
ଏକୀକରଣରସମୟଏବଂଚି

 ସୁସ ୟ୍ା। ଆଜିରା ି ଏଠାେର ରହିବା, ଏବଂ ଏହି ାନେର ଛିଡ଼ା େହବା େସୗଭାଗୟ୍ର
ବିଷୟ ଅେଟ।

2 ମଁୁ, ଏହି ସକାଳେର, ମାଗର୍େର ଆସୁଥିବାେବେଳ…ମଁୁ ଭ ଠାେର ଅେପକ୍ଷା କରି,
ାଥର୍ନାେର ନିବି ଥିଲି। ଆଉ ମାଗର୍େର ଆସୁଥିବାେବେଳ, ମଁୁ େରଡ଼ିଓେର ଜେଣ—ଜେଣ

େସବକ , ଭାଇ ିଥ ଯିଏକି ଜେଣ ଅେଶଵ୍ତ ଭାଇ ଅଟ ି, ଶୁଣିବା ପାଇଁ େରଡିଓ ଚାଲ କଲି
(କଅଣ ଆପଣମାେନ ସମେ ଆଜି ସକାଳେର ତାହା ଶୁଣିେଲ କି? କଅଣ ଆପଣମାନ
ମଧୟ୍ର େକହି?) ଯିଏକି େସଠାେର ଉପେର କହଥିେଲ, ମଁୁ ଭାବଛି ତାହା ଓହାେୟା ସହର
ଥିଲା। େକହି ଜେଣ େମାେତ ତାହା ର ଚାର କରିବା ବିଷୟେର କହଥିେଲ, ଓ କହିେଲ,
“ଆପଣ ତାହା ଶୁଣିବା କଥା,” େସହିପରି କିଛି କହଥିେଲ।

3 ଆଜି ସକାଳେର, ମଁୁ ତାହା ଶୁଣିବାର ସୁେଯାଗ ପାଇଲି। ଆଉ େସ ନି ିତ ଭାବେର
ଏହି ବିଷୟେର କହଥିେଲ େଯ ଆଜି ଜଗତେର ପାପ କିପରି ଭାେବ ଚର ମା ାେର ବୟ୍ା
େହାଇଯାଇଛି, ଆଉ େସ ଥିେଲ…ପୁଣି ମଁୁ େରଡ଼ିଓେର ଆଉ ଟିେକ ଆଗକ େମାଡ଼ିଲି, ଓ
େଗାଟିଏ େ ଶନକ ଗଲି, ଏବଂ ଯାଇ ଅନୟ୍ ଜଣକ ଶୁଣିଲି। େସହି ସମୟେର େଯେତେବେଳ
ମଁୁ ଏଠାେର ପହ ିଲି, ମଁୁ ାୟତଃ ୁତ େହାଇସାରିଥିଲି, େଦଖ ତାହା ଯଦି ଗୀଜର୍ାକ
ଆସିବା ନିମେ ଅଧିକ ବିଳ ନ େହାଇଥାଏ, ଏହି ସକାଳେର େଯେତେବେଳ ମଁୁ
ଭିତରକ ଆସିଲି। ଏଣୁ ଆେମମାେନ ବା ବେର ଅତି େସୗଭାଗୟ୍ବାନ ଅଟୁ େଯ ଆଜିରା ି
ଆେମମାେନ ଏଠାେର ଅଛ, ଓ ଭ ର େସବାକାଯର୍ୟ୍େର େଯାଗଦାନ କରିପାରଛ।

4 ଆଉ ଭାଇ େନୱିଲ ବିଷୟେର କହିବା, ଏବଂ ତହିଁ ଆର ଦିନ େଦଇଥିବା େସହି
ବା ର୍ା ନିମେ , େସହି ସାନ ମହିଳା ପାଇଁ, ଆମର େସହି ଭଉଣୀଟି ଯିଏକି ଆମଠାର
ଦରକ ଚାଲିଗେଲ। ତାହା ଥିେଲ, ଆେମ ସମେ ଜାଣୁ େଯ େସ କିଏ ଥିେଲ, ତାହା ଭଉଣୀ
େୱଭର ଥିେଲ। ଆଉ ଏଠାେର ଜେଣ ବୟ୍ ି ବିଷୟେର ଚି ା କରିବା, ଯିଏକି ଆଜିରା ିେର
ବା ି େନଇଛ ି; େସହି ୀ…ମଁୁ ତାହା ଏଠାେର ଏହି ଜଳକ େର ବା ି େଦଇଥିଲି
େଯେତେବେଳ ମଁୁ…େସମାନ ତ ତାହା ଏକ ଚକଲଗା େଚୗକୀେର ଏଠାକ ଆଣିବାକ
ପଡ଼ିଥିଲା। େସ କକର୍ଟ େରାଗେର, ମୃତ ାୟଃ ଅବ ାେର ଥିେଲ, ଆଉ ତାହା ପାଖେର
େକବଳ େସହି ରା ିଟି ବ ି ରହିବା ପାଇଁ ଥିଲା; ଡାକଟ୍ରମାେନ ଆଶା ଛାଡ଼ି େଦଇଥିେଲ,
େସ ପରଦିନ ସକାଳେର ମରିବାକ ଯାଉଥିେଲ। ଆଉ ମଁୁ ତାହା ଘରକ ଗଲି ଓ ତାହା
ଦିବୟ୍ ସୁ ିକରଣ ବିଷୟେର କହିବାକ େଚ ା କଲି, ଆଉ େସ େକବଳ ନିର ର ଏହା କହି
ଚାଲଥିେଲ, “ମଁୁ େଯାଗୟ୍ ନେହଁ େଯ ଆପଣ େମା’ର ଗୃହକ ଆସିେବ।” େସ କହଥିେଲ,
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“ମଁୁ—ମଁୁ େଯାଗୟ୍ ନେହଁ େଯ େକୗଣସି େସବକ େମା’ର ଘରକ ଆସିେବ।” େସ କହଥିେଲ,
“ମଁୁ ଜେଣ ପାପୀ ଅେଟ।” ମା େସ କହିେଲ, “ମହାଶୟ, ମଁୁ ଏହିପରି ଭାବେର ମରିବାକ
ଚାେହଁ ନାହିଁ।” ଆଉ େତଣୁକରି େ ସ୍ େୱବର୍, ଏଠାେର ଉପେର, େମାେତ େସଠାକ ତେଳ
େନଇକରି ଗେଲ। ମଁୁ ସଭାଗୁଡ଼ିକର କଲ୍ା େହାଇ, ବ ର୍ମାନ ହିଁ େଫରିଥିଲି; ପୁଣି େସଠାେର
େଯେତେବେଳ ମଁୁ ତାହା ପାଇଁ ାଥର୍ନା କରଥିଲି, ଏବଂ ତାହା ଶା ପାଠ କରି ଶୁଣାଇଲି,
ଆଉ େତେବ େସ ଉ ାର ା େହେଲ। େସେତେବେଳ, େସ ନିଜର ହାତକ ବଡ଼ କ େର
ଉଠାଇ ପାରଥିେଲ, ମା େସ ସମ ସହିତେର ହାତ ମିଶାଇବାକ ଚାହିଁଥିେଲ। େସ ତ
ଠିକ୍…କିଛି େଗାଟାଏ ତାହା ସହିତେର ଘଟିଲା।

5 ଆଉ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ହାତ ମିଶାଉଥିେଲ, ମଁୁ ଏକ ଦଶର୍ନ ଏହା େଦଖିଲି େଯ
େସ ଏକ କକଡ଼ା ପି ରାକ ଯାଉଛ ି, ଓ େଫରି ଆସୁଛ ି। ମଁୁ କହିଲି, “ଠିକ୍ ଅଛି, େତେବ ତ
ତାହାେହେଲ ସବକିଛି ଠିକ୍ େହବାକ ଯାଉଅଛି”; ଆଉ ତାହା ଅଠର ବଷର୍ ପୂବର୍ର କଥା ଥିଲା।
ଆଉ େସ ତ େସହି ସମୟଠାର େସହି କକର୍ଟ େରାଗର ଅତି ମ କରି, ଆଗକ ବଢ଼ି ଯାଇଛ ି।
ଯଦି ବି େସ ମେଲ…େସ କଦାପି କକର୍ଟ େରାଗ େଯାଗଁୁ ମେଲ ନାହିଁ, ତାହା ର ଏକ ହଦାଘାତ
େହଲା ଏବଂ ତାହା େଯାଗଁୁ େସ ମୃତୟ୍ବରଣ କେଲ। େସମାେନ ତାହା ଅ ିେଜନ୍ େଦଇ
ରଖିଥିେଲ; େସ ଏକ ହଦାଘାତ େଯାଗଁୁ ମୃତୟ୍ବରଣ କେଲ।

6 ଆଉ ତାହା ପେର ମଁୁ ଭାବଥିଲି, ଠିକ୍ େଶଷେର େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ ବାହାରକ
ବାହାରଥିେଲ, ଓ େସମାେନ ଏହି ଗୀତକ ଗାଉଥିେଲ, େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଆସିେଲ।
ଅବିକଳ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ େହାଇଥିଲା, େସ ଆସିେଲ ଓ େସହି ୀର ଜୀବନକ ଆହରି ଅଠର ବଷର୍
ପାଇଁ ବେଢ଼ଇ େଦେଲ। ଆଉ ମଁୁ ଭାବିଲି, “ତାହା େକେତ ଉପଯୁ ଥିଲା।” େସହି ୀେଲାକ
େବାଧହଏ ଏହା ଜାଣିପାରି ନ ଥିଲା େଯ େସ ତାହା େସହିପରି କରଥିଲା। େତେବ, ପୁଣିଥେର,
ତାହା ର େହାଇପାରିବ। ମା ଏହା େକେତ ଉପଯୁ ଥିଲା େଯ େସହି ଗୀତଟିକ େସଠାେର
ଗାଇବା,େସେତେବେଳଯୀଶୁଆସିେଲ।

7 େତେବ ଏହା ଅ କିଛି େଗାଟାଏ େହାଇଥାଏ ଏହା ପୂବର୍ର, ମଁୁ—ମଁୁ ଆଶା କେର,
େଯ ତାହା ସଭାଗୁଡ଼ିକ ନିମେ େମାହର ସବଠ ବଡ଼ ାର ଅେଟ। ମଁୁ ବହତ ଅଧିକ
ଅଧୀର େହାଇପେଡ଼। ଆଜି ସକାେଳ, ମଁୁ ଏେତ ହତବ ି େହାଇଗଲି, େଯ ମଁୁ ାଥର୍ନା
କରିବା ପାଇଁ—ପାଇଁ ଗଲି। େତେବ ମଁୁ—ମଁୁ ଏଠାେର, ଘର ପରି ଅନଭବ କରଛି। େମାର
ପରିବାର, େସମାନ ଠିକ୍ ଏରିେଜାନାକ େନଇଗଲି, ଆଉ ମଁୁ…େଯପରିକି ଛଆମାେନ
ବିଦୟ୍ାଳୟକ ଯାଇପାରିେବ। ଆଉ, ମଁୁ ଏଠାକ େଫରି ଆସିଲି େଯପରିକି—କି ଟିେକ ବି ାମ
କରିପାେର, ଭାଇ ଊଡ୍ ଏବଂ ଏଠାେର ଥିବା ଅନୟ୍ାନୟ୍ ଭାଇମାନ ସହିତ ଶିକାର କରିବାକ
ଯାଇପାେର; ଆଗାମୀ ସ ାହ ପାଇଁ, ଶିକାର ନିମେ ଯାଇପାେର। ଆେମମାେନ ତେଳ
େକ କୀ େଦଶକ ଯାଉଅଛ। ଆଉ ମଁୁ ଥିଲି…ରହିଥିଲି…ମଁୁ େସହିଦିନ ହିଁ ଆସିଥିଲି
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େଯଉଁଦିନ କି—କି ୀମତୀ େୱଭର ମୃତୟ୍ବରଣ କରିଥିେଲ, ଆଉ ଏହା ଠିକ୍ ହିଁ େହଲା େଯ
ମଁୁ ଏଠାେର ରହିଥିଲି ଏବଂ ଭାଇ େନୱିଲକ ଅେ ୟ୍ ି ିୟାେର ସାହାଯୟ୍ କରିପାରିଥିଲି।
8 ଆଉ ମଁୁ େଚ ା କେର ନାହିଁ…ମଁୁ ତାହା ବିଷୟେର ଅତୟ୍ଧିକ କିଛି କହିବାକ—କ େଚ ା
କେର ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣ ି, େଲାକମାନ ର ଅଭିେଯାଗ କରିବା ବିଷୟେର। କାରଣ, ମଁୁ
ଭାେବ, େଯ ସବଠଁୁ ଭୟ ର ବିଷୟମାନ ମଧୟ୍ର େଗାଟିଏ େହଲା େଯ ଜେଣ—ଜେଣ
ପୁରଷ କି ା ଜେଣ ୀେଲାକକ ନିର ର ଅଭିେଯାଗ କରଥିବାର େଦଖିବା। ମଁୁ ଏହା ସବର୍ଦା
ଚି ା କରିଛି, “ପରେମଶଵ୍ର, େମାେତ ଏହାଠାର ଦର ରଖିବ।” େଦଖ , ତାହା—ତାହା
ତ ସବ ସମୟେର ବିଶୱ୍ାସକ ଦବର୍ଳ କରି େଦଇଥାଏ, ଆପଣ ଜାଣ ି। ଆପଣ େକବଳ—
ଆପଣ େକବଳ…ଯଦି ଆପଣ—ଯଦି ଆପଣ…ମଁୁ ଜାେଣ େଯେତେବେଳ େସମାେନ
ବୟସ ା େହଉଥାଆ ି, ଆମମାନ ମଧୟ୍ର େତୟ୍କ ଜଣ, ଆେମମାେନ ଏପରି
ଚାହିଁଥାଉ େଯ ଅମୁକ ବିଷୟ ଘଟୁ ଓ ସମୁକ ବିଷୟ ଘଟୁ। ଆଉ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ େସହି ସାନ
ସାନ ବିଷୟସବ େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ଜମା େହବାକ ଯାଉଅଛି, ଅଥର୍ାତ୍ େଯେତେବେଳ
ଆପଣ ବୟସ ା େହଉଥାଆ ି, େସଗୁଡ଼ିକ ତ େହବାକ ହିଁ ଥାଏ। ମା ମଁୁ ଭାେବ େଯ
ସବଠଁୁ ଭୟ ର ବିଷୟମାନ ମଧୟ୍ର େଗାଟିଏ େହଲା, େଯ ଶୟତାନ େକୗଣସି ବୟ୍ ିର
ଜୀବନକ ଅଧିକାର କରିେନବା: ଜେଣ େ ାଧୀ ବ ପୁରଷ କି ା ଜେଣ ବ ମହିଳା,
ଆପଣ େଦଖ । ମଁୁ—ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ମଁୁ େସହିପରି ାନକ ଆେସ ନାହିଁ। ମଁୁ ଆଶା
କେର େଯ ମଁୁ ତାହା ବହନ କରିପାେର, େମାହର େବାଝଗୁଡ଼ିକ, ଓ—ଓ ଏପରି ଏକ ାନକ
ଆେସ େଯଉଁଠାେରକି…ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ େମାହର ଜୀବନଟା ପରେମଶଵ୍ର ମହିମାେର
ମୁକଟାଭିେଷକ େହଉ: ତାହା ର ଦୀଘର୍ସହି ୁତାେର, ଭ ତାେର, ଶା ିେର, ନ ତାେର,
ଏବଂ ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ ର୍ େହଉ।
9 ଆଉ ମଁୁ…େମାହର ମୂଖ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧୟ୍ର େଗାଟିଏ ଯାହାକି େମାେତ ସବର୍ଦା
େମା’ର ଜୀବନସାରା ଆଘାତ େଦଇ ଆସିଅଛି, ତାହା େହଲା ଏକ ାୟୁଜନିତ ଅଧୀର
ଅବ ା। େଯ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଏେତ ଅଧିକ ଥକି ଯାଇଥାଏ, େସେତେବେଳ ମଁୁ ଅତୟ୍ଧିକ
କଲ୍ା େହାଇଯାଏ। ମଁୁ ଥାଏ…ଏହି କାର ଅନଭବ କରିଥାଏ େଯ େଯପରିକି େକହିେହେଲ
ଆପଣ ର ଚି ା କର ନାହଁା ି, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଓ—ଓ ଆପଣ ହିଁ ସବ…ତାହା ଆପଣ ର
ମଧୟ୍, େହଉଥିବ। ଆଉ ମଁୁ ବା ବେର ତାହାର ଏକ ଅତୟ୍ଧିକ ଯାତନା ପାଇଲା ପରି ଅନଭବ
କରିଛି, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଓ ଥେର ଥେର ତାହା ବହତ ଅଧିକ େହାଇଯାଏ, ପୁଣି ମଁୁ କରି ହିଁ
ପାେର ନାହିଁ…ଏହା ମାନସିକ ଚାପ ଅେଟ, ଆଉ ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଏହା କରିଥାଏ।
ଆଉ େତେବ ମଁୁ ଏପରି ଏକ ଅବ ାକ ଆସିଯାଏ େଯ ଅେନକଥର, ବିେଶଷକରି େସଠାେର
ଏେତ ଅଧିକ େସହି ଦଶର୍ନଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିବା େଯାଗଁୁ, ଆପଣମାେନ େଦଖ , ଏହା େମାେତ
ଆଘାତ କରିପକାଏ। ମଁୁ ଜେଣ ବୟ୍ ି େଦେଖ, ମଁୁ ଭାେବ, “ଏହା ଏକ ଦଶର୍ନ ଅେଟ।
ନା, ନା, ନା, ତାହା ନେହଁ। ହଁ! କଅଣ ତାହା ନେହଁ କି?” କଅଣ ଆପଣମାେନ ବଝିେଲ?
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ଆଉ ଆପଣମାେନ ତାହା ହଦୟ ମ କର ି ନାହିଁ େଯ ତାହା ସହିତ କି ମୂଲୟ୍ େଦବାକ
ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଣୁକରି େତେବ—ଏଣୁକରି େତେବ ଆପଣ—ଆପଣମାେନ ଆ ଯର୍ୟ୍
କରିଥାଆ ି। ତାହା ପେର ଆପଣ ଏହା ଚି ା କରିବାକ ଲାଗ ି, “େତେବ, ଆପଣ ତ…”
େତେବ ଆପଣ େଗାଟିଏ ପଟକ େହାଇଯାଆ ି ଓ କହ ି, “େତେବ, ବ ର୍ମାନ, ମଁୁ କଅଣ—
କଅଣ କରିଅଛି? ମଁୁ ଏଠାେର ଅଛି, ମଁୁ—ମଁୁ ପଚାସ ବଷର୍ ବୟସର ଅେଟ ଆଉ ମଁୁ ଭ ପାଇଁ
କିଛି େହେଲ କରିନାହିଁ; ପୁଣି ମଁୁ—ମଁୁ ବ େହଉଅଛି। ଆଉ କଅଣ…? ଓଃ, େମାହର ଭ।”
ତାହା ପେର ଆପଣ ର େହାଇଥାଏ…ଯାହାକ ଆେମ କହିଥାଉ “େନୖରାଶୟ୍ ଅନଭବ
କରିବା।” ଆପଣମାେନ ଭାଇମାନ ମଧୟ୍ର େକେତେକ େଯଉଁମାେନକି ାୟଃ େମା
ବୟସର ଅଟ ି ଆପଣମାନ ର ତାହା ମେନ ଥିବ ଯାହାକି େସମାେନ କହଥିେଲ “େନୖରାଶୟ୍
ଅନଭବ କରିବା।” ବାପା ଏହା ବିଷୟେର କହଥିେଲ ଓ ମଁୁ ଆ ଯର୍ୟ୍ କରଥିଲି େଯ ତା ର
ଅଭି ାୟ କଅଣ ଥିଲା, ଆଉ ମଁୁ ବ ର୍ମାନ ନି ିତେର ଏହା ବଝିପାରଛି େଯ ତା ର କି ଅଥର୍
ଥିଲା। ଏଣୁକରି େତେବ, ଆପଣ େସହିପରି ଅନଭବ କରିବାକ ବାଧୟ୍ ହଅ ି, ଯାହାକି େସଥି
ମଧୟ୍ର େଗାଟିଏ େହେଲ ବି ସତୟ୍ ନେହଁ; ଏହା ତ େକବଳ ଆପଣ, ଆପଣ ହିଁ ତାହା ଜାଣ ି।
େଦଖ , ଆପଣ ତାହା ଜାଣ ି, ଏହା ତ େକବଳ ଆପଣ ହିଁ ତାହା କରଥାଆ ି।
10 ଏଣୁକରି ମଁୁ ବ ର୍ମାନ ନିଜକ ଅ ଟିେକ ଶା କରିବାକ େଚ ା କରଥିଲି, ଓ େସହି—
େସହି ବଡ଼ ବ ର୍ନ ନିମେ ୁତ େହବାକ େଚ ା କରଥିଲି ଯାହାକି ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ
ତାହା ଶୀ ଆସୁଅଛି। ଆଉ ତାହା ପେର େସଥିେର…େମାେତ ଠିକ୍ ନୟ୍ ୟକର୍କ ଯିବାକ
ଅଛି, ଓ ମଁୁ…େସଠାେର େଗାଟିଏ ସଭା ପାଇଁ, େଗାଟିଏ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଯିବାକ ଅଛି। ଆଉ
ତାହା ପେର ତେଳ େ େୱେପାଟର୍କ, ତାହା ପେର ଫିନି କ େଫରିଯିବାକ ଅଛି। ଆଉ ତାହା
ପେର ପ ିମଆେଡ଼ ଆସିବାକ ଅଛି…ଯୁ ରା ର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାଆଡ଼କ। ଆଉ ତାହା ପେର
େସମାେନ ବ ର୍ମାନ ବିେଦଶ ଗ ପାଇଁ ଆେୟାଜନ କରଅଛ ି, େଯପରିକି ବଷର୍ର ଆର
ପେର େଯତିକି ଶୀ େହାଇପାେର ଆେମ େସତିକି ଶୀ ଆର କରିବା, େବାଧହଏ ମା ର୍,
ଏ ିଲ, କି ା େସହିପରି କିଛିେର; େଯଉଁଠାେରକି ଆପଣ କେହାମ କି ା ଓେସଲ୍ାେର ଆର
କର ି, ଆଉ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆେଡ଼ ବଲ ି, ଯଦି ଆେମ ଏହି ପରବ ର୍ୀ ଗ େର ତାହା
କରିପାରିବା।
11 ଆଉ େତେବ ମଁୁ ଘର ପରି ଅନଭବ କେର, ଏକ କାେର ଅ ଟିେକ ବି ାମ ନିଏ,
େଯପରିକି ମଁୁ ଏକ କାେର ନିଜକ ସଂଜୀବିତ କେର ଓ ପୁନଃ ବଳ ା ହଏ। ଆଉ ଭ ର
ଇ ା େହେଲ, ମଁୁ ପରବ ର୍ୀ ରବିବାର ଦିନ, ତେଳ େକ କିର େଫରି ଆସିବି। ଏବଂ—
ଏବଂ ଯଦି ଏହା ସବ ଠିକ୍ ଥିବ, ଭ ସ କରିବ, ଆଉ ଭାଇ େନୱିଲ ଏହାକ ଅନୟ୍
କିଛି ନ ଭାବିେବ; େତେବ, ଯଦି—ଯଦି ଏହା ଭ ର ଇ ା େହବ, ମଁୁ ପରବ ର୍ୀ ରବିବାର
ଦିନ େସବା କରିବାକ େଚ ା କରିବି। ଆଉ ଯଦି େସ େସତିକି ଇ କ େହେବ େଯତିକି
ଭାଇ େନୱିଲ ଇ କ ଅଟ ି, ତାହାେହେଲ ମଁୁ—ମଁୁ ଏଠାେର ରହିବି। ହଁ ମହାଶୟ, େସ ତ



ଏକୀକରଣର ସମୟ ଏବଂ ଚି 5

େସତିକି…ଯଦି େସ ତାହା ବିଷୟେର େସତିକି ଇ କ ଥାଆ ି େଯତିକି ଭାଇ େନୱିଲ ଅଟ ି।
ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ େସ ଅଟ ି। େତେବ, େଦଖ , ମଁୁ େସେତେବେଳ ଜାଣିଯାଏ େଯ ମଁୁ
ଶୀ ଆସୁଅଛି, ଯଦି ତାହା ଭ ର ଇ ା ଥାଏ, େତେବ ମଁୁ ଆପଣମାନ ଠାର ଅ ସମୟ
ନିମେ ଚାଲିଯିବାକ ଯାଉଅଛି।
12 ଆଉ ମଁୁ…ଠିକ୍ େଛାଟ େଛାଟ ବା ର୍ାଗୁଡ଼ିକ, େଯପରିକି ମଁୁ େମା ହଦୟେର ଅ କିଛି ଏକ
ବିଷୟକ ପାଇଥାଏ, ତାହା ପେର ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ ଏପରି ଅନଭବ କେର େଯ ମଁୁ ତାହାକ
ଆପଣମାନ ଜଣାଇବାକ ଚାେହଁ, ଆପଣମାେନ େଦଖ , ଓ ଆେମମାେନ ତାହାର
ଚାରିପାେଖ ସହଭାଗୀତା କରିପାର। େତେବ, େମା ପାଖେର େସହିପରି େକେତଗୁଡ଼ାଏ
ବିଷୟ ରହିଛି, ପାେ ାଟି କି ା ଛଅଟି ଯାହାକି ବିଗତ େକେତ ଦିନ େହଲା ଠିକ୍ େମା ପାଖକ
ଆସିଛି। ଆଉ ମଁୁ, ଏଠାେର ଦଇ ଦିନ ପାଇଁ, ଏଠାକ ବାହାେର ଗୁ ୁଚି ମୂଷାର ଶିକାର ନିମେ
ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମଁୁ ଜ ଲକ ଯାଏ, ଓ େମା ସହିତ େଗାଟିଏ େପନସିଲ ଓ କାଗଜ େନଇଥାଏ।
ବଝିେଲ? େତେବ ାୟଃ ଏ କାର ଏକ ସମୟେର େଯେତେବେଳକି ତାହା ଉ ୱ୍ଳ ଏବଂ
ଦିବାେଲାକ ଥାଏ, ମଁୁ େସେତେବେଳ େକୗଣସି ଏକ ଗଛର ଆହଡ଼େର ଆଉେଜଇ େହାଇ
ରହିଥାଏ। ଯଦି ମଁୁ ନି ା ଯାଏନାହିଁ, ମଁୁ ାଥର୍ନା କରିବା ଆର କରିଦିଏ, ଆଉ ତାହା
ପେର ମଁୁ, େସେତେବେଳ ଭ େମାେତ କିଛି ଦିଅ ି, ଆପଣ େଦଖ , ମଁୁ ତାହାର େଛାଟ
େଛାଟ ଟି ଣୀମାନ େଲଖିବାକ ଆର କରିଦିଏ। ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି େଯ େମାହର
କହିବାର ଅଥର୍ କଅଣ; େଯେତେବେଳ ଆପଣ ନିଜର େଚତନାକ େଫର ି, ଆଉ େତେବ
ଆପଣ…ତାହା ପେର ଏଠାେର ମଁୁ ଘରକ ଆେସ, େସସବକ କାଗଜର େଗାଟିଏ ପ ାେର
େଲଖିଦିଏ। ଆଉ ତାହା ପେର େଯେତେବେଳ େମାେତ ଡକାଯାଏ, ମଁୁ ଶୀ ଯାଏ ଏବଂ
େମା’ର ପ ାକ ନିଏ ଓ େସଥିେର େଦଖିବା ଆର କରିଦିଏ ଆଉ େଦେଖ େଯ ମଁୁ େକଉଁଟା
ଆର କରିପାରିବି, ଆପଣ େଦଖ । ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ବ ର୍ମାନ ଘଟିଅଛି।
13 ଏଣୁ ବ ର୍ମାନ, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ, ଯଦି ଭ ର ଇ ା ହଏ, େତେବ ଟିେକ କହିବି…ମଁୁ ଏହା
କରିବାକ େଚ ା କରଛି…େସହି ବଡ଼ ବଡ଼, ଲ ା ବା ର୍ାଗୁଡ଼ିକ କାଟି େଛାଟ କରିେଦବାକ,
ଆପଣମାେନ େଦଖ ; େଯଉଁଠାେରକି ତାହା ଆପଣ ଘ ା ଘ ା ସମୟ େନଇନିଏ। ଆଉ
ଗତରା ି େସଠାେର ଚିକାେଗା ସହରେର, ଭ େମାେତ ତାହାର େଗାଟିଏ ଅତି େଛାଟ େସବା
କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯୟ୍ କେଲ, ାୟଃ ତିରିଶି ମିନଟ୍ ଥିଲା। ଆଉ େକହି ଜେଣ େସଠାେର
ବଲିକରି ଆସିେଲ, କହିେଲ, “ମଁୁ ଭାବି ନ ଥିଲି େଯ ଏହା ଆପଣ ଭିତେର ଥିଲା, ମା
ଆପଣ ତାହା କେଲ!” େତେବ ତିରିଶ ମିନିଟ୍, ଅେଢ଼ଇ ଘ ା, କି ା ତିନି ଘ ାର େନଇ,
ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି। େତେବ େହାଇପାେର େଯ ମଁୁ ଆଜିରା ି ଶୀ କରିବି ଓ ଅ ଅଭୟ୍ାସ
କରିବି, େଯପରିକି ଆପଣମାନ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନ ରେଖ।
14 ପରେମଶଵ୍ର ଆପଣମାନ ଆଶୀବର୍ାଦ କର । ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ
ମଁୁ େକଉଁ ାନକ ଯାଏ, ଏଠାେର ଏହି ଆରାଧନାଳୟ ପରି ଅନୟ୍ େକୗଣସି ାନ େହବ
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ନାହିଁ। ଏହା ତ ଘର, ସୁମଧୁର ଘର ଅେଟ। ଆଉ ମଁୁ େୱଭର ପରିବାର ସହିତ ସହାନଭତି
ରେଖ। ଏବଂ ଏହି ବହମୂଲୟ୍ ଅେଶଵ୍ତ ଭାଇ ସହିତେର ସହାନଭତି ରେଖ ଯିଏକି ମୃତୟ୍ବରଣ
କେଲ, ତା ର ଠିକ୍ ଚାଲିଯିବା ପୂବର୍ର ମଁୁ ଅ ସମୟ ତା ସହିତେର ାଥର୍ନା କରିଥିଲି,
ଆଉ େସ ଜେଣ ଏକ ଉ ମ ଚରି ବିଶି ବୟ୍ ି ଥିେଲ। ଆଉ ବ ର୍ମାନ େସ ପରେମଶଵ୍ର
ସହିତ ଘେର ଅଛ ି, ଓ ଏହା ସବକିଛି େଶଷ େହାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଯାହାେହେଲ
ବି ଯିବାକ ପଡ଼ିଥାଏ, ଓ ଆେମମାେନ ସମେ ତାହା ଜାଣୁ। ଏଣୁକରି ଆେମମାେନ…ଏହା
େହଉ େଯ ଭ େସମାନ ର ାଣଗୁଡ଼ିକ ଶା ିେର ବି ାମ ଦିଅ , ଆଉ େକୗଣସି ଏକ ଦିେନ
ଆେମମାେନ ଏକ ସୁଦର େଦଶେର ସାକ୍ଷାତ କରିବାକ ଆଶା କର, େଯଉଁଠାେରକି େକୗଣସି
େରାଗ, ଦଃଖ, କି ା ମୃତୟ୍ ନାହିଁ। େତେବ େସପଯର୍ୟ୍ , ଆସ ଆେମମାେନ ତାହା ସବକିଛି
କରିବା ଯାହାକି ଆେମମାେନ ସୁସମାଚାର ନିମେ କରିପାର।
15 ଚାପ ବିଷୟେର କହିବାକ ଗେଲ, ମଁୁ ତାହା ବିଷୟେର ଆଜି ସକାଳେର ାଥର୍ନା
କରଥିଲି। ଯଦି ଆପଣ ର େକୗଣସି ଚାପ ନ ଥାଆ ା େତେବ ଆପଣ କ’ଣ କରଥାଆେ ?
େକବଳ ତାହା ବିଷୟେର ଚି ା କର । ଚାପ ତ ଜୀବନର ଏକ ଭାଗ ଅେଟ। େଯେତେବେଳ
ମଁୁ ତାହା ବିଷୟେର ଚି ା କଲି ତାହା େମାେତ ଏକ କାର ଉ ାହିତ କଲା। ଯଦି ଆପଣ ର
େକୗଣସି ଚାପ ନ ଥିବ, େତେବ ଆପଣ ଏକ ଛି ା କନାର େଗାଟିଏ କେ ଇ ତଲୟ୍
େହାଇଯିେବ, ଆପଣ ର େକୗଣସି ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ନ ଥିବ। ଏପରି କିଛି ନ ଥିବ ଯାହାକ
େନଇ ଆପଣ କାମ କରିପାରିେବ। େଯପରିକି ଜେଣ ସୱ୍ାମୀ ଏବଂ ଜେଣ ୀ, େହାଇପାେର
ଯଦି ୀ କିଛି ବିଷୟ କରିବାକ ଚାହଁା ି, ଆଉ େସମାେନ ଦେହଁ ମିଶି କାମ କରିବାକ େଚ ା
କରଛ ି (ବିେଶଷତଃ ୀ ିୟାନମାେନ), ଏବଂ େସହି ଅନୟ୍ ଜଣକା ଚାହଁା ି…ଆଉ ତାହା
ପେର େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏକ ସ େର ଆସ ି…ଆପଣ ଏହା ପାଆ ି େଯ େସହି

