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এটি কষানিিী নযয়ে আয়�ষািষাৰ  
জীৱি সলনি কনৰব �ষায়ৰ

পৃথিৱীত জন্ম গ্ৰহণ কৰা ব্যথতি সকলৰ থিতৰত যীচু খ্ীষ্টই আটাইতকক প্ৰিাৱশালী 
ব্যথতি। থয থকছুসংখ্যক ললাকক লতওঁৰ নম্ৰ আৰম্ভথন লেথখথছল লতওঁকলাকক হয়কতা 
জাথনথছল লয লতওঁ মানব জাথতৰ ইথতহাস সলথন কথৰ থেব। থকন্তু থয সকল ব্যথতিকয় 
লতওঁক কাষৰ পৰা পাইথছল লতওঁথবলাকক জাথনথছল লয লতওঁ ব্যথতক্ৰথম আথছল। 
লতওথঁবলাকক জাথনথছল লয যথেও লতওঁ এজন মানুহ থহচাকপ জন্ম গ্ৰহণ কথৰথছল, থকন্তু 
লতওঁ লয ঈশ্বৰৰ পৰা আথহথছল তাৰ  থবশ্বাস জথন্মব পৰা প্ৰমাণ লতওথঁবলাকক পাইথছল। 

মথি, মাক্ক , লূক আ� কযাহন নামৰ চাথৰজন থলখাকক আমাক যীচুকৱ পৃথিৱীত িকা 
কালত কৰা গু�প্তপূণ্ক ঘটনাৱলীৰ থববৰণী “শুিবাত্ক া” নামাকৰণকৰ জনা চাথৰখন 
পুস্তকত থলথপবদ্ধ ককৰ। থলথপবদ্ধ কৰা ঘটনাৱলী লতওঁথবলাকক লতওঁক কাষৰ পৰা 
লপাৱাৰ আথিজ্ঞতাৰ থিথতিত আ� থকছুমান প্ৰমাথণক উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহ কথৰথছল। 
যথেও দুজন থলখকক যীচুৰ বংশাৱলী আ� কতওঁৰ জীৱনৰ আৰম্ভথন থবকষকয় থলকখ 
তিাথপও আটাই থকজন থলখকক যীচুৰ লশষৰ থতথনটা বছৰৰ কায্ক্যৱলীৰ ওপৰতকহ 
গু�প্ত প্ৰোন কথৰথছল, কাৰণ এই সময়তকচাৱাত লতওঁৰ খ্যাথত এজন মহান থশক্ষক, 
সমাজ সংস্াৰক, কৰাগ সুস্থককৰাতা আ� এজন ধমমীয় লনতা থহচাকপ ব্যাথপ গগথছল।

মাকক্ক  থলখা শুিবাত্ক াই লেখুৱাই লয থক েকৰ যীচুৰ লযাকগথে ঈশ্বকৰ লতওঁৰ 
ললাকথবলাকৰ আগত িাৱবাথেৰ দ্াৰায় কৰা থয প্ৰথতজ্ঞা লবাকল- মই এজন উদ্ধাৰ 
কত্ক া পঠাম, যাৰ দ্াৰায় লতওঁ সককলা জাথতৰ ললাকক লতওঁৰ অধীনকল আথনব, কসই 
কায্ক্য সমূ্ণ্ক কথৰকল। কযাহকন লতওঁৰ শুিবাত্ক াৰ আৰম্ভথন লসই উদ্ধাৰকত্ক াক “বাক্যৰ” 
লগত তুলনা কথৰ আৰম্ভন কথৰকছ থযকয় সৃথষ্টৰ পাতথনকৰ পৰা ঈশ্বৰৰ লগত আকছ। 
লূকক থলখা শুিবাত্ক া খন থযকহতু এই ঘটনাৰৱলীৰ সাক্ষী িকা ললাকসকলৰ সাক্ষীৰ 
থিথতিত থলথখথছল গথতকক লূকক লতওঁৰ থলখথন এই েকৰ আৰম্ভ ককৰ-

“আমাৰ মাজত ঘটা ঘটনাৰ কিাকবাৰৰ থবৱৰণ বহুকতা ললাকক থলথখবকল 
লচষ্টা কথৰকছ। থয সককল এই সককলা ঘটনা আৰম্ভথনকৰ পৰা লেথখথছল, 
লতওকঁলাকক ঈশ্বৰৰ বাত্ক াসমূহ প্ৰচাৰ কথৰ লতওঁৰ লসৱা কথৰকছ। আথম 
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লতওকঁলাকৰ পৰাই এই সককলা ঘটনা জাথনব পাথৰকলা, আথম লতওঁকলাকৰ 
পৰা থযথখথন জাথনব পাথৰকলা আ� বাকী সককল থয থলথখথছল সককলাথখথন 
থমথল আকছ। মই আৰম্ভথণকৰ পৰা এই সককলাকবাৰ থবষয়ৰ অধ্যয়ন সাৱধাকন 
কথৰকছা। কসকয়কহ মই িাথৱকলা লয এই সককলাকবাৰ ঘটনা ক্ৰমানুসাকৰ থলথখ 
ৰখাকটা উথচত হ’ব। মই এই থবৱৰণসমূহ থলথখ আকপানাক জনাব থবছাথৰকছা 
লয আপুথন থযথখথন জাথনথছল লসই সককলাথখথন সত্য।”

আকপানাকলাককল আগবক়াৱা “যীচুৰ জীৱথন আ� কতওঁ থশক্ষা”, ইয়াক চাথৰখন 
শুিবাত্ক া পুস্তকৰ থিথতিত শৃংখলা বদ্ধ িাকৱ থলথপবদ্ধ কৰা গহকছ। শুিবাত্ক াৰ থলখক 
সককল থয উকেশ্য আগত ৰাথখ মথি, মাক্ক , লূক আ� কযাহন এই চাথৰখন পুস্তক 
ললথখথছল লসই এককই উকেশ্য আগত ৰাথখ এই পুস্তক খথন আকপানাকলাককল 
আগব়াকলা। 

“এই পুস্তকখন থলখাৰ কাৰণ যীচুকৱ লতওঁৰ থশষ্যসকলৰ আগত বহুকতা 
আচথৰত কৰ্্ক  কথৰথছল, থযকবাৰ এই পুস্তকত বণ্কনা কৰা লহাৱা নাই। থকন্তু 
এইকবাৰ এইকাৰকণই থলখা গহকছ যাকত লতামাকলাকক থবশ্বাস কথৰব 
পাৰা লয যীচু লসই অথিথষত্ব মচীহ, ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ আ� কতওঁত িকা লসই 
থবশ্বাসৰ লযাকগ লতামাকলাকক লযন লতওঁৰ নামৰ দ্াৰায় জীৱন লপাৱা।” 
(কযাহন ২০:৩০-৩১)
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১.১ আৰম্ভনি
সৃথষ্টৰ আথেকত বাক্য আথছল। বাক্য ঈশ্বৰৰ সথহত আথছল আ� কসই বাক্যই ঈশ্বৰ 

আথছল। কতওঁ আথেকত ঈশ্বৰৰ গসকত আথছল। কতওঁৰ দ্াৰাই সককলা সৃথষ্ট হ’ল আ� 
সমুোয় সৃথষ্টৰ লকাকনা এটাও লতওঁৰ থবকন নহল। কতওঁকতই জীৱন আথছল; থয জীৱকন 
জগতৰ মানৱকল লপাহৰ আথনকল। কসই লপাহৰ আন্াৰত প্ৰকাথশত হ’ল থকন্তু আন্াকৰ 
লতওঁক পৰাজয় কথৰব লনাৱাথৰকল। 

ঈশ্বকৰ পকঠাৱা লযাহন নামৰ এজন ব্যথতি আথছল। কতওঁ লসই লপাহৰৰ সাক্ষ্য 
থেবকল আথহথছল যাকত লতওঁৰ দ্াৰাই সককলা ললাকক লযন থবশ্বাস ককৰ। কযাহন 
থনকজ লসই লপাহৰ নাথছল, থকন্তু লতওঁ লসই লপাহৰৰ সাক্ষ্য থেবকল আথহথছল। প্ৰকৃত 
লপাহৰ এই জগতকল আথহ আথছল। এই প্ৰকৃত লপাহকৰই প্ৰকত্যক ললাককক লপাহৰ 
থেকয়।

ইথতমকধ্যই বাক্য এই জগতত আথছল। কতওঁৰ দ্াৰাই জগত সৃথষ্ট হ’ল। থকন্তু 
জগতৰ ললাক সমূকহ লতওঁক থচথন লনপাকল। কতওঁ পৃথিৱীকল আথহথছল থয লতওঁৰ 
থনজৰ  আথছল। থকন্তু লতওঁৰ থনজ ললাক সমুকহ লতওঁক গ্ৰহণ নকথৰকল। থকন্তু 
থকছুকলাকক লতওঁক গ্ৰহণ কথৰকল। কতওথঁবলাকক লতওঁত থবশ্বাস কথৰকল; কতওকঁলাকক, 
লতওঁ ঈশ্বৰৰ সন্ান হবকল অথধকাৰ থেকল।থকন্তু থয েকৰ সন্ান জন্ম হয় লতকনেকৰ 
লতওকঁলাক ঈশ্বৰৰ সন্ান লহাৱা নাথছল। মানুহৰ বা মাংসৰ ইচ্া অনুযায়ী লতওঁকলাকৰ 
জন্ম লহাৱা নাথছল। বৰং লতওঁকলাক স্বয়ং ঈশ্বৰৰ পৰা জন্ম পাইথছল। 

লসই বাক্যই মানৱ �প ধাৰণ কথৰকল আ� আমাৰ মাজত বসবাস কথৰকল। থপতৃ 
ঈশ্বৰৰ একমাত্ৰ পুত্ৰৰ থয স্বগমীয় মথহমা, আথম লতওঁৰ লসই মথহমা লেথখকলা। কসই বাক্য 
অনুগ্ৰহ আ� সত্যতাকৰ পথৰপূণ্ক আথছল। কযাহকন লতওঁৰ থবষকয় উচ্চস্বকৰ সাক্ষ্য থে 
ককল, “একৱঁই লসইজনা থযজনাৰ থবষকয় মই গকথছকলা, ‘থযজন লমাৰ পাচত আথহ 
আকছ, কতওঁ লমাতকককয়া মহান, থযকহতু লমাৰ জন্মৰ পূকব্্ক ও লতওঁ আথছল।’” 

হয়, কসই বাক্য অনুগ্ৰহ আ� সত্যতাকৰ পথৰপূণ্ক আথছল। কতওঁৰ পৰাই আথম 
সককলাকৱ আশীব্্ক ােৰ ওপথৰ আশীব্্ক াে পাকলা।  কমাথচৰ লযাকগ থবধান থেয়া গহথছল 
থকন্তু অনুগ্ৰহ আ� সত্যতা যীচু খ্ীষ্টৰ লযাকগথে আথহল।  ঈশ্বৰক লকাকনও লকথতয়াও 
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লেখা নাই, থকন্তু লতওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰইকহ, ঈশ্বৰক আমাৰ আগত প্ৰকাশ কথৰকল। কতওঁ 
থনকজই ঈশ্বৰ আ� কতওঁ থপতৃৰ অথত মৰমৰ।১

১.২ এজি দূয়ে তযষািি বষাপ্ষাইজকৰ জটৰ নবষয়ে জয়িষাৱষা
লসই সময়ত থযহূথেয়া প্ৰকেশত লহকৰাে ৰজাই ৰাজত্ব কথৰথছল। তাকত জখথৰয়া 
নামৰ এজন থযহূেী পুকৰাথহত আথছল। কতওঁ অথবয় েলৰ আথছল আ� কতওঁৰ িায্ক্যা 
এলীজাকবি হাকৰাণৰ বংশৰ আথছল। কতওকঁলাক দুকয়াজন ঈশ্বৰৰ দৃথষ্টত ধাথম্কক ললাক 
আথছল আ� প্ৰিুৰ সককলা থবধান থবশ্বাসীিাকৱ পালন কথৰ আথছল। থকন্তু লতওঁকলাকৰ 
লকাকনা সন্ান নাথছল, থকয়কনা এলীজাকবি বন্্যা আথছল আ� কতওকঁলাক দুকয়া অথত 
বৃদ্ধ আথছল। 

লসই সময়ত জখথৰয়াই লতওঁৰ লগাষ্ীৰ গহ মথদিৰৰ লসৱা কথৰথছল। কসকয় 
জখথৰয়াই ঈশ্বৰৰ মথদিৰত পুকৰাথহতৰ কাম কথৰথছল। কতথতয়াৰ ৰীথত অনুসাকৰ ঈশ্বৰৰ 
মথদিৰৰ লবেীত ধূপ-ধূনা জ্বলাবৰ বাকব থচঠিকখলৰ জথৰয়কত পুকৰাথহতৰ থন্কবাচন কথৰব 
লাথগথছল। কসইবাৰ জখথৰয়া থন্কবাথচত লহাৱাত লতওঁ ধূপ-ধূনা জ্বলাবকল থিতৰত 
লসামাল। ধূপ-ধূনা জ্বকলাৱাৰ সময়ত ললাকসমূকহ বাথহৰত এককগাট গহ প্ৰাি্কনা কথৰ 
আথছল। 

হঠাকত ধূপ-ধূনা জ্বকলাৱা লবেীৰ লসাঁ ফাকল প্ৰিুৰ দূত এজনাই জখথৰয়াক লেখা 
থেকল। কযথতয়া জখথৰয়াই দূত জনক লেখা পাকল লতওঁ খুব আচথৰত হল আ� িয় 
খাকল।  কতথতয়া প্ৰিুৰ দূকত লতওঁক ককল, “জখথৰয়া িয় নকথৰবা, কতামাৰ প্ৰাি্কনা 
ঈশ্বকৰ শুথনকল। কতামাৰ িায্ক্যা এলীজাকবকি এটি পুত্ৰ প্ৰসৱ কথৰব আ� তুথম লতওঁৰ 
নাম লযাহন িবা। কতওঁ লতামাৰ বাকব আনদি আ� উল্াস কথ়য়াই অনাৰ লগকত 
লতওঁৰ জন্মত অকনক ললাক আনথদিত হব। থকয়কনা লতওঁ প্ৰিুৰ দৃথষ্টত মহান হব, 
লতওঁ দ্াক্ষাৰস আ� থনচাযুতি পানীয় দ্ব্য পান নকথৰব।আনথক জন্ম লহাৱাৰ প্ূকব্কই 
লতওঁ গি্ক ত িকা সময়ৰ পৰাই পথবত্ৰ আত্াৰ দ্াৰা পথৰপূণ্ক হব। 

“কতওঁ ইস্াকয়লী ললাক সমূহক লতওঁকলাকৰ প্ৰিু পৰকমশ্বৰকল মন ঘূকৰাৱাব। 
লযাহন প্ৰিুৰ আকগ আকগ যাব আ� প্ৰিুৰ আগমনৰ বাকব ললাকসমূহক প্ৰস্তুত কথৰব। 
থয আত্াই এথলয়াক শথতি থেথছল, কসই একক আত্াই লযাহনককা শথতি থেব। কতওঁ 
থপতৃ-মাতৃ আ� সন্ান সকলৰ মাজকল শাথন্ ঘূৰাই আথনব। আ� অবাধ্য থবলাকক 
থনজকক সলথন কথৰ ধাথম্কক থবলাকৰ থনথচনাকক সৎ  থচন্া কথৰবকল থশকাব। প্ৰিুৰ 
কাৰকণ এটা জাথত প্ৰস্তুত কথৰবকল এই সককলাকবাৰ লতওঁ কথৰব।” 

লতথতয়া জখথৰয়াই প্ৰিুৰ দূতক ককল, “মই এজন বৃদ্ধ ললাক আ� কমাৰ িায্ক্যাও 
বৃদ্ধা গহকছ, একনস্থলত মই লককনকক জাথনম লয এই কিাষাৰ সত্য বুথল?” 

লতথতয়া প্ৰিুৰ দূকত জখথৰয়াক ককল, “মই গাথৰিকয়ল, ঈশ্বৰৰ সনূ্মখত লতওঁৰ 
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লসৱকৰ েকৰ মকয়ই সোয় থিয় িাককা। কতামাক জনাবকল আ� এই সু-সংবাে থেবকল 
ঈশ্বকৰই লমাক লতামাৰ ওচৰকল পঠাইকছ, থকন্তু লচাৱা! তুথম লমাৰ কিাত থবশ্বাস 
নকৰাৰ বাকব এই কিা থসদ্ধ লনাকহাৱা পয্ক্যন্ তুথম লবাবা গহ িাথকবা।” 

ললাকসমূকহ লতথতয়াও বাথহৰত জখথৰয়াকল অকপক্ষা কথৰ আথছল। আ� কতওঁ 
মথদিৰত পলম কথৰ িকাৰ বাকব ললাকসমূহ আচথৰত গহথছল। পাকচ লতওঁ ওলাই 
আথহলত লতওঁ মানুহথবলাকক কিা কব লনাৱাথৰকল। কতথতয়া ললাকসমূকহ লতওঁ 
মথদিৰত থকবা েশ্কন পাকল বুথল বুথজ পাকল, কতওঁ ললাকথবলাকক আকাকৰ ইংথগকত 
বুজাবকল লচষ্টা কথৰকল থকন্তু লতওঁ লবাবা গহ িাথকল। আ� মথদিৰৰ পথৰচয্ক্যাৰ কায্ক্য 
লশষ হলত লতওঁ থনজৰ ঘৰকল উিথত গল। 

থকছুথেনৰ পাছত লতওঁৰ িায্ক্যা এলীজাকবি গি্ক ৱতী হল, আ� পাঁচ মাহকলকক 
লতওঁ ঘৰৰ বাথহৰকল লনালাল।  তাই ককল, “অৱকশষত প্ৰিুকৱ লমাক েয়া কথৰকল, 
সমাজত লমাৰ অপযশ দূৰ কথৰ লমাক ৰক্ষা কথৰকল।”২

১.৩ যীচুৰ জটৰ নবষয়ে এজি দূয়ে জয়িষাৱষা
এলীজাকবকি গি্ক ধাৰণ কৰা ষষ্ মাহত, গালীল প্ৰকেশৰ নাচৰত নগৰকল ঈশ্বৰৰ দ্াৰা 
গাথৰিকয়ল দূতক এজনী কুমাৰীৰ ওচৰকল পঠিওৱা হল। তাই লযাকচফ নামৰ ব্যথতি 
এজনৰ লগত লজাৰণ গহথছল। কতওঁ োয়ূেৰ বংশৰ আথছল, আ� কুমাৰী জনীৰ নাম 
মথৰয়ম আথছল। গাথৰিকয়কল লতওঁৰ ওচৰকল আথহ ককল, “কহ অনুগ্ৰহ লপাৱা কন্যা, 
লতামাৰ মঙ্গল হওক; প্ৰিু লতামাৰ লগত আকছ।” 

থকন্তু দূতৰ কিাত মথৰয়ম থবপাঙত পথৰল আ� তাই থচন্া কথৰবকল ধথৰকল, “এই 
শুকিচ্াৰ অি্ক লনা থক হব পাকৰ?” 

লতথতয়া দূকত মাত লগাই ককল, “কহ মথৰয়ম িয় নকথৰবা থকয়কনা তুথম 
ঈশ্বৰৰ পৰা মহা অনুগ্ৰহ পালা। শুনা! তুথম গি্ক ৱতী গহ এটি পুত্ৰ প্ৰসৱ কথৰবা  
আ� তুথম লতওঁৰ নাম যীচু িবা। কতওঁ মহান হব আ� সকব্্ক াপথৰ ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ বুথল 
প্ৰখ্যাত হব আ� প্ৰিু ঈশ্বকৰ লতওঁক ওপৰ থপতৃ োয়ূেৰ েকৰ ৰজা কথৰব। কতওঁ 
যাককাবৰ বংশৰ ওপৰত থচৰকাল ৰাজত্ব কথৰব আ� কতওঁৰ ৰাজ্যৰ লকথতয়াও পতন 
নঘটিব।” 

লতথতয়া মথৰয়কম দূতক ককল, “এইকটা কিা লককনকক সত্য হব পাকৰ? থকয়কনা 
মই এগৰাকী কুমাৰী।” 

দূকত মথৰয়মক ককল, “পথবত্ৰ আত্া লতামাৰ ওপৰকল আথহব আ� সকব্্ক াপথৰ 
ঈশ্বৰৰ শথতিকয় লতামাক ছাঁ থে ঢাথক ধথৰব। কসকয় থয পথবত্ৰ সন্ান জন্ম হব লতওঁক 
ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ লবালা হব। আ� শুনা লতামাকল আ� এটি বাত্ক া আকছ! কতামাৰ আত্ীয় 
এলীজাকবি বকয়াকজ্যষ্ লহাৱা স্বকতও গি্ক ৱতী, কতওঁৰ গি্ক ত এটি পুত্ৰ সন্ান আকছ; 
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লতওঁ গি্ক ধাৰণ কৰা এথতয়া ছমাহ গহকছ। কতওঁক বহুকতই বন্্যা বুথলথছল। থকন্তু ঈশ্বৰৰ 
অসাধ্য এককা নাই।” 

মথৰয়কম ককল, “মই প্ৰিুৰ োসী, আপুথন লকাৱাৰ েকৰই হওক।” কতথতয়া দূকত 
লতওঁক এথৰ গুথচ গল। ৩

১.৪ মনৰেম এলীজষায়বথৰ ওচৰলল তযষাৱষা
থকছু সময়ৰ পাচকতই মথৰয়কম সাজু গহ ততাকতয়াকক থযহূথেয়া প্ৰকেশৰ পব্্ক তীয়া 
অঞ্চলৰ এখন নগৰকল গল। তাত লতওঁ জখথৰয়াৰ ঘৰকল গগ এলীজাকবিক শুকিচ্া 
জনাকল। এলীজাকবকি মথৰয়মৰ শুকিচ্া শুনাৰ লকগ লকগ লতওঁৰ গি্ক ত িকা 
লকচুৱাটি নাথচ উঠিল, আ� এলীজাকবি পথবত্ৰ আত্াকৰ পথৰপূণ্ক হ’ল 

লতওঁ উচ্চ স্বকৰকৰ মথৰয়মক কবকল ধথৰকল, “সককলা নাৰীৰ মাজত তুথম ধন্যা। 
তুথম লমাৰ প্ৰিুৰ মাতৃ গহও লমাৰ ঘৰকল আথহছা, কমাৰ এই লসৌিাগ্য কৰ পৰা হল? 
থকয়কনা লতামাৰ শুকিচ্া শুনাৰ লকগ লকগ লমাৰ গি্ক ত িকা লকচুৱাটি আনদিত 
নাথচ উঠিল।  প্ৰিুকৱ লতামাক জকনাৱা বাক্য থসদ্ধ হব বুথল থবশ্বাস কৰাৰ বাকব তুথম 
ধন্যা।” ৪

১.৫ মনৰেয়ম ঈশ্বৰৰ প্ৰিংসষা কয়ৰ
লতথতয়া মথৰয়কম ককল, 

“কমাৰ আত্াই প্ৰিুৰ প্ৰশংসা কথৰকছ। 
মই খুকৱই আনথদিত কাৰণ ঈশ্বৰ লমাৰ ত্ৰাণকতি্ক া। 

মই মাত্ৰ লতওঁৰ এগৰাকী সাধাৰণ োসী 
থকন্তু লতওঁ লমাক মনত ৰাথখকল। 

এই সময়ৰ পৰাই প্ৰকত্যক বংশই লসাঁৱথৰৱ 
লয ঈশ্বকৰ লমাক থকমান আশীব্কাে কথৰকল। 

হয়, পৰাক্ৰমী ঈশ্বকৰ লমাকল মহৎ  কৰ্্ক  কথৰকল। 
লতওঁৰ নাম অথত পথবত্ৰ। 

থযথবলাকক লতওঁক িয়-িথতি কথৰ আৰাধনা ককৰ 
লতওঁ যুকগ যুকগ লতওঁকলাকক েয়া ককৰ। 

লতওঁ থনজ বাহুবকলকৰ অহঙ্াৰী থবলাকক 
লতওকঁলাকৰ সককলা পথৰকল্পনাকৰ গসকত থছন্ন-থিন্ন কথৰকল। 

লতওঁ শাসনকত্ক া সকলক লতওঁকলাকৰ থসংহাসনৰ পৰা নমাই আথনকল 
আ� নম্ৰ থবলাকক উচ্চ স্থানকল তুথলকল। 



5যীচু খীৰৰ জট আ বষাল কষাল  

লতওঁ লিাকাতুৰ সকলক উতিম বস্তুকৰ তৃপ্ত কৰাকল 
আ� ধনৱান থবলাকক শুো হাকত পঠিয়াই থেকল। 

পুনৰায় ঈশ্বকৰ ইস্াকয়লক সহায় কথৰকল-থয ললাকসমুহক লতওঁৰ লসৱাৰ বাকব 
মকনানীত কথৰথছল 

আমাৰ পূব্্ক পু�ষ সকলকল কৰা প্ৰথতজ্ঞা অনুসাকৰ 
লতওঁ আৰিাহাম আ� কতওঁৰ বংশধৰ সকলকল থচৰকাল েয়া প্ৰকাশ কথৰবকল 

লসাৱঁৰণ কথৰকল।”৫

১.৬ তযষািি বষাপ্ষাজকৰ জট
পাকছ এলীজাকবিৰ প্ৰসৱৰ সময় লহাৱাত তাই এটি পুত্ৰ সন্ান জন্ম থেকল। তাইৰ 
ওচৰ চুবুৰীয়া আ� আত্ীয় স্বজকন প্ৰিুকৱ তাইৰ প্ৰথত মহা-অনুগ্ৰহ কৰা বুথল জাথন 
লতওঁকলাককৰ গসকত আনদি কথৰকল।

জন্মৰ অষ্টম থেনৰ থেনা, থশশুটি চুন্নত কথৰবকল ললাকসমূহ আথহল। কতওকঁলাকক 
লেউতাকৰ নাম অনুসথৰ লতওঁকৰা নাম জখথৰয়া িব খুথজথছল। থকন্তু লতওঁৰ মাকক 
ককল, “নহয় লতওঁৰ নাম লযাহন লহ ৰখা হব।” 

লতথতয়া লতওঁকলাকক এলীজাকবিক ককল, “কতামাৰ বংশত এই নামৰ লকাকনা 
মানুহ নাই।” কতথতয়া লতওঁকলাকক লেউতাকক সংককত থে সুথধকল লতওঁ থক নাম 
থেবকল ইচ্া ককৰ? 

