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ଜୀବନରେ ପେିବର୍ତ୍ତନ ଆସପିାରେ

ଏହ ିଜଗତରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କେ ିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକି୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ୀଷ୍ଟ ରରେଷ୍ଠ। 
ତାଙ୍କ ଜୀବନେ ପ୍ରାେମି୍କ ପଯ୍ଯ୍ୟାୟ ଅତ ିସାଧାେଣ ମାନେ ଥିଲା ଏ ସମ୍ପକ୍ଯରେ ରଯଉମଁାରନ ଅବଗତ 
ଥିରଲ, ରସମାରନ ହୁଏତ କଳ୍ପନା ସଦୁ୍ା କେ ିନ ଥିରବ ରଯ ଏହ ିବ୍ୟକି୍ ମାନବ ଇତହିାସରେ ପେବିର୍୍ଯନ 
ସଷିୃ୍ଟ କେରିବ। କନୁି୍ ରଯଉଁମାରନ ତାଙ୍କ ସରଗେ ଅନ୍େଗେ ବନୁ୍ତାରେ ଥିରଲ, ତାଙ୍କ ଅନନ୍ୟତାେ 
ପେଚିୟ ରସମାରନ ପାଇଥିରଲ। ଜରଣ ସାଧାେଣ ମଣିଷ େୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କେ ିଥିରଲ ସୁଦ୍ା 
ପିତା ଈ�େଙ୍କଠାେୁ ଖ୍ୀଷ୍ଟ ରଯ ରପ୍ରେତି, ଏହ ିବ�ିସନୀୟତା ରସମାରନ ଅନୁଭବ କେ ିଥିରଲ।

ଗ୍ଭେ ିମଗେଳ ସମାଗ୍ଭେେ ରଲଖକଗଣ ଅର୍ଯାତ ମାଥିଉ, ମାକ୍ଯ, ଲୁକ ଓ ରଯାହନ ଆପଣା ପୁସ୍ତକ 
ସମୂହରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାର୍ଯୀବ ଜୀବନେ ଗୁେୁ�ପୂର୍୍ଯ ଘଟଣାବଳୀକୁ ପ୍ରତପିାଦତି କେିଛନ୍।ି ଏହା 
‘ସୁସମାଗ୍ଭେ’ ବା ‘ସୁସମ୍ାଦ’ ନାମରେ ପେଚିତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ସରଗେ େହ ିରସମାରନ ଅନୁଶେଣକାେୀ 
ଭାବରେ ନଜି ଅନୁଭୂତେୁି କମିା୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାେୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବ�ିାସ ରଯାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭେସା ଉତ୍ପନ୍ନକାେୀ 
ସାକ୍୍ୟ ସକଳେୁ ନଜି ପୁସ୍ତକମାନ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଲ। ଯଦ୍ୟପି ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଦୁଇଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କ 
ଜନ୍ମ ତରା ଜୀବନେ ପ୍ରାେମି୍କ ପଯ୍ଯ୍ୟାୟେୁ ଘଟଣାମାନ ଉରଲେଖ କେନ୍,ି ତରାପି ରସମାରନ ତାଙ୍କ 
ଜୀବନେ ରଶଷ ତନି ିବଷ୍ଯେ ଘଟଣାବଳୀକୁ ରକନ୍ଦ୍ର କେ ିଆପଣା ବବୃିର୍ ିପ୍ରଦାନ କେଛିନ୍।ି କାେଣ 
ରସ, ଜୀବନେ ରଶଷ ପଯ୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜରଣ ମହାନ ଶକି୍କ, ସମାଜେ ଜରଣ ନ୍ୟାୟବନ୍ କର୍୍ଯା, ମହାନ 
(ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ଜନକ) ସସୁ୍ଥକାେୀ ତରା ଆଧ୍ୟାତ୍କି ରନତା ଭାବରେ ପ୍ରସଦି୍ ିଲାଭ କେ ିଥିରଲ।

ସହସ୍ର ବଷ୍ଯ ପୂରବ୍ଯ ବଭିିନ୍ନ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଈ�େଦର୍ ପ୍ରତଜି୍ାତ ସୁସମ୍ାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ 
ଆଗମନରେ ସଫଳ ରହଲା। ମାକ୍ଯ ଏ ସମ୍ପକ୍ଯରେ ସଚୂନା ରଦଇ ନଜି ପସୁ୍ତକ ରଲଖିବା ଆେମ୍ କେଛିନ୍।ି 

ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଯ�ାୋ ଆପଣଙ୍କ



iv

ରସହ ିପ୍ରତଜି୍ାତ ସସୁମ୍ାଦ ରହଉଛ:ି- ପେରମ�େ ଜରଣ ତ୍ାଣକର୍୍ଯାଙୁ୍କ ରପ୍ରେଣ କେରିବ, ରସ ମଶୀହ 
ବା ମରନାନୀତ ୋଜା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ରହରବ। ତାହାଙ୍କ �ାୋ ପେରମ�େଙ୍କ ମହାନ ରଯାଜନା, 
ଅର୍ଯାତ୍, “ସମସ୍ତ ମାନବ ରଗାଷ୍ଠୀ ଏହ ିୋଜାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ବା ସାମ୍ାଜ୍ୟେ ଅନ୍ଭୁ୍ଯକ୍” ସାଫଲ୍ୟମଣି୍ତ 
ରହବ। ରଯାହନ, ଉଦ୍ାେକର୍୍ଯା (ଖ୍ୀଷ୍ଟ)ଙୁ୍କ ରସହ ିବାକ୍ୟ ରଯ କ ିସଷିୃ୍ଟ ପବୂ୍ଯେୁ ପେରମ�େଙ୍କ ସରଗେ 
ଥିରଲ, ଏ ବଷିୟ ଦଶ୍ଯାଇ ନଜି ପସୁ୍ତକ ରଲଖିବା ଆେମ୍ କେଛିନ୍।ି

“ଅରନକ ରଲାକ ଆମ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟ ିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡକିେ ବବିେଣୀ ରଲଖିବା 
ପାଇଁ ରଚଷ୍ଟା କେଛିନ୍।ି ରଯଉଁମାରନ ଏ ଘଟଣା ଗୁଡକୁି ନରିଜ ଆେମ୍େୁ ରଦଖିଛନ୍ ିଏବଂ 
ରଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ବାର୍୍ଯା ପ୍ରଗ୍ଭେ କେ ିପେରମ�େଙ୍କ ରସବା କେଛିନ୍,ି 
ରସହମିାନଙ୍କଠାେୁ ରଯଉଁ ବଷିୟ ଆରମ୍ମାରନ ଶକି୍ା କେଛୁି ଠକି୍ ରସହସିବୁ କରା 
ରସମାରନ ରଲଖିଅଛନ୍।ି ରହ ମାନ୍ୟବେ, ରଯରହତୁ ପ୍ରରମେୁ ମୁଁ ନରିଜ ସାବଧାନ ରହାଇ 
ଏ ସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କେଛି,ି ରସଥିସକାରଶ ତୁମ୍ ପାଇଁ ଏହାେ ରଗାଟଏି କ୍ରମିକ ବବିେଣୀ 
ଏକ ପୁସ୍ତକ ଆକାେରେ ରଲଖିବାକୁ ମୁଁ ଉଚତି ମରନ କଲି। ମୁଁ ଏଗୁଡକି ରଲଖିବା ଫଳରେ 
ଆପଣମାରନ ଜାଣି ପାେରିବ ରଯ ଆପଣଙୁ୍କ ଯାହାସବୁ ଶକି୍ା ଦଆିଯାଇଛ,ି ତାହା ସତ୍ୟ।” 

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ସାକ୍ୀମାନଙ୍କ ଉକି୍ ଉପରେ ଆଧାେତି ଘଟଣାବଳୀକୁ ରକନ୍ଦ୍ର କେ ିଲୁକ ତା’ଙ୍କ ପସୁ୍ତକ ରଲଖା 
ଆେମ୍ କେଛିନ୍,ି ଅର୍ଯାତ୍ ରସ କହଛିନ୍,ି ‘ନମି୍ନ ଲିଖିତ ଯୀଶଙୁ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ଶକି୍ା ସମନ୍୍ୀୟ ବର୍୍ଣିତ ରଲଖା, 
ଗ୍ଭେ ିମଗେଳ ସମାଗ୍ଭେେୁ ଉଦୃ୍ତ, ରଗାଟଏି କ୍ରମଶଃ ଘଟଣାରେ ପେଣିତ ବବୃିର୍।ି ରଯାହନଙ୍କ ସରଗେ, ଲୁକ 
ପସୁ୍ତକ ସମଭାବାତ୍ପନ୍ନ ଉରଦେଶ୍ୟ ନହିତି ଏବଂ ଗ୍ଭେରିଗାଟ ିସସୁମାଗ୍ଭେରେ ଏହ ିଉରଦେଶ୍ୟ ପ୍ରରଣାଦତି। 

ଯୀଶୁ ଅରନକଗୁଡଏି ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟକାଯ୍ଯ୍ୟଗୁଡକି କରଲ। ରସଗୁଡକୁି ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ 
ରଦଖିରଲ। ରସହ ିଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟକାଯ୍ଯ୍ୟ ଗୁଡକି ଏ ବହରିେ ରଲଖାଯାଇ ନାହିଁ, କନୁି୍ ଏହ ି
ପୁସ୍ତକରେ ଏହସିବୁ ରଲଖା ରହାଇଛ ିରଯପେ ିତୁରମ୍ ବ�ିାସ କେବି ରଯ ଯୀଶୁ ରହଉଛନ୍ ି
ଖ୍ୀଷ୍ଟ ଓ ପେରମ�େଙ୍କେ ପୁତ୍ ଅଟନ୍ ିଓ ବ�ିାସ କେ,ି ତୁରମ୍ମାରନ ତାହାଙ୍କ ନାମ �ାୋ 
ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ରହବ, ଏଥିନିମରନ୍ ଏ ସମସ୍ତ ରଲଖାଯାଇଛି।  (ରଯାହନ 20:30, 31)
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1 ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏବଂ ବାଲ୍ୟାବସ୍ା

1.1 ଆରମ୍ଭ
ଜଗତ ଆେମ୍େ ପୂବ୍ଯେୁ ବାକ୍ୟ ଥିରଲ। ରସହ ିବାକ୍ୟ ପେରମ�େଙ୍କ ସହତି ଥିରଲ। ରସହ ିବାକ୍ୟ 
ପେରମ�େ ଥିରଲ। ରସହ ିବାକ୍ୟ ଆେମ୍େୁ ପେରମ�େଙ୍କ ସହତି ଥିରଲ। ତାହାଙ୍କ �ାୋ ସବୁକଛି ି
ସଷିୃ୍ଟ ରହାଇଛ।ି ଏହ ିସଂସାେରେ ଏପେ ିକଛି ିବସୁ୍ତ ନାହିଁ, ଯାହା ତାହାଙ୍କ �ାୋ ସଷିୃ୍ଟ ରହାଇ ନାହିଁ। 
ତାହାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା। ରସହ ିଜୀବନ ପଥୃିବୀେ ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରଲାକ ଥିଲା। ରସହ ି
ଆରଲାକ ଅନ୍କାେରେ ଆରଲାକତି ହୁଏ। କନୁି୍ ଅନ୍କାେ ଆରଲାକକୁ ରଲାପ କେ ିପାେ ିନାହିଁ।

ରଯାହନ ନାମକ ଜରଣ ବ୍ୟକି୍ ଥିରଲ। ତାହାଙୁ୍କ ପେରମ�େ ପଠାଇଥିରଲ। ରସ ରଲାକମାନଙୁ୍କ 
ରସହ ିଆରଲାକ ବଷିୟରେ କହବିା ପାଇଁ ଆସ ିଥିରଲ। ତାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ରଲାକ ଆରଲାକ 
ବଷିୟରେ ଶୁଣିପାେରିଲ ଓ ବ�ିାସ କେ ିପାେରିଲ। ରଯାହନ ନରିଜ ଆରଲାକ ନ ଥିରଲ। କନୁି୍ ରସ 
ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଆରଲାକ ବଷିୟରେ କହବିା ପାଇଁ ଆସଥିିରଲ। ଏହ ିସତ୍ୟ ଆରଲାକ ଜଗତକୁ 
ଆସଥୁିରଲ। ଏହ ିସତ୍ୟ ଆରଲାକ ସବୁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଆରଲାକ ଦଅିନ୍।ି 

ରସହ ିବାକ୍ୟ (ଖ୍ୀଷ୍ଟ) ଜଗତରେ ଥିରଲ। ତାହାଙ୍କ �ାୋ ଏ ପଥୃିବୀେ ସୃଷି୍ଟ ରହଲା, କନୁି୍ 
ଏହ ିଜଗତେ ରଲାକମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ଚହି୍ ିପାେରିଲ ନାହିଁ। ରସ ତାହାଙ୍କ ନଜି ଜଗତକୁ ଆସରିଲ, 
କନୁି୍ ତାହାଙ୍କେ ନଜି ରଲାକମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରଲ ନାହିଁ, ରଯଉଁ ଅଳ୍ପ ରକରତକ ରଲାକ 
ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରଲ, ରସମାରନ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବ�ିାସ କରଲ। ରଯଉଁ ରଲାକମାରନ ତାହାଙୁ୍କ 
ବ�ିାସ କରଲ, ରସ ରସମାନଙୁ୍କ ପେରମ�େଙ୍କ ସନ୍ାନ ରହବାେ ଅଧିକାେ ପ୍ରଦାନ କରଲ, ରସହ ି
ସନ୍ାନମାରନ ଅନ୍ୟ ଶଶିୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପେ ିଜନ୍ମ ରହରଲ ନାହିଁ। ରସମାରନ ପିତା-ମାତାଙ୍କେ ଇଚ୍ା 
କମି୍ା ରଯାଜନା ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ ନ କେ ିପେରମ�େଙ୍କଠାେୁ ଜନ୍ମ ରହାଇଥିରଲ। 
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ରସହ ିବାକ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ରହରଲ ଓ ଆମ୍ମାନଙ୍କ ସହତି ବାସ କରଲ। ଆରମ୍ ତାହାଙ୍କେ ମହମିା 
ରଦଖିଲୁ, ଏହ ିମହମିା ପେମପିତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ ପୁତ୍ଙ୍କେ ଥିଲା। ରସହ ିବାକ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ 
ପେପିୂର୍୍ଯ ଥିରଲ। ରଯାହନ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟରେ କହରିଲ। ରସ କହରିଲ, “ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ 
ବଷିୟରେ କହୁଥିଲି, ରସ ଏହ।ି ମୁ ଁକହଲିି, ‘ରମା’ ପରେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍,ି ରସ ରମା’ଠାେୁ ବହୁତ ରରେଷ୍ଠ। 
ରସ ରମା’ ପୂବ୍ଯେୁ ବାସ କେୁଥିରଲ।’” 

‘ବାକ୍ୟ’ ଖ୍ୀଷ୍ଟ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ ପେପିୂର୍୍ଯ ଥିରଲ। ଆରମ୍ ତାହାଙ୍କଠାେୁ ପ୍ରଚୁେ ଆଶୀବ୍ଯାଦ 
ପାଇଲୁ। ରମାଶାଙ୍କ �ାୋ ଆମ୍କୁ ନୟିମ ମିଳଲିା, କନୁି୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କ �ାୋ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟ ମାଗ୍ଯ 
ଆସଲିା। ପେରମ�େଙୁ୍କ ରକୌଣସ ିରଲାକ ରକରବ ରଦଖି ନାହିଁ, କନୁି୍ ଏକ ମାତ୍ ପତୁ୍ ଯୀଶୁ ରହଉଛନ୍ ି
ପେରମ�େ। ରସ ପେମପିତାଙ୍କେ ଅତ ିନକିଟତମ। ପେରମ�େ କପିେ ିଅଟନ୍,ି ଏହା ପୁତ୍ ଆମ୍କୁ 
ରଦଖାଇ ରଦଇଛନ୍।ି1

1.2 ବାପି୍ଜକ ରଯାହନଙ୍କ ସମ୍ପକତ୍ତରର �ରତ୍ତଦୂତଙ୍କ ରଘାଷଣା
ରହରୋଦ ଯିହୂଦାେ ୋଜା ଥିବା ସମୟରେ ଜଖିେୟି ନାମକ ଜରଣ ଯାଜକ ଥିରଲ। ରସ ‘ଅବୟିଙ୍କ’ 
ଦଳେ ରଲାକ ଥିରଲ। ତାହାଙ୍କ ପତ୍ୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଏଲୀଶାରବର। ଏଲୀଶାରବର ହାରୋଣ ବଂଶେ 
ଝଅି ଥିରଲ। ରସମାରନ ଦୁରହଁ ପେରମ�େଙ୍କ ଆଗରେ ଉର୍ମ ବ୍ୟକି୍ ଥିରଲ। ରସମାରନ ଉଭୟ 
ପ୍ରଭୁଙ୍କେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ା ପାଳନ କେୁଥିରଲ। ପ୍ରଭୁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ପାଳବିାକୁ କହଥିିବା ସମସ୍ତ କରା 
ରସମାରନ ଦୁରହଁ ପାଳୁଥିରଲ। ରସମାନଙ୍କେ ରକୌଣସ ିଭୁଲ ନ ଥିଲା। କନୁି୍ ରସମାନଙ୍କେ ରକୌଣସ ି
ସନ୍ାନସନ୍ତ ିନ ଥିରଲ। ଏଲୀଶାରବର ବନ୍୍ୟା ଥିରଲ। ଉଭରୟ ଜଖିେୟି ଓ ଏଲୀଶାରବର ବୁଢାବୁଢୀ 
ରହାଇ ଯାଇଥିରଲ। 

ଜଖିେିୟ ତାହାଙ୍କ ଦଳ ତେଫେୁ ଜରଣ ଯାଜକ ହସିାବରେ ମନ୍େିରେ ପେରମ�େଙ୍କ 
ରସବାକାଯ୍ଯ୍ୟ କେୁଥିରଲ। ରସବାକାଯ୍ଯ୍ୟ କେବିା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଦଳେ ପାଳ ିପଡଲିା। ଧୂପ ଅପ୍ଯଣ 
କେିବା ପାଇଁ ଯାଜକମାରନ ସଦାରବରଳ ଜରଣ ଯାଜକଙୁ୍କ ବାଛୁଥିରଲ। ଜଖିେିୟଙୁ୍କ ଏଥିପାଇଁ 
ବଛାଗଲା। ରତଣୁ ଜଖିେୟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍େି ଭିତେକୁ ଧୂପ ରଦବା ପାଇଁ ଗରଲ। ବାହାରେ ବହୁତ 
ରଲାକ ଜମା ରହାଇଥିରଲ। ଧୂପ ଲାଗିବା ସମୟରେ ରସମାରନ ପ୍ରାର୍ଯନା କେୁଥିରଲ। 

ରସହ ିସମୟରେ ଜଖିେୟିଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କେ ଜରଣ �ଗ୍ଯଦୂତ ଦଶ୍ଯନ ରଦରଲ। ରସ ଧୂପ 
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ରବଦେି ଡାହାଣ ପରଟ ଠଆି ରହାଇଥିରଲ। ଜଖିେୟି �ଗ୍ଯଦୂତଙୁ୍କ ରଦଖିବା ମାରତ୍ ବଚିଳତି ଓ ବହୁତ 
ଭୟଭୀତ ରହରଲ। କନୁି୍ �ଗ୍ଯଦୁତ ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଜଖିେୟି! ଭୟ କେ ନାହିଁ, ତୁମ୍େ ପ୍ରାର୍ଯନା 
ପେରମ�େ ଶଣୁୁଛନ୍।ି ତୁମ୍େ ପତ୍ୀ ଏଲୀଶାରବର ରଗାଟଏି ପତୁ୍ ସନ୍ାନ ଜନ୍ମ କେରିବ। ତୁରମ୍ମାରନ 
ତାହାେ ନାମ ରଯାହନ େଖିବ।  ତୁରମ୍ ଅତ୍ୟନ୍ ଖସୁୀ ରହବ। ତାହାଙ୍କେ ଜନ୍ମ ରହତୁ ବହୁତ ରଲାକ 
ଖସୁୀ ରହରବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ରଯାହନ ମହାନ ରହରବ। ରସ ରକରବ ରହଁ ଦ୍ାକ୍ାେସ କମି୍ା ମଦ୍ୟପାନ 
କେରିବ ନାହିଁ। ଏପେକି ିଜନ୍ମ ସମୟେୁ ରସ ପବତି୍ଆତ୍ମାରେ ପେପୂିର୍୍ଯ ରହରବ। 

ରଯାହନ ଅରନକ ଇସ୍ରାଏଲ ରଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ରଫେ ିଆସବିାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେରିବ। 
ପ୍ରଭୁ ରସମାନଙ୍କେ ପେରମ�େ ଅଟନ୍।ି ରଯାହନ ନରିଜ ଅଗ୍ରଗାମୀ େୂରପ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂବ୍ଯେୁ ଯିରବ। 
ରସ ଏଲିୟଙ୍କ ପେ ିଶକି୍ଶାଳୀ ରହରବ। ରସ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଲାଭ କେରିବ। ରସ ପିତାଗଣ ଓ 
ସନ୍ାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ ି ସ୍ଥାପନ କେିରବ। ପେରମ�େଙୁ୍କ ଅବଜ୍ା କେୁଥିବା ଅରନକ 
ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଧାମ୍ଣିକମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେ ଠକି୍ ମାଗ୍ଯକୁ ରସ ରନଇ ଆସରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ 
ରସ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେରିବ।” 

ଜଖିେୟି �ଗ୍ଯଦୂତଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ଯାହା କହୁଛ, ତାହା ସତ୍ୟ ରବାଲି ମୁଁ କପିେ ିଜାଣିବ?ି ମୁଁ 
ଜରଣ ବୁଢା ରଲାକ ଓ ରମାେ ପତ୍ୀ ମଧ୍ୟ ବୁଢୀ ରହାଇଗରଲଣି।” 

�ଗ୍ଯଦୂତ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ମୁଁ ଗାବ୍ଏିଲ। ମୁଁ ପେରମ�େଙ୍କ ସାମନାରେ ଠଆି ରହାଇରାଏ। ତୁମ୍ 
ସହତି କରାବାର୍୍ଯା କେବିାକୁ ଓ ଏ ସସୁମାଗ୍ଭେ ରଦବାକୁ ପେରମ�େ ରମାରତ ପଠାଇଛନ୍।ି ଏରବ 
ଶୁଣ! ତୁରମ୍ ରମା’ କରାରେ ବ�ିାସ କଲ ନାହିଁ। କନୁି୍ ନଶିି୍ଚତ ସମୟ ଆସରିଲ ଏହା ସତ୍ୟ ରବାଲି 
ପ୍ରମାଣିତ ରହବ। ଏରବ ତୁରମ୍ ମକୂ ରହାଇଯିବ। ରଯପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଏସବୁ ନ ଘଟଛି,ି ରସ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ତୁରମ୍ 
କହବିା ଶକି୍ ହରେଇ ବସବି।” 

ରତରଣ ରଲାକମାରନ ବାହାରେ ଜଖିେୟିଙୁ୍କ ଅରପକ୍ା କେଥିିରଲ। ରସମାରନ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହରଲ 
ରଯ ଏରତ ସମୟ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଜଖିେୟି ମନ୍େି ଭିତରେ କାହିଁକ ିଅଟକ ିେହଛିନ୍!ି ରଯରତରବରଳ 
ଜଖିେୟି ବାହାେକୁ ଆସରିଲ, ରସରତରବରଳ ରସ କଛି ିକରା କହ ିପାେୁ ନ ଥିରଲ। ରତଣୁ ରସମାରନ 
ବୁଝ ିପାେିରଲ ରଯ, ରସ ମନ୍େି ଭିତରେ ରକୌଣସି ଦବି୍ୟଦଶ୍ଯନ ପାଇଛନ୍।ି ରସ ମୂକ ରହାଇ 
ଯାଇଥିରଲ ଓ ରକବଳ ଠାେରେ କହୁଥିରଲ।  ଜଖିେୟିଙ୍କ ରସବାକାଯ୍ଯ୍ୟେ ସମୟ ରଶଷ ରହାଇଯିବା 
ପରେ ରସ ଘେକୁ ରଫେଗିରଲ। 
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ତା’ପରେ ଜଖିେିୟଙ୍କ ପତ୍ୀ ଏଲୀଶାରବର ଗଭ୍ଯବତୀ ରହରଲ, ରତଣୁ ଏଲୀଶାରବର ଘେ 
ବାହାେକୁ ପାଞ୍ଚମାସ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ବାହାେିରଲ ନାହିଁ। ଏଲୀଶାରବର କହରିଲ, “ରଦଖ, ରଶଷରେ 
ପେରମ�େ ରମାରତ ସାହାଯ୍ୟ କେଛିନ୍।ି ରଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରମାେ ଲଜ୍ା ନବିାେଣ କେବିା 
ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରମା’ ପ୍ରତ ିସଦୟ ରହାଇଛନ୍।ି”2

1.3 ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ପକତ୍ତରର �ରତ୍ତଦୂତଙ୍କ ରଘାଷଣା
ଏଲୀଶାରବରଙ୍କେ ଗଭ୍ଯେ ଷଷ୍ଠ ମାସ ଗ୍ଭଲୁଥିଲା। ଗାଲିଲୀେ ରଗାଟଏି ସହେ ନାଜେତିରେ ବାସ 
କେୁଥିବା ଜରଣ କୁମାେୀକନ୍ୟା ପାଖକୁ ପେରମ�େ ଦୂତ ଗାବ୍ଏିଲଙୁ୍କ ପଠାଇରଲ। ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶଜ 
ରଯାରଷଫ ନାମକ ଜରଣ ପେୁୁଷ ସହତି ରସ କନ୍ୟାଙ୍କେ ବବିାହ ନବି୍ଯନ୍ ରହାଇ ସାେଥିିଲା। ତାହାଙ୍କେ 
ନାମ ମେୟିମ ଥିଲା। �ଗ୍ଯଦୂତ ରସହ ିକନ୍ୟା ପାଖକୁ ଆସ ିକହରିଲ, “ନମସ୍ାେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ 
କେଛିନ୍।ି ରସ ତୁମ୍ ସହତି ଅଛନ୍।ି” 

ମେିୟମ �ଗ୍ଯଦୂତଙ୍କ କରା ଶୁଣି ଉଦ୍ ବଗି୍ନ ରହାଇଗରଲ। ତାହାଙ୍କ ଅଭିବାଦନେ ଅର୍ଯ କ’ଣ 
ରହାଇପାରେ, ରସହ ିକରା ଭାବ ିରସ ଚନି୍ାରେ ପଡଗିରଲ। 

�ଗ୍ଯଦୂତ ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ମେୟିମ! ଭୟ କେ ନାହିଁ। କାେଣ ପେରମ�େ ତୁମ୍ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ 
ରହାଇଛନ୍।ି ଶଣୁ, ତୁରମ୍ ଗଭ୍ଯବତୀ ରହବ। ତୁରମ୍ ରଗାଟଏି ପତୁ୍ ସନ୍ାନକୁ ଜନ୍ମ ରଦବ। ତୁରମ୍ ତାହାଙ୍କ 
ନାମ ଯୀଶୁ େଖିବ। ରସ ମହାନ ରହରବ। ରଲାକମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ସରବ୍ଯାପେସି୍ଥ ପେରମ�େଙ୍କ ପତୁ୍ 
ରବାଲି କହରିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପେରମ�େ ତାହାଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କେ ପବୂ୍ଯ ପୁେୁଷ ଦାଉଦଙ୍କ ସଂିହାସନ ପ୍ରଦାନ 
କେରିବ। ରସ ଅନନ୍କାଳ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଯାକୁବବଂଶ ଉପରେ ୋଜ� କେରିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ୋଜ୍ୟେ ରକରବ 
ରହରଲ ରଶଷ ରହବ ନାହିଁ।” 

ମେୟିମ �ଗ୍ଯଦୂତଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ଏହା କପିେ ିଘଟବି? ମୁଁ ଏରବ ମଧ୍ୟ କୁମାେୀ ଅଛ।ି” 
�ଗ୍ଯଦୂତ ମେୟିମଙୁ୍କ କହରିଲ, “ପବତି୍ଆତ୍ମା ତୁମ୍ ପାଖକୁ ଆସରିବ, ସରବ୍ଯାପେସି୍ଥ ପେରମ�େଙ୍କ 

ଶକି୍ ତୁମ୍କୁ ଆବେଣ କେବି। ଏହଭିଳ ିଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କେୁଥିବା ବାଳକ ପବତି୍ ରହରବ। 
ରସ ପେରମ�େଙ୍କ ପୁତ୍ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ରହରବ। ତୁମ୍େ ସମ୍ପକ୍ଯୀୟ ଏଲୀଶାରବର ମଧ୍ୟ ଗଭ୍ଯବତୀ 
ଅଛନ୍।ି ବହୁତ ବୁଢୀ ରହାଇଯାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ରସ ଏରବ ରଗାଟଏି ପୁତ୍ସନ୍ାନକୁ ଜନ୍ମ ରଦରବ। 
ସମରସ୍ତ ଭାବୁଥିରଲ ରଯ, ରସ ଏଣିକ ିଆଉ ସନ୍ାନସନ୍ତ ିପାଇବାକୁ ସମର୍ଯ ରହରବ ନାହିଁ। କନୁି୍ ରସ 
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ଏରବ ଛଅ ମାସେ ଗଭ୍ଯବତୀ ଅଟନ୍।ି ପେରମ�େ ସବୁକଛି ିକେ ିପାେନ୍।ି ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ବ 
ରବାଲି କଛି ିନାହିଁ।” 

ମେୟିମ କହରିଲ, “ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କେ ଦାସୀ କନ୍ୟା ଅରଟ। ତୁରମ୍ ରମାରତ ଯାହା କହଲି, ରମା’ ପାଇଁ 
ତାହା ହିଁ ରହଉ।” ତା’ପରେ �ଗ୍ଯଦୂତ ତାହାଙ୍କ ପାଖେୁ ଗ୍ଭଲିଗରଲ।3

1.4 ଏଲୀଶାରବଥଙ୍କ ସରଗେ ମରିୟମଙ୍କ ସାକ୍ାତ
ଠକି୍ ତା’ପରେ ମେୟିମ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହରଲ ଓ ତେତେ ରହାଇ ଯିହୂଦାେ ପାହାଡଆି ପ୍ରରଦଶସ୍ଥିତ 
ରଗାଟଏି ନଗେକୁ ବାହାେ ିପଡରିଲ। ରସ ଜଖିେୟିଙ୍କ ଘେକୁ ଯାଇ ଏଲିଶାରବରଙୁ୍କ ଅଭିବାଦନ 
କରଲ। ମେୟିମଙ୍କ ଅଭିବାଦନ ଶୁଣିବା ମାରତ୍ ଏଲୀଶାରବରଙ୍କ ଗଭ୍ଯସ୍ଥ ସନ୍ାନ ନାଚ ିଉଠଲିା। 
ଏଲୀଶାରବର ପବତି୍ଆତ୍ମାରେ ପେପୂିର୍୍ଯ ରହାଇ ଉଠରିଲ। 

ଏଲୀଶାରବର ବଡ ପାଟରିେ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ସମସ୍ତ ନାେୀମାନଙ୍କ ଅରପକ୍ା ଅଧିକ ଧନ୍ୟା। 
କାେଣ ରଯଉଁ ଶଶିୁକୁ ତୁରମ୍ ଜନ୍ମ ରଦବାକୁ ଯାଉଅଛ, ପେରମ�େ ତାହାକୁ ଧନ୍ୟ କେଛିନ୍।ି ତୁରମ୍ 
ରମା’ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମା ଏବଂ ତୁରମ୍ ରମା’ ପାଖକୁ ଆସଛି! ରମା’ ପାଇଁ ଏରତ ବଡ ଭଲ ଘଟଣା କାହିଁକ ି
ଘଟଲିା? ମୁ ଁତୁମ୍ ଅଭିବାଦନେ �େ ଶଣିୁବା ମାରତ୍ ରମାେ ଗଭ୍ଯସ୍ଥ ସନ୍ାନ ଆନନ୍ରେ ନାଚ ିଉଠଲିା। 
ତୁରମ୍ ଧନ୍ୟା। କାେଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍କୁ ଯାହା କହଥିିରଲ ତୁରମ୍ ତାହା ବ�ିାସ କେଛି। ଏ କରା ନଶି୍ଚୟ 
ଘଟବି ରବାଲି ତୁରମ୍ ବ�ିାସ କଲ।”4

1.5 ପରରମ�ରଙ୍କ ଉରଦେଶ୍ୟରର ମରିୟମଙ୍କ ସ୍ତବରାନ
ତା’ପରେ ମେୟିମ କହରିଲ, 

“ରମାେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କେ ସୁ୍ତତ ିକେୁଛ।ି 
ରମାେ ହୃଦୟ ଆନନ୍ରେ ପେପୂିର୍୍ଯ। କାେଣ ପେରମ�େ ରମାେ ଉଦ୍ାେକର୍୍ଯା। 

ରମାେ କଛି ିମହ� ନାହିଁ, 
କନୁି୍ ପେରମ�େ ରମା’ ଭଳ ିଦୀନହୀନ ଦାସୀ ଉପରେ କୃପାଦୃଷି୍ଟ ପକାଇରଲ। 
ଆଜଠିାେୁ ସମରସ୍ତ ରମାରତ ଧନ୍ୟ କହରିବ। 
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କାେଣ ସବ୍ଯଶକି୍ମାନ ପେରମ�େ ରମା’ ପାଇଁ ମହାନ କାଯ୍ଯ୍ୟ ସବୁ କେଛିନ୍।ି 
ତାହାଙ୍କେ ନାମ ପବତି୍ ରହଉ। 

ରଯଉଁମାରନ ତାହାଙ୍କେ ଉପାସନା କେନ୍,ି 
ରସ ରସମାନଙୁ୍କ ସଦାସବ୍ଯଦା ଦୟା କେନ୍।ି 

ରସ ତାହାଙ୍କେ ବାହୁେ ଶକି୍ ରଦଖାଇଛନ୍।ି 
ରସ ଅହଂକାେୀ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନଛତ୍ କେ ିରସମାନଙ୍କେ  

ସମସ୍ତ ରଯାଜନା �ଂସ କେରିଦରଲ। 
ପେରମ�େ ୋଜାମାନଙୁ୍କ ସହିାଂସନେୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଆଣିରଲ 

ଓ ଦୀନହୀନ ରଲାକଙୁ୍କ ଉପେକୁ ଉଠାଇରଲ। 
ରସ ରଭାକଲିା ରଲାକଙୁ୍କ ଭଲ ବଷିୟ ରଦଇ ତୃପ୍ତ କରଲ, 

କନୁି୍ ଧନୀ ଓ �ାର୍ଯପେ ରଲାକଙୁ୍କ ଖାଲି ହାତରେ ରଫୋଇରଦରଲ। 
ତାହାଙ୍କେ ରସବା କେବିା ପାଇ ଁରସ ନରିଜ ବାଛଥିିବା ଇସ୍ରାଏଲେ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରଲ। 

ରସ ଆମ୍ମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କେ କୃପା ପ୍ରଦାନ କେଛିନ୍।ି 
ରସ ଆମ୍ମାନଙ୍କ ପବୂ୍ଯପୁେୁଷଙୁ୍କ, ଅବ୍ହାମ ଓ ତାହାଙ୍କେ ସନ୍ାନମାନଙୁ୍କ ସଦାସବ୍ଯଦା ଦୟା 

ରଦଖାଇବା ପାଇଁ ରଦଇଥିବା, 
ତାହାଙ୍କ ପବୂ୍ଯ ପ୍ରତଶିରୁତ ିପାଳନ କେଛିନ୍।ି”5

1.6 ବାପି୍ଜକ ରଯାହନଙ୍କ ଜନ୍ମ
ଏଲୀଶାରବରଙ୍କେ ସନ୍ାନ ପ୍ରସବ କେବିା ସମୟ ରହବାେୁ ରସ ପତୁ୍ସନ୍ାନଟଏି ଜନ୍ମ ରଦରଲ। 

ତାହାଙ୍କେ ପରଡାଶୀ ଓ ପେବିାେେ ରଲାରକ ଶୁଣିରଲ ରଯ, ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଅରଶଷ ଦୟା 
କେଛିନ୍।ି ରସମାରନ ଏଲୀଶାରବରଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ତି ରହରଲ। 

ବାଳକେ ଜନ୍ମ ରହବାେ ଅଷ୍ଟମ ଦନି ରସମାରନ ଶଶିୁକୁ ସନୁ୍ନତ କେବିାକୁ ଆସରିଲ ଓ ରସମାରନ 
ବାଳକେ ନାମ ତା’େ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଜଖିେୟି ରଦବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିରଲ। କନୁି୍ ତାହାଙ୍କ ମା 
କହରିଲ, “ନା, ତା’େ ନାମ ରଯାହନ ଦଆିଯିବ।” 

ରଲାକମାରନ ଏଲୀଶାରବରଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁମ୍େ ରକୌଣସ ିସମ୍ପକ୍ଯୀୟଙ୍କେ ଏଭଳ ିନାମ ନାହିଁ।” 
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ତା’ପରେ ରସମାରନ ପରେ ତା’େ ବାପାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁରମ୍ ଏହ ିଶଶିୁେ ନାମ କ’ଣ ରଦବାକୁ 
ଗ୍ଭହୁଁଛ?” 

ଏହା ଶୁଣି ଜଖିେୟି ରଲଖିବା ପାଇଁ ରସମାନଙୁ୍କ ଏକ ରଲଖାଫଳକ ମାଗି ରସଥିରେ ରଲଖିରଲ, 
“ତା’େ ନାମ ରଯାହନ।” ସବୁ ରଲାକ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ। ତା’ପରେ ତତ୍କ୍ଣାତ୍ ଜଖିେୟିଙ୍କ ପାଟ ି
ରଖାଲିଗଲା। ରସ କରାବାର୍୍ଯା କେ ିପାେରିଲ। ରସ ପେରମ�େଙ୍କେ ସୁ୍ତତ ିକେବିାରେ ଲାଗିରଲ। 
ତାହାଙ୍କେ ସମସ୍ତ ପରଡାଶୀ ଭୟଭୀତ ରହରଲ। ଯିହୂଦାେ ସମସ୍ତ ପାହାଡଆି ପ୍ରରଦଶରେ ରଲାରକ 
ଏହସିବୁ ଘଟଣା ବଷିୟରେ ଚର୍୍ଯା କେବିାକୁ ଲାଗିରଲ। ଏ କରା ରଯଉଁମାରନ ଶୁଣିରଲ, ରସମାରନ 
ବସିି୍ତ ରହାଇ ଗରଲ। ରଲାରକ ଭାବରିଲ, “ଏ ବାଳକଟ ିକ’ଣ ରହବ?” ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ପିଲାଟେି ସହତି 
ଅଛ,ି ରସମାରନ ଏପେ ିଭାବରିଲ।6

1.7 ପରରମ�ରଙ୍କ ଉରଦେଶ୍ୟରର ଜଖିରିୟଙ୍କ ସ୍ତବରାନ
ତା’ପରେ ରଯାହନଙ୍କ ପିତା ଜଖିେୟି ପବତି୍ଆତ୍ମାରେ ପେପିରୂ୍୍ଯ ରହାଇ ଉଠରିଲ। ରସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ 
କହରିଲ, 

“ଇସ୍ରାଏଲେ ପ୍ରଭୁ ପେରମ�େଙ୍କେ ସୁ୍ତତ ିଗାନ କେ। 
ରସ ନଜି ରଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେବିା ପାଇଁ ଆସଛିନ୍ ି
ଏବଂ ରସମାନଙୁ୍କ �ାଧୀନତା ରଦଇଛନ୍।ି 

ରସ ଆମ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ରସବକ ଦାଉଦଙ୍କ ପେବିାେେୁ, 
ଜରଣ ଶକି୍ଶାଳୀ ଉଦ୍ାେକର୍୍ଯାଙୁ୍କ ରଦଇଛନ୍।ି 

ବହୁତ ଦନି ପୂରବ୍ଯ ବାସ କେୁଥିବା ନଜି ପବତି୍ ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବକ୍ାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 
ପେରମ�େ ଏହା କେରିବ ରବାଲି କହଥିିରଲ। 

ରସ ଆମ୍ମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ମାନଙ୍କେ ଶତରୁମାନଙ୍କଠାେୁ 
ତରା ଆମ୍ମାନଙୁ୍କ ଘଣୃା କେୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତେୁ େକ୍ା କେବିାକୁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି

ରଦଇଥିରଲ। 
ରସ ଆମ୍ମାନଙ୍କେ ପୂବ୍ଯପେୁୁଷମାନଙୁ୍କ ଦୟା ରଦଖାଇରବ ରବାଲି କହଥିିରଲ 

ଏବଂ ରସ ତାହାଙ୍କେ ପବତି୍ ପ୍ରତଜି୍ା ମରନ େଖିଛନ୍।ି 
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ରସ ଆମ୍ମାନଙ୍କେ ପୂବ୍ଯପୁେୁଷ ଅବ୍ହାମଙୁ୍କ ପ୍ରତଜି୍ା ରଦଇଥିରଲ। 
ରଯ ରସ ଆମ୍ମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ମାନଙ୍କ ଶତରୁଙ୍କ ଶକି୍ କବଳେୁ ମକୁ୍ କେରିବ। 

ତା ଫଳରେ ଆରମ୍ମାରନ ନଭି୍ଯୟରେ ପେରମ�େଙ୍କ ରସବା କେ ିପାେବୁି। 
ଆରମ୍ମାରନ ବଞ୍ଚଥିିବା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ପେରମ�େଙ୍କ ଆଗରେ ଧାମ୍ଣିକ ଓ ପବତି୍ େହବୁି।

“ଏବଂ ତୁରମ୍ ରହ ଶଶିୁ! ତୁରମ୍ ରସହ ିପରବ୍ଯାପେସି୍ଥ ପେରମ�େଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବକ୍ା େୂରପ 
ଖ୍ୟାତ ରହବ। 

ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେବିା ନମିରନ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବୂ୍ଯେୁ ତୁରମ୍ 
ପ୍ରରରମ ଯିବ। 

ପେରମ�େଙ୍କ ରଲାକଙୁ୍କ ତୁରମ୍ ଜରଣଇରଦବ ରଯ 
ରସମାନଙ୍କେ ପାପକୁ କ୍ମା କେ ିଦଆିଯାଇ ରସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ାେ କୋଯିବ। 
 

“ଆମ୍ମାନଙ୍କ ପେରମ�େଙ୍କ ରନେହମୟ ଅନୁଗ୍ରହ ରହତୁ, 
�ଗ୍ଯେୁ ଆଗତ ରଗାଟଏି ନୂତନ ଦନିେ ପ୍ରଭାତ ଆମ୍ମାନଙୁ୍କ ଆରଲାକତି କେବି। 

ମତୁୃ୍ୟେ ଭୟରେ ଅନ୍କାେ ଭିତରେ ବାସ କେୁଥିବା ରଲାକଙୁ୍କ ପେରମ�େ ସାହାଯ୍ୟ କେରିବ। 
ରସ ଆମ୍ମାନଙୁ୍କ ଶାନ୍ ିମାଗ୍ଯରେ ବାଟ କରଢଇ ରନରବ।” 

ଶିଶୁଟ ି ଏହପିେି ବଢବିାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଆତ୍ମାରେ ଦୃଢେୁ ଦୃଢତେ ରହବାକୁ ଲାଗିଲା। 
ଇସ୍ରାଏଲରେ ଉପରଦଶ ପ୍ରଦାନ କେବିାେ ଶକି୍ ପାଇବା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ରଯାହନ ଅନ୍ୟ ରଲାକଙ୍କଠାେୁ 
ଦୂେରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ େହଥିିରଲ।7

1.8 ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ
ରସହ ିସମୟରେ ରୋମୀୟ ଶାସନ ଅନ୍ଗ୍ଯତ ସମସ୍ତ ରଦଶେ ରଲାକମାନଙ୍କ ଉରଦେଶ୍ୟରେ କାଇସେ 
ଅଗଷ୍ଟଙ୍କେ ରଗାଟଏି ଆଜ୍ା ରଘାଷଣା କୋଗଲା। ଆଜ୍ାଟ ିକୁରହ ରଯ, ସମରସ୍ତ ଜନଗଣନା ପାଇଁ 
ନଜି ନଜି ନାମେ ପଞ୍ୀକେଣ କେରିବ। ଏହା ପ୍ରରମ ଜନଗଣନା ଥିଲା। �ିେୀଣିୟ ସୁେୟିାେ 
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ୋଜ୍ୟପାଳ ଥିବା ସମୟରେ ଏହା ରହଲା। ରତଣୁ ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଲାକ ନାମ ପଞ୍ୀକେଣ କେବିା ପାଇଁ 
ନଜି ନଜି ନଗେକୁ ଗରଲ। 

ରଯାରଷଫ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶେ ରହାଇଥିବାେୁ ରସ ଗାଲିଲୀେ ନାଜେତି ନଗେେୁ ଯିହୂଦା ପ୍ରରଦଶେ 
ରବ ଥ୍ରଲହମିକୁ ଗରଲ। ରବ ଥ୍ରଲହମି ନଗେ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗେ ନାମରେ ପେଚିତି ଥିଲା। ରଯାରଷଫ 
ମେିୟମଙ୍କ ସହତି ନାମ ପଞ୍ୀକେଣ କରଲ, କାେଣ ମେିୟମଙ୍କ ସହତି ତାହାଙ୍କେ ବବିାହ 
ନବି୍ଯନ୍ ରହାଇ ସାେଥିିଲା। (ମେୟିମ ରସରତରବରଳ ଗଭ୍ଯବତୀ ଥିରଲ।) ରଯାରଷଫ ଓ ମେୟିମ 
ରବ ଥ୍ରଲହମିରେ ଥିବା ସମୟରେ ମେୟିମଙ୍କେ ପ୍ରସବ ସମୟ ଆସଲିା। ରସ ତାହାଙ୍କେ ପ୍ରରମଜାତ 
ପତୁ୍ ସନ୍ାନକୁ ଜନ୍ମ ରଦରଲ। ରସମାରନ େହବିାକୁ ଚଟଘିରେ ଆଉ ଜାଗା ନ ଥିଲା। ରତଣୁ ମେୟିମ 
ଶଶିୁଟକୁି ଲୁଗାପଟାରେ ଗୁଡାଇ ଗୁହାଳରେ ରଗାେୁ କୁଣ୍ରେ େଖିରଦରଲ।8

1.9 ରମଷପାଳକଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟରର ଶ୍ରବଣ
ରସହ ିୋତରିେ ରକରତକ ରମଷପାଳକ ରସମାନଙ୍କେ ରମଷଗୁଡକୁି ୋତସିାୋ ପଦାରେ ଜଗି 
େହଥିିରଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କେ ଜରଣ ଦୂତ ରମଷପାଳକମାନଙ୍କ ସମ୍ୁଖରେ ଠିଆ ରହରଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କେ 
ରଗୌେବେ ରଜ୍ୟାତଃି ରସମାନଙ୍କେ ଚତୁଦେ୍ଣିଗରେ ଝଲକ ିଉଠଲିା। ରମଷପାଳକମାରନ ଅତ୍ୟନ୍ 
ଭୟଭୀତ ରହାଇଗରଲ। �ଗ୍ଯଦୂତ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଭୟ କେ ନାହିଁ, କାେଣ ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ 
ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ ଶୁଭ ସମାଗ୍ଭେ ଆଣିଛ।ି ତାହା ସବୁରଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ମହା ଆନନ୍ ଆଣିରଦବ। କାେଣ 
ଆଜ ିଦାଉଦଙ୍କ ନଗେରେ ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ତ୍ାଣକର୍୍ଯା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କେଛିନ୍।ି ତୁରମ୍ମାରନ 
ତାହାଙୁ୍କ ଚହି୍ ିପାେବିା ପାଇଁ ଏହା ରହଉଛ ିସରଙ୍କତ: ତୁରମ୍ମାରନ ରଗାଟଏି ଶଶୁିକୁ କନାରେ ଗୁଡାଇ 
ରହାଇ ରଗାେୁ କୁଣ୍ରେ ରଶାଇଥିବାେ ରଦଖିବ।” 

ରସହ ିସମୟରେ �ଗ୍ଯେୁ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ �ଗ୍ଯଦୂତମାରନ ଆସ ିରସହ ି�ଗ୍ଯଦୂତଙ୍କ ସହତି ରଯାଗ 
ରଦରଲ। ସମସ୍ତ �ଗ୍ଯଦୂତ ଏହପିେ ିପେରମ�େଙ୍କ ସୁ୍ତତ ିକେୁଥିରଲ:

“�ଗ୍ଯରେ େହୁଥିବା ପେରମ�େଙ୍କ ଜୟ ରହଉ, 
ଏବଂ ଏ ପଥୃିବୀରେ ରଯଉଁ ରଲାକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପେରମ�େ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍,ି ରସ 

ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଶାନ୍ ିମିଳୁ।”
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�ଗ୍ଯଦୂତମାରନ ରମଷପାଳକମାନଙୁ୍କ ଛାଡ ି�ଗ୍ଯକୁ ରଫେିଗରଲ। ରମଷପାଳକମାରନ ପେସ୍ପେ 
କୁହାକୁହ ିରହରଲ: “ଆରମ୍ମାରନ ରବ ଥ୍ରଲହମି ଯିବା ଓ ଏହ ିରଯଉଁ ଘଟଣା ଘଟଛି ିରବାଲି ପ୍ରଭୁ 
ଆମ୍ମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇରଲ, ତାହା ରଦଖିବା।” 

ରତଣୁ ରସମାରନ ଶୀଘ୍ର ଗରଲ ଓ ମେୟିମ ଏବଂ ରଯାରଷଫଙୁ୍କ ରଖାଜ ିପାଇରଲ। ରସହ ିଶଶିୁ 
ରଗାଟଏି ରଗାେୁ କୁଣ୍ରେ ରଶାଇଥିରଲ। ରମଷପାଳକମାରନ ଶଶିୁଙୁ୍କ ରଦଖିରଲ। ଏହ ିଶଶିୁଙ୍କ 
ବଷିୟରେ �ଗ୍ଯଦୂତମାରନ ଯାହା କହଥିିରଲ, ତାହା ରସମାରନ ସମସ୍ତଙୁ୍କ କହରିଲ। ରମଷପାଳକମାରନ 
ଯାହା କହରିଲ, ତାହା ଶୁଣି, ସମରସ୍ତ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ। କନୁି୍ ମେୟିମ ଏସବୁ କରା ନଜି ମନ 
ଭିତରେ ରଗାପନ େଖି, ନେିନ୍େ ଚନି୍ା କେବିାକୁ ଲାଗିରଲ। ରମଷପାଳକମାରନ ନଜି ରମଷମାନଙ୍କ 
ନକିଟକୁ ରଫେିଗରଲ ଏବଂ ଯାହାସବୁ ଶୁଣିଥିରଲ ଓ ରଦଖିଥିରଲ, ରସଥିପାଇଁ ପେରମ�େଙୁ୍କ 
ରଗୌେବ ରଦରଲ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରଲ। �ଗ୍ଯଦୂତମାରନ ରଯପେ ିକହଥିିରଲ, ରସମାରନ ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ଜନିଷିକୁ ରସହପିେ ିରଦଖିରଲ। 

ଶଶିୁଟ ିଆଠ ଦନିେ ରହବାେୁ ତା’େ ସନୁ୍ନତ କୋଗଲା ଓ ତାହାଙ୍କେ ନାମ ଯୀଶୁ େଖାଗଲା। ରସ 
ଗଭ୍ଯରେ େହ ିବଢବିା ପୂବ୍ଯେୁ �ଗ୍ଯଦୂତ ତାହାଙୁ୍କ ଏହ ିନାମ ରଦଇଥିରଲ।9

1.10 ମନ୍ରିରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଉତ୍ସରତ୍ତୀ କରଣ
ରମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଶୁଚ ିରହବାେ ସମୟ ଆସଲିା। ଏହା ପରେ ରଯାରଷଫ ଓ ମେୟିମ 
ଯୀଶଙୁୁ୍କ ପ୍ରଭୁ ପେରମ�େଙ୍କ ନକିଟରେ ଉତ୍ସଗ୍ଯ କେବିା ପାଇ ଁଯିେୁଶାଲମକୁ ରନଇ ଆସରିଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ 
‘ନୟିମ’ରେ ରଲଖାଅଛ:ି “ପେବିାେରେ ପ୍ରରମ ପତୁ୍ସନ୍ାନ ଜନ୍ମ ରହରଲ ରସ ‘ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉରଦେଶ୍ୟରେ 
ଉତ୍ସଗ୍ଯୀକୃତ ରହବ।’” ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମରେ ଆହୁେ ିମଧ୍ୟ ରଲଖାଅଛ:ି “ତୁମ୍କୁ ଦୁଇଟ ିକରପାତ କମି୍ା 
ଦୁଇଟ ିପାୋଛୁଆ ମଧ୍ୟ ବଳ ିରଦବାକୁ ରହବ।” ରତଣୁ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବଳ ିରଦବା ନମିରନ୍ 
ରଯାରଷଫ ଓ ମେୟିମ ଯିେୁଶାଲମକୁ ଗରଲ। 

ଯିେୁଶାଲମରେ ଶମିିରୟାନ ନାମରେ ଜରଣ ଅତ୍ୟନ୍ ଧାମ୍ଣିକ ଓ ନଷି୍ଠାପେ ଭକ୍ େହୁଥିରଲ। 
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସା�ନା କେବିା ନମିରନ୍ ପେରମ�େ ରକରବ ଆସରିବ, ରସହ ିସମୟକୁ ରସ ଅରପକ୍ା 
କେ ିେହଥିିରଲ। ପବତି୍ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିରଲ। ପବତି୍ଆତ୍ମା ତାହାଙୁ୍କ କହ ିରଦଇଥିରଲ ରଯ, 
ରସ ପ୍ରଭୁ ପେରମ�େଙ୍କଠାେୁ ଆଗତ ଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦଶ୍ଯନ ନ କେବିା ପବୂ୍ଯେୁ ତାହାଙ୍କେ ମତୁୃ୍ୟ ରହବ ନାହିଁ। 
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ଆତ୍ମା ଶମିିରୟାନଙୁ୍କ ମନ୍େିକୁ କରଢଇ ଆଣିରଲ। ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେବିା 
ପାଇଁ ରଯାରଷଫ ମେୟିମ ଶଶିୁ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ସଗେରେ ରନଇ ମନ୍େିକୁ ଗରଲ। ଶମିରିୟାନ ଶଶୁି ଯୀଶୁଙୁ୍କ 
ରକାଳକୁ ରନଇ ପେରମ�େଙ୍କ ସୁ୍ତତଗିାନ କେ ିକହରିଲ:

“ପ୍ରଭୁ! ଏରବ ତୁରମ୍ କହବିା ଅନୁସାରେ ତୁମ୍େ ଏହ ିଦାସକୁ ଶାନ୍ରିେ ମେବିାକୁ ଦଅି। 
ମୁଁ ରମା’ ଆଖିରେ ତୁମ୍େ ପେତି୍ାଣକୁ ରଦଖିଛ।ି 

ତୁରମ୍ ତାହାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ରଲାକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଛି। 
ରସ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍େ ିପର ରଦଖାଇବା ପାଇଁ ଆରଲାକ ଅଟନ୍ ି

ଓ ରସ ତୁମ୍େ ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଗୌେବ ଆଣିରବ।” 

ଯୀଶଙୁ୍କ ବାପା-ମା ଯୀଶଙୁ୍କ ବଷିୟରେ ଶମିରିୟାନଙ୍କ ମହୁେୁଁ ଏ କରା ଶଣିୁ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ। 
ତା’ପରେ ଶମିିରୟାନ ରସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବ୍ଯାଦ କରଲ ଓ ମେୟିମଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଏ ବାଳକ ରଯାଗୁଁ 
ଅରନକ ଯିହୂଦୀଙ୍କେ ଉ ତ୍ରାନ ଓ ପତନ ରହବ। ରସ ପେରମ�େଙ୍କେ ଏକ ଚହି୍ ରହରବ ଓ ତାହା 
ରଲାକମାରନ ଗ୍ରହଣ କେରିବ ନାହିଁ। ରଲାକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ରଗାପନକରା ପ୍ରକାଶତି 
ରହବ। ରସହ ିଘଟଣା ସବୁ ତୁମ୍େ ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖ ଆଣିବ।” 

ରସରତରବରଳ ହାନ୍ନା ନାମରେ ଜରଣ ମହଳିା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତୀ ମନ୍େି ଭିତରେ ଥିରଲ। ରସ 
ଆରଶେ ବଂଶେ ଫିନୂରୟଲଙ୍କ ଝଅି ଥିରଲ। ହାନ୍ନା ବହୁତ ବୁଢୀ ରହାଇ ଯାଇଥିରଲ। ବବିାହ 
ପରେ ମାତ୍ ସାତବଷ୍ଯ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ରସ �ାମୀଙ୍କ ସହତି େହଥିିରଲ। ତା’ପରେ ତାହାଙ୍କେ �ାମୀ 
ମେଗିରଲ ଓ ରସ ବଧିବା ରହାଇ ଏକୁଟଆି େହବିାକୁ ଲାଗିରଲ। ଏରବ ତାହାଙୁ୍କ ଚଉୋଅଶୀ ବଷ୍ଯ 
ବୟସ ରହାଇଥିଲା। ହାନ୍ନା ସବୁରବରଳ ମନ୍େିରେ େହୁଥିରଲ। ରକରବ ରହରଲ ରସ ମନ୍େି ଛାଡ ି
ଯାଇ ନ ଥିରଲ। ରସ ଉପବାସ କେ ିଓ ରସ ଦନିୋତ ିପ୍ରାର୍ଯନା କେ ିପେରମ�େଙ୍କ ଉପାସନା 
କେୁଥିରଲ। 

ରସ ରସହ ିସମୟରେ ଶଶିୁ ଓ ତା’େ ବାପା-ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିରଲ। ରସ ପେରମ�େଙୁ୍କ 
ଧନ୍ୟବାଦ ରଦରଲ। ରଯଉମଁାରନ ଯିେୁଶାଲମେ ମକିୁ୍େ ଅରପକ୍ାରେ ଥିରଲ, ରସହ ିସମସ୍ତ ରଲାକଙୁ୍କ 
ରସ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟରେ କହରିଲ।10
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1.11 ଯୀଶୁଙ୍କ ଦଶତ୍ତନାରଥତ୍ତ ପଣି୍ତମାନଙ୍କ ଆରମନ
ରହରୋଦଙ୍କ ୋଜ�କାଳରେ ଯିହୂଦା ୋଜ୍ୟେ ରବ      ଥ୍     ରଲହମି ନଗେରେ ଯୀଶ ୁଜନ୍ମ ରହରଲ। ଯୀଶୁ 

ଜନ୍ମ ରହବା ପରେ ପବୂ୍ଯ ରଦଶେ ରକରତକ ପଣି୍ତ ଯିେୁଶାଲମକୁ ଆସରିଲ। ରସମାରନ ପଗ୍ଭେରିଲ, 
“ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କେ ୋଜା ରସହ ିନବଜାତ ଶଶିୁ ରକଉଁଠାରେ? କାେଣ ଆରମ୍ ପବୂ୍ଯ ରଦଶରେ ତାହାଙ୍କ 
ତାୋ ଉଠଥିିବାେ ରଦଖିଲୁ। ରସହ ିତାୋ ପ୍ରକାଶ କରେ ରଯ, ରସ ଜନ୍ମ ରହାଇଛନ୍।ି ରତଣୁ ଆରମ୍ 
ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କେବିାକୁ ଆସଛୁି।” 

ୋଜା ରହରୋଦ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କେ ଏହ ିନୂଆ ୋଜାଙ୍କ କରା ଶୁଣିରଲ, ରସଥିପାଇଁ ରସ     ଉ       ଦ୍ ବଗି୍ନ 
ରହରଲ। ଯିେୁଶାଲମେ ସବୁ ରଲାକ ମଧ୍ୟ ଚନି୍ତି ରହାଇ ପଡରିଲ। ରହରୋଦ ଯିହୂଦା ସମାଜେ ସମସ୍ତ 
ପ୍ରମଖୁ ଯାଜକ ଏବଂ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀମାନଙ୍କେ ରଗାଟଏି ରବୈଠକ ଡାକରିଲ। ରସ ରସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, 
ଖ୍ୀଷ୍ଟ ରକଉଠଁାରେ ଜନ୍ମ ରହରବ? ରସମାରନ କହରିଲ, “ଯିହୂଦା ପ୍ରରଦଶେ ରବ      ଥ୍     ରଲହମି ନଗେରେ। 
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାଙ୍କ ଶାସ୍ତରେ ଏସମ୍ପକ୍ଯରେ ରଲଖିଛନ୍:ି

‘ରହ ଯିହୂଦା ପ୍ରରଦଶେ ରବ      ଥ୍      ରଲହମି! 
ଯିହୂଦାେ ଶାସକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୁରମ୍ ମହାନ। 

ହଁ, ତୁମ୍ ଭିତେୁ ଜରଣ ଶାସକ ଆଗତ ରହବ, 
ଏବଂ ରସହ ିଶାସକ ରମାେ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କଢାଇରନରବ।’

ତା’ପରେ ରହରୋଦ ପୂବ୍ଯରଦଶେୁ ଆସଥିିବା ପଣି୍ତମାନଙ୍କ ସହତି ଗୁପ୍ତ ରବୈଠକ କରଲ। 
ରସମାରନ ରକରତରବରଳ ପ୍ରରରମ ରସହ ିତାୋ ରଦଖିଥିରଲ, ତାହାେ ସଠକି୍ ସମୟ ରହରୋଦ 
ପଣି୍ତମାନଙ୍କଠାେୁ ବୁଝରିନରଲ। ରହରୋଦ ରସମାନଙୁ୍କ ରବ      ଥ୍     ରଲହମି ପଠାଇରଲ ଓ କହରିଲ, 

“ତୁରମ୍ମାରନ ରବ      ଥ୍     ରଲହମି ଯାଇ ଶଶିୁଟ ିବଷିୟରେ ଯତ୍ ଭାବରେ ରଖାଜ ଖବେ ନଅି। ଯଦ ି
ତୁରମ୍ ତାକୁ ପାଇଯାଅ, ରତରବ ରମାରତ ଜଣାଅ। ତା’ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ 
କେବି।ି” 

ପଣି୍ତମାରନ ୋଜାଙ୍କ କରା ଶୁଣି  ଗ୍ଭଲିଗରଲ। ରଯଉଁ ତାୋଟ ିରସମାରନ ଆଗେୁ ପୂବ୍ଯ ରଦଶରେ 
ରଦଖିଥିରଲ, ପୁଣି ରରେ ତାକୁ ରଦଖିରଲ। ରସହ ିତାୋଟ ିତାହାଙ୍କ ଆରଗ ଆରଗ ଗ୍ଭଲିଲା ଏବଂ 
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ରଯଉଁଠାରେ ପିଲାଟ ିଥିଲା, ରସହ ିସ୍ଥାନ ଉପରେ ସ୍ଥେି ରହାଇ େହଗିଲା। ତାୋ ରଦଖି ପଣି୍ତମାରନ 
ବହୁତ ଖସୁୀ ରହରଲ ଏବଂ ଆନନ୍ରେ ପେପୂିର୍୍ଯ ରହରଲ। 

ରସମାରନ ଘେ ଭିତେକୁ ଗରଲ। ମା ମେିୟମଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଟକୁି ରଦଖିରଲ। ତାହାଙୁ୍କ 
ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କେ ିତାହାଙ୍କେ ଉପାସନା କରଲ। ତା’ପରେ ରସମାରନ ଶଶିୁ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା 
ଉପହାେ ରପଡଟି ିରଖାଲିରଲ। ରସମାରନ ଶଶିୁକୁ ସନୁା, କୁନୁ୍େୁ ଓ ଗନ୍େସ ଉପହାେ ରଦରଲ। କନୁି୍ 
ପେରମ�େ ରସମାନଙୁ୍କ ରହରୋଦଙ୍କ ପାଖକୁ ରଫେ ିନ ଯିବାକୁ �ପ୍ନରେ ସାବଧାନ କୋଇ ରଦରଲ। 
ରତଣୁ ରସମାରନ ଅନ୍ୟ ଏକ ପର ରଦଇ ନଜି ରଦଶକୁ ରଫେଗିରଲ।11

1.12 ଶଶୁି ଯୀଶଙୁୁ୍କ ରନଇ ପିତାମାତାଙ୍କ ମିଶର ପଳାୟନ
ପଣି୍ତମାରନ ଗ୍ଭଲିଯିବାପରେ ପେରମ�େଙ୍କେ ଜରଣ ଦୂତ �ପ୍ନରେ ରଯାରଷଫଙୁ୍କ ଦଶ୍ଯନ ରଦଇ 
କହରିଲ, “ଉଠ, ଶଶିୁଟକୁି ଓ ତା’ ମାଙୁ୍କ ରନଇ ମିଶେ ରଦଶକୁ ପଳାଅ ଏବଂ ମୁଁ ନ କହବିା 
ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ରସଠାରେ େୁହ। କାେଣ ରହରୋଦ ତାହାକୁ ମାେରିଦବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଥିବାେୁ ତାହାଙୁ୍କ 
ରଖାଜବି।” 

ରତଣୁ ରଯାରଷଫ ଉଠରିଲ, ରସ ଶଶିୁ ଓ ତା’ ମାଙୁ୍କ ଧେ ିମିଶେ ରଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ୋତରିେ 
ବାହାେ ିପଡରିଲ। ରସଠାରେ ରଯାରଷଫ ରହରୋଦଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ େହରିଲ। ପେରମ�େ ତାହାଙ୍କ 
ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବକ୍ାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କହଥିିରଲ, ତାହା ସଫଳ କେବିା ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟଲିା। ପ୍ରଭୁ 
ପେରମ�େ କହଥିିରଲ, “ମୁଁ ରମାେ ପୁଅକୁ ମିଶେେୁ ବାହାେ ିଆସବିାକୁ କହଛି।ି”12

1.13 ରବ      ଥରଲହମିରର ପୁତ୍ର ସନ୍ାନମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
ରହରୋଦ ରଦଖିରଲ ରଯ, ପଣି୍ତମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ରବାକା ବରନଇ ରଦଇଛନ୍।ି ରସ ଖୁବ୍ 
ୋଗିଗରଲ। ରସ ପଣି୍ତମାନଙ୍କଠାେୁ ଶଶିୁପୁତ୍ଟେି ଜନ୍ମ ସମୟ ଜାଣିଥିରଲ। ତାହା ଦୁଇ 
ବଷ୍ଯ ତଳେ କରା ରହାଇଥିବାେୁ ରସ ରବ      ଥ୍     ରଲହମି ଓ ତା’ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳେ ଦୁଇ ବଷ୍ଯ 
ବା ତା’ଠାେୁ କମ୍ ବୟସେ ସବୁ ଶଶିୁପୁତ୍ଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେବିାକୁ ଆରଦଶ ରଦରଲ। ଏହଭିଳ ି
ଭାବରେ ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବକ୍ା ଯିେିମିୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳ 
ରହଲା:
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“ୋମାରେ ଏକ ଦୁଃଖଭୋ �େ ଶୁଣାଗଲା। 
ତାହା ରୋଦନ ଓ ଅତଶିୟ ବଳିାପେ �େ ଥିଲା। 

ୋରହଲ ତା’ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନୁ୍ଥିଲା। 
ରକହରିହରଲ ତାକୁ ସା�ନା ରଦଇ ପାେରିବନ।ି 
କାେଣ ତା’େ ପିଲାମାରନ ମେଯିାଇଥିରଲ।”13

1.14 ପିତାମାତାଙ୍କ ସରଗେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମିଶରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ରହରୋଦଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ପରେ ମିଶେରେ ରଯାରଷଫଙୁ୍କ �ପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ପେରମ�େଙ୍କେ ଜରଣ ଦୂତ 

ରଦଖା ରଦରଲ। ଦୂତ କହରିଲ, “ଉଠ, ପିଲାଟକୁି ଓ ତା’ ମାକୁ ରନଇ ଇସ୍ରାଏଲ ରଦଶକୁ ଯାଅ। କାେଣ 
ରଯଉଁମାରନ ପିଲାଟକୁି ମାେରିଦବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଥିରଲ, ରସମାରନ ଏରବ ମେଗିରଲଣି।” 

ରତଣୁ ରଯାରଷଫ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହରଲ, ରସ ପିଲାଟକୁି ଓ ତା’ ମାକୁ ରନଇ ଇସ୍ରାଏଲ ରଫେଗିରଲ। 
କନୁି୍ ରଯାରଷଫ ଶୁଣିରଲ ରଯ, ରହରୋଦଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ପରେ ତାହାଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଖିଲାୟ ଯିହୂଦାରେ ୋଜା 
ରହାଇଛନ୍।ି ରତଣୁ ରସ ରସଠାକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରଲ। କନୁି୍ ପେରମ�େଙ୍କଠାେୁ �ପ୍ନରେ ଆରଦଶ 
ପାଇ ରଯାରଷଫ ଗାଲିଲୀ ପ୍ରରଦଶକୁ ଗରଲ। ରସ ରସଠାରେ ପହଞ୍ଚ ିନାଜେତି ନାମକ ନଗେରେ 
ବାସ କରଲ। ଖ୍ୀଷ୍ଟ ନାଜେତିୀୟ େୂରପ ଖ୍ୟାତ ରହରବରବାଲି ଭବଷି୍ୟ      ଦ୍ ବକ୍ାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 
ପେରମ�େ କହଥିିରଲ। ରସହ ିବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହା ଘଟଲିା।14

ସାନ ଶଶିୁଟ ିଦନିକୁ ଦନି ବଢବିାକୁ ଲାଗିରଲ। ରସ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଓ ବୁଦ୍ମିାନ ରହବାକୁ ଲାଗିରଲ। 
ତାହାଙ୍କ ସହତି ପେରମ�େଙ୍କେ ଆଶୀବ୍ଯାଦ ଥିଲା।15

1.15 ମନ୍ରିରର ବାଳକ ଯୀଶୁ
ନସି୍ତାେପବ୍ଯ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କେ ପିତାମାତା ପ୍ରତବିଷ୍ଯ ଯିେୁଶାଲମ ଯାଉଥିରଲ। ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବାେବଷ୍ଯ 

ବୟସ ରହାଇଥିବା ସମୟରେ ସବୁରେ ଭଳ ିରସମାରନ ପବ୍ଯକୁ ଗରଲ। ପବ୍ଯ ଦନିତକ ରଶଷ 
ରହାଇଯିବା ପରେ ରସମାରନ ଘେକୁ ରଫେୁଥିରଲ। କନୁି୍ ବାଳକ ଯୀଶୁ ଯିେୁଶାଲମରେ େହଗିରଲ। 
ତାହାଙ୍କ ବାପା-ମା ଏ କରା ଜାଣି ନ ଥିରଲ। ଦଳ ଭିତରେ ପୁଅ ଅଛ ିଭାବ ିରଯାରଷଫ ଓ ମେୟିମ 
ପେୁା ଦରିନ ଯାତ୍ା କେସିାେଥିିରଲ। ତା’ପରେ ରସମାରନ ନଜି ପେବିାେ ରଲାକ ଓ ଅନ୍େଗେ ବନୁ୍ଙ୍କ 
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ଭିତରେ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରଖାଜରିଲ। କନୁି୍ ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପାଇରଲ ନାହିଁ। ରତଣୁ ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ 
ରଖାଜ ିରଖାଜ ିଯିେୁଶାଲମ ରଫେ ିଆସରିଲ। 

ତନି ିଦନି ପରେ ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପାଇରଲ। ଯୀଶୁ ମନ୍େି ଭିତରେ ଧମ୍ଯଗୁେୁମାନଙ୍କ ସହତି 
ବସଥିିରଲ। ରସ ରସମାନଙ୍କ କରା ଶଣୁୁଥିରଲ ଓ ରସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଗ୍ଭେୁଥିରଲ। ସମରସ୍ତ ତାହାଙ୍କ 
କରା ଶୁଣୁଥିରଲ। ତାହାଙ୍କେ ବୁଝବିା ଶକି୍ ରଦଖି ଓ ଜ୍ାନପୂର୍୍ଯ ଉର୍େଗୁଡକି ଶୁଣି ରସମାରନ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ 
ରହାଇ ଯାଇଥିରଲ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପା-ମା ତାହାଙୁ୍କ ରଦଖି ବସିି୍ତ ରହାଇଗରଲ। ତାହାଙ୍କ ମା ତାହାଙୁ୍କ 
ପଗ୍ଭେରିଲ, “ପୁଅରେ! ତୁ ଆମ ସାଗେରେ ଏପେ ିକାହିଁକ ିକଲୁ? ରତା’ ବାପା ଓ ମୁଁ ରତାରତ ରଖାଜ ି
ରଖାଜ ିବହୁତ ଚନି୍ତି ରହାଇ ପଡଲୁିଣି।” 

ଏହ ିଶୁଣି ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ରମାରତ କାହିଁକ ିରଖାଜୁଥିଲ? ରଯଉଁଠାରେ 
ରମାେ ପେମପିତାଙ୍କେ କାଯ୍ଯ୍ୟ ଅଛ,ି ମୁଁ ରସଠାରେ ନଶି୍ଚୟ ଥିବ ିରବାଲି ତୁରମ୍ମାରନ କ’ଣ ଜାଣି 
ନାହଁ?” କନୁି୍ ରସମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କେ କରାେ ଅର୍ଯ କଛି ିବୁଝ ିପାେରିଲ ନାହିଁ। 

ଯୀଶୁ ରସମାନଙ୍କ ସହତି ନାଜେତିକୁ ଗରଲ। ରସ ବାପା-ମାଙ୍କେ ସବୁ ଆଜ୍ା ପାଳନ କରଲ। 
ଯୀଶୁଙ୍କ ମା ତରାପି ଏହସିବୁ କରା ନଜି ମନ ଭିତରେ େଖି ଚନି୍ା କେୁଥିରଲ। ଯୀଶୁ ଜ୍ାନରେ, 
ଶେୀେରେ ଏବଂ ପେରମ�େ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଢବିାକୁ ଲାଗିରଲ।16

୍୍୍୍ଯୀଶୁଙ୍କ ଜ୍୍ମ ୍ମଂ ବଂମ୍ଂ
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2 ଯୀଶୁଙ୍କ ସାବତ୍ତଜନକି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ

2.1 ବାପି୍ଜକ ରଯାହନଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିକରଣ
ତବିେିଅି କାଇସେଙ୍କ ୋଜ�େ ପନ୍େତମ ବଷ୍ଯ ସମୟେ କରା।

ଯିହୂଦା ପ୍ରରଦଶେ ଶାସକ ପନ୍ୟି ପୀଲାତ, 
ଗାଲିଲୀେ ଶାସକ ରହରୋଦ, ଇତୂେୟିା 
ଓ ତ୍ାରଖାନୀତ ିପ୍ରରଦଶେ ଶାସକ ରହରୋଦେ ଭାଇ ଫିଲି ପ୍ପ ଓ ଅବଲିୀନୀେ ଶାସକ 

ଲୂସାନୟିା, 
ଏ ସମରସ୍ତ କାଇସେଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିରଲ।

ହାନାନ ଓ କୟାଫା ମହାଯାଜକ ଥିରଲ। ରସହ ିସମୟରେ ଜଖିେୟିଙ୍କ ପୁଅ ରଯାହନଙ୍କ ପାଖକୁ 
ପେରମ�େଙ୍କେ ରଗାଟଏି ଆଜ୍ା ଆସିଲା। ରଯାହନ ମେୁଭୂମିରେ ବାସ କେୁଥିରଲ। ରଯାହନ 
ଯଦେ୍ଯନ ନଦୀେ ଗ୍ଭେପିାଖଯାକ ସବୁଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବୁଲି ରଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟରେ ପ୍ରଗ୍ଭେ କରଲ 
ରଯ, ରସମାରନ ନଜିେ ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନ ପେବିର୍୍ଯନ କେନୁ୍ ଓ ବାପି୍ତଜତି ହୁଅନୁ୍, ତାହାରହରଲ 
ରସମାନଙ୍କେ ପାପଗୁଡକୁି କ୍ମା କେ ିଦଆିଯିବ। ଏହା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା ଯିଶାଇୟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମ୍ଳତି 
ପୁସ୍ତକରେ ରଲଖାଥିବା କରା ଥିଲା। ରସଥିରେ ରଲଖାଥିଲା:

“ମେୁଭୂମିରେ ଜରଣ ରଲାକ ପାଟ ିକେ ିକହୁଛ:ି 
‘ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଗ୍ଯ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେ। 
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ତାହାଙ୍କ ବାଟ ସଳଖ କେ। 

ପ୍ରରତ୍ୟକ ଉପତ୍ୟକା ପୂର୍୍ଯ କେ ିଦଆିଯିବ। 
ପ୍ରରତ୍ୟକ ପବ୍ଯତ ଓ ପାହାଡ ସମତଳ ରହାଇଯିବ। 

ବଙ୍କା ୋସ୍ତା ସବୁ ସଧିା କେ ିଦଆିଯିବ 
ଓ ଖାଲଢପି ୋସ୍ତା ସବୁ ସମତଳ କେ ିଦଆିଯିବ। 

ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଲାକ ପେରମ�େଙ୍କ 
ପେତି୍ାଣ ବଷିୟରେ ଜାଣିରବ।”17

ରଯାହନଙ୍କ ବସ୍ତ ଓଟ ରଲାମରେ ତଆିେ ିରହାଇଥିଲା, ରସ ଅଣ୍ାରେ ଚମଡା ପଟ ିବାନୁ୍ଥିରଲ। 
ପଗେପାଳ ଓ ବନମଧୁ ତାହାଙ୍କେ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ରସ ସମୟରେ ଯିେୁଶାଲମ, ସମଗ୍ର ଯିହୂଦା 
ୋଜ୍ୟ ଓ ଯଦେ୍ଯନ ନଦୀେ ଦୁଇପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରଲାକ ରଯାହନଙ୍କ ପାଖକୁ ଉପରଦଶ 
ଶୁଣିବାକୁ ଆସରିଲ। ରସମାରନ ନଜି ନଜି ପାପ �ୀକାେ କରଲ। ରଯାହନ ଯଦେ୍ଯନ ନଦୀରେ 
ରସମାନଙୁ୍କ ବାପି୍ତସ୍ ରଦରଲ। 

ଅରନକ ଫାେୂଶୀ ଓ ସାଦୂେକୀମାରନ ରଯାହନ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ବାପି୍ତସ୍ ରଦଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସରିଲ। 
ରସମାନଙୁ୍କ ରଦଖି ରଯାହନ କହରିଲ, “ରହ କାଳସପ୍ଯଗଣ! ତୁରମ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗାମୀ ରକ୍ରାଧେୁ ପଳାୟନ 
କେବିା ପାଇଁ ତୁମ୍କୁ କଏି ରଚତାବନୀ ରଦରଲ? ତୁମ୍କୁ ନଜିେ କାଯ୍ଯ୍ୟ �ାୋ ପ୍ରକାଶ କେବିାକୁ ରହବ 
ରଯ, ତୁରମ୍ ବାସ୍ତବରେ ମନ ପେରି୍୍ଯନ କେଅିଛ। ତୁରମ୍ମାରନ ନଜିକୁ ଅବ୍ହାମଙ୍କ ସନ୍ାନ ରବାଲି 
କହରିଦରଲ ରଯ ଯରରଷ୍ଟ ରହାଇଗଲା, ରସ କରା ରକରବ ରହରଲ ଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ କହ ିେଖଛୁ ି
ରଯ ପେରମ�େ ଅବ୍ହାମଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ିପରେଗୁଡକିେୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ାନ ସଷିୃ୍ଟ କେ ିପାେରିବ। ଗଛେ ମଳୂ 
ଉପରେ କୁହ୍ାଡ ିେଖା ଯାଇସାେଲିାଣି। ରଯଉଁସବୁ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ରଦଉ ନାହାନ୍,ି ରସଗୁଡକୁି କାଟ ି
ନଆିଁରେ ପରକଇ ଦଆିଯିବ।”18

ରଲାକମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ରତରବ ଆରମ୍ମାରନ କ’ଣ କେବୁି?” 
ରଯାହନ ରସମାନଙୁ୍କ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ଯଦ ିତୁମ୍ ପାଖରେ ଦୁଇଟ ିକୁର୍୍ଯା ଅଛ ିରତରବ ରସଥିେୁ 

ରଗାଟଏି କୁର୍୍ଯା ଯାହାେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଦଅି। ଯଦ ିତୁମ୍ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛ ିରତରବ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ 
ବାଣ୍ଦିଅି।” 
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ରକରତକ କେଆଦାୟକାେୀ ବାପି୍ତଜତି ରହବା ପାଇ ଁଆସରିଲ। ରସମାରନ ରଯାହନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, 
“ରହ ଗୁେୁ! ଆରମ୍ମାରନ କ’ଣ କେବୁି?” 

ରଯାହନ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁମ୍କୁ ରଯତକି ିରନବାକୁ ଆରଦଶ ଦଆିଯାଇଛ,ି ତା’ଠାେୁ ଅଧିକ 
କେ ରଲାକମାନଙ୍କଠାେୁ ନଅି ନାହିଁ।” 

ରସୈନ୍ୟମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ଆମ୍କୁ କ’ଣ କେବିାକୁ ରହବ?” 
ରଯାହନ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ବଳପୂବ୍ଯକ କାହାେଠିାେୁ ଅର୍ଯ ନଅି ନାହିଁ। କାହା ବେୁିଦ୍ରେ ମିଛ 

କୁହ ନାହିଁ। ରଯତକି ିରବତନ ମିଳୁଛ,ି ରସତକିରିେ ସନୁ୍ଷ୍ଟ େୁହ।” 
ସବୁ ରଲାରକ ଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ଅରପକ୍ାରେ ଥିରଲ। ରଯାହନଙ୍କ ବଷିୟରେ ରସମାରନ ମରନ 

ମରନ ଭାବୁଥିରଲ, “ହୁଏତ ଏ ଖ୍ୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍।ି” 
ରସରତରବରଳ ରଯାହନ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ମୁଁ ତ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଜଳରେ ବାପି୍ତଜତି କେୁଛ,ି 

କନୁି୍ ରମା’ଠାେୁ ଅଧିକ ଶକି୍ଶାଳୀ ଜରଣ ଆସୁଛନ୍।ି ତାହାଙ୍କେ ରଜାତାେ ଫିତା ଫିଟାଇବାକୁ 
ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଯାଗ୍ୟ ନୁରହଁ। ରସ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ଆତ୍ମା ଓ ଅଗି୍ନ �ାୋ ବାପି୍ତଜତି କେିରବ। 
ତାହାଙ୍କ ହାତରେ ଖଳା ସଫା କେବିାେ କୁଲା ଅଛ।ି ରସଥିରେ ରସ ଶସ୍ୟକୁ ଅଗାଡଠିାେୁ ଅଲଗା 
କେରିଦରବ। ରସ ଭଲ ଶସ୍ୟତକ ସଂଗ୍ରହ କେ ିଅମାେରେ ରନଇ େଖିରବ। ତା’ପରେ ଅଗାଡ ି
ଓ ଦେକାେୀ ଅନାବନା ଜନିଷିଗୁଡକୁି ଚେିକାଳ ଜଳୁଥିବା ନଆିଁରେ ରପାଡ ିରଦରବ।” ଏହଭିଳ ି
ରଯାହନ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ସସୁମାଗ୍ଭେେ ଉପରଦଶ ରଦଉଥିରଲ ଏବଂ ଅରନକ ପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ 
କେୁଥିରଲ।19

2.2 ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପି୍ସ୍ମ
ରସହ ିସମୟରେ ରଯାହନଙ୍କଠାେୁ ବାପି୍ତସ୍ ରନବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀେୁ ଯଦେ୍ଯନ ନଦୀ କୂଳକୁ 
ଆସରିଲ। କନୁି୍ ରଯାହନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବାପି୍ତସ୍ ତାହାଙ୍କଠାରେ ରନବା ପାଇଁ ମନା କେବିାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେ ି
କହରିଲ, “ରମାେ ତୁମ୍ଠାେୁ ବାପି୍ତସ୍ ରନବା ଦେକାେ। ତୁରମ୍ ରମା’ ପାଖକୁ କାହିଁକ ିଆସଛି?” 

ଉର୍େରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ବର୍୍ଯମାନ ପାଇଁ ଏହଭିଳ ିରହଉ। ଆରମ୍ ସମସ୍ତ ବଷିୟ 
କେବିା ଉଚତି, ଯାହା ଉର୍ମ ଅରଟ।” ରତଣୁ ରଯାହନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବାପି୍ତସ୍ ରଦବା ପାଇଁ ୋଜ ି
ରହରଲ। 
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ଯୀଶୁ ବାପି୍ତଜତି ରହରଲ। ଯୀଶୁ ଜଳେୁ ବାହାେବିା ମାରତ୍ ଆକାଶ ରଖାଲିଗଲା, ଏବଂ ରସ 

ପେରମ�େଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ରଗାଟଏି କରପାତ େୂପରେ ତଳକୁ ଓରଲେଇ ତାହାଙ୍କ ଉପେକୁ ଆସଥୁିବାେ 
ରଦଖିରଲ। ରସରତରବରଳ ଆକାଶେୁ ଏହ ିବାଣୀ ରହଲା: “ଏ ରମାେ ପି୍ରୟ ପତୁ୍ ଓ ମୁ ଁତାହାଙୁ୍କ ରପ୍ରମ 
କରେ। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପେମ ସନୁ୍ଷ୍ଟ।”20

ଯୀଶୁ ଉପରଦଶ ପ୍ରଦାନ କାଯ୍ଯ୍ୟ ଆେମ୍ କେବିା ରବଳକୁ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରାୟ ତେିଶି୍ ବଷ୍ଯ ବୟସ 
ରହାଇଥିଲା।21

2.3 ଯୀଶଙୁୁ୍କ ପରୀକ୍ା
ତା’ପରେ ରସହ ିପବତି୍ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମେୂଭୁମିକୁ କଢାଇ ରନଇଗରଲ। ଶୟତାନ �ାୋ 

ପେୀକ୍ୀତ ରହବା ପାଇଁ ତାହଙୁ୍କ ରସଠାକୁ ନଆିଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ଗ୍ଭଳଶି୍ ଦନି ଓ ଗ୍ଭଳଶି୍ ୋତ ିକଛି ି
ଖାଇରଲ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ ତାହାଙୁ୍କ ଖବୁ୍ ରଭାକ ଲାଗୁଥିଲା। ଶୟତାନ ପେୀକ୍ା କେବିା ନମିରନ୍ 
ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁରମ୍ ଯଦ ିପେରମ�େଙ୍କ ପୁତ୍, ରତରବ ଏହ ିପରେଗୁଡକୁି ରୋଟୀ ରହାଇ 
ଯିବା ପାଇଁ କୁହ।” 

ଯୀଶୁ ଉର୍େରେ କହରିଲ, “ଶାସ୍ତରେ ଏହା ରଲଖାଅଛ,ି

‘ମଣିଷ ରକବଳ ଖାଦ୍ୟରେ ବଞ୍ଚବି ନାହିଁ, 
କନୁି୍ ତା’େ ଜୀବନ ପେରମ�େଙ୍କ ମଖୁେୁ ବାହାେ ିଥିବା ପ୍ରରତ୍ୟକ ବାକ୍ୟରେ ହିଁ ବଞ୍ଚବି।”

ତା’ପରେ ଶୟତାନ ତାହାଙୁ୍କ ପବତି୍ ନଗେୀ ଯିେୁଶାଲମକୁ ରନଇଗଲା। ରସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମନ୍େିେ 
ସବୁଠାେୁ ଉର୍ ସ୍ଥାନରେ େଖିଲା। ଶୟତାନ କହଲିା, “ଯଦ ିତୁରମ୍ ପେରମ�େଙ୍କ ପତୁ୍, ରତରବ ତଳକୁ 
ରଡଇଁପଡ, କାେଣ ଶାସ୍ତରେ ରଲଖାଅଛ:ି

‘ପେରମ�େ ତୁମ୍େ ଯତ୍ ରନବା ପାଇଁ ନଜି �ଗ୍ଯଦୂତଙୁ୍କ ଆରଦଶ ରଦରବ। 
ରସମାରନ ତୁମ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ହାତରେ ଧେପିକାଇରବ। 

ତାହାହାରଲ ପରେରେ ତୁମ୍ ପାଦ ବାଜବି ନାହିଁ।’”
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ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ଶାସ୍ତ ଏ କରା ମଧ୍ୟ କୁରହ, ‘ତୁରମ୍ ନଜି ପ୍ରଭୁ ପେରମ�େଙୁ୍କ ପେୀକ୍ା 
କେବି ନାହିଁ।’”

ତା’ପରେ, ରସ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ବହୁତ ଉର୍ ପବ୍ଯତ ଉପେକୁ ରନଇଗଲା ଏବଂ ତାହାଙୁ୍କ ସଂସାେେ ସମସ୍ତ 
ୋଜ୍ୟ ଓ ରସଗୁଡକିେ ଐ�ଯ୍ଯ୍ୟ ରଦଖାଇଲା. ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହଲିା, “ଯଦ ିତୁରମ୍ ପାଦତରଳ ପଡ ି
ରମାରତ ପ୍ରଣାମ କେବି, ରତରବ ତୁମ୍କୁ ମୁଁ ଏସବୁ ରଦଇରଦବ।ି” 

ଯୀଶୁ ତାକୁ କହରିଲ, “ଶୟତାନ, ରମା’ ପାଖେୁ ଦୂେହୁଅ! କାେଣ ଶାସ୍ତରେ ରଲଖାଅଛ:ି 

‘ତୁରମ୍ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈ�େଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କେବି। 
ତାହାଙ୍କେ ହିଁ ରସବା କେ!’”

ରତଣୁ ଶୟତାନ ତାହାଙୁ୍କ ଛାଡ ିଗ୍ଭଲିଗଲା, ଏବଂ ତା’ପରେ �ଗ୍ଯଦୂତମାରନ ଆସ ିତାହାଙ୍କେ 
ଯତ୍ ରନରଲ।22

2.4 ମଶୀହଙ୍କ ବଷିୟରର ବାପି୍ଜକ ରଯାହନଙ୍କ ଭାବବାଣୀ
ଯିେୁଶାଲମେୁ ଯିହୂଦୀମାରନ ରକରତକ ଯାଜକ ଓ ରଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ରଯାହନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇରଲ। 

“ତୁରମ୍ କଏି?” ଏହା ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେବିା ପାଇଁ ଯିହୂଦୀମାରନ ରସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଥିରଲ। ରଯାହନ 
ମକୁ୍ ଭାବରେ କହରିଲ। ରସ ଉର୍େ ରଦବା ପାଇଁ ଅ�ୀକାେ କରଲ ନାହିଁ। ରଯାହନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାରବ 
ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକରା କହରିଲ, “ମୁଁ ଖ୍ୀଷ୍ଟ ନୁରହଁ।” ଯିହୂଦୀମାରନ ରଯାହନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେିରଲ, 
ତାହାରହରଲ “ତୁରମ୍ କଏି? ତୁରମ୍ କ’ଣ ଏଲିୟ?” 

ରସ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ନା, ମୁଁ ଏଲିୟ ନୁରହଁ।” 
ଯିହୂଦୀମାରନ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁରମ୍ କ’ଣ ରସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା?” 
ରଯାହନ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ନା, ମୁଁ ରସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା ନୁରହଁ।” 
ତା’ପରେ ଯିହୂଦୀମାରନ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ରତରବ ତୁରମ୍ କଏି? ତୁରମ୍ ତୁମ୍ ନଜି ବଷିୟରେ କୁହ, 

ଆମ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ରଲାକମାନଙୁ୍କ କହବିା ପାଇଁ ଆମ୍କୁ ରଗାଟଏି ଉର୍େ ଦଅି। ତୁରମ୍ ନଜି 
ବଷିୟରେ କ’ଣ କହୁଛ?” 
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ରଯାହନ ରସମାନଙୁ୍କ ଭବଷି୍ୟମାଦ୍  ବକ୍ା ଯିଶାଇୟଙ୍କ ବାଣୀ କହରିଲ:

“ମୁଁ ମେୁଭୂମିରେ ଚତି୍ାେ କେୁଥିବା ଜରଣ ବ୍ୟକି୍େ �େ: 
‘ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ରଗାଟଏି ସଳଖୋସ୍ତା ପ୍ରସୁ୍ତତ କେ।’”

ଫାେୂଶୀମାରନ ଏହ ିଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଥିରଲ। ଏହ ିରଲାକମାରନ ରଯାହନଙୁ୍କ କହରିଲ, 
“ତୁରମ୍ କହୁଛ ରଯ ତୁରମ୍ ଖ୍ୀଷ୍ଟ ନୁହ।ଁ ତୁରମ୍ କହୁଛ ରଯ ତୁରମ୍ ଏଲିୟ ନୁହ ଁକମିା୍ ରସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା 
ନୁହଁ, ରତରବ ତୁରମ୍ କାହିଁକ ିରଲାକମାନଙୁ୍କ ବାପି୍ତସ୍ ରଦଉଛ?” 

ରଯାହନ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ମୁ ଁରଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଳରେ ବାପି୍ତସ୍ ରଦଉଛ।ି କନୁି୍ ତୁମ୍ ସହତି ଏଠାରେ 
ଏପେ ିଜରଣ ବ୍ୟକି୍ ଅଛନ୍ ିଯାହାଙୁ୍କ ତୁରମ୍ ଜାଣି ନାହଁ। ରସ ବ୍ୟକି୍ ରମା’ ପରେ ଆସଛୁନ୍,ି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ 
ରଜାତାେ ଫିତା ଫିରଟଇବା ପାଇଁ ରଯାଗ୍ୟ ନୁରହଁ।” 

ଏହସିବୁ ଘଟଣା ଯଦେ୍ଯନ ନଦୀେ ଆେ ପରଟ ଥିବା ରବରାନୀ ଗ୍ରାମରେ ଘଟଥିିଲା। ଏହ ିସ୍ଥାନରେ 
ରଯାହନ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ବାପି୍ତଜତି କେୁଥିରଲ।23

2.5 ଯୀଶୁ, ପରରମ�ରଙ୍କ ରମଷଶାବକ
ତହିଁ ଆେଦନି ରଯାହନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସବିାେ ରଦଖିରଲ। ରଯାହନ କହରିଲ, “ଏହ ି
ରଦଖ, ପେରମ�େଙ୍କେ ରମଷଶାବକ। ରସ ପଥୃିବୀେ ପାପ ରବାହ ିନଅିନ୍।ି ମୁ ଁଆଗେୁ ଏହ ିବ୍ୟକି୍ଙ୍କ 
ବଷିୟରେ କହଥିିଲି। ମୁଁ କହଥିିଲି, ‘ରମା’ ପରେ ଜରଣ ବ୍ୟକି୍ ଆସଛୁନ୍,ି ରସ ରମା’ଠାେୁ ରରେଷ୍ଠ। ରସ 
ରମା’ ପୂବ୍ଯେୁ ବାସ କେୁଥିରଲ, ରସ ସବ୍ଯଦା େହଛିନ୍।ି’ ମୁଁ ନରିଜ ମଧ୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣି ନ ଥିଲି। କନୁି୍ 
ଇସ୍ରାଏଲ ରଯପେ ିଜାଣି ପାେବି ରଯ ଯୀଶୁ ହିଁ ଖ୍ୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍।ି ଏଥିନମିରନ୍ ମୁଁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଳରେ 
ବାପି୍ତଜତି କେବିା ପାଇଁ ଆସଅିଛ।ି” 

ତା’ପରେ ରଯାହନ କହରିଲ, “ଖ୍ୀଷ୍ଟ କଏି ରବାଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନ ଥିଲି। କନୁି୍ ପେରମ�େ 
ରମାରତ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଳରେ ବାପି୍ତଜତି ରଦବା ପାଇଁ ପରଠଇଥିରଲ। ଏବଂ ପେରମ�େ ରମାରତ 
କହଥିିରଲ, ‘ତୁରମ୍ ପବତି୍ଆତ୍ମାଙୁ୍କ ଅବତେଣ କେବିା ଓ ଜରଣ ବ୍ୟକି୍ଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥେି ରହାଇ େହବିା 
ରଦଖିବ, ରସହ ିବ୍ୟକି୍ ରଯକ ିପବତି୍ଆତ୍ମାଙ୍କ �ାୋ ବାପି୍ତଜତି ରଦରବ।’” ରଯାହନ କହରିଲ, “ଏସବୁ 
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ଘଟବିାେ ମୁଁ ରଦଖିଛ।ି �ଗ୍ଯେୁ ଆତ୍ମା ଅବତେଣ କେବିାେ ମୁଁ ରଦଖିଲି। ରସହ ିଆତ୍ମା ରଗାଟଏି 
କରପାତ ପେ ିରଦଖା ଯାଉଥିରଲ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବସ ିେହଥିିବାେ ମୁଁ ରଦଖିଲି। ରତଣୁ ମୁଁ 
ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହା କରହ: ‘ରସ (ଯୀଶୁ) ପେରମ�େଙ୍କେ ପୁତ୍।’”24

2.6 ରଯାହନ ନଜି ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ
ତହିଁ ଆେଦନି ରଯାହନ ପୁଣି ରସଠାରେ ଥିରଲ, ତାହାଙ୍କ ସହତି ତାହାଙ୍କେ ଦୁଇଜଣ ଶଷି୍ୟ ଥିରଲ। 
ରସରତରବରଳ ରଯାହନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଯିବାେ ରଦଖିରଲ। ରସ କହରିଲ, “ରଦଖ, ପେରମ�େଙ୍କେ 
ରମଷଶାବକ।” 

ରସହ ିଦୁଇଜଣ ଶଷି୍ୟ ରଯାହନଙ୍କ କରା ଶୁଣିରଲ, ରତଣୁ ରସମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁସେଣ କରଲ। 
ଯୀଶ ୁବୁଲି ପଡ ିରଦଖିରଲ ରଯ, ରସହ ିଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକି୍ ତାହାଙ୍କ ଅନୁସେଣ କେୁଛନ୍।ି ରସ ପଗ୍ଭେରିଲ, 

“ତୁରମ୍ମାରନ କ’ଣ ଗ୍ଭହଁ?” 
ରସମାରନ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ୋ ବ୍ବୀ, ଆପଣ ରକଉଠଁାରେ େହୁଛନ୍?ି” (“ୋ ବ୍ବୀ” ଅର୍ଯାତ୍ “ଗୁେୁ”) 
ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରମା’ ସହତି ଆସ, ତୁରମ୍ମାରନ ରଦଖିବ।” ରତଣୁ ରସହ ିଦୁଇଜଣ 

ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ଗରଲ। ରସମାରନ ତାହାଙ୍କେ େହବିା ସ୍ଥାନ ରଦଖିରଲ। ରସ ଦନି ରସମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ 
ସହିତ େହରିଲ। ରସରତରବରଳ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଗ୍ଭେଘିଣ୍ା ରହାଇଥିଲା 

ଏହ ିଦୁଇ ଜଣ ରଲାକ ରଯାହନଙ୍କଠାେୁ ଯୀଶଙୁ୍କ ବଷିୟରେ ଶଣିୁ ତାହାଙ୍କେ ଅନୁସେଣ କେଥିିରଲ, 
ରସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଜରଣ ଥିରଲ ଆନ୍ଦ୍ରୟି। ଆନ୍ଦ୍ରୟି ଶରିମାନ ପିତେଙ୍କେ ଭାଇ ଥିରଲ। ଆନ୍ଦ୍ରୟି 
ପ୍ରରରମ ତାହାଙ୍କ ଭାଇ ଶରିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗରଲ। ରସ ଶରିମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଆରମ୍ ମଶୀହଙୁ୍କ 
ରଭଟଛୁି।” (“ମଶୀହ” ଅର୍ଯାତ୍ “ଖ୍ୀଷ୍ଟ।”) 

ତା’ପରେ ଆନ୍ଦ୍ରୟି ଶରିମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିରଲ। ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ଭହିଁ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ 
ରଯାହନଙ୍କ ପୁତ୍ ଶରିମାନ। ତୁମ୍କୁ ରକଫା ନାମରେ ଡକା ରହବ।” (“ରକଫା” ଅର୍ଯାତ୍ “ପିତେ।”)25

2.7 ଫିଲିପ୍ ପ ଓ ନଥିନରିୟଲଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆ�ାନ
ତା’ ପେଦନି ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିେ କରଲ। ରସ ଫିଲି ପ୍ପଙୁ୍କ ରଦଖି କହରିଲ, “ରମାେ 
ଅନୁସେଣ କେ।” ଫିଲି ପ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦ୍ରୟି ଓ ପିତେଙ୍କ ପେ ିରବ  ଥ୍ ସାଇଦା ସହେେ ରଲାକ ଥିରଲ। ଫିଲି ପ୍ପ 
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ନରିନରିୟଲଙ୍କେ ରଦଖା ପାଇ କହରିଲ, “ରମାଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ରଲଖିଥିରଲ, ତାହା ମରନ ପକାଅ। 
ରମାଶା ଜରଣ ବ୍ୟକି୍ଙ୍କ ଆଗମନ ବଷିୟରେ ରଲଖିଥିରଲ। ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାମାରନ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟରେ 
ରଲଖିଥିରଲ। ଆରମ୍ ତାହାଙୁ୍କ ରଭଟଛୁି, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ। ରସ ରଯାରଷଫଙ୍କେ ପୁତ୍। ରସ ନାଜେତିେୁ 
ଆସଛିନ୍।ି”

ନରିନରିୟଲ ଫିଲି ପ୍ପଙୁ୍କ କହରିଲ, “ନାଜେତି, ନାଜେତିେୁ କ’ଣ ରକୌଣସ ିଉର୍ମ ବସୁ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ 
ରହାଇପାରେ?” 

ଫିଲି ପ୍ପ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ତୁରମ୍ ଆସ ିରଦଖ।” 
ଯୀଶୁ ନରିନରିୟଲଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ଆରଡ ଆସିବାେ ରଦଖିରଲ। ରସ କହରିଲ, “ଏହ ି ରଲାକ 

ପ୍ରକୃତରେ ପେରମ�େଙ୍କେ ଜରଣ ବ୍ୟକି୍। ତାହାଙ୍କଠାରେ ରକୌଣସ ିଅସାଧୁତା ନାହିଁ।” 
ନରିନରିୟଲ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ଆପଣ ରମାରତ କପିେ ିଜାଣିରଲ?” 
ଯୀଶ ୁଉର୍େ ରଦରଲ, “ମୁ ଁତୁମ୍କୁ ଡମିେି ିଗଛ ତରଳ ରଦଖିଥିଲି, ଫିଲି ପ୍ପ ତୁମ୍କୁ ରମା’ ବଷିୟରେ 

କହବିା ପୂବ୍ଯେୁ ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ରଦଖିଥିଲି।” 
ତା’ପରେ ନରିନରିୟଲ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରହ ଗୁେୁ, ଆପଣ ପେରମ�େଙ୍କ ପୁତ୍। ଆପଣ 

ଇସ୍ରାଏଲେ ୋଜା।” 
ଯୀଶୁ ନରିନରିୟଲଙୁ୍କ କହରିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍କୁ କହଲିି ରଯ, ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଡମିିେ ିଗଛ ତରଳ ରଦଖିଥିଲି। 

ରସଥିପାଇଁ ତୁରମ୍ ରମାରତ ବ�ିାସ କେୁଛ। କନୁି୍ ତୁରମ୍ ତା’ଠାେୁ ଆହୁେି ରରେଷ୍ଠତେ ବଷିୟ 
ରଦଖିବ।” ଯୀଶୁ ପୁଣି କହରିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ତୁରମ୍ମାରନ �ଗ୍ଯ ରଖାଲି ଯିବାେ ରଦଖିବ। 
ତୁରମ୍ମାରନ ପେରମ�େଙ୍କ ‘ଦୂତମାନଙୁ୍କ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆରୋହଣ ଓ ଅବତେଣ’ 
କେୁଥିବାେ ରଦଖିବ।”26

2.8 ଯୀଶୁଙ୍କ ସବତ୍ତପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚଯତ୍ତ୍ୟ କମତ୍ତ
ଦୁଇ ଦନି ପରେ ଗାଲିଲୀେ କାନ୍ନା ସହେରେ ରଗାଟଏି ବବିାହ ରହଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ମା ରସଠାରେ ଥିରଲ। 
ରସହ ିବବିାହ ଉତ୍ସବକୁ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ମଧ୍ୟ ନମିନ୍ତତି ରହାଇଥିରଲ। ରସହ ିବବିାହ 
ଉତ୍ସବରେ ଯରରଷ୍ଟ ପେମିାଣରେ ଦ୍ାକ୍ାେସ ନ ଥିଲା। ଦ୍ାକ୍ାେସ ସେଯିିବା ପରେ ଯୀଶଙୁ୍କେ ମା ଆସ ି
ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରସମାନଙ୍କେ ଆଉ ଦ୍ାକ୍ାେସ ନାହିଁ।”
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ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ପି୍ରୟ ନାେୀ, କ’ଣ କେବିାକୁ ରହବ, ଏହା ତୁରମ୍ ରମାରତ କହବିା ଉଚତି 
ନୁରହଁ। ରମାେ ସମୟ ଏପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଆସ ିନାହିଁ।” 

ଯୀଶୁଙ୍କେ ମା ରସବକମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଯୀଶୁ ରଯପେ ିକହନ୍,ି ତୁରମ୍ମାରନ ରସହପିେ ିକେ।” 
ରସହ ିସ୍ଥାନରେ ଛଅଟ ିପରେେ ବଡ ଜଳକୁଣ୍ ଥିଲା। ଯିହୂଦୀମାରନ ତାହାଙ୍କ ଶଚୁକିେଣ ନୀତ ି

ଅନୁସାରେ ଏହ ିଜଳକୁଣ୍ ବ୍ୟବହାେ କେୁଥିରଲ। ପ୍ରରତ୍ୟକ ଜଳକୁଣ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଶରହେୁ ଶରହ ପଗ୍ଭଶ 
ଲିଟେ ପାଣି ଧେୁଥିଲା। 

ଯୀଶୁ ରସବକମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରସହ ିଜଳକୁଣ୍ରେ ପାଣି ଭର୍୍ଣି କେ।” ରତଣୁ ରସବକମାରନ 
ଜଳକୁଣ୍ରେ ପାଣି ଭର୍୍ଣି କେରିଦରଲ। 

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ରସବକମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ବର୍୍ଯମାନ ରସଥିେୁ କଛି ିପାଣି କାଢ ିନଅି। ଏହ ିପାଣି 
ରନଇ ରଭାଜକିର୍୍ଯାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ।” 

ରତଣୁ ରସମାରନ ରସହ ିପାଣି ରନଇ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚରିଲ। ତା’ପରେ ରଭାଜ ିଦାୟି�ରେ 
ଥିବା ମଖୁ୍ୟ ରଲାକ ତାହାକୁ ଗ୍ଭଖିରଲ। ରସହ ିପାଣି ଏରବ ଦ୍ାକ୍ାେସରେ ପେଣିତ ରହାଇଯାଇଥିଲା। 
ରସ ଜାଣି ନ ଥିରଲ ରଯ ଏପେ ିଦ୍ାକ୍ାେସ ରକଉଁଠାେୁ ଆସଲିା? କନୁି୍ ରସହ ିପାଣି କାଢଥିିବା 
ରସବକମାରନ ଜାଣିଥିରଲ। ତା’ପରେ ରଭାଜକିର୍୍ଯା ବେକୁ ଡାକିରଲ। ରସ ବେକୁ କହରିଲ, 

“ରଲାକମାରନ ସବୁରବରଳ ସବୁଠାେୁ ଉର୍ମ ଦ୍ାକ୍ାେସ ପ୍ରରରମ ପିଇବାକୁ ଦଅିନ୍।ି ଅତଥିିମାରନ 
ଯରରଷ୍ଟ ପିଇ ତୃପ୍ତ ରହବାପରେ ରସମାରନ ଶସ୍ତା ଦ୍ାକ୍ାେସ ଦଅିନ୍।ି କନୁି୍ ତୁରମ୍ ତ ଏପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ 
ଉର୍ମ ଦ୍ାକ୍ାେସ େଖିଛ।” 

ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କେ ପ୍ରରମ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟକାଯ୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ରସ ଏହ ିଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟକାମ ଗାଲିଲୀେ କାନ୍ନା 
ସହେରେ କେଥିିରଲ। ଏହପିେ ିରସ ତାହାଙ୍କ ମହମିା ରଦଖାଇରଲ। ଏବଂ ତାହାଙ୍କେ ଶଷି୍ୟମାରନ 
ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବ�ିାସ କରଲ। 

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ କଫନ୍ଯାହୂମ ସହେକୁ ଗରଲ। ତାଙ୍କ ସହତି ତାଙ୍କେ ମା, ତାଙ୍କେ ଭାଇମାରନ ଓ 
ତାଙ୍କେ ଶଷି୍ୟମାରନ ଗରଲ। ରସମାରନ ସମରସ୍ତ କଫନ୍ଯାହୂମରେ କଛି ିଦନି େହରିଲ।27

2.9 ଯିରୁଶାଲମ ମନ୍ରିରର ଯୀଶୁ
ରସରତରବରଳ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ନସି୍ତାେପବ୍ଯେ ସମୟ ପାଖ ରହାଇଆସଥୁିଲା। ରତଣୁ ଯୀଶ ୁଯିେୁଶାଲମକୁ 
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ଗରଲ। ରସହ ିମନ୍େି ପେସିେରେ ଯୀଶ ୁରଲାକମାନଙୁ୍କ ରଗାେୁ, ରମଷ ଓ କରପାତ ବକି୍ରୀ କେବିାେ 
ରଦଖିରଲ। ରକରତକ ରଲାକଙୁ୍କ ରସ ରଟବୁଲ ପାଖରେ ବସଥିିବାେ ରଦଖିରଲ। ରସହ ିରଲାକମାରନ 
ରଲାକଙ୍କେ ଟଙ୍କା ବନିମିୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କେୁଥିରଲ। ଯୀଶ ୁରକରତ ଖଣ୍ ଦଉଡରିେ ରଗାଟଏି 
ଛାଟ ତଆିେ ିକରଲ। ତା’ପରେ ଯୀଶ ୁରସ ସମସ୍ତ ରଲାକମାନଙୁ୍କ, ରମଷଗୁଡକୁି ଓ ରଗାେୁଗୁଡକୁି ରସଠାେୁ 
ରଜାର୍ ଜବେଦସି୍ତ ତଡ ିରଦରଲ। ରସ ମଦୁ୍ା ବନିମିୟକାେୀମାନଙ୍କେ ଟଙ୍କା ତରଳ ପରକଇ ରମଜଗୁଡକି 
ଓଲରଟଇ ରଦରଲ। ତା’ପରେ ଯୀଶ ୁକରପାତ ରବପାେୀମାନଙୁ୍କ ଯାଇ କହରିଲ, “ଏସବୁ ଜନିଷି ଗୁଡକି 
ଏଠାେୁ ରନଇଯାଅ। ରମାେ ପେମପିତାଙ୍କ ଘେକୁ ରଗାଟଏି ବାଣିଜ୍ୟ ଗହୃରେ ପେଣିତ କେ ନାହିଁ।” 

ଏହସିବୁ ଘଟଣା ଘଟବିା ରବରଳ ଯୀଶଙୁ୍କେ ଶଷି୍ୟମାରନ ଶାସ୍ତରେ ରଲଖା ରହାଇଥିବା ଏହ ିବାଣୀ 
ମରନ ପକାଇରଲ:

“ତୁମ୍ ଗହୃ ପାଇଁ ରମାେ ଅନୁୋଗ ରମାରତ ଗ୍ରାସ କେରିଦବ।”

ଯିହୂଦୀମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଆମ୍କୁ ଚହି୍ �େୂରପ ଏକ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେ ିରଦଖାଅ। 
ପ୍ରମାଣିତ କେ ରଯ, ଏସବୁ କେବିା ପାଇଁ ତୁମ୍େ ଅଧିକାେ ଅଛ।ି” 

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ଏହ ିମନ୍େିକୁ ନଷ୍ଟ କେ ିଦଅି ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ତନି ିଦନି ମଧ୍ୟରେ 
ପୁନବ୍ଯାେ ନମି୍ଯାଣ କେରିଦବ।ି” 

ଯିହୂଦୀମାରନ କହରିଲ, “ଏହ ିମନ୍େି ନମି୍ଯାଣ କେବିା ପାଇଁ ରଲାକମାରନ ଛୟାଳଶି ବଷ୍ଯ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ 
କାମ କେଥିିରଲ। ଆଉ ତୁରମ୍ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ବ�ିାସ କେୁଛ, ତୁରମ୍ ଏହା ତନି ିଦନି ମଧ୍ୟରେ 
ନମି୍ଯାଣ କେ ିରଦବ?” 

କନୁି୍ ଯୀଶୁ ଏହ ିମନ୍େି କହବିା ରବରଳ ନଜି ଶେୀେକୁ ଲକ୍୍ୟ କେ ିକହଥିିରଲ। ଯୀଶୁ ମତୁୃ୍ୟେୁ 
ଉଠଲିା ପରେ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ତାହାଙ୍କ କହଥିିବା କରା ମରନ ପକାଇଥିରଲ। ରତଣୁ ତାହାଙ୍କେ 
ଶଷି୍ୟମାରନ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟରେ ଶାସ୍ତରେ ଯାହା ରଲଖାଥିଲା ଓ ଯୀଶୁ ଯାହା କହଥିିରଲ, ରସସବୁ 
କରା ବ�ିାସ କରଲ। 

ଯୀଶୁ ନସି୍ତାେପବ୍ଯ ପାଇଁ ଯିେୁଶାଲମରେ ଥିରଲ। ଅରନକ ରଲାକ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବ�ିାସ 
କେିରଲ। କାେଣ ରସମାରନ ତାହାଙ୍କ �ାୋ କୋଯାଇଥିବା ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟମାନ ରଦଖିରଲ। 

Oriya LOJ Pocket size (final).indd   25 10/20/2015   10:51:02 AM



ଯୀଶୁଙ୍କଂମାକ ବଜ୍କୀମ ୍ବନ 26

କନୁି୍ ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ ଭେସା କରଲ ନାହିଁ କାେଣ ରସ ରସହ ିରଲାକମାନଙ୍କେ ମନେ ଭାବନା 
ଜାଣିଥିରଲ। ମନୁଷ୍ୟେ ମନ ଭିତରେ କ’ଣ ଅଛ,ି ତାହା ରସ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିରଲ। ରତଣୁ ତାହାଙୁ୍କ 
ରଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟରେ ବୁରଝଇବା କାହାେ ିଦେକାେ ନ ଥିଲା।28

2.10 ଯୀଶୁ ଓ ନୀକଦୀମ
ନୀକଦୀମ ନାମକ ଜରଣ ବ୍ୟକି୍ ଥିରଲ। ରସ ଜରଣ ଫାେୂଶୀ ଥିରଲ। ରସ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କେ 

ଜରଣ ମଖୁ୍ୟ ରନତା ଥିରଲ।  ରସ ଦରିନ ୋତ୍ରିେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସରିଲ। ରସ କହରିଲ, “ରହ 
ଗୁେୁ, ଆରମ୍ ଜାଣିଛୁ ରଯ, ତୁରମ୍ ଏକ ଗୁେୁ, ପେରମ�େଙ୍କ �ାୋ ପଠାଯାଇ ଅଛ। ତୁରମ୍ ରଯଉଁସବୁ 
ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେୁଛ, ରସ ଗୁଡକି ପେରମ�େଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଇ ରକହ ିକେ ିପାେରିବ ନାହିଁ।” 

ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି ପ୍ରରତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ ନଶିି୍ଚତ େୂରପ 
ପୁନବ୍ଯାେ ଜନ୍ମ ରହବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦ ିରକୌଣସ ିରଲାକ ପୁନବ୍ଯାେ ଜନ୍ମ ନ ହୁଏ, ରତରବ ରସ ରଲାକ 
ପେରମ�େଙ୍କେ ୋଜ୍ୟରେ କଦାପି ପ୍ରରବଶ କେ ିପାେବି ନାହିଁ।” 

ନୀକଦୀମ ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “କନୁି୍ ଯଦ ିରକୌଣସ ିବ୍ୟକି୍ ବୃଦ୍ ରହାଇ ସାେଛି,ି ରତରବ ରସ କପିେ ି
ପୁନବ୍ଯାେ ଜନ୍ମ ରନଇ ପାେବି? ଜରଣ ରଲାକ କଦାପି ତା’େ ମାତାେ ଗଭ୍ଯରେ ଆଉ ରରେ ପ୍ରରବଶ 
କେ ିପାେବି ନାହିଁ। ରତଣୁ ଜରଣ ବ୍ୟକି୍ କଦାପି �ତିୀୟ ରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କେ ିପାେବି ନାହିଁ।” 

ଯୀଶ ୁଉର୍େ ରଦରଲ, “ମୁ ଁତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଜରଣ ରଲାକ ନଶିି୍ଚତ ଭାରବ ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାେୁ 
ଜନ୍ମ ରହାଇ ନ ରାଏ, ରତରବ ରସ କଦାପି ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟରେ ପ୍ରରବଶ କେ ିପାେବି ନାହିଁ। 
ଜରଣ ରଲାକେ ଶେୀେ ତା’େ ପିତା-ମାତାଙ୍କଠାେୁ ଜନ୍ମ ନଏି। କନୁି୍ ଜରଣ ରଲାକେ ଆତ୍କି ଜୀବନ 
ଆତ୍ମାଙ୍କଠାେୁ ଜନ୍ମ ନଏି। ରତଣୁ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ, କାେଣ ତୁମ୍କୁ କହଲିି ରଯ, ‘ତୁମ୍କୁ ନଶି୍ଚୟ 
ପନୁବ୍ଯାେ ଜନ୍ମ ରହବାକୁ ପଡବି।’ ପବନ ତା’ ଇଚ୍ା ଅନୁସାରେ ବରହ ଓ ନଜି ଇଚ୍ାରେ ଗତ ିକରେ। ତୁରମ୍ 
ପବନ ବହବିାେ ଶବ୍ଦ ଶଣିୁରାଅ, କନୁି୍ ତୁରମ୍ ଜାଣି ନ ରାଅ, ପବନ ରକଉଠଁାେୁ ଆରସ ଓ ରକଉଠଁାକୁ 
ଯାଏ। ଆତ୍ମାେୁ ଜନ୍ମ ରନଇଥିବା ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଲାକ ଠକି୍ ରସହପିେ।ି” 

ନୀକଦୀମ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ଏସବୁ କପିେ ିସମ୍ବ ରହାଇ ପାେବି?” 
ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ତୁରମ୍ ଇସ୍ରାଏଲେ ଜରଣ ପ୍ରଧାନ ଗୁେୁ, କନୁି୍ ତୁରମ୍ ଏସବୁ କରା 

ବୁଝ ିପାେୁ ନାହଁ? ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଆରମ୍ ଯାହାସବୁ ଜାଣୁ ତାହା ସବୁ କହୁଛୁ, ଆରମ୍ ଯାହା 
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ରଦଖିଛୁ ତାହା ତୁମ୍କୁ କହୁଛୁ, କନୁି୍ ଆରମ୍ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଯାହା କହୁଛୁ, ତୁରମ୍ମାରନ ତାହା ଗ୍ରହଣ କେୁ 
ନାହଁ। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଏ ସଂସାେେ ବଷିୟ ସବୁ କହଛି।ି କନୁି୍ ତୁରମ୍ ରମାରତ ବ�ିାସ କେୁ ନାହଁ। ମୁଁ ଯଦ ି
ତୁମ୍କୁ �ଗ୍ଯ ବଷିୟରେ କହବି,ି ରତରବ ନଶିି୍ଚତ ଭାରବ ତୁରମ୍ ବ�ିାସ କେବି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ 
ରକବଳ ରସହ ିଜରଣ ଯିଏ �ଗ୍ଯେୁ ଆସଛିନ୍,ି ଓ ରସ ହିଁ ଏକମାତ୍ ଯିଏ �ଗ୍ଯକୁ ଯାଇଛନ୍।ି 

“ରମାଶା ମେୁଭୂମିରେ ସପ୍ଯକୁ ଉପେକୁ ଉଠାଇଥିରଲ। ଠକି୍ ରସହପିେ ିମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ ମଧ୍ୟ ଉପେକୁ 
ଉଠାଯିରବ। ଏହା �ାୋ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ଙ୍କଠାରେ ବ�ିାସ କେୁଥିବା ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଲାକ ଅନନ୍ ଜୀବନ 
ଲାଭ କେବି।” 

ହ,ଁ ପେରମ�େ ଏ ପଥୃିବୀକୁ ଏରତ ରପ୍ରମ କରଲ ରଯ ରସ ତାହାଙ୍କ ଏକମାତ୍ ପତୁ୍ଙୁ୍କ ଦାନ 
କରଲ। ପେରମ�େ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ଙୁ୍କ ଦାନ କରଲ ରଯପେ ିତାହାଙ୍କ ପତୁ୍ଙୁ୍କ ବ�ିାସ କେୁଥିବା ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ବ୍ୟକି୍, ବନିାଶ ରହରବ ନାହିଁ, କନୁି୍ ଅନନ୍ ଜୀବନ ପାଇରବ। ପେରମ�େ ତାହାଙ୍କ ପତୁ୍ଙୁ୍କ ଏ ଜଗତକୁ 
ପଠାଇରଲ। ରସ ତାହାଙୁ୍କ ଜଗତେ ବଗି୍ଭେ କେବିା ପାଇ ଁପଠାଇ ନ ଥିରଲ। ମାତ୍ ଏହ ିଜଗତ ରଯପେ ି
ତାହାଙ୍କ ପତୁ୍ଙ୍କ �ାୋ ଉଦ୍ାେ ପାଇବ, ରସଥିପାଇ ଁରସ ତାହାଙୁ୍କ ପଠାଇଥିରଲ। ପେରମ�େଙ୍କ 
ପତୁ୍ଙ୍କଠାରେ ବ�ିାସ େଖଥୁିବା ରଲାକ ରକରବ ବଗି୍ଭେତି ହୁଏ ନାହିଁ। କନୁି୍ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବ�ିାସ 
ନ କେୁଥିବା ରଲାକ ବଗି୍ଭେତି ରହାଇସାେଛି।ି କାେଣ ରସ ପେରମ�େଙ୍କେ ଏକମାତ୍ ପୁତ୍ଙୁ୍କ ବ�ିାସ 
କଲା ନାହିଁ। ରଲାକମାନଙ୍କେ ବଗି୍ଭେ ଏହ ିବଷିୟ �ାୋ ହୁଏ: ରସହ ିଆରଲାକ ଜଗତକୁ ଆସରିଲ, 
କନୁି୍ ରଲାରକ ରସହ ିଆରଲାକ ଗ୍ଭହିଁରଲ ନାହିଁ, ରସମାରନ ଅନ୍କାେ ଗ୍ଭହିଁରଲ, କାେଣ ରସମାରନ 
ମନ୍କାଯ୍ଯ୍ୟରେ େତଥିରଲ। ମନ୍କାଯ୍ଯ୍ୟ କେୁଥିବା ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଲାକ ଆରଲାକକୁ ଘଣୃା କରେ। ରସ ରକରବ 
ଆରଲାକକୁ ଆସବି ନାହିଁ କାେଣ ଆରଲାକ ତା’େ କୃତ ସମସ୍ତ ମନ୍କାଯ୍ଯ୍ୟ ଗୁଡକୁି ରଦଖାଇ ରଦବ। କନୁି୍ 
ରଯଉ ଁରଲାକ ସତ୍ୟପର ଅନୁସେଣ କରେ, ରସ ଆରଲାକ ନକିଟକୁ ଆରସ। ତା’ପରେ ଆରଲାକ ସ୍ପଷ୍ଟ 
ରଦଖାଇ ରଦବ ରଯ ରସ ରଲାକ ରଯଉ ଁକାଯ୍ଯ୍ୟ କେଛି ିତାହା ରସ ପେରମ�େଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେଛି।ି29

2.11 ଯୀଶୁ ଓ ବାପି୍ଜକ ରଯାହନ 
ଏହା ପରେ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କେ ଶଷି୍ୟମାରନ ଯିହୂଦା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗରଲ। ରସଠାରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ 
ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି େହ ିରଲାକଙୁ୍କ ବାପି୍ତସ୍ ରଦରଲ। ରଯାହନ ମଧ୍ୟ ଏରନାନ ଗ୍ରାମରେ ରଲାକମାନଙୁ୍କ 
ବାପି୍ତସ୍ ରଦଉଥିରଲ। ଏରନାନ ଶାଲମ ନଗେ ନକିଟବର୍୍ଯୀ। ରସଠାରେ ପ୍ରଚୁେ ଜଳ ଥିବାେୁ ରଯାହନ 
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ରସଠାରେ ବାପି୍ତସ୍ ରଦଉଥିରଲ। ରଲାକମାରନ ରସଠାକୁ ବାପି୍ତଜତି ରହବା ପାଇ ଁଯାଉଥିରଲ। ରଯାହନ 
କାୋଗାେରେ ବନ୍ୀ ରହବା ପବୂ୍ଯେୁ ଏସବୁ ଘଟଥିିଲା। 

ରଯାହନଙ୍କେ ରକରତକ ଶଷି୍ୟଙ୍କେ ସହତି ଜରଣ ଯିହୂଦୀଙ୍କେ ଯୁକି୍ତକ୍ଯ ରହଲା। ରସମାରନ 
ତାହାଙ୍କ ସହତି ଧମ୍ଯସଂକ୍ରାନ୍ୀୟ ଶୁଚକିେଣ ବଷିୟରେ ତକ୍ଯ କେୁଥିରଲ। ରତଣୁ ଶଷି୍ୟମାରନ ଆସ ି
ରଯାହନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରହ ଗୁେୁ, ତୁମ୍ ସହତି ଯଦେ୍ଯନ ନଦୀେ ଆେ ପାେରିେ ରଯଉଁ ରଲାକ ଥିରଲ, 
ତାହାଙୁ୍କ ମରନ ପକାଅ। ତୁରମ୍ ରସହ ିରଲାକ ବଷିୟରେ ରଲାକମାନଙୁ୍କ କହଥିିଲ। ରସହ ିରଲାକ 
ବାପି୍ତସ୍ ରଦଉଛନ୍ ିଓ ଅରନକ ରଲାକ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍।ି” 

ରଯାହନ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ପେରମ�େ ରଗାଟଏି ରଲାକକୁ ଯାହା ଦଅିନ୍,ି ରସ ରକବଳ ରସତକି ି
ପାଏ। ତୁରମ୍ମାରନ ନରିଜ ରମାେ କହବିା ଶୁଣିଛ ରଯ ‘ମୁଁ ଖ୍ୀଷ୍ଟ ନୁରହଁ। ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପର ତଆିେ ି
କେିବା ଉରଦେଶ୍ୟରେ ଈ�େ ରମାରତ ପଠାଇଛନ୍।ି’ କନ୍ୟା ରକବଳ ବେେ। ବେକୁ ସାହାଯ୍ୟ 
କେୁଥିବା ବନୁ୍ ବେ ଆସବିା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଶୁରଣ ଓ ଅରପକ୍ା କରେ। ବେେ �େ ଶୁଣି ରସହ ିବନୁ୍ ବହୁତ 
ଖସୁୀ ହୁଏ। ମୁଁ ଏରବ ରସହଭିଳ ିଆନନ୍ ପାଉଛ।ି ଏହା ରମାେ ଆନନ୍େ ସମୟ। ଯୀଶୁଙ୍କେ ଅବଶ୍ୟ 
ବୃଦ୍ ିରହଉ। ଏବଂ ରମାେ ପ୍ରରୟାଜନୀୟତା ଅବଶ୍ୟ କମି ଯାଉ। 

“�ଗ୍ଯେୁ ଆସଥିିବା ବ୍ୟକି୍ ଅନ୍ୟ ରଲାକମାନଙ୍କ ଅରପକ୍ା ରରେଷ୍ଠ। ପଥୃିବୀେୁ ଆସଥିିବା ବ୍ୟକି୍ 
ପଥୃିବୀେ ଅଟନ୍।ି ରସହ ିବ୍ୟକି୍ ପଥୃିବୀରେ ଥିବା ବସୁ୍ତ ବଷିୟରେ କହନ୍।ି କନୁି୍ ରଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ �ଗ୍ଯେୁ 
ଆସନ୍,ି ରସ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାେୁ ରେରଷ୍ଠ। ରସ ଯାହା ରଦଖିଛନ୍ ିଓ ଶଣିୁଛନ୍ ିରସହ ିବଷିୟରେ କହନ୍।ି 
କନୁି୍ ରସ କହଥିିବା କରା ସବୁ ରଲାରକ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ ିନାହିଁ। ରସ କହୁଥିବା କରା ଗୁଡକୁି ରଯଉ ଁରଲାକ 
ଗ୍ରହଣ କରେ, ରସ ପ୍ରମାଣ ଦଏି ରଯ ପେରମ�େ ଯାହା କହନ୍ ିତାହା ସତ୍ୟ। ପେରମ�େ ତାହାଙୁ୍କ 
ପଠାଇଛନ୍।ି ପେରମ�େ ଯାହା କହରିା’ନ୍,ି ରସ ତାହା କହନ୍।ି ପେରମ�େ ସମୂ୍ପର୍୍ଯଭାରବ ତାହାଙୁ୍କ 
ପବତି୍ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କେଛିନ୍।ି ପେମପିତା ପୁତ୍ଙୁ୍କ ଭଲ ପାଆନ୍।ି ରସ ତାହାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ବଷିୟେ 
ଉପରେ କ୍ମତା ପ୍ରଦାନ କେଛିନ୍।ି ପତୁ୍ଙୁ୍କ ବ�ିାସ କେୁଥିବା ରଲାକ ଅନନ୍ ଜୀବନ ପାଆନ୍।ି କନୁି୍ 
ପୁତ୍ଙୁ୍କ ଅବଜ୍ା କେୁଥିବା ରଲାକ କଦାପି ଅନନ୍ ଜୀବନ ଲାଭ କେବି ନାହିଁ। ରସହ ିରଲାକମାନଙ୍କ 
ଉପରେ ପେରମ�େଙ୍କେ ରକ୍ରାଧ େହବି।” 

ରଯାହନଙ୍କ ଅରପକ୍ା ଯୀଶୁ ଅଧିକ ଶିଷ୍ୟ କେୁଥିବାେ ଓ ବାପି୍ତସ୍ ରଦଉଥିବାେ ଖବେ 
ଫାେୂଶୀମାରନ ଶୁଣିରଲ। (କନୁି୍ ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତରେ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ବାପି୍ତସ୍ ରଦଉ ନ ଥିରଲ। ତାହାଙ୍କ 
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ଶଷି୍ୟମାରନ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ରଲାକଙୁ୍କ ବାପି୍ତସ୍ ରଦଉଥିରଲ। ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିରଲ ରଯ ଫାେୂଶୀମାରନ 
ତାହାଙ୍କ ସମ୍ନ୍ରେ ଶୁଣିଛନ୍।ି) ରତଣୁ ରସ ରସରତରବରଳ ଯିହୂଦା ପ୍ରରଦଶ ଛାଡ ିପୁଣି ରରେ 
ଗାଲିଲୀକୁ ଗ୍ଭଲିଗରଲ।30

2.12 ଶମିରରାଣୀୟା ସ୍ତୀ ସହତି ଯୀଶୁଙ୍କ କରଥାପକଥନ
ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀ ଗଲାରବରଳ ତାହାଙୁ୍କ ଶମିରୋଣ ଅଞ୍ଚଳ ବାଟ ରଦଇ ଯିବାକୁ ରହଲା। 

ଯୀଶୁ ଶମିରୋଣେ ସୁଖାେରେ ଆସି ପହଞ୍ଚରିଲ। ଏହ ି ନଗେଟ ି ଯାକୁବ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ 
ରଯାରଷଫଙୁ୍କ ରଦଇଥିବା ଜମି ପାଖରେ ଥିଲା। ଯାକୁବଙ୍କ କୂଅ ରସଠାରେ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଗ୍ଭଲି ଗ୍ଭଲି 
କ୍ାନ୍ ରହାଇ ପଡଥିିରଲ। ରତଣୁ ରସ କୂଅ ପାଖରେ ବସ ିପଡରିଲ। ଏହା ମଧ୍ୟାହ୍ ସମୟ ଥିଲା। 
ରସତକିରିବରଳ ଜରଣ ଶମିରୋଣୀୟା ସ୍ତୀ ରସହ ିକୂଅେୁ ପାଣି ରନବା ପାଇଁ ଆସଲିା। ଯୀଶୁ ତାକୁ 
କହରିଲ, “ରମାରତ ଦୟାକେ ିମରୁନ୍ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦଅି।” ରସ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ କଛି ି
ଖାଦ୍ୟ କଣିିବା ପାଇଁ ନଗେକୁ ଯାଇଥିରଲ। 

ରସହ ିଶମିରୋଣୀୟା ସ୍ତୀ ଜଣକ ତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହଉଛ ିରଯ, ଆପଣ ରମାରତ 
ପାଣି ପିଇବାକୁ ମାଗୁଛନ୍।ି ଆପଣ ଜରଣ ଯିହୂଦୀ ଓ ମୁଁ ଜରଣ ଶମିରୋଣୀୟା ସ୍ତୀ।” (ଯିହୂଦୀମାରନ 
ଶମିରୋଣୀୟଙ୍କ ସହତି ବନୁ୍ତା କେନ୍ ିନାହିଁ।) 

ଯୀଶ ୁଉର୍େ ରଦରଲ, “ତୁରମ୍ ପେରମ�େ ରଦଉଥିବା ଜନିଷି ବଷିୟରେ ଜାଣି ନାହ।ଁ ତୁମ୍କୁ ଜଳ 
ମାଗୁଥିବା ବ୍ୟକି୍, ଅର୍ଯାତ ମୁଁ କଏି ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁରମ୍ ଜାଣି ନାହଁ। ତୁରମ୍ ଯଦ ିଏସବୁ କରା ଜାଣିରା’ନ୍ 
ରତରବ ତୁରମ୍ ରମାରତ ମାଗନ୍ ଓ ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଜୀବନ୍ ଜଳ ଦଅିନ୍।ି” 

ରସହ ିସ୍ତୀରଲାକଟ ିକହଲିା, “ମହାଶୟ, ଆପଣ ରକଉଠଁାେୁ ରସହ ିଜୀବନ୍ ଜଳ ପାଇରବ? କୂଅତ 
ଅତ ିଗଭୀେ ଓ ପାଣି କାଢବିା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଛି ିନାହିଁ। ଆପଣ କ’ଣ ଆମ ପୂବ୍ଯପେୁୁଷ 
ଯାକୁବଙ୍କଠାେୁ ରରେଷ୍ଠ? ଯାକୁବ ହିଁ ଆମ୍କୁ ଏହ ିକୂଅ ରଦଇଥିରଲ। ରସ ନରିଜ ଏହ ିକୂଅେୁ ଜଳ 
ପିଉଥିରଲ, ତାହାଙ୍କେ ପୁତ୍ମାରନ ଓ ସବୁ ପଶୁମାରନ ମଧ୍ୟ ଏହ ିକୂଅେୁ ଜଳ ପିଉଥିରଲ।” 

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଲାକ ଏହ ିଜଳ ପାନ କେବିା ପରେ ପୁଣି ତୃଷାର୍୍ଯ ରହବ। 
କନୁି୍ ମୁଁ ରଯଉଁ ଜଳ ପିଇବାକୁ ରଦବ,ି ତାହା ରଯଉଁ ରଲାକ ପିଇବ ରସ କଦାପି ତୃଷାର୍୍ଯ ରହବ ନାହିଁ। 
ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ରଯଉଁ ଜଳ ରଦବ,ି ତାହା ଅନନ୍ ଜୀବନ ଜଳେ ଝେ �େୁରପ ସବ୍ଯଦା ପ୍ରବାହତି ରହବ।” 
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ରସ ସ୍ତୀରଲାକଟ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ କହଲିା, “ମହାଶୟ, ରମାରତ ରସହ ିଜଳ ଦଅିନୁ୍। ମୁଁ ଆଉ ରଯପେ ି
ଆଉ ରକରବ ତୃଷାର୍୍ଯ ରହବ ିନାହିଁ। ରମାରତ ଏଠାକୁ ଆଉ ରକରବ ଜଳ ରନବା ପାଇଁ ଆସବିାକୁ 
ପଡବି ନାହିଁ।” 

ଯୀଶୁ ତାକୁ କହରିଲ, “ଯାଅ, ତୁମ୍ �ାମୀଙୁ୍କ ଡାକ ିଏଠାକୁ ଆସ।” 
ସ୍ତୀରଲାକଟ ିକହଲିା, “କନୁି୍ ରମାେ �ାମୀ ନାହିଁ।” 
ଯୀଶ ୁକହରିଲ, “ଠକି୍ କରା କହଛି ତୁମ୍େ �ାମୀ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ୍େ ପାଞ୍ଚ ଜଣ �ାମୀ ଥିରଲ। 

ତୁରମ୍ ବର୍୍ଯମାନ ରଯଉ ଁରଲାକ ସହତି େହଛି, ରସ ତୁମ୍େ �ାମୀ ନୁରହଁ। ତୁରମ୍ ରମାରତ ସତ୍ୟ କହଲି।” 
ସ୍ତୀରଲାକଟ ିକହଲିା, “ମହାଶୟ, ମୁଁ ଜାଣିପାେୁଛ,ି ଆପଣ ଜରଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା। ଆମ୍େ 

ପିତୃପେୁୁଷମାରନ ଏହ ିପବ୍ଯତରେ ଉପାସନା କେୁଥିରଲ। କନୁି୍ ଯିହୂଦୀମାରନ କୁହନ୍ ିରଯ ଯିେୁଶାଲମ 
ରହଉଛ ିଉପାସନା କେବିା ନମିରନ୍ ଯରାର୍ଯ ସ୍ଥାନ।” 

ଯୀଶ ୁତାହାକୁ କହରିଲ, “ରହ ନାେୀ, ରମାରତ ବ�ିାସ କେ। ଏପେ ିସମୟ ଆସଛୁ ିରଯରତରବରଳ 
ତୁରମ୍ମାରନ ପେମପିତାଙ୍କେ ଉପାସନା ଏ ପବ୍ଯତରେ କ ିଯିେୁଶାଲମରେ କେବି ନାହିଁ। ତୁରମ୍ 
ଶମିରୋଣୀୟମାରନ କଛି ିନ ଜାଣି ନ ବୁଝ ିଉପାସନା କେ। କନୁି୍ ଆରମ୍ ଯିହୂଦୀମାରନ କାହାକୁ 
ଉପାସନା କେୁ, ସବୁ ଜାଣୁ। ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କଠାେୁ ପେତି୍ାଣ ଏ ଜଗତକୁ ଆରସ। ଏପେ ିସମୟ 
ଆସୁଛ,ି ରଯରତରବରଳ ପ୍ରକୃତ ଉପାସକମାରନ ପେମପିତାଙୁ୍କ ଆତ୍ମା ଓ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା 
କେରିବ। ରସହ ିସମୟ ବର୍୍ଯମାନ ଉପସ୍ଥତି। ରସହଭିଳ ିରଲାକମାନଙୁ୍କ, ପେମପିତା ନଜିେ ଉପାସକ 
େୂରପ ଗ୍ରହଣ କେବିାକୁ ଗ୍ଭହାନ୍।ି ପେରମ�େ ହିଁ ଆତ୍ମା। ରତଣୁ ପେରମ�େଙ୍କ ଉପାସନା କେୁଥିବା 
ରଲାକମାରନ ଆତ୍ମା ଓ ସତ୍ୟ ସହତି ତାହାଙ୍କେ ଉପାସନା କେବିା ଉଚତି।” 

ରସହ ିସ୍ତୀରଲାକଟ ିକହଲିା, “ମୁ ଁଜାରଣ ରଯ ମଶୀହ ଆସଛୁନ୍।ି” ରଯରତରବରଳ ମଶୀହ ଆସରିବ, 
ରସରତରବରଳ ରସ ଆମ୍ମାନଙୁ୍କ ସବୁ କରା ବୁଝାଇ ରଦରବ।” 

ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହରିଲ, “ରଯଉଁ ରଲାକ ବର୍୍ଯମାନ ତୁମ୍ ସହତି କରାବାର୍୍ଯା କେୁଛ।ି ରସ ନରିଜ 
ମଶୀହ ଅରଟ।”31

2.13 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଶରଣକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ରସହ ିସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କେ ଶିଷ୍ୟମାରନ ନଗେେୁ ରଫେିରଲ। ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରଗାଟଏି 
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ସ୍ତୀରଲାକ ସହତି କରା ରହବା ରଦଖି ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ। କନୁି୍ ରକହ ିତାହାଙୁ୍କ ଏପେ ିକଛି ିପ୍ରଶ୍ନ 
ପଗ୍ଭେରିଲ ନାହିଁ, “ତୁରମ୍ କ’ଣ ଗ୍ଭହଁ?” କମିା୍ “ତୁରମ୍ କାହିଁକ ିତା’ ସହତି କରାବାର୍୍ଯା ରହଉଛ?”