ୀ କଅଣ କରିଛ ି; େସହି ୀ ପାଆ ି…େଦଖ , େସହି ଚାପ ଆପଣମାନ ବା ବେର
ଆହରି ନିକଟବ ର୍ୀ େନଇ ଆସିଥାଏ। ଆଉ େକହି ଜେଣ ଆପଣ କହ ି େଯ, “ଠିକ୍ ଅଛି,”
କହ ି, “େସହି ସାନ ୀ ବିଷୟେର େକବଳ ଚି ା କର ଯିଏକି ଅତିଶୟ ଚାପ େଦଇ ଗତି
କରିଥିଲା େଯେତେବେଳ ଆପଣ ସୁ ନ ଥିେଲ,” କିଅବା “େସହି ସୱ୍ାମୀ ଅତିଶୟ ଚାପ
େଦଇ ଗତି କରିଥିେଲ େଯେତେବେଳ ଆପଣ ସୁ ନ ଥିେଲ। ତାହା ପେର େଯେତେବେଳ
ଏହାସବ କ୍ଷମା େହାଇଯାଏ, େତେବ େଦଖ େଯ ଆପଣ ତାହା ବିଷୟେର କିପରି ଅନଭବ
କରିଥିେଲ। େମାହର ଭ, ଆପଣ ତ େକବଳ…” େଦଖ , ଆପଣ ର ତ ଚାପ ରହିବାକ
ଥାଏ। ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ।
16 ଆହରି େକବଳ ଚି ା କର , ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର, କଅଣ ହଏ ଯଦି ଆପଣ ର
େକୗଣସି ଭାବନା, େକୗଣସି ଯ ଣା କିଅବା କିଛିେହେଲ ନ ଥାଏ? କଅଣ େହବ ଯଦି
େସଠାେର ଆେଦୗ େକୗଣସି ଯ ଣା ନ ଥାଏ? ଆପଣ ର ତ ଆେଦୗ େକୗଣସି ଭାବନାମାନ
ରହିବ ନାହିଁ। ବଝିେଲ? ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ର େକୗଣସି ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ
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ଆପଣ ର ଇ ିୟଗୁଡ଼ିକ ମଧୟ୍ର େଗାଟିଏ କାମ କର ନ ଥିବ। ବଝିେଲ? ଏଣୁ, େଦଖ ,
ସମ କିଛି ବିଷୟ େଯେକୗଣସି ଉପାୟେର ବି ଠିକ୍ ଅଛି। େତଣୁ, “ପରେମଶଵ୍ର, ଆମମାନ
େକବଳ ତାହା ସହିତେର ଛିଡ଼ା େହବା ପାଇଁ ଅନ ହ ଦିଅ ,” ତାହାହିଁ େସହି ବିଷୟ ଅେଟ।
ଯଦି ଆେମମାେନ େକବଳ େସହି ଅନ ହ ସହିତେର ଛିଡ଼ା େହବା, ଓ େସଠାେର ଛିଡ଼ା
େହାଇ ଏହା କହିବା, “ଆେମ ଜାଣୁ େଯ େଯେତେବେଳ ଏହି ଜୀବନଟି େଶଷ େହାଇଯାଏ,
େସହି ମହାନ ବିଷୟଟି େସହି ଅନୟ୍ ପଟେର ରହିଅଛି େଯଉଁଠାକକି ଯିବା ପାଇଁ ଆେମମାେନ
ଅେପକ୍ଷା କରଅଛ।” ଆଉ େତେବ, ଆେମମାେନ—ଆେମମାେନ ମେନ ରଖୁ େଯ ଏହିସବ
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ, ତାହା ଏକ ଚାପ ଅେଟ।

17 େଯପରିକି, େକେତକ େଲାକ ୀ ିୟାନ ବିଶୱ୍ାସକ ଏହିପରି ଭାବେର ପରିେବଷଣ
କରିବାକ େଚ ା କର ି, େଯ “ଆପଣ ଚି ାର ମୁ ା ଅଟ ି। ଆପଣ ତ…” ନା, ଆପଣ
ନହଁ ି। “ଆପଣ ଚାପର ମୁ ଅଟ ି।” ଓଃ, ନେହଁ। ଆପଣ େଯେତେବେଳ ଏକ ୀ ିୟାନ
ହଅ ି ଆପଣ ଚାପକ େଯାଗ କର ି, କାରଣ ଆପଣ ତ ଏକ କାର ଆରାମ-ପସ
କରଥିବା, ଆନ -େମୗଜ-େସୗଭାଗୟ୍ ଥିବା ବୟ୍ ି ଥିେଲ, େସଠାେର ତାହା ଯାହାକିଛି ବି
ଥିଲା, ଏଥିେର ଖାତିର୍ କର ନ ଥିେଲ େଯ ଆପଣ କରଥିେଲ।

18 ମା େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏକ ବା ବିକ ୀ ିୟାନ େହାଇଛ ି, େତୟ୍କ
ମୁହ ର୍େର ଆପଣ ଆ ଯର୍ୟ୍ କରଛ ି େଯ, “କ’ଣ ମଁୁ େମାହର ଭ ସ କରଅଛି କି?
ଯଦି ମଁୁ ତାହା ଠାର କିଛି ଶୁଣିପାର ି!” ଏହା ଆପଣ ଚାପେର ପକାଇଦିଏ, ଆପଣ
ସଜାଗ କରାଇଦିଏ। ତାହାହିଁ ଆପଣ ତାହା କରି ଗଢ଼ିଥାଏ ଯାହାକି ଆପଣ ଅଟ ି। େତଣୁ
ଅବେଶଷେର, ଚାପ ଏକ ଆଶୀବର୍ାଦ ଅେଟ। ଏହା ତ ଠିକ୍ େସପରି ଅେଟ େଯପରି ଭାବେର
ଆପଣ ଏହାକ ଅନାଉଛ ି। ଏହା ତ ଠିକ୍ େସପରି ଅେଟ େଯପରି ଭାବେରକି ଆପଣ ଏହାକ
େଦଖୁଛ ି। ବଝିେଲ? ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଅନୟ୍ ପଟକ େଦଖ ି, େତେବ େସଠାେର—
େସଠାେର…ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ େକୗଣସି ବିଷୟକ େକେତ ପତଳା
କରି କାଟ ି, ଆପଣ େଦଖ , ତଥାପି ଆପଣ ତା’ର ଦଇଟି ପକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ। ଏଣୁ ଆପଣ
ଉଭୟ ପକ୍ଷକ େଦଖିବାକ ଚାହିଁେବ।

19 ଏଣୁ ଚାପ…ମଁୁ ଭାେବ, “ଓଃ େମାହର ଭ, ତାହା ତ…ଏହି ଚାପ କଅଣ ଅେଟ? ଯଦି
ମଁୁ ଏହି ଚାପ ବିନା ଜନମ୍ େନଇ ପାରିଥାଆ ି।” େତେବ, ଯଦି େମାହର ଏହି ଚାପ ନ ଥାଆ ା,
ତାହାେହେଲ ମଁୁ ତାହା େହାଇ ନ ଥାଆ ି ଯାହା ମଁୁ ଅେଟ। େବାଧହଏ, ମଁୁ ୀ ିୟାନ ବି େହାଇ
ନ ଥାଆ ି। ତାହା ତ ଏହି ଚାପ ଥିଲା ଯାହାକି େମାେତ ଯୀଶୁ ୀ ପାଖକ ଟାଣି ଆଣିଲା।
ବଝିେଲ? ଏଣୁ, ଏହା ତ େମା ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀବର୍ାଦର ବିଷୟ ରହିଆସିଛି।

20 ଏଣୁ େତେବ, େଯପରିକି ପାଉଲ କହିେଲ, ସେତ େଯପରିକି ତାହା ର େଯେତେବେଳ
ଏକ ଚାପ ରହିଥିଲା କି ା କିଛି େଗାଟାଏ ରହିଥିଲା କିଅବା ଅନୟ୍ କିଛି ରହିଥିଲା, େସ
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ଭ ଠାେର ତିନି ଥର ନିେବଦନ କେଲ େଯ—େଯ େସହି ବିଷୟ ତାହା ଠାର ଦର
କରି ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଭ କହିେଲ, “ଶାଉଲ, େମାହର…ପାଉଲ, େମାହର ଅନ ହ
ଯେଥ ଅେଟ।”
21 େସ କହିେଲ, “େତେବ, ମଁୁ େମାହର ଦବର୍ଳତାେର େଗୗରବ କରିବି। େତେବ
େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଦବର୍ଳ ଅେଟ, େସେତେବେଳ ମଁୁ ବଳବାନ ଅେଟ।” ବଝିେଲ?
େଯେତେବଳ ପଯର୍ୟ୍ ତାହା ପରେମଶଵ୍ର ଇ ାେର ଅେଟ, ଠିକ୍ ଅଛି।
22 େତେବ, ମଁୁ େଗାଟିଏ ଥର ତାହା ନିେବଦନ କରିଥିଲି େଯେତେବେଳ ତାହା େମାେତ
ଅତୟ୍ଧିକ କ େଦଉଥିଲା, ତାହା େମାେତ ଭୟା ା କରି େଦଇଥିଲା। ଆଉ େସ
େମାେତ କହିେଲ, ାୟଃ ଆଠ କି ା ଦଶ ବଷର୍ ପୂେବର୍, େସ କହିଥିେଲ, “ତାହା ତମକ ଆଉ
େକେବେହେଲ ଭୟଭୀତ କରିବ ନାହିଁ।” ଆଉ ତାହା େମାେତ େକେବେହେଲ ଭୟଭୀତ
କରିନାହିଁ। ନା, ମହାଶୟ; ତାହା ବିଷୟେର ଘାବରା ହଅ ନାହିଁ—ନାହିଁ। ମଁୁ ତାହା େକବଳ
ଅନଭବ କରିଥାଏ, ମା ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ତାହା େସଠାେର ଅଛି; କି ମଁୁ ଠିକ୍ ଆଗକ ବଢ଼ିଯାଏ
କାରଣ ତାହା େମାେତ ଆଉ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ କରାଏ ନାହିଁ, ଏଣୁ ତାହା ପାଇଁ ଧନୟ୍ବାଦ
େହଉ।

େତେବ, େସ କହି ପାରିଥାଆେ , “ତାହା ଅଧିକ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ,” ଠିକ୍ େଯପରିକି
ତାହା ଥିଲା, “ତେମ ଆଉ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ େହବ ନାହିଁ।”
23 ଏଣୁ ଏହା ତ ତାହା ର ଇ ା ଅେଟ େଯ ତାହା େସହିପରି ଘଟିଥାଏ, ଅତଏବ ମଁୁ
ତାହାକ େକବଳ ଆଲି ନ କେର ଓ କେହ, “ ଭ, ତମର ଧନୟ୍ବାଦ େହଉ, ମଁୁ େସହି
ମାଗର୍େର ଚାଲିବି।”
24 େତେବ, ଆସ ଆେମ ଆମର ମ କଗୁଡ଼ିକ ଅ କ୍ଷଣ ାଥର୍ନା ନିମେ —ନିମେ
ନତ କରିବା। କଅଣ ାଥର୍ନା ନିମେ କିଛି ବିେଶଷ ନିେବଦନ ଅଛି କି? (ମଁୁ େଦଖୁଛି େଯ
ରମାଲଗୁଡ଼ିକ ଏଠାେର ରଖା େହାଇଅଛି।) ନିଜର ହାତ ଉଠା । ଭ, ତମର େତୟ୍କ
ସ ାନମାନ ଆଶୀବର୍ାଦ କର।
25 ଆମମାନ ର ସୱ୍ଗର୍ ପିତା, ବ ର୍ମାନ େଯେତେବେଳ ଆେମ ତମର ଅନ ହର
ମହାନ, ଭବୟ୍ ସିଂହାସନ ନିକଟକ ଆସୁଅଛ, କାରଣ ଆମମାନ ଆସିବାକ କହା ଯାଇଅଛି।
ଆେମମାେନ ଯୀଶୁ ୀ ଡାକରାେର ଆସୁଅଛ। ଆଉ ଆେମମାେନ ଆମର ସମ
ଚି ାଗୁଡ଼ିକ ସହିତେର ଆସୁଅଛ, ଏବଂ େସସବକ ତାହା ଉପେର େଦଇ ଦଉଅଛ କାରଣ
େସ ଆମମାନ ନିମେ ଚି ା କର ି। ତାହା େକେଡ଼ ଏକ ସା ୱ୍ନାର ବିଷୟ ଅେଟ, େଯ
ଏହା ଜାଣିବା େଯ େସ ଆମ ପାଇଁ ଚି ା କର ି। ସୱ୍ଗର୍ର େସହି ମହାନ ପରେମଶଵ୍ର, େସହି
ସୃ ିକ ର୍ା, ଆମମାନ ପାଇଁ, ତାହା ର ସୃ ି ପାଇଁ ଚି ା କର ି। ଭ, ଆେମ ତାହା ପାଇଁ
େକେତ ଆନ ିତ ଅଟୁ। ତାହା େକେଡ଼ ଏକ ସା ୱ୍ନାର ବିଷୟ ଅେଟ େଯ ଏହି ସମୟଗୁଡ଼ିକେର
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େଯଉଁଥିେରକି ଆେମମାେନ ରହଅଛ, େଯେତେବେଳକି ଏପରି ଦିଶିଥାଏ େଯ େକବଳ
ତମର ବାକୟ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନୟ୍ େକୗଣସି ବିଷୟଠାର ସା ୱ୍ନା ପାଇବା—ବା ସ ବ ନେହଁ।
ତାହାହିଁ ଆମମାନ ର ସା ୱ୍ନାମୂଳକ ଅେଟ, ଯାହାକି ତମର ତିଜ୍ଞା ଅେଟ। ଆଉ ତମର

ତିଜ୍ଞାେର, ତେମ କହିଛ େଯ ତମମାନ ର ନିେବଦନଗୁଡ଼ିକ ଜଣାଅ, ଓ “ଯଦି ତେମ େମା
ନାମେର େଯେକୗଣସି ବିଷୟ ମାଗିବ, ମଁୁ ତାହା ଦାନ କରିବି।” ଆଉ ଏହି ସମ ମହାନ

ତିଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ: “ମାଗ ଓ ତେମ ତାହା ପାଇବ। ଯଦି ଏହି ପବର୍ତକ କହ, ‘ଘୁ ି ଯା,’ ଆଉ
ସେ ହ ନ କର, େତେବ ତାହା ଘୁ ିଯିବ।” ଏହି ସମ ତିଜ୍ଞାମାନ, ପୁଣି ଆେମମାେନ
େସଥିର ଠିକ୍ ତାହା ଟାଣି େନଇପାରିବା ଯାହାକି ଆେମମାେନ େୟାଜନ କରଛ।

26 ଭ, ହ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକ ଉଠିଅଛି, େସମାନ ର କିଛି େୟାଜନ ଅଛି। ତେମ
େସମାନ ର େୟାଜନ ଜାଣିଛ; ତାହା େଯାଗାଇ ଦିଅ, ପିତା। ମଁୁ େମାହର ାଥର୍ନାକ
େସମାନ ସହିତେର ମିଶାଇ ତମ ସ ୁଖେର ରଖୁଅଛି, େମାହର ହାତକ େସମାନ
ସହିତେର ମିଶାଉଅଛି। ଏଠାେର ଏହି େମଜ ଉପେର ଏଠାେର, ରମାଲଗୁଡ଼ିକ ଏଠାେର
ରଖା େହାଇଅଛି। ଓଃ, କିପରି େଯ େସହି େଲାକମାେନ ବିଶୱ୍ାସ ସହିତ, ସାହାସିକ ବିଶୱ୍ାସ
ସହିତ, ଭ…ଏହିପରି କିଛି ଲାେଗ େଯଉଁଥିେରକି ତେମ େମାେତ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଛ, େଯ
ଅସୁ େଲାକମାନ ପାଇଁ େଯପରି ାଥର୍ନା କରିପାେର। େଯଉଁଠାେର ବି, େକୗଣସିଠାେର
ବି, େଯଉଁଠାକ ବି ମଁୁ ଯାଏ, ଏହା ତ ଅସୁ େଲାକମାନ ପାଇଁ ାଥର୍ନା କରିବା ବିଷୟେର
କିଛି େଗାଟାଏ ଅେଟ। ପରେମଶଵ୍ର, ବ ର୍ମାନ ସାହାଯୟ୍ କର। ମଁୁ ନି ାପର ଭାବେର

ାଥର୍ନା କେର େଯ ତେମ ଏହି ରମାଲଗୁଡ଼ିକର ନିେବଦନଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କରିବ ଯାହାକି
ଏଠାେର ରଖା େହାଇଅଛି, େସହି େଲାକମାେନ େଯଉଁମାେନକି ଏହା ମାଗିଛ ି। ତମର ଦୟା
େସମାନ ଉପେର େହଉ।

27 ଭ, ଆେମମାେନ ବଝ େଯ ଭଉଣୀ ହି ପାଖେର ଏଠାେର ଜେଣ ୀେଲାକଟିଏ
ଅଛ ି, ଯିଏକି ଅତି ଦରର େକଉଁ ାନର ାଥର୍ନା କରାଯିବା ନିମେ ଉଡ଼ାଜାହାଜେର େହାଇ
ଆସିଛ ି, ଯାହା କକର୍ଟ େରାଗ ଅଛି; ଆଉ େସ ଜାଣିବାକ ଇ ା କରିଛ ି େଯ ଯଦି େସ େସହି

ୀେଲାକ ଏଠାକ େନଇ ଆସିପାରିେବ କି। ପରେମଶଵ୍ର, ମଁୁ ାଥର୍ନା କେର, େଯ ତେମ
େସହି ବୟ୍ ି ର ଜୀବନକ ବ ାଇ େଦବ; ଏହା ଦାନ କରିବ। େମାହର େଛାଟ ପୁତରା,
ମିକି, ଯିଏକି ଅତି ଉ ଜୱ୍ରେର ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ଅସୁ ଅଛି ଓ ବା ି କରଛି, ଠିକ୍ ବ ର୍ମାନ ହିଁ
ଏହି ଦୱ୍ାର େଦଇ ବାହାରି ଅଛି। ଭ, ମଁୁ—ମଁୁ ବିଶୱ୍ାସ କେର େଯ ଆମମାନ ର େସଠାେର
ବିଶୱ୍ାସର ାଥର୍ନା େହାଇଥିଲା େଯ ତେମ ତାହାକ େରାକି େଦଇଅଛ, ଏବଂ ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ
ଏଇଥି ପାଇଁ ତମର କତଜ୍ଞ ଅେଟ, ଏହା ଅନଭବ କରି େଯ େସହି ଜୱ୍ର େସହି ବାଳକକ ଛାଡ଼ି
ଚାଲିଯାଇଛି ଏହା ପୂେବର୍କି ମଁୁ େସହି କକ୍ଷର ବାହାରିଥିଲି।

28 େତେବ, ଭ…ପୁଣି ଏହି ସମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତମକ ଧନୟ୍ବାଦ କେର।
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ବ ର୍ମାନ ତମର ବାକୟ୍ କହିବା ପାଇଁ ଏହା େମାହର ପାଳି ପଡ଼ିଛି। ଭ, ତମର ବାକୟ୍
ଆମମାନ ଦାନ କର। “ତମର ବାକୟ୍ ସତୟ୍ ଅେଟ।” ଆମମାନ ର ାଣଗୁଡ଼ିକ
ଆଶୀଷିତ କର ଏବଂ େସହି—େସହି ଅନ ହକ ଦାନ କର ଯାହା ଆମମାନ ର

େୟାଜନ ଅଛି, େଯପରିକି ଆେମମାେନ ଆଜିରା ି ପରେମଶଵ୍ର ର ତିଜ୍ଞାମାନର ତାହା
ଟାଣିପାର, ଯାହାକି ତମର ବାକୟ୍େର ଅଛି, େଯପରିକି ତାହା ଆମକ ଅବଶି ସ ାହ ସାରା
ପରିେପାଷିତ କରିବ; ଏହା ଦାନ କର। ଆମର ପାଳକ , ଏହି ବୀର ାଣକ ଆଶୀଷିତ
କର, ତା ର ପ ୀ , ତା ର ସ ାନମାନ , େସହି ଦୀକନମାନ , ତ ୱ୍ାବଧାରକ

ିମାନ , ଏବଂ େତୟ୍କ େସହି ବୟ୍ ି ଆଶୀବର୍ାଦ କର ଯିଏକି ଏହି ଭବନ ଭିତରକ
ଆେସ କି ା ଏଥିର ବାହାରକ ଯାଏ; ପିତା, ଏହା ଦାନ କର। ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର
ଆେମ ଏହି ଆଶୀବର୍ାଦଗୁଡ଼ିକ ମାଗୁଅଛ। ଆେମନ୍।
29 େତେବ, ମଁୁ ଭ େଲଖନୀର ଦଇଟି ାନର ପାଠ କରିବାକ ଚାେହଁ। ଥେମ ମଁୁ ଗୀତ
ସଂହିତା ପୁ କର ପାଠ କରିବାକ ଚାେହଁ, ତା’ର 86ତମ ଗୀତ। ଆଉ ତାହା ପେର ସାଧୁ
ମାଥିଉ ପୁ କର, ତାହାର 16ଶ ପବର୍, 1 ର 3 ଯାଏ ପାଠ କରିବାକ ଚାେହଁ। ଆଉ ମଁୁ ଏହି
ଗୀତର ଅଂଶଟିଏ ପାଠ କରିବାକ ଚାେହଁ, ଏହାର ସ ୂ ର୍ ଗୀତଟି ନେହଁ ମା ତଳକ ାୟଃ
11ଶ ପଦ ଯାଏ, ଯାହାକି ତାହାର ଅେଧର ଅ ଟିେକ ଅଧିକ ଅେଟ।
30 ଆଉ ମଁୁ ଏହାକ ଏହିପରି ଭାେବ ଡାକିବାକ ଚାେହଁ, ଯଦି ମଁୁ ଏହାକ ମୂଳପାଠ େବାଲି
କହିପାେର, ଏହା ପୂେବର୍କି ମଁୁ ଏହା ଉପେର ଚାର କେର: ଏକୀକରଣର ସମୟ ଏବଂ
ଚି । “ଏକୀକରଣ ସମୟର ଚି ,” ତାହା ଏକ କାର ଜଟିଳ ପରି ଶୁଭାଯାଏ।ଏକୀକରଣର
(ବଝିେଲ?)ସମୟ, ଏକୀକରଣର ସମୟ, ଏହାହିଁ ତ ତାହା ଯାହାକି ବ ର୍ମାନ ଅେଟ। ଏବଂ
େସହି ଏକୀକରଣ ସମୟର େସହିଚି ।
31 ଗୀତ ସଂହିତାେର—େର, ଦାଉଦ ର ଏକ ାଥର୍ନା, େସହି 86ତମ ଗୀତ।

େହ ସଦା େଭା, କ ର୍ େଡରି େମାେତ ଉ ର ଦିଅ: କାରଣ ମଁୁ ଦରି ଓ
ଦୀନହୀନ।
େମାହର ାଣରକ୍ଷାକର;େଯେହତମଁୁପରେମଶଵ୍ର-ପରାୟଣ:େହେମାହର

ପରେମଶଵ୍ର,ତ ଠାେରଭରସାକାରୀଦାସରପରି ାଣକର।
େହ େଭା, େମା ତି ଦୟାଳହଅ:କାରଣମଁୁ ଦିନଯାକତ ନିକଟେରଡାକ

ପକାଏ।
ଆପଣା ଦାସର ାଣ ଆନ ିତ କର: କାରଣ, େହ େଭା, ମଁୁ ତ ଆେଡ଼

ଆପଣା ାଣଉଠାଏ।
େଯେହତ,େହ େଭା,ତେ ମ ଳମୟ,ଓକ୍ଷମାକରିବାକ ୁତ;ପୁଣିତ

ନିକଟେର ାଥର୍ନାକାରୀସମ ତିଦୟାେରମହାନ।
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େହ ସଦା େଭା, େମା ାଥର୍ନାେର କ ର୍ପାତ କର;…େମା ନିେବଦନର
ରବେରମେନାେଯାଗକର।

େମାହର ସ ଟ ଦିନେର ମଁୁ ତ କ ଡାକିବି: କାରଣ ତେ େମାେତ ଉ ର
େଦବ।

ଓଃ, କଅଣ ତାହା ସୁ ର ନେହଁ କି? “ତେ େମାେତ ଉ ର େଦବ।”

େହ େଭା, େଦବଗଣ ମଧୟ୍େର ତ ତଲୟ୍ େକହି ନାହିଁ; କିଅବା ତ କମର୍
ତଲୟ୍ଆଉେକୗଣସି କମର୍ନାହିଁ।

େହ େଭା, ତ ର ସୃ ସକଳେଦଶୀୟ େଲାକଆସି ତ ଛାମୁେର ଣାମ
କରିେବ;ଓତେ ଆପଣାନାମକେଗୗରବକରିବ।

କାରଣତେ ମହାନ୍ଓଆ ଯର୍ୟ୍କମର୍କରଥାଅ:ତେ ଏକମା ପରେମଶଵ୍ର
ଅଟ।

ବ ର୍ମାନ ଧୟ୍ାନ େଦଇ ଶୁଣ :

େହ ସଦା େଭା, ତ ର ପଥ େମାେତ ଶିଖାଅ; ମଁୁ—ମଁୁ ତ ସତୟ୍ତାେର
ଗମନ କରିବି: ତ ନାମକ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ଏକମନା କର।
(ଏକମନା! ବଝିେଲ?)…ତ ନାମକ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ଏକମନା
କର।

32 ମଁୁ ବ ର୍ମାନଏକୀକରଣଓସମୟଚି ବିଷୟେର କଥାବା ର୍ା କରଅଛି। େତେବ, ସାଧୁ
ମାଥିଉ ପୁ କର 16ଶ ପବର୍େର:

ଫାରଶୀ ଓ ସା ୂକୀମାେନ ତାହା ନିକଟକ ଆସି, ତାହା ପରୀକ୍ଷା…
ଅଭି ାୟେର, େସମାନ ଆକାଶର େଗାଟିଏ ଚି େଦଖାଇବା ପାଇଁ ତାହା
ଅନେରାଧକେଲ।

କି େସ େସମାନ ଉ ର େଦେଲ, ସ ୟ୍ା ସମୟେର, ତେ ମାେନ
କହିଥାଅ, ଏ…ଏହାଭଲପାଗେହବ:କାରଣଆକାଶଲାଲେହାଇଅଛି।

ଆଉ ାତଃକାଳେରକହିଥାଅ,ଏହାତ େମଘୁଆ…ଆଜିଝଡ଼େହବ:କାରଣ
ଆକାଶ ଲାଲ ଓ େମଘୁଆ େହାଇଅଛି। େହ କପଟୀମାେନ, ତେ ମାେନ
ଆକାଶର ଲକ୍ଷଣର େଭଦାେଭଦ ବଝି ପାରଅଛ; କି ତେ ମାେନ କାଳର
ଲକ୍ଷଣସବବଝି ପାର ନାହଁ?

