ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପାଖରୁ ତୁ ମକୁ ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଂନ୍ଦେଶ
ମ ୋର ପୁତ୍ର/ ଝିଅ,
ତୁ ନ୍ଦମ ନ୍ଦମାନ୍ଦତ ଜାଣି ନ ଥିବ , ନ୍ଦେନ୍ଦେ ମୁ ତୁ ମ ବିଷୟନ୍ଦର ସବୁ ଜାନ୍ଦଣ । ମୁ ତୁ ମର ବସିବାର ଓ ଉଠିବାର
ଜାଣୁଅଛି । ମୁ ତୁ ମର ସକଳ ଗତି ଜାଣୁଅଛି । ତୁ ମର ମସ୍ତକର ସମସ୍ତ ନ୍ଦକଶ ଗଣା ଯାଇଛି । କାରଣ ମୁ ତୁ ମକୁ
ନ୍ଦମାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିନ୍ଦର ଗଢିଛ ି । ତୁ ମ୍ଭ ଅସ୍ଥି , ଗତି ଓ ସ୍ଥିତ ି ନ୍ଦମା ଠାନ୍ଦର ଅଛି । କାରଣ ତୁ ନ୍ଦମ୍ଭ ନ୍ଦମାର ସନ୍ତାନ ।
ତୁ ମ୍ଭର ମା’ଙ୍କର ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟନ୍ଦର ତୁ ମ୍ଭକୁ ଗଢିବା ପୂବଭରୁ ଆନ୍ଦମ ତୁ ମକୁ ଜାଣିେୁ । ନ୍ଦଯନ୍ଦତନ୍ଦବନ୍ଦଳ ମୁ ସୃଷ୍ଟିର ନ୍ଦଯାଜନା
କେି ନ୍ଦସେି ସମୟନ୍ଦର େିଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ବାଛି ନ୍ଦନେି । ତୁ ମ୍ଭର ଅସ୍ଥିତୟନ୍ଦର ଆସିବା ଅକଶମାତ ନ୍ଦୋଇ ନାେିଁ । କାରଣ
ତୁ ମ୍ଭର ସକଳ ଦିନ , ନ୍ଦଗାଟାଏ ନ୍ଦଗାଟାଏ କରି ନ୍ଦମାର ପୁସ୍ତକନ୍ଦର ନ୍ଦେଖାଅଛି । ମୁ ତୁ ମର ଜନମର ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ
କେି ଏବଂ ଏୋମଧ୍ୟ ନ୍ଦଯ ତୁ ନ୍ଦମ ନ୍ଦକଉ ଠାନ୍ଦର ବାସ କରିବ । ତୁ ମ୍ଭର ନିମଭାଣ ର୍ୟଙ୍କର ଏବଂ ଆଶ୍ଚଯଭୟ ରୂପକ ।
ତୁ ନ୍ଦମ୍ଭ ମା’ଙ୍କ ଗର୍ଭନ୍ଦର ଥିବା ନ୍ଦବନ୍ଦଳ ତୁ ମ୍ଭର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତୟଙ୍ଗର ମୁ ଗଠନ କେି । ଏବଂ ତୁ ମ୍ଭର ଜନମ ଦିନନ୍ଦର ତୁ ମ୍ଭକୁ
ଏେି ଦୁ ନଆ
ି ନ୍ଦର ଆଣିେି । ନ୍ଦଯଉ ମାନ୍ଦନ ନ୍ଦମାନ୍ଦତ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାେିଁ , ନ୍ଦସମାନ୍ଦନ ନ୍ଦମା ବିଷୟନ୍ଦର ର୍ୁଲ୍ ର୍ାବନ୍ଦର
ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଅଛନ୍ତି । ମୁ ତୁ ମ୍ଭଠାରୁ ଦୂ ର ନୁ ନ୍ଦେ ବା ତୁ ମ୍ଭ ଉପନ୍ଦର ନ୍ଦରାଧିତ ନୁ ନ୍ଦେ ବରଞ୍ଚ ମୁ ସ୍ଵୟଂ େିଁ ନ୍ଦପ୍ରମର
ସଂପୂର୍ଣ୍ଭ ସ୍ଵରୁପ ଅନ୍ଦଟ । ଏବଂ ଏୋନ୍ଦମାର ଇଛା ନ୍ଦଯ ମୁ ନିଜ ନ୍ଦପ୍ରମ ତୁ ମ ଉପନ୍ଦର ଢାଳିବ ି । ଏୋ ମୁ ନ୍ଦକବଳ
ଏଥି ନିମନ୍ଦନ୍ତ କରିବ ି କାରଣ ତୁ ନ୍ଦମ ନ୍ଦମାର ସନ୍ତାନ ଓ ମୁ ତୁ ମର ପିତା ଅନ୍ଦଟ । ମୁ ତୁ ମର ସାଂସାରିକ ପିତାଙ୍କଠୁ