ତା’ପରେ ରସ ସ୍ତୀରଲାକ ତା କଳସୀ ପାଣି ଛାଡ ିନଗେକୁ ଗ୍ଭଲିଗଲା। ରସଠାରେ ପହଞ୍ଚ ିରସ 
ରଲାକମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ ଯାହାକଛି ିକେଛି,ି ପ୍ରରତ୍ୟକ କରା ରମାରତ ଜରଣ ରଲାକ କହରିଦରଲ। 
ତୁରମ୍ ରସହ ିରଲାକକୁ ରଦଖିବ ଆସ। ରସ ରବାରଧ ଖ୍ୀଷ୍ଟ ରହାଇ ପାେନ୍।ି” ରତଣୁ ରଲାକମାରନ 
ନଗେ ଛାଡ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ରଦଖିବାକୁ ଗରଲ। 

ସ୍ତୀରଲାକଟ ିନଗେରେ ଥିବା ସମୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁରୋଧ କରଲ, “ଗୁେୁ 
କଛି ିରଭାଜନ କେନୁ୍।” 

କନୁି୍ ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ରମା’ ପାଖରେ ଏପେ ିଖାଦ୍ୟ ଅଛ,ି ଯାହା ବଷିୟରେ ତୁରମ୍ମାରନ 
ଜାଣ ନାହିଁ।” 

ରତଣୁ ଶଷି୍ୟମାରନ ନଜି ନଜି ମଧ୍ୟରେ କରାବାର୍୍ଯା ରହରଲ, “ତାହାଙ୍କ ଲାଗି କଏି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଲା 
କ?ି” 

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ରଯଉଁ ପେରମ�େ ରମାରତ ପଠାଇଛନ୍,ି ତାହାଙ୍କେ ଇଚ୍ା ପାଳନ କେବିା ଓ 
ତାହାଙ୍କେ କାଯ୍ଯ୍ୟ ପୂର୍୍ଯ କେବିା ରହଉଛ ିରମାେ ଆହାେ। ତୁରମ୍ମାରନ ରଯରତରବରଳ କଛି ିରୋପଣ 
କେ ରସରତରବରଳ ତୁରମ୍ ସବ୍ଯଦା କୁହ, ‘ଶସ୍ୟ କଟା ରହବା ପାଇଁ ଆହୁେ ିଗ୍ଭେ ିମାସ ବାକ ିଅଛ।ି’ 
କନୁି୍ ମୁଁ ତୁମ୍କୁ କହୁଛ,ି ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ଆଖି ରଖାଲ। ରଲାକମାନଙୁ୍କ ରଦଖ। ରସମାରନ ଅମଳ ପାଇଁ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ରକ୍ତ୍ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍।ି ବର୍୍ଯମାନ ମଧ୍ୟ ରଯଉଁ ରଲାକ ଶସ୍ୟ କାରଟ ତାକୁ ମଜୁେ ିଦଆି ଯାଉଛ।ି 
ରସ ଅନନ୍ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କେୁଛ।ି ରତଣୁ ବୁଣାଳ ିଓ   କଟାଳୀ ଉଭୟ ମିଳ ିଆନନ୍ତି 
କେିରବ। କରାରେ ଅଛ,ି ‘ଜରଣ ରଲାକ ବୁରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜରଣ ଫସଲ କାରଟ’, ଏହ ିଉକି୍ଟ ି
ସତ୍ୟ। ତୁରମ୍ ଯାହା ବୁଣି ନ ଥିଲ ତାହା କାଟବିା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ପଠାଇଥିଲି ଅନ୍ୟ ରଲାକମାରନ 
କାମ କରଲ, ଆଉ ତୁରମ୍ମାରନ ରସମାନଙ୍କ କାମେୁ ଲାଭ ପାଇଲ।”32

2.14 ଅରନକ ଶମିରରାଣୀୟଙ୍କ ବ�ିାସ
ରସ ସହେେ ଶମିରୋଣୀୟମାନଙ୍କ ଭିତେୁ ଅରନକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବ�ିାସ କରଲ। ରସ ସ୍ତୀରଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ 
ବଷିୟରେ ଯାହା କହଥିିଲା ରସଥିପାଇଁ ରସମାରନ ବ�ିାସ କରଲ। ରସ ରସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ଯୀଶୁ 
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ରମାରତ ମୁ ଁକେଥିିବା ପ୍ରରତ୍ୟକ ଘଟଣାମାନ କହରିଲ।” ଶମରିୋଣୀୟମାରନ ଯୀଶଙୁ୍କ ପାଖକୁ ଗରଲ। 
ରସମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ରସମାନଙ୍କ ସହତି କଛି ିଦନି େହବିା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରଲ। ରତଣୁ ଯୀଶୁ 
ରସଠାରେ ଦୁଇ ଦନି େହରିଲ। ଯୀଶଙୁ୍କଠାେୁ ବାଣୀ ଶଣିୁ ବହୁତ ରଲାକ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବ�ିାସ କରଲ।

ରଲାକମାରନ ରସ ସ୍ତୀକୁ କହରିଲ, “ପ୍ରରରମ ଆରମ୍ ତୁମ୍ କରା ଶୁଣି ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବ�ିାସ କେଥିିଲୁ 
କନୁି୍ ବର୍୍ଯମାନ ଆରମ୍ ନରିଜ ତାହାଙ୍କ କରା ଶୁଣି ବ�ିାସ କେୁଛୁ। ଆରମ୍ ବର୍୍ଯମାନ ଜାଣୁଛୁ ରଯ ରସ 
ରହଉଛନ୍ ିପ୍ରକୃତରେ ଜଗତେ ତ୍ାଣକର୍୍ଯା।”33

2.15 ରାଲିଲୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ରସଠାରେ ଦୁଇ ଦନି େହବିା ପରେ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀକୁ ଯାତ୍ା କରଲ। (ଯୀଶୁ ପୂବ୍ଯେୁ କହଥିିରଲ ରଯ 
ଜରଣ ଭାବବାଦୀ ନଜି ରଦଶରେ ସମ୍ାନ ପାଏ ନାହିଁ।) ପୁଣି ଯୀଶୁ ରଯରତରବରଳ ଗାଲିଲୀରେ 
ପହଞ୍ଚରିଲ, ରସଠାରେ ରଲାରକ ତାହାଙୁ୍କ �ାଗତ କରଲ। ପୂବ୍ଯେୁ ଯିେୁଶାଲମରେ ନସି୍ତାେପବ୍ଯ ରବରଳ 
ରସମାରନ ତାହାଙ୍କେ କାଯ୍ଯ୍ୟ ସବୁ ରଦଖିଥିରଲ। ରସହ ିରଲାକମାରନ ପବ୍ଯ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ 
ଥିରଲ।34

2.16 କମତ୍ତଗ୍ଭରୀଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସସୁ୍ତା ପ୍ରଦାନ
ଯୀଶୁ ଗାଲୀଲେ କାନ୍ନା ନଗେକୁ ପୁଣି ରରେ ଗରଲ। କାନ୍ନାରେ ରସ ଜଳକୁ ଦ୍ାକ୍ାେସରେ ପେଣିତ 
କେିଥିରଲ। ୋଜାଙ୍କେ ଜରଣ ମୁଖ୍ୟକମ୍ଯଗ୍ଭେୀ କଫନ୍ଯାହୂମ ନଗେରେ ବାସ କେୁଥିରଲ। ଏହ ି
ବ୍ୟକି୍ଙ୍କେ ପୁତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ରସହ ିବ୍ୟକି୍ ଶୁଣିରଲ ରଯ ଯୀଶୁ ଯିହୂଦା ପ୍ରରଦଶେୁ ଆସଛିନ୍ ିଓ 
ବର୍୍ଯମାନ ଗାଲିଲୀରେ ଅଛନ୍,ି ରତଣୁ ରସ ବ୍ୟକି୍ କାନ୍ନାରେ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ରଦଖାକରଲ। କଫନ୍ଯାହୂମକୁ ଆସ ି
ତାହାଙ୍କେ ପୁତ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କେବିା ପାଇଁ ରସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ନରିବଦନ କରଲ। ତାହାଙ୍କେ ପୁତ୍ ମତୃ ପ୍ରାୟ 
ରହଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ଅରଲୌକକି ଓ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟଜନକ କାଯ୍ଯ୍ୟମାନ ନ 
ରଦଖିରଲ ତୁରମ୍ମାରନ ରମାରତ ବ�ିାସ କେବି ନାହିଁ।”

ୋଜକମ୍ଯଗ୍ଭେୀଜଣକ କହରିଲ, “ମହାଶୟ, ରମା’ ପୁତ୍ ମେବିା ପୂବ୍ଯେୁ ଆପଣ ରମା’ ଘେକୁ 
ଆସନୁ୍।” 

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ଯାଅ, ତୁମ୍େ ପୁଅ ବଞ୍ଚବି।” 
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ଯୀଶୁଙ୍କ କରା ରସ ବ୍ୟକି୍ଟ ିଶୁଣି ବ�ିାସ କରଲ ଓ ଘେକୁ ଗ୍ଭଲିଗରଲ। ଘେକୁ ଯିବା ବାଟରେ 

ତାହାଙ୍କେ ରକରତଜଣ ଗ୍ଭକେ ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ ରଭଟରିଲ। ରସମାରନ ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁମ୍େ ପୁଅ 
ସସୁ୍ଥ ରହଲାଣି।” 

“ପିଲାେ ଅବସ୍ଥା ରକଉଁ ସମୟଠାେୁ ଭଲ ଆଡକୁ ଗତ ିକଲା?” ରସ ପଗ୍ଭେରିଲ। 
ଗ୍ଭକେମାରନ କହରିଲ, “ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ ରଗାଟାଏ ରବଳୁ ତା’େ �େ ଛାଡଗିଲା।” 

“ତୁମ୍େ ପୁଅ ବଞ୍ଚବି,” ରବାଲି ଯୀଶୁ ଠକି୍ ରସହ ିସମୟରେ କହଥିିରଲ, ଏହା ପିଲାେ ବାପା 
ଜାଣିରଲ। ରତଣୁ ରସହ ିୋଜକମ୍ଯଗ୍ଭେୀ ଓ ତାହାଙ୍କେ ସମସ୍ତ ପେବିାେବଗ୍ଯ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବ�ିାସ 
କରଲ। 

ଯିହୂଦା ପ୍ରରଦଶେୁ ଗାଲିଲୀକୁ ଆସବିା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କେ ଏହା �ତିୀୟ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟକାଯ୍ଯ୍ୟ ଥିଲା।35

2.17 ଯୀଶୁଙ୍କ ସସୁମାଗ୍ଭର ଶକି୍ାର ଆରମ୍ଭ
ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀ ହ୍ଦ କୂଳରେ କଫନ୍ଯାହୂମ ସହେରେ ବାସ କରଲ, କଫନ୍ଯାହୂମ ସବୂଲୂନ ଓ ନପ୍ତାଲିେ 
ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବକ୍ା ଯିଶାଇୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ପେରମ�େ ଯାହା 
କହଥିିରଲ, ତାହା ପୂର୍୍ଯ ରହବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏଭଳ ିକେଥିିରଲ।

“ସବୂଲୂନ ଓ ନପ୍ତାଲି ପ୍ରରଦଶ, 
ସମଦୁ୍ ୋସ୍ତାେ ନକିଟସ୍ଥ ଯଦେ୍ଯନ ନଦୀେ ପେପାେସି୍ଥ 
ଗାଲିଲୀେ ଏକ ଅଣଯିହୂଦୀ ପ୍ରରଦଶ। 

ରଯଉଁ ରଲାକମାରନ ଅନ୍ାେରେ େହୁଥିରଲ, 
ରସମାରନ ଏକ ମହାନ ରଜ୍ୟାତ ିରଦଖିରଲ। 

କବେ ଭଳ ିଅନ୍କାେମୟ ପ୍ରରଦଶରେ ରଯଉଁମାରନ େହୁଥିରଲ, 
ରସମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଜ୍ୟାତେି ଉଦୟ ରହଲା।”

ରସହ ିଦନିଠାେୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଗ୍ଭେ ଆେମ୍ କେବିାକୁ ଲାଗିରଲ,36 “ବର୍୍ଯମାନ ଉପଯୁକ୍ ସମୟ 
ଆସିଯାଇଛ।ି ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟ ପାଖ ରହାଇ ଗଲାଣି। ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ହୃଦୟ ପେିବର୍୍ଯନ 
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କେ। ସୁସମାଗ୍ଭେରେ ବ�ିାସ କେ।” ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ବର୍୍ଯମାନ ଉପଯୁକ୍ ସମୟ ଆସଯିାଇଛ।ି 
ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟ ପାଖ ରହାଇ ଗଲାଣି। ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ହୃଦୟ ପେବିର୍୍ଯନ କେ। ସସୁମାଗ୍ଭେରେ 
ବ�ିାସ କେ।”37

ଗାଲିଲୀେ ଗ୍ଭେିଆରଡ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଯୀଶୁ ରସମାନଙ୍କେ 
ସମାଜଗହୃମାନଙ୍କରେ ଉପରଦଶ ରଦବା ଆେମ୍ କରଲ। ସମରସ୍ତ ତାହାଙ୍କେ ପ୍ରଶଂସା କେୁଥିରଲ।38

2.18 ନଜି ନରରରର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅଗ୍ାହ୍ୟ
ତା’ପରେ ରସ ନାଜେିତକୁ ଆସିରଲ। ନାଜେିତରେ ରସ ପ୍ରତପିାଳତି ରହାଇଥିରଲ। ସବୁରେ 
ଭଳ ିରସ ବରିୋମ ଦନି ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗୃହକୁ ଗରଲ। ରସ ପାଠ କେିବା ପାଇଁ ଠିଆ ରହରଲ। 
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା ଯିଶାଇୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାହାଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ପୁସ୍ତକ ରଖାଲି ରଯଉଁ ଜାଗାରେ 
ଏହା ରଲଖାଥିଲା, ତାହା ପାଇରଲ:

“ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ରମା’ଠାରେ ଅଛ।ି 
ଦୀନହୀନ ରଲାକଙ୍କ ନକିଟରେ ସସୁମାଗ୍ଭେ ପ୍ରଗ୍ଭେ କେବିା ପାଇଁ ପେରମ�େ ରମାରତ 

ବାଛଛିନ୍।ି 
ବନ୍ୀମାରନ ରଯ ମକୁ୍ ରହାଇ ପାେଛିନ୍,ି 

ଏହା ରସମାନଙୁ୍କ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ମାରନ ପୁଣି ରଦଖି ପାେରିବ ରବାଲି 
ରସମାନଙୁ୍କ କହବିା ପାଇଁ, ଦୁଃଖ ଦୁଦେ୍ଯଶାଗ୍ରସ୍ତ ରଲାକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂେ କେରିଦବାକୁ 

ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେ ସମୟ ରଘାଷଣା କେବିାକୁ ପ୍ରଭୁ ରମାରତ ପଠାଇଛନ୍।ି”

ଯୀଶୁ ପୁସ୍ତକ ବନ୍ କେି ରସବକଙୁ୍କ ରଫୋଇରଦରଲ। ତା’ପରେ ରସ ବସି ପଡିରଲ। 
ସମାଜଗହୃରେ ଥିବା ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଲାକେ ଲକ୍୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, 

“ମୁଁ ପୁସ୍ତକେୁ ରଯଉଁ ଅଂଶ ବର୍୍ଯମାନ ପାଠକଲି, ତାହା ତୁରମ୍ମାରନ ଶୁଣିଲା ରବରଳ ଶାସ୍ତରେ ଏହ ି
ବାକ୍ୟ ଏରବ ସଫଳ ରହଲା।” 

ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଲାକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କେବିାକୁ ଲାଗିରଲ। ଯୀଶୁଙ୍କ ମହୁଁେୁ ରଯଉଁ ସୁନ୍େ ବାକ୍ୟ 
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ବାହାର ିଆସଥୁିଲା, ସସଥିସର ସମସତେ ବସିି୍ତ ସହାଇ ଯାଉଥିସଲ। ସସମାସେ କହୁଥିସଲ, “ଏ କ’ଣ 
ସଯାସେଫଙ୍କ ପୁଅ େୁସହଁ?” 

ଯୀଶ ୁସସମାେଙୁ୍କ କହସିଲ, “ମୁ ଁଜାଣିଛ ିସଯ, ତୁସଭେମାସେ ସମାସତ ସସହ ିପରୁୁଣା ଉକି୍ଟ ିକହବି, 
‘ଆସର ବଇଦ, ଆଗ େଜିକୁ ଭଲ କର।’ ତୁସଭେ କହବିକୁି ଗ୍ଭହୁଛଁ, ‘କଫୋ୍ହୂମସର ତୁସଭେ ଯାହାସବୁ 
କରୁଛ ସବାଲି ଆସଭେମାସେ ଶଣିୁଛୁ, ସସହସିବୁ ଏସବ େଜି ସପୈତୃକ େଗରସର ମଧ୍ୟ କର।’” ତା’ପସର 
ଯୀଶୁ ସସମାେଙୁ୍କ କହସିଲ, “ମୁଁ ତୁଭେମାେଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ ିସଯ, ସକୌଣସ ିଭବେି୍ୟଦ୍ବକ୍ାକୁ େଜି 
େଗରସର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ୋହିଁ। 

“ମୁଁ ତୁଭେମାେଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଏଲିୟଙ୍କ ସମୟସର ଇସ୍ାଏଲସର ସଯସତସବସେ ତେି ିବେ୍ 
ଛଅ ମାସ ପଯ୍୍ୟନ୍ତ ବେ୍ା ସହଲା ୋହିଁ ଓ ସାରା ସଦଶସର ଭୀେଣ ଦୁଭଭିକ୍ଷ ପଡଲିା, ସସସତସବସେ 
ଇସ୍ାଏଲସର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାସର ବଧିବା ଥିସଲ। କନୁି୍ତ ଏଲିୟଙୁ୍କ ସସମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସକୌଣସ ିବଧିବାଙ୍କ 
ପାଖକୁ ପଠାଗଲା ୋହିଁ। ଏଲିୟଙୁ୍କ ସକବେ ସୀସଦାେ ଅଞ୍ଚେର ସାରଫିତସର ରହୁଥିବା ଜସଣ 
ବଧିବା ପାଖକୁ ପଠାଗଲା। 

“ଆହୁର ିମଧ୍ୟ ଭବେି୍ୟଦ୍ବକ୍ା ଏଲୀଶାୟଙ୍କ ସମୟସର ଇସ୍ାଏଲସର ଅସେକ କୁଷ୍ଠସରାଗୀ ଥିସଲ। 
ତଥାପି ସସମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, କାହାରକୁି ଆସରାଗ୍ୟ କରାଯାଇ େ ଥିଲା। ସକବେ ସୁରଆି ସଦଶର 
ୋମା େଙୁ୍କ ଆସରାଗ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ୋମାନ୍ ଇସ୍ାଏଲର ସଲାକ େ ଥିସଲ।” 

ସମାଜଗହୃସର ଥିବା ସବୁସଲାସକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଏହ ିକଥା ସବୁ ଶୁଣି ଖବୁ୍ ରାଗିଗସଲ। ସଲାକମାସେ 
ଉଠ ିପଡସିଲ ଓ ସଜାର୍ ଜବରଦତିେ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଗର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରସିଦସଲ। ସସମାେଙ୍କ େଗର 
ସଗାଟଏି ପାହାଡ ଉପସର େମିଭିତ ଥିଲା। ସସମାସେ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପାହାଡର ଧାରକୁ ସେଇଗସଲ। 
ସସମାସେ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସସଠାରୁ ତେକୁ ଫିଙି୍ ସଦବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିସଲ। କନୁି୍ତ ଯୀଶୁ ସସମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟସଦଇ 
ଗ୍ଭଲିଗସଲ।39

  ଯୀଶୁଙ୍କ ସାର୍ବଜନକି ଜୀରନ ଆରମ୍ଭ



3 ରଲାକ ପି୍ରୟତାର ବଷତ୍ତ

3.1 ଯୀଶୁଙ୍କ ଶଷି୍ୟ-ମରନାନୟନ
ଯୀଶ ୁଗାଲିଲୀ ହ୍ଦ ପାଖରଦଇ ଯାଉଥିରଲ, ରସ (ପିତେ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ) ଶରିମାନ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଇ 
ଆନ୍ଦ୍ରୟିଙୁ୍କ ରଦଖିରଲ। ରସମାରନ ହ୍ଦରେ ଜାଲ ପକାଉଥିରଲ। ରସମାରନ, ବ୍ୟବସାୟରେ ରକଉଟ 
ଥିରଲ। ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଆସ, ରମାରତ ଅନୁସେଣ କେ। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାେେ 
ରକଉଟ କେବି।ି ମାଛ ନ ଧେ ିମଣିଷମାନଙୁ୍କ ତୁରମ୍ ଏକତ୍ ସଂଗ୍ରହ କେବି।” ରସମାରନ ସରଗେ ସରଗେ 
ତାହାଙ୍କ ଜାଲ ଛାଡରିଦଇ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସେଣ କରଲ।

ଯୀଶୁ ରସଠାେୁ ଆଗକୁ ଗ୍ଭଲିରଲ। ରସ ରଦଖିରଲ ରଯ ରଜବଦୀଙ୍କ ପୁଅ ଯାକୁବ ଓ ରଯାହନଙୁ୍କ 
ତାହାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହତି ଡଗୋ ଉପରେ ବସ ିଜାଲ ମୋମତ ିକେୁଛନ୍।ି ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ ଡାକରିଲ। 
ରସମାରନ ସରଗେ ସରଗେ ତାହାଙ୍କ ବାପାଙୁ୍କ ଓ ଡଗୋକୁ ଛାଡ ିରଦଇ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସେଣ କରଲ।40

ଯୀଶୁ ଗିରନସେତ ହ୍ଦ କୂଳରେ ଠଆି ରହାଇଥିରଲ। ତାହାଙ୍କ ଗ୍ଭେପିରଟ ରଘେଯିାଇ ଠଆି 
ରହବାକୁ ରଲାକମାରନ ରଠଲାରପଲା ରହଉଥିରଲ। ରସମାରନ ତାହାଙ୍କଠାେୁ ପେରମ�େଙ୍କ 
ଉପରଦଶ ବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିରଲ। ଯୀଶୁ ହ୍ଦ କୂଳରେ ଦୁଇଟ ିଡଗୋ ରୁଆ ରହାଇଥିବାେ 
ରଦଖିରଲ। ରକଉଟମାରନ ରସହ ିଡଗୋେୁ ଓରଲେଇ ତାହାଙ୍କ ଜାଲ ରଧାଉଥିରଲ। ଯୀଶୁ ରସଥିେୁ 
ରଗାଟଏି ଡଗୋରେ ଚଢଗିରଲ। ରସ ଡଗୋଟ ିଶରିମାନଙ୍କେ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଡଗୋଟକୁି କୂଳଠାେୁ ଅଳ୍ପ 
ଟକିଏି ଭିତେକୁ ରନବାକୁ ଶରିମାନଙୁ୍କ କହରିଲ। ତା’ପରେ ରସ ଡଗୋଟରିେ ବସ ିପଡରିଲ ଓ ରସହ ି
ଡଗୋ ଉପରେ ରାଇ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଉପରଦଶ ରଦବାକୁ ଲାଗିରଲ। 

ଉପରଦଶ ରଦଇ ସାେବିା ପରେ ଯୀଶୁ ଶରିମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଡଗୋକୁ ଗଭୀେ ଜଳକୁ ରନଇ 
ଗ୍ଭଲ। ପାଣିରେ ତୁରମ୍ ସମରସ୍ତ ଯଦ ିତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ଜାଲ ପରକଇବ, ରତରବ କଛି ିମାଛ ଧେବି।” 
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ଶରିମାନ କହରିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ମାଛ ଧେିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ମାରନ ୋତସିାୋ କଠନି ପେରିେମ କଲୁ, 
ମାତ୍ କଛି ିରହରଲ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଏରବ ତୁରମ୍ ଜାଲ ପକାଇବାକୁ କହୁଛ। ରତଣୁ ମୁଁ ଜାଲ ପକାଇବ।ି” 
ରକଉଟମାରନ ରସମାନଙ୍କେ ଜାଲ ପାଣିରେ ପରକଇରଲ। ତାହାଙ୍କେ ଜାଲସବୁ ଏରତ ମାଛରେ 
ରବାରଝଇ ରହାଇଗଲା ରଯ ଜାଲସବୁ ଛଣିି୍ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରସମାରନ ସାହାଯ୍ୟ ନମିରନ୍ ଅନ୍ୟ 
ଡଗୋରେ ଥିବା ତାହାଙ୍କେ ଅଂଶୀଦାେମାନଙୁ୍କ ଡାକରିଲ। ସାଗେମାରନ ଆସରିଲ। ଦୁଇଟ ିଯାକ ଡଗୋ 
ମାଛରେ ଏରତ ଭର୍୍ଣି ରହାଇଗଲା ରଯ ଡଗୋ ଦୁଇଟ ିପ୍ରାୟ ବୁଡଯିିବାକୁ ଲାଗିଲା। 

ଶରିମାନ ପିତେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରକଉଟମାରନ ଏରତ ଗୁଡଏି ମାଛ ଧେ ିପାେଥିିବାେୁ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ 
ରହାଇଗରଲ। ଶରିମାନ ପିତେ ଏହା ରଦଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦତରଳ ପଡଯିାଇ କହରିଲ, “ରହ ପ୍ରଭୁ! 
ତୁରମ୍ ରମା’ ପାଖେୁ ଗ୍ଭଲିଯାଅ। ମୁଁ ଜରଣ ପାପୀ ମଣିଷ।” ରଜବଦୀଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଯାକୁବ ଓ ରଯାହନ 
ମଧ୍ୟ ରସହଭିଳ ିଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ। ରସମାରନ ଶରିମାନଙ୍କ ସାଗେରେ ଏକାଠ ିକାମ କେୁଥିରଲ। 

ଯୀଶୁ ଶରିମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଭୟ କେ ନାହିଁ। ବର୍୍ଯମାନଠାେୁ ତୁରମ୍ମାରନ ମାଛ ବଦଳରେ 
ମଣିଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କେବିା କାମ କେବି।” 

ତା’ପରେ ରସମାରନ ରସମାନଙ୍କେ ଡଗୋଗୁଡକୁି କୂଳକୁ ଆଣିରଲ। ରସମାରନ ସବୁକଛି ିତ୍ୟାଗ 
କେରିଦଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରଲ।41

3.2 ଯୀଶୁଙ୍କ �ାରା ଦୁଷ୍ାତ୍ମା କବଳରୁ ଜରଣ ମକୁ୍ତ
ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ କଫନ୍ଯାହୂମକୁ ଗରଲ। ବରିୋମ ଦବିସରେ ଯୀଶୁ ସମାଜଗହୃକୁ ଯାଇ 
ରସଠାରେ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ା ରଦବାକୁ ଲାଗିରଲ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା ଶୁଣି ରସଠାକାେ ରଲାରକ 
ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ। ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀଙ୍କ ପେ ିଶକି୍ା ନ ରଦଇ ଜରଣ ଅଧିକାେ 
ପାଇଥିବା ବ୍ୟକି୍ଙ୍କ ଭଳ ିଶକି୍ା ରଦରଲ। ଯୀଶୁ ସମାଜଗହୃରେ ଥିବା ସମୟରେ ରସଠାରେ ଏପେ ି
ଜରଣ ରଲାକ ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କେ ରଦହରେ ଭୂତଟଏି ପ୍ରରବଶ କେ ିେହଥିିଲା। ରସ ରଲାକଟ ିପାଟ ି
କେ ିକହଲିା, “ରହ ନାଜେତିୀୟ ଯୀଶୁ, ତୁରମ୍ ଆମ୍ଠାେୁ କ’ଣ ଗ୍ଭହୁଁଛ? ତୁରମ୍ କ’ଣ ଆମ୍କୁ �ଂସ 
କେରିଦବାକୁ ଆସଛି? ତୁରମ୍ କଏି, ମୁଁ ତାହା ଜାରଣ, ତୁରମ୍ ପେରମ�େଙ୍କ ପବତି୍ ବ୍ୟକି୍।”

ଯୀଶ ୁଭତ୍ସ୍ଯନା କେ ିକହରିଲ, “ଚୁପ୍ କେ, ଏହାଠାେୁ ବାହାେଯିା।” ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ରଲାକଟକୁି ରଦାହଲାଇ 
ରଦଲା। ତା’ପରେ ରସ ଖବୁ୍ ରଜା ର୍ରେ ଚତି୍ାେ କେ ିରସହ ିରଲାକଟ ିଭିତେୁ ବାହାେ ିଗଲା। 
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ଏହା ରଦଖି ରଲାରକ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ। ରସମାରନ ପେସ୍ପେ କୁହାକୁହ ିରହରଲ, “ଏଠାରେ 
କ’ଣ ସବୁ ଘଟୁଛ?ି ଏ ରଲାକଟ ିଆମ୍କୁ କଛି ିନୂଆ ଶକି୍ା ରଦଉଛ ିଏବଂ ରସ ଅଧିକାେ ସହତି ଶକି୍ା 
ରଦଉଛ।ି ରସ ଭୂତମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ା ରଦଉଛ ିଓ ଭୂତମାରନ ତା’ କରା ମାନୁଛନ୍।ି” ରତଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ 
ବଷିୟରେ ଗାଲିଲୀ ଅଞ୍ଚଳେ ଗ୍ଭେଆିରଡ ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ଖବେ ବ୍ୟାପିଗଲା।42

3.3 ଅରନକଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସସୁ୍ତା
ତା’ପରେ ରସମାରନ ସମାଜଗହୃେୁ ବାହାେ ିଯାକୁବ ଓ ରଯାହନଙ୍କ ସହତି ସଧିା ଶରିମାନ ଓ 

ଆନ୍ଦ୍ରୟିଙ୍କ ଘେକୁ ଗରଲ। ଶରିମାନଙ୍କ ଶାଶୁ �େରେ ପୀଡତି ରହାଇ ବଛିଣାରେ ପଡ ିଥିରଲ। ରତଣୁ 
ରସଠାରେ ଥିବା ରଲାକମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟରେ କହରିଲ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ବଛିଣା ନକିଟକୁ 
ଗରଲ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ହାତ ଧେି ତାହାଙୁ୍କ ଠଆି ରହବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରଲ। ତାହାଙ୍କେ �େ 
ଛାଡଗିଲା ଓ ରସ ସସୁ୍ଥ ରହାଇଗରଲ। ତା’ପରେ ରସ ରସମାନଙ୍କେ ପେଚିଯ୍ଯ୍ୟା କେବିାକୁ ଲାଗିରଲ। 

ସଯୂ୍ଯ୍ୟ ବୁଡ ିଯିବା ପରେ, ରସହ ିୋତରିେ ରଲାକମାରନ ଅରନକ ଅସସୁ୍ଥ ରଲାକଙୁ୍କ ଯୀଶଙୁ୍କ ପାଖକୁ 
ରନଇ ଆସରିଲ। ରଯଉ ଁରଲାକମାନଙ୍କ ରଦହ ଭିତରେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ପ୍ରରବଶ କେ ିେହଥିିଲା, ରସମାନଙୁ୍କ 
ମଧ୍ୟ ରଲାକମାରନ ଯୀଶଙୁ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିରଲ। ସହେେ ସବୁ ରଲାରକ ରସହ ିଘେେ ଦୁଆେରେ ଜମା 
ରହାଇଗରଲ। ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାେ ରୋଗରେ ପୀଡତି ଅରନକ ରଲାକଙୁ୍କ ଯୀଶ ୁସସୁ୍ଥ କେରିଦରଲ। ରସ ମଧ୍ୟ 
ରଲାକଙ୍କ ରଦହେୁ ଅରନକ ଭୂତାତ୍ମା ବାହାେ ିଗ୍ଭଲି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରଲ, କନୁି୍ ରସ କଏି ରବାଲି ଭୂତମାରନ 
ଜାଣି ଥିବାେୁ ରସ ରସମାନଙୁ୍କ ପରଦ ରହରଲ କହବିାକୁ ସରୁଯାଗ ରଦରଲ ନାହିଁ।43

3.4 ଯୀଶୁଙ୍କ ଏକାକୀ ପ୍ରାଥତ୍ତନା
ତା’ ପେଦନି ସକାରଳ ଯୀଶୁ ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଠ ିପଡରିଲ। ଅନ୍ାେ ରାଉ ରାଉ ରସ ଘେ ଛାଡ ି

ରଗାଟଏି ନଛିାଟଆି ଜାଗାକୁ ଗ୍ଭଲିଗରଲ। ରସଠାରେ ରସ ପ୍ରାର୍ଯନା କରଲ। ପରେ ଶରିମାନ ଓ 
ତାହାଙ୍କ ସାରୀମାରନ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ରଖାଜବିାକୁ ଗରଲ। ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପାଇରଲ ଓ ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, 

“ରଲାରକ ତୁମ୍କୁ ରଖାଜୁଛନ୍।ି” 
ଏହା ଶୁଣି ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ଆରମ୍ମାରନ ଅନ୍ୟ ନକିଟବର୍୍ଯୀ ନଗେକୁ ଯିବା ଉଚତି, ରଯପେ ିମୁଁ 

ରସଠାରେ ରସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଉପରଦଶ ରଦଇ ପାେବି ିମୁଁ ରକବଳ ଏଥିପାଇଁ ଆସଛି।ି”44
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3.5 ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା ଏବଂ ସସୁ୍ତା ପ୍ରଦାନ

ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗହୃମାନଙ୍କରେ �ଗ୍ଯୋଜ୍ୟରେ ସସୁମାଗ୍ଭେ ପ୍ରଗ୍ଭେ କେ ିଓ ରଲାକଙ୍କେ ସମସ୍ତ 
ପ୍ରକାେ ରୋଗ ଓ ପୀଡା ଦୂେ କେ ିସମଗ୍ର ଗାଲିଲୀ ୋଜ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରଲ। ସମଗ୍ର ସୁେୟିା 
ରଦଶରେ ତାହାଙ୍କେ ସମାଗ୍ଭେ ବ୍ୟାପିଗଲା, ରଯଉଁ ରଲାକମାରନ ବଭିିନ୍ନ ରୋଗ ଓ ଭୟଙ୍କେ ପୀଡା 
ରଭାଗୁଥିରଲ, ରଯଉମଁାନଙୁ୍କ ଭୂତ କବଳତି କେଥିିଲା, ରଯଉମଁାରନ ମଚୃ୍୍ଯାରୋଗୀ ଓ ପକ୍ାଘାତରୋଗୀ 
ଥିରଲ, ରସମାରନ ସମରସ୍ତ ଯୀଶଙୁ୍କ ପାଖକୁ ଆସବିାକୁ ଲାଗିରଲ। ଯୀଶ ୁରସମାନଙୁ୍କ ସସୁ୍ଥ କେରିଦରଲ। 
ରତଣୁ ଗାଲିଲୀ, ରଦକାପଲି, ଯିେୁଶାଲମ, ଯିହୂଦା ଓ ଯଦେ୍ଯନ ନଦୀେ ଆେ ପାେେି ବହୁରଲାକ ତାହାଙୁ୍କ 
ଅନୁସେଣ କେବିାକୁ ଲାଗିରଲ।45

3.6 ଜରଣ ରରାରୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସସୁ୍ତା ପ୍ରଦାନ
ରଗାଟଏି କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସଲିା। ରସ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣୁ୍ମାଡ ିପ୍ରାର୍ଯନା କଲା, 

“ତୁରମ୍ ଇଚ୍ା କରଲ ରମାରତ ଭଲ କେ ିରଦଇ ପାେବି। ରସହ ିଶକି୍ ତୁମ୍େ ଅଛ।ି”
ରସହ ିରଲାକଟ ିଉପରେ ଯୀଶୁଙ୍କେ କେୁଣା ଜାତ ରହଲା। ରସ ହାତ ବରଢଇ ରଲାକଟକୁି 

ଛୁଇଁରଦରଲ ଓ କହରିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କେିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ,ି ତୁରମ୍ ସୁସ୍ଥ ରହାଇଯାଅ।” ତା’େ 
କୁଷ୍ଠରୋଗ ତତ୍କ୍ଣାତ୍ ଛାଡଗିଲା ଓ ରସ ସସୁ୍ଥ ରହାଇଗଲା। 

ଯୀଶୁ ରଲାକଟକୁି ଗ୍ଭଲି ଯିବାକୁ କହରିଲ, କନୁି୍ ତାକୁ ରଚତାବନୀ ରଦଇ କହରିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ 
ପାଇଁ ଯାହା କଲି ରସହ ିକରା କାହାକୁ ରହରଲ କହବି ନାହିଁ। କନୁି୍ ଯାଜକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ, 
ନଜି ରଦହ ରଦଖାଅ। ତୁରମ୍ ସସୁ୍ଥ ରହାଇ ଥିବାେୁ ରମାଶାଙ୍କ ଆଜ୍ା ଅନୁସାରେ, ପେରମ�େଙୁ୍କ 
ରନୈରବଦ୍ୟ ଅପ୍ଯଣ କେ। ତୁରମ୍ ସୁସ୍ଥ ରହାଇ ଯାଇଛ ରବାଲି ରଲାକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣ 
େହବି।” ରଲାକଟ ିରସହ ିସ୍ଥାନ ଛାଡ ିଗ୍ଭଲିଗଲା ଓ ଯାହାକୁ ରଦଖିଲା ତାହାକୁ କହଲିା ରଯ, 
ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ସସୁ୍ଥ କେ ିରଦଇଛନ୍।ି ରତଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟରେ ଖବେ ଗ୍ଭେଆିରଡ ବ୍ୟାପିବାକୁ 
ଲାଗିଲା। ଫଳରେ ରଲାରକ କାରଳ ରଦଖି ପକାଇରବ, ରତଣୁ ଯୀଶୁ ରକୌଣସି ନଗେ 
ଭିତେକୁ ଆଉ ଯାଇ ପାେରିଲ ନାହିଁ। ରସ ରଲାରକ େହୁ ନ ଥିବା ନଛିାଟଆି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ 
େହବିାକୁ ଲାଗିରଲ। କନୁି୍ ସମସ୍ତ ନଗେେୁ ରଲାକମାରନ ଯୀଶୁ େହୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସବିାକୁ 
ଲାଗିରଲ।46
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3.7 ପକ୍ାଘାତ ରରାରୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସସୁ୍ତା ପ୍ରଦାନ
କଛି ିଦନି ପରେ, ଯୀଶୁ କଫନ୍ଯାହୂମକୁ ରଫେ ିଆସରିଲ। ଯୀଶୁ ଘେକୁ ରଫେ ିଆସଛିନ୍ ିରବାଲି ଖବେ 
ବ୍ୟାପିଗଲା। ଅରନକ ରଲାକ ଯୀଶଙୁ୍କ ଉପରଦଶ ଶଣିୁବା ପାଇ ଁଜମା ରହାଇଗରଲ। ଘେଟ ିପେୁଗିଲା। 
ଘରେ କ ିବାହାରେ ରକଉଁଠ ିରହରଲ ଠଆି ରହବାକୁ ଜାଗା ନ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଉପରଦଶ 
ରଦଉଥିରଲ। ରସହ ିସମୟରେ ରକରତକ ରଲାକ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ରଗାଟଏି ପକ୍ାଘାତ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ 
ରଲାକକୁ ଆଣିରଲ। ରୋଗୀକୁ ଗ୍ଭେ ିଜଣ ରଲାକ ରବାହ ିକେ ିଆଣିଥିରଲ। ରଲାକ ଭିଡ ରହାଇ 
ଯାଇଥିବାେୁ ରସମାରନ ରୋଗୀଟକୁି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣି ପାେରିଲ ନାହିଁ। ରତଣୁ ରସମାରନ ଯୀଶୁ 
ଥିବା ଘେେ ଛାତ କଣା କରଲ ଓ ବଛିଣାରେ ପଡଥିିବା ପକ୍ାଘାତ ରୋଗୀଟକୁି ରସହ ିକଣା ବାଟରେ 
ଯୀଶୁ ଥିବା ସ୍ଥାନ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍, ତଳକୁ ଝୁଲାଇ ରଦରଲ। ଯୀଶୁ ରଦଖିରଲ ରଯ, ରସହ ିରଲାକମାନଙ୍କେ 
ଗଭୀେ ବ�ିାସ ଅଛ।ି ରତଣୁ ଯୀଶୁ ପକ୍ାଘାତ ରଲାକଟକୁି କହରିଲ, “ରହ ଯୁବକ, ତୁମ୍ ପାପଗୁଡକୁି 
କ୍ମା କୋଗଲା।”

ରକରତଜଣ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀ ରସଠାରେ ବସଥିିରଲ। ଯୀଶୁଙ୍କ କାମ ରସମାରନ ରଦଖିରଲ। ରସମାରନ 
ନଜି ଭିତରେ କୁହାକୁହ ିରହରଲ, “ଏ’ ରଲାକଟ ିଏଭଳ ିକରାବାର୍୍ଯା କାହିଁକ ିକେୁଛ?ି ରସ ପେରମ�େଙ୍କ 
ବେୁିଦ୍ରେ ନନି୍ା କେୁଅଛ।ି ପେରମ�େଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପାପ ଗୁଡକୁି ଅନ୍ୟ କଏି କ୍ମା କେ ିପାେବି?” 

ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀମାରନ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟରେ ରସସବୁ ଭାବୁଛନ୍ ିରବାଲି ଯୀଶୁ ସରଗେ ସରଗେ ଜାଣି 
ପାେିରଲ। ରତଣୁ ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ମନରେ ଏସବୁ କରା କାହିଁକ ି
ଭାବୁଛ? ଏହ ିପକ୍ାଘାତ ରଲାକଙୁ୍କ ରକଉଁ କରାଟ ିକହବିା ସେଳ? ‘ତୁମ୍ ପାପ ଗୁଡକୁି କ୍ମା କେ ି
ଦଆିଗଲା।’ ନା’ ତାକୁ କହବିା: ‘ଠଆି ହୁଅ ଓ ତୁମ୍େ ବଛିଣା ଧେ ିଗ୍ଭଲ?’ କନୁି୍, ମୁଁ ତୁମ୍ ଆଗରେ 
ପ୍ରମାଣିତ କେରିଦବ ିରଯ, ଏହ ିପଥୃିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ଙ୍କେ ପାପସବୁ କ୍ମା କେବିା ଶକି୍ ଅଛ।ି” 
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ପକ୍ାଘାତ ରଲାକଟକୁି କହରିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍କୁ କହୁଛ,ି ଠଆି ହୁଅ, ବଛିଣା ଧେ ଓ 
ଘେକୁ ଯାଅ।” 

ପକ୍ାଘାତ ରଲାକଟ ିଠଆି ରହଲା। ବଛିଣା ଧେଲିା ଏବଂ ଘେ ଭିତେୁ ବାହାେକୁ ବାହାେଗିଲା। 
ସବୁ ରଲାରକ ତାକୁ ରଦଖି ପାେରିଲ। ରସମାରନ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ ଓ ପେରମ�େଙ୍କ ମହମିା 
ଗାନ କରଲ। ରସମାରନ କହରିଲ, “ଆରମ୍ମାରନ ଏଭଳ ିଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ରକରବ ରହରଲ ରଦଖି 
ନ ଥିଲୁ।”47
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3.8 ରଲବୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁରାମୀ

ପୁଣି ରରେ ଯୀଶୁ ହ୍ଦ ପାଖରଦଇ ଗରଲ। ଅରନକ ରଲାକ ତା’ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିରଲ। ଯୀଶୁ 
ରସମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ା ରଦରଲ। ଯୀଶୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କେଆଦାୟ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଥିବା ଆଲଫିଙ୍କ 
ପୁଅ ରଲବଙୁି୍କ ରଦଖି ରସ କହରିଲ, “ରମାରତ ଅନୁସେଣ କେ।” ତା’ପରେ ରଲବ ିଠିଆ ରହରଲ 
ଓ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସେଣ କରଲ। 

ପରେ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ରଲବଙି୍କ ଘରେ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ, ରସମାନଙ୍କ ସହତି 
ଅରନକ କେଆଦାୟକାେୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ରଲାକମାରନ ମଧ୍ୟ ଖାଉ ଥିରଲ। (ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସେଣ 
କେୁଥିବା ଅରନକ ରଲାକ ମଧ୍ୟ ରସଠାରେ ଥିରଲ।) ଯୀଶୁଙୁ୍କ କେଆଦାୟକାେୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ 
ରଲାକଙ୍କ ସହତି ବସ ିଖାଉଥିବାେ ରଦଖି, ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀ ଓ ଫାେୂଶୀମାରନ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ 
ପଗ୍ଭେରିଲ, “ଯୀଶୁ କେଆଦାୟକାେୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କ ସହତି କାହିଁକ ିଖାଉଛନ୍?ି” 

ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ସସୁ୍ଥ ରଲାକଙୁ୍କ ଡାକ୍େ ଦେକାେ ନାହିଁ, ରକବଳ ରୋଗୀ 
ରଲାକେ ଡାକ୍େଙ୍କ ଦେକାେ। ମୁଁ ଧାମ୍ଣିକମାନଙୁ୍କ ନମିନ୍ତଣ ରଦବା ପାଇଁ ଆସ ିନାହିଁ। ମୁଁ ରକବଳ 
ପାପୀମାନଙୁ୍କ ନମିନ୍ତଣ ରଦବା ପାଇଁ ଆସଛି।ି”48

3.9 ଉପବାସ ସମ୍ବନ୍ୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଉର୍ର
ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରଯାହନଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ଅଧିକାଂଶ ରେ ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଯନା କେନ୍।ି 
ଫାେୂଶୀମାନଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ରସହପିେ ିକେନ୍।ି କନୁି୍ ତୁମ୍େ ଶଷି୍ୟମାରନ ସବୁରବରଳ ଖିଆପିଆ 
କେୁଛନ୍।ି”

ଯୀଶ ୁରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ବେ, ବେଯାତ୍ୀ ସହତି ଥିବା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ତୁରମ୍ କ’ଣ ବେଯାତ୍ୀମାନଙୁ୍କ 
ଉପବାସରେ େଖି ପାେବି? କନୁି୍ ସମୟ ଆସବି, ରଯରତରବରଳ ରସମାନଙ୍କ ପାଖେୁ ବେକୁ ଛଡାଇ 
ନଆିଯିବ। ରସରତରବରଳ ରସମାରନ ଉପବାସ କେରିବ।” 

ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ ଆଉ ରଗାଟଏି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ କହରିଲ: “ଜରଣ ରଲାକ ରଗାଟଏି ପୁେୁଣା ଗ୍ଭଦେରେ 
ତାଳ ିପକାଇବାକୁ ରକୌଣସ ିନୂଆ ଗ୍ଭଦେେୁ ଖରଣ୍ ଚେିପିକାଏ ନାହିଁ। ରଯଉଁ ରଲାକ ଏଭଳ ିକରେ, 
ତା’େ ନୂଆ ଗ୍ଭଦେଟତି ନଷ୍ଟ ରହାଇଯାଏ ପୁଣି ନୂଆ ଗ୍ଭଦେେୁ ଚେିା ରହାଇଥିବା ତାଳ ିପୁେୁଣା ଗ୍ଭଦେ 
ସାଗେରେ ମରିଶ ନାହିଁ। ରକୌଣସ ିରଲାକ ପେୁୁଣା ଚମଡା ରଳଗୁିଡକିରେ ନୂଆ ଦ୍ାକ୍ାେସ ଢାରଳ ନାହିଁ। 
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ଯଦ ିରସ ଏପେ ିକରେ ରତରବ ନୂଆ ଦ୍ାକ୍ାେସ ପୁେୁଣା ଚମଡା ରଳଗୁିଡକୁି ଚେିରିଦବ। ଦ୍ାକ୍ାେସ 
ଢାଳ ିରହାଇଯିବ ଓ ରଳଗୁିଡକି ନଷ୍ଟ ରହାଇଯିବ। ରତଣୁ ରଲାରକ ସଦାରବରଳ ନୂଆ ଦ୍ାକ୍ାେସ 
ନୂଆ ଚମଡା ରଳରିେ େଖିରା’ନ୍।ି ପୁେୁଣା ଦ୍ାକ୍ାେସ ପିଇ ସାେ ିରକୌଣସ ିରଲାକ ରକରବ ରହରଲ 
ନୂଆ ଦ୍ାକ୍ାେସ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ା କରେ ନାହିଁ। କାେଣ ରସ କରହ, ‘ପେୁୁଣା ଦ୍ାକ୍ାେସ ସଆୁଦ।’”49

3.10 ଅଠତରିିଶ ବଷତ୍ତର ରରାରୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସସୁ୍ତା ପ୍ରଦାନ
ଏହା ପରେ ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କେ ରଗାଟଏି ବରିଶଷ ପବ୍ଯ ଥିବାେୁ ରସ ଯିେୁଶାଲମକୁ ଗରଲ। 
ଯିେୁଶାଲମରେ ପାରଞ୍ଚାଟ ିମଣ୍ପ ଥିବା ରଗାଟଏି ରପାଖେୀ ଥିଲା। ଯିହୂଦୀ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ରବ  ଥ୍ ସଦା 
ବା ଦୟାଗହୃ କହନ୍।ି ଏହା ରମଷ�ାେ ପାଖରେ ଥିଲା। ବହୁତ ଅସସୁ୍ଥ ରଲାରକ ରପାଖେୀ ପାଖ ମଣ୍ପ 
ଗୁଡକିରେ ପଡ ିେହୁଥିରଲ। ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ରକରତକ ଅନ୍, ରଛାଟା ଓ ପକ୍ାଘାତଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀ 
ଥିରଲ। ଏହାେ କାେଣ, ଜରଣ �ଗ୍ଯଦୂତ ରବରଳରବଳ ଆସ ିରପାଖେୀେ ପାଣିକୁ ହଲାଉଥିରଲ। 
ରସରତରବରଳ ରଯଉଁ ରୋଗୀ ପ୍ରରରମ ପାଣି ଭିତେକୁ ଯାଉଥିଲା, ରସ ସୁସ୍ଥ ରହାଇ ଯାଉଥିଲା। 
ରସଠାରେ ଜରଣ ରଲାକ ପଡେିହଥିିଲା, ରସ ବଗିତ 38 ବଷ୍ଯଧେ ିରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା। ଯୀଶ ୁରସହ ି
ରଲାକକୁ ରସଠାରେ ପଡ ିେହଥିିବା ରଦଖିରଲ। ରସ ଜାଣିରଲ ରଯ, ରସ ରଲାକଟ ିବହୁତ ବଷ୍ଯ ରହଲାଣି 
ରୋଗରେ ପଡଛି।ି ରତଣୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁରମ୍ କ’ଣ ସସୁ୍ଥ ରହବାକୁ ଗ୍ଭହ?ଁ”

ରସ ରୋଗୀଟ ିଉର୍େ ରଦଲା, “ମହାଶୟ, ପାଣି ହଲିବା ସମୟରେ ପାଣି ଭିତେକୁ ଯିବାରେ 
ସାହାଯ୍ୟ କେବିା ପାଇଁ ରମାେ ରକହ ିରଲାକ ନାହାନ୍।ି ମୁଁ ପ୍ରରରମ ପାଣି ଭିତେକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରଚଷ୍ଟା 
କଲାରବରଳ ଅନ୍ୟ ଜରଣ ରମା’ ପୂବ୍ଯେୁ ପାଣି ଭିତେକୁ ଗ୍ଭଲିଯାଆନ୍।ି” 

ତା’ପରେ ଯୀଶ ୁକହରିଲ, “ଠଆି ହୁଅ। ତୁମ୍େ ବଛିଣା ଉଠାଇ ଗ୍ଭଲ।” ସରଗେ ସରଗେ ରଲାକଟ ିସସୁ୍ଥ 
ରହାଇଗଲା। ରସ ତା’ ବଛିଣା ଉରଠଇ ଗ୍ଭଲିବାକୁ ଆେମ୍ କଲା। 

ଏହ ିଘଟଣା ବରିୋମବାେେ ଦନି ରହାଇଥିଲା। ରତଣୁ ଯିହୂଦୀମାରନ ସସୁ୍ଥ ରହାଇଥିବା ରଲାକକୁ 
କହରିଲ, “ଆଜ ିବରିୋମବାେ। ବରିୋମବାେରେ ତୁରମ୍ ବଛିଣା ରବାହ ିରନଇ ଯିବା ଆମ୍େ ନୟିମ 
ବେୁିଦ୍ କାଯ୍ଯ୍ୟ।” 

କନୁି୍ ରଲାକଟ ିକହଲିା, “ରମାରତ ଯିଏ ସସୁ୍ଥ କରଲ, ରସ ରମାରତ କହରିଲ ‘ତୁମ୍େ ବଛିଣା ନଅି 
ଓ ଗ୍ଭଲ।’” 
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ଯିହୂଦୀମାରନ ରସ ରଲାକକୁ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ଯିଏ ତୁମ୍କୁ ଆଜ ିବଛିଣା ଉରଠଇ ଗ୍ଭଲିବାକୁ କହଲିା, 

ରସ କଏି?” 
କନୁି୍ ସସୁ୍ଥ ରହାଇଥିବା ରଲାକଟ,ି ରସ ବ୍ୟକି୍ଟ ିକଏି ତାହା ଜାଣି ନ ଥିଲା। ରସହ ିଜାଗାରେ ବହୁତ 

ରଲାକଥିରଲ ଓ ଯୀଶୁ ରସଠାେୁ ଗ୍ଭଲି ଯାଇଥିରଲ। 
ପରେ ଯୀଶୁ ରସହ ିରଲାକକୁ ମନ୍େି ପେସିେରେ ରଦଖିରଲ। ରସ ତାକୁ କହରିଲ, “ରଦଖ, ତୁରମ୍ 

ବର୍୍ଯମାନ ସସୁ୍ଥ ରହାଇ ଯାଇଛ। ରତଣୁ ତୁରମ୍ ଆଉ ପାପ କେ ନାହିଁ। ଯଦ ିତୁରମ୍ ପାପ କେବି, ରତରବ 
ତୁମ୍େ ଏହାଠାେୁ ଅଧିକ କ୍ତ ିରହାଇପାରେ।” 

ତା’ପରେ ରଲାକଟ ିରସହ ିଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ରସ ରସମାନଙୁ୍କ କହଲିା ରଯ ଯୀଶୁ 
ତାକୁ ସସୁ୍ଥ କେଛିନ୍।ି 

ଯୀଶୁ ବରିୋମବାେରେ ଏହସିବୁ (ସୁସ୍ଥ) କାଯ୍ଯ୍ୟ କେୁଥିରଲ। ରତଣୁ ଯିହୂଦୀମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତ ି
ଖୋପ ବ୍ୟବହାେ କେବିା ଆେମ୍ କରଲ। କନୁି୍ ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରମାେ ପିତା ସବ୍ଯଦା 
କାଯ୍ଯ୍ୟେତ, ଅତଏବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟ କରେ।” 

ଏଥିପାଇଁ ଯିହୂଦୀ ରନତାମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେବିା ପାଇଁ ଆହୁେ ିଅଧିକ ରଚଷ୍ଟା କରଲ। 
ଯିହୂଦୀମାରନ କହରିଲ, “ପ୍ରରରମ ଯୀଶୁ ବରିୋମବାେେ ନୟିମ ଭାଗିେରଲ। ତା’ପରେ ରସ 
ପେରମ�େଙୁ୍କ ନଜିେ ପିତା ରବାଲି କହରିଲ। ରସ ନଜିକୁ ପେରମ�େଙ୍କ ସହତି ସମାନ କରଲ।”50

3.11 ପୁତ୍ର ହିଁ ଜୀବନ ଦାର୍ା
କନୁି୍ ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ପୁତ୍ ଏକାକୀ କଛି ିକେ ିପାେନ୍ ିନାହିଁ। ଯାହା ତାହାଙ୍କ 
ପିତା କେୁଥିବା ପତୁ୍ ରଦଖନ୍,ି ରସ ତାହା ହିଁ କେନ୍ ିକାେଣ ପିତା ଯାହା କେନ୍ ିପୁତ୍ ମଧ୍ୟ ରସହସିବୁ 
କେନ୍।ି ପିତା ପୁତ୍କୁ ରପ୍ରମ କେନ୍।ି ପିତା ନରିଜ କେଥିିବା ପ୍ରରତ୍ୟକ କାଯ୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍କୁ ରଦଖାନ୍।ି ଏହ ି
ରୋଗୀଟ ିସୁସ୍ଥ ରହାଇଗଲା। ଆଉ ତୁରମ୍ମାରନ ରଯପେ ିଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟା�ିତ ହୁଅ, ଏ ନମିରନ୍ ପିତା 
ପତୁ୍ଙୁ୍କ ଏହାଠାେୁ ଆହୁେ ିମହତ କମ୍ଯ ରଦଖାଇରବ। ପେମପିତା ମତୃ ରଲାକଙୁ୍କ ଉଠାନ୍ ିଓ ରସମାନଙୁ୍କ 
ଜୀବନ ଦାନ କେନ୍।ି ଠକି୍ ରସହପିେ ିପୁତ୍ ମଧ୍ୟ ନଜି ଇଚ୍ାନୁସାରେ ରଲାକଙୁ୍କ ଜୀବନ ଦାନ କେନ୍।ି

“ପିତା କାହାେ ବଗି୍ଭେ କେନ୍ ିନାହିଁ। କନୁି୍ ରସ ପୁତ୍ଙୁ୍କ ବଗି୍ଭେ କେବିାେ ସମସ୍ତ କ୍ମତା ଅପ୍ଯଣ 
କେଛିନ୍।ି ଈ�େ ଏହା କରଲ କାେଣ ସମରସ୍ତ ପିତାଙୁ୍କ ରଯପେ ିସମ୍ାନ ରଦଉଛନ୍,ି ରସହପିେ ିପତୁ୍ଙୁ୍କ 
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ମଧ୍ୟ ସମ୍ାନ ରଦରବ। ଯଦ ିରକୌଣସ ିରଲାକ ପୁତ୍କୁ ସମ୍ାନ ଦଏି ନାହିଁ, ରତରବ ରସ ପିତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 
ସମ୍ାନ ଦଏି ନାହିଁ। ପିତା ପତୁ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍।ି 

“ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ ିରଯ, ଯଦ ିରକୌଣସ ିବ୍ୟକି୍ ରମାେ କହବିା କରା ଶୁରଣ ଓ ରମାରତ ଯିଏ 
ପଠାଇଛନ୍ ିତାହାଙ୍କଠାରେ ବ�ିାସ କରେ, ରତରବ ରସ ବ୍ୟକି୍ ଅନନ୍ ଜୀବନ ଲାଭ କେଅିଛ।ି ରସ 
ବ୍ୟକି୍ ରଦାଷୀ ରବାଲି ବଗି୍ଭେତି ରହବ ନାହିଁ। ରସ ମତୁୃ୍ୟକୁ ପାେ ରହାଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରରବଶ 
କେ ିସାେଛି।ି ମୁ ଁତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ରଗାଟଏି ଗୁେୁ�ପରୂ୍୍ଯ ସମୟ ଆସଛୁ।ି ରସ ସମୟ ଆସ ିଗଲାଣି 
। ପାପ �ାୋ ମତୃ ରଲାକମାରନ ଈ�େଙ୍କ ପୁତ୍ଙ୍କେ �େ ଶୁଣିରବ। ପୁତ୍ଙ୍କେ �େ ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ 
କେଥିିବା ରଲାକମାରନ ଅନନ୍ ଜୀବନ ଲାଭ କେରିବ। �ୟଂ ପେମପିତା ରହଉଛନ୍ ିଜୀବନେ ଉତ୍ସ। 
ଅତଏବ ରସ ପୁତ୍ଙୁ୍କ ଜୀବନ ଦାନ କେବିା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିରଦଇଛନ୍।ି ରଲାକଙ୍କେ ବଗି୍ଭେ କେବିା 
ପାଇଁ ରସ ପତୁ୍ଙୁ୍କ କ୍ମତା ରଦଇଛନ୍।ି କାେଣ ରସ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ ଅଟନ୍।ି

“ତୁରମ୍ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏପେ ିସମୟ ଆସଛୁ,ି ରଯରତରବରଳ ସମାଧିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ମତୃ 
ରଲାକମାରନ ତାହାଙ୍କେ �େ ଶୁଣିରବ। ରସମାରନ ରସମାନଙ୍କେ ସମାଧିେୁ ବାହାେରିବ। ଜୀବନରେ 
ସତ୍ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେଥିିବା ରଲାକମାରନ ଉଠରିବ ଓ ଅନନ୍ ଜୀବନ ପାଇରବ। କନୁି୍ କୁକାଯ୍ଯ୍ୟ କେଥିିବା 
ରଲାକମାରନ ରଦାଷୀ ଭାବରେ ବଗି୍ଭେତି ରହବା ପାଇଁ ଉଠରିବ। 

“ମୁଁ ଏକୁଟଆି କଛି ିକେ ିପାେବି ିନାହିଁ। ମୁଁ ରକବଳ ପେରମ�େଙ୍କ କହବିା ଅନୁସାରେ ବଗି୍ଭେ 
କରେ। ରତଣୁ ରମାେ ବଗି୍ଭେ ଠକି୍, କାେଣ ମୁଁ ନଜିକୁ ସନୁ୍ଷ୍ଟ କେବିା ପାଇଁ ରଚଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। କନୁି୍ 
ପେରମ�େଙୁ୍କ ସନୁ୍ଷ୍ଟ କେବିା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ା କରେ, ଯିଏ ରମାରତ ପଠାଇଛନ୍।ି51

3.12 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଧିକୃତ ଶକି୍ତର ସପ୍ରମାଣ
“ମୁଁ ଯଦ ିରଲାକମାନଙୁ୍କ ରମା’ ନଜି ବଷିୟରେ କୁରହ, ଓ ରସମାନଙୁ୍କ ରମାେ ସାକ୍୍ୟ ଦଏି, 
ରସମାରନ ରମାେ ସାକ୍୍ୟ ଗ୍ରହଣ କେରିବ ନାହିଁ। କନୁି୍ ଅନ୍ୟ ଜରଣ ଅଛନ୍,ି ଯିଏ କ ିରଲାକମାନଙୁ୍କ 
ରମାେ ବଷିୟରେ ସାକ୍୍ୟ ଦଅିନ୍।ି ଏବଂ ମୁଁ ଜାରଣ, ରମା’ ବଷିୟରେ ରସ ଯାହା କହନ୍,ି ତାହା 
ସବୁ ସତ୍ୟ।

“ତୁରମ୍ ରଯାହନଙ୍କ ପାଖକୁ ରଲାକ ପଠାଇଛ। ରସ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ ସମ୍ନ୍ରେ କହଛିନ୍।ି 
ରମା’ ବଷିୟରେ ସାକ୍ୀ ରଦବା ପାଇଁ ରକୌଣସ ିବ୍ୟକି୍େ ପ୍ରରୟାଜନ ନାହିଁ କନୁି୍ ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଏହସିବୁ 
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କହୁଛ ିରଯପେ ିତୁରମ୍ମାରନ ତାହା�ାୋ ଉଦ୍ାେ ପାଇ ପାେବି। ରଯାହନ ରଗାଟଏି ପ୍ରଦୀପ ପେ ି
ଜଳ ିଆରଲାକ ରଦଇଥିରଲ। ଏବଂ ତୁରମ୍ମାରନ ରସହ ିଆରଲାକ କଛି ିକ୍ଣ ପାଇଁ ଉପରଭାଗ କେ ି
ଖସୁୀ ରହଲ। 

“କନୁି୍ ରମା’ ପାଖରେ ରମା’ ସମ୍ନ୍ରେ ରଗାଟଏି ପ୍ରମାଣ ଅଛ,ି ଯାହା ରଯାହନଙ୍କ ପ୍ରମାଣଠାେୁ 
ଅଧିକ ମହ�ପୂର୍୍ଯ। ମୁଁ ଯାହାସବୁ କେୁଛ,ି ତାହା ସବୁ ରମାେ ପ୍ରମାଣ। ପେମପିତା ରମାରତ ଏସବୁ 
କେିବା ପାଇଁ ରଦଇଥିରଲ। ଏହସିବୁ କାଯ୍ଯ୍ୟେୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ରଯ ପେମପିତା ରମାରତ 
ପଠାଇଛନ୍।ି ପେମପିତା ରମାରତ ପଠାଇଛନ୍ ିଓ ନରିଜ ରମା’ ବଷିୟରେ ପ୍ରମାଣ ରଦଇଛନ୍।ି 
କନୁି୍ ତୁରମ୍ ରକରବ ତାହାଙ୍କେ �େ ଶୁଣି ନାହଁ। ତାହାଙ୍କେ କପିେ ିେୂପ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁରମ୍ ରଦଖି 
ନାହଁ। ପେମପିତାଙ୍କେ ଉପରଦଶ ତୁମ୍ଠାରେ ବାସ କେ ିନାହିଁ। ଏହାେ କାେଣ, ରସ ପଠାଇଥିବା 
ବ୍ୟକି୍ଠାରେ ତୁରମ୍ମାରନ ବ�ିାସ େଖି ନାହ।ଁ ତୁରମ୍ମାରନ ଯତ୍ ସହକାରେ ଧମ୍ଯ ଶାସ୍ତଗୁଡକି ଅଧ୍ୟୟନ 
କେୁଛ। କାେଣ ତୁରମ୍ମାରନ ବ�ିାସ କେ ରଯ, ରସହ ିଧମ୍ଯଶାସ୍ତ �ାୋ ହିଁ ତୁରମ୍ମାରନ ଅନନ୍ ଜୀବନ 
ପାଇବ। ରସହ ିଧମ୍ଯଶାସ୍ତ ଗୁଡକି ରମା’ ବଷିୟରେ କରହ। କନୁି୍ ତୁରମ୍ମାରନ ଅନନ୍ ଜୀବନ ପାଇବା 
ପାଇଁ ରମା’ ନକିଟକୁ ଆସ ୁନାହଁ। 

“ମୁ ଁରଲାକମାନଙ୍କଠାେୁ ପ୍ରଶଂସା ଗ୍ଭହୁ ଁନାହିଁ। କନୁି୍ ମୁ ଁତୁମ୍କୁ ଜାରଣ। ମୁ ଁଜାରଣ ରଯ ତୁମ୍ ହୃଦୟରେ 
ପେରମ�େଙ୍କ ରପ୍ରମ ନାହିଁ। ମୁଁ ରମାେ ପେମପିତାଙ୍କଠାେୁ ଆସଛି।ି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ କରା କରହ। 
କନୁି୍ ତୁରମ୍ମାରନ ରମାରତ ଗ୍ରହଣ କେୁ ନାହ।ଁ କନୁି୍ ରଯରତରବରଳ ଅନ୍ୟ କଏି ଆସ ିରକବଳ ତା’ ନଜି 
ବଷିୟରେ କହବି ରସରତରବରଳ ତୁରମ୍ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କେବି। ତୁରମ୍ମାରନ ସେସ୍ପେଠାେୁ ପ୍ରଶଂସା 
ପାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଅ। କନୁି୍ ଏକମାତ୍ ପେରମ�େଙ୍କ ପାଖେୁ ରଯଉଁ ପ୍ରଶଂସା ଆରସ, ତାହା 
ପାଇବା ପାଇଁ ତୁରମ୍ ଆରଦୌ ରଚଷ୍ଟା କେୁ ନାହଁ। ତାହାରହରଲ ତୁରମ୍ ଏ କରା କପିେ ିବ�ିାସ କେ ି
ପାେବି। ଭାବ ନାହିଁ ରଯ, ମୁଁ ପେମପିତାଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମ୍ ବେୁିଦ୍ରେ ଅଭିରଯାଗ କେବି।ି ରମାଶା 
ରହଉଛନ୍ ିଜରଣ, ଯିଏ ତୁମ୍ ବେୁିଦ୍ରେ ଅଭିରଯାଗ କେନ୍।ି ତୁରମ୍ ରମାଶାଙ୍କଠାରେ ଭେସା େଖିଛ 
ରଯ ରସ ତୁମ୍କୁ ଉଦ୍ାେ କେରିବ। ଯଦ ିପ୍ରକୃତରେ ତୁରମ୍ମାରନ ରମାଶାଙୁ୍କ ବ�ିାସ କେଛି, ରତରବ 
ତୁରମ୍ ରମାରତ ମଧ୍ୟ ବ�ିାସ କେବି। କାେଣ ରମାଶା ରମା’ ବଷିୟରେ ରଲଖିଥିରଲ। କନୁି୍ ତୁରମ୍ 
ରମାଶାଙ୍କେ ରଲଖିବା କରା ବ�ିାସ କେୁ ନାହଁ। ରତଣୁ ତୁରମ୍ମାରନ ରମା’ କରାରେ ବ�ିାସ କେ ି
ପାେବି ନାହିଁ।”52
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3.13 ଯୀଶୁ ବଶି୍ରାମ ବାରର ପ୍ରଭୁ
ବରିୋମ ଦବିସରେ ଯୀଶୁ ଶସ୍ୟ-ରକ୍ତ୍ ରଦଇ ଯାଉଥିରଲ। ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ 
ସହତି ଯାଉଥିରଲ। ଯାଉ ଯାଉ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶସ୍ୟରକ୍ତ୍େୁ ଶସ୍ୟ-ରକଣ୍ା 
ଛରିଣତେଇରଲ। ଫାେୂଶୀମାରନ ତାହା ରଦଖି ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁମ୍ ଶଷି୍ୟମାରନ ଏଭଳ ିକାହିଁକ ି
କେୁଛନ୍?ି ବରିୋମ ଦବିସରେ ଏଭଳ ିକାମ ଯିହୂଦୀ ନୟିମେ ବେୁିଦ୍ାଚେଣ ଅରଟ।”

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ଦାଉଦଙ୍କ ବଷିୟରେ ପଢଛି ରଯ, ରସ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହତି 
ଥିବା ରଲାରକ ରଭାକରେ ଥିଲାରବରଳ ଓ ଆହାେେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲାରବରଳ କ’ଣ କେଥିିରଲ? 
ତୁରମ୍ମାରନ କ’ଣ ପଢ ିନାହଁ ରଯ, ଅବୟିାରେ ମହାଯାଜକ ଥିବା ସମୟରେ ଦାଉଦ ପେରମ�େଙ୍କ 
ମନ୍େିରେ ପ୍ରରବଶ କେ ିପେରମ�େଙୁ୍କ ଅପ୍ଯଣ କୋଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିରଲ? ରମାଶାଙ୍କ 
ନୟିମ ଅନୁସାରେ ଯାଜକମାରନ ରକବଳ ରସହ ିଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପାେରିବ। ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ 
କାହାେକୁି ରସହ ିଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାେ ଅଧିକାେ ନାହିଁ। କନୁି୍ ଦାଉଦ ରସ ଖାଦ୍ୟେୁ କଛି ିମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ 
ସହତି ଥିବା ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଖାଇବାକୁ ରଦଇଥିରଲ।53

“ତୁରମ୍ ରମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ’ଣ ପଢ ିନାହଁ ରଯ ବରିୋମ ଦବିସରେ ଯାଜକମାରନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ 
ମନ୍େିରେ ବରିୋମ ଦବିସେ ନୀତନିୟିମ ଉଲେଙ୍ଘନ କେନ୍?ି ରସ ଘଟଣାରେ ତାହାଙ୍କେ ରକହ ିକଛି ିରଦାଷ 
ଧେନ୍ ିନାହିଁ। କନୁି୍ ମୁ ଁତୁମ୍କୁ କହୁଛ,ି ଏଠାରେ ଏଭଳ ିକଛି ିବଷିୟ ଅଛ,ି ଯାହା ମନ୍େିଠାେୁ ମହାନ। 
ଶାସ୍ତକରହ, ‘ମୁ ଁରଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୟା ଗ୍ଭରହ,ଁ କନୁି୍ ପଶବୁଳ ିଗ୍ଭରହ ଁନାହିଁ।’ ତୁରମ୍ ପ୍ରକୃତରେ 
ଏହାେ ଅର୍ଯ ବୁଝ ିନାହ।ଁ ଯଦ ିବୁଝ ିରାଆନ୍, ରତରବ ଏହ ିନରିଦେ୍ଯାଷ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ନନି୍ା କେନ୍ ନାହିଁ।”54

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଫାେୂଶୀମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରଲାକଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେବିା ପାଇଁ ବରିୋମ ଦବିସ ସଷିୃ୍ଟ 
ରହାଇଛ।ି ବରିୋମ ଦବିସ �ାୋ ପେଗି୍ଭଳତି ରହବା ପାଇ ଁମନୁଷ୍ୟ ସଷିୃ୍ଟ ରହାଇ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମନୁଷ୍ୟପତୁ୍ 
ପ୍ରରତ୍ୟକ ଦନିେ ମାଲିକ, ଏପେକି ିବରିୋମ ଦନିେ ମଧ୍ୟ।”55

ଯୀଶୁ ରସଠାେୁ ଯାଇ ରସମାନଙ୍କେ ପ୍ରାର୍ଯନାଗହୃରେ ପ୍ରରବଶ କରଲ। ରସଠାରେ ଥିବା ରଗାଟଏି 
ରଲାକେ ହାତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ରସଠାରେ ଥିବା ରକରତକ ଯିହୂଦୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ରଦାଷାରୋପ 
କେବିା ପାଇଁ ସରୁଯାଗ ରଖାଜୁଥିରଲ। ରସମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ରମାଶାଙ୍କ ନୟିମ ଅନୁସାରେ 
ବରିୋମ ଦବିସରେ କାହାେକୁି ଭଲ କେରିଦବା କ’ଣ ବଧିିସଗେତ?” 

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ମରନକେ ତୁମ୍େ କାହାେି ରଗାଟଏି ରମଷ ଅଛ ିଓ ରସହ ିରମଷ ବରିୋମ 
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ଦବିସରେ ଖାଲ ଭିତରେ ଖସ ିପଡଲିା। ତୁରମ୍ କ’ଣ ତାକୁ ଖାଲେୁ ବାହାେ କେ ିଆଣିବ ନାହିଁ? 
ମଣିଷତ ନଶିି୍ଚତ ଭାବରେ ରଗାଟଏି ରମଷଠାେୁ ଅଧିକ ମହ�ପରୂ୍୍ଯ। ରତଣୁ ରମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବରିୋମ 
ଦବିସରେ ଭଲ କାମ କେବିାକୁ ଅନୁମତ ିରଦଇରାଏ।” 

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ରସହ ିରଲାକଟକୁି କହରିଲ, “ତୁମ୍ ହାତ ରମାରତ ରଦଖାଅ।” ରଲାକଟ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ 
ହାତ ରଦଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବରଢଇ ରଦଲା। ତା’େ ରସହ ିଶୁଖି ଯାଇଥିବା ହାତଟ ିସମୂ୍ପର୍୍ଯ ଭଲ 
ରହାଇଗଲା। ଏହ ିହାତଟ ିତା’େ ଅନ୍ୟ ହାତ ଭଳ ିରହାଇଗଲା। କନୁି୍ ଫାେୂଶୀମାରନ ରସଠାେୁ ବାହାେ ି
ଗରଲ। ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜୀବନରେ ମାେରିଦବା ପାଇଁ ରସମାରନ ରଯାଜନା କରଲ।56

3.14 ଅସଂଖ୍ୟ ଜନତା ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁରାମୀ
ଯୀଶୁ ନଜି ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ଗାଲିଲୀ ହ୍ଦ କୂଳକୁ ଗ୍ଭଲିଗରଲ। ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଗାଲିଲୀେ 
ଅରନକ ରଲାକ ମଧ୍ୟ ଗରଲ। ଯିହୂଦା, ଯିେୁଶାଲମ, ଇରଦାମ, ଯଦେ୍ଯନ ନଦୀେ ଅପେ ପା� ରସାେ 
ଓ ସୀରଦାନେ ଗ୍ଭେଆିଡୁ ଅରନକ ରଲାକ ମଧ୍ୟ ଆସ ିପହଞ୍ଚରିଲ। ଏ ରଲାକମାରନ ଆସବିାେ କାେଣ 
ରହଲା, ଯୀଶୁ ଯାହାସବୁ କେୁଥିରଲ, ରସ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ରସମାରନ ଶୁଣି ସାେଥିିରଲ।

ଯୀଶୁ ଅରନକ ରଲାକଙୁ୍କ ରଦଖିରଲ, ଭିଡ ରହାଇ ଯିବାେୁ ରଲାକମାରନ ରଯପେ ିତାହାଙ୍କ ଆଡକୁ 
ମାଡ ିନ ଆସନ୍ ିରସଥିପାଇଁ ରସ ନଜି ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ରଗାଟଏି ରଛାଟ ଡଗୋ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କେିବାକୁ କହରିଲ। ଯୀଶୁ ଅରନକ ରଲାକଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରଲ। ରତଣୁ ସବୁ ରୋଗୀମାରନ ତାହାଙୁ୍କ 
ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଆଡକୁ ମାଡ ିଆସୁଥିରଲ। ରକରତକ ରଲାକଙ୍କ ରଦହରେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାରନ 
ପ୍ରରବଶ କେଥିିରଲ। ରଯରତରବରଳ ରସହ ିଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରଦଖଥୁିରଲ, ରସମାରନ ତାହାଙ୍କ 
ଆଗରେ ପଡଯିାଇ ଚତି୍ାେ କେ ିକହୁଥିରଲ, “ତୁରମ୍ ପେରମ�େଙ୍କ ପୁତ୍।” କନୁି୍ ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ 
ଦୃଢ ଭାବରେ ଆଜ୍ା ରଦରଲ ରଯ ରସ କଏି, ଏହା ରସମାରନ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ରଯପେ ିନ କୁହନ୍।ି57

ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବକ୍ା ଯିଶାଇୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପେରମ�େ ଯାହା କହଥିିରଲ, ରସଗୁଡକି ପୂର୍୍ଯ ରହବା 
ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏହା କରଲ। ଯିଶାଇୟ କହଥିିରଲ,

“ଏ ରମାେ ରସବକ। 
ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ବାଛଛି।ି 
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ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଭଲ ପାଏ। 
ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଖସୁୀ। 

ରମାେ ଆତ୍ମା ମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ େଖିବ।ି 
ରସ ଜାତମିାନଙ୍କ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ରଘାଷଣା କେରିବ। 

ରସ ଯୁକି୍ କେରିବ ନାହିଁ କ ିପାଟତୁିଣ୍ କେରିବ ନାହିଁ। 
ରଲାରକ ଗଳରିେ ତାହାଙ୍କ କରା ଶୁଣିରବ ନାହିଁ। 

ନଇଁ ପଡଥିିବା ରଛଗ୍ଭନଳେ କାଣ୍ଟ ିରସ ଭାଗିେରବ ନାହିଁ 
କ ିଲିଭି ଆସଥୁିବା ଦୀପଟକୁି ରସ ଲିରଭଇରବ ନାହିଁ। 

ନ୍ୟାୟେ ବଜିୟ ନ ରହବା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ରସ ଅଟଳ େହରିବ। 
ରସଥିରେ ସବୁ ରଲାରକ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଭେସା େଖିରବ।”58

3.15 �ାଦଶ ରପ୍ରରିତଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ମରନାନୟନ
ରସହ ିସମୟରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଯନା କେବିା ପାଇଁ ରଗାଟଏି ପବ୍ଯତ ଉପେକୁ ଗରଲ। ରସ ରସଠାରେ 
ପେରମ�େଙୁ୍କ ପ୍ରାର୍ଯନା କେବିାରେ ସାୋ ୋତଟି ିବରିତଇରଲ। ତା’ ପେଦନି ସକାରଳ ଯୀଶ ୁତାହାଙ୍କ 
ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଡାକରିଲ। ରସ ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ବାେଜଣଙୁ୍କ ବାଛରିଲ। ରସ ଏହ ିଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ 
‘ରପ୍ରେତି’ ନାମ ରଦରଲ।59 ଯୀଶ ୁଗ୍ଭହୁଥଁିରଲ ରଯ ରସମାରନ ତାହାଙ୍କ ସହତି େହରିବ। ରସ ରସମାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରଗ୍ଭେ ଉରଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡକୁି ପଠାଇରବ ଓ ରଲାକମାନଙ୍କ ରଦହେୁ ଭୂତମାନଙୁ୍କ ତଡରିଦବା 
ପାଇଁ ରସମାନଙ୍କେ ଅଧିକାେ େହବି। ଯୀଶୁ ମରନାନୀତ କେଥିିବା ବାେଜଣଙ୍କ ନାମ ଏହଭିଳ;ି 
 

ଶରିମାନ (ଯାହାଙୁ୍କ ରସ ପିତେ ରବାଲି ନାମ ରଦରଲ)। 
ରଜବଦୀଙ୍କ ପତୁ୍ ଯାକୁବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଇ ରଯାହନ (ରଯଉଁମାନଙୁ୍କ ରସ ବରିନେରିଗାଷ୍ ଅର୍ଯାତ 

“ରମଘ ଗର୍୍ଯନେ ପୁତ୍” ନାମ ରଦରଲ)। 
ଆନ୍ଦ୍ରୟି, 
ଫିଲି ପ୍ପ, 
ବାର୍ଯଲମୀ, 
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ମାଥିଉ, 
ରରାମା, 
ଆଲଫିଙ୍କ ପୁତ୍ ଯାକୁବ, 
ରଦେୀୟ, 
କଣିାନୀୟ ବା ଉଦ୍ ରଯାଗୀ ଶରିମାନ ଜରିଲାଟ 
ତରା ଇଷ୍ାେରିୟାତ ଯିହୂଦା। ଏହ ିଯିହୂଦା ପରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କେ ିଯୀଶଙୁୁ୍କ ଶତରୁ ହସ୍ତରେ ଅପ୍ଯଣ 

କେଥିିଲା।60

ପାବ୍ଯତ୍ୟ ଉପରଦଶ (3.16–34)

3.16 ପରରମ�ରଙ୍କ ଆଶବିତ୍ତାଦ ପ୍ରାପ୍ ରଲାରକ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସେଣ କେୁଥିବା ରଲାକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ବଢବିାକୁ ଲାଗିଲା, ଏହା ରଦଖି ଯୀଶୁ 
ରଗାଟଏି ପାହାଡ ଉପେକୁ ଗରଲ ଏବଂ ରସଠାରେ ବସରିଲ। ତାହାଙ୍କେ ଶଷି୍ୟମାରନ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ 
ଆସରିଲ। ଏରେ ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ ଉପରଦଶ ରଦବା ଆେମ୍ କରଲ,

“ଆତ୍ମାରେ ଦନିହୀନ ରଲାକମାରନ ଧନ୍ୟ, 
କାେଣ �ଗ୍ଯୋଜ୍ୟ ରସମାନଙ୍କେ। 

ବର୍୍ଯମାନ ଦୁଃଖିତ ରଲାକମାରନ ଧନ୍ୟ; 
କାେଣ ପେରମ�େ ରସମାନଙୁ୍କ ସା�ନା ରଦରବ। 

ନମ୍ ଓ ସଶୁୀଳ ରଲାକମାରନ ଧନ୍ୟ; 
କାେଣ ଏ ପଥୃିବୀ ରସମାନଙ୍କେ ରହବ। 

ପେରମ�େଙ୍କ ଇଚ୍ା ଅନୁସାରେ ସତ୍ମ୍ଯ କେବିାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ରଲାକମାରନ ଧନ୍ୟ, 
କାେଣ ରସମାରନ ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ତୃପି୍ତ ଲାଭ କେରିବ। 

ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଦୟା ରଦଖାଉଥିବା ରଲାକମାରନ ଧନ୍ୟ; 
କାେଣ ପେରମ�େ ରସମାନଙୁ୍କ ଦୟା କେରିବ। 
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ନମି୍ଯଳ ହୃଦୟ ଥିବା ରଲାକମାରନ ଧନ୍ୟ; 
କାେଣ ରସମାରନ ପେରମ�େଙୁ୍କ ରଦଖିରବ। 

ଶାନ୍ ିପାଇଁ କାମ କେୁଥିବା ରଲାକମାରନ ଧନ୍ୟ; 
କାେଣ ରସମାରନ ପେରମ�େଙ୍କ ସନ୍ାନ ଭାରବ ଡକାଯିରବ। 

ପେରମ�େଙ୍କ ଇଚ୍ା ଅନୁସାରେ ଧମ୍ଯକାଯ୍ଯ୍ୟ କେ ିକଷ୍ଟ ସହୁଥିବା ରଲାକମାରନ ଧନ୍ୟ; 
କାେଣ �ଗ୍ଯୋଜ୍ୟ ରସମାନଙ୍କେ।

“ତୁରମ୍ମାରନ ରମାେ ଅନୁଗାମୀ ରହାଇଥିବା ରଯାଗଁୁ ରଲାରକ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଅପମାନ ରଦରବ, 
ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଯାତନା ରଦରବ ଓ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ ମଛିରେ ନାନା କରା କହରିବ। କନୁି୍ ତୁରମ୍ମାରନ 
ଧନ୍ୟ। ରତଣୁ ଖସୁୀ ରହାଇ ଆନନ୍ କେ। କାେଣ �ଗ୍ଯରେ ତୁରମ୍ମାରନ ଏକ ମହତ ପେୁସ୍ାେ ପାଇବ। 
ତୁମ୍େ ପବୂ୍ଯବର୍୍ଯୀ ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବକ୍ାମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ରଲାକମାରନ ଏହଭିଳ ିଯାତନା ରଦଇଥିରଲ।61

3.17 ଅନୁରମନକାରୀଙୁ୍କ ଲବଣ ଓ ରଜ୍ୟାତଃି ଆଖ୍ୟା
“ତୁରମ୍ମାରନ ସମଗ୍ର ପଥୃିବୀ ପାଇ ଁଲୁଣ ସଦୃଶ। କନୁି୍ ଲୁଣ ଯଦ ିନରିଜ �ାଦହୀନ ରହାଇଯାଏ, ରତରବ 
ତାକୁ ଆଉରରେ ଲୁଣିଆ କୋ ଯାଇ ନ ପାରେ। ଲୁଣ ଆପଣା ଲୁଣିଆ �ାଦ ହୋଇରଲ ଆଉ 
ରକୌଣସ ିକାମରେ ଲାଗିପାେବି ନାହିଁ। ତାକୁ ବାହାରେ ଫିଗିେ ଦଆିଯିବ। ରଲାରକ ତାକୁ ପାଦରେ 
ଚକଟ ିଗ୍ଭଲିଯିରବ।

“ତୁରମ୍ ଜଗତେ ଆରଲାକ। ପାହାଡ ଉପରେ ଅବସ୍ଥତି ରକୌଣସ ିନଗେକୁ ରକରବ ରହରଲ ଲୁରଚଇ 
େଖାଯାଇ ପାେବି ନାହିଁ। ରଲାରକ ଦୀପଟଏି ଜରଳଇ ତାକୁ ହାଣି୍ ତରଳ େଖନ୍ ିନାହିଁ। ରଲାରକ ତାକୁ 
ଦୀପେୂଖା ଉପରେ େଖନ୍।ି ତଦୋୋ ଦୀପଟ ିଘେ ଭିତେେ ସବୁ ରଲାକଙୁ୍କ ଆରଲାକ ଦଏି। ରଲାକଙ୍କ 
ଆଗରେ ତୁରମ୍ମାରନ ଆରଲାକ ଭଳ ିପ୍ରକାଶତି ହୁଅ। ରସମାରନ ତୁମ୍େ ଭଲ କାମଗୁଡକି ରଦଖନୁ୍ 
ଓ �ଗ୍ଯରେ େହୁଥିବା ତୁମ୍ ପେମପିତାଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନକେନୁ୍।62

3.18 ରମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ା ଓ ଯୀଶୁ
“ତୁରମ୍ମାରନ ଭାବ ନାହିଁ ରଯ ମୁଁ ରମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଅିବା ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବକ୍ାଙ୍କ ଶକି୍ା ନଷ୍ଟ କେବିାକୁ 
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ଆସଛି।ି ମୁ ଁରସମାନଙ୍କ ଉପରଦଶ ନଷ୍ଟ କେବିାକୁ ଆସ ିନାହିଁ। ବେଂ ମୁ ଁରସମାନଙ୍କ ଉପରଦଶଗୁଡକିେ 
ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ଅର୍ଯ ପ୍ରକାଶତି କେବିାକୁ ଆସଛି।ି ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଏ ପଥୃିବୀ ଓ ଆକାଶ ସମାପ୍ତ 
ନ ରହବା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଓ ସବୁ କରା ନ ଘଟବିା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଏହ ିନୟିମେୁ ଅକ୍େଟଏି କ ିବନୁି୍ଟଏି ରହରଲ 
ମଧ୍ୟ ରଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ।

“ଏଣୁ ରଲାରକ ପ୍ରରତ୍ୟକ ଆରଦଶ ମାନବିା ଉଚତି, ଏପେକି ିମହ�ପୂର୍୍ଯ ରଦଖା ଯାଉ ନ ଥିବା 
ରଛାଟ ଆରଦଶଟଏି ମଧ୍ୟ ମାନବିା ଉଚତି। ରଯଉଁ ରଲାକ ଆରଦଶ ପାଳବିାକୁ ମନାକରେ ଓ ଅନ୍ୟ 
ରଲାକଙୁ୍କ ଆରଦଶ ନ ପାଳବିାକୁ ମନ୍ତଣା ଦଏି, ରସ �ଗ୍ଯୋଜ୍ୟରେ ଅତ ିନୁ୍ୟନ ରବାଲି ଗଣିତ ରହବ 
କନୁି୍ ରଯଉଁ ରଲାକ ରସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାରନ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ମାନ ିଚଳବିାକୁ ଶଖିାଏ, ରସ �ଗ୍ଯୋଜ୍ୟରେ 
ମହାନ ରହବ। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ କହୁଛ ିରଯ, ପେରମ�େଙ୍କ ଇଚ୍ା ଅନୁସାରେ ଆଚେଣ କେ ିତୁରମ୍ମାରନ 
ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀ ଓ ଫାେୂଶୀମାନଙ୍କଠାେୁ ଆରଗଇ ଯାଅ। ତା’ ନ ରହରଲ ତୁରମ୍ �ଗ୍ଯୋଜ୍ୟରେ ପ୍ରରବଶ 
କେ ିପାେବି ନାହିଁ।63

3.19 ର୍ାଧ ବଷିୟରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
“ତୁରମ୍ମାରନ ଶୁଣିଛ ରଯ, ଆମ୍େ ପୂବ୍ଯପେୁୁଷମାନଙୁ୍କ କୁହାଯାଇଥିଲା: ‘ନେହତ୍ୟା କେ ନାହିଁ। ରଯଉଁ 
ରଲାକ ନେହତ୍ୟା କରେ, ରସ ବଗି୍ଭେସ୍ଥାନରେ ବଗି୍ଭେତି ରହବ।’ କନୁି୍ ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହୁଛ ିରଯ, 
ତୁରମ୍ମାରନ ଅନ୍ୟଉପରେ ୋଗ ନାହିଁ, କାେଣ ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଲାକ ତୁମ୍େ ଭାଇ ପେ ିଅରଟ। ରତଣୁ 
ଯଦ ିତୁରମ୍ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ୋଗିବ, ରତରବ ତୁରମ୍ ମଧ୍ୟ ବଗି୍ଭୋଳୟରେ ବଗି୍ଭେତି ରହବ। ତୁରମ୍ମାରନ 
ଯଦ ିଅନ୍ୟକୁ ଅପମାନ ରଦଇ ଖୋପ କରା କୁହ, ରତରବ ତୁମ୍କୁ ଯିହୂଦୀୟ ସରବ୍ଯାର୍ ବଗି୍ଭୋଳୟରେ 
ବଗି୍ଭେତି ରହବାକୁ ରହବ। ଯଦ ିଅନ୍ୟକୁ ମଖୂ୍ଯ ରବାଲି କୁହ, ରତରବ ତୁମ୍କୁ ନକ୍ଯେ ନଆିଁ ଭିତରେ 
ପକାଇ ଦଆିଯିବ। 

“ରଯରତରବରଳ ତୁରମ୍ମାରନ ପେରମ�େଙ୍କ ନକିଟକୁ ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ରନୈରବଦ୍ୟ ଦାନ ଆଣ, 
ରସରତରବରଳ ଅନ୍ୟ ରଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟ ଚନି୍ା କେ। ଯଦ ିରବଦୀ ଉପରେ ପେରମ�େଙୁ୍କ 
ରନୈରବଦ୍ୟ ଦାନ ରଦବା ରବରଳ ତୁମ୍େ ମରନ ପଡଯିାଏ ରଯ, ତୁମ୍ ବେୁିଦ୍ରେ କାହାେ କଛି ିକରା 
ଅଛ,ି ରତରବ ତୁମ୍େ ରନୈରବଦ୍ୟ ଦାନ ରସହଠିାରେ ଛାଡ ିରଦଇ ରସହ ିରଲାକଟ ିପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ 
ତା’ ସହତି ଶାନ୍ ିସ୍ଥାପନ କେ, ତା’ପରେ ଆସ ିତୁମ୍େ ରନୈରବଦ୍ୟ ଦାନ ଅପ୍ଯଣ କେ।
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“ଯଦ ିତୁମ୍େ ଶତରୁ ତୁମ୍କୁ ବଗି୍ଭୋଳୟକୁ ରନଇ ଯାଉଅଛ,ି ରତରବ ବଗି୍ଭୋଳୟ ଯିବା ପବୂ୍ଯେୁ ତା’ 
ସହତି ଶୀଘ୍ର ବନୁ୍ତା ସ୍ଥାପନ କେ। ନରଚତ ତୁମ୍େ ଶତରୁ ବଗି୍ଭେପତଙି୍କ ହାତରେ ରଦଇରଦବ ଓ 
ରଶଷରେ ବଗି୍ଭେପତ ିତୁମ୍କୁ ସପିାହୀ ହାତରେ ରଦରବ, ତା’ପରେ ତୁରମ୍ କାୋଗାେରେ ବନ୍ୀ ରହାଇ 
ଯିବ। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ରଯଉଁ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ତୁରମ୍ ପାହୁଲା-ପାହୁଲା କେ ିନ ଶୁଝଛି, ରସପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ 
କାୋଗାେ ଭିତେୁ ବାହାେ ିଆସ ିପାେବି ନାହିଁ।64

3.20 ବ୍ୟଭିଗ୍ଭର ବଷିୟକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
“ତୁରମ୍ମାରନ ଏ କରା କୁହା ଯାଇଥିବାେ ଶୁଣିଛ ରଯ, ‘ବ୍ୟଭିଗ୍ଭେ କେ ନାହିଁ।’ କନୁି୍ ମୁଁ ତୁମ୍କୁ କହୁଛ ି
ରଯ, ଯଦ ିରକହ ିରଲାକ ରକୌଣସ ିସ୍ତୀକୁ ରଦରଖ ଓ ତା’ ସହତି ବ୍ୟଭିଗ୍ଭେ କେବିା ପାଇଁ ଗ୍ଭରହଁ, 
ରତରବ ରସ ନଜି ମନ ଭିତରେ ରସହ ିସ୍ତୀ ସହତି ବ୍ୟଭିଗ୍ଭେ କେ ିସାେଲିାଣି। ଯଦ ିତୁମ୍େ ଡାହାଣ 
ଆଖି ତୁମ୍େ ପାପେ କାେଣ ହୁଏ, ରତରବ ରସହ ିଆଖିଟକୁି କାଢ ିଫିଗିେଦଅି। ତୁମ୍େ ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ଶେୀେ 
ନକ୍ଯରେ ପଡବିା ଅରପକ୍ା ଶେୀେେ ରଗାଟଏି ଅଗେ ନଷ୍ଟ ରହାଇଯିବା ଭଲ। ଯଦ ିତୁମ୍େ ଡାହାଣ 
ହାତଟ ିତୁମ୍ ପାପେ କାେଣ ହୁଏ, ତାକୁ କାଟ ିଫିଗିେଦଅି। କାେଣ ତୁମ୍େ ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ଶେୀେ ନକ୍ଯରେ 
ପଡବିା ଅରପକ୍ା ଶେୀେେ ରଗାଟଏି ଅଗେ ନଷ୍ଟ ରହାଇଯିବା ଭଲ।65

3.21 ଛାଡ଼ପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
“ଏ କରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛ ିରଯ, ‘ରଯଉଁ ରଲାକ ତା’େ ପତ୍ୀକୁ ଛାଡପତ୍ ଦଏି, ରସ ତା’ ପତ୍ୀକୁ 
ଛାଡପତ୍ ପାଇଁ ଲିଖିତ େୂପରେ ରଗାଟଏି ସଚୂନା ରଦବ।’ 32 କନୁି୍ ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହୁଛ ିରଯ, ଯଦ ି
ରକହ ିନଜିେ ପତ୍ୀକୁ ଛାଡପତ୍ ଦଏି, ରସ ତାହାକୁ ବ୍ୟଭିଗ୍ଭେ ରଦାଷରେ ରଦାଷୀ କେରିାଏ। ଯଦ ି
ତାହାେ ପତ୍ୀ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ ସହତି ରଯୌନ ସମ୍ପକ୍ଯ େଖିରାଏ, ରତରବ ରକବଳ ରସ ତାହାକୁ ଛାଡପତ୍ 
ରଦଇ ପାେବି। ଯଦ ିରକୌଣସ ିରଲାକ ଛାଡପତ୍ ପାଇଥିବା ରସହ ିପତ୍ୀକୁ ବବିାହ କରେ, ରତରବ 
ରସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଗ୍ଭେ ପାପରେ ରଦାଷୀ ହୁଏ।66

3.22 ଶପଥ ନ କରିବାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
“ଏ କରା ତୁରମ୍ ଶୁଣିଛ ରଯ, ଆମ୍େ ପୂବ୍ଯପୁେୁଷମାନଙୁ୍କ କୁହାଯାଇଥିଲା: ‘ତୁରମ୍ମାରନ କେଥିିବା 

Oriya LOJ Pocket size (final).indd   52 10/20/2015   10:51:11 AM



ଲ ଂଜ୍ ବ୍ିୟଂନ୍ମବା 53
ପ୍ରତଜି୍ା ରକରବ ରହରଲ ଭାଗେ ନାହିଁ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉରଦେଶ୍ୟରେ ରସହସିବୁ ପାଳନ କେ।’ କନୁି୍ ମୁଁ 
ତୁମ୍କୁ କହୁଛ ିରଯ, ଆରଦୌ ପ୍ରତଜି୍ା କେ ନାହିଁ। �ଗ୍ଯେ ନାମରେ ପ୍ରତଜି୍ା କେ ନାହିଁ, କାେଣ ତାହା 
ପେରମ�େଙ୍କ ସଂିହାସନ। ପଥୃିବୀ ନାମରେ ପ୍ରତଜି୍ା ନଅି ନାହିଁ, କାେଣ ତାହା ପେରମ�େଙ୍କେ 
ପାଦପୀଠ। ଯିେୁଶାଲମ ନାମରେ ପ୍ରତଜି୍ା ନଅି ନାହିଁ। କାେଣ ତାହା ପେରମ�େଙ୍କ ନଗେୀ। ନଜି 
ମଣୁ୍ ଛୁଇଁ ପ୍ରତଜି୍ା ନଅି ନାହିଁ, କାେଣ ତା’େ ରଗାଟଏି ବାଳକୁ ବ ିତୁରମ୍ କଳା ବା ଧଳା କେ ିପାେବି 
ନାହିଁ। ଯଦ ିତୁରମ୍ ଠକି୍ ମରନ କେୁଛ ରତରବ ‘ହଁ’ କୁହ ଏବଂ ତୁରମ୍ ଯଦ ିଭୁଲ ରବାଲି ମରନ କେୁଛ 
ରତରବ ‘ନାଁ’ କୁହ। ‘ହଁ’ ବା ‘ନାଁ’ ଠାେୁ ଅଧିକା ବଷିୟ ପାପାତ୍ମାଠାେୁ ଆସରିାଏ।67

3.23 ପ୍ରତରିଶାଧ ନ ରନବାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
“ତୁରମ୍ ଶୁଣିଛ ରଯ ଏ କରା କୁହାଯାଇଛ,ି ‘ଆଖି ବଦଳରେ ଆଖି ଓ ଦାନ୍ ବଦଳରେ ଦାନ୍।’ କନୁି୍ ମୁଁ 
ତୁମ୍କୁ କହୁଛ ିରଯ, ରକୌଣସ ିମନ୍ ରଲାକେ ବେୁିଦ୍ରେ ଠଆି ହୁଅ ନାହିଁ। ବେଂ ଯଦ ିରକହ ିତୁମ୍େ 
ଡାହାଣ ଗାଲରେ ଗ୍ଭପୁଡାଟଏି ମାରେ, ରତରବ ତୁରମ୍ ତା ଆଡକୁ ଆେ ଗାଲଟ ିମଧ୍ୟ ରଦରଖଇ ଦଅି। 
ଯଦ ିରକହ ିତୁମ୍ ବେୁିଦ୍ରେ ବଗି୍ଭୋଳୟରେ ମକଦେମା କେ ିତୁମ୍େ କୁର୍୍ଯାଟ ିରନବାକୁ ଇଚ୍ା କରେ, 
ରତରବ ତୁରମ୍ ତାକୁ ତୁମ୍େ ଗ୍ଭଦେଟ ିମଧ୍ୟରଦଇ ଦଅି। ଯଦ ିରକହ ିତୁମ୍କୁ ତା’ ସହତି ରଗାଟଏି 
ରକାଶ ଗ୍ଭଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ରତରବ ତୁରମ୍ ତା’ ସହତି ଦୁଇ ରକାଶ ଗ୍ଭଲି ଯାଅ। ଯଦ ିରକହ ିତୁମ୍କୁ 
କଛି ିମାରଗ, ରତରବ ତାହା ତାହାକୁ ଦଅି। ରକହ ିଯଦ ିତୁମ୍ଠାେୁ ଧାେ ରନବାକୁ ଇଚ୍ାକରେ, ରତରବ 
ତାହାକୁ ମନା କେ ନାହିଁ।68

3.24 ଶତରୁକୁ ରପ୍ରମ କରିବାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
“ତୁରମ୍ ଶୁଣିଛ ରଯ ଏ କରା କୁହାଯାଇଛ:ି ‘ତୁମ୍େ ପରଡାଶୀଙୁ୍କ ରପ୍ରମ କେ ଓ ଶତରୁମାନଙୁ୍କ ଘଣୃା କେ।’ 
କନୁି୍ ମୁ ଁକହୁଛ:ି ତୁରମ୍ ତୁମ୍େ ଶତରୁକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ରମ କେ। ତୁମ୍କୁ ଯାତନା ରଦଉଥିବା ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ପ୍ରାର୍ଯନା କେ। ତା’ରହରଲ ତୁରମ୍ �ଗ୍ଯରେ େହୁଥିବା ପେମପିତାଙ୍କ ଯରାର୍ଯ ସନ୍ାନ ରହାଇ ପାେବି। 
ପେମପିତା, ଭଲ ରଲାକ ଓ ମନ୍ ରଲାକ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କ ସଯୂ୍ଯ୍ୟ ଉଦତି କୋନ୍।ି ରସ ଭଲ 
କାମ କେୁଥିବା ରଲାକ ଓ ମନ୍ କାମ କେୁଥିବା ରଲାକ, ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ବଷ୍ଯା ବଷ୍ଯାନ୍।ି ରଯଉମଁାରନ 
ତୁମ୍କୁ ରପ୍ରମ କେୁଛନ୍,ି ତୁରମ୍ ଯଦ ିରକବଳ ରସହମିାନଙୁ୍କ ରପ୍ରମ କେବି ରତରବ ତୁରମ୍ମାରନ ରକୌଣସ ି

Oriya LOJ Pocket size (final).indd   53 10/20/2015   10:51:11 AM



ଲ ଂଜ୍ ବ୍ିୟଂନ୍ମବା54

ପେୁସ୍ାେ ପାଇବ ନାହିଁ? ଏପେକି ିକେଆଦାୟକାେୀମାରନ ମଧ୍ୟ ଏହା କେନ୍।ି ଯଦ ିତୁରମ୍ ରକବଳ 
ନଜି ଭାଇ-ବନୁ୍ମାନଙୁ୍କ ନମସ୍ାେ କେ, ରତରବ ତୁରମ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାେୁ କ’ଣ ଅଧିକ କଲ? 
ବଧିମ୍ଯୀମାରନ କ’ଣ ଏଭଳ ିକେନ୍ ିନାହିଁ କ?ି ଏଣୁ �ଗ୍ଯରେ େହୁଥିବା ତୁମ୍େ ପେମପିତା ରଯପେ ି
ସଦି୍, ତୁରମ୍ମାରନ ମଧ୍ୟ ରସହପିେ ିସଦି୍ ହୁଅ।69

3.25 ଦାନ ବଷିୟରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
“ସାବଧାନ େୁହ! ରଯରତରବରଳ ଭଲ କାମକେ, ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କେ ନାହିଁ। 
ରଲାକମାରନ ତାହା ରଦଖନୁ୍ ରବାଲି ତୁରମ୍ ରସଗୁଡକି କେ ନାହିଁ। ତାହାହାରଲ ତୁରମ୍ �ଗ୍ଯରେ ଥିବା 
ତୁମ୍େ ପେମପିତାଙ୍କଠାେୁ ପୁେସ୍ାେ ପାଇ ପାେବି ନାହିଁ।

“ଏଣୁ ରଯରତରବରଳ ତୁରମ୍ ରକୌଣସି ଦୀନ-ଦୁଃଖୀକୁ ଦାନ ରଦଉଛ, ରସରତରବରଳ ତା’େ 
ରଘାଷଣା କେ ନାହିଁ। ରଲାକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ କପଟ ି ରଲାରକ ପ୍ରାର୍ଯନା-ଗୃହ ଓ 
ଗଳମିାନଙ୍କରେ ତୂେୀବଜାଇ ରସଭଳ ିପ୍ରଗ୍ଭେ କେରିା’ନ୍।ି ମୁ ଁତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟକରା କହୁଛ ିରଯ, ରସମାରନ 
ତାହାଙ୍କେ ପ୍ରତଫିଳ ପାଇ ସାେରିଲଣି। ରଯରତରବରଳ ତୁରମ୍ ରକୌଣସ ିଦୀନ-ଦୁଃଖୀଙୁ୍କ ଦାନ ରଦଉଛ, 
ରସରତରବରଳ ତୁମ୍େ ଡାହାଣ ହାତ କ’ଣ କେୁଛ,ି ରସ ବଷିୟରେ ବାମ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ 
ସରୁଯାଗ ଦଅି ନାହିଁ। ତୁରମ୍ କ’ଣ କେୁଛ, ତାହା ରଯପେ ିରକହ ିନ ଜାଣନୁ୍। ତୁମ୍େ ଦାନ ରଗାପନରେ 
ରହବା ଉଚତି। ତୁମ୍େ ପେମପିତା ରଗାପନରେ କୋଯାଇଥିବା କାଯ୍ଯ୍ୟକୁ ରଦଖି ପାେନ୍,ି ରସ ତୁମ୍କୁ 
ତା’େ ପ୍ରତଫିଳ ରଦରବ।70

3.26 ପ୍ରାଥତ୍ତନା ବଷିୟରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
“ତୁରମ୍ ପ୍ରାର୍ଯନା କଲାରବରଳ କପଟୀମାନଙ୍କ ପେ ିହୁଅ ନାହିଁ। କାେଣ ରସମାରନ ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗହୃ 
ଓ ଗଳ-ିମଣୁ୍ରେ ଠଆିରହାଇ ବଡ ପାଟରିେ ପ୍ରାର୍ଯନା କେବିାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍,ି ରଯପେ ିରଲାରକ 
ତାହାଙୁ୍କ ରଦଖି ପାେରିବ। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ ିରଯ ରସମାନଙୁ୍କ ତା’େ ପୁୋ ପ୍ରତଫିଳ ଦଆିଯାଇ 
ସାେିଲାଣି। କନୁି୍ ତୁରମ୍ ପ୍ରାର୍ଯନା କଲାରବରଳ ତୁମ୍ ବଖୋ ଭିତେକୁ ଯାଅ। କବାଟ ବନ୍ କେ ି
ତୁମ୍େ ପେମପିତାଙୁ୍କ ରଗାପନରେ ପ୍ରାର୍ଯନା କେ। ତୁମ୍େ ପେମପିତା ରଗାପନରେ କେୁଥିବା ତୁମ୍ 
କାମଗୁଡକି ରଦଖି ପାେନ୍।ି ରସ ତୁମ୍କୁ ତା’େ ପ୍ରତଫିଳ ରଦରବ।
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“ତୁରମ୍ ପ୍ରାର୍ଯନା କଲାରବରଳ ରଯଉମଁାରନ ପେରମ�େଙୁ୍କ ଜାଣନ୍ ିନାହିଁ ରସମାନଙ୍କ ଭଳ ିନେିର୍ଯକ 

କରା ବାେମ୍ାେ କୁହ ନାହିଁ। ରସମାରନ ଭାବନ୍ ିରଯ, ବହୁତ କରା କହବିା ରଯାଗଁୁ ତାହାଙ୍କ କରା 
ପେରମ�େ ଶୁଣିରବ। ଏଣୁ ତୁରମ୍ ରସମାନଙ୍କ ଭଳ ିହୁଅ ନାହିଁ। କାେଣ ତୁରମ୍ ତୁମ୍େ ପେମପିତାଙୁ୍କ 
କଛି ିମାଗିବା ପୂବ୍ଯେୁ ରସ ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ପ୍ରରୟାଜନୀୟ ବଷିୟ ଜାଣନ୍।ି ଏଣୁ ଏହଭିଳ ିପ୍ରାର୍ଯନା କେ:

‘ରହ �ଗ୍ଯରେ ଥିବା ଆମ୍େ ପେମପିତା, 
ତୁମ୍େ ନାମ ସବୁରବରଳ ପବତି୍ ରହଉ। 

ତୁମ୍େ ୋଜ୍ୟ ଆସ।ୁ 
�ଗ୍ଯରେ ତୁମ୍ ଇଚ୍ା ସଫଳ ରହବାଭଳ ିଏ ପଥୃିବୀରେ ବ ିତୁମ୍ ଇଚ୍ା ସଫଳ ରହଉ। 

ଆମ୍େ ପ୍ରତଦିନିେ ଖାଦ୍ୟ ତୁରମ୍ ଦଅି। 
ଆମ୍ ପ୍ରତ ିଅପୋଧ କଲା ରଲାକଙୁ୍କ ଆରମ୍ ରଯଉଁପେ ିକ୍ମା କେଛୁି, 

ରସହପିେ ିଆରମ୍ କେଥିିବା ପାପକୁ କ୍ମା କେ। 
ଆମ୍କୁ ପେୀକ୍ାରେ ପକାଅ ନାହିଁ। 

ମାତ୍ ମନ୍ଠାେୁ େକ୍ା କେ।’

ଏଣୁ ତୁରମ୍ ଯଦ ିରଲାକଙ୍କ ଅପୋଧ କ୍ମା କେରିଦବ ରତରବ �ଗ୍ଯରେ େହୁଥିବା ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ 
ପେମପିତା ତୁମ୍ ଅପୋଧ ପାଇଁ ତୁମ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ମା କେରିଦରବ। କନୁି୍ ତୁରମ୍ ଯଦ ିରଲାକଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ 
ପାପ ପାଇଁ କ୍ମା ରଦବ ନାହିଁ, ରତରବ ତୁମ୍େ ପେମପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ ଅପୋଧ ଗୁଡକି ପାଇଁ ତୁମ୍କୁ 
କ୍ମା ରଦରବ ନାହିଁ।71

3.27 ଉପବାସ ବଷିୟରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
“ତୁରମ୍ ଉପବାସ କଲାରବରଳ ଦୁଃଖିତ ଥିବା ଭଳ ିମୁହଁ କେ ନାହିଁ। କପଟୀମାରନ ରସହପିେ ି
କେରିା’ନ୍।ି ତୁରମ୍ କପଟୀଙ୍କ ପେ ିହୁଅ ନାହିଁ। କପଟୀମାରନ ମହୁଁ ଶୁଖାଇ ରଲାକଙୁ୍କ ରଦଖାଇବାକୁ 
ଗ୍ଭହାନ୍ ିରଯ, ରସମାରନ ଉପବାସ କେୁଛନ୍।ି ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ ିରଯ ରସମାନଙୁ୍କ ଏଥିପାଇଁ 
ପ୍ରତଫିଳ ମିଳସିାେଛି।ି ରତଣୁ ତୁରମ୍ ଉପବାସ କଲାରବରଳ ମଣୁ୍ରେ ରତଲ ଲଗାଇ ବାଳ ସଜାଡ 
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ଓ ମୁହଁ ଧୁଅ। ତା’ରହରଲ ତୁରମ୍ ଉପବାସ କେୁଛ ରବାଲି ରଲାରକ ଜାଣି ପାେରିବ ନାହିଁ, ତୁମ୍େ 
ପେମପିତାଙୁ୍କ ତୁରମ୍ ସନିା ରଦଖି ପାେୁ ନାହଁ, ମାତ୍ ରସ ତୁମ୍କୁ ଉପବାସ କେୁଥିବାେ ରଦଖିରବ। 
କାେଣ ରଗାପନରେ କୋଯାଇଥିବା କାମଗୁଡକୁି ପେମପିତା ରଦଖନ୍।ି ରସ ତୁମ୍କୁ ତା’େ ପ୍ରତଫିଳ 
ରଦରବ।72

3.28 ମହ�ପୂର୍ତ୍ତ ବଷିୟରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
“ନଜି ପାଇଁ ଏ ସଂସାେରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ରପାକ ଓ କଳଙ୍କ ଲାଗି ତାକୁ ନଷ୍ଟ 
କେରିଦରବ। ରଗ୍ଭେ ପଶ ିସନି୍ ିକାଟ ିରଗ୍ଭେ ିକେରିନବ। ବେଂ ନଜି ପାଇଁ �ଗ୍ଯରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ 
କେ, ରସଠାରେ ତାକୁ ରପାକ କ ିକଳଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କେ ିପାେବି ନାହିଁ। ରସଠାରେ ରଗ୍ଭେ ବ ିସନି୍ ି
କାଟ ିରସହଧିନ ରଗ୍ଭୋଇ କେ ିରନଇ ପାେବି ନାହିଁ। କାେଣ ରଯଉଁଠାରେ ତୁମ୍େ ଧନ, ରସଠାରେ 
ତୁମ୍େ ମନ।

“ଆଖି ଶେୀେ ପାଇଁ ଆରଲାକ �େୂପ। ଏଣୁ ତୁମ୍ ଆଖି ଯଦ ିଠକି୍ ଥିବ, ରତରବ ତୁମ୍େ ସମୂ୍ପର୍୍ଯ 
ଶେୀେ ଆରଲାକମୟ ରହବ। କନୁି୍ ତୁମ୍େ ଆଖି ଯଦ ିଖୋପ, ରତରବ ତୁମ୍େ ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ଶେୀେ 
ଅନ୍କାେମୟ ରହାଇଯିବ। ତୁମ୍ ଭିତେେ ରସହ ିଏକମାତ୍ ଆରଲାକ ଯଦ ିଅନ୍କାେମୟ ରହାଇଯାଏ 
ରତରବ ରସ ଅନ୍କାେ ରକରତ ଘନୀଭୂତ ନ ରହବ! 

“ଜରଣ ରକରବ ରହରଲ ଏକା ରବରଳ ଦୁଇଜଣ ମାଲିକଙ୍କ ରସବକ ରହାଇ ପାେବି ନାହିଁ। କାେଣ 
ରସ ଜଣକୁ ଘଣୃା କେବି, ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ରପ୍ରମ କେବି, କଅିବା ଜରଣ ମାଲିକ ପ୍ରତ ିଅନୁେକ୍ େହବି 
ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ରହୟ ଜ୍ାନ କେବି। ତୁରମ୍ ଏକାସାଗେରେ ପେରମ�େ ଓ ଧନ ଉଭୟଙ୍କ ରସବା 
କେ ିପାେବି ନାହିଁ।73

3.29 ଚନି୍ା ନ କରିବାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
“ଅତଏବ ମୁ ଁତୁମ୍କୁ କହୁଛ,ି ବଞ୍ଚବିା ପାଇ ଁଖାଇବା ପିଇବା ବଷିୟରେ ଚନି୍ା କେ ନାହିଁ। ନଶିି୍ଚତ େୂପରେ 
ଜୀବନ ଖାଦ୍ୟ ଅରପକ୍ା ଓ ଶେୀେ ରପାଷାକ ଅରପକ୍ା ମହ�ପୂର୍୍ଯ। ଆକାଶେ ପକ୍ୀମାନଙୁ୍କ ରଦଖ 
ରସମାରନ ବହିନ ବୁଣନ୍ ିନାହିଁ, କ ିଅମଳ କେନ୍ ିନାହିଁ, ଅମାେରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବ ିସଞ୍ଚୟ େଖନ୍ ି
ନାହିଁ, ତରାପି �ଗ୍ଯରେ େହୁଥିବା ତୁମ୍େ ପେମପିତା ରସମାନଙୁ୍କ ଖାଇବାକୁ ଦଅିନ୍।ି ତୁରମ୍ ଜାଣିଛ 
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ରଯ, ତୁରମ୍ମାରନ ରସମାନଙ୍କ ଅରପକ୍ା ଅଧିକ ରରେଷ୍ଠ ଅଟ। ତୁମ୍ ଭିତରେ ଏପେ ିରକହ ିନାହିଁ, ରଯକ ି
ଚନି୍ାଗ୍ରସ୍ତ ରହାଇ ନଜି ଜୀବନକାଳ ସହତି ଘଡଏି ରହରଲ ସମୟ ରଯାଗ କେ ିପାେବି।

“ତୁରମ୍ ରପାଷାକ ବଷିୟରେ କାହିଁକ ିଚନି୍ା କେୁଛ? ରକ୍ତ୍େ ଫୁଲଗୁଡକି ବଷିୟରେ ଭାବ ିରଦଖ! ରଦଖ, 
ରସମାରନ କପିେ ିଫୁଟୁଛନ୍।ି ରସମାରନ ରକୌଣସ ିକାମ କେନ୍ ିନାହିଁ, କ ିନଜି ପାଇଁ ରପାଷାକ ତଆିେ ି
କେନ୍ ିନାହିଁ। କନୁି୍ ମୁ ଁତୁମ୍କୁ କହୁଛ,ି ମହାନ ଓ ଧନୀୋଜା ଶରଲାମନ ନଜିେ ସମସ୍ତ ରବୈଭବ ରାଇ ମଧ୍ୟ 
ରସ ନଜିକୁ ସସୁର୍ତି କେପିାେ ିନ ଥିରଲ। ପଡଆିେ ରସହ ିଘାସ ଆଜ ିବଞ୍ଚଛି,ି କନୁି୍ କାଲିକ ିତାକୁ ଚୁଲିରେ 
ପକାଇ ଦଆିଯିବ। ତରାପି ଯଦ ିପେରମ�େ ତାକୁ ଏଭଳ ିସନୁ୍େ ରବଶ ରଦଇଛନ୍,ି ରତରବ ରସ କ’ଣ 
ତୁମ୍କୁ ପିନ୍ବିା ପାଇ ଁଅଧିକ ରଦରବ ନାହିଁ? ରତରବ ତୁରମ୍ମାରନ କାହିଁକ ିଏରତ ଅଳ୍ପ ବ�ିାସ େଖଛୁ? 

“ଏଣୁ ଚନି୍ାଗ୍ରସ୍ତ ରହାଇ କୁହ ନାହିଁ ରଯ, ‘ଆରମ୍ କ’ଣ ଖାଇବା, କ’ଣ ପିଇବା ବା କ’ଣ ପିନ୍ବିା?’ 
ରଯଉଁ ରଲାକମାରନ ପେରମ�େଙୁ୍କ ଜାଣନ୍ ିନାହିଁ, ରସମାରନ ଏସବୁ ପଛରେ ରଦୌଡନ୍।ି କନୁି୍ 
�ଗ୍ଯରେ େହୁଥିବା ତୁମ୍େ ପେମପିତା ଜାଣନ୍ ିରଯ, ଏସବୁ ଜନିଷି ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ଦେକାେ। ଏଣୁ 
ଆଗ ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟ ଓ ଉର୍ମ କାଯ୍ଯ୍ୟ ବଷିୟରେ ଚନି୍ା କେ। ତୁରମ୍ ରଯଉଁସବୁ ଭଲ କାମ 
କେବିା ପେରମ�େ ଗ୍ଭହାନ୍,ି ରସଗୁଡକି କେ। ତା’ରହରଲ ଏହସିବୁ ବଷିୟଗୁଡକି ତୁମ୍କୁ ରଯାଗାଇ 
ଦଆିଯିବ। ଆସନ୍ାକାଲି ପାଇଁ ଚନି୍ା କେ ନାହିଁ, କାେଣ ପ୍ରରତ୍ୟକ ଦନିେ ରକୌଣସ ିନା ରକୌଣସ ି
ସମସ୍ୟା ରାଏ। କାଲିେ ଚନି୍ା କାଲି ପାଇଁ ଯରରଷ୍ଟ।74

3.30 ଅନ୍ୟର ବଗି୍ଭର ନ କରିବାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
“ଅନ୍ୟେ ବଗି୍ଭେ କେ ନାହିଁ, ତା’ରହରଲ ପେରମ�େ ତୁମ୍େ ବଗି୍ଭେ କେରିବ ନାହିଁ। ତୁରମ୍ ଅନ୍ୟେ 
ବଗି୍ଭେ କରଲ ଠକି୍ ରସହଭିଳ ିତୁମ୍େ ବ ିବଗି୍ଭେ କୋଯିବ। ତୁରମ୍ ଅନ୍ୟକୁ ରଯଉଁଥିରେ ତଉଲିବ, 
ପେରମ�େ ତୁମ୍କୁ ରସହଥିିରେ ତଉଲିରବ। ତୁରମ୍ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ମା ରଦରଲ ତୁମ୍କୁ ବ ିକ୍ମା ଦଆିଯିବ।

“ତୁରମ୍ ତୁମ୍ ଭାଇ ଆଖିରେ ପଡଥିିବା କାଠଖଣ୍ଟ ିପ୍ରତ ିକାହିଁକ ିନଜେ ରଦଉଛ କନୁି୍ ତୁମ୍ ନଜି 
ଆଖିରେ ପଡଥିିବା କାଠଖଣ୍ଟ ିରଦଖି ପାେୁ ନାହଁ? ତୁମ୍ ନଜି ଆଖିରେ କାଠଖଣ୍ଟ ିପଡଥିିବା 
ରବରଳ ତୁରମ୍ ତୁମ୍େ ଭାଇକୁ କପିେ ିକହ ିପାେୁଛ ରଯ, ରଦଖାଅ, ମୁ ଁତୁମ୍ ଆଖିେୁ କାଠଖଣ୍ଟ ିକାଢ ି
ରଦବ!ି ରେ କପଟୀ, ଆଗ ନଜି ଆଖିେୁ କାଠଖଣ୍ଟ ିବାହାେ କେ, ତା’ରହରଲ ତୁରମ୍ ନରିଜ ଠକି୍ 
ଭାବରେ ରଦଖି ପାେବି ଓ ତା’ପରେ ତୁରମ୍ ତୁମ୍ ଭାଇେ ଆଖିେୁ କାଠଖଣ୍ଟ ିକାଢ ିଆଣି ପାେବି।
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“କୁକୁେମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ ବସୁ୍ତ ଦଅି ନାହିଁ, କାେଣ ରସମାରନ ବୁଲି ପଡ ିତୁମ୍କୁ କାମୁଡ ିପାେନ୍।ି 
ଘଷୁୁେମିାନଙ୍କ ଆଗରେ ନଜିେ ରମାତ ିପକାଅ ନାହିଁ, କାେଣ ରସମାରନ ରମାତକୁି ରଗାଡରେ ଦଳ ି
ରଦଇ ଗ୍ଭଲିଯିରବ।75

3.31 ନଜିର ଆବଶ୍ୟକ ବଷିୟରର ପରରମ�ରଙୁ୍କ ମାରିବା
“ମାଗ ରସଥିରେ ପେରମ�େ ତାହା ତୁମ୍କୁ ରଦରବ। ରଖାଜ ଏବଂ ତୁରମ୍ ପାଇବ। �ାେରେ ଠକ୍ ଠକ୍ 
କେ ଓ ତାହା ତୁମ୍ପାଇଁ ରଖାଲିଯିବ। କାେଣ ରଯଉଁ ରଲାକ ମାଗୁରାଏ, ରସ ପାଏ। ରଯଉଁ ରଲାକ 
ରଖାଜୁରାଏ, ରସ ପାଏ ଓ ରଯଉଁ ରଲାକ �ାେ ଠକ୍ ଠକ୍ କେୁରାଏ, ତା’ ପାଇଁ କବାଟ ରଖାଲିଯାଏ।

ତୁମ୍େ କାହାେ ପୁଅଟଏି ଅଛ ିକ?ି ଯଦ ିତୁମ୍ ପୁଅ ରୋଟୀ ଖଣି୍ଏ ମାରଗ, ତୁରମ୍ କ’ଣ ତାକୁ 
ପରେଟଏି ରଦବ। ପୁଅ ମାଛଟଏି ମାଗିରଲ, ତୁରମ୍ କ’ଣ ତାକୁ ସାପଟଏି ରଦବ? ନା! ତୁରମ୍ ରଦବ 
ନାହିଁ ଏପେକି ିତୁରମ୍ ମନ୍ ରଲାକ ରହାଇ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙୁ୍କ କଭିଳ ିଭଲ ଉପହାେ ରଦବାକୁ ହୁଏ, 
ତାହା ତୁରମ୍ ଜାଣ। ରତରବ �ଗ୍ଯରେ େହୁଥିବା ତୁମ୍େ ପେମପିତା, ମାଗୁଥିବା ରଲାକକୁ ନଶି୍ଚୟ 
ରକରତ ଭଲ ଜନିଷି ନ ରଦରବ!

ଅନ୍ୟମାରନ ତୁମ୍ ପାଇଁ ଯାହା କେରିବ ରବାଲି ତୁରମ୍ ଗ୍ଭହଁୁଛ, ତୁରମ୍ ନରିଜ ରସମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ରସହଭିଳ ିକେ। ଏହା ହିଁ ରମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାମାନଙ୍କେ ଶକି୍ାେ ଅର୍ଯ।76

3.32 ସଂକୀର୍ତ୍ତ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ �ାର
“�ଗ୍ଯ ପରରେ କଢାଇ ରନଉଥିବା ଅଣଓସାେଆି ଫାଟକ ରଦଇ ପ୍ରରବଶ କେ। କାେଣ ଓସାେଆି 
ଫାଟକ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ୋସ୍ତା ନକ୍ଯ ଆଡକୁ ଯାଏ। ବହୁତ ରଲାକ ରସହ ିୋସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍।ି ବାସ୍ତବ ଜୀବନ 
ପରରେ ଥିବା ଫାଟକ ବହୁତ ରଛାଟ। ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଆଡକୁ ଯିବା ୋସ୍ତା ବହୁତ କଠନି। ଖବୁ୍ କମ୍ 
ରଲାକ ରସ ୋସ୍ତା ରଖାଜ ିପାଆନ୍।ି77

3.33 ରଲାକଙ୍କ କାଯତ୍ତ୍ୟକଳାପ ନଜିର ପରିଚୟ ଦଏି
ଭଣ୍ ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବକ୍ାଙ୍କଠାେୁ ଦୂେରେ େୁହ। ରସମାରନ ତୁମ୍ ପାଖକୁ ରମଷ ଭଳ ିସେଳ ଓ ଭଦ୍ 
ଭାବରେ ଆସନ୍।ି କନୁି୍ ରସମାରନ ପ୍ରକୃତରେ ହଂିସ୍ର ଗଧିଆ ଭଳ ିଅଟନ୍।ି ତୁରମ୍ ତାହାଙୁ୍କ ରସମାନଙ୍କେ 
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କାଯ୍ଯ୍ୟେୁ ଚହି୍ବି। କଣ୍ା ବୁଦାେୁ ରଯପେ ିଦ୍ାକ୍ାେସ ମିରଳ ନାହିଁ କ ିବଣୁଆ କଣ୍ାଗଛେୁ ଡମିିେ ିଫଳ 
ଫରଳ ନାହିଁ, ରସହପିେ ିଖୋପ ରଲାକଙ୍କ ଭିତେୁ ଭଲ ବଷିୟ ବାହାେ ିନ ରାଏ। ପ୍ରରତ୍ୟକ ଭଲ 
ଗଛରେ ଭଲ ଫଳ ଫରଳ। କନୁି୍ ରଗାଟଏି ମନ୍ ଗଛରେ ମନ୍ ଫଳ ଫରଳ, ରଗାଟଏି ଭଲ ଗଛରେ 
ମନ୍ ଫଳ ଫଳ ିପାେବି ନାହିଁ। କ ିରଗାଟଏି ମନ୍ ଗଛରେ ଭଲ ଫଳ ଫଳ ିପାେବି ନାହିଁ। ରଯଉଁ 
ଗଛରେ ଭଲ ଫଳ ଫରଳ ନାହିଁ, ତାହାକୁ କାଟ ିଦଆିଯାଏ। ରତଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ରରେ କହୁଛ ିରଯ, ଏହ ି
ଭଣତେ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁରମ୍ ତାହାଙ୍କ କାଯ୍ଯ୍ୟେୁ ଚହି୍ ିପାେବି।

“ରମାରତ ‘ପ୍ରଭୁ’ ‘ପ୍ରଭୁ’ କହୁଥିବା ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଲାକ �ଗ୍ଯୋଜ୍ୟରେ ପ୍ରରବଶ କେରିବ ନାହିଁ। 
ରଯଉଁ ରଲାକ �ଗ୍ଯରେ େହୁଥିବା ରମାେ ପେମପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ା ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରେ, ରସହ ିବ୍ୟକି୍ 
ରକବଳ ରସଠାରେ ପ୍ରରବଶ କେବି। ରସହ ିରଶଷ ଦନିରେ ଅରନକ ରଲାକ ରମାରତ ପଗ୍ଭେରିବ, 
‘ପ୍ରଭୁ, ଆରମ୍ କ’ଣ ତୁମ୍ ନାମରେ ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବାଣୀ କେ ିନ ଥିଲୁ?’ ତୁମ୍ ନାମରେ କ’ଣ ଆରମ୍ 
ଭୂତମାନଙୁ୍କ ବାହାେ କେରିଦଇ ନ ଥିଲୁ? ଆରମ୍ କ’ଣ ତୁମ୍ ନାମରେ ଅରନକ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟଜନକ 
କାମ କେ ିନ ଥିଲୁ?’ ରତରବ ମୁ ଁରସମାନଙୁ୍କ ରଖାଲାରଖାଲି ଭାବରେ କହବି ିରଯ, ‘ମୁ ଁତୁମ୍କୁ ଆରଦୌ 
ଜାଣିନ।ି ଆରେ କୁକମ୍ଯୀମାରନ, ରମା’ ପାଖେୁ ଗ୍ଭଲିଯାଅ।’78

3.34 ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ରଲାରକ
“ରତଣୁ ରଯଉଁ ରଲାକ ରମାେ ଏହ ିକରାଗୁଡକି ଶରୁଣ, ଏବଂ ତାହା ମାନ ିଚରଳ, ରସ ରଲାକ ପରେ 
ଉପରେ ଘେ ରତାଳଥିିବା ରଗାଟଏି ବୁଦ୍ମିାନ ବ୍ୟକି୍ଭଳ।ି ବଷ୍ଯା ରହଲା, ବଢ ିମାଡ ିଆସଲିା, ପବନ 
ବହଲିା ଓ ରସ ଘେକୁ ଧକ୍କା ରଦଲା, କନୁି୍ ତରାପି ରସ ଘେ ଭାଗିେଲା ନାହିଁ। କାେଣ ତା’େ ମଳୂଦୁଆ 
ପରେ ଉପରେ େହଥିିଲା।

“କନୁି୍ ରଯଉଁ ରଲାକ ରମାେ ଏହ ିକରାଗୁଡକି ଶୁରଣ, କନୁି୍ ରସଗୁଡକୁି ମାନ ିଚରଳ ନାହିଁ, ରସ ବାଲି 
ଉପରେ ଘେ ରତାଳଥିିବା ରଗାଟଏି ମୂଖ୍ଯ ବ୍ୟକି୍ ଭଳ।ି ବଷ୍ଯା ରହଲା, ବଢ ିମାଡ ିଆସଲିା, ପବନ 
ବହଲିା ଓ ରସ ଘେକୁ ଧକ୍କା ରଦଲା ଏବଂ ରସହ ିଘେଟ ିପେୁାପୂେ ିଭାଗିେ ପଡଲିା।”79

3.35 ଶତରସନାପତଙି୍କ ଦାସକୁ ସସୁ୍ତା ପ୍ରଦାନ
ଯୀଶୁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଯାହାସବୁ ଶୁରଣଇବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିରଲ, ରସ ସମସ୍ତ କହ ିସାେବିା ପରେ ରସ 
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କଫନ୍ଯାହୂମ ଗ୍ଭଲିଗରଲ। ରସ ସମୟରେ କଫନ୍ଯାହୂମରେ ଜରଣ ଶତରସନାପତ ିଥିରଲ। ତାହାଙ୍କେ 
ରଗାଟଏି ଗ୍ଭକେ ଏରତ ରବମାେ ଥିଲା ରଯ ରସ ପ୍ରାୟ ମେଯିିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଶତରସନାପତ ି
ଗ୍ଭକେଟକୁି ଖବୁ୍ ଭଲ ପାଉଥିରଲ। ଶତରସନାପତ ିଜଣକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟରେ ଶୁଣି ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ 
ରକରତକ ପ୍ରାଚୀନ ଯିହୂଦୀରନତାଙୁ୍କ ପଠାଇରଲ। ରସ ଗ୍ଭହୁଁଥିରଲ ରଯ ରଲାରକ ଯାଇ ଯୀଶୁଙୁ୍କ 
ଆସବିାକୁ ଅନୁରୋଧ କେନୁ୍ ଓ ଯୀଶୁ ଆସ ିଗ୍ଭକେଟେି ଜୀବନ େକ୍ା କେଦିଅିନୁ୍। ରସହ ିପ୍ରାଚୀନ 
ରନତାମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗରଲ। ରସମାରନ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ଅନୁନୟ ପବୂ୍ଯକ ଅନୁରୋଧ କେ ିକହରିଲ, 

“ଶତରସନାପତ ିଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାକୁ ରଯାଗ୍ୟ। ରସ ଆମ୍ ରଲାକଙୁ୍କ ଭଲ ପାଆନ୍ ି
ଏବଂ ଆମ୍ ପାଇଁ ସମାଜଗହୃ ତଆିେ ିକେଛିନ୍।ି”

ରତଣୁ ଯୀଶୁ ରସମାନଙ୍କ ସହତି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାେି ପଡରିଲ। ଯୀଶୁ ଶତରସନାପତ ିଘେ 
ପାଖାପାଖି ଆସ ିପହଞ୍ଚ ିଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଶତରସନାପତ ିଜଣକ ନଜି ବନୁ୍ମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ 
ପାଖକୁ ଏହ ିକରା କହବିା ପାଇ ଁପଠାଇରଲ, “ପ୍ରଭୁ, ନଜିକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦଅିନୁ୍ ନାହିଁ। କାେଣ ମୁ ଁଏରତ 
ଭଲ ନୁରହଁ ରଯ ଆପଣ ରମା’ ଘେକୁ ଆସରିବ। ରକବଳ ରସଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନରିଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ 
ଯିବାକୁ ନଜିକୁ ରଯାଗ୍ୟ ମରନ କେ ିନ ଥିଲି। ଆପଣ ରକବଳ ଆରଦଶ ଦଅିନୁ୍ ଓ ରମାେ ଗ୍ଭକେଟ ି
ଭଲ ରହାଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କେ ଅଧିକାେ ବଷିୟରେ ବୁଝ ିପାେୁଛ।ି ମୁଁ ନରିଜ ଜରଣ ଅଧିକାେୀଙ୍କ 
ଅଧୀନରେ କାମ କେୁଛ ିଏବଂ ରମା’ ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ରକରତକ ରସୈନ୍ୟ େହଛିନ୍।ି ମୁଁ ଯଦ ିଜରଣ 
ରସୈନ୍ୟକୁ କରହ, ‘ଯାଅ’ ରତରବ ରସ ଗ୍ଭଲିଯାଏ। ମୁଁ ଯଦ ିଆଉ ଜଣକୁ କରହ ଆସ ରତରବ ରସ 
ଗ୍ଭଲିଆରସ। ମୁଁ ଯଦ ିରମା’ ଗ୍ଭକେକୁ କୁରହ, ‘ଏହା କେ’, ରତରବ ରସ ତାହା କରେ।” 

ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣିସାେି ବଡ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ। ରସ ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁସେଣ କେୁଥିବା 
ରଲାକମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ବୁଲି ପଡଲି କହରିଲ “ମୁ ଁତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହ ିେଖଛୁ ିରଯ ଏଭଳ ିବ�ିାସ ରମାରତ 
ଇସ୍ରାଏଲରେ ମଧ୍ୟ ମିଳ ିନାହିଁ।” 

ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ରଯଉଁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ପଠାଯାଇଥିଲା, ରସମାରନ ଘେକୁ ରଫେଯିିବା ପରେ 
ରଦଖିରଲ ରଯ ଗ୍ଭକେଟ ିସସୁ୍ଥ ରହାଇ ଯାଇଛ।ି80

3.36 ଜରଣ ସ୍ତୀର ପୁତ୍ରକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଦାନ
ତା’ ପେଦନି ଯୀଶୁ ନାଇନ ନଗେକୁ ଗରଲ। ତାହାଙୁ୍କ ସହତି ତାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ 
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ଅନ୍ୟ ରଲାକମାରନ ଯାଉଥିରଲ। ଯୀଶୁ ରଯରତରବରଳ ନଗେ�ାେ ନକିଟରେ ପହଞ୍ଚରିଲ 
ରସରତରବରଳ ରଗାଟଏି ଶବ ନଆି ଯାଉଥିବାେ ରସ ରଦଖିରଲ। ରସ ତା’ ବଧିବା ମା’େ ଏକମାତ୍ 
ସନ୍ାନ ଥିଲା। ପୁଅକୁ ନଆି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରସଠାରେ ତା’ ମା ସହତି ମଧ୍ୟ ନଗେେ ବହୁ 
ସଂଖ୍ୟକ ରଲାକ ଥିରଲ। ରସହ ିବଧିବାକୁ ରଦଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ମନରେ କେୁଣା ଜାତ ରହଲା। ରସ ତାକୁ 
କହରିଲ, “କାନ୍ ନାହିଁ।” ଯୀଶୁ ରକାରକଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହା ଛୁଇଁରଲ। ରକାରକଇ କାରନ୍ଇ 
ରନଉଥିବା ରଲାରକ ଅଟକଗିରଲ। ଯୀଶୁ ମତୃ ପତୁ୍କୁ କହରିଲ, “ଯୁବକ, ମୁଁ ତୁମ୍କୁ କହୁଛ ିଠଆି ହୁଅ।” 
ମତୃ ପତୁ୍ ଉଠ ିବସଲିା। ରସ କରା କହବିାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୀଶୁ ତାକୁ ତା’ ମା ହାତରେ ରଦଇରଦରଲ।

ସବୁରଲାରକ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ। ରସମାରନ ପେରମ�େଙ୍କ ମହମିା ଗାନ କରଲ। ରସମାରନ 
କହରିଲ, “ଜରଣ ମହାନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା ଆମ୍ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସଛିନ୍ାି” ଆହୁେ ିମଧ୍ୟ ରସମାରନ 
କହରିଲ, “ପେରମ�େ ନଜି ରଲାକଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେବିା ପାଇଁ ଆସ ିଯାଇଛନ୍।ି” 

ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟରେ ଏହ ିଖବେ ଯିହୂଦା ଓ ଆଖପାଖ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଗ୍ଭେତି ରହାଇଗଲା।81

3.37 ଯୀଶୁ ଓ ବାପି୍ଜକ ରଯାହନ
ରଯାହନଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ରଯାହନଙୁ୍କ ଏ ସମସ୍ତ ଖବେ ଜଣାଇରଲ। ରଯାହନ ତାହାଙ୍କେ ଦୁଇଜଣ 
ଶଷି୍ୟଙୁ୍କ ଡକାଇରଲ। ରଯାହନ ରସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହ ିକରା ପଗ୍ଭେ ିପଠାଇରଲ: 

“ଯାହାଙ୍କେ ଆସବିାେ ଥିଲା, ଆପଣ କ’ଣ ରସହ ିରଲାକ ନା ଆରମ୍ ଆଉ କାହାେ ିଅରପକ୍ାରେ 
େହବୁି?”

ରସ ରଲାକମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚରିଲ। ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ବାପି୍ତଜକ 
ରଯାହନ ଆମ୍କୁ ତୁମ୍ ପାଖକୁ ଏହ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭେବିାକୁ ପଠାଇରଲ: ‘ଯାହାଙ୍କେ ଆସବିାେ ଥିଲା, 
ଆପଣ କ’ଣ ରସହ ିରଲାକ ନା ଆରମ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାେ ିଅରପକ୍ାରେ େହବୁି?’” 

ରସହ ିସମୟରେ ଯୀଶୁ ଅରନକ ରଲାକଙୁ୍କ ରସମାନଙ୍କ ରୋଗେୁ ସୁସ୍ଥ, ରବଦନା ଦୂେ ଓ 
ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା କବଳେୁ ମୁକ୍ କେ ିରଦଉଥିରଲ। ରସ ଅରନକ ଅନ୍କୁ ଦୃଷି୍ଟଶକି୍ ରଦଉଥିରଲ। ତା’ପରେ 
ଯୀଶୁ ରଯାହନଙ୍କ ରସହ ିଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଯାଅ ଓ ଏଠାରେ ତୁରମ୍ ଯାହାସବୁ ରଦଖିଲ ଓ 
ଶୁଣିଲ, ତାହା ରଯାହନଙୁ୍କ ଯାଇ ଜଣାଅ। ଅନ୍ମାରନ ରଦଖି ପାେୁଛନ୍,ି ରଛାଟାମାରନ ଗ୍ଭଲି ପାେୁଛନ୍,ି 
କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ରହାଇ ଯାଉଛନ୍,ି ବଧିେରଲାକ ଶୁଣିପାେୁଛନ୍,ି ମେଯିାଉଥିବା ରଲାକକୁ ପୁଣି 
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ଜୀବନ ଦଆିଯାଉଛ ିଏବଂ ଗେବି ରଲାକମାନଙୁ୍କ ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟେ ସୁସମାଗ୍ଭେ ଶୁରଣଇ 
ଦଆିଯାଉଛ।ି ରଯଉଁ ରଲାକ ରମାରତ ଗ୍ରହଣ କେବି, ରସ ଧନ୍ୟ।” 

ରଯାହନଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ଗ୍ଭଲିଯିବା ପରେ ଯୀଶୁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ରଯାହନଙ୍କ ବଷିୟରେ 
କହବିାକୁ ଆେମ୍ କରଲ: “ତୁରମ୍ମାରନ ମେୁଭୂମିରେ କ’ଣ ରଦଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲ? କ’ଣ 
ପବନରେ ରଦାହଲୁଥିବା ନଳଗଛ? ତା’ନ ରହରଲ, ତୁରମ୍ କ’ଣ ରଦଖିବାକୁ ରସଠାକୁ ଯାଇଥିଲ? 
କ’ଣ ଉର୍ମ ବସ୍ତ ପିନ୍ଥିିବା ଜରଣ ରଲାକକୁ? ନା, ରଯଉଁମାରନ ଉର୍ମ ବସ୍ତ ପିନ୍ନ୍ ିଏବଂ 
ଆରମାଦ ପ୍ରରମାଦରେ ଜୀବନ କଟାନ୍,ି ରସମାରନ ତ ୋଜାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ମାନଙ୍କରେ ରା’ନ୍।ି 
ରତରବ ତୁରମ୍ମାରନ କ’ଣ ରଦଖିବା ପାଇଁ ବାହାେ ିଯାଇଥିଲ? କ’ଣ ଜରଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାଙୁ୍କ? 
ହଁ, ମୁଁ ତୁମ୍କୁ କହୁଛ।ି ରଯାହନ ଜରଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାଙ୍କଠାେୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଅଟନ୍।ି ରଯାହନଙ୍କ 
ବଷିୟରେ ଏହା ରଲଖାଅଛ:ି

‘ରଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ ଆଗେୁ ରମାେ ଦୁତଙୁ୍କ ପଠାଉଛ।ି 
ରସ ତୁମ୍ ପାଇଁ ପୂବ୍ଯେୁ ୋସ୍ତା ତଆିେ ିକେରିଦରବ।’

ମୁଁ ତୁମ୍କୁ କହୁଛ,ି ନାେୀ ଗଭ୍ଯ ମଧ୍ୟେୁ ଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଯାହନଙ୍କଠାେୁ ଅଧିକ ମହାନ ରକହ ି
ନାହିଁ। ତରାପି ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟେ ରଯଉଁ ରଲାକ ସବୁଠାେୁ ରଛାଟ, ରସ ମଧ୍ୟ ରଯାହନଙ୍କଠାେୁ 
ମହାନ।”

(ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରଦଶ ଶୁଣୁଥିବା ସବୁରଲାକ �ୀକାେ କରଲ ରଯ, ପେରମ�େଙ୍କ ଉପରଦଶ 
ସବୁଠାେୁ ଉର୍ମ। ଏପେକି ିକେଆଦାୟକାେୀମାରନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏକମତ ରହାଇଗରଲ। ରସମାରନ 
ସମରସ୍ତ ପୂବ୍ଯେୁ ରଯାହନଙ୍କ �ାୋ ବାପି୍ତଜତି ରହାଇଥିରଲ, କନୁି୍ ଫାେୂଶୀ ଓ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀମାରନ 
ରସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେରମ�େଙ୍କ ଦର୍ ରଯାଜନାକୁ ଅ�ୀକାେ କରଲ ଓ ରଯାହନଙ୍କ �ାୋ ବାପି୍ତସ୍ 
ଗ୍ରହଣ କରଲ ନାହିଁ।) 

“ରତରବ ମୁଁ ପୁଣି ଏହ ି ଯୁଗେ ରଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟରେ କ’ଣ କହବି?ି ମୁଁ କାହା ସହତି 
ରସମାନଙୁ୍କ ତୁଳନା କେବି?ି ରସମାରନ କାହା ଭଳ ିରହରବ? ରସମାରନ ବଜାେରେ, ବସଥିିବା ରସହ ି
ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳ,ି ରଯଉଁମାନଙ୍କ ଭିତେୁ ଦରଳ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ କହନ୍:ି
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‘ଆରମ୍ ତୁମ୍ ପାଇଁ ବଂଶୀ ବଜାଇଲୁ, କନୁି୍ ତୁରମ୍ ନାଚଲି ନାହିଁ। 

ଆରମ୍ ରଗାଟଏି ରଶାକଗୀତ ଗାଇଲୁ, କନୁି୍ ତୁରମ୍ମାରନ କାନ୍ଲି ନାହିଁ।’

ବାପି୍ତଜକ ରଯାହନ ଆସରିଲ। ରସ ଅନ୍ୟ ରଲାକମାନଙ୍କ ଭଳ ିଖାଉ ନ ଥିରଲ କମିା୍ ଦ୍ାକ୍ାେସ ପିଉ ନ 
ଥିରଲ। ଆଉ ତୁରମ୍ମାରନ କହୁଛ ରଯ, ‘ତାହାଙ୍କ ରଦହରେ ଭୂତ ପ୍ରରବଶ କେଛି।ି’ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟପତୁ୍ 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳ ିଖାଇରଲ ଓ ଦ୍ାକ୍ାେସ ପିଇରଲ। ଆଉ ତୁରମ୍ମାରନ କହୁଛ, ‘ରଦଖ, ଏ ରଲାକ 
ଜରଣ ରପଟୁ ଓ ରଗାଟଏି ମଦୁଆ। କେଆଦାୟକାେୀ ଓ ପାପୀମାରନ ତା’େ ସାଗେ ଅଟନ୍।ି’ କନୁି୍ 
ଆପଣା କାଯ୍ଯ୍ୟ �ାୋ ଜ୍ାନ ଯରାର୍ଯ ରବାଲି ପ୍ରକାଶତି ରହାଇରାଏ।”82

3.38 ଆପଣା ରଲାକମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ରାମ ପ୍ରଦାନ
ରସରତରବରଳ ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ରହ ପେମପିତା, ତୁରମ୍ �ଗ୍ଯ ଓ ପଥୃିବୀେ ପ୍ରଭୁ। ତୁରମ୍ ଏହସିବୁ 
ବଷିୟ ଜ୍ାନୀ ଓ ବୁଦ୍ମିାନ ରଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେୁ ଲୁଗ୍ଭଇ େଖି ପିଲାଙ୍କ ଭଳ ିସେଳ ରଲାକଙ୍କ 
ନକିଟରେ ରସଗୁଡକୁି ପ୍ରକାଶ କେଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍େ ସୁ୍ତତ ିକେୁଛ।ି ହଁ ପେମପିତା, ତୁରମ୍ 
ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଗ୍ଭହୁଁଥିଲ, ତାହା ଘଟଲିା।

“ରମାେ ପେମପିତା ରମାରତ ସବୁକଛି ରଦଇଛନ୍।ି ପେମପିତାଙ୍କ ଛଡା ପତୁ୍ଙୁ୍କ ଅନ୍ୟରକହ ିଜାଣି 
ନାହାନ୍।ି ପୁତ୍ଙ୍କ ଛଡା ରକହ ିପେମପିତାଙୁ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣି ନାହାନ୍।ି ଆଉ ପୁତ୍ ରଯଉଁମାନଙୁ୍କ 
ମରନାନୀତ କେରିବ, ରସହମିାରନ ରକବଳ ପେମପିତାଙ୍କ ନକିଟରେ ପ୍ରକାଶତି ରହରବ।

“ରହ କ୍ାନ୍-ରୋନ୍ ଓ ଚନି୍ାରେ ଭାେଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ରଲାକମାରନ! ରମା’ ନକିଟକୁ ଆସ। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ 
ବରିୋମ ରଦବ।ି ରମାେ କାଯ୍ଯ୍ୟଭାେ ତୁରମ୍ ଗ୍ରହଣ କେ। ରମା’ଠାେୁ ଶଖି। କାେଣ ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ 
ସେଳ ଓ ନମ୍ ରତଣୁ ତୁରମ୍ ନଜି ଆତ୍ମାରେ ବରିୋମ ପାଇବ। ରଯଉଁ କାଯ୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଗ୍ରହଣ 
କେବିାକୁ କହୁଛ,ି ତାହା ସହଜ। ଏବଂ ରଯଉଁ ରବାଝ ତୁମ୍ ଉପରେ େଖଛୁ,ି ତାହା ହାଲୁକା।”83

3.39 ଯୀଶୁ ଓ ପାପୀନୀ ସ୍ତୀ
ଫାେୂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଜରଣ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ନଜି ସହତି ଖାଇବା ପାଇଁ ନମିନ୍ତଣ କରଲ। ଯୀଶୁ ରସହ ି
ଫାେୂଶୀଙ୍କ ଘେକୁ ଗରଲ ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସରିଲ।
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ରସହ ିସମୟରେ ରସହ ିନଗେରେ ଜରଣ ପାପୀ ସ୍ତୀ ରଲାକ ଥିଲା। ରସ ଜାଣି ପାେଲିା ରଯ, 
ଯୀଶୁ ଫାେୂଶୀଙ୍କ ଘରେ ଖାଉଛନ୍।ି ରତଣୁ ରସହ ିସ୍ତୀ ରଲାକଟ ିରଗାଟଏି ସ୍ଫଟକି ପାତ୍ରେ କଛି ିଅତେ 
ଆଣିଲା। ରସ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛଆରଡ ରଗାଡ ପାଖରେ ଠଆି ରହଲା। ରସ କାନୁ୍ଥିଲା। ତା’ପରେ ରସ 
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତା ଲୁହରେ ରଧାଇ ରଦଲା। ନଜି ମୁଣ୍େ ବାଳରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ରପାଛରିଦଲା। 
ତାହାଙ୍କ ପାଦରେ ବହୁବାେ ଚୁମ୍ନ ରଦଲା ଓ ପାଦ ଉପରେ ଅତେ ଢାଳ ିରଦଲା। 

ରଯଉ ଁଫାେୂଶୀ ଜଣକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ନଜି ଘେକୁ ଡାକଥିିରଲ, ରସ ଏସବୁ ରଦଖିରଲ। ରସ ମରନ ମରନ 
ଭାବରିଲ, “ଯୀଶୁ ଯଦ ିପ୍ରକୃତରେ ଜରଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା ରହାଇରା’ରନ୍, ରତରବ ରସ ନଶି୍ଚୟ ଜାଣି 
ପାେରନ୍ ରଯ, ରଯଉଁ ସ୍ତୀ ରଲାକଟ ିତାହାଙୁ୍କ ଛୁଇଁଛ ିରସ ଜରଣ ପାପୀନୀ।” 

ଯୀଶୁ ଫାେୂଶୀଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଶରିମାନ, ରମାେ ତୁମ୍କୁ କଛି ିକହବିାେ ଅଛ।ି” 
ଶରିମାନ କହରିଲ, “ଗୁେୁ, କୁହନୁ୍!” 
ଯୀଶ ୁକହରିଲ, “ରକୌଣସ ିସାହୁକାେ ପାଖେୁ ଦୁଇଜଣ ଖାତକ କେଜ ରନଇଥିରଲ। ଜରଣ ପାଞ୍ଚଶହ 

େୂପାଟଙ୍କା କେଜ ରନଇଥିଲା ଓ ଆଉ ଜରଣ ପଗ୍ଭଶ୍ଟ ିେୂପାଟଙ୍କା ରନଇଥିଲା। ରସମାନଙ୍କ ପାଖରେ 
ଟଙ୍କା ନ ଥିବାେୁ ରସମାରନ ଋଣ ପେରିଶାଧ କେ ିପାେୁ ନ ଥିରଲ। ରତଣୁ ସାହୁକାେ ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ ଋଣ 
ମକୁ୍ କେରିଦରଲ। ରତରବ ଏ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଏି ସାହୁକାେଙୁ୍କ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବ?” 