ଏହି ବାକୟ୍ର ପାଠ କରାଯିବାେର ଭ ତାହା ର ଅନ ହକାରୀ ଆଶୀବର୍ାଦକ େଯାଗ
କର ।
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33 େତେବ, ଆେମମାେନ ଏହି ଏକୀକରଣ ବିଷୟେର, ଏକୀକରଣର ସମୟ ବିଷୟେର;
ଏକୀକରଣ ସମୟର ଚି ବିଷୟେର କଥାବା ର୍ା କରଅଛ। େଦଖ , ଯୀଶୁ ଏଠାେର,
ଏହି େଶଷ ଶା ାଂଶର ପାଠ କରାଯିବାେର, େସ ଯାଜକବଗର୍ େସହି କାଳକ କି ା େସହି
କାଳର ଲକ୍ଷଣକ ନ ବଝି ପାରଥିବା ପାଇଁ ଭ ର୍ନା କରଥିେଲ। େତେବ, େଦଖ , ତାହା ତ
େଲାକମାନ ନିମେ ସଦାସବର୍ଦା ଏକ ମହାନ ବିଷୟ ରହି ଆସିଛି, େଯଆପଣରହଥିବା
େସହିକାଳରଲକ୍ଷଣକବଝି ପାରିବା ନିମେ େଯାଗୟ୍ େହବା; େଯେହତ ପରେମଶଵ୍ର ଏହାକ
ଅତି ସରଳ ଭାେବ େଲଖିଥାଆ ି େଯପରିକି େକହିେହେଲ ତାହାଠାର ବ ିତ େହାଇପାରିେବ
ନାହିଁ।
34 େତେବ, ସାଧାରଣତଃ, ମଁୁ ଯାଇଥାଏ ଓ ଅନୟ୍ େସବକମାନ ଠାର େନଇଥାଏ,
ବାଇବଲ ସମୟେର ଥିବା ଭ ର ଅନୟ୍ାନୟ୍ ଦାସମାନ ର (େଯପରିକି େନାହ ସମୟର
ଚି , ଦାନିେୟଲ ସମୟର ଚି ଏବଂ—ଏବଂ ଭତି ସବ, ବିଭି ଚି ମାନ), ମା ମଁୁ
ଆଜିରା ି ସମୟକ—କ ରକ୍ଷା କରିବା େହତ େସସବକ ଛାଡ଼ି େଦବାକ ଚାେହଁ, େଯପରିକି
େହାଇପାର…ମା ଏହା ସଦାସବର୍ଦା ପରେମଶଵ୍ର ମାଗର୍ ହିଁ ରହିଅଛି, େଯ େସମାନ
ସମୟର ଏକ—ଏକ ାକତିକ ଚି କ ଦିଆଯାଏ, େଯପରିକି ସମେ ଏହା ଜାଣିେବ େଯ
ତାହା—ତାହା ଠିକ୍ େକଉଁ ସମୟ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଫାରଶୀମାେନ େସମାନ ର ସମୟକ
ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା। େସମାନ ଏହା ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା େଯ ତାହା େକଉଁ ସମୟ ଥିଲା।
େସ ଅନୟ୍ ଏକ ାନେର କହିେଲ, “ଯଦି ତେମମାେନ େମାେତ ଜାଣିଥାଆ , େତେବ ତେମ
େମାହର ଦିନକ ବି ଜାଣିଥାଆ ।” ବଝିେଲ? ଏହା—ଏହା ଅତି, ଏକ—ଏକ ମହାନ ବିଷୟ
ଅେଟ ଯାହାକି ଆେମମାେନ ବଝ। େଦଖ , “ବଝିବାର ଜ୍ଞାନ ବିନା!”
35 ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି େସମାେନ ସଦାେବେଳ ଭବିଷୟ୍ତ୍ ବ ା ବିଷୟେର
ଉ ି େଦଉଥିେଲ, େସମାେନ କହଥିେଲ, “ପୁଣି ତା ପାଖେର ଭ ର ଦଶର୍ନମାନ
ଦୱ୍ାରା, ଏକ ବଝିବାର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଆଉ ଭ ର ବାକୟ୍ ପୁରାତନ ସମୟର େସହି—
େସହି ଭବିଷୟ୍ତ୍ ବ ାମାନ ପାଖକ ହିଁ ଆସିଥିଲା।” େଦଖ , େସମାନ ପାଖେର
ଭବିଷୟ୍ତ୍ ବ ାମାନ ଦୱ୍ାରା, ଭ ର ବାକୟ୍ େଦଇ, ଏକ ବଝିବାର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଆହରି
େତେବ, େସହି ଭବିଷୟ୍ତ୍ ବ ାମାେନ ଏକ ଚି େଦଉଥିେଲ। େଯପରିକି, ଜେଣ ମନଷୟ୍
େଗାଟିଏ କରେର ଏେତ ସମୟ ପାଇଁ େଶାଇ ରହିଥିଲା, ତାହା ପେର ବଲି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ
ଅନୟ୍ କରେର େଶାଇଥିଲା। ଜେଣ ମନଷୟ୍କ ତାହାର ବ ଚିରିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ଓଃ,
ଅେନକ ବିଷୟମାନ ଅଛି ଯାହାକି େସମାେନ େସହି ଚି କ େଦଖାଇବା ପାଇଁ କରିଥିେଲ
େଯଉଁଥିେରକି େସମାେନ ରହଥିେଲ। ଆଉ ବ ର୍ମାନ ଆେମମାେନ ଜାଣୁ େଯ େସହି
ପରେମଶଵ୍ର ଯିଏକି ସୱ୍ଗର୍ ଏବଂ ପୃଥିବୀକ ନିମର୍ାଣ କରିଥିେଲ, ଏବଂ—ଏବଂ ତାହା ର
କାଯର୍ୟ୍କ ଏହିପରି ଭାବେର ରଖିଥିେଲ େଯ େସ ତାହା ର ସମୟକ ଏକ ଚି ଦୱ୍ାରା ବ ର୍ନା
କରିଥାଆ ି, େସହି ସମାନ ପରେମଶଵ୍ର ଆଜି ମଧୟ୍ ଜୀବିତ ଅଛ ି। ଏଣୁ ଆମମାନ
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କିଛି େଗାଟାଏ, େହବା ଉଚିତ୍…େଯେତେବେଳକି ଆେମମାେନ େସହି—େସହି ସମୟକ
େଦଖୁ େଯଉଁଥିେରକି ଆେମମାେନ ରହଅଛ, େସଠାେର କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟ ରହିବା ଉଚିତ୍
େଯ େକହିଜେଣ, େକୗଣସିଠାେର ସମ ବିଷୟକ ନଜର ରଖୁଥାଆ ି। ବଝିେଲ? କାରଣ
ପରେମଶଵ୍ର ଆମମାନ ଏକ ନି ିତ ଚି ନ େଦଇ ଏହି ସମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଘଟାଇେବ
ନାହିଁ, େଯ େଯଉଁଠାେର, େଯପରି—େଯପରିକି ଆେମମାେନ ତାହା ବଝିପାର।
36 େତେବ ଏଠାେର ଆଜି େସହି ବିଷୟ ଅେଟ, େଯ େସହି ଯାଜକବଗର୍, ଆେମମାେନ
ତାହାକ ଠିକ୍ ଭାେବ ପଢ଼ି ନ ଥାଉ। ଏହା ତ ଠିକ୍ େସହିପରି ଅେଟ େଯପରିକି ତାହା େସହିଦିନ
ଥିଲା, େସମାେନ ଏହା ଭାବି ନ ଥିେଲ େଯ ତାହା େସହି ସମୟ ଅେଟ। େସମାେନ—
େସମାେନ ଭାବିଥିେଲ େଯ େସମାେନ ତ େସେତେବେଳ ଅତିଶୟ ଶା ିେର ବସବାସ
କରଅଛ ି, ଆଉ େତଣୁକରି େସମାେନ େକୗଣସି ମଶୀହ ନିମେ ଅେପକ୍ଷା କର ନ ଥିେଲ।
ପୁଣି ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ େଯ ତାହା ର ଆଗମନ ଏପରି େହବ “େଯପରି ଏକ େଚାର ରା ିେର
ଆେସ,” େଯେତେବେଳକି େସହି—େଯେତେବେଳକି େସହି େଲାକମାେନ ତାହା ର
ଆଗମନ ବିଷୟେର ଅଜଣା ରହିଥିେବ। ମା େସଠାେର େକେତାଟି କମାରୀ କନୟ୍ାମାେନ
ଥିେଲ େଯଉଁମାେନକି ତାହା ସାକ୍ଷାତ କରିବାକ ଯାଇଥିେଲ, େସମାନ ମଧୟ୍ର ଅେଧ,
େସମାନ ର ଦୀପେର େତଲ ରଖିଥିେଲ ଓ ୁତ ଥିେଲ; େସମାେନ େସହି ଚି ନିମେ
ଅେପକ୍ଷା କରଥିେଲ। ଆଉ େଦଖ , ତାହାହିଁ େସମାେନ ଅଟ ି ଯାହା ସହିତ ମଁୁ ଆଜିରା ି
କଥା େହଉଅଛି, େସମାେନ େଯଉଁମାେନକି ବ ର୍ମାନ େସହି ଚି କ, ତାହା ର ଆଗମନର
ଚି କ ଅେପକ୍ଷା କରି ରହିଛ ି।
37 ଭ ଦୱ୍ାରା, ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଏହି ଚି ଗୁଡ଼ିକ, େକବଳ ବିଶୱ୍ାସୀମାନ ହିଁ
ଦିଆଯାଇଛି। ଅବିଶୱ୍ାସୀମାେନ ତ ତାହା କଦାପି େଦଖ ି ନାହିଁ। େସମାେନ ତ ଠିକ୍
େସଗୁଡ଼ିକର ଉପର ଚାଲିଯାଆ ି, ଆଉ େସମାେନ ତାହା େଦଖ ି ନାହିଁ। ଆଉ ବ ର୍ମାନ,
ଠିକ୍ େଯତିକି ସୁନି ିତ ଏହା ଅେଟ େଯ ପରେମଶଵ୍ର ଜେଣ ଦତ ଆଜିରା ି ଏହି ମ
ଉପେର ଛିଡ଼ା େହାଇପାର ି, ଠିକ୍ େଯତିକି ବା ବିକ ଏହା େଯ—େଯ ମଁୁ ଆପଣମାନ
ଅନାଉଅଛି, ଏବଂ ମଁୁ ତାହାକ ଅନାଉ ଥାଇପାେର; କି ା ଆପଣ ତାହାକ ଅନାଉ ଥାଇପାର ି
ଓ ମଁୁ ତାହାକ େଦଖୁ ନ ଥାଇପାେର, କିଅବା ମଁୁ ତାହାକ ଅନାଉ ଥାଇପାେର ଆଉ ଆପଣ
ତାହାକ େଦଖୁ ନ ଥାଇପାର ି। େତେବ, ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ତାହା ଶା ସ ତ ଅେଟ; ତାହା
ଅବିକଳ ଭାେବ ସତୟ୍ ହିଁ ଅେଟ। େସମାେନ େଦଖିେଲ…ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି େଯ ପାଉଲ
ଭମିେର ତେଳ ପଡ଼ିଗେଲ, ମା େସମାେନ…େସମାନ ମଧୟ୍ର େକହିେହେଲ େସହି

କାଶକ େଦଖିପାରି ନ ଥିେଲ।
38 େସହି କାଶ ଠିକ୍ େସଠାେର ରହିଥିଲା େଯେତେବେଳ େଯାହନ ଜନସମୂହ ଆଗେର
ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ, ଏବଂ ନଦୀକଳେର େସଠାେର, ଯାଜକବଗର୍ର ଓ—ଓ ସାଧୁମାନ
ମଧୟ୍ର, ମହାନ େଲାକମାନ ମଧୟ୍ର ହଜାର ହଜାର େଲାକମାେନ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ।
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ଆଉ େଯାହନ ତାହା, ନିେଜ କହିେଲ, େଯ େସ ପରେମଶଵ୍ର ଆ ା ଏକ କେପାତ ପରି
ତଳକ ଓ ାଇ ଆସୁଥିବାର େଦଖିେଲ ଓ ତାହା ଉପେର ଅବତରଣ କରଥିବାର େଦଖିେଲ,
ଆଉ ଏକ ବାଣୀ େହଲା, “ଏ ଆ ର ିୟ ପୁ ଯାହା ଠାେର ବାସ କରିବା ଆମର ପରମ
ସେ ାଷ।” ଆଉ େଯାହନ ବୟ୍ତୀତ େକହିେହେଲ ତାହା େଦଖିେଲ ନାହିଁ। ବଝିେଲ? ଏହା
ତ େକବଳ ତାହା ପାଇଁ ଥିଲା।

39 କଅଣ ଆପଣମାେନ ଲକ୍ଷୟ୍ କେଲ କି େଯ େସହି ପ ିତମାନ ପାଇଁ, େସହି ଚି ଟି
େକେତ ଥିଲା? େସମାେନ ଅନାଇେଲ, େସଠାେର ତାହା…େସମାେନ ଏ ୀୟ ଥିେଲ।
େସମାେନ କତେର ଭାରତୀୟ ଖେଗାଳଶା ୀ ନ ଥିେଲ, େସମାେନ ଏ ୀୟ ଥିେଲ;
କାରଣ େସମାେନ େସମାନ ର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସ ୂ ର୍ କରିବା ନିମେ , େସହି େଦଶେର ରହି
ଖେଗାଳଶା ଅଧୟ୍ୟନ କରଥିେଲ। ଆଉ େଯେତେବେଳ େସମାେନ…ଯିରଶାଲମଆେଡ଼
ଅନାଇେଲ, ଆଉ ଏହା ଜାଣି େଯ େସମାେନ େସହି ତିେନାଟି ତାରାଗୁଡ଼ିକ େସମାନ ର—
େସମାନ ର େତୟ୍କ ର ଜନମ୍-େରଖାର େଦଖିଥିେଲ, ଯାହାକି ହାମ୍, େଶମ୍ ଓ ଜାେଫତ୍ 
ଥିଲା, େଯଉଁ କଳରକି େସମାେନ, େତୟ୍କ ଜଣ ଆସିଥିେଲ, ଆଉ େସମାେନ େସହି
ତାରାଗୁଡ଼ିକ େସମାନ ର ଜନମ୍-େରଖାର େଦଖିଥିେଲ। ତାହା େସମାନ ତି ଏକ ଚି
ଥିଲା, େଯ େଯେତେବେଳ େସହି ତାରାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଧାଡ଼ିେର ଆସିେବ, େସେତେବେଳ
ମଶୀହ ପୃଥିବୀ ଉପେର ରହିେବ।

40 ଓଃ, େମାହର ଭ! ଏଥିେର େକୗଣସି ଆ ଯର୍ୟ୍ ନେହଁ େଯ େସମାେନ ଆସିଥିେଲ, “େସ
େକଉଁଠାେର ଅଛ ି? ଯିହଦୀମାନ ର ରାଜା ଯିଏ ଜନମ୍ ହଣ କରିଛ ି େସ େକଉଁଠାେର
ଅଛ ି? ଆେମମାେନ ତାହା ର ତାରାକ ପୂବର୍େର େଦଖିଅଛ, ଓ ତାହା ଉପାସନା କରିବା
ନିମେ ଆସିଅଛ। େସ େକଉଁଠାେର ଅଛ ି?” େସମାେନ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସହି େଛାଟ
ବାଳକ ମଶୀହ େକଉଁଠାେର େଗାଟିଏ େଶାଇ ରହିଥିେବ, କାରଣ ପରେମଶଵ୍ର େସମାନ
େସହି ସମୟର ଏକ ଚି େଦଇଥିେଲ, େଯ ପରେମଶଵ୍ର ଏବଂ ମନଷୟ୍ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ
କରଥିେଲ। ତାହା କି ଏକ ଏକୀକରଣ ଥିଲା, େଯେତେବେଳ ପରେମଶଵ୍ର ନିଜକ ଏକ
ମାନବୀୟ େଦହେର ଏକୀକତ କରିଥିେଲ! ସମ ଏକୀକରଣମାନ ଯାହାକି େକେବ
ସାଧନ େହାଇଥିଲା, ତହିଁ ମଧୟ୍ର ସବଠଁୁ ମୂଖ, ସବଠଁୁ ମହାନ ତାହା ଥିଲା େଯେତେବେଳ
ପରେମଶଵ୍ର ମନଷୟ୍ ସହିତ ଏକୀକତ େହାଇଥିେଲ; ଓ ନିଜର—ନିଜର ପରେମଶଵ୍ର
େହାଇଥିବାର େସହି ମହାନ ଗୁଣକ ତୟ୍ାଗ କରି େଦଇଥିେଲ ଏବଂ ନିଜର ତ ୁକ ବି ାରିତ
କରି ମାନବତାକ ହଣ କରି େନଇଥିେଲ, ଓ େସମାନ ମୁ କରିବା ନିମେ , େସମାନ
ମଧୟ୍ର ଜେଣ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ଏକୀକରଣ। ତାହା କଅଣ ଥିଲା? ତାହା ପରେମଶଵ୍ର
ଏବଂ ମନଷୟ୍ ମଧୟ୍େର ସଦାକାଳ ନିମେ ଶା ିକ େନଇ ଆସିଥିଲା। ଆେମ େକେତ
ଧନୟ୍ବାଦୀ ଅଟୁ।
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41 ଆଉ ଚି ଗୁଡ଼ିକ ପଠାଯାଇ ନ ଥିଲା…େତେବ େକବଳ ଚି ା କର , େତୟ୍କ
ବୟ୍ ି, ଏବଂ େସହି ସମ ଖେଗାଳଶା ୀମାେନ; େଲାକମାେନ, େସହି ଦିନମାନ େର,
େସମାନ ର ସମୟସୂଚକ ଯ େସହି ତାରାଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। େସହି ହରୀ ଦଗର୍ର—ର
ଉ େର ଜେଣ ହରୀ ଯାଉଥିେଲ, ଏବଂ େସ ଉପରକ ଯାଇ ସବ ବିଷୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି
େଦଖୁଥିେଲ। ଆଉ େସ େଦଖୁଥିେଲ େଯ େଯେତେବେଳ େକେତକ ନି ିର୍ ତାରାମାେନ ଏକ
ନି ିର୍ ତାରାପୁ େର ରହିଛ ି, େଯେତେବେଳ େସଗୁଡ଼ିକ ଯା ା କରଥାଆ ି, େସ ଜାଣି
ପାରଥିେଲ େଯ ତାହା େକଉଁ ସମୟ ଥିଲା। ଆପଣମାନ ପବି ଶା େର ମେନଥିବ େଯ,
“ ହରୀ, ଏହା େକଉଁ ସମୟ ଅେଟ?” ଆଉ େସହି ହରୀ େଫରି ଆସିଥାଏ ଓ ତାହା
କହିଥାଏ େଯ ତାହା େକଉଁ ସମୟ ଥିଲା। େଦଖ , େସମାେନ ତାରାଗୁଡ଼ିକ େଦଖି ସମୟ
ଗଣନା କରଥିେଲ।
42 େତେବ, କଅଣ ଏହା ବିଚି ନେହଁ କି େଯ ଏହି ତାରାଗୁଡ଼ିକ େସହି ତିନିଜଣ ବୟ୍ ି
ପାଇଁ ଠିକ୍ ସୀଧାସଳଖ େଗାଟିଏ େରଖାେର ରହିଥିେଲ ଆଉ ଅନୟ୍ େକହି ବି ତାହା େଦଖି
ନ ଥିେଲ? ବଝିେଲ? ଠିକ୍ ସୀଧାସଳଖ େଗାଟିଏ େରଖାେର। େତେବ, ଆପଣ ପବି ଶା
ସହିତେର ଏେତ ଅଧିକ ଏକ େରଖାେର ରହିପାର ି। ବଝିେଲ? େଯେତେବେଳ େସହି
ତାରାମାେନ ଏକୀକାରଣେର ଆସିଗେଲ, ଆପଣାକ ଏକାଠି ଏହି ତାରାପୁ େର ଏକୀକତ
କରିେନେଲ, ଠିକ୍ େସହି ସମାନ ସମୟେର ଏହି ତିନିଜଣ ବୟ୍ ି ମଧୟ୍ ଏକୀକତ େହାଇେଲ।
ଆଉ ଆପଣ ପରେମଶଵ୍ର ବାକୟ୍େର, ତାହା ର ସହିତେର ଏେତ ଅଧିକ ଭାେବ ଏକୀକତ
େହାଇପାର ି, େଯପଯର୍ୟ୍ କି ଏହିସବ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବା ବିକ ନ େହାଇଯାଏ, ଆଉ ତାହା
ପେର ଆପଣ େସଗୁଡ଼ିକ େଦଖିପାର ି ଓ ଜାଣିପାର ି େଯ େସଗୁଡ଼ିକ ସତୟ୍ ଅେଟ।
ବଝିେଲ? ସମୟର େସହି ଚି ! େହାଇପାେର େଯ ଆପଣ ଠିକ୍ ତାହାର ଉପର େଦଇ
େଦଖ ି, କହ ି, “ଆଃ, ବାେଜ ବିଷୟ!”
43 ମା ଆପଣ ପାଇଁ ତାହା ବାେଜ ନେହଁ। ଆପଣ ପାଇଁ ତ, ତାହା ଆପଣ ବାକୟ୍
ସହିତ ଏକୀକରଣେର େହଉଅଛ ି, ଆଉ ତାହା ଏଠାେର ଅେଟ। ତାହା ପେର ଏହା—
ଏହା ତ ସ ୂ ର୍ଭାେବ ହାଲକା ଅେଟ, ଭାଇ ପୟ୍ାଟ୍, େଯେତେବେଳ—େଯେତେବେଳ—
େଯେତେବେଳ—େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏହି ଚି କ ବିଶୱ୍ାସୀ ସହିତ ଏକୀକରଣ
େହଉଥିବାର େଦଖ ି। ଆଉ ତାହା େସମାେନ ହିଁ ଅଟ ି ଯାହା କି ମଁୁ ଏହି ସ ାଷଣ
େଦଉଅଛି, େସହି ବିଶୱ୍ାସୀକ, କାରଣ ଅବିଶୱ୍ାସୀ ତ ତାହା କଦାପି େଦଖ ି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି
େସ ଆଜି ଏଠାେର ପୃଥିବୀେର ରହିଥାଆେ , ତାହାେହେଲ ଆମମାନ ର ଯାଜକବଗର୍
ମଧୟ୍ର ଅେନକ ତି ତାହା କି ଏକ ଭ ର୍ନାର ବିଷୟ େହାଇଥାଆ ା, େଯଉଁମାେନକି
ଏହି ଚି କ ପଢ଼ିପାର ି ନାହିଁ; େସହି ଚି ମାନ ଯାହାକି ଆେମମାେନ ତିଦିନ ଏଠାେର
ଆରାଧନାଳୟେର ପାଠ କରଅଛ, ଓ େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ େଦଖୁଅଛ। ପୁଣି ଅନୟ୍ମାେନ
ଏହାକ ପାଠ କରଛ ି ଓ କା େର ହ ଲିଖନକ େଦଖୁଛ ି, ଆଉ ତଥାପି ଅେନେକ ଏହାକ
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ଠିକ୍ େହୟଜ୍ଞାନ କରିଥାଆ ି, ଓ ଏପରିକି ଏହାକ ଆେଦୗ େଦଖ ି ସୁ ା ନାହିଁ। ଏହା
େସମାନ ପାଇଁ ଆେଦୗ କିଛି ନେହଁ; େସମାେନ ଏହାକ ଧୟ୍ାନ ଦିଅ ି ନାହିଁ।

44 େତେବ ଧୟ୍ାନ ଦିଅ , େଯ ଏଥିେର, େଯ େସ—େସ ରା ୀୟ ଚି ଗୁଡ଼ିକ ଉ ୃତ
କରିଥିେଲ। େତେବ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତାହା ଏହା ବିଷୟେର ପଚାରିେଲ,
େସମାେନ ଚି ମାନ ଚାହିଁଥିେଲ; ଆଉ େସ େସମାନ େସହି ଚି ଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କେଲ
ଯାହାକି ଘଟିଥିଲା। ଆଉ େସମାେନ ଜାଣିବାକ ଚାହିଁେଲ େଯ ଜଗତର ଅ େକେବ
େହବ, ଯୁଗା େର ଲକ୍ଷଣ କଅଣ େହବ। ଆଉ େସ େସମାନ ପବି ଶା ର ଅେନକ

ାନର ରା ୀୟ ଚି ମାନ ବିଷୟେର, ଆକାଶେର ସୱ୍ଗର୍ୀୟ ଲକ୍ଷଣମାନ ବିଷୟେର, ଏବଂ
ପାଥିର୍ବ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟେର ଉ ୃତ କରିଥିେଲ; େସ େସମାନ ଚି ମାନ, ଚି , ଲକ୍ଷଣମାନ,
ନିର ର ଭାେବ େକବଳ ଏକ ଚି େଦଇଥିେଲ। ଆଉ େଯେତେବେଳ…େସ େସମାନ
େସଠାେର େଗାଟିଏ ାନେର ଏକ ରା ୀୟ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟେର କହିଥିେଲ। େସ କହିଥିେଲ,
“େଯେତେବେଳ ତେମମାେନ ରା ଗୁଡ଼ିକ,” େଦଖ , “ଯିରଶାଲମର ଚାରିଆେଡ଼ ଏକ
େହଉଥିବାର େଦଖିବ,” େଦଖ , େସେତେବେଳ ଆେମମାେନ ଜାଣିବା େଯ େସମାନ ର
ସ ଟର ସମୟ ସ ିକଟ, “େଯେତେବେଳ ତେମ ଯିରଶାଲମକ େସୖନୟ୍ମାନ ଦୱ୍ାରା
େଘରା େହାଇଥିବାର େଦଖ।”

45 େତେବ, ଏହାପୂେବର୍ କି େସମାେନ ଏହା କରି ପାରିଥାଆେ , ପରେମଶଵ୍ର…ଜଗତ
ଏକୀକରଣ େହବାକ ଥିଲା। ଟାଇଟସ୍, ଏହି ମହାନ େରାମୀୟ େସୖନୟ୍ାଧୟ୍କ୍ଷ, ତାହା
ତା ର େସୖନୟ୍ଦଳକ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ କରି ତାହାର ଚାରିପାଖେର ଆସିବାକ ଥିଲା,
େଯେତେବେଳକି ଯିହଦୀମାେନ େସମାନ ର ପରେମଶଵ୍ର-ଦ େସହି ସମୟର ଚି କ
ଅସଵ୍ୀକାର କରି େଦଇଥିେଲ। ତାହାହିଁ େସହି ସମୟ ଥିଲା େଯ ଟାଇଟସ୍ ନିଜର େସୖନୟ୍ଦଳକ
ଏକାଠି ଏକୀକରଣ କରିଥିଲା, ଏବଂ େସହି ନଗରକ ଅଧିକାର କରିବାକ ଆସିଥିଲା।

ଥେମ େସଠାେର ପରେମଶଵ୍ର େଲାକମାନ ର (ତଥା-କଥିତ) ପରେମଶଵ୍ର
ବାକୟ୍ ବିର େର ଏକ ଏକୀକରଣ େହବାକ ଥିଲା, ଏହାପୂେବର୍ କି େସହି ରା ଆପଣାକ
ପରେମଶଵ୍ର େଲାକମାନ ବିର େର ଏକ ିକତ କରିପାର ା। େଦଖ , େସହି—
େସହି—େସହି ଏକତାକ, େସହି ଏକୀକରଣକ; ଏକାଠି ଏକୀକତ େହବା ବିଷୟକ।

46 ମଁୁ ବିଶୱ୍ାସ କେର େଯ ଆେମମାେନ ଏକ ମହାନ ଏକୀକରଣର ସମୟେର ରହଅଛ। ମଁୁ
ଏହି ଲାଲ ର ର ବତୀଗୁଡ଼ିକ େନଉଅଛି, ଓ େସଥିେର ସେ ତ ଚି ମାନ ଓ ସବକିଛିକ
ଚମକାଉ ଅଛି ( ୀମାନ ବିଷୟେର, େସମାେନ କିପରି ଆଚରଣ କରଛ ି; ଏବଂ
ପୁରଷମାେନ, େସମାେନ କିପରି ବୟ୍ବହାର କରଛ ି; ପୁଣି ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ, େସମାେନ
କିପରି ଭାବେର କାଯର୍ୟ୍ କରଛ ି), ଏବଂ େମାହର ସମ ହଦୟ ସହିତେର, ଏହି େଛାଟ
ପଲକ େଦଖାଉଅଛି, େଯ ମଁୁ ବିଶୱ୍ାସ କେର େଯ ଏହି ମହାନ ଭବିଷୟ୍ତ୍ ବାଣୀର ଘଟିକାେର
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ଭ ଯୀଶୁ ର ଠିକ୍ ଆଗମନ ପୂବର୍ର, ଆେମମାେନ ପରେମଶଵ୍ର ବାକୟ୍ର ସହମତିେର
ଏକମନା େହାଇ ଆସୁଅଛ; ଏବଂ ଏକୀକରଣ କରି ୁତ େହଉଅଛ।

47 େତେବ, ଆପଣମାେନ େଦଖ , ଏହାପୂେବର୍ କି ଟାଇଟସ୍ ରା ଗୁଡ଼ିକ…ନିଜର
େସୖନୟ୍ଦଳକ ଏକାଠି ଏକୀକତ କର ା, ଇ ାଏଲ ନିଜକ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ କଲା ଏବଂ
ନିଜକ ଦଳ ଦଳ କରି ବା ିଲା, େଯପରିକି େସମାେନ ଯୀଶୁ ମଶୀହ େବାଲି ବିଶୱ୍ାସ ନ
କର ି। େସମାେନ ତାହା ଅସଵ୍ୀକାର କେଲ, ଓ ତାହା ଅ ାହୟ୍ କରିେଦେଲ, ଏବଂ
ତାହା କଶାପିର୍ତ କେଲ। ଆଉ ତାହାପେର, େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସହି ପରି ାଣକ
ଅସଵ୍ୀକାର କରିେଦେଲ ଯାହାକି େସମାନ ପାଖକ ପଠା ଯାଇଥିଲା, େସମାେନ ତାହା
କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣାକ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ କେଲ। େତେବ, େସହି ବିଷୟକ
ମନେର ରଖିଥାଆ : େସହି ସମୟର ବା ର୍ାକ ଅସଵ୍ୀକାର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣା ଆପଣାକ
ଏକାଠି ଏକୀକରଣ କରିବା! େସମାନ ତାହା କରିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ତାହାପେର
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତାହା କେଲ, େସେତେବେଳ ରା ୀୟ ଲକ୍ଷଣ ଉପ ିତ େହଲା।

48 ରା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜକ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ କରିବାକ ଆର କରିେଦେଲ,
ଆଉ ଟାଇଟସ୍ େରାମୀୟ ଓ ୀକମାନ ର ଏହି ମହାନ୍ େସୖନୟ୍ଦଳକ େନଇ ଆସିଲା
ଏବଂ ଯିରଶାଲମର ାଚୀରଗୁଡ଼ିକ େଘରିେଦଲା, େସଠାେର ଭିତେର ରହିଥିବା େସହି
େଲାକମାନ େତେବ ବ କରିେଦଲା, ଆଉ େସମାେନ େଭାକେର ମରିଥିେଲ। େସମାେନ
ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଛାଲି ଖାଇଥିେଲ। େଯାେସଫସ୍, େସହି ମହାନ୍ ଇତିହାସକାର, ଆମମାନ
ତାହା କହ ି। ଆଉ େସମାେନ ଭମିର ଘାସ ଖାଇଥିେଲ। ଏପରିକି େସମାେନ ଜେଣ
ଅନୟ୍ର ଶିଶୁମାନ ଶିଝାଇ ତାହାକ ଖାଇଥିେଲ; େଦଖ , େଯେହତ େସମାେନ ପାଗଳ
େଲାକମାେନ ଥିେଲ। ଆଉ ତାହା ପେର େଯେତେବେଳ, ଅବେଶଷେର, ଟାଇଟସ୍, େସ
େସଠାେର ଯିରଶାଲମର ଚାରିପେଟ, େସହି ପବର୍ତମାଳାେର ଲଚି ରହିଥିଲା, ଆଉ—
ଆଉ େସଠାେର ଭିତେର ଥିବା େସହି େଲାକମାେନ ଏହା ଭାବିେଲ େଯ େସମାେନ
ପରେମଶଵ୍ର ର ଇ ା ସାଧନ କରଛ ି, େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସହି େସୖନୟ୍ଦଳକ
ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର େଦଖିଥିେଲ। େସମାେନ େସହି ମହାନ ଗୁର ଭ ଯୀଶୁ , େଯେତେବେଳ
େସ େସମାନ େସହି ବିଷୟସବ କହିଥିେଲ, ତାହାକ ଶୁଣିବାେର ଅ ାହୟ୍ କରି
େଦଇଥିେଲ।

