣ ଦେମା ଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା 
ୱ୍ାରା ପର୍ାପ�୍ ଦେହବ         । ଉ��୍ମ ଦେଲାକମାଦେନ ତାହା କରନ୍�ି ନାହିଁ। ହଏୁ�

  ମିଥୟ୍ାବା
ୀ କିମବ୍ା ପାଗ�,    କିମବ୍ା �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ କରନ୍�ି          । ୩୭ ପ
ର ପର୍ଶନ୍ ପର୍�ି ଦେ ଗ�ଡିକ ଏକମା�ର୍ ଉପଲବଧ୍ ଥିବା
 ଉ��୍ର ମହୂ ଅଦେଟ।

“     �ୀଶ� କିଏ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ'   ଣ କରିବା ଆବଶୟ୍କ?”           � ମାଚାର ପର୍ଚାର କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଦେକବ� ଦେକୌଣ ି  ଥ୍ାନ ନାହିଁ �ାହା
             
�ଃଖ ଓ ବିଚାରର  ମଗ୍ର ଧାରଣା ଉଠାଇଥାଏ ପ�ଣି ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଢ଼଼ାଞଚ୍ାକ� ଅନୁଗମନ କରିବାକ� ମନା କରି
ଏି,  ଆଉ

      ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଢ଼଼ାଞଚ୍ା ଦେହଉଛି ଦେ� �ୀଶ� କିଏ,   ଦେ କିପରି ବଞଚି୍ଦେଲ,     ଦେ କିପରି ଆଶଚ୍�4ୟ୍ କା�4ୟ୍ ବ� କଦେଲ,   ଦେ କିପରି
      ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ବିଷୟ ବ� କଦେଲ ତାହା �� ଦେମ ବି�ରଣ କର  । ହୁଁ,          ଦେ ଜଦେଣ ଉ��୍ମ ବୟ୍କ୍�ି ଥିଦେଲ କିନ୍�� ଦେ ତାଠାର� ଅଧକି

ଥିଦେଲ                  । ଭାବବାଣୀ  ଫ� କରିବାଦେର ଦେ ମୃ�� ୟ୍ ଦେଭାଗ କଦେଲ ପ�ଣି �ଥାପି ଦେ ମୃ�� ୟ୍ର� ପ�ନର��୍ଥି� ଦେହଦେଲ କାରଣ ଦେମାର ପାପ
                ନମିନ୍ଦେ� ତାହାଙ୍କ� ମୃ�� ୟ୍ 
ଣଡ୍ ପାଇବାର ଥିଲା। ତାହାଙ୍କ ନଜି ବିଷୟଦେର ପରିଦେଶାଧ କରିବା ପାଇୁଁ ଦେକୌଣ ି ପାପ ନଥିଲା ଦେ�ଣ�

     ମୃ�� ୟ୍ ତାହାଙ୍କ�  ମାଧୀଦେର ଧରି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ,          ଦେ ହି କାରଣର� ପିତା ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ� ଉଠାଇଦେଲ ଓ ତାହାଙ୍କ� 
କ୍ଷିଣ
         ପାଶ୍4ଵଦେର ଉନ୍ନ� କଦେଲଆଉ ଦେ ବିଚାରକ ଦେହାଇ ବିଚାର କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି        । ଦେ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ଦେହଦେବ �ିଏ ଜୀବନ
                ପ� �୍କଦେର ଠଆି ହଅୁନ୍�ି ଓ ବିଚାର କରନ୍�ି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ବିଚାର  ମୟଦେର ତାହାଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ଛଡିା ଦେହବା,  ଆଉ

     �
ି �� ଦେମ �ୀଶ�ଙ୍କ ବିଷୟଦେର ତାହା ଜାଣ,       �� ଦେମ ଜାଣିବ ଦେ� �� ଦେମ ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବା ଆବଶୟ୍କ,    �� ଦେମ �� ମର ମନ
  ପରିବ�୍4�ନ କରିବା ଆବଶୟ୍କ,      “   �� ଦେମ ହ
ୃୟଙ୍ଗମ କରିବା ଆବଶୟ୍କ ଦେ� ମୁଁ� ଭର୍ାନ୍� ଥିଲି,      ମୁଁ� ଭାବିଲି ଦେ ଦେକବ� ଜଦେଣ

  ଉ��୍ମ ବୟ୍କ୍�ି ଥିଦେଲ ”   । ତାହା ଦେହାଇପାରିବ ନାହିଁ।

“          ଦେ ନଶିଚ୍ୟ  ିଏ �ିଏ ଦେ କହଦିେଲ ଦେ ଅଟନ୍�ି ଦେ ନଶିଚ୍ୟ,  ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ପ��ର୍,    ଦେ ପର୍ଭ� ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ,   ଦେ ମ ୀହ
(ଖର୍ୀଷଟ୍)  ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ                  । ମୁଁ� ଦେମାର ଭର୍ାନ୍� ବ�ଝାମଣା ପାଇୁଁ 
�ଃଖି� ପ�ଣି ମୁଁ� ଦେମାର ପାପ ପାଇୁଁ 
�ଃଖି� ଅଦେଟ। ମୁଁ� ଭ�ଲ୍

          କରିଥିବା କା�4୍ୟ ବ� ପାଇୁଁ ମୁଁ� 
� ଃଖି� ଅଦେଟ। �ୀଶ� ମୁଁ� �� ମଭ୍ର ଅନୁଗାମୀ,   ମୁଁ� �� ମଭ୍ର ଶିଷୟ୍,       ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କରିବି �� ମଦ୍େଭ କିଏ
          ଦେବାଲି �� ମଦ୍େଭ କହଛୁ ଆଉ �� ମଦ୍େଭ ଦେ�ଉୁଁ  ଥ୍ାନକ� ଦେନଇ�ିବ ମୁଁ� ଅନୁଗମନ କରିବି ”।

                 ତାହା ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ  � ମାଚାର ଅଦେଟ ପ�ଣି ଏହା ମଞଚ୍ର� ଦେହଉ କିମବ୍ା �� ଦେମ �� ମ ମାତା ଓ ପିତାଙ୍କ  ହ କଥାବା�୍4ତା
 କର�ଥିବା ଦେହଉ,       କିମବ୍ା �� ମର ପର୍�ିଵା ୀ  ହ�ି କଥାବା�୍4ତା କର�ଥିବା ଦେହଉ,       କିମବ୍ା �� ମର  ହକମ4ୀଙ୍କ  ହ କଥାବା�୍4ତା କର�ଥିବା

ଦେହଉ,              କିମବ୍ା �� ଦେମ ଫ୍ଦେଲାରିଡା  ମ�
ର୍ କୂ�ର ବାହାଦେର ଅଛ କିମବ୍ା 
କ୍ଷିଣ କାଲିଫଣ୍4ଣିଆର ଥଣଡ୍ା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ�  ାକ୍ଷୟ୍
   ଦେ
ଉଅଛ ଏହା ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ନୁଦେହୁଁ   “       ’    । ପର୍ ଙ୍ଗଟି �ୀଶ� କିଏ ଆଉ ଦେ ଠାଦେର ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବାକ� କ ଣ ଅଛି ଦେ ହି ବିଷୟଦେର

? ଅଦେଟ ”।

   ପି�ର 
�ଇଟି କଥା କହଥିିଦେଲ,      ଦେକବ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମନପରିବ�୍4�ନ କରିବା ଆବଶୟ୍କ ନୁଦେହୁଁ,    ମା�ର୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାପ�ି୍ଜି�
  ମଧୟ୍ ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ              “। ବାପ�ି୍ ମ୍ ପାପ ନମିନ୍ଦେ� ଏକ �ା
�କର ଆଦେରାଗ୍ୟ ନୁଦେହୁଁ। ଏହା ଅନୁଗ୍ରହର ଉପାୟ ନୁଦେହୁଁ। ଏହା ନକ4ର�

 ”                 ବାହାର�ିବା  ୱ୍�ନ୍�ର୍ କାଡ4 ନୁଦେହୁଁ। ମୁଁ� ଦେ ଠାଦେର ଥିବା ଏକ ଦେ ବା କା�4୍ୟକ� ଦେକଦେବବି ଭ�ଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ� ଭାବ�ଛି କିଛି  ମୟ
          ପଦୂେବ4 ମୁଁ� ଏହା �� ମକ� ଆମର ପର୍�ିଵା ୀ ବିଷୟଦେର କହଥିିଲି �ିଏ ଦେକାଦେକନଦେର ଥିଦେଲ,       ମୁଁ� ଭାବ�ଥିଲି ଦେ ଉଡି଼ପାରିବ କିନ୍�� ଦେ 

 ପାରିଦେଲ ନାହିଁ                 । ପ�ଣି ତାହାଙ୍କ ଶବ �କ୍ାର ଦେ ବାଦେର ଧମ4 �ାଜକ ଭଲ ଭାବଦେର କହଦିେଲ ଦେ� ଦେ ଏକ ଶିଶ�ପରି ବାପ�ି୍ଜି�
               ଦେହାଇଥିଦେଲ ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ  ୱ୍ଗ4ଦେର ଅଛନ୍�ି। ଜଦେଣ ମନୁଷୟ୍ର ଶବ �କ୍ାର ଦେର କହବିା କି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ।

              ବାପ�ି୍ ମ୍ ପାପ ନମିନ୍ଦେ� କିଛି �ା
�କର ଆଦେରାଗ୍ୟ ନୁଦେହୁଁ। ଏହା ନଶିଚି୍� ଓ ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ଭାବଦେର ଏକ ଆଭୟ୍ନ୍�ରୀଣ
     ବା �୍ବତାରଆଭୟ୍ନ୍�ରୀଣ ପରିବ�୍4�ନର 
ୃଶୟ୍ମାନ  ଚୂକ ଅଦେଟ।

     ବାପ�ି୍ ମ୍ ଅଭିନୟ 
ୱ୍ାରା ଦେକରିଗମା ପର୍
ଶ4ନ କର�ଅଛି           । ଦେ�ଦେହ�� �� ଦେମ ବାପ�ି୍ଜି� ଦେହାଇଅଛ �� ଦେମ କହଛୁ ଦେ� କିଛି ଘଟିବାର
ଅଛ,ି       ବିଷୟ ବ� ଦେ�ପରି ଦେ  ବ� ଅଦେଟ ଦେ ପରି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ           । ଉ��୍ମ ଦେହବା ଓ 
ଵ୍ାର ବ� ଆଘା� କରିବା ଓ ଧମ4ୀୟ କା�4୍ୟ
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     କରିବା ଦେକବ� ଦେମାଦେ� ନକ4କ� ଦେନଇ �ାଉଅଛ,ି  “     ବରଂ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଜଦେଣ ପାପୀ ଅଦେଟ,    ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ପୃଥକ ଅଦେଟ, ଆଉ
     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେମାଦେ� ବାପ�ି୍ ମ୍ର ଜ� �ଦେ� ରଖା�ାଏ,     ମୁଁ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  ହ�ି ମୃ�� ୟ୍ବରଣ କର�ଅଛ,ି    ମୁଁ� ଦେମାର ପ�ରା�ନ ଜୀବନ, 

              ”   ପ�ଣି ମୁଁ� ପାପର ଶକ୍�ି ଓ ପର୍ଭ��ୱ୍ �ାହା ଦେମା ଉପଦେର ପର୍ଦେୟାଗ କରା�ାଇଅଛି ତାହା ପର୍�ି ମୃ�� ୟ୍ବରଣ କର�ଅଛି ଆଉ ମୁଁ�
              ଦେ�ପରି ବାପ�ି୍ ମ୍ ଜ�ର� ବାହାରକ� ଆଦେ ମୁଁ� ଏକ ନୂ�ନ ପର୍କାର ଜୀବନ�ାପନ କରିବାକ� ଏକ ପର୍�ିବ
ଧ୍ତା ପର୍
ଶ4ନ କର�ଅଛ,ି 
      ଦେ�ପରି ଖ୍ରୀଷଟ୍ ଏକ ନୂ�ନ ଜୀବନକ� ପ�ନର��ଥ୍ି� ଦେହାଇଥିଦେଲ, (  ଦେରାମୀୟ ୬)      ଦେ ହପିରି ମୁଁ� ମଧୟ୍ ଜୀବନର ନୂ�ନତାକ� ଉଠାଗଲି, 

              ଏକ ନୂ�ନ ପର୍କାର ଜୀବନ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ପାପର ପର୍ଭ��ୱ୍ ଭାଙ୍ଗି �ାଇଅଛି ଆଉ ବ�୍4�ମାନ ଦେ ହି ପବି�ର୍ତା  ବ� ଦେବଦେ�
ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ       । ତାହା ବା �୍ବଦେର ଏକ  ମଭ୍ାବନା ଅଦେଟ।

         ଏହି ଦେଗାଟିଏ ପର୍ଶନ୍ ଅଦେପକ୍ଷା  ମ �୍ ଜୀବନଦେର ଅଧିକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ପର୍ଶନ୍ ନାହିଁ   । �ୀଶ� କିଏ?  ’   ଆମକ� କ ଣ କରିବାକ�
ପଡିବ?                କାରଣ ଦେ ହି ପର୍ଶନ୍ର ଉ��୍ର ନଣି୍4ଣୟ କଦେର ଦେ� �� ଦେମ ଅନନ୍� କା� ନକ4ଦେର କିମବ୍ା ଅନନ୍� କା�  ୱ୍ଗ4ଦେର ବିତାଇବ?

                   ପ�ଣି �
ି �� ଦେମ �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ନୁହୁଁ ଦେ�ଦେବ ଦେବୌ
ଧ୍ିକ ପର୍ଶନ୍ ବ�ର ଧମୂ ପର
ା ପଛଦେର ନ ଲୁଚିବାକ� ମୁଁ� �� ମକ�
 ଉ� ୍ାହ�ି କରିବି          । ପ�ଣି �
ି �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଅଟନ୍�ି,   ଦେ ମାଦେନ �ୀଶ�ଙ୍କ�

          ଦେ ମାନଙ୍କ  ହ ବାଣଟ୍� ଅଛନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ ଏହି ଦେବୌ
ଧ୍ିକ ପର୍ଶନ୍ ଆଣିବା ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି,     ଦେ ମାନଙ୍କ� ଏହା କରିବାକ� 
ଅି
ନାହିଁ     । ଦେ ମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖଦେର କା�4୍ୟ କର, “  �ୀଶ� କିଏ?”        ପର୍ଶନ୍ର ଉ��୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ
ବା ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ଉପାୟ ଦେଖାଜ  ।

              “    କାରଣ ପର୍ଶନ୍ ବ� ଆ ିବ। ପର୍ଶନ୍ ବ� ନ ଶ�ଣି �� ଦେମ ଅଧିକ  ାକ୍ଷୟ୍ ଦେ
ଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପର୍ଥମଟି ଦେହବ �ୀଶ� କିଏ ଦେବାଲି
  �� ଦେମ ବିଶୱ୍ା କର?”        “     ପ�ଣି  ାଧାରଣ ଭାବଦେର ଆ �ଥିବା ପର୍ଥମ ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛି ଆଚଛ୍ା ଈଶୱ୍ର କିପରି ଉ��୍ମ

     ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଖରାପ ଘଟଣା ଘଟିବାକ� 
ଅିନ୍�ି?”        ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ପାଇୁଁ ଏହା ଏକ ଧମୂ ପର
ା ଅଦେଟ    । ପ�ଣି ଉ��୍ର
“    ଆଉଉ��୍ମ ଦେଲାକ ନାହୁଁାନ୍�ି,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ପାପୀ     । �ୀଶ�ଙ୍କ ବିଷୟଦେର �� ଦେମ କ'  ଣ ଭାବ�ଅଛ?” ଅଦେଟ  । "ଆଚଛ୍ା,  ମୁଁ�

   କିପରି ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିପାରିବି,        �ିଏ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ନକ4କ� ପଠାନ୍�ି କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ଶ�ଣି ନାହୁଁାନ୍�ି?"   �ୀଶ� ଅଜ୍ଞତା
     ପାଇୁଁ କ
ାପି କାହାକ� ନକ4କ� ପଠାନ୍�ି ନାହିଁ,        ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ନକ4କ� ପଠାନ୍�ି କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ପାପୀ ଅଟନ୍�ି।

 ଉ��୍ମ ପର୍ଶନ୍  । "    �ୀଶ�ଙ୍କ ବିଷୟଦେର �� ଦେମ କ'  ଣ ଭାବ�ଅଛ?" “ଆଚଛ୍ା,    ଆନ୍ଦେ
ା�ନ ବ� ବିଷୟ କଣ ଅଦେଟ?"   ମୁଁ� ଜଦେଣ
                 ପା�କଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଏକ କାହାଣୀ ଶ�ଣିଥିଲି �ିଏ ଏହି ଆ
ାନପର୍
ାନ ମଧୟ୍ର� ଅନ୍ୟ�ମ ପ�ଣି ୧୫ �ମ କିମବ୍ା ୧୬ �ମ ପର୍ଶନ୍

   “            ବିଷୟଦେର ପା�କ କହଥିିଦେଲ �
ି ମୁଁ� ଏହି ପର୍ଶନ୍ର ଉ��୍ର ଦେ
ବି �� ଦେମ କଣ ଜଦେଣ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେହବ କି?” “ ”   ନା ଠକ୍ି ଅଛି
               ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଏହାର ଉ��୍ର ଦେ
ବାକ� �ାଉ ନାହିଁ କାରଣ ଏହି ପର୍ଶନ୍ଗ�ଡି଼କ ଧମୂ ପର
ା ବୟ୍�ୀ� ଆଉ କିଛି ନୁଦେହୁଁ    । ଦେ  ବ� ଉ��୍ମ

       ପର୍ଶନ୍ ଅଦେଟ। ଦେ ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଉ��୍ର ବାଇବଲଦେର ଅଛ,ି          କିନ୍�� ଏହି ପର୍ଶନ୍ ବ�ର ଉ��୍ର �� ମକ� ନକ4 ପର୍�ି ନନି୍
ା କରିବ
ନାହିଁ                 । ପ�ଣି ଏହି ପର୍ଶନ୍ ବ�ର ଉ��୍ର �� ମକ� �ୀଶ� ଓ ପିତା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଆଭୟ୍ନ୍�ରୀଣ ପରମାନନ୍
 ଆଣିବ ନାହିଁ। �ୀଶ�
କିଏ,         �ୀଶ� କିଏ ଦେବାଲି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ପର୍ଶନ୍,          ପ�ଣି �� ଦେମ ଦେ�ପରି ବ�ଝ ପ�ଣି �� ଦେମ ଏହାକ� ଦେ�ପରି

 ପର୍�� ୟ୍��୍ର କର,     ଦେ ପରି ଦେ ଥିଦେର ଅନନ୍� ଜୀବନ ଅଛ।ି

     କିଛି ମା ପଦୂେବ4 ଏକ ଶବ �କ୍ାର ଦେ ବାଦେର,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରିଦେଶଷଦେର ଅଭୟ୍ଥ4ନା ଅଞଚ୍�ଦେର କରିଥିଲୁ ପ�ଣି ଜଦେଣ
     ଅବିଶୱ୍ା ୀଙ୍କ  ହ�ି ପା�କ କହଥୁିବାର ମୁଁ� ଶ�ଣ�ଥିଲି           । ଏହାକ� ଶ�ଣିବା ଆଶଚ୍�4ୟ୍ଜନକ ଥିଲା। ପ�ଣି ଦେ ଉକ୍�ି 
ୱ୍ାରା କହଥିଦେଲ

 ଦେ� "      �� ମର ଦେକୌଣ ି ଆଧୟ୍ା�ମି୍କ ବିଶୱ୍ା ଅଛି କି?"   ଏକ ଅ�ୟ୍ନ୍� ଅଣ-    ଧମକ ଦେ
ଉଥିବା ପର୍କାରର ପର୍ଶନ୍    । ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ
   ’    “କଥାବା�୍4ତା କଦେଲ ଓ ତା ପଦେର ଦେ କହଥିିଦେଲ ଆଚଛ୍ା,   ତାହା ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ଅଦେଟ       । �ୀଶ� କିଏ ଦେବାଲି �� ଦେମ ଭାବ�ଅଛ?”  ତାହା

    ପଚାରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ପର୍ଶନ୍ ଅଦେଟ      । ମୁଁ� ଥଦେର ଜଦେଣ ପର୍ଚାରକଙ୍କ� ପଚାରିଲି, “       ମୁଁ� କିପରି ଦେମାର ବିଶୱ୍ା କ� ବାଣଟି୍ ପାରିବି
   ଦେମାଦେ� ଶିଖିବାକ�  ାହା�ୟ୍ କର     । ଆପଣ ଏହା କିପରି କରନ୍�ି?”     ମୁଁ� ଦେକୌଶ� ଦେଖାଜ� ନ ଥିଲି,    ମୁଁ� ଦେକବ� କିଛି ଦେଖାଜ�ଥିଲି    । ଆଉ ଦେ 
             ଦେମାଦେ� ଏକ ମଜା
ାର କଥା କହଥିିଦେଲ। ଦେ କହଦିେଲ ଦେ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବା�୍4ତାଳାପର ଏକ କ୍ରାନ୍�ିକର ପରିବ�୍4�ନ ଅଛ,ି   ଆଉ�
ି

          �� ଦେମ �ୀଶ�ଙ୍କ� ବା�୍4ତାଳାପଦେର ଦେ ହି କ୍ରାନ୍�ିକର ପରିବ�୍4�ନଦେର ବାଣଟି୍ବାର  �ଦେ�ାଗ ବିଷୟଦେର ପର୍ାଥ4ନା କର�ଅଛ,   ପ�ଣି �� ଦେମ
             ଦେ ମାନଙ୍କ� ପର୍ଭ�ଙ୍କ ନକିଟକ� ଦେଫରାଇଆଣିପାରିବ କିମବ୍ା �� ଦେମ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଫ� ଟବଲ ପଡିଆକ� �ିବାକ� ଦେ
ଇପାରିବ କିମବ୍ା
       ଦେ�ଦେକୌଣ ି ଜାଗାକ� ଦେ ମାଦେନ �ାଉଛନ୍�ି ଦେ ଜାଗାକ� �ିବାକ� 
ଅି            । ଏବଂ ଦେମା ନଜି ପର୍�ି ଦେମାର ଉ� ୍ାହ ଓ �� ମକ� ଦେମାର ଉ� ୍ାହ

              �ଦେ�ାଗ ପାଇୁଁ ପର୍ାଥ4ନା କରିବା ଅଦେଟ �
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବା�୍4ତାଳାପଦେର ଏହି କ୍ରାନ୍�ିକର ପରିବ�୍4�ନ ନମିନ୍ଦେ� ନଜର
          “  ରଖ�ଅଛ� ପ�ଣି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ନକିଟଦେର ପହଞଚି୍ବା ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହଥିାଉ �� ମର
    ଦେକୌଣ ି ଆଧୟ୍ା�ମି୍କ ବିଶୱ୍ା ଅଛି କି?      �ୀଶ� କିଏ ଦେବାଲି �� ଦେମ ବିଶୱ୍ା କର?”         କାରଣ ତାହା ହିଁ ପର୍ଶନ୍ ଅଦେଟ �ାହା  ୱ୍ଗ4 ଓ

  ନକ4 ନ
ି୍4ଧାରଣ କଦେର  ।
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୪୨. ମଣ୍ଡଳୀ

ପରିଚୟକରଣ
 �ୀଶ� କହନ୍�ି, “    ମୁଁ� ଆପଣା ମଣଡ୍�ୀ ଦେତା�ିବି,       ଆଉ ନରକର ବ� ତାହାକ� ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ ”   ’  । ଦେ ହି ମଣଡ୍�ୀ କ ଣ ଅଦେଟ?  �ୀଶ�
  ଦେକଉୁଁ ବିଷୟଦେର କହଅୁଛନ୍�ି?

     ଦେମାଦେ�  ମମ୍�ଖର  ାରାଂଶଦେର କିଛି କହବିାକ� 
ଅି         । ଦେ�ପରି �� ଦେମ ନୂ�ନ ନୟିମ ଆରମଭ୍ର� ଦେଶଷ ପ�4୍ୟନ୍� ପଢ଼଼;   ଦେ�ପରି �� ଦେମ
     ଉପଦେ
ଶ ଆରମଭ୍ର� ଦେଶଷ ପ�4ୟ୍ନ୍� ଶ�ଣ,          ଦେ ପରି �� ଦେମ ଅ�ି ଶୀଘ୍ର ମଣଡ୍�ୀ ଏକ ଦେକାଠାଘର ନୁଦେହୁଁ ଏହା ଶିଖ    । ମୁଁ� ଜାଦେଣ

 “  ”           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଣଡ୍�ୀକ� �ିବା ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରିଥାଉ ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଦେଭୌ�ିକ ଗଠନ ପର୍ଣା�ୀକ� ଆ ିବା
   ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କର�ଅଛ� ।

କିନ୍�� ,    ମଣଡ୍�ୀ ଏକ ଦେକାଠାଘର ନୁଦେହୁଁ             । ତାହା ଧମ4 ଶା �୍ର୍ଦେର ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଦେକୌଣ ି  ଥ୍ାନଦେର ନାହିଁ। ମଣଡ୍�ୀ ଏକ
        ମପ୍ର୍
ାୟ ନୁଦେହୁଁ। ମଣଡ୍�ୀ ଦେକୌଣ ି ମାନବୀୟ  ଙ୍ଗଠ�ି  ଂ ଥ୍ା ନୁଦେହୁଁ।

     ମଣଡ୍�ୀ ପର୍କୃ� ବିଶୱ୍ା ୀମାନଙ୍କର ଏକ  ଭା ଅଦେଟ             । ତାହା ଦେମାର କା�4୍ୟ  ଂଜ୍ଞା ଅଦେଟ ଦେ�ଦେହ�� ମୁଁ� ଏହାକ� ବହ�ୁ କମ ବୟ୍ବହାର
             କରିବାକ� ��ନ୍ କଦେର। ମଣଡ୍�ୀ ପର୍କୃ� ବିଶୱ୍ା ୀମାନଙ୍କର ଏକ  ଭା ଅଦେଟ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଏକାନ୍�ଦେର, 

    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଦିେଜ ଅଲଗା ଦେହଉ,   “ ” ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଣଡ୍�ୀ ନହୁଁ�    । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
  ଏକ�ର୍  ମଦେବ� ଦେହଉ,    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ�ରି୍� ଦେହଉ,   “ ”    ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଣଡ୍�ୀ ଅଟ� ପ�ଣି ଏହା
   ପର୍କୃ� ବିଶଵ୍ା ୀମାନଙ୍କ  ଭା ଅଦେଟ           । ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଣ �ିଏ ଏହି ଦେକାଠାଘରର 
ୱ୍ାର ବ�କ� ଆ ନ୍�ି ଦେ ମାଦେନ �ୀଶ�

               ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ଜଦେଣ ଶିଷୟ୍ ନୁଦେହୁଁ। ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଣ �ିଏ ଏହି 
ୃଶୟ୍ମାନ ମଣଡ୍�ୀର ଏକ ଅଂଶ ଭାଦେବ ଦେ
ଖା�ାଆନ୍�ି ଦେ ମାଦେନ
    ଅ
ୃଶୟ୍ ମଣଡ୍�ୀର ଅଂଶ ନୁହୁଁନ୍�ି, ମଣଡ୍�ୀ,          �ାହା ଦେଲାକମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଗଠ�ି ଅଦେଟ �ାହାଙ୍କ ହ
ୃୟ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା
 ଜଣାଶ�ଣା ଅଦେଟ    “           । ଅଗଷଟି୍ନ୍ କହନ୍�ି ଅଦେନକ ଦେମଷମାଦେନ ମଣଡ୍�ୀ ବାହାଦେର ଓ ଅଦେନକ ଗଧିଗଆମାଦେନ ମଣଡ୍�ୀ ଭି�ଦେର

”ଅଛନ୍�ି।

   ମଣଡ୍�ୀ ଏକ ଦେକାଠାଘର ନୁଦେହୁଁ             । ଏହା ଏକ ମାନବୀୟ ଗଠନ ପର୍ଣା�ୀ କିମବ୍ା  ଙ୍ଗଠ�ି  ଂ ଥ୍ା ନୁଦେହୁଁ। ଏହା ପର୍କୃ�
  ବିଶୱ୍ା ୀମାନଙ୍କର  ଭା ଅଦେଟ।

    ଦେ ପର୍କାର ଏକ  ାଧାରଣ  ମୀକ୍ଷାର  ହ�ି,           ମୁଁ� �ାହା କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ତାହା ମଣଡ୍�ୀର ଚାଦେରାଟି ପର୍ମ�ଖ ର�ପକ ବ� ଦେର 
ୃଷଟି୍ପା�
       କରିବା ଅଦେଟ �ାହା ନୂ�ନ ନୟିମଦେର  ବ4�ର୍ ବୟ୍ବହାର କରା�ାଏ      । ଦେ ଠାଦେର ବହ�ୁ  ଂଖ୍ୟାଦେର ଉପଲବଧ୍ ଅଛ,ି … ପର୍କୃ�ଦେର

  …      ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ କନ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟ ବ� �ାହା ପର୍କୃ�ଦେର ଉ��୍ମ ଅଦେଟ,        କିନ୍�� ଚାଦେରାଟି ଉପଲବଧ୍ ର�ପକ �ାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
        �� �ନାଦେର ଅଧିକ ବାରମବ୍ାର ଘଦେଟ ଆଉ ମୁଁ� ଦେ  ବ�କ� ଦେ
ଖିବାକ� ଚାଦେହୁଁ          । ଏହା କରିବାଦେର ଦେମାର 
�ଇଟି ଲକ୍ଷୟ୍ ଅଛ।ି ମୁଁ� ଦେକଉୁଁ

       ଆଡକ� �ାଉଅଛି ତାହା ମୁଁ� �� ମକ� ଜାଣିବାକ� ଚାଦେହୁଁ।

 ଲକ୍ଷୟ୍ #               ୧ ଦେହଉଛି ଦେ� ମୁଁ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ବାଇବଲ ଅନୁ�ାୟୀ ମଣଡ୍�ୀକ� ବୟ୍ାଖ୍ୟା କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ପ�ଣି ମୁଁ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�
       ମାନବୀୟ ପରମପ୍ରା ଅନୁ�ାୟୀ ମଣଡ୍�ୀକ� ବୟ୍ାଖୟ୍ା କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ      । ମାନବୀୟ ପରମପ୍ରା ଅବିଶୱ୍ା ନୀୟ ଭାବଦେର ବ�ିଷଠ୍

              ଅଦେଟ ପ�ଣି  ମଭ୍ବ�ଃ ଏହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝିବା ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଗଭୀର  �୍ରଦେର ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକ� ବୟ୍ାପ�୍ ହଏୁ। ମୁଁ�, 
           ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଣଡ୍�ୀ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କର� ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ
      ପର୍ ଙ୍ଗଦେର ଚିନ୍ତା କର� ଦେବାଲି ନଶିଚି୍� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ।

       ଦେମାଦେ� �� ମଭ୍କ� 
�ଇଟି ଉ
ାହରଣ  ହ�ି ବିରକ୍� କରିବାକ� 
ଅି:      ଏହି ଦେକାଠାଘର ଏକ ପବି�ର୍ ଥ୍ାନ ଅଦେଟ କି? [ … ହମମ୍ ଉ��୍ର
 
ଅି ନାହିଁ।]  ଠକ୍ି ଅଛ,ି    ପ�ରା�ନ ନୟିମ ଉପଲବଧ୍ ଅଦେଟ         । ଦେ ଠାଦେର ଏକ ମନ୍
ରି ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପରଦେମଶଵ୍ର ବା କର�ଥିଦେଲ, 

    କିନ୍�� ନୂ�ନ ନୟିମ ମଣଡ୍�ୀଦେର [          ପ�ଣି �� ଦେମ ଦେମାଦେ� ଏହା ଉପଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବାର ଉପଦେ
ଶ ଶ�ଣିବାକ� �ାଉଅଛ]  ଏହି
   ଦେକାଠାଘର ଏକ ପବି�ର୍ ଥ୍ାନ ନୁଦେହୁଁ            । �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପବି�ର୍ ଥ୍ାନ ଅଟ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ�ର୍ ପବି�ର୍  ଥ୍ାନ ଅଟ� । ଏହା

        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଦେକାଠାଘର ବିଷୟଦେର କିପରି ଭାବ�ଛ� ତାହାକ� ପର୍ଭାବି� କଦେର।

      ଦେମାଦେ� �� ମକ� ଆଉ ଏକ ଉ
ାହରଣ ଦେ
ବାକ� 
ଅି;   ଉ��୍ର 
ଅି ନାହିଁ       । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରିବ�୍4�ନ ପଦେର  ାଙ୍ଦେଗ  ାଙ୍ଦେଗ
   ଦେଲାକମାନଙ୍କ� କାହିଁକି ବାପ�ି୍ ମ୍ ଦେ
ଉନାହୁଁ�?      ଧମ4 ଶା �୍ର୍ଦେର ଏହା ଏକମା�ର୍ ଆ
ଶ4 ଅଦେଟ     । ପରିବ�୍4�ନକ� ଅନୁ ରଣ କରି

              ାଙ୍ଦେଗ  ାଙ୍ଦେଗ ବାପ�ି୍ ମ୍ ଦେ
ବା ଅଦେପକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ଆ
ଶ4 ନାହିଁ। ଫିଲିପପ୍ ଇଥିଓପିଆର ନପ�ଂ କଙ୍କ� ପର୍ଚାର
     କରନ୍ଦେ� ଦେ ଜଦେଣ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେହଦେଲ। ଆଦେର,    ଏଠାଦେର � ଜ� ଅଛ!ି  ରଥଟ� ଅଟକାଅ!   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

  ପରମପ୍ରାର ଉ��୍ରାଧିକାରୀ ଅଟ� ;     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଅଦେନକ ବାପଟି୍ଷଟ୍ ପରମପ୍ରାର,    ପ�ଣି 
�ଭ4ାଗ୍ୟବଶ�ଃ ବାପଟି୍ଷଟ୍
               ପରମପ୍ରା ମଧୟ୍ର� ଅଧକି ଦେହଉଛି ଦେ� ବାପ�ି୍ ମ୍ ଏକ ମାନବୀୟ  ଙ୍ଗଠ�ି  ଂ ଥ୍ାଦେର ଦେ�ାଗଦେ
ବା ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ରୀ�ିନୀ�ି
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 ରଦୂେପ ଦେ
ଖା�ାଏ         । ଏହା ଦେ�ପରି ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ବିହୀନ ଏକ ମଦେନାଭାବ ଅଦେଟ!  ମାନବୀୟ ପରମପ୍ରା ବ� ,   ଏହା ଶା �୍ର୍ଦେର
   ଦେକୌଣ ି  ଥ୍ାନଦେର ବି
ୟ୍ମାନ ନାହିଁ! 

     �� ମଦ୍େଭ  ମ ଦ୍େ� ବ�୍4�ମାନ ବିରକ୍� ଅଟ କି?          ମାନବୀୟ ପରମପ୍ରା ବହ�ୁ ଗଭୀରକ� �ାଏ ପ�ଣି ମୁଁ� ନଶିଚି୍� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ,  ମୁଁ�
     ଭର୍ାନ୍� ଦେହାଇପାଦେର ପ�ଣି �� ଦେମ ଠକ୍ି ଦେହାଇପାର,           କିନ୍�� ମୁଁ� ନଶିଚି୍� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଣଡ୍�ୀ ବିଷୟଦେର �ାହା

          କିଛି ଭାବ� ତାହା ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଅଦେଟ ଆଉ ମାନଵୀୟ ପରମପ୍ରା ଅନୁ�ାୟୀ ନୁଦେହୁଁ।

            କିନ୍�� ଦେମାର 
ୱି୍�ୀୟ ଲକ୍ଷୟ୍ ମଧୟ୍ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଉପଦେଭାଗ କର�;     ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
 ’           ’     ମଣଡ୍�ୀ କ ଣ ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ଈଶଵ୍ରଙ୍କ 
ଶ4ନକ� ଉପଦେଭାଗ କର� ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଣଡ୍�ୀ କ ଣ ଅଦେଟ ଦେ�ପରି ତାହା

ଦେ
ଖ�,        ଏହା ଆମକ� ମଣଡ୍�ୀ ପରି କା�4୍ୟ କରିବାକ� ପଦ୍େରରଣା 
ଏି   । ମଣଡ୍�ୀର 
ଶ4ନ,  ’     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ ଣ ଦେହବା ଉଚି� ଦେ ଥି
  ନମିନ୍ଦେ� ପଦ୍େରରଣା ଅଦେଟ।

୧.    ଖ୍ରୀଷଟ୍ ମଣଡ୍�ୀର ମ �୍କ ୱ୍ରପୂ ଅଦେଟ

       “ ” ଚାଦେରାଟି ର�ପକ ମ�ହର� ପର୍ଥମଟି ଦେହଉଛି ଦେ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ ମଣଡ୍�ୀର ମ �୍କ ୱ୍ରପୂ ଅଟନ୍�ି   । କଲ ୀୟ ୧:    ୧୮ �ୀଶ� ଦେହଉଛନ୍�ି
“     ”ଶରୀରର ମ �୍କ ୱ୍ରପୂ �ାହା ମଣଡ୍�ୀ ଅଦେଟ       । �ୀଶ� ମ �୍କ ଅଟନ୍�ି ଓ ଗ୍ରୀବାଠାର� ��କ�,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ

 ଶରୀର ୱ୍ରପୂ ଅଟ� ।

         ଏହା ଉପଦେର ବ�ିଷଠ୍ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ବ� ମଧୟ୍ର� ଏଫି ୀୟ ୧ ଅଧୟ୍ାୟ ଅନ୍ୟ�ମ ଅଦେଟ   । ଏଫି ୀୟ ୧:     ୨୦ ପ
ର� ଆରମଭ୍ କରି ଏହା
    “            କଦେହ ଦେ� ଈଶଵ୍ର ଦେ ହି ଶକ୍�ି ଦେ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର  ାଧନ କରି ତାହାଙ୍କ� ମୃ�ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଉଠାଇ  ମ �୍ ଆଧପି�ୟ୍, 

କ�୍4ତାପଣ, ଶକ୍�ି,  ପର୍ଭ��ୱ୍ ପ�ଣି,       ଇହକା� ଓ ମଧୟ୍ ପରକା�ଦେର ଦେ�ଦେ� ନାମ ଖୟ୍ା�,     ଦେ  ମ �୍ଙ୍କ ଉପଦେର ତାହାଙ୍କ�
       ଉନ୍ନ� କରାଇ  ୱ୍ଗ4ଦେର ଆପଣା 
କ୍ଷିଣ ପାଶ୍4ୱଦେର ଉପଦେବଶନ କରାଇଦେଲ ”  । ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,    �ୀଶ� କ୍ଷମତାଦେର  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍

ଅଟନ୍�ି      । ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର ଦେକୌଣ ି କ୍ଷମତା ନାହିଁ!     ତାହାଙ୍କ ଅଧୀନଦେର  ମ �୍ କ�୍4�ୃପକ୍ଷ ବି
ୟ୍ମାନ   । ଦେ "    ମ �୍ ବିଷୟ
   ତାହାଙ୍କ ପା
 �ଦେ� ରଖନ୍�ି"            “   । ଈଶୱ୍ର  ମ �୍ ବିଷୟ �ୀଶ�ଙ୍କ ପା
 �ଦେ� ବଶୀଭ�ୂ କରି ରଖିଦେଲ ଆଉ �ୀଶ�ଙ୍କ�  ବ4
          ”ବିଷୟର ମ �୍କ  ୱ୍ରଦୂେପ ମଣଡ୍�ୀକ� ବାନ ଦେ
ଦେଲ �ାହା ତାହାଙ୍କ ଶରୀର  ୱ୍ରପୂ ଅଦେଟ।

     ଖ୍ରୀଷଟ୍  ମ �୍ ବିଷୟ ଉପଦେର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍�ି  ।  ବ4ଦେଶଷଦେର,    ଏହା ତାହାଙ୍କ ମଣଡ୍�ୀ ଅଦେଟ     । ଏହା ଦେକଦେ�କ ଧମ4ୀୟ
               ଙ୍ଗଠ�ି  ଂ ଥ୍ା ନୁଦେହୁଁ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ମ�
ାନ କରିବାକ� ପାଇଥାଉ। ଏହା ଏକ ଗଣ�ନ୍�ର୍ ନୁଦେହୁଁ ପ�ଣି

             ମଣଡ୍�ୀ ଗଠନ କରିବା ବିଷୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ଭାବିଦେନବା ଉଚି� ଦେ ଥିଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଦେକୌଣ ି ବୟ୍କ୍�ିର ବିକ�ପ୍
        ନାହିଁ। ମୁଁ� ଏକ ଦେ ଦେକଣଡ୍ଦେର ଦେ�ାଗ୍ୟତା ହା ଲ କରିବାକ� �ାଉଅଛ,ି       ମା�ର୍ ମୁଁ� ଏହାକ� 
ୃଢ଼଼ ଭାବଦେର କହବିାକ� ଚାଦେହୁଁ   । ମଣଡ୍�ୀକ�
            ଗଠନ କରିବା ବିଷୟଦେର ମଣଡ୍�ୀ �ାହା ଭାବିବା ଉଚି�୍ ଦେ ଥିଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ବିକ�ପ୍ ଆମ ପାଖଦେର ନାହିଁ,   କାରଣ �ୀଶ�
 ପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି                । �ୀଶ� ମ �୍କ ୱ୍ରପୂ ପ�ଣି ମଣଡ୍�ୀ କିପରି ଦେହବା ଉଚି� ଦେ ବିଷୟଦେର ଦେ �ାହା ଭାବନ୍�ି ତାହା କା�4ୟ୍ଦେର

    ପରିଣ� କରିବାକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଇଅଛ।ି

ମୁଁ�,           �ିଏ ଏକ ମଣଡ୍�ୀଦେର 
ଶ4ନ ବହନ କରନ୍�ି ଦେ ବିଷୟଦେର ଅଦେନକ ଆଦେଲାଚନା ଶ�ଣିଥିଲି      । ଦେକବ� ଦେଗାଟିଏ 
ଶ4ନ ଉପଲବଧ୍
           ଅଛି �ିଏ ଏକ ମଣଡ୍�ୀଦେର 
ଶ4ନ ବହନ କରନ୍�ି ଆଉ ଏହା ମୁଁ� ନୁଦେହୁଁ! [   ମୁଁ� ଆଦେମନ୍ ଶ�ଣିଲି      । �
ି �� ଦେମ ଚାହୁଁ ଏହା କହପିାର।]  ଏହା

 ପର୍ାଚୀନମାଦେନ ନୁହୁଁନ୍�ି,   ମା�ର୍ ଗଭୀର�ମ ଦେ
ଶଦେର,   ଅଧିକ�ର ଗଭୀର  �୍ରଦେର,     ମଣଡ୍�ୀ ନମିନ୍ଦେ� 
ଶ4ନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ
         ବାକ୍ୟଦେର ଦେ�ପରି ପର୍କାଶି� ଦେହାଇଅଛି ଦେ ପରି ମଣଡ୍�ୀ ନମିନ୍ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ଶ4ନ ଅଦେଟ!    ପ�ଣି ଦେ�ଦେହ�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

  ତାହାଙ୍କ ଅଧୀନଦେର ଅଛ� ,    ଦେ�ଣ� ଲକ୍ଷୟ୍ର ଦେକନ୍
ର୍,         � ମାଚାରର ଦେକନ୍
ର୍ ଦେଖାଜିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରିବା ଆମର 
ାୟି�ୱ୍ ଅଦେଟ, 
   “      ପ�ଣି କହବିା ଦେ� ଏହା ମଣଡ୍�ୀ ନମିନ୍ଦେ� ତାହାଙ୍କ 
ଶ4ନ ଅଦେଟ,       ଅ�ଏବ ଏହା ମଣଡ୍�ୀ ନମିନ୍ଦେ� ଆମର 
ଶ4ନ ଅଦେଟ ”  । ଦେ 

        ପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି। ଦେ ମ �୍କ ୱ୍ରପୂ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଅଧୀନଦେର ବା କର�।

   ଏହା  ହଜଦେର ଭ�ଲାଇ 
ଆି�ାଏ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?          ଦେ� 
ାୟି�ୱ୍ଦେର ଅଛନ୍�ି ତାହାଙ୍କ� ଭ�ଲି�ିବା ଏହା ଭୀ�ିଜନକ ଭାବଦେର  ହଜ
ଅଦେଟ।


�ଭ4ାଗ୍ୟବଶ�ଃ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� କାହାଣୀ ବ� ବିଷୟଦେର ଜାଣ�,      କିମବ୍ା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେବାଧହଏୁ ବା �୍ବଦେର ଦେ ଗ�ଡି଼କଦେର
 ଜଡି� ଦେହାଇ�ାଇଅଛ�         । ପା�କମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ବ� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଭ�ଲି�ାଆନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ 
ାୟି�ୱ୍ଦେର ନାହୁଁାନ୍�ି;  ଦେ ମାଦେନ

           ଭ�ଲି�ାଆନ୍�ି ଦେ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ ଦେ ମାନଙ୍କ ମଣଡ୍�ୀର ମ �୍କ ୱ୍ରପୂ ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ ଦେବାଧହଏୁ ଆରମଭ୍ ଉ��୍ମ କରନ୍�ି,  କିନ୍��
’   ତା ପଦେର ଦେ ମାଦେନ ଅନୁଗ୍ରହ,            ଦେ�ୌନ ଅନୁଗ୍ରହ ଓଆଥି4କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନମିନ୍ଦେ� ଧମ4 ପର୍ବଚନ ବୟ୍ବହାର କରିବାକ�

 ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି                । ପର୍ାୟ ୨ ମା ପଦୂେବ4 ମୁଁ� ଦେକବ� ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ପର୍ଶନ୍ ବ�ର ଏକ  ମାଦେଲାଚନା ପାଇବାକ� ଆରମଭ୍ କଲି ପ�ଣି
 ପର୍ଥମଟି ଦେହଲା, “        �� ଦେମ ଦେ ହି ପା�କମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଜଣଙ୍କ ପରି ଦେହବାକ� �ାଉନାହୁଁ,     ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଭ�ଲି�ାଆନ୍�ି ଦେ� ମଣଡ୍�ୀ

      ଏକ ଦେ ବାକା�4୍ୟ ବିଷୟଦେର ଓ ଦେକାଠାଘରଠାଦେର ନଷଟ୍ ଦେହାଇ�ାଏ    । କିନ୍�� ଦେ ମାଦେନ କହଥିିଦେଲ,   �� ଦେମ ଅଟ କି?”    ପ�ଣି ମୁଁ� କହଲିି
“ଆଚଛ୍ା,        ମୁଁ� ଦେ ଠାଦେର  ମୟ ବତିାଇବାକ� ଓ ଏହାକ� ଦେ
ଖିବାକ� ଚାଦେହୁଁ      । ମୁଁ� ଏହାକ� ଆରାମ କର�ଥିବା ଦେ
ଦେଖ,  ‘କିନ୍�� ନା,  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

   ଅନୁଗ୍ରହଦେର ମୁଁ� କରିବି ନାହିଁ ”           । ଅବଶୟ୍ ଦେ�ଉୁଁ ମ�ହ�ୂ୍4�ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପଦେର ପଡି଼ ପାରିବା ନାହିଁ ଦେବାଲି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭାବ� , 
   ଶୟତାନର ପା
 ଆଙ୍ଗ�ଠି ଧରିଅଛ,ି  ଠକ୍ି ଅଛ?ି   “           ଦେ�ଣ� ମୁଁ� ନା ମୁଁ� କ
ାପି ଦେ ପର୍କାର ପା�କ ଦେହବି ନାହିଁ ଦେବାଲି କହି ପାରିବି ନାହିଁ, 
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   କାରଣ ତାପଦେର ଶୟତାନ ଜି�ିଅଛି ”            । କିନ୍�� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ 
ୱ୍ାରା ଏହା ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଦେକୌ�ହ�ଜନକ ପର୍ଶନ୍
ଥିଲା।

 ’     କିନ୍�� ତା ପଦେର ପର୍ାୟ 
ନିକ ପଦେର 
ନି,      “       ଦେଲାକମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� କହବିାକ� ଆରମଭ୍ କଦେଲ ଦେ ହି ପର୍କାର ପା�କ ଦେହାଇ ନ ଥିବାର�
ଧନ୍ୟବା
,             �ିଏ ମଣଡ୍�ୀ ଦେକାଠାଗୃହଦେର ଗ୍ରା ି� ଦେହାଇ �� ଦେମ ଏଠାଦେର ଦେ ବାକା�4୍ୟ ନମିନ୍ଦେ� ଉପଲବଧ୍ ଅଟ ଦେବାଲି
ଭ�ଲି�ାଆନ୍�ି ”         । ଏହା ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ପଦେର ବୟ୍କ୍�ି ଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ� ଭାବି ଦେ
ଖିଲି, "  କଣ ଚାଲୁଅଛ?ି" ’    ତା ପଦେର ମୁଁ� ପରିଦେଶଷଦେର

         ହ
ୃୟଙ୍ଗମ କଲି ଦେ� �� ମମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଅଧିକାଂଶ ଫ୍ରାନ ାଇନ୍ ରିଭରର ନୂ�ନ ଉପନ୍ୟା , ‘  ’ ଦେଶାଫର୍ ବଦ୍େଲ ପଢ଼�ଅଛନ୍�ି  ।
               ଜଦେଣ ��ବା ପା�କଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଏକ ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ଉପନ୍ୟା �ିଏ ଉ��୍ମ ଭାବଦେର ଆରମଭ୍ କରି ତାହା ଖରାପ ଭାବଦେର

          ମାପ�୍ କଦେଲ କାରଣ ତାହାଙ୍କ ପର୍ଭ� କିଏ ଥିଦେଲ ତାହା ଦେ ଭ�ଲି�ାଇଥିଦେଲ।

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ପା�କମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ବ� ଜାଣ�,        ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଉ��୍ମ ଭାବଦେର ଆରମଭ୍ କରି ମନ୍
 ଭାବଦେର ପରିଦେଶଷ
କରନ୍�ି   । 
�ଭ4ାଗ୍ୟବଶ�ଃ,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ�  ମପ୍ା
କମାନଙ୍କ ଓ ଗୃହରକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର କାହାଣୀ ବ� ଶ�ଣିଅଛ�  ।

               ଦେ ମାଦେନ ଭ�ଲି�ାଆନ୍�ି ଦେ� ଏହା ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ମଣଡ୍�ୀ ଅଦେଟ ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ ପର୍ାଚୀନଗଣ ଓ ପା�କମାନଙ୍କ କିମବ୍ା ଦେ� ଦେକହି
              ଦେହଉ ଦେ ମାନଙ୍କଠାର� ମଣଡ୍�ୀର ନୟିନ୍�ର୍ଣ କରିବା ବିଷୟଦେର ��
ଧ୍ କରନ୍�ି। �� ଦେମ ଏହି ପରି କାହାଣୀ ବ� ଶ�ଣିଅଛ। ମୁଁ�

       “   ”       ଦେଗାଟିଏ ମଣଡ୍�ୀଦେର ଶ�ଣିବାକ� ପାଇଲି ଦେ�  ମପ୍ା
କ ଏହା ତାହାଙ୍କ ମଣଡ୍�ୀ ଦେବାଲି  ଥ୍ରି କଦେଲଆଉ ଦେ ବା �୍ବଦେର ଜଦେଣ
    ପା�କଙ୍କ� ନଗରର� ବାହାର କରିଦେ
ଦେଲ।

     ଦେ ମାଦେନ ଏହି ମଣଡ୍�ୀ କାହାର ଅଦେଟ ଭ�ଲି�ାନ୍�ି।

     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ଦେବାଧହଏୁ ଦେଲାକମାନଙ୍କର ଉ
ାହରଣ ବ� ଜାଣ�,    ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ମଣଡ୍�ୀଦେର ଦେ ମାନଙ୍କର 
ୀଘ4ାୟ�, 
   ମଣଡ୍�ୀକ� ଦେ ମାନଙ୍କ 
ାନ ଦେ
ବା,      ମଣଡ୍�ୀ ବାହାଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ  ାମାଜିକ  ଥ୍ି�ି ଦେହ�� ,    କାରଣ �ାହା ବି ଦେହଉ,  କିନ୍��

           ଦେଲାକମାନଙ୍କ�  ଥ୍ାପନ କରନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଭାବିବାକ� ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ମଣଡ୍�ୀର ମ �୍କ ୱ୍ରପୂ ଅଟନ୍�ି  ।
               ପ�ଣି ଏହା କରିବାକ� ତାହା ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ �ାହା ଦେ ମାଦେନ ଭାବନ୍�ି ତାହା କରିବାକ� ଏହା ଆବଶୟ୍କ କଦେର।

         “  ”ମୁଁ� ଦେ�ଦେ� ଉପଦେ
ଶ ବ� ଶ�ଣିଅଛି ଦେ  ବ�ଠାର� ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଦେଗାଟିଏ ଉପଦେ
ଶ ଦେହଲା 
�ଗ4ନ୍ଧମୟ ଟଙ୍କା       । ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ମୁଁ� ପର୍ାୟ
               ଏକ ବଷ4 ପଦୂେବ4 ଏହା ବିଷୟଦେର କହଥିିଲି। ଏହା କିଛି ବଷ4 ପଦୂେବ4 ଘଟିଥିଲା। ଏକ ମଣଡ୍�ୀଦେର ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଥିଦେଲ, ଧନଶା�ୀ,  �ିଏ

                 ଦେ
ଉଥିଦେଲ ଓ ଦେ
ଉଥିଦେଲ ଓ ଦେ
ଉଥିଦେଲ ପ�ଣି ପରିଦେଶଷଦେର  ଥ୍ିର କଦେଲ ଦେ� ଦେ ତାହାଙ୍କ ଦେ
ବା ନମିନ୍ଦେ� ଏକ କର ବଦିେୟାଗ
    ଠାର� ଅଧିକ କିଛି ଦେ ଚାହୁଁ�ଥିଦେଲ                । ଦେ  ଥ୍ିର କଦେଲ ଦେ� ଏହା ତାହାଙ୍କର ମଣଡ୍�ୀ ଥିଲା ପ�ଣି �
ି ଦେ ଏହାକ�  ାହା�ୟ୍ କରିବାକ�

    �ାଉଅଛନ୍�ି ଦେ�ଦେବ ଏହା ଅ�ୟ୍ନ୍� ଭଲ,             ଭଲ ଦେହବ �ାହା ଦେ ଏହା ଦେହବାକ� ଚାହିଁଥିଦେଲ ପ�ଣି ଦେ ଭର୍ାନ୍� ପା�କଙ୍କ ନକିଟକ� �ାଇ
   ଦେମୌ�ିକ ନୟିମ ପର୍ଣୟନ କଦେଲ          । ଦେ ତାହା ଏହି ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ ପା�କଙ୍କ ପର୍�ି କରିବାର ନ ଥିଲା,    କାରଣ ପରବ�୍4�ୀ ରବିବାରଦେର

  “  ”        “       ଦେ ଏହି 
�ଗ4ନ୍ଧମୟ ଟଙ୍କା ଉପଦେ
ଶ ଉପଦେର ପର୍ଚାର କରିଥିଦେଲ ଆଉ ଦେ କହଥିିଦେଲ �
ି �� ଦେମ ଭାବ�ଛ ଦେ� ଟଙ୍କା ଦେ
ବା
   
ୱ୍ାରା �� ଦେମ ଅଧିକାର ପର୍ାପ�୍,        ଦେ�ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ଏହି ମଣଡ୍�ୀ �� ମର ମଣଡ୍�ୀଦେର ପରିଣ� ହଏୁ,    �� ମର ଟଙ୍କା 
�ଗ4ନ୍ଧ

              କରିପକାଏ ଓ �� ମର 
�ଗ4ନ୍ଧମୟ ଟଙ୍କା ଦେନୈଦେବ
ୟ୍କ� 
�ଗ4ନ୍ଧ କର�ଅଛି ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକୌଣ ି 
�ଗ4ନ୍ଧମୟ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁ�ନାହୁଁ�
!    ଦେ�ଣ� ଦେ
ବା ବନ୍
 କର!”     ଏହା ଏକ ଉ��୍ମ ଉପଦେ
ଶ ଥିଲା,    ଏହା ନ ଥଲିା କି?

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏଦେ�  ହଜଦେର ଭ�ଲି�ାଉ,     ଦେ� ଏହା ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ମଣଡ୍�ୀ ଅଦେଟ        । ଦେ  ମ �୍ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍�ି। ଦେ 
           ପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ତାହାଙ୍କ ଅଧୀନଦେର ଦେ ବା କର�। ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ି,     �� ଦେମ ଜଦେଣ ପର୍ାଚୀନ ହଅୁ
   କିମବ୍ା ଅଧିନ ଥ୍ କମ4ଚାରୀ ହଅୁ,     କିମବ୍ା ଜଦେଣ  ାଧାରଣ ବୟ୍କ୍�ି ହଅୁ;      ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ୟଦେର ଦେ�ପରି ପର୍କାଶି� ଦେହାଇଅଛି
         ଦେ ପରି ଈଶଵ୍ରଙ୍କ କ�୍4�ୃ�ୱ୍କ�  ମପ4ଣ କରିବାକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କମଧୟ୍ର� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଣକ� ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଇଅଛି   । ଏହା

      ମଣଡ୍�ୀ ଦେନ�ୃ�ୱ୍କ� କିଛି ମା�ର୍ାଦେର କଷଟ୍କର  ଥ୍ି�ିଦେର ରଖିଥାଏ,        କାରଣ ଦେନ�ୃ�ୱ୍ର ଏକ ଅଂଶ ରଦୂେପ ଆମକ� ଦେନ�ୃ�ୱ୍
        ଦେନବାକ� କ�ହା�ାଏ ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେନ�ୃ�ୱ୍ ଦେନବାକ� ଭୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ;        ତାହା ଆମରଆହ୍ୱାନ ଅଦେଟ ଓ ତାହା ଆମର

   
ାନ ମହୂ ଅଦେଟ ଏବଂ �ଥାପି,           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶକ୍�ିର ପର୍ଦେଲାଭନ ଏବଂ ଆମଭ୍ ହ �୍ଦେର  � ମାଚାରର  ମଭ୍ାବୟ୍ 
�ନ4ୀ�ିକ�
   ଅ�ିଶୟ ଭୟ କରିବା ଆବଶୟ୍କ    । ଦେ�ଣ� ଦେନ�ୃ�ୱ୍ ଦେନବାଦେର,        ଦେନ�ୃ�ୱ୍ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ମଣଡ୍�ୀ ନମିନ୍ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ଶ4ନ

        ଆଉମଣଡ୍�ୀ ଉପଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କ�୍4�ୃ�ୱ୍କ� ଆ�ମ୍  ମପ4ଣ କରିବା ଆବଶୟ୍କ।

  ଖ୍ରୀଷଟ୍ ମଣଡ୍�ୀର ମ �୍କ ୱ୍ରପୂ

୨.    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶରୀର  ୱ୍ରପୂ

    
ଵ୍�ିୀୟ ରପୂକ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ "   ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶରୀର  ୱ୍ରପୂ" ଅଟ�          । ଏହା ଏକ ରପୂକ �ାହା ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ୧ କରିନ୍ଥୀୟ ୧୨
  ଅଧୟ୍ାୟଦେର ବିକଶି� ଦେହାଇଅଛ,ି    ଏହା ବିଭିନ୍ନ  ଥ୍ାନଦେର ଘଟିଥାଏ      । ଏହା ଏକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ରପୂକ ଅଦେଟ।

    ମାନବୀୟ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶୟ୍କତା ଅଛି    । ଆମର ଶରୀର ବ� ଚାଲିବା, କଥାବା�୍4ତା,      କିମବ୍ା ଦେ
ଖିବା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଦେନକ
  ବିଷୟ ବ� ଆବଶୟ୍କ କଦେର        । ପ�ଣି ଆମ ଶରୀରର ବଭିିନ୍ନ ପର୍କାରର ଆବଶୟ୍କତା ଦେହ�� ,     ଏହାର ଆବଶୟ୍କତା ପରୂଣ କରିବା

            …     ପାଇୁଁ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍କାରର ଅଙ୍ଗ ଅଛି ଦେ�ଣ� ଆମର ପା
 ବ� ଅଛି ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଚାଲିପାର� ଏକ ମ�ଖ ଅଛି ଦେ�ଣ�
  …     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କଥାବା�୍4ତା କରିପାର� ଚକ୍ଷ� ଅଛି �
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖିପାର�।

The 52 Stories of the Bible



297

       ଦେ ହି ଅଙ୍ଗପର୍�ୟ୍ଙ୍ଗ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶରୀରଦେର ମଧୟ୍ ପର୍କୃ�ଦେର  ମାନ ଅଦେଟ;     ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ପର୍କାର
        ପର୍ଦେୟାଜନ ବ� ଅଛି କାରଣ ଏହା ଦେଲାକମାନଙ୍କ  ହ�ି ପରିପଣୂ୍4ଣ ଆଉ ଦେ�ଣ�,      ବିଭିନ୍ନ ପର୍କାର ପର୍ଦେୟାଜନ ବ� ଦେହ�� ଏହାର

    ଅଦେନକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗପର୍�ୟ୍ଙ୍ଗ ଅଛ,ି     ତାହା �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ� ଅଟ� ,        ଏବଂ ଅଦେନକ ଭିନ୍ନ ଆବଶୟ୍କତା ପରୂଣ କରିବା ପାଇୁଁ
    ଏହାର ଅଦେନକ ବିବିଧ ଅଙ୍ଗପର୍�ୟ୍ଙ୍ଗ ଅଛ।ି

 ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ,   ୧ କରିନ୍ଥୀୟ ୧୨:     ୭ ପ
ଦେର ପାଉଲ ଦେଲଖନ୍�ି "       କିନ୍�� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଣଙ୍କ� ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଗ�ଣପର୍କାଶକ 
ାନ
     ାଧାରଣ ହ�ି ନମିନ୍ଦେ� ପର୍
��୍ ହଏୁ।

     ଆମ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଣଙ୍କ� ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଗ�ଣପର୍କାଶକ 
ାନ,  ଏକ ଅନୁଗ୍ରହ,    ଅଦେ�ାଗ୍ୟ 
ାନ ପର୍
��୍ କରା�ାଏ,  ପ�ଣି
            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି 
ାନ ବ�କ� ଆମ ନଜିର ହ�ି ନମିନ୍ଦେ� ନୁଦେହୁଁ ବରଂ  ବ4  ାଧାରଣ ହ�ି ନମିନ୍ଦେ�,    ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶରୀରର ହ�ି

  ନମିନ୍ଦେ� ବୟ୍ବହାର କର�    ’         ’  । ପ�ଣି ତା ପଦେର ପାଉଲ ଜାରି ରଖନ୍�ି ପ�ଣି କହନ୍�ି ଦେ ହି 
ାନ ବ� କ ଣ ଅଦେଟ।

               ଏକ ଭାବ ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆମ  ମ �୍ଙ୍କ� ଦେ�ାଗ୍ୟ କିମବ୍ା ଅଦେ�ାଗ୍ୟ ଦେହଉ ପର ପ୍ରକ� 
ୟା  ହ�ି ବୟ୍ବହାର କରିବାକ�
 ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଏ;               ଏପରି ଏକ ଭାବ ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆମ  ମ �୍ଙ୍କର ଜୀବନଦେର  ବିଦେଶଷ �ଥୟ୍ ଅଛି ପ�ଣି ଆମ ଜୀବନର
      ବିଦେଶଷ �ଥୟ୍ଦେର ଆମକ� ଉପ ଥ୍ି� ଦେହବାକ� ପଡିବ          । ଏକ ଭାବ ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆମ  ମ �୍ଙ୍କ� ଦେ�ଦେକୌଣ ି  ାମଥ4ୟ୍ଦେର

    ଦେ ବା କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଏ। ଦେ�ଣ�,  ଗଟିଏ ଅଥ4ଦେର,           ାଧାରଣ ଭାବଦେର ଏହି  ବ� ବିଦେଶଷ ଗ�ଣ ବ� ଆମ ଜୀବନର ଦେହବା
ଆବଶୟ୍କ, କିନ୍�� ,      �� ମମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକଦେ�କଙ୍କ� ଈଶୱ୍ର ଏକ ଅଦେଲୌକିକ,     ଏକ ଚମକପର୍
 
ୟାକରିବାର 
ାନ

        ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି ଦେ�ପରିକି ଅଦେନକ  ମୟ ପଦେର  ାଧାରଣ ଦେଲାକ ପରି�ୟ୍ାଗ କରିଅଛନ୍�ି,   �ଥାପି �� ଦେମ 
ୟା,    ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ପଦ୍େରମ
  ମପ୍ର୍ ାରି� କରିପାରିବ।

     �� ମମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକଦେ�କଙ୍କ� ପର୍ଶା ନର 
ାନ 
ଆି�ାଇଅଛି        । �� ଦେମ ପର୍କୃ�ଦେର  ବିଦେଶଷ �ଥୟ୍ ବ�  ହ�ି କା�4ୟ୍
        କରିବାକ� ପ ନ୍
 କର। �
ି ଦେକୌଣ ି ଅଦେଲୌକିକ 
ାନ ଦେକଦେବ 
ଆି�ାଇଅଛ,ି  ଏହା ଦେହାଇ�ାଏ,      କାରଣ ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ କିପରି ଦେକୌଣ ି

     ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି  ବିଦେଶଷ �ଥୟ୍ ବ� ପ ନ୍
 କରିପାଦେର      । ଦେ  ବ� ଦେମାର ଅ �ି୍�ୱ୍ର 
�ଦେ�4ାଗ ଅଦେଟ।

       �� ମମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକଦେ�କଙ୍କ� ଦେ ବା କରିବାକ� ରହ ୟ୍ମୟ କ୍ଷମତା 
ଆି�ାଇଅଛ;ି  ଆବଶୟ୍କତା ଦେ
ଖିବାକ�; 
    ’       ଉପଲବଧ୍ିକ୍ଷମ ଦେହବାକ� ଓ ତା ପଦେର କିପରି ଅନୁଗମନ କରିବାକ� ଜାଣିବାକ� କ୍ଷମତା 
ଆି�ାଇଅଛ।ି

     ଆମମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକଦେ�କଙ୍କ� ଶିକ୍ଷା
ାନର 
ାନ 
ଆି�ାଇଅଛ,ି      ଆଉ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମ  ମ �୍ଙ୍କଠାଦେର ଥିବା
      ଭର ାକ� ବ�ଝାଇବାକ� ଆମଭ୍  ମ �୍ଙ୍କ�  କ୍ଷମ ଦେହବା ଉଚି�,       ଦେ ଠାଦେର ଦେକଦେ�କ ଅଛନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ� ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର

         “   ମଣଡ୍�ୀକ� ଲକ୍ଷର ଦେକନ୍
ର୍କ� ଗ�ି କରିବାକ� ଓ କହବିାକ� 
ାନ କରା�ାଏ ଏହା  � ମାଚାର ଅଦେଟ!” “    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ଅଟ�
     ଦେ ହି ବିଷୟ ପର୍�ି ଏହା ପର୍ାଥମିକ ଅଦେଟ ”।

     ତାହା  ବ� ହିଁ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶରୀର ଅଦେଟ        “   ”   । ଆମର ଏହି 
ାନ ବ� ଅଛି ଆଉ ଦେ ଗ�ଡିକ  ବ4  ାଧାରଣ ହ�ି ନମିନ୍ଦେ� ବୟ୍ବହାର
 କରା�ିବା ଉଚି�।

               ଅ�ୟ୍ନ୍� ଖରାପ ବିଷୟ ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ �ାହା ମାନବୀୟ ଶରୀରଦେର ଘଟି ପାଦେର ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା କା�4ୟ୍
   ବନ୍
 କରିବାକ� ନଷିପ୍�ି ନଏି         । �
ି �� ମର ବୃକକ ଏକ ବିର�ି ଦେନବାକ�  ଥ୍ିର କଦେର,      ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ  ାରା ଜୀବନ ଦେକଉୁଁଠାଦେର ବିତାଇବ?

         ଡାୟଲି ି ୍ ଉପଦେର �
ି �� ମର ପାଚନଗ୍ରନ୍ଥୀ କା�4ୟ୍ ବନ୍
 କରିବାକ� ନଷିପ୍��ି୍ ନଏି,     ଦେ�ଦେବ �� ମକ� ଇନ �ଲିନ୍ ଇଞଦ୍େଜକ୍ ନ୍
 ଦେନବାକ� ପଡିବ।

                ଆଉ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମାନଵୀୟ ଶରୀରର ଦେଗାଟିଏ ଅଙ୍ଗ କା�4୍ୟ କରିବା ବନ୍
 କଦେର ଏହା ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଉପଦେର ଭାର
         ଲ

ିଏି �ାହା ଶରୀର ଦେକଦେବ ବହନ କରିବାକ� ପରିକ�ପ୍ନା କରି ନ ଥିଲା!

               ମୁଁ� ଶ�କ୍ରବାର ରା�ିଦେର ବାହାରକ� �ାଇ ଟାଇଲରଙ୍କ  ହ ବା ଦ୍େକଟବଲ ଦେଖ�ିବାଦେର ଭ�ଲ୍ କରିଥିଲି ଓ ମୁଁ� ଦେଗାଟିଏ ଅକ୍ଷବିନ୍
�
  ଥ୍ାପନ କଲି-                 ପ�ଣି ତାହା ଏକମା�ର୍ ଅକ୍ଷବିନ୍
� ଥିଲା �ାହା ମୁଁ� ରା�ି  ାରା  ଥ୍ାପନ କରିଥିଲି କାରଣ ଦେମାର ଆଣଠ୍� ଚାପ ଦେ�ାଗୁଁ�

ନଇୁଁପଡ� ଥିଲା                । ଦେମାର ବାମ ଆଣଠ୍� ନଷଟ୍ ଦେହାଇ�ାଇଛ।ି ଏହା ଦେମା ଉପଦେର କାମ କରିବା ଛାଡିଦେ
ଲା। ମୁଁ� ବହ�ୁ ବା ଦ୍େକଟବଲ୍
ଦେଖ�ିଲି;    
�ଃଖ ଅନୁଭବ କଦେର ନାହିଁ   ’  । କିନ୍�� କ ଣ ଦେହଲା?       ଦେମାର ଏହି ଅଂଶ କାମ କରିବା ବନ୍
 କରିଦେ
ଲା,    ଦେ�ଣ� ଦେମାର ଡାହାଣ

   ଆଣଠ୍� କ� ଭାର ଉଠାଇବାକ� ପଡିବ    । ଏହା କରିପାରିବ ନାହିଁ!     ଏହା ବ�୍4�ମାନ ମଧୟ୍ ପୀଡ଼ା
ାୟକ ଅଦେଟ     । ଦେମାର ପା
ର ଗଣଠ୍ି
                ପୀଡ଼ା
ାୟକ ଅଦେଟ। ଦେମାର �� ପିଠି ପୀଡ଼ା
ାୟକ ଅଦେଟ। ଦେମାର ମ�ଣଡ୍ ପୀଡ଼ା
ାୟକ ଅଦେଟ ଏବଂ ଦେମାର ଅହଂ�ୱ୍ ଗଭୀର ଆଘା�

                  ପାଇଅଛ।ି କିନ୍�� ଦେମା ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ କାମ ବନ୍
 କରିଦେ
ଲା ଏବଂ ଦେମା ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ �ନ୍�ର୍ଣା ଦେଭାଗ�ଛି କାରଣ ଏହା
                ଓଜନ ବହନ କରିବା ପାଇୁଁ ପରିକ�ପ୍ନା କରା�ାଇ ନ ଥିଲା। ଦେମାର 
�ଇଟି ଆଣଠ୍� ରହବିା ପାଇୁଁ ପରିକ�ପ୍ନା କରା�ାଇଥିଲା। ଏହପିରି

                 ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର ଦେମା ଶରୀରକ� ଏକ�ର୍ କଦେଲ ଏବଂ ଦେ ହି ଆଣଠ୍� ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ବିନା ଦେମା ଶରୀର କା�4ୟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
       ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶରୀରଦେର ମଧୟ୍ ବା �୍ବଦେର ଦେ ହି  ମାନ ଅବ ଥ୍ା ଅଦେଟ।

 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୮୦/        ୨୦ ନୟିମ ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କର� ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ୨୦ %   ଦେଲାକ ୮୦ %  କା�4୍ୟ କରନ୍�ି    । ତାହା କ
ାପି କା�4ୟ୍
             କରିବା ପର୍ଣା�ୀ ନୁଦେହୁଁ �ାହା ମଣଡ୍�ୀକ� କା�4୍ୟ କରିବାକ� ପରିକ�ପ୍ନା କରା�ାଇଥଲିା। ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ପନ୍ଥା ଅଦେଟ!  ଏହା

               ଶରୀରର ଅଙ୍ଗପର୍�ୟ୍ଙ୍ଗ ଉପଦେର ଏହି ଅକଥି� ଓଜନ ଓ ଚାପ ପକାଇଥାଏ ଦେ� ଦେ ହି ଅଂଶ ଦେକଦେବବି କା�4୍ୟ କରିବାକ�

The 52 Stories of the Bible



298

   ’           ପରିକ�ପ୍ନା ଦେହାଇନଥିଲା ଆଉ କ ଣ ଘଦେଟ ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ନଜି ଗ�ଣ
ାନ କ୍ଦେଷ�ର୍ର� ବାହାର କରା�ାଏ,  କିମବ୍ା
 ଦେ ମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର�,           କିମବ୍ା ଈଶୱ୍ର ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଆହ୍ୱାନ କରନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଏଠାକ� ଆଣିଅଛନ୍�ି  ।

                   ଏଠାଦେର �� ମକ� ଏହା କରିବାକ� ପଡିବ କାରଣ �
ି �� ଦେମ ଏହା ନ କର ଦେ�ଦେବ ତାହା  ମାପ�୍ ଦେହବାକ� �ାଉ ନାହିଁ। ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ�
               ଭାବ�ଛି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକବ� ଏହାକ�  ମାପ�୍ କରିବାକ� ଦେ
ବା ପ�ଣି ଏହା ଫାଦେଟ କି ନାହିଁ ଦେ
ଖିବା ଉଚି� ନୁଦେହୁଁ।

     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଅଦେନକ ଉ� ୍ାହର 
ାନ ପାଇଅଛନ୍�ି          । �� ମର ଏହି ରହ ୟ୍ମୟ  ାମଥ4୍ୟ ଅଛି �ାହା ଦେମା ପାଖଦେର ନାହିଁ, 
     “    ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ଦେ
ଖି କହବିାକ� ପ�ଣି ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ଆଘା� ଦେ
ଉଅଛି      । ମୁଁ� ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ନକିଟକ� �ିବା,  ଦେ ମାନଙ୍କ�

ଜାଣିବା,   ଦେ ମାନଙ୍କ� ଉ� ୍ାହ�ି କରିବା,          �
ି ଦେ ମାଦେନ ବିଶଵ୍ା ୀ ନୁହୁଁନ୍�ି ଦେ�ଦେବ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ� ଦେ ମାନଙ୍କ  ହ ବାଣଟି୍ବା
ଆବଶୟ୍କ ”  ’। କିନ୍�� ତା ପଦେର,     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ତାହା କର ନାହିଁ,        ଦେ�ଦେବ ଏହା ମଣଡ୍�ୀର ଅନ୍ୟ ଅଂଶଦେର ଭାର ଲ
ି 
ଏି; 

              ମଣଡ୍�ୀର ଅ
ାନପର୍ାପ�୍ ଅଂଶଦେର ଏବଂ ଅ
ାନପର୍ାପ�୍ ଅଂଶ ଦେକବ� ଦେ ମାନଙ୍କର ଭାର ନୁଦେହୁଁ ମା�ର୍ �� ମର ଭାର ମଧୟ୍ ବହନ
  କରିବାକ� ପର୍ �୍� � କରା�ାଏ।

      ଏଠାଦେର ଅଦେନକ ଦେଲାକ ଦେ ବା କରିବାକ� 
ାନ ପାଇଅଛନ୍�ି,      କିନ୍�� �
ି �� ଦେମ ଦେଶଷ  ୀମାଦେର ବ ,    �
ି �� ଦେମ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକ�
 ମନା କର,         ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ଶରୀରର  ବ4  ାଧାରଣ ହ�ି ନମିନ୍ଦେ� କା�4ୟ୍ କର�ନାହୁଁ।

     ଂଖୟ୍ାଗ� ବିଷୟ ଦେ� ୪୦ %          � ମାଚାର  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ମଣଡ୍�ୀକ� କିମବ୍ା ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି କାରଣ
      ନମିନ୍ଦେ� ଦେଗାଟିଏ ପଇ ା 
ଅିନ୍�ି ନାହିଁ [         ମୁଁ� ଭାବ�ନାହିଁ ଦେ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ  ମ �୍ ଟଙ୍କା ଏଠାକ� ଆ ିବାକ� ପଡିବ।]   କିନ୍�� ୪୦ % 

         � ମାଚାର  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାଦେନ ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ କା�4ୟ୍କ� ଦେଗାଟିଏ ପଇ ା 
ଅିନ୍�ି ନାହିଁ!     ଏବଂ ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ
         ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍�ନ୍�ର୍ କିନ୍�� ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନୁଦେହୁଁ        । ମୁଁ� �� ମର ଦେ
ଉଥିବାର ଦେକୌଣ ି ଅଭିଲିଖି� ଜାଦେଣ ନାହିଁ; 

          ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଜାଣିପାଦେର ନାହିଁ ପ�ଣି ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଜାଣିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ,        କିନ୍�� ମୁଁ�  ାଧାରଣ ଗ�ି ବ� ଜାଦେଣ ଓ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
  ଦେ ହି ୪୦ %     ଏହାର ଭାର ବହନ କଦେର ନାହିଁ,  ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� କ'  ଣ ଘଦେଟ,       ଏହା �� ମର ଭାର ବହନ କରିବାକ� ୬୦ %   ଉପଦେର ଏକ

   ଚମକପର୍
 ପରିମାଣର ଓଜନ ରଦେଖ             ।  ଦେବ4ା��୍ମ ବିଷୟ �ାହା ଏହି ମଣଡ୍�ୀଦେର ଶରୀର ଜୀବନର 
ୃଷଟି୍ଦେର ଘଟି ପାଦେର ତାହା
        “   ଦେହଉଛି ଦେ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶରୀରର  ମ �୍ ଅଙ୍ଗ ପର୍�ୟ୍ଙ୍ଗ କହଦିେବ ଦେମାଦେ� 
ାନ 
ଆି�ାଇଅଛ,ି  ଦେମାଦେ� ଡକା�ାଇଅଛ,ି 
     ଦେମାଦେ� ବୟ୍ବହାର କରିବାକ� ନ
ି୍4ଦେ
ଶ 
ଆି�ାଇଛି [     �ାହା �� ମର ପଦ୍େରରଣା
ାୟକ ବ�ମକ� ଦେଠଲି
ଏି]  “   ଆମର  ବ4  ାଧାରଣ

”     ହ�ି ନମିନ୍ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଦେମାଦେ� �ାହା ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି         । ଦେମାର ଉନ୍ନ�ି ପାଇୁଁ ନୁଦେହୁଁ ମା�ର୍ ମଣଡ୍�ୀର ହ�ି ନମିନ୍ଦେ�।

 �� ଦେମ ଦେ
ଖ,       ମୁଁ� ଏଥିର� �ାହା ପାଏ ତାହା ମଣଡ୍�ୀ ନୁଦେହୁଁ          “। ତାହା ଏହା ନୁଦେହୁଁ �ାହା ଏହା ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ। ଏହା ଆଚଛ୍ା,   ଦେମା ପାଇୁଁ
 ’  ଏଥିଦେର କ ଣ ଅଛ?ି”  ବିଷୟଦେର ନୁଦେହୁଁ           । ମଣଡ୍�ୀ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ଆଦେରକ ନମିନ୍ଦେ� କଣ କରିପାର� ଦେ ହି ବିଷୟ ଅଦେଟ।

        �
ି ମୁଁ� ଏକ ଜଣାଶ�ଣା କଥାକ� ଭିନ୍ନ ଶବ
୍ ବିନ୍ୟା ଦେର କହପିାରିବି,    “     ’  ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� କହବିି ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶରୀର �� ମ ପାଇୁଁ କ ଣ
   କରିପାରିବ ଦେବାଲି ପଚାର ନାହିଁ      ’    ”       । ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶରୀର ପାଇୁଁ �� ଦେମ କ ଣ କରିପାର ଦେବାଲି ପଚାର। ପ�ଣି ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ� ଏପରି ଏକ

      କଥା ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �
ି �� ମର ପିଲାମାଦେନ ଅଛନ୍�ି,           ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ନଶିଚି୍� କରିବାକ� ଚାହୁଁ ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ ଓ ��ନ୍
 ଦେନବାକ� �ାଉଅଛ       । ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଏହା ଠକ୍ି ଅଛ,ି     ତାହା ଏହାର  ମ �୍ ଅଂଶ ଅଦେଟ        । ଆମକ� ଦେ ହି ନଷିପ୍��ି୍ କରିବାକ� ପଡିବ। ଏବଂ

�ଥାପି,               “   ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶରୀର ଭି�ଦେର ଜୀବନର ଆଧାର  
ୃଶ ମ�ଖୟ୍ ବିଷୟ ଦେହଉଛି ଦେମାର ବାମ ଆଣଠ୍� କହବିା ନୁଦେହୁଁ ଦେମା ପାଇୁଁ
 ’  ଏଥିଦେର କ ଣ ଅଛ?ି”   “             ଏହା ଦେହଉଛି ମୁଁ� କିପରି �ାହା ଦେମାଦେ� 
ାନ କରା�ାଇଅଛି ତାହା ବୟ୍ବହାର କରିପାରିବି ଓ ତାହା କରିବାକ�

          ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଇଅଛି �
ୱ୍ାରା ଶରୀର ଏକ  � ଥ୍ ଓ  ୱ୍ାଭାବିକ ଉପାୟଦେର କା�4୍ୟ କରିପାରିବ;     ଏକ ଉପାୟ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଏହା
   ଦେହବାକ� ଈଶୱ୍ର ଅଭିଳାଷି� ଅଦେଟ ”  ’         । ଆଉ କ ଣ ଘଦେଟ ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ତାହା କରିଥାଉ, 

           ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ  ଵ୍ରରଦେମ� ଦେହାଇଥାଉ ପ�ଣି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଣ  ଵ୍ରରଦେମ�ଦେର
            ଉପକରଣ ଦେହାଇଥାଉ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ନ୍�� �ନଦେର ଦେଖ�ିବା ଆରମଭ୍ କରିଥାଉ ପ�ଣି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ�

             ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶରୀରର  ବ4  ାଧାରଣ ହ�ି ନମିନ୍ଦେ� ଏକ�ର୍ କା�4ୟ୍ କରିବା ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  � ଙ୍ଗ� ଭାବଦେର
  ଦେଖ�ିବା ଆରମଭ୍ କରିଥାଉ         । ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶରୀରର ରପୂକଦେର ତାହା ହିଁ  ବ� ବିଷୟ ଅଦେଟ।

୩.    ମଣଡ୍�ୀ ଏକ ପରିବାର ଅଦେଟ

             ଏକ �ୃ�ୀୟ ରପୂକ ଅଛି �ାହା ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଆଉ ତାହା ମଣଡ୍�ୀ ଏକ ପରିବାର ଅଦେଟ      । ମୁଁ� ଏଠାଦେର ଏକ ଦେ�ାଗ୍ୟତା
                  ମମ୍�ଖଦେର ରଖିବାକ� ଚାଦେହୁଁ କାରଣ ମୁଁ� କିଛି ଦେଲାକଙ୍କ ପାଇୁଁ ଜାଦେଣ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ପରିବାର ଦେହବାର ଧାରଣା ଦେହଉଛି �� ଦେମ

        �ାହା ଚାହୁଁ�ଛ ତାହାଠାର� 
ୂର�ମ ବିଷୟ କାରଣ �� ମକ� ଉଚଚ୍ମା�ର୍ାଦେର ଦେବକାର,    ଉଚଚ୍ମା�ର୍ାଦେର ଅପମାନଜନକ ପୃଷଠ୍ଭମିୂଦେର
ବଢ଼଼ାଗଲା        । ମୁଁ� ପରି ଂଖ୍ୟାନ ଜାଦେଣ ଓ ପରି ଂଖୟ୍ାନ ଭାବଦେର ମଣଡ୍�ୀ,    ନଦିେଜ  � ମାଚାର  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ମଣଡ୍�ୀ,   ଅବଶିଷଟ୍ ବିଶଵ୍

   ମଣଡ୍�ୀ ଠାର� ଭିନ୍ନ ନୁଦେହୁଁ      । �
ି �� ଦେମ ତାହା ବିଶୱ୍ା କରନାହୁଁ,    “  ”   ଦେ�ଦେବ ଦେକଣଟ୍ ହୁ୍ୟଜଙ୍କ ଦେ ଟ୍ ଏପାଟ4 ନାମକ ପ� �୍କ ନଅି  ।
              ଏଥିଦେର ବଣ୍4ଣା ଗ୍ର�ପ୍ ଠାର�  ମ �୍ ଗଦେବଷଣା  ଂଖୟ୍ାଗ�ଡିକ ଅଛ।ି ମୁଁ� ବ� ଦେଝ ଦେ� ପରି ଂଖୟ୍ାନ ଅନୁ�ାୟୀ ପ�ର�ଷମାନଙ୍କର

              ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଭାଗ ଦେହଉଛି କାମପର୍କ୍ରିୟାର ପର୍�ୟ୍କ୍ଷ ଚି�ର୍ଣ ପର୍�ି ଆ କ୍�। ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ� �� ମଭ୍ ମହଳିାମାନଙ୍କ ଓ
        ପ�ର�ଷମାନଙ୍କ ଏକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ  ଂଖୟ୍ା �� ମର ପିତା ଓ ମାତା,          �� ମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଆଉ �� ମର ମାମୁଁ� ଓ ମାଉ ୀମାନଙ୍କ

    
ୱ୍ାରା ଦେ�ୌନ ଅପବୟ୍ବହାରର ଅଧୀନ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି           । ମୁଁ� ଅନଭିଜ୍ଞ ଦେହବାକ� �ାଉ ନାହିଁ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନଭିଜ୍ଞ ଦେହବାକ� �ାଉନାହୁଁ�
  “         ”    ଆଉ କହୁ ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ଶୟତାନର ଏହି ଶରୀର ଉପଦେର ପର୍ଭାବ ପଡି ନାହିଁ । ତାହା ଦେବାକାମୀ ଦେହବ!
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   �� ଦେମ ଏହା ଶ�ଣିବା ଆବଶୟ୍କ,            ପ�ଣି ବ�
ଧ୍ିଜୀବୀ ଭାବଦେର ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକ� �� ଦେମ ହଏୁ�  କ୍ଷମ ଦେହାଇ ନ ପାର,  କିନ୍��
         ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଦେହଉଛି ଦେ� ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା �� ଦେମ ଏହା ଗ୍ରହଣ କର,       ଆଉତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପରିବାରଦେର

  ପରିପଣୂ୍4ଣ ପିତା ଅଛନ୍�ି     । ତାହାଙ୍କ ପିଲାମାଦେନ ଦେଗା�ିଆମିଶା,    ମା�ର୍ ଈଶୱ୍ର ପରିପଣୂ୍4ଣ ପିତା,   ଦେ ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି,   ଦେ ଠକି
  ଭାବଦେର ଅନୁଶା ନ କରନ୍�ି,        ଦେ ଦେକଦେବ ବି �� ମ ନମିନ୍ଦେ� ବୟ୍ ଥ୍ ରହନ୍�ି ନାହିଁ,         ଦେ ଦେକଦେବ ବି �� ମକ�  ବ4
ା ଭ�ଲ  ଥ୍ାନଦେର  ପ୍ଶ4
 କରନ୍�ି ନାହିଁ        । �
ି �� ମର ମନଦେର �� ଦେମ ଏହା କରିପାର ନାହିଁ,          ପର୍ାଥ4ନା କର ଦେ� �� ମର ହ
ୃୟଦେର ଈଶୱ୍ର ଏହା କରିଦେବ �
ୱ୍ାରା

        �� ଦେମ ବିଶୱ୍ା କରିବ ଦେ� ଈଶୱ୍ର ହିଁ ଆମଭ୍ର ପିତା ଅଟନ୍�ି           । ଏହା କହି ଅଗ୍ର ର ହଅୁ। ପରିପଣୂ4 ପିତା  ହ�ି ମଣଡ୍�ୀ ଏକ
    ପରିବାର ଅଦେଟ।

       ଈଶୱ୍ର  ମାନ କଥା କହବିାକ� ଅନ୍ୟ ପର୍କାର  ମପ୍କ4 ବ� ଦେର ଅଛନ୍�ି       । ଈଶୱ୍ର  ମପ୍କ4 ବ� ଦେର ଅଛନ୍�ି। ଈଶୱ୍ର ବିଷୟ ବ�
                  ନମିନ୍ଦେ� ମୃ�� ୟ୍ ବରଣ କରି ନାହାନ୍�ି। ଦେ ଏହାକ� ଦେ�ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ଜା�ି 
ଗ୍ଧ କରିଦେବ। ଦେ ବା �୍ବଦେର �� ମ ଓ ଦେମା ପର୍�ି

            ଦେ ହି ଅଧିକ ପାର ପ୍ରିକ  ମପ୍କ4କ� ଖା�ିର କରନ୍�ି ନାହିଁ। ଦେ ଜଗ� ନମିନ୍ଦେ� ମୃ�� ୟ୍ ଦେଭାଗ କଦେଲ!    ଦେ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�
  ମୃ�� ୟ୍ ଦେଭାଗ କଦେଲ!         ଆଉ ଦେଲାକମାନଙ୍କ  ମପ୍କ4 ବ�  ହ�ି ମଧୟ୍ ଆମର ପର୍ାଧାନ୍ୟତା କ� ଦେହବା ଉଚି�୍    । ଈଶୱ୍ର ଭଲୂମବ୍

                  ମପ୍କ4 ବ� ଦେର ଅଛନ୍�ି। ଦେ �� ମ  ହ�ି ଏକ  ମପ୍କ4  ଥ୍ାପନ କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି ଆଉ ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଦେ ଆମର ପିତା ପ�ଣି ଦେ 
       ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ତାହାଙ୍କ  ନ୍ତାନ କିମବ୍ା ତାହାଙ୍କ  ନ୍��ି ଦେବାଲି ଡାକନ୍�ି!      ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ତାହାଙ୍କ  ନ୍ତାନ

 …   ଦେବାଲି ଡାକନ୍�ି ୧ମ ଦେ�ାହନ ୩: … ‘‘୧ ଦେ
ଖ,        ପିତା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କି ପର୍କାର ପଦ୍େରମ 
ାନ କରିଅଛନ୍�ି ଦେ�,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
    ଈଶଵ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଦେବାଲି ଖୟ୍ା� ଦେହବ� ,    ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାହିଁ ଅଟ� ”      । ଈଶୱ୍ର ଏହି ଭଲୂମବ୍  ଂପକ4 ବ� ଦେର ଅଛନ୍�ି

              ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପିତା ଦେହବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଓ ତାହାଙ୍କ  ନ୍��ି ଦେହାଇପାରିବା।
                  କିନ୍�� ଈଶୱ୍ର ଭ ୂମାନ୍�ର  ମପ୍କ4 ବ� ଦେର ମଧୟ୍ ଅଛନ୍�ି। ପ�ଣି ଦେ ଥିପାଇୁଁ �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇ ଦେବାଲି ଖୟ୍ା� ଅଟ� ।

     ଏହା ଏକ ଧମ4ୀୟ  ଂଗଠ�ି  ଂ ଥ୍ା ନୁଦେହୁଁ।

         �
ି �� ଦେମ  ଂଗଠ�ି  ଂ ଥ୍ା ଚାହୁଁ ଦେ�ଦେବ ଦେ
ଶ  ମି�ିଦେର ଦେ�ାଗ 
ଅି         । ଅ�ି କମଦେର ଦେ ଠାଦେର �� ଦେମ ଗଲ୍ଫ ଦେଖ� ଦେଖ�ିପାରିବ।
     ଏହା ଏକ ମାନବୀ�  ଂଗଠ�ି  ଂ ଥ୍ା ନୁଦେହୁଁ;      ଏହା ଏକ ଧମି4ୟ  ଂଗଠ�ି  ଂ ଥ୍ା ନୁଦେହୁଁ     । ଏହା ଏକ ପରିବାର ଅଦେଟ!     ପ�ଣି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ�
                   ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଆଉ ଦେ�ଣ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଜାଣି ନ ଥିବା ଦେକହି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ମୁଁ� ବାହାଦେର ଦେ
ଦେଖ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� କଦେହ

“      ଦେମା ପରିବାରଦେର ଦେକହି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଅଛନ୍�ି           । ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଅନନ୍�କା� ବିତାଇବାକ� �ାଉଅଛ।ି ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ� ଜାଣିବା
  ଆବଶୟ୍କ କଦେର। ହନ,ି       �� ଦେମ ମାଟିର ବଡ଼ ପା�ର୍ଦେର କିଛି ରଖିଲ କି?”        ଏହା ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଆଡକ� ଦେ
ଖ�ଅଛି ଓ ଭପୃୂଷଠ୍ ଉପଦେର
               ାମଗ୍ରୀକ� ଛାଡି ଦେଲାକମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷ�ଦେର ଗଭୀର ଭାବଦେର 
ୃଷଟି୍ପା� କର�ଅଛି ପ�ଣି ଆଘା� ଓ �ନ୍�ର୍ଣା ଦେ
ଖି ଏବିଷୟଦେର

 ��ନ୍ ଦେନଉଅଛ!ି  �� ଦେମ ଦେ
ଖ,      ଏହା ହିଁ �ାହା ଦେଗାଟିଏ ପରିବାର କଦେର        । �
ି �� ଦେମ ଏହା ବୟ୍�ୀ� ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁ,  ଦେ�ଦେବ AAU 
      ବା ଦ୍େକଟବଲ୍ କିମବ୍ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖ�ିବାକ� �ାଅ,     କିନ୍�� ତାହା ହିଁ ଏହା ନୁଦେହୁଁ       । ଈଶୱ୍ର ଭଲୂମବ୍ ଓ ଭ ୂମାନ୍�ର ଭାବଦେର
  ମପ୍କ4 ବ� ଦେର ଅଟନ୍�ି।

         “   �
ି ମୁଁ� ଏହାକ� ଭିନ୍ନ ଭାବଦେର କହପିାଦେର ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� କହବିି ଈଶୱ୍ର  ମପ୍ର୍
ାୟଦେର ଅଛନ୍�ି ” । ହୁଁ,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ  ମୟଦେର
        ଜଣକ ପଦେର ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ମ�କ୍ତାଦେର ଭଷିୂ� 
ୱ୍ାର ଦେ
ଇ ଚାଲୁ        । ଦେ ଠାଦେର ଦେକୌଣ ି ଦେଗାଷଠ୍ୀଗ� ଦେ�ାଜନା ନାହିଁ। ଦେ ଠାଦେର

   ଦେକୌଣ ି ପରିବାର ଗଣଠ୍ଲିି ନାହିଁ;     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ  ମୟଦେର ଏକାଥଦେର �ାଉ,    ’  କିନ୍�� ଅନ୍ୟ ପାଶ୍4ୱଦେର କ ଣ ଅଛ?ି ପରିବାର! 
 ମପ୍ର୍
ାୟ           । ଏକ ନୂ�ନ ପିତା ଏବଂ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାଦେନ। ଈଶୱ୍ର  ମପ୍ର୍
ାୟଦେର ଅଛନ୍�ି।

                 ଦେ ଠାଦେର ଅଦେନକ ପ
ଗ�ଡିକ ଅଛି �ାହା ଏହି ବିଷୟଦେର କଦେହ କିନ୍�� ଦେ ହି ପ
ଗ�ଡିକ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ �ାହା ଏଦେବ ଦେମାଦେ� ଆଘା�
   କଦେର ତାହା ଏବର୍ୀ ୧୦:      ୨୪ ପ
 ଅଦେଟ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେଲଖକ କହନ୍�ି: “ପ�ଣି,      ପଦ୍େରମ ଓ  �କ୍ରିୟାଦେର ପର୍ବ�୍4ତାଇବା ନମିନ୍ଦେ�

   ପର ପ୍ର ବିଷୟଦେର ମଦେନାଦେ�ାଗ କର� ”।

    ତାହା ଏକ ମହ��୍ ପ
 ଅଦେଟ! ପ�ଣି,         ପଦ୍େରମ ଓ  �କ୍ରିୟାଦେର ପର୍ବ�୍4ତାଇବା ନମିନ୍ଦେ� ପର ପ୍ର ବିଷୟଦେର ମଦେନାଦେ�ାଗ କର�  ।
                �� ଦେମ ନଦିେଜ ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ। �
ି �� ମର ମଣଡ୍�ୀ ବିଷୟଦେର ଧାରଣା ବାହାରକ� �ାଉଅଛି ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ଷୃଟି୍ ଆଡକ�

    
ୃଷଟି୍ପା� କର�ଅଛି ଦେ�ଦେବ ଏବର୍ୀ ୧୦:             ୨୪ ପ
କ� ପା�ନ କରିବା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ ପ�ଣି ତାହା ହିଁ ଏହ ିବ� ଅଦେଟ  ।
                   �
ି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଆମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କଠାର� ଅଲଗା ରହବିାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର� ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ଏହାର ଓ ଅନ୍ୟ ହଜାର ହଜାର

            ପ
ଗ�ଡି଼କର ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦେକବ� ନରିଥ4କ ଅଦେଟ। ଏହା ହିଁ ଅବାଧୟ୍ତା ଅଦେଟ।

ଆମଦ୍େଭମାଦେନ,  ମପ୍ର୍
ାୟଦେର,          ପଦ୍େରମଦେର ଓ �ଥାଥ4 ବିଷୟଦେର ପର୍ବ�୍4ତାଇବା ନମିନ୍ଦେ� ପର ପ୍ର ବିଷୟଦେର ମଦେନାଦେ�ାଗ
 ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ!             �କା�4ୟ୍ ବ� ଈଶୱ୍ର ପବୂ4ର� ଆଦେୟାଜନ କରିଅଛନ୍�ି �ାହା �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� କରି ପାରିବା (  ଏଫି ୀୟ ୨: ୧୦) 
   କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରଚନା,         ଦେ� ମ �୍  �କା�4୍ୟ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କରିବ� ଦେବାଲି ଈଶୱ୍ର ପବୂ4ର� ଆଦେୟାଜନ

କରିଥିଦେଲ,        ଆଚରଣଦେର ଦେ ହ ିବ�  ାଧନ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର  ଷୃଟ୍    । ଏଫି ୀୟ ୩ : ୧୦

  ତାହା କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?             ଏହା ଏକ  ମପ୍ର୍
ାୟର ଅଂଶ ଦେହବାକ� କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ �ାହା ପଦ୍େରମ ଓ  �କ୍ରିୟାଦେର ପର ପ୍ର
  ରହବିା ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ବ�୍4ତାଇଥାଏ?

         ମୁଁ� ଅନ୍ୟ ରପୂକ ଶ�ଣିଥିଲି ଆଉ ଏହା ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଥଲିା        । ଦେଗାଟିଏ 
� ରଦୂେପ ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଭାବଦେର ଉଭୟ
               ଦେମାଠାଦେର ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଠାଦେର 
�ଇଟି ଶକ୍�ିର 
� ଅଛି �ାହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଭି�ଦେର କା�4ୟ୍ କରିଥାଏ। ଦେ�ଣ� ଦେମାଦେ�
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                �ାହା କହବିାକ� ପଡିବ ତାହା ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଓ  ଙ୍ଘବ
ଧ୍ ଭାବଦେର ଲାଗ� ହଏୁ। ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର 
�ଇଟି 
� ବା 
�ଇଟି ପର୍ ି
ଧ୍
    ବୟ୍କ୍�ି କା�4ୟ୍ର�। ପର୍ ି
ଧ୍ ବୟ୍କ୍�ି #             ୧ ପାପ ଓ ଶରୀରର ଶକ୍�ି ଅଦେଟ ପ�ଣି ଦେ ହି ପର୍ ି
ଧ୍ ବୟ୍କ୍�ି ଆମକ� ପା
ର
            ଗଣଠ୍ଦିେର ଧରି ଆମକ� ��କ� ଟାଣି ଦେନଇଆମକ� ବିନାଶ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ଆଉ ଦେ ଶକ୍�ିଶା�ୀ,    ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅ ଭୟ୍ ବୟ୍କ୍�ି ଅଦେଟ।

                  ଦେକହି ଜଦେଣ ମନ୍�ବୟ୍ ଦେ
ଦେଲ ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ତାହାକ� ଖାଇବାକ� ଦେ
ବ ନାହିଁ ଦେ ଆହରିୁ ଖରାପ ଦେହାଇ�ାଏ। ଏହା ଏକ
   ଶକ୍�ିଶା�ୀ ପଶ��� ଲ୍ୟ ବୟ୍କ୍�ି ଅଦେଟ,  ନୁଦେହୁଁ କି?           ପାପର ଶକ୍�ି ଓ ଶରୀରର ଶକ୍�ି ଆଉ ଏହାର ଏକମା�ର୍ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ଦେହଉଛି

 ବିନାଶ କରିବା।

                କିନ୍�� ଆମ ଜୀବନଦେର ଏକ 
ୱି୍�ୀୟ ପର୍ ି
ଧ୍ ବୟ୍କ୍�ି ଅଛି ପ�ଣି ତାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାର ପର୍ ି
ଧ୍ ବୟ୍କ୍�ି �ାହା ଆମର
   ପ�ନ4ଜା� ହ
ୃୟଦେର କା�4୍ୟ କଦେର    । ବ�୍4�ମାନ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ�,  ଈଶଵ୍ର���୍ଵ୍କି ଭାବଦେର,    ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା  ବ�ଠାର�

       ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଶକ୍�ି ଅଦେଟ ଏବଂ ଦେ ହାରି ପାରିଦେବ ନାହିଁ,      କିନ୍�� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା ପବି�ର୍କରଣୀ କରିବାକ� ଆଦେ ...  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
      …        ଏହା ପବି�ର୍ତାଦେର ଅଭିବୃ
ଧ୍ି କରିବାଦେର  ାହା�ୟ୍ କରିବାକ� ଆଦେ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଈଶୱ୍ର ଏପରି ଭାବଦେର କା�4ୟ୍ କରନ୍�ି ଦେ�
     ଏହି 
�ଇ ବୟ୍କ୍�ିମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ��
ଧ୍କରିବା,  ଚାପ�ଡ଼ା ମାରିବା,      ଦେଚାଦେବଇବା ଓ ଟଣାଓଟରା କରିବାଦେର ଲାଗି

   …   ରହନ୍�ି ଆଉ ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛି ଦେକଉୁଁ ବୟ୍କ୍�ି ଜିଦେ�?

    �� ଦେମ ଏହାର ଉ��୍ର ଜାଣ କି?   ଉଚଚ୍ ବି
ୟ୍ା�ୟର ଛା�ର୍ମାଦେନ-   ଦେକଉୁଁ ବୟ୍କ୍�ି ଜିଦେ�?   ଖାଇବାକ� ଦେ
ଇଥିବା ବୟ୍କ୍�ି!  ଦେ ହି
      ବୟ୍କ୍�ି ଜିଦେ� ଦେ�ଉୁଁ ବୟ୍କ୍�ିକ� �� ଦେମ ଖାଇବାକ� 
ଅି!        ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ଏକ ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ  ମପ୍ର୍
ାୟ

           ଦେହବା ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ପଦ୍େରମ ଓ  �କ୍ରିୟା କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ପର ପ୍ରକ� ପର୍ବ�୍4ତାଇବା?   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଉ��୍ମ
  ବୟ୍କ୍�ିକ� ଖାଇବାକ� ଦେ
ବା         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପବି�ର୍ତା ପର୍�ି ଆକଷି4� ଦେହବାକ� ପର ପ୍ରକ� ଉ� ୍ାହ�ି କର�।

        ପ4ଗ�ଡିକ ବିଷୟଦେର ଦେରଣଡି୍ ଆଲକନ4ଙ୍କ ପ� �୍କଦେର ଏକ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ଅଛି        । ଏହା ଏକ ଚମକପର୍
 ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ପ�ଣି ଦେ 
 “                 କହଅୁଛନ୍�ି ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ �� ଦେମ  ପ4ଗ�ଡିକ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କର। ପରବ�୍4�ୀ ୫ ମିନଟି୍ ନମିନ୍ଦେ�  ପ4ଗ�ଡିକ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କର

ନାହିଁ...   �� ଦେମ ଦେ ହି ଲମବ୍ା,   ମଚ ମଚ ଶବ
୍,    ଛଟପଟ ପର୍କାରର ବିଷୟ ଜାଣ       । ବ�୍4�ମାନ ଦେ ଗ�ଡିକ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ! 
    ଦେ ଗ�ଡିକ ବା
ାମୀ ବା 
ାଗ��କ୍� ଅଦେଟ      ।  ପ4ଗ�ଡିକ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ!”  ’   ପ�ଣି ତା ପଦେର ଦେ କହନ୍�ି: “   �� ଦେମ  ପ4ଗ�ଡିକ
      ବୟ୍�ୀ� ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କରିଅଛ କି?”

  “         ଦେ କହନ୍�ି କିନ୍�� ବ�୍4�ମାନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କର ପ�ଣି ତାହାଙ୍କର ଦେଗୌରବ, ମହମିା, ଆଶଚ୍�4ୟ୍, ଭି�ିଜନକ, 
     ଅନୁଗ୍ରହ ଓ 
ୟା ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କର;           ତାହାଙ୍କ ଚରି�ର୍ର ବିଦେଶଷତା ବ� ପ�ଣି ଦେ ଏହାକ� କିପରି ବିଦେବଚନା କରିଅଛନ୍�ି ଦେ�

               ତାହାଙ୍କ 
ୟା ଓ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହଦେର ଦେ ଆପଣାକ� ପାପୀମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ବି ତ୍ାର କରନ୍�ି ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପୀ ଥିବା
             ମୟଦେର  �
ଧ୍ା ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ମୃ�� ୟ୍ ଦେଭାଗ କଦେଲ ପ�ଣି ଦେ ଆମକ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି,     ଦେ ଆମକ� ନଜି ଆଡକ�

      ଆକଷ4ଣ କରନ୍�ି ଆଉ ଦେ ଆମକ� ନୂ�ନ କରନ୍�ି!           ଆଉଗ� ୩୦ ଦେ ଦେକଣଡ୍ଦେର ଦେକହି ଜଦେଣ  ପ4 ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କରିଅଛି କି?”

 ଠକ୍ି ଅଛ,ି  ଅବଶୟ୍ ନୁଦେହୁଁ      “   । ଏହା କହବିା ଦେଗାଟିଏ କଥା ମୁଁ� ଅ �ନ୍
ର ବୟ୍କ୍�ି;    ଖରାପ ବୟ୍କ୍�ିକ� ଖ�ଆଇବି ନାହିଁ ”    । ପ�ଣି ତାହା ଉ��୍ମ
ଅଦେଟ!    ଆମକ� ପର୍ହରୀ ବାଡ଼ ବ� 
ରକାର,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ରକାର କର� ନାହୁଁ� କି?    କିନ୍�� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକଦେ�ଜଣ, 

ୀଘ4କା�ୀନ, “ନା! ନା! ନା! ନା! ନା! ନା! ନା!”         ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ପବି�ର୍ତାର ପ
ଧ୍�ି ପର୍�ି ଦେକଦେବ ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିଅଛ� କି  ।
“      ବ�୍4�ମାନ  ପ4ଗ�ଡି଼କ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ!      ପ4ଗ�ଡି଼କ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ!”      ତାହା କାହା ନମିନ୍ଦେ� କା�4ୟ୍ କଦେର କି? 

     ଏହା ଦେମା ନମିନ୍ଦେ� କା�4୍ୟ କଦେର ନାହିଁ!

    �� ମକ� ବୟ୍କ୍�ିକ� ଉପା ଦେର ରଖିବାକ� ପଡିବ-  ଖରାପ ବୟ୍କ୍�ିକ�,       କିନ୍�� �� ମକ� ମଧୟ୍ ଭଲ ବୟ୍କ୍�ିକ� ଖ�ଆଇବାକ� ପଡିବ   । �� ମକ�
    ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାକ� ଖ�ଆଇବାକ� ପଡିବ। �� ମର ଚକ୍ଷ� ବ� ;            ଓ �� ମର ମନ ଏବଂ �� ମର ମ�ଖ ଆଗଦେର �� ମକ�  ଥ୍ାପି� କରିବାକ� ପଡିବ

      �ାହା  �କ୍ରିୟା କରିବାକ� ପର ପ୍ର ବିଷୟଦେର  ଶକ୍� କରିବାକ�,    ପବି�ର୍ତା ପର୍�ି ଆମର ଅଭିବୃ
ଧ୍ିଦେର,   ��
ଧ୍ଦେର ଜୟ
   କରିବାକ� ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ବୟ୍କ୍�ିକ� ପର୍ବ�୍4ତାଇବ।

             ଦେରାମୀୟ ୮ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଏକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ପ
 ଅଛି �ାହା ରପୂକ ବିନା ଏହି କଥା ବଣ୍4ଣନା କଦେର     । ଦେ�ଣ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�
              ଦେମା ପରି ଦେଲାଦେକ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ପର୍�ିଜ୍ଞା ବ� ଅନୁ�ାୟୀ ଭାବନ୍�ି ଏହା ରପୂକ ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧକି ଶକ୍�ିଶା�ୀ

  ଦେହାଇପାଦେର। ଦେରାମୀୟ ୮:   ୫ ପ
 ଆରମଭ୍ର�:

“   କାରଣ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଶାରୀରିକମନା,     ଦେ ମାଦେନ ଶାରୀରିକ ବିଷୟଦେର ମଦେନାଦେ�ାଗ କରନ୍�ି,   କିନ୍�� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଆ�ମି୍କମନା, 
    ଦେ ମାଦେନ ଆ�ମି୍କ ବିଷୟଦେର ମଦେନାଦେ�ାଗ କରନ୍�ି     । କାରଣ ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃ�� ୟ୍ଜନକ,      କିନ୍�� ଆ�ମି୍କ ଭାବ ଜୀବନ ଓ

ଶାନ୍�ି
ାୟକ ”।

 �� ମଦ୍େଭ ଦେ
ଖ,              ଦେରାମୀୟ ୮ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଉଚଚ୍  ୱ୍ର କରି କଦେହ �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  �କ୍ରିୟା ଓ ପଦ୍େରମ କରିବାକ�
 ପର ପ୍ରକ� ପର୍ବ�୍4ତାଇବା,            “   ଦେ�ଦେବ ଆମକ� ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ଦେ
ଖିବାକ� ଦେହବ ଓ ତାହାଙ୍କ� ପଚାରି କହବିାକ� ପଡିବ �� ମର ମନ

  କାହା ଉପଦେର ଆ କ୍�?”     ଦେମାର ମନ କାହା ଉପଦେର ଆ କ୍�?           କାରଣ �
ି �� ମର ଚକ୍ଷ� ଓ ଦେମାର ଚକ୍ଷ� ଏହି ଜଗ�ର ବିଷୟ
 ଉପଦେର ଆ କ୍�,           ଗ�ପ�୍ ଦେ�ୌନ 
ଶ4ନ ପର୍ବୃ��ି୍ ଓ ହଂି ା ଆଉ ବ �୍� ବା
 ଉପଦେର ଆ କ୍�,      ଦେ�ଦେବ �ାହା ଏକ ପର୍�ିଜ୍ଞା ଧାରଣ

            କଦେର କିନ୍�� କ
ାପି  ନ୍�� ଷଟ୍ ହଏୁ ନାହିଁ ଏବଂ �� ଦେମ ଦେ��ିକି ପାଇବ ଦେ ଦେ� କମ୍ ପାଇବ        । ଦେ ହି  ବ� ଉପଦେର �� ମର ମନ ଆ କ୍� କି?
  �
ି ଏହା ଦେହାଇଛ,ି      ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ଖରାପ ବୟ୍କ୍�ିକ� ଖ�ଆଉଅଛ! ପ�ଣି,   କି ଆକ ମି୍କ ଆଘା�!      ଖରାପ ବୟ୍କ୍�ି ଅଧିକ ବ�ିଷଠ୍ ଓ

The 52 Stories of the Bible



301

                ବ�ିଷଠ୍ ଦେହଉଅଛି ଏବଂ ଈଶୱ୍ର �ାହା କରିବାକ� ଆମକ� ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍�ି ତାହା କରିବାକ� କଠନି ଓ କଠନି ଦେହଉଅଛି ପ�ଣି
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝିପାର� ନାହୁଁ�!    “    ” ଏବଂ ମୁଁ� ଭାବିଲି �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ହିଁ ଅଧିକ ବିଜୟ ଅଛ!ି

 ଏବଂ �ଥାପି,               ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ମନ ଓ ମ�ଖକ� ଏହି ଜଗ�ର ବିଷୟ କ�  ହ�ି ଭରି ଦେ
ଉଅଛ� ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଗ�ର
               ବିଷୟ କ� ଉପଦେର ଆମର ମନ  ଥ୍ିର କର�ଅଛ� ଓ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଜୀବନ�ାପନ କରିବାକ� କାହିଁକି ଏହା ଅ�ି କଠନି ଦେହାଇ�ାଏ

 ଆଶଚ୍�4୍ୟ ଦେହଉ।

  କିମବ୍ା �� ଦେମ କ'        ଣ ଉ��୍ମ ବୟ୍କ୍�ିକ� ଖ�ଆଉଅଛ ପ�ଣି �� ମର ମନ କ'      ଣଆ�ମ୍ାଙ୍କ ବିଷୟ କ� ଉପଦେର ଆ କ୍� କି?  ଖ୍ରୀଷଟ୍
               �ୀଶ�ଙ୍କ ପଣୂ୍4ଣତା ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣର ଆଶଚ୍�4ୟ୍ ଓ ତାହାଙ୍କ 
ୟା ଓ ଅନୁଗ୍ରହର ବି ମ୍ୟ

          କାଦେଶ �� ମର ଅନ୍�ଃକରଣ ଓ ମନ ଓ ଦେମାହର ମନ କ'         ଣ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ନମିନ୍ଦେ�  ଥ୍ାନ ନାହିଁ?  କାରଣ
 �� ଦେମ ଦେ
ଖ,         ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା କର� ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଉ��୍ମ ବୟ୍କ୍�ିକ� ଖ�ଆଉଅଛ�   । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�

            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ମନକ� ଆ�ମି୍କ ବିଷୟ କ� ଉପଦେର ରଖ�ଅଛ� ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ  ହ�ି
      ଦେଶଷ କରା�ାଉଅଛି ଓ ଅନ୍ୟ  ାମଗ୍ରୀ ଚାଲି �ାଏ।

                ମୁଁ�  ମ୍ରଣ କଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ପରିଦେଶଷଦେର ଏକ ନଷିପ୍�ି କଲି ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�  ର� ଭାବଦେର ମୁଁ� ଦେମାର ମନକ� ଦେ ହି
            ଅପର୍ୀ�ିକର ପ
ାଥ4  ହ�ି ପଣୂ୍4ଣ କରିବାକ� �ାଉଥିଲି କାରଣ ଏହା ଦେମାଦେ� କ
ାପି ଛାଡ� ନ ଥିଲା  । "    ଦେମାର ବା �୍ବଦେର  ଂକ୍ଷିପ�୍

           ଖରାପ  ମ୍ରଣ ଓ ବା �୍ବଦେର ଉ��୍ମ 
ୀଘ4କା�ୀନ  ମ୍ରଣ ବିଷୟ ଅଛି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା "  ଖରାପ ବିଷୟ"    ଥିଲା ଓ ମୁଁ�
                  ଦେ�ଦେ�ବଦେ�ଦେଲ ୧୫ କିମବ୍ା ୧୬ ବଷ4 ଥିଲି ପ�ଣି ଦେ ହି ବିଷୟଠାର� ମୁଁ� ବ�୍4�ମାନ  ମ୍ରଣ କଦେର କାରଣ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେମାର ମନ

     ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟ କ� ଉପଦେର ଆ କ୍� ନ ଥିଲା,       କିନ୍�� ଶାରୀରକ ବିଷୟ କ� ଉପଦେର ଆ କ୍� ଥିଲି  ।

           �� ଦେମ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ବିଷୟ କ� ଉପଦେର ମନ ନଦିେବଶ କର�ଥିବା ମନ କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ ଜାଣ କି?    ଉ��୍ମ ବୟ୍କ୍�ିକ� ଖାଇବାକ�
       ଦେ
ବା କିଭ�ି ଦେ
ଖା�ାଏ ତାହା �� ଦେମ ଜାଣ କି?  ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୪:  ୮ ପ
,   ମୁଁ� ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୪:      ୮ ପ
ଦେର ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟଦେର

 ଅଦେନକଥର କଦେହ         । �� ଦେମ କିପରି ଉ��୍ମ ବୟ୍କ୍�ିକ� ଖ�ଆଇବ ତାହା ଏଠାଦେର ଅଛ।ି

              ଏଠାଦେର ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ବିଷୟ କ� ଉପଦେର �� ଦେମ କିପରି �� ମଭ୍ର ମନ  ଥ୍ିର କର ତାହା ଅଛି   ।

  ଅବଦେଶଷଦେର ଦେହ ଭର୍ା�ୃବୃନ୍
,   �ାହା �ାହା  �ୟ୍, ଆ
ରଣୀୟ, �ଥାଥ4, ବିଶ�
ଧ୍, ପରି୍ୟ,  �ଖ୍ୟା�ି��କ୍�, [  ଆଉ ଦେକୌଣ ି] 
     ଦେ�ଦେକୌଣ ି  
ଗ�ଣ ଓ ପର୍ଶଂ ାର ବିଷୟ ଥାଏ, [   ଆଉ ଦେକୌଣ ି ]      ଦେ ହି  ମ �୍ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର।"  

    �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୪:              ୮ ପ
କ� ଦେନଇ ବହ�ିଆ ଖାତାଦେର ଏହା ରଖି ଆମର 
ୂର
ଶ4ନ ଉପଦେର ଏହା ଲଗାଇ ପାରିବା କି? 

    �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୪:       ୮ ପ
କ� ଦେନଇ ବହ�ିଆ ଖାତାଦେର ଏହା ଦେଲଖି,    ଆମର କ୍ୟାଦେଲଣଡ୍ରଦେର ଏହା ଲଗାଇ,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
        କିପରି ଆମର  ମୟ ଅ�ିବାହ�ି କର� ତାହା ଦେ
ଖି ପାରିବା କି? 

                  �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଏହାକ� ଏକ ବହ�ିଆ ଖାତାଦେର ଦେଲଖି ପାରିବା କି ପ�ଣି �� ମର ପ 4ଦେର ଏହା ଲଗାଇ କିପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
   ଧନ ଖଚ୍4ଚ କରି ପାର�    । ଏହା ଆମର ନୁଦେହୁଁ, ଠକ୍ି?     ପବୂ4ର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ଆଚଛ୍ା
ନ କରି ାରିଅଛ�      । ଏପରିକି �� ଦେମ ନଦିେଜ ନଜିର

ନୁହୁଁ;     �� ମର ଶରୀର �� ମ ନଜିର ନୁଦେହୁଁ,   �� ଦେମ ଏକ ମଲ୍ୂୟ,      �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଦେମଷଶାବକଙ୍କ ବହମୁଲ୍ୂୟ ରକ୍�ଦେର କିଣା�ାଇଅଛ  ।
             ମୁଁ� ନଦିେଜ ନଜିର ନୁଦେହୁଁ। �� ଦେମ ନଦିେଜ ନଜିର ନୁହୁଁ। �
ି �� ଦେମ ନକ4କ� �ିବାକ� ଚାହୁଁ ନାହିଁ,     ଦେ�ଦେବ ଆମର କିଛି କହବିାର ନାହିଁ  । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

    “    ”    “       ତାହାଙ୍କର ପ�ଣି ଦେ କହନ୍�ି ଉ��୍ମ ବୟ୍କ୍�ିକ� ଖାଇବାକ� 
ଅି । ଦେ କହନ୍�ି �
ି �� ଦେମ ଦେମା  ହ�ି  ୱ୍ଗ4ଦେର ରହବିାକ� ଚାହୁଁ, 
      �
ି �� ଦେମ ଦେ ହି ପର୍କାର ଜୀବନ ପାଇବାକ� ଚାହୁଁ,      ଦେ�ଉୁଁ ଉ
ଦ୍େଧଶୟ୍ ନମିନ୍ଦେ� �� ଦେମ ନମିି4� ଦେହାଇଅଛ,    ଦେ�ଦେବ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ବିଷୟ

    ଉପଦେର �� ମର ମନ ନଦିେବଶ କର ”।

    �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୪:       ୮ ପ
ର ପରୀକ୍ଷାଦେର ଉ��୍ୀଣ୍4ଣ ଦେହାଇ ପାରିବା କି?     �� ମର ମନ ଦେକଉୁଁଠାଦେର ଆ କ୍� ଅଦେଟ?

 �� ଦେମ ଦେ
ଖ,               ଏହି  ବ� ଏକ ପର୍କାରର ଏକ ଉ
ାହରଣ ୱ୍ରପୂ ମା�ର୍ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �� ଦେମ ଓ ମୁଁ�  �କ୍ରିୟା କରିବା ବିଷୟଦେର
  ପର ପ୍ରକ� ପର୍ବ�୍4ତାଇ ପାରିବା     । ଏହା କଠନି କା�4ୟ୍ ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?     ଶିଷୟ୍�ୱ୍ କରିବା କଠନି କା�4ୟ୍ ଅଦେଟ,   ଏହା ଏକ

 ହଜିଲା କଳା,             କାରଣ ଏହା କରିବାକ� ଏଦେ� କଠନି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଲିପଡି଼ବାକ� ��ନ୍ କରିଥାଉ ଓ କହଥିାଉ "  �� ଦେମ କ'  ଣ ଜାଣ? 
      ମୁଁ� ତାହା  ହ�ି କାରବାର କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ ”          । ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଆଡକ� ମ�ଣଡ୍ ବ�ଲାଇଥାଉ

   ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହଥିାଉ "     ବା �୍ବଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମାନ ପରିବାରଦେର ନାହୁଁ�    । �� ମ ପର୍�ି କ'       ଣ ଘଦେଟ �ହିଁଦେର ମୁଁ� ଧୟ୍ାନ 
ଏି
ନାହିଁ         । �
ି �� ଦେମ �ିବାକ� ଆବଶୟ୍କ କର ଦେ�ଦେବ ନକ4କ� �ାଅ,    ମୁଁ� ଖା�ିର କଦେର ନାହିଁ ” ।

   ମଣଡ୍�ୀ ଏକ ପରିବାର ଅଦେଟ         । ଏହା ଏକ ଧମ4ୀୟ  ଙ୍ଗଠ�ି  ଂ ଥ୍ା ନୁଦେହୁଁ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଵ୍ଗ4ଦେର,     ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାଦେନ ପ�ଣି
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ପିତା,     ପରିପଣୂ୍4ଣ ପିତାଙ୍କ ନକିଟଦେର ଉ��୍ର
ାୟୀ ଅଟ�        । ଏହି  ଥ୍ାନ ପ�ଣି ପର୍ଦେ�ୟ୍କ  ଥ୍ାନ ନମିନ୍ଦେ� ତାହା

         ହିଁ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ 
ଶ4ନ �ାହା ନଦିେଜ ଏହା ମଣଡ୍�ୀ ଦେବାଲି ଆଖ୍ୟା 
ଅିନ୍�ି।

୪.     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମନ୍
ରି ଅଟ�
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           କିନ୍�� ଦେ ଠାଦେର ଚ�� ଥ4 ରପୂକ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ଦେହଉଛି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମନ୍
ରି ଅଟ�   । ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
          ପରିବାରର ଏକ ବା ଗୃହ ଅଛି ପ�ଣି ଦେ ହି ଗୃହ ଏକ ମନ୍
ରି ଅଦେଟ   । ପ�ଣି ପ�ନବ4ାର,  ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଭାବଦେର,    ଆଉ ମି�ି� ଭାବଦେର

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମନ୍
ରି ଅଟ� ।

  ୧ମ କରିନ୍ଥୀୟ ୩:  ୧୬ "   �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମନ୍
ରି,       ଆଉଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅନ୍�ରଦେର ବା 
କରନ୍�ି।"   

    ଦେମାହର ଶରୀର ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ମନ୍
ରି ଅଦେଟ              । ମୁଁ� ଏହାକ� ଏକ ଦେବଶୟ୍ାବୃ��ି୍ଦେର  ଂ��କ୍� କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ� ତାହା କରିବି ନାହିଁ
         �ାହା ଏହାକ� ନଷଟ୍ କଦେର। ତାହା ଧମ4 ଶା �୍ର୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଦେଟ।

କିନ୍�� ,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍,        ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍କୃ� ବିଶୱ୍ା ୀମାନଙ୍କ ମଣଡ୍�ୀ ଭାଦେବ  ମଦେବ� ଦେହଉ, 
     ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମନ୍
ରି ଦେହଉ        । ପ�ଣି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମନ୍
ରି ଦେହବାଦେର �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକଉୁଁ
  ଧାରଣା ମହୂ  ମବି୍�ି� କର?  

           ମୁଁ� ଦେ ହି ଧମ4 ଶା �୍ର୍ ନଦିେ
4ଶ କର�ଥିବା 
�ଇଟି କଥା ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କରି ପାଦେର       । ତାହା ଏହା ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
           ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମନ୍
ରିଦେର ଥାଉ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର ବି
ୟ୍ମାନ ରହ।ୁ ଆଉ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
     �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ମ�ହୁଁାମ�ହିଁ ଛଡିା ହଅୁ,   ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� କଣ ଘଟିଥାଏ?      �� ମଦ୍େଭ ପର୍ଣାମ କରି ଓ ଉପା ନା କର    ।

       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମନ୍
ରି  ଵ୍ରଦୂେପ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର ଉପା ନା କର�!

ହୁଁ!    ଦେ ଦେମା ଅନ୍�ଃକରଣଦେର ଅଛନ୍�ି!         କିନ୍�� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି ଏଠାଦେର ଅଛି ଦେ�ଦେହ�� ଏକ ମଣଡ୍�ୀ ଭାବଦେର,  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
 ମନ୍
ରି ଭାବଦେର,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ�ରି୍� ଦେହାଇଅଛ� ,     ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଉପା ନା କର�      । �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ କି ତାହା

 କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ।

           ଏକ  ଥ୍ାନ ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର  ଦ୍େତା�ର୍ ଓ  ଙ୍ଗୀ� ବ� ଉପଦେର ଦେକୌଣ ି ଆନୁଷଠ୍ାନକି ଆଦେଲାଚନା ନାହିଁ     । ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ
              �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ବିଷୟଦେର  ଦେଚ�ନ ଅଟ କି ନାହିଁ। ତାର��କ୍� ବା
ୟ୍�ନ୍�ର୍ ଓ ଦେଢ଼ାଲକ ଉପଦେର ଦେକୌଣ ି ଆନୁଷଠ୍ାନକି

   ’      ଆଦେଲାଚନା ନାହିଁ ଓ କ ଣ ନୁଦେହୁଁ। ଏହାକ�  ୱ୍ଗ4 ଦେବାଲି କ�ହା�ାଏ।

ମା�ର୍,  �� ଦେମ କ'  ଣ ଜାଣ?       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଗର� ଜାଣି  ାରିଅଛ� ତାହା କିପରି ଦେହବ      । �
ି �� ମଦ୍େଭ ଜାଣିବାକ� ଚାହୁଁ ବା �୍ବ, ପଣୂ୍4ଣ, 
ଅ ଂ��, ଉ�ଦ୍େ�ଜି�,   ’           ଆନନ୍

ାୟକ ଉପା ନା କ ଣ ଦେ�ଦେବ �ାହା ବ� �� ମକ� କରିବାକ� ପଡିବ ତାହା ଦେହଉଛି ପର୍କାଶି� ପ� �୍କର

             ୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର କାହାଣୀର ଦେଶଷକ� ଦେ
ଖିବା ଓ ଏହା ହିଁ �ାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମନ୍
ରିଦେର ଉପା ନା ପରି ଦେ
ଖା�ାଏ     । ପ�ଣି ମୁଁ� ଏହାକ�
              ଦେ�ାହନଙ୍କଠାର� ଦେକୌଣ ି ଉ��୍ମ ଦେବାଲି କହି ପାରିବି ନାହିଁ ଦେ�ଣ� ବ�୍4�ମାନ ମୁଁ� ଏହା ପଢ଼ିବାକ� �ାଉଅଛ।ି ପର୍କାଶି� ୫:   ୬ ପ
ର�

ଆରମଭ୍:

“   ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଦେ
ଖିଲି,  ିଂହା ନ,        ଚାରି ପର୍ାଣୀ ଓ ପର୍ାଚୀନମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ ଥ୍�ଦେର ଏକ ଦେମଷଶାବକ [   ଦେ �ୀଶ� ଅଟନ୍�ି]  ଠଆି
ଦେହାଇଅଛନ୍�ି,    ଦେ ହ� ଦେହଲାପରି ଦେ
ଖା�ାଉଥିଦେଲ,      ତାହାଙ୍କର  ପ�୍ ଶୃଙ୍ଗ ଓ  ପ�୍ ଚକ୍ଷ�;    ଦେ ହ ିମ �୍ ଚକ୍ଷ�  ମ�
ାୟ

    ପୃଥିବୀଦେର ପଦ୍େରରି� ଈଶଵ୍ରଙ୍କର  ପ�୍ ଆ�ମ୍ା     । ଦେ ଆ ି  ିଂହା ଦେନାପବିଷଠ୍ [   ପିତା ଈଶୱ୍ର ]    ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କର 
କ୍ଷିଣ ହ �୍ର�
  ଦେ ହି ପ� �୍କ ଦେନଦେଲ              । ଦେ ପ� �୍କ ନଅିନ୍ଦେ� ଦେ ହି ଚାରି ପର୍ାଣୀ ଓ ଚବିଶ ପର୍ାଚୀନ ଦେମଷଶାବକଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ଉବ� ଡ଼

ଦେହାଇପଡି଼ଦେଲ;            ଦେ ମାନଙ୍କ ପର୍ଦେ�ୟ୍କର ହ �୍ଦେର ବୀଣା ଓ  ାଧ�ମାନଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନା ୱ୍ରପୂ ଧପୂଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ  �ବଣ୍4ଣ ପା�ର୍
 ଥିଲା [          ଆମର ପର୍ାଥ4ନା ଚାଲୁଥିବା  ମୟଦେର  ୱ୍ଗ4ଦେର ଉପା ନା ଦେ ବାଦେର ଧପୂପରି ବି
ୟ୍ମାନ ହଏୁ।]    ଦେ ମାଦେନ ଦେଗାଟିଏ ନୂ�ନ ଗୀ�
  ଗାନ କରି କହଦିେଲ, “          �� ମଦ୍େଭ ଦେ ହି ପ� �୍କ ଦେନବାକ� ଓ ଦେ ଥିର ମ�
ର୍ା ବ� ଭାଙ୍ଗିବାକ� ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟ,    କାରଣ �� ମଦ୍େଭ ହ�

ଦେହାଇଥିଲ,      ପ�ଣି ଆପଣା ରକ୍� 
ୱ୍ାରା  ମ �୍ ଦେଗାଷଠ୍ୀ, ଭାଷାବା
ୀ,       ବଂଶ ଓ ଜା�ି ମଧୟ୍ର� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେଲାକମାନଙ୍କ�
 କ୍ରୟ କରିଅଛ,         ପ�ଣି ଦେ ମାନଙ୍କ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉଦେ
ଶୟ୍ଦେର ରାଜକ�� ଓ �ାଜକ କରିଦେ
ଇଅଛ;   ଆଉ ଦେ ମାଦେନ
   ପୃଥିବୀ ଉପଦେର ରାଜ�ୱ୍ କରିଦେବ  । [  ଦେ ମାଦେନ କ'     ଣ କର�ଛନ୍�ି �� ଦେମ ଦେ
ଖ�ଅଛ କି?     ଦେମଷଶାବକ କିଏ ଓ ଦେମଷଶାବକ କ'  ଣ

    କରିଅଛନ୍�ି ତାହା ଦେ ମାଦେନ ଦେଘାଷଣା କର�ଅଛନ୍�ି    । ତାହା ଉପା ନା ଅଦେଟ!   ତାହା ପର୍ଶଂ ା ଅଦେଟ।]    ��ପ୍ଦେର ମୁଁ� 
ୃଷଟି୍ପା� କଲି, 
  ପ�ଣି  ିଂହା ନ,         ପର୍ାଣୀ ଓ ପର୍ାଚୀନମାନଙ୍କ ଚ�� 
ି4ଗଦେର ଅଦେନକ ଅଦେନକ 
ୂ�ଙ୍କର  ୱ୍ର ଶ�ଣିଲି,    ଦେ ମାନଙ୍କର  ଂଖୟ୍ା  ହ ର୍

     ହ ର୍ ଓ ଅୟ�� ଅୟ��      “। ଦେ ମାଦେନ ଉଚଚ୍  ୱ୍ରଦେର କହଥୁିଦେଲ ପରାକ୍ରମ, ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍�ି,  ମଭ୍ର୍ମ,    ଦେଗୌରବ ଓ ପର୍ଶଂ ା
      ଗ୍ରହଣ କରିବାକ� ହ� ଦେହାଇଥିବା ଦେମଷଶାବକହିଁ ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି ”   । ଆଉ ମୁଁ�  ୱ୍ଗ4, ମ�୍4�ୟ୍,      ପାତା� ଓ  ମ�
ର୍ଦେର ଥିବା  ମ �୍

  ଷୃଟ୍ ପର୍ାଣୀ, ହୁଁ,     �ନ୍ମଧୟ୍ ଥ୍ି�  ମ �୍ ଏହା କହଥୁିବା ଶ�ଣିଲି, ପର୍ଶଂ ା,  ମଭ୍ର୍ମ,      ଦେଗୌରବ ଓ କ�୍4ତାପଣ ��ଦେଗ ��ଦେଗ
    ିଂହା ଦେନାପବିଷଟ୍ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କର ଓ ଦେମଷଶାବଙ୍କର     । ଦେ ଥିଦେର ଚାରିପର୍ାଣୀ କହଦିେଲ, “ ” ଆଦେମନ୍ ପ�ଣି,   ପର୍ାଚୀନମାଦେନ ଉବ� ଡ଼

  ଦେହାଇ ପର୍ଣାମ କଦେଲ ” । _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 

  ତାହା ଉପା ନା ଅଦେଟ।

                 ମୁଁ� ଏହି ଚିରନ୍�ନ ଉପା ନା ଦେ ବା କିପରି କିଛି ନୁଦେହୁଁ ଏ ବିଷୟଦେର ଏକ ପର୍କୃ�ଦେର ଉ��୍ମ ଉପଦେ
ଶ ଶ�ଣିଅଛି �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
    ୱ୍ଗ4କ� ଗଦେଲ ଘଟିବାକ� �ାଉଅଛ,ି    କିନ୍�� ଏହା ବ�୍4�ମାନ ଚାଲୁଅଛ!ି         ପ�ଣି ଏହାର ଅଥ4 ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�
   ଉପା ନା କରିବାକ� ଏକ�ର୍ ଦେହଉ,          ମ �୍ ଲକ୍ଷୟ୍  ୱ୍ଗ4ଦେର ଚାଲିଥିବା ଉପା ନା ଦେ ବାଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିବା ଅଦେଟ   । ଏହା
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               ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନା ବ� ଧପୂଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ଦେହବା ଅଦେଟ ପ�ଣି ଦେମଷଶାବକ କିଏ ଓ ଦେମଷଶାବକ କଣ କରିଅଛନ୍�ି ତାହା
             ଦେଘାଷଣା କରିବାଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିବା ଅଦେଟ। ମୁଁ� ଏଦେ� ଅଧିକ ଜାଦେଣ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଶନ୍ ଶ�ଣ�, “  ଠକ୍ି ଅଛ,ି   ମୁଁ� ଦେ ହି

    ମଣଡ୍�ୀଦେର ଉପା ନା ପ ନ୍
 କଦେର ନାହିଁ ”  “       ”     । କିମବ୍ା ଠକ୍ି ଅଛି ଆଜି ଉ��୍ମ ଉପା ନା ଥିଲା। ତାହା  ଠକ୍ି ପର୍ଶନ୍ ନୁଦେହୁଁ।  ମ �୍
    ଉପା ନା ଠକ୍ି। �
ି ଏହା ଉପା ନା,  ଏହା ଠକ୍ି!   “       ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛି ମୁଁ�  ୱ୍ଗ4ୀୟ ପର୍ାଙ୍ଗଣଦେର ପର୍ଦେବଶ କରି ଦେମଷଶାବକଙ୍କ�
    ଉପା ନା କରିବାକ�  ମଥ4 ଦେହଲି କି?”             ଦେ ହି ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏଠାଦେର ଚିନ୍ତା କରିବାକ� ଛାଡିବା ପ�ଣି ଆନନ୍
�ି

ଦେହବା।

        ମୁଁ� ଦେମଷଶାବକ କିଏ ଦେବାଲି ଦେଘାଷଣା କରିବାକ�  ମଥ4 ଦେହଲି କି?     ’     ମୁଁ� ଦେମଷଶାବକ ଦେମା ନମିନ୍ଦେ� କ ଣ କରିଅଛନ୍�ି ତାହା ଦେଘାଷଣା
   କରିବାକ�  ମଥ4 ଦେହଲି କି?  �� ଦେମ ଦେ
ଖ,   ତାହା ଉପା ନା ଅଦେଟ!