জখথৰয়াই থলথখবকল এখন ফথল থবচাথৰকল আ� থলথখকল “এওঁৰ নাম লযাহন।” 
লতথতয়া সককলাকৱ থবস্ময় মাথনকল। কতথতয়াই লতওঁৰ থজিাৰ বান্ মুকথল লহাৱাত 
লতওঁ কিা কবকল ধথৰকল আ� ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কথৰবকল ধথৰকল। এই সককলাকবাৰ 
লেথখ ওচৰ চুবুৰীয়া সককলাকৱ থবস্ময় মাথনকল আ� কগাকটই থযহূথেয়াৰ পব্্ক তীয়া 
অঞ্চলৰ ললাক সমূকহ এই থবষকয় আকলাচনা কথৰবকল ধথৰকল। থযসককল এই থবষকয় 
শুথনকল সককলাকৱ থবস্ময় মাথন কবকল ধথৰকল, “এই লৰাটি ডাঙৰ হকল থক হব?” 
কাৰণ প্ৰিুৰ শথতি লতওঁৰ ওপৰত আকছ। ৬

১.৭ জখনৰেষাই প্ৰভুৰ প্ৰিংসষা কৰষা
লতথতয়া লযাহনৰ থপতৃ জখথৰয়াই পথবত্ৰ আত্াকৰ পথৰপূণ্ক গহ িথৱষত্ বাণী কথৰকল 
লবাকল: 

“ইস্াকয়লৰ প্ৰিু ঈশ্বৰৰ ধন্য হওক। 
থকয়কনা লতওঁ থনজ ললাকক সহায় কথৰবকল আথহল আ� কতওঁকলাকক মুতি 

কৰাকল। 
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লতওঁ লতওঁৰ োস োয়ূেৰ বংশৰ পৰা 
আমাৰ বাকব এজন পৰাক্ৰমী ত্ৰাণকত্ক া পঠাকল। 

লতওঁ এই থবষকয় পথবত্ৰ িাৱবােী সকলৰ দ্াৰা 
বহু বছৰ পূকব্কই প্ৰথতশ্ৰুথত থেথছল। 

লতওঁ আমাক শত্ৰু লবাৰৰ পৰা আ� আমাক থঘণ কৰা 
সকলৰ পৰা ৰক্ষা কথৰব বুথল প্ৰথতজ্ঞা কথৰথছল। 

লতওঁ আমাৰ পূব্ক-পু�ষ সকলৰ প্ৰথত েয়া লেখুৱাব 
আ� কতওঁকলাককৰ গসকত কৰা পথবত্ৰ চুথতি লসাৱঁৰণ কথৰব বুথল গকথছল। 

এই প্ৰথতজ্ঞা আমাৰ আথেথপতৃ আৰিাহামৰ লগত কথৰথছল। 
এই প্ৰথতজ্ঞা গহকছ, আমাক আমাৰ শত্ৰুৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা যাকত আথম 

থনসংশকয় লতওঁৰ লসৱা কথৰব পাকৰা। 
আমাৰ জীৱনৰ থেনকবাৰত লতওঁৰ আগত পথবত্ৰ 

আ� ধাথম্কক গহ িাথকব পাকৰা। 

“কহ কণমাথন থশশুটি, তুথন সকব্্ক াপথৰ ঈশ্বৰৰ িাৱবােী বুথল প্ৰখ্যাত হবা। 
থকয়কনা তুথম প্ৰিুৰ আকগ আকগ গগ প্ৰিুৰ পি যুগুত কথৰবা। 

আ� কতওঁথবলাকক কবা লয ক্ষমাৰ দ্াৰাই 
পাপৰ পৰা লতওঁকলাকৰ উদ্ধাৰ হব। 

“আমাৰ ঈশ্বৰৰ মৰমৰ অনুগ্ৰহৰ কাৰকণ 
আমাৰ ওপৰত স্বগ্কৰ পৰা এটা নতুন থেন উেয় হব। 

ইকয় মৃতু্য মুখৰ অন্কাৰত থনবাস কৰা সকলক েীথপ্ত থেব 
আ� আমাক শাথন্ৰ পিত চথলবকল থশকাব।” 

লৰাটি লযথতয়া ক্ৰমাম্বকয় বাথ় আথহল লতথতয়া আত্াত বলৱান গহ উঠিল। 
ইস্াকয়লী ললাকসকলৰ আগত ঈশ্বৰৰ বাত্ক া প্ৰকাশ কৰাৰ আগকত লতওঁ থনজ্ক ন 
ঠাইত বাস কথৰব ধথৰকল। ৭

১.৮ যীচুৰ জট
লসই সময়ত আগষ্ট গকচকৰ লগাকটই লৰামান সাম্ৰাজ্যৰ সককলা নাগথৰকৰ নাম থপয়ল 
কথৰবৰ বাকব আকেশ জাথৰ কথৰকল। থচথৰয়া লেশৰ কুথৰনীয়ৰ থেনত একয় প্ৰিম থপয়ল 
গহথছল। কসই কাৰকণ ললাকসমূকহ নাম পনজীয়ন কথৰবকল থনজৰ থনজৰ নগৰকল 
গগথছল। 



7যীচু খীৰৰ জট আ বষাল কষাল  

লযাকচকফও োয়েূৰ বংশৰ লহাৱা লহতুকক গালীলৰ নাচৰত নগৰৰ পৰা োয়ূেৰ নগৰ 
থযহূথেয়াৰ গবৎকলকহম নগৰকল যাব লগীয়া হ’ল। কতওঁ লতওকঁল বাগোন কৰা গি্ক ৱতী 
মথৰয়মক গল তাথলকািূতি হবকল গল। কতওঁকলাক তাকত িাককাকতই মথৰয়মৰ প্ৰসৱৰ 
কাল পূৰ হল আ� মথৰয়কম তাইৰ প্ৰিম পুত্ৰক জন্ম থেকল। আ� থশশুটিক কাকপাকৰকৰ 
লমথৰ.য়াই োনা পাত্ৰত শুৱাই িকল। এইকটা ঘৰকৰ এটা িাগ আথছল যত লপাহনীয়া 
জন্তুথবলাকক ৰাথত ৰখা গহথছল। থকয়কনা আলহী ঘৰত লতওঁকলাকৰ বাকব িথকবকল 
যকিষ্ট ঠাই নাথছল।৮

১.৯ তকইগৰষাকীমষাি তমৰৰখীেষাই যীচুৰ নবষয়ে শুণষা
লসই ৰাথত গবৎকলকহমৰ ওচৰৰ পিাৰত লকইগৰাকীমান লমৰ-ৰখীয়াই থনজৰ থনজৰ 
লমৰ-জাককবাৰ পহৰা থে আথছল। কতথতয়া প্ৰিুৰ দূকত লতওঁকলাকৰ সনূ্মখত লেখা 
থেকল আ� কমৰ-ৰখীয়াথবলাকৰ চাথৰওফাকল প্ৰিুৰ মথহমা প্ৰকাথশত হল। কতথতয়া 
লতওঁকলাকৰ অথতশয় িয় লাথগল। দূকত লতওঁকলাকক ককল, “িয় নকথৰবা, মই 
লতামাকলাককল সু-সংবাে আথনকছাঁ থয সংবাকে ইস্াকয়লৰ সককলাকলকক মহা-আনদি 
কথ়য়াই আথনব। থকয়কনা আথজ োয়ূেৰ নগৰত লতামাকলাকৰ থনথমকতি ত্ৰাণকত্ক া জথন্মল, 
লতওঁকৱই প্ৰিু খ্ীষ্ট। কতামাকলাকক লতওঁক থচথন লপাৱাৰ থচন হব, কতামাকলাকক 
থশশুটিক কাকপাকৰকৰ লমথৰয়াই ঘৰৰ োনা পাত্ৰত শুৱাই লিাৱা লেখা পাবা।” 

লসই সময়কত হঠাৎ দূতৰ এক বৃহৎ েকল লসই দূতৰ লগ লকল। আ� কতওঁকলাকক 
আটাকয় ঈশ্বৰৰ মথহমা আ� প্ৰশংসা কথৰ ককল, 

“স্বগ্কত ঈশ্বৰৰ মথহমা 
আ� পৃথিৱীত লতওঁৰ প্ৰীথতৰ পাত্ৰ ললাকথবলাকৰ মাজত শাথন্ হওক।” 

তাৰ পাচত দূত থবলাকক লতওঁকলাকক এথৰ স্বগ্ককল গ’ল। কতথতয়া লমৰ-ৰখীয়া 
থবলাকক ইজকন থসজনক ককল, “বলা আথম গবৎকলকহমকল যাওঁ আ� প্ৰিুকৱ আমাক 
জকনাৱা ঘটনাটি চাওঁহক।” 

লসকয় লতওঁকলাকক লৰা-লথৰকক গগ মথৰয়ম আ� কযাকচফক লগ পাকল আ� 
থশশুটি ঘৰৰ োনা পাত্ৰত শুৱাই লিাৱা লেখা পাকল। কযথতয়া লমৰ-ৰখীয়া থবলাকক এই 
সককলা লেখা পাকল, থশশুটিৰ থবষকয় দূকত জকনাৱা সককলাকবাৰ কিা লতওঁকলাকক 
জনাই থেকল। থয সককল লমৰ-ৰখীয়া থবলাকৰ কিা শুথনকল লতওঁকলাক সককলাকৱ 
আচথৰত হল। থকন্তু মথৰয়কম এই সককলাকবাৰ কিা অথবৰাকম থচন্া কথৰ বুথজবকল 
লচষ্টা কথৰব ধথৰকল। কমৰ-ৰখীয়া থবলাকক দূকত লযকনকক জনাইথছল লতকনেকৰ 
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সককলা লেথখকল আ� শুথনকল আ� ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কথৰ থনজৰ থনজৰ লমৰ থবলাকৰ 
ওচৰকল গুথচ গল। দূকত লযকনকক জনাইথছল সককলাথবলাক ঠিক লসইেকৰ ঘটিল। 

জন্মৰ আঠ থেনৰ পাছত লৰাটি চুন্নত কৰা সময়ত লতওঁৰ নাম যীচু ৰাথখকল। কতওঁ 
মাকৰ গি্ক ত থস্থথত লহাৱাৰ পূকব্কই দূতৰ দ্াৰাই এই নাম থেয়া গহথছল।৯

১.১০ যীচুক মনদিৰলল অিষা
লমাথচৰ থবধান অনুসথৰ লযথতয়া লতওঁকলাকৰ শুথচকৰণৰ সময় আথহল, কতওঁকলাকক 
যীচুক প্ৰিুকল উৎসগ্ক কথৰবকল থয�চাকলমকল থনকল। কতওকঁলাকক এইকবাৰ কথৰথছল 
কাৰণ প্ৰিুৰ থবধানত থলখা আথছল লয যথেকহ থতকৰাতাৰ প্ৰিম সন্ান লৰা হয় লতকন্ 
লসই পুত্ৰক ঈশ্বৰকল উৎসগ্কা বুথল গণ্য কৰা হব। আ� প্ৰিুৰ থবধানত এইবুথলও লকাৱা 
গহথছল লয, “তুথম একযাৰ ককপৌ বা একযাৰ পাৰ চৰাই উৎসগ্ক কথৰব লাথগব।” কসকয় 
লযাকচফ আ� মথৰয়কম থবধানৰ মকত বথলোন উৎসগ্ক কথৰকল। 

থয�চাকলমত থচথমকয়ান নাকমকৰ এগৰাকী ধাথম্কক আ� ঈশ্বৰ িতি ললাক আথছল। 
আ� কতওঁ ইস্াকয়লৰ যাতনাৰ পৰা মুতি হবৰ বাকব বাট চাই আথছল। পথবত্ৰ আত্া 
লতওঁৰ লগত আথছল। আ� পথবত্ৰ আত্াৰ দ্াৰা লতওঁক জকনাৱা গহথছল লয় প্ৰিুৰ 
অঙ্গীকৃত খ্ীষ্টক লনকেখাকলকক লতওঁ মৃতু্যবৰণ নকথৰব। আত্াৰ পথৰচালনাত লসইথেনা 
থচথমকয়ান মথদিৰকল লসামাই আথহল। আ� থবধানৰ ৰীথত-অনুসাকৰ মাক-কেউতাকক 
যীচুক মথদিৰকল গল অহাৰ সময়ত লতও ঁমথদিৰকত আথছল। কতথতয়া থচথমকয়াকন যীচুক 
লকালাত গল ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কথৰ ককল, 

“কহ প্ৰিু আপুথন প্ৰথতজ্ঞা পালন কথৰকল। 
এথতয়া মই আকপানাৰ লসৱকক কুশকল পৃথিৱীৰ পৰা থবোয় লব পাথৰম। 

থকয়কনা মই থনজ চকুকৰ লেখা পাকলা। 
আপুথন লককনকক আকপানাৰ ললাকসমূহক পথৰত্ৰাণ কথৰব। 

এথতয়া জাথতথবলাকক আকপানাৰ পথৰকল্পনা লেখা পাব, 
আ� কতওঁকৱই লপাহৰ থেব, থযকয় লবকলগ লেশক আকপানাৰ পি লেখুৱাব। 

লতওঁ আকপানাৰ ইস্াকয়লবাসীৰ বাকব লগৌৰৱ কথ়য়াই আথনব।” 

যীচুৰ থবষকয় থযকবাৰ কিা লকাৱা গহথছল লসই সককলকবাৰ শুথন মাক লেউতাক 
আচথৰত গহথছল। কতথতয়া থচথমকয়াকন লতওকঁলাকক আশমীবাে কথৰকল আ� কতওঁৰ 
মাতৃ মথৰয়মক ককল, “এই থশশুটি ইস্াকয়লৰ উত্ান আ� পতনৰ কাৰণ হব। কতওঁ হব 
ঈশ্বৰৰ পৰা অহা এটি থচহ থকন্তু বহুকত লতওঁক অগ্ৰাহ্য কথৰব। অকনকৰ হৃেয়ৰ লগাপন 
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থচন্াসমূহ প্ৰকাথশত হব। আ� থযকবাৰ হব লসইকবাৰ লতামাকলাকৰ বাকব তকৰাৱাকলকৰ 
লতামাৰ হৃেয়ৰ মাকজকৰ থবন্া কৰাৰ েকৰ কষ্টকৰ হব।” 

তাকতই মথদিৰত হান্না নাকম এগৰাকী মথহলা িাৱবােীণী আথছল। কতওঁ আকচৰৰ 
বংশৰ পুনুকৱলৰ জীকয়ক আথছল লতওঁ অথতকক বৃদ্ধা গহথছল। থববাহৰ সাত বছৰৰ 
পাছকত লতওঁৰ স্বামীৰ মৃতু্য গহথছল। কতথতয়াকৰ পৰা লচৌৰাশী বছৰ বয়সকলকক লতওঁ 
থবধৱাৰ েকৰ জীৱন যাপন কথৰথছল। কতওঁ লকথতয়াও মথদিৰ ত্যাগ কৰা নাথছল, লকঘান 
আ� প্ৰাি্কনাকৰ লতওঁ থেকন ৰাথতকয় ঈশ্বৰৰ লসৱা আ� আৰাধনা কথৰথছল। 

লসই সময়কত লতকৱাঁ থশশুটিৰ মাক-কেউতাকৰ ওচৰকল আথহ ঈশ্বৰক ধন্যবাে 
জ্ঞাপন কথৰ থয�চাকলমৰ মুথতিকল বাট চাই িকা সককলাকৰ আগত থশশুটিৰ থবষকয় 
জনাকল। ১০

১.১১ তজ ষানেষী �নডিেসকয়ল যীচুক চষাবলল অিষা
ৰজা লহকৰােৰ ৰাজত্বৰ কালত থযহূো লেশৰ গবৎকলকহম নগৰত যীচুৰ জন্ম লহাৱাৰ 
পাছত, পূৱ ফালৰ পৰা লকইজনমান লজ্যাথতষী পথডিত থয�চাকলমকল আথহকল। 
লতওঁকলাকক ললাকসমুহক সুথধকল, “থযহূেীথবলাকৰ নৱজাত ৰজাৰ জন্ম ক’ত হল? 
থকয়কনা পূৱ ফাকল লতওঁৰ তৰা লেখা পাই লতওঁৰ অনুসন্ান কথৰ, কতওঁক লসৱা 
কথৰবকল আথম আথহকছাঁ।” 

এই কিা শুনা পাই লহকৰাে ৰজাৰ মন অথস্থৰ হল আ� থয�চাকলম থনবাসী 
সকল থচন্াত পথৰল। একনকত লহকৰাে ৰজাই থযহূেীসকলৰ প্ৰধান পুকৰাথহত আ� 
সককলা থবধান পথডিতসকলক মাথত সুথধকল, “খ্ীষ্ট কত জন্ম হব?” কতওকঁলাকক ককল, 
“থযহূোৰ গবৎকলকহম নগৰত, কাৰণ িাৱবােীৰ দ্াৰা এইেকৰ থলখা গহকছ: 

‘কহ থযহূোৰ লেশৰ গবৎকলকহম, 
তুথম থযহূো লেশৰ অথধকাৰী থবলাকৰ থিতৰত লকাকনা গুকণই স� কনাকহাৱা: 

থকয়কনা লতামাৰ পৰা এজন অথধপথত উৎপন্ন হব, 
থযজকন লমাৰ ইস্াকয়ল ললাকসমুহক প্ৰথতপালন কথৰব।’” 

লতথতয়া লহকৰাে লসই পূৱৰ লজ্যাথতষী পথডিত লকইজনক মাথত, কসই তৰা 
ওকলাৱা থকমান থেন গহকছ তাৰ সঠিক বাতথৰকটা লকল। পাকচ লতওঁ লতওঁথবলাকক 
পঠাই ককল, “কতামাকলাকক লযাৱা আ� লৰাটিক িালেকৰ থবচাথৰবা। আ� থবচাথৰ 
পাকল লমাককা জনাবাথহ, যাকত মইকয়া গগ লতওঁক লসৱা কথৰব পাকৰাঁ।” 

ৰজাৰ কিা শুথন লতওঁকলাকক পুনৰ যাত্ৰা কথৰকল, আ� থয তৰাক লতওঁকলাকক 
পূৱ আকাশত লেখা পাইথছল লসই তৰাটি লতওঁকলাকৰ আকগ আকগ গগ থয ঠাইত 



10 যীচু খীৰৰ জট আ বষাল কষাল  

থশশুটি আথছল তাৰ ওপৰত গৰ িাথকল। কতওঁকলাকক ইয়াক লেখা পাই নকি 
আনথদিত হ’ল। 

আ� কতওঁকলাকক ঘৰৰ থিতৰকল লসামাই থশশুটি মাক মথৰয়মৰ গসকত লেখা 
পাকল। আ� মূৰ লোঁৱাই লসৱা জনাকল, আ� থনজৰ থনজৰ লটৌকপালা লমথল বহুমূলীয়া, 
লসাণ, ধূনা আ� গন্ৰস লতওঁক উপহাৰ থেকল। ঈশ্বকৰ লতওকঁলাকক সকপানত 
লহকৰােৰ ওচৰকল উিথত নাযাবকল সতক্ক  কথৰ থেয়াত, কতওঁকলাকক আন বাকটকৰ 
থনজৰ থনজৰ লেশকল উিথত গুথচ গ’ল।১১

১.১২ যীচুৰ ন�েৃ-মষােৃ নমচৰলল �লষাই তযষাৱষা 
লজ্যাথতষী পথডিতসকল লযাৱাৰ পাচত, প্ৰিুৰ দূত এজকন লযাকচফক সকপানত লেখা 
থে ক’কল, “উঠা! থশশুটি আ� কতওঁৰ মাকক গল থমচৰ লেশকল লগাপকন পলাই 
লযাৱা। আ� মই লনাককাৱা পয্ক্যন্ তাকত িাথকবা, কাৰণ লহকৰাকে এই লৰাটিক বধ 
কথৰবকল থবচাথৰ ফুথৰব।” 

লতথতয়া লযাকচকফ উঠি লৰাটিক আ� কতওঁৰ মাকক গল ৰাথতকয়ই থমচৰ লেশকল 
ৰাওঁনা হল। আ� কহকৰােৰ মৃতু্য লনাকহাৱাকলকক লতওঁকলাক তাকত িাথকল। িাৱবােীৰ 
দ্াৰা প্ৰিুকৱ লযকনকক গকথছল, “মই লমাৰ পুত্ৰক থমচৰ লেশৰ পৰা মাথতকলাঁ।” কসই 
কিা থসদ্ধ হবকল এইেকৰ ঘটিল। ১২

১.১৩ ববৎয়লয়িমৰ সকয়লষা নিশু ল’ৰষাক তিয়ৰষাদ ৰজষাই বধ কৰষা
লযথতয়া লহকৰাে ৰজাই, কজ্যাথতষী পথডিত সককল লতওঁক প্ৰতাৰণা কথৰকল বুথল 
জাথনকল, কতওঁ খংত জ্বথল পথক উঠিল। কতওঁ গবৎকলকহম আ� তাৰ ওচকৰ পাঁজকৰ 
িকা দুবছৰীয়া বা তাকতাতকক কম বয়সীয়া সককলা থশশু লৰাক বধ কথৰবকল 
থেকল (লজ্যাথতষী পথডিত সকলৰ পৰা জনা সময়ৰ ওপৰত থিথতি কথৰ)।  থযথৰথময়া 
িাৱবােীকয় লকাৱা বাক্য এইেকৰই থসদ্ধ হল: কতওঁ গকথছল: 

“ৰামাত মহাকশাক আ� থবলাপৰ শব্দ শুনা গল; 
ৰাকহকল লতওঁৰ থনজৰ সন্ান থবলাকৰ কাৰকণ কাথদিকছ; 

লকাকনও লতওঁক শান্না থেব পৰা নাই, 
কাৰণ লতওঁৰ সন্ান থবলাকক মাথৰ লপকলাৱা গহথছল।”১৩

১.১৪ তযষায়চফ আ� মনৰেম নমচৰৰ �ৰষা উভনে অিষা
পাকছ লহকৰােৰ মৃতু্যৰ পাছত থমচৰ লেশত লযাকচফক, প্ৰিুৰ এজন দূকত সকপানত 
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েশ্কন থেকল আ� কতওঁক ককল, “উঠা, লৰাটি আ� মাকক গল ইস্াকয়ল লেশকল 
লযাৱা থকয়কনা থয সককল লৰাটিক বধ কথৰবকল থবচাথৰথছল লতওঁথবলাক মথৰল।” 

লতথতয়া লযাকচফ উঠি থিয় গহ লৰাটি আ� মাকক গল ইস্াকয়ল লেশকল গল। 
থকন্তু থযহূথেয়াত আথখ্কলাকয় লতওঁৰ থপতৃ লহকৰােৰ পে পাই ৰাজ্য শাসন কথৰ আকছ 
বুথল লযাকচকফ তাকল যাবকল িয় কথৰকল। পাকছ সকপানত প্ৰিুৰ পৰা সত্ক কবাণী পাই 
লতওঁকলাক গালীল প্ৰকেশকল গল, আ� তাত নাচৰত নামৰ নগৰত ঘৰ বনাই বাস 
কথৰবকল লকল, একনেকৰই থযচয়া িাৱবােীৰ দ্াৰাই লকাৱা “লতওঁক নাচৰতীয়া লবালা 
হব” থয বাক্য থসদ্ধ হল। ১৪ 

যীচুকয়ও বয়সত লযকনেকৰ বৃথদ্ধ পাকল লতকনেকৰ জ্ঞাকনকৰও পথৰপূণ্ক হল, থকয়কনা 
ঈশ্বৰৰ আশমীব্াে লতওঁৰ ওপৰত আথছল। ১৫

১.১৫ মনদিৰে নকয়িষাৰ যীচু
প্ৰথত বছকৰ থনস্তাৰ পব্্ক ৰ সময়ত যীচুৰ মাক লেউতাক থয�চাকলমকল গগথছল। 
যীচুৰ বয়স লযথতয়া বাৰ বছৰ গহথছল সচৰাচৰ লযাৱাৰ েকৰ লতওঁকলাক লসইবাকৰা 
পব্্ক কল গল। পব্্ক  লশষ লহাৱাত লতওঁকলাকক উিথত যাওঁকত যীচু থয�চাকলমত িাথক 
গল আ� কসই কিা মাক-বাকপকক নাজাথনকল। কতওঁকলাকক েলৰ আন থবলাকৰ 
লগত আকছ বুথল িাথবকল, আ� এথেনৰ বাট আগুৱাই গ’ল।   পাছত লতওঁকলাকক 
থনজৰ আত্ীয় স্বজন আ� বনু্ বান্ব সকলৰ মাজত লতওঁক থবচাথৰবকল ধথৰকল। আ� 
লযথতয়া থবচাথৰ নাপাকল, কতথতয়া লতওঁকলাকক লতওঁক থবচাথৰ থবচাথৰ থয�চাকলমকল 
উিথত গল। 

অৱকশষত থতথন থেনৰ পাছত লতওঁকলাকক যীচুক মথদিৰত পথডিত সকলৰ লগত 
বথহ িকা আ� কতওঁকলাকৰ কিা শুথন প্ৰশ্ন কথৰ িকা পাকল। থযথবলাকক লতওঁৰ কিা 
শুথনথছল, কতওঁৰ জ্ঞান আ� উতিৰত সককলাকৱ আশ্চয্ক্য মাথনকল। কযথতয়া মাক-
লেউতাকক যীচুক লেথখকল লতওঁকলাক আচথৰত হল, আ� মাকক ককল, “কবাপা 
তুথম থকয় আমাকল একন কথৰলা? কতামাৰ লেউতাৰা আ� মই ব্যাকুল গহ লতামাক 
থবচাথৰ ফুথৰকছাঁ।” 

যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “আকপানাকলাকক বা� কমাক থকয় চাথৰওফাকল থবচাথৰ 
ফুথৰকছ? আকপানাকলাকক নাজাকনকন যকতই লমাৰ থপতৃকয় কম্ক ককৰ তাকত মই 
িকাকটা উথচত বুথল?” থকন্তু লতওঁকলাকক যীচুৰ উতিৰৰ অি্ক এককা বুথজ নাপাকল। 