49 େସଠାେର େସମାନ ମଧୟ୍େର ଜେଣ େହେଲ ୀ ିୟାନ ଧରା ଯାଇ ନ ଥିେଲ, କାରଣ
େସମାେନ େସହି ଲକ୍ଷଣକ େଦଖିଥିେଲ ଓ ପଳାୟନ କରିଥିେଲ। ବଝିେଲ? େସମାେନ
କହିେଲ, “େଯ ଛାତ ଉପେର ଥାଏ େସ ତଳକ ଓ ାଇ ନ ଆସୁ, କି ା େଯ େକ୍ଷ େର ଥାଏ େସ
ଆପଣା ଚାଦର େଘନିଯିବା ପାଇଁ, େଲଉଟି ନ ଆସୁ; ମା ଯିହଦା େଦଶକ ପଳାଇଯାଆ ,
ଏବଂ ତ ମାନ ର ପଳାୟନ େଯପରି ଶୀତକାଳେର କିଅବା ବି ାମବାରେର ନ ଘେଟ,
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ଏଥିପାଇଁ ାଥର୍ନା କର ।” କାରଣ, ଶୀତ ସମୟେର, େସହି—େସହି ପବର୍ତମାଳାଗୁଡ଼ିକ
ହିମେର ପରିପୂ ର୍ ଥିବ; ଓ ବି ାମବାରେର, େସହି ଦୱ୍ାର—ଦୱ୍ାରଗୁଡ଼ିକ ର ଥିବ, େସହି
ଫାଟକ, ପୁଣି େସମାେନ େସହି ପରି ିତିେର ଧରା ପଡ଼ିଯିେବ। ବଝିେଲ? ଆେମମାେନ
େସହି ବିଷୟ ଉପେର ଅତି ଶୀ ଆସିବାକ ଚାହଁୁ େଯ ତାହା ସ େର…କିପରି ଭାବେର
ପରେମଶଵ୍ର େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କର ି, ଯଦି ଭ ର ଇ ା ହଏ।
50 େତେବ ଧୟ୍ାନ ଦିଅ , େସ…େସମାେନ ାଥର୍ନା କରିଥିେଲ େଯ ତାହା େସହିପରି…
ତାହା େଯପରି େସ କାେର ନ େହଉ, ଯୀଶୁ େସମାନ ତାହା ନିମେ ାଥର୍ନା କରିବାକ
କହିଥିେଲ, ଆଉ େସମାନ ମଧୟ୍ର େକହି ଜେଣ େହେଲ େସଠାେର କଦାପି ଧରା ଯାଇ
ନ ଥିେଲ। େସମାେନ ପଳାଇ ଯାଇଥିେଲ କାରଣ େସମାେନ ଲକ୍ଷଣକ େଦଖିଥିେଲ,
ଓ େସମାେନ ପଳାୟନ କରିଥିେଲ; େସଠାେର ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ ଯାହାକି ଘଟିତ
େହାଇଥିଲା।
51 ଓଃ, ଆଜି ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବେର େସହି ସମୟର ଚି କ େଦଖିବା ଉଚିତ୍
ଅେଟ େଯଉଁଥିେରକି ଆେମମାେନ ବସବାସ କରଅଛ! େଯତିକି ାଣପେଣ ପାରଛ ି
େସତିକି ବୟ୍ାକଳତାର ସହ ଆପଣ ଜୀବନ ନିମେ , କାଲବରୀ ଆଡ଼କ ପଳାଇଯାଆ ;
େକୗଣସି ମ ଳୀ ଆଡ଼କ ନେହଁ, ବରଂ ଯୀଶୁ ୀ ଆଡ଼କ। ଆପଣାକ ତାହା ସହିତେର
ଏକୀକରଣ କର , ପୁଣି େକୗଣସି ସ ଠନ ସହିତ ନେହଁ କି ା େକୗଣସି ମ ଳୀର ରୀତିନୀତି
ସହିତ ନେହଁ। ୀ ସହିତେର ଏକୀକରଣ କର , ଆଉ ଏଥିେର ସୁନି ିତ ହଅ େଯ
ତାହା େସ ହିଁ ଅଟ ି। ଆପଣ େଯେକୗଣସି ବି ବିଷୟକ େନଇପାର ି ନାହିଁ, ଆପଣ ତ
ଏଥିେର ସୁନି ିତ େହବାକ ଅଛି େଯ ତାହା େସ ହିଁ ଅଟ ି। ତାହା ଏକୀକରଣର କି ଏକ
ସମୟ ଅେଟ!
52 େତେବ, ଆେମମାେନ ଏହା ପାଉ େଯ େସମାେନ ମଶୀହ ଅ ାହୟ୍ କରିଥିେଲ ଓ
ତାହା ପେର ନିଜ ନିଜକ େସମାେନ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ କେଲ ଏବଂ ନିେଜ ନିଜ ଭିତେର
ଏକ ସମୂହ ଗଢ଼ିେନେଲ, ଆଉ ଏକ—େଗାଟିଏ…ଏକ ାବ େସମାନ ମଧୟ୍େର ପାରିତ
କରିେନେଲ େଯ ଯଦି େକୗଣସି ବୟ୍ ି ଯୀଶୁ ଜେଣ ଭବିଷୟ୍ତ୍ ବ ା େବାଲି ହଣ କରିବ,
େତେବ େସମାନ ମ ଳୀର ବହି ାର କରି ଦିଆଯିବ। କଅଣ ଆପଣମାନ େସହି ଅ
ବାଳକର କଥା ମେନ ଅଛି କି ଯିଏକି ଅ ଚକ୍ଷ ସହିତ ବସି ରହିଥିଲା? ଆଉ ଶିଷୟ୍ମାେନ
ପଚାରିଥିେଲ, “କିଏ ପାପ କଲା? େସ, କି ା ତାହାର ପିତା, ତାହାର ମାତା?”
53 ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, “ଏହି ମାମଲାେର, େକହି ବି ନେହଁ; ମା ପରେମଶଵ୍ର
କାଯର୍ୟ୍ଗୁଡ଼ିକ େଯପରି ସାଧନ କରା ଯାଇପାେର, କଟ କରା ଯାଇପାେର।”
54 ଆଉ ଆପଣମାନ ମେନଥିବ, େସମାେନ କହିଥିେଲ େଯ େସହି ପିତା ଓ ମାତା ତାହା
କହିପାରିେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ କହିେଲ, “େସମାେନ ଜାଣ ି େଯ ଏହା ଆମର ପୁ ଅେଟ,
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ମା ଆେମ ଜାଣି ନାହଁୁ େଯ େସ କିପରି ସୁ େହଲା।” କାରଣ ଯିହଦୀମାେନ କହିଥିେଲ େଯ
େକୗଣସି ବି ବୟ୍ ି ଯିଏକି ତାହା ଭାବବାଦୀ େବାଲି ଅ ୀକାର କରିବ, େସମାନ ବହି ାର
କରି ଦିଆଯିବ।

55 ମା , ଆପଣମାେନ େଦଖ , ପରେମଶଵ୍ର କାଯର୍ୟ୍ ଏହା ଥିଲା େଯ ଏହି ବାଳକଟି
େସହି ଦଳେର ସ ୃ ନ ଥିଲା। ଆଉ େସ କହିଥିଲା, “ବ ର୍ମାନ, ଏହା େମା ପାଇଁ ଏକ
ବିଚି ବିଷୟ ଅେଟ େଯ ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି ନାହିଁ େଯ ଏହି ବୟ୍ ି େକଉଁଠାର ଆସିଥିେଲ,
ଆଉ ତଥାପି େସ େମାେତ େମାହର ଦ ିଶ ି େଦେଲ।” ବଝିେଲ? େତେବ, େସ ତାହା କହି
ପାରିଥିଲା। େଦଖ , ତାହା ତ ପରେମଶଵ୍ର କାଯର୍ୟ୍ ଥିଲା। େସ ସୁ କରା ଯାଇଥିଲା, ଓ ଭଲ
କରା ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି େସ—େସ ଏହା ବିଷୟେର କହି ପାରିଥିଲା କାରଣ େସ େକୗଣସି ଆଡ
େକୗଣସି ଉପାୟେର ବ ା ଯାଇ ନ ଥିଲା। େସ ହିଁ େସହି ଜଣକା ଥିଲା ଯାହା ଉପେର େସହି
କାଯର୍ୟ୍ଗୁଡ଼ିକ ସାଧନ କରା େହାଇଥିଲା, ଆଉ େସ ନି ିତେର ତାହାର େଦଖିଥିଲା…ତାହାର
ଜୀବନେର ଥମଥର ପାଇଁ େଦଖିଥିଲା।

56 େତେବ, ଯିହଦୀମାେନ ଆପଣା ଆପଣାକ ଯୀଶୁ ବିର େର ଏବଂ—ଏବଂ ତାହା ର
ମଶୀହ ସ ିତ େସବାକାଯର୍ୟ୍ ବିର େର, ଓ ତାହା ର ମଶୀହ ସ ିତ ବା ର୍ା ବିର େର
ଏକୀକରଣ କରିଥିେଲ। ଆେମମାେନ ବ ର୍ମାନ େସହି ସମାନ ବିଷୟକ ଘଟୁଥିବାର େଦଖୁ,
ଠିକ୍ େସହି ସମାନ ବିଷୟକ। ସାମୟ୍ବାଦ ମ ଳୀକ ବିନାଶ କରିବା ନିମେ ଏକୀକରଣ
କରଅଛି, ଆଉ େକବଳ େଗାଟିଏ ଉପାୟେର େଯ ତାହା…ତାହା େହବ େଯେତେବେଳ
ମ ଳୀ ମଧୟ୍ ଆପଣାକ ଏକୀକରଣ କରି େନଇଥିବ, ମ ଳୀ ପରିଷଦେର, ବିଶଵ୍ ଗୀଜର୍ା
ସଂଘେର, େଯପରିକି େସହି ବାକୟ୍କ, େସହି ବା ର୍ାକ ଅ ାହୟ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାହାକ
ବିନାଶ କରାଯାଏ! େସମାେନ ବାକୟ୍କ ଅ ାହୟ୍ କରି େଦଇଛ ି, ମ ଳୀଗଣ ତାହା
କରିଛ ି! େସମାେନ ତାହା ହଣ କରିପାର ି ନାହିଁ କାରଣ ଏହା େସମାନ ର ନାମଧାରୀ
ସ ଠନର ମତର ବିର େର ଅେଟ; ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େକେତ ଗୁଡ଼ିଏ
ଅ ି ଆମମାନ ମଧୟ୍େର…େଲାକମାନ ଗହଣେର ଝଲି ରହିଥାଏ, କି ା େକେତ
େଲାକମାେନ େହେବ…େକେତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଭବିଷୟ୍ତ୍ ବାଣୀ େହବ ଓ ଘଟିତ େହବ, ଆଉ
େସହି ସମ ମହାନ ଚି ମାନସବ ଘଟିତ େହବ ଯାହାକି େସ ଅ ିମ ଦିନ ସ େର ତିଜ୍ଞା
କରିଥିେଲ; େସମାେନ ତାହା କରିପାର ି ନାହିଁ।

57 ଅତଏବ, େସମାେନ ବ ର୍ମାନ ନିଜ ନିଜକ ଏକୀକରଣ କରଛ ି, ଏବଂ ଏଠାେର
ଆପଣମାନ ର ପାଳକ ଓ ଅନୟ୍ମାେନ ଅଛ ି େଯଉଁମାେନକି ଆପଣମାନ େସହି
ବିଷୟେର କହିପାରିେବ, ତାହା ପାଠ କରା ଯାଇପାେର, େଯ େସମାେନ ଅଛ ି…େସମାନ
ପାଖେର େସହି—େସହି—େସହି ଜଗତର ବିଶଵ୍ ସଂଘର ଆେ ାଳନ ରହିଛି। ଆଉ େସହି…
ତାହା ଉପେର ଜେଣ ଲଥରାନ େସବକ କାଯର୍ୟ୍କାରୀ ଭାେବ ରହିଛ ି। େଯପରିକି, ଯଦି
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େକୗଣସି ଏକ ବିପଦ ଆେସ, ଏଠାେର ଏହି ପାଖେର ପେଡ଼ାଶେର ତାହା ଘଟିଥାଏ; ଯଦି
ଆେମମାେନ େସହି ବିଶଵ୍ ସଂଘର ଆେ ାଳନେର ଏକୀକରଣ ନ େହାଇଥିବ, େତେବ
ଆମମାନ ର ମ ଳୀ ଆଉ ଅଧିକ ମ ଳୀ େହାଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ େସମାେନ
ତାହାକ ଏକ େଗାଦାମ ଘର ନିମେ ବୟ୍ବହାର କରିପାରିେବ। କିଅବା ଆମ ଭାଇମାନ
ମଧୟ୍ର ଯଦି ଜେଣ େକହି କାହାରିକ ମରଥିବାର ଅବା ଆଘାତ ପାଇଥିବାର େଦଖ ି, ଏବଂ
ତାହା େକୗଣସି ଆ ିକ ଆଶୀବର୍ାଦ ଦୱ୍ାରା େସବା କରିବାକ େଚ ା କର ି, ତାହା ପାଇଁ
ଆମକ ଗୁଳି ମାରି ଦିଆ ଯାଇପାେର; ଏହା ଅବିକଳ ଠିକ୍ ଅେଟ। େକୗଣସି କାରର େସବା
କରଥିବା ପାଇଁ ଆମମାନ ଦଶ ବଷର୍ର କାରାଗାର ଦ େହାଇପାେର, କାରଣ ଆେମ ଏହି
ବିଶଵ୍ ସଂଘର ଆେ ାଳନର ଏକ ସଦସୟ୍ େନାହଁୁ। କଅଣ ଆପଣମାେନ େସହି ପଶୁର ଚି କ
େଦଖୁ ନାହଁା ି କି? ବଝିେଲ? ବଝିେଲ?
58 େତେବ, ଆେମ ଏହି ଏକୀକରଣର ସମୟକ ଆସୁଥିବାର େଦଖୁ। ବଝିେଲ? େତେବ,
େଦଖ ! ଆଉ େତେବ ମ ଳୀ ଆପଣାକ େସହି ବା ର୍ା ବିର େର ଏକୀକରଣ କରିଅଛି; ପୁଣି
ତାହା ପେର େଯେତେବେଳ ଏହା ତାହା କରି େନଇଥାଏ, ରା ଗୁଡ଼ିକ ପୁନବର୍ାର ମ ଳୀକ
ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜକ ସାମୟ୍ବାଦେର ଏକୀକରଣ କରଅଛ ି; ଠିକ୍ େସହିପରି
ଭାବେର େଯପରିକି ତାହା ଥମ ାନେର କରିଥିଲା। ବଝିେଲ? ଏହା ତ ନିଜକ ଠିକ୍
ପୁଣିଥେର ପୁନାରବ ି କରିଥାଏ।
59 ଇ ାଏଲକ ଥେମ ବା ର୍ା ଅ ାହୟ୍ କରିବାକ ଥିଲା। ଆଉ େଯେତେବେଳ େସମାେନ
ବା ର୍ାକ ଅ ାହୟ୍ କେଲ, ତାହା ପେର େସହି େସୖନୟ୍ ସାମାଥର୍, େସହି ରା ୀୟ ଜୀବନ
ଆପଣାକ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ କଲା (ଅନୟ୍ ରା ମାନ ର), ଏବଂ ଆସି ମ ଳୀକ
ଛାରଖାର କରିେଦଲା। ଆଉ ଆଜି, େସମାେନ ଭ ଯୀଶୁ ର ବା ର୍ାକ ଅ ାହୟ୍
କରିେଦଇଛ ି, ଏବଂ େସମାେନ ତାହାକ ଅସଵ୍ୀକାର କରିେଦଇଛ ି। ଆଉ ବ ର୍ମାନ, େସହି
ସମୟ ଉପ ିତ ଅେଟ େଯଉଁଠାେରକି ସାମୟ୍ବାଦ ମ ଳୀ ବିର େର ଜଗତକ ଏକୀକରଣ
କରଅଛି। େଦଖ , ଏହାକ ତ େସହି କାେର େହବାକ ହିଁ ଅଛି। େତେବ, ତାହା କହିବା
କ କର ଅେଟ।
60 ଏହା େସହି ଯିହଦୀମାନ ପାଇଁ ତାହା ବିଶୱ୍ାସ କରିବାଟା କ କର ଥିଲା।
େସମାେନ କହିଥିେଲ, “େତେବ ଭାଇମାେନ, ଆସ , ଆେମମାେନ େଦଖୁ େଯ—େଯ
ଆମମାନ ର—ଆମମାନ ର ପରେମଶଵ୍ର ଆମ ସହିତେର ଅଛ ି, ଆଉ େତଣୁକରି
ଆେମ—ଆେମ ମ ିରକ ଯିବା। ଆଉ ବ ର୍ମାନ ଆେମମାେନ ାଥର୍ନା କରିବା, ଏବଂ ଏହା
େହଉ େଯ ପବି ପିତା ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ ଓ ପବି ପିତା ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ ାଥର୍ନାେର
କଢ଼ାଇ ନିଅ । ଦୱ୍ାର ବ କରିଦିଅ!” ପୁଣି ଟାଇଟସ୍ ନିଜର ପକ୍ଷ େନଲା, ଏବଂ ଠିକ୍
େସହିଠାେର ାୟଃ େଗାଟିଏ ବଷର୍ କି ା ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଜଗି ରହିଲା। େଦଖ , ଠିକ୍
ଜଗି ରହିଲା, ଏବଂ େସମାନ ଅନାହାରେର ମାରି େଦଲା। େସମାନ ମଧୟ୍ର େକହି
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ଜେଣ େହେଲ ସୁ ା େସହି ନଗରର ବାହାରି ପାରିେଲ ନାହିଁ; ଆଉ େସମାେନ ଅନାହାରେର,
ମରିଗେଲ। ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ ଭିତରକ େବଶ କଲା ଓ େସହି ାଚୀରଗୁଡ଼ିକ ଭା ି
େଦଲା, ର ଗଦ ଗଦ େହାଇ ବାହାରି ଆସିଲା ଓ େସଠାେର ତେଳ ନଦୀ ଭଳିଆ ବାହିତ
େହଲା େଯଉଁଠାେରକି େସ ଭିତେର ଥିବା ସମ ଘାତ କରିଥିଲା।

61 େତେବ, ସଦା ଭ ର ଦତ ତାହା ଭବିଷୟ୍ତ୍ ବାଣୀ କରିଥିେଲ, ପ ାତ୍ ସମୟେର
ପୁରାତନ ନିୟମେର, ଆଉ ଏହା କହିଥିେଲ େଯ ତାହା ଘଟିବ। ଆଉ େସହି େସବକମାେନ,
େଯଉଁମାେନକି ଯାଜକବଗର୍ ଥିେଲ, େଯଉଁମାନ ରକି ଉଚିତ୍ ଥିଲା େଯ େସଠାେର
ଦାୟି ୱ୍େର ନୟ୍ ରହିଥାଆେ ଓ େଲାକମାନ ଏହା କହିଥାଆେ େଯ, ମା ତାହା କରିବା
ପରିବେ ର୍, େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ େସମାନ ମଧୟ୍େର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ ତ
ଏପରିକି ତାହା ଚି ିେଲ ସୁ ା ନାହିଁ; ଓ ଏକ—ଏକ କାର…େକୗଣସି କାରର ଏକ—
ଏକ ଶୁଭ-ଭାଗୟ୍ର ସେ ତ ପରି କରିବାକ େଚ ା କରିଥିେଲ, “ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଜାଦବିଦୟ୍ା
ସାଧନ କର, େତେବ ଆସୁ େଦଖିବା େଯ ତାହା କିପରି—କିପରି ସାଧନ କରାଯାଏ! ଆମକ
ଏକ ଚି େଦଖାଅ।” ବଝିେଲ?

ଆଉ େସ କହିେଲ, “ମଁୁ…” କାହିଁକି, େସ ତ ଏେତ ଅଧିକ ବିଷୟ ସାଧନ କରିଥିେଲ, ପୁଣି
ତଥାପି େସମାେନ ତାହା େଦଖିପାରି ନ ଥିେଲ। ବଝିେଲ? ଆଉ େଯେତେବେଳ େସମାେନ
ତାହା ଅ ାହୟ୍ କରିେଦଇଥିେଲ େସମାନ ର…େସହି ଦିନର ବା ର୍ା ଭାେବ, େସମାେନ
େସହି ଦିନର ବା ର୍ାକ ଅ ାହୟ୍ କରି େଦଇଥିେଲ।

62 େସମାେନ େସହି ଦିନର ଚି କ େଦଖିବାେର ବିଫଳ େହାଇଥିେଲ। ଆଉ େସମାନ
ସ ୁଖେର େସହି—େସହି ବାଇବଲର ଭବିଷୟ୍ତ୍ ବାଣୀର ଚି କ ସାଧନ କରାଗଲା, ପୁଣି
େସମାେନ କହିେଲ, “େତେବ ଆସୁ, ଆେମମାେନ ଭିତରକ ଯାଉ!” େସମାେନ ପବି
େଲାକମାେନ ଥିେଲ। େସମାେନ ଏପରି େଲାକମାେନ ଥିେଲ େଯଉଁମାନ ର ଜୀବନ
ଉପେରକି ଆପଣ ଆ ୁଳି ଉଠାଇପାର ି ନାହିଁ। େସମାେନତାହା େହାଇପାର ି ନାହିଁ, ଆଉ
ତାହା ପେର—ଆଉ ତାହା ପେର ଜେଣ—ଜେଣ—ଜେଣ ଯାଜକ େହାଇପାର ି ନାହିଁ।
ଜେଣ ଯାଜକକ ତ ମାରି ଦିଆଯିବ, ତାହା େକୗଣସି ବି େଛାଟ ବିଷୟ ପାଇଁ ାରାଘାତ
ଦୱ୍ାରା ମାରି ଦିଆଯିବ। ଏଣୁ ତାହା ତ ଏକ ବିଶୁ , ପବି ଜୀବନ ନିବର୍ାହ କରିବାକ ହିଁ ଥିଲା।
େସ ତାହା କରିପାର ି ନାହିଁ, କାରଣ େକୗଣସି ବି େଛାଟ ବିଷୟ ପାଇଁ ତାହା ାରାଘାତ
ଦୱ୍ାରା ମାରି ଦିଆ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ େତେବ େଲାକମାନ ର ଦ ିେର େସମାେନ ମହାନ
େଲାକମାେନ ଥିେଲ, ଏବଂ ପବି େଲାକମାେନ ଥିେଲ, ଓ ତଥାପି େସମାେନ ଭିତରକ
ଗେଲ ଆଉ କହିେଲ, “ବ ର୍ମାନ ଆେମମାେନ କରିବା…ଆମମାନ ପାଖେର ପରେମଶଵ୍ର
ଅଛ ି, େସହି ପରେମଶଵ୍ର ଯିଏକି ସମ ଯୁଗ େଦଇ ଆମମାନ ସହିତେର ରହି ଆସିଛ ି।
ଆେମମାେନ ତାହା ର ପବି ମ ିରକ ଯିବା।” ତାହା ପରେମଶଵ୍ର ର ମ ିର ଥିଲା!
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ମା , ଆପଣମାେନ େଦଖ , ତାହା ତ ତାହା ର ପବି ମ ିରେର ଅ ାହୟ୍ କରି
ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବଝିେଲ? “ଆେମମାେନ ଭ ର ଗୃହକ ଯିବା। େତେବ ଆପଣ ସମ
ଏ ୀୟ େଲାକମାେନ ଏହା ଜାଣ ି େଯ ଆେମମାେନ ମେନାନୀତ ବଂଶ ଅଟୁ, ଆେମମାେନ
ଏଠାେର, ଅଟୁ। ଆଉ ପରେମଶଵ୍ର ଆମର ପରେମଶଵ୍ର ଅଟ ି; ଅ ହାମ, ଇସହାକ, ଓ
ଯାକବ ର ପରେମଶଵ୍ର ଅଟ ି। େସ ଆମମାନ ସହିତେର ଅଛ ି। େସ ଆମମାନ
େସଠାେର ଥିବା େସହି ଅସୁ ତ ପେଲ ିୟମାନ ଠାର (େଯପରିକି ତାହା ଥିଲା), େସହି
େରାମୀୟ ଏବଂ ୀକ୍ େଲାକମାନ ଠାର ଉ ାର କରିେବ। େସ ଆମମାନ େସଥିର
ଉ ାର କରିେବ। େତେବ ଆସୁ ସଦା ଭ ଗୃହକ ଯାଉ!”
63 ତାହା ଶୁଣିବାକ ଉ ମ; ମା େସମାେନ କଅଣ କରିଥିେଲ? େସହି ଗୃହର ନିମର୍ାଣକାରୀ
େସଠାେର ରହିଥିେଲ, ଏକ ଅତି ନ ଗାଲିଲୀୟ ବେଢ଼ଇ ଭାବେର, ଆଉ େସମାେନ
ତାହା ଅ ାହୟ୍ କରି େଦଇଥିେଲ; େଯେତେବେଳକି ପରେମଶଵ୍ର ତାହା େସହି ସମୟର
ତାହା ର ବା ର୍ାବହ, ଓ ଶାଖା େହାଇଥିବାର ମାଣିତ କରି ସାରିଥିେଲ। ଆଉ େସମାେନ
ତାହା ଅ ାହୟ୍ କରି େଦଇଥିେଲ। ଏଣୁ ସମ ାଥର୍ନା, ସମ ନି ାପରତା, େସମାନ ର
ସମ ବଳିଦାନଗୁଡ଼ିକ ପରେମଶଵ୍ର ଛାମୁେର କିଛି ହିଁ ଅଥର୍ ନ ଥିଲା। େସମାେନ ତ
ତାହା କରି ସାରିଥିେଲ! ଆଉ ପରେମଶଵ୍ର ତାହାକ ବିନାଶ କରିବା ନିମେ େସହି ମହାନ
େସୖନୟ୍ଦଳକ ଏକୀକରଣ େହବା ପାଇଁ େଦଇଥିେଲ।
64 ଆଉ ଆଜି ଆେମମାେନ େଦଖୁ, େଯେତେବେଳକି ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ ନାମଧାରୀ
ସଂ ାମାନ େଦଇ ଓ ଭତିସବ େଦଇ, ପରେମଶଵ୍ର ବାକୟ୍କ ଅ ାହୟ୍ କରଛ ି।
େସମାେନ ଚାହଁା ି ନାହିଁ େଯ ଆପଣ େସମାନ ଏହିସବ ବିଷୟ କହ , ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକ
ଚି ଗୁଡ଼ିକ ଦୱ୍ାରା ଏବଂ ସବକିଛି ଦୱ୍ାରା ମାଣ କରିପାେର, ଆଉ ତଥାପି େସମାେନ ଏହା
ସହିତ କିଛି େହେଲ କରିବାକ ଚାହଁା ି ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ସାମୟ୍ବାଦ ଏହାକ ବିନ କରିବା ପାଇଁ
ଗଠିତ େହଉଅଛି, ଠିକ୍ େଯପରିକି ଟାଇଟସ୍ କରିଥିଲା, ଓ ବାଇବଲ କେହ େଯ େସମାେନ
ତାହା କରିେବ। ଅବିକଳ ଭାେବ!
65 ବ ର୍ମାନ, କଅଣ ଆପଣମାେନ େଦଖ ି େଯ ଆେମମାେନ େକଉଁଠାେର ରହଅଛ?
େସହି ଏକୀକରଣର ସମୟକ, େଯେତେବେଳକି ଆେମମାେନ ଏହିସବ ବିଷୟକ
ଏକୀକରଣ େହଉଥିବାର େଦଖୁଅଛ। ଓଃ, ଆେମମାେନ କାହିଁକି େସହି ବିଷୟସବକ
େଦଖିବାକ ବିଫଳ େହଉ? ଆପଣ ଏଠାେର—ଆପଣ ଏଠାେର ପବି ଶା େର ତାହା
ଅନାଇପାର ି ଓ େଦଖିପାର ି େଯ େକଉଁଠାେର େସ ତାହାର ତିଜ୍ଞା କରିଥିେଲ, େଯ
େସ କଅଣ କରିେବ? ବ ର୍ମାନ, ଆେମ ଏହାକ ସଫଳ େହଉଥିବାର େଦଖୁ। ଆେମମାେନ
ମ ଳୀେର େଦଖୁ େଯ େସ କଅଣ କରିବାକ ତିଜ୍ଞା କରିଥିେଲ; ଆେମ ତାହାକ ସଫଳ
େହଉଥିବାର େଦଖୁ। ଆେମମାେନ ରା ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ େହଉଥିବାର େଦଖୁ।
ଆେମମାେନ େସହି ବାଦଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ େହଉଥିବାର େଦଖୁ। ଆେମମାେନ
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ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ େହଉଥିବାର େଦଖୁ। ଏହା ଏକୀକରଣର ସମୟ
ଅେଟ। ଏହା ଏକୀକରଣର କାଳ ଅେଟ। ତାହା ତ ଏହି ଯୁଗର ଆ ା ଅେଟ, “ଆମମାନ
ଏକୀକରଣ କରିବାକ ଅଛି।” ସବକିଛି ବିଷୟ ଯାହା ସ େର ଆପଣ କଥାବା ର୍ା କର ି
ସ ଠିତ େହବାକ ଅଛି; ଏପରିକି ସରକାର ସୁ ା ତାହାକ ହଣ କରିେବ ନାହିଁ।
66 ଆପଣ ଜାଣ ି, ଜେଣ ନାଗରିକ ଭାବେର…ମଁୁ ଜେଣ ନାଗରିକ ଭାବେର, ସଂଯୁ
ରା ର ଜେଣ ନାଗରିକ ଭାବେର କରିପାେର ନାହିଁ, ତଥାପି ମଁୁ—ମଁୁ…ଆପଣ େମାେତ
ପା ଡଲାରର ଏକ େଚକ୍ ଦିଅ ି ଆଉ ମଁୁ େସଥିେର େମା’ର ନାମକ େଲଖିବାର ସୁ ା
ସାହାସ କେର ନାହିଁ। ହଁୁଉଁ। େଦଖ , ମଁୁ ତାହା କରିପାେର ନାହିଁ। େଦଖ , ଏହା ତ ଏକ
ଏକୀକରଣର ସମୟ ଅେଟ। ଏହାସବକ ତ େକୗଣସି କାରର କିଛି ଏକ ଏକୀକରଣ େଦଇ
ଗତି କରିବାକ ଅଛି, ଆଉ େସହି ଏକୀକରଣ ହିଁ େସହି ବିଷୟ ଅେଟ ଯାହାକି େସହି ପଶୁର
ଚି କ େନଇ ଆସିଥାଏ। େଦଖ ? ଏହା ଏକ ଏକୀକରଣର ସମୟ ଅେଟ, ଆଉ ଏହା ଠିକ୍
େସହି ବିଷୟେର କାଯର୍ୟ୍କାରୀ େହାଇ ଆସୁଅଛି। ଆପଣ ଏହାକ ନିଜର ଆଖିେର ଠିକ୍
େଦଖିପାର ି, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ ଅନାଇେବ। ଏହା ଏକ ଏକୀକରଣର ସମୟ ଅେଟ,
େଯଉଁଠାେରକି ସମ କିଛି ବିଷୟ ଏକୀକରଣ େହଉଅଛି।
67 େସହି ଯିହଦୀ—ଯିହଦୀମାେନ ଯୀଶୁ େସମାନ ର—େସମାନ ର ମଶୀହ
ସୱ୍ରେପ ହଣ କରିବା ବିର େର, ଆପଣାମାନ ଏକୀକରଣ କରିଥିେଲ। ଅତଏବ,
ଆେମମାେନ ତାହା େଦଖୁ ଯାହା ଘଟିଥିଲା। ବ ର୍ମାନ ଆେମମାେନ େସହି ସମାନ
ବିଷୟକ େଦଖୁଅଛ, ସାମୟ୍ବାଦ ମ ଳୀକ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକୀକରଣ କରଅଛି,
ଏହାଉ ାେରକି ମ ଳୀ ବିଶଵ୍ ଗୀଜର୍ା ପରିଷଦେର ଏକୀକରଣ କରି ସାରିଥାଏ ଓ
ପରେମଶଵ୍ର ବାକୟ୍କ, େସହି ବା ର୍ାକ ବିନାଶ କରିବାକ େଚ ା କରିଥାଏ। େସମାେନ
ଏଥିର ବ ିତ େହବା ପାଇଁ େଚ ା କରିଥାଆ ି। େକବଳ େଗାଟିଏ ମା ବିଷୟ ଯାହା
େସମାେନ କରିପାର ି ତାହା େହଲା ଏକ ପରିଷଦ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜକ ଏକୀକରଣ କର ି,
କାରଣ େଯେହତ େସମାେନ ପୃଥକୀକତ େହାଇ ରହିଅଛ ି; ଏଠାେର େଗାଟିଏ େଛାଟ
ସମୂହ ଭାବେର, େମେଥାଡି ମାନ ର, ଏବଂ ବାପ୍ ଟି ମାନ ର, ଓ ଲଥରାନମାନ ର,
ପୁଣି େ ସବିେଟରିଆନମାନ ର, ଚ ର୍ ଅଫ୍ ାଇ ର, ଓ େସହିପରି ଭତି ଇତୟ୍ାଦିର।
େସମାେନ କିଛି କରିପାର ି ନାହିଁ, କାରଣଏହି ଜଣକେସହି ଜଣକା ବିର େର େହାଇଯିବ,
ଏହି ଜଣକ େସହି ଅନୟ୍ ଜଣକା ବିର େର େହାଇଯିବ, େସମାନ ର ଶିକ୍ଷା ସି ା
ଠିକ୍ େସତିକି ଭି ଅେଟ େଯତିକି ଭି ପୂବର୍ ପ ିମର ଅେଟ। େଦଖ , େସମାେନ ତାହା
କରିପାର ି ନାହିଁ। ମା ଥେର ଏକାଠି ଆସିେଲ, େଗାଟିଏ ମୂଖୟ୍ ମ କ ଅଧିନେର,
େସମାେନ ତାହା ପାଇଥାଆ ି। େତେବ େସମାେନ ତାହା ପାଇଯାଆ ି।
68 ଠିକ୍ େସହି କାେର କୟ୍ାେଥାଲିକମାେନ ଏପରି ଭାବେର ଏକୀକରଣେର ରହିଥାଆ ି,
େସହି େରାମାନ କୟ୍ାେଥାଲିକ, ଅବଶୟ୍ େସମାେନ ଏକ ଏକୀକରଣେର ଅଛ ି, େସମାେନ…
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ସଂଖୟ୍ାଗରି େରାମାନ କୟ୍ାେଥାଲିକ ହିଁ ଅଟ ି; ୀକ୍ ଏବଂ ଅନୟ୍ କୟ୍ାେଥାଲିକମାେନ
େସେତ—େସେତ ଅଧିକ ସଂଖୟ୍ାେର ନାହଁା ି େଯତିକି େରାମାନ କୟ୍ାେଥାଲିକ ଅଛ ି।
େତେବ େସମାେନ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ ହଅ ି, ଆଉ େସହି କାରଣ ହିଁ ଅେଟ େଯ େସମାେନ
ଏକାଠି ଛିଡ଼ା ରହିଥାଆ ି। ଏଥିେର ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ କଅଣ ଘେଟ, େସହି େପାପ୍ ହିଁ
ସବକିଛି ବିଷୟର ମୂଖୟ୍ ଅଟ ି। ବଝିେଲ? ଆଉ ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଅନୟ୍
େକହି କଅଣ କେହ, “େସ ତ ଅେମାଘ ଅଟ ି; େସ—େସ—େସ ତ ପରେମଶଵ୍ର ର ତା
ବଦଳେର ଜେଣ ଅଟ ି, ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ; େସ ପରେମଶଵ୍ର ପେର ଦିୱ୍ତୀୟ ବୟ୍ ି
ଅଟ ି; ତାହା ର ଆଧିପ ୟ୍ ପାତାଳ, ସୱ୍ଗର୍ ଏବଂ ପାପ େମାଚକ ାନ ଉପେର ରହିଛି।”
ବଝିେଲ? ଏଣୁ ଏପରି କିଛି ବି ବିଷୟ ନାହିଁ େଯେସହି ମାମଲାେର ତାହା କରା ଯାଇପାେର;
ଯାହାକିଛି େସ କହ ି, ତାହାହିଁ େହବାକ ଅଛି।