   ଉପା ନା ଦେମା ବିଷୟଦେର ନୁଦେହୁଁ!    ଅନୁମାନ କର ତାହା କ'ଣ,     ଏହା �� ମ ବିଷୟଦେର ମଧୟ୍ ନୁଦେହୁଁ   । ମୁଁ� ଜାଦେଣ,    ଏହା ବ� ଝିବାକ� ଦେ�ପରି
କଠନି,       ଦେ ପରି ଜଗ� ଦେମା ଚାରିପଦେଟ ଘ�ରି ବ� ଦେଲ ନାହିଁ          । ଏହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଚାରିପଦେଟ ଘ�ରି ବ� ଦେଲ। ଆଉ ଦେ ଠାଦେର ଏକମା�ର୍

 ଉପା ନା ଅଛ,ି    ଜଗ�ର ଏକ ପର୍କୃ� �ରି୍�ୱ୍, ଭୟଙ୍କର, ଆଶଚ୍�4ୟ୍ଜନକ,      ଦେଗୌରବମୟ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପା ନା ଓ ଏହା
           ତାହାଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଇଅଛ� ଓ ଏହା ହିଁ ତାହାଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିକ� ଆମର ପର୍ାଥ4ନା ବ� ,  ଆମର

           ଚିନ୍ତାଧାର ବ� ଓ ଆମର ଶର୍ବଣ ଓ ଆମର ଗୀ�ଗାନ  ମ �୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ତାହାଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିକ� ଆଣିଥାଏ।

   ତାହା ମନ୍
ରିଦେର ଉପା ନା ଅଦେଟ   । �� ଦେମ ଜାଣ,     ମୁଁ� ଉ��୍ମ ଉପା ନାକ� ପଦ୍େରମ କଦେର    ।  ମ �୍ ଉପା ନା ଉ��୍ମ, �
ଓି,  �
ି
                ଏହା ପର୍କୃ� ଆଉ ଏହା ପର୍ାମାଣିକ ଓ ପର୍କାଶି� ୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର �ାହା ଦେହଉଅଛି ଦେ ଥିଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିବାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

  ମଥ4 ଅଟ�  ।

 �� ଦେମ ଦେ
ଖ,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ମନ୍
ରି ଅଟ�         । ଏକ ଭାବ ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଈଶୱ୍ର ଏଠାଦେର ଉପ ଥ୍ି� ଅଛନ୍�ି,   ଆଉ ଦେ 
        ଅନ୍ୟ�ର୍ ଉପ ଥ୍ି� ନୁହୁଁନ୍�ି କାରଣ  ମଗ୍ର ବିଶୱ୍ ତାହାଙ୍କ ମନ୍
ରି ନୁଦେହୁଁ       । ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପର୍କୃ� ବିଶୱ୍ା ୀମାନଙ୍କ ଏକ  ଭା

       ଅଛି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଏକ ମଣଡ୍�ୀ ଭାବଦେର ପରିଣ� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି,     ଆଉ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ଦେଗାଷଠ୍ୀ,   ମନ୍
ରି ଦେହଉ
      ଆଉଉପା ନା କର� ଦେ ଠାଦେର ଦେ ଉପ ଥ୍ି� ରହନ୍�ି।

                 କିନ୍�� �ହିଁ ପର୍�ି ଏହାର 
ୱି୍�ୀୟ ଭାଗ ମଧୟ୍ ଅଛି ପ�ଣି ଏହା ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏକ ମନ୍
ରିଦେର ଈଶୱ୍ର ବି
ୟ୍ମାନ
        ଦେହବା ପ�ଣି �� ଦେମ ବି
ୟ୍ମାନ ଦେହବା ବିଷୟଦେର �� ଦେମ ଭାବ,         ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମର ପାପର  ମଗ୍ର ବିଷୟ ଓ ତାହାଙ୍କ ପବି�ର୍ତା

    ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଦେହବାର ଆବଶୟ୍କ ଅଛି     “       ”   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଗାନ କର� ମୁଁ� �� ମକ� ଉଚଚ୍ ଓ ଉନ୍ନ� ଦେ
ଖିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ପ�ଣି ପବୂ4
     “   ଉପଦେ
ଶଦେର ମୁଁ� ପଚାରିଥିବା ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛି �� ଦେମ ପର୍କୃ�ଦେର କ'         ଣ ତାହାଙ୍କ� ଉଚଚ୍ ଓ ଉନ୍ନ� ଦେ
ଖିବାକ� ଚାହୁଁ କି?”  କାରଣ

    ଧମ4 ଶା �୍ର୍ଦେର ଦେଗାଟିଏ ଥର ମା�ର୍,             �ିଶାଇୟ ୬ ଓ �ିହଜିିକଲ ୧ ପରି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଉଚଚ୍ ଓ ଉନ୍ନ�
ଦେ
ଖନ୍�ି,             ଦେ ମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ମ�ଖମଣଡ୍�ଦେର ନ ିଦ୍େ�ଜ ଦେହାଇ�ାଆନ୍�ି କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ପାପୀ ପ�ଣି

    “  ଦେ ମାଦେନ ଉଚଚ୍  ୱ୍ରଦେର କହଅୁଛନ୍�ି ହାୟ ହାୟ,        ମୁଁ� ନଷଟ୍ ଦେହଲି କାରଣ ମୁଁ� ଅଶ�ଚି ଓଷଟ୍ାଧରବିଶିଷଟ୍ ମନୁଷୟ୍!”  ଆଉଈଶୱ୍ର,
 ତାହାଙ୍କ 
ୟାଦେର,   ପାପକ୍ଷମା ବି ତ୍ାର କରନ୍�ି।

ଅ�ଏବ,   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମନ୍
ରିଦେର,    ଆମର ପବି�ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର,    ଆମର ପବି�ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�
 ଉପା ନା କର�,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜ୍ଞା� ଅଟ� ,         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ପାପ ଓ ପାପ ଘଟାଉଥିବା କ୍ଦେରାଧ ବିଷୟଦେର ବ�ଝ�    । କିନ୍�� ଏହା

 ଦେ ଥିର� ବାହାରିଅଛ,ି        ପ�ଣି ପାପକ୍ଷମା 
ୱ୍ାରା ପ�ଣି ଖ୍ରୀଷଟ୍ କ୍ର�ଶଦେର କ'  ଣ କରିଅଛନ୍�ି,     ତାହା କଲା ଉ�ତ୍ାଦେର ଆମକ� ପବି�ର୍ତାକ�
 ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଇଅଛି      । ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଏହ ିବ� ପର୍କାର ଉପ��କ୍� ଦେହାଇଥାଏ; ମନ୍
ରି,  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି,  ତାହାଙ୍କ

 ପବି�ର୍ତାର ଉପା ନାଦେର,          ଆଉ �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ମଧୟ୍ ପବି�ର୍ ଦେହବା ପାଇୁଁ ଆହ୍ୱାନପର୍ାପ�୍ ଅଟ� ।

          ପାଉଲ ୨ୟ କରିନ୍ଥୀୟ ୬ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଏହି  ଂଦେ�ାଗକ� �ନ୍�ର୍ଣା
ାୟକ ଭାବଦେର  ପ୍ଷଟ୍ କରିଅଛନ୍�ି    । ପାଉଲ ଅ ମାନରଦୂେପ
              ଦେ�ାଚା ନ �ିବା ବିଷୟଦେର କହଅୁଛନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ କହଅୁଛନ୍�ି ଦେ� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍�ିମା ବ�  ହ�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମନ୍
ରିଦେର

         ’   ଦେ�ାଗଦେ
ଇ ପାର ନାହିଁ। ଦେକବ� �� ଦେମ ଏହା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ�ଣି ତା ପଦେର ୧୬ ପ
:

“      କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜୀବି� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମନ୍
ରି ଅଟ� ,   ଦେ�ପରି ଈଶଵ୍ର କହଅିଛନ୍�ି, [      ପ�ଣି ପାଉଲ ଦେ�ଉୁଁ ଆଭା ପର୍କାଶ
  କରନ୍�ି ତାହା ଶ�ଣ।]   ଦେ�ପରି ଈଶଵ୍ର କହଅିଛନ୍�ି: “     ଆମଭ୍ ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ବା କରିବା,    ଆଉ ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର
 ଭର୍ମଣ କରିବା;     ଆମଦ୍େଭ ଦେ ମାନଙ୍କ ଈଶୱ୍ର ଦେହବା,     ଆଉ ଦେ ମାଦେନ ଆମଭ୍ର ଦେଲାକ ଦେହଦେବ ” । [    ଦେ ଠାଦେର �� ମର ବନ୍ଧ��ୱ୍
 ପରିବାର ଅଛ।ି]  ଏଣ� [       କାରଣ �� ଦେମ ଏକ ପବି�ର୍ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର ଅଛ]   ପର୍ଭ� ଏହା କହନ୍�ି, “  �� ମଦ୍େଭମାଦେନ

   ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ବାହାରି ଆ ,    ଆଉ ପୃଥକ ହଅୁ [  ଜଗ� ମଧୟ୍ର�]      ଆଉଅଶ�ଚି ପ
ାଥ4  ପ୍ଶ4 କର ନାହିଁ, ପ�ଣି,  ଆମଦ୍େଭ
  �� ମଭ୍ମାନକ� ଗ୍ରହଣ କରିବା,    ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ପିତା ଦେହବା,     ପ�ଣି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ର ପ��ର୍କନ୍ୟା ଦେହବ,  ଏହା

   ବ4ଶକ୍�ିମାନ ପର୍ଭ� କହନ୍�ି।

             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମନ୍
ରି ଅଟ� ଆଉ ଏହାର ଅଥ4 ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନ୍ୟ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଣଙ୍କଠାର�  ୱ୍�ନ୍�ର୍ ଦେହବା
   ନମିନ୍ଦେ� ଆହ୍ୱାନ ପର୍ାପ�୍ ଅଟ� ,     କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିକ� ଆ ିଥାଉ,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପବି�ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�
    ଉପା ନା କର� ପ�ଣି ପା�ି ଅନୁ ାଦେର,   ପବି�ର୍ ଦେହବା ନମିନ୍ଦେ�,   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆହ୍ଵାନ କରା�ାଏ।
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            ଏହା ୨ୟ କରିନ୍ଥୀୟ ୬ ଅଧୟ୍ାୟର ପବି�ର୍ତାର ଏହି ପର୍କାର ଆହ୍ୱାନ କରା�ିବା ନମିନ୍ଦେ� କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?

      �
ି ମୁଁ� ଦେମାର ରପୂକକ� ଆଗର� ଜାରି ରଖିପାଦେର,         ଦେଗାଟିଏ ପଦେଟ ଏହାର ଅଥ4 �� ଦେମ ଖରାପ ବୟ୍କ୍�ିକ� ଉପା ଦେର ରଖିବ! 
           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମନ୍
ରିଦେର ଏକାଠି ଦେହବା  ମୟଦେର �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଖରାପ ବୟ୍କ୍�ିକ� ଖାଇବାକ� ଦେ
ଉଅଛ� , 

       ଦେ�ଦେବ �ାହା  ହ�ି ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କ� ମ�ହୁଁାମ�ହିଁ ଦେହବାକ� ପଦେଡ,         ଦେ ଥିଦେର �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଦେ ହି ପବି�ର୍ତାକ� ଅନୁ ରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ! 
                କିନ୍�� ଏହା କରିବାକ� ଏକମା�ର୍ ଉପାୟ ଦେହଉଛି ଦେ� 
�ଷଟ୍ ବୟ୍କ୍�ିକ� ଉପା ଦେର ରଖିବା ପ�ଣି ବ� ଝିବାକ� ପଡିବ ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�

      ବୟ୍କ୍�ିମାଦେନ ଦେଭାକିଲା ରହନ୍�ି ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ନୀଚମନା ହଅୁନ୍�ି,      କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
�ଷଟ୍ ବୟ୍କ୍�ିକ� ଉପା ଦେର
 ରଖିବା ଆବଶୟ୍କ           । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଜଗ�ର ବିଷୟ କ� ଉପଦେର ଆମର ମନ ବ� ରଖିବା ଉଚି�୍ ନୁଦେହୁଁ।

         ଦେମାଦେ� ଦେରଣଡି୍ ଆଲକନ4  ହ�ି �� ମଭ୍କ� ଟିକିଏ ଅଧିକ ବିରକ୍� କରିବାକ� 
ଅି...       କାରଣ ଦେ ଦେମାଦେ� ବିରକ୍� କରିବା ବିଷୟଦେର
    ଏପରି ଏକ ମହାନ କାମ କରନ୍�ି     “  ”। ୬୭ ପୃଷଠ୍ାଦେର ଶ�
ଧ୍ତା ନୀ�ି ,   “ଶିଦେରାନାମା ଦେହଉଛି କିନ୍�� ”।

"        କିନ୍�� ଏଦେବ କ୍ୱଚି� ଦେକୌଣ ି  ଭୟ୍ 
ୂର
ଶ4ନ ପର୍
ଶ4ନ ଅଛି ”        । ଦେ�ଦେବ 
ୂର
ଶ4ନ ଦେ
ଖିବା ବନ୍
 କରନ୍�� । ଦେଗାଟିଏ ବହି ପଢ଼ନ୍�� ।
    ବା�୍4ତାଳାପ କରନ୍�� । ଏକ ଉପନ୍ୟା ଧାରଣା।

“       କିନ୍��  ମ �୍ ନୂ�ନ ଉପନ୍ୟା ଦେର ଦେ�ୌନ 
ୃଶୟ୍ ବ� ରହଅିଛି ”      । ଦେ�ଦେବ ପ�ର�ଣା ଉପନ୍ୟା ଗ�ଡି଼କ ପଢ଼଼। ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ
   ପର୍କାଶକଙ୍କଠାର� ମନଗଢ଼ା  ାହ�ିୟ୍ ପଢ଼଼।

     “  କିନ୍�� ମୁଁ� ଅଦେନକ ବଷ4 ଧରି କ୍ରୀଡା ଚି�ରି୍�"   କ�  ମମ୍� ଦେହାଇଅଛ,ି      ଅଦେନକ ବଷ4 ପଦୂେବ4 ଦେ ମାନଙ୍କର  �୍ର୍ୀଦେଲାକଙ୍କ ଦେଗାଟିକିଆ
   ଦେପାଷାକ ପରିଧାନ  ମ ୟ୍ା ଥିଲା   । ଠକ୍ି ଅଛ,ି     ଏହା ବ�୍4�ମାନ  �
ଧ୍ା ଦେ ମାନଙ୍କର ଅଛ,ି     ଦେ�ଣ� �� ମର  
 ୟ୍ତା ଛାଡି 
ଅି, 

  ଦେ ମାନଙ୍କ� କ�ହ କାହିଁକି।

         ଲିଙ୍ଗ ଓ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବିନା ଚ�ଚଚି୍�ର୍ ଭଡା କରିବା ପର୍ାୟ ଅ ମଭ୍ବ ”।

           ’   ପ�ଣି ଦେ ଆଗକ� �ାଇ କିଛି ବୟ୍ବହାରିକ ପ
କ୍ଦେଷପ ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରନ୍�ି ଆଉ ତା ପଦେର ଦେ କହନ୍�ି:

 �� ଦେମ କ'  ଣ ଜାଣ?         ବାଇବଲଆମକ� ଚ�ଚଚି୍�ର୍ ଦେ
ଖିବା ପାଇୁଁ ଦେକଦେବ ଆଦେ
ଶ 
ଏି ନାହିଁ ” । [     ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର ଦେରଣଡି୍ ଆଲକନ4କ�
 ପ ନ୍
 କଦେର।]   “    ”   ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� �� ମର ହ
ୃୟକ� ରକ୍ଷା କର ଦେବାଲି ଆଦେ
ଶ ଦେ
ଇଥାଏ      । ଏହା ଏକ ��
ଧ୍ ଅଦେଟ। ��
ଧ୍ ବ�

         ”ରକ୍ତାକ୍� ଦେହାଇଥାଏ। ଶ�
ଧ୍ତାଦେର ଆଚରଣ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� �ାହା ଆବଶୟ୍କ ତାହା କର। _x005F_x000D_ 

  ପବି�ର୍ତା କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?       ଦେଗାଟିଏ ପାଶ୍4ୱଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବୟ୍କ୍�ିକ� ଦେଭାକଦେର ରଖ�ଅଛ� ।

        ଏହା ଦେହଉଛି ଏହାର ଅନ୍ୟ ପାଶ୍4ୱ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୪:       ୮ ପ
କ� ଦେନଇଥାଉ ପ�ଣି ପ�ନଃଜା� ବୟ୍କ୍�ିକ�
           ଖାଇବାକ� ଦେ
ବା ପାଇୁଁ ଏହାକ� ବୟ୍ବହାର କରିବାକ� �ାଉଅଛ� ପ�ଣି �
ି କିଛି ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୪:       ୮ ପ
 ପରୀକ୍ଷାଦେର ଉ��୍ୀଣ୍4ଣ ନ ହଏୁ

   “     ’  ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହବିା �� ମଦ୍େଭ ଜାଣ କି ତାହା କ ଣ ଅଦେଟ?          ମୁଁ� ତାହା ଠାର� ଅଧିକ ଈଶୱ୍ର �ାହା କରିବାକ� ଦେମାଦେ� ଆହ୍ୱାନ
   କରିଅଛନ୍�ି ମୁଁ� ତାହା କରିବି ”         । ପ�ଣି ମୁଁ� ଏହା କରିବାକ� ଚାହିଁପାଦେର। ମୁଁ� ଏହାକ� ଉପଦେଭାଗ କରିପାଦେର,       କିନ୍�� ଏହା ଭ�ଲ ପ�ଣି ମୁଁ� ଦେ ହି

    ବୟ୍କ୍�ିକ� ଖାଇବାକ� ଦେ
ବାକ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ              । ମୁଁ� ଶାରୀରକ ବିଷୟ ବ� ଉପଦେର ମୁଁ� ଦେମାର ମନକ� ରଖିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ। ମୁଁ� ଉ��୍ମ
   ବୟ୍କ୍�ିକ� ଖାଇବାକ� ଦେ
ବାକ� ଚାଦେହୁଁ!

    ପ�ଣି ମୁଁ� �ାହା �ାହା ବିଶ�
ଧ୍, ପରି୍ୟ, ହ�ିକର,     ଆଶଚ୍�4ୟ୍ଜନକ ପ�ଣି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଚରି�ର୍ର ପର୍�ିଫ�ନ,    ଦେ ହି ଆ�ମ୍ାଙ୍କ
      ବିଷୟ କ� ଉପଦେର ଦେମାର ମନ ନଦିେବଶ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ।

         ତାହା ଦେହଉଛି �ାହା ମୁଁ� ଦେମା ଜୀବନ  ହ�ି ପରିଦେଶଷ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ         । ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବଦେର ଅ�ିଶୟ ପଣୂ୍4ଣ ଦେହବାକ� ଚାଦେହୁଁ।
      ଆଉଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ନମିନ୍ଦେ�  ଥ୍ାନ ନାହିଁ!

              ତାହା ଦେହଉଛି ପ�ନଃ ଜା� ବୟ୍କ୍�ିକ� ଖାଇବାକ� ଦେ
ବା ପ�ଣି ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ବିଷୟ କ� ଉପଦେର �� ମର ମନ ନଦିେବଶ କରିବା।

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମନ୍
ରି ଅଟ�          । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଛଡିା ଦେହାଇ ଉପା ନା କର�
      ଦେ ଥିପାଇୁଁ ପବି�ର୍ତା ନମିନ୍ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଇଅଛ।ି

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜୀବନ୍� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମନ୍
ରି ଅଟ�         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍କୃ� ବିଶୱ୍ା ୀମାନଙ୍କ  ଭା ଅଟ� । ମଣଡ୍�ୀ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ
  
ୱ୍ାରା ନମିି4� ଅଦେଟ,     ଏହା ଏକ ଅଦେଲୌକିକ ବା �୍ବ ଅଦେଟ       । ଏହା କ
ାପି ବିନଷଟ୍ ଦେହାଇ ପାଦେର ନାହିଁ,    ମା�ର୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେହାଇ

ପାର�।

     ଏଠାଦେର ଥିବା 
ୃଶୟ୍ମାନ ମଣଡ୍�ୀ ଧୱ୍ଂ ଦେହାଇପାଦେର           । 
ୀଘ4ାୟ� ନମିନ୍ଦେ� ଦେକୌଣ ି ନଶିଚି୍�ତା ନାହିଁ। ଦେକୌଣ ି ନଶିଚି୍�ତା ନାହିଁ ଦେ�
୨୦, ୫୦,         ୧୦୦ ବଷ4ଦେର �ଥାପି ଏହା ଉପଦେ
ଶ ମଞଚ୍ର�  � ମାଚାର ପର୍ଚାର କରା�ାଉଥିବ        । ମୁଁ� ଇଚଛ୍ା କଦେର ଏହା କରିବାକ� ଏକ

    ଉପାୟମାନ ଥିଲା। ଏହା  ମଭ୍ବ ନୁଦେହୁଁ।

  କିନ୍�� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମଣଡ୍�ୀ,     ପ�ଣି ତାହା ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ବିଷୟ ଅଦେଟ,  ନୁଦେହୁଁ କି?      ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମଣଡ୍�ୀ କ
ାପି ଧୱ୍ଂ ଦେହବ ନାହିଁ।
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    ଖ୍ରୀଷଟ୍ ଏହାର ମ �୍କଦେର ଛଡିା ହଅୁନ୍�ି,     ମ �୍ ବିଷୟ ଉପଦେର ପର୍ାଧିକାରୀ    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଶରୀର,   ୱ୍ଗ4ୀୟ
       ୱ୍ରଦେମ�ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ 
ାନପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇଥିବା  
 ୟ୍ବୃନ୍
 ଅଟ�   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରିବାର;   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପ୍କ4ଦେର

ଜଡି�,         ପଦ୍େରମ ଓ  � କ୍ରିୟା କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ପର ପ୍ରକ� ଉ� ୍ାହ�ି କର�,     ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ମନ୍
ରି ଅଟ� ,  ତାହାଙ୍କ
       ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର ଉପା ନା କର� ପ�ଣି ତାହାଙ୍କ ପବି�ର୍ତାଦେର ଆଚରଣ କର�।

  ’          ଜଗ�କ� ଆଉ କ ଣ ଦେ
ବାକ� ପଡିବ �ାହା 
ୂର ଥ୍ଦେର ମଧୟ୍ ତାହା  ହ�ି ପର୍�ି
ୱ୍ନ୍
ୱି୍ତା କରିପାରିବ?   ଜଗ�ଦେର �ାହା ଅଛ,ି  ତାହା
ମିଥୟ୍ା,     ପର୍ତାରଣା ଓ ଶ�ନ୍ୟ ପର୍�ିଜ୍ଞା ବ� ଅଦେଟ           । ଜଗ� ଏହାର ପର୍�ିଜ୍ଞା ମହୂ ମଧୟ୍ର� କ
ାପି ଏହାର ଦେଗାଟିଏ ବି ପର୍�ିଶର୍��ି

                ରକ୍ଷା କରିନାହିଁ କାରଣ ଶୟତାନ ମିଥୟ୍ାବା
ୀର ପିତା ପ�ଣି ଦେ ଆରମଭ୍ର� ମିଥୟ୍ା କହି ଆ �ଅଛନ୍�ି ପ�ଣି �� ଦେମ ଜଗ�ର� ଦେଗାଟିଏ
         ପର୍�ିଜ୍ଞାର ମଧୟ୍ ଉ��୍ର ପାଇବ ନାହିଁ। ଏହି  ଥ୍ାନଦେର ଦେକୌଣ ି  ନ୍�� ଷଟ୍ ନାହିଁ।

ବରଂ,    ମଣଡ୍�ୀ ନମିନ୍ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ଶ4ନ,       ଏହି ଅଦେଲୌକିକ ଅ �ି୍�ୱ୍ ଦେ�ଉୁଁଠାର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ଅଂଶ,   ତାହା ଉପା ନା
         କରିବାକ� ପ�ଣି ପବି�ର୍ତାଦେର ଆଚରଣ କରିବାକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଏକ  �ଦେ�ାଗ ଅଦେଟ    । ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ,    ଂପଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର

  ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ।
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୪୩. ଯର୍ଥାର୍ଥAତା 

 ପରିଚୟକରଣ
              ପାଉଲ ଏହି �ୃ�ୀୟ ମିଶନାରୀ �ା�ର୍ା ଦେଶଷଦେର ଅଛନ୍�ି ପ�ଣି ତାହାଙ୍କର ଦେ�ାଜନା ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେ ଅଣ�ିହ
ୂୀମାନଙ୍କ

                ମଣଡ୍�ୀ ମହୂର� ଦେ�ଉୁଁ 
ାନ ଦେ  ଂଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍�ି ଦେ ହି 
ାନକ� ଦେନଇ �ିର�ଶାଲମକ� ଦେଫରି ଏହା �ିହ
ୁୀ ମଣଡ୍�ୀକ� ଦେ
ବା  ।
 ’           କିନ୍�� ତା ପଦେର ଦେ ତାହାଙ୍କ କା�4ୟ୍ ପର୍କ୍ରିୟାର ପା
ଦେ
ଶକ� ଗ�ିକରିବାକ� ଚାହାନ୍�ି। ଦେ ଏହାକ� ଆନ୍�ିଅଖିଆଠାର�,  ଆଧ�ନକି

                ିରିଆଦେର ଦେରାମକ� ଏହା  ଥ୍ାନ ବ
ଳାଇବାକ� ଚାହାନ୍�ି କାରଣ ପାଉଲ ଏକ ଚ�� ଥ4 ମିଶନାରୀ �ା�ର୍ା ଦେ�ାଜନା କର�ଅଛନ୍�ି କାରଣ
   ଦେ ଏପରିକି ଆହରିୁ ପଶଚି୍ମକ�,     ମଭ୍ବ�ଃ  ଦ୍େପନକ� �ିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି  । ପାଉଲ,      ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପବୂ4ଦେର ଅନ୍ୟ ଦେକହି ପର୍ଚାର

    କରିନଥିଦେଲ ଦେ ଠାଦେର ପର୍ଚାର କରିବାକ� ଚାହିଁଥିଦେଲ             । ଦେ�ଣ� ଦେ ଦେରାମୀୟ ପ� �୍କ ଦେଲଖନ୍�ି କାରଣ ଦେ ଦେରାମୀୟ ମଣଡ୍�ୀ
               ତାହାଙ୍କ ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ବ�ଝ� ଦେବାଲି ଚାହାନ୍�ି। ଦେ ଦେ�ପରି ଆହରିୁ ପଶଚି୍ମ 
ଗିକ� �ାନ୍�ି ଦେ ଥି କାଦେଶ ଦେ 

              ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ ମାନଙ୍କ�  ାହା�ୟ୍ କରିବାକ� ଚାହାନ୍�ି। ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେରାମୀୟ ପ� �୍କଦେର �ାହା ପାଉ ତାହା  ମଗ୍ର ନୂ�ନ
     ନୟିମଦେର  � ମାଚାରର  ବ�ଠାର� ପର୍ଣା�ୀବ
ଧ୍ ଉପ ଥ୍ାପନା ଅଦେଟ।

୧.    ଗଦେବଷଣା ପର୍ବନ୍ଧ ୧: ୧୬-୧୭

     ପାଉଲ ତାହାଙ୍କ ଗଦେବଷଣା ପର୍ବନ୍ଧ ଦେରାମୀୟ ୧: ୧୬-        ୧୭ ଦେର ବୟ୍କ୍� କରନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ କହନ୍�ି "    କାରଣ ମୁଁ�  � ମାଚାର
    ମବ୍ନ୍ଧଦେର ଲଜଜ୍ାଦେବାଧ କଦେର ନାହିଁ,          ଦେ�ଣ� ତାହା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଶୱ୍ା ୀ ପକ୍ଷଦେର ପରି�ର୍ାଣ ନମିନ୍ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ି

ଅଦେଟ,   ପର୍ଥମ�ଃ �ିହ
ୂୀ ପକ୍ଷଦେର,    ଆଉମଧୟ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ପକ୍ଷଦେର।"      ପାଉଲ  � ମାଚାର  ମବ୍ନ୍ଧଦେର ଲଜଜ୍ାଦେବାଧ କରନ୍�ି ନାହିଁ  ।
          ଦେ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ କାହାଣୀ  ମବ୍ନ୍ଧଦେର ଲଜଜ୍ାଦେବାଧ କରନ୍�ି ନାହିଁ ପ�ଣି ଦେ (�ୀଶ�)    କିଏ ଓ ଦେ କ'    ଣ କରିଅଛନ୍�ି ଦେ 

    ମବ୍ନ୍ଧଦେର ଲଜଜ୍ାଦେବାଧ କରନ୍�ି ନାହିଁ            । ପାଉଲ ମନଦେ�ାଗ କଦେଲ ନାହିଁ �ାହା ଅନ୍ୟ ଦେଲାକମାଦେନ ତାହାଙ୍କ କିମବ୍ା ତାହାଙ୍କ ବା�୍4ତା
                ବିଷୟଦେର ଭାବନ୍�ୀ କାରଣ ଦେ ଜାଣନ୍�ି ଏହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ। ମୁଁ�  � ମାଚାର  ମବ୍ନ୍ଧଦେର ଲଜଜ୍ାଦେବାଧ କଦେର ନାହିଁ। ଏହା  �ୟ୍

ଅଦେଟ।

              ଏହା ଦେକୌ�ହ�ଜନକ ଦେ� ୪ ପ
ଦେର ପାଉଲ ଶକ୍�ିକ� ବଣ୍4ଣନା କରିବାକ� ଦେ ହି  ମାନ ଶବ
୍ "  ଶକ୍�ି "     ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି �ାହା
   �ୀଶ�ଙ୍କ� ମୃ�� ୟ୍ର� ପ�ନର��ଥ୍ାନ କଲା              । ଆଉ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପାଉଲ ଓ �� ମଦ୍େଭ ଓ ମୁଁ� ନଲି4ଜଜ୍ ଭାବଦେର  � ମାଚାର ପର୍ଚାର କର�

          ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ଜାଣି କର� ଦେ� ଆମଦ୍େଭମଦ୍େଭମାଦେନ  ମାନ ଶକ୍�ିଦେର ପର୍ଚାର କର�ଅଛ� ,    ଦେ�ଉୁଁ ଶକ୍�ି ମୃ�� ୟ୍ର�
  ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଉଠାଇ ଥାଏ                । ପ�ଣି ଏହି ପ�ନର��ଥ୍ି� ଶକ୍�ି ହିଁ ଆମର ପରି�ର୍ାଣକ�  ମଭ୍ବ କଦେର। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର

                ପାପ ବ�  କାଦେଶ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଠାର� ପୃଥକ ଥିଲୁ। ପାପୀ ଭାବଦେର ଏହା ବିଷୟଦେର କିଛି କରିବାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅ ମଥ4 ଅଟ� । ପ�ଣି
  �
ି ରକ୍ଷା ପାଇବା,      ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ିଦେର ରକ୍ଷା ପାଇବା        । ଆଉ �
ି ଈଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ରକ୍ଷା

              ନ କରନ୍�ି ଦେ�ଦେବ ଆମର ନଜି ମୃ�� ୟ୍  ହ�ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମ ନଜିର ପାପ ବ� ନମିନ୍ଦେ� 
ଣଡ୍ ଦେଭାଗ କରିବା।

       କିନ୍�� ଏହି ପରି�ର୍ାଣ ବିଶୱ୍ା କର�ଥିବା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�,        ପର୍ଥମ�ଃ �ିହ
ୂୀ ପକ୍ଷଦେର ଆଉ ମଧୟ୍ ଗ୍ରୀକ୍
 ପକ୍ଷଦେର ଅଦେଟ             ।  � ମାଚାର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଅଦେଟ। ଦେକୌଣ ି ପର୍�ିବନ୍ଧକ ମହୂ ନାହିଁ।

            ଦେକୌଣ ି ଜା�ିଗ� ପର୍�ିବନ୍ଧକ ମହୂ ନାହିଁ। ଦେକୌଣ ି  ାମାଜିକ ଆଥି4କ ପର୍�ିବନ୍ଧକ ମହୂ ନାହିଁ। ଏହା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ
          ନମିନ୍ଦେ� ଅଦେଟ। ପର୍ଥମ�ଃ �ିହ
ୁୀ ଓ ପଦେର ଗ୍ରୀକ୍ ବିଷୟଦେର ବକ୍�ୟ୍ବ (  ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,    �ିହ
ୁୀ ଆଉ ମଧୟ୍ ଅଣ-�ିହ
ୁୀ) 

       ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଐ�ିହା ିକ କା�ଗଣନା ବି
ୟ୍ାର ଏକ ବକ୍�ବୟ୍ ଅଦେଟ         । ପାଉଲ ଜଦେଣ  ାଵ4ଦେଭୌମିକ ନୁହୁଁନ୍�ି। ପାଉଲ ବିଶୱ୍ା 
     କରନ୍�ି ନାହିଁ ଦେ� ପରି�ର୍ାଣ  ମ �୍ଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�,  କାଳାବଧି ଅଦେଟ      । �� ଦେମ ତାହା ଧୟ୍ାନ କର କି?    ବିଶୱ୍ା କର�ଥିବା ଦେଲାକଙ୍କ

    ପକ୍ଷଦେର ଦେକବ�  � ମାଚାର ପର୍ଦେୟାଗ କରା�ାଏ    । ଦେ�ଣ� ପରି�ର୍ାଣର ଅପ4ଣ,      � ମାଚାରର ଅପ4ଣ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ
 ନମିନ୍ଦେ� ଅଦେଟ           । କିନ୍�� ଏହା ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେକବ� ଦେ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷଦେର ପର୍ଦେୟାଗ କରା�ାଏ,“   କାରଣ ମୁଁ�

      � ମାଚାର  ମବ୍ନ୍ଧଦେର ଲଜଜ୍ାଦେବାଧ କଦେର ନାହିଁ,         ଦେ�ଣ� ତାହା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଶୱ୍ା ୀ ପକ୍ଷଦେର ପରି�ର୍ାଣ ନମିନ୍ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
 ଶକ୍�ି ଅଦେଟ,     ପର୍ଥମ�ଃ �ିହ
ୂୀ ପକ୍ଷଦେର [   ଆଉମଧୟ୍ ଅଣ-�ିହ
ୁୀ],   ଗ୍ରୀକ୍ ପକ୍ଷଦେର ” ।

        ଏହା ବନ୍
 କରିବା ପ�ଣି ଆମଭ୍ ନଜିକ� ପଚାରିବା ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ଅଦେଟ,“       ପାଉଲ କାହିଁକି କିମବ୍ା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କାହିଁକି  � ମାଚାର
   ମବ୍ନ୍ଧଦେର ଲଜଜ୍ୟ୍ାଦେବାଧ ଦେହବା?”          କାହିଁକି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେନକ ଥରଆମର ଶବ
୍ କ�କ� ବିଦେଶଷ ପର୍କାର ଶବ
୍
           ମାଧୟ୍ମଦେର ଅଭିବୟ୍କ୍� କର� ଦେ� ଦେଲାକମାଦେନ ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଦେଣ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଅଟ� ?କାହିଁକି,  ଅଦେନକ

ଥର,   “  ”    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ନାମ କହବିା ବନ୍
 କରିଦେ
ଉ?      ପାଉଲ ଓଆମଦ୍େଭମାଦେନ କାହିଁକି  � ମାଚାର
   ମବ୍ନ୍ଧଦେର ଲଜଜ୍ୟ୍ାଦେବାଧ ଦେହବା?      ଠକ୍ି ଅଛି ଏହା ଅ�ି  ର� ଅଦେଟ         । ମୁଁ� ଭାବ�ଛି  � ମାଚାର ମାନବୀୟ ଅକ୍ଷମତାର ବା�୍4ତା ଅଦେଟ।

               � ମାଚାର ମାନବୀୟ ଅହଂକାରର ବା�୍4ତା ଅଦେଟ।  � ମାଚାର ଏକ ବା�୍4ତା �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମ ଜୀବନଦେର ଥିବା ପାପ
              ବିଷୟଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନଇ ପାରିବା ନାହିଁ।  � ମାଚାର ଏକ  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ବିଫ� ଦେହାଇଥିବା �ିହ
ୁୀମାନଙ୍କ ଧମ4ୀୟ ଧମ4ାନ୍ଧର

                  ଏକ ବା�୍4ତା ଅଦେଟ �ାହା �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ନଜି ନମିନ୍ଦେ� କରିପାରିବା ନାହିଁ ଦେ  ବ� କରିବାକ�  ମଥ4 ଦେହବାକ� ଦେ ମାଦେନ 
ାବି କର�ଥିଦେଲ। ପ�ଣି
  “     ”     “     � ମାଚାରର ବିଷୟବ �୍� ମୁଁ� ଏହାକ� ଦେମା ପଥଦେର କରିଥିଲି ଗୀ� ନୁଦେହୁଁ।  � ମାଚାରର ବିଷୟବ �୍� ଈଶୱ୍ର ଏହା ତାହାଙ୍କ
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 ”      ପଥଦେର କଦେଲ ଗୀ� ଅଦେଟ। ଭପୃୂଷଠ୍ଦେର  � ମାଚାର ଏକ ଲଜଜ୍ାଜନକ,
�ବ4�,   ଅଶାନ୍� 
ଶ4ନ ଶା �୍ର୍,   
ଶ4ନଶା �୍ର୍ �ାହା
      ନମର୍ତା ଓ ମୄ
�ଶୀ�ତାକ� ଗ�ର��ୱ୍ ଦେ
ଉଥିବା ଭ�ି ଦେ
ଖା�ାଏ         । ତାହା 
ଶଟି ଉପଦେର ଦେକୌଣ ି ଚ�ଚଚି୍�ର୍ ବ� ଦେର �� ମକ� ପର୍ଦେବଶ
        କରିବାକ� �ାଉ ନାହିଁ ନାୟକମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ନମର୍ଚି��୍ ଓ ମୃ
�ଶୀ�,       ଏକ  � ମାଚାର �ାହା ଆମକ� ଆମର ଶ�ର୍�ମାନଙ୍କ�

        ପଦ୍େରମ କରିବାକ� ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର ପର୍�ିଦେଶାଧ ଛାଡିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କଦେର      । ପାଉଲ ଉଚଚ୍ ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର କ
ାପି
   ଦେଲାକପରି୍ୟ ଦେହାଇ ନ ଥିଦେଲ,   ଦେହାଇଥିଦେଲ କି?       ଦେ ମହା ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର ଦେଲାକପରି୍ୟ ଦେହାଇ ନ ଥିଦେଲ     । ଦେ କା�4୍ୟଦେର ଦେଲାକପରି୍ୟ

  ଦେହାଇନ ଥିଦେଲ। �ଥାପି,               � ମାଚାର ବା �୍ବ ଅଦେଟ ପ�ଣି ପାଉଲ ଓ �� ମଦ୍େଭ ଓ ମୁଁ� ଏ ମବ୍ନ୍ଧଦେର ଲଜଜ୍ୟ୍ାଦେବାଧ ଦେହବାକ� ପଦେଡ
ନାହିଁ।

         ପାଉଲ କାହିଁକି ଏଦେ� ହ
ୃଦେବାଧ କଦେଲ ଦେ�  � ମାଚାର ପରି�ର୍ାଣର ବା�୍4ତା ଦେହଲା?      ଠକ୍ି ଅଛି ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପରବ�୍4�ୀ
ପ
,   ୧୭ ପ
ଦେର କହନ୍�ି  । "  ଦେ ଥିଦେର [ � ମାଚାରଦେର]     � ଈଶୱ୍ର
��୍ ଧାମି4କତା ପର୍କାଶି� ଦେହଉଅଛ,ି    ତାହା ବିଶୱ୍ା ମ�ୂକ ଓ
ବିଶୱ୍ା ଜନକ,  ଦେ�ପରି ଦେଲଖାଅଛ,ି “    ”ଧାମି4କ ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ବଞଚି୍ବ           ।  � ମାଚାର ବା�୍4ତା �ୀଶ�ଙ୍କ କାହାଣୀ ଅଦେଟ �ାହା ଦେ 

                   କିଏ ଓ ଦେ କଣ କଦେଲ ତାହା ପର୍ାଥମିକ ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧାମି4କତାର ବା�୍4ତା ଅଦେଟ। ଧାମି4କତା ହିଁ �ିଦେନାଟି ର�ପକ ମହୂ
             ମଧୟ୍ର� ପର୍ଥମ �ାହା ପାଉଲ ଦେରାମୀୟର ଏହି ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶଦେର ବୟ୍ବହାର କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି। ଇଂଦେରଜୀ ଶବ
୍ଗ�ଡିକ ଧାମି4କ ଓ

ଧାମି4କଗଣି�,  କଥା ପର୍ ଙ୍ଗଦେର,      ମାନ ଗ୍ରୀକ ଶବ
୍ ଅନୁବା
 କର�ଅଛି          । ଧାମି4କ ଗଣନା ଓ ଧାମି4କତା  ମାନ ବିଷୟ ଅଦେଟ। ଏହା
      ଏକ ରପୂକ �ାହା ବିଚାରା�ୟ ମଧୟ୍ର� ଆ ିଥାଏ;           �
ି �� ମକ� ଦେଗାଟିଏ ଅପରାଧଦେର ଦେ
ାଷ  ାବୟ୍ �୍ କରାଗଲା ଓ �
ି �� ମକ�

       ବିଚାରା�ୟକ� ନଆିଗଲାଆଉ �� ଦେମ ବିଚାରଣ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଗଲ,          ବିଚାରପ��ି୍ କଣ କହନ୍�ି �ାହା �� ଦେମ ଶ�ଣିବାକ� ଚାହୁଁ ତାହା ଦେହଉଛି
  “ ”ଦେ� �� ଦେମ ଧାମି4କ ,   �� ଦେମ ଧାମି4କ ଅଟ ”              । କାରଣ ଏହା ଅଥ4 କଦେର ଦେ� �� ଦେମ ଅଭିଦେ�ାଗ ବିଷୟଦେର ଆଉ ଦେ
ାଷୀ ନୁହୁଁ �ାହା �� ମ

       ବିର�
ଧ୍ଦେର  �୍ର କରା�ାଇଅଛ।ି ଦେ�ଣ� �� ମ ଓ ଦେମା ନମିନ୍ଦେ�,      ବିଚାରପ�ିଙ୍କ କହବିା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶ�ଣିବାକ� ଇଚଛ୍ା କର�, “  �� ଦେମ
 ”ଧାମି4କ ଅଟ                । �� ମର ପାପ ବିଷୟଦେର �� ଦେମ ଆଉ ଦେ
ାଷୀ ନୁହୁଁ। ପ�ଣି  � ମାଚାର ବା�୍4ତା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧାମି4କତାର କାହାଣୀ ଅଦେଟ।

ବା �୍ବଦେର,         � ମାଚାର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧାମି4କତାର 
�ଇଟି ବିଷୟ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କଦେହ   ।

 ବ4ପର୍ଥଦେମ,         � ମାଚାର ଆମକ� କଦେହ ଦେ� ଈଶୱ୍ର ନଦିେଜ ଧାମି4କ ଅଟନ୍�ି       । ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କର  ମ �୍ ପବି�ର୍ତାଦେର  ି
ଧ୍
  ଅଟନ୍�ି। ପାପ ବିନା,   ଈଶୱ୍ର ପବି�ର୍ ଅଟନ୍�ି             । ପ�ଣି  � ମାଚାର ମଧୟ୍ ଆମକ� କଦେହ ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଧାମି4କ
     କରିବାର ବୟ୍ବ ାୟଦେର ଅଛନ୍�ି। ଈଶୱ୍ର ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଧାମି4କ,       ପାପର ନ
ି୍4ଦେ
ାଷ ଦେବାଲି ଦେଘାଷଣା କରିବାର ବୟ୍ବ ାୟଦେର

ଅଛନ୍�ି         । ଶିଷୟ୍�ୱ୍ ଭାଷାଦେର �ାହା ମୁଁ� ବାରମବ୍ାର ବୟ୍ବହାର କଦେର,           ପାଉଲ ଏଠାଦେର �ାହା କହଅୁଛନ୍�ି ତାହା �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� କିପରି
    �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ଶିଷୟ୍ ଦେହବା ଅଦେଟ     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ଧାମି4କ ଦେହଉ?     ପ�ଣି ଦେ ତାହା କିପରି କରନ୍�ି?   ଈଶୱ୍ର କିପରି
    �� ମକ� ଓ ଦେମାଦେ� ଧାମି4କ,  ଧାମି4କ ଗଣନା,  ପାପର ନ
ି୍4ଦେ
ାଷ,  ଦେ
ାଷୀହୀନ କରନ୍�ି?       ଏହା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଓ ଦେମାଟାଦେମାଟି ଭାବଦେର

  ବିଶୱ୍ା ର ବିଷୟ ଅଦେଟ   । ଏହା ବିଶୱ୍ା ର�,   ବିଶୱ୍ା ନମିନ୍ଦେ� ଅଦେଟ          । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ କ୍ରିୟା 
ୱ୍ାରା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଧାମି4କ
             କରା�ାଇ ନାହିଁ। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିବାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଛି କର� ନାହୁଁ� ବରଂ ଆମର ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା,   �ୀଶ�

              ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେ�ଉୁଁ କା�4୍ୟ କରି ାରିଅଛନ୍�ି ତାହା ବିଶୱ୍ା କରିବା 
ୱ୍ାରା ଆମଭ୍ମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଓ
   ଦେମାଟାଦେମାଟି ଭାବଦେର ଧାମି4କ ଦେହାଇଅଛ� ।

   ଆଜି କା�4ୟ୍ ବ� କିପରି ଦେ
ଖା�ାଉଛ?ି       ଆଜି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେଲାକମାଦେନ ପରି�ର୍ାଣ ପାଇବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରନ୍�ି,  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
     ଦେ ମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ଧାମି4କତା ପାଇବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରନ୍�ି,    ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?      ଠକ୍ି ଅଛି ମୁଁ�  ନ୍ଦେ
ହ କଦେର

           �
ି �� ଦେମ �� ମର ପର୍ବା
  ଂକ୍ରାନ୍� ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ରା ତ୍ା ଦେକାଣଦେର ପଚାରିଥାନ୍� ଦେ�ଦେବ ଦେ କହଥିାନ୍ଦେ�, “     ଠକ୍ି ଅଛି ମୁଁ� କିଛି
   ଖରାପ କାମ କଦେର ନାହିଁ       ”          । ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର ଖରାପ କାମ କଦେର ନାହିଁ। ପ�ଣି କିଛି ଖରାପ କା�4ୟ୍ ନକରି ଦେ ମାଦେନ ଭାବନ୍�ି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ

             ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କର�ଅଛନ୍�ି । କିମବ୍ା ଦେବାଧହଏୁ ରା ତ୍ା ଦେକାଣଦେର ଥିବା ପର୍ବା
  ଂକ୍ରାନ୍� ବୟ୍କ୍�ି କହଥିାନ୍ଦେ�, 
“  ଠକ୍ି ଅଛ,ି       ମୁଁ� ଦେମାର ପର୍�ିଵା ୀ ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ�ର ଭାଦେବ ଭଲ ” । ଅବଶୟ୍,      �
ି �� ଦେମ �� ମର ପର୍�ିଵା ୀଙ୍କ� ପଚାରିଥାନ୍�

        ଦେ ମାଦେନ ଭାବିଥାନ୍ଦେ� ଦେ� ଦେ ମାଦେନ �� ମ ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ�ର ଭାଦେବ ଭଲ     । କିମବ୍ା ଦେବାଧହଏୁ ଦେ ମାଦେନ କହଥିାନ୍ଦେ�,“  ମୁଁ� ଦେକଦେ�କ
  ଉ��୍ମ କା�4ୟ୍ ବ� କଦେର             । ମୁଁ�  ାମୟିକ ଭାବଦେର ମଣଡ୍�ୀକ� �ାଏ। ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର ଦେନୈଦେବ
ୟ୍ଦେର କିଛି ଟଙ୍କା ଦେ
ଇ
ଏି

        ”        ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା ନକିଟକ� �ାଏ। ପ�ଣି ମୁଁ� ଅ�ି  ଚଦ୍େଚାଟ ଅଦେଟ। ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ ବ� �ାହା ଦେଲାକମାଦେନ କରନ୍�ି �ାହାକ�
   ପାଉଲ କା�4ୟ୍ ଦେବାଲି ଡାକନ୍�ି,            �ାହା ଦେ ମାନଙ୍କ� ଚିନ୍ତା କରାଏ ଦେ� ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ଦେ ମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ

କର�ଅଛନ୍�ି,      ଆଉ ଦେ ମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କର ଧାମି4କତା ଅଜ4ନ କର�ଅଛନ୍�ି।

            ଏହା ଏକ  ାଧାରଣ ଦେଶାଚନୀୟ ଅବ ଥ୍ା �ାହା ବିଶୱ୍ ଧମ4ର  ମ �୍ ରା ତ୍ା ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଚାଲିଥାଏ      । ଖ୍ରୀଷଟ୍ ଧମ4 ବୟ୍�ୀ� ଏହା
         ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟ ଅଦେଟ �ାହା  ମ �୍ ଧମ4 ବ� ଅଂଶ ବି�ରଣ କରନ୍�ି;      ଦେକଦେ�କ ବିଷୟଗ�ଡିକ �ାହା ଦେ ମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

   ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବାକ� ଦେ ମାଦେନ କରିପାରିଦେବ      । ଏହା  ାଧାରଣ ଖର୍ୀଷଟି୍ୟାନ ଧମ4ପ
ଧ୍�ି ମହୂ ଅଦେଟ,    ଏହା ମଦେମ4ାନବା
 ଦେହଉ କିମବ୍ା
    �ିଦେହାବା ଉଈଟଦେନଦେ  ୍ କିମବ୍ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେହଉ          । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବାକ� ଦେ ମାଦେନ  ବ� ବିଷୟ କରନ୍�ି। ପ�ଣି

      
�ଭ4ାଗ୍ୟବଶ�ଃ ଏହା କ୍ୟାଦେଥାଲିକବା
 ଈଶୱ୍ର���୍ୱି୍କ ଗଢ଼଼ଣଦେର  ନ୍ନଦିେବଶି� ଦେହାଇଅଛ,ି    ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ ମାଦେନ ଶିକ୍ଷା
          
ଅିନ୍�ି ଦେ� ଧାମି4କ ଗଣନା ବିଶୱ୍ା ଓ କ୍ରିୟାକମ4 
ୱ୍ାରା ଦେହାଇଥାଏ        । ଏହା ଦେ ମାନଙ୍କର 
ଲିଲଦେର ଦେଲଖା ଦେହାଇଅଛି ଆଉ

         �� ଦେମ ଏହା ପଢ଼ି ପାରିବ। କ୍ର�ଶଦେର ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ଦେ�ପରି ଖରାପ,   ଏହା ଦେ ପରି ଅଦେଟ,       ଏହା ଆମ ପାପର 
ଣଡ୍ ଦେଭାଗ
      କରିବାକ� ପ�ଣି ଆମକ� ଧାମି4କ କରିବାକ� �ଦେଥଷଟ୍ ନୁଦେହୁଁ           । ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ଧାମି4କ ଗଣନା ଗ୍ରହଣ କର� ପ�ଣି

    ’            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� କିନ୍�� ତା ପଦେର ଆମକ� କିଛି ବିଷୟ ବ� କରିବାକ� ପଡିବ ପ�ଣି �� ମର ଉପା ନା ବିଧି ଅଛ,ି    ଆଉ �� ମର
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       ମୃ�� ୟ୍ ପଦେର  ୱ୍ଗ4 ପର୍ଦେବଶ ପବୂ4ର� ପରିଷକୃ୍�  ଥ୍ାନ ଅଛ,ି     ଏବଂ �� ମର  ାଧ�ମାନଙ୍କର ଗ�ଣ (  ଅନୁମାନ କରା�ାଏ)   ଏବଂ �ୀଶ�ଙ୍କ
    ’       ଗ�ଣ ଅଛି ପ�ଣି ତା ପଦେର ଏହି  ବ� ବିଷୟ ଏକ�ର୍ �ାଏ        । �ାହାଫ�ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଆମକ� ଉ
ଧ୍ାର କରିବାଦେର

             ାହା�ୟ୍ କରିପାରିବା। ଏହା ଏକ ଧାରଣା ଦେ� ମୁଁ� ଶ�ନ୍ୟ ହ �୍ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ ିବି ନାହିଁ,      କିନ୍�� ମୁଁ� ଦେମା ହ �୍ଦେର କିଛି
    ଦେନଇ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ� ଆଦେ              । ମୁଁ� କିଛି ଦେନଇ ତାହାଙ୍କ ନକିଟଦେର ଉ� ୍ଗ4 କରିବାକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ� ଆଦେ । ଭର୍ାନ୍�।
    କୃଶର �ଦେଥଷଟ୍ତା ବିଷୟଦେର ଦେକବ� ନୁଦେହୁଁ,    ମା�ର୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ଧାମି4କ,    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଠକ୍ି ଦେହବା    । କାରଣ ଦେ 

  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଧାମି4କ କରନ୍�ି,   କ୍ରିୟାକମ4 
ୱ୍ାରା ନୁଦେହୁଁ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କରିଥିବା କ୍ରିୟାକମ4 
ୱ୍ାରା ନୁଦେହୁଁ,   କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
   ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଧାମି4କ ଦେହାଇଅଛ� ।

   ବିଶୱ୍ା ଆଜି କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?  ଠକ୍ି ଅଛ,ି     ଆଜି ବିଶୱ୍ା ଠକ୍ି ଦେ ହପିରି ଦେ
ଖା�ାଏ,    ଦେ�ପରି ପ�ରା�ନ ନୟିମର
ଭାବବା
ୀ,   ହବକ୍କୂକଙ୍କ  ମୟଦେର କରିଥିଦେଲ,        ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ହବକ୍କୂକ ଜଗ�ଆଡକ� ଦେ
ଖିଦେଲ ପ�ଣି ଦେ କହଦିେଲ,“ଈଶୱ୍ର,  ଏହା

         ଦେ ପରି ଦେ
ଖା�ାଏ ଦେ�ପରି ଧାମି4କମାଦେନ �ନ୍�ର୍ଣା ପାଉଅଛନ୍�ି ଓ 
�ଷଟ୍ମାନଙ୍କ� ପ�ର କ୍ାର 
ଆି�ାଉଅଛି    ” । ମୁଁ� ବ� ଦେଝ ନାହିଁ।
  ପ�ଣି ହବକ୍କୂକ ୨:    ୪ ପ
ଦେର ପରଦେମଶୱ୍ର କହନ୍�ି,“ହବକ୍କୂକ,        ମା�ର୍ ଧାମି4କ ଦେଲାକଆପଣା ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ବଞଚି୍ବ ”   । ପ�ଣି
      ଦେ ହି ପ
 ହିଁ ପାଉଲ ଦେରାମୀୟ ୧:     ୧୭ ପ
ଦେର ଉ
ଧୃ୍� କରନ୍�ି,      ଧାମି4କ ଦେଲାକଆପଣା ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ବଞଚି୍ବ,   ଦେ� �� ଦେମ ବିଶୱ୍ା 
      କର ଦେ� ଧାମି4କ ଦେଲାକକ� 
ଦିେନ ପ�ର କ୍ାର 
ଆି�ିବ            । �� ଦେମ ବିଶୱ୍ା କର ଦେ� 
ଦିେନ 
�ଷଟ୍କ� 
ଣଡ୍ 
ଆି�ିବ। କିନ୍�� ଧାମି4କ

   ବୟ୍କ୍�ି ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ�,       ଏପରି କି �
ି ଦେ ମାଦେନ ତାହା ଦେ
ଖନ୍�ି ନାହିଁ         । ଏବଂ ଦେ�ଣ� ହବକ୍କୂକର ଦେଶଷ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେ 
    ବିଶୱ୍ା ଦେର ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରନ୍�ି। ହବକ୍କୂକ ୩:  ୧୭ ପ
ଦେର,“       କାରଣ �
ୟ୍ପି ଡିମବି୍ରି ବୃକ୍ଷ ପ�ଷପି୍� ଦେନାହବି,   କିଅବା

   
ର୍ାକ୍ଷାଲତାଦେର ଫ� ନ ଧରିବ;               ଜି� ବୃକ୍ଷ ଫ� ନଫ�ିବ ଓ କ୍ଦେଷ�ର୍ ଖା
ୟ୍
ର୍ବୟ୍ ଉ�ପ୍ନ ନ କରିବ ;  ଖ�ଆଡ଼ର� ଦେମଷପଲ
 ଉଛନି୍ନ ଦେହବ,     ଆଉ ଦେଗାଠଦେର ଦେଗାର�ପଲ ନ ଥିବ; [  ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,      �
ବିା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ ଜନଶୂନ୍ୟ ପରି ଦେ
ଖା�ାଏ,  ଏହା

  ମଭ୍ବ�ଃ ଦେ
ଖିପାଦେର]     �ଥାପି ମୁଁ�  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କଠାଦେର ଆନନ୍
 କରିବି;       ମୁଁ� ଆପଣା �ର୍ାଣର ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ଉଲ୍ଲା 
କରିବି ”।

   ବିଶୱ୍ା ଦେ ହି ପରି ଦେ
ଖା�ାଏ     । �ାହା ବି ଦେହଉ,          �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଦେହଉଛନ୍�ି ଦେ ଦେ� କହନ୍�ି, 
      ପ�ଣି ଦେ �ାହା କହନ୍�ି ତାହା ଦେ କରିଦେବ;         ଦେ ଧାମି4କର ପ�ର କ୍ାର 
ାତା ପ�ଣି ଦେ 
�ଷଟ୍ମାନଙ୍କର 
ଣଡ୍ 
ାତା    । ବିଶୱ୍ା ର ଅଥ4

             ଦେହଉଛି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣାକ� ଧାମି4କ କରିବାକ� ଆମର ଅକ୍ଷମତାକ�  ୱ୍ୀକାର କରିବା ପ�ଣି ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ କା�4୍ୟଦେର ଆମର
             ହ �୍ ବ�କ� ପରିପଣୂ୍4ଣ କରା�ିବାକ� ଅନ୍ଦେୱଷଣ କରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ଶ�ନ୍ୟ ହ �୍ ବ� ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ� ଆ �। ପ�ଣି

    ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧାମି4କ ଦେହାଇଅଛ� ।

 "       କାରଣ ମୁଁ�  � ମାଚାର  ମବ୍ନ୍ଧଦେର ଲଜଜ୍ାଦେବାଧ କଦେର ନାହିଁ,        ଦେ�ଣ� ତାହା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଶୱ୍ା ୀ ପକ୍ଷଦେର ପରି�ର୍ାଣ ନମିନ୍ଦେ�
   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ି ଅଦେଟ ,   ପର୍ଥମ�ଃ �ିହ
ୂୀ ପକ୍ଷଦେର,    ଆଉମଧୟ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ପକ୍ଷଦେର      । ଦେ ଥିଦେର � ଈଶୱ୍ର
��୍ ଧାମି4କତା

  ପର୍କାଶି� ଦେହଉଅଛି ,    ତାହା ବିଶଵ୍ା ମ�ୂକ ଓ ବିଶଵ୍ା ଜନକ,  ଦେ�ପରି ଦେଲଖାଅଛ,ି"    ଧାମି4କ ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ବଞଚି୍ବ।"   ତାହା ଦେରାମୀୟ
   ପ� �୍କର ଗଦେବଷଣା ପର୍ବନ୍ଧ ଅଦେଟ,     ଦେ�ଉୁଁ ପ
 ବ�  ମ୍ରଣ କରା�ିବା ଉଚି�      । ପ�ଣି ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ �ାହାକି ୧:    ୧୮ ପ
ର� ୮
   ଅଧୟ୍ାୟର ଦେଶଷ ପ�4ୟ୍ନ୍� �ାଏ,              ପାଉଲଙ୍କର  ମ �୍ ବୟ୍ାଖ୍ୟା �ାହା ୧୬ ଓ ୧୭ ପ
ଗ�ଡି଼କଦେର  ବ� ବିଷୟର ବଣ୍4ଣନା ଅଛ।ି

୨.        ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ବୟ୍�ୀ� ଆଉ ଦେକହି ଧାମି4କ ନୁହୁଁନ୍�ି (୩:୧୮- ୩:୨୦)

            ଏହି ଗଦେବଷଣା ପର୍ବନ୍ଧ ବୟ୍କ୍� କରି ପାଉଲ ତାହାଙ୍କ ପର୍କୃ� ଅବ ଥ୍ା ଗଠନ କରିବାକ� ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି   । ଅଧୟ୍ାୟ ୧:  ୧୮
   ପ
ର� ଅଧୟ୍ାୟ ୩:             ୨୦ ପ
 ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ପାଉଲ ପର୍ମାଣ କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ବୟ୍�ୀ� ଧାମି4କ ଦେକହି ନାହିଁ   । �
ି

     ଧାମି4କତା ଦେକବ� �ୀଶ�ଙ୍କଠାର� ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ହଏୁ,       ଦେ�ଦେବ ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି  ଥ୍ାନଦେର ଧାମି4କତା ଦେହାଇପାଦେର ନାହିଁ    । ବିପରୀ�
ଉକ୍�ିଦେର:            �
ି ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ବୟ୍�ୀ� ଅନ୍ୟ ଦେଲାକମାଦେନ ଧାମି4କ ଅଟନ୍�ି ଦେ�ଦେବ ଧାମି4କତା ଦେକବ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ନୁଦେହୁଁ   ।

 ଦେ�ଣ� ୧:    ୧୮ ପ
ର� ୩:   ୨୦ ପ
 ପ�4୍ୟନ୍�,           ପାଉଲ ପର୍ମାଣ କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି ଦେ� �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ କା�4୍ୟ ବୟ୍�ୀ� ଅନ୍ୟ
  ଦେକହି ଧାମି4କ ନୁଦେହୁଁ।

     ପ�ଣି ଅଧୟ୍ାୟର ଦେଶଷ ପ�4ୟ୍ନ୍� ୧:  ୧୮ ପ
ଦେର,    “  ”    ପାଉଲ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ାଧାରଣ ପର୍କାଶନ ଦେବାଲି କହୁ ତାହା ଅନ୍ଦେୱଷଣ
କରନ୍�ି                 । ଏହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର  ଚୂନା ଦେ�  ବ�  ମୟର ଦେଲାକମାଦେନ ଜାଣନ୍�ି। ଏହା  ଚୂନା ଅଦେଟ �ାହା  ମ �୍ ଦେଲାକ

          ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଜାଣନ୍�ି କାରଣ ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ ଆଙ୍ଗ�ଠି ଛାପକ� ଦେଭୌ�ିକ ବିଶୱ୍ଦେର,      ତାରା ବ� ଦେର ଓଆକାଶଦେର ଓ
    ପର୍କୃ�ି ନଦିେଜ ପୃଥିବୀଦେର  ନ୍ନଦିେବଶି� କରିଅଛନ୍�ି,         ଦେ ନଜିକ�  ନ୍ନଦିେବଶି� କରିଅଛନ୍�ି ଏପରିକି ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ି କିଛି

        ବିଷୟ ବ� ଦେ
ଖିପାରିଦେବ ପ�ଣି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର କିଛି ବିଷୟ ବ� ଜାଣିପାରିଦେବ   । ଦେରାମୀୟ ୧:      ୧୯ ପ
ଦେର ଆରମଭ୍ କରି
ଦେ
ଖନ୍�� ,“     ଦେ�ଣ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ମବ୍ନ୍ଧଦେର �ାହା ଜ୍ଞା�ବୟ୍,     ତାହା ଦେ ମାନଙ୍କ ଅନ୍�ରଦେର ପର୍କାଶି� ଦେହାଇଅଛ;ି    ଈଶଵ୍ର �

     ଦେ ମାନଙ୍କ ନକିଟଦେର ତାହା ପର୍କାଶ କରିଅଛନ୍�ି        । ଜଗ�ର  ଷୃଟି୍ କାଳାବଧି ତାହାଙ୍କର ଅ
ୃଶୟ୍ ଗ�ଣ ମହୂ,    ଅଥ4ା�୍ ତାହାଙ୍କର
    ଅନା
ି ଅନନ୍� ଶକ୍�ି ଓ ଈଶୱ୍ର�ୱ୍,          ଷୃଟ୍ ବ �୍� ଗ�ଡି଼କ 
ୱ୍ାରା ଦେବାଧଗମୟ୍ ଦେହାଇ  ପ୍ଷଟ୍ ରଦୂେପ ପର୍�ୀୟମାନ

ଦେହଉଅଛ,ି   ଦେ�ପରି ଦେ ମାନଙ୍କର [        ଅଥ4ା�୍ �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ]     ଉ��୍ର ଦେ
ବାର ବାଟ ନ ଥାଏ ”।

    ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ି �ିଏ ଦେକୌଣ ିମଦେ� ବଞଚି୍ଅଛ,ି       ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହଦେର ଦେ ମାଦେନ ଦେକଉୁଁଠାଦେର ରହନ୍�� ନା କାହିଁକି,    �ିଦେନାଟି ବିଷୟ
   ନଶିଚି୍� ନମିନ୍ଦେ� ଜାଣନ୍�ି;            ଦେ�ପରି ଦେ ମାଦେନ  ଷୃଟି୍ଦେହାଇଥିବା କ୍ରମକ� ଦେ
ଖନ୍�ି ଦେ ପରି ଦେ ମାଦେନ ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ଈଶୱ୍ର,  ଦେ�

    ଷୃଟି୍କଦେଲ ଦେ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଟନ୍�ି            । ଦେ ମାଦେନ ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଦେ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ ଦେ ଈଶଵ୍ରୀୟ,    ଅଥ4ା�୍ ଦେ  ଷୃଟି୍ଠାର�
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  ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍�ି          । ପ�ଣି ଏହି  ବ� ଦେର  ଚିୂ� ଦେହଉଥିବା ଏକ �ୃ�ୀୟ ବିଷୟ ;        ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ି ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ଈଶୱ୍ର ବି
ୟ୍ମାନ
ଅଛନ୍�ି   । ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,    ପର୍କୃ� ନା �ି୍କମାଦେନ ନାହୁଁାନ୍�ି         । ଦେକୌଣ ି ପର୍କୃ�  ଦେବ4ଶୱ୍ର ବା
ୀମାଦେନ ନାହୁଁାନ୍�ି। ପର୍କୃ�

      ଜୀବବା
ୀମାଦେନ ନାହୁଁାନ୍�ି। ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ଈଶୱ୍ର ବି
ୟ୍ମାନ,        ଦେ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ପ�ଣି ଦେ  ଷୃଟି୍ଠାର� ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍�ି   । ପ�ଣି
  ପାଉଲ ��କ୍�ି କରନ୍�ି,            �
ବିା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ି ଏହା ଜାଣିଥିଦେଲ �ଥାପି ଦେକହି ଏହାକ� ପର୍�� ୟ୍��୍ର କଦେଲ ନାହିଁ   । ଦେ ମାଦେନ
                ଈଶୱ୍ର ଓ ତାହାଙ୍କ  ଷୃଟି୍ ବିଷୟଦେର ଦେବାଧଗମୟ୍ ଦେହାଇଥିବାର� ଦେ ମାନଙ୍କ ଉ��୍ର ଦେ
ବାର ବାଟ ନ ଥିଲା। ଆଉ ଦେ ମାଦେନ

  କଦେଲ ନାହିଁ।

ଦେ�ଣ�,       ଆମର ପାପ ପର୍�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�� ୟ୍��୍ର 
�ଇଗ�ଣ ଅଦେଟ       । ପର୍ଥମଟି ଦେହଉଛି ଦେ କ୍ଦେରାଧଦେର ପର୍�� ୟ୍��୍ର
   କରନ୍�ି। ଦେରାମୀୟ ୧: ୧୮ପ
,  “        କାରଣ ଦେ�ଉୁଁ ଦେଲାକମାଦେନ ଅଧମ4ଦେର  �ୟ୍କ� ପର୍�ିଦେରାଧ କରନ୍�ି,   ଦେ ମାନଙ୍କର  ମ �୍

        ଅପଵ�ିର୍ତା ଓ ଅଧମ4 ବିର�
ଧ୍ଦେର  ୱ୍ଗ4ର� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କ୍ଦେରାଧ ପର୍କାଶି� ଦେହଉଅଛି ” । ଦେ
ଖନ୍�� ,    ଆମର  ମ ୟ୍ା ଦେବୌ
ଧ୍ିକ
     କିମବ୍ା  ାମାଜିକ କିମବ୍ା  ାଂ କୃ୍�ିକ  ମବ୍ନ୍ଧଦେର ନୁଦେହୁଁ            । ଆମର  ମ ୟ୍ା ଦେନୈ�ିକ ଅଦେଟ। ଆମର  ମ ୟ୍ା ପାପ ଅଦେଟ ପ�ଣି

                  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର �ାହା  �ୟ୍ ଦେବାଲି ଜାଣ� ତାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ଅଧାମି4କତା 
ୱ୍ାରା 
ମନ କରିଥାଉ। ଦେ�ଣ� ଆମର
              ପାପ ପର୍�ି ଈଶୱ୍ର କ୍ଦେରାଧଦେର ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରନ୍�ି ଆଉ ତାପଦେର ଈଶୱ୍ର ଆମ ପାପକ� ଅଶ�ଚିତାଦେର  ମପ4ଣ କରି

           ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରନ୍�ି। ଏହା ଦେଘାଷା ଅଦେଟ �ାହାକି ଅବଶିଷଟ୍ ଦେରାମୀୟ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଗ�ି କଦେର,    ଏହା �ିନଥିର ପ�ନରାବୃ��ି୍ ଅଦେଟ  ।
   କିନ୍�� ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ ୧:   ୨୮ ପ
ଦେର ଦେ
ଖନ୍�� ,“ଆଉ,          ଦେ�ପରି ଦେ ମାଦେନ ଈଶୱ୍ର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକ� ଅ ୱ୍ୀକୃ�

ଦେହଦେଲ, [            ଷୃଟି୍ ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ପା� କରି ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଜ୍ଞା� ଦେହାଇଥିଦେଲ ],      ଦେ ହପିରି ଈଶୱ୍ର ଅନୁଚି� କମ4 କରିବା
     ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଭର୍ଷଟ୍ ମ�ିଦେର  ମପ4ଣ କଦେଲ      । ଦେ ମାଦେନ  ବ4 ପର୍କାର ଅଧମ4,
�ଷଟ୍ତା,ଦେଲାଭ,ହଂି ା,ଇଷ4ା,ବଧ,ବିବା
,ଛ�

  ଓ ମନ୍
ତାଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ;  ଦେ ମାଦେନ କଣ୍4ଦେଣଜପ,ନନି୍
କ,  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଘୃଣୟ୍ ”      । ପ�ଣି ତାଲିକା ଇ�ୟ୍ା
ି ଇ�ୟ୍ା
ଦିେର ଚାଲୁରଦେହ।
                ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ି କିଛି ନା କିଛି ବିଷୟ ବ� ଜାଣନ୍�ି। ଏହାକ� ଦେକହି ଜଦେଣ ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିନାହିଁ। ଦେ�ଣ�
              ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କ୍ଦେରାଧ ପର୍ମାଣି� ଦେହାଇଅଛି ପ�ଣି ଦେ ଆମକ� ଆମର ପାପର ଅଶ�ଚିତାଦେର  ମପ4ଣ କରିଅଛନ୍�ି ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

     ଏହି ଚକ୍ରାକାର ନମିନ୍ାଭିମ�ଖୀଦେର ଧରା�ାଇଅଛ� । ବ�ଝନ୍�� ,୧:      ୧୮ ପ
ଦେର ଆରମଭ୍ ଦେହାଇଥିବା ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍ ପର୍ବାହଦେର,  �ୀଶ�
୩:        ୨୧ ପ�4୍ୟନ୍� ଆକ ମି୍କ �ୀବର୍ ଶବ
୍ କରନ୍�ି ନାହିଁ         । ଦେ�ଣ� �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ବୟ୍�ୀ� ଏହା ହିଁ ଜଗ� ଅଦେଟ।

            �ହିଁଉ�ତ୍ାଦେର ୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପାଉଲ �ାହା କରନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ �ିହ
ୁୀ ଆଡକ� ବ� ଲି ପଡନ୍�ି     । କାରଣ ଏକ ଅଧୟ୍ାୟର
          ମ �୍ ପଥ ଦେ
ଇ �ିହ
ୁୀମାଦେନ କରତା�ି ଦେ
ଇ  ମମ୍�ି ପର୍କାଶ କରି କହଥିିଦେଲ,“ହୁଁ,      �ାଅ ଦେ ମାନଙ୍କ� ପାଉଲଙ୍କ ନକିଟକ�

ଆଣ             ”  ’  । �� ଦେମ ଠକ୍ି ଅଟ। ଦେ ହି ବିଧମ4ୀ ଦେଗାଷଠ୍ୀଗଣକ�। �� ଦେମ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକ� 
ଅି। ପ�ଣି ତା ପଦେର ୨:   ୧ ପ
ଦେର
    ପାଉଲ ଦେ ମାନଙ୍କ ଆଡକ� �ାଇ କହନ୍�ି,“     କିନ୍�� ଏକ ମିନଟି୍ ଅଦେପକ୍ଷା କର,     �� ଦେମ ଠକ୍ି  ମାନ ବିଷୟ ବ� କର�ଅଛ ” ।

            �ିହ
ୁୀମାଦେନ ଦେ�ଦେହ�� ଦେ ମାଦେନ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ  ୱ୍�ନ୍�ର୍ ଦେଲାକ ଅଟନ୍�ି ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ଦେ ମାନଙ୍କର ପାପ
         କ୍ଷମା ଦେହବ ତାହା ଭାବିଦେଲ। ଏବଂ ୨ ଅଧୟ୍ାୟ ମାଧୟ୍ମଦେର ପାଉଲ କହନ୍�ି,“     �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ପର୍ାପ�୍ କର ନାହିଁ,   ପର୍ାପ�୍ କର

କି?       �
ି ପାପ କରିବା ଅଣ�ିହ
ୂୀମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଭ�ଲ୍ ଅଦେଟ,         ଦେ�ଦେବ ପାପ କରିବା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ମଧୟ୍ ଭ�ଲ୍ ଅଦେଟ   ।
              କାରଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର ମ�ଖାଦେପକ୍ଷା ନାହିଁ । ପ�ଣି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର �� ମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ଜାଣ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍
        ”ତାହାର ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିନାହୁଁ। �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ଅଧାମି4କ ଅଟ।

’    ତା ପଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଧୟ୍ାୟ ୩:              ୯ ପ
କ� ପର୍ଦେବଶ କର� ଆଉ ପାଉଲ ତାହାଙ୍କ ପର୍କୃ�  ଥ୍ି�ିର ଏହି ପର୍ଥମ ଭାଗ ଦେଶଷ
  କରି ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି             । ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଏହା ଅଦେପକ୍ଷାକୃ� ଅନ୍ଧକାରର ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ମଧୟ୍ର� ଅନ୍ୟ�ମ ଅଦେଟ। ଏହା ପ�ରା�ନ

                ନୟିମ ଗ�ଣଲ୍ଦେ�ଖର ଏକ ତାର ଅଦେଟ କାରଣ ପାଉଲ ଏହି କଥାକ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବ�ିଷଠ୍ ପର୍ଚ�ି� ଢ଼ଙ୍ଗଦେର ଗଠନ କରିବାକ�
        ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଛନ୍�ି ଦେ� �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ବୟ୍�ୀ� ଦେକହି ମଧୟ୍ ;     ଗ୍ରୀକ୍ କିମବ୍ା �ିହ
ୂୀ ଧାମି4କ ନୁଦେହୁଁ     । ଦେ କହବିାକ� �ାଆନ୍�ି

ଦେ�,“       �ିହ
ୁୀ ଓ ଗ୍ରୀକ୍  ମ ଦ୍େ� ଦେ� ପାପର ଅଧୀନ,   ଦେ�ପରି ଦେଲଖା ଅଛ:ି ‘   ଧାମି4କ ଦେକହି ନାହିଁ,ନା,    ଜଦେଣ  �
ଧ୍ା ନାହିଁ ;  ଦେ� ବ� ଦେଝ,ଏପରି
 ଦେକହି ନାହିଁ;    ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଅନ୍ଦେୱଷଣ କଦେର,   ଏପରି ଜଦେଣ ନାହିଁ     । ଦେ ମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ବିପଥଦେର �ାଇଅଛନ୍�ି;   ଏକ  ାଙ୍ଗଦେର

 ଅକମ4ଣୟ୍ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି;    ଦେ�  �କମ4 କଦେର,   ଏପରି ଦେକହି ନାହିଁ, ନା,    ଏପରି ଜଦେଣ ଦେହଦେଲ ନାହିଁ     । ଦେ ମାନଙ୍କ କଣଠ୍ ଉନ୍ମ�କ୍�
 ମାଧି;      ଦେ ମାଦେନ ଆପଣା ଆପଣା ଜିହ୍ୱାଦେର ଛ�ନା କରିଅଛନ୍�ି,      ଦେ ମାନଙ୍କ ଓଷଠ୍ �ଦେ� କା� ପ4ର ବିଷ ଅଛ;ି   ଦେ ମାନଙ୍କ ମଖୂ

   ଅଭିଶାପ ଓ କଟ� ତାଦେର ପଣୂ୍4ଣ;     ଦେ ମାନଙ୍କ ପା
 ରକ୍�ପା� କରିବାକ� 
ର୍��ଗାମୀ;     ଦେ ମାନଙ୍କ ପଥଦେର ବିନାଶ ଓ କ୍ଦେ�ଶ,  ପ�ଣି
     ଶାନ୍�ିର ପଥ ଦେ ମାଦେନ ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ          ”      । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଭୟ ଦେ ମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗଦେର ନ ଥାଏ। ଏହା ଦେ ହି ଜୀବନ ଅଦେଟ �ାହା

      �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ବୟ୍�ୀ� ଦେ
ଖା�ାଏ କାରଣ ଦେକହି ନୁଦେହୁଁ,   ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ ନଜିର,         �କମ4 କରିପାରିଦେବ �ାହା ଧାମି4କ ଦେହବା
    ନମିନ୍ଦେ� ଆବଶୟ୍କ ଏପରି ଦେକହି ନାହିଁ    । ଦେକହି ନାହିଁ।

           �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକବ�ଆମର ପର୍�ିବା ୀମାନଙ୍କ� ଈଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ�ପରି ଦେ
ଖନ୍�ି ତାହା ଦେ
ଖିବାକ� ଶିଖିପାରିବା   ।
            �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକବ� ଚ�ଚଚି୍�ର୍ 
ଶ4ନଶାଳା ଛାଡ� ଥିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଈଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ�ପରି ଦେ
ଖନ୍�ି ତାହା

                ଦେ
ଖିବାକ� ଶିଖି ପାରିବା । ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ� ଦେମାର ପର୍ବୃ��ି୍ ଦେମାର ପର୍�ିବା ୀମାନଙ୍କ� ଦେ
ଖିବା ପ�ଣି �ିବା ଅଦେଟ,“   ଦେ ଜଦେଣ
  �ନ୍
ର  ାଥି;     ଦେ ନଜି  �୍ର୍ୀଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି,    ପିଲାମାନଙ୍କ  ହ�ି  ମୟ ବିତାନ୍�ି ”    । �ାହା  ବ� ବା �୍ବ ଦେହାଇପାଦେର,  କିନ୍�� ଓଃ

    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଚକ୍ଷ�ଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟ ଦେ
ଖିବା;  ’     କାରଣ ତା ପଦେର �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଚାହିଁଥାଉ,    �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
କରିପାରିବା,         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଛି ଦେ
ଖିବା ତାହା ଅନ୍ଧକାର ଓ ଅଶ�ଭ ଓ ନକ4-  ବଙ୍କା ଅଦେଟ  ।  ି.     ଏ ୍ ଲୁଇ ଙ୍କ ଦେଗାଟିଏ ପ� �୍କଦେର

                ଏକ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ ରା ତ୍ାର ପାଶ୍4ୱପଥଦେର ଚାଲୁ ଥିବା ବିଷୟଦେର କହନ୍�ି ଓ କାମନା କରି ଦେ ଦେଲାକମାନଙ୍କ�
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    ଦେ
ଖିପାରନ୍�ି ଦେ�ପରି ଈଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ
ଖନ୍�ି            । ଦେ ମାଦେନ ଦେକଦେ� ଅ �ନ୍
ର ଓ ଅନ୍ଧକାର ଦେହଦେବ। କାରଣ ଭପୃୂଷଠ୍ଦେର
                  ଦେ ମାଦେନ ଭୟଙ୍କର ଓ ଧୱ୍ଂ ଓ ଲୁଣଠ୍ନ କର�ଥିବା  କାଦେଶ ନୁଦେହୁଁ ମା�ର୍ ଦେ ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟ ଅନ୍ଧକାର ଓ ଅଶ�ଭର କାରଣ

     କାଦେଶ ଦେ ମାଦେନ ଧାମି4କ ନୁହନ୍�ି।

                   ବଷ4 ମହୂମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ବଷ4 ବିଷୟଦେର ମୁଁ�  ମ୍ରଣ କଦେର ଦେ� ଦେ�ଉୁଁ ବଷ4 ମହାବି
ୟ୍ା�ୟଦେର ମୁଁ� ଦେରାମୀୟପ� �୍କ ଶିକ୍ଷା
ଦେ
ଉଥିଲି,                 ଆମର ଅଦେନକ ଦେବୈଦେ
ଶିକ ଅ
�ବ
� ଛା�ର୍ ଥିଦେଲ ପ�ଣି ଶଦ୍େରଣୀ ପଦେର ଜଦେଣ ��ବା ହନି୍
� ଛା�ର୍ ଦେମା ପାଖକ� ଆ ି
କହଦିେଲ,“        ତାହା ବା �୍ବ କି �ାହା ଆପଣ ଦେମା ବିଷୟଦେର ଭାବ�ଅଛନ୍�ି?”          ଏହା ଦେ ହି  ମୟ ବ� ମଧୟ୍ର� ଏପରି ଏକ  ମୟ ଥଲିା

      ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �� ଦେମ ଏକ 
ୀଘ4 ନଶିୱ୍ା ଦେନଇ କ�ହନ୍�ି,“            ପର୍କୃ�ଦେର ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର କି ଦେ�  ମ �୍ ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ଖ
ନ ି�ୃ,    ଏହାର  ମ �୍ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କଠାର�,       ଆଉ ଏହାର  ମ �୍ ବିଷୟ ବା �୍ବ ଅଦେଟ କି?”     �
ଚି ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ ଦେମା

   ଅନ୍�ର କହବିାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଲା,“ନା,       ମୁଁ� ତାହା ଆଦେ
ୌ ବିଶୱ୍ା କଦେର ନାହିଁ       ”    । ମୁଁ� ଭାବ�ଛି �� ଦେମ ଜଦେଣ  �ନ୍
ର ବୟ୍କ୍�ି। ଆଉ ଦେ ଥିଦେଲ।
  ପ�ଣି ମୁଁ� କହଲିି,“     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� �� ମର ହ
ୃୟକ� ଦେ
ଖନ୍�ି,        �
ି �� ଦେମ ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ରକ୍� 
ୱ୍ାରା ଧାମି4କ ଦେହାଇ ନାହୁଁ,  ଦେ�ଦେବ
   �� ଦେମ ପର୍କୃ�ଦେର ଦେ ହି ଅଟ ”               । ଜଦେଣ ୧୮ ବଷ4 ବୟ କ୍ ଦେବୈଦେ
ଶିକ ଅ
�ବ
� ଛା�ର୍ଙ୍କ� କହବିା  ହଜ କଥା ନୁଦେହୁଁ। କିନ୍�� ଏହା

         ଦେହଉଛି �ାହା ବାଇବଲ ନକ4ଗାମୀ ଦେହବାକ� �ାଉଥିବା �� ମର ପର୍�ିଵା ୀ,    �� ମର ବନ୍ଧ�ମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର କଦେହ    । ଈଶୱ୍ର ଦେ�ପରି
            ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ
ଖନ୍�ି �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ ପରି ଦେ
ଖିପାରିବା। ଧାମି4କ ଦେକହି ନାହିଁ ,ନା,   ଜଦେଣ  �
ଧ୍ା ନାହିଁ।

୩.     � ମାଚାରର ମ�ଖୟ୍ ବିଷୟ ( ୩:୨୧-   ୨୬ )

ପାଉଲ,   ତାହାଙ୍କ ଉନ୍ନ�କରଣ କା�4୍ୟଦେର,         ତାହାଙ୍କ ଗଦେବଷଣା ପର୍ବନ୍ଧର ପର୍ଥମ ଭାଗ ପର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍�ି ଦେ�
        ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ବୟ୍�ୀ� ଆଉ ଧାମି4କତା ନାହିଁ ପ�ଣି ଅଧୟ୍ାୟ ୩:୨୧-  ୨୬ ମଧୟ୍ଦେର,       ପାଉଲ 
ଶ4ାଇବାକ� ବ� ଲି ପଡନ୍�ି ଦେ� �ୀଶ�
    ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ଧାମି4କତା ଉପଲବଧ୍ ଅଛି            । ଏହା ଦେରାମୀୟ ପ� �୍କରମ�ଖୟ୍ ବିଷୟ ଅଦେଟ । �� ମ ବାଇବଲଦେର ଗ�ର��ୱ୍

            
ଆି�ିବା ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ପ
 �ଦେ� ଗାର ଦେ
ବା ଓ 
ୃଷଟି୍ ଦେଗାଚର ଦେହବା ଉଚି�।୍

କ.  ଧାମି4କତା

             ପାଉଲ 
ୃଢ଼଼ତା  ହ କହି ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି ଦେ�  � ମାଚାର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ମ �୍ ଧାମି4କତା ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ    । ୨୧ ପ
,“  କିନ୍�� ଏଦେବ
      ଦେମାଶାଙ୍କ ବୟ୍ବ ଥ୍ା ବୟ୍�ୀ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧାମି4କତା ପର୍କାଶି� ଦେହାଇଅଛ,ିଆଉ,      ତାହା ବିଷୟଦେର ଦେମାଶାଙ୍କ ବୟ୍ବ ଥ୍ା ଓ

    ଭାବବା
ୀମାନଙ୍କ ଧମ4ଶା �୍ର୍  ାକ୍ଷୟ୍ ଦେ
ଉଅଛି [         ପ�ରା�ନ ନୟିମ ଅନ୍��ଃ ପକ୍ଦେଷ ଆମକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧାମି4କତା ଆଡକ�
   ଚିୂ� କଦେର ]             �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା 
ୱ୍ାରା ଦେ�ଉୁଁ  ମ ଦ୍େ� ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�

   ଇଶଵ୍ରଙ୍କର ଧାମି4କତା ପର୍କାଶି� ଦେହାଇଅଛି ”         ।  � ମାଚାର 
ଶ4ାଏ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧାମି4କ ଦେହାଇଅଛ� । �ିଦେନାଟି ବିଷୟ।

ପର୍ଥମ�ଃ,     ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧାମି4କ ଦେହାଇଅଛ� ,         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା କର� ତାହା 
ୱ୍ାରା ନୁଦେହୁଁ ମା�ର୍ �ାହା
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର�               । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାଦେବ ବିଶୱ୍ା କରି ଧାମି4କ ଦେହାଇଅଛ� ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଦେହଉଛନ୍�ି ଦେ �ିଏ

                   ଦେ କହନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ ଦେହଉଛନ୍�ି ଦେ �ାହା କହନ୍�ି ଦେ ତାହା କରିଦେବ। ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭ ଧାମି4କ ଦେହାଇଅଛ�
                ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆଦେମ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� �ୀଶ� ଦେହଉଛନ୍�ି ଦେ �ିଏ କ�ହନ୍�ି ଏବଂ ଦେ କିଏ ଓ ଦେ କଣ କରିଅଛନ୍�ି,    ଦେ �ାହା କହଦିେଲ

  ତାହା ଦେ କରିଥିଦେଲ     । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ କହଦିେଲ,“   ମାପ�୍ ଦେହଲା,”          �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ତାହା ବିଶୱ୍ା କର� କି?


ୱି୍�ୀୟ�ଃ,           � ମାଚାର 
ଶ4ାଏ ଦେ� �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧାମି4କ ଦେହାଇଅଛ�     । ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର
               �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ କ୍ର�ଶଦେର �ାହା କଦେଲ ଦେ ଥି ପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧାମି4କ ଦେହାଇଅଛ� । ଉପ��କ୍� ବିଷୟ ବିନା ବିଶୱ୍ା ଦେକବ�
   �� ମକ� ନକ4 ପ�4ୟ୍ନ୍� ପହଞଚ୍ାଇବ,ଠକ୍ି?      ଚଦ୍େଚାଟତା �� ମକ�  ୱ୍ଗ4କ� ଦେନଇ�ିବ ନାହିଁ      । ଦେଲାକମାଦେନ ଆନ୍�ରିକତାର  ହ�ି ଭ�ଲ୍

                 ଦେହାଇପାରନ୍�ି। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବହବୁା
ୀମାଦେନ ନହୁଁ�। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ� ଅଦେନକ ପଥ ବ� ନାହିଁ କାରଣ ଦେକବ� ଦେଗାଟିଏ କ୍ର�ଶ
              ଅଛି �ାହା ମନ୍
ରିଦେର ବିଦେଛ
 ବ �୍ର୍କ� ଅଧାଦେର ଚିରିଦେ
ଲାଆଉ ପିତା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ� ଆମକ�  ିଧା �ଖ ପର୍ଦେବଶ

             କରାଇଲା। ଆମର ବିଶୱ୍ା �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ରହବିା ଆବଶୟ୍କ କାରଣ ଆଉ ଦେକୌଣ ି ନାମଦେର ମ�କ୍�ି ନାହିଁ,   ପ�ନମି4�ନ
ନାହିଁ,   ଧାମି4କ ଗଣନା ନାହିଁ        । କାରଣ �ାହା 
ୱ୍ାରା ଆମଭ୍ମାନକ� ପରି�ର୍ାଣ ପାଇବାକ� ଦେହବ,     ଆକାଶ �ଦେ� ମନୁଷୟ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର

     ଆଉ ଦେକୌଣ ି ନାମ 
ଆି�ାଇ ନାହିଁ   । ପଦ୍େରରି� ୪:  ୧୨ ପ
            । ଦେ�ଣ� ଏହା ବିଶୱ୍ା ଅଦେଟ। ଏହା �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା 
ଅଦେଟ।

�ୃ�ୀୟ�ଃ,     ଏହା  ମ �୍ଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ବିଶୱ୍ା ଅଦେଟ         । ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଧାମି4କତା ଉପଲବଧ୍
            ଅଦେଟ। ଦେକୌଣ ି ଜା�ିଗ� ପର୍�ିବନ୍ଧକ କ� ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ପର୍କାରର ପର୍�ିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ�  ମାନ

       ଦେନୌକାଦେର ଅଛ� । ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧାମି4କତା ଉପଲବଧ୍ ହଏୁ,       କିନ୍�� �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଉପ��କ୍� ବିଷୟ ଉପଦେର
     ବିଶୱ୍ା ଓ ଏହା  ମ �୍ଙ୍କ ପାଇୁଁ,   �ିହ
ୁୀ ଏବଂ ଅଣ-   �ିହ
ୁୀମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଉପଲବଧ୍।

  ପାଉଲ ��ପ୍ଦେର କ'   ଣ କରନ୍�ି,          ଦେ ନଜିକ� ପ�ନରାବୃ��ି୍ କରନ୍�ି କିନ୍�� ଦେ ଏହାକ� ବିପରୀ� କ୍ରମଦେର କରନ୍�ି     । ଦେ�ଣ� ଦେ 
କହନ୍�ି,“    କାରଣ ଦେକୌଣ ି ପର୍ଦେଭ
 ନାହିଁ,     କାରଣ  ମ ଦ୍େ� � ପାପ କରିଅଛନ୍�ି,     ପ�ଣି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ ରହ�ି ଦେହାଇଅଛନ୍�ି, 

   ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ ବିନା ମଲ୍ୂୟଦେର,  ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହଦେର,     ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ଦେ�ଉୁଁ ମ�କ୍�ି ଅଛ,ି    �
ୱ୍ାରା ଧାମି4କ ଗଣି�
ହଅୁନ୍�ି            ”   । �ାହାଙ୍କ� ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ ରକ୍�ଦେର ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ପର୍ା�ଶଚି୍� ବ�ି ରଦୂେପ ପର୍
ଶ4ନ କରିଅଛନ୍�ି। ବାଇବଲଦେର
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                   ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍ ଦେ�ରପୂ ଗାଢ଼଼ ଦେ ରପୂ ତାହା ଗାଢ଼଼ ଅଦେଟ। ଦେ ଦେ�ରଦୂେପ ଏହା କହି ପାରିଦେବ ଦେ ରଦୂେପ ଏହା 
ୃଢ଼଼ବ
ଧ୍ ଅଦେଟ।
       ପାଉଲ �ାହା କହଛୁନ୍�ି ଆ ନ୍�� ତାହା ଦେଖାଲି ବାହାର କରିବା।

  ପାପ ଆମ  ମ �୍ଙ୍କ�,    �ିହ
ୁୀ ଓ ଅଣ-�ିହ
ୁୀ,    ଆଦେମରିକୀୟ ଓ ଅଣ-ଆଦେମରିକୀୟ,    ଦେଗାରା ଓ ଅଣ-ଦେଗାରା,     ଧନୀ ଓ ଗରିବକ�
   ଦେଗୌରବ ରହ�ି କରିଅଛି :    ପାପ ବାପଟି୍ଷଟ୍ ଓ ଅଣ-     ବାପଟି୍ଷଟ୍ଙ୍କ� ଦେଗୌରବ ରହ�ି କରିଅଛ;ି       ପାପ ଆମ  ମ �୍ଙ୍କ� ଦେଗୌରବ ରହ�ି
      କରିଅଛି �ାହା ଈଶୱ୍ର ଆମକ� କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା କରିଥିଦେଲ  । ଏଣ�,       �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହବାକ� �ାଉ ,   �
ି ଆମକ�

  ଧାମି4କ ଦେହବାର ଅଛ,ି            ଦେ�ଦେବ ଏହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� କରିବାକ� ପଡି଼ବ କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେଗୌରବ ପର୍ାପ�୍ ପାପୀମାଦେନ ଏହା
 କରିପାରିବା ନାହିଁ           । ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଧାମି4କ ଗଣି� ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ 
ୱ୍ାରା ଅଦେଟ,  ଅନୁପ��କ୍� ଅନୁଗ୍ରହ,   ଏକ 
ାନ  ୱ୍ରପୂ   । ମୁଁ�

                 ନଜିକ� ରକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। �� ଦେମ ନଜିକ� ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ ନାହିଁ। �
ି ଆମଭ୍କ� ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହବାର ଅଛ;ି   �
ି ଆମଭ୍କ�
    ନଦିେ
4ାଷୀ ଦେବାଲି ଦେଘାଷଣା କରା�ିବାର ଅଛ,ି             ଦେ�ଦେବ ଆମଭ୍ ନମିନ୍ଦେ� ଏହା କରିବାକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କର ଆବଶୟ୍କତା ଅଛ।ି

    ଦେଲାକମାଦେନ ତାହା ପ ନ୍
 କରନ୍�ି ନାହିଁ,    ଦେ ମାଦେନ ପ ନ୍
 କରନ୍�ି କି?     ଜଗ� ବା�୍4ତାକ� ପ ନ୍
 କଦେର ନାହିଁ,   ଦେ�ଦେହ�� ଦେ ମାଦେନ
      ଦେ ମାନଙ୍କର ପାପର ��ନ୍ ଦେନଇ ପାରନ୍�ି ନାହିଁ,       ଦେ ମାଦେନ �ାହା କିଛି ଭାବିବାକ� ଚାହାନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛ,ି    ଆମଭ୍ ନମିନ୍ଦେ�
   ଈଶୱ୍ରଙ୍କର ତାହା କରିବାର ଅଛି             । ଦେ�ଣ�କରି  � ମାଚାରର ବା�୍4ତା  ମବ୍ନ୍ଧଦେର ଲଜଜ୍ୟ୍ାଦେବାଧ ଦେହବାର ଏପରି ପର୍ବୃ��ି୍ ଅଛ,ି 

       ’    କାରଣ ଏହା ଜଗ� �ାହା ଶିକ୍ଷା 
ଏି ତା ର ଠକ୍ି ବିପରୀ� ଅଦେଟ          । �ଥାପି �
ି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହବାର ଥିଲା,ଦେ�ଦେବ
    ଏହା ଆମଭ୍କ� ଦେ
ବାକ� ପଡିଥଲିା,               ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଏହି କାରଣ ଦେହ�� ନୁଦେହୁଁ ବରଂ ଈଶୱ୍ର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ 
ୟା�ୁ

   ଈଶୱ୍ର ଦେହାଇଥିବା ଦେହ��        ’      । ଆଉ ଦେ ହି 
ାନ କ ଣ �ାହା ଈଶୱ୍ର ଧାରଣ କରନ୍�ି ?       ଏହା ମ�କ୍�ିର 
ାନ �ାହା ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କ
  
ୱ୍ାରା  ମଭ୍ବ ଦେହାଇଅଛ;ି      କ୍ର�ଶଦେର ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା  ମଭ୍ବ ଦେହଲା।

ଖ.  ମ�କ୍�ି

           ମ�କ୍�ି 
ୱି୍�ୀୟ ରପୂକ ଅଦେଟ �ାହା ପାଉଲ ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହବା ପଦେର ବୟ୍ବହାର କର�ଅଛନ୍�ି       । ଏହା ଏକ ରପୂକ ଅଦେଟ ଦେ�
  “ ”  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେଲାକମାଦେନ ମ�କ୍�ି ଶବ
୍ ଶ�ଣ�ଥିଦେଲ,       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଏକ 
ା ବଜାର ବିଷୟଦେର ଭାବ�ଥିଦେଲ    । କାରଣ �
ି

  �ୀଶ� କହଦିେଲ ଦେ�,      ଦେ ଦେକହି ଜଣକ� ମ�କ୍� କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,         ଦେ ମାଦେନ ଭାବ�ଥିଦେଲ ଦେ� ଆପଣ ନଗର ଦେକନ୍
ର୍କ� କିମବ୍ା ନଗର
  
ୱ୍ାରକ� ଓହ୍ଲାଇବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,        ପ�ଣି ଆପଣ ଜଦେଣ 
ା କ� ମ�କ୍� କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି        । �ାହା �� ଦେମ ଜଦେଣ 
ା କ� ମ�କ୍�
                  କରିବାକ� �ାଉଅଛ। ପ�ଣି ଏହି ମ�କ୍�ିର ଧାରଣା  ହ�ି 
�ଇଟି ଧାରଣା  ଂ��କ୍� ଅଛ।ି ପର୍ଥମଟି ଦେହଉଛି ଏକ ମଲ୍ୂୟ ପର୍
ାନ
            କରା�ାଏ ଆଉ 
ୱି୍�ୀୟଟି ଦେହଉଛି  ୱ୍ାଧୀନତା ପର୍ାପ�୍ ହଏୁ। ମ�କ୍�ିର ରପୂକ 
ା ବଜାର ବିଷୟଦେର;  ମଲ୍ୂୟ ପର୍
ାନ,   ୱ୍ାଧୀନତା

  ହା ଲ ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ                 । ପ�ଣି ଦେ�ଉୁଁ ମଲ୍ୂୟ 
ଆି�ାଇଥଲିା ତାହା ଦେମଷଶାବକଙ୍କ ରକ୍� ଅଦେଟ। ଆଉ  ୱ୍ାଧୀନତା ପର୍ାପ�୍ ଲାଭ
        ଅଦେଟ �ାହା �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ପାପର ଶକ୍�ିର� ପାଇଅଛ� ।

 ଦେ�ାହନ ବନୟିାନ୍,     “  ” ଜଦେଣ ମନୁଷୟ୍ ଦେ� �ୀଥ4�ା�ର୍ୀଙ୍କ ପର୍ଗ�ି ଦେଲଖିଥିଦେଲ,ତା'      ଙ୍କ ଜୀବନଦେର ପାପ  ହ�ି  ଂଘଷ4 କରିଥିଦେଲ; 
 ଦେ ତା'      ଙ୍କର ଅ�ୀ�ର ପାପ 
ୱ୍ାରା ଅଭିଭ�ୂ ଦେହାଇଥିଦେଲ    । ଈଶୱ୍ର ତା'          ଙ୍କ� କିପରି ଧାମି4କ କରି ପାରିଦେବ ତାହା ଦେ  ର� ଭାବଦେର
  ବ� ଝି ପାରିଦେଲ ନାହିଁ      । ଆଉ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଦେରାମୀୟ ୩:            ୨୪ ପ
କ� ଆ ିଦେଲ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ କହଦିେଲ ଦେ� ଏହା ଦେ ହି ପ
 ଅଦେଟ
 �ାହା ତା'      ଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�  ବ� କିଛି ଉନ୍ମ�କ୍� କରିଅଛି       । ଦେମାଦେ� ବନୟିାନଙ୍କ ଏକ ଉ
ଧୃ୍� ଦେନବାକ� 
ଅିନ୍�� , “    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଜଦେଣ

         ବୟ୍କ୍�ି ଭାବଦେର 
�ଃଖ
ାୟକ ଅବ ଥ୍ାଦେର ମୁଁ� ଗୃହଦେର ଉପର -   �� ଦେହାଇ ଚାଲୁଥିଲି,      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେମା
 ହ
ୃୟକ� ଧରିଥିଲା: “               ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କ ଠାଦେର ଥିବା ମ�କ୍�ି 
ୱ୍ାରା �� ଦେମ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ 
ୱ୍ାରା ମ�କ୍� ଭାବଦେର ଧାମି4କ ଗଣି�

ଦେହାଇଅଛ ”                      । କିନ୍�� ଓଃ ଏହା କି ଏକ ନୂ�ନ 
ଗି ଦେମା ଉପଦେର ଆଣି ଦେ
ଇଛ।ି ବ�୍4�ମାନ ମୁଁ� ଦେ�ପରି କିଛି ଅଶାନ୍�ିଜନକ ନ
ିର୍ା ଓ
                    ୱ୍ପନ୍ ମଧୟ୍ର� ଜାଗ୍ର� ଥିଲି ଦେ ପରି ଏହି  ୱ୍ଗ4ୀୟ ବାକ୍ୟ ଶ�ଣିବା ପରି  ଦେ� ଦେ�ପରି ମୁଁ� ଏହା ଶ�ଣିଥିଲି ଦେ� ଏହା ଦେମାଦେ�
     ଏହପିରି ବୟ୍ାଖୟ୍ା କରିଥିଲା [  ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,      ଏହା ହିଁ ଦେ ଦେରାମୀୟ ୩:   ୨୪ ଶ�ଣିଦେଲ ], 'ପାପୀ,      �� ଦେମ ଭାବ�ଛ ଦେ� �� ମର 
�ବ4�ତା

       ଦେହ�� ମୁଁ� �� ମର ପର୍ାଣକ� ରକ୍ଷା କରି ପାରିବି ନାହିଁ?  କିନ୍�� ଦେ
ଖ,           ଦେମାହର ପ��ର୍ ଦେମା ପାଖଦେର ଅଛି ପ�ଣି ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର
 
ୃଷଟି୍ପା� କଦେର,   �� ମ ଉପଦେର ନୁଦେହୁଁ      । ମୁଁ� ଦେ�ପରି ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର  ନ୍ଦେତାଷ,       ଦେ ହି ଅନୁ ାଦେର ମୁଁ� �� ମ  ହ�ି କା�4୍ୟ କରିବି ’” ।

               ମ ଦ୍େ� � ପାପ କରିଅଛନ୍�ି ପ�ଣି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ ରହ�ି ଦେହାଇଅଛନ୍�ି ଆଉ ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ଥିବା ମ�କ୍�ି
         ମାଧୟ୍ମଦେର ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ 
ୱ୍ାରା ଏକ 
ାନ  ବ୍ର�ଦେପ ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି।

ଗ.  ପର୍ାୟଶଚି୍��୍ ୱ୍ରପୂ

      କିନ୍�� �ୀଶ� କିପରି ଆମକ� ମ�କ୍� କରିବାକ� ଗଦେଲ?      ଦେ ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର କ୍ର�ଶଦେର ତାହାଙ୍କ ରକ୍�,  ତାହାଙ୍କ ରକ୍�
ୱ୍ାରା, 
     ପର୍ାୟଶଚି୍��୍ବ�ି ୱ୍ରପୂ ଦେହାଇ ଦେ ଆମକ� ମ�କ୍� କଦେଲ          । ପର୍ାୟଶଚି୍��୍ ୱ୍ରପୂ �ୃ�ୀୟ ରପୂକ ଅଦେଟ �ାହା ପାଉଲ ଏହି

                ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶଦେର ବୟ୍ବହାର କର�ଅଛନ୍�ି। ଏହା ଏକ ରପୂକ ଅଦେଟ �ାହା ବ�ିପାଇୁଁ ଉ
ଧ୍ଷିଟ୍ ପ
ଧ୍�ିର� ଆ ିଅଛ।ି ଏହା ହିଁ �ାହା ଘଦେଟ
           ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ପଶ�ର ଗଳା କାଟ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� କ୍ର�ଶଦେର ମୃ�� ୟ୍ ବରଣ କଦେଲ,    ତାହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା     । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ�

    ଦେଲବୀୟ ପ� �୍କ ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କର�ଥିଲି,            ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହି କ୍ରମଦେର ମୁଁ� ଅଦେନକ ମା ପଦୂେବ4 ଏହା ଉପଦେର ପର୍ଚାର
କରିଥିଲି।

     ‘    ’     ଆଉ ଦେମାଦେ� ଏକ ଗ୍ରୀକ୍ ମୁଁ� 
� ଃଖି� ଅଦେଟ ଶବ
୍ ବୟ୍ବହାର କରିବାର ଅଛି    “ ”    । ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ
୍ ହଲିାଷଦ୍େଟରିଅନ୍ ଅଦେଟ। ପ�ଣି
                ମ ୟ୍ା ଦେହଉଛି ଦେ� ଆମର ଇଂରାଜୀଦେର ଦେକୌଣ ି ଶବ
୍ ନାହିଁ �ାହା ହଲିାଷଦ୍େଟରିଅନର ଅଥ4କ� �ଦେଥଷଟ୍ ଭାବଦେର ଅନୁବା
 କଦେର।
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               ହଲିାଷଦ୍େଟରିଅନ ପର୍ାୟଶଚି୍�ର ଧାରଣା ଅନ୍�ଭ4�କ୍� କଦେର। ପ�ଣି ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� କ୍ର�ଶଦେର ମୃ�� ୟ୍
  ଦେଭାଗ କଦେଲ,         ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ତାହାଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ର ପର୍ାଥମିକ ବିଷୟ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ନ
ି୍4ଦେଧଶି� ଥଲିା        । ପ�ଣି ଏହା ଧାରଣା ଅଦେଟ

               ଦେ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କ୍ଦେରାଧକ� ଶାନ୍� କଲା। ଦେ�ଦେହ�� ଈଶୱ୍ର ପର୍କୃ�ଦେର ପାପଦେର ପାଗ� ଥିଦେଲ ଆଉ ଦେ�ଣ�
ହଲିଷଦ୍େଟରିଅନ୍,              ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ବ�ି
ାନ ଓ ମୃ�� ୟ୍ ଏକ ପର୍ାୟଶଚି୍� ୱ୍ରପୂ ଦେହଲା କାରଣ ଏହା  ଥ୍ିର ଦେହାଇଥିଲା,  ଏହା

 ପର୍�� ୟ୍��୍ର କଲା,     ଏହା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ କ୍ଦେରାଧର ��ନ୍ ଦେନଲା।

           ଆହରିୁ ମଧୟ୍ ହଲିଷଦ୍େଟରିଅନର ଧାରଣାଦେର ଥିବା କ୍ଷ� ହିଁ ପର୍ାୟଶଚି୍�ର ଧାରଣା ଅଦେଟ     “  ” । ପ�ଣି ଇଂରାଜୀ ପର୍ାୟଶଚି୍��୍ ଶବ
୍
                    କଦେହ ଦେ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ କ୍ର�ଶଦେର �ାହା କରିଥିଦେଲ ତାହା ମଧୟ୍ �� ମ ଓ ଦେମା ପର୍�ି ନ
ି୍4ଦେ
ଶି� ଥଲିା। ପ�ଣି ଖର୍ୀଷଟ୍ କ୍ର�ଶଦେର �ାହା

                 କରିଥିଦେଲ �ହିଁ  କାଦେଶ ଆମର ଦେ
ାଷ ଭାବନା ବ� 
ୂର ଦେହାଇ�ାଇ ଅଛ।ି ପାପ ବିର�
ଧ୍ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କ୍ଦେରାଧ ଶାନ୍�
ଦେହଲା,   ପର୍ାୟଶଚି୍� ୱ୍ରପୂ ଦେହଲା,             ଆଉ ଫ� ୱ୍ରପୂ ଆମର ଦେ
ାଷ ଓ ଆମର ଦେ
ାଷ ଭାବନା ପର୍କୃ�ଦେର ଅପ ାରି�
ଦେହଲା,  ପର୍ାୟଶଚି୍��୍ ଦେହଲା।

       ଆହରିୁ ମଧୟ୍ ହଲିଷଦ୍େଟରିଅନ୍ ଅନ୍ୟ  କ୍ୂଷମ୍ ଅଥ4 ବହନ କଦେର        । ପାପାଚଛ୍ା
ନ ହଲିଷଦ୍େଟରିଅନ୍ ଅଦେଟ। ନୟିମ  ିନ୍
�କର
          ଉପରିଭାଗ �ାହା ମହାପବି�ର୍ ଥ୍ାନଦେର ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ମହା�ାଜକ ବଷ4କ� ଥଦେର �ାଇ ରକ୍� ଛଞିଚ୍ାନ୍�ି,   ପର୍ାୟଶଚି୍� ଦେହବା

ପାଇୁଁ,    ପାପକ୍ଷମା ପର୍ାପ�୍ ପାଇୁଁ ,    ଇ ର୍ାଏଲ ଦେ
ଶ ପାଇୁଁ           । କିନ୍�� ଦେ ହି ପାପାଚଛ୍ା
ନ ଆଉ ନଜି ୱ୍ ନୁଦେହୁଁ। ଦେ ହି ପାପାଚଛ୍ା
ନ
              ବ�୍4�ମାନ  ବ4 ାଧାରଣଙ୍କ 
ୃଷଟି୍ଦେର ଅଛି କାରଣ ପାପାଚଛ୍ା
ନ କୃଶ ଅଦେଟ। ଏବଂ କ୍ର�ଶଦେର ହିଁ ଖର୍ୀଷଟ୍ ହଲିଷଦ୍େଟରିଅନ୍ ବ�ି

 ଉ� ୍ଗ4 କଦେଲ,            ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କ୍ଦେରାଧକ� ଶାନ୍� କରିବାକ� ପର୍ାୟଶଚି୍��୍ ୱ୍ରପୂ ଦେହଦେଲ ପ�ଣି ଆମର ଦେ
ାଷ ଭାବନାକ� 
�ଦେରଇ
  ଦେ
ବାକ� ପର୍ାୟଶଚି୍� କଦେଲ।

ଘ.     ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ପର୍ାପ�୍ କରିବା

         ଦେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍� 
ୱ୍ାରା ପର୍ାୟଶଚି୍��୍ ୱ୍ରପୂ ଅଗ୍ର ର ଦେହବାକ� ଆମକ� ମ�କ୍� କଦେଲ,     କିନ୍�� ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଗ୍ରହଣ
    କରିବାକ� ପାଉଲଙ୍କ� ଦେ�ାଗ କରିବାକ� ପଡିବ           । ପାପକ୍ଷମା କ୍ର�ଶଦେର ଝ�ଲୁଅଛି କିନ୍�� �� ଦେମ ଏହାକ� ନଶିଚ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା


ରକାର,      �� ଦେମ ଏହାକ� ନଶିଚ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା 
ରକାର,     �
ି �� ମର ଜୀବନଦେର ଦେକୌଣ ି  ାମଥ4ୟ୍,  ଦେକୌଣ ି ଶକ୍�ି,  ଦେକୌଣ ି
        କା�4ୟ୍ଦେର ରହବିା ପାଇୁଁ �� ଦେମ ଏହାକ� ନଶିଚ୍ୟ ନଜିର କରିବା 
ରକାର         । �
ି �� ମକ� ଧାମି4କ କରା �ିବାକ� ଦେହବ, କ୍ର�ଶର�,  ଏକ

ଭାବନାଦେର,              ଏହା ନଶିଚ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରା�ିବା ଆବଶୟ୍କ ପ�ଣି ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଦେମା ପର୍�ି ପର୍ଦେୟାଗ କରା�ିବା ଆବଶୟ୍କ   । ଏହି
    କାରଣର� ଆମର  � ମାଚାରର ABC  ଅଛି      । ଧାମି4କ ଦେହବା ପାଇୁଁ ଆମକ� ନଶିଚ୍ୟ,A:       ୱ୍ୀକାର କରିବାକ� ଦେହବ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

 ପାପୀ ଅଟ�            । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବଚିାରକ� ଗ୍ରହଣ କର ଦେ�ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କଠାର� ଅଲଗା ଅଟ� । B:     ବିଶୱ୍ା କର ଦେ� କ୍ର�ଶଦେର
                ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ଆମର ପାପ ପାଇୁଁ 
ଣଡ୍ ଦେ
ଇଛି ଏବଂ ଦେ ତାହା କରିବାକ�  କ୍ଷମ ଦେହାଇଥିଦେଲ କାରଣ ଦେ ଈଶୱ୍ର -ମନୁଷୟ୍

ଅଟନ୍�ି     ’  । ଆଉ ତା ପଦେର C:      ଆମ ଜୀବନକ� ତାହାଙ୍କ ନକିଟଦେର  ମପ4ଣ କରିବା         । ବିଶୱ୍ା ଓ ଆଜ୍ଞାବହତା ଓ ତାହାଙ୍କ ପର୍�ି
                   ଦେ ବାଦେର ଜୀବନ ଅ�ିବାହ�ି କରିବାକ� ନଜିକ�  ମପି4� କରିବା। ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ପର୍ାୟଶଚି୍��୍କ� ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ �
ି �� ଦେମ

  ତାହା କର ନାହିଁ,                   �
ି �� ଦେମ ଏହାକ� ନଜିର ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ ଦେ�ଦେବ ଏହା କ୍ର�ଶଦେର ରହ�ିାଏ ପ�ଣି �� ଦେମ ନକ4କ�
�ାଇଥାଅ।

    ଦେକହି ଜଦେଣ ଅନ୍ୟ 
ନି ପଚାରିଥିଦେଲ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନ୍ଦେୱଷଣକାରୀ-     ମଦ୍େବ
ନଶୀ� ଦେହାଇଥିଲୁ କି ?    ଆଉ ମୁଁ� କହଲିି, “ହୁଁ,  ମୁଁ�
                  ଦେଲାକମାନଙ୍କ� କହବିାକ� ବହ�ୁ ଇଚଛ୍ା କର�ଅଛି କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ନଜି ନଜିର ପାପ  କାଦେଶ ମରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ

 ନକ4ଗମୀ ଦେହଦେବ ”     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଅନ୍ଦେୱଷଣକାରୀ-    ମଦ୍େବ
ନଶୀ� ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ     । ଆମକ� ବ� ଝିବାକ� ଦେହବ
             ଦେ� ବ�୍4�ମାନ ଏହି ଦେକାଠରୀଦେର ଦେଲାକ ଥାଇପାରନ୍�ି। ଆମ ପାଖଦେର ପର୍�ିଵା ୀ ଥାଇପାରନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଚିନ୍ତାକରିବାକ� ଏକ

         ମିଥୟ୍ା  � ମାଚାର 
ୱ୍ାରା ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛନ୍�ି ଦେ� �
ି ଦେ ମାଦେନ ଦେକବ�  ଚଦ୍େଚାଟ,       �
ି ଦେ ମାଦେନ ଏକ ପର୍କାର କିଛି ବିଷୟଦେର
      ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ�ଦେବ ଦେ ମାଦେନ ରକ୍ଷାପର୍ାପ�୍ ଅଟନ୍�ି   । ଠକ୍ି ଅଛ,ି       ଓଃ ଭ�ୂମାଦେନ ମଧୟ୍ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି,  ଦେ ମାଦେନ

କମପ୍ନ୍�ି                 । କିନ୍�� ଏପରି କିଛି ଦେଲାକ ଅଛନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଭାବନ୍�ି ଦେ� ଏହା ଦେକବ� ଆବଶୟ୍କ ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ  ୱ୍ଗ4କ�
              �ାଉଅଛନ୍�ି । କିନ୍�� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କ୍ଦେରାଧର  ନ୍�� ଷଟି୍କରଣ ନମିନ୍ଦେ� କ୍ର�ଶଦେର ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ଧାମି4କତା

           ଉପ��କ୍� ଅଦେଟ ତାହା �� ମ ଓ ଦେମା ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଦେହାଇଅଛ,ି    ଆମ କା�4୍ୟ 
ୱ୍ାରା ନୁଦେହୁଁ       । ପ�ଣି ତାହା ବିନା ଦେ ମାଦେନ ନକ4କ� �ିଦେବ;
   ପ�ଣି �� ଦେମ ମଧୟ୍      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏଠାଦେର ବହ�ୁ ଅନ୍ଦେୱଷଣକାରୀ-   ମଦ୍େବ
ନଶୀ� ଅଛ� ।

    
ୟାକରି ଦେମା  ହ�ି ଦେରାମୀୟ ୧:୧୬,  ୧୭ ପଢ଼ନ୍�� ,“       କାରଣ ମୁଁ�  � ମାଚାର  ମବ୍ନ୍ଧଦେର ଲଜଜ୍ୟ୍ାଦେବାଧ କଦେର ନାହିଁ,   ଦେ�ଣ� ତାହା
       ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଶୱ୍ା ୀ ପକ୍ଷଦେର ପରି�ର୍ାଣ ନମିନ୍ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ି ଅଦେଟ,   ପର୍ଥମ�ଃ �ିହ
ୁୀ ପକ୍ଷଦେର,   ଆଉମଧୟ୍ ଗ୍ରୀକ୍

ପକ୍ଷଦେର        । ଦେ ଥିଦେର � ଈଶୱ୍ର
��୍ ଧାମି4କତା ପର୍କାଶି� ଦେହଇଅଛ,ି    ତାହା ବିଶୱ୍ା ମ�ୂକ ଓ ବିଶୱ୍ା ଜନକ,  ଦେ�ପରି ଦେଲଖାଅଛ,ି
“    ”ଧାମି4କ ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ବଞଚି୍ବ ।

                � ମାଚାର ଏକ ବା�୍4ତା ଅଦେଟ �ାହା ଆମ  ମ �୍ଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣ ନମିନ୍ଦେ� ଉପଲବଧ୍ ଥିବା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ି ଅଦେଟ  ।
                  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ପାପ କରିଅଛ� । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ନଦିେଜ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ପୃଥକ ଦେହାଇଅଛ� । ପ�ଣି ମ�କ୍�ି ଓ

               କ୍ଷମା କରିବାର ଆମର ଏକମା�ର୍ ଉ� ୍  ୱ୍ରଦୂେପ ଖ୍ରୀଷଟ୍ ଆମର ପର୍ାୟଶଚି୍� ନମିନ୍ଦେ� କ୍ର�ଶଦେର ମୃ�� ୟ୍ ବରଣ
       କରିଅଛନ୍�ି। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହଦେର ଏକ 
ାନ ରଦୂେପ ମ�କ୍� ଭାବଦେର,     ମ �୍ଙ୍କ� ମ�କ୍�ି ପର୍
ାନ କରା�ାଏ     । �� ଦେମ ଏହାକ�

   ଅଜ4ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ;                �� ଦେମ ଦେକବ� ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଏହାକ� ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଦେ� �ୀଶ�  ିଏ ଦେ� ଦେ କହନ୍�ି ଦେ କିଏ,  ପ�ଣି ଦେ 
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      ତାହା କରିଅଛନ୍�ି �ାହା ଦେ କହଦିେଲ ଦେ କରିଅଛନ୍�ି    ’       । ପ�ଣି ତା ପଦେର  � ମାଚାର ଆମକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା ମହୂ ଉପଦେର
 ବିଶୱ୍ା କର�ଥିବା,      ବିଶୱ୍ା ର ଜୀବନ�ାପନ କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ 
ଏି।

       ଲଜଜ୍ୟ୍ାଦେବାଧ ଦେହବାକ�  ଂପଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଏଠାଦେର କିଛି ହିଁ ନାହିଁ        । ପରି�ର୍ାଣ ନମିନ୍ଦେ� ଏହା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ି ଅଦେଟ।
 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଲଜଜ୍ାଦେର,        ଭୟଦେର ହଏୁ� ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରି ନ ପାର� ;        କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନରିାପ�ତ୍ାଦେର ଓ ନଶିଚି୍� ପ�ଣି

      ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଆନନ୍
ଦେର ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରି ପାର�।
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୪୪.   ଦାନ ଗଦବାର ଅନୁଗ୍ରହ

ଅନୁଗ୍ରହ:   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ��୍ମତା-       ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଏହାର ଦେ�ାଗ୍ୟ ନୁହନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�

   “ ”    ଆଜି  କାଦେ� ମୁଁ� ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ     “  ” । ଅନୁଗ୍ରହକ� ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ��୍ମତା
   ରଦୂେପ ବୟ୍ାଖ୍ୟା କରା�ାଇଛ,ି           କିନ୍�� ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ��୍ମତା ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଉ��୍ମତା  ହ�ି ବୟ୍ବହାର କରିବାକ�

    ଦେ�ାଗ୍ୟ ନୁହୁଁନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଉ

୍ଷିଟ୍         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନୁଗ୍ରହର ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ମ� ଶିକ୍ଷାକ� ବଣ୍4ଣନା
 “  ”   “   ”     କରିବାକ� ଅଦେ�ାଗ୍ୟ ଆଶୀବ4ା
 କିମବ୍ା ଅନୁପ��କ୍� ଅନୁଗ୍ରହ ପରି ବାକ୍ୟାଂଶ ମହୂକ� ବୟ୍ବହାର କର�।

       ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ �ାହା ପରି�ର୍ାଣ କଦେର - ପରିଚି�।

          ଅନ୍ୟ ପଦେଟ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ  ହ�ି ଅ�ି ପରିଚି� �ାହା ପରି�ର୍ାଣ 
ଏି,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନୁଦେହୁଁ କି? 
      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଛି ପରିମାଣଦେର ତାହା ପର୍ଚାର କରିଥିବାର ଶ�ଣ�         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝିପାର� ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଛି ପାଇବାକ�

 ଦେ�ାଗ୍ୟ ନହୁଁ�,        ବିଚାର ଏବଂ ନକ4 ବୟ୍�ୀ� ଆଉ କିଛି ଦେ�ାଗ୍ୟ ନହୁଁ�       । �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝିପାର� ଦେ� ଈଶୱ୍ର,  ତାହାଙ୍କ
କୃପାଦେର,           ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି ପ�ଣି ଆମକ� ପରି�ର୍ାଣ କରନ୍�ି     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

 ଏଫି ୀୟ ୨: ୮-      ୯ ପରି ପ
ଗ�ଡି଼କ ଉପଦେର ଲାଗି ରହ,ୁ“       କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହଦେର ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପରି�ର୍ାଣ ପାଇଅଛ; 
     ତାହା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନଜିଠାର� ଦେହାଇ ନାହିଁ ,   ତାହା ଈଶଵ୍ରଙ୍କ 
ାନ,  କ୍ରିୟାକମ4ର� ନୁଦେହୁଁ,     ଦେ�ପରି ଦେକହି 
ପ4 ନ କଦେର ”।

      ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ �ାହା ଜୀବି� ରଦେଖ -  କମ୍ ପରିଚି�।

            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରି�ର୍ାଣ ଦେ
ଉଥିବା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ମ� ଶିକ୍ଷା  ହ�ି ଅ�ି ପରିଚି� ଅଟ� , କିନ୍��
             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜୀବି� ରଖ�ଥିବା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ମ� ଶିକ୍ଷା  ହ�ି  ମପ୍ଣୂ4 ଭାବଦେର ପରିଚି�

ନୁଦେହୁଁ   “      ”       । ମୁଁ� ପର୍�ି ଘଣଟ୍ା �� ମକ� ଆବଶୟ୍କ କଦେର ପର୍କାର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଦେଟ। �� ଦେମ ଜାଣ,        ପରିବ�୍4�ନ ପଦେର �� ଦେମ ଓ ମୁଁ�
      ଅବିର� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆବଶୟ୍କ କର�           । ଈଶୱ୍ର ଆମକ� ପରି�ର୍ାଣ କରିବା ପଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର
             ଦେ�ାଗ୍ୟ ଦେହବା ନାହିଁ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ଜୀବନ ପରିଚା�ନା କରିବାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଜିର�  କ୍ଷମ ଦେହାଇପାରିବା

               ନାହିଁ। କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ 
ନିର ପର୍�ି ଘଣଟ୍ା ପର୍�ି ମିନଟି ପର୍�ି ଦେ କଣଡ୍ଦେର ଜାରି ରହବିାକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
                ଅନୁଗ୍ରହ ଆବଶୟ୍କ କର�। ଦେ�ଣ� ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ ଉ��୍ମତାଦେର ଆମକ� ତାହାଙ୍କ ଜୀବି� ରଖ�ଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ  ହ�ି ଆମଭ୍କ�
                ବୟ୍ବହାର କରିବାକ� ଜାରି ରଖନ୍�ି। ଦେ ତାହାଙ୍କ ଜୀବି� ରଖ�ଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ  ହ�ି ଆମକ�  ମଥ4ନ କରିଚାକ� ଜାରି ରହନ୍�ି ପ�ଣି ଏହା
                 ତାହାଙ୍କର ଜୀବି� ରଖ�ଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ �ାହା ଆମକ� ପବି�ର୍ତାଦେର ଜୀବନ �ାପନ କରିବାକ� ଶକ୍�ି ପର୍
ାନ କଦେର। ଏହା ତାଙ୍କର

              ଜୀବି� ରଖ�ଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ �ାହା ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଫ� ଦେହଉ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମକ�  ା�ଗ�ଣ  �� ରି ଥର ଆମର
     ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକ� ତାହାଙ୍କ� ଇଚଛ୍ା କରାଏ।

              ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣ ଦେ
ଉଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଜୀବି� ରଖ�ଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ପ�ନଃ ପ�ନଃ ମି�ି� ଅଦେଟ   । ୧କରିନ୍ଥୀୟ
୧୫:     “     ୧୦ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଠନ କର� କିନ୍�� ମୁଁ� �ାହା ଦେହାଇଅଛି [       ତାହା ଦେହଉଛି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣ ଦେ
ଉଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ

    ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଅନୁଭ�ିୂ ଦେହାଇଥିଲା ]     ତାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହଦେର ଦେହାଇଅଛି [    ତାହାଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣ ଦେ
ଉଥିବା
ଅନୁଗ୍ରହ],          ଆଉ ଦେମା ପର୍�ି ପର୍
��୍ ତାହାଙ୍କର ଦେ ହି ଅନୁଗ୍ରହ ବୟ୍ଥ4 ଦେହାଇ ନାହିଁ,     ମା�ର୍ ମୁଁ� ଦେ  ମ �୍ଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା

  ଅଧିକ ପରିଶର୍ମ କରିଅଛ,ି[    ଅଥ4ା�୍ ଅନ୍ୟ ପଦ୍େରରି�ମାଦେନ ]    �ଥାପି ମୁଁ� ନୁଦେହୁଁ,         କିନ୍�� ଦେମା  ହ�ି ଥିବା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ
[    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହବ�୍4�ୀ ଅନୁଗ୍ରହ]  ତାହା କରିଅଛି  ”     । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହଦେର ପାଉଲ କହନ୍�ି,        ମୁଁ� �ାହା ଅଦେଟ ମୁଁ� ତାହା ଅଦେଟ

               ପ�ଣି ପର୍ଦେ�ୟ୍କ 
ନି �ାହା ଅଦେଟ ତାହା ମଧୟ୍ ଦେମା ଜୀବନଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କ୍ରମାଗ� ଅନୁଗ୍ରହର ଫଳାଫ�।

  �ୀ� ୨:         ୧୧ ପ
ର� ଆରମଭ୍ ଦେହଲା ପରି ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ମହୂ ଦେ କହନ୍�ି;“      କାରଣ  ମ �୍ ମାନବର ପରି�ର୍ାଣ ନମିନ୍ଦେ�
   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପର୍କାଶି� ଦେହାଇଅଛ.ି..”         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେ�ାଗ୍ୟ ପାପୀ ପ�ଣି ପରି�ର୍ାଣ ନକିଟକ� ଏକମା�ର୍ ପଥ
             ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଦେଟ �ାହା ଉ��୍ମତା  ହ�ି ବୟ୍ବହାର ପର୍
ଶ4ନ କଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାର ଦେ�ାଗ୍ୟ

ନହୁଁ�   । "         କାରଣ  ମ �୍ ମାନବର ପରି�ର୍ାଣ ନମିନ୍ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପର୍କାଶି� ଦେହାଇଅଛ,ି[  ପ�ଣି ],  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
           ଦେ�ପରି ଅଧମ4 ଓ  ାଂ ାରିକ ଅଭିଳାଷ ପରି�ୟ୍ାଗ କରି ଏହି ବ�୍4�ମାନ ��ଗଦେର  �ବ�
ଧ୍ି,        ଧାମି4କ ଓ ଭକ୍� ଭାବଦେର ଜୀବନ �ାପନ

କର�।"      ତାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଜୀବି� ରଖ�ଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ଅଦେଟ,    ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି ?    ଏହି ବ�୍4�ମାନ ��ଗଦେର  �ବ�
ଧ୍ି,    ଧାମି4କ ଓ ଭକ୍�
             ଭାବଦେର ଜୀବନ �ାପନ କରିବାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ନିଦେର ଆଉ 
ନି ବାହାଦେର ଅନୁଗ୍ରହ ଆବଶୟ୍କ କର�    । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ

     ପରି�ର୍ାଣ କଦେର। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଜୀବି� ରଦେଖ,        ତାହାଙ୍କ ଉ��୍ମତା ଅଦେ�ାଗ୍ୟଙ୍କ ପର୍�ି ଦେ
ଖାଗଲା ପ�ଣି ଦେକଦେ�କ
କ୍ଦେଷ�ର୍ଦେର,   ପାପୀମାନଙ୍କ� ମ�କ୍� କଲା।

          ଜୀବି� ରଖ�ଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ଏକ ଦେମୌ�ିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉପାୟ ଅଦେଟ - ବିଦେରାଧ- ାଂ କୃ୍�ିକ।

           ମୁଁ� ପାଇଅଛି ଦେ� ଜୀବି� ରଖ�ଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ପର୍କୃ�ଦେର ଏକ ଦେମୌ�ିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉପାୟ ଅଦେଟ;     ଏହା ଭାବିବାକ� ଏକ ଅ�ୟ୍ନ୍�
ବିଦେରାଧ-    ାଂ କୃ୍�ିକ ଉପାୟ ଅଦେଟ      । ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଦେ� ଆମର ପର୍ବୃ��ି୍,   ଅନ୍��ଃ ପକ୍ଦେଷ ଦେମାର,      ଏକ ତା�ିପକା କାମ ଛାଡିବା ରଦୂେପ
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   ଜୀବନ ଜୀବନ ଆରମଭ୍ କରିବି                 । ମୁଁ� ଅଧିକର� ଅଧିକ ଦେ ହି ରପୂକ ପ ନ୍
 କଦେର। କାରଣ ଏହି ତା�ିପକା କାମ ଛାଡିବାର ଦେଗାଟିଏ
            ବଗ4ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣ ଦେ
ଉଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ନମିନ୍ଦେ� ଆମରଆବଶୟ୍କତାକ�  ୱ୍ୀକାର କର� ପ�ଣି

      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝିପାର� ଦେ� ଦେ ହି ଦେଛାଟ ଦେଗାଟିଏ ବଗ4ଦେର,    ହୁଁ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବିନା,      ଜଦେଣ ଅଦେ�ାଗ୍ୟ ପାପୀ ପର୍�ି ତାହାଙ୍କ
 ଉ��୍ମତା ବିନା,    ମୁଁ� ନକ4ଦେର ପରିଦେଶଷ ଦେହବି             । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ� ଝିପାର� ଦେ� ଆମ ଜୀବନର ଏହି ତା�ିପକା କାମ ଛାଡିବାର ଦେଗାଟିଏ

      ’            ଦେଛାଟ ବଗ4ଦେର ଅଛ� । ପ�ଣି ତା ପଦେର  ମ ୟ୍ା ଦେହଉଛି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ  ମ �୍ ବଗ4ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
     ଅନୁଗ୍ରହର ଚାଲୁଥିବା ଆବଶୟ୍କତାକ� ଅଣଦେ
ଖା କରି ଚାଲିଥାଉ,    ଦେ ହି ବଗ4ଟି କା�4ୟ୍ କ୍ଦେଷ�ର୍,    କିମବ୍ା ଦେ ହି ବଗ4ଟି

ବି
ୟ୍ା�ୟ,        କିମବ୍ା ଦେ ହି ବଗ4ଟି ଦେମାର ବୟ୍କ୍�ିଗ�  ମୟ ଦେହଉ,       କମପ୍�ୟ୍ଟର ଆଗଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେକହି ଦେ
ଖ� ନାହିଁ, … କିମବ୍ା
     �� ଦେମ �� ମର ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ବଗ4 ବ� ଜାଣ।

     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଭ�ଲି�ିବାର ଏକ ପର୍ବୃ��ି୍ ଅଛ,ି  ମୁଁ� ଭାବ�ଛ,ି        ଦେ� �
ି ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ ଜୀବି� ରଖ�ଥିବା ଅନୁଗ୍ରହକ�
           ଦେମାଠାର� ପର୍�ୟ୍ାହାର କରିଥାନ୍ଦେ� ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଦେ ହି  ଥ୍ାନଦେର ଦେଛାଟ ଦେଛାଟ ଖଣଡ୍ ଦେହାଇ ପଡି଼ଥାନ୍�ି     । ମୁଁ� ଦେ�ଦେ� ଶକ୍�ିଶା�ୀ

 ଦେହଉନା କାହିଁକି,     �� ଦେମ ଦେ�ଦେ� ଚ�� ର ଦେହଉନା କାହିଁକି,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଦେ� ଚାଲାଖି ଦେହଉନା କାହିଁକି,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ�
 କରିପାରିବା ନାହିଁ              । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଜୀବି� ରଖ�ଥିବା ଅନୁଗ୍ରହର ଚାଲୁଥିବା ଶକ୍�ିକ� ଅ�ିଶୟ ଆବଶୟ୍କ କର�। ମୁଁ�

       ନ୍ଦେ
ହ କଦେର ଦେ� ପର୍ଚାରକମାଦେନ ଦେ ମାଦେନ ପର୍ାନ୍�ରଦେର ରହଥୁିବାର�,     ଦେ ମାଦେନ ଦେଶଷ ୀମାଦେର ରହଥୁିବାର� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ
         ଦେକୌଣ ି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଅଦେପକ୍ଷା ତାହା ଅଧିକ�ର ଭଲ ଭାବଦେର ବ�ଝନ୍�ି।

        ଆମକ� ଆଜି  କାଦେ� ପର୍ାଥ4ନା  ମୟଦେର ଏହା  ମ୍ରଣ କରାଗଲା (      ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକଦେ�କ ପର୍ାଥ4ନା କରିବାକ� ୮:  ୩୦
  ପ
ଦେର ଏକାଠି ହଅୁନ୍�ି)        ’         ପ�ଣି ଜଦେଣ ମହଳିା ଭି�ରକ� ଆ ିଦେଲ ଏବଂ ମୁଁ� କ ଣ ପର୍ଚାର କରିବାକ� �ାଉଥିଲି ତାହା ବ�ଝାଉଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ�

              ବୟ୍ାଖୟ୍ା କର�ଥିବା  ମୟଦେର ତାହାଙ୍କ ମ�ହୁଁ ଆଡକ�  ମପ୍ଣୂ4 ଭାବଦେର ଚାହିଁ ରହଲିି ଆଉ ମୁଁ� ପଚାରିଲି,“  ଦେକମି�ି ଅଛ?"  ଦେ 
କହଦିେଲ,“                 ଗ�କାଲି ରା�ିଦେର ଦେପାଲି ଦେମା ପ�ଅକ� ତାଙ୍କ ମନ ବାହାଦେର ମାତାଲ କରି ଘରକ� ଆଣିଥିଲା ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ନାହୁଁ�

’    କ ଣ କରିବାକ� ପଡିବ ”        । ଦେ ମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣ ଦେ
ଉଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ଆବଶୟ୍କ କରନ୍�ି।

     ମୁଁ� ଆଉ ଜଦେଣ ��ବକଙ୍କ�  ମ୍ରଣ କର�ଅଛ,ି     �ାହାଙ୍କରଏକ ନକିଟ ଥ୍ 
�ଘ4ଟଣା ଘଟିଥିଲା,     ପ�ନବ4ାର ମ
ୟ୍  ହ�ି  ଂ��କ୍� ଥିଦେଲ,
(     ଏଠାଦେର ଦେକୌଣ ି  ଂଦେ�ାଗ ଅଛି କି?)             କିନ୍�� ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ ଜୀବି� ରଖ�ଥିବା ଅନୁଗ୍ରହଦେର ଆ ନ ପଟି ଲଗାଇ ତାହାଙ୍କ� ବଧ

  ଦେହଉଥିବାର� ରକ୍ଷା କଦେଲ  । ଦେ
ଖନ୍�� ,           ଏହି ଦେଲାକମାଦେନ ଏପରି କି ଆମ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ  ମ �୍ ବଗ4କ୍ଦେଷ�ର୍ଗ�ଡିକଦେର ମଧୟ୍
         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଜୀବି� ରଖ�ଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ପର୍ାପ�୍ କରିବା 
ରକାର ତାହା ବ�ଝନ୍�ି     । ଦେ ଥିପାଇୁଁ ପାଉଲ ତାହାଙ୍କର

 ଅଦେନକ ପ�ର୍ଦେର,“    ”   ଅନୁଗ୍ରହ �� ମଭ୍ ମ �୍ଙ୍କ  ହବ�୍4�ୀ ଦେହଉ ଦେବାଲି  ମାପ�୍ କରନ୍�ି      । ଦେ ବି
ାୟ ଦେବାଲି କହୁ ନାହାନ୍�ି,  “ଦେ 
   �� ମଭ୍ର ଏହା 
ରକାର           ”     । �� ମଭ୍ର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ 
ରକାର ଆଉ ଏହା �� ମଭ୍ର  ହବ�୍4�ୀ ଦେହଉ ଏହା କହଅୁଛନ୍�ି। ଏହି
   “  ”          କାରଣର� ଦେ�ାହନ୍ ପାଇପର୍ ଆଗାମୀ ଅନୁଗ୍ରହ ନାମକ ଏକ ପ� �୍କ ଦେଲଖିପାରିଦେଲ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଏହାକ� ପର୍ଥମ ଦେ
ଖିଲି

     ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା ଏକ ଅ
ଭ୍�� ଆଖୟ୍ା ଥିଲା,          କିନ୍�� ଏହି ପ� �୍କ ଦେ�ାହନ କହଅୁଛି ଦେ� ଅ�ୀ�ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣ
         ଦେ
ଉଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ଅ�ୟ୍ଧିକ କୃ�ଜ୍ଞ ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ         । ମୁଁ� କୃ�ଜ୍ଞ ଦେ� ଅ�ୀ�ଦେର ଈଶୱ୍ର ଦେମାଦେ�  �ରକ୍ଷା

    ’  କରିଅଛନ୍�ି। କିନ୍�� �� ମଦ୍େଭ ଜାଣ କ ଣ ?      ତାହା ପର୍କୃ�ଦେର ଦେମାର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ     । ମୁଁ� �ାହା ବିଷୟଦେର ଚିନ୍�ି�,  ତାହା ଅନୁଗ୍ରହ
          ଅଦେଟ �ାହା ଦେମାଦେ� ପରବ�୍4�ୀ ମିନଟି୍ ଓ ପରବ�୍4�ୀ ଘଣଟ୍ା ପ�ଣି ଆଗାମୀ ବଷ4 ମହୂ,      ଦେମା ଜୀବନର ଦେଶଷ ପ�4ୟ୍ନ୍� ଦେମାଦେ�

 ମଭ୍ା�ିବ               । ଏହା ଅନୁଗ୍ରହ ଅଦେଟ �ାହା ଆଗାମୀ 
ନିଦେର ଦେମାଦେ�  ୱ୍ଗ4କ� ଦେଘନ�ିିବ ଦେ�ଉୁଁ ବିଷୟଦେର ମୁଁ� ଚିନ୍�ି�,  ଆଗାମୀ
ଅନୁଗ୍ରହ,    ଜୀବି� ରଖ�ଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟଦେର।

         ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ନଜିକ� ଦେ
ଖାଇବାର ଦେଗାଟିଏ ମାଗ4 ଦେମାର ଆଥି4କ 
ାନଦେର ଅଦେଟ।

    ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟଦେର ଏ ବ� କଥା କାହିଁକି?           ଏହାର କାରଣ ଦେଗାଟିଏ ମାଗ4 ଅଦେଟ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ନଜିକ� ଦେ
ଖାଏ
    ତାହା ଆମରଆଥି4କ 
ାନଦେର ଅଦେଟ   । ହୁଁ,       ଏହା ଦେ ହି ଉପଦେ
ଶ ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଅନ୍ୟ�ମ ଅଦେଟ।

          
ାନ ଦେ
ବା ବିଷୟଦେର ପର୍ାଥମିକ ନୂ�ନ ନୟିମର ପୃଷଠ୍ଭମିୂ ୨ କରିନ୍ଥୀୟ ୮ -  ୯ ଅଦେଟ।

          
ାନ ଦେ
ବା ଉପଦେର ପର୍ାଥମିକ ନୂ�ନ ନୟିମର ପୃଷଠ୍ଭମିୂ ୨ କରିନ୍ଥୀୟ ୮ -  ୯ ଅଦେଟ       । ପାଉଲ ତାହାଙ୍କ �ୃ�ୀୟ ମିଶନାରୀ �ା�ର୍ାର
                ଦେଶଷଦେର ଅଛନ୍�ି। ଦେ ଅଦେନକ 
ନି ଧରି ବିଜା�ୀୟ ମଣଡ୍�ୀ ମଧୟ୍ର� 
ାନ  ଂଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍�ି। ଦେ ଏହାକ� ଦେଘନି ଦେ ମାନଙ୍କ

          ଆବଶୟ୍କତାଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ�  ାହା�ୟ୍ କରିବାକ� �ୀରଶୂାଲମ ଥ୍ି� �ିହ
ୂୀମାନଙ୍କ ମଣଡ୍�ୀକ� �ାଉଅଛନ୍�ି। ପ�ଣି ଦେ 
 ୨କରିନ୍ଥୀୟ ୮-            ୯ ଅଧୟ୍ାୟଦେର �ାହା କର�ଅଛନ୍�ି ତାହା 
ାନ ଦେ
ବାକ� କରିନ୍ଥୀୟ ମଣଡ୍�ୀକ� ଉ� ୍ାହ�ି କରିବା ଅଦେଟ  ।
               ମାକି
ନଆିର ଦେଲାକମାଦେନ �ାହା 
ାନ କରି  ାରିଅଛନ୍�ି ତାହା ଉପଦେର ପର୍�ିଫ�ି� କରି ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଉ� ୍ାହ�ି କର�ଅଛନ୍�ି।

    “ ”  ପର୍ଧାନ  ଂକ୍ଷିପ�୍ ବିବରଣୀ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଦେଟ - “   ”
ାନ ଦେ
ବାର ଅନୁଗ୍ରହ

               ପର୍ଧାନ  ଂକ୍ଷିପ�୍ ବିବରଣୀ �ାହା ଏହି 
�ଇଟି ଅଧୟ୍ାୟ ଦେ
ଇ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଗ�ି କଦେର ତାହା ଅନୁଗ୍ରହର  ଂକ୍ଷିପ�୍ ବିବରଣୀ
ଅଦେଟ           । ମୁଁ� �� ମକ� ତାହା ଶର୍ବଣ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ। ୨ କରିନ୍ଥୀୟ ୮ -      “    ୯ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପର୍ଧାନ  ଂକ୍ଷିପ�୍ ବିବରଣୀ ମୁଁ� �� ମର ଟଙ୍କା

” ଚାହୁଁ�ଛି ନୁଦେହୁଁ          “   ”  । ପର୍ଧାନ  ଂକ୍ଷିପ�୍ ବିବରଣୀ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଦେଟ ପ�ଣି ଏଣ�କରି 
ାନ ଦେ
ବାର ଅନୁଗ୍ରହ ଏହି
           ଉପଦେ
ଶର ଆଖ୍ୟା ଅଦେଟ। �
ି �� ଦେମ ଆଜି  କାଦେ� ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ଶ�ଣ (      �
ଓି �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକଦେ�କଙ୍କ ନାଲି
           ପତାକାଗ�ଡିକ ହଲିବାକ� ଆରମଭ୍ କଦେର ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଏହାକ� �� ମକ� ଆଗ ଅଂଶ ଦେ
ବାକ� �ାଉଅଛି         । ମୁଁ� �� ମକ� ଆଗ ଅଂଶ ବା�୍4ତା
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 ଦେ
ବାକ� �ାଉଅଛ।ି)            ପାଉଲଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି ଦେ� 
ାନ ଦେ
ବା ଅଦେ�ାଗ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କ ପର୍�ି
               ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର 
ାନ ଅଦେଟ �ାହା ଏହି ଜଗ�ର ଦେଭୌ�ିକବା
ର� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� 
ାନ କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ ଦେ
ଇ ମ�କ୍�

କଦେର;          ଉ
ାର ଭାବଦେର ଓ ଆନନ୍
ଦେର ଦେ
ବା  କାଦେଶ ଆହ୍ୱାନ କଦେର        । 
ାନ ଦେ
ବା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଏକ 
ାନ ଅଦେଟ।

ଆଲକନ୍4:            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ପ�ନଃ ପ�ନଃ କ୍ଷମା ପର୍ାଥ4ନା  ଚୂକ ଭାବଦେର ଧନ,         ମପ୍��ି୍ ଓ 
ାନ ଦେ
ବାର ଆଦେଲାଚୟ୍ ବିଷୟ
 ନକିଟକ� �ାଉ

         ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେନକ  ପତ୍ାହ ପଦୂେବ4 ପା�କଙ୍କ  ମମି୍�ନୀଦେର ଦେଫରି�ାଇଥିଲୁ,   ଦେରଣଡି୍ ଆଲକନ୍4 କହଥିିଦେଲ; 
 ଆଉ ବା �୍ବଦେର,           “  ”  ଟଙ୍କା ବିଷୟଦେର �ାହା ତାହାଙ୍କ� ଅଧିକ କହବିାକ� ପଡିଥିଲା ତାହା ତାହାଙ୍କ ଭଣଡ୍ାର ମ�ୂ �ୂର୍ ପ� �୍କଦେର

ଅଛ,ି            ପ�ଣି ମୁଁ� ଏହାକ� ପର୍ାପ�୍ କରିବାକ� ଓ ଏହାକ� ପଢ଼ିବାକ� ଉ� ୍ାହ�ି କର�ଅଛି       । ଏହା ପର୍କୃ�ଦେର ଉ��୍ମ ଏକ ଅପ ାରଣୀୟ
   ଭି�ର ପର �୍ ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ,  “       ଦେ�ପରିକି �� ମଦ୍େଭ ଦେକଦେବଦେହଦେଲ ଏକ ଶବ �ାନ ପଛଦେର U-Haul ଦେ
ଖିନାହୁଁ ”   । ଦେଛାଟ ଛବିଗ�ଡିକ

                 ଲାଗିଥିବା। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧନ ଓ  ମପ୍��ି୍ ଓ 
ାନ ଦେ
ବା ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କର� ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭ
                ମାଦେନ କିପରି କ୍ଷମା ପର୍ାଥ4ନା କର� ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ତାହାଙ୍କ ଠକିଣାଦେର ଦେ କହବିା ଆରମଭ୍ କଦେଲ। ଜିହ୍ୱା ଓ ଗାଲଦେର,   ଦେରଣଡି୍

   ଆଲକନ୍4 ଏହପିରି ଆରମଭ୍ କଦେଲ;“                ଆଜି  କାଦେ� ମୁଁ� କ୍ଷମା ପର୍ାଥ4ନା କରିବାକ� ଆବଶୟ୍କ କଦେର ଦେ� ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି
      ବୟ୍ଭିଚାର ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରିବାକ� ଆବଶୟ୍କ ମଦେନ କଦେର  ।  ବ4ଦେଶଷଦେର,      ଏହା ବୟ୍ଭିଚାର  ପତ୍ାହ ଅଦେଟ ଆଉ ବୟ୍ଭିଚାର

         କମିଟି ଦେମାଦେ� ବଷ4କ� ଥଦେର ବୟ୍ଭିଚାର ବିଷୟଦେର ପର୍ଚାର କରିବାକ� ଆବଶୟ୍କ କରନ୍�ି     । ବ�୍4�ମାନ ମୁଁ� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ
      ବୟ୍ଭିଚାରଦେର ଧରାପଡିଛନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ପର୍କୃ�ଦେର 
�ଃଖି� ଅଦେଟ,          ବ�୍4�ମାନ ଦେମା  ହ  ହ୍ୟ କର ପ�ଣି ମୁଁ� ପର୍�ିଶୃ�ି

              ଦେ
ଉଛି ଦେ� ଆ ନ୍ତା ବଷ4ର ବୟ୍ଭିଚାର  ପତ୍ାହ ପ�4ୟ୍ନ୍� ମୁଁ� ପ�ନବ4ାର ଏହା ବିଷୟଦେର ବା�୍4ତାଳାପ କରିବି ନାହିଁ ”    । ଦେ ଏକ ହଜାର
  ପା�କଙ୍କ� ଏହା କହଥୁିଦେଲ,            ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ  ମଭ୍ବ�ଃ ଥଦେର କିମବ୍ା ଅନ୍ୟ  ମ ଦ୍େ� ଭଣଡ୍ାରଘରିଆ ଉପଦେର ଠକ୍ି  ମାନ ଭାବଦେର

   କ୍ଷମା ପର୍ାଥ4ନା  ଚୂକ ଭାବଦେର,  ପର୍ଚାର କରିଅଛନ୍�ି।"  ଠକ୍ି ଅଛ,ି        ଏହା ଭଣଡ୍ାରଘରିଆ  ପତ୍ାହ ଅଦେଟ ଆଉ ଭଣଡ୍ାରଘରିଆ
                  କମିଟି ଏହା ଉପଦେର ପର୍ଚାର କରିବାକ� ଦେମାଦେ� ପର୍ �୍� � କର�ଅଛି ପ�ଣି ଦେ�ଣ� �
ି ଏହା �� ମଭ୍  ହ ଏକ  ଂଘଷ4 ଅଦେଟ,    ଦେ�ଦେବ ମୁଁ�
       
�ଃଖି� କିନ୍�� ଦେମାଦେ� ବ�୍4�ମାନ ଏହା କରିବାକ� ପଡିବ।"           ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପ�ନଃ ପ�ନଃ ତାହା ହିଁ ଏହାକ� ଏପରି ଭାଦେବ କର�,  ଏହା

  ନୁଦେହୁଁ କି ?