ତୁ ମକୁ ଅଧିକ ନ୍ଦଦବାକୁ ଚାନ୍ଦେ । କାରଣ ମୁ , ତୁ ମର ସ୍ଵଗଭସ୍ତ ପିତା, ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ଦଟ । ପ୍ରତିଟ ି ଉର୍ତ୍ତମ ଦାନ ଯାୋ
ସବୁ ତୁ ନ୍ଦମ ପାଇ ଅଛ ତାୋ ନ୍ଦମା ନିକଟରୁ ଆସିଅଛି । କାରଣ ତୁ ମ୍ଭର ସବୁ ଆବଶୟତା ଗୁଡକ
ି କୁ ମୁ ପୁରଣ
କନ୍ଦର ଏବଂ ତୁ ମ୍ଭର ପ୍ରତିଟ ି ଅର୍ାବକୁ ମୁ ଦୂ ର କନ୍ଦର । ତୁ ମ୍ଭର ର୍ବିଶୟତ ନିମନ୍ଦନ୍ତ ନ୍ଦମାର ନ୍ଦଯଉ ନ୍ଦଯାଜନା, ତାୋ
ଆଶାନ୍ଦର ପରିପୂର୍ଣ୍ଭ ଅନ୍ଦଟ । କାରଣ ମୁ ତୁ ମକୁ ଅନନ୍ତ ନ୍ଦପ୍ରମ ନ୍ଦଦଇ ର୍େ ପାଏ । ତୁ ମ ପାଇ ନ୍ଦମାର ସଙ୍କେପ
ସକଳ, ସମୁଦ୍ରନ୍ଦର ଥିବା ବାେୁ କା ପରି ଅଗଣିତ ଅନ୍ଦଟ । ଏବଂ ତୁ ମ୍ଭର ବିଷୟନ୍ଦର ମୁ ଗାନ କରି ତୁ ମ ପ୍ରତି
ଆନେିତ େୁ ଏ । ତୁ ମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବାନ୍ଦର ମୁ ନ୍ଦକନ୍ଦବ ନ୍ଦେନ୍ଦେ ଅଟକି ଯିବ ି ନାେିଁ । କାରଣ ତୁ ନ୍ଦମ୍ଭ ନ୍ଦମାର
ବେୁ ମେ
ୂ ୟ ଧନ ଅଟ । ମୁ ନ୍ଦମାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଭ େୃ ଦୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ସେିତ ତୁ ମକୁ ସ୍ଥ।ପିତ କରିବା ପାଇ ଚାନ୍ଦେ । ଏବଂ
ମୁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ମୋନ ଏବଂ ଅଦର୍ୂତ କାଯଭୟ ସବୁ ନ୍ଦଦଖାଇବା ପାଇ ଚାନ୍ଦେ । ଯଦି ତୁ ନ୍ଦମ ନ୍ଦମାନ୍ଦତ ନିଜ ସଂପୂର୍ଣ୍ଭ
େୃ ଦୟ ସେିତ ନ୍ଦଖାଜିବ, ନ୍ଦତନ୍ଦବ ଅବଶୟ ନ୍ଦମାର ସଂଧାନ ପାଈବ । ନ୍ଦମାଠାନ୍ଦର ଆନେିତ େୁ ଅ ନ୍ଦତନ୍ଦବ ମୁ ତୁ ମ୍ଭର
େୃ ଦୟର ଇଛାଗୁଡକ
ି କୁ ପୂରଣ କରିବ ି । କାରଣ ମୁ ନ୍ଦସେି ସ୍ଵଈଛାଗୁଡକ
ି ୁ ତୁ ମ୍ଭ େୃ ଦୟନ୍ଦର ନ୍ଦଦଈ ଅଛି । ମୁ ତୁ ମ୍ଭ

ନିମନ୍ଦନ୍ତ ଆେୁ ରି ଅନ୍ଦନକ କିଛ ି କରିବା ପାଇ ଚାନ୍ଦେ , େ ଏନ୍ଦତ ସବୁ ଯାୋ ତୁ ନ୍ଦମ୍ଭ କେପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାେିଁ ।
କାରଣ ମୁ ତୁ ମ୍ଭର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ଉତ୍ସାେକ ଅନ୍ଦଟ । ମୁ ତୁ ମ୍ଭର ନ୍ଦସେି ପିତା ନ୍ଦଯ କି ସବୁ ଅସୁବଧ
ି ା, ଦୁ ୁଃଖନ୍ଦର ,
ତୁ ମ୍ଭକୁ ସାନ୍ତୟନା ପ୍ରଦାନ କନ୍ଦର । ନ୍ଦଯନ୍ଦବ ତୁ ମ୍ଭର େୃ ଦୟ ର୍ାନ୍ଦଙ୍ଗ , ମୁ ତୁ ମ୍ଭର ଅତି ନିକଟନ୍ଦର ଥାଏ । ନ୍ଦଯମନ୍ତ
ନ୍ଦଗାଟିଏ ନ୍ଦମଷପାଳକ ନ୍ଦମଷଛୁ ଆକୁ ନିଜ ବାେୁ ନ୍ଦର ସଂଗ୍ରେ କନ୍ଦର ଏବଂ ଆପଣା ନ୍ଦକାଳନ୍ଦର ନ୍ଦସମାନଙ୍କୁ
ବେିନଏ
ି , ଠିକ ନ୍ଦସେିପରି ମୁ ତୁ ମକୁ ନିଜ େୃ ଦୟର ଅତି ନିକଟନ୍ଦର ରଖିକରି ଚଳାଏ । ଏମିତ ି ଏକ ଦିନ ଆସିବ