69 େତେବ, େ ାେଟ ା ମାେନ ଠିକ୍ େସହି ସମାନ କାେର, ନିଜ ନିଜ ଭିତେର େସହିପରି
ଜେଣ ମୂଖୟ୍କ ୁତ କରଛ ି। ଆଉ କଅଣ ବାଇବଲ ଏହା କେହ ନାହିଁ କି େଯ େସହି ପଶୁ
ନିମେ ଏକ ତିମା ନିମର୍ାଣ କରାଗଲା? ଏକ ତିମାଟି କଅଣ ଅେଟ? ଏହା ତ ତାହାର
ନିଜର ପରି କିଛି ଅେଟ, ତାହାର ନିଜର ପରି ନିମର୍ାଣ କରାଯାଇଥିବା ଅେଟ। ତାହା େସଠାେର
ଅେଟ, େସହି ସମାନ ବିଷୟ। ତାହା କଅଣ ଅେଟ? ଆପଣାକ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ କରିବା
ଦୱ୍ାରା, ଆଉ ଏହା େସହି ଯୁଗର ଆ ା ଅେଟ,ଏକୀକରଣେହବା।

70 ବ ର୍ମାନ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ େହାଇ, େସହି ବା ର୍ାକ ବିନାଶ କରିବାକ େଚ ା
କରଛ ି। େସମାେନ ତାହାକ କିପରି ଭାବେର ବିନାଶ କର ି? େସମାେନ କିପରି
ଭାବେର ପରେମଶଵ୍ର ବାକୟ୍କ ବିନାଶ କରିପାର ି? େସମାେନ ତାହାକ ଭାବହୀନ,

ଭାବରହିତ କରି େଦଇପାର ି, ପର ରାଗୁଡ଼ିକ ହଣ କରିବା ଦୱ୍ାରା େଯପରିକି
େସମାେନ ପ ାତ ସମୟେର େସହି ଆର େର କରିଥିେଲ, ଏବଂ ପରେମଶଵ୍ର ବାକୟ୍କ

ଭାବହୀନ କରି େଦଇଥିେଲ। େଦଖ , େସମାେନ କହିେଲ, “ଓଃ, ତାହା ତ…ବା ବେର,
ଅ ତଃ,…” ଆପଣମାେନ େଦଖ େଯ େକଉଁଠାର ଏହି ନା ିକ ୀେଲାକଟି ଯିଏକି େଚ ା
କରଛ ି େଯ…େସ…ବ ର୍ମାନ ମଁୁ ଭଲିଯାଉଛି େଯ ତା ର ନାମ କଅଣ ଅେଟ; ଯଦି ମଁୁ
ତାହା େକବଳ ମେନ ପକାଇପାେର। େସ…ମଁୁ ଅେନକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟେର ଭାବିବାକ
େଚ ା କରଅଛି।

71 ଅନୟ୍ ଏକ ଦିେନ ମଁୁ ଏହି ୀମତୀ ରା ବିଷୟେର ଚି ା କରଥିଲି; ମଁୁ ଇ ା କରଥିଲି େଯ
ଆମ ପାଖେର େସହିପରି ଆଉ ଏକ ଜଣ ଉଠଥିବାର ରହିଥାଆେ କି। େସ ହିଁ େସହି ଜଣକା
ଥିେଲ ଯିଏକି ମଦଶାଳାମାନ ଯାଇଥିେଲ ଏବଂ ମଦ େବାତଲଗୁଡ଼ିକ ଭା ି େଦଇଥିେଲ,
ଆଉ ବିଭି େସହି ଚି ସେ ତଗୁଡ଼ିକ ଓ େସହିପରି ସମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଫ ାଡ଼ି
େଦଇଥିେଲ। ଆଜି ଠିକ୍ େସହିପରି ଭାବେର େକୗଣସି ୀେଲାକ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା େହଉନାହଁା ି,
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ଆଉ ଏଠାକ ଯାଇ ତା ର ନିଜର ଜାତିର ଏହି ୀେଲାକମାନ ର ନ ଫେଟାଚି ସବକ,
ଏବଂ େସହିପରି ବିଷୟସବକ ଚିରି େଦଉନାହଁା ି? େଯପରିକି, େସମାନ ର ଏହା ଆଉ
ଅଧିକ ରେହ ନାହିଁ।
72 େତେବ, ମା ଏହି ୀେଲାକଟି, ଜେଣ ନା ିକ ଅଟ ି, ଯିଏକି କହିଥିେଲ େଯ—େଯ
“ବାଇବଲକ ସାବର୍ଜନିକ ଭାେବ ବିଦୟ୍ାଳୟେର ପାଠ କରାଯିବାଟା, ନୟ୍ାୟସ ତ ନେହଁ,” ଓ
େସହିପରି ଅନୟ୍ାନୟ୍ ବିଷୟମାନ।
73 େତେବ େସମାେନ ମଧୟ୍, କଅଣ ଆପଣମାେନ ପୁନବର୍ାର ଧୟ୍ାନ େଦଇଛ ି
କି, େସମାେନ ବ ର୍ମାନ ଏହା କହିବାକ େଚ ା କରଛ ି, ପୁଣି ପବି ଶା ର ମହାନ
ଅଧୟ୍ୟନକାରୀମାେନ, କହିେଲ େଯ, “ବାଇବଲେର ଭବିଷୟ୍ତ୍ ବାଣୀ କରାଯାଇଥିବା
ଅଧିକାଂଶ ଭବିଷୟ୍ତ୍ ବାଣୀମାନ ସ ୂ ର୍ ଭାେବ ଭଲ୍ ଥିଲା, ଓ ତାହା େକେବ େହଁ ସଫଳ
େହାଇ ନ ଥିଲା।” ଆଉ ଆପଣମାେନ ତାହା ବିଷୟେର ଶୁଣିଛ ି ଓ ତାହା ପାଠ କରିଛ ି।
ଆଉ େସମାେନ ସମ କିଛି ବିଷୟ କହିବାକ େଚ ା କରଛ ି; ଆପଣମମାେନ େଦଖ ,
େସମାେନ େସହି ବାକୟ୍ର ଭାବକ ନ କରିେଦବାକ େଚ ା କରଛ ି। ଯଦି େସମାେନ
େକବଳ ବିନ କରିପାର ି ଓ ତାହା ବଦେଳ ଏକ ମତ କି ା ଏପରିକିଛିକ ହଣ କରିପାର ି
ଯାହାକି ମନଷୟ୍ମାନ ପାଖେର ଅଛି, ଯାହାକି େସମାନ ର ଆଖିେର ବାକୟ୍ଠାର
ଅଧିକ ଉ ମ େବାଲି ଦିଶିଥାଏ, ତାହା ପେର େସମାେନ ତାହାକ ନିଜର—ତାହାକ ନିଜର
ପର ରା ଦୱ୍ାରା ବିନ କରିେଦଇଥାଆ ି। ଆଉ େସହିପରି ଭାବେର ହିଁ େସମାେନ
ପରେମଶଵ୍ର ବାକୟ୍କ ବିନ କରିବାକ େଚ ା କରଛ ି, ତାହା େହଲା ନାମଧାରୀ
ସ ଠନର ରାଜନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଦୱ୍ାରା।
74 େତେବ, େତୟ୍କ ମ ଳୀର ତାହାର ନିଜର ରାଜନୀତିମାନ ଅଛି। ଚ ର୍ ଅଫ୍

ାଇ ର ତାହାର ଅଛି, ୀ ିଆନ ମ ଳୀର ତାହାର ଅଛି, ଆଉ ବାପ୍ ଟି ମାନ ର,
ଏବଂ େମେଥାଡି ମାନ ର, ଓ ିସବିେଟରିଆନମାନ ର; େସମାନ ର ସମ ର
ନିଜ ନିଜର ରାଜନୀତିମାନ ଅଛି। େତେବ, େସମାେନ ତାହାଠାର ଦେରଇ ଯାଉଛ ି କାରଣ
େସମାେନ ପୃଥକୀକତ ଅଟ ି। େଦଖ , ତାହା ଏହାର ପୂବର୍ର େହାଇ ପାରି ନ ଥାଆ ା,
େସମାନ ତ ତାହା ବ ର୍ମାନ ହିଁ କରିବାକ ଅଛି। େଦଖ , ଏହା ତ ଏକୀକରଣର ସମୟ
ଅେଟ, ଆଉ ବ ର୍ମାନ େସମାେନ ତାହାସବକ ଏକାଠି େନଇକରି ଆସୁଛ ି ଓ େସସବକ
ଏକାଠି ଜମା କରଛ ି ପୁଣି େଦଖୁଛ ି େଯ େସମାେନ କି ପରିଣାମ ପାଆ ି। େମା’ର

ଭ, ଏହା ତ ଏପରି କିଛି ଅେଟ େଯ ଅଶଵ୍ ମାଂସର େଗାଟିଏ ପାଉଁରଟିକ ୁତ କରିବା,
ଓ ଟିଣଡବାର ଅଳିଆ ୁତ କରିବା, ଏବଂ ଯାହାକିଛି ଆହରି େସମାନ ପାଖେର ଏକାଠି
ରହିଥିଲା; ଆଉ େସସବକ ଏକାଠି ଭ ିର୍ କରିବା, ଓ କିଛି ପଚାଶଢ଼ା ଆଳ ଏବଂ ଅନୟ୍ କିଛି
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ େସଥିେର ମିଶାଇବା, ଆଉ େଦଖିବା େଯ ଆପଣ କି ପରିଣାମ ମିେଳ। ମଁୁ
ସୁନି ିତ ଅେଟ େଯ େମାେତ େସଥିର କିଛିେହେଲ ଦରକାର ନାହିଁ। ନା, ମହାଶୟ! େସହି
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କାେର ହିଁ ତ େସମାେନ ତାହା କରଛ ି। େଦଖ , େସମାେନ ଏପରି େଲାକମାନ ହଣ
କରଛ ି େଯଉଁମାେନକି ଏହା ବିଶୱ୍ାସ କର ି େଯ ଯୀଶୁ ଜେଣ କ ିତ କାହାଣୀ ଥିେଲ, ଏପରି
ଏକ ମ ଳୀ ଯିଏକି ଏହା ବିଶୱ୍ାସ କେର େଯ ଯୀଶୁ ଜେଣ କ ିତ କାହାଣୀ ଥିେଲ; େସହି
ଅନୟ୍ମାେନ, େକେତେକ ଏହା ବିଶୱ୍ାସ କର ି େଯ େସ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ ଥିେଲ।
75 ଜେଣ କହ ି, “ଆ ଯର୍ୟ୍କମର୍ର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବିତି ଯାଇଛି।”
76 ଅନୟ୍ ଜେଣ କହ ି, “େହାଇପାେର େଯ େସହିପରି ଏକ ବିଷୟ ଥିବ।”
77 ଆଉ ଏହି ସମ ଏକାଠି ମିଶି; ଏବଂ ବାଇବଲ କେହ, “ଏକପରାମଶର୍ େନାହିେଲ କି
ଦଇଜଣ ଏକ ଗମନ କରିେବ?” ବଝିେଲ? େତେବ, େସହି କାରର ଏକ ଏକୀକରଣ
େସମାନ ର ଅଛି। ପୁଣି ତାହା ଉପେର େକୗଣସି ପବି ପିତା େନଇ ରଖ ି, ଆଉ
େସଠାେର ଆପଣ େସହି ପଶୁର ଏକ ତିମାକ ପାଆ ି, ଠିକ୍ ଅବିକଳ ଭାବେର େଯପରିକି
ବାଇବଲ କେହ। ବ ର୍ମାନ େସମାେନ ଜେଣ ଲଥରାନ େସବକ , ଏହାର ମୂଖ ରେପ
ରଖିଛ ି। େତେବ, ଆେମମାେନ େଦଖୁଛ େଯ ଏହା ଏକୀକରଣର ସମୟ ଅେଟ। ବ ର୍ମାନ
େସହି ସମାନ ବିଷୟ ଅେଟ, ସାମୟ୍ବାଦ ଓ ସମ କିଛି ଏକାଠି ଏକୀକରଣ େହଉଅଛ ି;
ଜଗତେର, ଓ ମ ଳୀେର ଏବଂ ଭତିେର, ଏକାଠି ଏକୀକରଣ େହଉଅଛ ି।
78 କତିକ େଦଖ । ଓଃ, େମାହର ଭ! କତି, ଯଦି ଆପଣ େକବଳ କତିକ
ଲକ୍ଷୟ୍ କରିେବ, ଏହା େସହି ସମାନ ବିଷୟକ କରିଥାଏ। କତି େହଉଛି ପରେମଶଵ୍ର
ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକର ସମୟସୂଚକ କୟ୍ାେଲ ର। କଅଣ ଆପଣମାେନ ତାହା ଜାଣିଥିେଲ? ଯୀଶୁ
େସମାନ କତିକ ଲକ୍ଷୟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିେଲ। ସମୁ ଗଜର୍ନ କରଥିବ, େଦଖ ,
ଆଉ େସଠାେର ବିଭି ବିଷୟମାନ େହଉଥିବ, ପୁଣି ବିଭି ାନମାନ େର ଭମିକ ମାନ
େହଉଥିବ, ରା ୀୟ ସମସୟ୍ା ଥିବ, ଆକାଶେର ଚି ମାନ ଥିବ, ପୃଥିବୀେର ଲକ୍ଷଣମାନ ଥିବ,
ସବଆେଡ଼ ଏହି ଆସିବାକ ଥିବା ସମୟର ଚି ମାନ ଥିବ।
79 େମଘଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷୟ୍ କର । ଏହାପୂେବର୍କି େମଘମାେନ ଏକ ଝଡ଼ବଷର୍ାକ େନଇ
ଆସିପାରେ , କଅଣ ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି େଯ ତାହା କିପରି ଭାବେର େହାଇଥାଏ?
ଅେନକ େଛାଟ େଛାଟ େମଘମାେନ ଏକାଠି ଆସ ି, େଗାଟିଏ ବଡ଼ େମଘକ ଗଠନ କର ି।
େତେବ, ଏହି େଗାଟାକ ପାଖେର ଏକ ଅ େବଗର ପବନର ତାହାକ ବହାଉଥାଏ, ଏହି
ଅନୟ୍ େଗାଟାକ ପାଖେର ଏକ ଅ େବଗର ପବନର ତାହାକ ବହାଉଥାଏ, ଆଉ େସମାେନ
ସମେ ଏକାଠି ବହ ି, ଏବଂ ତାହା ପେର େସମାନ ପାଖେର ଏକ ଘୂ ିର୍ବାତୟ୍ା ରହିଥାଏ।
ବଝିେଲ? େସମାେନ ଏକୀକରଣ କରିଥାଆ ି ଏହାପୂେବର୍କି େସମାନ ର ଏକ ଚ ବାତ
େହାଇପାେର; େସମାନ କରିବାକ ଥାଏ।
80 ବତକ ଏବଂ ହଂସରାଳିମାନ ଲକ୍ଷୟ୍ କର େଯ କିପରି େସମାେନ େସମାନ ର
େଦଶକ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପୂବର୍ର ଏକାଠି ଏକୀକରଣ େହାଇଥା’ ି। ବଝିେଲ? େସମାେନ
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ଏକାଠି ଏକୀକରଣ ହଅ ି। ଆପଣ େସମାନ ଏହି େପାଖରୀର େସହି େପାଖରୀକ ଉଡ଼ି
ଯାଉଥିବାର େଦଖିପାର ି, ଏଠାର େନଇ େସଠାକ ଯାଉଥିବାର, େସସମ ଏକାଠି ମିଶି
ଯାଉଥିବାର େଦଖିପାର ି। େସମାେନ ଏକୀକରଣ କରଅଛ ି, େସମାନ ର ଉଡ଼ିଯିବା
ନିମେ ୁତ େହଉଅଛ ି। େଦଖ , ଏହା ତ େକବଳ…ତାହା କତି ଅେଟ, ଆଉ
ପରେମଶଵ୍ର କତିକ ସୃ ି କେଲ, ଓ କତି ପରେମଶଵ୍ର େଯାଜନା ଅନଯାୟୀ କାଯର୍ୟ୍
କେର। ଏହା ତ ଏକ ନିୟମ ଅେଟ, ପରେମଶଵ୍ର ଏକ ଅଲିଖିତ ନିୟମ ଅେଟ, େସହି କତି
ତାହା ର ନିୟମ ଅନଯାୟୀ କାଯର୍ୟ୍ କେର।
81 ଠିକ୍ େଯପରିକି, ଏକ ଅେ ୟ୍ ି ିୟାର େସବାେର କହଥିବା ପରି, େସଠାେର ଏକ
ଜୀବନ ରଷ େସହି ଗଛର ମୂଳେର ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ତେଳ ପାତାଳକ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ
ବସ ଋତେର ପୁନରତ୍ ଥାନ ନ େହବା ପଯର୍ୟ୍ େସଠାେର ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ତାହା ତ
ପରେମଶଵ୍ର ର ଏକ ନିୟମ ଅେଟ। ଏପରି େକୗଣସି ବ ିମ ା ନାହିଁ ଯାହାକି େସହି ଜୀବନ
ରଷକ େସଠାେର ତଳକ େ ରଣ କରି େଦଇପାେର; ଆପଣ ତାହାକ ନି ାସିତ କରିପାର ି
ନାହିଁ, ଆପଣ ତାହାକ ଟାଣି େନଇପାର ି ନାହିଁ। ପରେମଶଵ୍ର ତାହାକ େଯପରି ଭାବେର
କର ି ତାହାଠ ଉ ମ ଭାେବ କରିପାରିବାର ଆଉ େକୗଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପରେମଶଵ୍ର
ପାଖେର ସି ଉପାୟ ଅଛି। ଏଣୁ େଯେତେବେଳ େସହି ପ ଝଡ଼ିଯାଏ, େସେତେବେଳ
େସ େସହି ଜୀବନ ରଷକ ତେଳ ପାତାଳକ େ ରଣ କରିଦିଏ ଓ ତାହାକ ଲଚାଇ ଦିଏ।
େଯପରିକି ଆୟୂବ କହିେଲ, “ତ ର େକାପ ଅତୀତ େହବା ପଯର୍ୟ୍ ପାତାଳେର େମାେତ
ଲଚାଇ ରଖ ।” ବଝିେଲ? ଏହା େସଠାେର ତଳକ ତଷାରପାତ େହବା ପୂବର୍ର ଚାଲିଯାଏ,
କାରଣ ଏହା କତିର ଏକ ନିୟମ ଅେଟ। େତେବ ବ ର୍ମାନ ପ ମାନ ଝଡ଼ିବାର ଆର
କରଥିବାର େଦଖ । କାହିଁକି? ଏହା ତ କତିର ଏକ ନିୟମ ଅେଟ।
82 ବତକମାେନ ଏକାଠି ଏକ େହେବ, େସମାନ ମଧୟ୍ର େତୟ୍କ ଜଣ, ଆଉ
େଗାଟିଏ େନତାର ଚାରିଆେଡ଼ ଜମା େହେବ। େସଠାେର େସମାେନ େଯେକୗଣସି
ଉପାୟେର େହେଲ ଏହା ଜାଣିେବ, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ େସମାେନ ତାହା କିପରି କର ି,
ମା େସମାେନ ଜାଣିଯାଆ ି େଯ େସହି ନି ିତ େଛାଟ ଅ ିରା ବତକଟି ଜେଣ େନତା
ଅେଟ। ଆଉ େସହି େଛାଟ ବତକ, େସମାେନ ସମେ ଏକାଠି ଆସ ି ଏବଂ ଠିକ୍ ତାହାର
ଚାରିପାେଖ ଜମା ହଅ ି, ଓ ଠିକ୍ ଉପରକ ଆକାଶକ ଉଠି ଯାଆ ି। ଆଉ େସ…େତେବ
କଦାପି େସହି େପାଖରୀର ବାହାରି ଯାଇ ନ ଥାଏ, ମା େସ ଠିକ୍ ସୀଧାସଳଖ ଲଇସିୟାନାକ
କି ା େଟ ାସକ ଉଡ଼ିଯିବ େଯତିକି ସୀଧାସଳଖ, େସ ଶସୟ୍େକ୍ଷ କ ଯାଇପାେର।
େଦଖ , ଏହାପୂେବର୍କି େସମାେନ ଉଡ଼ିଯାଆ ି, େସମାନ ର ଘରକ ପରିତୟ୍ାଗ କର ି
େଯଉଁଘେରକି େସମାେନ େସହି ବଷର୍ ଜନମ୍ େନଇଥିେଲ, େସମାେନ ଏକାଠି ଏକୀକରଣେର
ଆସ ି। ଆେମନ୍! େସଠାେର ଆପଣ ଅଛ ି; େସମାନ ର େନତାର ଚାରିପାେଖ ଜମା
େହାଇଥାଆ ି।



28 କଥିତ ବାକୟ୍

83 ତାହାର ସମସୟ୍ାଟି ଏହା େଯ, ମନଷୟ୍ ସହିତେର, େସ ତାହାର େନତାକ ଜାେଣ ନାହିଁ।
ହଁ, ମହାଶୟ। େସମାେନ ଏକ ନାମଧାରୀ ସଂ ାର ଚାରିଆେଡ଼ ଜମା େହେବ, େସମାେନ
ଜେଣ ବିଶପ୍ କି ା ଜେଣ ମନଷୟ୍ର ଚାରିଆେଡ଼ ଜମା େହେବ, ମା େସମାେନ େସହି
େନତାର ଚାରିଆେଡ଼ ଜମା େହେବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ବାକୟ୍େର ପବି ଆ ା ଅଟ ି। ବଝିେଲ?
େସମାେନ କହ ି, “ଓଃ, େତେବ, ମଁୁ ଟିେକ ଡରଅଛି େଯ ମଁୁ ଅ ପାଗଳାମୀ ପରି ବୟ୍ବହାର
କରିବି; ମଁୁ ଡରଅଛି େଯ ମଁୁ ଭଲ୍ ମାଗର୍େର ଚାଲିଯିବି।” ଓଃହଃହଃ, ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି!
କଅଣ େହବ ଯଦି େସହି େଛାଟ ବତକଟି କହିବ, “ମଁୁ ତାହା ପସ କେର ନାହିଁ େଯଉଁ କାେର
େସ ନିଜର ପରଗୁଡ଼ିକ ସଜାେଡ଼। ମଁୁ ବିଶୱ୍ାସ କେର ନାହିଁ େଯ ମଁୁ ତାହାକ ଅନସରଣ କରିବି।”
ଆପଣ ତ ବରଫେର ଜମିକରି ମରିଯିେବ। ଆପଣ ତ େସଠାେର ଧରା ପଡ଼ିଯିେବ, ଯଦି
ଆପଣ େସହି ଉଡ଼ାଣ ସ େର—ସ େର ନ ଉଡ଼ିେବ େଯେତେବେଳ ତାହା ଉଡ଼ିଥାଏ। ଏହା
ତ ଆପଣାକ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ କରିଥାଏ, ଆଉ କତି ତାହା କେର।

84 ହଂସରାଳିମାେନ ନିଜକ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ କର ି, ନିେଜ ନିେଜ େସମାନ ର
େନତାର ଚାରିପାେଖ ଜମା ହଅ ି; େସମାେନ େସହି ସମାନ ବିଷୟକ କର ି।

85 କଅଣ ଆପଣମାେନ େକେବ ମହମାଛିଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ଜମା େହାଇ ଉଡଥିବାର
େଦଖିଛ ି କି? ମହମାଛିଗୁଡ଼ିକ ନିଜକ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ କରିେନେବ, ଏହାପୂେବର୍କି
େସମାେନ ଠିକ୍ େସମାନ ର ରାଣୀର ଚାରିପାେଖ, ଜମା େହାଇ ଉଡ଼ିଥାଆ ି। ତାହା
ଠିକ୍ ଅେଟ। ଆଉ େଯଉଁଠାକ େସହି ରାଣୀ ଯାଇଥାଏ, େସମାେନ ମଧୟ୍ େସହିଠାକ
ଯାଇଥାଆ ି। ହଁ! େସମାେନ କଅଣ କର ି? େସମାେନ ଜମା େହାଇ ଉଡ଼ିବା ପୂବର୍ର
ଏକୀକରଣ କର ି। ଅବିକଳ ଭାେବ; େତୟ୍କ କତି!