       �� ମଦ୍େଭ ଜାଣ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ବିଷୟଦେର ହ ି ପାରିବା,       କିନ୍�� ପର୍କୃ� କଥା ନୂ�ନ ନୟିମର ୧୫ %    ଅଥ4 ଏବଂ  ମପ୍��ି୍
 ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ                    । ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ ଏହା ଟଙ୍କା ଓ  ମପ୍��ି୍ ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କଦେର କି ନାହିଁ।

       ବାଇବଲର ୫୨ ଟି ପର୍ମ�ଖ ଘଟଣା ମହୂ ଉପଦେର ଏକ କ୍ରମଦେର,    ନୂ�ନ ନୟିମର ୧୫ %  ଆଦେଲାଚନା ଛାଡିବାକ�,  ଏହା
ଅବଦେହଳା,ନା,  ପାପପଣୂ୍4ଣ ଦେହବ  ।  ବ4ଦେଶଷଦେର,    ଏହା �� ମର ଦେ
ାଷ ଅଦେଟ         । �� ଦେମ ହିଁ ଦେମାଦେ� ପଣୂ୍4ଣ  � ମାଚାର ପର୍ଚାର କରିବାକ�

       କହଅିଛ। ଦେ�ଣ� ଏଠାଦେର ଏହା କ୍ଷମା ପର୍ାଥ4ନା ବିନା ଆଦେ ।

୮:        ୧ ପ
  ହ�ି ମଞଚ୍  ଥ୍ାପନ କରନ୍�ି।

    ପାଉଲ ୨ କରିନ୍ଥୀୟ ୮ :      ୧ ପ
ଦେର ମଞଚ୍  ଥ୍ାପନ କରନ୍�ି, “  ଦେହ ଭାଇମାଦେନ,    ମାକି
ନଆିର ମଣଡ୍�ୀ ମହୂ ମଧୟ୍ଦେର
     ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
��୍ ଦେ�ଉୁଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପର୍କାଶି� ଦେହାଇଅଛ,ି    ତାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଜଣାଉଅଛ� ”  । ପାଉଲ କହନ୍�ି,“ମୁଁ�

         ଚାଦେହୁଁ �� ମଦ୍େଭ ମାକି
ନଆି ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟଦେର ଜାଣ      । ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ �� ମଦ୍େଭ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
        ଅନୁଗ୍ରହର 
ାନ ବିଷୟଦେର ଜାଣ �ାହା ଅଦେ�ାଗ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କ� ପରି�ର୍ାଣ ଦେ
ଇଅଛ;ି       କିନ୍�� ମୁଁ� ମଧୟ୍ ଚାଦେହୁଁ �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
    ଅନୁଗ୍ରହର 
ାନ ବିଷୟଦେର ଜାଣ,       �ାହା ମାକି
ନଆିର ଦେଲାକମାନଙ୍କ� 
ାନ ଦେ
ବାଦେର  କ୍ଷମ କରିଅଛି ”   । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ 

   ଏଠାଦେର ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟଦେର କହଅୁଛନ୍�ି,        ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କର 
ାନ ଦେ
ବା ବିଷୟଦେର କହଛୁନ୍�ି,  ଏବଂ ବା �୍ବଦେର, 
  “ ”  “ ”     ଗ୍ରୀକଦେର 
ାନ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଶବ
୍ଗ�ଡି଼କ  ମାନ ଦେମୌ�ିକ ଶବ
୍ ଅଦେଟ    । ଦେ ମାଦେନ  ଂଦେ�ାଗ ଉଠାଇଥାନ୍ଦେ�;   
ାନ ଦେ
ବା
                  ଅଦେ�ାଗ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କ ପର୍�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର 
ାନ ଅଦେଟ �ାହା ଏହି ଜଗ�ର ଦେଭୌ�ିକବା
ର� ଉ
ାର ଭାବଦେର ଓ
        ଆନନ୍
ଦେର 
ାନ ଦେ
ବାକ� ଆହ୍ୱାନ ଦେ
ଇଆମକ� ମ�କ୍� କଦେର।

୮:୨-୪

୨-  ୪ ପ
,“…     ମହା କ୍ଦେ�ଶରପୂ ପରୀକ୍ଷାଦେର ପଡିଦେଲ ଦେହୁଁ,  ଦେ ମାନଙ୍କର [   ମାକି
ନଆିର ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାଦେନ ]   ମହାନନ୍
 ଭୀଷଣ
        
ରି
ର୍ତା ମଧୟ୍ଦେର  �
ଧ୍ା ପର୍ଚ� ର ଭାଦେବ ଅ ୀମ ବ
ାନ୍ୟତା ଉ�ପ୍ନ୍ନ କରିଅଛି      । କାରଣ ମୁଁ�  ାକ୍ଷୟ୍ ଦେ
ଉଅଛି ଦେ�,ଦେ ମାନଙ୍କ

 ଶକ୍�ି ଅନୁ ାଦେର,        ବରଂ ଦେ ମାନଙ୍କର ଶକ୍�ିର ଅ�ିରିକ୍� ଭାବଦେର ଦେ ମାଦେନ 
ାନ କଦେଲ,     ାଧ�ମାନଙ୍କ ଦେ ବାର  ହଭାଗୀତାରପୂ
            ଅନୁଗ୍ରହ ପର୍ାପ�୍ ଦେହବା ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ମାଦେନ  ଦ୍େୱଚଛ୍ାଦେର ବହ�ୁ ବିନ�ି  ହ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ନଦିେବ
ନ କଦେଲ [  ଭମୂଧୟ୍ ାଗରର

       ଅନ୍ୟ ପାଶ୍4ୱଦେର �ିହ
ୂୀ ମାନଙ୍କ ମଣଡ୍�ୀ ନମିନ୍ଦେ� ଦେନୈଦେବ
ୟ୍ ]।"

        ମାକି
ନଆିର ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାନଙ୍କ� ପର୍ଚଣଡ୍ ଭାବଦେର ପରୀକ୍ଷା କରା�ାଉଥିଲା -      ବା �୍ବଦେର ପରି�ର୍ାଣ ପାଇଥିଦେଲ କି ନାହିଁ।

           ମାକି
ନଆିର ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାନଙ୍କ� ପର୍ଚଣଡ୍ ଭାବଦେର ପରୀକ୍ଷା କରା�ାଉଥିଲା ପ�ଣି ପରୀକ୍ଷା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଦେ ମାଦେନ
      ପର୍କୃ�ଦେର ପରି�ର୍ାଣ ପାଇଥିଦେଲ କି ନାହିଁ ତାହା ଅଦେଟ         । ଦେ ମାନଙ୍କ� ମହା କ୍ଦେ�ଶରପୂ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ଦେ ମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ
       ଖ୍ରୀଷଟ୍ଧମ4 ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ଚଣଡ୍ ତାଡନାର ଅନୁଭ�ିୂ ପାଉଥିଦେଲ। ଫିଲିପପ୍ୀୟ ପରି,     ଅନ୍ୟ ମାକି
ନଆି ମଣଡ୍�ୀ ମହୂ ପର୍�ି

             ପ�ର୍ଗ�ଡିକଦେର ଏହି ବିଷୟଦେର �� ମଦ୍େଭ ପଢ଼ି ପାରିବ ଅହରିୁ �� ଦେମ ଏହା ପଦ୍େରରି�ଦେର ମଧୟ୍ ପଢ଼ି ପାରିବ      । ପାଉଲ �ାହା କହନ୍�ି
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        ତାହା ଆମ  ମ �୍ଙ୍କ ପାଇୁଁ  �ୟ୍ ଦେବାଲି ଦେ ମାଦେନ ଅନୁଭବ କର�ଥିଦେଲ,        ଦେ� ଧାମି4କ ଜୀବନ�ାପନ କରିବାକ� ଅନ୍ଦେୱଷଣ କଦେର ଦେ 
  ତାଡନା ଦେଭାଗ କରିବ,   ୨ �ୀମଥି ୩:  ୧୨           । ପ�ଣି ଦେ�ଣ� ଦେ ମାନଙ୍କ ମହାକ୍ଦେଲଶ ବ� ଓ ତାଡନାକ� ଦେ ମାଦେନ କିପରି ପର୍�� ୟ୍��୍ର

       କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି ତାହା ଦେ ମାନଙ୍କର ବିଶୱ୍ା ର ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଅଦେଟ।

  “ ”     କିନ୍�� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଭୀଷଣ 
ରି
ର୍ତା 
ୱ୍ାରା ମଧୟ୍ ପରୀକ୍ଷା କରା�ାଉଥିଲା       । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଐ�ିହା ିକ ଭାବଦେର ଜାଣ� ଦେ�
           ମାକି
ନଆିର ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାଦେନ ଆମର 
ରି
ର୍ତାର  ଂଜ୍ଞାର  �
ୂର �ଦେ� ଥିବା 
ରି
ର୍ତା ହାରଦେର ବା କର�ଥିଦେଲ।

 �� ଦେମ ଜାଣ,    �� ଦେମ ଜାଣ ନାହିଁ କି,           ଜଗ�ର ଇ�ିହା ଦେର  ବ�ଠାର� ଧନୀ ଦେଲାକମାନଙ୍କର ଶଦ୍େରଷଠ୍ 
ଶ ପର୍�ିଶ�ଦେର ଏହି ଦେକାଠରୀଦେର
     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଦେଲାକ ବା କରନ୍�ି?         ବିଭିନ୍ନ ପ� �୍କଦେର ଏହି  ବ� ପରି ଂଖୟ୍ାନ ଭାବଦେର �� ମ ପାଇୁଁ

 ପର୍
ଶ4ନ ଅଛି             । ମୁଁ� ଭାବ�ଛି �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର ମାକି
ନଆିର 
ରି
ର୍ତାର ପରିମାଣ ବ� ଝିବାକ� ଚାହିଁଥାନ୍�� ଦେ�ଦେବ ଆମକ�
              
ୱି୍�ୀୟ ଓ �ୃ�ୀୟ ଜଗ�ର ଦେ
ଶଗ�ଡିକ ପରି
ଶ4ନ କରିବାକ� ପଡିଥାନ୍ତା। ଦେ ମାନଙ୍କର ଭୀଷଣ 
ରି
ର୍ତା ଥିଲା,    ଏପରି ଦେ�

     ଏହା ଦେ ମାନଙ୍କର ବିଶୱ୍ା ର ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା।

   ପରୀକ୍ଷାଦେର ଉ��୍ୀଣ୍4ଣ ଦେହଦେଲ -          ଦେ ମାନଙ୍କର କା�4୍ୟ 
ୱ୍ାରା ପର୍ମାଣି� ଦେହଲା ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କର ବିଶୱ୍ା ପର୍କୃ� ଥିଲା।

         ପାଉଲ ମାକି
ନଆିର ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାଦେନ ପରୀକ୍ଷାଦେର ଉ��୍ୀଣ୍4ଣ ଦେହବା ବିଷୟ ଜାରି ରଖନ୍�ି     । ଦେ ମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କର କା�4ୟ୍
               
ୱ୍ାରା ପର୍ମାଣ କଦେଲ ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କର ପର୍କୃ� ବିଶୱ୍ା ଥିଲା। ଦେ ମାଦେନ ପର୍ମାଣ କଦେଲ ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଜୀବି� ରଖ�ଥିବା

              ଓ ପରି�ର୍ାଣ ଦେ
ଉଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଉପ ଥ୍ି� ଥିଲା। ଦେ ମାଦେନ ଏହାକ� 
�ଇଟି ବିଷୟ 
ୱ୍ାରା ପର୍ମାଣି�
              କଦେଲ। ପର୍ଥମ ବିଷୟଟି �ାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣ ଦେ
ଉଥିବା ଓ ଜୀବି� ରଖ�ଥିବା ଅନୁଗ୍ରହର ଉପ ଥ୍ି�ିକ� ପର୍ମାଣ

କଲା,    ତାହା ଦେ ମାନଙ୍କର ମହାନନ୍
 ଥିଲା         । ଏହା  ଵ୍ା ଥ୍ ଓ ଧନ ଆବଜ4ନା ନୁଦେହୁଁ (  ଈଶୱ୍ର���୍ୱି୍କ ଶବ
୍)   । ଏହା କ୍ଦେ�ଶ,  ତାଡନା
                ଓ 
ରି
ର୍ତା ମଧୟ୍ଦେର ମହାନନ୍
 ଅଦେଟ ଦେ�ପରିକି ଦେବାଧହଏୁ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକହି କିମବ୍ା ପର୍ାୟ ଦେକହି ଦେକଦେବ ଦେ
ଖି

ନାହିଁ      । କିନ୍�� ଦେ ମାଦେନ ପରୀକ୍ଷାଦେର ଉ��୍ୀଣ୍4ଣ ଦେହଦେଲ।

             “    ଦେ ମାଦେନ ପର୍ମାଣ କଦେଲ ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ମଧୟ୍ ପର୍କୃ� ଥିଲା କାରଣ ଦେ ମାନଙ୍କ 
ାନ ଉ
ାରତାର ଧନଦେର ଉଛ� �ି
”ପଡିଲା   । �� ଦେମ ଦେ
ଖ,  ମାକି
ନଆିର ମହାନନ୍
,        ଏକ ଆନନ୍
 �ାହା ଦେ ମାନଙ୍କର ଦେବୈ
ାନ୍ୟ 
ାନଦେର ପର୍ବାହ�ି ଦେହାଇଥିଲା,  ଦେକବ�

             ଦେ ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣ ଦେ
ଉଥିବା ଓ ଜୀବି� ରଖ�ଥିବା ଅନୁଗ୍ରହର ଫଳାଫ� ଭାବଦେର ଏହାକ� ଦେ
ଖି
 ବୟ୍ାଖୟ୍ା କରା�ାଇପାରିବ   । ପର୍ଚାରକମାନଙ୍କ ମହାନନ୍
,       ଏକ ଆନନ୍
 �ାହା ନଷିପ୍�ି ବ� ଦେନବାଦେର ପର୍ବାହ�ି ହଏୁ,   ଦେ  ବ� ଏହି

     ଜଗ�ର ମାନ
ଣଡ୍ ଅନୁ ାଦେର ନଦିେବ4ାଧ ଅଦେଟ,        ଦେ  ବ� ଦେକବ� ବୟ୍ାଖୟ୍ା କରା�ାଇପାରିବ କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ପର୍ଭ�
         �ୀଶ�ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣ ଦେ
ଉଥିବା ଓ ଜୀବି� ରଖ�ଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍�ି       । ଏହା ଏକମା�ର୍ ବିଷୟ ଅଦେଟ �ାହା

             ଦେ ହି ପର୍କାରର ନଷିପ୍��ି୍ ବୟ୍ାଖୟ୍ା କରିପାଦେର। ଆଉ କିଛି ନୁଦେହୁଁ। ମାକି
ନଆିର ଦେଲାକମାଦେନ ପରୀକ୍ଷା ଉ��୍ୀଣ୍4ଣ ଦେହଦେଲ।
             ଦେ ମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ଆନନ୍
 ଓ 
ାନ ଦେ
ବା 
ୱ୍ାରା ଦେ ମାନଙ୍କର ବା �୍ବ ପରି�ର୍ାଣକ� ପର୍ମାଣ କଦେଲ।

       –   ପାଉଲ ଏଥିଦେର ଆଶଚ୍�4୍ୟ ଦେହବାର ନାହିଁ ଦେବାଲି କରିନ୍ଥୀୟମାନଙ୍କ� ଏବଂ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି

   ତାପଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ପଢ଼଼,           ଏଥିଦେର ଆଶଚ୍�4୍ୟ ଦେହବାର ନାହିଁ �ାହା ପାଉଲ କରିନ୍ଥୀୟମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ ମାନଙ୍କ
       ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ �� ମକ� ଓ ଦେମାଦେ� କହନ୍�ି,          “ ”  �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍ ଆମର ବିଶୱ୍ା ର �ଥାଥ4ତା ପର୍ମାଣ କରିବା

ଆବଶୟ୍କ               । ୭ ପ
 ଅଧା ରା ତ୍ା ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ୮ ପ
 ଭି�ରକ� ଦେ
ଖ। ପାଉଲ କହନ୍�ି,“    ଦେ
ଖ ଦେ� �� ଦେମ [  କରିନ୍ଥୀୟମାଦେନ ] [
    ଦେ
ଖ ଦେ� �� ଦେମ  ପ୍କନମାଦେନ ]           ଦେ ହି ପରି ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ କା�4ୟ୍ ମଧୟ୍ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର ପର୍ଚ� ର ଭାଦେବ ଦେ
ଖା�ାଉ     । ମୁଁ�

    ଆଦେ
ଶ ଦେ
ଲା ପରି କହୁ ନାହିଁ,       ମା�ର୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉ
ଦେ�ାଗ ଉଲ୍ଦେଲଖ କରି [    �� ମର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ� ଦେ
ବା ]   �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ
   ପଦ୍େରମର  ର�ତା [     �ାହା �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର �� ମର ବିଶୱ୍ା ]    ମଧୟ୍  ପର୍ାମାଣି� କରିବା [     ମୁଁ�  ପର୍ମାଣ କରିବାକ� �� ମକ�

 ଚାଦେହୁଁ ,   ଧାରଣା ଅଦେଟ ]  ନମିନ୍ଦେ� କହଅୁଛି ”   । ଏହା  ପର୍ମାଣ କର!      ମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ୨୪ ପ
ଦେର ଆଦେ ,“ଅ�ଏବ,  �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ
               …”ପଦ୍େରମ ଓ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ 
ପ4ର ପର୍ମାଣ ମଣଡ୍�ୀ ମହୂ ର  ମମ୍�ଖଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ
ଖାଅ

              ବ�୍4�ମାନ ମୁଁ� ଅନୁମାନ କରିପାରିବି ଦେ� ଅ�ି କମଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକଦେ�କଙ୍କ ହ
ୃୟ ମହୂଦେର ଏକ ପର୍�ିକ୍ରିୟା
ଅଛି    । ପ�ଣି ପର୍�ିକ୍ରିୟା "      ମୁଁ� କାହାକ� କିଛି  ପର୍ମାଣ କରିବି ନାହିଁ"ଅଦେଟ  । ଠକ୍ି? “    ଏହା ଦେମାର ବୟ୍ବ ାୟ ଅଦେଟ    । ଦେମାର 
ାନ

 ”     ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଅଦେଟ। ଏବଂ ତାହା ଏକ ପାପପଣୂ୍4ଣ ,ବୟ୍କ୍�ିଗ�,ପାଶଚ୍ା�ୟ୍,ଅଣ-    
ାନଶୀ�  ଂ କୃ୍�ିର ପର୍�ିକ୍ରିୟା ଅଦେଟ    । ତାହା ହିଁ
   ଦେ�ଉୁଁଠାର� ତାହା ଆ �ଅଛ।ି

              ବାଇବଲ କଦେହ ଦେ� ଆମର ବ
ାନ୍ୟ ଓ ଆମରଆନନ୍
ପଣୂ୍4ଣ 
ାନ ମାଧୟ୍ମଦେର ଆମକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ  ପର୍ମାଣ
 କରିବାକ� ଦେହବ;    ଦେ
ଖ ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ,ବା �୍ବଦେର,    ଆମ ଜୀବନଦେର  କ୍ରିୟ ଅଦେଟ     । ଆମର 
ାନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

            ପରି�ର୍ାଣ ଦେ
ଉଥିବାର  ପର୍ମାଣ ଅଦେଟ ଓ ଆମର 
ାନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଜୀବି� ରଖ�ଥିବା ଅନୁଗ୍ରହର  ପର୍ମାଣ ଅଦେଟ;   ଏହି ବିଷୟ
        ଦେକବ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏହି ଦେଭୌ�ିକବା
ୀ ଜଗ�ର� ମ�କ୍� କରିପାରିବ।

       ପାଉଲ ବିଷୟ ମହୂକ� ଏପରି କି ଆହରିୁ ବ�ିଷଠ୍ କରିବାକ�,    ବ�୍4�ମାନ ଦେ�ାହନ ୧୫:        ୮ ପ
ଦେର ଥିବା �ୀଶ�ଙ୍କ ଓଷଠ୍ଦେର ଏକ ଅ�ି
      ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ  ାଧାରଣ ନୀ�ିକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ ପର୍ଦେୟାଗ ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି     । �ୀଶ� ନଜି ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ�

କହଦିେଲ,“        �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଚ� ର ଫ�ଫ�ିଦେଲ ଦେମାହର ପିତା ମହମିାନ୍ଵ�ି ଦେହଦେବ,     ଆଉ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେମାହର ଶିଷୟ୍ ଦେହବ ” ।
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                  ତାହାହିଁ �ୀଶ� କହନ୍�ି। ପାଉଲ ନ
ି୍4ଧଷିଟ୍ ଫ� �ାହା କରିନ୍ଥୀୟ ମଣଡ୍�ୀ ଓ �� ମ ଓ ଦେମା ଠାର� ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର�ଅଛନ୍�ି ତାହା 
ାନ
  ଦେ
ବାର ଫ� ଅଦେଟ।

       ଦେ ମାଦେନ କିପରି ଏଦେ� ଉ
ାର ଭାବଦେର ଦେ
ବାକ�  ମଥ4 ଦେହଦେଲ?  ୮ : ୫

       ଦେ ମାଦେନ କିପରି ଏଦେ� ଉ
ାର ଭାବଦେର ଦେ
ବାକ�  ମଥ4 ଦେହଦେଲ?   ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଏପରି ଅ�ୟ୍ାଚାର,ତାଡନା,   ଭୀଷଣ 
ରି
ର୍ତାର ଶିକାର
ଦେହାଇଥିଦେଲ,         କିପରି ଦେ ମାଦେନ ଉ
ାର ଭାବଦେର 
ାନ ଦେ
ବାକ�  କ୍ଷମ ଦେହାଇ ପାରିଦେଲ?      ଦେମାର ମନ ଦେ ହି ଭ
ର୍ଦେଲାକଙ୍କ ନକିଟକ�

        ’            ଦେଫରି �ାଏ �ିଏ ଇଥିଓପିଆର� ଦେଫରି ଆ ି କିଛି  ମୟ ତା ଙ୍କ ଗୃହ ମଣଡ୍�ୀର ଭିଡିଓ ଦେ
ଖାଇଲା ପ�ଣି ଏହି ଦେକାଠରୀ ଅଦେପକ୍ଷା
              ବହ�ୁ ଦେଛାଟ ଏଠାଦେର ଦେକାଠରୀଟି ଥିଲା ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଶହ ଶହ ଇଥିଓପିଆମାଦେନ ଠଆି ଦେହଉଥିଦେଲ ଓ ଆନନ୍
 ନମିନ୍ଦେ�

ଦେଡଇୁଁପଡ� ଥିଦେଲ               । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ଦେକାଠାଘର ମଧୟ୍ର� ପର୍ାୟ �ିନି ହଜାର ଏହି ନୂ�ନ ଦେକାଠାଘଦେର ଉପ��କ୍� କରି
    ’   ପାରିବା। ଏହି ପର୍କାରର ଆନନ୍
 କ ଣ ବଣ୍4ଣନା କଦେର?

    ମାକି
ନଆିର ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାଦେନ  ବ4ପର୍ଥଦେମ,       ଦେ ମାଦେନ ନଦିେଜ ନଜିକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର  ମପ4ଣ କଦେଲ।

            ଦେ ମାଦେନ ନଦିେଜ ନଜିକ� ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏଦେ� ଉ
ାର ଭାବଦେର ଦେ
ବାକ� କିପରି  ମଥ4 ଦେହଦେଲ?     ପାଉଲ ୫ ପ
ଦେର ଆମକ�
କହନ୍�ି,“…  ପ�ଣି ଏହା,        ଏଥିଦେର ଦେ ମାଦେନ ଦେ� ଦେକବ� ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କ ଆଶା ଅନୁ ାଦେର କଦେଲ,  ତାହା ନୁଦେହୁଁ,   ମା�ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

    ଇଚଛ୍ା 
ଵ୍ାରା ଚା�ି� ଦେହାଇ [  ମାକି
ନଆିମାଦେନ ]        ପର୍ଥଦେମ ଆପଣା ଆପଣାକ� ପର୍ଭ�ଙ୍କ ନକିଟଦେର ଏବଂ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ
  ନକିଟଦେର  ମପ4ଣ କଦେଲ ”          । ମାକି
ନଆିର ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାଦେନ  ବ4ପର୍ଥଦେମ ନଜିକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର  ମପ4ଣ କଦେଲ।
            ଦେ ମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଜୀବି� ରଖ�ଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ବ� ଝିଥିଦେଲ। ଦେ ମାଦେନ ବ� ଝିପାରିଥିଦେଲ ଦେ� ଅଦେ�ାଗ୍ୟ ପାପୀ ଭାବଦେର

   ଦେ ମାନଙ୍କ� ଜୀବନର 
ାନ 
ଆି�ାଇଥଲିା,               ଦେ ମାଦେନ ଦେ� ଏହାର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଥିଦେଲ ଏହି କାରଣ ଦେହ�� ନୁଦେହୁଁ କିନ୍�� ଈଶୱ୍ର ଦେ�
    ଅନୁଗ୍ରହର ଈଶୱ୍ର ଏହି କାରଣ  କାଦେଶ         । ତାପଦେର ମାକି
ନଆିର ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଜୀବି� ରଖ�ଥିବା ଅନୁଗ୍ରହକ�

 ବ� ଝିଦେଲ। ଏହା,    ପର୍କୃ�ଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ� ପରିବ�୍4�ନ କରିଥିଲା  । ଏହା,     ବା �୍ବଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେଭୌ�ିକବା
ର ବନ୍ଧନ ବ�କ�
         ଭାଙ୍ଗିବାକ�  କ୍ଷମ କରିଥିଲା ପ�ଣି ବା �୍ବଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ� 
ାନ ଦେ
ବାକ�  କ୍ଷମ କରିଥିଲା।

     “  ”  ଏହି କାରଣର� 
ାନ ଦେ
ବା ଏକ ଅନୁଗ୍ରହର କା�4୍ୟ ଅଦେଟ (ପ. ୧)।

      ଏହି କାରଣର� 
ାନ ଦେ
ବା ଅନୁଗ୍ରହର କା�4ୟ୍ ଅଦେଟ          ।  ପତ୍ାହ ାରା ଏହା ଦେମାର ଈଶୱ୍ରତା��୍ୱି୍କ  ଂଘଷ4 ଦେହାଇଅଛି ଦେ�ପରି ମୁଁ�
       ବ� ଝିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କଲି ଦେ� କିପରି ପାଉଲ ୧ ପ
ଦେର,“  ”      ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ର� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ 
ାନ ଦେ
ବାର ବା �୍ବତାକ�

�ାଇପାରିଦେବ               । ଏହି 
ାନ ଦେ
ବାର ଧାରଣା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେହାଇଥିବାର� ଏହା ୭ ପ
ଦେର ପ�ନରାବୃ��ି୍ ଦେହାଇଅଛି
               ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ କହନ୍�ି ଦେ� ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ କା�4ୟ୍ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଚ� ର ଦେହବା ଉଚି�।୍ ଏହା ପ�ନବ4ାର ୧୯ ପ
ଦେର
  ଦେ
ଖା�ାଏ। ଏହା କଦେହ,“         ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଦେଗୌରବ ନମିନ୍ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହର କା�4୍ୟ କର� [   �ିହ
ୁୀମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�
 ଉ� ୍ଗ4କୃ� ]        …”        �ାହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଦେ ବା  ାଧି� କରା�ାଉଅଛି ଆମର 
ାନ ଦେ
ବା ବିଷୟଦେର �� ଦେମ କିପରି
   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର� ଧାରଣା ପାଇଥାଅ? 

        ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ପଛକ� �ାଇ ଏ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କର,    ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା  ପ୍ଷଟ୍ ହଏୁ      । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକ� 
ାନ
  ଦେ
ବାକ� ଇଚଛ୍ା କରାଏ;   ’      ପ�ଣି ତା ପଦେର ଦେ ଦେ�ପରି ପର୍କୃ�ଦେର ଆଗକ� �ାଆନ୍�ି,      ଦେ ପରି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକ� 
ାନ
   ଦେ
ବାକ�  କ୍ଷମ କଦେର                   । ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକ� ପରି�ର୍ାଣ କଦେର। ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକ� ଜୀବି� ରଦେଖ। ତାହାଙ୍କ

               ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକ� ପରିବ�୍4�ନ କଦେର। ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମର ଅନୁରାଗକ� ପରିବ�୍4�ନ କଦେର। ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଏପରି କି
                 ଆମର 
ାନ ଦେ
ବାର କ୍ଷମତାକ� ମଧୟ୍ ପରିବ�୍4�ନ କଦେର କାରଣ ଈଶୱ୍ର ହିଁ �� ମକ� ଓ ଦେମାଦେ� ଆମର ଧନ ପର୍ାପ�୍ କରିବାଦେର
  କ୍ଷମ କରାନ୍�ି।

  ଅଧୟ୍ାୟ ୯ :୮,   ୧୦ ପ
ଦେର ଦେ
ଖନ୍��   “। ଆଉ,        ମ �୍ ବିଷୟ  ବ4
ା �ଦେଥଷଟ୍ ରଦୂେପ ପାଇ [     ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ହିଁ ଆମକ�
 �ଦେଥଷଟ୍ କରିଥାଏ          । ତାହା ଆମର ଟଙ୍କା ବା ଅଧିକ  ଠକ୍ି ଭାବଦେର ଅଦେଟ,  ’   ଏହା ତା ଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଦେଟ]    �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ପରି

          ମ �୍ ଉ��୍ମ କମ4 ନମିନ୍ଦେ� ଅଧିକର� ଅଧିକ�ର 
ାନ କରି ପାର,     ଏଥିନମିନ୍ଦେ� ଈଶୱ୍ର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ�  ବ4ପର୍କାର
      ଅନୁଗ୍ରହ ପର୍ଚ� ର ଭାବଦେର ଦେ
ବାକ�  ମଥ4 ଅଟନ୍�ି ”       । ତାହା 
ାନ ଦେ
ବାର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଦେଟ। ୧୦ ପ
: “ଆଉ,  ଦେ�

      ବୀଜବପନକାରୀକ� ବୀଜ ଓ ଦେଭାଜନ ନମିନ୍ଦେ� ଆହାର ଦେ�ାଗାନ୍�ି,         ଦେ ବ� ଣିବା ନମିନ୍ଦେ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ବୀଜ ଦେ�ାଗାଇଦେବ ଓ ତାହା
ବଢ଼଼ାଇଦେବ,ପ�ଣି,     �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ଧାମି4କତାର ଫ� ବୃ
ଧ୍ି କରିଦେବ ”          । ଈଶୱ୍ର ହିଁ ଅନୁଗ୍ରହର ଈଶୱ୍ର ପ�ଣି ଦେ ବ� ଣିବାକ�

  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ବୀଜ 
ଅିନ୍�ି; ଦେ ,ପର୍କୃ�ଦେର,         ବୀଜକ� ବହଗୁ�ଣି� କରନ୍�ି ଦେ�ଣ� ବ� ଣିବାକ� ଆମଭ୍ମାଦେନ ଅଧକି ବୀଜ ପାଉ;  ଆଉ
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ମଣଡ୍�ୀଦେର ବୀଜ ପାଉ,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାଉ ନାହୁଁ� କି,        ଅପବୂ4 ପରିମାଣର ବୀଜ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବପନ କରି

ପାର�   ’। ତା ପଦେର,          ଈଶୱ୍ର ବୀଜକ� ବୃ
ଧ୍ି କରନ୍�ି �
ୱ୍ାରା ଆହାର ଅମ� ହଏୁ।

        ମାକି
ନଆିର ଦେଲାକମାଦେନ ବ�ଝନ୍�ି ଦେ� ଈଶୱ୍ର ହିଁ ଜଦେଣ 
ାନ
ାତା,         ଦେ 
ାନ
ାତା ଅଟନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ ଉଭୟ ଚରମ  ୀମାଦେର

ଅିନ୍�ି                   । ଦେ ଦେରାପଣ କରିବାଦେର 
ଅିନ୍�ି ଓ ଅମ�  ମୟଦେର 
ଅିନ୍�ି। ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ପକ୍ଷର� ଅନୁଗ୍ରହର

                କା�4ୟ୍ ଅଦେଟ କାରଣ ଦେ ଆମକ� ଦେଭୌ�ିକବା
 ମ�ଷଟି୍ �ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ରହବିାକ� ଓ ଏହି ଜଗ�  ହ�ି ପଦ୍େରମଦେର ଓ
    ବିଫ�ତାଦେର ମରିବାକ� ଅନୁମ�ି ଦେ
ଇପାରନ୍�ି,          କିନ୍�� ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏହି ଜଗ� ଓ

    ଦେଭୌ�ିକବା
ର ମ�ଷଟି୍ର� ମ�କ୍� ଦେହବାକ� ଚାହିଁଦେଲ              । ଦେ�ଣ� ଦେ ଆମ ଅ �ି୍�ୱ୍ର ଏହି ��ିପକା କାମର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବଗ4ଦେର 
ନିକ�
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                ’  
ନି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  କ୍ଷମ କରନ୍�ି। ଦେ ଆମକ� �ାହା କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି ତାହା କରିବାକ� ଆମକ�  କ୍ଷମ କରନ୍�ି ପ�ଣି ତା ପଦେର
         ଦେ ଆମକ� ତାହା କରିବାକ� ଉପାୟ 
ଅିନ୍�ି। ଦେ�ଣ� ଦେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହଦେର,     
ାନ ଦେ
ବାକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଇଚଛ୍ା 
ଅିନ୍�ି,  ପ�ଣି

   ତାପଦେର ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଟଙ୍କା,  ଧନ 
ଅିନ୍�ି        ।  � ମାଚାର  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଆଦେମରିକୀୟ ମଣଡ୍�ୀ 
ୱ୍ାରା ଅଧିକାର
              କରା�ାଇଥିବା ଅବଣ୍4ଣି� ଧନ ହିଁ ଦେବାଧଶକ୍�ି ବାହାଦେର। ମୁଁ� ଦେ
ଖିଥିବା ପରି ଂଖ୍ୟାନ କଦେହ ଦେ� �
ି ଆଦେମରିକାର  � ମାଚାର

                   ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ମଣଡ୍�ୀ ଏହାର ମଣିର� ମ�କ୍� କରି 
ାନ କରିଦେବ ଦେ�ଦେବ ଏହି ଜଗ�ଦେର ଆଉ କାହାକ� କ୍ଷ�ଧି� ଦେହବାକ� ପଦେଡ ନାହିଁ।

         ଦେ ମାଦେନ ମଧୟ୍ 
ାନ ଦେ
ବା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା ଅଦେଟ ଦେବାଲି ବ� ଝିଦେଲ (ପ.୫)

   ମାକି
ନଆି ଦେଲାକମାଦେନ ତାହା ବ� ଝିଥିଦେଲ       । ଦେ ମାଦେନ ବ� ଝିଦେଲ ଦେ� ଈଶୱ୍ର 
ାନ
ାତା ଅଟନ୍�ି,   କ୍ଷମ 
ାତା,    କିନ୍�� ଦେ ମାଦେନ ମଧୟ୍
      ବ� ଝିଥିଦେଲ ଦେ� 
ାନ ଦେ
ବା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା ଅଦେଟ       ’      । �� ମ ଜୀବନ ପାଇୁଁ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା କ ଣ ତାହା �� ଦେମ ଜାଣିବାକ� ଚାହୁଁ କି? 

 
ାନ 
ଅି    । ୫ ପ
,“…            ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଛା 
ୱ୍ାରା ଚା�ି� ଦେହାଇ ପର୍ଥଦେମ ଆପଣା ଆପଣାକ� ପର୍ଭ�ଙ୍କ ନକିଟଦେର ଏବଂ
   ”        ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନକିଟଦେର  ମପ4ଣ କଦେଲ ପାଉଲଙ୍କ ପଦ୍େରରି�  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଦେ ବାକା�4ୟ୍ ପ�ଣି ଏହି ନ
ି୍4
ଷିଟ୍

କ୍ଦେଷ�ର୍ଦେର,  ଦେନୈଦେବ
ୟ୍ କ୍ଦେଷ�ର୍ଦେର      ।  ମାନ ଧାରଣା ଅଧୟ୍ାୟ ୯:      ୧୩ ପ
 ଶବ
୍ କଦେର     । ପାଉଲ ଆପଣାକ� ବହ�ୁ ପ�ନରାବୃ��ି୍
                 କରନ୍�ି ଆଉ ମୁଁ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ୮ ଓ ୯ ଅଧୟ୍ାୟ ପଢ଼ିବାକ� ଉ� ୍ାହ�ି କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ କାରଣ �� ମଦ୍େଭ  ମାନ ବିଷୟ ବ�

    ବାରମବ୍ାର ଆ �ଥିବାର ଦେ
ଖିବ। ୯ :    ୧୩ ପ
ଦେର ପାଉଲ କହନ୍�ି,“  ଦେ ମାନଙ୍କର [       �ିହ
ୁୀ ମଣଡ୍�ୀ �ାହା ଏହି ଦେନୈଦେବ
ୟ୍ ଗ୍ରହଣ
  କରିବାକ� �ାଉଅଛି ]   ଏହି ଦେ ବାକମ4ର ପର୍ମାଣ,[     �� ମର 
ାନ ଦେ
ବାର ଦେ ବାକା�4ୟ୍ ]      ପାଇ ଦେଲାଦେକ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ  ବ୍ୀକାର
    କର�ଥିବା ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  � ମାଚାର ପର୍�ି ବାଧୟ୍ତା,        ପ�ଣି  ାଧ�ମାନଙ୍କ ଓ  ମ �୍ଙ୍କ ପର୍�ି �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହଭାଗିତାର
      ର�ତା  କାଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମହମିା କୀ�୍4�ନ କର�ଅଛନ୍�ି ”      । ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍ର ପର୍ବାହ ଦେ
ଖିବା ଅ�ୟ୍ନ୍� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ

       ଅଦେଟ। ଦେମାଦେ� ଏହି ପ
ଦେର ଓଲଟା କରିବାକ� 
ଅିନ୍�� :       କରିନ୍ଥୀୟମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣ କରିଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁଭବ
କରିଅଛନ୍�ି;     ଦେ ମାଦେନ ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ  � ମାଚାରର  ୱ୍ୀକାର କରିଅଛନ୍�ି        । କରିନ୍ଥୀୟମାଦେନ ଆପଣା ଆପଣାକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

             ଜୀବି� ରଖିବା ଅନୁଗ୍ରହଦେର  ମପ4ଣ କରିଅଛନ୍�ି �ାହା ଦେ ମାନଙ୍କ� ଆହ୍ୱାନ ଓ 
ାନ ଦେ
ବାକ�  କ୍ଷମ କଦେର,   ତାହା ବାଧୟ୍ତା
ଅଦେଟ,         ଏବଂ ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟରଫଳାଫ� ଦେହଉଛି ଈଶୱ୍ର ଦେଗୌରବାନ୍ୱି� ଦେହଉଅଛନ୍�ି,�ାହା,   ଅବଶୟ୍  ମ �୍ ବିଶୱ୍ା ୀମନଙ୍କ

   ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ାଥମିକ ଲକ୍ଷୟ୍ ଅଦେଟ,ଠକ୍ି?            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଭାଜନ କର� କିମବ୍ା ପାନ କର� କିମବ୍ା �ାହା କିଛି କର�,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
        ପର୍ଭ� �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ ଓ ତାହାଙ୍କ ପିତା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେଗୌରବ,         ପର୍ଶଂ ା ଓ  ମମ୍ାନ ଆଣିବାର ମ�ୂ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ନମିନ୍ଦେ� କର�।

        ମାକି
ନକିିଆ ଦେଲାକମାଦେନ ବ� ଝିଥିଦେଲ ଦେ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅଦେଟ -  ୧ କରି. ୬: ୧୯-   ୨୦

        ମାକି
ନକିିଆ ଦେଲାକମାଦେନ ବ� ଝିଥିଦେଲ ଦେ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅଦେଟ -   ୧ କରିନ୍ଥୀୟ ୬: ୧୯-୨୦     । ଏପରିକି ଆମର
       ଶରୀର ମଧୟ୍ ତାହାଙ୍କର ଅଦେଟ। ଆମଭ୍ମାଦେନ ଏକ ମଲ୍ୂୟ ଦେ
ଇ,     ଦେମଷଶାବକଙ୍କ ମଲ୍ୂୟବାନ ରକ୍�  ହ�ି କିଣା�ାଇଅଛ� ,  ଆଉ
    ଆମର ଶରୀର ଆମ ନଜିର ନୁଦେହୁଁ          । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧନର ଭଣଡ୍ାରଘରିଆ ଅଟ� ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

            ଧନକ� ତାହାଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର ବୟ୍ବହାର କରିବା। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧନର ଭଣଡ୍ାରଘରିଆ ଅଟ� ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ
               ତାହାଙ୍କ ଧନକ� ତାହାଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର ବୟ୍ବହାର କରିବା। ତାହା ହିଁ କିପରି ଭାବଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ଗ4ଦେର ଧନ  ଞଚ୍ୟ କର�।

ବ�୍4�ମାନ,                ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗାଟିଏ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ଦେହଉଛି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଧନକ� ନଜିର ��ନ୍ ଦେନବା ଓ ଆମ
     ପରିବାରର ��ନ୍ ଦେନବା ପାଇୁଁ ବୟ୍ବହାର କର�            । ଏକ ଅ�ୟ୍ନ୍� ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ବିଷୟ ଦେହଉଛି ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଆମକ� ନଜିର 
ରମା

    ଥ୍ିର କରିବାକ� ଅନୁମ�ି 
ଅିନ୍�ି,     ଏହା ଦେ କରନ୍�ି ନାହିଁ କି?   ଦେ ଆମକ� ଧନ,        ତାହାଙ୍କ ଧନକ� ଦେ
ଖିବାକ� ଅନୁମ�ି 
ଅିନ୍�ି �ାହା ଦେ 
    ଆମକ� ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ କହନ୍�ି,“   ଦେ ଥିର� କିଛି ନଅି                । ମୁଁ� �� ମକ� ଦେମାର କିଛି ଟଙ୍କା ଦେନବାକ� ଚାଦେହୁଁ। ମୁଁ� �� ମକ� ଦେମାର କିଛି ଧନ
                     �� ମର ଜୀବନ ାଥୀ ଓ �� ମର ପିଲା ଓ �� ମର ବନ୍ଧକ ଓ �� ମର କାରର ��ନ୍ ଦେନବା ନମିନ୍ଦେ� ବୟ୍ବହାର କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ। ମୁଁ� �� ମକ�

      “           ତାହା କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ। ତାହା ଠକି ଅଛ।ି କିନ୍�� ଅନ୍ୟ ଏକ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭଣଡ୍ାରଘରିଆ ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
       ଉଦେ
ଶୟ୍ ମହୂକ� ଆଗକ� ବଦେଢ଼ଇବାକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧନକ� ଦେ
ବା ଆବଶୟ୍କ।

               ଦେରଣଡି୍ ଆଲକନ4 ତାହାଙ୍କର ନୀ�ିଗ�ଡିକ ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଉୁଁ ଦେଗାଟିଏ ନୀ�ି ବୟ୍କ୍� କରନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� ଆମର ବଞଚି୍ବାର
        ମାନ
ଣଡ୍ ଉ�ଦ୍େତା�ନ କରିବାକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧନ 
ଆି�ାଏ ନାହିଁ      । କିନ୍�� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� 
ାନ ଦେ
ବାର
            ମାନ
ଣଡ୍ ଉ�ଦ୍େତା�ନ କରିବାକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧନ 
ଆି�ାଇଅଛ।ି ଦେ ଥିପାଇୁଁ �� ମର ଓ ଦେମାର ଏଦେ� ଟଙ୍କା ଅଛ,ି  ଏକ

  ଅବିଶୱ୍ ନୀୟ ପରିମାଣର ଧନ।

        ’   ଆମର ଚରମ ପଦ୍େରରଣା
ାନ ଓ ଲକ୍ଷ କ ଣ ଅଦେଟ?

  ’  ଚରମ ପଦ୍େରରଣା
ାନ କ ଣ ଅଦେଟ;     ’  ଏହି  ବ�ର ଚରମ ଲକ୍ଷୟ୍ କ ଣ ଅଦେଟ?      ଏହା ହିଁ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପାଉଲ ଗ�ି କର�ଅଛନ୍�ି   । ଆମର
            ପଦ୍େରରଣା
ାନ �ୀଶ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� �ାହା କରିଅଛନ୍�ି ତାହାକ� ଦେ ହି ପର୍କାରଦେର ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିବାକ�
       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଚାହିଁବା ଅଦେଟ। ୨ କରିନ୍ଥୀୟ ୮: ୯,“        କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କ ପର୍ଭ� �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ

ଜାଣ,       �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ପରି ତାହାଙ୍କ 
ରି
ର୍ତା 
ୱ୍ାରା ଧନଵାନ୍ ହଅୁ,       ଏଥିପାଇୁଁ ଦେ ଧନୀ ଦେହଦେଲଦେହୁଁ କିପରି �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ
  ନମିନ୍ଦେ� 
ରି
ର୍ ଦେହଦେଲ ”          । ପାଉଲ ଆମକ� 
ାନ ଦେ
ବା ବିଷୟଦେର ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବାକ� ଅବତାର ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି;   ଦେ�ପରି ଖ୍ରୀଷଟ୍

  
ୟ ଭାବଦେର,  ମ�କ୍� ଭାବଦେର,ମହାନନ୍
ଦେର, ଦ୍େୱଚଛ୍ାଦେର,            ଉ
ାର ଭାବଦେର 
ାନ କଦେଲ ଦେ ପରି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ� 
ାନ
 ଦେ
ବା ଆବଶୟ୍କ    । ଚରମ ଲକ୍ଷୟ୍,   ତାହା  ର� ଅଦେଟ,     ’  ଜୀବନର  ମ�
ାୟ ଚରମ ଲକ୍ଷୟ୍ କ ଣ ଅଦେଟ?    �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହୁ
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             ଓ କର� ଓ �ାହା କହୁ ନାହୁଁ� ଓ କର�ନାହୁଁ� ତାହା 
ୱ୍ାରା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେଗୌରବ ଆଣିବା       । ତାହା ଦେ�ପରି ଆମର ପର୍ଭ� �ୀଶ�ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ�
      ଓ ପିତା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଆଦେମ ଦେଗୌରବ କରିବା ଅଦେଟ।

       ଏପରିକି ଦେଭାଜନ କରିବା ଓ ପାନ କରିବା ଭ�ି ବିଷୟଦେର,   ୧ କରିନ୍ଥୀୟ ୧୦: ୩୧;       କିନ୍�� ଆମର ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧନ
      ନୟିନ୍�ର୍ଣ କରିବାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେଗୌରବ କରିବା ଆବଶୟ୍କ   । ଅଧୟ୍ାୟ ୮:୧୯,“…    ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

           ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଦେଗୌରବ ନମିନ୍ଦେ� ଏହି ଅନୁଗ୍ରହର କା�4ୟ୍ କର�ଅଛ� �ାହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା  ାଧି� କରା�ାଉଅଛି ”  । ଅଧୟ୍ାୟ
୯:୧୩,“…             �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ  ୱ୍ୀକାର କର�ଥିବା ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  � ମାଚାର ପର୍�ି ବାଧୟ୍ତା ପ�ଣି �� ମଭ୍ର  ହଭାଗିତାର  ର�ତା

     କାଦେଶ ଦେ ମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେଗୌରବ କରିଦେବ ”।

               ଦେରଣଡି୍ ଆଲକନ4ର ଆମ 
ାନ ଦେ
ବା  ମବ୍ନ୍ଧଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେଗୌରବ ଆଣିବାର ଏହି  ମଗ୍ର ପର୍ ଙ୍ଗଦେର ଏକ ଉ��୍ମ
 ଅନୁଚଦ୍େଛ
 ଅଛି   । ପୃଷଠ୍ା ୫୭: “             
ାନ ଦେ
ବାର କା�4ୟ୍ ଏକ ଜୀବନ୍�  ମ୍ାରକ ଅଦେଟ ଦେ� ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର ନୁଦେହୁଁ

   ମା�ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ   । ଏହା କହଅୁଛ,ି‘     ମୁଁ� ବିଷୟବ �୍� ନୁଦେହୁଁ         । ଦେ ଦେହଉଛନ୍�ି ବିଷୟବ �୍� । ଦେ ଦେମା ନମିନ୍ଦେ�
      ’       ବି
ୟ୍ମାନ ନୁହୁଁନ୍�ି। ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ବି
ୟ୍ମାନ ଅଦେଟ। ଦେମାର ଧନ ମପ୍
 ଅଦେପକ୍ଷା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅଥ4ର ଉଚଚ୍��୍ର
                ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ଅଛ।ି 
ାନ ଦେ
ବା ଏକ ମହାନ ବୟ୍କ୍�ି ଓ ଏକ ମହାନ କା�4ୟ୍ ଚୂୀ ନକିଟଦେର ଏକଆନନ୍
ପଣୂ୍4ଣ ଆ�ମ୍ ମପ4ଣ

                  ଅଦେଟ। 
ାନ ଦେ
ବା ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ପର୍ଭ��ୱ୍କ� 
ୃଢ଼଼ ଦେଘାଷଣା କଦେର। ଏହା ଦେମାଦେ�  ିଂହା ନଚ� ୟ୍� କଦେର ଓ ତାହାଙ୍କ� ଉନ୍ନ�
          ”   କଦେର। ଏହା ଧନ ମପ୍��ି୍ର ଶିକ��ିକ� ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ �ାହା ଦେମାଦେ� 
ା କରିବ। ଭଣଡ୍ାର ନୀ�ି T#   ୫  ର� ଅଦେଟ: “   
ାନ ଦେ
ବା

      ଦେଭୌ�ିକବା
 ପର୍�ି ଏକମା�ର୍ ବିଷ ନଦିେରାଧକ ଔଷଧ ଅଦେଟ ”         । ଏହାକ� ଭାଙ୍ଗିବାକ� ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆମର ଚରମ
             ପଦ୍େରରଣା
ାନ ଅଦେ�ାଗ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� �ୀଶ� ନଜି ଅନୁଗ୍ରହଦେର �ାହା କରିଛନ୍�ି ଓ କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ ପର୍କାରକ�
      ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିବା ଅଦେଟ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କର�ଥିବା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ କା�4୍ୟଦେର,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧନକ�

            ପରିଚା�ନା କରିବା ତାହା  ହ�ି  ମପୃ୍କ୍� କରି ଆମର ଚରମ ଲକ୍ଷୟ୍ ତାହାଙ୍କ� ପର୍ଶଂ ା,       ମମ୍ାନ ଓ ଦେଗୌରବ ଆଣିବା ଅଦେଟ।

     ଏହି ଅନ୍�ିମ ପର୍ ଙ୍ଗ  ହ�ି  ଂଘଷ4

           ମୁଁ� ଏହି ଦେଶଷ ବିଷୟ  ହ�ି  ଂଘଷ4 କରିଅଛି �ାହା ବିଷୟଦେର ମୁଁ� କହବିାକ� ଚାହୁଁ�ଛି        । ଏହି  ପତ୍ାହଦେର ମୁଁ� ଅଦେନକ ଦେଲାକଙ୍କ  ହ
                   କଥାବା�୍4ତା କରିଅଛି ପ�ଣି �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକଦେ�କଙ୍କ� ବିରକ୍� କରିଅଛ।ି ତାହା ଠକ୍ି ଅଛ।ି ଏହା ଦେମାର କାମ ପ�ଣି ଏହା

    କରିବାକ� �� ଦେମ ଦେମାଦେ� ଦେ
ୟ 
ଅି,        କାରଣ �� ଦେମ ଦେମାଦେ� ପ�ରା  � ମାଚାର ପର୍ଚାର କରିବାକ� କହଅିଛ,    �� ଦେମ କହି ନାହୁଁ କି?  ପଣୂ୍4ଣ
 � ମାଚାର,     � ମାଚାର କିଛି ଅଂଶ ନୁଦେହୁଁ,  ପଣୂ୍4ଣ  � ମାଚାର      । ପ�ଣି �� ଦେମ ଦେମାଦେ�  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର,  ବିଶୱ୍ା ଦେ�ାଗ୍ୟ ଭାବଦେର,  ମ
ୃ�

       ଭାବଦେର ଓ ବାଇବଲ ଅନୁ�ାୟୀ ଏହି କାମ କରିବାକ� କହଲି      । ମୁଁ� �� ମକ� କହବିାକ� ପଡିବ,      ଏହା ମୁଁ� କରିବାକ� �ାଉଅଛି କାରଣ
   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ପା�କଙ୍କ  ମମି୍�ନୀ,      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କରିବା ପର୍କ୍ରିୟା ଛାଡିଥିଲି:     ତାହା ଦେହଉଛି ମୁଁ� ପଣୂ୍4ଣ  � ମାଚାର

  ପର୍ଚାର କରି ନାହିଁ                  । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଟଙ୍କା �ାହା �� ମ ପଛ ପଦେକଟଦେର ଅଛି ଦେ ବିଷୟଦେର ମୁଁ� �� ମକ� ପର୍ଚାର କରିବା ବିଷୟଦେର
        ଭୟଭୀ� ଦେହାଇପଡିଅଛ।ି ତାହା ବ�୍4�ମାନ ବନ୍
 ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ।ି

       ମୁଁ� �� ମର ଟଙ୍କା ବିଷୟଦେର ��ନ୍ ନଏି ନାହିଁ

   କିନ୍�� ଦେମାଦେ� କହବିାକ� 
ଅି,        ମୁଁ� �� ମର ଟଙ୍କା ବିଷୟଦେର ଏକ ହ �୍କ୍ଦେଷପ ଦେ
ଉ ନାହିଁ      । ମୁଁ� ବ� ଦେଝ ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର,   ପର୍କୃ�ଦେର ବ� ଦେଝ
ନାହିଁ                  । ଦେଗାଟିଏ ଅଥ4ଦେର ଏହା ଦେମା ପର୍�ି ଦେକୌଣ ି ଭିନ୍ନତା ଆଦେଣ ନାହିଁ। ଈଶୱ୍ର ବିଶୱ୍ �୍ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି। ଈଶୱ୍ର �� ମ

                 ହ�ି କିମବ୍ା �� ମ ବିନା ତାହାଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା ମହୂ ଓ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ କ�  ଫ� କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି। ଦେଗାଟିଏ ଅଥ4ଦେର ଏହା
                 ଦେକବ� ଏକ ପର୍ଶନ୍ ଦେ� �� ଦେମ ଆଶୀବ4ା
 ପର୍ାପ�୍ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ କି ନାହିଁ। କାରଣ �
ି �� ଦେମ ଆଶୀବ4ା
 ପାଇବାକ� ଚାହୁଁ�ନାହୁଁ, 

    ଦେ�ଦେବ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଟଙ୍କା 
�ଦେରଇ 
ଅି     । ୨ କରିନ୍ଥୀୟ ୯: ୬,“   ଦେ� ଅ�ପ୍ ବ�ଦେଣ,    ଦେ ମଧୟ୍ ଅ�ପ୍ କାଟିବ,    ଆଉ ଦେ� ପର୍ଚ� ର
ବ� ଦେଣ,    ଦେ ମଧୟ୍ ପର୍ଚ� ର କାଟିବ ”  ।  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର,      ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର ��ନ୍ ନଏି ନାହିଁ।

      ମୁଁ� �� ମର ହ
ୃୟ ବିଷୟଦେର ��ନ୍ ନଏି

      କିନ୍�� ମୁଁ� �� ମର ହ
ୃୟ ବିଷୟଦେର ��ନ୍ ନଏି           । �� ମର ହ
ୃୟ ବିଷୟଦେର ��ନ୍ ଦେନବା ଦେମାର ଆହ୍ୱାନ ଅଦେଟ। ଦେ ଥିପାଇୁଁ
     “ ”           ପର୍ାଚୀନମାନଙ୍କ� ଓ ଦେମାଦେ� ଦେମଷପା�କ କ�ହା�ାଏ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମର ��ନ୍ ଦେନବା ଉଚି�।୍ �ୀଶ� କହନ୍�ି ଦେ� �� ମର

       ଭଣଡ୍ାରର ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ ଜାଗା �� ମର ହ
ୃୟର ଅବ ଥ୍ାନର  ଂଦେକ�କ ଅଦେଟ,  ମାଥିଉ ୬        । ପାଉଲ କହଅିଛନ୍�ି ଦେ� ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି �ିଏ
                ବା �୍ବଦେର ଅଦେ�ାଗ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କ ପର୍�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁଭବ କରିଅଛନ୍�ି ଦେ 
ାନ ଦେ
ବ। ତାହା ହିଁ �ାହା

 ବାଇବଲ କଦେହ,ଠକ୍ି?        ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କ� ଧମ4 ଶା �୍ର୍କ� ପା�ନ କରା�ିବାକ� ବାଧୟ୍ତା କରା�ାଉଛ,ି  ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�
        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମ ଜୀବନଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କା�4୍ୟ କରିବାର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେ
ଖିପାର�    । ଦେମାଦେ� ପଚାରିବାକ� ପଡିବ,“  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

 ’         ”       ଅନୁଗ୍ରହ କ ଣ �� ମ ଜୀବନଦେର କା�4ୟ୍ କର�ଅଛି କି ନାହିଁ ମ� ଲମାନମାଦେନ କିଗି4ଜ ଥ୍ାନଦେର କାହିଁକି ବି
ୟ୍ା�ୟ ନମି4ାଣ କର�ଛନ୍�ି
     ଆଉ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାଦେନ କାହିଁକି କର� ନାହୁଁାନ୍�ି?

    ମୁଁ� �ାହା ଚାଦେହୁଁ ତାହା ଦେହଉଛ:ି      ପାଉଲ ଦେ�ଉୁଁପର୍କାର ଭାବଦେର ଅଧୟ୍ାୟ ୯:       ୧୫ ପ
ଦେର ଦେଶଷ କରନ୍�ି ଦେ ପର୍କାର ଭାବଦେର
         ମାପ�୍ କରିବାକ�  ମଥ4 ଦେହବାକ� ମୁଁ� ଆମଭ୍  ମ �୍ଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଚାଦେହୁଁ, “   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅକଥନୀୟ [  ଅନୁଗ୍ରହର ]  
ାନ ନମିନ୍ଦେ�

  ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବା
 ଦେହଉ ”              । ଅନୁଗ୍ରହର 
ାନ �ାହା ଦେମା ପରି ଅଦେ�ାଗ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କ� ପରି�ର୍ାଣ 
ଏି। ଅନୁଗ୍ରହର 
ାନ
              ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ର ଉନ୍ନ�ି ଆଉ ଦେକବ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ  କାଦେଶ 
ାନ ଦେ
ବାକ� କଢ଼଼ାଇଥାଏ ଓ
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                କ୍ଷମ କଦେର। ଏହି ଜଗ�ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଓ ପର ପ୍ରକ� ଦେ
ଖାଇବାକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଜୀବନ୍� ଓ ଠକ୍ି ଅଦେଟ ଆଉ
   ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶରୀରଦେର ପ
ାଘା� କଦେର।

               
ାନ ଦେ
ବା ଅଦେ�ାଗ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କ ପର୍�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର 
ାନ ଅଦେଟ �ାହା ଆମକ� ଉ
ାରତା ଓ ଆନନ୍
ଦେର ଦେ
ବାକ�
      ଆହ୍ୱାନ କରି ଏହି ଜଗ�ର ଦେଭୌ�ିକବା
ର� ମ�କ୍� କଦେର।
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୪୫. ଖ୍ରୀଷି,ୟା  ନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ

ପରିଚୟକରଣ
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ପରି ଗ�  ପତ୍ାହଦେର ଦେରାମୀୟ ୧-   ୪ ଅଧୟ୍ାୟଗ�ଡିକଦେର ଦେ
ଖିଲୁ,      ପାଉଲ ଜଦେଣ ଶିଷୟ୍ ଦେହବାର  ମଗ୍ର

  ଆଦେଲାଚୟ୍ ବିଷୟ  ହ�ି,          ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହବା ପର୍ ଙ୍ଗ ଦେନଇ କା�4ୟ୍  ମପ୍ା
ନ କର�ଅଛନ୍�ି   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
               ଦେ
ଖିଲୁ ଦେ� ପାଉଲଆମକ� ଶିକ୍ଷା 
ଅିନ୍�ି ଦେ� ଦେକବ� �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧାମି4କ

            ଦେହଉ। ବା �୍ବଦେର ଏଥି ପାଇୁଁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କଠନି ପରିଶର୍ମ କରିଅଛ� ଏହି କାରଣ  କାଦେଶ ନୁଦେହୁଁ,    ମା�ର୍ �ୀଶ� କ୍ର�ଶଦେର
                    ‘ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେ�ଉୁଁ କା�4୍ୟ  ମପ୍ା
ନ କଦେଲ ଦେ ହି କାରଣ  କାଦେଶ ଅଥ4ା� ଆମର ପାପ ବିଷୟଦେର �� ଦେମ ଓ ମୁଁ�

 ’   ଦେ
ାଷୀ ନୁଦେହୁଁ ଦେବାଲି ଦେଘାଷଣା କରା�ାଏ।

  ଦେରାମୀୟ ୫ -  ୮ ଅଧୟ୍ାୟଦେର,         ପାଉଲ ଜଦେଣ ଶିଷୟ୍ ଦେହବାର ପରବ�୍4�ୀ ଆଦେଲାଚୟ୍ ବିଷୟକ� ଅଗ୍ର ର ହଅୁନ୍�ି    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
    ଏଠାଦେର ମ�ଖୟ୍�ଃ ପବି�ର୍ୀକରଣର ମ� ଶିକ୍ଷା,   ପବି�ର୍ତାର ମ� ଶିକ୍ଷା,        କିମବ୍ା ଅ�ି କମଦେର ଆମର ଦେ
ୈନନ୍
ନି ଜୀବନଦେର

     ପବି�ର୍ତା ଆଡକ� ବୃ
ଧ୍ି  ହ�ି କାରବାର କର�ଅଛ�     । ଏହି ଚାଦେରାଟି ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ଅଧୟ୍ାୟଦେର,     ପାଉଲ ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଧାମି4କ
     ଗଣି� ଦେହବାର ଉପକାର ବ� ବଣ୍4ଣନା କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି          । ଦେ ଆମକ� ଜଦେଣ ଧାମି4କ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ ତାହା

               ଦେ
ଖାଇବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି। ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ �� ଦେମ ବିଷୟ ବ�ର ନଦିେ
4ଶ ଓ  ଂଦେ�ାଗର ଠକ୍ି ନକିଟବ�୍4�ୀ ଭାଗ ପର୍�ି ଧୟ୍ାନ 
ଅି।
  
ୟାକରି ଅଧୟ୍ାୟ ୫:     ୧ ପ
 ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ପା� କରନ୍�� ,‘ଅ�ଏବ,      ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହାଇଅଛ� ’ ।
                
ୟାକରି ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� ଦେ� ପର୍ଥଦେମ ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହବା ଆଦେ ଆଉ ତାପଦେର ପବି�ର୍ୀକରଣ ଦେହବା ଆଦେ । �ୃ�ୀୟ ଅଧୟ୍ାୟ

          ପଞଚ୍ମ ଅଧୟ୍ାୟ ପବୂ4ର� ଆ ିଥାଏ। ଅ
�ବ
�କର�ଥିବା ନଦିେ
4ଶ ପାଇବା ଓ ଭାବିବା  ହଜ ଦେ�,‘  ଠକ୍ି ଅଛ,ି   �
ି ମୁଁ�
   ପବି�ର୍ୀକରଣଦେର କଠନି ପରିଶର୍ମ କଦେର,        �
ି ମୁଁ� ବା �୍ବଦେର ପବି�ର୍ତାଦେର କଠନି ପରିଶର୍ମ କଦେର,    ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଦେକୌଣ ି

     ପର୍କାଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କୃପା ଅଜ4ନ କରିବାକ� �ାଉଅଛି ’         । ତାହା ଭିନ୍ନମ�ଦେର ବିଶୱ୍ା ଅଦେଟ। ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଧାମି4କ ଗଣି�
ଦେହବା,   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ 
ୱ୍ାରା,     �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ କା�4୍ୟ (  ଅଧୟ୍ାୟ ୧-୪)     �ାହା ପର୍ଥଦେମ ଆଦେ ତାହା ଅଦେଟ; ’  ତା ପଦେର

   ଏହା ଉପଦେର ଆଧାର କରି,  ଆମଭ୍ମାଦେନ ୫-         ୮ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେ
ଖ� ପ�ଣି ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଜୀବନ କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ;  ଅନ୍ୟ
ଶବ
୍ଦେର,            ଜଦେଣ ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହଇଥିବା ବୟ୍କ୍�ି କିପରି ଜୀବନ�ାପନ କରିବାକ�  କ୍ଷମ ଅଟନ୍�ି ତାହା ଦେ
ଖ�     । ଧାମି4କ ଗଣି�

             ଦେହବା ପବୂ4ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକଦେବଦେହଦେଲ ପବି�ର୍ୀକରଣକ� ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଈଶୱ୍ର ପର୍ଥଦେମ �ାହା କରନ୍�ି ତାହା
 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ରଖ�; ’         ତା ପଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାର ଆଧାର ଓ ତାହାଙ୍କ  କ୍ଷମତା ଉପଦେର,      ନଜି ଜୀବନକ� ପବି�ର୍ତାଦେର ବଞଚି୍ବା

  ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କର�।

             ଅହରିୁ ମଧୟ୍ ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� ଦେ� ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହବା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ପବି�ର୍ୀକରଣକ� କଦେଢ଼଼ଇ ଦେନବା ଆବଶୟ୍କ   –  । ୫ ୮
      ଅଧୟ୍ାୟଗ�ଡିକ ଦେରାମୀୟଦେର ଜଦେଣ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ନମିନ୍ଦେ� ଇଚଛ୍ାଧୀନ ନୁଦେହୁଁ,        ଏହା ହିଁ ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହବା �ାହା କଦେଢ଼଼ଇ ନଏି  ।

             ଆମର ବିଶୱ୍ା ର ବକ୍�ବୟ୍ଦେର ଆବଶୟ୍କ ଓ ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହବାର ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ ଫ� ଦେହାଇଥିବାର� ଏହା ପବି�ର୍ୀକରଣ ବିଷୟଦେର
                କଥାବା�୍4ତା କଦେର। ଦେ�ଣ� ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଠକ୍ି  ିଧା  ମମ୍�ଖ ଭାଗର� ନଦିେ
4ଶ ପର୍ାପ�୍ କର�। ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହବା ଆଧାର

   ଅଦେଟ ଓ ଏହା ଉପଦେର,              ଏହା ଆମଭ୍କ�  କ୍ଷମ କଦେର ପ�ଣି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପବି�ର୍ତା ଓ ପବି�ର୍ୀକରଣର ଏକ ଜୀବନକ� ଆହ୍ୱାନ

ଏି  ।

           ମୁଁ� କଣ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ତାହା ଚାଦେରାଟି ଅଧୟ୍ାୟର ପର୍ଶ �୍ ବିଷୟ �� ମକ� ଦେ
ବା ଅଦେଟ   । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଅଦେନକ,  ଅଦେନକ ବିଷୟ ମହୂ
       �ାହା ପାଉଲ କହଛୁଅନ୍�ି ତାହା ଗଭୀର ଭାଦେବ  �ୟ୍ ବ� ଅଦେଟ,        ଦେ ଥିମଧୟ୍ର� ମୁଁ� ନଅଟି ବାହାରକ� ଦେନବାକ� ଚାଦେହୁଁ;  ନଅଟି

    ’     ବିଷୟ ମହୂ ଧାମି4କତାର ବ�୍4�ମାନ ଜୀବନ କ ଣ ଦେ ବିଷୟଦେର ବଣ୍4ଣନା କରିବି    । ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ,   ଦେ�ପରି ପାଉଲ ଚାହୁଁାନ୍�ି,  ଦେ ପରି
         ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମଙ୍ଗ� ଓ 
ୟାଶୀ�ତା  ହ�ି ଆମକ� ଅଭିଭ�ୂ କର�    । ଏକ  ଂପଣୂ୍4ଣ ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ�,    ଧାମି4କ ଶିଷୟ୍ଙ୍କ ଜୀବନ

               ବଞଚି୍ବା କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ ଦେ ପରି ଦେ
ଖାଇ ମୁଁ� �� ମକ� ପଦ୍େରମ କରିବା ଓ  � କ୍ରିୟାଦେର ଉ� ୍ାହ�ି କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ   ।  ଦେବ4ା��୍ମ
             ବିଷୟ �ାହା �� ଦେମ ଆଜି ଅପରାହ୍ନଦେର କରିପାରିବ ତାହା ଦେହଉଛି ଏହି ଉପଦେ
ଶର ପର୍କାଶଦେର ଦେରାମୀୟ ୫-  ୮ ପଢ଼଼।

୧.   ୫ ଅଧୟ୍ାୟ -    ଆମ ପ�ନମି4�ନର ଆନନ୍


କ.   ଅ�ୀ�କ� ଦେ
ଦେଖ -     ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଶାନ୍�ି

 ୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର,       ପାଉଲଆମର ପ�ନମି4�ନର ଆନନ୍
 ବିଷୟଦେର ବା�୍4ତାଳାପ କର�ଅଛନ୍�ି      । ଦେ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପଛ ଅ�ୀ�କ�
        ଦେ
ଖନ୍�ି ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� କହନ୍�ି ଦେ� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଧାମି4କ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଶାନ୍�ିଦେର

         ଅଛ� ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ବା�୍4ତାଳାପ କରିଥିବା ପର୍ଥମ ବିଷୟ  ଥ୍ିର କଦେର   । ଅଧୟ୍ାୟ ୫: ୧,‘ଅ�ଏବ,    ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଧାମି4କ ଗଣି�
[     ପ�ଣି କ୍ରିୟା 
ୱ୍ାରା ନୁଦେହୁଁ ]           ଦେହବାର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ଭ� �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି

 ଶାନ୍�ିଦେର ଅଛ� ’      । ୧୧ ପ
ଦେର ଦେ ପ�ନମି4�ନ ବିଷୟଦେର କହଅୁଛନ୍�ି;        ଶାନ୍�ି ଓ ପ�ନମି4�ନ  ମାନ ଅଥ4 ପର୍କାଶ କରନ୍�ି    । ଏହାର ଅଥ4
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               ଦେହଉଛି ଈଶୱ୍ର ଓଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଶ�ର୍�ତା ମହୂ ବନ୍
 ଦେହାଇ�ାଇଅଛି ଏବଂ ଦେ ହି ଶ�ର୍�ତା ମହୂ  ମପ୍କ4 
ୱ୍ାରା
 ପ�ନଃ ଥ୍ାପନ କରା�ାଇଅଛ।ି

                ମୁଁ� ଭାଦେବ ମ�ଖୟ୍  �ୟ୍ ଦେହଉଛି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା ଶାନ୍�ିର ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ମ� ଶିକ୍ଷାକ� ଆଦେ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା ଏକ
    ବ �୍� ନଷିଠ୍ ବା �୍ବତାଦେର ପରିଣ� ହଏୁ       । ଏହା ମ�ଖୟ୍�ଃ ଆ�ମ୍ନଷିଠ୍ ନୁଦେହୁଁ,      କିନ୍�� ଶାନ୍�ି ଏକ ବ �୍� ନଷିଠ୍ ବା �୍ବତା ଅଦେଟ  ।

 ଅନ୍ୟ ଶବ
୍ଦେର,         �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର କିପରି ଅନୁଭବ କର�,   ତାହା ଅଧିକ ନୁଦେହୁଁ      । ଶାନ୍�ି ଈଶୱ୍ର କିପରି
            ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଭାବନ୍�ି ତାହା ଅଦେଟ। ଦେ ଗ�ଡି଼କ ମ�ୂ�ଃ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଦେଟ। ପାଉଲ,‘ଆଦେର,   ଆ ନ୍�� ବା �୍ବଦେର

                 ’ କଠନି ପରିଶର୍ମ କରିବା ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶାନ୍�ିଦେର ଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିବାକ� ଶିଖିବା କହନ୍�ି ନାହିଁ
ବରଂ,      ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହାଇଥିବାର�,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଶାନ୍�ିଦେର ଅଛ� ଏହା କହନ୍�ି  ।

        ଏହି ବ �୍� ନଷିଠ୍ 
ୃଢ଼଼ ବିଶୱ୍ା ହିଁ ଆମର ଜୀବନର ମଧୟ୍ଦେର,        ଭାବପର୍ବଣତା ବ� ଓ ଆମର ପରି ଥ୍ି�ି ମହୂର ଉ�ଥ୍ାନ ପ�ନଦେର
   ଥ୍ିରତା ପର୍
ାନ କଦେର:        ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହି  ମ �୍  ାମଗ୍ରୀ ଗ�ିଶୀ� ଓ କମପି୍� ହଏୁ,      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଶିଚି୍�
              ନମିନ୍ଦେ� �ାହା ଜାଣିପାରିବା ତାହା ଦେହଉଛି କାରଣ କ୍ର�ଶଦେର ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ କା�4ୟ୍ଦେର ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧାମି4କ

 ଗଣି� ଦେହାଇଅଛ� ,          ଈଶୱ୍ର ଆମକ� ଦେ
ଖନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ କହନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶାନ୍�ିଦେର ଅଛ� ।

ପରିଦେଶଷଦେର,          ଏହି ବ �୍� ନଷିଠ୍ ବା �୍ବତା ଆ�ମ୍ନଷିଠ୍ ଭାବଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଚଳାଇବାକ� ଆରମଭ୍ କଦେର   । ଦେ�ଦେହ��
       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�ଝ� ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଶାନ୍�ିଦେର ଅଛ� ,          ଏହା ଆମର ଅନୁରାଗ ବ� ଓ ଆମରଆଦେବଗ ବ� ଓ

      ଆମରଆନନ୍
 ଉପଦେର ପର୍ଭାବ ପକାଇବା ଆରମଭ୍ କଦେର,       ଦେ�ପରିକି କଠନି ପରି ଥ୍ି�ି ବ� ମଧୟ୍ଦେର ମଧୟ୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
 ଆନନ୍
�ି ଦେହାଇପାରିବା            । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଖର୍ୀଷଟ୍ କ୍ର�ଶଦେର �ାହା କଦେଲ ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧାମି4କ ଅଟ� ,  ଜୀବନର

   ପରି ଥ୍ି�ି ବ� ଦେର �ାହା ଦେହଉନା କାହିଁକି,            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ 
ୃଢ଼଼ ବିଶୱ୍ା  ହ�ି ଜାଣି ପାର� ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକମା�ର୍
   ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ  ହ�ି ଶାନ୍�ିଦେର ଅଛ� ,    �ାହା ବା �୍ବଦେର ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ;   ତାହା ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି।

ଖ.   ଭବିଷୟ୍�କ� ଦେ
ଦେଖ - ‘     ’ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବର ଭର ାଦେର ଆନନ୍
 କର -  ୫ :  ୨ ଖ

’         ତା ପଦେର ପାଉଲ ଭବିଷୟ୍�କ� 
ୃଷଟି୍ପା� କରି ୨ ପ
ଦେର ଜାରି ରଖନ୍�ି, ‘      ଦେ�ଉୁଁ ଅନୁଗ୍ରହର ଅବ ଥ୍ା ମଧୟ୍ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
ଅଛ� ,        ଦେ ଥିଦେର ତାହାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ବିଶୱ୍ା ଦେର ପର୍ଦେବଶ ମଧୟ୍ କରିଅଛ� ;ପ�ଣି,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବର ଭର ାଦେର

 
ପ4 କର�ଅଛ� ।'             ଧାମି4କ ଜୀବନର 
ଵ୍�ିୀୟ ଗ�ଣ �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବର ଭର ାଦେର ଆନନ୍
 କରିପାରିବା ଅଦେଟ   । ଶାନ୍�ି
ପରି,          ଭର ାର ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ମ� ଶିକ୍ଷା କିଛି ନୁଦେହୁଁ ତାହା ଆ�ମ୍ନଷିଠ୍ ଅଦେଟ      । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ବାଇବଲ ଭର ା ବିଷୟଦେର

      ଈଶୱ୍ରତା��୍ୱି୍କ ଭି��ି୍ଦେର ବା�୍4ତାଳାପ କର�ଅଛି ଏହା ଏପରି ନୁଦେହୁଁ,      ମୁଁ� ଏହା ଦେହବାକ� ବା �୍ବଦେର ଭର ା କଦେର   । ଭର ାର
                 ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ମ� ଶିକ୍ଷା ଦେହଉଛି ଏହା ନଦିେଜ ବ �୍� ନଷିଠ୍ ଦେହବା ଅଦେଟ। ଜଦେଣ ଦେଲଖକ ଭର ାକ� ଆଗାମୀ ବିଷୟର
                �ନଶିଚି୍� ପର୍�ୟ୍ାଶା ଭାବଦେର ଅନୁବା
 କରନ୍�ି। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବର ଭର ାଦେର ଆନନ୍


କର�,              ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ 
ୃଢ଼଼ ବିଶୱ୍ା ଦେର ଆନନ୍
 କରିଥାଉ ଦେ�ଦେହ�� ଆଗଦେର �ାହା ଅଛି �ହିଁ ପର୍�ି
            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଗଆଡ଼କ� 
ୃଷଟି୍ପା� କର� ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ ପର୍ାପ�୍ ଦେହବା   । ଏ

                  ବିଷୟଦେର କିଛି ଅନଶିଚି୍�ତା ନାହିଁ କାରଣ ଆମର ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହବା ବିଶୱ୍ା ଉପଦେର ଓ କ୍ର�ଶଦେର ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ କା�4୍ୟ
           ଉପଦେର ଆଧାରି� ଅଦେଟ ଆଉ ମୁଁ� ଦେକଦେ� ଉ��୍ମ କା�4୍ୟ କଦେର ତାହା ଉପଦେର ନୁଦେହୁଁ।

          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ ପର୍ାପ�୍ କରିବାକ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ 
ୃଢ଼଼ ବିଶୱ୍ା  ହ�ି ଆଗକ� ଦେ
ଖ�ଅଛ�   ’  । ତାହା କ ଣ ଅଦେଟ?
  ’  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ କ ଣ ଅଦେଟ?  ଦେଗାଟିଏ ପଦେଟ,         ପାଉଲ ଦେ�ଉୁଁ ଦେଗୌରବ ବିଷୟଦେର କହଛୁନ୍�ି ତାହା ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

        ପର୍ାପ�୍ କରି ପାରିବା ତାହା ଈଶୱ୍ର  ବ4
ା ଆମଠାଦେର ଚାହାନ୍�ି          । ଦେ ଆମକ� ଦେଗୌରବ ପର୍ାପ�୍ କରିବାକ�  ଷୃଟି୍ କରିଅଛନ୍�ି। ଦେ ହି
               ଦେଗୌରବ ପ�ନଦେର ହଜି �ାଇଥିଲା ପ�ଣି �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଜାଣ� ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
  ୱ୍ଗ4କ� �ିବା,    ଆମର ଦେଗୌରବାନ୍ୱି�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଦେହବ,  ଦେରାମୀୟ ୮: ୩୦,'      ଆଉ ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ� ଦେ ପବୂ4ର� ନରି�ପି�

କରିଥିଦେଲ,      ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ ମଧୟ୍ ଆହ୍ୱାନ କଦେଲ,     ପ�ଣି ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ� ଦେ ଆହ୍ୱାନ କଦେଲ,     ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ ମଧୟ୍ ଧାମି4କ ଦେବାଲି
ଗଣିଦେଲ,       ଆଉ ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ� ଦେ ଧାମି4କ ଦେବାଲି ଗଣିଦେଲ,     ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ ମଧୟ୍ ଦେଗୌରବାନ୍ୱି� କଦେଲ   । ଦେଗୌରବାନ୍ୱି�

            ଭବିଷୟ୍�ଦେର ଅଛ।ି ଏଥିପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବଦେର ଭର ା କର�। �ଥାପି ପାଉଲଆମର ଭବିଷୟ୍�ର
               ଦେଗୌରବାନ୍ୱି�କ� ଅ�ୀ� କା�ଦେର କହପିାରନ୍�ି କାରଣ ଦେ  ନ୍ଦେ
ହର ଛାୟା ବାହାଦେର ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ବିଶୱ୍ା ଦେହ�� ଧାମି4କ ଗଣି�

ଦେହଉ;              ଈଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଉ

୍ଷିଟ୍ ଥିବା ଦେଗୌରବ ଅଦେପକ୍ଷା କରିଛନ୍�ି ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଗୌରବାନ୍ୱି� ଦେହବା।

    ଦେକଦେବ 
ଦିେନ �ନ୍�ର୍ଣା ଚାଲି�ିବ                । ଦେକଦେବ 
ଦିେନ ପାପ  ହ�ି  ଂଗ୍ରାମ ଲିଭି�ିବ। ଦେକଦେବ 
ଦିେନ ଦେ�ଉୁଁ ଅ
୍4ଧ ହ
ୃୟ  ହ�ି
           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେ ବା କର� ତାହା ବିନଷଟ୍ କରା�ିବ ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର  ମ �୍ - ପଦ୍େରମମୟ,   ମ �୍ - 

ଶକ୍�ିଶା�ୀ,   ବ4
ା 
ୟାଶୀ�,   ମ �୍ -             ଦେଗୌରବାନ୍ବି� ଈଶୱ୍ର ଆମକ� �ାହା ଦେହବାକ� ଇଚଛ୍ା କଦେଲ ତାହା ଠକ୍ି ଭାବଦେର ଦେ ବା
କରିବା        । ବ�୍4�ମାନ �
ି ଏଥିଦେର ଆନନ୍
�ି ଦେହବାର ମଲ୍ୂୟ ନାହିଁ,     ’  ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ ଦେ�ଦେବ କ ଣ ଅଦେଟ    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

              ଆ�ମ୍ବିଶୱ୍ା ୀ ପର୍�ୟ୍ାଶା  ହ�ି ଆନନ୍
 କର�ଅଛ� ଦେ� ଆମଆଗଦେର ଆମର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଓ  ମ�
ାୟ ଦେଗୌରବାନ୍ୱି� ରହଅିଛ।ି

                 ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବର ଅନ୍ୟ ପାଶ୍4ୱ ଦେହଉଛି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ମଧୟ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନଜିର ଦେଗୌରବ ଦେ
ଖିବାକ� ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଅଛ�  । ୧
    କରିନ୍ଥୀୟ ୧୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପାଉଲ କହନ୍�ି;‘        ଏଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଗି�ଢ଼଼ ବାକ୍ୟର�ପ 
ପ4ଣର  ାହା�ୟ୍ଦେର ଦେ
ଖ�ଅଛ� ,  କିନ୍��

   ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ମ�ଖାମ�ଖୀ ଦେହାଇ ଦେ
ଖିବା;     ଏଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଆଂଶିକ ଭାଦେବ ଜାଣ�ଅଛ,ି  କିନ୍�� ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�,   ମୁଁ� ଦେ�ପରି ପରିଚି�,  ଦେ ହପିରି
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   ଭାଦେବ ମଧୟ୍ ପରିଚୟ ପାଇବି ’           । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଗାଟିଏ 
ପ4ଣଦେର ଦେ
ଖିଲା ପରି ଦେକବ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବକ� ଦେ
ଖିପାର�।
                  ଆଜିର 
ପ4ଣ ବ� ଦେ�ପରି ପର୍ାଚୀନ କା�ଦେର 
ପ4ଣ ବ� ଦେ ପରି ନ ଥିଲା। ଦେ ଗ�ଡି଼କ ଦେକବ� ଧା�� ର ଏକ ଖଣଡ୍ �ାହାକି �� ଦେମ
       ଦେକବ� �ହିଁ ମଧୟ୍ର� ପର୍�ିଫ�ନ ପାଇ ପାରିବ। ବା �୍ବଦେର,     �
ି �� ଦେମ କରିନ୍ଥୀୟଦେର  ଂଗ୍ରହା�ୟକ� �ାଅ,   ଦେ ମାଦେନ �� ମକ�

  ଏକ 
ପ4ଣ ଦେ
ଖାଇଦେବ,          ପ�ଣି �� ଦେମ 
ପ4ଣଦେର �� ଦେମ କିଏ ତାହା କ୍ୱଚି�୍ ଦେ
ଖିପାରିବ       । ଏଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ନଗି�ଢ଼଼ ବାକ୍ୟର�ପ
  
ପ4ଣ  ାହା�ୟ୍ଦେର ଦେ
ଖ�ଅଛ� ,          କିନ୍�� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ମ�ଖାମ�ଖୀ ଦେ
ଖିବାକ� �ିବା ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

            ଦେଗୌରବର 
ଶ4ନକ� ଆ�ମ୍ ବିଶୱ୍ା ୀ ପର୍�ୟ୍ାଶା  ହ�ି ଦେ
ଖିବାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେପକ୍ଷା କରିବା।

   ମୁଁ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�  ାନ ଥିଲି,        ମୁଁ�  ବ4
ା  ୱ୍ଗ4 ବିଷୟଦେର ଏକ �ା�ର୍ାନ୍� ରଦୂେପ ଭାବ�ଥିଲି,(     ଦେମାଦେ� ଏହା ଶିଖା�ାଇଥିବା କାରଣର�
ନୁଦେହୁଁ)           । ମୁଁ�  ବ� ଦେବଦେ�  ୱ୍ଗ4 ବିଷୟଦେର �ାହା ଭାବ�ଥିଲି ତାହା ଦେହଲା ଦେ�, ‘  ଠକ୍ି ଅଛ,ି       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ଠାକ� �ିବା ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାନ

  ି
ଧ୍ ଦେହବା,      ପ�ଣି ତାହା ହିଁ �ାହା ଚିର
ନି ଦେହବ ’          । ଦେ�ଉୁଁ ଗୀ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଗାଉଥିଲୁ ମୁଁ� ଦେ ହି ଗୀ� ପ ନ୍
 କଲି ନାହିଁ, 
‘              ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ଠାଦେର ରହବିା ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� 
ଶ  ହ ର୍ ବଷ4ର  �ୂ4ୟ୍ ପରି ଉଜଜ୍ୱ୍� 
ୀପ�ି୍
ଦେହବା,              ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଥମଦେର ଆରମଭ୍ କରିଥିଲୁ ତା ଅଦେପକ୍ଷା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର ପର୍ଶଂ ା ଗାନ

      କରିବାକ� ଆମରଆଉ କମ୍ 
ନି ଦେହବ ନାହିଁ ’      । ବିରକ୍�ିକର ଦେହବ ନାହିଁ। ମୁଁ� ପର୍ାୟ ୧୦,        ୦୦୦ ବଷ4 ଧରି ଚାରିଆଦେଡ ବ ି ବାରମବ୍ାର
   ମାନ କା�4ୟ୍ କଦେର                 । ଠକ୍ି ଅଛି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପର୍ଶଂ ା କରିବା ବିରକ୍�ିକର ଦେହବ ନାହିଁ। କିନ୍�� ଏକ ୧୦ ବଷ4ର ପିଲା ପାଇୁଁ ଏହା

’                  ତା ଙ୍କ ମନର� ବାହାଦେର ବିରକ୍�ିକର ଥିଲା। କିନ୍��  ୱ୍ଗ4 ଏକ  ଥ୍ି�ିଶୀ�  ଥ୍ାନ ନୁଦେହୁଁ। ଈଶୱ୍ର ଦେ ଠାଦେର  ବ4
ା ଅ ୀମ ଦେହଦେବ
   ଆଉ �� ଦେମ ଓ ମୁଁ�,      ଏପରି କି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ି
ଧ୍ ଦେହାଇଅଛ� ,    ବ4
ା  ଷୃଟି୍ କରା�ିବା     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ବ� ଦେବଦେ�

                 ୀମି� ଦେହବା। ଦେ�ପରି ଅ�ୀ�  ହ ର୍ ବଷ4ର  ହ ର୍  ହ ର୍  ହ ର୍ ବଷ4ର ଏକ ଲକ୍ଷ ଦେକାଟି 
ୱ୍ାରା ପବୂ4 ଥ୍ାନଦେର
ରଖା�ାଏ,         ଦେ ପରି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଆମର ବ� ଝିବାଦେର,      ଆମର ଭୟଭକ୍�ି ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବର ବି ମ୍ୟ,   ତାହାଙ୍କ ଆଶଚ୍�4ୟ୍ , 

 ତାହାଙ୍କ ମହମିା,      ତାହାଙ୍କ  ି
ଧ୍ତାଦେର ବୃ
ଧ୍ି କରିବାଦେର ଜାରି ରହବିା        । ଏହା ଏକ ବି
ୟ୍ମାନ ରହଥିିବା ପର୍କ୍ରିୟା ଅଦେଟ।
              ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଦେକଦେବବି  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ବ� ଝିବା ନାହିଁ। ଆମର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ �ାହା ଅଛି ଦେ ହି ଦେଗୌରବଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

  ବ4
ା ପଦ୍େରମଦେର,    ବି ମ୍ୟଦେର ଓ ଆଶଚ୍�4୍ୟଦେର ବଢ଼�ଥିବା        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏଦେବ ତାହାଙ୍କ� ଏକ 
ପ4ଣଦେର ଦେ
ଖ�ଅଛ� । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ଠାକ� �ିବା ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା କିପରି ଦେହବ ତାହା �� �ନାଦେର ଏହା କିଛି ନୁଦେହୁଁ,       �ାହା 
�ଇ ଲକ୍ଷ ଦେକାଟି  ହ ର୍ ବଷ4

      ପରି ଦେହବାକ� �ାଉଛି ତାହା �� �ନାଦେର କିଛି ନୁଦେହୁଁ।

     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବର ଭର ାଦେର 
ପ4 କର�ଅଛ�  । ବା �୍ବଦେର,     ପାଉଲ ଦେ�ପରି କହବିାକ� ଜାରି ରଖନ୍�ି,   ଦେ ପରି ଏହି
        ଭର ା ଏଦେ� 
ୃଢ଼ ଓ ଏହି ଭର ା ଏଦେ� ଦେଗୌରବାନ୍ୱି�,           ଦେ� ଦେଗୌରବର ଏହି ଭର ା ହିଁ ଆମ ଜୀବନଦେର କଷଟ୍କର  ମୟ ଦେ
ଇ

  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ବହନ କଦେର    । ଏହା ଆମକ� କ୍ଦେ�ଶ,   ଉ�ଥ୍ାନ ଓ ପ�ନ,       ମୃ�� ୟ୍ର ଉପ�ୟ୍କା ଓ ଛାୟା ଦେ
ଇ ବହନ କଦେର  । ୩-  ୫
      ପ
ଗ�ଡିକଦେର ତାହା ବିଷୟଦେର ହିଁ �ାହା ଦେ କହଅୁଛନ୍�ି, ‘ ’  ତା ଠାର� ଅଧିକ,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର କ୍ଦେ�ଶଦେର 
ପ4 କର�,[ହୁଁ,  ଠକ୍ି

ପାଉଲ।],    ଦେ�ଣ� କ୍ଦେ�ଶର� ଦେଧୈ�4୍ୟ,  ଦେଧୈ�4୍ୟର� ଅନୁଭ�ିୂ,      ପ�ଣି ଅନୁଭ�ିୂର� ଭର ା ଦେ� ଜନ୍ଦେମ,     ଏହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଆଉ ଭର ା
            ଲଜଜ୍ା 
ଏି ନାହିଁ କାରଣ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପର୍
��୍ ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ହ
ୃୟଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ

 ପରିବୟ୍ାପ�୍ ଦେହାଇଅଛ।ି'       ଆମର ଭର ା ଏଦେ� 
ୃଢ଼ ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା,       ଆମର ଦେଗୌରବ ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ ଏଦେ�
               ’  ମହାନ ଦେ� ଏକ ହ  ହ�ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ୍ଦେ�ଶକ�  ମମ୍�ଖୀନ କରିପାର� କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଏହା ବାହାଦେର କ ଣ

ରହଅିଛ;ି        ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କଷଟ୍କର  ମୟ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଗ�ି କର�,       ଦେ ପରି ଈଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଦେଧୈ�4ୟ୍
  ଉ�ପ୍ନ କରନ୍�ି;       ପ�ଣି ଦେ�ପରି ଈଶୱ୍ର ଦେଧୈ�4୍ୟ ଉ�ପ୍ନ କରନ୍�ି,       ଦେ ପରି ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଅନୁଭ�ିୂ ଉ�ପ୍ନ
        କରନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ�ପରି ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଅନୁଭ�ିୂ ଉ�ପ୍ନ କରନ୍�ି,    ଦେ ପରି ଦେ ଅଧକି ଭର ା,  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

   ଦେଗୌରବଦେର ଭର ା ଉ�ପ୍ନ କରନ୍�ି         । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଧାମି4କ ଦେ ମାଦେନ ଦେଗୌରବର ଆ�ମ୍ବିଶଵ୍ା ୀ
                  ପର୍�ୟ୍ାଶାଦେର 
ପ4 କରନ୍�� �ାହା ମୁଁ� ଗ୍ରହଣ କରିବି ପ�ଣି ଦେଗୌରବ �ାହା ଦେମାହର ଈଶୱ୍ର ଓ ଦେମାହର ମ�କ୍�ି 
ାତାଙ୍କ

             ମମ୍�ଖଦେର 
ୃଷଟି୍ପା� କରିବାକ� ପାଇଥାଏ ତାହା ପର୍�ି ଏକ ବଷ4ଦେର ଅଧିକ�ର ଭାଦେବ ଉ��୍ମ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ।ି

ଗ.          ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ବ�ି
ାନ ଆମର  ମ �୍ ପାପକ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ଆଚଛ୍ା
ନ କଦେର

   କିନ୍�� ଅଦେପକ୍ଷା କର !  ଦେ ଠାଦେର ଅଧିକ,   ବହ�ୁ ଅଧିକ ଅଛି            । ପାଉଲ  ଚିୂ� କରି ଜାରି ରଖନ୍�ି ଦେ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ବ�ି
ାନ ଆମର
          ପାପକ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ଆଚଛ୍ା
ନ କଦେର। ଏହା କ୍ର�ଶର �ଦେଥଷଟ୍ତାର ମ� ଶିକ୍ଷା ଅଦେଟ;      ପ�ଣି ଏହା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଆମଭ୍

     ନମିନ୍ଦେ� ଭର ା ଓ ଆନନ୍
ର ବିଷୟ ଅଦେଟ            । ପାଉଲଆ
ମଙ୍କ ପାପ ଓ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ଉପଦେର ଆ
ମଙ୍କ ପାପର
    ପର୍ଭାବ ବଣ୍4ଣନା କରି ଅଧୟ୍ାୟ ୫:    ୧୨ ପ
ଦେର ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି,      କାରଣ ଆ
ମଙ୍କ ପରି  ମ ଦ୍େ� ପାପ କଦେଲ   । ଦେ କହନ୍�ି, 

‘ଅ�ଏବ,            ଦେ�ପରି ଜଦେଣ ଦେଲାକ 
ୱ୍ାରା ପାପ ଓ ପାପ 
ୱ୍ାରା ମୃ�� ୟ୍ ଜଗ�ଦେର ପର୍ଦେବଶ କଲା,      ଆଉ ଦେ ହି ପର୍କାଦେର ମୃ�� ୟ୍  ମ �୍
        ଦେଲାକଙ୍କ ପର୍�ି ଘଟିଲା ଦେ�ଣ�  ମ ଦ୍େ� � ପାପ କଦେଲ ’         । ଦେ�ଣ� ଦେ ବିଶୱ୍ବୟ୍ାପୀ ପାପର ଧଵ୍ଂ କାରୀ ପର୍ଭାବର ଏହି ଚି�ର୍

 ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି।

’        ତା ପଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ��କ୍�ି ମଧୟ୍ ଦେ
ଇଆଗକ� �ାଆନ୍�ି,        ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଆ
ମଙ୍କ ପାପର କା�4୍ୟ ଓ ଏହାର
            ବିଶଵ୍ବୟ୍ାପୀ ପର୍ଭାବକ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଧାମି4କତାର କା�4୍ୟ ଓ ବିଶଵ୍ବୟ୍ାପୀ ପର୍ଭାବ  ହ�ି �� �ନା କରନ୍�ି   । ୧୮ ପ
ଦେର, 

‘ଅ�ଏବ,       ଜଣକର ଅପରାଧରଫ� ଵ୍ର�ଦେପ ଦେ�ପରି  ମ �୍ ମନୁଷୟ୍ଙ୍କ [  ଦେଲାକ ]    ପର୍�ି 
ଣଡ୍ାଜ୍ଞା ଘଟିଲା,   ଦେ ହପିରି ମଧୟ୍
       ଜଣକର ଧାମି4କତାର କମ4ର ଫ� ଵ୍ର�ଦେପ  ମ �୍ ମନୁଷୟ୍ଙ୍କ [  ଦେଲାକ ]    ପର୍�ି ଜୀବନ
ାୟକ ଧାମି4କଗଣନା ଘଟିଲା ’  । କ୍ର�ଶଦେର
               �ୀଶ�ଙ୍କ ବ�ି
ାନ ଜଗ�ର  ମ �୍ ପାପକ� ଆଚଛ୍ା
ନ କରିବାକ� �ଦେଥଷଟ୍ ଅଦେଟ। ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବାକ� କ୍ର�ଶର କ୍ଷମତା
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                      ବାହାଦେର ଆମଭ୍ ନଜିକ� ରଖିବାକ� �� ମ ଓ �� ମର ପାପ ବ� ପ�ଣି ମୁଁ� ଓ ଦେମାର ପାପ ବ� ନମିନ୍ଦେ� ଏହା ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ। ଦେ ଥିପାଇୁଁ
‘  ’   ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ 
�ଃଖଦେଭାଗ ଭ�ି ଶକ୍�ିଶା�ୀ ମ�ହ�ୂ୍4�,      
�ଃଖଦେଭାଗର  ବ�ଠାର� ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଂଶ ମ�ହ�ୂ୍4� ଅଦେଟ,     �ାହା �ୀଶ�
ଈଶୱ୍ର,     ତାହାଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାର� ବିଛନି୍ନତାଦେର ଅ�ିବାହ�ି କରିଥିଦେଲ,   ପର୍ଥମ ଥର ଅନନ୍�କା�ଦେର,     ଏହି ଅବଧି ମଧୟ୍ଦେର

  ତାହାଙ୍କ� ପାପୀ କରାଗଲା             । �ାହାଫ�ଦେର �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଧାମି4କତା ପର୍ାପ�୍ କରିପାରିବ। କ୍ର�ଶଦେର ତାହାଙ୍କ
ମ�ହ�ୂ୍4�,  ତାହାଙ୍କ ଦେ
ୟ;  ଏକ ଅଥ4ଦେର,    ଆମର ପାପ ବ� ଦେର ତାହାଙ୍କ କା�4ୟ୍,       ଆମର ପାପର 
ଣଡ୍ ପରିଦେଶାଧ କରିବା ଏଦେ�

                ଦେବଷଟ୍ନ କର�ଅଛି ଦେ� �� ମର ଓ ଦେମାର ଦେକୌଣ ି ପାପ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କ୍ଷମା କରିବାର କ୍ଷମତା ବାହାଦେର �� ମକ� ରଖିପାରିବ
ନାହିଁ,   �
ି �� ଦେମ ପଚାର           । କିପରି ଏହା ଏକ ପର୍�� ୟ୍��୍ର ନୁଦେହୁଁ ମା�ର୍ ଆନନ୍
 ବିଷୟ ଦେହାଇପାଦେର,    ଦେ� କ୍ର�ଶଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

          ବ�ି
ାନ  ବ� ପାପ ଆଚଛ୍ା
ନ କଦେର ମୁଁ� କରି ପାଦେର ନାହିଁ?  କ୍ର�ଶର �ଦେଥଷଟ୍ତା।

୨.   ୬ ଅଧୟ୍ାୟ -  ପବି�ର୍ୀକରଣ

        ୬ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପାଉଲ ପବି�ର୍ୀକାରଣର ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ ଆଦେଲାଚୟ୍ ବିଷୟକ� ଗ�ି କରନ୍�ି       । ଦେ ଏହି ପର୍ ଙ୍ଗ ବିଷୟଦେର ବା�୍4ତାଳାପ
କର�ଅଛନ୍�ି:         ଦେକହି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଦେ� ନଜିକ� ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେବାଲି 
ାବି କଦେର,         ଦେକହି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଦେ� ନଜିକ� ଧାମି4କ ଦେବାଲି 
ାବି

     ’     କଦେର ଦେ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଏହା କ ଣ ଠକ୍ି ଅଦେଟ କି?     ’    ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ପାପଦେର ରହବିା କ ଣ ଠକ୍ି ଅଦେଟ କି?   ଦେ ଅନୟିମି�
               ଭାବଦେର ଘଟି� ପାପ ବିଷୟଦେର ବା�୍4ତାଳାପ କର� ନାହୁଁାନ୍�ି �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ୀକାର କର� ଓ ଆମକ� କ୍ଷମା କରା�ାଏ (  ୧
 ଦେ�ାହନ ୧: ୯)        । ଦେ ବି
ୟ୍ମାନ ରହଥିିବା ପାପ ବିଷୟଦେର ବା�୍4ତାଳାପ କର�ଅଛନ୍�ି;      ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପାପ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ବିଦେଶଷ�ୱ୍

ଅଦେଟ    । ପ�ଣି ଦେ କହନ୍�ି, ‘  ’     ତାହା କ ଣ ଠକ୍ି ଅଦେଟ କି?           �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପବି�ର୍ ଦେହାଇଅଛ� ଦେ�ଦେବ ପାପଦେର ରହବିା ଠକ୍ି ଅଦେଟ
କି?’      ‘  ଏବଂ ୬ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଉ��୍ର ନା ଅଦେଟ     । ନା ଏହା ନୁଦେହୁଁ।'

କ.     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପର� ମ�କ୍� ଦେହାଇଅଛ�

       ପାଉଲ ୬ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଏହା କହି ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି, ‘    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପର� ମ�କ୍� ଦେହାଇଅଛ�      । �� ଦେମ ଏଥିଦେର ରହବିାକ� କାହିଁକି
ଚାହୁଁ�ଛ?    ତାହାର ଦେକୌଣ ି ଅଥ4 ନାହିଁ  ’          । ଏହା ଏ ପରି ଦେ� ପାଉଲଙ୍କ ତାହାଙ୍କ ମ�ଣଡ୍ ରାମପ୍�ଡି଼ ଓ କହନ୍�ି,‘   ଦେମାଦେ� ଦେ�ଦେ�

     ପଚରା�ାଇଅଛି ଦେ  ବ�ଠାର� ଏହା ନଦିେବ4ାଧ ପର୍ଶନ୍ ଅଦେଟ     । ଅନୁଗ୍ରହ ଦେ�ପରି ପର୍ଚ� ର ହଏୁ,    ଏଥିପାଇୁଁ କି ପାପଦେର ରହଥିିବା?  କି
 ନଦିେବ4ାଧ ପର୍ଶନ୍                । �� ମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମର ପାପ ପର୍�ି ମୃ� ଦେହାଇଅଛ। �� ଦେମ ପାପର� ମ�କ୍� ଦେହାଇଅଛ। �� ଦେମ ଏଥିଦେର ରହବିାକ�

  କାହିଁକି ପ ନ୍
 କର�ଅଛ?’            ଦେ ବାପ�ି୍ ମ୍ର ଏକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ରପୂକ ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି ପ�ଣି ଅଧୟ୍ାୟ ୬ :    ୩ ପ
ଦେର ଦେ କହନ୍�ି,‘ 
            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଦେ� ଦେଲାକ ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ବାପ�ି୍ଜି� ଦେହାଇଅଛ�  ମ ଦ୍େ� ଦେ� ତାହାଙ୍କ ମରଣଦେର ବାପ�ି୍ଜି�

      ଦେହାଇଅଛ� ଏହା କି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ ନାହିଁ ? ଅ�ଏବ,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାପ�ି୍ ମ୍ 
ୱ୍ାରା ମରଣଦେର ତାହାଙ୍କ  ହ�ି  ମାଧପିର୍ାପ�୍
ଦେହାଇଅଛ� ,            ଦେ�ପରି ଖ୍ରୀଷଟ୍ ପିତାଙ୍କ ଦେଗୌରବ 
ୱ୍ାରା ମୃ�ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଉୁଁ ପର୍କାଦେର ଉ�ଥାପି� ଦେହଦେଲ, 

         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍ ଦେ ହି ପର୍କାଦେର ଜୀବନର ନୂ�ନ ଭାବଦେର ଆଚରଣ କର� ”     । ପାଉଲ �ାହା କହଛୁନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛ,ି  �� ମର
        ’   ପରିବ�୍4�ନର ପଛ  ମୟକ� ଦେ
ଖ ପ�ଣି �� ମର ପରିବ�୍4�ନ  ମୟଦେର କ ଣ ଘଟିଥିଲା ଦେ
ଖ      । �� ମର ବାପ�ି୍ ମ୍  ମୟଦେର ପଛକ�

   ’    ଦେ
ଖ ଆଉ ବାପ�ି୍ ମ୍ କ ଣ ପର୍�ୀକ ୱ୍ରପୂ ଦେହାଇଥିଲା ଦେ
ଖ?      ’  �� ଦେମ ବାପ�ି୍ଜି� ଦେହବା  ମୟଦେର ଦେଲାକମାନଙ୍କ� କ ଣ କହଥୁିଲ? 
   ଖ୍ରୀଷଟ୍ ଦେ�ପରି ମୃ�� ୟ୍ ଦେହଦେଲ,          ଠକ୍ି ଦେ ହପିରି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ମରଣଦେର ତାହାଙ୍କ  ହ�ି  ମାଧପିର୍ାପ�୍ ଦେହଲ,  ଦେ�ପରି

      �� ଦେମ ବାପ�ି୍ ମ୍  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଜ� ଭି�ରକ� �ାଅ,    �� ଦେମ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  ହ�ି ମର�ଅଛ     । ତାହା �� ମର ପରିବ�୍4�ନଦେର ଘଟିଥିଲା;  ପ�ଣି
        �� ଦେମ ଦେ ହି ପ�ରା�ନ ପର୍କାର ଜୀବନ ପର୍�ି ମୃ� ଦେହାଇ�ାଇଅଛ         । ଦେ�ପରି ଖ୍ରୀଷଟ୍ ଏକ ନୂ�ନ ପର୍କାରର ଜୀବନକ� ପ�ନର��ଥ୍ି�
        ଦେହଦେଲ ଆଉ ଦେ ହପିରି �� ମକ� ବାପ�ି୍ ମ୍  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଜ�ର� ବାହାରକ� ଅଣାଗଲା,       ଦେ ହପିରି �� ଦେମ ମଧୟ୍ ଏକ ନୂ�ନ ପର୍କାର

  ଜୀବନକ� ଉଥି� ଦେହାଇଅଛ;        ଏକ ପର୍କାର ଜୀବନ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �� ଦେମ ପାପ ପର୍�ି ମରିଅଛ,     ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �� ଦେମ ପାପର� ମ�କ୍�
ଦେହାଇଅଛ          । ପାପଦେର ରହବିାକ� �� ଦେମ କାହିଁକି ଭାବ�ଅଛ ଏପରିକି �� ଦେମ ଇଚଛ୍ା କର�ଅଛ?’     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାର ଅ�ୟ୍ାଚାରୀ ଶକ୍�ିର�

 ମ�କ୍� ଦେହାଇଅଛ� ,  ୭ ପ
,‘   କାରଣ ଦେ� ମରିଅଛ,ି    ଦେ ପାପର� ମ�କ୍� ଦେହାଇଅଛି ’       । କି ଆନନ୍
। ପାପର  ଂପଣୂ୍4ଣ ଅ�ୟ୍ାଚାରୀ ଶକ୍�ିର�
    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମ�କ୍� ଦେହାଇଅଛ� ଏହା ଜାଣି,       ଏହି ପର୍କାର ଜୀବନ ବଞଚି୍ବା କି ଆନନ୍
 !      ଅଦେଟ �ଥାପି ପାପ ଆମକ� ପର୍ଭାବି�

କଦେର,    ଏହା କଦେର ନାହିଁ କି?    ପାପର ମ�ଦେଳା�ପ୍ାଟନ ଦେହାଇ ନାହିଁ        । ଅନ୍�ିମ ବିଚାରା ନ ପ�4ୟ୍ନ୍� ଏହା ମ�ଦେଳା�ପ୍ାଟନ ଦେହବ ନାହିଁ,  ଦେ�ଣ�
        �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� �ଥାପି ପାପ  ହ�ି କାରବାର କରିବାର ଅଛି   । ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ,      �� ମର ୧୧ ଓ ୧୨ ପ
ଗ�ଡିକ ଅଛ,ି‘   ଦେ ହି ପର୍କାଦେର

       �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍ ଆପଣା ଆପଣାକ� ପାପ ପର୍�ି ମୃ�,         କିନ୍�� ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କ  ହଭାଗିତାଦେର ଥାଇ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି
   ଜୀବି� ଦେବାଲି ଗଣନା କର ’  । ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,         �� ମକ� ବ� ଝିବାକ� ପଡିବ ଦେ� �� ଦେମ ପାପ ପର୍�ି ମୃ� ଦେହାଇଅଛ     । �� ମକ� ବ� ଝିବାକ� ପଡିବ

         ’  ଦେ� ବ�୍4�ମାନ �� ଦେମ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ପର୍�ି ଜୀବି�। ଏହାର ଅଥ4 କ ଣ ଅଦେଟ? ଅ�ଏବ,     ପାପ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମ�୍4�ୟ୍ ଶରୀରଦେର
  ରାଜ�ୱ୍ ନ କର�,       ତାହା କଦେଲ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ଥରି କୂଅଭିଳାଷଗ�ଡ଼ାକର ବଶବ�୍4�ୀ ଦେହବ       । ପବି�ର୍ୀକରଣ �ଥାପି କିଛି ବିଷୟ ଅଦେଟ

              �ାହା  ମପ୍ା
ନା କରିବାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ  ହଦେ�ାଗ କର�। ଆ�ମ୍ାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା  କ୍ଷମ ଦେହାଇ ଆମର ମ�୍4�ୟ୍
         ଶରୀରଦେର ପାପକ� ରାଜ�ୱ୍ କରିବାକ� ନ ଦେ
ବାକ� ଆମକ� ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଇଅଛ।ି କିନ୍�� ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପର� ମ�କ୍� ଦେହାଇଅଛ�

     �ାହା  ବ4
ା ଆମ ଦେଗାଇଠ ିବ� ଦେର �ୀକ୍ଷଣ କର�ଅଛି       । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଅ�ୟ୍ାଚାରୀର� ମ�କ୍� ଦେହଲୁ;  ଦେ�ପରି
     ଆମକ� ଆଉ ପାପ କରିବାକ� ଦେହବ ନାହିଁ         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପର� ମ�କ୍� ଦେହାଇଅଛ� । କି ଆନନ୍
ର ଜୀବନ !।

ଖ.  ଧାମି4କତାର 
ା 
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’             ତା ପଦେର ଦେ ୬ ଅଧୟ୍ାୟର 
ୱି୍�ୀୟା
୍4ଧଦେର ଜାରି ରଖନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍ ଧାମି4କତାର 
ା ଦେହାଇଅଛ�    । ଦେ ଦେକବ�
     ମାନ କଥା କହବିାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଛଅନ୍�ି,     କିନ୍�� ଭିନ୍ନ ରପୂକ ବ�  ହ�ି         । ପ�ଣି ଦେ କହନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ପରିବ�୍4�ନ
              ପବୂ4ଦେର ପାପର 
ା ଥିଲୁ। ଆମର ଦେକୌଣ ି ମଦେନାନୟନ ନ ଥିଲା। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପ କରିବାକ� �ାଉଥିଲୁ। ତାହା ୫:   ୧୨ ବିଷୟଦେର

ଅଦେଟ          । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ତାରଣାର ଏକ ଜାଲଦେର ଏବଂ ମିଥୟ୍ା ଜାଲଦେର ଧରା ପଡି଼ଲୁ;     ପାପନକିଟକ� ଏହି 
ା �ୱ୍ ଆମକ�
ଅଶ�ଚିତା,         ବ4
ା ବୃ
ଧ୍ି କର�ଥିବା 
�ଷଟ୍ତା ଓ ପରିଦେଶଷଦେର ପାଉଲ କହନ୍�ି,   ମୃ�� ୟ୍କ� କଦେଢ଼଼ଇ ଦେନଉଥିଲା    । କିନ୍�� ଏଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

 ଧାମି4କ ଦେହାଇଅଛ� ,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧାମି4କତାର 
ା ଦେହାଇଅଛ�  । ୬:   ୨୨ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� ,‘      କିନ୍�� ଏଦେବ ପାପର ଅଧୀନତାର� ମ�କ୍� ଦେହାଇ
[    ୬ ଅଧୟ୍ାୟର ପର୍ଥମ ଭାଗ]   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ା ଦେହବାର�,     �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପବି�ର୍ତା ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର ଫ� ପାଉଅଛ,   ଆଉ ଏଥିର

   ପରିଣାମ ଅନନ୍� ଜୀବନ।'         ଦେ ଅନୁଚଦ୍େଛ
ଦେର ପବୂ4ଦେର ଧାମ4ୀକମାନଙ୍କର 
ା ମାନଙ୍କ ରପୂକ ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି  ।
ଦେ
ଖନ୍�� ,    ଫଳାଫ� ପାପର�  ୱ୍ାଧୀନତା ଅଦେଟ:   ଏହା ପବି�ର୍ତା ଅଦେଟ     । ଏହା ଅନନ୍� ଜୀବନ ଅଦେଟ,    ପ�ଣି ଏହା 
ା �ୱ୍ର
ଆନନ୍
,       ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ଇଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର 
ା �ୱ୍ର ଆନନ୍
,      କ୍ର�ଶର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର 
ା �ୱ୍ର ଆନନ୍

ଅଦେଟ        । ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର  ୱ୍ାଧୀନତା ଅଛି ପ�ଣି ଦେ ଠାଦେର ଆନନ୍
 ଅଛ।ି

                ଆଜି  କାଦେ� ପର୍ାଥ4ନା  ମୟଦେର ଦେକହି ଜଦେଣ ପର୍ାଥ4ନା କଦେଲ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେନକ ଥର ଧାମି4କତାର ଏକ ଜୀବନ ବିଷୟଦେର
     କିଛି ଭାବିବା �ାହା ପୀଡା
ାୟକ ଅଦେଟ        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାୟ�ଃ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଜୀବନ ଠକ୍ି ଦେବାଲି ଭାବିଥାଉ, ‘    ମୁଁ� ଏଦେବ �ାହା

                 ପାଇଅଛି ତାହା ଏକ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ନୂ�ନ ବିଷୟ ବ�ର କ୍ରମ ଅଦେଟ �ାହା ଦେମାଦେ� କରିବାକ� ପଡିବ ଆଉ ମୁଁ� କରି ପାରିବି ନାହିଁ ’ ।
          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧାମି4କ ଜୀବନକ� ପୀଡା
ାୟକ ଦେବାଲି ଭାବ� । କିନ୍�� ଏହା ବା �୍ବ ନୁଦେହୁଁ କି?      ପ�ଣି ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ�

      ବ4
ା ନଜି ଭି�ଦେର ଦେ
ଖି ନ ଥାଉ,         କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� ଅନ୍ୟ ଦେଲାକଙ୍କଠାଦେର ଅ�ି  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ଦେ
ଖିପାର�,  ଦେ�
       ପାପର 
ା ଦେହବା ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ ପୀଡା
ାୟକ କିଛି ନାହିଁ         । ପାପ ଆମକ� ଚାହୁଁ�ଥିବା ଏହି ନମିନ୍ାଭିମ�ଖୀ ଚକ୍ରାକାରଦେର ଧରାଦେହବା

    ଠାର� ଅଧିକ ପୀଡା
ାୟକ କିଛି ନାହିଁ,            ଦେ�ଉୁଁଠାକ� ଏହା ଆମକ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଓ  ମ�
ାୟ ଭାବଦେର ବିନାଶ ନକରିବା ପ�4୍ୟନ୍� ଏହା
     ଆମକ� ଅଧିକ 
�ରକ� ଓ 
�ରକ� ଟାଣିଥାଏ             । ତାହା ହିଁ ପୀଡା
ାୟକ ଅଦେଟ। କିନ୍�� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ା �ୱ୍ଦେର ରହଥୁିବା ଏକ ଜୀବନ

               ଆନନ୍
ର ଜୀବନ ଅଦେଟ ଓ ଧାମି4କତାର ଜୀବନ ତାହା  ମ �୍ ବା �୍ବତାଦେର ଏକମା�ର୍  ୱ୍ାଧୀନତା ଅଦେଟ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ବା �୍ବତାର
                 ବ� ଥାଏ। ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆନନ୍
 ପଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଧନ୍ୟବା
 ଦେ
ଉ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧାମି4କତାର 
ା 

ଦେହାଇଅଛ� ।

        ପାଉଲ ୬ ଅଧୟ୍ାୟଦେର �ାହା କହନ୍�ି ନାହିଁ ତାହା ଧୟ୍ାନ କରନ୍�� ,     ପର୍ ଙ୍ଗ କ୍ରଦେମ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପର୍ଶନ୍ ପଚରା�ାଏ,‘  ଜଦେଣ
      ବିଶୱ୍ା ୀ ଭାବଦେର ଅବିର� ପାପଦେର ରହବିା ଠକ୍ି କି?’   ଦେ କହନ୍�ି ନାହିଁ,ହୁଁ    । ଦେମାର ଅଥ4,  ତାଙ୍କର ଉ��୍ର, ‘  ନା ଅଦେଟ   । ପାପଦେର

      ’         ଅବିର� ରହବିା ଜଦେଣ ବିଶୱ୍ା ୀଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଠକ୍ି ନୁଦେହୁଁ। ଏପରି ଦେଲାକ ଅଛନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଦେବ ଦେ� ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ
        ‘ଜୀବନ ପର୍କୃ�ଦେର କିଛି ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ନୁଦେହୁଁ। ପବି�ର୍ୀକରଣ ଇଚଛ୍ାଧୀନ ଅଦେଟ। ଆଦେର,      �� ମର ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା �� ଦେମ ଧାମି4କ
 ଗଣି� ଦେହାଇଅଛ                । �� ଦେମ ଦେ�ପରି ଚାହୁଁ ଦେ ପରି ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ବଞଚି୍ପାରିବ। �� ଦେମ ଦେ ହି ବିଶୱ୍ା ର ଦେପ ା କରିଅଛ। �� ଦେମ

        ଦେ ହି ହ �୍ ଉଠାଇଲ। �� ଦେମ ମଣଡ୍�ୀଦେର ଦେ�ାଗ ଦେ
ଲ। ଆଦେର,       �� ଦେମ ଦେ�ପରି ଚାହୁଁ ଦେ ପରି ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ବଞଚି୍ପାରିବ  ।
      ’         �� ମର ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା �� ଦେମ ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହାଇଅଛ। ପବି�ର୍ୀକରଣ ଓ ଧାମି4କ ଗଣି�ର ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ ଫ�ଆବଶୟ୍କ। ତାହା

                ପାଉଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅଦେଟ। କିନ୍�� ଧାମି4କ ଗଣି�  ବ4
ା ପବି�ର୍ୀକରଣକ� କଦେଢ଼଼ଇ ନଏି। ୬ ଅଧୟ୍ାୟ ଇଚଛ୍ାଧୀନ ନୁଦେହୁଁ। ଏହା
                 ଆନନ୍
 ଓ  ୱ୍ାଧୀନତାର ଅଧୟ୍ାୟ ଅଦେଟ। କିନ୍�� ଏହା ଇଚଛ୍ାଧୀନ ନୁଦେହୁଁ। ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ବ� ଉପଦେର ମନ ନଦିେବଶ କରିବା ମୃ�� ୟ୍

ଅଦେଟ,    �ାହା ପାଉଲ କହବିାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି               । କିନ୍�� ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ବିଷୟ ବ� ଉପଦେର ମନ ନଦିେବଶ କରିବା ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍�ି ଅଦେଟ।

୩.  ୭ ଅଧୟ୍ାୟ-   ୱ୍ାଧୀନତା

  ’     ୭ ଅଧୟ୍ାୟ ତା ପଦେର  ୱ୍ାଧୀନତା ବିଷୟଦେର ଏକ ଆଦେଲାଚନା           । ଦେ �ାହା କରିବାକ� ଚାହୁଁ�ଅଛନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ଧାମି4କ ବୟ୍କ୍�ି ମ�କ୍�
ଅଦେଟ,      ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ବୟ୍ବ ଥ୍ାର 
ଣଡ୍ର� ମ�କ୍� ଅଦେଟ     । ଦେ�ପରି ମୁଁ� କହଅିଛ,ି        ନଶିଚି୍ନ୍� ଭାବଦେର କରିବା ଓ ନ କରିବାର ଏକ

          ନୂ�ନ ତାଲିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଦେପକ୍ଷା ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଜୀବନଦେର ଅଦେନକ କିଛି ଅଛି        । 
ଣଡ୍  ଚିୂ� କର�ଥିବା ଆଙ୍ଗ�ଠି �ାହା କଦେହ
,                    �� ଦେମ ଆଉ ତାହା ଅଧିକ କରି ପାରିବ ନାହିଁ ଦେବାଲି କହଥୁିବା ଆଙ୍ଗ�ଠି ଅଦେପକ୍ଷା ଖର୍ୀଷଟି୍ୟାନ ଜୀବନଦେର ବହ�ୁ କିଛି ଅଛି  ।

         ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ହଅୁ �� ମ ପାଇୁଁ ଆଉ ଦେକୌ�� କ ନାହିଁ !’          �ଥାପି ଏହା ଉଲ୍ଦେଲଖନୀୟ ଦେ� ଦେକଦେ� ଦେଲାକ ନଜିକ� ଏହି ପର୍କାର
  ଅ �ି୍�ୱ୍ଦେର ବନ୍
 କରି
ଅିନ୍�ି,         ଦେ ମାଦେନ �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ଥିବା  ୱ୍ାଧୀନତା ଏବଂ ଆନନ୍
କ� ବ�ଝନ୍�ି ନାହିଁ,   ପ�ଣି ଏହା

    ବୟ୍ବ ଥ୍ା ବୟ୍�ୀ� ଆଉ କିଛି ନୁଦେହୁଁ               । ଏହା କିଛି ନୁଦେହ କିନ୍�� ନୀ�ି ନୟିମର ନୂ�ନ ଗ�ଚଛ୍ �ାହା ଆମକ� ଅନୁ ରଣ କରିବାକ� ପଡିବ।
      ପାଉଲ ୭ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ତାହା  ମଦ୍େବାଧନ କର�ଅଛନ୍�ି,        ଦେ�ଣ� ନଅଟି ମଧୟ୍ର� ଛଅଟି ଦେହଉଛି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମ�କ୍� ଦେହାଇଅଛ�    । ୭

             ଅଧୟ୍ାୟଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ବା�୍4ତା ୮ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପର୍ଥମ 
�ଇଟି ପ
ଦେର  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଭାବଦେର  ଂକ୍ଷିପ�୍ ଦେହାଇଅଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର
 ପାଉଲ କହନ୍�ି,‘ଅ�ଏବ,           ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ଅଛନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ ପର୍�ି ବ�୍4�ମାନ ଦେକୌଣ ି 
ଣଡ୍ାଜ୍ଞା ନାହିଁ  ।
              କାରଣ ଜୀବନ
ାୟକ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ବୟ୍ବ ଥ୍ା ଖର୍ୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କ  ହଭାଗିତାଦେର �� ମକ� ପାପ ଓ ମୃ�� ୟ୍
ାୟକ ବୟ୍ବ ଥ୍ାର� ମ�କ୍�

’କରିଅଛ।ି

              ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ୭ ଅଧୟ୍ାୟ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ପଢ଼଼ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ପାଉଲଙ୍କ ��କ୍�ି ଉନ୍ଦେମାଚନ କରିବାକ� ଆରମଭ୍ କରିବାର
              �� ଦେମ ଦେ
ଖିବ ପ�ଣି ଦେ କହନ୍�ି ଦେ� ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଦେ�ପରି ଜୀବନ ାଥୀ ହରାଇଦେଲ ପ�ନବ4ାର ବିବାହ କରିବାକ� ମ�କ୍�,  ଦେ ହପିରି

     ବିଶୱ୍ା ୀମାଦେନ ମଧୟ୍ ବୟ୍ବ ଥ୍ା ପର୍�ି ମୃ� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି,  ‘    ଦେ ମାଦେନ �� ଦେମ କରିବ ନାହିଁ '   ପର୍�ି ମୃ� ଦେହଦେଲ;    �
ି �� ଦେମ ରପୂକକ�
 ଜାରି ରଖ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ� ବିବାହ କରିଅଛ�     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କର କନ୍ୟା ଅଟ� ,   ାମହୂକି ଭାବଦେର  ।
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        ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଭାବଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ବିବାହ କରିଅଛ� । ଅଧୟ୍ାୟ ୭ :  ୪ ପ
,  ପାଉଲ କହନ୍�ି, ‘     ଏଣ� ଦେହ ଦେମାହର
ଭାଇମାଦେନ,         ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶରୀର 
ୱ୍ାରା �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍ ବୟ୍ବ ଥ୍ା ପର୍�ି ମୃ� ଦେହାଇଅଛ,    ଦେ�ପରି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନ୍ୟ

   ହ�ି  ଂ��କ୍� ହଅୁ,      ଅଥ4ା� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଫ� (      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଚାହୁଁ�ଥିବା ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ବଞଚି୍ବା
ନାହିଁ)          ଉ�ପ୍ନ କରିବା ପାଇୁଁ ଦେ� ମୃ�� ୟ୍ର� ଉ�ଥାପି� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି ,     ତାହାଙ୍କ  ହ�ି  ଂ��କ୍� ହଅୁ  ।

   �ଥାପି ଦେ ଠାଦେର ନୟିମଗ�ଡି଼କ ଅଛି         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବୟ୍ଭିଚାରିଣୀ ପରି କା�4ୟ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଅଧୟ୍ାୟ ୭:  ୬ ପ
,‘   କିନ୍�� �
ୱ୍ାରା
            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆବ
ଧ୍ ଥିଲୁ ଦେ ଥି ପର୍�ି ମୃ� ଦେହାଇ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏଦେବ ବୟ୍ବ ଥ୍ାର� ମ�କ୍� ଦେହାଇଅଛ� ,   ଏଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

            ଆକ୍ଷରିକ ପ�ରା�ନ ଭାବଦେର 
ା ୟ୍ କମ4 ନ କରି ଆ�ମ୍ାର ନୂ�ନ ଭାବଦେର 
ା ୟ୍ କମ4 କର�ଅଛ� ’   । �ଥାପି ଦେ ଠାଦେର ନ
ି୍4ଦେ
ଶାବ�ୀ
          ରହଅିଛ।ି ଦେ ଠାଦେର ପବି�ର୍ତା ଆଡକ� ନ
ି୍4ଦେ
ଶାବ�ୀ ଅଛ।ି ପ�ଣି �ଥାପି ଦେ ଠାଦେର  ଂଘଷ4 ଅଛ।ି

           ପାଉଲ ୭ ଅଧୟ୍ାୟର ଦେଶଷଦେର  ମାନ କଥା କହନ୍�ି �ାହା ଦେ ୬ ଅଧୟ୍ାୟଦେର କରନ୍�ି,      ଦେ� ପାପର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଶକ୍�ି ମ�ୂ�ପ୍ାଟନା
କରା�ାଇନାହିଁ   । ବା �୍ବଦେର,    ଏହା �ଥାପି ଚାରିଆଦେଡ ଅଛ,ି      ପ�ଣି ଏହା ଏକ ବିବା
ମ�ୂକ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ଅଦେଟ       । କିନ୍�� ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ପାଉଲ

   �ାହା କହଛୁନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛ,ି‘     ମୁଁ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ନଜି ଜୀବନକ� ଦେ
ଦେଖ,    ଜଦେଣ ପରିପକ୍ୱ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଭାବଦେର,     ମୁଁ� �ଥାପି ବ� ଦେଝ ଦେ�
   ପାପର ଶକ୍�ି ଦେମା'   ଠାଦେର କା�4୍ୟ କର�ଅଛ;ି     ମୁଁ� ଦେ�ଉୁଁ ବିଷୟ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ,    ମୁଁ� ତାହା କଦେର ନାହିଁ;        ପ�ଣି ଦେ�ଉୁଁ ବିଷୟ ମୁଁ� କରିବାକ�

 ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ,    ମୁଁ� ତାହା ପରିଦେଶଷ କଦେର ’          । ଦେ�ପରି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ  ମପ୍କ4ଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ  ହ�ି ବଢ଼ନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ ମାନଙ୍କର
   ପବି�ର୍ୀକରଣ ଗଭୀରତାର� ଗଭୀର ଦେହାଇ�ାଏ,    ’         ଦେ ପରି ଆମର ପାପ କ ଣ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍�ି ଅଧିକର� ଅଧିକ  ପ୍ଷଟ୍ ଓ

    ପ୍ଷଟ୍ ହଏୁ ନାହିଁ କି?   ପର୍ାୟ ଏକ ଅଥ4ଦେର,        ଆମଠାର� ଅଲଗା ଦେହାଇଛି �
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖିପାର� ଦେ� ହୁଁ,   ପାପ ଦେମା
  ଜୀବନଦେର କା�4ୟ୍ କର�ଅଛି            । ଦେ�ଣ� �ଥାପି ଦେ ଠାଦେର ନ
ି୍4ଦେ
ଶାବ�ୀ ଅଛ।ି �ଥାପି ଦେ ଠାଦେର ଏକ  ଂଘଷ4 ଅଛ,ି   କିନ୍�� ପାପର

           ଂପଣୂ୍4ଣ ଅ�ୟ୍ାଚାରୀ ଶକ୍�ି ନଷଟ୍ ଦେହାଇ�ାଇଅଛି ପ�ଣି �ୀଶ� ଆମ  ହ�ି ଅଛନ୍�ି,   ଦେ�ଣ�  ଂଘଷ4 ମଧୟ୍ଦେର,    ଆମର ଜୀବନଦେର
       କ୍ରମାଗ� ଭାବଦେର ବୃ
ଧ୍ି ଦେହଉଥିବା ବିଜୟ  ଂଘଷ4 ମଧୟ୍ଦେର,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଉଚଚ୍  ୱ୍ର କରିପାରିବା    । ୨୪

ପ
, ‘                ହାୟ 
�ଭ4ାଗ୍ୟ ମନୁଷୟ୍ ଦେ� ମୁଁ� ଦେମାଦେ� ଏହି ମୃ�� ୟ୍ର ଶରୀରର� କିଏ ଉ
ଧ୍ାର କରିବ?’     �� ଦେମ ଦେକଦେବ ଦେ ପରି ଅନୁଭବ
 କରିଅଛ କି? ‘       ମୁଁ� ଏହାକ� ଆଉ ଅଧିକ ଦେନଇ ପାରିବି ନାହିଁ       ’। ମୁଁ� ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିର 
�ଭ4ାଗ୍ୟ ମନୁଷୟ୍ ଅଦେଟ ?