ଶରିମାନ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ମୁଁ ଭାବୁଛ,ି ସାହୁକାେ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଛାଡ ିରଦରଲ, ରସହ ି
ରଲାକକୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବ।” 

ଯୀଶୁ ଶରିମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ଠକି୍ କରା କହଛି।” ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ସ୍ତୀ ରଲାକଟ ିଆଡକୁ 
ବୁଲିପଡ ିଶରିମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ଏ ସ୍ତୀ ରଲାକଟକୁି ରଦଖଛୁ? ମୁଁ ତୁମ୍ ଘେକୁ ଆସଲିି। ଅରଚ 
ତୁରମ୍ ରମାରତ ରଗାଡ ରଧାଇବାକୁ ପାଣି ସଦୁ୍ା ରଦଲ ନାହିଁ, କନୁି୍ ଓ ସ୍ତୀ ରଲାକଟ ିରମାେ ପାଦକୁ 
ଲୁହରେ ରଧାଇ ରଦଲା। ଏବଂ ତା ବାଳରେ ରପାଛରିଦଲା। ତୁରମ୍ ରମାରତ ଚୁମ୍ନ ରଦଲ ନାହିଁ, କନୁି୍ 
ରଯଉଁ ସମୟେୁ ମୁଁ ଭିତେକୁ ଆସଲିିଣି, ରସସମୟେୁ ଏ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ରସ ରମାେ ପାଦରେ ଚୁମ୍ନ ରଦବା 
ବନ୍ କେ ିନାହିଁ। ତୁରମ୍ ରମା’ ମଣୁ୍ରେ ରତଲ ଲଗାଇଲ ନାହିଁ, କନୁି୍ ଏ ସ୍ତୀ ରଲାକଟ ିରମା’ ପାଦରେ 
ଅତେ ଲଗାଇଲା। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍କୁ କହୁଛ ିରଯ, ତା’େ ଅରନକ ପାପକ୍ମା କେ ିଦଆିଗଲା। ଏ କରା 
ସ୍ପଷ୍ଟ କାେଣ ରସ ଅଗାଧ ରପ୍ରମ ରଦଖାଇଛ।ି ରଯଉଁ ରଲାକ କ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ କମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା 
ଅନୁଭବ କେରିାଏ, ରସ କ୍ମା ପାଇବା ରବରଳ କମ୍ ରପ୍ରମ ଅନୁଭବ କେରିାଏ।” 
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ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ରସହ ିସ୍ତୀ ରଲାକଟକୁି କହରିଲ, “ରତାେ ପାପକ୍ମା କେ ିଦଆିଗଲା।” 
ରଯଉଁମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ରଭାଜନ କେୁଥିରଲ, ରସମାରନ ମରନ ମରନ ଭାବବିାକୁ ଲାଗିରଲ, 

“ଏ ରଲାକ ନଜିକୁ କ’ଣ ଭାବୁଛ?ି ରସ କପିେ ିପାପଗୁଡକୁି କ୍ମା କେ ିପାେବି?” 
ଯୀଶୁ ସ୍ତୀ ରଲାକଟକୁି କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ବ�ିାସ କେଥିିବାେୁ ତୁରମ୍ ପାପେୁ େକ୍ା ପାଇଅଛ। 

ଶାନ୍ରିେ ଯାଅ।”84

3.40 ରାଲିଲୀରର ଯୀଶୁ
ଏହା ପରେ ଯୀଶୁ ନଗେ ନଗେ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟେ ସସୁମାଗ୍ଭେ ରଲାକମାନଙୁ୍କ 
ଶଣୁାଇରଲ। ତାହାଙ୍କ ସହତି ବାେଜଣ ରପ୍ରେତି ମଧ୍ୟ େହଥିିରଲ। ରକରତକ ସ୍ତୀରଲାକ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ 
ସାଗେରେ ଥିରଲ। ରସମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା କବଳେୁ ତରା ରୋଗେୁ ମକୁ୍ କେଥିିରଲ। ରସମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟେୁ ଜଣକେ ନାଁ ଥିଲା ମେୟିମ। ରସ ମଗ୍ଦଲା ସହେେ ବାସନି୍ା ଥିରଲ। ତା’ଠାେୁ ସାରତାଟ ି
ଭୂତ ବାହାେ କୋ ଯାଇଥିଲା। ରହରୋଦଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା ଖଜୂାଙ୍କ ସ୍ତୀ ରଯାହାନା, ରଶାଶାନ୍ନା, ପୁଣି 
ଏହଭିଳ ିଆହୁେ ିଅରନକ ସ୍ତୀ ରଲାକ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିରଲ। ରସହ ିସ୍ତୀ ରଲାକମାରନ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ 
ରପ୍ରେତିମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେବିା ପାଇଁ ରସମାନଙ୍କ ନଜି ଟଙ୍କା ଖର୍୍ଯ କେୁଥିରଲ।85

3.41 ପରରମ�ରଙ୍କଠାରୁ ଆରତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ତ
ତା’ପରେ ରଲାରକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ରଗାଟଏି ରଲାକକୁ ଆଣିରଲ। ରସ ରଲାକଟ ିଅନ୍ ଥିଲା, ତା 
ରଦହରେ ରଗାଟଏି ଭୂତ ପଶ ିଥିବାେୁ ରସ ମକୂ ରହାଇଯାଇଥିଲା। ଯୀଶ ୁରଲାକଟକୁି ସସୁ୍ଥ କେରିଦରଲ, 
ଫଳରେ ରଲାକଟ ିକରା କହ ିପାେଲିା ଓ ରଦଖି ପାେଲିା। ଜମା ରହାଇଥିବା ରଲାରକ ଏହା ରଦଖି 
ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ, ରସମାରନ କୁହାକୁହ ିରହରଲ, “ଆମ୍ ପାଖକୁ ପେରମ�େ ଯାହାଙୁ୍କ ପଠାଇରବ 
ରବାଲି ପ୍ରତଜି୍ା କେଥିିରଲ, ଏ ହୁଏତ ରସହ ିଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ ଅଟନ୍?ି”

ମାତ୍ ଫାେୂଶୀମାରନ ରଲାକଙ୍କେ ଏହ ି କରା ଶୁଣି କହରିଲ, “ଯୀଶୁ ଭୂତମାନଙ୍କ ଶାସକ 
ବାଆ   ଲ୍ଜବୂି ଲ୍େ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତମାନଙୁ୍କ ଛଡାନ୍।ି”

ଯୀଶୁ ଫାେୂଶୀମାନଙ୍କେ ମନକରା ଜାଣି ପାେରିଲ ଓ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ନଜି ବେୁିଦ୍ରେ 
ବରିଭଦ ସଷିୃ୍ଟ କେୁଥିବା ପ୍ରରତ୍ୟକ ୋଜ୍ୟ �ଂସ ପାଇଯିବ। ଯଦ ିରକୌଣସ ିନଗେ ନଜି ନଜି ମଧ୍ୟରେ 
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ଭାଗଭାଗ ରହାଇଯାଏ, ରତରବ ତାହା ତଷି୍ଠିେହ ିପାେିବନ।ି ରସହଭିଳ ିନଜି ନଜି ଭିତରେ 
ଭାଗ ରହାଇଗରଲ ରକୌଣସି ପେିବାେ ତଷି୍ଠି େହ ିପାେିବନ।ି ଯଦ ିଶୟତାନ ତା’େ ନଜି 
ଭୂତମାନଙୁ୍କ ତଡ ିଦଏି, ରତରବ ତା’େ ଅର୍ଯ ରସ ନରିଜ ନଜି ଭିତରେ ଭାଗଭାଗ ରହାଇଛ।ି ଏ 
ପେସିି୍ଥତରିେ ତା’େ ୋଜ୍ୟ ତଷି୍ଠ ିେହ ିପାେବିା ସମ୍ବ ରହବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ କହବିା ଅନୁସାରେ ମୁଁ 
ଯଦ ିବାଆ   ଲ୍ଜବୂି ଲ୍େ ଶକି୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତମାନଙୁ୍କ ତଡ ିରଦଉଛ,ି ରତରବ ତୁମ୍େ ଶଷି୍ୟମାରନ 
କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାଙୁ୍କ ତଡୁଛନ୍?ି ରତଣୁ ତୁମ୍ ନଜିେ ଶଷି୍ୟମାରନ ପ୍ରମାଣିତ କେରିଦଉଛନ୍ ି
ରଯ ତୁରମ୍ ଭୁଲ କହୁଛ। ମୁଁ କନୁି୍ ଭୂତମାନଙୁ୍କ ପେରମ�େଙ୍କ ଆତ୍ମାେ ଶକି୍ ସାହାଯ୍ୟରେ 
ତଡ ିରଦଉଛ।ି ରତଣୁ ଏଥିେୁ ପ୍ରମାଣିତ ରହଉଛ ିରଯ, ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟ ତୁମ୍ ନକିଟରେ 
ପେୂାପେୂ ିଆସ ିପହଞ୍ଚଗିଲାଣି। ଜରଣ ରଲାକ ରକୌଣସ ିବଳବାନ ରଲାକ ଘରେ ପଶ ିତା’େ ସମ୍ପର୍ ି
ରଗ୍ଭରେଇରନବାକୁ ଗ୍ଭହିଁରଲ, ରସ ବଳବାନ ରଲାକଟକୁି ପ୍ରରରମ ବାନ୍ ିପକାଇବ। ତା’ପରେ ରସ 
ବଳବାନ ରଲାକେ ଘେୁ ସବୁ ଲୁଟ ିକେ ିରନଇ ଯାଇପାେବି। ଯଦ ିରକହ ିରମା’ ସହତି କାମ କେୁ 
ନାହିଁ, ରତରବ ରସ ରମା’ ବେୁିଦ୍ରେ କାମ କେୁଛ।ି 

“ରତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍କୁ କହୁଛ ିରଯ, ରଲାରକ ରଯଉଁସବୁ ପାପ କେୁଛନ୍ ିତାହା କ୍ମା କେ ିଦଆିଯିବ। 
ରଲାକମାରନ ରଯଉଁସବୁ ଖୋପ କରା କହୁଛନ୍,ି ତାହା କ୍ମା କେ ିଦଆିଯିବ। କନୁି୍ ପବତି୍ଆତ୍ମାଙ୍କ 
ବେୁିଦ୍ରେ ନନି୍ା କରଲ କ୍ମା କୋଯାଇ ପାେବିନ।ି ଯଦ ିରକହ ିମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ କଛି ିକୁରହ 
ରତରବ ତାକୁ କ୍ମା କୋଯାଇପାରେ, କନୁି୍ ପବତି୍ଆତ୍ମାଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ ରକହ ିକଛି ିକହରିଲ ତାକୁ 
ବର୍୍ଯମାନ ବା ଭବଷି୍ୟତରେ ରକରବ ରହରଲ କ୍ମା କୋଯିବ ନାହିଁ। 

ଭଲ ଫଳ ପାଇବାକୁ ରହରଲ ଭଲ ଗଛଟଏି ଲଗାଇବାକୁ ପରଡ। ତୁମ୍େ ଖୋପ ଗଛଟଏି ଥିରଲ 
ରସଥିେୁ ତୁରମ୍ ଖୋପ ଫଳ ପାଇବ। କାେଣ ଫଳ�ାୋ ଗଛଟକୁି ଚହି୍ ିହୁଏ। ରହ କାଳସପ୍ଯେ 
ସନ୍ାନଗଣ, ତୁରମ୍ମାରନ ମନ୍ ରଲାକ, ତୁରମ୍ ଭଲ କରା କପିେ ିକହ ିପାେବି? ଜରଣ ତା ମନ 
ଭିତରେ ଯାହା ଭାବୁରାଏ, ତାକୁ କରାରେ ପ୍ରକାଶ କେରିାଏ। ରଗାଟଏି ଭଲ ରଲାକେ ମନରେ 
ଭଲ କରା ସଞ୍ଚତି ରହାଇ େହରିାଏ, ରସ କହବିା ରବରଳ ତା’େ ମନେୁ ଭଲ କରା ବାହାେ ିଆରସ। 
କନୁି୍ ଜରଣ ଖୋପ ରଲାକେ ମନ ଭିତରେ ଖୋପ କରା ସବୁ ସଞ୍ଚତି ରହାଇ େହରିାଏ। ରସ କହବିା 
ରବରଳ ତା’ ମନ ଭିତେୁ ଖୋପ କରା ବାହାେରିାଏ। ରତଣୁ ରସ ଖୋପ କରା କୁରହ। କନୁି୍ ମୁଁ 
ତୁମ୍କୁ କହଛି ିରଲାକମାରନ ଅଜାଗ୍ରତ ଭାବରେ କଛି ିକହଥିିବା ପ୍ରରତ୍ୟକ ଶବ୍ଦପାଇଁ ବଗି୍ଭେ ଦନିରେ 
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ରସମାନଙୁ୍କ ଉର୍େ ରଦବାକୁ ରହବ। ଅତଏବ ରଯଉଁସବୁ କରା ତୁରମ୍ କହଥିିବ, ତା ଅନୁସାରେ ତୁମ୍କୁ 
ରଦାଷୀ ବା ତୁମ୍କୁ ନରିଦେ୍ଯାଷୀ ରବାଲି ବଗି୍ଭେ କୋଯିବ।”86

3.42 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଧିକାର ରନଇ ରକରତକଙ୍କ ସରନ୍ହ
ତା’ପରେ ଯିହୂଦୀ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀ ଓ ଫାେୂଶୀମାନଙ୍କ ଭିତେୁ ରକରତକ ଯୀଶଙୁୁ୍କ କହରିଲ, “ଗୁେୁ, ତୁରମ୍ 
ଆମ୍କୁ ଚହି୍ �େୂପ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟକାଯ୍ଯ୍ୟଟଏି ରଦଖାଅ।”

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ମନ୍ ଓ ପାପୀ ରଲାକମାରନ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟକାଯ୍ଯ୍ୟ ରଦଖିବାକୁ 
ଗ୍ଭହାନ୍।ି କନୁି୍ ତାହାଙୁ୍କ ରକୌଣସ ିପ୍ରମାଣ ରଦଖାଇ ଦଆି ଯିବ ନାହିଁ। ରକବଳ ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବକ୍ା 
ଯୂନସଙ୍କ ରକ୍ତ୍ରେ ଘଟଥିିବା ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟକାଯ୍ଯ୍ୟ ହିଁ ରସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ ଚହି୍ ରହବ। ଯୂନସ 
ସମଦୁ୍େ ରଗାଟଏି ବଡ ମାଛ ରପଟରେ ତନି ିଦନି ଓ ତନିେିାତ ିଥିରଲ। ରସହପିେ ିମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ 
ତନି ିଦନି ଓ ତନିେିାତ ିକବେ ଭିତରେ େହରିବ। ରଯଉଁ ଦନି ବଗି୍ଭେ ରହବ, ରସହ ିଦନି ନୀନବିୀେ 
ରଲାକମାରନ ବର୍୍ଯମାନ ଜୀବତି ଥିବା ରଲାକଙ୍କ ସହତି ଠଆି ରହରବ ଏବଂ ରସମାନଙୁ୍କ ରଦାଷୀ 
ସାବ୍ୟସ୍ତ କେରିବ। କାେଣ ରଯରତରବରଳ ଯୂନସ ରସମାନଙୁ୍କ ଉପରଦଶ ରଦରଲ ନୀନବିୀେ 
ରଲାରକ ନଜି ନଜିେ ହୃଦୟ ପେବିର୍୍ଯନ କେଥିିରଲ। ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହୁଛ ିରଯ, ମୁଁ ଯୂନସଙ୍କ 
ଅରପକ୍ା ଅଧିକ ମହାନ। 

“ରଯଉଁ ଦନି ବଗି୍ଭେ ରହବ ରସ ଦନି ଦକି୍ଣେ ୋଣୀ ବର୍୍ଯମାନ ଜୀବତି ଥିବା ରଲାକଙ୍କ ସହତି 
ଠଆିରହରବ ଏବଂ ରସ ରସମାନଙୁ୍କ ରଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କେରିବ। କାେଣ ରସ ଶରଲାମନଙ୍କ ଜ୍ାନେ 
କରା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂେେୁ ଆସଥିିରଲ। ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍କୁ କହୁଛ ିରଯ ମୁଁ ଶରଲାମନଙ୍କଠାେୁ 
ଅଧିକ ମହାନ। 

“ରଯରତରବରଳ ରଗାଟଏି ଭୂତ ରକୌଣସ ିରଲାକରଦହେୁ ବାହାେ ିଗ୍ଭଲି ଆରସ, ରସରତରବରଳ ରସ 
ପରଭ୍ରଷ୍ଟ ରହାଇ ବରିୋମ ରନବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଜାଗାଟଏି ରଖାଜ ିବୁରଲ, କନୁି୍ ରସଭଳ ିଜାଗାଟଏି 
ତାକୁ ମିରଳ ନାହିଁ। ରସରତରବରଳ ରସ କୁରହ, ‘ମୁଁ ରମାେ ରଯଉଁ ପେୁୁଣା ଘେ ଛାଡ ିଗ୍ଭଲି ଆସଛି,ି 
ପୁଣି ରସଠାକୁ ରଫେଯିିବ।ି’ ରସ ପୁଣି ରଫେ ିଆରସ, ରସ ରଦରଖ ରସପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ମଧ୍ୟ ଘେଟ ିଖାଲି 
ଅଛ।ି ସଫା ଅଛ ିଏବଂ ସବୁ ଠ ିକ୍ଠା କ୍ ଅଛ।ି ତା’ପରେ ରସ ଯାଏ ଓ ତା’ଠାେୁ ଅଧିକ ଖୋପ ଆଉ 
ସାରତାଟା ଭୂତଙୁ୍କ ଡାକଆିରଣ। ତା’ପରେ ସବୁ ଭୂତ ରସ ଘେ ଭିତେକୁ ଯାଇ ରସଠାରେ ବସବାସ 
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କେନ୍।ି ରସରତରବରଳ ରଲାକଟେି ଅବସ୍ଥା ପବୂ୍ଯ ଅରପକ୍ା ଅଧିକ ରଶାଚନୀୟ ରହାଇପରଡ। ଏରବ 
ଜୀବତି ଥିବା ମନ୍ ରଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ରସହ ିଏକାକରା ଘଟବି।”87

3.43 ଅନୁରମନକାରୀରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିବାର
ଯୀଶୁ ରଯରତରବରଳ ଏହସିବୁ କରା ରସଠାରେ ଜମା ରହାଇଥିବା ରଲାକମାନଙୁ୍କ କହୁଥିରଲ, 
ରସରତରବରଳ ତାହାଙ୍କ ମା ଏବଂ ଭାଇ ଆସ ିବାହାରେ ଠଆି ରହରଲ। ରସମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଗେରେ 
କରାବାର୍୍ଯା କେବିା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଥିରଲ। ଜରଣ ରକହ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁମ୍େ ମା ଏବଂ ଭାଇମାରନ 
ବାହାରେ ଅରପକ୍ା କେଛିନ୍।ି ରସମାରନ ତୁମ୍ ସହତି କରାବାର୍୍ଯା ରହବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛନ୍।ି”

ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ରମାେ ମା କଏି? ରମାେ ଭାଇମାରନ କଏି?” ତା’ପରେ ରସ 
ତାହାଙ୍କେ ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ହାତ ବରଢଇ କହରିଲ, “ଏମାରନ ରମାେ ମା ଓ ଭାଇ। ଯିଏ �ଗ୍ଯରେ 
େହୁଥିବା ରମାେ ପେମପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ା ଅନୁସାରେ କାମ କେନ୍,ି ରସ ରମାେ ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଓ ମା।”88

ଦରିନ ଯୀଶୁ ଏହସିବୁ କରା କହୁଥିବା ସମୟରେ ଭିଡ ଭିତେୁ ସ୍ତୀ ରଲାକଟଏି ଉଠପିଡ ି
ଉର୍ �େରେ କହବିାକୁ ଲାଗିଲା, “ଧନ୍ୟ ତୁମ୍େ ମା। କାେଣ ରସ ତୁମ୍କୁ ଜନ୍ମ ରଦଇଛନ୍ ିଓ 
କ୍ୀେପାନ କୋଇଛନ୍।ି” 

କନୁି୍ ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ପେରମ�େଙ୍କ ଉପରଦଶ ରଯଉଁମାରନ ଶୁଣନ୍ ିଓ ତାହା ମାନ ିଚଳନ୍ ି
ପ୍ରକୃତରେ ରସହମିାରନ ହିଁ ଧନ୍ୟ।”89

3.44 ବୀଜ ବୁଣାଳରି ଦୃଷ୍ାନ୍
ରସହ ିଦନି ଯୀଶ ୁରସହ ିଘେୁ ବାହାେ ିଗ୍ଭଲିଗରଲ ଓ ହ୍ଦ କୂଳରେ ଯାଇ ବସରିଲ। ତାହାଙ୍କ ଗ୍ଭେପିରଟ 
ବହୁତ ରଲାକ ଜମା ରହାଇଗରଲ। ରତଣୁ ଯୀଶୁ ରଗାଟଏି ଡଗୋ ଭିତେକୁ ଉଠଗିରଲ ଓ ରସଠାରେ 
ଯାଇ ବସରିଲ। ସବୁ ରଲାକ କୂଳରେ େହରିଲ। ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ରଲାକଙୁ୍କ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ 
ଅରନକ ଉପରଦଶ ରଦରଲ। ଯୀଶୁ କହରିଲ,

“ରଗାଟଏି କୃଷକ ତା’ ରକ୍ତରେ ବୀଜ ବୁଣିବାକୁ ଗଲା। ରସ ବୁଣିବା ରବରଳ କଛି ିବୀଜ ୋସ୍ତା 
କଡରେ ପଡଗିଲା। ଚରଢଇମାରନ ଆସ ିରସ ସବୁତକ ଖାଇ ରଦରଲ। ଆଉ କଛି ିବୀଜ ପରୁେଆି 
ଜାଗାରେ ପଡଗିଲା, ରସଠାରେ ଯରରଷ୍ଟ ମାଟ ିନ ଥିଲା, ମାଟ ିଗଭୀେଆି ନ ଥିବାେୁ ବୀଜେୁ ଖବୁ୍ 
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ଶୀଘ୍ର ଗଜା ବାହାେ ିପଡଲିା। କନୁି୍ ରଯରତରବରଳ ସୂଯ୍ଯ୍ୟ ଉପେକୁ ଉଠଲିା, ରସରତରବରଳ ଗଛ 
ଝାଉଁଳ ିପଡଲିା। ତା’େ ରଚେ ଗଭୀେକୁ ଯାଇ ପାେ ିନ ଥିବାେୁ ଗଛଟ ିଶଖୁି ମେଗିଲା। ଆଉ କଛି ି
ବୀଜ କଣ୍ା ବୁଦାରେ ପଡଗିଲା। କଣ୍ାବୁଦା ବଢ ିଯିବାେୁ ଗ୍ଭୋ ଗଛକୁ ଗ୍ଭପି ରଦଲା। ଆଉ କଛି ିବୀଜ 
ଭଲ ମାଟ ିଉପରେ ପଡଲିା ଓ ତାହା ବଢ ିରସଥିରେ ଫଳ ଫଳଲିା। ରକରତକ ଗଛରେ ଶରହ ଗୁଣ, 
ରକରତକରେ ଷାଠଏି ଗୁଣ ଓ ଆଉ ରକରତକରେ ତେିଶି୍ ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳଲିା। ତୁମ୍େ ଯଦ ିକାନ 
ଅଛ,ି ରତରବ ଶୁଣ।” 

ଶଷି୍ୟମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁରମ୍ ରସମାନଙୁ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁକ ି
ଶକି୍ା ରଦଉଛ?” 

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “�ଗ୍ଯୋଜ୍ୟେ ନଗୂିଢ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରକବଳ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାେ 
ମିଳଛି।ି ଏ ଅଧିକାେ ରସମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇ ନାହିଁ।  ଯାହା ପାଖରେ କଛି ିରହରଲ ବୁଝବିା ଶକି୍ ଅଛ,ି 
ତାକୁ ଆହୁେ ିଅଧିକ ଦଆିଯିବ ଏବଂ ରସ ଆବଶ୍ୟକତାଠାେୁ ଅଧିକ ପାଇବ। କନୁି୍ ଯାହା ପାଖରେ 
ବରିଶଷ ବୁଝବିା-ଶକି୍ ନାହିଁ, ରସ ତା’ପାଖରେ ଥିବା ରସହ ିଟରିକ ବୁଝବିାଶକି୍ ମଧ୍ୟ ହରେଇ ବସବି। 
ରସଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରସମାନଙୁ୍କ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପରଦଶ ରଦଉଛ।ି କାେଣ ରସମାରନ ରଚଷ୍ଟା 
କରଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କଛି ିବୁଝପିାେନ୍ ିନାହିଁ। ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା ଯିଶାଇୟ ରସମାନଙ୍କ ବଷିୟରେ 
ଯାହା କହଥିିରଲ, ତାହା ସତ୍ୟ ରବାଲି ରସହମିାରନ ପ୍ରମାଣିତ କେ ିରଦଉଛନ୍।ି ଯିଶାଇୟ କହଥିିରଲ,

‘ତୁରମ୍ମାରନ ଶୁଣୁଥିବ, 
କନୁି୍ ବୁଝ ିପାେବି ନାହିଁ। 

ତୁରମ୍ମାରନ ରଦଖଥୁିବ 
କନୁି୍ କଛି ିଜାଣି ପାେବି ନାହିଁ। 

କାେଣ ରସମାନଙ୍କେ (ରଲାକମାନଙ୍କେ) ହୃଦୟ କରଠାେ ରହାଇ ଯାଇଛ।ି 
ରସମାନଙ୍କେ କାନ ଅଛ ିକନୁି୍ ଶୁଣନ୍ ିନାହଁ 
ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ରଦଖିବା ପାଇଁ ମନା କେ ିରଦଇଛନ୍।ି 

ଫଳରେ ରସମାରନ ତାହାଙ୍କ ଆଖିରେ କଛି ିରଦଖି ପାେରିବ ନାହିଁ। 
କମି୍ା ତାହାଙ୍କ କାନରେ କଛି ିଶୁଣି ପାେରିବ ନାହିଁ, 
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କମି୍ା ହୃଦୟରେ କଛି ିବୁଝ ିପାେରିବ ନାହିଁ। 
ଏହା ଘଟଅିଛ ିକାେଣ ସସୁ୍ଥ ରହବା ପାଇଁ ରସମାରନ ରମା’ ପାଖକୁ ଆସରିବ ନାହିଁ।’

କନୁି୍ ତୁରମ୍ ଧନ୍ୟ, କାେଣ ତୁରମ୍ ଯାହା ଆଖିରେ ରଦଖଛୁ, ତାହା ବୁଝୁଛ। ତୁରମ୍ ଯାହା କାନରେ 
ଶଣୁୁଛ, ତାହା ବୁଝୁଛ। ମୁ ଁତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ତୁରମ୍ ଏରବ ଯାହା ରଦଖଛୁ, ତାହା ରଦଖିବାକୁ ରକରତ 
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା ଓ ସାଧୁମାରନ ଗ୍ଭହିଁଥିରଲ। କନୁି୍ ରସମାରନ ତାହା ରଦଖି ପାେ ିନ ଥିରଲ। ତୁରମ୍ ଏରବ 
ଯାହା ଶଣୁୁଛ, ତାହା ଶଣିୁବା ପାଇ ଁରସମାରନ ଗ୍ଭହିଁଥିରଲ, କନୁି୍ ରସମାରନ ତାହା ଶଣିୁ ପାେ ିନ ଥିରଲ।

ରତରବ କୃଷକ ସମ୍ନ୍ୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍େ ଅର୍ଯ ଶୁଣ। 
“ୋସ୍ତାରେ ପଡ ିଯାଇଥିବା ବୀଜେ ଅର୍ଯ କ’ଣ? ମଞି୍ଟ ିରସହ ିରଲାକପେ ିରସ �ଗ୍ଯୋଜ୍ୟେ 

ସସୁମାଗ୍ଭେ ଶରୁଣ, ଓ ତାହା ବୁଝ ିପାରେ ନାହିଁ। ଶୟତାନ ଆରସ ଓ ତା ହୃଦୟରେ ଯାହାକଛି ିବୁଣା 
ରହାଇରାଏ, ରସରତକ ରନଇ ଗ୍ଭଲିଯାଏ। 

ପରୁେଆି ଜାଗାରେ ବୁଣାଯାଇଥିବା ବୀଜେ ଅର୍ଯ କ’ଣ? ବୀଜଟ ିଠକି୍ ରସହ ିରଲାକପେ,ି ରଯ 
ସସୁମାଗ୍ଭେ ଶରୁଣ ଏବଂ ଆନନ୍େ ସହତି ତାହା ସରଗେ ସରଗେ ଗ୍ରହଣ କେନିଏି। କନୁି୍ ରସ ନଜି ଭିତରେ 
ଶକି୍ାକୁ ଦୃଢ ରହବାକୁ ଦଏି ନାହିଁ, ରକବଳ କଛି ିସମୟ ପାଇ ଁରସ ଶକି୍ାକୁ ଆପଣା ହୃଦୟରେ େଖିରାଏ। 
ରଯରତରବରଳ ସସୁମାଗ୍ଭେ ରଯାଗଁୁ ରସ ଦୁଃଖକଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ପାଏ, ରସ ତଷି୍ଠ ିପାରେ ନାହିଁ, ରସ ଖବୁ୍ 
ଶୀଘ୍ର ରସଗୁଡକୁି ଛାଡଦିଏି। 

କଣ୍ାବୁଦାରେ ପଡଯିାଇଥିବା ବୀଜେ ଅର୍ଯ କ’ଣ? ମଞି୍ଟ ିରସହ ିରଲାକ ରଯ ସସୁମାଗ୍ଭେ ଶୁରଣ 
କନୁି୍ ସଂସାେେ ଚନି୍ା ଓ ଧନେ ରମାହ ଲାଗି ସୁସମାଗ୍ଭେକୁ ତା’ ଭିତରେ ବଢବିାକୁ ଦଏି ନାହିଁ, ରସ 
ବ୍ୟକି୍ ରକରବ ସଫଳ ରହାଇପାରେ ନାହିଁ। 

ଭଲ ମାଟ ିଉପରେ ପଡଥିିବା ବୀଜେ ଅର୍ଯ କ’ଣ? ରସହ ିରଲାକ ଭଳ ିରସ ସସୁମାଗ୍ଭେ ଶୁରଣ 
ଓ ତାକୁ ବୁଝପିାରେ। ରସ ରଲାକ ସଫଳ ହୁଏ। ରସହ ିସଫଳତା ରବରଳରବରଳ ଶରହ ଗୁଣ, ଷାଠଏି 
ଗୁଣ ଓ ତେିଶି୍ ଗୁଣ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ମିଳରିାଏ।”90

3.45 ଆପଣା ଜ୍ାନର ବନିରିଯାର
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ କ’ଣ ହାଣି୍ ତରଳ କ ିଖଟ ତରଳ ଦୀପଟଏି େଖ 
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କ?ି” ତୁମ୍ ଦୀପେୂଖା ଉପରେ ଦୀପ େଖ। ରତରବ ଯାହାକଛି ିଲୁଚ ିେହଛି,ି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହାଇଯିବ। 
ଯାହାକଛି ିେହସ୍ୟ ରହାଇ େହଛି,ି ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ରମାରତ ଶୁଣିଥିବା ରଲାକମାରନ ଶୁଣନୁ୍। 
ତୁରମ୍ ଯାହା ଶୁଣୁଛ, ତାହା ଉପରେ ସାବଧାନ ରହାଇ ବଗି୍ଭେ କେ ତୁରମ୍ ରଯଉଁଭଳ ିଭାବରେ 
ଅନ୍ୟକୁ ରଦଉଛ, ପେରମ�େ ତୁମ୍କୁ ଠକି୍ ରସହଭିଳ ିଭାବରେ ରଦରବ। ବେଂ ପେରମ�େ ତୁମ୍କୁ 
ଆହୁେ ିଅଧିକ ରଦରବ। ଯାହା ପାଖରେ କଛି ିଅଛ,ି ତାହାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଦଆିଯିବ। କନୁି୍ ଯାହା 
ପାଖରେ ଖବୁ୍ କମ୍ ଅଛ,ି ତାହା ମଧ୍ୟ ରସ ହରେଇ ବସବି।”91

3.46 ବଢୁଥିବା ବୀଜ ସମ୍ପକତ୍ତରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ାନ୍
ଯୀଶୁ ପୁଣି କହରିଲ, “ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟ, ଜମିରେ ବୀଜ ବୁଣୁଥିବା ରଲାକଟଏି ଭଳ।ି ବୀଜେୁ 
ଅଙୁ୍କେ ବାହାେି ଦନିୋତ ିବଢବିାକୁ ଲାରଗ। ରସହ ିରଲାକ ଦନିରେ ରଚଇଁରାଉ କ ିୋତରିେ 
ରଶାଇରାଉ, ରସଥିରେ କଛି ିଯାଏ ଆରସ ନାହିଁ। ତରାପି ଅଙୁ୍କେଟ ିଆପଣା ଛାଁଏ ବଢ ିଗ୍ଭଲୁରାଏ। 
ରସହ ରଲାକ ଜାଣି ପାରେ ନାହିଁ ରଯ ଅଙୁ୍କେଟ ିକପିେ ିବଢୁଛ।ି କାହାେ ିସାହାଯ୍ୟ ବନିା ଭୂମି ଆରପ 
ଆରପ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ପ୍ରରରମ ଅଙୁ୍କେ, ତା’ପରେ ରକଣ୍ା ହୁଏ। ତା’ପରେ ରକଣ୍ାେୁ ପେପିୂର୍୍ଯ 
ଶସ୍ୟ ହୁଏ, ରଯରତରବରଳ ଶସ୍ୟ ପାଚଯିାଏ, ରସରତରବରଳ ରସହ ିରଲାକ ଦାଆ ରନଇ ତାକୁ 
କାରଟ। କାେଣ ଏହା ହିଁ ଅମଳ କେବିାେ ଉପଯୁକ୍ ସମୟ।”92

3.47 ରହମ ଓ ବାଳୁଗୋର ଦୃଷ୍ାନ୍
ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ ଆଉ ରଗାଟଏି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ କହରିଲ। “�ଗ୍ଯୋଜ୍ୟ ଜରଣ ବ୍ୟକି୍ ଭଳ ିରଯ କ ିନଜି 
ଜମିରେ ଭଲ ବୀଜ ବୁଣିଥିରଲ। କନୁି୍ ସବୁ ରଲାକ ରଶାଇଥିବା ସମୟରେ ରସହ ିରଲାକେ ଶତରୁ 
ଆସଲିା। ରସ ଗହମ ମଝରିେ ବାଳୁଗୋବୀଜ ବୁଣି ରଦଲା। ତା’ପରେ ରସ ଗ୍ଭଲିଗଲା। ଗହମ ଗଛ 
ବଢଲିା ଓ ରସଥିରେ ରକଣ୍ା ଫଳଲିା। ରସତକି ିରବଳକୁ ବାଳୁଗୋ ବ ିରଦଖାଗଲା। ରସହ ିବ୍ୟକି୍େ 
ଗ୍ଭକେମାରନ ଆସରିଲ ଓ ଜମି ମାଲିକକୁ କହରିଲ, ‘ତୁରମ୍ ତ ଜମିରେ ଭଲ ବୀଜ ବୁଣିଥିଲ, ରତରବ 
ଏରତ ବାଳୁଗୋ ରକମିତ ିଉଠଲିା?’

“ରସ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, ‘ଏହା ରକୌଣସ ିଶତରୁେ କାଯ୍ଯ୍ୟ।’ 
“ଗ୍ଭକେମାରନ ପଗ୍ଭେରିଲ, ‘ଆରମ୍ ଯାଇ ବାଳୁଗୋତକ ଉପାଡ ିରଦଉ ରବାଲି ଆପଣ ଗ୍ଭହାନ୍ ିକ?ି” 
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“ରକ୍ତମାଲିକ ରସମାନଙୁ୍କ ମନାକେ ିକହରିଲ, ‘ତୁରମ୍ମାରନ ବାଳୁଗୋ ଉପାଡଲିା ରବରଳ ତା’ ସହତି 
ଗହମ ମଧ୍ୟ ଉପାଡ ିରଦବ। ଫସଲ ପାଚବିା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଉଭୟ ଗହମ ଓ ବାଳୁଗୋ ଏକାଠ ିବଢନୁ୍। 
କାଟବିା ରବରଳ ମୁ ଁ  କଟାଳୀମାନଙୁ୍କ କହବି ିପ୍ରରରମ ବାଳୁଗୋଗୁଡକୁି ଏକାଠ ିକେ ିବଡିାବାନ୍ ିଜାଳ ିଦଅି, 
ତା’ପରେ ଗହମ ସଂଗ୍ରହ କେ ିଅମାେରେ େଖିଦଅି।’”93

3.48 ରସାରିଷଦାନା ଓ ଖମୀରର ଦୃଷ୍ାନ୍
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ରସହ ିରଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଉ ରଗାଟଏି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ କହରିଲ: “�ଗ୍ଯୋଜ୍ୟ ରଗାଟଏି 
ରସାେଷି ଦାନା ଭଳ।ି ଜରଣ ତାକୁ ରନଇ ତା’ ରକ୍ତରେ ଲଗାଏ। ରସ ବୀଜ ଅନ୍ୟ ବୀଜ ତୁଳନାରେ 
ସବୁଠାେୁ ରଛାଟ ରାଏ, କନୁି୍ ତାହା ରଯରତରବରଳ ବଡ ହୁଏ, ରସରତରବରଳ ବଗିଗ୍ଭରେ ସମସ୍ତ 
ଗ୍ଭୋ ଅରପକ୍ା ବଡ ରହାଇଯାଏ। ତାହା ଗଛରେ ପେଣିତ ହୁଏ। ଆକାଶେ ପକ୍ୀମାରନ ଆସ ିଏହ ି
ଗଛେ ଶାଖାରେ ବସା ବାନ୍ ିଆରେୟ ନଅିନ୍।ି”

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଉ ରଗାଟଏି କାହାଣୀ କହରିଲ: “�ଗ୍ଯୋଜ୍ୟ ଖମୀେ ଭଳ।ି 
ଜରଣ ସ୍ତୀରଲାକ ରଗାଟଏି ବଡ ପାତ୍ରେ ଥିବା ଅଟାରେ ଖମୀେ ମିଶାଇଲା। ସବୁତକ ରୋଟୀ 
ଫୁଲିବାରେ ଖମୀେ କାମ ରଦଲା।” 

ଯୀଶୁ ସବୁକଛି ିକାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥିରଲ। ବାସ୍ତବରେ ରସ ରସମାନଙୁ୍କ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମ 
ଛଡା କଛି ିକହୁ ନ ଥିରଲ। ପେରମ�େ ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବକ୍ାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କହଥିିରଲ, ତାହା ପୂର୍୍ଯ 
ରହବା ପାଇଁ ଏହା ରହଉଥିଲା। ପେରମ�େ କହଥିିରଲ:

“ମୁଁ କାହାଣୀ �ାୋ କରା କହବି।ି 
ସଷିୃ୍ଟେ ଆଦ ିକାଳେୁ ରଯଉଁସବୁ କରା ରଗାପନୀୟ ରହାଇ େହଛି,ି ରସଗୁଡକି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ 

କେବି।ି”94

3.49 ବାଳୁଗୋ ଦୃଷ୍ାନ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା
ତା’ପରେ ଯୀଶ ୁରଲାକମାନଙୁ୍କ ପରଠଇ ରଦଇ ଘେକୁ ଗରଲ। ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ 
ପହଞ୍ଚ ିକହରିଲ, “ଆମ୍କୁ ରକ୍ତେ ବାଳୁଗୋ ଦୃଷ୍ଟାନ୍େ ଅର୍ଯ ବୁଝାଇ ଦଅି।”
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ଯୀଶ ୁକହରିଲ, “ରଯଉ ଁରଲାକ ଜଣକ ରକ୍ତରେ ଭଲ ବୀଜ ବୁଣିରଲ, ରସ ରହଉଛନ୍ ିମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ 

ପଥୃିବୀ ରହଉଛ ିରକ୍ତ। �ଗ୍ଯୋଜ୍ୟରେ ଥିବା ପେରମ�େଙ୍କ ସମସ୍ତ ସନ୍ାନ ରହରଲ ଭଲ ବୀଜ, 
ବାଳୁଗୋେ ଅର୍ଯ ଶୟତାନେ ଅନୁଚେ। ରଯଉଁ ଶତରୁ ଜଣକ ବାଳୁଗୋ ବୁଣି ରଦଇଥିଲା, ରସ ରହଉଛ ି
ଶୟତାନ। ଫସଲ କାଟବିା ସମୟ ରହଉଛ ିଜଗତେ ଅନ୍ମି ସମୟ ଏବଂ   କଟାଳୀ ରହଉଛନ୍ ି
�ଗ୍ଯଦୂତମାରନ। 

ରଯପେି ବାଳୁଗୋକୁ ଏକାଠି କୋରହଲା ଓ ନଆିଁରେ ରପାଡ ିଦଆିଗଲା, ଠିକ୍ ରସହପିେି ଅବସ୍ଥା 
ଜଗତେ ଅନ୍ମି ସମୟରେ ରହବ। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ ତାହାଙ୍କ �ଗ୍ଯଦୂତଙୁ୍କ ପଠାଇରବ, ରସମାରନ 
ତାହାଙ୍କ ୋଜ୍ୟେ ସମସ୍ତ ପାପୀ ଓ ପାପପାଇଁ ପ୍ରବର୍୍ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ରଲାକଙୁ୍କ ଏକାଠି କେି ୋଜ୍ୟ 
ବାହାେକୁ ରନଇଯିରବ। �ଗ୍ଯଦୂତମାରନ ରସହ ିରଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଳୁଥିବା ଅଗି୍ନକୁଣ୍ ଭିତେକୁ ଫିଗିେ 
ରଦରବ। ରସଠାରେ ରସମାରନ କାନ୍ ିକାନ୍ ିଓ ଯନ୍ତଣାରେ ଦାନ୍ କାମୁଡ ିେହରିବ। ରଯରତରବରଳ 
ଧାମ୍ଣିକ ରଲାକମାରନ ସୂଯ୍ଯ୍ୟ ଭଳ ିପ୍ରକାଶମାନ ରହରବ। ରସମାରନ ତାହାଙ୍କ ପେମପିତାଙ୍କ 
ୋଜ୍ୟରେ େହରିବ। ରଯଉଁମାରନ ଶୁଣି ପାେିବ, ଶୁଣ।”95

3.50 ଧନସମ୍ପଦ ଓ ମକୁ୍ତାର ଦୃଷ୍ାନ୍
“�ଗ୍ଯୋଜ୍ୟ ଜମିରେ ରପାତା ରହାଇଥିବା ଧନଭଣ୍ାେ ଭଳ।ି ଦରିନ ଜରଣ ରଲାକ ରଗାଟଏି ଧନେ 
ଭଣ୍ାେ ପାଇଲା ଓ ପୁଣି ଆଉ ରରେ ରସହ ିଧନକୁ ଜମି ଭିତରେ ରପାତ ିରଦଲା। ରସ ବହୁତ 
ଖସୁୀ ରହାଇଗଲା। ରସ ରସଠାେୁ ଯାଇ ତା’ ପାଖରେ ଯାହାସବୁ ଥିଲା, ସବୁତକ ବକି ିରସହ ିଜମିଟ ି
କଣିିଲା।

“�ଗ୍ଯୋଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରମାତ ିରଖାଜୁଥିବା ରଗାଟଏି ରବପାେୀ ଭଳ।ି ଦରିନ ରସ ଅତ୍ୟନ୍ ମଲୂ୍ବାନ 
ରମାତଟିଏି ପାଇଗଲା, ରସ ଯାଇ ତା’େ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍ ିବକି ିଅମଲୂ୍ୟ ରମାତଟି ିକଣିିଲା।96

3.51 ମାଛଧରା ଜାଲର ଦୃଷ୍ାନ୍
“�ଗ୍ଯୋଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ଦରେ ଫିଗୋ ଯାଇଥିବା ରଗାଟଏି ଜାଲ ଭଳ।ି ରସଥିରେ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାେେ ମାଛ 
ଧୋ ପଡରିଲ। ରଯରତରବରଳ ଜାଲଟ ିମାଛରେ ଭର୍୍ଣି ରହାଇଗଲା, ରକଉଟମାରନ ଜାଲକୁ, କୂଳକୁ 
ଟାଣି ଆଣିରଲ। ରସମାରନ ବସପିଡ ିଭଲ ଭଲ ମାଛ ବାଛ ିରଟାରକଇରେ ଭର୍୍ଣି କରଲ ଓ ଖୋପ 
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ମାଛତକ ରଫାପାଡ ିରଦରଲ। ସଂସାେ ରଶଷ ରହବା ରବରଳ ଏହଭିଳ ିଘଟବି। �ଗ୍ଯଦୂତମାରନ 
ଆସରିବ। ରସମାରନ ଧାମ୍ଣିକ ରଲାକଙ୍କ ଭିତେୁ ପାପୀ ରଲାକଙୁ୍କ ଅଲଗା କେରିଦରବ। �ଗ୍ଯଦୂତମାରନ 
ଖୋପ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଗି୍ନକୁଣ୍ ଭିତେକୁ ଫିଗିେ ରଦରବ। ରସଠାରେ ରସମାରନ ରକବଳ କାନ୍ ି
କାନ୍ ିଓ ଯନ୍ତଣାରେ ଦାନ୍ କାମଡୁ ିେହରିବ।”

ଯୀଶୁ ନଜି ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁରମ୍ ଏ ସବୁେ ଅର୍ଯ ବୁଝ ିପାେୁଛ?” 
ଶଷି୍ୟମାରନ କହରିଲ, “ହଁ, ଆରମ୍ମାରନ ବୁଝପିାେୁଛୁ।” 
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ କହରିଲ, “�ଗ୍ଯୋଜ୍ୟ ବଷିୟରେ ଜାଣିଥିବା ପ୍ରରତ୍ୟକ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀ ଜରଣ 

ଘେମାଲିକ ଭଳ,ି ରଯ କ ିଭଣ୍ାେରେ ଥିବା ତାହାଙ୍କ ନୂଆ ଓ ପୁେୁଣା ଉଭୟ ପଦାର୍ଯ ବାହାେକେ ି
ଆଣନ୍।ି” 

ଯୀଶୁ ଏହସିବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ କହସିାେଲିା ପରେ ରସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ ିଗ୍ଭଲିଗରଲ।97

3.52 ଝଡ଼ ଶାନ୍
ରସହ ିଦନି ସନ୍୍ୟାରବରଳ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଗ୍ଭଲ, ଆେ ପଟକୁ ଯିବା।” ରତଣୁ 
ରସମାରନ ସବୁ ରଲାକଙୁ୍କ ରସଠାରେ ଛାଡରିଦରଲ। ରଯଉଁ ଡଗୋରେ ଯୀଶୁ ପବୂ୍ଯେୁ ବସ ିସାେଥିିରଲ, 
ଶଷି୍ୟମାରନ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ରସଥିରେ ବସରିଲ। ରସଠାରେ ଅନ୍ୟ ଡଗୋଗୁଡକି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତା’ପରେ 
ହ୍ଦରେ ରଗାଟଏି ଭୟଙ୍କେ ଝଡ ସଷିୃ୍ଟ ରହଲା। ଡଗୋ ଆଡକୁ ରଢଉ ମାଡ ିଆସଲିା। ଡଗୋରେ ପାଣି 
ପ୍ରାୟ ଭର୍୍ଣି ରହାଇଗଲା। ଯୀଶୁ ଡଗୋ ଭିତରେ ପଛ ମଗେରେ ରଗାଟଏି ତକଆିରେ ମଣୁ୍ ରଦଇ ରଶାଇ 
ପଡଥିିରଲ। ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହାଙୁ୍କ ଉଠାଇରଲ। ରସମାରନ କହରିଲ, 

“ଗୁେୁ, ତୁରମ୍ କ’ଣ ଆମ୍ କରା କଛି ିଚନି୍ା କେୁ ନାହଁ, ବର୍୍ଯମାନ ଆରମ୍ ବୁଡଯିିବା।”
ଯୀଶୁ ଉଠ ିପଡରିଲ, ରସ ପବନକୁ ଧମକ ରଦରଲ ଓ ରଢଉକୁ କହରିଲ, “ଶାନ୍ ହୁଅ, ସ୍ଥେି ହୁଅ।” 

ତା’ପରେ ଝଡ ବନ୍ ରହାଇଗଲା। ହ୍ଦ ଶାନ୍ ରହାଇଗଲା। 
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ କାହିଁକ ିଭୟ କେୁଛ? ଏ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ କ’ଣ 

ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ବ�ିାସ ରହାଇ ନାହିଁ?” 
ରସମାରନ କନୁି୍ ବହୁତ ଡେ ିଯାଇଥିରଲ। ରସମାରନ ନଜି ଭିତରେ ପଚୋ ଉଚୋ ରହରଲ, “ଏ 

ରକଉଁ ପ୍ରକାେେ ରଲାକ? ଏପେକି ିପବନ ଓ ପାଣି ମଧ୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ ମାନୁଛନ୍।ି”98
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3.53 ଯୀଶୁଙ୍କ �ାରା ଦୁଷ୍ାତ୍ମା କବଳରୁ ଜରଣ ମକୁ୍ତ

ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାରନ ଗାଲିଲୀେୁ ହ୍ଦେ ଅପେ ପା�କୁ ଗରଲ। ରସମାରନ 
ଗୋଶୀୟମାରନ େହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚରିଲ। ଯୀଶୁ ଡଗୋେୁ ବାହାେକୁ ବାହାେବିା ସମୟରେ 
ଜରଣ ରଲାକ ନଗେେୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସଲିା। ଏହ ିରଲାକଟ ିରଦହରେ ଭୂତଟଏି ପ୍ରରବଶ 
କେଥିିଲା। ଅରନକ ଦନି ଧେ ିରସ ଲୁଗା ପିନୁ୍ ନ ଥିଲା କ ିଘରେ ମଧ୍ୟ େହୁ ନ ଥିଲା। ରସ କବେ 
ସ୍ଥାନରେ େହୁଥିଲା।99

ତାହାକୁ ରକହ ିରହରଲ ବାନ୍ ିପାେୁ ନ ଥିରଲ। ଏପେକି ିଶକୁିଳରିେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାନ୍ ିପାେୁ ନ 
ଥିରଲ। କାେଣ ତାହାକୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ହାତକଡ ିଓ ରବଡ ି�ାୋ ବାନ୍ ିଦଆିଯାଉଥିଲା। 
କନୁି୍ ରସ ହାତକଡକୁି ଛଣି୍ାଇ ରଖାଲି ରଦଉଥିଲା ଓ ଶକୁିଳକୁି ଖଣ୍ ଖଣ୍ କେ ିଛଣି୍ାଇ ରଦଉଥିଲା। 
ରକହ ିରହରଲ ତାକୁ ନୟିନ୍ତିତ କେି ପାେୁ ନ ଥିରଲ। ରସ ଦନିୋତ ିସଦାରବରଳ କବେ ଓ 
ପାହାଡରେ ରାଇ ଚତି୍ାେ କେୁଥିଲା ଓ ନଜିକୁ ପରେରେ କ୍ତ ବକି୍ତ କେ ିପକାଉଥିଲା।

ରଲାକଟ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ଦୂେେୁ ରଦଖି ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା ଓ ପ୍ରଣାମ କେି ତାହାଙ୍କ 
ଆଗରେ ପଡଗିଲା। ଯୀଶୁ ରସହ ିରଲାକକୁ କହରିଲ, “ରେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା, ଏହ ିରଲାକ ରଦହେୁ ବାହାେ ି
ଆ।” ଯୀଶୁ ଏପେ ିକେବିା �ାୋ ରସହ ିରଲାକ ବଡ ପାଟରିେ ଚତି୍ାେ କେ ିକହଲିା, “ସବୁଠାେୁ ମହାନ 
ପେରମ�େଙ୍କ ପୁତ୍ ରହ ଯୀଶୁ, ତୁରମ୍ ରମା’ଠାେୁ କ’ଣ ଗ୍ଭହୁଁଛ? ତୁମ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କେୁଛ,ି ତୁରମ୍ 
ରମାରତ ହଇୋଣ କେ ନାହିଁ।” 

ଯୀଶୁ ତାକୁ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁମ୍ ନାମ କ’ଣ?” 
ରଲାକଟ ିକହଲିା, “ରମା’ ନାମ ଲିଜନ ବା ବାହନିୀଭୂତ। କାେଣ ଆରମ୍ ଅରନକ।” ରସହ ି

ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାରନ ବାେମ୍ାେ କାକୁତ ିମିନତ ିରହାଇ ଭିକ୍ା ମାଗିରଲ ରଯ ରସ ରସମାନଙୁ୍କ ରସହ ିଅଞ୍ଚଳେ 
ବାହାେକୁ ପରଠଇ ନ ଦଅିନୁ୍। 

ରସହ ି ପାହାଡ କଡରେ ରସରତରବରଳ ଘୁଷୁେିଙ୍କେ ରଗାଟିଏ ବଡ ପଲ ଚେୁଥିଲା। 
ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁରୋଧ କରଲ, “ଆମ୍କୁ ଘୁଷୁେିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପରଠଇ ଦଅି, 
ତାହାହାରଲ ଆରମ୍ ରସମାନଙ୍କ ରଦହ ଭିତରେ ପ୍ରରବଶ କେିଯିବୁ।” ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ ଏପେ ି
କେିବାକୁ ଅନୁମତ ିରଦଇରଦରଲ। ତା’ପରେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାରନ ରସହ ିରଲାକଟ ିରଦହେୁ ବାହାେ ି
ଘୁଷୁେମିାନଙ୍କ ରଦହରେ ପଶଗିରଲ। ରସହ ିଘୁଷୁେ ିପଲରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ହଜାେ ଘୁଷୁେ ିଥିରଲ। ରସ 
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ସବୁତକ ଘୁଷୁେ ିପାହାଡ କଡକୁ ଖୁବ୍ ରବଗରେ ଧାଇଁରଲ ଓ ହ୍ଦ ଭିତରେ ପଡ ିଗରଲ। ସବୁତକ 
ଘୁଷୁେ ିପାଣିରେ ବୁଡଗିରଲ। 

ଘୁଷୁେି ପଲେ ଜଗୁଆଳମାରନ ପରଳଇ ଯାଇ ସହେରେ ଏହ ିଘଟଣା ବଷିୟରେ 
କହରିଲ। ରଲାରକ କ’ଣ ଘଟଛି ିରବାଲି ରଦଖିବାକୁ ଆସରିଲ। ରସମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ 
ପହଞ୍ଚ ିରଦଖିରଲ ଯାହା ରଦହରେ ବାହନିୀଭୂତ ପ୍ରରବଶ କେଥିିଲା, ରସ ରଲାକଟ ିଲୁଗାପଟା 
ପିନ୍ ିଭଲ ଭାବରେ ବସଛି।ି ତାହାେ ମନ ଭଲ ରହାଇ ଯାଇଛ।ି ଏହା ରଦଖି ରସମାରନ 
ଭୟଭୀତ ରହରଲ। ରସଠାରେ ରକରତକ ରଲାକ ଥିରଲ, ରଯଉଁମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ କାଯ୍ଯ୍ୟ 
ରଦଖିଥିରଲ। ରସମାରନ ଅନ୍ୟ ରଲାକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ରଲାକଟେି 
ଓ ଘଷୁୁେମିାନଙ୍କେ କ’ଣ ରହଲା, ରସ ସବୁ ବର୍୍ଯନା କରଲ। ତା’ପରେ ରସ ରଲାକମାରନ 
ଯୀଶଙୁୁ୍କ ରସ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ ିଗ୍ଭଲିଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରଲ। 

ଯୀଶୁ ଡଗୋରେ ବସି ଗ୍ଭଲି ଯିବାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହରଲ। ଯିଏ ପୂବ୍ଯେୁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା �ାୋ ଆକ୍ରାନ୍ 
ରହାଇଥିଲା, ରସ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ଯିବାକୁ ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁରୋଧ କଲା। କନୁି୍ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଯିବା ପାଇଁ 
ଅନୁମତ ିରଦରଲ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ତୁମ୍େ ଘେକୁ, ଆତ୍ମୀୟ �ଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। 
ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ ପାଇଁ ଯାହା କେଛିନ୍,ି ରସ ସମସ୍ତ କରା ରସମାନଙୁ୍କ କୁହ ରଯ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍କୁ ଦୟା କେଛିନ୍।ି” 

ରତଣୁ ରସ ଗ୍ଭଲିଗଲା ଓ ରଦକାପଲି ଅଞ୍ଚଳେ ରଲାକଙୁ୍କ କହବିାକୁ ଲାଗିଲା ରଯ, ଯୀଶୁ କପିେ ି
ତା’ ପାଇଁ ରକରତ ବଡ କାମ କେଛିନ୍।ି ସମସ୍ତ ରଲାକ ଏ କରା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ।100

3.54 ମୃତ ବାଳକିାକୁ ଜୀବନ ଏବଂ ରରାରଗ୍ସ୍ ସ୍ତୀକୁ ସସୁ୍ତା ପ୍ରଦାନ
ଯୀଶୁ ରନୌକାରେ ବସ ିହ୍ଦେ ଅପେ ପା�କୁ ରଫେଗିରଲ। ପୁଣି ହ୍ଦ କୂଳରେ ତାହାଙ୍କ ଗ୍ଭେ ିପରଟ 
ବହୁତ ରଲାକ ଜମଗିରଲ। ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗହୃେ ଜରଣ ଅଧିକାେୀ ରସଠାକୁ ଆସରିଲ। ତାହାଙ୍କ ନାମ 
ଯାଈେସ ଥିଲା। ଯାଈେସ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ରଦଖିବା ମାରତ୍ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତରଳ ପଡଗିରଲ। ରସ କାକୁତ ି
ମନିତ ିରହାଇ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ଭିକ୍ା ମାଗିରଲ, “ରମାେ ରଛାଟ ଝଅି ମେବିା ଉପରେ। ଦୟାକେ ିଆପଣ ଆସ ି
ତା’ ଉପରେ ହାତ େଖନୁ୍, ତା’ରହରଲ ରସ ସସୁ୍ଥ ରହାଇଯିବ ଓ ଜୀବନ ପାଇବ।”

ଯୀଶୁ ଯାଈେସଙ୍କ ସାରୀରେ ବାହାେରିଲ। ଅରନକ ରଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରଛ ପରଛ ଗରଲ। ଭିଡ 
ରହାଇଥିବା ରଯାଗୁଁ ରଲାରକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡକୁ ମାଡ ିଆସ ୁଥିରଲ। 
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ରସଠାରେ ରଲାକଙ୍କ ଭିତରେ ଜରଣ ସ୍ତୀରଲାକ ଥିଲା। ବଗିତ ବାେବଷ୍ଯ ଧେ ିତା’େ େକ୍ସ୍ରାବ 

ରହଉଥିଲା। ଅରନକ ଚକିତି୍ସକଙ୍କ �ାୋ ଚକିତି୍ସା କୋଇ ସାେବିା ପରେ ରସ ନେିାଶ ରହାଇ ପଡଥିିଲା। 
ରସ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ତା’େ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଖର୍୍ଯ ରହାଇଯାଇଥିଲା। ତରାପି ତା’େ �ାସ୍ଥ୍ୟରେ 
ରକୌଣସ ିଉନ୍ନତ ିଘଟୁ ନ ଥିଲା। ବେଂ ତା’େ ରଦହ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୋପ ରହାଇ ଯାଉଥିଲା। 

ରସହ ିସ୍ତୀ ରଲାକଟ ିଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟରେ ଶୁଣିବା ପରେ ରଲାକଙ୍କ ସହତି ତାହାଙ୍କେ ଅନୁସେଣ 
କଲା। ରସ ପଛ ପଟେୁ ଆସ ିଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟତେ ରହଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ ଛୁଇଁରଦଲା। ରସ ମରନ 
ମରନ କହୁଥିଲା, “ଯଦ ିମୁଁ ଖାଲି ଟକିଏି ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ ଛୁଁଇ ପାେବି ିରତରବ ଭଲ ରହାଇଯିବ।ି” ରସ 
ଯୀଶୁଙ୍କ ବସ୍ତ ଛୁଇଁବା ମାରତ୍ ତା’େ େକ୍ସ୍ରାବ ବନ୍ ରହାଇଗଲା ଓ ତା’େ ଶେୀେେ ରୋଗ ଭଲ 
ରହାଇଗଲା ରବାଲି ରସ ଅନୁଭବ କଲା। ରସହ ିସମୟରେ ଯୀଶୁ ଅନୁଭବ କରଲ ରଯ ତାହାଙ୍କଠାେୁ 
ଶକି୍ ବାହାେ ିଯାଇଛ।ି ରସ ଅଟକ ିଗରଲ ଓ ପଛକୁ ବୁଲି ପଡ ିପଗ୍ଭେରିଲ, “ରମାେ ବସ୍ତ କଏି ଛୁଇଲଁା?” 

ଶଷି୍ୟମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଏଠାରେ ତ ଅରନକ ରଲାକ ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ ରଠଲି ରହାଇ 
ଯାଉଛନ୍।ି ପୁଣି ଆପଣ ପଗ୍ଭେୁଛନ୍,ି ‘ରମାରତ କଏି ଛୁଇଁଲା?”’ 

କନୁି୍ ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ ରକଉଁ ରଲାକ ଛୁଇଁଲା ରବାଲି ଗ୍ଭେଆିଡକୁ ରଦଖିବାକୁ ଲାଗିରଲ। ରସହ ିସ୍ତୀ 
ରଲାକଟ ିଜାଣିଥିଲା ରଯ ରସ ଭଲ ରହାଇଯାଇଛ,ି ରତଣୁ ରସ ଆଗକୁ ଆସ ିଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତରଳ 
ପଡଗିଲା। ରସ ଭୟରେ ରେୁଥିଲା। ରସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସବୁ କରା କହଲିା। ଯୀଶୁ ତାକୁ କହରିଲ, 

“ଆରଗା ନାେୀ; ତୁମ୍େ ବ�ିାସ ତୁମ୍କୁ ସସୁ୍ଥ କେ ିରଦଇଛ।ି ଶାନ୍ରିେ ଯାଅ ଏବଂ ତୁମ୍ ରୋଗେୁ 
ମକୁ୍ ହୁଅ।” 

ଯୀଶୁ ରସଠାରେ ଏସବୁ କହୁଥିବା ସମୟରେ ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗହୃେ ଅଧିକାେୀ ଯାଈେସଙ୍କ ଘେୁ 
ରକରତକ ରଲାକ ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁମ୍େ ଝଅି ମେଗିଲାଣି। ବର୍୍ଯମାନ ତୁରମ୍ ଗୁେୁ (ଯୀଶୁ)
ଙୁ୍କ ଅଯରାରେ ଆଉ କାହିଁକ ିହଇୋଣ କେବି?”

କନୁି୍ ଯୀଶୁ ରସମାନଙ୍କ କରା ଶୁଣିସାେ ିଯିହୂଦୀ ସମାଜଗହୃେ ଅଧିକାେୀଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଭୟ କେ 
ନାହିଁ, ରକବଳ ବ�ିାସ କେ।”

ତା’ପରେ ରସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଛାଡ ିରକବଳ ପିତେ, ଯାକୁବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଇ ରଯାହନଙୁ୍କ ସାଗେରେ 
ରନରଲ। ରସମାରନ ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗୃହେ ଅଧିକାେୀଙ୍କ ଘେକୁ ଗରଲ। ରସ ରସଠାରେ 
ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଉର୍ �େରେ ବଳିାପ କେୁଥିବାେ ରଦଖିରଲ। ରସଠାରେ ବହୁତ ରକାଳାହଳ 
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ରହଉଥିଲା। ଯୀଶ ୁଘେ ଭିତରେ ପ୍ରରବଶ କେ ିରଲାକମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ସବୁ କାହିଁକ ିଏରତ 
ପାଟତୁିଣ୍ ଓ କନ୍ାକଟା କେୁଛ? ଏ ପିଲାଟ ିମେ ିନାହିଁ, ରସ ରକବଳ ରଶାଇ ଯାଇଛ।ି” ଏହା ଶୁଣି 
ସବୁ ରଲାକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପେହିାସ କରଲ। 

କନୁି୍ ରସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଘେେ ବାହାେକୁ ପରଠଇ ରଦରଲ। ରକବଳ ପିଲାଟେି ବାପା-ମା ଓ 
ତାହାଙ୍କ ସହତି ଆସଥିିବା ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ସାଗେରେ ରନଇ ପିଲାଟ ିରଯଉଁ ରକାଠେରିେ ଥିଲା, 
ରସହ ିରକାଠେକୁି ଗରଲ। ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଝଅିଟେି ହାତ ଧେ ିତାହାକୁ କହରିଲ, “ଟଲିରା, କୂମ୍”  
(ଅର୍ଯାତ୍ ରହ ଝଅି, ମୁଁ ରତାରତ କହୁଛ ିଉଠ।) ଝଅିଟ ିସରଗେ ସରଗେ ଉଠ ିଠଆି ରହଲା ଓ ଗ୍ଭଲିବାକୁ 
ଆେମ୍ କଲା। (ଝଅିଟେି ବୟସ ବାେ ବଷ୍ଯ ଥିଲା।) ତା’େ ବାପା-ମା ଓ ଶଷି୍ୟମାରନ ଅତ୍ୟନ୍ 
ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ। ଯୀଶୁ ଏ କରା ରଲାକମାନଙୁ୍କ ନ କହବିା ପାଇଁ ଝଅିେ ବାପା-ମାଙୁ୍କ ଦୃଢ 
ଭାବରେ ନରିଦେ୍ଯଶ ରଦରଲ। ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଝଅିଟେି ବାପା-ମାଙୁ୍କ ଝଅିକୁ କଛି ିଖାଇବାକୁ ରଦବାକୁ 
କହରିଲ।101

3.55 ତନିଜିଣଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସସୁ୍ତା ପ୍ରଦାନ
ଯୀଶୁ ରସହ ିସ୍ଥାନ ଛାଡ ିଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ଅନ୍ ରଲାକ ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁସେଣ କରଲ। 
ରସମାରନ ପାଟ ିକେ ିକହୁଥିରଲ, “ରହ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍, ଆମ୍ମାନଙୁ୍କ ଦୟା କେ।”

ଯୀଶୁ ପୁଣି ଭିତେକୁ ଗରଲ, ଅନ୍ ଦୁଇଟ ିମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସଗେରେ ଗରଲ। ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ 
ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁରମ୍ କ’ଣ ବ�ିାସ କେୁଛ ରଯ, ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଆଖି ଦାନ କେ ିପାେବି?ି” ରସମାରନ 
ଉର୍େ ରଦରଲ, “ହଁ, ପ୍ରଭୁ”। 

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ରସମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ଛୁଇଁରଲ। ରସ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ରଯପେ ିବ�ିାସ କେଅିଛ, 
ତୁମ୍ ପ୍ରତ ିରସହପିେ ିରହଉ।” ତା’ପରେ ଅନ୍ ଦୁଇଜଣ ରଦଖିବାକୁ ପାଇରଲ। ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ ଦୃଢ 
ଭାବରେ ରଚତାବନୀ ରଦଇ କହରିଲ, “ଏ ବଷିୟ ଅନ୍ୟକୁ କହବି ନାହିଁ।” କନୁି୍ ଅନ୍ ଦୁରହଁ ଏ ଖବେ 
ରସ ଅଞ୍ଚଳସାୋ ପ୍ରଗ୍ଭେ କେରିଦରଲ। 

ରସ ଅନ୍ ଦୁଇଜଣ ଗଲାପରେ ରକରତକ ରଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଜରଣ ରଲାକକୁ ଆଣିରଲ। 
ରସ କରା କହ ିପାେୁ ନ ଥିଲା। କାେଣ ତା ରଦହରେ ଭୂତ ପ୍ରରବଶ କେ ିେହଥିିଲା। ଯୀଶ ୁତା’ ରଦହେୁ 
ଭୂତକୁ ତଡରିଦରଲ, କଛି ିକହ ିପାେୁ ନ ଥିବା ରଲାକଟ ିପଣିୁ ତା’େ କହବିା ଶକି୍ ରଫେ ିପାଇଲା। ଜମା 
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ରହାଇଥିବା ରଲାରକ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ। ରସମାରନ କହରିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲରେ ଏଭଳ ିଘଟଣା 
ଘଟବିା ଆରମ୍ ରକରବ ରହରଲ ରଦଖି ନ ଥିଲୁ।” 

କନୁି୍ ଫାେୂଶୀମାରନ କହରିଲ, “ଯୀଶୁ ଭୂତମାନଙ୍କ ମଖୁିଆଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଭୂତଙୁ୍କ ତଡ ି
ରଦଉଛନ୍।ି”102

3.56 ନଜି ନରରରରରର ଯୀଶଙୁୁ୍କ ଅଗ୍ାହ୍ୟ
ଯୀଶ ୁରସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ ିନଜି ଜନ୍ମ ସହେକୁ ଗରଲ। ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଗରଲ। ବରିୋମ 
ଦବିସରେ ଯୀଶ ୁଯିହୂଦୀୟ ସମାଜଗହୃରେ ଶକି୍ା ରଦରଲ। ବହୁତ ରଲାକ ତାହାଙ୍କ ଶକି୍ା ଶଣିୁ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ 
ରହାଇଗରଲ। ରସମାରନ କହରିଲ, “ଏ ରଲାକ ଏସବୁ ଶକି୍ା ରକଉଁଠାେୁ ପାଇଲା? ଏ ରଲାକକୁ ଏ 
ଉର୍ମ ବଗି୍ଭେଶକି୍ (ବଜି୍ତା) କଏି ରଦଲା? ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେବିା ପାଇଁ ରସ ରକଉଁଠାେୁ ଶକି୍ 
ପାଇଲା? ଏ କ’ଣ ରସହ ିବରଢଇ ନୁହନ୍?ି ଏ କ’ଣ ମେୟିମଙ୍କ ପୁଅ, ଆଉ ଯାକୁବ, ରଯାସ,ି ଯିହୂଦା 
ଓ ଶରିମାନଙ୍କ ଭାଇ ନୁହନ୍?ି ତାହାଙ୍କେ ଭଉଣୀମାରନ କ’ଣ ଏଠାରେ ଆମ୍ ସହତି ନାହାନ୍?ି” ରତଣୁ 
ଯୀଶଙୁୁ୍କ �ୀକାେ କେବିାରେ ଏହ ିରଲାକମାରନ ବାଧା ପାଇରଲ।

ରତଣୁ ଯୀଶୁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଅନ୍ୟମାରନ ଜରଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାଙୁ୍କ ସମ୍ାନ ରଦଇରା’ନ୍।ି 
କନୁି୍ ତାହାଙ୍କ ନଜି ସହେ ରଲାରକ, ତାହାଙ୍କେ ସମ୍ପକ୍ଯୀୟମାରନ ଓ ତାହାଙ୍କ ନଜି ପେିବାେେ 
ରଲାକମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ସମ୍ାନ କେନ୍ ିନାହିଁ।” ଅତଏବ ରସଠାରେ ଯୀଶୁ ରକୌଣସ ିଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟକାଯ୍ଯ୍ୟ 
ପ୍ରଦଶ୍ଯନ କେ ିପାେରିଲ ନାହିଁ। ରକବଳ ରକରତକ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ହାତ େଖି ରସ ରସମାନଙୁ୍କ 
ସସୁ୍ଥ କେରିଲ। ଏ ରଲାକମାନଙ୍କେ ରକୌଣସ ିବ�ିାସ ନ ଥିବାେୁ ଯୀଶ ୁଅତ୍ୟନ୍ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ। 
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ରସ ଅଞ୍ଚଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ରସଠାରେ ଶକି୍ା ରଦବାକୁ ଲାଗିରଲ।103
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4 ଅତ୍ୟଧିକ ତାଡ଼ନାର ବଷତ୍ତ

4.1 ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ରପ୍ରରିତ ପ୍ରାପି୍ ପାଇଁ ପ୍ରାଥତ୍ତନା
ଯୀଶୁ ନଗେ-ନଗେ ଓ ଗାଁ ଗାଁ ଯାତ୍ା କେିବାକୁ ଲାଗିରଲ। ରସ ବାଟରେ ଯିହୂଦୀ ପ୍ରାର୍ଯନା 
ଗୃହମାନଙ୍କରେ ଉପରଦଶ ରଦରଲ, ଓ ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟେ ସୁସମାଗ୍ଭେ ପ୍ରଗ୍ଭେ କରଲ। 
ରସ ରଲାକଙ୍କେ ସବୁ ପ୍ରକାେ ରୋଗ ଓ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ସୁସ୍ଥ କେିରଦରଲ। ରଲାକମାନଙୁ୍କ ରଦଖି 
ଯୀଶୁଙ୍କ ମନରେ କେୁଣା ଜାତ ରହଲା। ରମଷପାଳକ ନ ଥିରଲ ରମଷପଲେ ଅବସ୍ଥା ଯାହା 
ହୁଏ, ରଲାକମାନଙ୍କେ ଅବସ୍ଥା ରସହଭିଳ ିନେିାଶା ଓ ଅସହାୟତାରେ ପୂର୍୍ଯଥିଲା। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ 
ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଫସଲ (ରଲାକ) ବହୁତ। କନୁି୍ ମୂଲିଆ (ରସବକ) କମ୍ ଅଛନ୍।ି ଫସଲ 
ଅମଳ (ଉଦ୍ାେ) କେିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ମୂଲିଆ ପଠାଇବାକୁ ଫସଲେ ମାଲିକ ପେରମ�େଙ୍କ 
ନକିଟରେ ପ୍ରାର୍ଯନା କେ।”104

4.2 ବାରଜଣ ରପ୍ରରିତଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ରପ୍ରରଣ
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କେ ବାେଜଣ ଶଷି୍ୟଙୁ୍କ ପାଖକୁ ଡକାଇରଲ। ରସ ଭୂତମାନଙୁ୍କ ତଡରିଦବା ପାଇଁ ଓ 
ସବୁ ପ୍ରକାେ ରୋଗ ଏବଂ ଅସସୁ୍ଥତା ଭଲ କେରିଦବା ପାଇଁ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ ପ୍ରଦାନ କରଲ।105

ଏହ ିବାେଜଣ ଶଷି୍ୟଙୁ୍କ ଯୀଶୁ ପଠାଇବା ରବରଳ ଏହ ିଆଜ୍ା ରଦରଲ: “ରକୌଣସ ିଅଣଯିହୂଦୀ 
ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବ ନାହିଁ କ ିଶମରିୋଣେ ରକୌଣସ ିନଗେରେ ପ୍ରରବଶ କେବି ନାହିଁ। ବେଂ ତୁରମ୍ ଇସ୍ରାଏଲ 
ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ରସମାରନ ହଜଯିାଇଥିବା ରମଷ ଭଳ।ି ତୁରମ୍ମାରନ ପ୍ରଗ୍ଭେ କେ, 
‘�ଗ୍ଯୋଜ୍ୟ ନକିଟ ରହାଇ ଗଲାଣି।’ ତୁରମ୍ ରୋଗୀକୁ ସସୁ୍ଥ କେ। ମତୃକୁ ପନୁଜ୍ଯୀବତି କେ, କୁଷ୍ଠରୋଗ 
ସସୁ୍ଥ କେ, ଭୂତମାନଙୁ୍କ ତଡଦିଅି। ତୁରମ୍ ବନିାମଲୂ୍ୟରେ ଆଶୀବ୍ଯାଦ ଓ ଶକି୍ ପାଇଛ। ରତଣୁ ଅନ୍ୟକୁ 
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ତାହା ବନିାମଲୂ୍ୟରେ ଦାନ କେ। ତୁରମ୍ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ସାଗେରେ ସନୁା, େୂପା କମିା୍ ତମା୍ ନଅି ନାହିଁ। ଯାତ୍ା 
ରବରଳ ଝୁଲା ନଅି ନାହିଁ। ପିନ୍ଥିିବା ରପାଷାକ ଓ ରଜାତା ଛଡା ଅଧିକା ରପାଷାକ ବା ରଜାତା କ ିବାଡ ି
ନଅି ନାହିଁ। ଜରଣ ରସବକ ରକବଳ ନହିାତ ିଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଯ ରନବା ଉଚତି। 

“ରକୌଣସ ିନଗେ ବା ଗାଁରେ ପ୍ରରବଶ କଲାରବରଳ ରସଠାରେ ରଯାଗ୍ୟ ରଲାକଟକୁି ବାଛ ିବାହାେ 
କେ। ରସହ ିନଗେ ବା ଗାଁ ନ ଛାଡବିା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ରସହ ିସ୍ଥାନରେ େୁହ। ରକୌଣସ ିଘରେ ପ୍ରରବଶ 
କଲାରବରଳ ରସହ ିପେବିାେରେ ରଲାକଙୁ୍କ ‘ତୁମ୍ ପ୍ରତ ିଶାନ୍ ିରହଉ’ ରବାଲି କହ ିଆଶୀବ୍ଯାଦ କେ। 
ଯଦ ିରସ ପେବିାେେ ରଲାରକ ରଯାଗ୍ୟ, ରତରବ ରସ ପେବିାେ ପ୍ରତ ିତୁମ୍େ ଶାନ୍ ିେହବି। ଯଦ ିରସ 
ପେବିାେ ରଲାରକ ଅରଯାଗ୍ୟ ରତରବ ତୁମ୍େ ଶାନ୍ ିତୁମ୍ ନକିଟକୁ ରଫେ ିଆସବି। ଯଦ ିରକହରିହରଲ 
ତୁମ୍େ �ାଗତ କେୁ ନାହାନ୍,ି କମି୍ା ତୁମ୍େ ଉପରଦଶ ଶୁଣୁ ନାହାନ୍,ି ରତରବ ରସ ଘେ ବା ନଗେ 
ଛାଡଦିଅି। ତୁମ୍ ପାଦରେ ଲାଗିଥିବା ଧୂଳ ିମଧ୍ୟ ରସହଠିାରେ ଝାଡଦିଅି। ମୁ ଁତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ରଯଉଁ 
ଦନି ନ୍ୟାୟ ରହବ, ରସ ଦନି ରସହ ିନଗେେ ରଲାକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସରଦାମ ଓ ଗରମାୋ ନଗେେ 
ରଲାକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅରପକ୍ା ଅଧିକ ଖୋପ ରହବ। 

“ସାବଧାନ, ଗଧିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରମଷମାନଙୁ୍କ ଛାଡବିା ଭଳ ିମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ବାହାେକୁ 
ପଠାଉଛ।ି ତୁରମ୍ ସାପ ଭଳ ିଚତୁେ ହୁଅ, କରପାତ ଭଳ ିନେିୀହ ହୁଅ। କନୁି୍ ରଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିସାବଧାନ 
େୁହ। ତୁମ୍କୁ ରସମାରନ ବାନ୍ ିକେି ତାହାଙ୍କେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଗି୍ଭୋଳୟ ହାତରେ ରଦଇରଦରବ ଓ 
ତାହାଙ୍କେ ପ୍ରାର୍ଯନାଗହୃରେ ତୁମ୍କୁ ଛାଟରେ ପିଟରିବ। ତୁରମ୍ ରମାେ ଶଷି୍ୟ ରହାଇଥିବା ରଯାଗୁଁ ତୁମ୍କୁ 
ଶାସକ ଓ ୋଜାଙ୍କ ଆଗକୁ ନଆିଯିବ। ଅଣଯିହୂଦୀ ତରା ରସମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୁରମ୍ ରମା’ ବଷିୟରେ 
ସାକ୍ୀ ରହବ। ରସମାରନ ତୁମ୍କୁ ବାନ୍ ିରନବା ରବରଳ କ’ଣ କହବି ଓ କପିେ ିକହବି, ରସ ବଷିୟରେ 
ଚନି୍ାକେ ିକଛି ିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାେଣ ତୁମ୍କୁ ରସରତରବରଳ କ’ଣ କହବିାକୁ ରହବ ତାହା ଜରଣଇ 
ଦଆିଯିବ। ମରନେଖ, କହବିା ରଲାକ ରକରବ ରହରଲ ତୁରମ୍ ନୁହଁ, ତୁମ୍େ ପେମପିତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ହ ିଁ 
ତୁମ୍ ଭିତେୁ କହରିବ। 

“ଭାଇ ତା’ ନଜି ଭାଇକୁ ବାପା-ମା ନଜି ପିଲାପିଲିଙୁ୍କ ମେଣ ମଖୁକୁ ରଠଲିରଦରବ। ପିଲାମାରନ 
ନଜି ବାପା-ମାଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ ଠିଆ ରହରବ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ମାେି ପକାଇରବ। ରମାେ ଅନୁଗାମୀ 
ରହାଇଥିବା ରଯାଗଁୁ ରଲାରକ ତୁମ୍କୁ ଘଣୃା କେରିବ। କନୁି୍ ରଯଉ ଁରଲାକ ରଶଷ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଦୃଢ ଭାବରେ 
ତଷି୍ଠି େହ ିପାେବି, ରସ ଉଦ୍ାେ ପାଇବ। ରଗାଟଏି ନଗେରେ ରସମାରନ ତୁମ୍କୁ ଯାତନା ରଦରଲ 
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ତୁରମ୍ ଅନ୍ୟ ନଗେକୁ ପଳାଅ। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ ିଇସ୍ରାଏଲେ ସମସ୍ତ ନଗେୀରେ ତୁମ୍େ ଭ୍ରମଣ 
ସେବିା ପବୂ୍ଯେୁ ମନୁଷ୍ୟପତୁ୍ ପୁନବ୍ଯାେ ଆସରିବ। 

“ଶଷି୍ୟ ନଜି ଗୁେୁଠାେୁ ବଡ ନୁରହ,ଁ କ ିରକୌଣସ ିରସବକ ତା’ ମାଲିକଠାେୁ ବଡ ନୁରହ।ଁ ଜରଣ ଶଷି୍ୟ 
ତା’ ଗୁେୁ ଭଳ ିରହବାରେ ଓ ଜରଣ ରସବକ ତା’ ମାଲିକ ଭଳ ିରହବାରେ ସରନ୍ାଷ ଲାଭ କେବିା 
ଦେକାେ। ଘେେ ମଖୁ୍ୟଙୁ୍କ ଯଦ ି‘ବାଆ   ଲ୍ଜବୂିଲ୍’ କହ ିଡକାଯାଏ ରତରବ ଘେେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙୁ୍କ 
ନଶି୍ଚୟ ଅଧିକ ଖୋପ ନାମରେ ଡକାଯିବ।

“ରତଣୁ ରସହ ିରଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୟ କେ ନାହିଁ। ଯାହା ଗୁପ୍ତରେ ଅଛ ିତାହା ଦରିନ ନା ଦରିନ ପ୍ରକାଶ 
ପାଇବ, ଏବଂ ସବୁ ରଗାପନ କରା ଜଣା ପଡବି। ମୁଁ ରଗାପନରେ ତୁମ୍କୁ ଯାହାସବୁ କହୁଛ,ି ତୁରମ୍ 
ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଦବିାରଲାକରେ କୁହ। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଆରସ୍ତ ଆରସ୍ତ ଯାହା କହୁଛ,ି ତୁରମ୍ ଘେ ଛାତ 
ଉପରେ ଚତି୍ାେ କେ ିତାହା କୁହ। 

ରଲାକଙୁ୍କ ଭୟ କେ ନାହିଁ। ରସମାରନ ରକବଳ ତୁମ୍େ ଶେୀେକୁ ମାେ ିପାେରିବ, ମାତ୍ ତୁମ୍େ 
ଆତ୍ମାକୁ ମାେ ିପାେରିବ ନାହିଁ। ତୁରମ୍ ରକବଳ ପେରମ�େଙୁ୍କ ଭୟ କେ, ରସ ରକବଳ ତୁମ୍େ ଶେୀେ 
ଓ ଆତ୍ମା ଉଭୟକୁ ନଷ୍ଟ କେ ିରଦଇ ପାେରିବ। ରସ ଶେୀେ ଓ ଆତ୍ମା ଉଭୟକୁ ନକ୍ଯକୁ ପରଠଇ 
ପାେରିବ। ରଗାଟଏି ପଇସା ମଲୂ୍ୟରେ ଦୁଇଟ ିଘେଚଟଆି ବକିି୍ର ହୁଅନ୍।ି କନୁି୍ ତୁମ୍ ପେମ-ପିତାଙ୍କ 
ବନିା ଅନୁମତରିେ ରସଥିେୁ ରଗାଟଏି ରହରଲ ମଧ୍ୟ ତରଳ ପଡବି ନାହିଁ। ତୁମ୍ ମଣୁ୍ରେ ରକରତାଟ ିବାଳ 
ଅଛ,ି ରସ କରା ମଧ୍ୟ ପେରମ�େ ଜାଣନ୍।ି ରତଣୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁରମ୍ ଅରନକ ଘେଚଟଆିଙ୍କ 
ଅରପକ୍ା ଅଧିକ ମଲୂ୍ବାନ। 

ଯଦ ିରକହ ିରଲାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଠଆି ରହାଇ କୁରହ ରଯ, ରସ ରମାରତ ବ�ିାସ କରେ 
ରତରବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ �ଗ୍ଯରେ େହୁଥିବା ରମାେ ପେମପିତାଙ୍କ ଆଗରେ କହବି ିରଯ ରସ ରମାେ ନଜି 
ରଲାକ। କନୁି୍ ରଯଉଁ ରଲାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଠଆି ରହାଇ କୁରହ ରଯ ରସ ରମାରତ ବ�ିାସ କରେ 
ନାହିଁ, ରତରବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ �ଗ୍ଯରେ େହୁଥିବା ରମାେ ପେମପିତାଙ୍କ ଆଗରେ କହବି ିରଯ ରସ ରଲାକ 
ରମା’ ନଜି ରଲାକ ନୁରହଁ।” 

ତୁରମ୍ ଭାବ ନାହିଁ ରଯ ମୁଁ ପଥୃିବୀରେ ଶାନ୍ ିଆଣିବା ପାଇଁ ଆସଛି।ି କନୁି୍ ଖଡ଼୍ ଗ ଆଣିବା ପାଇଁ 
ଆସଛି।ି ଏପେ ିଘଟଣା ଘରଟଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସଛି:ି
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‘ପୁଅ ତା’ ବାପା ବେୁିଦ୍ରେ, ଝଅି ତା’ ମା ବେୁିଦ୍ରେ ଓ ରବାହୂ ତା ଶାଶୁ ବେୁିଦ୍ରେ ଠଆି 

ରହବ। 
ନଜି ଘେେ ରଲାରକ ହିଁ ନଜି ରଲାକଙ୍କ ଶତରୁ ରହରବ।’ 

“ରଯଉ ଁରଲାକ ରମା’ ଅରପକ୍ା ତା’ ବାପା-ମାଙୁ୍କ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, ରତରବ ରସ ରମାେ ଅନୁଗାମୀ 
ରହବାେ ରଯାଗ୍ୟ ନୁରହଁ। ରଯଉଁ ରଲାକ ରମା’ ଅରପକ୍ା ତା ପୁଅ ଓ ଝଅିଙୁ୍କ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, ରସ 
ରମାେ ଅନୁଗାମୀ ରହବାେ ରଯାଗ୍ୟ ନୁରହଁ। ରଯଉଁ ରଲାକ ତାକୁ ଦଆିଯାଇଥିବା ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟେୂପକ 
କରୁଶ ରବାହ ିରମାେ ଅନୁସେଣ କରେ ନାହିଁ, ରସ ରମାରତ ପାଇବାକୁ ରଯାଗ୍ୟ ନୁରହଁ। ରଯଉଁ ରଲାକ 
ରମା’ ଅରପକ୍ା ତା’ ନଜି ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ରସ ବାସ୍ତବଜୀବନ ହୋଇବସବି। କନୁି୍ ରଯଉଁ 
ରଲାକ ରମା’ ସକାରଶ ଜୀବନ ହୋଏ, ରସ ବାସ୍ତବଜୀବନ ପାଇ ପାେବି। 

ରଯଉଁ ରଲାକ ତୁମ୍କୁ �ୀକାେ କରେ, ରସ ରମାରତ ମଧ୍ୟ �ୀକାେ କରେ, ରଯଉଁ ରଲାକ ରମାରତ 
�ୀକାେ କରେ, ରସ ରମାରତ ପଠାଇଥିବା ପେରମ�େଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ �ୀକାେ କରେ। ରଯଉଁ ରଲାକ 
ପେରମ�େଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାଙୁ୍କ ରଭଟ ିତାହାଙୁ୍କ �ାଗତ କରେ, ରତରବ ରସ ଭବଷି୍ୟ      ଦ୍ ବକ୍ାେ 
ପୁେସ୍ାେ ପାଇବ। ରଯଉଁ ରଲାକ ଜରଣ ଧାମ୍ଣିକ ରଲାକକୁ ଧାମ୍ଣିକ ରଲାକ େୂରପ �ୀକାେ କରେ 
ରତରବ ରସ ଧାମ୍ଣିକ ରଲାକେ ପୁେସ୍ାେ ପାଇବ। ଯଦ ିରକହ ିରଲାକ ରମାେ ଏହ ିରଛାଟ ଓ ସେଳ 
ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ କାହାେକୁି ରମାେ ଶଷି୍ୟ ରବାଲି କହ ିସାହାଯ୍ୟ କରେ, ରତରବ ରସ ନଶି୍ଚୟ ତା’େ 
ପେୁସ୍ାେ ପାଇବ। ରସ ଯଦ ିରମା’ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ କାହାକୁ ରକବଳ ଗିନାଏ ରଣ୍ା ପାଣି ରଦଇରାଏ, 
ତରାପି ରସ ତା’େ ପୁେସ୍ାେ ପାଇବ।”106

ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କେ ବାେଜଣ ଯାକ ଶଷି୍ୟଙୁ୍କ ନରିଦେ୍ଯଶ ରଦଇ ସାେିବା ପରେ ରସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ ି
ଗ୍ଭଲିଗରଲ। ରସ ଗାଲିଲୀ ପ୍ରରଦଶେ ସହେମାନଙ୍କରେ ତାହାଙ୍କେ ଉପରଦଶ ଓ ବାର୍୍ଯା ପ୍ରଗ୍ଭେ କେବିା 
ନମିରନ୍ ଗରଲ।107

ରପ୍ରେତିମାରନ ବାହାେଗିରଲ। ରସମାରନ ସମରସ୍ତ ନଗେ ରଦଇ ଯାତ୍ା କରଲ। ରସମାରନ 
ସୁସମାଗ୍ଭେ ଶୁଣାଇରଲ ଓ ସବୁ ଜାଗାରେ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରଲ।108 ରସମାରନ ରଘାଷଣା 
କରଲ ରଯ, ରଲାକମାରନ ଅନୁତାପ କେନୁ୍। ହୃଦୟ ପେବିର୍୍ଯନ କେନୁ୍। ରସମାରନ ରଲାକଙ୍କ ରଦହେୁ 
ଅରନକ ଭୂତଙୁ୍କ ତଡରିଦରଲ। ରସମାରନ ଅରନକ ରୋଗୀଙୁ୍କ ରତୈଳ ଲଗାଇ ସସୁ୍ଥ କେରିଦରଲ।109
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4.3 ବାପି୍ଜକ ରଯାହନଙ୍କ ହତ୍ୟାର କାରଣ
ୋଜା ରହରୋଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟରେ ଶୁଣିରଲ। କାେଣ ବର୍୍ଯମାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଖ୍ୟାତ ିଗ୍ଭେଆିରଡ ବ୍ୟାପି 
ଯାଇଥିଲା। ରକରତକ ରଲାକ କହୁଥିରଲ, “ଯୀଶୁ ରହଉଛନ୍ ିବାପି୍ତଜକ ରଯାହନ। ରସ ମତୁୃ୍ୟେୁ 
ପୁନେୁ ତ୍ଥିତ ରହାଇଛନ୍।ି ରସଥି ରଯାଗଁୁ ରସ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟକାଯ୍ଯ୍ୟ କେ ିପାେୁଛନ୍।ି”

ଅନ୍ୟମାରନ କହୁଥିରଲ, “ରସ ରହଉଛନ୍ ିଏଲିୟ।” 
ଆଉ ରକରତକ କହୁଥିରଲ, “ଯୀଶୁ ରହଉଛନ୍ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା, ପ୍ରାଚୀନ କାଳେ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାଙ୍କ 

ଭଳ ିରସ ମଧ୍ୟ ଜରଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା।” 
ରହରୋଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟରେ ଏସବୁ ଶୁଣିରଲ। ରସ କହରିଲ, “ମୁଁ ରଯାହନଙ୍କ ମଣୁ୍ କାଟ କେ ି

ହତ୍ୟା କେଛି।ି ବର୍୍ଯମାନ ରଯାହନ ମତୁୃ୍ୟେୁ ପୁଣି ବଞ୍ଚ ିଉଠଛିନ୍।ି” 
ନରିଜ ରହରୋଦ ରଯାହନଙୁ୍କ ବନ୍ୀ କେିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ରସୈନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଆରଦଶ 

ରଦଇଥିରଲ। ରଯାହନଙୁ୍କ କାୋଗାେରେ େଖାଯାଇଥିଲା। ରହରୋଦ ତାହାଙ୍କ ସ୍ତୀ 
ରହରୋଦଆିଙୁ୍କ ଖସୁୀ କେବିା ପାଇଁ ଏହା କେଥିିରଲ। ପ୍ରରରମ ରହରୋଦଆି ରହରୋଦଙ୍କ ଭାଇ 
ଫିଲି ପ୍ପଙ୍କ ସ୍ତୀ ଥିରଲ। ପରେ ରହରୋଦ ତାହାଙୁ୍କ ବବିାହ କେଥିିରଲ। ରଯାହନ ରହରୋଦଙୁ୍କ 
କହଥିିରଲ, “ତୁମ୍ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତୀଙୁ୍କ ବବିାହ କେବିା ଠକି୍ ନୁରହଁ।” ରତଣୁ ରହରୋଦଆି ରଯାହନଙୁ୍କ 
ଶତରୁ ଭାବରେ ରଦଖୁଥିରଲ। ରସ ରଯାହନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିରଲ। କନୁି୍ ରସ ଏଥିପାଇଁ 
ରହରୋଦଙୁ୍କ ପ୍ରବର୍୍ଯାଇବାରେ ଅସଫଳ ରହାଇଥିରଲ। ରହରୋଦ ରଯାହନଙୁ୍କ ମାେବିାକୁ ଭୟ 
କେୁଥିରଲ। ରସ ଜାଣି ଥିରଲ ରଯ ସମସ୍ତ ରଲାକ ରଯାହନଙୁ୍କ ଜରଣ ଭଲ ଓ ପବତି୍ ରଲାକ 
ଭାବୁଥିରଲ। ରତଣୁ ରହରୋଦ ରଯାହନଙୁ୍କ େକ୍ା କେୁଥିରଲ। ରଯାହନଙ୍କ ଉପରଦଶ ଶୁଣିବାକୁ 
ରହରୋଦ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିରଲ। ତରାପି ରଯାହନଙ୍କ ଉପରଦଶ ରହରୋଦଙୁ୍କ ସବୁରବରଳ 
ବଚିଳତି କେୁଥିଲା। 

କଛି ିଦନି ପରେ ରହରୋଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦନିରେ ରଯାହନଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ରହରୋଦଆିକୁ 
ରଗାଟଏି ସରୁଯାଗ ମିଳଗିଲା। ତାହାଙ୍କେ ଉର୍ ଅଧିକାେୀ, ରସନାପତଗିଣ ଏବଂ ଗାଲିଲୀେ ବଶିଷି୍ଟ 
ବ୍ୟକି୍ମାନଙୁ୍କ ରହରୋଦ ୋତ୍ ିସମୟରେ ରଭାଜ ିରଦଉରା’ନ୍।ି ରହରୋଦଆିଙ୍କ ଝଅି ଭିତେକୁ ଆସ ି
ନାଚଲିା। ତା’ ନାଚରେ ଅତଥିିଗଣ ଓ ନରିଜ ରହରୋଦ ବହୁତ ଖସୁୀ ରହରଲ। 

ରହରୋଦ ଝଅିକୁ କହରିଲ, “ରତାେ ଯାହା ଦେକାେ ରମାରତ ମାଗ। ମୁଁ ରତାରତ ତାହା ରଦବ।ି” 
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ରହରୋଦ ଶପର ପୂବ୍ଯକ ମଧ୍ୟ କହରିଲ, “ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ରତାରତ ତାହା ରଦବ।ି ଏପେକି ିମୁଁ 
ରମା’ ୋଜ୍ୟେ ଅଧା ଭାଗ ରତାରତ ରଦଇପାରେ।” 

ଝଅିଟ ିତା’ ମା ପାଖକୁ ଯାଇ ପଗ୍ଭେଲିା, “ୋଜା ରହରୋଦଙୁ୍କ ମୁଁ କ’ଣ ମାଗିବ?ି” 
ତା’ ମା କହରିଲ, “ବାପି୍ତଜକ ରଯାହନଙ୍କ ମଣୁ୍ ମାଗ।” 
ଝଅିଟ ିଅତ ିଶୀଘ୍ର ୋଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗ୍ଭଲିଗଲା। ରସ ୋଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “ରମାରତ ବାପି୍ତଜକ 

ରଯାହନଙ୍କ ମଣୁ୍ ରଗାଟଏି ରାଳରିେ େଖି ବର୍୍ଯମାନ ଦଅି।” 
ୋଜା ରହରୋଦ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରଲ। କନୁି୍ ରସ ଝଅିେ ଇଚ୍ା ଅନୁସାରେ ଦାନ ରଦବାକୁ ଶପର 

କେ ିସାେଥିିରଲ। ରସଠାରେ ରହରୋଦଙ୍କ ସହତି ଖାଉଥିବା ଅତଥିିମାରନ ମଧ୍ୟ ରହରୋଦଙ୍କ ଶପର 
ବଷିୟରେ ଶୁଣି ସାେଥିିରଲ। ରତଣୁ ଝଅି ଯାହା ମାଗିଥିଲା, ତାହା ରଦବା ପାଇଁ ରହରୋଦ ମନା 
କେବିାକୁ ଇଚ୍ା କରଲ ନାହିଁ। ଏଣୁ ୋଜା ରଯାହନଙ୍କ ମଣୁ୍ ରନଇ ଆସବିାକୁ ଆଜ୍ା ରଦଇ ତୁେନ୍ 
ଜରଣ ରସୈନ୍ୟକୁ ପଠାଇରଲ। ରସ ଯାଇ କାୋଗାେରେ ରଯାହନଙ୍କ ମଣୁ୍ କାଟରିଦଲା। ରଯାହନଙ୍କ 
ରସହ ିମଣୁ୍ ରସ ରଗାଟଏି ରାଳରିେ ଆଣି ଝଅିକୁ ତାହା ରଦଲା। ରସ ଝଅି ରସହ ିମଣୁ୍ ରନଇ ତା’ 
ମାକୁ ରଦଲା। ଏହସିବୁ ଘଟଣା ରଯାହନଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ଶୁଣିରଲ। ରସମାରନ ଆସ ିରଯାହନଙ୍କ ମତୃ 
ଶେୀେକୁ ରନଇ କବେ ରଦରଲ।110

4.4 ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଉ� ରଲାକଙ୍କ ରଭାଜନ
ରଯଉଁ ରପ୍ରେିତମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁ ପଠାଇଥିରଲ, ରସମାରନ ରଫେି ଆସିରଲ। ରସମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ 
ଗ୍ଭେପିରଟ ଏକାଠ ିରହାଇ ରସମାରନ ଯାହାସବୁ କେଥିିରଲ ଓ ରଲାକଙୁ୍କ ଯାହାସବୁ ଶକି୍ା ରଦଇଥିରଲ, 
ରସ ସବୁ ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ। ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ବହୁତ ଗହଳ ିସ୍ଥାନରେ ଥିରଲ। ରସଠାରେ 
ବହୁତ ରଲାକ ଥିରଲ। ରତଣୁ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ରସଠାରେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଟକିଏି ସମୟ 
ପାଉ ନ ଥିରଲ। ଯୀଶୁ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ରମା’ ସହତି ରଗାଟଏି ନଜି୍ଯନ ସ୍ଥାନକୁ 
ଗ୍ଭଲ ଓ ରସଠାରେ ଆରମ୍ ଟରିକ ବରିୋମ ରନବା।”

ରତଣୁ ରସମାରନ ରଗାଟଏି ଡଗୋରେ ବସ ିରଗାଟଏି ନଜି୍ଯନ ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ଭଲିଗରଲ। କନୁି୍ ବହୁତ 
ରଲାକ ରସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ଭଲି ଯାଉଥିବାେ ରଦଖିରଲ ଓ ଚହି୍ ିମଧ୍ୟ ପାେରିଲ। ରତଣୁ ସମସ୍ତ ନଗେେୁ 
ରଲାରକ ସ୍ଥଳପର ରଦଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚ ିଗରଲ। ଯୀଶୁ ପହଞ୍ଚବିା ପୂବ୍ଯେୁ, 
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ରସମାରନ ରସଠାରେ ପହଞ୍ଚଗିରଲ। ଯୀଶୁ ରଯରତରବରଳ ରସଠାରେ ପହଞ୍ଚରିଲ, ରସ ରଦଖିରଲ 
ରଯ ବହୁତ ରଲାକ ଅରପକ୍ା କେଛିନ୍।ି ଯୀଶୁ ରସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରଲ। କାେଣ 
ରସମାରନ ରମଷପାଳକ ବହିୀନ ଅେକି୍ତ ରମଷପଲ ଭଳ ିଥିରଲ। ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ ଅରନକ 
ଉପରଦଶ ରଦରଲ। 

ରସରତରବରଳ ଦନି ଗଡ ିଯାଇଥିଲା। ରତଣୁ ଶଷି୍ୟମାରନ ଯୀଶଙୁ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିକହରିଲ, “ଏହା 
ରଗାଟଏି ଜନଶନୂ୍ୟ ଜାଗା। ଦନି ଗଡଗିଲାଣି। ରତଣୁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଖ ପାଖ ପଲେୀ ଓ ଗାଗୁଁଡକୁି 
ପଠାଅ। ତା’ରହରଲ ରସଠାକୁ ଯାଇ ରସମାରନ ତାହାଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇ ଁକଛି ିଖାଦ୍ୟ କଣିି ଆଣି ପାେରିବ।” 

କନୁି୍ ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ରସମାନଙୁ୍କ ଖାଇବାକୁ ଦଅି।” 
ଶଷି୍ୟମାରନ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ଆରମ୍ କ’ଣ ଯାଇ ରୋଟୀ କଣିି ଆଣି ରସମାନଙୁ୍କ ଖାଇବାକୁ ରଦବୁ? 

ରୋଟୀ କଣିିବାକୁ ରସତକି ିଅର୍ଯ ରଯାଗାଡ କେବିାକୁ ରହରଲ ଆମ୍ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ମାରସ କାଳ କାମ 
କେବିାକୁ ରହବ।”111

ଶରିମାନ ପିତେଙ୍କେ ଭାଇ ଆନ୍ଦ୍ରୟି କହରିଲ, “ଏଠାରେ ଜରଣ ବାଳକ ଅଛ।ି ତା’ପାଖରେ ପାରଞ୍ଚାଟ ି
ରୋଟୀ ଓ ଦୁଇଟ ିରଛାଟ ମାଛ ଅଛ।ି କନୁି୍ ଏରତ ରଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଯରରଷ୍ଟ ରହବ ନାହିଁ।” 

ଯୀଶ ୁକହରିଲ, “ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବସବିାକୁ କୁହ।” ରସଠାରେ ପ୍ରଚୁେ ଘାସ ଥିଲା। ରସଠାରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ 
ହଜାେ ପୁେୁଷ ବସଥିିରଲ। ଯୀଶୁ ରୋଟୀ ରନଇ ପେରମ�େଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ରଦରଲ ଓ ବସଥିିବା 
ରଲାକମାନଙୁ୍କ ତାହା ବାଣ୍ରିଲ। ରସ ମାଛକୁ ମଧ୍ୟ ରସହପିେ ିବାଣ୍ରିଲ। ରସ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ମନଇଚ୍ା 
ଖାଇବାକୁ ରଦରଲ।

ସବୁ ରଲାକମାରନ ଯରରଷ୍ଟ ପେମିାଣରେ ଖାଇରଲ। ରସମାରନ ଖାଇ ସାେବିା ପରେ ଯୀଶୁ 
ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ବଳକା ମାଛ ଓ ରୋଟୀ ଏକାଠ ିକେ, କଛି ିନଷ୍ଟ କେ ନାହିଁ।” ରତଣୁ ଶଷି୍ୟମାରନ 
ବଳକା ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏକାଠ ିକରଲ। ରଲାକମାରନ ରକବଳ ମାତ୍ ପାରଞ୍ଚାଟ ିରୋଟୀେୁ ଖାଇବା ଆେମ୍ 
କେଥିିରଲ କନୁି୍ ଏରବ ଶଷି୍ୟମାରନ ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ବାେଟ ିରଟାକାଇରେ ଭର୍୍ଣି କରଲ।

ରଲାକମାରନ ଯୀଶଙୁ୍କେ ଏହ ିଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟକାଯ୍ଯ୍ୟ ରଦଖି କହରିଲ, “ରସ ନଶି୍ଚୟ ଜରଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା, 
ଯିଏ କ ିଏହ ିଜଗତକୁ ଆସଛିନ୍।ି” 

ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିରଲ ରଯ, ରଲାକମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ଧେରିନଇ ରସମାନଙ୍କ ୋଜା କେିବା ପାଇଁ 
ରଯାଜନା କରଲ।112
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ତା’ପରେ ଯୀଶ ୁଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଡଗୋ ଭିତେକୁ ଯିବାକୁ କହରିଲ। ଯୀଶ ୁଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ହ୍ଦେ ଅପେ 

ପା�ରେ ଥିବା ରବ ଥ୍ସାଇଦାକୁ ଆଗୁଆ ଯିବାକୁ କହରିଲ ଓ ରସ ନରିଜ ପରେ ଯିରବ ରବାଲି କହରିଲ। 
ରସଠାରେ ଥିବା ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଘେକୁ ରଫେଯିିବା ପାଇଁ କହ ିରସ େହରିଲ।113 ତା’ପରେ ଜମା 
ରହାଇଥିବା ରଲାକମାନଙୁ୍କ ବଦିାୟ କେ ିରସ ପ୍ରାର୍ଯନା କେବିାକୁ ଏକାକୀ ପାହାଡ ଉପେକୁ ଗରଲ।114

4.5 ଜଳ ଉପରର ଯୀଶୁଙ୍କ ପଦରମନ
ସନ୍୍ୟା ରହାଇ ସାେଥିିଲା, ଯୀଶୁ ରସଠାରେ ଏକୁଟଆି ଥିରଲ। ରସରତରବଳକୁ ହ୍ଦ ଭିତରେ ଡଗୋ 
ଅରନକ ଦୂେକୁ ଗ୍ଭଲିଯାଇଥିଲା। ରଢଉରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଡଗୋଟ ିଟଳମଳ ରହଉଥିଲା। ଖୁବ୍ 
ରଜା ର୍ ରେ ପ୍ରତକୂିଳ ପବନ ବହୁଥିଲା।

ଯୀଶୁ ହ୍ଦ ଉପରେ ଗ୍ଭଲିକେ ିୋତ୍େି ଚତୁର୍ଯ ପ୍ରହେରେ ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚରିଲ। 
ଶଷି୍ୟମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ହ୍ଦ ଉପରେ ଗ୍ଭଲିକେ ିଆସୁ ଥିବାେ ରଦଖି ଭୟଭୀତ ରହରଲ। ରସମାରନ 
କୁହାକୁହ ିରହରଲ, “ଏତ ରଗାଟଏି ଭୂତ।” ରସମାରନ ଭୟରେ ଚତି୍ାେ କରଲ। 

ସରଗେ ସରଗେ ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ସାହସ ଧେ! ମୁଁ ପୋ ଆସଛି!ି ଭୟ କେ ନାହିଁ।” 
ପିତେ କହରିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ଏହା ଯଦ ିତୁରମ୍, ରତରବ ରମାରତ ପାଣି ଉପରେ ଗ୍ଭଲି ତୁମ୍ ନକିଟକୁ 

ଯିବାକୁ ଆରଦଶ ଦଅି।” 
ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ଗ୍ଭଲି ଆସ।” 
ପିତେ ଡଗୋେୁ ବାହାେକୁ ଆସରିଲ, ରସ ପାଣି ଉପରେ ଗ୍ଭଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଗରଲ। ପିତେ 

ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡକୁ ପାଣି ଉପରେ ଗ୍ଭଲିକେ ିଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରଜା ର୍ ରେ ପବନ ବହୁଥିଲା, ରଢଉ 
ଉଠୁଥିଲା। ଏହା ରଦଖି ପିତେ ଭୟ କରଲ। ରସ ବୁଡ ିଯିବାକୁ ଲାଗିରଲ। ରସ ପାଟ ିକେ ିଡାକରିଲ, 

“ପ୍ରଭୁ, ରମାରତ େକ୍ା କେ।” 
ଯୀଶୁ ସରଗେ ସରଗେ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ ିତାହାଙୁ୍କ ଧେ ିପକାଇରଲ। ରସ ପିତେଙୁ୍କ କହରିଲ, 

“ତୁମ୍େ ବ�ିାସ ଅଳ୍ପ। ତୁରମ୍ କାହିଁକ ିସରନ୍ହ କଲ?” 
ଯୀଶୁ ଓ ପିତେ ଡଗୋ ଉପେକୁ ଆସଯିିବା ପରେ ପବନ ବନ୍ ରହାଇଗଲା। ରଯଉଁମାରନ ଡଗୋ 

ଉପରେ ଥିରଲ, ରସମାରନ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରଲ ଓ କହରିଲ, “ପ୍ରକୃତରେ ତୁରମ୍ ପେରମ�େଙ୍କ 
ପତୁ୍।”115
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4.6 ରରାରୀମାନଙୁ୍କ ସସୁ୍ତା ପ୍ରଦାନ
ରସହଦିନି ପ୍ରଭାତରେ, ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ହ୍ଦପାେ ିରହାଇ ଗିରନ୍ନସେତ୍ରେ ପହଞ୍ଚରିଲ। 
ରସମାରନ ଡଗୋଟ ିରସଠାରେ ବାନ୍ ିରଦରଲ। ଡଗୋେୁ ଓରଲେଇ ବାହାେକୁ ଆସବିା ପରେ ରଲାକମାରନ 
ଯୀଶଙୁୁ୍କ ରଦଖି ଚହି୍ ିପାେରିଲ। ତା’ପରେ ରସମାରନ ଯୀଶୁ ଆସଥିିବା ଖବେ ରଲାକଙୁ୍କ ରଦବା ପାଇଁ 
ରସ ଅଞ୍ଚଳେ ପ୍ରରତ୍ୟକ ସ୍ଥାନକୁ ରଦୌଡଗିରଲ। ଯୀଶୁ ରଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗରଲ, ରସଠାରେ ଖବେ 
ବ୍ୟାପିଗଲା ଓ ରସଠାକୁ ରଲାକମାରନ ରୋଗୀମାନଙୁ୍କ ଖଟଆିରେ ରନଇ ଆସରିଲ। ଯୀଶୁ ରସ 
ଅଞ୍ଚଳେ ନଗେ, ଗାଁ ଓ ପେୁପଲେୀ ରଯଉଁଆରଡ ଗରଲ, ରଲାରକ ରୋଗୀମାନଙୁ୍କ ରସଠାକାେ ହାଟ 
ବଜାେରେ ରରାଇ ରଦଇ ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁରୋଧ କେୁଥିରଲ, ରଯ ରସ ତାହାଙ୍କ ପିନ୍ା ଲୁଗାେୁ ଟକିଏି 
ରସମାନଙୁ୍କ ଛୁଇ ଁରଦବାକୁ ସରୁଯାଗ ଦଅିନୁ୍। ରଯଉମଁାରନ ତାହାଙୁ୍କ ଛୁଇ ଁପାେରିଲ, ରସମାରନ ସମରସ୍ତ 
ସସୁ୍ଥ ରହାଇଗରଲ।116

4.7 ଯୀଶୁ, ଜୀବନ ଦାୟକ ଆହାର
ହ୍ଦେ ଆେ ପରଟ ରକରତକ ରଲାକ େହଗିରଲ। ଯୀଶ ୁତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ଡଗୋରେ ଯାଇ 
ନାହାନ୍,ି ଏହ ିବଷିୟ ରସହ ିରଲାକମାରନ ଜାଣି ନ ଥିରଲ। ରସମାରନ ଜାଣିଥିରଲ ରଯ, ଶଷି୍ୟମାରନ 
ଯୀଶଙୁୁ୍କ ଏକାକୀ ଛାଡ ିରଦଇ ଡଗୋରେ ଗ୍ଭଲିଗରଲ। ରସମାରନ ଜାଣିଥିରଲ ରଯ, ରସଠାରେ ରକବଳ 
ରସହ ିରଗାଟଏି ମାତ୍ ଡଗୋ ଥିଲା। କନୁି୍ ରସରତରବରଳ ତବିେିଆିେୁ ରକରତକ ଡଗୋ ଆସଲିା। 
ରଲାକମାରନ ରଯଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂବ୍ଯଦନି ଖାଇଥିରଲ ରସଠାରେ ଡଗୋ ଗୁଡକି ଆସ ିେହଲିା। ରସହ ି
ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରଦବା ପରେ ରସମାରନ ରୋଟୀ ଖାଇଥିରଲ। ରଲାକମାରନ 
ରସଠାରେ ଯୀଶ ୁଓ ତାହାଙ୍କେ ଶଷି୍ୟମାରନ ନ ଥିବା ରଦଖିରଲ। ରତଣୁ ରଲାକମାରନ ଡଗୋ ଗୁଡକିରେ 
ଯାତ୍ା କେ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ରଖାଜବିା ପାଇଁ କଫନ୍ଯାହୂମକୁ ଗରଲ।

ରଲାକମାରନ ହ୍ଦେ ଆେପରଟ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପାଇରଲ। ରସମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ଗୁେୁ, 
ଆପଣ ଏଠାକୁ ରକରତରବରଳ ଆସରିଲ?” 

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ରମାରତ କାହଁକ ିରଖାଜୁଛ? ମୁଁ କେଥିିବା ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟକାଯ୍ଯ୍ୟ 
ଗୁଡକି ରମାେ ଶକି୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କେୁଥିବାେୁ ତୁରମ୍ ରମାରତ ରଖାଜୁଛ କ?ି ତା’ ନୁରହ।ଁ ମୁ ଁତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ 
କହୁଛ,ି ରୋଟୀ ଖାଇ ସନୁ୍ଷ୍ଟ ରହାଇଥିବାେୁ ତୁରମ୍ମାରନ ରମାରତ ରଖାଜୁଛ। ପଥୃିବୀେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଯ 
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ନଷ୍ଟ ରହାଇଯାଏ। ରତଣୁ ତୁରମ୍ ରସହଭିଳ ିଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ପାଇ ଁକାଯ୍ଯ୍ୟ କେ ନାହିଁ, ବେଂ ତୁରମ୍ମାରନ 
ଏଭଳ ିକାଯ୍ଯ୍ୟ କେ ଯାହା ଭଲ ରହାଇ େହଥିିବ ଓ ତୁମ୍କୁ ସବୁ ଦନି ପାଇ ଁଜୀବନ ରଦବ। ମନୁଷ୍ୟପତୁ୍ 
ରସହପିେ ିଖାଦ୍ୟ ତୁମ୍କୁ ରଦରବ। ପେରମ�େ ରଦଖାଇଛନ୍ ିରଯ, ରସ ମନୁଷ୍ୟପତୁ୍ଙ୍କ ସହତି ଅଛନ୍।ି” 

ରଲାକମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ଆରମ୍ କ’ଣ କ’ଣ କେବିା ଉଚତି ରବାଲି ପେରମ�େ 
ଗ୍ଭହାନ୍?ି” 

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ପେରମ�େ ଗ୍ଭହାନ୍,ି ରଯ ରସ ଯାହାଙୁ୍କ ପଠାଇଛନ୍,ି ତାହାଙ୍କଠାରେ 
ତୁରମ୍ମାରନ ବ�ିାସ କେ।” 

ରତଣୁ ରଲାକମାରନ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁମ୍କୁ ରଯ ପେରମ�େ ପଠାଇଛନ୍,ି ଏ କରା ତୁରମ୍ ରକଉଁ 
ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟକାଯ୍ଯ୍ୟ �ାୋ ପ୍ରମାଣ କେ ିରଦଖାଇବ? ତୁରମ୍ ଯଦ ିରକୌଣସ ିଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟ ଆମ୍କୁ କେ ି
ରଦଖାଇବ, ରତରବ ଆରମ୍ ତୁମ୍କୁ ବ�ିାସ କେବୁି। ତୁରମ୍ କ’ଣ କେବି? ଆମ୍େ ପିତୃପେୁୁଷମାରନ 
ମେୁଭୂମିରେ ମାନ୍ନା ଖାଇଥିରଲ, ତାହା ପେରମ�େ ରସମାନଙୁ୍କ ରଦଇଥିରଲ। ଧମ୍ଯଶାସ୍ତରେ ରଲଖା 
ଅଛ:ି ‘ପେରମ�େ ରସମାନଙୁ୍କ �ଗ୍ଯେୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ରଦଇଥିରଲ।’” 

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି �ଗ୍ଯେ ଖାଦ୍ୟ ତୁମ୍ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ରଦଇଥିବା 
ରଲାକ ରମାଶା ନୁହନ୍।ି ରମାେ ପେମପିତା ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ �ଗ୍ଯେ ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦଅିନ୍।ି 
ପେରମ�େଙ୍କେ ଖାଦ୍ୟ କ’ଣ? ପେରମ�େଙ୍କେ ଖାଦ୍ୟ ରହଉଛ ିଜରଣ ବ୍ୟକି୍ ଯିଏ ଜଗତକୁ ଜୀବନ 
ରଦବା ପାଇଁ �ଗ୍ଯେୁ ଓଲୋଇଛନ୍।ି” 

ରଲାକମାରନ କହରିଲ, “ମହାଶୟ, ଆମ୍କୁ ସବୁରବରଳ ଏହ ିଖାଦ୍ୟ ଖାଇବକୁ ଦଅିନୁ୍।” 
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ମୁଁ ରସହ ିଜୀବନଦାୟକ ଖାଦ୍ୟ। ରମା’ ନକିଟକୁ ରଯ ରକହ ିଆରସ 

ରସ କଦାପି ରଭାକଲିା େହବି ନାହିଁ। ରମାରତ ଯିଏ ବ�ିାସ କରେ, ରସ ରକରବ ତୃଷତି ରହବ ନାହିଁ। 
ମାତ୍ ମୁ ଁତୁମ୍କୁ ପବୂ୍ଯେୁ କହଛି ିରଯ, ତୁରମ୍ ରମାରତ ରଦଖିଅଛ, କନୁି୍ ତୁରମ୍ ତରାପି ବ�ିାସ କେୁ ନାହ।ଁ 
ରମାେ ପେମପିତା ରମାରତ ରମା’ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ରଦଇଛନ୍।ି ରସମାରନ ପ୍ରରତ୍ୟକ ରମା’ ପାଖକୁ 
ଆସରିବ। ମୁଁ ସବ୍ଯଦା ରମା’ ପାଖକୁ ଆସଥୁିବା ପ୍ରରତ୍ୟକଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେବି।ି ମୁଁ ପେରମ�େଙ୍କେ ଇଚ୍ା 
ଅନୁଯାୟୀ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେବିା ପାଇ ଁ�ଗ୍ଯେୁ ଆସଅିଛ।ି ମୁ ଁନଜି ଇଚ୍ା ଅନୁଯାୟୀ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେବିା ପାଇ ଁଆସ ି
ନାହିଁ। ପେରମ�େ ରଯଉଁମାନଙୁ୍କ ରମାରତ ରଦଇଛନ୍,ି ମୁଁ ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଜଣକୁ ରହରଲ କଦାପି 
ହୋଇବ ିନାହିଁ। ମୁ ଁରସମାନଙୁ୍କ ରଶଷ ଦନିରେ ନଶି୍ଚୟ ଉତ୍ରାପନ କେବି।ି ଯିଏ ରମାରତ ପଠାଇଛନ୍ ି
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ରସ ଗ୍ଭହାନ୍ ିମୁଁ ରସହ ିକାଯ୍ଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଲାକ ଯିଏ ପୁତ୍ଙୁ୍କ ରଦରଖ ଏବଂ ତାହାଙ୍କଠାରେ 
ବ�ିାସ କରେ, ରସ ଅନନ୍ ଜୀବନ ଲାଭ କରେ। ମୁ ଁରସ ରଲାକକୁ ରଶଷ ଦନିରେ ଉତ୍ରାପନ କେବି।ି 
ଏହା ପେମପିତାଙ୍କେ ଇଚ୍ା।” 

“ମୁଁ �ଗ୍ଯେୁ ଓଲୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ,” ରବାଲି ଯୀଶୁ କହବିାେୁ ଯିହୂଦୀମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ 
ଅଭିରଯାଗ ପ୍ରଗ୍ଭେ କରଲ। ଯିହୂଦୀମାରନ କହରିଲ, “ଏ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍।ି ଆରମ୍ ତାହାଙ୍କ ପିତାମାତାଙୁ୍କ 
ଜାଣିଛୁ। ଯୀଶୁ ରକବଳ ରଯାରଷଫଙ୍କେ ପୁତ୍। ‘ରସ କପିେ ି�ଗ୍ଯେୁ ଓଲୋଇଛ ିରବାଲି କହୁଛ?ି’” 

କିନୁ୍ ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ଅଭିରଯାଗ କେିବା ବନ୍କେ। ପେମପିତା ରମାରତ 
ପଠାଇଛନ୍।ି ରସ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ରମା’ ନକିଟକୁ ଆଣନ୍।ି ମୁଁ ରସହ ିରଲାକମାନଙୁ୍କ ରଶଷଦନିରେ 
ଉତ୍ରାପନ କେବି।ି ଯଦ ିପେମପିତା ରକୌଣସ ିରଲାକକୁ ରମା’ ନକିଟକୁ ନ ଆଣିରବ, ରତରବ ରସ 
ରଲାକ ରମା’ ପାଖକୁ ଆସ ିପାେବି ନାହିଁ। ଭାବବାଣୀରେ ଏହପିେ ିରଲଖା ଅଛ:ି ‘ପେରମ�େ 
ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ା ରଦରବ।’ ରଲାକମାରନ ପେମପିତାଙ୍କ କରା ଶୁଣନ୍,ି ଓ ତାହାଙ୍କଠାେୁ 
ଶକି୍ା ପାଆନ୍।ି ତା’ପରେ ରମା’ ପାଖକୁ ରସ ରଲାକମାରନ ଆସନ୍।ି ମୁଁ କହବିା ଅର୍ଯ ନୁରହଁ ରଯ, 
ରକୌଣସ ିବ୍ୟକି୍ ପେମପିତାଙୁ୍କ ରଦଖିଛ।ି ପେମପିତାଙୁ୍କ ରକବଳ ରସହ ିଜରଣ ରଦଖିଛନ୍,ି ଯିଏ କ ି
ପେରମ�େଙ୍କଠାେୁ ଆସଛିନ୍।ି ରସହ ିରଲାକ ପେମପିତାଙୁ୍କ ରଦଖିଛନ୍।ି 

“ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଯଦ ିରକୌଣସ ିବ୍ୟକି୍ ବ�ିାସ କରେ ରତରବ ରସ ଅନନ୍ ଜୀବନ ଲାଭ 
କରେ। ମୁଁ ନରିଜ ରସହ ିଜୀବନଦାୟକ ଖାଦ୍ୟ। ତୁମ୍େ ପିତୃପେୁୁଷମାରନ ପ୍ରାନ୍େରେ ପେରମ�େ 
ରଦଇଥିବା ମାନ୍ନା (ଖାଦ୍ୟ) ଖାଇଥିରଲ। କନୁି୍ ରସମାରନ ଅନ୍ୟ ରଲାକଙ୍କ ପେ ିମେସିାେରିଲଣି। ମୁଁ 
�ଗ୍ଯେୁ ଓଲୋଇଥିବା ରସହ ିଖାଦ୍ୟ। ଯଦ ିରକୌଣସ ିରଲାକ ଏହ ିଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ରତରବ ରସ କଦାପି ମେବି 
ନାହିଁ। ମୁଁ �ଗ୍ଯେୁ ଓଲୋଇଥିବା ଜୀବନ୍ ଖାଦ୍ୟ। ଯଦ ିରକୌଣସ ିରଲାକ ଏହ ିଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ରତରବ ରସ 
ଚେିଦନି ପାଇଁ ବଞ୍ଚ ିେହବି। ଏହ ିଖାଦ୍ୟ ରହଉଛ ିରମାେ ଶେୀେ। ମୁଁ ରମାେ ଶେୀେ ରଦଇରଦବ,ି 
ତ�ାୋ ଜଗତେ ରଲାକମାରନ ଜୀବନ ପାଇ ପାେରିବ।” 

ତା’ପରେ ଯିହୂଦୀମାରନ ପେସ୍ପେ ଭିତରେ ଯୁକି୍ତକ୍ଯ କେବିାକୁ ଲାଗିରଲ। ରସମାରନ କହରିଲ, “ଏ 
ରଲାକ କପିେ ିଆମ୍ମାନଙୁ୍କ ତା’େ ଶେୀେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରଦଇ ପାେବି?” 

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ତୁରମ୍ ନଶି୍ଚୟ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇବ। ତୁରମ୍ 
ନଶି୍ଚୟ ତାହାଙ୍କ େକ୍ ପିଇବ। ଯଦ ିତୁରମ୍ ଏହା ନ କେବି, ରତରବ ତୁମ୍ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ନାହିଁ। 
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ରଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ ରମା’ ମାଂସ ଖାଏ ଓ ରମା’ େକ୍ ପିଏ, ରସ ଅନନ୍ ଜୀବନ ପାଏ। ମୁଁ ରସହ ିରଲାକକୁ 
ରଶଷ ଦନିରେ ମତୁୃ୍ୟେୁ ଉରଠଇବ।ି ରମାେ ମାଂସ ପ୍ରକୃତ ଆହାେ। ରମାେ େକ୍ ପ୍ରକୃତ ପାନୀୟ। 
ଯଦ ିରକୌଣସ ିବ୍ୟକି୍ ରମା’ ମାଂସ ଖାଏ ଓ ରମାେ େକ୍ ପିଏ, ରତରବ ରସହ ିବ୍ୟକି୍ ରମା’ ଭିତରେ 
େରହ ଓ ମୁଁ ତା’ ଭିତରେ େୁରହ। 

“ପେମପିତା ରମାରତ ପଠାଇଛନ୍।ି ପେମପିତା ଜୀବନ୍ ଓ ତାହାଙ୍କ ରହତୁ ମୁ ଁଜୀବତି। ରତଣୁ ରଯଉଁ 
ରଲାକ ରମାରତ ରଭାଜନ କରେ, ରସ ରମା’ ରହତୁ ଜୀବତି େହବି। ମୁଁ ରସହ ିଖାଦ୍ୟ ଭଳ ିନୁରହଁ, 
ଯାହାକୁ ଆମ୍ ପିତୃପୁେୁଷମାରନ ମେୁଭୂମିରେ ଖାଇଥିରଲ। ରସମାରନ ରସ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇରଲ, କନୁି୍ 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପେ ିରସମାରନ ମତୁୃ୍ୟବେଣ କରଲ। ମୁଁ �ଗ୍ଯେୁ ଆସଥିିବା ଖାଦ୍ୟ। ଏହ ିଖାଦ୍ୟ ରଯଉଁ 
ରଲାକ ଖାଏ ରସ ଅନନ୍କାଳ ପାଇଁ ଜୀବତି େରହ।” 

ଯୀଶୁ କଫନ୍ଯାହୂମେ ସମାଜଗହୃରେ ଏହସିବୁ କରା ଉପରଦଶ ରଦଉଥିରଲ।117

4.8 ଅରନକ ଅନୁରମନକାରୀଙ୍କ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ପରିତ୍ୟାର
ଯୀଶଙୁ୍କେ ଶଷି୍ୟମାରନ ଏହସିବୁ କରା ଶଣିୁରଲ। ରସମାନଙ୍କ ଭିତେୁ ଅରନକ କହରିଲ, “ଏ ଉପରଦଶ 
ଗ୍ରହଣ କେବିା କଷ୍ଟକେ। ଏହ ିଉପରଦଶ କଏି ଗ୍ରହଣ କେ ିପାେବି?”

ଯୀଶୁ ଜାଣିରଲ ରଯ ତାହାଙ୍କେ ଶିଷ୍ୟମାରନ ଏ ବଷିୟରେ ଆପର୍ି କେୁଛନ୍।ି ରତଣୁ ରସ 
କହରିଲ, “ଏ ଉପରଦଶ କ’ଣ ତୁମ୍କୁ ଅସୁବଧିାରେ ପକାଉଛ?ି ରତରବ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ ରଯଉଁଠାେୁ 
ଆସିଥିରଲ, ପୁନବ୍ଯାେ ରସହ ିସ୍ଥାନକୁ ରଫେିଯିରବ, ଏହା ମଧ୍ୟ କ’ଣ ତୁମ୍କୁ ବ୍ୟତବି୍ୟସ୍ତ କେୁଛ?ି 
ଶେୀେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଜୀବନ ଦଏି। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଯାହା କହଲିି ତାହା 
ଆତ୍ମା, ରତଣୁ ଏସବୁ ବଷିୟ ଜୀବନ ଦଏି। କନୁି୍ ତୁମ୍ ଭିତେୁ ରକରତକ ବ�ିାସ କେୁ ନାହଁ।” (ଯୀଶୁ 
ବ�ିାସ ନ କେୁଥିବା ରଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରରମେୁ ଜାଣିଥିରଲ ଏବଂ ପରେ ଯିଏ ବ�ିାସଘାତକତା କେିବ 
ରସହ ିରଲାକକୁ ମଧ୍ୟ ରସ ଜାଣିଥିରଲ।) ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ରସଥିପାଇଁ ମୁଁ କହଥିିଲି, ‘ଯଦ ିପେମପିତା 
ରକୌଣସି ରଲାକକୁ ରମା’ ନକିଟକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତ ିଦଅିନ୍ ିନାହିଁ, ରତରବ ରସ ରଲାକ ରମା’ 
ନକିଟକୁ ଆସପିାେବି ନାହିଁ।’” 

ଯୀଶୁ ଏ କରା କହବିା ପରେ ତାହାଙ୍କେ ଅରନକ ଶଷି୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ ଛାଡ ିଗ୍ଭଲିଗରଲ। ରସମାରନ 
ଆଉ ତାହାଙ୍କେ ଆନୁଗମନ କରଲ ନାହିଁ। 
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ଯୀଶୁ ବାେଜଣ ରପ୍ରେତିଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ମଧ୍ୟ କ’ଣ ରମାରତ ଛାଡଯିିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହଁ 
କ?ି” 

ଶରିମାନ ପିତେ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ପ୍ରଭୁ, ଆରମ୍ କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ? ତୁମ୍ ପାଖରେ ଅନନ୍ 
ଜୀବନ ଅଛ।ି ଆରମ୍ ତୁମ୍ଠାରେ ବ�ିାସ କେୁ। ଆରମ୍ ଜାଣୁ ରଯ ତୁରମ୍ ପେରମ�େଙ୍କ ନକିଟେୁ 
ଆସଥିିବା ପବତି୍ ବ୍ୟକି୍।” 

ଯୀଶ ୁଉର୍େ ରଦରଲ, “ମୁ ଁତୁମ୍ ବାେଜଣଙୁ୍କ ମରନାନୀତ କଲି। କନୁି୍ ତୁମ୍ ଭିତେୁ ଜରଣ ଶୟତାନ।” 
ଯୀଶ ୁଶରିମାନ ଇଷ୍ାେରିୟାତେ ପତୁ୍ ଯିହୂଦାକୁ ଲକ୍୍ୟ କେ ିଏହା କହଥିିରଲ। ରସ ବାେଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ 
ଜରଣ ଥିଲା। ପରେ ରସହ ିଯିହୂଦା ତାହାଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ ବ�ିାସଘାତକତା କେଥିିଲା। 

ଏହା ପରେ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀ ପ୍ରରଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କେବିାକୁ ଲାଗିରଲ। ରସ ଯିହୂଦାରେ ଯାତ୍ା 
କେବିା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁ ନ ଥିରଲ, କାେଣ ଯିହୂଦୀମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେବିା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଥିରଲ।118

4.9 ପରରମ�ରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ା ଏବଂ ମାନବକି ପରମ୍ପରା
ରକରତକ ଫାେୂଶୀ ଓ ରକରତକ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀ ଯିେୁଶାଲମେୁ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କ ଗ୍ଭେିପରଟ େୁଣତେ 
ରହାଇଗରଲ। ରସମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କେ ରକରତକ ଶଷି୍ୟଙୁ୍କ ଅପବତି୍ ହାତରେ ଅର୍ଯାତ୍ ନଦି୍୍ଯାେତି 
ପଦ୍ତରିେ ହାତ ନ ରଧାଇ ଖାଉଥିବାେ ରଦଖିରଲ। ଫାେୂଶୀ ଓ ସମସ୍ତ ଯିହୂଦୀମାରନ ନଦି୍୍ଯାେତି 
ପଦ୍ତରିେ ହାତ ନ ରଧାଇ ରକରବ ରହରଲ ଖାଉ ନ ଥିରଲ। ରସମାରନ ତାହାଙ୍କେ ମହାନ 
ପୂବ୍ଯ ପୁେୁଷଙ୍କ �ାୋ ପ୍ରଚଳତି ପେମ୍ପୋ ପାଳନ କେିବା ପାଇଁ ଏହା କେୁଥିରଲ। ଏପେିକ ି
ବଜାେେୁ ଅଣାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଯକୁ ରସମାରନ ନଦି୍୍ଯାେତି ପଦ୍ତରିେ ନ ରଧାଇ ଖାଆନ୍ ି
ନାହିଁ। ଗିନା, କଳସ, ତମ୍ାପାତ୍ ଆଦ ିମାଜବିା ରଧାଇବା ଭଳ ିଅରନକ ପେମ୍ପୋ ରସମାରନ 
ପାଳନ କେନ୍।ି

ରତଣୁ ଫାେୂଶୀ ଓ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁମ୍େ ଶଷି୍ୟମାରନ ପୂବ୍ଯ ପୁେୁଷେୁ 
ପ୍ରଚଳତି ପେମ୍ପୋଗୁଡକୁି କାହିଁକ ିପାଳୁ ନାହାନ୍?ି ରସମାରନ ଅପବତି୍ ହାତରେ ଖାଆନ୍,ି ରସମାରନ 
ଏଭଳ ିକାହିଁକ ିକେନ୍?ି” 

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ତୁମ୍ଭଳ ିକପଟୀମାନଙ୍କ ସମ୍ନ୍ରେ ଯିଶାଇୟ ଯାହା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କେଥିିରଲ 
ତାହା ଯରାର୍ଯ, ଯିଶାଇୟ ରଲଖିଥିରଲ,
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‘ଏ ରଲାକମାରନ ରକବଳ ମଖୁରେ ରମାେ ସମ୍ାନ କେନ୍,ି 

କନୁି୍ ରସମାନଙ୍କ ମନ ରମା’ଠାେୁ ବହୁ ଦୂେରେ। 
ରସମାନଙ୍କେ ରମା’ ପାଇଁ ଉପାସନା ନେିର୍ଯକ, 

କାେଣ ରସମାରନ ରଲାକଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ସଦି୍ାନ୍ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନୟିମ ମାନବିାକୁ 
ଉପରଦଶ ଦଅିନ୍।ି’

ତୁରମ୍ମାରନ ପେରମ�େଙ୍କ ଆରଦଶ ତ୍ୟାଗ କେଛି। ଏରବ ତୁରମ୍ମାରନ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପେମ୍ପୋକୁ 
ଧେ ିବସଛି।”

ଯୀଶୁ ପୁଣି ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ନଜି ପେମ୍ପୋ ପାଳନ କେିବା ପାଇଁ ତୁରମ୍ମାରନ 
ପେରମ�େଙ୍କ ଆରଦଶ ତ୍ୟାଗ କେ ିରଦଇ ନଜିକୁ ଚତୁେ ରବାଲି ଭାବୁଛ। ରମାଶା କହଥିିରଲ, ‘ତୁରମ୍ 
ତୁମ୍ ବାପା-ମାଙୁ୍କ ସମ୍ାନ କେ’। ରସ ମଧ୍ୟ କହଥିିରଲ, ‘ରଯଉଁ ରଲାକ ନଜି ବାପା-ମାଙୁ୍କ ଖୋପ କରା 
କରହ, ତାକୁ ମାେ ିଦଆିଯିବା ଉଚତି’। କନୁି୍ ତୁରମ୍ମାରନ ଉପରଦଶ ରଦଉଛ ରଯ, ଜରଣ ରଲାକ 
ତା’େ ବାପା-ମାଙୁ୍କ କହ ିପାେବି, ‘ରମାେ ରଯଉ ଁପଦାର୍ଯଟରିେ ତୁମ୍େ ଲାଭ ରହାଇ ପାେରିା’ନ୍ା, ରସହ ି
ପଦାର୍ଯ ମୁଁ ତୁମ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାେ କେ ିପାେବି ିନାହିଁ, କାେଣ ତାହା ମୁଁ ପେରମ�େଙୁ୍କ ସମପ୍ଯଣ 
କେବି।ି’ ଏହଭିଳ ିରସହ ିରଲାକକୁ ତା’େ ବାପା-ମାଙ୍କ ପାଇଁ କଛି ିକେବିା ପାଇଁ ତୁରମ୍ମାରନ ଅନୁମତ ି
ରଦଉ ନାହଁ। ନଜି ନୟିମ ପାଳବିା ଅଧିକ ମହ�ପୂର୍୍ଯ ରବାଲି ମରନ କେ ିତୁରମ୍ମାରନ ରଲାକମାନଙୁ୍କ 
ତାହା ପାଳବିାକୁ ଉପରଦଶ ରଦଉଛ। ତୁରମ୍ମାରନ ପେରମ�େଙ୍କ ଆରଦଶ ପାଳବିା ମହ�ପୂର୍୍ଯ ନୁରହଁ 
ରବାଲି ଉପରଦଶ ରଦଇ ତାହା ଏରଡଇ ରଦଉଛ। ଏହଭିଳ ିଅରନକ କାମ ତୁରମ୍ମାରନ କେୁଛ।” 

ଯୀଶୁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ପୁଣି ପାଖକୁ ଡାକରିଲ। ରସ କହରିଲ “ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଲାକ ରମାେ କରା 
ଶୁଣ ଓ ବୁଝ। ଏଭଳ ିରକୌଣସ ିବସୁ୍ତ ନାହିଁ, ଯାହା ବାହାେୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତେକୁ ପ୍ରରବଶ କେ ିତାକୁ 
ଅଶୁଦ୍ କେ ିପକାଇବ। ବେଂ ରଯଉଁ ବସୁ୍ତ ମନୁଷ୍ୟେ ଭିତେୁ ବାହାେ ିରାଏ, ତାହା ହିଁ ତାକୁ ଅଶୁଦ୍ 
କେପିାରେ।’’119

ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାରନ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଏସବୁ କେିବା ଫଳରେ 
ଫାେୂଶୀମାରନ ତୁମ୍ ଉପରେ ୋଗିଯାଇଅଛନ୍ ିରବାଲି ତୁରମ୍ ଜାଣିଛ ତ?” 