86 ମାଛମାେନ ବସ ଯା ା ପୂବର୍ର ନିଜକ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ କର ି। ବାହାେର
ସମୁ େର, ଆପଣ େସମାନ ପାଇପାରିେବ; େସମାେନ ବଡ଼…ଯାହାକ ଆେମମାେନ
କହିଥାଉ “ହ ିଜ୍,” େସହି ସାଲମନ୍ ମାଛ। େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସଠାକ ଆସ ି,
ଏହା ପୂେବର୍କି େସହି ଯା ା ଉପ ିତ ହଏ, ଆପଣ େସମାନ େସହି ସମୁ େର, ହଜାର
ହଜାର ସଂଖୟ୍ାେର େଦଖିେବ, ଆଖପାଖେର ଘୂରଥିେବ ଓ ଚାରିପେଟ ବଲଥିେବ; ଲବଣା
ଜଳ, ମା େସମାେନ ବା ବେର ତାଜା ଜଳର ମାଛ ଅଟ ି। ଆଉ ଏଠାେର େସମାେନ ଠିକ୍
େସହି ତାଜା ଜଳଧାରାେର ଉପରକ ଆସ ି, େଯପରିକି ଅ ା େଦବାର ଋତକ ଯାଇପାର ି।
େସମାେନ େସଠାେର ଉପରକ ଯାଆ ି ଓ ଅ ା ଦିଅ ି, ାୟଃ ଚାରି ବଷର୍େର ଥେର, ଆଉ
ଅ ା େଦଲା କ୍ଷଣି ହିଁ ମରି ଯାଆ ି। ଆଉ େସମାେନ ଜାଣ ି େଯ େସମାେନ େସଠାକ
ମରିବାକ ଯାଉଛ ି, ପୁଣି ଆପଣ େସମାନ େକୗଣସି ବିଷୟେର େହେଲ ଅଟକାଇ ପାର ି
ନାହିଁ। େସମାେନ ମ ୟ୍ ପାହାଚଗୁଡ଼ିକ ଓ ସମ କିଛିକ େଡଇଁ େଦଇଯିେବ, େସଠାେର
ଉପରକ ପହ ିଯିେବ, ଏହା ଜାଣି େଯ େସମାେନ େସମାନ ର ମୃତୟ୍କ ଯାଉଅଛ ି। ମା
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କତିର ନିୟମ େସମାନ େସହିପରି କରାଇଥାଏ, ଏହା ଜାଣି େଯ େସମାେନ େସଠାେର
ଉପରକ ଯିେବ ଓ ଗାତେର ଅ ା େଦେବ, ଆଉ ମରିଯିେବ। ପୁଣି ସାନ ଛଆମାେନ ବାହାରି
ଆସ ି, ଆଉ େସେତେବେଳ କିଛି େଗାଟାଏ େସମାନ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ କରିଥାଏ,
ଓ େସମାେନ ସମୁ କ େଫରିଯାଆ ି। ଏହା ଏକୀକରଣ ଅେଟ! ଏହା ଏକ ନିୟମ ଅେଟ।
ଆପଣ ତ ପରେମଶଵ୍ର ନିୟମକ ପରା କରିପାର ି ନାହିଁ।

87 ରା ଗୁଡ଼ିକ ବିଘଟିତ େହଉଅଛି—େହଉଅଛି, କାରଣ ବ ର୍ମାନ ହିଁ େସହି ସମୟ ଅେଟ
େଯ ଆେମ ତାହା େଦଖୁ େଯ—େଯ େସମାନ ଏହା କରିବାର ଉଚିତ୍ ଅେଟ। ଆେମମାେନ
ରା ୀୟ ଅଶା ିର ିୟାେର ଅଛ। ଆେମମାେନ େଦଖୁଛ େଯ ରା ଗୁଡ଼ିକ ସ ବିେ ଦ
କରଅଛ ି। ବଷର୍ ପେର ବଷର୍, ଆେମମାେନ ପାଉଛ େଯଏହି ରା ଟି ସାମୟ୍ବାଦେର ବିଲୀନ
େହାଇଯାଉଅଛି;ଏହି ଜଣକା ସାମୟ୍ବାଦେର ବିଲୀନ େହାଇଯାଉଅଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଏଠାେର
ଆମର ନିଜର ରା େର, ଏହା ସାମୟ୍ବାଦର ମହଛତାେର ଆ ାଦିତ େହାଇରହିଛି, ଆଉ
ତାହା ଅଧିକାର କରିପକାଇବ! େଦଖ , ଏହା ତାହା କରିପକାଇବ, ଏହାକ ଅଟକାଇବାର
େକୗଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି? େସହି ସମାନ କାରଣ େଯଉଁଥିେଯାଗୁକି ଆପଣ ଟାଇଟସକ
ଅଟକାଇ ପାରି ନ ଥିେଲ। େଲାକମାେନ ପରେମଶଵ୍ର ଓ ତାହା ର ବାକୟ୍କ ଅ ାହୟ୍
କରିେଦଇଛ ି। ହଁ, ମହାଶୟ, ଏଣୁ େସମାେନ ତାହା କରିବାକ ଯାଉଛ ି, ଆଉ ଆେମ
ତାହାକ ଠିକ୍ ିୟାେର ରହିଥିବାର େଦଖୁଛ।

88 ମଁୁ, ସାଧାରଣତଃ, ମଁୁ ଦଇ ଘ ା ସମୟ େନଇଥାଏ; ଠିକ୍ ବ ର୍ମାନ, ମଁୁ ାୟଃ ତିରିଶ୍
ମିନିଟ୍ େନଇ ସାରିଲିଣି। ବଝିେଲ? ମା ଏହି ସମ ବିଷୟକ େନବା ପାଇଁ, ମଁୁ ଠିକ୍ ଶୀ
କରଅଛି। ଆପଣମାେନ େଯେତେବେଳ ଘରକ ଯିେବ ଆପଣ ଏହାକ ପାଠ କରିେବ।

89 ଧୟ୍ାନ ଦିଅ , େସମାେନ ଠିକ୍ ବ ର୍ମାନ ହିଁ ଏକୀକରଣ କରଅଛ ି। ଆପଣ କହ ି,
“ଭାଇ ାନ୍ ହାମ୍, କଅଣ ଏହା ସତ ଅେଟ କି?” େସମାେନ ଆମର୍ାଗିେଦାନର ଯୁ କ
ଆସୁଛ ି; ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି େସମାେନ କରିେବ। ବଝିେଲ? ଆଉ େସମାେନ
ବ ର୍ମାନ ଠିକ୍ େସହି ବିଷୟ ପାଇଁ ଏକୀକରଣ କରଅଛ ି। େସଇଥି ପାଇଁ ତ ଆମମାନ
ପାଖେର ସଂଯୁ ରା ସଂଘ ଅଛି ଓ ସବକିଛି ବିଷୟ ଅଛି। ପ ିମୀ ଜଗତମାନ ପୂବର୍ ଜଗତ
ବିର େର, ସାମୟ୍ବାଦ ଓ ଭତି ବିର େର ଏକୀକରଣ କରଅଛ ି, ଏହା ସମେ ଏକାଠି
ଏକୀକରଣ କରଅଛ ି। ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ କରଅଛ ି। ସମ କିଛି ବିଷୟ
ଏକୀକରଣ େହଉଥିବାର ଭଳି ଲାଗୁଅଛି। ଏକୀକରଣ, ଆପଣାକ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ
କରଅଛ ି, ଆେମ ତାହା େଦଖୁଅଛ।

90 ଆହରି ମଧୟ୍, େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ େସହି ରା ର, ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକର,
ରା ୀୟ ଚି ଗୁଡ଼ିକର ଏକୀକରଣ େହଉଥିବାର ଏହିସବ ବିଷୟକ, ଏଠାେର ଏହି ଜଗତେର
େଦଖିଥାଉ, ବିଭି ାନେର ଭମିକ ମାନ, ବିବିଧ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଏକୀକରଣ େହଉଥିବାର
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େଦଖିଥାଉ; ଯାହାକି ଜଗତକ ଏକାଠି େନଇ ଆସିଥାଏ, େଲାକମାନ ଏକାଠି େନଇ
ଆସିଥାଏ, ସମ ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି େନଇ ଆସିଥାଏ, ଏହି ସମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି
େନଇ ଆସିଥାଏ। ଆଉ େଯେତେବେଳ ଏହି ସବ ଏକୀକରଣମାନ ଚାଲିଥାଏ, େସଠାେର
ଆଉ ଏକ ଏକୀକରଣ ଜାରି ରହିଥାଏ। ଆେମନ୍! ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ମଁୁ ବ ର୍ମାନ
ଆପଣମାନ ଇ ିତ କରାଇବାକ ଚାେହଁ।
91 ପରେମଶଵ୍ର ଆପଣା କନୟ୍ାର ଏକୀକରଣ କରଛ ି। େସ ପୂବର୍ ଓ ପ ିମର, ପୁଣି ଉ ର
ଓ ଦକ୍ଷିଣର, ଏକାଠି ଆସୁଅଛି। ଏକୀକରଣର ଏକ ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ଠିକ୍ ବ ର୍ମାନ
ଅେଟ। େସହି କନୟ୍ା କଅଣ ପାଇଁ ଏକୀକରଣ କରଅଛି? ଉ ର୍ା ିକରଣ ନିମେ । ଆେମନ୍!
ପରେମଶଵ୍ର ତାହାକ ୁତ କରଅଛ ି। ହଁ, ମହାଶୟ, ଏକୀକରଣ କରଅଛ ି! େସହି
କନୟ୍ା କାହା ସହିତେର ଏକୀକରଣ କରଅଛି? ବାକୟ୍ ସହିତେର! “କାରଣ ସମ ଆକାଶ ଓ
ପୃଥିବୀ େଲାପ ପାଇଯିବ, ମା େମାହର ବାକୟ୍ କଦାପି େଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ।” େସହି କନୟ୍ା
ଆପଣାକ ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି ସହିତେର ଏକୀକରଣ କରଅଛି ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ
ଆେସ ନାହିଁ େଯ େକୗଣସି ନାମଧାରୀ ସଂ ା କି ା ଅନୟ୍ େକହି କଅଣ କେହ। େସ ନିଜକ
ଏକୀକରଣ କରଅଛି। େସ ୁତ େହଉଅଛି। କାହିଁକି? େସ କନୟ୍ା ଅେଟ। ତାହା ଠିକ୍ ଅେଟ।
ଆଉ େସ ନିଜକ ତାହାର ବର ସହିତେର ଏକୀକରଣ କରଅଛି, େଦଖ , ଆଉ େସହି ବର
େହଉଛ ି ବାକୟ୍। “ଆଦୟ୍େର ବାକୟ୍ ଥିେଲ, େସହି ବାକୟ୍ ପରେମଶଵ୍ର ସହିତେର ଥିେଲ,
ଓ େସହି ବାକୟ୍ ପରେମଶଵ୍ର ଥିେଲ। ଆଉ େସହି ବାକୟ୍ େଦହବ େହେଲ ଓ ଆମମାନ
ମଧୟ୍େର ବାସ କେଲ।”
92 ପୁଣି େସହି ମ ଳୀ ଏବଂ େସହି କନୟ୍ା ଓ େସହି ବାକୟ୍ ଏପରି ଭାବେର ଏକ େହଉଛ ି,
େଯପଯର୍ୟ୍ କି ଠିକ୍ େସହି ବାକୟ୍ ସୱ୍ୟଂ ନିେଜ େସହି ବର ର କାଯର୍ୟ୍ଗୁଡ଼ିକ କରିଥାଏ।
ଆେମନ୍! କ’ଣ ଆପଣ ତାହା େଦଖୁଛ ି କି? ଏକ ଏକୀକରଣ! ଆଉ ଅଧିକ ଏହି ବିଷୟ
ନେହଁ, “ମ ଳୀେର େଯାଗ ଦିଅ”; ଏହି ବିଷୟ ଆଉ ଅଧିକ ନେହଁ, ମା ସମ କିଛି
ବିଷୟର ପଳାୟନ କର ଏବଂ ଯୀଶୁ ୀ ଠାେର ବା ି େହାଇଯାଅ। ବଝିେଲ? ଏହା
େସହି ଏକୀକରଣର ସମୟ ଅେଟ। ପରେମଶଵ୍ର, ଆପଣା କନୟ୍ାକ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ
କରି, ତାହାକ େଫରାଇ ଆଣୁଛ ି; ଅବିକଳ ଭାବେର। ତାହା ର ବାକୟ୍ର ତିଜ୍ଞାମାନ
ଏକୀକରଣ କରଛ ି।
93 ଦିୱ୍ତୀୟ େଥସଲନୀକୀୟ, 2ୟ ପବର୍; ଏହା କେହ, ଏହି 5ମ ପବର୍ କେହ, “େସହି ସାଧୁଗଣ
େଯଉଁମାେନକି ପୃଥିବୀର ମାଟିେର ମହାନି ା ା ଅଟ ି ଉଠିେବ। ଆଉ ତା’ ପେର
ଆେମମାେନ େସମାନ ସହିତେର ଏକୀକରଣ େହବା (େସହି ଜୀବିତ େଲାକମାେନ,
େସହି ମୃତ ଥିବା େଲାକମାନ ସହିତେର), ଏହାପୂେବର୍କି ଆେମମାେନ େସଠାେର ଉପରକ
ଉ ୀତ େହଉ ଏକୀକରଣ େହବା,” କାରଣ େସହି କନୟ୍ା େସେତେବେଳ ସ ୂ ର୍ ଥିବ
େଯେତେବେଳ େସ େସଠାକ ଯାଏ। େସହି ଜୀବିତ େଲାକମାେନ, େଯଉଁମାେନକି ଆପଣାକ
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େସହି ବାକୟ୍ ସହିତେର ଏକୀକରଣ କରଅଛ ି, ଏବଂ େସହି େଲାକମାେନ େଯଉଁମାେନକି
ମୃତ ଅଟ ି ତାହା ଆଗର କରି ସାରିଛ ି; ଆଉ ଏହି ସମେ ଏକାଠି େହାଇ ଆସ ି,
େସଠାେର ଉପରକ ଯିବା ପୂବର୍ର ଏକୀକରଣର ଏକ ମହାନ ଏକୀକତ େହବାର ବିଷୟକ
ଘଟାଇଥାଆ ି। ଆେମନ୍!

94 ସାମୟ୍ବାଦକ ଉଠିବାକ ଅଛି, ଏହି ଅନୟ୍ାନୟ୍ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉଠିବାକ ଅଛି, ଏବଂ
ମ ଳୀକ େସଠାେର ନିଜକ ଏକୀକରଣ କରିବାକ ଅଛି, େଯେତେବେଳ େସହି…ଆଉ େସହି
ରା ଗୁଡ଼ିକ େସଠାେର ବିଶଵ୍ ଗୀଜର୍ା ସଂଘ ନିମେ ଆସିବାକ ଅଛି; ଆଉ େସହି କନୟ୍ାକ
ପରେମଶଵ୍ର ବାକୟ୍ର ଅଧୀନେର ନିଜକ ଏକୀକରଣ କରିବାକ ଅଛି। ତାହା ସାଧନ
କରିବା ନିମେ , ପରେମଶଵ୍ର େସହି ସୱ୍ଗର୍ୀୟ ଚି କ ଓ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ତଳକ େ ରଣ କରିଛ ି,
ଯାହାକି ମ ଳୀକ ମାଣ କରିଥାଏ, େଯପରିକି େସ େସହି ରା କ କରିଅଛ ି। ଆେମନ୍।

95 ପରେମଶଵ୍ର; ଏକୀକରଣର ସମୟ! ହଁ, ମହାଶୟ। ଓଃ, େମାହର ଭ! େତେବ,
ଆପଣମାେନ ମେନ ରଖ , ବ ର୍ମାନ, ବାକୟ୍ର ଏକ ଏକୀକରଣ ଅଛି (ପୁନବର୍ାର
ଏକୀକରଣ େହବା), େସହି ବିଷୟକ େଫରାଇ ଆଣିବା ନିମେ “େସହି ବିଶୱ୍ାସକ ଯାହାକି
ସାଧୁମାନ ଏକାଥରେକ ଦ େହାଇଥିଲା।” େଫରାଇ ଆଣିବା! ଏହା େଯ ଏହି ବିଷୟକ
େକବଳ ଏହି ଦିନେର ହିଁ ସାଧନ କରା ଯାଇପାେର। େସହି ଏକମା ସମୟ େଯ ଏହାକ
ସାଧନ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ବ ର୍ମାନ ଅେଟ। ଏହାକ ଆଗର େକେବ େକୗଣସିଠାେର
ଆ ମଣ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା; େସମାେନ ନାମଧାରୀ ସ ଠନର େମୗଜ ମଜଲିସେର ଚାଲି
ଯାଇଥିେଲ। ମା ବ ର୍ମାନ, ଏହା େକୗଣସି ନାମଧାରୀ ସ ଠନର େମୗଜ ମଜଲିସେର
ସ ୃ ନେହଁ, କାରଣ ଏହା ସମ ଜାତି, ସମ ବ ର୍, ସମ ମତବାଦର ପୁରଷ ଏବଂ

ୀମାନ ର ଏକୀକରଣ କରିବା ନିମେ ସମୟ ଅେଟ, ସମ କିଛି ବିଷୟକ ପବି ଆ ା
ବା ି ଦୱ୍ାରା ୀ ତେଳ ଏକୀକରଣ କରି ବାକୟ୍ ନିକଟକ େଫରାଇ ଆଣିବାର ସମୟ
ଅେଟ।

96 ମ ଳୀ ନିମେ ଏକୀକରଣର ସମୟ! ଓଃ, େମାହର ଭ! େତୟ୍କ ବାକୟ୍କ
ଏକୀକରଣ କରିବା ଯାହାକି ଏହି ସ ଠନଗୁଡ଼ିକ ଦୱ୍ାରା ସବର୍ ଆେଡ଼ ବିକ୍ଷି
େହାଇଯାଇଥିଲା: ନାଇସିଆ, େରାମ୍ ଠାର ଆର କରି, େଯେତେବେଳକି େସମାେନ ଥମ
ମ ଳୀକ ସ ଠିତ କରିେଦଇଥିେଲ, ଆଉ େସମାେନ ଲଥରକ ସ ଠିତ କରିେଦଇଥିେଲ,
େସମାେନ େୱସ୍ ଲୀକ ସ ଠିତ କରିେଦଇଥିେଲ, େସମାେନ ଅବଶି ସମ ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ
ସ ଠିତ କରିେଦଇଥିେଲ। ଏବଂ ତାହା କରିବା ଦୱ୍ାରା, େସମାନ େଗାଟିଏ ମତବାଦକ

ହଣ କରିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ତାହା ପେର େଯେତେବେଳ ପରେମଶଵ୍ର କିଛି େଗାଟାଏ
ଅନୟ୍ ବିଷୟକ େ ରଣ କେଲ, େସମାେନ ତାହାକ ହଣ କରିପାରିେଲ ନାହିଁ। ଅତଏବ,
ତାହା ବ ର୍ମାନର ସମୟ ନ ଆସିବା ପଯର୍ୟ୍ ସ ବ ନ ଥିଲା। ଆଉ ପରେମଶଵ୍ର ତିଜ୍ଞା
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କରିଥିେଲ, ଏହି େଶଷ ଦିନମାନ େର, େଯ, “ପିତପୁରଷମାନ ର ବିଶୱ୍ାସକ ପୁନବର୍ାର
କନୟ୍ାଠାେର ପୁନଃ ାପିତ କରାଯିବ,” େଯ ତାହା ଏହି କାେର ହିଁ େହବ, ଆଉ ତାହା ଏହି
ସମୟ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନୟ୍ େକୗଣସି ସମୟେର େହାଇପାରିବ ନାହିଁ। େଦଖ େଯ ସୱ୍ଗର୍ର କି
ଏକ ଚି ଅଛି, ଏକ ଅ ି ରେପ ଆମମାନ ଉପେର ଝଲି ରହିଛି, ପୁଣି ଯୀଶୁ ୀ ର
ଚି ଓ ଚମ ାରମାନ ସହିତେର ରହିଛି। ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ ଆମମାନ କଥା
କହିଥାଆ ି, ତାହା ବି ବିସଗର୍ ପଯର୍ୟ୍ ସି େହବାେର େକେବ ବିଫଳ େହାଇ ନ ଥାଏ।
ଆେମନ୍! ତାହାପେର ଆେମମାେନ େଦଖୁ େଯ ଆେମମାେନ େକଉଁଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଅଛ!
97 ଆେମମାେନ ରା ଗୁଡ଼ିକ ଏକୀକରଣ େହଉଥିବାର େଦଖୁ, ଆେମମାେନ ଜଗତକ
ଏକୀକରଣ େହଉଥିବାର େଦଖୁ, ଆେମମାେନ ସାମୟ୍ବାଦକ ଏକୀକରଣ େହଉଥିବାର
େଦଖୁ, ଆେମମାେନ ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ ଏକୀକରଣ େହଉଥିବାର େଦଖୁ; ଆଉ ଆେମମାେନ
ପରେମଶଵ୍ର ତାହା ର କନୟ୍ା ସହିତେର ଏକୀକରଣ େହଉଥିବାର େଦଖୁ, େଯପଯର୍ୟ୍ କି
େସ ଏବଂ ମ ଳୀ େସହି ସମାନ ବିଷୟ େହାଇଯାଆ ି। ହାେଲଲ୍ଲୟା! ଠିକ୍ େସଠାେର
ଥିବା ପିରାମିଡ଼ ପରି। ଠିକ୍ ଅଛି! ଆପଣାକ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ କରଅଛ ି; ପରେମଶଵ୍ର
ଏକୀକରଣ କରଅଛ ି! କାହିଁକି? ଏହା ପୂବର୍ର କଦାପି, ଆର ିକ ମ ଳୀ ଯୁଗର ସମୟଠାର
େନଇ, େକେବେହେଲ େଲାକମାନ ମଧୟ୍େର ଅ ି ରହି ନ ଥିଲା। େକେବେହେଲ
ଏହା ପୂବର୍ର, ଆର ିକ ମ ଳୀ ଯୁଗର ସମୟଠାର େନଇ, େସମାେନ େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ
େଦଖି ନ ଥିେଲ େଯଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆେମମାେନ ଆଜି େଦଖୁଅଛ। ଆଉ ଏହା େକବଳ
େସେତେବେଳ ସ ବପର େହାଇପାରିଲା େଯେତେବେଳ ପରେମଶଵ୍ର ସ ମୁ ାଗୁଡ଼ିକ
େ ରଣ କରି ତାହା ଦୱ୍ାରା ଆମମାନ ଏକ ଚି େଦେଲ, ଏବଂ ସାେତାଟି ସୱ୍ଗର୍ଦତମାନ
ସୱ୍ଗର୍ର େ ରଣ କେଲ; ଆଉ େସହି ନାମଧାରୀ ସ ଠନମାନ େର ବିକ୍ଷି ରହିଥିବା
ବାକୟ୍କ େଫରାଇ ଆଣିବା ନିମେ , ଓ ଏହାକ ପୁନବର୍ାର ପରେମଶଵ୍ର ବାକୟ୍ ସହିତେର
େଯାଡ଼ି, ତାହା ର ପବି ଆ ା ତଳକ େନଇ ଆସିବା ନିମେ ଓ ାଇ ଆସିଥିେଲ।
98 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଯଦି ତେମମାେନ େମା ଠାେର ଲାଗି ରହ ଏବଂ େମାହର ବାକୟ୍
ତମଠାେର ରେହ, େତେବ ତମର ଯାହା ଇ ା ମାଗ, ତାହା ତମ ତି କରାଯିବ।” କନୟ୍ାକ
ପୁନବର୍ାର େସହି ବାକୟ୍ ସହିତେର ଯାହାକି ପରେମଶଵ୍ର ଅଟ ି, ଏକୀକରଣ କରାଯାଏ।
ମ ଳୀ ଏବଂ ବାକୟ୍, ମ ଳୀ ଏବଂ ମତ ନେହଁ, ମ ଳୀ ଓ ବାକୟ୍; କନୟ୍ା ଏବଂ ବାକୟ୍
ଏକାଠି ଏକୀକରଣ ହଅ ି। ଓଃ, େମାହର ଭ! କି ଏକ…କଅଣ ପୁନଃ ାପନ କରିେବ?
ମୂଳ େପ ିକ ାଲ୍ ପିତପୁରଷମାନ ର େସହି ବିଶୱ୍ାସ, େଦଖ , ଯାହାକି ଲଥର ସମୂହ
ଦୱ୍ାରା ବିକ୍ଷି କରାଯାଇଥିଲା। ନିେଜ ଲଥର ଦୱ୍ାରା ନେହଁ; ଲଥର ନହଁ ି, େୱସ୍ ଲୀ
ନହଁ ି, େସହି ମହାନ୍ ମୂଳ ାପକମାେନ ନହଁ ି। ମା େସମାନ ର ଚାଲିଯିବା ଉ ାେର,
େସଠାେର ଏପରି ଏକ ମ ଳୀ ଉତ୍ ଥାପିତ େହଲା, ଆଉ େସମାେନ…େତେବ ତାହା ସହିତ
େସମାେନ ଯାହା କେଲ, େସମାେନ େସଥିର େଗାଟିଏ ସ ଠନକ ଗଠନ କେଲ। େସମାେନ
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ମତବାଦଗୁଡ଼ିକ ଓ ଭତିସବକ ହଣ କେଲ, ଏବଂ େସମାେନ ଅନୟ୍ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ।
ଆଉ ଆଜି େସମାନ େଦଖ , ବ ର୍ମାନ େସମାେନ େସହି ବିଶଵ୍ ଗୀଜର୍ା ସଂଘ ମଧୟ୍କ
ଆସିଯାଇଛ ି।
99 େତେବ, ଆପଣମାେନ େଦଖ , ମା ଏହି େଶଷ ଦିନମାନ େର, ଆପଣ େଦଖ ,
ଆେମମାେନ ବ ର୍ମାନ ଏପରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଥିବାର େଦଖୁଅଛ ଯାହାସବକି େକେବ
ଆଗର ଘଟିନାହିଁ। େଦଖ , ଏହା ତ ପରେମଶଵ୍ର ଚି ଅେଟ, ଆଉ ଏହି ସମ ଏକୀକରଣ
େହଉଛି େସହି ସମୟର ଚି । େତେବ, ଆେମମାେନ ତାହାକ ଧୟ୍ାନପୂବର୍କ େଦଖିବାକ
ଚାହିଁବ ଏବଂ ଏଥିେର ସୁନି ିତ େହବାକ ଚାହିଁବ େଯ ଆେମ େଯପରି ତାହାକ ବଝିଯାଉ।
ପରିତୟ୍ାଗ କରିବା…େସମାେନ ନାମଧାରୀ ସ ଠନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସତୟ୍ ବାକୟ୍କ ପରିତୟ୍ାଗ
କରିଥାଆ ି; ବାକୟ୍କ ହଣ କରିବା ପରିବେ ର୍ ବିଭି େଲାକମାନ ର ମ ବୟ୍ ଓ
ମତଗୁଡ଼ିକ ହଣ କରିଥାଆ ି।
100 କାଶିତ ବାକୟ୍ 10 କେହ, “ସ ମ ଦତ ର ବା ର୍ା।” େତେବ ମେନ ରଖ , ତାହା ଠିକ୍
ସ ତରୀବାଦୟ୍ େହଲା େବଳକ େହାଇଥାଏ, ଆଉ େସଠାେର ସାେତାଟି ଦତମାେନ ଅଛ ି
େଯଉଁମାେନକି ସ ତରୀବାଦୟ୍ କରିଥାଆ ି। ଆେମମାେନ ପରବ ର୍ୀ େସହି ବିଷୟ ନିକଟକ
ହିଁ ଆସୁଅଛ। ମା ମେନ ରଖ େଯଉଁଠାେର, ଅତି ବିଶି ଭାବେର ଏହା କେହ, “େସହି
ଦତ ର…,” ସ ମ ଦତ ର ତରୀବାଦୟ୍ ନେହଁ, ବରଂ େସହି “ସ ମ ଦତ ର ବା ର୍ା।”
େଦଖ , େସହି ତରୀ େଘନିଥିବା ଦତ ନେହଁ, ବରଂ େସହି ବା ର୍ା ଦତ ଅଟ ି! େଦଖ , େସହି
ଦତ େକବଳ ତରୀବାଦୟ୍ କେଲ, େସହି ସ ମ ଦତ, େସହି ତରୀ େଘନିଥିବା ଦତ। ମା ଏହା
କେହ, “େସହି ସ ମ ଦତ ର ବାକୟ୍ େଘାଷଣା କରିବା ଦିନେର,” େଦଖ , େଯେତେବେଳ
ତା ର ବା ର୍ା ସମା େହାଇଯାଏ। େଦଖ , ତାହା ତ ମ ଳୀ ଯୁଗର ବା ର୍ା ଅେଟ। ଏହି
ସମୟେର, େତେବ େସ…େସହି ବା ର୍ା ଅେଟ, େସହି ତରୀ ନେହଁ, ଆଉ “ପରେମଶଵ୍ର
େସହି ନିଗୂଢ଼ ସଂକ (ଯାହାକି ବାକୟ୍େର େଲଖା ଅଛି) ମଧୟ୍ ସଫଳ େହବ।”
101 େତେବ େଦଖ େଯ ଆେମମାେନ କି କାର ଏକ ଦିନେର ରହଅଛ! େସହି ମୁ ାଗୁଡ଼ିକ
େଦଖ , େଯ କିପରି ଭାବେର ତାହା ପରେମଶଵ୍ର େସହି ବିକ୍ଷି ବାକୟ୍କ େଗାଟାଇ
ଏକାଠି କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଲଥର ଏବଂ େସମାନ ମଧୟ୍ର ଅବଶି ସମେ , ଯାହା େସହି
ମହାନ ସୁଧାରକମାେନ େଯଉଁମାେନକି ଆସିଥିେଲ; ଠିକ୍ େଫରି ଆସି ତାହାକ ବାଇବଲେର
େଦଖାଇଥିେଲ, େଯ େସମାେନ େକଉଁଠାେର ରହିେବ; େତୟ୍କ ଜଣ ଠିକ୍ େସମାନ ର
ନିଜର ାନେର, େସ କଅଣ କାଯର୍ୟ୍ କରିେବ ଏବଂ ମ ଳୀ ସହିତ କଅଣ ଘଟିବ; େସ କଅଣ
କରିେବ, ଓ ମ ଳୀ ସହିତେର କଅଣ େହବ; ଏହି ସମ ବିଷୟ ଯାହା େସ ଛାଡ଼ି େଦଇଥିେଲ।
ଆଉ ତାହାପେର, ଏହି େଶଷ ଦିନେର, େଯେତେବେଳ ଆେମ ତାହା ବିଷୟେର କିଛି ଜାଣି ନ
ଥିଲ, େସ ଆମମାନ ଏକ ନିଦିର୍ ବିଷୟର ଘଟଣା ସ େର ଭବିଷୟ୍ତବାଣୀ କରିଥିେଲ;
ପୁଣି ଏପରିକି ଖବରକାଗଜ ଓ ଅନୟ୍ ବିଷୟମାେନ ତାହାକ େନଇଥିେଲ, ଆଉ ତାହା ଠିକ୍
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େଫରି ଆସିଥିଲା ଓ ଏହାକ କଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ସମ ନିଗୂଢ଼ ସଂକ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି
ମିଶାଇଥିଲା। ଆେମନ୍! ଭାଇ, ତାହା େମା ପାଇଁ ଅତି ଉ ବିଷୟ ଅେଟ! ତାହା, େମା ପାଇଁ,
ବାକୟ୍କ ସଜାଡ଼ି ଦିଏ। ଆେମନ୍! େମାହର ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ କଅଣ—
କଅଣ, କି ା, େମାହର ଚି ା ଥାଏ େଯ େଲାକମାେନ କଅଣ କହ ି, କଅଣ ଚି ା କର ି,
ତାହା ଠିକ୍ ଅେଟ, ମା େମା ପାଇଁ ତ ତାହା ସତୟ୍ ଅେଟ।

102 େଯପରିକି େସହି ପ ିତମାେନ, ବାବିେଲାନର ଆସୁଥିବା େବେଳ, େସମାେନ ଉ
ପାଟିେର ଚି ାର କରିଥିେଲ, “େସ େକଉଁଠାେର ଅଛ ି, ଯିହଦୀମାନ ର ରାଜା ଯିଏ
ଜନମ୍ ହଣ କରିଛ ି? ଠିକ୍ ବ ର୍ମାନ, େସ ପୃଥିବୀପୃ େର ଅଛ ି। ଆମମାମାନ ତାହା
େଖାଜିବାକ ଅଛି।” ତାହା ଠିକ୍ ଅେଟ। ଆଉ ମଁୁ ବିଶୱ୍ାସ କେର େଯ େସ ଆଗମନର ଏେତ
ନିକଟବ ର୍ୀ ଅଟ ି େଯ ମଁୁ କହିପାେର, “େଦଖ, ବର ଆସୁଛ ି! ମଁୁ ଅ ର୍ରା ିର େକାଳାହଳ
ଶୁଣୁଛି!” ଆେମନ୍! ଆେମମାେନ ଠିକ୍ େସହି େଶଷର ସମୟେର ଅଛ। ଓଃ, େମାହର ଭ,
େସହି ଘଟିକା େଯଉଁଥିେରକି ଆେମମାେନ ରହଅଛ। ଧୟ୍ାନ ଦିଅ । ବଝିେଲ?