পাকচ লতওঁ মাক লেউতাকৰ লগত নাচৰতকল গুথচ গল আ� কতওঁকলাকৰ বাধ্য 
গহ িাথকল। মাকক এই সককলাকবাৰ কিা মনত সাঁথচ ৰাথখকল। যীচু বয়সত থযেকৰ 
ডাঙৰ হল লসইেকৰ ঈশ্বৰৰ জ্ঞানকতা বৃথদ্ধ পাই িাথকল। আ� ঈশ্বৰৰ আ� মানুহকৰা 
অনুগ্ৰহ লাি কথৰকল।১৬
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2.1 তযষািি বষাপ্ষাইজয়ক যীচুৰ বষায়ব �থ যুগুে কয়ৰ
লসয়া আথছল টাইকবথৰয়াচ গকচৰৰ শাসনৰ লপান্ৰতম বছৰ। কতথতয়া লতওঁৰ তলত 
এওঁকলাক আথছল; 

পন্ীয়া পীলাত থযহূথেয়াৰ ৰাজ্যপাল আথছল, 
আ� গালীল ৰাজ্যৰ শাসনকত্ক া আথছল লহকৰাে। 
আ� থযতুথৰয়া আ� কত্ৰাকখানীথতয়াৰ শাসনকত্ক া আথছল লহকৰােৰ িাকয়ক 

থফথলপ 
আ� লুথচথনয়াচ আথছল অথবলীনী প্ৰকেশৰ শাসন কত্ক া। 

হানন আ� কায়ফা মহাপুকৰাথহত আথছল। কসই সময়কত অৰণ্যত িকা 
জখথৰয়াৰ পুত্ৰ লযাহনকল ঈশ্বৰৰ বাক্য আথহল। কতথতয়া লযাহকন যে্ক ন নেীৰ পাৰৰ 
সককলা অঞ্চলকল গগ ঈশ্বৰৰ বাত্ক া ললাকসমূহক কবকল ধথৰকল। কতওঁ ললাকসমূহক 
লতওঁকলাকৰ পাপৰ কাৰকণ অনুত্প্ত গহ জীৱন সলথন কথৰ বাথপ্তস্ম গ্ৰহণ কথৰবকল 
ককল, যাকত ঈশ্বকৰ লতওঁকলাকৰ পাপ সমূহ ক্ষমা ককৰ: থযচয়া িাৱবােীৰ পুস্তকত 
থলখাৰ েকৰ: 

“অৰণ্যত লকাকনাবাই থৰথঙয়াইকছ: 
‘প্ৰিুৰ বাকব পি যুগুত কৰা, কতওঁৰ বাকব বাট লপান কৰা। 

সককলা উপত্যকা পূৰ কৰা যাব, 
আ� সককলা পাহাৰ পব্কত সমান কৰা হব, একা লবঁকা বাট লপান হব 

আ� ওকখাৰা-কমাকখাৰা বাট থমথহ কৰা হব। 
লতথতয়া সককলাকৱ ঈশ্বৰৰ উদ্ধাৰৰ কায্ক্য লেথখবকল পাব!’”১৭

লযাহকন উটৰ লনামৰ কাকপাৰ আ� ককাঁলত ছালৰ টঙাথল বাথন্থছল।আহাৰৰ 
বাকব লতওঁ কচুৱাফথৰং আ� হাথবৰ লমৌ খাইথছল। কসই সময়ত থয�চাকলমৰ আকশ-
পাকশ িকা থযহূথেয়াৰ আটাই অঞ্চলৰ আ� যে্ক ন নেীৰ কাষৰ সককলা ললাকসমূহ 
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লতওঁৰ ওচৰকল আথহল আ� কতওঁকলাকক থনজৰ থনজৰ পাপসমূহ স্বীকাৰ কথৰকল 
আ� কযাহকন লতওঁকলাকক যে্ক ন নেীত বাথপ্তস্ম থেকল।

লতথতয়া লতও ঁঅকনক ফৰীচী আ� চদূ্কী থবলাকক লতওৰঁ ওচৰত বাথপ্তস্ম লবকল 
অহা লেখা পাই লতওঁকলাকক ককল, “কহ সপ্কৰ বংশ! আগকল হবলগা লক্ৰাধৰ পৰা 
সাথৰবকল লতামাকলাকক লকাকন বুথদ্ধ থেকল? কতামাকলাকক লয মন পথৰবত্ক ন কথৰছা 
তাৰ প্ৰমাণ থেব লগা হব আ� আৰিাহাম আমাৰ থপতৃ বুথল লকাৱাই যকিষ্ট নািাথববা, 
কাৰণ মই লতামাকলাকক কওঁ ঈশ্বকৰ আৰিাহামকল এই থশলকবাৰৰ পৰাও সন্ান উৎপন্ন 
কথৰব পাকৰ। এথতয়াই গছৰ গুথৰত কুঠাৰ লাথগ আকছ, আ� থয গকছ িাল ফল নধকৰ 
তাক কাটি জুইত লপকলাৱা যাব।১৮

লতথতয়া ললাকসমূকহ লতওঁক সুথধকল, “কতকনহকল আথম থক কথৰম?” 
লতওঁ লতওঁকলাকক উতিৰ থে ককল, “থযজনাৰ দুটা লচালা আকছ লতওঁ লচালা 

নিকা জনাৰ লগত িগাই লওক আ� আহাৰ িকা জনাইও লসইেকৰই আহাৰ নিকা 
জনাৰ লগত িগাই লওক।” 

আনথক থকছুমান কৰকতাকলাতা থবলাককও লযাহনৰ ওচৰকল বাথপ্তস্ম লবকল 
আথহথছল। কতওঁকলাকক লতওঁক সুথধকল, “কহ গু� আথমকনা থক কথৰম?” 

লযাহকন লতওঁকলাকক ককল, “কলাকসমুহৰ পৰা পাবলগা কৰতকক অথধক কৰ 
সংগ্ৰহ নকথৰবা।” 

একনকত লকইজনমান গসথনককও লতওঁক সুথধকল, “আথমকনা থক কথৰম?” 
লতওঁ লতওঁকলাকক ককল, “কাকৰা পৰা বলপূব্কক িাকৱ ধন সংগ্ৰহ নকথৰবা। থমছা 

অপবাকেকৰ কাককা লোষী নকথৰবা আ� থনজৰ লবতনকত সন্তুষ্ট গহ িাথকবা।” 
পাকচ ললাকসমূকহ খ্ীষ্টৰ অহাৰ বাকবকহ অকপক্ষা কথৰ আথছল। কতওকঁলাকক সকদিহকৰ 

লযাহনৰ থবষকয় থনজৰ মনকত গকথছল। কযাহকনই হয়কতা ‘খ্ীষ্ট’ হব পাকৰ? 
লতথতয়া লযাহকন সককলা ললাকক উতিৰ থে ককল, “মই লতামাকলাকক পানীত 

বাথপ্তস্ম থেকছাঁ, থকন্তু লমাতকক শথতিমান জনা আথহ আকছ মই লতওৰঁ পাদুকাৰ বান্ 
খুথলবকলককা লযাগ্য নহও, কতওঁ লতামাকলাকক পথবত্ৰ আত্া আ� জুইকৰ বাথপ্তস্ম 
থেব। কতওৰঁ হাতত কুলা আকছ, থযকহকৰ োনা আ� পতানকবাৰক পৃিক কথৰ শস্যৰ 
োনাকবাৰ িৰাঁলত চপাই িব আ� পতানকবাৰক লকথতয়াও নুনুমুওৱা জুইত লপলাই 
থেব।” একনেকৰ লতও ঁললাকসমূহক আ� বহুকতা প্ৰকাকৰ লতওকঁলাকৰ মন পালটনৰ 
আৱশ্যকতাৰ থবষকয় সতক্ক  কথৰ শুিবাত্ক া লঘাষণা কথৰকল। ১৯

2.2 যীচুৰ বষানপ্ষ্ম
লসই সময়ত যীচুকৱ গালীলৰ পৰা আথহ যে্ক ন নেীৰ পাৰত লযাহনৰ ওচৰত লতওঁৰ 
দ্াৰাই বাথপ্তস্ম লবকল আথহল। থকন্তু লযাহকন যীচুক বাধা থেবকল লচষ্টা কথৰ ককল, 
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“লমাৰকহ স্বয়ং আকপানাৰ দ্াৰা বাথপ্তস্ম ললাৱাৰ আৱশ্যক আকছ; একন স্থলত আপুথন 
থকয় লমাৰ ওচৰকল আথহকছ?” 

উতিৰত যীচুকৱ লতওঁক ককল, “এথতয়া একন ধৰকণই হবকল থেয়া। ঈশ্বকৰ থবচৰা থয 
তাক থসদ্ধ কথৰবকল আথম একনেকৰ কৰা উথচত।” তাকত লযাহকন লসইেকৰ কথৰবকল 
মাথন্ হল। 

আ� যীচুকৱ লযথতয়া বাথপ্তস্ম গল পানীৰ পৰা ওকলাৱাৰ লকগ লকগই লতওকঁল আকাশ 
মুকথল হল, আ� কতও ঁঈশ্বৰৰ আত্াক ককপৌৰ থনথচনা থনজৰ ওপৰত নাথম অহা লেথখকল। 
লতথতয়া স্বগ্কৰ পৰা এক বাণী শুনা গ’ল, “এও ঁলমাৰ থপ্ৰয় পুত্ৰ, এওতঁ মই পৰম সন্তুষ্ট।”২০

থশক্ষা থেবকল আৰম্ভকৰা সময়ত যীচুৰ প্ৰায় থত্ৰশ বছৰ গহথছল।২১

২.৩ যীচু খীৰৰ �ৰীক্ষা
পাকচ আত্াই যীচুক অৰণ্যকল চয়তানৰ দ্াৰা পৰীথক্ষত হবকল গল গল। চথল্শ থেন আ� 
চথল্শ ৰাথত অনাহাকৰ িকাৰ পাছত লতওঁৰ লিাক লাথগলত লতথতয়া পৰীক্ষকক লতওঁৰ 
ওচৰকল আথহ ককল, “তুথম যথে ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ লহাৱা লতকন্ এই থশলকবাৰক থপঠাকল 
পথৰণত হবকল আজ্ঞা থেয়া।” 

যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “শাস্ত্ৰত থলখা আকছ, 

‘মানুহ লকৱল থপঠাকৰই থনজীকয় 
থকন্তু ঈশ্বৰৰ মুখৰ পৰা ওকলাৱা প্ৰকত্যক বাক্যকৰকহ জীৱ।’” 

লতথতয়া চয়তাকন লতওঁক পথৱত্ৰ নগৰ থয�চাকলমকল গল গল। তাত মথদিৰৰ 
কলচীৰ ওপৰত থিয় কৰাই লতওঁক ককল, “তুথম যথে ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ লহাৱা লতকন্ জাপ 
মাথৰ থনজকক তলকল লপলাই থেয়া, থকয়কনা শাস্ত্ৰত থলখা আকছ, 

‘কতওঁ থনজৰ দূতথবলাকক আজ্ঞা থেব, 
আ� কতামাৰ িথৰ লযন থশলত খুদিা নাখায় 

এই থনথমকত লতওথঁবলাকক লতামাক হাকতকৰ োথঙ ধথৰব।’” 

যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “কতামাৰ প্ৰিু পৰকমশ্বৰক পৰীক্ষা নকথৰবা।” এই বুথলও 
শাস্ত্ৰত থলখা আকছ। 

পাকচ আককৌ চয়তাকন যীচুক এটা ওখ পব্কতকল গল গগ জগতৰ, সককলা ৰাজ্য 
আ� কসইকবাৰৰ সককলা সম্থতি লেখুৱাকল। আ� চয়তাকন লতওকঁ ককল, “তুথম যথে 
মূৰ তল কথৰ লমাক প্ৰণাম কৰা লতকন্ এই সককলাকবাৰ লতামাক থেম।” 
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লতথতয়া যীচুকৱ লতওঁক ককল, “দূৰ হ চয়তান! থকয়কনা শাস্ত্ৰত থলখা আকছ, 

‘কতামাৰ প্ৰিু পৰকমশ্বৰক উপাসনা কৰা 
আ� ককৱল লতওঁকৰই লসৱা কৰা!’” 

লতথতয়া চয়তাকন লতওঁক এথৰ গুথচ গল আ� স্বগ্কৰ দূতসককল আথহ লতওঁক 
লসৱা-শুশ্ৰূষা কথৰকল।২২

২.৪ খীৰৰ নবষয়ে তযষািিৰ সষাক্ 
থয�চাকলমৰ থযহূেী লনতা সককল পুকৰাথহত আ� কলবীয়া সকলক “আপুথন লনা 
লকান?” বুথল সুথধবকল লযাহনৰ গুথৰকল পঠিয়ালত, কযাহকন এই সত্যতা জনাকল। 
লযাহকন মুকথলকক স্বীকাৰ কথৰ ক’কল, “মই খ্ীষ্ট নহওঁ।” 

লতওকঁলাকক পুনৰায় সুথধকল, “কতকন্ আপুথনকনা লকান? আপুথন এথলয়াকন?” 
লযাহকন উতিৰ থেকল, “মই এথলয়াও নহও।” 
লতওঁকলাকক ককল, “আপুথন লতকন্ লসই িাববােী জনাকন?” 
লযাহকন উতিৰ থেকল, “নহওঁ।” 
লতথতয়া লতওঁকলাকক পুনৰায় লতওঁক সুথধকল, “আপুথন লকান? আমাক বুজাই 

কওক যাকত আমাক পকঠাৱা সকলক আথম উতিৰ থেব পাকৰা। আপুথন আকপানাৰ 
থনজৰ থবষকয় থক কয়?” 

লযাহকন, থযচয়া িাৱবােীকয় লকাৱা এই কিাকৰ উতিৰ থেকল: 

“ম� প্ৰান্ত থৰথঙওৱা লসই মাত মকয়ই; 
প্ৰিুৰ থনথমকতি পি প্ৰস্তুত ককৰাতা।” 

ফৰীচী সককল পঠিওৱা থযহূেীয় ললাকসককল লযাহনক সুথধকল, “আপুথন যথে খ্ীষ্ট 
নহয়, এথলয়াও নহয়, একনথক লসই িাৱবােীও নহয় লতকন্ আপুথন থকয় বাথপ্তস্ম 
থেকয়?” 

লযাহকন উতিৰত লতওকঁলাকক ক’কল, “মই পানীত লহ বাথপ্তস্ম থেওঁ। থকন্তু 
আকপানাকলাকৰ মাজত এজনা আকছ, থয জনাক আকপানাকলাকক নাজাকন।  
লমাৰ পাছত আথহব লগাজনা লতকৱঁই। মই লতওঁৰ পাদুকাৰ বান্ খুথলবকৰা লযাগ্য 
নহওঁ।” 

এই সককলা ঘটিথছল যে্ক ন গনৰ পাৰত অৱথস্থত গবিনীয়া নামৰ নগৰত। কযাহকন 
লসই ঠাইকত ললাকসমূহক বাথপ্তস্ম থে আথছল।২৩
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২.৫ যীচু, ঈশ্বৰৰ তমৰ ত�ষাৱষানল 
পাছথেনাখন লযাহকন যীচুক লতওঁৰ ওচৰকল অহা লেথখ ক’কল, “ঈশ্বৰৰ লমৰ লপাৱাথল 
গল লচাৱা, কতকৱই জগতৰ পাপ লমাচন ককৰ। একঁৱই লসই জনা মই থযজনাৰ 
থবষকয় গকথছকলা, ‘কমাৰ পাছত এজনা আথহ আকছ, কতওঁ লমাতককও মহান, কাৰণ 
লমাৰ পূকব্্ক ও লতও ঁআথছল।’ মই থনকজও লতওকঁ জনা নাথছকলা; থকন্তু ইস্াকয়লৰ 
ললাকসককল লতওকঁ খ্ীষ্ট বুথল লযন থচথন পায় এই লহতুকক মই আথহ বাথপ্তস্ম থে 
আথছকলা।” 

তাৰ পাছত লযাহকন এই সাক্ষ্য থেকল, “খ্ীষ্ট লকান জন মকয়া আকগকয় জনা 
নাথছকলা। থকন্তু পানীত বাথপ্তস্ম থেবকল থয জনাই লমাক পঠাকল, কতকৱঁই লমাক ক’কল, 
‘তুথম লেথখবা, আত্া নাথম আথহকছ আ� এজনাৰ ওপৰত থস্থথত গলকছ। কতকৱঁই পথবত্ৰ 
আত্াত বাথপ্তস্ম থেব।’ মই লেথখকলা লয আকাশৰ পৰা আত্া ককপৌৰ থনথছনাকক নাথম 
আথহল; আ� যীচুৰ ওপৰত থস্থথত লকল। কসকয়কহ মই প্ৰথতজনকক সাক্ষ্য থেওঁ লয, 
‘যীচুকৱই ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ।’” ২৪

২.৬ তযষািয়ি তেওঁৰ অিুকষাৰী সকলক  
যীচুৰ লগে �নৰচে কৰষাই নদেষা

তাৰ পাছথেনা লযাহন লতওঁৰ দুজন থশষ্যৰ গসকত পুনৰ লসই ঠাইকল আথহথছল। কসই 
ঠাইৰ কাকষথে যীচুক গগ িকা লেথখ লযাহকন ক’কল, “ঈশ্বৰৰ লমৰ লপাৱাথলক লচাঁৱা।” 

থশষ্য দুজকন লতওঁৰ এই কিা শুথনকল আ� কতওকঁলাকক যীচুক অনুসৰণ 
কথৰকল। যীচুকৱ পাছকল ঘূথৰ চাই থশষ্য দুজকন লতওঁক অনুসৰণ কৰা লেথখ সুথধকল, 
“কতামাকলাকক থক লাকগ?” 

লতওঁকলাকক ক’কল, “ৰথব্, আপুথন ক’ত িাকক?” (“ৰথব্” অি্কাৎ “গু�”।) 
যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “আথহ লচাৱাঁথহ।” কসই দুজকন লতওঁৰ লগত গগ লতওঁৰ িকা 

ঠাই লেথখকল; আ� কসই থেনা লতওঁৰ লগত িাথককল। কতথতয়া আকবথল চাথৰ মান 
বাথজথছ’ল। 

লতওকঁলাকৰ এজন থচকমান থপতৰৰ িাকয়ক আথ্ৰিয় আথছল। ইয়াৰ পাছত 
আথ্ৰিয়ই ততাথলকক লতওঁৰ ককাকয়ক থচকমানক লগ ধথৰ ক’কল, “আথম মচীহক 
(অি্কাৎ “খ্ীষ্টক”) পাকলা।” 

লতথতয়া আথ্ৰিয়ই থচকমানক যীচুৰ গুথৰকল আথনকল। যীচুকৱ লতওঁকল চাই ক’কল, 
“তুথম লযাহনৰ পুকতক থচকমান। কতামাক গকফা বুথল মতা যাব।” (এই নামৰ অি্ক 
“থপতৰ।”) ২৫
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২.৭ যীচুয়ৱ নফনল� আ� িথয়িলক মষােষা
পাছথেনা যীচুকৱ গালীল প্ৰকেশকল যাবকল থস্থৰ কথৰকল। কতওঁ থফথলপক লগ পাকল 
আ� কতওঁক ক’কল, “কমাৰ পাকছ পাকছ আহাঁ।” থফথলপ আথছল আ্ৰিীয় আ� থপতৰৰ 
বাসিূথম গবত্ কচো নগৰৰ ললাক। পাছত থফথলকপ নিকনলক লগ পাই ক’কল, “থয 
জনাৰ থবষকয় লমাথচকয় থবধান-শাস্ত্ৰত আ� িাৱবােী সককলও থলথখথছল, আথম লসই 
জনাক পাকলাঁ। কতওঁ লযাকচফৰ পুত্ৰ নাচৰত থনবাসী যীচু।” 

নিকনকল লতওঁক ক’কল, “নাচৰতৰ পৰা লকাকনা উতিম বস্তু ওলাব পাকৰ জাকনা?” 
থফথলকপ উতিৰ থেকল, “আথহ থনকজ লচাৱাঁথহ।” 
যীচুকৱ নিকনলক লতওঁৰ ফাকল অহা লেথখ লতওঁৰ থবষকয় ক’কল, “কচাৱা এইজন 

প্ৰকৃত ইস্াকয়লীয়, যাক লতামাকলাকক থবশ্বাস কথৰব পাৰা।” 
নিকনকল লতওঁক সুথধকল, “আপুথন লককনেকৰ লমাৰ থবষকয় জাথনকল।” 
যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “থফথলকপ লতামাক লমাৰ থবষকয় লকাৱাৰ আকগকয়, মই 

লতামাক থডম� গছৰ তলত লেথখথছকলা।” 
নিকনকল লতওঁক ক’কল, “ৰথব্ আপুথন ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ, আপুথন ইস্াকয়লৰ ৰজা।” 
উতিৰত যীচুকৱ লতওঁক ক’কল, “মই লতামাক থডম� গছৰ তলকত লেখা পাইথছকলা 

বুথল লকাৱাৰ কাৰকণ তুথম লমাক থবশ্বাস কথৰছাকন? তুথম ইয়াতকককয়া অকনক মহৎ 
কৰ্্ক  লেথখবা।” কতওঁ আ� ক’কল, “থবশ্বাস কৰা লযথতয়া মই লতামাককলাকক কম লয 
লতামাকলাকক স্বগ্ক মুকথল লহাৱা লেথখবা আ� ঈশ্বৰৰ দূত সকল মানৱ পুত্ৰৰ ওপৰত 
উঠা নমা কৰা লেথখবা।”২৬

২.৮ যীচুৰ প্ৰথম অয়লৌনকক কষায্য  
দুথেনৰ থপছত গালীলৰ কান্না নগৰত এখন থবয়া আথছল আ� যীচুৰ মাতৃও তাকত 
উপথস্থত আথছল। কসই থবয়াকল যীচু আ� কতওৰঁ থশষ্য সকলককা থনমন্ত্ৰণ কৰা গহথছল। 
লযথতয়া দ্াক্ষাৰস লশষ হ’ল যীচুৰ মাতৃকয় লতওঁক ককল, “কতওঁকলাকৰ দ্াক্ষাৰস 
লশষ হ’ল।” 

যীচুকৱ লতওঁক ককল, “কহ নাৰী, আপুথন এইকটা লমাক থকয় গককছ? কমাৰ কাম 
কৰাৰ সময় এথতয়াও অহা নাই।” 

লতথতয়া যীচুৰ মাকক চাকৰহঁতক ক’কল, “এওঁ লতামাকলাকক থযহকক কয়, তাকক 
কথৰবা।” 

লসই ঠাইত আঁশীৰ পৰা এশ থবশ থলটাৰ পানী ধৰা ছটা থশলৰ মঠীয়া আথছল। 
একনকবাৰ মঠীয়া থযহূেী সককল আনুষ্াথনক িাকব লধাবকল ব্যবহাৰ কথৰথছল। 

যীচুকৱ চাকৰহঁতক ক’কল, “এই মঠীয়া লকইটা পানীকৰ পূৰ কৰা।” কতওঁকলাকক 
লসইকবাৰ কাণকলকক পূৰ কথৰকল। 
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লতথতয়া যীচুকৱ লতওঁকলাকক ক’কল, “এথতয়া ইয়াৰ পৰা থকছু গল লিাজৰ 
থবষয়াৰ ওচৰকল থনয়া।” 

লতওঁকলাকক তাককই কথৰকল। কিাজৰ থবষয়াই, দ্াক্ষাৰসকল পথৰবথতি্ক ত লহাৱা 
লসই পানী চাথক চাকল; থকন্তু লসইয়া কৰ পৰা আথহল তাক লতওঁ নাজাথনকল। (থকন্তু 
পানী িকৰাৱা চাকৰ লকইজকন জাথনথছল।) কতথতয়া লিাজৰ থবষয়াই েৰাক মাথত 
ক’কল, “প্ৰকত্যকক প্ৰিমকত উতিম দ্াক্ষাৰস থেকয়, আ� অথতথিসককল যকিষ্ট 
পথৰমাকণ পান কৰাৰ পাছত নৰম থবধ থেকয়। থকন্তু আপুথন এথতয়াকলককও উতিম 
দ্াক্ষাৰকসই থেকল।” 

এইয়া আথছল যীচুৰ প্ৰিম অকলৌথকক থচন। গালীলৰ কান্না নগৰত লতওঁ এই 
আকলৌথকক কৰ্্ক  কথৰথছল। এই েকৰ লতওঁ থনজ মথহমা প্ৰকাশ কথৰকল আ� কতওঁৰ 
থশষ্য সককল লতওঁত থবশ্বাস কথৰকল। 

ইয়াৰ পাছত যীচুকৱ লতওঁৰ মাক, িাকয়ক সকল আ� থশষ্য সকলৰ গসকত 
কফৰনাহুমকল গ’ল আ� থকছু থেন লতওকঁলাকক তাকত িাথকল। ২৭

২.৯ মনদিৰে যীচু
থযহূেীসকলৰ থনস্তাৰপব্্ক  ওচৰ চাথপলত যীচুকৱ থয�চাকলমকল যাত্ৰা কথৰকল। কতওঁ, 
মথদিৰৰ প্ৰাঙ্গনত থকছু ললাকক গ�, কমৰ-ছাগ আ� পাৰ চৰাই লবথচ িকা আ� ধন 
থবথনময় কৰা ললাকসকলক এখন এখন লমজকল বথহ িকা লেথখকল। কসকয়কহ যীচুকৱ 
জৰী এডাকলকৰ চাবুক প্ৰস্তুত কথৰ, কমৰ-ছাগ গ� আথেকয় গসকত, সককলা ব্যথতিকক 
মথদিৰৰ প্ৰাঙ্গনৰ পৰা লখথে পঠিয়াকল । লতওঁ ধন থবথনময় কৰা সকলৰ মুদ্াসমূহ 
চথতয়াই থে , কমজকবাৰ লুটি়ি য়াই লপলাকল। কতওঁ পাৰ চৰাই লবকচাতা সকলক ক’কল, 

“এই সককলা লবাৰ ইয়াৰ পৰা এথতয়াই গল লযাৱা। কমাৰ থপতৃৰ গৃহক লতামাকলাকক 
লবহা-কবপাৰৰ ঠাই নকথৰবা।” 

লযথতয়া এই সককলা ঘটিল, কতথতয়া শাস্ত্ৰত লকাৱা এই কিা থশষ্য সকলৰ মনত 
পথৰল: 

“কতামাৰ গৃহৰ প্ৰথত লমাৰ থয হাথবয়াহ; কসকয় লমাক গ্ৰাহ কথৰব।” 

ইয়াৰ প্ৰতু্যতিৰত থযহূেী লনতা সককল লতওঁক ক’কল, “এই সককলা কৰাৰ লয 
আকপানাৰ অথধকাৰ আকছ তাৰ প্ৰমাণ স্ব�কপ আপুথন আমাক থক অকলৌথকক থচন 
লেখুৱাব লখাকজ?” 