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ରଯଉଁ ଗ୍ଭୋ ରମାେ �ଗ୍ଯୀୟ ପିତା ନରିଜ ଲରଗଇ ନାହାନ୍,ି ରସଗୁଡକୁି ସମରୂଳ 
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ଉପାଡ ିଦଆିଯିବ। ରସମାନଙୁ୍କ ଛାଡଦିଅି। ରସମାରନ ତ ଅନ୍ମାନଙ୍କେ ଅନ୍ ରନତା। ଯଦ ିଜରଣ ଅନ୍ 
ଆଉ ରଗାଟଏି ଅନ୍କୁ ୋସ୍ତା ରଦଖାଏ, ରତରବ ଉଭୟ ଖାତ ଭିତରେ ଖସ ିପଡରିବ।”120

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଛାଡ ିଘେ ଭିତେକୁ ଗରଲ। ଶଷି୍ୟମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ କରା 
ବଷିୟରେ ପଗ୍ଭେରିଲ। ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳ ିକ’ଣ ବୁଝ ିପାେଲି 
ନାହିଁ? ତୁରମ୍ମାରନ କ’ଣ ବୁଝ ିପାେୁ ନ ରଯ, ରଲାକେ ଭିତେକୁ ବାହାେୁ ରକୌଣସ ିବସୁ୍ତ ଗରଲ ତାହା 
ରସହ ିରଲାକକୁ ଦୂଷତି କେପିାରେ ନାହିଁ। କାେଣ ଖାଦ୍ୟ ତା’େ ହୃଦୟକୁ ନ ଯାଇ ରପଟ ଭିତେକୁ 
ଯାଏ ଓ ପୁଣି ମଳ ଆକାେରେ ବାହାେକୁ ବାହାେ ିଯାଏ।” (ଏହା କହ ିଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ-ପଦାର୍ଯ 
ରଯ ଶଦୁ୍ ଅରଟ, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରଲ।) 

ରସ ପୁଣି କହରିଲ, “ମନୁଷ୍ୟେ ଭିତେୁ ଯାହା ବାହାେକୁ ଆରସ, ତାହା ତାହାକୁ ଅଶଦୁ୍ କେରିାଏ। 
ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ, ତା’େ ମନରେ, ଏହସିବୁ ଖୋପ ଜନିଷି ଜନ୍ମ ଦଏି, ମନ୍ ବଗି୍ଭେ, ରଯୌନଗତ ପାପ, 
ରଗ୍ଭେ,ି ହତ୍ୟା। ବ୍ୟଭିଗ୍ଭେ, ଲାଳସା ବା ରଲାଭ, ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା, ମନ୍କାମ କେବିା, ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଈଷ୍ଯା, ଚୁଗୁଲି, 
ଅହଙ୍କାେ ଏବଂ ମଖୂ୍ଯତା। ଏହସିବୁ ଖୋପ ଜନିଷି ମନୁଷ୍ୟେ ଭିତେୁ ବାହାେକୁ ଆସରିାଏ। ଏଗୁଡକି 
ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଦ୍ କେପିକାଏ।”121

4.10 କଣିାନୀୟ ସ୍ତୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
ଯୀଶ ୁରସ ସ୍ଥାନଛାଡ ିରସାେ ଓ ସୀରଦାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ଭଲିଗରଲ। ରସହ ିଅଞ୍ଚଳେ ଜରଣ କଣିାନୀୟା ସ୍ତୀ 
ଆସ ିବଡ ପାଟ ିକେ ିକହଲିା, “ରହ ପ୍ରଭୁ! ରହ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍! ରମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା କେନୁ୍। ରମା’ ଝଅି 
ରଦହରେ ରଗାଟଏି ଭୂତ ପଶ ିେହଛି,ି ରମା’ ଝଅି ଭାେ ିକଷ୍ଟ ପାଉଛ।ି”

ଯୀଶୁ ତାକୁ ପରଦ ରହରଲ କଛି ିକହରିଲ ନାହିଁ। ରତଣୁ ଶଷି୍ୟମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସରିଲ 
ଓ ଅନୁରୋଧ କରଲ, “ରସ ଆମ୍ ପରଛ ପରଛ ପାଟ ିକେ ିଆସଛୁ।ି ତାକୁ ଗ୍ଭଲି ଯିବାକୁ କହ ିଦଅିନୁ୍।” 

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ପେରମ�େ ରମାରତ ରକବଳ ଇସ୍ରାଏଲେ ହଜଯିାଇଥିବା ରଲାକ (ଯିହୂଦୀ) 
ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍।ି” 

ତା’ପରେ ରସ ସ୍ତୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ପୁଣି ରରେ ଆସଲିା। ରସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କେ ିକହଲିା, 
“ରହ ପ୍ରଭୁ! ରମାରତ ସାହାଯ୍ୟ କେନୁ୍।” 

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରନଇ କୁକୁେଗୁଡକୁି ରଦଇରଦବା ଠ ିକ୍ କାମ ରହବ ନାହିଁ।” 
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ରସହ ିସ୍ତୀ କହଲିା, “ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ଠ ିକ୍ କରା। କନୁି୍ ରସମାନଙ୍କ ମାଲିକମାନଙ୍କେ ଖାଇବା 

ରଟବୁଲ ଉପେୁ ଖସ ିପଡୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ କଣିକାସବୁ କୁକୁେଗୁଡକି ଖାଇରା’ନ୍।ି” 
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ରହ ନାେୀ! ତୁମ୍େ ଗଭୀେ ବ�ିାସ େହଛି।ି ତୁରମ୍ ରମା’ଠାେୁ 

ଯାହା ଗ୍ଭହିଁଛ, ମୁଁ ତାହା କେରିଦବ।ି” ଏହା କହବିା ମାରତ୍ ରସହ ିସ୍ତୀେ ଝଅିଟ ିସମୂ୍ପର୍୍ଯ େୂରପ ଭଲ 
ରହାଇଗଲା।122

4.11 ବଧିରକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସସୁ୍ତା
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ରସାେ ଆଖ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ ିରଦକାପଲି ୋସ୍ତାରେ ସୀରଦାନ ରହାଇ ଗାଲିଲୀ 
ହ୍ଦ ପାଖକୁ ଆସରିଲ।123

ଅରନକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରଲାକମାରନ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିରଲ। ରସମାରନ ଅରନକ ଅନ୍, ମୂକ, 
ବଧିେ, ରଛାଟା, ଅପଗେ ଓ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିରଲ। ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ 
ସୁସ୍ଥ କେିରଦରଲ।124

ରସଠାରେ ରକରତକ ରଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ରଗାଟଏି ରଲାକକୁ ଆଣିରଲ। ରସ ରଲାକଟ ିମକୂ 
ଓ ବଧିେ ଥିଲା। ରଲାକମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁରୋଧ କରଲ ରଯ, ରସ ତାହାଙ୍କ ହାତ ରଲାକଟ ିଉପରେ 
େଖି ତାକୁ ଭଲ କେ ିଦଅିନୁ୍। 

ଯୀଶୁ ରସ ରଲାକଟକୁି ଭିଡଠାେୁ ଟକିଏି ଦୂେକୁ ରଗାଟଏି ପାଖକୁ ରନଇଗରଲ। ରସ ରସହ ି
ରଲାକଟେି କାନ ଭିତରେ ନଜି ଅଗୁେଳଗୁିଡକୁି େଖିରଲ। ତା’ପରେ ରସ ରଛପ ପକାଇରଲ ଓ 
ରଲାକଟେି ଜଭିକୁ ଛୁଇରଁଲ। ଯୀଶ ୁପଣିୁ �ଗ୍ଯ ଆଡକୁ ଗ୍ଭହିଁ ଦୀଘ୍ଯ ନ�ିାସ ପକାଇରଲ। ରସ ରଲାକଟକୁି 
କହରିଲ, “ଇପ୍ପରଃ” (ଅର୍ଯାତ “ରଖାଲିଯାଉ!”) ତତ୍କ୍ଣାତ୍ ତା’େ କାନ ରଖାଲିଗଲା। ଜଭିେ ଗ୍ରନ୍ ି
ରଖାଲିଗଲା। ରସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହ ିପାେଲିା।  

ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ା ରଦରଲ ରଯ ଏ ବଷିୟରେ କାହାକୁ କଛି ିରଯପେ ିନ କୁହନ୍।ି ଯୀଶୁ 
ସଦାରବରଳ ରଲାକଙୁ୍କ ଆଜ୍ା ରଦଉଥିରଲ ରଯ ରସମାରନ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟରେ କଛି ିନ 
କୁହନୁ୍। କନୁି୍ ଏହାେ ପେଣିାମରେ ରଲାରକ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟରେ ଅଧିକେୁ ଅଧିକ ପ୍ରଗ୍ଭେ କେୁଥିରଲ।125

ରଲାରକ ରଦଖିରଲ ରଯ, ରଯଉଁ ରଲାକ କରା କହପିାେୁ ନ ଥିଲା ରସ କରା କହ ିପାେୁଛ,ି ଅପଗେ 
ରଲାରକ ପୁଣି ସବଳ ରହାଇଛନ୍;ି ରଛାଟାମାରନ ଗ୍ଭଲି ପାେୁଛନ୍,ି ଅନ୍ମାରନ ପୁଣି ରଦଖି ପାେୁଛନ୍,ି 
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ଏସବୁ ରଦଖି ରସମାରନ ବହୁତ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ। ରସମାରନ ଇସ୍ରାଏଲେ ପେରମ�େଙ୍କ 
ମହମିା ଗାନ କରଲ।126 ରସମାରନ କହୁଥିରଲ, “ଯୀଶୁ ସବୁକଛି ିସୁସ୍ଥ କେୁଛନ୍,ି ଏପେକି ିରସ 
ବଧିେକୁ ରେବଣ ଶକି୍ ଓ ମକୂକୁ ବାକ୍ ଶକି୍ ପ୍ରଦାନ କେୁଛନ୍।ି”127

4.12 ଗ୍ଭରି ହଜାରରୁ ଉ� ରଲାକଙ୍କ ରଭାଜନ
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କେ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଡାକ ିକହରିଲ, “ମୁଁ ଏ ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଦୁଃଖିତ। ରସମାରନ 
ରମା’ ସାଗେରେ ତନି ିଦନି ରହଲା େହରିଲଣି, କନୁି୍ ଏରବ ରସମାନଙ୍କେ ଖାଇବାକୁ କଛି ିନାହିଁ। 
ରସମାରନ ଏଠାେୁ ରଭାକଲିା ଗ୍ଭଲିଯିବାଟା ମୁଁ ଆରଦୌ ଗ୍ଭହୁଁନ।ି ରସମାରନ ଘେକୁ ଗଲାରବରଳ ମଚୂ୍୍ଯା 
ରହାଇ ଯାଇ ପାେନ୍।ି”

ଯୀଶୁଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ କହରିଲ, “ଆରମ୍ ଏରତ ରଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଏରତ ଖାଦ୍ୟ ଏଭଳ ିସ୍ଥାନରେ 
ରକଉଁଠାେୁ ପାଇବା? ଆରମ୍ ନଗେଠାେୁ ବହୁତ ଦୂେରେ ଅଛୁ।” 

ଯୀଶୁ ପଗ୍ଭେରିଲ, ‘‘ତୁମ୍ ପାଖରେ ରକରତଖଣ୍ ରୋଟୀ ଅଛ?ି” 
ରସମାରନ କହରିଲ, “ସାତଖଣ୍ ରୋଟୀ ଓ କଛି ିରଛାଟ ମାଛ ଅଛ।ି”
ଯୀଶୁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୂଇଁ ଉପରେ ବସବିାକୁ କହରିଲ: ରସ ସାତଖଣ୍ ରୋଟୀ ଓ ମାଛତକ 

ରନରଲ। ତା’ପରେ ରସ ପେରମ�େଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ରଦରଲ। ଯୀଶୁ ରସଗୁଡକୁି 
ରଛାଟ ରଛାଟ ଖଣ୍ କରଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ରଦରଲ। ଶିଷ୍ୟମାରନ ରଲାକମାନଙୁ୍କ 
ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ରିଲ। ସମରସ୍ତ ଖାଇରଲ ଓ ସରନ୍ାଷ ଲାଭ କରଲ। ତା’ପରେ ଶଷି୍ୟମାରନ ବଳକା 
ଖାଦ୍ୟକୁ ସାରତାଟ ିରଟାରକଇରେ ଭର୍୍ଣି କରଲ। ରସଠାରେ ପ୍ରାୟ ଗ୍ଭେହିଜାେ ପୁେୁଷ ଖାଇଥିରଲ। 
ରସମାନଙ୍କ ଛଡା ସ୍ତୀ ଓ ପିଲାମାରନ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିରଲ। ରସମାରନ ଖାଇ ସାେବିା ପରେ ଯୀଶୁ 
ରସମାନଙୁ୍କ ଘେକୁ ରଫେଯିିବା ପାଇ ଁକହରିଲ। ରସମାନଙୁ୍କ ବଦିାୟ କେସିାେ ିଯୀଶ ୁଡଗୋରେ ବସ ି
ମସଗ୍ ଦାନ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗରଲ।128

4.13 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଧିକାର ରନଇ ରକରତକଙ୍କ ସରନ୍ହ
ଫାେୂଶୀ ଓ ସାଦୂେକୀମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସରିଲ। ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପେୀକ୍ା କେବିାକୁ 
ଗ୍ଭହୁଁଥିରଲ। ରତଣୁ ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରକୌଣସ ିଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟ ରଦଖାଇବାକୁ କହରିଲ, କାେଣ 
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ଯୀଶୁ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟ ରଦଖାଇବା ଫଳରେ ପ୍ରମାଣିତ ରହାଇ ପାେବି ରଯ ରସ ପେରମ�େଙ୍କ 
ପାଖେୁ ଆସଛିନ୍।ି

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ସୂଯ୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଆକାଶକୁ ଲାଲେଗେ ରହାଇଥିବାେ 
ରଦଖିରଲ କୁହ ରଯ, ପାଗ ଭଲ େହବି। ତୁରମ୍ମାରନ ସୂରଯ୍ଯ୍ୟାଦୟ ସମୟରେ ଆକାଶକୁ ଲାଲ 
େଗେେ ଓ ରମଘଆୁ ଥିବାେ ରଦଖିରଲ କୁହ ରଯ ଆଜ ିଝଡ ରହବ। ଏଗୁଡକି ପାଗେ ଲକ୍ଣ। ତୁରମ୍ 
ଏହ ିଲକ୍ଣଗୁଡକି ଆକାଶରେ ରଦଖ ଓ ରସଗୁଡକିେ ଅର୍ଯ ବୁଝ। ରସହଭିଳ ିତୁରମ୍ ବର୍୍ଯମାନ ଘଟୁଥିବା 
ଘଟଣାଗୁଡକୁି ରଦଖଛୁ। ଏଗୁଡକି ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରକାେ ଲକ୍ଣ, କନୁି୍ ଏଗୁଡକିେ ଅର୍ଯ ବୁଝବିାକୁ ତୁରମ୍ ସମର୍ଯ 
ରହାଇ ପାେୁନ। ମନ୍ ଓ ପାପୀ ରଲାକ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଚହି୍ �େୂପ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟକାଯ୍ଯ୍ୟ ରଦଖିବାକୁ ଗ୍ଭହାନ୍।ି 
ଏଭଳ ିରଲାକଙୁ୍କ ଯୂନସଙ୍କ ଚହି୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରକୌଣସ ିଚହି୍ ଦଆି ଯିବ ନାହିଁ।” ତା’ପରେ ଯୀଶୁ 
ରସମାନଙୁ୍କ ରସଠାରେ ଛାଡ ିଗ୍ଭଲିଗରଲ।129

4.14 ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁରମନକାରୀଙ୍କ ଭ୍ାନ୍ ଧାରଣା
ଯୀଶୁଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ହ୍ଦେ ଅପେ ପା�କୁ ଗରଲ। କନୁି୍ ରସମାରନ ସାଗେରେ ରୋଟୀ ରନବାକୁ 
ଭୁଲିଗରଲ। ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ସାବଧାନ େୁହ! ଫାେୂଶୀ ଓ ସାଦୂେକୀମାନଙ୍କ ଖମୀେେୁ 
ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ େକ୍ା କେ।”

ଶଷି୍ୟମାରନ ନଜି ନଜି ଭିତରେ ଏହାେ ଅର୍ଯ ବଷିୟରେ ଆରଲାଚନା କରଲ। ରସମାରନ କହରିଲ, 
“ରବାଧହୁଏ ଆରମ୍ ରୋଟୀ ନ ଆଣିଥିବାେୁ ରସ ଏପେ ିକହରିଲ।” 

ରସମାରନ ଯାହା କୁହା କୁହ ିରହଉଥିରଲ ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣି ପାେରିଲ। ରସ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ 
ରୋଟୀ ନ ଥିବା କରା କାହିଁକ ିତୁମ୍ଭିତରେ କୁହାକୁହ ିରହଉଛ? ତୁମ୍େ ବ�ିାସ ଅଳ୍ପ। ଏରବ ସଦୁ୍ା 
ତୁରମ୍ କ’ଣ ବୁଝ ିପାେୁନ? ପାରଞ୍ଚାଟ ିରୋଟୀକୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାେ ରଲାକ ଖାଇଥିବା କରା ମରନ ପକାଅ। 
ରଲାରକ ଖାଇ ସାେବିା ପରେ ବଳକା ଅଂଶତକ ତୁରମ୍ ଅରନକ ରଟାରକଇରେ ଭର୍୍ଣି କେଥିିଲ। 
ସାରତାଟ ିରୋଟୀକୁ ଗ୍ଭେହିଜାେ ରଲାକ ଖାଇଥିବା କରା ମରନ ପକାଅ। ରଲାରକ ଖାଇସାେବିା 
ପରେ ବଳକା ଅଂଶତକ ଅରନକ ରଟାରକଇରେ ଭର୍୍ଣି କେଥିିବା ବଷିୟରେ କହୁ ନ ଥିଲି? ତୁରମ୍ 
ତାହା କାହିଁକ ିବୁଝ ିପାେୁନ? ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସାବଧାନ େହବିାକୁ ଏବଂ ଫାେୂଶୀ ଓ ସାଦୂେକୀମାନଙ୍କେ 
କୁପ୍ରଭାବେୁ ଦୂେରେ େହବିାକୁ କହୁଛ।ି”
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ତା’ପରେ ରସମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ କରାେ ଅର୍ଯ ବୁଝଗିରଲ। ରୋଟୀରେ ବ୍ୟବହାେ କୋଯାଉଥିବା 
ଖମୀେେ କୁପ୍ରଭାବେୁ ସାବଧାନ େହବିା ବଷିୟରେ ଯୀଶୁ କହୁ ନ ଥିରଲ। ମାତ୍ ଫାେୂଶୀ ଓ 
ସାଦୂେକୀମାନଙ୍କେ ଉପରଦଶଠାେୁ ସାବଧାନ େହବିାକୁ ରସ ରସମାନଙୁ୍କ କହୁଥିରଲ।130

4.15 ରବ ଥ୍ସାଇଦାର ଅନ୍ ସସୁ୍
ତା’ପରେ ରସମାରନ ରବ ଥ୍ସାଇଦା ଗ୍ଭଲି ଆସରିଲ। ରସଠାରେ ରକରତକ ରଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ 
ରଗାଟଏି ଅନ୍କୁ ରନଇ ଆସରିଲ। ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରାର୍ଯନା କରଲ ରଯ ରସ ଅନ୍କୁ ରକବଳ ଛୁଇଁ 
ଦଅିନୁ୍। ଯୀଶୁ ଅନ୍ ରଲାକଟେି ହାତ ଧେ ିତାକୁ ଗାଁ ବାହାେକୁ କଢାଇ ରନଇଗରଲ। ରସ ଅନ୍ଟେି 
ଆଖିରେ ରଛପ ପକାଇରଲ। ତା’ ଉପରେ ହାତ େଖି ତାକୁ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁରମ୍ କଛି ିରଦଖି ପାେୁଛ 
କ?ି”

ରସହ ିରଲାକଟ ିଉପେକୁ ଗ୍ଭହିଁ କହଲିା, “ମୁଁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ରଦଖି ପାେୁଛ।ି ରସମାରନ ଗ୍ଭେଆିରଡ 
ଗ୍ଭଲୁଥିବା ଗଛ ଭଳ ିରମାରତ ରଦଖାଯାଉଛନ୍।ି” 

ଯୀଶୁ ପୁଣି ରରେ ଅନ୍ଟେି ଆଖି ଉପରେ ହାତ େଖିରଲ। ତା’େ ଆଖି ଭଲ ରହାଇଯାଇଥିଲା ଓ 
ରସ ସବୁକଛି ିସ୍ପଷ୍ଟ ରଦଖି ପାେୁଥିଲା। ଯୀଶୁ ତାକୁ ଘେକୁ ପରଠଇ ରଦରଲ ଓ କହରିଲ, “ଗାଁ ଭିତେକୁ 
ତୁରମ୍ ଏରବ ଆରଦୌ ଯିବ ନାହିଁ।”131

4.16 ଯୀଶୁ ମଶୀହ ରବାଲି ପିତରଙ୍କ ଉକି୍ତ
ଯୀଶୁ କାଇସେିୟା ଫିଲି ପ୍ପୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବା ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ମୁଁ ରହଉଛ ି
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ ମୁଁ କଏି ରବାଲି ରଲାରକ ରମା’ ବଷିୟରେ କ’ଣ କହୁଛନ୍?ି”

ଶଷି୍ୟମାରନ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ରକରତକ ଆପଣଙୁ୍କ ବାପି୍ତଜକ ରଯାହନ ରବାଲି କହୁଛନ୍ ିତ 
ରକରତକ ଏଲିୟ ରବାଲି କହୁଛନ୍।ି ଅନ୍ୟମାରନ ଆପଣଙୁ୍କ ଯିେମିିୟ ବା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟେୁ ଜରଣ ରବାଲି କହୁଛନ୍।ି” 

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ମୁଁ କଏି ରବାଲି ତୁରମ୍ କ’ଣ କହୁଛ?” 
ଶରିମାନ ପିତେ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ଆପଣ ରହଉଛନ୍ ିଖ୍ୀଷ୍ଟ, ଜୀବନ୍ ପେରମ�େଙ୍କ ପୁତ୍।” 
ଉର୍େରେ ଯୀଶ ୁକହରିଲ, “ରହ ଶରିମାନ! ଯୂନସଙ୍କ ପତୁ୍! ତୁରମ୍ ଧନ୍ୟ! ଏ କରା ତୁମ୍କୁ ରକୌଣସ ି
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ମଣିଷ ଶଖିାଇ ନାହିଁ। ରମା’ �ଗ୍ଯୀୟ ପିତା ତୁମ୍କୁ ଏ କରା ଶଖିାଇଛନ୍।ି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍କୁ କହ ିେଖଛୁ ି
ରଯ ତୁରମ୍ ରହଉଛ ପିତେ ଏବଂ ମୁଁ ଏହ ିପରେ ଉପରେ ରମାେ ମଣ୍ଳୀ ରତାଳବି।ି ମତୁୃ୍ୟଶକି୍ 
ରମାେ ମଣ୍ଳୀକୁ ପୋଜତି କେବିାକୁ ସମର୍ଯ ରହାଇପାେବି ନାହିଁ। �ଗ୍ଯୋଜ୍ୟେ ଗ୍ଭବଗୁିଡକି ମୁଁ 
ତୁମ୍କୁ ରଦବ।ି ରତଣୁ ଏ ପଥୃିବୀରେ ରଯରତରବରଳ ତୁରମ୍ ନ୍ୟାୟବଗି୍ଭେ କେବି, ରସହ ିନ୍ୟାୟବଗି୍ଭେ 
ପେରମ�େଙ୍କେ ନ୍ୟାୟବଗି୍ଭେ ରହବ। ଏ ପଥୃିବୀରେ ରଯରତରବରଳ ତୁରମ୍ କ୍ମା ରଦବ, ରସହ ିକ୍ମା 
ପେରମ�େଙ୍କେ କ୍ମା ରହବ।” 

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କେ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଦୃଢ ଆଜ୍ା ରଦରଲ, “ରସ ରଯ ଖ୍ୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ ିକାହାକୁ 
ନ କହବିା ପାଇଁ।”132

4.17 ନଜି ମୃତୁ୍ୟ ସମ୍ପକତ୍ତରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଉକି୍ତ
ରସ ସମୟେୁ ଯୀଶ ୁତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ ଲାଗିରଲ ରଯ ରସ ନଶିି୍ଚତ ଭାବରେ ଯିେୁଶାଲମକୁ 
ଯିରବ। ରସଠାରେ ଯିହୂଦୀ ରନତା, ପ୍ରମଖୁ ଯାଜକ ଓ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀମାନଙ୍କ �ାୋ ରସ ଅରନକ ଯାତନା 
ପାଇରବ ଓ ବଧକେ ିଦଆିଯିରବ। ରସ ମତୁୃ୍ୟେୁ ତୃତୀୟ ଦନି ପୁନଜ୍ଯୀବତି ରହରବ।

ତା’ପରେ ପିତେ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରଗାଟଏି ପାଖକୁ ଏକୁଟଆି ଡାକ ିରନରଲ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ସମାରଲାଚନା 
କେ ିକହରିଲ, “ରହ ପ୍ରଭୁ! ପେରମ�େ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କେନୁ୍। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ 
ଘଟଣା ନ ଘଟୁ।” 

ଯୀଶୁ ବୁଲିପଡ ିପିତେଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଶୟତାନ! ରମା’ ପାଖେୁ ଗ୍ଭଲିଯାଅ। ତୁରମ୍ ରମା’ ପାଇଁ 
ରଗାଟଏି ବଘି୍ନ। ତୁରମ୍ ପେରମ�େଙ୍କ ନୟିମକୁ ଖାତେି ିକେୁ ନାହ।ଁ ରଲାକମାରନ ଯାହାକୁ ମହ�ପୂର୍୍ଯ 
ରବାଲି ଭାବନ୍,ି ତୁରମ୍ମାରନ ମଧ୍ୟ ରସହଭିଳ ିଭାବୁଛ।”

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କେ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଯଦ ିରକହ ିରଲାକ ରମାେ ଅନୁସେଣ 
କେବିାକୁ ଇଚ୍ା କେୁଛ,ି ରତରବ ରସ ନଜି ବଷିୟରେ ଭୁଲିଯାଉ। ରସ ରଲାକକୁ ଦଆିଯାଇଥିବା 
ଯାତନାେ କରୁଶ ବହନ କେୁ, ତା’ପରେ ରସ ରମାେ ଅନୁସେଣ କେବିା ଉଚତି। ରଯଉଁ ରଲାକ 
ତା’ ନଜି ଜୀବନ େକ୍ା କେବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିବ, ରସ ଏହାକୁ ହରେଇ ବସବି। ରମା’ ପାଇଁ ଜୀବନ 
ରଦଉଥିବା ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଲାକ ଏହାକୁ େକ୍ା କେବି। ଯଦ ିଜରଣ ରଲାକ ନଜି ଆତ୍ମାକୁ ହରେଇ 
ସାୋ ସଂସାେ ପାଏ, ରତରବ ରସଥିରେ ତାହାେ କ ିଲାଭ ରହବ? ନଜିେ ଆତ୍ମାକୁ ରରେ ହରେଇ 
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ପୁଣି ରରେ କଣିିବା ପାଇଁ ରକହ ିରକରବ ରହରଲ ଯରରଷ୍ଟ ଧନ ରଦଇ ପାେବି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ 
ନଜିେ ପିତାଙ୍କ ମହମିା ସହତି ତାହାଙ୍କେ �ଗ୍ଯଦୂତମାନଙ୍କ ସରଗେ ଆସିରବ। ରସ ସମୟରେ 
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଲାକକୁ ତା’େ କମ୍ଯ ଅନୁସାରେ ଫଳ ରଦରବ। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି 
ଏଠାରେ ରକରତକ ରଲାକ ଠଆି ରହାଇଛନ୍,ି ରଯଉଁମାରନ ରସମାନଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ପୂବ୍ଯେୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ଙୁ୍କ 
ତାହାଙ୍କ ୋଜ୍ୟ ସହତି ଆସୁଥିବାେ ରଦଖିରବ।”33

4.18 ରମାଶା ଓ ଏଲିୟଙ୍କ ସହତି ଯୀଶୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ
ଏ କରା କହବିାେ ପ୍ରାୟ ଆଠ ଦନି ପରେ ରସ ପିତେ, ରଯାହନ ଓ ଯାକୁବଙୁ୍କ ସାଗେରେ ରନଇ 
ପ୍ରାର୍ଯନା କେବିାକୁ ରଗାଟଏି ପବ୍ଯତ ଉପେକୁ ଗରଲ। ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଯନା କେୁଥିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ 
ମହୁଁେ ରଚରହୋ ବଦଳଗିଲା। ତାହାଙ୍କ ପିନ୍ାଲୁଗା ଚକ୍ଚକ୍ ଧଳା ରହାଇଗଲା। ତା’ପରେ ରସଠାରେ 
ଦୁଇଜଣ ପୁେୁଷ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି କରାବାର୍୍ଯା କେୁଥିରଲ। ରସମାରନ ରମାଶା ଓ ଏଲିୟ ଥିରଲ। 
ରସମାନଙ୍କ ରଚରହୋ ମଧ୍ୟ ଝଲକୁ ଥିଲା। ରସମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ଯିେୁଶାଲମରେ ଘଟବିାକୁ ଥିବା 
ତାହାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ବଷିୟରେ କରାବାର୍୍ଯା ରହଉଥିରଲ। ରସରତରବରଳ ପିତେ ଓ ଅନ୍ୟମାରନ ରଶାଇ 
ପଡଥିିରଲ। କନୁି୍ ରସମାରନ ଉଠ ିପଡରିଲ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ମହମିା ରଦଖିରଲ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ଠଆି 
ରହାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ରସମାରନ ରଦଖିରଲ: ରମାଶା ଓ ଏଲିୟ ଯିବାକୁ ବାହାେବିା 
ସମୟରେ ପିତେ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଗୁେୁ, ଭଲ ରହଲା ରଯ ଆରମ୍ମାରନ ଏଠାରେ ଅଛୁ। 
ଆରମ୍ମାରନ ଏଠାରେ ତରିନାଟ ିତମ୍ବୁ ଟାଣି ରଦବୁ। ରଗାଟଏି ତୁମ୍ ପାଇଁ ଆଉ ରଗାଟଏି ରମାଶାଙ୍କ 
ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟଟ ିଏଲିୟଙ୍କ ପାଇଁ।” (ପିତେ ଜାଣି ପାେୁ ନ ଥିରଲ ରଯ, ରସ କ’ଣ କହୁଛନ୍।ି)134

ପିତେ ଏ କରା କହୁଥିବା ରବରଳ ରଗାଟଏି ଉ�ଳ ରମଘଖଣ୍ ଆସ ିରସମାନଙୁ୍କ ଢାଙି୍କ ରଦଲା। 
ରମଘମଧ୍ୟେୁ ଆକାଶବାଣୀ ରହଲା, “ଏ ରହଉଛନ୍ ିରମାେ ପୁତ୍ ଯାହାଙୁ୍କ ମୁଁ ରପ୍ରମ କରେ। ତାହାଙ୍କ 
ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ସନୁ୍ଷ୍ଟ। ତୁରମ୍ ତାହାଙ୍କ କରା ମାନ।” 

ଯୀଶୁଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ଏ କରା ଶୁଣି ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ରହାଇ ପଡରିଲ। ରସମାରନ ଭୂଇଁ 
ଉପରେ ପଡଗିରଲ। ଯୀଶ ୁଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିରସମାନଙୁ୍କ ଛୁଇରଁଦରଲ। ଯୀଶ ୁକହରିଲ, 

“ଠଆି ହୁଅ। ଭୟ କେ ନାହିଁ।” ଶଷି୍ୟମାରନ ଉପେକୁ ଗ୍ଭହିଁରଲ, ରସମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଆଉ 
କାହାେକୁି ରଦଖିରଲ ନାହିଁ। 
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ଯୀଶୁ ଓ ଶଷି୍ୟମାରନ ପବ୍ଯତ ଉପେୁ ତଳକୁ ଓଲୋଉଥିରଲ। ଯୀଶୁ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଆରଦଶ ରଦରଲ, 

“ପବ୍ଯତ ଉପରେ ତୁରମ୍ମାରନ ଯାହାସବୁ ରଦଖିଲ, ତାହା କାହାକୁ କହବି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ ମତୁୃ୍ୟେୁ 
ପୁନଜ୍ଯୀବତି ରହବା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଅରପକ୍ା କେ। ତା’ପରେ ତୁରମ୍ ଯାହାସବୁ ରଦଖିଛ, ତାହା ରଲାକଙ୍କ 
ଆଗରେ କହପିାେ।” 

ଯୀଶଙୁୁ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ରତରବ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀମାରନ କାହିଁକ ିକହୁଛନ୍ ିରଯ, ଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବୂ୍ଯେୁ 
ପ୍ରରରମ ଏଲିୟ ନଶି୍ଚୟ ଆସରିବ?” 

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ରସମାରନ ଠ ିକ୍ କହଛିନ୍ ିରଯ ଏଲିୟ ଆସଛୁନ୍,ି ରସ ପ୍ରରତ୍ୟକ ବସୁ୍ତକୁ 
ଠ ିକ୍ କ୍ରମରେ େଖିରବ। କନୁି୍ ମୁଁ ତୁମ୍କୁ କହ ିରଦଉଛ ିରଯ, ଏଲିୟ ଆସ ିସାେଛିନ୍।ି ରଲାକମାରନ 
ତାହାଙୁ୍କ ଚହି୍ ିପାେରିଲ ନାହିଁ। ରଲାକମାରନ ଯାହା ଇଚ୍ା କରଲ, ତାହାଙୁ୍କ ରସହ ିପ୍ରକାେ ବ୍ୟବହାେ 
କରଲ। ରସହଭିଳ ିମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ ମଧ୍ୟ ରସମାନଙ୍କଠାେୁ ରସହ ିପ୍ରକାେ ଯାତନା ରଭାଗ କେରିବ।” 
ତା’ପରେ ତାହାଙ୍କେ ଶଷି୍ୟମାରନ ବୁଝ ିପାେରିଲ ରଯ ଯୀଶୁ ରଯଉଁ ବାପି୍ତଜକ ରଯାହନଙ୍କ ବଷିୟରେ 
ରସମାନଙୁ୍କ କହଥିିରଲ, ରସ ପ୍ରକୃତରେ ଏଲିୟ।135

4.19 ଯୀଶୁଙ୍କ �ାରା ଦୁଷ୍ାତ୍ମା କବଳରୁ ବାଳକ ମକୁ୍ତ
ତା’ପରେ ଯୀଶ ୁପିତେ, ଯାକୁବ ଓ ରଯାହନ ଅନ୍ୟ ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗରଲ। ରସମାରନ ରଦଖିରଲ 
ରଯ, ଅରନକ ରଲାକ ରସମାନଙୁ୍କ ରଘେ ିେହଛିନ୍।ି ରସମାନଙ୍କ ସହତି ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀମାରନ ଯୁକି୍ତକ୍ଯ 
କେୁଛନ୍।ି ରଯରତରବରଳ ରଲାକମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରଦଖିରଲ, ରସମାରନ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ। 
ରସମାରନ ତାହାଙୁ୍କ �ାଗତ କେବିାକୁ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ରଦୌଡଗିରଲ।

ଯୀଶୁ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀମାନଙ୍କ ସହତି ରକଉଁ ବଷିୟରେ ଯୁକି୍ତକ୍ଯ କେୁଥିଲ?” 
ଭିଡ ଭିତେୁ ଜରଣ ରଲାକ ଉର୍େ ରଦରଲା, “ରହ ଗୁେୁ, ମୁଁ ରମା’ ପୁଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ 

ଆଣିଥିଲି। ତା ରଦହରେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାଟଏି ପ୍ରରବଶ କେ ିତାକୁ କରା କହବିାକୁ ରଦଉ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା 
ପୁଅକୁ ଆକ୍ରମଣ କେୁଛ।ି ରସ ଆକ୍ରମଣ କଲାରବରଳ ପୁଅକୁ ତରଳ କଗ୍ଭଡ ିରଦଉଛ।ି ପୁଅ ମହୁଁେୁ 
ରଫଣ ବାହାେୁଛ ିଓ ରସ ଦାନ୍ କଡମଡ କେୁଛ ିଓ ଶୁଖିଯାଉଛ,ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ରସହ ି
ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାକୁ ବାହାେ କେ ିରଦବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, କନୁି୍ ରସମାରନ ତାକୁ ବାହାେ କେ ିପାେରିଲ 
ନାହିଁ।” 
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ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ କାହିଁକ ିବ�ିାସ କେୁ ନାହଁ? ରକରତ କାଳ ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ 
ସହତି ଥିବ?ି ରକରତ କାଳ ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ସବୁ ସହୁଥିବ?ି ରସହ ିପିଲାକୁ ରମା’ ପାଖକୁ ରନଇ 
ଆସ।” 

ରତଣୁ ଶଷି୍ୟମାରନ ପିଲାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ରନଇ ଆସରିଲ। ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରଦଖିବା ମାରତ୍ 
ପିଲାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ରସହ ିପିଲା ତରଳ ପଡଯିାଇ ଗଡଗିଲା। ତା’ ପାଟେୁି ରଫଣ ବାହାେଲିା। 

ଯୀଶୁ ପିଲାେ ବାପାକୁ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ରକରତ ଦନି ରହଲା ପିଲାେ ଏମିତ ିରହଉଛ?ି” 
ତା’େ ବାପା କହରିଲ, “ପିଲାଟଦିନିେୁ ଏମିତ ିରହଉଛ।ି ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ତାକୁ ମାେବିାକୁ ଅରନକ ରେ 

ପାଣିକୁ ଓ ଅରନକ ରେ ନଆିଁ ଭିତେକୁ ଫିଗିେ ରଦଉଛ।ି ଆପଣ ଯଦ ିତା’ ପାଇଁ କଛି ିକେ ିପାେନ୍,ି 
ରତରବ ଆମ୍ ପ୍ରତ ିଦୟା ରହବ ଓ ଆମ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ରହବ।” 

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ କହଲି, ‘ତୁରମ୍ ଯଦ ି ପାେିବ ରତରବ ସାହାଯ୍ୟ ରହବ।’ ବ�ିାସୀ 
ରଲାକପାଇଁ ସବୁକଛି ିସମ୍ବ।” 

ପିଲାଟେି ବାପା ଉର୍�େ କେ ିକହଲିା, “ମୁଁ ବ�ିାସ କେୁଛ।ି ରମାରତ ଅଧିକ ବ�ିାସ କେବିା 
ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କେନୁ୍।” 

ଯୀଶୁ ରଦଖିରଲ ରଯ ଏହ ିଘଟଣା ରଦଖିବା ପାଇଁ ରଲାରକ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଡ ିଆସୁଛନ୍।ି 
ରତଣୁ ରସ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାକୁ ଧମକ ରଦଇ କହରିଲ, “ରହ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା, ତୁ ପିଲାଟକୁି ମୂକ ଓ ବଧିେ କେ ି
ରଦଇଛୁ। ମୁଁ ରତାରତ ଆଜ୍ା ରଦଉଛ,ି ପିଲାେ ରଦହ ଭିତେୁ ବାହାେଯିା। ଏହାେ ରଦହରେ ପୁଣି ଆଉ 
ରକରବ ରହରଲ ପ୍ରରବଶ କେବୁି ନାହିଁ।” 

ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଯନ୍ତଣାରେ ଚତି୍ାେ କଲା, ପିଲାକୁ ରୋଇ ତରଳ ପକାଇ ରଦଲା। ପୁଣି ରରେ ପିଲାକୁ 
ତରଳ କଗ୍ଭଡ ିରଦଇ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ତା’ ରଦହେୁ ବାହାେ ିଆସଲିା। ଏହ ିପିଲା ମେଗିଲା ଭଳ ିରଦଖାଗଲା। 
ଅରନକ ରଲାକ କହରିଲ, “ରସ ମେ ିଯାଇଛ।ି” କନୁି୍ ଯୀଶୁ ପିଲାେ ହାତ ଧେ ିତାହାକୁ ଉଠାଇ ଠଆି 
କୋଇରଲ। ରସହ ିପିଲା ଠଆି ରହଲା। 

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଘେ ଭିତେକୁ ଗରଲ। ରକବଳ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ତାହାଙ୍କ ସହତି ରସଠାରେ 
ଥିରଲ। ରସମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ଆରମ୍ମାରନ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାକୁ କାହିଁକ ିବାହାେ କେ ିପାେଲୁିନ?ି” 

ଏହା ଶୁଣି ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଏହ ିପ୍ରକାେେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାକୁ ରକବଳ ପ୍ରାର୍ଯନା ମାଧ୍ୟମରେ 
ବାହାେ କୋଯାଇପାେବି।”136
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4.20 ନଜି ମୃତୁ୍ୟ ଓ ପୁନରୁ ତ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଉକି୍ତ

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ରସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ ିଗ୍ଭଲିଗରଲ। ରସମାରନ ଗାଲିଲୀ ରଦଇ 
ଯାଉଥିରଲ। ରସମାରନ ରକଉଁଠ ିଅଛନ୍ ିରସ କରା ରଲାରକ ଜାଣନୁ୍ ରବାଲି ଯୀଶୁ ଗ୍ଭହଁୁ ନ ଥିରଲ। 
କାେଣ ରସ ନଜି ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏକୁଟଆି ଅଲଗା ଉପରଦଶ ରଦବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିରଲ। ରସ ରସମାନଙୁ୍କ 
କହରିଲ, “ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ଙୁ୍କ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମପ୍ଯଣ କୋଯିବ। ରସମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ବଧ 
କେରିବ। କନୁି୍ ମତୁୃ୍ୟେ ତନି ିଦନି ପରେ ରସ ପଣିୁ ମତୁୃ୍ୟେୁ ପନୁେୁ ତ୍ଥିତ ରହରବ।” ଯୀଶଙୁ୍କ ଏହ ିକରା 
କହବିାେ ଅର୍ଯ ଶଷି୍ୟମାରନ ବୁଝ ିପାେରିଲ ନାହିଁ। ରସମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ଏହାେ ଅର୍ଯ ପଗ୍ଭେ ିବୁଝବିାକୁ 
ଭୟ କରଲ।137

4.21 କର ବଷିୟରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରଦଶ
ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ କଫନ୍ଯାହୂମକୁ ଗରଲ। କଫନ୍ଯାହୂମରେ ରକରତକ ରଲାକ ପିତେଙ୍କ 
ପାଖକୁ ଆସରିଲ। ରଯଉଁମାରନ ମନ୍େିେ କେଆଦାୟ କେନ୍,ି ରସମାରନ ରସହ ିରଲାକ ଥିରଲ। 
ରସମାରନ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁମ୍େ ଗୁେୁ ମନ୍େିେ ‘ଦୁଇ-ଡ୍ରକ୍ମା’ କେ ଦଅିନ୍ ିକ?ି”

ପିତେ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ହଁ, ରସ ଦଅିନ୍।ି” 
ପିତେ ଘେ ଭିତେକୁ ଗରଲ, ରସଠାରେ ଯୀଶୁ ଥିରଲ। ପିତେ କଛି ିକହବିା ପୂବ୍ଯେୁ ଯୀଶୁ 

କହରିଲ, “ପଥୃିବୀେ ୋଜାମାରନ ରଲାକମାନଙ୍କଠାେୁ ଅରନକ ପ୍ରକାେ କେଆଦାୟ କେରିା’ନ୍।ି କନୁି୍ 
ରକଉଁମାରନ ରସହ ିକେ ଦଅିନ୍?ି ଏମାରନ କ’ଣ ୋଜାଙ୍କ ନଜି ସନ୍ାନସନ୍ତ ିନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କେ 
ସନ୍ାନସନ୍ତ?ି ତୁରମ୍ କ’ଣ ଭାବୁଛ?” 

ପିତେ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ୋଜାମାରନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କେ ସନ୍ାନସନ୍ତଙି୍କଠାେୁ କେଆଦାୟ 
କେନ୍।ି” 

ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତା’େ ଅର୍ଯ ୋଜାଙ୍କ ସନ୍ାନମାନଙୁ୍କ କେ ରଦବାକୁ ପରଡ ନାହିଁ। କନୁି୍ 
ଏହ ିକେଆଦାୟକାେୀଙୁ୍କ ଆରମ୍ ରକ୍ରାଧିତ କେବିା ନାହିଁ। ରତଣୁ କେ ଏହଭିଳ ିଭାବରେ ରଦଇଦଅି: 
ହ୍ଦକୁ ଯାଅ। ତୁମ୍େ ମାଛ ଧେ। ତୁରମ୍ ଧେଥିିବା ପ୍ରରମ ମାଛଟ ିଆଣ, ତା’େ ପାଟ ିରଖାଲ। ତା 
ପାଟେୁି ତୁରମ୍ ଗ୍ଭରୋଟ ିରେୌପ୍ୟ ମଦୁ୍ା ପାଇବ। ରସ ମଦୁ୍ାଗୁଡକୁି ଆଣି ରମା’ ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ ପାଇଁ 
ଟକିସ ଆଦାୟକାେୀଙୁ୍କ ରଦଇଦଅି।”138
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4.22 ଈ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରର ରଶ୍ରଷ୍ଠ କଏି ?
ରସହ ିସମୟରେ ଶଷି୍ୟମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିପଗ୍ଭେରିଲ, “�ଗ୍ଯୋଜ୍ୟରେ ସବୁଠାେୁ 

ରରେଷ୍ଠ କଏି?” 
ଯୀଶୁ ରଗାଟଏି ରଛାଟ ପିଲାକୁ ପାଖକୁ ଡାକରିଲ। ରସ ପିଲାକୁ ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠଆି 

କୋଇରଲ। ତା’ପରେ ଯୀଶ ୁକହରିଲ, “ମୁ ଁତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ତୁରମ୍ ନଜିକୁ ପେବିର୍୍ଯନ କେ। ହୃଦୟ 
ଭିତରେ ରଗାଟଏି ରଛାଟ ପିଲାଭଳ ିରହାଇଯାଅ। ଏ କରା ନ କରଲ ତୁରମ୍ �ଗ୍ଯୋଜ୍ୟରେ କଦାପି 
ପ୍ରରବଶ କେ ିପାେବି ନାହିଁ। ରଯଉଁ ରଲାକ ନଜିକୁ ରଗାଟଏି ରଛାଟ ପିଲା ଭଳ ିନମ୍ କେରିାଏ, ରସହ ି
ରଲାକ �ଗ୍ଯୋଜ୍ୟରେ ସବୁଠାେୁ ରରେଷ୍ଠ। 

“ରଯଉଁ ରଲାକ ରମା’ ନାମରେ ଏହଭିଳ ିରଗାଟଏି ରଛାଟ ପିଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ରସ ରମାରତ 
ଗ୍ରହଣ କରେ।” 139

ରଯାହନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରହ ଗୁେୁ, ତୁମ୍ ନାମ ରନଇ ରଲାକଙ୍କ ରଦହେୁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙୁ୍କ 
ବାହାେ କେୁଥିବା ଜରଣ ରଲାକଙୁ୍କ ଆରମ୍ମାରନ ରଦଖିଲୁ। ଆରମ୍ମାରନ ତାକୁ ମନା କେଲୁି, କାେଣ 
ରସ ଆମ୍ମାନଙ୍କ ଭିତେେ ରଲାକ ନୁରହଁ।” 

କନୁି୍ ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ତାକୁ ମନାକେ ନାହିଁ। କାେଣ ରଯଉଁ ରଲାକ ରମା’ ନାମ ରନଇ ଶକି୍େ 
କାଯ୍ଯ୍ୟ କେପିାରେ, ରସ ରମା’ ନାମରେ ଆଉ ଖୋପ କରା କହ ିପାେବି ନାହିଁ। ରଯଉଁ ରଲାକ ଆମ୍େ 
ବରିୋଧ କରେ ନାହିଁ, ରସ ଆମ୍େ ସପକ୍େ ରଲାକ। ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି ତୁରମ୍ମାରନ 
ଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କ ରଲାକ ରବାଲି ଯଦ ିରକହ ିତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଗିନାଏ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦଏି, ରତରବ ତାକୁ ଏଥିପାଇଁ 
ନଶି୍ଚୟ ପୁେସ୍ାେ ମିଳବି।140

4.23 ପରମପିତା ତା’ଙ୍କ ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନରଯାରୀ
“କନୁି୍ ରମା’ଠାରେ ବ�ିାସ େଖିଥିବା ଏହ ିନମ୍ ରଛାଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ କାହାେକୁି ପାପ ପରରେ 
ଯଦ ିରକହ ିଟାଣିନଏି, ତାହାରହରଲ ରସହ ିରଲାକେ ରବକରେ ରଗାଟଏି ଚକ ିପରେ ବାନ୍ ିଗଭୀେ 
ସମଦୁ୍ରେ ତାକୁ ବୁରଡଇ ଦଆିଯିବ। ଏହ ିପଥୃିବୀରେ ପାପ କେୁଥିବା ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ 
ଅନୁଭବ କେୁଛ।ି ଏସବୁ ଘଟଣା ନଶି୍ଚୟ ଘଟବି, କନୁି୍ ରଯଉଁ ରଲାକ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟବିାେ କାେଣ 
ହୁଏ, ତାହା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଖୋପ ରହବ।
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“ଯଦ ିତୁମ୍େ ହାତ କମିା୍ ପାଦ ତୁମ୍ ପାଇ ଁପାପେ କାେଣ ହୁଏ, ରତରବ ତାକୁ କାଟ ିଫିଗିେଦଅି। ଦୁଇ 

ହାତ ଓ ଦୁଇ ରଗାଡ ରାଇ ଚେିକାଳ ଜଳୁଥିବା ନକ୍ଯେ ନଆିରଁେ ତୁମ୍କୁ ଫିଗିେ ଦଆିଯିବା ଅରପକ୍ା ବେଂ 
ହାତ କମି୍ା ରଗାଡ ନ ରାଇ ଅନନ୍ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରରବଶ କେବିା ତୁମ୍ ପାଇଁ ଭଲ। ଯଦ ିତୁମ୍େ 
ଆଖିଟଏି ତୁମ୍ ପାଇଁ ପାପେ କାେଣ ହୁଏ, ରତରବ ତାକୁ କାଢ ିଫିଗିେଦଅି। ତୁମ୍େ ଦୁଇଟ ିଯାକ ଆଖି 
ରାଇ ତୁମ୍କୁ ନକ୍ଯେ ନଆିଁରେ ଫିଗିେ ଦଆିଯିବା ଅରପକ୍ା ରଗାଟଏି ଆଖି ରାଇ ଅନନ୍ ଜୀବନ ଲାଭ 
କେବିା ତୁମ୍ ପାଇଁ ଭଲ। 

“ସାବଧାନ ଏହ ିରଛାଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ କାହାେକୁି ତୁଚ୍ ମରନ କେ ନାହିଁ। ଏହ ିପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
�ଗ୍ଯରେ ଦୂତମାରନ ଅଛନ୍।ି ଏବଂ ରସହ ିଦୂତମାରନ �ଗ୍ଯରେ ରମାେ ପେମପିତାଙ୍କ ସହତି ସଦାସବ୍ଯଦା 
ଅଛନ୍।ି ରଯଉମଁାରନ ହଜଯିାଇଛନ୍ ିମନୁଷ୍ୟପତୁ୍ ରସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ାେ କେବିା ପାଇ ଁଆସଛିନ୍।ି 

“ଯଦ ିରକୌଣସ ିରଲାକେ ଶରହଟ ିରମଷ ରା’ନ୍,ି କନୁି୍ ରସଥିେୁ ରଗାଟଏି ହଜଯିାଏ, ରତରବ ରସହ ି
ରଲାକଟ ିତା’େ ବାକ ିଅରନ�ତ ରମଷଙୁ୍କ ପାହାଡ ଉପରେ ଛାଡରିଦଇ ହଜଯିାଇଥିବା ରମଷକୁ 
ରଖାଜବିାକୁ ଯିବ ନାହିଁ କ?ି ତୁରମ୍ କ’ଣ ଭାବ? ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି ଯଦ ିରସ ରମଷଟ ିରଖାଜ ି
ପାଇଯାଏ ରତରବ ନ ହଜଥିିବା ଅରନ�ତ ରମଷଙ୍କ ଅରପକ୍ା ମଳିଯିାଇଥିବା ରମଷ ପାଇ ଁରସ ଅଧିକ 
ଖସୁୀ ରହବ। ଠ ିକ୍ ରସହଭିଳ ି�ଗ୍ଯରେ େହୁଥିବା ତୁମ୍େ ପେମପିତା ଏହଭିଳ ିରଛାଟ ପିଲାମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟେୁ ରକହ ିଜରଣ ରହରଲ ହଜଯିାଉ ରବାଲି ଗ୍ଭହାନ୍ ିନାହିଁ।141

4.24 ଭୁ  କରିଥିବା ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ଶକି୍ା ପ୍ରଦାନ
“ତୁମ୍େ ରକହ ିଭାଇ ଯଦ ିତୁମ୍ ବେୁିଦ୍ରେ ଭୁଲ କାମ କରେ, ରତରବ ରସ ଏକାକୀ ଥିବା ରବରଳ ତା’ 
ନକିଟକୁ ଯାଇ ତା’େ ଭୁଲ ବଷିୟରେ କୁହ। ଯଦ ିରସ ତୁମ୍ କରା ଶରୁଣ, ରତରବ ତୁରମ୍ ତାକୁ ପୁଣି 
ରରେ ତୁମ୍େ ଭାଇ ରହାଇ େହବିାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେ। ଯଦ ିରସ ରଲାକ କଛି ିଶୁଣିବାକୁ ମନା କେଦିଏି 
ରତରବ ଜରଣ ବା ଦୁଇଜଣ ରଲାକଙୁ୍କ ରନଇ ପୁଣି ରରେ ତା’ ପାଖକୁ ଯାଅ। ରତରବ ଯାହାକଛି ି
କୁହାଯାଇଛ,ି ଦୁଇ ବା ତନି ିଜଣ ସାକ୍ୀଙ୍କ �ାୋ ତାହା ସମର୍ଣିତ ରହବ। ଯଦ ିରସ ରଲାକ ରସମାନଙ୍କ 
କରା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମନା କେଦିଏି, ରତରବ ମଣ୍ଳୀକୁ କୁହ। ଯଦ ିରସ ରଲାକ ମଣ୍ଳୀ କରା ନ 
ଶରୁଣ, ରତରବ ପେରମ�େଙୁ୍କ ବ�ିାସ କେୁ ନ ଥିବା ରଲାକ କମିା୍ ଜରଣ କେଆଦାୟକାେୀକୁ ରଯଭଳ ି
ବ୍ୟବହାେ କୋଯାଏ, ତାହାକୁ ରସହଭିଳ ିବ୍ୟବହାେ କେ।
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“ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ ିରଯ ତୁରମ୍ ଏ ସଂସାେରେ ଯାହାସବୁ ବନ୍ କେବି ତାହା ପେରମ�େଙ୍କ 
�ାୋ ବନ୍ ରହବ। ତୁରମ୍ ଏ ସଂସାେରେ ରଯରତରବରଳ କ୍ମା ରଦବା ପାଇଁ ପ୍ରତଶିରୁତ ିରଦବ, ରସହ ି
କ୍ମା ମଧ୍ୟ ପେରମ�େଙ୍କ କ୍ମା ରହବ। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ପୁଣି କହୁଛ ିରଯ, ଏ ଜଗତରେ ଯଦ ିତୁମ୍ ଭିତେୁ 
ରକହ ିଦୁଇଜଣ ଏକମତ ରହାଇ �ଗ୍ଯରେ େହୁଥିବା ରମାେ ପେମପିତାଙୁ୍କ କଛି ିମାଗିରବ, ରତରବ 
ରସ ତାହା ତୁମ୍ ପାଇଁ ପୂେଣ କେରିଦରବ। ଏ କରା ସତ୍ୟ। କାେଣ ରଯଉଁଠାରେ, ରମା’ ନାମରେ 
ବ�ିାସ କେୁଥିବା ଦୁଇତନି ିଜଣ ରଲାକ ଏକାଠ ିହୁଅନ୍,ି ମୁଁ ରସଠାରେ ରସମାନଙ୍କ ସହତି ଅଛ।ି”142

4.25 କ୍ମା ବଷିୟରର ଏକ ଦୃଷ୍ାନ୍
ତା’ପରେ ପିତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ରମା’ ଭାଇ ଯଦ ିରମା’ ନକିଟରେ 
ବାେମ୍ାେ ଅପୋଧ କରେ, ରତରବ ମୁଁ ତାକୁ ରକରତରେ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ କ୍ମା ରଦବ?ି ମୁଁ କ’ଣ ତାକୁ 
ସାତରେ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ କ୍ମା ରଦବ?ି”

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ମୁଁ କହୁଛ,ି ତୁରମ୍ ତାକୁ ନଶିି୍ଚତ େୂପରେ ସାତରେଠାେୁ ଅଧିକ ରେ କ୍ମା କେବିା 
ଉଚତି। ଏପେକି ିଯଦ ିରସ ସାତଗୁଣ ସତୁେ ିରେ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ ପ୍ରତ ିଅପୋଧ କରେ, ରତରବ 
ମଧ୍ୟ ତୁରମ୍ କ୍ମାରଦବା ଜାେ ିେଖ। 

“ନଜି ଗ୍ଭକେମାନଙ୍କଠାେୁ ଉଧାେ ଥିବା ଟଙ୍କାପଇସାେ ଆଦାୟ ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କେଥିିବା ଜରଣ 
ୋଜାଙ୍କ ସହତି �ଗ୍ଯୋଜ୍ୟେ ତୁଳନା କୋ ଯାଇପାରେ। ୋଜା ତାହାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କେବିା ଆେମ୍ 
କେରିଦରଲ। ତାହାଙ୍କେ ଜରଣ ଗ୍ଭକେ ଉପରେ ଦଶ ହଜାେ ରେୌପ୍ୟମଦୁ୍ା ବାକ ିଥିଲା। ୋଜାଙୁ୍କ ଋଣ 
ପେରିଶାଧ କେବିା ପାଇଁ ଗ୍ଭକେ ପାଖରେ କଛି ିରହରଲ ନ ଥିଲା। ୋଜା ଆରଦଶ ରଦରଲ ରଯ, 
ଗ୍ଭକେେ ସବୁ ଜନିଷି ଏପେକି ିତା’େ ସ୍ତୀ ଓ ପିଲାପିଲିଙୁ୍କ ବକିି୍ର କେରିଦଇ ଋଣ ପେରିଶାଧ କୋଯିବ। 

“ଗ୍ଭକେଟ ିୋଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣୁ୍ମାଡ ିବସପିଡଲିା। ରସ ପ୍ରାର୍ଯନା କଲା, ‘ଆପଣ ରମା’ ପାଇଁ 
ରଧୈଯ୍ଯ୍ୟବାନ ହୁଅନୁ୍। ମୁ ଁଆପଣଙ୍କେ ସମସ୍ତ ଋଣ ପେରିଶାଧ କେରିଦବ।ି’ ମାଲିକ ଏହା ଶୁଣି ଗ୍ଭକେଟ ି
ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରଲ, ରତଣୁ ରସ ଗ୍ଭକେେ ଋଣ ଛାଡ କେରିଦଇ ତାକୁ ଛାଡ ିରଦରଲ। 

“ଗ୍ଭକେ ବାହାେୁଥିବା ସମୟରେ ୋସ୍ତାରେ ରସ ତା’େ ଜରଣ ସଗେୀ ଗ୍ଭକେକୁ ରଦଖିଲା। ରସ 
ଜଣକ ତା’ଠାେୁ ଶରହ ମଦୁ୍ା ଋଣ କେଥିିଲା। ପ୍ରରମ ଗ୍ଭକେ �ତିୀୟ ଗ୍ଭକେେ ତଣ୍ ିଚପିି ଧେ ିକହଲିା, 
‘ରମା’ଠାେୁ ରଯଉଁ ଋଣ ରନଇଛୁ, ତାହାକୁ ଶୁଝରିଦ।’ 
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“ତା’ପରେ �ତିୀୟ ଗ୍ଭକେ ତା’ ନକିଟରେ ଆଣୁ୍ମାଡ ିବସ ିପ୍ରାର୍ଯନା କଲା, ‘ରମା’ ପାଇ ଁରଧୈଯ୍ଯ୍ୟ ଧେ। 

ମୁଁ ଯାହା ରନଇଛ ିସବୁତକ ଶୁଝରିଦବ।ି’ 
“କନୁି୍ ପ୍ରରମ ଗ୍ଭକେ ରଧୈଯ୍ଯ୍ୟ ଧେବିାକୁ ମନାକଲା। ରକବଳ ଏତକି ିନୁରହଁ, ରସ ବଗି୍ଭେପତଙି୍କ 

ନକିଟକୁ ଯାଇ �ତିୀୟ ଗ୍ଭକେ ବେୁିଦ୍ରେ ଅଭିରଯାଗ ମଧ୍ୟ କଲା। �ତିୀୟ ଗ୍ଭକେକୁ କାୋଗାେକୁ 
ପଠାଇ ଦଆିଗଲା। ଋଣ ପେରିଶାଧ ନ କେବିା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ତାକୁ କାୋଗାେରେ େହବିାକୁ ପଡଲିା। 
ଅନ୍ୟ ଗ୍ଭକେମାରନ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ରଦଖିରଲ, ଓ ବଡ ଦୁଃଖିତ ରହରଲ। ରତଣୁ ଯାହାସବୁ 
ଘଟଥିିଲା, ରସ ସବୁ ରସମାରନ ରସମାନଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ କହରିଲ। 

“ତା’ପରେ ମାଲିକ ପ୍ରରମ ଗ୍ଭକେକୁ ଡାକ ିକହରିଲ, ‘ରେ ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ଭକେ! ତୁ ରମା’ଠାେୁ ବହୁତ ଅଧିକ 
ଧନ ଋଣ କେଥିିଲୁ, କନୁି୍ ତୁ ରମାରତ ଦୟା ଭିକ୍ା କେଥିିଲୁ। ଏଣୁ ରତାେ ସମସ୍ତ ଋଣ ମୁଁ ଛାଡ 
କେରିଦଲି। ମୁ ଁରତାରତ ରଯଉଭଁଳ ିଦୟା ରଦଖାଇଥିଲି, ତୁ କ’ଣ ରତାେ ସଗେୀ ଗ୍ଭକେକୁ ରସହଭିଳ ିଦୟା 
ରଦଖାଇ ନ ରା’ନୁ୍?’ ତା’େ ମାଲିକ ଖବୁ୍ ୋଗିଗରଲ, ଦଣ୍ ରଦବା ପାଇ ଁରସ ଗ୍ଭକେକୁ କାୋଗାେରେ 
େଖିରଲ। ସମସ୍ତ ଋଣ ପେରିଶାଧ କୋ ନ ଯିବା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଗ୍ଭକେଟକୁି କାୋଗାେରେ େହବିାକୁ ରହଲା। 

“ରମାେ �ଗ୍ଯୀୟ ପେମପିତା ତୁମ୍କୁ ରଯଭଳ ିବ୍ୟବହାେ ରଦଖାଇରବ, ଏହ ିୋଜା ଗ୍ଭକେକୁ ଠ ିକ୍ 
ରସହଭିଳ ିବ୍ୟବହାେ ରଦଖାଇରଲ। ଅତଏବ ତୁରମ୍ମାରନ ନଜି ଭାଇ ବା ଭଉଣୀକୁ ହୃଦୟେୁ କ୍ମା 
ରଦବ। ନରଚତ ରମାେ �ଗ୍ଯୀୟ ପିତା ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କ୍ମା ରଦରବ ନାହିଁ।”143

4.26 ଯୀଶୁଙ୍କ ଯିରୁଶାଲମ ରମନ
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଭାଇମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରମା’ ପାଇଁ ଏପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଉପଯୁକ୍ ସମୟ ଆସ ିନାହିଁ। କନୁି୍ 
ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ (ଯିବା) ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମୟ ଉପଯୁକ୍। ସଂସାେ ତୁମ୍କୁ ଘଣୃା କେ ିପାେବି ନାହିଁ। 
ସଂସାେ ରମାରତ ଘଣୃା କରେ, କାେଣ ମୁଁ ଜଗତେ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ରସମାନଙ୍କେ କାଯ୍ଯ୍ୟଗୁଡକି 
ମନ୍ ରବାଲି କରହ। ରତଣୁ ତୁରମ୍ମାରନ ପବ୍ଯକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ବର୍୍ଯମାନ ପବ୍ଯକୁ ଯିବ ିନାହିଁ। ରମା’ ପାଇଁ 
ଏପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଉପଯୁକ୍ ସମୟ ଆସ ିନାହିଁ।” ଏ କରା କହବିା ପରେ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀରେ େହଗିରଲ। 

ରତଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କେ ଭାଇମାରନ ପବ୍ଯକୁ ଗରଲ। ରସମାରନ ଗଲାପରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଗରଲ। ରସ 
ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଦୃଷି୍ଟରଗାଚେ ରହରଲ ନାହିଁ। ଯିହୂଦୀମାରନ ପବ୍ଯରେ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରଖାଜରିଲ। ରସମାରନ 
ପଗ୍ଭେରିଲ, “ରସହ ିରଲାକଟ ିକାହିଁ?” 
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ରସଠାରେ ବହୁତ ରଲାକ ଥିରଲ। ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଅରନରକ ରଗାପନରେ ନଜି ନଜି ଭିତରେ 
ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟରେ କରାବାର୍୍ଯା ରହଉଥିରଲ। ରକରତକ ରଲାକ କହରିଲ, “ରସ ଜରଣ ଉର୍ମ ରଲାକ।” 
କନୁି୍ ଅନ୍ୟମାରନ କହୁଥିରଲ, “ନା, ରସ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତାେଣା କେୁଛ।ି” କନୁି୍ ରଲାକମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରେ ଏପେ ିରକହ ିସାହସୀ ନ ଥିରଲ, ଯିଏ କ ିଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟରେ ରଖାଲା ରଖାଲି ଭାବରେ 
କହବି। ରଲାକମାରନ ଯିହୂଦୀୟ ରନତାମାନଙୁ୍କ ଭୟ କେୁଥିରଲ।144

4.27 କୁଟୀରବାସପବତ୍ତ ସମୟରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
ପବ୍ଯ ପ୍ରାୟ ଅଧାଅଧି ରଶଷ ରହାଇଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍େି ପେସିେକୁ ଯାଇ ଉପରଦଶ 
ରଦବାରେ ଲାଗିରଲ। ଯିହୂଦୀମାରନ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହରଲ। ରସମାରନ କହରିଲ, “ଏ ରଲାକ ରକରବ 
ବଦି୍ୟାଳୟରେ ପଢ ିନାହିଁ। ଏରତ ବଷିୟବସୁ୍ତ ରସ କପିେ ିଜାଣିଲା?”

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ମୁଁ ଯାହା ଉପରଦଶ ରଦଉଛ,ି ତାହା ରମା’ ନଜିେ ନୁରହଁ। ରମାେ 
ଶକି୍ାଗୁଡକି ରମାରତ ପଠାଇଥିବା ପେରମ�େଙ୍କଠାେୁ ଆସଛି।ି ପେରମ�େ ଯାହା ଗ୍ଭହାନ୍ ିଯଦ ି
ରକୌଣସ ିବ୍ୟକି୍ ରସହ ିଅନୁଯାୟୀ କାଯ୍ଯ୍ୟ କରେ, ରମାେ ଉପରଦଶ ପେରମ�େଙ୍କଠାେୁ ଆସଛି ିନା 
ନାହିଁ, ତାହା ରସ ଜାଣି ପାେବି। ରସ ବ୍ୟକି୍ ଜାଣି ପାେବି ରଯ ଏ ଉପରଦଶ ରମା’ ନଜିେ ନୁରହଁ। 
ରଯଉଁ ରଲାକ ନଜିେ ଚନି୍ାଧାୋ ପ୍ରଗ୍ଭେ କରେ, ରସ ନଜି ପାଇଁ ସମ୍ାନ ଗ୍ଭରହଁ କନୁି୍ ରଯଉଁ ରଲାକ 
ନଜି ରପ୍ରେଣକର୍୍ଯାଙ୍କେ ସମ୍ାନ ଗ୍ଭରହ,ଁ ରସ ସତ୍ୟ କରହ। ତା’ ପାଖରେ କଛି ିମରି୍ୟା ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ 
ରଯ ରମାଶା ତୁମ୍କୁ ନୟିମ (ବ୍ୟବସ୍ଥା) ରଦଇଛନ୍।ି କନୁି୍ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ରକହ ିରସ ନୟିମ ମାନୁ 
ନାହଁ। ତୁରମ୍ ରମାରତ କାହିଁକ ିମାେ ିରଦବା ପାଇଁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଛ?” 

ରଲାକମାରନ କହରିଲ, “ତୁମ୍ ଭିତରେ ରଗାଟଏି ଭୂତ ପ୍ରରବଶ କେ ିତୁମ୍କୁ ପାଗଳ କେରିଦଇଛ।ି 
ଆରମ୍ ତୁମ୍କୁ ମାେବିାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେୁ ନାହୁଁ।” 

ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ମୁଁ ରଗାଟଏି ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟକାଯ୍ଯ୍ୟ କଲି, ଏବଂ ତୁରମ୍ ସମରସ୍ତ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ 
ରହାଇଥିଲ। ରମାଶା ତୁମ୍କୁ ସୁନ୍ନତ ବଧିି ପାଳନ କେବିା ପାଇଁ ନୟିମ ରଦରଲ, (କନୁି୍ ପ୍ରକୃତରେ 
ରମାଶା ତୁମ୍କୁ ସନୁ୍ନତ ବଷିୟ ରଦଇ ନାହାନ୍।ି ଏହାତ ରମାଶାଙ୍କ ପୂବ୍ଯେୁ ଥିବା ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଖେୁ 
ଆସଛି)ି। ରତଣୁ ତୁରମ୍ ରବରଳରବରଳ ବରିୋମବାେ ଦନି ରଗାଟଏି ବାଳକକୁ ସୁନ୍ନତ କେରିାଅ। 
ଏଥିେୁ ଜଣାପରଡ ରଯ, ରକୌଣସ ିରଲାକକୁ ରମାଶାଙ୍କେ ନୟିମ ପାଳନ କେବିା ପାଇଁ ବରିୋମବାେ 
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ଦନି ସନୁ୍ନତ କୋଯାଇପାରେ। ରତଣୁ ମୁଁ ଯଦ ିବରିୋମବାେ ଦନି ରକୌଣସ ିରଲାକେ ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ରଦହକୁ 
ସସୁ୍ଥ କଲି ରତରବ ତୁରମ୍ କାହିଁକ ିୋଗୁଛ? ରକୌଣସ ିବଷିୟେ ବାହ୍ୟେୂପ ରଦଖି ବଗି୍ଭେ କେ ନାହିଁ। 
ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଠକି୍, ତଦନୁଯାୟୀ ବଗି୍ଭେ କେ।”145

4.28 ଯୀଶୁ-ରଯ-ମଶୀହ, ଏ ସମ୍ପକତ୍ତରର ଜନତାଙ୍କ ଆରଲାଡ଼ନ
ଯିେୁଶାଲମରେ ବାସ କେୁଥିବା ରକରତକ ରଲାକ କହରିଲ, “ଏହ ିରଲାକକୁ ରସମାରନ ମାେବିା ପାଇଁ 
ଗ୍ଭହାନ୍।ି କନୁି୍ ରସ ପ୍ରକାଶରେ ପ୍ରଗ୍ଭେ କେୁଛ,ି ତାହାଙୁ୍କ ସମରସ୍ତ ରଦଖଛୁନ୍ ିଓ ଶୁଣୁଛନ୍।ି ରକୌଣସ ି
ରଲାକ ତାହାେ ପ୍ରଗ୍ଭେ ବନ୍ କେବିା ପାଇଁ ରଚଷ୍ଟା କେୁ ନାହିଁ। ରବାଧହୁଏ ରନତାମାରନ ମନସ୍ଥ କରଲ 
ରଯ, ରସ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ୀଷ୍ଟ। କନୁି୍ ଆରମ୍ ଜାଣୁ ଏହ ିବ୍ୟକି୍ ରକଉଠଁାେୁ ଆସଛି।ି ରଯରତରବରଳ ପ୍ରକୃତ 
ଖ୍ୀଷ୍ଟ ଆସରିବ, ରସରତରବରଳ ରକହ ିତାହାଙ୍କେ ଆସବିା ସ୍ଥାନ ଜାଣି ପାେରିବ ନାହିଁ।”

ଯୀଶୁ ମନ୍େିରେ ଉପରଦଶ ରଦଉ ରଦଉ ଉର୍ �େରେ କହରିଲ, “ହଁ, ତୁରମ୍ ରମାରତ ଜାଣ ଓ 
ମୁଁ ରକଉଁଠାେୁ ଆସଛି ିତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣ। କନୁି୍ ମୁଁ ରମାେ ନଜି ଅଧିକାେ ବଳରେ ଆସ ିନାହିଁ। ମୁଁ 
ସତ୍ୟ ପେରମ�େଙ୍କ �ାୋ ପଠାଯାଇଛ।ି ତୁରମ୍ ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣି ନାହଁ। କନୁି୍ ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣିଛ ିଓ ମୁଁ 
ତାହାଙ୍କ ପାଖେୁ ଆସଛି।ି ରସ ରସାରତ ପଠାଇଛନ୍।ି” 

ଯୀଶୁ ଏ କରା କହବିା ରବରଳ ରଲାକମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ଧେବିା ପାଇଁ ରଚଷ୍ଟା କରଲ। କନୁି୍ ରକହ ି
ତାହାଙୁ୍କ ଛୁଇଁ ପାେରିଲ ନାହିଁ। ରସରତରବରଳ ମଧ୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେବିାେ ଉଚତି ସମୟ ରହାଇ ନ 
ଥିଲା। ବହୁତ ରଲାକ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ବ�ିାସ କରଲ। ରଲାକମାରନ କହରିଲ, “ଆରମ୍ ଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ 
ଅରପକ୍ା କେଛୁି। ଏହ ିବ୍ୟକି୍ ରଯଉଁସବୁ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟକାଯ୍ଯ୍ୟ କେଛିନ୍,ି ଖ୍ୀଷ୍ଟ ଆସରିଲ ଏହା ଅରପକ୍ା 
କ’ଣ ଅଧିକ କେରିବ? ନା, ଏହ ିବ୍ୟକି୍ ନଶି୍ଚୟ ଖ୍ୀଷ୍ଟ ରହାଇଥିରବ।” 

ରଲାକମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟରେ ଏହ ିକରାମାନ କହୁଥିବାେ ଫାେୂଶୀମାରନ ଶୁଣିରଲ। ରତଣୁ 
ମଖୁ୍ୟ ଯାଜକମାରନ ଓ ଫାେୂଶୀମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବନ୍ୀ କେବିା ପାଇଁ ମନ୍େିେ ରକରତକ ରସୈନ୍ୟଙୁ୍କ 
ପଠାଇରଲ। ତା’ପରେ ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ ସହତି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ େହବି।ି ରମାରତ ଯିଏ 
ପଠାଇଛନ୍ ିମୁଁ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ରଫେଯିିବ।ି ତୁରମ୍ମାରନ ରମାରତ ରଖାଜବି, କନୁି୍ ରମାରତ ପାଇବ 
ନାହିଁ। ଆଉ, ମୁଁ ରଯଉଁଠାରେ ଥିବ,ି ରସଠାକୁ ତୁରମ୍ମାରନ ଯାଇ ପାେବି ନାହିଁ।” 

ଯିହୂଦୀମାରନ ପେସ୍ପେ କୁହାକୁହ ିରହରଲ, “ଏ ରଲାକ ଏପେ ିରକଉଁଠାକୁ ଯିବ ରଯ, ଆରମ୍ 
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ତାହାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ରସ କ’ଣ ଗ୍ରୀକ୍ ନଗେ ଗୁଡକୁି ଯିବ, ରଯଉଁଠାରେ ଆମ୍ ରଲାକମାରନ 
େୁହନ୍?ି ରସ ରସଠାରେ ଗ୍ରୀକ୍ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ା ରଦବ କ?ି ଏହ ିରଲାକ କହୁଛ,ି ‘ତୁରମ୍ ରମାରତ 
ରଖାଜବି, କନୁି୍ ରମାରତ ପାଇବ ନାହିଁ।” ରସ ପୁଣି କହୁଛ,ି ‘ମୁଁ ରଯଉଁଠ ିେହବି,ି ତୁରମ୍ ଆସ ିପାେବି 
ନାହିଁ।’ ଏହାେ ଅର୍ଯ କ’ଣ?” 

ପବ୍ଯେ ରଶଷ ଦନି ଆସଲିା। ରସହ ିପ୍ରଧାନ ଦନିରେ ଯୀଶୁ ଠଆି ରହାଇ ଉର୍ �େରେ 
କହରିଲ, “ଯଦ ିରକୌଣସ ିରଲାକ ତୃଷାର୍୍ଯ, ରତରବ ରସ ରମା’ ନକିଟକୁ ଆସ ିପାନକେୁ। ଯଦ ି
ରକୌଣସ ିରଲାକ ରମା’ଠାରେ ବ�ିାସ କରେ ରତରବ ତା’େ ହୃଦୟେୁ ଜୀବନ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହତି 
ରହବ। ଏହ ିକରା ଧମ୍ଯ ଶାସ୍ତରେ ରଲଖା ଅଛ।ି” ଯୀଶୁ ପବତି୍ଆତ୍ମାଙ୍କ ବଷିୟରେ କହୁଥିରଲ। 
ଯୀଶୁ ଏପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ମତୁୃ୍ୟ ରଭାଗ କେି ନ ଥିବାେୁ ଓ ରସ ମହମିାପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇ ନ ଥିବାେୁ 
ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଏପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ପବତି୍ଆତ୍ମା ଦଆିଯାଇ ନ ଥିଲା। କନୁି୍ ପରେ, ରଯଉଁ ରଲାକମାରନ 
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବ�ିାସ କେରିବ, ରସମାରନ ପବତି୍ଆତ୍ମା ଲାଭ କେରିବ। 

ଯୀଶୁଙ୍କ ଏହ ିକରା ରଲାକମାରନ ଶୁଣିରଲ। ରକରତକ ରଲାକ କହରିଲ, “ଏହ ିରଲାକ ପ୍ରକୃତରେ 
ରସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା।” 

ଅନ୍ୟମାରନ କହରିଲ, “ରସ ଖ୍ୀଷ୍ଟ।”
ଅନ୍ୟମାରନ କହରିଲ, “ଗାଲିଲୀେୁ ଖ୍ୀଷ୍ଟ ଆସରିବ ନାହିଁ। ଧମ୍ଯଶାସ୍ତ କୁରହ ରଯ ଖ୍ୀଷ୍ଟ ଦାଉଦଙ୍କ 

ପେବିାେେୁ ଆସରିବ। ଏବଂ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତ କୁରହ ରଯ, ଖ୍ୀଷ୍ଟ ଦାଉଦଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳ ରବରଲିହମି ନଗେେୁ 
ଆସରିବ।” ରତଣୁ ରଲାକମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରଦରଲ। ରଲାକମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟେୁ ରକରତକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବନ୍ୀ କେବିା ପାଇ ଁଗ୍ଭହିଁରଲ। କନୁି୍ ରକହ ିଜରଣ ରହରଲ ଏହା କେବିାକୁ 
ରଚଷ୍ଟା କରଲ ନାହିଁ।146

4.29 ରକରତକ ଯିହୂଦୀ ରନତାଙ୍କ ଅବ�ିାସ
ମନ୍େିେ ରସୈନ୍ୟମାରନ ମଖୁ୍ୟଯାଜକ ଓ ଫାେୂଶୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ରଫେ ିଆସରିଲ। ଯାଜକମାରନ ଓ 
ଫାେୂଶୀମାରନ ରସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ଯୀଶଙୁୁ୍କ କାହିଁକ ିବନ୍ୀ କେ ିଆଣିଲ ନାହିଁ?”

ମନ୍େିେ ରସୈନ୍ୟମାରନ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ରସ ଯାହା କହୁଛନ୍,ି ତାହା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ କରାଠାେୁ 
ଅଧିକ ମଲୂ୍ବାନ।” 
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ଫାେୂଶୀମାରନ କହରିଲ, “ତାହାରହରଲ ଯୀଶୁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ରବାକା ବରନଇଛନ୍।ି ରକୌଣସ ି

ରନତା କ’ଣ ତାକୁ ବ�ିାସ କେଛିନ୍?ି ନା। ଆମ୍ ଫାେୂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ କ’ଣ ତାହାଙୁ୍କ ରକହ ିବ�ିାସ 
କେିଛନ୍?ି ନା। ଏହ ିରଯଉଁ ରଲାକମାରନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଷିୟରେ କଛି ିଜାଣନ୍ ିନାହିଁ, ରସମାରନ 
ଶାପଗ୍ରସ୍ତ।” 

କନୁି୍ ରସହ ିଦଳରେ ନୀକଦୀମ ଥିରଲ। ରସ ଏହା ପୂବ୍ଯେୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରଦଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିରଲ। 
ରସ କହରିଲ, “ଆମ୍େ ପ୍ରରା ରଯରକୌଣସ ିରଲାକେ କରା ପ୍ରରରମ ନ ଶୁଣି ବଗି୍ଭେ କେବି ନାହିଁ। ରସ 
କ’ଣ କେଛିନ୍,ି ଆରମ୍ ନ ଜାଣି ତାହାଙ୍କେ ବଗି୍ଭେ କେ ିପାେବିା ନାହିଁ।” 

ଯିହୂଦୀରନତାମାରନ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ତୁରମ୍ କ’ଣ ରସହ ିଗାଲିଲୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଜରଣ? 
ଧମ୍ଯଶାସ୍ତ ଗୁଡକୁି ଅନୁସନ୍ାନ କେ। ତୁରମ୍ ଜାଣି ପାେବି, ରକୌଣସ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା ଗାଲିଲୀେୁ ଆସନ୍ ି
ନାହିଁ।’’147

4.30 ଧରା ପଡ଼ଥିିବା ବ୍ୟଭ ବଗ୍ଭରୀଣୀ
ତା’ପରେ ରସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ ିସମସ୍ତ ଯିହୂଦୀ ରନତାମାରନ ନଜି ନଜି ଘେକୁ ଗରଲ।

ଯୀଶୁ ଜୀତପବ୍ଯତକୁ ଗରଲ। ତହିଁ ଆେଦନି ଅତ ିସକାଳୁ ରସ ମନ୍େିକୁ ରଫେ ିଆସରିଲ। ସବୁ 
ରଲାକମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସରିଲ। ରସ ବସ ିରଲାକମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ା ରଦରଲ। 

ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତଜ୍ମାରନ, ଶକି୍କମାରନ ଓ ଫାେୂଶୀମାରନ ଜରଣ ସ୍ତୀରଲାକକୁ ରସଠାକୁ ଆଣିରଲ। 
ରସହ ିସ୍ତୀଲକଟ ିବ୍ୟଭିଗ୍ଭେ କଲାରବରଳ ଧୋ ପଡଥିିଲା। ଯିହୂଦୀମାରନ ତାହାକୁ ରଲାକମାନଙ୍କ 
ଆଗରେ ଠଆି ରହବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରଲ। ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଗୁେୁ, ଏହ ିସ୍ତୀରଲାକଟ ି
ଜରଣ ପୁେୁଷ ସହତି ବ୍ୟଭିଗ୍ଭେ କଲାରବରଳ ଧୋ ପଡଛି।ି ରସ ପୁେୁଷ ତା’େ �ାମୀ ନୁରହଁ। 
ରମାଶାଙ୍କେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରଦଶ ଦଏି ରଯ ଏଭଳ ିକାଯ୍ଯ୍ୟ କେୁଥିବା ପ୍ରରତ୍ୟକ ସ୍ତୀକୁ ଆରମ୍ ପରେ 
ରଫାପାଡ ିମାେ ିରଦବା ଉଚତି। କନୁି୍ ଆରମ୍ କ’ଣ କେବିା ଉଚତି ରବାଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍?ି” 

ଯିହୂଦୀୟମାରନ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ହଇୋଣ କେବିା ପାଇ ଁଏଭଳ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭେୁଥିରଲ। ରସମାରନ ଯୀଶଙୁ୍କେ 
ଭୁଲ ଧେବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିରଲ। ତାହାରହରଲ ରସମାରନ ତାହାଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ ଅଭିରଯାଗ ଆଣିପାେରିବ। 
କନୁି୍ ଯୀଶୁ ଆରଣ୍ଇ ଅଗୁେଳ ିସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂମି ଉପରେ କଛି ିରଲଖିବାରେ ଲାଗିରଲ। ଯିହୂଦୀ 
ରନତାମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ଅବେିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭେବିାରେ ଲାଗିରଲ। ରତଣୁ ଯୀଶୁ ଠଆି ରହାଇ କହରିଲ, 
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“ଏଠାରେ ଏଭଳ ିରକୌଣସ ିରଲାକ ଉପସ୍ଥତି ଅଛନ୍,ି ଯିଏ ରକରବ ପାପ କେ ିନାହିଁ? ରସହଭିଳ ିପାପ 
ନ କେଥିିବା ରଲାକ ଏହ ିସ୍ତୀରଲାକକୁ ପ୍ରରରମ ପରେ ଫିଗୁେ।” ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ପଣିୁ ଆରଣ୍ଇ ଭୂଇରଁେ 
ରଲଖିବାକୁ ଲାଗିରଲ। 

ରଯଉଁମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କେ ଏ କରା ଶୁଣୁଥିରଲ ରସମାରନ ରସଠାେୁ ଜଣ ଜଣ ରହାଇ ଗ୍ଭଲି ଗରଲ। 
ଆରଗ ବୟସ୍ ରଲାରକ ଓ ତା’ପରେ ଅନ୍ୟମାରନ ଗ୍ଭଲିଗରଲ। ରକବଳ ଯୀଶୁ ଓ ରସହ ିସ୍ତୀରଲାକଟ ି
ରସଠାରେ େହଗିରଲ। ଯୀଶୁ ମଣୁ୍ ରଟକ ିତାହାକୁ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ରସମାରନ କୁଆରଡ ଗରଲ? କ’ଣ 
ରକହ ିତୁମ୍କୁ ଦଣ୍ନୀୟ ରବାଲି ବଗି୍ଭେ କରଲ ନାହିଁ।” 

ରସ ସ୍ତୀରଲାକଟ ିଉର୍େ ରଦଲା, “ନା, ପ୍ରଭୁ ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ରକହ ିରମାରତ ଦଣ୍ନୀୟ ରବାଲି 
ବଗି୍ଭେ କରଲ ନାହିଁ।” 

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ରତଣୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍କୁ ଦଣ୍ନୀୟ ରବାଲି ବଗି୍ଭେ କେୁ ନାହିଁ। ତୁରମ୍ 
ବର୍୍ଯମାନ ଯାଇପାେ, କନୁି୍ ରକରବ ଆଉ ପାପ କେବି ନାହିଁ।”148

4.31 ଯୀଶୁ ଜରତର ରଜ୍ୟାତଃି
ପରେ, ଯୀଶ ୁପଣିୁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଉପରଦଶ ରଦରଲ। ରସ କହରିଲ, “ମୁ ଁଜଗତେ ଆରଲାକ, ରମାରତ 
ରଯଉଁ ରଲାକ ଅନୁସେଣ କରେ, ରସ ରକରବ ଅନ୍କାେରେ ଗ୍ଭଲିବ ନାହିଁ। ରସ ରଲାକ ଜୀବନ 
ପ୍ରଦାନକାେୀ ଆରଲାକ ପାଇବ।”

କନୁି୍ ଫାେୂଶୀମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ରଯରତରବରଳ ତୁମ୍ ନଜି ସାକ୍୍ୟ ରଦଉଛ, 
ରସରତରବରଳ ତୁରମ୍ ରକବଳ ଏସବୁ କରା ସତ୍ୟ ରବାଲି କହୁଛ। ରତଣୁ ଆରମ୍ ତୁମ୍େ ଏସବୁ କରା 
ଗ୍ରହଣ କେ ିପାେବୁି ନାହିଁ।” 

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ହଁ, ମୁଁ ରମା’ ବଷିୟରେ ଏସବୁ କରା କହୁଛ,ି କନୁି୍ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛ,ି 
ରଲାରକ ବ�ିାସ କେ ିପାେରିବ। କାେଣ ମୁଁ ଜାରଣ, ମୁଁ ରକଉଁଠାେୁ ଆସଛି ିଓ ମୁଁ ରକଉଁଆରଡ 
ଯାଉଛ।ି ମୁ ଁତୁମ୍ମାନଙ୍କ ଭଳ ିନୁରହ।ଁ ତୁରମ୍ ଜାଣି ନାହ,ଁ ମୁ ଁରକଉଁଠାେୁ ଆସଛି ିଓ ରକଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ।ି 
ପଥୃିବୀେ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ବଗି୍ଭେ କଲା ଭଳ ିତୁରମ୍ ରମାେ ବଗି୍ଭେ କେୁଛ। ମୁଁ କାହାେ ବଗି୍ଭେ କେୁ 
ନାହିଁ। କନୁି୍ ମୁଁ ଯଦ ିବଗି୍ଭେ କରେ, ରତରବ ରମା’ ବଗି୍ଭେ ଠକି୍ ହୁଅନ୍ା। କାେଣ ମୁଁ ଏକୁଟଆି ନୁରହଁ, 
ରମା’ ସହତି ରମାେ ରପ୍ରେଣକର୍୍ଯା ପେମପିତା ଅଛନ୍।ି ତୁମ୍େ ବଧିି ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁରହ ରଯ, ରକୌଣସ ି
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ଘଟଣା ସମ୍ନ୍ରେ ଯଦ ିଦୁଇଜଣ ସାକ୍ୀ ସମାନ କରା କହନ୍,ି ରତରବ ତୁରମ୍ ନଶି୍ଚୟ ରସମାନଙ୍କ 
କରା ଗ୍ରହଣ କେବି। ମୁଁ ରମା’ ନଜି ସମ୍ନ୍ରେ ଜରଣ ସାକ୍ୀ ଓ ରମାରତ ପଠାଇଥିବା ପେମପିତା 
ରମାେ ଆଉ ଜରଣ ସାକ୍ୀ।” 

ରଲାକମାରନ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁମ୍େ ପିତା କାହାନ୍?ି” 
ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ତୁରମ୍ ରମାରତ ଜାଣି ନାହଁ ଓ ରମା’ ପେମପିତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହିଁ। କନୁି୍ 

ତୁରମ୍ ଯଦ ିରମାରତ ଜାଣିରା’ନ୍, ରତରବ ରମା’ ପେମପିତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଜାଣିରା’ନ୍।” ଯୀଶୁ ଏସବୁ କରା 
ମନ୍େି ପେସିେରେ ଉପରଦଶ ରଦଲାରବରଳ କହରିଲ। ଦାନ ପାତ୍ରେ ଦାନ ପକାଉଥିବା ସ୍ଥାନ 
ନକିଟରେ ଯୀଶ ୁଠଆି ରହାଇଥିରଲ। କନୁି୍ ରକହ ିରଲାକ ତାହାଙୁ୍କ ବନ୍ୀ କରଲ ନାହିଁ। ଯୀଶଙୁ୍କେ ଉଚତି 
ସମୟ ରସପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଆସ ିନ ଥିଲା। 

ଯୀଶୁ ପୁନବ୍ଯାେ ରଲାକମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଛାଡ ିଗ୍ଭଲିଯିବ।ି ତୁରମ୍ ରମାରତ ରଖାଜବି। 
କନୁି୍ ତୁରମ୍ ନଜି ପାପ ସହତି ମେବି। ମୁଁ ରଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛ,ି ତୁରମ୍ ରସଠାକୁ ଯାଇପାେବି ନାହିଁ।” 

ରତଣୁ ଯିହୂଦୀମାରନ ପେସ୍ପେକୁ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ଯୀଶ ୁକ’ଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେରିବ? ରସଥିପାଇ ଁକ’ଣ 
ରସ କହରିଲ ରଯ, ‘ମୁଁ ରଯଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ ିତୁରମ୍ମାରନ ରସଠାକୁ ଆସ ିପାେବି ନାହିଁ?’” 

କନୁି୍ ଯୀଶୁ ରସହ ିଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ଏହ ିସ୍ଥାନେୁ ସଷୃ୍ଟ, କନୁି୍ ମୁଁ ଊ�େୁ 
ଆସଛି।ି ତୁରମ୍ମାରନ ଏ ପଥୃିବୀେ ରଲାକ, କନୁି୍ ମୁଁ ପଥୃିବୀେ ରଲାକ ନୁରହଁ। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ କହଥିିଲି ରଯ 
ତୁରମ୍ ତୁମ୍ ପାପଗୁଡକି ପାଇଁ ମେବି। ମୁଁ ରଯ ରସହ ିବ୍ୟକି୍ ତୁରମ୍ ଏହା ବ�ିାସ ନ କରଲ ତୁମ୍ ନଜି 
ପାପଗୁଡକି ପାଇଁ ତୁରମ୍ ମେବି।” 

ଯିହୂଦୀମାରନ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁରମ୍ କଏି, ଆମ୍ମାନଙୁ୍କ କୁହ।” 
ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ମୁଁ ନଜି ବଷିୟରେ ପ୍ରରମେୁ ଯାହା କହଆିସଛି,ି ମୁଁ ରସହ।ି ରମାେ ତୁମ୍ 

ବଷିୟରେ ଅରନକ କଛି ିକହବିାକୁ ଅଛ।ି ମୁଁ ତୁମ୍େ ବଗି୍ଭେ କେପିାରେ, କନୁି୍ ରମାେ ରପ୍ରେଣକର୍୍ଯା 
ରମାରତ ଯାହା କହ ିପଠାଇଛନ୍,ି ମୁଁ ପଥୃିବୀେ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ତାହା କହୁଛ ିଏବଂ ରସ ସତ୍ୟ କହନ୍।ି” 

ଯୀଶୁ କାହା ବଷିୟରେ କହୁଥିରଲ, ଏ କରା ରଲାକମାରନ ବୁଝ ିନ ଥିରଲ। ଯୀଶୁ ପେମପିତାଙ୍କ 
ବଷିୟରେ କହୁଥିରଲ। ରତଣୁ ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ଙୁ୍କ ଊ�କୁ (ବଧ 
କେବିାକୁ) ଉଠାଇବ। ରସରତରବରଳ ମୁଁ ରଯ ରସହ ିବ୍ୟକି୍ ତାହା ତୁରମ୍ ବୁଝ ିପାେବି। ମୁଁ ନରିଜ 
ଯାହା କେୁଛ,ି ଏସବୁ ରମା’ ନଜି ଅଧିକାେେୁ କେୁ ନାହିଁ, ପେମପିତା ରମାରତ ଯାହା ଶକି୍ା ରଦଇଛନ୍ ି
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ରସହ ିକରା ରଯ ରକବଳ ମୁଁ କହୁଛ,ି ଏହା ତୁରମ୍ ପରେ ଜାଣି ପାେବି। ରମାରତ ଯିଏ (ପେରମ�େ) 
ପଠାଇଛନ୍,ି ରସ ରମା’ ସହତି ଅଛନ୍।ି ତାହାଙ୍କ ସରନ୍ାଷଜନକ କାଯ୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସବ୍ଯଦା କରେ। ରତଣୁ ରସ 
ରମାରତ ଏକୁଟଆି କେ ିଛାଡ ିନାହାନ୍।ି” ଯୀଶୁ ଏ କରା କହଲିା ରବରଳ ତାହାଙୁ୍କ ଅରନକ ରଲାକ 
ବ�ିାସ କରଲ।149

4.32 ଅବ୍ାହାମଙ୍କ ବଂଶଯ
ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ ବ�ିାସ କେୁଥିବା ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଯଦ ିତୁରମ୍ ରମାେ ଶକି୍ା ସବୁରବରଳ 
ମାନ ିଚଳବି, ରତରବ ତୁରମ୍ ରମାେ ପ୍ରକୃତ ଶଷି୍ୟ ରହବ। ତୁରମ୍ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବ ଓ ରସହ ିସତ୍ୟ 
ତୁମ୍କୁ ମକୁ୍ କେବି।”

ଯିହୂଦୀମାରନ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ଆରମ୍ମାରନ ଅବ୍ହାମଙ୍କ ବଂଶଧେ। ଆରମ୍ ରକରବ ରହରଲ 
କ୍ରୀତଦାସ ରହାଇ ନାହଁୁ। ରତଣୁ ତୁରମ୍ କାହିଁକ ିକହୁଛ ରଯ ଆରମ୍ ମକୁ୍ ରହବୁ?” 

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି ପ୍ରରତ୍ୟକ ପାପ କେୁଥିବା ରଲାକ ରହଉଛ ିଜରଣ 
କ୍ରୀତଦାସ। ପାପ ତା’େ ପ୍ରଭୁ। ଜରଣ କ୍ରୀତଦାସ ରଗାଟଏି ପେବିାେରେ ସବ୍ଯଦା େରହ ନାହିଁ। କନୁି୍ 
ଜରଣ ପୁତ୍ ରଗାଟଏି ପେବିାେଭୁକ୍ ରହାଇ ସବୁରବରଳ େୁରହ। ରତଣୁ ଯଦ ିରସହ ିପୁତ୍ ତୁମ୍କୁ ମକିୁ୍ 
ଦଅିନ୍,ି ରତରବ ତୁରମ୍ ପ୍ରକୃତରେ ମକିୁ୍ ପାଇବ। ମୁଁ ଜାରଣ ରଯ, ତୁରମ୍ ଅବ୍ହାମଙ୍କ ବଂଶଧେ। କନୁି୍ 
ତୁରମ୍ ରମାରତ ହତ୍ୟା କେବିାକୁ ଗ୍ଭହଁ, ରଯରହତୁ ତୁରମ୍ ରମାେ ଉପରଦଶ ଗ୍ରହଣ କେବିା ପାଇଁ ଗ୍ଭହଁ 
ନାହିଁ। ରମାରତ ପେମପିତା ଯାହା ରଦଖାଇଛନ୍,ି ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍କୁ କହୁଛ।ି କନୁି୍ ତୁରମ୍ମାରନ ତୁମ୍ 
ପିତା ଯାହା କହଛିନ୍ ିତାହା କେୁଛ।” 

ଯିହୂଦୀମାରନ କହରିଲ, “ଅବ୍ହାମ ଆମ୍ମାନଙ୍କେ ପିତା।” 
ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ଯଦ ିତୁରମ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଅବ୍ହାମଙ୍କ ସନ୍ାନ, ରତରବ ତୁରମ୍ମାରନ ଅବ୍ହାମ 

କେଥିିବା କାଯ୍ଯ୍ୟମାନ କେବି। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ପେରମ�େଙ୍କଠାେୁ ଶୁଣିଥିବା ସତ୍ୟ କରା କହୁଛ।ି କନୁି୍ 
ତୁରମ୍ମାରନ ରମାରତ ହତ୍ୟା କେବିା ପାଇଁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଛ। ଅବ୍ହାମ କନୁି୍ ରସହପିେ ିକଛି ିକେ ିନ 
ଥିରଲ। ତୁରମ୍ ସବୁ ତୁମ୍େ ନଜି ପିତା କେଥିିବା କାଯ୍ଯ୍ୟ ଗୁଡକି କେୁଛ।” 

କନୁି୍ ଯିହୂଦୀମାରନ କହରିଲ, “ଆରମ୍ ରସ ଭଳ ିସନ୍ାନ ରନାହଁୁ, ରଯଉଁମାରନ ତାହାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ 
ପେଚିୟ ଜାଣନ୍ ିନାହିଁ। ପେରମ�େ ଆମ୍େ ପେମପିତା। ରସ ଆମ୍େ ଏକମାତ୍ ପେମପିତା।”150
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4.33 ଶୟତାନର ବଂଶଯ

ଯୀଶୁ ରସହ ିଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଯଦ ିପେରମ�େ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ୍େ ପେମପିତା, ରତରବ 
ତୁରମ୍ ରମାରତ ଭଲ ପାଇବା ଉଚତି। ମୁଁ ପେରମ�େଙ୍କ ପାଖେୁ ଆସଛି ିଓ ବର୍୍ଯମାନ ମୁଁ ଏଠାରେ 
ଅଛ।ି ମୁଁ ରମା’ କ୍ମତା ଅନୁସାରେ ଆସ ିନାହିଁ। ପେରମ�େ ରମାରତ ଏଠାକୁ ପଠାଇଛନ୍।ି ମୁଁ 
ଯାହାସବୁ କହୁଛ,ି ତାହା ତୁରମ୍ ବୁଝ ିପାେୁ ନାହଁ। ଏହାେ କାେଣ ରହଲା ତୁରମ୍ ରମା’ ଉପରଦଶ 
ଗ୍ରହଣ କେ ିପାେୁ ନାହଁ। ଶୟତାନ ରହଉଛ ିତୁମ୍େ ପିତା। ତୁରମ୍ ତାହାେ ଅଟ। ତୁରମ୍ ତା’େ ଇଚ୍ା 
ଅନୁସାରେ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେୁଛ। ପ୍ରରମେୁ ରସ ଜରଣ ଖନୁ।ି ରସ ସବ୍ଯଦା ସତ୍ୟେ ବେୁିଦ୍। ତା’ ଭିତରେ 
ରକୌଣସ ିସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ରସ ତା’େ �ଭାବେୁ ମିଛୁଆ। ରସ ମରି୍ୟାବାଦୀ, ରସ ମିର୍ୟାେ ଜନ୍ମଦାତା।

“ମୁଁ ସତ୍ୟ କରହ। ରସଥିପାଇଁ ତୁରମ୍ ରମାରତ ବ�ିାସ କେୁ ନାହଁ। ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ରକହ ିଜରଣ 
ଏ କରା ପ୍ରମାଣ କେ ିପାେବି ରଯ, ମୁଁ ପାପ ପାଇଁ ରଦାଷୀ? ଯଦ ିମୁଁ ସତ୍ୟ କରହ, ରତରବ ରମାରତ 
କାହିଁକ ିବ�ିାସ କେୁ ନାହଁ? ରଯଉଁ ରଲାକ ପେରମ�େଙ୍କେ, ରସ ପେରମ�େ ଯାହା କହନ୍ ିଗ୍ରହଣ 
କରେ। କନୁି୍ ତୁରମ୍ ପେରମ�େଙ୍କ କରା ଗ୍ରହଣ କେୁ ନାହ,ଁ କାେଣ ତୁରମ୍ ପେରମ�େଙ୍କେ ନୁହଁ।”151

4.34 ଅବ୍ାହାମ ଓ ଆପଣା ବଷିୟରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଉକି୍ତ
ଯିହୂଦୀମାରନ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ଆରମ୍ମାରନ କହୁଛୁ, ତୁରମ୍ ଜରଣ ଶମିରୋଣୀୟ। ତୁମ୍ ଭିତରେ 
ରଗାଟଏି ଭୂତ େହଛି ିଓ ରସ ତୁମ୍କୁ ପାଗଳ କେ ିରଦଇଛ।ି ଆମ୍େ ଏହ ିକରା କ’ଣ ଠକି୍ ନୁରହଁ କ?ି”

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ରମା’ ଭିତରେ ଭୂତ ନାହିଁ। ମୁଁ ରମା’ ପେମପିତାଙୁ୍କ ସମ୍ାନ ଦଏି। କନୁି୍ 
ତୁରମ୍ ରମାରତ ସମ୍ାନ ରଦଉ ନାହଁ। ମୁଁ ନରିଜ ସମ୍ାନ ପାଇବା ପାଇଁ ରଚଷ୍ଟା କେୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ ଜରଣ 
ଅଛନ୍,ି ଯିଏ ରମା’ ନମିରନ୍ ସମ୍ାନ ଇଚ୍ା କେନ୍।ି ରସ ରହଉଛନ୍ ିବଗି୍ଭେକର୍୍ଯା। ମୁ ଁତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି 
ଯଦ ିରକହ ିରମା’ ଉପରଦଶ ମାରନ, ରତରବ ରସ ରଲାକ ରକରବ ମେବି ନାହିଁ।” 

ଯିହୂଦୀମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଆରମ୍ ବର୍୍ଯମାନ ଜାଣିଲୁ ରଯ, ତୁମ୍ ଭିତରେ ରଗାଟଏି ଭୂତ 
ଅଛ।ି ଏପେକି ିଅବ୍ହାମ ମେଥିିରଲ ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍  ବକ୍ାମାରନ ମଧ୍ୟ ମେଥିିରଲ। କନୁି୍ ତୁରମ୍ କହୁଛ, 
‘ରମା’ ଉପରଦଶ ମାନବିା ରଲାକ କଦାପି ମେବି ନାହିଁ।’ ତୁରମ୍ କ’ଣ ଭାବୁଛ ରଯ ତୁରମ୍ ଆମ୍ ପିତା 
ଅବ୍ହାମଙ୍କଠାେୁ ମହାନ? ଅବ୍ହାମ ତ’ ମେଗିରଲ ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍  ବକ୍ାମାରନ ମଧ୍ୟ ମେଗିରଲ। ତୁରମ୍ 
ନଜିକୁ କଏି ରବାଲି ଭାବୁଛ?” 
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ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ଯଦ ିମୁଁ ନଜିକୁ ସମ୍ାନ ଦଅିନ୍,ି ରତରବ ରସ ସମ୍ାନେ କଛି ିମଲୂ୍ୟ ନାହିଁ। 
ରମାରତ ଯିଏ ସମ୍ାନ ଦଅିନ୍,ି ରସ ରମାେ ପେମିପିତା। ଏବଂ ତୁରମ୍ମାରନ କହୁଛ, ରସ ତୁମ୍େ 
ପେରମ�େ। କନୁି୍ ତୁରମ୍ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣି ନାହଁ। ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଜାରଣ। ଯଦ ିମୁଁ କରହ ରଯ, 
ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଜାରଣ ନାହିଁ, ରତରବ ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ଭଳ ିମରି୍ୟାବାଦୀ ରହବ।ି କନୁି୍ ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଅବଶ୍ୟ 
ଜାରଣ, ରସ ଯାହା କହନ୍ ିମୁଁ ରସଗୁଡକି ପାଳନ କରେ। ରମାେ ଆଗମନ ରଦଖି ପାେରିବ ରବାଲି 
ଆଶାକେ ିତୁମ୍ ପିତା ଅବ୍ହାମ ବହୁତ ଖସୁୀ ରହାଇଥିରଲ। ରସ ରସହ ିଦନିଟ ିରଦଖିରଲ ଓ ଖସୁୀ 
ରହରଲ।” 

ଯିହୂଦୀମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହରିଲ, “କ’ଣ ତୁରମ୍ ଅବ୍ହାମଙୁ୍କ କଦାପି ରଦଖି ନାହଁ! ତୁମ୍େ ବୟସ 
ତ ପଗ୍ଭଶ ବଷ୍ଯ ବ ିନୁରହଁ।” 

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଅବ୍ହାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂବ୍ଯେୁ, ମୁଁ ନରିଜ ଅଛ।ି” ଯୀଶୁ 
ଏ କରା କହବିା ରବରଳ ରଲାକମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ମାେବିା ପାଇଁ ପରେ ଉରଠଇରଲ। ମାତ୍ ରସ ଲୁଚ ି
ଗରଲ ଓ ପରେ ମନ୍େି ପେସିେେୁ ବାହାେ ିଗ୍ଭଲିଗରଲ।152

4.35 ଜନ୍ମାନ୍ର ସସୁ୍ତା
ଯୀଶୁ ଯାଉଥିବା ରବରଳ ଜରଣ ଅନ୍କୁ ରଦଖିରଲ। ରସ ରଲାକଟ ିଜନ୍ମେୁ ଅନ୍ ଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କେ 
ଶଷି୍ୟମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ଗୁେୁ, ଏହ ିରଲାକଟ ିଜନ୍ମେୁ ଅନ୍ କନୁି୍ ରସ କାହାେ ପାପ ରହତୁ 
ଅନ୍ ରହାଇ ଜନ୍ମ ରହଲା? ଏହା ତା’ ନଜିେ ପାପ ନା ତା’ ପିତାମାତାଙ୍କେ?”

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ଏହା ତା’େ ପାପ କ ିତା’ ବାପା-ମାଙ୍କେ ପାପ ତାକୁ ଅନ୍ କେ ିନାହିଁ। ଏହ ି
ରଲାକଟ ିଅନ୍ ରହାଇ ଜନ୍ମ ରହାଇଛ,ି ରଯପେ ିଏହ ିରଲାକକୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ କଲାରବରଳ ରଲାକମାନଙ୍କ 
ଆଗରେ ପେରମ�େଙ୍କ ଶକି୍ ପ୍ରଦଶ୍ଣିତ ରହାଇପାେବି। ଦନି ରାଉ ରାଉ ରମାେ ରପ୍ରେଣକର୍୍ଯାଙ୍କ 
କାଯ୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ ଅବେିତ କେିବା ଉଚତି। କାେଣ ୋତ ିଆସୁଅଛ।ି ୋତରିେ ରକହ ିକାଯ୍ଯ୍ୟ କେ ି
ପାେରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଗତରେ ଥିବା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଜଗତ ନମିରନ୍ ଆରଲାକ ଅରଟ ଓ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆରଲାକ 
ରଦଉଥିବ।ି”

ଯୀଶୁ ଏ କରା କହଲିା ପରେ ଭୂଇଁରେ ରଛପ ପକାଇ କାଦୁଅ କେ,ି ରସହ ିକାଦୁଅକୁ ରନଇ ରସ 
ରସହ ିଜନ୍ମାନ୍ ରଲାକଟେି ଆଖିରେ ଲରଗଇ ରଦରଲ। ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଯାଅ, ଶରିଲାହ 
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ରପାଖେୀରେ ରଧାଇ ଦଅି।” (ଶରିଲାହ ପଦେ ଅର୍ଯ “ରପ୍ରେତି”) ତା’ପରେ ରସ ଅନ୍ ରଲାକଟ ି
ରପାଖେୀରେ ରଧାଇ ରହାଇ ଆସଲିା। ରସ ବର୍୍ଯମାନ ରଦଖି ପାେୁଥିଲା। 

ରକରତକ ରଲାକ ଏହ ିରଲାକଟକୁି ପ୍ରରରମ ଭିକ ମାଗିବା ରଦଖିଥିରଲ। ରସହ ିରଲାକମାରନ ଓ 
ରଲାକଟେି ପରଡାଶୀମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ରଦଖି କହରିଲ, “ରଦଖ, ଯିଏ ସବୁରବରଳ ବସ ିଭିକ ମାଗୁରାଏ 
ଏ ରଲାକଟ ିରସହ ିନୁରହଁ କ?ି” 

ରକରତକ କହରିଲ, “ହଁ, ଏ ରସହ ିରଲାକ।” କନୁି୍ ଅନ୍ୟ ରଲାକମାରନ କହରିଲ, “ନାଁ, ଏ ରସହ ି
ରଲାକ ନୁରହଁ। ଏ ରଲାକଟ ିତା’େ ିଭଳ ିରଦଖାଯାଉଛ।ି” 

ରତଣୁ ରସ ରଲାକ ନରିଜ କହଲିା, “ମୁଁ ରସହ ିରଲାକ, ଯିଏ ପ୍ରରରମ ଅନ୍ ଥିଲା।” 
ରଲାକମାରନ ତାକୁ ପଗ୍ଭେରିଲ, “କ’ଣ ରହଲା? ତୁରମ୍ କପିେ ିଦୃଷି୍ଟ ଶକି୍ ପାଇଲ?” 
ରସ ରଲାକଟ ିଉର୍େ ରଦଲା “ରଲାକମାରନ ଯାହାଙୁ୍କ ଯୀଶୁ ରବାଲି କହନ୍,ି ରସ ରଛପ �ାୋ 

ମାଟକୁି କାଦୁଅ କେ ିରମା’ ଆଖିରେ ରବାଳ ିରଦରଲ। ତା’ପରେ ରସ ରମାରତ ଶରିଲାହ ରପାଖେୀରେ 
ରଧାଇ ରହବା ପାଇ ଁକହରିଲ। ତା’ପରେ ମୁ ଁରସହ ିରପାଖେୀରେ ରଧାଇ ରହବା ପରେ ରଦଖି ପାେଲିି।” 

ରଲାକମାରନ ତାହାକୁ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ରସ ରଲାକ ରକଉଁଠ ିଅଛନ୍?ି” 
ରଲାକଟ ିକହଲିା, “ମୁଁ ଜାରଣ ନାହିଁ।”153

4.36 ରକରତକ ଧମତ୍ତ ରୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ
ଏହା ପରେ ରଲାକମାରନ ରସ ରଲାକଟକୁି ଫାେୂଶୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ରନଇଗରଲ। ଏହ ିରଲାକଟ ିପୂବ୍ଯେୁ 
ଅନ୍ ଥିଲା, ଯୀଶୁ କାଦୁଅ କେଥିିରଲ ଓ ତା’ ଆଖି ସସୁ୍ଥ କେଥିିରଲ। ରସ ଏ କାଯ୍ଯ୍ୟ ବରିୋମବାେ ଦନି 
କେଥିିରଲ। ରତଣୁ ଫାେୂଶୀମାରନ ମଧ୍ୟ ରସ ରଲାକକୁ ପଗ୍ଭେରିଲ. “ତୁରମ୍ କପିେ ିଦୃଷି୍ଟଶକି୍ ପାଇଲ?”

ରସ କହଲିା, “ରସ ରମା’ ଆଖିରେ କାଦୁଅ ଲରଗଇ ରଦରଲ। ରଧାଇବା ପରେ ମୁଁ ଏରବ ରଦଖି 
ପାେୁଛ।ି” 

ରକରତକ ଫାେୂଶୀମାରନ କହରିଲ, “ଏ ରଲାକ ବରିୋମବାେେ ନୟିମ ମାନୁ ନାହିଁ। ରତଣୁ ରସ 
ପେରମ�େଙ୍କ ପାଖେୁ ଆସ ିନାହିଁ।” 

ଅନ୍ୟମାରନ କହରିଲ, “ଜରଣ ପାପୀ ରକରବ ଏଭଳ ିଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେ ିପାେବି ନାହିଁ।” ଏହା 
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତରଭଦ ରହଲା। 
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ଯିହୂଦୀମାରନ ରସହ ିରଲାକକୁ ଆଉରରେ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ଏହ ିରଲାକ (ଯୀଶୁ) ତୁମକୁ ସସୁ୍ଥ କଲା 
ଓ ତୁରମ ରଦଖି ପାେଲି। ତୁରମ୍ ତା’ ବଷିୟରେ କ’ଣ କହୁଛ?” 

ରସହ ିରଲାକଟ ିଉର୍େ ରଦଲା, “ରସ ଜରଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍  ବକ୍ା।” 
ଯିହୂଦୀମାରନ ତରାପି ତାହାେ ସୁସ୍ଥ ରହବା ବଷିୟ ବ�ିାସ କରଲ ନାହିଁ। ରସ ରଲାକେ 

ପିତାମାତାଙୁ୍କ ନ ଡାକବିା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ରସମାରନ ରମାରଟ ବ�ିାସ କରଲ ନାହିଁ ରଯ, ରସ ରଲାକଟ ିଅନ୍ 
ଥିଲା ଓ ତାକୁ ରସ ରଦଖି ପାେୁଛ।ି ଯିହୂଦୀମାରନ ତା’େ ପିତାମାତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ଇଏ କ’ଣ ତୁମ୍ 
ପୁଅ? ତୁରମ୍ କହୁଛ ରଯ, ରସ ଜନ୍ମଠାେୁ ଅନ୍, ରତରବ ରସ ବର୍୍ଯମାନ କପିେ ିରଦଖି ପାେୁଛ?ି” 

ପିତାମାତା ଉର୍େ ରଦରଲ, “ଆରମ୍ ଜାଣୁ ରଯ ଇଏ ଆମ ପୁଅ ଓ ରସ ଜନ୍ମେୁ ଅନ୍ ଥିଲା। 
କନୁି୍ ଆରମ୍ ଜାଣିନୁ, ରସ ଏରବ କପିେ ିରଦଖି ପାେୁଛ?ି ତାକୁ କଏି ତା’େ ଦୃଷି୍ଟଶକି୍ ରଦଲା। ତାହା 
ଆରମ୍ ଜାଣି ନାହୁଁ। ତାକୁ ପଗ୍ଭେ। ନଜି କରା ନରିଜ କହବିା ପାଇଁ ତା’େ ବୟସ ରହଲାଣି।” ଯିହୂଦୀ 
ରନତାମାନଙୁ୍କ ଭୟ କେ ିତା’େ ପିତାମାତା ଏପେ ିକହରିଲ। ରସମାରନ ରସରତରବଳକୁ ସ୍ଥିେ କେ ି
ସାେିଥିରଲ, କାେଣ ରଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମଶୀହ ରବାଲି �ୀକାେ କେିରବ, ରସମାରନ ତାକୁ 
ଦଣ୍ରଦରବ ଓ ରସହ ିରଲାକମାନଙୁ୍କ ସମାଜଗହୃେୁ ବାହାେ କେରିଦରବ। ରତଣୁ ତା’େ ପିତାମାତା 
କହରିଲ, “ତା’େ ଯରରଷ୍ଟ ବୟସ ରହାଇଛ।ି ତାକୁ ପଗ୍ଭେ।” 

ରତଣୁ ଯିହୂଦୀ ରନତାମାରନ ରସହ ିପୂବ୍ଯେୁ ଅନ୍ଥିବା ରଲାକକୁ ଆଉରରେ ଭିତେକୁ ଡାକରିଲ। 
ରସମାରନ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ସତ୍ୟ କହ ିପେରମ�େଙୁ୍କ ରଗୌେବ ରଦବା ଉଚତି। ଆରମ୍ ଜାଣୁ ରଯ, 
ଏହ ିରଲାକ (ଯୀଶୁ) ଜରଣ ପାପୀ।” 

ରଲାକଟ ିଉର୍େ ରଦଲା, “ରସ ପାପୀ କ ିନୁରହଁ, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। କନୁି୍ ମୁଁ ଅନ୍ ଥିଲି ଓ ବର୍୍ଯମାନ 
ରଦଖି ପାେୁଛ।ି” 

ଯିହୂଦୀ ରନତାମାରନ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ରସ ତୁମକୁ କ’ଣ କଲା? ରସ ତୁମ ଆଖିକୁ କପିେ ିଭଲ 
କେରିଦଲା?” 

ରସ ରଲାକ କହଲିା, “ମୁଁ ରସ କରା ତୁମକୁ ଆଗେୁ କହସିାେଛି।ି କନୁି୍ ତୁରମ ରମା’ କରା ଶୁଣୁ 
ନାହଁ। ତୁରମ ପୁଣି କାହିଁକ ିଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଛ? ତୁରମ୍ ମଧ୍ୟ କ’ଣ ତାହାଙ୍କେ ଶଷି୍ୟ ରହବା ପାଇଁ 
ଗ୍ଭହୁଁଛ?” 

ଯିହୂଦୀରନତାମାରନ ଖବୁ୍ ୋଗିଯାଇ ତାକୁ ଗାଳ ିରଦରଲ। ତା’ପରେ ରସମାରନ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ 
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ରସହ ିରଲାକେ ଶଷି୍ୟ। କନୁି୍ ଆରମ୍ ରମାଶାଙ୍କେ ଶଷି୍ୟ। ଆରମ୍ ଜାଣୁ, ପେରମ�େ ରମାଶାଙୁ୍କ କରା 
କହଛିନ୍।ି କଏି ଏ ରଲାକ ରକଉଁଠାେୁ ଆସଛି,ି ଆରମ୍ ତାହା ସଦୁ୍ା ଜାଣି ନାହଁୁ।” 

ରଲାକଟ ିଉର୍େ ରଦଲା, “ଏହା ବଡ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ କରା। ଯୀଶୁ ରକଉଁଠାେୁ ଆସଛିନ୍ ିତୁରମ୍ ଜାଣି 
ନାହଁ। କନୁି୍ ରସ ରମା’ ଆଖି ଭଲ କେରିଦଇଛନ୍।ି ଆରମ୍ ସମରସ୍ତ ଜାଣୁ ରଯ, ପେରମ�େ ପାପୀଙ୍କ 
କରା ଶୁଣନ୍ ିନାହିଁ। କନୁି୍ ରଯଉଁ ରଲାକ ପେରମ�େଙ୍କ ଉପାସନା କରେ ଓ ତାହାଙ୍କ କରା ପାଳନ 
କରେ ପେରମ�େ ତା’େ କରା ଶଣୁନ୍।ି ଆଜ ିପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ରକହ ିରକରବ ଜରଣ ଜନ୍ମ ଅନ୍େ ଆଖି ରଖାଲି 
ପାେ ିନ ଥିରଲ। ଏ ରଲାକ ନଶିି୍ଚତ େୂପରେ ପେରମ�େଙ୍କ ପାଖେୁ ଆସଛି,ି ନ ରହରଲ ରସ ଏଭଳ ି
କଛି ିକାଯ୍ଯ୍ୟ କେ ିପାେ ିନ ରା’ନ୍ା।” 

ଯିହୂଦୀମାରନ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ତୁରମ୍ ତ ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ପାପେୁ ଜନ୍ମ ରହାଇଛ। ତୁରମ୍ କ’ଣ ଆମ୍କୁ ଶକି୍ା 
ରଦବା ପାଇଁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଛ?” ଏହା କହ ିରସମାରନ ତାକୁ ଜବେଦସ୍ତ ତଡ ିରଦରଲ।154

4.37 ଆତ୍ମ ିକ ଅନ୍ ଅବସ୍ା
ଯୀଶୁ ଶୁଣିରଲ ରଯ, ଯିହୂଦୀରନତାମାରନ ରସ ରଲାକକୁ ଜବେଦସ୍ତ ତଡ ିରଦଇଛନ୍।ି ଯୀଶୁ ରସ 
ରଲାକକୁ ରଖାଜ ିପାଇରଲ। ଏବଂ ରସ ତାହାକୁ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁରମ୍ କ’ଣ ମନୁଷ୍ୟପତୁ୍ଙୁ୍କ ବ�ିାସ କେ?”

ରସ ରଲାକଟ ିପଗ୍ଭେଲିା, “ଗୁେୁ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ କଏି? ରମାରତ କୁହନୁ୍ ରଯପେ ିମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ 
ବ�ିାସ କେପିାରେ।” 

ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ତାହାଙୁ୍କ ରଦଖି ସାେିଛ। ତୁମ୍ ସହତି ବର୍୍ଯମାନ ଯିଏ କରା 
ରହଉଛନ୍,ି ରସ ରସହ ିମନୁଷ୍ୟପୁତ୍।” 

ରସ ରଲାକଟ ିଉର୍େ ରଦଲା, “ହଁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବ�ିାସ କରେ।” ରସ ମଣୁ୍ ନୁଆଁଇ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ପ୍ରଣାମ 
କଲା। 

ଯୀଶ ୁକହରିଲ, “ମୁ ଁଜଗତକୁ ଆସଛି,ି ରଯପେ ିଏ ଜଗତ ବଗି୍ଭେତି ରହବ। ମୁ ଁଆସଛ ିରଯପେ ିଅନ୍ 
ରଲାକମାରନ ରଦଖି ପାେରିବ। ଏବଂ ରଯଉଁମାରନ ରଦଖି ପାେୁଛନ୍ ିରବାଲି ମରନ ମରନ ଭାବୁଛନ୍,ି 
ରସମାରନ ଅନ୍ ରହରବ।” 

ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ରକରତକ ଫାେୂଶୀ ଥିରଲ। ରସମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କେ ଏପେ ିକହବିା ଶୁଣିରଲ। 
ରସମାରନ ପଗ୍ଭେରିଲ, “କ’ଣ? ତା’ ମାରନ ତୁରମ୍ କହୁଛ ରଯ ଆରମ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍?” 
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ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ଯଦ ିପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ ରହାଇରା’ନ୍, ରତରବ ରଦାଷୀ ବରିବଚତି ହୁଅନ୍ 
ନାହିଁ। କନୁି୍ ତୁରମ୍ କହୁଛ ରଯ ତୁରମ୍ ରଦଖି ପାେୁଛ, ରତଣୁ ତୁରମ୍ ରଦାଷୀ।”155

4.38ରମଷପାଳକ ଓ ତା’ର ରମଷସବୁ
ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଯଦ ିରକୌଣସ ିରଲାକ ରମଷଶାଳରେ ପ୍ରରବଶ କରେ, 
ରତରବ ରସ �ାେ ବାରଟ ଯିବା ଉଚତି। ଯଦ ିରସ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଚଢ ିଭିତେକୁ ଯାଏ, ରତରବ ରସ 
ରଗ୍ଭେ। ରସ ନଶି୍ଚୟ ରମଷ ରଗ୍ଭେ ିକେବିା ପାଇଁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଛ।ି କନୁି୍ ରଯଉଁ ରଲାକ ରମଷମାନଙ୍କେ 
ଯତ୍ ନଏି, ରସ ଫାଟକ ଭିତେ ରଦଇ ଯାଏ। ରସ ହିଁ ରମଷପାଳକ। ଫାଟକ ଜଗୁଆଳୀ ରମଷପାଳକ 
ପାଇଁ ଫାଟକ ରଖାରଲ। ରମଷମାରନ ରମଷପାଳକେ କରା ଶୁଣନ୍।ି ରମଷପାଳକ ତା’େ ରମଷକୁ 
ନାମଧେ ିଡାରକ ଓ ବାହାରେ ଚୋଏ। ରସ ସବୁ ରମଷମାନଙୁ୍କ ବାହାେକୁ ଆରଣ, ରସମାନଙ୍କ ଆରଗ 
ଆରଗ ଗ୍ଭରଲ ଓ ରମଷମାରନ ତାହାେ ଅନୁସେଣ କେନ୍,ି କାେଣ ରମଷମାରନ ତା’େ �େ ଜାଣନ୍।ି 
କନୁି୍ ରମଷମାରନ ଅପେଚିତି ରଲାକେ ଅନୁସେଣ କେନ୍ ିନାହିଁ। ରସମାରନ ତା’ ପାଖେୁ ରଦୌଡ ି
ପଳାନ୍,ି କାେଣ ରସମାରନ ଅପେଚିତି ରଲାକେ �େ ଚହି୍ନ୍ ିନାହିଁ।”

ଯୀଶୁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକାହାଣୀ କହରିଲ। କନୁି୍ ରଲାକମାରନ ତାହାଙ୍କ ଏହ ିକାହାଣୀେ ଅର୍ଯ 
ବୁଝ ିପାେରିଲ ନାହିଁ। 

ରତଣୁ ଯୀଶୁ ଆଉରରେ କହରିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ମୁଁ ରହଉଛ ିରମଷମାନଙ୍କ ଫାଟକ। 
ରମା’ ପୂବ୍ଯେୁ ରଯଉଁ ରଲାକମାରନ ଆସିଥିରଲ, ରସମାରନ ରଗ୍ଭେ ଓ ଡକାୟତ। ରମଷମାରନ 
ରସମାନଙ୍କ କରା ଶୁଣିରଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଫାଟକ। ରଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ ରମା’ (ଫାଟକ) ରଦଇ ପ୍ରରବଶ କରେ, 
ରସ େକ୍ା ପାଇବ। ରସହ ିରଲାକ ଭିତେକୁ ଆସପିାେବି ଓ ବାହାେକୁ ଯାଇ ପାେବି। ତା’େ ଯାହା 
ଦେକାେ, ରସ ସବୁ ପାଇବ। ଜରଣ ରଗ୍ଭେ ରଗ୍ଭେ,ି ହତ୍ୟା ଓ ନଷ୍ଟ କେବିା ପାଇଁ ଆରସ। କନୁି୍ ମୁଁ 
ରସମାନଙୁ୍କ ପୂର୍୍ଯ ଓ ଉର୍ମ ଜୀବନ ରଦବା ପାଇଁ ଆସଛି।ି 

“ମୁଁ ଉର୍ମ ରମଷପାଳକ। ଉର୍ମ ରମଷପାଳକ ରମଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା’େ ଜୀବନ ଦଏି। ରମଷ 
େଖିବା ପାଇଁ ରଯଉଁ ମୂଲିଆକୁ େଖାଯାଇଛ,ି ରସ ରଲାକ ରମଷପାଳକଠାେୁ ଭିନ୍ନ। ରମଷଗୁଡକି 
ମୂଲିଆେ ନୁହନ୍।ି ରତଣୁ ରସ ଗଧିଆ ଆସିବା ରଦଖିରଲ ରମଷମାନଙୁ୍କ ଏକୁଟଆି ଛାଡ ିରଦୌଡ ି
ପଳାଏ। ତା’ପରେ ଗଧିଆ ରମଷମାନଙ୍କ ଉପେକୁ କୁଦାମାରେ ଓ ରସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନଭିନ୍ନ କେ ିଦଏି। 
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ରସ ରଲାକଟ ିରଦୌଡ ିପଳାଏ, କାେଣ ରସ ମୂଲିଆ। ରସ ପ୍ରକୃତରେ ରମଷମାନଙ୍କେ ଯତ୍ ନଏି 
ନାହିଁ। 

“ମୁଁ ରମଷପାଳକ ଯିଏ କ ିରମଷମାନଙ୍କେ ଯତ୍ ନଏି। ମୁଁ ରମାେ ରମଷକୁ ଜାରଣ ରଯପେି, 
ପେମପିତା ରମାରତ ଜାଣନ୍।ି ମୁଁ ରଯପେ ିପେମପିତାଙୁ୍କ ଜାରଣ, ରସହପିେ ିରମାେ ରମଷମାରନ 
ରମାରତ ଜାଣନ୍।ି ମୁଁ ଏ ରମଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦଏି। ରମାେ ଅନ୍ୟ ରମଷମାରନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍।ି 
ରସମାରନ ଏହ ିପଲରେ ନାହାନ୍।ି ମୁଁ ରସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ।ି ରସମାରନ ରମାେ �େ ଶୁଣିରବ। 
ଭବଷି୍ୟତରେ ରଗାଟଏି ପଲ ରହବ ଓ ରସ ପଲେ ଜରଣ ରମଷପାଳକ ରହରବ। ପେମପିତା ରମାରତ 
ରପ୍ରମ କେନ୍ ିକାେଣ ମୁଁ ରମା’ ଜୀବନ ଦଏି। ମୁଁ ଜୀବନ ଦଏି, ରଯରହତୁ ମୁଁ ପୁନବ୍ଯାେ ରସହ ିଜୀବନ 
ଲାଭ କେପିାରେ। ରମା’ଠାେୁ ରକହ ିରମା’ ଜୀବନ ରନଇ ପାେବି ନାହିଁ। ମୁଁ �ରଚ୍ାରେ ରମା’ ଜୀବନ 
ଦଏି। ରମାେ ଜୀବନ ରଦବାେ ଅଧିକାେ ଅଛ।ି ଏବଂ ରମାେ ପନୁବ୍ଯାେ ଜୀବନ ରଫେ ିପାଇବାେ ମଧ୍ୟ 
ଅଧିକାେ େହଛି।ି ଏହ ିକରା ରମାରତ ପେମପିତା କହଛିନ୍।ି” 

ଯୀଶୁଙ୍କେ ଉକ୍ ସମସ୍ତ କରା ଶୁଣିବା ପରେ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂନବ୍ଯାେ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଲା। ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଅରନକ ଯିହୂଦୀ କହରିଲ, “ଜରଣ ଭୂତ ତା’ ଭିତେକୁ ଆସଛି ିଓ ତାହାଙୁ୍କ 
ପାଗଳ କେରିଦଇଛ।ି ଏ ଭଳ ିରଲାକେ କରା ଶୁଣି ଲାଭ ନାହିଁ।” 

କନୁି୍ ଅନ୍ୟ ଯିହୂଦୀମାରନ କହରିଲ, “ନଜି ଭିତରେ ଭୂତ େହଥିିବା ଜରଣ ରଲାକ ଏଭଳ ିକରା 
କରହ ନାହିଁ। ରଗାଟଏି ଭୂତ କ’ଣ ରକରବ ଅନ୍ ରଲାକେ ଆଖି ଭଲ କେି ରଦଇ ପାେିବ? 
ନା!”156

4.39 ଯୀଶୁଙ୍କ ତା’ଙ୍କ ମାରତ୍ତର ସନୁଶିି୍ଚତ
ଯୀଶ ୁଜଗତ ଛାଡ ି�ଗ୍ଯକୁ ରଫେଯିିବାେ ସମୟ ପାରଖଇ ଆସଥୁିଲା। ଯୀଶୁ ଯିେୁଶାଲମ ଯିବାକୁ ସ୍ଥେି 
କରଲ। ରସ ତାହାଙ୍କ ଆଗେୁ ରକରତକ ରଲାକଙୁ୍କ ପଠାଇରଲ। ରସମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକଛି ି
ପ୍ରସୁ୍ତତ କେବିା ପାଇଁ ଶମରିୋଣେ ଏକ ନଗେରେ ପହଞ୍ଚରିଲ। କନୁି୍ ଯୀଶ ୁଯିେୁଶାଲମକୁ ଯାଉଥିବାେ 
ରଦଖି ରସଠାକାେ ରଲାକ ତାହାଙୁ୍କ �ାଗତ କରଲ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶଷି୍ୟ ଯାକୁବ ଓ ରଯାହନ ଏହା 
ରଦଖିରଲ। ରସମାରନ କହରିଲ, “ପ୍ରଭୁ �ଗ୍ଯେୁ ଅଗି୍ନ ବଷ୍ଯା କେ ିରସମାନଙୁ୍କ �ଂସ କେରିଦବା ପାଇଁ 
ଆରମ୍ ଆରଦଶ ରଦବୁ ରବାଲି କ’ଣ ଆପଣ ଗ୍ଭହୁଁଛନ୍?ି”.
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କନୁି୍ ଯୀଶୁ ରସମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ବୁଲି ପଡ ିରସମାନଙୁ୍କ ଭତ୍ସ୍ଯନା କରଲ। ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ 
ଶଷି୍ୟମାରନ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଗ୍ଭଲିଗରଲ। 

ରସମାରନ ୋସ୍ତାରେ ଆରଗଇ ଯାଉଥିରଲ। ଜରଣ ରଲାକ ଯୀଶଙୁୁ୍କ କହଲିା, “ଆପଣ ରଯଉଆଁରଡ 
ଯିରବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରଛ ପରଛ ଯିବ।ି” 

ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହରିଲ, “ରକାକଶିଆିଳେି େହବିା ପାଇଁ ଗାତ ଅଛ।ି ଆକାଶେ ପକ୍ୀମାନଙ୍କେ 
ବସା ଅଛ,ି କନୁି୍ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ଙ୍କେ ମଣୁ୍ ଗୁଞି୍ବାକୁ ଟକିଏି ରହରଲ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।” 

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଆଉ ଜଣକୁ କହରିଲ, “ରମାେ ଅନୁସେଣ କେ।” 
କନୁି୍ ରସହ ିରଲାକଟ ିକହଲିା, “ପ୍ରଭୁ, ରମାରତ ପ୍ରରରମ ଯାଇ ରମା’ ବାପାଙୁ୍କ କବେ ରଦବାକୁ 

ଅନୁମତ ିଦଅିନୁ୍।” 
କନୁି୍ ଯୀଶ ୁତାହାକୁ କହରିଲ, “ମତୃ ରଲାକଙୁ୍କ ମତୃ ରଲାକମାରନ କବେ ରଦରବ। କନୁି୍ ତୁରମ୍ ଯାଇ 

ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟ ବଷିୟରେ ପ୍ରଗ୍ଭେ କେ।” 
ଆଉ ଜରଣ ରଲାକ କହଲିା, “ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସେଣ କେବି।ି କନୁି୍ ପ୍ରରରମ ରମାରତ ରମା’ 

ପେବିାେ ରଲାକଙ୍କଠାେୁ ବଦିାୟ ରନବାକୁ ଅନୁମତ ିଦଅିନୁ୍।” 
କନୁି୍ ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରଯଉଁ ରଲାକ ଲଗେଳ ଉପରେ ହାତ ରଦଇ ପଛକୁ ଗ୍ଭରହଁ, ରସ 

ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟ ପାଇଁ ରଯାଗ୍ୟ ନୁରହଁ।”157

4.40 ସତୁରି ଜଣ ଅନୁରମନକାରୀଙୁ୍କ ରପ୍ରରଣ
ଏହା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ବାସ୍ତେ ିଜଣ ରଲାକଙୁ୍କ ବାଛରିଲ। ରଯଉଁ ରଯଉଁ ନଗେ ଓ ସ୍ଥାନମାନଙୁ୍କ 
ତାହାଙ୍କେ ଯିବାେ ରଯାଜନା ଥିଲା, ରସହ ିନଗେ ଓ ସ୍ଥାନମାନଙୁ୍କ ରସ ରସମାନଙୁ୍କ ଦୁଇ ଦୁଇଜଣ 
ହସିାବରେ ନରିଜ ଯିବା ଆଗେୁ ପଠାଇରଦରଲ। ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଅମଳ ରହବାକୁ ପ୍ରଚୁେ 
ଫସଲ ପଡ ିେହଛି।ି କନୁି୍ ମଲିୂଆ ଖବୁ୍ କମ୍। ରତଣୁ ଫସଲେ ମାଲିକଙୁ୍କ ପ୍ରାର୍ଯନା କେ ରଯ, ରସ 
ରଯପେ ିତାହାଙ୍କେ ଫସଲ କାଟବିା ପାଇଁ କାମ କେବିାକୁ ଅଧିକ ମଲିୂଆ ପଠାଇରବ।

“ଯାଅ, କନୁି୍ ମରନେଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଗଧିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରମଷଛୁଆ ଭାବରେ ପଠାଉଛ।ି 
ସାଗେରେ ଟଙ୍କା, ରଳ,ି ରଜାତା କଛି ିରହରଲ ନଅି ନାହିଁ। ୋସ୍ତାରେ କାହାେ ିସହତି କରାବାର୍୍ଯା ରହବା 
ପାଇଁ ଅଟକ ିଯିବ ନାହିଁ। ରଯରକୌଣସ ିଘରେ ପ୍ରରବଶ କେବିା ମାରତ୍ ପ୍ରରରମ କୁହ, ‘ଏ ଘେକୁ ଶାନ୍ ି

Oriya LOJ Pocket size (final).indd   122 10/20/2015   10:51:34 AM



ଅୟବୟଜ୍ୟଂତ ଂନ୍ମବା 123
ମଳୁି।’ ଯଦ ିରସଠାରେ ରକହ ିଶାନ୍ ିପି୍ରୟ ରଲାକ ଥିବ, ରତରବ ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ଶାନ୍ ିଆଶୀବ୍ଯାଦ ତାହାକୁ 
ମିଳବି। ଯଦ ିରସଠାରେ ରକହ ିଶାନ୍ ିପି୍ରୟ ରଲାକ ନ ଥିବ, ରତରବ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ଶାନ୍ ିଆଶୀବ୍ଯାଦ 
ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ରଫେି ଆସିବ। ତୁରମ୍ମାରନ ଶାନ୍ ିଥିବା ଘରେ େୁହ। ରସ ରଲାକମାରନ 
ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଯାହାରଦରବ ତାହା ଖାଅ ଓ ପିଅ। କାେଣ କାମ କେବିା ରଲାକେ ତା’ ରବତନ ଉପରେ 
ଅଧିକାେ ଅଛ।ି ଅନ୍ୟ ଘରେ େହବିା ପାଇଁ ରସହ ିଘେ ଛାଡ ିଯାଅ ନାହିଁ। 

“ଯଦ ିତୁରମ୍ମାରନ ରଗାଟଏି ନଗେକୁ ଯାଅ ଓ ରସଠାରେ ଯଦ ିରଲାରକ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ �ାଗତ 
କେନ୍,ି ରତରବ ତୁରମ୍ମାନଙୁ୍କ ରସମାରନ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଦଅିନ୍,ି ତାହା ଖାଅ। ରସଠାରେ େହୁଥିବା 
ରଲାଗୀଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେ। ତା’ପରେ ରସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ‘ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ନକିଟରେ 
ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସ ିପହଞ୍ଚଯିାଉଛ।ି’ 

“କନୁି୍ ତୁରମ୍ମାରନ ଯଦ ିଏଭଳ ିଏକ ନଗେକୁ ଯାଅ ଓ ରସଠାରେ ରଲାରକ ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ 
�ାଗତ ନ କେନ୍,ି ରତରବ ରସହ ିନଗେେ ଗଳମିାନଙ୍କରେ ଯାଅ ଏବଂ କୁହ, ଆମ୍େ ପାଦରେ 
ଲାଗିଥିବା ଏହ ିଧୂଳତିକ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ ଏହଠିାରେ ଝାଡ ିରଦଇ ଯାଉଛୁ।’ 
ତରାପି ମରନେଖ, ‘ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟ ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛ।ି’ ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହୁଛ ିରଯ ବଗି୍ଭେ 
ରହବା ଦନି ରସହ ିନଗେେ ରଲାକମାନଙ୍କେ ଦଶା ସରଦାମେ ରଲାକମାନଙ୍କ ଦଶା ଅରପକ୍ା 
ଅଧିକ ଖୋପ ରହବ। 

“ହାୟ ରକାୋଜୀନ୍! ହାୟ ରବ ଥ୍ସାଇଦା! ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅରନକ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟକମ୍ଯ 
ରଦଖାଇଛ।ି ଯଦ ିଏଗୁଡକି ରସାେ ଓ ସୀରଦାନରେ ରଲାକମାନଙୁ୍କ କୋ ଯାଇରା’ନ୍ା, ରତରବ 
ରକରବଠାେୁ ରସମାରନ ନଜିେ ହୃଦୟ ପେିବର୍୍ଯନ କେି ସାେିରାଆରନ୍ ଓ ପାପ କେିବା ଛାଡ ି
ରଦଇରାଆରନ୍। ରସମାରନ ନଜି ନଜି ପାପ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କେଥିିବା କରା ରଦଖାଇବା ପାଇଁ 
ତା’େ ପ୍ରତୀକ �େୁପ ଅଖାରେ ତଆିେ ିରଶାକବସ୍ତ ଧାେଣ କେରିାଆରନ୍ ଓ ମଣୁ୍ରେ ପାଉଁଶ ରବାଳ ି
ରହାଇରାଆରନ୍। ବଗି୍ଭେ ଦନି ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ଦଶା ରସାେ ଓ ସୀରଦାନେ ରଲାକମାନଙ୍କ ଦଶା ଅରପକ୍ା 
ଅଧିକ ଖୋପ ରହବ। ଏବଂ ରହ କଫନ୍ଯାହୂମ! ତୁମ୍କୁ କ’ଣ �ଗ୍ଯ ରଯରତ ଉର୍, ରସରତ ଉର୍କୁ 
ଉଠାଯିବ? ନା, ତୁମ୍କୁ ନକ୍ଯ ରଯରତ ନୀର୍ ରସହପିେ ିନୀର୍ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯିବ। 

“ରଯରତରବରଳ ରକୌଣସ ିରଲାକ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ କରା ଶୁରଣ, ରସ ପ୍ରକୃତରେ ରମା’ କରା ଶୁରଣ। 
ରଯରତରବରଳ ଜରଣ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେବିାକୁ ମନା କରେ, ରସ ପ୍ରକୃତରେ ରମାରତ ଗ୍ରହଣ 
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କେବିାକୁ ମନା କେଦିଏି ଏବଂ ରଯରତରବରଳ ଜରଣ ରମାରତ ଗ୍ରହଣ କେବିାକୁ ମନା କରେ, ରସ 
ପ୍ରକୃତରେ ରମାରତ ପଠାଇଥିବା ପେରମ�େଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେବିାକୁ ମନା କେଦିଏି।” 

ରଯରତରବରଳ ବାସ୍ତେ ିଜଣ ରସମାନଙ୍କ ଭ୍ରମଣେୁ ରଫେ ିଆସରିଲ, ରସମାରନ ବହୁତ ଖସୁୀ 
ଥିରଲ। ରସମାରନ କହରିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ଆରମ୍ମାରନ ରଯରତରବରଳ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ରନଇ ଆଜ୍ା ରଦଲୁ, 
ରସରତରବରଳ ଏପେକି ିଭୂତମାରନ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ମାନଙ୍କ କରା ମାନରିଲ।” 

ଏହା ଶୁଣି ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ମୁଁ ଶୟତାନକୁ ଆକାଶେୁ ବଜୁିଳ ିଭଳ ିଖସିଥିବାେ 
ରଦଖିଛ।ି ଶଣୁ! ସାପ ଓ କଙ୍କଡାବଛିାମାନଙୁ୍କ ପାଦତରଳ ଦଳ ିରଦବାକୁ ମୁ ଁତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ ରଦଇଛ।ି 
ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ଶତରୁ ପାଖରେ ଥିବା ଶକି୍ଠାେୁ ଅଧିକ ଶକି୍ ରଦଇଛ।ି ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ରକହ ିକଛି ି
କ୍ତ ିକେ ିପାେବି ନାହିଁ। ହଁ, ଆତ୍ମାମାରନ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ କରା ମାନୁଛନ୍।ି ତୁରମ୍ମାରନ ଖସୁୀ ହୁଅ, 
କାେଣ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଶକି୍ ଥିବା ରଯାଗୁଁ ନୁରହଁ, ବେଂ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ନାମ �ଗ୍ଯରେ ରଲଖା 
ରହାଇଥିବା ରଯାଗୁଁ ଖସୁୀ ହୁଅ।” 

ତ’ପରେ ପବତି୍ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ ଆନନ୍ତି କୋଇରଲ। ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ରହ ପେମପିତା! 
ରହ �ଗ୍ଯ ଓ ପଥୃିବୀେ ପ୍ରଭୁ! ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କେୁଛ।ି କାେଣ ତୁରମ୍ ଏହ ିକରାଗୁଡକୁି ଜ୍ାନୀ 
ଓ ବୁଦ୍ମିାନ ରଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେୁ ଲୁରଚଇ େଖିଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଶଶିୁମାନଙ୍କ ପେ ିରଲାକମାନଙୁ୍କ 
ରଦଖାଇଛ। ରହ ପେମ ପିତା! ତୁରମ୍ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କେବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲ ରବାଲି ତୁରମ୍ ଏହା କଲ। 

“ରମାେ ପେମପିତା ରମାରତ ସବୁକଛି ିରଦଇଛନ୍।ି ପତୁ୍ କଏି ଏହା ପେମପିତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ 
ରକହ ିଜାଣନ୍ ିନାହିଁ। ଏବଂ ପେମପିତା କଏି ଏହା ପୁତ୍ଙ୍କ ଛଡା ରକହ ିଜାଣନ୍ ିନାହିଁ। ରକବଳ 
ରସହମିାରନ ପେମପିତାଙ୍କ ବଷିୟରେ ଜାଣି ପାେରିବ, ରଯଉଁମାନଙୁ୍କ ତାହା ଜଣାଇବା ନମିରନ୍ 
ପତୁ୍ �ୟଂ ବାଛରିବ।” 

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇରଲ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ରସଠାରେ ରକବଳ 
ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ େହଥିିରଲ। ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ଧନ୍ୟ, ରଯରହତୁ ତୁରମ୍ମାରନ 
ଏହସିବୁ ବଷିୟ ରଦଖିଲ। ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହୁଛ,ି ତୁରମ୍ମାରନ ଏରବ ଯାହା ରଦଖଛୁ, ତାହା ରଦଖିବା 
ପାଇଁ ଅରନକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା ଓ ୋଜା ଗ୍ଭହିଁଥିରଲ। କନୁି୍ ରସମାରନ ଏସବୁ ରଦଖି ପାେ ିନ ଥିରଲ। 
ତୁରମ୍ମାରନ ଏରବ ଯାହା ଶୁଣୁଛ, ତାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅରନକ ଭବଷି୍ବଦ୍ବକ୍ା ଓ ୋଜା ଗ୍ଭହିଁଥିରଲ। 
କନୁି୍ ରସମାରନ ଏସବୁ ଶୁଣି ପାେ ିନ ଥିରଲ।”158
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4.41 ଉର୍ମ ଶମିରରାଣୀୟ ଦୃଷ୍ାନ୍ ସବତ୍ତ ରଶ୍ରଷ୍ଠ ଆଜ୍ା

ତା’ପରେ ଜରଣ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀ ଠଆି ରହରଲ। ରସ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ପେୀକ୍ା କେବିା ପାଇଁ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, 
“ଗୁେୁ, ଅନନ୍ ଜୀବନ ଲାଭ କେବିା ପାଇଁ ମୁଁ କ’ଣ କେବି?ି”

ଏହା ଶୁଣି ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ବ୍ୟବସ୍ଥାଶାସ୍ତରେ କ’ଣ ରଲଖାଅଛ?ି ରସଥିରେ ତୁରମ୍ କ’ଣ 
ପଢୁଛ?” 

ରସ ଉର୍େ ରଦରଲ, “‘ତୁରମ୍ ନଜିେ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତ ଶକି୍ ଓ ସମସ୍ତ ମନ 
ରଦଇ ତୁମ୍େ ପ୍ରଭୁ ପେରମ�େଙୁ୍କ ରପ୍ରମ କେ’ ଏବଂ, ‘ତୁରମ୍ ନଜିକୁ ରପ୍ରମ କେଲିା ଭଳ ିଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ 
ରପ୍ରମ କେ।’” 

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ଠକି୍ ଉର୍େ ରଦଇଛ। ଏହା ହିଁ କେ। ଏହା ଫଳରେ 
ତୁରମ୍ ଅନନ୍ ଜୀବନ ଲାଭ କେବି।” 

ନରିଜ ଠକି୍ ଜୀବନଯାପନ କେୁଛନ୍ ିରବାଲି ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀ ଜଣକ ପ୍ରମାଣ କେବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଥଁିରଲ। ରତଣୁ 
ରସ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ରତରବ ରଯଉଁମାନଙୁ୍କ ରପ୍ରମ କେବି,ି ରସମାରନ କଏି?” 

ଏହ ିପ୍ରଶ୍ନେ ଉର୍େ ରଦବାକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ଜରଣ ରଲାକ ଯିେୁଶାଲମେୁ ଯିେୀରହାକୁ 
ଯାଉଥିଲା। ବାଟରେ ରସ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡଲିା। ରସମାରନ ତା’ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଚେି ି
ବାହାେ କେ ିଓ ତାକୁ ମାଡ ମାେ ିଅଦ୍୍ଯମତୃ ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇରଦଇ ଗ୍ଭଲିଗରଲ। 

“ଏପେ ିଘଟଲିା ରଯ ଜରଣ ଯିହୂଦୀ ଯାଜକ ରସହ ିୋସ୍ତା ରଦଇ ଯାଉଥିରଲ। ରସହ ିରଲାକଟକୁି 
ରଦଖି ରସ ବାଟ ଭାଗିେ ଗ୍ଭଲିଗରଲ। ତା’ପରେ ଜରଣ ରଲବୀୟ ରସହ ିବାଟରେ ଆସରିଲ। ରସ ରସହ ି
ରଲାକଟକୁି ରଦଖିବା ସ� ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେବିାକୁ ନ ଅଟକ ିଗ୍ଭଲିଗରଲ। 

“ତା’ପରେ ଶମିରୋଣୀୟ ରଦଶେ ଜରଣ ରଲାକ ରସହ ିବାରଟ ଆସରିଲ। ଆହତ ରଲାକଟ ି
ରଯଉଁଠାରେ ପଡଥିିଲା, ରସ ରସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆସରିଲ। ରସ ରସହ ିରଲାକଟକୁି ରଦଖି ବହୁତ 
ମନ ଦୁଃଖ କରଲ। ରସ ଆହତ ରଲାକଟ ିପାଖକୁ ଗରଲ। ତା କ୍ତରେ ରତଲ ଓ ଅଗୁେେେସ 
ଢାଳ ିପଟ ିବାନ୍ ିରଦରଲ। ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଧଟଏି ଥିଲା। ରସ ଆହତ ରଲାକଟକୁି ତାହାଙ୍କ 
ଗଧ ଉପରେ ବସାଇ ରଗାଟଏି ଚଟଘିେକୁ ରନଇଗରଲ। ଚଟଘିରେ ରସ ଆହତ ରଲାକଟେି 
ଯତ୍ ରନରଲ। ତା’ ପେଦନି ଶମିରୋଣୀୟ ରଲାକ ଜଣକ ଦୁଇଟ ିେୂପାମଦୁ୍ା ବାହାେ କରଲ। 
ରସ ତାହା ପାନ୍ଶାଳାେ ଦାୟି�ରେ ଥିବା ରଲାକଟକୁି ରଦଇ କହରିଲ, ‘ଏହ ିଆହତ ରଲାକଟେି 
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ଯତ୍ ରନବ। ତା’ ପାଇଁ ଯଦ ିଆଉ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍୍ଯ ହୁଏ, ମୁଁ ରଫେଲିା ରବରଳ ତୁମ୍କୁ ରସତକ 
ପେରିଶାଧ କେରିଦବ।ି’

ଏହା ପରେ ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ଏରବ କୁହ, ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡ ିଆହତ ରହାଇଥିବା 
ରଲାକଟକୁି ଏହ ିତନି ିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ କଏି ରପ୍ରମଭାବ ରଦଖାଇରଲ ରବାଲି ତୁରମ୍ ଭାବୁଛ?” 