ନ୍ଦଯନ୍ଦବ ମୁ ତୁ ମ୍ଭର ଆଖିର ପ୍ରତିଟ ି େୁ େକୁ ନ୍ଦପାଛିନ୍ଦଦବି । ଏବଂ ଏେି ସଂସାରନ୍ଦର ତୁ ନ୍ଦମ୍ଭ ସେୟ କରୁଥିବା ପ୍ରତିଟ ି
ପିଡାକୁ କାଡି ବାୋର କରିନ୍ଦଦବି । ମୁ ତୁ ମ୍ଭର ପିତା ଅନ୍ଦଟ ଏବଂ ନ୍ଦଯପରି ମୁ ନ୍ଦମାର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ୍ଦପ୍ରମ କନ୍ଦର,
ଠକ୍ ନ୍ଦସେି ପରି ତୁ ମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ଦପ୍ରମ କନ୍ଦର । ନ୍ଦମାର ତୁ ମ୍ଭ ନିମନ୍ଦନ୍ତ ନ୍ଦଯଉ ନ୍ଦପ୍ରମ ଅଛି, ତାୋ ମୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା
ତୁ ମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖନ୍ଦର ପ୍ରକଟ କରି ଅଛି । । ନ୍ଦସେି ନ୍ଦମାେର ସ୍ଵରୂପର ସବଭଶଦ୍ଧ
ି ପ୍ରତିରୂପ ଅଟନ୍ତି ।ନ୍ଦସ ଏୋ ଦଶଭାଇବା
ପାଇ ଆସିନ୍ଦେ ନ୍ଦଯ ମୁ ତୁ ମ୍ଭ ସପକ୍ଷନ୍ଦର ଅଛି , ତୁ ମ୍ଭ ବିପକ୍ଷନ୍ଦର ନୁ େ । । ଏବଂ ନ୍ଦଯପରି ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତୁ ମକୁ
ଜଣାଇ ପାନ୍ଦର ନ୍ଦଯ ମୁ ତୁ ମ ପାପକୁ ଗଣନା କରୁ ନାେିଁ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ମରିବା କାରଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇ ଥିୋ ନ୍ଦଯ
ତୁ ମବର ଓ ନ୍ଦମାର ପୁନମିଳନ ନ୍ଦୋଇ ପରିବ । । ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତୁୟ ଦ୍ଵାରା େିଁ ନ୍ଦମାେର ତୁ ମ ପ୍ରତି ଥିବା ନ୍ଦପ୍ରମ
ନ୍ଦମାେର ସବୁ ଠାରୁ ନ୍ଦବଶି ପ୍ରକାଶ । ମୁ ନ୍ଦମାର ସବୁ ବିଷୟକୁ ପରିତୟଗ କେି , ନ୍ଦକବଳ ତୁ ମର ନ୍ଦପ୍ରମ ପ୍ରାପ୍ପ୍ତ
କରିବା ନିମନ୍ଦନ୍ତ

। ଯଦି ତୁ ନ୍ଦମ ନ୍ଦମାେର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ୍ଦମାର ଅନୁ ଗ୍ରେ ଦାନ ସ୍ଵରୂନ୍ଦପ ଗ୍ରେଣ କରିବ , ନ୍ଦତନ୍ଦବ

ତୁ ନ୍ଦମ ନ୍ଦମାନ୍ଦତ ଗ୍ରେଣ କରିବ । ଏବଂ ତାୋ ପନ୍ଦର ନ୍ଦକୌଣସି ବିଷୟ ତୁ ମକୁ ନ୍ଦମାେର ନ୍ଦପ୍ରମ ଠାରୁ ଦୂ ର କରିବ
ନାେିଁ । ନିଜ ଘରକୁ ନ୍ଦେରି ଆସ , ମୁ ତୁ ମ୍ଭ ନିମନ୍ଦନ୍ତ ସ୍ଵଗଭନ୍ଦର ଏକ ଅନୁ ପମ ଉତ୍ସବର ଆନ୍ଦୟ।ଜନ କରିବ ି ।ମୁ
ସବଭଦା ତୁ ମ ପିତା ଥିେି ଏବଂ ସବଭଦା ମଧ୍ୟ ରେିବ ି । ନ୍ଦମାେର ତୁ ମକୁ ଏେି ପ୍ରଶନ- କ’ଣ ତୁ ନ୍ଦମ ନ୍ଦମାର ପିୋ
ନ୍ଦେବ ? । ମୁ ତୁ ମ୍ଭର ଅନ୍ଦପକ୍ଷାନ୍ଦର ରେିଛ ି ।
. . . . . . ତୁ ମର ନ୍ଦପ୍ରମିକ ପିତା
ଶବଭଶକ୍ତିମାନ ପରନ୍ଦମଶ୍ଵର