যীচুকৱ ক’কল, “কতামাকলাকক এই মথদিৰ িাথঙ থেয়া আ� মই থতথন থেনৰ থিতৰত 
পুনৰায় সাথজম।” 
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থযহূেীসককল ক’কল, “এই মথদিৰ থনৰ্্ক াণ ককৰাকত ছয়-চথল্শ বছৰ লাথগথছল আ� 
আপুথন ইয়াক থতথন থেনৰ থিতৰকত পুনৰ সাথজব পাথৰবকন?” 

থকন্তু যীচুকৱ থয মথদিৰৰ থবষকয় গকথছল লসয়া লতওঁৰ শৰীৰৰ কিাকহ গকথছল। যীচু 
মৃতু্যৰ পৰা পুন�থত্ত হলত লতওঁ লকাৱা এই সককলা কিা থশষ্য সকলৰ মনত পথৰল 
আ� কতওঁকলাকক যীচুৰ বাক্যত থবশ্বাস কথৰকল। 

থনস্তাৰ পব্্ক ৰ কাৰকণ যীচু থয�চাকলমকত িাথকল। কতওঁ কৰা অকলৌথকক থচনকবাৰ 
লেথখ অকনকক লতওঁত থবশ্বাস কথৰকল। থকন্তু যীচুকৱ লতওঁকলাকৰ ওপৰত লকাকনা 
ধৰণৰ আস্থা নাৰাথখকল। কাৰণ লতও ঁসককলা ললাকৰ স্বিাৱ িালেকৰ জাথনথছল । যীচুৰ 
লকাকনা ললাকৰ থবষকয় কাকৰাবাৰ জথৰয়কত জনাৰ প্ৰকয়াজন নাথছল, কাৰণ মানুহৰ 
অন্ৰত থক আকছ তাক লতওঁ আকগকয় জাথনথছল।২৮

২.১০ যীচু আ� িীকদীম
ফৰীচী সকলৰ মাজত নীকেীম নাকম এজন থযহূেী লনতা আথছল। এবাৰ ৰাথত লতওঁ 
যীচুৰ ওচৰকল গগ লতওঁক ক’কল, “কহ গু� আথম জাকনা লয আপুথন এজন ঈশ্বকৰ 
পকঠাৱা থশক্ষক। কাৰণ আপুথন থয সককলা অকলৌথকক কৰ্্ক  কথৰকছ, ঈশ্বৰ সঙ্গী নহকল, 
লতকন কৰ্্ক  লকাকনও কথৰব লনাৱাকৰ।” 

ইয়াৰ প্ৰতু্যতিৰত যীচুকৱ লতওঁকলাকক ক’কল, “মই লতামাক এটি সত্য কিা কওঁ 
প্ৰকত্যককই পুনৰ জন্ম গ্ৰহণ কথৰব লাথগব। নতুনকক জন্ম নাপাকল, ককাকনও ঈশ্বৰৰ 
ৰাজ্যত প্ৰকবশ কথৰব লনাৱাকৰ।” 

নীকেীকম লতওঁক ক’কল, “মানুহ বয়স প্ৰাপ্ত হকল, কককনকক লতওঁৰ পুনৰ  
জন্ম হব পাকৰ? কতওঁ মাতৃৰ গি্ক ত প্ৰকবশ কথৰ, থদ্তীয়বাৰৰ বাকব জন্ম লব  
লনথক?” 

যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “মই লতামাক সচাঁকককয় গককছা, প্ৰকত্যকক জল আ� আত্াৰ 
পৰা জন্ম লব লাথগব। জল আ� আত্াত জন্ম নাপাকল লকাকনও ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত প্ৰকবশ 
কথৰব লনাৱাকৰ। মানৱ থপতৃ-মাতৃৰ পৰা লপাৱা জীৱন মাত্ৰ শাৰীথৰক জীৱন লহ। থকন্তু 
আত্াৰ পৰা থয নতুন জীৱন পাবা লসয়া গহকছ আধ্যাথত্ক জীৱন। ‘কতামাকলাক 
সককলাকৱ পুনৰ জন্ম লহাৱা থনতান্ প্ৰকয়াজন’ বুথল লকাৱা কিাত তুথম আচথৰত 
নহবা। বায়ুকয় থয থেশকল ইচ্া ককৰ লসই থেশকল বয়, তুথম মাত্ৰ তাৰ শব্দ শুথনবকল 
লপাৱা; থকন্তু ই কৰপৰা আকহ আ� ককল যায়, তাক তুথম নাজানা। কসই েকৰ আত্াত 
জন্ম লাি কৰা প্ৰথতজন ব্যথতিকৰ লতকন হয়।” 

নীকেীকম সুথধকল “এইয়া লককনকক সম্ভৱ?” 
যীচুকৱ উতিৰ থেকল “তুথম ইস্াকয়লৰ এজন অধ্যাপক গহকয়া এইকবাৰ কিা 

নাজানাকন? মই সঁচাকককয় গককছা, আথম থয জাকনা, তাকককহ কও,ঁ আ� থয লেথখকলা 
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তাকৰ সাক্ষ্য থেওঁ, তিাথপ লতামাকলাকক আমাৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ নকৰা। মই লতামাকলাকক 
পাথি্কব থবষয়ৰ কিা ক’কল, কতামাকলাকক থবশ্বাস নকৰা। যথেকহ মই স্বগ্কৰ থবষকয় কওঁ 
লতথতয়া লতামাকলাকক লককনকক থবশ্বাস কথৰবা? স্বগ্কৰ পৰা নাথম অহা মানৱ পুত্ৰৰ 
বাথহকৰ, ককাকনও লকথতয়াও স্বগ্ককল উঠা নাই। 

“কমাথচকয়, ম� প্ৰান্ত লযকনকক সাপ এডাল তুথলথছল লসই েকৰ মানৱপুত্ৰককা 
ওপৰকল লতালা হ’ব। যাকত লতওঁত থবশ্বাস কৰা প্ৰকত্যকক অনন্ জীৱন পায়।” 

কাৰণ ঈশ্বকৰ জগতক ইমান লপ্ৰম কথৰকল লয, কতওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰক োন 
থেকল, যাকত থযজকনই লতওঁক থবশ্বাস ককৰ, কতওঁ থবনষ্ট নহয় থকন্তু অনন্ জীৱন 
পায়। কাৰণ জগতক থবচাৰ কথৰবকল ঈশ্বকৰ লতওঁৰ পুত্ৰক পকঠাৱা নাথছল, বৰং 
জগকত লতওঁৰ দ্াৰাই লযন মুথতি পায় এই থনথমকতিকহ ঈশ্বকৰ লতওঁক পঠাইথছল। 
ঈশ্বৰৰ পুত্ৰত থবশ্বাস কৰা জনৰ লসাধ-থবচাৰ কৰা নহয়। থকন্তু ঈশ্বৰৰ পুত্ৰত থবশ্বাস 
নকৰা জনককহ লোষী সাৱ্যস্ত কৰা হয় কাৰণ লতওঁ ঈশ্বৰৰ একমাত্ৰ পুত্ৰক থবশ্বাস 
নকথৰকল। আ� একয় থবচাৰৰ থিথতি: জগতকল লপাহৰ আথহথছল, থকন্তু লপাহৰৰ 
পথৰব্ককত মানুকহ আন্াৰককহ লপ্ৰম কথৰকল । কাৰণ লতওঁকলাকৰ কৰ্্ক  মদি আথছল। 
মদি কৰ্্ক  কৰা ললাকসককল লপাহৰক ঘৃণা কথৰথছল লতওঁকলাকক লপাহৰকল আথহব 
থবচৰা নাথছল। থকয়কনা লতওঁকলাকক িয় খাইথছল লয লপাহকৰ লতওঁকলাকক কৰা মদি 
কৰ্্ক  সককলাকৰ আগত প্ৰকাশ কথৰ থেব। থকন্তু থয লকাকনাকৱ সত্যক অনুসৰণ কথৰ 
লপাহৰকল আকহ, কতথতয়া লতওঁকলাকৰ কৰ্্ক  লয ঈশ্বৰৰ লযাকগথেকহ গহকছ, ইয়াক 
লপাহকৰ স্পষ্টকক লেখুৱায়। ২৯

২.১১ যীচু আ� য়যষািি বষানপ্স্মদষােষা
ইয়াৰ পাচত যীচু, কতওঁৰ থশষ্য সকলৰ গসকত থযহূথেয়াত থকছু কাল িাথক বাথপ্তস্ম 
থে আথছল। কযাহকনও চালীমৰ ওচৰত িকা ঐকনান নামৰ ঠাইত বাথপ্তস্ম থে আথছল, 
কাৰণ তাত প্ৰচুৰ পানী আথছল আ� কলাক সমুকহও তাকল বাথপ্তস্ম লবকল আথহথছল। 
লতথতয়াকলকক লযাহনক বদিীশালত লিাৱা লহাৱা নাথছল। 

লসই সময়ত থযহূেী সকলৰ ৰীথত অনুসাকৰ শুথচ কৰা সম্ক্ক ত লযাহনৰ 
লকইজনমান থশষ্যকৰ গসকত এজন থযহূেীকলাকৰ তক্ক -থব্কতক লাথগল। কতওঁকলাকক 
লযাহনৰ গুথৰকল আথহ ক’কল, “কহ গু�, আকপানাৰ মনত আকছকন, থয জন ব্যথতি 
আকপানাৰ লগত যে্ক নৰ থসপাকৰ আথছল যাৰ থবষকয় আপুথন সাক্ষ্য থেথছল, এথতয়া 
লতওঁ বাথপ্তস্ম থেকছ আ� সককলা মানুহ লতওঁৰ ওচৰকল গগকছ।” 

ইয়াৰ উতিৰত লযাহকন ক’কল, “ ঈশ্বকৰ থনথেয়াকলকক লকাকনও এককা লাি কথৰব 
লনাৱাকৰ।  মই লতামাকলাকক লয গকথছকলা, ‘মই মচীহ নহওঁ, থকন্তু লতওঁৰ বাকব বাট 
প্ৰস্তুত কথৰবকল পকঠাৱা জন লহ, এই কিাৰ লতামাকলাক সককলাকৱই লমাৰ সাক্ষী।’ 
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লতওঁ এথতয়া ইয়াত উপথ্হত, মই অথত আনথদিত । থববাহত েৰাৰ সথখকয়কক েৰাৰ 
কাষত িাথক, কতওঁৰ বাকব সককলা যুগুত কথৰ থেকয়। থকন্তু কন্যা বনু্সকলৰ বাকব 
নহয় লতও ঁেৰাৰ বাকবকহ হয়, বনু্কৱ েৰাই থয থবচাকৰ লসই সককলা কথৰবকল সুখী হয়। 
লতঁওৰ প্ৰাধান্যতা থেকন থেকন বাথ় যাওক আ� কমাৰ প্ৰাধান্য কম হওক । 

 “স্বগ্কৰ পৰা নাথম অহাজন সব্্ক কৰেষ্। থযজন পৃথিৱীৰ পৰা হয় লতওঁ পাথি্কব, আ� 
লতওঁ পৃথিৱীৰ কিাকহ কয়। থকন্তু স্বগ্কৰ পৰা নমা জন সককলাকৰ ওপৰত। কতওঁ থয 
লেথখকছ আ� শুথনকছ তাকৰ সাক্ষ্য থেকয়; তিাথপ লকাকনও লতওঁৰ বাক্য গ্ৰহণ 
কথৰবকল ইচু্ক নহয়। থকন্তু থযসককল লতওঁৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ ককৰ, তাৰ দ্াৰাই ঈশ্বৰ লয 
সত্য, ইয়াক প্ৰমাথণত ককৰ। থয জনক ঈশ্বকৰ পঠাইকছ, কতওঁ ঈশ্বৰৰ বাক্য কয়, কাৰণ 
ঈশ্বকৰ লতওঁক পথবত্ৰ আ্ত্াকৰ পথৰপূণ্ক ককৰ। থপতৃকয় লতওঁৰ পুত্ৰক মৰম ককৰ আ� 
সককলাকৰ ওপৰত অথধকাৰ প্ৰোন কথৰকছ। থয লকাকনাকৱ পুত্ৰক থবশ্বাস কথৰব লতওঁ 
অনন্ জীৱন পাব। থকন্তু থয সককল পুত্ৰক মাথন নচকল লতওঁকলাকক লসই জীৱন নাপায় 
আ� কতওঁকলাকক ঈশ্বৰৰ লক্ৰাধৰ পৰা লকথতয়াও সাথৰব লনাৱাকৰ।” 

ফৰীচী সককল শুথনকল লয যীচুকৱ লযাহনতকক অথধক থশষ্য লগাটাইকছ আ� 
বাথপ্তস্ম থেকছ। (যথেও প্ৰকৃতকত যীচুকৱ থনকজ কাককা বাথপ্তস্ম থেয়া নাথছল বৰং লতওঁৰ 
থশষ্য সককলকহ থেথছল), কযথতয়া যীচুকৱ লতওঁৰ থবষকয় থক লকাৱা গহকছ শুথনকল লতওঁ 
থযহূথেয়া এথৰ গালীল প্ৰকেশকল পুনৰ উিথত গল।৩০

২.১২ যীচু আ� এগৰষাকী চমৰীেষা মনিলষাৰ কয়থষা�কথি
গালীলকল যাওকঁত এইবাৰ লতওঁ চমৰীয়া প্ৰকেশকহ যাত্ৰা কথৰকল। 

যীচু আথহ লতওঁ চমৰীয়াত চুখৰ নামৰ এখন নগৰত উপথস্থত হলথহ । এই নগৰ 
যাককাকব, কতওঁৰ পুত্ৰ লযাকচফক থেয়া মাটি লডাখৰৰ ওচৰত আথছল। কসই ঠাইকত 
যাককাবৰ নাে আথছল। যীচুকৱ আথহ লসই নােৰ োঁথতকত বথহল; থকয়কনা যাত্ৰা কথৰ 
লতওঁ িাগথৰ পথৰথছল। কতথতয়া প্ৰায় িৰ দুপৰীযা আথছল। কসই সময়ত এগৰাকী 
চমৰীয়া মথহলা পানী তুথলবকল আথহল। যীচুকৱ লতওঁক ককল, “অনুগ্ৰহ কথৰ লমাক 
অলপ পানী খাবকল থেয়া।” (কসই সময়ত যীচুৰ থশষ্যসককল লখাৱা-বস্তু থকথনবকল 
নগৰকল গগথছল।) 

মথহলা গৰাকীকয় উতিৰ থেকল , “আপুথন থযহূেী গহকয়া লমাৰ হাকত পানী 
খাব খুথজকছ লন?” আপুথন এগৰাকী থযহূেী আ� মই এগৰাকী চমৰীয়া থতকৰাতা 
(থযহূেীসককল চমৰীয়াকলাকৰ গসকত লকাকনাধৰনৰ ললন-কেন নকথৰথছল।) 

যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “তুথম যথে জনাকহঁকতন, ঈশ্বকৰ লতামাক থক থেব থবচাকৰ আ� 
লতামাক পানী লখাজা জন লকান, কতকনহকল তুথম লতওঁক খুথজলাকহঁকতন আ� কতওঁ 
লতামাক জীৱনোয়ক পানী থেকলকহঁকতন।” 
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মথহলা গৰাকীকৱ ক’কল, “কহ মহাশয় পানী তুথলবকল আকপানাৰ লকাকনা পাত্ৰ নাই, 
আ� নাকো ে, কতকন্ লসই জীৱন োয়ক পানী আপুথন লককনকক পাব? আপুথন আমাৰ 
পূব্্ক পু�ষ যাককাৱতকক মহান লনথক? থযজকন আমাক এই নাে থে গগকছ! কতওঁৰ 
সন্ান সকলৰ লগত লতওঁৰ জন্তুকবাকৰও এই নােৰ পৰা পানী খাইথছল।” 

যীচুকৱ লতওঁক উতিৰ থেকল, “থয লকাকনাকৱ এই পানী খায় লতওঁৰ আককৌ থপযাহ 
লাথগব; থকন্তু মই থয পানী থেম, তাক থয লকাকনাকৱ খায়, কতওঁকলাকৰ লকথতয়াও 
থপয়াহ নালাথগব; বৰং লসই পানী লতওঁকলাকৰ অন্ৰত গব িকা িুমুক স্ব�প হ’ব, 
যাৰ দ্াৰাই লতওঁ অনন্ জীৱন লাি কথৰব।” 

মথহলা গৰাকীকয় যীচুক ক’কল, “কহ মহাশয় অনুগ্ৰহ কথৰ লমাক লসই জীৱনময় 
পানী থেয়ক যাকত লমাৰ লকথতয়াও থপয়াহ নালাকগ, আ� মই পানী তুথলবকল আথহব 
লগা নহয়।” 

যীচুকৱ তাইক ক’কল, “কযাৱা লতামাৰ স্বামীক মাথত গল আহা।” 
মানুহগৰাকীকয় উতিৰ থে ক’কল, “কমাৰ স্বামী নাই।” 
যীচুকৱ ককল, “কমাৰ স্বামী নাই বুথল তুথম ঠিককই ক’লা; কাৰণ লতামাৰ পাঁচজন 

স্বামী আথছল, আ� বতি্ক মান তুথম থয জনৰ লগত আছা, কতওঁ আচলকত লতামাৰ স্বামী 
নহয়।” 

মথহলা গৰাকীকয় যীচুক ককল, “মহাশয়, (মই) কেথখকছা, আপুথন এজন িাৱবােী! 
আমাৰ পূব্্ক পু�ষ সককল এই পব্্ক তত উপাসনা কথৰথছল। থকন্তু আকপানাকলাকক, 
থযহূেী সককল কয়, ‘ঈশ্বৰৰ উপাসনা কৰা স্থল থয�চাকলম লহ।” 

যীচুকৱ লতওঁক ক’কল, “কহ নাৰী, কমাত থবশ্বাস কৰা, একন সময় আথহকছ লযথতয়া 
লতামাকলাকক এই পব্্ক তত নতুবা থয�চাকলমকতা থপতৃ ঈশ্বৰৰ উপাসনা নকথৰবা। 
লতামাকলাকক চমৰীয়া সককল েৰাচলকত থযহক উপাসনা কৰা তাক লতামাকলাকক 
নাজানা। আথম থযহূেী সককল যাৰ উপাসনা ককৰ তাক আথম জাকনা; কাৰণ 
থযহূেীসকলৰ লযাকগথেকয় এই জগতকল পথৰত্ৰাণৰ পি আথহল। থকন্তু এটা সময় 
আথহকছ, আনথক এথতয়াৰ পৰাই গহকছ, কযথতয়া প্ৰকৃত িকত সককল আত্াকৰ আ� 
সকত্যকৰ থপতৃ-পৰকমশ্বৰৰ আৰাধনা কথৰব। কাৰণ থপতৃ-পৰকমশ্বকৰ লতকনকুৱা িকত 
সকলককহ থবচাকৰ। ঈশ্বৰ আত্া, গথতকক লতওঁৰ উপাসনা কৰা সককল আত্াকৰ আ� 
সকত্যকৰ উপাসনা কৰা উথচত।” 

মানুহ গৰাকীকয় ক’কল, “মচীহ (থযজনক খ্ীষ্ট লবালা হয়) কতওঁ লয আথহব মই 
জাকনা। কতওঁ আথহকল, আমাক সককলা কিা জনাব।” 

যীচুকৱ তাইক ক’কল, “কতামাৰ গসকত কিা-বাত্ক া লহাৱা জন “মকয়ই” আথহব 
লগা লসই মচীহ।” ৩১
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২.১৩ যীচুৰ অিুকৰণকষাৰী সকল উভনে অিষা
একনকত লতওঁৰ থশষ্যসককল ঘূথৰ আথহ, কতওঁক এগৰাকী মথহলাৰ লগত কিা-বাতি্ক া 
লহাৱা লেথখ আচথৰত হল, যথেও লকাকনও লতওঁক প্ৰশ্ন নকথৰকল, “আপুথন থক 
থবচাথৰকছ নতুবা থকয় লতওকঁৰ গসকত আপুথন কিা-বাতি্ক া গহকছ।” 

মথহলা গৰাকীকয় লতওঁৰ কলহ তাকত এথৰ গি, নগৰকল গগ ললাসকলক ক’কল, 
“ইয়াত এজন মানুহ আকছ, থয জকন মই লমাৰ জীৱনত কৰা সককলা কৰ্্ক ৰ থবষকয় 
ক’কল। আকপানাকলাকক আথহ লতওঁক চাওঁকথহ; হয়তু লতঁকৱই মচীহ হব পাকৰ?” 
লতথতয়া ললাক সমূকহ নগৰৰ পৰা ওলাই যীচুক চাবকল আথহল। 

লযথতয়া মথহলা গৰাকী নগৰকল গগথছল লসই সময়ত যীচুৰ থশষ্যসককল লতওঁক 
থমনথত কথৰ ক’কল, “কহ গু� আপুথন থকছু আহাৰ গ্ৰহণ কৰক।” 

যীচুকৱ লতওঁকলাকক ক’কল, “কমাৰ খাবকল একন আহাৰ আকছ যাৰ থবষকয় 
লতামাকলাকক এককা নাজানা।” 

এই কিা শুথন লতওঁৰ থশষ্যসককল ইজকন থসজনক প্ৰশ্ন কথৰ ক’কল, “ককাকনাবাই 
লতওঁক লখাৱা বস্তু আথন থেয়া নাইকতা?” 

যীচুকৱ লতওঁকলাকক ক’কল, “কমাক পকঠাৱা জনাৰ ইচ্া পূন্ক কৰা আ� কতওঁ 
থেয়া কৰ্্ক  থসদ্ধ কৰাই হ’ল লমাৰ আহাৰ। শস্য লৱাৱাৰ পাচত, কতামাকলাকক প্ৰাকয় 
লকাৱা ‘আ� চাথৰমাহ, তাৰ পাছত শস্য চকপাৱা সময়।’ মই লতামাকলাকক কওঁ, 
চকু তুথল পিাৰকল লচাঁৱা, শস্য পথক োবৰ উপকযাগী গহ আকছ। থয জকন শস্য োয় 
লতওঁ মজুথৰ পায়, আ� অনন্ জীৱনকল থবশ্বাস কৰা মানুহ�পী শস্য চপায়। কসকয়কহ 
এথতয়া শস্য লৰাওঁতা আ� োওঁতা উিকয় এককলকগ আনদি লাি ককৰ, ‘এজকন 
লৰাঁকৱ, আনজকন োয়’ এই উথতি সত্য।’ মই লতামাকলাকক একন শস্য োবকল 
পঠাইকছা থযহকত লতামাকলাকক ৰেম কৰা নাই। আকন ৰেম কথৰকল আ� কতামাকলাকক 
লতওঁকলাকৰ ৰেমৰ ফল লাি কথৰছা।” ৩২

২.১৪ বহয়েষা চমৰীেষা তলষায়ক যীচুক নবশ্বষাস কৰষা
থতকৰাতা গৰাকীৰ সাক্ষ্য, অি্কাৎ “মই কৰা সককলা কৰ্্ক ৰ কিা লতওঁ লমাক ক’কল”, 
এই কিা শুথন লসই নগৰৰ বহুকতা চমৰীয়া ললাকক যীচুক থবশ্বাস কথৰকল। চমৰীয়া ললাক 
সককল লতওৰঁ ওচৰকল আথহ, যীচুক লতওঁকলাকৰ লগত িাথকবকল অনুকৰাধ কথৰকল 
। লসকয়কহ যীচু তাত দুথেন িাথকল। কতওঁৰ উপকেশ শুথন আ� বহুকলাকক লতওতঁ 
থবশ্বাস কথৰকল। পাছত লতওঁকলাকক থতকৰাতা গৰাকীক ক’কল, “প্ৰিমকত লতামাৰ 
কিাৰ বাকব আথম লতওতঁ থবশ্বাস কথৰথছকলা, থকন্তু এথতয়া আথম থনকজই লতওৰঁ থশক্ষা 
শুথনবকল পাকলা আ� আথম জাথনকলা লয সচাঁকককয় এওঁ জগতৰ ত্ৰাণকতি্ক া।” ৩৩
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২.১৫ যীচু গষালীললল উভনে অিষা
দুথেনৰ পাছত লতওঁ থচখৰ নগৰ এথৰ গালীলকল গ’ল। (কাৰণ যীচুকৱ থনকজই গকথছল, 
িাৱবােীকয় থনজ লেশত সন্মান নাপায়।) গালীল প্ৰকেশ পালত ললাসককল যীচুক 
আেথৰকল; কাৰণ লতওঁকলাকক থনস্তাৰ পব্্ক ৰ সময়ত লতওঁ থয�চাকলমত কৰা সককলা 
কৰ্্ক  লেথখথছল (থযকহতু পব্্ক ৰ সময়ত লতওঁকলাকক তাকল গগথছল)।৩৪

২.১৬ যীচুয়ৱ এজি ৰষাজকৰ্্য চষাৰীৰ �ুয়েকক সুস্থ কৰষা
পাকছ যীচুকৱ পুনৰ গালীলৰ কান্না নগৰকল গ’ল, যত লতওঁ পানীক দ্াক্ষাৰসকল 
�পান্থৰত কথৰথছল। কসই সময়ত কফৰনাহূম নগৰত এজন ৰাজ-কৰ্্ক চাৰীৰ পুকতক 
নথৰয়াত পথৰ আথছল। কযথতয়া ৰাজ-কৰ্্ক চাৰী জকন শুথনকল লয যীচু থয�চাকলম 
এথৰ গালীলকল আথহল, কতওঁ যীচুৰ ওচৰকল আথহ থমনথত কথৰকল যাকত লতওঁ 
কফৰনাহূমকল আথহ, কতওঁৰ লৰাটিক সুস্থ ককৰ লযন। কাৰণ লতওঁৰ লৰাটি মৃত প্ৰায় 
অৱস্থাত আথছল। যীচুকৱ ক’কল, “কতামাকলাকক অকলৌথকক্ থচন আ� থবস্ময় জনক 
কৰ্্ক  লনকেখাকলকক, কমাত থবশ্বাস নকৰা।” 