ଶାସ୍ତୀ ଜଣକ କହରିଲ, “ରଯଉଁ ରଲାକ ଆହତ ରଲାକଟକୁି ସାହାଯ୍ୟ କଲା।” 
ତା’ପରେ ଯୀଶ ୁତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରତରବ ତୁରମ୍ ଯାଅ, ଏବଂ ରଲାକମାନଙ୍କ ନମିରନ୍ ରସହଭିଳ ି

କାମ କେ।”159

4.42 ମାଥତ୍ତା ଓ ମରିୟମ
ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ଯାତ୍ା କେୁଥିବା ଅବସେରେ ରଗାଟଏି ଗାଁକୁ ଯୀଶୁ ଗରଲ। ମାର୍ଯା 
ନାମକ ଜରଣ ସ୍ତୀରଲାକ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ନଜି ଘେକୁ �ାଗତ କଲା। ମାର୍ଯାେ ମେୟିମ ନାମରେ ରଗାଟଏି 
ଭଉଣୀ ଥିଲା। ମେୟିମ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସ ିତାହାଙ୍କ ଉପରଦଶ ଶୁଣୁଥିଲା, କନୁି୍ ମାର୍ଯା 
ଘେେ ସବୁ କାମ କେୁଥିଲା। ମାର୍ଯାକୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ କାମ କେବିାକୁ ପଡୁଥିବାେୁ ରସ ୋଗିଗଲା। 
ରସ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିକହଲିା, “ପ୍ରଭୁ! ରମା’ ଭଉଣୀ ଘେେ ରଯ ସବୁ କାମ ରମା’ ଉପରେ 
ଛାଡ ିରଦଇଛ,ି ଏ ବଷିୟରେ କ’ଣ ଆପଣଙ୍କେ ମରନାରଯାଗ ନାହିଁ? ଏଣୁ ତାହାକୁ କୁହନୁ୍ ରଯ ରସ 
ରମାରତ ସାହାଯ୍ୟ କେୁ।”

ଯୀଶ ୁଉର୍େ ରଦରଲ, “ମାର୍ଯା, ରହ ମାର୍ଯା, ବହୁତ ଗୁଡାଏ କରା ପାଇଁ ତୁରମ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଚନି୍ତି ଅଛ। 
କନୁି୍ ରଗାଟଏି ଜନିଷି ସବୁଠାେୁ ମହ�ପୂର୍୍ଯ। ମେୟିମ ନଜି ପାଇଁ ଠକି୍ ଜନିଷିଟ ିପସନ୍ କେଛି ିଏବଂ 
ଏହା ତା’ଠାେୁ ଛରଡଇ ନଆିଯିବ ନାହିଁ।”160

4.43 ପ୍ରାଥତ୍ତନା ବଷିୟରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
ରରେ ଯୀଶୁ ରଗାଟଏି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଯନା କେୁଥିରଲ। ରସ ପ୍ରାର୍ଯନା କେ ିସାେବିା ପରେ ତାହାଙ୍କେ 
ଜରଣ ଶଷି୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ପ୍ରାର୍ଯନା କପିେ ିକେବିାକୁ ରହବ ତାହା ରଯାହନ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ 
ଶଖିାଇ ରଦଇଥିରଲ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଯନା କପିେ ିକେବିାକୁ ହୁଏ, ତାହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ମାନଙୁ୍କ ବରତଇ 
ଦଅିନୁ୍।”
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ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ପ୍ରାର୍ଯନା କଲାରବରଳ କୁହ:

‘ରହ ପେମପିତା, ଆରମ୍ମାରନ ପ୍ରାର୍ଯନା କେୁଛୁ ରଯ ତୁମ୍ ନାମ ସବ୍ଯଦା ପବତି୍ େହୁ। 
ଆରମ୍ମାରନ ପ୍ରାର୍ଯନା କେୁଛୁ ରଯ ତୁମ୍େ ୋଜ୍ୟ ଆସ।ୁ 

ଆରମ୍ମାରନ ଆବଶ୍ୟକ କେୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆମ୍କୁ ଦଅି। 
ଆମ୍ମାନଙ୍କେ ପାପଗୁଡକି କ୍ମା କେଦିଅି, 

କାେଣ ରଯଉଁମାରନ ଆମ୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କେଛିନ୍,ି ଆରମ୍ମାରନ ପ୍ରରତ୍ୟକଙୁ୍କ 
ମଧ୍ୟ କ୍ମା ରଦଉଛୁ। 

ଆମ୍ମାନଙୁ୍କ କଠନି ପେୀକ୍ା ମଧ୍ୟରେ ପକାଅ ନାହିଁ।’”

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ମରନକେ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ଭିତେୁ ଜରଣ ରକହ ିନଜି ସାଗେ 
ପାଖକୁ ୋତରିେ ବହୁତ ରଡେରିେ ଯାଇ କହବି, ‘ରମାେ ଅନ୍ୟ ସହେରେ ଜରଣ ବନୁ୍ ରମାରତ 
ରଦଖା କେବିାକୁ ଆସଛିନ୍।ି ତାହାଙୁ୍କ ଖାଇବାକୁ ରଦବା ପାଇଁ ରମା’ ପାଖରେ କଛି ିରହରଲ ନାହିଁ। 
ଦୟାକେ ିରମାରତ ତନିଖିଣ୍ ରୋଟୀ ଦଅି।” ତୁମ୍ ସାଗେ ଘେ ଭିତେୁ ଉର୍େ ରଦବ, ‘ତୁରମ୍ ଗ୍ଭଲିଯାଅ। 
ରମାରତ ହଇୋଣ କେ ନାହିଁ। ଦୁଆେ ବନ୍ ରହାଇ ଗଲାଣି। ମୁଁ ଓ ରମା’ ପିଲାମାରନ ରଶାଇବାକୁ 
ଗଲୁଣି, ତୁମ୍କୁ ରୋଟୀ ରଦବାକୁ ମୁଁ ବର୍୍ଯମାନ ଉଠ ିପାେବି ିନାହିଁ।’ ମୁଁ ତୁମ୍କୁ କହୁଛ।ି ରସ ରଲାକଟ ି
ରଶଯ ଛାଡ ିଉଠବି, ଓ ତୁମ୍କୁ ରୋଟୀ ରଦବା ପାଇଁ ହୁଏତ ତୁମ୍େ ବନୁ୍� ଯରରଷ୍ଟ ରହାଇ ପାେ ିନ 
ରାଏ। କନୁି୍ ତୁରମ୍ ଯଦ ିନେିନ୍େ ମାଗି ଗ୍ଭଲିରାଅ, ରତରବ ରସ ନଶି୍ଚୟ ଉଠବି, ଓ ତୁମ୍େ ଯାହା 
ଦେକାେ, ତାହା ରଦବ। ରତଣୁ ମୁ ଁତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହୁଛ,ି ବାେମା୍େ ମାଗୁରାଅ। ତା’ରହରଲ ପେରମ�େ 
ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ରଦରବ। ରଖାଜୁରାଅ। ତୁରମ୍ମାରନ ପାଇବ। ଦୁଆେ ଠରକ୍ ଠକ୍ କେି ଗ୍ଭଲି ରାଅ। 
ତୁମ୍ ପାଇଁ ଦୁଆେ ରଖାଲିଯିବ। କାେଣ ରଯଉଁ ରଲାକମାରନ ମାଗୁରା’ନ୍,ି ରସମାରନ ପ୍ରରତ୍ୟରକ 
ପାଇରା’ନ୍।ି ରଯଉଁମାରନ ରଖାଜୁରା’ନ୍,ି ରସମାରନ ପାଇରା’ନ୍।ି ରଯଉଁମାରନ ଦୁଆେ ବାରଡଇ ରା’ନ୍,ି 
ରସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଆେ ରଖାଲିଯାଏ। ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ଭିତେୁ କାହାେ ପୁଅଟଏି ଅଛ ିକ?ି ତୁମ୍କୁ ତୁମ୍ 
ପୁଅ ମାଛଟଏି ମାଗିରଲ ତୁରମ୍ କ’ଣ କେବି? ରକୌଣସ ିବାପା ତା ପୁଅକୁ ମାଛଟଏି ବଦଳରେ 
ସାପଟଏି ଦଏି କ?ି ନା, ତୁରମ୍ମାରନ ତାକୁ ମାଛ ରଦବ। କମି୍ା ପୁଅ ଯଦ ିଅଣ୍ାଟଏି ମାରଗ, ରତରବ 
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ତା’ ହାତରେ ତୁରମ୍ମାରନ କଙ୍କଡାବଛିାଟଏି ରଦବ କ?ି ନା। ତୁରମ୍ମାରନ ଖୋପ ରଲାକ ରହାଇଥିରଲ 
ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙୁ୍କ କଭିଳ ିଭଲ ଉପହାେ ଦଆିଯାଏ ତୁରମ୍ମାରନ ଜାଣ। ରତରବ �ଗ୍ଯରେ 
େହୁଥିବା ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ପେମପିତା ଜାଣନ୍ ିରଯ ତାହାଙୁ୍କ ମାଗୁଥିବା ରଲାକମାନଙୁ୍କ ରସ ପବତି୍ଆତ୍ମା 
କପିେ ିରଦରବ।”161

4.44 ଧମତ୍ତ ରୁରୁମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମାରଲାଚନା
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ କରା ରଶଷ କଲାରବଳକୁ ଜରଣ ଫାେୂଶୀ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ସାଗେରେ ଖାଇବା ପାଇଁ 
ଅନୁରୋଧ କରଲ। ରତଣୁ ଯୀଶୁ ଭିତେକୁ ଗରଲ ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସ ିପଡରିଲ। ଯୀଶୁ ଖାଇବାକୁ 
ଯିବା ପବୁ୍ଯେୁ ନଜି ହାତ ନ ରଧାଇଥିବାେୁ ଫାେୂଶୀ ଜଣକ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶ ୁତାହାଙୁ୍କ 
କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ଫାେୂଶୀମାରନ ରାଳଗିିନାେ ବାହାେତ ପେଷି୍ାେ କେୁଛ, କନୁି୍ ଭିତରେ 
ତୁରମ୍ମାରନ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଠକ ିଓ ଦୁଷ୍ଟତାପୂର୍୍ଯ ଆଚେଣ କେ ିତା’ �ାୋ ପାଇଥିବା ଜନିଷିରେ 
ପେପିୂର୍୍ଯ କେଛି। ରହ ନରିବ୍ଯାଧଗଣ! ବାହାରେ ଯାହା ଅଛ,ି ତାହା ଯିଏ ତଆିେ ିକେଛିନ୍ ିରସ ମଧ୍ୟ 
ଭିତରେ ଥିବା ବଷିୟ ସବୁ ତଆିେ ିକେଛିନ୍ାି ଏଣୁ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବଷିୟଗୁଡକି ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ 
ଦଅି। ରଯଉଁ ରଲାକମାରନ ସାହାଯ୍ୟ ରଲାଡନ୍,ି ରସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେ। ତା’ରହରଲ ତୁରମ୍ମାରନ 
ସମୂ୍ପର୍୍ଯ େୂରପ ପେଷି୍ାେ ଓ ପବତି୍ ରହାଇଯିବ।

“ରହ ଫାେୂଶୀଗଣ! ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଧିକ୍! ତୁରମ୍ମାରନ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଦଶମାଂଶ 
ପେରମ�େଙୁ୍କ ରଦଇରାଅ। ରପାଦନିା, ଆେୁଦ ଓ ଏପେକି ିବଗିଗ୍ଭେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଛାଟ ଗ୍ଭୋେ 
ମଧ୍ୟ ଦଶ ଭାଗେୁ ଭାରଗ ପେରମ�େଙୁ୍କ ରଦଇରାଅ। କନୁି୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟାପୂର୍୍ଯ 
ବ୍ୟବହାେ କେିବାକୁ ଓ ପେରମ�େଙୁ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ତୁରମ୍ମାରନ ଭୁଲି ଯାଇରାଅ। 
ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ଏସବୁ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେବିା ଉଚତି। ତା’ ସହତି ଦଶମାଂଶ ରଦବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
କାଯ୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଭଲୁ େଖିବା ଉଚତି। 

“ହାୟ ଫାେୂଶୀଗଣ! କାେଣ ତୁରମ୍ମାରନ ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗହୃରେ ଅତ୍ୟନ୍ ମହ�ପୂର୍୍ଯ ଆସନ 
ଗ୍ଭହୁଁଛ ଓ ହାଟ ବଜାେରେ ରଲାକମାନଙ୍କଠାେୁ ସମ୍ାନଜନକ ନମସ୍ାେ ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଛ। 
ହାୟ, କାେଣ ତୁରମ୍ମାରନ ଲୁଚ ିେହଥିିବା ରସହ ିକବେମାନଙ୍କ ଭଳ,ି ଯାହା ଉପରେ ରଲାକମାରନ 
ଅଜଣାରେ ଗ୍ଭଲିଯାଆନ୍।ି” 
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ଜରଣ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଗୁେୁ, ଆପଣ ରଯରତରବରଳ ଫାେୂଶୀମାନଙ୍କ ବଷିୟରେ 

ଏହଭିଳ ିକରା କହୁଛନ୍,ି ରସରତରବରଳ ଆମ୍ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ ରଦଉଛନ୍।ି” 
ଏହା ଶୁଣି ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ରହ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀଗଣ! ହାୟ, କାେଣ ତୁରମ୍ମାରନ ରଲାକମାନଙ୍କ 

ଉପରେ କଠନି ନୟିମେ ରବାଝ ଏରତ ଲଦ ିରଦଉଛ ରଯ, ତାହା ମାନବିା କଷ୍ଟକେ ରହାଇଯାଉଛ।ି 
ଏହ ିନୟିମ ଗୁଡକୁି ମାନବିା ପାଇଁ ତୁରମ୍ମାରନ ରଲାକଙୁ୍କ ବାଧ୍ୟ କେୁଛ କନୁି୍ ନରିଜ ରକରବ ରହରଲ 
ଏଥିେୁ ରକୌଣସ ିରଗାଟଏି ରହରଲ ନୟିମ ପାଳବିାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେୁ ନାହଁ। ହାୟ, କାେଣ ତୁରମ୍ମାରନ 
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାମାନଙ୍କ ସମ୍ାନାରର୍ଯ କବେ ତଆିେି କେୁରାଅ। କନୁି୍ ଏହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାମାନଙୁ୍କ 
ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ପବୂ୍ଯପେୁୁଷମାରନ ହିଁ ମାେ ିରଦଇଥିରଲ। ଏହା �ାୋ ତୁରମ୍ମାରନ ରଲାକଙୁ୍କ ରଦରଖଇ 
ରଦବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ ରଯ, ତୁରମ୍ମାରନ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ପୂବ୍ଯପେୁୁଷମାନଙ୍କ କାମକୁ ସମର୍ଯନ କେୁଛ। କାେଣ 
ରସମାରନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାମାନଙୁ୍କ ମାେ ିରଦଇଥିରଲ ଏବଂ ତୁରମ୍ମାରନ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ କବେ ତଆିେ ି
କେୁଛ। ଏଥିପାଇଁ ପେରମ�େଙ୍କ ଜ୍ାନ କରହ, ‘ମୁଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା ଓ ରପ୍ରେତିମାନଙୁ୍କ ରସମାନଙ୍କ 
ପାଖକୁ ପଠାଇବ।ି ରକରତକଙୁ୍କ ରସମାରନ ମାେ ିପକାଇରବ ଓ ଆଉ ରକରତକଙୁ୍କ ବହୁତ ଖୋପ 
ବ୍ୟବହାେ ରଦଖାଇରବ।’ 

“ଏଣୁ ସଷିୃ୍ଟ ଆେମ୍େୁ ରଯରତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାଙ୍କ େକ୍ପାତ ରହାଇଛ,ି ରସଥିପାଇଁ ଏହ ିସମୟେ 
ବଞ୍ଚଥିିବା ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ ରଭାଗିବାକୁ ପଡବି। ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି ରହବଲଙ୍କ 
େକ୍ପାତଠାେୁ ଆେମ୍ କେ ିରବଦ ିଓ ମନ୍େିେ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନହିତ ରହାଇଥିବା ଜଖିେୟିଙ୍କ େକ୍ପାତ 
ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାଙ୍କ େକ୍ପାତ ପାଇଁ ଏହ ିସମୟରେ ବଞ୍ଚଥିିବା ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଦଣ୍ 
ରଭାଗିବାକୁ ପଡବି। 

“ରହ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀଗଣ! ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଧିକ୍, କାେଣ ତୁରମ୍ମାରନ ଈ�େ ଜ୍ାନେ ଗ୍ଭବକିାଠ ିଲୁରଚଇ 
ରଦଲ। ନଜି ଐ�େକି ଜ୍ାନ ଶଖିିଲ ନାହିଁ କ,ି ରଯଉଁମାରନ ଶଖିିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ ଥିରଲ, ରସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 
ଶଖିିବାକୁ ରଦଲ ନାହିଁ।” 

ଯୀଶୁ ରସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ ିଗ୍ଭଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀ ଓ ଫାେୂଶୀମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅରନକ 
କଷ୍ଟ ରଦବା ଆେମ୍ କେି ରଦରଲ। ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅରନକ ବଷିୟରେ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଗ୍ଭେ ି
ତାହାଙ୍କଠାେୁ ଉର୍େ ଗ୍ଭହୁଁଥିରଲ। କାେଣ ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କଛି ିଭୁଲ କରା କୁହାଇ ଫାନ୍ରେ 
ପରକଇବାକୁ ବାଟ ରଖାଜୁ ଥିରଲ।162
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4.45 ରଚତନା ଓ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ
ହଜାେ ହଜାେ ରଲାକ ଆସ ିଜମା ରହାଇ ଗରଲ। ରଲାରକ ଜରଣ ଜଣକୁ ମାଡ ିପକାଉ ଥିରଲ। 
ରଲାକମାନଙୁ୍କ କହବିା ପୂବ୍ଯେୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରରରମ ନଜି ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଫାେୂଶୀମାନଙ୍କ 
ଖମୀେଠାେୁ ଦୂେରେ େୁହ। ରମା’ କହବିାେ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହଉଛ ିରଯ, ରସମାରନ କପଟୀ। ଲୁଚ ି
େହଥିିବା ପ୍ରରତ୍ୟକ ଜନିଷିକୁ ପ୍ରକାଶ କେ ିଦଆି ଯିବ। ରଗାପନରେ େହଥିିବା ପ୍ରରତ୍ୟକ ବଷିୟକୁ 
ପ୍ରକାଶ କୋଯିବ। ତୁରମ୍ମାରନ ଅନ୍କାେରେ କହୁଥିବା କରା ଆଲୁଅରେ କହ ିଦଆି ଯିବ। ରଗାଟଏି 
ଏକାନ୍ ରକାଠେ ିଭିତରେ ଚୁପ୍ କେ ିକାହା କାନରେ ତୁରମ୍ମାରନ କଛି ିକହରିଲ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଘେେ 
ଛାତ ଉପେୁ ରଘାଷଣା କେ ିଦଆି ଯିବ।”

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରହ ରମାେ ବନୁ୍ଗଣ! ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହୁଛ,ି ରଲାକଙୁ୍କ 
ଭୟ କେ ନାହିଁ। ରଲାରକ ରକବଳ ଶେୀେକୁ ମାେ ିପକାଇରବ। କନୁି୍ ରସତକି ିକେ ିସାେବିା ପରେ 
ରସମାରନ ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ଆଉ ଅଧିକା କଛି ିକେ ିପାେରିବ ନାହିଁ। ତୁରମ୍ମାରନ ଯାହାକୁ ଭୟ କେବିା 
ଉଚତି ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ତାହାଙୁ୍କ ରଦଖାଇ ରଦବ।ି ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ମାେ ିସାେ ିନକ୍ଯରେ ଫିଗିେ ରଦବା ଶକି୍ 
ଯାହାେ ଅଛ,ି ତୁରମ୍ମାରନ ରସହ ିପେରମ�େଙୁ୍କ ଭୟ କେବିା ଉଚତି। ହଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହୁଛ,ି 
ରକବଳ ତାହାଙୁ୍କ ଭୟ କେ। 

“ଚରଢଇ ବକିାଯିବା ରବରଳ ପାଞ୍ଚଟା ଚରଢଇଙ୍କେ ମଲୂ୍ୟ ଅଳ୍ପ ରକରତକ ପଇସା ହୁଏ। ତରାପି, 
ପେରମ�େ ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ରଗାଟକୁି ରହରଲ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ ିନାହିଁ। ହଁ, ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ମଣୁ୍ରେ 
ରକରତ ରଗାଟ ିବାଳ ଅଛ,ି ତାହା ମଧ୍ୟ ପେରମ�େ ଜାଣନ୍।ି ଭୟ କେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ମଲୂ୍ୟ 
ଅରନକ ଚରଢଇଙ୍କ ଅରପକ୍ା ବହୁତ ଅଧିକ। 

ମୁ ଁତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହୁଛ,ି ରଯଉଁ ରଲାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଠଆି ରହାଇ କରହ ରଯ ରସ ରମା’ଠାରେ 
ବ�ିାସ କେୁଛ,ି ତା’ରହରଲ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍, ପେରମ�େଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହବି ିରଯ, ରସହ ି
ରଲାକଟ ିରମାେ ନଜିେ ରଲାକ। କନୁି୍ ରଯଉଁ ରଲାକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠଆି ରହାଇ କୁରହ ରଯ, 
ରସ ରମା’ଠାରେ ବ�ିାସ କରେ ନାହିଁ, ରତରବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପେରମ�େଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହବି ି
ରଯ ରସ ରଲାକ ରମା’ ନଜି ରଲାକ ନୁରହଁ। 

ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ କିଛ ି କହୁଥିବା ରଲାକକୁ କ୍ମା କେି ଦଆିଯାଇ ପାରେ। କିନୁ୍ 
ପବତି୍ଆତ୍ମାଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ କହୁଥିବା ରଲାକକୁ କ୍ମା କୋଯାଇ ପାେବି ନାହିଁ। 
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ରଯରତରବରଳ ରଲାକମାରନ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଯିହୂଦୀ ପ୍ରାର୍ଯନାଗୃହ, ଶାସକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 

ଅଧିକାେୀମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣିରବ, ରସରତରବରଳ ତୁରମ୍ମାରନ କପିେ ିଉର୍େ ରଦବ, ଓ କ’ଣ 
କହବି, ରସ ବଷିୟରେ ଆରଦୌ ଚନି୍ା କେ ନାହିଁ। କାେଣ ରସହ ିସମୟରେ ପବତ୍ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ 
ଶଖିାଇ ରଦରବ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କ’ଣ କହବିାକୁ ରହବ।।”163

4.46 ମଖୁତ୍ତ ଧନୀର ଦୃଷ୍ାନ୍
ଜନସମହୂ ମଧ୍ୟେୁ ରକହ ିଜରଣ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହଲିା, “ଗୁେୁ! ଆମ୍େ ବାପା ଏରବ ମେଗିରଲ। ଆମ୍ 
ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୁି ଆମ୍ ଭିତରେ ଭାଗ କେବିା ପାଇଁ ରମା’ ଭାଇକୁ କୁହନୁ୍।”

ଏହା ଶୁଣି ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ରମାରତ ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ବଗି୍ଭେ କେବିାକୁ କମି୍ା ତୁମ୍ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍ ି
ତୁମ୍ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ ିରଦବାକୁ କଏି କହଛି?ି” ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ସାବଧାନେ ସହତି ସମସ୍ତ 
ପ୍ରକାେ ରଲାଭେୁ ନଜିକୁ ଦୂେରେ େଖ। ନଜିେ ଅଧିକାେରେ ଥିବା ବପିୁଳ ସମ୍ପର୍େୁି ରକହ ିରକରବ 
ଜୀବନ ପାଇ ପାରେ ନାହିଁ।” 

ତା’ପରେ ରସ ରସମାନଙୁ୍କ ରଗାଟଏି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ ଶୁଣାଇରଲ: “ଜରଣ ଧନୀ ରଲାକେ ରକରତକ ଜମି 
ଥିଲା। ରସହ ିଜମରିେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଫଳଲିା। ରଲାକଟ ିମରନ ମରନ ଭାବଲିା, ‘ମୁ ଁକ’ଣ କେବି?ି 
ରମା’ ପାଖରେ ରମାେ ସବୁ ଶସ୍ୟତକ େଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ।’ 

“ତା’ପରେ ରସ କହଲିା, ‘ଠିକ୍ ଅଛ।ି କ’ଣ କେିବାକୁ ରହବ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣିଛ।ି ମୁଁ ପ୍ରରରମ 
ଅମାେଗୁଡକି ଭାଗିେ ରଦଇ ବଡବଡ ଅମାେ ତଆିେ ିକେବି ିଏବଂ ସବୁତକ ଗହମ ଓ ଭଲ ଜନିଷି 
ତକ ଏକାଠ ିନୂଆ ଅମାେମାନଙ୍କରେ େଖି ରଦବ।ି ତା’ପରେ ମୁଁ ନଜିକୁ କହ ିପାେବି,ି ମୁଁ ଅରନକ 
ଉର୍ମ ପଦାର୍ଯ ଅରନକ ବଷ୍ଯ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କେ ିେଖିଛ।ି ଏରେ ଆୋମ କେ। ଖାଇପିଇ ମଉଜ 
କେ।’ 

କନୁି୍ ପେରମ�େ ତାହାକୁ କହରିଲ, ‘ଆରେ ନରିବ୍ଯାଧ ମନୁଷ୍ୟ! ଆଜ ିୋତରିେ ତୁ ମେଯିିବୁ। 
ତୁ ରଯଉଁ ପଦାର୍ଯତକ ରତା’ ପାଇଁ ସାଇତ ିକେ ିେଖିଛୁ, ତାହା କ’ଣ ରହବ? ରସ ସବୁ କଏି ରଭାଗ 
କେବି?’ 

“ରଯଉଁ ରଲାକ ରକବଳ ନଜି ପାଇଁ ଅରନକ ପଦାର୍ଯ ସାଇତ ିକେ ିେରଖ, ତାହା ପ୍ରତ ିଏହଭିଳ ି
ଘଟବି। ପେରମ�େଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟରେ ରସହରିଲାକ ଆରଦୌ ଧନୀ ନୁରହଁ।”164
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4.47 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁରମନକାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରତବିନ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ
ଯୀଶୁ କହ ିଗ୍ଭଲିରଲ, “ମୁଁ ଏ ପଥୃିବୀରେ ନଆିଁ ଜରଳଇବାକୁ ଆସିଛ।ି ମୁଁ ଗ୍ଭହୁଁଛ ିଏହା ଆଗେୁ 
ଜଳୁରା’ନ୍ା। ରମାରତ ‘ଅନ୍ୟପ୍ରକାେେ ବାପି୍ତସ୍’ �ାୋ ବାପି୍ତଜତି ରହବାକୁ ପଡବି। ଏହା ନ ରହବା 
ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ମୁ ଁପୀଡା ଅନୁଭବ କେୁଛ।ି ତୁରମ୍ମାରନ କ’ଣ ଭାବୁଛ ରଯ ମୁ ଁଶାନ୍ ିରଦବା ପାଇଁ ଏ ପଥୃିବୀକୁ 
ଆସଛି?ି ନା, ମୁଁ ପଥୃିବୀକୁ ଭାଗ ଭାଗ କେରିଦବାକୁ ଆସଛି।ି ଏଣିକ ିବର୍୍ଯମାନଠାେୁ ରଗାଟଏି ଘରେ 
ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରଲାକ ଥିରଲ ରସମାରନ ପେସ୍ପେେ ବରିୋଧୀ ରହାଇଯିରବ। ତନି ିଜଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କ 
ବେୁିଦ୍ରେ ଠଆି ରହରବ କମି୍ା ଦୁଇଜଣ ତନି ିଜଣଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ ଠଆି ରହରବ।

ବାପ ପୁଅେ ବରିୋଧୀ, 
ପୁଅ ବାପେ ବରିୋଧୀ, 

ମା ଝଅିେ ବରିୋଧୀ, 
ଝଅି ମାେ ବରିୋଧୀ, 

ଶାଶୁ ରବାହୂେ ବରିୋଧୀ 
ଓ ରବାହୂ ଶାଶୁେ ବରିୋଧୀ ରହାଇଯିବ।” 165

4.48 ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାଞ୍ଚନୀୟ
ରସରତରବରଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ରକରତକ ରଲାକ ଥିରଲ। ଗାଲିଲୀେ ରକରତକ ରଲାକଙ୍କେ ଯାହା 
ଘଟଥିିଲା, ରସହ ିବଷିୟରେ ରସମାରନ ଯୀଶଙୁୁ୍କ କହରିଲ। ରସମାରନ ଉପାସନା କେୁଥିବା ସମୟରେ 
ପୀଲାତ ରସହ ିରଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଥିିରଲ, ଓ ବଳ ିପଶୁମାନଙ୍କ େକ୍ ସହତି ରସମାନଙ୍କ େକ୍କୁ 
ମିଶାଇଥିରଲ। ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ କ’ଣ ଭାବୁଛ ରଯ ଏହ ିରଲାକମାରନ ଗାଲିଲୀେ 
ସବୁଠାେୁ ଅଧିକ ପାପୀ ଥିରଲ ରବାଲି ରସମାନଙୁ୍କ ଏ ଦଶା ରଭାଗିବାକୁ ପଡଲିା? ନା, ରସମାରନ 
ତାହା ନ ଥିରଲ। କନୁି୍ ତୁରମ୍ମାରନ ଯଦ ିତୁମ୍େ ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପେବିର୍୍ଯନ ନ 
ଆଣିବ ରତରବ ତୁରମ୍ମାରନ ମଧ୍ୟ ରସହ ିରଲାକମାନଙ୍କ ଭଳ ି�ଂସ ପାଇଯିବ। ଶୀରଲାହରେ ରସହ ି
ରଯଉଁ ଅଠେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହେୀଗହୃ ଭାଗିେ ପଡଲିା, ତୁରମ୍ମାରନ କ’ଣ ଭାବୁଛ ରଯ ରସମାରନ 
ଯିେୁଶାଲମରେ େହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ରଲାକମାନଙ୍କ ଅରପକ୍ା ଅଧିକ ପାପୀ ଥିରଲ? ନା, ରସମାରନ ତା’ 
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ନ ଥିରଲ। ମୁ ଁକନୁି୍ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହୁଛ ିରଯ, ତୁରମ୍ମାରନ ଯଦ ିତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନଯାପନ 
ପ୍ରଣାଳୀରେ ପେବିର୍୍ଯନ ନ ଆଣିବ, ରତରବ ତୁରମ୍ମାରନ ସବୁ ବନିଷ୍ଟ ରହବ।”

ଯୀଶୁ ପୁଣି ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ଟ ିକହରିଲ, “ରକୌଣସ ିରଗାଟଏି ରଲାକ ତା ବଗିଗ୍ଭରେ ଡମି୍ିେଗିଛଟଏି 
ଲଗାଇଥିଲା। ଗଛରେ ଫଳ ଆସଛି ିକ ିନାହିଁ ତାହା ରଦଖିବାକୁ ରସ ଆସଥିିଲା। କନୁି୍ ରଗାଟଏି ରହରଲ 
ଫଳ ପାଇଲା ନାହିଁ। ରତଣୁ ରସ ବଗିଗ୍ଭ ଦାୟି�ରେ ଥିବା ଗ୍ଭକେକୁ କହଲିା, ‘ରଦଖ, ମୁଁ ତନି ିବଷ୍ଯ 
ରହଲା ଏ ଡମି୍ିେଗିଛରେ ଫଳ ଆସବି ରବାଲି ଅରପକ୍ାକେ ିଆସଛୁ।ି କନୁି୍ ରଗାଟଏି ରହରଲ ଫଳ 
ମୁଁ ପାଉ ନାହିଁ। ଏ ଗଛଟା କାଟଦିଅି, କାହିଁକ ିଅଯରାରେ ରସ ଗଛଟା ମାଟ ିଖୋପ କେବି?’ କନୁି୍ 
ଗ୍ଭକେଟ ିକହଲିା, ‘ମାଲିକ, ଆଉ ବଷ୍ଯକ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଛାଡଦିଅି। ମୁଁ ଏହାେ ଗ୍ଭେପିରଟ ଗାତ ରଖାଳ ି
ଖତସାେ ରଦବ।ି କାରଳ ଆସନ୍ା ବଷ୍ଯ ଗଛରେ ଫଳ ଆସ ିପାରେ। ଯଦ ିଆସନ୍ା ବଷ୍ଯ ଗଛରେ ଫଳ 
ନ ଆସବି, ରତରବ ତୁରମ୍ ଏହାକୁ କାଟ ିରଦଇପାେ।’166

4.49 ବଶି୍ରାମବାରରର ଜରଣ ସ୍ତୀକୁ ସସୁ୍ତା ପ୍ରଦାନ
ରରେ ଯୀଶୁ ବରିୋମବାେରେ ରଗାଟଏି ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗହୃରେ ଉପରଦଶ ରଦଉଥିରଲ। ରସଠାରେ 
ଏପେ ିରଗାଟଏି ସ୍ତୀ ରଲାକ ଥିଲା, ଯାହା ରଦହରେ ରଗାଟଏି ଭୂତ ପ୍ରରବଶ କେ ିେହଥିିଲା। ଭୂତ ସ୍ତୀ 
ରଲାକଟକୁି ଅଠେ ବଷ୍ଯ ଧେ ିପଗୁେ କେ ିପକାଇଥିଲା। ରସ କୁର୍ା ରହାଇ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା। ରସ ଜମା 
ସଧିା ଠଆି ରହାଇ ପାେୁ ନ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ତାକୁ ଡାକ ିପାଖରେ ରଦଖି କହରିଲ, “ରହ ନାେୀ ତୁମ୍େ 
ପୀଡତିା ଅବସ୍ଥା ବର୍୍ଯମାନ ଗ୍ଭଲିଯାଇଛ।ି” ଯୀଶୁ ନଜି ହାତ ସ୍ତୀ ରଲାକଟ ିଉପରେ େଖିରଲ। ତା’ପରେ 
ସ୍ତୀ ରଲାକଟ ିସଧିା ଠଆି ରହବାକୁ ସକ୍ମ ରହଲା। ରସ ପେରମ�େଙ୍କ ସୁ୍ତତ ିକଲା।

ଯୀଶୁ ବରିୋମବାେରେ ସ୍ତୀ ରଲାକଟକୁି ସୁସ୍ଥ କେି ରଦବାେୁ ଯିହୂଦୀ ପ୍ରାର୍ଯନାଗୃହେ ରନତା 
ୋଗିଗରଲ। ରନତା ଜଣକ ରଲାକମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ସପ୍ତାହରେ କାମ କେବିାକୁ ଛଅ ଦନି େହଛି।ି 
ରତଣୁ ତୁରମ୍ମାରନ ସୁସ୍ଥ ରହବା ପାଇଁ ରସ ଭିତେୁ ରକୌଣସ ିଦନି ଆସ। ବରିୋମବାେରେ ରକରବ 
ରହରଲ ସସୁ୍ଥ ରହବା ପାଇଁ ଆସ ନାହିଁ।” 

ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ କପଟୀ। ତୁରମ୍ମାରନ ପ୍ରତଦିନି ଏପେିକ ି
ବରିୋମବାେରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ କାମ କେୁଥିବା ପଶଙୁୁ୍କ ରଖାଲି ପାଣି ପିଆଇ ରାଅ। ଏହ ିରଯଉଁ 
ସ୍ତୀ ରଲାକଟକୁି ମୁଁ ସସୁ୍ଥ କେରିଦଲି ରସ ଆମ୍େ ଜରଣ ଯିହୂଦୀ ଭଉଣୀ ଶୟତାନ ତାକୁ ଅଠେ ବଷ୍ଯ 
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ରହଲା ବାନ୍ ିେଖିଥିଲା, ବରିୋମବାେରେ ରସଥିେୁ ରସ ମକୁ୍ ରହବା କ’ଣ ଉଚତି ନୁରହଁ?” ଯୀଶୁ ଏ 
କରା କହବିା ରବରଳ ରଯଉଁସବୁ ରଲାରକ ତାହାଙୁ୍କ ସମାରଲାଚନା କେୁଥିରଲ, ରସମାରନ ଲର୍ତି 
ରହରଲ। ଯୀଶୁ ରଯଉଁସବୁ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟମାନ କରଲ, ତାକୁ ରଦଖି ସବୁ ରଲାକ ଖସୁୀ ରହରଲ।167

4.50 ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧରର ଯିହୂଦୀ ରନତୃବରତ୍ତ
ରସରତରବରଳ ଶୀତଋତୁ। ଯିେୁଶାଲମରେ ମନ୍େି ପ୍ରତଷି୍ଠା ପବ୍ଯ ପଡଲିା। ଯୀଶୁ ମନ୍େିରେ 
ଶରଲାମନଙ୍କେ ମଣ୍ପରେ ବୁଲୁ ଥିରଲ। ଯିହୂଦୀମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗ୍ଭେପିାରଖ ରଘେଗିରଲ। ରସମାରନ 
ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁରମ୍ ରକରତ ସମୟ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ନଜି ବଷିୟରେ ଆମ୍କୁ ସରନ୍ହରେ େଖିବ? ଯଦ ିତୁରମ୍ 
ନରିଜ ଖ୍ୀଷ୍ଟ, ରତରବ ଆମ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହ।”

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍କୁ କହ ିସାେିଛ ିକନୁି୍ ତୁରମ୍ ବ�ିାସ କେୁ ନାହଁ। ମୁଁ ରମାେ 
ପେମପିତାଙ୍କ ନାମରେ ଅରନକ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟକାଯ୍ଯ୍ୟ କେିଛ।ି ରସହ ିଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟକାଯ୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦଶ୍ଯାଏ 
ରଯ, ମୁଁ କଏି। କନୁି୍ ତୁରମ୍ ବ�ିାସ କେୁ ନାହଁ, କାେଣ ତୁରମ୍ ରମାେ ରମଷ ନୁହଁ। ରମା’ �େ ରମା’ 
ରମଷମାରନ ଶୁଣନ୍।ି ମୁଁ ରସମାନଙୁ୍କ ଜାରଣ ଓ ରସମାରନ ରମାରତ ଅନୁସେଣ କେନ୍।ି ମୁଁ ନଜି 
ରମଷମାନଙୁ୍କ ଅନନ୍ ଜୀବନ ଦଏି। ରସମାରନ କଦାପି ମେରିବ ନାହିଁ। ରସମାନଙୁ୍କ ରମା’ ହାତେୁ 
ରକହ ିଛରଡଇ ରନଇ ପାେରିବ ନାହିଁ। ରମା’ ପେମପିତା ରମାରତ ରମାେ ରମଷମାନଙୁ୍କ ରଦଇଛନ୍।ି 
ରସ ସମସ୍ତଙ୍କଠାେୁ ମହାନ। ରମା’ ପେମପିତାଙ୍କ ହାତେୁ ରକୌଣସ ିରଲାକ ରମା’ ରମଷ ରଗ୍ଭେ ିକେ ି
ପାେବି ନାହିଁ। ପେମପିତା ଓ ମୁଁ ଏକ।”

ଯିହୂଦୀମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମାେବିା ପାଇଁ ପୁଣି ପରେ ଉରଠଇରଲ। କନୁି୍ ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, 
“ମୁଁ ପେମପିତାଙ୍କ ନରିଦେ୍ଯଶ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେସିାେଛି।ି ତୁରମ୍ ରସସବୁ ରଦଖିଛ। 
ରତରବ ରକଉଁ ଭଲ କାଯ୍ଯ୍ୟ ରହତୁ ତୁରମ୍ ରମାରତ ହତ୍ୟା କେବିା ପାଇଁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଛ?” 

ଯିହୂଦୀମାରନ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ଆରମ୍ ତୁମ୍କୁ ରକୌଣସ ିଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେଥିିବାେୁ ମାେୁ ନାହଁୁ। 
କନୁି୍ ତୁରମ୍ ଯାହା କହୁଛ, ତାହା ପେରମ�େଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ କହୁଛ। ତୁରମ୍ ଜରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍, କନୁି୍ 
ତୁରମ୍ ନଜିକୁ ପେରମ�େ ସହତି ସମାନ ରବାଲି କହୁଛ। ରସଥିପାଇଁ ଆରମ୍ ତୁମ୍କୁ ପରେରେ ମାେ ି
ରଦବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଛୁ।” 

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ତୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ରଲଖା ଅଛ,ି ‘ଆରମ୍ କହଲୁି, ତୁରମ୍ମାରନ 
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ଈ�େଗଣ।’ ଏହ ିଧମ୍ଯଶାସ୍ତ କୁରହ ରଯ ରଯଉଁମାରନ ପେରମ�େଙ୍କେ ବାର୍୍ଯା ଗ୍ରହଣ କେନ୍,ି 
ରସମାରନ ଈ�େଗଣ। ଆଉ ଶାସ୍ତେ ବାକ୍ୟ ସବ୍ଯଦା ସତ୍ୟ। ରତରବ ତୁରମ୍ କାହିଁକ ିକହୁଛ ରଯ, 
ମୁଁ ଯାହା କହୁଛ ିପେରମ�େଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ କହୁଛ।ି କାେଣ ମୁଁ କହଛି,ି ‘ମୁଁ ପେରମ�େଙ୍କେ ପୁତ୍।’ 
ରମାରତ ପେରମ�େ ବାଛଛିନ୍ ିଓ ଏ ଜଗତକୁ ପଠାଇଛନ୍।ି’ ରମାେ ପେମପିତା ଯାହା କେନ୍,ି ମୁ ଁଯଦ ି
ତାହା କରେ ନାହିଁ, ରତରବ ମୁଁ ଯାହା କୁରହ ତାହା ବ�ିାସ କେ ନାହିଁ। କନୁି୍ ଯଦ ିରମାେ ପେମପିତା 
ଯାହା କେନ୍,ି ମୁଁ ତାହା କେୁରାଏ, ରତରବ ତୁରମ୍ ରମା’ କାଯ୍ଯ୍ୟଗୁଡକିରେ ବ�ିାସ େଖିବା ଉଚତି। 
ତୁରମ୍ ରମା’ଠାରେ ବ�ିାସ ନ କରଲ ମଧ୍ୟ ରମା’ କାଯ୍ଯ୍ୟରେ ବ�ିାସ କେବିା ଉଚତି। ରତରବ ତୁରମ୍ ଜାଣି 
ପାେବି ଓ ବୁଝ ିପାେବି ରଯ ପେମପିତା ରମା’ଠାରେ ଅଛନ୍ ିଓ ମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଛ।ି” 

ଯିହୂଦୀମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଧେବିା ପାଇଁ ପୁଣି ରରେ ରଚଷ୍ଟା କରଲ, କନୁି୍ ରସ ରସମାନଙ୍କ ହାତେୁ 
ଖସଗିରଲ। 

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଯଦେ୍ଯନ ନଦୀେ ଅପେ ପା�ରେ ପହଞ୍ଚରିଲ। ରଯାହନ ପ୍ରରରମ ରଯଉଁଠାରେ 
ବାପି୍ତସ୍ ରଦଉଥିରଲ, ରସ ରସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆସରିଲ ଓ ରସଠାରେ େହରିଲ। ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅରନକ 
ରଲାକ ଆସରିଲ। ରଲାକମାରନ କହରିଲ, “ରଯାହନ ଯଦ୍ୟପି ରକୌଣସ ିଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେ ିନ 
ଥିରଲ, କନୁି୍ ରସ ଏହ ିରଲାକ ବଷିୟରେ ଯାହା କହଥିିରଲ, ତାହା ସବୁ ସତ୍ୟ।” ରସଠାରେ ଯୀଶୁଙୁ୍କ 
ଅରନକ ରଲାକ ବ�ିାସ କରଲ।168

4.51 ସଂକୀର୍ତ୍ତ �ାର
ଯୀଶ ୁପ୍ରରତ୍ୟକ ନଗେ ଓ ଗ୍ରାମରେ ଉପରଦଶ ରଦଉଥିରଲ। ରସ ଯାତ୍ା କେୁ କେୁ ଯିେୁଶାଲମ ଆଡକୁ 
ଯାଉଥିରଲ। ଜରଣ ରକହ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ କହଲିା, “ପ୍ରଭୁ, ରକରତ ଜଣ ରଲାକ ପେତି୍ାଣ ପାଇ ପାେରିବ? 
କ’ଣ ଅଳ୍ପ ରଲାକ?”

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ଅଣଓସାେିଆ �ାେ ରଦଇ �ଗ୍ଯୋଜ୍ୟରେ ପ୍ରରବଶ କେିବା 
ପାଇଁ କଠନି ପେରିେମ କେ। ଅରନକ ରଲାକ ରସଠାରେ ପ୍ରରବଶ କେବିାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେରିବ। କନୁି୍ 
ରସମାରନ ପ୍ରରବଶ କେବିାକୁ ସମର୍ଯ ରହରବ ନାହିଁ। ଯଦ ିଜରଣ ରଲାକ ତା’େ ଘେେ କବାଟ ବନ୍ 
କେ ିଦଏି ରତରବ ତୁରମ୍ମାରନ ବାହାରେ ଠଆି ରହାଇ କବାଟ ବାରଡଇବ। କନୁି୍ ରସ କବାଟ ରଖାଲିବ 
ନାହିଁ। ତୁରମ୍ମାରନ କହବି, ‘ଆଜ୍ା, ଆମ୍ ପାଇଁ �ାେ ଫିଟାନୁ୍।’ କନୁି୍ ରଲାକଟ ିକହବି, ‘ମୁଁ ତୁମ୍କୁ 
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ଜାଣି ନାହିଁ। ତୁରମ୍ମାରନ ରକଉଁଠାେୁ ଆସଛି?’ ତା’ପରେ ତୁରମ୍ମାରନ କହବି, ‘ଆରମ୍ ତୁମ୍ ସହତି 
ଏକାଠ ିଖାଇଛୁ, ପିଇଛୁ। ତୁରମ୍ମାରନ ଆମ୍ ନଗେ ଗଳମିାନଙ୍କରେ ଉପରଦଶ ରଦଇଛ।’ ତା’ପରେ 
ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହରିବ, ‘ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଜାଣି ନାହିଁ। ତୁରମ୍ମାରନ ରକଉଁଠାେୁ ଆସଛି? ତୁରମ୍ମାରନ 
ମନ୍ କାମ କେୁଥିବା ରଲାକ। ରମା’ ପାଖେୁ ଦୂେ ହୁଅ।’ 

“ତୁରମ୍ମାରନ ଅବ୍ହାମ, ଇ  ସ୍ ହାକ ଓ ଯାକୁବ ତରା ଅନ୍ୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାମାନଙୁ୍କ ପେରମ�େଙ୍କ 
ୋଜ୍ୟରେ ରଦଖି ପାେବି। କନୁି୍ ତୁରମ୍ମାରନ ବାହାରେ େହଯିିବ। ରସତକିରିବରଳ ତୁରମ୍ମାରନ ରକ୍ରାଧ 
ଓ ଭୟରେ କାନ୍ବି। ରଲାକମାରନ ପୂବ୍ଯ, ପଶି୍ଚମ. ଉର୍େ ଓ ଦକି୍ଣ ଦଗିେୁ ଆସରିବ। ରସମାରନ 
ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟରେ ଖାଇବାକୁ ବସରିବ। ରକରତକ ରଲାକ ଥିରବ, ରଯଉଁମାନଙ୍କେ ଜାଗତକି 
ପଦ ମଯ୍ଯ୍ୟଦା ସବୁଠାେୁ ନମି୍ନରେ ଅଛ,ି ରସମାରନ ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟରେ ସବୁଠାେୁ ଉର୍ ଆସନ 
ଲାଭ କେରିବ। ଆଉ ରଶଷରେ ଥିବା ରକରତକ ରଲାକ ପ୍ରରମ ରହରବ ଓ ପ୍ରରମରେ ଥିବା ରକରତକ 
ରଲାକ ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟରେ ସବୁଠାେୁ ରଶଷରେ େହରିବ।”169

4.52 ଯିରୁଶାଲମରର ଘଟବିାକୁଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ
ରସହ ିସମୟରେ ରକରତକ ଫାେୂଶୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସରିଲ। ରସମାରନ କହରିଲ, “ଏଠାେୁ 
ଗ୍ଭଲିଯାଇ ଲୁଚଯିାଆନୁ୍। ରହରୋଦ ଆପଣଙୁ୍କ ମାେରିଦବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଛନ୍।ି”

ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଯାଅ, ରସହ ିରକାକଶିଆିଳକୁି କୁହ, ‘ଆଜ ିଓ ଆସନ୍ା କାଲି ମୁଁ 
ରଲାକଙ୍କ ରଦହେୁ ଭୂତମାନଙୁ୍କ ତଡ ିରଦଉଛ ିଓ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେବିା କାମ ସାେ ିରଦଉଛ।ି 
ତା’ ପେଦନି ରମାେ କାମ ସେଯିିବ।’ କନୁି୍ ମୁଁ ଏସବୁ କାଯ୍ଯ୍ୟ ଆଜ ିଓ ଆସନ୍ା କାଲି ନଶି୍ଚୟ କେବି।ି 
ତା’ପରେ ମୁଁ ଯିବ।ି କାେଣ ସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା ଯିେୁଶାଲମରେ ମେନ୍।ି 

“ଯିେୁଶାଲମ! ରହ ଯିେୁଶାଲମ! ତୁରମ୍ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେୁଛ। ରଯଉଁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ 
ପେରମ�େ ତୁମ୍ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିରଲ, ତୁରମ୍ ତାହାଙୁ୍କ ପରେ ରଫାପାଡ ିମାେ ିରଦଇଛ। ମୁ ଁଅରନକ 
ରେ ତୁମ୍ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେବିାକୁ ଗ୍ଭହିଁଛ।ି ରଗାଟଏି କୁକୁଡା ତା’େ ପକ୍ତରଳ କୁକୁଡା 
ଛୁଆମାନଙୁ୍କ ଏକାଠ ିକେବିାଭଳ ିମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକାଠ ିକେବିାକୁ ଗ୍ଭହିଁଥିଲି। କନୁି୍ 
ତୁରମ୍ମାରନ ରମାରତ ତାହା କରେଇ ରଦଲ ନାହିଁ। ବର୍୍ଯମାନ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ଘେ ପୂୋପୂେ ିଖାଲି ଛାଡ ି
ଦଆିଯିବ। ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହୁଛ,ି ରଯଉଁ ସମୟ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ତୁରମ୍ମାରନ ଏହ ିକରା ନ କହବି, ‘ପ୍ରଭୁଙ୍କ 
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ନାମରେ ରଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ ଆସନ୍,ି ପେରମ�େ ତାହାଙୁ୍କ ଆଶୀବ୍ଯାଦ କେନୁ୍’, ରସହ ିସମୟ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ 
ତୁରମ୍ମାରନ ରମାରତ ପୁନବ୍ଯାେ ରଦଖି ପାେବି ନାହିଁ।”170

4.53 ଫାରୂଶୀଙ୍କ ରୃହରର ଯୀଶୁ
ରଗାଟଏି ବରିୋମବାେରେ ଯୀଶୁ ଜରଣ ପ୍ରଧାନ ଫାେୂଶୀଙ୍କ ଘେକୁ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଏକାଠ ିଖାଇବା 
ପାଇଁ ଗରଲ। ରସଠାରେ ଥିବା ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଲାକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସତକ୍ଯତାେ ସହତି ଲକ୍୍ୟ କେୁଥିରଲ। 
ଜରଣ ‘ଜରଳାଦେ’ ରୋଗୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମନାକୁ ଅଣାଗଲା। ଯୀଶୁ ଫାେୂଶୀ ଓ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀମାନଙୁ୍କ 
ପଗ୍ଭେରିଲ, “ବରିୋମବାେରେ ଭଲ କେରିଦବା ଠକି୍ ନା ଭୁଲ?” ରସମାରନ କନୁି୍ ଚୁପ୍ େହରିଲ। ରତଣୁ 
ଯୀଶୁ ରଲାକଟକୁି ଧେ ିସସୁ୍ଥ କେରିଦରଲ। ତା’ପରେ ରସହ ିରଲାକଟ ିଗ୍ଭଲିଗଲା। ଯୀଶୁ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀ ଓ 
ଫାେୂଶୀମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଯଦ ିବରିୋମବାେରେ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ପୁଅ କମି୍ା ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ବଳଦଟ ିକୂଅ 
ଭିତରେ ଖସପିରଡ, ରତରବ ତୁରମ୍ମାରନ କ’ଣ ତାକୁ ସରଗେ ସରଗେ ବାହାେକୁ ଟାଣି ଆଣିବ ନାହିଁ?” 
ଯୀଶୁ ଯାହା ପଗ୍ଭେରିଲ ରସମାରନ କଛି ିଉର୍େ ରଦଇ ପାେରିଲ ନାହିଁ।

ଯୀଶୁ ଲକ୍୍ୟ କରଲ ରଯ, ରକରତକ ଅତଥିି ବସବିା ପାଇଁ ଭଲ ଆସନଟଏି ରଖାଜୁଥିରଲ। ରତଣୁ 
ଯୀଶ ୁଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ କହରିଲ: “ଯଦ ିଜରଣ ତୁମ୍କୁ ବବିାହଉତ୍ସବରେ ନମିନ୍ତଣ କେୁଛ,ି ରତରବ ସବୁଠାେୁ 
ମଖୁ୍ୟ ଆସନରେ ବସ ନାହିଁ। କାେଣ ରସହ ିରଲାକଟ ିତୁମ୍ଠାେୁ ଅଧିକ ମହାନ ରଲାକକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ ି
ରାଇପାରେ। ତୁରମ୍ ଯଦ ିସବୁଠାେୁ ମଖୁ୍ୟ ଆସନରେ ବସଥିିବ, ରତରବ ତୁମ୍କୁ ନମିନ୍ତଣ କେଥିିବା 
ରଲାକଟ ିଆସ ିକହରିବ, ‘ଏହ ିରଲାକଙୁ୍କ ତୁମ୍ ଆସନଟ ିରଦଇଦଅି।’ ତା’ପରେ ତୁରମ୍ ରସଠାେୁ ଉଠ ି
ପଛରେ ଥିବା ରଶଷ ଆସନଟକୁି ଯିବ। ରସରତରବରଳ ତୁମ୍କୁ ବଡ ଅପମାନ ଲାଗିବ। 

“ରତଣୁ ରଯରତରବରଳ ଜରଣ ରଲାକ ତୁମ୍କୁ ନମିନ୍ତଣ କେଛି,ି ତୁରମ୍ ରଗାଟଏି ନମି୍ନତମ ଆସନରେ 
ବସ। ରସରତରବରଳ ତୁମ୍କୁ ନମିନ୍ତଣ କେଥିିବା ରଲାକଟ ିଆସ ିତୁମ୍କୁ କହବି, ‘ବନୁ୍, ତୁରମ୍ ଏଠାରେ 
ନ ବସ ିଟକିଏି ଆଗକୁ ଆସ ିଏ ଭଲ ଆସନରେ ବସ।’ ରସରତରବରଳ ଅନ୍ୟ ନମିନ୍ତତି ଅତଥିିମାରନ 
ତୁମ୍କୁ ସମ୍ାନ କେରିବ। ରଯଉଁ ରଲାକ ନଜିକୁ ମହାନ ଭାରବ, ତାକୁ ହୀନ କେ ିଦଆିଯିବ। ରଯଉଁ 
ରଲାକ ନଜିକୁ ହୀନ ଭାରବ, ତାହାକୁ ମହାନ କୋଯିବ।” 

ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ ନମିନ୍ତଣ କେିଥିବା ଫାେୂଶୀ ଜଣଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ କାହାେିକୁ ଦନିରେ 
ବା ୋତରିେ ଖାଇବାକୁ ନମିନ୍ତଣ କଲାରବରଳ ରକବଳ ତୁମ୍େ ଭାଇ, ବନୁ୍, କୁଟୁମ୍ ଓ ଧନୀ 
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ପରଡାଶୀମାନଙୁ୍କ ଡାକ ନାହିଁ। କାେଣ ଅନ୍ୟ ରବରଳ ରସମାରନ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହତି 
ଖାଇବାକୁ ଡାକରିବ। ରସରତରବରଳ ତୁରମ୍ ତୁମ୍େ ପ୍ରତଦିାନ ପାଇଯିବ। ବେଂ ରଭାଜ ିରଦବା 
ସମୟରେ ଗେବି, ପଗୁେ, ରଛାଟା ଓ ଅନ୍ମାନଙୁ୍କ ଡାକ। ଏ ରଲାକମାନଙ୍କେ କଛି ିନ ଥିବାେୁ ରସମାରନ 
ତୁମ୍କୁ ପ୍ରତବିଦଳରେ କଛି ିରଦଇ ପାେରିବ ନାହିଁ। ରତଣୁ ଏହା ତୁମ୍ପାଇଁ ଆଶୀବ୍ଯାଦଜନକ ରହବ। 
କନୁି୍ ରଯରତରବରଳ ଧାମ୍ଣିକ ରଲାକମାରନ ମତୃମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଜୀବତି ରହରବ, ରସହ ିସମୟରେ 
ତୁରମ୍ମାରନ ତୁମ୍େ ପୁେସ୍ାେ ପାଇବ।”171

4.54 ରଭାଜକୁ ନମିନ୍ତତି ରଲାକଙ୍କ ଦୃଷ୍ାନ୍
ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ଖାଇବାକୁ ବସଥିିବା ରଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଜରଣ ରଲାକ ଏ ସବୁ କରା ଶୁଣି ଯୀଶଙୁୁ୍କ 
କହଲିା, “ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟରେ ରଭାଜନ କେୁଥିବା ରଲାକ ବହୁତ ଖସୁୀ ରହବ।”

ଯୀଶୁ ରସହ ିରଲାକକୁ କହରିଲ, “ରରେ ଜରଣ ରଲାକ ରଗାଟଏି ବଡ ୋତ୍ରିଭାଜେି ବ୍ୟବସ୍ଥା 
କେଥିିରଲ। ରସ ବହୁତ ରଲାକଙୁ୍କ ନମିନ୍ତଣ କେଥିିରଲ। ଖାଇବା ସମୟ ରହବାେୁ ରସ ଅତଥିିମାନଙ୍କ 
ପାଖକୁ ଏହ ିକରା କହବିା ପାଇଁ ନଜି ଗ୍ଭକେକୁ ପଠାଇରଲ: ‘ଆସନୁ୍, ରଭାଜନ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିରହାଇ 
ଗଲାଣି।’ କନୁି୍ ସମସ୍ତ ନମିନ୍ତିତ ବ୍ୟକି୍ମାରନ କହରିଲ ରଯ, ରସମାରନ ଯାଇ ପାେିରବ ନାହିଁ। 
ପ୍ରରତ୍ୟକ ବାହାନା କେ ିକ୍ମା ମାଗି େହଗିରଲ। ପ୍ରରମ ରଲାକଟ ିକହଲିା, ‘ମୁଁ ଏରବ ଖରଣ୍ ଜମି 
କଣିିଛ।ି ରସହ ିଜମିଟ ିରଦଖିବାକୁ ବର୍୍ଯମାନ ରମାରତ ଯିବାକୁ ପଡବି। ଦୟାକେ ିରମାରତ କ୍ମା 
କେ।’ ଆଉ ଜରଣ କହଲିା, ‘ମୁଁ ଏରବ ପାଞ୍ଚ ହଳ ବଳଦ କଣିିଛ।ି  ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ପେଖିବାକୁ ଯିବାକୁ 
ବାହାେଲିିଣି। ଦୟାକେ ିରମାରତ କ୍ମା କେ।’ ତୃତୀୟ ରଲାକଟ ିକହଲିା, ‘ରମାେ ତ ଏରବ ବାହାଘେ 
ରହାଇଛ।ି ମୁଁ ଯାଇ ପାେବି ିନାହିଁ।’ 

ରତଣୁ ଗ୍ଭକେଟ ିରଫେ ିଆସଲିା। ଯାହାସବୁ ଘଟଥିିଲା, ରସ ତା’ ମାଲିକକୁ ସବୁ କହଲିା, ଏହା 
ଶୁଣି ମାଲିକ ଖବୁ୍ ୋଗିଗରଲ ଓ କହରିଲ, “ନଗେେ ୋସ୍ତା ଗଳମିାନଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ରଦୌଡଯିାଅ, ଏବଂ 
ଦୀନଦୁଃଖୀ, ପଗୁେ, ଅନ୍ ଓ ରଛାଟାମାନଙୁ୍କ ଏଠାକୁ ରନଇଆସ।’ 

“ପରେ ଗ୍ଭକେଟ ିତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, ‘ମାଲିକ ତୁରମ୍ ଯାହା କହଲି, ମୁଁ ତ କଲି। ତରାପି ଆଉ ଅଧିକ 
ରଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ବଳଛି।ି’ ମାଲିକ ଗ୍ଭକେକୁ କହରିଲ, ‘ୋଜପର ଓ ଗ୍ରାମପରକୁ ଗ୍ଭଲିଯାଅ। 
ରସଠାରେ ଥିବା ରଲାକଙୁ୍କ ଆସବିାକୁ କୁହ। ମୁ ଁଗ୍ଭରହ,ଁ ରମା’ ଘେ ପେୁାପେୁ ିଭେଯିାଉ।’ ରଯଉମଁାନଙୁ୍କ 
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ମୁଁ ପ୍ରରରମ ନମିନ୍ତଣ କେଥିିଲି, ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଜରଣ ରହରଲ ମଧ୍ୟ ରମା’ ସହତି ଆଉ ରକରବ 
ରହଁ ରଭାଜ ିଖାଇରବ ନାହିଁ।’”172

4.55 ରମା’ର ଅନୁରାମୀ ରହବା ବଷିୟରର ନଷି୍ପରି୍ ନଅି
ବହୁତ ରଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ଯାତ୍ା କେୁଥିରଲ। ଯୀଶୁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଯଦ ିଜରଣ ରଲାକ 
ରମା’ ପାଖକୁ ଆରସ, କନୁି୍ ଯଦ ିରମା’ ଅରପକ୍ା ତା’ ବାପା-ମା, ସ୍ତୀ, ପିଲା, ଭାଇଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ 
ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, ରତରବ ରସ ରଲାକ ରମାେ ଶଷି୍ୟ ରହାଇ ପାେବି ନାହିଁ। ଜରଣ ରଲାକକୁ ତା’ ନଜି 
ଅରପକ୍ା ରମାରତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବାକୁ ରହବ। ଜରଣ ରଲାକ ରମାରତ ଅନୁସେଣ କଲାରବରଳ 
ଯଦ ିତାକୁ ଦଆିଯାଇଥିବା କରୁଶ କାରନ୍ଇ ଗ୍ଭଲିବ ନାହିଁ, ରତରବ ରସ ରଲାକ ରମାେ ଶଷି୍ୟ ରହାଇ 
ପାେବି ନାହିଁ।

“ତୁରମ୍ମାରନ ଯଦ ିରଗାଟଏି ରକାଠାଘେ ତଆିେ ିକେବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ, ରତରବ ତୁରମ୍ମାରନ ପ୍ରରରମ 
ବସ ିସ୍ଥେି କେବି ରଯ, ଏଥିପାଇଁ ରକରତ ଖର୍୍ଯ ରହବ। ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ହସିାବ କେ ିରଦଖିବା ଉଚତି 
ରଯ, କାମଟ ିସମୂ୍ପର୍୍ଯ କେବିା ନମିରନ୍ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯରରଷ୍ଟ ଅର୍ଯ ଅଛ ିକ ିନାହିଁ। ତା’ ନ 
ରହରଲ ତୁରମ୍ମାରନ ମଳୂଦୁଆ ପରକଇ ରଦଇ କାମ ଆେମ୍ କେ ିପାେ, କନୁି୍ ରଶଷ କେ ିପାେବି 
ନାହିଁ, ରତରବ ଏହାକୁ ରଦଖିଥିବା ରଲାରକ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଉପହାସ କେରିବ। ରସମାରନ କହରିବ, ‘ଏ 
ରଲାକଟା ରକାଠା ଆେମ୍ କେରିଦଲା, କନୁି୍ ରଶଷ କେ ିପାେଲିା ନାହିଁ।’ 

“ଯଦ ିଜରଣ ୋଜା ଅନ୍ୟ ଜରଣ ୋଜାଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ କେବିାକୁ ବାହାେନ୍,ି ରତରବ ରସ ଆଗ ବସ ି
ରଯାଜନା କେନ୍।ି ଯଦ ିରସହ ିୋଜାଙ୍କେ ରକବଳ ଦଶ ହଜାେ ରସୈନ୍ୟ ରା’ନ୍,ି ରତରବ ରସ ରକାଡଏି 
ହଜାେ ରସୈନ୍ୟ ଧେ ିଆସୁଥିବା ଜରଣ ବରିୋଧୀ ୋଜାଙୁ୍କ ପୋସ୍ତ କେ ିପାେରିବ ନାହିଁ। ଯଦ ିରସ 
ଅନ୍ୟ ୋଜାଙୁ୍କ ପୋସ୍ତ କେବିାକୁ ସକ୍ମ ରହବ ନାହିଁ, ରତରବ ବରିୋଧୀ ୋଜା ବହୁତ ଦୂେରେ ଥିବା 
ରବରଳ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ କଛି ିରଲାକ ପଠାଇ ସନ୍ ିପ୍ରସ୍ତାବ ରଦରବ। 

“ରସହଭିଳ ିତୁରମ୍ମାରନ ସମରସ୍ତ ପ୍ରରରମ ରଯାଜନା କେବି। ତୁରମ୍ମାରନ ରମାରତ ଅନୁସେଣ 
କେବିାକୁ ଗ୍ଭହିଁରଲ ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ପ୍ରରତ୍ୟକ ବଷିୟ ତ୍ୟାଗ କେବି। ତୁରମ୍ମାରନ ଯଦ ିତାହା କେ ିନ 
ପାେବି, ରତରବ ରମାେ ଶଷି୍ୟ ରହାଇ ପାେବି ନାହିଁ। 

“ଲୁଣ ରଗାଟଏି ଭଳ ଜନିଷି। ଲୁଣ ଯଦ ିତା’େ ଲୁଣିଆ �ାଦ ହୋଇବ ରସ, ରତରବ ତା’େ ରକୌଣସ ି
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ମଲୂ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁରମ୍ମାରନ ପୁଣି ରରେ ତା’େ ଲୁଣିଆ �ାଦ ରଫୋଇ ରଦଇ ପାେବି ନାହିଁ। ଏହାକୁ 
ତୁରମ୍ମାରନ ଏପେକି ିମାଟ ିପାଇଁ ବା ଖତସାେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାେ କେ ିପାେବି ନାହିଁ। ରଲାରକ 
ତାକୁ ରଫାପାଡ ିଦଅିନ୍।ି” 

“ଯାହାେ ଶୁଣିବାେ ଅଛ,ି ରସ ଶୁଣୁ।”173

4.56 ହଜଥିିବା ରମଷର ଦୃଷ୍ାନ୍
ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରଦଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅରନକ କେଆଦାୟକାେୀ ଓ ଖୋପ ରଲାକମାରନ ଆସବିାକୁ 
ଲାଗିରଲ। ଏହା ରଦଖି ଫାେୂଶୀ ଓ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀମାରନ ଅଭିରଯାଗ କେବିାକୁ ଆେମ୍ କରଲ, “ରଦଖ, 
ଏହ ିବ୍ୟକି୍ (ଯୀଶୁ) ପାପୀ ରଲାକମାନଙୁ୍କ �ାଗତ କେୁଛନ୍ ିଓ ଏପେକି ିରସମାନଙ୍କ ସହତି ଖାଉଛନ୍।ି”

ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ କହରିଲ: “ମରନକେ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ଭିତେୁ ଜଣକେ ଶରହଟ ି
ରମଷ ଅଛ,ି କନୁି୍ ରସଥିେୁ ରଗାଟଏି ହଜଗିଲା। ରତରବ ରସ ଅରନ�ତ ରମଷଙୁ୍କ ଏକୁଟଆି 
ଛାଡରିଦଇ ହଜ ିଯାଇଥିବା ରମଷଟକୁି ରଖାଜବିା ପାଇଁ ବାହାେି ପଡବି ଓ ତାକୁ ପାଇବା 
ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ରସ ରଖାଜବିାକୁ ଲାଗିବ। ରମଷଟ ିପାଇଗରଲ ରସ ବହୁତ ଖୁସୀ ରହବ। ରସ 
ରମଷଟକୁି କାନ୍ରେ ବସାଇ ଘେକୁ ଆଣିବ। ରସ ତା’ ବନୁ୍ ଓ ପରଡାଶୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ 
କହବି, ‘ମୁଁ ରମାେ ହଜ ିଯାଇଥିବା ରମଷଟ ିପାଇ ଯାଇଛ।ି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ ଆନନ୍ତି। ଆସ, ରମା’ 
ସହତି ତୁରମ୍ମାରନ ଆନନ୍ କେ।’ ରସହଭିଳ ିମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହୁଛ,ି ରଯରତରବରଳ ଜରଣ 
ପାପୀ ତା’ ହୃଦୟ ପେବିର୍୍ଯନ କେରିାଏ, ରସରତରବରଳ �ଗ୍ଯରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ ହୁଏ। ରଯଉଁ 
ରଲାକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପେବିର୍୍ଯନେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏପେ ିଅରନ�ତ ଧାମ୍ଣିକ ରଲାକଙ୍କ 
ଅରପକ୍ା ରଗାଟଏି ପାପୀ ରଲାକେ ହୃଦୟ ପେବିର୍୍ଯନ ରହରଲ ଅଧିକ ଆନନ୍ ହୁଏ।

4.57 ହଜଥିିବା ମଦୁ୍ାର ଦୃଷ୍ାନ୍
ମରନକେ ଜରଣ ସ୍ତୀରଲାକେ ଦଶଟ ିେୂପା ମଦୁ୍ା ଅଛ।ି କନୁି୍ ରସଥିେୁ ରଗାଟଏି ହଜଗିଲା। ରତରବ 
ରସହ ିସ୍ତୀରଲାକଟ ିଆଲୁଅ ଲରଗଇ ଘେ ସାୋ ଭଲ କେ ିଓରଳଇ ପରକଇବ ଓ େୂପା ମଦୁ୍ାଟ ିନ 
ପାଇବା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଗ୍ଭେଆିରଡ ରଖାଜବି। ହଜ ିଯାଇଥିବା େୂପାମଦୁ୍ାଟ ିପାଇଗରଲ ରସ ତା’ ବନୁ୍ ଓ 
ପରଡାଶୀମାନଙୁ୍କ ଡାକ ିକହବି, ‘ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ତି। କାେଣ ରମାେ ହଜ ିଯାଇଥିବା େୂପା ମଦୁ୍ାଟ ି
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ମିଳଗିଲା। ଆସ, ରମା’ ସହତି ଆନନ୍ କେ।’ ରସହଭିଳ ିଜରଣ ପାପୀ ତା’ ହୃଦୟ ପେବିର୍୍ଯନ କରଲ, 
ପେରମ�େଙ୍କ ଦୂତମାରନ ବହୁତ ଆନନ୍ତି ହୁଅନ୍।ି”175

4.58 ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ରର ଦୃଷ୍ାନ୍
ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ଜରଣ ରଲାକେ ଦୁଇ ପୁଅ ଥିରଲ। ଦରିନ ସାନପୁଅ ତା’ ବାପାଙୁ୍କ କହଲିା, ‘ବାପା, 
ତୁରମ୍ ରମାରତ ତୁମ୍େ ସବୁ ସମ୍ପର୍େୁି ରମା’ ଭାଗତକ ରଦଇଦଅି।’ ରତଣୁ ତା’ ବାପା ତାହାଙ୍କେ ସବୁ 
ସମ୍ପର୍କୁି ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ ିରଦରଲ।

ଅଳ୍ପ ଦନି ପରେ ସାନପୁଅ ତା’ ଭାଗେ ସବୁ ସମ୍ପର୍ତିକ ସଂଗ୍ରହ କେ ିରଗାଟଏି ଦୂେ ରଦଶକୁ 
ଗ୍ଭଲିଗଲା। ରସଠାରେ ରସ ରଗାଟଏି ମୂଖ୍ଯ ଭଳ ିଜୀବନଯାପନ କେ ିସବୁ ଧନ ସମ୍ପର୍ ିଉରଡଇ 
ରଦଲା। ସବୁତକ ସାେରିଦଲା ପରେ, ରସହ ିରଦଶରେ ଗ୍ଭେଆିରଡ ଭୟଙ୍କେ ଦୁଭ୍ଣିକ୍ ପଡଲିା। ତାକୁ 
ଅଭାବ ଭିତରେ ଉପାସରେ େହବିାକୁ ପଡଲିା। ତା’େ ଟଙ୍କା ଦେକାେ ପଡଲିା। ରତଣୁ ରସ ରସହ ି
ରଦଶରେ ରଗାଟଏି ରଲାକ ପାଖକୁ ମଲୂ ଲାଗିବାକୁ ଗଲା, ରସ ରଲାକଟ ିତାହାକୁ ତା ପଡଆିରେ 
ଘଷୁୁେ ିଚରେଇବାକୁ ପଠାଇଲା। ତାହାକୁ ଏରତ ରଭାକ ଲାଗୁଥିଲା ରଯ ରସ ଘଷୁୁେମିାରନ ଖାଉଥିବା 
ଖାଦ୍ୟେୁ କଛି ିଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ା କଲା କନୁି୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ରକହ ିତାହାକୁ ରଦରଲ ନାହିଁ। 

ଏରବ ରସ ବୁଝ ିପାେଲିା ରଯ, ରସ ବହୁତ ମୂଖ୍ଯାମୀ କେଛି।ି ରସ ଭାବଲିା, ‘ରମା’ ବାପାଙ୍କେ 
ମଲିୂଆମାନଙ୍କେ ରକରତ ଖାଦ୍ୟ ବଳୁଛ।ି ଆଉ ମୁଁ ଏଠାରେ ରଭାକରେ ମେୁଛ।ି ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ ି
ରମା’ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ରଫେଯିିବ।ି’ ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ କହବି,ି ‘ବାପା, ମୁଁ ପେରମ�େଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ ଓ ତୁମ୍ 
ବେୁିଦ୍ରେ ପାପ କେଛି।ି ମୁଁ ତୁମ୍େ ପୁଅ ରହବାେ ରଯାଗ୍ୟ ନୁରହଁ। କନୁି୍ ତୁରମ୍ ରମାରତ ଦୟାକେ ି
ତୁମ୍େ ଅନ୍ୟ ମଲିୂଆମାନଙ୍କ ଭଳ ିେଖ।’ ରତଣୁ ରସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ ିତା’ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାେଲିା। 

ପୁତ୍ ବହୁତ ଦୂେରେ ଥିଲାରବରଳ ବାପା ତାହାକୁ ରଦଖିରଲ। ରସ ପୁଅ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ 
କରଲ ଓ ତା’ ପାଖକୁ ରଦୌଡଗିରଲ। ରସ ପୁଅକୁ କୁରଢେଇ ପରକଇ ଚୁମ୍ନ ରଦରଲ। ପୁଅ କହଲିା, 
‘ବାପା, ମୁଁ ପେରମ�େଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ ଓ ତୁମ୍ ବେୁିଦ୍ରେ ପାପ କେଛି।ି ମୁଁ ତୁମ୍େ ପୁଅ ରହବାକୁ 
ରଯାଗ୍ୟ ନୁରହଁ।’ 

କନୁି୍ ବାପା ତାହାଙ୍କ ଗ୍ଭକେମାନଙୁ୍କ ଡାକ ିକହରିଲ, ‘ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ତା’ ପାଇଁ ସବୁଠାେୁ ଭଲ 
ରପାଷାକ ଆଣ। ତା’ ଆଗୁେଠରିେ ମଦୁଟିଏି ପିନ୍ାଇ ଦଅି। ପାଦରେ ଭଲ ରଜାତା ପିନ୍ାଇ ଦଅି। ଆମ୍େ 
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ସବୁଠାେୁ ରମାଟା ବାଛୁେଟିକୁି ଆଣ। ଆରମ୍ ତାହାକୁ ମାେବିା। ଆମ୍େ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରଚୁେ 
ରହବ। ଆରମ୍ମାରନ ରଗାଟଏି ରଭାଜ ିକେବିା। ରମାେ ପଅୁ ମେ ିଯାଇଥିଲା। ବର୍୍ଯମାନ ରସ ପଣିୁ ବଞ୍ଚ ି
ଉଠଛି।ି ରସ ହଜ ିଯାଇଥିଲା। ଏରବ ମିଳ ିଯାଇଛ।ି’ ରତଣୁ ରସମାରନ ରଭାଜେି ଆରୟାଜନ କରଲ। 

“ଏହ ିସମୟରେ ରଲାକଟେି ବଡ ପୁଅ ରକ୍ତରେ ଥିଲା। ରଫେଲିା ରବରଳ, ଘେ ପାଖାପାଖି 
ପହଞ୍ଚବିା ରବଳକୁ ରସ ନାଚଗୀତେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। ରତଣୁ ରସ ଜରଣ ଗ୍ଭକେକୁ ଡାକ ିପଗ୍ଭେଲିା, ‘ଏ 
ସବୁ କ’ଣ ଗ୍ଭଲିଛ?ି’ ଗ୍ଭକେଟ ିକହଲିା, ‘ତୁମ୍ ଭାଇ ରଫେ ିଆସଛି।ି ତୁମ୍ ବାପା ରଭାଜ ିପାଇଁ ରମାଟା 
ବାଛୁେଟି ିମାେଛିନ୍।ି ତୁମ୍ ଭାଇ କୁଶଳରେ ରଫେ ିଆସଥିିବାେୁ ତୁମ୍ ବାପା ବହୁତ ଖସୁୀ ରହଉଛନ୍।ି’ 

ଏହା ଶୁଣି ବଡ ପୁଅ ଭୀଷଣ ୋଗିଗଲା। ରସ ଭିତରେ ପ୍ରରବଶ କେବିା ପାଇଁ ଇଚ୍ା କଲା 
ନାହିଁ। ରତଣୁ ତା’ ବାପା ବଡ ପୁଅକୁ ଭିତେକୁ ଡାକବିା ପାଇଁ ବାହାେ ିଆସରିଲ। ବଡ ପୁଅ ବାପାଙୁ୍କ 
କହଲିା, ‘ବଷ୍ଯବଷ୍ଯ ଧେ ିମୁଁ ରଗାଟଏି କ୍ରୀତଦାସ ଭଳ ିତୁମ୍େ ରସବା କେ ିଆସଛି।ି ତୁମ୍େ ଆରଦଶକୁ 
ସବୁରବରଳ ମାନ ିଆସଛି।ି କନୁି୍ ତୁରମ୍ ରମା’ ପାଇଁ ରଛଳଟିଏି ମଧ୍ୟ ରକରବ ମାେ ିନାହଁ। ତୁରମ୍ ରମା’ 
ପାଇଁ ଓ ରମା’ ବନୁ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରକରବ ରହରଲ ରଭାଜଟିଏି ରଦଇ ନାହଁ। କନୁି୍ ତୁମ୍େ ଏହ ିପୁଅଟ ି
ତୁମ୍େ ସବୁତକ ସମ୍ପର୍ ିରବଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କେ ିରଦଇଛ।ି ତା’ପରେ ରସ ଘେକୁ ରଫେ ି
ଆସଲିା। ଆଉ ତା’ ପାଇଁ ତୁରମ୍ ରମାଟା ବାଛୁେଟିକୁି ମାେଲି!’ 

“କନୁି୍ ବାପା ତାକୁ କହରିଲ, ‘ପୁଅ, ତୁ ସବୁରବରଳ ରମା’ ପାଖରେ ଅଛୁ। ରମାେ ଯାହାକଛି ିଅଛ,ି 
ରସ ସବୁ ରତାେ। କନୁି୍ ରତାେ ଏ ଭାଇ ମେଯିାଇଥିଲା। ଏରବ ରସ ପୁଣି ଜୀବନ ପାଇଲା। ରସ ହଜ ି
ଯାଇଥିଲା, ଏରବ ରସ ମିଳଲିା। ରସଥିପାଇଁ ଆରମ୍ ଖସୁୀ ରହବା ଓ ରଭାଜ ିକେବିା ଉଚତି।’176

4.59 ଅବ�ିସ୍ତ ପର ବଗ୍ଭଳକର ଦୃଷ୍ାନ୍
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଜରଣ ଧନୀ ରଲାକ ଥିରଲ। ରସ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍େି ବୁଝାସଝୁା 
କେବିା ପାଇଁ ଗୁମାସ୍ତାଟଏି େଖିରଲ। ପରେ ଧନୀ ରଲାକ ଜଣକ ଅଭିରଯାଗ ପାଇରଲ ରଯ, ଗୁମାସ୍ତା 
ତାହାଙୁ୍କ ଠକୁଥିଲା। ଧନୀରଲାକ ଜଣକ ଗୁମାସ୍ତାଙୁ୍କ ଡାକ ିକହରିଲ, ‘ମୁଁ ତୁମ୍ ବେୁିଦ୍ରେ ଅରନକ କରା 
ଶୁଣୁଛ।ି ତୁରମ୍ ଯାହାସବୁ କେଛି, ତା’େ ହସିାବ ରମାରତ ଦଅି। ଏଣିକ ିତୁରମ୍ ଆଉ ରମାେ ଗୁମାସ୍ତା 
ରହାଇ ପାେବି ନାହିଁ।’

ଗୁମାସ୍ତା ଜଣକ ମରନ ମରନ ଭାବଲିା, ‘ଏରବ ମୁଁ କ’ଣ କେବି?ି ରମା’ ମାଲିକ ରମା’ ଗ୍ଭକେି ି
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ରନଇ ଯାଉଛନ୍।ି ଗାତ ରଖାଳବିା ପାଇଁ ରମା’ ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ। ଭିକ ମାଗିରଲ ରମାରତ ଲାଜ 
ମାଡବି।’ ରତରବ ରମାରତ କ’ଣ କେବିାକୁ ରହବ ତା ମୁଁ ଜାଣିଛ।ି ରଯରତରବରଳ ମୁଁ ଗୁମାସ୍ତା ଗ୍ଭକେି ି
ହୋଇବ,ି ରସରତରବରଳ ରଯପେ ିରଲାରକ ରସମାନଙ୍କ ଘରେ ରମାେ �ାଗତ କେରିବ ରସଥିପାଇଁ 
ରଗାଟଏି କାମ ମୁଁ କେବି।ି 

ରତଣୁ ଗୁମାସ୍ତା ଜଣକ ମାଲିକଙ୍କଠାେୁ ଋଣ ରନଇଥିବା ପ୍ରରତ୍ୟକ ଖାତକଙୁ୍କ ଡାକରିଲ। ରସ 
ପ୍ରରରମ ଖାତକଟକୁି ପଗ୍ଭେରିଲ, ‘ରମା’ ମାଲିକଙୁ୍କ ତୁମ୍େ ରକରତ ରଦବାକୁ ଅଛ?ି’ ରଲାକଟ ିଉର୍େ 
ରଦଲା, ‘ଶରହ ମହଣ ରତଲ।’ ଗୁମାସ୍ତା ତାକୁ କହରିଲ, ‘ଏଇଟ ିତୁମ୍େ ହସିାବ କାଗଜ ନଅି। ବସପିଡ ି
ତାକୁ କମ୍ କେ ିଶୀଘ୍ର ପଗ୍ଭଶ ରବାଲି ରଲଖିଦଅି।’ 

ତା’ପରେ ଗୁମାସ୍ତା ଆଉ ଜରଣ ଖାତକକୁ ପଗ୍ଭେରିଲ, ‘ତୁମ୍େ ରକରତ ଋଣ ପେରିଶାଧ କେବିାକୁ 
ଅଛ?ି’ ଖାତକଟ ିକହଲିା, ‘ଶରହ ଭେଣ ଗହମ’, ଗୁମାସ୍ତା ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, ‘ଏଇଟ ିତୁମ୍େ ହସିାବ 
କାଗଜ ନଅି, ତାକୁ କମ୍ କେ ିଅଶୀ ଭେଣ ରବାଲି ରଲଖିଦଅି।’ 

ପରେ ମାଲିକ ରସହ ିଅସାଧୁ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କେ ପ୍ରଶଂସା କରଲ। କାେଣ ଗୁମାସ୍ତା ଚତୁେତାେ ସହତି 
କାମ ତୁରଲଇ ରଦରଲ। ତାହାଙ୍କ ଭଳ,ି ଅନ୍ୟରଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ବ୍ୟବସାୟ କେବିାରେ ଏହ ି
ସାଂସାେକି ରଲାକମାରନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ିକ ରଲାକମାନଙ୍କ ଅରପକ୍ା ଅଧିକ ଚତୁେ।” 

“ମୁ ଁତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହୁଛ ିରଯ, ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ଯାହାସବୁ ଅଛ ିରସଥିରେ ପେରମ�େଙ୍କ ସହତି ମତି୍ତା 
ସ୍ଥାପନ କେ। ରତଣୁ ରଯରତରବରଳ ଏ ଜାଗତକି ଧନ ସେଯିିବ, ରସରତରବରଳ ଚେିନ୍ନ ନବିାସରେ 
ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ �ାଗତ କୋଯିବ। ରଛାଟ ରଛାଟ ବଷିୟରେ ଯଦ ିଜଣକୁ ବ�ିାସ କୋଯାଇ ପାେବି, ରତରବ 
ତାକୁ ବଡ ବଷିୟ ଗୁଡକି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ�ିାସ କୋଯାଇ ପାେବି। ଅଳ୍ପ ଜନିଷି ପାଇ ଁଯଦ ିଜରଣ ଅସାଧୁ 
ରହାଇଯାଏ ରତରବ ରସ ଅଧିକ ଜନିଷି ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ଆସାଧୁ ରହାଇଯିବା ତୁରମ୍ମାରନ ଯଦ ିସାଂସାେକି 
ସମ୍ପର୍ ିପାଇ ଁବ�ିାସ ରଯାଗ୍ୟ ରବାଲି ପ୍ରମାଣିତ ରହାଇ ପାେବି ନାହିଁ, ରତରବ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍ ି
ପାଇଁ କଏି ବ�ିାସ କେବି? ତୁରମ୍ମାରନ ଯଦ ିଅନ୍ୟ କାହାେ ଜନିଷି େଖିବା ପାଇ ଁବ�ିାସ ରଯାଗ୍ୟ 
ରବାଲି ପ୍ରମାଣିତ ରହାଇ ନାହଁ, ରତରବ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ନଜି ଜନିଷି ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଦଆି ଯିବ ନାହିଁ। 

ଜରଣ ରସବକ ଏକା ସଗେରେ ଦୁଇଜଣ ମାଲିକଙ୍କ ରସବା କେ ିପାେବି ନାହିଁ। ରସ ଜଣକୁ ଘଣୃା 
କେବି ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ରେଦ୍ା କେବି। କମିା୍ ରସ ଜଣକ ପ୍ରତ ିବ�ିସ୍ତ େହବି ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ରବଖାତେି ି
କେବି। ତୁରମ୍ମାରନ ଏକା ରବରଳ ପେରମ�େ ଓ ଧନ ଦୁହିଁଙ୍କ ରସବା କେ ିପାେବି ନାହିଁ।” 
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ଫାେୂଶୀମାରନ ଏହସିବୁ କରା ଶୁଣୁଥିରଲ। ଫାେୂଶୀମାରନ ନଜି ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାେୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ 
ସମାରଲାଚନା କରଲ। ଯୀଶୁ ଫାେୂଶୀମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରଲାକଙ୍କ ଆଗରେ ତୁରମ୍ମାରନ ନଜିକୁ ଭଲ 
ରବାଲି ରଦରଖଇ ରହଉଛ। କନୁି୍ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଅଛ,ି ତାହା ପେରମ�େ ଜାଣନ୍।ି 
ରଯଉଁସବୁ ବଷିୟକୁ ରଲାକମାରନ ବହୁତ ମଲୂ୍ବାନ ରବାଲି ମରନ କେରିା’ନ୍,ି ତାହା ପେରମ�େଙ୍କ 
ଦୃଷି୍ଟରେ ମଲୂ୍ୟ ହୀନ।”177

4.60 ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ ବ୍ୟକି୍ତ
ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ରରେ ଜରଣ ଧନୀରଲାକ ସଦାରବରଳ ଭଲ ଭଲ ରପାଷାକ ପିନୁ୍ଥିଲା। ରସ ଏରତ 
ଧନୀ ଥିଲା ରଯ ପ୍ରତଦିନି ରଗାଟଏି ବଳିାସମୂ୍ପର୍୍ଯ ରଭାଜ ିରଦବାକୁ ସକ୍ମ ଥିଲା। ଲାଜାେ ନାମରେ 
ଜରଣ ଅତ ିଗେବି ରଲାକ ଥିଲା। ତା’ ରଦହ ଘା’ରେ ଭେ ିଯାଇଥିଲା। ଲାଜାେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ 
ଧନୀରଲାକଙ୍କ ଫାଟକ ପାଖରେ ପଡ ିେହୁଥିଲା। ଧନୀରଲାକ ଖାଇସାେବିା ପରେ ଯାହା ଛାଡ ିଦଏି 
ରସହ ିଅଇଁଠା ଅଂଶତକ ଖାଇବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲା। କୁକୁେମାରନ ଆସ ିତା’େ ଘାଆକୁ ଗ୍ଭଟୁଥିରଲ।

ପରେ ଲାଜାେ ମେିଗଲା। �ଗ୍ଯଦୂତମାରନ ତାହାକୁ ରନଇଯାଇ ଅବ୍ହାମଙ୍କ ରକାଳରେ 
େଖିରଲ। ଧନୀ ରଲାକ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ମେଗିଲା ଓ ତାହାକୁ କବେ ଦଆିଗଲା। ତାହାକୁ ନକ୍ଯକୁ 
ପଠାଇ ଦଆିଗଲା। ରସଠାରେ ରସ ବହୁତ ଯନ୍ତଣା ରଭାଗ କଲା। ଧନୀରଲାକ ଜଣକ ଉପେକୁ 
ଅନାଇଲା ଓ ଲାଜାେକୁ ରକାଳରେ ଧେଥିିବା ଅବ୍ହାମଙୁ୍କ ବହୁତ ଦୂେରେ ରଦଖିଲା। ରସ ଡାକଲିା, 
‘ପିତା ଅବ୍ହାମ, ରମାରତ ଦୟା କେ। ରମା’ ପାଖକୁ ଲାଜାେକୁ ପଠାଅ। ରସ ତା’ ଅଗୁେଳ ିଟପିକୁ 
ପାଣିରେ ବୁରଡଇ ରମା’ ଜଭିରେ ରଟାପାଏ ରଟାପାଏ ପାଣି ରଦଉ। ମୁଁ ଏହ ିନଆିଁରେ ବହୁତ 
ଯନ୍ତଣା ରଭାଗ କେୁଛ।ି’ 

କନୁି୍ ଅବ୍ହାମ କହରିଲ, ‘ପୁଅ, ତୁ ରଯରତରବରଳ ବଞ୍ଚଥିିଲୁ, ରସରତରବରଳ କରା ଟକିଏି ମରନ 
ପକା। ତୁ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ପାଇଛୁ। କନୁି୍ ଲାଜାେ ପାଇ ଁସମସ୍ତ ଖୋପ ଜନିଷି ଘଟଛି।ି ଏରବ 
ରସ ଆୋମରେ ଅଛ ିଓ ତୁ ଯନ୍ତଣା ରଭାଗୁଛୁ। ତା’ ଛଡା ରତାେ ଓ ଆମ୍ ମଝରିେ ରଗାଟଏି ବଡ ଖାତ 
ଅଛ।ି ରତାରତ ସାହାଯ୍ୟ କେବିା ପାଇଁ ରସହ ିଖାତକୁ ରକହ ିପାେ ିରହାଇ ଯାଇ ପାେରିବ ନାହିଁ।’ ଏବଂ 
ରସହ ିସ୍ଥାନ ଛାଡ ିରକହ ିଏଠାକୁ ଆସ ିପାେରିବ ନାହିଁ।’ 

ଧନୀ ରଲାକ ଜଣକ କହରିଲ, ‘ରତରବ ପିତା, ଦୟାକେ ିଲାଜାେକୁ ପଥୃିବୀରେ ଥିବା ରମାେ 
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ବାପାଙ୍କ ଘେକୁ ପଠାଅ। ରମାେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍।ି ଲାଜାେ ରମାେ ଭାଇମାନଙୁ୍କ ସତକ୍ଯ କୋଇ 
ରଦବ। ତା’ରହରଲ ରସମାରନ ଏ ଯନ୍ତଣା ରଭାଗ କେବିା ସ୍ଥାନକୁ ଆସରିବ ନାହିଁ।’ 

କନୁି୍ ଅବ୍ହାମ କହରିଲ, ‘ରସମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରମାଶାଙ୍କ ନୟିମ ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାମାନଙ୍କ ରଲଖା 
ସବୁ ପଢବିା ପାଇଁ େହଛି।ି ରସମାରନ ରସଥିେୁ ଶକି୍ା ଲାଭ କେନୁ୍।’ 

ଧନୀ ରଲାକଟ ିକହଲିା, ‘ନା, ପିତା ଅବ୍ହାମ! ଯଦ ିମେ ିଯାଇଥିବା ରଲାକମାନଙ୍କ ଭିତେୁ ରକହ ି
ଜରଣ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ରତରବ ରସମାରନ ବ�ିାସ କେରିବ ଓ ରସମାନଙ୍କେ ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନକୁ 
ପେବିର୍୍ଯନ କେରିବ।’ 

କନୁି୍ ଅବ୍ହାମ ତାହାକୁ କହରିଲ, ‘ନା, ଯଦ ିତୁମ୍ ଭାଇମାରନ ରମାଶା ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାଙ୍କ କରା 
ଶୁଣିରବ ନାହିଁ, ରତରବ ରସମାରନ ମତୁୃ୍ୟେୁ ରଫେ ିଆସ ିଥିବା ରକୌଣସ ିରଲାକଙ୍କ କରା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିରବ 
ନାହିଁ।’178

4.61 କ୍ମା, ବ�ିାସ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ନଶିି୍ଚତ ଭାବରେ ଏଭଳ ିଘଟଣା ଘଟବି, ରଯଉଁ କାେଣେୁ 
ରଲାରକ ପାପ କେରିବ। ମାତ୍ ରଯଉଁ ରଲାକ �ାୋ ଏଭଳ ିଘଟଣାମାନ ଘଟବି, ରସହ ିରଲାକ ପାଇଁ 
ଏହା ବହୁତ ଖୋପ ରହବ। ରଯଉଁ ରଲାକ ଏଭଳ ିଦୁବ୍ଯଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଜଣକୁ ରହରଲ ପାପ କେବିା 
ପାଇଁ ପ୍ରବର୍୍ଯାଏ ତାହା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଖୋପ ରହବ। ରବକରେ ପରେ ବାନ୍ ିସମଦୁ୍ରେ ବୁଡ ି
ମେବିା ତା ପକ୍ରେ ଭଲ ରହବ। ରତଣୁ ସାବଧାନ େୁହ।

“ଯଦ ିତୁମ୍େ ଭାଇ ପାପ କରେ, ରତରବ ତାକୁ କୁହ ରଯ ଭୁଲ କେୁଛ।ି ରସ ଯଦ ିଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ 
କେ ିଆଉ ପାପ କରେ ନାହିଁ, ରତରବ ତାକୁ କ୍ମା ଦଅି। ଯଦ ିତୁମ୍େ ଭାଇ ଦନି ଭିତରେ ତୁମ୍ ପ୍ରତ ି
ସାତରେ ଅନ୍ୟାୟ କରେ ଓ ପ୍ରତରିେ ଆସ ିକରହ ରଯ, ରସ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ, ରତରବ ତାକୁ କ୍ମା 
କେ ିଦଅି।” 

ରପ୍ରେତିମାରନ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଆମ୍କୁ ଅଧିକ ବ�ିାସ ପ୍ରଦାନ କେ।” 
ପ୍ରଭୁ କହରିଲ, “ଯଦ ିତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ବ�ିାସ ରଗାଟଏି ରସାେଷିଦାନା ପେମିାଣେ ରହାଇରାଏ, 

ରତରବ ତୁରମ୍ମାରନ ଏହ ିତୁତ ଗଛକୁ କହ ିପାେବି, ନଜିକୁ ଉପାଡ ିରନଇ ସମଦୁ୍ରେ ରୋପଣ କେ, 
ରତରବ ଗଛଟ ିତୁମ୍ମାନଙ୍କ କରା ମାନବି। 
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ମରନକେ, ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ଭିତେୁ ଜଣକେ ଗ୍ଭକେଟଏି ଅଛ।ି ରସହ ିଗ୍ଭକେ ତୁମ୍ ବଲିରେ କାମ 
କେଆିରସ। ରସ ତୁମ୍ ବଲିରେ ହଳ କେ ିଆସଛୁ ିକମି୍ା ରମଷଙ୍କ ଯତ୍ ରନଇ ଆରସ। ରସ କାମେୁ 
ରଫେବିା ପରେ ତୁରମ୍ ତାକୁ କ’ଣ କହବି? ତୁରମ୍ କ’ଣ କହବି ରଯ, ‘ଭିତେକୁ ଆସ ଓ ଖାଇବାକୁ 
ବସ?’ ନା, ତୁରମ୍ ତୁମ୍େ ଗ୍ଭକେକୁ କହବି, ‘ରମା’ ପାଇ ଁକଛି ିଖାଇବାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେ। ରମା’ ଖିଆପିଆ 
ସେରିଲ ତୁରମ୍ମାରନ ଖାଇବ ଓ ପିଇବ।’ ଗ୍ଭକେ ବରିଶଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବ ିପାଇବା କରା ନୁରହଁ। 
କାେଣ ମାଲିକ ଯାହା କେବିାକୁ କହନ୍,ି ରସ ରକବଳ ତାହା ହିଁ କରେ। ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ରକ୍ତ୍ରେ ରସହ ି
ଏକା କରା ରହବ। ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇଥିବା କାମତକ କେ ିରଦବା ପରେ ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ କହବିା 
ଉଚତି ରଯ, ‘ଆରମ୍ମାରନ ରକୌଣସ ିବରିଶଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବାକୁ ରଯାଗ୍ୟ ରନାହଁୁ। କାେଣ ଆରମ୍ 
ଅରଯାଗ୍ୟ ଗ୍ଭକେ ଓ ଆମ୍େ ଯାହା କେବିା ଉଚତି, ଆରମ୍ ରକବଳ ତାହା ହିଁ କେଛୁି।”179

4.62 ଲାଜାରଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ
ଲାଜାେ ନାମକ ଜରଣ ବ୍ୟକି୍ ଅସୁସ୍ଥ ଥିରଲ। ରସ ରବରନୀୟା ନଗେରେ େହୁଥିରଲ। ରସଠାରେ 
ମେୟିମ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାର୍ଯା ବାସ ମଧ୍ୟ କେୁଥିରଲ। (ରସହ ିମେୟିମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦରେ 
ଅତ ିମଲୂ୍ୟବାନ ଅତେ ଢାଳ ିନଜି ରକଶରେ ପାଦ ରପାଛ ିରଦଇଥିରଲ।) ରସମାନଙ୍କେ ଭାଇ ଲାଜାେ 
ଅସୁସ୍ଥ ଥିରଲ। ରତଣୁ ମେୟିମ ଓ ମାର୍ଯା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ରଗାଟଏି ରଲାକ ପଠାଇରଲ। 
ରସମାରନ କହ ିପଠାଇରଲ, “ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍େ ପି୍ରୟ ବନୁ୍ ଲାଜାେ ପୀଡତି ଅଛନ୍।ି”

ଯୀଶୁ ଏହ ିକରା ଶୁଣି କହରିଲ, “ତାହାେ ପୀଡା ମତୁୃ୍ୟଜନକ ନୁରହଁ। କନୁି୍ ତା’େ ଅସୁସ୍ଥତା 
ପେରମ�େଙ୍କେ ରଗୌେବ ନମିରନ୍। ପେରମ�େଙ୍କେ ପତୁ୍ ଏହା �ାୋ ରଗୌେବା�ିତ ରହରବ।” 
ଯୀଶୁ ମାର୍ଯା, ତା’େ ଭଉଣୀ ମେୟିମ ଓ ଲାଜାେଙୁ୍କ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିରଲ। ରସ ଲାଜାେଙ୍କ 
ଅସସୁ୍ଥତାେ ଖବେ ପାଇ ରସ ରଯଉଁଠ ିଥିରଲ ରସଠାରେ ଆହୁେ ିଦୁଇ ଦନି େହଗିରଲ। ତା’ପରେ 
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କେ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଗ୍ଭଲ, ଆରମ୍ ଯିହୂଦା ପ୍ରରଦଶକୁ ରଫେଯିିବା।”

ଶଷି୍ୟମାରନ କହରିଲ, “ଗୁେୁ, ଯିହୂଦାରେ ତ’ ଆପଣଙୁ୍କ ଯିହୂଦୀ ରନତାମାରନ ପରେରେ ମାେବିାକୁ 
ରଚଷ୍ଟା କେୁଥିରଲ। ଏହା ଅଳ୍ପଦନି ପରୂବ୍ଯ ରହାଇଥିଲା। ଆପଣ ପଣିୁ ରସଠାକୁ ରଫେଯିିବାକୁ ଗ୍ଭହାନ୍?ି” 

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ଦନି ମଧ୍ୟରେ ବାେଘଣ୍ା ଆରଲାକ ରାଏ। ଜରଣ ରଲାକ ଦନିରବରଳ 
ଗ୍ଭଲିରଲ ରସ ଝୁରଣ୍ ନାହିଁ କ ିପରଡ ନାହିଁ, କାେଣ ଜଗତେ ଆରଲାକରେ ରସ ରଦଖି ପାରେ। କନୁି୍ 
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ୋତରିେ ଜରଣ ରଲାକ ଝୁରଣ୍, କାେଣ ୋତରିବରଳ ତାକୁ ରଦଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କେବିା ପାଇଁ 
ଆରଲାକ ନ ରାଏ।” 

ଯୀଶୁ ଏ କରା କହବିା ସାେବିା ପରେ, କହରିଲ, “ଆମ୍େ ବନୁ୍ ଲାଜାେ ବର୍୍ଯମାନ ରଶାଇଛନ୍।ି ମୁଁ 
ତାହାଙୁ୍କ ଉରଠଇବା ପାଇଁ ରସଠାକୁ ଯାଉଛ।ି” 

ଶଷି୍ୟମାରନ ଉର୍େ ରଦରଲ, “କନୁି୍ ପ୍ରଭୁ, ଯଦ ିରସ ରଶାଇଛନ୍,ି ରତରବ ରସ ସସୁ୍ଥ ରହାଇଯିରବ।” 
ଯୀଶୁଙ୍କେ କହବିା ଅର୍ଯ ଥିଲା ରଯ, ଲାଜାେ ମତୃ। କନୁି୍ ତାହାଙ୍କେ ଶଷି୍ୟମାରନ ବୁଝରିଲ ରଯ ରସ 
ସାଧାେଣ ରଶାଇବା ବଷିୟରେ କହୁଛନ୍।ି 

ରତଣୁ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟେୂରପ କହରିଲ, “ଲାଜାେ ମେଯିାଇଛନ୍,ି ମୁଁ ଖସୁୀ ରଯ ମୁଁ ରସଠାରେ ନ ଥିଲି। 
ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ନମିରନ୍ ଆନନ୍ କେୁଛ ିକାେଣ ବର୍୍ଯମାନ ତୁରମ୍ମାରନ ରମା’ଠାରେ ବ�ିାସ କେବି। 
ଗ୍ଭଲ, ଆରମ୍ ବର୍୍ଯମାନ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା।” 

ତା’ପରେ ରରାମା ଯାହାଙୁ୍କ ଦଦୁିମ କୁହାଯାଉଥିଲା ରସ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଗ୍ଭଲ 
ଆରମ୍ମାରନ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ଯିହୂଦାରେ ମେବିା।”180

4.63 ଲାଜାରର ଭଉଣୀମନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସା�ନା
ଯୀଶ ୁରବରନୀୟାରେ ପହଞ୍ଚରିଲ। ରସ ରଦଖିରଲ, ଲାଜାେଙ୍କେ ମତୁୃ୍ୟ ରହାଇ କବେସ୍ଥ ରହବାେ ଗ୍ଭେ ି
ଦନି ରହାଇଗଲାଣି। ରବରନୀୟା ଯିେୁଶାଲମଠାେୁ ପ୍ରାୟ ତନି ିକରିଲାମିଟେ ଦୂେ। ଅରନକ ଯିହୂଦୀ 
ମାର୍ଯା ଓ ମେୟିମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସଥିିରଲ। ରସମାରନ ମାର୍ଯା ଓ ମେୟିମଙୁ୍କ ରସମାନଙ୍କେ ଭାଇ 
ଲାଜାେ ସକାରଶ ସା�ନା ରଦବା ପାଇଁ ଆସଥିିରଲ।

ଯୀଶ ୁଆସଛୁନ୍ ିରବାଲି ମାର୍ଯା ଶଣିୁରଲ। ରସ ଯୀଶଙୁୁ୍କ �ାଗତ କେବିା ପାଇ ଁଗରଲ। କନୁି୍ ମେୟିମ 
ଘରେ େହରିଲ। ମାର୍ଯା ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହରିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ଯଦ ିଆପଣ ଏଠାରେ ରାଆରନ୍, ରତରବ ରମାେ 
ଭାଇ ମେ ିନ ରା’ନ୍ା। କନୁି୍ ଏରବ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାରଣ ରଯ ଆପଣ ଯାହାକଛି ିମାଗିରବ, ପେରମ�େ 
ତାହା ରଦରବ।” 

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ତୁମ୍େ ଭାଇ ପୁଣି ରରେ ବଞ୍ଚ ିଉଠବି।” 
ମାର୍ଯା ଉର୍େ ରଦରଲ, “ମୁଁ ଜାରଣ, ପୁନେୁ ତ୍ରାନ ଦନିରେ ରଯରତରବରଳ ସମରସ୍ତ ମତୁୃ୍ୟେୁ ବଞ୍ଚ ି

ଉଠରିବ, ରସରତରବରଳ ରସ ମଧ୍ୟ ମତୁୃ୍ୟେୁ ବଞ୍ଚ ିଉଠବି।” 
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ଯୀଶୁ ତାକୁ କହରିଲ, “ମୁଁ ରସହ ିପୁନେୁ ତ୍ରାନ ଓ ଜୀବନ, ରମା’ଠାରେ ବ�ିାସ କେୁଥିବା ରଲାକ 
ମତୁୃ୍ୟ ପରେ ପୁଣି ବଞ୍ଚ ିଉଠବି ଓ ଜୀବତି େହବି। ରମା’ଠାରେ େହୁଥିବା ଓ ବ�ିାସ କେୁଥିବା ରଲାକ 
କଦାପି ମେବି ନାହିଁ। ମାର୍ଯା ତୁରମ କ’ଣ ଏହା ବ�ିାସ କେ?” 

ମାର୍ଯା ଉର୍େ ରଦରଲ, “ହଁ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ଖ୍ୀଷ୍ଟ ରବାଲି ବ�ିାସ କରେ। ଆପଣ 
ପେରମ�େଙ୍କେ ପୁତ୍। ଯାହାଙ୍କେ ଏହ ିଜଗତକୁ ଆସବିାେ ଥିଲା, ଆପଣ ରସହ ିବ୍ୟକି୍ ଅଟନ୍।ି” 

ମାର୍ଯା ଏ ସବୁ କରା କହବିା ପରେ ଭଉଣୀ ମେୟିମ ପାଖକୁ ଗରଲ। ରସ ମେୟିମଙ୍କ ସହତି 
ଏକୁଟଆି କରାବାର୍୍ଯା ରହରଲ। ରସ କହରିଲ, “ଏଠାରେ ଗୁେୁ ଅଛନ୍,ି ରସ ତୁମ୍କୁ ରଖାଜୁଛନ୍।ି” 
ମେୟିମ ଏ କରା ଶଣିୁ ଯୀଶଙୁ୍କ ପାଖକୁ ସରଗେ ସରଗେ ଆସରିଲ। ଯୀଶ ୁରସହ ିସମୟ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଗ୍ରାମକୁ 
ଆସ ିନ ଥିରଲ। ମାର୍ଯା ତାହାଙୁ୍କ ରଯଉ ଁସ୍ଥାନରେ ରଦଖିଥିରଲ, ରସ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ରସ ରସହଠିାରେ ଥିରଲ। 
ଯିହୂଦୀମାରନ ମେୟିମଙ୍କ ସହତି ଘରେ ଥିରଲ। ରସମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ସା�ନା ରଦଉଥିରଲ। ରସମାରନ 
ମେୟିମଙୁ୍କ ହଠାତ୍ ଠଆି ରହାଇ ତେବେରେ ବାହାେକୁ ଯିବା ରଦଖିରଲ। ରସମାରନ ଭାବରିଲ 
ରବାରଧ ରସ ଲାଜାେଙ୍କ କବେ ପାଖକୁ କାନ୍ବିାକୁ ଯାଉଛନ୍।ି ରତଣୁ ରସମାରନ ତାହାଙ୍କ ପରଛ ପରଛ 
ଗରଲ। ମେୟିମ ଯୀଶ ୁେହଥିିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗରଲ। ଯୀଶଙୁୁ୍କ ରଦଖି ରସ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତରଳ ପଡଗିରଲ। 
ମେୟିମ କହରିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯଦ ିଏଠାରେ ରାଆରନ୍ ରତରବ ରମା’ ଭାଇ ମେ ିନ ରା’ନ୍ା।” 

ଯୀଶ ୁମେୟିମକୁ କାନ୍ବିାେ ରଦଖିରଲ। ରସ ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଆସବିାେ ରଦଖିରଲ। 
ରସମାରନ ମଧ୍ୟ କାନୁ୍ଥିରଲ। ଯୀଶୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରଲ ଓ ଅନ୍େରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟରା 
ଅନୁଭବ କରଲ। ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ଲାଜାେଙୁ୍କ ରକଉଁଠାରେ େଖିଛ?” 

ରସମାରନ କହରିଲ, “ପ୍ରଭୁ ଆସ ିରଦଖନୁ୍।” 
ଯୀଶୁ କାନ୍ରିଲ। 
ଯିହୂଦୀମାରନ କହରିଲ, “ରଦଖ, ଯୀଶୁ ଲାଜାେଙୁ୍କ ରକରତ ରନେହ କେୁଥିରଲ।” 
କନୁି୍ ରକରତକ ଯିହୂଦୀ କହରିଲ, “ଯୀଶୁ ଅନ୍ ରଲାକଟେି ଆଖି ଭଲ କେରିଦଇଥିରଲ। ରତରବ 

ରସ ଲାଜାେଙୁ୍କ ମେଣ ମଖୁେୁ ବରଞ୍ଚଇ େଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକ ିକଛି ିକେ ିପାେରିଲ ନାହିଁ।”181

4.64 ମୃତ ଲାଜାରଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଦାନ
ଯୀଶୁ ପୁଣି ବହୁତ ବ୍ୟତବି୍ୟସ୍ତ ରହରଲ। ରସ ଲାଜାେଙ୍କ କବେ ନକିଟକୁ ଆସରିଲ। ତାହା ରଗାଟଏି 
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ଗୁହା ଥିଲା ଓ ତା ମହୁଁରେ ରଗାଟଏି ବଡ ପରେ ରଘାରଡଇ ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ଏ 
ପରେକୁ ଘଞୁ୍ଚାଇ ଦଅି।”

ମାର୍ଯା କହରିଲ, “ପ୍ରଭୁ ରସ ମେବିାେ ଗ୍ଭେ ିଦନି ରହାଇଗଲାଣି। ରତଣୁ ବଡ ଦୁଗ୍ଯନ୍ ରହଉଥିବ।” 
ମାର୍ଯା ମତୃ ରଲାକେ ଭଉଣୀ ଥିରଲ। 

ଯୀଶ ୁତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ମୁ ଁତୁମ୍କୁ ଯାହା କହଥିିଲି, ତାହା ମରନପକାଅ। ମୁ ଁତୁମ୍କୁ କହଥିିଲି, ଯଦ ି
ତୁରମ୍ ବ�ିାସ କେବି ରତରବ ପେରମ�େଙ୍କେ ରଗୌେବ ରଦଖି ପାେବି।” 

ରତଣୁ ରସମାରନ ପରେ ବାହାେ କରଲ। ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଊ�କୁ ଗ୍ଭହିଁ କହରିଲ, “ରହ ପେମପିତା, 
ତୁମ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରଦଉଅଛ,ି କାେଣ ତୁରମ୍ ରମା’ କରା ଶୁଣିଛ। ମୁଁ ଜାରଣ ରଯ, ତୁରମ୍ ସବୁରବରଳ 
ରମା’ କରା ଶୁଣ। ମାତ୍ ତୁରମ୍ ରମାରତ ପଠାଇଛ ରବାଲି ଏଠାରେ ଠଆି ରହାଇଥିବା ରଲାକମାରନ 
ରଯପେ ିବ�ିାସ କେରିବ, ରସଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କହଲିି।” ଏହା ପରେ ଯୀଶୁ ଉର୍ �େରେ ଡାକରିଲ, 

“ଲାଜାେ, ବାହାେ ିଆସ।” ମତୃ ରଲାକଟ ିବାହାେ ିଆସଲିା। ତାହାଙ୍କେ ହାତ ରଗାଡରେ ଖଣ୍ ଖଣ୍ କନା 
ଗୁରଡଇ ରହାଇଥିଲା। ତାହାଙ୍କ ମହୁଁରେ ରଗାଟଏି େୁମାଲ ବନ୍ା ରହାଇଥିଲା। 

ଯୀଶୁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “କନାଗୁଡକି କାଢ ିନଅି ଓ ତାହାଙୁ୍କ ଯିବାକୁ ଦଅି।”182

4.65 ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ଧମତ୍ତରୁରୁମାନଙ୍କ କୁମନ୍ତଣା
ରସଠାରେ ମେୟିମଙୁ୍କ ରଦଖା କେବିା ନମିରନ୍ ଅରନକ ଯିହୂଦୀ ଆସଥିିରଲ। ରସମାରନ ସମରସ୍ତ 
ଯୀଶୁଙ୍କେ କାଯ୍ଯ୍ୟ ରଦଖିରଲ। ରସମାନଙ୍କ ଭିତେୁ ଅରନକ ଯିହୂଦୀ ତାହାଙୁ୍କ ବ�ିାସ କରଲ। କନୁି୍ 
ରକରତକ ଯିହୂଦୀ ଫାେୂଶୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ରଫେଗିରଲ। ରସମାରନ ଫାେୂଶୀମାନଙୁ୍କ ଯୀଶ ୁକେଥିିବା 
କାଯ୍ଯ୍ୟ ବର୍୍ଯନା କରଲ। ତା’ପରେ ମଖୁ୍ୟ ଯାଜକ ଓ ଫାେୂଶୀମାରନ ଯିହୂଦୀ ପେଷିଦେ ରଗାଟଏି ସଭା 
ଡାକରିଲ। ରସମାରନ କହରିଲ, “ଆମ୍େ କ’ଣ କେବିା ଉଚତି? ଏହ ିରଲାକ ବହୁତ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟ 
କେୁଛ।ି ଯଦ ିଆରମ୍ ତାକୁ ଏଭଳ ିକାଯ୍ଯ୍ୟ କେବିା ପାଇ ଁଛାଡରିଦବା, ତାହାକୁ ସମରସ୍ତ ବ�ିାସ କେରିବ। 
ତା’ପରେ ରୋମୀୟମାରନ ଆସ ିଆମ ମନ୍େି ଓ ଆମ୍ ଜାତ ିଉଭୟକୁ ନଷ୍ଟ କେରିଦରବ।”

ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ କୟାଫା ନାମକ ଜରଣ ବ୍ୟକି୍ ଥିରଲ। ରସ ରସହ ିବଷ୍ଯପାଇଁ ମହାଯାଜକ 
ଥିରଲ। କୟାଫା କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ସବୁକଛି ିଜାଣି ନାହଁ। ସମଗ୍ର ଜାତ ି�ଂସ ପାଇବା ଅରପକ୍ା ଜରଣ 
ରଲାକ ଜନସାଧାେଣଙ୍କ ପାଇଁ ମେବିା ଉର୍ମ। କନୁି୍ ତୁରମ୍ ତାହା ଅନୁଭବ କେୁ ନାହଁ।” 
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କୟାଫା ନରିଜ ରସହ ିକରା ଭାବ ିପାେି ନ ଥିରଲ। ରଯ ରସ ବାସ୍ତବରେ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ 
କେଥିିରଲ, ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀୟ ଜାତ ିପାଇଁ ପ୍ରାଣ ରଦରବ। ହଁ, ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀ ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ନଜି ଜୀବନ ରଦରବ। କନୁି୍ ରସ ପେରମ�େଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସନ୍ାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ରଦରବ, 
ରଯଉଁମାରନ ଜଗତେ ଗ୍ଭେଆିରଡ ଛନି୍ନଭିନ୍ନ ରହାଇ େହଛିନ୍।ି ରସମାନଙୁ୍କ ଏକାଠ ିକେବିା ପାଇଁ ଓ 
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଏକ କେବିା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ମତୁୃ୍ୟ ରଭାଗ କେରିବ। 

ରସହ ିଦନିଠାେୁ ଯିହୂଦୀରନତାମାରନ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ହତ୍ୟା କେବିା ପାଇ ଁରଯାଜନା କରଲ। ରତଣୁ ଯୀଶୁ 
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଲାରଖାଲି ଭାବରେ ଯାତ୍ା କେବିା ବନ୍ କେରିଦରଲ। ରସ ଯିେୁଶାଲମ 
ଛାଡ ିମେୁଭୂମି ପାଖଥିବା ରଗାଟଏି ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ଭଲିଗରଲ। ରସହ ିସହେେ ନାମ ଏଫ୍ରୟିମ । ରସ 
ରସଠାରେ ନଜି ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି େହରିଲ।183

4.66 ଦଶ କୁଷ୍ଠଙୁି୍କ ସସୁ୍ତା ପ୍ରଦାନ
ଯୀଶୁ ଯିେୁଶାଲମ ଯାତ୍ା କେୁଥିରଲ। ରସ ଗାଲିଲୀେୁ ଶମିରୋଣକୁ ଗରଲ। ରସ ରଗାଟଏି ରଛାଟ 
ନଗେକୁ ଆସରିଲ। ରସଠାରେ ତାହାଙୁ୍କ ଦଶ ଜଣ ରଲାକ ରଭଟରିଲ। ରସହ ିସମସ୍ତଙ୍କେ କୁଷ୍ଠରୋଗ 
ରହାଇଥିବାେୁ ରସମାରନ ରକହ ିଯୀଶଙୁ୍କେ ଅତ ିପାଖକୁ ଆସ ିପାେରିଲ ନାହିଁ। କନୁି୍ ରସମାରନ ଯୀଶଙୁୁ୍କ 
ପାଟ ିକେ ିଡାକରିଲ, “ରହ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ! ଦୟାକେ ିଆମ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କେ।”

ଯୀଶୁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ରଦଖି କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ଯାଇ ନଜି ରଦହକୁ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ 
ରଦଖାଅ।” 

ରସହ ିଦଶ ଜଣ ରଲାକ ଯାଜକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାରବରଳ ସସୁ୍ଥ ରହାଇଗରଲ। ଜରଣ ରଲାକ ନଜିକୁ 
ସୁସ୍ଥ ରହାଇ ଯାଇଥିବାେ ରଦଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ରଫେ ିଆସଲିା। ରସ ବଡ ପାଟକିେ ିନଇଁପଡ ି
ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ ତାହାଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ରଦଲା ରସ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦତରଳ ନଇଁପଡ ିପ୍ରମାଣ କଲା ଓ 
ତାହାଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ରଦଲା। ଏହ ିରଲାକଟ ିଶମିରୋଣେ ଅଧିବାସୀ ଥିଲା। (ରସ ଯିହୂଦୀ ନ ଥିଲା,) 
ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ଦଶ ଜଣ ରଲାକ ସୁସ୍ଥ ରହରଲ, ରତରବ ଅନ୍ୟ ନଅ ଜଣ କାହାନ୍?ି ସୁସ୍ଥ 
ରହାଇ ସାେବିା ପରେ ପୁଣି ରଫେ ିଆସ ିପେରମ�େଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କ’ଣ ଏହ ି
ଶମିରୋଣୀୟ ଜଣକ ରକବଳ ଥିଲା?” ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହରିଲ, “ଠଆି ହୁଅ। ତୁରମ୍ ଏରବ 
ଯାଅ। ତୁମ୍େ ବ�ିାସ କେଥିିବା ରହତୁ ତୁରମ୍ ଭଲ ରହାଇଗଲ।”184
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4.67 ପରରମ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍କିଟ

ରକରତକ ଫାେୂଶୀ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟ ରକରବ ଆସବି?”
ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟ ଆସୁଛ।ି କନୁି୍ ରଯଉଁଭଳ ିଭାବରେ ଆସିବ, 

ତାହାକୁ ତୁରମ୍ମାରନ ଆଖିରେ ରଦଖି ପାେବି ନାହିଁ। ରଲାକମାରନ କହରିବ ନାହିଁ ରଯ, ‘ରହଇ ରଦଖ, 
ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛ ିକମି୍ା ରସଠାରେ ଅଛ।ି ନା, ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ 
ନଜି ଭିତରେ ଅଛ।ି’” 

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଦନି ଆସବି, ରଯରତରବରଳ ତୁରମ୍ମାରନ 
ମନୁଷ୍ୟପତୁ୍ଙ୍କ ଦନି ଗୁଡକି ମାନଙ୍କ ଭିତେୁ ଦନିଟଏି ରଦଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ା କେବି। କନୁି୍ ତୁରମ୍ମାରନ 
ତାହା ରଦଖି ପାେବି ନାହିଁ। ରଲାକମାରନ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହରିବ, ‘ରଦଖ ତାହା ରସଠାରେ!’ ‘ରଦଖ, 
ତାହା ଏଠାରେ!’ କନୁି୍ ତୁରମ୍ମାରନ ରଯଉଁଠ ିଅଛ ରସହଠିାରେ େୁହ। ବାହାେକୁ ଯାଇ ରଖାଜ ନାହିଁ। 

“ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ଙ୍କେ ରଫେ ିଆସବିା ସମୟ ତୁରମ୍ମାରନ ଜାଣି ପାେବି। ରଯଉଁ ଦନି ରସ ରଫେ ି
ଆସରିବ, ରସ ଆକାଶରେ ରଗାଟଏି ପ୍ରାନ୍େୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍େ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଉ�ଳ ବଜୁିଳ ିଝଲକଲିା ଭଳ ି
ରଦଖାଯିରବ। କନୁି୍ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ ପ୍ରରରମ ଅରନକ ଯନ୍ତଣା ରଭାଗ କେିରବ ଏବଂ ବର୍୍ଯମାନେ 
ରଲାକମାନଙ୍କ �ାୋ ହତ ରହରବ। 

ରନାହ ବାସ କେୁଥିବା ସମୟରେ ଯାହା ଘଟଥିିଲା ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ ରଫେ ିଆସବିା ସମୟରେ 
ରସହ ିଏକା କରା ଘଟବି। ରନାହଙ୍କ ସମୟରେ, ଏପେକି ିରନାହ ଜାହାଜରେ ବସବିା ସମୟ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ 
ରଲାକମାରନ ଖିଆପିଆ କେୁଥିରଲ ଓ ବବିାହ କେୁଥିରଲ। ତା’ପରେ ବନ୍ୟା ମାଡ ିଆସଲିା ଓ ରସ 
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ମାେ ିରଦଲା। 

ପେରମ�େ ରଲାଟଙ୍କ ସମୟରେ ସରଦାମ ନଗେ �ଂସ କଲାରବରଳ ଯାହା ଘଟଥିିଲା, ଏରବ 
ମଧ୍ୟ ରସହ ିକରା ଘଟବି। ରସହ ିରଲାକମାରନ ରସରତରବରଳ ଖିଆପିଆ, କଣିାବକିା କେୁଥିରଲ। ଗଛ 
ଲଗାଉଥିରଲ ଓ ନଜି ପାଇଁ ଘେ ରତାଳୁଥିରଲ। ରଲାଟ ନଗେ ଛାଡ ିଗ୍ଭଲିଯିବା ସମୟ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ମଧ୍ୟ 
ରଲାକମାରନ ଏସବୁ କାମ କେୁଥିରଲ। ତା’ପରେ ରସଠାରେ ଆକାଶେୁ ଅଗି୍ନ ଓ ଗନ୍କ ବଷ୍ଯା ରହଲା 
ଓ ତାହା ସମସ୍ତଙୁ୍କ ମାେ ିରଦଲା। ରଯରତରବରଳ ମନୁଷ୍ୟପତୁ୍ ରଫେ ିଆସରିବ, ରସରତରବରଳ ଠକି୍ 
ରସହଭିଳ ିଘଟଣା ଘଟବି। 

ରସ ଦନି ଯଦ ିରକୌଣସ ିରଲାକ ତା’େ ଘେେ ଛାତ ଉପରେ ଥିବ, ଭିତେକୁ ଯାଇ ଜନିଷିପତ୍ 
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ଆଣିବାକୁ ତାକୁ ସମୟ ରହବ ନାହିଁ। ଯଦ ିରକୌଣସ ିରଲାକ ବଲିରେ ଥିବ, ରତରବ ରସ ଘେକୁ ରଫେ ି
ପାେବି ନାହିଁ। ରଲାଟଙ୍କ ସ୍ତୀଙ୍କେ କ’ଣ ରହାଇଥିଲା, ମରନ ପକାଅ। 

ରଯଉଁ ରଲାକ ନଜି ଜୀବନ େକ୍ା କେବିାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେବି, ରସ ତାହା ହରେଇ ବସବି। କନୁି୍ 
ରଯଉଁ ରଲାକ ତା’ ଜୀବନ ପେତି୍ୟାଗ କେବି, ରସ ତାହା େକ୍ା କେବି। ମୁଁ ରଫେ ିଆସବିା ସମୟରେ 
ରଗାଟଏି ରକାଠେରିେ ହୁଏତ ରସହ ିୋତରିେ ଦୁଇଜଣ ରଲାକ ରଶାଇରାଇ ପାେନ୍,ି କନୁି୍ ରସମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟେୁ ଜଣକୁ ନଆି ରହବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଛାଡ ିଦଆିଯିବ। ହୁଏତ ଦୁଇଜଣ ସ୍ତୀରଲାକ ଏକତ୍ ଚକରିେ 
ଶସ୍ୟ ଦାନା ରପଶୁ ରାଇ ପାେନ୍,ି କନୁି୍ ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଜଣକୁ ରନଇ ନଆିଯିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ 
ଛାଡ ିଦଆିଯିବ।” 

ଶଷି୍ୟମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ଏ ଘଟଣା ରକଉଁଠାରେ ଘଟବି ପ୍ରଭୁ?” 
ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ଶାଗୁଣାମାରନ ଉଡବିା �ାୋ ରଲାକମାରନ ଜାଣି ପାେନ୍ ିରକୌଣସ ିଏକ 

ଶବ ପଡଛି।ି”185

4.68 ବଧିବାର ନୀରବଛନି୍ ପ୍ରତ୍ୟାଶା
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଉପରଦଶ ରଦଉଥିରଲ ରଯ, ରସମାରନ ସଦାବାରଳ ପ୍ରାର୍ଯନା କେବିା 
ଉଚତି। ଏବଂ ରକରବ ରହରଲ ଭେସା ହରେଇବା ଉଚତି ନୁରହଁ। ଯୀଶ ୁରସମାନଙୁ୍କ ଉପରଦଶ ରଦବା 
ପାଇଁ ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ କହରିଲ: “ରରେ ରଗାଟଏି ନଗେରେ ଜରଣ ବଗି୍ଭେପତ ିଥିଲା। ପେରମ�େଙୁ୍କ 
ତାହାଙ୍କେ ଡେ ନ ଥିଲା କ ିରଲାକମାରନ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟରେ କ’ଣ ଭାବୁଛନ୍,ି ରସଥିପ୍ରତ ିଖାତେି ି
କେୁ ନ ଥିରଲ। ରସହ ିନଗେରେ ରଗାଟଏି ସ୍ତୀରଲାକ ଥିଲା। ତା’େ �ାମୀ ମେ ିଯାଇଥିଲା। ରସ 
ସ୍ତୀରଲାକଟ ିଏହ ିବଗି୍ଭେପତଙି୍କ ନକିଟକୁ ବହୁତ ରେ ଆସୁଥିଲା ରସ ବଗି୍ଭେପତଙୁି୍କ କହୁଥିଲା, 
‘ରଗାଟଏି ରଲାକ ରମା’ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କେୁଛ।ି ତୁରମ୍ ରମାରତ ରମା’ ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାେ ଦଅି।’ କନୁି୍ 
ବଗି୍ଭେପତ ିସ୍ତୀରଲାକଟକୁି ସାହାଯ୍ୟ କେବିାକୁ ଇଚ୍ା କେ ିନ ଥିରଲ। ରକରତ ସମୟ ପରେ ବଗି୍ଭେପତ ି
ଜଣକ ମରନ ମରନ ଭାବରିଲ, ‘ମୁଁ ପେରମ�େଙୁ୍କ ଡେୁ ନାହିଁ କ ିରଲାକମାରନ ରମା’ ବଷିୟରେ 
କ’ଣ ଭାବୁଛନ୍,ି ରସଥିପ୍ରତ ିଖାତେି ିବ ିକେୁ ନାହିଁ। କନୁି୍ ଏହ ିସ୍ତୀରଲାକଟ ିରମାରତ ସବୁରବରଳ ବ୍ୟସ୍ତ 
କେ ିପକାଉଛ।ି ମୁଁ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାେ ରଦଇରଦରଲ ରସ ରମା’ ପିଛା ଛାଡରିଦବ। ନରଚତ ରସ 
ରମାରତ ହଇକାଣ କେୁଥିବ।”
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ପ୍ରଭୁ କହରିଲ, “ଶୁଣ, ରସହ ିଦୁଷ୍ଟ ବଗି୍ଭେପତ ିଜଣକ ଯାହା କହରିଲ, ରସ କରାେ ରଗାଟଏି ଅର୍ଯ 

ଅଛ।ି ପେରମ�େଙ୍କ �ାୋ ମରନାନୀତ ରଲାକମାରନ ଦନିୋତ ିତାହାଙୁ୍କ ପାଟ ିକେ ିଡାକୁରା’ନ୍।ି 
ଯାହା ଠକି୍, ତାହା ପେରମ�େ ତାହାଙ୍କ ରଲାକଙୁ୍କ ସଦାରବରଳ ରଦଇରା’ନ୍।ି ନଜି ରଲାକଙୁ୍କ ଉର୍େ 
ରଦବାରେ ପେରମ�େ ଆରଦୌ ବଳିମ୍ କେରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ କହୁଛ।ି ଅତ ିଶୀଘ୍ର ପେରମ�େ 
ତାହାଙ୍କ ରଲାକଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେରିବ। କନୁି୍ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ ପୁଣି ରରେ ରଫେ ିଆସବିା ପରେ ରସ ଏ 
ପଥୃିବୀରେ ତାହାଙ୍କେ ବ�ିାସୀମାନଙୁ୍କ ପାଇ ପାେରିବ କ?ି”186

4.69 ଫାରୂଶୀ ଓ କରଆଦାୟକାରୀର ଦୃଷ୍ାନ୍
ରକରତକ ରଲାକ ଭାବୁଥିରଲ ରଯ ରସମାରନ ବହୁତ ଭଲ ଅଟନ୍।ି ରସମାରନ ନରିଜ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ 
ଅରପକ୍ା ବହୁତ ଭଲ ରହାଇଥିବା ଭଳ ିବ୍ୟବହାେ କେୁଥିରଲ। ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ ଉପରଦଶ ରଦବା 
ପାଇଁ ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ କହରିଲ: “ଜରଣ ଫାେୂଶୀ ଓ ଜରଣ କେଆଦାୟକାେୀ ଥିରଲ। ଦରିନ ରସହ ି
ଦୁଇଜଣ ପ୍ରାର୍ଯନା କେବିାକୁ ମନ୍େିକୁ ଗରଲ। ଫାେୂଶୀଜଣକ କେଆଦାୟକାେୀଙ୍କଠାେୁ ଦୂେରେ 
ଅଲଗା ଠଆି ରହାଇଥିରଲ। ଫାେୂଶୀ ଜଣକ ପ୍ରାର୍ଯନା କଲାରବରଳ କହରିଲ, ‘ରହ ପେରମ�େ, 
ମୁଁ ଅନ୍ୟ ରଲାକଙ୍କ ଭଳ ିଖୋପ ରହାଇ ନ ଥିବାେୁ ତୁମ୍କୁ କୃତଜ୍ତା ଜଣାଉଛ।ି ମୁଁ ରଗ୍ଭେ,ି ଠକାମି, 
ବ୍ୟଭିଗ୍ଭେ, ପାପ କେୁଥିବା ରଲାକମାନଙ୍କ ଭଳ ିନୁରହଁ। ମୁଁ ଏହ ିକେଆଦାୟକାେୀ ଅରପକ୍ା ଭଲ 
ରହାଇଥିବାେୁ ତୁମ୍ ପାଖରେ କୃତଜ୍ତା ଜଣାଉଛ।ି ମୁଁ ଜରଣ ଭଲ ରଲାକ। ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ରେ 
ଉପବାସ କରେ। ମୁଁ ରମାେ ସମସ୍ତ ରୋଜଗାେେ ଦଶ ଭାଗେୁ ଏକ ଭାଗ ଦାନ କରେ।’

“କେଆଦାୟକାେୀ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଏକାକୀ ଠଆି ରହାଇଥିରଲ। କନୁି୍ ପ୍ରାର୍ଯନା କରଲ ରବରଳ ରସ 
�ଗ୍ଯ ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଭହିଁରଲ ନାହିଁ। କେଆଦାୟକାେୀ ପେରମ�େଙ୍କ ପାଖରେ ନଜିକୁ ନମ୍ କେ ି
ପ୍ରାର୍ଯନା କରଲ, ‘ରହ ପେରମ�େ, ରମା’ ଉପରେ ଦୟା କେ। ମୁଁ ଜରଣ ପାପୀ।’ ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ 
କହୁଛ,ି ‘ଏହ ିରଲାକଟ ିରଯରତରବରଳ ତା’େ ପ୍ରାର୍ଯନା ରଶଷ କେ ିତା’ ଘେକୁ ରଫେଗିଲା, ରସ 
ପେରମ�େଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟରେ ଧାମ୍ଣିକ ପେଗିଣତ ରହଲା। କନୁି୍ ରଯଉଁ ଫାେୂଶୀ ଅନୁଭବ କଲା ରଯ ରସ 
ଅନ୍ୟ ରଲାକମାନଙ୍କ ଅରପକ୍ା ଭଲ ରଲାକ, ରସ ପେରମ�େଙ୍କ ପ୍ରତ ିବ�ିସ୍ତ ନ ଥିଲା। ରଯଉ ଁରଲାକ 
ନଜିକୁ ନରିଜ ମହାନ ରବାଲି ଭାରବ, ତାକୁ ହୀନ କେ ିଦଆିଯିବ, କନୁି୍ ରଯଉଁ ରଲାକ ନଜିକୁ ହୀନ କେ ି
ଦଏି ତାକୁ ମହାନ କୋଯିବ।”187
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4.70 ଛାଡ଼ପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
ରକରତକ ଫାେୂଶୀ ପେୀକ୍ା କେବିା ପାଇ ଁତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସରିଲ। ରସମାରନ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ଜରଣ 
ପେୁୁଷ ରକୌଣସ ିକାେଣେୁ ତା’େ ସ୍ତୀକୁ ଛାଡ ିରଦବା ନ୍ୟାୟସଗେତ କ?ି”

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ନଶି୍ଚୟ ଶାସ୍ତରେ ପଢଛି ରଯ, ‘ସଷିୃ୍ଟକର୍୍ଯା ମଳୂେୁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ସ୍ତୀ ଓ 
ପେୁୁଷ େୂପରେ ସଷିୃ୍ଟ କେଥିିରଲ?’ ପେରମ�େ କହରିଲ, ‘ଏହ ିକାେଣେୁ ପୁେୁଷ ନଜି ପିତାମାତାଙୁ୍କ 
ଛାଡ ିତା ସ୍ତୀ ସହତି ମିଳତି ରହବ, ଏବଂ ରସ ଦୁଇଜଣ ଏକ ରହାଇଯିରବ।’ ରତଣୁ �ାମୀ ସ୍ତୀ 
ଦୁଇଜଣ ରହାଇ େହନ୍ ିନାହିଁ ମାତ୍ ରସମାରନ ଏକ ରହାଇ ଯାଆନ୍।ି ପେରମ�େ ରସମାନଙୁ୍କ ଏକାଠ ି
ରଯାଡଛିନ୍।ି ରତଣୁ ରକୌଣସ ିରଲାକ ରସମାନଙୁ୍କ ଅଲଗା ନ କେୁ।” 

ଫାେୂଶୀମାରନ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ରତରବ ଜରଣ ପୁେୁଷ ଛାଡପତ୍ ରଲଖି ନଜି ସ୍ତୀକୁ ଛାଡ ିରଦଇ 
ପାେବି ରବାଲି ରମାଶା କାହିଁକ ିଆରଦଶ ରଦଇଛନ୍?ି” 

ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ପେରମ�େଙ୍କ ଉପରଦଶ ଗ୍ରହଣ କେବିାକୁ ମନା 
କେଥିିବାେୁ ରମାଶା ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ନଜି ସ୍ତୀକୁ ଛାଡପତ୍ ରଦବାକୁ ଅନୁମତ ିରଦଇଛନ୍।ି କନୁି୍ ପ୍ରରମେୁ 
ଛାଡପତ୍ ରଦବା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିଦଆିଯାଇ ନ ଥିଲା।”188

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଓ ଶଷି୍ୟମାରନ ଘେକୁ ରଫେିବା ପରେ ଶଷି୍ୟମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପୁଣି ରରେ 
ଛାଡପତ୍ ବଷିୟରେ ପଗ୍ଭେରିଲ। ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ରଯଉଁ ପୁେୁଷ ନଜି ପତ୍ୀକୁ ଛାଡପତ୍ ରଦଇ ଅନ୍ୟ 
ଜରଣ ସ୍ତୀକୁ ବବିାହ କରେ, ରସହ ିପୁେୁଷ ତା ପତ୍ୀ ପ୍ରତ ିପାପ କେବିା କାେଣେୁ ରଦାଷୀ ହୁଏ। ରସ 
ବ୍ୟଭିଗ୍ଭେ ପାପ ପାଇ ଁରଦାଷୀ ହୁଏ। ଏବଂ ଯଦ ିଜରଣ ସ୍ତୀ ନଜି �ାମୀଙୁ୍କ ଛାଡପତ୍ ରଦଇ ଅନ୍ୟ ଜରଣ 
ପେୁୁଷକୁ ବବିାହ କରେ ରତରବ ରସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଗ୍ଭେ ପାପରେ ରଦାଷୀ ହୁଏ।”189

ଶଷି୍ୟମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଯଦ ିଜରଣ ପେୁୁଷ ରକବଳ ରଗାଟଏି ମାତ୍ କାେଣ ପାଇଁ ନଜି 
ସ୍ତୀକୁ ଛାଡପତ୍ ରଦଇ ପାେବି, ରତରବ ବବିାହ ନ କେବିା ବେଂ ଭଲ।”

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ବବିାହ ସମ୍ନ୍ରେ ଏହ ିଉପରଦଶ ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଲାକ ଗ୍ରହଣ କେ ିପାେରିବ 
ନାହିଁ। ରଯଉଁମାନଙୁ୍କ ପେରମ�େ ଏହ ିକ୍ମତା ରଦଇଛନ୍,ି ରକବଳ ରସହମିାରନ ଏହ ିଉପରଦଶ 
ଗ୍ରହଣ କେ ିପାେରିବ। ରକରତକ ରଲାକ କାହିଁକ ିବବିାହ କେପିାେନ୍ ିନାହିଁ, ତା’େ ବଭିିନ୍ନ କାେଣ ଅଛ।ି 
ମାତୃଗଭ୍ଯେୁ ରକରତକ ରଲାକ ନପୁଂସକ ରହାଇ ଜନ୍ମ ରହାଇରା’ନ୍।ି ରକରତକ ରଲାକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ 
�ାୋ ପେବର୍୍ଯୀ ସମୟରେ ନପୁଂସକ ରହାଇଯାଇରା’ନ୍।ି ଆଉ ରକରତକ ରଲାକ �ଗ୍ଯୋଜ୍ୟ ପାଇଁ 
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ବବିାହ କେ ିନ ରା’ନ୍।ି କନୁି୍ ରଯଉଁ ରଲାକ ବବିାହ କେ ିପାେବି, ରସ ବବିାହ ସମ୍ନ୍ୀୟ ଏହ ିଉପରଦଶ 
ଗ୍ରହଣ କେବିା ଉଚତି।”190

4.71 ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ �ାରତ
ପୁଣି ରଲାକମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ରସମାନଙ୍କେ ରଛାଟ ରଛାଟ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଆଣିରଲ ରଯପେ ି
ଯୀଶୁ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଛୁଇଁ ରଦଇ ଆଶୀବ୍ଯାଦ କେରିବ। କନୁି୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ରଲାକମାନଙୁ୍କ 
ବାେଣ କରଲ ରଯ, ରସମାରନ ରସମାନଙ୍କେ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆଣନୁ୍। ଏହା ରଦଖି 
ଯୀଶୁ ବହୁତ ୋଗିଗରଲ। ଯୀଶୁ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରଛାଟ ରଛାଟ ପିଲାମାରନ ରମା’ ପାଖକୁ 
ଆସନୁ୍। ରସମାନଙୁ୍କ ଅଟକାଅ ନାହିଁ। କାେଣ ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟ ଏହ ିପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳ ିସେଳ 
ରଲାକମାନଙ୍କେ ଅରଟ। ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ରଗାଟଏି ରଛାଟ ପିଲା ସେଳ ମନରେ ସବୁ 
ବଷିୟ ଗ୍ରହଣ କଲାଭଳ ିତୁରମ୍ମାରନ ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କେବିା ଉଚତି, ନରଚତ୍ ତୁରମ୍ 
ରସଠାରେ ରକରବ ରହରଲ ପ୍ରରବଶ କେ ିପାେବି ନାହିଁ।” ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ରକାଳକୁ 
ଉରଠଇ ରନରଲ। ରସ ରସମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ େଖି ଆଶୀବ୍ଯାଦ କରଲ।191

4.72 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁରାମୀ ରହବାକୁ ଧନୀ ବ୍ୟକି୍ତର ବାରଣ
ଯୀଶୁ ଯାଉଥିବା ରବରଳ ଜରଣ ରଲାକ ରଦୌଡ ିରଦୌଡ ିତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସଲିା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗରେ 
ଆଣୁ୍ମାଡ ିବସ ିପଡଲିା। ରସ ପଗ୍ଭେଲିା, “ରହ ଉର୍ମ ଗୁେୁ, ଅନନ୍ ଜୀବନେ ଅଧିକାେୀ ରହବା 
ପାଇଁ ମୁଁ କ’ଣ କେବି?ି”

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ତୁରମ୍ ରମାରତ ଉର୍ମ ରବାଲି କାହିଁକ ିକହୁଛ? ରକବଳ ପେରମ�େଙ୍କ 
ଛଡା ଆଉ ରକହରିହରଲ ଉର୍ମ ନୁହନ୍।ି କନୁି୍ ମୁଁ ତୁମ୍ ପ୍ରଶ୍ନେ ଉର୍େ ରଦଉଛ।ି ତୁରମ୍ ଆଜ୍ା ଗୁଡକି 
ଜାଣିଛ: ହତ୍ୟା କେ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଗ୍ଭେ କେ ନାହିଁ, ରଗ୍ଭେ ିକେ ନାହିଁ, ମିର୍ୟାସାକ୍୍ୟ ଦଅି ନାହିଁ, ଠକ 
ନାହିଁ, ଆପଣା ବାପା-ମାଙୁ୍କ ଆଦେ କେ।” 

ରସହ ିରଲାକ ଯୀଶଙୁୁ୍କ କହଲିା, “ଗୁେୁ, ମୁଁ ରମା’ ପିଲାଦନୁି ଏହସିବୁ କରା ମାନ ିଚଳୁଛ।ି” 
ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ଭହିଁରଲ ଓ ରନେହ କରଲ। ରସ ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁମ୍େ ଏରବ ବ ି

ରଗାଟଏି କରାେ ଅଭାବ ଅଛ।ି ତୁରମ୍ ଯାଅ, ଯାହାକଛି ିତୁମ୍ ପାଖରେ ଅଛ ିରସତକ ବକି ି
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ରଦଇ ଗେବିଙୁ୍କ ରସ ଧନ ବାଣ୍ ିଦଅି। �ଗ୍ଯରେ ତୁମ୍କୁ ଧନ ମିଳବି। ତା’ପରେ ଆସ ଓ ରମାେ 
ଅନୁସେଣ କେ।” 

ଯୀଶୁଙ୍କ କରା ଶୁଣି ରଲାକଟେି ମନ ଦୁଃଖ ରହାଇଗଲା। ରସ ମନ ଦୁଃଖରେ ରଫେଗିଲା। କାେଣ 
ରସ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲା ଓ ତା’େ ଧନ ନଜି ପାଖରେ େଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲା। 

ଯୀଶୁ ଗ୍ଭେଆିରଡ ଗ୍ଭହିଁ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଧନୀ ରଲାକମାନଙ୍କ ପକ୍ରେ ପେରମ�େଙ୍କ 
ୋଜ୍ୟରେ ପ୍ରରବଶ କେବିା ବଡ କଠନି ବଷିୟ।” 

ଯୀଶୁଙ୍କ କରା ଶୁଣି ଶଷି୍ୟମାରନ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ, କନୁି୍ ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ ପୁଣି କହରିଲ, 
“ରହ ରମାେ ପିଲାମାରନ, ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟରେ ପ୍ରରବଶ କେବିା ପ୍ରକୃତରେ ରକରଡ କଠନି। 
ଜରଣ ଧନୀ ରଲାକେ ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟରେ ପ୍ରରବଶ କେବିା ଅରପକ୍ା, ରଗାଟଏି ଓଟ, ରଗାଟଏି 
ଛୁଞ୍ଚ ିକଣାରେ ଗଳ ିଯାଇ ପାେବିା ସହଜ।” 

ରସମାରନ ଆହୁେ ିଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ। ରସମାରନ ପେସ୍ପେ କୁହାକୁହ ିରହରଲ, “ରତରବ କଏି 
ଉଦ୍ାେ ପାଇ ପାେବି?” 

ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ଭହିଁ କହରିଲ, “ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଅସମ୍ବ। କନୁି୍ ପେରମ�େଙ୍କ ପାଇଁ 
ନୁରହଁ। ପେରମ�େ ସବୁକଛି ିକେ ିପାେରିବା” 

ପିତେ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଆପଣଙୁ୍କ ଅନୁସେଣ କେବିା ପାଇ ଁଆରମ୍ମାରନ ସବୁକଛି ିତ୍ୟାଗ କେଛୁି।” 
ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ରଯ ରମା’ ପାଇଁ ଓ ସସୁମାଗ୍ଭେ ପାଇଁ ଘେ�ାେ, ଭାଇ 

ଭଉଣୀ, ବାପା-ମା, ପିଲାଛୁଆ ଓ ଜମିବାଡ ିଛାଡ ିରଦଇ ପାେଛି,ି ରସ ନଶି୍ଚୟ ଆପଣାେ ରସହ ି
ଛାଡଥିିବା ବସୁ୍ତଠାେୁ ଶରହ ଗୁଣ ଅଧିକ ଇହକାଳରେ ପାଇ ପାେବି। ରସ ଅଧିକ ଘେ�ାେ, ଭାଇ 
ଭଉଣୀ, ମା, ପିଲା ପିଲି, ଓ ଜମି ବାଡ ିପାଇବ ଏବଂ ନଯି୍ଯ୍ୟାତନା ସହତି ରସ ଏହସିବୁ ଜନିଷି ପାଇବ 
କନୁି୍ ପେକାଳରେ ରସ ଅନନ୍ ଜୀବନ ଲାଭ କେବି। ବର୍୍ଯମାନ ରଯଉଁ ରଲାକମାରନ ପ୍ରରମ ସ୍ଥାନରେ 
ଅଛନ୍,ି ରସମାରନ ଭବଷି୍ୟତରେ ରଶଷ ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ଭଲିଯିରବ, ଏବଂ ବର୍୍ଯମାନ ରଯଉଁମାରନ ରଶଷ 
ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍,ି ରସମାରନ ଭବଷି୍ୟତରେ ପ୍ରରମ ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ଭଲିଯିରବ।”192

4.73 ଦ୍ାକ୍ାରକ୍ତ୍ରର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ାନ୍
“�ଗ୍ଯୋଜ୍ୟ ଜରଣ ଜମଦିାେଙ୍କ ଭଳ।ି ଜମଦିାେଙ୍କେ ରକରତକ ଦ୍ାକ୍ା ବଗିଗ୍ଭ ଥିଲା। ଦରିନ ବଡ ିସକାଳୁ 
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ରସ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ାକ୍ାବଗିଗ୍ଭରେ କାମ କେବିା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରକରତକ ରେମିକ ଆଣିବାକୁ ବାହାେଗିରଲ। 
ରସ ରେମିକମାନଙୁ୍କ ରସଦନି କାମ କେବିା ବାବଦରେ ରଗାଟଏି ରଗାଟଏି ରେୌପ୍ୟ ମଦୁ୍ା ରଦବା ପାଇଁ 
ୋଜ ିରହରଲ। ତା’ପରେ ରସ ରେମିକମାନଙୁ୍କ ବଗିଗ୍ଭକୁ କାମ କେବିାକୁ ପଠାଇରଦରଲ।

“ପ୍ରାୟ ନଅଟା ରବରଳ ରସ ବଜାେ ଆଡକୁ ଗରଲ ଓ ରସଠାରେ ରକରତକ ରେମିକଙୁ୍କ ଠଆି 
ରହାଇଥିବାେ ରଦଖିରଲ। ରସମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଛି ିକାମ ନ ଥିଲା। ରତଣୁ ରସ ରସମାନଙୁ୍କ 
କହରିଲ, ‘ତୁରମ୍ମାରନ ଯଦ ିଯାଇ ରମା’ ଦ୍ାକ୍ାବଗିଗ୍ଭରେ କାମ କେବି, ରତରବ ତୁମ୍େ ଯାହା 
ଉଚତି ପ୍ରାପ୍ୟ ରହବ, ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ତାହା ରଦବ।ି’ ରତଣୁ ରସମାରନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ାକ୍ାବଗିଗ୍ଭକୁ କାମ 
କେବିାକୁ ଗରଲ।

“ପୁଣି ପ୍ରାୟ ବାେଟା ରବରଳ ଓ ଆଉରରେ ପ୍ରାୟ ତନିଟିା ରବରଳ ରସ ଘେୁ ଯାଇ ପୂବ୍ଯଭଳ ିଆଉ 
ରକରତକ ରେମିକଙୁ୍କ ଆଣିରଲ। ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଟା ରବରଳ ରସ ଘେୁ ଯାଇ ବଜାେରେ ରଦଖିରଲ ରଯ 
ରକରତକ ରଲାକ ଠଆି ରହାଇଛନ୍।ି ରସ ରସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, ‘ତୁରମ୍ମାରନ ଦନିସାୋ କଛି ିକାମ 
ନ କେ ିଏଠାରେ ଏମିତ ିକାହିଁକ ିଠଆି ରହାଇଛ?’ 