୪.   ୮ ଅଧୟ୍ାୟ -   ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ା

                ୮ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପାଉଲ ଏକ ଶବ
୍ର କ୍ରମ ବୃ
ଧ୍ି ଦେହଉଥିବାଦେର ଗ�ି କର�ଅଛନ୍�ି �ାହା ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ିଦେର ରହବିା ଓ
   ଜୀବନ�ାପନ କିପରି କରିବା ଅଦେଟ,           ପ�ଣି ଅଦେନକ ବିଷୟ ବ� ଅଛି ଦେ ହ ିବ� ବିଷୟଦେର ଦେ ୮ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆଦେଲାଚନା କରନ୍�ି;  କିନ୍��

          ଦେମାଦେ� ଦେକବ� �ିଦେନାଟି  ଚୂାଇ ଦେ
ବାକ� 
ଅିନ୍�� �ାହା ଅଧିକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ନୁଦେହୁଁ,       କିନ୍�� ଦେ ଗ�ଡି଼କ ଦେମାର ଆ
ରଣୀୟର �ିଦେନାଟି
 ବିଷୟ ଅଦେଟ।

କ.      ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପରିବାରଦେର ପ��ର୍�ୱ୍ ଗ୍ରହଣ -୮:   ୨୩ ଖ

              ପାଉଲ ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା ବା �୍ବ ବିଷୟଦେର କହନ୍�ି ଦେ� �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପରିବାରଦେର ଗ୍ରହଣୀୟ
ଅଟ�      । 
ୟାକରି ୨୩ ପ
କ� ଦେ
ଖନ୍�� , ‘    ଆଉ ଦେକବ�  ଷୃଟି୍ ନୁଦେହୁଁ,        କିନ୍�� ପର୍ଥମ ଫ� ଵ୍ର�ଦେପ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ� ପାଇଅଛ� ଦେ�
ଆମଦ୍େଭମାଦେନ,[    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପର୍ଥମ ଫ� ଵ୍ର�ଦେପ କରା�ାଇଛ,ି        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ�  ୱ୍ଗ4 କିପରି  ୱ୍ା
 ବିଶିଷଟ୍ ଦେହବାକ�
�ାଉଅଛ,ି           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି କି  ମପ୍କ4 ଦେ ପରି  ୱ୍ା
ର ପର୍କାର ଅଦେଟ        । ଦେ ଆମର ପର୍ଥମ ଫ�। ଦେ 

    ଆମରଆଗାମୀ ବିଷୟର ବଇନା ୱ୍ରପୂ ]     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଦିେଜ ନଦିେଜ ମଧୟ୍ ପ��ର୍�ୱ୍, [   ପ�ଣି କନ୍ୟା�ୱ୍ ]    ଅଥ4ା�୍ ଆପଣା ଆପଣା
          ଶରୀରର ମ�କ୍�ି ନମିନ୍ଦେ� ଅଦେପକ୍ଷା କର� କର� ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍�ରଦେର ଆ�୍4�ନା
 କର�ଅଛ� ’    । ପ��ର୍�ୱ୍ ଗ୍ରହଣ ପର୍କ୍ରିୟା
           ଆରମଭ୍ ଦେହାଇଅଛ।ି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ କା�4୍ୟ 
ୱ୍ାରା ଧାମି4କ ଅଟ� ,      ଦେ ମାଦେନ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଜାଣିଦେବ ଦେ�

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଦେହାଇଅଛ�          । �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ଦେ ହି ଅନ୍�ିମ ବିଚାରା�ୟ ତାରିଖକ� ଅଦେପକ୍ଷା
              କର� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପ��ର୍�ୱ୍ ଗ୍ରହଣ ପର୍କ୍ରିୟା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ କରା�ିବ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକବ� ଏଥି ପାଇୁଁ ଅଦେପକ୍ଷା

କର�ନାହୁଁ�,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍�ୟ୍ାଶାଦେର ଆ�୍4�ନା
 କର�ଅଛ�         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏପରି ଉ� ୍ାହ  ହ�ି ଅଦେପକ୍ଷା କର� କର�
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ�୍4�ନା
 କର�ଅଛ� ।

               �� ଦେମ କଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି �� ମର ଭବଷିୟ୍� ବିଷୟଦେର ଏଦେ� ଉ� ୍ାହ�ି କି ଦେ� ଶବ
୍ଗ�ଡି଼କ �� ମର ଆନନ୍
କ� ପର୍କାଶ
 କରିପାରିବ ନାହିଁ?   ’              �� ମର ଶବ
୍ଗ�ଡି଼କ କ ଣ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର �� ମର ଗଭୀର�ମ ଆଶୟ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଭାବନାକ� ବଣ୍4ଣନା କରିବାକ�
 ଅ�ଦେଥଷଟ୍ କି,              �ାହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଅଛି ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ�୍4�ନା
 କର�ଅଛ� ଦେ ପରି ଦେ ହି ଦେଶଷ 
ନି ନମିନ୍ଦେ�

           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେପକ୍ଷା କରି ପାରିବା ନାହିଁ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମର ପ��ର୍�ୱ୍ ଗ୍ରହଣ ପର୍କ୍ରିୟା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ କରା�ାଏ?  �
ି
       �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକହି ପିଲାମାନଙ୍କ� ଦେପାଷୟ୍  ନ୍ତାନରଦୂେପ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ,      ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� �ାହା ବିଷୟଦେର ବା�୍4ତାଳାପ

କର�ଅଛ,ି      ତାହା �� ଦେମ ଠକ୍ି ଭାବଦେର ଜାଣିବ        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପରିବାରଦେର ପ��ର୍�ୱ୍ ରଦୂେପ ଗ୍ରହଣ କରା�ାଇଅଛ� ।

ଖ.          ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� 
ୃଢ଼ ପର୍�ିଶର୍��ି 
ଏି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଅଟ�

         ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� 
ୃଢ଼ ପର୍�ିଶର୍��ି 
ଏି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଅଟ�      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� କଣ
 ଘଟିବାକ� �ାଉଅଛ,ି         କିନ୍�� ପର୍କ୍ରିୟାଦେର ଈଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� 
ୃଢ଼ ପର୍�ିଶର୍��ି ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ,  ବା �୍ବଦେର
  ତାହାଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଅଟ�    । 
ୟାକରି ଅଧୟ୍ାୟ ୮:      ୧୪ ପ
କ� ଦେଫରି�ାଆନ୍�� ପ�ଣି ପାଉଲ ଦେଲଖନ୍�ି,‘    ଦେ�ଣ� ଦେ�ଦେ� ଦେଲାକ
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     ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଚା�ି� ହଅୁନ୍�ି ,   ଦେ ମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ        । କାରଣ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପ�ନବ4ାର ଭୟ କରିବା
     ନମିନ୍ଦେ� 
ା �ୱ୍ର ଆ�ମ୍ା ପାଇ ନାହୁଁ,    ମା�ର୍ ପ��ର୍�ୱ୍ର ଆ�ମ୍ା ପାଇଅଛ;   �

୍ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆବବ୍ା,  ପି�ଃ !  ଦେବାଲି

ଡାକିଥାଉ ’             । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଦେବାଲି ଦେ ହି ଆ�ମ୍ା  ୱ୍ୟଂ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଆ�ମ୍ା  ହ�ି  ାକ୍ଷୟ୍ ପର୍
ାନ
କରନ୍�ି,   ଆଉ�
ି  ନ୍ତାନ,  ଦେ�ଦେବ ଉ��୍ରାଧିକାରୀ,       ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ��୍ରାଧିକାରୀ ଓ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  ହଉ��୍ରାଧିକାରୀ ଅଟ� ।'  ମୁଁ�

          ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମରିବି ମୁଁ� ଦେକଉୁଁଠାକ� �ିବି ଦେମା ମନଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ପର୍ଶନ୍ ନାହିଁ       ।  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ପର୍ଶନ୍ ନାହିଁ କାରଣ
              ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଦେହାଇଥିବାର�  ଂପଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ପର୍ଶନ୍ ନାହିଁ। ପ�ଣି ଅଦେନକ ବିଷୟ ଅଛି �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

       ଦେ
ଖିପାରିବା ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରି�ର୍ାଣର ନଶିଚି୍�ତା ବିଷୟଦେର ବା�୍4ତାଳାପ କର�,     ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର  ବ�ଠାର� ବଡ଼
         କଥା ଦେହଉଛି ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ଦେମାଦେ� କହଥୁିବାର ମୁଁ� ଶ�ଦେଣ, ‘ବିଲ୍,     �� ଦେମ ରାଜାଙ୍କର ଜଦେଣ  ନ୍ତାନ ଅଟ।'   ତାହା ନଶିଚି୍�

     ଭାବଦେର  ବ�ଠାର� 
ୃଢ଼଼ ନଶିଚି୍�ତା ଅଦେଟ,        ଏକ ପର୍କାର ନଶିଚି୍�ତା �ାହା କିଛି ପର୍ଭାବି� କରିପାରିବ ନାହିଁ,   କାରଣ ଖ୍ରୀଷଟ୍
        �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମର� ଦେକହି ଦେମାଦେ� ବିଛନି୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ        । ପ�ଣି ଦେମାର ନଶିଚି୍�ତା  �ୟ୍ ରହବି କାରଣ ଦେମାର

ଆ�ମ୍ା,    ଦେମାର �ର୍ାଣକ�୍4ତାଙ୍କ  ୱ୍ର ଶ�ଣ�ଅଛ,ି        ଦେ ଦେମାଦେ� କହଅୁଛି ଦେ� ମୁଁ� ତାହାଙ୍କର  ନ୍ତାନ ଅଦେଟ।

              �ଥାପି ଏହା ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ଦେ� ଏପରିକି ତାହାର ଏକ ଚମକପର୍
 ପର୍ ଙ୍ଗଦେର ମଧୟ୍ ପାଉଲ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେଚତାବନୀ
   ଦେ
ବାର ଆବଶୟ୍କତା ଅନୁଭବ କରନ୍�ି,    ଦେ�ଦେହ�� ଦେ ଅଧୟ୍ାୟ ୫-      ୮ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇଆମକ� ଦେଚତାବନୀ ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି    । ଦେ
ଖନ୍�� ୧୭

   ପ
 କିପରି ପରି ମାପ�୍ କଦେର, ‘[  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ]     ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ��୍ରାଧିକାରୀ ପ�ଣି ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  ହଉ��୍ରାଧିକାରୀ,  �
ି
    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି 
�ଖଦେଭାଗ କର�,       ଦେ�ଦେବ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ମଧୟ୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଗୌରବାନ୍ୱି� ଦେହବା ’  । ଏହା
     ଦେଲାକମାନଙ୍କ  ପ୍ଶ4ାନୁଭଵ ଆବଶୟ୍କତାକ� ପର୍ଚାର କରିବାର  ମ ୟ୍ା,       କାରଣ ଦେ ମାନଙ୍କର  ବ�ଠାର� ଗଭୀର ଓ ବା �୍ବ

      ଆବଶୟ୍କତା ଦେକହି ଜଦେଣ  �
ଧ୍ା ଅନୁଭବ କଦେର ନାହିଁ;         ପ�ଣି ଆମର  ବ�ଠାର� ଗଭୀର ଓ ଆମର ବା ଥ୍ବ ଆବଶୟ୍କତାଆମଦ୍େଭମାଦେନ
     ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� 
�ଃଖଦେଭାଗ କରିବା ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ        । �
ି ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଦେଗୌରାବାନ୍ୱି� ଦେହବାକ� �� ମଦ୍େଭ ଚାହୁଁ, (   ତାହା

  ୱ୍ଗ4 ଅଦେଟ)           ଦେ�ଦେବ �� ମକ� ଓ ଦେମାଦେ� ତାହାଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ମଧୟ୍ 
�ଃଖଦେଭାଗ କରିବାକ� ପଡିବ।

‘ବ�୍4�ମାନ,                 ଏହା 
�ଃଖଦେଭାଗ 
ୱ୍ାରା ପରି�ର୍ାଣର ଏକ ମ� ଶିକ୍ଷା ଅଦେଟ ପ�ଣି ଦେକହି ଜଦେଣ �ିଏ �ଦେଥଷଟ୍ ଅ ୱ୍ �ି୍କର
      ଜୀବନଦେର ଦେ  ୱ୍ୟଂ କ୍ରିୟା ଭାବଦେର  ୱ୍ଗ4କ� �ାଏ ’         । ନା ଏହା 
�ଖଦେଭାଗ 
ୱ୍ାରା ପରି�ର୍ାଣ ନୁଦେହୁଁ। 
�ଃଖଦେଭାଗ 
ୱ୍ାରା,  ପାଉଲ

     ଦେକବ� ଆ�ଦ୍େମା� ୍ଗ4 ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କର�ନାହୁଁାନ୍�ି,       �
ବିା ଏହା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକଦେ�କଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେହାଇପାଦେର   ।
             ବ�ଡାଦେପଷଟ୍ର ମାଟି�ଦେ� ନ
୍4
ମାଦେର ରହଥୁିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେ ବା କରିବାକ� �� ମର ଦେକଦେ�କ ପିଲାମାନଙ୍କ� ଏହି ଶରୀରର�

ଡକା�ାଇପାଦେର;    �� ମକ� ଏହି ଶରୀରର� ଡକା�ାଇପାଦେର,        ପ�ଣି �� ମର ବିଶୱ୍ା ନମିନ୍ଦେ� �� ଦେମ ହଏୁ� ଦେ ଠାଦେର ମରି�ାଇପାର    । ତାହା
               ଦେହଇ ପାଦେର �ାହା କରିବାକ� ଈଶୱ୍ର ହଏୁ� �� ମକ� କିମବ୍ା ଦେମାଦେ� ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍�ି। କିନ୍�� ପାଉଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୁ ାଦେର , 

        ଦେକବ� ଆ�ଦ୍େମା� ୍ଗ4 ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ 
�ଃଖଦେଭାଗ 
ୱ୍ାରା ମରିବା              । ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଦେ  ମାନ କଥା �ାହା ଦେ �ୀମଥିଙ୍କ  ହ ୨
  �ୀମଥି ୩ :           “     ୧୨ ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁ  ମୟଦେର ଦେ କହନ୍�ି ଦେ� ପର୍କୃ�ଦେର ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କ

     ହଭାଗିତାଦେର ଧମ4ଜୀବନ�ାପନ କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା କରନ୍�ି,    ଦେ ମାଦେନ ତାଡନା ଦେଭାଗ କରିଦେବ ”।

           ଏହି ଜଗ�  ହ�ି  ଂଘଷ4 କିଛି ବିଷୟ ଭ�ଲ୍ କରିଥିବାର ଏକ ଚିହ୍ନ ନୁଦେହୁଁ          । ଏହି ଜଗ�  ହ�ି  ଂଘଷ4 ଅଦେନକ  ମୟଦେର କିଛି ଠକ୍ି
                  କରିଥିବାର ଏକ ଚିହ୍ନ ଅଦେଟ। �ୀଶ� କହଦିେଲ ଦେ� �
ି ଦେ ମାଦେନ ଦେମାଦେ� ଘୃଣା କରନ୍�ି ଦେ�ଦେବ ଦେ ମାଦେନ �� ମକ� ଘୃଣା କରିଦେବ। �
ି

        �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଆମର ଜୀବନ ଏହି ଜଗ�ଦେର ବଞଚ୍ାଇବା,     ପ�ଣି ଦେକୌଣ ି  ଂଘଷ4 ନାହିଁ;        �
ି ଦେକହି ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ ଦେ� �� ଦେମ ଜଦେଣ
ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ,          �
ି ଦେକହି ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ ଦେ�  ୱ୍ଗ4 �� ମର ବା �୍ବ ଗୃହ ଅଦେଟ,          �
ି ଦେକହି ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ ଦେ� �� ଦେମ ଆଦେଲାକଦେର ଅଛ

    ଆଉ ଦେ ମାଦେନ ଅନ୍ଧକାରଦେର ଅଛନ୍�ି,            ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� �
ି �� ମ  ଥ୍ାନଦେର ଥାଆନ୍�ି ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଚିନ୍ତା କରିବାକ� ଆରମଭ୍ କରିଥାନ୍�ି   ।
  ’                କିନ୍�� ପାଉଲ କ ଣ କହଛୁନ୍�ି ତାହା �
ି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଆମର ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ପର୍�ିଶର୍��ି ଅନୁ ାଦେର ବଞଚ୍� ଅଛ� ଦେ�ଦେବ

                 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଜଗ�  ହ�ି  ଂଘଷ4ଦେର ଆ ିବା ଅଦେଟ। ଅଦେନକ  ମ ୟ୍ା ଦେହବ। �� ଦେମ ବଲ୍କ୍ କିମବ୍ା ବି
ୟ୍ା�ୟ କିମବ୍ା କମ4
                  ଥ୍�ଦେର  ବ�ଠାର� ଦେଲାକପରି୍ୟ ବୟ୍କ୍�ି ଦେହଦେବ ନାହିଁ କାରଣ �� ଦେମ ଏକ ହା� ଦେଟାଦେକଇ ଧରି ନକ4କ� �ାଉଥିବା  ମାଜର ଅବି
�ି
  ନନି୍
ାଦେର ଛଡିା ଦେହଉଥିବ;               ଏକ  ମାଜ �ାହା ଅ�ି ଶୀଘ୍ର ବିବାହକ� ପଶ�ମାନଙ୍କ  ହ�ି ଏକାଧିକ  ମପ୍କ4 ରଦୂେପ  ଠକି ଅଥ4

 ପର୍
ାନକରିବାକ� �ାଉଅଛି                 । ଏହା ଦେକାଣ ଅନୁଦେକାଣଦେର ଅଛ।ି ପ�ଣି �
ି �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ� ଦେ ହି ପର୍କାର ମଇଳା କ�ଣଡ୍ଦେର ବା 
କରିବା,            ଦେ�ଦେବ �� ମ  ହ�ି କିଛି ଭ�ଲ୍ ଅଛି ଓ ଦେମା  ହ�ି କିଛି ଭ�ଲ୍ ଅଛି        । କିନ୍�� �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ପର୍�ି

 ପର୍�ିଶର୍��ିବ
ଧ୍ ଜୀବନ,   ଧାମି4କତାର ଜୀବନ�ାପନ କର�;      ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଗ�  ହ�ି  ଂଘଷ4ଦେର ଆ ିବା   । ଏବଂ
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
�ଖଦେଭାଗ କରିବା;            ପ�ଣି 
�ଖଦେଭାଗ ଏକ ଚିହ୍ନ ଅଦେଟ ଦେ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ପର୍�ି ଆମର ପର୍�ିଶର୍��ିବ
ଧ୍ ବା �୍ବ

            ଅଦେଟ ଏବଂ ଏହା ଦେ ହି ପର୍କାରର 
�ଖଦେଭାଗ �ାହା ମାଧୟ୍ମଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଗୌରାବାନ୍ୱି� ଦେହବାକ�  ୱ୍ଗ4କ� �ିବା   । 
ୟାକରି
ବ�ଝନ୍�� ,           ଂଘଷ4 ମଧୟ୍ଦେର ଈଶୱ୍ର  ବ�ଠାର� ଉଚଚ୍ ୱ୍ର ଓ  ବ�ଠାର�  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର କହନ୍�ି,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�

     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକ� ଅଧିକ ଆବଶୟ୍କ କର�,      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା ଅ�ି  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ଆ ିଥାଏ   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଅଟ� ।

ଗ.    �
ି ତାହା �ଦେଥଷଟ୍ ନୁଦେହୁଁ,           ଦେ�ଦେବ ପାଉଲ  ମାପ�୍ କରନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଈଶୱ୍ର ଆମର ପକ୍ଷଦେର ଅଛନ୍�ି।

 ପାଉଲ ଅଦେନକ, ଅଦେନକ,           ଆହରିୁ ଅଦେନକ ବିଷୟ  ହ�ି ୮ ଅଧୟ୍ାୟ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଗ�ି କରନ୍�ି,      ମା�ର୍ ଦେ ଏହି ବିଷୟଦେର  ମାପ�୍
କରନ୍�ି       । ଏହା  ଦେ� ଦେ�ପରି ଏହି  ବ�ର ପର୍କାର,   ଏହି  ମ �୍ ଆଶୀବ4ା
,     ଏହି  ମ �୍ ଆନନ୍
 �ଦେଥଷଟ୍ ନୁଦେହୁଁ     । ପାଉଲ ଏହା କହି

              ’   ମାପ�୍ କରନ୍�ି ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷଦେର ଅଛନ୍�ି। ଈଶୱ୍ର ଆମ ପକ୍ଷଦେର ରହବିା ଛଡା ଆଉ ଦେ ଠାଦେର କ ଣ
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ଅଛ?ି  ଦେରାମୀୟ ୮: ୩୧, ‘     ’  ଦେ�ଦେବ ଏ ମ �୍ 
ୃଷଟି୍ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ ଣ କହବିା?    �
ି ଈଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ପକ୍ଷ,  ଦେ�ଦେବ
  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ କିଏ?[        ଦେ� ବା �୍ବଦେର ଏକ ଫାଟ 
ଅିନ୍�ି ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ,    ମା�ର୍ ଈଶୱ୍ର
  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ପକ୍ଷ ]       ଦେ� ଆପଣା ପ��ର୍କ�  �
ଧ୍ା ରକ୍ଷା କଦେଲ ନାହିଁ,      ମା�ର୍ ଆମଭ୍  ମ �୍ଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ତାହାଙ୍କ�  ମପ4ଣ

କଦେଲ,     ଦେ କିପରି ତାହାଙ୍କ  ହ�ି [  �ୀଶ�ଙ୍କ  ହ�ି]        ମଧୟ୍  ମ �୍ ବିଷୟ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଅନୁଗ୍ରହଦେର 
ାନ ନ କରିଦେବ?' 
             ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ �� ମଭ୍ର ଓ ଦେମାର ବିପକ୍ଷ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ କା�4୍ୟର ଫଳାଫ� ମଧୟ୍ର� ଦେକହି ଜଦେଣ ନୁଦେହୁଁ,  �
ି

   ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ ପ��ର୍ଙ୍କ� ଦେ
ଇ ାରିଅଛନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ।

 ’    କିନ୍�� ତା ପଦେର ଦେ ଜାରି ରଖନ୍�ି,         ପାପ ବିର�
ଧ୍ଦେର ଦେ� ଆମଭ୍କ� ଅଭିଦେ�ାଗ କରିପାଦେର ଏପରି ଦେକହି ନାହିଁ, ‘  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
     ’    ମଦେନାନୀ� ଦେଲାକମାନଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର କିଏ ଅଭିଦେ�ାଗ କରିବ ବିଚାରା ନଦେର କିଏ ଅଭିଦେ�ାଗକାରୀ ଦେହବ,ଶୟତାନ?ନା   । ଶୟତାନ

                ବିଚାରା ନଦେର ଆମର ଅଭିଦେ�ାଗକାରୀ ନୁହୁଁନ୍�ି। ଈଶୱ୍ର ହିଁ ଦେ� ଧାମି4କ ଦେବାଲି ଗଣନା କରନ୍�ି। ମୁଁ� ଧାମି4କ ଦେଘାଷି� ଦେହାଇଅଛ,ି  ମୁଁ�
   ’      କିଏ କିମବ୍ା ମୁଁ� କ ଣ କରିଅଛି ଦେ ହି କାରଣ  କାଦେଶ ନୁଦେହୁଁ,             ମା�ର୍ �ୀଶ� କିଏ ଓ ଦେ �ାହା କରିଅଛନ୍�ି ଦେ ହି କାରଣ  କାଦେଶ  । ପାପ

      ବିର�
ଧ୍ଦେର ଦେମାଦେ� ଅଭିଦେ�ାଗ କରିବାକ� ଆଉ ଦେକହି ନାହିଁ।

      ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� 
ଣଡ୍ାଜ୍ଞା ଦେ
ବ ଏପରି ଦେକହି ନାହିଁ,  ୩୪ ପ
: ‘   କିଏ 
ଣଡ୍ାଜ୍ଞା ଦେ
ବ?     ଖର୍ୀଷଟ୍ �ୀଶ� � ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କଦେଲ, 
   ବରଂ ଦେ ଉ�ଥ୍ାପି� ଦେହଦେଲ,     ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
କ୍ଷିଣ ପାଶ୍4ୱଦେର ଅଛନ୍�ି,      ଦେ ମଧୟ୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ନଦିେବ
ନ

କର�ଅଛନ୍�ି ’            । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� 
ଣଡ୍ାଜ୍ଞା ଦେ
ବାକ� ଦେକହି ନାହୁଁାନ୍�ି। ଖ୍ରୀଷଟ୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କଦେଲ। ଦେ 
                ଅବିର� ପିତାଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ନଦିେବ
ନ କର�ଅଛନ୍�ି। ଦେ ପିତା ଈଶୱ୍ର ଓ �� ମ ମଧୟ୍ଦେର ମଧୟ୍ ଥ୍ ଭାଦେବ ଛଡିା ହଅୁନ୍�ି।
    
ଣଡ୍ାଜ୍ଞା ଦେ
ବାକ� ଆଉ ଦେକହି ନାହିଁ।

’             ତା ପଦେର ଦେ କହନ୍�ି ଦେ� ଖର୍ୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମର� ଦେକହି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ବିଚଛ୍ନି୍ନ କରିବ ନାହିଁ   । ୩୫ ପ
, 
‘       ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ପଦ୍େରମର� କିଏ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ବିଚଛ୍ନି୍ନ କରିବ?  କି କ୍ଦେ�ଶ,  କି  ଙ୍କଟ,  କି ତାଡ଼ନା,  କି 
�ଭି4କ୍ଷ,  କି ଉଲଙ୍ଗତା,  କି
ବିପ
,  କି ଖଡଗ? [      କି ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ବିଷୟଦେର ମୁଁ� ଭାବିପାଦେର।]  ୩୭ ପ
: ‘     �ଥାପି ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କଦେଲ,  ତାହାଙ୍କ

         
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟଦେର  ବ4ଦେତାଭାଦେବ ବିଜୟୀ ଅଟ� ।'  ’        ପ�ଣି ତା ପଦେର ଦେ ୩୮ ଓ ୩୯ ପ
ଗ�ଡି଼କ  ହ�ି
   ମାପ�୍ କରନ୍�ି : ‘    କାରଣ ମୃ�� ୟ୍ କି ଜୀବନ,   
ୂ� କି କ�୍4ତାପଣ,   ବ�୍4�ମାନ କି ଭବିଷୟ୍�,୍  କି ପରାକ୍ରମ,    ଉଚଚ୍ ଥ୍ ବିଷୟ କି
 ନୀଚ ଥ୍ ବିଷୟ,              କି ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି  ଷୃଟ୍ ବ �୍� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ଭ� �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପର୍କାଶି� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
     ପଦ୍େରମର� ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ବିଚଛ୍ନି୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ,    ଏହା ମୁଁ� ନଶିଚ୍ୟ ଜାଦେଣ।'

    ଏହା ଧାମି4କ ଜୀବନର ଆନନ୍
 ଅଦେଟ     । �� ଦେମ ଅଭିଭ�ୂ ଅଟ କି?   �� ଦେମ ଦେହବା ଉଚି�୍        । ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଦେରାମୀୟ ୫ -   ୮ �� ମ
 ’  ଜୀବନ କ ଣ ଦେହାଇପାଦେର,   ’        �� ମର ଜୀବନ କ ଣ ଦେହବା ଉଚି�୍ ତାହା ଦେ
ଖିବାକ� �� ମଙ୍କ� ଉ� ୍ାହ�ି କରିବ     । ଦେମାର ପର୍ାଥ4ନା ଦେହଉଛି

       ଦେ� ଏହା �� ମକ� ପଦ୍େରମ ଓ ଉ��୍ମ କା�4ୟ୍,     ଆମର ପର୍�ୟ୍ାଶାଦେର ଆ�ମ୍ବିଶୱ୍ା ୀ ଓ ଆନନ୍
ପଣୂ୍4ଣ,      ପାପର ଶକ୍�ି ଓ ପାପ
 
ଣଡ୍ର� ମ�କ୍�,   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ା ଦେହବା,       ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପରିଚା�ି� ଦେହବାକ� ଉ
ଧ୍ିପି� କର�     । ତାହା ପର୍କୃ�

 ଜୀବନ ଅଦେଟ;    ତାହା ପର୍ଚ� ର ଜୀବନ ଅଦେଟ।
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୪୬.  ନମ୍ରତା

୧.  ପରିଚୟକରଣ

              ପାଉଲଙ୍କ ଫିଲିପପ୍ୀଦେର ଦେରାପଣ କରିଥିବା ମଣଡ୍�ୀ  ହ�ି ଘନଷିଠ୍ ଭାବପର୍ବଣ ବନ୍ଧନ ଅଛି ପ�ଣି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
      ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେଲଖିଥିବା ପ�ର୍ ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ପା� କର�,        ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖିବାକ� ପାଉ ଦେ� ଦେ ଥିଦେର ବହ�ୁ

 ଆନନ୍
 ଅଛି      “   ” । ଏହାକ� ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଆନନ୍
ପଣୂ୍4ଣ ପ�ର୍ କ�ହା�ାଏ।

�ଥାପି,   ଅନ୍ୟ ମଣଡ୍�ୀ ପରି,     ଏହାର ମଧୟ୍  ମ ୟ୍ା ମହୂର ଅଂଶ ଥିଲା  । ବାହ୍ୟଭାବଦେର,   ଦେ ଠାଦେର ତାଡନା ଥିଲା   । ଆଭୟ୍ନ୍�ରୀଣ
ଭାବଦେର,       ଦେ ଠାଦେର ପର୍�ି
ୱ୍ନ୍
ୱି୍ତା ଓ ଇଷ4ା ଓ ଆ�ମ୍-  ଦେକୈନ୍
ରି୍ୟତା ଥିଲା  । ବା �୍ବଦେର,     ଫିଲିପପ୍ୀଦେର ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ

   ମଣଡ୍�ୀଦେର ଦେକଦେ�କ ପର୍ଚାରକମାନଙ୍କ ପଦ୍େରରଣା,       ପର୍ଚାର କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କର ପଦ୍େରରଣା ପାଉଲଙ୍କ� ଇଷ4ାନ୍ୱି�
 କରିବା ଥିଲା     । ଦେ କାରାଗାରଦେର ବନ୍
ୀ ଅଟନ୍�ି,    ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାଦେନ ହ୍ରା ଦେହଉଅଛ,ି “    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ଠାର� �ାଇ ପର୍ଚାର

       କରି ବଡ଼ ତାହାଠାର� ଅଧିକ ମଣଡ୍�ୀ ପର୍ାପ�୍ କରିପାରିବା ”        । ଅ�ୟ୍ଧିକ  � ଥ୍ ମଣଡ୍�ୀ ନୁଦେହୁଁ। ପାଉଲଙ୍କ ପାଇୁଁ  ମାଧାନ
         ଫିଲିପପ୍ୀୟ ମଣଡ୍�ୀକ� ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପ�ଣି ଏଠାଦେର ମଣଡ୍�ୀକ� ନମର୍ତାକ� ଆହ୍ୱାନ କରିବା,    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏକତାକ� ଆହ୍ୱାନ

       କରିବା ଓ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଧୟ୍ାନ ଦେ
ବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରିବା,      ଆପଣା ଆପଣା ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ ଦେ
ବାକ� ନୁଦେହୁଁ,    ବରଂ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଓ
       ତାହାଙ୍କ  � ମାଚାର ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ ଦେ
ବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଅଦେଟ।

କ.        � ମାଚାରର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର (୧: ୨୭)

  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୧:        ୨୭ ପ
ଦେର ଆରମଭ୍ କରିବା ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପାଉଲ ଦେଲଖନ୍�ି, “    ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ  � ମାଚାରର ଦେ�ାଗ୍ୟ
  ପର୍ଜା ୱ୍ରଦୂେପ ଆଚରଣ କର,           ଦେ�ପରି ମୁଁ� ଉପ ଥ୍ି� ଦେହାଇ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ
ଖିଦେଲ ଅବା ଅନୁପ ଥ୍ି� ଥାଇ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ

    ବିଷୟଦେର ଶ�ଣିଦେଲ ଜାଣି ପାରିବି ଦେ�,           �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ଆ�ମ୍ାଦେର  ଥ୍ିର ରହି  � ମାଚାରର ବିଶୱ୍ା ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ପର୍ାଣଦେର ଏକ
   ଙ୍ଗଦେର ଉ
ୟ୍ମ କର�ଅଛ।"       ପାଉଲ  � ମାଚାରର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବାକ� ଫିଲିପପ୍ୀୟମାନଙ୍କ� ଚାହାନ୍�ି     । �
ି �� ମର ଏକ

ESV      “ ”      ବାଇବଲ ଅଛି ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ଦେ�ାଗ୍ୟ ଉପଦେର ପର୍
��୍ ଟୀକା ଲକ୍ଷୟ୍ କରିବ,    ଆଉ ଏହା କଦେହ:   ଗ୍ରୀକ୍ ଦେକବ�
   ପର୍ଜା ୱ୍ରଦୂେପ ଦେ�ାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରନ୍�ି        । �ାହା ଠକ୍ି ଭାବଦେର ଶବ
୍ର ଅଥ4 କଦେର,        କିନ୍�� ଏହା ଇଂରାଜୀଦେର ଦେକୌଣ ି ଅଥ4 କଦେର

      “ ” ନାହିଁ ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକବ� ଦେ�ାଗ୍ୟ କହବିା।

    ଫିଲିପପ୍ୀର ଏକ ବିଦେଶଷ ପ
ମ�4ୟ୍ା
ା ଥଲିା            । ଇଟାଲୀର ବାହାଦେର ଦେକଦେ�କ  ହର ଥିଲା �ାହାର ଏହି ପ
ମ�4୍ୟା
ା ଥିଲା।
       ପ
ମ�4ୟ୍ା
ା ଦେହଲା ଦେ� �
ି �� ଦେମ ଫିଲିପପ୍ୀଦେର ରହଥୁାନ୍�,         ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ  ଦେ� ଦେ�ପରି ଦେରାମଦେର ବା କର�ଥିବା ପରି

ଜଣାପଡ଼ୁଥାନ୍�;     ପ�ଣି �
ି �� ଦେମ ଦେରାମଦେର ରହଥୁାନ୍�,         ଦେ�ଦେବ ଦେ ଠାଦେର ଦେକଦେ�କ  �ବିଧା ବ� �� ମକ� ଅନୁ
ାନ କରା�ାଉଥାନ୍ତା �ାହା
     ଅନ୍ୟ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପାଖଦେର ନ ଥିଲା            । ଦେ�ଣ� ଏହି  �ବିଧାଥିବା ଏ ବ�  ହର ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ  ହରଦେର ରହବିା ଏକ

               ଅପରିମି� ଦେ ୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଏଣ� ଫିଲିପପ୍ୀୟମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ଦେରାମୀୟ ନାଗରିକତା ନମିନ୍ଦେ� ଗବି4� ଦେହଉଥିଦେଲ। କିନ୍��
   ଏଠାଦେର ପାଉଲ �ାହା ପାଉଅଛନ୍�ି,      ତାହା ଦେ  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ୩:   ୨୦ ପ
ଦେର କହନ୍�ି,       ଆଉତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� ଆମର ନାଗରିକତା

   ୱ୍ଗ4ଦେର ଅଛି (    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ଗ4ର ପର୍ଜା )            । ଜଦେଣ ଫିଲିପପ୍ୀୟ ଏହା ଶ�ଣିଥାନ୍ତା ପ�ଣି ଜଦେଣ ଦେରାମୀୟ ପର୍ଜା ଓ ଜଦେଣ  ୱ୍ଗ4ର
             ପର୍ଜା ଦେହବାର ପାଥ4କ୍ୟ ଶ�ଣିଥାନ୍ତା। ଫିଲିପପ୍ୀଦେର ମଣଡ୍�ୀ  ୱ୍ଗ4ର ଏକ 
ୂରବ�୍4�ୀ  ଥ୍ାନ ଅଦେଟ ପ�ଣି ଦେ ମାନଙ୍କ�

        �ଥାଦେ�ାଗ୍ୟ ମାଗ4ଦେର ବଞଚି୍ବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଇଅଛ।ି �ଥାଦେ�ାଗ୍ୟ ମାଗ4ଦେର ବଞଚ୍ନ୍�� ,    ଫିଲିପପ୍ୀର ପର୍ଜାମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ
ନୁଦେହୁଁ,    ମା�ର୍  ୱ୍ଗ4ର ପର୍ଜାମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�           । ପାଉଲ କହଅୁଛନ୍�ି �� ମର ନାଗରିକତାର ଦେ�ାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। ଜଦେଣ  ୱ୍ଗ4ର

    ପର୍ଜା ରଦୂେପ ବଞଚି୍ବା କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?

ଖ.    ଥ୍ିର ର�ହ

       ପାଉଲଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କହି ଜାରି ରଖନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ କହନ୍�ି, “        �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ଆ�ମ୍ାଦେର  ଥ୍ିର ରହି  ୱ୍ଗ4ର ପର୍ଜା ୱ୍ରଦୂେପ
 ଆଚରଣ କର।"  ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,          ବାହ୍ୟ ତାଡନା ଓଆଭୟ୍ନ୍�ରୀଣ ଫାଟ  ାମନ୍ାଦେର ଫିଲିପପ୍ୀୟ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାନଙ୍କ�  ଥ୍ିର

  ଦେହବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଇଅଛି            । ବିଚ�ି� ହଅୁ ନାହିଁ। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି �� ମର ପର୍�ିଶର୍��ିବ
ଧ୍ତାଦେର ବିଚ�ି� ହଅୁ ନାହିଁ।
          ପର ପ୍ର ପର୍�ି �� ମର ପର୍�ିଶର୍��ି ବ
ଧ୍ତା ପର୍�ି ବିଚ�ି� ହଅୁ ନାହିଁ।  ଥ୍ିର ର�ହ।

    କିନ୍�� �� ଦେମ ତାହା କିପରି କର?    �� ଦେମ କିପରି  ଥ୍ିର ର�ହ?    ଏହାର ଅନୁବା
 କରା�ାଇଥିବା ମାଗ4, “  ”ଏକ ଆ�ମ୍ାଦେର , “   ଏକଆ�ମ୍ା
”
ୱ୍ାରା ,’    “ବଡ଼ S”   କ� ଅନୁବା
 କରା�ାଇପାଦେର,   “ଦେଛାଟ s”   କ� ନୁଦେହୁଁ          । ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଏଠାଦେର ପାଉଲ ତାହା ହିଁ କହଅୁଛନ୍�ି। ଦେ 

               କହଛୁନ୍�ି ଦେ� �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଆମର ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା  ୱ୍ଗ4ର ପର୍ଜା ଭାବଦେର ପୃଥିବୀଦେର ବଞଚି୍ ପାରିବା ନାହିଁ,   କିନ୍�� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
         ହବ�୍4�ୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
ୱ୍ାରା �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଗ�  ପତ୍ାହଦେର ଆଦେଲାଚନା କରିଥିଲୁ      । ଦେ ହି  ହବ�୍4�ୀ ଅନୁଗ୍ରହ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

       ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କର ଶକ୍�ି ଅଦେଟ ଏବଂ ଏହାର  କ୍ଷମତା 
ୱ୍ାରା,      ଏହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାର ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା,     �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ�
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  ଥ୍ିର ରହୁ            “     । ଏହା ଦେକବ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାର  କ୍ଷମତା 
ୱ୍ାରା ହିଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  � ମାଚାରର ବିଶୱ୍ା ନମିନ୍ଦେ� ଏକ
  ”             ଙ୍ଗଦେର ଉ
ୟ୍ମ କରିପାର� । ଏହା ଦେକବ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା ପ�ଣି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ
         ମଧୟ୍ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ମନ  ହ�ି  ଥ୍ିର ଦେହବାକ�  କ୍ଷମ ଅଟ� ।

୨.    ଦେ ହପିରି ମନ (୨:୧-୪)

    ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ତାହା କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?      ଏକଆ�ମ୍ାଦେର  ଥ୍ିର ରହବିା କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?  ଠକ୍ି ଅଛ,ି     ତାହାହିଁ ପାଉଲଆମକ� ୨
   ଅଧୟ୍ାୟଦେର କହବିାକ� ଜାରି ରଖନ୍�ି,      ୧ ପ
ର� ଆରମଭ୍ କରି ଦେ ଦେଲଖନ୍�ି, “ଅ�ଏବ,     �
ି ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  ହଭାଗିତାଦେର ଦେକୌଣ ି

ଉ� ୍ାହ, [    ପ�ଣି ଗ୍ରୀକ୍ ବୟ୍ାକରଣ କଦେହ,  ଅଛି ]        ଦେକୌଣ ି ପଦ୍େରମପଣୂ୍4ଣ  ାନ୍�ୱ୍ନା �ାହା ଈଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଉପଦେର ପର୍ଚ� ର
   ଭାବଦେର ଢ଼଼ା�ି ଅଛନ୍�ି [   ପ�ଣି ଅଛି ],   ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଦେକୌଣ ି  ହଭାଗିତା, [       ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଆମର ମି�ି�
 ଅଭିଜ୍ଞତା ] [    ଏବଂ ଦେ ଠାଦେର ଅଛି ]        ପ�ଣି ଦେକୌଣ ି  ଦ୍େନହପ�ଣ୍4ଣ କର�ଣା ଓ 
ୟା ଥାଏ [      ପ�ଣି �ାହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଅଛି ] 

[    ଆଉ ଦେ ଠାଦେର ଅଛି ], [   ତାହାଦେହଦେଲ ପାଉଲ କହନ୍�ି],  �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକମନା,   ଏକ ପଦ୍େରମଦେର ପଦ୍େରମୀ,   ଏକଚି��୍ ଓ
      ଏକଭାବାପନ୍ନ ଦେହାଇ ଦେମାହର ଆନନ୍
 ପଣୂ୍4ଣ କର             ।  ୱ୍ାଥ4ପରତା ଅବା ଅ ାର ଗବ4 ଦେହ�� କିଛି କର ନାହିଁ ବରଂ ନମର୍ଚି��୍ ଦେହାଇ

     ”ପର୍ଦେ�ୟ୍ଦେକ ଅନ୍ୟକ� ଆପାଣାଠାର� ଶଦ୍େରଷଠ୍ ମଦେନ କର।

 ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,               ପର୍�ି ଜଣ ଦେକବ� ଆପଣା ବିଷୟଦେର ମଦେନାଦେ�ାଗୀ ନ ଦେହାଇ ଅନ୍ୟର ବିଷୟଦେର ମଧୟ୍ ମଦେନାଦେ�ାଗୀ ଦେହଉ   । ଏହା
                ହିଁ �ାହା ଏକ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା  ଥ୍ରି ରହବିା ପରି ଦେ
ଖା�ାଏ। ଏହାର ଅଥ4 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ପଦ୍େରମଦେର ପଦ୍େରମୀ
ଅଟ� ;      ଦେ�ଉୁଁ ପଦ୍େରମ ଦେମାର �� ମ ପାଇୁଁ ଅଛ,ି      ଦେ ହି ପଦ୍େରମ �� ମର ଦେମା ପାଇୁଁ ଅଛି      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଏକଚି��୍ ଅଟ� ।

            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଏକ  ମମ୍�ିଦେର ଅଛ� ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ହ
ୃୟଙ୍ଗମ କରିଅଛ� ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ବା �୍ବଦେର
   ଏହି ବିଷୟଦେର ଏକ�ର୍ ଦେହାଇଅଛ� ।

   କିନ୍��  ବ�ଠ� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର,      ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଦେ ହପିରି ଏକ ମନ ଅଛି କି?   “ ”    ପ�ନଶଚ୍ ଏଠାଦେର ମନ ଶବ
୍ ଦେହଉଛି ଏକ
“ ”   ମାନ ିକତା ର ଧାରଣାଠାର� ଅଧିକ,   ଏକ  ୱ୍ଭାବର ଧାରଣା,   ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ମାଗ4,   ଏକ ଧୟ୍ାନ ଅଦେଟ     । ପାଉଲ �ାହା କହଛୁନ୍�ି

        ତାହା ଦେହଉଛି �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଗାଟିଏ ଆ�ମ୍ାଦେର  ଥ୍ିର ରହବିାକ� �ାଉଅଛ� ,         ମାଦେନ ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଦେ� ଆମକ�  ମ ର�ଚି
 ଦେହବାକ� ପଡିବ;        ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ ହପିରି ଏକ ମନ ଧାରଣ କରିବାକ� ପଡିବ।

             ଏହାର ଅଥ4 ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ ଉପଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର  ହମ� ଦେହବାକ� ପଡିବ     । କିନ୍�� ଏହାର ଅଥ4
        “     ”  ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ  ମ ୟ୍ାକ� ଅଣଦେ
ଖା କର� ଏବଂ ଦେକବ� କ�ହମ�କ୍� ଭାବଦେରଏକ�ର୍ ବା କରିବା ।

               ପାଉଲ ଦେ�ଉୁଁଥି ପାଇୁଁ ଆହ୍ୱାନ କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ ହ ିବ� ମଧୟ୍ର� ଦେକୌଣ ି ଦେଗାଟିଏ ନୁଦେହୁଁ। ମୁଁ� ପାଉଲ ଦେ�ପରି ଏହି ଅନୁଚଦ୍େଛ
ଦେର
   ଜାରି ରଖନ୍�ି ଦେ ପରି ଭାଦେବ,              ଦେ  ମାନ ମନ  ହ�ି ବଞଚି୍ବା ପରି ଏହା �ାହା ଦେ
ଖାଏ ଦେ ବିଷୟଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� 
�ଇଟି  ଂଦେକ�


ଅିନ୍�ି।

କ.     ଦେଗାଟିଏ ଦେକନ୍
ର୍ୀୟ ଧୟ୍ାନଦେର  ହମ� ଦେହଉ

            ଏକ ନମବ୍ର ଦେହଉଛି ଦେ� �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଦେଗାଟିଏ ଦେକନ୍
ର୍ୀୟ ରଶମ୍ୀଦେକନ୍
ର୍ଦେର  ହମ� ଦେହଉ;    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ
 ର�ଚି ବିଶିଷଟ୍,       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମାନ ବିଷୟ ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ ଦେ
ଇଥାଉ     । ପାଉଲ ଦେ�ପରି କହବିାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି, 

            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ ଦେ
ବା ଉଚି� ଏବଂ ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ର ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ ଦେ
ଉ,  ଦେ ପରି
    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍  � ମାଚାର ନମିନ୍ଦେ�,         � ମାଚାରର ବିଶୱ୍ା ନମିନ୍ଦେ� ଏକ  ଙ୍ଗଦେର ଉ
ୟ୍ମ କର�ଥିବା ଆବଶୟ୍କ  ।

               ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ ଦେ
ଉଥିବା ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା ଓ ତାହାଙ୍କ  � ମାଚାର ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ ଦେ
ଉଅଛ� ।

   ଧୟ୍ାନ ହରାଇବା  ହଜ ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି,     ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ଏକ ମଣଡ୍�ୀ ଭାବଦେର?       ଧୟ୍ାନ ହରାଇବା ଓ ବିଭର୍ାନ୍� ଦେହବା
  ଅ�ୟ୍ନ୍�  ହଜ ଅଦେଟ            । ଆମର ଧୟ୍ାନ ହରାଇବା  ହଜ ଅଦେଟ ଏବଂ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧୟ୍ାନ ହରାଉ,  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�

     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପଦେର ଆମର ଧୟ୍ାନ ହରାଉ,       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  � ମାଚାର ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ
ହରାଉ    ’  । ବ�୍4�ମାନ କ ଣ ହଏୁ?

   ପରବ�୍4�ୀ ବିଷୟ ବ� ଧୟ୍ାନଦେର ଆଦେ ,    ଦେ ବିଷୟ ବ� ନୁଦେହୁଁ କି?          ପ�ଣି ହଠା�୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭାବିବା ଆରମଭ୍ କରିଦେ
ଉ ଦେ� ଏହି
    ପରବ�୍4�ୀ ବିଷୟ ବ�ର ପର୍ାଥମିକ ତା�ପ୍�4ୟ୍ତା ଅଛି          । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପଦେର ଆମର ଧୟ୍ାନ ହରାଉ

       ଓ  � ମାଚାରର ବିଶୱ୍ା ନମିନ୍ଦେ� ଏକ  ଙ୍ଗଦେର ଉ
ୟ୍ମ କର�,       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ମଣଡ୍�ୀ  ଂଖୟ୍ା ବ� ବିଷୟଦେର ଘଟିବାକ� ଆରମଭ୍
କଦେର,     ଏହା ବୃ
ଧ୍ି ବିଷୟଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ  । ଏହା, “           �
ି ଦେ ମାଦେନ ନୂଆ 
ରି ଉପଦେର କଫି ଢ଼ା�ନ୍�ି ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କଣ
କରିବା?”    ବିଷୟଦେର ଆରମଭ୍ ଦେହବାକ� �ାଉଛି        । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପଦେର ଆମର ଧୟ୍ାନ ହରାଉ, 

     ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମର ଧୟ୍ାନ 
�ଦେରଇ �ାଏ ନାହିଁ,   ଏହା  ଥ୍ାନାନ୍�ର ଦେହାଇ�ାଏ   । ଏହା  ୱ୍ାଭାବିକ,   ପାପପଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର  ଥ୍ାନାନ୍�ର
ଦେହାଇ�ାଏ  । କାହାକ�?  ବ4ଶକ୍�ିମାନଙ୍କ�, ଦେମାଦେ�,     ଏହା  ଥ୍ାନାନ୍�ର କଦେର ନାହିଁ କି?    ଆଉପର୍ଶନ୍ ପଚାରିବା ପରିବ�୍4ଦେ�, “  ଏହା

   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେଗୌରବ 
ଏି କି?”  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଚାର�, “     ମୁଁ� ଏହା ପ ନ୍
 କଦେର କି?”  ପଚାରିବା ପରିବ�୍4ଦେ�, “   ଏହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�
  ଦେଗୌରବ କଦେର କି?”  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହ,ୁ “         ମଣଡ୍�ୀ ଦେମା ନଜି ବିଷୟଦେର ଦେମାଦେ� ଉ��୍ମ ଅନୁଭବ କରାଏ କି?”   ପ�ଣି ପରିଦେଶଷଦେର

  ପର୍ଶନ୍ଟି ଅଧିକ ଦେହାଇ�ାଏ, “  ଠକ୍ି ଅଛ,ି     ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ଦେମାଦେ� ଆଘା� କଲା      ’  । ମୁଁ� ଏହା ବିଷୟଦେର କ ଣ କରିବି?   �� ଦେମ ଏହା
  ବିଷୟଦେର କଣ କରିବ?”         ଦେ ଦେ� ପର୍କାଦେର କା�4ୟ୍ ବ� କଦେର ମୁଁ� ପ ନ୍
 କଦେର ନାହିଁ ”    । ପ�ଣି ମଣଡ୍�ୀ,   �ାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେଗୌରବ
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୍ଷିଟ୍,        ତାହା ପ�ର�ଷମାନଙ୍କ ଦେଗୌରବ ଓ ମହଳିାମାନଙ୍କର ଦେଗୌରବର କାରଣ ହଏୁ, (   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏଠାଦେର ଅନ୍�ଭ4ୂକ୍�) 
     ପ�ଣି ଏହାର  ୱ୍ାଭାବିକ ମୃ�� ୟ୍ଦେର ମୃ� ଦେହାଇ�ାଏ,    ଏହା ହଏୁ ନାହିଁ କି;       ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏଠାଦେର ଦେକଉୁଁ ବିଷୟ ନମିନ୍ଦେ�
     ଅଛ� ତାହା ଉପଦେର ଆମର ଧୟ୍ାନ ହରାଉ,           ଏବଂ ତାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେଗୌରବ ଦେ
ବାକ� ଓ  � ମାଚାରର ବିଶୱ୍ା ନମିନ୍ଦେ� ଏକ

    ଙ୍ଗଦେର ଉ
ୟ୍ମ କରିବାକ� ଅଦେଟ।

               ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଭାଦେବ ଜଗ� ପଛଦେର ବ ି ଦେକବ� ହ ିଥାଏ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା  ାଧାରଣ�ଃ ମଣଡ୍�ୀକ� ଦେ
ଦେଖ ପ�ଣି କଦେହ , 
“     ଦେମାଦେ� ଆଙ୍ଗ�ଠି ଉଠାଇବାକ� ପଡି଼ବ ନାହିଁ            । ଦେ ମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କର ଅ�ୟ୍ନ୍� ଖରାପ ଶ�ର୍� ଅଟନ୍�ି। ଦେମାଦେ� କିଛି କରିବାକ�

            ”    ପଡିବ ନାହିଁ। ଦେ ମାଦେନ ଆପଣା ଆପଣାକ� ଚିରି ଓ ଫାଡି଼ ନଦିେଜ ନଜିଠାର� ବିଚଛ୍ନି୍ନ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି। ପ�ଣି ଏହା ଘଦେଟ
               ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମନ୍
ରି ଭାବଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଏ ଅଟ� ତାହା ଉପଦେର ଆମର ଧୟ୍ାନ ହରାଉ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା

    କରିବାକ�  ମଥ4 କରିପାରିବା ନାହିଁ !!!!,              ଏହି  ପତ୍ାହଦେର ଏହି ଉପଦେ
ଶ ପର୍ଚାର କରିବାର ଏକ ଆନନ୍
 ଦେହଉଛି ମୁଁ� ଭାବ� ନାହିଁ ଦେ�
 ଆମର ଅଛି              । ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  �ନ୍
ର ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଓ ତାହାଙ୍କ  � ମାଚାର ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ ଦେ
ଉଅଛ� ,  କିନ୍��
     ଚାପ ବ�  ବ� ଦେବଦେ� ବିଭର୍ାନ୍� କରିବାକ� ଦେ ଠାଦେର ବି
ୟ୍ମାନ,   ଦେ  ବ� ନୁଦେହୁଁ କି?      ଭାବିବା ଆରମଭ୍ କରିବା ଦେ� ମଣଡ୍�ୀ

         ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପ�ଣି ତାହାଙ୍କ ଦେଗୌରବ ନମିନ୍ଦେ� ଅଦେନକ ବିଷୟ ବ� କରିବା ବିଷୟଦେର ନୁଦେହୁଁ      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଭିନ୍ନ 
ଗି ବ� ଦେର 
ଗି
                ପରିବ�୍4�ନ କରିବା ଆରମଭ୍ କର� ପ�ଣି ଆମକ� ଅବିର� ଭାବଦେର ଦେ ହି  ମ �୍  ାମଗ୍ରୀକ� ଶର୍�ଙ୍ଖଳାଦେର ରଖିବାକ� ପଡିବ ପ�ଣି

 କହବିାକ� ପଡିବ, “ନା     । ଏହି  ଥ୍ାନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ,    ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଦେଗୌରବ ପାଇୁଁ ବି
ୟ୍ମାନ;    ଏକ  ଥ୍ାନ �ାହାକ�
      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  � ମାଚାରର ବିଶୱ୍ା ନମିନ୍ଦେ� ଏକ�ର୍ ଉ
ୟ୍ମ କରିପାରିବା ”    ’। ଆଉ �� ମଦ୍େଭ ଜାଣ କ ଣ,    
ରିଦେର କଫି ଢ଼଼ା�ିବା

    ବା �୍ବଦେର କିଛି ଫରକ ପଦେଡ଼ ନାହିଁ,   ଏହା କଦେର କି?

     ଦେଟାଜର୍ 
ି ପ 4�ଟ୍ ଅଫ୍ ଦେହାଲିଦେନ (   ପବି�ର୍ତାର ଅନ୍ଦେୱଷଣ )          ଦେର କହନ୍�ି ଦେ� �
ି �� ମର ୧୦୦ ଟି ପିଆଦେନାଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ
 ଦେକାଠରୀ ଅଛ,ି        ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ କିପରି ଦେ ମାନଙ୍କ� ଏକ�ର୍ ତା�ଦେମ� କରିବାକ� �ିଦେବ?      �� ଦେମ କିପରି  ବ� ପିଆଦେନାକ� ଏକତାଦେର
 ରହବିାକ� ଦେ
ଦେବ?          କିପରି �� ଦେମ ଦେ ହି  ମ �୍ ପିଆଦେନାକ� ଐକ୍ୟବ
ଧ୍ ଭାବଦେର ବଜାଇବାକ�  ମଥ4 ଦେହବ?  ଠକ୍ି ଅଛ,ି  �� ଦେମ

    ଦେ ମାନଙ୍କ� ପର ପ୍ରକ� ତା�ଦେମ� କର ନାହିଁ,   �� ଦେମ କର କି?            �� ଦେମ ପିଆଦେନା ୧କ� ଦେନଇ ଏହାକ� ପିଆଦେନା ୨ ପର୍�ି ପ�ଣି ପିଆଦେନା ୨
       କ� ପିଆଦେନା ୩ ପର୍�ି ତା�ଦେମ� କର ନାହିଁ             । କାରଣ �
ି ଦେ ହି ପର୍ଣା�ିଦେଲ ଆମ ଜୀବନର ପିଆଦେନା ବ� ତା�ଦେମ� କରିବାକ� �� ମକ�

  ଉ
ୟ୍ମ କରିବାର ଥିଲା,       ଦେ ମାଦେନ ପରିଦେଶଷଦେର  ମ ଦ୍େ� ତା�ଦେମ�ର� ବାହାର ଦେହବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି     । ଦେ ମାଦେନ ଐକ୍ୟବ
ଧ୍
  ଦେହବାକ� �ାଉ ନାହାନ୍�ି,     ଦେ ମାଦେନ ଏକତା ଦେହବାକ� �ାଉ ନାହୁଁାନ୍�ି     । କିନ୍�� ଦେଟାଜର୍ ଦେ�ପରି କହନ୍�ି,    ଦେ ମାନଙ୍କ� ତା�ଦେମ� ଦେ
ଇ

             ମାନ ତା�ଦେମ� କର�ଥିବା କଣଟ୍ା ପରି ଥିବା ଉପକରଣକ�  ମ �୍ ପିଆଦେନାକ�  ଙ୍ଗୀ�ର  ୱ୍ର କରା�ାଇଥାଏ   । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
          �� ଦେମ  ମ �୍ ପିଆଦେନାକ�  ମାନ  ୱ୍ର କର�ଥିବା ଉପକରଣକ�  ଙ୍ଗୀ�ର  ୱ୍ର 
ଅି,     ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ପର ପ୍ର  ହ�ି

           ୱ୍ରର ଦେମ�ଦେର ରହି ଏକତାଦେର ବଜାନ୍�ି �ାହା ଫ�ଦେର ଏକ  ୱ୍ରଦେମ� ବାହାରକ� ଆଦେ      । �
ି �� ଦେମ ରପୂକକ� ବି ତ୍ାର କର, ଏହା
  ପ୍ଷଟ୍ ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?                  �
ି �� ଦେମ ନଜିକ� ଦେମା ପର୍�ି ତା�ଦେମ� କରିବାକ� ଉ
ୟ୍ମ କର ଓ ମୁଁ� �� ମ ପର୍�ି ତା�ଦେମ�
  କରିବାକ� ଉ
ୟ୍ମ କରିବି,        �
ି �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ�  ବ� ବିଷୟର ପରିମାଣକରଣ ଦେହାଇଥାଉ,     �
ି ଧୟ୍ାନ ଆମ ଉପଦେର ଥାଏ,  ଦେ�ଦେବ

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ
ାପି ଏକତାଦେର ରହବିା ନାହିଁ;          ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ
ାପି ଐକ୍ୟବ
ଧ୍ଦେର ବଜାଇବାକ�  ମଥ4 ଦେହବା ନାହିଁ    । ବରଂ
         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ଦେଗାଟିଏ ତା�ଦେମ� କର�ଥିବା କଣଟ୍ା 
ୱ୍ାରା ନୟିନ୍�ର୍ଣ କରା�ାଉ,   �ାହା ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି;  ପ�ଣି

      ତାହାଙ୍କ  � ମାଚାରର ବିଶୱ୍ା ନମିନ୍ଦେ� ତାହାଙ୍କ ଦେଗୌରବ ନମିନ୍ଦେ�,        ଏକ�ର୍ ଉ
ୟ୍ମ କର�ଥିବାର ଏକ ତା�ଦେମ� କଣଟ୍ା 
ୱ୍ାରା
  ଆମଭ୍କ� ନୟିନ୍�ର୍ଣ କରା�ାଏ          । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି  ମପ୍କ4ଦେର ଦେ� ଧୟ୍ାନ ହରାଉ ନାହୁଁ�;     କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ଏକ ମହାନ
    ତା�ଦେମ� କଣଟ୍ା ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ ରଖ�, ’            ତା ପଦେର �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ� ପିଆଦେନା �ାହା ତା�ଦେମ�ଦେର ଅଛି ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ�ର୍
      ଏକତାଦେର ବଜାଉ ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ�ର୍ ଐକ୍ୟବ
ଧ୍ଦେର ବଜାଇବା         । ଆମର  ମାନ ମନ ପାଇବାର ଦେଗାଟିଏ ମାଗ4 ଦେହଉଛି

               ଦେ ହି ଦେଗାଟିଏ ଦେକନ୍
ର୍ୀୟ ଧୟ୍ାନ ଉପଦେର  ହମ� ଦେହବା ଏବଂ ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ନୟିନ୍�ରି୍�
ଦେହବା।

ଖ.       ଆମର ଜୀବନ ନମର୍ତା 
ୱ୍ାରା ଚି�ର୍ଣ କରା�ିବା ଆବଶୟ୍କ।

  ପାଉଲ ଜାରି ରଖନ୍�ି,         ଦେ� ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କର  ମାନ ମନ ଅଛି ଦେ ହମିାନଙ୍କର 
ୱି୍�ୀୟ ବିଦେଶଷ�ୱ୍ ଅଛି     । ଦେ କହବିାକ� ଚାଲୁ
                     ରଖନ୍�ି ଦେ� ଆମ ଜୀବନ ନମର୍ତା 
ୱ୍ାରା ଚି�ର୍ଣ ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ। �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� କ
ାପି ଏହି ମନର  ମାନତା ହା ଲ କରିବା

ନାହିଁ,  ଅନ୍��ଃ ପକ୍ଦେଷ,  ’ଏକତା କ ଣ,  ’           ନମର୍ତା କ ଣ ଏ ବ� ବିଷୟଦେର ହ
ୃୟଙ୍ଗମ ନ କରିବା �ାଏ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକଦେବ ଦେହଦେଲ
    ଏହି ଧୟ୍ାନ ହା ଲ କରିବା ନାହିଁ             । ନମର୍ତା ଉପଦେର ପର୍ଚାର କରିବା  ମଭ୍ବ�ଃ  ବ�ଠାର� ଅ ମଭ୍ବ ବିଷୟ ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ।

   �� ଦେମ ପ�ରା�ନ ପର୍ବା
 ଜାଣ, “      ଥଦେର �� ଦେମ ଭାବ �� ଦେମ ଏହା ପାଇଅଛ,   �� ଦେମ ଏହାକ� ହରାଇଛ ”।

       ମୁଁ� ଆଜି  କାଦେ� ପର୍ାଥ4ନା  ମୟଦେର ଅଂଶ ବି�ରଣ କଲି, “      ଦେହାଇ ପାଦେର ମୁଁ� �ାହା କରିବା ଉଚି�,୍     ତାହା ଦେମା ଜୀବନଦେର �ିନଥିର ଅଂଶ
        ବି�ରଣ ଅଦେଟ ଦେ�ଉୁଁ  ମୟଦେର ମୁଁ� ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ନମର୍ ଥିଲି ”          । ଦେ ମାଦେନ ପରାମଶ4 ଦେ
ଦେଲ ଦେ� ମୁଁ� ଦେ�ଉୁଁ  ମୟଦେର ଦେମା

             ଜୀବନଦେର �ିନଥିର ଅଂଶ ବି�ରଣ କରିଥିଲି ଦେ ହି  ମୟଦେର ମୁଁ� ଅଧିକ ଅପମାନ�ି ଥିଲି। ମୁଁ� କହଲିି, “     ଠକ୍ି ଅଛି ଦେ ହି ବିଷୟଦେର
   ଦେମାର ଅଦେନକ ଉ
ାହରଣ ଅଛି ”         । ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ �� ଦେମ ପ�ରା�ନ ଗୀ� ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ, “     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ମାଗ4ଦେର
  ି
ଧ୍ ଅଟ,      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ନମର୍ ଦେହବା ଏହା କଠନି ଅଦେଟ ”       । ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ପରି ଅନୁଭବ କରିପାର�। ପର୍ଚାର
  କରିବା କଠନି ଅଦେଟ,             ନମର୍ତା ହ
ୃୟଙ୍ଗମ କରିବା କଠନି ଅଦେଟ କାରଣ ପର୍କୃ�ଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଭାବ�ଛ ଦେ� �� ଦେମ

ପହ୍ଞଚି୍ଅଛ,      ବା �୍ବଦେର �� ଦେମ ପର୍କୃ�ଦେର ବିପରୀ� 
ଗିକ� �ାଉଅଛ       । �ଥାପି ନମର୍ତା ଦେହଉଛି ଏକ ପର୍ମ�ଖ ଗ�ଣ,  ପାଉଲଙ୍କ
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    ଭାବନାଦେର ଏକ ପର୍ମ�ଖ ଗ�ଣ ଅଦେଟ  । ବା �୍ବଦେର,       ନମର୍ତା ବିନା ଅଧକିାଂଶ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଗ�ଣ ମହୂ ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ,  ନୁଦେହୁଁ କି? 
               �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଜିକ� ପର୍ଥମଦେର ରଖି ଅନ୍ୟ ଜଣକ� ଦେଶଷଦେର ରଖ� ଦେ�ଦେବ ଅଧିକାଂଶ ବିଷୟ ବ� ଦେ�ଉୁଁ ବିଷୟ ବ� କରିବାକ�

      ଆମଭ୍କ� ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଇଅଛି ଦେ  ବ� କରିବା ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ      । ଦେ�ଣ� ଏହା ଦେ�ଦେ� କଠନି ଅଦେଟ,      ମାନ ମନ ପାଇବାର ଏହି
         ପର୍ମ�ଖ ଉପା
ାନ  କାଦେଶ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନମର୍ତା ଆଡ଼କ�  ାହ ିକ ଉ
ୟ୍ମ କରିବା ଆବଶୟ୍କ।

         ପାଉଲ ଏହା �ାହା ନୁଦେହୁଁ ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ଆମକ� ଅଦେନକ ବିଷୟ କହନ୍�ି       । ପାଉଲ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି ଦେ� ନମର୍ତା
               ଵ୍ାଥ4ପରତାର ବିପରୀ� ଅଦେଟ। ଏହା ଅ ାର ଗବ4ର ବିପରୀ� ଅଦେଟ। ନମର୍ତା ଦେକବ�ଆପଣା ବିଷୟଦେର ମଦେନାଦେ�ାଗୀ ଦେହବାର

         ବିପରୀ� ଅଦେଟ। ନମର୍ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖଚ୍4ଚଦେର ଆପଣା  ୱ୍ାଥ4 ଓ ଆ�ମ୍-   ବୃ
ଧ୍ିର ବିପରୀ� ଅଦେଟ।

    ନମର୍ତା 
ା �ୱ୍ର ମଧୟ୍ ବିପରୀ� ଅଦେଟ      । 
ା �ୱ୍ ନମର୍ତା ଦେହବାକ� 
ାବି କଦେର,       କିନ୍�� ବା �୍ବଦେର ଏହା ନଜି ପର୍�ି ଧୟ୍ାନ
  ଆକଷ4ଣ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ       । �� ଦେମ ଦେ ହି ପର୍କାରର ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଜାଣନ୍�ି କି?       �� ଦେମ ଦେ ମାନଙ୍କ  ହ�ି ଅଛ ଓ �� ଦେମ ଚାଲି�ାଅ, “ 

ଓହ,     ଦେ ଜଦେଣ ଏପରି ନମର୍ ବୟ୍କ୍�ି ” ’     । ତା ପଦେର �� ଦେମ ଭାବିବା ଆରମଭ୍ କର, “      ମୁଁ� କାହିଁକି ଭାବ�ଛି ଦେ ମାଦେନ ନମର୍ ଅଟନ୍�ି? ଓହ, 
           ଦେ ମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର ଦେମାଦେ� ହ
ୃଦେବାଧ କରାଇବାକ� ଦେ ମାନଙ୍କ ମାଗ4ଦେର ବାହାରିଗଦେଲ ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ନମର୍ ଅଟନ୍�ି ”  । ତାହା

     ନମର୍ତା ନୁଦେହୁଁ। ତାହା 
ା �ୱ୍ ଅଦେଟ।

     ଦେ ହି ବିଷୟ ବ� ମଧୟ୍ର� ଦେକୌଣ ି ନମର୍ତା ନୁଦେହୁଁ       । କିନ୍�� ମୁଁ� ଏହି  ପତ୍ାହଦେର ପଢ଼଼ୁଥିବାଦେବଦେ�,     ମୁଁ� ଏକ ଆକଷ4ଣୀୟ ମନ୍�ବୟ୍
ପାଇଲି                । ଦେଲଖକ କହଥିିଦେଲ ଦେ� ନମର୍ତା ମଧୟ୍ ଭାବିବା ନୁଦେହୁଁ ଦେ� �� ମ ଅଦେପକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଣ ଅଧିକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ, 

   କିମବ୍ା ଅଧିକ ମଲ୍ୂୟବାନ ଅଦେଟ              । ନମର୍ତା ଭାବିବା ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଅନ୍ୟ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଣ ଅନ୍�ନି4ହ�ି ଭାବଦେର ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଅଟନ୍�ି। ଏହା
                   ଦେମା ପାଇୁଁ ଏକ ଆକଷ4ଣୀୟ ଧାରଣା ଥିଲା। ମୁଁ� ଦେ ହି ଶବ
୍ ବ� ଦେର ଏବିଷୟଦେର ଦେକଦେବବି ଭାବି ନ ଥିଲି। ମୁଁ�  ବ4
ା ଦେକୌଣ ି ପର୍କାର

   ଭାବଦେର ନମର୍ତା ବିଷୟଦେର ଭାବିଥିଲି, “         ଦେମାଦେ� ଭାବିବାକ� ପଡିବ ଦେ� ଚାଲି4 ଦେମାଠାର� ଅଧିକ ମଲ୍ୂୟବାନ ଅଦେଟ ”    । ପ�ଣି ମୁଁ� ତାହା  ହ�ି
               ଂଘଷ4 କଲି। କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଅଟ� ପ�ଣି ଦେଗାଟିଏ ଅଥ4ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ�  ମାନ

   ଭାବଦେର ମଲ୍ୂୟବାନ ଅଟ� । ବା �୍ବଦେର,        ଦେଲଖକ 
ଶ4ାଇଅଛନ୍�ି ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� ନଜିକ� ନମର୍ କଦେଲ,    �ାହାକି କିଛି ପ
ଦେର
ଆ �ଛ,ି      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� କ୍ର�ଶଦେର ଆପଣାକ� ନମର୍ କଦେଲ,          ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଭାବିଦେଲ ନାହିଁ ଦେ� ଦେ ଆମଠାର� କମ୍ ମଲ୍ୂୟବାନ
ଅଟନ୍�ି,   ଦେ କଦେଲ କି?           ଷୃଟି୍କ�୍4ତା ଈଶୱ୍ର ନଜିକ� ତାହାଙ୍କ  ଷୃଟି୍ ଠାର� କମ୍ ଦେ�ାଗ୍ୟରଦୂେପ ଦେ
ଖନ୍�ି ନାହିଁ    । ବାଇବଲ

    ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ନମର୍ତା ତାହା ନୁଦେହୁଁ।

      ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ନମର୍ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ��ନ୍ ଦେନବା ଅଦେଟ         । ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ନମର୍ତା ବ�ଝ�ଅଛି ଦେ� ଅନ୍ୟ ବୟ୍କ୍�ି
  ଅଧିକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ,        ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କର ଆବଶୟ୍କତାକ� ଆମରଆବଶୟ୍କତାଠାର� ଆଗଦେର ରଖ�  ।
              କାରଣ ତାହାହିଁ �ୀଶ� କ୍ର�ଶଦେର କଦେଲ। ଦେ ଆମରଆବଶୟ୍କତାକ� ଆପଣା ଆଗଦେର ରଖିଥିଦେଲ। ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�

  ନମର୍ତାକ� ଦେ
ଖ� ,            ଏହା କହଅୁଛି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନ୍ୟରଆବଶୟ୍କତାକ� ଆମରଆବଶୟ୍କତା ଆଗଦେର ରଖିବାକ� �ାଉଅଛ�   ।
     ଦେ ହି ଅଥ4ଦେର ଦେ ମାଦେନ ଅଧିକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଟନ୍�ି।

      କିମବ୍ା ଏହାକ� ଅନ୍ୟ ଭାବଦେର ବୟ୍କ୍� କରିବାକ� ଗଦେଲ,         ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର �� ଦେମ କିଏ ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ନମର୍ତା ଏକ  ଠକ୍ି
 ବ�ଝାମଣାକ� ଆ �ଅଛି            । ନମର୍ତା ବ�ଝ�ଅଛି ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ଛଡ଼ିା ଦେହଉ, 

          ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ନଭି4ର ଓ ବିଶୱ୍ା କର�      । ନମର୍ତା ବ�ଝ�ଅଛି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
         ଦେମା ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ ଦେ
ବା ନାହିଁ। ମୁଁ� ଏହି ବିଶୱ୍ର ଦେକନ୍
ର୍ ନୁଦେହୁଁ,          ଏପରିକି ଦେମାର  �ତ୍ାର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ �ନ୍�� ଉଚଚ୍  ୱ୍ର କଦେର,

“   ”�� ଦେମ ଦେକନ୍
ର୍ ଅଟ        । ଦେ�ଣ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେକହି ଜଦେଣ ଦେମାଦେ� ଆଘା� କଦେର,      ଦେମାର ପର୍ବୃ��ି୍ ତାଙ୍କ� ପର୍ହାର କରିବା ଅଦେଟ, 
“       �� ଦେମ ଦେମାଦେ� କିପରି ଆଘା� କରିବାକ�  ାହ କର�ଛ!”  ନମର୍ତା ଆ�ମ୍-  ବୃ
ଧ୍ି ନୁଦେହୁଁ;     ଏହା ଆମ ନଜିକ� ଉଠାଇବା ନୁଦେହୁଁ   । ଏହା

    ବ�ଝାମଣା ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର କିଏ;    ଦେ ବିଶୱ୍ର ଦେକନ୍
ର୍ ଅଟନ୍�ି;      ମୁଁ� ନୁଦେହୁଁ ଆଉ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
      ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର  ଠକ୍ି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମଭ୍ କର�,        ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ବିଷୟଦେର  ଠକ୍ି ଚିନ୍ତା କରିବା

 ଆରମଭ୍ କରିଥାଉ;           ପ�ଣି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଜି ବିଷୟଦେର  ଠକ୍ି ଭାବଦେର ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମଭ୍ କରିବା, ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�
    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକବ� ଆମର  �ବିଧା ନୁଦେହୁଁ,      ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ  �ବିଧାକ� ମଧୟ୍ ଦେ
ଖିବା ଆରମଭ୍ କରିବା     । ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

           ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର  ଠକ୍ି ଚିନ୍ତାଧାରାର ପର୍କ୍ରିୟାଦେର ନ�ି�କ୍� ଦେହଉ ପ�ଣି ଦେ ଥିପାଇୁଁ ମୁଁ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର କିଏ,  ଏବଂ
        ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଆମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର  ଠକ୍ି ଚିନ୍ତା କରିବା, ’        ତା ଦେହଦେଲ ଆମ ଜୀବନ ନମର୍ତାର  ହ�ି ଚିହ୍ନଟ

କରା�ାଏ   । ମୁଁ� ଭାଦେବ,       ପର୍କୃ� ନମର୍ତା କ୍ୱଚି�୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ 
ୱ୍ାରା  ୱ୍ୀକାର କରା�ାଏ        । କ୍ୱଚି�୍ ମୁଁ� ଏପରି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ�
           ାମନ୍ା କରିଅଛି �ାହାକ� ମୁଁ� ପର୍କୃ�ଦେର ନମର୍ ଦେବାଲି ବିଚାର କଦେର �ିଏ (ପ�ର�ଷ/ �୍ର୍ୀ)    ନଜିକ� ନମର୍ ଦେବାଲି ଭାବିଥାଏ   । ନମର୍ତା

         ’    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଓ ଆମ ନଜି ବିଷୟଦେର ଏକ  ଠକ୍ି ବ�ଝାମଣାକ� ପ�ଣି ତା ପଦେର ଦେ ହି ଗ�ିଶୀ� ଭି�ଦେର,   ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆବଶୟ୍କତାକ�
   ନଜିଠାର� ଆଗଦେର ରଖିବାକ� ଆ �ଅଛି            । ପ�ଣି ତାହା �ଥା�ଥ ଭାବଦେର ବିଷୟବ �୍� ଅଦେଟ �ାହା ପାଉଲ ପରବ�୍4�ୀ ପ
ଗ�ଡି଼କଦେର
 କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି।

   ୫ ପ
ଦେର ପାଉଲ ଦେଲଖିଛନ୍�ି, “   ଏହି ମନ [   ଅଧିକ  ଠକ୍ି ଭାବଦେର]  ଧାରଣ କର,     ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କର ଦେ�ପରି ମନ
ଥିଲା,      �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ଦେ ହପିରି ମନ ଦେହଉ [   �
ି �� ଦେମ ESV ପଢ଼�ଅଛ,       ମୁଁ� ପର୍
��୍ ଟୀକା ଅନୁ ରଣ କରିବାକ� �ାଉଅଛ,ି 

       ଏକାନ୍�ରିକ ଅନୁବା
 �ାହା ମୁଁ� ଏହା ଠକ୍ି ଭାଦେବ]          �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ଦେ�ପରି ମନ ଥିଲା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ଦେ ହପିରି ମନ ଦେହଉ ”।
        ପ�ଣି ଖର୍ୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କ ମନ ଏକ ପର୍କାର ନମର୍ତା ଥିଲା।
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           ପାଉଲ  ମ �୍ ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଏହି ଦେକନ୍
ର୍ୀୟ ଅଂଶଗ�ଡି଼କ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏଦେର �ାହା କରିବାକ� �ାଉଛନ୍�ି,(    �ୀଶ� କିଏ ଅଟନ୍�ି
        ଦେ ବିଷୟଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ବ�ଝାମଣା ପର୍�ି ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୨  ମାଦେଲାଚନାମ�ୂକ ଅଦେଟ।);     ଦେ �ାହା ଦେ
ଖାଇବାକ� �ାଉଛନ୍�ି
      ତାହା ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଅବତାର ଓ ତାହାଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍,   ଏପରି କ୍ର�ଶଦେର ମୃ�� ୟ୍,      ପ�ଣି ପ�ନର��ଥ୍ାନ ଓ  ୱ୍ଗ4ାଦେରାହଣ ଅଦେଟ, 

           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛ� ତାହା ଦେହଉଛି ଖ୍ରୀଷଟ୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଚରି�ର୍ ପର୍କାଶ କର�ଅଛନ୍�ି    । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
             ଚରି�ର୍ର ଦେ ହି ପର୍କାଶନଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନ୍ୟ ଦେଲାକମାନଙ୍କର ଆବଶୟ୍କତା ପରୂଣ କରିବା ପାଇୁଁ ନଜିକ� ନମର୍ କରିବାକ�

         ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା ଦେ
ଖିବାକ� �ାଉଅଛ� । ଦେ�ଦେହ�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ପ
ଗ�ଡି଼କଦେର ପର୍ଦେବଶ କର�,   ଦେ ମାଦେନ ଆଶଚ୍�4ୟ୍ଜନକ
ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍,           କିନ୍�� ଏଥିଦେର ହଜି�ାଅ ନାହିଁ କାରଣ କହବିାର ଏହାର କାରଣ ଦେହଉଛ,ି “    ଏହା ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ମନ ଅଦେଟ   । ଏହା

  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଚରି�ର୍ ଅଦେଟ;           ଦେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆବଶୟ୍କତାକ� ତାଙ୍କ ଆଗଦେର ରଖିଦେବ ଏବଂ �ାହା ଦେ ମାଦେନ ଆବଶୟ୍କ କରନ୍�ି
       ଦେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ କରିଦେବ ଦେବାଲି ଦେ କହଅିଛନ୍�ି           । ଦେ ହପିରି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ� ନଜିଠାର� ଆଗଦେର ରଖିବା

 ଆବଶୟ୍କ ଅଦେଟ।

୩.   ଅବମାନନା (୨:୬-୮)

        ପାଉଲ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଅବମାନନା ବିଷୟଦେର ବଣ୍4ଣନା କରି ୬ -        ୮ ପ
 ବ� ଦେର ଆରମଭ୍ କରି ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କ ବିଷୟଦେର କହନ୍�ି, 
“   ଦେ ଈଶୱ୍ରରପୂୀ ଦେହଦେଲଦେହୁଁ,              ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି  ମାନ ଦେହାଇ ରହବିା ନଜି ନମିନ୍ଦେ� ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ମଦେନ କଦେଲ ନାହିଁ, 

         କିନ୍�� ମନୁଷୟ୍  
ୃଶ ଦେହାଇ 
ା ରପୂ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକ� ଶୂନ୍ୟ କଦେଲ,        ପ�ଣି ମନୁଷୟ୍ଭାବଦେର ଦେ
ଖା�ାଇ ମୃ�� ୟ୍ ପ�4ୟ୍ନ୍� ହୁଁ
        କ୍ର�ଶୀୟ ମୃ�� ୟ୍ ପ�4୍ୟନ୍� ମଧୟ୍ ଆଜ୍ଞାବହ ଦେହାଇ ଆପଣାକ� ଅବନ� କଦେଲ ”        । ପାଉଲ କହଅୁଛନ୍�ି ଦେ� �ୀଶ� ଏପରିକି ଦେ ଜନ୍ମ

        “ଦେହବା ପବୂ4ର� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରପୂଦେର ବି
ୟ୍ମାନ ଥିଦେଲ। ଏହା ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ପବୂ4- ”    ଅ �ି୍�ୱ୍ ର ମ� ଶିକ୍ଷା ଅଦେଟ     । ଦେ ଜନ୍ମ ଦେହବା
    ମୟଦେର ବି
ୟ୍ମାନ ବୟ୍କ୍�ି ଦେହାଇନଥିଦେଲ,     କିନ୍�� ଦେ ପବୂ4ର� ବି
ୟ୍ମାନ ଥିଦେଲ  । ବା �୍ବଦେର,    ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରପୂଦେର
 ବି
ୟ୍ମାନ ଥିଦେଲ।

            ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଅଦେନକ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ
୍ ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଥିପାଇୁଁ  ର� ଭାବଦେର ଇଂରାଜୀ ପରିପରୂକ ନାହିଁ,   ପ�ଣି ଏହା
 ଦେନୈରାଶୟ୍ଜନକ ଅଦେଟ;   ମୁଁ� ଅନୁମାନ କଦେର,    ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଦେ ଠାଦେର ପର୍ଚାରକମାଦେନ ଅଛନ୍�ି        । କାରଣ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଓ ମୁଁ�

 “  ”  ଇଂରାଜୀଦେର ଫମ4 ଶବ
୍ ଶ�ଣ�,            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏପରି କିଛି ବିଷୟର ଭାବିବାକ� ��ନ୍ କର� �ାହା ଏକ ହାରାହାରି କ�ନା ଅଦେଟ,  ଏହା
   ାଧାରଣ ଆକୃ�ି ଅଦେଟ               ।  �ୟ୍ଠାର� 
ୂରଦେର ରହପିାରିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ
୍ କିଛି ବିଷୟର  ଠକ୍ି ଉପ ଥ୍ାପନାକ� ବଣ୍4ଣନା କଦେର।

          ଦେ�ଣ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପାଉଲ କହନ୍�ି ଦେ� �ୀଶ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରପୂଦେର ବି
ୟ୍ମାନ ଥିଦେଲ,      ଏହା କହଥିାଏ ଦେ� ଦେ ଠକ୍ି ଭାବଦେର, 
    �ଥା�ଥ ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର ଥିଦେଲ                । ଏହା ବା �୍ବଦେର ଦେଗାଟିଏ ଧମ4 ଶା �୍ର୍ଦେର  ବ�ଠାର� ବ�ିଷଠ୍  ଦେ�ୟ୍ାକ୍�ି ଦେ� �ୀଶ� ହିଁ
 ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି।

    କିନ୍�� �ୀଶ� ଈଶୱ୍ର ଦେହଦେଲ ଦେହୁଁ,             ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି  ମାନ ଦେହାଇ ରହବିା ନଜି ନମିନ୍ଦେ� ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ମଦେନ କଦେଲ ନାହିଁ  ।
                  ଈଶୱ୍ର ଦେହବା ନଜି ନମିନ୍ଦେ� ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ। ଈଶୱ୍ର ଦେହବା ଦେମା ଲାଭ ନମିନ୍ଦେ� ଦେବାଲି ଲାଗି ରହବିା ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ।

         କିନ୍�� ଈଶୱ୍ର ଦେହବା ଆପଣାକ� ଶ�ନ୍ୟ କରିବା ବିଷୟ ଅଦେଟ। ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର,       �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ଈଶୱ୍ର ଜଦେଣ 
ା ରପୂ ଧାରଣ
  କରି (    ଠକ୍ି ଉପ ଥ୍ାପନା କରି)   ଆପଣାକ� ଶ�ନ୍ୟ କଦେଲ            । �ୀଶ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ମନୁଷୟ୍ ଦେହଦେଲ ଦେ ହି  ମାନ  ମୟଦେର

           ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର ଦେହଇ ରହଦିେଲ। ଦେ ଦେକବ� 
ା ରପୂ ଧାରଣ କଦେଲ ନାହିଁ,      ମା�ର୍ ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ଜଦେଣ ମାନବୀୟ
 
ା ଦେହଦେଲ  । ପ�ନବ4ାର,    ା
ୃଶୟ୍ର ଅଥ4 ନୁଦେହୁଁ,    ଠକ୍ି ରଦୂେପ ଦେ ଦେ
ଖାଗଦେଲ       । ପ�ନବ4ାର  ା
ୃଶୟ୍ର ଅଥ4 ପର୍କୃ� ପର୍�ିନଧିି�ୱ୍

ଅଦେଟ।

      ଦେ�ଣ� �ୀଶ� �ିଏ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ର ଥିଦେଲ,           ଦେ ମଦେନ କଦେଲ ନାହିଁ ଦେ� କିଛି ବିଷୟ ଉପଦେର ଲାଗି ରହବିାକ� ଦେହବ,  ଈଶୱ୍ର
       ଦେହବା ନଜି ନମିନ୍ଦେ� ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ;     କିନ୍�� ଦେ ଜଦେଣ 
ା ଦେହାଇ,       ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ମାନବୀୟ 
ା ଦେହାଇ ନଜିକ�

 ଅବମାନନା କଦେଲ          । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନଜିକ� ଶ�ନ୍ୟ କରିବାର ପରିମାଣ ଦେକଦେ� ଥିଲା ?      ତାଙ୍କର ଅବମାନନାର ପରିମାଣ ଦେକଦେ� ଥିଲା? 
  ଦେ ମନୁଷୟ୍ ଦେହଦେଲ    । ଦେକବ� ଦେ �ିକି ନୁଦେହୁଁ,   ଦେ ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କଦେଲ    । ଦେକବ� ଦେ �ିକି ନୁଦେହୁଁ,     ଦେ କ୍ର�ଶଦେର ମୃ�� ୟ୍ ବରଣ କଦେଲ  ।
            ତାହା �ୀଶ�ଙ୍କର ଅବମାନନାର ପରିମାଣ ଅଦେଟ ଦେ ଦେ�ପରି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପିତା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍କୃ� ଚରି�ର୍ ଦେ
ଖାଉଅଛନ୍�ି।

            କ୍ର�ଶଦେର ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ପର୍
ଶ4ନ କଦେର ଦେ� ଈଶୱ୍ର ନଜି  ଷୃଟି୍ର ଆବଶୟ୍କତା ନମିନ୍ଦେ�,     ତାହାଙ୍କ  ଷୃଟି୍ ନମିନ୍ଦେ�
  ଆପଣାକ� ଶ�ନ୍ୟ କଦେଲ    । ଜଦେଣ ଦେଲଖକ କହନ୍�ି, “     …ଏଠାଦେର ପାଉଲିନ୍ ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍ର ମ�ଖୟ୍ ବିଷୟ .    ଦେ� ଈଶୱ୍ର ପଦ୍େରମ

          ଅଟନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ ପଦ୍େରମ କର�ଥିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣାର ଆ�ମ୍-      ବ�ି
ାନଦେର ତାହାଙ୍କ ପଦ୍େରମ ପର୍କାଶ କଦେର ” ।
 ବାହଃ !    ତାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅବମାନନା ଥିଲା।

୪.    ଅ�ିଶୟ ଉନ୍ନ� (୨:୯-୧୧)

 ପାଉଲ ୯-         ୧୧ ପ
ଦେର  ଚୂକକ� ବ�ଲାଇ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଉନ୍ନ�କ�  ଚିୂ� କରନ୍�ି    । ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ବ� ମଧୟ୍ଦେର,   ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ ଉନ୍ନ�
      ଏଠାଦେର ତାହାଙ୍କର ଅବମାନନାର ଗଭୀରତାକ� 
ୃଷଟ୍ାନ୍� ଦେ
ବା ଅଦେଟ           । ଦେ ଦେକଉୁଁଠାଦେର ଥିଦେଲ ପ�ଣି ଦେ ଦେକଦେ� 
ୂର ��କ� ଗଦେଲ, 
            ଦେ�ପରି ଥିଲା ଦେ ପରି ଦେ ଦେକଦେ� 
ୂର ପଛକ� ଗଦେଲ ତାହା 
ୱ୍ାରା ଏହା ଦେ
ଖା�ାଇ ପାଦେର   । ଦେ ଦେଲଖନ୍�ି, “  ଏହି କାରଣର�,  ଈଶୱ୍ର
   ତାହାଙ୍କ� ଅ�ିଶୟ ଉନ୍ନ� କରିଅଛନ୍�ି ”               । ପାଉଲ ଶବ
୍ �ିଆର କରିବାକ� ପ ନ୍
 କରନ୍�ି ପ�ଣି ତାହା ହିଁ ଏକ ନମିି4� ଶବ
୍ ଅଦେଟ।

    ଦେ ଦେକବ� କହବିାକ� ପ ନ୍
 କରନ୍�ି, “ଅ�ିଶୟ,ଅ�ିଶୟ,    ଅ�ିଶୟ ତାହାଙ୍କ� ଉନ୍ନ� କଦେଲ       । ଦେ�ଦେ� ଉଚଚ୍ �� ଦେମ ଏହା
”        କରିପାରିବ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଇଂରାଜୀଦେର ତାହା କର� ନାହୁଁ�। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଚମ�କ୍ାର ଭାବଦେର, ପର୍ଚ� ରଭାବଦେର,  ଆଶଚ୍�4ୟ୍ଜନକ
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ଭାବଦେର,       ଆମର ବ� ଝିବା ବାହାଦେର ତାହାଙ୍କ� ଉନ୍ନ� କରିଅଛନ୍�ି       “     । ତାହା ହିଁ �ାହା ଗ୍ରୀକ୍ କଦେହ। ପ�ଣି  ମ �୍ ନାମ ଅଦେପକ୍ଷା
     ଦେବ4ାକୃଷଟ୍ ନାମ ତାହାଙ୍କ� ପର୍
ାନ କରିଅଛନ୍�ି,  ଦେ�ପରି  ୱ୍ଗ4,         ମ�୍4�ୟ୍ ଓ ପାତା�ଦେର ଥିବା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜାନୁ �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର

 ନ� ଦେହବ,           ପ�ଣି ପିତା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜିହ୍ୱା �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ ପର୍ଭ� [     ଆଉ ଏଠାଦେର ନାମ ଅଛି ]  ଦେବାଲି
  ୱ୍ୀକାର କରିଦେବ ”      । ପିତା ଈଶୱ୍ର �ୀଶ�ଙ୍କ� ଅ�ିଶୟ ଉନ୍ନ� କଦେଲ,    ଏକ ପ�ର କ୍ାର  ୱ୍ରଦୂେପ ନୁଦେହୁଁ      । ଦେ ତାହାଙ୍କ� କିଛି ବିଷୟ

                     ଦେ
ଇ ଉନ୍ନ� କଦେଲ ନାହିଁ �ାହା ଦେ ପବୂ4ଦେର ଅଧିକାର କରି ନ ଥିଦେଲ। �ୀଶ� ବା �୍ବଦେର କିଏ  ବ4ଥା ଦେଘାଷଣା କରି ଈଶୱ୍ର
 ଈଶୱ୍ର (�ୀଶ�)   ଙ୍କ� ଉନ୍ନ� କଦେଲ       । ପିତା ଈଶୱ୍ର ଦେ ପର୍କୃ�ଦେର କିଏ,   ’       ପଣୂ୍4ଣ ନାମ କ ଣ ଦେଘାଷଣା କରି ତାହାଙ୍କ ପ��ର୍ଙ୍କ�

 ଉନ୍ନ� କଦେଲ;             ପ�ଣି ପ�ନର��ଥ୍ାନ ଓ  ୱ୍ଗ4ାଦେରାହଣଦେର ଈଶୱ୍ର �ୀଶ�ଙ୍କ ପର୍କୃ� ନାମ ପର୍ଭ� ଦେବାଲି ଦେଘାଷଣା କଦେଲ,  �ାହା
 ଗ୍ରୀକ୍ ଅଦେଟ,   “ ”ହବିର୍� ପାଇୁଁ  
ାପର୍ଭ�              । �ୀଶ� �ା�ର୍ା ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପର୍ଜଜ୍�ି� ଦେହଉଥିବା ବ�
ା ର  
ାପର୍ଭ� ଅଟନ୍�ି। �ୀଶ�

              ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଅଧୟ୍ାୟର ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି ଦେ�  ମ �୍ ବିଷୟ  ଷୃଟି୍ କଦେଲ। �ୀଶ� 
ାଉ
 ଓ ଭବିଷୟ୍
୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କର
   ’              ପରଦେମଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି। ତାହା ତା ଙ୍କର ପର୍କୃ� ନାମ ଅଦେଟ। ଦେ ହିଁ ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି। କିନ୍�� ଦେ
ଖନ୍�� ଦେ� ପରିଦେଶଷଦେର ଦେଗୌରବ

    ପ��ର୍ ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ� �ାଏ ନାହିଁ,   ଏହା �ାଏ କି?        ପରିଦେଶଷଦେର  ମ �୍ ଦେଗୌରବ ପ��ର୍ଙ୍କ ମାଧୟ୍ମଦେର ପିତା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
 ନକିଟକ� �ାଏ              । କି ଅବମାନନାର ଏକ ମହାନ କା�4ୟ୍ ଦେକହି ଜଣଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଦେ� �ିଦେହାବା ଥିଦେଲ;   ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଥିଦେଲ।

   ତାହା 
ୃଷଟ୍ାନ୍�ର ବିଷୟ ଅଦେଟ             । �ୀଶ� କିଏ ଦେବାଲି ବ� ଝିବାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଚଷଟ୍ା କରିବାଦେବଦେ� ଈଶୱ୍ର���୍ୱି୍କ ଅନୁ ାଦେର
              
ୃଷଟ୍ାନ୍� ଅବିଶୱ୍ା ନୀୟ ଭାବଦେର ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ। କିନ୍�� ଏହି ପର୍ ଙ୍ଗଦେର ଏହା ଏହି ଦେମୌ�ିକ ବିଷୟକ� ବଣ୍4ଣନା କରିବାକ�

                  ଦେ ବା କଦେର ଦେ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ ତାହାଙ୍କ ଅବତାର ଓ ପ�ନର��ଥ୍ାନଦେର ପର୍କାଶ କଦେଲ ଦେ� ଈଶୱ୍ର କିଏ ଓ କିପରି ଅଟନ୍�ି। ଦେ 
        ପର୍କାଶ କଦେଲ ଦେ� ଈଶୱ୍ର ନଜି  ଷୃଟି୍ର ଆବଶୟ୍କତା ପାଇୁଁ,        ତାହାଙ୍କ  ଷୃଟି୍  କାଦେଶ ନଜିକ� ଶ�ନ୍ୟ କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା

କର�ଅଛନ୍�ି  । !!!!!! ଦେ�ଣ�,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�,        ପରି ଦେଶଷଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ ନମିନ୍ଦେ� ନଜି
     ନଜିକ� ଶ�ନ୍ୟ କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା କରିବା ଆବଶୟ୍କ  । ବାହଃ!

୫.  ପର୍ଦେୟାଗ (୨:୧୨-୧୩)

 ଏହା କହ,ି              ପାଉଲ ଦେଫରି ଆ ନ୍�ି ଓ ପର୍ଦେୟାଗ କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି ଆଉ ୧୨ ଓ ୧୩ ପ
ଦେର ଦେ କହନ୍�ି, “ଅ�ଏବ,   ଦେହ ଦେମାହର
     ପରି୍ୟମାଦେନ ଦେ�ପରି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ  ବ4
ା ଆଜ୍ଞାବହ ଦେହାଇଅଛ,     ଦେକବ� ଦେମାହର  ାକ୍ଷା�ଦେର କଲାପରି ନୁହୁଁ,   କିନ୍�� ବ�୍4�ମାନ

             ମଦେହାର ଅ ାକ୍ଷା�ଦେର ଆହରିୁ ଅଧକିରଦୂେପ ଭୟ ଓ କମପ୍  ହ ଆପଣା ଆପଣା ପରି�ର୍ାଣ  ାଧନ କର,    କାରଣ ଇଚଛ୍ା କରିବାକ� ଓ
            ାଧନ କରିବାକ� ଈଶୱ୍ର ଆପଣା ମଙ୍ଗ�ମୟ  ଙ୍କ�ପ୍ର  ାଫଲ୍ୟ ନମିନ୍ଦେ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅନ୍�ରଦେର କା�4୍ୟ କରନ୍�ି ”।

କ.     ଆପଣା ଆପଣା ପରି�ର୍ାଣ  ାଧନ କର

           ପାଉଲ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଆ
ଶ4ର ପର୍କାଶୟ୍ଦେର ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଚରି�ର୍କ� ହ
ୃୟଙ୍ଗମ କରିବାର ପର୍କାଶୟ୍ଦେର
         ଆହ୍ୱାନ 
ଅିନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ଆପଣା ପରି�ର୍ାଣ  ାଧନ କର�;      ପ�ଣି ହ
ୃୟଙ୍ଗମ କର� ଦେ� ଈଶୱ୍ର

      ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପରି�ର୍ାଣ ଦେ
ଇ ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପରିବ�୍4�ନ କଦେଲ        । ଏହାକ� ପାଇବାକ� ଏକ ପର୍ଦେଚଷଟ୍ାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
      ଆପଣା ଆପଣା ପରି�ର୍ାଣ  ାଧନ କର� ନାହୁଁ�,   ତାହା ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ;      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେହବା ପବୂ4ର� ମୃ� ଥିଲୁ, 

 ଏଫି ୀୟ ୨        । ବରଂ ଆମଭ୍ମାଦେନ ଆପଣା ଆପଣା ପରି�ର୍ାଣ  ାଧନ କର�,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରିଣାମ ବ� ,   ଆମର ପବି�ର୍ୀକରଣର
     ଆବଶୟ୍କୀୟ ଓ ନଶିଚି୍� ଫ�  ାଧନ କର�   । ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଜୀବନ �ାପନ କର�;  କିନ୍��
       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭୟ ଓ କମପ୍  ହ ଏହା କର�   । ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,     ଏହା ପର୍କୃ�ଦେର ଚିନ୍ତାଶୀ� ବିଷୟ ଅଦେଟ    । ଏହା ଦେକଦେ�କ ଇଚଛ୍ାଧୀନ

                ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ �ାହା ପରି�ର୍ାଣର ଦେଶଷ ପଛ ଭାଗଦେର ବନ୍
 କରା�ାଇପାଦେର ପ�ଣି �� ଦେମ ଏହାକ� ଦେନଇ ପାର କିମବ୍ା ଛାଡି ପାର;  କିନ୍��
          ଆମଭ୍ର ଭୟ ଓ କମପ୍  ହ ଆପଣା ଆପଣା ପରି�ର୍ାଣ  ାଧନ କରିବାକ� ଦେହବ।

              ମୁଁ� ଅଦେନକ  ମୟଦେର ଆଶଚ୍�4୍ୟ ହଏୁ ଦେ� ଦେଲାକମାଦେନ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ
ଖନ୍�ି କିମବ୍ା ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେମାଦେ�
ଦେ
ଖନ୍�ି,   ’  ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ କ ଣ ଦେ
ଖନ୍�ି             । ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4ୟ୍ ହଏୁ �
ି ଦେ ମାଦେନ ଦେକହି ଜଣକ� ଅବିଚାରି� ଭାବଦେର ଦେମା ନଜି

   ଦେବଗଦେର �ାଉ ଥିବାର ଦେ
ଖନ୍�ି,   ଦେମା ନଜି ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର,        ପର୍ାୟ ଦେମା ନଜି ଉପଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣରଦୂେପ ଧୟ୍ାନ ଦେ
ଉଥିବା ଦେ
ଖନ୍�ି।
କିମବ୍ା,    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେଲାକମାଦେନ ଦେମାଦେ� ଦେ
ଖନ୍�ି,     ପ�ଣି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ �� ମକ� ଦେ
ଖନ୍�ି,    ଦେ ମାଦେନ ଏପରି ଜଦେଣ

        ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ଦେ
ଖନ୍�ି କି ଦେ� ବ� ଦେଝ ଦେ� ଆମର ପାପ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ�,     ତାହାଙ୍କ ମାନବୀୟ ଜୀବନକ� ଧା�4୍ୟ କଲା?   ଦେ ମାଦେନ ଏପରି
              ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ଦେ
ଖନ୍�ି କି ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ଦେବ4ାକୃଷଟ୍ ବ�ିର ଆଦେଲାକଦେର ବ� ଦେଝ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମରଆ�ମି୍କ

ପରିପକ୍ୱତା,    ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ଆମର ନମର୍ତା,          ଭୟ ଓ କମପ୍  ହ ଅ�ି ଚିନ୍ତାଶୀ� ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ?    ମୁଁ� ଆଶଚ୍�4ୟ୍ ହଏୁ
    ’  ଦେଲାକମାଦେନ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ
ଖିବାଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ କ ଣ ଦେ
ଖନ୍�ି       । ଆଶାପର୍
 ଭାବଦେର ଦେକହି ଜଦେଣ ଦେ ମାନଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣର

         ଫଳାଫ� ଭୟ ଓ କମଫ୍  ହ  ାଧନ କର�ଥିବାର ଦେ ମାଦେନ ଦେ
ଖନ୍�ି।

ଖ.    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କାହିଁକି  ାମଥ4୍ୟ ଅଟ� ?

’    ତା ପଦେର ନମ�ନାରପୂକ ପାଉଲଙ୍କ ଦେଶୈ�ୀଦେର,          �ିଏ  ବ4
ା ନଜିକ� ପଚାର�ଅଛନ୍�ି କିପରି ଦେକହି ଜଦେଣ ଏହାକ� ଭ�ଲ୍ ବ� ଝିପାରିବ,  ୧୩
                ପ
ଦେର ଦେ ନଜିକ� ଦେ�ାଗ୍ୟ ମଦେନ କରନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ କହଅୁଛନ୍�ି �� ଦେମ �� ମର ପରି�ର୍ାଣର ଫଳାଫ�  ାଧନ କରି ପାରିବ,  କିନ୍��

         �� ଦେମ ଦେକବ� ଏହା କରି ପାରିବ କାରଣ ଈଶୱ୍ର ପବୂ4ର� କା�4୍ୟ କରି ାରିଅଛନ୍�ି  । ବା �୍ବଦେର,     ଈଶୱ୍ର �� ମ ଜୀବନଦେର ପବୂ4ର�
 କା�4ୟ୍ କରି ାରିଅଛନ୍�ି,       ’      ନମର୍ତାଦେର ବଢ଼ି଼ବାକ� �� ମକ� ଇଚଛ୍ା ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି ପ�ଣି ତା ପଦେର ନମର୍ତା ଏବଂ ଖର୍ୀଷଟି୍ୟାନ ଜୀବନର
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      ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ�ଣଦେର ବଢ଼ିବାକ� କ୍ଷମତା ପର୍
ାନ କରିଅଛନ୍�ି          । ଚାଲୁଥିବା ଶବ
୍ଦେଖ� ପର୍�ି ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� । �� ମର ପରି�ର୍ାଣ
             ାଧନ କର କାରଣ ଈଶୱ୍ର କା�4୍ୟଦେର ଅଛନ୍�ି ଦେ�ପରି �� ଦେମ କା�4୍ୟ କରିପାରିବ। ପରିଦେଶଷଦେର ନମର୍ତା,   ଅଭିବୃ
ଧ୍ି ଓ

 ପବି�ର୍ୀକରଣର ଜୀବନ,            ଏକ ପବି�ର୍ତାର ଜୀବନ ହିଁ ଦେକବ� �� ମଠାଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପବୂ4 କା�4ୟ୍ ଦେହ��  ମଭ୍ବ ଅଦେଟ     । �� ଦେମ ଓ
   �� ମଠାଦେର ଓ �� ମ ନଜିର, ମୁଁ�,          ଦେମାଠାଦେର ଓ ଦେମା ନଜିର ଇଚଛ୍ା ଓ ଉ��୍ମ କା�4୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ      । ଏହା ଦେକବ� ଦେମା ଗଢ଼଼ଣ

 ଭି�ଦେର ନାହିଁ,   �ାହା ଧ�ିୂ ଅଦେଟ      । ବରଂ ଏହା ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି। ଦେଜ.       ବି ଫିଲିପ ୍ ଏହାକ� କିଛି ଏପରି ଅନୁବା
 କରନ୍�ି, “   ଈଶୱ୍ର
  �� ମଠାଦେର କା�4୍ୟ କର�ଅଛନ୍�ି,             ପ�ଣି ଦେ ହି ଇଚଛ୍ା  ମପ୍ା
ନ କରିବାକ� �� ମକ� ଇଚଛ୍ା ଓ ତାପଦେର ଶକ୍�ି ପର୍
ାନ କର�ଅଛନ୍�ି ” ।

       ପ�ଣି ଏହାହିଁ �ାହା ପାଉଲ ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୧:       ୨୭ ପ
ଦେର କହଥୁିଦେଲ ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଥ୍ିର ରହୁ   । କିପରି? 
       ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର କା�4୍ୟ କର�ଥିବା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ି,     ତାହାଙ୍କ  ହବ�୍4�ୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
ୱ୍ାରା

  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଥ୍ିର ରହ।ୁ

              �ହିଁ ଉ�ତ୍ାଦେର ପାଉଲ ଦେଗାଟିଏ ଉପାୟ  ହ�ି ପରି ମାପ�୍ କରନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ପରି�ର୍ାଣ  ାଧନ କର� ପ�ଣି
              ଏହା ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ଅଦେଟ ଦେ� ଦେ ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ମଣଡ୍�ୀର ଏକତା ଧୱ୍ଂ କାରୀ ପାପ ବ�କ� ମଦେନାନୀ� କରନ୍�ି   । ଦେ କହନ୍�ି, 

“[ଦେ�ଣ�]       ବଚ ା ଓ �କ4ବି�କ4 ବିନା  ମ �୍ କା�4ୟ୍ କର,         ଦେ�ପରି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ନ
ି୍4ଦେ
ାଷ ଓ ଅମାୟିକ ଦେହାଇ ଏହି କ�ଟି�
       ବିପଥଗାମୀ ଵଂଶ ମଧୟ୍ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅନନି୍
ନୀୟ  ନ୍ତାନ ନ୍��ି ହଅୁ;     ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ

    ଧରି ଜଗ�ଦେର ଦେଜୟ୍ା�ି ୱ୍ରପୂ ପର୍କାଶ ପାଉଅଛ     । ଜଗ�ଦେର ଦେଜୟ୍ା�ି ୱ୍ରପୂ ପର୍କାଶ ପାଉଅଛ।

        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ପର୍କାର ମଣଡ୍�ୀ ଦେହବାକ� ଜାରିରଖି ପାରିବା କି?  ’   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ ଣ ଆମର ଧୟ୍ାନର�,   ମୁଁ� �ାହା ଚାଦେହୁଁ,  ମୁଁ�
              �ାହା ଇଚଛ୍ା କଦେର ଦେ ହ ିବ�ର� ପ�ଣି ନମର୍ତାଦେର ଆମର ନଜି ଆଗଦେର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆବଶୟ୍କତାକ� ଧୟ୍ାନ ରଖିବାକ� ଜାରି

 ରଖିପାରିବା କି?      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ  ହ�ି ଏଠାଦେର କର�ଅଛ�      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଧିକର� ଅଧିକ କରିବା ଆବଶୟ୍କ।

         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  � ମାଚାର ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ ରଖ�ଥିବା ଏକ ପର୍କାର ମଣଡ୍�ୀ ଦେହାଇପାରିବା କି?     �
ୱ୍ାରା  � ମାଚାରର ବିଶୱ୍ା 
  ନମିନ୍ଦେ� ଲାଗି ଲାଗି,          �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଏକ�ର୍  ମାନ ମନ  ହ�ି ଏକ�ର୍ ଦେଚଷଟ୍ା କରିବା     । �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା କରିପାରିବା, ଦେ�ଦେବ

     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା କରିପାରିବା,     ପ�ଣି �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା କରିବା,     ଦେ�ଦେବ �ାହା ଘଟିଲା
         ଦେ  ବ�ର  ବ�ଠାର� ଶକ୍�ିହୀନ ଧାରଣା ଆମର ପର୍�ିଵା ୀମାଦେନ ପାଇଦେବ ନାହିଁ।
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୪୭.    ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ବରନିଶ୍ବସିତ

୧.    ଧମ4 ଶା �୍ର୍ର ପଦ୍େରରଣା

   ଏଫି ଦେର ଅଶାନ୍�ି ଅଛି            । ପାଉଲଙ୍କ ଭାବବାଣୀ ପଦ୍େରରି� ୨୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର  �ୟ୍ ଦେହଲା। ମଣଡ୍�ୀଦେର ଦେନ�ୃ�ୱ୍ ଖରାପ
            ଦେହାଇ�ାଇଥିଲା। ବାଘମାଦେନ ଦେମଷମାନଙ୍କ� ଆକ୍ରମଣ କର�ଥିଦେଲ ଏବଂ ଏହି ପର୍ାଚୀନମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ନନି୍
ନୀୟ ଓ

               ଦେ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପର୍ଚ�ି� ମ� ବିଦେରାଧୀ ଥିଲା। ଏବଂ ଦେ�ଣ� ପାଉଲ ଏହି  ମ ୟ୍ାର ମ�କାବିଲା କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରିବାକ�
                �ୀମଥିଙ୍କ� ଏଫି କ� ପଦ୍େରରଣ କରନ୍�ି। ପରିଦେଶଷଦେର ଦେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ତାହାଙ୍କ� ଦେ
ବାକ� �ୀମଥିଙ୍କ ନକିଟକ� ତାଙ୍କର

             ପର୍ଥମ ପ�ର୍ ଦେଲଖନ୍�ି ପ�ଣି �ହିଁ ଉ�ତ୍ାଦେର ପରିଦେଶଷଦେର ଦେ �ୀମଥିଙ୍କ ନକିଟକ� ତାହାଙ୍କ 
ୱି୍�ୀୟ ପ�ର୍ ଦେଲଖନ୍�ି, ପ�ନବ4ାର
         ’      ତାହାଙ୍କ� ଏଫି ଦେର ଥିବା ଅଶାନ୍�ିମୟ ପରିଦେବଶଦେର  ାହା�ୟ୍ କରିବାକ� ପ�ଣି ତା ପଦେର ଆ ି ତାହାଙ୍କ� ଦେ
ଖା କରିବାକ� କହନ୍�ି।

  ୨ �ୀମଥିଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଦେର,    ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର,       ପାଉଲ �ୀମଥି ଅନୁଭବ କର�ଥିବା ଈଶୱ୍ରବିହୀନତାକ� ବଣ୍4ଣନା
କର�ଅଛନ୍�ି    । ମୁଁ� ଏହାକ� ୩:    ୧୪ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେନବାକ� ଚାଦେହୁଁ,   ପାଉଲ �ୀମଥିଙ୍କ� କହନ୍�ି, “      କିନ୍�� �� ମଦ୍େଭ �ାହା �ାହା ଶିକ୍ଷା
କରିଅଛ, ଆଉ,      ଦେ�  ମ �୍ ବିଷୟର ନଶିଚି୍� ଦେଵାଧ ପାଇଅଛ,     ଦେ  ବ� ଦେର  ଥ୍ିର ଦେହାଇ ରହଥିାଅ,   କାରଣ �� ମଦ୍େଭ ଜାଣ�ଅଛ, 

   ଦେକଉୁଁମାନଙ୍କଠାର� ଦେ ହ ିବ� ଶିକ୍ଷା କରିଅଛ; ପ�ଣି,        ଦେ�ଉୁଁ ଧମ4ଶା �୍ର୍ ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା �� ମଭ୍କ�
   ପରି�ର୍ାଣଜନକ ଜ୍ଞାନ ଦେ
ବାକ�  ମଥ4,     ତାହା �� ମଦ୍େଭ ବାଲ୍ୟକା�ଠାର� ଜ୍ଞା� ଅଛ      ।  ମ �୍ ଶା �୍ର୍ ଈଶଵ୍ରନଶିଵ୍ ି� ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, 

ଅନୁଦେ�ାଗ,        ଂଦେଶାଧନ ଓ ଧାମି4କତା  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଶା ନ ନମିନ୍ଦେ� ଉପକାରୀ,     ଦେ�ପରି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଲାକ  ି
ଧ୍ [    ଅଥ4ା� �ାହା ଦେ 
 ଦେହାଇପାଦେର ]       ଦେହାଇ  ମ �୍ ଉ��୍ମ କା�4୍ୟ ନମିନ୍ଦେ�  � ଜଜି୍� ହଏୁ      । ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ାକ୍ଷା�ଦେର,     ଆଉ ଦେ�ଉୁଁ ଖ୍ରୀଷଟ୍

       �ୀଶ� ଜୀବି� ଓ ମୃ� ଉଭୟଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି,  ତାହାଙ୍କ  ାକ୍ଷା�ଦେର,      ପ�ଣି ତାହାଙ୍କ ପ�ନରାଗମନ ଓ ରାଜୟ୍ର
     ଶପଥ ଦେ
ଇ �� ମଭ୍କ� 
ୃଢ଼଼ ଆଜ୍ଞା ଦେ
ଉଅଛ,ି   ବାକ୍ୟ ପର୍ଚାର କର,       ମୟଦେର କି ଅ ମୟଦେର ଦେ ଥିଦେର ଉ
ଦେ�ାଗୀ ହଅୁ,  ପଣୂ୍4ଣ

      ହଷିଣ୍�ତା  ହ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଇ ଅନୁଦେ�ାଗ କର,      ପ�ଣି ଧମକ ଓ ଉ� ୍ାହ 
ାନ କର ”     । ଏଫି ଦେର ଚାଲୁଥିବା ଦେକାଳାହ� ମଧୟ୍ଦେର, 
    ମ �୍ ମିଥୟ୍ା ଶିକ୍ଷା ମଧୟ୍ଦେର,      ପାଉଲ ଏହାକ� ତାହାଙ୍କ ଦେ ବାକା�4୍ୟଦେର ଦେକନ୍
ର୍ୀୟ କରିବାକ�,    �ୀମଥଙ୍ିକ� ଶା �୍ର୍ଦେର ଲାଗି
  ରହବିାକ� ଉ� ୍ାହ�ି କରନ୍�ି।

         “   ”  ୧୬ ପ
 ଦେହଉଛି ପର୍ାଥମିକ ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରନଶିୱ୍ ି�ର ଶିକ୍ଷା ଦେବାଲି
କହଥିାଉ,      �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧମ4 ଶା �୍ର୍ ବିଷୟଦେର ଭାବିଥାଉ।

କ. “  ” ମ �୍

      ମ �୍ ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ନଶିୱ୍ ି� ଅଦେଟ           । ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ପ
ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବ� ଦେ
ଖିବା।  ମ �୍
ଶା �୍ର୍,        ମ �୍ ବାଇବଲ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ଖର� ନ ି�ୃ ବାକ୍ୟର� ଆ ିଅଛ;ି         ମଲାଟ ଠାର� ମଲାଟ ପ�4ୟ୍ନ୍� ପର୍�ି ଓ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ

        ଅ�ି କମଦେର ଦେଶଷ ଅଂଶ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ଖ ନ ି�ୃ ବାକ୍ୟ ଅଦେଟ         । ତାହା ଆମର ଈଶୱ୍ରନଶିୱ୍ ି� ମ� ଶିକ୍ଷା ଅଦେଟ। ଦେ�ଣ�
           ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହୁ ଦେ�  ମ �୍ ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଆ ିଛି ଦେବାଲି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର�, 
       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ତାହା ବିଶୱ୍ା କରିବାକ�  ହଜ ଅଂଶ ବ� ଅନ୍�ଭ4�କ୍� କଦେର        । ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଶା �୍ର୍ର ଅଦେନକ  ହଜ ଅଂଶ ବ�

ଅଛ,ି        ଦେ  ବ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଠାର� ଆ ିଥାଏ ପ�ଣି ଦେ  ବ�  �ୟ୍ ଅଦେଟ;          ଦେ ହି ଅଂଶ ବ� ଆମକ� କହଥିାଏ ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଆମକ� ପଦ୍େରମ
କରନ୍�ି;          ଦେ ହି ଅଂଶ ବ� ଆମକ� କହଥିାଏ ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଆମର ��ନ୍ ନଅିନ୍�ି;       ଦେ ହି ଅଂଶ ବ� ଆମକ� କହଥିାଏ ଦେ� ତାହାଙ୍କର

   ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକ�  ାହା�ୟ୍ କଦେର      । ଏ ବ�  ହଜ ଅଂଶ ଅଦେଟ,  ାଧାରଣ�ଃ,     ଶା �୍ର୍ଦେର �ାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଆ ିଥିବାର
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କରିପାର�।

        କିନ୍�� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହୁ ଦେ�  ମ �୍ ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଆ ିଛ,ି      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ତାହା କଠନି ଅଂଶ ମଧୟ୍
 ଅନ୍�ଭ4�କ୍� କଦେର,    ଏହା କଦେର ନାହିଁ କି?    ଦେବାଧହଏୁ ଜୀବନଦେର �� ମର ପରି ଥ୍ି�ିଦେର,       ଈଶୱ୍ର �� ମ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କରନ୍�ି ଦେବାଲି

       ବିଶୱ୍ା କରିବା ବିଷୟ ବିଶୱ୍ା କରିବା ଅ�ୟ୍ନ୍� କଷଟ୍କର ଅଦେଟ          । �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ�  ମ �୍ ଶା �୍ର୍
 ଈଶୱ୍ରଠାର� ଆ ିଅଛ।ି

     ଅଦେନକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଠନି ଅଂଶ ବ� ମଧୟ୍ ଅଛ;ି   ଶା �୍ର୍ର 
ାବି ପରି,         କଠନି ଅଂଶ ବ� �ାହା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇ�ିହା  ହ�ି ବିବା
 ପରି
ଦେ
ଖା�ାଏ     । ଆମକ� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� କ�ହା�ାଏ,          ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟରଆଗଦେର �ାହା ଆମକ�  କ୍�ଲଦେର ଶିକ୍ଷା 
ଆି�ାଏ ଦେ�

                 �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଏକ ବିବ�୍4�ନଶୀ� ଆକ ମି୍କ ଦେ ୌଭାଗ୍ୟ �ଥାପି ବିଶୱ୍ା କର ଦେ� ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଆ ିଅଛି ଓ
  ଏହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ,        ଦେ� ଈଶୱ୍ର  ୱ୍ଗ4 ଓ ପୃଥିବୀର  ଷୃଟି୍ କଦେଲ,        ପ�ଣି ଈଶୱ୍ର ଆ
ମ ଓ ହବାଙ୍କ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ   । କଠନି ଅଂଶ ବ� ,

ଦେବଦେ�ଦେବଦେ�।
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              କଠନି ଅଂଶ ବ� ଦେ�ପରି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଶା �୍ର୍ 
ାବି କଦେର ଦେ� ମନ୍
 କା�4୍ୟ ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କର ଉ��୍ମ କା�4୍ୟ କରନ୍�ି,  ଏବଂ
      “  ”   �� ମକ� ଓ ଦେମାଦେ� ଦେକାଳାହ� ମଧୟ୍ଦେର ଆନନ୍
 କରିବା କ� ମଦେନ କରା�ାଏ        । ଏହ ିବ� ବିଶୱ୍ା କରିବାକ� ଶା �୍ର୍ର କଠନି ଅଂଶ

ଅଦେଟ,   ଦେ  ବ� ନୁଦେହୁଁ କି?           �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ�  ମ �୍ ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ଖର� ଆ ିଅଛ।ି

              ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମାଜଦେର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ପ�ର�ଷଙ୍କ� ଅ ମଥ4 କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ� 
�ବ4� ଓ ମଖୂ4
           ଭାବଦେର ଚି�ର୍ଣ କର�ଥିବାଦେବଦେ� ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ପ�ର�ଷ ବିବାହ ଓ ପରିବାରର ମ �୍କ ୱ୍ରପୂ ଅଦେଟ      । ଗ�କାଲି ରା�ିଦେର ମୁଁ�

                 
�ର
ଶ4ନଦେର ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେ
ଖିଲି �ାହା ମୁଁ� ଭାଦେବ ମୁଁ� ଦେ�ଦେ� ଦେ
ଖିଅଛି  ବ�ଠାର� ଖରାପ ଅପମାନଜନକ ବିଜ୍ଞାପନ ଥିଲା। ଏହି
                 ବୟ୍କ୍�ି ଜଣକ ଏପରି କି ନଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମ ମଧୟ୍  ମ୍ରଣ କରି ପାରିଦେଲ ନାହିଁ। ଏହି ବୟ୍କ୍�ି ଜଣକ ଏପରିକି

              ଦେ ମାନଙ୍କର ଆ
ରଣୀୟ  ଉକ ମଧୟ୍  ମ୍ରଣ କରି ପାରିଦେଲ ନାହିଁ। ଦେ�ଣ� �
ି ଦେ ମାଦେନ ଦେଗାଟିଏ ଦେମାବାଇଲ୍ ଦେଫାନ୍ ପାଇଦେବ, 
           ଦେ�ଦେବ ଦେ ମାଦେନ  ମପ୍କ4ଦେର ରହପିାରିଦେବ ପ�ଣି ଦେ ତାହାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମ ବ�  ମ୍ରଣ କରି ପାରିଦେବ      । ତାହା ହିଁ �ାହା ଜଗ�

�� ମ,            ପ�ର�ଷମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର କଦେହ ଦେ� �� ଦେମ ମଖୂ4 ଓ ନଦିେବ4ାଧ ବୟ୍କ୍�ି ଅଟ         । ଶା �୍ର୍ କଦେହ ଦେ� �� ଦେମ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଟ ଏବଂ
      �� ମକ� �� ମର ଗୃହର ବିବାହର ମ �୍କ ଦେହବାକ� ପଡିବ।

             ଏ ବ� କଠନି ଅଂଶ ଅଦେଟ ପ�ଣି �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ�  ମ �୍ ଶା �୍ର୍  �ୟ୍ ଅଦେଟ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନୁହୁଁ କି? 
    ହଜ ଓ କଠନି ଅଂଶ ବ� ।

ଖ. “  ”ଧମ4 ଶା �୍ର୍

      ମ �୍ ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ଖର� ନଗି4� ଅଦେଟ    “ ”   ’   । ପାଉଲ ଶା �୍ର୍ ର ଅଥ4 କ ଣ ମଦେନ କରନ୍�ି?   ଏହା ପର୍ଥଦେମଦେର
    ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାଦେବ  ପ୍ଷଟ୍ ନୁଦେହୁଁ     “  ”  । ପାଉଲ ୧୫ ପ
ଦେର ଧମ4 ଶା �୍ର୍ ବିଷୟଦେର କହଅୁଛନ୍�ି,     ଦେ� �ୀମଥି ପିଲାଦେବ�ୁ ଧମ4 ଶା �୍ର୍କ�

ଜାଣିଅଛନ୍�ି         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ� �ୀମଥିଙ୍କ ପିତା ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଲାକ ଥିଦେଲ,  ’       କିନ୍�� ତା ଙ୍କ ମାତା ଓ ତାହାଙ୍କ ମାତାମହୀ �ିହ
ୁୀ
            ଦେଲାକ ଥିଦେଲ ପ�ଣି  � ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର �ୀମଥି ଜଦେଣ ଉ��୍ମ �ିହ
ୁୀ ବା�କ ରଦୂେପ ବୃ
ଧ୍ି ଦେହାଇଥିଦେଲ      । ଦେ�ଣ� ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଧମ4

               ଶା �୍ର୍ ଅନ୍�ଭ4�କ୍� ଥିଲା �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପ�ରା�ନ ନୟିମ ଦେବାଲି କହଥିାଉ। କିନ୍�� ପାଉଲ କିପରି ଜାରି ରଖନ୍�ି ଧୟ୍ାନ

ଅିନ୍�� : “            ଦେ�ଉୁଁ ଧମ4 ଶା �୍ର୍ ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା �� ମଭ୍କ� ପରି�ର୍ାଣଜନକ ଜ୍ଞାନ ଦେ
ବାକ�  ମଥ4,  ତାହା

  �� ମଦ୍େଭ ଜ୍ଞା� ଅଛ ”    । ତାହା �ୀଶ�ଙ୍କ ବା�୍4ତା ଅଦେଟ;     ତାହା ପଦ୍େରରି�  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ବା�୍4ତା ଅଦେଟ;      ତାହା  ାକ୍ଷୟ୍ ଅଦେଟ �ାହା ଆଜି �� ଦେମ
   “  ”  ଓ ମୁଁ� ନୂ�ନ ନୟିମ ଦେବାଲି କହୁ,         �
ବିା ପାଉଲ ଏହା କହବିା  ମୟଦେର ଏହାର  ମ �୍ ଦେଲଖା ଦେହାଇନଥିଲା    । ଦେ�ଣ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�

             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହଥିାଉ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ�  ମ �୍ ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ଖର� ନଗି4� ବାକ୍ୟ ଅଦେଟ,  ଏହା
            ମ �୍ ପ�ରା�ନ ଓ  ମ �୍ ନୂ�ନ ଅଦେଟ �ାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ନଶିୱ୍ ି� ଅଦେଟ।

ଗ. “   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ନଶିୱ୍ ି�" 

    ବ�୍4�ମାନ �
ି �� ଦେମ ESV    ହ�ି ପରିଚି� ନୁହୁଁନ୍�ି,          ପରବ�୍4�ୀ ବାକ୍ୟାଂଶ  ମଭ୍ବ�ଃ �� ମକ� ଏକ ପର୍କାର ଅପରିଚି� ଭାବଦେର
 ଆଘା� କରିବ;       “   ” ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ�  ମ �୍ ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ନଶିୱ୍ ି� ଅଦେଟ   । ପ�ରା�ନ

 “  ”    ଅନୁବା
ଗ�ଡି଼କ ଅନୁପଦ୍େରରି� ପରି ଶବ
୍ ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି,      �ାହା ଧମ4 ଶା �୍ର୍ ପଦ୍େରରଣା 
ୱ୍ାରା 
ଆି�ାଇଥିଲା  ।
     “ ”             ମ ୟ୍ାଟି ଦେହଉଛି ଦେ� ଇଂରାଜୀ ଶବ
୍ ଅନୁପଦ୍େରରି� ର ଅଥ4 ବ
�ି �ାଇଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଅଥ4 ନୁଦେହୁଁ �ାହା କିଙ୍ଗ୍ ଦେ�ମ ଙ୍କ

  ମୟଦେର ବ�ଝା�ାଏ,         ଏହା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଏହାର ଅଥ4 ନୁଦେହୁଁ �ାହା ଗ୍ରୀକ୍ କଦେହ      । କାରଣ ଆଜି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନୁପଦ୍େରରି�
     ଦେହଉଥିବାର ଅଦେନକ ବିଷୟ ମହୂ ବିଷୟଦେର ଆଦେଲାଚନା କର�,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କର� ନାହୁଁ� କି?      ଦେମାର ନଅ ବଷ4ର ପ�ଅ ଗାରଫିଲ୍ଡଙ୍କ

 “  ” 
ୱ୍ାରା ଅନୁପଦ୍େରରି� ଅଦେଟ            । ଦେ ଗାରଫିଲ୍ଡକ� ଏକ ଆଦେବଗ  ହ�ି ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି। ତାହାଙ୍କ କାନ୍ଥ ଗାରଫିଲ୍ଡଙ୍କ
              ବୟ୍ଙ୍ଗଚି�ର୍ 
ୱ୍ାରା ଆଚଛ୍ା
�ି ଅଦେଟ। ଦେ ଦେ ଠାଦେର ଥିବା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଗାରଫିଲ୍ଡ ପ� �୍କ ପଢ଼଼ନ୍�ି। ତାଙ୍କର ପ� �୍କ ଥାକ

             ଗାରଫିଲ୍ଡ ବହଦିେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ ଏବଂ ବା �୍ବଦେର ଦେହଦେଡନ ଗାରଫିଲ୍ଡ ପଢ଼ିବା 
ୱ୍ାରା ପଢ଼ିବାକ� ଶିଖିଦେଲ। ଦେହଦେଡନ
             ଗାରଫିଲ୍ଡକ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି। ଦେ ତାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଅନୁପଦ୍େରରି� ଅଦେଟ। କିନ୍�� ଏହା ନୁଦେହୁଁ �ାହା ପାଉଲ କହଛୁନ୍�ି।

  ବାଇବଲ ପଦ୍େରରଣା
ାୟକ କର�ଅଛ,ି       କିନ୍�� ତାହା ନୁଦେହୁଁ �ାହା ୨ �ୀମଥି ୩:    ୧୬ ପ
 ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଉଅଛି      । ପର୍କୃ� ବିଷୟ ଦେହଉଛି ଦେ�
               ଧମ4 ଶା �୍ର୍ ଅ
ଵ୍�ିୀୟ ଅଦେଟ ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ� କିପରି ପାଇଲୁ ତାହା ଅ
ଵ୍�ିୀୟ ଅଦେଟ। ଏହାକ� �ଦେଥଷଟ୍ ଭାବଦେର

       ବଣ୍4ଣନା କର�ଥିବା ଗ୍ରୀକ୍ କିମବ୍ା ଇଂରାଜୀଦେର ଦେକୌଣ ି ଶବ
୍ ନାହିଁ,          ଦେ�ଣ� ପାଉଲ �ାହା ଅଦେନକ  ମୟଦେର କରନ୍�ି ତାହା ହିଁ କରନ୍�ି,
  ଦେ ଶବ
୍ ବ� ଗଢ଼଼ନ୍�ି            । ପାଉଲ  ବ�  ଥ୍ାନଦେର ଶବ
୍ ବ� ଗଢ଼଼ନ୍�ି। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଇଂରାଜୀଦେର ଏଦେ� ଅଧିକ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍��

     ଗ୍ରୀକଦେର �� ଦେମ ଏହାକ�  ବ�  ଥ୍ାନଦେର କରିପାରିବ    “ ”      ’   । ଦେ�ଣ� ପାଉଲ ଈଶୱ୍ର ନମିନ୍ଦେ� ଶବ
୍ ଗ୍ରହଣ କଦେଲ ଏବଂ ତା ପଦେର ଦେ 
“ ”          ନଶିୱ୍ା ନମିନ୍ଦେ� ଶବ
୍ ଗ୍ରହଣ କଦେଲ ଏବଂ ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଏକ�ର୍ ଆବ
ଧ୍ କଦେଲ,       ଆଉ ଦେ କହଦିେଲ ଦେ�  ମ �୍ ଶା �୍ର୍
“  ” ଥିଓପ୍ ନଉିଷଟ୍ ୍ ଅଦେଟ     “ ।  ମ �୍ ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ର-  ” ନଶିୱ୍ ି� ଅଦେଟ       ।  ମ �୍ ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ନଶିୱ୍ ି�
ଅଦେଟ।

           ପଦ୍େରରଣା ଉପଦେର 
ୱି୍�ୀୟ ଅଧିକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ପ
ଦେର ପି�ର ଏହାକ� ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଭାବଦେର କହନ୍�ି,      ପ�ଣି ତାହା ୨ ପି�ର ୧: 
୨୦-      ୨୧ ପ
 ଅଦେଟ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପି�ର କହନ୍�ି, “…         ଦେ� ଶା �୍ର୍ର ଦେକୌଣ ି ଭାବବାଣୀ ଦେକହି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ନଜି ୱ୍

  ବୟ୍ାଖୟ୍ାର� ଆ ି ନାହିଁ          । କାରଣ ଦେକୌଣ ି ଭାବବାଣୀ ଦେକଦେବଦେହୁଁ ମନୁଷୟ୍ର ଇଚଛ୍ାର� ଉ�ପ୍ନ୍ନ ଦେହାଇ ନାହିଁ,  ମା�ର୍ ଈଶୱ୍ରପଦ୍େରରି�
       ମନୁଷୟ୍ମାଦେନ ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଚା�ି� ଦେହାଇ କଥା କହଥିିଦେଲ ”  “   । ଏହା ଧମ4 ଶା �୍ର୍ର ପଦ୍େରରଣା;”   ଅଦେଟ ଈଶୱ୍ର
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   ଧମ4 ଶା �୍ର୍ର ଉ� ୍ ଅଟନ୍�ି;    ଦେ ଏହାକ� ନଶିୱ୍ ି� କଦେଲ;      ଏହା ତାହାଙ୍କ ମ�ଖର� ନଗି4� ଦେହାଇ ଆ ିଲା;   ଦେ� ଏହା
 ଈଶଵ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଦେଟ।

 ଅନ୍ୟ ଶବ
୍ଦେର,                   �ୀଶ� ଦେ
ଖାଦେ
ବା ଓ ଦେ ହି  ମାନ ଶବ
୍ କହବିା ଅଦେପକ୍ଷା ମୁଁ� ଏଠାଦେର ଛଡିା ଦେହବା ଓ �� ମ ପାଇୁଁ ଏକ ପ
 ପଢ଼ିବା
 ମଧୟ୍ଦେର ଆଦେ
ୌ, ଦେକୌଣ ି,  ପାଥ4କ୍ୟ ନାହିଁ           । ଶବ
୍ ମହୂର ବିଶଵ୍ ଥ୍ତାର ପର୍ ଙ୍ଗଦେର ଦେକୌଣ ି ପାଥ4କ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହା ନଶିୱ୍ ି�ର

   ମ� ଶିକ୍ଷା ଅଦେଟ;    ଏଠାଦେର ଆମର �ାହା ଅଛ,ି       ତାହା ଈଶଵ୍ରଙ୍କଠାର� ମ�ଖ ନଗି4� ବାକ୍ୟ ଅଦେଟ।

୨.     
�ଇଟି ଅନ୍�ନି4ହ�ି ବିଷୟଗ�ଡି଼କ

ବ�୍4�ମାନ୍,        ଏହି ଆଦେଲାଚନାଦେର ଅନୁମାନ କରା�ାଉଥିବା 
�ଇଟି ଅନ୍�ନି4ହ�ି ବିଷୟଗ�ଡି଼କ ଅଛ,ି       କିନ୍�� ମୁଁ� ନଶିଚି୍� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ�
  ଏହା  ପ୍ଷଟ୍ ଅଦେଟ।

 କ .   �ୟ୍

 ଏକ ନମବ୍ର:     କାରଣ ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ଖର� ଆଦେ ,    ଦେ�ଣ� ଏହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ     । ଦେ ଏହା କହନ୍�ି ନାହିଁ,   କିନ୍�� ଏହା
  ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶର ଧାରଣା ଅଦେଟ     । ଈଶୱ୍ର  �ୟ୍ ଅଟନ୍�ି;       ଦେ�ଣ� ଦେ �ାହା କହନ୍�ି ତାହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ।

ଖ. ଅଧିକାର��କ୍�

 
ୱି୍�ୀୟ�ଃ ,      କାରଣ ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ଖର� ନଗି4� ହଏୁ,    ଏହା ମଧୟ୍ ଅଧିକାର��କ୍� ଅଦେଟ      । କାରଣ ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
  ମ�ଖର� ନଗି4� ହଏୁ,     ଏହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଅଧିକାର ବହନ କଦେର;         ଆଉ ଦେ ହି ଶା �୍ର୍ର ଅଧକିାର ଅଛି ପ�ଣି ଆମର ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍

         ନ
ି୍4ଧାରଣ କରିବାକ� ଶା �୍ର୍ �ଥାଥ4ତା 
ାବି କଦେର �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର�,   ପ�ଣି ଆମରଆଚରଣ,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହାକ�
  କିପରି କା�4୍ୟକାରୀ କର�              । ତାହା ବା �୍ବଦେର ଜଡ଼ି�କରଣ ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ �ାହା ପାଉଲ ପରବ�୍4�ୀ  ମୟଦେର ଏହି

   ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି।

            କାରଣ ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ଖର� ନଗି4� ବାକ୍ୟ ଦେହାଇଥିବାର� ଏହା ବା �୍ବ ଅଦେଟ ପ�ଣି ଅଧିକାର��କ୍� ଅଦେଟ     । ମୁଁ� ଜାଦେଣ
   “ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ର ହ
ୃୟଦେର ଆଦେମନ୍!”    କହଅୁଛ� ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହଅୁଛ� , “ହୁଁ,    �ାହା ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ”   । କିନ୍�� �
ି
 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବା �୍ବଦେର, ପର୍କୃ�ଦେର,             ବ4
ା ଏହା ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ�ଦେବ ମୁଁ�  ବ4
ା ନଜିକ� ଆଶଚ୍�4ୟ୍ ଦେହଉଥିବାର ଦେ
ଖିବାକ�

ପାଏ       । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବା �୍ବଦେର ବିଶୱ୍ା କର� କି?           ଦେ�  ମ �୍ ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ଖର� ନଗି4� ହଏୁ ଦେ�  ମ �୍ ବିଷୟ
          ଷୃଟି୍ କରନ୍�ି ଓ  ମଭ୍ା�ନ୍�ି ଓ  �ରକ୍ଷା କରନ୍�ି?

        ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଜଦେଣ ପର୍ଚାରକ ନଜିର ଧାରଣା ବ� ପର୍ଚାର କରିବା ଶ�ଦେଣ;      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଜଦେଣ ପର୍ଚାରକ ତାଙ୍କର
        ଧାରଣା ବ� ଦେନଇ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଧାରଣା ବ�ପରି  ମାନ ଭାବଦେର ଦେ  ବ� କହବିା ଶ�ଦେଣ,      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଏକମା�ର୍ ଧାରଣା �ାହା

         ଦେ ଥିର� ଦେନଇ ପାରିବି ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେ ଜଦେଣ ଈଶୱ୍ରନନି୍
କ ଅଦେଟ          । ପ�ଣି ଦେ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ନାହିଁ ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
ବାକ୍ୟ,  ଧମ4 ଶା �୍ର୍,   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ଖର� ଆ ିଛ;ି          କାରଣ �
ି �� ଦେମ ପର୍କୃ�ଦେର ବିଶୱ୍ା କର ଦେ� ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ଖର�

 ନଗି4� ହଏୁ,          �� ଦେମ �� ମର ଧାରଣାକ� ଏହା  ହ�ି ଏକ ଭାବାଦେର କହବିାକ� �ିବ ନାହିଁ,   �� ଦେମ �ିବ କି?       �� ମଦ୍େଭ �� ମର ଧାରଣା ବ�
     ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ମିଶର୍ଣ କରିବାକ� �ାଉ ନାହୁଁ     । �� ଦେମ କହବିାକ� �ାଉ ନାହୁଁ, “    ”      ପର୍ଭ� ଏହି କଥା କହନ୍�ି ଏବଂ �ାହା ନଗି4� ହଏୁ ତାହା

 “    ଦେହଉଛି ବିଲ୍ ଏହି କଥା କହନ୍�ି ”  । ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର,          ଆମଭ୍ର ମତାମ� ଦେ
ବାର  ମୟ ଅଛି ଓ �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଚଦ୍େଚାଟ
   ଦେ�ଦେବ ଦେ ଗ�ଡିକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହଥିାଉ             । ଏମି�ି କିଛି  ମୟ ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆମକ� ଏକ ବୟ୍ାଖ୍ୟା କରିବାକ� ପଡିବ ଏବଂ

    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବୟ୍ାଖୟ୍ାଦେର ଭ�ଲ୍ କର�,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ୍ଷମା ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ାଥ4ନା କର�,    କାରଣ ଏହା ଦେଶାଚନୀୟ
ଅଦେଟ         । କିନ୍�� ମୁଁ� ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି  ି
ଧ୍ାନ୍�ଦେର ପହଞଚି୍ ପାଦେର ନାହିଁ,  ପରି ଦେଶଷଦେର,     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେଲାକମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ନଜିର

  ଧାରଣା ବ� ପର୍ଚାର କରନ୍�ି,           ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଈଶୱ୍ର ନନି୍
କ ଓ ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ନଗି4� ହଏୁ ଦେବାଲି
   ବା �୍ବଦେର ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ନାହିଁ    ’      । ମୁଁ� ଆଉ କ ଣ ଦେଶଷ କରିବାକ� ଦେହବ ଜାଦେଣ ନାହିଁ।

    କିନ୍�� ଏହା ଦେକବ� ପା�କମାଦେନ ନୁହୁଁନ୍�ି         । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଦେଲାକମାଦେନ କହଥୁିବାର ମୁଁ� ଶ�ଦେଣ, “ ଆହାଃ, ହୁଁ,     ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ�
  ”  ’           ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରରଙ୍କଠାର� ଆ ିଅଛି ଆଉ ତା ପଦେର ଦେ ମାଦେନ ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି �ାହା ଶା �୍ର୍ର  ପ୍ଷଟ୍
  ଶିକ୍ଷାର ବିପରୀ� ଅଦେଟ,      ଦେମାଦେ� ଦେମା ମ �୍କ ରାମପ୍�ଡି଼ କହବିାକ� ପଡିବ, “   ଦେ ମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର କି?”     ବାଇବଲ କଦେହ ଦେ�

      ଏପରିକି ବୟ୍ଭିଚାରର  ଚୂନା ମଧୟ୍ ରହବିା ଉଚି� ନୁଦେହୁଁ,     ଏକ  ଚୂନା ନୁଦେହୁଁ (  ଏଫି ୀୟ ୫:  ୩ )    ’  । କିନ୍�� ବାରମବ୍ାର କ ଣ ହଏୁ? 
    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହି ଆଇନଗ� ଦେରଖା ପାଇଲୁ;   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣିବାକ� ଚାହୁଁ�, “ଆଚଛ୍ା,     ମୁଁ� ଦେକଦେ� 
ୂର �ାଇ ପାରିବି?”  ଧାରଣା

     ଏହାଠାର� �ଥା  ମଭ୍ବ 
ୂରଦେର ରହବିା ନୁଦେହୁଁ;          କିନ୍�� ଏହା ଆ ିବା ଏବଂ ଆମରଆଙ୍ଗ�ଠକି� �ଥା ମଭ୍ବ ପାଖଦେର ରଖିବା ଅଦେଟ  ।
   ଏବଂ ଦେମାଦେ� କହବିାକ� ପଡିବ, “      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବା �୍ବଦେର ତାହା ବିଶୱ୍ା କର� କି?”      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବା �୍ବଦେର ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ�

 ଏଫି ୀୟ ୫:  ୩ ପ
,  ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ,   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ଖର� ଅଦେଟ,          �ିଏ ଦେମାଦେ� ଜୀବନ ଦେ
ଦେଲ ଏବଂ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଚାହିଁଦେବ
  ଏହାକ� ଦେନଇ ପାରିଦେବ               । ଦେ କହନ୍�ି ଦେ� ବୟ୍ଭିଚାର କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଏପରିକି  ଚୂନା ମଧୟ୍ 
ଅିନ୍�� ନାହିଁ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

         ବା �୍ବଦେର ବିଶୱ୍ା କର� କି ଦେ�  ମ �୍ ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ଖର� ଅଦେଟ?

ଗ.      ବା �୍ବଦେର �� ଦେମ ଏହା ବିଶୱ୍ା କର କି?
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     ମୁଁ� ଭାଦେବ ଦେ� ଏହା ଏକ ଅବିଶୱ୍          । ନୀୟ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ପର୍ଶନ୍ ଅଦେଟ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମ ନଜିକ� ପଚାରିବା ଆବଶୟ୍କ, 
“     �� ଦେମ ଏହା ବିଶୱ୍ା କର କି?    �
ି �� ମର ପିଲାମାଦେନ ଅଛନ୍�ି,      ଦେ�ଦେବ ଦେ ମାଦେନ ଏହା ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି କି?” ବା �୍ବଦେର? କାହିଁକି?

               ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଶିକ୍ଷା
ାନ କର�ଥିଲି ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେମା ପର୍�ି ଘଟିଥିବା ଏକ ଛନି୍ନ ଦେହାଇଥିବା ବିଷୟ ଦେହଲା ଦେଗାଟିଏ  ନ୍ା�କ
ଉପାଧି                  । ମୁଁ� ପର୍ାୟ ଛଅ ବଷ4 ଧରି ବିଶୱ୍ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର ଶିକ୍ଷା
ାନ କର�ଥିଲି। ଦେମାର ଚାରି ବଷ4 ପଦୂେବ4 ନୂ�ନ ନୟିମ ଶଦ୍େରଣୀର ଏକ

              ପରିଚୟଦେର ମୟ୍ାଟ୍ ନାମକ ଜଦେଣ ଛା�ର୍ ଥିଦେଲ ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ଠାଦେର ପଦ୍େରରଣା ବିଷୟଦେର ଆଦେଲାଚନା କରିଥିଲୁ। ମୁଁ�
                ପରବ�୍4�ୀ ଚାରି ବଷ4 ପାଇୁଁ ମୟ୍ାଟ୍ କ� ଦେ
ଖି ନଥିଲି ପ�ଣି ଏହି ନ
ି୍4ଧିଷଟ୍  ନ୍ା�ଦେକା��୍ରଦେର ଦେ  ନ୍ା�କ କର�ଥିଦେଲ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

              
କ୍ଷିଣ କାଲିଫନି4ଆର ଖରାଦେର ଦେ ହି ମଖୂ4 କଳା ଦେଟାପି  ହ�ି ଦେ ହି ମଖୂ4 କଳା ଦେପାଷାକଦେର  ବ�
ନି  କାଦେ� ବ ିଥିଲୁ,  �ାହାକ�
       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଦେନ ରଖିପାରିବା ଦେ ହି ଛା�ର୍ମାନଙ୍କ� ଉ� ୍ାହ�ି କର�ଥିଲୁ         । ମୁଁ� ଗରମଦେର ଜ�ୁଥିଲି। ମୁଁ� ଉ�ତ୍ାପକ� ଘୃଣା କଦେର।

                  ଏହା  ମାପ�୍ ଦେହଲା ଓ ମୁଁ� ଦେମା କା�4୍ୟା�ୟକ� ଦେ
ୌଡି଼ଗଲି ଏବଂ ମୁଁ� ଦେମାର ଦେପାଷାକ ଏବଂ ଦେଟାପି ଦେନଇ ଗନ୍ଧକପ4ୂର ଗ�ଲିଦେର ରଖିଲି, 
  ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଏହା ଥିଲା,           ଆଉ ମୁଁ� ଏଦେବ ଘରକ� �ାଇ ଗ୍ରୀଷମ୍ ଛ� ଟି ଆରମଭ୍ କରିବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଲି;     ପ�ଣି ମୟ୍ାଟ୍ 
ୱ୍ାରଦେର
       ଦେ
ଖାଦେ
ଦେଲ ଏବଂ ଦେ  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର କଥା ଦେହବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଦେଲ       । ମୁଁ�  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର କଥାବା�୍4ତା କରିବାକ� ଚାହୁଁ�ନଥିଲି,   କିନ୍�� ମୁଁ�

 କଥା ଦେହଲି           । ତାଙ୍କ ମ�ଖର� ଅଦେନକଗ�ଡି଼ଏ ପର୍ଶନ୍ ବାହାରିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ� ଜାଣିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କଲି,   ଦେ ଦେକଉୁଁଆଦେଡ �ାଉଅଛନ୍�ି?  ଦେ 
 ଦେକଉୁଁଆଦେଡ �ାଉଥିଦେଲ,  ତାହା ଦେହଲା,  “           ବ�୍4�ମାନ ଦେମାଦେ� ପ�ନବ4ାର କ�ହନ୍�� କାହିଁକି ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଶା �୍ର୍

 ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଆ ିଛ?ି”    ମୁଁ� ଦେକବ� ଭାବି ପାରିଥିଲି, “ମୟ୍ାଟ,୍          �� ଦେମ କାହିଁକି ଚାରି ବଷ4 ପଦୂେବ4 ଏହି ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିଲ ନାହିଁ
              ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ମର ଚାରିପାଖଦେର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ �� ମର ବନ୍ଧ�ମାଦେନ ଥିଦେଲ �ାହା �� ମକ� ଏହି ଶିକ୍ଷା
ାନ ମାଧୟ୍ମଦେର ଚିନ୍ତା

  କରିବାଦେର  ାହା�ୟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ଦେ�?”

   କିନ୍��  ନ୍ା�ଦେକା��୍ରଦେର କିଛି ଘଟିଥିଲା,              ଏହା ଜାଣି ଦେ ବା �୍ବ ଜଗ�କ� �ାଉଥିଦେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦେମୌ�ିକ ଧାରଣା
   ଆହ୍ୱାନ ଦେ
ବାକ� ଆରମଭ୍ କର�ଥିଲା,      ଏବଂ ଦେ ହତାଶ ଓ ଭୟଭୀ� ଦେହଦେଲ           । ଦେ ଜାଣି ନଥିଦେଲ ଦେ� ଦେ କାହିଁକି ବାଇବଲ  �ୟ୍

  ଦେବାଲି ବିଶୱ୍ା କରିଥିଦେଲ।

       ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ପର୍ଦେ�ୟ୍ଦେକ ଦେ ହି ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିବା         । ଏହା ଏକ  ାଧାରଣ ଅନୁଭ�ିୂ ଅଦେଟ। ଏହା ବା �୍ବଦେର
        ଏକ ଆବଶୟ୍କୀୟ ଓ  � ଥ୍ ପର୍ଶନ୍ ଅଦେଟ। �ୀମଥି କାହିଁକି,         ମୁଁ� କାହିଁକି ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ଖର� ଆ ିଛ?ି 

         କାରଣ �
ି �� ଦେମ ନଜି ପାଇୁଁ ଏହି ପର୍ଶନ୍ ଉଠାନ୍�ି ନାହିଁ,       �
ି �� ଦେମ ନଜି  ି
ଧ୍ାନ୍�ଦେର ଆ ନାହିଁ,    ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ବା �୍ବଦେର
             ଦେକଦେବ ଦେହଦେଲ ବିଶୱ୍ା କରିଦେବ ନାହିଁ ଦେ� ଶା �୍ର୍  �ୟ୍ ଅଦେଟ ଓ  ବ�ଠାର� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର,     �� ଦେମ କ
ାପି  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ

      ରଦୂେପ ଧମ4 ଶା �୍ର୍ ବିଶୱ୍ା କରିଦେବ ନାହିଁ           । �� ଦେମ �� ମର ପିତାମାତା ଏବଂ �� ମର ରବିବାର ବି
ୟ୍ା�ୟର ଶିକ୍ଷକମାଦେନ କିମବ୍ା
                ପର୍ଭ� ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ� ତାହାଙ୍କ ନକିଟକ� �� ମକ� ଆକଷି4� କରିବାକ� ବୟ୍ବହାର କଦେଲ ଦେ ମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ଓ ଧାରଣାକ� ଅଧିକାର

  କରି ପାରିଦେବ ନାହିଁ।

      �� ଦେମ କାହିଁକି ଭାବ ଦେ� ଶା �୍ର୍  �ୟ୍ ଅଦେଟ? ଠକ୍ି,           ଏହା �ିବା ପାଇୁଁ ଏକ ଗମନ ପର୍କ୍ରିୟା ଅଦେଟ କାରଣ ଦେ ହି ପର୍ଶନ୍ର
      ଦେକଦେ�କ  ଦେବ4ା��୍ମ ଉ��୍ର ଏହି ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶଦେର ଅଛ।ି

              ଏହାର ଦେଗାଟିଏ ଉ��୍ର ଦେହଉଛି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପାଉଲ �ୀମଥିଙ୍କ� ମଦେନ ପକାଇ 
ଅିନ୍�ି ଦେ� �� ଦେମ ବାଲ୍ୟକଲଠାର�  � ମାଚାରର
            �ୟ୍ତା ଶିଖିଅଛ ଏବଂ �� ଦେମ ବିଶୱ୍ା କର�ଥିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା �� ମକ� ଏହି ଶିକ୍ଷା 
ଆିଗଲା     । ମୁଁ� ଶା �୍ର୍ ବିଶୱ୍ା 
                 କରିବାର ଦେଗାଟିଏ କାରଣ ଦେହଉଛି ଦେ� ଏହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ। ମୁଁ� ଦେ ହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେମାଦେ� ଶିକ୍ଷା

     ଦେ
ଦେଲ ଦେ� ବାଇବଲ  �ୟ୍ ଅଦେଟ;                ପ�ଣି �ୀମଥିଙ୍କର ଜଦେଣ ମହାନ୍ ମାତା ଓ ମାତାମହୀ ଥିଦେଲ ଆଉ ପାଉଲ ତାହାଙ୍କ ଜଦେଣ
   ମହାନ ଆ�ମି୍କ ପିତା ଥିଦେଲ               । ଏହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଦେ ବିଶୱ୍ା କର�ଥିଦେଲ ଦେ�ଣ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ କହଦିେଲ ଦେ� ଧମ4

         ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ଖର� ଆ ିଛି ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କଦେଲ।

  ମୁଁ� ଦେମାର ଝିଅ,      କିଦେରଷଦ୍େଟନ  ହ�ି କଥାବା�୍4ତା କର�ଥିବାର  ମ୍ରଣ କଦେର,          ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� କିଦେରଷଦ୍େଟନ ପର୍ାୟ ୧୦ ବଷ4 ଥିଦେଲ ଦେ 
        ଆ ିଥିଦେଲ ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଥଦେର କଥାବା�୍4ତା କର�ଥିବା ଦେବଦେ� ମୁଁ� କହଲିି, “କିଦେରଷଦ୍େଟନ,      �� ଦେମ କାହିଁକି ବାଇବଲ  �ୟ୍ ଦେବାଲି

 ବିଶୱ୍ା କର?”               ଆଉ ଦେ ଦେମା ଆଡକ� ଦେ
ଖିଦେଲ ଓ ଆଖି ବ� ଜିଦେଲ ନାହିଁ ବରଂ ଦେ କହଦିେଲ, “       ’କାରଣ �� ଦେମ ଓ ମାତା ବିଶବ୍ା କର  ।
  ପ�ଣି ମୁଁ� ଭାବିଲି,   କି ମହାନ ଉ��୍ର,           
ଶ ବଷ4ର ପିଲା ପାଇୁଁ କି ଏକ ଅବିଶୱ୍ା ନୀୟ ଗଭୀର ଓ ଅଗାଧ ଉ��୍ର    । କାରଣ

       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶବ୍ା କରିବାର ତାହା ଦେହଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟ�ମ କାରଣ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?

         ଅଦେନକ ମା ପଦୂେବ4 ଟାଇଲର୍ ଆ ିଥିଦେଲ ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କଥାବା�୍4ତା କର�ଥିଲୁ      । ଟାଇଲର୍ ବ�୍4�ମାନ ୧୫ ବଷ4ର ଅଦେଟ,  ଏବଂ
   ଟାଇଲର୍ ବ�୍4�ମାନ କଥାଟିକ� ଆଣିଦେଲ,  ଦେ କହଦିେଲ, “  �� ଦେମ ଜାଣ,          ମୁଁ� ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେହଲି କାରଣ ମୁଁ� �� ମକ� ଓ ମାଙ୍କ ଉପଦେର

 ବିଶୱ୍ା କଲି                 । ଏହା ପରିବାର ଅଦେଟ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ମୁଁ� ବଢ଼ି଼ଥିଲି ଏବଂ ଏହା ଉ��୍ମ ଅଥ4 ଦେ
ଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ� ଦେମାର ଦେଲାକମାନଙ୍କ�
 ”   ବିଶୱ୍ା କଲି। କିନ୍�� ଦେ କହଦିେଲ,           “  ମୁଁ� ନଶିଚି୍� ଦେହବାର ଦେ ାପାନ ଦେ
ଇ ବା �୍ବଦେର �ିବାକ� ଆବଶୟ୍କ କଦେର ଦେ� ବିଶୱ୍ା 

  ଦେହଉଛି ଦେମାର ବିଶୱ୍ା ,            ଏବଂ ମୁଁ�  ର� ଭାବଦେର କିଛି ବିଶୱ୍ା କଦେର ନାହିଁ କାରଣ �� ଦେମ ଦେମାଦେ� କହଲି ”  । ମୁଁ� ଗଲି, “   ଆଚଛ୍ା ତାହା
  ପର୍କୃ�ଦେର  �ୟ୍ ଅଦେଟ, ଟାଇଲର୍     ”         । ଏହା ପର୍କୃ�ଦେର  �ୟ୍ ଅଦେଟ। ଜଦେଣ ୧୫ ବଷ4 ବୟ କ୍ଙ୍କ ପାଇୁଁ କି ଅଗାଧ ବକ୍�ବୟ୍।

         ଦେ�ଣ� �ୀମଥି ଓ ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ଶା �୍ର୍  �ୟ୍ ଅଦେଟ,          କିନ୍�� କିଛି ମା�ର୍ାଦେର ଜଗି ରହଥିିବା ଅଥ4ଦେର ମୁଁ� ପର୍ଥମ କାରଣ
ଦେ
ଲି               । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ଏହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ କାରଣ ଆମକ� ଶା �୍ର୍ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଇଥିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ�
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   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର�। �ଥାପି,   ବୟ କ୍ଙ୍କ ପାଇୁଁ ନୁଦେହୁଁ,       ପିଲାଙ୍କ ପାଇୁଁ ଏହା ଏକ ମହାନ ଉ��୍ର ଅଦେଟ    । ପାଉଲ 
ୱି୍�ୀୟ
               କାରଣ 
ଅିନ୍�ି ଦେ� �ୀମଥି କାହିଁକି ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ଖର� ଆ ିଛି ଦେବାଲି ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି। ଏହା ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟଦେର

 ଲୁକ୍କାୟି� ଦେହାଇଅଛ,ି “     
ୃଢ଼଼ ଭାବଦେର ବିଶୱ୍ା କରା�ାଇଛି ”       “  । ପାଉଲ �ୀମଥଙ୍ିକ� �ାହା କହଅୁଛନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ଜୀବନର
          ଅନୁଭ�ିୂ  ମୟଦେର �� ଦେମ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାଦେବ ବିଶୱ୍ା କରିଅଛ ଦେ� ଶା �୍ର୍  �ୟ୍ ଅଦେଟ;    ବାଇବଲଦେର ପର୍କାଶି�  �ୟ୍କ� �� ମଦ୍େଭ

           ବଞଚ୍ାଇଅଛ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଶିଚି୍� କରିଅଛି ଦେ� ଶା �୍ର୍ �ାହା କଦେହ ତାହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ ”  । ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,   ଶା �୍ର୍ ନଜିକ�
 ବିଧି ି
ଧ୍ କଦେର             । ଏହା ପବି�ର୍ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା କରା�ାଉଅଛ।ି କିନ୍�� ଏହା ଦେ�ପରି �ୀଶ� �ିହ
ୁୀମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି, “  �
ି

    �� ଦେମ ଏହା ବିଶୱ୍ା କରିପାରିବ ନାହିଁ,      ଦେ�ଦେବ ଦେମାର କା�4୍ୟର ଆଧାରଦେର ବିଶୱ୍ା କର ”  । ଅନ୍ୟ ଶବ
୍ଦେର,  ଶା �୍ର୍ଦେର ଆ�ମ୍-
 ଦେବୈଧତା ଚାଲୁଅଛ।ି

                    ଏହା ଏକ ଧାରଣା ଅଦେଟ ଦେ� �� ଦେମ ଦେ�ପରି ଜୀବନ ଦେ
ଇ ଗ�ି କର�ଛ ଏବଂ �� ଦେମ ଏହି ଚମ�କ୍ାର ପ� �୍କଦେର �ାହା ପଢ଼଼ ତାହା
      ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ �� ଦେମ ଏହାକ� ଅଭୟ୍ା କର,        �
ଓି ଏହା �� ମ ପାଇୁଁ କିଛି ଅଥ4 କଦେର ନାହିଁ,       ଏହା ପଣୂ୍4ଣ ବୃ��୍କ� ଆଦେ ଏବଂ �� ଦେମ

  “   ହ
ୃୟଙ୍ଗମ କର �� ଦେମ ଜାଣ କଣ?,       ମୁଁ� ଏକ ପର୍କାର ଭାବିଲି ଏହା ଭ�ଲ୍ ଥିଲା,       କିନ୍�� ଏହା ଦେମା ଜୀବନର ଅନୁଭ�ିୂଦେର ପର୍ମାଣି�
    ଦେହାଇଅଛି ଦେ� ଏହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ ”              । ଏବଂ ଏହପିରି ଭାବଦେର �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାଦେବ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ଶା �୍ର୍  �ୟ୍

ଅଦେଟ।

   ଦେମାର ନଜି ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଅଭିଜ୍ଞତାଦେର,        ଶା �୍ର୍ ଦେମାଦେ� ଦେକଦେବ ବି �ଦେ� ପଡିବାକ� ଦେ
ଇ ନାହିଁ        । ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ� �ଥାପି କିଛି  �ୟ୍ ଅଛି
      �ାହାକି କା�4ୟ୍ କରିବାକ� ଅଧିକ  ମୟ ଦେନବାକ� �ାଉଅଛ,ି        ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ଶା �୍ର୍ର ଦେ ହି ଅଂଶଗ�ଡି଼କଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ

  ପର୍ଥଦେମ ଦେ ଗ�ଡିକ� ପଢ଼଼,   ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ �ାଅ, “     ବ�୍4�ମାନ ଦେ ଠାଦେର ଦେକୌଣ ି ଉପାୟ ନାହିଁ ”      । କିନ୍�� ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ�
  ଶା �୍ର୍  �ୟ୍ ଅଦେଟ,                ଦେ�ଣ� ମୁଁ� ଏହି କଠନି କଥାକ� ବିଶୱ୍ା କରିବି ଏବଂ ମୁଁ� ଏହାକ� କା�4ୟ୍ଦେର ଲଗାଇବି ଏବଂ ଦେମା ଜୀବନର
               ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେ ହି ବିଷୟଗ�ଡି଼କ  ବ4
ା ପଣୂ୍4ଣ ବୃ��୍କ� ଆଦେ ଏବଂ ଶା �୍ର୍ର ବା�୍4ତା ନଜିକ� ବିଧି ି
ଧ୍ କରିଅଛ।ି

 ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ,       ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ ଦେ� �� ମର �ାକ�ବ ୧:     ୨ ପ
 ଅଛି କି ନାହିଁ        । 
ୀଘ4  ମୟ ଧରି ଦେମାର ବାଇବଲ �ାକ�ବ ୧:   ୧ ପ
ର�
  �ାକ�ବ ୧ :    ୩ ପ
 କିମବ୍ା ୧:       ୪ ପ
କ� �ାଇଥଲିା କାରଣ �ାକ�ବ ୧ :      ୨ ପ
 ଏକ ନଦିେବ4ାଧ ପ
 ଅଦେଟ   “   । ଦେହ ଦେମାହର ଭାଇମାଦେନ, 

              �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ନାନା ପରୀକ୍ଷାଦେର ପରୀକ୍ଷି� ହଅୁ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ତାହା ବିଦେଶଷ ଆନନ୍
ର ବିଷୟ ଦେବାଲି ମଦେନ କର
     ପରୀକ୍ଷା ି
ଧ୍ ବିଶୱ୍ା ଦେ� ଦେଧୈ�4ୟ୍ ଉ�ପ୍ନ କଦେର,   ଏହା � ଜାଣିଅଛ         । ଆଉ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ପରି ଦେକାଣ ି ବିଷୟଦେର ଉଣା ନ

    ପଡି  ି
ଧ୍ ଓ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ହଅୁ,       ଏଥିପାଇୁଁ ଦେଧୈ�4ୟ୍  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ କା�4ୟ୍  ାଧନ କର� ”  । ଆହାଃ ହୁଁ,  ଠକ୍ି �ାକ�ବ,   ଦେ�ପରି �� ଦେମ
    ବଲ୍କର ଚାରିଆଡ଼କ� କିଛି  ମୟ �ାଇଅଛ?    
�ଃଖ ମଧୟ୍ଦେର ଆନନ୍
 କର?  ହୁଁ ଠକ୍ି         । 
�ଇ ଝିଅ ମରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରନ୍�� ଏବଂ

’                  ତା ପଦେର ଦେ ହି ପ
ଟି ପଢ଼଼ ଏବଂ ଏହା  �ୟ୍ ଦେବାଲି ବିଶୱ୍ା କର। କିନ୍�� ରାଦେହଲଙ୍କ ମୃ� ଦେହବାର ୧୭ ବଷ4 ପଦେର,   ଦେରାଜ ମରିବାର
   ୧୮ ବଷ4 ପଦେର,        �
ବିା ଏହା ବାଇବଲର  ବ�ଠାର� ନଦିେବ4ାଧ ପ
 ଅଦେଟ,      ମୁଁ� ବ� ଦେଝ ଦେ� �ାକ�ବ  �ୟ୍ ଅଦେଟ,   ଜୀବନର ଅନୁଭ�ିୂଦେର ଏହା

  ନଜିକ� ବିଧିମାନ୍ୟ କଦେର          । ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ପ� �୍କ ନାହିଁ �ାହା ତାହା କଦେର,   ଆଦେ
ୌ ଦେକହି ନୁଦେହୁଁ।

  ଦେମାହର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁ ାଦେର,          ଏପରିକି �
ବିା ଦେମାର ଏପ�4୍ୟନ୍� ବହ�ୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି �ଥାପି,    ଶା �୍ର୍ ଦେମାଦେ� ଦେକଦେବ ଦେହଦେଲ
   ��କ� ପଡି଼ବାକ� ଦେ
ଇ ନାହିଁ                । ଆମକ� ଏହା ଗ୍ରହଣ କରି ଦେ ଠାଦେର ଥିବା  �ୟ୍ର ଅନ୍ୟ  ମ �୍ 
ାବି ବିର�
ଧ୍ଦେର କହବିାର ଅଛ।ି
                    ଜଗ� �ାହା କହଅୁଛି ତାହା ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଦେ
ଖ ଦେ� ଜଗ� �ାହା କଦେହ ତାହା  �ୟ୍ ଦେ�ଦେବ ଜଗ� �ାହା  �ୟ୍ ଦେବାଲି କ�ଦେହ

               ଦେ ଥିଦେର �� ଦେମ ଜୀବନ�ାପନ କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର ପ�ଣି ଏହା ଈଶୱ୍ର �ାହା କହନ୍�ି ତାହାଠାର� ଭିନ୍ନ ଅଦେଟ। ଏହା
   ଅନୁଦେ�ାଗକରିବାଦେର ବିଫ�ତାକ� ଜାରି ରଦେଖ,           �ୟ୍ ଦେବାଲି 
ାବି କର�ଥିବା ଜଗ�ର ବା�୍4ତା ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ୟକ�

      ବିଦେରାଧ କଦେର ଦେ ଦେ�ଦେବଦେଲ ଏହା  ବ4
ା ଭ�ଲ୍ କଦେର          । �� ଦେମ ଭାବ�ଥିବ କିଛି  ମୟ ପଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ପାଇବ� ,   �� ଦେମ ନୁଦେହୁଁ
କି?            ମୟ  ମୟଦେର ନଜିକ� ପର୍ତାରଣା କରି �� ଦେମ ନରିାଶ ହଅୁ ନାହିଁ କି?

    ମୁଁ� ଗ�କାଲି ଏକ ବିପରି� -      ାଂ କୃ୍�ିକ ଦେ ବା କା�4ୟ୍ଦେର ନଦିେୟାଜି� ଦେହଲି          । ମୁଁ� ଡାକକ� ଗଲି। ବାଃ ମୁଁ� ମଣଡ୍�ୀକ� ପ ନ୍
 କଦେର।
 ନରିାପ
। ମନୁଷୟ୍,  ଜଗ� ରହ ୟ୍ମୟ!               ମୁଁ� ବ ି ପଡିଲି ଓ ଏକ ପର୍ଚାର ପ�ର୍ ଦେମା ଆଖିଦେର ପଡିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ� ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର
                ମ �୍କକ� ଶୀଘ୍ର ବ�ଲାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ କାମ ପର୍କ୍ରିୟାର ପର୍�ୟ୍କ୍ଷ

 ଚି�ର୍ଣ ଥିଲା                । ଏହା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ କାମ ପର୍କ୍ରିୟାର ପର୍�ୟ୍କ୍ଷ ଚି�ର୍ଣ ଥିଲା। ଏବଂ ଏହା ଏଦେବ ଦେମା  ମ୍ୃ�ିଦେର ଅନ୍�ଃ ଥ୍ାପି�
     ଦେହଲା। ମୁଁ� ଦେଶଷ ଥର ଡାକକ� �ାଏ।

      କାମ ପର୍କ୍ରିୟାର ପର୍�ୟ୍କ୍ଷ ଚି�ର୍ଣ ଦେ
ଖିବାଦେର �� ମର ଅଭିଜ୍ଞତାଦେର,     ଦେକଦେବ �� ଦେମ ପଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର,   ଗଭୀର ଭାବଦେର
   ନ୍�� ଷଟ୍ ଦେହାଇଅଛ କି?   “ଉ��୍ର ଦେହଉଛି ନା ”   । ଦେ ଥିପାଇୁଁ ବାଇବଲ କଦେହ, “       ଏପରକି ବୟ୍ଭିଚାରର ଏକ  ଚୂନା ମଧୟ୍ 
ଅିନ୍��

ନାହିଁ ”    । ପ�ଣି ଜୀବନର ଅନୁଭ�ିୂଦେର,      କାମ ପର୍କ୍ରିୟାର ପର୍�ୟ୍କ୍ଷ ଚି�ର୍ଣଏକ ମିଥୟ୍ା ଅଦେଟ     । ପ�ଣି ବାଇବଲ  �ୟ୍ ଅଦେଟ, 
    ଦେ ଥିପାଇୁଁ ମୁଁ� ଏହାକ� ବିଶୱ୍ା କଦେର       । ଏହା ଜୀବନର ଅନୁଭ�ିୂଦେର ନଜିକ� ବିଧି ି
ଧ୍ କଦେର।

          ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଦେନକ କାରଣ ଅଛି ପ�ଣି ମୁଁ� ଏହାକ� �ିନି ନମବ୍ରଦେର ରଖିବାକ� �ାଉଅଛ,ି    ଆଉ ଏହା ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଅଦେଟ    । ଏହା ମତାମ�
ଅଦେଟ,     ଏହା ଧମ4 ଶା �୍ର୍  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ନୁଦେହୁଁ;       କିନ୍�� ମୁଁ� ଭାବିଲି ଏହା କହବିାକ� ଜର�ରୀ ଥିଲା          । ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ମଧୟ୍ ଅଛି ଦେ� ମୁଁ�

     ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଶା �୍ର୍  �ୟ୍ ଅଦେଟ,     ଏହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ଖର� ଆ ିଛି ଅଥ4ା�,    ଏହା ଭାବ ପର୍କାଶ କଦେର    । ଏହି ଜଗ�ର
           ମିଥୟ୍ା ବ�କ� ବିଶୱ୍ା କରିବା ଅଦେପକ୍ଷା ଶା �୍ର୍ର ବା�୍4ତାକ� ବିଶୱ୍ା କରିବା ଅଧିକ ��କ୍�ି��କ୍� ଅଦେଟ।
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      ଜୀବନର ଦେକଦେ�କ ପର୍ମ�ଖ ପର୍ଶନ୍ ମହୂ ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ପା� କରନ୍��      । ଉ�ପ୍��ି୍ ମହୂର ପର୍ଶନ୍ ମହୂ ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
             ଦେକଉୁଁଠାର� ଉ�ପ୍ନ �ହିଁ ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ପା� କରନ୍�� । �� ଦେମ ଚାହୁଁ�ଥିବା  ମ �୍ ମହା ବି ଦ୍େଫାରଣ  ି
ଧ୍ାନ୍�କ� �� ଦେମ �ାଇପାର, କିନ୍��

        ମହା ବି ଦ୍େଫାରଣ  ି
ଧ୍ାନ୍�କ� କିଛି ବିଷୟ  ହ�ି ଆରମଭ୍ କରିବାର ଥିଲା   ’   । ଏହା କ ଣ ଆରମଭ୍ କଲା?   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକଉୁଁଠାର�
ଆ ିଲୁ?      �� ଦେମ ଆମର ଉ�ପ୍��ି୍ କିପରି ବୟ୍ାଖୟ୍ା କରିବ?      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ନକ୍ଷ�ର୍ପ�ଞଜ୍ ମହୂର ଚି�ର୍ଗ�ଡିକ ପର୍�ି

              
ୃଷଟି୍ପା� କର କିମବ୍ା ଦେକାଷ ମହୂର ଚି�ର୍ଗ�ଡିକ ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ପା� କର କିମବ୍ା ପବ4� ଉପଦେର ଥିବା ବୃକ୍ଷଗ�ଡିକର ଦେ ୌନ୍
�4୍ୟ
                 ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ପା� କର ପ�ଣି  ବ� ଆଦେଡ �� ଦେମ ଦେ
ଖ�ଥିବା ତାହାର ପରିକ�ପ୍ନା ଦେ
ଖ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହି ଜଗ�ଦେର ପରିକ�ପ୍ନାର

    ରପୂାକୃ�ି ଦେଚଦେହରା କିପରି ବୟ୍ାଖ୍ୟା କରିବ?            ��କ୍�ି ପାଇୁଁ  � ଦେବାଲି 
ାବି କର�ଥିବା ଜଦେଣ କଲ୍ପନାକାରୀ ବୟ୍�ୀ� �� ଦେମ ଏହାକ�
  କିପରି ବୟ୍ାଖ୍ୟା କରିବ?     �� ଦେମ କିପରି ବିଷୟ ବ�କ� ଦେ
ଖି ପାରିବ,         ଦେ�ପରି ଉ��୍ମ ବିଷୟର ଧାରଣା ଅଛି ଓ ଦେ ୌନ୍
�4ୟ୍ର ଧାରଣା

ଅଛ?ି      �� ଦେମ ଏହି ବିଷୟଗ�ଡିକ� କିପରି ବୟ୍ାଖ୍ୟା କରିବ?       ଶା �୍ର୍ର ବୟ୍ାଖ୍ୟା ଦେକବ� ଦେମା ପାଇୁଁ ଅଥ4ପଣୂ୍4ଣ     । ଈଶୱ୍ର ଏହା
                  କଦେଲ। �ାହା ଉ��୍ମ ଦେ ହି ବିଷୟର ଏକ ବ�ଝାମଣା ଈଶୱ୍ର ଦେମା ଠାଦେର ରଖିଦେଲ। �ାହା  �ନ୍
ର ଦେ ହି ବିଷୟର ଏକ ବ�ଝାମଣା

               ଈଶୱ୍ର ଦେମା ଠାଦେର ରଖିଦେଲ। ତାହାଙ୍କ� ଉପା ନା କରିବାକ� ଏକ ଇଚଛ୍ା ଦେ ଦେମାଠାଦେର ରଖିଦେଲ।  ଙ୍ଗୀ� ମନୁଷୟ୍ର ପର୍ାଣକ�
  କାହିଁକି ଗ�ି କରାଏ? “ଆଚଛ୍ା,             ଏହା ଦେହଉଛି ଏକ ପର୍କାରର ବିବ�୍4�ନଶୀ� ମ� ଦେଫଣ କିପରି ମିଶରି୍� ଦେହଲା ପ�ଣି ହଠା� DNA 
  ……”  ଗଠ�ି ଦେହଲା ମଖୂ4ତା ମଖୂ4ତା!             ଙ୍ଗୀ�କ� ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିବାକ� ଈଶୱ୍ର ଦେମା ହ
ୃୟଦେର କ୍ଷମତା ରଖିଦେଲ କାରଣ ଏହା

           ବିନା ମୁଁ� ଦେ�ପରି କରିବା ଉଚି� ଦେ ପରି ପର୍ଶଂ ା କରିବାକ� ଚା�ନା ପାଇ ନ ଥାନ୍�ି।

               ଏହ ିବ� ଶା �୍ର୍ର ଉ��୍ର ଅଦେଟ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ଅଦେପକ୍ଷା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଅଧିକ ଅଥ4 ପର୍
ାନ କଦେର  ।
             ଶା �୍ର୍ ଐ�ିହା ିକ ଭାବଦେର  ଠକ୍ି ଅଦେଟ। ଏହା ଆଭୟ୍ନ୍�ରୀଣ ଭାବଦେର  � ଙ୍ଗ� ଅଦେଟ। ଏହା  ଫ� ଦେହାଇଥିବା

            ଭବିଷୟ୍
ବାଣୀଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ। ଏହା ଦେକବ� ଦେମା ପାଇୁଁ ଅଥ4ପଣୂ୍4ଣ। ପ�ଣି ଏ ବ�  ହ�ି ବନ୍ଧା ଦେହାଇଛ,ି    ଏହା ଦେହଉଛି ଦେ�
         ମହମମ୍
ଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା �ୀଶ� ଦେମା ପାଇୁଁ ଅଧିକ ଉ��୍ମ ଅଥ4 ପର୍
ାନ କରନ୍�ି        । �ଦେ ଫ  ମି୍ଥଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା �ୀଶ� ଦେମା ପାଇୁଁ

                 ଅଧିକ ଉ��୍ମ ଅଥ4 ପର୍
ାନ କରନ୍�ି। ଦେମରି ଦେବକର୍ ଏଡି ଅଦେପକ୍ଷା �ୀଶ� ଦେମା ପାଇୁଁ ଅଧିକ ଉ��୍ମ ଅଥ4 ପର୍
ାନ କରନ୍�ି।
           ଶା �୍ର୍ ଦେହଉଛି ଏହି �ୀଶ�ଙ୍କ କାହାଣୀ �ିଏ ଦେମା ପାଇୁଁ ଅଥ4ପଣୂ୍4ଣ। ଦେ�ଣ� �ିନି ନମବ୍ର,       ଦେମାର ମତାମ� ଓ ମୁଁ� ଶା �୍ର୍କ� ବିଶୱ୍ା 
         କରିବାର ଦେଗାଟିଏ କାରଣ ଦେହଉଛି ଦେ� ଏହା ଦେକବ� ଦେମା ପାଇୁଁ ଅଥ4ପଣୂ୍4ଣ;         ପ�ଣି ମୁଁ� ଏହାର ନକିଟବ�୍4�ୀ ଆଉ ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ

 ପାଇପାଦେର ନାହିଁ।

 ଚ�� ଥ4 ନମବ୍ର,             ଏବଂ ଏହା ଦେହଉଛି ମୁଁ� ଭାବ�ଥିବା କିଛି ବିଷୟ �ାହା ଏହି ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶଦେର ମଧୟ୍ ଅନ୍�ନି4ହ�ି ଅଛ,ି    ମୁଁ� କାହିଁକି ବିଶୱ୍ା 
କଦେର,        �ୀମଥି କାହିଁକି ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ� ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମଖୂର�? ପରିଦେଶଷଦେର,    �ୀମଥି ଏହା ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି  ।
ପରିଦେଶଷଦେର,          �ୀମଥି ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ� ପାଉଲ �ାହା କହଅୁଛନ୍�ି ତାହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ  । ପରିଦେଶଷଦେର,    �ୀମଥି ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି

     ଦେ� ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ଖର� ନଗି4� ହଏୁ;  ଏବଂ ଦେଶଷଦେର, ମୁଁ�,           ଦେମାର ପିଲାମାଦେନ ଓ ଦେମା ପରିବାର ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ଶା �୍ର୍
 ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଆ ିଅଛ।ି

       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାଇବଲ ପଢ଼� ,     ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରବ
ଶ�ଣ�      । 
ୟାକରି ଏହାକ� ��ନ୍ପବୂ4କ ଶ�ଣନ୍�� ,        ଏହା ଦେ�ଦେକୌଣ ି ଓ  ମ �୍ ବିଶୱ୍ା ପର୍ଣା�ୀଦେର  �ୟ୍ ଅଦେଟ:   ଏହା ଚରମ

    ବା �୍ବତାର ଗ�ର��ୱ୍ତା ପର୍ମାଣ କରିବା ଅ ମଭ୍ବ        । �� ଦେମ କାହା  ହ�ି କଥାବା�୍4ତା ଦେହଉନ କାହିଁକି,   ଆ �ି୍କମାଦେନ କିମବ୍ା
ନା �ି୍କମାଦେନ,    ଧମ4ନରିଦେପକ୍ଷ ବା ଆଧୟ୍ା�ମି୍କ ଦେଲାକମାଦେନ,     “ ”  ପରିଦେଶଷଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ଏକ ବିଶୱ୍ା ନଷିପ୍��ି୍

                ଦେନଇଥାଉ କାରଣ �� ଦେମ ଏଥିର� ଦେକୌଣ ି ପର୍ମାଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ବିଶୱ୍ା ବିନା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�  ନ୍ଦେତାଷ କରିବା
 ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ           । ଈଶୱ୍ର ପର୍ମାଣି� ଦେହବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି ନାହିଁ। ଦେ ବିଶୱ୍ା କରା �ିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି।

          ଦେଭୌ�ିକବା
ୀମାଦେନ ଏପରି ଦେଲାକ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ କହନ୍�ି ଦେ� ଇନ୍
ରି୍ୟ ଜଗ� ବାହାଦେର କିଛି ନାହିଁ;    କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ�ଥିବା
  ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ପର୍ଭାବ ପାଇୁଁ,        ଦେ ହି ପର୍ଭାବର କାରଣ ନଦିେଜ ଇନ୍
ରି୍ୟ ଜଗ� ଭି�ଦେର ଅଦେଟ        । ଆଦେ
ୌ ଆଧୟ୍ା�ମି୍କ କିଛି ନାହିଁ।

  ଏହା ପର୍ମାଣ କର!      ଉଚଚ୍ ବି
ୟ୍ା�ୟର ଶିକ୍ଷକମାଦେନ ଏହାକ� ପର୍ମାଣ କରନ୍��         । ପର୍ମାଣ କର ଦେ� ଇନ୍
ରି୍ୟ ଜଗ� ବାହାଦେର
          “ ”  କିଛି ନାହିଁ। ଦେ ମାଦେନ ଏହା କରିପାରିଦେବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଏକ ବିଶୱ୍ା  ଥ୍ି�ି ଅଦେଟ।

ବିବ�୍4�ନବା
ୀମାଦେନ,       ଓ ଏହାର ଚ�� 
୍4
ଗିଦେର ଥିବା ଦେ ମାନଙ୍କର ଧମ4ର,     ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ଦେକୌଣ ି  ନ୍ଦେ
ହ ନାହିଁ,    ଏହା ଏକ ଶ�
ଧ୍
   ଧମ4 �ାହା ବିବ�୍4�ନକ� ଦେଘଦେର,     ଦେ ମାଦେନ ଚରମ ବା �୍ବତାକ� ଉ��୍ର ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି,     କିନ୍�� ଉ��୍ର ମହୂ ଦେକବ� ବିଶୱ୍ା 

  ଉପଦେର ଆଧାରି� ଅଦେଟ            । ଦେ ମାଦେନ ଏହାକ� ଅ ୱ୍ୀକାର କରିଦେବ। ପର୍ମାଣ ଦେକଉୁଁଠାଦେର ଅଛି ଦେ ମାନଙ୍କ� ପଚାର। ପର୍ମାଣ
                 ଦେକଉୁଁଠାଦେର ଅଛି ଦେ� 
�ଇ ନୟି�� ବଷ4ର� ଅଧିକ  ମୟ ମଧୟ୍ଦେର ଘା ର ଏକ ଅଂଶ �ାହା ଛଅ ଇଞଚ୍ ଉଚଚ୍କ� �ାଏ,   ତାହା 
ଶ

       ଫ� ଟର ଗଛଦେର ପରିଣ� ଦେହାଇ ବଞଚି୍ବା ନମିନ୍ଦେ� ନଷିପ୍�ି ଦେନଇପାଦେର?   ଏହା ପର୍ମାଣ କର!     �� ଦେମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏହା ଅ ମଭ୍ବ
ଅଦେଟ     । ବିବ�୍4�ନ ଏକ ବିଶୱ୍ା -   ଆଧାରି� ପର୍ଣା�ୀ ଅଦେଟ     । ଦେଭୌ�ିକବା
 ଏକ ବିଶୱ୍ା -   ଆଧାରି� ପର୍ଣା�ୀ ଅଦେଟ   ।

                ଧମ4ନରିଦେପକ୍ଷତା ଏକ ବିଶୱ୍ା ଆଧାରି� ପର୍ଣା�ୀ ଅଦେଟ। ମାନବବା
 ଏକ ବିଶୱ୍ା ଆଧାରି� ପର୍ଣା�ୀ ଅଦେଟ। ଦେ�ଣ� ଜୀବନର
  “  ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛି ଦେକଉୁଁ ବିଶୱ୍ା -       ଆଧାରି� ପର୍ଣା�ୀ ବା �୍ବତାକ�  ଦେବ4ା��୍ମ ଭାବଦେର ବୟ୍ାଖ୍ୟା କଦେର?”   ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର, 

      ଦେମାର ନା �ି୍କ ଦେହବା ପାଇୁଁ �ଦେଥଷଟ୍ ବିଶୱ୍ା ନାହିଁ            । ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କରିପାରିବି ନାହିଁ ଦେ� ଏହି ଜଗ� ନଦିେଜ ନଦିେଜ ପର୍ଣା�ୀବ
ଧ୍
                    ବିବ�୍4�ନ  ହ�ି  ଷୃଟି୍ ଦେହଲା ପ�ଣି ନଜି ଭି�ଦେର ଅଥ4 ଓ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ଏବଂ ଚରମ ନୟି�ି ଭାବନା  ଷୃଟି୍ କଲା କାରଣ ଏକ 
ନି ଏକ

                 ଚିକିଟା ମାଟି ଜଳାଶୟଦେର ଅମ�୍ ବ� ଏକାଠି ଦେହଲା। ମୁଁ� ଦେକବ� ଏହାକ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ନାହିଁ। ଜଦେଣ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେହବାକ� ଦେମାର
   ଦେକବ� �ଦେଥଷଟ୍ ବିଶୱ୍ା ଅଛ।ି
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         ମୁଁ� କୃ�ଜ୍ଞ ଦେ� ଦେମାର ମ �ି୍ଷକ୍କ� ଏକ ଥାକଦେର ରଖିବାକ� ପଡିବ ନାହିଁ        । ମୁଁ� କୃ�ଜ୍ଞ ଦେ�  ମଥ4ନ କର�ଥିବା ��କ୍�ି ଅଛ,ି  କିନ୍��
            ପରିଦେଶଷଦେର �ୀମଥି ଏବଂ ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ଖର� ନଗି4� ବାକ୍ୟ ଅଦେଟ      । ଏବଂ ମୁଁ� ଏଥିପାଇୁଁ ଦେକୌଣ ି

   କ୍ଷମା ପର୍ାଥ4ନା କଦେର ନାହିଁ।

୩.   ଦେ�ଦେହ�� ଧମ4ଶା �୍ର୍ ଈଶଵ୍ରନଶିଵ୍ ି�,      “ ”ଦେ�ଣ� ଏହା ଶା ନ ନମିନ୍ଦେ� ଉପକାରୀ

                 ପାଉଲ ଏହି ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ପ
ଦେର ଜାରି ରଖନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ କହନ୍�ି ଦେ� ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଅଦେଟ ଓ ଦେ�ଣ� ଏହା
“ ” ଉପକାରୀ ଅଦେଟ           ’     । ଏହା ନଶିୱ୍ ି�ର ମ�ବା
ର ଅଧିକାର��କ୍� ଅଂଶ ଅଦେଟ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କଣ କ ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଉ ଓ

              ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ଅନୁଦେ�ାଗ କର� ତାହା ନ
ି୍4ଧାରଣ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଏହା ଦେଗାଟିଏ ପଦେଟ ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍ ନମିନ୍ଦେ� ଉପକାରୀ
               ଅଦେଟ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ବିଶୱ୍ା କର� ତାହା ନ
ି୍4ଧାରଣ କରିବା ପ�ଣି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଭିନ୍ନ ଭାବଦେର ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ�

        ଂଦେଶାଧନ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଭି��ି୍ମ�ୂ ଦେହବାକ� ଶା �୍ର୍ 
ାବି କଦେର।

   ଜଗ� ବହବୁା
 ପର୍ଚାର କଦେର,      ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ� ଅଦେନକ ପଥ ଅଛ,ି    �� ଦେମ �ାହା କିଛି ତାହାଙ୍କ�/  ଏହାକ� କର   । ବାଇବଲ
କଦେହ, “  ମୁଁ� ପଥ,    �ୟ୍ ଓ ଜୀବନ,         ଦେମା ଦେ
ଇ ନ ଗଦେଲ ଦେକହି ପିତାଙ୍କ ନକିଟକ� �ାଏ ନାହିଁ ”    । ଧମ4ଶା �୍ର୍ ହିଁ ଦେକବ�

       ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ �ର୍�ଟିଗ�ଡି଼କ� ଅନୁଦେ�ାଗ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଆଧାର ଅଦେଟ।

         ମଣଡ୍�ୀ ଭି�ଦେର ଦେଲାକ ଅଛନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେ ହପିରି ଭର୍ାନ୍� ଶିକ୍ଷା 
ଅିନ୍�ି,       ଦେ ମାଦେନ ଶିକ୍ଷା 
ଅିନ୍�ି ଦେ�  ୱ୍ଗ4କ� �ିବା
     ନମିନ୍ଦେ� ଅବଶୟ୍ �� ମଭ୍କ� ବାପ�ି୍ଜି� ଦେହବାକ� ପଡିବ            । ଆମର ଶିକ୍ଷା ଓ ଆମର ଅନୁଦେ�ାଗ ନମିନ୍ଦେ� ଶା �୍ର୍ ଆମର ଅଧିକାର

        “       ଅଦେଟ ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହୁ ଦେ� ତାହା  �ୟ୍ ନୁଦେହୁଁ। କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହଦେର ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପରି�ର୍ାଣ ପାଇଅଛ; 
    ତାହା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନଜିଠାର� ଦେହାଇ ନାହିଁ,   ତାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ାନ,  କ୍ରିୟାକମ4ର� ନୁଦେହୁଁ,     ଦେ�ପରି ଦେକହି 
ପ4 ନ କଦେର।"  �ାହା

              ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଉ ଓ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଭର୍ାନ୍� ଭାବଦେର ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ� କିପରି ଅନୁଦେ�ାଗ କର� ଦେ 
    ମବ୍ନ୍ଧଦେର ଶା �୍ର୍ ଉପକାରୀ ଅଦେଟ।

  କିନ୍�� ଶା �୍ର୍ ଆଚରଣ, “       ”   ଂଦେଶାଧନ ଓ ଧାମି4କତା  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଶା ନ ନମିନ୍ଦେ� ମଧୟ୍ ଉପକାରୀ ଅଦେଟ     । ଏହା ବାଇବଲ ବିହୀନ
               ଆଚରଣର  ମମ୍�ଖୀନ ଦେହବାଦେର ଏବଂ ଧାମି4କ ଆଚରଣ ପର୍�ି ଆମକ� ଉ� ୍ାହ�ି କରିବାଦେର ଉପକାରୀ ଅଦେଟ। ଜଗ� କଦେହ , 

“ଉପ��କ୍� ”   । ଜଗ� କଦେହ, “     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା କର� ତାହା କର   ”  । ଡାକକ� ଆ । ପାଉଲ କହନ୍�ି, “    �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ନ
ି୍4ଦେ
ାଷ ଓ
           ଅମାୟିକ ଦେହାଇ ଏହି କ�ଟି� ଓ ବିପଥଗାମୀ ଵଂଶ ମଧୟ୍ଦେର ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ଅନନି୍
ନୀୟ  ନ୍ତାନ ନ୍��ି ହଅୁ,   ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର

        �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଧରି ଜଗ�ଦେର ଦେଜୟ୍ା�ି ଵ୍ରପୂ ପର୍କାଶ ପାଉଅଛ ” । (  ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୨: ୧୫)

  ଜଗ� କଦେହ , “   ପ୍ଶ4 କର ”  । ଜଗ� କଦେହ, “  ”ଆ ୱ୍ା
ନ କର    । ଜଗ� କଦେହ, “     ଅ�ିଆ ଗ
ାଦେର �� ମର ମ �୍କ ଲଗାଅ ” । ବାଇବଲ
କଦେହ, “   �ାହା �ାହା ପରି୍�ିଭାଜନ,      ମମ୍ାନଜନକ ଏବଂ ବିଶ�
ଧ୍ ଏବଂ  ଦେବ4ାକୃଷଟ୍,       ଦେ ହି ବିଷୟଗ�ଡି଼କ ଉପଦେର �� ମର ମନ  ଥ୍ାପନ
କର ”       । କାରଣ ଶା �୍ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�ଖର� ନଗି4� ହଏୁ,           ଏହା ଦେକବ�  �ୟ୍ ନୁଦେହୁଁ ମା�ର୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ବିଶୱ୍ା କର� ପ�ଣି

    ଆମଦ୍େଭମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ବୟ୍ବହାର କର�,     ତାହା ନମିନ୍ଦେ� ଅଧିକାର��କ୍� ଶବ
୍ ଅଦେଟ।

୪.     ଅନ୍�ିମ ଫଳାଫ� ଓ ପର୍ଦେୟାଗ

କ. ଦେ�ାଗ୍ୟ

   ’  ଏ ବ�ର ଅନ୍�ିମ ଫଳାଫ� କ ଣ ଅଦେଟ?     ପାଉଲ ୧୭ ପ
ଦେର  ମାପ�୍ କରନ୍�ି: “…     ଦେ�ପରି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଲାକ ଦେ�ାଗ୍ୟ
  ଦେହାଇପାରନ୍�ି [  ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,   ଦେ ଦେହାଇ ପାଦେର]         ମ �୍ ଉ��୍ମ କା�4ୟ୍ ନମିନ୍ଦେ�  � ଜଜି୍� ହଏୁ ”।

“   ”         ଦେହ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଲାକ ଜଦେଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବା�୍4ତାବାହକଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ପ�ରା�ନ ନୟିମ ପର୍କାଶନ ଅଦେଟ    । ଆଉ ଏଠାଦେର
      ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ପାଉଲ �ୀମଥିଙ୍କ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଜଦେଣ ଦେଲାକ,      ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଜଦେଣ ବା�୍4ତାବାହକ ଭାବଦେର ଚିନ୍ତା କର�ଅଛନ୍�ି, 

      ଏବଂ �ଥାପି ଦେ କଥା ପର୍ ଙ୍ଗଦେର ଦେ ଏହା,   ଜଡ଼ି�କରଣ 
ୱ୍ାରା କହଅୁଛନ୍�ି,   ଦେ�  ମ �୍ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ,   ପ�ର�ଷ ଏବଂ
      ମହଳିାମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�  ମାନ ଭାବଦେର ଏହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ।

          ମ �୍ ଉ��୍ମ କା�4୍ୟ ନମିନ୍ଦେ�  � ଜଜି୍� କରିବାକ� ଶା �୍ର୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ�ାଗ୍ୟ କରିଥାଏ    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣିବାକ�
                ଚାହୁଁ�ଥିବା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଦେଶଷ ଦେଛାଟ ଦେଛାଟ ବିଷୟ ଶା �୍ର୍ ଆମକ� କହି ନପାଦେର। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରହ ୟ୍ ବ� ଅଛି �ାହା ରହ ୟ୍
  ରହବିାକ� ଉ

୍ଷିଟ୍ ଅଦେଟ,   
ୱି୍�ୀୟ ବିବରଣ ୨୯:୨୯        । ପ�ଣି �ଥାପି ପରି�ର୍ାଣ ନମିନ୍ଦେ� ଶା �୍ର୍ �ଦେଥଷଟ୍ ଅଦେଟ;   ଏହା ଆମକ�

      ଶିକ୍ଷା 
ଏି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିପରି ପରି�ର୍ାଣ ପାଇବା      । ଶା �୍ର୍ ପବି�ର୍ୀକରଣ ପାଇୁଁ �ଦେଥଷଟ୍ ଅଦେଟ;    ଏହା ଆମଭ୍କ� ଦେକଉୁଁ
        ’      ଉ��୍ମ କା�4ୟ୍ କରିବାକ� ପଡିବ ତାହା ଦେ
ଖାଏ ପ�ଣି ତା ପଦେର ତାହା କରିବାକ� ଆମଭ୍କ�  କ୍ଷମ କଦେର।

ଖ. ପର୍ଦେୟାଗମାନ

        ଅଦେନକ ପର୍ଦେୟାଗମାନ ଅଛି �ାହା ଏହି ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ମଧୟ୍ର� ପର୍ �୍� � କରା�ାଇପାଦେର,   ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର,    କିନ୍�� ଦେ ଠାଦେର 
�ଇଟି
         ପର୍ୟାଗ ଅଛି �ାହା  ହ�ି ଆଜି  କାଦେ� ମୁଁ� ବନ୍
 କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ।
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୧. ଦେମାର,          �ୀମଥଙ୍ିକ ପରି  � ମାଚାର ପର୍ଚାର କରିବା ଛଡା ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ମଦେନାନୟନ ନାହିଁ   । ଅଧୟ୍ାୟ୪ :  ୨ ପ
, “  ବାକ୍ୟ
 ପର୍ଚାର କର;       ମୟଦେର କି ଅ ମୟଦେର ଦେ ଥିଦେର ଉ
ଦେ�ାଗୀ ହଅୁ ”        । ଦେକବ� ଦେମାର ଧାରଣା ବ� ପର୍ଚାର କରିବାର ଦେମାର ପ ନ୍


  ନାହିଁ। ଦେଗାଟିଏ ଅଥ4ଦେର,               ଉପଦେ
ଶ ପର୍ �୍� �ି କରିବା  ବ�ଠାର�  ର� କା�4୍ୟ ଅଦେଟ �ାହା ମୁଁ� କଦେର କାରଣ ଦେମାର  ପତ୍ାହର ପ�ରା
      କା�4ୟ୍ ମୁଁ� �ାହା ଭାବ�ଛି ତାହା ଜାଣିବା ନୁଦେହୁଁ;          ପତ୍ାହଟିର  ମଗ୍ର ବିଷୟ ଈଶୱ୍ର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� କହଥିିଦେଲ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ତାହା

 ବ� ଝିବା ଅଦେଟ       । ଦେମା ପାଇୁଁ ଉପଦେ
ଶ ପର୍ �୍� �ି  ହଜ ଅଦେଟ।

  ମୁଁ� ଦେମାର ଆ�ମ୍ା-     ାମଥ4ୟ୍ 
କ୍ଷତାର  ଦେବ4ା��୍ମ ନମିନ୍ଦେ�,   ବାକ୍ୟ ପର୍ଚାର କରିବି       । ମୁଁ� ଦେମାର ଧାରଣାକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ମାନ
           �୍ର ରଦୂେପ ରଖିବି ନାହିଁ। ମୁଁ� ଏକାଦେବଦେ� ଦେମାର ମତାମ� ପର୍କାଶ କରିପାରିବି,      କିନ୍�� ମୁଁ� ଦେ ଗ�ଡିକ� ଦେ ପରି ବୟ୍କ୍� କରିବି   । ଏବଂ

   �
ି ମୁଁ� ଭ�ଲ୍ କଦେର,    ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କ୍ଷମା ମାଗିବି             । ତାହା �� ମ ପର୍�ି ଦେମାର ପର୍�ିବ
ଧ୍ତା ଏବଂ ଏହି ପର୍ଚାର ମଞଚ୍ ପଛଦେର �� ମ
         ଆଗଦେର ଠଆି ଦେହାଇଥିବା ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ପର୍�ିବ
ଧ୍ତା ଅଦେଟ। �
ି ଦେ ମାଦେନ ବିଫ� ହଅୁନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ଦେ ମାନଙ୍କଠାର� ମ�କ୍�ି

      ପାଇବା ଆବଶୟ୍କ କାରଣ ଏହା ଏକ ଅବିନମିୟଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଦେଟ।

      ଦେମାର ପର୍�ିବ
ଧ୍ତା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପର୍ଚାର କରିବା ଅଦେଟ,      କିନ୍�� ଏହାକ�  ବ�  ମୟଦେର ପର୍ଚାର କରିବା,    ମୟଦେର କି
  ଅ ମୟଦେର ପର୍ଚାର କରିବା   । ଏହାର ଅଥ4,       ମୁଁ� ଏହା କହବିାକ� ଚାଦେହୁଁ କି ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ,       ଦେମାର ଦେକୌଣ ି ମଦେନାନୟନ ନାହିଁ କାରଣ ଦେ ଗ�ଡି଼କ

  ଦେମାର ବାକ୍ୟ ନୁଦେହୁଁ               । ମୁଁ� କାମ ପର୍କ୍ରିୟାର ପର୍�ୟ୍କ୍ଷ ଚି�ର୍ଣ ବିଷୟଦେର ବା�୍4ତାଳାପ କରିବାକ� ପ ନ୍
 କଦେର ନାହିଁ। ଏହା
              ପୀଡା
ାୟକ ଏବଂ ବିରକ୍�ିକର ଅଦେଟ ଏବଂ ମୁଁ� ଏହା କହବିା 
ୱ୍ାରା ଏପରିକି ମଧୟ୍ ଅଶ�ଚି ଅନୁଭବ କଦେର,     କିନ୍�� ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ�

                 ଦେମାଦେ� କରିବାକ� ପଡିବ କାରଣ କାମ�କତା ଶ�ଚିତା ଶା �୍ର୍ଦେର ଏକ ପର୍ାଥମିକ ଦେନୈ�ିକ ବିଷୟ ଅଦେଟ ଏବଂ ଏହା ଏକ  ମ ୟ୍ା ଅଦେଟ
        �ାହା  ମଗ୍ର  � ମାଚାର  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ମଣଡ୍�ୀଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ବୟ୍ାପ�୍ ଅଦେଟ         । ମୁଁ�  ଂଖ୍ୟା ଦେ
ଖିଅଛି ଏବଂ ମୁଁ� ମଖୂ4 ନୁଦେହୁଁ।

     ମୁଁ� ଏହା କହବିାକ� ପ ନ୍
 କଦେର ନାହିଁ,      “   କିନ୍�� ଦେମାଦେ� କରିବାକ� ପଡିବ କାରଣ ପର୍ଭ� ଏହା କହନ୍�ି ”।

 “   ”               କିନ୍��  ମୟଦେର କି ଅ ମୟଦେର ମଧୟ୍ �� ମକ� ପର୍ଦେୟାଗ କଦେର ଏବଂ ଦେମାଦେ� ଏହା ବାକ୍ୟ ପର୍ଚାର କରିବାକ� ପଡିବ �� ଦେମ ଏହା
    ଶ�ଣିବାକ� ଚାହୁଁ କି ନ ଚାହୁଁ,    ’କାରଣ ଅନୁମାନ କର କ ଣ,      ଦେମାର ଲକ୍ଷୟ୍ �� ମକ�  ନ୍�� ଷଟ୍ କରିବା ନୁଦେହୁଁ     । ଦେମାର ଲକ୍ଷୟ୍ �� ମର
               କଣ୍4ଣକ� ଅ�ୟ୍ନ୍� ଆନନ୍
�ି କରିବା ନୁଦେହୁଁ ଏବଂ �� ଦେମ ଶ�ଣିବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିବା ପର୍କାରର କଥା କହବିା ନୁଦେହୁଁ। ଦେମାର କାମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

    ’                ବାକ୍ୟ କହବିା ଅଦେଟ ଏବଂ ତା ପଦେର �� ଦେମ �ାହା କର ତାହା �� ମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର। ତାହା �� ମ ପାଇୁଁ ଦେମାର ପର୍�ିବ
ଧ୍ତା ଅଦେଟ
           ଏବଂ ଏହି ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ମଧୟ୍ର� ଏହା ଏକ  ପ୍ଷଟ୍ ପର୍ଦେୟାଗ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ।

   କିନ୍�� ମୁଁ� ଏକ ପୃଥକ,    
ୱି୍�ୀୟ ପର୍ଦେୟାଗ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ,      ଏବଂ ଏହା ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ ଭାବଦେର ପ�ର�ଷମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ      । ମୁଁ� ବ� ଦେଝ ଦେ�
“   ”    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଲାକ ପ�ର�ଷ ଏବଂ ମହଳିାଙ୍କ� ବ�ଝାଏ,        ଏବଂ ମୁଁ� ଏହି ମଣଡ୍�ୀଦେର ମହଳିା ଦେ ବା କା�4ୟ୍ଦେର ଆନନ୍
�ି,  ପର୍କୃ�ଦେର

 ଆନନ୍
�ି ଅଦେଟ            ’      । ମୁଁ� ଇଚଛ୍ା କଦେର �� ଦେମ ମଙ୍ଗ�ବାର  କାଦେ� ଏଠାଦେର ରହି ଏହି ଦେକାଠରୀଦେର କ ଣ ଘଟ� ଛି ଦେ
ଖନ୍�� । ଦେକୌଣ ି
      ଦେ ବାକା�4୍ୟଦେର ଅଭିବୃ
ଧ୍ି ପାଇୁଁ  ବ4
ା  ଥ୍ାନ ଅଛ,ି      କିନ୍�� ମୁଁ� ପ�ର�ଷମାନଙ୍କ� ଆହ୍ୱାନ ଦେ
ବାକ� ଚାଦେହୁଁ।

୨.  ପ�ର�ଷମାଦେନ:    ମୁଁ� �� ମକ� ଆହ୍ୱାନ କଦେର-   ବାକ୍ୟ ପର୍ଚାର କର          । ଦେହ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଲାକମାଦେନ ବାକ୍ୟ ପର୍ଚାର କର �� ମ ଗୃହର
               ମ�ଖୟ୍ ଦେହବାକ� �� ମକ� ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଇଛି ଏବଂ �� ଦେମ �� ମ ପରିବାରଦେର ବାକ୍ୟ ପର୍ଚାର କରିବା ଆବଶୟ୍କ। ଦେ ହଠିାଦେର ହିଁ

               ଶିଷୟ୍�ୱ୍ ଆରମଭ୍ ହଏୁ। ମୁଁ� ରା�ର୍ୀ ଦେଭାଜନଦେର ତାହାଙ୍କ ଉ�କୃ୍ଷଟ୍ତା ଦେଘଷଣା କରିବାକ� �� ମକ� ଆହ୍ୱାନ କଦେର �ିଏ �� ମକ�
            ଅନ୍ଧକାରର� ତାହାଙ୍କ ଆଶଚ୍�4୍ୟ ଆଦେଲାକକ� ଆହ୍ୱାନ କଦେଲ। ରା�ର୍ୀ ଦେଭାଜନ ଦେଟବ�ଲଦେର �� ଦେମ ତାହା କର�ଅଛ କି?   ମୁଁ� ରା�ର୍ୀ

    ଦେଭାଜନ ଦେଟବ�ଲଦେର ତାହା କର�ଅଛି କି?         �� ଦେମ �� ମର ପିଲାମାନଙ୍କ� �� ମର ଭକ୍�ି ଦେ
ଖିବା ପାଇୁଁ ଦେ
ଉଅଛ କି?   �� ଦେମ �� ମର
     ପିଲାମାନଙ୍କ� �� ମର ପର୍ାଥ4ନା ଶ�ଣିବାକ� ଦେ
ଉଅଛ କି?   ଦେହ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଲାକମାଦେନ,      �� ଦେମ ନଜିକ� ଦେ�ଉୁଁ ପର୍ ଙ୍ଗଦେର ପାଅ

    ଦେ ଠାଦେର ବାକ୍ୟ ପର୍ଚାର କର�ଛନ୍�ି କି?

  ପବୂ4 ୨ ଅଧୟ୍ାୟର,     ୨ ପ
ଦେର ପାଉଲ ଉଲ୍ଦେଲଖ କରନ୍�ି, “         ଅଦେନକ  ାକ୍ଷୀଙ୍କ  ାକ୍ଷା�ଦେର ଦେ�ଉୁଁ  ବ� ବାକ୍ୟ ଦେମାଠାର�
ଶ�ଣିଅଛ,      ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ� ମଧୟ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବାକ�  ମଥ4,       ଏପରି ବିଶୱ୍ �୍ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟଦେର ଦେ ହ ିବ� ଅପ4ଣ
କର ”      । ଈଶୱ୍ର �ଥାପି ବିଶୱ୍ �୍ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଅନ୍ଦେୱଷଣ କର�ଅଛନ୍�ି,    ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ� ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ ଗୃହଦେର, 

        ପିଲାମାନଙ୍କର ରବିବାର ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର  � ମାଚାର ପର୍ଚାର କରିବାକ� 
ାୟି�ୱ୍ ଦେ
ଇ ପାରିଦେବ     । ଆମର ରବିବାର ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର
      ଶିକ୍ଷା ଦେ
ବାକ� ବହ�ୁ କମ୍ ଦେଲାକ ଅଛନ୍�ି। କାହିଁକି?   ଦେହ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଲାକମାଦେନ,      ଦେବ4ା�କୃ୍ଷଟ୍ ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର ବାକ୍ୟ ପର୍ଚାର

କର    । ଦେହ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଲାକମାଦେନ,      ବୟ କ୍  ଂଦେ�ାଗ ଶଦ୍େରଣୀଦେର ବାକ୍ୟ ପର୍ଚାର କର;   ପ�ର�ଷମାନଙ୍କ ଦେ ବାକା�4ୟ୍ ମହୂଦେର
 ଏହା କର;         ଏହା �� ମର ଜଣକ� ଜଦେଣ ଶିଷୟ୍�ୱ୍ଦେର କର।

    ଆହ୍ୱାନକ� କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ?         ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ଆମର ନୂ�ନ ଭାଇମାନଙ୍କ� ପରାମଶ4 ଦେ
ବାକ� କିଏ ପର୍�ିଶର୍��ି ଦେନବ? 
    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ ମାନଙ୍କ ନକିଟକ� �ିବାର ଅଛି            । ଆମର ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେହବାକ� �ାଉଥିବା ଦେଲାଦେକ ଅଛନ୍�ି। ଦେହ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

ଦେଲାକମାଦେନ,        ଆମର ନୂ�ନ ��ବା ଭର୍ାତାମାନଙ୍କ� କିଏ ବାକ୍ୟ ପର୍ଚାର କରିବ?

        �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଅଦେନକ ଦେଲାଦେକ ବହ�ୁ 
ନି ଧରି ନରିବ ରହଅିଛନ୍�ି      । ମୁଁ� �� ମକ� ଆହ୍ୱାନ କଦେର :   ବାକ୍ୟ ପର୍ଚାର କର।
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୪୮. ଏବ୍ରୀ

      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏବର୍ୀ ପ� �୍କ କିଏ ଦେଲଖିଅଛନ୍�ି ଜାଣି ନାହୁଁ�,      “ ”  ଦେ�ଣ� ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ� ଦେକବ� ଦେଲଖକ ଭାବଦେର  ଚୂାଇବି    । ମା�ର୍ ଦେ 
              ଦେ�ଉୁଁ ମଣଡ୍�ୀକ� ଦେଲଖିଅଛନ୍�ି ଦେ ବିଷୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଛି ଜାଣି ନାହୁଁ�। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ� ମଣଡ୍�ୀ ପର୍ାଥମିକ

            ଭାବଦେର �ିହ
ୂୀ ବିଶୱ୍ା ୀମାନଙ୍କ� ଦେନଇ ଗଠ�ି ଦେହାଇଥିଲା। ଆଉ ଦେ ମାଦେନ �ିହ
ୂୀ ବିଶୱ୍ା ୀମାଦେନ ଥିଦେଲ ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ�
             ଦେ ମାନଙ୍କ ନୂ�ନ ବିଶୱ୍ା ନମିନ୍ଦେ� ତାଡନା କରା�ାଉଥିଲା। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆହରିୁ ମଧୟ୍ ଜାଣ� ଦେ� ଏହି �ିହ
ୁୀ

           ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାଦେନ  ଵ୍ଧମ4�ୟ୍ାଗୀ ଦେବାଲି ବିଦେବଚନା କର�ଥିଦେଲ। ଦେ ମାଦେନ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଧମ4କ� �ୟ୍ାଗ କରି �ିହ
ୂୀ ଧମ4କ�
   ଦେଫରି�ାଉଥିଦେଲ ଦେବାଲି ବିଦେବଚନା କର�ଥିଦେଲ,       ତାଡନାର ଏହି  ମୟ ଅ�ିବାହ�ି କରିବାକ� ଅନୁମ�ି ଦେ
ଇ,   ଦେ ମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର

     ଭାବ�ଥିଦେଲ ଦେ� ତାପଦେର ଦେ ମାଦେନ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଧମ4କ� ଦେଫରିପାରିଦେବ   ।

  ମାଧାନ

          ଆଉ  ବ4�ର୍ ଏବର୍ୀ ପ� �୍କଦେର ଦେଲଖକଙ୍କ  ମାଧାନ ମ�ୂ�ଃ 
�ଇ ଗ�ଣ ବିଶିଷଟ୍ ଅଦେଟ।

୧.  ଶିକ୍ଷକ :   ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଉ�କୃ୍ଷଟ୍ତା / ଶଦ୍େରଷଠ୍ତା

    ଜଦେଣ ଶିକ୍ଷକ ଭାଦେବ  ବ4 ପର୍ଥଦେମ,         ଦେ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଉ�କୃ୍ଷଟ୍ତା ଓ ଶଦ୍େରଷଠ୍ତା ବିଷୟଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି   ।
               ଦେ �ାହା ମଣଡ୍�ୀଦେର ଦେଲାକମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� କରିବାକ� ଚାହାନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� ତାହାଙ୍କ  ମ �୍ ଦେଗୌରବ ଓ ମହାନତାଦେର

    ଖ୍ରୀଷଟ୍ କିଏ ତାହା ଦେ ମାଦେନ ଦେ
ଖନ୍�� ;     କାରଣ �
ି ଦେ ମାଦେନ ତାହା ଦେ
ଖିପାରିଦେବ,      ଦେ�ଦେବ ଦେ ମାଦେନ ଏପରିକି ତାହାଙ୍କ� �ୟ୍ାଗକରି
           ତାହାଙ୍କ ଠାର� �ାହା ଅଧିକ କିଛି ନୁୟ୍ନ ତାହା ଉପା ନା କରିବାକ� ବିଦେବଚନା କରିଦେବ ନାହିଁ।

୨.  ପା�କ:   ଇ� �୍�ଃ ବିକ୍ଷିପ�୍ କଦେଲ-   ଦେଚତାବନୀ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ବ� - ନଶିଚ୍ୟ: “ ”   ାଇ�ିବା ଆବଶୟ୍କ

     କିନ୍�� ଦେଲଖକ ଦେକବ� ଜଦେଣ ଶିକ୍ଷକ ନୁହୁଁନ୍�ି,           ଦେ ଜଦେଣ ପା�କ ଅଟନ୍�ି ପ�ଣି ଏକାଦେବଦେ� ଦେକଦେ�କ ଅ�ି କଠନି ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍
       ଏହି ଦେଚତାବନୀ ଦେ
ଉଥିବା ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ମହୂ ଚାରିଆଦେଡ ଇ� �୍�ଃ ବିକ୍ଷିପ�୍ କଦେଲ   । ଏହି ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ବ� ,   ଜଦେଣ ପା�କ ଭାବଦେର, 
              ଏହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ� କହଥୁିଦେଲ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ନଜି ଧମ4 ପରି�ୟ୍ାଗ କର�ଅଛନ୍�ି ଦେବାଲି ବିଚାର କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ ମାଦେନ ନଶିଚ୍ୟ ଅଟ�

 ରହବିା ଆବଶୟ୍କ            । ତାଡନାକ� ଏଡ଼ାଇବା ପାଇୁଁ ଦେ ମାଦେନ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ଥିବା ଦେ ମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ର� ଲକ୍ଷୟ୍ଭର୍ଷଟ୍
               ଦେହବା ଉଚି�୍ ନୁଦେହୁଁ। ଦେ�ଣ� �� ମର ଏବର୍ୀ ପ� �୍କଦେର ଦେଧୈ�4ୟ୍ ବିଷୟଦେର ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷାର ଏକ  ବ�ଠାର� ଅଧିକ

       ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଦେଘାଷଣା ଅଛ।ି ଦେଧୈ�4ୟ୍ ପ�ରା ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଅଛ,ି       କିନ୍��  ମଭ୍ବ�ଃ ଏବର୍ୀଦେର  ବ�ଠାର� ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଶିକ୍ଷା
   
ଆି�ାଏ ପ�ଣି ପର୍ଚାର କରା�ାଏ।

    ଦେଧୈ�4ୟ୍ର ମ�ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା 
ଏି ଦେ�, ଈଶୱ୍ର,   ପର୍ଥମ ଓ  ବ4ପର୍ଧାନ,      ବାଧୟ୍ତା ନମିନ୍ଦେ� ତାଙ୍କର ପର୍କୃ�  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ�
    କ୍ଷମତା ଦେ
ବାକ� ଜାରି ରଖିଦେବ   । ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,          ଦେଧୈ�4ୟ୍ର ମ�ଶିକ୍ଷା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଜଡି� ଥିବା ପର୍ଥମ ଓ  ବ4ପର୍ଧାନ

 ଶିକ୍ଷା ଅଦେଟ;      ଦେ ତାହାଙ୍କ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ  ହ�ି ଦେଧୈ�4ୟ୍ଦେର ରହଦିେବ;       ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା କ�  କ୍ଷମ କରିବାକ� ଜାରି
ରଖିଦେବ;        ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ପବି�ର୍ତାର ଇଚଛ୍ା ପର୍
ାନ କରିବାକ� ଜାରି ରଖିଦେବ;      ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ବଢ଼ିବାକ� ଶକ୍�ି ପର୍
ାନ କରିଦେବ।

 ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,          ’   ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ନଶିଚି୍� କରିବାକ� ଜାରି ରଖିଦେବ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର ତା ଙ୍କର  ନ୍ତାନ ଅଟ�   ।
            କିନ୍�� ଦେଧୈ�4୍ୟର ମ�ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ଅ
୍4ଦେଧକ ଦେହଉଛି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍କୃ�  ନ୍ତାନମାଦେନ ବାଧୟ୍ତାଦେର ବଞଚି୍ବାକ� ଜାରି ରହଦିେବ; 

       ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍କୃ�  ନ୍ତାନମାଦେନ ପରିପକ୍ୱତା ଆଡକ� ନଶିଚ୍ୟ �ିବା ଆବଶୟ୍କ      । ତାହା ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଦେଧୌ�4୍ୟର
 ମ�ଶିକ୍ଷା ଅଦେଟ;    ଦେ� ଈଶଵ୍ର ଦେଧୈ�4୍ୟ ଦେ
ଦେବ;            ଦେ� ଦେ �� ମକ� ଓ ଦେମାଦେ� ଇଚଛ୍ା କରିବାକ� ଓ ବୃ
ଧ୍ିକରିବାକ�  କ୍ଷମ ଦେ
ବାକ�

 ଜାରି ରଖିଦେବ;           ପ�ଣି ଦେ� �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍କୃ�  ନ୍ତାନ,    ବୃ
ଧ୍ି କରିବାକ� ଜାରି ରହଦିେବ,  ନଶିଚ୍ୟ
    ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ପରିପକ୍ୱତା ମଧୟ୍ଦେର ବଢ଼ିବା ଆବଶୟ୍କ।

         ଏବର୍ୀ ପ� �୍କ ପର୍ାୟ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଣଙ୍କ  ଦେଚ�ନ ଉପଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବାକ� �ାଉଅଛି

          ଏବର୍ୀ ପ� �୍କ ପର୍ାୟ ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଣଙ୍କ ପା
  ଦେଚ�ନ ଉପଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବାକ� �ାଉଅଛି      । �
ି ଏହା �� ମର  ଦେଚ�ନ
   ଉପଦେର ପ
କ୍ଦେଷପ ନ ନଏି,          ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ହଏୁ� ପ� �୍କଦେର �ଦେଥଷଟ୍ 
�ରକ� ପଢ଼ି ପାର ନାହିଁ     । ଶୀଘର୍ କିମବ୍ା ପରବ�୍4�ୀ,  ଏହା

   �� ମକ� ପର୍ାପ�୍ କରିବାକ� �ାଉଅଛି          । �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ�  ମ �୍ ଶା �୍ର୍  �ୟ୍ ଅଦେଟ, ଠକ୍ି?   ଦେକବ�  ହଜ
 ଅଂଶ ବ� ନୁଦେହୁଁ,   କଠନି ଅଂଶ ବ� ମଧୟ୍             । ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କର� ଦେ� ଶା �୍ର୍ ନଦିେଜ ପର୍�ିବା
 କଦେର ନାହିଁ। ଦେ�ଣ�

                ଦେମାଦେ� �� ମକ� ଧୀଦେର ଧୀଦେର ପବୂ4ର� ଦେଚତାବନୀ ଦେ
ବାକ� 
ଅିନ୍�� ଦେ� �
ି ଏବର୍ୀ ପ� �୍କ �� ମର ଈଶଵ୍ର���୍ୱ୍କ� ଦେ�ାଗ୍ୟ ମଦେନ
 କଦେର ନାହିଁ,      ଦେ�ଦେବ ଅନୁମାନ କର କିଏ ଭ�ଲ୍ ଅଦେଟ?  �� ଦେମ ଅଟ         । ଏବର୍ୀ ପ� �୍କ ଭ�ଲ୍ ନୁଦେହୁଁ। ଏକ ପର୍ବୃ��ି୍ ଅଛ,ି  ମୁଁ� ଭାଦେବ, ଅଦେନକ

 ଦେଲାକଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର,    ମୁଁ� ନଜିକ� ଅନ୍�ଭ4�କ୍� କଦେର,           ଦେ� ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ଶ�ଣ� ପ�ଣି ଏହା ଆମ ଉପଦେର
  କକ4ଶ ଶବ
୍ କରିବ;   ପ�ଣି ଆମର ପର୍ବୃ��ି୍, “ହୁଁ,    ”  ମୁଁ� ଏହା ବିଶୱ୍ା କଦେର କହବିା ଅଦେଟ       । ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବା �୍ବଦେର �ାହା

କହଅୁଛ� ,   “      ତାହା ମୁଁ� ଏହାକ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ନାହିଁ ଅଦେଟ            । ମୁଁ� ଏହି ପ
ଗ�ଡି଼କ� ଉଦେପକ୍ଷା କରିବାକ� ପ ନ୍
 କଦେର କାରଣ ଏହି ପ
ଗ�ଡିକ
     ବିଶୱ୍ା କରିବା ଦେମା ପାଇୁଁ  ହଜ ଅଦେଟ।"          ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏବର୍ୀ ପ� �୍କ ପଢ଼� ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ
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    ମଧୟ୍ର� ଦେକଦେ�କଙ୍କର ପର୍ବୃ��ି୍ �ଲଭ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛି     । କିନ୍�� ଆଜି  କାଦେ� ଆହ୍ୱାନ,      ଶା �୍ର୍ ଭାବିବା ପରି ଭାବିବା ଅଦେଟ
             ଆଉ ବିଶୱ୍ା କରିବା ଦେ� ଏହା  ବ�  �ୟ୍ ଅଦେଟ ଓ ଏହାର ଦେକୌଣ ି ପର୍�ିବା
 କଦେର ନାହିଁ       । ଦେ�ଣ� �
ି ଏବର୍ୀ ପ� �୍କ �� ମ ଉପଦେର
  କକ4ଶ ଶବ
୍ କଦେର,             ଦେ�ଦେବ ତାହା ଦେକବ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କହବିାର ମାଗ4 ଅଦେଟ ଦେ� �� ଦେମ �� ମର ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍କ�  ଜଜ୍ାଇବାକ�


ରକାର।

    ପର୍ାରମଭ୍ଦେର  ଂକ୍ଷିପ�୍ ବିବରଣୀ 
ଆିଗଲା (୧: ୧-୩)

   ଏବର୍ୀ ପ� �୍କ ୧:       ୧ ପ
ଦେର  ାରାଂଶ ପର୍
ାନ କରି ଆରମଭ୍ ହଏୁ,       ମ�ୂ ବା�୍4ତା ଦେ� ଦେଲଖକ ପାର ଦେହବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି    । ଦେମାଦେ� ଏହା
 ପଢ଼ିବାକ� 
ଅିନ୍�� :  “            ଈଶୱ୍ର ପ�ରାକା�ଦେର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗଦେର ଓ ବିଭିନ୍ନ ପର୍କାଦେର ଭାବବା
ୀମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପି�ୃପ�ର�ଷମାନଙ୍କ�

          କଥା କହି ଏହି ଦେଶଷ କା�ଦେର ପ��ର୍ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କଥା କହି ଅଛନ୍�ି ”  । ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,   ଭାବବା
ୀମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା
   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍କାଶନ  �ୟ୍ ଦେହାଇଥିବାଦେବଦେ�,         ପ��ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଆ ିଥିବା ପର୍କାଶନ  ପ୍ଷଟ୍ ଓ ଅଧକି ଶକ୍�ିଶା�ୀ

ଅଦେଟ   ’          । ତା ପଦେର ଦେ ଆମଭ୍କ� କହବିାକ� �ାଆନ୍�ି ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଏହି ପ��ର୍ କିଏ: “…  ତାହାଙ୍କ� [  ଈଶୱ୍ର ]   ଦେ  ମ �୍
    ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ କରି ନ�ି�କ୍� କଦେଲ,     ତାହାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ମଧୟ୍ ଦେ [   �ୀଶ�ଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଈଶୱ୍ର]      ମ �୍ ଜଗ�  ଷୃଟି୍ କଦେଲ  ।

[�ୀଶ�]    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମହମିାର ପର୍ଭା, [�ୀଶ�]    ଓ ତାହାଙ୍କ ���୍ୱ୍ର [ �ୀଶ�] ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ି, [ଈଶୱ୍ରଙ୍କ]   ଦେ ଆପଣା
      ଶକ୍�ି��କ୍� ବାକ୍ୟ 
ୱ୍ାରା  ମ �୍ ବିଷୟ ଧାରଣା କରନ୍�ି   । ପ�ଣି [ଆମର]  ପାପ [କ୍ର�ଶଦେର]      ମାଜ4ନା କଲା ଉ�ତ୍ାଦେର ଉ
୍4ଧଵ୍ ଥ୍

   ମହମିଙ୍କ 
କ୍ଷିଣ ପାଶ୍4ୱଦେର [�ୀଶ�]  ଉପଦେବଶନ କରିଅଛନ୍�ି, [    ବା �୍ବଦେର ଅ�� �ନୀୟ ଶକ୍�ି  ଥ୍ି�ିଦେର]   ୱ୍ଗ4
ୂ�ମାନଙ୍କ
     ଅଦେପକ୍ଷା ଅ�ୟ୍ଧିକ ଉ�କୃ୍ଷଟ୍ ନାମର ଅଧିକାରୀ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି ”  “        ।  ମ �୍ ନାମ ଅଦେପକ୍ଷା  ବ4କୃଷଟ୍ ନାମ �ୀଶ�ଙ୍କ� ପର୍
ାନ

କରିଅଛନ୍�ି,                ଦେ� �ୀଶ�ଙ୍କ ନାମଦେର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜାନୁ ନ� ଦେହବ ପ�ଣି ପିତା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜିହ୍ୱା
      �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ ପର୍ଭ� ଦେବାଲି  ୱ୍ୀକାର କରିବ ”। ,  ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୨।

     �� ଦେମ ଦେ
ଖ ଦେଲଖକ କିପରି ଆରମଭ୍ କର�ଅଛନ୍�ି?          ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର  ମ �୍ ମହମିା ଓ  ମ �୍ ଆଶଚ୍�4୍ୟ ପ�ଣି
       �ୀଶ� କିଏ ତାହାଙ୍କ  ମ �୍ ଦେଗୌରବକ� ପରି
ଶ4ନ କରିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି     । ପ�ଣି ଅନ୍�ନି4ହ�ି ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛ,ି “     �
ି ଏହା ହିଁ ଦେ 

   �ାହାଙ୍କ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ବା କର�,   ତାହାଙ୍କ ମହମିାର ପର୍ଭା,  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ,   ତାହାଙ୍କ ���୍ୱ୍ର ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ି;  �
ି
   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  
ାପର୍ଭ�ଙ୍କ� ଉପା ନା କର�ଅଛ� ,            ଦେ�ଦେବ କାହିଁକି �� ମଦ୍େଭ  ଵ୍ଧମ4�ୟ୍ାଗ କରି ଓ ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ଉପା ନା

 କରିବାକ� ଚାହୁଁ�ଛ?”      କାହିଁକି �� ଦେମ �� ମର ମ�ୂ ପର୍�ିଶର୍��ିବ
ଧ୍ତାର�,       �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  � ମାଚାରଦେର �� ମର ମ�ୂ ଆ�ମ୍
       ବିଶୱ୍ା ର� ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ପାଇୁଁ ଲକ୍ଷୟ୍ଭର୍ଷଟ୍ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁ�ଅଛ?      ଏହା ଏଦେବ ଦେକୌଣ ି ଅଥ4 କଦେର ନାହିଁ    । ଏହପିରି ଭାବଦେର

         ଏବର୍ୀର ଦେଲଖକଆରମଭ୍ କରନ୍�ି ଓ ତାହାଙ୍କ ��କ୍�ି ବ�କ�  ଂକ୍ଷିପ�୍ କରନ୍�ି।

   ୱ୍ଗ4
ୂ�ମାନଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା ମହାନ

’               ତା ପଦେର ଦେ ବ� ଲିବା ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ ପର୍ଥଦେମ �ୀଶ�ଙ୍କ� 
ୂ�ମାନଙ୍କ  ହ�ି �� �ନା କରି ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି   । ଦେ 
              କହଅୁଛନ୍�ି ଦେ� �ୀଶ�  ୱ୍ଗ4
ୂ�ମାନଙ୍କଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ ମହାନ ଅଟନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ଆଦେଲାଚନା ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ �ାଆନ୍�ି। ତାପଦେର

  �� ଦେମ ଅଧୟ୍ାୟ ୨:           ୧ ପ
କ� �ାଅ ଏବଂ ଆମର ଅଦେନକ ଦେଚତାବନୀ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ମହୂ ମଧୟ୍ର� ପର୍ଥମ ଅଛି      । ଏହା ଏବର୍ୀର  ମ �୍
  ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶଦେର ଅ�ୟ୍ନ୍� ଭ
ର୍,    ବା �୍ବଦେର  ବ�ଠାର� ଭ
ର୍ ଅଦେଟ    । ଦେଲଖକ କହନ୍�ି, “     ଅ�ଏବ ଶ�ଣା�ାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପର୍�ି

    ଅଧିକ ମଦେନାଦେ�ାଗୀ ଦେହବା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଉଚି�,     ଦେନାହଦିେଲ କାଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଲକ୍ଷୟ୍ଭର୍ଷଟ୍ ଦେହବ� ।" ଅ�ଏବ, 
          ୱ୍ଗ4
ୂ�ମାନଙ୍କ ଉପଦେର ଏବଂ ଅନ୍ୟ  ମ �୍ ବିଷୟ ଉପଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ଶଦ୍େରଷଠ୍ତା ଦେହ�� ,     ଦେ କିଏ ଦେ ହି କାରଣ ଦେହ�� , 

  � ମାଚାର ପର୍�ି,       � ମାଚାର �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରିବ�୍4�ନ  ମୟଦେର ଶ�ଣିଥିଲୁ;     ଆମର ପରିବ�୍4�ନ  ମୟର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
        ଦେ�ଉୁଁ  � ମାଚାର ଧରି ରଖିଅଛ� ଦେ ଥପିର୍�ି ଅଧିକ ମଦେନାଦେ�ାଗୀ ଦେହବା ଉଚି�;      ଦେନାହଦିେଲ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ

    � ମାଚାରର� ଲକ୍ଷୟ୍ଭର୍ଷଟ୍ର କଷଟ୍ ଦେଭାଗିବା         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ବିଶୱ୍ା ପର୍�ି ନଶିଚ୍ୟ ମଦେନାଦେ�ାଗୀ ଦେହବା
ଆବଶୟ୍କ।

  “  ”   ଏହା ଲକ୍ଷୟ୍ଭର୍ଷଟ୍ ଦେହବାର ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ଵାକ୍ୟାଂଶ ଅଦେଟ          । କ୍ୱଚି�୍ ଏହା ଦେମା ପର୍�ି ଜଣାପଦେଡ ଦେ� ଦେବାଧହଏୁ କିଛି
  ଭାବପର୍ବଣ ଭାବଦେର ପୃଥିବୀ-       ଖଣଡ୍ ଖଣଡ୍ ଦେହଉଥିବା ଏକ ପର୍କାରର ଅନୁଭ�ିୂ ବୟ୍�ୀ�,     ଦେଲାକମାଦେନ ଖର୍ୀଷଟ୍ ଧମ4ର� ଦେ
ୌଡି଼

 ପଦେ�ଇ �ାଆନ୍�ି            । କ୍ୱଚି�୍ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ  � ମାଚାର ବା�୍4ତାକ� ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିଅଛନ୍�ି ଦେ ମାଦେନ ପରବ�୍4�ୀ  ମୟଦେର ଏଥିର�
    
ୂଦେରଇ �ାଆନ୍�ି। ଦେ ମାଦେନ ଲକ୍ଷୟ୍ଭର୍ଷଟ୍ ହଅୁନ୍�ି,     ଦେ ମାଦେନ ଲକ୍ଷୟ୍ଭର୍ଷଟ୍ ହଅୁନ୍�ି ନାହିଁ କି?    ଦେ ମାଦେନ ଏକ  ମୟଦେର
    ଦେଗାଟିଏ ପାପ ପର୍�ି ଲକ୍ଷୟ୍ଭର୍ଷଟ୍ ହଅୁନ୍�ି          । ଦେ ମାଦେନ ଏକ  ମୟଦେର ଅ ମାଧାନ ବିବା
 ପର୍�ି ଲକ୍ଷୟ୍ଭର୍ଷଟ୍ ହଅୁନ୍�ି।
   ଦେ ମାଦେନ ଏକ  ମୟଦେର ଆ�ମ୍-       ଦେକନ୍
ରି୍� ଅହଂକାରର ଏକ କା�4ୟ୍ ପର୍�ି ଲକ୍ଷୟ୍ଭର୍ଷଟ୍ ହଅୁନ୍�ି।

  ’        ପ�ଣି କ ଣ ହଏୁ ଅ ମାଧାନ  ଂଘଷ4 ବିଷୟଦେର ଏଦେବ ଚିନ୍ତା କର       । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏକ  ଂଘଷ4 ଅ ମାଧାନ ଦେହାଇ ରହ�ିାଏ,  ଏହା �ିକ୍�
          ଦେହାଇ�ାଏ ଏବଂ ଏହା ଗଭୀର ଦେହାଇ�ାଏ ଏବଂ ଏହା �� ମର ପର୍ାଣର ଅଂଶକ� ମାରି
ଏି;  ’      ଏବଂ ତା ପଦେର ଆଉ ଅନ୍ୟ  ଂଘଷ4 ଆଦେ 

   �ାହା  ମାଧାନ କରା�ାଏ ନାହିଁ;              ଏବଂ ଏହା �� ମର ପା�କ  ହ�ି  ଂଘଷ4 କିମବ୍ା �� ମର ପର୍ାଚୀନ କିମବ୍ା �� ମର ରବିବାର ବି
ୟ୍ା�ୟର
        ଶିକ୍ଷକ କିମବ୍ା ମଣଡ୍�ୀଦେର �� ମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ  ହ�ି  ଂଘଷ4;        ଏବଂ ଏହି ଅ ମାଧାନ  ଂଘଷ4ଗ�ଡିକ ଦେଗାଟିଏ ଅନ୍ୟ
       ’  ଦେଗାଟିଏ ଉପଦେର ଗ
ା ଦେହବା ଆରମଭ୍ କଦେର ଏବଂ କ ଣ ହଏୁ?     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟବ�୍4�ୀ ଦେହଉ ନାହୁଁ�,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

 ଦେହଉ କି?        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ  ମୟଦେର ଦେଗାଟିଏ ପାପ ପର୍�ି ଲକ୍ଷୟ୍ଭର୍ଷଟ୍ ଦେହଉ।
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   ଦେମାଶାଙ୍କ ଠାର� ଶଦ୍େରଷଠ୍ (୩:୧୨-୧୪) 

  – 
ଵ୍�ିୀୟ ଦେଚତାବନୀ ୩:୬ଖ, ୧୨-୧୪

      ଏବର୍ୀ ପ� �୍କର ��କ୍�ି ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ          । ଦେଲଖକ ��କ୍�ି କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ� �ୀଶ� ଦେମାଶାଙ୍କଠାର� ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଅଟନ୍�ି
          ଆଉ ଦେ �ୀଶ�ଙ୍କ ଶଦ୍େରଷଠ୍ତାର ଆଦେଲାଚନା ମଧୟ୍ଦେ
ଇ �ାଉଅଛନ୍�ି ଏବଂ ତାପଦେର ଅଧୟ୍ାୟ ୩:     ୬ ପ
ଦେର �� ଦେମ ମଣଡ୍�ୀ
        ପର୍�ି ଦେଲଖକଙ୍କ 
ୱି୍�ୀୟ ଦେଚତାବନୀକ� ଦେ
ଖ ଏବଂ �� ଦେମ ଏବଂ ଦେ ,         ମୁଁ� ଓ �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଗୃହଦେର କିପରି ଦେ ବିଷୟଦେର

 କଥାବା�୍4ତା କରିଆ �ଅଛନ୍�ି;    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଣଡ୍�ୀର  
 ୟ୍ ଭାବଦେର,   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଭାବଦେର,   ଏକ�ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
  ଗୃହଦେର  ମବି୍�ି� ଦେହଉ;      ଏବଂ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଗୃହଦେର �ୀଶ� ବିଶୱ୍ �୍ ଅଟନ୍�ି,     ତାହା �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ� ଅଟ�   ’   । ଏବଂ ତା ପଦେର ଦେଲଖକ

କହନ୍�ି, “   ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ [ମଣଡ୍�ୀ]   ତାହାଙ୍କ ଗୃହ [    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଣଡ୍�ୀର ଅଂଶ ଅଟ� ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
  ପରିବାରର  
 ୟ୍ ଅଟ� ,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଏବଂ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାଦେନ ଅଟ� ]  �
ି [    ଏବଂ ତାହା ଏବର୍ୀ
   ପ� �୍କଦେର ପର୍ାଧାନ ଶବ
୍ ଅଦେଟ]             �
ି ବା �୍ବଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ବିଶୱ୍ା ଧରି ରଖ� ପ�ଣି ଆମର ଭର ାଦେର 
ପ4 କର� ”।

          ’     ଦେ ଅଗ୍ର ର ଦେହାଇ ଏକ ପ�ରା�ନ ନୟିମର ଅଂଶକ� ଉ
ଧୃ୍� କରନ୍�ି ଆଉ ତା ପଦେର ୧୨ ପ
ଦେର ଦେ କହନ୍�ି, “   ଦେହ ଭାଇମାଦେନ
” ାବଧାନ , [     ଏହା ଏକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଶବ
୍ ଅଦେଟ   । ଏବର୍ୀ ଅଣ-      ଖର୍ୀଷଟି୍ୟାନମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଏକ  � ମାଚାର  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ
 ପ� �ି୍କା ନୁଦେହୁଁ     । ଏହି ପ
ଗ�ଡି଼କ ମଣଡ୍�ୀକ� 
ଆି�ାଇଅଛ,ି        ଦେ�ଉୁଁ ଦେଲାକମାଦେନ କ୍ର�ଶଦେର ଅନୁଗ୍ରହର ବା�୍4ତା ପର୍�ି

       ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରି ପ�ଣି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଦେହବାକ� 
ାବି କରନ୍�ି   । ଏହା ଅଣ-     ଖର୍ୀଷଟି୍ଆନମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଏକ  � ମାଚାର
   ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ପ� �ି୍କା ନୁଦେହୁଁ]  “  । ଦେହ ଭାଇମାଦେନ,  ାବଧାନ,     ଦେ�ପରି ଜୀବନ୍� ଈଶବ୍ରଙ୍କଠାର� ବିମ�ଖକାରୀ 
�ଷଟ୍,  ଅବିଶୱ୍ା ୀ ହ
ୃୟ

   �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର କାହାରିଠାଦେର ନ ଥାଏ            । କିନ୍�� କାଦେ� ପାପର ପର୍ବଞଚ୍ନା 
ୱ୍ାରା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକହି କଠନି ମନା ହଏୁ, 
        ଏଥିନମିନ୍ଦେ� ଆଜି  �ଦେ�ାଗ ଥାଉ ଥାଉ ପର୍�ି
ନି ପର ପ୍ରକ� ଉ� ୍ାହ 
ଅି;     କାରଣ ଆରମଭ୍ଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଦେ�ଉୁଁ

 ବିଶୱ୍ା ଥିଲା,        ତାହା �
ି ଦେଶଷ ପ�4ୟ୍ନ୍� 
ୃଢ଼଼ରଦୂେପ ଧରି ରଖ�,     ତାହାଦେହଦେଲ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  ହଭାଗୀ ଦେହାଇ ରହବି� ” । ବ�୍4�ମାନ, 
           ଏବର୍ୀ ପ� �୍କର ଦେଲଖକ ଏପରି କିଛି କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି �ାହା �ୀଶ� ପବୂ4ର� କହି ନାହୁଁାନ୍�ି        । �ୀଶ� କହଥିିଦେଲ ଦେ� �ିଏ ଦେଶଷ ପ�4ୟ୍ନ୍�
     ଦେଧୈ�4ୟ୍ ଧରି ରହବି ଦେ ପରି�ର୍ାଣ ପାଇବ,  ମାଥିଉ ୧୦:୨୨     । ଦେଲଖକଆମକ� କହଅୁଛନ୍�ି ଦେ�,    ପର୍ଥଦେମ ପରି�ର୍ାଣ ପାଇବା

               ମୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ଦେ�ଉୁଁ ବିଶୱ୍ା ଥିଲା ତାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ୃଢ଼ ଭାବଦେର ଭାବଦେର ଧରି ରଖିବା
ଉଚି�;               ଆଉ ଏହା ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ଦେ ହି  ମାନ ବିଶୱ୍ା �ାହା ପାପ 
ୱ୍ାରା କଠନି କରା�ାଇଥିବା ଆମକ� ଅବିଶୱ୍ା ହ
ୃୟ

      ପର୍�ି ଲକ୍ଷୟ୍ଭର୍ଷଟ୍ ଦେହବା ଠାର� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ରକ୍ଷା କଦେର।

               ୧୪ ପ
 ଆମର ପରି�ର୍ାଣର ଦେଧୈ�4୍ୟ ଓ ନଶିଚି୍�ତାର ଏହି  ମଗ୍ର ପର୍ ଙ୍ଗଦେର ଏକ ଅପବୂ4 ଭାବଦେର ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ପ
 ଅଦେଟ  ।
               ଦେଗାଟିଏ ପଦେଟ ଏହା କହଅୁଛି ଆମର ପରି�ର୍ାଣ ପାଇୁଁ ନଶିଚି୍�ତା ଅଛ।ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାଦେବ ନଶିଚି୍� ଦେହାଇପାରିବା ଦେ�

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଅଟ� ,        ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ନଶିଚି୍� ଦେ� ଆମର ପରି�ର୍ାଣ ଅଛ,ି   ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ଆମର
     ନ
ି୍4ଧିଷଟ୍ ଲକ୍ଷୟ୍ ବିଷୟଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାଦେବ ନଶିଚି୍�।

               ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ� ଦେକଦେ�କ ଦେଲାକ ଅଛନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଶିକ୍ଷା 
ଅିନ୍�ି ଦେ� �� ଦେମ ନଶିଚି୍� ଭର ା ଦେ
ଇ ପାରିବ ନାହିଁ;   ଆଉ ଏହା
   ଦେକବ� ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ନୁଦେହୁଁ             । ଏହି ପ
ଟି କହଅୁଛି �� ଦେମ ନଶିଚି୍� ଭର ା ଦେ
ଇ ପାର ଦେ� �� ଦେମ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର

  ହଭାଗୀ ହଅୁ,      ’  ପ�ଣି ଦେ ହି ନଶିଚି୍� ଭର ା କ ଣ ଅଦେଟ?   ’        ନଶିଚି୍� ଭର ା କ ଣ ଅଦେଟ �ାହା ଉପଦେର ବିଦେଶଷକରି �� ଦେମ କଷଟ୍
  ମୟଦେର ଲାଗିର�ହ?       �� ଦେମ ଜାଣ ଦେ� �� ଦେମ ଜଦେଣ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଅଟ,          �� ଦେମ ଜାଣ ଦେ� �� ଦେମ ଜଦେଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଅଟଆଉ

       �� ଦେମ ଜାଣ ଦେ� �� ଦେମ  ୱ୍ଗ4ଦେର ପରିଣ� ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ           । �� ମର ନଶିଚି୍� ଭର ା �� ମର ଦେଧୈ�4ୟ୍ ଅଦେଟ। �� ଦେମ ଏହି ପ
ଦେର ତାହା
 ଦେ
ଖ କି?"     କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  ହଭାଗୀ ଦେହଉ, [          ଏହା ଦେହଉଛି ମୁଁ� କିପରି ଏକ  ନ୍ଦେ
ହର ଏକ ଛାୟା ବାହାଦେର

      ଜାଣିପାଦେର ଦେ� ମୁଁ� ଜଦେଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ]    �
ି ମୁଁ� [ଦେମାର]  ବିଶୱ୍ା କ� [      ଦେ�ଉୁଁ ବିଶୱ୍ା ଦେମାର କୃଶର ପ
�ଦେଲ
 ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ଥିଲା         । ପ�ଣି ମୁଁ� ଦେ ହି ବିଶୱ୍ା କ� 
ୃଢ଼଼ରଦୂେପ ଧରି ରଖିବାକ� �ାଉଅଛ]ି [  ଦେମାର ଜୀବନର]  ଦେଶଷପ�4୍ୟନ୍� [ଅ�ି] 

  
ୃଢ଼଼ରଦୂେପ ଧରି ରଦେଖ।"               ଏହା ଦେମାର ନଶିଚି୍� ଭର ା ଦେ� ମୁଁ� ଜଦେଣ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଅଦେଟ କାରଣ ମୁଁ� ଦେମାର ବିଶୱ୍ା ଦେର ଦେଧୈ�4ୟ୍
ଧର�ଅଛ।ି

  କିନ୍�� ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� , (              ପ�ଣି ଏହା ଏବର୍ୀ ପ� �୍କର  ମ �୍ ମାଗ4 ମାଧୟ୍ମଦେର  �ୟ୍ ଅଦେଟ ଆଉ ଦେ ଏହାକ� ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ମ�ୂକ
        ଭାବଦେର ଏହି ପର୍କାର କହଅିଛନ୍�ି କାରଣ ଏହା ଆଗାମୀକ� ଚାଲୁ ରଦେହ)       ନଶିଚି୍� ଭର ାଦେର ଏକ ଅନ୍�ନି4ହ�ି ଦେଚତାବନୀ ମଧୟ୍ ଅଛି  ।

      ପ�ଣି ଦେଚତାବନୀ ଦେହଉଛି ତାହାଙ୍କ ଭାଷା ବୟ୍ବହାର କରିବା,    “   ”�
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାର� 
ୂଦେରଇ �ାଉ ,  �
ି
  “     ”ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପର ପର୍ବଞଚ୍ନା 
ୱ୍ାରା କଠନିମନା ଦେହାଇଥାଉ ,    “    �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଥମର� ବି
ୟ୍ମାନ ବିଶୱ୍ା କ�

    ”            ଦେଶଷ ପ�4୍ୟନ୍� ଧରି ରଖ� ନାହୁଁ� ଦେ�ଦେବ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ନଶିଚି୍� ଭର ା ନାହିଁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ର
    ୱ୍ଗ4କ� �ିବା ପଥଦେର ଅଛ�              । ଆମର ପର୍ାରମଭି୍କ ବିଶୱ୍ା ର ଦେପ ା �
ି ବିଶୱ୍ା ର ଏକ ଜୀବନ 
ୱ୍ାରା ଅନୁ ରଣ କରା�ାଏ ନାହିଁ

               ଦେ�ଦେବ ପରି�ର୍ାଣର ଦେକୌଣ ି ନଶିଚି୍� ଭର ା ନାହିଁ। ଦେ ଏହାକ� ୧୪ ପ
ଦେର କହବିା ଅଦେପକ୍ଷା ଆଉ ନାହିଁ;      ପ�ଣି �� ଦେମ ଏହାକ� ଅଧିକ
    ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର କହପିାରିବ ନାହିଁ               । �� ଦେମ ଦେକଦେ� ଉ��୍ମ ବିଶୱ୍ା କରିଅଛ ଦେ ଥିଦେର ଏହା ଗ�ର��ୱ୍ 
ଏି ନାହିଁ �� ମର ପରିବ�୍4�ନକ�

              ଅନୁ ରଣ କରି ବଷ4 ବ� ଦେର କଣ ଘଟିଥିଲା ଦେ ଥିଦେର ଏହା ଗ�ର��ୱ୍ 
ଏି ନାହିଁ। ଏବର୍ୀ ପ� �୍କଦେର ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛ,ି “   �� ମର ଜୀବନ
 ’  ବ�୍4�ମାନ କ ଣ ଅଦେଟ?”,         ପ�ଣି ଦେ ଠାଦେର ଦେ�ଉୁଁ ଏକମା�ର୍ ନଶିଚି୍� ଭର ା ଅଛି ତାହା ଦେହଉଛ,ି     �
ି �� ଦେମ �� ମର ଦେଧୈ�4ୟ୍ଦେର

 ନରିନ୍�ର ରହଅୁଛ   । 
ୟାକରି ବ�ଝନ୍�� ,          ଦେଲଖକ ପର୍କୃ� ବିଶୱ୍ା ୀଙ୍କ ଜୀବନକ� ଆକ୍ରାନ୍� କର�ଥିବା ପାପ ବିଷୟଦେର କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି  ।
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   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ପାପ କର�, ଠକ୍ି?    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ପାପ କର�           । ଦେଲଖକ ଏକ ପାପ ଏଠାଦେର ଓ ଏକ ପାପ ଦେ ଠାଦେର
  ଥିବା ବିଷୟଦେର କହନୁାହୁଁାନ୍�ି।

          ମୁଁ� ବିଶୱ୍ ବି
ୟ୍ା�ୟଦେର ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଉଥିବାଦେବଦେ� ଦେମାର ଜଦେଣ ପରି୍ୟ ଛା�ର୍କ�  ମ୍ରଣ କଦେର    ’  । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ତା ଙ୍କ�
             ପର୍ଥଦେମ ଦେଭଟିଲି ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଏକ ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଦେଟାଦେକଇ ଦେପଡି଼ ଥିଦେଲ। ଦେ ଦେ ହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର�

              ଜଦେଣ �ାହାଙ୍କ� ଶିକ୍ଷା 
ଆି�ାଇଥିଲା ଦେ� �
ି ଦେ ପାପ କରି  ୱ୍ୀକାର କରିବାର  �ଦେ�ାଗ ପାଇବା ପବୂ4ର� ମରି�ାଏ,   ଦେ�ଦେବ ଦେ 
 ନକ4କ� �ିଦେବ     । ଏହା �� ମର ପରି�ର୍ାଣ ହରାଇଥିଲା,   ଏହା ଦେଫରାଇଆଣ,   �� ମର ପରି�ର୍ାଣ ହରାଇଥିଲ,   ଏହା ଦେଫରାଇଆଣ, ଆଗପଛ,

ଆଗପଛକ�                । ଏଠାଦେର �ାହା ଘଟ� ଅଛି ତାହା ଆଦେ
ୌ ନୁଦେହୁଁ। ଦେଲଖକ ଏପରି ଦେଲାକଙ୍କ ବିଷୟଦେର କହଅୁଛନ୍�ି �ାହାର ଜୀବନ ପାପ
       
ୱ୍ାରା ଚି�ର୍ଣ କରା�ାଇଅଛ।ି ଦେ ଏପରି ଦେଲାକମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର କହଛୁନ୍�ି,      ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଆଉଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଫ� ଦେ
ଖାନ୍�ି

ନାହିଁ              । ଦେ ଦେ ହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର କହଅୁଛନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଶା �୍ର୍ର  ପ୍ଷଟ୍ ଶିକ୍ଷାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କର�ଅଛନ୍�ି। ପ�ଣି ଦେ 
  ଦେ ହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ� କହଅୁଛନ୍�ି,     କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ଦେଧୈ�4ୟ୍ ଧର� ନାହାନ୍�ି,        ଦେ ମାନଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ଭର ା ଅଛି ଦେ� ଦେ ମାଦେନ

      ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଅଟନ୍�ି ଆଉ ଦେ ମାଦେନ  ୱ୍ଗ4କ� �ିଦେବ।

 ପର୍ ଙ୍ଗ କ୍ରଦେମ,                 ଏହି ପରି  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ପର୍ଶନ୍ ଅଛି ଦେ� �� ଦେମ �� ମର ପରି�ର୍ାଣ ହରାଇବ କି ହରାଇବ ନାହିଁ କିଅବା ଦେକହି ଜଦେଣ
      ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେହବାପରି ଜଣା ପଦେଡ ତାପଦେର ବିପଥଗାମୀ ହଏୁ,      ଆରମଭ୍ଦେର �
ବିା ଦେ ମାଦେନଏପରି ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଥିଦେଲ   । ଦେ ହି

          ପ�ରା ��କ୍�ିକ� ଦେନଇ 
�ରକ� ଫିଙ୍ଗି
ଅି। କାରଣ ଦେୱ ଲିୟନ୍ ଏବଂ କଲଭିନଷିଟ୍ମାଦେନ ଏକମ� ଅଟନ୍�ି,  ଈଶୱ୍ର���୍ୱି୍କ
         ବଣ୍4ଣା�ୀର ଉଭୟ ପାଶ୍4ୱ ବ� ଏହି ପର୍ ଙ୍ଗଦେର  ହମ�,        ଦେ� �
ି ଦେକୌଣ ି ବୟ୍କ୍�ିର ଜୀବନ ଦେ ମାନଙ୍କ� ନକ4କ�  ଚୂାଉଅଛ,ି 

      ଦେ�ଦେବ ତାହା ଠକ୍ି ଦେ ମାଦେନ ଦେ ହି  ଥ୍ାନକ� �ାଉଅଛନ୍�ି          । ଦେୱ ଲିୟନ୍ ଏବଂ କଲଭିନଷିଟ୍ମାଦେନ  ହମ� ଦେ� �
ି ଦେକହି ପାପଦେର
 ଜୀବନ କାଦେଟ,        ଦେ�ଦେବ ଦେକବ� ଦେ ମାନଙ୍କର ଦେକୌଣ ି ଭର ା ପାଇ ପାରିଦେବ ନାହିଁ,      ମା�ର୍  ମଭ୍ବ�ଃ ଦେ ମାଦେନ ନକ4 ଆଡକ�

�ାଉଅଛନ୍�ି               । ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କର ପରି�ର୍ାଣ ହରାଇଅଛନ୍�ି କି ନାହିଁ ଦେ ଥିଦେର କିଛି ଗ�ର��ୱ୍ ନାହିଁ କିମବ୍ା ଦେ ମାଦେନ
    ଆରମଭ୍ କରିବା ପାଇୁଁ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେହାଇନଥିଦେଲ,          ଦେ ମାଦେନ  ମାନ  ଥ୍ାନଦେର ଦେଶଷ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି ଏବଂ ଏହା ନକ4 ଅଦେଟ।

        ଏହି  ମ �୍ ବିଷୟ ଉପଦେର କିଏ ଅନ୍�ିମ ବିଚାର କରନ୍�ି ?    କିଏ ବିଚାରରଆହ୍ୱାନ କଦେର?     ଈଶୱ୍ର ବିଚାରରଆହ୍ୱାନ 
ଅିନ୍�ି  । ମୁଁ�
               ଏହା କହଛୁି କାରଣ ବହ�ୁ ଥର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ବିବା
ଦେର ଛନ୍
ି ଦେହଉ ଆଉ �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଈଶୱ୍ର���୍ୱି୍କ

                ବି�କ4ଦେର ଖଚ୍4ଚ କର�ଥିବା ଶକ୍�ିର କିଛି ଅଂଶ ଦେନଇପାରିବା ଏବଂ ଏହା ବ� ଝି ପାରିବା ଦେ� ପାପର ଜୀବନ ଅ�ିବାହ�ି କର�ଥିବା
       ବୟ୍କ୍�ିମାଦେନ ନକ4କ� �ିଦେବ ଏବଂ  � ମାଚାର ଆଡକ� ଏହା ରଖିଦେବ,      ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ମଣଡ୍�ୀ ଟିକିଏ ଭଲ ଦେହବ    । ଏବଂ ମୁଁ�

    ଈଶୱ୍ର���୍ୱି୍କ ବି�କ4କ� ପଦ୍େରମ କଦେର।

 ଦେ�ଣ� ବ�ଝନ୍�� ,                ନଶିଚି୍� ଭର ା ଅଛି ଦେ� �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ଗ4କ� �ାଉଅଛ� ପ�ଣି ଆମଭ୍ର
    ନଶିଚି୍� ଭର ା ଆମର ଦେଧୈ�4ୟ୍ ଅଦେଟ;       ମା�ର୍  ଦେଚ�ନା ଦେହଉଛି ଦେ� �
ି ଦେଧୈ�4ୟ୍ ନାହିଁ,      �
ି ଆମର ଜୀବନ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଫ�

    
ୱ୍ାରା ଅଧକି ଚି�ର୍ଣ କରା�ାଏ ନାହିଁ,          �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାଠ୍ୟର  ପ୍ଷଟ୍ ଶିକ୍ଷାର  ପ୍ଷଟ୍ ଲଙ୍ଘନଦେର ଜୀବନ �ାପନ
             କର�ଅଛ� ଦେ�ଦେବ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ମପ୍ଣୂ4 ଭାବଦେର ନଶିଚି୍� ଭର ା ନାହିଁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ପ�ଣି

  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନକ4କ� �ାଉଅଛ�       । �ୀଶ� ଦେମାଶା ଠାର� ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଅଟନ୍�ି।

    ମହା �ାଜକ ଅଦେପକ୍ଷା ମହାନ (୪:୧୪)

’                 ତା ପଦେର ଦେ ୧୪ ପ
ର� ଆରମଭ୍ କରି ୪ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଜାରି ରଖି ��କ୍�ି କରନ୍�ି ଦେ� �ୀଶ� ଏପରକି ମହା�ାଜକଙ୍କଠାର� ମହାନ, 
 ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଅଟନ୍�ି        । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଏହି  ମଗ୍ର ଆଦେଲାଚନାଦେର ଗ�ି କରନ୍�ି,       ଦେ ପ�ରା ନଶିଚି୍� ଭର ାର  ମପ୍ଣୂ4 ଆଦେଲାଚୟ୍

 ବିଷୟକ� ଦେଫରି�ାନ୍�ି                   । ଏବଂ ମୁଁ� ଏହା ଉପଦେର ଗ�ର��ୱ୍ ଦେ
ବାକ� ଚାଦେହୁଁ କାରଣ ମୁଁ� ଏହା  ନ୍�� �ି� ଦେହବାକ� ଚାଦେହୁଁ। ଦେ କହନ୍�ି �� ଦେମ
                ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ନଶିଚି୍� ଭର ା ପାଇ ପାରିବ ଦେ� �� ଦେମ ପରି�ର୍ାଣ ପାଇଅଛ ଏବଂ ଦେ ଆମର ପରି�ର୍ାଣ ବିଷୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

         କାହିଁକି ନଶିଚି୍� ଦେହାଇପାରିବା ଦେ ବିଷୟଦେର ଦେ ଆମକ� 
�ଇଟି  ଚୂନା 
ଅିନ୍�ି।

      “  ”   �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଆମର ପରି�ର୍ାଣର  ମପ୍�ଣ୍4ଣ ଭର ା ପାଇ ପାରିବା - ୬:୧୧-   ୧୨

  ପର୍ଥମଟି ଅଧୟ୍ାୟ ୬: ୧୧-   ୧୨ ଦେର ଅଛି    । ଦେ ଠାଦେର ଦେ ଦେଲଖନ୍�ି, “     ମା�ର୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଏକାନ୍� ଇଚଛ୍ା ଦେ�,  �� ମଦ୍େଭମାଦେନ
          ପର୍ଦେ�ୟ୍ଦେକ ଦେଶଷ ପ�4ୟ୍ନ୍�  �
ଧ୍ା 
ୃଢ଼଼ ଭର ା  ହ ଦେ ହି ପର୍କାର ��ନ୍ବାନ ହଅୁ,     ଦେ�ପରି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଶିଥି� ନ ଦେହାଇ, 

      ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବିଶୱ୍ା ଓ ଦେଧୈ�4ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ପର୍�ିଜ୍ଞା ମହୂର ଅଧିକାରୀ,    ବରଂ ଦେ ମାନଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହଅୁ ”   । ଦେଗାଟିଏ ଉପାୟ
               ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଆମର ପରି�ର୍ାଣ ବିଷୟଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାଦେବ ନଶିଚି୍� ଦେହାଇପାରିବା ତାହା ଆମରଆନ୍�ରିକତା ଅଦେଟ।

     ଦେ ପ�ନବ4ାର ଏଦେବ  ମାନ କଥା କହଅୁଛନ୍�ି,   କିନ୍�� ଭିନ୍ନ ଶବ
୍ଦେର     । ଏହା ଆମରଆନ୍�ରିକତା ଅଦେଟ;    ପବି�ର୍ୀକରଣ ପାଇୁଁ ଏହା
          ଆମର ପର୍ଗାଢ଼଼ ଇଚଛ୍ା �ାହା ଆମର ନଶିଚି୍� ଭର ାର ଏକ ଅଂଶ ଗଠନ କଦେର         । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ �ାହା ଠକ୍ି ତାହା କରିବାକ�
 ଇଚଛ୍ା କର;           ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ପାଅ ଦେ� �ାହା ଠକ୍ି ତାହା କରିବାକ� �� ମର କ୍ଷମତା ଅଛ,ି       ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ଭାବ କି ଏହି ପର୍କାରର

  ଆନ୍�ରିକତା ଦେକଉୁଁଠାର� ଆଦେ ?        �� ଦେମ ଭାବ କି ଏହା �� ମ ନଜି ଠାର� ଆଦେ ? ନା       । �� ଦେମ ଭାବ କି ଏହା ଶୟତାନଙ୍କଠାର� ଆଦେ ?  ଗ�
   ଥର ମୁଁ� ନୟିନ୍�ର୍ଣ କରିଥିଲି,  ନାଆଚଛ୍ା,   କିଏ ବାକି ଅଛ?ି ଈଶୱ୍ର         । ବା �୍ବ ବିଷୟ ଦେ� ପବି�ର୍ତା ପର୍�ି ଆମର ଅଭିବୃ
ଧ୍ିଦେର
     �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଏକାନ୍� ବୟ୍ାକ�� ଅଟ� ,      ଦେ� ଆମର ପବି�ର୍ତାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବୟ୍ାକ�� ଅଟ� ,       ଏହା ଏକ  ଚୂନା ଅଦେଟ ଦେ� ଈଶୱ୍ର ହିଁ

    ଦେ� �� ମ ଭି�ଦେର କା�4ୟ୍ କର�ଅଛନ୍�ି,          �� ମକ� ଇଚଛ୍ା ପ�ଣି ତାପଦେର ଏହି ଇଚଛ୍ା  ମପ୍ା
ନ କରିବାକ� 
କ୍ଷତା ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି, 
 ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୨।
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    �ୃ�ୀୟ ଦେଚତାବନୀ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ (୫: ୧୧)

        କିନ୍�� ଏପରକି ଏହି ନଶିଚି୍� ଭର ାଦେର ଏକ ଅନ୍�ନି4ହ�ି ଦେଚତାବନୀ ରହଅିଛି       । ଏହି ଦେଲଖକ ବା �୍ବଦେର ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ବିରକ୍�
         ”  ଦେହାଇପାରନ୍�ି। ଏଦେବ ଦେମାଦେ� ଦେକଦେ�କ ନଶିଚି୍� ଭର ା 
ଅିନ୍�� ଆଉ ଅଗ୍ର ର ହଅୁନ୍�� । ଦେ କହନ୍�ି, “ନା      । ମୁଁ� ତାହା କରିବି ନାହିଁ।

    ମୁଁ� �� ମକ� ନଶିଚି୍� ଭର ା ଦେ
ବି,    କିନ୍�� ଏଠାଦେର ଦେଚତାବନୀ ଅଛ:ି   �
ି ଆନ୍�ରିକତା ନଥାଏ,      ଦେ�ଦେବ ନଶିଚି୍� ଭର ା ଦେହାଇପାରିବ
ନାହିଁ ”।

    ମପ୍�ଣ୍4ଣ ଭର ାର 
ଵ୍�ିୀୟ କାରଣ

                  ଆଦେଲାଚନାଟି ଜାରି ରଦେହ ଆଉ ଦେ ଏକ 
ୱି୍�ୀୟ କାରଣକ� ଆ ନ୍�ି ଦେ� �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଆମର ବିଶୱ୍ା ବିଷୟଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାଦେବ
     ନଶିଚି୍� ଦେହାଇପାରିବା ପ�ଣି ଏହା ଅଧୟ୍ାୟ ୭:   ୨୫ ପ
ଦେର ଅଛ,ି “ଅ�ଏବ,  ତାହାଙ୍କ [�ୀଶ�]     
ୱ୍ାରା ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

 ନକିଟବ�୍4�ୀ ହଅୁନ୍�ି,   ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ [  ଈଶୱ୍ର ]    ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ [        ଂପଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଓ  ମ�
ାୟ ଭାବଦେର  ବ4
ା ]  ପରି�ର୍ାଣ
  ଦେ
ବାକ�  କ୍ଷମ ଅଟନ୍�ି,        ଦେ�ଣ� ଦେ ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ନଦିେବ
ନ କରିବା ପାଇୁଁ ଦେ [�ୀଶ�]  ନ�ିୟ୍ ଜୀବି�।"    ଦେ ଏକ ଆଦେଲାଚୟ୍
      ବିଷୟକ� ଦେଫରାଇଆଣ�ଅଛନ୍�ି �ାହା ଦେ ପବୂ4ଦେର ୪: ୧୪-    ୧୬ ପ
ଗ�ଡି଼କଦେର ଆଦେଲାଚନା କରିଅଛନ୍�ି       । ଏହା କଦେହ ଦେ� �ୀଶ� ଆମର

                 ମହା�ାଜକ ଅଟନ୍�ି। ଦେ ବ�ଝନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ଅ�ିକ୍ରମ କରିଅଛ� ଆଉ ଦେ ଆପଣା  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ କୃପା ଓ
     ଅନୁଗ୍ରହର  ିଂହା ନ  ମମ୍�ଖଦେର  ବ4
ା ନଦିେବ
ନ କର�ଅଛନ୍�ି।