ৰাজ-কৰ্্ক চাৰী জকন লতওঁক ক’কল, “কহ মহাশয় লৰাটি নমকৰাকতই লমাৰ ঘৰকল 
আহক।” 

যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “ঘৰকল লযাৱা, কতামাৰ লৰাটি বাথচব।” 
মানুহজকন যীচুকৱ লকাৱা কিাত থবশ্বাস কথৰ থনজ ঘৰকল উিথত আথহল। কতওঁ 

ঘৰকল গগ িাককাকতই লতওঁৰ োস সককল আথহ বাটকত লতওঁক লগ কথৰ জনাকল 
লয লৰাটি বাথচল।” 

লতওঁ, োস সকলক সুথধকল, “লৰাটি লকথতয়াৰ পৰা িালকল আথহল?” 
লতওকঁলাকক ককল, “কযাৱা কাথল পাচকবলা প্ৰায় এটামান বজাত জ্বৰ এথৰকল।” 
লতথতয়া লেউতাকৰ মনত পথৰল লয ঠিক লতকন সময়কত যীচুকৱ ককল, “কতামাৰ 

লৰাটি বাথচব।” ইয়াৰ বাকব লতওঁ, কতওঁৰ পথৰয়ালস’হ যীচুত থবশ্বাস কথৰকল। 
থয�চাকলমৰ পৰা গালীলকল অহাৰ পাছত এইয়া আথছল লতওৰঁ থদ্তীয় অকলৌথকক্ 

কৰ্্ক । ৩৫

২.১৭ যীচুয়ৱ তলষাকসমূিক শুভবষাে্য ষা জিষাবলল আৰম্ভ কৰষা
যীচু কফৰনাহুমত িাথকবকল গল, ই জুৱলুন আ� নাপ্তালীৰ অঞ্চলৰ গালীল সকৰাবৰৰ 
পাৰৰ অঞ্চল। ঈশ্বকৰ থযচয়া িাৱবােীৰ দ্াৰা থয লকাৱাইথছল,থসদ্ধ হবকল এইেকৰ ঘটিল। 

“শুনা, জুৱলুন আ� নাপ্তালী লেশ সমূদ্ৰ ওচৰৰ পি, 
আ� যে্ক ন নেীৰ পথশ্চকম অ-থযহূেীথবলাকৰ লেশ গালীলত 
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থযথবলাকক অন্কাৰত জীৱন কটাইথছল, 
লতওঁথবলাকক এক মহান লজ্যাথত লেথখবকল পাকল, 

আ� থযথবলাকক মৃতু্যৰ ছায়াঁত আথছল লতওথঁবলাকৰ ওপৰত লজ্যাথত উেয় 
হল, 

 কসই বাক্য পূণ্ক হবকল এইেকৰ ঘটিল।” 

লসই সময়ৰ পৰা যীচুকৱ শুিবাত্ক াত প্ৰচাৰ কথৰবকল আৰম্ভ কথৰকল, ৩৬  “এইয়াই 
সঠিক সময়। ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য ইথতমকধ্য থনকচই ওচৰ চাথপল। কতামাকলাকৰ জীৱন আ� 
মন পথৰবত্ক ন কৰা আ� শুিবাত্ক াত থবশ্বাস কৰা!” ৩৭

 গালীলকল উিথত আথহলত লতওঁৰ থবষকয় লগাকটই অঞ্চলত থবয়থপ পথৰল। কতওঁ 
লতওঁথবলাকৰ নাম-ঘকৰ ঘকৰ উপকেশ থেবকল ধথৰকল আ� সককলাকৰ প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ 
হল।৩৮

২.১৮ যীচু নিজ গৃিিগৰে অগ্ষাি  তিষাৱষা
লতথতয়া লতওঁ নাচৰতকল গল, যত লতওঁ পথতপাথলত গহথছল আ� কতওঁৰ অি্যাস 
অনুসাকৰ থবৰোম বাকৰ নাম ঘৰকল গল, আ� কতওঁ শাস্ত্ৰ পাঠ কথৰবকল থিয় হলত 
লতওঁৰ হাতত থযচয়া িাৱবােীৰ নুথৰওৱা পুস্তকখন থেয়া হল। কতওঁ পুস্তক খনৰ নুৰা 
খুথলকল আ� এইেকৰ থলখা অংশটি পাকল: 

“প্ৰিুৰ আত্া লমাৰ ওপৰত আকছ 
কাৰণ েথৰদ্থবলাকৰ আগত শুিৱাত্ক া লঘাষনা কথৰবকল লতওঁ লমাক 

অথিকষক কথৰকল। 
বদিীৰ আগত মুথতিৰ কিা আ� অন্জনৰ আগত পুনৰ দৃথষ্ট লপাৱাৰ কিা 

লঘাষণা কথৰবকল লতওঁ লমাক পঠিয়াইকছ। 
থনয্ক্যাথতত ললাকক মুথতি থেবকল, 

আ� প্ৰিুৰ অনুগ্ৰহৰ বষ্কৰ লঘাষনা কথৰবকল লমাক পঠিয়াইকছ।” 

তাৰ পাছত যীচুকৱ পুস্তকখন নুথৰয়াই পথৰচাৰকৰ হাতত থে তলত বথহল। নাম-
ঘৰত িকা সককলাকৱ িৰ লাথগ লতওকঁল চাই আথছল। কতথতয়া লতওঁ লতওঁকলাকক 
কবকল ধথৰকল, “আথজ লতামাকলাকক শুনাত এই শাস্ত্ৰৰ বাক্য থসদ্ধ হল!” 

প্ৰকত্যক জকনই লতওঁৰ প্ৰশংসা কথৰবকল ধথৰকল। আ� কতওঁৰ মূখৰ পৰা ওকলাৱা 
অনুগ্ৰহৰ বাক্যত লতওঁকলাকক থবস্ময় মাথন কবকল ধথৰকল, “এইকটা লককনকক সম্ভৱপৰ, 
এওঁ লযাকচফৰ পুত্ৰ নহয়কন?” 
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যীচুকৱ লতওকঁলাকক ককল, “কতামাকলাকক লমাক থনশ্চয় লমাক এই প্ৰাচীন প্ৰবােটি 
কবা: ‘কহৰা থচথকৎসক তুথম থনজকক সুস্থ কৰা। কফৰনাহুমত তুথম থয থয আচথৰত কম্ক 
কৰা আথম শুথনথছকলা লসই েকৰ আচথৰত কায্ক্য লতামাৰ এই থনজ নগৰকতা কৰা।’” 
যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “মই লতামাকলাকক সঁচাকক কওঁ, ককাকনা িাৱবােী থনজ 
ঠাইত সন্মান নাপায়। 

“মই লতামাকলাকক সত্য কওঁ, এথলয়াৰ থেনত থতথন বছৰ ছমাহৰ বাকব ইস্াকয়লত 
বৰষুণ লহাৱা নাথছল। কসইবাকব লগাকটই লেশকত িয়ংকৰ দুথি্ক ক্ষ গহথছল লসই সময়ত 
ইস্াকয়ল লেশত বহুকতা থবধৱা আথছল। থকন্তু প্ৰকৃতকত লতওকঁলাকৰ কাকৰা ওচৰকল 
এথলয়াক পকঠাৱা লহাৱা নাথছল। ককৱল  চাথৰফৎ  নগৰ থচকোন চহৰৰ ওচৰৰ অঞ্চলৰ 
এগৰাকী থবধৱাৰ ওচৰকলকহ পকঠাৱা গহথছল। 

“আ� ইলীচা িাৱবােীৰ সময়কতা ইস্াকয়লত ছালৰ লবমাৰৰ বহুকতা লৰাগী আথছল 
থকন্তু থচথৰয়া লেশৰ বাথসদিা নামানৰ বাথহকৰ আন কাককা সুস্থ কৰা লহাৱা নাথছল।” 

এইকবাৰ কিা শুথন নাম-ঘৰত সককলাকৱ খংত জ্বথল উঠিল। আ� কতওকঁলাকক 
উঠি লতওঁক নগৰৰ পৰা বাথহৰকল উথলয়াই আথন পব্্ক তৰ ওপৰত যত লতওঁকলাকৰ 
নগৰ সাথজথছল লসই পব্কতৰ শৃংগৰ পৰা লঠলা মাথৰ লপলাবকল গল গল। থকন্তু যীচু 
লতওঁকলাকৰ মাকজথে পাৰ গহ থনজ বাকটথে গল।৩৯
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৩.১ যীচুয়ৱ তকইজিমষাি অিুকৰণকৰীক বষানব তলষাৱষা
পাকচ যীচুকৱ গালীল সকৰাবৰৰ পাকৰথে যাওকঁত লতওঁ দুজন ককাই-িাইক লেখা পাকল, 
থচকমান (যাক থপতকৰা লবাকল) আ� কতওঁৰ িাকয়ক আথ্ৰিয়ক। কতওকঁলাকক সকৰাবৰত 
জাল বাই আথছল। থকয়কনা লতওঁকলাক মাছমৰীয়া আথছল। যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, 
“কমাৰ পাকছ পাকছ আঁহা মই লতামাকলাকক মাছ ধৰা সলথন মানুহ �পী মাছ লককনকক 
ধৰা হয় থশকাম। এথতয়াৰ পৰা লতামাকলাকক মানুহ লগাটাবা, মাছ নহয়।” কতওঁকলাকক 
ততাথলকক থনজৰ জাল এথৰ লতওঁৰ পাছ লকল। 

আককৌ তাৰ পৰা অলপ আগুৱাই গগ লতওঁ থচবথেয়ৰ পুত্ৰ যাককাৱ আ� কতওঁৰ 
িাকয়ক লযাহনক থপতৃৰ গসকত জাল বাথত িকা লেখা পাকল। যীচুকৱ লতওঁকলাকক 
মাথতকল। আ� কতওঁকলাকক তৎক্ষণাত নাও আ� থনজৰ থপতৃক এথৰ গি লতওৰঁ পাকছ 
পাকছ গল। ৪০

এথেনাখন যীচু গালীল সকৰাবৰৰ োঁথতত থিয় গহ িাককাঁকত ললাক সমূকহ ইজকন 
থসজনক লঠলা লহঁচা কথৰ আথছল যাকত যীচুৰ ওচৰকল চাথপ আথহ ঈশ্বৰৰ বাক্য শুথনব 
পাকৰ। কসই সময়কত লতওঁ সকৰাবৰৰ পাৰত দুখন নাওঁ লেথখকল। তাৰ পৰা মাছমৰীয়া 
লকইজন মাকন নাওঁৰ পৰা নাথম লতওঁকলাকৰ জালকবাৰ ধূই আথছল। যীচুকৱ তাকৰ 
এখন নাওঁত উঠিল, কসইখন নাওঁ থচকমানৰ আথছল। কতওঁ থচকমানক নাওঁখন বামৰ 
পৰা তলৰ ফাকল অলপ মান আগুৱাই থনবকল গক নাৱখনকত বথহ গল বামত িকা 
ললাকসমূহক উপকেশ থেবকল ধথৰকল। 

উপকেশ থেয়া লশষ হলত, কতওঁ থচকমানক ককল, “গিীৰ পানীকল নাওঁ খন গল 
লযাৱা আ� মাছ ধথৰবকল জালখন লপকলাৱা।” 

থচকমাকন ককল, “প্ৰিু আথম লগাকটই থনশা ককঠাৰ পথৰৰেম কথৰও এককা নাপাকলা, 
থকন্তু আপুথন গককছ লযথতয়া মই জালখন ে পানীৰ তলকল লপলাওঁ।” কযথতয়া 
লতওঁকলাকক জালখন লপলাকল অসংখ্য মাছ ধৰা পথৰল আ� কতওঁকলাকৰ জালকবাৰ 
ফাকটা ফাকটা হল লসকয় লতওঁকলাকক অন্য নাৱত িকা লতওঁকলাকৰ বনু্ সকলক 
সহায় কথৰবকল মাথতকল, কতওকঁলাকৰ বনু্সককল আথহ মাকছকৰ িথত্ক  জালকবাৰ টনাত 
সহায় কথৰকলথহ, নাৱত ইমানকক মাছ িৰাকল লয নাওঁখন ডুকবাঁ ডুকবাঁ হল। 

থচকমান থপতৰ আ� নাওঁত িকা লতওঁৰ লগৰ মাছমৰীয়াথবলাকক ইমান মাছ 
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লেথখ অথতশয় আচথৰত গহথছল। থচবথেয়ৰ পুকতক–যাককাব আ� কযাহকনা আচথৰত 
গহথছল। (কতওঁকলাক থচকমানৰ ব্যৱসায়ৰ সহকযাগী আথছল)। থচকমান থপতকৰ লতথতয়া 
মুৰকোৱাই যীচুক ককল, “প্ৰিু লমাৰ পৰা দূৰ হওক। মই এজন পাপী মানুহ।” 

লতথতয়া যীচুকৱ থচকমানক ককল, “িয় নকথৰবা! এথতয়াৰ পৰা তুথম মাছ নহয় 
মানুহ ধথৰবকল কাম কথৰবা।” 

লতথতয়া লতওঁকলাকক নাওঁকবাৰ বামকল চপাই আথনকল আ� সককলাকবাৰ ত্যাগ 
কথৰ যীচুৰ থশষ্য হল।৪১

৩.২ যীচুয়ৱ অশুনচ আত্ষাই ধৰষা এজিক সুস্থ কৰষা
লতওঁকলাক কফৰনাহূম নামৰ নগৰ এখন পাকলকগ। থবৰোমবাৰৰ থেনা নামঘৰকল গ’ল 
আ� কলাকসমূহক থশক্ষা থেবকল আৰম্ভ কথৰকল। কতওঁৰ থশক্ষাত ললাকসমূকহ থবস্ময় 
মাথনকল, থকয়কনা লতওঁ থবধান পথডিত সকলৰ থনথচনা থশক্ষা থনথে এজন ক্ষমতা সম্ন্ন 
ললাকৰ েকৰ থশক্ষা থেথছল। কতওঁকলাকৰ থবৰোমবাৰৰ নামঘৰত এজন অশুথচ আত্াই 
ধৰা মানুহ আথছল। কতওঁ থচঞথৰ ককল, “কহ নাচৰতীয়া যীচু! আপুথন লমাৰ পৰা থক 
থবচাথৰকছ? কমাক থবনষ্ট কথৰবকল আথহকলকন? মই জাকনা আপুথন লকান, আপুথন 
ঈশ্বৰৰ লসই পথৱত্ৰ জনা।” 

তাকত যীচুকৱ লতওঁক ককঠাৰ গহ ককল, “মকন মকন িাক। ইয়াৰ পৰা বাথহৰ ওলা!” 
অশুথচ আত্াই মানুহজনক লজাকৰকৰ আছাথৰ লপলাকল আ� বৰ মাকতকৰ থচঞঁথৰ 
বাথহৰ ওলাল। 

তাত উপথস্থত িকা সককলা মানুকহ ইমান থবস্ময় মাথনকল লয লতওঁকলাকক ইজকন 
থসজনক লসাধ-কপাচ কথৰব লকল, “এইকটানা থক? এইয়া অথধকাৰ গসকত থেয়া নতুন 
থশক্ষা লনথক? কতওঁ আনথক অশুথচ আত্াককা আজ্ঞা থেকয় আ� কতওঁকলাকক পালন 
ককৰ।” কতথতয়াই যীচুৰ সংবাে গালীল আ� ইয়াৰ ওচকৰ পাজকৰ থবয়থপ গ’ল।৪২

৩.৩ যীচুয়ৱ বহয়েষা তলষাকক সুস্থ কয়ৰ
লতথতয়া যীচু আ� কতওঁৰ থশষ্যসকল নামঘৰৰ পৰা ওলাই আথহল। যাককাৱ আ� 
লযাহনৰ গসকত লতওঁকলাক লপাকনই থচকমান আ� আথ্ৰিয়ৰ ঘৰত লসামাল। থচকমানৰ 
শাহুকৱক জ্বৰত থবচনাত পথৰ আথছল আ� কতওৰঁ থবষকয় লতওকঁলাকক যীচুক জনাকল। 
যীচুকৱ লতওঁৰ ওচৰকল গগ হাতত ধথৰ তুথলল। তৎক্ষণাত জ্বৰ এথৰকল, আ� কতওঁ 
লতওঁকলাকক লসৱা-শুশ্ৰূষা কথৰব লকল। 

লবথল মাৰ গগ সন্্যা হলত, কসই ঠাইৰ মানুহথবলাকক সককলা লৰাগীক আ� অশুথচ 
আত্াই ধৰা থবলাকক লতওঁৰ ওচৰকল আথনকল। কগাকটই নগৰৰ মানুহ থচকমানৰ ঘৰৰ 
দুৱাৰ মূখত লগাট খাকল। যীচুকৱ থবথিন্ন ধৰণৰ লৰাগত আক্ৰান্ ললাকক সুস্থ কথৰকল, 
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আ� অকনক ললাকক অশুথচ আত্াৰ পৰা মুকথল কথৰকল । লতওঁ লতওঁকলাকক এককা 
কবকল থনথেকল, থকয়কনা থসহঁকত লতওঁক জাথনথছল।৪৩

৩.৪ যীচুয়ৱ অকলিয়ৰ প্ৰষাথ্যিষা কৰষা
অথত ৰাথতপুৱা আন্াৰ িাককাকতই, যীচু উঠিকল আ� ঘৰৰ পৰা ওলাই থনজ্ক ন ঠাইকল 
গ’ল য’ত লনথক লতওঁ অকলশকৰ প্ৰাি্কনা কথৰব পাকৰ। থচকমান আ� লগৰীয়াথবলাকক 
লতওঁক থবচাথৰ গল। আ� কযথতয়া লতওঁক লগ পাকল লতওঁকলাকক ককল, “সককলাকৱ 
আকপানাক থবচাথৰকছ।” 

যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “আথম ওচৰৰ আন নগৰকলও যাব লাথগব যাকত তাকতা 
শুিবাত্ক া প্ৰচাৰ কথৰব পাকৰা, মই এই কাৰকণই আথহকছা।” ৪৪

৩.৫ যীচুয়ৱ নিক্ষা নদেষা আ� য়ৰষাগ সুসি কৰষা
যীচুকৱ গালীল প্ৰকেশৰ সককলা অঞ্চলৰ থযহূেী নাম-ঘৰ লবাৰত ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ 
শুিৱাত্ক াৰ থশক্ষা থে সককলা ধৰণৰ লৰাগ আ� নথৰয়াত পৰা থবলাকক সুস্থ কথৰ ঘূথৰ 
ফুথৰকল। একনকত লতওঁৰ খ্যাথত সমগ্ৰ থচথৰয়া লেশখনত থবয়থপ গলত ললাকসমূকহ 
সককলা ধৰণৰ নথৰয়াত পৰা ব্যথতি, থবথিন্ন ধৰণৰ লৰাগত আ� যাতনাত পীথিত 
ললাক, আ� অশুথচ আত্াই ধৰা ব্যথতি, আৱৰীয়া ললাক, জঠৰ লৰাগীথবলাকক লতওঁৰ 
ওচৰকল আথনলত যীচুকৱ লতওঁথবলাকক সুস্থ কথৰকল। কসই কাৰকণ, গালীল, থেকাপথল, 
থয�চাকলম, থযহূথেয়া আ� যে্ক ন নেীৰ থসপাৰৰ, কলাকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ জুম লতওঁক 
অনুসৰন কথৰ যাবকল লকল।৪৫

৩.৬ যীচুয়ৱ এজি তৰষাগীক সুস্থ কয়ৰ
লতথতয়া এজন কুষ্ লৰাগী লতওঁৰ ওচৰকল আথহকল। কতওঁ লতওঁৰ সনু্মখত আঠু লকল 
আ� থমনথত কথৰ ককল, “যথে আপুথন ইচ্া ককৰ, কতকন্ লমাক সুস্থ কথৰব পাকৰ।” 

কুষ্ লৰাগীজনৰ অথন্ম কিাষাকৰ যীচুৰ খং তুথলকল। থকন্তু লতওঁ থনজৰ হাত লমথল 
মানুহজনক স্পশ্ক কথৰ ককল, “মই ইচ্া কথৰকছা তুথম সুস্থ লহাৱা।” আ� তৎক্ষণাত 
কুষ্ লৰাগ লতওঁৰ পৰা গুথচল, আ� কতওঁ সমূ্ণ্ক সুস্থ হ’ল। 

যীচুকৱ লতওঁক ককঠাৰ আজ্ঞা থেকল আ� থবোয় থেকল। যীচুকৱ লতওঁক ককল, “এই 
থবষকয় কাককা নকবা। থকন্তু পুকৰাথহতৰ আগত গগ থনজক লেখুওৱা আ� কমাথচৰ 
থবধান অনুযায়ী তুথম সুস্থ হবৰ অকি্ক বথল উৎসগ্ক কৰা যাকত প্ৰকত্যককই লতামাৰ 
আকৰাগ্য লহাৱাৰ সাক্ষী হ’ব পাকৰ।” থকন্তু লযথতয়াই ব্যথতিজন বাথহৰকল ওলাই আথহল 
লতওঁ সককলাকৰ আগত থনজৰ লৰাগমুথতিৰ কিা মুকথল মূথৰয়াকক কবকল আৰম্ভ 
কথৰকল, কসইবাকব যীচুকৱ নগৰত মুকথলকক আ� কসামাব লনাৱাৰা হ’ল। কতও ঁবাথহৰত 
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থনজ্ক ন ঠাইত িাথকবকল লকল, থকন্তু মানুহকবাৰ চাথৰওফালৰ পৰা যীচুৰ ওচৰকল 
আথহবকল ধথৰকল।৪৬

৩.৭ যীচুয়ৱ এজি জঠৰ তৰষাগীক সুস্থ কয়ৰ
থকছু থেনৰ পাছত লযথতয়া যীচু কফৰনাহুমকল ঘূথৰ আথহল, কতওঁ ঘৰকল ঘূথৰ অহা 
বুথল খৱৰ থবয়থপল। কসকয় তাত ইমান লবথচ মানুহ লগাট খাকল লয আ� ঘৰৰ থিতৰত 
অককণা ঠাই লনাকহাৱা হ’ল, আনথক দুৱাৰৰ বাথহৰকতা ঠাই নাথছল। কযথতয়া যীচুকৱ 
তাত ললাকসমূহক উপকেশ থে আথছল, কতথতয়া লকইজনমান ললাকক এজন জঠৰ 
লৰাগীক চাথৰজন মানুহৰ দ্াৰা কটি়ি য়াই লতওঁৰ ওচৰকল আথনকল। থকন্তু ললাকসমূহৰ 
থিৰৰ কাৰকণ যীচুৰ ওচৰকল লতওঁক চপাব লনাৱাথৰকল। কসকয় থয ঠাইত যীচু আথছল, 
লসই ঘৰৰ ওপৰৰ চাথল গুচাকল আ�  কতওঁকলাকক চালত এটা বাট বনাই লসই বাকটথে  
জঠৰ লৰাগীজনৰ চাথঙখন তলকল নমাকল। তাকত লতওঁকলাকৰ গিীৰ থবশ্বাস লেথখ 
যীচুকৱ জঠৰ লৰাগীজনক ককল, “কডকা মানুহ, কতামাৰ পাপসমূহ ক্ষমা কৰা হ’ল।” 

লকইজনমান থবধান-পথডিত তাত বথহ আথছল। যীচুকৱ থয কথৰকল, কতওঁকলাকক 
লেথখথছল আ� কতওঁকলাকক থনজক ককল, “এই মানুহ জকন একন কিা থকয় 
গককছ,কতওঁৰ থনজৰ কিাকৰই ঈশ্বৰ থনদিা কথৰকছ। ঈশ্বৰৰ বাকে আন লকাকন কাকৰাবাৰ 
পাপ ক্ষমা কথৰব পাকৰ?” 

যীচুকৱ লকগ লকগই লতওঁথবলাকৰ মনৰ িাব জাথন লতওকঁলাকক ককল, 
“কতামাকলাকক মনত থকয় একন থচন্া কথৰছা? মানৱ পুত্ৰৰ এই পৃথিবীত পাপ ক্ষমা 
কথৰব পৰা ক্ষমতা আকছ থকন্তু এইকটা মই লতামাকলাকক লককনকক প্ৰমাণ কথৰম। 
লতামাকলাকক হয়কতা িাথৱব পাৰা এই জঠৰ লৰাগীজনক ‘লতামাৰ পাপ ক্ষমা কৰা 
হ’ল’ বুথল কবকল লমাৰ বাকব সহজ আথছল। থকন্তু লতওঁৰ পাপ লয ক্ষমা কৰা হ’ল তাৰ 
লকাকনা প্ৰমাণ নািাথকব। থকন্তু যথে মই মানুহজনক কওঁ, ‘উঠা আ� কতামাৰ শয্যা 
তুথল লখাজ কা়া।’ কতথতয়া লতামাকলাকক লেথখবা লয লমাৰ প্ৰকৃতকত এই ক্ষমতা 
আকছ লন নাই?” কতথতয়া যীচুকৱ জঠৰ লৰাগীজনক ককল,  “মই লতামাক কওঁ, উঠা, 
থনজৰ শয্যা তুলা আ� ঘৰকল লযাৱা।” 

লসকয় লতওঁ উঠিকল, কতওঁৰ শয্যা তুথলকল আ� ওলাই গ’ল। তাত সককলাকৱ 
লতওকঁল এককিকৰ চাই িাথকল। ইয়াকক লেথখ ললাকসমূকহ থবস্ময় মাথনকল। কতওকঁলাকক 
ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কথৰকল আ� ককল, “আথম একনকুৱা লকথতয়াও লেখা নাই।”৪৭

৩.৮ তলবী যীচুৰ অিুগষামী িে
এবাৰ লযথতয়া যীচু আককৌ সকৰাবৰৰ পাৰকল গ’ল, কগাকটই ললাকসমূহ লতওঁৰ 
ওচৰকল আথহল। যীচুকৱ লতওঁথবলাকক উপকেশ থেকল। যীচুকৱ লযথতয়া লখাজকাথ় 
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আথছল লতওঁ আলফয়ৰ পুকতক ললৱীক কৰ তুথলবৰ বাকব বথহ িকা লেথখকল আ� 
লতওঁক ককল, “কমাৰ পাকছ পাকছ আঁহা” কতথতয়াই লতওঁ উঠিকল আ� কতওঁৰ পাকছ 
পাকছ গল। 

পাছত লযথতয়া যীচুকৱ লতওঁৰ থশষ্যসকলৰ গসকত ললবীৰ ঘৰত আহাৰ গ্ৰহণ 
কথৰবকল বথহল লতথতয়া অকনক কৰকতালা আ� পাপীকলাককও লতওঁৰ গসকত 
লিাজনত বথহল, কতওঁকলাকৰ মাজৰ বহুকত লতওঁৰ পাকছ পাকছ গগথছল। ককইজনমান 
থবধান পথডিত ফৰীচী আথছল। কতওঁকলাকক যীচুক পাপী থবলাকৰ আ� কৰকতালা 
সকলৰ লগত লিাজন কথৰ িকা লেথখ, কতওঁৰ থশষ্য থবলাকক সুথধকল, “যীচুকৱ 
কৰকতালা আ� পাপী ললাকৰ গসকত থকয় লিাজন ককৰ?” 