“ରସମାରନ କହରିଲ, ‘ଆମ୍କୁ ରକହ ିମଜୁେୀ ରଦଇ କାମ କେବିାକୁ ଡାକ ିନାହାନ୍।ି’ 
“ଜମିଦାେ ଜଣକ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, ‘ତୁରମ୍ମାରନ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ରମାେ ଦ୍ାକ୍ାବଗିଗ୍ଭରେ କାମ 

କେ।’ 
“ସନ୍୍ୟା ରହବାେୁ ଦ୍ାକ୍ାବଗିଗ୍ଭେ ଜମଦିାେ ତାହାଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତାଙୁ୍କ ଡାକ ିକହରିଲ, ‘ରେମକିମାନଙୁ୍କ ଡାକ। 

ମୁଁ ରଯଉଁମାନଙୁ୍କ ରଶଷରେ କାମରେ ଲଗାଇଲି ରସହ ିରେମିକମାନଙ୍କଠାେୁ ପ୍ରରରମ ମଜୁେୀ ରଦବା 
ଆେମ୍ କେ। ସବ୍ଯ ରଶଷରେ ପ୍ରରରମ କାମକୁ ଆସଥିିବା ରେମିକମାନଙୁ୍କ ମଜୁେୀ ଦଅି।’ 

“ରଯଉଁମାରନ ପାଞ୍ଚଟା ରବରଳ ଆସଥିିରଲ, ରସମାରନ ମଜୁେୀ ରନବାକୁ ଆସରିଲ। ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ରେମକି ରଗାଟଏି କେ ିରେୌପ୍ୟମଦୁ୍ା ପାଇରଲ। ରଯରତରବରଳ ଆଗ ଆସଥିିବା ରେମକିମାରନ ଆସରିଲ, 
ରସମାରନ ଭାବଥିିରଲ ରଯ ରସମାନଙୁ୍କ କଛି ିଅଧିକ ମଳିବି। କନୁି୍ ରସମାରନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଗାଟଏି 
କେ ିରେୌପ୍ୟମଦୁ୍ା ପାଇରଲ। ରସମାରନ ରଗାଟଏି ରଗାଟଏି ରେୌପ୍ୟମଦୁ୍ା ରନଇସାେ ିଜମିଦାେଙ୍କ 
ଆଗରେ ଯାଇ ଏ ବଷିୟରେ ଅଭିରଯାଗ କରଲ। ରସମାରନ କହରିଲ, ‘ରଶଷରେ ଆସିଥିବା 
ରେମିକମାରନ ମାତ୍ ରଗାଟଏି ଘଣ୍ା କାମ କେଛିନ୍।ି ଆରମ୍ ଖୋରେ ଦନିସାୋ କଠନି ପେରିେମ 
କେଛୁି। କନୁି୍ ଆପଣ ରସମାନଙୁ୍କ ରଯତକି ିମଜୁେୀ ରଦରଲ, ଆମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରସତକି ିମଜୁେୀ ରଦରଲ!’ 
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“ଜମିଦାେ ରସହ ିରେମିକମାନଙ୍କ ଭିତେୁ ଜଣକୁ କହରିଲ, ‘ବନୁ୍, ମୁଁ ତୁମ୍ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କେ ିନାହିଁ। 
ତୁରମ୍ ରଗାଟଏି ରଗାଟଏି ରେୌପ୍ୟମଦୁ୍ା ରନଇ କାମ କେବି ରବାଲି ରମା’ ସାଗେରେ ୋଜ ିରହାଇ ନ 
ଥିଲ କ?ି ଯାହା ତୁମ୍େ ପ୍ରାପ୍ୟ ତାହା ରନଇ ଘେକୁ ଯାଅ। ମୁ ଁତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ରଯତକି ିରଦଇଛ,ି ରଶଷରେ 
ଆସଥିିବା ରେମିକକୁ ରସତକି ିରଲଖାଏଁ ରଦବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ।ି ରମା’ ଧନକୁ ରମାେ ରଯଭଳ ିଇଚ୍ା ରହବ, 
ରସଭଳ ିଖର୍୍ଯ କେବିାେ ଅଧିକାେ କ’ଣ ରମାେ ନାହିଁ? ବା ମୁଁ ଏହ ିରଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାେ ରବାଲି 
କ’ଣ ତୁରମ୍ ଈଷ୍ଯା କେୁଛ କ?ି’ 

“ଏହଭିଳ ିଭାବରେ ବର୍୍ଯମାନ ରଯଉଁ ରଲାକ ସବ୍ଯରଶଷରେ ଅଛନ୍,ି ଭବଷି୍ୟତରେ ରସମାରନ 
ପ୍ରରମ ସ୍ଥାନ ପାଇରବ। ଏବଂ ରଯଉଁ ରଲାକମାରନ ବର୍୍ଯମାନ ପ୍ରରମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍,ି ରସମାରନ 
ଭବଷି୍ୟତରେ ରଶଷ ସ୍ଥାନ ପାଇରବ।”193

4.74 ଆପଣା ମୃତୁ୍ୟ ଓ ପୁନରୁ ତ୍ଥାନ ବଷିୟରର ପୁନରାବୃରି୍
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ବାେଜଣ ଶଷି୍ୟଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଶଣୁ, ଆରମ୍ମାରନ ଯିେୁଶାଲମକୁ 
ଯାଉଛୁ। ପେରମ�େ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାମାନଙୁ୍କ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ଙ୍କ ବଷିୟରେ ଯାହାସବୁ ରଲଖିବାକୁ 
କହଥିିରଲ, ରସ ସବୁ ଘଟବି। ତାହାଙ୍କ ରଲାକମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ବଧିମ୍ଯୀମାନଙ୍କ ହାତରେ 
ରଦଇରଦରବ। ତାହାଙୁ୍କ ଉପହାସ କୋଯିବ। ରଲାରକ ତାହାଙୁ୍କ ଅପମାନ ରଦରବ ଓ ତାହାଙୁ୍କ 
ଉପେକୁ ରଛପ ପକାଇରବ। ରସମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ଭବୁକରେ ପିଟରିବ ଓ ରଶଷରେ ମାେରିଦରବ। 
କନୁି୍ ମତୁୃ୍ୟେ ତୃତୀୟ ଦବିସରେ ରସ ପୁଣି ଜୀବତି ରହାଇ ଉଠରିବ।” ରପ୍ରେତିମାରନ ଏ କରା 
ବୁଝବିାକୁ ରଚଷ୍ଟା କରଲ। ମାତ୍ ରସମାରନ ବୁଝ ିପାେରିଲ ନାହିଁ। ଏ କରାେ ଅର୍ଯ ରସମାନଙ୍କ 
ପାଖରେ ଗୁପ୍ତ େହଲିା।194

4.75 ଜରଣ ମାତାଙ୍କ ବରିଶଷ ଅନୁରରାଧ
ତା’ପରେ ରଜବଦୀଙ୍କ ସ୍ତୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସରିଲ। ଏବଂ ତାହାଙ୍କେ ପୁଅମାରନ ତାହାଙ୍କ ସହତି 
ଥିରଲ। ରସମାନଙ୍କେ ମା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରଲ। ରସ ରସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶଙୁୁ୍କ କଛି ିଅନୁରୋଧ 
କରଲ।

ଯୀଶୁ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁରମ୍ କ’ଣ ଗ୍ଭହୁଁଛ?” 
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ରସ କହରିଲ, “ଆପଣ ପ୍ରତଜି୍ା କେ ିକୁହନୁ୍ ରଯ, ଆପଣଙ୍କ ୋଜ୍ୟରେ ରମାେ ଏହ ିଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ 

ଭିତେୁ ଜରଣ ତୁମ୍େ ଡାହାଣ ପରଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ବାମପରଟ ବସବି।” 
ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ତୁରମ୍ କ’ଣ ମାଗୁଛ, ରସ କରା ତୁରମ୍ ଜାଣି ପାେୁ ନାହଁ। ରଯଉଁଭଳ ି

ଯାତନା ମୁଁ ରଭାଗ କେବିାକୁ ଯାଉଛ,ି ତାହା କ’ଣ ତୁରମ୍ ରଭାଗ କେ ିପାେବି?” 
ରସମାରନ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ହଁ, ଆରମ୍ ପାେବୁି।” 
ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ମୁଁ ରଯଉଁଭଳ ିଯାତନା ରଭାଗ କେବି,ି ତୁରମ୍ମାରନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ 

ରସହଭିଳ ିଯାତନା ରଭାଗ କେବି। କନୁି୍ ରମାେ ଡାହାଣ ପରଟ କଏି ବସବି ବା ବାମ ପରଟ କଏି 
ବସବି, ତାହା ବାଛବିାେ ଅଧିକାେ ରମାେ ନାହିଁ। କାେଣ, କଏି ରକଉଁଠାରେ ବସରିବ, ତାହା ରମାେ 
ପେମପିତା ଆଗେୁ ସ୍ଥିେ କେ ିସାେଛିନ୍।ି ରସ ରସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଯଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଛିନ୍,ି 
ରସମାରନ ରସହ ିସ୍ଥାନରେ ବସରିବ।” 

ଅନ୍ୟ ଦଶ ଜଣ ଶଷି୍ୟ ଏ କରା ଶଣିୁ ରସହ ିଦୁଇଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ୋଗିଗରଲ। ଯୀଶ ୁସବୁ ଶଷି୍ୟଙୁ୍କ 
ଏକାଠ ିଡାକ ିକହରିଲ, “ତୁରମ୍ ଜାଣ ରଯ, ଅଣଯିହୂଦୀ ଶାସକମାରନ ରସମାନଙ୍କ କ୍ମତା ଅନ୍ୟ 
ରଲାକଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟବହାେ କେବିାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍।ି ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣ ରଯ, ରସମାନଙ୍କେ 
ମହ�ପୂର୍୍ଯ ରନତାମାରନ ରସମାନଙ୍କେ କରୃ୍୍ଯ� ରସମାନଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟବହାେ କେବିାକୁ ଭଲ 
ପାଆନ୍।ି କନୁି୍ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ରକ୍ତ୍ରେ ରସହଭିଳ ିରହବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ ଭିତେୁ ଯଦ ିରକହ ିବଡ ରହବାକୁ 
ଇଚ୍ା କେୁଛ,ି ରତରବ ରସ ଜରଣ ରସବକ ଭଳ ିତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ରସବା କେବି। ଯଦ ିତୁମ୍ ଭିତେୁ ରକହ ି
ପ୍ରରମ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ା କେୁଛ,ି ରତରବ ତାକୁ ଜରଣ କ୍ରୀତଦାସ ଭଳ ିତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ରସବା 
କେବିାକୁ ରହବ। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ଙ୍କ ରକ୍ତ୍ରେ ତାହା ଏକା ଭଳ।ି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାେୁ ରସବା 
ପାଇରବ ରବାଲି ଆସନିାହାନ୍।ି ରସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କେ ରସବା କେବିା ପାଇଁ ଆସଅିଛନ୍।ି ମନୁଷ୍ୟପତୁ୍ 
ଅରନକ ରଲାକଙ୍କ ମକିୁ୍େ ମଲୂ୍ୟଭାରବ ନଜି ଜୀବନଦାନ କେବିା ପାଇଁ ଆସଛିନ୍।ି”195

4.76 ବାଟତ୍ତୀମାୟ ଅନ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚକ୍ୁଦାନ
ତା’ପରେ ରସମାରନ ଯିେୀରହାକୁ ଆସରିଲ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟ ଓ ଅରନକ ରଲାକଙ୍କ ସହତି 
ରସହ ିସହେ ଛାଡଯିିବା ସମୟରେ ଟୀମାୟେ ପୁଅ ବାଟ୍ଯୀମୟ ନାମକ ଜରଣ ଅନ୍ ଭିକାେୀ ୋସ୍ତା 
କଡରେ ବସଥିିଲା। ରସ ସଦାବାରଳ ରଲାକଙୁ୍କ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। ରସ ଶୁଣିଲା ରଯ, ନାଜେତିୀୟ 
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ଯୀଶୁ ରସହ ିବାଟ ରଦଇ ଯାଉଛନ୍।ି ରସ ଚତି୍ାେ କେ ିକହଲିା, “ରହ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ ଯୀଶୁ: ରମା’ 
ଉପରେ କୃପାକେ।”

ଅରନକ ରଲାକ ତାକୁ ତୁନ ିରହବା ପାଇଁ ଧମକ ରଦରଲ। କନୁି୍ ରସହ ିଅନ୍ ଭିକାେୀଟ ିଅଧିକେୁ 
ଅଧିକ ଚତି୍ାେ କେ ିକହଲିା, “ରହ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ ଯୀଶୁ, ରମା’ ଉପରେ କୃପାକେ।” 

ଯୀଶୁ ଅଟକ ିଗରଲ ଓ କହରିଲ, “ତାହାକୁ କୁହ ରମା’ ପାଖକୁ ଆସ।ୁ” 
ରଲାକମାରନ ଅନ୍ ରଲାକଟକୁି ଡାକ ିକହରିଲ, “ସାହସ ଧେ, ଉଠ। ଯୀଶୁ ତୁମ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍।ି” 

ଅନ୍ ରଲାକଟ ିତତ୍କ୍ଣାତ୍ ତା’େ ଗ୍ଭଦେଟ ିଫିଗିେରଦଲା ଓ ରଡଇଁ ପଡଲିା। ରସ ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ 
ଆସଲିା। 

ଯୀଶୁ ଅନ୍ ରଲାକଟକୁି ପଗ୍ଭେରିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ ପାଇଁ କ’ଣ କେବି ିରବାଲି ତୁରମ୍ ଗ୍ଭହୁଁଛ?” 
ଅନ୍ଟ ିଉର୍େ ରଦରଲା, “ଗୁେୁ, ମୁଁ ରଦଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ।ି” 
ଯୀଶ ୁକହରିଲ, “ଯାଅ, ତୁରମ୍ ଭଲ ରହାଇଗଲ, କାେଣ ତୁରମ୍ ବ�ିାସ କଲ।” ତା’ପରେ ରଲାକଟ ି

ସବୁକଛି ିରଦଖି ପାେଲିା ଓ ରସ ପରରେ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସେଣ କଲା।196

4.77 କରଗ୍ାହୀ ଜଖିୟ
ଯୀଶୁ ଯିେୀରହା ନଗେ ରଦଇ ଯାଉଥିରଲ। ଯିେୀରହାରେ ଜଖିୟ ରବାଲି ଜରଣ ରଲାକ ଥିରଲ। 
ରସ ଜରଣ ପ୍ରଧାନ କେଆଦାୟକାେୀ ଥିରଲ ଓ ରସ ବହୁତ ଧନୀ ଥିରଲ। ରସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରଦଖିବାକୁ 
ଗ୍ଭହୁଁଥିରଲ। ଆହୁେ ିମଧ୍ୟ ଅରନକ ରଲାକ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ରଦଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିରଲ। ଜଖିୟ ଏରତ ବାଗେୋ 
ଥିରଲ ରଯ, ରଲାକଙ୍କ ଭିତରେ ରାଇ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରଦଖି ପାେବିା ସମ୍ବ ନ ଥିଲା। ରତଣୁ ରଯଉଁବାରଟ 
ଯୀଶୁ ଆସରିବ ରବାଲି ରସ ଜାଣିଥିରଲ, ରସଭଳ ିରଗାଟଏି ସ୍ଥାନକୁ ରସ ରଦୌଡଗିରଲ। ଯୀଶୁଙୁ୍କ 
ରଦଖି ପାେବିା ପାଇଁ ରସ ରଗାଟଏି ଡମି୍ିେଗିଛରେ ଚଢଗିରଲ। 

ଯୀଶୁ ରସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆସରିଲ। ରସ ଉପେକୁ ଗ୍ଭହିଁରଲ, ରସ ଜଖିୟଙୁ୍କ ଗଛ ଉପରେ ରଦଖିରଲ। 
ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଜଖିୟ! ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଆସ, ମୁଁ ଆଜ ିନଶି୍ଚୟ ତୁମ୍ ଘରେ େହବି।ି” 

ତା’ପରେ ଜଖିୟ ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଓଲୋଇ ଆସରିଲ। ଅତ୍ୟନ୍ ଖସୁୀରେ ରସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ନଜି ଘରେ 
�ାଗତ କରଲ। ସମରସ୍ତ ଏ କରା ରଦଖିରଲ। ରସମାରନ ଅଭିରଯାଗ କେବିାକୁ ଆେମ୍ କରଲ, “ରଦଖ, 
ରକଉଁ ଭଳ ିରଲାକ ସହତି ଯୀଶୁ େହୁଛନ୍।ି ଜଖିୟ ରଗାଟଏି ପାପୀ।” 
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ଜଖିୟ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହରିଲ, “ମୁଁ ଭଲ କାମ କେବିାକୁ ଇଚ୍ା କେୁଛ।ି ମୁଁ ରମା’ ଧନେ ଅଧା ଗେବିଙୁ୍କ 

ବାଣ୍ ିରଦବ।ି ମୁଁ ଯଦ ିକାହାେକୁି ଠକରିାଏ, ରତରବ ରସହ ିରଲାକକୁ ଗ୍ଭେ ିଗୁଣ ଧନ ରଫୋଇ ରଦବ।ି” 
ଯୀଶ ୁକହରିଲ, “ଏ ରଲାକଟ ିପ୍ରକୃତରେ ଜରଣ ଭଲ ମଣିଷ। ରସ ଅବ୍ହାମଙ୍କେ ଉପଯୁକ୍ ସନ୍ାନ। 

ରତଣୁ ଆଜ ିରସ ନଜି ପାପେୁ ଉଦ୍ାେ ପାଇଗରଲ। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ ହଜ ିଯାଇଥିବା ରଲାକମାନଙୁ୍କ 
ରଖାଜବିାକୁ ଓ ରସମାନଙୁ୍କ େକ୍ା କେବିାକୁ ଆସଛିନ୍।ି”197

4.78 ଦଶଜଣ ଦାସଙ୍କ ଦୃଷ୍ାନ୍
ଯୀଶୁ ଯିେୁଶାଲମେ ପାଖାପାଖି ଆସଗିରଲ। ରକରତକ ରଲାକ ଭାବରିଲ ରଯ ପେରମ�େଙ୍କ 
ୋଜ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆସଯିିବ। ରଲାକମାରନ ଏହ ିକରା ଭାବୁଥିବା ଯୀଶୁ ଜାଣି ପାେରିଲ। ରତଣୁ 
ରସ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ଟ ିକହରିଲ: “ଜରଣ ଅତ ିମାନ୍ୟଗନ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ ୋଜା ରହବା 
ପାଇଁ ରକୌଣସ ିଏକ ଦୂେ ୋଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହଉଥିରଲ। ତା’ପରେ ରସ ରଫେ ିଆସ ି
ନଜି ରଲାକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କେିବାକୁ ରଯାଜନା କରଲ। ରସ ନଜିେ ଦଶ ଜଣ 
ଗ୍ଭକେଙୁ୍କ ଡାକରିଲ। ରସ ପ୍ରରତ୍ୟକ ଗ୍ଭକେଙୁ୍କ ରଗାଟଏି ରଗାଟଏି ଟଙ୍କା ରଳ ିରଦରଲ। ରସ 
କହରିଲ, ‘ମୁଁ ରଫେବିା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଏହ ିଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟବସାୟ କେ।’ ରସହ ିବ୍ୟକି୍ଙୁ୍କ ରସ ୋଜ୍ୟେ 
ନାଗେକିମାରନ ଘଣୃା କେୁଥିରଲ। ରତଣୁ ରସମାରନ ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଦରଳ ରଲାକଙୁ୍କ ରସଠାକୁ 
ପଠାଇରଲ। ରସଠାକୁ ଯାଇ ଏହ ିଦଳେ ରଲାକମାରନ କହରିଲ, ‘ଆରମ୍ ଗ୍ଭହୁଁନା ରଯ, ରସହ ି
ବ୍ୟକି୍ ଆମ୍ମାନଙ୍କେ ୋଜା ହୁଅନୁ୍।’

“ତରାପି ରସ ୋଜା ରହାଇଗରଲ। ତା’ପରେ ରସ ଘେକୁ ରଫେ ିଆସରିଲ। ତା’ପରେ ରସ କହରିଲ, 
‘ରଯଉଁ ଗ୍ଭକେମାନଙୁ୍କ ମୁଁ ରମାେ ଟଙ୍କା ରଦଇଥିଲି ରସମାନଙୁ୍କ ଡାକ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ ିରଯ, ରସହ ି
ଟଙ୍କାରେ ରସମାରନ ଆଉ ରକରତ ଅଧିକ ଲାଭ କେଛିନ୍।ି’ ପ୍ରରରମ ଗ୍ଭକେ ଜଣକ ଆସ ିକହଲିା, 
‘ଆଜ୍ା, ଆପଣ ରମାରତ ରଦଇଥିବା ଟଙ୍କା ରଳଟିକୁି ବ୍ୟବହାେ କେ ିମୁଁ ଦଶ ରଳ ିଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅଜ୍ଯନ 
କେଛି।ି’ ୋଜା ଗ୍ଭକେମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, ‘ବହୁତ ଭଲ କରା। ତୁରମ୍ ଜରଣ ଭଲ ଗ୍ଭକେ। ତୁମ୍କୁ ରଛାଟ 
ରଛାଟ ବଷିୟରେ ବ�ିାସ କୋଯାଇ ପାେବି ରବାଲି ମୁଁ ଜାଣୁଛ।ି ରତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ରମାେ ଦଶଟ ି
ନଗେ ଶାସନ କେବିାକୁ ରଦବ।ି’ 

�ତିୀୟ ଗ୍ଭକେଟ ିଆସଲିା ଓ କହଲିା, ‘ଆଜ୍ା, ଆପଣ ରଦଇଥିବା ଟଙ୍କା ରଳକୁି ବ୍ୟବହାେ କେ ି
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ପାଞ୍ଚ ରଳ ିଟଙ୍କା ଅଜ୍ଯନ କେଛି।ି’ ୋଜା ରସହ ିଗ୍ଭକେଟକୁି କହରିଲ, ‘ତୁରମ୍ ପାରଞ୍ଚାଟ ିନଗେ ଉପରେ 
ଶାସନ କେବି।’ 

ତା’ପରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ଭକେଟ ିଭିତେକୁ ଆସଲିା। ରସ ୋଜାଙୁ୍କ କହଲିା, ‘ଆଜ୍ା, ଏହ ିଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ରଳ।ି 
ମୁଁ ଖରଣ୍ କନାରେ ଏହାକୁ ଗୁଡାଇ େଖିଥିଲି। ଆପଣ ଜରଣ କରଠାେ ବ୍ୟକି୍ ରହାଇଥିବାେୁ ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ 
ଭୟ କେୁଥିଲି। ଏପେକି ିଆପଣ ନରିଜ ଅଜ୍ଯନ କେ ିନ ଥିବା ଟଙ୍କା ରନଇରା’ନ୍ ିଓ ନରିଜ ଉତ୍ପନ୍ନ କେ ିନ 
ଥିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କେରିା’ନ୍।ି’ 

ତା’ପରେ ୋଜା ରସହ ିଗ୍ଭକେକୁ କହରିଲ, ‘ତୁରମ୍ ଜରଣ ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ଭକେ। ତୁରମ୍ ରମା’ ପ୍ରତ ିବ୍ୟବହାେ 
କେଥିିବା ଭାଷାରେ ମୁଁ ତୁମ୍େ ିବଗି୍ଭେ କେବି।ି ତୁରମ୍ କହଛି ରଯ, ମୁଁ ଜରଣ କରଠାେ ବ୍ୟକି୍। ପୁଣି 
କହଛି ରଯ ମୁଁ ଅଜ୍ଯନ ନ କେ ିଟଙ୍କା ନଏି ଓ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କେ ିମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ।’ ଯଦ ି
ଏ କରା ସତ୍ୟ, ରତରବ ତୁରମ୍ ରମା’ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା େଖି ପାେରିା’ନ୍ ତା’ରହରଲ ମୁଁ ରଫେ ି
ଆସଲିା ରବଳକୁ ରମା’ ଟଙ୍କାରେ କଛି ିସୁଧ ଅର୍୍ଯନ କୋଯାଇ ପାେରିା’ନ୍ା ରସଠାରେ େହ ିଏସବୁ 
ରଦଖଥୁିବା ରଲାକମାନଙୁ୍କ ୋଜା କହରିଲ, ‘ଏ ଗ୍ଭକେ ପାଖେୁ ଟଙ୍କା ରଳଟି ିରନଇ ଯାଇ ଦଶ ରଳ ି
ଟଙ୍କା ଅଜ୍ଯନ କେଥିିବା ଗ୍ଭକେକୁ ରଦଇଦଅି।’ 

ରଲାକମାରନ ୋଜାଙୁ୍କ କହରିଲ, ‘କନୁି୍ ଆଜ୍ା, ରସ ଗ୍ଭକେଟ ିପାଖରେ ତ ଆଗେୁ ଦଶ ରଳ ିଟଙ୍କା 
ଅଛ।ି’ 

ୋଜା କହରିଲ, ‘ଯଦ ିଜରଣ ବ୍ୟକି୍ ତା’ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛ ିତାହାେ ବ୍ୟବହାେ କରେ ରତରବ 
ରସ ଆହୁେ ିଅଧିକ ପାଇବ। କନୁି୍ ରଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ ତା’ ପାଖରେ ରଯତକି ିଅଛ,ି ତାହା ବ୍ୟବହାେ କରେନ ି
ତା’ଠାେୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଛରଡଇ ନଆିଯିବ। ବର୍୍ଯମାନ ରମାେ ଶତରୁମାରନ କାହାନ୍?ି ମୁଁ ରସମାନଙ୍କେ 
ୋଜା ନ ହୁଏ ରବାଲି ରଯଉମଁାରନ ଗ୍ଭହୁଥଁିରଲ। ରସମାରନ କାହାନ୍?ି ରମା’ ଶତରୁମାନଙୁ୍କ ଏଠାକୁ ଆଣ। 
ରସମାନଙୁ୍କ ରମା’ ଆଖି ଆଗରେ ମାେଦିଅି।’” 

ଯୀଶୁ ଏସବୁ କହ ିସାେବିା ପରେ ଯିେୁଶାଲମ ଆଡକୁ ଯାତ୍ା ଆେମ୍ କରଲ।198

4.79 ଲାଜାରଙୁ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କ କୁମନ୍ତଣା
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କେ ପବତି୍ ନସି୍ତାେପବ୍ଯେ ସମୟ ପାରଖଇ ଆସଲିା। ଅରନକ ରଲାକ ନସି୍ତାେପବ୍ଯ ପବୂ୍ଯେୁ 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳେୁ କଛି ିଦନି ଆଗେୁ ଯିେୁଶାଲମରେ ଆସ ିପହଞ୍ଚରିଲ, ରସମାରନ ପବ୍ଯ ପାଇଁ ନଜିକୁ ପବତି୍ 
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କେବିା ଉରଦେଶ୍ୟରେ ବରିଶଷ କମ୍ଯ କେବିାକୁ ଗରଲ। ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରଖାଜରିଲ। ରସମାରନ 
ମନ୍େି ପେସିେରେ ପେସ୍ପେକୁ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ରସ କ’ଣ ନସି୍ତାେପବ୍ଯକୁ ଆସୁଛନ୍?ି ତୁରମ୍ କ’ଣ 
ଭାବୁଛ?” କନୁି୍ ମହାଯାଜକ ଓ ଫାେୂଶୀମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ନ୍ରେ ରଗାଟଏି ବରିଶଷ ଆରଦଶ 
ରଦଇଥିରଲ। ରସମାରନ ରଘାଷଣା କେଥିିରଲ ରଯ, ଯୀଶୁ ରକଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ ିଏହା ଜାଣିଥିବା 
ବ୍ୟକି୍ ସରଗେ ସରଗେ ରସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବ। ରତରବ ମଖୁ୍ୟ ଯାଜକ ଓ ଫାେୂଶୀମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବନ୍ୀ 
କେ ିପାେରିବ।

ଯୀଶୁ ନସି୍ତାେପବ୍ଯ ଉତ୍ସବେ ଛଅ ଦନି ପୂବ୍ଯେୁ ରବରନୀୟାକୁ ଗରଲ। ଲାଜାେ ରବରନୀୟାରେ 
େହୁଥିରଲ। (ଯାହାଙୁ୍କ ଯୀଶୁ ମତୁୃ୍ୟେୁ ଉରଠଇ ଥିରଲ)। 

ଯୀଶୁ ରବରନୀୟାରେ ଥିବା କରା ଅରନକ ଯିହୂଦୀମାରନ ଶୁଣିରଲ। ରତଣୁ ରସମାରନ ତାହାଙୁ୍କ 
ରଦଖିବା ପାଇଁ ରସଠାକୁ ଗରଲ। ରସମାରନ ଲାଜାେଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ରଦଖିବାକୁ ଗରଲ। ଲାଜାେଙୁ୍କ ଯୀଶୁ 
ମତୁୃ୍ୟେୁ ଉରଠଇ ଥିରଲ, ରତଣୁ ମଖୁ୍ୟ ଯାଜକମାରନ ଲାଜାେଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେବିା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରଯାଜନା 
କରଲ। ଅରନକ ଯିହୂଦୀ ଲାଜାେଙ୍କ ରହତୁ ରସମାନଙ୍କେ ରନତାମାନଙୁ୍କ ଛାଡ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ବ�ିାସ 
କେୁଥିରଲ। ରସଥି ପାଇଁ ଯିହୂଦୀ ରନତାମାରନ ଲାଜାେଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ମାେବିା ପାଇଁ ରଚଷ୍ଟା କରଲ।199 
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5.1 ଯିରୁଶାଲମରର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରରବଶ
ତହିଁ ଆେଦନି ରଲାକମାରନ ଯିେୁଶାଲମରେ ଶୁଣିରଲ ରଯ, ଯୀଶୁ ରସଠାକୁ ଆସୁଛନ୍।ି ଏହ ି
ରଲାକମାରନ ଅରନକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନସି୍ତାେପବ୍ଯ ପାଇଁ ଆସଥିିରଲ। ରସମାରନ ଖଜୁେୀ ବାହୂଗୋ ଧେ ି
ଯୀଶଙୁୁ୍କ ରଦଖା କେବିା ପାଇଁ ଗରଲ।200

ଜୀତପବ୍ଯତ ପାଖ ରବ ଥ୍ଫାଗୀ ଓ ରବରନୀୟା ନଗେ ପାଖକୁ ଯୀଶୁ ଆସଗିରଲ। ଯୀଶୁ ନଜିେ 
ଦୁଇଜଣ ଶଷି୍ୟଙୁ୍କ ଏହା କହ ିପଠାଇରଲ, “ଆଗରେ ରଯଉଁ ଗାଁ ରଦଖାଯାଉଛ,ି ରସଠାକୁ ଯାଅ। 
ତୁରମ୍ମାରନ ଗାଁରେ ପଶବିା ମାରତ୍ ରସଠାରେ ରଗାଟଏି ଗଧଛୁଆ ବନ୍ା ରହାଇଥିବାେ ରଦଖିବ। 
ରସହ ିଗଧ ଉପରେ ରକହ ିରକରବ ରହରଲ ଚଢ ିନ ଥିରବ। ତାକୁ ରଖାଲି ରଦଇ ରମା’ ପାଖକୁ ଆଣିବ। 
ଯଦ ିରକୌଣସ ିରଲାକ ତୁମ୍କୁ ପଗ୍ଭରେ ରଯ ତୁରମ୍ମାରନ ଗଧଟକୁି କାହିଁକ ିରନଇ ଯାଉଛ, ରତରବ 
ତୁରମ୍ମାରନ କହବି ରଯ, ‘ପ୍ରଭୁଙ୍କେ ଏଇଟ ିଦେକାେ ଅଛ।ି” 

ଦୁଇଜଣ ଶଷି୍ୟ ରସହ ିଗାକୁଁ ଗରଲ, ଯୀଶ ୁରସମାନଙୁ୍କ ରଯଭଳ ିକହଥିିରଲ, ଠକି୍ ରସହ ିଅନୁସାରେ 
ରସମାରନ ଗଧଟକୁି ପାଇଗରଲ। ଶିଷ୍ୟମାରନ ଗଧଟକୁି ଫିଟାଉଥିବା ସମୟରେ ଗଧଟେି 
ମାଲିକମାରନ ବାହାେ ିଆସରିଲ। ରସମାରନ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ଗଧଟକୁି 
କାହିଁକ ିଫିଟାଉଛ?” 

ଶଷି୍ୟମାରନ କହରିଲ, “ଏହାଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କେ ଦେକାେ ଅଛ।ି” ତା’ପରେ ଶଷି୍ୟମାରନ ଗଧଟକୁି 
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିରଲ। ରସମାରନ ଗଧ ପିଠି ଉପରେ ରସମାନଙ୍କେ ଲୁଗା ପରକଇରଲ। 
ତା’ପରେ ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଗଧ ଉପରେ ବସାଇରଲ। ଯୀଶୁ ଗଧ ଉପରେ ବସ ିଯିେୁଶାଲମ 
ଆଡକୁ ଯାତ୍ା କରଲ ।201 ଅରନକ ରଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ରସମାନଙ୍କ ଲୁଗା ୋସ୍ତାରେ ବରିଛଇ 
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ରଦରଲ। ଅନ୍ୟମାରନ ଡାଳ କାଟ ିଆଣି ୋସ୍ତାରେ ବରିଛଇ ରଦରଲ। ରକରତକ ରଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ 
ଆରଗ ଆରଗ ଯାଉଥିରଲ ଓ ଅନ୍ୟ ରକରତକ ତାହାଙ୍କ ପରଛ ପରଛ ଯାଉଥିରଲ। ସମରସ୍ତ ପାଟ ି
କେ ିକହୁଥିରଲ,

“‘ରହାଶାନ୍ନା!’ 
‘ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ରଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ ଆସଛୁନ୍,ି ରସ ଧନ୍ୟ।’ 

 
ଆମ୍େ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କେ ଆଗାମୀ ୋଜ୍ୟ ଧନ୍ୟ, 

�ଗ୍ଯରେ େହୁଥିବା ପେମ ପିତା ରହଉଛନ୍ ିଧନ୍ୟ।”202

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା ଯାହା କହଥିିରଲ, ତାହା ସଫଳ ରହବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟଲିା। ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା 
କହଥିିରଲ:

“ସରିୟାନ ନଗେୀକୁ କୁହ: 
‘ରଦଖ, ତୁମ୍େ ୋଜା ତୁମ୍ ପାଖକୁ ଆସଛୁନ୍।ି 

ରସ ନମ୍ ଓ ରସ ରଗାଟଏି ଗଧ ଉପରେ ଚଢ ିଆସଛୁନ୍।ି 
ହଁ, ରଗାଟଏି ଗଧଛୁଆ ଉପରେ ଚଢଛିନ୍,ି 
ରସହ ିଛୁଆଟ ିଏକ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଗଧେୁ ଜନ୍ମ ରହାଇଛ।ି’”203

ଯୀଶୁଙ୍କେ ଶଷି୍ୟମାରନ ରସରତରବରଳ ଏହ ିଘଟଣାେ ଅର୍ଯ ବୁଝପିାେ ିନ ଥିରଲ। କନୁି୍ ଯୀଶୁ 
ରଯରତରବରଳ ମହମିା�ିତ ରହରଲ ରସରତରବରଳ ରସମାରନ ବୁଝ ିପାେରିଲ ରଯ, ଏହା 
ତାହାଙ୍କ ବଷିୟରେ ରଲଖାଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ଶଷି୍ୟମାରନ ମରନ ପକାଇରଲ ରଯ ରସମାରନ 
ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହା ସବୁ କେଛିନ୍।ି204

ଜନଗହଳରିେ ରକରତ ଜଣ େହଥିିବା ଫାେୂଶୀ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଗୁେୁ, ତୁମ୍େ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏ 
ସବୁ କରା ନ କହବିାକୁ କୁହ।” 
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କନୁି୍ ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହୁଛ,ି ଏସବୁ କରା ନଶି୍ଚୟ କୁହାଯିବ। ଯଦ ିରମାେ 
ଶଷି୍ୟମାରନ ଏସବୁ କରା ନ କୁହନ୍।ି ତାହାରହରଲ ଏ ପରେ ସବୁ ପାଟ ିକେ ିତାହା ସବୁ କହରିବ।” 

ଯୀଶୁ ଯିେୁଶାଲମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଗିରଲ। ଯୀଶୁ ଯିେୁଶାଲମ ନଗେକୁ ରଦଖି ତା’ ପାଇଁ କାନ୍ ି
ପକାଇରଲ। ଯୀଶୁ ଯିେୁଶାଲମକୁ କହରିଲ, “ତୁମ୍କୁ କପିେ ିଶାନ୍ ିମିଳ ିପାେବି, ତାହା ତୁରମ୍ମାରନ 
ଆଜ ିଅନ୍ତଃ ଜାଣି ପାେନ୍! କନୁି୍ ତାହା ତୁରମ୍ମାରନ ଜାଣି ପାେବି ନାହିଁ। କାେଣ ତାହା ତୁମ୍ ପାଖେୁ 
ଗୁପ୍ତ େଖା ଯାଇଛ।ି ତୁମ୍ ସକାରଶ ଏପେ ିସମୟ ଆସଛୁ।ି ରଯରତରବରଳ କ ିତୁମ୍େ ଶତରୁମାରନ ତୁମ୍ 
ଗ୍ଭେପିରଟ ରଗାଟଏି ପାରଚେୀ ତଆିେ ିକେରିଦରବ। ତୁମ୍ ଶତରୁମାରନ ତୁମ୍କୁ ରଫେଯିାଇ ଅବରୋଧ 
କେରିବ। ରସମାରନ ତୁମ୍କୁ ଓ ତୁମ୍ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ନଷ୍ଟ କେରିଦରବ। ତୁମ୍ ରକାଠାଗୁଡକିେ ରଗାଟଏି 
ରହରଲ ପରେ ଅନ୍ୟ ପରେଟ ିଉପରେ ରସମାରନ େରଖଇ ରଦରବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଘଟବି। କାେଣ 
ତୁମ୍କୁ ଉଦ୍ାେ କେବିା ପାଇଁ ପେରମ�େ ରଯରତରବରଳ ଆସଥିିରଲ, ରସ ସମୟଟକୁି ତୁରମ୍ ଚହି୍ ି
ପାେଲି ନାହିଁ।”205

ଯୀଶୁ ଯିେୁଶାଲମ ଆସ ିମନ୍େି ଭିତରେ ପ୍ରରବଶ କରଲ। ଯୀଶୁ ମନ୍େିରେ ପ୍ରରତ୍ୟକ ବଷିୟ ପ୍ରତ ି
ଦୃଷି୍ଟ ପକାଇରଲ। ରସରତରବଳକୁ ବହୁତ ରଡେ ିରହାଇଯାଇଥିଲା। ରତଣୁ ଯୀଶୁ ବାେଜଣ ରପ୍ରେତିଙ୍କ 
ସହତି ରବରନୀଆକୁ ଗ୍ଭଲିଗରଲ।206

5.2 ଶୁଷ୍କ ଡମି୍ବିରି ରଛ
ତହିଁ ଆେଦନି ରଯରତରବରଳ ରସମାରନ ରବରନୀଆେୁ ବାହାେୁଥିରଲ, ତାହାଙୁ୍କ ବହୁତ ରଭାକ 
ଲାଗିଲା। ଯୀଶୁ ପତ୍ରେ ପେପିୂର୍୍ଯ ରଗାଟଏି ଡମି୍ିେଗିଛ ରଦଖିରଲ। ଗଛରେ କଛି ିଡମି୍ିେ ିଫଳ ଥିବ 
ଭାବ ିରସ ଗଛ ମଳୂକୁ ଗରଲ। କନୁି୍ ରସଠାରେ ପହଞ୍ଚ ିରସ ଗଛରେ ରଗାଟଏି ରହରଲ ଡମି୍ିେ ିଫଳ 
ପାଇରଲ ନାହିଁ। ଗଛରେ ପତ୍ ଛଡା ଆଉ କଛି ିନ ଥିଲା। ଏହା ଡମି୍ିେ ିଫଳ ଫଳବିା ଋତୁ ନ ଥିଲା। 
ରତଣୁ ଯୀଶୁ ଗଛଟକୁି କହରିଲ, “ରଲାରକ ତୁମ୍େ ଫଳ ଆଉ ଏଣିକ ିରକରବ ରହରଲ ଖାଇରବ ନାହିଁ।” 
ଶଷି୍ୟମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କେ ଏହ ିକରା ଶୁଣିରଲ।207

5.3 ଯୀଶୁଙ୍କ �ାରା ମନ୍ରିରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ବହଷୃି୍କତ
ତା’ପରେ ରସ ଯିେୁଶାଲମକୁ ଗରଲ। ଯୀଶୁ ମନ୍େିରେ ପ୍ରରବଶ କଲାମାରତ୍ ରସଠାରେ କଣିାବକିା 
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କେୁଥିବା ରଲାକମାନଙୁ୍କ ବାହାେକୁ ତଡ ିରଦବାକୁ ଲାଗିରଲ। ରସ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାେ ମଦୁ୍ା ବନିମିୟ 
କେୁଥିବା ରଲାକଙ୍କ ରମଜ ଓଲରଟଇ ରଦରଲ। ରଯଉଁମାରନ କରପାତ ବକୁିଥିରଲ ରସମାନଙ୍କେ 
ରମଜସବୁ ମଧ୍ୟ ରସ ଓଲରଟଇ ରଦରଲ। ରସ ମଧ୍ୟ କାହାେକୁି ମନ୍େି ପେସିେେୁ କଛି ିରହରଲ ରନଇ 
ଯିବାକୁ ଅନୁମତ ିରଦରଲ ନାହିଁ। ତା’ପରେ ରସ ରସମାନଙୁ୍କ ଉପରଦଶ ରଦଇ କହରିଲ, ‘ଶାସ୍ତରେ ଏ 
କରା ରଲଖା ଅଛ ିରଯ, ‘ରମା’ ଘେକୁ ସବୁ ଜାତେି ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଯନା ଘେ କୁହାଯିବ। କନୁି୍ 
ତୁରମ୍ମାରନ ତ ତାକୁ ରଗ୍ଭେ ମାନଙ୍କେ ଆରେୟ ସ୍ଥଳରେ ପେଣିତ କେ ିରଦଉଛ।’”208

ମନ୍େିରେ ରକରତକ ଅନ୍ ଓ ରକରତକ ରଛାଟା ରଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିରଲ। ଯୀଶୁ 
ରସମାନଙୁ୍କ ସସୁ୍ଥ କେରିଦରଲ। ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଏ ବସି୍ୟ ଜନକ କାମ 
ରଦଖିରଲ। ମନ୍େି ପେସିେରେ ପିଲାମାରନ ପାଟ ିକେ ିଯୀଶୁଙ୍କ ମହମିା ଗାନ କେୁଥିବାେ ରସମାରନ 
ଶୁଣିରଲ। ପିଲାମାରନ କହୁଥିରଲ, “ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ଙ୍କ ମହମିା ଗାନ କେ।” ଏସବୁ ଘଟଣାରେ ଯାଜକ 
ଓ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀମାରନ ୋଗିଗରଲ। 

ରସମାରନ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ଏ ପିଲାମାରନ କ’ଣ କହୁଛନ୍,ି ତୁରମ୍ କ’ଣ ତାହା ଶୁଣି ପାେୁଛ?” 
ଯୀଶ ୁଉର୍େ ରଦରଲ, “ହ ଁଶଣିୁ ପାେୁଛ।ି ଧମ୍ଯଶାସ୍ତ କରହ, ‘ତୁରମ୍ ବାଳକ ଓ ଶଶିଙୁୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ 

କେବିା ପାଇଁ ଶରିଖଇଛ।’ ଏ କରା କ’ଣ ତୁରମ୍ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତରେ ପଢ ିନାହଁ?”209

ଯୀଶୁ ପ୍ରତଦିନି ମନ୍େିରେ ଉପରଦଶ ରଦଉଥିରଲ। ପ୍ରଧାନଯାଜକ, ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀ ଓ ଯିହୂଦୀ 
ରନତାମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜୀବନରେ ମାେ ିରଦବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିରଲ। କନୁି୍ ସବୁ ରଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରଦଶ 
ମନଧ୍ୟାନ ରଦଇ ଶୁଣୁଥିରଲ। ରସମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ କରାପ୍ରତ ିପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କେୁଥିରଲ। ରତଣୁ 
ପ୍ରଧାନଯାଜକ, ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀ ଓ ଯିହୂଦୀ ରନତାମାରନ କ’ଣ କେରିବ ରବାଲି କଛି ିସ୍ଥେି କେ ିପାେୁ ନ 
ଥିରଲ।210

ସନ୍୍ୟା ରହାଇଗଲା। ସନ୍୍ୟା ରହବାେୁ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାରନ ନଗେେୁ ବାହାେ ି
ଗ୍ଭଲିଗରଲ।211

5.4 ଶୁଷ୍କ ଡମି୍ବିରି ରଛ, ବ�ିାସ ଓ ପ୍ରାଥତ୍ତନା
ତା’ ପେଦନି ସକାରଳ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ରସହ ିଡମି୍ିେଗିଛ ଥିବା ବାଟ ରଦଇ 
ଆସରିଲ। ରସମାରନ ଡମି୍ିେଗିଛକୁ ମଳୂେୁ ଶଖୁି ମେ ିଯାଇଥିବାେ ରଦଖିରଲ। ରସରତରବରଳ ପିତେ 
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ଡମି୍ିେଗିଛକୁ ମରନ ପରକଇରଲ ଓ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରହ ଗୁେୁ, ରଦଖ; ଗତ କାଲି ତୁରମ୍ ରଯଉଁ 
ଡମି୍ିେଗିଛକୁ ଅଭିଶାପ ରଦଇଥିଲ, ରସ ଗଛ ଆଜ ିଶଖୁି ମେ ିଯାଇଛ।ି”

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ପେରମ�େଙ୍କଠାରେ ବ�ିାସ େଖ। ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ:ି ଯଦ ି
ରକହ ିରଲାକ ଏହ ିପବ୍ଯତକୁ କହବି, ‘ତୁ ଉପୁଡ ିସମଦୁ୍ରେ ଯାଇ ପଡଯିା,’ ଏବଂ ଯଦ ିରଲାକଟେି 
ମନରେ ରକୌଣସ ିପ୍ରକାେ ସରନ୍ହ ନ ରାଇ ବ�ିାସ କେବି ରଯ, ରସ ଯାହା କହଛି ିତାହା ଘଟବି, 
ରତରବ ପେରମ�େ ତା’ ପାଇଁ ତାହା କେ ିରଦରବ। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହୁଛ ିରଯ, ତୁରମ୍ମାରନ 
ପ୍ରାର୍ଯନା କଲାରବରଳ ଯାହା ମାଗୁଛ, ବ�ିାସ କେ ରଯ, ତାହା ତୁମ୍କୁ ମିଳଯିାଇଛ ିରତରବ ପ୍ରକୃତରେ 
ତାହା ତୁରମ୍ ପାଇବ। ତୁରମ୍ମାରନ ରଯରତରବରଳ ପ୍ରାର୍ଯନା କେବିାକୁ ଠଆି ରହାଇଥିବ, ରସରତରବରଳ 
ଯଦ ିତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ମରନ ପଡଯିାଏ ରଯ, ତୁରମ୍ମାରନ କାହାେ ିଉପରେ ରକୌଣସ ିକାେଣେୁ ୋଗିଛ, 
ରତରବ ରସହ ିରଲାକକୁ କ୍ମା କେ ିଦଅି। ତା’ରହରଲ �ଗ୍ଯରେ େହୁଥିବା ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ପେମପିତା 
ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ପାପସବୁକୁ କ୍ମା କେରିଦରବ।”212

5.5 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଧମତ୍ତରୁରୁମାନଙ୍କ ଅଗ୍ାହ୍ୟ
ଯୀଶୁ ଓ ତାହଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ପୁଣି ଯିେୁଶାଲମକୁ ଗରଲ। ଯୀଶୁ ମନ୍େି ଭିତରେ ବୁଲୁଥିରଲ। 
ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଯିହୂଦୀ ରନତାମାରନ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସରିଲ। ରସମାରନ 
ଯୀଶଙୁୁ୍କ କହରିଲ, “ଆମ୍ଙୁ୍କ କୁହ, ରକଉଁ ଅଧିକାେରେ ତୁରମ୍ ଏସବୁ କାମ କେୁଛ? ଏ ସବୁ କେବିାକୁ 
ତୁମ୍କୁ କଏି ଅଧିକାେ ରଦଲା?”

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ରଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭେବି।ି ରମା’ ପ୍ରଶ୍ନେ ଉର୍େ ରଦରଲ ମୁଁ 
ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହବି ିରଯ, ରକଉ ଁଅଧିକାେରେ ମୁ ଁଏସବୁ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେୁଛ।ି ରମାରତ କୁହ, ରଯରତରବରଳ 
ରଯାହନ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ବାପି୍ତସ୍ ରଦଉଥିରଲ, ତାହା ପେରମ�େଙ୍କଠାେୁ ଆସଥିିଲା ନା ମନୁଷ୍ୟଠାେୁ? 
ରମାେ ପ୍ରଶ୍ନେ ଉର୍େ ଦଅି।” 

ଯିହୂଦୀ ରନତାମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆରଲାଚନା କରଲ। ରସମାରନ କୁହାକୁହ ିରହରଲ, 
“ଆରମ୍ମାରନ ଯଦ ିକହବିା ରଯ, ‘ରଯାହନଙ୍କ ବାପି୍ତସ୍ ପେରମ�େଙ୍କଠାେୁ ଆସଥିିଲା’, ରତରବ ଯୀଶୁ 
କହରିବ, ‘ରତରବ ତୁରମ୍ମାରନ ରଯାହନଙୁ୍କ କାହିଁକ ିବ�ିାସ କଲ ନାହିଁ?’ କନୁି୍ ଯଦ ିଆରମ୍ମାରନ 
କହବିା, ରଯାହନଙ୍କ ବାପି୍ତସ୍ ମନୁଷ୍ୟଠାେୁ ଆସିଥିଲା, ରତରବ ରଲାକମାରନ ଆମ୍ ଉପରେ 
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ୋଗିଯିରବ।” (ରସମାରନ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଖବୁ୍ ଡେୁଥିରଲ। କାେଣ ସବୁ ରଲାକ ବ�ିାସ କେୁଥିରଲ 
ରଯ, ରଯାହନ ପ୍ରକୃତରେ ଜରଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା।) 

ଏଣୁ ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ଆରମ୍ମାରନ ଜାଣି ନାହଁୁ।” 
ରତଣୁ ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତା’ରହରଲ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହବି ିନାହିଁ ରଯ, ରକଉଁ 

ଅଧିକାେରେ ମୁଁ ଏ ସବୁ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେୁଛ।ି”213

5.6 ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ାନ୍
“କୁହତ ରଦଖି, ତୁରମ୍ ଏବଷିୟରେ କ’ଣ ଭାବୁଛ? ଜରଣ ରଲାକେ ଦୁଇଟ ିପୁଅ ଥିରଲ। ରସ ପ୍ରରମ 
ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଇ କହରିଲ, ‘ପୁଅ ଆଜ ିଯା ଓ ଅଗୁେେ ବଗିଗ୍ଭରେ କାମ କେ।’

ପୁଅ କହଲିା, ‘ମୁଁ ଯିବ ିନାହିଁ।’ କନୁି୍ ପରେ ରସ ନଜିେ ମନ ବଦଳାଇ ଗଲା। 
ତା’ପରେ ତା’ ବାପା ଅନ୍ୟ ପୁଅ ପାଖକୁ ଗରଲ ଓ ତାକୁ ରସହ ିକରା କହରିଲ। ରସ କହଲିା, ‘ହଁ, 

ଆଜ୍ା ମୁଁ ଯିବ।ି’ କନୁି୍ ଗଲା ନାହିଁ। 
“ରତରବ କୁହ, ‘ରକଉଁ ପୁଅ ତା’େ ବାପାଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ରହଲା?” 
ଯିହୂଦୀ ଧମ୍ଯ ରନତାମାରନ କହରିଲ, “ପ୍ରରମ ପୁଅଟ ିମାନଲିା।” 
ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି ତୁରମ୍ମାରନ ଭାବ ରଯ, 

କେଆଦାୟକାେୀ ଓ ରବଶ୍ୟାମାରନ ଖୋପ ମଣିଷ। କନୁି୍ ରସମାରନ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ପୂବ୍ଯେୁ ଆଗ 
ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟରେ ପ୍ରରବଶ କେରିବ। ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ଠକି୍ ବାଟ ରଦଖାଇବାକୁ 
ରଯାହନ ଆସ ିଥିରଲ। ତୁରମ୍ମାରନ ରଯାହନଙୁ୍କ ବ�ିାସ କଲ ନାହିଁ। କନୁି୍ କେଆଦାୟକାେୀ ଓ 
ରବଶ୍ୟାମାରନ ରଯାହନଙୁ୍କ ବ�ିାସ କରଲ। କେଆଦାୟକାେୀ ଓ ରବଶ୍ୟାମାରନ ରଯାହନଙୁ୍କ ବ�ିାସ 
କେଛିନ୍ ିରବାଲି ତୁରମ୍ ରଦଖିଲ। ତରାପି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବ�ିାସ କେବିା ଲାଗି ତୁରମ୍ମାରନ ହୃଦୟ 
ପେବିର୍୍ଯନ କଲ ନାହିଁ।214

5.7 ଦୁଷ୍ କୃଷକର ଦୃଷ୍ାନ୍
“ଆଉ ରଗାଟଏି କାହାଣୀ ଶୁଣ। ଜରଣ ଜମି ମାଲିକ ଥିରଲ। ତାହାଙ୍କ ଜମିରେ ରସ ଦ୍ାକ୍ା ଲଗାଇରଲ। 
ରସ ତା’ ଗ୍ଭେପିରଟ ବାଡ ଲଗାଇରଲ। ରସ ଦ୍ାକ୍ାେସ ବାହାେ କେବିା ପାଇ ଁରସଥିରେ ଦ୍ାକ୍ାକୁଣ୍ଟଏି 
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ରଖାଲିରଲ। ରସ ରସଠାରେ ପ୍ରହେୀଗହୃଟଏି ନମି୍ଯାଣ କରଲ ଓ ରକରତକ କୃଷକଙୁ୍କ ଜମିଟ ିଭାଗ 
ରଦଇରଦରଲ। ତା’ପରେ ରସ ବରିଦଶ ଯାତ୍ାରେ ବାହାେ ିଗରଲ। କଛି ିଦନି ପରେ ଦ୍ାକ୍ା ରତାଳବିା 
ରବଳ ଆସଲିା। ଜମିମାଲିକ ତାଙ୍କ ଦ୍ାକ୍ା ଭାଗତକ ଆଣିବା ପାଇଁ ରକରତକ ଗ୍ଭକେଙୁ୍କ କୃଷକମାନଙ୍କ 
ପାଖକୁ ପଠାଇରଲ।

କନୁି୍ କୃଷକମାରନ ଗ୍ଭକେମାନଙୁ୍କ ଧେ,ି ତାହାଙ୍କ ଭିତେୁ ଜଣକୁ ପିଟରିଲ, ରସମାରନ ଜଣକ ପରେ 
ଜରଣ ଗ୍ଭକେକୁ ପରେରେ ମାେ ିମାେ ିମାେପିକାଇରଲ। ରତଣୁ ଜମ ିମାଲିକ ଆଉ ରକରତକ ଗ୍ଭକେଙୁ୍କ 
କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇରଲ। ଏରେ ପ୍ରରମରେଠାେୁ ଅଧିକ ଗ୍ଭକେ ଗରଲ। କନୁି୍ କୃଷକମାରନ 
ପ୍ରରମ ଗ୍ଭକେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା କେଥିିରଲ, ଏରେ ମଧ୍ୟ ରସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହା କରଲ। ରତଣୁ 
ମାଲିକ ନଜିେ ପୁଅକୁ ପଠାଇବାକୁ ଠକି୍ କରଲ। ରସ ଭାବରିଲ, ‘କୃଷକମାରନ ରମା’ ପୁଅକୁ ସମ୍ାନ 
ରଦରବ।’ 

“କୃଷକମାରନ ପୁଅକୁ ରଦଖି ନଜି ନଜି ଭିତରେ କୁହା କୁହ ିରହରଲ, ‘ଏ ରହଉଛ ିଜମିମାଲିକଙ୍କ 
ପଅୁ। ରସ ଏ ଜମେି ଉର୍ୋଧିକାେୀ। ଆରମ୍ ଯଦ ିତାକୁ ମାେରିଦବା, ଏହ ିସମ୍ପର୍ ିଆମ୍େ ରହାଇଯିବ।’ 
କୃଷକମାରନ ପୁଅକୁ ଧେ ିରନଇ ଦ୍ାକ୍ା ବଗିଗ୍ଭ ବାହାେକୁ ଫିଗିେ ମାେରିଦରଲ। 

“ଅତଏବ, ରଯରତରବରଳ ନରିଜ ଜମିମାଲିକ ଆସରିବ, ରସରତରବରଳ ଏହ ିକୃଷକମାନଙୁ୍କ କ’ଣ 
କେରିବ?” 

ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ରନତାମାରନ କହରିଲ, “ରସ ନଶି୍ଚୟ ରସହ ିନଦିେ୍ଯୟ ରଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା 
କେରିବ ଓ ତା’ପରେ ରସ ଦ୍ାକ୍ାବଗିଗ୍ଭଟକୁି ଅନ୍ୟ କୃଷକମାନଙୁ୍କ ଭାଗରେ ରଦଇରଦରବ, ରଯଉଁମାରନ 
ଅମଳ ସମୟରେ ତା’େ ଭାଗ ତାହାଙୁ୍କ ରଦରବ।” 

ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ଏ କରା କ’ଣ ରକରବ ରହରଲ ଶାସ୍ତରେ ପଢ ିନ 
ଥିଲ?

‘ରଯଉଁ ପରେକୁ ଗହୃ ନମି୍ଯାଣକାେୀମାରନ ରବକାେ ଭାବରିଲ, 
ରସହ ିପରେ ସବୁଠାେୁ ମହ�ପୂର୍୍ଯ ମଳୂଦୁଆ ରକାଣେ ପରେ ରହାଇଗଲା। 

ପେରମ�େ ଏହା ହିଁ କରଲ, 
ଆମ୍ ପାଇଁ ଏହା ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା।’
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“ରତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହୁଛ ିରଯ ତୁମ୍ମାନଙ୍କଠାେୁ ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟ ଛଡାଇ ନଆିଯିବ। 

ପେରମ�େ ତାହାଙ୍କ ୋଜ୍ୟରେ ଯାହା ରହବା ପାଇ ଁଗ୍ଭହାନ୍,ି ରଯଉ ଁରଲାକମାରନ ତାହା କେନ୍,ି ରସମାନଙୁ୍କ 
ପେରମ�େ ତାହାଙ୍କ ୋଜ୍ୟ ରଦରବ। ରଯଉଁ ରଲାକ ଏହ ିପରେ ଉପରେ ଖସ ିପଡବି, ରସ ଖଣ୍ ଖଣ୍ 
ରହାଇଯିବ। ଏବଂ ପରେଟ ିଯଦ ିକାହା ଉପରେ ପଡବି ରତରବ ପରେଟ ିତାକୁ ଚୁନା କେରିଦବ।” 

ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଫାେୂଶୀମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ କାହାଣୀଗୁଡକି ଶୁଣିରଲ। ରସମାରନ ଜାଣି ପାେରିଲ 
ରଯ, ଯୀଶୁ ଏ କରା ରସମାନଙ୍କ ବଷିୟରେ କହୁଛନ୍।ି ରତଣୁ ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବନ୍ୀ କେବିାକୁ 
ରଚଷ୍ଟା କରଲ। ରସମାରନ କନୁି୍ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଡେୁଥିରଲ। କାେଣ ରଲାରକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜରଣ 
ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବକ୍ା ରବାଲି ବ�ିାସ କେୁଥିରଲ।215

5.8 ବବିାହ ରଭାଜର ଦୃଷ୍ାନ୍
ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ କଛି ିକରା କହବିା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ଗୁଡକିେ ପ୍ରରୟାଗ କରଲ। ଯୀଶୁ କହରିଲ, 

“�ଗ୍ଯୋଜ୍ୟ ରହଉଛ ିନଜି ପୁଅେ ବବିାହ ରଭାଜ ିପ୍ରସୁ୍ତତ କେଥିିବା ଜରଣ ୋଜାଭଳ।ି ୋଜା ରକରତକ 
ରଲାକଙୁ୍କ ବବିାହ ରଭାଜକୁି ନମିନ୍ତଣ କରଲ। ସବୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହାଇ ସାେିବା ପରେ ୋଜା ରସହ ି
ଅତଥିିମାନଙୁ୍କ ଡାକବିାକୁ ଗ୍ଭକେମାନଙୁ୍କ ପଠାଇରଲ। କନୁି୍ ରସମାରନ ୋଜାଙ୍କ ରଭାଜକୁି ଆସବିାକୁ 
ମନା କେରିଦରଲ।”

ତା’ପରେ ୋଜା ଆଉ କଛି ିଗ୍ଭକେଙୁ୍କ ପଠାଇରଲ। ୋଜା ଗ୍ଭକେମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, ‘ରଯଉଁମାନଙୁ୍କ 
ବବିାହରଭାଜକୁି ଆସବିାକୁ ନମିନ୍ତଣ କୋଯାଇଛ,ି ତୁରମ୍ମାରନ ରସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ରଭାଜ ିପ୍ରସୁ୍ତତ ି
ସେଲିାଣି। ରମାେ ଉର୍ମ ବଳଦ ଓ ରମାଟା ପଶମୁାନଙୁ୍କ ମୋଯାଇଛ।ି ସବୁକଛି ିପ୍ରସୁ୍ତତ ଅଛ।ି ଅତଏବ 
ବବିାହରଭାଜକୁି ଆସନୁ୍।’ 

ଗ୍ଭକେମାରନ ଯାଇ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଆସବିାକୁ କହରିଲ, କନୁି୍ ରଲାକମାରନ ଗ୍ଭକେମାନଙ୍କ କରାକୁ 
ଧ୍ୟାନ ରଦରଲନ।ି ରସମାରନ ବଭିିନ୍ନ କାମରେ ଗ୍ଭଲିଗରଲ। ଜରଣ ତା’ ଜମିରେ କାମ କେବିାକୁ 
ଗ୍ଭଲିଗଲା, ଆଉ ଜରଣ ତା ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ଗ୍ଭଲିଗଲା। ଆଉ ରକରତକ ରଲାକ ଗ୍ଭକେମାନଙୁ୍କ ଧେ ି
ରନଇ ପିଟାପିଟ ିକରଲ ଓ ରସମାନଙୁ୍କ ମାେରିଦରଲ। ୋଜା ଖବୁ୍ ୋଗିଗରଲ। ତାହାଙ୍କ ଗ୍ଭକେମାନଙୁ୍କ 
ରଯଉଁମାରନ ମାେରିଦରଲ, ରସମାନଙୁ୍କ ମାେରିଦବା ପାଇଁ ୋଜା ରସୈନ୍ୟ ପଠାଇରଲ। ରସୈନ୍ୟମାରନ 
ରସହ ିହତ୍ୟାକାେୀମାନଙୁ୍କ ମାେରିଦରଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ନଗେକୁ ରପାଡରିଦରଲ। 
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ତା’ପରେ ୋଜା ଗ୍ଭକେମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, ‘ବବିାହ ରଭାଜ ିପ୍ରସୁ୍ତତ ରହାଇ ସାେଛି,ି ରଯଉଁମାନଙୁ୍କ 
ନମିନ୍ତଣ କୋଯାଇଥିଲା, ରସମାରନ ଅରଯାଗ୍ୟ ଥିରଲ। ରତଣୁ ତୁରମ୍ମାରନ ନଗେ ୋସ୍ତାକୁ ଯାଅ। 
ଯାହାକୁ ରଦଖିବ ତାକୁ ବବିାହ ରଭାଜକୁି ଡାକଆିଣ।’ ଗ୍ଭକେମାରନ ନଗେ ୋସ୍ତାଗୁଡକୁି ଗରଲ। 
ଭଲ ରଲାକ ରହଉ ବା ମନ୍ ରଲାକ ରହଉ, ରସମାରନ ଯାହାକୁ ପାଇରଲ ତାକୁ ବବିାହ ରଭାଜକୁି 
ଡାକଆିଣିରଲ। ବବିାହ ଭବନ ଅତଥିିମାନଙ୍କ �ାୋ ପେୁଗିଲା। 

ୋଜା ଅତଥିିମାନଙୁ୍କ ରଦଖିବାକୁ ଭିତେକୁ ଆସରିଲ। ରସ ରସଠାରେ ରଗାଟଏି ରଲାକକୁ ବବିାହ 
ରପାଷାକ ନ ପିନ୍ ିଆସଥିିବାେ ରଦଖିରଲ। ୋଜା ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, ‘ବନୁ୍, ତୁରମ୍ ବବିାହ ରପାଷାକ 
ନ ପିନ୍ ିଓ ଭିତେକୁ ରକମିତ ିଆସଲି?’ କନୁି୍ ରଲାକଟ ିକଛି ିକହଲିା ନାହିଁ। ରତଣୁ ୋଜା ରକରତକ 
ଗ୍ଭକେଙୁ୍କ କହରିଲ, ‘ଏ ରଲାକେ ହାତ ରଗାଡ ବାନ୍ ିପକାଅ। ଏହାକୁ ବାହାରେ ଅନ୍ାେରେ ଫିଗିେଦଅି, 
ରଯଉଁଠାରେ ରଲାରକ କାନୁ୍ଥିରବ ଓ ଯନ୍ତଣାରେ ଦାନ୍ କଡମଡ କେୁଥିରବ।’ 

“ହଁ ଅରନକ ରଲାକଙୁ୍କ ନମିନ୍ତଣ କୋଯାଇଛ,ି କନୁି୍ ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଅଳ୍ପ ରଲାକ ମରନାନୀତ 
ଅଟନ୍।ି” 216

5.9 କାଇସରକୁ କର ରଦବା ବରିଧୟ
ଯୀଶୁ ରଯଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉପରଦଶ ରଦଉଥିରଲ, ଫାେୂଶୀମାରନ ରସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ ିଗ୍ଭଲିଗରଲ। 
ରସମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ କରା �ାୋ ତାହାଙୁ୍କ କପିେ ିଫାନ୍ରେ ପକାଇରବ, ରସ ବଷିୟରେ ରଯାଜନା 
କରଲ। ରସମାରନ ରକରତକ ରହରୋଦୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ନଜିେ ରକରତକ ଶଷି୍ୟଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ 
ପଠାଇରଲ। ରସମାରନ ଯାଇ କହରିଲ, “ରହ ଗୁେୁ, ଆରମ୍ ଜାଣୁ ରଯ ତୁରମ୍ ଜରଣ ନଷି୍ଠାବାନ ରଲାକ। 
ପେରମ�େଙ୍କ ମାଗ୍ଯ ବଷିୟରେ ଅନ୍ୟମାରନ କ’ଣ ଭାବୁଛନ୍,ି ରସ ବଷିୟରେ ତୁରମ୍ ଆରଦୌ ଭୟ 
କେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ ପାଇଁ ସମରସ୍ତ ସମାନ। ଏ ବଷିୟରେ ତୁମ୍ ମତାମତ କ’ଣ ଆମ୍କୁ କୁହ। କାଇସେଙୁ୍କ 
କେ ରଦବା ଉଚତି ରହବ, ନା ନାହିଁ?”

କନୁି୍ ଯୀଶୁ ରସମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା ବୁଝ ିପାେିରଲ। ରସ କହରିଲ, “ରହ କପଟୀଗଣ! ରମାରତ 
ଫାନ୍ରେ ପକାଇବାକୁ କାହିଁକ ିରଚଷ୍ଟା କେୁଛ? କେ ରଦବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ରହଉଥିବା ରଗାରଟ 
ମଦୁ୍ା ରମାରତ ରଦଖାଅ।” ରସମାରନ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ରଗାଟଏି ରେୌପ୍ୟମଦୁ୍ା ରଦଖାଇରଲ। ଯୀଶ ୁରସମାନଙୁ୍କ 
ପଗ୍ଭେରିଲ, “ଏ ମଦୁ୍ାେ ଉପରେ କାହାେ ଛବ ିଓ ନାମ ରଖାଦତି ରହାଇଛ?ି” 
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ରଲାକମାରନ କହରିଲ, “କାଇସେଙ୍କେ।” 
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଯାହା କାଇସେଙ୍କେ ତାହା କାଇସେଙୁ୍କ ଦଅି, ଓ ଯାହା 

ପେରମ�େଙ୍କେ, ତାହା ପେରମ�େଙୁ୍କ ଦଅି।” 
ଏ କରା ଶୁଣି ରସମାରନ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ଛାଡ ିରସଠାେୁ ଗ୍ଭଲିଗରଲ। 217

5.10 ବବିାହ ଜନତି ସାତ ଭାଇଙ୍କ ଦୃଷ୍ାନ୍
ରସହ ିଦନି ରକରତକ ସାଦୂେକୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସରିଲ। (ସାଦୂେକୀମାରନ ବ�ିାସ କେନ୍,ି ରଯ 
ରଲାରକ ମତୁୃ୍ୟେୁ ପୁନଜ୍ଯୀବତି ହୁଅନ୍ ିନାହିଁ।) ସାଦୂେକୀମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭେରିଲ। 
ରସମାରନ କହରିଲ, “ରହ ଗୁେୁ, ରମାଶା ଆମ୍କୁ କହଛିନ୍ ିଯଦ ିରକୌଣସ ିରଲାକ ସନ୍ାନ ନ ରାଇ 
ମେଯିାଏ, ରତରବ ତା’େ ଭାଇ ତା’େ ସ୍ତୀକୁ ନଶି୍ଚୟ ବବିାହ କେବି, ଅତଏବ ନଜି ମତୃ ଭାଇ ପାଇଁ 
ରସମାରନ ସନ୍ାନ ଜନ୍ମ କେରିବ। ଆମ୍ ଭିତରେ ସାତ ଭାଇ ଥିରଲ। ପ୍ରରମ ଜଣକ ବବିାହ କେଥିିଲା। 
କନୁି୍ ପରେ ମେଗିଲା। ତା’େ ରକୌଣସ ିସନ୍ାନ ନ ଥିରଲ। ରତଣୁ ତା’େ ଭାଇ ରସହ ିସ୍ତୀରଲାକଟକୁି 
ବବିାହ କଲା। �ତିୀୟ ଭାଇଟ ିମଧ୍ୟ ମେଗିଲା। ଏହା ପରେ ତୃତୀୟ ଭାଇ ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭାଇଙ୍କେ 
ରସହ ିଅବସ୍ଥା ରହଲା। ରଶଷରେ ରସ ସ୍ତୀରଲାକଟ ିମଧ୍ୟ ମେଗିଲା। କନୁି୍ ସମସ୍ତ ସାତ ଭାଇ ତାହାକୁ 
ବବିାହ କେଥିିରଲ। ରତରବ କୁହନୁ୍, ପୁନେୁ ତ୍ରାନ ପରେ ରସ କାହାେ ସ୍ତୀ ରହବ?”

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ଏ କରା ତୁରମ୍ ବୁଝପିାେୁନ। କାେଣ ଶାସ୍ତ କ’ଣ କୁରହ ଜାଣ ନାହିଁ। ଏବଂ 
ପେରମ�େଙ୍କ ଶକି୍ ବଷିୟରେ ତୁରମ୍ମାରନ କଛି ିଜାଣି ନାହଁ। ତୁମ୍େ ବୁଝ ିେଖିବା ଉଚତି ରଯ, 
ରଯରତରବରଳ ରଲାକମାରନ ମତୁୃ୍ୟେୁ ବଞ୍ଚ ିଉଠରିବ, ରସରତରବରଳ ରକୌଣସ ିବବିାହ ରହବ ନାହିଁ। 
ପୁନଜ୍ଯୀବନ ଲାଭ କେବିା ପରେ ରଲାକମାରନ ରକହ ିକାହାକୁ ବାହା ରହରବନ।ି ରସମାରନ �ଗ୍ଯରେ 
ସମରସ୍ତ �ଗ୍ଯଦୂତମାନଙ୍କ ଭଳ ିରହରବ। ମତୃେ ପୁନେୁ ତ୍ରାନ ବଷିୟରେ ପେରମ�େ ତୁମ୍କୁ କ’ଣ 
କହଛିନ୍,ି ତାହା କ’ଣ ତୁରମ୍ ପଢ ିନାହଁ? ପେରମ�େ କହଛିନ୍,ି ‘ମୁଁ ଅବ୍ହାମଙ୍କ ପେରମ�େ, 
ଇ  ସ୍ ହାକଙ୍କ ପେରମ�େ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ପେରମ�େ ଅରଟ।’ ଯଦ ିନରିଜ ପେରମ�େ କହଛିନ୍ ିରଯ 
ରସ ରସମାନଙ୍କେ ପେରମ�େ, ରତରବ ରସମାରନ ବାସ୍ତବରେ ମତୃ ନୁହନ୍।ି କାେଣ ପେରମ�େ 
ମତୃ ରଲାକମାନଙ୍କେ ପେରମ�େ ନୁହନ୍,ି କନୁି୍ ଜୀବତି ମାନଙ୍କେ ଅଟନ୍।ି” 

ରଲାକମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରଦଶ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ।218
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5.11 ସରବତ୍ତାତ୍କୃ ଷ୍ ଆଜ୍ା
ଫାେୂଶୀମାରନ ଶୁଣିରଲ ରଯ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉର୍େରେ ସାଦୂେକୀମାରନ           ଚୁପ୍         ରହାଇଗରଲ। ତା’ପରେ 
ରସମାରନ ସମରସ୍ତ ଏକାଠ ିରହରଲ। ଜରଣ ଫାେୂଶୀ ରମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଷିୟରେ ଦକ୍ ଥିଲା। ରସ 
ଯୀଶଙୁୁ୍କ ପେୀକ୍ାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କେ ିତାହାଙୁ୍କ ରଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭେଲିା। ରସ କହଲିା, 

“ରହ ଗୁେୁ, ରମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତେୁ ରକଉଁ ଆରଦଶଟ ିସବୁଠାେୁ ଅଧିକ ମହ�ପୂର୍୍ଯ?”219

ଯୀଶ ୁଉର୍େ ରଦରଲ, “ସବୁଠାେୁ ମହ�ପରୂ୍୍ଯ ଆରଦଶଟ ିଏହ ିପ୍ରକାେେ: ‘ରହ ଇସ୍ରାଏଲ, ଶଣୁ। 
ଆମ୍ ପ୍ରଭୁ ପେରମ�େ ଏକମାତ୍ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାରେ, ସମସ୍ତ ମନରେ ଓ ସମସ୍ତ 
ଶକି୍ରେ ତୁରମ୍ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ପେରମ�େଙୁ୍କ ରପ୍ରମ କେ।’ �ତିୀୟ ମହ�ପରୂ୍୍ଯ ଆରଦଶଟ ିରହଉଛ ି
ଏହ ିପ୍ରକାେେ: ‘ତୁରମ୍ ନଜିକୁ ରଯପେ ିରପ୍ରମ କେ, ନଜିେ ପରଡାଶୀକୁ ରସହପିେ ିରପ୍ରମ କେ’ ଏହ ି
ଦୁଇଟ ିଆରଦଶ ଛଡା ଆଉ ବଡ ଆରଦଶ କଛି ିନାହିଁ।220 ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବକ୍ାମାନଙ୍କେ 
ରଲଖାଗୁଡକି ଏହ ିଦୁଇଟ ିଆରଦଶ ଉପରେ ଆଧାେତି।”221

ଏହା ଶୁଣି ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀ ଜଣକ କହରିଲ, “ଗୁେୁ, ପ୍ରଭୁ ପେରମ�େ ରଯ, ଏକ ଓ ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ 
ଅନ୍ୟ ରକହ ିନାହିଁ, ଏହା ତୁରମ୍ ଠକି୍ କହଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଜରଣ ରଲାକକୁ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ, ସମସ୍ତ ମନ 
ଓ ସମସ୍ତ ଶକି୍ ରଦଇ ପେରମ�େଙୁ୍କ ରପ୍ରମ କେବିାକୁ ରହବ। ରସ ରଯପେ ିନଜିକୁ ଭଲ ପାଏ, ତାକୁ 
ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ରସହପିେ ିଭଲ ପାଇବାକୁ ରହବ। ଆରମ୍ ପେରମ�େଙୁ୍କ ରଯରତ ପଶୁ ବଳ ିଓ ଉତ୍ସଗ୍ଯ 
ଦାନ ଅପ୍ଯଣ କେୁ, ରସହ ିଗୁଡକିଠାେୁ ଏହ ିଦୁଇଟ ିଆରଦଶ ଅଧିକ ମହ�ପୂର୍୍ଯ।” 

ଯୀଶୁ ରଦଖିରଲ ରଯ, ରଲାକଟ ିବୁଝବିଗି୍ଭେ ିଜ୍ାନୀ ଭଳ ିଉର୍େ ରଦଇଛ।ି ରସ ତାହାକୁ କହରିଲ, 
“ତୁରମ୍ ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟଠାେୁ ଦୂେରେ ନାହଁ।”222

5.12 ମଶୀହ ଦାଉଦ-ସନ୍ାନ ଅବା ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରଭୁ?
ରଯରତରବରଳ ଫାେୂଶୀମାରନ ଏକାଠ ିଥିରଲ, ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ ରଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭେରିଲ। ଯୀଶୁ 
କହରିଲ, “ଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଷିୟରେ ତୁରମ୍ମାରନ କ’ଣ ମରନ କେୁଛ? ରସ କାହାେ ପୁଅ?”

ରସମାରନ କହରିଲ, “ଦାଉଦଙ୍କ ପୁଅ।” 
ଯୀଶୁ ଫାେୂଶୀମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ଦାଉଦ ତାହାଙୁ୍କ ‘ପ୍ରଭୁ’ ରବାଲି କାହିଁକ ିସରମ୍ାଧନ କରଲ? 

ଦାଉଦ ପବତି୍ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକି୍ରେ କହୁଥିରଲ। ଦାଉଦ କହରିଲ:
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‘ପ୍ରଭୁ ରମାେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ୀଷ୍ଟଙୁ୍କ କହଥିିରଲ, 
ମୁଁ ତୁମ୍େ ଶତରୁମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍େ ନୟିନ୍ତଣରେ ରଦବ ି

ଏବଂ ତୁରମ୍ ରମାେ ଡାହାଣ ପରଟ ବସବି।’

ଯଦ ିଦାଉଦ ଖ୍ୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ‘ପ୍ରଭୁ’ ରବାଲି କହୁଛନ୍।ି ରତରବ ଖ୍ୀଷ୍ଟ କପିେ ିଦାଉଦଙ୍କ ପଅୁ ରହାଇ ପାେରିବ?”
ଜରଣ ରହରଲ ଫାେୂଶୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନେ ଉର୍େ ରଦଇ ପାେରିଲ ନାହିଁ। ରସହ ିଦନିଠାେୁ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ଆଉ 

ରକୌଣସ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭେ ିଫାନ୍ରେ ପକାଇବାକୁ ରକହରିହରଲ ରଚଷ୍ଟା କେବିାକୁ ସାହସ କରଲ ନାହିଁ।223

5.13 ଧମତ୍ତ ରୁରୁମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମାରଲାଚନା
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଜନସମହୂ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀମାରନ ଓ ଫାେୂଶୀମାରନ 
ରମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କେବିାେ ଅଧିକାେ ପାଇଛନ୍।ି ରତଣୁ ରସମାରନ ଯାହାସବୁ କହୁଛନ୍,ି 
ତାହା ତୁରମ୍ ମାନବିା ଉଚତି। ତୁମ୍କୁ ରସମାରନ ଯାହାସବୁ କେବିାକୁ କହୁଛନ୍,ି ତୁରମ୍ ତାହା କେବିା 
ଉଚତି। କନୁି୍ ରସମାରନ ଯାହାସବୁ କେୁଛନ୍,ି ତୁରମ୍ ତାହା କେ ନାହିଁ। କାେଣ ରସମାରନ ଯାହାସବୁ 
କହନ୍,ି ନରିଜ ତାକୁ କାଯ୍ଯ୍ୟରେ ରକରବ କେନ୍ ିନାହିଁ। ମାନବିା ପାଇଁ କଠନି ରହରଲ ମଧ୍ୟ ରସମାରନ 
ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଡାକଡ ିନୟିମ ତଆିେ ିକେନ୍।ି ରସହ ିନୟିମଗୁଡକି ମାନବିା ପାଇଁ ରସମାରନ 
ରଲାକଙୁ୍କ ବାଧ୍ୟ କେନ୍।ି କନୁି୍ ରସମାରନ ନରିଜ ରକରବ ରହରଲ ରସହ ିନୟିମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ରଗାଟଏି 
ରହରଲ ଅନୁସେଣ କେବିାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେନ୍ ିନାହିଁ।

“ରକବଳ ଅନ୍ୟ ରଲାକଙୁ୍କ ରଦରଖଇ ରହବା ପାଇଁ ଯାହାକଛି ିଭଲ କାମ, ତାହା ରସମାରନ କେନ୍।ି 
ନଜିକୁ ଧାମ୍ଣିକ ରଦରଖଇ ରହବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ରସମାରନ ବଡବଡ କବଚ ପିନ୍ରିା’ନ୍ ିଓ ନଜିେ 
�ତନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଯନା ରପାଷାକକୁ ବହୁତ ଲମ୍ା କେରିା’ନ୍।ି ରଭାଜମିାନଙ୍କରେ ମହ�ପୂର୍୍ଯ ଆସନମାନ ଓ 
ଧମ୍ଯସଭାମାନଙ୍କରେ ମହ�ପରୂ୍୍ଯ ଆସନମାନ ପାଇବାକୁ ରସମାରନ ଭଲ ପାଆନ୍।ି ରସମାରନ ବଜାେ 
ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ରଲାକମାନଙ୍କେ ନମସ୍ାେ ପ୍ରତଦିାନ କେବିାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍।ି ରସମାରନ ଗ୍ଭହାନ୍ ି
ରଯ ରଲାରକ ତାହାଙୁ୍କ ‘ୋ     ବ୍    ବୀ’ ରବାଲି ଡାକନୁ୍। 

“କନୁି୍ ତୁମ୍ ଭିତେୁ ରକହ ିନଜିକୁ ୋ     ବ୍    ବୀ ରବାଲାଇବ ନାହିଁ। ତୁରମ୍ ସମରସ୍ତ ଭାଇଭଉଣୀ। ତୁମ୍ 
ସମସ୍ତଙ୍କେ ଜରଣ ମାତ୍ ଗୁେୁ ଅଛନ୍।ି ଏ ସଂସାେରେ କାହାେକୁି ‘ପେମପିତା’ ରବାଲି ସରମ୍ାଧନ 
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କେ ନାହିଁ। ତୁମ୍େ ଜରଣ ମାତ୍ ପେମପିତା ରଯ କ ି�ଗ୍ଯରେ େହୁଛନ୍।ି ତୁରମ୍ ନଜିକୁ ‘ମାଲିକ’ ରବାଲି 
କହବି ନାହିଁ। କାେଣ ତୁମ୍େ ରକବଳ ଜରଣ ମାତ୍ ମାଲିକ, ରସ ରହଉଛନ୍ ିଯୀଶୁ। ରଯଉଁ ରଲାକ 
ଗ୍ଭକେ ଭଳ ିତୁମ୍େ ରସବା କେବି, ରସ ରଲାକ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାେୁ ବଡ ରହବ। ରଯଉଁ 
ରଲାକ ନଜିକୁ ଅନ୍ୟ ରଲାକଙ୍କ ଅରପକ୍ା ଉର୍ କେବି, ତାକୁ ନତ କୋଯିବ। ରଯଉଁ ରଲାକ ନଜିକୁ 
ନତ କେବି, ତାକୁ ମହାନ କୋଯିବ। 

“ରେ କପଟୀ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀମାରନ ଓ ଫାେୂଶୀମାରନ! ତୁମ୍କୁ ଧିକ୍! ତୁରମ୍ମାରନ ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
�ଗ୍ଯୋଜ୍ୟେ �ାେ ବନ୍ କେ ିରଦଉଛ। ତୁରମ୍ମାରନ ନରିଜ ତ ପ୍ରରବଶ କେ ିପାେୁ ନାହଁ, ତା’ ଛଡା 
ରଯଉଁ ରଲାକମାରନ ପ୍ରରବଶ କେବିାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଛନ୍,ି ରସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ତୁରମ୍ମାରନ ଅଟରକଇ 
ରଦଉଛ। 

“ରେ କପଟୀ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀ ଓ ଫାେୂଶୀମାରନ! ହାୟ! ତୁମ୍େ ମାଗ୍ଯ ଅନୁସେଣ କେବିା ପାଇଁ ରଲାକ 
ରଖାଜ ିପାଇବା ପାଇ ଁତୁରମ୍ ବଭିିନ୍ନ ରଦଶ ଓ ସମଦୁ୍ ପାେ ିରହାଇ ଗ୍ଭଲିଯାଉଛ। ରଯରତରବରଳ ରସଭଳ ି
ରଲାକଟଏି ପାଇ ଯାଉଛ ରସରତରବରଳ ତାକୁ ତୁରମ୍ ତୁମ୍ଠାେୁ ଅଧିକ ଖୋପ କେପିକାଉଛ। ତୁରମ୍ 
ସବୁ ଏରତ ଖୋପ ରଯ ତୁରମ୍ ରକବଳ ନକ୍ଯେ ଅଧିକାେୀ ରହବ। 

“ରେ ଅନ୍ ମାଗ୍ଯଦଶ୍ଯକଗଣ! ତୁମ୍କୁ ଧିକ୍! ତୁରମ୍ କହରିାଅ, ଯଦ ିରକହ ିରଲାକ ଉପାସନା ମନ୍େି 
ନାମରେ ୋଣ ପକାଇ ଶପର କେରିାଏ, ରତରବ ତାକୁ ରସହ ିଶପର େଖିବା ଦେକାେ ନାହିଁ। କନୁି୍ 
ରଯଉଁ ରଲାକ ଉପାସନା ମନ୍େିେ ସନୁା ନାମରେ ୋଣ ପକାଇ ଶପର କରେ, ରତରବ ରସ ନଶି୍ଚୟ 
ରସହ ିଶପର େକ୍ା କେବି’। ତୁରମ୍ମାରନ ଅନ୍ ଓ ମଖୂ୍ଯ! ଅଧିକ ବଡ କଏି? ସନୁା ନା ମନ୍େି? ମନ୍େି 
ରସହ ିସନୁାକୁ ପବତି୍ କେରିାଏ। ରତଣୁ ମନ୍େି ଅଧିକ ବଡ। 

ତୁରମ୍ମାରନ କହରିାଅ, ‘ଯଦ ିରକହ ିରବଦୀନାମରେ ଶପର ନଏି, ରତରବ ତା’େ ରକୌଣସ ିଅର୍ଯ 
ନାହିଁ। କନୁି୍ ଯଦ ିଜରଣ ରବଦୀ ଉପରେ େଖାଯାଇଥିବା ଉପହାେ ନାମରେ ଶପର ନଏି, ରତରବ 
ତାକୁ ନଶିି୍ଚତ ଭାବରେ େକ୍ା କେବିାକୁ ପଡବି’। ତୁରମ୍ମାରନ ଅନ୍। ତୁରମ୍ କଛି ିବୁଝ ିନାହ।ଁ ବଡ କଏି? 
ରବଦୀ ନା ଉପହାେ? ରବଦୀ ଉପହାେକୁ ପବତି୍ କେରିାଏ। ରତଣୁ ରବଦୀ ବଡ। ଏଣୁ ଯଦ ିରକହ ି
ରବଦୀ ନାମରେ ଶପର କରେ, ରତରବ ରସ ରବଦୀ ସହତି ରବଦୀ ଉପରେ ଯାହା େଖାଯାଇରାଏ, 
ରସ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ଶପର କେରିାଏ। ରଯଉଁ ରଲାକ ମନ୍େି ନାମରେ ଶପର କରେ, ରସ ମନ୍େି 
ଭିତରେ ଜରଣ ଯିଏ ଅଛନ୍,ି ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଶପର ରନଇରାଏ। ଏବଂ ରଯଉ ଁରଲାକ �ଗ୍ଯ ନାମରେ 
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ଶପର ରନଇରାଏ, ରସ ପେରମ�େଙ୍କ ସଂିହାସନ ସହତି ରସହ ିସଂିହାସନ ଉପରେ ଯିଏ ବେିାଜମାନ, 
ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଶପର ରନଇରାଏ। 

“ରେ କପଟୀ ଯିହୂଦୀ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀମାରନ ଓ ଫାେୂଶୀମାରନ! ତୁମ୍କୁ ଧିକ୍! ତୁମ୍ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛ,ି 
ତା’େ ଦଶ ଭାଗେୁ ଏକ ଭାଗ, ଏପେକି ିନଜିେ ରପାଦନିା, ପାନମଧୁେୀ ଓ ଜୀୋେ ମଧ୍ୟ ଦଶ ଭାଗେୁ 
ଏକ ଭାଗ ତୁରମ୍ ପେରମ�େଙୁ୍କ ରଦଉଛ, କନୁି୍ ତୁରମ୍ମାରନ ନୟିମେ ଅଧିକ ନ୍ୟାୟ, ଦୟା ଓ ବ�ିାସ 
ଭଳ ିମହ�ପରୂ୍୍ଯ ଉପରଦଶ ଗୁଡକୁି ପାଳନ କେୁ ନାହଁ। ମାତ୍ ଏଗୁଡକି ତୁମ୍େ ପାଳନ କେବିା ଉଚତି। 
ଅନ୍ୟ ଉପରଦଶଗୁଡକୁି ମଧ୍ୟ ନୟିମତି େୂପରେ ତୁମ୍େ ପାଳନ କେବିା ଉଚତି। ତୁରମ୍ମାରନ ରଲାକଙୁ୍କ 
ମାଗ୍ଯ ବତାଉଛ, କନୁି୍ ତୁରମ୍ମାରନ ନରିଜ ଅନ୍। ତୁରମ୍ମାରନ ଏହ ିପ୍ରକାେେ ଅଟ। ତୁମ୍ମାନଙ୍କ 
ପାନୀୟ ଭିତେୁ ମାଛକୁି ଛାଣ ଓ ଓଟକୁ ଗିଳ ିପକାଅ। 

“ରେ କପଟୀ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀମାରନ ଓ ଫାେୂଶୀମାରନ! ତୁରମ୍ମାରନ ଧିକ! ତୁରମ୍ମାରନ ତୁମ୍େ 
ରାଳଗିିନାେ ବାହାେ ପଟ ଭଲ ଭାବରେ ରଧାଉଛ। କନୁି୍ ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ଅନ୍େ ଅନ୍ୟକୁ ଠକ ିନଜିକୁ 
ରତାଷବିା ପଦାର୍ଯରେ ପୂର୍୍ଯ କେୁଛ। ରେ ଅନ୍ ଫାେୂଶୀମାରନ! ପ୍ରରରମ ଗିନାେ ଭିତେ ପଟ ମାଜ ିସଫା 
କେ। କନୁି୍ ବାସ୍ତବରେ ଗିନାେ ଭିତେ ପଟ ସଫା େହରିଲ ବାହାେ ପଟ ମଧ୍ୟ ସଫା ରହାଇ ପାେବି।” 

“ରେ କପଟୀ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀମାରନ! ରେ ଫାେୂଶୀମାରନ ତୁମ୍କୁ ଧିକ୍! ତୁରମ୍ ସବୁ ଧଳାେଗେ ରବାଳା 
ରହାଇଥିବା ସମାଧି ଭଳ।ି ଏହ ିସମାଧିମାନଙ୍କେ ବାହାେ ପଟ ସୁନ୍େ ରଦଖାଯାଏ। କନୁି୍ ସମାଧି 
ଭିତେ ମଲା ରଲାକେ ରକବଳ କଙ୍କାଳ ରାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାେ ଅପେଷି୍ାେ ଜନିଷି ତା’ ଭିତରେ ରାଏ। 
ଠକି୍ ରସହଭିଳ ିତୁରମ୍ ବାହାେୁ ତ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ସୁନ୍େ ରଦଖା ଯାଉଛ, କନୁି୍ ଭିତରେ ତୁରମ୍ ଚ୍ନ୍ 
କପଟ ଓ ଖୋପ ଗୁଣରେ ପେପୂିର୍୍ଯ।” 

“ରେ କପଟୀ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀମାରନ ଓ ଫାେୂଶୀମାରନ! ତୁରମ୍ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧି 
ତଆିେ ିକେୁଛ। ରଯଉଁ ରଲାକମାରନ ଭଲ ଜୀବନ କଟାଇଥିରଲ, ତୁରମ୍ମାରନ ତାହାଙ୍କ ସମାଧି 
ସୁରଶାଭିତ କେୁଛ। ଏବଂ ତୁରମ୍ମାରନ କହୁଛ ରଯ ‘ଆରମ୍ ଯଦ ିଆମ୍ ପୂବ୍ଯପୁେୁଷଙ୍କ ସମକାଳୀନ 
ରହାଇରାଆନୁ୍, ରତରବ ଏହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାମାନଙୁ୍କ ମାେରିଦବା ପାଇଁ ଆରମ୍ ରକରବ ରହରଲ 
ସାହାଯ୍ୟ କେ ିନ ରା’ନୁ୍।’ ତୁରମ୍ ପ୍ରମାଣିତ କେ ିରଦଉଛ ରଯ ତୁରମ୍ମାରନ ରସହ ିରଲାକମାନଙ୍କେ 
ବଂଶଧେ ରଯଉଁମାରନ ଭବଷି୍ୟ      ଦ୍ ବକ୍ାମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରଲ। ତୁମ୍େ ପୂବ୍ଯପେୁୁଷ ରଯଉଁ ପାପ ଆେମ୍ 
କେରିଦଇଥିରଲ, ତୁରମ୍ ତାହାକୁ ରଶଷ କେବି।” 
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ତୁରମ୍ମାରନ ସପ୍ଯ ଭଳ।ି ତୁରମ୍ ବଷିଧେ ସପ୍ଯ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ରହାଇଛ। ତୁରମ୍ ପେରମ�େଙ୍କଠାେୁ 
େକ୍ା ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ରଦାଷୀ ରବାଲି ବଗି୍ଭେ କୋଯିବ ଓ ତୁରମ୍ମାରନ ନକ୍ଯକୁ ଯିବ। 
ରତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଏହା କହୁଛ:ି ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାମାନଙ୍କ ଜ୍ାନୀରଲାକ ଓ ଗୁେୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ 
ପଠାଉଛ।ି ତୁରମ୍ ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ରକରତକଙୁ୍କ ମାେବି, କରୁଶରେ ଚଢାଇ ତୁରମ୍ ରକରତକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା 
କେବି। ତୁମ୍େ ସମାଜଗହୃରେ ତୁରମ୍ ରକରତକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେବି। ତୁମ୍େ ସମାଜଗହୃରେ ତୁରମ୍ 
ରକରତକଙୁ୍କ ରକାେଡା ମାେବି। ସହେେୁ ସହେ ତୁରମ୍ମାରନ ରସମାନଙ୍କେ ପରଛ ପରଛ ଯାଇ 
ରକରତକଙୁ୍କ ତାଡନା କେବି। 

ରତଣୁ ଧାମ୍ଣିକ ରଲାକ ରହବଲଙ୍କଠାେୁ ଆେମ୍ କେ ିରବେଖିିୟଙ୍କ ପୁତ୍ ଯିଖେୟିଙ୍କ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଏ 
ପଥୃିବୀରେ ରଯରତ ଭଲ ରଲାକଙୁ୍କ ମାେ ିଦଆିଯାଇଛ,ି ରସଥିପାଇଁ ତୁରମ୍ମାରନ ରଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ରହବ। 
ରବେଖିିୟଙ୍କ ପୁତ୍ ଯିଖେୟିଙୁ୍କ ମନ୍େି ଓ ରବଦୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ତୁରମ୍ମାରନ ହତ୍ୟା କେଥିିଲ। ମୁ ଁତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ 
ସତ୍ୟ କହୁଛ ିରଯ, ବର୍୍ଯମାନ ତୁମ୍ ସହ ଜୀବତି ଥିବା ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ିସମସ୍ତ କରା ଘଟବି। 

“ଯିେୁଶାଲମ! ରେ ଯିେୁଶାଲମ! ତୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେିଛୁ। ପେରମ�େ 
ରଯଉଁମାନଙୁ୍କ ରତା’ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିରଲ, ତୁ ରସମାନଙୁ୍କ ପରେ ରଫାପାଡ ିହତ୍ୟା କେଛୁି। ରତାେ 
ରଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁଁ ବହୁତ ରେ ସାହାଯ୍ୟ କେବିାକୁ ଇଚ୍ା କେଥିିଲି। ରଯଭଳ ିରଗାଟଏି କୁକୁଡା ନଜି 
ଛୁଆମାନଙୁ୍କ ନଜି ପକ୍ତରଳ ଏକାଠ ିକରେ, ରସହପିେ ିରତାେ ସମସ୍ତ ସନ୍ାନମାନଙୁ୍କ ଏକାଠ ିକେବିା 
ପାଇଁ ମୁଁ ଅରନକ ରେ ଗ୍ଭହିଁଥିଲି। କନୁି୍ ତୁ ରମାରତ ତାହା କରେଇ ରଦଲୁ ନାହିଁ। ବର୍୍ଯମାନ ରତାେ 
ଘେ ପେୁାପୁେ ିଉଜୁଡ ିଯିବ। ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ ିରଯ, ରଯପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ତୁରମ୍ମାରନ ରମାରତ 
ନ କହଛି: ‘ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଛନ୍,ି ରସ ଧନ୍ୟ, ରସପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ତୁରମ୍ମାରନ ରମାରତ ଆଉ 
ରଦଖି ପାେବି ନାହିଁ’।” 224

5.14 ରରିବ ବଧିବାର ସବତ୍ତ� ଦାନ
ଯୀଶୁ ମନ୍େିେ ଦାନ ବାକ୍ସ ପାଖରେ ବସଥିିରଲ। ରଲାକମାରନ କଭିଳ ିଭାବରେ ଦାନ ବାକ୍ସରେ 
ଟଙ୍କା ଭର୍୍ଣି କେୁଛନ୍,ି ତାହା ରସ ଲକ୍୍ୟ କେୁଥିରଲ। ବହୁତ ଧନୀ ରଲାକ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ପ୍ରଚୁେ ଟଙ୍କା 
ପକାଉଥିରଲ। ପରେ ଗେବି ବଧିବାଟଏି ରସଠାକୁ ଆସଲିା ଓ ରସଥିରେ ରସ ମାତ୍ ଦୁଇଟ ିତମା୍-ମଦୁ୍ା 
ପରକଇଲା। ଏହ ିମଦୁ୍ା ଦୁଇଟେି ମଲୂ୍ୟ ପଇସାଟଏି ସାଗେରେ ବ ିସମାନ ନୁରହଁ।
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ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ନଜି ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ପାଖକୁ ଡାକ ିକହରିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଏହ ି

ସମସ୍ତ ଧନୀ ରଲାକମାରନ ରଦଇଥିବା ଦାନଠାେୁ ଏହ ିଗେବି ବଧିବାଟ ିପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଅଧିକ 
ରଦଇଛ।ି କାେଣ ଧନୀ ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁେ ଅଛ।ି ରସମାରନ ତାହାଙ୍କେ ଦେକାେ ନ 
ଥିବା ବଳକା ଅର୍ଯେୁ ହିଁ ଦାନ ରଦଇଛନ୍।ି କନୁି୍ ଏହ ିବଧିବାଟ ିବହୁତ ଗେବି। ଏହ ିଗେବିଟ ିନକିଟରେ 
ଯାହା ଥିଲା, ରସ ସବୁତକ ଦାନ �େୂପ ରଦଇ ରଦଇଛ।ି ତା’େ ଚଳବିା ପାଇଁ ରସତକି ିମାତ୍ ସମ୍ଳ 
ଥିଲା।”225

5.15 ଭବଷି୍ୟତ ବଷିୟରର ଯୀଶୁଙ୍କ ସତକତ୍ତ ବାଣୀ
ଯୀଶୁ ମନ୍େି ମଧ୍ୟେୁ ବାହାେ ିଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କେ ଜରଣ ଶଷି୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, “ଗୁେୁ, 
ରଦଖନୁ୍, ଏ ମନ୍େିେ ସନୁ୍େ ଭବନଗୁଡକି ଓ ତା’େ ବଶିାଳ ପରେଗୁଡକି ରକରତ ସନୁ୍େ ରହାଇଛ।ି”

ଯୀଶ ୁକହରିଲ, “ତୁରମ୍ ଏହ ିବଶିାଳ ଭବନଗୁଡକି ରଦଖଛୁ? ଏହ ିସମସ୍ତ ଭବନ �ଂସ ପାଇଯିବ। 
ସବୁତକ ପରେ ଭୂମି ଉପରେ ଓଜାଡ ିରହାଇ ପଡବି। ରଗାଟଏି ରହରଲ ପରେ ଅନ୍ୟ ପରେ ଉପରେ 
େହ ିପାେବି ନାହିଁ।” 

ପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍େି ସାମନାରେ ଥିବା ଜୀତପବ୍ଯତ ଉପରେ ବସଥିିରଲ। ତାହାଙ୍କ ସହତି ପିତେ, 
ଯାକୁବ, ରଯାହନ ଓ ଆନ୍ଦ୍ରୟି ଥିରଲ। ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବ୍ୟକି୍ଗତଭାରବ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ଏ ସବୁ 
ରକରବ ଘଟବି, ଆମ୍କୁ କୁହ? ଏ ସବୁ ଘଟବିା ସମୟ ରହାଇଗଲା ରବାଲି, କ’ଣ କ’ଣ ଚହି୍ମାନ 
ରଦଖାଯିବ?” 

ଯୀଶୁ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ସାବଧାନ! ତୁମ୍କୁ ରକହ ିରଯପେ ିପ୍ରତାେଣା କେ ିନ ପାରେ। 
ଅରନକ ରଲାକ ଆସରିବ ଏବଂ ରସମାରନ ରମାେ ନାମ ବ୍ୟବହାେ କେରିବ। ରସମାରନ ଦାବ ି
କେରିବ, ‘ମୁଁ ରସହ’ି। ରସମାରନ ବହୁତ ରଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରତାେଣା କେରିବ। ତୁରମ୍ ଯୁଦ୍ ବଷିୟରେ କମି୍ା 
ଯୁଦ୍ ଗ୍ଭଲିଥିବା ବଷିୟରେ ଉଡା ଖବେ ଶଣିୁ ଭୟଭୀତ ରହାଇ ଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ମିକାଳ ଆସବିା ପବୂ୍ଯେୁ 
ଏସବୁ ଘଟଣା ନଶି୍ଚୟ ଘଟବି। ରଗାଟଏି ଜାତ ିଅନ୍ୟ ଜାତ ିବେୁିଦ୍ରେ, ରଗାଟଏି ୋଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ୋଜ୍ୟ 
ବେୁିଦ୍ରେ ଲରଢଇ କେବି। ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ରହବ। ରଲାକଙୁ୍କ ଖାଇବାକୁ ମିଳବି ନାହିଁ। 
ଏହାସବୁ ରକୌଣସ ିନୂତନ ଶଶୁିେ ଜନ୍ମ ପୂବ୍ଯେ ପ୍ରସବ ରବଦନା ଭଳ।ି 

“ତୁରମ୍ମାରନ ସତକ୍ଯ େହବି। ରଲାକମାରନ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ବନ୍ୀ କେ ିବଗି୍ଭୋଳୟରେ ସମପ୍ଣି ରଦରବ। 
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ରସମାରନ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ରସମାନଙ୍କେ ସମାଜଗହୃଗୁଡକିରେ ପିଟରିବ। ରମାେ ଶଷି୍ୟ ରହାଇଥିବା 
ରଯାଗୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଶାସକ ଓ ୋଜାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠଆି ରହବାକୁ ବାଧ୍ୟ କୋଯିବ। ତୁରମ୍ମାରନ 
ରମା’ ବଷିୟରେ ପ୍ରମାଣ ରଦବ। କନୁି୍ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟବିା ପୂବ୍ଯେୁ ସବୁ ଜାତେି ରଲାକଙ୍କଠାରେ 
ସସୁମାଗ୍ଭେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ପ୍ରଗ୍ଭେତି କୋରହବ। ରସମାରନ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ବନ୍ୀକେ ିତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ରଜୋ 
କେରିବ। ରସମାରନ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ବଗି୍ଭେ ପାଇଁ ଯଦ ିନଅିନ୍,ି ରତରବ ତୁରମ୍ ରସଠାରେ କ’ଣ କହବି, 
ରସ ବଷିୟରେ ଆଗେୁ ରକରବ ରହରଲ ଚନି୍ା କେ ନାହିଁ। ରସ ସମୟରେ ତୁମ୍କୁ ପେରମ�େ 
ଯାହାକଛି ିକହବିା ପାଇଁ ରଦରବ, ତୁରମ୍ ତାହା କହବି, କାେଣ ରସରତରବରଳ ପ୍ରକୃତରେ ତୁରମ୍ କରା 
କହବି ନାହିଁ ମାତ୍ ପବତି୍ଆତ୍ମା କରା କହରିବ। 

“ଭାଇ, ଭାଇକୁ ମେଣ ମଖୁକୁ ରଠଲି ରଦବ। ବାପା ତା’ ସନ୍ାନକୁ ମେବିା ପାଇଁ ରଦଇ ରଦବ। 
ପିଲାମାରନ ବାପା-ମାଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ ଠଆି ରହରବ ଓ ରସମାନଙୁ୍କ ମାେ ିରଦରବ। ତୁରମ୍ମାରନ ରମାେ 
ଶଷି୍ୟ ରହାଇଥିବା ରଯାଗଁୁ ସମରସ୍ତ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଘଣୃା କେରିବ। କନୁି୍ ରଯଉଁ ରଲାକ ରଶଷ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ 
ରଧୈଯ୍ଯ୍ୟ ଧେ ିଦୃଢ ରହାଇ େହବି, ରସ େକ୍ା ପାଇବ।226 ଈ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟେ ସୁସମାଗ୍ଭେ ସାୋ 
ଜଗତରେ ପ୍ରଗ୍ଭେତି ରହବ। ସମସ୍ତ ରଦଶେ ରଲାକମାରନ ଏହା ଶୁଣିରବ। ତା’ପରେ ଅନ୍କାଳ 
ଆସବି।227

“ତୁରମ୍ମାରନ, ‘�ଂସ ଘଟାଉଥିବା ଭୟଙ୍କେ ବସୁ୍ତକୁ’ ରଯଉଁଠାରେ ନ େହବିା ଉଚତି, ରସହ ି
ସ୍ଥାନରେ ଥିବାେ ରଦଖିବ।” (ରଯଉଁମାରନ ଏହା ପଢରିବ, ରସମାରନ ବୁଝରିନବା ଉଚତି ରଯ ଏହାେ 
ଅର୍ଯ କ’ଣ?) “ରସରତରବରଳ ଯିହୂଦାେ ରଲାକମାରନ ପାହାଡ ଉପେକୁ ପରଳଇବା ଉଚତି। ରଯଉଁ 
ରଲାକ ଘେେ ଛାତ ଉପରେ ଥିବ, ରସ ଘେ ଭିତେକୁ ଯାଇ କଛି ିରହରଲ ପାଇବାକୁ ତଳକୁ ନ 
ଆସବିା ଉଚତି। ଯଦ ିରକହ ିବାହାରେ ପଡଆିରେ ରାଏ, ରସ ନଜି ଗ୍ଭଦେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଘେକୁ 
ରଫେ ିନ ଯାଉ।

“ରସହ ିସମୟ ଗଭ୍ଯବତୀ ମହଳିା ଓ ରକାଳରେ ରଛାଟ ପିଲାଥିବା ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ 
ରଶାଚନୀୟ ରହବ। ପ୍ରାର୍ଯନା କେ, ରଯପେ ିଏ ସବୁ ଶୀତ ଦନିରେ ନ ହୁଏ। କାେଣ ରସହ ିଦନି 
ଗୁଡକି ବପିଦରେ ପେପିୂର୍୍ଯ େହବି। ରସରତରବରଳ ଏରତ ବଡ ବପିଦ ମାଡ ିଆସବି ରଯ, ରସଭଳ ି
ବଡ ବପିଦ ପେରମ�େଙ୍କ ସଷିୃ୍ଟ େଚନା କାଳେୁ ଆଜ ିପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ରକରବ ଆସ ିନାହିଁ କ ିଭବଷି୍ୟତରେ 
ରକରବ ଆସବି ନାହିଁ। ରସହ ିଭୟଙ୍କେ ସମୟକୁ କରମଇ ରଦବା ପାଇଁ ପେରମ�େ ସ୍ଥେି କେଛିନ୍।ି 
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ଯଦ ିରସହ ିସମୟ କରମଇ ଦଆି ନ ଯିବ, ରତରବ ରକହ ିବଞ୍ଚ ିେହ ିପାେରିବ ନାହିଁ। କନୁି୍ ପେରମ�େ 
ରଯଉଁମାନଙୁ୍କ ବାଛଛିନ୍,ି ରକବଳ ରସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରସହ ିସମୟ କରମଇ ରଦରବ। 

“ରସହ ିଦନିମାନଙ୍କରେ ରକରତକ ରଲାକ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହ ିପାେନ୍ ିରଯ, ‘ରଦଖ ଏଠାରେ ଯୀଶୁ 
ଅଛନ୍’ି କମିା୍’ ରଦଖ ରସଠାରେ ରସ ଅଛନ୍’ି ତୁରମ୍ କନୁି୍ ରସମାନଙୁ୍କ ବ�ିାସ କେବି ନାହିଁ। ଭଣ୍ ଖ୍ୀଷ୍ଟ ଓ 
ଭଣ୍ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାମାରନ ରଦଖାରଦରବ ରସମାରନ ଅ ଦ୍ଭୂତ କାମ ଓ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟକାଯ୍ଯ୍ୟ କେରିବ। ସମ୍ବ 
ରହରଲ, ପେରମ�େ ବାଛଥିିବା ରଲାକମାନଙୁ୍କ ରସମାରନ ପ୍ରତାେଣା କେବିା ପାଇ ଁରଚଷ୍ଟା କେରିବ। 
ରତଣୁ ସାବଧାନ େହବି। ଏ ସବୁ ଘଟବିାେ ଯରରଷ୍ଟ ପବୂ୍ଯେୁ ମୁ ଁତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ରଚରତଇ ରଦଉଛ।ି 

“ରସହ ିଦନିମାନଙ୍କରେ ଏହ ିବଡ ବପିଦେ ସମୟ ଗ୍ଭଲି ଗଲାପରେ 

‘ସଯୂ୍ଯ୍ୟ ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ଅନ୍କାେମୟ ରହାଇଯିବ, 
ଚନ୍ଦ୍ର ତା’େ ଆରଲାକ ରଦବ ନାହିଁ। 

ଆକାଶେୁ ତାୋମାରନ ଖସ ିପଡରିବ, 
ଆକାଶରେ ନକ୍ତ୍ ମଣ୍ଳେ ମହାଶକି୍ଗୁଡକି ରଦାହଲି ଯିବ।’

“ରସରତରବରଳ ରଲାରକ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ଙୁ୍କ ମହାଶକି୍ ଓ ମହମିା ସହତି ରମଘମାଳା ମଧ୍ୟରେ 
ଆସବିାେ ରଦଖିରବ। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ ପଥୃିବୀେ ଗ୍ଭେ ିଆଡକୁ ତାହାଙ୍କ �ଗ୍ଯ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇରବ। 
ରସମାରନ ତାହାଙ୍କ �ାୋ ବଛା ଯାଇଥିବା ରଲାକମାନଙୁ୍କ ପଥୃିବୀେ ପ୍ରରତ୍ୟକ ସ୍ଥାନେୁ ଆଣି ଏକାଠ ି
କେରିବ। 

“ଡମି୍ିେଗିଛ ଆମ୍କୁ ରଗାଟଏି ଶକି୍ା ଦଏି। ରଯରତରବରଳ ଡମି୍ିେଗିଛେ ଡାଳଗୁଡକି ଶାଗୁଆ ଓ 
ନେମ ପଡଯିାଏ ଏବଂ ନୂଆ ପତ୍ କଅଳଁବିାକୁ ଆେମ୍ କରେ, ରସରତରବରଳ ତୁରମ୍ମାରନ ଜାଣି ପାେ 
ରଯ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ପାରଖଇ ଗଲାଣି। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଯାହା କହଲିି, ଠକି୍ ତାହା ଏହପିେ ିଘଟବି। ତୁରମ୍ମାରନ 
ରଯରତରବରଳ ଏହଭିଳ ିସବୁ ଘଟବିାେ ରଦଖିବ, ରସରତରବରଳ ବୁଝ ରଯ, ରସହ ିସମୟ ନକିଟରେ 
ଆସ ିପହଞ୍ଚଗିଲାଣି। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି ଏହ ିପିଢେି ରଲାରକ ବଞ୍ଚଥିିବା ସମୟରେ ହିଁ ଏସବୁ 
ଘଟଣା ଘଟବି। ପଥୃିବୀ ଓ ଆକାଶ ନଷ୍ଟ ରହାଇଯିବ, କନୁି୍ ରମା’ କହଥିିବା ବାକ୍ୟ ରକରବ ରହରଲ 
ନଷ୍ଟ ରହବ ନାହିଁ।228
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5.16 ନରୁିପିତ ସମୟ ପରରମ�ରଙୁ୍କ ରରାଚର
“ରସହ ିଦନି ବା ରସହ ିସମୟ ରକରବ ଆସବି, ରକହ ିଜାଣନ୍ ିନାହିଁ। ଏପେକି ି�ଗ୍ଯେ ଦୂତମାରନ ଜାଣନ୍ ି
ନାହିଁ। ଏପେକି ିପୁତ୍ ଜାଣନ୍ ିନାହିଁ, ରକବଳ ପେମପିତା ଏହା ଜାଣନ୍।ି

“ରନାହଙ୍କ ସମୟରେ ରଯଭଳ ିଘଟଥିିଲା, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ଙ୍କ ଆସବିା ସମୟରେ ରସହପିେ ିଘଟବି। 
ରସରତରବରଳ ବନ୍ୟା ଆସବିା ପୂବ୍ଯେୁ ରଲାକମାରନ ରଭାଜନପାନ କେୁଥିରଲ, ରଲାରକ ବବିାହ 
କେୁଥିରଲ ଏବଂ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ବବିାହ ରଦଉଥିରଲ। ରନାହଙ୍କେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରରବଶ କେବିା ଦନି 
ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ରଲାରକ ଏସବୁ କେୁଥିରଲ। ଯାହାସବୁ ରସରତରବରଳ ଘଟ ିଯାଉଥିଲା, ରଲାରକ ତାହା 
ଜାଣିପାେୁ ନ ଥିରଲ। ରସତକିରିବରଳ ବନ୍ୟା ମାଡଆିସଲିା। ସବୁ ରଲାକ ନଷ୍ଟ ରହାଇଗରଲ। 

“ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ ଆସିବା ସମୟରେ ଠିକ୍ ରସହପିେି ରହବ। ଦୁଇଜଣ ରଲାକ ଏକାଠି କାମ 
କେୁଥିରବ, ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଜଣକୁ ରସଠାରେ ଛାଡ ିଆେ ଜଣକୁ ନଆିଯିବ। ଦୁଇଜଣ ସ୍ତୀରଲାକ 
ମିଶ ିଚକରିେ ଶସ୍ୟ ରପଷୁଥିରବ, ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଜଣକୁ ରସଠାରେ ପେତି୍ୟାଗ କେ ିଆେଜଣକୁ 
ନଆିଯିବ।229

“ସାବଧାନ େୁହ। ତୁରମ୍ମାରନ ମଦ୍ୟପାନ କେ ିମାତାଲ ରହାଇ ନଜି ସମୟ ନଷ୍ଟ କେ ନାହିଁ। 
ସାଂସାେକି ବସୁ୍ତଗୁଡକି ବଷିୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚନି୍ତି ରହାଇ ପଡ ନାହିଁ। ରସଭଳ ିକରଲ ତୁରମ୍ମାରନ 
ଜଡ ରହାଇଯିବ ଓ ଉଚତି କରା ରକରବ ଭାବ ିପାେବି ନାହିଁ। ଏବଂ ତୁରମ୍ମାରନ ପ୍ରସୁ୍ତତ ନ ଥିବା 
ରବରଳ ଅନ୍ମିକାଳ ଆସ ିଯାଇପାରେ। ପଥୃିବୀରେ େହୁଥିବା ସମସ୍ତ ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହା 
ଏକ ଫାନ୍ ଭଳ ିଆସଯିିବ। ରତଣୁ ସଦାରବରଳ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରାଅ। ରଯଉଁସବୁ ଘଟଣା ଘଟବିାକୁ ଯାଉଅଛ,ି 
ରସଗୁଡକି ମଧ୍ୟରଦଇ ନେିାପଦରେ ଗତ ିକେବିାକୁ ଶକି୍ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଯନା କେ। ତୁରମ୍ମାରନ 
ଆତ୍ବ�ିାସେ ସହତି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ଙ୍କ ଆଗରେ ଠଆି ରହାଇ ପାେବିା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଯନା କୋ230

“ଏହା ଏହଭିଳ ିଘଟଣା, ରଯପେ ିଜରଣ ବ୍ୟକି୍ ରକୌଣସ ିସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ା କଲାରବରଳ ଗ୍ଭକେମାନଙ୍କ 
ଉପରେ ନଜି ଘେେ ଦାୟି� ଛାଡ ିରଦଇଯାଏ ଓ ପ୍ରରତ୍ୟକ ଗ୍ଭକେକୁ ତା’େ ନଦିେ୍ଣିଷ୍ଟ କାମ ରଦଇରାଏ 
ଏବଂ �ାେପାଳକକୁ ସଦାରବରଳ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହାଇ େହବିାକୁ ଆରଦଶ ରଦଇରାଏ। ଏଣୁ ତୁରମ୍ମାରନ 
ମଧ୍ୟ ସବ୍ଯଦା ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହାଇ େୁହ। କାେଣ ତୁରମ୍ ଜାଣ ନାହିଁ, ଘେେ ମାଲିକ ରକରତରବରଳ ଆସ ି
ପହଞ୍ଚ ିଯିରବ। ସନ୍୍ୟାରବରଳ, ଅଧୋତରିେ, ପାହାନ୍ଆିରେ ବା ସକାରଳ, ରକୌଣସ ିସମୟରେ ରସ 
ଆସ ିଯାଇ ପାେନ୍।ି ରସ ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସ ିଯାଇ ପାେନ୍।ି ତୁରମ୍ ଯଦ ିସବ୍ଯଦା ପ୍ରସୁ୍ତତ ଥିବ, 
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ରତରବ ରସ ତୁମ୍କୁ କଦାପି ରଶାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରଦଖି ପାେରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଯାହା କହୁଛ,ି 
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ରସହ ିଏକା କରା କହୁଛ ିରଯ, ସବ୍ଯଦା ପ୍ରସୁ୍ତତ େୁହ।231

“ତୁମ୍େ ପ୍ରଭୁ ରକଉଁଦନି ଆସିରବ ତାହା ତୁରମ୍ ଜାଣ ନାହିଁ। ମରନେଖ, ଯଦ ିଘେମାଲିକ 
ଜାଣିରା’ନ୍ା ରଯ ରଗ୍ଭେ ରକରତରବରଳ ଆସବି, ରତରବ ରସ ସତକ୍ଯ େହରନ୍ ଓ ରଗ୍ଭେକୁ ଘରେ 
ପଶବିାକୁ ଦଅିରନ୍ ନାହିଁ। ଠକି୍ ରସହଭିଳ ିତୁରମ୍ ଜାଗ୍ରତ େୁହ। କାେଣ ତୁରମ୍ ରଯରତରବରଳ ଆଶା 
କେୁ ନ ଥିବ, ଠକି୍ ରସରତକ ିରବରଳ ମନୁଷ୍ୟପତୁ୍ ଆସଯିିରବ। 

“କଏି ବ�ିାସ ରଯାଗ୍ୟ ଓ ବଜି୍ ଗ୍ଭକେ? ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଗ୍ଭକେମାନଙୁ୍କ ଠକି୍ ସମୟରେ ରସମାନଙ୍କେ 
ଖାଦ୍ୟ ରଦବ, ମାଲିକ ରସହଭିଳ ିଗ୍ଭକେକୁ ବ�ିାସ କେରିା’ନ୍।ି କଏି ରସ ଗ୍ଭକେ, ରସହ ିକାମ କେବିା 
ପାଇଁ, ରସ ରକଉଁ ଗ୍ଭକେକୁ ବ�ିାସ କେରିବ? ରଯରତରବରଳ ମାଲିକ ରଫେ ିଆସ ିରଦଖିରବ ରଯ 
ରସ ଗ୍ଭକେଟକୁି ରଯଉଁ କାମ ରଦଇଥିରଲ, ରସ ରସହ ିକାମ ଠକି୍ ଭାବରେ କେୁଛ,ି ରସରତରବରଳ 
ରସ ଗ୍ଭକେଟ ିଉପରେ ବହୁତ ଖସୁୀ ରହବ। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ମାଲିକ ତାହାଙ୍କ ନଜିେ ସମସ୍ତ 
ସମ୍ପର୍େି ଦାୟି� ରଦବା ପାଇଁ ରସହ ିଗ୍ଭକେଟକୁି ବାଛରିବ। 

“ଅନ୍ୟ ପକ୍ରେ ଗ୍ଭକେଟ ିଯଦ ିମନ୍ ରଲାକ ରହାଇଥିବ, ଏବଂ ରସ ମରନ ମରନ ଭାବବି ରଯ 
ମାଲିକ ଏରତ ଶୀଘ୍ର ଆସରିବ ନାହିଁ। ରତରବ ରସ ଅନ୍ୟ ଗ୍ଭକେମାନଙୁ୍କ ପିଟବିା ଆେମ୍ କେରିଦବ। 
ରସ ଖାଇ ଓ ଅନ୍ୟ ରଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ମଦ୍ୟପାନ କେ ିେହବି। ଗ୍ଭକେଟ ିଆଶା କେ ିନ ଥିବା ଦନି 
ଓ ତାକୁ ଜଣା ନ ଥିବା ସମୟରେ ରସ ମାଲିକ ଆସ ିପହଞ୍ଚରିବ। ମାଲିକ ତାକୁ କଠନି ଶାସି୍ତ ରଦରବ। 
ରସ ତାକୁ କପଟୀରଲାକଙ୍କ ସହତି ରଯଉଁଠାରେ ରଲାକମାରନ କାନ୍ନ୍ ିଓ ଯନ୍ତଣାରେ ଦାନ୍ କଡମଡ 
କେନ୍ ିରସହ ିସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇରଦରବ।232

5.17 ଦଶ କନ୍ୟାଙ୍କ ଦୃଷ୍ାନ୍
“ରସ ସମୟରେ �ଗ୍ଯୋଜ୍ୟ, ବେ ରଖାଜବିାକୁ ବାହାେଥିିବା ଦଶ ଜଣ କୁମାେୀ ଝଅିଙ୍କ ଭଳ ିରହବ। 
ଏହ ିଝଅିମାରନ ବେ ସହତି ସକ୍ାତ କେବିାକୁ ବାହାେଥିିରଲ। ରସମାରନ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଦୀପ 
ଆଣିଥିରଲ, ତାହାଙ୍କ ଭିତେୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରବାକୀ ଥିରଲ। ଆେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଚତୁେ ଥିରଲ। ରବାକୀ 
ଝଅି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରସମାନଙ୍କ ସାରୀରେ ଦୀପ ସନିା ରନଇଥିରଲ, କନୁି୍ ଦୀପ ଜାଳବିା ପାଇଁ ରବଶୀ 
ରତଲ ଆଣି ନ ଥିରଲ। ଚତୁେ ଝଅି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦୀପ ତ ରନଇଥିରଲ, ତା’ଛଡା କାଚ ପାତ୍ରେ ଅଧିକ 
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ରତଲ ରନଇଥିରଲ। ବେେ ଆସବିା ରଡେ ିରହାଇଗଲା, ସବୁ ଝଅିଯାକ କ୍ାନ୍ ରହାଇ ରଶଷରେ 
ରଶାଇ ପଡରିଲ।

ଅଧ ୋତରିେ ଜରଣ ରକହ ିରଘାଷଣା କଲା, ‘ବେ ଆସଛୁନ୍।ି ବାହାେକୁ ଯାଅ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ସାକ୍ାତ 
କେ।’ 

ଏ କରା ଶୁଣି ସବୁ ଝଅିଯାକ ଉଠ ିପଡରିଲ ନଜି ନଜି ଦୀପ ସଜାଡବିାକୁ ଲାଗିରଲ। ରବାକୀ 
ଝଅିମାରନ ଚତୁେ ଝଅିମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, ‘ତୁମ୍ ରତଲେୁ ଆମ୍କୁ ଟକିଏି ଦଅି, ଆମ୍ ଦୀପେୁ ରତଲ 
ପ୍ରାୟ ସେଯିାଇଛ।ି’ 

ଚତୁେ ଝଅିମାରନ କହରିଲ, ‘ନା, ନା, ଆମ୍ ରତଲ ଆମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯରରଷ୍ଟ ରହବ ନାହିଁ। 
ବେଂ ତୁରମ୍ମାରନ ରଦାକାନକୁ ଯାଇ ନଜି ପାଇଁ କଛି ିରତଲ କଣିିଆଣ।’ 

ରତଣୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ରବାକୀ ଝୀଅ ରତଲ କଣିିବାକୁ ଗ୍ଭଲିଗରଲ। ରସମାରନ ଗ୍ଭଲିଗଲାପରେ 
ବେ ଆସରିଲ। ରଯଉଁ ଚତୁେ ଝଅିଯାକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଥିରଲ, ରସମାରନ ବେ ସହତି ବବିାହ ରଭାଜକୁି 
ଗରଲ। ତା’ପରେ କବାଟରେ ତାଲା ପଡଗିଲା। 

ରସହ ିସମୟରେ ବାକତିକ ଝଅି ପହଞ୍ଚରିଲ। ରସମାନ କହରିଲ, ‘ଆଜ୍ା! ଆଜ୍ା! କବାଟ ରଖାଲନୁ୍। 
ରଯପେ ିଆରମ୍ ଭିତେକୁ ଆସ ିପାେବୁି,’ 

କନୁି୍ ବେ ଉର୍େ ରଦରଲ, ‘ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଚହି୍ ିନାହିଁ।’ 
ରତଣୁ ସଦାରବରଳ ଜାଗ୍ରତ େୁହ, କାେଣ ମନୁଷ୍ୟପତୁ୍ ରକଉଁଦନି ଓ ରକଉଁ ସମୟରେ ଆସରିବ, 

ତାହା ତୁରମ୍ ଜାଣି ନାହଁ।233

5.18 ତନି ିଗ୍ଭକରଙ୍କ ଦୃଷ୍ାନ୍
“�ଗ୍ଯୋଜ୍ୟ ଘେ ଛାଡ ିବରିଦଶକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିବା ରଲାକଟଏି ଭଳ।ି ରସହ ିରଲାକ ଯିବା ପୂବ୍ଯେୁ 
ତା’େ ଗ୍ଭକେମାନଙୁ୍କ ଡାକ ିତା’େ ଅନୁପସ୍ଥିତରିେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍େି ଯତ୍ ରନବାକୁ କହରିଲ। ରକଉଁ 
ଗ୍ଭକେ ରକରତ ଦାୟି� ରନଇ ପାେବି, ରସ କରା ରସ ସି୍ଥେ କରଲ। ରସ ଜଣକୁ ପାଞ୍ଚ ରତାଡା 
େୂପାଟଙ୍କା ରଦରଲ। ଆଉ ଜଣକୁ ଦୁଇ ରତାଡା, ଓ ତୃତୀୟଙୁ୍କ ରଗାଟଏି ରତାଡା େୂପାଟଙ୍କା ରଦରଲ। 
ଗ୍ଭକେମାନଙ୍କେ ସାମର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରସମାନଙୁ୍କ କାମ ବାଣ୍ରିଦଇ ରସ ବୁଲିବାକୁ ଗ୍ଭଲିଗରଲ। 
ରଯଉଁ ଗ୍ଭକେଟ ିପାଞ୍ଚ ରତାଡା େୂପାଟଙ୍କା ରନଇଥିଲା, ରସ ତୁେନ୍ ରସହ ିଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ 

Oriya LOJ Pocket size (final).indd   184 10/20/2015   10:51:56 AM



ଯୀଶୁଙ୍କୁଦୁଲଖଂଗ୍କସଂ୍ 185
ଲଗାଇରଦଲା। ରସ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ରତାଡା େୂପାଟଙ୍କା ଲାଭକଲା। ରସହଭିଳ ିରଯଉଁ ଗ୍ଭକେଟ ିଦୁଇ 
ରତାଡା େୂପାଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା, ରସ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଇ ଆଉ ଦୁଇ ରତାଡା େୂପାଟଙ୍କା 
ଲାଭ କଲା। କନୁି୍ ରଯଉଁ ରଲାକଟ ିରକବଳ ରଗାଟଏି ମାତ୍ ରତାଡା େୂପାଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା, ରସ ଯାଇ 
ତା’ ମାଲିକେ ଧନକୁ ରନଇ ମାଟରିେ ରଗାଟଏି ଗାତ ରଖାଳ ିରସଥିରେ ଲୁଗ୍ଭଇ େଖିଲା। 

ବହୁତ ଦନି ପରେ ମାଲିକ ଘେକୁ ରଫେ ିଆସରିଲ। ରସ ଗ୍ଭକେମାନଙୁ୍କ ଡାକରିଲ, ଓ ତାହାଙ୍କ 
ଟଙ୍କାରେ କ’ଣ କରଲ, ତାହା ରସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ। ରଯଉଁ ଗ୍ଭକେଟ ିପାଞ୍ଚ ରତାଡା େୂପାଟଙ୍କା 
ପାଇଥିଲା, ରସ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଆଉ ଅଧିକ ପାଞ୍ଚ ରତାଡା ଆଣି ରଦଲା, ଗ୍ଭକେଟ ିକହଲିା ‘ଆପଣ 
ରମାରତ ପାଞ୍ଚ ରତାଡା େୂପାଟଙ୍କା ରଦଇଥିରଲ। ମୁଁ ତା’ �ାୋ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ରତାଡା େୂପାଟଙ୍କା 
ରୋଜଗାେ କେଛି।ି’ 

ମାଲିକ କହରିଲ, ‘ସାବାସ୍, ତୁରମ୍ ବହୁତ ଭଲ, ଓ ବ�ିାସରଯାଗ୍ୟ ରଲାକ। ତୁରମ୍ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ 
ଭଲ କାମ କେଛି। ରତଣୁ ମୁ ଁତୁମ୍କୁ ବଡ ବଷିୟେ ଦାୟି� ରଦବ।ି ଆସ, ରମା’ ସହତି ରମା’ ଖସୁୀରେ 
ଭାଗୀ ହୁଅ।’ 

ତା’ପରେ ଦୁଇ ରତାଡା େୂପାଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ଗ୍ଭକେଟ ିମାଲିକ ପାଖକୁ ଆସଲିା। ଗ୍ଭକେଟ ିକହଲିା, 
‘ଆପଣ ରମାରତ ଦୁଇ ରତାଡା ଟଙ୍କାେ ଦାୟି� ରଦଇଥିରଲ। ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇ ରତାଡା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାେ 
କେବିା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କେ ଦୁଇ ରତାଡା ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାେ କେଛି।ି’ 

ମାଲିକ କହରିଲ, ‘ତୁରମ୍ ଠିକ୍ କେିଛ। ତୁରମ୍ ଜରଣ ଭଲ ଗ୍ଭକେ। ତୁମ୍ ଉପରେ ବ�ିାସ 
କୋଯାଇପାରେ। ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ତୁରମ୍ ଭଲ କାମ କେଛି। ରତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ବଡ ବଷିୟେ ଦାୟି� 
ରଦବ।ି ଆସ, ରମା’ ସହତି ଖସୁୀରେ ଭାଗୀ ହୁଅ।’ 

ତା’ପରେ ରଗାଟଏି ରତାଡା ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ରଲାକଟ ିମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସଲିା। ରସ କହଲିା, 
‘ମାଲିକ ମୁଁ ଜାରଣ ରଯ ଆପଣ ଜରଣ କରଠାେ ବ୍ୟକି୍। ରୋପଣ ନ କେ ିମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜମେୁି ଫସଲ 
କାଟନ୍।ି ବୀଜ ନ ବୁଣି ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଏକାଠ ିକେନ୍।ି ରତଣୁ ମୁଁ ଭୟ କଲି। ମୁଁ ଯାଇ ଭୂମିରେ ଆପଣଙ୍କ 
ଟଙ୍କାତକ ଲୁରଚଇ ରଦଲି। ଆପଣ ରମାରତ ରଦଇଥିବା ରତାଡା ଟଙ୍କା ନଅିନୁ୍।’ 

ତା’ ମାଲିକ ତାକୁ କହରିଲ, ‘ତୁରମ୍ ଜରଣ ଅଳସଆୁ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ଭକେ! ତୁରମ୍ ଜାଣିଛ ରଯ ମୁ ଁରଯଉଠଁ ି
ରୋପଣ କେ ିନ ରାଏ ରସଠାରେ ମଧ୍ୟ ଫସଲ କାରଟ ଓ ରଯଉଁଠ ିବୀଜ ବୁଣି ନ ରାଏ, ରସଠାରେ 
ଶସ୍ୟ ଏକାଠ ିକରେ। ରତଣୁ ତୁରମ୍ ରମା’ ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା େଖିରଦବା ଉଚତି ଥିଲା। ତା 
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ରହାଇଥିରଲ ମୁଁ ଘେକୁ ରଫେବିା ପରେ ରମା’ ଟଙ୍କା ରଫେ ିପାଇରା’ନ୍।ି ତା’ ସହତି ରମା’ ଟଙ୍କାେ 
ସଧୁ ମଧ୍ୟ ପାଇରା’ନ୍।ି’ 

“ତା’ପରେ ମାଲିକ ତାହାଙ୍କେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ଭକେମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, ‘ରସହ ିଗ୍ଭକେଠାେୁ ଟଙ୍କାେ ରଳଟି ି
ରନଇ, ଯାହାେ ଦଶ ରତାଡା ଟଙ୍କା ଅଛ ିତାକୁ ରଦଇଦଅି। ରଯଉ ଁରଲାକ ନଜି ପାଖରେ ଥିବା ଜନିଷିେ 
ଉପଯୁକ୍ ବ୍ୟବହାେ କରେ, ତାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଦଆିଯିବ। ତାହାଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାେୁ 
ବହୁତ ରବଶୀ ଦଆିଯିବ। କନୁି୍ ରଯଉଁ ରଲାକ ତା’ ପାଖରେ ଥିବା ଜନିଷିେ ଉପଯୁକ୍ ବ୍ୟବହାେ 
କରେ ନାହିଁ, ତା’ଠାେୁ ଯାହାକଛି ିଅଛ,ି ସବୁକଛି ିଛରଡଇ ନଆିଯିବ।’ ତା’ପରେ ମାଲିକ କହରିଲ, ‘ରସ 
ଅଦେକାେୀ ଗ୍ଭକେକୁ ବାହାରେ ଅନ୍କାେରେ ପରକଇ ଦଅି। ରସଠାରେ ରଲାକମାରନ କାନ୍ରିବ ଏବଂ 
ଯନ୍ତଣାରେ ଦାନ୍ କଡମଡ କେରିବ।’234

5.19 ସମରସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ବଗି୍ଭରାଧୀନ
“ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ ପୁଣି ରରେ ଆସରିବ, ରସ ତାହାଙ୍କେ ମହମିା ସହତି ଆସରିବ। ତାହାଙ୍କ ସହତି ସମସ୍ତ 
�ଗ୍ଯଦୂତମାରନ ଆସରିବ। ରସ ୋଜା ରହରବ ଏବଂ ତାହାଙ୍କେ ମହାନ ସଂିହାସନ ଉପରେ ବସରିବ। 
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ଙ୍କ ଆଗରେ ଜଗତେ ସବୁ ରଲାରକ ଏକାଠ ିରହରବ। ତା’ପରେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ ସବୁ 
ରଲାକଙୁ୍କ ଦୁଇଟ ିଦଳରେ ବାଣ୍ ିରଦରବ। ଜରଣ ଜଗୁଆଳ ରଯପେ ିରଛଳମିାନଙ୍କ ଭିତେୁ ରମଷମାନଙୁ୍କ 
ଅଲଗା କେଦିଏି ଏହା ଠକି୍ ରସହପିେ ିଅରଟ। ମନୁଷ୍ୟପତୁ୍ ରମଷମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ଡାହାଣ ପରଟ 
େଖିରବ ଓ ଛାଗକୁ ତାହାଙ୍କ ବାମ ପରଟ େଖିରବ।

ତା’ପରେ ୋଜା ତାହାଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟରେ ଥିବା ରଲାକମାନଙୁ୍କ କହରିବ, ‘ଆସ, ରମାେ 
ପେମପିତା ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଆଶାବ୍ଯାଦ କେଛିନ୍।ି ପେରମ�େ ତୁମ୍କୁ ରଯଉଁ ୋଜ୍ୟ ରଦବାକୁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ରଦଇଛନ୍,ି ତାହା ଲାଭ କେ। ଜଗତ ସଷିୃ୍ଟ ରହବା କାଳେୁ ତୁମ୍ ପାଇଁ ରସ ୋଜ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହାଇ 
ସାେଛି।ି ତୁରମ୍ ଏହ ିୋଜ୍ୟ ଲାଭ କେବି କାେଣ ମୁଁ ରଯରତରବରଳ ରଭାକଲିା ଥିଲି, ରସରତରବରଳ 
ତୁରମ ରମାରତ ଖାଇବାକୁ ରଦଇଥିଲ। ରମାରତ ରଶାଷ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ରମାରତ କଛି ିପିଇବାକୁ 
ରଦଇଛ। ମୁଁ ଘେଠାେୁ ଦୂେରେ ଏକୁଟଆି ଥିଲି। ତୁରମ୍ ରମାରତ ତୁମ୍ ଘେକୁ ଡାକଥିିଲ। ରମାେ 
ରକୌଣସ ିଲୁଗାପଟା ନ ଥିଲା, ଏବଂ ତୁରମ୍ ରମାରତ ପିନ୍ବିାକୁ ରଦଇଥିଲ। ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲି, ତୁରମ୍ 
ରମାେ ଯତ୍ ରନଇଥିଲ, ମୁଁ କାୋଗାେରେ ଥିଲି। ତୁରମ୍ ରମାରତ ରଦଖିବାକୁ ଆସଥିିଲ।’ 
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ରସରତରବରଳ ଭଲ ରଲାକମାରନ ଉର୍େ ରଦରବ, ‘ରହ ପ୍ରଭୁ! ଆରମ୍ ରକରତରବରଳ ଆପଣଙୁ୍କ 

ରଭାକଲିା ରଦଖିଥିଲୁ ଓ ଖାଇବାକୁ ରଦଇଥିଲୁ? ରକରତରବରଳ ଆରମ୍ ଆପଣଙୁ୍କ ରଶାଷିଲା 
ରଦଖିଥିଲୁ ଓ ପିଇବାକୁ କଛି ିରଦଇଥିଲୁ? ରକରତରବରଳ ଆରମ୍ ଆପଣଙୁ୍କ ଘେଠାେୁ ଦୂେରେ 
ଏକୁଟଆି ରଦଖିଥିଲୁ ଓ ଆମ୍ ଘେକୁ ଡାକଥିିଲୁ? ରକରତରବରଳ ଆପଣଙୁ୍କ ଆରମ୍ ରପାଷାକ ନ ଥିବା 
ରବରଳ ରଦଖିଥିଲୁ ଓ ପିନ୍ବିାକୁ କଛି ିରଦଇଥିଲୁ? ରକରତରବରଳ ଆପଣଙୁ୍କ ଆରମ୍ ଅସସୁ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ 
ବା କାୋଗାେରେ ରଦଖିଥିଲୁ ଓ ଆପଣଙ୍କେ ଯତ୍ ରନଇଥିଲୁ?’ 

ରସରତରବରଳ ୋଜା ଉର୍େ ରଦରବ, ‘ମୁ ଁତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି ଏଠାରେ ତୁରମ୍ ରମାେ ଉରପକି୍ତ 
ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତେୁ ଜଣକ ପାଇଁ ଯାହାକଛି ିକଲ, ତାହା ତୁରମ୍ ରମା’ ପାଇଁ କଲ।’ 

ତା’ପରେ ୋଜା ତାହାଙ୍କ ବାମ ପଟେ ରଲାକମାନଙୁ୍କ କହରିବ, ‘ରମା’ ପାଖେୁ ଗ୍ଭଲିଯାଅ। 
ପେରମ�େ ତୁମ୍ ନମିରନ୍ ଦଣ୍ ନେୂିପଣ କେଛିନ୍।ି ତୁରମ୍ ଚେିକାଳ ଜଳୁଥିବା ନଆିଁକୁ ଯିବ, ଯାହାକ ି
ଶୟତାନ ଓ ତା’େ ଦୂତମାନଙ୍କ ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ ରହାଇଛ।ି କାେଣ ମୁ ଁରଭାକଲିା ଥିଲି କନୁି୍ ତୁରମ୍ ରମାରତ 
କଛି ିଖାଇବାକୁ ରଦଇ ନ ଥିଲ, ମୁଁ ରଶାଷିଲା ଥିଲି କନୁି୍ ତୁରମ୍ ରମାରତ କଛି ିପିଇବାକୁ ରଦଇ ନ 
ଥିଲ। ମୁଁ ଏକୁଟଆି ଘେଠାେୁ ଦୂେରେ ଥିଲି, କନୁି୍ ତୁରମ୍ ରମାରତ ଘେ ଭିତେକୁ ଡାକଲି ନାହିଁ, ରମାେ 
ଲୁଗାପଟା ନ ଥିଲା, ରମାରତ ତୁରମ୍ ପିନ୍ବିାକୁ କଛି ିରଦଇ ନ ଥିଲ। ମୁଁ ଅସସୁ୍ଥ ଥିଲି, ଓ କାୋଗାେରେ 
ଥିଲି ଓ ତୁରମ୍ ରମା’ ପାଇଁ ଚନି୍ା କେ ିନ ଥିଲ।’ 

ତା’ପରେ ରସମାରନ ମଧ୍ୟ ଉର୍େ ରଦରବ, ‘ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙୁ୍କ ରକରତରବରଳ ଆରମ୍ ରଭାକଲିା 
ବା ରଶାଷିଲା ରଦଖିଥିଲୁ? ଆରମ୍ ରକରତରବରଳ ଆପଣଙୁ୍କ ଏକୁଟଆି ଓ ଘେଠାେୁ ଦୂେରେ 
ରଦଖିଥିଲୁ? ରକରତରବରଳ ଆପଣଙୁ୍କ ଆରମ୍ ଲୁଗାପଟା ନ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ 
ବା କାୋଗାେରେ ରଦଖିଥିଲୁ? ରକରବ ଏସବୁ ଆରମ୍ ରଦଖିଥିଲୁ ଓ ଆପଣଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ 
ନାହିଁ?’ 

ତା’ପରେ ୋଜା ଉର୍େ ରଦରବ, ‘ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ରଯରତରବରଳ ଏଠାରେ ତୁରମ୍ 
ରମାେ ଉରପକି୍ତ ରଲାକଙ୍କ ଭିତେୁ ରଯରକୌଣସ ିରଲାକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେବିାକୁ ମନାକଲ, ତୁରମ୍ 
ରମାରତ ସାହାଯ୍ୟ କେବିା ପାଇଁ ମନାକଲ!’ 