103 କି ଏକ ଦିନ ଅେଟ! କି ଏକ ସମୟ ଅେଟ େଯଉଁଥିେରକି ଆେମମାେନ ରହଅଛ,
ପରେମଶଵ୍ର ର ଏହି ମହାନ ନିଗୂଢ଼ ସଂକ ସଫଳ େହଉଅଛି; ପରେମଶଵ୍ର ୱ୍ ବିଷୟକ
େନଇ ଆସି, ଏହା େଦଖାଉଅଛି େଯ ତାହା କଅଣ ଅେଟ; କିପରି ଭାବେର ଏହି େଛାଟ
େଛାଟ ବାଦଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ କଳହମାନ ଓ ତାହା ଏହିପରି ଭାବେର ଗଢ଼ି େତାଳିଥିଲା, ପୁଣି
ଅନୟ୍ଜେଣ ତାହା ଏହିପରି ଭାବେର ଗଢ଼ି େତାଳିଥିଲା, ଓ ଅନୟ୍େକହି ତାହା େସହିପରି
ଭାବେର ଗଢ଼ି େତାଳିଥିଲା। ମା ଭ ଦତ ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିେଲ ଓ େସମାନ ର
ସମ ବାଦଗୁଡ଼ିକ େନେଲ, ଏବଂ େସଥିର େସହି ସତୟ୍କ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, ଓ ତାହାକ
ଉପ ାପିତ କେଲ। ଆଉ ତାହା େସଠାେର ଅେଟ, ଠିକ୍ େଯତିକି ସି ଭାବେର ତାହା
େହାଇପାେର ତାହା ଅେଟ, ଅନୟ୍ େକୗଣସି ମାଗର୍ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ ଯାଇପାରିେବ। ତାହା
େସଠାେର ଅେଟ, ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି େସ ଅଟ ି। େଦଖ , ସପର୍ବଂଶ, ଏହି ସବ—
ସବ ବିଭି ବିଷୟମାନ ଯାହାକି େଲାକମାନ ମଧୟ୍େର ଅତୟ୍ ନିଗୂଢ଼ଭାେବ ରହିଅଛି।
ବଝିେଲ? ତାହା କଅଣ ଅେଟ? ତାହା ର ଥିଲା…ଏହି ଚି କଅଣ ପାଇଁ ଅେଟ? ଏକୀକରଣ
ପାଇଁ!

104 ମଲାଖୀ 4େର େସ କଅଣ କହିଥିେଲ? ପୁନଃ ାପିତ କରିେବ! ମୂଳ େପ ିକ ାଲ୍
ବିଶୱ୍ାସକ ପୁନଃ ାପିତ କରିେବ, େଲାକମାନ ପାଖକ େସହି ସମାନ େପ ିକ ାଲ୍ ବା ର୍ାକ
େଫରାଇ ଆଣିେବ, େସହି ସମାନ େପ ିକ ାଲ୍ ଚି , େସହି ସମାନ େପ ିକ ାଲ୍ ମାଣ,
େସହି ସମାନ ପରେମଶଵ୍ର, େସହି ସମାନ ସାମଥର୍, େସହି ସମାନ ଶିକ୍ଷା, ସବକିଛି ଠିକ୍
େସହି ସମାନ ଭାବେର କରି, ପୁଣି ଠିକ୍ େସହି ସମାନ ଅ ି ର ମାଣ ସହିତେର େଯଉଁ
ଅ ି କି ଶାଉଲ ଦେ ସକର ମାଗର୍େର, ଆଘାତ କରିଥିଲା ତାହା ଆଜି ଆମମାନ
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ମଧୟ୍େର ରହି, ଠିକ୍ େସହି ସମାନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସାଧନ କରଥିେବ ଯାହାକି େସ େସହି ଦିନ
କରିଥିେଲ। ଏକୀକରଣ!

105 ଆେମମାେନ ରା ଗୁଡ଼ିକ ଏକୀକରଣ କରଥିବାର େଦଖୁ, ଆେମମାେନ ଜଗତକ
ଏକୀକରଣ କରଥିବାର େଦଖୁ, ଆେମମାେନ ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ ଏକୀକରଣ କରଥିବାର େଦଖୁ।
ଆେମମାେନ କନୟ୍ାକ ଏକୀକରଣ କରଥିବାର, ବାକୟ୍ ସହିତ ଏକୀକରଣ କରଥିବାର
େଦଖୁ। କାହିଁକି? ବାକୟ୍ ପରେମଶଵ୍ର ଅଟ ି। ଆଉ େଯେତେବେଳକି ବାକୟ୍…େଯପରିକି
ବର (ବାକୟ୍ େହାଇଥିବା େହତ), ଏବଂ କନୟ୍ା (େସହି ବାକୟ୍ର ବଣକାରୀ େହାଇଥିବା
େହତ), େସମାେନ ଏକାଠି ଏକ ଏକୀକରଣେର ଆସ ି। େସମାେନ ବିବାହେର ଆବ
େହାଇଥିବା ପରି ଏକୀକରଣ ହଅ ି। େଦଖ , େସମାେନ ଏକ ବିବାହ ନିମେ ୁତ
େହଉଛ ି, ଆଉ େସମାେନ—େସମାେନ ଏକ େହାଇଯାଆ ି। େସହି ବାକୟ୍ ଆପଣ
େହାଇଯାଆ ି, ଆପଣ େସହି ବାକୟ୍ େହାଇଯାଆ ି। ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େସହି ଦିନ ତେମ
ତାହା ଜାଣିବ। ପିତା ଯାହାସବ ଅଟ ି, ତାହା ମଁୁ ଅେଟ; ଆଉ ମଁୁ ଯାହାସବ ଅେଟ, ତାହା ତେମ
ଅଟ; ଏବଂ ତେମ ଯାହାସବ ଅଟ, ମଁୁ ଅେଟ। େସହି ଦିନ ତେମ ଜାଣିବ େଯ ମଁୁ ପିତା ଠାେର
ଅଛି, ପିତା େମା ଠାେର ଅଛ ି, ମଁୁ ତମଠାେର ଅଛି, ଓ ତେମ େମା ଠାେର ଅଛ।” ବଝିେଲ?
“େସହି ଦିନ।” େକଉଁ ଦିନ? ଏହି ଦିନ! ଆେମମାେନ ପରେମଶଵ୍ର େସହି ମହାନ ନିଗୂଢ଼
ସଂକ ଗୁଡ଼ିକ କଟିତ େହାଇଥିବାର ପାଉ। ଓଃ, ମଁୁ ତାହା େକେତ ପସ କେର!

106 ଓଃ, େଦଖ େଯ କିପରି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବାକୟ୍ ତଳନା କରାଯାଇପାେର ନାହିଁ, େଯପରିକି
େସମାେନ ଆଜି କରିଥାଆ ି। େସମାେନ ଏହାର ପୂବର୍ର ବି ତାହା କରିପାରି ନ ଥିେଲ। ଏହା ତ
ଠିକ୍ ବ ର୍ମାନ ଅେଟ େଯ େସମାେନ ତାହା କରିପାରିେବ।

107 ଧୟ୍ାନ ଦିଅ , େସ କହିେଲ, “ସୱ୍ଗର୍ୀୟ ଲକ୍ଷଣମାନ, ସୱ୍ଗର୍ୀୟ ଚି ମାନ।” ବିଜ୍ଞାନ,
ଏବଂ ରା ୀୟ ଲକ୍ଷଣମାନ; ବ ର୍ମାନ େସମାନ ପାଖେର ଆଜି ଆକାଶେର ମହାନ୍
ଚି ମାନ ଅଛି, େସମାନ ପାଖେର ମହାକାଶଯା ୀମାନ ଓ ସବକିଛି ଅଛି। ମା ଏହି
ମହାକାଶଯା ୀମାେନ ଜଗତ ତି କଅଣ କର ି, ଚି ସୱ୍ରପେର? ଏହା େସମାନ
ଭିତେର ଭୟ ଆଣିଦିଏ। େସମାେନ େସହି ସମୟକ ଜାଣ ି ନାହିଁ େଯ େକଉଁ ସମୟେର
େସମାେନ ଏହିପରି କିଛି ବିଷୟକ େ ରଣ କରିପାର ି ଓ େବାମାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ପକାଇ
େଦଇପାର ି, ପୁଣି ଆମମାନ ର ଆଉ ଅଧିକ ଚି ବ ର୍ ନ ଥିବ। ବଝିେଲ? େତେବ ତାହାହିଁ
େସହି ଚି ଗୁଡ଼ିକ ଅେଟ ଯାହାକି େସମାେନ ପାଇଛ ି, ଆକାଶେର ଭୟାବହ ଦଶୟ୍ମାନ।
ବଝିେଲ? େସମାେନ ତାହାସବ ରଖିଛ ିି, ପରମାଣୁ େକ୍ଷପଣା ମାନ ଏବଂ ସମ କିଛି,
ସମ କାର ଲକ୍ଷଣମାନ।

108 ଆପଣମାେନ େଦଖ େଯ ଅନୟ୍ ଏକ ଦିନ, େଯଉଁଠାେର େସମାେନ ଏହି—ଏହି
ସ ିକ ହ ାକ୍ଷର କରିଥିେଲ, େଯ େସମାେନ ଆଉ ଅଧିକ ମୁ ାନେର େବାମାଗୁଡ଼ିକ
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ବିେ ାରଣ କରିବାକ ଯାଉନାହଁା ି, ବରଂ ବ ର୍ମାନ େସମାେନ ଗଭୀର ଜଳ ଭିତେର ଓ
ଗଭୀର ଭମି ତେଳ ତାହା କରିବାକ ଯାଉଛ ି, ଠିକ୍ େସହି ସମାନ କାେର େସଗୁଡ଼ିକ
ପରୀକ୍ଷା କରିବାକ ଯାଉଛ ି। ବଝିେଲ? େସମାେନ ଏକ ସ ି ହ ାକ୍ଷର କେଲ,
“ଆେମମାେନ ଏହା କରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ କହ ି େଯ ଆପଣ ତାହା କରିେବ ନାହିଁ
(ମା ଆେମମାେନ ଘରକ େଫରିଯିବ ଓ ତାହାକ ଏହି କାର କରିବ; େଯେତେବେଳକି
ଆେମମାେନ ଜାଣୁ େଯ ଆପଣ େସହି ସମାନ ବିଷୟକ େସଠାେର କରଅଛ ି)।” ବଝିେଲ?
େସଠାେର ତ େକୗଣସି ଏକ ବିଷୟ ହିଁ ନାହିଁ, ଏହା ତ େକବଳ…େସମାନ ମଧୟ୍େର
େକୗଣସି ବିଶୱ୍ାସେଯାଗୟ୍ ଭରସା ନାହିଁ, େସଠାେର ନାହିଁ—େସଠାେର କିଛିେହେଲ ନାହିଁ।
ଆପଣ କରିପାର ି…ବଝିେଲ? ଆଉ େତୟ୍କ ଜଣ ଅନୟ୍ଜଣକ ଭୟ କରଅଛ ି। ତାହା
ଏକ ଭୟାବହ ଲକ୍ଷଣ ଅେଟ।

109 ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମନଷୟ୍ ଓ ରା ମାେନ ଆକାଶେର ଏକ ଭୟାବହ ଚି କ ସୃ ି କରିଛ ି।
ତାହା ଅବିକଳ ଠିକ୍ ଅେଟ। େତେବ, ପର ର ଜେଣ ଅନୟ୍କ ଭୟ କରିବା। ଆଉ ଏକ
ସୱ୍ଗର୍ୀୟ ଚି ଦିଆଯାଇଛି…େତେବ େଦଖ , େସମାେନ ସୱ୍ଗର୍େର ମଧୟ୍ ଏକ ଚି ପାଇଛ ିି,
ଏକ ଭୟାବହ ଚି , ଜେଣ ମହାକାଶଯା ୀେର ଏକ ମନଷୟ୍; େହାଇପାେର େଯ ଏକ
ପରମାଣୁ େକ୍ଷପଣା ରଖିଥିବ, ଓ ତାହାକ ପକାଇ ସମ ରା କ ଂଶ କରିେଦବ। ଏକ
ମହାକାଶଯା ୀ ରପେର ଚାଲିଯିବ, ଏବଂ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଯିବ। ତାହା କରିବାର
େସମାନ େକହିେହେଲ ଅଟକାଇପାରିବ ନାହିଁ। େସମାେନ ନି ିତେର ତାହା କରିପାରିେବ,
େସମାେନ…େଯେକୗଣସି ସମୟେର େସମାେନ ଚାହିଁେବ। େସମାେନ ଯଦି ଚାହିଁେବ
େସମାେନ ତାହାକ ଧୂଳିସାତ କରି େଦଇପାରିେବ, ମା …ଏେବଠାର େନଇ ପ ର ମିନିଟ୍
ଭିତେର। ଆଉ େକହିଜେଣ କଅଣ ବା କରିପାେର, େସହି ଅନୟ୍ ଜେଣ ମଧୟ୍, େସହି

କାେର। ଏଣୁ, ଆପଣମାେନ େଦଖ େଯ େସମାେନ ଏକ ଚି ପାଇଛ ି, ମା େସହି
କାରର ଏକ ଚି େସମାନ ଭୟଭୀତ କରିଦିଏ।

110 େସମାେନ େସମାନ ର ଶ ିଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମିଶାଇ, ଏକାଠି ଏକୀକରଣ କରଅଛ ି।
େସହି ସୱ୍ାଧୀନ ଜଗତ, େସମାେନ େସମାନ ର ଶ ିଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ମିଶାଉଅଛ ି।
ସାମୟ୍ବାଦ େସମାନ ର ଶ ିକ ରଷିଆ ସହିତେର ଏକାଠି ମିଶାଉଅଛି। ସମେ ; ମା

େତୟ୍େକ ପର ର ଜେଣ ଅନୟ୍କ ଭୟ କରଛ ି। େଦଖ , ତାହା ଏକ ଭୟାବହ ଲକ୍ଷଣ
ଅେଟ। ତାହା ଠିକ୍ ଅେଟ। ତାହା ରା ୀୟ ଚି ମାନ, ଓ ବିଷୟମାନ ଅେଟ।

111 ମା ମ ଳୀ ତ ଏକ ସୱ୍ଗର୍ୀୟ ଚି କ ପାଇଅଛି: ଜେଣ ମହାକାଶଯା ୀ! ଆେମନ୍!
ଯୀଶୁ ୀ , ଏକ ଅ ି ରପେର; ଯାହା େସ ପୁରାତନ ନିୟମେର ଥିେଲ, ତାହାହିଁ େସ
ଥିେଲ େଯେତେବେଳ େସ େସଠାେର ତେଳ ଦେ ସକର ମାଗର୍େର ଶାଉଲ ସହିତେର
ସାକ୍ଷାତ କରିଥିେଲ, େସହି ସମାନ ଯୀଶୁ ଆଜି ଏଠାେର ଅଛ ି! ଆଉ ଏହା କଅଣ କରିଥାଏ?
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କଅଣ ଏହା ଭୟକ େନଇ ଆସିଥାଏ? ଏହା ତ େ ମକ, ପର ର ଜେଣ ଅନୟ୍ ସହିତେର
ଏକୀକରଣକ େନଇ ଆସିଥାଏ। ଆେମନ୍! ପର ର ଜେଣ ଅନୟ୍ ନିମେ ଭାବନାକ େନଇ
ଆସିଥାଏ। ଏହା ପରେମଶଵ୍ର େ ମକ େନଇ ଆସିଥାଏ, ଓଃ, ଆମମାନ ଏକୀକରଣ
କରିଥାଏ ଓ ୀ େଦହକ, ଏକ କନୟ୍ା ରେପ ଏକୀକରଣେର, େନଇକରି ଆସିଥାଏ।
ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଏହା ବ ର୍ମାନ କରଅଛି, ଏହି ମହାନ ଏକୀକରଣକ ଯାହାକି
ପରେମଶଵ୍ର…
112 େସମାେନ ଆପଣାକ ଏକୀକରଣ କରଛ ି, େଗାଟିଏ ସମୂହଏଠାେରଅନୟ୍ ଏକ ସମୂହ
ସହିତ ଲେଢ଼ଇ କରିବାକ, େଗାଟିଏ ଦଳ ଏଠାେର ଅନୟ୍ ଏକ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକ। ମ ଳୀ
ଏଠାେର େସମାନ ମଧୟ୍େର ଛିଡ଼ା େହାଇଅଛି; ଆପଣ ଧୟ୍ାନ ଦିଅ େଯ କ’ଣ ଘେଟ,
ଏହା େସମାନ ସହିତେର ଏକୀକରଣ େହାଇଯିବ। ତାହା ଅବିକଳ ସତୟ୍ ଅେଟ। ମା ,
ବ ର୍ମାନ, ଆେମମାେନ ପାଉ େଯ ତାହା ଭୟ ଓ ଘାବରା େହବା ବିଷୟକ େନଇ ଆସିଥାଏ।
113 ମା େସହି ମ ଳୀ, େସହି କନୟ୍ା, େଗାଟିଏ ପରେମଶଵ୍ର ଦୱ୍ାରା, େଗାଟିଏ ଆ ାର
ଅଧୀନେର, ପରେମଶଵ୍ର ଆ ାର ଅଧୀନେର, ପରେମଶଵ୍ର ସହିତ ଏକ ପବି
ମିଳନେର, ପରେମଶଵ୍ର ଏକ ପବି କନୟ୍ା େହବା େହତ ଏକୀକରଣ େହାଇଅଛି। ତାହା
ସମ ଭାେବ, ଠିକ୍ ଅେଟ; େଦହର ଏକତା ଅେଟ। େସହି େଦହ ଏକ କନୟ୍ା ରେପ ଅେପକ୍ଷା
କରଅଛି; େଯେହତ—େଯେହତ ତାହା େସହି କନୟ୍ା ଅେଟ, େଯପରିକି ଆେମମାେନ
ନିଜକ କନୟ୍ା େବାଲି ଡାକିଥାଉ। େସହି କନୟ୍ାର ଏକୀକରଣର ସମୟ ନିମେ , ମ ଳୀ
ତଦେପ ଏକାଠି ଆସୁଅଛି। ଏହା ଆମମାନ ମଧୟ୍େର ଏପରି ଏକ େ ମକ ସୃ ି କରିବା
ଉଚିତ୍, େଯ ଆେମମାେନ ବଡ଼ କ େର ଜେଣ ଅନୟ୍ଠାର ଅଲଗା େହାଇ ରହିପାର।
ତାହା ଠିକ୍ ଅେଟ। େଯେତେବେଳ ଆପଣ େକବଳ, ଆପଣ ାଥର୍ନା କରିବା ପାଇଁ
େଲାକମାନ ଠାେର କାତର େହବାକ ପେଡ଼ ନାହିଁ, ଆପଣ ପରେମଶଵ୍ର ଉପାସନା
କରିବା ପାଇଁ େସମାନ ଠାେର ନିେବଦନ କରିବାକ ପେଡ଼ ନାହିଁ, ଯାହା ଠିକ୍ ଅେଟ ତାହା
କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ େସମାନ ଠାେର ନିେବଦନ କରିବାକ ପେଡ଼ ନାହିଁ। େସମାେନ
ତାହା ସହିତେର ଏେତ ଅଗାଧ େ ମେର ଥାଆ ି, େଯ ଏପରିକି ଆଉ କିଛିେହେଲ ବାକି
ନ ଥାଏ।
114 ଆପଣ ଜେଣ ସାନ ଝିଅ ବିଷୟେର କଅଣ ଭାବ ି, ଜେଣ ଅତି ସୁ ର ସାନ କନୟ୍ାଟିଏ,
ଯିଏକି େକୗଣସି ଜେଣ ସୁ ର ଯୁବା ପୁରଷ ସହିତ ବିବାହ େହବାକ ଯାଉଅଛି ଯାହା ସହିତେର
େସ େ ମେର ଅତିଶୟ ପାଗଳ ଅେଟ, ଏହା ତାହାର ନିଜର ଜୀବନଠାର ମଧୟ୍ ତାହା ପାଇଁ
ଅଧିକ ଅେଟ, ଆଉ େସ ଏହା ଠିକ୍ ଭାେବ ଜାେଣ େଯ େସମାେନ ବିବାହ କରିବାକ ଯାଉଛ ି?
େଯପରି େସହି ବିବାହ ଦିନ ପାେଖଇ ଆସୁଥାଏ, େସହି ସାନ ବିଚରା ଝିଅଟି, ମଁୁ ଆପଣମାନ
କହଅଛି, େସ ତ ସବର୍ “ଚାରିଆେଡ଼ ଚଲାଫିରା କରଥାଏ।” ବଝିେଲ? େସ ତ ସବକିଛି
ବିଷୟକ ୁତ କରଥାଏ; େସ ନିଜକ େସହି ପୁଅଠାେର ସ ୂ ର୍ଭାେବ ସମପିର୍ତ କରିଦିଏ।
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ତାହା ଠିକ୍ ଅେଟ। ଯାହାକିଛି େସହି ପୁଅର ପସ ଥାଏ, େସ େକବଳ ତାହାହିଁ କରିବାକ
ଚାେହଁ। େତେବ, ଆଜି ମ ଳୀର େସ କାର ିତି େହବା ଉଚିତ୍ ଅେଟ, େଯ ଆମମାନ ର
ଜୀବନଟି ୀ େଦଇ ପରେମଶଵ୍ର ଠାେର ଏପରି ଭାବେର ଲଚି ରହିବା ଉଚିତ୍ ଅେଟ, ଓ
ପବି ଆ ା ଦୱ୍ାରା େସଠାେର ମୁ ା ିତ େହାଇଥିବା ଉଚିତ୍ ଅେଟ।

115 େସହି ବିଷୟ ଯାହାକି ମଁୁ ଆପଣମାନ ଏଠାେର ଶିକ୍ଷାେଦଇ ଆସୁଛି, ତାହା େହଲା
ଆପଣମାନ ଏହି ଚି ମାନ ବିଷୟେର ଏବଂ ଘଟୁଥିବା ବିଭି ବିଷୟମାନ ସ େର
କହିବା, େମା ପାଖେର ତାହା କରିବା ପାଇଁ ବ ର୍ମାନ ସମୟ ନାହିଁ; ଭ ର ଇ ା େହେଲ,
ଅନୟ୍ ବା ର୍ାେର କରିବା। ମା େଗାଟିଏ େଛାଟ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ମ ଳୀେର ଏେବ
ମଧୟ୍ ଅଭାବ ରହିଛି। ଆଉ ଆେମମାେନ ତାହା ଚାହଁୁ, ତାହା ପାଖକ ଯିବାକ ଚାହଁୁ, ଆଉ
ବ ର୍ମାନ ମଁୁ ଠିକ୍ ତାହାର ଅଗେର ଅଛି। ବଝିେଲ? ଆେମମାେନ ତାହାକ େନବାକ ଚାହଁୁ,
ଯଦି…ଆପଣ ତାହା କରିବାକ ହିଁ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ତାହା ନ କର ି, ତାହାହିଁ େକବଳ
ସବକିଛି ଅେଟ, ଆପଣ ତ ତାହା ନି ିତଭାେବ କରିବା ଉଚିତ୍। କାରଣ େଦଖ , େସହି
ଏକୀକରଣର ସମୟ ଉପ ିତ ଅେଟ, େଯେହତ ପରେମଶଵ୍ର ମ ଳୀକ ଏକାଠି େନଇକରି
ଆସୁଛ ି େଯ ଏକ—ଏକ ଉ ର୍ା ିକରଣ ଘଟିତ ହଏ େଯପରିକି େସହି ମହାନ ମିଳନ ନିମେ
ବିବାହକ ଯିବାର ହଏ: େଯେତେବେଳ ପରେମଶଵ୍ର ଏବଂ ମନଷୟ୍ ଅନ କାଳ ନିମେ
ଏକୀକତ େହାଇଯିେବ, େଯେତେବେଳ ସମୟର ସୃ ବ ୁଗୁଡ଼ାକ ଅନ ତା ସହିତ ଏକୀକତ
େହାଇଯିେବ।

116 ଏହା ପୃଥିବୀ ଉପେର ଥେର ମନଷୟ୍ପୁ ଭାବେର ସାଧନ େହାଇଥିଲା। ଆଉ ତାହା
ନିଜର ଜୀବନକ ବଳିଦାନ କରିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା େଯପରିକି ଏକ ସାମଥର୍କ େନଇ ଆସ ି, େଯ
ଅନୟ୍ାନୟ୍ େଲାକମାନ ମଧୟ୍ ଠିକ୍ ଏହି ସମାନ ସାମଥର୍ ଦୱ୍ାରା, ଯୀଶୁ ୀ କନୟ୍ା ରେପ
ଏକୀକରଣ କର ି। ଆଉ ବ ର୍ମାନ ମ ଳୀ ଆପଣାକ ୀ େଦହ ସହିତ ଏକୀକରଣ
କରଅଛି। ଏହା ନିଜକ ମୁ କରିଅଛି, େତୟ୍କ େଛାଟ େଛାଟ ଶି ଳିର ବିେ ଦ କରି ଅଲଗା
କରିଅଛି, ଆପଣାକ ୁତ କରଅଛି; ଏକାଠି କରଅଛି, େସମାନ ମଧୟ୍େର ଏକୀକରଣକ
େନଇ ଆସୁଅଛି; ଓଃ, ଏକ ଆନ ଓ ଉଲଲ୍ାସ, ଆଉ ପବି ଆ ା ର େସମାନ ମଧୟ୍େର
ବିଚରଣ କରଛ ି। ଓଃ, େମାହର ଭ, କି ଏକ ସମୟ ଅେଟ!

117 ଆଉ େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ବତକମାନ ୁତ େହଉଥିବାର େଦଖୁ,
ଆେମମାେନ ଏହି ହଂସରାଳିମାନ ୁତ େହଉଥିବାର େଦଖୁ, ଆେମମାେନ ପଶୁ…
ମହମାଛିମାନ ୁତ େହଉଥିବାର େଦଖୁ, ଆେମମାେନ େମଘଗୁଡ଼ିକ ବଷର୍ା ନିମେ

ୁତ େହଉଥିବାର େଦଖୁ, ଆେମମାେନ ସବକିଛିକ େଦଖୁ; େଯ ଏହା ଆପଣାକ େସହି
ମହାନ ବ ର୍ନ ନିମେ , କିପରି ଏକୀକରଣ କରଅଛି। ଆେମମାେନ ରା ମାନ ର େସହି
ସଂଘକ େଦଖୁ, େସହି ରା ମାନ ଏକାଠି ଆସି, ଆପଣା ଆପଣାକ ସାମୟ୍ବାଦେର
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ଏକୀକରଣ କରଥିବାର େଦଖୁ। ଆେମମାେନ େସମାନ ଏଠାେର ଏହି ପ ିମୀ ଜଗତେର
ନିଜ ନିଜକ ଏକୀକରଣ କରଥିବାର େଦଖୁ। ଆେମମାେନ ମ ଳୀକ, ଏହି ସମ
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜକ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ କରଥିବାର େଦଖୁ। ଏଣୁ ଏହା ସ ୂ ର୍ଭାେବ
ଅସ ବ ଅେଟ, ଅନୟ୍ େକୗଣସି ସମୟେର ତାହା ଏହିପରି େହାଇପାରି ନ ଥାଆ ା;
ଏହା ଏହିପରି ଭାବେର େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ପୂେବର୍ େହାଇପାରି ନ ଥାଆ ା, ଏହିପରି ଭାବେର
େହାଇପାରି ନ ଥାଆ ା। ଏହିପରି ଭାବେର ଦଶ ବଷର୍ ପୂେବର୍ େହାଇପାରି ନ ଥାଆ ା, ତାହାକ
ତ ଠିକ୍ ବ ର୍ମାନ ହିଁ େହବାକ ଅଛି। େଦଖ , େଯେହତ ଏହି ବାଦଗୁଡ଼ିକ ଓ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି

ାନ ପଯର୍ୟ୍ ଆସି ନ ଥିଲା।
118 େତେବ ଜା ତ ହଅ ! ଅତି ଶୀ , ନିଜକ ଝାଡ଼ି ଦିଅ , ଆଉ ଏଠାେର େଦଖ େଯ
ଆେମମାେନ େକଉଁଠାେର ଅଛ! ଆେମମାେନ େକଉଁଠାେର ଅଛ? େସହି ପ ିତମାନ
ପରି, ଆେମମାେନ ଠିକ୍ ତାହା ର ବାକୟ୍ ସହିତ ଏକମତେର ଅଛ, ଏବଂ ଭ ର େଜୟ୍ାତି
ଆମମାନ ର ମାଗର୍କ ଆେଲାକିତ କରଅଛି। ସେବର୍ା େର ପରେମଶଵ୍ର ର େଗୗରବ
େହଉ। ଏବଂ ପରେମଶଵ୍ର ର ମହିମା େହଉ ଯିଏକି ଯୀଶୁ ୀ ଆମମାନ େଦେଲ,
ଯାହା ଆେମମାେନ େ ମ କର, ଓ ଆମମାନ ଏହି ାନକ େନଇ ଆସିେଲ। ଆଉ
େଯପରିକି ଆେମମାେନ…ଆେମମାେନ ତାହା ର େଲାକ ଅଟୁ, ତାହା ର ର ର ମୂଲୟ୍
େଦଇ ୟ କରା ଯାଇଅଛ।
119 ଓଃ, େମାହର ଭ! େଯେତେବେଳ େସହି ଏକୀକରଣର ସମୟ ଆେସ, ଆେମମାେନ
େଦଖୁଅଛ, େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ତାହା ର ଆ ାର ବ ନଗୁଡ଼ିକେର ପର ର
ଜେଣ ଅନୟ୍ ସହିତ ଏକୀକତ େହାଇଥାଉ, ଆେମମାେନ…କଅଣ ଏହା ତାହା ର ଆ ା
େହାଇପାେର କି? ନି ିତେର, ଏହା ତାହା ର ହିଁ ଆ ା ଅେଟ। ଏହା କାହିଁକି ଅେଟ? ଏହା
ତାହା ର ବାକୟ୍ ଅେଟ, ଆଉ େସ େହଉଛ ି…ତାହା େହଉଛି େସହି ବାକୟ୍ର ଆ ା। ଆଉ
େଯେତେବେଳ େସହି ତିଜ୍ଞାର ଆ ା ଆପଣ ଉପରକ ଆେସ ଓ ସୁ ମାଣିତ କେର ଏବଂ
ନିଜକ ଠିକ୍ ଏହିଠାେର େଦଖାଏ, କ’ଣ ଏହା େସହି ସମାନ ଆ ା ଅଟ ି କି? ଏହା ତ େସହି
ଜଣକା ଥିେଲ ଯାହାକି ା ରେର େମାଶା ସହିତେର ଥିେଲ! ଏହା ତ େସହି ଜଣକା ଥିେଲ
ଯାହାକି ଯୀଶୁ ଉପେର ଥିେଲ! େସ ହିଁ େସହି ଜଣକା ଥିେଲ ଯିଏକି ଶାଉଲ ସହିତେର
ଦେ ସକର ମାଗର୍େର ସାକ୍ଷାତ କରିଥିେଲ! େସ ଗତକାଲି, ଆଜି, ଓ ଚିରକାଳ େସହି ସମାନ
ଅଟ ି! ଆଉ େସ େସହି ସମାନ ବିଷୟକ ସାଧନ କର ି!
120 ଆଉ ଆେମମାେନ ରା ଗୁଡ଼ିକ ଏକୀକତ େହଉଥିବାର େଦଖୁ, ଆେମମାେନ ମ ଳୀ