যীচুকৱ লসয়া শুথনকল আ� কতওথঁবলাকক ককল, “স্বাস্থ্যৱান মানুহৰ লকাকনা লবজৰ 
প্ৰকয়াজন নহয়। মই ধাথম্ককক নহয়, থকন্তু পাপীককহ থনমন্ত্ৰণ কথৰবকল আথহকলা।” ৪৮

৩.৯ যীচুয়ৱ লয়�ষাণৰ নবষয়ে সুধষা এইষা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নদেষা
লতওঁকলাকক যীচুক ককল, “কযাহনৰ থশষ্যথবলাকক প্ৰাকয় লকঘাণ থেকয় আ� প্ৰাি্কনা 
ককৰ। আ� এককেকৰই ফৰীচী থবলাকৰ থশষ্যসককলও ককৰ, থকন্তু আকপানাৰ থশষ্য 
থবলাকক সোকয় লখাৱা লবাৱা ককৰ।” 

যীচুকৱ লতওঁকলাকক সুথধকল, “েৰাৰ অথতথি সককল েৰা িকাকলকক লকঘাণ 
থেকয়কন? থকন্তু থয থেনা েৰাক লতওঁকলাকৰ লগৰ পৰা গল লযাৱা হব। কসই থেনা, 
লতওঁকলাককও লশাকত লকঘাণ থেব।” 

যীচুকৱ লতওকঁলাকক আ� এটা দৃষ্টান্ থে ককল, “ককাকনও নতুন লপাচাকৰ পৰা 
একডাখৰ কাটি পুৰথণ কাকপাৰত টাপথল নামাকৰ। আ� ককাকনাবাই যথে লতকন ককৰ, 
লতথতয়া লতওঁৰ নতুন লচালাকটাও নষ্ট হ’ব আ� নতুনৰ পৰা উথলয়াই অনা লডাখকৰা 
পুৰথন টাপথলৰ লগত থমল নাখাব। ককাকনও নতুন দ্াক্ষৰস পুৰথণ লমাটত নিয় লতকন 
কথৰকল নতুন দ্াক্ষৰকস পুৰথণ লমাটখকনা ফাথল লপলাব ৰকসা পথৰ যাব আ� কমাকটা 
নষ্ট হব। মানুকহ সোকয় নতুন দ্াক্ষৰস নতুন লমাটতকহ িৰায়। পুৰথণ দ্াক্ষৰস পান 
কৰাৰ পাছত লকাকনও নতুন দ্াক্ষাৰস থনথবচাকৰ, থকয়কনা লতওঁ কয় পুৰথনকয়ই যকিষ্ট 
িাল।” ৪৯

৩.১০ যীচুয়ৱ �ুখুৰীৰ �ষাৰে  এজি তলষাকক সুস্থ কৰষা
পাচত থযহূেী সকলৰ এটি থবকষষ পব্কবৰ কাৰকণ যীচু থয�চাকলমকল গ’ল। থয�চাকলমত 
লমৰ-ছাগ দুৱাৰৰ কাষত পাঁচটা চাথলঘকৰ গসকত্য এটা পুখুৰী আথছল। ইয়াক আৰামীয়া 
িাষাত গবকিচো লবালা গহথছল। কসই চাথল ঘৰকবাৰত অকনক কণা, কখাৰা, জঠৰ 
আথে লৰাগী পথৰ আথছল। কসই ঠাইত আঠথত্ৰশ বছৰ লৰাগত লিাগীিকা এজন মানুহ 
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আথছল। যীচুকৱ লতওঁক তাত পথৰ িকা লেথখকল আ� বহু থেনৰ পৰা লৰাগত লিাগী 
িকা জাথন, কতওঁক সুথধকল, “তুথম সুস্থ হ’বকল ইচ্া কৰা লনথক?” 

লৰাগীজকন উতিৰ থেকল, “কহ মহাশয়, কযথতয়া পানীৰ খলকথন উকঠ, কমাক 
পুখুৰীকল নমাই থেবকল লমাৰ লকাকনা নাই। মই যাওঁকত যাওঁকতই আকন আকগকয় গগ 
পানীত নাথম থেকয়। 

যীচুকৱ লতওঁক ক’কল, “উঠা লতামাৰ লশাৱা-পাটী তুথল গল লখাজ কাঢা।” কসই 
মূহুতি্ক কত মানুহজন সুস্থ হ’ল আ� কশাৱা পাটী তুথল গল লখাজ লকল। 

লসই থেনা থবৰোম বাৰ আথছল। কসই কাৰকণ থযহূেীকলাক সককল সুস্থ লহাৱা 
মানুহজনক ক’কল, “আথজ থবৰোমবাৰ; আথজ তুথম লশাৱা-পাটী োথঙ থনব লনাৱাৰা, 
কাৰণ একয় থবধানৰ থব�দ্ধ কাম।” 

মানুহজকন লতওঁকলাকক ককল, “থযজকন লমাক সুস্থ কথৰকল, কতকৱঁই লমাক ককল, 
‘তুথম লতামাৰ লশাৱা পাটী তুথল লখাজ ললাৱা।’” 

লতওকঁলাকক লতওঁক সুথধকল, “কতামাৰ লশাৱা-পাটী তুথল লখাজ ললাৱা বুথল লকাৱা 
মানুহজন লকান?” 

থকন্তু লসইজন লকান আথছল তাক সুস্থ লহাৱা মানুহজকন জনা নাথছল; কাৰণ লসই 
ঠাইত বহুকলাক আথছল, আ� যীচু ইথতমকধ্য তাৰপৰা আঁতথৰ গগথছল। 

পাচত যীচুকৱ লতওকঁ মথদিৰৰ প্ৰাঙ্গনত লগ পালত ক’কল, “কচাৱা তুথম এথতয়া সুস্থ 
হ’লা। কতামাকল অথধক দূে্ক শা লযন নহয়, তাৰ বাকব এথতয়াৰ পৰা আ� পাপ নকথৰবা।” 

লতথতয়া মানুহজকন থযহূেী লনতাসকলৰ ওচৰকল গগ জনাকল লয লতওঁক সুস্থ 
কৰা ব্যথতি জন যীচু। 

 যীচুকৱ একনধৰনৰ কৰ্্ক  থবৰোম বাকৰ কথৰথছল। কসকয়কহ থযহূেী সককল লতওঁক 
বাধা থেবকল ধথৰকল। থকন্তু যীচুকৱ লতওকঁলাকক ক’কল, “কমাৰ থপতৃকয় অথবৰাম কৰ্্ক  
ককৰ, কসকয়কহ মকয়া ককৰা।” 

এই কিা শুথন থযহূেী সককল যীচুক বধ কথৰবকল আগতকক অথধক দৃ় প্ৰথতজ্ঞ 
হল। কতওকঁলাকক ক’কল, “কতও ঁপ্ৰিমকত থবৰোমবাৰৰ থনয়ম িঙ্গ কথৰকল আ� অকল 
লসয়াই নহয়, কতওঁ ঈশ্বৰক থনজৰ থপতৃ বুথলও সকম্বাধন কথৰকল, আ� এই িাকব লতওঁ 
থনজকক ঈশ্বৰৰ সমান কথৰকল।”৫০

৩.১১ যীচুে ঈশ্বৰৰ ক্মেষা – �ুত্ৰই জীৱি প্ৰদষাি কয়ৰ
ইয়াৰ উতিৰত যীচুকৱ ক’কল, “মই সঁচাকককয় লতামাকলাকক গককছা লয পুত্ৰই 
থনজ ক্ষমতাকৰ এককা কথৰব লনাৱাকৰ। থকন্তু লতওঁ থপতৃক থযহকক কৰা লেকখ, কতওঁ 
তাকককহ কথৰব পাকৰ। থপতৃকয় থয ককৰ পুত্ৰকয়া তাকককহ ককৰ। থপতৃকয় পুত্ৰক মৰম 
ককৰ আ� কতওঁ থয ককৰ সককলাথখথন লেখুৱায়। এই মানুহজন সুস্থ হ’ল থকন্তু থপতৃকয় 
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পুত্ৰক ইয়াতককও মহৎ মহৎ কৰ্্ক  লেখুৱাব লতামাকলাকক লতথতয়া আচথৰত হ’বা। 
থপতৃকয় লযকনকক মৃতকলাকক জীৱন থেকয়, কসই েকৰ পুত্ৰকয়া থয সকলক ইচ্া ককৰ 
লতওঁকলাকক জীৱন থেকয়। 

 “থপতৃকয় কাকৰা থবচাৰ নককৰ, থকন্তু থবচাৰৰ সমূ্ণ্ক ক্ষমতা পুত্ৰৰ হাতত গতাই 
থেকল। যাকত সককলাকৱ লযকনকক থপতৃক সন্মান ককৰ লতকনকক পুত্ৰককা সন্মান ককৰ। 
থয জকন পুত্ৰক সন্মান নজনায়, কতও,ঁ কতওকঁ পকঠাৱা থপতৃককা সন্মান নককৰ। 

 “মই সঁচাকককয় লতামাকলাকক কও,ঁ থয জকন লমাৰ বাক্য শুথন, কমাক পকঠাৱাজনাক 
থবশ্বাস ককৰ লতওঁৰ অনন্ জীৱন আকছ; আ� কসই ব্যথতিৰ থবচাৰ নহয়, বৰং লতও,ঁ 
মৃতু্যৰ পৰা জীৱনকল পাৰ হ’ল। মই লতামাকলাকক থনথশ্চত িাকব কও,ঁ “একন এটা 
সময় আথহকছ, আনথক এথতয়াও গহকছ, থয সময়ত মৃত সককল ঈশ্বৰৰ পুত্ৰৰ মাত শুথনব 
আ� কতও ঁলকাৱাৰ েকৰ কথৰব, কতও ঁঅনন্ জীৱন পাব। থপতৃ লযকনকক থনকজই জীৱনৰ 
উৎস, কসইেকৰ লতওঁ পুত্ৰককা জীৱন োনৰ ক্ষমতা প্ৰোন কথৰকল। আ� কতওকঁ থবচাৰ 
কথৰবকল কতৃ্ক ত্ব থেকল, কাৰণ লতও ঁমানৱ পুত্ৰ। 

 “এই কিাত আচথৰত নহবা, কাৰণ সময় আথহকছ, কমোমত িকা সককলাকৱ 
মানৱপুত্ৰৰ মাত শুথনব; আ� কমোমৰ পৰা ওলাই আথহব। সৎক্ক ৰ্ কৰা সকল 
জীৱনকল পুন�থত্ত হ’ব; আ� কুকৰ্্ক  কৰা সকল হকল েডিৰ থনথমকতি লহ পুন�থত্ত 
হ’ব। 

 “মই থনজ ক্ষমতাকৰ এককা কথৰব লনাৱাকৰা; থকন্তু মই (থপতৃৰ পৰা) থয েকৰ শুকনা 
লসই েকৰ লহ থবচাৰ ককৰা। আ� কমাৰ থবচাৰ ন্যায়; কাৰণ মই লমাৰ থনজ ইচ্া পুৰণ 
নকথৰ লমাক পকঠাৱা জনাৰ ইচ্া লহ পুৰণ কথৰবকল চাওঁ।৫১

৩.১২ যীচুয়ৱ তেওঁৰ ক্মেষাৰ নবষয়ে নদেষা সষাক্ 
“যথে মই থনজৰ থবষকয় সাক্ষ্য থেওঁ লতকনহকল লমাৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ লযাগ্য নহয়। থকন্তু 
লমাৰ থবষকয় সাক্ষ্য থেয়া আন এজন আকছ। আ� মই জাকনা, কতওঁ লমাৰ থবষকয় থয 
সাক্ষ্য থেকয়, কসকয় সত্য। 

 “কতামাকলাকক লযাহনৰ ওচৰকল মানুহ পঠাইথছলা, আ� কতওঁ এই থবষকয় থয 
সাক্ষ্য থেকল,কসকয় সত্য। মই মানৱ সাক্ষ্যৰ ওপৰত থনি্ক ৰ নককৰা, থকন্তু লতামাকলাকক 
লযন উদ্ধাৰ লপাৱা তাৰ বাকবকহ লযাহকন থয কিা গকথছল তাক মনত লপলাই থেকছা। 
লযাহন এগচ চাথকৰ থনথছনা, জ্বকল আ� কপাহৰ থেকয়, আ� কতামাকলাকক থকছুক্ষণৰ 
কাৰকণ লসই লপাহৰ উপকিাগ কথৰ আনথদিত গহথছলা। 

 “থকন্তু লযাহনৰ সাক্ষ্যতকককয়া গু�ত্বপূণ্ক লমাৰ একন সাক্ষ্য আকছ। মই থয কৰ্্ক  
কথৰ আকছা লসয়াই লমাৰ প্ৰমাণ। কাৰণ থপতৃকয় এই কৰ্্ক  লমাক থসদ্ধ কথৰবকল থেকছ, 
লসই কৰ্্ক ই সাক্ষ্য থেকয় লয থপতৃকয় লমাক পঠাকল। একনথক লমাক পকঠাৱা থপতৃকয়ও 
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লমাৰ হকক সাক্ষ্য থে গগকছ। কতামাকলাকক লকথতয়াও লতওঁৰ মাত শুনা নাই, আনথক 
লতওঁৰ �লপা লেখা নাই; আ� কতওঁৰ বাক্যও লতামাকলাকৰ হৃেয়ত নাই, কাৰণ 
লতওঁ পকঠাৱা জনাক লতামাকলাকক থবশ্বাস নকৰা। কতামাকলাকক মকনাকযাগ থে শাস্ত্ৰ 
অধ্যয়ন কৰা, কাৰণ লতামাকলাকক িাবা লয এই শাস্ত্ৰৰ লযাকগথে অনন্জীৱন পাবা। এই 
শাস্ত্ৰই লমাৰ থবষকয় সাক্ষ্য থেকয়। তিাথপ লসই জীৱন পাবকল লমাৰ ওচৰকল আথহবকল 
লতামাকলাকক ইচ্া নকৰা। 

 “মই মানুহৰ প্ৰশংসা থনথবচাকৰা থকন্তু মই জাকনা লয লতামাকলাকৰ অন্ৰত ঈশ্বৰৰ 
লপ্ৰম নাই। মই থপতৃৰ অথধকাৰত আথহকছা তিাথপ লতামাকলাকক লমাক গ্ৰহণ নকৰা। 
থকন্তু আন লকাকনা ব্যথতি যথে থনজৰ শথতিকৰ আকহ, কতকন্ লতামাকলাকক লতওঁক 
গ্ৰহণ কথৰবা। কতামাকলাকক ইজকন থসজনৰ পৰা প্ৰশংসা লহ শুথনবকল িাল লপাৱা। 
থকন্তু একমাত্ৰ ঈশ্বৰৰ পৰা প্ৰশংসা লাি কথৰবকল লচষ্টা নকৰা। কতকন্ লতামাকলাকক 
লমাক থক বুথল থবশ্বাস কথৰবা? থপতৃৰ আগত মই লতামাকলাকক লোষা�প কথৰম বুথল 
নািাথববা। কতামাকলাকক লোষা�প কৰা জন গহকছ লমাথচ, যাৰ ওপৰত লতামাকলাকক 
আশা স্থাপন কৰা। যথে লতামাকলাকক লতওকঁ সচাঁকককয থবশ্বাস কথৰলাকহঁকতন। কতকন্ 
লতামাকলাকক লমাককা থবশ্বাস কথৰলাকহঁকতন। কাৰণ লমাথচকয় লমাৰ থবষকয় থলথখ গি 
গগকছ। থযকহতু লতওঁ থলখা কিাই লতামাকলাকক থবশ্বাস নকৰা লতকন্ লমাৰ মুখৰ বাক্য 
লককনকক থবশ্বাস কথৰবা।”৫২

৩.১৩ যীচু নবশ্ষামবষাৰৰ প্ৰভু
এটা থবৰোমবাকৰ যীচু শস্য লক্ষত্ৰৰ মাকজথে পাৰ গহ গগথছল। কখাজকাথ় যাওকঁত লতওঁৰ 
থশষ্য থবলাকক পিাৰৰ পৰা শস্যৰ লিাক থছথঙখাবকল ধথৰকল। ফৰীচীথবলাকক যীচুক 
সুথধকল, “কচাৱা থবৰোম বাকৰ থয কথৰব নাপায় তাক ইহঁকত থকয় কথৰকছ?” 

 কতথতয়া যীচুকৱ লতওঁথবলাকক ককল, “কতামাকলাকক প়া নাইকন লযথতয়া 
োয়ূে আ� কতওঁৰ লগৰীয়া থবলাকৰ সংকট হলত আ� কিাক লগাত োয়ূকে থক 
কথৰথছল; অথবয়াি মহাপুকৰাথহত গহ িকা সময়ত, োয়েূ ঈশ্বৰৰ গৃহত লসামাল। কতওঁ 
পুকৰাথহতৰ বাথহকৰ অকন্য খাব লনাৱাৰা থয ঈশ্বৰকল উৎসগ্ক কৰা েশ্কন থপঠা তাকক 
খাকল। তাৰ পাছত লতওঁ লতওঁৰ লগৰ থবলাকককা থেকল থযকটা অনুথচত আথছল। 
লতামাকলাকৰ মনত নাইকন?৫৩ 

নতুবা পুকৰাথহতসককল থবৰোম বাকৰ ধম্কধামত কৰ্্ক  কথৰও লয থনকে্ক াষী হয় আ� 
লকাকনাকৱ এককা নকয়, এইকটা লমাথচৰ থবধান শাস্ত্ৰত লতামাকলাকক প়া নাইকন? থকন্তু 
মই লতামাকলাকক কও ঁধম্কধামতকককয়া মহান এজনা ইয়াত আকছ; যথে লতামাকলাকক 
শাস্ত্ৰত থলখা, ‘মই বথলোন নহয় থকন্তু েয়াকহ লখাকজাঁ’ এই বাক্যৰ অি্ক জনাকহকতন 
থনকে্ক াষীক লোষী নকথৰলাকহকতন। ৫৪
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লতথতয়া যীচুকৱ ফৰীচী থবলাকক ককল, “থবৰোমবাৰ মানুহক সহায় কথৰবৰ বাকব 
বকনাৱা গহকছ থকন্তু থবৰোমবাৰৰ দ্াৰা শাসন কথৰবৰ বাকব মানুহক বকনাৱা লহাৱা নাই। 
এই লহতুকক থবৰোমবাকৰ থক কথৰব পৰা যায়, তাৰ থসদ্ধান্ লবকলককা মানৱপুত্ৰৰ 
অথধকাৰ আকছ।”৫৫

লতথতয়া যীচুকৱ তাৰ পৰা গগ থযহূেী থবলাকৰ নাম-ঘৰত লসামাল। তাকত এজন 
মানুহ আথছল, থয জনৰ এখন হাত জঠৰ গহ আথছল লসকয় ললাকসমূকহ যীচুক অপবাে 
থেবৰ আশাকৰ লতওঁক সুথধকল, “কমাথচৰ থবধান অনুসাকৰ থবৰোমবাকৰ কাকৰাবাক সুস্থ 
কথৰব পায়কন?” 

 কতওঁ লতওঁকলাকক উতিৰ থে ককল, “ধথৰকলাৱা লতামাকলাকৰ মাজৰ যথে 
কাকৰাবাৰ মাত্ৰ এটাই লমৰ িাকক আ� কসই লমৰ লপাৱাথল যথে থবৰোমবাৰৰ থেনা 
লকাকনাবা খালত পকৰ, কতকন্ লতামাকলাকক তাক ধথৰ নতুথলবাকন? কতকন্ লমৰতকক 
মানুহ থকমান বহুমূলীয়া! এই কাৰকণ লমাথচৰ থবধাকন থবৰোমবাকৰ িাল কম্ক কথৰবকল 
অনুমথত প্ৰোন ককৰ।” 

 কতথতয়া যীচুকৱ লসই জঠৰ মানুহজনক ককল, “কতামাৰ হাত লপানকক লমলা” 
আ� কতওঁ হাত লমথললত লতওঁ সমূ্ণ্ককক সুস্থ গহ গল। আনখন হাত লযকনেকৰ 
আথছল ঠিক লতকনেকৰ। কতথতয়া ফৰীচী থবলাকক তাৰ পৰা গগ, কককনকক যীচুক বধ 
কথৰব পাথৰ তাৰ উপায় থবচাথৰবকল ধথৰকল।৫৬

৩.১৪ বহয়েষা তলষাক যীচুৰ অিুগষামী িে
যীচু থনজৰ থশষ্য থবলাকৰ গসকত গালীল হ্ৰেৰ পাৰত গ’ল। কতওঁৰ পাকছ পাকছ এক 
বৃহৎ ললাকৰ েল গালীলৰ পৰা আথহথছল, বহুকতা ললাক থযহূথেয়া, থয�চাকলমৰ, 
ইকোমৰ আ� যে্ক নৰ থসপাৰৰ পৰা আ� তূৰ আ� থচকোনৰ পৰাও আথহল। 
লতওঁকলাকক যীচুৰ ওচৰকল আথহথছল থযকহতু লতওঁকলাকক লতওঁ কৰা সককলা কৰ্্ক ৰ 
কিা শুথনথছল। 

 কলাকসমূহৰ থিৰৰ লহতুকক যীচুকৱ থশষ্য থবলাকক লতওঁৰ কাৰকণ এখন স� 
নাওঁ প্ৰস্তুত ৰাথখবকল ককল, যাকত ললাকসমূকহ লতওঁক লহচা- কঠলা কথৰব লনাৱাকৰ। 
যীচুকৱ অকনকক সুস্থ কৰাত, ব্যাথধকয় ধৰা সককলাকৱ লতওঁক চুব থবচাথৰথছল লসকয় 
লতওকঁলাকক লতওঁৰ ওচৰ পাবৰ বাকব ইজকন থসজনক লহচাঁ-কঠলা কথৰ আথছল। 
থকছুমান ললাক অশুথচ আত্াৰ দ্াৰা আক্ৰান্ আথছল। কযথতয়া অশুথচ আত্াথবলাকক 
যীচুক লেথখকল থসহঁকত লতওঁৰ আগত পথৰ থচঞথৰ কব ধথৰকল, “আপুথনকয়ই ঈশ্বৰৰ 
পুত্ৰ।” থকন্তু যীচুকৱ লতওঁ লকান হয় কাককা নকবকল থসহঁতক দৃঢকক থনকষধ কথৰকল। ৫৭ 

এইকবাৰ লসই ধৰকণ সম্ন্ন হ’ল থযকহতু থযচয়া িাৱবােীৰ দ্াৰা ঈশ্বকৰ থয 
লকাৱাইথছল লসই বাক্য পূণ্ক হল: 
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 “মই লমাৰ োসক মকনানীত কথৰকলা 
 আ� কমাৰ থপ্ৰয় জনাত মই পৰম সন্তুষ্ট, 

 মই লমাৰ আত্াকৰ লতওঁক পথৰপূণ্ক কথৰ তুথলম 
 যাকত লতওঁ লেশৰ সককলাকৰ ন্যায় থবচাৰ কথৰব পাকৰ। 

 কতওঁ লকথতয়াও হাই কাথজয়া নকথৰব, 
 আথলবাটত লজাকৰকৰ কিা নকব। 

 কতওঁ গছৰ দুব্কল ঠাল এটাও লকথতয়াও নািাথঙব 
 আ� দুব্কল শথলতা এগথছও নুনুমুৱাব। 

 কতওঁ অন্যায়ক আঁতৰাই ন্যায়ক প্ৰথতষ্া কথৰবৰ বাকব কাম কথৰব। 
 কতথতয়া সককলা ৰাষ্ট্ৰই লতওঁৰ কাৰকণই আশা কথৰবকল আৰম্ভ কথৰব।”৫৮

৩.১৫ যীচুয়ৱ তেওঁৰ বষাৰগৰষাকী �ষঁাচনিক ময়িষািীে কৰষা
লকইথেন মানৰ পাছত যীচুকৱ প্ৰাি্কনা কথৰবৰ বাকব পব্কতৰ ওপৰকল গ’ল আ� কগাকটই 
ৰাথত লতওঁ ঈশ্বৰক প্ৰাি্কনা কথৰ কটাকল। থপচ থেনা ৰাথতপুৱা লতওঁ থশষ্যসকলক ওচৰকল 
মাথতকল, আ� কতওঁকলাকৰ মাজৰ পৰা বাৰজনক মকনানীত কথৰ লতওঁকলাকক লতওঁ 
পাঁচথন নাম থেকল।৫৯ লতওঁ লতওঁকলাকক বাচথন কথৰকল যাকত লতওঁকলাক লতওঁৰ লগত 
িাথকব পাকৰ আ� কতওঁ লতওঁকলাকক শুিবাত্ক া প্ৰচাৰ কথৰবৰ বাকব পঠিয়াব পাকৰ। 
আ� কতওঁকলাকৰ িূত লখকোৱাৰ অথধকাৰ হব পাকৰ। কতওঁ থনযুথতি থেয়া বাৰজন 
ললাক গহকছ; থচকমান (যাৰ নাম লতওঁ থপতৰ থেথছল) থচবথেয়ৰ পুকতক যাককাব আ� 
যাককাবৰ িাকয়ক লযাহন (যাৰ নাম বকনৰগছ অি্কাৎ “লমঘ গজ্ক নৰ পুকতক”)। আ্ৰিীয়, 
থফথলপ, বাি্কলময়, মথি, কিামা, আলফয়ৰ পুকতক যাককাব, িকদ্য় আ� উকে্যাগী 
থচমন আ� ঈকস্াথৰতীয়া থযহূো (থযজকন যীচুক শত্ৰুৰ হাতত লশাধাই থেথছল।) ৬০

যীচুয়ৱ �ব্যেৰ ও�ৰে নদেষা নিক্ষা (৩.১৬-৩৪)