ତା’ପରେ ଏହ ିରଲାକଗୁଡକି ଗ୍ଭଲିଯିରବ, ରସମାନଙୁ୍କ ସବୁ ଦନି ପାଇଁ ଦଣ୍ ରଭାଗିବାକୁ ପଡବି। 
କନୁି୍ ଭଲ ରଲାକମାରନ ଅନନ୍ ଜୀବନ ଲାଭ କେରିବ।”235
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5.20 ଆପଣା ମୃତୁ୍ୟ ସମ୍ପକତ୍ତରର ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରାବୃରି୍
ନସି୍ତାେପବ୍ଯରେ ଉପାସନା କେବିା ପାଇଁ ଯିେୁଶାଲମ ଯାଇଥିବା ରଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ରକରତକ 
ଗ୍ରୀକ୍ ରଲାକଥିରଲ। ରସହ ିଗ୍ରୀକ୍ ରଲାକମାରନ ଫିଲି ପ୍ପଙ୍କ ପାଖକୁ ଗରଲ। ଗ୍ରୀକ୍ ରଲାକମାରନ 
କହରିଲ, “ମହାଶୟ, ଆରମ୍ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରଦଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ।” ଫିଲି ପ୍ପ ଆନ୍ଦ୍ରୟିଙୁ୍କ ଯାଇ ଏ କରା 
ଜଣାଇରଲ। ତା’ପରେ ଆନ୍ଦ୍ରୟି ଓ ଫିଲି ପ୍ପ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଯାଇ କହରିଲ।

ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ବର୍୍ଯମାନ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ଙ୍କେ ରଗୌେବ ପାଇବା ସମୟ ଆସଯିାଇଛ।ି 
ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି ରଗାଟଏି ଗହମ ଦାନା ଭୂମିରେ ପଡ ିନଶି୍ଚୟ ମେବିା ଆବଶ୍ୟକ। ତା’ପରେ 
ଏହା ବଢ ିବହୁତ ଶସ୍ୟ ଦଏି। କନୁି୍ ଯଦ ିଏହା କଦାପି ମରେ ନାହିଁ, ରତରବ ଏହା ସବ୍ଯଦା ରଗାଟଏି 
ମଞି୍ ରହାଇ େହରିାଏ। ନଜି ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକି୍ ଏହା ହୋଇବ। ନଜି ଜାଗତକି ଜୀବନକୁ 
ଘଣୃା କେୁଥିବା ରଲାକ ଏହାକୁ ସୁେକି୍ତ େଖିବ। ରସ ଅନନ୍ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାହା ପାଇ ପାେବି। 
ରମାେ ରସବା କୁେଥିବା ରଲାରକ ନଶି୍ଚୟ ରମାେ ଅନୁସେଣ କେନୁ୍। ରତରବ ରମାେ ରସବକମାରନ 
ମୁଁ ରଯଉଁଠାରେ ଥିବ,ି ରସଠାରେ ରମା’ ସହତି େହରିବ। ରଯଉଁ ରଲାକମାରନ ରମାେ ରସବା 
କେଥିିରବ, ରମାେ ପେମପିତା ରସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ାନ ରଦରବ। 

“ବର୍୍ଯମାନ ମୁ ଁବହୁତ     ଉ       ଦ୍ ବଗି୍ନ ଅଛ।ି ମୁ ଁକ’ଣ କହବି?ି ‘ରହ ପେମପିତା, ରମାରତ ଏ ଯନ୍ତଣାଦାୟକ 
ସମୟେୁ ଉଦ୍ାେ କେ’, ଏଭଳ ିକହ ିକ’ଣ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଯନା କେବି?ି ନା, କାେଣ ମୁଁ ତ’ ଯନ୍ତଣା ରଭାଗିବ ି
ରବାଲି ଆସଛି।ି ରହ ପେମପିତା, ଆପଣା ନାମକୁ ରଗୌେବା�ିତ କେ।” 

ରସରତରବରଳ �ଗ୍ଯେୁ ଏହ ିବାଣୀ ଶୁଭିଲା, “ମୁଁ ରସହ ିନାମକୁ ରଗୌେବା�ିତ କେଛି।ି ମୁଁ ତାହା 
ଆଉ ରରେ କେବି।ି” 

ରସଠାରେ ଠଆି ରହାଇଥିବା ରଲାକମାରନ ଏହ ିବାଣୀ ଶୁଣିରଲ। ରସମାରନ ତାହା ରମଘ ଗର୍୍ଯନ 
ରବାଲି କହରିଲ। 

କନୁି୍ ଅନ୍ୟମାରନ କହରିଲ, “ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜରଣ �ଗ୍ଯଦୂତ କରା କହରିଲ।” 
ଯୀଶୁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରସହ ିବାଣୀ ତୁମ୍ ପାଇଁ ଥିଲା, ରମା’ ପାଇଁ ନୁରହଁ। ବର୍୍ଯମାନ 

ଜଗତେ ବଗି୍ଭେେ ସମୟ ଉପସ୍ଥତି, ଏହ ିଜଗତେ ଶାସକ ବତିାଡତି ରହବାେ ଏହା ରହଉଛ ିସମୟ। 
ମୁ ଁଜଗତେୁ ଊ�କୁ   ଉ  ତ୍ ଥିତ ରହବ।ି ରଯରତରବରଳ ଏହା ଘଟବି, ମୁ ଁସବୁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ରମା’ ନକିଟକୁ 
ରନଇ ଯିବ।ି” ଯୀଶ ୁରକଉ ଁପ୍ରକାେେ ମତୁୃ୍ୟବେଣ କେରିବ, ତାହା ରଦଖାଇବା ପାଇ ଁରସ ଏହା କହରିଲ। 
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ରଲାକମାରନ କହରିଲ, “ଆମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁରହ ରଯ, ଖ୍ୀଷ୍ଟ ଚେିଦନି ପାଇ ଁଜୀବତି େହରିବ। ରତରବ 

ତୁରମ୍ କାହିଁକ ିକହୁଛ ରଯ ‘ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ ନଶି୍ଚୟ ଊ�କୁ ଯିରବ?’ ଏହ ିମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ କଏି?” 
ଯୀଶ ୁକହରିଲ, “ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆରଲାକ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇ ଁେହବି। ରତଣୁ ଆରଲାକ 

ତୁମ୍ ପାଖରେ ଥିବା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଗ୍ଭଲ। ରତରବ ଅନ୍କାେ ତୁମ୍କୁ ଧେ ିପାେବି ନାହିଁ। ଅନ୍କାେରେ 
ଗ୍ଭଲୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ ରକଉଁଆରଡ ଯାଉଛ ିଜାଣି ପାରେ ନାହିଁ। ରତଣୁ ତୁମ୍ ପାଖରେ ଆରଲାକ ଥିବା 
ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ତା’ଠାରେ ତୁରମ୍ ବ�ିାସ େଖ। ରତରବ ତୁରମ୍ମାରନ ଆରଲାକେ ସନ୍ାନ ରହବ।” ଯୀଶୁ 
ଏ କରା କେବିା ପରେ ରସମାନଙ୍କେ ପାଖେୁ ଗ୍ଭଲି ଗରଲ। ରସ ଏପେ ିସ୍ଥାନରେ େହରିଲ, ରଯଉଁଠ ି
ରଲାକମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ପାଇରଲ ନାହିଁ। 

ଯୀଶୁ ବହୁତ ଗୁଡଏି ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟ କରଲ। ରଲାକମାରନ ଏ ସବୁ ରଦଖିବା ସ� ତାହାଙୁ୍କ 
ବ�ିାସ କରଲ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା ଯିଶାଇୟ ଯାହା କହଥିିରଲ ତାହା ସତ୍ୟ ରହଲା, ରସ 
କହଥିିରଲ,

“ରହ ପ୍ରଭୁ, ଆରମ୍ କହଥିିବା କରାରେ କଏି ବ�ିାସ କେଛି?ି 
କଏି ପ୍ରଭୁଙ୍କେ ଶକି୍ ରଦଖିଛ?ି”

ରସମାରନ ବ�ିାସ କେ ିପାେ ିନ ଥିରଲ, କାେଣ ଯିଶାଇୟ ଆହୁେ ିମଧ୍ୟ କହଥିିରଲ:

“ପେରମ�େ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ କେଛିନ୍।ି 
ରସ ରସମାନଙ୍କେ ହୃଦୟ କଠନି କେ ିରଦଇଛନ୍।ି 

ରସମାରନ ରଯପେ ିଆଖିରେ ରଦଖି ପାେରିବ ନାହିଁ 
ଓ ବୁଦ୍ରିେ ବୁଝପିାେରିବ ନାହିଁ ରସଥି ନମିରନ୍ ପେରମ�େ ଏହା କେଅିଛନ୍।ି 
ତା’ପରେ ମୁଁ ରସମାନଙୁ୍କ ସସୁ୍ଥ କେବି।ି”

ଯିଶାଇୟ ଏ କରା କହରିରରଲ, କାେଣ ରସ ପ୍ରଭୁଙ୍କେ ରଗୌେବ ରଦଖିଥିରଲ। ରତଣୁ ରସ ତାହାଙ୍କ 
(ଯୀଶୁଙ୍କ) ବଷିୟରେ ଏହା କହରିଲ।

Oriya LOJ Pocket size (final).indd   189 10/20/2015   10:51:58 AM



ଯୀଶୁଙ୍କୁଦୁଲଖଂଗ୍କସଂ୍190

କନୁି୍ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅରନକ ରଲାକ ବ�ିାସ କରଲ। ଏପେକି,ି ଅରନକ ଯିହୂଦୀ ରନତାମାରନ ମଧ୍ୟ 
ତାହାଙ୍କଠାରେ ବ�ିାସ କରଲ। କନୁି୍ ରସମାରନ ଫାେୂଶୀମାନଙୁ୍କ ଭୟ କେୁଥିରଲ। ରତଣୁ ରସମାରନ 
ତାହାଙ୍କ ବ�ିାସ ସମ୍ନ୍ରେ ରଖାଲାରଖାଲି ଭାରବ କହରିଲ ନାହିଁ। ରସମାରନ ଡେରିଲ, କାରଳ 
ଫାେୂଶୀମାରନ ରସମାନଙୁ୍କ ସମାଜଗହୃେୁ ବାହାେ କେରିଦରବ। ରସ ରଲାକମାରନ ପେରମ�େଙ୍କ 
ପ୍ରଶଂସା ଅରପକ୍ା ରଲାକଙ୍କେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିରଲ।

ତା’ପରେ ଯୀଶ ୁଚତି୍ାେ କେ ିକହରିଲ, “ରମା’ଠାରେ ରଯଉ ଁରଲାକ ବ�ିାସ େରଖ, ରସ ପ୍ରକୃତରେ 
ରମା’ଠାରେ ନୁରହଁ ମାତ୍ ରଯ ରମାରତ ପଠାଇଛନ୍,ି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବ�ିାସ େରଖ। ରମାରତ ରଯଉଁ 
ରଲାକ ରଦରଖ, ରସ ପ୍ରକୃତରେ ରମାେ ରପ୍ରେଣ କର୍୍ଯାଙୁ୍କ ରଦରଖ। ମୁଁ ଆରଲାକ ଓ ମୁଁ ଏ ଜଗତକୁ 
ଆସିଛ।ି ରମାେ ଆସିବାେ କାେଣ, ରମା’ଠାରେ ବ�ିାସ େଖିଥିବା ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଲାକ ରକରବ 
ଅନ୍କାେରେ େହବି ନାହିଁ। 

“ମୁଁ ରଲାକମାନଙ୍କେ ବଗି୍ଭେ କେିବା ପାଇଁ ଆସି ନାହିଁ। ମାତ୍ ମୁଁ ଏ ଜଗତେ ରଲାକଙୁ୍କ ଉଦ୍ାେ 
କେବିା ଉରଦେଶ୍ୟରେ ଆସଛି।ି ରଯଉଁମାରନ ରମା’ ଶକି୍ା ଶୁଣନ୍ ିକନୁି୍ ତାହା ଅମାନ୍ୟ କେନ୍ ିମୁଁ ରସହ ି
ରଲାକମାନଙ୍କେ ବଗି୍ଭେ କେବିା ପାଇଁ ଆସ ିନାହିଁ। ଜରଣ ବଗି୍ଭେକ ଅଛନ୍.ି ଯିଏ ବଗି୍ଭେ କେରିବ କ,ି ରକଉଁ 
ରଲାକ ରମାରତ ବ�ିାସ କେୁ ନାହିଁ ଓ ରମା’ କରା ଗ୍ରହଣ କେୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ରଯଉଁ ଉପରଦଶ ଶକି୍ା ରଦଇଛ,ି 
ତାହା �ାୋ ରସହ ିରଲାକ ରଶଷ ଦନିରେ ବଗି୍ଭେ ରହବ। ଏହାେ କାେଣ ରହଉଛ,ି ମୁ ଁଯାହା ଶକି୍ା ରଦଇଛ ି
ତାହା ରମାେ ନୁରହଁ। ରମାେ ରପ୍ରେଣକର୍୍ଯା ପେମପିତା ରମାରତ କ’ଣ କହବିାକୁ ଓ କ’ଣ ଉପରଦଶ 
ରଦବାକୁ ପଡବି ତାହା କହଛିନ୍।ି ମୁ,ଁ ଜାରଣ, ରମା’ ପେମପିତା ଯାହା ଆରଦଶ ଦଅିନ୍,ି ରସହଠିାେୁ ଅନନ୍ 
ଜୀବନ ଆରସ। ରତଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହଛି,ି ତାହା କହବିା ପାଇଁ ରମାରତ ପେମପିତା କହଛିନ୍।ି”236

5.21 ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସରୁନ୍ ିରତୈଳରର ଅଭିରଷକ
ନସି୍ତାେପବ୍ଯ ଓ ଖମୀେଶୂନ୍ୟ ରୋଟୀପବ୍ଯ ଆଉ ଦୁଇ ଦନି ବାକ ିଥିଲା। ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଯିହୂଦୀ 
ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରକୌଶଳରେ ବନ୍ୀ କେ ିତା’ପରେ ମାେ ିରଦବା ପାଇଁ ଉପାୟ ରଖାଜୁ 
ଥିରଲ। ରସମାରନ କହରିଲ, “ଆରମ୍ କନୁି୍ ପବ୍ଯ ସମୟରେ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ବନ୍ୀ କେ ିପାେବିା ନାହିଁ। ତା’ 
କରଲ ରଲାକମାରନ ୋଗିଯାଇ ଦଗୋ ହାଗୋମା କେ ିପାେନ୍।ି”

ଯୀଶୁ ରବରନୀଆରେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଶରିମାନଙ୍କ ଘରେ େହରିଲ। 237 ରସଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ 
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ରଗାଟଏି ରଭାଜ ିପ୍ରସୁ୍ତତ ରହାଇଥିଲା। ମାର୍ଯା ଖାଦ୍ୟ ପେରିବଷଣ କେୁଥିରଲ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ଅନ୍ୟ 
ରଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଜାେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିରଲ। ମେୟିମ ଅଧ ଲିଟେ ଅତ ିମଲୂ୍ୟବାନ ବଶୁିଦ୍ 
ଜଟାମାଂସେ ଅତେ ଆଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦରେ ଢାଳ ିରଦରଲ। ତା’ପରେ ରସ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ନଜି 
ରକଶରେ ରପାଛ ିରଦରଲ। ଘେଟ ିଅତେ ସବୁାସରେ ମହକ ିଉଠଲିା। 

ଇଷ୍ାେରିୟାତ ଯିହୂଦା ରସଠାରେ ଥିଲା। ଯିହୂଦା ଯୀଶୁଙ୍କେ ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଜରଣ ଥିରଲ। 
(ରସ ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କେ ବେୁିଦ୍ାଚେଣ କେଥିିରଲ। ଯିହୂଦା ମେୟିମଙ୍କ ଏହ ିକାଯ୍ଯ୍ୟ ପସନ୍ କରଲ ନାହିଁ। 
ରସ କହରିଲ, “ରସହ ିଅତେେ ମଲୂ୍ୟ ତନିଶିହ େୂପାଟଙ୍କା। ଏହାକୁ ବୀକି୍ର କେ ିରସହ ିଟଙ୍କା ଗେବି 
ରଲାକମାନଙୁ୍କ ରଦବା ଉଚତି ଥିଲା,” କନୁି୍ ଯିହୂଦା ଗେବି ରଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକୃତରେ ଚନି୍ତି ନ 
ଥିଲା। ରସ ନରିଜ ରଗ୍ଭେ ଥିବାେୁ ଏ କରା କହଲିା। ରସ ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା-ବାକ୍ସ ନଜି ପାଖରେ 
େଖଥୁିଲା। ଏବଂ ରସ ପ୍ରାୟ ରସହ ିବାକ୍ସେୁ ଟଙ୍କା ରଗ୍ଭେ ିକେୁଥିଲା। 

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ମେୟିମକୁ ବାଧା ଦଅି ନାହିଁ। ରସ ଅତେ ସଞ୍ଚୟ କେ ିରମାେ ସମାଧି 
କି୍ରୟାେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପାଇଁ ଆଜ ିଏହା କେଛି।ି ତୁମ୍ ପାଖରେ ସବୁରବରଳ ଗେବି ରଲାରକ େହଥିିରବ, 
କନୁି୍ ମୁଁ ସବ୍ଯଦା ତୁମ୍ ସହତି େହବି ିନାହିଁ।238 ଏ ସ୍ତୀ ରଲାକଟ ିରମା’ ପାଇଁ ଯାହା କେ ିପାେବିାେ 
ଶକି୍ ଥିଲା, ରସ ରସତକ କେଛି।ି ସମାଧି ନମିରନ୍ ରମା’ ରଦହକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେବିା ପାଇଁ ରସ ରମା’ 
ରଦହରେ ରମାେ ମତୁୃ୍ୟ ପୂବ୍ଯେୁ ଅତେ ଢାଳଛି।ି ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି ସାୋ ସଂସାେରେ 
ରଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସସୁମାଗ୍ଭେ ପ୍ରଗ୍ଭେ କୋଯିବ। ରଯଉଁ ରଯଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସସୁମାଗ୍ଭେ ପ୍ରଗ୍ଭେତି 
ରହବ, ରସହ ିରସହ ିସ୍ଥାନରେ ଏହ ିସ୍ତୀ ରଲାକଟେି ଏହ ିକାଯ୍ଯ୍ୟ ବଷିୟରେ କୁହାଯିବ। ରଲାକମାରନ 
ତାହାକୁ ମରନ ପରକଇରବ।”239

5.22 ଯୀଶୁଙ୍କ ଶତରୁମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟାରଥତ୍ତ ଯିହୂଦାର ସମ୍ମତି
ଯୀଶୁଙ୍କେ ବାେଜଣ ରପ୍ରେତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣକେ ନାମ ଥିଲା ଇଷ୍ାେରିୟାତ ଯିହୂଦା। ଶୟତାନ 
ଯିହୂଦାଙ୍କ ଶେୀେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରରବଶ କେ ିତାହାଙୁ୍କ ରଗାଟଏି ଖୋପ କାମ କେବିା ପାଇ ଁପ୍ରବର୍୍ଯାଇଲା। 
ଯିହୂଦା ଯାଇ ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ମନ୍େିେ ରସନାପତମିାନଙ୍କ ସହତି କରାବାର୍୍ଯା କଲା। ଯୀଶୁଙୁ୍କ 
ରସମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମପ୍ଯଣ କେବିା ପାଇଁ ଯିହୂଦା ରସମାନଙ୍କ ସହତି ଏକ ମନ୍ତଣା କଲା।240

ରସ କହଲିା, “ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଧରେଇ ରଦବ।ି ଏହା କେବିା ପାଇଁ ତୁରମ୍ମାରନ 
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ରମାରତ କ’ଣ ରଦବ?’’ ଯାଜକମାରନ ଯିହୂଦାଙୁ୍କ ତେି ିଶ୍ଟ ିେୂପାଟଙ୍କା ରଦରଲ। ରସହ ିସମୟେୁ 
ଯିହୂଦା ଯାଜକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଧୋଇ ରଦବା ପାଇଁ ସୁରଯାଗେ ଅରପକ୍ାରେ େହଲିା।241

5.23 ନସି୍ତାରପବତ୍ତ ରଭାଜର ପ୍ରସୁ୍ତତି
ଖମୀେହୀନ ରୋଟୀ ପବ୍ଯେ ଦନିଟ ି ଆସିଗଲା। ଏହ ି ଦନି ଯିହୂଦୀମାରନ ନସି୍ତାେପବ୍ଯେ 
ରମଷଶାବକମାନଙୁ୍କ ବଳ ିଦଅିନ୍।ି ଯୀଶୁ ପିତେ ଓ ରଯାହନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ଯାଇ 
ଆମ୍ମାନଙ୍କେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନସି୍ତାେପବ୍ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିକେ।”

ପିତେ ଓ ରଯାହନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ଏ ଖାଦ୍ୟ ରକଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିକେବୁି ରବାଲି 
ଆପଣ ଗ୍ଭହୁଁଛନ୍?ି” 

ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଶୁଣ! ତୁରମ୍ମାରନ ନଗେ ଭିତେକୁ ଯିବା ପରେ ଜରଣ ରଲାକକୁ 
ପାଣି ମାଠଆିଟଏି ରନଇ ଯାଉଥିବାେ ରଦଖିବ। ତୁରମ୍ମାରନ ତା’ ପରଛ ପରଛ ଯିବ। ରସ ରଗାଟଏି 
ଘେ ଭିତେକୁ ଯିବ। ତୁରମ୍ମାରନ ତା’ ସହତି ଯିବ। ତୁରମ୍ମାରନ ଘେମାଲିକଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେବି, ‘ଗୁେୁ 
ପଗ୍ଭେୁଛନ୍ ିରଯ ରସ ଓ ତାହାଙ୍କେ ଶଷି୍ୟମାରନ ନସି୍ତାେପବ୍ଯେ ଖାଦ୍ୟ ରଯଉଁଠାରେ ଖାଇରବ, ତୁରମ୍ 
ତାହା ଆମ୍କୁ ରଦଖାଇ ଦଅି।’ ତା’ପରେ ଘେମାଲିକ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଉପେ ମହଲାେ ରଗାଟଏି ବଡ 
ବଖୋ ରଦଖାଇ ରଦରବ। ବଖୋଟ ିତୁରମ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଜାଇ େଖା ଯାଇଥିବ। ରସଠାରେ 
ତୁରମ୍ମାରନ ନସି୍ତାେପବ୍ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେବି।” 

ପିତେ ଓ ରଯାହନ ବାହାେ ିଗରଲ। ଯୀଶୁ ରଯଭଳ ିକହଥିିରଲ, ସବୁ ଘଟଣା ରସହଭିଳ ିଘଟଲିା। 
ରସମାରନ ନସି୍ତାେପବ୍ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଲ। 

ରସମାରନ ନସି୍ତାେପବ୍ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାେ ସମୟ ରହଲା। ଯୀଶୁ ଓ ରପ୍ରେିତମାରନ ଖାଇ 
ବସରିଲ।242

ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ସରଗେ ଯୀଶଙୁ୍କ ରଶଷ ୋତ୍ରଭାଜ (5.24–40)

5.24 ଯୀଶୁ ଏବଂ ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ରାତ୍ର ିରଭାଜନ
ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ମୁଁ ରମା’ ମତୁୃ୍ୟ ପବୂ୍ଯେୁ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ସହତି ଏକାଠ ିଏହ ିନସି୍ତାେପବ୍ଯେ 
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ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ ଇଚ୍ା କେଥିିଲିା ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହୁଛ,ି ପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟରେ 
ଏହାେ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ରହବା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ମୁଁ ରକରବ ରହରଲ ନସି୍ତାେପବ୍ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଖାଇବ ି
ନାହିଁ।”

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ରଗାଟଏି ପାତ୍ରେ ଅଗୁେେେସ ରନରଲ। ଏଥିପାଇଁ ରସ ପେରମ�େଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ 
ରଦରଲ। ରସ କହରିଲ “ଏହ ିପାତ୍ ନଅି, ଏଥିରେ ଥିବା ଅଗୁେେେସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଦଅି। ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ 
କହୁଛ ିପେରମ�େଙ୍କ ୋଜ୍ୟ ନ ଆସବିା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ମୁଁ ପୁନବ୍ଯାେ ଦ୍ାକ୍ାେସ ପାନ କେବି ିନାହିଁ।”243

5.25 ଯୀଶୁଙ୍କ �ାରା ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ପାଦ ପ୍ରକ୍ାଳନ
ଶରିମାନେ ପୁତ୍ ଇଷ୍ାେିରୟାତ ଯିହୂଦାଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ ଶୟତାନ ପ୍ରବର୍୍ଯାଇ ସାେିଥିଲା। 
ପେମପିତା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସବୁ ବଷିୟରେ କ୍ମତା ରଦଇଥିରଲ। ଯୀଶୁ ଏହା ଜାଣିଥିରଲ। ରସ 
ପେରମ�େଙ୍କଠାେୁ ଆସଛିନ୍,ି ରବାଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିରଲ। ରସ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ରଫେଯିାଉଛନ୍ ିରବାଲି 
ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିରଲ। ରସମାରନ ଖାଇବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଠଆି ରହାଇ ପିନ୍ଥିିବା ଲମ୍ା ରପାଷାକଟ ି
ରଖାଲିରଦରଲ। ରସ ଅଣ୍ାରେ ରଗାଟଏି ତଉଲିଆ ଗୁରଡଇ ରହାଇ ପଡରିଲ। ତା’ପରେ ରସ ପାତ୍ରେ 
ଜଳ ଭର୍୍ଣି କରଲ ଓ ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କେ ପାଦ ରଧାଇବା ଆେମ୍ କରଲ। ରସ ଅଣ୍ାରେ ବାନ୍ଥିିବା 
ତଉଲିଆରେ ରସମାନଙ୍କେ ପାଦ ରପାଛରିଲ।

ଯୀଶୁ ଶରିମାନ ପିତେଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସରିଲ। କନୁି୍ ପିତେ ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ତୁରମ ରମାେ 
ପାଦ ରଧାଇବା ଉଚତି ନୁରହଁ।” 

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ତୁରମ ଏରବ ଜାଣିପାେୁ ନାହଁ ରଯ, ମୁଁ କ’ଣ କେୁଛ।ି କନୁି୍ ପରେ ତୁରମ ବୁଝବି।” 
ପିତେ କହରିଲ, “ନା, ଆପଣ ରମା’ ପାଦ ରକରବ ରଧାଇରବ ନାହିଁ।” 
ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ଯଦ ିମୁଁ ତୁମ ପାଦ ରଧାଇବ ିନାହିଁ, ରତରବ ତୁରମ କଦାପି ରମାେ 

ରଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଜରଣ ରହବ ନାହିଁ।” 
ଶରିମାନ ପିତେ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ରହ ପ୍ରଭୁ, ତୁରମ ରମାେ ପାଦ ରଧାଇବା ପରେ ରମାେ ହାତ 

ଓ ମଣୁ୍ ମଧ୍ୟ ରଧାଇ ଦଅି।” 
ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ଜରଣ ରଲାକ ନୋନ କେିବାପରେ ତା’େ ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ଶେୀେଟା ନମି୍ଯଳ 

ରହାଇଯାଏ। ରକବଳ ତା’େ ପାଦ ରସ ରଧାଇବା ଦେକାେ। ମୁଁ ଜାରଣ ତୁରମ୍ମାରନ ପେଷି୍ାେ 
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ରହାଇଛ, କନୁି୍ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ଭିତେୁ ସମରସ୍ତ ପେଷି୍ାେ ନୁହନ୍।ି” ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିରଲ ରଯ କଏି 
ତାହାଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ ଉଠବି, ରତଣୁ ରସ କହରିଲ, “ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ଭିତେୁ ସମରସ୍ତ ପେଷି୍ାେ 
ନୁହନ୍।ି” 

ଯୀଶୁ ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ପାଦ ରଧାଇ ସାେରିଲ। ତା’ପରେ ରସ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ ିରମଜ ପାଖରେ ପୁଣି 
ବସରିଲ, ଯୀଶୁ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ’ଣ କଲି, ତୁରମ୍ ତାହା ବୁଝପିାେଲି କ?ି ତୁରମ ରମାରତ 
‘ଗୁେୁ’ ଓ ‘ପ୍ରଭୁ’ କହୁଛ। ଅବଶ୍ୟ, ଏହା ଠକି୍, କାେଣ ମୁଁ ତାହା ଅରଟ।” ମୁଁ ତୁମ୍େ ଗୁେୁ ଓ ପ୍ରଭୁ। କନୁି୍ 
ମୁଁ ତୁମ୍େ ପାଦକୁ ରଗାଟଏି ରସବକ େୂରପ ରଧାଇଲି। ରତଣୁ ତୁରମ ମଧ୍ୟ ପେସ୍ପେେ ପାଦ ରଧାଇବା 
ଉଚତି। ମୁଁ ଏହା ତୁମ୍ ପାଇଁ ରଗାଟଏି ଆଦଶ୍ଯ �େୂପ କଲି। ରତଣୁ ତୁରମ୍ ପେସ୍ପେ ମଧ୍ୟରେ ଏହପିେ ି
କେବି। ମୁଁ ଏହା ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଜରଣ ରସବକ ତା’େ ପ୍ରଭୁଠାେୁ ବଡ ନୁରହଁ। ରଯଉଁ ରଲାକକୁ କଛି ି
କାଯ୍ଯ୍ୟ କେବିା ପାଇ ଁପଠାଯାଇଛ,ି ରସ ରପ୍ରେଣକର୍୍ଯାଙ୍କଠାେୁ ବଡ ନୁରହଁ। ଯଦ ିତୁରମ୍ ଏହା ସବୁ ଜାଣ 
ରତରବ ତୁରମ୍ ଏହ ିକାଯ୍ଯ୍ୟ କେ ିଖସୁୀ ରହବ।244

5.26 ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧରର ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ
“ମୁଁ ତୁମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଷିୟରେ କହୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ରଯଉଁମାନଙୁ୍କ ବାଛଛି,ି ରସମାନଙୁ୍କ ଜାରଣ। କନୁି୍ ଶାସ୍ତରେ 
ଯାହା ରଲଖାଅଛ,ି ତାହା ନଶି୍ଚୟ ଘଟବି: ‘ରଯଉଁ ରଲାକ ରମା’ ସହତି ଖାଏ, ରସ ରମା’ ବେୁିଦ୍ରେ 
ଠଆି ରହବ।’ ବର୍୍ଯମାନ ଏହା ନ ଘଟବିା ପବୂ୍ଯେୁ ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଏ କରା କହୁଛ।ି ରତଣୁ ରଯରତରବରଳ 
ଏହା ଘଟବି, ତୁରମ୍ ବ�ିାସ କେବି, ମୁଁ ରସହ ିଅରଟ। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ରମାରତ ପଠାଇଥିବା 
ବ୍ୟକି୍କୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ ରସ ରମାରତ ଗ୍ରହଣ କରେ। ରମାରତ ରଯଉଁ ରଲାକ ଗ୍ରହଣ କରେ, ରସ 
ରମାେ ରପ୍ରେଣକର୍୍ଯାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ।”

ଯୀଶୁ ଏ କରା କହବିା ପରେ ରସ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ରହରଲ। ରସ ମକୁ୍ରେ କହରିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍କୁ 
ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଜରଣ ରମା’ ବେୁିଦ୍ରେ ଯିବ।” 

ଯୀଶୁଙ୍କେ ଶଷି୍ୟମାରନ ସମରସ୍ତ ପେସ୍ପେକୁ ଗ୍ଭହିଁରଲ। ରସମାରନ ବୁଝ ିପାେରିଲ ନାହିଁ ରଯ ଯୀଶୁ 
କାହା ବଷିୟରେ କହୁଛନ୍।ି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଜରଣ ଶଷି୍ୟ ବସଥିିଲା। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ବହୁତ 
ଭଲ ପାଉଥିରଲ। ଶରିମାନ ପିତେ, ରସହ ିଶଷି୍ୟକୁ ଯୀଶୁ କାହା ସମ୍ନ୍ରେ କହୁଛନ୍ ିତାହା ତାହାଙୁ୍କ 
ପଗ୍ଭେବିା ପାଇଁ ଠାେରିଲ। 
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ରସ ଶଷି୍ୟ ଜଣକ ଯୀଶୁଙ୍କେ ବକ୍ସ୍ଥଳରେ ଆଉଜ ିପଡ ିପଗ୍ଭେରିଲ, “ପ୍ରଭୁ କଏି ତୁମ୍ ବେୁିଦ୍ରେ 

ଯିବ?” 
ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ମୁଁ ଏହ ିରୋଟୀ ଖଣି୍କ ପାତ୍ରେ ବୁରଡଇ ଯାହାକୁ ରଦବ,ି ରସହ ିରଲାକ 

ରମା’ ବେୁିଦ୍ରେ ଯିବ।245 ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ ଯିରବ ଓ ମେଯିିରବ। ଏହା ହିଁ ରହବ ରବାଲି ଶାସ୍ତରେ 
ରଲଖାଅଛ।ି କନୁି୍ ରଯଉ ଁରଲାକ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ଙୁ୍କ ମାେବିା ପାଇଁ ଶତରୁ ହାତରେ ରଦଇରଦବ, ରସ ରଲାକ 
ଧିକ୍! ରସ ରଲାକ ଜନ୍ମ ନ ରହାଇଥିରଲ ବେଂ ଭଲ ରହାଇରା’ନ୍ା।” 

ତା’ପରେ ଯିହୂଦା, “ଯିଏ ତାହାଙୁ୍କ ଶତରୁମାନଙୁ୍କ ଧରେଇ ରଦବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କହଲିା ଗୁେୁ, ରସ 
କ’ଣ ମୁଁ?” 

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ହଁ, ତୁରମ୍ ରସହ।ି”246

ରତଣୁ ଯୀଶୁ ଖରଣ୍ ରୋଟୀ ରନଇ ପାତ୍ରେ ବୁଡାଇରଲ ଓ ଶରିମାନଙ୍କ ପୁତ୍ ଇଷ୍ାେରିୟାତ 
ଯିହୂଦାକୁ ରଦଲ। ଯିହୂଦା ରୋଟୀ ରନଲା ରବରଳ ଶୟତାନ ତା’ ଭିତରେ ପ୍ରରବଶ କଲା। ଯୀଶୁ 
ଯିହୂଦାକୁ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ଯାହା କେବିା କରା, ତାହା ଶୀଘ୍ର କେ।” ଯୀଶୁ ଏ କରା ଯିହୂଦାଙୁ୍କ କାହିଁକ ି
କହରିଲ ତାହା ରମଜ ପାଖରେ ବସଥିିବା ରଲାକମାନଙ୍କ ଭିତେୁ ରକହରିହରଲ ବୁଝ ିପାେରିଲ ନାହିଁ। 
ଯିହୂଦା ଦଳେ ସାମହୂକି ଟଙ୍କା-ବାକ୍ସ ନଜି ପାଖରେ େଖଥୁିଲା। ରତଣୁ ରକରତକ ଶଷି୍ୟ ଭାବରିଲ ରଯ 
ଯୀଶୁ ତାକୁ ପବ୍ଯ ପାଇଁ କଛି ିକଣିିବାକୁ କହରିଲ। କଅିବା ରସମାରନ ଏ କରା ମଧ୍ୟ ଭାବରିଲ, ଯୀଶୁ 
ରବାରଧ ଯିହୂଦାକୁ ଦେଦି୍ମାନଙୁ୍କ କଛି ିଦାନ ରଦବା ପାଇଁ କହରିଲ। 

ଯିହୂଦା ଯୀଶୁ ରଦଇଥିବା ରୋଟୀ ଗ୍ରହଣ କରଲ। ତା’ପରେ ଯିହୂଦା ବାହାେି ଗ୍ଭଲିଗରଲ। 
ରସରତରବରଳ ୋତ୍ ିରହାଇଥିଲା।247

5.27 ପରରମ�ରଙ୍କ ସହତି ନୂତନ ନୟିମ
ରସମାରନ ଖାଉଥିବା ରବରଳ, ଯୀଶ ୁରୋଟୀ ରନରଲ। ରସହ ିରୋଟୀ ପାଇ ଁପେରମ�େଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ 
ରଦରଲ। ତା’ପରେ ରୋଟୀ ଛରିଣ୍ଇରଲ, ତାହାକୁ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ରଦରଲ। ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ଏହ ି
ରୋଟୀ ନଅି ଓ ଖାଅ। ଏ ରୋଟୀ ରମାେ ଶେୀେ248 ଏହା ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଦଉଛ।ି ରମାରତ 
ମରନ େଖିବା ପାଇଁ ଏହା କେ।”

ରସହଭିଳ ିୋତ୍ ରଭାଜନ ପରେ ଯୀଶୁ ଦ୍ାକ୍ାେସେ ପାତ୍ଟ ିଧେ ି249 ପେରମ�େଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ 
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ରଦଇ ତା’ଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ସମରସ୍ତ ଏଥିେୁ ପିଅ।250 ଏହ ିଦ୍ାକ୍ାେସ ଦଶ୍ଯାଏ 
ରଯ ପେରମ�େ ତାହାଙ୍କ ରଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ରଗାଟଏି ନୂଆ ଚୁକି୍ କେ ିଅଛନ୍।ି ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ 
ରଦଉଥିବା ରମାେ େକ୍ରେ ଏହ ିଚୁକି୍ ଆେମ୍ ହୁଏ।251 ଏହା ପେରମ�େଙ୍କଠାେୁ ରସ ତାହାଙ୍କ 
ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେିଥିବା ନୂଆ ଚୁକି୍ ଆେମ୍ ହୁଏ। ଅରନକ ରଲାକଙ୍କେ ପାପକୁ କ୍ମା 
କେଦିଆିଯିବା ପାଇ ଁଏ େକ୍ ଦଆି ଯାଉଛ।ି ମୁ ଁତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଏ କରା କହ ିେଖଛୁ ିରମାେ ପେମପିତାଙ୍କ 
ୋଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ ସମରସ୍ତ ଏକାଠ ିନ ରହବା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଓ ନୂଆ ଦ୍ାକ୍ାେସେ ଅଂଶୀ ରହବା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ 
ମୁଁ ଦ୍ାକ୍ାେସ ପୁଣି ପାନ କେବି ିନାହିଁ। ତା’ପରେ ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ସହତି ଏହାକୁ ପାନ କେବି।ି”252

5.28 ସବୁଠାରୁ ରଶ୍ରଷ୍ଠ କଏି?
ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାେୁ କଏି ରରେଷ୍ଠ, ରପ୍ରେତିମାରନ ରସହ ିବଷିୟରେ ପେସ୍ପେ ମଧ୍ୟରେ 
ବାଦାନୁବାଦ କେବିାକୁ ଲାଗିରଲ। କନୁି୍ ଯୀଶ ୁରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଏହ ିସଂସାେେ ରଦଶଗୁଡକିେ 
ୋଜାମାରନ ରସମାନଙ୍କ ରଲାକଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କେନ୍।ି ରଯଉ ଁରଲାକମାନଙ୍କେ ଅନ୍ୟ ରଲାକଙ୍କ 
ଉପରେ ଶାସନ କ୍ମତା ରାଏ, ରସମାରନ ଅନ୍ୟ ରଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁଉପକାେୀ ରବାଲି ଖ୍ୟାତ ହୁଅନ୍।ି 
କନୁି୍ ତୁରମ୍ମାରନ ରସମାନଙ୍କ ପେ ିନୁହ,ଁ ବେଂ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଯଉଁ ରଲାକ ସବୁଠାେୁ ବଡ, ରସ 
ସବୁଠାେୁ ରଛାଟ ରହବା ଉଚତି। ରନତା ରସବକ ଭଳ ିରହବା ଉଚତି। ସବୁଠାେୁ ରରେଷ୍ଠ ରଲାକ କଏି? 
ରଟବୁଲ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ବସଥିିବା ରଲାକ ନା ତାହାଙୁ୍କ ପେଶଥୁିବା ରଲାକ? ତୁରମ୍ମାରନ ଭାବବି ରଯ 
ଖାଇବାକୁ ବସଥିିବା ରଲାକଟ ିଅଧିକ ମହତ। କନୁି୍ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁ ଁଜରଣ ରସବକ ଭଳ ିେହଛି।ି

“ଅରନକ ବାଧାବଘି୍ନ ଭିତେ ରଦଇ ତୁରମ୍ମାରନ ରମା’ ସହତି େହଛି। ରମାେ ପେମପିତା ରମାରତ 
ରଗାଟଏି ୋଜ୍ୟ ରଦଇଛନ୍।ି ରମା’ ସହତି ତୁରମ୍ମାରନ ମଧ୍ୟ ତାହା ଉପରେ ଶାସନ କେବିାକୁ ମୁ ଁତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ 
କ୍ମତା ରଦଉଛ।ି ରମା’ ୋଜ୍ୟରେ ରମା’ ସହତି ରଟବୁଲ ଉପରେ ତୁରମ୍ମାରନ ଖିଆପିଆ କେବି। 
ତୁରମ୍ମାରନ ସଂିହାସନଗୁଡକି ଉପରେ ବସ ିଇସ୍ରାଏଲେ ବାେଟ ିଯାକ ରଗାଷ୍ଠୀେ ବଗି୍ଭେ କେବି।”253

5.29 ଯୀଶୁଙ୍କ ନୂତନ ଆଜ୍ା
ଯିହୂଦା ଗଲାପରେ ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ବର୍୍ଯମାନ ମନୁଷ୍ୟପତୁ୍ ରଗୌେବ ପାଉଛନ୍।ି ପେରମ�େ ମଧ୍ୟ 
ମନୁଷ୍ୟପତୁ୍ଙ୍କ �ାୋ ରଗୌେବ ପାଉଛନ୍।ି ଯଦ ିପେରମ�େ ତାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରଗୌେବ ଅର୍୍ଯନ 
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କେନ୍,ି ରତରବ ପେରମ�େ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପୁତ୍ଙୁ୍କ ରଗୌେବ ରଦରବ। ରସ ତାହାଙୁ୍କ ଅତ ିଶୀଘ୍ର 
ରଗୌେବା�ିତ କେରିବ।”

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ରମାେ ସନ୍ାନମାରନ, ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ସହତି ମାତ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ େହବି।ି 
ତୁରମ୍ ରମାରତ ରଖାଜବି। ମୁଁ ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ଯାହା କହଛି,ି ତାହା ମୁଁ ବର୍୍ଯମାନ ତୁମ୍କୁ କହୁଛ।ି ମୁଁ 
ରଯଉଁଠକୁି ଯାଉଛ,ି ତୁରମ୍ ରସଠାକୁ ଆସପିାେବି ନାହିଁ। 

“ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ରଗାଟଏି ନୂତନ ଆଜ୍ା ରଦଉଛ।ି ତୁରମ୍ମାରନ ପେସ୍ପେକୁ ରପ୍ରମ କେ। ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ 
ରଯପେ ିରପ୍ରମ କେୁଛ,ି ତୁରମ୍ମାରନ ପେସ୍ପେକୁ ରସହପିେ ିରପ୍ରମ କେବିା ଉଚତି । ତୁରମ୍ ଯଦ ି
ପେସ୍ପେକୁ ରପ୍ରମ କେବି, ରତରବ ସମରସ୍ତ ଜାଣିରବ ରଯ ତୁରମ୍ମାରନ ରମାେ ଶଷି୍ୟ।”254

5.30 ପିତରଙ୍କ ଅ�ୀକାର ସମ୍ବନ୍ରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଭାବବାଣୀ
ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଆଜ ିୋତରିେ ତୁରମ୍ମାରନ ରମା’ ଉପେୁ ବ�ିାସ ହରେଇ ବସବି। 
ଶାସ୍ତମାନଙ୍କରେ ଏ କରା ରଲଖାଅଛ:ି

‘ମୁଁ ରମଷପାଳକଙୁ୍କ ମାେ ିରଦବ ି
ଏବଂ ରମଷମାରନ ଏରଣରତରଣ ପରଳଇରବ।’

କନୁି୍ ମୁଁ ପୁଣି ରରେ ମତୁୃ୍ୟେୁ ପୁନେୁ  ତ୍ ଥିତ ରହବ।ି ତା’ପରେ ମୁଁ ଗାଲିଲୀକୁ ଗ୍ଭଲିଯିବ।ି ତୁରମ୍ମାରନ 
ରସଠାକୁ ଯିବା ପୂବ୍ଯେୁ ମୁଁ ରସଠାକୁ ଯାଇଥିବ।ି255

“କୃଷକ ତା’େ ଗହମକୁ ଗ୍ଭଲୁଣୀରେ ଚଲାଇବା ଭଳ ିଶୟତାନ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଚଲାଇବା ପାଇଁ 
ଅନୁମତ ିପାଇଛ।ି ଶରିମାନ! ରହ ଶରିମାନ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଯନା କେଛି ିରଯ ତୁମ୍େ ବ�ିାସ ରଲାପ ନ ରହଉ। 
ତୁରମ୍ମାରନ ରମା’ ପାଖକୁ ରଫେ ିଆସବିା ସମୟରେ ନଜି ଭାଇମାନଙୁ୍କ ବ�ିାସରେ ଦୃଢ ରହବା 
ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କେ।”256

ପିତେ କହରିଲ, “ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶଷି୍ୟ ହୁଏତ ରସମାନଙ୍କ ବ�ିାସ ହରେଇ ପାେନ୍।ି କନୁି୍ ମୁ ଁରମାେ 
ବ�ିାସ କଦାପି ହରେଇବ ିନାହିଁ।” 
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ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଆଜ ିୋତରିେ କୁକୁଡା �ତିୀୟ ରେ ଡାକବିା 
ପବୂ୍ଯେୁ ତୁରମ୍ ରମାରତ ଚହି୍ ିନାହଁ ରବାଲି ତନିରିେ କହବି।” 

ଏ କରା ଶଣିୁ ପିତେ ଆହୁେ ିରଜାର୍ ରଦଇ କହରିଲ, “ରମାରତ ତୁମ୍ ସହତି ମେବିାକୁ ପଡରିଲ ସଦୁ୍ା ମୁଁ 
ତୁମ୍କୁ ଚହି୍ ିନାହିଁ ରବାଲି କଦାପି କହବି ିନାହିଁ।” ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶଷି୍ୟ ମଧ୍ୟ ରସହ ିଏକା କରା କହରିଲ।257

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ରପ୍ରେତିମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ମୁଁ ରଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟରେ ଉପରଦଶ ରଦବା ପାଇଁ 
ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଥିଲି। ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଟଙ୍କା, ରଳ ିଓ ରଜାତା ବନିା ପଠାଇଥିଲି। ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ 
ରକୌଣସଟିରିେ ଅଭାବ ଥିଲା କ?ି” 

ରପ୍ରେତିମାରନ କହରିଲ, “ନା।” 
ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “କନୁି୍ ଏରବ ଯଦ ିତୁମ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା କ ିରଳ ିରାଏ, ରତରବ 

ତାହା ନଜି ସାଗେରେ ନଅି। ଯଦ ିତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ଖଣ୍ାଟଏି ନ ରାଏ, ରତରବ ତୁରମ୍ମାରନ ନଜିେ ରକାଟ 
ମଧ୍ୟ ବକିରିଦଇ ଖଣ୍ା କଣି। ଶାସ୍ତ କରହ:

‘ରଲାକମାରନ କହରିଲ ରଯ ରସ ଜରଣ ଅପୋଧୀ।’

ଏହ ିଶାସ୍ତେ ବାକ୍ୟ ନଶି୍ଚୟ ଘଟବି, ଏହା ରମା’ ବଷିୟରେ ରଲଖାଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏରବ ଘଟୁଛ।ି”
ଶଷି୍ୟମାରନ କହରିଲ, “ରଦଖନୁ୍ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଦୁଇଟ ିଖଣ୍ା ଅଛ,ି” 
ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ଦୁଇଟ ିଖଣ୍ା ଯରରଷ୍ଟ।”258

5.31 ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସା�ନା
ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାନଙ୍କେ ହୃଦୟ ଦୁଃଖିତ ନ ରହଉ। ପେରମ�େଙ୍କଠାରେ ବ�ିାସ େଖିରାଅ। 
ରମା’ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବ�ିାସ େଖ, ରମାେ ପେମପିତାଙ୍କ ଘରେ ଅରନକଗୁଡଏି ବଖୋ ଅଛ।ି ତାହା ନ 
ରହାଇଥିରଲ ମୁ ଁତୁମ୍କୁ ଏହା କହ ିନ ରା’ନ୍।ି ମୁ ଁତୁମ୍ ପାଇ ଁରଗାଟଏି ସ୍ଥାନ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେବିା ଉରଦେଶ୍ୟରେ 
ରସଠାକୁ ଯାଉଛ।ି ମୁଁ ଯାଇ ତୁମ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସୁ୍ତତ କଲା ପରେ ରଫେ ିଆସବି।ି ତା’ପରେ ତୁମ୍କୁ 
ରମା’ ସହତି ରନଇଯିବ।ି ମୁଁ ରଯଉଁଠାରେ େହବି ି ତୁରମମାରନ ମଧ୍ୟ ରସଠାରେ ରମା’ ସହତି 
େହପିାେବି। ମୁଁ ରଯଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ,ି ତୁରମ୍ମାରନ ରସଠାକୁ ଯିବାେ ପର ଜାଣ।”259
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5.32 ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯୀଶୁ ଏକ ମାତ୍ର ପଥ

ରରାମା କହରିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ରକଉଁଆରଡ ଯାଉଛନ୍,ି ଆରମ୍ ଜାଣି ନାହଁୁ। ରତଣୁ ରସଠାକୁ ଯିବାେ 
ପର ଆରମ୍ ଜାଣିବୁ କପିେ?ି”

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ମୁଁ ପର, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ପେମପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ 
ରହଉଛ ିଏକମାତ୍ ପର। ତୁରମ୍ ଯଦ ିରମାରତ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିରା’ନ୍, ରତରବ ପେମପିତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 
ଜାଣିରାଆନ୍। ବର୍୍ଯମାନ ତୁରମ୍ ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣିଛ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ରଦଖିଛ।” 

ଫିଲି ପ୍ପ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହରିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍କୁ ପେମପିତାଙୁ୍କ ରଦଖାନୁ୍। ଆମ୍େ ରସତକି ିଦେକାେ।” 
ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ଫିଲି ପ୍ପ, ମୁଁ ତୁମ୍ ସହତି ଦୀଘ୍ଯ ସମୟଧେ ିେହଛି।ି ରସଥିପାଇଁ ତୁରମ୍ 

ରମାରତ ଜାଣିବା ଉଚତି। ରମାରତ ଯିଏ ରଦଖିଛ,ି ରସ ପେମପିତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ରଦଖିଛ।ି ରତଣୁ ତୁରମ୍ 
ରମାରତ କାହିଁକ ିକହୁଛ, ‘ଆମ୍କୁ ପେମପିତାଙୁ୍କ ରଦଖାଅ?’ ତୁରମ୍ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ବ�ିାସ କେ 
ରଯ, ମୁଁ ପେମପିତାଙ୍କଠାରେ ଓ ପେମପିତା ରମା’ଠାରେ ଅଛନ୍?ି ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହଛି ି
ତାହା ରମା’ଠାେୁ ଆସ ିନାହିଁ। ପେମପିରତ ରମା’ ଭିତରେ ଅଛନ୍ ିଓ ରସ ତାହାଙ୍କ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେୁଛନ୍।ି 
ମୁଁ ପେମପିତାଙ୍କଠାରେ ଓ ପେମପିତା ରମା’ଠାରେ ଅଛନ୍।ି ତୁରମ୍ ରମାେ ଏହ ିକରା ବ�ିାସ କେ। 
କମି୍ା ମୁଁ ରଯଉଁସବୁ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେଛି ିରସଥିପାଇଁ ବ�ିାସ କେ। 

“ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି ରମା’ଠାରେ ବ�ିାସ କେୁଥିବା ବ୍ୟକି୍, ମୁଁ ଯାହା କେଛି,ି ତାହା କେବି। 
ହଁ, ରସ ମୁଁ କେଥିିବା କାମଠାେୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଡ କାମ କେବି, କାେଣ ମୁଁ ପେମପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ 
ଯାଉଛ।ି ତୁରମ୍ ରମା’ ନାମରେ ଯାହା ମାଗିବ, ମୁଁ ତାହା ତୁମ୍ ପାଇଁ କେବି।ି ଏହା �ାୋ ପୁତ୍ଙ୍କ 
ମାଧ୍ୟମରେ ପେମପିତାଙ୍କ ରଗୌେବ ପ୍ରକାଶତି ରହବ। ରମା’ ନାମରେ ତୁରମ୍ ଯାହା ମାଗିବ, ମୁଁ ତାହା 
କେବି।ି260

5.33 ଯୀଶୁଙ୍କ �ାରା ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଆରମନର ପ୍ରତଜି୍ା
“ରମାରତ ଯଦ ି ତୁରମ୍ ରପ୍ରମ କେ, ରତରବ ରମାେ ଆଜ୍ା ଅନୁସାରେ ତୁରମ୍ କାମ କେିବ। 
ମୁଁ ପେମପିତାଙୁ୍କ କହବି ି ଓ ରସ ତୁମ୍କୁ ଆଉ ଜରଣ ସାହାଯ୍ୟକାେୀଙୁ୍କ ରଦରବ। ରସ ରସହ ି
ସାହାଯ୍ୟକାେୀଙୁ୍କ ତୁମ୍ ପାଖରେ ସବ୍ଯଦା େହବିା ପାଇଁ ରଦରବ। ରସହ ିସାହାଯ୍ୟକାେୀ ଜଣକ 
ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା। ଏ ଜଗତ ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେ ିପାେବି ନାହିଁ। ରଯରହତୁ ଜଗତ ତାହାଙୁ୍କ ରଦଖ ୁ
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ନାହିଁ ବା ଜାଣି ନାହିଁ। କନୁି୍ ତୁରମ୍ ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣିଛ। ରସ ତୁମ୍ ସହତି େହନ୍ ିଓ ତୁମ୍ ହୃଦୟରେ ବାସ 
କେରିବ।

“ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଅନାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପେ ିଛାଡଯିିବ ିନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ ପାଖକୁ ରଫେ ିଆସବି।ି ଜଗତେ 
ବାସନି୍ାମାରନ ଖବୁ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ରମାରତ ଆଉ ରଦଖି ପାେରିବ ନାହିଁ। କନୁି୍ ତୁରମ୍ ରମାରତ 
ରଦଖି ପାେବି। ତୁରମ୍ମାରନ ଜୀବତି େହବି, କାେଣ ମୁଁ ଜୀବତି। ତୁରମ୍ ରସଦନି ଜାଣିବ ରଯ, ମୁଁ 
ପେମପିତାଙ୍କଠାରେ େହଛି।ି ତୁରମ୍ ଜାଣିବ ରଯ, ତୁରମ୍ ରମା’ଠାରେ ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଠାରେ ଅଛ।ି ରଯଉଁ 
ରଲାକ ରମାେ ଆଜ୍ା ଜାରଣ ଓ ପାଳନ କରେ, ରସ ରଲାକ ପ୍ରକୃତରେ ରମାରତ ରପ୍ରମ କରେ। 
ରମାରତ ରପ୍ରମ କେୁଥିବା ରଲାକକୁ ରମା’ ପେମପିତା ମଧ୍ୟ ରପ୍ରମ କେରିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରପ୍ରମ 
କେବି ିଓ ନଜିକୁ ତା’ ନକିଟରେ ପ୍ରକାଶ କେବି।ି” 

ତା’ପରେ ଯିହୂଦା (ଇଷ୍ାେିରୟାତ ନୁହନ୍)ି ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେିରଲ, “କନୁି୍ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କାହିଁକ ି
ଆମଠାରେ ନଜିକୁ ରଦଖାଇବା ପାଇଁ ରଯାଜନା କେୁଛନ୍,ି ସାୋ ଜଗତକୁ କାହିଁକ ିରଦଖାଉ ନାହାନ୍।ି” 

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ଯଦ ିରକହ ିରମାରତ ରପ୍ରମ କରେ ରତରବ ରସ ରମାହେ ଉପରଦଶ 
ପାଳନ କେବି। ରମାେ ପେମପିତା ତାକୁ ରପ୍ରମ କେରିବ। ରମାେ ପେମପିତା ଓ ମୁଁ ରସହ ିରଲାକ 
ପାଖକୁ ଆସବୁି ଓ ତା’ ସହତି େହବୁି। କନୁି୍ ରଯଉଁ ରଲାକ ରମାରତ ରପ୍ରମ କରେ ନାହିଁ, ରସ ରମାେ 
ଉପରଦଶ ମାରନ ନାହିଁ। ରମା’ଠାେୁ ରଯଉଁ ଉପରଦଶ ତୁରମ୍ ଶୁଣୁଛ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ରମାେ ନୁରହଁ। 
ଏହା ରମାରତ ପଠାଇ ଥିବା ପେମପିତାଙ୍କେ। 

“ମୁଁ ତୁମ୍ ସହତି ଥିବା ସମୟରେ ଏହସିବୁ କରା ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହଛି।ି କନୁି୍ ତୁମ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟକାେୀ 
ସବୁ ଶକି୍ା ରଦରବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହଥିିବା ସମସ୍ତ କରା ମରନ େଖିବା ପାଇଁ ରସ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ 
କେିରବ। ଏହ ିସାହାଯ୍ୟକାେୀ ରହଉଛନ୍ ିପବତି୍ଆତ୍ମା, ଯାହାଙୁ୍କ ପେମପିତା ରମା’ ନାମରେ 
ପଠାଇରବ। 

“ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଶାନ୍ ିରଦଇ ଯାଉଛ।ି ଏହ ିଶାନ୍ ିରମା’ ନଜିେ, ଯାହା ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ରଦଉଛ।ି ଜଗତ 
ରଯପେ ିଶାନ୍ ିଦଏି, ତା’ଠାେୁ ଭିନ୍ନ ଶାନ୍ ିମୁଁ ତୁମ୍କୁ ରଦଉଛ।ି ରତଣୁ ମନରେ ଦୁଃଖ କେ ନାହିଁ। ଭୟ 
ମଧ୍ୟ କେ ନାହିଁ। ତୁରମ୍ ରମାେ କରା ଶୁଣିଛ ରଯ ‘ମୁଁ ଯାଉଛ,ି କନୁି୍ ମୁଁ ପୁଣି ତୁମ୍ ପାଖକୁ ରଫେବି।ି’ 
ଯଦ ିତୁରମ୍ ରମାରତ ପ୍ରକୃତରେ ରପ୍ରମ କେୁରାଅ, ରତରବ ରମା’ ପାଇଁ ତୁରମ୍ ଖସୁୀ ରହବ, କାେଣ 
ବର୍୍ଯମାନ ମୁଁ ପେମପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଉଛ।ି ପେମପିତା ରମା’ଠାେୁ ମହାନ। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା 
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ଘଟବିା ପବୂ୍ଯେୁ ମୁ ଁତୁମ୍କୁ ସବୁ ବଷିୟଗୁଡକି ବର୍୍ଯମାନ ଜଣାଇରଦଲି, ରଯପେ ିଏସବୁ ଘଟଲିା ରବରଳ 
ତୁରମ୍ ବ�ିାସ କେବି। 

“ମୁ ଁତୁମ୍ ସହତି ରବଶୀ ସମୟ କରାବାର୍୍ଯା ରହବ ିନାହିଁ। ଏ ଜଗତେ ଶାସକ ଆସଛୁ।ି ରମା’ ଉପରେ 
ତା’େ ରକୌଣସ ିକ୍ମତା ନାହିଁ। କନୁି୍ ଏହ ିଜଗତ ଜାଣିବା ଉଚତି ରଯ, ମୁ ଁପେମପିତାଙୁ୍କ ରପ୍ରମ କରେ। 
ରତଣୁ ପେମପିତା ରମାରତ ରଯପେ ିକହଛିନ୍,ି ମୁଁ ଠକି୍ ରସହପିେ ିକେବି।ି ଗ୍ଭଲ ଯିବା। 

“ଆରମ୍ ଏ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କେବିା।”261

5.34 ଦ୍ାକ୍ାଲତା ସରଗେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପମାନ
ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ମୁଁ ରହଉଛ ିପ୍ରକୃତ ଦ୍ାକ୍ାଲତା ଓ ରମାେ ପେମପିତା କୃଷକ ଅଟନ୍।ି ରମା’ଠାରେ 
ଥିବା ରଯଉଁ ଶାଖାରେ ଫଳ ଫରଳ ନାହିଁ, ରସ ତାକୁ କାଟଦିଅିନ୍।ି ରଯଉଁ ଶାଖାରେ ଫଳ ଫଳ ିରାଏ, 
ରସ ରସଗୁଡକି ଆହୁେ ିଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କେବିା ପାଇଁ ଅଗ କଟାକଟ ିକେ ିପେଷି୍ାେ କେନ୍।ି ମୁଁ 
ତୁମ୍କୁ ରଯଉଁ ଉପରଦଶ ରଦଇଛ,ି ତାହା �ାୋ ତୁରମ୍ ପେଷି୍ତୃ ରହାଇ ସାେଅିଛ। ରମା’ଠାରେ େୁହ 
ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଠାରେ େହବି।ି ରଗାଟଏି ଶାଖା ଏକୁଟଆି ଅଲଗାରେ ରକରବ ଫଳ ରଦବ ନାହିଁ। ଏହା 
ଲତାରେ ଲାଗି େହବିା ଉଚତି। ତୁରମ୍ମାରନ ମଧ୍ୟ ଏକା ରାଇ ଫଳ ଫଳ ିପାେବି ନାହିଁ। ରତଣୁ ତୁରମ୍ 
ରମା’ ସହତି ମିଶ ିେହବିା ଉଚତି।

“ମୁଁ ଦ୍ାକ୍ାଲତା ଓ ତୁରମ୍ମାରନ ଶାଖା। ରଯଉଁ ରଲାକ ରମା’ଠାରେ େରହ ଓ ମୁଁ ତାଠାରେ େରହ, 
ରସହ ିରଲାକ ପ୍ରଚୁେ ଫଳ ଫରଳ। କନୁି୍ ରମା’ ବନିା ରସ କଛି ିକେ ିପାେବି ନାହିଁ। ଯଦ ିରକହ ିବ୍ୟକି୍ 
ରମା’ଠାରେ େୁରହ ନାହିଁ, ରତରବ ତାକୁ ଶାଖା ପେ ିଫିଗିେ ଦଆିଯିବ। ରସହ ିଫିଗୋ ଯାଇଥିବା ଶାଖା 
ଶୁଖିଯାଏ। ରଲାକମାରନ ଶଖୁିଲା ଶାଖାକୁ ଉଠାଇ ନଆିଁରେ ରଫାପାଡ ିଦଅିନ୍।ି ରସଗୁଡକି ଜଳଯିାଏ। 
ରମା’ଠାରେ େୁହ ଓ ରମାେ ଉପରଦଶ ପାଳନ କେ। ଯଦ ିତୁରମ୍ ଏହା କେ, ରତରବ ଯାହା ଇଚ୍ା କେ 
ତାହା ମାଗ ଆଉ ତାହା ତୁମ୍କୁ ଦଆିଯିବ। ତୁରମ୍ମାରନ ପ୍ରଚୁେ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନା କେ ଓ ରମାେ ଶଷି୍ୟ 
ରବାଲି ଦଶ୍ଯାଇ ଦଅି। ଏହା �ାୋ ରମାେ ପେମପିତା ରଗୌେବ ପାଇରବ। 

“ରମା’ ପେମପିତା ରମାରତ ରଯପେ ିରପ୍ରମ କେୁଥିରଲ, ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ରସହପିେ ିରପ୍ରମ କେଛି।ି 
ବର୍୍ଯମାନ ରମା’ ରପ୍ରମରେ ସ୍ଥିେ େୁହ। ମୁଁ ରମାେ ପେମପିତାଙ୍କେ ଆଜ୍ା ମାନଛି ିଓ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ 
ରପ୍ରମରେ େହଛି।ି ରସହପିେ ିତୁରମ୍ ଯଦ ିରମାେ ଆଜ୍ା ପାଳନ କେବି, ତୁରମ୍ ରମା’ ରପ୍ରମରେ େହବି। 
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ମୁ ଁତୁମ୍କୁ ଏସବୁ କରା କହଛି,ି ତା’ରହରଲ ମୁ ଁରଯପେ ିଆନନ୍ରେ ଅଛ,ି ତୁରମ୍ ମଧ୍ୟ ରମା’ ପେ ିଆନନ୍ 
ପାଇବ। ମୁଁ ଗ୍ଭରହଁ, ତୁମ୍େ ଆନନ୍ ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ରହଉ। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଏହ ିଆଜ୍ା ରଦଉଛ!ି ରଯପେ ିମୁଁ ତୁମ୍କୁ 
ରପ୍ରମ କେଛି ିତୁରମ୍ମାରନ ମଧ୍ୟ ପେସ୍ପେକୁ ରସହପିେ ିରପ୍ରମ କେ। ନଜି ବନୁ୍ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁପ୍ରାଣଦାନ 
ରଦଇ ଜରଣ ବ୍ୟକି୍ ସରବ୍ଯାତ୍କୃ ଷ୍ଟ ରପ୍ରମ ରଦଖାଇ ପାେବି। ତୁରମ୍ ଯଦ ିରମା’ କହବିା ଅନୁଯାୟୀ କାମ 
କେ, ରତରବ ତୁରମ୍ମାରନ ରମାେ ବନୁ୍। ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ବର୍୍ଯମାନ ରସବକ ରବାଲି କହୁ ନାହିଁ। ଜରଣ 
ରସବକ, ତା’େ ମନୁବି କ’ଣ କରେ, ଜାରଣ ନାହିଁ। କନୁି୍ ବର୍୍ଯମାନ ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ବନୁ୍ ରବାଲି କହୁଛ,ି 
କାେଣ ମୁଁ ପେମପିତାଙ୍କଠାେୁ ଯାହାସବୁ ଶୁଣିଛ ିତାହା କହଛି।ି 

“ତୁରମ୍ ରମାରତ ମରନାନୀତ କେ ିନାହଁ, କନୁି୍ ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ମରନାନୀତ କେଛି।ି ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଏହ ିକାଯ୍ଯ୍ୟ 
ରଦଇଛ,ି ରଯପେ ିତୁରମ୍ ଯାଇ ଫଳ ଫଳବି। ମୁଁ ଗ୍ଭରହଁ, ତୁମ୍ ଜୀବନରେ ଏହ ିଫଳ ଲାଗିେହୁ। 
ରସଥିରେ ରମା’ ନାମ ରନଇ ଯାହା ମାଗିବ, ପେମପିତା ତୁମ୍କୁ ତାହା ରଦରବ। ଏହା ରମାେ ଆରଦଶ, 
ତୁରମ୍ମାରନ ପେସ୍ପେକୁ ରପ୍ରମ କେ।262

5.35 ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସତକତ୍ତ ବାଣୀ
“ଯଦ ିତୁମ୍କୁ ଜଗତ ଘଣୃା କରେ, ରତରବ ମରନେଖ, ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଘଣୃା କେବିା ପବୂ୍ଯେୁ ଜଗତ ରମାରତ 
ଘଣୃା କେଛି।ି ତୁରମ୍ମାରନ ଯଦ ିଏ ଜଗତେ ରହାଇରାଆନ୍, ରତରବ ସଂସାେ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଭଲ 
ପାଉରା’ନ୍ା, ରଯପେ ିଏହା ନଜି ରଲାକକୁ ଭଲ ପାଏ। କନୁି୍ ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଜଗତ ଭିତେୁ ବାଛଛି।ି ରତଣୁ 
ତୁରମ୍ ଏ ଜଗତେ ନୁହଁ। ରସଥିପାଇଁ ଜଗତ ତୁମ୍କୁ ଘଣୃା କରେ।

“ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଯାହା କହଥିିଲି ତାହା ମରନେଖ: ଜରଣ ଗ୍ଭକେ ତା’େ ମୁନବିଠାେୁ ବଡ ନୁରହଁ। 
ଯଦ ିରଲାକମାରନ ରମାରତ ତାଡନା କେଛିନ୍,ି ରତରବ ରସମାରନ ତୁମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଡନା କେରିବ। 
ରସମାରନ ରମାେ ଉପରଦଶ ମାନଛିନ୍,ି ରତଣୁ ତୁମ୍େ ଉପରଦଶ ମଧ୍ୟ ମାନରିବ। ରଲାକମାରନ 
ରମା’ ରଯାଗୁଁ ତୁମ୍ ପ୍ରତ ିଏଭଳ ିବ୍ୟବହାେ କେରିବ। କାେଣ ରସମାରନ ରମାେ ରପ୍ରେଣକର୍୍ଯାଙୁ୍କ 
ଜାଣନ୍ ିନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦ ିଆସ ିନ ରା’ନ୍ ିଓ ଏଜଗତେ ରଲାକମାନଙୁ୍କ କହ ିନ ରା’ନ୍,ି ରତରବ ରସମାରନ 
ପାପରେ ରଦାଷୀ ରବାଲି ବରିବଚତି ହୁଅରନ୍ ନାହିଁ। କନୁି୍ ମୁଁ ବର୍୍ଯମାନ ରସମାନଙୁ୍କ କହଛି।ି ରତଣୁ 
ତାହାଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ରସମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରକୌଣସ ିଆଳ ନାହିଁ। 

“ରମାରତ ଘଣୃା କେୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ ରମାେ ପେମପିତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଘଣୃା କରେ। ମୁ ଁରଯଉ ଁଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟକାଯ୍ଯ୍ୟ 
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ରସ ରଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଛି,ି ତାହା ରକୌଣସ ିରଲାକ ରକରବ କେ ିନାହିଁ। ଯଦ ିମୁ ଁରସହ ିକାଯ୍ଯ୍ୟ 
କେ ିନ ରା’ନ୍,ି ରତରବ ରସମାରନ ପାପ�ାୋ ରଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ରହାଇ ନ ରାଆରନ୍। କନୁି୍ ରସମାରନ 
ରମାେ ରସହ ିଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେବିା ରଦଖିଛନ୍।ି ତରାପି ରସମାରନ ରମାରତ ଓ ପେମପିତାଙୁ୍କ ଘଣୃା 
କେନ୍।ି ଏସବୁ ଘଟବିା �ାୋ ତାହାଙ୍କ ବଧିି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ରଲଖାଥିଲା ତାହା ସତ୍ୟ ରହଲା: 
‘ରସମାରନ ରମାରତ ବନିା କାେଣରେ ଘଣୃା କରଲ।’

“ମୁଁ ପେମପିତାଙ୍କ ପାଖେୁ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ରସହ ି ସାହାଯ୍ୟକାେୀଙୁ୍କ ପଠାଇବ।ି ରସହ ି
ସାହାଯ୍ୟକାେୀ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍।ି ରସ ପେମପିତାଙ୍କ ପାଖେୁ ଆସନ୍।ି ରସ ରଯରତରବରଳ 
ଆସରିବ, ରସ ରମା’ ବଷିୟରେ ସାକ୍୍ୟ ରଦରବ। ତୁରମ୍ ରମା’ ବଷିୟରେ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ କହବି, 
କାେଣ ତୁରମ୍ମାରନ ପ୍ରରମେୁ ରମା’ ସହତି େହଛି।

“ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଏହସିବୁ କରା କହଛି,ି ରଯପେ ିରଲାକମାରନ ତୁମ୍େ ବ�ିାସ ନଷ୍ଟ କେ ିନ ପାେନ୍।ି 
ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ରଲାକମାରନ ରସମାନଙ୍କେ ସମାଜଗୃହଗୁଡକିେୁ ବାହାେ କେିରଦରବ। ହଁ, ଏପେ ି
ସମୟ ଆସୁଛ ିରଯରତରବରଳ ରଲାକମାରନ ଭାବରିବ ରଯ ତୁମ୍କୁ ବଧ କେବିା �ାୋ ରସମାରନ 
ପେରମ�େଙ୍କ ରସବା କେୁଛନ୍।ି କାେଣ ରସମାରନ ପେମପିତାଙୁ୍କ ଜାଣି ନାହାନ୍ ିଓ ରସମାରନ 
ରମାରତ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାନ୍।ି ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଏସବୁ କରା ବର୍୍ଯମାନ କହଛି,ି ରତଣୁ ରଯରତରବରଳ ଏସବୁ 
ଘଟବିାେ ସମୟ ଆସବି, ରସରତରବରଳ ତୁରମ୍ମାରନ ମରନ ପକାଇବ ରଯ ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତକ୍ଯ 
କେଥିିଲି।263

5.36 ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ କାଯତ୍ତ୍ୟ
“ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ସହତି ଥିବା ରବରଳ ଆେମ୍େୁ ଏସବୁ କରା ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହ ିନ ଥିଲି। ବର୍୍ଯମାନ ମୁଁ 
ରମାେ ରପ୍ରେଣକର୍୍ଯାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛ।ି କନୁି୍ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ରମାରତ ରକହ ିପଗ୍ଭେୁ ନାହ,ଁ ‘ତୁରମ୍ 
ରକଉଁଆରଡ ଯାଉଛ?’ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ପେପିରୂ୍୍ଯ କାେଣ ମୁ ଁତୁମ୍କୁ ଏସବୁ କହଲିି। କନୁି୍ 
ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ ିରଯ ରମାେ ଗ୍ଭଲିଯିବା ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଗେଳଜନକ ଅରଟ। କାେଣ ମୁଁ 
ଗ୍ଭଲିଗଲା ପରେ, ମୁଁ ତୁମ୍ପାଖକୁ ରସହ ିସାହାଯ୍ୟକାେୀଙୁ୍କ ପଠାଇବ।ି କନୁି୍ ଯଦ ିମୁଁ ନ ଯାଏ, ରତରବ 
ସାହାଯ୍ୟକାେୀ ଆସରିବ ନାହିଁ।

“ରସ ରଯରତରବରଳ ଆସରିବ, ରସରତରବରଳ ରସ ଜଗତେ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକରାଗୁଡକିେ 
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ସତ୍ୟତା, ପାପ, ଈ�େଙ୍କଠାରେ ଧାମ୍ଣିକତା ବଗି୍ଭେ ଇତ୍ୟାଦ ିବଷିୟରେ ପ୍ରମାଣ ରଦରବ। ରସହ ି
ସାହାଯ୍ୟକାେୀ ପ୍ରମାଣ ରଦରବ ରଯ ରଲାକମାନଙ୍କଠାରେ ପାପ େହଛି,ି କାେଣ ରସମାରନ 
ରମା’ଠାରେ ବ�ିାସ କେନ୍ ିନାହିଁ। ପେରମ�େଙ୍କ ସହତି ରମାେ ସସୁମ୍ପକ୍ଯ ସମନ୍୍ରେ ରସ ରସମାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରମାଣ ରଦରବ, କାେଣ ମୁଁ ପେମପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛ।ି ତା’ପରେ ଆଉ ତୁରମ୍ ରମାରତ ରଦଖିବ 
ନାହିଁ। ରସହ ିସାହାଯ୍ୟକାେୀ ବଗି୍ଭେେ ସତ୍ୟତା ବଷିୟରେ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ରଦରବ, କାେଣ ଏହ ି
ଜଗତେ ଶାସକେ ବଗି୍ଭେ ରହାଇ ସାେ ି ଲାଣି। 

“ରମାେ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କହବିା ପାଇଁ ବହୁତ କରା ଅଛ।ି କନୁି୍ ରସରତ ମାତ୍ାରେ ରସଗୁଡକି ବର୍୍ଯମାନ 
ତୁରମ୍ ଗ୍ରହଣ କେ ିପାେବି ନାହିଁ। କନୁି୍ ରଯରତରବରଳ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସରିବ, ରସରତରବରଳ ରସ 
ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ପରରେ କଡାଇରନରବ। ରସ ତାହାଙ୍କ ନଜିେ କରା କହରିବ ନାହିଁ। ରସ ରକବଳ 
ଯାହା ଶୁଣିରବ, ତାହା କହରିବ। ରସ ତୁମକୁ ଭବଷି୍ୟତେ ଘଟଣା ବଷିୟରେ କହରିବ। ପବତି୍ଆତ୍ମା 
ରମା’ ପାଇଁ ରଗୌେବ ଆଣିରବ। ରସ ରମା’ଠାେୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ବଷିୟ ଗ୍ରହଣ କେ ିତୁମକୁ କହରିବ। 
ଯାହା ପେମପିତାଙ୍କେ ତାହା ସବୁକଛି ିରମାେ। ରସଥିପାଇଁ ମୁଁ କହଲିି, ପବତି୍ଆତ୍ମା ରମା’ଠାେୁ ସବୁ 
ରନଇ ତୁମ୍କୁ କହରିବ।264

5.37 ଦୁଃଖର ପରିଣତ ିସଖୁ
“ତୁରମ୍ ରମାରତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆଉ ରଦଖିବ ନାହିଁ। ତା’ପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉର୍ାରେ 
ତୁରମ୍ମାରନ ରମାରତ ପୁଣି ରଦଖିବ।”

ରକରତଜଣ ଶଷି୍ୟ ପେସ୍ପେକୁ କହରିଲ, “ଯୀଶୁଙ୍କେ ଏପେ ିକହବିା ଅର୍ଯ କ’ଣ, ‘ଅଳ୍ପ ସମୟ 
ପରେ ତୁରମ୍ ରମାରତ ରଦଖି ପାେବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ ଅଳ୍ପକ୍ଣ ଉର୍ାରେ ତୁରମ୍ ରମାରତ ରଦଖି 
ପାେବି।” ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବାେ ଅର୍ଯ କ’ଣ? ତାହାଙ୍କ କରାେ ଅର୍ଯ ତ ଆରମ୍ କଛି ିବୁଝ ିପାେୁ ନାହୁ।ଁ 
ଶଷି୍ୟମାରନ ପଗ୍ଭେରିଲ, ତାହାଙ୍କ କହବିା ଅନୁସାରେ “ରସହ ି‘ଅଳ୍ପ ସମୟେ ଅର୍ଯ କ’ଣ?’ ରସ ଏପେ ି
କ’ଣ କହୁଛନ୍ ିଆରମ୍ ବୁଝପିାେୁ ନାହୁଁ।”  

ଯୀଶୁ ଜାଣିରଲ ରଯ ଶଷି୍ୟମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ଏ ବଷିୟରେ ପଗ୍ଭେବିା ପାଇଁ ଇଚ୍ା କେୁଛନ୍।ି ରତଣୁ 
ରସ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରମା’ କରାେ ଅର୍ଯ କ’ଣ, ତାହା ତୁରମ୍ ପେସ୍ପେକୁ ପଗ୍ଭେୁଛ।” ମୁଁ କହଲିି, 
‘ଅଳ୍ପକ୍ଣ ପରେ ତୁରମ୍ମାରନ ରମାରତ ରଦଖି ପାେବି ନାହିଁ ଓ ପୁଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉର୍ାରେ 
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ତୁରମ୍ମାରନ ରମାରତ ରଦଖି ପାେବି।’ ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ତୁରମ୍ମାରନ କାନ୍ବି ଓ ଦୁଃଖିତ ରହବ, 
କନୁି୍ ଜଗତ ଆନନ୍ତି ରହବ। ତୁରମ୍ ଦୁଃଖୀ ରହବ, କନୁି୍ ତୁମ୍େ ଦୁଃଖ ଆନନ୍ରେ ପେଣିତ ରହବ, 

“ରଯରତରବରଳ ଜରଣ ସ୍ତୀରଲାକ ରଗାଟଏି ସନ୍ାନକୁ ଜନ୍ମ ଦଏି, ରସ ଯନ୍ତଣା ରଭାଗ କରେ କାେଣ 
ଜନ୍ମ ରଦବାେ ସମୟ ଆସଯିାଇରାଏ। କନୁି୍ ତା’େ ସନ୍ାନ ଜନ୍ମ ରହବା ପରେ ରସ କଷ୍ଟ ଭୁଲିଯାଏ। 
ଜଗତରେ ସନ୍ାନଟଏି ଜନ୍ମ ରହାଇଥିବା କାେଣେୁ ରସ ଏରବ ଖସୁୀ ଅନୁଭବ କରେ। ଏହପିେ ିତୁମ୍ 
ରକ୍ତ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଘଟବି। ବର୍୍ଯମାନ ତୁରମ୍ ଦୁଃଖିତ। କନୁି୍ ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ପଣିୁ ରଭଟବି ିଓ ତୁରମ୍ମାରନ 
ଖସୁୀ ରହବ। ରକହ ିତୁମ୍େ ଆନନ୍ ରନଇ ଯିବ ନାହିଁ। ରସହ ିଦନି ତୁରମ୍ମାରନ ରମାରତ କଛି ିମାଗିବ 
ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ରମା’ ନାମରେ ତୁରମ୍ ଯାହା ପେମପିତାଙୁ୍କ ମାଗିବ, ରସ ତାହା 
ରଦରବ। ଏପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ତୁରମ୍ ରମା’ ନାମରେ କଛି ିମାଗି ନାହଁ। ମାଗ, ତୁରମ୍ମାରନ ପାଇବ ଓ ତୁମ୍େ 
ଆନନ୍ ପେପିୂର୍୍ଯ ରହବ। 

“ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସାରଙ୍କତକି ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତ ବଷିୟ କହଛି।ି କନୁି୍ ସମୟ ଆସଛୁ,ି ରଯରତରବରଳ 
ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଏସବୁ ଏପେି ଭାବରେ କହବି ିନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ପେମପିତାଙ୍କ ବଷିୟରେ ସେଳ 
ଭାଷାରେ କହବି।ି  ତୁରମ୍ ରସହ ିଦନି ପେମପିତାଙୁ୍କ ରମା’ ନାମରେ ଅରନକ ବଷିୟ ମାଗିବ। ମୁଁ 
କହୁଛ,ି ତୁମ୍ ପାଇଁ ରମାରତ ପେମପିତାଙୁ୍କ କଛି ିକହବିାେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡବି ନାହିଁ। ପେମପିତା 
ତୁମ୍କୁ ରପ୍ରମ କେନ୍।ି ରସ ତୁମ୍କୁ ରପ୍ରମ କେନ୍ ିକାେଣ ତୁରମ୍ ରମାରତ ରପ୍ରମ କେଛି। ରସ ତୁମ୍କୁ 
ରପ୍ରମ କେନ୍ ିକାେଣ ମୁଁ ପେରମ�େଙ୍କଠାେୁ ଆସଛି ିରବାଲି ତୁରମ୍ ବ�ିାସ କେଛି। ମୁଁ ଏହ ିଜଗତକୁ 
ପେମପିତାଙ୍କଠାେୁ ଆସଛି।ି ବର୍୍ଯମାନ ମୁଁ ଏହ ିଜଗତ ଛାଡ ିପେରମ�େଙ୍କ ପାଖକୁ ରଫେଯିିବ।ି” 

ଯୀଶଙୁ୍କେ ଶଷି୍ୟମାରନ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ବର୍୍ଯମାନ ଆମ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛ। ବୁଝ ିନ ପାେଲିା 
ଭଳ ିକଷ୍ଟକେ ଶବ୍ଦ ତୁରମ୍ କହୁ ନାହଁ। ଆରମ୍ ବର୍୍ଯମାନ ରଦଖି ପାେୁଛୁ ରଯ ତୁରମ୍ ସବୁକଛି ିଜାଣ। 
ତୁରମ୍ ଜଣକୁ ତା’େ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭେବିା ପବୂ୍ଯେୁ ଉର୍େ କହପିାେ। ଏହା �ାୋ ଆମ୍େ ବ�ିାସ ରହାଇଛ ି
ରଯ ତୁରମ୍ ପେରମ�େଙ୍କଠାେୁ ଆସଛି।” 

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ରତରବ ବର୍୍ଯମାନ ତୁରମ୍ ବ�ିାସ କେୁଛ? ଶୁଣ! ସମୟ ଆସଛୁ ିରଯରତରବରଳ 
ତୁରମ୍ ଛନି୍ନଭିନ୍ନ ରହାଇଯିବ। ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ପ୍ରରତ୍ୟକ ନଜି ନଜିେ ଘେ ଭିତେକୁ ଛନି୍ନଭିନ୍ନ ରହାଇ 
ଗ୍ଭଲିଯିବ। ରସହ ିସମୟ ଆସ ିପହଞ୍ଚଛି।ି ତୁରମ୍ ରମାରତ ଏକାକୀ ଛାଡ ିରଦବ। ମୁ ଁଏକୁଟଆି ଥିବ।ି କନୁି୍ 
ମୁଁ କଦାପି ଏକୁଟଆି ନୁରହଁ, କାେଣ ପେମପିତା ସବୁରବରଳ ରମା’ ସହତି ଅଛନ୍।ି 
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“ରମା’ଠାରେ ତୁରମ୍ମାରନ ରଯପେ ିଶାନ୍ ିପାଇବ, ଏଥିପାଇ ଁମୁ ଁତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଏସମସ୍ତ କରା କହଲିି। 
ଏହ ିଜଗତରେ ତୁରମ୍ କଷ୍ଟ ପାଇବ। କନୁି୍ ସାହସୀ ହୁଅ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କେଛି।ି”265

5.38 ପିତାଙ୍କ ସରଗେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉକି୍ତ
ଯୀଶ ୁଏସମସ୍ତ କରା କହସିାେବିା ପରେ �ଗ୍ଯ ଆରଡ ଗ୍ଭହିଁରଲ। ରସ ପ୍ରାର୍ଯନା କରଲ, “ରହ ପେମପିତା, 
ବର୍୍ଯମାନ ସମୟ ଉପସ୍ଥତି ରହାଇଛ।ି ତୁରମ୍ ଆପଣା ପୁତ୍ଙୁ୍କ ରଗୌେବା�ିତ କେଦିଅି, ରଯପେ ିପତୁ୍ 
ତୁମ୍କୁ ରଗୌେବା�ିତ କେ ିପାେରିବ। ତୁରମ୍ ତାହାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ରଲାକଙ୍କ ଉପରେ କ୍ମତା ରଦଇଛ। 
ରଯପେ ିତୁରମ୍ ତାହାଙୁ୍କ ରଯଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଦଇଛ, ରସସମସ୍ତଙୁ୍କ ରସହ ିପୁତ୍ ଅନନ୍ ଜୀବନ 
ଦଅିନ୍।ି ତୁରମ୍ ରଯ ଏକମାତ୍ ସତ୍ୟ ପେରମ�େ, ତୁମ୍ଙୁ୍କ ଓ ଯାହାଙୁ୍କ ତୁରମ୍ ପଠାଇଛ, ରସହ ି
ଯୀଶୁ ଖ୍ୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଜାଣିବା ହିଁ ଅନନ୍ ଜୀବନ ଅରଟ। ତୁରମ୍ ରମାରତ ରଯଉଁ କାମ ରଦଇଥିଲ ତାହା 
ମୁଁ କେସିାେଛି।ି ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଏ ସଂସାେରେ ରଗୌେବା�ିତ କେଛି।ି ବର୍୍ଯମାନ ପେମପିତା ତୁମ୍େ 
ଉପସ୍ଥତିିରିେ ରମାରତ ରଗୌେବା�ିତ କେ। ଜଗତ ଆେମ୍ ରହବା ପବୂ୍ଯେୁ, ରମାେ ତୁମ୍ ସହତି ରଯଉଁ 
ରଗୌେବ ଥିଲା, ତୁରମ୍ ରମାରତ ତୁମ୍ ସହତି ରଗୌେବା�ିତ କେ।266

5.39 ଯୀଶୁ ଆପଣା ଅନୁରମନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥତ୍ତନା
“ତୁରମ୍ ପଥୃିବୀେ ରକରତକ ରଲାକଙୁ୍କ ରମାରତ ରଦଲ। ମୁଁ ରସମାନଙ୍କଠାରେ ତୁମ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କେଛି।ି 
ରସମାରନ ତୁମ୍େ ଥିରଲ ଓ ତୁରମ୍ ରସମାନଙୁ୍କ ରମାରତ ରଦଲ। ରସମାରନ ଜାଣନ୍,ି ତୁରମ୍ ରମାରତ 
ଯାହାସବୁ ରଦଇଛ, ରସ ସବୁ ତୁମ୍ ପାଖେୁ ଆରସ। ରମାରତ ତୁରମ୍ ରଯଉଁ ଉପରଦଶ ରଦଇଥିଲ, 
ମୁଁ ରସହ ିଉପରଦଶ ଏହ ିରଲାକଙୁ୍କ ରଦଇଛ।ି ରସମାରନ ତାହା ଗ୍ରହଣ କେଛିନ୍।ି ରସମାରନ ଜାଣି 
ପାେରିଲ ରଯ, ମୁ ଁପ୍ରକୃତରେ ତୁମ୍ଠାେୁ ଆସଛି ିଓ ତୁରମ୍ ରମାରତ ପଠାଇଛ ରବାଲି ରସମାରନ ବ�ିାସ 
କେଛିନ୍।ି ମୁଁ ରସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏରବ ପ୍ରାର୍ଯନା କେୁଛ।ି ମୁଁ ପଥୃିବୀେ ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଯନା 
କେୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ରସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଯନା କେୁଛ,ି ରଯଉଁମାନଙୁ୍କ ତୁରମ୍ ରମାରତ ରଦଇଥିଲ। କାେଣ 
ରସମାରନ ତୁମ୍େ ଅଟନ୍।ି ରମାେ ଯାହାସବୁ ଅଛ,ି ସବୁ ତୁମ୍େ ଏବଂ ତୁମ୍େ ଯାହା ଅଛ,ି ସବୁ ରମାେ। 
ଏହ ିରଲାକମାରନ ରମାରତ ରଗୌେବା�ିତ କେନ୍।ି

ମୁଁ ବର୍୍ଯମାନ ତୁମ୍ ପାଖକୁ ଆସୁଛ।ି ମୁଁ ବର୍୍ଯମାନ ଜଗତରେ ଆଉ େହବି ିନାହିଁ। କନୁି୍ ଏହ ି
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ରଲାକମାରନ ଜଗତରେ େହଛିନ୍।ି ରହ ପବତି୍ ପେମପିତା, ତୁରମ୍ ରସମାନଙୁ୍କ ନେିାପଦରେ େଖ। 
ତୁମ୍ ନାମେ ଶକି୍ �ାୋ ରସମାନଙୁ୍କ ନେିାପଦରେ େଖ ରଯପେ ିତୁରମ୍ ଓ ମୁ ଁଏକ, ରସମାରନ ରସହପିେ ି
ଏକ ରହାଇ ପାେରିବ। ମୁଁ ରଯରତରବରଳ ରସମାନଙ୍କ ସହତି ଥିଲି, ମୁଁ ରସମାନଙୁ୍କ ନେିାପଦରେ 
େଖିଥିଲି। ମୁଁ ତୁମ୍ ନାମେ ଶକି୍ ବଳରେ ରସମାନଙୁ୍କ ନେିାପଦରେ େଖିଥିଲି। ରସହ ିନାମ ତୁରମ୍ 
ରମାରତ ରଦଇଥିଲ। ମୁଁ ରସମାନଙୁ୍କ ସେୁକି୍ତ କଲି। ରସମାନଙ୍କ ଭିତେୁ ରକବଳ ଜରଣ ବନିାଶ ପାଇଁ 
ଉଦ୍ଷି୍ଟ ଥିଲା। ଧମ୍ଯଶାସ୍ତ ରଯପେ ିସଫଳ ହୁଏ ରସଥିପାଇଁ ରସ ନଷ୍ଟ ରହଲା। 

ମୁଁ ତୁମ୍ ପାଖକୁ ଏରବ ଆସଛୁ।ି କନୁି୍ ମୁଁ ଜଗତରେ ରାଉ ରାଉ ଏହସିବୁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଯନା କେୁଛ।ି 
ମୁଁ ଏହସିବୁ କରହ, ରଯପେ ିଏହ ିରଲାକମାରନ ରମା’ଠାରେ ଥିବା ଆନନ୍ ପାଇ ପାେରିବ। ମୁଁ ଗ୍ଭରହଁ, 
ରସମାରନ ରସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରମାେ ପୂର୍୍ଯ ଆନନ୍ ପାଆନୁ୍। ମୁଁ ରସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍େ ଉପରଦଶ 
ରଦଇଅଛ।ି ଆଉ ଏହ ିଜଗତେ ରଲାକମାରନ ରସମାନଙୁ୍କ ଘଣୃା କେନ୍।ି କାେଣ ରସମାରନ ଜଗତେ 
ନୁହନ୍ ିଓ ରଯପେ ିମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହ ିଜଗତେୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁରହଁ। 

ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ରସମାନଙୁ୍କ ଜଗତେୁ ରନଇଯିବା ପାଇଁ କହୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ରସମାନଙୁ୍କ ପାପାତ୍ମା 
ଶୟତାନଠାେୁ ନେିାପଦରେ େଖିବା ପାଇଁ କହୁଛ।ି ମୁ ଁରଯପେ ିଜଗତେ ନୁରହଁ, ରସମାରନ ରସହପିେ ି
ଏହ ିଜଗତେ ନୁହନ୍।ି ରତଣୁ ତୁରମ୍ ତୁମ୍େ ସତ୍ୟ �ାୋ ରସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍େ ରସବା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କୋଅ। ତୁମ୍େ ଉପରଦଶ ରହଉଛ ିସତ୍ୟ। ମୁଁ ରସମାନଙୁ୍କ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଇ ରଦଇଛ ିରଯପେ ି
ତୁରମ୍ ରମାରତ ଏହ ିଜଗତକୁ ପଠାଇଲ। ମୁଁ ନଜିକୁ ରସବା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେୁଛ।ି ମୁଁ ରସମାନଙ୍କ 
ପାଇଁ ଏହା କେୁଛ ିରଯରହତୁ ରସମାରନ ତୁମ୍େ ରସବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହାଇପାେରିବ।267

5.40 ସମସ୍ତ ବ�ିାସୀ, ବ�ିାସନିୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଥତ୍ତନା
“ମୁ ଁଏହ ିରଲାକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁପ୍ରାର୍ଯନା କରେ ଓ ଏହ ିରଲାକମାନଙ୍କେ ଶକି୍ା ରହତୁ ରମା’ଠାରେ ବ�ିାସ 
କେବିାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଯନା କେୁଛ।ି ରହ ପେମପିତା, ମୁ ଁତୁମ୍ଠାରେ 
ପ୍ରାର୍ଯନା କରେ ରଯପେ ିରମା’ ଉପରେ ବ�ିାସ େଖଥୁିବା ରଲାକମାରନ ଏକ ରହାଇପାେରିବ। ତୁରମ୍ 
ରମା’ଠାରେ େହଛି ଓ ମୁ ଁତୁମ୍ଠାରେ ଅଛ।ି ମୁ ଁପ୍ରାର୍ଯନା କରେ, ଏହ ିରଲାକମାରନ ଆମ୍ଠାରେ ରଯପେ ି
ଏକ ରହାଇ ପାେରିବ। ତ�ାୋ ଜଗତ ବ�ିାସ କେବି, ରଯ ତୁରମ୍ ରମାରତ ପଠାଇଅଛ। ରମାରତ 
ତୁରମ୍ ରଯଉଁ ରଗୌେବ ରଦଇଥିଲ, ମୁଁ ତାହା ଏହ ିରଲାକମାନଙୁ୍କ ରଦଇଛ।ି ଏହ ିରଗୌେବ ରଦବାେ 

Oriya LOJ Pocket size (final).indd   207 10/20/2015   10:52:04 AM



ଯୀଶୁଙ୍କୁଦୁଲଖଂଗ୍କସଂ୍208

କାେଣ ରହଉଛ ିରଯ, ରଯପେ ି‘ତୁରମ୍ ଓ ମୁଁ ଏକ, ରସହପିେ ିରସମାରନ ମଧ୍ୟ ଏକ ରହାଇପାେରିବ।’ 
ମୁଁ ରସମାନଙ୍କଠାରେ େହବି ିଓ ତୁରମ୍ ରମା’ଠାରେ େହବି। ରତଣୁ ରସମାରନ ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ଭାରବ ଏକ 
ରହାଇପାେରିବ। ତାହାରହରଲ ଏହ ିଜଗତ ଜାଣି ପାେବି ରଯ, ତୁରମ୍ ରମାରତ ପଠାଇଛ। ଏ ଜଗତ 
ଜାଣିବ ରଯ, ତୁରମ୍ ରମାରତ ରଯପେ ିରପ୍ରମ କେୁଥିଲ ଠକି୍ ରସହପିେ ିଏହ ିରଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 
ରପ୍ରମ କେୁଛ। 

ରହ ପେମପିତା, ତୁରମ୍ ରମାରତ ରଯଉଁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ରଦଇଛ, ମୁଁ ଗ୍ଭରହଁ, ମୁଁ ଥିବା ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ସ୍ଥାନରେ ରସମାରନ ରମା’ ସହତି େୁହନୁ୍। ମୁଁ ଇଚ୍ା କରେ, ରସମାରନ ରମାେ ରଗୌେବ ରଦଖନୁ୍। ଏହ ି
ରଗୌେବ ତୁରମ୍ ରମାରତ ରଦଇଛ, କାେଣ ତୁରମ୍ ପଥୃିବୀ ସଷିୃ୍ଟ ରହବା ପୂବ୍ଯେୁ ରମାରତ ରପ୍ରମ କଲ। 
ରହ ପେମପିତା, ତୁରମ୍ ରହଉଛ ଉର୍ମ। ଏହ ିଜଗତ ତୁମ୍କୁ ଚହି୍ ିନାହିଁ କନୁି୍ ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ଚରିହ୍। ଏହ ି
ରଲାକମାରନ ଜାଣନ୍ ିରଯ, ତୁରମ୍ ରମାରତ ପଠାଇଛ। ତୁରମ୍ କପିେ,ି ତାହା ମୁଁ, ରସମାନଙ୍କଠାରେ 
ପ୍ରକାଶ କେଛି।ି ଏବଂ ପୁନବ୍ଯାେ ରସମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ କେବି।ି ତା’ପରେ ରମା’ ପ୍ରତ ିତୁମ୍େ 
ରଯପେ ିରପ୍ରମ େହଛି,ି ରସହପିେ ିରପ୍ରମ ତାହାଙ୍କଠାରେ େହବି ଓ ମୁଁ ରସମାନଙ୍କଠାରେ ବାସ 
କେବି।ି”268

5.41 ଯୀଶୁଙ୍କ ଏକାକୀ ପ୍ରାଥତ୍ତନା
ଏହା ପରେ ରସମାରନ ନସି୍ତାେପବ୍ଯେ ପ୍ରାର୍ଯନା ଗୀତ ରବାଲିରଲ ଓ ଜୀତପବ୍ଯତେ269 ରଗ ଥ୍ଶମିାନୀ 
ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଗରଲ। ଯୀଶ ୁତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରସଠାରେ ଯାଇ ମୁ ଁପ୍ରାର୍ଯନା କେୁଥିବା 
ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ତୁରମ୍ମାରନ ଏହଠିାରେ ବସ।” ଯୀଶୁ ପିତେ ଓ ରଜବଦୀଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙୁ୍କ ସାଗେରେ ରନରଲ। 
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଦୁଃଖ ଓ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅନୁଭବ କରଲ। ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରମାେ ହୃଦୟ 
ଏରତ ଦୁଃଖରେ ଭେ ିଯାଇଛ ିରଯ, ସରତ ରଯପେ ିପ୍ରାଣ ବାହାେ ିଯିବା ଉପରେ। ତୁରମ୍ମାରନ ରମା’ 
ସହତି ଏଠାରେ ରଚଇଁ କେ ିେୁହ ଓ ଅରପକ୍ା କେ।”

ରସମାନଙ୍କ ପାଖେୁ କଛି ିଦୂେକୁ ଗ୍ଭଲିକେ ିଯିବାପରେ ଯୀଶୁ ତରଳ ଉବୁଡ ରହାଇ ପଡରିଲ ଓ 
ପ୍ରାର୍ଯନା କରଲ, “ରହ ପେମପିତା! ଯଦ ିସମ୍ବ ହୁଏ, ରତରବ ଯନ୍ତଣାେ ଏହ ିପାତ୍ଟ ିରମା’ଠାେୁ 
ଦୂେ ରହାଇଯାଉ। କନୁି୍ ରମା’ ଇଚ୍ା ଅନୁସାରେ ନ ରହାଇ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ା ଅନୁସାରେ କେନୁ୍।”270

ତା’ପରେ �ଗ୍ଯେୁ ଜରଣ ଦୂତ ଆସ ିରଦଖାରଦରଲ। ରସହ ି�ଗ୍ଯଦୁତଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେବିା 
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ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ମମ୍ଯାନ୍କ ପୀଡାରେ ବୁଡ ିେହ ିଆହୁେ ିଦୃଢ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଯନା କେବିାକୁ 
ଲାଗିରଲ। ତାହାଙ୍କ ମହୁଁେୁ ଘନ ଘନ େକ୍ ରଟାପା ଭଳ ିଝାଳ ବାହାେ ିଆସ ିଭୂଇଁରେ ପଡଲିା।271

ତା’ପରେ ରସ ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ରଫେଗିରଲ। ରସ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ରଶାଇଥିବାେ ରଦଖିରଲ। 
ଯୀଶୁ ପିତେଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ରମା’ ସହତି ଘଣ୍ାଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଗି େହ ିପାେଲି ନାହିଁ? 
ତୁରମ୍ମାରନ ଜାଗି େହ ିପ୍ରାର୍ଯନା କେ ରଯପେ ିତୁରମ୍ମାରନ ପେୀକ୍ାରେ ନ ପଡ, ଯାହା ଠକି୍ ତାହା 
କେବିାକୁ ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ଆତ୍ମା ଗ୍ଭହୁଁଛ।ି କନୁି୍ ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ରଦହ ଦୁବ୍ଯଳ।” 

ପୁଣି ରରେ ରସ ଗରଲ ଓ ପ୍ରାର୍ଯନା କରଲ, “ରହ ପେମପିତା, ଯଦ ିଯନ୍ତଣାେ ଏ ପାତ୍ ରମା’ଠାେୁ 
ଦୂେ ରହାଇ ପାେବି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁଁ ପାନ କରେ, ରତରବ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଯନା କେୁଛ ିରଯ, ଆପଣ 
ଯାହା ଇଚ୍ା କେଛିନ୍,ି ତାହା ହିଁ ରହଉ।” 

ତା’ପରେ ରସ ରଫେ ିଆସ ିପଣିୁ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ରଶାଇଥିବାେ ରଦଖିରଲ। ରସମାନଙ୍କ ଆଖି ବହୁତ 
ଭାେ ିରହାଇଯାଇଥିଲା। ରସମାରନ ରସମାନଙ୍କେ ଆଖି ରଖାଲି ପାେୁ ନ ଥିରଲ। ଯୀଶୁ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ 
ଛାଡ ିପୁଣି ରଫେ ିଯାଇ ତୃତୀୟ ରେ ପ୍ରାର୍ଯନା କରଲ। ଏରେ ମଧ୍ୟ ରସ ପବୂ୍ଯଭଳ ିରସହ ିଏକା କରା 
କହରିଲ। 

ତା’ପରେ ରସ ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ରଫେଗିରଲ ଓ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ଏରବ 
ସୁଦ୍ା ରଶାଇଛ ଓ ବରିୋମ ରନଉଛ? ଶୁଣ, ସମୟ ଆସ ିଗଲାଣି, ଏରବ ପାପୀମାନଙ୍କ ହାତରେ 
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ଙୁ୍କ ସମପ୍ଣି ଦଆିଯିବ। ଉଠ, ଆରମ୍ ଯିବା। ରଦଖ, ରମାରତ ଶତରୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ରଯଉଁ 
ରଲାକଟ ିରଦଇରଦବ, ରସ ଏଠାକୁ ଆସଛୁ।ି”272

5.42 ଯୀଶୁଙ୍କ ବନ୍ୀ�
ଯିହୂଦା ଏହ ିସ୍ଥାନ ଜାଣିଥିଲା। କାେଣ ଯୀଶୁ ପ୍ରାୟ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ରସହ ିସ୍ଥାନକୁ 
ଯାଉଥିରଲ। ରସହ ିଯିହୂଦା ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କେ ବେୁିଦ୍ରେ ଗଲା। ରତଣୁ ରସ ଦରଳ ରସୈନ୍ୟଙୁ୍କ ରନଇ 
ବଗିଗ୍ଭକୁ ଗଲା। ରସ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ ଓ ଫାେୂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ରକରତକ ପ୍ରହେୀମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 
ଆଣିଥିଲା। ରସମାରନ ମଶାଲ, ଲଣ୍ନ ଓ ଅସ୍ତଶସ୍ତ ଆଣି ରସଠାରେ ପହଞ୍ଚରିଲ।273

ଯିହୂଦା ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁ କଏି ରବାଲି ଚରିହ୍ଇ ରଦବା ପାଇଁ ରଗାଟଏି ସରଙ୍କତ ବରତଇ 
ରଦରଲ। ରସ କହରିଲ, “ମୁ ଁଯାହାକୁ ଚୁମନ୍ କେବି,ି ରସ ରସହ ିରଲାକ। ତାକୁ ବନ୍ୀ କେବି।” ତା’ପରେ 
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ଯିହୂଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ ିତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରହ ଗୁେୁ, ନମସ୍ାେ” ତା’ପରେ ରସ ଯୀଶଙୁୁ୍କ 
ଚୁମ୍ନ ରଦରଲ।274

କନୁି୍ ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଯିହୂଦା, ତୁରମ୍ କ’ଣ ମନୁଷ୍ୟପତୁ୍ଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ଶତରୁମାନଙ୍କ ହାତରେ 
ରଦଇ ରଦବା ପାଇଁ ବନୁ୍ତାେ ଚୁମ୍ନକୁ ବ୍ୟବହାେ କେୁଛ?”275

ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ’ଣ ଘଟବି, ରସ କରା ଯୀଶୁ ଆଗେୁ ଜାଣିଥିରଲ। ରସ ରସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ 
ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁରମ୍ କାହାକୁ ରଖାଜୁଛ?” 

ରସହ ିରଲାକମାରନ ଉର୍େ ରଦରଲ, ‘ନାଜେତିୀୟ ଯୀଶୁଙୁ୍କ।’
ରଯରତରବରଳ ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ମୁଁ ଯୀଶୁ,” ରଲାକମାରନ ପଛକୁ ଘଞୁ୍ଚଯିାଇ ତରଳ ପଡଗିରଲ। 
ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ ପୁଣି ରରେ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁରମ୍ କାହାକୁ ରଖାଜୁଛ?” 
ରସମାରନ କହରିଲ, “ନାଜେତିୀୟ ଯୀଶୁଙୁ୍କ।” 
ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ମୁଁ ତ କହଲିି ରଯ ମୁଁ ରସହ ିଯୀଶୁ। ଯଦ ିତୁରମ୍ ରମାରତ ରଖାଜୁଛ, ରତରବ ଏହ ି

ଅନ୍ୟ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଏଠାେୁ ଯିବାକୁ ଛାଡଦିଅି।” ଏପେ ିଘଟଲିା ରଯରହତୁ ପୂବ୍ଯେୁ ତାହାଙ୍କ �ାୋ 
କଥିତ ବାଣୀ ସତ୍ୟ ରହବ: “ମୁଁ ତୁରମ୍ ରଦଇଥିବା ଜରଣ ରଲାକକୁ ମଧ୍ୟ ହରେଇ ନାହିଁ।”276

ଏହ ିସମୟରେ ରଲାକମାରନ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ଧେ ିବନ୍ୀ କେ ିରନରଲ।277

ଶରିମାନ ପିତେଙ୍କ ପାଖରେ ରଗାଟଏି ଖଣ୍ା ଥିଲା। ରସ ଖଣ୍ା ବାହାେ କେ ିମଖୁ୍ୟ ଯାଜକଙ୍କ 
ଦାସକୁ ଆଘାତ କରଲ। ରସ ଦାସେ ଡାହାଣ କାନ କଟ ିଗଲା। (ରସହ ିଦାସେ ନାମ ମା       ଲ୍   ଖ 
ଥିଲା।) 278

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ବନ୍ କେ!” ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ରସହ ିଗ୍ଭକେଟେି କାନ ଛୁଇଁ ସସୁ୍ଥ କେରିଦରଲ।279

ଯୀଶୁ ପିତେଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ଖଣ୍ା ଖାପରେ େଖିଦଅି। 280 ରଯଉଁ ରଲାକମାରନ ଖଣ୍ା 
ବ୍ୟବହାେ କେନ୍,ି ରସମାନଙୁ୍କ ଖଣ୍ା �ାୋ ହତ୍ୟା କୋ ଯାଇରାଏ।281 ପେମପିତା ରମାରତ ଏହ ି
ପିଆଲା ପିଇବାକୁ ରଦଇଛନ୍,ି ମୁଁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କେବିା ଉଚତି।282

“ତୁରମ୍ କ’ଣ ଜାଣି ନାହଁ ରଯ ମୁଁ ରମାେ ପେମପିତାଙୁ୍କ ମାଗିରଲ ରସ ସରଗେ ସରଗେ ରମାରତ 
ବାେଟ ିରସନାବାହନିୀେୁ ଅଧିକ ରଯାରଗଇରବ। କନୁି୍ ମୁଁ ତା’ କରଲ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତ କପିେ ିସମୂ୍ପର୍୍ଯ ରହବ? 
ସବୁକରା ଏହଭିଳ ିଭାବରେ ଘଟବି ରବାଲି ଶାସ୍ତରେ ରଲଖା ଅଛ।ି”

ତା’ପରେ, ଯୀଶୁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ସବୁ ଖଣ୍ା ଓ ରଠଗୋ ରନଇ ରମାରତ ବନ୍ୀ 
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କେବିା ପାଇଁ ଏପେ ିଭାବରେ ଆସଛି, ସରତ ରଯପେ ିମୁଁ ରଗାଟଏି ଅପୋଧୀ। ମୁଁ ସବୁଦନି ମନ୍େି 
ପେସିେରେ ବସ ିରଲାକମାନଙୁ୍କ ଉପରଦଶ ରଦଉଥିଲି। ରସରତରବରଳ ତୁରମ୍ ରମାରତ ବନ୍ୀ କେଲି 
ନାହିଁ। କନୁି୍ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାମାରନ ରଯଉଁଭଳ ିରଲଖିଥିରଲ, ରସହଭିଳ ିରହବା ପାଇଁ ଏହସିବୁ କରା 
ଘଟଲିା,” ତା’ପରେ ସମସ୍ତ ଶଷି୍ୟମାରନ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ଛାଡ ିପଳାଇଗରଲ।283

ଜରଣ ଯୁବକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସେଣ କେୁଥିଲା। ରସ ରକବଳ ଖଣି୍ଏ ସେୁ ରେଶମ ଲୁଗା ପିନ୍ଥିିଲା। 
ରସହ ିରଲାକମାରନ ଯୁବକକୁ ଧେବିାକୁ ରଚଷ୍ଟା କରଲ। ରସ ଲୁଗାକୁ ଖସାଇ ରଦଲା ଓ ଉଲଗ୍ନ ରହାଇ 
ରଦୌଡ ିପଳାଇଲା।284

5.43 ଯୀଶୁ ହାନାନଙ୍କ ଆରକୁ ଅଣାରରଲ
ତା’ପରେ ରସୈନ୍ୟମାରନ ଓ ରସମାନଙ୍କ ରସନାପତମିାରନ ଓ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କେ ପ୍ରହେୀମାରନ 
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବନ୍ୀ କରଲ। ରସମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ବାନ୍ରିଲ ଓ ହାନାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ରଘନଗିରଲ। ହାନାନ 
କୟାଫାଙ୍କେ �ଶୁେ ଥିରଲ। ରସହ ିବଷ୍ଯ କୟାଫା ମହାଯାଜକ ଥିରଲ। କୟାଫା ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ 
ପୋମଶ୍ଯ ରଦଇଥିରଲ, “ସବୁ ରଲାକମାନଙ୍କ ମଗେଳ ପାଇଁ ଜରଣ ପ୍ରାଣ ରଦବା ବେଂ ଭଲ।”285

5.44 ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅ�ୀକାର
ଶରିମାନ ପିତେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜରଣ ଶଷି୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ଗରଲ। ରସହ ିଶଷି୍ୟଜଣ ମହାଯାଜକଙୁ୍କ 
ଜାଣିଥିରଲ। ରତଣୁ ରସ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ମହାଯାଜକଙ୍କ ଘେ ଅଗଣା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଗରଲ। କନୁି୍ ପିତେ 
ଫାଟକ ବାହାରେ ଅରପକ୍ା କରଲ। ମହାଯାଜକଙୁ୍କ ଜାଣିଥିବା ରସହ ିଶଷି୍ୟ ଜଣକ ବାହାେକୁ ରଫେ ି
ଆସରିଲ। ରସ ଫାଟକ ଜଗିଥିବା ଦାସୀକୁ କହ ିରସ ପିତେଙୁ୍କ ଭିତେକୁ ଆଣିରଲ।286

ଶୀତ ରହଉଥିଲା। ଦାସ ଓ ପ୍ରହେୀମାରନ ନଆିଁ ଜାଳଥିିରଲ। ରସମାରନ ନଆିଁ ଗ୍ଭେପିରଟ ଠଆି 
ରହାଇ ରଦହକୁ ରସକୁଥିରଲ। ପିତେ ମଧ୍ୟ ରସଠାରେ ରସମାନଙ୍କ ସହତି ଠଆି ରହାଇଥିରଲ।287

ରସହ ିସମୟରେ ପିତେ ମଧ୍ୟ ଅଗଣା ମଧ୍ୟରେ ଥିରଲ। ପିତେଙ୍କ ପାଖକୁ ମହାଯାଜକଙ୍କେ ଜରଣ 
ଗ୍ଭକୋଣୀ ଆସଲିା। ରସ ପିତେଙୁ୍କ ନଆି ଁପାଖରେ ରସକ ିରହଉଥିବାେ ରଦଖିଲା। ରସ ପିତେଙୁ୍କ ଭଲ 
କେ ିଗ୍ଭହିଁଲା। ତା’ପରେ ତାହାଙୁ୍କ ଚହି୍ ିପାେ ିକହଲିା, “ତୁରମ୍ ମଧ୍ୟ ନାଜେତିେ ଯୀଶଙୁ୍କ ସାଗେରେ ଥିଲ।” 

ପିତେ କନୁି୍ କହରିଲ ରଯ, ରସ ରକରବ ରହରଲ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଗେରେ ନ ଥିରଲ। ରସ କହରିଲ, 
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“ତୁରମ୍ କାହା ବଷିୟରେ କହୁଛ, ରସ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣି ପାେୁନ ିକ ିବୁଝ ିପାେୁ ନାହିଁ।” ତା’ପରେ ପିତେ 
ରସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ ିଅଗଣାେ ପ୍ରରଦଶ �ାେ ପାଖକୁ ଗ୍ଭଲିଗରଲ।288

5.45 ଯୀଶୁଙୁ୍କ ହାନାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ
ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ବଷିୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭେରିଲ। ରସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ 
ଶକି୍ା ବଷିୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରଲ। ଯୀଶ ୁଉର୍େ ରଦରଲ, “ମୁ ଁରଲାକମାନଙୁ୍କ ସବୁରବରଳ ରଖାଲାରଖାଲି 
ଭାରବ ଶକି୍ା ରଦଇଛ।ି ମୁଁ ସବ୍ଯଦା ସମାଜଗହୃ ଓ ମନ୍େିରେ ଶକି୍ା ରଦଇ ଆସଛି।ି ରସଠାରେ 
ସବୁ ଯିହୂଦୀମାରନ ଏକତ୍ ହୁଅନ୍।ି ମୁଁ ରକୌଣସ ିବଷିୟ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କହ ିନାହିଁ। ତୁରମ୍ ରମାରତ 
କାହିଁକ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭେୁଛ? ରମାେ ଶକି୍ା ଶୁଣିଥିବା ରଲାକଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେ, ମୁଁ କ’ଣ କହଥିିଲି, ରସମାରନ 
ଜାଣନ୍।ି”

ଯୀଶୁ ଏହ ିକରା କହବିା ରବରଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଠଆି ରହାଇଥିବା ଜରଣ ପ୍ରହେୀ ତାହାଙୁ୍କ 
ପ୍ରହାେ କଲା। ରସ କହଲିା, “ତୁରମ୍ ମହାଯାଜକଙୁ୍କ ରସହପିେ ିଉର୍େ ରଦବା ଉଚତି ନୁରହଁ।”

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ଯଦ ିମୁଁ କଛି ିଭୁଲ କହଲିି ରତରବ ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରରତ୍ୟକଙୁ୍କ ରମାେ ଭୁଲ 
ଜଣାଇଦଅି। ଯଦ ିରମାେ କହବିା ଠକି୍, ରତରବ ରମାରତ ତୁରମ୍ କାହିଁକ ିମାେଲି?”

ରତଣୁ ହାନାନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବନ୍ା ରହାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମହାଯାଜକ କୟାଫାଙ୍କ ନକିଟକୁ 
ପଠାଇରଦରଲ।289

5.46 ପିତରଙ୍କ �ତିୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅ�ୀକାର
ଶରିମାନ ପିତେ ନଆିଁ ପାରଖ ଠଆି ରହାଇ ରସକ ିରହଉଥିରଲ।290

ରଯରତରବରଳ ଗ୍ଭକୋଣୀଟ ିପୁଣି ପିତେଙୁ୍କ ରଦଖି ରସଠାରେ ଠଆି ରହାଇଥିବା ରଲାକମାନଙୁ୍କ 
କହବିାକୁ ଲାଗିଲା, “ଏ ରଲାକଟ ିରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଜରଣ।” ପୁଣି ରରେ ପିତେ କହରିଲ ରଯ, ଏ 
କରା ସତ୍ୟ ନୁରହଁ। 

କଛି ିସମୟ ପରେ ରସଠାରେ ଠଆି ରହାଇଥିବା ରଲାକମାରନ ପିତେଙୁ୍କ କହରିଲ, “ନଶିି୍ଚତ 
ଭାବରେ ତୁରମ୍ ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଜରଣ। କାେଣ ତୁରମ୍ ମଧ୍ୟ ଗାଲିଲୀେୁ ଆସଛି।”291

ମହାଯାଜକଙ୍କେ ଜରଣ ଦାସ ରସଠାରେ ଥିଲା। ପିତେ ରଯଉଁ ରଲାକେ କାନ କାଟ ିରଦଇଥିରଲ, 
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ରସ ରସହ ିଦାସେ ସମ୍ପକ୍ଯୀୟ। ରତଣୁ ରସ କହଲିା, “ମୁଁ ଭାବୁଛ,ି ମୁଁ ବଗିଗ୍ଭରେ ଏହ ିରଲାକ ସହତି 
ତୁମ୍କୁ ରଦଖିଥିଲି।”292

ତା’ପରେ ପିତେ ଅଭିଶାପ ରଦବାକୁ ଲାଗିରଲ। ରସ ଦୃଢ ଭାବରେ କହରିଲ, “ମୁଁ ପେରମ�େଙ୍କ 
ନାମରେ ଶପର କେ ିକହୁଛ ିରଯ, ତୁରମ୍ମାରନ ରଯଉଁ ରଲାକ ବଷିୟରେ କହୁଛ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଆରଦୌ 
ଜାରଣ ନାହିଁ।”293

ପିତେ ଏ କରା କହବିା ରବରଳ ରସହକି୍ଣି କୁକୁଡାଟଏି ଡାକଲିା। ତା’ପରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଲିପଡ ିପିତେଙୁ୍କ 
ଏକ ଲୟରେ ଗ୍ଭହିଁରଲ। ପିତେଙ୍କେ ମରନ ପଡଗିଲା ରଯ, ପ୍ରଭୁ ପବୂ୍ଯେୁ କହଥିିରଲ, “ସକାରଳ କୁକୁଡା 
ଡାକବିା ପୂବ୍ଯେୁ ତୁରମ୍ ରମାରତ ଜାଣି ନାହଁ ରବାଲି ତନିରିେ କହବି।” ତା’ପରେ ପିତେ ବାହାେକୁ 
ବାହାେଯିାଇ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ କାନ୍ବିାକୁ ଲାଗିରଲ।294

5.47 ମହାସଭା ଆରରର ଯୀଶୁ
ରଯଉଁ ରଲାକମାରନ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ବନ୍ୀ କେ ିରନଇଥିରଲ, ରସମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ମହାଯାଜକ କୟାଫାଙ୍କ 
ଘେକୁ ରନଇଗରଲ। ରସଠାରେ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ରନତାମାରନ ଏକାଠ ିଜମା ରହାଇଥିରଲ।295

ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ସମଗ୍ର ଯିହୂଦୀ ମହାସଭା ଯୀଶଙୁୁ୍କ ମତୁୃ୍ୟଦଣ୍ ରଦବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ 
ରକୌଣସ ିରଦାଷେ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ରଚଷ୍ଟା କରଲ, କନୁି୍ ରସମାରନ ମତୁୃ୍ୟଦଣ୍ ରଦବା ଭଳ ି
ରକୌଣସ ିପ୍ରମାଣ ପାଇରଲ ନାହିଁ। ଅରନକ ରଲାକ ଆସ ିଯୀଶୁଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ ମିଛ ସାକ୍୍ୟ ରଦରଲ। 
କନୁି୍ ରସମାରନ ସମରସ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା କରା କହରିଲ। ତାହାଙ୍କ ଭିତେୁ ଜରଣ ରହରଲ ଅନ୍ୟ 
ସହତି ସମ୍ତ ନ ଥିଲା। 

ତା’ପରେ ରକରତକ ରଲାକ ଠଆି ରହରଲ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ ମିଛ ସାକ୍୍ୟ ରଦଇ କହରିଲ, 
“ଆରମ୍ମାରନ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ଏହ ିକରା କହବିାେ ଶୁଣିଛୁ, ‘ମଣିଷ ତଆିେ ିଏ ମନ୍େିକୁ ମୁଁ ଭାଗିେ ରଦବ ିଓ 
ପୁଣି ତନି ିଦନି ଭିତରେ ଆଉ ରଗାଟଏି ମନ୍େି ତଆିେ ିକେରିଦବ,ି ଯାହାକ ିମଣିଷ ହାତରେ ତଆିେ ି
ରହାଇ ନ ଥିବ।’” ତରାପି ଏ ରଲାକମାରନ ଯାହାସବୁ କହରିଲ, ତା’ ମଧ୍ୟରେ କାହାେ ିକରା କାହାେ ି
ସାଗେରେ ରମଳ ଖାଉ ନ ଥିଲା। 

ତା’ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମହାଯାଜକ ଠଆି ରହରଲ। ରସ ଯୀଶଙୁୁ୍କ କହରିଲ, “ଏ ରଲାକମାରନ 
ତୁମ୍ ବେୁିଦ୍ରେ ଅରନକ କରା କହରିଲ। ତୁମ୍ ବେୁିଦ୍ରେ ରଯରତ ଗୁଡଏି ଅଭିରଯାଗ ଅଣାଗଲା, ରସ 
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ବଷିୟରେ ତୁମ୍େ କଛି ିକହବିାେ ଅଛ ିକ?ି ଏ ରଲାକମାରନ କ’ଣ ସତ୍ୟ କରା କହୁଛନ୍?ି” କନୁି୍ ଯୀଶୁ 
ଚୁପ୍ େହରିଲ। ରସ କଛି ିଉର୍େ ରଦରଲ ନାହିଁ। 

ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଆଉ ରଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭେରିଲ: “ତୁରମ୍ କ’ଣ ମହାନ ପେରମ�େଙ୍କ 
ପତୁ୍ ଖ୍ୀଷ୍ଟ?” 

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ହଁ ମୁଁ ପେରମ�େଙ୍କ ପୁତ୍ ଏବଂ ଭବଷି୍ୟତରେ ତୁରମ୍ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ଙୁ୍କ 
ରସହ ିସବ୍ଯଶକି୍ମାନଙ୍କ ଡାହାଣ ପରଟ ବସଥିିବାେ ଏବଂ �ଗ୍ଯେ ରମଘମାଳା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବାେ 
ରଦଖିବ।” 

ମହାଯାଜକ ଏ କରା ଶୁଣି ଖବୁ୍ ୋଗି ଗରଲ। ରସ ୋଗରେ ନଜି ବସ୍ତ ଚେି ିପକାଇ ସମସ୍ତଙୁ୍କ 
କହରିଲ, “ଆମ୍େ ଆଉ ସାକ୍ୀେ କ’ଣ ଦେକାେ? ରସ ପେରମ�େଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ ଯାହାସବୁ 
କହଗିରଲ, ତୁରମ୍ମାରନ ସମରସ୍ତ ଶୁଣିଲ। ଏରବ ତୁରମ୍ମାରନ କ’ଣ ଭାବୁଛ?” 

ସମରସ୍ତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅପୋଧୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରଲ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ମତୁୃ୍ୟଦଣ୍ ଦଆି ଯିବା ଉଚତି ରବାଲି 
କହରିଲ। ରସଠାରେ ଉପସ୍ଥତି ଥିବା ରକରତକ ରଲାକ ଯୀଶଙୁ୍କ ଉପେକୁ ରଛପ ପକାଇରଲ। ରକରତକ 
ଯୀଶଙୁ୍କ ମହୁ ଁରଘାରଡଇ ରଦଇ ବଧିା ମାେରିଲ, ଓ ଆଉ ରକରତକ ରଟ୍ା କେ ିକହରିଲ, “ଏରବ ତୁରମ୍ 
ଆମ୍କୁ ରଦରଖଇ ଦଅି ରଯ, ତୁରମ୍ ଜରଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା।” ତା’ପରେ ପ୍ରହେୀମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ରନଇ 
ଯାଇ ପିଟରିଲ। 296

5.48 ଯିହୂଦାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା
ତା’ ପେଦନି ଅତ ିସକାଳୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ରନତାମାରନ ଏକାଠ ିରହରଲ, ଓ 
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବଧ କେବିା ପାଇଁ ରଯାଜନା କରଲ। ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବାନ୍ ିପକାଇରଲ। ତା’ପରେ 
ତାହାଙୁ୍କ ୋଜ୍ୟପାଳ ପୀଲାତଙ୍କ ପାଖକୁ ରନଇଗରଲ, ଓ ତାହାଙ୍କ ହାତରେ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ରଦଇରଦରଲ। 

ଯିହୂଦା ରଦଖିଲା ରଯ, ରସମାରନ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ବଧ କେବିା ପାଇଁ ସ୍ଥେି କେଛିନ୍।ି ଯିହୂଦାହିଁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ 
ତାହାଙ୍କେ ଶତରୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ରଦଇ ରଦଇଥିଲା। ରତଣୁ ରସ ଏସବୁ ଘଟଣା ରଦଖି ନଜିେ କମ୍ଯ 
ପାଇ ଁବହୁତ ଦୁଃଖ କଲା। ରସ ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ରନତାମାନଙୁ୍କ ରସହ ିତେି ିଶ୍ଟ ିରେୌପ୍ୟମଦୁ୍ା 
ରଫୋଇରଦରଲା। ରସ କହଲିା, “ମୁ ଁପାପ କେଛି।ି ମୁ ଁଜରଣ ନେିପୋଧ ରଲାକକୁ ମାେ ିରଦବା ପାଇଁ 
ତୁମ୍ ହାତରେ ଧରେଇ ରଦଇଛ।ି” 
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ଯିହୂଦୀ ରନତାମାରନ କହରିଲ, “ଏଥିରେ ଆମ୍େ କଛି ିଯାଏ ଆରସ ନାହିଁ। ତୁମ୍ କରା ତୁରମ୍ ବୁଝ।” 
ଯିହୂଦା ମନ୍େି ଭିତରେ ରସହ ିେୂପାଟଙ୍କାତକ ଫିଗିେରଦଲା। ତା’ପରେ ରସହ ିଜାଗା ଛାଡ ିଯିହୂଦା 

ଗ୍ଭଲିଗଲା ଓ ନଜିକୁ ଫାଶ ିରଦଲା। 
ପ୍ରଧାନଯାଜକମାରନ ମନ୍େି ଭିତରେ ରସହ ିେୂପାଟଙ୍କାତକ ରଗାଟାଇ ରନରଲ। ରସମାରନ 

କହରିଲ, “ମନ୍େି ଟଙ୍କା ସହତି ଏ ଟଙ୍କାତକ େଖିବା ନୟିମ ବେୁିଦ୍ ରହବ। କାେଣ ଏ ଟଙ୍କା ଜଣକେ 
ମତୁୃ୍ୟ ପାଇ ଁଦଆିଯାଇଛ।ି” ବାହାେୁ ଯିେୁଶାଲମକୁ ଭ୍ରମଣରେ ଆସଥୁିବା ରଲାକମାନଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ରହରଲ 
ରସମାନଙୁ୍କ ସମାଧି ରଦବା ନମିରନ୍ ରସମାରନ ଏ ଟଙ୍କାରେ ‘କୁମ୍ାେ ଜମି’ ନାମରେ ନାମିତ ଜମି 
ଖଣି୍ଏ କଣିିବାକୁ ସ୍ଥେି କରଲ। ରତଣୁ ଏରବ ସଦୁ୍ା ଏହ ିଜମଟିକୁି େକ୍ରକ୍ତ୍ ରବାଲି କୁହାଯାଉଛ।ି ଏଭଳ ି
ଭାବରେ ଭବଷି୍ୟମି ଖଣ ଦ୍ ବକ୍ା ଯିେମିିୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଥିବା ବାଣୀ ସଫଳ ରହଲା। 
ଯିେମିିୟ କହଥିିରଲ,

“ରସମାରନ ତେି ିଶ୍ଟ ିେୂପାଟଙ୍କା ରନରଲ। ରସତକି ିଟଙ୍କା ଇସ୍ରାଏଲେ ରଲାରକ ତାହାଙ୍କେ ଜୀବନେ 
ମଲୂ୍ୟ�େୂପ ରଦବାକୁ ସ୍ଥିେ କେଥିିରଲ। ପ୍ରଭୁ ରମାରତ ରଦଇଥିବା ଆରଦଶ ଅନୁସାରେ ରସମାରନ 
ରସହ ିଟଙ୍କାରେ କୁମ୍ାେ ଜମି ଖଣି୍କ କଣିିରଲ।” 297

5.49 ପୀଲାତଙ୍କ ଆରରର ଯୀଶୁ
ସକାଳ ରହବା ମାରତ୍ ପ୍ରଧାନଯାଜକ, ପ୍ରାଚୀନ ଯିହୂଦୀ ରନତାଗଣ ଓ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀ ତରା ସମଗ୍ର 
ଯିହୂଦୀ ମହାସଭା ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ’ଣ ବଗି୍ଭେ କୋଯିବ, ତାହା ସି୍ଥେ କରଲ। ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ 
ବାନ୍ ିଶାସନକର୍୍ଯା ପୀଲାତଙ୍କ ପାଖକୁ ରନଇଗରଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ହାତରେ ସମପ୍ଯଣ କେରିଦରଲ।298

ତା’ପରେ ରସମାରନ ଯୀଶଙୁୁ୍କ କୟାଫାଙ୍କ ଘେୁ ରୋମୀୟ ୋଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ ରନଇଗରଲ। 
ରସରତରବରଳ ପାହାନ୍ଆି ସମୟ। ଯିହୂଦୀମାରନ ପ୍ରାସାଦ ଭିତେକୁ ଗରଲ ନାହିଁ। ରସମାରନ ନଜିକୁ 
ଅପବତି୍ କେବିା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁ ନ ଥିରଲ, କାେଣ ରସମାରନ ନସି୍ତାେପବ୍ଯେ ରଭାଜନ ଖାଇବା ପାଇଁ 
ଗ୍ଭହୁଁଥିରଲ। ରତଣୁ ପୀଲାତ ପ୍ରାସାଦ ବାହାରେ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗରଲ। ରସ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ଏହ ି
ରଲାକ ବେୁିଦ୍ରେ ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ଅଭିରଯାଗ କ’ଣ?” 

ରସମାରନ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ରସ ଜରଣ ମନ୍ ରଲାକ। ରସଥିପାଇଁ ଆରମ୍ ତାହାକୁ ତୁମ୍ ନକିଟକୁ 
ଆଣିଛୁ।” 
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ପୀଲାତ ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ତାହାକୁ ରନଇଯାଅ ଓ ତୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ତାହାେ 
ବଗି୍ଭେ କେ।” 

ଯିହୂଦୀମାରନ କହରିଲ, “କନୁି୍ ଆପଣଙ୍କେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ କାହାକୁ ମତୁୃ୍ୟଦଣ୍ 
ରଦଇ ପାେବୁି ନାହିଁ।” (ଏହା �ାୋ ରସ କପିେ ିମେରିବ, ରସ ବଷିୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କେ ବାଣୀ ସତ୍ୟ 
ରହଲା।) 299

ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରଦାଷ ରଦବାକୁ ଲାଗିରଲ। ରସମାରନ ପୀଲାତଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଆମ୍େ 
ରଲାକମାନଙୁ୍କ ବଭି୍ରାନ୍ କେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଥିବା ରବରଳ ଆରମ୍ମାରନ ଏହାଙୁ୍କ ଧେିଛୁ। ରସ 
ରଲାକମାନଙୁ୍କ କହୁଛନ୍ ିରଯ କାଇସେଙୁ୍କ କେ ରଦବା ଉଚତି ନୁରହଁ। ରସ ନଜିକୁ ଖ୍ୀଷ୍ଟ, ଜରଣ ୋଜା 
ରବାଲି କହୁଛ।ି”300

ତା’ପରେ ପୀଲାତ ପ୍ରାସାଦ ଭିତେକୁ ଗ୍ଭଲିଗରଲ। ରସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଆପଣା ନକିଟକୁ ଡାକରିଲ। 
ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁରମ୍ କ’ଣ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କେ ୋଜା?” 

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ଏହା ତୁମ୍ ନଜିେ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଅନ୍ୟମାରନ ତୁମ୍କୁ ରମା’ ବଷିୟରେ କହଛିନ୍?ି” 
ପୀଲାତ କହରିଲ, “ମୁଁ ଜରଣ ଯିହୂଦୀ ନୁରହଁ। ତୁମ୍ ନଜିେ ରଲାକମାରନ ଓ ରସମାନଙ୍କେ 

ପ୍ରଧାନଯାଜକମାରନ ତୁମ୍କୁ ରମା’ ପାଖକୁ ଆଣିଛନ୍।ି ତୁରମ୍ କ’ଣ ରଦାଷ କେଛି?” 
ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ରମାେ ୋଜ୍ୟ ଏ ଜଗତେ ନୁରହଁ। ଯଦ ିଏହା ଜଗତେ ରହାଇରା’ନ୍ା, ରତରବ 

ରମାେ ଦାସମାରନ ଯୁଦ୍ କେରିାଆରନ୍ ଓ ରମାରତ ଯିହୂଦୀମାରନ ଧେପିାେ ିନ ରା’ରନ୍। କନୁି୍ ରମା’ 
ୋଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ।” 

ପୀଲାତ କହରିଲ, “ରତରବ ତୁରମ୍ ଜରଣ ୋଜା।” 
ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ତୁରମ୍ ରମାରତ ୋଜା ରବାଲି କହୁଛ। ଏହା ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ 

ରନଇଛ।ି ରଲାକମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ ବଷିୟରେ କହବିା ପାଇଁ, ରସଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଆସଛି।ି ସତ୍ୟକୁ 
ଭଲପାଉଥିବା ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଲାକ ରମା’ କରା ଶୁଣନ୍।ି” 

ପୀଲାତ କହରିଲ, “ସତ୍ୟ କ’ଣ?”301 ତା’ପରେ ରସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ରସମାରନ ତୁମ୍ 
ବେୁିଦ୍ରେ ରଯଉଁସବୁ ଅଭିରଯାଗ କେୁଛନ୍ ିତାହା ତୁରମ୍ ଶୁଣିଛ। କାହିଁକ ିଉର୍େ ରଦଉ ନାହଁ?” 

କନୁି୍ ଯୀଶୁ ରଗାଟଏି ରହରଲ ଉର୍େ ତାହାଙୁ୍କ ରଦବାକୁ ମନାକରଲ। ଏଥିରେ ପୀଲାତ ବଡ 
ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ।302
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ରସ ଏହା କହବିା ପରେ ପୁଣି ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗରଲ। ପୀଲାତ କହରିଲ, “ଏହ ିରଲାକ 

ବେୁିଦ୍ରେ ରକୌଣସ ିଅଭିରଯାଗ ମୁଁ ପାଉ ନାହିଁ।”303

ରସମାରନ କନୁି୍ ବାେମା୍େ କହରିଲ, “ରସ ରଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଗାଳମାଳ ସଷିୃ୍ଟ କେୁଛନ୍।ି ଯିହୂଦାେ 
ଗ୍ଭେଆିରଡ ରସ ରଲାକଙୁ୍କ ଉପରଦଶ ରଦଉଛନ୍।ି ରସ ଏହା ଗାଲିଲୀରେ ଆେମ୍ କେଥିିରଲ। ଏରବ 
ରସ ଏଠାରେ ଅଛନ୍।ି” 

ପୀଲାତ ଏହା ଶୁଣି ପଗ୍ଭେରିଲ, ଏହ ିରଲାକ କ’ଣ ଗାଲିଲୀେ? ପୀଲାତ ଜାଣିରଲ ରଯ, ଯୀଶୁ 
ରହରୋଦଙ୍କ ଅଧିକାେ ରକ୍ତ୍େ ରଲାକ। ରହରୋଦ ରସହ ିସମୟରେ ଯିେୁଶାଲମରେ ଥିରଲ। ରତଣୁ 
ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇରଦରଲ।304

5.50 ପୀଲାତ �ାରା ଯୀଶୁ ରହରରାଦଙ୍କ ପାଖକୁ ରପ୍ରରିତ
ରହରୋଦ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରଦଖି ବହୁତ ଖସୁୀ ରହାଇଗରଲ। ରହରୋଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟରେ ସବୁକରା ଶୁଣି 
ସାେଥିିରଲ। ବହୁ ଆଗେୁ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ରଦଖିବାକୁ ରସ ଇଚ୍ା କେଥିିରଲ। ରହରୋଦ ଯୀଶୁଙ୍କେ ରଗାଟଏି 
ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟକମ୍ଯ ରଦଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିରଲ। ରତଣୁ ରସ ଆଶା କେୁଥିରଲ ରଯ, ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଯୀଶୁ 
କଛି ିଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟକମ୍ଯ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ କେରିବ। ରହରୋଦ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ଅରନକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭେରିଲ। କନୁି୍ ଯୀଶୁ କଛି ି
ରହରଲ ଉର୍େ ରଦରଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀମାରନ ରସଠାରେ ଠଆି ରହାଇଥିରଲ। 
ରସମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ ଅଭିରଯାଗ ଆଣି ଚତି୍ାେ କେ ିକହୁଥିରଲ। ତା’ପରେ ରହରୋଦ ଓ 
ତାହାଙ୍କ ରସୈନ୍ୟମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପେହିାସ କରଲ। ତାହାଙୁ୍କ ୋଜକୀୟ ରପାଷାକ ପିନ୍ାଇ ରଦଇ 
ରସମାରନ ଉପହାସ କରଲ। ତା’ପରେ ରହରୋଦ ପୀଲାତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଠାଇରଦରଲ। 
ଅତୀତରେ ପିଲାତ ଓ ରହରୋଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୋବେ ଶତରୁତା ଲାଗି େହୁଥିଲା କନୁି୍ ରସହ ିଦନିେୁ 
ରସ ଦୁରହଁ ବନୁ୍ ରହାଇଗରଲ।305

5.51 ଯୀଶୁଙ୍କ ମକିୁ୍ତ ପୀଲାତଙ୍କ ପ୍ରରଚଷ୍ା
ପୀଲାତ, ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଯିହୂଦୀରନତାଙ୍କ ସହତି ସବୁ ରଲାକଙୁ୍କ ଏକାଠ ିଡାକରିଲ। ପୀଲାତ 
ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରମା’ ପାଖକୁ ଆଣିଛ। ତୁରମ୍ମାରନ କହୁଛ ରଯ ରସ 
ରଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଗାଳମାଳ ସଷିୃ୍ଟ କେୁଛନ୍।ି କନୁି୍ ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥତିରିେ ତାହାଙୁ୍କ 
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ପ୍ରଶ୍ନ କେଛି।ି ତାହାଙ୍କଠାରେ ମୁ ଁରକୌଣସ ିଭୁଲ ରଦଖି ପାେଲିି ନାହିଁ। ତୁରମ୍ମାରନ ଯାହା କହୁଛ, ଯୀଶୁ 
ରସଥିରେ ରଦାଷୀ ନୁହନ୍।ି ତାଛଡା ରହରୋଦ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କଠାରେ ରକୌଣସ ିଭୁଲ ରଦଖି ନାହାନ୍।ି 
ରହରୋଦ ଆମ୍ ପାଖକୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଠାଇ ରଦଇଛନ୍।ି ରଦଖ, ଯୀଶୁ କଛି ିରହରଲ ଭୁଲ କାମ କେ ି
ନାହାନ୍।ି ରତଣୁ ତାହାଙୁ୍କ ବଧ କେବିା ଠକି୍ ରହବ ନାହିଁ।”306

ପ୍ରରତ୍ୟକ ବଷ୍ଯ ନସି୍ତାେପବ୍ଯ ଅବସେରେ ୋଜ୍ୟପାଳ କାୋଗାେେୁ ଜରଣ ବନ୍ୀକୁ ମକୁ୍ କେବିାେ 
େୀତ ିଥିଲା। ରଲାକମାରନ ରଯଉଁ ରଲାକକୁ ମକୁ୍ କେବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିରଲ, ରକବଳ ରସହ ିରଲାକକୁ ମକୁ୍ 
କୋଯାଉଥିଲା। ରସହ ିସମୟରେ ବାେ    ବ୍    ବା ନାମରେ ଜରଣ କୁଖ୍ୟାତ ବନ୍ୀ ଥିଲା।           

ରତଣୁ ରଯରତରବରଳ ସବୁରଲାରକ ଏକାଠ ିଜମା ରହରଲ, ରସରତରବରଳ ପୀଲାତ ରସମାନଙୁ୍କ 
ପଗ୍ଭେରିଲ, “ମୁ ଁତୁମ୍ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଜରଣ ରଲାକକୁ ମକୁ୍ କେବି।ି ବାେ    ବ୍    ବା ଓ ଯୀଶଙୁ୍କ ମଧ୍ୟେୁ କାହାକୁ 
ମକୁ୍ କେବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଛଁ?” ପୀଲାତ ଜାଣିଥିରଲ ରଯ ରଲାକମାରନ ଯୀଶଙୁ୍କ ପ୍ରତ ିଈଷ୍ଯାପୋୟଣ ଥିରଲ। 
ରସଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ହାତରେ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସମପ୍ଣି ରଦଇଛନ୍।ି 

ପୀଲାତ ବଗି୍ଭେମଞ୍ଚରେ ବସଥିିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ତୀ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ରଗାଟଏି ଖବେ 
ପଠାଇରଲ। ଖବେଟ ିଥିଲା: “ଏହ ିଧାମ୍ଣିକ ରଲାକଟେି କଛି ିରହରଲ କ୍ତ ିକେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ 
ବଷିୟରେ କାଲି ୋତରିେ ରଗାଟଏି �ପ୍ନ ରଦଖିଛ,ି ରସଥି ରଯାଗଁୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଚନି୍ାଗ୍ରସ୍ତ ରହାଇପଡଛି।ି” 

କନୁି୍ ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ରନତାମାରନ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରବର୍୍ଯାଇରଲ ରଯ, ରସମାରନ 
ବାେ    ବ୍    ବାଙୁ୍କ ମକୁ୍ କେବିା ପାଇଁ ଓ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମାେରିଦବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କେନୁ୍। 

ୋଜ୍ୟପାଳ ପୀଲାତ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ବାେ    ବ୍    ବା ଓ ଯୀଶୁ ଏହ ିଦୁଇଜଣ ବନ୍ୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ 
ପାଇଁ କାହାକୁ ମକୁ୍ କେରିଦବା ତୁରମ୍ମାରନ ଗ୍ଭହୁଁଛ?” 