      “ଦେଲଖକ �ାହା କହଅୁଛନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� ହୁଁ,      ଆମର ଏହି ଆ�ମ୍ନଷିଠ୍ ନଶିଚି୍� ଭର ା ଅଛ,ି     ଆମର ଏକାନ୍� ଇଚଛ୍ାର ଏହି
 ବ�ଝାମଣା ଅଛ,ି          କିନ୍�� ଆମର ପରି�ର୍ାଣର ମଧୟ୍ ଏକ ବ �୍� ନଷିଠ୍ ନଶିଚି୍� ଭର ା ଅଛ;ି      ଏବଂ ଆମର ବ �୍� ନଷିଠ୍ ନଶିଚି୍� ଭର ା

  ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ କା�4୍ୟ ଅଦେଟ,      �ାହା  ବ4 ଦେଶଷଦେର ମୁଁ� ପରୂାପରିୂ ଭାବଦେର,        ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଓ  ମ�
ାୟ ଭାବଦେର ନଶିଚି୍� ଦେ�;  ମୁଁ�
      ୱ୍ଗ4କ� �ିବି କାରଣ ମୁଁ� ପରୂାପରିୂ ଭାବଦେର,             ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଓ  ମ�
ାୟ ଭାବଦେର ନଶିଚି୍� ଦେ� କ୍ର�ଶଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ଦେମା

    ପାପ ନମିନ୍ଦେ� 
ଣଡ୍ ଦେଭାଗ କରିଅଛି   ’  । କିନ୍�� ତା ଠାର� ଅଧିକ;         ଦେମାର ମ�କ୍�ି
ାତା ଜୀବନ୍� ପ�ଣି ଦେ ଅବିର� ଭାବଦେର ଦେମାର 
�ବ4�ତା
        ଓ ଦେମାର  ମ �୍ ବିଫ�ତାଦେର ଦେମା ପାଇୁଁ ନଦିେବ
ନ କର�ଅଛନ୍�ି           । ଦେ �ଥାପି ପିତାଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ଛଡ଼ିା ଦେହାଇଅଛନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ 

କହନ୍�ି,      ବିଲ୍ ଉପଦେର ଅଧିକ କଠନି ହଅୁ ନାହିଁ              । ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର ଅଧିକ କଠନି ହଅୁ ନାହିଁ। ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ ଦେକଉୁଁ ପରି ଥ୍ି�ି ମଧୟ୍
                  ଦେ
ଇ �ାଉଅଛନ୍�ି। ମୁଁ� ଦେ ହି  ମାନ ପର୍କାରର ବିଷୟ ଦେ
ଇ ଗଲି। ଦେ 
�ବ4� ଅଟନ୍�ି। ଦେ କ୍ଷୀଣ ଅଟନ୍�ି। ତାଙ୍କର ଗଢ଼଼ଣ ଧ�ିୂ
     ଅଦେଟ। ଦେହ ପିତା ତାହା ଭ�ଲି�ାଅ ନାହିଁ।"   ଆଉ ପିତା କହନ୍�ି, “   ମୁଁ� ଭ�ଲିବି ନାହିଁ ”      । ଦେ ଦେମା ପାଇୁଁ  ବ4
ା ନଦିେବ
ନ କର�ଅଛନ୍�ି।

  ତାହା ଏକ  � ମପ୍ନ୍ନ,               ବି
ୟ୍ମାନ ରହଥିିବା  �ୟ୍ ଅଦେଟ ଏବଂ ଦେମାର ନଶିଚି୍� ଭର ା ଓ ଦେମାର ପରି�ର୍ାଣ ଏହି  �ୟ୍ ଉପଦେର
     ଆଧାରି� ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଜଗ�କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି     । ଦେ ତାହାଙ୍କ ପ��ର୍ଙ୍କ� 
ାନକଦେଲ,     ଦେ�ପରି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି
     ଦେ ମାଦେନ ବିନଷଟ୍ ଦେହଦେବ ନାହିଁ କିନ୍�� ଦେ ମାଦେନ,          ପଣୂ୍4ଣ ନଶିଚି୍�ତା  ହ ଦେ ମାନଙ୍କ ନଜି ନଜିର ପରି�ର୍ାଣ ପର୍ାପ�୍

କରିଦେବ,  ଅଧିକାର କରିଦେବ             । ଆମର ନଶିଚି୍� ଭର ା ଆ�ମ୍ନଷିଠ୍ ଭାବଦେର ବ�ଝାମଣା ଉପଦେର ଆଧାରି� ଅଦେଟ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
              ଆମର  ି
ଧ୍ତା ନମିନ୍ଦେ� ଏକାନ୍� ଇଚଛ୍ା କର�। କାରଣ �� ମମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପବି�ର୍ତା ପର୍�ି �� ମର ଅଭିବୃ
ଧ୍ିଦେର

 ଆନ୍�ରିକ ଅଟନ୍�ି,              ଏହା ଏକ ଆ�ମ୍ନଷିଠ୍ ବିଷୟ ଅଦେଟ �ାହାଠାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଲାଗି ରହି ପାରିବା ଏବଂ ମୁଁ� ବା �୍ବ ହ
ୃୟଙ୍ଗମ
                କରିବା ବୟ୍�ୀ� ଏହାକ� ଜଗ�ଦେର ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ନମିନ୍ଦେ� ବାଣିଜୟ୍ କରିବି ନାହିଁ ଦେ� ଈଶୱ୍ର କ୍ର�ଶଦେର କିଛି ବିଷୟ  ମପ୍ା
ନ

               କଦେଲଆଉ �ୀଶ� ନରିନ୍�ର ଭାବଦେର ଦେମା ଓ �� ମ ନମିନ୍ଦେ� ଅନୁଗ୍ରହ ଓ କୃପାର  ିଂହା ନ  ମମ୍�ଖଦେର ନଦିେବ
ନ କର�ଅଛନ୍�ି  ।
ଦେ�ଣ�,           ମୁଁ� ଦେକଉୁଁ  ଥ୍ାନକ� �ିବି ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ମୁଁ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ନଶିଚି୍� ଅଦେଟ।

           ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଧୈ�4ୟ୍ ବିଷୟଦେର 
ୃଢ଼଼ ଭାବଦେର ଦେଧୈ�4ୟ୍ ଧରିବା ପର୍ଥମ ଓ  ବ4ପର୍ଧାନ କ�୍4�ୟ୍ବ ଅଦେଟ    । ଏହି ବିଷୟଟି
       ପର୍କୃ�ପକ୍ଦେଷ ଉ��୍ମ ଈଶୱ୍ର���୍ଵ୍ ମହୂ ଓ ଦେ� ଦେକହି ବାଇବଲ ପଦେଢ଼,      ଏହା ବୟ୍�ୀ�  ବ�  ଥ୍ାନଦେର ବିଫ� ଦେ
ଖା�ାଏ  ।

       ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଦେଧୈ�4୍ୟ ପର୍ଥମ ଓ  ବ4ପର୍ଧାନ କ�୍4�ୟ୍ବ ଅଦେଟ,     କାରଣ ମୁଁ� ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ    । ଈଶୱ୍ର ଦେମାଦେ�
                  ଇଚଛ୍ା ପ�ଣି ଏହା କରିବାକ� 
କ୍ଷତା ଦେ
ବା ବିନା ମୁଁ� ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଦେମାହର ପରି�ର୍ାଣ  ାଧନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଅ ମଭ୍ବ
                 ଅଦେଟ। ମୁଁ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଥର ବିଫ� ଦେହବି। �
ି ମୁଁ� କହଥିିବା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଶବ
୍ ପ�ଣି ମୁଁ� ଦେନଇଥିବା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ପ
କ୍ଦେଷପଦେର �
ି

   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହବ�୍4�ୀ ଅନୁଗ୍ରହ ନାହିଁ,    ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ବିଫ� ଦେହବି           । ମୁଁ� ତାହା ଦେମା  ହ�ି ��କ୍�ି କରିବାକ� କାହାକ� 
ରକାର କଦେର ନାହିଁ, 
       ମୁଁ� ଦେ ହି  �ୟ୍ ବିଷୟଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାଦେବ ହ
ୃଦେବାଧ ଅଦେଟ।

           ମୁଁ� ମଧୟ୍ ବ� ଦେଝ ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଦେମା ଉପଦେର ଆଶା ପରି�ୟ୍ାଗ କରିବାକ� �ାଉ ନାହାନ୍�ି,      ଏବଂ ଈଶୱ୍ର ଦେମାଦେ� ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର
         ଆଶା ପରି�ୟ୍ାଗ ନ କରିବାକ� ଦେମାଦେ�  ାମଥ4ୟ୍ ଦେ
ବାକ� ଜାରି ରଖିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି       । ତାହା ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଦେଧୈ�4୍ୟ ଅଦେଟ।

�ଥାପି,         ନଶିଚି୍� ଭର ାର ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ  �ୟ୍ର ଦେ ହି ବିବୃ��ି୍ଦେର ଏକ ଦେଚତାବନୀ ଅଛି      । ପରି�ର୍ାଣର ଏହି ପର୍କାର ନଶିଚି୍�
           ଭର ା ଦେକବ� ଦେ ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଉ
ଧ୍ିଷଟ୍ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟବ�୍4�ୀ ଅଟନ୍�ି। ଦେଲଖକ ଅଧୟ୍ାୟ ୯:   ୨୮ ପ
ଦେର ଏହି
       ମାନ କଥା କହବିାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ କହନ୍�ି, “           ଦେ ହପିରି ଖ୍ରୀଷଟ୍ ମଧୟ୍ ଅଦେନକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନମିନ୍ଦେ�

     ଥଦେର ମା�ର୍ ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ� ଦେହାଇ [   ତାହାଙ୍କ ଅବତାରଦେର ଆ ିବା]   
ୱି୍�ୀୟ ଥର [   ତାହାଙ୍କ 
ଵ୍�ିୀୟ ଆଗମନ]   ପାପ  କାଦେଶ
ନୁଦେହୁଁ,     ବରଂ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷାଦେର ଅଛନ୍�ି,     ”    ଦେ ମାନଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣ ନମିନ୍ଦେ� 
ଶ4ନ ଦେ
ଦେବ ଏବଂ ଏହି ଜଗ�ର

  ଆନନ୍
 ବ� ଉପଦେଭାଗ କରିଅଛନ୍�ି  …  “          । ନା । ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେମା ପାଇୁଁ ଆଗ୍ରହର  ହ�ି ଅଦେପକ୍ଷା କରନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ� ପରି�ର୍ାଣ
 କରିବା ପାଇୁଁ।"       ପରି�ର୍ାଣ ଦେ ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟବ�୍4�ୀ ଅଟନ୍�ି    । ପରି�ର୍ାଣ ଦେ ମାନଙ୍କ

              ନମିନ୍ଦେ� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଆଗ୍ରହର  ହ�ି ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଅଛନ୍�ି। �� ଦେମ ଜାଣ ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
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    ଅନୁଗ୍ରହଦେର ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ପରି�ର୍ାଣ ପାଇଅଛ� ,     ତାହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନଜିଠାର� ଦେହାଇ ନାହିଁ;    ଏହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ାନ ଅଦେଟ, 
 କ୍ରିୟାକମ4ର� ନୁଦେହୁଁ,     ଦେ�ପରି ଦେକହି 
ପ4 ନ କଦେର     । ଏହା ପର୍ଶନ୍ଦେର ନାହିଁ। କିନ୍�� ,       ଏବର୍ୀ ପ� �୍କ ବହ�ୁ  ପ୍ଷଟ୍ ଦେ� ଈଶୱ୍ର

           ଆଗମନ କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ନକିଟବ�୍4�ୀ ଦେହଉଅଛନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ ପରି�ର୍ାଣ କରିଦେବ  ।
              ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଆଗ୍ରହ  ହ�ି ତାହାଙ୍କ ପାଇୁଁ ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ ପରି�ର୍ାଣ କରିଦେବ। ପାଉଲ ଏପରିକି
              ଦେରାମୀୟଦେର ମଧୟ୍ କହଅିଛନ୍�ି ଦେ� ଅନନ୍� ଜୀବନ ଆମର ପବି�ର୍ୀକରଣରଫଳାଫ� ଅଦେଟ। ଏବଂ ମୁଁ� ଜଦେଣ ପଦ୍େରାଦେଟଷଟ୍ାଣଟ୍

            ଏବଂ ଏହା ପାଇୁଁ ଗବି4� ଅଦେଟ। ଦେ�ଣ� ଆମର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ନଶିଚି୍� ଭର ାଦେର ମଧୟ୍ ଦେଚତାବନୀ ଅଛ।ି

ଉ� ୍ାହ-        ଖର୍ୀଷଟି୍ୟାନ ଜୀବନ କିପରି ଦେ
ଖା�ିବା ନମିନ୍ଦେ� ଉଚି� ମଦେନ କରା�ାଏ।

                ଦେଲଖକ ଜାରି ରଖନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ ୧୦ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପର୍ଦେବଶ କରନ୍�ି ଆଉ ଏହି ଆଶଚ୍�4୍ୟଜନକ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ୧୯ ପ
ର� ଆରମଭ୍
ଦେହାଇଅଛ,ି   ଉ� ୍ାହର ଏକ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ;          ଖର୍ୀଷଟି୍ଆନ ଜୀବନ କିପରି ଦେ
ଖା�ିବା ଉଚି� ତାହା ଦେ
ଖାଇବାର ଏକ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ   । ଏହା

     “ଏକ ମହାନ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ଅଦେଟ। ଅ�ଏବ,  ଦେହ ଭାଇମାଦେନ,  �ୀଶ� ବିଦେଛ
ବ �୍ର୍,      ଅଥ4ା�୍ ଆପଣା ଶରୀର 
ୱ୍ାରା [  ଏହା ଦେଲଖକଙ୍କ
 କହବିାର ଉପାୟ,      କାରଣ �ୀଶ� କ୍ର�ଶଦେର ମୃ�� ୟ୍ ଦେଭାଗ କଦେଲ,     �� ଦେମ  ିଧା �ଖ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିକ� �ାଇପାରିବ  ।

        ମନ୍
ରିଦେର ଚିରି�ାଇଥିବା ବିଦେଛ
 ବ �୍ର୍ ଦେ
ଇ  ିଧା �ଖ ତାହାଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିକ� �ାଅ।]      ଦେ�ଉୁଁ ନୂ�ନ ଓ ଜୀବନ
ାୟକ ପଥ
   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ �୍� � କରିଅଛନ୍�ି,           ଦେ ହି ପଥଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ରକ୍� 
ୱ୍ାରା ମହା ପବି�ର୍  ଥ୍ାନଦେର ପର୍ଦେବଶ

    କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର  ାହ ଥିବାର�, ପ�ଣି,   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଗୃହ [   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଗୃହ]   ଉପଦେର ନ�ି�କ୍�
   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଜଦେଣ ମହା [  ଉଚଚ୍ ]    �ାଜକ ଥିବାର� ଆ ,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ହ
ୃୟ ପର୍କ୍ଷା�ନ 
ୱ୍ାରା କ�ୁଷି� ବିଦେବକର�

              ଶୂଚିକୃ� ଓ ନମି4� ଜ�ଦେର ଦେଧୌ� ଶରୀର ଦେହାଇ  ର� ହ
ୃୟ  ହ ପଣୂ୍4ଣ ବିଶୱ୍ା ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟବ�୍4�ୀ ଦେହଉ; 
    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁ ଭର ା  ୱ୍ୀକାର କର�ଅଛ� ,   ତାହା ଅଟ� [      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଦେହଉ

    ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା  ୱ୍ୀକାର କରିଥାଉ]    ଭାବଦେର 
ୃଢ଼଼ କରି ଧର�,    କାରଣ ଦେ� ପର୍�ିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍�ି,  ଦେ ବିଶୱ୍ �୍; 
[      ଦେଧୈ�4୍ୟ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଅଧିକ।]       ପ�ଣି ପଦ୍େରମ ଓ  �କ୍ରିୟାଦେର ପର୍ବ�୍4ତାଇବା ନମିନ୍ଦେ�

   ପର ପ୍ର ବିଷୟଦେର ମଦେନାଦେ�ାଗ କର�,         ଆଉ ଦେକହି ଦେକହି ଦେ�ପରି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଣଡ୍�ୀ ଉପା ନା ପରି�ୟ୍ାଗ
କରିଥାନ୍�ି,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ପରି ନ କର�,    ବରଂ ପର ପ୍ରକ� ଉ� ୍ାହ ଦେ
ଉ,     ବିଦେଶଷ�ଃ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଭ�ଙ୍କ

 
ନି [  ବିଚାର 
ନି]     ନକିଟବ�୍4�ୀ ଦେହାଇ ଆ �ଅଛି ଦେବାଲି ଦେ
ଖ�ଅଛ   । କି ଜୀବନ,   ତାହା ନୁଦେହୁଁ କି?  କି ଜୀବନ     । ଜୀବନଟି ଦେ ହି ପରି
 ଦେ
ଖା�ିବା ଉଚି�,             ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପଦେର ଲାଗି ରହବିା ଓ  ମାନ କା�4୍ୟ କରିବାକ� ପର ପ୍ରକ� ଉ� ୍ାହ�ି କରିବା।

                କିନ୍�� ଏହି ଦେଲଖକ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଆପଣାକ�  ନ୍�� �ନ ନ କରି ନଶିଚି୍� ଭର ା ଦେ
ଇପାରିଦେବ ନାହିଁ ଦେ�ଣ� ଦେ ଜାରି ରଖନ୍�ି, 
“   କାରଣ  �ୟ୍ [          �� ଦେମ  � ମାଚାର ବା�୍4ତାକ� ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିଅଛ �ଥାପି �� ଦେମ ପାପଦେର ବଞଚି୍ବାକ� �ାଇଅଛ]    ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା

      ପଦେର �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଦ୍େୱଚଛ୍ାପବୂ4କ ପାପ କର�ଥାଉ [  ପାପର ଜୀବନ,   ଆ�ମ୍ାର ଫ�ର ଅନୁପ ଥ୍ି�ି],    ଦେ�ଦେବ ପାପର ବ�ି
    ଆଉ ଅବଶିଷଟ୍ ନ ଥାଏ ”  । ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,           ଦେ ଠାଦେର ଥିବା ଏକମା�ର୍ ବ�ି
ାନ ଖ୍ରୀଷଟ୍ ଅଟନ୍�ି ପ�ଣି �
ି �� ଦେମ ଅବାଧୟ୍ତାଦେର

      ବଞଚି୍ବା 
ୱ୍ାରା ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ� କ୍ର�ଶ ଉପଦେର ପ
ାଘା� କର,     ଦେ�ଦେବ କିଏ �� ମକ� ରକ୍ଷା କରିବ? ବ�
ଧ୍?    ଦେ ହି ପର୍କାଦେର କାମ
 କଦେର ନାହିଁ।

            ଏଠାଦେର ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବିଶୱ୍ା ର ମ� ପର୍କାଶ କରିଅଛନ୍�ି ପ�ଣି �ଥାପି ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ମ�ୂକ ପାପଦେର ବଞଚ୍ନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ
   ନମିନ୍ଦେ� ତାହା ଅଦେପକ୍ଷା କଦେର            “     । ପର୍ଭ�ଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ�ଣନ୍�� । ଅବଶିଷଟ୍ �ାହା ରଦେହ ତାହା ଦେହଉଛି ବିଚାରର ଏକ ଭୟାନକ ଆଶା

        ”          ଏବଂ ଅଗ୍ନରି ପର୍ଚଣଡ୍ ଦେକାପ �ାହା ପର୍�ି
ୱ୍ନ୍
ୀମାନଙ୍କ� ଗ୍ରା କରିବ। �� ଦେମ ଦେଧୈ�4୍ୟ ନ ଧରିବାର 
ଣଡ୍ ଜାଣିବାକ� ଚାହୁଁ
କି?  ଦେ ଠାଦେର ଅଛି      “     । ଏହାକ� ନକ4 କ�ହା�ାଏ। ଦେକହି ଦେମାଶାଙ୍କ ବୟ୍ବ ଥ୍ାକ� ଅମାନ୍ୟ କଦେର,       ଦେ 
ୟା ପର୍ାପ�୍ ନ ଦେହାଇ 
�ଇ

     କିମବ୍ା �ିନଜିଣ  ାକ୍ଷୀଙ୍କ ପର୍ମାଣଦେର ହ� ହଏୁ  । [   ପ�ରା�ନ ନୟିମ ବୟ୍ବ ଥ୍ା]         �� ଦେମ ଭାବ କି ଦେ� ଦେ ଅଧିକ ଖରାପ 
ଣଡ୍
  ପାଇବାକ� ଦେ�ାଗ୍ୟ ଦେହଦେବ  । [      ଦେ ମଣଡ୍�ୀଦେର ଦେକହି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� କହଅୁଛନ୍�ି,      ଦେ ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ବିଷୟଦେର କହଛୁନ୍�ି

       ଦେ�  � ମାଚାରକ� ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିଅଛି କିନ୍�� ପାପଦେର ବଞଚ୍� ଅଛି ]     ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପ��ର୍ଙ୍କ� ପ

�ି� କରିଅଛ,ି[ଦେ ]  
      ନୟିମର ଦେ�ଉୁଁ ରକ୍� 
ୱ୍ାରା ଦେ ପବି�ର୍କୃ� ଦେହାଇଥିଲା,         ତାହାକ�  ାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ଦେବାଲି ମଦେନ କରିଅଛି ଓ ଅନୁଗ୍ରହ
ାତା
         ଆ�ମ୍ାକ� ଅବମାନନା କରିଅଛି ଦେ ଦେକଦେ� ଗ�ର��ର 
ଣଡ୍ର ଦେ�ାଗ୍ୟ ନ ଦେହବ ” । ଦେ
ଖ,       �
ି �� ଦେମ ବିଶୱ୍ା ର ମ� ପର୍କାଶ କର

   ଏବଂ ପାପଦେର ବଞଚି୍ବାକ� �ାଅ,             ଦେ�ଦେବ ଏହାର ଅଥ4 ନୁଦେହୁଁ ଦେ�  ହ ର୍  ହ ର୍ ରାଜୟ୍ଦେର �� ମର ଏକ ଦେଛାଟ ଗୃହ ଅଛ;ି   ତାହା ଏଠାଦେର
 ବିପ
 ନାହିଁ     । �
ି �� ଦେମ ପାପଦେର ବଞଚ୍,      ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପ

�ି� କରିଅଛ;      �� ଦେମ କ୍ର�ଶକ� ଅପବି�ର୍ କରିଅଛ ଏବଂ
      �� ଦେମ ପର୍କୃ�ପକ୍ଦେଷ ଅନୁଗ୍ରହର ଆ�ମ୍ାକ� ଅବମାନନା କରିଅଛ     । କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଜାଣ�,  �ିଏ କହଲିା, 

“   ପର୍�ିଦେଶାଧ ଦେମାର ଅଦେଟ;   ମୁଁ� ପର୍�ିଦେଶାଧ କରିବି  । ପ�ଣିଥଦେର, ‘     ପର୍ଭ� ତାହାଙ୍କର ଦେଲାକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବ ”’  । ୱା
  “        ” ତାହାଙ୍କର ଦେଲାକମାଦେନ। ଏହା ଜୀବି� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ହ �୍ଦେର ପଡି଼ବା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଦେଟ। ବ�୍4�ମାନ,   �� ଦେମ ଦେକଦେ�କ ନକ4, 

    ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଗନ୍ଧକ ଚାହୁଁ କି?    ଦେ ଠାଦେର ଏହା ଅଛ,ି      ଶା �୍ର୍ର  ବ�ଠାର� ଉ�ଦ୍େ�ଜି� ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ।

 ’  ବିଷୟଟି କ ଣ ଅଦେଟ?

 ’  ବିଷୟଟି କ ଣ ଅଦେଟ?    ଏବର୍ୀ ପ� �୍କଦେର କଣ ଚାଲିଛ?ି          ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଅଦେନକ ଦେମୌ�ିକ ବିଷୟ ଅଛି �ାହା ଦେ କହଅୁଛନ୍�ି।

୧.         �ୀଶ�  ମ �୍ ବିଷୟ ଉପଦେର  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଅଟନ୍�ି -   ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଆନନ୍
,  ଗଭୀର ଉଲ୍ଲା 
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    �ୀଶ�  ମ �୍ଙ୍କ ଉପଦେର  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଅଟନ୍�ି     । ଦେ ଆମର  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଆନନ୍
,     ଆମର  ବ�ଠାର� ଗଭୀର ଉଲ୍ଲା ଅଟନ୍�ି  ।
                     ଦେ ଜଗ� ପର୍
ାନ କର�ଥିବା  ମ �୍ ବିଷୟ ଠାର� ମହାନ ଅଟନ୍�ି ପ�ଣି �
ି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଦେ ହି ଧାରଣାକ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ

ବ� ଝିପାରିବା,             ଦେ�ଦେବ ମଣଡ୍�ୀର  ମ ୟ୍ା ମହୂ �ାହା ଏବର୍ୀ ପ� �୍କଦେର ଦେଲଖା�ାଇଅଛି ତାହା ନଶିଚି୍� ରଦୂେପ 
ୂର ଦେହାଇ�ିବ
       କାରଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ  ହ�ି �� �ନା କରିବାକ� କିଛି ନାହିଁ        । ପ�ଣି �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେନକ ଥର ଲକ୍ଷୟ୍ଭର୍ଷଟ୍

ଦେହାଇଥାଉ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନୁଦେହୁଁ କି?            ଦେଗାଟିଏ ଥରଦେର ଦେଗାଟିଏ ପାପ ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଜଗ�ର ବିଷୟମାନ ପର୍�ି ଆ କ୍�
        ଦେହବାକ� ଆରମଭ୍ କର� ଆଉ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟ ପର୍�ି ନୁଦେହୁଁ        । ଦେ�ଦେବ ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ବିଶୱ୍ା ପର୍�ି

  ବା �୍ବଦେର ମଦେନାଦେ�ାଗୀ ଦେହଉ,  ଏବର୍ୀ ୨: ୧।

  �ୀଶ�  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଅଟନ୍�ି     । ଏହା ଏକ ଭୟ ନୁଦେହୁଁ,          ମା�ର୍ ଏହି ହ
ୃୟଙ୍ଗମ ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� �ୀଶ�ଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର
 ଛଡିା ହଏୁ,    ଦେମାର 
�
4ମୟ୍ ଭାବନା ଦେହଉଛ,ି   ’�
ି ମୁଁ� ଜାଣିଥା ନ୍�ି;        �
ି ମୁଁ� ଦେମାର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବକ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ

’ବ� ଝିପାରିଥା ନ୍�ି        । ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଦେକଦେ� ଭିନ୍ନ ଦେମା ଜୀବନଦେର ବଞଚି୍ଥାନ୍�ି?      ଏହା ଏବର୍ୀ ପ� �୍କର ମ�ଖ୍ୟ ବିଷୟ ଅଦେଟ।

୨.          ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭର ା ଅଛି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଅଟ�   ।

         
ୱି୍�ୀୟ ବିଷୟ ଦେହଉଛି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ନଶିଚି୍� ଭର ା ଦେ
ଇ ପାରିବା      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ  ନ୍ଦେ
ହର ଛାୟା
             ବାହାଦେର ଜାଣିପାରିବା ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଅଟ� ପ�ଣି ଏହି ବା�୍4ତା ଦେକବ� ଏବର୍ୀ ପ� �୍କଦେର ନାହିଁ,  ଏହା  ମ �୍

  ନୂ�ନ ନୟିମଦେର ଅଛି            । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ି ଦେହ�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ନଶିଚି୍� ଭର ା ଦେ
ଇ ପାରିବା। ଦେ�ାହନ ୧୦:   ୨୭ ପ

      ପ�ଣି ଅନୁ ରଣ କର�ଥିବା ପ
 ମହୂଦେର �ୀଶ� କହନ୍�ି, “ ’        ଦେମା ଦେମଷ ବ� ଦେମାହର  ୱ୍ର ଶ�ଣନ୍�ି ଓ ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଜାଦେଣ,   ଆଉ

    ଦେ ମାଦେନ ଦେମାହର ପଦେଛ ପଦେଛ ଚାଲନ୍�ି,      ପ�ଣି ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଅନନ୍� ଜୀବନ 
ଏି,        ଆଉ ଦେ ମାଦେନ କ
ାପି ଦେକଦେବଦେହୁଁ ବିନଷଟ୍ ଦେହଦେବ
ନାହିଁ,        ପ�ଣି ଦେକହି ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେମା ହ �୍ର� ହରଣ କରିବ ନାହିଁ ”        । ତାହା �� ମକ� ଅନ୍�ଭ4�କ୍� କଦେର। ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ�,  “  ଠକି ଅଛ,ି 

  ଦେମା ବିନା ଦେକହ"ି      ଏହା କହବିା ଭାଷାଗ� ବୟ୍ାୟାମ ବି
ୟ୍ା ଅଦେଟ            । ପାଠୟ୍ �ାହା କହଅୁଛି ଏହା ତାହା ନୁଦେହୁଁ। ଦେକହି ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେମା
    ହ �୍ର� ହରଣ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? “  ଦେମାହର ପିତା,    ଦେ� ଦେମାଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି,       ଦେ  ମ �୍ଙ୍କ ଠାର� ମହାନ୍ ଅଟନ୍�ି

[   �� ମକ� ଅନ୍�ଭ4�କ୍� କରି]         ପ�ଣି ପିତାଙ୍କ ହ �୍ର� ଦେ ମାନଙ୍କ� ହରଣ କରିବାକ� ଦେକହି  ମଥ4 ନୁହୁଁନ୍�ି।"     ଦେମାଦେ� ତାହାଙ୍କ ପ��ର୍ଙ୍କ�
                 ଦେ
ବାକ� ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ��ର୍ ଦେମାଦେ� ଅନନ୍� ଜୀବନ ଦେ
ବାକ� ପ�ଣି ଦେଶଷ 
ନିଦେର ଦେମାଦେ� ବଞଚ୍ାଇ ରଖିବାକ� ତାହାଙ୍କ ଦେମଷ ଭାଦେବ
      ଦେମାଦେ� ଧରି ରଖିବାକ� ଦେମାର ନଶିଚି୍� ଭର ାର ଅଂଶ,   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ିଦେର ଅଛି      । ଦେମାର ନଶିଚି୍� ଭର ା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ିଦେର

ଅଛ।ି

 ଦେ�ାହନ ୧୦:       ୨୭ ପ
 ଓ ନମିନ୍ଲିଖି� ପ
 ମହୂଦେର �ୀଶ� କହନ୍�ି, “         ଦେମା ଦେମଷ ବ� ଦେମାହର  ୱ୍ର ଶ�ଣନ୍�ି ଓ ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଜାଦେଣ,
     ଆଉ ଦେ ମାଦେନ ଦେମାହର ପଦେଛ ପଦେଛ ଚାଲନ୍�ି              । ପ�ଣି ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଅନନ୍� ଜୀବନ 
ଏି। ଦେମାହର ନଶିଚି୍� ଭର ା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

              ଆ�ମ୍ାଙ୍କ କା�4୍ୟଦେର ଅଛ।ି ପାଉଲଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏଫି ୀୟ ୧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅ�ପ୍ ଦେକଦେ�କ  ଥ୍ାନଦେର କହନ୍�ି ଦେ�
    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ଆମର ମ�
ର୍ାଙ୍କ ୱ୍ରପୂ ଅଦେଟ;        ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର ବଇନା ୱ୍ରପୂ �ାହା ନଶିଚି୍� ନମିନ୍ଦେ�
       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ� ତାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଧିକାର କରିବାକ� �ାଉଅଛ� ।

           ଦେମାର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭର ା ଅଛି ଦେ� ଦେମାର ଆଜ୍ଞାବହତା ଦେହ�� ମୁଁ� ଈଶଵ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଅଦେଟ,   ୧ ଦେ�ାହନ ୨:୩-୬, “   �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
   ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କର�,     ଦେ�ଦେବ �
ୱ୍ାରା ଜ୍ଞା� ଦେହଉ ଦେ�,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଜାଣ�  । [       ଏହା ଏହପିରି ଏକ  ନ୍ଦେ
ହର ଛାୟା
      ବାହାଦେର �� ଦେମ ଜାଣିପାର ଦେ� �� ଦେମ �ୀଶ�ଙ୍କ� ଜାଣିଅଛ;     �� ଦେମ ତାହାଙ୍କ ଜଦେଣ  ନ୍ତାନ ଅଟ]      ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପା�ନ ନ କରି, 
    ତାହାଙ୍କ� ଜାଦେଣ ଦେବାଲି ଦେ� କଦେହ,  ଦେ ମିଥୟ୍ାବା
ୀ, [ବାହା,    ତାହା ଅ�ୟ୍ନ୍�  ମଦ୍େବ
ନଶୀ� ନୁଦେହୁଁ]    ଓ ତାହାଠାଦେର  �ୟ୍ ନାହିଁ,  କିନ୍��

    ଦେ� ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପା�ନ କଦେର,       ତାହାଠାଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ପର୍କୃ�ରଦୂେପ  ି
ଧ୍ ଦେହାଇଅଛି    । ଏ�
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
 ଜାଣ� ଦେ�,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କଠାଦେର ଅଛ�      । ଦେ� ତାହାଙ୍କଠାଦେର ରଦେହ ଦେବାଲି କଦେହ,   ତାହାର ତାହାଙ୍କ [�ୀଶ�]   ପରି ଆଚରଣ କରିବା

 ମଧୟ୍ କ�୍4�ବୟ୍।"               ହାଦେଲଲ୍ଲୁୟା ଆମର ବିଶୱ୍ା ଆମରଆଜ୍ଞାବହତାଦେର ଅଛି ପ�ଣି ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଆମର ବିଶୱ୍ା ମଧୟ୍
     ଅଛି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପଦେର ବଞଚ୍� ନାହୁଁ�          । ତାହା ଦେ ହି ମ�
ର୍ାର ଓଲଟା ପାଖ ଅଦେଟ। ୧ ଦେ�ାହନ ୩: ୬, “    ଦେ� ଦେକହି ତାହାଙ୍କଠାଦେର
   ରଦେହ ଦେ [  ଈଶଵ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ]   ପାପ କଦେର ନାହିଁ;    ଦେ� ଦେକହି ପାପ କଦେର,    ଦେ ତାହାଙ୍କ� ଦେ
ଖି ନାହିଁ,     କିଅବା ତାହାଙ୍କ� ଜାଣି ନାହିଁ  ।

   �
ି �� ଦେମ ଆଶଚ୍�4୍ୟ ଦେହଉଅଛ,              ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� ଈଶୱ୍ର���୍ୱି୍କ ଶିବିରର ଦେ ହି ପାଶ୍4ୱକ� ଆ ିବି �ାହା କଦେହ ଦେ� �
ି ଦେକହି
       � ମାଚାରକ� ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିବାକ� ଦେକହି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଦେ
ଖା
ଏି,    ଦେ�ଦେବ ଦେ ଠାର� 
ୂଦେରଇ �ାଏ      । ମୁଁ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ�

                  ଦେ ମାଦେନ ଏହି ପ
 ପରି ଆରମଭ୍ କରିବାକ� କ
ାପି ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେହାଇ ନ ଥିଦେଲ। ଏହି ଦେଲାକମାଦେନ ତାହା ଙ୍କ� ଦେକଦେବ ଦେ
ଖି
        ନାହୁଁାନ୍�ି ପ�ଣି ଆବିଭ4�� ଦେହବା  ��୍ଦ୍େୱ ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଜାଣନ୍�ି ନାହିଁ।

          କାରଣ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଆମର ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଆଚରଣଦେର ଆଚରଣ କରିବାକ� ଜାରି ରଖ�ଅଛନ୍�ି, 
  ଦେ ମାନଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ              । ଦେଶଷ ବିଷୟ �ାହା ମୁଁ� ଦେ
ଖିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ତାହା ଦେହଉଛି �� ଦେମ  ମ ଦ୍େ� ଏଠାର� ବାହାରକ� �ାଅ, �� ମମାନଙ୍କ

                 ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି ପ�ଣି �ଥାପି �� ମର ପରି୍ୟ ପାପ ଅଛି ଏବଂ �� ଦେମ ଏପ�4୍ୟନ୍� ଏହା  ହ�ି କାମ କର�ଛ
    ଏବଂ �ିବାକ� କିଛି ବିଷୟ ଅଛ,ି ହୁଁ,     ଆମ ମଧୟ୍ର� ଦେକହି  ି
ଧ୍ ନାହୁଁାନ୍�ି            । ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ �� ଦେମ ଭୟଦେର ଏଠାର� ଚାଲି�ାଅ ଦେ� ଦେକୌଣ ି

                 ପର୍କାଦେର �� ମର ପରି�ର୍ାଣ �� ମଠାର� ଛଡାଇ ନଆି �ାଉଅଛି କିମବ୍ା ଦେ ପରି କିଛ।ି  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭର ାଦେର ଓ ଆନନ୍
 ଓ
      ବିଶୱ୍ା ଦେର ମୁଁ� �� ମକ� �ିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ହୁଁ,       ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ପାପ କଦେର ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� କ୍ଷମା ଅଛି     । ଈଶୱ୍ର ବିଶୱ୍ �୍ ଓ

               ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍�ି ଏବଂ �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ  ୱ୍ୀକାର କର� ଦେ�ଦେବ ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା
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               କରିବାକ� ଓ  ମ �୍ ଅଧମ4ର� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପରିଷକ୍ାର କରିଦେବ। କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ପବି�ର୍ତା ପାଇୁଁ ଏକାନ୍� ଇଚଛ୍ା
କର�;    ପରିପକ୍ୱତା ଆଡକ� ଗ�ି କରି;          ପଶଚ୍ା� ବିଷୟ ବ� ଭ�ଲି�ାଇ ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ବ୍ଗ4ୀୟ ଆହ୍ୱାନର

   ପ�ର କ୍ାର ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ପା� କର�              । ଦେ ହି ପର୍କାରର ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଭୟ ନାହିଁ କାରଣ  ି
ଧ୍ ପଦ୍େରମ ଭୟକ� 
ୂର କରିଥାଏ
      ଏବଂ ଆନନ୍
 ଓ ବିଜୟ ଅଛି ପ�ଣି ହୁଁ,            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ଥାପି ପାପ କର� ଏବଂ ଆମକ� କ୍ଷମା ମଧୟ୍ 
ଆି�ାଉଛି ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

  ଆଗକ� ଅଗ୍ର ର ଦେହଉଅଛ�  । ହାଦେଲଲ୍ଲୁୟା!   ପର୍ଭ�ଙ୍କର ପର୍ଶଂ ା ଦେହଉ!

          ’କିନ୍�� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ର ମ� ପର୍କାଶ କର� ନାହୁଁାନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର କ ଣ?

          ’କିନ୍�� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ର ମ� ପର୍କାଶ କର� ନାହାନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର କ ଣ?   ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଆନ୍�ରିକ
   ’ନୁହୁଁନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର କ ଣ?           ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କର ପର୍ଥମ ବିଶୱ୍ା କ� 
ୃଢ଼ ଭାବଦେର ଧରି ରଖ� ନାହାନ୍�ି ମା�ର୍ ବରଂ

    ଲକ୍ଷୟ୍ଭର୍ଷଟ୍ ଦେହଉଅଛନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର କଣ?       �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଦେ ମାନଙ୍କ� କିପରି ପର୍�� ୟ୍��୍ର କର�?   ଦେମାଦେ� ଦେମାର
  ମତାମ� ଦେ
ବାକ� 
ଅି।

              �� ମକ�  ମ �୍ ପର୍କାରର ପାପ ମଧୟ୍ଦେର ପାଥ4କ୍ୟ ଜାଣିବାକ� ପଡିବ �ାହା  ମ �୍ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନଙ୍କ�  ାମନ୍ା କରିବାକ� ପଡିବ
     ଆଉ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପାପର ଜୀବନଦେଶୈ�ୀକ� �ାଉଅଛନ୍�ି    । ଏବଂ ଦେମା ମ�ଦେର,   ଦେମାର ପରାମଶ4 ଦେହଉଛ,ି    �
ି �� ଦେମ ପରବ�୍4�ୀ

     ମୟଦେର ଦେକହି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ଦେ
ଖ,           ମୁଁ� ଭାଦେବ ଆମକ� ଗ୍ରହଣ କରିବାକ� ଦେହବ ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କର ବିଶୱ୍ା ବା �୍ବ ନୁଦେହୁଁ  ।
           ଆମକ� ଗ୍ରହଣ କରିବାକ� ପଡିବ ଦେ� ଏହି ଦେଲାକମାଦେନ ନକ4କ� �ିବା ପଥଦେର ଅଛନ୍�ି।

            ବ�ଠାର� ଖରାପ ବିଷୟ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କରିପାରିବା ତାହା ଦେହଉଛି କାହାକ� ମିଥୟ୍ା ଆଶୱ୍ା ନା ଦେ
ବା     ।  ବ�ଠାର� ଖରାପ କଥା
         ’        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଣଙ୍କ� କହପିାରିବା �ିଏ ବିଶୱ୍ା ର ମ� ପର୍କାଶ କରି ାରିଛି ଏବଂ ତା ପଦେର ବଷ4 ବଷ4 ଧରି ଦେ ପରି ଜୀବନ ବତିାଇ

ନାହିଁ,        ବ�ଠାର� ଖରାପ କଥା �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାଙ୍କ� କହପିାରିବା, “  ଠକ୍ି ଅଛ,ି    ତାହା ଠକ୍ି ଅଦେଟ      । �� ଦେମ ବିଶୱ୍ା ର ମ� ପର୍କାଶ
      ‘   ’    କଲଆଉ ଦେ�ଣ� �� ମର ନକ4ର� ବାହାରି�ିବା ମ�କ୍� କାଡ4 �� ମ ପାଖଦେର ଅଛ;ି     ପ�ଣି ଏହା ଠକି ଅଛ।ି"    ମୁଁ� ବାଇବଲର ଦେକୌଣ ି

    ଥ୍ାନଦେର ତାହା ପାଇପାର� ନାହିଁ              । ମୁଁ� ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ଏବର୍ୀ ପ� �୍କଦେର ପାଇପାର� ନାହିଁ। ମୁଁ� 
�ଭ4ାଗ୍ୟବଶ�ଃ ହ
ୃଦେବାଧ କଦେର ଦେ�
        ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ�  ୱ୍ଗ4କ� �ିବାକ� କ�ହା�ାଇଥିଲା ଦେ ମାଦେନ ଅଦେନକ ଦେଲାକମାଦେନ ନକ4ଗାମୀ ଦେହଉଅଛନ୍�ି,   ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ� ଏକ

   ଅ ମପ୍ଣୂ୍4ଣ  � ମାଚାର ପର୍ଚାର କରାଗଲା     । ମୁଁ� ଦେ�ପରି ପବୂ4ର� କହ ିାରିଛ,ି         ମୁଁ� ଆଶା କଦେର ଦେ�  ମ �୍ ପା�କଙ୍କ ପାଇୁଁ ବିଚାରା ନ
               ପାଖଦେର ଠଆି ଦେହବା ଏବଂ ଦେ ମାନଙ୍କ ��ନ୍ ଦେନଉଥିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଦେ
ଖିବା ପାଇୁଁ ଏକ  ଥ୍ାନ ଅଛି �
ୱ୍ାରା ଦେ ମାଦେନ
           ପର୍କୃ�  � ମାଚାର ପର୍ଚାରରଫ� ଏବଂ ଦେ ହି ଅନୁ ାଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ �ାପନ କରିଥିବାର ଦେ
ଖିପାରିଦେବ   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

      ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ମିଥୟ୍ା ଭର ା ଦେ
ଇ ପାରିବା ନାହିଁ।

     ଏବର୍ୀ ପ� �୍କଦେର ଅଦେନକ ଦେଚତାବନୀ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ବ� ଅଛି          ।  ବ�ଆଦ଼େଡ ଦେଚତାବନୀ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ବ� ଅଛ।ି ପାଉଲଙ୍କ ମ�ଖର� ଅଧିକ
          ଶକ୍�ିଶା�ୀ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ। ପାଉଲ କହନ୍�ି ଦେ� �ୀଶ� ଆମକ� ପ�ନମି4�ନ କରିଅଛନ୍�ି;   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ଙ୍ଦେଗ

     “     ଶାନ୍�ିଦେର ରହବିାକ� ଦେ ଆମକ� ଆଣିଅଛନ୍�ି �
ି �� ଦେମ ପର୍କୃ�ଦେର ବିଶୱ୍ା ଦେର ବ
ଧ୍ମ�ୂ,    ଅଟ� ଏବଂ  ଥ୍ିର ର�ହ,  �� ଦେମ
     ଶ�ଣିଥିବା  � ମାଚାରରଆଶାଠାର� 
ୂଦେରଇ �ାଅ ନାହିଁ।" (  କଲ ୀୟ ୧: ୨୩)  ଦେମାର ଅଥ4,    ଏହା  ବ�  ଥ୍ାନଦେର ଅଦେଟ।

       �
ି ଦେକହି ଦେ ମାନଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣ ବିଷୟଦେର ନଶିଚି୍� ନୁହୁଁନ୍�ି

      �
ି ଦେକହି ଦେ ମାନଙ୍କ ପରି�ର୍ାଣ ବିଷୟଦେର ନଶିଚି୍� ନୁହୁଁନ୍�ି,         �
ି ଦେକହି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବିଷୟ  ହ�ି  ଂଘଷ4
କର�ଅଛ,ି               �
ି ଦେକହି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଜଗ�କ� ଆ ୱ୍ା
ନ କରିଅଛି ଓ ଏହାକ� ପ ନ୍
 କଦେର ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ ଦେବାଧହଏୁ କହଅୁଛନ୍�ି,  ମୁଁ�

      ଏହି ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ  ାମଗ୍ରୀ  ହ�ି ପଦେର କାରବାର କରିବି,   ଦେବାଧହଏୁ ବହୁ ପଦେର        । ଏଠାଦେର ଏକ ପର୍ଶନ୍ ମୁଁ� �� ମକ� ଦେ ମାନଙ୍କ�
  ପଚାରିବାକ� ଅନୁଦେରାଧ କର�ଅଛ,ି “      �� ମର ଜୀବନ ବିପ
ର ମଲ୍ୂୟ ଅଦେଟ କି?   ଏହା ମଲ୍ୂୟ କି?       ଜଗ� ଏଦେ� ଉ��୍ମ କି ଦେ� ଏହା

   ନକ4ଦେର ଅନନ୍�କା� ମଲ୍ୂୟ ଅଦେଟ?"   କାରଣ ଦେଧୈ�4୍ୟ ବୟ୍�ୀ�,     ଦେକୌଣ ି ନଶିଚି୍� ଭର ା ଦେହାଇପାରିବ ନାହିଁ;   ଏବଂ ଦେ ହି
             ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ 
ାବିକ�  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିଅଛନ୍�ି ଏବଂ ତାପଦେର ପାପ ଜୀବନକ�

 ଗ�ି କରିଅଛନ୍�ି,         ଦେ ମାଦେନ �ାହା କର�ଛନ୍�ି ତାହା ଦେ ମାନଙ୍କର ଅନନ୍�କା� ବିପ
 ଂକ�� ପର୍ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି   । ଦେ ମାଦେନ
         ଦେ ମାନଙ୍କର ଅନନ୍�କା� ବିପ
 ଂକ�� ପର୍ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି। ଏବଂ �� ଦେମ ଦେ ମାନଙ୍କ� ପଚାରିବାକ� ପଡିବ, “   ନକ4 ଦେକଦେ�କା�

     ଅଦେଟ �� ମର ଦେକୌଣ ି ଧାରଣା ଅଛି କି?          ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ି ବୟ୍�ୀ� ଅନନ୍�କା� ଦେକଦେ�  ମୟ ପ�4୍ୟନ୍� �� ମର ଦେକୌଣ ି
  ଧାରଣା ଅଛି କି?                �� ମର ଦେକୌଣ ି ଧାରଣା ଅଛି କି ଦେ� �� ଦେମ �� ମର ପର୍ାଣକ� ବିଶୱ୍ା କରିପାରିବ ନାହିଁ �ାହା ଏକ କ୍ଷଣ ଥ୍ାୟୀ

   ଭାବପର୍ବଣ ଧମ4ୀୟ ଅନୁଭ�ିୂ ଦେହାଇଥାଇପାଦେର?"         �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ� କାହାକ� ମିଥୟ୍ା ଭର ା ଦେ
ବା ଉଚି�୍ ନୁଦେହୁଁ    । �
ି ଦେକହି ଦେ ମାନଙ୍କ
   ପରି�ର୍ାଣ ବିଷୟଦେର ନଶିଚି୍� ନୁହୁଁନ୍�ି,-    ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ନଶିଚି୍� ଦେହାଇପାରନ୍�ି,        �ୟ୍ ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ନଶିଚି୍� ନୁହୁଁନ୍�ି �ାହା

  ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ-       ଦେବାଧହଏୁ ଏହା ପର୍କୃ�ଦେର ଖରାପ ପର୍ଚାରରଫଳାଫ� ଅଦେଟ     । କିନ୍�� ଦେ ହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ, 
      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ� ମିଥୟ୍ା ଭର ା ଦେ
ଇ ପାରିବା ନାହିଁ;      ଦେ ମାନଙ୍କ� ପ�ନଃପର୍�ିଶର୍��ି କରିବାକ� କିମବ୍ା ଦେ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ

      ଦେ
ବାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ� ନଶିଚ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଆବଶୟ୍କ।

         ଦେମାର  ାନ ଭାଇ କହନ୍�ି ଦେ� ଦେ ଜଦେଣ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ନ ଥିଦେଲ            । ଦେ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ୧୬ ବଷ4 ଦେହାଇଥିଦେଲ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ନଜି
              “  ପିତାମାତା ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ତାହାଙ୍କ ନାକଦେର ବ� ଢ଼଼ା ଆଙ୍ଗ�ଠଦିେ
ଇ ଘର� ବାହାରକ� ଚାଲିଗଦେଲ। ଦେ କହଦିେଲ ମୁଁ�

     �� ମ  ହ କିଛି କରିବାକ� ଚାହୁଁ� ନାହିଁ।"                ଆଉ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ୨୨ ବଷ4 ଦେହାଇଥିଦେଲ ଦେ ଏକ ଖାଲି ଦେ�ାଗ୍ୟ ଆବା ଦେର ବ ି
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କହଥିିଦେଲ, “    ଠକି ଅଛି ଦେହ ଈଶୱ୍ର               । ଜୀବନ ନଷିକ୍ା ନ ହଏୁ। ଏହା ବଞଚି୍ବାର ମଲ୍ୂୟ ନାହିଁ। ଆହରିୁ ଅଧିକ କିଛି ଅଛ।ି �
ି �� ଦେମ
 ଦେ ଠାଦେର ଥାଅ,   ନଜିକ� ପର୍କୃ� କର     । ଦେମାଦେ� ବ� ଝିବାଦେର  ାହା�ୟ୍ କର।"       ତାହାଙ୍କ ପ�ରା ଜୀବନଦେର 
ାଉ
 ଜଦେଣ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ

 ପରି ଦେ
ଖା�ାଉଥିଦେଲ, ’ ଦେମା ପରି,      ଦେ ମଣଡ୍�ୀକ� �ିବାକ� ଚାହିଁ ନ ଥିଦେଲ   । ବଡ କଥା,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପିଲା ଥିଲୁ    । ଦେ�ଣ� �� ଦେମ
     
ାଉ
ଙ୍କ� ଦେ
ଖ ଏବଂ �� ଦେମ ତାହାଙ୍କ� ପଚାର,            ଦେ ପ�ନବ4ାର ପର୍�ିଶର୍��ିବ
ଧ୍ କଦେଲ କି କିମବ୍ା ନା ଦେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକ� ଆ ିଦେଲ? 

 ’  ନମ�ନା କ ଣ ଅଦେଟ?      �� ମ ଜୀବନକ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର ପର୍�ିଶର୍��ିବ
ଧ୍ କର        । �
ି ତାହା ଉପ��କ୍� ଦେ�ଦେବ �� ମର ଜୀବନକ�
    ’    ପ�ନବ4ାର ପର୍�ିଶର୍��ିବ
ଧ୍ କର। ପ�ଣି ତା ପଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ପରି କହ,ୁ  ଦେ ପରି କ�ହ, “   ଏଠାଦେର ଦେମାର ହ
ୃୟ;  ପର୍ଦେ�ୟ୍କ

  ଅଂଶକ�  ଫା କର।"         ଏବଂ ଏହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହବ�୍4�ୀ ଅନୁଗ୍ରହଦେର ରହବିାକ� ଉ� ୍ାହ�ି କର,   ଆଶଵ୍ା
ନ ଓ
      ଦେ
ଖିବାକ� କ�ହ ଦେ�  
ା ପର୍ଭ� ମଙ୍ଗ�ମୟ ଅଦେଟ  । ବା �୍ବଦେର,     ’    ଜଗ� �ାହା ପର୍
ାନ କଦେର ତା ଠାର� ଅଧିକ ଈଶୱ୍ର

  ୱ୍ା
��କ୍� ଅଦେଟ  ’     । ତା ପଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ� ଆ ିବାକ� ଉ� ୍ାହ�ି କର,    ଦେ�ପରି ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶରୀର 
ୱ୍ାରା,   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଗୃହଦେର
    ଥିବା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା,         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଉ� ୍ାହ�ି କରିପାରିବା ଏବଂ ଦେ ମାଦେନ ଆମକ� ଉ� ୍ାହ�ି

କରିପାରିଦେବ                 । ଏବଂ ଏକ�ର୍ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଉ ଦେକଦେବ ବି ଲକ୍ଷୟ୍ଭର୍ଷଟ୍ ଦେହବା ନାହିଁ। ଏହା �� ଦେମ କିପରି ଆରମଭ୍ କର ତାହା
ନୁଦେହୁଁ;       ଏହା �� ଦେମ କିପରି  ମାପ�୍ କର ତାହା ଅଦେଟ।
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୪୯.    ଯାକୁବ ଏବଂ ଜିହNା

          �ାକ�ବଙ୍କ ପ� �୍କ ଦେବାଧହଏୁ ପର୍ଥମ ନୂ�ନ ନୟିମ ପ� �୍କ ଥିଲା �ାହା ପର୍କୃ�ଦେର ଦେଲଖା�ାଇଥିଲା     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଶୱ୍ା 
                 କର� ଦେ� ଦେଲଖକ �ୀଶ�ଙ୍କର ପାଥି4ବ ଭାଇ ଥିଦେଲ। ଏହା �ାକ�ବ ଅଦେଟ �ିଏ ଦେଶଷଦେର �ିର�ଶାଲମ ମଣଡ୍�ୀର ମ�ଖ୍ୟ ଦେହାଇଥିଦେଲ

          �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଦ୍େରରି� ୧୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପଢ଼� । ଏହି �ାକ�ବ ଦେ�ାହନଙ୍କ ଭାଇ ନୁହୁଁନ୍�ି,     �ିଏ ପଦ୍େରରି� ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର
 ଶହୀ
 ଦେହାଇଥିଦେଲ।

    �ାକ�ବଙ୍କ ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍ ଅ�ୟ୍ଧିକ ପାଉଲଙ୍କ ପରି,    କିନ୍�� ଏକ ବିକୃ�  ହ�ି।

     �ାକ�ବଙ୍କ ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍ ଅ�ୟ୍ଧିକ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ,     କିନ୍�� ଏକ ଆକଷ4ଣ ବିକୃ�  ହ�ି        । ପାଉଲ ଶିକ୍ଷା ଦେ
ଦେଲ ଦେ� ଧାମି4କ
ଗଣନା,  ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା,     ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ଧାମି4କ ଦେହବା ଅଦେଟ           । ଏହା କ୍ରିୟାକମ4 
ୱ୍ାରା ନୁଦେହୁଁ। ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହବା କିଛି ନୁଦେହୁଁ

             �ାହା �� ଦେମ କର। ଏହା କିଛି ନୁଦେହୁଁ �ାହା �� ଦେମ ଅଜ4ନ କର। ଏବଂ ଦେ�ଣ� ପାଉଲଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�, “ ”    କ୍ରିୟାକମ4 ଏକ ଖରାପ ଶବ
୍
ଅଦେଟ               । ଏବଂ �ଥାପି ପାଉଲ ମଧୟ୍ ଗ�ର��ୱ୍ 
ଅିନ୍�ି ଦେ� ଧାମି4କଗଣି� ଦେହବା ଜୀବନ ପବି�ର୍ତା ଆଡ଼କ� ଅଭିବୃ
ଧ୍ିକରିବାଦେର

   ନଶିଚ୍ୟ ନଜିକ� ପର୍
ଶ4ନ କରିବ।

    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ �ାକ�ବଙ୍କ ପ� �୍କକ� ଆ ିବ,         ଆମଦ୍େଭ ଦେ
ଖିବାକ� ପାଉ ଦେ� ଦେ ଏହାର 
ୱି୍�ୀୟା
୍4ଧକ� ଗ�ର��ୱ୍ 
ଅିନ୍�ି: 
       ଜଦେଣ ଧାମି4କ ଗଣି� ବୟ୍କ୍�ି ପବି�ର୍ତା ଆଡକ� ଗ�ି କଦେର         । �ାକ�ବଙ୍କ ପ� �୍କଦେର ବିଶୃଙ୍ଖ� ବିଷୟ ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେ 

“  ”                କ୍ରିୟାକମ4 କ� ଏକ ଉ��୍ମ କମ4 ଭାବଦେର ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି । ଦେ�ଣ� �
ି �� ଦେମ ପାଉଲଙ୍କ ପ� �୍କ ପଢ଼ି଼ବା ପଦେର �ାକ�ବଙ୍କ
   ଶିକ୍ଷା ନକିଟକ� �ାଇଅଛନ୍�ି,     ଦେ�ଦେବ ଏହା ଅ�ୟ୍ନ୍� ବିଶୃଙ୍ଖ� ଦେହାଇପାଦେର   । ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ,  �ାକ�ବ ୨:   ୨୪ ଦେର କ�ହନ୍�ି, 

“              ଦେକବ� ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ମନୁଷୟ୍ ଧାମି4କ ଗଣି� ନ ଦେହାଇ କମ4 
ୱ୍ାରା ଧାମି4କ ଗଣି� ହଏୁ ”    । ୧୭ ପ
ଦେର ଦେ କହନ୍�ି, “  ଦେ ହପିରି
     ମଧୟ୍ ବିଶୱ୍ା କମ4 ବିନା ନଦିେଜ ମୃ� ”।

       ବ�୍4�ମାନ ଉଭୟ ପାଉଲ ଓ �ାକ�ବ  ମାନ କଥା କହଅୁଛନ୍�ି          । ଦେ ମାଦେନ ଦେକବ� ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ବୟ୍ବହାର କର�ଅଛନ୍�ି। ଏହା
              ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେହାଇପାଦେର। ଏହି 
�ଇଜଣ  ମମ୍� ହଅୁନ୍�ି ଦେ� �� ଦେମ କ୍ରିୟାକମ4 
ୱ୍ାରା �� ମର ପରି�ର୍ାଣ ଅଜ4ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ; 

         କିନ୍�� ଉଭଦେୟ  ହମ� ଅଟନ୍�ି ଦେ� ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହବା କ୍ରିୟାକମ4ଦେର ନଜିକ�,     ପବି�ର୍ତା ଆଡକ� ଅଭିବୃ
ଧ୍ିଦେହବାଦେର ପର୍
ଶ4ନ
 କରିବା ଆବଶୟ୍କ।

             �ାକ�ବ ୧୪ ପ
ର� ଆରମଭ୍ କରି ୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ତାହାଙ୍କ ପର୍ବନ୍ଧକ�  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ବୟ୍କ୍� କରନ୍�ି     । ଦେମାଦେ� ଦେକବ�
       ଦେକଦେ�କ ପ
ଗ�ଡିକ� ପଢ଼ିବାକ� 
ଅି। �ାକ�ବ ତାହାଙ୍କ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି, “   ଦେହ ଦେମାହର ଭାଇମାଦେନ,    �
ି ଦେକହି ଦେମାହର
   ବିଶୱ୍ା ଅଛି ଦେବାଲି କ�ଦେହ,     କିନ୍�� ତାହାଙ୍କର କମ4 ନ ଥାଏ,    ଦେ�ଦେବ ଦେ ଥିଦେର କି ଲାଭ?   ’    ଏପରି ବିଶୱ୍ା କ ଣ ତାହାର ପରି�ର୍ାଣ

କରିପାଦେର?”           ପର୍ଶନ୍ ପର୍�ି ଆଶା କରା�ାଉଥିବା ଉ��୍ରକ�  ଚୂାଇବାକ� ଗ୍ରୀକର ଏକ ଚମକପର୍
 
କ୍ଷତା ଅଛି    । �
ି ଏହି
       ପ
ଟି  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ଅନୁବା
 ଦେହାଇଥାନ୍ତା ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହଥିାନ୍�� , “      ଦେ ହି ପର୍କାର ବିଶୱ୍ା ତାହାଙ୍କ� ପରି�ର୍ାଣ

  କରି ପାରିବ ନାହିଁ,   ଏହା କରିପାଦେର କି?”  “ ”   ଉ��୍ର ନା ପର୍ଶନ୍ଦେର ଅନ୍�ଃ ଥ୍ାପି� ଦେହାଇଅଛ।ି

 ୧୭ ପ
ଦେର, “    ବିଶୱ୍ା କମ4 ବିନା ନଦିେଜ, [         �
ି ଏହା ପବି�ର୍ତା ଆଡକ� ଗ�ି କରିବାଦେର ନଜିକ� ଦେ
ଖାଏ ନାହିଁ] ମୃ� ”   । �
ି �� ଦେମ
 ଦେକବ� କ�ହ, “  ଠକ୍ି ଅଛ,ି   ଦେମାର ବିଶୱ୍ା ଅଛି         ”। ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର। ମୁଁ� �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର ,  କିନ୍��

 କ୍ରିୟାକମ4ଦେର ନାହିଁ,        କ୍ରିୟାକମ4ଦେର ନ ଦେହବାର� ଏହା �� ମ ଜୀବନକ� ପର୍ଭାବି� କଦେର     । �ାକ�ବ ୧୯ ପ
ଦେର କହନ୍�ି, “   ଈଶୱ୍ର ଦେ�
ଏକମା�ର୍,    ଏହା �� ମଦ୍େଭ ବିଶୱ୍ା କର�ଅଛ;  ଭଲ କଥା,    ଭ��ମାଦେନ ମଧୟ୍ ବିଶୱ୍ା କରି-  ”  ଥରହର ହଅୁନ୍�ି ଅନ୍ୟ ଶବ
୍ଦେର,  �
ି

       �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ବିଶୱ୍ା କର ପ�ଣି �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କର,       କିନ୍�� ଏହା �� ମର ଜୀବନକ� ପରିବ�୍4�ନ କଦେର ନାହିଁ,  ବଡ
  ଉ�ଦ୍େ�ଜନାଜନି� ଉଚଚ୍ ଶବ
୍!     �� ଦେମ ଭ�ୂମାନଙ୍କ ପରି ଉ��୍ମ ଅଟ।

 ୨୨ ପ
,     ଅବର୍ହାମଙ୍କ ବିଷୟଦେର କଥା କହଅୁଛ,ି “     ବିଶୱ୍ା ତାହାଙ୍କ କମ4ର  ହକାରୀ ଥିଲା,      ଆଉ କମ4 
ୱ୍ାରା ବିଶୱ୍ା  ି
ଧ୍
ଦେହଲା ”          । ଦେ କହୁ ନାହୁଁାନ୍�ି ଦେ� �� ଦେମ �� ମର ପରି�ର୍ାଣ ପାଇବାକ� କମ4 କର,         କିନ୍�� ଦେ କହଅୁଛନ୍�ି ଦେ� ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଦେ� ଧାମି4କ

 ଗଣି� ହଇଅଛ,ି     ତାହାଙ୍କ ଜୀବନଦେର  �ୟ୍ ଦେ
ଖା�ାଏ,       ଦେ ହି ପର୍କାର ବିଶୱ୍ା କ୍ରିୟାକମ4 
ୱ୍ାରା  ି
ଧ୍ ଦେହାଇଅଛ।ି

 ୨୪ ପ
, “             ଦେକବ� ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା ମନୁଷୟ୍ ଧାମି4କ ଗଣି� ନ ଦେହାଇ କମ4 
ୱ୍ାରା ଧାମି4କ ଗଣି� ହଏୁ ”  । ୨୬ ପ
, “   କାରଣ ଆ�ମ୍ା
   ବିନା ଶରୀର ଦେ�ପରି ମୃ�,      ଦେ ହପିରି କମ4 ବିନା ବିଶୱ୍ା ମଧୟ୍ ମୃ� ”       । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବୟ୍ବହାର କର�ଥିବା ଏକ କ୍ଷ�
ର୍  ର� ଗୀ�

 “             ଦେହଉଛି ଦେ�ଉୁଁ ବିଶୱ୍ା ପରି�ର୍ାଣ କଦେର ତାହା ଦେହଉଛି ଏକାକୀ ବିଶୱ୍ା । କିନ୍�� ଦେ�ଉୁଁ ବିଶୱ୍ା ପରି�ର୍ାଣ କଦେର,   ତାହା ଦେକଦେବ
  ଦେହଦେଲ ଏକାକୀ ନୁଦେହୁଁ ”           । �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଆମର ପରି�ର୍ାଣ ପାଇବା ନମିନ୍ଦେ� କଠନି ପରିଶର୍ମ କରିପାରିବା ନାହିଁ;  �ଥାପି

       ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ ମାନଙ୍କ ପାଇୁଁ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର ପରି�ର୍ାଣ ପାଇଅଛନ୍�ି,   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର�
    ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି,        ଦେ ହି ପର୍କାରର ବିଶୱ୍ା ଦେହଉଛି ଦେକଦେବଦେହଦେଲ ନଜି 
ଵ୍ାରା ନୁଦେହୁଁ,  ଏହା

       ବ4
ା ପବି�ର୍ତା ଆଡକ� ଏକ ଚ�ନଦେର ପର୍
ଶ4ନ କଦେର।

ଏହ ିବ� ,     �ାକ�ବ �ାହା ଅଧିକଭାବଦେର ଶିକ୍ଷା
ାନ କରନ୍�ି,    ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଈଶୱ୍ର���୍ଵ୍କି ଆଧାର ଦେ�ାଗାଏ।
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         �ାକ�ବଙ୍କ ପ�ରା ପ� �୍କ ପାଇୁଁ ଏହା ଦେହଉଛି ଦେମୌ�ିକ ଈଶୱ୍ର���୍ଵ୍କି ଆଧାର ଅଦେଟ        । ଦେ ବ� ଦେଝଇଦେ
ବାକ� ଅଦେନକ 
ୃଷଟ୍ାନ୍� ଓ
  ଉ
ାହରଣ ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି;            କିନ୍�� ମୁଁ� ଭାବ�ନାହିଁ ଦେ� ତାହାଙ୍କର 
ୃଷଟ୍ାନ୍� ବ�ର ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ଜିହ୍ୱା ବିଷୟଦେର ତାହାଙ୍କ
   ଆଦେଲାଚନା ପରି ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଦେଟ  । ବ�ଝନ୍�� ,       ଦେ� ଦେ ଦେ�ପରି ଜିହ୍ୱା ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରନ୍�ି,    ତାହା ଏହି ଦେମୌ�ିକ

    ଆଧାରବାକ୍ୟର ଏକ ଉ
ାହରଣ ଅଦେଟ,             ଦେ� ଏକ ଧାମି4କ ଗଣି� ଦେହବା ଜୀବନ ନଜିକ� ପବି�ର୍ତା ଆଡ଼କ� ଏକ ଚ�ନଦେର ପର୍
ଶ4ନ
କରିବ           । ଆଉ ପବି�ର୍ତା ଆଡକ� ଦେ ହି ଚ�ନ ଆମର ଜିହ୍ୱାକ� ଅନ୍�ଭ4�କ୍� କଦେର।

 ଜିହ୍ୱା (୩:୧-୧୨)

    �ାକ�ବ ପଛ ଅଧୟ୍ାୟ ୧:           ୨୬ ପ
ଦେର ଆମର ଜିହ୍ୱାର ଆଦେଲାଚୟ୍ ବିଷୟକ� ପରିଚୟ 
ଅିନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ କହନ୍�ି, “   �
ି ଦେକହି
      ଆପଣାକ� ଧମ4ପରାୟଣ ଦେବାଲି ମଦେନ କଦେର [        �
ି ଦେକହି ଭାଦେବ ଦେ� ଦେ ଜଦେଣ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଅଦେଟ]    ଆଉଆପଣା ଜିହ୍ୱାକ�
      ଆଶୀଭ�ୂ ନ କରି ନଜି ହ
ୃୟକ� ପର୍ବଞଚ୍ନା କଦେର,   ତାହାର ଧମ4ପରାୟଣତା ବୃଥା ”        । �
ି ଦେକହି ଭାଦେବ ଦେ� ଦେ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ଜଦେଣ

      ଶିଷୟ୍ କିନ୍�� ଆପଣା ଜିହ୍ୱାକ� ବଶଦେର ରଦେଖ ନାହିଁ,   ଦେ�ଦେବ ଅନୁପଦ୍େରରି� �ାକ�ବ, (   �� ମର ପା�କ ନୁହୁଁନ୍�ି)     କହନ୍�ି ଦେ� �� ମର ହ
ୃୟ
    ପର୍ବଞଚି୍� ଦେହାଇଅଛି ଆଉ �� ମର ଧମ4ପରାୟଣ,    �� ମର ଖର୍ୀଷଟ୍ଧମ4 ବୃଥା ଅଦେଟ         । ଦେ ୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର କହବିାକ� ଜାରି ରଖନ୍�ି ଦେ�

  �
ି ଏହା ଅ
ରକାରୀ,     ଦେ�ଦେବ ଏହା ବା �୍ବଦେର ମୃ� ଅଦେଟ        । କିନ୍�� �
ି ତାହା �ଦେଥଷଟ୍ ଦେହାଇ ନ ଥଲିା,    ଦେ�ଦେବ �ାକ�ବ ବ�୍4�ମାନ ୩
            ଅଧୟ୍ାୟ ପାଇୁଁ ଉଷମ୍ କର�ଅଛନ୍�ି କାରଣ ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ତାଙ୍କର ମ�ଖୟ୍ ଆଦେଲାଚନା ଜିହ୍ୱା ବିଷୟଦେର ଅଦେଟ      । ମୁଁ� ପର୍ଥମ ୧୨ ଟି
   ପ
ଗ�ଡିକ� ପଢ଼ି଼ବାକ� ପ ନ୍
 କର�ଅଛ:ି

“   ଦେହ ଦେମାହର ଭାଇମାଦେନ,     �� ମଭ୍ମାଦେନ ଅଦେନଦେକ ଶିକ୍ଷକ ହଅୁ ନାହିଁ;   ଶିକ୍ଷକ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ� ଗ�ର��ୱ୍ର
 
ଣଡ୍ ପାଇବା,  ଏହା ଜାଣ                । ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ଅଦେନକ ବିଷୟଦେର ଝ�ଣଟି୍ ପଡ଼ୁ। �
ି ଦେକହି ବାକ୍ୟଦେର ଝ�ଣଟି୍ ନ

ପଦେଡ,     ଦେ�ଦେବ ଦେ  ି
ଧ୍ ପ�ର�ଷ,       ମ �୍ ଶରୀରକ� ମଧୟ୍ ବଶଦେର ରଖିବାକ�  ମଥ4  । [      ମୁଁ� ଏହାକ� କିଛି ମା�ର୍ାଦେର ଉପହା ଦେ�ାଗ୍ୟ
         ଭାବି ପଦେଢ଼଼ କାରଣ ଦେ କହବିାକ� �ାଉଛନ୍�ି ଦେ� ଏହା ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ           । ଦେ�ଣ� ତାହା ଏକ ପର୍ାକ କ�ପି୍� ପରି ଥ୍ି�ି ଅଦେଟ। ଜଦେଣ
         ି
ଧ୍ ପ�ର�ଷ କିମବ୍ା  ି
ଧ୍ ନାରୀ ପରି ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ନାହିଁ।]      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଘାଡାମାନଙ୍କ� ବଶୀଭ�ୂ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ମାନଙ୍କ

        ମ�ଖଦେର ଲଗାମ ଦେ
ଦେଲ �
ୱ୍ାରା ଦେ ମାନଙ୍କ  ମ �୍ ଶରୀର ମଧୟ୍ ବ�ଲାଉଥାଉ   । ଦେ
ଖ;       ଜାହାଜ ମଧୟ୍ ଏଦେ� ବଡ଼ ଦେହାଇ
        ପର୍ଚଣଡ୍ ପବନଦେର ଚା�ି� ଦେହଦେଲଦେହୁଁ ଦେଗାଟିଏ ଅ�ି କ୍ଷ�
ର୍ ମଙ୍ଗ 
ୱ୍ାରା,    ମଙ୍ଗଧରାର ଇଚଛ୍ାନୁ ାଦେର ବ�ଲାଇ 
ଆି�ାଏ  ।

      ଦେ ହପିରି ଜିହ୍ୱା ମଧୟ୍ ଦେଗାଟିଏ କ୍ଷ�
ର୍ ଅଙ୍ଗ [      ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଦେଛାଟ ଅଂଶ],     କିନ୍�� ମହା ଗବ4ର କଥା କଦେହ  । ଦେ
ଖ, 
          ଦେକଦେଡ କ୍ଷ�
ର୍ ଅଗ୍ନି କଣିକା 
ୱ୍ାରା ଦେକଦେଡ଼ ବଡ଼ ଅରଣୟ୍ଦେର ନଆିୁଁ ଲାଗି �ାଏ  । !     ଜିହ୍ୱା ମଧୟ୍ ଅଗ୍ନି  ୱ୍ରପୂ;  ତାହା

   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗ  ମହୂ [     ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମଧୟ୍ଦେର]      ମଧୟ୍ଦେର  ମ �୍ ଅଧମ4ର ମଳୂାଧାର ୱ୍ରଦୂେପ
ଅବ ଥ୍ି�;         ତାହା  ମ �୍ ଶରୀରକ� ଅଶ�ଚି କଦେର ଓ ନଦିେଜ [      �ାକ�ବ ମଣଡ୍�ୀ  ହ�ି କଥା ଦେହଉଛନ୍�ି]    ନରକାନ�ଦେର ପର୍ଜୱ୍�ି�

   ଦେହାଇ ପର୍କୃ�ିର ଚକ୍ରକ� ଜଳାଏ     । କାରଣ  ମ �୍ ପର୍କାର ପଶ�, ପକ୍ଷୀ,        ରୀ ପୃ ଓ ଜ�ଚର ପର୍ାଣୀମାନଙ୍କ� ମାନବ 
ୱ୍ାରା
 ବଶଦେର ରଖା�ାଇପାଦେର,   ପ�ଣି ବଶଦେର ରଖା�ାଇଅଛ;ି       କିନ୍�� ଜିହ୍ୱାକ� ଦେକହି ବଶଦେର ରଖି ପାଦେର ନାହିଁ,    ଅନଷିଟ୍  ାଧନଦେର ତାହାର

 ବିରାମ ନାହିଁ,    ମାରା�ମ୍କ ଗର�ଦେର ତାହା ପରିପଣୂ୍4ଣ        । �
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଭ� ଓ ପିତାଙ୍କର ଧନ୍ୟଵା
 କରିଥାଉ, ପ�ଣି, 
      �
ୱ୍ାରା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ା
ୃଶୟ୍ଦେର  ଷୃଟ୍ ମନୁଷୟ୍କ� ଅଭିଶାପ ଦେ
ଇଥାଉ          । ଏକ ମ�ଖର� ଧନ୍ୟବା
 ଓ ଅଭିଶାପ ନଗି4� ହଏୁ। ଦେହ

 ଦେମାହର ଭାଇମାଦେନ,    ଏପରି ଦେହବା ଉଚି� ନୁଦେହୁଁ              । ନଝି4ର କଅଣ ଏକ ବାଟ ଦେ
ଇ ମିଠା ଓ ପିତା 
�ଇ ପର୍କାର ଜ� ବାହାର କଦେର?  ଦେହ
 ଦେମାହର ଭାଇମାଦେନ,     ଡିମବି୍ରି ବୃକ୍ଷ କଅଣ ଜୀ� ଫ�,      ଅବା 
ର୍ାକ୍ଷାଲତା କଅଣ ଡିମବି୍ରି ଫ�ଫ�ିପାଦେର? ଲବଣ   ।କ୍� ନଝି4ର

    ”ମଧୟ୍ ମିଷଟ୍ ଜ� ଦେ
ଇପାଦେର ନାହିଁ।

      ଜିହ୍ୱା ଆମର ଶରୀରର ଏକ ବି ମ୍ୟକର ଅଂଶ ଅଦେଟ

       ପର୍କୃ�ଦେର ଜିହ୍ୱା ଆମର ଶରୀରର ଏକ ବି ମ୍ୟକର ଅଙ୍ଗ ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?     ଏହା ଅଧମ4ର ମଲୂାଧାର ୱ୍ରଦୂେପ ଅବ ଥ୍ି�
ଅଦେଟ                । ଏହା ନରକାନ�ଦେର ପର୍ଜଜ୍�ି� ଅଗ୍ନି ଅଦେଟ। ଏହାକ� ବଶଦେର ରଖା�ାଇପାଦେର ନାହିଁ। ଅନଷିଟ୍  ାଧନଦେର ଏହାର ବରିାମ

          ନାହିଁ। ଏହା ମାରା�ମ୍କ ଗର�ଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ। ଜିହ୍ୱା ଏକ କ୍ଷ�
ର୍ ଅଗ୍ନି ଅଦେଟ,       କିନ୍�� ଏହା ଅଗ୍ନି ଲଗାଇ ବଡ଼ ଅଗ୍ନଶିିଖା
କରିପାଦେର,       ଅଗ୍ନଶିିଖା �ାହା ଅରଣୟ୍କ� ଓ ଜୀବନଗ�ଡିକ� ନଷଟ୍ କରିଥାଏ        । ଏହା  ମଗ୍ର ଶରୀରକ� କ�ଙ୍କ କରି
ଏି। ଏହା ଜୀବନର

     ମ �୍ ପଥଦେର ନଆିୁଁ ଲଗାଇଥାଏ। ବାହା!

    ଜିହ୍ୱା କିପରି ଏଦେ� ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଦେହାଇପାଦେର?

     ଜିହ୍ୱା କିପରି ଏଦେ� ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଦେହାଇପାଦେର?        �ାକ�ବ କାହିଁକି ଏପରି ଚରମ ଭାଷା  ହ�ି ବଣ୍4ଣନା କର�ଛନ୍�ି?    ୪ ପ
ଦେର ଆମକ�
           ଏହାର ଏକ  ଚୂନା 
ଆି�ାଇଅଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ ଏକ ଜାହାଜର ଦେଛାଟ ମଙ୍ଗ ବିଷୟଦେର କହଛୁନ୍�ି  “। ଦେ
ଖ;    ଜାହାଜ ମଧୟ୍ ଏଦେ�

           ବଡ଼ ଦେହାଇ ପର୍ଚଣଡ୍ ପବନଦେର ଚା�ି� ଦେହଦେଲଦେହୁଁ ଦେଗାଟିଏ ଅ�ି କ୍ଷ�
ର୍ ମଙ୍ଗ 
ୱ୍ାରା,    ମଙ୍ଗଧରାର ଇଚଛ୍ାନୁ ାଦେର ବ�ଲାଇ

ଆି�ାଏ ”                । ଜିହ୍ୱା ଏଦେ� ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଦେହବାର କାରଣ ଦେହଉଛି ଜିହ୍ୱାର ଇଚଛ୍ା ମାନବୀ� ହ
ୃୟ ଅଦେଟ। ଦେ�ପରି ଚା�କ ଜାହାଜର

  ମଙ୍ଗକ� ନ
ି୍4ଦେ
ଶ 
ଅିନ୍�ି,         ଦେ ହପିରି ଆମର ହ
ୃୟ ମଧୟ୍ ଇଛାନୁ ାଦେର ଆମର ଜିହ୍ୱାକ� ନ
ି୍4ଦେ
ଶ କଦେର।

 ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,    ଜିହ୍ୱା ଏକ ଦେ
ଶ
ଦ୍େରାହୀ ଅଦେଟ;            ଜିହ୍ୱା ଏକ ମ�ଖବୀର ଅଦେଟ କାରଣ ଜିହ୍ୱା ଦେ� ଶ�ଣିବ ଦେ ହି ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଜଣକ�
 ଦେଘାଷଣା କରିଥାଏ,      �ାହା �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ବା �୍ବଦେର ଭାବ� ;       �ାହା �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ବା �୍ବଦେର ବିଶୱ୍ା କର�       । ଜିହ୍ୱା ଏକ ମ�ଖବୀର ଅଦେଟ

     ’     କାରଣ ଏହା ଆମ ହ
ୃୟ ଭି�ଦେର କ ଣ ଘଟ� ଅଛି ତାହା ଜଗ�କ� କହଥିାଏ।
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           ତାହା ହିଁ �ାହା ୧୨ ପ
ଦେର ଘଟ� ଅଛି �ାକ�ବ କହନ୍�ି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଜୀ�ଫ� ଦେ
ଖିବ,      �� ଦେମ ଜାଣ ଦେ� ଜୀ�ଫ� ଡିମବି୍ରି
  ବୃକ୍ଷର� ଆ ିପାଦେର ନାହିଁ      । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଡିମବି୍ରି ଫ� ଦେ
ଖ,        �� ଦେମ ଜାଣ ଦେ� ଦେ ଗ�ଡି଼କ ଏକ 
ର୍ାକ୍ଷାଲତାର� ଆ ିପାରିବ

ନାହିଁ      । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ମିଷଟ୍ ଜ� ଦେ
ଖ,        �� ଦେମ ଜାଣ ଦେ� ଏହା ଲବଣାକ୍� ନଝି4ରର� ଆ ିପାରିବ ନାହିଁ     । �ୀଶ�  ମାନ କଥା
କହଥିିଦେଲ, “      �� ମର ଫ� 
ୱ୍ାରା �� ଦେମ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଜାଣିବ ”  । ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,     �� ଦେମ ଦେ�ପରି ଆମରଫ�କ� ଦେ
ଖିବ,   �� ଦେମ ଦେ�ପରି

        ଆମ ଜୀବନକ� ଦେ
ଖିବ ଓ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଆମରଆଚରଣକ� ଦେ
ଖିବ,   ଏବଂ ଏହି ପର୍ ଙ୍ଗଦେର,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା କହଅୁଛ�
    ତାହା ଆମ ଓଷ଼ଠ୍ର ଫ� ଅଦେଟ,          ଏହା ଆମ ଓ଼ଷଠ୍ର ଫ� ଅଦେଟ �ାହା ବୃକ୍ଷର ମ�ୂ ବ� ଦେ
ଖାଏ     । ଭି�ଦେର ବା �୍ବଦେର କଣ

           ଦେହଉଅଛି ଏହା ତାହା ଦେ
ଦେଖ। ପଦେର ମାଥିଉ ୧୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେ ହି ପୃଷଠ୍ଭମୂୀଦେର �ୀଶ� କହନ୍�ି, “      କାରଣ ହ
ୃୟର ପଣୂ୍4ଣତାର� ମ�ଖ
 କଥା କଦେହ ”।

                 ଜିହ୍ୱା ଏକ ଦେ
ଶ
ଦ୍େରାହୀ ଅଦେଟ କାରଣ ଏହା �� ଦେମ ବା �୍ବଦେର କଣ ବିଶୱ୍ା କର ଓ ବା �୍ବଦେର �� ଦେମ କଣ ଭାବ ଏହା ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ
     ଶ�ଣନ୍�ି ଦେ ହି  ମ �୍ଙ୍କ� ପର୍ ାରଣ କଦେର      । ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଏହା ଏଦେ� ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଦେଟ।

୧:     ୨୬ ଏକ ଭୟାନକ ପ
 ଅଦେଟ।

    ମୁଁ� �� ମ ବିଷୟଦେର ଜାଦେଣ ନାହିଁ,         କିନ୍�� ୨୬ ପ
 ଦେମା ପାଇୁଁ ଏକ ଭୟାନକ ପ
 ଅଦେଟ      । ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ହଭି�ି
         ପ
ଗ�ଡି଼କ ଦେ
ଖ� ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ଗ�ଡିକ� ଚାକଚକ୍ୟ କରିବାକ� ଓ କହବିାକ� ଚାହୁଁ�, “  ଭଲ କଥା,  ’     ଏହା କ ଣ କହବିାକ� ମଦେନ ହଏୁ

    ଏହା ମୁଁ� ବ� ଝି ପାଦେର ନାହିଁ,               ଦେ�ଣ� ମୁଁ� ଏହାକ� ଅବଦେହଳା କରିବି ଆଉ  ହ ର୍ ବଷ4ର ପଞଚ୍ମ ବଷ4ଦେର ଏଠାକ� ଦେଫରିବି ଏବଂ ଜାଣିବାକ�
   ’ଚାହିଁବି ଏହାର ଅଥ4 କ ଣ ”                । ଅ�ି କମଦେର ତାହା ହିଁ �ାହା ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଦେମା ମନ ଦେ
ଇ ଗ�ି କଦେର। �
ି ଦେକହି ଆପଣାକ� ଧମ4ପରାୟଣ
    ଦେବାଲି ମଦେନ କଦେର [    �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ଜଦେଣ ଶିଷୟ୍] ଆଉ,         ଆପଣା ଜିହ୍ୱାକ� ବଶୀଭ�ୂ ନ କରି ନଜି ହ
ୃୟକ� ପର୍ବଞଚ୍ନା

କଦେର,   ତାହାର ଧମ4ପରାୟଣ ବୃଥା ”           । ଅନାଥ ଓ ବିଧବାଙ୍କ�  ଙ୍ଦେଖା�ିବା ପ�ଣି  ଂ ାରର� ଆପଣାକ� ନଷିକ୍�ଙ୍କରଦୂେପ ରକ୍ଷା କରିବାକ�
         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜିହ୍ୱାକ� ବଶୀଭ�ୂ କରିବାକ� ନଶିଚ୍ୟ କା�4ୟ୍ କରିବା ଆବଶୟ୍କ (  ୨୭ ପ
)     । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏହା ନଶିଚ୍ୟ

 କରିବାକ� ପଡିବ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଶିଚ୍ୟ କରିବା ନୁଦେହୁଁ କି?

             �ଥାପି ବହ�ୁଗ�ଡି଼ଏ ଉପାୟ ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ଜିହ୍ୱାକ� ନୟିନ୍�ର୍ଣ ନ କରି ��କ୍�ି��କ୍� କରିପାରିବା  ।  ଷୃଟି୍
      ଦେହାଇଥିବା ପର୍�ିଭା �ାହା ଆମଭ୍  ମ �୍ଙ୍କର ଅଛ,ି ଉପାୟ ବ� ,       ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ଜିହ୍ୱା ବ� ନୟିନ୍�ର୍ଣ ନ

   କରି ��କ୍�ି��କ୍� କରିପାରିବା: ଉପାୟ ବ� ,        ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଗପ ପ କରିବାକ� ଠକ୍ି ଅଛି ଦେବାଲି କହଥିାଉ;  ଦେ�ଉୁଁ
      ଉପାୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅପବା
 କରିବାକ� ଠକ୍ି ଦେବାଲି କହଥିାଉ;       ଦେ�ଉୁଁ ଉପାୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ନଷଟ୍

 କରିବା ,        ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପର୍�ିଷଠ୍ା ନଷଟ୍ କରିବା;        ଏକ ମଣଡ୍�ୀର ଖୟ୍ା�ି ନଷଟ୍ କରିବାକ� ଠକ୍ି ଦେବାଲି କହଥିାଉ   ।
   �� ଦେମ ଭାବ ଦେ� ୧:             ୨୬ ପ
 ଓ ୩ ଅଧୟ୍ାୟର  ାହା�ୟ୍ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ପର୍କାରର ��କ୍�ି��କ୍� କରିବାକ� ଭୟଭୀ� ଦେହବା।

   ଦେ�ଦେହ�� ମୁଁ� ପର୍�ିଫ�ି� କର�ଆ �ଅଛ,ି            ମୁଁ� ଅ�ି କମଦେର ଚାଦେରାଟି ଉପାୟ ଉପ ଥ୍ାପନ କରିଥିଲି ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ମୁଁ� ଭାଦେବ  ାଧାରଣ
        ଭାବଦେର ଦେଲାକମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱାକ� ବଶଦେର ନ ରଖି ��କ୍�ି��କ୍� କରିପାରିଦେବ         । �� ଦେମ ବ� ଝିବା 
ରକାର ଦେ� ମୁଁ� ନଜି  ହ�ି

                 �� ୍ଙ୍ଦେଗ �� ମ  ହ�ି କଥାବା�୍4ତା କର�ଅଛ।ି ଦେମା ଚାକିରି ବିଷୟଦେର  ବ�ଠ� ଅ �ଖକର ବିଷୟ ଦେହଉଛି ମୁଁ� ବହ�ୁ ଜାଦେଣ। ମୁଁ� ଦେକଦେ�କ
                     ବିଷୟ ପ ନ୍
 କଦେର ନାହିଁ �ାହା ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଏବଂ ମୁଁ� ଇଚଛ୍ା କଦେର ଦେ� ମୁଁ� ତାହା କଦେର ନାହିଁ। କିନ୍�� ଏହା ଦେମାଦେ� ଏହି  ାମଗ୍ରୀର

               ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଣଡ୍ାର 
ଏି �ାହା ଦେମାଦେ� ଦେମା ଜିହ୍ୱା ଉପଦେର ଧୟ୍ାନ ରଖିବାକ� ପଡିବ। ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଅଜ୍ଞନତା ପରମାନନ୍
 ଅଦେଟ।
       ଦେ�ଣ� ମୁଁ� ଦେ��ିକି �� ମକ� କହଅୁଛି ଦେ �ିକି ନଜିକ� କହଅୁଛ।ି

              ଚାଦେରାଟି ପନ୍ଥା ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ମୁଁ� ଭାଦେବ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ଜିହ୍ୱାକ� ବଶଦେର ନ ରଖି ��କ୍�ି��କ୍� କରିଥାଉ।

୧.   ଏହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ- “     ମୁଁ� ଦେ�ଦେ�
ୂର ଏହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ,     ମୁଁ� �ାହା ଚାଦେହୁଁ ତାହା କହପିାଦେର ”।

   ପର୍ଥଦେମ ଏବଂ ଦେବାଧହଏୁ  ବ4ପର୍ଧାନ: “       କିନ୍�� ମୁଁ� �ାହା କହଅୁଛି ତାହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ ”         । ଆମଭ୍ ଭି�ଦେର ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ କି
 �ାହା କଦେହ, “ମୁଁ�,           ଦେ�ଦେ�
ୂର ଏହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ ମୁଁ� �� ମ ବିଷୟଦେର �ାହା ଚାଦେହୁଁ ତାହା କହପିାରିବି? ଅବଶୟ୍,   �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

                ପର୍କୃ�ଦେର  ଚଦ୍େଚାଟ ଦେହାଇଥାନ୍�� ଦେ�ଦେବ ଆମକ� ଦେ�ପ�4ୟ୍ନ୍� ମୁଁ� ଏହା  �ୟ୍ ଦେବାଲି ଭାଦେବ କିମବ୍ା ଦେ�ପ�4୍ୟନ୍� ମୁଁ� ଏହା  �ୟ୍
       ଦେବାଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା କର�ଅଛି ଦେବାଲି କହବିାକ� ପଡିଥାନ୍ତା,      କାରଣ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଭି�ର� ଦେକଦେ�ଜଣଙ୍କଠାଦେର

            ବା �୍ବଦେର ଦେ ହି ବିଷୟ ବ�ର ପର୍�ୟ୍କ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ବିଷୟଦେର କହବିାକ� ପର୍ଦେଲାଭି� ଦେହାଇଅଛ� ?  �ୟ୍, 
      ମିଥୟ୍ା ପରି  ହଜଦେର ବିନାଶକାରୀ ଅଗ୍ନି ଆରମଭ୍ କରିପାଦେର,    ଏହା କରିପାଦେର ନାହିଁ କି?

ବା �୍ବଦେର,          ଅଦେନକ ଉପାୟଦେର ବୃଥାଗପ ଓ ନନି୍
ା ଅଦେପକ୍ଷା  �ୟ୍ ଅଧିକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଦେଟ    । �� ଦେମ ଦେ
ଖ,    ବିନାଶକାରୀ ଓ
         ପାପପଣୂ୍4ଣ ଦେହବା ପାଇୁଁ ବୃଥାଗପ ଓ ନନି୍
ାକ� ମିଥୟ୍ା ଦେହବାକ� ପଡି଼ବ ନାହିଁ          । ଏଦେବ ଏହା ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କର। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନ୍ୟ

               କାହା ବିଷୟଦେର କିଛି କହପିାରିବା କି ନାହିଁ ଦେ ବିଷୟଦେର �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ବା �୍ବଦେର  �ୟ୍କ� ମାନ
ଣଡ୍ କରିବାକ� ଚାହୁଁ� କି?   �� ଦେମ ତାହା
  କରିବାକ� ଚାହୁଁ କି?    ଠକ୍ି �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କରିବା,      ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି  ବ4 ାଧାରଣଦେର ମୁଁ� କହପିାଦେର, “    �ଥାପି �� ଦେମ �� ମର

      ୱ୍ାମୀଙ୍କ� ଭାବପର୍ବଣ ଭାବଦେର ଅପବୟ୍ବହାର କର�ଅଛ କି?” “  ଆହା ଦେହ,  ’      �� ଦେମ କ ଣ ପର୍�ି  ପତ୍ାହଦେର �� ମର ପରି୍ୟ
    କାମପର୍କ୍ରିୟା  ଥ୍ାନ ପରି
ଶ4ନ କର�ଅଛନ୍�ି କି?"   ଏହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ   । ମଲାଖିଙ୍କ କଥାଦେର, “ଦେହ,     �� ଦେମ �ଥାପି �� ମର 
ଶମାଂଶ

     ନ ଦେ
ଇ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ର୍ବୟ୍ ଦେଚାରି କର�ଅଛ?”            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା କହୁ କିମବ୍ା ନ କହୁ ଦେ ବିଷୟଦେର ଦେକହି ମଧୟ୍ ମାନ
ଣଡ୍
   ନମିନ୍ଦେ� ଏଠାଦେର  �ୟ୍ ଚାଦେହୁଁ,  ଏକମା�ର୍ ମାନ
ଣଡ୍?            �ଥାପି ଅଦେନକ ଥର ମୁଁ� ଏହାକ� ନଜି ମ �୍କଦେର ଶ�ଣିପାଦେର ଦେ� ମୁଁ� କିଛି
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      ବିଷୟ କହବିାକ� ଚାଦେହୁଁ ପ�ଣି ମୁଁ� ଏହା ଶ�ଣିପାଦେର, “    କିନ୍�� ଏହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ,     ଆଗକ� �ାଅ ଏବଂ ଏହା କ�ହ ”     । ବୃଥାଗପ ଓ ନନି୍
ା  �ୟ୍
                ଦେହାଇପାଦେର ପ�ଣି ଏହା �ଥାପି ମନୁଷୟ୍ର ହ
ୃୟକ� ଧବ୍ଂ ଓ ଚିରି 
ଏି ଓ ହ
ୃୟକ� ଏକ ମଣଡ୍�ୀର� ଚିରି ବାହାର କରିପାଦେର।

୨.   ଦେ (ପ�ର�ଷ/ �୍ର୍ୀ)    ଦେମାଦେ� ବାଧା ଦେ
ଦେଲ -      ମୁଁ� �ାହା ଚାଦେହୁଁ ତାହା କହବିା ଠକ୍ି।

                ଦେ ଠାଦେର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି �ାହା ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଦେ� ଅମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ଜିହ୍ୱାକ� ବଶଦେର ନ ରଖି ��କ୍�ି��କ୍� କର�,  ପ�ଣି
    ଦେବାଧହଏୁ ଏହା ମଧୟ୍ ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଦେଟ   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହୁ, “ଆଚଛ୍ା,    ଦେ ଦେମାଦେ� ବାଧା ଦେ
ଦେଲ,    ଦେ ଦେମାଦେ� ବାଧା ଦେ
ଦେଲ    । ମୁଁ�

      ”   �ାହା ଚାଦେହୁଁ ତାହା କହବିାକ� ଦେମାର ଅଧିକାର ଅଛ।ି ତାହା ଠକ୍ି ଅଦେଟ,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ� ବାଧା ପାଇଅଛ�      । ମୁଁ�  ନ୍ଦେ
ହ କଦେର ଦେ�
          ଏହି ଦେକାଠରୀଦେର ଥିବା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବୟ୍କ୍�ି ଦେକହି ନା ଦେକହି ଜଣଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ଗଭୀର,    ଗଭୀର ଭାବଦେର ବାଧା ପାଇଅଛି    । ଦେବାଧହଏୁ
   ଏହା ଜଦେଣ ପା�କ ଥିଲା;        ଦେବାଧହଏୁ ଏହା ଜଦେଣ ପର୍ାଚୀନ କିମବ୍ା ପର୍ାଚୀନମାନଙ୍କ ଦେଗାଷଠ୍ୀ ଥିଲା;     ଦେବାଧହଏୁ ଏହା ମଣଡ୍�ୀଦେର ଏକ
   
ୀଘ4  ମୟର ବନ୍ଧ� ଥଲିା;     ଦେବାଧହଏୁ ଏହା �� ମର  ାଥୀ ଥିଲା;     ଦେବାଧହଏୁ ଏହା �� ମର ପିତାମାତା ଥିଦେଲ     । ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ,   କିନ୍�� ମୁଁ�

         ନ୍ଦେ
ହ କର�ଛି ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର�  ମ ଦ୍େ� ଗଭୀର ବାଧା ପାଇଅଛ�        । କିନ୍�� ଦେକବ� ଦେ�ଦେହ�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାଧା
                 ପାଇଛ� ତାହାର ଅଥ4 କଦେର କି ଦେ�ଆମର ମ�ଖର� ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଲଗାମକ� ଚିରିଦେ
ବା ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ଚାହୁଁ� ତାହା

କହବିା,      ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ଖୟ୍ା�ି ଧୱ୍ଂ କରିବା,          ଦେ ବା କରିବାକ� ଏକ ମଣଡ୍�ୀର କ୍ଷମତାକ� ଧୱ୍ଂ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି କି? 
             “ ” ବାଧା ପାଇବା ଅଧିକାର ଏହି  ମାଜଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ଚାହୁଁ� ତାହା ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ କହବିାକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଅଧିକାର

 ଦେ
ଇଥାଏ କି?             ଗ�ମା ଦେର ଦେ�ଉୁଁ ପ
 ବିଷୟଦେର ପର୍ାୟ ଦେରାବିନ୍ ଓ ମୁଁ� କହଅିଛ� ତାହା ଦେହଉଛି ଏଫି ୀୟ ୪: ୩୨ପ
, “ଆଉ, 
   ପର ପ୍ର ପର୍�ି  
ୟ ହଅୁ,  ଦେକାମ�ହ
ୃୟ ହଅୁ,       ପ�ଣୀ ଈଶୱ୍ର ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ�ପରି କ୍ଷମା

କଦେଲ,     ଦେ ହପିରି ପର ପ୍ରକ� କ୍ଷମା କର ”    । �� ଦେମ ବାଧା ପାଇଥାଇ ପାର,   ମୁଁ� ବାଧା ପାଇଥାଇପାଦେର;    ’କିନ୍�� �� ଦେମ ଜାଣ କ ଣ? 
           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେ�ପର୍କାଦେର ବାଧା ଦେ
ଇଅଛ� ଦେ ପର୍କାଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେକହି ବାଧା ପାଇ ନାହିଁ।

   ଦେମଲ୍ ଗିବ ନ୍ ଙ୍କ ଚ�ଚଚି୍�ର୍, ‘     ’        
ି ପା ନ ଅଫ୍ 
ି ଖ୍ରାଇଷଟ୍୍ ଦେର ଥିବା ଏଦେ� ଶକ୍�ିଶା�ୀ ବିଷୟଗ�ଡିକ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ
              ଦେହଉଛି ଦେ� ଦେମଲ୍ ଗିବ ନ୍ ଙ୍କ ହ �୍ ହିଁ ଦେ ହି କିଳାକ� ଧରି �ୀଶ�ଙ୍କ ହ �୍ଦେର ଆକ ମି୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା    । ଦେମଲ୍ ଗିବ ନ୍
     ଦେଗାଟିଏ ବିଷୟକ�  ପ୍ଷଟ୍ କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଥିଦେଲ:    �ୀଶ�ଙ୍କ� କିଏ ବଧ କଲା?  �� ଦେମ କଲ      । ମୁଁ� କଲି। ପ�ଣି  ାମପ୍ର୍�ିକ କା�ଦେର

                  ମୁଁ� କ୍ର�ଶବି
ଧ୍ ଦେହାଇ ନାହିଁ। ଦେମାର ଦେକୌଣ ି ବୟ୍କ୍�ି ଦେମା ହ �୍ଦେର କିଳା ମାରି ନ ଥିଦେଲ। ଦେମାଦେ� ଏକ ମ�ହ�ୂ୍4�ଦେର ଜଗ�ର ପାପ
                   ବହନ କରିବାକ� କ�ହା�ାଇ ନାହିଁ। କିନ୍�� ଈଶୱ୍ର ଆମ ପାଇୁଁ ତାହା କଦେଲ ପ�ଣି ଦେ ଆମକ� କ୍ଷମା କଦେଲ। ଦେ ଦେ�ଦେ� ବାଧା ପାଇଦେଲ
       ମଧୟ୍ ଦେ ଆମକ� କ୍ଷମା କରିଦେ
ଦେଲ। ଏବଂ ଦେ ହପିରି,          �� ମକ� ଓ ଦେମାଦେ� ଏପରି କିଛି କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଇଅଛି �ାହା

   �� �ନାଦେର ତାହା ଗ�ର��ୱ୍ହୀନ ଅଦେଟ             । ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଆମକ� ଆଘା� ଦେ
ଇଛନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ� କ୍ଷମା କରିବାକ� �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ�
     ଆହ୍ଵାନପର୍ାପ�୍ ଅଟ� । ଆମର ମ�ଖର� ଲଗାମ ଚିରି,      ଅପବା
 ଓ ବୃଥାଗପଦେର ବାଧା ନ ଦେ
ଇ;  କ୍ଷମା କରିବାକ�,  ଦେକାମ�ହ
ୃୟଦେର

   ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିବାକ� ଆହ୍ଵାନପର୍ାପ�୍ ଅଟ�            । ଦେକୌଣ ି ଦେଗାଷଠ୍ୀଦେର ଥିବା ଆଘା� ଓ �ନ୍�ର୍ଣାକ� ମୁଁ� କମ୍ କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ, 
   କିନ୍�� ତାହା ଆମକ� ଗପ ପ,        ନନି୍
ା କରିବା ଏବଂ ଧବ୍ଂ କରିବାକ� ଅଧିକାର 
ଏି ନାହିଁ,    ଏହା ଅଧିକାର 
ଏି କି?     ତାହା ଦେକବ� ଆମକ�

  ଏକ  �ଦେ�ାଗ ଦେ
ଇଥାଏ,   ଦେ��ିକି କ୍ଷମା କରିବା,   କଷଟ୍କର ଏହା ଦେହାଇପାଦେର,        ବ� ଝିବା ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ତାହାଙ୍କ
       ପର୍�ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା କଲୁ ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍�ି।

୩.   ଛ�ନା ଧମ4ପରାୟଣତା

                  ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଏକ �ୃ�ୀୟ ଉପାୟ ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ଆମର ମ�ଖର� ନଗି4� ହଏୁ ଓ ଦେବଦେ� ଦେବଦେ� ଜିହ୍ୱାକ� ବଶଦେର
    ରଖିବାକ� ଆମର ପର୍�ୟ୍ାଖୟ୍ାନକ� ��କ୍�ି��କ୍� କଦେର;   ଆଉତାହା ଦେହଉଛ,ି    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧମ4ପରାୟଣତାର ଛ�ନା କର�  ।

          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନକଲି ଦେହବାକ� ପଦ୍େରମ କର�। �� ଦେମ ଦେକଦେ�ଥର ଏହ ିବ� କଥା ଶ�ଣିଅଛ, “ଉ��୍ମ,     ମୁଁ�  ମଭ୍ବ�ଃ �� ମକ� ଏହା କହବିା
 ଉଚି�୍ ନୁଦେହୁଁ, …”କିନ୍�� ?        କିମବ୍ା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକଦେ�ଥର ଦେକହି ଜଦେଣ ବୟ୍ପକତାଦେର କହବିାର ଶ�ଣିଅଛ� , “   ଉ��୍ମ �� ଦେମ ଜାଣ,  ମୁଁ�
   କହବିା ଉଚି�୍ ନୁଦେହୁଁ [      ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ  ମଭ୍ବ�ଃ କହବିା ଉଚି�୍ ନୁଦେହୁଁ],         କିନ୍�� �� ଦେମ ଜାଣ ଦେମାର ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ  ହ  ମ ୟ୍ା

ଅଛି ”। ?             ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ� କ୍ଷ�ବଧ୍ କର�ଥିବାର�  ାଧାରଣ ଦେହାଇ ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
  ଧମ4ପରାୟଣତାକ� ନକଲି କର�।

  ’   ଏହି ବିଷୟଦେର କ ଣ କରିବା ଉଚି�: “ଉ��୍ମ,     ମୁଁ� ଏଦେବ �� ମକ� କହବିାକ� �ାଉଅଛ,ି       କିନ୍�� �� ଦେମ ଏହାକ� ଏକ ଗ�ପ�୍ ରଖିବା

ରକାର ”               । ଏହା  ବ� ନକଲି। ଏହା ନକଲି ଧମ4ପରାୟଣତା ଅଦେଟ। ପ�ଣି ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଦେ ହି ପରି ଥ୍ି�ିଦେର ଥାଏ ପ�ଣି

        କିପରି ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିବାକ� ପଡିବ ତାହା ଜାଣିବାକ� ମୁଁ� ଦେଚଷଟ୍ା କର�ଥାଏ,        ମୁଁ� ଦେକବ� କହବିାକ� ଚାଦେହୁଁ ଆଉ ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ�
       ପର୍�� ୟ୍��୍ର କଦେର ଆଉ ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ପର୍�� ୟ୍��୍ର କଦେର ନାହିଁ, “        …” ମୁଁ�  ମଭ୍ବ�ଃ �� ମକ� ଏହା କହବିା ଉଚି�୍ ନୁଦେହୁଁ ମା�ର୍

   ଦେ�ଦେବ ପର୍�� ୟ୍��୍ର କଦେର ନାହିଁ!!    ପର୍�� ୟ୍��୍ର କଦେର ନାହିଁ !      �
ି �� ଦେମ ଏହା କରିବା ଉଚି�୍ ନୁଦେହୁଁ,    �� ମର ମ�ଖ ବନ୍
କରି ରଖ   । ମୁଁ�
’         କ ଣ ପର୍ଚାର କର�ଥିଲି ଦେକହି ଜଦେଣ ଦେମାଦେ� ଅନ୍ୟ 
ନି ପଚାରିଲା।" ଜିହ୍ୱା ”  “   । ବିଷୟ କଣ ଅଦେଟ?" “    �� ମର ମ�ଖ ବନ୍
କରି ରଖ!” 
  ମୁଁ� ଆ � ନାହିଁ     ”    । ମୁଁ� �� ମକ� ଲିପିବ
ଧ୍ ପଠାଇବି। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେକହି ଜଦେଣ କହନ୍�ି, “     ମୁଁ�  ମଭ୍ବ�ଃ �� ମକ� କହବିି ନାହିଁ,”  ଦେ�ଦେବ

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ୟାକରି ଛଡିା ଦେହାଇ କହପିାରିବା, “   ଦେ�ଦେବ କ�ହ ନାହିଁ ”   । �
ି ଦେକହି କହନ୍�ି, “    ମୁଁ� �� ମକ� କହବିାକ� �ାଉଅଛ,ି  କିନ୍��
   ଏହାକ� ଏକ ଗ�ପ�୍ ରଖ ” । କ�ହ, “     ମୁଁ� ଗ�ପ�୍ ବିଷୟ ବ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ            । ମୁଁ� ଗ�ପ�୍ ବିଷୟ ବ� ଜାଣିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ। �
ି ଏହାକ� ଏକ ଗ�ପ�୍

      ରଖିବାକ� ପଡିବ ଦେ�ଦେବ ଏହାକ� ଏକ ଗ�ପ�୍ ରଖ,   ଦେମାଦେ� କ�ହ ନାହିଁ ”।

The 52 Stories of the Bible



358

             ମୁଁ�  ନ୍ଦେ
ହ କଦେର ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଦ୍େୱଚଛ୍ାଦେର ନନି୍
ା ଓ ବୃଥା ଗପ ଶ�ଣ�,    ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକବ�
   ପର୍ଥମ  ୱ୍ରଦୂେପ ଦେ
ାଷୀ ଅଟ� ,        ବୃଥା ଗପ କହଥୁିବା ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ  ୱ୍ରପୂ ନନି୍
ା କର�ଅଛ�    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧମ4ପରାୟଣତା

 ’     ଆଉତା ପଦେର ଏହାର ଅଭୟ୍ଥ4ନାର ଛ�ନା କର�।

୪.      ବା �୍ବଦେର ଧମ4ପରାୟଣ ଦେବାଲି ବାହାନା କରିବା-       ଧମ4ପରାୟଣ ଭାଷାଦେର ବୃଥାଗପ ଓ ନନି୍
ା ଆବରଣ କରିବା।

             ଏକ ଚ�� ଥ4 ଉପାୟ ଦେ�ଉୁଁଥିଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଆମର ଜିହ୍ୱାକ� ନୟିନ୍�ର୍ଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଦେହଉଛି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବା �୍ବଦେର ଧମ4ପରାୟଣ ଦେବାଲି ବାହାନା କର�          । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏଥିଦେର ଉ��୍ମ ଅଟ� । �
ି �� ଦେମ ଏକ ମଣଡ୍�ୀଦେର

ବଢ଼ି଼ଅଛ,        ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ଏହାର ଗ�ର� ଅଟ କାରଣ ଧମ4ପରାୟଣ ଭାଷାଦେର,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ,    ଏପରିକି ଗପ ପ ଓ
ନନି୍
ାକ�,  ଆବରଣ କରିପାରିବା       । ଏହି 
ଗିଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବହ�ୁ ଉ��୍ମ ଅଟ� ।

           ମୁଁ� �� ମ ନକିଟଦେର ଦେଘାଷଣା କରିବାକ� ବହ�ୁ ଆନନ୍
�ି ଅଦେଟ ଦେ� 
�ଇ ବଷ4ଦେର ମଧୟ୍-    ପତ୍ାହ ପର୍ାଥ4ନା ଦେ ବାଦେର,    ଦେକବ� ଥଦେର ମୁଁ�
                 ଦେକହି ଜଦେଣ କିଛି ବିଷୟ କହବିାର ଶ�ଣିଅଛି �ାହାକ� ମୁଁ� ଅପମାନଜନକ ବୃଥାଗପ ଦେବାଲି ବିଚାରକ� ଦେନଲି ଆଉ ଏହା ଆମ ମଣଡ୍�ୀକ�

     �ାଉଥିବା ଦେକହି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ନ ଥିଦେଲ   । ମଧୟ୍-    ପତ୍ାହ ପର୍ାଥ4ନା  ଭା ବ� ,      ଐ�ିହା ିକ ଭାବଦେର ନନି୍
ାର ଏକ ମ�କ�ଣଡ୍
ଦେହାଇପାଦେର,    ଏହା ଦେହାଇପାଦେର ନାହିଁ କି?            ଦେ�ଦେହ�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପିଢ଼ି଼ ମଧୟ୍ଦେର �ାଉଥିବାଦେବଦେ� ଦେକହି ଜଦେଣ ଦେମା  ହ�ି ଏକ

         ପର୍କାର ବାକ୍ୟାଂଶ ଗ�ଚଛ୍ ବାଣଟ୍� ଥିଦେଲ ଆଉ ଦେ ଥିମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ବାକ୍ୟାଂଶ ଗ�ଚଛ୍ ଥିଲା, “ଉ��୍ମ,    ଦେମାଦେ� ଏହି ବୟ୍କ୍�ି
   ବିଷୟଦେର ଟିକିଏ କହବିାକ� 
ଅି,         �ାହାଫ�ଦେର �� ଦେମ କିପରି ଅଦେପକ୍ଷାକୃ� ଉ��୍ମ ପର୍ାଥ4ନା କରିବ ତାହା ଜାଣିବ ”   । ହୁଁ ଠକ୍ି।

               ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଧିକ ଧମ4ପରାୟଣ ଦେହାଇପାରିବା ପ�ଣି ବା �୍ବଦେର ଏହି  ମ �୍ ଏକ ଆବରଣ ମା�ର୍ ଅଦେଟ ଆଉଈଶୱ୍ର ଦେବାକା
ନୁହୁଁନ୍�ି।

       ଜିମ୍  ିମବ୍ାଲା ବର୍�କଲିନ୍ ଟୟ୍ାବନ4ାକଲର ପା�କ ଅଟନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ ,  ଫ୍ଦେର ୍ ୱିଣଡ୍,୍  ଫ୍ଦେର ୍ ଫାୟର୍,    ନାମଦେର ଏକ ପ� �୍କ
ଦେଲଖିଥିଦେଲ,           ଆଉ ଏଠାଦେର ଏକ ଅଧା ପୃଷଠ୍ା ମୁଁ� �� ମ ପାଇୁଁ ପଢ଼ି଼ବାକ� ଚାଦେହୁଁ         । ମୁଁ� ପଢ଼ି଼ଥିବା  ବ�ଠାର� ଶକ୍�ିଶା�ୀ ବିଷୟ ମଧୟ୍ର� ଏହା

   ’   ଦେଗାଟିଏ ଅଦେଟ। ଦେ କ ଣ କହନ୍�ି ଶ�ଣ: “      ପର୍ାୟ ୨୦ ବଷ4 ପଦୂେବ4 ଦେଗାଟିଏ ରବିବାର, YWCA      ଦେର ଆମ 
ନିଦେର ମଣଡ୍�ୀକ� ନୂ�ନ
              
 ୟ୍ମାନଙ୍କ� ଗ୍ରହଣ କର�ଥିବାଦେବଦେ� ��କ୍ଷଣା�୍ ମୁଁ� କିଛି ବିଷୟ କହଥିିଲି �ାହା ଦେ ହି 
ନିଠାର� ଆମ  ହ�ି ରହଆି ିଛି  ।

              ଦେଲାକମାଦେନ ଦେମା  ମମ୍�ଖଦେର ଏକ ଧାଡି଼ଦେର ଛଡ଼ିା ଦେହାଇଥିଦେଲ ଏବଂ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� କହଲିି ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା ଦେମାଦେ� ଦେ�ାଗ
   ‘                 କରିବାକ� ପର୍ବ�୍4ତାଉଥିଲା ଏବଂ ବ�୍4�ମାନ ମୁଁ� �� ମକ� ଏହି ମଣଡ୍�ୀର ପା�କ ଭାବଦେର 
ାୟି�ୱ୍ ଦେ
ଉଛି ଦେ� �
ି �� ଦେମ ଅନ୍ୟ

    ଜଦେଣ  
 ୟ୍ ଏକ ନ
ି୍4
ୟ ବାକ୍ୟ,      ମାଦେଲାଚନା କିମବ୍ା କାହା ବିର�
ଧ୍ଦେର ନନି୍
ା,  ଦେମା ନଜି,   ଅନ୍ୟ ଜଦେଣ ପା�କ,  ଜଦେଣ
ଅଭୟ୍ଥ4କ,         ଗାୟକ 
�ର  
 ୟ୍ କିମବ୍ା ଅନ୍ୟ କାହାକ� କହବିାର ଦେକଦେବ ଶ�ଣ,      ଦେ�ଦେବ �� ମର ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ମଧୟ୍- 

     ବାକ୍ୟଦେର ଅଟକାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ କହ, ଦେମାଦେ�'  କ୍ଷମା କରନ୍�� ,     କିଏ �� ମଭ୍କ� ବାଧା ଦେ
ଲା?     କିଏ �� ମଭ୍କ� ଉଦେପକ୍ଷା
କଲା?     କିଏ �� ମକ� �� ଛ ଜ୍ଞାନ କଲା?     ଏହା ପା�କ  ିମବ୍ାଲା ଥିଲା କି?     ଚାଲ ବ�୍4�ମାନ ତାହାଙ୍କ କା�4ୟ୍ା�ୟକ� �ିବା    । ଦେ ତାହାଙ୍କ

       ’         ଆଣଠ୍� ପା�ିଦେବ ଓ �� ମକ� କ୍ଷମା ପର୍ାଥ4ନା କରିଦେବ। ପ�ଣି ତା ପଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକାଠି ପର୍ାଥ4ନା କରିବା ଦେ�ଣ� ଈଶୱ୍ର ଏହି
              ଶରୀରକ� ଶାନ୍�ି ପ�ନର�
ଧ୍ାର କରିଦେବ। କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମକ� ଦେଲାକମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର  ମାଦେଲାଚନା କରିବାକ� ଦେ
ବ� ନାହିଁ

     ’  ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ନଜିକ� ଆ�ମ୍ରକ୍ଷା କରିବାକ� ଉପ ଥ୍ି� ନାହୁଁାନ୍�ି। ନୂ�ନ  
 ୟ୍ମାଦେନ,       
ୟାକରି ବ�ଝନ୍�� ଦେ� ମୁଁ� ଏହି ବିଷୟଦେର
    ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଦେଶାଚନୀୟ ଅଦେଟ              । ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ �� ଦେମ �� ରନ୍� ଏହି ପର୍କାରର  ମାଧାନ କରିବାଦେର  ାହା�ୟ୍ କର ଏବଂ ଏହି
   ମୟଦେର ଏହା ଜାଣ,      �
ି �� ଦେମ  ବ4
ା ଢ଼ି଼ଲା କଥାବା�୍4ତା କର�ଅଛ,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �� ମର  ମମ୍�ଖୀନ କରିବ� ’   । ଆଜି ପ�4ୟ୍ନ୍�

               ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଥରଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନୂ�ନ  
 ୟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାଦେବଦେ� ମୁଁ�  ମାନ କଥା କହଥିାଏ। ଏହା  ବ4
ା ଏକ ଗମଭ୍ୀର ମ�ହ�ୂ୍4�
      ’       ଅଦେଟ। ତାହା ଅଦେଟ କାରଣ ମୁଁ� ଜାଦେଣ କ ଣ ଅ�ି  ହଜଦେର ମଣଡ୍�ୀଗ�ଡି଼କ� ନଷଟ୍ କଦେର;      ଏହା ଦେଚ�ନା ନାଶକ କଠନି ଆଘା� ନୁଦେହୁଁ; 

   ଏହା  ରକାରୀ ଅ�ୟ୍ାଚାର ନୁଦେହୁଁ;    ଏହା ଅଥ4ର ଅଭାବ ନୁଦେହୁଁ;        ବରଂ ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ାଙ୍କ� 
�ଃଖ ଦେ
ଉଥିବା ବୃଥାଗପ ଓ ନନି୍
ା ଅଦେଟ ” ।
  ବୃଥାଗପ ଓ ନନି୍
ା,              ଏକ ବିଚାର ଏବଂ  ମାଦେଲାଚକଆ�ମ୍ା ହ
ୃୟର ଅଗ୍ନି ଅଦେଟ �ାହା ଜିହ୍ୱାକ� ପର୍ଜୱ୍�ି� କଦେର ପ�ଣି

    ଜୀବନ ବ�କ� ଓ ମଣଡ୍�ୀଗ�ଡି଼କ� ନଷଟ୍ କଦେର।

    ’   ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ବିଷୟଦେର କ ଣ କରିବାକ� �ାଉଅଛ� ?

    ’   ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ବିଷୟଦେର କ ଣ କରିବାକ� �ାଉଅଛ� ?    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମ�ଖ ବନ୍
 ରଖ�? ନା,   ତାହା ଉ��୍ର ନୁଦେହୁଁ   । ଦେମାଦେ�
          �ିଦେନାଟି ବିଷୟ ପରାମଶ4 ଦେ
ବାକ� 
ଅିନ୍�� �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି  ମ ୟ୍ା ବିଷୟଦେର କରିପାରିବା।

୧.      ଆମଭ୍ର ହ
ୃୟ  ହ�ି ଆରମଭ୍ କରିବା

              ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆମର ହ
ୃୟ  ହ�ି ଆରମଭ୍ କରିବାକ� ପଡିବ ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ହ
ୃୟ  ହ�ି ଉ��୍ମ ଭାବଦେର ଆରମଭ୍
କରିବା,        କାରଣ ଏହା ଦେହଉଛି ହ
ୃୟର ପଣୂ୍4ଣତାର� ମ�ଖ କଥା କଦେହ       । ଦେ�ଣ� �
ି ଆମ ହ
ୃୟଦେର ଅହଂକାର ଅଛ,ି     ଦେ�ଦେବ ଜିହ୍ୱା ନଜିକ�

      ଉନ୍ନ� କରିବା ପାଇୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣକ� ��କ� ପକାଇବ       । �
ି ଆମ ହ
ୃୟଦେର ପାପ ବା କର�ଅଛ,ି     ଦେ�ଦେବ ଆମର ଜିହ୍ୱା ବ� ଧୱ୍ଂ 
  କରିବାକ� ଅନ୍ଦେୱଷଣ କରିବ;      କିନ୍�� �
ି ଆମ ହ
ୃୟଦେର ନମର୍ତା ଅଛ,ି      ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆବଶୟ୍କତା ଓ

    ଖ୍ୟା�ି ଆମଭ୍ ନଜିର ଆଗଦେର ରଖିବା      । �
ି ଆମ ହ
ୃୟଦେର କ୍ଷମା ଅଛ,ି       ଦେ�ଦେବ ଆମର ମ�ଖ ବ� 
ୟା  ହ�ି  ୱ୍ା
��କ୍� ଦେହାଇ, 
        ଅ�ିରିକ୍� ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଧନ୍ୟବା
ାପ4ଣ  ହ�ି ଦେକାମ� ବାକ୍ୟଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ ଦେହବ       । ଏହା ଦେଗାଟିଏ ଉ
ାହରଣ ଅଦେଟ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର

           ବିଧିପରାୟଣତା ବିଫ� ହଏୁ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ବିଧିପରାୟଣତା ଏହାର  ମ �୍ ଗ�ର��ୱ୍କ� ବାହ୍ୟ ଅନୁରପୂତା ଉପଦେର ରଦେଖ, 
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    ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଜିହ୍ୱା ପର୍�ି ଏହାର ଉ��୍ର,       ଦେକବ� �� ମର ମ�ଖ ବନ୍
 କରି ରଖ ଅଦେଟ      । ଆମର ହ
ୃୟ  ହ�ି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�
       ଆରମଭ୍ କରିବାକ� ପଡିବ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମାଦେଲାଚନାମ�ୂକ କଥା କହଥିାଉ,   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

     ବୃଥାଗପ ପ କରିଥାଉ ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧୱ୍ଂ କର�,    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଅଟକାଇ କହବିାକ� ପଡିବ, “    ମୁଁ� ଏହା କାହିଁକି କହଲିି?  ଦେମା
       ଭି�ଦେର କଣ ଅଛି �ାହା ଦେମାଦେ� କହବିାକ� ପଦ୍େରରି� କଲା?”    ଏହା ହ
ୃୟଦେର ଆରମଭ୍ ହଏୁ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?

୨.      ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଶବ
୍କ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ନକିଟଦେର ବନ୍
ୀ କର


ୱି୍�ୀୟ�ଃ,              ମୁଁ� ଆମ  ମ �୍ଙ୍କ� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ କ�ପ୍ନାକ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ବାଧୟ୍ ଦେହବା ନମିନ୍ଦେ� ବନ୍
ୀ କରିବାକ� ଉ� ୍ାହ�ି କରିବି
(   ୨ କରିନ୍ଥୀୟ ୧୦: ୫)            । ମୁଁ�  ବ� ଦେବଦେ� ମ�ଖଦେର ଦେ
ୌଦେଡ। ତାହା ଦେକବ� ମୁଁ�। ଦେମା ମା ଦେମାଦେ� କହଥୁିଦେଲ, “ବିଲ୍,     �� ଦେମ �� ମର ମ�ଖ

       ଆରମଭ୍ କରିବା ପବୂ4ର� �� ମ ମ �ି୍ଷକ୍କ� ନ�ି�କ୍� କରିବାକ� ପଡିବ ”        । ଏହା ଦେକବ� ଦେମା ମ�ଖର� ପର୍ବାହ�ି ଦେହଉଛ।ି ଏହା  ୱ୍ାଭାବିକ
    ଅଦେଟ। ଏବଂ ଦେମାର ଶିଖିବାର ଥିଲା,   ଏବଂ ମୁଁ� ଶିଖ�ଅଛ,ି    ଏବଂ ମୁଁ� ବିଫ� ହଏୁ,  କିନ୍�� ମୁଁ�,   କହବିା ପବୂ4ର� ଭାବିବାକ�;   ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଶବ
୍କ�
 ଗ୍ରହଣ କରିବାକ�,     ପର୍ଦେ�ୟ୍କ କ�ପ୍ନାକ� ବନ୍
ୀ କରିବାକ�,        ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ାଙ୍କ ଶକ୍�ି 
ୱ୍ାରା ଏହା ଉପଦେର କା�4୍ୟ

କର�ଅଛି       । ମୁଁ� ପର୍ାଥ4ନା କଦେର ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା, “      
ୟାକରି ଦେମା କଣ୍4ଣଦେର ଫ�  ୍ ଫ�  ୍ କର,     �
ି �� ଦେମ ଆବଶୟ୍କ ମଦେନ
କର,  ଚି�କ୍ାର କର,      ଶବ
୍ ଛାଡିବା ପବୂ4ର� ଦେମାଦେ� ଶ�ଣିବାକ� ପଡିବ,‘        �� ଦେମ �ାହା କହବିାକ� �ାଉଅଛ ତାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପାଇୁଁ

  ଦେଗୌରବ ଆଣିବ କି?               �� ଦେମ ଦେ�ଉୁଁ ବାକ୍ୟ କହବିାକ� �ାଉଅଛ ତାହା ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଧନ୍ୟବା
ାପ4ଣଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ କି କିମବ୍ା ଏହା ଜଦେଣ
    ବୟ୍କ୍�ିର ଖୟ୍ା�ି ଧୱ୍ଂ କରିବାକ� �ାଉଅଛ?ି       ଏହା ନମି4ାଣ କରିବ କି ନା  ମାଦେଲାଚନା କରିବ?”      ଧୟ୍ାନ ପାଇବାକ� ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

     ଆ�ମ୍ା ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଫ�  ୍ ଫ�  ୍ କରିବା,         ଅନ୍ୟ  ମୟଦେର ଚି�କ୍ାର କରିବା ଏବଂ ଦେମାଦେ� ଅନ୍ୟ  ମୟଦେର ୨ X    ୪  ହ�ି ମ �୍କ
    ଉପଦେର ଆଘା� କରିବା ଆବଶୟ୍କ କଦେର: “ବିଲ୍,         �� ଦେମ �ାହା କହବିାକ� �ାଉଅଛ ତାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେଗୌରବ ଦେ
ଉଅଛି କି,   ନା ଏହା

    ଦେକହି ଜଣକ� ନଷଟ୍ କରିବାକ� �ାଉଅଛ?ି”

  ଜିହ୍ୱାର ଅନ୍ୟ ପାଶ୍4ୱଦେର,        ମୁଁ� ଭାଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମାନ କଥା ପଚାରିବା ଆବଶୟ୍କ         । ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାକ୍ୟ ଶ�ଣ� ଓ
   ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭାବନା ବ� ଶ�ଣ�,        ଦେ ପରି ଆମର  ମଦ୍େବ
ନଶୀ�ତା ଓ କହବିାକ� ଶକ୍�ି ରହବିା ଆବଶୟ୍କ, “    �� ଦେମ ଜାଣ

’କ ଣ,     ଦେମାର ଏହା ଶ�ଣିବା ଆବଶୟ୍କ ନାହିଁ         ”   । �ାଅ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେକହି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକ� ଗର� କର। ତାହା କିପରି ଅଦେଟ?  ଏହା
   ଅପର୍ୀ�ିକର ଶବ
୍ କଦେର କି?    ଏହା ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଅଦେଟ          । �ାକ�ବ ୩ କଦେହ ଦେ� ଆମର ଜିହ୍ୱା ମାରା�ମ୍କ ଗର�ଦେର

     ’  ପରିପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ। ମାରା�ମ୍କ ଗର� କ ଣ କଦେର?   ଏହା ବଧ କଦେର       । ଏହା ଦେକବ� କଥା କହଥୁିବା ବୟ୍କ୍�ିକ� ନୁଦେହୁଁ,   ଏହା ଶର୍ବଣ
    କର�ଥିବା ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ମଧୟ୍ ଗର� କଦେର               । ପ�ଣି ଏକ ମଣଡ୍�ୀର ଅଂଶ ଦେହବାକ� ଏହା ବଡ଼ ଦେହବ ନାହିଁ କି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏଦେ�

           ମଦ୍େବ
ନଶୀ� ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କିଛି ବିଷୟ ଶ�ଣିବା �ାହା ଧଵ୍ଂ କାରୀ ଅଦେଟ ,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହଥିାଉ, “  ବନ୍

କର     । କିଏ �� ମକ� ବାଧା ଦେ
ଲା?  ’   ଚାଲ ତା ଙ୍କ ପାଖକ� �ିବା     । �
ି �� ମର  ମଥ4ନ 
ରକାର,    ମୁଁ� �� ମ  ହ�ି �ିବି      । �
ି �� ଦେମ ଏହା

   କରିବାକ� ଇଚଛ୍ା କର� ନାହୁଁ,      ଦେ�ଦେବ �ାଇ ଅନ୍ୟର ଜୀବନକ� ଗର� କର      ”। ମୁଁ� ଏହା ଶ�ଣିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ।

୩.          ମ ୟ୍ା ବ� ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରିବାର ଏକ  ମୟ ଏବଂ  ଥ୍ାନ ଅଛ-ି      ମମ୍�ଖୀନ ଦେହବା ଓ ଆରାମ ଦେ
ବା।

�ୃ�ୀୟ�ଃ,    ’   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ବିଷୟଦେର କ ଣ କରିବାକ� �ାଉଅଛ� ?         ମ ୟ୍ା ବ� ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରିବାର ଏକ  ମୟ ଏବଂ
  ଥ୍ାନ ଅଛି                 । ବାଇବଲ  ମ ୟ୍ା ବ�କ� ଉଦେପକ୍ଷା କରିବାକ� କହୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଶଷ କଥା ଅଦେଟ �ାହା ବାଇବଲ କହଅୁଛ।ି  ମମ୍�ଖୀନ
       ଦେହବାର ଓ ଆରାମ ଦେ
ବାର  ମୟ ଅଛ।ି

             କିନ୍�� ବାଇବଲ  ପ୍ଷଟ୍ କଦେର ଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ବାଧା ପାଇଅଛ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� କଷଟ୍କର  ମ ୟ୍ା ବ� ବିଷୟଦେର
              କଥାବା�୍4ତା କରିବାକ�  ମୟ ଓ  ଥ୍ାନ ଦେହଉଛି ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ �� ମକ� ଦେ� ଆଘା� କରିଅଛି ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ (ଏକକ)   ହ�ି
 କଥାବା�୍4ତା କର�ଅଛ          । ପର୍ ଙ୍ଗ ବ� ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରିବାର ଏକ  ମୟ ଏବଂ  ଥ୍ାନ ଅଛ;ି    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ମର ହ
ୃୟକ�

 ମି�ନ କରିବାକ�,      କ୍ଷମା କରିବାକ� ଏବଂ କ୍ଷମା ପାଇବାକ� ପଡିବ        । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମର ବାକ୍ୟ କ� ଅନୁଗ୍ରହ ଓ
   ଧନ୍ୟବା
ାପ4ଣର ଏକ ଅଭିବୟ୍କ୍�ି ଅଦେଟ,    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପଦ୍େରରଣା
ାୟକ ଶକ୍�ି ମହୂ ପଦ୍େରମ,     ଏବଂ ନମର୍ତା ଏବଂ ଭ
ର୍ତା

           ଅଦେଟ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� କଷଟ୍କର ବିଷୟଗ�ଡି଼କ ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରିବାର ଏକ  ମୟ ଏବଂ  ଥ୍ାନ ଅଛି     । ବୃଥା ଗପ ପ କରିବା ଓ
   ନନି୍
ା କରିବାକ� ଦେକଦେବଦେହଦେଲ  ବ4
ା,   ଏକ  ମୟ ନାହିଁ  ।  ବ4
ା।

         ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଆଚରଣର ଦେକନ୍
ର୍ୀୟ  ଂଘଷ4 ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଏହା ଦେହଉଛି ଦେଗାଟିଏ  ଂଘଷ4 ଅଦେଟ

          ଏହା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଆଚରଣର ଦେକନ୍
ର୍ୀୟ  ଂଘଷ4 ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ  ଂଘଷ4 ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?  ମୁଁ�
               ବାଇବଲର ୫୨ ଟି ପର୍ମ�ଖ ଘଟଣାକ� ଆବୃ� କରିପାରିଲି ନାହିଁ ପ�ଣି ଦେମା ମ�ଖଦେର ଏହି ପର୍ ଙ୍ଗ ବିଷୟଦେର କହପିାରିଲି ନାହିଁ।

     ଆହ୍ୱାନକ� ନଶିଚ୍ୟ ଉଠବିା ଆବଶୟ୍କ

               ଏହା ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଆଚରଣର ଦେକନ୍
ର୍ୀୟ  ଂଘଷ4 ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ  ଂଘଷ4 ଅଦେଟ ପ�ଣି ମୁଁ� ଦେ�ପରି  ଂଘଷ4
         କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ ପାଇଅଛି ଦେ ପରି ମୁଁ� �� ମକ�  ଂଘଷ4 କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ 
ଏି        । �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଭାବଦେର ଏବଂ

        ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ମଣଡ୍�ୀ ଭାବଦେର ଆହ୍ୱାନକ� ଉଠି ନାହୁଁ�,       ଦେ�ଦେବ ଆମର ଜିହ୍ୱା  ମଗ୍ର ଶରୀରକ� କ�ଙ୍କ କରିବ  ।
              ଜିହ୍ୱା ବ� ଆମ ଶରୀରକ� କ�ଙ୍କ କରିବ। ଜିହ୍ୱା ବ� ଏହି ଗୃହଦେର  ମଦେବ� ଦେହଉଥିବା ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶରୀରକ� କ�ଙ୍କ କରିବ।
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    �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆହ୍ୱାନକ� ଉଠି ନାହୁଁ�,   ଦେ�ଦେବ ଆମର ଜିହ୍ୱା ବ� ,     ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଭାବଦେର ଏବଂ  ାମହୂକି ଭାବଦେର,   ଏହି ମଣଡ୍�ୀର
    ଜୀବନର  ମଗ୍ର ପଥଦେର ଅଗ୍ନି ଲଗାଇବ।

   କମ4 ବିନା ବିଶୱ୍ା ମୃ�।

   କମ4 ବିନା ବିଶୱ୍ା ମୃ�                   । ଏହାର ଅଥ4 ନୁଦେହୁଁ ଦେ� �� ଦେମ  ହ ର୍ ବଷ4ଦେର ଏକ ଦେଛାଟ ଗୃହ ପାଇବ। ଏହାର ଅଥ4 �� ଦେମ ମୃ� ଅଟ। ଏବଂ
             ଜଦେଣ ଧାମି4କ ଗଣି� ବୟ୍କ୍�ି ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଏହାକ� ପବି�ର୍ତା ପର୍�ି ବଞଚି୍ଥିବା ଏକ ଜୀବନଦେର ପର୍
ଶ4ନ କରିବ;   ଏବଂ ଦେ ହି

         ପବି�ର୍ତାର ଏକ ଅଂଶ ଆମର ଜିହ୍ୱାଗ�ଡିକ� ନୟିନ୍�ର୍ଣ କରିବାକ� ଶିଖିବାର ଅଦେଟ।

          ୱ୍ଗ4ର ଏହି ପାଶ୍4ୱ କ
ାପି  ମପ୍ଣୂ4 ଭାଦେବ  ଫ� ହଏୁ ନାହିଁ

         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ଗ4ର ଏହି ପାଶ୍4ୱଦେର କ
ାପି  ମପ୍ଣୂ4 ଭାଦେବ  ଫ� ଦେହବାକ� �ାଉନାହୁଁ�      । ଏହା ପରିଦେଶଷଦେର ଜିହ୍ୱାକ�  ମପ୍ଣୂ4
                ଭାଦେବ ନୟିନ୍�ର୍ଣ କରିବା ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ କାରଣ ଏକ ପବି�ର୍ ହ
ୃୟ ପାଇବାକ� ଏହା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାଦେବ ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ। କିନ୍��

            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଗ�ର�ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର  ଠକ୍ି 
ଗିଦେର �ଦେଥଷଟ୍ ଗ�ି କରିପାରିବା ଦେ�ଦେହ�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ହ
ୃୟକ�
     ଦେକାମ�ତା ଏବଂ 
ୟା  ହ�ି ପଣୂ୍4ଣ କର�,          ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ଈଶୱ୍ର ଦେ�ପରି ଆମକ� କ୍ଷମା କଦେଲ ଦେ ପରି ପର ପ୍ରକ� କ୍ଷମା

କରିବା   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେହାଇପାରିବା,   ଦେହବାକ� ଜାରି ରହପିାରିବା,      ଦେ ହି ପର୍କାରର ଦେଲାକଙ୍କ� �ାକ�ବ ଅଧୟ୍ାୟ ୪:   ୮ ପ
ଦେର
  ପର୍ଶଂ ା କରି କହନ୍�ି, “   ଈଶୱ୍ରଙ୍କର ନକିଟବ�୍4�ୀ ହଅୁ,     ଦେ ଥିଦେର ଦେ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ନକିଟବ�୍4�ୀ ଦେହଦେବ ”  । ୧୦ ପ
: 

“      ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଛାମ�ଦେର ଆପଣା ଆପଣାକ� ନ� କର,      ତାହାଦେହଦେଲ ଦେ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଉନ୍ନ� କରିଦେବ ”।

              ଆ ନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପଠାର� ପରିଷକୃ୍� ଦେହାଇଥିବା ଏକ ହ
ୃୟର ଏହି କଷଟ୍କର �ା�ର୍ାଦେର ଜାରି ରଖିବାକ� ଏକ�ର୍ ନୟିମ
    କରିବା ଏବଂ ନୟିନ୍�ରି୍� ଦେହାଇଥିବା ଜିହ୍ୱା ବ� ,         ଦେକବ� କହଅୁଛନ୍�ି �ାହା ପର ପ୍ରପର୍�ି ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ କୃ�ଜ୍ଞତା ବଢ଼଼ାଇଥାଏ।
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୫୦.   ୧ ପିତର (   ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ସ୍ୱ	A) 

    ଜୀବନର ଗମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଗ	ାଟିଏ
     ଜୀବନର ଦେମୌ�ିକ ପର୍ଶନ୍ ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଦେହଉଛ:ି    କିପରି ଜଦେଣ  ବ4-ଶକ୍�ିମାନ,  ବ4-    ମଙ୍ଗ�ମୟ ଈଶୱ୍ର �ନ୍�ର୍ଣା ଓ

   
�ଖଦେଭାଗକ� ଅନୁମ�ି ଦେ
ଇ ପାରନ୍�ି? 