৩.১৬ নয সকল তলষায়ক ঈশ্বৰৰ �ৰষা আিশীব্যষাদ লষাভ কনৰয়ল
লযথতয়া যীচুকৱ ললাকসমূহৰ ডাঙৰ জুমকটৌ লেখা পাই লতওঁ এটা পব্কতৰ ওপৰকল 

গগ বথহল, তাকলকক লতওঁৰ থশষ্যথবলাক লতওঁৰ ওচৰকল আথহল আ� কতওঁৰ কাষত 
বথহল। কতথতয়া যীচুকৱ ললাকথবলাকক থশক্ষা থেবকল ধথৰকল। কতওঁকলাকক কথৰব, 

 ধাথম্ককতাকল লিাক থপয়াহ লগা থবলাক ধন্য, 
 থকয়কনা ঈশ্বকৰ লতওকঁলাকক তৃপ্ত কৰাব। 

 েয়ালু থবলাক ধন্য, 
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 থকয়কনা লতওঁথবলাকৰ ওপৰত েয়াৰ আশীব্কাে পথৰব। 
 থন্কমল থচতিৰ ললাকথবলাক ধন্য, 

 থকয়কনা লতওঁথবলাকক ঈশ্বৰৰ েশ্কন পাব। 
 শাথন্ৰ কাৰকণ কাম কৰা থবলাক ধন্য, 

 থকয়কনা লতওঁথবলাক ঈশ্বৰৰ সন্ান বুথল প্ৰখ্যাত হব। 
 ধাথম্ককতাৰ কাৰকণ যাতনা লপাৱাথবলাক ধন্য, 

 থকয়কনা ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য লতওঁকলাকৰ। 

“কমাৰ অনুগামী লহাৱাৰ বাকব ললাকসমূকহ লতামাকলাকক তািনা, থনদিা, থমছা 
অপবাে, কু-কিা, আ� অপমান কথৰব লতথতয়া লতামাকলাকক আশমীবাে পাবা। 
লতথতয়া লতামাকলাকক আনদি কৰা, উল্াথসত লহাৱা, থকয়কনা স্বগ্কত লতামাকলাকক 
পুৰস্াৰ পাবা। পূব্কৰ িাৱবােী সকলক ললাকসমূকহ একনেকৰই তািনা কথৰথছল।৬১

৩.১৭ যীচুয়ৱ তেওঁৰ অিুকষাৰী সকলক তলষাণ  
আ� য়�ষািৰ বুনল সয়্ষাধি কৰষা

“লতামাকলাক পৃথিৱীৰ মানুহথবলাকৰ কাৰকণ ললাণৰ েকৰ, থকন্তু যথে ললাণৰ লসাৱাে 
গুথচ যায় লতকন্ তাক পুনৰায় থককহকৰ লুণীয়া কৰা যাব? কতথতয়াৰ পৰা ই এককা 
কামৰ নহয়, ককৱল বাথহৰকল লপকলাৱাৰ আ� মানুহৰ গচকাৰ বাথহকৰ। 

“কতামাকলাক জগতৰ মানুহথবলাকৰ কাৰকণ লপাহৰ, একন এটা নগৰ থযকটা পব্্ক তৰ 
ওখ শৃংগত অৱথস্থত থযকটা গুপ্ত হব লনাৱাকৰ। মানুকহ চাথক জ্বলাই লোণৰ তলত 
নহয় থকন্তু গছাৰ ওপৰত লহ িয় যাকত ঘৰৰ সককলাকক লপাহৰ থেকয়। একতকক 
লতামাকলাকৰ লপাহৰ ললাকসমূহকল একনকক প্ৰকাথশত হওক যাকত ললাকসমূকহ 
লতামাকলাকৰ িাল কম্কথবলাক লেথখ লতামাকলাকৰ স্বগ্কথস্থত পৰম থপতৃৰ প্ৰশংসা 
ককৰ।”৬২

৩.১৮ যীচু আ� য়মষানচৰ নবধষাি
“মই লমাথচৰ থবধান বা িাৱবােী সকলৰ উপকেশ থবনষ্ট কথৰবকল আথহকছাঁ বুথল নািাথববা। 
মই থবনষ্ট কথৰবকল নহয়, থকন্তু লমাথচৰ থবধান আ� িাৱবােীসকলৰ উপকেশ থবলাকৰ 
প্ৰকৃত অি্ক ললাকথবলাকক থশকাবকলকহ আথহকছা। মই লতামাকলাকক সত্য কওঁ লয 
পৃথিৱী আ� আকাশ থবনষ্ট নহয় মাকন আ� সককলা থসদ্ধ নহয় মাকন লমাথচৰ থবধানৰ 
লকাকনা এটা শব্দ আ� ককাকনা এটা আখৰৰ থবদুি এটাও ইফাল-থসফাল নহব। 

“ককাকনাকৱ যথে এই আজ্ঞাকবাৰৰ কু্ষদ্ অংশও পালন নককৰ আ� আন থবলাকককা 
পালন নকথৰবকল থশকায়, কতওঁক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত সককলা থবলাকতকক কু্ষদ্ বুথল গণ্য 
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কৰা হব। থকন্তু থযথবলাকক এই সককলাকবাৰ থবধান পালন ককৰ আ� আনথবলাকককা 
লসইেকৰ পালন কথৰ মাথন চথলবকল থশকায় লতওঁক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত মহান বুথল গণ্য 
কৰা হব। গথতকক মই লতামাকলাকক সচাঁকক কওঁ লযথতয়াকলকক থবধান পথডিত আ� 
ফৰীচীথবলাকতকক লতামাকলাকৰ ধাথম্ককতা যথে অথধক নহয় লতকনহকল লতামাকলাকক 
ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত প্ৰকৱশ কথৰব লনা়িৱাথৰবা।৬৩

৩.১৯ যীচুয়ৱ  খংৰ নবষয়ে নদেষা নিক্ষা
“আমাৰ পূব্কপু�ষ সককল লকাৱা লতামাকলাকক শুথনবকল পাইথছলা লয, ‘নৰবধ 
নকথৰবা আ� থয লকাকনাকৱ নৰবধ ককৰ লতওঁ লসাধথবচাৰত েডিৰ পাত্ৰ হব।’ থকন্তু মই 
লতামাকলাকক কওঁ লয, থয জকন থনজৰ িাকয়কক খং ককৰ লতওঁৰ লসাধ থবচাৰ কৰা 
হব। আ� থযজকন থনজৰ িাকয়কক অপমান ককৰ লতওঁক মহা-সিাৰ আগত লসাধ-
থবচাৰ কৰা হব। আ� যথে লকাকনাবাই থনজ িাইক মূখ্ক বুথল কয় লতকনঁ্ লতওকঁ নৰকৰ 
অথনিকুডিত মাজত লপকলাৱা যাব। 

“কসকয়কহ লতামাকলাকক লবেীত গনকবে্য উৎসগ্ক কৰাৰ সময়ত, কতামাৰ িাকয়ৰাৰ 
লতামাৰ থব�কদ্ধ যথে থকবা আকছ বুথল মনত পকৰ লতকন্ লতামাৰ গনকবে্য তাকত এথৰ 
গি প্ৰিকম লতামাৰ িাকয়ৰাৰ গসকত থমল লহাৱা আ� ঘূথৰ আথহ গনকবে্য উৎসগ্ক কৰা। 

“ককাকনাকৱ যথে লতামাৰ থব�কদ্ধ লমাকে্ক মা কথৰ; কতামাক আোলতকল থনকয, কতকন্ 
সময় থবলম্ব নকৰাকক আোলত লপাৱাৰ আগকত থববাে থনষ্পথতি কৰা। নহকল লতও ঁলতামাক 
থবচাৰকত্ক াৰ হাতত লশাধাই থেব, থবচাৰকত্ক াই আৰক্ষীক লশাধাই থেব, আ� আৰক্ষীকয় 
লতামাক কাৰাগাৰত িৰাই িব। মই লতামাকলাকক সচাঁকক কও ঁলয লতামাকলাকক লশষ 
পইচাটিও পথৰকশাধ নকৰাকলকক, তাৰ পৰা লকাকনামকত ওলাব লনাৱাথৰবা।৬৪

৩.২০ যীচুয়ৱ ব নভচষাৰৰ নবষয়ে  নদেষা নিক্ষা
“লতামাকলাকক লকাৱা শুথনছা, ‘তুথম ব্যথিচাৰ নকথৰবা।’ থকন্তু মই লতামাকলাকক কওঁ 
থয জকন থতকৰাতা মানুহকল কাম িাকৱকৰ চাই লতওঁ থনজৰ মনকত লতওঁকৰ গসকত 
ব্যাথিচাৰ কথৰকলই। কসই কাৰকণ লতামাৰ লসাঁ চকুকৱ যথে লতামাক পাপ ককৰাৱাই 
লতকন্ তাক উথলয়াই লপকলাৱা , কাৰণ লগাকটই শৰীৰকটা নৰককল লযাৱা পথৰৰিকত্ক  
, শৰীৰৰ এটা অংশ নষ্ট লহাৱাই িাল। আ� যথে লতামাৰ লসাঁ হাকত লতামাক পাপ 
ককৰাৱাই লতকন্ তাক কাটি েথলযাই লপকলাৱা, কাৰণ লগাকটই শৰীৰকটা নৰকত 
লযাৱাৰ পথৰবকত্ক  লতামাৰ শৰীৰৰ এটা অংশ নষ্ট লহাৱাই িাল।৬৫

৩.২১ যীচুয়ৱ নববষাি নবয়ছেদৰ নবষয়ে নদেষা নিক্ষা
“ইয়াককা লকাৱা গহথছল লয, ‘ককাকনাকৱ যথে থনজৰ িায্ক্যাক ত্যাগ ককৰ, কতকন্ 
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লতওঁক থলথখত�কপ ত্যাগ থেব লাথগব।’ থকন্তু মই লতামাকলাকক কওঁ লকাকনাকৱ যথে 
থনজৰ িায্ক্যাক ত্যাগ ককৰ আ� কসই ত্যাগ যথে তাইৰ ব্যথিচাৰৰ বাকব নহয়, কতথতয়া 
লসই মানুহজকন তাইক ব্যাথিচাথৰণী কৰায় আ� ককাকনাকৱ যথে ত্যাগ কৰা িায্ক্যাক 
থবয়া কৰায়, কতকৱাঁ ব্যাথিচাৰ ককৰ। ৬৬

৩.২২ যীচুয়ৱ প্ৰনেজ্ষাৰ নবষয়ে নদেষা নিক্ষা
“লতামাকলাকক এইকটাওঁ শুথনছা আমাৰ পূব্্ক  পু�ষ সককল গকথছল লয, কতামাকলাকক 
লতামাকলাকৰ শপত িংগ নকথৰবা, থকন্তু প্ৰিুকল লতামাকলাকৰ থয শপত তাক 
অটুট�কপ পূণ্ক কথৰবা। থকন্তু মই লতামাকলাকক কওঁ লয, কতামাকলাকক শপকতই 
নাখাবা; স্বগ্কৰ নামত শপত নাখাবা কাৰণ লসইখন ঈশ্বৰৰ থসংহাসন। পৃথিৱীৰ নামকতা 
শপত নাখাবা কাৰণ লসকয় লতওঁৰ িথৰৰ পীৰা। থয�চাকলমকৰা নামত শপত নাখাবা 
কাৰণ লসইখন মহান ৰজা ঈশ্বৰৰ নগৰ। কতামাকলাকক থনজৰ মূৰত ধথৰও শপত নাখাবা 
কাৰণ লতামাকলাকক মূৰৰ চুথল এিাকলা কলা বা বগা কথৰব লনাৱাৰা। কতামাকলাকক 
যথে িাৱা হয় লতকন্ হয় বুথল কবা আ� যথে নহয় বুথল িাৱা লতকন্ নহয় কবা থকন্তু 
ইয়াতকক যথে থকবা লবথছকক লকাৱা লতকন্ লসইকটা পাপ আত্াৰ দ্াৰাইকহ লকাৱা 
হব। ৬৭

৩.২৩ যীচুয়ৱ প্ৰে ষাক্ৰমণৰ নবষয়ে নদেষা নিক্ষা
“আমাৰ পূব্ক পু�কষ লকাৱা লতামাকলাকক শুথনথছলা, কয চকুৰ সলথন চকু, আ� োতঁৰ 
সলথন োঁত। থকন্তু মই লতামাকলাকক কও,ঁ ককাকনা অথনষ্টকাৰী ব্যথতিৰ থব�কদ্ধ নাযাবা। 
লকাকনাবাই যথে লতামাৰ লসাঁ গালখনত চৰ মাকৰ; কতকন্ লতওকঁল থসখন গাকলা পাথত 
থেবা। ককাকনাকৱ যথে লতামাৰ ওপৰত লগাচৰ তথৰ লতামাৰ পৰা লচালাকটা লয় লতকন্ 
লতওঁক লতামাৰ বৰকচালাকটাও থে থেবা। ককাকনা মানুকহ যথে লতামাক লজাৰকক এক 
থককলাথমটাৰ বাট থনকয়, কতকন্ লতওঁৰ লগত তুথম দুই থককলাথমটাৰ বাট যাবা। যথে 
লকাকনাকৱ লতামাৰ পৰা থকবা লখাকজ, কতওঁক লসইকটা থেবা। ককাকনাকৱ যথে লতামাৰ 
পৰা থকবা ধাৰ লব থবচাকৰ, কতওঁকলাকক থবমুখ নকথৰবা।৬৮

৩.২৪ যীচুয়ৱ  িত্ৰুক তপ্ৰম কৰষাৰ নবষয়ে নদেষা নিক্ষা
“লতামাকলাকক এইেকৰ লকাৱা শুথনথছলা লয লতামাৰ চুবুৰীয়াক লপ্ৰম কথৰবা আ� 
লতামাৰ শত্ৰুক থঘণ কথৰবা। থকন্তু মই লতামাকলাকক কওঁ, কতামাকলাকক লতামাকলাকৰ 
শত্ৰুক লপ্ৰম কথৰবা, আ� থযথবলাকক লতামাকলাকক তািনা ককৰ থসথবলাকৰ কাৰকণ 
প্ৰাি্কনা কথৰবা লতথতয়াকহ লতামাকলাকক স্বগ্কত িকা থপতৃৰ সন্ান বুথল পথৰচয় পাবা 
। থকয়কনা লতওঁ দুষ্ট আ� সন্ সককলাকৰ বাকব সূয্ক্য উেয় হবকল থেকয় আ� ধাথম্কক 
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অধাথম্কক সককলাকৰ বাকব বৰষুণ বৰষায়। থযথবলাকক লতামাকলাকক লপ্ৰম ককৰ আ� 
যথে লতামাকলাক লকৱল থসহতকক লপ্ৰম কৰা লতকন্ লতামাকলাক থক পাবা; কৰকতালা 
থবলাককও এককই নককৰকন? কতামাকলাকক যথে লকৱল িাই-বনু্কক গ্ৰহণ কৰা লতকন্ 
আনকলাকতকক অথধক থককনা কথৰলা? অথবশ্বাসী থবলাককও তাককই নককৰ জাকনা? 
এই লহতুকক লতামাকলাকৰ স্বগ্কত িকা থপতৃ লযকন থসদ্ধ লতামাকলাককও এককেকৰই 
থসদ্ধ লহাৱা। ৬৯

৩.২৫ যীচুয়ৱ দষাি নদেষাৰ নবষয়ে নদেষা নিক্ষা
 “সাৱধান লহাৱা! আনক লেখুৱাবকল ধম্ক-কম্ক নকথৰবা, কতকন কথৰকল, স্বগ্কত িকা 
লতামাকলাকৰ থপতৃৰ পৰা এককা পুৰস্াৰ নাপাবা। 

“কসকয় কপটীয়াথবলাকক ললাকসমূহৰ পৰা প্ৰশংসা পাবকল নাম ঘকৰ ঘকৰ, বাটৰ 
কাকষ কাকষ প্ৰচাৰ কথৰ ফুৰা েকৰ, কতামাকলাকক লকাকনা েথৰদ্ক োন থেওঁকত 
লঢাল-ককাবাই নুফুথৰবা। মই লতামাকলাকক সত্য কওঁ লয লতওঁকলাকক লতওঁকলাকৰ 
পুৰস্াৰ পাকলই। থকন্তু লতামাকলাকক লযথতয়া লকাকনা েথৰদ্ক োন থেয়া, কতথতয়া 
তুথম থয কথৰছা তাক আন কাককাকক লযন জাথনবকল থনথেয়া; কতকহ লতামাকলাকৰ 
োন গুপুত হ’ব আ� গুপুকত লেথখ িকা স্বগ্কৰ থপতৃকয় লতামাকলাকক পুৰসৃ্ত 
কথৰব।৭০

৩.২৬ যীচুয়ৱ প্ৰষাথ্যিষাৰ নবষয়ে নদেষা  নিক্ষা
“লতামাকলাক কপটীয়াথবলাকৰ থনথচনা প্ৰাি্কনা নকথৰবা। থকয়কনা থযহূেী থবলাকক নাম 
ঘকৰ, ঘকৰ আথলবাটৰ চুকক চুকক থিয় গহ মানুহক লেখুৱাবকল প্ৰাি্কনা কথৰ িাল পায়। 
মই লতামাকলাকক সচাঁকক কওঁ লতওথঁবলাকক লতওকঁলাকৰ পুৰস্াৰ পাকলই। গথতকক 
লতামাকলাকক লতথতয়া প্ৰাি্কনা কৰা, কতথতয়া থনজৰ থিতৰৰ লকাঠাত লসামাই দুৱাৰ 
বন্ কথৰ গুপুকত িকা থপতৃৰ আগত প্ৰাি্কনা কথৰবা; কতথতয়াকহ গুপুকত লেথখ িকা 
লতামাকলাকৰ স্বগমীয় থপতৃকয় লতামাকলাকক পুৰসৃ্ত কথৰব। 

“কযথতয়া লতামাকলাক প্ৰাি্কনা কৰা; অথবশ্বাসী ললাকৰ েকৰ এককটা কিাকক 
পুন�থতি নকথৰবা। কতওঁকলাকক িাকৱ লবথছকক কিা গক প্ৰাি্কনা কথৰকলকহ ঈশ্বকৰ 
শুথনব। কসকয় লতামাকলাকক লতওঁথবলাকৰ েকৰ নহবা; থকয়কনা লতামাকলাকৰ থক থক 
আৱশ্যকতা আকছ তাক লতামাকলাকৰ স্বগমীয় থপতৃকয় লখাজাৰ আকগকয় সককলাকবাৰ 
জাকন। এই লহতুকক লতামাকলাকক একনেকৰ প্ৰাি্কনা কথৰবা: 

 ‘কহ আমাৰ স্বগ্কত িকা থপতৃ 
 লতামাৰ নাম পূজনীয় হওক। 



41সুখ ষানে লষাভ কৰষা  ববৰ তকইইষা  

 লতামাৰ ৰাজ্য পৃথিৱীকল নাথম আহক- 
 কযকনকক স্বগ্কত লতকনকক পৃথিবীকতা, কতামাৰ ইচ্াপূণ্ক হওক। 

 আমাৰ প্ৰথতথেনৰ আহাৰ আথজ আমাক থেয়া; 
 আমাক অন্যায় কৰা ললাকসকলক আথম লযকনকক ক্ষমা কথৰকলা 

 লতকনকক আমাৰ পাকপা ক্ষমা কৰা। 
 আমাক পৰীক্ষাকল থনথনবা, 

 থকন্তু পাপ আত্াৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখা।’ 

থকয়কনা ৰাজ্য, মথহমা, পৰাক্ৰম, সোসব্্ক ো লতামাকৰই হওক। আকমন যথে 
লতামাকলাকক আনৰ অপৰাধ ক্ষমা কৰা, কতকন্ স্বগ্কত িকা লতামাকলাকৰ থপতৃকয় 
লতামাকলাকক ক্ষমা কথৰব; থকন্তু যথে লতামাকলাকক আনৰ অপৰাধ ক্ষমা নকৰা, 
লতকন্ স্বগ্কত িকা লতামাকলাকৰ থপতৃকয় লতামাকলাককৰা অপৰাধ ক্ষমা নকথৰব।৭১

৩.২৭ যীচুয়ৱ লয়�ষাণৰ নবষয়ে নদেষা নিক্ষা
“লযথতয়া লতামাকলাকক লকঘাণ থেবা, কপটীয়াথবলাকৰ েকৰ মুখ-থববণ্ক কথৰ 
লনকেখুৱাবা; থকয়কনা লতওঁথবলাকক মানুহক লেখুৱাবকল মুখ-থববণ্ক কথৰ লকঘান থেকয়। 
মই লতামাকলাকক সচাকক কওঁ লতওঁকলাকক লতওঁথবলাকৰ প্ৰথতফল পাকলই। থকন্তু 
লতামাকলাক লযথতয়া লকঘাণ থেবা হাত মুখ ধূই মুৰত লতল ঘাঁথহবা; ককাকনওঁ যাকত 
লতামাকলাকক লকঘাণ থেছা বুথল নাজাকন, ককৱল গুপুকত িকা লতামাকলাকৰ থপতৃকয় 
জাথনব আ� গুপুকত কৰা কম্ক লেথখ থপতৃকয় লতামাকলাকক পুৰস্াৰ থেব।”৭২

৩.২৮ প্ৰয়েষাজিীে নক েষাৰ নবষয়ে যীচুয়ৱ নিয়কষাৱষা
“থনজকল পৃথিৱীত ধন নাসাঁথচবা, থকয়কনা পৃথিৱীত লতামাৰ ধন লপাক আ� মামকৰ ধ্ংস 
কথৰব, চুকৰ লতামাৰ ঘৰ িাথঙ লসইকবাৰ চুৰ কথৰব। থকন্তু থনজকল স্বগ্কত ধন সাঁচা যত 
লপাকক খাব লনাৱাকৰ আ� মামকৰও ক্ষয় কথৰব লনাৱাকৰ, চুকৰও থসথন্ খাথন চুৰ কথৰব 
লনাৱাকৰ। মনত ৰাথখবা, যকত লতামাকলাকৰ ধন হব তাকত লতামাকলাককৰা হৃেয় হব। 

“শৰীৰৰ কাৰকণ চকুকৱই একমাত্ৰ লপাহৰৰ উৎস যথে তুথম মানুহক থনস্বাি্কিাকব 
লচাৱা আ� সহায় কৰা তুথম দ্ীথপ্তময় গহ উঠিবা। যথে তুথম মানুহক স্বাি্কপৰ দৃথষ্টকৰ 
লচাৱা লতথতয়া তুথম অন্কাৰত ডুব যাবা। কসইেকৰ অন্ৰত িকা লতামাৰ একমাত্ৰ 
লপাহৰ যথে প্ৰকৃতকত আন্াৰ হয় লতকন হকল লসই আন্াৰ থকমান িয়ঙ্ৰ ধৰণৰ হব। 

“এজন োকস এককলকগ একক সময়ত দুজন প্ৰিুৰ োস হব লনাৱাকৰ থকয়কনা লতওঁ 
এজনক ঘৃণা কথৰব আনজনক লপ্ৰম কথৰব। এজনত আসথতি গহ আনজনক লহয়জ্ঞান 
কথৰব। কতামাকলাকক ধন আ� ঈশ্বৰ দুকয়াটাৰ এককলকগ লসৱা কথৰব লনাৱাথৰবা।৭৩
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৩.২৯ নচন্ষাৰ নবষয়ে যীচুয়ৱ নিয়কষাৱষা
“লসকয় মই লতামাকলাকক কওঁ জীয়াই িকাৰ বাকব থক খাম থক পান কথৰম তাৰ বাকব 
থচন্া নকথৰবা। অিবা শৰীৰৰ বাকব থক থপথন্ম বুথল থচন্া নকথৰবা। থনশ্চকয় জীৱন 
আহাৰতকক আ� শৰীৰ বস্ত্ৰতকক লৰেষ্। আকাশত উথৰ ফূৰা চৰাইকবাৰকল লচাৱা!, 
লসইকবাকৰ নৱয়, নাোয়, আ� িৰাঁলকতা সাঁথচ নিয়, তিাথপ লতামাকলাকৰ স্বগমীয় 
থপতৃকয় থসহঁতৰ থনথমকত আহাৰ লযাগায়। কতামাকলাক লসই চৰাই লবাৰতকক অথধক 
মূল্যবান লনাকহাৱাকন? কতামাকলাকৰ থিতৰত একন লকাকনাবা আকছকন? থযজকন 
থনজৰ জীৱন আয়ুসৰ সময় থচন্া কথৰ এক ঘন্াও ব়াব পাকৰ? 

 “আ� কতামাকলাকক কাকপাৰৰ কাৰকণ থকয় থচন্া কৰা? বনৰীয়া ফুলকবাৰ 
লককনকক বাক় লচাৱাকচান; থসহঁকত ৰেকমা নককৰ, থনজৰ বাকব কাকপাকৰা নবয়। থকন্তু 
মই লতামাকলাকক কওঁ চকলামন ৰজাইও লতওঁৰ সককলা ঐশ্বয্ক্যকৰও এই ফুলকবাৰৰ 
এটিকৰা সম থবিূথষত নাথছল। থয বনৰীয়া বন থয আথজ আকছ কাইকল তাক জুইত 
লপকলাৱা হব। ঈশ্বকৰ যথে লসই বনককা থবিূথষত ককৰ লতকন্ লহ অল্প থবশ্বাসীথবলাক 
লসইকবাৰতকক অথধক লতামাকলাকক থবিূথষত নকথৰবকন? 