ରସମାରନ କହରିଲ, “ବାେ    ବ୍    ବା।”307

5.52 କରୁଶୀୟ ମୃତୁ୍ୟ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ହସ୍ତାନ୍ରିତ
ତା’ପରେ ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରନଇ ଯାଇ ରକାେଡା ପ୍ରହାେ କେିବା ପାଇଁ ଆରଦଶ ରଦରଲ। 
ରସୈନକିମାରନ କଣ୍ା ଗଛେ ମକୁୁଟ ତଆିେ ିକେ ିତାହାଙ୍କ ମଣୁ୍ରେ ପିନ୍ାଇରଲ। ତା’ପରେ ରସମାରନ 
ତାହାଙୁ୍କ ବାଇଗଣୀ େଗେେ ରପାଷାକ ପିନ୍ାଇରଲ। ରସୈନକିମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ରେ 
ଆସରିଲ ଓ କହରିଲ, “ରହ! ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ୋଜା।” ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଗ୍ଭପୁଡା ମାେରିଲ।
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ପୀଲାତ ପଣିୁ ରରେ ବାହାେକୁ ଆସ ିଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ବର୍୍ଯମାନ ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ 

ଆଗକୁ ଆଣୁଛ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇ ରଦବାକୁ ଗ୍ଭରହଁ ରଯ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ ରକୌଣସ ି
ଅଭିରଯାଗ ପାଉ ନାହିଁ।” ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ବାହାେକୁ ଆସରିଲ। ରସ କଣ୍ାେ ମକୁୁଟ ଓ ବାଇଗଣୀ 
େଗେେ ରପାଷାକ ପିନ୍ଥିିରଲ। ପୀଲାତ କହରିଲ, “ରଦଖ, ରସହ ିରଲାକ।” 

ତାହାଙୁ୍କ ରଦଖିଲା ମାରତ୍ ପ୍ରଧାନଯାଜକଗଣ ଓ ଯିହୂଦୀ ପ୍ରହେୀମାରନ ଚତି୍ାେ କରଲ, “ତାକୁ 
କରୁଶରେ ଚଢାଇ ମାେ, ତାକୁ କରୁଶରେ ଚଢାଇ ମାେ।” 

କନୁି୍ ପୀଲାତ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ରନଇ କରୁଶରେ ଚଢାଇ ମାେ, କନୁି୍ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ 
ବେୁିଦ୍ରେ ରକୌଣସ ିଅଭିରଯାଗ ପାଉ ନାହିଁ।” 

ଯିହୂଦୀମାରନ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ଆମ୍େ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ରସ ମତୁୃ୍ୟଦଣ୍ ପାଇବା ଉଚତି 
କାେଣ ରସ ନଜିକୁ ପେରମ�େଙ୍କେ ପତୁ୍ ରବାଲି କହଅିଛ।ି” 

ପୀଲାତ ଏହା ଶୁଣି ଆହୁେ ିଭୟଭୀତ ରହରଲ। ରସ ପ୍ରାସାଦ ଭିତେକୁ ରଫେଗିରଲ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ 
ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁରମ୍ ରକଉଁଠାେୁ ଆସଛି?” ମାତ୍ ଯୀଶୁ କଛି ିଉର୍େ ରଦରଲ ନାହିଁ। ପୀଲାତ କହରିଲ, 

“ତୁରମ୍ କ’ଣ ରମା’ ସହତି କରା କହବି ନାହିଁ? ମରନେଖ, ତୁମ୍କୁ ମୁକି୍ ରଦବାକୁ କ ିକରୁଶରେ 
ଚଢାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍େ କ୍ମତା ଅଛ।ି” 

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ରମା’ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କେ ରଯଉଁ କ୍ମତା ଅଛ ିରବାଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍,ି 
ରକବଳ ରସହ ିକ୍ମତା ପେରମ�େ ଆପଣଙୁ୍କ ରଦଇଛନ୍।ି ରତଣୁ ଯିଏ ରମାରତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 
ସମପ୍ଯଣ କେଛି,ି ତା’େ ପାପ ଆହୁେ ିଗୁେୁତେ।” 

ଏହା ପରେ ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମକିୁ୍ ରଦବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କରଲ। କନୁି୍ ଯିହୂଦୀମାରନ ଚତି୍ାେ କେ ି
କହରିଲ, “ଆପଣ ଯଦ ିଏ ବ୍ୟକି୍କୁ ମକୁ୍ କେ ିଦଅିନ୍,ି ରତରବ ଆପଣ କାଇସେଙ୍କେ ବନୁ୍ ନୁହନ୍।ି 
ଯିଏ ନଜିକୁ ୋଜା ରବାଲି ଦାବୀ କେୁଛ,ି ରସ କାଇସେଙ୍କ ବରିୋଧୀ।” 

ପୀଲାତ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କେ ଏହ ିକରା ଶଣିୁରଲ। ରତଣୁ ରସ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ‘ପ୍ରସ୍ତେମଣ୍ପ’ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ 
ଆଣିରଲ। (ଏବ୍ୀ ଭାଷାରେ ଏହାେ ନାମ ‘ଗବ୍ବରା’ ଅରଟ।) ପୀଲାତ ପ୍ରସ୍ତେମଣ୍ପରେ ଥିବା 
ବଗି୍ଭୋସନରେ ବସରିଲ। ରସଦନି ନସି୍ତାେପବ୍ଯ ସପ୍ତାହେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଦନିେ ମଧ୍ୟାହ୍ ସମୟ ଥିଲା। ପୀଲାତ 
ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁମ୍େ ୋଜାଙୁ୍କ ରଦଖ।” 

ଯିହୂଦୀମାରନ ଚତି୍ାେ କରଲ, “ତାକୁ ଦୂେକୁ ରନଇଯାଅ। ତାକୁ କରୁଶରେ କଣ୍ାବଦି୍ କେ ିମାେଦିଅି।” 
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ପୀଲାତ ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁରମ୍ କ’ଣ ଗ୍ଭହଁ ରଯ, ମୁଁ ତୁମ୍ ୋଜାଙୁ୍କ କରୁଶରେ ଚଢାଇ 
ମାେବି?ି” 

ମଖୁ୍ୟ ଯାଜକମାରନ ଉର୍େ ରଦରଲ, “କାଇସେ ରକବଳ ଆମ୍େ ୋଜା।”308

ପୀଲାତ ରଦଖିରଲ ରଯ, ରସ ରଲାକମାନଙ୍କ ମତ ବଦରଳଇବାକୁ କଛି ିକେ ିପାେରିବ ନାହିଁ ବେଂ 
ରଲାରକ ରବଳକୁ ରବଳ ଉରର୍ଜତି ରହାଇ ଉଠୁଛନ୍।ି ପୀଲାତ କଛି ିପାଣି ରନରଲ ଓ ସମରସ୍ତ ରଦଖି 
ପାେବିା ଭଳ ିତାହାଙ୍କେ ଦୁଇହାତ ରଧାଇରଲ। ରସ କହରିଲ, “ଏ ରଲାକେ ମତୁୃ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ 
ନୁରହଁ। ତୁରମ୍ମାରନ ରକବଳ ଏସବୁ କେୁଛ।” 

ସବୁ ରଲାକ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ଆରମ୍ ତାହାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ େହବୁି। ତାହାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ପାଇଁ 
ରଯରକୌଣସ ିଦଣ୍ ପାଇବାକୁ ରଯାଗ୍ୟ, ଆମ୍ ନଜି ପାଇଁ ଓ ଆମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରସଥିରେ ୋଜ ି
ଅଛୁ।”309

ପୀଲାତ ରଲାକଙ୍କ ଇଚ୍ା ଅନୁଯାୟୀ ନରି୍୍ଯୟ ରନରଲ। ରଲାକମାରନ ବାେବ୍ବାକୁ ମୁକ୍ ରହାଇ 
ଗ୍ଭଲିଯିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିରଲ। ବାେବ୍ବା ନେହତ୍ୟା ଓ ବରିଦ୍ାହ ଅପୋଧରେ କାୋଗାେରେ ଥିଲା। 
ପୀଲାତ ବାେବ୍ବାଙୁ୍କ ମକୁ୍ କେରିଦରଲ। ପୀଲାତ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ମାେରିଦବା ପାଇ ଁରଲାକମାନଙ୍କ ହାତରେ 
ସମପ୍ଣି ରଦରଲ। ରଲାକମାରନ ତାହା ଗ୍ଭହୁଁଥିରଲ।310

5.53 ପୀଲାତଙ୍କ ରସୈନ୍ୟମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଥଟ୍ା
ତା’ପରେ ପୀଲାତଙ୍କ ରସୈନ୍ୟମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପୀଲାତଙ୍କ ୋଜପ୍ରାସାଦ ଭିତେକୁ ରନଇଗରଲ। 
ସବୁ ରସୈନ୍ୟମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗ୍ଭେପିରଟ ଜମା ରହାଇଗରଲ। ରସୈନ୍ୟମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ରପାଷାକ କାଢ ି
ପକାଇରଲ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ବାଇଗଣୀ ରପାଷାକଟ ିପିନ୍ାଇ ରଦରଲ। ରସମାରନ କଣ୍ା ଡାଳରେ ରଗାଟଏି 
ମକୁୁଟ ତଆିେ ିକରଲ ଓ ରସହ ିକଣ୍ା ମକୁୁଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଣୁ୍ରେ ପିନ୍ାଇ ରଦରଲ। ତାହାଙ୍କେ ଡାହାଣ 
ହାତରେ ବାଡଟି ିଧରେଇ ରଦରଲ। ତା’ପରେ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣୁ୍ମାଡ ିବସପିଡ ିତାହାଙୁ୍କ ରଟ୍ା 
କରଲ। ରସମାରନ କହରିଲ, “ରହ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କେ ୋଜା! ତୁରମ୍ ଦୀଘ୍ଯଜୀବୀ ହୁଅ।” ତା’ପରେ 
ରସମାରନ ତାହାଙ୍କ ମହୁଁ ଉପେକୁ ରଛପ ପକାଇରଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ହାତେୁ ବାଡଟି ିରନଇ ରସଥିରେ 
ତାହାଙ୍କେ ମଣୁ୍କୁ ପିଟବିାକୁ ଲାଗିରଲ। ତାହାଙୁ୍କ ରଟ୍ା କେ ିସାେବିା ପରେ ତାହାଙ୍କ ରପାଷାକ କାଢ ି
ରନରଲ ଓ ପୁଣି ତାହାଙ୍କେ ନଜି ବସ୍ତ ପିନ୍ାଇ କରୁଶରେ ଚଢାଇବା ପାଇଁ ରନଇଗରଲ।311
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5.54 ଯୀଶୁ କରୁଶରର ବଦି୍ଧ

ରସୈନ୍ୟମାରନ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ମାେରିଦବା ପାଇ ଁରନଇଗରଲ। ଠକି୍ ରସହ ିସମୟରେ ଜରଣ ରଲାକ ପଲେୀଗ୍ରାମେୁ 
ରଫେ ିନଗେ ଭିତେକୁ ଆସଥୁିଲା। ତା’େ ନାମ ଥିଲା ଶରିମାନ। ଶରିମାନ କୁେୀଣ ନଗେେ ରଲାକ 
ଥିଲା। ରସୈନ୍ୟମାରନ ଯୀଶଙୁ୍କ କରୁଶ ବହନ କେ ିଯୀଶଙୁ୍କ ପଛରେ ଯିବାକୁ ଶରିମାନକୁ ବାଧ୍ୟ କରଲ।

ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରଲାରକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରଛ ପରଛ ଗରଲ। ରକରତକ ସ୍ତୀରଲାକ ଦୁଃଖ କେୁଥିରଲ 
ଓ କାନୁ୍ଥିରଲ। ରସମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କେୁଥିରଲ। କନୁି୍ ଯୀଶୁ ବୁଲିପଡ ିରସହ ି
ସ୍ତୀରଲାକମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରହ ଯିେୁଶାଲମେ ନାେୀଗଣ! ରମା’ ପାଇ ଁକାନ୍ ନାହିଁ। ତୁରମ୍ମାରନ ନଜି 
ପାଇ ଁଓ ନଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁକାନ୍। ଏରବ ସମୟ ଆସଛୁ,ି ରଯରତରବରଳ ରଲାକମାରନ କହରିବ, 
‘ରଯଉଁ ସ୍ତୀରଲାକମାନଙ୍କେ ସନ୍ାନସନ୍ତ ିନାହାନ୍,ି ରସମାରନ ସଖୁୀ। ରଯଉଁ ସ୍ତୀରଲାକମାରନ ବନ୍୍ୟା, 
ରସମାରନ ଧନ୍ୟ। ରଯଉଁ ସ୍ତୀରଲାକମାରନ ସନ୍ାନ ସନ୍ତକୁି ଜନ୍ମ ରଦଇ ନାହାନ୍ ିଏବଂ ତାହାଙ୍କେ ଯତ୍ 
ରନଇ ନାହାନ୍,ି ରସମାରନ ଧନ୍ୟ।’ ତା’ପରେ ରଲାକମାରନ ପବ୍ଯତକୁ କହରିବ, ଆମ୍ ଉପରେ ଖସପିଡ଼୍, 
ରଲାରକ ପାହାଡକୁ କହରିବ, ‘ଆମ୍କୁ ରଘାରଡଇ ଦଅି।’ ବର୍୍ଯମାନ ସମୟରେ ରଯରତରବରଳ ଜୀବନ 
ଭଲରେ କଟୁଛ,ି ରସରତରବରଳ ରଲାରକ ଯଦ ିଏଭଳ ିବ୍ୟବହାେ କେରିବ, ରତରବ ରଯରତରବରଳ 
ଖୋପ ସମୟ ଆସବି, ରସରତରବରଳ ଅବସ୍ଥା କ’ଣ ରହବ?” 

ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ମତୁୃ୍ୟ ଦଣ୍ ଦଆିଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଅପୋଧୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ନଆି ଗଲା।312

ରସମାରନ ଗଲ୍ଗରା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ (ଯାହାେ ଅର୍ଯ ‘‘କପାଳସ୍ଥାନ’’) ପହଞ୍ଚରିଲ। ରସମାରନ 
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପିର୍ ମିଶା ଦ୍ାକ୍ାେସ ପିଇବାକୁ ରଦରଲ, କନୁି୍ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଗ୍ଭଖିବା ପରେ ପିଇବା 
ପାଇଁ ମନାକରଲ।313

ରସଠାରେ ରସୈନ୍ୟମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କରୁଶବଦି୍ କରଲ। ରସମାରନ ରସହ ିଅପୋଧୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ 
ଜଣକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାମ ପାଖରେ େଖିରଲ। 

ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ରହ ପେମପିତା, ରଯଉଁ ରଲାକମାରନ ରମାରତ ହତ୍ୟା କେୁଛନ୍,ି ରସମାନଙୁ୍କ 
କ୍ମା କେ। କାେଣ ରସମାରନ କ’ଣ କେୁଛନ୍,ି ତାହା ରସମାରନ ଜାଣନ୍ ିନାହିଁ।”314

ଯୀଶୁଙୁ୍କ କରୁଶବଦି୍ କଲାପରେ ରସୈନକିମାରନ ତାହାଙ୍କେ ଲୁଗାପଟା ରନଇଗରଲ। ରସମାରନ 
ତାହାଙ୍କେ ବସ୍ତ ଗ୍ଭେ ିଭାଗ କରଲ। ପ୍ରରତ୍ୟକ ରସୈନକି ରଗାଟଏି ଭାଗ େଖିରଲ। ରସମାରନ ତାହାଙ୍କେ 
ପିନ୍ା ରପାଷାକ ମଧ୍ୟ ରନଇଗରଲ। ଏହା ତଳୁ ଉପେ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ବନିା ସରିଲଇରେ ରଗାଟଏି ରପାଷାକ 
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ଥିଲା। ରତଣୁ ରସମାରନ ପେସ୍ପେ କରା ରହରଲ, “ଆରମ୍ ଏହାକୁ ଚେି ିଭାଗ କେବିା ନାହିଁ। ଏହା 
କଏି ପାଇବ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ ଗୁଲିବାଣ୍ କେବିା ଉଚତି।” ଏହା �ାୋ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତେ ଉକି୍ 
ସତ୍ୟ ରହଲା:

“ରସମାରନ ନଜି ନଜି ମଧ୍ୟରେ ରମାେ ବସ୍ତ ଭାଗ କରଲ 
ଓ ରମାେ ପିନ୍ା ରପାଷାକ ପାଇଁ ଗୁଲିବାଣ୍ କରଲ।”

ରତଣୁ ରସୈନକିମାରନ ତାହା କରଲ।315

ପୀଲାତ ରଗାଟଏି ସରଙ୍କତ ରଲଖି ଯୀଶୁଙ୍କ କରୁଶରେ ଟରଗେଇରଲ। ରସଥିରେ ରଲଖାଥିଲା, 
“ନାଜେତିୀୟ ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କେ ୋଜା।” 

ଯୀଶୁଙ୍କେ କରୁଶବଦି୍ ରହବା ସ୍ଥାନ ନଗେେ ନକିଟବର୍୍ଯୀ ରହାଇଥିବା କାେଣେୁ ଅରନକ ଯିହୂଦୀ 
ରସହ ିସରଙ୍କତ ପଢରିଲ। ଏହା ଏବ୍ୀ, ଲାଟନି୍ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ରଲଖା ରହାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ 
ଯାଜକମାରନ ପୀଲାତଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ୋଜା,” ଏହ ିକରା ରଲଖନୁ୍ ନାହିଁ। କନୁି୍ ଏହ ି
ରଲାକ ନଜିକୁ ‘ମୁଁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ୋଜା ରବାଲି କହଲିା’ ରବାଲି ରଲଖନୁ୍। 

ପୀଲାତ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ମୁଁ ଯାହା ରଲଖିଛ,ି ତାହା ପେବିର୍୍ଯନ କେବି ିନାହିଁ।”316

ରସହ ି ପାଖରଦଇ ଯାଉଥିବା ରଲାକମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅପମାନ ରଦଉଥିରଲ। ରସମାରନ 
ରସମାନଙ୍କ ମଣୁ୍ ହରଲଇ କହୁଥିରଲ, “ତୁରମ୍ କହୁଥିଲ ରଯ ତୁରମ୍ ମନ୍େିକୁ ଭାଗିେ ରଦଇ ପାେବି ଓ 
ପଣିୁ ତାକୁ ତନି ିଦନି ମଧ୍ୟରେ ତଆିେ ିକେରିଦଇ ପାେବି ରତଣୁ ଏରବ ତୁରମ୍ ନଜିକୁ େକ୍ା କେ। ତୁରମ୍ 
ଯଦ ିପ୍ରକୃତରେ ପେରମ�େଙ୍କ ପୁତ୍, ରତରବ କରୁଶ ଉପେୁ ତଳକୁ ଗ୍ଭଲିଆସ।”

ପ୍ରଧାନଯାଜକ, ଧମ୍ଯଶାସ୍ତୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାରନ ମଧ୍ୟ ରସଠାରେ ଥିରଲ। ରସମାରନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ 
ଭଳ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ରଟ୍ା କେୁଥିରଲ। ରସମାରନ କହୁଥିରଲ, “ରସ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େକ୍ା କେୁଥିରଲ, ଏରବ କନୁି୍ 
ରସ ନଜିକୁ େକ୍ା କେ ିପାେୁ ନାହାନ୍।ି ରଲାରକ କହନ୍ ିରଯ, ରସ ଇସ୍ରାଏଲେ ୋଜା। ଏ କରା ଯଦ ିସତ, 
ରତରବ ରସ ବର୍୍ଯମାନ କରୁଶ ଉପେୁ ତଳକୁ ଓରଲେଇ ଆସନୁ୍। ରତରବ ଆରମ୍ ତାହାଙୁ୍କ ବ�ିାସ କେବୁି। ରସ 
ପେରମ�େଙ୍କଠାରେ ବ�ିାସ କେୁଥିରଲ। ଯଦ ିପ୍ରକୃତରେ ପେରମ�େ ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ଭହୁରଁା’ନ୍,ି ରତରବ ରସ 
ତାହାଙୁ୍କ ବର୍୍ଯମାନ େକ୍ା କେନୁ୍। ରସ ନରିଜ କହୁଥିରଲ, ‘ମୁଁ ପେରମ�େଙ୍କ ପତୁ୍।’’’317

Oriya LOJ Pocket size (final).indd   222 10/20/2015   10:52:08 AM



ଯୀଶୁଙ୍କୁଦୁଲଖଂଗ୍କସଂ୍ 223
ଝୁଲୁଥିବା ଅପୋଧୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତେୁ ଜରଣ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ନନି୍ା କେ ିକହବିାକୁ ଲାଗିଲା, “ତୁରମ୍ କ’ଣ 

ଖ୍ୀଷ୍ଟ ନୁହଁ? ରତରବ ତୁରମ୍ ନଜିକୁ େକ୍ା କେ ଓ ଆମ୍କୁ ମଧ୍ୟ େକ୍ା କେ।” 
କନୁି୍ ଅନ୍ୟ ଅପୋଧୀଟ ିତାହାକୁ ଗାଳ ିକେ ିକହଲିା, “ତୁ କ’ଣ ପେରମ�େଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଭୟ କେୁ 

ନାହୁଁ? ଆରମ୍ମାରନ ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ମେବିାକୁ ଯାଉଛୁ। ତୁ ଓ ମୁଁ ଉଭୟ ଅପୋଧୀ। ଆରମ୍ ରଦାଷ 
କେଥିିଲୁ। ରତଣୁ ଆରମ୍ ଯାହା ପାଇବାକୁ ରଯାଗ୍ୟ ଆରମ୍ ତାହା ପାଇଛୁ। କନୁି୍ ଏହ ିରଲାକ ରକୌଣସ ି
ରଦାଷ କେ ିନାହାନ୍।ି” ତା’ପରେ ରସହ ିଅପୋଧୀଟ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ କହଲିା, “ଯୀଶୁ, ଆପଣ ରଯରତରବରଳ 
ୋଜା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାସନ ଆେମ୍ କେରିବ, ରସରତରବରଳ ରମାରତ ମରନ ପକାଇରବ।” 

ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହରିଲ, “ଶୁଣ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛ ିତାହା ସତ୍ୟ। ଆଜ ି ତୁରମ୍ ରମା’ ସହତି 
ପାୋଦୀଶରେ ପ୍ରରବଶ କେବି।”318

ଯୀଶଙୁ୍କେ ମା’ ତାହାଙ୍କ କରୁଶ ନକିଟରେ ଠଆି ରହାଇଥିରଲ, ରସଠାରେ ତାହାଙ୍କେ ମାଉସୀ, ରକଲାପାଙ୍କ 
ସ୍ତୀ ମେୟିମ ଓ ମରଲ  ଗ୍ଦଲୀନୀ ମେୟିମ ମଧ୍ୟ ଠଆି ରହାଇଥିରଲ। ଯୀଶ ୁତାହାଙ୍କ ମାଙୁ୍କ ରଦଖିରଲ। 
ରସ ତାହାଙ୍କେ ଅତ ିପି୍ରୟ ଶଷି୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଠଆି ରହାଇଥିବା ରଦଖିରଲ। ତାହାଙ୍କ ମାଙୁ୍କ 
କହରିଲ, “ପି୍ରୟ ନାେୀ, ଏ ରଦଖ, ତୁମ୍େ ପଅୁ!” ତା’ପରେ ଯୀଶ ୁତାହାଙ୍କେ ରସହ ିଶଷି୍ୟଙୁ୍କ କହରିଲ, 

“ରଦଖ, ଏଠାରେ ତୁମ୍େ ମା।” ରତଣୁ ଏହ ିଶଷି୍ୟ ଜଣକ ଯୀଶଙୁ୍କ ମା ଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ଘେକୁ ରନଇଗରଲ।319

5.55 ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ
�ପି୍ରହେଠାେୁ ତନିଟିା ବାଜବିା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ସାୋ ରଦଶରେ ଅନ୍କାେ ରଘାଟଗିଲା। ପ୍ରାୟ ତନିଟିା ରବରଳ 
ଯୀଶୁ ଉର୍ �େରେ ଡାକରିଲ,“ଏଲି, ଏଲି, ଲାମା ସବକ୍ରାନୀ?”  ଅର୍ଯାତ୍ “ରହ ରମାେ ପେରମ�େ, 
ରହ ରମାେ ପେରମ�େ, ତୁରମ୍ ରମାରତ କାହିଁକ ିପେତି୍ୟାଗ କଲ?”

ରସଠାରେ ଠଆିରହାଇଥିବା ରକରତକ ରଲାକ ଏ କରା ଶୁଣିରଲ ଓ କହରିଲ, “ରସ ଏଲିୟଙୁ୍କ 
ଡାକୁଛ।ି”320

ଏରବ ସମସ୍ତ କଛି ିରଶଷ ରହାଇଯାଇଛ,ି ଯୀଶ ୁଏହା ଜାଣିରଲ। ଧମ୍ଯଶାସ୍ତବାଣୀ ସତ୍ୟ ରହବା ପାଇଁ 
ରସ କହରିଲ, “ରମାରତ ରଶାଷ କେୁଛ।ି” ରସଠାରେ ରଗାଟଏି ପାତ୍ରେ ଭର୍୍ଣି ଖଟାପିତା �ାଦଯୁକ୍ 
େସ େଖାଯାଇଥିଲା। ରସମାରନ ଖରଣ୍ ସ୍ପ ଞ୍ଜ୍  କୁ େସରେ ବୁରଡଇ ଏରଜାପ ନଳରେ ଲଗାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ 
ମଖୁ ପାଖକୁ ବଢାଇରଲ। ଯୀଶୁ ତାହା ପାନ କେ ିକହରିଲ, “ସମାପ୍ତ ରହଲା।”321

Oriya LOJ Pocket size (final).indd   223 10/20/2015   10:52:09 AM



ଯୀଶୁଙ୍କୁଦୁଲଖଂଗ୍କସଂ୍224

ତା’ପରେ ରସ ପାଟକିେ ିକହରିଲ, “ରହ ପେମପିତା, ମୁଁ ରମାେ ଆତ୍ମା ତୁମ୍କୁ ରଦଉଛ।ି” ଏହା 
କହବିା ପରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରଲ।322

ତା’ପରେ ମନ୍େିେ ପେଦା ଉପେୁ ତଳ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଚେିଯିାଇ ଦୁଇଖଣ୍ ରହାଇଗଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ରହଲା, 
ଓ ପରେ ମାନ ଫାଟଗିଲା, କବେଗୁଡକି ରଖାଲିଗଲା, ଆଗେୁ ମେଯିାଇଥିବା ପେରମ�େଙ୍କେ 
ଅରନକଗୁଡଏି ରଲାକ ମତୁୃ୍ୟେୁ ପଣିୁ ଉ   ତ୍ ରାନ ରହରଲ। ରସମାରନ କବେ ଭିତେୁ ବାହାେ ିଆସରିଲ। 
ଯୀଶଙୁ୍କ ମତୁୃ୍ୟେୁ ବଞ୍ଚ ିଉଠବିା ପରେ ରସମାରନ ପବତି୍ନଗେକୁ ଯାଇ ଅରନକ ରଲାକଙୁ୍କ ରଦଖା ରଦରଲ। 

ରୋମୀୟ ରସନାଧ୍ୟକ୍ ଓ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ଜଗି େହଥିିବା ରସୈନ୍ୟମାରନ ଭୂମକିମ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟସବୁ ଘଟଣାମାନ 
ଘଟୁଥିବା ରଦଖିରଲ, ରସମାରନ ବହୁତ ଭୟ କରଲ ଓ ରସମାରନ କହରିଲ, “ରସ ପ୍ରକୃତରେ 
ପେରମ�େଙ୍କ ପତୁ୍ ଥିରଲ।”323

ରସଦନି ନସି୍ତାେପବ୍ଯେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଦନି ଥିଲା। ତହିଁ ଆେଦନି ବରିଶଷ ବରିୋମବାେ ଥିଲା। ରତଣୁ 
ଯିହୂଦୀମାରନ ଗ୍ଭହୁ ଁନ ଥିରଲ ରଯ, ମତୃ ଶେୀେଗୁଡକି କରୁଶ ଉପରେ ବରିୋମବାେ ଦନି ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଝୁଲି େହୁ। 
ରତଣୁ ରସମାରନ ପୀଲାତଙୁ୍କ ଅନୁରୋଧ କରଲ ରଯ, ରସମାନଙ୍କେ ରଗାଡ ଭାଗିେରଦବା ପାଇଁ ଆରଦଶ 
ଦଅିନୁ୍। ରଯପେ ିରସମାରନ ରେୀଘ୍ର ମେଯିିରବ ଓ ରସମାନଙ୍କେ ରଦହ କରୁଶେୁ ଓଲୋଇବା ପାଇ ଁତାଙୁ୍କ ଅନୁମତ ି
ମାଗିରଲ। ରତଣୁ ରସୈନକିମାରନ ଆସ ିପ୍ରରମ ରଲାକଟେି ରଗାଡ ଭାଗିେରଦରଲ। ତା’ପରେ ରସମାରନ ଅନ୍ୟ 
ରଲାକଟେି ରଗାଡ ଭାଗିେରଦରଲ। କନୁି୍ ରସମାରନ ରଯରତରବରଳ ଯୀଶଙୁ୍କ ପାଖକୁ ଆସରିଲ, ରସରତରବରଳ 
ରସମାରନ ରଦଖିରଲ ରଯ, ରସ ମେ ିସାେରିଲଣି। ରତଣୁ ରସମାରନ ତାହାଙ୍କ ରଗାଡ ଭାଗିେରଲ ନାହିଁ।

କନୁି୍ ଜରଣ ରସୈନକି ବଚ୍୍ଯା �ାୋ ତାହାଙ୍କେ କକ୍ରଦଶକୁ ବଦି୍ କଲା। ସରଗେ ସରଗେ ତହିଁେୁ େକ୍ 
ଓ ଜଳ ରବାହ ିଆସଲିା। (ଯିଏ ଏହା ରଦଖିଛନ୍ ିରସ ଏହା ବର୍୍ଯନା କେଛିନ୍।ି ଯ�ାୋ ତୁରମ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି 
ବ�ିାସ କେବି। ରସ ଯାହା କହନ୍,ି ତାହା ସତ୍ୟ। ରସ ଜାଣନ୍ ିରଯ, ରସ ସତ୍ୟ କହନ୍।ି) ଏସବୁ ଘଟଛି,ି 
ଅତଏବ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତରେ ଯାହା ରଲଖା ଅଛ,ି ତାହା ସତ୍ୟ ରହବ, “ତାହାଙ୍କେ ରଗାଟଏି ହାଡ ମଧ୍ୟ ଭାଗିେ 
ଯିବ ନାହିଁ।” ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଧମ୍ଯଶାସ୍ତରେ ରଲଖାଅଛ:ି “ରସମାରନ ଯାହାଙୁ୍କ ବଚ୍୍ଯା �ାୋ ଆଘାତ କରଲ, 
ତାହାଙୁ୍କ ରଲାକମାରନ ରଦଖିରବ।”324

5.56 ଯୀଶୁ ସମାଧିସ୍
ଏହା ପରେ ହାୋମାରୀୟାେ ରଯାରସଫ ନାମକ ଜରଣ ରଲାକ ପୀଲାତଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କେ ଶେୀେଟ ି
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ମାଗିରଲ। ରଯାରସଫ ଯୀଶୁଙ୍କେ ଜରଣ ଶଷି୍ୟ ଥିରଲ। କନୁି୍ ରସ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ତାହା କହରିଲ ନାହିଁ, 
କାେଣ ରସ ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ଭୟ କେୁଥିରଲ। ପୀଲାତ ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ଯୀଶଙୁ୍କେ ଶେୀେ ରନବା ପାଇଁ 
ଅନୁମତ ିରଦରଲ। ରତଣୁ ରଯାରସଫ ଆସ ିଯୀଶୁଙ୍କେ ଶେୀେ ରନଇଗରଲ।

ନୀକଦୀମ ମଧ୍ୟ ରଯାରସଫଙ୍କ ସହତି ଗରଲ। ରସ ପ୍ରରରମ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ୋତ୍ରିେ ସାକ୍ାତ 
କେବିାକୁ ଯାଇଥିରଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହତି କରା ରହାଇଥିରଲ। ରସ ଯୀଶୁଙ୍କ ରଦହରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 
ପ୍ରାୟ ପ୍ରଗ୍ଭଶ କରିଲାଗ୍ରାମ ଗନ୍େସ ମରିିେତ ଅଗୁେୁ ରଘନ ିଆସରିଲ। ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କେ ସମାଧି ରଦବା 
ପ୍ରରାନୁସାରେ ରସମାରନ ଦୁରହଁ ଯୀଶୁଙ୍କେ ମତୃରଦହକୁ ସୁଗନ୍ ିଅଗୁେୁ ସହତି ପତଳା ଲୁଗାରେ 
ଗୁରଡଇ ରଦରଲ।325

ରଯାରଷଫ ଯୀଶଙୁ୍କ ଶେୀେକୁ ତାହାଙ୍କ ନୂଆ କବେ ମଧ୍ୟରେ େଖିରଲ। ରସହ ିକବେକୁ ରଯାରଷଫ 
ପରେେ କାନ୍ କାଟ ିତଆିେ ିକେଥିିରଲ। ତା’ପରେ ରସ ରଗାଟଏି ବହୁତ ବଡ ପରେ ଗରଡଇ ଆଣି 
ପ୍ରରବଶ�ାେକୁ ବନ୍ କେରିଦରଲ। ଏସବୁ କଲାପରେ ରଯାରଷଫ ଗ୍ଭଲିଗରଲ।326

ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମେିୟମ ଓ ରଯାସିଙ୍କ ମା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରଯଉଁଠାରେ େଖାଗଲା, ରସହ ିସ୍ଥାନଟ ି
ରଦଖିରଲ।327 ତା’ପରେ ରସହ ିସ୍ତୀ ରଲାକମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶେୀେରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସୁଗନ୍ତି 
ଦ୍ବ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେବିାକୁ ରସଠାେୁ ଗ୍ଭଲିଗରଲ। 

ବରିୋମ ଦବିସରେ ରସମାରନ ବରିୋମ ରନରଲ। କାେଣ ରମାଶାଙ୍କ ନୟିମ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହା 
କେବିାକୁ ଆଜ୍ା ରଦଇରାଏ।328

5.57 ଯୀଶୁଙ୍କ କବର ସରୁକି୍ତ
ରସହ ିଦନିଟ ିପ୍ରସୁ୍ତତ ିଦବିସ ଥିଲା, ରସହ ିଶୁକ୍ରବାେେ ପେଦନି ପ୍ରମଖୁ ଯାଜକ ଓ ଫାେୂଶୀମାରନ 
ପୀଲାତଙୁ୍କ ରଭଟରିଲ। ରସମାରନ କହରିଲ, “ମହାଶୟ, ଆମ୍େ ମରନ ଅଛ ିରଯ ରସହ ିପ୍ରତାେକ 
ରସ ବଞ୍ଚଥିିବା ରବରଳ କହଥିିଲା, ‘ତୃତୀୟ ଦନି ପରେ ମୁଁ ମତୁୃ୍ୟେୁ ପୁଣି ପୁନେୁ  ତ୍ ଥିତ ରହବ।ି’ ରତଣୁ 
ତୃତୀୟ ଦନି ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ କବେକୁ ପହୋ ରଦବା ପାଇ ଁଆପଣ ଆରଦଶ ଦଅିନୁ୍। ତାହାଙ୍କେ ଶଷି୍ୟମାରନ 
ରସଠାକୁ ଆସ ିତାହାଙ୍କ ମତୃରଦହକୁ ରଗ୍ଭେ ିକେ ିରନବା ପାଇଁ ରଚଷ୍ଟା କେରିବ। ତା’ପରେ ରସମାରନ 
ରଲାକମାନଙୁ୍କ କହରିବ ରଯ ରସ ମତୁୃ୍ୟେୁ ଉଠଛିନ୍।ି ତାହାରହରଲ ଏହ ିରଶଷ ପ୍ରତାେଣା ଆଗ 
ପ୍ରତାେଣା ଅରପକ୍ା ଅଧିକ ଖୋପ ରହବ।”
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ପୀଲାତ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ପହୋ ପାଇଁ ରସୈନ୍ୟ ରନଇ ଯାଇପାେ। ତୁରମ୍ ରଯଭଳ ି
ଭଲ ଭାବୁଛ, ଯାଅ ଓ ରସହପିେ ିକବେସ୍ଥାନକୁ ପହୋ ରଦଇ ନେିାପଦରେ େଖ।” ତା’ପରେ 
ରସମାରନ କବେ ପାଖକୁ ଗରଲ ଓ ପ୍ରରବଶ�ାେରେ ରମାହେ ଲରଗଇରଲ। ରସଠାରେ 
ରସୈନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପହୋ ରଦବା ପାଇଁ ଆରଦଶ ରଦଇ ରଗ୍ଭେମାନଙ୍କ କବଳେୁ କବେକୁ ନେିାପଦ 
େଖିବାେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରଲ।329
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6 ଅନ୍ମି ଗ୍ଭଳଶି ଦନି

6.1 ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁ ତ୍ଥାନ
ବରିୋମ ଦବିସେ ପେଦନି ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମେୟିମ, ଶରଲାମୀ, ଯାକୁବଙ୍କ ମା ମେୟିମ,330 ରଯାହାନା, 
ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ତୀମାରନ 331 ଯୀଶୁଙ୍କ ଶେୀେକୁ ଅଭିଷିକ୍ କେବିା ପାଇଁ କଛି ିସୁଗନ୍ ିରତଲ ଆଣିରଲ। 
ସପ୍ତାହେ ରସହ ିପ୍ରରମ ଦନି ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର, ଠକି୍ ସରୂଯ୍ଯ୍ୟାଦୟ ପରେ ପରେ ରସମାରନ କବେ ପାଖକୁ 
ଗରଲ।332

ରସତକିରିବରଳ ରଗାଟଏି ବଡ ଧେଣେ ଭୂମିକମ୍ପ ରହଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କେ ଜରଣ �ଗ୍ଯଦୂତ �ଗ୍ଯେୁ 
ଓଲୋଇ ଆସରିଲ। �ଗ୍ଯଦୂତ ଜଣକ କବେ ପାଖକୁ ଗରଲ ଓ ପ୍ରରବଶ�ାେ ପାଖେୁ ପରେଟ ି
ଗରଡଇ ବାହାେ କେରିଦରଲ। ରସ ପରେ ଉପରେ ବସରିଲ। �ଗ୍ଯଦୂତଙ୍କ େୂପ ବଜୁିଳ ିଭଳ ି
ଝଲକୁଥିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ରପାଷାକ ହମିଭଳ ିଧଳା ଥିଲା। କବେକୁ ଜଗି େହଥିିବା ରସୈନ୍ୟମାରନ 
�ଗ୍ଯଦୂତଙୁ୍କ ରଦଖି ଡେଗିରଲ। ରସମାରନ ଭୟରେ ରେବିାକୁ ଲାଗିରଲ। ରସମାରନ ମତୃ ପ୍ରାୟ 
ରହାଇଗରଲ। 

�ଗ୍ଯଦୂତ ଜଣକ ସ୍ତୀରଲାକମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଭୟ କେ ନାହିଁ। ରଯଉଁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କରୁଶରେ ଚଢାଇ 
ମାେ ିଦଆିଯାଇଛ,ି ତୁରମ୍ ତାହାଙୁ୍କ ରଖାଜୁଥିବା କରା ମୁଁ ଜାଣିଛ।ି କନୁି୍ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ନାହାନ୍।ି ରସ 
ତାହାଙ୍କ କରା ଅନୁସାରେ ମତୁୃ୍ୟେୁ ପୁନେୁ  ତ୍ ଥିତ ରହାଇଛନ୍।ି ତାହାଙ୍କ ଶବ ରଯଉଁ ସ୍ଥାନରେ େଖା 
ଯାଇଥିଲା, ରସ ସ୍ଥାନ ତୁରମ୍ ଆସ ିରଦଖ।”333

ସମାଧି ବନ୍ କେବିା ପାଇଁ ତା’େ ପ୍ରରବଶ �ାେରେ ରଗାଟଏି ବଡ ପରେ ଦଆି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ତୀ 
ରଲାକମାରନ ରଦଖିରଲ ରଯ ପରେଟ ିଗଡ ିଯାଇଛ।ି ରସମାରନ ଭିତେକୁ ଗରଲ। କନୁି୍ ରସମାରନ 
ରସଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶେୀେକୁ ପାଇରଲ ନାହିଁ। ସ୍ତୀରଲାକମାରନ ଏ ଘଟଣାେ େହସ୍ୟ କଛି ିବୁଝ ି
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ପାେରିଲ ନାହିଁ। ଏହ ିଘଟଣାରେ ରସମାରନ ବସିି୍ତ ରହାଇଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଉ�ଳ ରପାଷାକ 
ପିନ୍ ିଦୁଇଜଣ �ଗ୍ଯଦୂତ ରସମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠଆି ରହରଲ। ସ୍ତୀ ରଲାକମାରନ ଖବୁ୍ ଡେଗିରଲ। 
ରସମାରନ ତାହାଙ୍କେ ମଣୁ୍ ନୁଆଁଇରଲ। 

ରସହ ିଦୁଇଜଣ ଦୂତ ରସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେିରଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ଜରଣ ମତୃ ରଲାକକୁ ଏଠାରେ 
କାହିଁକ ିରଖାଜୁଛ? ଏହା ତ ମତୃ ରଲାକମାନଙ୍କେ ସ୍ଥାନ। ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ନାହାନ୍,ି ରସ ମତୁୃ୍ୟେୁ 
ଜୀବତି ରହାଇ ଉଠଛିନ୍।ି ରସ ଗାଲିଲୀରେ ଥିଲା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କ’ଣ କହଥିିରଲ, ତାହା 
ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ମରନ ପଡୁଛ ିକ?ି ଯୀଶୁ କହଥିିରଲ ରଯ, ମନୁଷୁ୍ୟପୁତ୍ଙୁ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ରଲାକଙ୍କ ହାତରେ 
କରୁଶରେ ମାେ ିଦଆିଯିବା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ରଦଇ ଦଆିଯିବ। କନୁି୍ ରସ ପୁଣି ମତୁୃ୍ୟେୁ ତୃତୀୟ ଦନି 
ଜୀବତି ରହାଇ ଉଠରିବ।”334

“ଏରବ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏବଂ ପିତେଙୁ୍କ କୁହ ରଯ, ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ପବୂ୍ଯେୁ ଯୀଶ ୁଗାଲିଲୀକୁ 
ଯାଉଛନ୍।ି ରସ ତୁମ୍କୁ ପୂବ୍ଯେୁ ରଯଉଁଭଳ ିକହଥିିରଲ, ତୁରମ୍ମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ରସହଭିଳ ିରସଠାରେ 
ରଦଖିବ।”335

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଯାହା କହଥିିରଲ, ରସ କରା ସ୍ତୀରଲାକମାରନ ମରନ ପକାଇରଲ।336

ରତଣୁ ରସହ ିସ୍ତୀରଲାକମାରନ ତତ୍ କ୍ଣାତ୍ କବେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ ିଗ୍ଭଲିଗରଲ। ରସମାରନ ଡେ ି
ଯାଇଥିରଲ, କନୁି୍ ବହୁତ ଖସୁୀ ମଧ୍ୟ ଥିରଲ।337 ଏମାରନ ରପ୍ରେତିମାନଙୁ୍କ ସବୁ ବଷିୟ ଜଣାଇରଲ। 
କନୁି୍ ରପ୍ରେତିମାରନ ସ୍ତୀରଲାକମାନଙ୍କ କରାରେ ଆରଦୌ ବ�ିାସ କରଲ ନାହିଁ। ରସମାନଙୁ୍କ ଏହା 
ପାଗଳ କରା ପେ ିଲାଗିଲା।338

ରତଣୁ ପିତେ ଓ ଅନ୍ୟ ଶଷି୍ୟ କବେ ନକିଟକୁ ଯିବାକୁ ବାହାେରିଲ। ରସମାରନ ଦୁରହ ଁରଦୌଡୁଥିରଲ, 
କନୁି୍ ପିତେଙ୍କଠାେୁ ଅନ୍ୟ ଶଷି୍ୟଜଣକ ରଜା ର୍ରେ ରଦୌଡୁଥିରଲ। ରତଣୁ ରସ ପ୍ରରରମ କବେ ପାଖରେ 
ପହଞ୍ଚରିଲ। ରସ ନଇପଁଡ ିଭିତେକୁ ଗ୍ଭହିଁ ପତଳା ଆଚ୍ାଦନ-ବସ୍ତ ରସଠାରେ ପଡଥିିବା ରଦଖିରଲ, କନୁି୍ 
ଭିତେକୁ ଗରଲ ନାହିଁ।

ତା’ପରେ ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଶରିମାନ ପିତେ ଆସ ିପହଞ୍ଚରିଲ। ପିତେ କବେ ଭିତେକୁ ଗରଲ ଏବଂ 
ରସ ମଧ୍ୟ ରସଠାରେ ପତଳା ଆଚ୍ାଦନ ବସ୍ତ ପଡଥିିବାେ ରଦଖିରଲ। ରଯଉଁ ଲୁଗାଟ ିଯୀଶୁଙ୍କ ମଣୁ୍ରେ 
ଗୁଡା ରହାଇଥିଲା ତାହା ରସ ରଦଖିରଲ। ତାହା ପତଳା ବସ୍ତ ପାଖରେ ନ ରାଇ ଅଲଗା ଜାଗାରେ 
ଗୁରଡଇ ରହାଇ ପଡଥିିଲା। ପତଳା ଆଚ୍ାଦନ-ବସ୍ତ ସହତି ତାହା ପଡ ିନ ଥିଲା। ଏହା ପରେ ଅନ୍ୟଶଷି୍ୟ 
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ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଭିତେକୁ ଗରଲ, ରସହ ିଶଷି୍ୟ ଜଣକ କବେ ପାଖରେ ଆଗ ପହଞ୍ଚରିଲ। ରସ ସମସ୍ତ ଘଟଣା 
ରଦଖିରଲ ଓ ବ�ିାସ କରଲ। (ଧମ୍ଯଶାସ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯୀଶ ୁମତୁୃ୍ୟେୁ ଅବଶ୍ୟ ପନୁଜ୍ଯୀବତି ରହରବ, ଏହାେ 
ଅର୍ଯ ରସହ ିଶଷି୍ୟମାରନ ଏପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ବୁଝ ିପାେ ିନ ଥିରଲ।)

ତା’ପରେ ଶଷି୍ୟମାରନ ଘେକୁ ରଫେଗିରଲ।339

6.2 ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମ, ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଦଶତ୍ତନ
କନୁି୍ ମେୟିମ କବେ ବାହାରେ ଠଆି ରହାଇ କାନୁ୍ଥିରଲ। ରସ କାନୁ୍ଥିବା ରବରଳ ନଇଁପଡ ିକବେ 
ଭିତେକୁ ଗ୍ଭହିଁରଲ। ରସ ଦୁଇଜଣ �ଗ୍ଯଦୂତଙୁ୍କ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ ିଯୀଶୁଙ୍କ ଶେୀେ ରଯଉଁଠାରେ ଥିଲା, 
ତାହା ପାଖରେ ବସବିାେ ରଦଖିରଲ। ଜରଣ �ଗ୍ଯଦୂତ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଣୁ୍ େହଥିିବା ଜାଗାରେ ଓ ଅନ୍ୟ 
ଜରଣ ପାଦ େହଥିିବା ଜାଗାରେ ବସଥିିରଲ।

ରସମାରନ ମେୟିମଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ରହ ନାେୀ, ତୁରମ୍ କାହିଁକ ିକାନୁ୍ଛ?” 
ମେୟିମ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ରମାେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶେୀେ ରକରତକ ରଲାକ ରନଇଯାଇଛନ୍।ି ରସମାରନ 

ତାହାଙୁ୍କ ରକଉଁଠ ିେଖିଛନ୍,ି ତାହା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ।” ରସ ଏହା କହ ିବୁଲି ପଡରିଲ। ରସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ 
ରସଠାରେ ଠଆି ରହାଇଥିବା ରଦଖିରଲ। କନୁି୍ ମେୟିମ ତାହାଙୁ୍କ ଚହି୍ରିଲ ନାହିଁ। 

ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ରହ ନାେୀ, ତୁରମ୍ କାହିଁକ ିକାନୁ୍ଛ? ତୁରମ୍ କାହାକୁ ରଖାଜୁଛ?” 
ମେିୟମ ଭାବରିଲ, ଏହ ିରଲାକ ହିଁ ବଗିଗ୍ଭେ ଯତ୍ ନଅିନ୍।ି ରତଣୁ ରସ ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, 

“ମହାଶୟ ଆପଣ କ’ଣ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରନଇଯାଇଛନ୍?ି ତାହାଙୁ୍କ ଆପଣ ରକଉଁଠ ିେଖିଛନ୍?ି ରମାରତ 
କୁହନୁ୍, ମୁଁ ଯାଇ ତାହାଙୁ୍କ ରଘନ ିଆସବି।ି” 

ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ମେୟିମ,”। 
ମେୟିମ ତାହାଙ୍କ ଆରଡ ବୁଲିପଡ ିଯିହୂଦୀୟ ଭାଷାରେ କହରିଲ, “ୋ ବ୍ବୂନୀ” ଅର୍ଯାତ୍ ‘ଗୁେୁ’। 
ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରମାରତ ଧେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ପେମପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ 

ନାହିଁ। କନୁି୍ ତୁରମ୍ ଯାଇ ରମାେ ଭାଇମାନଙୁ୍କ କୁହ ରଯ, ମୁଁ ରମାେ ଓ ତୁମ୍େ ପେମପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ 
ରଫେଯିାଉଛ।ି ମୁଁ ରମାେ ଓ ତୁମ୍େ ପେରମ�େଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଅଛ।ି’” 

ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମେୟିମ ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗରଲ ଓ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ମୁ ଁପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ରଦଖିଲି।” 
ରସ ରସମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁ କହଥିିବା କରା ଶୁଣାଇରଲ।340
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6.3 ସ୍ତୀମାରନ, ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଦଶତ୍ତନ
ହଠାତ୍ ଯୀଶୁ ସ୍ତୀମାନଙୁ୍କ ରଦଖା ରଦରଲ। ରସ କହରିଲ, “ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ମଗେଳ ରହଉ!” 
ସ୍ତୀରଲାକମାରନ ଯୀଶଙୁ୍କ ପାଖକୁ ଗରଲ। ରସମାରନ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ଧେ ିତାହାଙ୍କେ ଉପାସନା କରଲ। 
ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଭୟ କେ ନାହିଁ। ତୁରମ୍ମାରନ ଯାଇ ରମା’ ଭାଇମାନଙୁ୍କ କୁହ ରଯ, 
ରସମାରନ ଗାଲିଲୀ ଯାଆନୁ୍। ରସମାରନ ରମାରତ ରସହଠିାରେ ରଦଖିରବ।”341

6.4 ଜରୁଆଳୀଙ୍କ ଧମତ୍ତରୁରୁମାନଙୁ୍କ ଘଟଣାର ସଚୂନା
ରଯରତରବରଳ ସ୍ତୀରଲାକମାରନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଖବେ ରଦବାକୁ ଗରଲ, କବେ ନକିଟରେ 
ପହୋ ରଦଉଥିବା ରକରତକ ଜଗୁଆଳ ନଗେକୁ ଗରଲ ଓ କବେ ନକିଟରେ ଯାହାସବୁ ଘଟଥିିଲା, 
ରସ ସମସ୍ତ ଖବେ ପ୍ରଧାନଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇରଲ। ତା’ପରେ ପ୍ରଧାନଯାଜକମାରନ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ 
ସହତି ମନ୍ତଣା କେ ିରଗାଟଏି ଉପାୟ ବାହାେ କରଲ। ରସମାରନ ରସୈନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ମିଛ କହବିା ପାଇଁ 
ଲାଞ୍ଚ ହସିାବରେ ପ୍ରଚୁେ ଟଙ୍କା ରଦରଲ। ରସମାରନ ରସୈନ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ରଲାକମାନଙୁ୍କ 
କହବି ରଯ, ତୁରମ୍ମାରନ ସବୁ ରଶାଇ ପଡଥିିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାରନ ୋତରିେ ଆସରିଲ 
ଓ ତାହାଙ୍କ ଶେୀେକୁ କବେସ୍ଥାନେୁ ରଗ୍ଭରେଇ ରନରଲ। ୋଜ୍ୟପାଳ ଯଦ ିଏ କରା ଶୁଣନ୍,ି ରତରବ 
ଆରମ୍ ତାହାଙୁ୍କ ଠକି୍ ଭାବରେ ସବୁ ବୁଝାଇ କହବୁି ଓ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଅସୁବଧିାେୁ େକ୍ା କେିବୁ।” 
ରସୈନ୍ୟମାରନ ଟଙ୍କାତକ ରନରଲ। ରସମାନଙୁ୍କ ରଯପେ ିକେବିାକୁ ଶଖିାଯାଇଥିଲା, ରସମାରନ ତାହା 
ହିଁ କରଲ। ଏବଂ ଏ କରାଟ ିଆଜ ିପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ମଧ୍ୟ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳତି ଅଛ।ି342

6.5 ଇମ୍ମାୟୁ ପଥରର
ରସହ ିଦନି ଯୀଶୁଙ୍କେ ଦୁଇଜଣ ଶଷି୍ୟ ଇମ୍ାୟୁ ନାମକ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିରଲ। ଏ ସ୍ଥାନ ଯିେୁଶାଲମଠାେୁ 
ପ୍ରାୟ ଏଗାେ କରିଲାମିଟେ ଦୂେ। ଯାହାସବୁ ଘଟଥିିଲା, ରସମାରନ ରସ ବଷିୟରେ କରାବାର୍୍ଯା 
ରହଉଥିରଲ। ରସ ସବୁ ବଷିୟ ରସମାରନ ଆରଲାଚନା କଲାରବରଳ ନରିଜ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ 
ଆସରିଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଗ୍ଭଲିବାକୁ ଲାଗିରଲ। (କନୁି୍ ରସ ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ ରସରତରବରଳ ଯୀଶୁଙୁ୍କ 
ଚହି୍ବିା ପାଇଁ ବାଧା ଦଆିଗଲା।) ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ କାହା ବଷିୟରେ 
କରାବାର୍୍ଯା କେୁଛ?”
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ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଅଟକ ିଗରଲ। ରସମାନଙ୍କେ ମହୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ ଦୁଃଖିତ ରଦଖା ଯାଉଥିଲା। ତାହାଙ୍କ 

ଭିତେୁ ରକଲୟପା ନାମକ ରଲାକଟ ିଉର୍େ ରଦଲା, “ତୁରମ୍ ଯିେୁଶାଲମଠାରେ େହୁଥିବା ଜରଣ ମାତ୍ 
ରଲାକ ରଯ କ ିଗତ ରକରତଦନି ଭିତରେ ଘଟ ିଯାଇଥିବା ଘଟଣାଗୁଡକି ବଷିୟରେ କଛି ିଜାଣ ନାହଁ।” 

ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ରକଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡକି ବଷିୟରେ କହୁଛ?” 
ରଲାକମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହରିଲ, “ନାଜେିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟରେ। ରସ ପେରମ�େ ଓ 

ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରଣ ମହାନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ା ଥିରଲ। ରସ ବହୁତ ଗୁଡଏି ଶକି୍ଶାଳୀ କାଯ୍ଯ୍ୟ 
କେଥିିରଲ ଓ କହଥିିରଲ। କନୁି୍ ଆମ୍େ ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଶାସକମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ମତୁୃ୍ୟଦଣ୍ ଦଆିଯିବା 
ପାଇ ଁଅପ୍ଯଣ କେରିଦରଲ ଏବଂ ତାହାଙୁ୍କ କରୁଶରେ ବଧ କରଲ। ରସ ହିଁ ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମକୁ୍ କେରିବ 
ରବାଲି ଆରମ୍ମାରନ ଆଶା େଖିଥିଲୁ। କନୁି୍ ରସତକିରିବରଳ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟଗିଲା। 

“ଏସବୁ ଛଡା ବର୍୍ଯମାନ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ହତ୍ୟା କୋ ଯିବାେ ତନି ିଦନି ିବତି ିଗଲାଣି। କନୁି୍ ଆଜ ିଆମ୍ 
ଦଳେ ରକରତ ଜଣ ସ୍ତୀରଲାକ ଆମ୍କୁ ରଗାଟଏି ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ଜନକ କରା କହରିଲ। ରଯଉଁ କବେରେ 
ଯୀଶୁଙ୍କ ଶେୀେକୁ େଖା ଯାଇଥିଲା, ରସହ ିସ୍ଥାନକୁ ରସମାରନ ଆଜ ିଅତ ିରଭା ର୍େୁ ଯାଇଥିରଲ। 
କନୁି୍ ରସମାରନ ରସଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶେୀେକୁ ପାଇରଲ ନାହିଁ। ରସମାରନ ରସଠାରେ �ଗ୍ଯଦୂତଙୁ୍କ 
ଦଶ୍ଯନ କେଥିିବା କରା ମଧ୍ୟ ଆମ୍କୁ ରଫେ ିଆସ ିକହରିଲ। �ଗ୍ଯଦୂତମାରନ ରସମାନଙୁ୍କ ଯୀଶ ୁଜୀବତି 
ଥିବା କରା କହଥିିରଲ। ତା’ପରେ ଆମ୍ ଦଳ ଭିତେୁ ରକରତ ଜଣ ମଧ୍ୟ ସମାଧି ପାଖକୁ ଗରଲ। 
ସ୍ତୀରଲାକମାନଙୁ୍କ କହବିା ଅନୁସାରେ କବେଟ ିମଧ୍ୟ ଖାଲି ଥିଲା, ରସମାରନ ଭିତେକୁ ଗ୍ଭହିଁରଲ, କନୁି୍ 
ରସମାରନ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ରସଠାରେ ପାଇରଲ ନାହିଁ।”

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ରସହ ି ଦୁଇଜଣ ରଲାକଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ରକରତ ରବାକା। 
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାମାରନ ଯାହାସବୁ କହଥିିରଲ, ରସହ ିସତ୍ୟକୁ ବ�ିାସ କେବିାରେ ତୁରମ୍ମାରନ ରକରତ 
ମନ୍େ। ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାମାରନ କହଥିିରଲ ରଯ, ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ମହମିାରେ ପ୍ରରବଶ କେବିା ପୂବ୍ଯେୁ 
ଏଭଳ ିଯାତନା ରଭାଗ କେରିବ।” ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଶାସ୍ତମାନଙ୍କରେ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟରେ ଯାହାସବୁ 
ରଲଖା ଯାଇଥିଲା, ରସଗୁଡକୁି ରଗାଟ ିରଗାଟ ିକେ ିବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିରଲ। ଯୀଶୁ ରମାଶାଙ୍କ ପୁସ୍ତକେୁ 
ଆେମ୍ କେ ିଅନ୍ୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାମାନଙ୍କ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ସମରସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟରେ ଯାହାସବୁ କହଥିିରଲ, 
ରସଗୁଡକି ବୁଝାଇ ରଦରଲ।

ରଯଉଁ ଗାଁକୁ ରସମାନଙ୍କେ ଯିବାକୁ ଥିଲା, ରସମାରନ ରସ ଗାଁକୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଗିରଲ। ଯୀଶୁ 
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ରସମାନଙ୍କ ସହତି ଏଭଳ ିବ୍ୟବହାେ କରଲ, ପ୍ରକୃତରେ ରଯପେ ିତାହାଙ୍କେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ 
ଦେକାେ ଅଛ।ି କନୁି୍ ରସମାରନ ବହୁତ ଆଗ୍ରହେ ସହତି ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁରୋଧ କରଲ, “ଆମ୍ 
ସାଗେରେ େହଯିାଅ। ସନ୍୍ୟାକାଳ ରହଲାଣି ଦନି ପ୍ରାୟ ସେବିା ଉପରେ।” ରତଣୁ ଯୀଶୁ ରସମାନଙ୍କ 
ସହତି େହବିା ପାଇଁ ଘେ ଭିତେକୁ ଗରଲ।

ଯୀଶୁ ରସମାନଙ୍କ ସହତି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସ ିପଡରିଲ। ରସ ହାତରେ କଛି ିରୋଟୀ ଧେରିଲ। 
ରସ ଖାଦ୍ୟତକ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ରଦରଲ ଓ ରୋଟୀକୁ ଖଣ୍ ଖଣ୍ କେ ିରସମାନଙୁ୍କ ରଦରଲ। ରସହ ି
ସମୟରେ ରସହ ିଦୁଇଜଣଙ୍କେ ଚକ୍ୁ ରଖାଲି ଦଆିଗଲା ଓ ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଚହି୍ ିପାେରିଲ। କନୁି୍ 
ଯୀଶୁ ରସମାନଙ୍କ ସାମନାେୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହାଇଗରଲ। ତା’ପରେ ରସମାରନ ପେସ୍ପେ କରାବାର୍୍ଯା 
ରହରଲ, “ରଯରତରବରଳ ଯୀଶୁ ଆମ୍ ସହତି ୋସ୍ତାରେ କରାବାର୍୍ଯା ରହଉଥିରଲ, ରସରତରବରଳ 
ଆମ୍ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଗି୍ନ ଜଳ ିଉଠବିା ଭଳ ିମରନ ରହଉଥିଲା। ରସ ଆମ୍କୁ ରଯରତରବରଳ ଶାସ୍ତେ 
ବାସ୍ତବ ଅର୍ଯ ବୁଝାଉଥିରଲ, ତାହା ଆମ୍କୁ ଉରର୍ଜତି କେ ିରଦଉଥିଲା।” 

ତା’ପରେ ରସମାରନ ଉଠ ିପଡରିଲ ଓ ଯିେୁଶାଲମକୁ ରଫେଗିରଲ। ଯିେୁଶାଲମରେ ରସମାରନ 
ଯୀଶୁଙ୍କ ଶଷି୍ୟଗଣ ଓ ଏଗାେ ଜଣ ରପ୍ରେତିଙୁ୍କ ଏକତ୍ତି ରହାଇଥିବାେ ରଦଖିରଲ। ରପ୍ରେତି ଓ ଅନ୍ୟ 
ଶଷି୍ୟମାରନ କହୁଥିରଲ, “ପ୍ରକୃତରେ, ପ୍ରଭୁ ମତୁୃ୍ୟେୁ ଜୀବତି ରହାଇ ଉଠଛିନ୍।ି ରସ ଶରିମାନଙୁ୍କ ରଦଖା 
ରଦଇଛନ୍।ି” 

ତା’ପରେ ଏହ ିଦୁଇଜଣ ରଲାକ ୋସ୍ତାରେ ଯାହାସବୁ ଘଟଥିିଲା, ରସ ସମସ୍ତ ରସମାନଙ୍କ ଆଗରେ 
ବର୍୍ଯନା କରଲ। ରସମାରନ କହରିଲ, ଯୀଶୁ ରୋଟୀ ବାଣ୍ବିା ସମୟରେ ରସମାରନ କପିେ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ 
ଚହି୍ ିପାେରିଲ।343

6.6 ଶଷି୍ୟମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଦଶତ୍ତନ
ରସଦନି େବବିାେ ଥିଲା। ସନ୍୍ୟାରେ ସବୁ ଶଷି୍ୟମାରନ ଏକାଠ ିରହରଲ। ଯିହୂଦୀ ରନତାମାନଙ୍କ 
ଭୟରେ ଶଷି୍ୟମାରନ ଘେେ ସବୁ କବାଟ ବନ୍ କେରିଦଇଥିରଲ।344

ରଯରତରବରଳ ଦୁଇ ଜଣ ରଲାକ ଅନ୍ୟ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ରଯଉଁ ସମସ୍ତ ଘଟଥିିଲା ତାହା କହୁଥିରଲ, 
ରସରତରବରଳ ନରିଜ ଯୀଶୁ ଶଷି୍ୟଦଳଙ୍କ ଭିତରେ ଠଆି ରହାଇଥିରଲ। ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, 

“ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଶାନ୍ ିରହଉ।” 
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ଏଥିରେ ଶଷି୍ୟମାରନ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ। ରସମାରନ ଡେଗିରଲ। ରସମାରନ ଭାବରିଲ ରଯ, 

ରସମାରନ ରଗାଟଏି ଭୂତ ରଦଖଛୁନ୍।ି କନୁି୍ ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ କାହିଁକ ିବ୍ୟସ୍ତ ରହାଇ 
ପଡୁଛ? ଯାହା ରଦଖଛୁ, ରସଥିରେ କାହିଁକ ିସରନ୍ହ କେୁଛ? ରମା’ ହାତକୁ ଗ୍ଭହ।ଁ ରମା’ ରଗାଡକୁ ଗ୍ଭହ।ଁ 
ଏହା ମୁ!ଁ ରମାରତ ଛୁଅଁ, ତୁରମ୍ମାରନ ରଦଖ ରଯ ରମାେ ଏହା ଜୀବନ୍ ଶେୀେ। ତୁରମ୍ମାରନ ରମାରତ 
ରଯପେ ିରଦଖଛୁ, ରଗାଟଏି ଭୂତେ ରସ ଭଳ ିଶେୀେ ରହାଇ ପାେବି ନାହିଁ।” 

ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକରା କହ ିସାେବିା ପରେ ରସ ରସମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ହାତ ଓ 
ରଗାଡେ ଆଘାତ ସବୁ ରଦଖାଇରଲ। ଶଷି୍ୟମାରନ ବସିି୍ତ ରହାଇଗରଲ। ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ 
ଶେୀେରେ ରଦଖି ବହୁତ ଖସୁୀ ରହାଇଗରଲ। ତରାପି ରସମାରନ ଯାହା ରଦଖିରଲ, ତାହା 
ବ�ିାସ କେ ିପାେରିଲ ନାହିଁ। ଯୀଶ ୁରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଛି ିଖାଇବା 
ପଦାର୍ଯ ଅଛ ିକ?ି” ରସମାରନ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ଖରଣ୍ େନ୍ା ମାଛ ରଦରଲ। ଶଷି୍ୟମାରନ ରଦଖଥୁିବା 
ରବରଳ ଯୀଶୁ ମାଛ ରନଇ ଖାଇରଲ।345

ଯୀଶ ୁପନୁବ୍ଯାେ କହରିଲ, “ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ଶାନ୍ ିରହଉ। ରମାରତ ପେମପିତା ରଯପେ ିପଠାଇଥିରଲ, 
ମୁଁ ରସହପିେ ିତୁମ୍କୁ ବର୍୍ଯମାନ ପଠାଉଛ।ି” ଯୀଶୁ ଏହ ିକରା କହବିା ପରେ ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ 
ପ୍ର�ାସ ଛାଡ ିରସ କହରିଲ, “ପବତି୍ଆତ୍ମାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେ। ଯଦ ିତୁରମ୍ ରଲାକମାନଙ୍କେ ପାପ କ୍ମା 
କେବି ରତରବ ରସମାନଙ୍କେ ପାପ କ୍ମା କୋରହବ। ଯଦ ିତୁରମ୍ ରଲାକମାନଙ୍କେ ପାପ କ୍ମା କେବି 
ନାହିଁ, ରତରବ ରସମାନଙ୍କେ ପାପ କ୍ମା କୋରହବ ନାହିଁ।”346

6.7 ରଥାମା, ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଦଶତ୍ତନ
ରରାମା ଯାହାଙୁ୍କ ଦଦୁିମ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯୀଶୁ ଆସଲିା ରବରଳ ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ନ ଥିଲା। ରସ 
ବାେଜଣ ଶଷି୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଜରଣ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଶଷି୍ୟମାରନ ରରାମାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଆରମ୍ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ 
ରଦଖିଲୁ।” ରରାମା କହରିଲ, “ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କଣ୍ାେ କ୍ତଦାଗ ନ ରଦଖିଲା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ବ�ିାସ 
କେବି ିନାହିଁ। ମୁଁ ରମାେ ଆଗୁେଠ ିରସହ ିକଣ୍ାେ ଦାଗରେ ନେଖିବା ଓ ତାହାଙ୍କ କକ୍ରଦଶରେ ରମାେ 
ହାତ ନ ରଦବା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍, ମୁଁ ବ�ିାସ କେବି ିନାହିଁ।”

ରଗାଟଏି ସପ୍ତାହ ପରେ ଶଷି୍ୟମାରନ ପୁଣି ଘେ ଭିତରେ ଥିରଲ। ରରାମା ରସମାନଙ୍କ ସହତି 
ଥିରଲ। କବାଟରେ ତାଲା ପଡଥିିଲା। କନୁି୍ ଯୀଶୁ ଆସ ିରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠଆି ରହରଲ। ରସ 
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କହରିଲ, “ତୁମ୍ମାନଙ୍କେ ଶାନ୍ ିରହଉ।” ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ରରାମାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଏଠାରେ ତୁମ୍େ ଅଗୁେଳ ି
େଖ। ରମା’ ହାତକୁ ରଦଖ। ରମା’ କକ୍ରଦଶରେ ତୁମ୍ ହାତ େଖ। ଅବ�ିାସ ନ କେ ିବ�ିାସ କେ।” 

ରରାମା ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରମାେ ପ୍ରଭୁ, ରମାେ ପେରମ�େ।” 
ଯୀଶୁ ରରାମାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ ରମାରତ ରଦଖିବାେୁ ବ�ିାସ କେୁଛ। ମାତ୍ ରଯଉଁ ରଲାକମାରନ 

ରମାରତ ନ ରଦଖି ବ�ିାସ କେନ୍,ି ରସମାରନ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶୀବ୍ଯାଦେ ରଯାଗ୍ୟ।”347

6.8 ସାତ ଜଣ ଶଷି୍ୟ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଦଶତ୍ତନ
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ନଜିକୁ ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଦଖା ରଦରଲ। ରସ ତବିେିଆି ହ୍ଦ ଗାଲିଲୀ କୂଳରେ 
ରସମାନଙୁ୍କ ରଦଖାରଦଇଥିରଲ। ରସ ଏହପିେ ିଭାବରେ ଦଶ୍ଯନ ରଦଇଥିରଲ: ଯୀଶୁଙ୍କେ ରକରତକ 
ଶଷି୍ୟ ଏକତ୍ ରହାଇଥିରଲ, ରସମାରନ ରହରଲ ଶରିମାନ ପିତେ, ରରାମା, (ଡାକନାମ ଦଦୁିମ), 
ଗାଲିଲୀେ କାନ୍ନା ନବିାସୀ ନରିନରିୟଲ, ରଜବଦୀେ ପୁତ୍ମାରନ ଓ ଦୁଇଜଣ ଅନ୍ୟ ଶଷି୍ୟ। ଶରିମାନ 
ପିତେ କହରିଲ, “ମୁଁ ମାଛ ଧେବିାକୁ ଯାଉଛ।ି”

ଅନ୍ୟ ଶଷି୍ୟମାରନ କହରିଲ, “ଆରମ୍ ତୁମ୍ ସହତି ଯିବୁ।” ରତଣୁ ସବୁ ଶଷି୍ୟମାରନ ଯାଇ ରନୌକାରେ 
ବସରିଲ। ରସମାରନ ମାଛ ଧେବିାକୁ ସାୋ ୋତ ିରଚଷ୍ଟା କରଲ, କନୁି୍ କଛି ିଧେ ିପାେରିଲ ନାହିଁ. 

ପେଦନି ଅତ ିସକାଳୁ ଯୀଶୁ ହ୍ଦ କୂଳରେ ଠଆି ରହାଇଥିରଲ। କନୁି୍ ଶଷି୍ୟମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ଯୀଶୁ 
ରବାଲି ଜାଣି ନ ଥିରଲ। ତା’ପରେ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ବନୁ୍ମାରନ, ତୁରମ୍ କଛି ିମାଛ ଧେଛି କ?ି” 

ଶଷି୍ୟମାରନ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ନା।” 
ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ତୁମ୍େ ଜାଲ ରନୌକାେ ଡାହାଣ ପଟ ପାଣିରେ ପକାଅ। ତୁରମ୍ ରସଠାରେ ମାଛ 

ପାଇବ।” ଶଷି୍ୟମାରନ ରସହପିେ ିକରଲ। ରସମାରନ ଏରତ ମାଛ ଧେରିଲ ରଯ, ରସମାରନ ଜାଲକୁ 
ରନୌକା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଟାଣି ପାେରିଲ ନାହିଁ। 

ଯୀଶୁ ରଯଉଁ ଶଷି୍ୟଙୁ୍କ ରପ୍ରମ କେୁଥିରଲ, ରସ ପିତେଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଏ ତ ପ୍ରଭୁ।” ପିତେ ଏତ 
ପ୍ରଭୁ ରବାଲି ଶୁଣି ତାହାଙ୍କ ରପାଷାକ ପିନ୍ରିଲ। (କାେଣ ରସ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେବିା ପାଇଁ ସବୁ ବସ୍ତ ରଖାଲି 
ରଦଇଥିରଲ।) ତା’ପରେ ରସ ପାଣିକୁ ରଡଇଁ ପଡରିଲ। ଅନ୍ୟ ଶଷି୍ୟମାରନ ରନୌକାରେ କୂଳକୁ ଗରଲ। 
ରସମାରନ ମାଛରେ ଭର୍୍ଣି ରହାଇଥିବା ଜାଲ ଭିଡରିଲ। ରସମାରନ କୂଳେୁ ରବଶୀ ଦୂେରେ ନ ଥିରଲ, 
ଦୂେ� ପ୍ରାୟ ନରବ ମିଟେ ଥିଲା। ଶଷି୍ୟମାରନ ରଯରତରବରଳ ରନୌକାେୁ ବାହାେ ିକୂଳରେ ପହଞ୍ଚରିଲ, 
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ରସମାରନ ରସରତରବରଳ େଡନଆିଁ ଜଳୁଥିବାେ ରଦଖିରଲ। ରସଠାରେ ନଆିଁ ଉପରେ ମାଛ ଥିଲା, 
ଓ କଛି ିରୋଟୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତା’ପରେ ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ତୁରମ୍ମାରନ ଧେଥିିବା କଛି ିମାଛ ଆଣ।” 

ଶରିମାନ ପିତେ ରନୌକା ଭିତେକୁ ଗରଲ ଓ ଜାଲ କୂଳକୁ ଟାଣିରଲ। ଏହା ବଡ ବଡ ମାଛରେ ପରୂ୍୍ଯ 
ଥିଲା। ରସଥିରେ ଶରହ ରତପନଟ ିମାଛ ଥିଲା। ମାଛଗୁଡକି ବହୁତ ଓଜନଆି ଥିଲା କନୁି୍ ଜାଲ ଛଣିି୍ 
ନ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଆସ ଓ ଖାଅ।” ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରକହ ିଜରଣ ରହରଲ 
ପଗ୍ଭେବିା ପାଇଁ ସାହସ କରଲ ନାହିଁ, ‘‘ତୁରମ୍ କଏି?” କାେଣ ରସମାରନ ଜାଣିଥିରଲ ରଯ, ରସ ପ୍ରଭୁ। 
ଯୀଶ ୁଖାଦ୍ୟ ନକିଟକୁ ଆସ ିରୋଟୀ ରଘନ ିରସମାନଙୁ୍କ ରଦରଲ। ରସ ରସମାନଙୁ୍କ ମାଛ ମଧ୍ୟ ରଦରଲ। 

ଯୀଶୁ ମତୁୃ୍ୟେୁ ବଞ୍ଚ ିଉଠବିା ପରେ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏହ ିତୃତୀୟ ରେ ପାଇଁ ଦଶ୍ଯନ ରଦରଲ।348

6.9 ପିତରଙ୍କ ସହତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଉକି୍ତ
ରସମାରନ ଖାଇବା ପରେ ଯୀଶୁ ଶରିମାନ ପିତେଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରଯାହନଙ୍କେ ପତୁ୍ ଶରିମାନ। ତୁରମ୍ 
କ’ଣ ରମାରତ ଏମାନଙ୍କ ଅରପକ୍ା ଅଧିକ ରପ୍ରମ କେ?”

ପିତେ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ ିରଯ, ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ରପ୍ରମ କରେ। 
ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରମାେ ରମଷମାନଙୁ୍କ ଚୋଅ।” 
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ପୁଣି ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରଯାହନଙ୍କ ପୁତ୍ ଶରିମାନ, ତୁରମ୍ କ’ଣ ରମାରତ ରପ୍ରମ 

କେ?” 
ପିତେ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍,ି ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ରପ୍ରମ କରେ।” 
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ରମାେ ରମଷମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତପିାଳନ କେ।” 
ପୁଣି ତୃତୀୟ ରେ ରସ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ରଯାହନଙ୍କ ପୁତ୍ ଶରିମାନ, ତୁରମ୍ ରମାରତ ରପ୍ରମ 

କେ କ?ି” 
ପିତେ ଦୁଃଖିତ ରହରଲ, ରଯରହତୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ ତନିରିେ ରସହ ିକରା ପଗ୍ଭେରିଲ, “ରମାରତ 

ରପ୍ରମ କେ କ?ି” ପିତେ କହରିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍।ି ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ରପ୍ରମ କରେ ରବାଲି 
ଆପଣ ଜାଣନ୍।ି” 

ଯୀଶୁ ପିତେଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରମା’ ରମଷମାନଙୁ୍କ ଚୋଅ। ମୁଁ ତୁମ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ ି ତୁରମ୍ 
ରଯରତରବରଳ ଯୁବକ ଥିଲ, ରସରତରବରଳ ତୁରମ୍ ଅଣ୍ାରେ ନଜିଲୁଗା ଭିଡ ି ଇଚ୍ାନୁସାରେ 
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ରଯରକୌଣସ ିସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲ। ମାତ୍ ବୃଦ୍ ବୟସରେ ତୁରମ୍ ହାତ ବଢାଇବ ଓ ରଯଉଁଆରଡ ତୁମ୍େ 
ଯିବାକୁ ଇଚ୍ା ନ ଥିବ, ରସହଠିାକୁ ଅନ୍ୟମାରନ ତୁମ୍କୁ ରନଇଯିରବ।” (ପେରମ�େଙ୍କେ ରଗୌେବ 
ପାଇଁ ପିତେ କପିେ ିଭାରବ ମତୁୃ୍ୟ ବେଣ କେରିବ, ଏହା ଜଣାଇବା ଉରଦେଶ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ରସହପିେ ି
କହଥିିରଲ।) ଏହା ପରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରମାେ ଅନୁଗମନ କେ।” 

ପିତେ ବୁଲି ପଡ ିରଦଖିରଲ ରଯ ରଯଉଁ ଶଷି୍ୟଙୁ୍କ ଯୀଶୁ ରପ୍ରମ କେୁଥିରଲ, ରସ ରସମାନଙ୍କ 
ଅନୁଗମନ କେୁଛନ୍।ି (ରସହ ିୋତ୍ ିରଭାଜନ ରବରଳ, ରସହ ିଶଷି୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶେୀେରେ ଆଉଜ ିପଡ,ି 
ପଗ୍ଭେ ିଥିରଲ, “ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ ଭିତେୁ କଏି ଆପଣଙ୍କ ବେୁିଦ୍ରେ ଯିବ?”) ରସହ ିଶଷି୍ୟଙୁ୍କ ପଛରେ 
ଆସଥୁିବା ରଦଖି ପିତେ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ତାହାଙ୍କ ବଷିୟରେ କ’ଣ ରହବ?” 

ଯୀଶୁ ଉର୍େ ରଦରଲ, “ରମାେ ପୁନୋଗମନ ସମୟ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ରସ ବଞ୍ଚ ିେହୁ ରବାଲି ଯଦ ିମୁଁ 
ଇଚ୍ାକରେ, ରତରବ ରସଥିରେ ତୁମ୍େ କ’ଣ ଅଛ?ି ତୁରମ୍ ରମାେ ଅନୁଗମନ କେ।” 

ରତଣୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଗାଟଏି କରା ପ୍ରଗ୍ଭେତି ରହଲା। ରସମାରନ କହୁଥିରଲ ରଯ, ଯୀଶୁ 
ରଯଉଁ ଶଷି୍ୟଙୁ୍କ ରପ୍ରମ କେୁଛନ୍,ି ରସହ ିଶଷି୍ୟ ମେରିବ ନାହିଁ। କନୁି୍ ଯୀଶୁ ଏ କରା କହ ିନ ଥିରଲ ରଯ, 
ରସ ମେବି ନାହିଁ। ରସ ରକବଳ କହରିଲ, “ରମାେ ପନୁୋଗମନ ସମୟ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ରସ ବଞ୍ଚ ିେହୁ ରବାଲି 
ଯଦ ିମୁଁ ଇଚ୍ାକରେ, ରତରବ ରସଥିରେ ତୁମ୍େ କ’ଣ ଅଛ?ି”349

6.10 ଯୀଶୁ, ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ରସବାକାଯତ୍ତ୍ୟ ଅପତ୍ତଣ
ଏଗାେ ଜଣ ଶଷି୍ୟ ଗାଲିଲୀକୁ ଗରଲ, ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ ରଯଉଁ ପାହାଡ ଉପେକୁ ଯିବାକୁ କହଥିିରଲ, 
ରସମାରନ ରସଠାକୁ ଗରଲ। ପାହାଡ ଉପରେ ରସମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରଦଖିରଲ। ରସମାରନ ତାହାଙୁ୍କ 
ପ୍ରଣାମ କରଲ। କନୁି୍ ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ରକରତକ ବ�ିାସ କେପିାେରିଲ ନାହିଁ ରଯ, ଏ ରହଉଛନ୍ ି
ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ। ରତଣୁ ଯୀଶୁ ରସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିକହରିଲ, “�ଗ୍ଯ ଓ ପଥୃିବୀେ ସମସ୍ତ 
ଅଧିକାେ ରମାରତ ଦଆିଯାଇଛ।ି ରତଣୁ ଯାଅ ଓ ସବୁ ରଦଶେ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ରମାେ ଶଷି୍ୟ କେ। 
ପେମପିତା, ପୁତ୍ ଓ ପବତି୍ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ତୁରମ୍ମାରନ ରସମାନଙୁ୍କ ବାପି୍ତସ୍ ଦଅି। ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ 
ଯାହାସବୁ କହଛି,ି ରସ ସବୁ କରା ପାଳନ କେବିା ପାଇଁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ା ଦଅି। ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙ୍କ 
ସହତି ସଦାସବ୍ଯଦା େହବି ିରବାଲି ତୁରମ୍ମାରନ ଦୃଢ ବ�ିାସ େଖ। ଜଗତେ ରଶଷ ସମୟ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ 
ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ ସରଗେ ସରଗେ େହବି।ି”350
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6.11 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନ୍ମି ଶକି୍ା

ତାହାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ପରେ ଯୀଶ ୁଅରନକ ଶକି୍ଯୁକ୍ କାଯ୍ଯ୍ୟ �ାୋ ରପ୍ରେତିମାନଙୁ୍କ ପ୍ରମାଣିତ କେ ିରଦରଖଇ 
ରଦରଲ ରଯ, ରସ ଜୀବତି ଥିରଲ। ମତୁୃ୍ୟ ପରେ ପୁନଜ୍ଯୀବତି ରହାଇ ଉଠଥିିବାେ ଗ୍ଭଳଶି୍ ଦନି ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ 
ରପ୍ରେିତମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅରନକ ରେ ରଦଖିରଲ। ଯୀଶୁ ପେରମ�େଙ୍କେ ୋଜ୍ୟ ବଷିୟରେ 
ରପ୍ରେତିମାନଙୁ୍କ କହରିଲ।

ଦରିନ ରଯରତରବରଳ ଯୀଶୁ ରସମାନଙ୍କ ସାଗେରେ ରଭାଜନ କେୁଥିରଲ,351 ରସ ରସମାନଙୁ୍କ 
କହରିଲ, “ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଥିବା ରବଳେ କରା ମରନ ପକାଅ। ମୁଁ କହଥିିଲି ରଯ ରମାଶାଙ୍କ 
ନୟିମରେ, ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଓ ଗୀତସଂହତିାରେ ରମା’ ବଷିୟରେ ଯାହାସବୁ ରଲଖା 
ଯାଇଛ,ି ରସଗୁଡକି ନଶି୍ଚୟ ଘଟବି।” 

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ସବୁ ଶାସ୍ତ ବଷିୟ ବୁଝାଇରଲ। ତାହାଙ୍କ ବଷିୟରେ ଯାହାସବୁ 
ରଲଖା ଯାଇଥିଲା, ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ ସବୁ ବୁଝାଇରଲ। ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ଖ୍ୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ମାେ ି
ଦଆିଯିବ ଓ ମତୁୃ୍ୟେୁ ତନି ିଦନି ପରେ ପୁଣି ରସ ବଞ୍ଚ ିଉଠବିା କରା ରଲଖା ଅଛ।ି ତୁରମ୍ମାରନ ଏସବୁ 
ଘଟଣା ଘଟବିାେ ରଦଖିଲ। ତୁରମ୍ମାରନ ତା’େ ସାକ୍ୀ। ତୁରମ୍ମାରନ ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ 
କୁହ ରଯ ରସମାନଙ୍କେ ପାପ ଗୁଡକୁି କ୍ମା କୋଯାଇ ପାେବି। ରସମାନଙୁ୍କ କୁହ ରଯ, ରସମାରନ 
ନଜିେ ହୃଦୟ ପେବିର୍୍ଯନ କେନୁ୍ ଏବଂ ନଜିେ ପାପ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କେନୁ୍। ଯଦ ିରସମାରନ 
ଏହା କେରିବ, ରତରବ ପେରମ�େ ରସମାନଙୁ୍କ କ୍ମା କେରିଦରବ। ତୁରମ୍ମାରନ ଯିେୁଶାଲମେୁ 
ଆେମ୍ କେବି ଓ ରମା’ ନାମରେ ଏଗୁଡକି ପ୍ରଗ୍ଭେ କେବି। ଏହ ିସସୁମାଗ୍ଭେ ଏ ପଥୃିବୀରେ ନଶି୍ଚୟ 
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଶୁରଣଇ ଦଆିଯିବ। ଶୁଣ, ରମାେ ପେମପିତା ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଯାହା ପ୍ରତଶିରୁତ ିରଦଇଛନ୍,ି ମୁଁ 
ତାହା ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବ।ି କନୁି୍ �ଗ୍ଯେୁ ରସହ ିଶକି୍ ନ ପାଇବା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ତୁରମ୍ମାରନ 
ନଶି୍ଚୟ ଯିେୁଶାଲମରେ େହବି।”352

ରସ ରପ୍ରେତିମାନଙୁ୍କ ଯିେୁଶାଲମ ନ ଛାଡବିା ପାଇଁ କହରିଲ। ଯୀଶୁ କହରିଲ, “ପେରମ�େ 
ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ କଛି ିପ୍ରତଜି୍ା ରଦଇଛନ୍।ି ମୁଁ ତୁମ୍ମାନଙୁ୍କ ଏହ ିପ୍ରତଜି୍ା ବଷିୟରେ ଆଗେୁ କହ ିସାେଛି।ି 
ରତଣୁ ରସହ ିପ୍ରତଜି୍ା ନ ପାଇବା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ତୁରମ୍ମାରନ ଯିେୁଶାଲମରେ ଅରପକ୍ାରେ େୁହ। ରଯାହନ 
ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଳରେ ବାପି୍ତସ୍ ରଦଇଥିରଲ, କନୁି୍ ଅଳ୍ପ ଦନି ଭିତରେ ତୁରମ୍ମାରନ ପବତି୍ଆତ୍ମାଙ୍କ 
�ାୋ ବାପି୍ତଜତି ରହବ।” 
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ରପ୍ରେତିମାରନ ଏକାଠ ିରହାଇ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ପଗ୍ଭେରିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙୁ୍କ ରସମାନଙ୍କେ 
ୋଜ୍ୟ ଏହ ିସମୟରେ ପୁନବ୍ଯାେ ରଦଉଅଛନ୍ ିକ?ି” 

ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରକବଳ ପେରମ�େଙ୍କେ ଅଧିକାେ ଅଛ ିରଯ, ରସ ତାେଖି ଓ ସମୟ 
ଗୁଡକି ବଷିୟରେ ନଷି୍ପର୍ ିଗ୍ରହଣ କେ ିପାେରିବ। ତୁରମ୍ମାରନ ରସ ବଷିୟରେ ଜାଣି ପାେବି ନାହିଁ। କନୁି୍ 
ପବତି୍ଆତ୍ମା ତୁମ୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍୍ଯ ରହରଲ। ତୁରମ୍ମାରନ ଶକି୍ ପାଇ ତୁରମ୍ମାରନ ରମାେ 
ସାକ୍ୀ ରହବ। ପ୍ରରରମ ଯିେୁଶାଲମେ ରଲାକମାନଙୁ୍କ, ତା’ପରେ ତୁରମ୍ମାରନ ସମଗ୍ର ଯିହୂଦା ପ୍ରରଦଶ, 
ଶମିରୋଣ ଓ ପଥୃିବୀେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ।”353

6.12 ଯୀଶୁ �ରତ୍ତାରରାହଣ
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଯିେୁଶାଲମେୁ ରବରନୀଆକୁ କଢାଇ ରନଇଗରଲ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କେ 
ହାତ ରଟକ ିଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବ୍ଯାଦ କରଲ। ଯୀଶୁ ରସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବ୍ଯାଦ କେୁଥିବା ସମୟରେ ରସ 
ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖେୁ ଅଲଗା ରହାଇଗରଲ ଓ ତାହାଙୁ୍କ �ଗ୍ଯକୁ ନଆିଗଲା।354

ରସମାରନ ରଦଖଥୁିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖରଣ୍ ରମଘ ଭିତେକୁ ଗ୍ଭଲିଗରଲ, ଓ ରସମାରନ ତାହାଙୁ୍କ 
ଆଉ ରଦଖି ପାେରିଲ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଗ୍ଭଲି ଯାଉଥିରଲ ଓ ଶଷି୍ୟମାରନ ଆକାଶକୁ ଗ୍ଭହିଁ େହଥିିରଲ। 

ହଠାତ୍ ଦୁଇଜଣ ଧଳା ବସ୍ତ ପିନ୍ଥିିବା ପୁେୁଷ ରସମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସ ିଠଆି ରହରଲ। 
ରସହ ିଦୁଇଜଣ ପୁେୁଷ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ କହରିଲ, “ରହ ଗାଲିଲୀେ ରଲାରକ, ତୁରମ୍ମାରନ ଏଠାରେ 
ଠଆି ରହାଇ ଆକାଶ ଆରଡ କାହିଁକ ିଗ୍ଭହିଁଛ? ଏହ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ରଯପେ ିତୁମ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଉଠାଇ 
ନଆିଗଲା, ରସ �ଗ୍ଯକୁ ଗରଲ ଓ ତୁରମ୍ମାରନ ତାହାଙୁ୍କ ଉପେକୁ ଯିବାେ ରଯପେ ିରଦଖିଲ, 
ରସହପିେ ିରସ ପୁଣି ରଫେ ିଆସରିବ।”355

ଶିଷ୍ୟମାରନ ରସଠାରେ ତାହାଙୁ୍କ ଆୋଧନା କରଲ। ତା’ପରେ ରସମାରନ ଯିେୁଶାଲମକୁ 
ରଫେିଗରଲ। ରସମାରନ ବହୁତ ଖୁସୀ ଥିରଲ। ରସମାରନ ସବୁ ସମୟରେ ମନ୍େିରେ େହ ି
ପେରମ�େଙ୍କ ସୁ୍ତତ ିକେୁଥିରଲ।356

6.13 ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଆରମନ
ରଯରତରବରଳ ରପଣ୍କିଷ୍ଟ ଦନି ଆସଲିା ରସମାରନ ସମରସ୍ତ ରଗାଟଏି ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠ ିଜମା 
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ରହାଇଥିରଲ। ରସରତରବରଳ ହଠାତ୍ ଆକାଶେୁ ରଗାଟଏି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଏହ ିଶବ୍ଦ ରଗାଟଏି 
ଭୀଷଣ ଝଡ ବହବିା ପେ ିଥିଲା। ଶବ୍ଦଟ ିରସମାରନ ରଯଉଁ ଘେ ଭିତରେ ବସଥିିରଲ, ରସହ ିଘେେ 
ଗ୍ଭେଆିରଡ ବ୍ୟାପି ଗଲା। ରସମାରନ ଅଗି୍ନଶଖିା ପେ ିଜ�ିାଗୁଡକି କଛି ିରଦଖିରଲ। ଏହ ିଅଗି୍ନଶଖିାସବୁ 
ଭାଗ ଭାଗ ରହାଇ ରସଠାରେ ଥିବା ପ୍ରରତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍େ ଉପରେ େହଲିା। ସମରସ୍ତ ପବତି୍ଆତ୍ମାରେ 
ପେପିରୂ୍୍ଯ ରହରଲ। ପବତି୍ଆତ୍ମାଙ୍କ �ାୋ ପାଉଥିବା ଶକି୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ରସମାରନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ 
କରା କହବିାକୁ ଆେମ୍ କରଲ।

ରସ ସମୟରେ ପଥୃିବୀେ ସବୁ ରଦଶେୁ ଯିହୂଦୀ ଭକ୍ମାରନ ଆସ ିଯିେୁଶାଲମରେ େହୁଥିରଲ। 
ଏହ ିଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାରତ୍ ରସମାନଙ୍କ ଭିତେୁ ବହୁତ ରଲାକ ଆସ ିଜମା ରହାଇଗରଲ। ରଲାକମାରନ 
ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇଗରଲ, କାେଣ ରସମାରନ ନରିଜ ରଯଉ ଁଭାଷାରେ କରା ରହଉଥିରଲ, ରପ୍ରେତିମାରନ 
ରସହ ିରସହ ିଭାଷାରେ କରା ରହଉଥିବାେ ଶୁଣିରଲ। 

ଏଥିରେ ଯିହୂଦୀମାରନ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ରହାଇ ପେସ୍ପେ ମଧ୍ୟରେ କରାବାର୍୍ଯା ରହରଲ, “ରଦଖ, ଏହପିେ ି
କରା କହଥିିବା ଏହ ିସମସ୍ତ ରଲାରକ ଗାଲିଲୀେ ନୁହନ୍ ିକ?ି କନୁି୍ ଆରମ୍ମାରନ ରସମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ 
ମାତୃଭାଷାରେ କରା କହବିାେ କପିେ ିଶଣୁୁଛୁ? ଏହା କପିେ ିସମ୍ବ! ଆରମ୍ ଏଠାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନେୁ 
ଆସଛୁି। ପାର୍ଯୀୟ, ମାଦୀୟ ଓ ଏଲାମୀୟ ପୁଣି ରମସପତାମିଆେ ରଲାକମାରନ, ଏବଂ ଯିହୂଦା, 
କା ପ୍ପାଦକଆି, ପନ୍ ଓ ଆସଆି, ଫରୁ ଗିଆ ଓ ପ୍ରଫୂଲିେଆ, ମଶିେ ନବିାସୀ କୂେୀଣୀ ନକିଟବର୍୍ଯୀ ଲିବୟିା 
ପ୍ରରଦଶ ରଲାରକ ରୋମ ନଗେେୁ ଆସଥିିବା ତରା କ୍ରୀତୀୟ ଓ ଆେବୀୟ ପେଦିଶ୍ଯକଗଣ। ଆମ୍ 
ଭିତେୁ ରକରତଜଣ ଜନ୍ମେୁ ଯିହୂଦୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରକରତକ ଯିହୂଦୀ ଧମ୍ଯଗ୍ରହଣ କେଥିିବା ରଲାକମାରନ। 
ଆରମ୍ ସମରସ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଦଶେୁ ଆସଛୁି। କନୁି୍ ଆରମ୍ ଏହ ିରଲାକମାନଙ୍କଠାେୁ ଆମ୍ ନଜି ଭାଷା 
କହବିାେ ଶୁଣୁଛୁ। ରସମାରନ ପେରମ�େଙ୍କେ ମହତ ଓ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ୟ ପୂର୍୍ଯ କାଯ୍ଯ୍ୟକୁ ଆମ୍ ଭାଷାରେ 
ବର୍୍ଯନା କେୁଛନ୍।ି ଆରମ୍ ଏହା ବୁଝ ିପାେୁଛୁ।”357

6.14 ଉପସଂହାର
ଯୀଶୁ ଆହୁେ ିଅରନକ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେଥିିରଲ। ମୁଁ ମରନ କରେ ରଯ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟରେ ସମସ୍ତ ବଷିୟ 
ଯଦ ିରଲଖା ରହାଇ ରା’ନ୍ା, ରତରବ ରସହ ିପସୁ୍ତକଗୁଡକି େଖିବା ପାଇ ଁସାୋ ଜଗତରେ ସ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ା 
ନାହିଁ।358 କନୁି୍ ଏହ ିପୁସ୍ତକରେ ଏହସିବୁ ରଲଖା ରହାଇଛ ିରଯପେ ିତୁରମ୍ ବ�ିାସ କେବି ରଯ ଯୀଶୁ 
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ରହଉଛନ୍ ିଖ୍ୀଷ୍ଟ ଓ ପେରମ�େଙ୍କେ ପତୁ୍ ଅଟନ୍ ିଓ ବ�ିାସ କେ,ି ତୁରମ୍ମାରନ ତାହାଙ୍କ ନାମ �ାୋ 
ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ରହବ, ଏଥିନମିରନ୍ ଏ ସମସ୍ତ ରଲଖାଯାଇଛ।ି359

ମାଥିଉଙ୍କ ଅନୁସାରର ଯୀଶୁ ଖ୍ୀଷ୍ଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ
ଯୀଶୁ ଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଏହପିେ।ି ରସ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍। ଦାଉଦ ଅବ୍ହାମଙ୍କ ବଂଶଧେ।

ଅବ୍ହାମ ଇ  ସ୍ ହାକଙ୍କ ବାପା। ଇ  ସ୍ ହାକ ଯାକୁବଙ୍କ ବାପା। ଯାକୁବ, ଯିହୂଦା ଓ ତାହାଙ୍କ 
ଭାଇମାନଙ୍କେ ବାପା। ଯିହୂଦା, ରଫେସ ଓ ରସେହଙ୍କ ବାପା। (ତାମେ, ରସମାନଙ୍କ ମା) ରଫେସ 
ହରି୍ାଣଙ୍କ ବାପା। ହରି୍ାଣ ଅୋମଙ୍କ ବାପା। ଅୋମ ଅମ୍ୀନାଦାବ ବାପା। ଅମ୍ୀନାଦାବ 
ନହରଶାନଙ୍କ ବାପା। ନହରଶାନ ସଲରମାନଙ୍କ ବାପା। ସଲରମାନ ରବାୟାଜଙ୍କ ବାପା। (ରବାୟାଜଙ୍କ 
ମାଙ୍କ ନାମ ୋହାବ) ରବାୟାଜ ଓରବଦଙ୍କ ବାପା। (େୂତ ଓରବଦଙ୍କ ମା) ଓରବଦ ଯିଶୟଙ୍କ ବାପା। 
ଯିଶୟ ୋଜା ଦାଉଦଙ୍କ ବାପା। ଦାଉଦ ଶରଲାମନଙ୍କ ବାପା। (ଶରଲାମନଙ୍କ ମା ଆଗେୁ ଉେୀୟଙ୍କ 
ସ୍ତୀ ଥିରଲ)  

ଶରଲାମନ େହିବୟିାମଙ୍କ ବାପା। େହିବୟିାମ ଅବୟିଙ୍କ ବାପା। ଅବୟି ଆସାଙ୍କ ବାପା। ଆସା 
ଯିରହାଶାଫଟଙ୍କ ବାପା। ଯିରହାଶାଫଟ ରଯାୋମଙ୍କ ବାପା। ରଯାୋମ ଉଜୟିଙ୍କ ବାପା। ଉଜୟି 
ରଯାରମଙ୍କ ବାପା। ରଯାରମ୍ ଆହାସଙ୍କ ବାପା। ଆହାସ ହଜିକୟିଙ୍କ ବାପା। ହଜିକୟି ମନଃଶଙି୍କ 
ବାପା। ମନଃଶ ିଅରମାନଙ୍କ ବାପା। ଅରମାନ ରଯାଶୟିଙ୍କ ବାପା। ରଯାଶୟି, ଯିକନୟି ଓ ତାହାଙ୍କ 
ଭାଇମାନଙ୍କ ବାପା। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ରଲାକଙୁ୍କ କ୍ରୀତଦାସ କେ ିବାବରିଲାନ ନଆିଯାଉଥିବା ସମୟେ 
କରା। 

ରସମାନଙୁ୍କ ବାବରିଲାନକୁ ନଆିଯିବା ପରେ: ଯିକନୟି ଶ  ଲ୍ଟୀରୟଲଙ୍କ ବାପା। ଶକନଲ୍ଟୀରୟଲ 
ଜେୁିବାବଲିଙ୍କ ରଜରଜ ବାପା। ଜେୁିବାବଲି ଅବୀହୂଦଙ୍କ ବାପା। ଅବୀହୂଦ ଏଲିୟାକୀମଙ୍କ ବାପା। 
ଏଲିୟାକୀମ ଅଜ୍ଜୂେଙ୍କ ବାପା। ଅଜ୍ଜୂେ ସାରଦାକଙ୍କ ବାପା। ସାରଦାକ ଯାଖୀନଙ୍କ ବାପା। ଯାଖୀନ 
ଏଲୀହୂଦଙ୍କ ବାପା। ଏଲୀହୂଦ ଇଲିୟାଜେଙ୍କ ବାପା। ଇଲିୟାଜେ ମରାନଙ୍କ ବାପା। ମରାନ ଯାକୁବଙ୍କ 
ବାପା। ଯାକୁବ ରଯାରଷଫଙ୍କ ବାପା। ରଯାରଷଫ ମେୟିମଙ୍କ �ାମୀ। ମେୟିମଙ୍କ ଗଭ୍ଯେୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ 
ରହରଲ। ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଖ୍ୀଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। 

ଏହଭିଳ ି ଭାବରେ ଅବ୍ହାମଙ୍କଠାେୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ରହରଲ ରମାଟ ଚଉଦ ପୁେୁଷ। 
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ଦାଉଦଙ୍କଠାେୁ କ୍ରୀତଦାସ େୂରପ ବାବରିଲାନରେ ପହଞ୍ଚବିା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଚଉଦ ପୁେୁଷ ଓ କ୍ରୀତଦାସ 
େୂରପ ବାବରିଲାନରେ ପହଞ୍ଚବିା ପେଠାେୁ ଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ରହରଲ ଚଉଦ ପୁେୁଷ।360

ଲୁକଙ୍କ ଅନୁସାରର ଯୀଶୁ ଖ୍ୀଷ୍ଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ
ଯୀଶୁ ଉପରଦଶ ପ୍ରଦାନ କାଯ୍ଯ୍ୟ ଆେମ୍ କେିବା ରବଳକୁ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରାୟ ତେିିଶ୍ ବଷ୍ଯ ବୟସ 
ରହାଇଥିଲା। ରଲାକଙ୍କ ଧାେଣା ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ରଯାରଷଫଙ୍କ ପତୁ୍।

ରଯାରଷଫ ଏଲୀଙ୍କ ପୁତ୍ ଥିରଲ। ଏଲୀ ମତ୍ରାତଙ୍କେ ପତୁ୍। ମତ୍ରାତ ରଲବୀଙ୍କ ପତୁ୍। ରଲବୀ 
ମଲ୍ଖୀଙ୍କ ପତୁ୍। ମଲ୍ଖୀ ଯନ୍ନୟଙ୍କେ ପତୁ୍। ଯନ୍ନୟ ରଯାରଷଫଙ୍କେ ପୁତ୍। ରଯାରଷଫ ମର୍ରି୍ୟାଙ୍କେ 
ପୁତ୍। ମର୍ରି୍ୟା ଆରମାସଙ୍କେ ପୁତ୍। ଆରମାସ ନାହୂମଙ୍କେ ପୁତ୍। ନାହୂସ ରହସ୍ୀଙ୍କ ପୁତ୍। ରହସ୍ୀ 
ନଗୟଙ୍କେ ପୁତ୍। ନଗୟ ମହରଙ୍କ ପୁତ୍। ମହର ମର୍ରି୍ୟାଙ୍କେ ପୁତ୍। ମର୍ରି୍ୟା ଶମିୟୀଙ୍କେ ପୁତ୍। 
ଶମିୟୀ ରଯାରସଖଙ୍କେ ପତୁ୍। ରଯାରସଖ ରଯାଦାଙ୍କେ ପତୁ୍। 

ରଯାଦା ରଯାହନଙ୍କ ପୁତ୍। ରଯାହନ ରେଷାଙ୍କ ପୁତ୍। ରେଷା ଜେୁି ବ୍ବାରବଲଙ୍କେ ପୁତ୍। 
ଜେୁି ବ୍ବାରବଲ ଶଲ୍ଟୀରୟଲଙ୍କ ପୁତ୍। ଶଲ୍ଟୀରୟଲ ରନେୀଙ୍କ ପୁତ୍। ରନେୀ ମଲ୍ଖୀଙ୍କ ପୁତ୍। 
ମଲ୍ଖୀ ଅଦେୀଙ୍କ ପତୁ୍। ଅଦେୀ ରକାସାମଙ୍କ ପୁତ୍। ରକାସାମ ଏଲ୍ମଦାନଙ୍କ ପୁତ୍। ଏଲ୍ମଦାନ ଏେଙ୍କ ପତୁ୍। 
ଏେ ଯିରହାଶୟୂଙ୍କ ପୁତ୍। ଯିରହାଶୟୂ ଏଲିରୟଜେଙ୍କ ପତୁ୍। ଏଲିରୟଜେ ରଯାେୀମଙ୍କ ପତୁ୍। ରଯାେୀମ 
ମତ୍ରାତଙ୍କ ପୁତ୍। ମତ୍ରାତ ରଲବୀଙ୍କ ପୁତ୍। 

ରଲବୀ ଶମିରିୟାନଙ୍କ ପତୁ୍। ଶମିିରୟାନ ଯିହୂଦାଙ୍କ ପୁତ୍। ଯିହୂଦା ରଯାରଷଫଙ୍କ ପତୁ୍। ରଯାରଷଫ 
ରଯାନାମଙ୍କ ପତୁ୍। ରଯାନାମ ଏଲିୟାକୀମଙ୍କ ପତୁ୍। ଏଲିୟାକୀମ ମଲାହଙ୍କ ପତୁ୍। ମଲାହ ମନ୍ନାଙ୍କ 
ପତୁ୍। ମନ୍ନା ମର୍ରାଙ୍କ ପୁତ୍। ମର୍ରା ନାରନଙ୍କ ପୁତ୍। ନାରନ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍। ଦାଉଦ ଯିଶୟଙ୍କ ପତୁ୍। 
ଯିଶୟ ଓରବଦଙ୍କ ପତୁ୍। ଓରବଦ ରବାୟଜଙ୍କ ପତୁ୍। ରବାୟଜ ରଶଲହଙ୍କ ପତୁ୍। ରଶଲହ ନହରଶାନଙ୍କ 
ପତୁ୍। ନହରଶାନ ଅମ୍ୀନାଦାବଙ୍କ ପୁତ୍। ଅମ୍ୀନାଦାବ ଅଦ୍ମୀନଙ୍କ ପୁତ୍। ଅଦ୍ମୀନ ଅର୍୍ଯୀଙ୍କ ପତୁ୍। ଅର୍୍ଯୀ 
ରହରସ୍ରାଣଙ୍କ ପୁତ୍। ରହରସ୍ରାଣ ରଫେସଙ୍କ ପୁତ୍। ରଫେସ ଯିହୂଦାଙ୍କ ପୁତ୍। ଯିହୂଦା ଯାକୁବଙ୍କ ପୁତ୍। 
ଯାକୁବ ଇ  ସ୍ ହାକଙ୍କ ପୁତ୍। ଇ  ସ୍ ହାକ ଅବ୍ହାମଙ୍କ ପୁତ୍। ଅବ୍ହାମ ରତରେହଙ୍କ ପୁତ୍। ରତରେହ 
ନାରହାେଙ୍କ ପୁତ୍। ନାରହାେ ସେୂଗଙ୍କ ପତୁ୍। ସେୂଗ େଗୁଙ୍କ ପୁତ୍। େଗୁ ରଫଲଗଙ୍କ ପୁତ୍। ରଫଲଗ 
ଏବେଙ୍କ ପୁତ୍। ଏବେ ରଶଲହଙ୍କ ପୁତ୍। 
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ରଶଲହ ରକନାନଙ୍କ ପୁତ୍। ରକନାନ ଅଫ୍ଯକ୍ଦଙ୍କ ପତୁ୍। ଅଫ୍ଯକ୍ଦ ରଶମଙ୍କ ପତୁ୍। ରଶମ ରନାହଙ୍କ 
ପତୁ୍। ରନାହ ରଲମଖଙ୍କ ପତୁ୍। ରଲମଖ ମରୂରଶଲହଙ୍କ ପତୁ୍। ମରୂରଶଲହ ହରନାକଙ୍କ ପତୁ୍। ହରନାକ 
ରଯେଦଙ୍କ ପତୁ୍। ରଯେଦ ମହଲରଲଲଙ୍କ ପତୁ୍। ମହଲରଲଲ ରକନାନଙ୍କ ପତୁ୍। ରକନାନ ଏରନାଶଙ୍କ 
ପତୁ୍। ଏରନାଶ ରଶରଙ୍କ ପୁତ୍। ରଶର ଆଦମଙ୍କ ପତୁ୍। ଆଦମ ପେରମ�େଙ୍କ ପୁତ୍।361
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ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନୀର ୍ମିକ ବବିରଣ

ସାଧାେଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ବର୍୍ଯମାନେ ରକରଲଣ୍େ ଅନୁଯାୟୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ଜୀବନୀେ ସଠକି୍ 
ତାେଖି ନମି୍ନ ଲିଖିତ ତାଲିକାରେ ସଚୂନାତ୍କ ଭାରବ ରଲଖାଯାଇଅଛ।ି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରରତ୍ୟକ ବାଇବଲ-
ବଜି୍ ଏହ ିତାେଖିକୁ ସଠକି୍ ରବାଲି ମରନ କେନ୍ ିନାହିଁ।

ବଷତ୍ତ  ଘଟଣା
ଖ୍ୀଷ୍ଟପବୂ୍ଯ 6-5  ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ

ଖ୍ୀଷ୍ଟପବୂ୍ଯ 4   ମହାନ ୋଜା ରହରୋଦଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ

ଖ୍ୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 12  ରୋ ମ୍ ରେ ତବିେିୟି କାଇସେଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଆେମ୍ 

ଖ୍ୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 26  ବାପି୍ତଜକ ରଯାହନଙ୍କ ପ୍ରଭାବେ ଆେମ୍
  ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପି୍ତସ୍
  ଯୀଶୁଙ୍କ ସାବ୍ଯଜନକି କାଯ୍ଯ୍ୟେ ଆେମ୍

ଖ୍ୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 27  ଯୀଶଙୁ୍କ ଜନସାଧାେଣ କାଯ୍ଯ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରରମ ନସି୍ତାେପବ୍ଯ

ଖ୍ୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 28  ଯୀଶୁଙ୍କ ସାବ୍ଯଜନକି ଜୀବନରେ �ତିୀୟ ନସି୍ତାେପବ୍ଯ

ଖ୍ୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 29  ଯୀଶଙୁ୍କ ସାବ୍ଯଜନକି ଜୀବନରେ ତୃତୀୟ  ନସି୍ତାେପବ୍ଯ

ଖ୍ୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 30  ଯୀଶଙୁ୍କ କରୁଶୀୟ ମତୁୃ୍ୟରଭାଗ (ନଶିାନ୍/ଏରପ୍ରଲ 14)
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ଏହ ିପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟବହୃତ କୋଯାଇଥିବା ଶାସ୍ତାଂଶ ସମହୂେ ମଳୂ ଆଧାେ: ମାଥିଉ, ମାକ୍ଯ, ଲୁକ, 
ରଯାହନ ଓ ରପ୍ରେତି ସରଗେ ରମଳକ ଭାବରେ  ଏହ ିବଷିୟ-ସଚୂୀ ଆପଣଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେବି। ଏହା 
ରସ ସମସ୍ତେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ପେୀକ୍ା କେବିାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟକ ରହବ। ଏହ ିପୁସ୍ତକେ ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ଶାସ୍ତାଂଶ ପୂରବ୍ଯ ରଗାଟଏି ରଛାଟ ସଂଖ୍ୟା େଖାଯାଇଛ।ି ରସହ ିସଂଖ୍ୟା ଏହ ିପୁସ୍ତକେ ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ଶାସ୍ତାଂଶ ରଶଷରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାେ ରମଳକ। ଏହ ିବଷିୟ-ସୂଚୀରେ ପ୍ରଦର୍ ଶାସ୍ତାଂଶ ଶୀଷ୍ଯକ ସଂଖ୍ୟା 
ସବୁ, ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାେ ରମଳକ।

1  ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏବଂ ବାଲ୍ୟାବସ୍ା

1.1 ଆରମ୍ଭ
1 ରଯାହନ 1:1–18

1.2 ବାପି୍ଜକ ରଯାହନଙ୍କ ସମ୍ପକତ୍ତରର 
�ରତ୍ତଦୂତଙ୍କ ରଘାଷଣା
2 ଲୂକ 1:5–25

1.3 ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ପକତ୍ତରର �ରତ୍ତଦୂତଙ୍କ 
ରଘାଷଣା
3 ଲୂକ 1:26–38

1.4 ଏଲୀଶାରବଥଙ୍କ ସରଗେ ମରିୟମଙ୍କ 
ସାକ୍ାତ
4 ଲୂକ 1:39–45

1.5 ପରରମ�ରଙ୍କ ଉରଦେଶ୍ୟରର 
ମରିୟମଙ୍କ ସ୍ତବରାନ
5 ଲୂକ 1:46–55

1.6 ବାପି୍ଜକ ରଯାହନଙ୍କ ଜନ୍ମ
6 ଲୂକ 1:57–66
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1.7 ପରରମ�ରଙ୍କ ଉରଦେଶ୍ୟରର 

ଜଖିରିୟଙ୍କ ସ୍ତବରାନ
7 ଲୂକ 1:67–80

1.8 ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ
8 ଲୂକ 2:1–7

1.9 ରମଷପାଳକଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟରର 
ଶ୍ରବଣ
9 ଲୂକ 2:8–21

1.10 ମନ୍ରିରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଉତ୍ସରତ୍ତୀ କରଣ
10 ଲୂକ 2:22–38

1.11 ଯୀଶୁଙ୍କ ଦଶତ୍ତନାରଥତ୍ତ ପଣି୍ତମାନଙ୍କ ଆରମନ
11 ମାଥିଉ 2:1–12

1.12 ଶଶିୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରନଇ ପିତାମାତାଙ୍କ 
ମିଶର ପଳାୟନ
12 ମାଥିଉ 2:13–15

1.13 ରବ      ଥରଲହମିରର ପୁତ୍ର ସନ୍ାନମାନଙୁ୍କ 
ହତ୍ୟା
13 ମାଥିଉ 2:16–18

1.14 ପିତାମାତାଙ୍କ ସରଗେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମିଶରରୁ 
ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
14 ମାଥିଉ 2:19–23
15 ଲୂକ 2:40

1.15 ମନ୍ରିରର ବାଳକ ଯୀଶୁ
16 ଲୂକ 2:41–52

2  ଯୀଶୁଙ୍କ ସାବତ୍ତଜନକି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ

2.1 ବାପି୍ଜକ ରଯାହନଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି
କରଣ
17 ଲୂକ 3:1–6
18 ମାଥିଉ 3:4–10
19 ଲୂକ 3:10–18

2.2 ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପି୍ସ୍ମ
20 ମାଥିଉ 3:13–17
21 ଲୂକ 3:23a

2.3 ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପରୀକ୍ା
22 ମାଥିଉ 4:1–11

2.4 ମଶୀହଙ୍କ ବଷିୟରର ବାପି୍ଜକ 
ରଯାହନଙ୍କ ଭାବବାଣୀ
23 ରଯାହନ 1:19–28

2.5 ଯୀଶୁ, ପରରମ�ରଙ୍କ ରମଷଶାବକ
24 ରଯାହନ 1:29–34
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2.6 ରଯାହନ ନଜି ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ 
ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ
25 ରଯାହନ 1:35–42

2.7 ଫିଲିପ୍ ପ ଓ ନଥିନରିୟଲଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ 
ଆ�ାନ
26 ରଯାହନ 1:43–51

2.8 ଯୀଶୁଙ୍କ ସବତ୍ତପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚଯତ୍ତ୍ୟ କମତ୍ତ
27 ରଯାହନ 2:1–12

2.9 ଯିରୁଶାଲମ ମନ୍ରିରର ଯୀଶୁ
28 ରଯାହନ 2:13–25

2.10 ଯୀଶୁ ଓ ନୀକଦୀମ
29 ରଯାହନ 3:1–21

2.11 ଯୀଶୁ ଓ ବାପି୍ଜକ ରଯାହନ
30 ରଯାହନ 3:22–4:3

2.12 ଶମିରରାଣୀୟା ସ୍ତୀ ସହତି ଯୀଶୁଙ୍କ 
କରଥାପକଥନ
31 ରଯାହନ 4:4–26

2.13 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଶରଣକାରୀଙ୍କ 
ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
32 ରଯାହନ 4:27–38

2.14 ଅରନକ ଶମିରରାଣୀୟଙ୍କ ବ�ିାସ
33 ରଯାହନ 4:39–42

2.15 ରାଲିଲୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
34 ରଯାହନ 4:43–45

2.16 କମତ୍ତର୍ଭରୀଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସସୁ୍ତା 
ପ୍ରଦାନ
35 ରଯାହନ 4:46–54

2.17 ଯୀଶୁଙ୍କ ସସୁମାର୍ଭର ଶକି୍ାର ଆରମ୍ଭ
36 ମାଥିଉ 4:13b–17a
37 ମାକ୍ଯ 1:15
38 ଲୂକ 4:14b–15

2.18 ନଜି ନରରରର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅଗ୍ାହ୍ୟ
39 ଲୂକ 4:16–30

3  ରଲାକ ପି୍ରୟତାର ବଷତ୍ତ

3.1 ଯୀଶୁଙ୍କ ଶଷି୍ୟ-ମରନାନୟନ
40 ମାଥିଉ 4:18–22
41 ଲୂକ 5:1–11

3.2 ଯୀଶୁଙ୍କ �ାରା ଦୁଷ୍ାତ୍ମା କବଳରୁ ଜରଣ 
ମକୁ୍ତ
42 ମାକ୍ଯ 1:21–28
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3.3 ଅରନକଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସସୁ୍ତା

43 ମାକ୍ଯ 1:29–34

3.4 ଯୀଶୁଙ୍କ ଏକାକୀ ପ୍ରାଥତ୍ତନା
44 ମାକ୍ଯ 1:35–38

3.5 ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା ଏବଂ ସସୁ୍ତା ପ୍ରଦାନ
45 ମାଥିଉ 4:23–25

3.6 ଜରଣ ରରାରୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସସୁ୍ତା 
ପ୍ରଦାନ
46 ମାକ୍ଯ 1:40–45

3.7 ପକ୍ାଘାତ ରରାରୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସସୁ୍ତା 
ପ୍ରଦାନ
47 ମାକ୍ଯ 2:1–12

3.8 ରଲବୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁରାମୀ
48 ମାକ୍ଯ 2:13–17

3.9 ଉପବାସ ସମ୍ବନ୍ୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରର ଯୀଶୁଙ୍କ 
ଉର୍ର
49 ଲୂକ 5:33–39

3.10 ଅଠତରିିଶ ବଷତ୍ତର ରରାରୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ 
ସସୁ୍ତା ପ୍ରଦାନ
50 ରଯାହନ 5:1–18

3.11 ପୁତ୍ର ହିଁ ଜୀବନ ଦାର୍ା
51 ରଯାହନ 5:19–30

3.12 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଧିକୃତ ଶକି୍ତର ସପ୍ରମାଣ
52 ରଯାହନ 5:31–47

3.13 ଯୀଶୁ ବଶି୍ରାମ ବାରର ପ୍ରଭୁ
53 ମାକ୍ଯ 2:23–26
54 ମାଥିଉ 12:5–7
55 ମାକ୍ଯ 2:27–28
56 ମାଥିଉ 12:9–14

3.14 ଅସଂଖ୍ୟ ଜନତା ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁରାମୀ
57 ମାକ୍ଯ 3:7–12
58 ମାଥିଉ 12:17–21

3.15 �ାଦଶ ରପ୍ରରିତଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ 
ମରନାନୟନ
59 ଲୂକ 6:12–13
60 ମାକ୍ଯ 3:14b–19

ପାବ୍ଯତ୍ୟ ଉପରଦଶ (3.16–34)

3.16 ପରରମ�ରଙ୍କ ଆଶବିତ୍ତାଦ ପ୍ରାପ୍ 
ରଲାରକ
61 ମାଥିଉ 5:1–12

3.17 ଅନୁରମନକାରୀଙୁ୍କ ଲବଣ ଓ ରଜ୍ୟାତଃି 
ଆଖ୍ୟା
62 ମାଥିଉ 5:13–16

3.18 ରମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ା ଓ ଯୀଶୁ
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63 ମାଥିଉ 5:17–20

3.19 ର୍ାଧ ବଷିୟରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
64 ମାଥିଉ 5:21–26

3.20 ବ୍ୟଭିର୍ଭର ବଷିୟକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
65 ମାଥିଉ 5:27–30

3.21 ଛାଡ଼ପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
66 ମାଥିଉ 5:31–32

3.22 ଶପଥ ନ କରିବାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
67 ମାଥିଉ 5:33–37

3.23 ପ୍ରତରିଶାଧ ନ ରନବାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
68 ମାଥିଉ 5:38–42

3.24 ଶତରୁକୁ ରପ୍ରମ କରିବାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
69 ମାଥିଉ 5:43–48

3.25 ଦାନ ବଷିୟରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
70 ମାଥିଉ 6:1–4

3.26 ପ୍ରାଥତ୍ତନା ବଷିୟରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
71 ମାଥିଉ 6:5–15

3.27 ଉପବାସ ବଷିୟରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
72 ମାଥିଉ 6:16–18

3.28 ମହ�ପୂର୍ତ୍ତ ବଷିୟରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
73 ମାଥିଉ 6:19–24

3.29 ଚନି୍ା ନ କରିବାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା

74 ମାଥିଉ 6:25–34

3.30 ଅନ୍ୟର ବରି୍ଭର ନ କରିବାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
75 ମାଥିଉ 7:1–6

3.31 ନଜିର ଆବଶ୍ୟକ ବଷିୟରର 
ପରରମ�ରଙୁ୍କ ମାରିବା
76 ମାଥିଉ 7:7–12

3.32 ସଂକୀର୍ତ୍ତ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ �ାର
77 ମାଥିଉ 7:13–14

3.33 ରଲାକଙ୍କ କାଯତ୍ତ୍ୟକଳାପ ନଜିର 
ପରିଚୟ ଦଏି
78 ମାଥିଉ 7:15–23

3.34 ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ରଲାରକ
79 ମାଥିଉ 7:24–27

3.35 ଶତରସନାପତଙି୍କ ଦାସକୁ ସସୁ୍ତା ପ୍ରଦାନ
80 ଲୂକ 7:1–10

3.36 ଜରଣ ସ୍ତୀର ପୁତ୍ରକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ 
ଦାନ
81 ଲୂକ 7:11–17

3.37 ଯୀଶୁ ଓ ବାପି୍ଜକ ରଯାହନ
82 ଲୂକ 7:18–35

3.38 ଆପଣା ରଲାକମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ରାମ ପ୍ରଦାନ
83 ମାଥିଉ 11:25–30
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3.39 ଯୀଶୁ ଓ ପାପୀନୀ ସ୍ତୀ

84 ଲୂକ 7:36–50

3.40 ରାଲିଲୀରର ଯୀଶୁ
85 ଲୂକ 8:1–3

3.41 ପରରମ�ରଙ୍କଠାରୁ ଆରତ ଯୀଶୁଙ୍କ 
ଶକି୍ତ
86 ମାଥିଉ 12:22–37

3.42 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଧିକାର ରନଇ ରକରତକଙ୍କ 
ସରନ୍ହ
87 ମାଥିଉ 12:38–45

3.43 ଅନୁରମନକାରୀରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ 
ପରିବାର
88 ମାଥିଉ 12:46–50
89 ଲୂକ 11:27–28

3.44 ବୀଜ ବୁଣାଳରି ଦୃଷ୍ାନ୍
90 ମାଥିଉ 13:1–23

3.45 ଆପଣା ଜ୍ାନର ବନିରିଯାର
91 ମାକ୍ଯ 4:21–25

3.46 ବଢୁଥିବା ବୀଜ ସମ୍ପକତ୍ତରର ଯୀଶୁଙ୍କ 
ଦୃଷ୍ାନ୍
92 ମାକ୍ଯ 4:26–29

3.47 ରହମ ଓ ବାଳୁଗୋର ଦୃଷ୍ାନ୍

93 ମାଥିଉ 13:24–30

3.48 ରସାରିଷଦାନା ଓ ଖମୀରର ଦୃଷ୍ାନ୍
94 ମାଥିଉ 13:31–35

3.49 ବାଳୁଗୋ ଦୃଷ୍ାନ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା
95 ମାଥିଉ 13:36–43

3.50 ଧନସମ୍ପଦ ଓ ମକୁ୍ତାର ଦୃଷ୍ାନ୍
96 ମାଥିଉ 13:44–46

3.51 ମାଛଧରା ଜାଲର ଦୃଷ୍ାନ୍
97 ମାଥିଉ 13:47–53

3.52 ଝଡ଼ ଶାନ୍
98 ମାକ୍ଯ 4:35–41

3.53 ଯୀଶୁଙ୍କ �ାରା ଦୁଷ୍ାତ୍ମା କବଳରୁ ଜରଣ 
ମକୁ୍ତ
99 ଲୂକ 8:26–27
100 ମାକ୍ଯ 5:3b–20

3.54 ମୃତ ବାଳକିାକୁ ଜୀବନ ଏବଂ 
ରରାରଗ୍ସ୍ ସ୍ତୀକୁ ସସୁ୍ତା ପ୍ରଦାନ
101 ମାକ୍ଯ 5:21–43

3.55 ତନିଜିଣଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସସୁ୍ତା ପ୍ରଦାନ
102 ମାଥିଉ 9:27–34

3.56 ନଜି ନରରରରରର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅଗ୍ାହ୍ୟ
103 ମାକ୍ଯ 6:1–6
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4  ଅତ୍ୟଧିକ ତାଡ଼ନାର ବଷତ୍ତ

4.1 ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ରପ୍ରରିତ ପ୍ରାପି୍ ପାଇଁ 
ପ୍ରାଥତ୍ତନା
104 ମାଥିଉ 9:35–38

4.2 ବାରଜଣ ରପ୍ରରିତଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ରପ୍ରରଣ
105 ମାଥିଉ 10:1
106 ମାଥିଉ 10:5–42
107 ମାଥିଉ 11:1
108 ଲୂକ 9:6
109 ମାକ୍ଯ 6:12b–13

4.3 ବାପି୍ଜକ ରଯାହନଙ୍କ ହତ୍ୟାର କାରଣ
110 ମାକ୍ଯ 6:14–29

4.4 ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଉ� ରଲାକଙ୍କ ରଭାଜନ
111 ମାକ୍ଯ 6:30–37
112 ରଯାହନ 6:8–15a
113 ମାକ୍ଯ 6:45
114 ମାଥିଉ 14:23a

4.5 ଜଳ ଉପରର ଯୀଶୁଙ୍କ ପଦରମନ
115 ମାଥିଉ 14:23b–33

4.6 ରରାରୀମାନଙୁ୍କ ସସୁ୍ତା ପ୍ରଦାନ
116 ମାକ୍ଯ 6:53–56

4.7 ଯୀଶୁ, ଜୀବନ ଦାୟକ ଆହାର
117 ରଯାହନ 6:22b–59

4.8 ଅରନକ ଅନୁରମନକାରୀଙ୍କ ଯୀଶୁଙୁ୍କ 
ପରିତ୍ୟାର
118 ରଯାହନ 6:60–7:1

4.9 ପରରମ�ରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ା ଏବଂ ମାନବକି 
ପରମ୍ପରା
119 ମାକ୍ଯ 7:1–15
120 ମାଥିଉ 15:12–14
121 ମାକ୍ଯ 7:17–23

4.10 କଣିାନୀୟ ସ୍ତୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
122 ମାଥିଉ 15:21–28

4.11 ବଧିରକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସସୁ୍ତା
123 ମାକ୍ଯ 7:31
124 ମାଥିଉ 15:30
125 ମାକ୍ଯ 7:32–36
126 ମାଥିଉ 15:31a
127 ମାକ୍ଯ 7:37b

4.12 ର୍ଭରି ହଜାରରୁ ଉ� ରଲାକଙ୍କ ରଭାଜନ
128 ମାଥିଉ 15:32–39

4.13 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଧିକାର ରନଇ ରକରତକଙ୍କ 
ସରନ୍ହ
129 ମାଥିଉ 16:1–4
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4.14 ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁରମନକାରୀଙ୍କ ଭ୍ାନ୍ 

ଧାରଣା
130 ମାଥିଉ 16:5–12

4.15 ରବ ଥ୍ସାଇଦାର ଅନ୍ ସସୁ୍
131 ମାକ୍ଯ 8:22–26

4.16 ଯୀଶୁ ମଶୀହ ରବାଲି ପିତରଙ୍କ ଉକି୍ତ
132 ମାଥିଉ 16:13–20

4.17 ନଜି ମୃତୁ୍ୟ ସମ୍ପକତ୍ତରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଉକି୍ତ
133 ମାଥିଉ 16:21–28

4.18 ରମାଶା ଓ ଏଲିୟଙ୍କ ସହତି ଯୀଶୁ 
ଦୃଶ୍ୟମାନ
134 ଲୂକ 9:28–33
135 ମାଥିଉ 17:5–13

4.19 ଯୀଶୁଙ୍କ �ାରା ଦୁଷ୍ାତ୍ମା କବଳରୁ ବାଳକ 
ମକୁ୍ତ
136 ମାକ୍ଯ 9:14–29

4.20 ନଜି ମୃତୁ୍ୟ ଓ ପୁନରୁ ତ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ରର 
ଯୀଶୁଙ୍କ ଉକି୍ତ
137 ମାକ୍ଯ 9:30–32

4.21 କର ବଷିୟରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରଦଶ
138 ମାଥିଉ 17:24–27

4.22 ଈ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରର ରଶ୍ରଷ୍ଠ କଏି ?
139 ମାଥିଉ 18:1–5
140 ମାକ୍ଯ 9:38–41

4.23 ପରମପିତା ତା’ଙ୍କ ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ମନରଯାରୀ
141 ମାଥିଉ 18:6–14

4.24 ଭୁ  କରିଥିବା ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ଶକି୍ା ପ୍ରଦାନ
142 ମାଥିଉ 18:15–20

4.25 କ୍ମା ବଷିୟରର ଏକ ଦୃଷ୍ାନ୍
143 ମାଥିଉ 18:21–35

4.26 ଯୀଶୁଙ୍କ ଯିରୁଶାଲମ ରମନ
144 ରଯାହନ 7:2–13

4.27 କୁଟୀରବାସପବତ୍ତ ସମୟରର ଯୀଶୁଙ୍କ 
ଶକି୍ା
145 ରଯାହନ 7:14–24

4.28 ଯୀଶୁ-ରଯ-ମଶୀହ, ଏ ସମ୍ପକତ୍ତରର 
ଜନତାଙ୍କ ଆରଲାଡ଼ନ
146 ରଯାହନ 7:25–44

4.29 ରକରତକ ଯିହୂଦୀ ରନତାଙ୍କ ଅବ�ିାସ
147 ରଯାହନ 7:45–52

4.30 ଧରା ପଡ଼ଥିିବା ବ୍ୟଭିର୍ଭରୀଣୀ
148 ରଯାହନ 7:53–8:11
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4.31 ଯୀଶୁ ଜରତର ରଜ୍ୟାତଃି
149 ରଯାହନ 8:12–30

4.32 ଅବ୍ାହାମଙ୍କ ବଂଶଯ
150 ରଯାହନ 8:31–41

4.33 ଶୟତାନର ବଂଶଯ
151 ରଯାହନ 8:42–47

4.34 ଅବ୍ାହାମ ଓ ଆପଣା ବଷିୟରର 
ଯୀଶୁଙ୍କ ଉକି୍ତ
152 ରଯାହନ 8:48–59

4.35 ଜନ୍ମାନ୍ର ସସୁ୍ତା
153 ରଯାହନ 9:1–12

4.36 ରକରତକ ଧମତ୍ତ ରୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ
154 ରଯାହନ 9:13–34

4.37 ଆତ୍ମ ିକ ଅନ୍ ଅବସ୍ା
155 ରଯାହନ 9:35–41

4.38 ରମଷପାଳକ ଓ ତା’ର ରମଷସବୁ
156 ରଯାହନ 10:1–21

4.39 ଯୀଶୁଙ୍କ ତା’ଙ୍କ ମାରତ୍ତର ସନୁଶିି୍ଚତ
157 ଲୂକ 9:51–62

4.40 ସତୁରି ଜଣ ଅନୁରମନକାରୀଙୁ୍କ 
ରପ୍ରରଣ
158 ଲୂକ 10:1–24

4.41 ଉର୍ମ ଶମିରରାଣୀୟ ଦୃଷ୍ାନ୍ ସବତ୍ତ 
ରଶ୍ରଷ୍ଠ ଆଜ୍ା
159 ଲୂକ 10:25–37

4.42 ମାଥତ୍ତା ଓ ମରିୟମ
160 ଲୂକ 10:38–42

4.43 ପ୍ରାଥତ୍ତନା ବଷିୟରର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
161 ଲୂକ 11:1–13

4.44 ଧମତ୍ତ ରୁରୁମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ 
ସମାରଲାଚନା
162 ଲୂକ 11:37–54

4.45 ରଚତନା ଓ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ
163 ଲୂକ 12:1–12

4.46 ମଖୁତ୍ତ ଧନୀର ଦୃଷ୍ାନ୍
164 ଲୂକ 12:13–21

4.47 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁରମନକାରୀ ପାଇଁ 
ପ୍ରତବିନ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ
165 ଲୂକ 12:49–53

4.48 ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାଞ୍ଚନୀୟ
166 ଲୂକ 13:1–9

4.49 ବଶି୍ରାମବାରରର ଜରଣ ସ୍ତୀକୁ ସସୁ୍ତା 
ପ୍ରଦାନ
167 ଲୂକ 13:10–17
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4.50 ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧରର ଯିହୂଦୀ ରନତୃବରତ୍ତ

168 ରଯାହନ 10:22–42

4.51 ସଂକୀର୍ତ୍ତ �ାର
169 ଲୂକ 13:22–30

4.52 ଯିରୁଶାଲମରର ଘଟବିାକୁଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ 
ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ
170 ଲୂକ 13:31–35

4.53 ଫାରୂଶୀଙ୍କ ରୃହରର ଯୀଶୁ
171 ଲୂକ 14:1–14

4.54 ରଭାଜକୁ ନମିନ୍ତତି ରଲାକଙ୍କ ଦୃଷ୍ାନ୍
172 ଲୂକ 14:15–24

4.55 ରମା’ର ଅନୁରାମୀ ରହବା ବଷିୟରର 
ନଷି୍ପରି୍ ନଅି
173 ଲୂକ 14:25–35

4.56 ହଜଥିିବା ରମଷର ଦୃଷ୍ାନ୍
174 ଲୂକ 15:1–7

4.57 ହଜଥିିବା ମଦୁ୍ାର ଦୃଷ୍ାନ୍
175 ଲୂକ 15:8–10

4.58 ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ରର ଦୃଷ୍ାନ୍
176 ଲୂକ 15:11–32

4.59 ଅବ�ିସ୍ତ ପର ବଗ୍ଭଳକର ଦୃଷ୍ାନ୍
177 ଲୂକ 16:1–15

4.60 ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ ବ୍ୟକି୍ତ
178 ଲୂକ 16:19–31

4.61 କ୍ମା, ବ�ିାସ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
179 ଲୂକ 17:1–10

4.62 ଲାଜାରଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ
180 ରଯାହନ 11:1–16

4.63 ଲାଜାରର ଭଉଣୀମନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ 
ସା�ନା
181 ରଯାହନ 11:17–37

4.64 ମୃତ ଲାଜାରଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଦାନ
182 ରଯାହନ 11:38–44

4.65 ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ଧମତ୍ତରୁରୁମାନଙ୍କ 
କୁମନ୍ତଣା
183 ରଯାହନ 11:45–54

4.66 ଦଶ କୁଷ୍ଠଙୁି୍କ ସସୁ୍ତା ପ୍ରଦାନ
184 ଲୂକ 17:11–19

4.67 ପରରମ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍କିଟ
185 ଲୂକ 17:20–37

4.68 ବଧିବାର ନୀରବଛନି୍ ପ୍ରତ୍ୟାଶା
186 ଲୂକ 18:1–8

4.69 ଫାରୂଶୀ ଓ କରଆଦାୟକାରୀର ଦୃଷ୍ାନ୍
187 ଲୂକ 18:9–14
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4.70 ଛାଡ଼ପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ା
188 ମାଥିଉ 19:3–8
189 ମାକ୍ଯ 10:10–12
190 ମାଥିଉ 19:10–12

4.71 ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ �ାରତ
191 ମାକ୍ଯ 10:13–16

4.72 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁରାମୀ ରହବାକୁ ଧନୀ 
ବ୍ୟକି୍ତର ବାରଣ
192 ମାକ୍ଯ 10:17–31

4.73 ଦ୍ାକ୍ାରକ୍ତ୍ରର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ାନ୍
193 ମାଥିଉ 20:1–16

4.74 ଆପଣା ମୃତୁ୍ୟ ଓ ପୁନରୁ ତ୍ଥାନ 
ବଷିୟରର ପୁନରାବୃରି୍
194 ଲୂକ 18:31–34

4.75 ଜରଣ ମାତାଙ୍କ ବରିଶଷ ଅନୁରରାଧ
195 ମାଥିଉ 20:20–28

4.76 ବାଟତ୍ତୀମାୟ ଅନ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚକ୍ୁଦାନ
196 ମାକ୍ଯ 10:46–52

4.77 କରଗ୍ାହୀ ଜଖିୟ
197 ଲୂକ 19:1–10

4.78 ଦଶଜଣ ଦାସଙ୍କ ଦୃଷ୍ାନ୍
198 ଲୂକ 19:11–28

4.79 ଲାଜାରଙୁ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ 
ଯାଜକମାନଙ୍କ କୁମନ୍ତଣା
199 ରଯାହନ 11:55–12:1, 9–11

5  ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୁଃଖରଭାର ସପ୍ାହ

5.1 ଯିରୁଶାଲମରର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରରବଶ
200 ରଯାହନ 12:12–13a
201 ଲୂକ 19:29–36a
202 ମାକ୍ଯ 11:8–10
203 ମାଥିଉ 21:4–5
204 ରଯାହନ 12:16
205 ଲୂକ 19:39–44

206 ମାକ୍ଯ 11:11

5.2 ଶୁଷ୍କ ଡମି୍ବିରି ରଛ
207 ମାକ୍ଯ 11:12–14

5.3 ଯୀଶୁଙ୍କ �ାରା ମନ୍ରିରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ 
ବହଷୃି୍କତ
208 ମାକ୍ଯ 11:15–17
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209 ମାଥିଉ 21:14–16

210 ଲୂକ 19:47–48
211 ମାକ୍ଯ 11:19

5.4 ଶୁଷ୍କ ଡମି୍ବିରି ରଛ, ବ�ିାସ ଓ ପ୍ରାଥତ୍ତନା
212 ମାକ୍ଯ 11:20–25

5.5 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଧମତ୍ତରୁରୁମାନଙ୍କ 
ଅଗ୍ାହ୍ୟ
213 ମାକ୍ଯ 11:27–33

5.6 ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ାନ୍
214 ମାଥିଉ 21:28–32

5.7 ଦୁଷ୍ କୃଷକର ଦୃଷ୍ାନ୍
215 ମାଥିଉ 21:33–46

5.8 ବବିାହ ରଭାଜର ଦୃଷ୍ାନ୍
216 ମାଥିଉ 22:1–14

5.9 କାଇସରକୁ କର ରଦବା ବରିଧୟ
217 ମାଥିଉ 22:15–22

5.10 ବବିାହ ଜନତି ସାତ ଭାଇଙ୍କ ଦୃଷ୍ାନ୍
218 ମାଥିଉ 22:23–33

5.11 ସରବତ୍ତାତ୍କୃ ଷ୍ ଆଜ୍ା
219 ମାଥିଉ 22:34–36
220 ମାକ୍ଯ 12:29–31
221 ମାଥିଉ 22:40
222 ମାକ୍ଯ 12:32–34ab

5.12 ମଶୀହ ଦାଉଦ-ସନ୍ାନ ଅବା ଦାଉଦଙ୍କ 
ପ୍ରଭୁ?
223 ମାଥିଉ 22:41–46

5.13 ଧମତ୍ତ ରୁରୁମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ 
ସମାରଲାଚନା
224 ମାଥିଉ 23:1–39

5.14 ରରିବ ବଧିବାର ସବତ୍ତ� ଦାନ
225 ମାକ୍ଯ 12:41–44

5.15 ଭବଷି୍ୟତ ବଷିୟରର ଯୀଶୁଙ୍କ ସତକତ୍ତ 
ବାଣୀ
226 ମାକ୍ଯ 13:1–13
227 ମାଥିଉ 24:14
228 ମାକ୍ଯ 13:14–31

5.16 ନରୁିପିତ ସମୟ ପରରମ�ରଙୁ୍କ 
ରରାଚର
229 ମାଥିଉ 24:36–41
230 ଲୂକ 21:34–36

231 ମାକ୍ଯ 13:34–37
232 ମାଥିଉ 24:42b–51

5.17 ଦଶ କନ୍ୟାଙ୍କ ଦୃଷ୍ାନ୍
233 ମାଥିଉ 25:1–13
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5.18 ତନି ିର୍ଭକରଙ୍କ ଦୃଷ୍ାନ୍
234 ମାଥିଉ 25:14–30

5.19 ସମରସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ବରି୍ଭରାଧୀନ
235 ମାଥିଉ 25:31–46

5.20 ଆପଣା ମୃତୁ୍ୟ ସମ୍ପକତ୍ତରର ଯୀଶୁଙ୍କ 
ପୁନରାବୃରି୍
236 ରଯାହନ 12:20–50

5.21 ଯୀଶଙୁୁ୍କ ସରୁନ୍ ିରତୈଳରର ଅଭିରଷକ
237 ମାକ୍ଯ 14:1–3a
238 ରଯାହନ 12:2–8
239 ମାକ୍ଯ 14:8–9

5.22 ଯୀଶୁଙ୍କ ଶତରୁମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟାରଥତ୍ତ 
ଯିହୂଦାର ସମ୍ମତି
240 ଲୂକ 22:3–4
241 ମାଥିଉ 26:15–16

5.23 ନସି୍ତାରପବତ୍ତ ରଭାଜର ପ୍ରସୁ୍ତତି
242 ଲୂକ 22:7–14

ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ସରଗେ ଯୀଶଙୁ୍କ ରଶଷ ରାତ୍ରରଭାଜ 
(5.24–40)

5.24 ଯୀଶୁ ଏବଂ ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ରାତ୍ର ି
ରଭାଜନ
243 ଲୂକ 22:15–18

5.25 ଯୀଶୁଙ୍କ �ାରା ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ପାଦ 
ପ୍ରକ୍ାଳନ
244 ରଯାହନ 13:2b–17

5.26 ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧରର ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ
245 ରଯାହନ 13:18–26ab
246 ମାଥିଉ 26:24–25
247 ରଯାହନ 13:26c–30

5.27 ପରରମ�ରଙ୍କ ସହତି ନୂତନ ନୟିମ
248 ମାଥିଉ 26:26
249 ଲୂକ 22:19b–20a
250 ମାଥିଉ 26:27b
251 ଲୂକ 22:20b
252 ମାଥିଉ 26:28b–29

5.28 ସବୁଠାରୁ ରଶ୍ରଷ୍ଠ କଏି?
253 ଲୂକ 22:24–30

5.29 ଯୀଶୁଙ୍କ ନୂତନ ଆଜ୍ା
254 ରଯାହନ 13:31–35

5.30 ପିତରଙ୍କ ଅ�ୀକାର ସମ୍ବନ୍ରର ଯୀଶୁଙ୍କ 
ଭାବବାଣୀ
255 ମାଥିଉ 26:31–32
256 ଲୂକ 22:31–32
257 ମାକ୍ଯ 14:29–31
258 ଲୂକ 22:35–38
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5.31 ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସା�ନା

259 ରଯାହନ 14:1–4

5.32 ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯୀଶୁ ଏକ ମାତ୍ର ପଥ
260 ରଯାହନ 14:5–14

5.33 ଯୀଶୁଙ୍କ �ାରା ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ 
ଆରମନର ପ୍ରତଜି୍ା
261 ରଯାହନ 14:15–31

5.34 ଦ୍ାକ୍ାଲତା ସରଗେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପମାନ
262 ରଯାହନ 15:1–17

5.35 ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସତକତ୍ତ ବାଣୀ
263 ରଯାହନ 15:18–16:4b

5.36 ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ କାଯତ୍ତ୍ୟ
264 ରଯାହନ 16:4c–15

5.37 ଦୁଃଖର ପରିଣତ ିସଖୁ
265 ରଯାହନ 16:16–33

5.38 ପିତାଙ୍କ ସରଗେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉକି୍ତ
266 ରଯାହନ 17:1–5

5.39 ଯୀଶୁ ଆପଣା ଅନୁରମନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 
ପ୍ରାଥତ୍ତନା
267 ରଯାହନ 17:6–19

5.40 ସମସ୍ତ ବ�ିାସୀ, ବ�ିାସନିୀଙ୍କ ପାଇଁ 
ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଥତ୍ତନା

268 ରଯାହନ 17:20–26

5.41 ଯୀଶୁଙ୍କ ଏକାକୀ ପ୍ରାଥତ୍ତନା
269 ମାଥିଉ 26:30
270 ମାଥିଉ 26:36b–39
271 ଲୂକ 22:43–44
272 ମାଥିଉ 26:40–46

5.42 ଯୀଶୁଙ୍କ ବନ୍ୀ�
273 ରଯାହନ 18:2–3
274 ମାଥିଉ 26:48–49
275 ଲୂକ 22:48
276 ରଯାହନ 18:4–5a, 6–9
277 ମାକ୍ଯ 14:46
278 ରଯାହନ 18:10
279 ଲୂକ 22:51
280 ରଯାହନ 18:11a
281 ମାଥିଉ 26:52b
282 ରଯାହନ 18:11b
283 ମାଥିଉ 26:53–56
284 ମାକ୍ଯ 14:51–52

5.43 ଯୀଶୁ ହାନାନଙ୍କ ଆରକୁ ଅଣାରରଲ
285 ରଯାହନ 18:12–14

5.44 ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅ�ୀକାର
286 ରଯାହନ 18:15–16
287 ରଯାହନ 18:18
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288 ମାକ୍ଯ 14:66–68

5.45 ଯୀଶଙୁୁ୍କ ହାନାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ
289 ରଯାହନ 18:19–24

5.46 ପିତରଙ୍କ �ତିୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ 
ଅ�ୀକାର
290 ରଯାହନ 18:25a
291 ମାକ୍ଯ 14:69–70
292 ରଯାହନ 18:26
293 ମାକ୍ଯ 14:71
294 ଲୂକ 22:60b–62

5.47 ମହାସଭା ଆରରର ଯୀଶୁ
295 ମାଥିଉ 26:57
296 ମାକ୍ଯ 14:55–65

5.48 ଯିହୂଦାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା
297 ମାଥିଉ 27:1–10

5.49 ପୀଲାତଙ୍କ ଆରରର ଯୀଶୁ
298 ମାକ୍ଯ 15:1
299 ରଯାହନ 18:28–32
300 ଲୂକ 23:2
301 ରଯାହନ 18:33–38a
302 ମାଥିଉ 27:13–14
303 ରଯାହନ 18:38b
304 ଲୂକ 23:5–7

5.50 ପୀଲାତ �ାରା ଯୀଶୁ ରହରରାଦଙ୍କ 
ପାଖକୁ ରପ୍ରରିତ
305 ଲୂକ 23:8–12

5.51 ଯୀଶୁଙ୍କ ମକିୁ୍ତ ପୀଲାତଙ୍କ ପ୍ରରଚଷ୍ା
306 ଲୂକ 23:13–15
307 ମାଥିଉ 27:15–21

5.52 କରୁଶୀୟ ମୃତୁ୍ୟ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ହସ୍ତାନ୍ରିତ
308 ରଯାହନ 19:1–15
309 ମାଥିଉ 27:24–25
310 ଲୂକ 23:24–25

5.53 ପୀଲାତଙ୍କ ରସୈନ୍ୟମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଥଟ୍ା
311 ମାଥିଉ 27:27–31

5.54 ଯୀଶୁ କରୁଶରର ବଦି୍ଧ
312 ଲୂକ 23:26–32
313 ମାଥିଉ 27:33–34
314 ଲୂକ 23:33b–34a
315 ରଯାହନ 19:23–24
316 ରଯାହନ 19:19–22
317 ମାଥିଉ 27:39–43
318 ଲୂକ 23:39–43
319 ରଯାହନ 19:25–27

5.55 ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ
320 ମାଥିଉ 27:45–47
321 ରଯାହନ 19:28–30a
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322 ଲୂକ 23:46
323 ମାଥିଉ 27:51–54
324 ରଯାହନ 19:31–37

5.56 ଯୀଶୁ ସମାଧିସ୍
325 ରଯାହନ 19:38–40

326 ମାଥିଉ 27:60
327 ମାକ୍ଯ 15:47
328 ଲୂକ 23:56

5.57 ଯୀଶୁଙ୍କ କବର ସରୁକି୍ତ
329 ମାଥିଉ 27:62–66

6  ଅନ୍ମି ର୍ଭଳଶି ଦନି

6.1 ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁ ତ୍ଥାନ
330 ମାକ୍ଯ 16:1a
331 ଲୂକ 24:10b, d
332 ମାକ୍ଯ 16:1b–2
333 ମାଥିଉ 28:2–6
334 ଲୂକ 24:2–7
335 ମାକ୍ଯ 16:7
336 ଲୂକ 24:8
337 ମାଥିଉ 28:8ab
338 ଲୂକ 24:10b–11
339 ରଯାହନ 20:3–10

6.2 ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମ, ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଦଶତ୍ତନ
340 ରଯାହନ 20:11–18

6.3 ସ୍ତୀମାରନ, ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଦଶତ୍ତନ
341 ମାଥିଉ 28:9–10

6.4 ଜରୁଆଳୀଙ୍କ ଧମତ୍ତରୁରୁମାନଙୁ୍କ ଘଟଣାର 
ସଚୂନା
342 ମାଥିଉ 28:11–15

6.5 ଇମ୍ମାୟୁ ପଥରର
343 ଲୂକ 24:13–35

6.6 ଶଷି୍ୟମାରନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଦଶତ୍ତନ
344 ରଯାହନ 20:19ab
345 ଲୂକ 24:36–43
346 ରଯାହନ 20:21–23

6.7 ରଥାମା, ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଦଶତ୍ତନ
347 ରଯାହନ 20:24–29

6.8 ସାତ ଜଣ ଶଷି୍ୟ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ଦଶତ୍ତନ
348 ରଯାହନ 21:1–14

6.9 ପିତରଙ୍କ ସହତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଉକି୍ତ
349 ରଯାହନ 21:15–23
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6.10 ଯୀଶୁ, ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ରସବାକାଯତ୍ତ୍ୟ 
ଅପତ୍ତଣ
350 ମାଥିଉ 28:16–20

6.11 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନ୍ମି ଶକି୍ା
351 ରପ୍ରେତିମାନଙ୍କ କାଯ୍ଯ୍ୟେ 
ବବିେଣ 1:3–4a
352 ଲୂକ 24:44–49
353 ରପ୍ରେତିମାନଙ୍କ କାଯ୍ଯ୍ୟେ 
ବବିେଣ 1:4b–8

6.12 ଯୀଶୁ �ରତ୍ତାରରାହଣ
354 ଲୂକ 24:50–51
355 ରପ୍ରେତିମାନଙ୍କ କାଯ୍ଯ୍ୟେ 

ବବିେଣ 1:9b–11
356 ଲୂକ 24:52–53

6.13 ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଆରମନ
357 ରପ୍ରେତିମାନଙ୍କ କାଯ୍ଯ୍ୟେ 
ବବିେଣ 2:1–11

6.14 ଉପସଂହାର
358 ରଯାହନ 21:25
359 ରଯାହନ 20:31

ମାଥିଉଙ୍କ ଅନୁସାରର ଯୀଶୁ ଖ୍ୀଷ୍ଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ
360 ମାଥିଉ 1:1–17

ଲୁକଙ୍କ ଅନୁସାରର ଯୀଶୁ ଖ୍ୀଷ୍ଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ
361 ଲୂକ 3:23–38
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