   ଆଜି ପର୍ଭା�ଦେର ମୁଁ� ଅଣ-        ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାନଙ୍କଠାଦେର ଏଦେ� ଆଗ୍ରହାନ୍ଵ�ି ନୁଦେହୁଁ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଏହି ପର୍ଶନ୍ ପଚାରନ୍�ି   । ଈଶୱ୍ର
            ଦେ ମାନଙ୍କ� �ନ୍�ର୍ଣା ଓ 
�ଃଖଦେଭାଗଠାର� ରକ୍ଷା କରିବାକ� ଦେକଦେବଦେହଦେଲ ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବାଦେର ଓ ଦେନବାକ� ଆପଣାକ�

           ପର୍�ିଶର୍��ିବ
ଧ୍ କଦେଲ ନାହିଁ �ାହା ଫ�ଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ ଅବଶିଷଟ୍ ଜୀବନକା�ଦେର ତାହାଙ୍କ ବୟ୍�ୀ� ଜୀବନ�ାପନ କରିପାରିଦେବ।
         “ ”    ଦେ କ
ାପି ଦେ ହି ପର୍�ିଶର୍��ି କଦେଲ ନାହିଁ। ପ�ଣି ମୁଁ� ବା �୍ବଦେର ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାନଙ୍କ ଦେ ହି ପର୍କାର ପର୍ଶନ୍ ମହୂଦେର

            ଆଗ୍ରହାନ୍ଵ�ି ନୁଦେହୁଁ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ଜୀବନଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�  ୀମି� କରିବାକ� ଏକ କ୍ଷମା  ଵ୍ର�ଦେପ �ନ୍�ର୍ଣାକ�
      ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି। ମା�ର୍ ଆଜି ପର୍ଭା�ଦେର ମୁଁ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର,      ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାଦେବ ତାହାଙ୍କଠାଦେର ଉ� ୍ଗ4ୀକୃ�
            କରିଅଛନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର  ମପି4� ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପଚରା �ାଇଥିବା ଏହି
  ପର୍ଶନ୍ଦେର ଆଗ୍ରହାନ୍ଵ�ି ଅଦେଟ   ।  ବ4-ଶକ୍�ିମାନ,  ବ4-         ମଙ୍ଗ�ମୟ ଈଶୱ୍ର କିପରି �ନ୍�ର୍ଣା ଓ 
�ଖଦେଭାଗକ� ଅନୁମ�ି ଦେ
ଇ

ପାରନ୍�ି?

       ମୁଁ� ରିକ୍ ଓ ଦେଶଲି ପରି ଦେଲାକମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଭାବ�ଅଛ,ି  �ାହାଙ୍କ ପ��ର୍,  କ୍ଟ,୍        ଏକ ହ
ୃୟ �ର୍�ଟି  ହ�ି ଜନ୍ମ ଦେହାଇଥିଦେଲ ଓ
    ୧୨ ବଷ4 ପଦୂେବ4 ୧୧ ୧/    ୨ ବୟ ଦେର ମୃ�� ୟ୍ ବରଣକଦେଲ        । ମୁଁ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ ମାନଙ୍କଠାଦେର ଆଗ୍ରହାନ୍ଵ�ି ଅଦେଟ

             ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ� ଦେ ହପିର୍କାର ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିବାକ� ପଡିଥିଲା। ଉ��୍ରର ଏକ ଅଂଶ ୧ ପି�ରଦେର  ନ୍ନଦିେବଶି� ଦେହାଇଅଛ।ି

  ୧ ପି�ର ୧:୧-୨

   ମୁଁ� ୧ ପି�ର ୧:୧-        ୨  ହ�ି ଆରମଭ୍ କରିବାକ� �ାଉଅଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପି�ର ଦେଲଖନ୍�ି, “ପି�ର,    �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ଜଦେଣ
ପଦ୍େରରି�,ପନ୍�,ଗାଲା�ିଆ,କାପପ୍ା
କିଆ,    ଆ ିଆ ଓ ଵୀଥ�ନଆିଦେର (ଆଧ�ନକି-      
ନି �� କ4ୀ ନମିନ୍ଦେ� ଏ ବ� ପର୍ାଚୀନ ନାମ ମହୂ) 

  ଛନି୍ନଭିନ୍ନ ଦେ�ଉୁଁ ପର୍ବା ୀମାଦେନ,           ପିତା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପବୂ4 ଜ୍ଞାନାନୁ ାଦେର ଆ�ମ୍ାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପଵ�ିର୍ୀକୃ� ଦେହାଇ ଆଜ୍ଞାବହ ପ�ଣି
       �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ରକ୍�ଦେର  ିଞଚି୍� ଦେହବା ନମିନ୍ଦେ� ମଦେନାନୀ� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି,    ଦେ ମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ପ�ର୍ ଦେଲଖ�ଅଛି  ।

            �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍�ି ପର୍ଚ� ର ରଦୂେପ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍�ି ଦେହଉ।

            ପି�ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କର ଶିଷୟ୍ମାଦେନ ଅଟନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ� ବଣ୍4ଣନା କରିବାକ� �ାହା
      ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି ଦେ ହି ଶବ
୍ ପର୍�ି ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍��   “ ”      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ବା ୀମାଦେନ ଅଟ� । ଅନ୍ୟ ଅନୁବା
 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

 “  ଏହି ଜଗ�ଦେର ବିଦେ
ଶୀ" ଅଟ� , “     ”ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଦେ
ଶୀ ପରି ପର୍ବା କର� ,  “     ”  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଦେ
ଶୀ ପରି ବା କର�ଅଛ� ପରି
  ଵାକ୍ୟାଂଶ ବ�  ଂଗ୍ରହ କଦେର।"      ଗ୍ରୀକ ଶବ
୍ ବା �୍ବଦେର ପାରିଭାଷିକ ଶବ
୍ ଅଦେଟ   । ଏହା ଅଣ-   ଇ ର୍ାଏଲମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଏକ

            ପାରିଭାଷିକ ଶବ
୍ ଅଦେଟ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ  ଥ୍ାୟୀଭାବଦେର ଇ ର୍ାଏଲଦେର ବା କର�ଥିଦେଲ ଏବଂ ଦେ�ଣ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଇଂରାଜୀଦେର
      “   ” ଦେ�ଉୁଁ  ବ�ଠାର� ନକିଟ ଵାକ୍ୟାଂଶ ଅଛି ତାହା ବିଦେ
ଶୀ ଓ ପର୍ବା ୀ ଅଦେଟ        ।

 ’     ପି�ର କ ଣ କହଅୁଛନ୍�ି ତାହା ଦେହଉଛି ଆଧ�ନକି-      
ନି �� କ4ୀଦେର ବା କର�ଥିବା ଏହି ଦେଲାକମାଦେନ, ଆଧ�ନକି-    
ନି  ଦ୍େପାଦେକଦେନଦେର ବା 
  କର�ଥିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ବା ୀମାନଙ୍କ ପରି ନଶିଚ୍ୟ ବା କରିବା;      ଦେ� ଏହି ମଇଳା ଖଣଡ୍ �ାହା

           ଉପଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଛଡିା ଦେହଉ ଏହା ବା ଗୃହ ନୁଦେହୁଁ ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ବା ୀ ଅଟ� ,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଦେ
ଶୀ ପର୍ବା ୀମାଦେନ
ଅଟ�                 । ଏଣ� ପାଉଲ ଫିଲିପପ୍ୀୟ ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର କହନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ଗ4ର ପର୍ଜା ଅଟ� । ଏଣ� ପ�ରା�ନ  � ମାଚାର

    ଙ୍ଗୀ� ଏଦେ� ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଦେଟ,  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା, “         ” ଏହି ଜଗ� ଦେମାହର ବା ଗୃହ ନୁଦେହୁଁ ମୁଁ� ଦେକବ� �ାଉଅଛି କଦେହ   ।
           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ବା ୀ ଅଟ� । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଦେ
ଶୀ ଅଟ� । ପରିଦେଶଷଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏଠାଦେର  ଭୟ୍ ନୁଦେହ।

                  ମୁଁ� ବହ�ୁ ବଷ4 ପଦୂେବ4 ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� କିଷ୍4ଦେଟନ୍ ଅ�ି ଦେଛାଟ ଥିଦେଲ ଦେ ହି  ମୟଦେର ୧ ପି�ରଦେର ଥିବା  ମଗ୍ର ଧାରଣା ବିଷୟଦେର ଦେମାର
              ପିଲାମାନଙ୍କ  ହ�ି କଥାବା�୍4ତା କର�ଥିଲି ଆଉ ଦେ ହି ରା�ର୍ଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ� ଖଟଦେର ରଖ�ଥିଲି ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ 

କହଲିା, “ବାପା,        ନୀ� କଣ ଅଦେଟ ଓ ତାହାର ଚାଦେରାଟି ଦେଗାଡ଼ ଅଛ?ି"    ମୁଁ� ଜାଣି ନାହିଁ କିଷ୍4ଦେଟନ୍          । ମୁଁ� ଛାଡି଼ 
ଏି। ନୀ� କଣ ଅଦେଟ ଓ ତାହାର
  ଚାଦେରାଟି ଦେଗାଡ଼ ଅଛ?ି"  ଦେ �ାଏ, “  ଦେମାଦେ� !   ”   ମୁଁ� ଜଦେଣ ବିଦେ
ଶୀ କିଷ୍4ଦେଟନ୍ ଏହା ବ� ଝିଲା,    ଦେ ବ� ଝିଲା ନାହିଁ କି?      ଦେ ବ� ଝିଲା ଦେ� ଦେ ଏହି
   ଜଗ�ର ଦେଲାକମାନଙ୍କଠାର� ଭିନ୍ନ ଥିଦେଲ        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ବା ୀ ଅଟ� । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଦେ
ଶୀ ଅଟ� ।

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କାହିଁକି ପର୍ବା ୀମାଦେନ ଅଟ� ୧:  ୩ କ

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କାହିଁକି ପର୍ବା ୀମାଦେନ ଅଟ� ? ଉ��୍ମ,     ପି�ର ୩ ପ
ଦେର ଜାରି ରଖନ୍�ି, “    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ଭ� �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ
   ଈଶୱ୍ର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ!  !  ଆପଣାର ମହା
ୟାଦେର,   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପ�ନଜ4ନ୍ମ ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି।"   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ଦେ�ୟ୍ଦେକ
      ଶାରୀରିକ ଜନ୍ମ 
ୱ୍ାରା ଏହି ଜଗ�କ� ପର୍ଦେବଶ କଲୁ       । କିନ୍�� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାର� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପର୍ବା ୀମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ
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ନମିନ୍ଦେ�,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପ�ନଜ4ନ୍ମ ଦେହାଇଅଛ�         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନୂ�ନ ଦେଲାକ ଦେହାଇଅଛ� । ପାଉଲଙ୍କ ଭାଷାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
“  ନୂ�ନ  ଷୃଟି୍"ଦେହାଇଅଛ� ;          ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଥଦେର ମୃ� ଥିଲୁ କିନ୍�� ଏଦେବ ଜୀବି� ଦେହାଇଅଛ� ,     ଏହା ପ�ନଜ4ୀବି�ର ମ� ଶିକ୍ଷା ଅଦେଟ।

     �
ି ମୁଁ� ପି�ରଙ୍କ ରପୂକ ବି ତ୍ାର କରିପାରିଥାନ୍�ି,         ଦେ�ଦେବ ମୁଁ� କହଥିାନ୍�ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ନୂ�ନ ପରିବାରଦେର ପ�ନଜ4ନ୍ମ
ଦେହାଇଅଛ� ;     ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କର ନୂ�ନ ଭାଇମାଦେନ ଅଛନ୍�ି;    ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କର ନୂ�ନ ଭଉଣୀମାଦେନ ଅଛନ୍�ି   । ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ

              ଜଦେଣ ନୂ�ନ ପିତା ଓ ଏକ ନୂ�ନ ଗୃହ ଅଛ।ି ଏହି ଜଗ� ଆଉ ଦେମାର ଗୃହ ନାହିଁ;        ମୁଁ� ଦେକବ� ଜଦେଣ ବିଦେ
ଶୀ ଓ ପର୍ବା ୀ ଭାବଦେର
 ଅ�ିବାହ�ି କର�ଅଛି  ।

  ପ�ନଜ4ନ୍ମ ଦେହବାର ଉପକାର ବ� - ୧:  ୩ ଖ-   ୫

        ��ପ୍ଦେର ପି�ର ପ�ନଜ4ନ୍ମ ଦେହବାର ଉପକାର ବ� ଉଚଚ୍ାରଣ କରି ଜାରି ରଖନ୍�ି    । ପ�ଣି ଦେ କହନ୍�ି, “    ଦେ ମୃ�ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର�
       �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ପ�ନର��ଥ୍ାନ 
ୱ୍ାରା ଜୀବନ
ାୟକ ଭର ା ପର୍ାପ�ି୍ ନମିନ୍ଦେ�,   ଅଥ4ା� ଦେ�ଉୁଁ ଅକ୍ଷୟ, ଅକ�ଙ୍କି�,  ଅଜର

     ଅଧିକାର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�  ଵ୍ଗ4ଦେର  ଞଚି୍� ଦେହାଇଅଛ,ି       ତାହା ପାଇବା ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣାର ମହା
ୟାଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�
 ପ�ନଜ4ନ୍ମ ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି,[   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପ�ନଜ4ନ୍ମ ଦେହାଇଅଛ� ]         । ଦେ�ଉୁଁ ପରି�ର୍ାଣ ଦେଶଷକା�ଦେର ପର୍କାଶି� ଦେହବା ପାଇୁଁ ପର୍ �୍� �

ଦେହାଇଅଛ,ି        ଦେ ଥିନମିନ୍ଦେ� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ିଦେର ବିଶୱ୍ା 
ୱ୍ାରା  �ରକ୍ଷି� ଦେହଉଅଛ।"

୧.   “  ଏକ ଜୀବନ
ାୟକ ଭର ା"  ପର୍ାପ�ି୍ କର

             ପ�ନଜ4ନ୍ମ ଦେହବାର ଉପକାର ବ� ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଦେହଉଛି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ଜୀବନ
ାୟକ ଭର ା ପର୍ାପ�ି୍ ନମିନ୍ଦେ� ପ�ନଜ4ନ୍ମ
ଦେହାଇଅଛ� ।

     ଜଗ� ହଏୁ� ଦେଭୌ�ିକ ବିଷୟଦେର ଭର ା କରିପାଦେର          । ଏହାର ଉ��୍ମ ପ
କ୍ରମ ବ� ପର୍ାପ�୍ କରିବାଦେର ଜଗ� ହଏୁ� ଭର ା
                 କରିପାଦେର। ଜଗ� ହଏୁ� ଭର ା କରି ପାଦେର ଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଏକ ଉ��୍ମ ଚାକିରି ପର୍ାପ�୍ କରନ୍�� । ଜଗ� ହଏୁ� ଭର ା କରିପାଦେର

 ଦେ� ୯/     ୧୧ କ
ାପି ପ�ନବ4ାର ହଏୁ ନାହିଁ              । ଜଗ� ଉ��୍ମ ଦେହବାକ� ପର୍ଦେଚଷଟ୍ା କଦେର ପ�ଣି ଭର ା କଦେର ଦେ� ଏହା  ୱ୍ଗ4କ� ପର୍ାପ�୍
   କଦେର। କିନ୍�� ଏହି ଜଗ�ଦେର,      ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ବୟ୍�ୀ� ଆଉ ଦେକୌଣ ି ଭର ା ନାହିଁ       ।  ବ� କିଛି  ��୍ଦ୍େୱ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଆଉ
    ଦେକୌଣ ି ଭର ା ନାହିଁ। ଏଫି ୀୟ ୨:    ୧୨ ପ
ଦେର ପାଉଲ କହନ୍�ି,”   ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ [   �� ମର ପରିବ�୍4�ନ ପଦୂେବ4]  ଦେ�

 ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାର� ପୃଥକ,  ଇ ର୍ାଏଲର ପର୍ଜା ��୍ୱ୍ରହ�ି,   ପର୍�ିଜ୍ଞା��କ୍� ନୟିମଦେର ନରିଂଶ,     ପ�ଣି ଜଗ�ଦେର ଭର ାହୀନ ଓ
 ଈଶୱ୍ରବିହୀନ ଦେହାଇଥିଲ,   ଏହା  ମ୍ରଣ କର।"    ଜଗ�ର ଦେକୌଣ ି ଭର ା ନାହିଁ,  ବା �୍ବତାଦେର ନୁଦେହୁଁ      ।

     କିନ୍�� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପ�ନଜ4ନ୍ମ ଅଟ� ,  ପର୍ବା ୀମାଦେନ ଅଟ� ,    ’    ଆମର ଭର ା  ମମ୍�ଖଦେର କ ଣ ଅଛି ଦେ ହି
  ବିଷୟଦେର ନଶିଚି୍� ଅଦେଟ            ’    । ଏହା ଜୀବନ୍� ଅଦେଟ। ଏହା କ୍ରିୟାଶୀ� ଅଦେଟ। ଏହା ନଶିଚି୍� ଅଦେଟ।  ମମ୍�ଖଦେର କ ଣ ଅଛି ଦେ ହି
     ବିଷୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  �ନଶିଚି୍� ଅଟ� । ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରଦୂେପ,         ଦେ�ପରି ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବଚିାର  ିଂହା ନ  ମମ୍�ଖଦେର ଛଡିା

      ଦେହବାକ� ଅଦେପକ୍ଷା କଦେର ଦେ ପରି ମୁଁ� ଭର ାଦେର ��ପ୍ର            । ମୁଁ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ 
ୃଢ଼଼ ବିଶୱ୍ା  ହ�ି ଆଗକ� ଦେ
ଦେଖ ଦେ� ଦେମାହର ପାପ
  “ ”             ବିଷୟଦେର ଦେମାଦେ� ନ
ି୍4ଦେ
ାଷ ଦେବାଲି  � ପ୍ଷଟ୍ କରା�ାଇଅଛ।ି ମୁଁ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ  �ନଶିଚି୍� ଭର ାଦେର ଆଗକ� ଦେ
ଦେଖ ଦେ� ମୁଁ� ଶ�ଣିବି

“ଦେବଶ୍,    ଉ��୍ମ ଓ ବିଶଵ୍ ଥ୍ 
ା       । �� ମଦ୍େଭ ଆପଣା ପର୍ଭ�ଙ୍କ ଆନନ୍
ର  ହଭାଗୀ ହଅୁ।"      ଦେମା ମନଦେର ଦେକୌଣ ି ପର୍ଶନ୍ ନାହିଁ
     ଦେ� ତାହାହିଁ �ାହା ଦେମା  ମମ୍�ଖଦେର ଅଛି   ।

   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଜଦେଣ ପରି୍ୟଜନ ମଦେର,     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପରି୍ୟଜନ ଜଦେଣ ବିଶୱ୍ା ୀ ଦେହାଇଥାଏ,   ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ତାହାଙ୍କ�
(ପ�ର�ଷ/ �୍ର୍ୀ)         ଦେ
ଖି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଆମର ଭର ା ବିଷୟଦେର  �ନଶିଚି୍� ଦେହାଇଥାଉ,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେହାଇ ନ

 ଥାଉ କି?     କାହିଁକି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଧିକ  �ନଶିଚି୍� ଅଟ� ?     କାହିଁକି ଆମର ଭର ା ଜୀବି� ରହଅୁଛ?ି   ପି�ର କହନ୍�ି,   କାରଣ ଏହା
      ମୃ�ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କର ପ�ନର��ଥ୍ାନ 
ୱ୍ାରା ଦେହାଇଥାଏ        । ଦେ�ଉୁଁ ଶକ୍�ି ମୃ�ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� �ୀଶ�ଙ୍କ�

ଉଠାଇଲା,                ଦେ ହି  ମାନ ଶକ୍�ି ଦେମାର ଓ �� ମର ଭର ାକ� ନଶିଚି୍�ତା 
ଏି �
ି �� ଦେମ ଜଦେଣ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ଶିଷୟ୍ ଅଟ  ।
  “ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭର ା"  କର� ନାହିଁ   “  । ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ,      ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଆମର କ�୍4ତା �ାହା

       “ଭଣଡ୍ାରଦେର  ଞଚି୍� କରିଅଛନ୍�ି ଦେ ହି ବିଷୟଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର  �ନଶିଚି୍�"ଅଟ� ।

୨.  “ଅଧିକାର"-   ୪ ପ


       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏକ ଜୀବନ
ାୟକ ଭର ା ପର୍ାପ�ି୍ ନମିନ୍ଦେ� ପ�ନଜ4ନ୍ମ ପାଇଅଛ� ,      ମା�ର୍ 
ଵ୍�ିୀୟ�ଃ ଏକ ଅଜର ଅଧିକାର
  ନମିନ୍ଦେ� ପ�ନଜ4ନ୍ମ ପାଇଅଛ�    । ପ�ଣି ଏହା ଦେହଉଛ,ି            କାରଣ ମୁଁ� ଏକ ନୂ�ନ ପରିବାରଦେର ଜନ୍ମ ଦେହାଇଅଛି ଦେ�ଣ� ଦେମାହର ଅଧିକାର

ଅକ୍ଷୟ, ଅକ�ଙ୍କି�,ଅଜର,      �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�  ଵ୍ଗ4ଦେର  ଞଚି୍� ଦେହାଇଅଛି [     ଦେମା ନମିନ୍ଦେ�  ଵ୍ଗ4ଦେର  ଞଚି୍� ଦେହାଇଅଛି
]  । "    ଆମର ଅଧିକାର ପୃଥିବୀଦେର ନୁଦେହୁଁ       । ଆମର ଅଧିକାର ଭଣଡ୍ାର ବଜାରର ଅଧୀନ ନୁଦେହୁଁ;      ଆମର ପିତାମାତା ଏହା ବୟ୍ୟ କରି

       ପାରିଦେବ ନାହିଁ ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ନଷଟ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ       । ଏହା ଦେମା ପାଇୁଁ  ଵ୍ଗ4ଦେର ଆଦେପକ୍ଷା କର�ଅଛ।ି

             ୧ ପି�ର ମାଧୟ୍ମଦେର  ବ� ପର୍କାର ବ�ିଷଠ୍ ଗ�ର��ଵ୍ ବିଷୟ ଗ�ଡିକ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ (       ମୁଁ� ଏହାକ� ପଦ୍େରମ କରିଥାନ୍�ି �
ି �� ଦେମ
          ବା ଗୃହକ� �ାଇଥାନ୍� ଓଆଜି ଅପରାହ୍ନଦେର ପ�ରା ପ� �୍କ ପଡିଥାନ୍� ଦେ�ଦେବ)     ୧ ପି�ରଦେର  ବ�ଠାର� ବ�ିଷଠ୍ ଗ�ର��ଵ୍ବିଷୟଗ�ଡିକ

        ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଦେହଉଛି ଭବିଷୟ୍� ଉପଦେର ଏକ ଗ�ର��ୱ୍ ଆଦେରାପ କରିବା          । ଏହି ପ
ଦେର �� ମର କିଛି ଅ�ପ୍ କଥା ଅଛ।ି
            ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଭାବଦେର ଆମଭ୍ମାଦେନ ନଶିଚ୍ୟ ବ�୍4�ମାନର ପର୍ଦେୟାଜନ ବ�କ� ପ
କ୍ଦେଷପ ଦେନବା ଆବଶୟ୍କ ପ�ଣି ତାହା  ବ�
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              ପ� �୍କ ମାଧୟ୍ମଦେର ଦେନବା ଆବଶୟ୍କ। କିନ୍�� ପି�ର ଆମକ� ଭବିଷୟ୍� ଆଭିମ�ଖୟ୍ଦେର ଏକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକ� ଚାହାନ୍�ି �
ୱ୍ାରା
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�୍4�ମାନର ଆବଶୟ୍କତା ବ�  ହ�ି କାରବାର କର�କର�,       ପରିଦେଶଷଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମମ୍�ଖଦେର �ାହା ଅଛି ତାହା

    ନମିନ୍ଦେ� ଉ� ୍ାହର  ହ�ି ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଅଛ�     । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ବ� ମଧୟ୍ଦେର,      ପରି�ର୍ାଣ ନମିନ୍ଦେ� ଆଗକ� ଦେ
ଖ�ଅଛ� �ାହାକି
      ଦେଶଷ କା�ଦେର ପର୍କାଶି� ଦେହବା ପାଇୁଁ ପର୍ �୍� � ଦେହାଇଅଛ,ି   ନଲିାମ
ାରର ଦେଶଷ ପ�ନ,  କହବିାକ� ଗଦେଲ,  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

     ବିଚାରା ନଦେର ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଆମର ପରି�ର୍ାଣ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ କରା�ାଏ     । କିନ୍�� ଏହା ଏକ ଶକ୍�ିଶା�ୀ, ଆଗକ�-  ଦେ
ଖା�ାଉଥିବା ଗ�ର��ୱ୍
    ଅଦେଟ �ାହା ପ� �୍କ ମାଧୟ୍ମଦେର ଦେ
ଖା�ାଏ       । ଦେ�ଣ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପ�ନଜନ୍ମ ଅଟନ୍�ି,   ଦେ ମାଦେନ ଆମର

      ବା �୍ବ ଅଧକିାର ପାଇବା ନମିନ୍ଦେ� ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଅଛନ୍�ି,            �ାହା କୀଟ ଓ କ�ଙ୍କ କ୍ଷୟ କରିଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେଚାରମାଦେନ  ିନ୍ଧି
   କାଟି ଦେଚାରି କରିପାରିଦେବ ନାହିଁ।

୩.            ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମରଆଗାମୀ ଅଧିକାରର ପର୍�ୟ୍ାଶାଦେର ଜୀବନ�ାପନ କର�

�ୃ�ୀୟ�ଃ,            ପି�ର ଦେ�ାଗ କରନ୍�ି ଦେ� ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମରଆଗାମୀ ଅଧିକାରର ପର୍�ୟ୍ାଶାଦେର ଜୀବନ�ାପନ
କର�,       ଦେ ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ� ଇ �ି ମଧୟ୍ଦେର,        ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ପର୍ବା ୀର ଜୀବନ �ାପନ କର�ଅଛ� ,  ଦେ ପରି

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା  �ରକ୍ଷି� ଦେହଉଅଛ�    “       । �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପରି�ର୍ାଣ ନମିନ୍ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଶକ୍�ିଦେର ବିଶୱ୍ା 
   ”    
ୱ୍ାରା  �ରକ୍ଷି� ଦେହଉଅଛ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  �ରକ୍ଷି� ଅଟ� ,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ରକ୍ଷି� ଅଟ� ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଗାମୀ

   ପରି�ର୍ାଣ ନମିନ୍ଦେ� ଜଗି ରହଅୁଛ� ।

      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ଥାପି ବ�୍4�ମାନ  ମୟଦେର  ମ ୟ୍ା ମହୂର କାରବାର କର�,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କାରବାର କର� ନାହୁଁ� କି?  
          ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମ ଜୀବନର ଓ ଏହି ଜଗ�ଦେର ବଞଚ୍� ଥିବାର  ମ ୟ୍ା  ହ�ି କାରବାର କର�ଅଛ�      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ� �ୀଶ�

 ନକିଟବ�୍4�ୀ ଅଟନ୍�ି;       ଦେ ପର୍ାୟ�ଃ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି ଏକା  ାଥଦିେର ଅଛନ୍�ି,        ଦେ ଦେ
ଖ�ଅଛନ୍�ି ଓ ଦେ ପଥ ଦେ
ଖାଉଛନ୍�ି ଓ
  ଦେ  �ରକ୍ଷି� କର�ଅଛନ୍�ି        । କିନ୍�� ପରିଦେଶଷଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭବିଷୟ୍�କ� 
ୃଷଟି୍ପା� କରି,    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଆଗଦେର

’             କ ଣ ରହଅିଛି ତାହା ପର୍ାପ�୍ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ଆଭିମ�ଖ୍ୟ  ହ ଏଦେବ  �ରକ୍ଷି� ଦେହାଇ ବଞଚ୍� ।

ପର୍ ଙ୍ଗ:   ଖର୍ୀଷଟି୍ୟାନମାଦେନ ପର୍ବା ୀ ଅଟନ୍�ି

 ’  ପର୍ ଙ୍ଗ କ ଣ ଅଦେଟ?     ପର୍ ଙ୍ଗ ଦେହଉଛି ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାଦେନ ପର୍ବା ୀମାଦେନ ଅଟନ୍�ି    । ଖର୍ୀଷଟି୍ୟାନ ପର୍ବା ୀମାଦେନ ବ�୍4�ମାନ
    କା�4ୟ୍ କରି ନଜି ଜୀବନକ� ବଞଚ୍ାନ୍�ି,   ବ4
ା ଭବଷିୟ୍�କ�,   ୱ୍ଗ4 ଆଡକ�,         ଆମର ପର୍କୃ� ବା ଗୃହ ଓ ଆମର ପର୍କୃ� ଅଧିକାର
  ଆଡକ� 
ୃଷଟି୍ପା� କରନ୍�ି              । �
ି ମୁଁ� ଏହି ବିଷୟକ� ବ� ଝିବାକ� କଦେଢ଼଼ଇ ଦେନବାଦେର  ାହା�ୟ୍ କରିବାକ� ପି�ରଙ୍କଠାର� ଦେକବ� ଅ�ପ୍

  ଦେକଦେତାଟି ପ
 ବାଛପିାଦେର;   ଦେ�ଦେବ �� ମର ୧:     ୧୩ ପ
 ଭ�ି ପ
ଗ�ଡିକ ଅଛ:ି “ଅ�ଏବ,       ଆପଣା ଆପଣା ମନରପୂ କଟି ବନ୍ଧନ କରି
    ଦେଚ�ନ ଥାଅ [  ବ�୍4�ମାନ ଅଛ]ି,    ପ�ଣି �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ [     ତାହାଙ୍କର 
ୱି୍�ୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟଦେର ପର୍କାଶି�]  ପର୍କାଶି� ଦେହବା
      ମୟଦେର ଦେ�ଉୁଁ ଅନୁଗ୍ରହ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍�ି ବ�୍4�ିବ,     ଦେ ଥିଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ଭର ା ରଖ ”  । ଅଧୟ୍ାୟ ୨:    ୧୨ ପ
ଦେର

“      �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଜା�ିମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର  
ାଚରଣ କର [ବ�୍4�ମାନ],      ଦେ�ପରି ଦେ ମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁ ବିଷୟଦେର �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ�
   
�ଷକ୍ମ4କାରୀ ଦେବାଲି ନନି୍
ା କରନ୍�ି,          �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର  �କମ4 ଦେ
ଖି ଦେ ହି ବିଷୟଦେର କୃପା
ୃଷଟି୍ 
ନିଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ

କରିଦେବ ”      । �
ୱ୍ାରା ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ �� ମର  �କମ4 ଦେ
ଖନ୍�ି,        ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ଏହା 
ୱ୍ାରା ଦେ
ାଷୀ ଦେହଦେବ ଆଉ
    ଦେ ମାଦେନ ମଧୟ୍ ଶିଷୟ୍ମାଦେନ ଦେହଦେବ,       ଦେ�ଣ� ଦେ ଦେ�ଉୁଁ 
ନି ଦେଫରି ଆ ିଦେବ,      କୃପା
ୃଷଟି୍ 
ନିଦେର ଦେ ମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେଗୌରବ

 କରି ପାରିଦେବ   । ଅଧୟ୍ାୟ ୪:   “      ୫ ପ
ଦେର କିନ୍�� ଦେ� ଜୀବି� ଓ ମୃ� [    ଏହା ବିଚାର ଆଡକ� ଆଗକ�-   
ୃଷଟି୍ପା� କର�ଥିବା ଆଭିମ�ଖ୍ୟ]  
   ଦେଲାକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକ� ଉ
ୟ୍�,     ତାହାଙ୍କ ଛାମ�ଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ� ନକିା [  ଏହି ଦେଲାକମାଦେନ]  ଦେ
ବାକ� ଦେହବ ”  । କିମବ୍ା

 ଅଧୟ୍ାୟ ୫:    “     ୪ ପ
ଦେର ଦେ ଥିଦେର ପର୍ଧାନ ପା�କ ପର୍କାଶି� [       ଭବିଷୟ୍�ଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଆମ ପାଇୁଁ ଦେଫରି ଆ ିଦେବ] 
 ଦେହବା  ମୟଦେର,     �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେଗୌରବର ଅମଲ୍ାନ ମ�କ�ଟ ପାଇବ ”।

     ପି�ର ବ�୍4�ମାନର  ମ ୟ୍ାଗ�ଡିକ  ହ�ି କାରବାର କରି,      ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ବ�୍4�ମାନଦେର ନମିଜଜି୍� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି,   କିନ୍�� ତାହାର
             ଆଭିମ�ଖ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ମ �୍କ ��କ� ପଡି଼ବା ନୁଦେହୁଁ ଓ ଠକି ଏଠାଦେର ଓ ଏଦେବ ଦେକବ� ଦେମା,    ନଜି  ହ�ି  ମପୃ୍କ୍� ଦେହବା,  ମା�ର୍

         ମଗ୍ର ଆଭିମ�ଖ୍ୟ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଦେଫରି ଆ ିବାକ� ଅଦେପକ୍ଷା କରିବା ଅଦେଟ       । ଏହା ମାନ ିକତା ଅଦେଟ �ାହା ବ�୍4�ମାନ ବଞଚି୍, 
  ଭବିଷୟ୍�କ� ଅଦେପକ୍ଷା କରି,      ନଶିଚ୍ୟ ଆମ ଜୀବନଦେର ଅନୁପର୍ଦେବଶ କରିବା ଉଚି�।

     ଏହି ପର୍କାଦେର ଅମଦ୍େଭମାଦେନ 
�ଃଖଦେଭାଗକ� ନୟିନ୍�ର୍ଣ କରିବା- ୬-  ୯ ପ


     ଜଦେଣ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ କିପରି 
�ଃଖଦେଭାଗକ�  ାମନ୍ା କରିବ,       ତାହା  ହ�ି ଏହି  ମ �୍ ଈଶୱ୍ର���୍ୱି୍କ ପୃଷଠ୍ଭମିୂ ଦେହାଇ�ାଏ    । �� ମ
                ଜୀବନଦେର �� ଦେମ କିପରି �ନ୍�ର୍ଣା ଓ 
�ଃଖଦେଭାଗକ�  ାମନ୍ା କରିବ ଦେ ବିଷୟଦେର ୧ ପି�ର ପର୍ଥମ ଓ  ବ4ପର୍ଧାନ ପ�ର୍ ଅଦେଟ, 

          କିନ୍�� ଏହା ନମିନ୍ଦେ�  ଥ୍ରି କରା�ାଇଥିବା ପୃଷଠ୍ଭମିୂ ପାଇବାକ� ଏହା ବା �୍ବଦେର ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ    । ୬ ପ
ଦେର,   ପି�ର ଚାଲୁ
ରଖନ୍�ି: “    ଏଥିଦେର �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଉଲ୍ଲା କର�ଅଛ, [     ବା �୍ବଦେର ଜୀବନ
ାୟକ ଭର ା ପର୍ାପ�ି୍ ନମିନ୍ଦେ�,   ଏକ ଅଧିକାର ନମିନ୍ଦେ�

  �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପ�ନଜ4ନ୍ମ ଦେହାଇଅଛ,    ପ�ଣି �� ମଦ୍େଭମାଦେନ  �ରକ୍ଷି� ଦେହଉଅଛ]       �
ୟ୍ପି ବ�୍4�ମାନ ଅ�ପ୍  ମୟ ପାଇୁଁ ନାନା
       ପରୀକ୍ଷା 
ୱ୍ାରା 
�ଃଖଦେଭାଗ କରିବା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷଦେର ଆବଶୟ୍କ ହଏୁ ”      । କାହିଁକି ନାନା ପରୀକ୍ଷା 
ୱ୍ାରା �� ମଦ୍େଭମାଦେନ
 
�ଖଦେଭାଗ କରିଅଛ? “            ଦେ�ପରି ଅଗ୍ନି 
ୱ୍ାରା ପରୀକ୍ଷି� କ୍ଷୟଣୀୟ  �ବଣ୍4ଣ ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ ବହମୁଲ୍ୂୟ ଦେ� �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର

 ପରୀକ୍ଷା ି
ଧ୍ ବିଶୱ୍ା -  [    �� ମର ବିଶୱ୍ା ର ପରୀକ୍ଷା ି
ଧ୍ ବିଶୱ୍ା ]    ତାହା �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ [    ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଦେଫରି
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ଆ ିଦେବ]     ପର୍କାଶି� ଦେହବା  ମୟଦେର ପର୍ଶଂ ା,     ଦେଗୌରବ ଓ  ମଭ୍ର୍ମର କାରଣ ଦେହବ       । �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ନ ଦେ
ଖି ପଦ୍େରମ
କର�ଅଛ,ପ�ଣି,             ଏଦେବ  �
ଧ୍ା ନ ଦେ
ଖିଦେଲଦେହୁଁ ତାହାଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରି ଅକଥନୀୟ ଓ ଦେଗୌରବ��କ୍� ଆନନ୍
ଦେର ଆନନ୍
�ି

      ଦେହାଇ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ର ଲକ୍ଷୟ୍ ଦେ� ଆ�ମ୍ାର ପରି�ର୍ାଣ,  ତାହା ପାଉଅଛ।

    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରୀକ୍ଷା ବ� ଅନୁଭ�ିୂ କରିବା

   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରୀକ୍ଷା ବ� ଅନୁଭ�ିୂ କରିବା          । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
�ଃଖଦେଭାଗ ଓ �ନ୍�ର୍ଣା ଅନୁଭ�ିୂ କରିବା କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
ପାପପଣୂ୍4ଣ,               ପ�ି� ଜଗ�ର ଅଂଶ ଅଟ� ଓ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଦେକୌଣ ି କିଛି ଦେ
ାଷ ଦେ
ଖା�ାଏ ନାହିଁ

       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଅଦେନକ ଥରଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ନ୍�ର୍ଣା 
ୱ୍ାରା ଆଘା� ପାଇବା           । ଦେକୌଣ ି ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି ଦେ� ଏହା ଠାର� ଅନ୍ୟ
     ଶିକ୍ଷା 
ଏି ଦେ ବାଇବଲ ପଢ଼� ନାହିଁ।

               �� ମର ବିଶୱ୍ା ନମିନ୍ଦେ� �� ଦେମ ତାଡ଼ନା ଦେଭାଗ କରିବ କାରଣ ପର୍ଦେ�ୟ୍ଦେକ ଜଣ ଦେ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ �ୀଶ�ଙ୍କଠାଦେର ଧମ4ଜୀବନ �ାପନ
      କରିବାକ� ଅନ୍ଦେୱଷଣ କଦେର ଦେ ତାଡନା ଦେଭାଗ କରିବ,   ୨ �ୀମଥି ୩:୧୨     । ଏବଂ ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛ,ି     �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�

       
�ଃଖଦେଭାଗ ଓ �ନ୍�ର୍ଣା ଆଦେ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� କିପରି ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିବା?    ପି�ରଙ୍କ 
�ଇଟି ଉ��୍ର ଅଛି    ।

୧.      —  ପୃଥିବୀ ଦେମାର ବା ଗୃହ ନୁଦେହୁଁ ପର୍ବା ୀମାଦେନ

            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  �ୟ୍ ଦେବାଲି  ୱ୍ୀକାର କରି ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିବା ଦେ� ପୃଥିବୀ ଦେମାର ବା ଗୃହ ନୁଦେହୁଁ,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
  ପର୍ବା ୀମାଦେନ ଓ 
�ଖଦେଭାଗ, ଦେବ4ା��୍ମଦେର,  ଅ ଥ୍ାୟୀ ଅଦେଟ       । �� ଦେମ ତାହା ୬ ପ
ଦେର ଦେ
ଖିଲ କି? “   ଏଥିଦେର �� ମଦ୍େଭମାଦେନ

 ଉଲ୍ଲା କର�ଅଛ,      �
ୟ୍ପି ବ�୍4�ମାନ ଅ�ପ୍  ମୟ ପାଇୁଁ [        ନାନା ପରୀକ୍ଷା 
ୱ୍ାରା 
�ଃଖଦେଭାଗ କରିବା �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷଦେର
 ଆବଶୟ୍କ ହଏୁ]।"  
�ଖଦେଭାଗ , ଦେବ4ା��୍ମଦେର,    ’      ଅ ଥ୍ାୟୀ ଅଦେଟ ପ�ଣି ତା ପଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବା ଗୃହକ� ପର୍�ୟ୍ାଗମନ କରିବା  ।

      ତାହା �ନ୍�ର୍ଣା ଓ 
�ଃଖଦେଭାଗ ହ୍ରା କରିବାକ� ନୁଦେହୁଁ,        କିନ୍�� ଏହା ଉପଦେର ଏକ ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣ ରଖିବାକ�     ।

             ମୁଁ� ପର୍ଚାର କରିଥିବା  ବ�ଠାର� ଶକ୍�ିଶା�ୀ 
ୃଷଟ୍ାନ୍� ବ� ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଏକ ଉପଦେ
ଶ ଅଦେଟ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ପା�କ
    ଅନନ୍�କା�ର  ମୟ ୀମା ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରିଥିଦେଲ,   �ାହା ଅ ୀମ ଅଦେଟ,    ଏହା  ବ4
ା ବି ତ୍ାରି� ଦେହଉଅଛ,ି  ଦେ�ଣ�

             ପାରିଭାଷିକ ଭାବଦେର ପୃଥିବୀଦେର ଆମର ଜୀବନ ଅନନ୍�କା�ର  ମୟ ୀମା ଉପଦେର ଏକ ବଲି୍ପ୍ ଭାବଦେର ପଞଜ୍ୀକୃ� ହଏୁ ନାହିଁ  । କିନ୍��
                
ୃଷଟ୍ାନ୍�ଟି ଦେକବ� ଛ�ନା ଥିଲା ଦେ� ପୃଥିବୀଦେର ଆମର ୭୦ କିମବ୍ା ୮୦ ବଷ4ର ବଲି୍ପ୍ ୩ ଦେ ଦେକଣଡ୍୍ ପଞଜି୍କୃ� କଦେର।

                
ୃଷଟ୍ାନ୍� ବ� ଏକ ବଲି୍ପ୍ ଦେହବାକ� ମଧୟ୍ �ାଉ ନାହୁଁାନ୍�ି। ଆ ନ୍�� ଏଦେବ କହବିା ଦେ� 
ୃଷଟ୍ାନ୍� ବ� ୩ ଦେ ଦେକଣଡ୍୍ ପରି ଅନନ୍�କା�
        ମୟ ୀମା ଉପଦେର ପଞଜ୍ୀକୃ� କରନ୍�ି। ଏହା ଦେ�ପରି ଈଶୱ୍ର କହଅୁଛନ୍�ି, “  ’      �� ଦେମ କ ଣ ଦେମାଦେ� ବାଧୟ୍ତାର ୩ ଦେ ଦେକଣଡ୍୍ ଦେ
ଇ

 ପାରିବ କି?              �� ଦେମ କଣ ଦେମାର ନାମ  କାଦେଶ ମା�ର୍ ୩ ଦେ ଦେକଣଡ୍୍ ପାଇୁଁ 
�ଃଖ ଦେଭାଗ କରି ପାରିବ କି?     ପ�ଣି ଏପରିକି ତାହା ନୁଦେହୁଁ, 
            ଅନନ୍�କା�ର  ମୟ ୀମା ମଧୟ୍ଦେର ମୁଁ� �� ମକ� ଦେ�ଉୁଁଥିପାଇୁଁ ପଚାର�ଅଛି ତାହା ଏପରିକି ପରି ରଦେର ମଧୟ୍ ଦେ
ଖା�ାଏ ନାହିଁ ” ।  ୱ୍ଗ4

                  ଆମର ବା ଗୃହ। ପୃଥିବୀ ଆମର ବା ଗୃହ ନୁଦେହୁଁ। ଆମକ� ତାହା 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣଦେର ରଖିବାକ� ଦେହବ। ପ�ଣି ଏହି ଜଗ�ଦେର �ନ୍�ର୍ଣା
        “  ଏବଂ 
�ଃଖଦେଭାଗ ଅ�ୟ୍ଧିକ ଏବଂ ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଏହି ପର୍ଶନ୍ ଜଦେଣ  ବ4- ମଙ୍ଗ�ମୟ,  ବ4-     ଶକ୍�ିମାନ ଈଶୱ୍ର କିପରି �ନ୍�ର୍ଣା
    ଏବଂ 
�ଃଖଦେଭାଗକ� ଅନୁମ�ି ଦେ
ଇ ପାରିଦେବ?”  ’         ଏହା କ ଣ ବା �୍ବତାର ଦେମୌ�ିକ ପର୍ଶନ୍ ବ� ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ କାରଣ ଏହା

  ଅ�ୟ୍ନ୍� �ନ୍�ର୍ଣା
ାୟକ ଅଦେଟ    । କିନ୍��  ୱ୍ଗ4ର ରାଡାର ଦ୍େକାପଦେର,    ଅନନ୍�କା�ର  ମୟ  ୀମା ଉପଦେର,    ଏହା ଏପରି ଏକ
 ବଲି୍ପ୍ ନୁଦେହୁଁ,    ବ4ାଧିକ �ିନି ଦେ ଦେକଣଡ୍ଦେର           । ପ�ଣି ତାହା ଏକ ଆଭିମ�ଖ୍ୟ ଅଦେଟ �ାହା ଆମ ପାଖଦେର ରହବିା ଆବଶୟ୍କ।

୨.   ବିଶୱ୍ା �ାହା ଚିହ୍ଦେନ,         ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଆମର ମଙ୍ଗ� ନମିନ୍ଦେ� ଆମର �ନ୍�ର୍ଣା ମଧୟ୍ଦେର କା�4ୟ୍ର�।

              କିନ୍�� ପି�ରଙ୍କଠାଦେର ଏକ 
ଵ୍�ିୀୟ ପର୍�� ୟ୍��୍ର ଅଛି ଓ ତାହା ଦେହଉଛି ଦେ� �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ଶିଷୟ୍ ଭାବଦେର, 
    ତାହାଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କର�ଥିବା ଦେଲାକ ଭାବଦେର,         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ� ଆମର ମଙ୍ଗ� ନମିନ୍ଦେ� ଆମର �ନ୍�ର୍ଣା

ମଧୟ୍ଦେର,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ପ ନ୍
 କର� କିମବ୍ା ନ କର�,   ଈଶୱ୍ର କା�4ୟ୍ର�  । ପ�ନବ4ାର,      ମ �୍ ୧ ପି�ର ମଧୟ୍ଦେର
 ପ
ଗ�ଡିକ ଅଛି   । ଅଧୟ୍ାୟ ୩:    ୧୪ ପ
ଦେର ଦେ ଦେଲଖନ୍�ି, “        ପ�ଣି �
ବିା ଧାମି4କତା  କାଦେଶ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ� 
�ଃଖଦେଭାଗ କରିବାକ�

ପଦେଡ,   ତାହାଦେହଦେଲ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଧନ୍ୟ।"         ଦେ ହପିରି ଭାବଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� �ନ୍�ର୍ଣା ଓ 
�ଃଖଦେଭାଗ ମଧୟ୍ଦେର ପର୍�� ୟ୍��୍ର
 କରିବାକ� ପଡିବ     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଧନ୍ୟ। ଅଧୟ୍ାୟ ୪:  ୧୩ ପ
ଦେର:  “      ବରଂ ଦେ�ଉୁଁ ପରିମାଣଦେର ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ 
�ଃଖଦେଭାଗର
  ହଭାଗୀ ଦେହଉଅଛ,    ଦେ ହି ପରିମାଣଦେର ଆନନ୍
 କର,         ଦେ�ପରି ତାହାଙ୍କ ମହମିା ପର୍କାଶି� ଦେହବା  ମୟଦେର ମଧୟ୍ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ

  ମହାନନ୍
ଦେର ଆନନ୍
�ି ଦେହବ।"  ଅଧୟ୍ାୟ ୪:  ୧୬ ପ
: “       କିନ୍�� ଦେକହି �
ି ଖୀଷଟି୍ୟାନ ଦେହବାର� 
ଣଡ୍ଦେଭାଗ କଦେର,   ତାହାଦେହଦେଲ ଦେ 
  ଲଜଜ୍ୟ୍ାଦେବାଧ ନ କର�,        ବରଂ ଏହି ନାମ ଦେହ�� ର� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ମହମିା କୀ�୍4�ନ କର�।"  ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,   
�ଃଖଦେଭାଗ ଆମର

      ପର୍�� ୟ୍��୍ରଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେଗୌରବ କରିବାକ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�  �ଦେ�ାଗ ଦେ
ଇଥାଏ।

            �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର ଦେ�ଉୁଁ ପର୍କାରର ବିଶୱ୍ା ଅଛି ଦେ ହି ପର୍କାର ବିଶୱ୍ା �ାହା 
ୃଢ଼଼ତା  ହ,  
�ଃଖ
ମଧୟ୍ଦେର,     ୮ ପ
ର  �ୟ୍ତା ପର୍କାଶ କଦେର, ”      �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ନ ଦେ
ଖି ପଦ୍େରମ କର�ଅଛ, ପ�ଣି,    ଏଦେବ  �
ଧ୍ା ନ

         ଦେ
ଖିଦେଲଦେହୁଁ ତାହାଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରି ଅକଥନୀୟ ଓ ଦେଗୌରବ��କ୍� ଆନନ୍
ଦେର ଆନନ୍
 କର�ଅଛ।"

 ମ�ଖୟ୍ ପ
,  ଅବଶୟ୍ ,     ଏହି  ବ�ର ଦେରାମୀୟ ୮:            ୨୮ ପ
ଦେର ନହି�ି ଅଛି ଆଉ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ରବିନ୍ ଓ ଦେମାର 
ଵ୍�ିୀୟ ଝିଅ
 ମୃ�� ୟ୍ବରଣ କଲା,            ଏହା ପରବ�୍4�ୀ ଦେ ାମବାର 
ନି ପର୍ଭା�ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଗୃହଦେର ଦେଘାଷଣା କରାଗଲା ଓଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୧୫୦୦
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          ଟିପାଖାତା ବି
ୟ୍ାଥ4ୀମାନଙ୍କଠାର� ପାଇଲୁ ଆଉ ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� �ନ୍�ର୍ଣା ମଧୟ୍ଦେର ଦେରାମୀୟ ୮:    ୨୮ ପ
 ଉ
ଧୃ୍�
     କରିବାଦେର ଜଦେଣ ଅ�ି ମଖୂ4 ଥିଲା     । କିନ୍�� ବହୁ ବଷ4 ପଦେର,            ଦେ�ପରି �� ଦେମ ଶିଖ ଓ �� ଦେମ ବୃ
ଧ୍ି ପାଅ ଓ ଦେ�ପରି �� ଦେମ ଦେରାମୀୟ ୮:  ୨୮

ବ�ଝ,     ଏହା ଅଧିକର� ଅଧିକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଦେହବ         । କାରଣ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଆମର କାହାଣୀ ଜାଣି ନାହାନ୍�ି,  ମୁଁ�
                �� ମକ� �ାହା ମୁଁ� ଅନୁଭ�ିୂ ପାଇନାହିଁ �ାହା ମୁଁ� କିଛି ବିଷୟ କହଅୁଛି ତାହା ଚିନ୍ତା କର ଦେବାଲି ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ   ।

“    ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି,      ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ତାହାଙ୍କ  ଂକ�ପ୍ ଅନୁ ାଦେର ଆହ�ୂ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି,   ଈଶୱ୍ର ଦେ� ମ �୍
    ବିଷୟଦେର ଦେ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗ�  ାଧନ କରନ୍�ି,   ଏହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ”      । �ାହା ଘଦେଟ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ,    ଦେ�ଦେ� ଖରାପ ଦେହଉ

 ନା କାହିଁକି,        ତାହାଙ୍କ ମଙ୍ଗ� ନମିନ୍ଦେ� ଏହାର ମଧୟ୍ଦେର ଈଶୱ୍ର କା�4୍ୟର� ନୁହନ୍�ି  । ଅବଶୟ୍,    ଘଷ4ଣ ଦେହଉଛି ଦେ�
      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହା ମଧୟ୍ଦେର ତାହାଙ୍କ ମଙ୍ଗ� ଚୁଁାହୁ ନାହୁଁ�,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଚାହୁଁ� କି?     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ଚାହିଁ ନ ଥାଉ   ।
         ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ନ୍�ର୍ଣା ପରିଦେଷଶ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁ�। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଖ� ି ଦେଫରି ଆ ିବାକ� ଚାହୁଁ�,     ପ�ଣି ତାହା ଆମର ମଙ୍ଗ� ଅଦେଟ; 

         କିନ୍�� ୨୯ ପ
 ନ ପଢ଼ି ଦେକଦେବ ୨୮ ପ
 ପଢ଼଼ ନାହିଁ, “     କାରଣ ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ� ଦେ ପବୂ4ର� ଜାଣିଥିଦେଲ,    ଦେ ମାନଙ୍କ� ତାହାଙ୍କ ପ��ର୍ଙ୍କ
        ପର୍�ିମ�ୂ୍4�ିର ଅନୁରପୂ ଦେହବା ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ପବୂ4ର� ନରିପୂଣ ମଧୟ୍ କରିଥିଦେଲ।" ଦେ
ଖନ୍�� ,   ତାହା ମଙ୍ଗ� ଅଦେଟ     । ତାହା ମଙ୍ଗ�

       ାଧନ ଅଦେଟ ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଏଥିଦେର କା�4ୟ୍ର� ଅଟନ୍�ି;           ଦେ� ଦେ �� ମ ଓ ଦେମା ଜୀବନଦେର �ନ୍�ର୍ଣାର ବିର�ି ବିଷୟଦେର ଏଦେ�
 ଚିନ୍�ି� ନୁହନ୍�ି,                ଦେ �ାହା ବିଷୟଦେର ଚିନ୍�ି� ତାହା ଦେହଉଛି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଦେ�ପରି ଦେଗୌରବର ଦେଗାଟିଏ ମା�ର୍ା ଠାର� ପରବ�୍4�ୀ

  ମା�ର୍ାକ� ବୃ
ଧ୍ି ପାଉ,    ଦେ�ପରି ପାଉଲ କରିନ୍ଥୀୟମାନଙ୍କ� କହନ୍�ି        । ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ପ��ର୍ଙ୍କ  
ୃଶ
ଦେ
ଖା�ାଉ,         ପ�ଣି ତାହା ମଙ୍ଗ� ଅଦେଟ �ାହା ପର୍�ି ଈଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଚଳାଉଅଛନ୍�ି,    ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର �ନ୍�ର୍ଣା

   ମଧୟ୍ଦେର ଓ 
�ଃଖଦେଭାଗ ମଧୟ୍ଦେର    “ ”            । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ମଙ୍ଗ� ର  ଂଜ୍ଞା ହଏୁ� ପ ନ୍
 କରି ନ ପାର� ମା�ର୍ ତାହାହିଁ �ାହା
 ଏହା ଅଦେଟ।

     ରିକି ଓ  ିଲିର  ାକ୍ଷୟ୍

                 ମୁଁ� ରିକି ଓ ଦେଶଲି ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ ଝିଅର  ାକ୍ଷୟ୍ �� ମକ� କହବିାକ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ବ�୍4�ମାନ ୨୦ ବଷ4 ଦେହାଇଅଛି     । ଏହା ଦେ ମାନଙ୍କ
 ପ��ର୍ ,   କ୍ଟ ,     ତାହାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କାହାଣୀ ,             ଦେ� ୨୦ ବଷ4 ପଦୂେବ4 ମଦେଲ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ୧୧ ୧/    ୨ ବୟ ଦେହଉଥିଦେଲ  ।

               ଏହା ଏକ �ନ୍�ର୍ଣା
ାୟକ  ାକ୍ଷୟ୍ । ଦେ�ପରି  କ୍ଟ ବିଷୟଦେର କଥା �� ଦେମ ରିକି ଓ ଦେଶଲିଙ୍କଠାର� ଶ�ଣ ,   ଦେ ପରି �ନ୍�ର୍ଣା
            ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ଦେ
ଖିବ ଆଉ ବ�୍4�ମାନ ରିକି ଓ ଦେଶଲି କିପରି ଜୀବନକ� ଦେ
ଖନ୍�ି ;      କିପରି ଦେ ମାଦେନ �ନ୍�ର୍ଣାର ଚକ୍ଷ� ମଧୟ୍ଦେ
ଇ

           ୱ୍ଗ4 ଆଡକ� 
ୃଷଟି୍ପା� କରନ୍�ି ଦେ ହି ବିଷୟଦେର 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣ ଦେ
ଖିବ  ।

ବିଲ:           ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ  ହ�ି ବି�ରଣ କରିଥିବା ନମିନ୍ଦେ� ଧନ୍ୟବା
 ରିକି ଓ ଦେଶଲି      । କାହିଁକି ଏଦେବ �� ଦେମ �� ମର ପ��ର୍,   କ୍ଟଙ୍କ
       ବିଷୟଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କହି ଆରମଭ୍ କର�ନାହୁଁ ?

 ଦେଶଲି :     ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�  କ୍ଟ ଜନ୍ମ ଦେହଦେଲ ,           ତାଙ୍କର  ାଦେତାଟି ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ହ
ୃୟ �ର୍�ଟି ଥିବାର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କ�ହାଗଲା  ।
                  ତାହାଙ୍କ ହ
ୃୟଦେର ତାଙ୍କର 
�ଇଟି ଛ
ିର୍ ଥଲିା । ଏହା ତାହାଙ୍କ ଶରୀରର �ର୍�ଟି ପାଶ୍4ଵ ଉପଦେର ଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧୟ୍ଦେର

                    ଏହା ପଛ ଭାଗଦେର ଥିଲା । ଦେ�ଣ� ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ କା� ମଧୟ୍ଦେର ଦେ ଚାଦେରାଟି ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଶଲ୍ୟ ଚିକି� ୍ା ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ
 �ାଇଥିଦେଲ ।

 ବିଲ୍ :  ରିକି ,         ଦେମାଦେ� କ�ହନ୍�� କି ପର୍କାର ଶିଶ� ଦେ ଥିଦେଲ ?     ଦେ କଣ କରିବାକ� ଚାହିଁଥିଲା ?

ରିକ୍:      କ୍ଟ୍ ଜଦେଣ ନମ�ନାରପୂକ ଶିଶ� ଥିଦେଲ        । ଦେ କ୍ରୀଡା ପ ନ୍
 କର�ଥିଦେଲ। ଦେ ଦେବ ୍ ବଲ୍,ଟି-      ବଲ୍ ଓ ବା ଦ୍େକଟ୍ ବଲ୍ ପ ନ୍

କର�ଥିଦେଲ             । ଦେ ତାହାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଅ 
ୃଶ ବ� ଢ଼ିଆଣୀଗ�ଡି଼କ ପ ନ୍
 କର�ଥିଦେଲ। ଦେ ମାଛକ� ପଦ୍େରମ କର�ଥିଦେଲ।

ବିଲ୍:      ମୁଁ� ଶ�ଦେଣ ଦେ କ�ମଭ୍ୀରମାନଙ୍କ� ପ ନ୍
 କର�ଥିଦେଲ।

ରିକ୍: ହୁଁ                । ଆମର ଫ୍ଲରିଡ଼ା ଅଭିମ�ଦେଖ �ା�ର୍ାଦେର ଦେ ପରିବାରଦେର ଅନ୍ୟ ଜଣ ଅଦେପକ୍ଷା ଅଧିକ କ�ମଭ୍ୀର ମାଂ ଖାଇଦେଲ। ଦେ 
               ମ�
ର୍ ଛଞଚ୍ାଣ ପ ନ୍
 କର�ଥିଦେଲ। ଦେ  ଦ୍େଟବ୍ ଲାରଦେଜଣଟ୍ଙ୍କ 
 �୍ଖ� ପାଇଦେଲ। ଦେ ଜଦେଣ ବଡ଼ କ୍ରୀଡା ପୃଷଠ୍ଦେପାଷକ

ଥିଦେଲ।

 ବିଲ୍ :        ମୁଁ� ଜାଦେଣ  ମ୍ରଣ କରିବାକ� ଏହା କଠନି ଅଦେଟ,   ମଦେନ ପଦେକଇବାକ� କଠନି,       କିନ୍�� �� ଦେମ ଦେ�ଉୁଁ 
ନି ଦେ ଗୃହକ� ଚାଲିଗଦେଲ; 
       ଦେ ହି 
ନିର ଦେକଦେ�କ ନ
ି୍4
ଷିଟ୍ ଘଟଣା ମହୂ ଆମକ� କହପିାରିବ କି  ।

ରିକ୍:      �ଥାପି  କ୍ଟ୍  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ �ନ୍ନ�ନ୍ନ ଚିକି� ୍ା ପାଉଥିଦେଲ      । ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ପର୍ାୟ ୧୧ ୧/   ୨ ବୟ ର ଥିଦେଲ   । ଏହା
        ତାହାଙ୍କର ଚ�� ଥ4 ଶଲ୍ୟ ଚିକ� ୍ା ଓ ତାହାଙ୍କ 
ଵ୍�ିୀୟ ଦେଖାଲା-    ହ
ୃୟର ଶଲ୍ୟ ଚିକ� ୍ା ଥିଲା      । ପରବ�୍4�ୀ  ନ୍ଧୟ୍ାଦେର ଦେଶଲି ଓ

             ତାହାଙ୍କ ପିତାମାତା ଗୃହକ� �ାଇଥିଦେଲ। ଦେମାର ପିତାମାତା ଗୃହକ� �ାଇଥିଦେଲ। ମୁଁ� ଦେ ହ ିମୟଦେର ଦେ ଠାଦେର ଦେ ବିକା ଓ
              ଚିକି� ୍କମାନଙ୍କ  ହ�ି ଏକ�ଟିଆ ଥିଲି। ପ�ଣି ମ�ୂ�ଃ ଦେ ଧଇୁଁ ଇୁଁର ଶିକାର ଦେହାଇଥିଦେଲ। ଦେ ତାହାଙ୍କ ଶଵ୍ା ଧରିପାରିଦେଲ ନାହିଁ।

               ଏହି ଧଇୁଁ ଇୁଁର ଶିକାର �ାହା ତାହାଙ୍କ� ଦେନଇ�ାଇଥିଲା। ମୁଁ� ଦେଶଲିକ� ଡାକି ତାହାଙ୍କ� ନଶିଚି୍� କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କଲି ଦେ�ପରି
ଦେ ,  ତାହାଙ୍କର ଦେଲାକ,            ଦେମାର ପିତାମାତା ଓ ଆମର ପା�କ ଏକା ଥଦେର ଚିକି� ୍ା�ୟକ� ଠକ୍ି  ମୟଦେର ପହଞଚି୍ ପାରିଦେବ   । ଦେ ମାଦେନ

  ମ ଦ୍େ� ପହଞଚି୍ଦେଲ,             ମା�ର୍ ଦେ�ଉୁଁ  ମୟ  �
ଧ୍ା ଦେ ମାଦେନ ପହଞଚି୍ଥିଦେଲ ଦେ ହି  ମୟଦେର ଦେ  ିଟଲ ଥ୍ି� ଶିଶ� ଚିକି� ୍ା�ୟଦେର
 ପର୍ାଣ�ୟ୍ାଗ କଦେଲ   ।
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ଦେଶଲି:  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ, ଡଶ4ୀ,      ଦେମାର ପିତାମାତା ଓ ମୁଁ� ଦେ ଠାକ� ଗଲୁ,      ଦେ ମାଦେନ  କ୍ଟଙ୍କ ଉପଦେର କା�4ୟ୍ କର�ଥିଦେଲ
              ପ�ଣି ଦେ�ଦେ�ବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ପ�ନବ4ାର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଦେ ଠାକ� ଦେଫରାଇ ଦେନଦେଲଆଉ ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର କା�4୍ୟ କରିବା

ଛାଡି଼ଦେ
ଦେଲ                 । ଦେ ମାଦେନ କହଦିେଲ ଦେ� ଦେ ଚାଲିଗଦେଲ। ଏବଂ ଏହା ଦେ ହି ପରିପଦ୍େରକ୍ଷୀଦେର ଏପରି ଦେହଲା ଦେ� ମୁଁ�  ମ୍ରଣ କଦେର
                 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶ�ୟ୍ା ପ�4ୟ୍ନ୍� ଗଲୁ ଓ ଏହା ବା �୍ବଦେର ଏପରି ଥିଲା ଦେ� ଦେ ଓ ଖ୍ରୀଷଟ୍ ଦେ ଠାଦେର ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଥିଦେଲ।

                କ୍ଟ୍  ବ4
ା ପର୍ଦେ�ୟ୍କ 
ନି ପର୍ଭା�ଦେର ଦେମାଦେ� ଏକ ଚ� ମବ୍ନ ଦେ
ଉଥିଦେଲ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ� ଓ ଡଶ4ୀକ� ବି
ୟ୍ା�ୟକ�
 ଛାଡିବାକ� �ାଉଥିଲି,       ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ�  କ୍ଟ୍  ବ4
ା ବ� ଲିପଡି଼ ଦେମାଦେ� ଚ� ମବ୍ନ ଦେ
ଉଥିଦେଲ        । ଏହା ବଣ୍4ଣନା କରିବା କଠନି ଅଦେଟ। ଏହା

                 ଅ�ି ବା �୍ବ ଥିଲା।  କ୍ଟ୍ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଥିଦେଲ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ହ �୍ ଧାରଣ କର�ଥିଦେଲ ଓ ଦେ ବ� ଲିପଡି଼ ଏକ
                ଚ� ମବ୍ନ ଦେ
ଇ ଦେମାଦେ� ଆଘା� କର�ଥିଦେଲ। ଦେ କ
ାପି ଏକାକୀ ଦେଗାଟିଏ ଉ
ାହରଣ ନମିନ୍ଦେ� ନ ଥିଦେଲ। ତାହାଙ୍କ ପିତା ତାହାଙ୍କ

                 ହ�ି ଥିଦେଲ ଓ ଖ୍ରୀଷଟ୍ ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ଥିଦେଲ। ତାହାଙ୍କ� ଦେଗାଟିଏ ଦେ ଦେକଣଡ୍ ପାଇୁଁ ମଧୟ୍ ଏକାକୀ ଛାଡି 
ଆି ଗଲା ନାହିଁ।

ରିକ୍:    ବଣ୍4ଣନା କରିବା କଠନି,          କିନ୍�� ବ� ଝିବାର ଭାବ ଏହା ଥଲିା ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଏଠାଦେର ଓ ବ�୍4�ମାନ,    ଓ  ମ �୍ ଅନନ୍�କା�
     ମଧୟ୍ଦେର ଏକ ପ�ଳା ବିଦେଛ
 ବ �୍ର୍ ଥିଲା       । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ହ ତ୍ାନ୍�ର କଲୁ,  ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

 
�ଃଖଦେଭାଗ କଲୁ,             ତାହାଙ୍କ� ବା ଗୃହକ�  ୱ୍ାଗ� କରି ଅନ୍ୟ ପାଶ୍4ୱଦେର ଦେଖାଲା ବାହୁ  ହ�ି �� ଦେମ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ� ଅନୁଭବ କରିପାରିବ।
     ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେଫରିବାକ� ଏକ ମଦେନାନୟନ 
ଆିଗଲା,   ଦେ ଚାହିଁଦେଲ ନାହିଁ         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଠାର� ପୃଥକ ଦେହାଇଅଛ� । ଦେ ବା 

              ଗୃହଦେର ଅଛନ୍�ି। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ� ଦେ
ଖିବାକ� ବହ�ୁ ଇଚଛ୍ା କର� ଓ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ପ�ନବ4ାର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ�
            ଦେ
ଖିବା। କିନ୍�� ମୁଁ� ତାହାଙ୍କ� ଦେଫରି ଆ ିବାକ� ଇଚଛ୍ା କରିବି ନାହିଁ �ାହା ତାହାଙ୍କ�  ହବିାକ� ପଡିଥିଲା।

ଦେଶଲି:           ତାହାଙ୍କ ପର୍ଧାନ ପର୍ �୍ର ଉପଦେର ଥିବା ପ
 ମହୂ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଦେହଉଛି ଦେ�ାହନ ୧୧:  ୪ ପ
:  “    ଏହି ପୀଡା ମୃ�� ୟ୍
 ନମିନ୍ଦେ� ନୁଦେହୁଁ       । ମା�ର୍ ଏହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ ନମିନ୍ଦେ� ,      ଦେ�ପରି �
ୱ୍ାରା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପ��ର୍ ଦେଗୌରବପର୍ାପ�୍ ହଅୁନ୍�ି ”  ।

               ଆଉଅଦେନକ ଦେଲାକ ଅଛନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ  କ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ପର୍ଭ�ଙ୍କ� ଜାଣିଅଛନ୍�ି। ଅଦେନକ
               ଆଶୀବ4ା
 �ାହା ଈଶୱ୍ର ଆମକ� ଦେ
ଖାଇଅଛନ୍�ି �ାହା  କ୍ଟଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ ଦେହ�� ଘଟିଛି �ାହା ଏହାକ� ଅଧିକ  ହନୀୟ କରିପାରିଛ।ି

      ଈଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍�ି ମଙ୍ଗ� ୱ୍ରପୂ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି।

ରିକ୍:           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ଜଦେଣ ବନ୍ଧ� ବିଷୟଦେର ଜାଣ� ଦେ� ମୃ�� ୟ୍ର ନକିଟବ�୍4�ୀ ଥିଦେଲ      । 
ଦିେନ ତାହାଙ୍କର ଜଦେଣ �ାଜକ
      ଆ ିଦେଲ ଓ ତାହାଙ୍କ� ଅନ୍�ିମ ଧମ4ବିଧି ଦେ
ଦେଲ,        �ଥାପି ଆଶଚ୍�4୍ୟ ଭାବଦେର ଦେ ତାହା ମଧୟ୍ ଦେ
ଇଆ ିଥିଦେଲ     ।  କ୍ଟଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍

                ପବୂ4ର� ଏହା ଥିଲା। କିଛି ବନ୍ଧ�ଙ୍କ ଫଳାଫ� ୱ୍ରପୂ ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ଓ ଆମର  ାକ୍ଷୀ ଥିଦେଲ ଦେ ମାଦେନ ଆମର ଦେଛାଟ
          
�ଦେର ଦେ�ାଗ ଦେ
ଇଥିଦେଲ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  ହ�ି ବୟ୍କ୍�ିଗ�  ମପ୍କ4କ� ଆ ିବାର ଦେ
ଖିଲୁ,  ବିଦେଶଷ

   କରି  କ୍ଟଙ୍କ ମୃ�� ୟ୍ର ଫ� ୱ୍ରଦୂେପ   । କ୍ଲିଫ୍ ପଦେର,  ଆମର ବନ୍ଧ�,     ଆଶଚ୍�4୍ୟ ଭାବଦେର ଚିକି� ୍ା�ୟ ମଧୟ୍ର� ଆ ିଥିଦେଲ, 
   �
ବିା ଏହି କକ4ଟ ଆ ିଥଲିା; ପ�ନବ4ାର,   ଦେଶଷ ଧମ4ବିଧି ପଦେର, ବଞଚି୍ଗଲା;  ’        ଏବଂ ତା ପଦେର  କ୍ଟ୍ ଅ�ିକ୍ରମ କଲା ପଦେର ଦେ ମାନଙ୍କ�
        ଆମର ଦେଛାଟ 
�ଦେର ଦେ�ାଗଦେ
ବାର ଏବଂ ଦେ ମାନଙ୍କ� ବାପ�ି୍ଜି� ଦେହାଇଥିବାର ଦେ
ଖିଲୁ      । ପ�ଣି ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହଦେର

                  ୫୦ ବଷ4 ବୟ ଦେର କ୍ଲିଫଙ୍କ� ବା ଗୃହକ� ଦେନଇଗଦେଲ। ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ଦେହବାକ� ଓ ଦେ କିପରି କ୍ଲିଫଙ୍କ� ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କ�
   ’               ଖ�ଆଡକ� ଆଣିଦେଲ ଏବଂ ତା ପଦେର ତାଙ୍କ� ବା ଗୃହକ� ଆହ୍ୱାନ କଦେଲ ଏବଂ ଦେ କିପରି  କ୍ଟଙ୍କ� ବୟ୍ବହାର କଦେଲ ଓ  ମନ୍ୱୟ

   କଦେଲ ତାହା ଅବିଶୱ୍ ନୀୟ ଥିଲା।

ଦେଶଲି:         ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ଶଲ୍ୟ ଚିକି� ୍ାଦେର  କ୍ଟଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଅନୁଦେରାଧ କରା�ାଇଥିବାର� ଦେ
ଶବୟ୍ାପୀ ଅଦେନକ,   ଅଦେନକ ପର୍ାଥ4ନା
କରା�ାଉଥିଲା              । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଚିକି� ୍ା�ୟକ� �ିବା ପବୂ4ର� ରା�ିଦେର ଦେ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ� ନଶିଚି୍�ତା ନମିନ୍ଦେ� କହଥିିଦେଲ ଦେ�

              ତାହାଙ୍କ� ଆଉ ଦେକୌଣ ି ଶଲ୍ୟ ଚିକି� ୍ାର ଆବଶୟ୍କତା ପଡିବ ନାହିଁ। ଏହା ରିକଙ୍କ ହ
ୃୟକ� ଭାଙ୍ଗି ଦେ
ଇଥଲିା,   କିନ୍�� ତାହାଙ୍କ�
          ତାଙ୍କ� କହବିାକ� ପଡିଥିଲା ଦେ� ଦେ ତାଙ୍କ� ଦେ ହି ନଶିଚି୍�ତା ଦେ
ଇ ପାରିଦେଲ ନାହିଁ       । ଦେକବ� ଈଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ� ଦେ ହି ନଶିଚି୍�ତା

   ଦେ
ଇପାରିଦେବ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�  କ୍ଟ୍ ମରିଗଦେଲ,           ଆମକ� ପଚରି
ଆିଗଲା ଦେ� ଈଶୱ୍ର କାହିଁକି ଦେ ହି  ମ �୍ ପର୍ାଥ4ନାର ଉ��୍ର
 ଦେ
ଦେଲ ନାହିଁ?       ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ� କହଲୁି ଦେ� ଦେ କଦେଲ        । ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର�  ବ�ଠାର� ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଉ��୍ର
                 ଦେ
ଦେଲ। ଦେ  କ୍ଟଙ୍କ ଉ��୍ର ଦେ
ଇଥିଦେଲ। ଦେ ତାଙ୍କ� ଦେ ହି ନଶିଚି୍�ତା ଦେ
ଦେଲ ଦେ� ଦେ ଆଉ ଶଲ୍ୟ ଚିକି� ୍ାର ଆବଶୟ୍କ

            କର� ନ ଥିଦେଲ। ପ�ଣି ଦେ ଜୀବି� ଏବଂ ଦେ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଅଟନ୍�ି। ତାହାଙ୍କ  ମାଧି କ୍ରିୟାଦେର,      ଦେ ମାଦେନ ଗାନ କରିଥିବା ଗୀ� ମଧୟ୍ର�
  “   ଦେଗାଟିଏ ଦେହଲା କାରଣ ଦେ ଜୀବି�,”        କାରଣ ଦେ ଜୀବି� ମୁଁ� ଆ ନ୍ତାକାଲି  ାମନ୍ା କରିପାରିବି      । ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଏହା ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ

ବିଷୟଦେର,           କିନ୍�� ମୁଁ�  କ୍ଟ ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା ନ କରି ଏହାକ� ଗାଇ ପାରିବି ନାହିଁ       ।  କ୍ଟ୍ ବଞଚି୍ଥିବାର� ମୁଁ� ଆ ନ୍ତାକାଲି  ାମନ୍ା
କରିପାରିବି।

ରିକ୍:    ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ, “     ଏହା ଆମ  ହ�ି କାହିଁକି ଦେହଲା?   କ୍ଟ୍ କାହିଁକି?”  ’  କିନ୍�� ତା ପଦେର
        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ହ
ୃୟଙ୍ଗମ କଲୁ ଦେ� ଈଶୱ୍ର �ନ୍�ର୍ଣା ପର୍�ି ଅପରିଚି� ନୁହୁଁନ୍�ି       । ଦେ ଆପଣାର ଏକମା�ର୍ ପ��ର୍କ� 
ାନ

              କଦେଲ ଏବଂ ଫଳାଫ�  ୱ୍ରଦୂେପ ମୁଁ� ଜାଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଗ� ଭାବଦେର ମୁଁ� ତାଙ୍କ  ହ�ି ଏକ ଗଭୀର  ମପ୍କ4କ� ଆ ିଅଛ,ି    ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ�
    ଦେ ଦେକବ�ଆପଣାକ� ଦେ
ଦେଲ ନାହିଁ,            ମା�ର୍ ଦେ ଦେମା ନମିନ୍ଦେ� ଓ �� ମ ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣାର ଏକମା�ର୍ ପ��ର୍କ� 
ାନ କଦେଲ   । ମୁଁ�

                  ଆନନ୍
ଦେର  କ୍ଟଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ହି ଶଲ୍ୟ ଚିକି� ୍ା ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ �ାଇଥିଦେଲ ମୁଁ� କରିପାରି ଥାନ୍�ି କି। ମୁଁ� କରି ପାରିଲି ନାହିଁ।
            କ୍ଟ୍ �ର୍�ଟିପଣୂ୍4ଣ ହ
ୃୟ  ହ�ି ଥିଦେଲ ଏବଂ  କ୍ଟଙ୍କ� ପରି ଥ୍ି�ିର  ାମନ୍ା କରିବାକ� ପଡିଥିଲା। ଦେ ହପିରି,   ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ� ଆପଣା

       ପିତାଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଆଜ୍ଞାବହ ଓ ତାହା  ଫ� କରିବାକ� ପଡିଥିଲା           । ଈଶୱ୍ର ଦେମାଦେ� ଦେକଦେ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି ଦେ ହି ବିଷୟଦେର ମୁଁ� ଏକ
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    ଗଭୀର  ମପ୍କ4 ଓ ବ�ଝାଣାକ� ଆ ିଅଛ;ି     ଦେ ଦେକବ�ଆପଣାକ� ଦେ
ଦେଲ ନାହିଁ,       ମା�ର୍ ଦେ ଆପଣାର ଏକମା�ର୍ ପ��ର୍ଙ୍କ� ମଧୟ୍ 
ାନ
କଦେଲ।

ଦେଶଲି:       ଆଦେମ  କ୍ଟଙ୍କ�  ୱ୍ଇଚଛ୍ାଦେର ଦେ
ଲୁ ନାହିଁ ,      କିନ୍�� ଆଦେମ ଆଶୀବ4ା
 ପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇଅଛ�      ।  କ୍ଟଙ୍କ� ଏକ ପ��ର୍ ଭାବଦେର
                  ପାଇ ଆଦେମ ଆଶୀବ4ା
 ପର୍ାପ�୍ ଦେହଲୁ । ଆଦେମ ଗବି4� ଦେ� ପର୍ଭ� ତାହାଙ୍କ� ବୟ୍ବହାର କରିବାକ� ମଦେନାନୀ� କଦେଲ । ଆଦେମ ଖ� ି ଦେ�

  ଦେ ତାହାଙ୍କ� 11     ବଷ4 ପାଇୁଁ ଆମକ� ଦେ
ଦେଲ ।

ରିକ୍:     ଏହା  ୱ୍ଗ4କ� ବା ଗୃହ ନକିଟକ� ଆଣିଥାଏ             । ଏହା ଏହାକ� ଏକ ବା �୍ବ  ଥ୍ାନ କରିଥାଏ। ଏହା କିଛି ବିଷୟ ଅଦେଟ �ାହାକ�
             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଅଛ� । ମୁଁ� ଆଉ ମୃ�� ୟ୍କ� ଭୟ କଦେର ନାହିଁ। ମୁଁ� ଜାଦେଣ ଦେ� ଆଂଶିକ ଭାବଦେର,     ଭୟ �ାହା ଦେମାଦେ� ଜଦେଣ

     ��ବା ଭାବଦେର ପର୍ଭ�ଙ୍କ ନକିଟକ� କଦେଢ଼଼ଇ ଦେନଲା,          ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମରିବା ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କର�ଥିଲି ପ�ଣି ମୁଁ� ଅନୁଭବ କରିଥିବା
       ଉପଶମର ଭାବ  ମ୍ରଣ କଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ମୁଁ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ� ଜାଣିଲି;   କିନ୍�� ଆହରିୁ ଅଧିକ,    ବ�୍4�ମାନ ମରିବାର ଭୟ ନାହିଁ   । ତାହା

   ଦେମାର ଟିଦେକଟ୍ ଗୃହ ଦେହବ,      ତାହା ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ମୁଁ� ��ପ୍ର ଅଦେଟ         । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପ�ନଃ  ମମି୍�ି� ଦେହବାକ� ଦେକବ�  କ୍ଟ୍  ହ�ି ନୁଦେହୁଁ, 
         ମା�ର୍ ଆମର �ର୍ାଣକ�୍4ତାଙ୍କ� ମ�ହୁଁାମ�ହିଁ ଦେ
ଖିବାର 
ନି ନମିନ୍ଦେ� ଇଚଛ୍ା କର�।

ଦେଶଲି:           ମୁଁ� ଦେ ହି 
ନି ବିଷୟଦେର ଭାଦେବ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ ଦେ ଠାଦେର ରହଦିେବ ପ�ଣି କହଦିେବ, “     ଏଠାଦେର ଦେକହି ଜଦେଣ ଅଛନ୍�ି
    �ାହାଙ୍କ� �� ଦେମ ଦେ
ଖିବାକ� ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଅଛ ”।

ରିକ୍:     ଏକ  ବ4ାଧିକ ହାଲୁକା ଟୀପା ଉପଦେର,        ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ ଈଶୱ୍ର ଏହା କିପରି ରଚନା କରିଥିଦେଲ,     କିନ୍�� ରା�ିଦେର  କ୍ଟ୍ ମରିଗଦେଲ
                ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ପା�କ ଏବଂ ଆମ ପରିବାର  ହ�ି ଏକ  ମମି୍�ନୀ କକ୍ଷଦେର ଥିଲୁ ଏବଂ ଦେ ଆମକ� ପର୍ାଥ4ନାଦେର ଆଦେଗଇ

ଦେନଉଥିଦେଲ                 । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ହା� ଧରି ପର୍ାଥ4ନା କର�ଥିଲୁ ଏବଂ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା ଆମ ଝିଅ ଡା ି4 ନକିଟକ� ଆ ିଲା �ାହାର ବୟ 
  ପର୍ାୟ ୮ ଥିଲା,     ଦେ ମଧୟ୍ ଭବିଷୟ୍�କ� ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଥିଦେଲ      । ଦେ ମ�ୂ�ଃ  କ୍ଟଙ୍କ� ପର୍ାଥ4ନା କର�ଥଲିା,  “ କ୍ଟ,୍  �� ଦେମ  ନୁ୍କିଙ୍କ�

ଦେଖାଜ, (        �ାହା ଏକ କ�କ�ର �ାହାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ଦେ� ରଖିବାକ� ପଡ� ଥିଲା),     ଏବଂ ମୁଁ� ଆଣଡି୍ର ��ନ୍ ଦେନବି, (    �ାହା  କ୍ଟ୍ ଙ୍କ
 ବିଦେଲଇ ଅଦେଟ।)" ’          ତା ପଦେର ଦେ  କ୍ଟଙ୍କ� ମଦେନ ପକାଇଦେଲ ଦେ� ଦେ ବଂଶଲତା ପ ନ୍
 କରନ୍�ି,   ବା
ାମୀ ନାମପଟି  ହ�ି   । ଏବଂ

        ଆମର  ମ �୍ ଲୁହ ମାଧୟ୍ମଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ହ ିବାକ�  ମଥ4 ଦେହଲୁ। ପ�ନବ4ାର,   ବଣ୍4ଣନା କରିବା କଷଟ୍କର;   କିନ୍�� ଆମର
     ମ �୍ ଲୁହ ଏବଂ 
�ଃଖ ମଧୟ୍ଦେର,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ଥାପି ହ ିବାକ�  ମଥ4 ଦେହଲୁ       । ଈଶୱ୍ର ଉ��୍ମ ଅଟନ୍�ି। ଦେ ପର୍କୃ�ଦେର

    ଆମକ� ଆଶୀବ4ା
 କରିଅଛନ୍�ି। ଦେ ହି  ମୟଦେର,            ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଦେଶଲି ଏବଂ ମୁଁ� ଉଭଦେୟ ପର୍ମାଣ କଲୁ ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ
ାପି
   ପର୍ଭ�ଙ୍କ ନକିଟବ�୍4�ୀ ନ ଥିଲୁ              । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକବ�  ହଭାଗୀତା କରିବାକ� ଚାହିଁ ନ ଥିଲୁ ମା�ର୍ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟଦେର ରହବିାକ�

ଚାହୁଁ�ଥିଲୁ,   ଆମକ� ଦେହବାକ� ଥିଲା        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ନଭି4ରଶୀ� ଥିଲୁ;    ଏବଂ ଦେମାର ଦେଗାଟିଏ
              ପର୍ାଥ4ନା  ବ4
ା ଥିଲା ଦେ� ମୁଁ� ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର ଦେ ହି  �୍ରଦେର ରହବିି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ମୁଁ�  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ନଭି4ରଶୀ� ଅଦେଟ।

     �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକବ� ଜୀବନ ବଞଚି୍ବାକ� ଶିଖିପାରିଲୁ

            ମୁଁ� ତାହାଠାର� ଅଧିକ ୧ ପି�ରଙ୍କ ବା�୍4ତା ପର୍�ି  ବ�ଠାର� ବ�ିଷଠ୍  ାକ୍ଷୟ୍ ବିଷୟଦେର ଜାଦେଣ ନାହିଁ  “    ।  ୱ୍ଗ4କ� ବା ଗୃହର ନକିଟକ�
 ” “      ” “    ” “   ”ଆଣିଥାଏ। ଏହାକ� ଏକ ପର୍କୃ�  ଥ୍ାନଦେର ପରିଣ� କରିଥାଏ। କିଛି ଅଦେପକ୍ଷା କରିବାକ� ଅଛ।ି ଈଶୱ୍ର ଉ��୍ମ ଅଟନ୍�ି।

“    ” “        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର ଆଶୀବ4ା
ପର୍ାପ�୍ ଅଟ� । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ନଭି4ରଶୀ� ଦେହାଇ
 ”ବଞଚି୍ବାକ� ଚାହୁଁ�।

               ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେକବ� ଏକ ପ�ଳା ବିଦେଛ
 ବ �୍ର୍ 
ୱ୍ାରା ଅନନ୍�କା�ର� ପୃଥକ ଦେହାଇଅଛ� ଏହା ଜାଣି �
ି ଦେକବ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
                 ମ ଦ୍େ� ଜୀବନ ବଞଚି୍ବାକ� ଶିଖି ପାରିବା ଦେ�ଦେବ 
ଦିେନ ଅ�ି ଶୀଘ୍ର ଆମର �ିନି ଦେ ଦେକଣଡ୍୍ ଦେହବ ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା

     ପରି୍ୟଜନଙ୍କ� ଚ� ମବ୍ନ ଦେ
ଇ ବା ଗୃହକ� �ିବା:        “   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏପରି ଏକ  ଥ୍ାନକ� �ାଉଅଛ� ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �ୀଶ� ଆମ ଚକ୍ଷ�ର�
    ମ �୍ ଅଶର୍�ଜ� ଦେପାଛି ଦେ
ଦେବ,    ମୃ�� ୟ୍ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ,        ଦେଶାକ କି କ୍ରନ୍
ନ କି ବୟ୍ଥା ଆଉ ଦେହବ ନାହିଁ,   କାରଣ ପବୂ4ବିଷୟ ବ�

 ଦେଲାପ ପାଇଅଛି ” । (   ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟ ୨୧: ୪)

’                ତା ପଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ବ� ଝିପାରିବା ଦେ� କିପରି ଆମର 
�ଃଖ ଓ �ନ୍�ର୍ଣା ଆମର ମଙ୍ଗ� ନମିନ୍ଦେ� ଓ
   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ ନମିନ୍ଦେ� ଥିଲା   । ଆଦେମନ୍
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୫୧.      ୧ ଗଯାହନ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷି,ୟାନ ଗପ୍ରମ

                ପଦ୍େରମ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଦେ�ଦେକୌଣ ି ଭାଷା ଓ ଦେ�ଦେକୌଣ ି  ଂ କୃ୍�ିଦେର ମୁଁ� ଅନୁମାନ କରିଥିବା  ବ4ାଧିକ ବୟ୍ବହ�ୃ ଓ  ବ�ଠାର�
  ଅପବୟ୍ବହାରି� ଶବ
୍ ଅଦେଟ     । ପଦ୍େରମର ପରିଭାଷା ଏକ  ୱ୍�ପ୍-      କା�ୀନ ଉ

୍ୀପକ ଜୀବର  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ (ହଦେମ4ାନଲ) 

    “     ପର୍�ିକ୍ରିୟା ଦେହବା ଠାର� ଏକ ମୁଁ� ପଦ୍େରମ କଦେର କିମବ୍ା ମନୁଷୟ୍!”     ବାହ୍ୟ ଉ� ୍ଗ4କୃ� ଦେ ବାର ଏକ ଜୀବନ-   ବୟ୍ାପୀ ପର୍�ିଶର୍��ି
  ପ�4ୟ୍ନ୍� ପର୍ ାରି� ହଏୁ।

           ୧ ଦେ�ାହନ ପଦ୍େରମକ� କିପରି ବୟ୍ାଖୟ୍ା କରା�ିବ ତାହା ବ� ଝିବାଦେର  ାହା�ୟ୍ କରିବାକ� ଆମକ� 
ଆି�ାଇଅଛି       । ପ�ଣି ୧ ଦେ�ାହନ ଆମକ�
            ବା �୍ବଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବାକ� ଉ� ୍ାହ�ି କରିବାଦେର  ାହା�ୟ୍ କରିବାକ� 
ଆି�ାଇଅଛ।ି ଦେ ଠାଦେର ଅଦେନକ
        ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ଅଛି �ାହା ଉପଦେର ମୁଁ� ଏହି ଆଦେଲାଚନାଆଧାର କରିପାରିଥାନ୍�ି,     କିନ୍�� ମୁଁ� ୧ ଦେ�ାହନ ୪: ୭-    ୧୧ ପ
କ� ଦେମାନନୀ� କଲି।

  ବିଶୱ୍ା ୀମାଦେନ (“  ”ପରି୍ୟମାଦେନ )      ପର ପ୍ରକ� ପଦ୍େରମ କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଇଅଛନ୍�ି - ୪:୭-  ୮

“  ଦେହ ପରି୍ୟମାଦେନ, ଆ �,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର ପ୍ରକ� ପଦ୍େରମ କର�,    କାରଣ ପଦ୍େରମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଜା�,     ଆଉ ଦେ� ଦେକହି
       ପଦ୍େରମ କଦେର ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଜା� ଓ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଜାଦେଣ     । ଦେ� ପଦ୍େରମ କଦେର ନାହିଁ,    ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ,  କାରଣ
  ଈଶୱ୍ର � ପଦ୍େରମ ”।

    ପଦ୍େରମ କରିବାକ� ଆଜ୍ଞା ପର୍�ି ପର୍ାଧାନ୍ୟତା

      ପଦ୍େରମ କରିବାକ� ଆଜ୍ଞାର ପର୍ାଧାନ୍ୟତା ପର୍�ି ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍��           । ଈଶୱ୍ର � ପଦ୍େରମ ପ�ଣି �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ପଦ୍େରମ କରିବାକ�
       ଆହ୍ୱାନପର୍ାପ�୍ ଦେହାଇଅଛ� ।  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେହଉଛି ଆପଣାର  ମ �୍ ଅନ୍�ଃକରଣ, ପର୍ାଣ,      ମନ ଦେ
ଇ ଓ ଶକ୍�ି  ହ�ି

            ପର୍ଭ� ଆପଣା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ଓ ଆପଣା ପର୍�ିଵା ୀକି ଆ�ମ୍�� ଲ୍ୟ ପଦ୍େରମ କରିବାକ�  ମ୍ରଣ କର।

     ପାଉଲ କରିନ୍ଥୀୟମାନଙ୍କ� କହଥିିବାର  ମ୍ରଣ କର,         ଦେକବ� �ିଦେନାଟି ବିଷୟ �ାହା  ଥ୍ାୟୀ ଦେହବ ଦେ  ବ� ଦେହଉଛି ବିଶୱ୍ା , ଭର ା
 ଓ ପଦ୍େରମ               । ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ପଦ୍େରମ ଉ�କୃ୍ଷଟ୍। ପଦ୍େରମ ଓ ବାଇବଲ ଭି��ି୍କ ଦେନୈ�ିକ ନୟିମ ବ�ର ପର୍ାଧାନ୍ୟତାକ�

          ’    ଗ�ର��ୱ୍ ଦେ
ଇଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବା �୍ବଦେର ନଶିଚି୍� ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ ଦେ� ଶବ
୍ର ଅଥ4 କ ଣ ତାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ�।

“ ”        ଭାବପର୍ବଣତା  ହ�ି ଅନୁରପୂଥିବା କିଛି ବିଷୟକ� ଜଗ� 
�ବ4� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ  ।

  “ ”   ଦେ�ପରି ଜଗ� ପଦ୍େରମ କ� ବୟ୍ାଖୟ୍ା କଦେର,      ଦେ ପରି ଏହା ଏହାକ� 
�ବ4� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ      । ଜଗ� ପଦ୍େରମକ� 
ୂର ଥ୍ କିଛି
             ଭାବପର୍ବଣତାର ଅନୁରପୂ ବିଷୟଦେର ପରିଣ� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ। ଜଗ� ପଦ୍େରମକ� ଦେକଦେ�କ  ମୟଦେର ଉ��୍ମ ଅନୁଭବ ରଦୂେପ

     ବୟ୍ାଖୟ୍ା କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଏହା ଆ�ମ୍-      ନ୍�� ଷଟି୍ ଅଦେଟ ଓ ଦେମାର ଆ�ମ୍-  ହ�ିଦେର ଥାଏ       । ମୁଁ� ଟିଦେକ ଅଧିକ �ିକ୍� ଶବ
୍
କରିପାଦେର;                କିନ୍�� �� ମ  ମ �୍ଙ୍କ� �ାହା କରିବାକ� ପଡି଼ବ ତାହା ଦେହଉଛି ଅଦେନକ ଆଧ�ନକି ବିବାହ ଉ� ୍ବ ବ�କ� ଶ�ଣିବାକ� ପଡି଼ବ ଓ

 କ�ହାଦେହାଇଥିବାର ଶପଥ ବ� , “     ”  ପଦ୍େରମ ଆମକ� ଅଲଗା କରିବା ପ�4ୟ୍ନ୍� ଶ�ଣିବାକ� ପଡିବ      । ଜଗ� ପଦ୍େରମର ଦେକୌଣ ି ଧାରଣା
      ବିଷୟଦେର ଖ�ବ୍ କମ୍ ଜାଦେଣ �ାହା ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ,       ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ� ଈଶୱ୍ର ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କ� ଅନୁଶା ନ
 କର�ଥିବାର ଦେ
ଖନ୍�ି         । ଜଗ� ପଦ୍େରମର ପରିଭାଷାକ� 
�ବ4� କରିବାକ� ଚାଦେହୁଁ।

      ମଣଡ୍�ୀ ଅଦେନକ  ମୟଦେର  ମାନ ବିଷୟ କଦେର

     ପ�ଣି 
�ଭ4ାଗ୍ୟବଶ�ଃ ଅଧିକାଂଶ  ମୟଦେର ମଣଡ୍�ୀ,       �ଥା�ଥ ଭାବଦେର  ମାନ କା�4ୟ୍ କରିବାଦେର ଦେ
ାଷୀ ଅଦେଟ   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
     ଜାଣ� ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର ପ୍ରକ� ପଦ୍େରମ କର�,          କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶବ
୍କ� ଏଦେ� ପରିମାଣଦେର 
�ବ4� କରିଦେ
ଉ ଦେ� ଏହା

“    ”     ମୁଁ� �� ମକ� ପ ନ୍
 କଦେର ଅଦେଟ ଅ�ି କମଦେର କିଛି  ମୟ           । ପ�ଣି ପଦ୍େରମ କ୍ୱଚି�୍ ଭାଦେବ ନଜିକ� ବି ତ୍ାର କଦେର ଦେ� କିପରି
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଂପକ4 ରଖ�,  ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ, ପଦ୍େରମହୀନ, ପରି�ୟ୍କ୍�, ଅ ାଧାରଣ,     ଭିନ୍ନ ପର୍କାରର ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ନକିଟକ�।

 ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,  “ ”    ଆମର ପଦ୍େରମ ର  ଂଜ୍ଞା ବ� ଦେଗା�ିଆମିଶା ଦେହାଇ�ାଇଛ।ି

     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ପ�ନଜ4ୀବନ ଦେ
ଇ ଗ�ି କର�,     ଏପରିକି ପ�ନଜ4ନ୍ମ ଦେହବା ପଦେର ମଧୟ୍,     ପାପର ଶକ୍�ି �ଥାପି ଆମ
  ଅନୁଭ�ିୂକ� ଦେମଘାଚଛ୍ନ୍ନ କଦେର             । ପାପର ଶକ୍�ି �ଥାପି ଆମର ବିଚାରକ� ଦେମଘାଚଛ୍ନ୍ନ କଦେର। ଜଗ� ମାଧୟ୍ମ ଦେ
ଇ ବାହ୍ୟ

  ଭାବଦେର ଆମ ଉପଦେର,      ଆଭୟ୍ନ୍�ରୀଣ ଭାବଦେର ଆମର ଉ

୍ୀପକ ଜୀବର (ହଦେମ4ାନ)      ଦେ
ଇ ନଜିର ପର୍ଭାବ ପକାଇ କା�4ୟ୍
  କରିବାକ� ଜାରି ରଦେଖ;       ଆଉଅ�ଏବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନଜିଠାର� ଆରମଭ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ    “ ” । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଦ୍େରମ

             କ� ବୟ୍ାଖୟ୍ା କରିବାକ� ଦେଚଷଟ୍ା କରିବା ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଗ�ର� ଆରମଭ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଈଶୱ୍ର କିପରି
“ ”               ପଦ୍େରମ କ� ବୟ୍ାଖୟ୍ା କରନ୍�ି ତାହାଠାର� ଆମକ� ଆରମଭ୍ କରିବାକ� ଦେହବ। ପ�ଣି ଏହା ହିଁ ଦେ�ାହନ ଠକି ଭାବଦେର କରନ୍�ି।

       ଦେ�ାହନ କାହିଁକି ଦେଜାର 
ଅିନ୍�ି ଦେ� ପଦ୍େରମର  ଠକି ଅଥ4,   ପର୍ଥମ ଓ  ବ4ପର୍ଧାନ,     ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପର୍
ାନ କରା�ାଏ।
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      ଦେ ଦେଜାର 
ଅିନ୍�ି ଦେ� ପଦ୍େରମର  ଠକି ଅଥ4,   ପର୍ଥମ ଓ  ବ4ପର୍ଧାନ,    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୱ୍ାରା ପର୍
ାନ କରା�ାଇଅଛ,ି   ଦେମା 
ୱ୍ାରା
    ନୁଦେହୁଁ ଓ ଜଗ� 
ୱ୍ାରା ନୁଦେହୁଁ     । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ କହନ୍�ି, “   ଈଶୱ୍ର � ପଦ୍େରମ"        ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ତାହାହିଁ ଦେ ୮ ପ
 ଦେଶଷଦେର ଦେଜାର

ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି।

          ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� ଦେ� ଦେ�ାହନ କହନ୍�ି ନାହିଁ ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି       । ଦେ କରନ୍�ି। କିନ୍�� ଦେ ଦେଜାର ଦେ
ଉଥିବା
                  ପର୍ ଙ୍ଗ ତାହା ନୁଦେହୁଁ। ଦେ କହଅୁଛନ୍�ି ଈଶୱ୍ର � ପଦ୍େରମ। ଦେ �  ାର ଅଟନ୍�ି। ଦେ କୂପ  ଦ୍େରା�। ଦେ ଦେହଉଛନ୍�ି ପଦ୍େରମର

                  ନଝି4ର। ଦେ ପଦ୍େରମର  ଠକି ଅଥ4 ପର୍
ାନକାରୀ। ଈଶୱ୍ର � ପଦ୍େରମ ଏବଂ ଏହା ଗ�ଣ ଅଦେଟ ଦେ� ଏହା  ଠକ୍ି ଅଥ4 ପର୍
ାନ କରିବାକ�
     ଏକମା�ର୍ ତାହାଙ୍କର ଗ�ଣ ଅଦେଟ।

   ’  ଦେ�ଦେବ ତାହାଙ୍କର  ଂଜ୍ଞା କ ଣ ଅଦେଟ? ଠକ୍ି,         ତାହା ଦେହଉଛି �ାହା ୯ ଏବଂ ୧୦ ପ
ଗ�ଡି଼କ  ବ� ବିଷୟ ଅଦେଟ    । ଦେ ଜାରି ରଖନ୍�ି, 
“         ଏଥିଦେରହିଁ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପର୍�ି ପର୍କାଶି� ଦେହାଇଅଛି [       ମୁଁ� ଇଚଛ୍ା କଦେର ଦେ ଠାଦେର ଏକ  ଥ୍�ଳାନ୍�ର୍
ଥାଆନ୍ତା]        ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଆପଣାର ଅ
ଵ୍�ିୀୟ ପ��ର୍ଙ୍କ� ଜଗ�କ� ପଦ୍େରରଣ କଦେଲ,     ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ 
ୱ୍ାରା

  ଜୀବନ ପର୍ାପ�୍ ଦେହଉ।"  ’       ପ�ଣି ତା ପଦେର ନମ�ନାରପୂକ ଦେ�ାହନଙ୍କ ଅନାବଶୟ୍କ ଦେଶୈ�ୀଦେର ଦେ କହନ୍�ି, “     �
ି �� ଦେମ ତାହା ପାଇ ନାହୁଁ, 
   ଦେମାଦେ� ପ�ନବ4ାର କହବିାକ� 
ଅି  । "     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ [ ଥ୍�ଳାନ୍�ର୍] କଲୁ,     ତାହା ନୁଦେହୁଁ ମା�ର୍ ଦେ 

          ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କଦେଲ ପ�ଣି ଆପଣା ପ��ର୍ଙ୍କ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପର ପର୍ାୟଶଚ୍ି� ୱ୍ରପୂ କରି ପଠାଇଦେଲ,   ଏଥିଦେର �
  ପଦ୍େରମ ପର୍କାଶ ପାଏ।"

    “ ”    ବ�୍4�ମାନ ଦେ�ାହନ  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ପଦ୍େରମ କ� ବୟ୍ାଖ୍ୟା କରନ୍�ି ନାହିଁ,   ଦେ କରନ୍�ି କି?     କିନ୍�� ଦେ�ାହନ ପଦ୍େରମର ପର୍ଭାବକ�
     ଦେ
ଖି ପଦ୍େରମକ� ଅବି
�ି ଭାବଦେର ବୟ୍ାଖୟ୍ା କରନ୍�ି    । ପ�ଣି ଦେ କହଅୁଛନ୍�ି,       �
ି �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ତାହାଙ୍କ� �ାହା

    କରିବାକ� ପଦ୍େରରଣ କଲା ତାହା ଦେ
ଖ,     ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ପଦ୍େରମକ� ବ� ଝି ପାରିବ      ’    । ଦେ�ଦେବ ପଦ୍େରମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� କ ଣ କରିବାକ� ଆକଷି4�
କଲା?    “       ”     ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଆପଣା ଅ
ଵ୍�ିୀୟ ପ��ର୍ଙ୍କ� ଜଗ�କ� ପଦ୍େରରଣ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ତାହାଙ୍କ� ଆକଷି4� କଲା  ।

 ଦେ�ାହନ ୩:               ୧୬ ପ
ଦେର ଦେ�ାହନ ତାହାଙ୍କ  � ମାଚାରଦେର �ାହା ଦେଲଖିଛନ୍�ି ଦେ ବିଷୟଦେର ଏକ ପ
 �ାହା  ପ୍ଷଟ୍ଭାବଦେର  ମ୍ାରକ
ଅଦେଟ      । ଏବଂ �
ି �� ଦେମ ESV            “   ଦେର ପା
ଟିପା ଅନୁବା
 ଅଧୟ୍ୟନ କର ଦେ�ଦେବ ଏହା ଏପରି କିଛି ଅଦେଟ ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଜଗ�କ�

  ଏହପିରି ପଦ୍େରମ କଦେଲ:              ଦେ� ଦେ ଆପଣାର ଅ
ଵ୍�ିୀୟ ପ��ର୍ଙ୍କ� 
ାନ କଦେଲ ଦେ�ପରି ଦେ�ଦେକହି ତାହାଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ 
      ବିନଷଟ୍ ନ ଦେହାଇ ଅନନ୍� ଜୀବନ ପର୍ାପ�୍ ହଏୁ ”            । ମୁଁ�  ବ4
ା ଭାବ�ଥିଲି ଦେ� ଏହା ଦେ ହି  ମାନ ପର୍ ଙ୍ଗ  ହ�ି ଦେକୌ�� ହ�ଜନକ ଥିଲା ,

   କିନ୍�� ୧ ଦେ�ାହନ ୩:  ୧୬ ପ
ଦେର,    �� ମର  ମାନ ବା�୍4ତା ଅଛ,ି “         ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣା ପର୍ାଣ 
ାନ କରିବା 
ୱ୍ାରା
   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଦ୍େରମର ପରିଚୟ ପାଇଅଛ� ”।

 ’  ପଦ୍େରମ କ ଣ ଅଦେଟ?  ୧୦ ପ
:     “      ପଦ୍େରମର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଦେ� ଈଶୱ୍ର ଆପଣା ପ��ର୍ଙ୍କ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପର
  ପର୍ାୟଶଚି୍��୍ ୱ୍ରପୂ କରି ପଠାଇଦେଲ ” “ ”     । ପର୍ପି ିଆ ନ୍ ଶବ
୍ଟି �� ମର ମଦେନ ଅଛି କି?     ଏହା ଦେହଉଛି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ
୍

“ ”      ହଲିାଷଦ୍େଟରିଅନ୍ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଦେନକ ମା ପବୂ4ର� ଶିଖିଥିଲୁ        । ହଲିଷଦ୍େଟରିଅନ୍ ବା �୍ବଦେର କ୍ର�ଶଦେର �ାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା
       ଚୂାଏ ଦେ�ଣ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� କ୍ର�ଶଦେର ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କଦେଲ,      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଈଶୱ୍ର ଆପଣା ପ��ର୍ଙ୍କ� ପଦ୍େରରଣ କଦେଲ, 

    ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ଆମର ପର୍ାୟଶଚି୍��୍ ୱ୍ରପୂ ଦେହଦେଲ,     ହଲିଷଦ୍େଟରିଅନ୍ ଅନୁବା
 କରିବାର ଏକ ଉପାୟ     । ଦେ ପାପ ବିର�
ଧ୍ଦେର
            ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କ୍ଦେରାଧକ� ନବିାରଣ କଦେଲ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଈଶୱ୍ର ଆପଣା ପ��ର୍କ� ଜଗ�ଦେର ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କରିବାକ� ପଠାଇଦେଲ ଦେ 

    ଆମର ପର୍ାୟଶଚି୍�  ବ୍ର�ଦେପ ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କଦେଲ,        ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇୁଁ ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କଦେଲ; 
         “ ”   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଈଶୱ୍ର ଆପଣା ପ��ର୍ଙ୍କ� ଜଗ�କ� ପଦ୍େରରଣ କଦେଲ ଦେ ଆମର ପାପାଚଛ୍ା
ନ ଭାବଦେର ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କଦେଲ  ।

              ଆଉପାପାଚଛ୍ା
ନ ନୟିମ ିନ୍
�କର ଉପଦେର ନୁଦେହୁଁ ଓ ମହା ପବି�ର୍  ଥ୍ାନ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଇ ର୍ାଏଲ ଜା�ିର ପର୍ାୟଶଚି୍� ନମିନ୍ଦେ�
   ବଷ4କ� ଥଦେର ରକ୍� ଛଞିଚ୍ା�ାଉଥିଲା,  ବରଂ ପାପାଚଛ୍ା
ନ,          ହଲିଷଦ୍େଟରିୟନ୍ ଦେହଉଛି କୃଶ �ାହା ଉପଦେର ଆମର  ମ �୍ ପାପ କ୍ଷମା

     ପାଇୁଁ ତାହାଙ୍କ ପ��ର୍ର ରକ୍� ଢ଼଼ା�ି 
ଆିଗଲା            । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଆପଣା ପ��ର୍ଙ୍କ� ପଠାଇବାକ� ତାହାଙ୍କ� ଚା�ି� କଲା �ିଏ
   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କ୍ଦେରାଧର ��ନ୍ ଦେନବାକ�,           ଆମର ପାପର ��ନ୍ ଦେନବାକ� ଏବଂ ପାପକ୍ଷମା ନମିନ୍ଦେ� ଏକ  ବ4 ାଧାରଣ  ଥ୍ାନ

     ଦେ�ାଗାଇଦେ
ବାକ�  ୱ୍ଇଚଛ୍ାଦେର ଆପଣା ଜୀବନକ� ଉ� ୍ଗ4 କଦେଲ।

     ଏହା କା�4୍ୟ ପର୍କ୍ରିୟାଦେର ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଅଦେଟ        । ଈଶୱ୍ର ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି। ଦେ 
ାନ କଦେଲ। ଦେ�ଣ�,   ଅନ୍��ଃ ପକ୍ଦେଷ
                ପଦ୍େରମରଆଂଶିକ ପରିଭାଷା ରଦୂେପ ମୁଁ� ପରାମଶ4 ଦେ
ବାକ� ଚାଦେହୁଁ ଦେ� ପଦ୍େରମ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣାକ� 
ାନ କରବା

ଅଦେଟ  ’     । ତା ଠାର� ଅଧକି ପଦ୍େରମ କରିବାକ� ଅଛ,ି        କିନ୍�� ଏହା ପର୍ ଙ୍ଗ ଅଦେଟ �ାହା ଦେ�ାହନ ଏଠାଦେର କର�ଅଛନ୍�ି    । ଦେ�ପରି
        ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ତାହାଙ୍କ� ଆପଣା ପ��ର୍ଙ୍କ� 
ାନ କରିବାକ� ଚା�ି� କଲା,       ଦେ ହପିରି ଦେ ଆମର ପାପ ନମିନ୍ଦେ� କ୍ର�ଶଦେର
   ୱ୍ଇଚଛ୍ାଦେର ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କଦେଲ;        ଦେ ହପିରି �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ� ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବଶୟ୍କତା ପରୂଣ କରିବାକ�,  ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ

      ଉପକାର ନମିନ୍ଦେ�  ୱ୍ଇଚଛ୍ାଦେର ନଜିକ� ଦେ
ବାକ� ପଡିବ      । ପଦ୍େରମ ଅଧିକ  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ଦେ
ଖା�ାଏ,  ପ�ନର��ଥ୍ାନଦେର ନୁଦେହୁଁ, 
  ପ�ନର��ଥ୍ାନର ଆନନ୍
ଦେର ନୁଦେହୁଁ,            କିନ୍�� ଦେ�ପରି �ୀଶ� ମୃ�� ୟ୍ ଦେଭାଗ କଦେଲ ଦେ ହପିରି କ୍ର�ଶଉପଦେର �ନ୍�ର୍ଣା ମଧୟ୍ଦେର ପଦ୍େରମ

   ଅଧିକ  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ଦେ
ଖା�ାଏ         । ତାହା ଅ�ି କମଦେର ପଦ୍େରମର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପରିଭାଷାର ଅଂଶ ଅଦେଟ,  ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
          ଆବଶୟ୍କତା ପରୂଣ କରିବାକ� ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପକାର ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣାକ�  ୱ୍ଇଚଛ୍ାଦେର 
ାନ କରିବା।

        ପଦ୍େରମର ଏକ ରହ ୟ୍ବା
  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ପରିଭାଷା ନମିନ୍ଦେ� ଦେକୌଣ ି  ଥ୍ାନ ନାହିଁ
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     “  ”      ଧୟ୍ାନ 
ଅିନ୍�� ଦେ� ପଦ୍େରମଦେର କିଛି ରହ ୟ୍ବା
  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ବ�ଝାମଣା ନମିନ୍ଦେ� ଦେ�ାହନଦେର ଦେକୌଣ ି  ଥ୍ାନ ନାହିଁ   “। ଆହା,  ମୁଁ�
  �� ମକ� ପଦ୍େରମ କଦେର   । ଆହା,            ମୁଁ� �� ମକ� ପଦ୍େରମ କଦେର ମୁଁ� �� ମ ବିଷୟଦେର ଦେକବ� ବହ�ୁ ଉ��୍ମ ଅନୁଭବ କଦେର     । ମୁଁ� ଦେକବ� �� ମକ�

 ”                 ପଦ୍େରମ କଦେର ଦେ�ାହନଦେର ଦେ ହି ବିଷୟଦେର କିଛି ନାହିଁ। ଈଶୱ୍ର ପଦ୍େରମ କଦେଲ ପ�ଣି ଦେ 
ାନ କଦେଲ। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ
              ବା �୍ବ ଅଦେଟ। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ବା �୍ବ ଅଦେଟ। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମର ଏଥିପର୍�ି ମ�ୂଅଛ।ି ଏହା କା�4ୟ୍ କଦେର।
 ଅଧୟ୍ାୟ ୩:         ୧୬ ପ
 ଅଦେପକ୍ଷା ଦେ�ାହନଦେର ଅଧିକ  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ଦେକଉୁଁଠାଦେର ନୁଦେହୁଁ, “   ଦେ [�ୀଶ�]   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�

          ଆପଣା ପର୍ାଣ 
ାନ କରିବା 
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଦ୍େରମର ପରିଚୟ ପାଇଅଛ� [     ’  ଏହି ପର୍କାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଦ୍େରମ କ ଣ
 ତାହା ଜାଣ�],         ପ�ଣି ଭାଇମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ମଧୟ୍ ପର୍ାଣ 
ାନ କରିବା ଉଚି�      । କିନ୍�� ଦେ� ଜାଗ�ିକ ଭାଦେବ

             ମପ୍��ି୍ଶା�ୀ ଦେହାଇ ଆପଣା ଭାଇକ� ଅଭାବଗ୍ର ଥ୍ ଦେ
ଖିଦେଲ ଦେହୁଁ ତାହା ପର୍�ି ଆପଣା 
ୟା ର�
ଧ୍ କଦେର,  ତାହାଙ୍କଠାଦେର
    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ 
ୟା କିପରି ରହି ପାଦେର?”        ଏବଂ ଦେ�ାହନଦେର ଉ��୍ର ଦେହଉଛି ଦେ� ଏହା କଦେର ନାହିଁ   “  । ଦେହ ବ� ୍ଗଣ,  ଆ 
            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାକ୍ୟ କିମବ୍ା ଜିହ୍ୱାଦେର ପଦ୍େରମ ନ କରି କା�4୍ୟଦେର ଓ  �ୟ୍ଦେର ପଦ୍େରମ କର� ” । ଈଶୱ୍ର-   ପଦ୍େରମ ଓ

               ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ତାହାଙ୍କ� ବା �୍ବ କା�4୍ୟ ପର୍କ୍ରିୟାକ� ଚା�ି� କଲା ପ�ଣି ଦେ �� ମର ଓ ଦେମାର ଜୀବନର ଆବଶୟ୍କତା ବ�
   ପରୂଣ କରିବାକ� 
ାନ କଦେଲ।

      ଦେ�ାହନ ଆମକ� ପ�ଣିଥଦେର ଈଶୱ୍ର ଦେ�ପରି ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି,      ଦେ ପରି ପଦ୍େରମ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଆହ୍ବାନ କରନ୍�ି- ୪:୧୧

   ’  ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ପଦ୍େରମ କ ଣ ଅଦେଟ,  ଅନ୍��ଃ ପକ୍ଦେଷ,   ତାହା ପରିଭାଷି� କରି,      ଦେ�ାହନ ଆମକ� ପ�ଣିଥଦେର ଈଶୱ୍ର ଦେ�ପରି
       ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି ଦେ ପରି ପଦ୍େରମ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ଆହ୍ବାନ କରନ୍�ି   । ଅଧୟ୍ାୟ ୪:  ୧୧ ପ
, “  ଦେହ ପରି୍ୟମାଦେନ,   ଈଶୱ୍ର �
ି

   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଏପରି ପଦ୍େରମ କଦେଲ,       ଦେ�ଦେବ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ମଧୟ୍ ପର ପ୍ରକ� ପଦ୍େରମ କରିବା ଉଚି� ”  । ପଦ୍େରମ
  ଈଶବ୍ରଙ୍କଠାର� ଆରମଭ୍ ହଏୁ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?      ଗୀ�ର ଶବ
୍ଗ�ଡି଼କ ଦେମା ଧୟ୍ାନ ଆକଷ4ଣ କଲା: “    �� ମର  ିଂହା ନର� ପର୍ବାହ�ି

 ଅଗ୍ନଶିିଖାକ� ଜଳାନ୍�� ”     । ଦେ ହଠିାଦେର ହିଁ ପଦ୍େରମ ଆରମଭ୍ ହଏୁ;  ଏହା ଈଶୱ୍ର,   �ୟ୍ ପର୍
ାନକାରୀ, ଜ�ଭଣଡ୍ାର,   କୂପ  ଦ୍େରା�
    ଏବଂ ପଦ୍େରମର ନଝି4ରର� ଆରମଭ୍ ହଏୁ  ।

    ପଦ୍େରମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଆରମଭ୍ ହଏୁ

       ଆଉ ଦେ�ଣ� ପଦ୍େରମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଆମ ପାଖକ� ପର୍ବାହ�ି ହଏୁ,      କିନ୍�� ଦେକବ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ
  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନମାଦେନ,       ଦେକବ�ଆମମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଜା� ଦେହାଇଅଛନ୍�ି    । ଅଧୟ୍ାୟ ୩:  ୧

ପ
, “ଦେ
ଖ,       ପିତା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� କିପର୍କାର ପଦ୍େରମ 
ାନ କରିଅଛନ୍�ି ଦେ�,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଦେବାଲି ଖ୍ୟା�
ଦେହବ� ;    ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାହିଁ ଅଟ� ”         । ଏହି କାରଣର� ୪ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ୧୯ ପ
 ଏଦେ� ଜଣାଶ�ଣା ଅଦେଟ: “   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଦ୍େରମ

 କର� [          ବିବ�୍4�ନଶୀ� ପର୍କ୍ରିୟାଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� 
ଆି�ାଇଥିବା ଦେକଦେ�କ ଅନ୍�ନି4ହ�ି 
କ୍ଷତା ଦେହ�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ୱ୍ଭାବିକ
  ଭାବଦେର ବ�ଝ� ଦେ�,          ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ� 
ାନ କର� ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଅଧିକ  ନ୍�� ଷଟ୍

ଦେହାଇଥାଉ।]  ନୁଦେହୁଁ ! ନା,        ଦେ ପର୍ଥମଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବାର� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଦ୍େରମ କର�     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଦ୍େରମ
  କର� କାରଣ ଈଶୱ୍ର,    ପଦ୍େରମର କୂପ  ଦ୍େରା� ଅଦେଟ,        ତାହାଙ୍କଠାର� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପାଖକ� ତାହାଙ୍କ ପଦ୍େରମ ପର୍ବାହ�ି କରିବାକ�

             କ୍ଷମ କରନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଅଟନ୍�ି ଏବଂ ଶବ
୍ର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଅଥ4ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଦ୍େରମ
             କରିପାରିବାର ଏକମା�ର୍ କାରଣ ଦେହଉଛି ଦେ�ଦେହ�� ଈଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି ଦେ�ଣ� ଦେ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ତାହାଙ୍କ

     ପଦ୍େରମର ଏକ ନା�  ୱ୍ରଦୂେପ ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି  ।

ପରିଦେଶଷଦେର,           ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ପର୍ବାହ�ି ହଏୁ

    ପରିଦେଶଷଦେର ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଦେ�,         ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ଅନ୍ୟ ଦେଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକ�
 ପର୍ବାହ�ି ହଏୁ         । ଦେ�ପରି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ପାପ ବ� ନମିନ୍ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ କ୍ଷମା ଦେ
ଖ�,    ଦେ ଥିପାଇୁଁ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ୍ଷମା

କର�,  ଦେ ହପିରି କ୍ର�ଶଦେର,    �ନ୍�ର୍ଣାଦେର ଈଶଵ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଦେ
ଖ�,      ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର ପ୍ରକ� ପଦ୍େରମ କରିବାଦେର
  କ୍ଷମ ଅଟ� ।

      ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାର� ପର୍ବାହ�ି ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ

          ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଦେକବ�ଆମ ମାଧୟ୍ମଦେର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ପର୍ବାହ�ି ହଏୁ ନାହିଁ,    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଆମ
     ମାଧୟ୍ମଦେର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ପର୍ବାହ�ି ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ  । ଵାକ୍ୟାଂଶ,   “  ”    ୭ ପ
ଦେର ଆ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏବଂ ୧୧ ପ
ଦେର

“ ”   ଉଚି� ଶବ
୍ଗ�ଡି଼କ ପରାମଶ4 ନୁଦେହୁଁ     “  ”          ।  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଆଜ୍ଞା  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ପରାମଶ4 ନୁଦେହୁଁ। ଏହା ଏକ ଆଜ୍ଞା ଅଦେଟ। ଏହା ଏକ ଆଜ୍ଞା
         ଅଦେଟ �ାହା ଉପଦେର  ୱ୍ଗ4 ଏବଂ ନକ4 ଅଦେପକ୍ଷା କଦେର ଓ ଦେ
ଦେଖ।

  ୧ ଦେ�ାହନ ୪:୮ପ
, “      ଦେ� ପଦ୍େରମ କଦେର ନାହିଁ [   ପର୍
��୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବ�ଝାମଣା,   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମର ପରିଭାଷା]  ଦେ 
  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ ”    । ଆଉ ଦେ�ାହନ ତାହାଙ୍କ  � ମାଚାରଦେର,   ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକ� ୧୭:    ୩ ପ
ଦେର  ମପ୍ଣୂ4 କରନ୍�ି,  �ୀଶ�

କହନ୍�ି, “      ଆଉ ଏକମା�ର୍  �ୟ୍ ଈଶୱ୍ର ଦେ� �� ମଦ୍େଭ,     �� ମଭ୍କ� ଜାଣିବା ଅନନ୍� ଜୀବନ ଅଦେଟ।"     �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଦ୍େରମ ନ
କର�,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଜାଣି ନାହୁଁ�      । �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଜାଣି ନାହୁଁ�,     ଦେ�ଦେବ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଅନନ୍� ଜୀବନ
ନାହିଁ              । ଏହା ପର୍କୃ�ଦେର  ର� ଅଦେଟ। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଆମ ମାଧୟ୍ମଦେର ପର ପ୍ରକ� ପର୍ବାହ�ି ଦେହବା ନତିାନ୍� ଆବଶୟ୍କ।
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          ଦେମାର ଜଦେଣ ବନ୍ଧ� ଅଛନ୍�ି �ିଏ ଦେମାଦେ� ମଦେନ ପକାଇ ଦେ
ବାକ� ପ ନ୍
 କରନ୍�ି, “  ବ�୍4�ମାନ ବିଲ୍,    �� ଦେମ ଦେମାଦେ� ପଦ୍େରମ କରିବାକ�
     ପଡିବ କିମବ୍ା �� ଦେମ  ୱ୍ଗ4କ� �ିବ ନାହିଁ ”             । ଏହା ବିଷୟଦେର ଚିନ୍ତା କର। ଏହା  ମୟ  ମୟଦେର ଶ�ଣିବାକ� ଏକ ବିରକ୍�ିକର ବିଷୟ

ଅଦେଟ;   କିନ୍�� �ଥାପି  �ୟ୍      । ଦେମାର କହବିାର ଅଥ4 ଦେହଉଛ,ି        ଏକ ପର୍କାର କଥାବା�୍4ତା ୧ ଦେ�ାହନର ବା�୍4ତା ନୁଦେହୁଁ କି?"ଦେଜଫ୍,  �
ି
    �� ଦେମ ଦେମାଦେ� ପଦ୍େରମ କର ନାହିଁ,    �� ଦେମ  ୱ୍ଗ4କ� �ାଇପାରିବ ନାହିଁ।"        ଦେ� ପଦ୍େରମ କଦେର ନାହିଁ ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଜାଣି ନାହିଁ   । �
ି �� ଦେମ

  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଜାଣି ନାହୁଁ,    �� ମର ଅନନ୍� ଜୀବନ ନାହିଁ   । ଅ�ି  ର�।

          ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ପର୍ବାହ�ି ଦେହବା ନମିନ୍ଦେ� ଏହା କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?

        �
ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ନଶିଚ୍ୟ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ପର୍ବାହ�ି ଦେହବ,      ’  ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାହା ଜାଣ� ଏହା କ ଣ
   ଅ�ି ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ନୁଦେହୁଁ କି?   ତାହା କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?    ଆମ ଜୀବନଦେର ଉପ ଥ୍ି� ଦେହବାକ�,     ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ବିଶୃଙ୍ଖଳାକ� ବିଚାରକ�

               ଦେନଇ ପଦ୍େରମର ଚିନ୍ତାକ�ପ୍  ହ�ି �ାହା ଜଗ� ଓ ମୁଁ� କର� ତାହା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ନମିନ୍ଦେ� ଏହା କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ? 
ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର,    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ କିପରି ଦେ
ଖା�ାଉଛ,ି       ତାହାର ଏକ  �ନ୍
ର  ପ୍ଷଟ୍ ଚି�ର୍ ରହବିା ଆବଶୟ୍କ; 

         ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଆମ ମାଧୟ୍ମଦେର ପର୍ବାହ�ି ଦେହବା ପାଇୁଁ ଏହା କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ       । ପ�ନବ4ାର ଦେ ଠାଦେର ଏକ ବଡ଼  ଂଖୟ୍ା
               ବିଷୟ ଅଛି �ାହା �� ଦେମ କହପିାରିବ। ଆମଦ୍େଭମଆଦେନ ଆନନ୍
 ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରି ପାରିବା �ାହା ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ

              ଜୀବନଦେର  ପ୍ଷଟ୍ ହଏୁ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ତାହାଙ୍କ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ପର୍ବାହ�ି ହଏୁ। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
            ପଦ୍େରମ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ପର୍ବାହ�ି ହଏୁ ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ଠାଦେର ଥିବା  ୱ୍ାଧୀନତା ବିଷୟଦେର

              ଆଦେଲାଚନା କରିପାରିବା। କିନ୍�� ଦେ ଗ�ଡିକ ବିଷୟ ନୁଦେହୁଁ �ାହା ଦେ�ାହନ ପର୍ �୍� � କରନ୍�ି। ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଆମ ମାଧୟ୍ମଦେର
              ’   ପର୍ବାହ�ି ଦେହବା ପାଇୁଁ ଏହା କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ ଚିଠରି ପ�ର୍ଦେର ଅ�ି କମଦେର ପାଞଚ୍ଟି  ଚୂକ ଅଛ।ି ଦେ ଗ�ଡି଼କ କ ଣ ଦେମାଦେ�

  କହବିାକ� 
ଅି।

 ବ4ପର୍ଥଦେମ,         ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଆମ ମାଧୟ୍ମଦେର ପର୍ବାହ�ି ଦେହବା ପାଇୁଁ କିପରି ଦେ
ଖାଏ?     ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଦେ�
   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କର�ଅଛ�   । ଅଧୟ୍ାୟ ୫:୨-    ୩ ପ
ଦେର ଦେ�ାହନ ଦେଲଖିଛନ୍�ି, “    ଆମଭ୍ମାଦେନ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ�

      ପଦ୍େରମ କର� ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କର�,     �

୍ୱ୍ାରା ଜାଣି ପାର� ଦେ�,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ
କର�ଅଛ� ”     । ଏହପିରି ଭାବଦେର �� ଦେମ ଜାଣ ଦେ�,     �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର�ଅଛ    । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ

   ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବ� ପା�ନ କର�ଅଛ,      ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର   । ୩ ପ
: “  କାରଣ
   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବାର ଅଥ4,    ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କରିବା,     ଆଉତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବ� ଭାର ବ୍ରପୂ ନୁଦେହୁଁ ” । ଏଦେଗ4ା,  �
ି
   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆଜ୍ଞାବହତାଦେର ବଞଚ୍� ନାହୁଁ�,       ଦେ�ଦେବ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଆମ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ପର୍ବାହ�ି ଦେହଉନାହିଁ, ଠକ୍ି? ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

         ପଦ୍େରମ ଆମ ମାଧୟ୍ମଦେର ପର୍ବାହ�ି ଦେହବା ପାଇୁଁ ଏହା ଆଉ କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?

 
�ଇ ନମବ୍ର:    ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଦେ�,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର�ଅଛ�    । ଏହାର ଅଥ4 ଦେ�,  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
   ଆମର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର�ଅଛ�   । ଅଧୟ୍ାୟ ୩:  ୧୪ ପ
:  “   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜାଣ� ଦେ�,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମୃ�� ୟ୍କ� ଅ�ିକ୍ରମ

   କରି ଜୀବନଦେର ପର୍ଦେବଶ କରିଅଛ� , [           ଏହପିରି ଭାବଦେର �� ଦେମ ଜାଣ ଦେ� �� ଦେମ �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କର ଜଦେଣ ଶିଷୟ୍ ଅଟ]  ଦେ�ଣ�
   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭାଇମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର�ଅଛ� ” । ଦେ
ଖ,          ପର ପ୍ର ପର୍�ି ଆମର ପଦ୍େରମ ଆମର ନଶିଚି୍� ଭର ାର ଏକ ଅଂଶ

ଦେ�,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର ଖ୍ରୀଷଟି୍ଆନ ଅଟ� ;    ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ�ଅଛ� ଦେ�,     ଆମର ଜୀବନ ପରିବ�୍4�ି� ଦେହାଇଅଛି
       �ାହା
ୱ୍ାରା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�୍4�ମାନ ଏପରି ଭାବଦେର ପଦ୍େରମ କର�ଅଛ� �ାହା,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପବୂ4ର� ପଦ୍େରମ କରି ପାରିଲୁ ନାହିଁ, 

               କାରଣ ଏଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମର ଏକ ନା�ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ପର ପ୍ରକ� ପର୍ବାହ�ି ଦେହବା ପରି
 ପଦ୍େରମ କର�        । ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହା ଦେ
ଖ� ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ �ାଉ, “ବାଃ       । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ଦେମା ଭି�ଦେର କା�4୍ୟର�

  ଅଦେଟ। ଏହା ଚମକପର୍
!”    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର ପ୍ରକ� ପଦ୍େରମ କର�।

        ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମାଧୟ୍ମଦେର ପର୍ବାହ�ି ଦେହବା ପାଇୁଁ କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?

 �ିନି ନମବ୍ର:     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପଦେର ବା କର� ନାହୁଁ�   । ଅଦେନକ,       ଅଦେନକ ପ
ଗ�ଡିକ ଅଛି କିନ୍�� ଅଧୟ୍ାୟ ୩: ୯,   ୧୦ ପ
କ�
ଦେ
ଖନ୍�� : “   ଦେ�ଦେକହି ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଜା�,    ଦେ ପାପ କଦେର ନାହିଁ,[   ପ�ଣି ପର୍ ଙ୍ଗ କ୍ରଦେମ,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ପ
ଗ�ଡି଼କର

         ଅନୁବା
ଦେର ବହ�ୁ ଢ଼ି଼ଲା ଥିଲୁ କାରଣ ଦେ ଗ�ଡିକ ଅ�ି  ହଜଦେର ଅବ�ଝା ଥିଲା       । ବାକ୍ୟ ପାଇୁଁ ବାକ୍ୟ ଏହା କଦେହ, ‘  ଦେ�ଦେକହି
     ଈଶବ୍ରଙ୍କଠାର� ଜା� ଦେ ପାପ କଦେର ନାହିଁ ’   । କିନ୍�� ମୁଁ� ଭାବ�ଛ,ି     ଧାରଣା ଦେହଉଛି ଦେ�ଦେକହି ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଜା�,    ଦେ ପାପ କଦେର

ନାହିଁ     । ଦେକହି ପାପ କଦେର ନାହିଁ]              କାରଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବୀଜ ତାହାଠାଦେର ରଦେହ ଆଉ ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଜା� ଦେହବାର� ପାପ କରି
 ପାଦେର ନାହିଁ           । ଏଥିଦେର କିଏ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ ଓ କିଏ ଶୟତାନର  ନ୍ତାନ [        ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ 
�ଇ ପର୍କାର ଦେଲାକ ଅଛନ୍�ି
     ଦେବାଲି କହି ଦେମା ଉପଦେର ବିରକ୍� ଦେହାଇପାରନ୍�ି  । ହୁଁ,     ମୁଁ� ଏହାକ� ଏହପିରି ପ
ଗ�ଡି଼କର� ପାଏ       । ଈଶୱ୍ର �� ମର ପିତା ଅଟନ୍�ି କିମବ୍ା

          ଶୟତାନ �� ମର ପିତା ଅଦେଟ। 
�ଇଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ। ଏହପିରି ଭାବଦେର �� ଦେମ ଜାଣ।]   ଏହା ପର୍କାଶି� ହଏୁ;   ଦେ�ଦେକହି ଧମ4ାଚରଣ
 କଦେର ନାହିଁ,      କିଅବା ଆପଣା ଭାଇକ� ପଦ୍େରମ କଦେର ନାହିଁ,    ଦେ ଈଶବ୍ରଙ୍କଠାର� ଜା� ନୁଦେହୁଁ ”     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପଦେର ବା କର� ନାହୁଁ�।

        ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଆମ ମାଧୟ୍ମଦେର ପର୍ବାହ�ି ଦେହବା ପାଇୁଁ କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?