ମୁଖମାନ ଏକୀକତ େହଉଥିବାର େଦଖୁ, ଆେମମାେନ ସାମୟ୍ବାଦକ ଏକୀକତ
େହଉଥିବାର େଦଖୁ, ଆେମମାେନ ବାଦଗୁଡ଼ିକ ଏକୀକରଣେର ଆସୁଥିବାର େଦଖୁ,
ଆେମମାେନ ଏହିସମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ େଦଖୁ; ଆଉ ବ ର୍ମାନ ଆେମମାେନ କନୟ୍ାକ ବାକୟ୍
ସହିତେର ଏକୀକରଣ େହଉଥିବାର େଦଖୁ। ଓଃ, େମାହର ଭ! ଏହା ସମୟ େହଲାଣି େଯ
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ସାଧୁମାେନ େସହି େଲାକମାନ ସହିତ ଏକୀକତ େହବା ପାଇଁ ଉଠିେବ େଯଉଁମାେନକି
ଜୀବିତ ଅଛ ି, େଯପରିକି ଯାଇ ଅନ କାଳ ନିମେ ଯୀଶୁ ୀ ସହିତ ଏକୀକତ
େହେବ।
121 ଏହା େହଉ େଯ ପରେମଶଵ୍ର ଆଜିରା ି, ଆମ ସମ ୀ ସହିତେର,
ଏକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯୟ୍ କର , ଆେମମାେନ ଆମର ସବକିଛିକ ସମପିର୍ େଦବ
ଯାହାକିଛି ଆେମ ଅଟୁ, ସବକିଛି ଯାହା ଆମ ପାଖେର ଅଛି, ଆମର ସ ୂ ର୍ ାଣ, ଶରୀର,
ଓ ମନ, ଯୀଶୁ ୀ େଦଇେଦବ, ଏବଂ େସହି ଏକୀକରଣର ସମୟ ନିମେ ଅେପକ୍ଷା
କରଥିବ।

େଯେତେବେଳ ପରେମଶଵ୍ର ର ତରୀବାଦୟ୍ େହବ, ଓ ସମୟ
ଆଉ ଅଧିକ ନ ରହିବ,

ଆଉ ସକାଳ େଭାର େହାଇ ଅନ , ଉ ୱ୍ଳ ଓ ମେନାରମ ହଏ;
େଯେତେବେଳ ୀ ଠାେର ମରିଥିବା େଲାକମାେନ ଉଠିେବ

ଓ ଆରପାରିେର ଏକ ଜମା େହେବ (କନୟ୍ା ସହିତେର
େଯଉଁମାେନକି ଜୀବିତ ଥିେବ), େଯପରିକି ଏକ ସ େର ଉ ର୍ୱ୍କ
ଉ ୀତ ହଅ ି।

122 େସହି ଏକୀକରଣକ େଦଖ ! ପରେମଶଵ୍ର ମ ଳୀକ ବାକୟ୍ ସହିତ, ବାକୟ୍କ ମ ଳୀ
ସହିତ ଏକୀକରଣ କରଛ ି, େଯପରିକି େସମାେନ ଦେହଁ ସମାନ େହାଇଯାଆ ି, “ଏହା
କହ, ଆଉ ତାହା େହାଇଯିବ। ଏହା କର, ଆଉ ତାହା େହାଇଯିବ। ଏହାହିଁ ତାହା ଅେଟ;
ଏହା ମଁୁ ତମ ପୂବର୍ର ଅେଟ, ଏହା ମଁୁ ଯିଏକି ମାଣ କରଅଛି; ଏହା ମଁୁ ତମ ସହିତେର
ଅଛି।” ଠିକ୍ ଅଛି।
123 ଆେମମାେନ ପାଉ େଯ ବ ର୍ମାନ େସହି ସମୟ ଉପ ିତ ହଏ େଯେତେବେଳକି
ତରୀବାଦୟ୍ େହବ, ଏବଂ େସଠାେର ଥିବା େସହି ନି ାଗତ ସାଧୁମାେନ, େସମାେନ ଆମ
ବିନା ସି େହାଇପାର ି ନାହିଁ; େସମାେନ ଆମ ଉପେର ନିଭର୍ର କରଛ ି (ଏ ୀ 11); ଆଉ
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଏକାଠି ଆସ ି, େସମାେନ ଜୀବିତମାନ ସହିତ ଏକୀକତ
ହଅ ି। ମ ଳୀ େସହି ବାକୟ୍ ସହିତ ଏକୀକରଣ େହଉଅଛି, ତାହା ପେର େସହି ମ ଳୀ
ଏବଂ ବାକୟ୍ ଏକାଠି ଏକୀକରଣ େହାଇ, ଏକ େହାଇଯାଆ ି। ମୃତ ସାଧୁଗଣ େସହି
ଜୀବିତ ସାଧୁଗଣ ସହିତ ଏକୀକରଣ କରି ଏକ େହାଇଯାଆ ି; ଆଉ ସମେ ଏକାଠି
ମିଶି େମଷଶାବକ ର ବିବାହ େଭାଜ ନିମେ , େସଠାେର ୀ ସହିତେର ଏକୀକରଣ
କରିବାକ ଯାଉଅଛ ି।
124 ଏହା ଏକୀକରଣର ସମୟ ଅେଟ, ଆଉ ଲକ୍ଷଣମାନ ସବଆେଡ଼ ଦ ିେଗାଚର
ଅେଟ। ରା ଗୁଡ଼ିକେର ଚି ମାନ ଅଛି, ସାମୟ୍ବାଦେର ଚି ମାନ ଅଛି, ପା ାତୟ୍ ଜଗତେର
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ଚି ମାନ ଅଛି, ବିଶଵ୍ ଗୀଜର୍ା ସଂଘେର ଚି ମାନ ଅଛି। ଆଉ େସହି ଚି ଆଜିରା ିେର
ଏଠାେର ପବି ଆ ା ତ ୱ୍ାବଧାନେର ଅଛି, ଆଉ ପରେମଶଵ୍ର ବାକୟ୍ ତାହାକ ସୁନି ିତ
କରଅଛି ଏବଂ ତାହାକ ସତୟ୍ େବାଲି ଉପ ାପିତ କରଅଛି। ଆେମନ୍! ଏକୀକରଣର ସମୟ!
ଏକୀକରଣ ସମୟର ଲକ୍ଷଣ!

ଆସ ଆେମମାେନ ନିଜର ମ କ ନତ କରିବା।

125 ଭ ଯୀଶୁ, େଯେତେବେଳ େମାହର ଏହି ବିଚରା ହଦୟଟି ଆନ େର ଡିଆଁ ମାରଛି,
େଯେତେବେଳକି ମଁୁ େମା ଭିତେର େସହି ସ ାବନାଗୁଡ଼ିକ େଦେଖ, ଜେଣ ମଧୟ୍-ବୟ
େଲାକ ଭାବେର, ମା ତଥାପି, େମା ପାଇଁ େସହି ସ ାବନାମାନ େଯ ମଁୁ ତମକ ଏହି
ପୀଢୀେର ଆସୁଥିବାର େଦଖିବି; ଜୀବିତ ଅବ ାେର ଏଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇ, ତାହା େଦଖିବି
େଯେତେବେଳ େସହି ତରୀ େଘାଷଣା କେର, “େଯ ଅଶୁଚୀ, େସ ଆହରି ଅଶୁଚୀ େହଉ।
େଯ ଧାମିର୍କ, େସ ଆହରି ଧାମିର୍କ େହଉ। େଯ ପବି , େସ ଆହରି ପବି େହଉ।” େହ ଭ
ପରେମଶଵ୍ର!

126 ଆଉ ଏହା ବିଷୟେର ଚି ା କରିବା େଯ ଆେମମାେନ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବା,
େଯ କ୍ଷଣେକ ମା , ଆଖି ପିଛଳାେକ, େଯେତେବେଳକି ଜଗତ ଏହା ଜାଣିବ ନାହିଁ େଯ କଅଣ
ଘଟୁଅଛି, ମା ହଠାତ୍ ହିଁ, ଆପଣ ନିଜର ସ ୁଖେର ଆପଣମାନ ର ିୟଜନମାନ
ଉଭା େହଉଥିବାର େଦଖିେବ, େଯଉଁମାେନକି ଦରକ ଚାଲିଯାଇଥିେଲ, େସମାେନ ପୁନବର୍ାର
ଆପଣ ସହିତ ଏକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ି। ଆଉ ଆେମମାେନ େଗାଟିଏ କ୍ଷଣେର,
ଆଖି ପିଛଳାେକ ପରିବ ିର୍ତ େହାଇଯିବା; ଓ ଆମମାନ ର ଭ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା
ପାଇଁ, ଏକାଠି, ମଧୟ୍ ଆକାଶକ ଉ ୀତ େହବା। ଆଉ ତାହା ପେର େସଠାେର ସଦାକାଳ
ନିମେ ରହିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପୁନବର୍ାର କଦାପି ତାହା ର ଉପ ିତିର ବାହାରି ନ ଯିବା ପାଇଁ,
ତାହା ସହିତେର ଏକୀକରଣ କରି ରହିବା।

127 ଭ, ଏହା ଆଜିର ଦିନେର େକେଡ଼ ଏକ ମହାନ ବିଷୟ ଅେଟ େଯ, ଏହା ଜାଣିବା େଯ
ଆେମମାେନ ବ ର୍ମାନ ଏକ ଆ ାେର ଏକୀକତ ଅଟୁ। ଏକ ଆ ା, େସହି ପବି ଆ ା,
ଯିଏକି ବାକୟ୍କ ନିଜର ଆୟ େର ରଖିଛ ି, ଆମ ମଧୟ୍କ ଆସ ି। ଆଉ ଏହା େକେଡ଼
ଏକ ମହାନ ବିଷୟ ଅେଟ, ଏହା େକେତ େସୗଭାଗୟ୍ର ବିଷୟ ଅେଟ େଯ ଯୀଶୁ ୀ
ସହିତେର ଆପଣାକ ଏକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସମ ଜଗତର ବି ି ଅଟୁ। ଆଉ ଏହା ଚି ା
କରିବା େଯ େକୗଣସି ଦିେନ, ଏକ ଶାରୀରିକ ରପେର, ଠିକ୍ ତାହା ର ନିଜର େଗୗରବମୟ
ଶରୀର ପରି ଏକ ଶରୀର ସହିତ, ଆେମମାେନ େସହି ବିବାହ େଭାଜର େମଜେର ବସିବା ଓ
େସଠାେର ଏକୀକତ େହାଇ ତାହା ସହିତେର ବିବାହ ବ ନେର ଆବ େହବା; େଯପରିକି
କନୟ୍ା ଏବଂ ବର ରେପ ଆସୁଥିବା ସମ କାଳ େଦଇ, ଅସର ି ଅନ ତା ମଧୟ୍େର ବାସ
କରିବା।



42 କଥିତ ବାକୟ୍

128 ଭ ପରେମଶଵ୍ର, େହବାକ ଦିଅ େଯ ଏହା େଲାକମାନ ପାଇଁ େକବଳ ଏକ
େପୗରାଣିକ କଥା ନ େହଉ, ବରଂ ଏହା ଏପରି ଏକ ବା ବିକତା େହାଇଯାଉ େଯ
େଲାକମାନ ଭିତେର ଏପରି କ୍ଷଧା ଓ ପିପାସା ଆସିଯାଉ େଯ େସମାେନ…େସମାନ ର
ଖବରକାଗଜ ପଢଥିବାେବେଳ, ଅନାଉଥିବାେବେଳ…େରଡିଓ ଆଉ ଖବରଗୁଡ଼ିକ
ଶୁଣୁଥିବାେବେଳ, ଆଉ ଏହା େଦଖିପାରିେବ େଯ ଏହା ଏକୀକରଣର ସମୟ ଅେଟ।
ଚି ଗୁଡ଼ିକ ଦ ିେଗାଚର ଅେଟ।

129 ଭ ପରେମଶଵ୍ର, େଯପରି ଆେମ ୀେଲାକମାନ ବିଷୟେର କହିଲ, େଯ େସମାେନ
ଏହି େଶଷ ଦିନମାନ େର କଅଣ କରିେବ; ମ ଳୀ ଏହି େଶଷ ଦିନମାନ େର କଅଣ
କରିବ; ଆଉ ମ ଳୀ ଯୁଗମାନ କଅଣ େହବ, ଓ ମୁ ାଗୁଡ଼ିକ କଅଣ େହବ, ଏହି ସମ
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କଅଣ େହବ। ଆଉ ଆେମମାେନ ଏହାକ େସହିପରି େଦଖୁ େଯପରିକି ତାହା,
େନାହ ଦିନେର ଥିଲା। ଆେମମାେନ ତାହାକ େସହିପରି େଦଖୁ େଯପରିକି ତାହା, ସେଦାମ
ଓ େଲାଟ ଦିନେର ଥିଲା, େଯେତେବେଳ ପରେମଶଵ୍ର ଦତ ଆପଣାକ ମାନବୀୟ
େଦହେର କଟିତ କରିଥିେଲ, ଯିଏକି ଏକ େଗାବ ର ମାଂସ େଭାଜନ କରିଥିେଲ ଏବଂ
ଗାଈର କ୍ଷୀର ପାନ କରିଥିେଲ, ଏବଂ େରାଟୀ ଖାଇଥିେଲ; ଆଉ େସଠାେର ଛିଡ଼ା ରହି ଏହା
କହିପାରିଥିେଲ େଯ ତାହା ପଛପଟେର କଅଣ ଘଟୁଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିେଲ େଯ େସହି
ସମାନ ବିଷୟ ମନଷୟ୍ପୁ ଆଗମନ ସମୟେର ଘଟିବ।

130 ଭ ପରେମଶଵ୍ର, ଆେମ ପିରାମିଡ଼କ େଦଖିଲ, େଯ ଆେମ ତାହାକ େସଠାେର ଉପେର
କିପରି ଭାବେର ନିମର୍ାଣ କରିଅଛ, ଆଉ ଏହା େଦଖିଲ େଯ ଆେମ କିପରି ଭାବେର ଏହି
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ େସଥିେର େଯାଗ କରିଅଛ; ଏବଂ ପାଇଲ େଯ ଆେମମାେନ େଶଷ-ସମୟେର
ଅଛ, େସହି ମୂଖୟ୍ େକାଣର ର ନିମେ ଅେପକ୍ଷା କରଅଛ। ପରେମଶଵ୍ର ମହିମା
େହଉ! ପିତା, ଆେମମାେନ ାଥର୍ନା କରଅଛ, େଯ ତେମ ବ ର୍ମାନ େଲାକମାନ , ଶୀ ହିଁ
ଜାଗରିତ କରିବ, ଓ ଆମମାନ ଈଶଵ୍ରୀୟ େ ମେର, ଏବଂ ଯୀଶୁ ୀ ତି ଓ ପର ର

ତି ଆଦରର ସହିତେର ଏକାଠି ଏକ କରିବ।

131 ଯଦି ଏଠାେର ଆଜିରା ିେର ଏପରି େକେତକ ଅଛ ି େଯଉଁମାେନକି ଆପଣାଠାେର
େସହି ଆଶାକ ରଖିନାହଁା ି, କଅଣ ଆପଣମାେନ ନିଜର ହାତକ ପରେମଶଵ୍ର ଆେଡ଼
ଉଠାଇେବ ଓ କହିେବ କି, “ ଭ ପରେମଶଵ୍ର, େମାେତ ତମଠାେର ଏକୀକରଣ କର,
େମାେତ ତମଠାେର ଏକୀକରଣ କର”? ପରେମଶଵ୍ର ଆପଣ ଆଶୀବର୍ାଦ କର , ଭାଇ।
ପରେମଶଵ୍ର ଆପଣ ଆଶୀବର୍ାଦ କର , ଏବଂ ଆପଣ , ଆପଣ ; ହଁ। “ ଭ, େମାେତ
ତମଠାେର ଏକୀକରଣ କର।” ହଁ! ଓଃ, େମାହର ଭ!

ରା ଗୁଡ଼ିକ ଭ େହଉଅଛି, ଇ ାଏଲ ଜାଗରିତ େହଉଅଛି,
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132 ଇ ାଏଲକ େସଠାେର େଦଖ , ଏକାଠି ଏକୀକତ ଭାବେର ରହିଛ ି। ଇ ାଏଲ,
ସମ ପୃଥିବୀର, ଏକୀକତ େହବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି; େଯପରିକି େସମାନ ର ଏକୀକରଣ
ହଏ ଆଉ ବ ର୍ମାନ େସମାେନ ଏକ ରା ଅଟ ି। େସମାେନ ଏକ ଏକୀକତ ରା ଅଟ ି;
େସମାନ ର ନିଜର ପତାକା ଅଛି, ନିଜର ଟ ା ମୁ ା ଅଛି, ନିଜର େସୖନୟ୍ଦଳ ଅଛି, ସବକିଛି
ଅଛି; ଯଦି େସମାନ ର େକେବ କିଛି ରହିଥିଲା, ତାହା ବ ର୍ମାନ ଅଛି। ଇ ାଏଲ ଏକୀକତ
ଅେଟ, େରାମ ଏକୀକତ ଅେଟ, ମ ଳୀ ଏକୀକତ ଅେଟ। ଆଉ କନୟ୍ା ମଧୟ୍ ଏକୀକରଣ
କରଅଛି, ଆେମନ୍; ଏବଂ େସହି ମହାନ ଏକତାର ଆଗମନ େହଉଅଛି। ଏହା କଅଣ ଅେଟ?
ଏହା ସବକିଛି େସହି ଚି ଆେଡ଼ ଗତି କରଅଛି, େସହି ମୂଖୟ୍ ମୁଖ ଚି ଆେଡ଼, ଯାହାକି ଯୀଶୁ
ଏବଂ ତାହା ର କନୟ୍ାର ଏକ ରପେର ଏକୀକରଣ େହବା।

133 ପିତା ପରେମଶଵ୍ର, ଏହି ଆଶୀବର୍ାଦଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କର ଯାହାକି ମଁୁ ଏହି େଲାକମାନ
ନିମେ ମାଗିଅଛି, ଏବଂ େହବାକ ଦିଅ େଯ ଆେମମାେନ ହଦୟ ଓ ଆ ାେର ତମ ସହିତ
ଏକୀକତ େହବ, େଯେତେବେଳକି େସମାେନ ତାହା ଇ ା କରି, େସମାନ ର ହାତଗୁଡ଼ିକ
ଉପରକ ଉଠାଇଛ ି। ଭ ପରେମଶଵ୍ର, ଆମକ େଧୗତ କର ଓ ଆମକ ତମର କର; ଭ,
ଏହା ଦାନ କର। ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ ଯାହାକି ଆେମମାେନ ଜାଣୁ ଓ ଆେମମାେନ
କରିପାର, େଯ ମାଗିବା। ଆଉ ତାହା ପେର ତେମ କହିଛ େଯ ଯଦି ଆେମମାେନ ତାହା
ମାଗିବ ଓ ତାହାକ ବିଶୱ୍ାସ କରିବ, ତାହାେହେଲ ଆେମମାେନ ତାହା ନି ିତେର ପାଇବ;

ଭ, ମଁୁ ତାହାର ଅେପକ୍ଷା କରଅଛି। ମଁୁ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ତମକ ଧନୟ୍ବାଦ େଦଉଅଛି।
ଆେମନ୍।

ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର, ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର,
କାରଣ ଥେମ େସ େମାେତ େ ମ କେଲ,
ଓ ୟ କରିେନେଲ େମାହର ଉ ାରକ
କାଲବରୀ ବକ୍ଷ ଉପେର। (ଆେମନ୍! ଓଃ, େମାହର ଭ!)

େଦଖ, ବର ଆସୁଛ ି!
ଅ ର୍ରା ିର େକାଳାହଳ ମଁୁ ଶୁଣୁଛି!
ଆେମମାେନ ଏକ ଉ ରବ ସହିତ ଉ ର୍ୱ୍କ ଯିବା, ଯଦି ଆେମମାେନ

ିର ରହିଥିବା,
ଓ ତାହା ଆକାଶେର ସାକ୍ଷାତ କରିବା।

େମା ଭାଇ, ଜାଗି ରହ ଓ ାଥର୍ନା କର ,
ଏପରି ନ େହଉ େଯ େକହି ତମର ମୁକଟ େନଇଯାଉ,
କାରଣ ଈଷଦ ଓ ପଥ କାରୀମାେନ
େସହି ବିବାହ ବ ପି ିେବ ନାହିଁ।
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134 ତାହା ଠିକ୍ ଅେଟ। ଆସ ଏହି ଅ ର୍ରା ିର େକାଳାହଳ ନିମେ ୁତ େହବା। ଏହା
ଏପରି ଏକ ସମୟେର େହବାକ ଯାଉଅଛି େଯେତେବେଳକି ତେମ ତାହାର ଚି ା ସୁ ା
କରି ନ ଥିବ। ଏକ େକାଳାହଳ େହବ, ମା ଅବିଶୱ୍ାସୀ ଗହଣେର ନେହଁ; ତାହା ତ ଅତି
ଗୁ େର େହବ। ମା େସହି ବିଶୱ୍ାସୀମାେନ, େଯଉଁମାେନକି ଏହାର ଅେପକ୍ଷା କରଛ ି:
କଅଣ ଆପଣମାେନ ତାରାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଧାଡ଼ିେର ଆସିବାର େଦଖ ି କି? ବଝିେଲ? ତାହା
କଅଣ େନଇ ଆସିଲା? ଠିକ୍ େସହି ସମାନ ବିଷୟ େଯପରିକି ତାହା ଥମଥର କରିଥିଲା।
େଦଖ , ଆେମମାେନ ଏଠାେର ଅଛ, ଚି ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଅଛି।

ଆେମମାେନ ତାହା ର ଆଶୀଷିତ ଆଗମନର ଚି ମାନ
କଟିତ େହଉଥିବାର େଦଖୁଅଛ,

େଦଖ, ବ ର୍ମାନ ଡି ିରି ଗଛର ପ ଗୁଡ଼ିକ ସେତଜ େହଉଅଛି;
ରାଜୟ୍ର ସୁସମାଚାର ସମ ରା କ ଯାଇଅଛି;
ଆଉ ଆେମମାେନ ସ ିକଟବ ର୍ୀ ଅଟୁ, େଶଷ ଦଶା

େଦଖାଯାଇପାେର।

େତେବ ଅତି ଆନ ସହକାେର, ଚାଲିଯିବା, ଆେମମାେନ
ତାହା ର ଆଶୀଷିତ ଆଗମନର ବା ର୍ାକ େଘାଷଣା କରିବା,

135 କଅଣ ତାହା ଠିକ୍ ଅେଟ? ଓଃ, ତାହା ର ଆଶୀଷିତ ଆଗମନର ବା ର୍ାକ େଘାଷଣା
କରିବା! ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଆେମମାନ କରିବାକ ଅଛି। ସମ କହିବାକ ଅଛି,
“ ୁତ ହଅ, ପରେମଶଵ୍ର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମେ ୁତି କର।” ଆେମନ୍! ମଁୁ ତାହା
େ ମ କେର। ଓଃ, ମଁୁ ତାହା େକେତ େ ମ କେର। େତେବ, ଆସ ଆେମମାେନ ବ ର୍ମାନ
ନିଜ େଗାଡ଼େର ଛିଡ଼ା େହବା। େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ପର ର ଜେଣ ଅନୟ୍କ ବିଦାୟ
କହ, ଆଖପାଖକ ଯାଆ ଓ କାହାରି ସହିତ ହାତ ମିଶା , ଏବଂ କହ :

େଯପଯର୍ୟ୍ ଆେମମାେନ ସାକ୍ଷାତ ନ କର! (ବ ର୍ମାନ, ହାତ
ମିଶା )…େଯପଯର୍ୟ୍ ଆେମମାେନ ସାକ୍ଷାତ ନ କର!

େଯପଯର୍ୟ୍ ଆେମମାେନ ଯୀଶୁ ପାଦ ତେଳ ସାକ୍ଷାତ ନ କର;
େଯପଯର୍ୟ୍ ଆେମମାେନ…

ମେନ ରଖ , େହାଇପାେର ଆପଣ ର ଏକ ଆହୱ୍ାନ ଥିବ। େହାଇପାେର
ଆମମାନ ର ପରବ ର୍ୀ େସବା ତାହା ର ପାଦ ତେଳ େହବ।

ଓଃ, ପରେମଶଵ୍ର ଆପଣମାନ ସ େର ରହ େଯପଯର୍ୟ୍
ଆେମମାେନ ପୁନବର୍ାର ସାକ୍ଷାତ ନ କର!

136 େତେବ, େକବଳ ଚି ା କର , ଏହା ପୂେବର୍କି ଆେମମାେନ ପୁଣିଥେର ସାକ୍ଷାତ କର;
ଏହା ପୂେବର୍କି ଆେମମାେନ ରବିବାର ସକାଳେର, କି ା ବଧବାର ରା ିେର ସାକ୍ଷାତ କର,



ଏକୀକରଣର ସମୟ ଏବଂ ଚି 45

େହାଇପାେର େଯ ତାହା… ଥମ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣ ି, େକହି ଜେଣ ହଜି ଯାଇଥିବ।
ଏହି ଜଣକା ହଜି ଯାଇଥିବ, ଆଉ େସମାେନ ନ ଥିେବ। ଓଃ, ନିଜର ସୱ୍ାମୀ ବିଷୟେର ଚି ା
କରିବା େଯ େସ ହଜି ଯାଇଥିେବ, କି ା ଆପଣ ପ ୀ ହଜି ଯାଇଥିେବ, ଏବଂ—ଏବଂ
ଜନ୍ ର ପ ୀ ହଜି ଯାଇଥିେବ, ଆଉ—ଆଉ—ଆଉ ଏଠାେର ପିଲାଛଆମାେନ ହଜି
ଯାଇଥିେବ। ସବକିଛି ଘଟିଲା (କଅଣ ଘଟିତ େହଲା?), ତାହା ପେର ଆପଣ ପଛେର ଛାଡ଼ି
େହାଇଯାଇଥିେବ!

ଓଃ, ତାହା କି ଏକ ନ ଓ ବିଲାପ କରିବା େହବ େଯେତେବେଳ
ହଜିଯାଇଥିବା େଲାକମାନ େସମାନ ର ଦଭର୍ାଗୟ୍ ବିଷୟକ
କହାଯାଏ,

େସମାେନ ଚ ାଣଗୁଡ଼ିକ ଓ ପବର୍ତଗୁଡ଼ିକ ଚି ାର କରି କହିେଲ,
(େଯପରିକି ଇ ାଏଲ, ନଗରକ, ମ ିରକ େଫରିଯିବାେବେଳ
କରିଥିଲା।)

େସମାେନ ାଥର୍ନା କେଲ ମା େସମାନ ର ାଥର୍ନାଗୁଡ଼ିକ
ଅତି ବିଳ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। (େସମାେନ ବା ର୍ାକ ଅ ାହୟ୍
କରିଥିେଲ।)

137 ଓଃ, ଭାଇ, େକେବେହେଲ ତାହା କର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହାକିଛି ବି କରଥାଆ ି, େସହି
ଉେ ଶୟ୍ ତି ସାହାସ ଧରି ଛିଡ଼ା ରହ ! ହଁ, ମହାଶୟ!
138 ବ ର୍ମାନ, େଯପଯର୍ୟ୍ ଆେମମାେନ ସାକ୍ଷାତ ନ କର, ଆେମମାେନ ଏହା କରଥିବା:

ଯୀଶୁ ର ନାମକ ଆପଣା ସ େର େଘନି ଚାଲ ,
େତୟ୍କ ଚି ାର ଏକ ଢ଼ାଲ ସୱ୍ରେପ;

େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଚାରିପେଟ ପରୀକ୍ଷାମାନ ଆେସ,
(ଆପଣ କଅଣ କର ି?)
ାଥର୍ନାେର େସହି ପବି ନାମକ ଉ ାରଣ କର ।

ବହମୂଲୟ୍ ନାମ, ଓଃ େକେତ ସୁମଧୁର!
ପୃଥିବୀର ଆଶା ଓ ସୱ୍ଗର୍ର ଆନ ;
ବହମୂଲୟ୍ ନାମ, ଓଃ େକେତ ସୁମଧୁର!
ପୃଥିବୀର ଆଶା, ଓ ସୱ୍ଗର୍ର ଆନ ।

139 ଆସ ଆେମମାେନ ନିଜର ମ କଗୁଡ଼ିକ ନତ କରିବା, େଯେତେବେଳ ଆେମ ଗୁଣୁ
ଗୁଣୁ କରଥାଉ:

ଯୀଶୁ ର ନାମେର ନତ ମ କ େହଉଅଛ,
ତାହା ର ପାଦ ତେଳ ସା ା ୍ ଭ ିର ଣତି ଢ଼ାଳି େଦଉଅଛ,



46 କଥିତ ବାକୟ୍

ସୱ୍ଗର୍େର ରାଜାମାନ ର ରାଜା…ତାହା ମୁକଟାଭିେଷକ କରିବା,
େଯେତେବେଳ ଆମମାନ ର ଯା ା େଶଷ େହାଇଯାଏ।

(େକୗଣସି ଏକ ଦିନ, ତାହା େହବ।)

ଓଃ ବହମୂଲୟ୍ ନାମ, ବହମୂଲୟ୍ ନାମ, ଓଃ େକେତ ସୁମଧୁର!
େଯପଯର୍ୟ୍ ଆେମମାେନ ସାକ୍ଷାତ ନ କର, ପରେମଶଵ୍ର ଆପଣମାନ ସ େର

ରହ ।

ପୃଥିବୀର ଆଶା ଓ ସୱ୍ଗର୍ର ଆନ ;
ବହମୂଲୟ୍ ନାମ, ଓଃ େକେତ ସୁମଧୁର! େକେତ ସୁମଧୁର!
ପୃଥିବୀର ଆଶା ଓ ସୱ୍ଗର୍ର ଆନ । 
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