 ଚାରି ନମବ୍ର:    ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ଦେ�,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କ� ଘୃଣା କର� ନାହୁଁ�         । ୪ ଅଧୟ୍ାୟ ୨୦ ପ
ର� ଆରମଭ୍
ଦେହାଇ:  “           ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର�ଅଛି ଦେବାଲି କହି �
ି ଦେକହି ଆପଣା ଭାଇକ� ଘୃଣା କଦେର,   ତାହାଦେହଦେଲ ଦେ ମିଥୟ୍ାବା
ୀ ” । [ବାହାଃ, 
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     କଥାବା�୍4ତା କରିବାକ� ଅ�ୟ୍ନ୍�  ମଦ୍େବ
ନଶୀ� ଉପାୟ ନୁଦେହୁଁ] “         ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର�ଅଛି ଦେବାଲି କହି �
ି ଦେକହି ଆପଣା
  ଭାଇକ� ଘୃଣା କଦେର,   ତାହାଦେହଦେଲ ଦେ ମିଥୟ୍ାବା
ୀ,    ଦେ�ଣ� ଦେ�ଉୁଁ ଭାଇକ� ଦେ
ଖିଅଛ,ି      �
ି ତାହାକ� ଦେକହି ପଦ୍େରମ ନ କଦେର,  ତାହାଦେହଦେଲ

   ଦେ�ଉୁଁ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଦେ ଦେ
ଖିନାହିଁ,    ତାହାକ� ପଦ୍େରମ କରିପାଦେର ନାହିଁ     । ଦେ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କଦେର,     ଦେ ଆପଣା ଭାଇକ� ମଧୟ୍
 ପଦ୍େରମ କର�,     ଏହି ଆଜ୍ଞା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କଠାର� ପାଇଅଛ� ”।

        ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମାଧୟ୍ମଦେର ପର୍ବାହ�ି ଦେହବା ପାଇୁଁ କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?    ଏହାର ଅଥ4 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଗ�କ�
  ପଦ୍େରମ କର� ନାହୁଁ�   । ଅଧୟ୍ାୟ ୨:  ୧୫ ପ
:  “         ଂ ାର କିଅବା ଦେ ଥିଦେର ଥିବା ବିଷୟ ବ�କ� ପଦ୍େରମ ନ କର      । ଦେକହି �
ି  ଂ ାରକ�
 ପଦ୍େରମ କଦେର,    ପିତାଙ୍କ ପଦ୍େରମ ତାହାଠାଦେର ନାହିଁ ”        । ବ�୍4�ମାନ ତାହା ୧ ଦେ�ାହନଙ୍କଠାର� ପର୍ଧାନ ଅଂଶ ଅଦେଟ।

        ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମାଧୟ୍ମଦେର ପର୍ବାହ�ି ଦେହବା ପାଇୁଁ କିପରି ଦେ
ଖା�ାଏ?   ଏହା ଆନନ୍
 ଅଦେଟ    । ଏହା
     ୱ୍ାଧୀନତା ଅଦେଟ। ଏହା ଉଲ୍ଲା ଜନକ ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?        ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ� ଦେ
ଖ ଏବଂ �� ଦେମ
       ହ
ୃୟଙ୍ଗମ କର ଦେ� ଦେ�ପରି ଦେ ମାଦେନ ପଦ୍େରମହୀନ ଭାବଦେର ଅଛନ୍�ି,     �� ଦେମ ଦେ ମାନଙ୍କ� ବା �୍ବଦେର ପଦ୍େରମ କର�ଅଛ,  �� ଦେମ

ଭାବ�ଛ, “ବାହାଃ,      ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା ଦେମା ଜୀବନଦେର କା�4୍ୟ କର�ଅଛି ”        । କିନ୍�� ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି �
ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ
    ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ପର୍ବାହ�ି ଦେହଉଅଛ,ି      ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପା�ନ କର�ଅଛ� ,    ପ�ଣି ଏହାର ଅଥ4

      ଦେହଉଛି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର�ଅଛ� ,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଘୃଣା କର� ନାହୁଁ�    । ଏହାର ଅଥ4
              ଦେହଉଛି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଂ ାରକ� ପଦ୍େରମ କର� ନାହୁଁ�। ଏହାର ଅଥ4 ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପଦେର ବା କର� ନାହୁଁ�। ଆମର ପଦ୍େରମ,  �ାହା

   ଈଶୱ୍ରଙ୍କର ପର୍ଧାନ ନଝି4ରର� ଆ ିଥାଏ,         ତାହା ଦେହଉଛି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ନା� �ାହାର ମ�ୂ ଅଛି     । ଏହା ବା �୍ବ
           ଅଦେଟ। ଏହା ବା �୍ବ ଅଦେଟ। ଏବଂ ଏହା ଆମକ� କା�4ୟ୍ ପର୍କ୍ରିୟାକ� ଗ�ି କରାଏ।

 ନକ୍ିଷିପ�୍ ଭାବଦେର,             ମୁଁ� ଦେକବ� ମନ୍�ବୟ୍ ଦେ
ବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଲି ଦେ� ଏହି କାରଣର�  ଂ ାରର ପଦ୍େରମ ପରି�ର୍ାଣଜନକ ପଦ୍େରମ ନୁଦେହୁଁ  । ୪
            “    ଅଧୟ୍ାୟ ଏବଂ ୭ ପ
ର 
ୱି୍�ୀୟ ଭାଗ ପରି ପ
ଗ�ଡିକ ଏଦେ� ଭ�ଲ ବ�ଝାଗଲା। ଦେ� ଦେକହି ପଦ୍େରମ କଦେର,   ଦେ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର�

ଜା� ”      । ମୁଁ� କ�ପ୍ନା କଦେର �� ମମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଅଦେନଦେକ,    ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଜାଣିଅଛନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ କହଅିଛନ୍�ି, “ଉ��୍ମ,  ମୁଁ�
 ପଦ୍େରମ କଦେର                 । ମୁଁ� ପଦ୍େରମ କଦେର। ମୁଁ�  ୱ୍ଗ4କ� �ିବାକ� �ାଉଅଛ।ି ଈଶୱ୍ର ଦେମାଦେ� ଦେକଦେବ ନକ4କ� ପଠାଇଦେବ ନାହିଁ। ଦେ ପଦ୍େରମମୟ
 ”             ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି। ପ�ଣି ଏହା ପଦ୍େରମର ଏହି ଦେରାଗଗ୍ର �୍  ଂଜ୍ଞା ଅଦେଟ �ାହା ଆମକ� ପାପଠାର� 
ୂଦେରଇ ରଦେଖ ନାହିଁ;   ତାହା ଆମକ�

   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆଡକ� ନଏି ନାହିଁ         । ପରିଦେଶଷଦେର ଏହା ଭାବପର୍ବଣତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁଦେହୁଁ। ବରଂ,     ଏ ପର୍କାର ପଦ୍େରମ �ାହା
 ପରି�ର୍ାଣ କଦେର,       ଦେ ହି ପର୍କାର ପଦ୍େରମ ବିଷୟଦେର ୭ ପ
 କହଅୁଛ,ି        ଦେ ହି ପର୍କାରର ପଦ୍େରମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଆଦେ ପ�ଣି �ୀଶ�

    ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା 
ୱ୍ାରା ଆ ିଥାଏ   । ଅଧୟ୍ାୟ ୩:      ୨୩ ପ
 ଏକ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ପ
 ଅଦେଟ:  “   ପ�ଣି ତାହାଙ୍କର
  ଆଜ୍ଞା ଏହି ଦେ�,            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ପ��ର୍ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ନାମଦେର ବିଶୱ୍ା କରିବା ଓ ପର ପ୍ରକ� ପଦ୍େରମ କରିବା ” ।

     ଅଦେନକ ଦେଲାକ 
ୱି୍�ୀୟା
୍4ଧଦେର ଗ�ର��ୱ୍ ଦେ
ବାକ� ଚାହିଁଦେବ, ‘“ଉ��୍ମ,   ମୁଁ� ପଦ୍େରମ କଦେର ”’        । କିନ୍�� ତାହା  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଆଜ୍ଞା ନୁଦେହୁଁ।
              ଦେ�ପରି  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେହଉଛି �� ମର ପର୍�ିଵା ୀକ� ପଦ୍େରମ କରିବା ନୁଦେହୁଁ।  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେହଉଛି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ

     କରିବା ଦେ�ପରି ଦେ ପଦ୍େରମକ� ପରିଭାଷି� କରିଅଛନ୍�ି;          ଦେ�ଦେହ�� ଦେ ଆପଣାର ଅ
ଵ୍�ିୀୟ ପ��ର୍ �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ
    ’         ଆପଣାକ� ପରିଭାଷି� କରିଅଛନ୍�ି ଆଉ ତା ପଦେର ଦେ ହି ପଦ୍େରମ କିପରି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ� ପର୍ବାହ�ି

ହଏୁ।

     ଦେ�ାହନ ଜଗ�କ� ଦେଲଖା ବା ଛପାଦେର ଦେ
ଖନ୍�ି।

     ଦେ�ାହନ ଜଗ�କ� ଦେଲଖା ବା ଛପାଦେର ଦେ
ଖନ୍�ି,    ଦେ ଦେ
ଖନ୍�ି ନାହିଁ କି?       ଦେ�ାହନଙ୍କ ଜୀବନର 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣଦେର ବହ�ୁ କମ୍ ଧ ୂର ଅଛ।ି
                 ଈଶୱ୍ର �� ମର ପିତା ଅଟନ୍�ି କିମବ୍ା ଶୟତାନ �� ମର ପିତା ଅଦେଟ। ଦେ ଠାଦେର। ଏହା ଅଦେଟ। �� ଦେମ ଅନ୍ଧକାରଦେର ଗମନ କର�ଅଛ

                 କିମବ୍ା ଆଦେଲାକଦେର ଗମନ କର�ଅଛ। �� ଦେମ ଆପଣା ଭାଇକ� ଘୃଣା କର�ଅଛ କିମବ୍ା �� ଦେମ ଆପଣା ଭାଇକ� ପଦ୍େରମ କର�ଅଛ। �� ଦେମ
               ଜଗ�କ� ପଦ୍େରମ କର�ଅଛ କିମବ୍ା �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଇଚଛ୍ା  ାଧନ କର�ଅଛ। �� ଦେମ ପାପ କର�ଅଛ କିମବ୍ା �� ଦେମ ଧାମି4କତା

 ଜୀବନ�ାପନ କର�ଅଛ।

 ାବଧାନ:       ଜୀବନ  ବ� ଦେବଦେ� ଦେଲଖା ବା ଛପା ନୁଦେହୁଁ।

     ଦେ�ାହନ ଜଗ�କ� ଦେଲଖା ବା ଛପାଦେର ଦେ
ଖନ୍�ି            । ଆଉ ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର  ାବଧାନ ଦେହବାର ଅଛି କାରଣ ଜୀବନ  ବ� ଦେବଦେ�
                ଦେଲଖା ବା ଛପାଦେର ନ ଥାଏ। ତାହା ବ� ଝିବାକ� ତାହା ଦେ�ାହନଙ୍କ ବ�ଝାମଣା ବିଷୟଦେର ଆହ୍ୱାନର ଅଂଶ ଅଦେଟ। ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ, 

     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର ପ୍ରକ� ପଦ୍େରମ କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ ପାଇଅଛ� ,         କିନ୍�� ଦେ�ାହନ ଜାଣନ୍�ି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଫ� ଦେହବାକ�
�ାଉଅଛ� ;     ତାହା ଦେ�ାହନଦେର ଧ ୂର ଅଞଚ୍� ଅଦେଟ              । ଦେ�ଣ� ଦେ କହନ୍�ି �
ି �� ଦେମ ବିଫ� ହଅୁ ଦେ ଠାଦେର କ୍ଷମା ଅଛ।ି କିନ୍��

     ପର ପ୍ରକ� ପଦ୍େରମ କର। ୧ ଦେ�ାହନ ୧: ୮,  ୯ ପ
:  “   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ,   ଏହା �
ି କହ,ୁ    ତାହାଦେହଦେଲ ଆପଣା ଆପଣାକ�
 ପର୍ବଞଚ୍ନା କର�,    ପ�ଣି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର  �ୟ୍ ନାହିଁ         । �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ  ୱ୍ୀକାର କର�,   ଦେ�ଦେବ ଦେ 

             ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକ� ଓ  ମ �୍ ଅଧମ4ର� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ପରିଷକ୍ାର କରିବାକ� ବିଶୱ୍ �୍ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ
ଅଟନ୍�ି ” । ଜୀବନଦେର,              ତାର କିଛି ଧ ୂର ଅଛି ପ�ଣି ପାପକ୍ଷମା ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ମାଣ ଆବଶୟ୍କତା ଅଦେଟ �ାହା ଦେ�ାହନ  ପ୍ଷଟ୍

  ଭାବଦେର ତାହା ବ�ଝନ୍�ି।

 ାବଧାନ:         ୧ ଦେ�ାହନର  ପ୍ଷଟ୍ ଶିକ୍ଷାକ� ନଜି ଉପପ ଥ୍ି�ିର� ବି
ାୟ ନ ଦେ
ବା
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                 �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମଧୟ୍ ୧ ଦେ�ାହନର ଅ�ି  ପ୍ଷଟ୍ ଶିକ୍ଷାକ� ନଜି ଉପପ ଥ୍ି�ିର� ବି
ାୟ ନ ଦେ
ବାକ� ଅ�ି  ାବଧାନ ଦେହବା
ଆବଶୟ୍କ     । କାରଣ ଏହା  �ୟ୍ ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି,         �� ମର ପିତା ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି କିମବ୍ା �� ମର ପିତା ଶୟତାନ ଅଦେଟ? 

    ଚାରିପାଖଦେର ଦେକୌଣ ି �ୃ�ୀୟ ପରିବାର ନାହିଁ               । ତାହା ଏକ ଦେଲଖା ବା ଛପା ବକ୍�ବୟ୍ ଅଦେଟ ଏବଂ ଏହା ଦେଲଖା ବା ଛପା  �ୟ୍ ଅଦେଟ, 
     �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କର କିମବ୍ା �� ଦେମ ଶୟତାନର ଅଟ            । ପ�ଣି �� ଦେମ ଜାଣ ମୁଁ� ଦେକବ� ଅନୁମାନ କରିପାରିବି ଦେ� ଦେ�ାହନ �ୀଶ�ଙ୍କ

                 
ୱ୍ାରା ଅଧକି ପର୍ଭାବି� ଦେହାଇଥିଦେଲ କାରଣ �ୀଶ�  ମାନ ପର୍କାରର କଥା କହଥିିଦେଲ। �ୀଶ� ଦେଲଖା ବା ଛପାଦେର କଥା କହବିାକ�
 ପଦ୍େରମ କରନ୍�ି,    ଦେ କରନ୍�ି ନାହିଁ କି? “     �
ି �� ଦେମ ଦେମାର  ପକ୍ଷ ନୁହୁଁ,   �� ଦେମ ଦେମାର ବିପକ୍ଷ।"    ଦେ ଠାଦେର ଦେକୌଣ ି ବାଡ଼ ନାହିଁ  ।
          ଦେକୌଣ ି ମଧୟ୍ ଥ୍ି� ଭମିୂ ନାହିଁ। �
ି �� ଦେମ  କ୍ରିୟ ଭାବଦେର ତାହାଙ୍କ ପଛଦେର �ାଉନାହୁଁ,     ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ତାହାଙ୍କ ବିର�
ଧ୍ଦେର

 ��
ଧ୍ କର�ଅଛ               । ଦେ�ାହନର  ପ୍ଷଟ୍ ଶିକ୍ଷାକ� ନଜି ଉପପ ଥ୍ି�ିର� ବି
ାୟ ନ ଦେ
ବାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ାବଧାନ ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ
     ପ�ଣି �
ି �� ଦେମ ଘୃଣା କର,       ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଜାଣି ନାହୁଁ      । �
ି �� ଦେମ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ନ୍ତାନ,   ଏହାର ଅଥ4

           ଦେହଉଛି �� ଦେମ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର �� ମର ପାପଦେର �� ଦେମ ଅବିର� ଆଚରଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।

“        ”ପଦ୍େରମ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣାକ� ଉ� ୍ଗ4 କରିବା ଅଦେଟ

       ପଦ୍େରମ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣାକ� ଉ� ୍ଗ4 କରିବା ଅଦେଟ       । ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମ ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ
               ନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମାଧୟ୍ମଦେର ଆମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନକିଟକ� ପର୍ବାହ�ି ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ। ପଦ୍େରମ ବିଷୟଦେର ଅଦେନକ

                  ବିଷୟ ଅଛି �ାହା ମୁଁ� ବ� ଝିପାଦେର ନାହିଁ। ଏହା ନରିାଶାଜନକ ଆଦେଲାଚୟ୍ ବିଷୟ ଦେହବାର ଏହା ଏକ ଅନ୍ୟ�ମ କାରଣ ଅଦେଟ। ଉ
ାହରଣ
 ୱ୍ରପୂ,                ମୁଁ� ଜାଦେଣ ନାହିଁ କିପରି ମୁଁ� ଅନ୍ୟର ଉପକାର ନମିନ୍ଦେ� ଆପଣାକ� ଉ� ୍ଗ4 କରିପାଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଅନ୍ୟ ଦେକହି ଜଣଙ୍କ

        ପର୍�ି ଏହା କରିବା
ୱ୍ାରା ଏହା  ହ�ି ଏହା ଦେମାଦେ�  ଂଘଷ4କ� ଆଣିଥାଏ         । ଦେବଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଅନୁଭବ କର ଦେ�
      �� ମକ� ଏହି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ�  ାହା�ୟ୍ କରିବାକ� ଦେ
ବାର ଅଛ,ି         �� ଦେମ ପର୍କୃ�ଦେର �ାହା କର�ଅଛ ତାହା ଅନ୍ୟ ଜଣକ� ବାଧା ଦେ
ଉଅଛ   ।

                  ତାହା ଏକ  ଂଘଷ4 ଅଦେଟ। ମୁଁ� ନଶିଚି୍� ନୁଦେହୁଁ ଦେ� ଏହାକ� କିପରି କା�4୍ୟ କରିବାକ� ପଡିବ। ମୁଁ� ଦେ
ୈନନ୍
ନି ଜୀବନଦେର କିପରି କା�4୍ୟ
              କରିବାକ� ପଡିବ ନଶିଚି୍� ନୁଦେହୁଁ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ ଅନ୍ୟ ଦେଲାକଙ୍କ ଆବଶୟ୍କତାକ� ନଜି ଆଗଦେର ରଖିବା ପାଇୁଁ ଆବଶୟ୍କ

                ପରିମାଣର ଭାବପର୍ବଣ ଶକ୍�ି ଖଚ୍4ଚ କରିବାକ� ପଡିବ। ପଦ୍େରମ ବିଷୟଦେର ଅଦେନକ ବିଷୟ ଅଛି �ାହା ଦେମା ପାଇୁଁ �ଥାପି ରହ ୟ୍
ଅଦେଟ;     ଦେବାଧହଏୁ  ବ� ଦେବଦେ� ରହ ୟ୍ ଦେହାଇ ରହବି,        କିନ୍�� ଅ�ିକମଦେର �ିଦେନାଟି ବିଷୟ ଅଛି �ାହା  ପ୍ଷଟ୍ ଅଦେଟ।

୧.     ହଜ ନୁଦେହୁଁ

  ଏହା  ହଜ ନୁଦେହୁଁ        । ଏହା  ହଜ ନୁଦେହୁଁ। ଏବଂ ବା �୍ବଦେର,     ଏହା ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନଜିର� ଅ ମଭ୍ବ ଅଦେଟ,   ଏହା ନୁଦେହୁଁ କି?   ଏହି କାରଣର�
      �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମର କୂଅର� ଟାଣିବା ନାହିଁ,      ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରିଦେଶଷଦେର ପଦ୍େରମ କରିବା ନାହିଁ   ।

     ଦେକଦେ�କ ଦେଲାକଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା କଠନି ଅଦେଟ,       ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ �� ମକ� ବାଧା 
ଅିନ୍�ି,  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
     ଦେ ମାଦେନ �� ମକ� ଗଭୀର ଭାବଦେର ବାଧା ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି          । ଏବଂ �� ଦେମ ଦେ ମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ଉଚି�।୍ କିନ୍�� �� ଦେମ ଜାଣ,   ମ �୍

 ଧକ୍କା ବ�ର ଧକ୍କା,              ମଭ୍ବ�ଃ ଦେକଦେ�କ ଦେଲାକ ଅଛନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେ ହପିରି �� ମକ� ପଦ୍େରମ କରିବାକ� ଅ ମଭ୍ବ ମଦେନ
କରନ୍�ି   । ମଦେନରଖ,      �
ି �� ଦେମ ଦେମାଦେ� ପଦ୍େରମ କର ନାହିଁ,    �� ଦେମ  ୱ୍ଗ4କ� �ାଇପାରିବ ନାହିଁ        । ଏହା କଠନି କା�4ୟ୍ ଅଦେଟ।

                ବା �୍ବଦେର ଏହା ଅ ମଭ୍ବ କା�4ୟ୍ ଅଦେଟ। ଏହା ପବି�ର୍ଆ�ମ୍ା 
ୱ୍ାରା  କ୍ଷମ ଦେହାଇ ଦେକବ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମର� ହା ଲ
        ଦେ�ାଗ୍ୟ ଚି�ର୍ ଅଦେଟ। ଅନ୍ୟ ଦେକୌଣ ି ଉପାୟଦେର ହଏୁ ନାହିଁ।

୨.         ବା�୍4ତା ଉଦେପକ୍ଷା କର କାରଣ ଭାଷା ଅ�ି ଶକ୍�ିଶା�ୀ ଅଦେଟ।

       “ ”       
ୱି୍�ୀୟ ବିଷୟ �ାହା ମୁଁ� ଜାଦେଣ ତାହା ଦେହଉଛି ପ ନ୍
 ପାଇୁଁ ପଦ୍େରମର ପରିଭାଷାକ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
�ବ4� କରିପାରିବା ନାହିଁ   । ଏହା
    ଦେ��ିକି କଠନି ଏବଂ ଦେ��ିକି ନରିାଶାଜନକ,        ଦେ �ିକି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପଦ୍େରମର ପରିଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶୟ୍କ  ।

   ଏହା ଏଦେ�  ହଜ ଅଦେଟ, ଏହା,         ପଦ୍େରମ ନମିନ୍ଦେ� ପ ନ୍
 କରିବାକ�  ିଡି଼ ��କ� ଖଦେ ଇବା ନୁଦେହୁଁ କି?   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାଇବଲ
 ଅଧୟ୍ୟନ କର�;  ବାଇବଲ କଦେହ, “   ”    ପର ପ୍ରକ� ପଦ୍େରମ କର ଆଉଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହ,ୁ “    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର ପ୍ରକ� ପଦ୍େରମ

     କର�ଅଛ� କାରଣ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ� ପ ନ୍
 କର� ”      ।  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଆଜ୍ଞା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପ ନ୍
 କରିବା ନୁଦେହୁଁ;  ଏହା
   ପର ପ୍ରକ� ପ ନ୍
 କରିବା ନୁଦେହୁଁ             ।  ବ4ଶଦ୍େରଷଠ୍ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ  ମ �୍ଙ୍କ ଅଦେପକ୍ଷା ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବା ପ�ଣି ପଦେର
          ପର ପ୍ରକ� ପଦ୍େରମ କରିବା ଅଦେଟ। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବାଇବଲର ପଦ୍େରମର  ଂଜ୍ଞାକ� ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶୟ୍କ।

୩.         ବା �୍ବଦେର �� ଦେମ କଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର�ଅଛ କି?

�ୃ�ୀୟ�ଃ,        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର ହ
ୃୟକ� ଗଭୀର ଭାବଦେର 
ୃଷଟି୍ପା� କରିବା ଆବଶୟ୍କ      । ଏହି ଉପଦେ
ଶଦେର  ବ�ଠାର�
   ଦେନୈରାଶୟ୍ଜନକ ବିଷୟ ଦେହଉଛି ଏଗ�ଡିକ,           ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ହ�ି ଅ�ି ପରିଚି� ବାକ୍ୟ ବ� ଅଦେଟ ଏବଂ ଧାରଣା ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

         ମଭ୍ବ�ଃ ଅ�ି ଢ଼ି଼ଲା ଭାବଦେର ଚାରିଆଦେଡ ଏକଡ଼ ଦେ କଡ଼ ଗଡି଼ବା ଦେହଉ            । କିନ୍�� ଦେମା ଜୀବନ ଏବଂ �� ମ ଜୀବନ ନମିନ୍ଦେ� ଏହି ପ�ରା
    ପତ୍ାହଦେର ଦେମାର ପର୍ାଥ4ନା ଦେହଉଛ,ି “  ଦେହ ଈଶୱ୍ର,            ମୁଁ� ଚାଦେହୁଁ ନାହିଁ ଦେ� �� ମର ଧମ4 ଶା �୍ର୍ର ବାକ୍ୟ ଦେକହି ଶ�ଣନ୍�� ଏବଂ

କହନ୍�� ,“  ଠକ୍ି ଅଛ,ି      ମୁଁ� ଦେମାର  ହ ବିଶୱ୍ା ୀମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କଦେର      ’”     । ମୁଁ� କାହାକ� ଘୃଣା କଦେର ନାହିଁ। ଦେମାର ପର୍ାଥ4ନା ତାହା ଦେହଇ
      ଆ �ଅଛି ଦେ� ଦେମାର ହ
ୃୟଦେର ଏବଂ �� ମର ହ
ୃୟଦେର,    ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଆ�ମ୍ା କହଦିେବ, “ ବା �୍ବଦେର? ବା �୍ବଦେର?   �� ଦେମ ନଶିଚି୍�

     କି �� ଦେମ ଦେ ମାନଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କର?        �� ଦେମ ନଶିଚି୍� କି �� ଦେମ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଘୃଣା କର ନାହିଁ?      �� ଦେମ ନଶିଚି୍� କି �� ଦେମ ଦେ ମାନଙ୍କର
      ଆବଶୟ୍କତା ପରୂଣ କରିବା ନମିନ୍ଦେ� ନଜିକ� 
ାନ କର�ଅଛ?           �� ଦେମ ନଶିଚି୍� କି �� ଦେମ ଦେ ହି ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ଉପଦେର ଖରାପ କାମନା
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 କର� ନାହୁଁ?”                  ଆଉମୁଁ�  ମ �୍ ବିଷୟ �� ମକ� �ାହା କରିବାକ� ଅନୁଦେରାଧ କରିପାଦେର ତାହା ଦେହଉଛି ଆ�ମ୍ାଙ୍କ କଥା ଶ�ଣନ୍�� ପ�ଣି
    ଗଭୀର ଭାବଦେର �� ମର ହ
ୃୟକ� ଦେ
ଖନ୍��              । ଆଉ ହଏୁ� ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି �� ଦେମ ଆଜି ଅପରାହ୍ନଦେର କାହାକ� ଆହ୍ବାନ କରନ୍��

    ଏବଂ ଦେ ମାନଙ୍କ  ହ କଥାବା�୍4ତା କରନ୍�� ,        କାରଣ ପଦ୍େରମ  ବ4
ା କା�4ୟ୍ ପର୍କ୍ରିୟାକ� ଅଗ୍ର ର କରିଥାଏ     । ଏହା
                  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ଆପଣା ପ��ର୍ଙ୍କ� 
ାନ କରିବାକ� ଚା�ି� କଲା ଏବଂ ଏହା �� ମକ� ଏବଂ ଦେମାଦେ� କା�4ୟ୍ ପର୍କ୍ରିୟାକ� ନଶିଚ୍ୟ ଚା�ି�

         କରିବ। �
ି ଏହା �� ମକ� କା�4୍ୟପର୍କ୍ରିୟାକ� ଚା�ି� କଦେର ନାହିଁ,       �
ି ଏହା ଦେମାଦେ� କା�4ୟ୍ପର୍କ୍ରିୟାକ� ଚା�ି� କଦେର ନାହିଁ, ଦେ�ଦେବ
  ଏହା ପଦ୍େରମ ନୁଦେହୁଁ  । ଠକ୍ି?           �
ି ଏହା �� ମକ� କା�4ୟ୍ପର୍କ୍ରିୟାକ� ଚା�ି� କଦେର ନାହିଁ ଦେ�ଦେବ ଏହା ପଦ୍େରମ ନୁଦେହୁଁ     । ଦେ ହି  �ୟ୍ଠାର� ୧

         ଦେ�ାହନଦେର ଏହି ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶଦେର କିଛି ନାହିଁ �ାହା ଅଧିକ  ପ୍ଷଟ୍ ମାଧୟ୍ମଦେର ଆ ିଥାଏ।

    ଦେମାଦେ� ଏହା ବନ୍
 କରିବାକ� 
ଅିନ୍��       ’       । ପଦ୍େରମ କରିବାକ� ଏହି ଆଜ୍ଞାଦେର କ ଣ ବିପ
 ଅଛି ତାହା �� ଦେମ ଜାଣ କି?    ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଅଦେନକ
 ବିଷୟ ଅଛି                  । ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ପର୍�ି ଆମରଆଜ୍ଞାବହତା ଓ ଆଶୀବ4ା
 ଓ ଅଭିଶାପ �ାହା ଆଜ୍ଞାବହ ଦେହବା କିମବ୍ା

                  ଆଜ୍ଞାବହ ନ ଦେହବା 
ୱ୍ାରା ଆ ିଥାଏ। ଦେମା ମନ ଦେଫରି �ିବାକ� ଥିବା ପ
ଟି ଦେ�ାହନ ୧୭ ପ
ଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନାଦେର ଅଛି
         ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର �ୀଶ� �� ମ ପାଇୁଁ ଓ ଦେମା ପାଇୁଁ ପର୍ାଥ4ନା କର�ଅଛନ୍�ି। ୧୭:      ୨୧ ପ
ଦେର ତାହାଙ୍କର ପର୍ାଥ4ନା ଦେହଉଛି ଦେ�,  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ

         ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମିଶନାରୀ କା�4ୟ୍ 
ୱ୍ାରା �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ବିଶୱ୍ା ୀ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି, “  ଦେ�ପରି
 ଦେ ମାଦେନ [ଆମଦ୍େଭମାଦେନ]   ମ ଦ୍େ� ଏକହଅୁନ୍�ି; [ଏକୀକୃ�],  ଦେହ ପିତା,   ’       �� ମଦ୍େଭ ଦେ�ପର୍କାର ଦେମା ଠାଦେର ଅଛ ଓ ମୁଁ� �� ମଭ୍ଠାଦେର

ଅଛ,ି     ଦେ ମାଦେନ ମଧୟ୍ ଦେ ପର୍କାଦେର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କଠାଦେର ରହନ୍�� , [  ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,      ଏହା ମଣଡ୍�ୀ ମଧୟ୍ଦେର ଏକତା ନମିନ୍ଦେ�
ପର୍ାଥ4ନା]   ଦେ�ପରି [    ଏଠାଦେର ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ଅଛି ]         �� ମଦ୍େଭ ଦେମାଦେ� ପଦ୍େରରଣ କଲ ଦେବାଲି ଜଗ� ବିଶୱ୍ା କଦେର ”  । ୨୩ ପ
: “… 

     ଦେ�ପରି ଦେ ମାଦେନ  ି
ଧ୍ ଦେହାଇ ଏକ ହଅୁନ୍�ି,        ଦେ�ପରି ଜଗ� ବ� ଝିବ ଦେ� �� ମଦ୍େଭ ଦେମାଦେ� ପଦ୍େରରଣ କଲ,    ପ�ଣି ଦେମାଦେ� ଦେ�ପର୍କାଦେର
 ପଦ୍େରମ କଲ,     ଦେ ମାନଙ୍କ� ମଧୟ୍ ଦେ ପର୍କାଦେର ପଦ୍େରମ କଲ ”।

“ ”                ପଦ୍େରମ ଶବ
୍ ଦେ�ାହନ ୧୭ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ପରି
ୃଷଟ୍ ହଏୁ ନାହିଁ କିନ୍�� ଦେ�ାହନଙ୍କ ପ�ର୍ ଏହା ଅ�ି  ପ୍ଷଟ୍ କଦେର ଦେ�
        ବିଶୱ୍ା ୀମାନଙ୍କ� ଦେ�ଉୁଁ ବନ୍ଧନ ଏକ�ର୍ କଦେର ତାହା ପଦ୍େରମର ବନ୍ଧନ ଅଦେଟ           । �ାହା ବାଜିଦେର ନାହିଁ ତାହା �� ମର ଭାବନା ଓ ଦେମାର

                  ଭାବନା ଅଦେଟ। �ାହା ବିପ
ଦେର ନାହିଁ ତାହା �� ମର ଆରାମ ଏବଂ ଦେମାର ଆରାମ ଅଦେଟ। �ାହା ବିପ
ଦେର ଅଛି ତାହା  � ମାଚାରର
  ଫ�ତା ଅଦେଟ,         ଦେ�ପ�4ୟ୍ନ୍� ଏହା ଏହି ଜଗ�ଦେର ଆମ ଉପଦେର ନଭି4ର କଦେର;      ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେଲାକମାଦେନ ଆମକ� ଏକତାଦେର ବା 
 କର�ଥିବା ଦେ
ଖନ୍�ି,           ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଦେ ମାଦେନ ବା �୍ବଦେର ଅଦେଲୌକିକ ପଦ୍େରମ  ହ�ି ପର ପ୍ରକ� ପଦ୍େରମ କର�ଥିବା ଆମକ� ଦେ
ଖନ୍�ି

     �ାହା ବିବ�୍4�ନ 
ୱ୍ାରା ବୟ୍ାଖ୍ୟା କରା�ାଇପାରିବ ନାହିଁ,         ଦେ ମାଦେନ ଦେ�ାହନ ୧୭ ଅଧୟ୍ାୟଦେର କହଦିେବ ଦେ� ପିତା ଈଶୱ୍ର
   ପର୍କୃ�ଦେର ପ��ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଠାଇଅଛନ୍�ି           ।  � ମାଚାରଦେର ଆମର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପ�ଣି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ର ଅଭିବୃ
ଧ୍ି  ବ�

                   ବିଷୟ ପଦ୍େରମ କରିବାକ� ଆଜ୍ଞାଦେର ବନ୍ଧା ଅଦେଟ। ତାହାଙ୍କ ଦେଗୌରବ ଓ ଦେକବ� ତାହାଙ୍କ ଦେଗୌରବ ନମିନ୍ଦେ� ତାହା ହିଁ ବାଜିଦେର ଅଦେଟ।
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୫୨.  ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 

      ବାଇବଲ ଦେଗାଟିଏ ପର୍କାଶ କର�ଥିବା କାହାଣୀ ଅଦେଟ          । ଏହା ତାହାଙ୍କ  ଷୃଟି୍  ହ�ି ଥିବା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ମପ୍କ4ର ପର୍କାଶନ,  
  ଅବିର� ନାଟକ ଅଦେଟ                । ଏହା ଏକ ନାଟକ ଅଦେଟ �ାହା ଆ
ପି� �୍କଦେର ଆରମଭ୍ ଦେହଲା ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜଗ�ର  ଷୃଟି୍

   ବିଷୟଦେର ପାଠ କର� ;       ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ମାନବଜା�ିର  ଷୃଟି୍ ବିଷୟଦେର ପାଠ କର�     । ଏହା ଦେ ଠାଦେର ଅଦେଟ,  ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର
     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏ
ନ ଉ
ୟ୍ାନ ବିଷୟଦେର ପାଠ କର�,        ଦେ�ଉୁଁ ଥ୍ାନଦେର କି ଆ
ମ ଓ ହବା ଦେ ମାନଙ୍କ  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କ
      ଗମନାଗମନର ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର  ିଧା  �ଖ ଆନନ୍
 ଉପଦେଭାଗ କର�ଥିଦେଲ         । ଏହା ଏପରି ଏକ ଉ
ୟ୍ାନ ଥିଲା ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର 
�ଇ

                   ପର୍କାରର ମ�ଖ୍ୟ ବୃକ୍ଷମାନ ଥିଲା। �ହିଁ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ଜୀବନ
ାୟକ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ଦେ�ଉୁଁ ବୃକ୍ଷର ଫ� �
ି ଦେକବ� ଆ
ମ ଓ
             ହବା ଖାଇ ନ ଥାନ୍ଦେ� ତାହା ଦେହଦେଲ ଦେ ମାଦେନ ଚିର
ନି ବଞଚି୍ ରହଥିାନ୍ଦେ�। ମା�ର୍ ତାହା ପରିବ�୍4ଦେ�,     ଆ
ମ ଓ ହବା ପାପ କଦେଲ   ।

        ଆ
ମ ଓ ହବା ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ� �ାହା କରିବାକ� ମନା କରିଥିଦେଲ,  ତାହା କଦେଲ    ।

      ପ�ଣି ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି କାହାଣୀ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ପଢ଼� ,      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପର ପରିଣ�ି ଦେ
ଖିବାକ� ଆରମଭ୍ କର�     । ଆ
ମ ଓ
     ହବା କିପରି ଦେ ମାଦେନ ଆପଣା  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କଠାର� 
ୂଦେରଇ�ାଇଥିଦେଲ; ଦେ�,      ଦେ ମାନଙ୍କ� ଉ
ୟ୍ାନ ପରି�ୟ୍ାଗ କରିବାକ� ବାଧୟ୍

କରାଗଲା,      ପ�ଣି ଦେ ମାନଙ୍କ  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କର  ିଧା  �ଖ,       ମଧୟ୍ ଥ୍ି ଉପ ଥ୍ି�ିକ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ପରି�ୟ୍ାଗ କରିବାକ� ବାଧୟ୍
କରାଗଲା                 । ଏଥିଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାପର ନମିନ୍ାଭିମ�ଖୀ ଚକ୍ରାକାର ବିଷୟଦେର ପାଠ କର�। ଏବଂ ଏହା ଦେ ମାନଙ୍କ ବଂଶ ମଧୟ୍ଦେର

  ଧୱ୍ଂ  ାଧନ ଅଦେଟ।

       �ଥାପି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ମ�କ୍�ିର ଦେ�ାଜନା ଦେ
ଖିବାକ� ଆରମଭ୍ କର�;     ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେ�ାଜନା ଅବର୍ହାମ ଓ
     ତାହାଙ୍କ ବଂଶ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ଜଗ�କ� ଆଶୀବ4ା
 କରିବା          । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଢ଼� କିପରି ପରଦେମଶୱ୍ର ତାହାଙ୍କ ବଂଶକ� କହଦିେଲ, “ପ�ଣି

   �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମଭ୍ର ଦେଲାକ ଦେହବ,    ”ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କର ପରଦେମଶୱ୍ର ଦେହବା       । ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିଦେଶଷ କରି ଏକ
ବଂଶ,     ରାଜା 
ାଉ
ଙ୍କ ବିଷୟଦେର ପାଠ କର�,     �ାହାଙ୍କ� ପର୍�ିଜ୍ଞା କରାଗଲା ଦେ�,      ତାହାଙ୍କ ବଂଶ ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ ଅନନ୍�କା�ୀନ

         ିଂହା ନଦେର ଉପବିଷଟ୍ ଦେହଦେବ ଓ ଦେ  ଷୃଟି୍କ�୍4ତା ପରଦେମଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ପିତା-    ପ��ର୍ର  ମପ୍କ4କ� ଅନୁଭବ କରିବ।

           ପ�ଣି ଦେ�ଦେବ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏହି ପର୍କାଶ କର�ଥିବା ନାଟକ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ପଢ଼ି଼ବାକ� ଜାରି ରଖ�,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ� ଦେ�,    ଏହି ଏକ
ବଂଶ,  �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍, ଦେ�,       ଇଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେ�ାଜନା ମ�କ୍�ି ନମିନ୍ଦେ� �ୀଶ�ଙ୍କ ଜୀବନ,  �ୀଶ�ଙ୍କ ମରଣ,   ଓ �ୀଶ�ଙ୍କ

  ପ�ନର��ଥ୍ାନଦେର କା�4୍ୟକାରୀ ଦେହଲା    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  � ମାଚାର,     ଶ�ଭ  ମବ୍ା
 ବିଷୟଦେର ପଢ଼� ଦେ�,    �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ କା�4୍ୟଦେର
  ପାପର� ମ�କ୍�ି ଅଛ,ି          ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖ� ଦେ ହି  � ମାଚାର କିପରି  ମ�
ାୟ ଜଗ�ଦେର ବି ତ୍ାରି� ହଏୁ।

     ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟ ଏକ ଅବିର� କାହାଣୀ ଅଦେଟ         । ଏହା ଜଦେଣ  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କ ପର୍କାଶ କର�ଥିବା ନାଟକ ଅଦେଟ,    ଦେ ଆପଣା  ଷୃଟି୍
     ହ�ି  ମପ୍କ4  ଥ୍ାପନ କରିବାକ� ଚାହାନ୍�ି,       ଦେ ତାହାଙ୍କ  ଷୃଟି୍ର  ହଭାଗିତାଦେର ବା କରିବାକ� ଚାହାନ୍�ି    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବ�୍4�ମାନ

  ନାଟକଦେର ଦେଶଷ ପ� �୍କ,   ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟକ� ଆ �            । ଅନ୍ୟ ପ� �୍କ ଅଦେପକ୍ଷା ଏହି ପ� �୍କ ପର୍�ିଜ୍ଞା କଦେର ଦେ� ଭବିଷୟ୍�ଦେର
          ଦେକୌଣ ି  ମୟଦେର  ବ� ବିଷୟର ଧୱ୍ଂ  ାଧନ ଦେହବ �ାହା କି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହ,ୁ   ଜୀବନର ପରି ମାପ�ି୍ ଦେହବ    । ପ� �୍କ ପର୍�ିଶୃ�ି

      
ଏି ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ଦିେନ ଏ
ନ ଉ
ୟ୍ାନକ� ଦେଫରି�ିବା,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପଣୂ୍4ଣ  ହଭାଗୀତାକ� ଦେଫରି�ିବା,  ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ
     ଷୃଟି୍କ�୍4ତା ଇଶୱ୍ରଙ୍କ ପଣୂ୍4ଣ  ମପ୍କ4କ� ଦେଫରି�ିବା          । ମଧୟ୍ ଦେ ଠାଦେର ଇଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପଦେରଦେମଶଵ୍ର ଦେହଦେବ ଓ

      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଦେଲାକ ଦେହବା।

     ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟ ଦେଗାଟିଏ ବିଚି�ର୍ ପ� �୍କ ଅଦେଟ    “ ”       । ଏହା ପର୍�ୟଙ୍କାରୀ ଦେବାଲି କ�ହା�ାଉଥିବା ଏକ ବିଦେଶଷ ଦେଶୈ�ୀଦେର ଦେଲଖା
        �ାଇଅଛ।ି ଏହି ପର୍�ୟଙ୍କାରୀ  ାହ�ିୟ୍ ଅ
ଭ୍�� ପର୍�ିମା ବ� ବୟ୍ବହାର କଦେର,      ଏବଂ ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ମ�ଖର�

          ବାହାରି ଆ �ଥିବା ଦେଗାଟିଏ ଖଡଗ୍  ହ�ି ଅଶୱ୍ ଉପଦେର ଜଦେଣ ଶଦ୍େୱ� ଆଦେରାହୀଙ୍କ� ପାଉ      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କପା�ଦେର ୬୬୬  ଂଖ୍ୟା
                ଧାରଣ କରିଥିବା ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ପାଉ। ମା�ର୍ ଏହି ପର୍�ିମା ବ� ର�ପକମା�ର୍ ଏବଂ ଏହି ର�ପକକ� ବୟ୍ାଖା କରା�ିବା ଆବଶୟ୍କ।

         ଦେ�ଦେକୌଣ ି ଦେଶୈ�ୀର  ାହ�ିୟ୍  
ୃଶ ଏହାର ପ
ୟ୍ କିମବ୍ା ଦେ ୌନ୍
�4୍ୟ କାହାଣୀ ବ� ,    ପର୍�ୟଙ୍କାରୀ  ାହ�ିୟ୍ର ବୟ୍ାଖାକରଣ
   ନୟିମ ବ�ର ନଜି ୱ୍  ଥ୍ି�ି ରହଅିଛ।ି

   ଦେ�ଣ� ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ �� ମଦ୍େଭମାଦେନ,         ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଦେ ମାନଙ୍କ ବିଶୱ୍ା ନମିନ୍ଦେ� ମୃ�� ୟ୍ବରଣ କର�ଅଛନ୍�ି ଦେ ହି
    ଦେଲାକମାନଙ୍କ� କିପରି କହବି ଦେ�,        ଦେ�ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ଅଦେପକ୍ଷା  ୱ୍ଗ4 ଅ�ି ମଲ୍ୂୟବାନ ଅଦେଟ,     ତାହା  ମଭ୍ବ�ଃ ଦେ ମାଦେନ

ପାଇପାରିଦେବ         । ପ�ଣି �
ବିା ପୃଥିବୀଦେର ଦେ ମାଦେନ  ବ� ବିଷୟକ� ହରାଉଛନ୍�ି,        �ଥାପି  ୱ୍ଗ4ର ଦେଗୌରବ ଓ ପର୍ଚ� ରତା  ହ�ି ଏହାର
     ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ �� �ନା କରା�ାଇ ପାଦେର ନାହିଁ?     �� ଦେମ ଦେ ମାନଙ୍କ� କହବି କି, “       �� ଦେମ ଦେ�ଉୁଁଠାକ� �ାଉଅଛ ଦେ ହି  ଥ୍ାନର ପଥ ବ�

  �ବଣ୍4ଣଦେର ନମିି4� ”। ?         ଦେଲାକମାଦେନ ଜଗ�ର ଦେକ�କ  �ବଣ୍4ଣ ମ�
ର୍ା ଅଜ4ନ କରିବାକ�  ଂଘଷ4 କରନ୍�ି     ।  ଵ୍ଗ4ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
               ମଲ୍ୂୟବାନ ପର୍ �୍ରଦେର ପଥ ବ� ନମି4ାଣ କର�। ଦେ ହପିରି ଭାଦେବ  ୱ୍ଗ4 ମଲ୍ୂୟବାନ ଅଦେଟ।

    ଏହା ଦେଗାଟିଏ ବିଚି�ର୍ ପ� �୍କ ଅଦେଟ               । ଏହା ଦେଗାଟିଏ ବିବା
ମ�ୂକ ପ� �୍କ ମଧୟ୍ ଅଦେଟ। ପର୍�ୟଙ୍କାରୀ  ାହ�ିୟ୍ର ପର୍କୃ�ି
                କାଦେଶ ଆଂଶିକ ଭାଦେବ ବିବା
ମ�ୂକ। ଏହା ଉଚଚ୍ ମା�ର୍ାଦେର ବୟ୍ାଖାମ�ୂକ ଓ ଦେଲାକମାଦେନ ବୟ୍ାଖା ବ� ଦେର ଅଦେନକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ

           ଅଥ4 ବ�ଝାଉଥିବା  କାଦେଶ ଏହା ବିବା
ମ�ୂକ ଅଦେଟ। ଦେମାର ବୟ୍କ୍�ିଗ�  ଥ୍ି�ି ଦେ�,      ଦେମା ଚିନ୍ତାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଭର୍ାନ୍�
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 ପର୍ଶନ୍ ବ� ପଚାର�ଅଛ� ;      ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଦେ� ଭର୍ାନ୍� ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିବା,     ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର ଦେ ଦେ� ଭର୍ାନ୍� ଉ��୍ର ବ�କ�
ଆ ିବା        । ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଚାରିଆଦେଡ ବ ି ଆମର �ଥୟ୍ ଫ
4,        �ଥୟ୍ ଫ
4 ପଦେର �ଥୟ୍ ଫ
4 ବ� �ିଆର କର�  । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

   ’              ଗଦେଗା ଏବଂ ମାଦେଗାଗ କ ଣ ତାହା ଉପଦେର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ��କ୍�ି �କ4 କରି ଅଗଣି� ଘଣଟ୍ା ଘଣଟ୍ା  ମୟ ଅ�ିବାହ�ି କର�;  ପ�ଣି
     ’     ’    ପାଣଡ୍� ବଣ୍4ଣ ଅଶୱ୍ ଉପଦେର ଆଦେରାହୀର ଅଥ4 କ ଣ କିମବ୍ା �ୃ�ୀୟ �� ରୀ କ ଣ  ଂଦେକ� କଦେର ,     ଏହି ପର୍କାର ପର୍ଶନ୍ ବ� ଦେ�ଦେ�

   ମୟଆମଦ୍େଭମାଦେନ କର�ଅଛ� ,         ଦେ�ଦେ�  ମୟ ଭ�ଲ କିମବ୍ା ଅ�ି କମଦେର ମାଧୟ୍ମିକ ପର୍ଶନ୍ ବ� ପଚାର�ଥାଉ,  ଆଦେଲାଚନା ଲଗାତାର
  ାହା�ୟ୍ ବିମ�ଖ,    ବିଭାଜକ ଓ ବିବା
ମ�ୂକ ଦେହାଇଥାଏ।

             �ାହା ଠକ୍ି କିମବ୍ା ଅ�ି କମଦେର ପର୍ାଥମିକ ପର୍ଶନ୍ ବ� ଜାଣିବା ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟ ପ� �୍କଦେର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଦେକୌଶ� ଅଦେଟ    । ପ�ଣି
            ଏହି ପର୍ାଥମିକ ପର୍ଶନ୍ଗ�ଡିକ ଉପଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ 
ୃଷଟି୍ପା� କର�ଥିବା ଉଚି�। ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାଥମିକ

   ପର୍ଶନ୍ ବ� ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ପା� କର�,     ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ
ଖିବାକ� ପାଉ ଦେ�,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପର୍ାୟ  ବ4 ମମ୍�ଦେର
   ପର ପ୍ର  ହ�ି  ମମ୍�ି ଅଟ�     ’  । ଠକ୍ି ପର୍ଶନ୍ ବ� କ ଣ ଅଦେଟ?    ଅବଶୟ୍ ତାହାହିଁ ଦେକୌଶ� ଅଦେଟ         । ଆଜି ପର୍ା�ଃ  ମୟଦେର ମ�  ଚୂନା

                ଦେ
ବାକ� ଚାହୁଁ�ଅଛି ଦେ� ଦେ ହି ଠକ୍ି ପର୍ଶନ୍ଗ�ଡିକର ଉ��୍ର ୨ ଓ ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର  ନ୍ନଦିେବଶି� ଅଛ।ି ଠକ୍ି ପର୍ଶନ୍ଗ�ଡିକ� ଆବିଷକ୍ାର
        କରିବାକ� ମ� ୨ ଓ ୩ ଅଧୟ୍ାୟ ବୟ୍ବହାର କରିବାକ� �ାଉଅଛ;ି       ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟ ପ� �୍କର ଅବଶିଷଟ୍ ଅଂଶ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ

      ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଗ�ି କର�ଥିବାର� ��ପ୍ଦେର ଦେ ହି ପର୍ଶନ୍ ବ� ପଚାର�।

      ପର୍କାଶି� ପ� �୍କ ପଦ୍େରରି� ଦେ�ାହନଙ୍କ  ହ�ି ଆରମଭ୍ ହଏୁ    । ଦେ  � ମାଚାର,୧ମ,       ୨ୟ ଓ ୩ୟ ଦେ�ାହନ ପ�ର୍ ଗ�ଡିକର
     ଦେଲଖକ �ାହାଙ୍କ� ପା�ମ୍ 
ବ୍ୀପକ� (   ଏହା ଆ ିଆ ମାଇନର, ଆଧ�ନକି-        
ନି �� କ4ୀଦେର ଥିବା ଏଫି ଉପକୂ�ଦେର ଦେଗାଟିଏ ଦେଛାଟ 
ଵ୍ୀପ

ଅଦେଟ)  ନବି4ା ି� କରା�ାଇଥିଦେଲ            । ମଣଡ୍�ୀର ପରମପ୍ରା ଅନୁ ାଦେର ଦେ ଦେକବ� ଶିଷୟ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ �ାହାଙ୍କ� ତାହାଙ୍କ
       ବିଶୱ୍ା ନମିନ୍ଦେ� ଶହୀ
 ଦେହବାକ� ପଡି ନ ଥିଲା,         ମୁଁ� ଅନୁମାନ କଦେର �� ଦେମ �ିହ
ୂାଙ୍କ� ଛାଡି କହି ପାରିବ       । ଏହି 
ବ୍ୀପକ� ଦେ ନବି4ା ି�

          ଦେହଦେଲ ଓ ଦେ ଦେ ଠାଦେର 
ଶ4ନ ପାଇଥିଦେଲ। ତାହାଙ୍କ 
ଶ4ନଦେର ଆ ିଆ ମାଇନର (  ଆଧ�ନକି �� କ4ୀ)     ର  ପ�୍ ମଣଡ୍�ୀ ନକିଟକ�
   ପ�ର୍ ଦେଲଖିବାକ� ତାଙ୍କ� କ�ହାଗଲା               । ୨ୟ ଓ ୩ୟ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେ ହ ିବ� ବିଷୟଦେର ବଣ୍4ଣନା କରା�ାଇଅଛ।ି �
ି �� ଦେମ �� ମ

              ମାନଚି�ର୍କ� �ିବ ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ଦେ
ଖିବ ଦେ� ଆ ିଆ ମାଇନରଦେର ଅବ ଥ୍ି� ପାଶଚ୍ା�  ହରଗ�ଡିକ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ଦେ�ାହନ ଦେଗାଟିଏ
         ବୃ��୍ �ିଆର କରିଅଛନ୍�ି। ଏହ ିବ� ପର୍�ୟ୍କ ମଣଡ୍�ୀକ� ଦେ�ଉୁଁ ବା�୍4ତା �ାଇଅଛ,ି      ଦେମୌ�ିକ ଭାବଦେର ତାହା  ମାନ ଅଦେଟ   । ଦେକ�କ

 ର�ପଦେଭ
 ରହଅିଛ,ି       ମା�ର୍  ମାନ ଆଧାରି� ବା�୍4ତା ପର୍�ୟ୍କ ମଣଡ୍�ୀଦେର 
ଆି�ାଇଅଛି  ।

 ବଚନ ଏକ                 । ଇଶୱ୍ର �� ମକ� 
�ଃଖଦେଭାଗର� ରକ୍ଷା କରିଦେବ ନାହିଁ। ତାଡନା ଥ୍ି�ିଠାର� ଇଶୱ୍ର �� ମକ� ରକ୍ଷା କରିଦେବ ନାହିଁ।
ବା �୍ବଦେର,  ପର୍ �୍� � ହଅୁ,   ବି ମି୍� ହଅୁ ନାହିଁ,   ଏହା ଆଶା କର,  ଏହା ଆ �ଅଛି       । ଦେ�ଉୁଁ ଦେଲାକମାଦେନ ଫିଲାଦେ
ଲ୍ଫିଆଦେର ବା 
କର�ଥିଦେଲ,          ଦେ ମାନଙ୍କ ବିଶଵ୍ ଥ୍ତା  କାଦେଶ ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ� ଏହ ିବ� ବିଷୟର� ବହଷିକୃ୍� କରା�ାଉଥିଲା ଦେ ମାନଙ୍କ ବୟ୍�ୀ�      ।


ବି୍�ୀୟଦେର,    ମ�ୂ ବା�୍4ତା ଦେହଉଛି ଦେ�,      ବିଶଵ୍ ଥ୍ ଦେହବାକ� ଇଶୱ୍ର ଆମକ� ଆହ୍ବାନ କରନ୍�ି       । କ୍ଦେ�ଶ ଓ ତାଡନା ମଧୟ୍ଦେର
       ବିଶଵ୍ ଥ୍ ରହବିାକ� ଦେ ଆମକ� ଆହ୍ବାନ କରନ୍�ି। ଦେଧ�4୍ୟ,        
ୀଘ4 ହିଁଷଣ୍� ଓ ବିଶଵ୍ ଥ୍ ଦେହବାକ� ଏହି ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ମଣଡ୍�ୀକ�

 ଆହ୍ୱାନ କରା�ାଇଅଛି        । ପ�ଣି ଦେ�ାହନ ଦେ�ଉୁଁ ଭାଷା ବୟ୍ବହାର କରନ୍�ି,        ତାହା ଦେଗାଟିଏ ବାକ୍ୟ �ାହା ଭ�ଲ୍ ବ� ଝିବାଦେର  ହଜ ଅଦେଟ   ।
   �
ି �� ଦେମ ଜୟ କରିବ,        “   ”ଦେ�ଉୁଁ ବାକ୍ୟ ବିଷୟଦେର ଦେ�ାହନ କହନ୍�ି ତାହାଦେହଲା ଜୟ କରିବା       । କଷଟ୍ ଓ �ନ୍�ର୍ଣା ଏଦେଡଇବା

                 ଅଥ4ଦେର ଜୟ କରିବା ବିଷୟଦେର ଦେ କହୁ ନାହାନ୍�ି। ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟଦେର ଜୟ କରିବା ଅଥ4 �� ଦେମ �ନ୍�ର୍ଣା ଓ କଷଟ୍ ମଧୟ୍ଦେର, 
       ତାଡନା ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ମରଣ ପ�4୍ୟନ୍� ଅବିର� �� ଦେମ ବିଶୱ୍ା ଦେର ରହବିା       । ଦେ�ଣ� �
ି �� ଦେମ ଜୟ କର,     ଏହାର ଅଥ4 ଦେ� �� ଦେମ
   ଶହୀ
 ଦେହାଇ ମୃ�� ୟ୍ବରଣ କର,          ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ �ୀଶ�ଙ୍କ ନକିଟଦେର �� ମର ପର୍�ିଶର୍��ିବ
ଧ୍ଦେର ବିଶଵ୍ ଥ୍ ଦେହାଇ ମୃ�� ୟ୍ବରଣ

କର।

�ୃ�ୀୟଦେର,  ଦେ କହନ୍�ି,    �
ି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜୟ କର�,     ଦେ�ଦେବ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ମହାନ ଆନନ୍
,   ମହାନ ପ�ରଷକ୍ାର
 ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଅଛି     । ଉ
ାହରଣ  ୱ୍ରପୂ, ଅଧୟ୍ାୟ୨:      ୭ ପ
ଦେର ଏଫି ମଣଡ୍�ୀକ� ଦେ�ାହନ ଦେଲଖନ୍�ି: “   ଦେ� ଜୟ କଦେର,  ତାହାକ�

       ”ଆମଦ୍େଭ ଇଶୱ୍ରଙ୍କ ପାର
ୀଶଦେର ଥିବା ଜୀବନବୃକ୍ଷର ଫ� ଖାଇବାକ� ଦେ
ବ�         । �
ି �� ଦେମ ମରଣ ପ�4ୟ୍ନ୍� ବିଶୱ୍ �୍
ର�ହ,       ଦେ�ଦେବ �� ଦେମ ଜୀବନବୃକ୍ଷର ଫ� ଖାଇବାକ�  ମଥ4 ଦେହବ,      ଦେ�ଉୁଁ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ
ପି� �୍କଦେର ପଢ଼�    । �� ଦେମ

      ଚିର
ନି ବଞଚି୍ବ ଓ �� ଦେମ ପାର
ୀଶଦେର ଚିର
ନି ରହବି,     ନୂ�ନ  ୱ୍ଗ4 ଓ ନୂ�ନ ପୃଥବୀଦେର     ।

        ��ପ୍ଦେର  ଵ୍ଣ୍4ଣା ମଣଡ୍�ୀ ନକିଟକ� ୧୦ ପ
ଦେର ଦେ କହନ୍�ି , “      �� ମଦ୍େଭ ମରଣ ପ�4୍ୟନ୍� ବିଶୱ୍ �୍ ଥାଅ (   �� ମର ବିଜୟ ଅଛ)ି, 
     ”�ହିଁଦେର ଆମଦ୍େଭ �� ମଭ୍କ� ଜୀବନରପୂ ମ�କ�ଟ ଦେ
ବ�     । ��ପ୍ଦେର ୧୧ ପ
ଦେର, “    ଦେ� ଜୟ କଦେର (    ଦେ� ମରଣ ପ�4୍ୟନ୍� ବିଶୱ୍ �୍), 

         ”ଦେ 
ୱି୍�ୀୟ ମୃ�� ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ଦେକୌଣ ି ପର୍କାଦେର କ୍ଷ�ିଗ୍ର ଥ୍ ଦେହବ ନାହିଁ     ’       । ଦେଶଷ ବିଚାରଦେର କ ଣ ଘଦେଟ ତାହାହିଁ 
ୱି୍�ୀୟ ମୃ�� ୟ୍
             ଏବଂ ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ଅଗ୍ନମିୟ ହ୍ର
କ� ନକ୍ିଦେଷପ କରା�ିବ କିମବ୍ା ଦେ ମାଦେନ  ବ�
ନି ଇଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ�ି ପାର
ୀଶଦେର ବା 

କରିଦେବ।

            �ାହା  ାହା�ୟ୍ପ�ଣ4 ତାହା ଦେବାଧହଏୁ ୩ ଅଧୟ୍ାୟଦେର  ା
୍4
ୀ ମଣଡ୍�ୀ ପର୍�ି 
ୃଷଟି୍ପା� କରିବା ଅଦେଟ      । ୫ ପ
ଦେର ଦେ�ାହନ
ଦେଲଖନ୍�ି, “   ଦେ� ଜୟ କଦେର,       ଦେ ଏହି ପର୍କାଦେର ଶ�କ୍ଲ ବ �୍ର୍ ପରିହ�ି ଦେହବ,       ଆଉଆମଦ୍େଭ ଜୀବନପ� �୍କର� ତାହାର ନାମ ଦେକୌଣ ି

                ”ପର୍କାଦେର ଦେଲାପ ନ କରି ଆମଭ୍ର ପିତା ଓ ତାହାଙ୍କ 
ୂ�ମାନଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ତାହାଙ୍କ ନାମ ଦେମାହର ନାମ  ୱ୍ୀକାର କରିବ�   ।
 ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବିଶୱ୍ ଥ୍,    ଦେଶଷ ପ�4୍ୟନ୍� ବିଶଵ୍ ଥ୍ ଅଟନ୍�ି,     ବିଚାରକ�୍4ତା ଦେ ମାନଙ୍କ ନାମ  ୱ୍ୀକାର କରିବ;    “  ଦେ କହବି ଏମାଦେନ

 ଦେମାହର  ନ୍ତାନମାଦେନ,   ଏମାଦେନ ଦେମାହର ଦେମଷ       ”      । ଦେମାହର ଡାହାଣକ� �ାଇ ପାର
ୀଶଦେର ପର୍ଦେବଶ କର । ଏହା ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟର
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         ମ�ୂ ବା�୍4ତା ଅଦେଟ। ମଧୟ୍ ପଚାରିବାକ� ଏ ବ� ଠକ୍ି ପର୍ଶନ୍ ବ� ଅଦେଟ:        ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ତାଡନାଆ ିଲା �� ଦେମ ଆଚା�4୍ୟ ଦେହଲ କି? କିଛି
      ନୁଦେହୁଁ �� ମକ� କିପରି ଆଚରଣ କରିବାକ� ପଡିବ ?      ଦେମାଦେ� ମରଣ ପ�4ୟ୍ନ୍� ବିଶଵ୍ ଥ୍ ରହବିାକ� ପଡିବ,କାହୁଁକି?   କାରଣ ମୃ�� ୟ୍ର

       ଅପର ପାଖଦେର ଦେମା ନମିନ୍ଦେ� ମହାନ ଆନନ୍
 ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଅଛି       । ଦେ�ଦେ� 
ୂର �ାଏ ପର୍କାଶି� ପ� �୍କର
ଆଧାର,ଦେମୌ�ିକ,       ଦେକନ୍
ର୍ ବା�୍4ତାର� ଆଙ୍କିଥିବା ବିବରଣ ଫ
4କ� 
�ରକ� ଦେନଇନାହାନ୍�ି,       ମୁଁ� ଅନୁମାନ କଦେର �
ି �� ଦେମ ବିବରଣ

  ଫ
4 ବ� ଆଙ୍କିବାକ� ଚୁଁାହ,   ଏହା ଠକ୍ି ଦେହବ।

     ଦେମାଦେ� ଏହା ଅନ୍ୟ ପର୍କାଦେର କହବିାକ� 
ଅିନ୍�� :   ଅନ୍�ିମକା�ୀନ ���୍ୱ୍ (   ଅନ୍�ିମ ଘଟଣା ମହୂର ଅଧୟ୍ୟନ)  ଦେନୈ�ିକ ଅଦେଟ  । ହୁଁ, 
    ଏହା ଆମକ� କିଛି  ଚୂନା ଦେ
ଇଥାଏ,      �ାହା ଘଟିବାକ� �ାଉଅଛି ଦେ  ମବ୍ନ୍ଧଦେର କିଛି ଆଭା ,    କିନ୍��  ମ �୍ ଅନ୍�ିମକା�ୀନ

        ���୍ଵ୍କି ବ �୍� ର ମ�ୂ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ଦେହଉଛି ଏହା ଖରାପ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ:ି   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜୟ କରିବା;  ଦେ ମାଦେନ ହାରିଦେବ,  ଦେ�ଣ�
  ଦେ ଠାଦେର ଲାଗି ର�ହ    । ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟ,            � ମାଚାରର ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶଦେର ପ�ଣି ଦେ ଠାଦେର ଥିବା ଅଦେନକ �ିହ
ୁୀ  ାହ�ିୟ୍ଦେର ତାହା

      ମ �୍ ଅନ୍�ିମକା�ୀନ ���୍ଵ୍କି ବ �୍� ର ବା�୍4ତା ଅଦେଟ     । ଏହା ଖରାପ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ;ି   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜୟ କରିବା;  ଦେ ମାଦେନ
ହାରିଦେବ;   ଦେ ଠାଦେର ଲାଗି ର�ହ।

              ଜଦେଣ ଦେଲଖକ ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟ ଉପଦେର ତାହାଙ୍କ ମନ୍�ବୟ୍ଦେର ଆରମଭ୍ କରି କହଛୁନ୍�ି ଦେ� ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟ ବାଇବଲଦେର
     ବୟ୍ାଖୟ୍ା କରିବାକ�  ବ�ଠାର�  ହଜ ପ� �୍କ ଅଦେଟ            । ମୁଁ� ନଦିେବ
ନ କର�ଅଛି ଦେ� ଦେ  ଂପଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଠକ୍ି କାରଣ �
ି

               ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ପର୍ଦେ�ୟ୍ଦେକ ବ ିଥାନ୍ଦେ� ଓ ୪୫ ମିନଟି୍ ବିତାଇଥାନ୍ଦେ� ପ�ଣି ଦେକବ� ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟ ମାଧୟ୍ମଦେର
   ବ� ଉପାୟଦେର ପଢ଼ି଼ଥାନ୍ଦେ�;             ଦେ�ଦେବ  ବିଦେଶଷ �ଥୟ୍ଦେର ହଜି�ାଇ ନ ଥାନ୍ଦେ� କିନ୍�� ୧ ଅଧୟ୍ାୟର� ୨୨ ଅଧୟ୍ାୟକ� �ାଆନ୍��   । �
ି

  ଦେଶଷଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହବିା, “   ’  ମ�ୂ ବା�୍4ତା କ ଣ ଅଦେଟ?”,    ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମ ଦ୍େ�,   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
    ଖଡଗ୍ ବିଷୟଦେର ଓ  ଂଖ୍ୟା ବ� ଦେର,    ଇ�ୟ୍ା
ଦିେର ମ �୍କ ରାମପ୍�ଡି଼ ପାର�,       ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କହପିାର� ଏହା ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଦେହବା ପାଇୁଁ

      କ୍ଷ�ିଗ୍ର ଥ୍ ଦେହବ କିନ୍�� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜୟ କରିବାକ� �ାଉଅଛ� ,     ଦେ�ଣ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଥ୍ିର ଦେହବା ଆବଶୟ୍କ।

   ପର୍କାଶି� ପ� �୍କର ଦେମୌ�ିକ  �ୟ୍:              ତାହା ୨ ଏବଂ ୩ ଅଧୟ୍ାୟର  �ୂର୍ ଅଦେଟ ଏବଂ ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ପର୍କାଶି� ପ� �୍କର ଅବଶିଷଟ୍
   ବ� ଝିବାର ଏହା ଚାବି ଅଦେଟ।

’         ତା ପଦେର ଭବିଷୟ୍�ର ତାହାଙ୍କ 
ଶ4ନକ� ପ�ଣି ୪ ଓ ୫ ଅଧୟ୍ାୟଦେର,     ଚମ�କ୍ାର ଅଧୟ୍ାୟଗ�ଡି଼କକ� ଦେ�ାହନ ଗ�ି କରନ୍�ି;  �
ି �� ଦେମ
  ଦେ ଗ�ଡିକ� ପଢ଼ି଼ ନାହାନ୍�ି,   
ୟାକରି ତାହା ପଢ଼଼ନ୍��            । ୪ ଅଧୟ୍ାୟ  ିଂହା ନ ଦେକାଠରୀ 
ୃଶୟ୍ ଅଦେଟ ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

                ଦେମଷଶାବକଙ୍କ� ଦେ
ଖ� ଏବଂ ଦେ ଠାଦେର ଏକ ପ� �୍କ ଅଛି ଏବଂ ମ�
ର୍ା ବ� ଫିଟାଇବାକ� ଓ ପ� �୍କ ଦେଖାଲିବାକ� ଦେକହି ଦେ�ାଗ୍ୟ
    ନାହୁଁାନ୍�ି। ଦେଶଷଦେର ଦେ ମାଦେନ କହନ୍�ି ଦେ�,       ଦେମଷଶାବକ ମ�
ର୍ା ଭାଙ୍ଗି ପ� �୍କ ଫିଟାଇବାକ� ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି    । ଦେ�ଣ� ଉ
ାହରଣ

 ୱ୍ରପୂ,   ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟ ୫:  ୬ ପ
ଦେର:  “  ପ�ଣି  ିଂହା ନ,         ଚାରି ପର୍ାଣୀ ଓ ପର୍ାଚୀନମାନଙ୍କ ମଧୟ୍  ଥ୍�ଦେର ଏକ ଦେମଷଶାବକ
 ଠଆି ଦେହାଇଅଛନ୍�ି,     ଦେ ହ� ଦେହଲା ପରି ଦେ
ଖା�ାଉଥିଦେଲ,      ତାହାଙ୍କର  ପ�୍ ଶୃଙ୍ଗ ଓ  ପ�୍ ଚକ୍ଷ�;     ଦେ ହି  ମ �୍ ଚକ୍ଷ�  ମ�
ାୟ

 ପୃଥିବୀଦେର [     ବିଦେଶଷ �ଥୟ୍ଦେର ହଜି�ାଅ ନାହିଁ]    ପଦ୍େରରି� ଈଶୱ୍ରଙ୍କର  ପ�୍ ଆ�ମ୍ା        । ଦେ ଆ ି  ିଂହା ଦେନାପବିଷଟ୍ [  ପିତା
ଈଶୱ୍ର]      ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କର 
କ୍ଷିଣ ହ �୍ର� ଦେ ହି ପ� �୍କ ଦେନଦେଲ            । ଦେ ପ� �୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ହି ଚାରି ପର୍ାଣୀ ଓ ଚବିଶ ପର୍ାଚୀନ

   ଦେମଷଶାବକଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର ଉବ� ଡ଼ ଦେହାଇପଡି଼ଦେଲ;        ଦେ ମାନଙ୍କ ପର୍ଦେ�ୟ୍କର ହ �୍ଦେର ବୀଣା ଓ  ାଧ�ମାନଙ୍କ ପର୍ାଥ4ନାରପୂ
    ଧପୂଦେର ପରିପଣୂ୍4ଣ  �ବଣ୍4ଣ ପା�ର୍ ଥଲିା ”         । �� ମର ପର୍ାଥ4ନା ଦେକଉୁଁ ଆଡକ� �ାଉଅଛି �� ଦେମ ଜାଣିବାକ� ଚୁଁାହ କି?     ୱ୍ଗ4ଦେର ଚାଲୁଥିବା

    ଉପା ନା ଦେ ବାଦେର ଦେ ମାଦେନ ପା�ର୍ଦେର ଧପୂ;      ଦେ ମାଦେନ ଆମର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପାଇୁଁ ଏକ ଦେନୈଦେବ
ୟ୍,    ଏକ  �ଗନ୍ଧି� ଧପୂ ଥିଲା  ।
“        ଦେ ମାଦେନ ଦେଗାଟିଏ ନୂ�ନ ଗୀ� ଗାନ କରି କହଦିେଲ,“          �� ମଦ୍େଭ ଦେ ହି ପ� �୍କ ଦେନବାକ� ଓ ଦେ ଥିର ମ�
ର୍ା ବ� ଭାଙ୍ଗିବାକ� ଦେ�ାଗ୍ୟ
[ଦେମଷଶାବକ, �ୀଶ�] ଅଟ,    କାରଣ �� ମଦ୍େଭ ହ� ଦେହାଇଥିଲ,      ପ�ଣି ଆପଣା ରକ୍� 
ୱ୍ାରା  ମ �୍ ଦେଗାଷଠ୍ୀ, ଭାଷାବା
ୀ,    ଵଂଶ ଓ ଜା�ି

     ମଧୟ୍ର� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ଦେଲାକମାନଙ୍କ� କ୍ରୟ କରିଅଛ,      ପ�ଣି ଦେ ମାନଙ୍କ� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ଦେର
   ରାଜକ�� ଓ �ାଜକ କରିଦେ
ଇଅଛ;      ଆଉ ଦେ ମାଦେନ ପୃଥିବୀ ଉପଦେର ରାଜ�ୱ୍ କରିଦେବ      । �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଦେ�ାଗ୍ୟତାର

 ଚମକପର୍
 
ୃଶୟ୍,        ଦେ� �� ମର ଓ ମଦେହାର ପାପ ନମିନ୍ଦେ� ହ� ଦେହଦେଲ            । ଏହା 
ୱ୍ାରା ଦେ ମ�
ର୍ା ବ� ଭାଙ୍ଗି ପ� �୍କ ଫିଟାଇବାକ�
 ଦେ�ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍�ି।

  ତାପଦେର ୬ ଅଧୟ୍ାୟ,             ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେମଷଶାବକ ମ�
ର୍ା ବ� ଭାଙ୍ଗ�ଥିବା ଓ ଦେଗାଟିଏ ପ� �୍କ ଉପଦେର ଏହାର  ପ�୍ ମ�
ର୍ାର ଏହି
   ଅନୁକ୍ରମ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ �ାଉ                 । ଏହା ଦେଶଷ ପ�4୍ୟନ୍� ଦେଖାଲା �ାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ� ଦେକବ� ୬ ଅଧୟ୍ାୟ ଦେ
ଇ ଚାଲିବାକ� ଚାଦେହୁଁ କାରଣ ମୁଁ�

   ’         ପର୍�ୟଙ୍କକାରୀ  ାହ�ିୟ୍ କ ଣ ପାଇୁଁ ତାହା �� ମଦ୍େଭ ଅନୁଭବ କର ଦେବାଲି ଚାଦେହୁଁ।

                ଦେମଷଶାବକ ପର୍ଥମ ମ�
ର୍ା ଦେଖାଲନ୍�ି ଏବଂ ଜଦେଣ ଆଦେରାହୀ ବାହାରି ଆ ନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ଏକ ଶ�କ୍�ବଣ୍4ଣ ଅଶୱ୍ ଉପଦେର ଅଛନ୍�ି
     ଏବଂ ଦେ ବାହାରକ� �ାଇ ��
ଧ୍ କରନ୍�ି             । ବିଷୟଗ�ଡି଼କ କଠନି ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ।ି ଦେମଷଶାବକ 
ୱି୍�ୀୟ ମ�
ର୍ା ଭାଙ୍ଗନ୍�ି ଏବଂ

                ଅନ୍ୟ ଜଦେଣ ଆଦେରାହୀ ଦେଲାହ�ିବଣ୍4ଣ ଅଶୱ୍ ଉପଦେର ବାହାରକ� �ାଆନ୍�ି ଏବଂ ଏହି ଆଦେରାହୀ ଜଗ�ର� ଶାନ୍�ି 
ୂର କରନ୍�ି ଦେ�ଣ�
              ଦେଲାକମାଦେନ ପର ପ୍ରକ� ହ�ୟ୍ା କର�ଅଛନ୍�ି। ଦେମଷଶାବକ ଏକ �ୃ�ୀୟ ମ�
ର୍ା ଭାଙ୍ଗନ୍�ି ଏବଂ ଜଦେଣ ଆଦେରାହୀ କୃଷଣ୍ବଣ୍4ଣ

          ଅଶୱ୍ ଉପଦେର ବାହାରକ� �ାଆନ୍�ି ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ��
ଧ୍ର ପରିଣାମ ଦେ
ଖିବା ଆରମଭ୍ କରିଥାଉ,    ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ଏହି
କ୍ଦେଷ�ର୍ଦେର,   ��
ଧ୍ର ଆଥି4କ ଵଧିଵ୍ଂ            । ଦେମଷଶାବକ ଚ�� ଥ4 ମ�
ର୍ା ଭାଙ୍ଗନ୍�ି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଦେଣ ଆଦେରାହୀ ପାଣଡ୍� ବଣ୍4ଣ ଅଶୱ୍

         ଉପଦେର ବାହାରକ� �ାଆନ୍�ି। ଦେ ଦେକବ� ଖଣଡ୍ା 
ୱ୍ାରା ହ�ୟ୍ା କରନ୍�ି ନାହିଁ,         ବରଂ ଦେ 
�ଭି4କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ  ହ�ି ମଧୟ୍ ବିନାଶ
କରନ୍�ି,      ବିଷୟଗ�ଡିକ �ାହା ��
ଧ୍ର ଫଳାଫ�ଦେର ଅନୁଗମନ କଦେର      । ଦେ ପଞଚ୍ମ ମ�
ର୍ା ଭାଙ୍ଗନ୍�ି;   କିନ୍�� ବିଷୟଗ�ଡି଼କ
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              ବ
�ି�ାଏ ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପୃଥିବୀର�  ୱ୍ଗ4କ� �ାଉ ଏବଂ  ୱ୍ଗ4ର 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣର� ପୃଥିବୀଦେର  ମ �୍ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା
  ଦେ
ଖିବା ଆରମଭ୍ କରିଥାଉ;    ବିଦେଶଷ ଭାବଦେର ଶହୀ
ମାନଙ୍କ 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣର�,    ଖର୍ୀଷଟି୍ୟାନମାନଙ୍କ 
ୃଷଟି୍ଦେକାଣର� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ

  ଦେ ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ମରି�ାଇଅଛନ୍�ି              । ଦେ�ଣ� ୬ ଅଧୟ୍ାୟ ୧୦ ପ
ର� ଆରମଭ୍ କରି ଶହୀ
ମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟଦେର ଉଚଚ୍
    ୱ୍ରଦେର ଡାକ ପକାଇ କହଥୁିଦେଲ, “   ଦେହ  ବ4ଶକ୍�ିମାନ୍ ପର୍ଭ�,    ପବି�ର୍ ଓ  �ୟ୍ ପର୍ଭ�,         ଆଉ ଦେକଦେ� କା� �� ମଦ୍େଭ ବିଚାର ନ କରି

     ପୃଥିବୀନବିା ୀମାନଙ୍କଠାର� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ରକ୍�ର ପରିଦେଶାଧ ନ ଦେନବ?”  ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ �� ମକ�,    �� ମଭ୍ର ଦେଲାକମାନଙ୍କ� ବଧ
କରିଅଛନ୍�ି,         ଆଉ ଦେକଦେ� କା� 
ଣଡ୍ ନ ଦେ
ଇ �� ମଦ୍େଭ ଅଦେପକ୍ଷା କରିବ?   ପ�ଣି �ୀଶ� କହନ୍�ି, “   ଟିକିଏ ଅଦେପକ୍ଷା କର ”  ।
“    ଦେ ମାନଙ୍କର ଦେ�ଉୁଁ [�� ମର]          ହ
ା ଓ ଦେ ମାନଙ୍କ ଭର୍ା�ୃଗଣ ଦେ ମାନଙ୍କ ପରି ମଧୟ୍ ବଧ କରା�ିଦେବ,   ଦେ ମାନଙ୍କ  ଂଖ୍ୟା

   ପଣୂ୍4ଣ ନ ଦେହବା �ାଏ,       ଆଉ କିଛି କା� ବିଶର୍ାମ କରିବାକ� ଦେ ମାନଙ୍କ� କ�ହାଗଲା ”    । ଦେ ଠାଦେର ଥିବା  ାଧ�ମାଦେନ କହଅୁଛନ୍�ି, “  ଦେହ
ପର୍ଭ�,  ଦେକଦେ� 
ନି,      �� ମର ନ୍ୟାୟ ରାଜ�ୱ୍ ନ କରିବ           । ଦେକଦେ� 
ନି ପ�4୍ୟନ୍� �� ମ ବିର�
ଧ୍ଦେର ଥିବା ପାପ ବ� �ାହା ଆମଭ୍

            ଉପଦେର ପର୍ଭାବି� ଦେହାଇଅଛି ତାହା ବିଚାର କରା�ିବ ନାହିଁ। �� ମର ପରିଦେଶାଧ ପ�4ୟ୍ନ୍� ଦେକଦେ� 
ନି?”   ପ�ଣି �ୀଶ� କ�ହନ୍�ି,“  ଏଦେ�
  ଶୀଘ୍ର ହଏୁ ନାହିଁ          ”। ଆହରିୁ ଅଦେନକ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ଅଛନ୍�ି ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ନଶିଚ୍� ମୃ�� ୟ୍ବରଣ କରିବାର ଅଛ।ି

’          ତା ପଦେର ଷଷଠ୍ ମ�
ର୍ା ଭାଙ୍ଗା �ାଇଛି ଏବଂ ଆମର ଅନ୍�ିମ ବିଚାର ଅଛି           । ପ�ଣି ଅନ୍�ିମ ବିଚାର ମହା ଜଗ�  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଚିହ୍ନ ବ�
         ହ�ି ଆଦେ । ଦେ�ଉୁଁ ଦେଲାକମାଦେନ ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନମାନଙ୍କ� ବଧ କର�ଥିଦେଲ,      ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କର ଜାଗ�ିକ ଶକ୍�ି ଥିଲା କିନ୍��

   ଆଧୟ୍ା�ମି୍କ ଶକ୍�ି ନ ଥଲିା,       ଦେ ମାଦେନ ୧୬ ପ
ଦେର ଉଚଚ୍  ୱ୍ର କରିବାକ� ଲାଗିଦେଲ:     ଦେ ମାଦେନ ପବ4�ଗଣର ଦେଶୈ� ବ� ନମିନ୍ଦେ�
  ଚି�କ୍ାର କରି କହଅୁଛନ୍�ି, “         ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଉପଦେର ପଡି  ିଂହା ନାଦେପାବିଷଟ୍ ବିୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ଛାମ�ର� ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଲୁଚାଇ ରଖ  ।

[  ’     ଦେ ମାଦେନ କ ଣ ଘଟ� ଅଛି ଠକ୍ି ଭାବଦେର ଜାଣନ୍�ି    ’       । ଦେ ମାଦେନ ଜାଣନ୍�ି କ ଣ ଘଟ� ଅଛି ଓ ଦେ ମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଲୁଚିବାକ�
ଚାହୁଁାନ୍�ି]   ପ�ଣି ଦେମଷଶାବକଙ୍କ କ୍ଦେରାଧର�,      କାରଣ ଦେ ମାନଙ୍କର କ୍ଦେରାଧର ମହା
ନି ଉପ ଥ୍ି� ଦେହାଇଅଛ,ି     ଆଉ କିଏ ଠଆି ଦେହାଇ
ପାଦେର?”                 ମୁଁ� ଏହି  ମୟଦେର ବିଶୱ୍ା କଦେର ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମୟର ଦେଶଷଦେର ଅଛ� ପ�ଣି ମହା ବିଚାର ଉପ ଥ୍ି� ଦେହାଇଅଛି ଆଉ

         ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ରାଜୟ୍ ବିର�
ଧ୍ଦେର ��
ଧ୍ କରିଅଛନ୍�ି ଦେ ମାଦେନ ବ�୍4�ମାନ ଦେ
ଖନ୍�ି ଦେ�,    ଦେ ମାଦେନ ଭ�ଲ୍ ପାଶ୍4ୱଦେର
    ଥିଦେଲ ଆଉ ଦେ ମାଦେନ ହାରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି।

                 କିନ୍�� �� ଦେମ  ପ�୍ମ ମ�
ର୍ାକ� �ିବା ପବୂ4ର� ଏହି ମଧୟ୍ବ�୍4�ୀ ଅବକାଶ ଅଛି ପ�ଣି ଦେ�ାହନ ଏହାକ� ଦେକଦେ�କ ଥର କରନ୍�ି,  କାରଣ
         ମ �୍ �ନ୍�ର୍ଣା ଓ ଦେକାଳାହ� ଏବଂ ଆଘା� ଏବଂ ମୃ�� ୟ୍ ମଧୟ୍ଦେର,      ଦେ�ାହନ ଖର୍ୀଷଟି୍ୟାନମାନଙ୍କ� ବ� ଝିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି ଦେ�, 

  ଦେ ମାଦେନ ଏକାକୀ ନୁହୁଁନ୍�ି,    ଈଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ�  �ରକ୍ଷା ଦେ
ଉଅଛନ୍�ି;  ମୃ�� ୟ୍ର� ନୁଦେହୁଁ,     ବରଂ ମୃ�� ୟ୍ 
ୱ୍ାରା ଦେ ମାନଙ୍କ�  �ରକ୍ଷା
କର�ଅଛନ୍�ି      । ଦେ�ଣ� �� ମର ଏହି ୧୪୪,   ୦୦୦ର ମ�
ର୍ାଙ୍କି� ଅଛ,ି      ୭ ଅଧୟ୍ାୟ ୨ ପ
ର� ଆରମଭ୍ ଦେହାଇଛ:ି  “     ପ�ଣି ମୁଁ� ଜଦେଣ 
ୂ�ଙ୍କ�

   ପବୂ4
ଗିର� ଉଠି ଆ ିବାର ଦେ
ଖିଲି,       ତାହାଙ୍କ ହ �୍ଦେର ଜୀବି� ଈଶୱ୍ରଙ୍କର ମ�
ର୍ା ଥଲିା,      ପୃଥିବୀ ଓ  ମ�
ର୍ର କ୍ଷ�ି କରିବା
          ନମିନ୍ଦେ� କ୍ଷମତା ପର୍ାପ�୍ ଦେ ହି ଚାରି 
ୂ�ଙ୍କ� ଦେ ଉଚଚ୍  ୱ୍ରଦେର ଡାକି କହଦିେଲ,    ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ

             
ା ମାନଙ୍କ କପା�ଦେର ମ�
ର୍ାଙ୍କ ଦେ
ବା ପ�4ୟ୍ନ୍� �� ମଦ୍େଭମାଦେନ ପୃଥିବୀ କିଅବା  ମ�
ର୍ କିଅବା ବୃକ୍ଷ ମହୂର କ୍ଷ�ି କର ନାହିଁ।
     ��ପ୍ଦେର ମ�
ର୍ାଙ୍କି� ଦେଲାକମାନଙ୍କର  ଂଖୟ୍ା ମୁଁ� ଶ�ଣିଲି,        ଇ ର୍ାଏଲ  ନ୍ତାନମାନଙ୍କ  ମ �୍ ବଂଶ ମଧୟ୍ର� ଏକ ଲକ୍ଷ
  ଚଉରା�ିଶ  ହ ର୍ (୧୪୪,୦୦୦)   ଦେଲାକ ମ�
ର୍ାଙ୍କି� ଦେହଦେଲ ’”।

       ଇ ର୍ାଏଲଦେର ୧୨ ଦେଗାଷଠ୍ୀ ଅଛନ୍�ି ଏବଂ ମଣଡ୍�ୀ ୧୨ X ୧୨,   ୦୦୦ କିମବ୍ା ୧୪୪,  ୦୦୦ ଅଦେଟ     । ଏବଂ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର�
     ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ପର୍କୃ�ଦେର �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର ଶିଷୟ୍ ଅଟନ୍�ି,    ଦେ ମାଦେନ ମ�
ର୍ାଙ୍କି� ଦେହବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି     । ଏବଂ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�

      ’  �� ଦେମ ଏକ ପ� �୍କ ମ�
ର୍ାଙ୍କି� କର ଦେ ଦେ�ଦେବଦେ� କ ଣ ହଏୁ?         �� ଦେମ ପର୍ଭ��ୱ୍ର ଏକ ଚିହ୍ନ ରଖ�ଅଛ ପ�ଣି �� ଦେମ ପ� �୍କର
  ବିଷୟବ �୍� କ�  �ରକ୍ଷା କର�ଅଛ             । ଦେ�ଣ� �� ମକ� ଓ ଦେମାଦେ� ମ�
ର୍ାଙ୍କି� କରା�ିବ ଆଉଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଉପଦେର ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ

          ପର୍ଭ��ୱ୍ର ଚିହ୍ନ ରହବି ପ�ଣି ଆମକ�  �ରକ୍ଷି� ରଖା�ିବ। ମୃ�� ୟ୍ର� ନରିାପ
 ନୁଦେହୁଁ,       ନଦେହଦେଲ ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟ ୨ ଏବଂ ୩
      ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ଭାବଦେର ଦେ�ଦେକୌଣ ି ଅଥ4 କଦେର ନାହିଁ        । ପାର
ୀଶକ� �ିବାଦେବଦେ� ଆମକ� ମୃ�� ୟ୍ ମାଧୟ୍ମଦେର  �ରକ୍ଷି� ରଖା�ାଏ।

’         ତା ପଦେର ୯ ପ
ର� ଆରମଭ୍ କରି �� ମର ଅନ୍�ିମ ବିଚାର ଅଛି  “    । ଏହାପଦେର ମୁଁ� 
ୃଷଟି୍ପା� କଲି,  ଆଉ ଦେ
ଖ, 
 ବ4ଜା�ୀୟ, ବ4ଦେଗାଷଠ୍ୀୟ, ଵ4ବଂଶୀୟ,             ବ4ଭାଷାବା
ୀ ଅଗଣୟ୍ ଏକ ମହା ଜନତା ଶ�କ୍� ବ �୍ର୍ ପରିହ�ି ଦେହାଇ ଓ ଖଜ�ରୀ

        ବାହଙ୍ୁଗା ହ �୍ଦେର ଧରି  ିଂହା ନ ଓ ଦେମଷଶାବକଙ୍କ  ମମ୍�ଖଦେର 
ଣଡ୍ାୟମାନ ଦେହାଇଅଛନ୍�ି      । ଦେ ମାଦେନ ଉଚଚ୍  ୱ୍ରଦେର
କହଅୁଛନ୍�ି, ‘       ପରି�ର୍ାଣ  ିଂହା ନାଦେପାବିଷଟ୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଈଶୱ୍ରଙ୍କର ଓ ଦେମଷଶାବକଙ୍କର କା�4ୟ୍!'   ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ

  ଦେ ହି ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ପଢ଼଼,    �� ଦେମ ବ� ଝିପାର କି ଦେ�,   ତାହା �� ଦେମ ଅଟ?   ଏହା ମୁଁ� ଅଦେଟ        । ଏହା  ମ �୍ ବଣ୍4ଣର ଦେଲାକମାନଙ୍କ  ହ�ି
 ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଏକ�ର୍,   ବ�  ମୟର,    ପର୍ଦେ�ୟ୍ଦେକ ବୟ୍କ୍�ି ଦେ� ୧୪୪,    ୦୦୦ ମଧୟ୍ଦେର ଅଛ,ି     ମ ଦ୍େ� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ �ୀଶ�

   ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କଠାଦେର ପର୍କୃ� ବିଶୱ୍ା ୀ ଅଟନ୍�ି            । �� ଦେମ ନଜିକ� ଏହଠିାଦେର ରଖିବାର ଅଛି ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ମପୃ୍କ୍� ଏବଂ
                  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ ଠାଦେର ରହବିାକ� �ାଉଅଛ� ଏବଂ ଏହି ଶ�କ୍� ବ �୍ର୍ ପରିହ�ି ଦେହବା। ଦେ�ପରି ରପୂକ ଜାରି ର�ଦେହ ଦେ ପରି ଅ�ି

            କମଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଖଜ�ରୀ ବାହଙ୍ୁଗା ହ �୍ଦେର ଧରିବା। ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଉଚଚ୍  ୱ୍ରଦେର କହବିାକ� �ାଉଅଛ� , “ପରି�ର୍ାଣ!”  
   ଏହା ପର୍କୃ�ଦେର ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଅଦେଟ,   ତାହା  ଂକ୍ଷିପ�୍ ନୁଦେହୁଁ,   ପୃଥିବୀ ଉପଦେର �ିନ-ି   ଦେ ଦେକଣଡ୍ର 
�ଃଖଦେଭାଗର ଅବଧି,  ମା�ର୍

  ବ�୍4�ମାନ �ାହା ଦେହଉଛ:ି “        ପରି�ର୍ାଣ  ିଂହା ନାଦେପାବିଷଟ୍ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଈଶୱ୍ରଙ୍କର ଓ ଦେମଷଶାବକଙ୍କର କା�4୍ୟ ଅଦେଟ  ।
    ପ�ଣି  ମ �୍ 
ୂ�  ିଂହା ନ,       ପର୍ାଚୀନବଗ4 ଓ ଚାରି ପର୍ାଣୀଙ୍କ ଚ�� 
୍4
ଗିଦେର ଉଭା ଦେହାଇଅଛନ୍�ି,    ଆଉ  ିଂହା ନ  ମମ୍�ଖଦେର ଉବ� ଡ଼

    ଦେହାଇପଡି଼ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପର୍ଣାମ କରି କହଅୁଛନ୍�ି, ‘ ’ ଆଦେମନ୍ [         ଆଦେମନ୍  ମହୂ  ହ�ି ଦେମାର ଉପଦେ
ଶ ମହୂକ� ବାଧା ଦେ
ବା ନମିନ୍ଦେ�
    �� ମର ବାଇବଲ  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ଆଦେ
ଶ ଅଛି        । ଏହା କର �ାହା  ବ� �� ଦେମ କରିବାକ� ଚୁଁାହ] ପର୍ଶଂ ା,ଦେଗୌରବ, ଜ୍ଞାନ, ଧନ୍ୟବା
, 
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 ମଭ୍ର୍ମ,       ପରାକ୍ରମ ଓ ଶକ୍�ି ��ଦେଗ ��ଦେଗ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ପରଦେମଶଵ୍ରଙ୍କର, ଆଦେମନ୍      । ତାହାହିଁ �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
     ୱ୍ଗ4ଦେର ଉଚଚ୍  ୱ୍ରଦେର କହବିାକ� �ାଉଅଛ� ।

“      ପ�ଣି ପର୍ାଚୀନମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଜଦେଣ ଦେମାଦେ� [  ଅଥ4ା�୍ ଦେ�ାହନ]    ମଦ୍େବାଧନ କରି ପଚାରିଦେଲ, “     ଏହି ଦେଲାକମାଦେନ କିଏ ଦେବାଲି
 �� ଦେମ ଭାବ�ଅଛ?       ଶ�କ୍� ବ �୍ର୍ ପରିହ�ି ଏହି ଦେଲାକମାଦେନ କିଏ?    ଓ ଦେ ମାଦେନ ଦେକଉୁଁଠାର� ଆ ିଅଛନ୍�ି?"   ଦେ�ାହନ ପର୍ାଚୀନକ�

କହଦିେଲ   “   । ଆପଣହିଁ ତାହା ଜାଣନ୍�ି।" (  ଅନ୍ୟ ଅଥ4ଦେର,    ଦେମାର ଅ ପ୍ଷଟ୍ ଧାରଣା ନାହିଁ।)    ପ�ଣି ପର୍ାଚୀନ ଦେ�ାହନଙ୍କ� କହଦିେଲ: 
‘     ଏମାଦେନ ମହା କ୍ଦେ�ଶର� ବାହାରି ଆ ିଅଛନ୍�ି          । ଓ ଦେମଷଶାବକଙ୍କ ରକ୍�ଦେର ଆପଣା ଆପଣା ବ �୍ର୍ ଦେଧାଇ ଶ�କ୍�ବଣ୍4ଣ

”                  କରିଅଛନ୍�ି। ଏହା ଏକ ରକ୍� ନମିଜଜି୍� ବ �୍ର୍ର� ଦେଧୌ� ଦେହାଇ ଶ�କ୍� ବ �୍ର୍ଦେର ପରିଣ� ଦେହବାର ଏକମା�ର୍  ମୟ ଅଦେଟ।

“ଦେ ଥିପାଇୁଁ,  ଦେ ମାଦେନ [ଆମଦ୍େଭମାଦେନ]         ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ିଂହା ନ  ମମ୍�ଖଦେର ଥାଇ 
ବିାରା�ର୍ ତାହାଙ୍କର ଉପା ନା
[ଆମଦ୍େଭମାଦେନ] କରନ୍�ି,     ପ�ଣି  ିଂହା ନାଦେପାବିଷଟ୍ ବୟ୍କ୍�ି ଦେ ମାନଙ୍କର [ଆମଭ୍ମାନଙ୍କର]  ଆଶର୍ୟ ବ୍ରପୂ ଦେହଦେବ  ।

 ଦେ ମାନଙ୍କର [ଆମଦ୍େଭମାନଙ୍କର]       ଆଉ ଦେକଦେବଦେହୁଁ କ୍ଷ�ଧା କି �ୃଷା ଦେହବ ନାହିଁ,      ପ�ଣି  �ୂ4୍ୟ କିଅବା ଦେକୌଣ ି ଉ�ତ୍ାପ
   ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଆଘା� କରିବ ନାହିଁ,    କାରଣ  ିଂହା ନମଧୟ୍ ଥ୍ି� ଦେମଷଶାବକ [ଆମର]     ଦେମଷପା�କ ଦେହଦେବ ଓ ଜୀବନ
ାୟକ

  ନଝି4ର ନକିଟକ� [ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ�] କଢ଼଼ାଇଦେନଦେବ,       ପ�ଣି ଈଶୱ୍ର ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷ�ର�  ମ �୍ ଦେଲା�କ ଦେପାଛଦିେ
ଦେବ  ”।

   ଦେ ଥିନମିନ୍ଦେ� ଈଶୱ୍ରତା��୍ୱି୍କ ଶବ
୍ ଅଛ,ି  “ଏହା ଆଦେମନ୍"  ଦେବାଲି ଡକା�ାଏ,   କିମବ୍ା  ଵ୍ଦେ
ଶୀୟ ଭାଷାଦେର, “ବାଃ!"

 ଦେ ଠାଦେର ୧୪୪,୦୦୦,       ମ �୍ ବିଶୱ୍ା ୀମାନଙ୍କ  ମ�
ାୟ  ଂଖ୍ୟା ମ�
ର୍ାଙ୍କି� ଦେହାଇଅଛି     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  �ରକ୍ଷି� ପ�ଣି
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  �ରକ୍ଷି� ଥିବାର�,     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ତାଡନା  ହବିାକ�  କ୍ଷମ ଅଟ�      । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜୟ କରିବାକ�  କ୍ଷମ ଅଟ� ; 
        ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଏପରିକି ମୃ�� ୟ୍ ପ�4ୟ୍ନ୍� ମଧୟ୍ ବିଶୱ୍ �୍ ଦେହବାକ�  କ୍ଷମ ଅଟ�     ’। ଏବଂ ଆମର ପ�ର କ୍ାର କ ଣ?  ଆମର

     ପ�ର କ୍ାର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର ବା କରିବା ଅଦେଟ        । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ିଂହା ନର  ମମ୍�ଖୀନ ଦେହବା;  ଆମଭ୍ର
               ଆଉ କ୍ଷ�ଧା ଓ �ୃଷା ଦେହବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେମଷଶାବକ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ରହଦିେବ ଏବଂ ଦେ ଆମର ଦେମଷପା�କ ଦେହଦେବ;  ଏବଂ ଦେ 

  ଆମଭ୍ର ଈଶୱ୍ର ଦେହଦେବ,   ଦେମାର ର�ମାଲ ନୁଦେହୁଁ,   ଦେମା  �୍ର୍ୀ ନୁଦେହୁଁ,   ଦେମାର ପିତାମାତା ନୁଦେହୁଁ,     ଈଶୱ୍ର ଦେମା ଚକ୍ଷ�ର� ପର୍ଦେ�ୟ୍କ
  ଅଶର୍�ଜ� ଦେପାଛି ଦେ
ଦେବ।

                  ଏପରି ଦେକୌଣ ି ବିଷୟ ଅଛି କି �ାହା ଏହି ଜଗ�କ� ଦେ
ବାକ� ପଡିବ �ାହା �ିବା ପାଇୁଁ  ଂକୀଣ୍4ଣ ମାଗ4ର ଅନ୍ୟ ପାଶ୍4ୱଦେର ଆମକ�
         ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଥିବାଠାର� ଅଧିକ ଆନନ୍

ାୟକ ଓ ଅଧିକ  ନ୍ଦେତାଷଜନକ କଣ ଅଛି     । କିଛି ଅଛି କି?

        ମୁଁ� ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟ ଉପଦେର ଡକ୍ଟର ଷଦ୍େଟନଙ୍କଠାର� ଏକ ବକ୍�ୃତା ଶ�ଣ�ଥିଲି        । ଦେ ଥିଦେର ଦେ ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ିଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଏକ
 କାହାଣୀ କହଥିିଦେଲ,    ତାହାଙ୍କ ନାମ କ�ମାରୀ ଓଲଦେ ନ୍,           ଦେ ବାପଟି୍ଷଟ୍୍  ାଧାରଣ  ମମି୍�ନୀଦେର ବହୁ ବଷ4 ଧରି ବିଦେ
ଶୀ ମିଶନର

 ମ�ଖୟ୍ ଥିଦେଲ           ’      । ୧୯୯୦ 
ଶକ ପବୂ4ଦେର ଏହା ଦେଫରି ଆ ିଥିଲା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଓଲଦେ ନ୍ କ ଣ ଦେହଉଥିଲା ତାହା ଦେ
ଖିବାକ� ଇଥଓିପିଆକ�
            �ାଇଥିଦେଲ। ଆଉ ଦେ ଠାର� ଦେଫରିଆ ି ଡକ୍ଟର ଷଦ୍େଟନ୍  ହ କଥାବା�୍4ତା କର�ଥିଦେଲ ଆଉ ଦେ କହଦିେଲ, “ବବ,୍  ଇଥିଓପିଆର

      ’   ବାଇବଲ ମଧୟ୍ର� 
�ଇଟି ପରି୍ୟ ପ� �୍କ କ ଣ ଦେବାଲି ଭାବ�ଛ?  “      ବବ୍ ଅ�ପ୍ ଟିଦେକ ଚିନ୍ତା କରି କହଦିେଲ, “ହୁଁ,   ଦେ ମାଦେନ ନଶିଚି୍�
    ଭାବଦେର �ୀଶ�ଙ୍କ ବିଷୟଦେର ଜାଣିବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି,    ଦେ�ଣ�  � ମାଚାର ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ,   ମଭ୍ବ�ଃ ଦେ�ାହନ     । ଅବଶୟ୍  ମ ଦ୍େ� ଏକ
    ଉ��୍ମ ପ
ଧ୍�ିଗ� ଈଶୱ୍ର���୍ୱ୍ ପାଇବାକ� ଚାହୁଁାନ୍�ି,      ଦେ�ଣ� ମୁଁ� ଦେରାମୀୟ ଅନୁମାନ କଲି     । ଦେ�ଣ� ନଶିଚି୍� ଭାବଦେର

     ତାଡ଼ନାପର୍ାପ�୍ ଖର୍ୀଷଟି୍ୟାନମାନଙ୍କ ବିଷୟଦେର 
�ଇଟି ପରି୍ୟ ପ� �୍କ, (       କାରଣ ଦେ ମାଦେନ ଦେ ହି  ମୟଦେର  ାମୟ୍ବା
 ଅଧୀନଦେର
ଥିଦେଲ)    ଦେ�ାହନ ଓ ଦେରାମୀୟ ଦେହବ ”        । ଡକ୍ଟର ଓଲଦେ ନ୍ ତାହଙ୍କ ଆଡକ� ଦେ
ଖି ମ �୍କ ହଲାଇ କହଥିିଦେଲ, “   ଏପରିକି ନକିଟବ�୍4�ୀ
ନୁଦେହୁଁ।" “ଆଚଛ୍ା,  ’  ଦେ  ବ� କ ଣ ଅଦେଟ?” “      ଦେ  ବ� 
ାନଦିେୟଲ ଏବଂ ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟ ଅଦେଟ।"   କାରଣ ଇଥିଓପିଆଦେର

    ତାଡ଼ନପର୍ାପ�୍ ମଣଡ୍�ୀ ଜାଣିବାକ� ଚାହୁଁ�ଥିଲା ଦେ�,  ଉ
ଦ୍େ
ଶୟ୍ ଥଲିା;   ଏହାର ଅଥ4 ଥିଲା;   ଏହାର ଗ�ର��ୱ୍ ଥିଲା;   ଭୟଙ୍କର ଅବଣ୍4ଣି�
    ତାଡନା ମଧୟ୍ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କଠାର� ଶକ୍�ି ଥିଲା     । ଦେ ମାଦେନ ଜାଣିବାକ� ଚାହିଁଥିଦେଲ ଦେ�,      ଦେ ଠାଦେର ଲାଗି ରହବିାକ� ଓ ବିଶୱ୍ �୍ ଦେହବାର

  ଏକ କାରଣ ଥଲିା            । ପ�ଣି ପର୍କାଶି� ପ� �୍କ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଅକଥନୀୟ ଆନନ୍
 ଦେ
ଖାଇଲା �ାହା ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଜୟ କରିଅଛନ୍�ି, 
        ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ମୃ�� ୟ୍ ପ�4ୟ୍ନ୍� ବିଶୱ୍ �୍ ଦେ ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ� ତାହା ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଅଛି      । ମୁଁ�  ନ୍ଦେ
ହ କର�ଛି ଦେ�,  ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ�
      ଆଦେମରିକୀୟ ମଣଡ୍�ୀ ଦେଶଷଦେର ତାଡନାପର୍ାପ�୍ ଦେହବାକ� ଲାଦେଗ,           �ଥୟ୍ ଫ
4 ଓ ��କ୍�ି ଏବଂ ଦେ ହି  ମ �୍ ବିଷୟ �ାହା 
ଵ୍�ିୀୟ

    ଥ୍ାନ  ବ� 
ୂର କରିବ    ’   । ଏବଂ କ ଣ ଗ�ର��ୱ୍ପଣୂ୍4ଣ ଦେହବ,  ’    ତାଡ଼ନା କ ଣ ଏହାର ମଲ୍ୂୟ ଅଦେଟ?    ଈଶୱ୍ର ଏଥିଦେର ଅଛନ୍�ି କି?  ଦେ 
   ଦେମାଦେ� ରକ୍ଷା କରିଦେବ କି?   ଏବଂ 
ନିର ଦେଶଷଦେର,     ଏହା ମଲ୍ୂୟବାନ ଅଦେଟ କି?     ଏବଂ ଆମ  ମ �୍ଙ୍କର ଉ��୍ର ଦେହଉଛ:ି  “ହୁଁ  ।

”ହୁଁ।

  ବ�୍4�ମାନ ଦେ ମାନଙ୍କ ନମିନ୍ଦେ�,       ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ �� ମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟ  ହ�ି ପରିଚି�,      �� ଦେମ ଜାଣ ଦେ� ମୁଁ�
    ପବୂ4ର� କିଛି ବୟ୍ାଖୟ୍ାମ�ୂକ ପ
ବୀ ଦେନଇ ାରିଅଛି           । ମୁଁ� ଆହରିୁ ଅଧିକ ବୟ୍ାଖୟ୍ାମ�ୂକ ପ
ବୀ ଦେନଇଆରମଭ୍ କରିବାକ� �ାଉଅଛି
                କାରଣ ୮ ଅଧୟ୍ାୟଦେର �� ଦେମ କିପରି ଭାବଦେର ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟକ� ଏକ ପଣୂ୍4ଣ ରଦୂେପ ଦେ
ଖନ୍�ି ତାହା ପର୍କୃ�ଦେର ପର୍ଭାବି�
  ଦେହବାକ� ଆରମଭ୍ କଦେର;                ଏବଂ ଦେଖାଲାଦେଖାଲି ଭାଦେବ �
ି ମୁଁ� ଏହା ଉପଦେର ଠକ୍ି କିମବ୍ା ଭ�ଲ୍ କଦେର ଦେ�ଦେବ ଏହାର ଦେକୌଣ ି ଫରକ

 ପଦ଼େଡ ନାହିଁ                  । ଏହା ଦେମା ପାଇୁଁ ଅପର୍ା ଙ୍ଗିକ ଅଦେଟ। କିନ୍�� ମୁଁ� ଭାବ�ଛି ୮ ଅଧୟ୍ାୟଦେର �ାହା ଘଦେଟ ତାହା ଦେହଉଛି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
       ’        ଚକ୍ରଗ�ଡିକର ଏକ କ୍ରମଦେର ପର୍ଦେବଶ କର�। ମୁଁ� ଭାବ�ଛି କ ଣ ଘଦେଟ ଦେ ଠାଦେର 
�ଇଟି ଚକ୍ର ଅଛି କିମବ୍ା ଦେବାଧହଏୁ,   �
ି �� ଦେମ

   ଜଦେଣ ଅଣ  ହ ର୍ ବଷ4ବା
ୀ,         �ିଦେନାଟି ଚକ୍ର ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଦେ�ାହନ ଆମକ�  ମାନ କଥା କହନ୍�ି      । ଦେ  ମାନ ବିଷୟ କହନ୍�ି,  କିନ୍��
   ଦେ ବନ୍ଧନକ� ଶକ୍� କର�ଅଛନ୍�ି,         ଚକ୍ରଗ�ଡି଼କ ଦେଛାଟ ଦେହବାକ� ଲାଗ�ଅଛି ଏବଂ ଦେ ଗ�ଡି଼କ ଖରାପ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ,ି   କିନ୍�� ଏହା
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  ବାରମବ୍ାର  ମାନ କଥା        । ଦେ�ଣ� �� ମର  ପ�୍ �ୂରୀର ଏକ ଚକ୍ର ଅଛ,ି        କାରଣ ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �� ଦେମ  ପ�୍ମ ମ�
ର୍ା ଭାଙ୍ଗିବ �� ଦେମ
                 ାଦେତାଟି �ୂରୀ ପାଇବ ଏବଂ �� ଦେମ ମ�
ର୍ାଙ୍କି� ଥିବା  ମାନ ଦେମୌ�ିକ ବା�୍4ତା  ହ�ି  ପ�୍ �ୂରୀର ବା�୍4ତା ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ �ାଅ   ।

’                  ତା ପଦେର ଅଧିକ  ଚୂନା ଅଛି ଏବଂ �� ମର ଢ଼ଳା�ାଇଥିବା  ପ�୍ ପା�ର୍ର ଆଉ ଏକ ଚକ୍ର ଅଛି ଆଉ ଦେ ହି  ାଦେତାଟି ପା�ର୍ଦେର �� ମର
    ମାନ ଦେମୌ�ିକ ବା�୍4ତା ଅଛ।ି

      ତାହା ଆମକ� ୧୯ ଅଧୟ୍ାୟକ� ଆଣିଥାଏ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ,  ଦେମା ବୟ୍ାଖୟ୍ାଦେର,      ପ�ଣି ଥଦେର ଅନ୍�ିମ ବିଚାର ବିଷୟଦେର
 କଥାବା�୍4ତା କର�        । ୧୯ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଦେ�ାହନ ଆନନ୍
 
ୱ୍ାରା ଆରମଭ୍ କରନ୍�ି;   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନ୍ୟାୟଦେର ଆନନ୍
   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ

   ଅନ୍ୟ 
ନି କହଥିିଲୁ ଦେ�,     ଜୀବନର ଏକ ଦେମୌ�ିକ ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛ,ି “  ’     ଈଶୱ୍ର କ ଣ  ବ� ଦେବଦେ� ମଙ୍ଗ�ମୟ ଅଟନ୍�ି କି?”  ଏବଂ
          ମନ୍
ତାର ଉପ ଥ୍ି�ି ଏବଂ �ନ୍�ର୍ଣାର ଉପ ଥ୍ି�ି ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନ୍ୟାୟକ� ପର୍ଶନ୍କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ କଦେର କି     । ଦେ�ଣ� ୧୯
          “       ଅଧୟ୍ାୟ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନ୍ୟାୟଦେର ଆନନ୍
ର ଏକ ନଶିଚି୍�ତା  ହ�ି ଆରମଭ୍ କଦେର। ଏଥିଉ�ତ୍ାଦେର ମୁଁ�  ୱ୍ଗ4ଦେର ମହା ଜନତାର

     ଶବ
୍ ପରି ଦେଗାଟିଏ ମହା ଶବ
୍ ଶ�ଣିଲି,ହାଲ୍ଲିଲୟୂା;! ପରି�ର୍ାଣ,     ଦେଗୌରବ ଓ ପରାକ୍ରମ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ଈଶୱ୍ରଙ୍କର,  କାରଣ
    ତାହାଙ୍କ ବିଚାର  �ୟ୍ ଓ ନ୍ୟା�ୟ୍ ”       । ପ�ଣି ଦେ କହବିାକ� ଜାରି ରଖନ୍�ି ଦେ�,     ଈଶୱ୍ର ମହା ଦେବଶୟ୍ାକ� ବିଚାର କରିଅଛନ୍�ି, 

   ପ� �୍କଦେର ପବୂ4ଦେର ଏକ ଚରି�ର୍।

           ଦେ�ାହନ ଆଗକ� ବଢ଼଼ନ୍�ି ଓ �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� କିପରି ବିଶଵ୍ ଥ୍ ଦେ ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କରନ୍�ି,    ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ �ୀଶ� ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କର
 ଶିଷୟ୍ ଅଟ� ,       ଦେ ମାଦେନ ବିବାହ ଦେଭାଜ ନମିନ୍ଦେ� ପର୍ �୍� � ଦେହବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି;     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେମଷଶାବକଙ୍କ� ବିବାହ କରିବାକ�

�ାଉଅଛ� ; ଦେ�,    �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ� (    ପ�ର�ଷ ଏବଂ  �୍ର୍ୀ  ମାନ)  ଖର୍ୀଷଟ୍ଙ୍କ କନ୍ୟା,   ଦେମଷଶାବକଙ୍କ କନ୍ୟା ଅଟ�   । ଏବଂ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
               ତାହାଙ୍କ  ହ�ି ବିବାହ କରିବାକ� �ାଉଅଛ� ଏବଂ ଦେ ଠାଦେର ତାପର ମାପକ ବିନା ଓ ଅବିଶୱ୍ା ନୀୟ  ୱ୍ା
ର ଦେଭାଜ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛ।ି

  ଏକ ମହା ଦେଭାଜ।

’         ତା ପଦେର ଜଦେଣ ଆଦେରାହୀ �ିଏ ଦେଗାଟିଏ ଶଦ୍େଵ�ବଣ୍4ଣ ଅଶୱ୍ ଉପଦେର ଆ ନ୍�ି,      ତାହାଙ୍କ ମ�ଖର� �ୀକ୍ଷମ୍ ଖଡଗ୍ ନଗି4� ହଏୁ   । ଦେ 
    ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପର୍ଭ�ମାନଙ୍କର ପର୍ଭ�;   ଦେ �ୀଶ� ଅଟନ୍�ି          । ଦେ ଦେ ହି ପଶ�କ� ବିନାଶ କରନ୍�ି। ଦେ ଭଣଡ୍ ଭାବବା
ୀଙ୍କ�, 

  
�ଷଟ୍ା�ମ୍ାକ� ବିନାଶ କରନ୍�ି,         ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ମଣଡ୍�ୀକ� ତାଡନା ଦେ
ଇଅଛନ୍�ି ପ�ଣି ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ� ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଅଛନ୍�ି,  ଅଗ୍ନମିୟ
  ହ୍ର
କ� ନକ୍ିଦେଷପ କରନ୍�ି             । କାହାଣୀ ଜାରି ରଦେହ ଓ ପରିଦେଶଷଦେର ଶୟତାନକ� ବିନାଶ କରା�ାଏ। ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟ ୨୦:୧୦: “ଦେ�ଉୁଁ
    
ଆିବ� ଦେ ମାନଙ୍କ� ଭର୍ାନ୍� କରିଥିଲା,       ତାହାକ� ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକମୟ ହ୍ର
ଦେର ନକ୍ିଦେଷପ କରାଗଲା,     ଦେ ଠାଦେର ଦେ ହି ପଶ� ଓ

   ଭଣଡ୍ ଭାବବା
ୀ ମଧୟ୍ ଅଛନ୍�ି;         ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ 
ନିରା�ର୍ ��ଦେଗ ��ଦେଗ �ନ୍�ର୍ଣା ଦେଭାଗ କରିଦେବ ”।

         ��ପ୍ଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ୧୨ ପ
ଦେର ବୃହ� ଶଦ୍େଵ�  ିଂହା ନ ବିଚାର ବିଷୟଦେର ପଢ଼� :  “    ପ� �୍କମାନଙ୍କଦେର ଲିଖି� ବିଷୟ
ପର୍ମାଦେଣ,       ମୃ�ମାଦେନ ଆପଣା ଆପଣା କମ4ାନୁ ାଦେର ବିଚାରି� ଦେହଦେଲ ”    ’   । ଅନ୍�ିମ ବିଚାର। ତା ପଦେର ୧୪ ପ
:  “    ��ପ୍ଦେର ମୃ�� ୟ୍ ଓ

   ପାତା�କ� ଅଗ୍ନମିୟ ହ୍ର
ଦେର ପକାଗଲା      । ଏହି ମୃ�� ୟ୍ ଅଥ4ା�୍ ଅଗ୍ନମିୟ ହ୍ର
,   
ୱି୍�ୀୟ ମୃ�� ୟ୍ ”    । 
ୱି୍�ୀୟ ମୃ�� ୟ୍ �ାହାକ�
  ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଜୟ କରିଅଛ� ,    ତାହା ଅଧୀନ ଦେହବ ନାହିଁ   “        । �ାହାର ନାମ ଜୀବନ ପ� �୍କଦେର ଦେଲଖାଦେହାଇଥିବାର ଦେ
ଖା ନ ଗଲା,  ତାହାକ�

  ଅଗ୍ନମିୟ ହ୍ର
ଦେର ପକାଗଲା।"          ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଏହି ଜୀବନଦେର �� ମକ� ବିଦେରାଧ କରନ୍�ି ଏବଂ ଦେ ହି ପର୍କାଦେର ମରନ୍�ି,  ଦେ ମାନଙ୍କ�
    ଅଗ୍ନମିୟ ହ୍ର
ଦେର ନକ୍ିଦେଷପ କରା�ିବ        । ଦେ�ଦେ�ଦେବଦେ� �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ  � ମାଚାର ଦେ ମାନକ� ପର୍ଚାର କରାଗଲା, ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ

     �� ମକ� ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ� ପର୍�� ୟ୍��୍ର କଦେଲ ନାହିଁ,     ଦେ ମାନଙ୍କ� ଅଗ୍ନମିୟ ହ୍ର
ଦେର ନକ୍ିଦେଷପ କରା�ିବ    । ଦେ�ଉୁଁମାନଙ୍କ  ହ�ି
      � ମାଚାର ଦେକଦେବବି ବି�ରଣ କରା�ାଇ ନ ଥିଲା,  �� ମର ପର୍�ିବା ୀ,   ବାଙ୍ଗଲାଦେ
ଶଦେର ରହଥୁିବା ଦେଲାକ,   ଦେ ହି ଦେଲାକମାନଙ୍କ�

     ମଧୟ୍ ଅଗ୍ନମିୟ ହ୍ର
ଦେର ନକ୍ିଦେଷପ କରା�ିବ।

         ଏହି ଉ
ଧୃ୍ତାଂଶ ବା �୍ବଦେର �� ମକ� ପର୍ଶନ୍ ପଚାରିବାଦେର  ାହା�ୟ୍ କଦେର, “      ବା �୍ବଦେର ଆପଣ ନକ4ଦେର ବିଶୱ୍ା କରନ୍�ି କି?” 
           ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପର୍�ିଵା ୀଙ୍କ  ହ�ି  � ମାଚାର ବାଣଟି୍ବାକ� ଦେକୌଣ ି କାରଣ ନମିନ୍ଦେ� ଏଦେ� କଠନି ହଏୁ,     �
ି ଦେକହି ତାହା ନ

କରନ୍�ି,            ଦେ�ଦେବ ଦେ ଅଗ୍ନମିୟ ହ୍ର
ଦେର ନକ୍ିଦେଷପ ଦେହବାକ� �ାଉଅଛି ଓ ଦେ ଠାଦେର ଚିର
ନି ଜ�ିବାକ� �ାଉଅଛ।ି

   ତାହା ଅନ୍�ିମ ବିଚାର ଅଦେଟ               । ଏହା ଏକ ଆ�ଙ୍କଜନକ ବିଷୟ ଅଦେଟ। କିନ୍�� ��ପ୍ଦେର ୨୧ ଓ ୨୨ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ
   ’     ଦେଶଷଦେର ଜଦେଣ ବୟ୍କ୍�ି କ ଣ କହନ୍�ି ତାହା ଦେ
ଖିବାକ� ପାଉ, “  ’   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ ଣ ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଅଛ� ?  ’   ଆପଣ କ ଣ ଅଦେପକ୍ଷା

କର�ଅଛନ୍�ି?”               ପିଲାମାଦେନ ମହାବି
ୟ୍ା�ୟର�  ନ୍ା�କ ହା ଲ କରି ଏକ  �ନ୍
ର ଖ୍ରୀଷଟି୍ୟାନ ପ�ଅ କିମବ୍ା ଝିଅକ� ବିବାହ କରିବାକ�
  ଅଦେପକ୍ଷା କରିଅଛନ୍�ି କି?      ପରବ�୍4�ୀ ଉଠାଇବା ନମିନ୍ଦେ� ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଅଛନ୍�ି କି?     ଅବ ର ପାଇୁଁ ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଅଛନ୍�ି କି? 

 ’   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ କ ଣ ଅଦେପକ୍ଷା କର�ଅଛ� ? ଠକ୍ି,            ’  ୨୧ ଓ ୨୨ ଅଧୟ୍ାୟ ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ� ଠକ୍ି ଭାବଦେର କଦେହ ଆମଭ୍ମାଦେନ କ ଣ
 ଅଦେପକ୍ଷା କରିଅଛ� ।

                 ଏହା ଏଠାଦେର ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟର ଧୱ୍ଂ ପ�ଣି ନୂ�ନ ଆକାଶମଣଡ୍� ଓ ନୂ�ନ ପୃଥିବୀର  ଷୃଟି୍  ହ�ି ୨୧ ଅଧୟ୍ାୟଦେର ଆରମଭ୍
ହଏୁ   । ୧ ପ
: “         ପଦେର ମୁଁ� ଏକ ନୂ�ନ ଆକାଶମଣଡ୍� ଓ ନୂ�ନ ପୃଥିବୀ ଦେ
ଖିଲି,       କାରଣ ପର୍ଥମ ଆକାଶମଣଡ୍� ଓ ପର୍ଥମ ପୃଥିବୀ
ଦେଲାପପାଇଥିଲା,     ପ�ଣି  ମ�
ର୍ ଆଉ ନ ଥିଲା  । [    ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ବିଷୟ ଧୱ୍ଂ କରା�ାଉଅଛ;ି  �� ମର ଘର,  �� ମର କାର୍,   �� ମର ବୟ୍ାଙ୍କ
ଖାତା,  �� ମର ପର୍ଭାବ,   �� ମର ଦେବାଧ ଶକ୍�ି            ।  ବ� ଲୁପ�୍ କରା�ିବ। ଏହା ଅଗ୍ନଶିିଖାଦେର ଉପରକ� �ାଉଅଛ।ି ଆଉ ଦେକୌଣ ି ଅଥ4ଦେର

  ଅଗ୍ନି ବୀମା ନାହିଁ।]    ପ�ଣି ମୁଁ� ପବି�ର୍ ନଗରୀ,           ଅଥ4ା�୍ ନୂ�ନ �ିର�ଶାଲମକ� ବର ନମିନ୍ଦେ�  ଜଜି୍ତା କନ୍ୟାର  
ୃଶ ପର୍ �୍� ତା ଦେହାଇ
      ୱ୍ଗ4ର� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟର� ଅବ�ରଣ କରିବାର ଦେ
ଖିଲି   । [     ତାହା �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଅଟ�     । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ବିବାହ କରିବାକ� �ାଉଅଛ� ।] 

         ଆଉମୁଁ�  ିଂହା ନ ମଧୟ୍ର� ଦେଗାଟିଏ ମହା ଶବ
୍ ଏହା କହବିାର ଶ�ଣିଲି, ‘ଦେ
ଖ,    ମନୁଷୟ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ଦେର ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ବା  ଥ୍ାନ
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ଅଛ,ି      ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ  ହ�ି ବା କରିଦେବ,     ଆଉ ଦେ ମାଦେନ ତାହାଙ୍କ ଦେଲାକ ଦେହଦେବ,      ପ�ଣି ଈଶୱ୍ର  ଵ୍ଂୟ ଦେ ମାନଙ୍କ  ଙ୍ଗଦେର
ରହଦିେବ ’”    । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଉ
ୟ୍ାନକ� ଦେଫରି �ାଇଅଛ� ,   ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ନୁଦେହୁଁ କି?     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେ�ଉୁଁ  ଥ୍ାନର ଦେ ହ ିଥ୍ାନକ�

 ଦେଫରି �ାଇଅଛ�        । ଦେ ଦେ ମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷ�ର�  ମ �୍ ଅଶର୍�ଜ� ଦେପାଛଦିେ
ଦେବ,    ମୃ�� ୟ୍ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ,     ଦେଶାକ କି କ୍ରନ୍
ନ କି
   ବୟ୍ଥା ଆଉ ଦେହବ ନାହିଁ,    କାରଣ ପବୂ4 ବିଷୟ ବ� ଦେଲାପପାଇଅଛି ”       । ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଓ ୨  ଫ� କରା�ାଉଅଛ।ି ପିତା-  ପ��ର୍  ଂପକ4ଦେର

     ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆମର  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର ବା କର�ଅଛ�      ।  ମ �୍ �ନ୍�ର୍ଣା ଦେଲାପ ଦେହବ,   ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିର
      ବ୍ଗ4ୀୟ ଆନନ୍
  ହ�ି ପ�ନଃ ଥ୍ାପି� ଦେହବ।

            କିନ୍�� ଆପଣ ଜାଣନ୍�ି ଦେ ହି ନୂ�ନ ଆକାଶମଣଡ୍� ଓ ନୂ�ନ ପୃଥିବୀଦେର କିଏ ବା କରିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି?  ୭ ପ
: “    ଦେ� ଜୟ କଦେର
[    ଦେ� ଦେଶଷ ପ�4ୟ୍ନ୍� ବିଶୱ୍ �୍],      ଦେ ଏହି  ମ �୍ର ଅଧିକାରୀ ଦେହବ [ଅଥ4ା�]୍    ଆମଦ୍େଭ ତାହାର ଈଶୱ୍ର ଦେହବ� ,    ପ�ଣି ଦେ ଆମଭ୍ର

 ପ��ର୍ ଦେହବ ”।

            ଦେ�ାହନ ଜାରି ରଖନ୍�ି ଏବଂ ଏହି ନୂ�ନ �ିର�ଶାଲମର ଅବ�ରଣ କରିବା ବିଷୟଦେର କଥାବା�୍4ତା କର�ଅଛନ୍�ି    । ୨୨ ପ
:  “   ମୁଁ� ଦେ ହି
     ନଗରୀଦେର ଦେକୌଣ ି ମନ୍
ରି ଦେ
ଖିଲି ନାହିଁ (  ନୂ�ନ �ିର�ଶାଲମ)  କାରଣ ପର୍ଭ�,       ବ4ଶକ୍�ିମାନ ଈଶୱ୍ର ଓ ଦେମଷଶାବକ ଦେ ଥିର

  ମନ୍
ରି  ଵ୍ରପୂ ଅଟନ୍�ି           । ଆଦେଲାକ ନମିନ୍ଦେ� ଦେ ହି ନଗରୀର  �ୂ4୍ୟ କି ଚନ୍
ର୍ର ପର୍ଦେୟାଜନ ନାହିଁ,    କାରଣ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେଗୌରବ
      ତାହାକ� ଆଦେଲାକି� କଦେର ଓ ଦେମଷଶାବକ ଦେ ଥିର ପର୍
ୀପ ୱ୍ରପୂ ”        । ପ�ଣି ଦେଶଷଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ��କ� �ାଉ ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଏ
ନ

        ଉ
ୟ୍ାନର ରପୂକ�ପ୍ ୨୨ ଅଧୟ୍ାୟ ମଧୟ୍ଦେ
ଇ ଅଧିକ  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ଆ ିଥାଏ।

“        ପଦେର ଦେ ଦେମାଦେ� ଜୀବନ
ାୟକ ଜ�ର ଦେଗାଟିଏ ନ
ୀ ଦେ
ଖାଇଦେଲ,     ତାହା  ଫ୍ଟିକ  
ୃଶ ଉଜଜ୍ୱ୍�,    ପ�ଣି ଈଶୱ୍ର ଓ
         ଦେମଷଶାବକଙ୍କ  ିଂହା ନର� ନଗି4� ଦେହାଇ ନଗରର ପଥ ମଧୟ୍ ଦେ
ଇ ପର୍ବାହ�ି [       ଏହା  ିଂହା ନ ଠକ୍ି ��ୁ ପର୍ବାହ�ି ଦେହବାକ�

�ାଉଅଛ]ି ଦେହଉଅଛି ”              “     ।  ପ୍ଷଟ୍ ଭାବଦେର ଏକ ବୃହ� ପଥ ଅଛି ଓ ଏହାର ମଧୟ୍ର� ନ
ୀ ପର୍ବାହ�ି ଦେହଉଅଛ।ି ଦେ ହି ନ
ୀର ଉଭୟ
       ପାଶ୍4ୱଦେର 
ୱ୍ା
ଶ ଥରଫ� 
ାୟକ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଅଛ,ି     ଦେ ଥିଦେର ପର୍�ି ମା ଦେର ଫ�ଫଦେ�,     ପ�ଣି ଦେ ହି ବୃକ୍ଷର ପ�ର୍

 ଜା�ି ମହୂର ଆଦେରାଗ୍ୟକାରକ  । [    ତାହା ଦେଗାଟିଏ ବଡ ଗଛ।]      ଦେକୌଣ ି ଅଭିଶପ�୍ ବିଷୟ ଆଉ ରହବି ନାହିଁ      । ଈଶୱ୍ର ଓ
    ଦେମଷଶାବକଙ୍କ  ିଂହା ନ ନଗରୀ ମଧୟ୍ଦେର ରହବି,     ଆଉତାହାଙ୍କ 
ା ମାଦେନ [   �� ଦେମ ଓ ମୁଁ�]   ତାହାଙ୍କର ଉପା ନା କରିଦେବ   ।

 ଦେ ମାଦେନ [ଆମଦ୍େଭମାଦେନ]        ତାହାଙ୍କ ମ�ଖ 
ଶ4ନ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ [ଆମର]   କପା�ଦେର ଲିଖି� ରହବି     । ରା�ରି୍ ଆଉ ଦେହବ
        ନାହିଁ। ଦେ ମାନଙ୍କର ପର୍
ୀପ କି  �ୂ4ୟ୍ର ଆଦେଲାକର ପର୍ଦେୟାଜନ ଦେହବ ନାହିଁ,     କାରଣ ପର୍ଭ� ଈଶୱ୍ର ଦେ ମାନଙ୍କ [ଆମର] 

  ଉପଦେର ଆଦେଲାକ ୱ୍ରପୂ ଦେହଦେବ,   ପ�ଣି ଦେ ମାଦେନ [ଆମଦ୍େଭମାଦେନ]    ��ଦେଗ ��ଦେଗ ରାଜ�ୱ୍ କରିଦେବ ”   । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆରମଭ୍କ�
             ଦେଫରି �ାଇଅଛ� । ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ
ପି� �୍କ ୧ ଓ ୨ କ� ଦେଫରିଅଛ� ଦେ�ଉୁଁଠାଦେର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ରହବିା ଉଚି�।

      ହଭାଗୀତା ନମିନ୍ଦେ� ଆମଦ୍େଭମାଦେନ  ଷୃଟି୍ ଦେହାଇଥିଲୁ              । �� ଦେମ ଏବଂ ମୁଁ� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ  ହ ଏକ  ମପ୍କ4  ଥ୍ାପନ କରିବା ନମିନ୍ଦେ�
                 ଷୃଟି୍ ଦେହାଇଥିଲୁ। ଏ
ନ ଉ
ୟ୍ାନଦେର ପାପ 
ୱ୍ାରା ଦେ ହି  ମପ୍କ4 ଭାଙ୍ଗି �ାଇଥଲିା। ପର୍ଦେ�ୟ୍କ ପାପୀ ମନୁଷୟ୍ ଜୀବନଦେର ଏହା

             ପ�ନରାବୃ��ି୍ ଦେହାଇଅଛ।ି  ଷୃଟି୍ ଏହାର ପବି�ର୍  ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କଠାର� ବିଚଛ୍ନି୍ନ ଦେହାଇଅଛି ଓ ଦେ ହି ପୃଥକତାର 
ଣଡ୍ ନଶିଚି୍�
       ଭାବଦେର ମୃ�� ୟ୍ ଅଦେଟ। ଦେ ହି ମଲ୍ୂୟ ଦେ
ବା ନମିନ୍ଦେ� �ୀଶ�,  ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ଦେମଷଶାବକ,     ମୃ�� ୟ୍ଦେଭାଗ କଦେଲ �ାହା ଫ�ଦେର

            ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ନକିଟକ� ଦେଖାଲାଦେଖାଲି ପର୍ଦେବଶ କରି ପ�ଣି ଥଦେର ତାହାଙ୍କ ଉପ ଥ୍ି�ିଦେର ବା କରି ପାରିବା    । ଦେ ଏହା
    କରିପାରିଦେବ କାରଣ ଦେ ଈଶୱ୍ର ଅଟନ୍�ି,      କାରଣ ଦେକବ� ଈଶୱ୍ର ବ�ି ଉ� ୍ଗ4 କରିପାରିଦେବ       । �ୀଶ� ମଧୟ୍  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ ମନୁଷୟ୍

          ଅଟନ୍�ି କାରଣ ଏହା ମାନବୀୟ ପାପ ନମିନ୍ଦେ� ଏକ ମାନବ ବ�ିର ଆବଶୟ୍କ ଥିଲା।

     ପ�ଣି ଆମଭ୍ମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର� ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ବିଶୱ୍ �୍ ଅଟନ୍�ି,   ଦେ�ଉୁଁମାଦେନ ଜୟ କରନ୍�ି,     ଆବଶୟ୍କ ଦେହଦେଲ ମୃ�� ୟ୍ ପ�4ୟ୍ନ୍�, 
    ଆମର ନାମ ଜୀବନ ପ� �୍କଦେର ଦେଲଖା�ାଇଥିବ      । ପ�ଣି ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟ ଅଧୟ୍ାୟ ୨୨:      ୨୦ ପ
ଦେର ଦେଶଷ ପ
 ମହୂ ମଧୟ୍ର�
     ଦେଗାଟିଏ ପ
ଦେର �ୀଶ� କହଥିିବାର ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଶ�ଣ�: “ �ୟ୍,   ମୁଁ� ଶୀଘ୍ର ଆ �ଅଛି ”     । ପ�ଣି ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଆ
ୟ୍ ମଣଡ୍�ୀର

      ବ4ପର୍ଥମ ବିଶୱ୍ା  ମବ୍ନ୍ଧୀୟ ବକ୍�ବୟ୍ଦେର ପର୍�� ୟ୍��୍ର କରିବ� , “ମାରାନାଥା!”   �ାହାର ଇଂରାଜୀଦେର ଅଥ4, “    ଦେହ ପର୍ଭ� �ୀଶ�
ଆ ନ୍�� !”

   ପର୍କାଶି� ବାକ୍ୟର ପର୍ଶନ୍ ଦେହଉଛ,ି  ’       �� ଦେମ କ ଣ ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ଆଗମନ ନମିନ୍ଦେ� ଇଚଛ୍ା କର କି?    ’   କିମବ୍ା �� ଦେମ କ ଣ ଏହି ଜଗ�
           ହ�ି ପଦ୍େରମଦେର ଅଛ କି ଏବଂ ଏହା ଦେକଦେବ ଦେଶଷ ଦେହବାକ� ଚାହୁଁ� ନାହୁଁ?        ଦେ�ଉୁଁ ବନ୍ଧ�ମାଦେନ �� ମକ� �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କ ପର୍�ି �� ମର

     ପର୍�ିବ
ଧ୍ତାକ� ଆଦେପାଷ  ମାଧାନ କରିବାକ� ଆଦେଗଇ ଦେନଇଅଛନ୍�ି,   ଦେ ମାଦେନ ଜ�ିବାକ� �ାଉଅଛନ୍�ି        । ଦେ ହି ଅ�ପ୍ କିଛି  �ବଣ୍4ଣ
        ମ�
ର୍ା �ାହା ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ଦେରାଜଗାର କରିବାକ� ଏଦେ� କଠନି ପରିଶର୍ମ କର�,        ଅଦେନକ ଥରଆମର ପିଲା ଏବଂ ଆମର ବିବାହ

ଖଚ୍4ଚଦେର,   ତାହା ଜ�ି�ିବାକ� �ାଉଅଛି            । ପୃଥିବୀଦେର ଅଧିକ ଆନନ୍
�ି ଦେହବାକ� ଦେ�ଉୁଁ  ମ �୍ ବିଷୟ ଆମଦ୍େଭମାଦେନ ପାଉ ଦେ ହି
               ବିଷୟ ବ� �ାହା ଆମକ� �ୀଶ� ଖ୍ରୀଷଟ୍ଙ୍କର  ମପ୍ଣୂ୍4ଣ  ମପି4� ଶିଷୟ୍ ଭାବଦେର ବଞଚି୍ବାକ� ବାଧା 
ଏି ଦେ ହି  ବ� ଜ�ିବାକ�
            �ାଉଅଛ।ି ପର୍କାଶି� ପ� �୍କ ଆମକ� ଏହି ଜଗ�କ� ପଦ୍େରମ କରିବାକ� ନୁଦେହୁଁ ମା�ର୍ ଈଶୱ୍ରଙ୍କ� ପଦ୍େରମ କରିବାକ�;  ପର୍ବା ୀ

        ଭାବଦେର ଏହି ପୃଥିବୀଦେର ଆମର  ମୟ ଅ�ିବାହ�ି କରିବାକ� ଆହ୍ୱାନ 
ଏି;      ଦେଶଷ ପ�4୍ୟନ୍� ଈଶୱ୍ରଙ୍କ ପର୍�ି ବିଶୱ୍ �୍ ର�ହ, 
      ଏପରିକି ଏହାର ଅଥ4 ଦେହଉଛି ମୃ�� ୟ୍ ଜାଦେଣ ଦେ�,            
ଦିେନ �� ଦେମ ଓ ମୁଁ� ଜୀବନ
ାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫ� ଖାଇବାକ� �ାଉଅଛ� ପ�ଣି ଆମ

        ଷୃଟି୍କ�୍4ତାଙ୍କ  ହଭାଗିତାଦେର ��ଦେଗ ��ଦେଗ ବା କରିବାକ� �ାଉଅଛ�         । ଏହା  ହ�ି �� �ନା କରିବାକ� ଜଗ�ର କିଛି ନାହିଁ। ମାରାନାଥା!! 
 ଦେହ ପର୍ଭ�!  �ୀଶ� ଆ ନ୍�� ! 
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