 “কসই বাকব লতামাকলাকক থক খাম, থক থপথন্ম, এই লবাৰৰ থবষকয় থচন্া 
নকথৰবা? অথবশ্বাসীথবলাকক এই বস্তুকবাৰৰ থবষকয় থচন্া ককৰ, থকন্তু লতামাকলাকৰ 
স্বগ্কত িকা থপতৃকয় লতামাকলাকৰ থক আৱশ্যকতা আকছ সককলা জাকন। কসই কাৰকণ 
লতামাকলাকক প্ৰিকম ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য ও ধাথম্ককতা থবচাৰা আ� কতওঁ লতামাকলাকক থক 
কৰাকটা থবচাথৰকছ তাকক কৰা, কতকহ লতামাকলাকক প্ৰকয়াজনীয় সককলাকবাৰ থেয়া 
হব। এই লহতুকক কাইকলৰ থচন্া নকথৰবা, কাথলৰ বাকব কাইকল থচন্া কথৰবা প্ৰকত্যক 
থেনৰ থয কষ্ট থেনকটাৰ বাকব লসয়াই যকিষ্ট। ৭৪

৩.৩০ মষািুিক নবচষাৰ কৰষা নবষয়ে নদেষা যীচুৰ নিক্ষা
“আনৰ থবচাৰ নকথৰবা লতকহ লতামাকলাককৰা থবচাৰ কৰা নহব। যথে তুথম আনক 
ককঠাৰ িাকৱ থবচাৰ কৰা, কতামাককা এককেকৰই থবচাৰ কৰা হব। তুথম আনক লযকন 
আচৰণ কৰা, ঈশ্বৰৰ পৰা তুথমও একক আচৰণ পাবা। 

“কতামাৰ থনজৰ চকুৰ কুটা ডালকল মন নকথৰ থনজৰ িাকয়ৰাৰ চকুৰ কুটা ডালকল থকয় 
লচাৱা? কতামাৰ থনজৰ চকুত কুটা ডাল িাথককল তুথম িাকয়ৰাক লককনকক কবা লয থেয়া 
লতামাৰ চকুৰ কুটা ডাল উথলয়াই থেও? কহ কপটীয়া, প্ৰিমকত থনজৰ চকুৰ কুটা ডাল 
উথলয়াই ললাৱা লতথতয়াকহ লতামাৰ িাকয়ৰাৰ চকুত িকা কুটা ডাল িালকক লেখা পাবা। 

“কুকুৰ থবলাকক পথৱত্ৰ বস্তু থনথেবা; আ� গাহথৰৰ আগত মুকুতা লনকপলাবা, 
অন্যিা গাহথৰকয় লসই মুকুতা গছথক লপলাব, আ� কুকুকৰও উলটি লতামাকক আক্ৰমণ 
কথৰব।” ৭৫
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৩.৩১ প্ৰয়েষাজিীেেষাৰ বষায়ব ঈশ্বৰক তখষাজষা
“ঈশ্বৰক থবচৰা লতকহ লতামাকলাকক থেয়া হব, কখাজা, কতকহ পাবা; ঢুকুথৰওৱা লতকহ 
লতামাকলাককল দুৱাৰ মুকথল কৰা হব। থকয়কনা থয জকন থবচাকৰ লতওঁ পায়; থয জকন 
লখাকজ লতওঁক থেয়া হয়; আ� থযজকন দুৱাৰত ঢুকুথৰয়াই লতওঁকল দুৱাৰ মুকথল কৰা 
হয়। 

“কতামাকলাকৰ মাজত লকান জন বাকপকক পুকতকক যথে থপঠা খুথজকল তাক থশল 
থেব, অিবা মাছ খুথজকল তাক সাঁপ থেব? একন লকাকনও নককৰ একতকক লতামাকলাক 
যথে লবয়া গহও যথে সন্ানকবাৰক িাল বস্তু থেব জানা, কতকনহকল লতামাকলাকৰ স্বগ্কত 
িকা থপতৃকয় লতওঁক লখাজা থবলাকক তাতকক উতিম বস্তু থনথেব জাকনা? 

“কতামাকলাকক আকন লযকন ব্যৱহাৰ কথৰকল িাল লপাৱা লতামাকলাককও আনক 
লতকনেকৰই ব্যৱহাৰ কথৰবা। থকয়কনা একয় থবধানৰ ৰীথত আ� িাৱবােী সকলৰ থশক্ষাৰ 
সাৰ।৭৬

৩.৩২ তঠক বষাই আ� বিল বষাই
“লঠক বাকটথে লতামাকলাকক প্ৰকৃত জীৱনকল লসামাবা, কাৰণ বহল আ� সহজ বাকট 
নৰককল থনকয় আ� এই বাটত যাত্ৰা কৰা মানুকহা অথধক। থকন্তু থযকটা বাকট অনন্ 
জীৱনকল থনকয লসই বাকট লঠক, আ� বাটকটা অথত কষ্টকৰ। আ� এই বাট থবচাথৰ 
লপাৱা মানুহ লতকনই তাকৰ।”৭৭

৩.৩৩ তযয়ি মষািুি তেয়ি কম্য
“িূৱা িাৱবােী সকলৰ পৰা লতামাকলাক সাৱধাকন িাথকবা; কতওঁথবলাকক সহজ সৰল 
লমৰৰ �পত লতামাকলাকৰ মাজকল আথহব, থকন্তু লতওকঁলাক থিতথৰ থিতথৰ গ্ৰাসকাৰী 
ৰাংকুকুৰৰ েকৰ। কতামাকলাকক লতওঁ থবলাকক লতওঁকলাকৰ কম্কৰ দ্াৰাই থচথন পাবা। 
কাঁইটীয়া গছত আঙুৰৰ ফল নালাকগ আ� কাঁইটৰ পুথলত থডম�ৰ ফকলা নধকৰ। িাল 
গছত িাল ফল ধকৰ থকন্তু লবয়া গছত লবয়া ফলকহ ধকৰ একজাপা িাল গকছ লবয়া 
ফল লকথতয়াও নধকৰ; আ� এককেকৰই একজাপা লবয়া গকছ লকথতয়াও িাল ফল 
নধকৰ। থয লজাপা গকছ িাল ফল নধকৰ, তাক কাটি জুইত লপকলাৱা হয়। একতকক 
মই লতামাকলাকক পুনৰাই কওঁ লতামাকলাকক লতওঁথবলাকক থসহঁতৰ কৰ্্ক ৰ দ্াৰাই 
থচথনব পাথৰবা। 

“প্ৰিু, প্ৰিু বুথল লমাক থযথবলাকক মাকত, কসই সককলাকৱ লয ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত 
লসামাৱকল পাব একন নহয়; থকন্তু থয সককল লমাৰ স্বগমীয় থপতৃৰ আজ্ঞা পালন ককৰ 
লতওথঁবলাকককহ লসামাবকল পাব। কযথতয়া মহাথবচাৰৰ থেনা অকনক ললাকক আথহ লমাক 
সুথধব, ‘প্ৰিু লহ প্ৰিু! আথম আকপানাৰ শথতিত ঈশ্বৰৰ িাৱবাণী প্ৰচাৰ কৰা নাথছকলা 



44 সুখ ষানে লষাভ কৰষা  ববৰ তকইইষা  

জাকনা? আ� আকপানাৰ শথতিত অশুথচ আত্াকবাৰক লখকোৱা নাথছকলাকন? আ� 
আকপানাৰ শথতিত আথম অকনক আচথৰত কায্ক্য কৰা নাইকন?’ কতথতয়া মই থসহঁতক 
কম, কহ অধমমী থবলাক লমাৰ ওচৰৰ পৰা গুথচ লযাৱা মই লতামাকলাকক থচথন নাপাওঁ।৭৮

৩.৩৪ দুই ধৰণৰ মষািুি
“একতকক থয লকাকনাকৱ লমাৰ কিা লবাৰ শুথন লসইেকৰ পালন ককৰ; কতওঁক থশলৰ 
ওপৰত ঘৰ সজা জ্ঞানী মানুহৰ লগত তুলনা কৰা হব। থকয়কনা বৰষুণ, বানপানী, 
ধুমুহাই এই ঘৰত লজাকৰকৰ খুদিা মৰাৰ পাছকতা থশলৰ ওপৰত সজাৰ বাকব লসই 
ঘৰ নপথৰল। 

“থয লকাকনাকৱ লমাৰ কিা নুশুকন লমাৰ আজ্ঞাও পালন নককৰ, কতওঁক বাথলৰ 
ওপৰত সজা মূখ্ক মানুহৰ লগত তুলনা কথৰব পাথৰ, থয ঘৰ বৰষুণ, বানপানী আ� 
ধুমুহাৰ এককটি খুদিাত শব্দ কথৰ িাথঙ পকৰ।”৭৯

৩.৩৫ যীচুয়ৱ এগৰষাকী নবষেষাৰ দষাসক সুস্থ কৰষা
যীচুকৱ এই সককলাকবাৰ সককলাথখথন কিা গক লশষ কৰাৰ থপছত লতওঁ কফৰনাহুমকল 
গল। তাত এজন লসনাপথত আথছল যাৰ োসৰ ইমান অসুখ গহথছল লয লতওঁ মৃতপ্ৰায় 
অৱস্থাত আথছল। কসইজন োস লসনাপথত গৰাকীৰ অথত মৰমৰ আথছল। কযথতয়া 
লসনাপথতকয যীচুৰ থবষকয় শুথনকল লতথতয়া লতওঁ লকইজন মান বৃদ্ধ থযহূেী ললাকক 
লতওঁৰ ওচৰকল পঠিয়াকল, যাকত লতওঁ আথহ োস জনৰ জীৱন ৰক্ষা ককৰ। বৃদ্ধ থযহূেী 
লনতাককইজন যীচুৰ ওচৰকল আথহ লসনাপথতজনক সহায় কথৰবকল থমনথত জনাকল। 
লতওঁকলাকক যীচুক ককল, “কসনাপথত জন বাস্তথবককত সহায় লপাৱাৰ লযাগ্য থকয়কনা 
লতওঁ আমাকল এটি নাম-ঘকৰা সাথজ থেকছ।” 

লতথতয়া যীচু লতওকঁলাকৰ লগত যাবকল লকল। ঘৰখনৰ পৰা অলপ দূকৰত 
িাককাঁকত লসনাপথতজকন থনজৰ লকইজন মান বনু্ক গক পঠিয়াকল লয, “প্ৰিু আপুথন 
থনজকক কষ্ট থনথেব, আপুথন লয লমাৰ ঘৰৰ থিতৰকল আথহব মই একন সৎ  মানুহ নহয়। 
মকয়া থনকজ আকপানাৰ ওচৰকল লযাৱাৰ লযাগ্যতা আকছ বুথল নািাকৱা। আপুথন মাত্ৰ 
এষাৰ কিা কওক তাকত লমাৰ োস সুস্্থ হব। থকয়কনা মইকয়া আনৰ অধীনত কাম 
কৰা ললাক আ� কমাৰ অধীনকতা বহু লসনা আকছ। মই এজনক ‘যা’ বুথলকল থস যায়, 
আনজনক ‘আহ’ বুথলকল থস আকহ, আ� কমাৰ োসক এইকটা ‘কৰ’ বুথল ককল থস 
ককৰ।” 

যীচুকৱ এই কিা শুথন থবস্ময় মাথনকল যীচুকৱ লতওঁৰ থপকছ থপকছ গগ িকা 
ললাকসমূহৰ ফাকল ঘূথৰ চাই ককল, “মই লতামাকলাকক কওঁ একন থবশ্বাসী মই আনথক 
ইস্াকয়লৰ মাজকতা লপাৱা নাই।” 



45সুখ ষানে লষাভ কৰষা  ববৰ তকইইষা  

লসনাপথতকয় থয থবলাকক পঠাইথছল লতওঁকলাকক ঘৰকল উিথত গগ োসজনক 
সুস্থ অৱস্থাত পাকল।৮০

৩.৩৬ যীচুয়ৱ এগৰষাকী নবধৱষাৰ �ুয়েকক জীেষাই তেষালষা
থপচথেনা যীচু নাথয়ন নামৰ এখন নগৰকল গল, কতওঁৰ থশষ্যসকল আ� বহুত মানুহৰ 
েল এটাও লতওঁৰ লগত গগথছল লতওঁ নগৰৰ দুৱাৰ মূখ পাওকঁতই মৃত ব্যথতি 
এজনক বাথহৰকল উথলয়াই থনয়া লেথখকল। মৃত ব্যথতি জন থবধৱা থতকৰাতাৰ একমাত্ৰ 
সন্ান আথছল। নগৰৰ অকনক ললাক লতওঁৰ লগত কৱৰস্থানকল আথহথছল। কযথতয়া 
প্ৰিুকৱ লতওঁক লেখা পাকল লতওঁৰ প্ৰথত প্ৰিুৰ েয়া উপথজল আ� কতওঁক ককল, 

“নাকাথদিবা!”কতথতয়া লতও ঁআগবাথ় আথহ মৃত লেহ শুৱাই লিাৱা চাঙীখন চুকল। চাঙী 
কথ়য়াই থনয়া মানুহ থবলাকক িমথক ৰল। যীচুকৱ মৃত ব্যথতি জনক ককল, “কডকা মানুহ, 
মই লতামাক কওঁ, থিয় লহাৱা।” তৎক্ষণাত মৰা মানুহজন উঠি বথহল আ� কিা কবকল 
আৰম্ভ কথৰকল। যীচুকৱ লতওঁক মাকৰ হাতত গতাই থেকল। 

তাত িকা প্ৰথতজন মানুহৰ মন িয় আ� ঈশ্বৰৰ প্ৰথত িথতিকৰ িথৰ পথৰল। 
লতওকঁলাকক ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কথৰ কবকল ধথৰকল, “আমাৰ মাজত এজন মহান 
িাৱবােীৰ আথবি্ক াৱ গহকছ!” আ� “ঈশ্বকৰ লতওঁৰ ললাকথবলাকক সহায় কথৰবকল 
আথহকছ!” 

যীচুৰ থবষকয় এই সংবাে সমগ্ৰ থযহূথেয়া আ� তাৰ ওচকৰ পাজকৰ িকা ঠাই লবাৰত 
থবযথপ গল।৮১

৩.৩৭ যীচু আ� য়যষািি বষানপ্স্মদষােষা
লযাহনৰ থশষ্যসককল এই সককলাকবাৰ সংবাে লতওঁক থেকলকগ। কতথতয়া লযাহকন 
লতওঁৰ দুজন থশষ্যক মাথতকল, কতওঁকলাকক প্ৰিুৰ ওচৰকল পঠাই থে সুথধবকল ককল 
লয, “আথহব লগা জনা আপুথনকয়ই লন, নতুবা আথম আনককাকনাবা এজনকল বাট চাম 
লনথক?” 

লতথতয়া দুকয়াজন থশষ্যই যীচুৰ ওচৰকল আথহ ককল, “বাথপ্তস্মোতা লযাহকন 
আমাক আকপানাক সুথধবকল পঠাইকছ লয, ‘আথহব লগা জনা আপুথনকয়ই লন নহকল 
আথম আন কাকৰাবকল বাট চাম লনথক?’” 

লসই সময়ত যীচুকৱ অকনক লৰাগীয়া, মহাব্যথধত লিাগা আ� দুষ্টত্াকৰ পূণ্ক ললাকক 
সুস্থ কথৰথছল আ� দৃথষ্টহীন থবলাকক দৃথষ্ট প্ৰোন কথৰথছল। যীচুকৱ লযাহনৰ থশষ্য 
সকলক ককল, “কতামাকলাকক লযাৱা আ� থয থয থবলাক লেথখলা আ� শুথনলা লসই 
সককলাকবাৰ সংবাে লযাহনক থেয়াকগ। অন্ই দৃথষ্ট পাইকছ, কখাৰাই লখাজ কাথ়কছ, 
কুষ্ লৰাগীক সুস্থ কৰা গহকছ, কলা থবলাকক শুথনবকল পাইকছ, মৃতথবলাকক জীৱনকল 
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লতালা গহকছ, আ� েথৰদ্সকলৰ আগত শুিৱাত্ক া লঘাষণা কৰা গহকছ। থযসকলৰ 
লমাক গ্ৰহণ কথৰব গল লকাকনা সমস্যা নাই লতওঁকলাকক মহান আশমীবাে পাব।” 

লযাহনৰ থশষ্য দুজন লযাৱাৰ পাছত যীচুকৱ ললাকসমূহক লযাহনৰ থবষকয় কবকল 
আৰম্ভ কথৰকল। কতামাকলাকক অৰণ্যকল থক চাবকল গগথছলা? কসইজনক লনথক থযজন 
বতাকহ লকৰাৱা নল এডালৰ েকৰ দুব্কল? কতকন্ থক চাবকল গগথছলা? ককামল িাল 
থমথহ ধুনীয়া কাকপাৰ থপন্া মানুহক লন? নহয় সাধাৰণকত মূল্যবান ধুনীয়া কাকপাৰ থপন্া 
ললাক থবলাক আ� থবলাসীিাকব জীৱন ককটাৱাসকল ৰাজ িৱনত িাকক। গথতকক 
লমাক লকাৱা লতামাকলাকক লনা থক চাবকল গগথছলা? ককাকনাবা িাৱবােীক লন? হয় 
লযাহন এগৰাকী িাৱবােী। থকন্তু মই লতামাকলাকক কওঁ লতওঁ িাৱবােীতকককয়া 
মহান। থয জনাৰ থবষকয় শাস্ত্ৰত থলখা আকছ: 

‘কচাৱা মই লমাৰ দূতক আকপানাৰ আগকত পঠিয়াইকছাঁ 
 লতওঁ আকপানাৰ বাকব বাট যুগুত কথৰব।’ 

মই লতামাকলাকক কওঁ লয পৃথিৱীত জন্ম লপাৱা সকলৰ থিতৰত, কযাহনতকক 
মহান লকাকনা নাই থকন্তু ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত স�তকককয়া স� জকনও লতওঁতকক 
মহান।” 

(সককলা মানুহ আ� কৰকতালা ললাকসককলও যীচুৰ এই কিা শুথন ঈশ্বৰৰ থশক্ষা 
শুদ্ধ বুথল সৰ্ত হল। কতওঁকলাকৰ আটাকয় লযাহনৰ পৰা বাথপ্তস্ম গ্ৰহণ কথৰথছল। থকন্তু 
ফৰীচী আ� থবধান-পথডিত সককল লতওঁৰ পৰা বাথপ্তস্ম গ্ৰহণ নকথৰবকল থিৰাং কথৰ 
ঈশ্বৰৰ ইচ্াক অগ্ৰাহ্য কথৰথছল।) 

“এই যুগৰ ললাকথবলাকৰ থবষকয় মই থক কম? কতওকঁলাকক মই থকহৰ লগত 
তুলনা কথৰম? কতওথঁবলাক হাট-বজাৰত বথহ িকা লৰা-কছাৱালীকবাৰৰ থনথচনা ইজকন 
থসজনক কয়, 

‘আথম লতামাকলাকৰ বাকব বাঁহী বজাকলা, থকন্তু লতামাকলাকক নানাথচলা। 
আথম লতামাকলাকৰ থনথমকত লশাকৰ গীত গাকলা থকন্তু লতামাকলাকক 

নাকাথদিলা।’ 

থকয়কনা বাপ্তাইজক লযাহন আথহল আ� কতওঁ সাধাৰণ আহাৰ নাখাইথছল আ� 
দ্াক্ষাৰকসা পান কৰা নাথছল আ� কতামাকলাকক লকাৱা লতওঁৰ গাত িূকত লথম্ভকছ বুথল, 
পাকছ মানৱ পুত্ৰ আথহল লতও ঁলিাজন পান কথৰকল আ� কতামাকলাকক লকাৱা এইজন 
খাকৱচ আ� মেপী, কৰকতালা আ� পাপী থবলাকৰ বনু্!ঈশ্বকৰ লতওঁৰ জ্ঞানত আমাক 
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পঠিয়াকল আ� বহুকতা ললাকক আনথক আমাককা গ্ৰহণ নকথৰকল থকমু্ থযসককল 
আমাক গ্ৰহণ কথৰকল লতওকঁলাকৰ দ্াৰা ঈশ্বৰৰ জ্ঞান সত্য বুথল প্ৰমাথণত হল।৮২

৩.৩৮ যীচুয়ৱ নিজ তলষাকক নজৰনণ নদয়ে
লসই সময়ত যীচুকৱ ককল, “পৰম থপতৃ, স্বগ্ক আ� পৃথিৱীৰ প্ৰিু, মই লতামাৰ প্ৰশংসা 
ককৰা থকয়কনা তুথম এই সককলাকবাৰ, জ্ঞানী আ� বুথদ্ধমন্ ললাকৰ পৰা গুপুকত 
ৰাথখলা। আ� সাধাৰণ মানুহৰ আগত প্ৰকাশ কথৰলা। হয় পৰম থপতা কাৰণ তুথম 
ইয়াকক থবচাথৰথছলা। 

“কমাৰ থপতৃকয় সককলাকবাৰ লমাক হাতত গতাই থেকছ, আ� বাস্তথৱককত থপতৃৰ 
বাথহকৰ আন লকাকনও পুত্ৰক নাজাকন, আ� পুত্ৰৰ বাথহকৰ পৰম থপতাক লকাকনও 
নাজাকন। আ� কতওঁকলাকককহ পৰম থপতাক জাকন থয সকলক পুত্ৰই মকনানীত কথৰ 
সককলা কিা প্ৰকাশ ককৰ। 

“কহ, পথৰৰোন্ আ� িাৰাক্ৰান্ ললাক থবলাক থয িাৰ লতামাকলাকৰ ওপৰত 
বলপূব্ককিাকব জাথপ থেয়া গহকছ লমাৰ ওচৰকল আহাঁ মই লতামাকলাকক থজৰথণ থেম। 
লমাৰ থশক্ষা গ্ৰহণ কৰা আ� কমাৰ পৰা থশকা। থকয়কনা মই নম্ৰ আ� ককামল থচতিৰ 
মানুহ, কসকয়কহ লতামাকলাককও মনত শাথন্ আ� থজৰথণ পাবা।” কমাৰ থশক্ষাও সহজ 
আ� িাকৰা লঘু।” ৮৩

৩.৩৯ যীচু আ� এগৰষাকী �ষােকী নেয়ৰষােষা
ফৰীচীথবলাকৰ এজকন যীচুক লতওঁৰ লগত লিাজন কথৰবকল থনমন্ত্ৰণ কথৰকল লসকয় 
যীচুকৱ ফৰীচীজনৰ ঘৰকল গগ লিাজন কথৰবকল আহাৰৰ লমজত ঠাই গ্ৰহণ কথৰকল। 

লসই নগৰকত এগৰাকী পাতকী থতকৰাতা আথছল। কতওঁ শুথনবকল পাকল লয যীচুকৱ 
ফৰীচীৰ ঘৰত লিাজন কথৰবকল আথহকছ। কসকয় লতওঁ মূল্যবান সুগথন্ লতকলকৰ িৰা 
এটা স্ফটিকৰ বটল আথনকল আ� তাই যীচুৰ চৰণৰ থপচফাকল থিয় গহ কাথদিবকল 
ধথৰকল। তাইৰ চকুৰ পানীকৰ যীচুৰ চৰণ থতয়াই লপলাকল। কতথতয়া তাই লতওঁৰ চৰণ 
মূৰৰ চুথলকৰ মথচ চৰণত চুমা খাকল আ� সুগথন্ লতল ঘঁথহ থেকল। 

লতওঁক থনমন্ত্ৰণ কৰা ফৰীচীজকন এই সককলা লেথখ, কতওঁ মনকত ককল, “এওঁ 
সচাকককয় িাৱবােী লহাৱা হকল, কতওঁৰ িথৰ স্পশ্ক কৰা থতকৰাতা গৰাকী লয পাপী 
এই কিা থনশ্চয় জাথনকলকহঁকতন!” 

লতথতয়া যীচুকৱ ফৰীচীজনক ককল, “কহ থচকমান লতামাক কবকল লমাৰ থকছু কিা 
আকছ।” 

থচকমাকন ককল, “কহ, গু� কওক।” 
যীচুকৱ ককল, “ককাকনা মহাজনৰ দুজন ধ�ৱা আথছল। এজনৰ পাঁচশ �পৰ মুদ্া 
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আ� আনজনৰ পঞ্চাচটা �পৰ মুদ্াৰ ধাৰ আথছল। পাকচ লতওকঁলাকক ধাৰ পথৰকশাধ 
কথৰব লনাৱাৰাত মহাজকন দুকয়াজনকৰ ধাৰ ক্ষমা কথৰকল। এই দুকয়াজনৰ থিতৰত, 
লকান জকন লতওঁক অথধক লপ্ৰম কথৰব?” 

থচকমাকন উতিৰ থেকল, “মই িাকবা থয জনৰ অথধক ধাৰ আথছল।” 
যীচুকৱ লতওঁক ককল, “তুথম ঠিক উতিৰ থেলা।” কতথতয়া যীচুকৱ থতকৰাতাগৰাকীৰ 

ফাকল মূখ ঘূৰাই থচকমানক ককল, “তুথম এই থতকৰাতাগৰাকীক লেথখছাকন? মই 
লতামাৰ ঘৰকল আথহকলা থকন্তু তুথম লমাক িথৰ ধূবকল পানী থনথেলা, থকন্তু লতওঁ চকুৰ 
পানীকৰ লমাৰ চৰণ থতয়াই থনজৰ চুথলকৰ মথচকল। তুথম লমাক চুমা লৰ অি্যি্কনা নকথৰলা, 
থকন্তু মই অহাকৰ পৰা লতওঁ লমাৰ চৰণ দুখনত চুমা খাবকল ধথৰকল। তুথম লমাৰ মূৰত 
লতল ঘঁথহ লমাক সৰ্ান কৰা নাই থকন্তু লতওঁ লমাৰ িথৰত সুগথন্ লতল বাথক থেকল 
লসকয় মই লতামাক কওঁ লতওঁ লেখুউৱা অত্যন্ লপ্ৰমৰ বাকব লতওঁৰ অথধক লহাৱা পাপ 
ক্ষমা কৰা হল। থযজনৰ অলপ ক্ষমা কৰা হয়, কতওঁ অলপকহ লপ্ৰম ককৰ।” 

লতথতয়া যীচুকৱ থতকৰাতাগৰাকীক ককল, “কতামাৰ পাপ ক্ষমা কৰা  
হল।” 

লতথতয়া লতওঁকৰ গসকত লিাজনত বহাথবলাকক থনজৰ থিতৰকত কবকল ধথৰকল, 
“পাপককা ক্ষমা কথৰব পৰা এওকঁনা লকান?” 

পাকচ যীচুকৱ থতকৰাতাজনীক ককল, “কতামাৰ থবশ্বাকসই লতামাক লতামাৰ 
পাপসমুহৰ পৰা ৰক্ষা কথৰকল, শাথন্কৰ লযাৱা।”৮৪

৩.৪০ গষালীলে যীচু
ইয়াৰ থপচথেনা যীচুকৱ নগকৰ-চহকৰ, আ� গাকৱঁ-িূকঞঁ গগ ললাকথবলাকক ঈশ্বৰৰ 
ৰাজ্যৰ শুিৱাত্ক া প্ৰচাৰ কথৰবকল ধথৰকল। কতওঁৰ গসকত বাৰজন পাঁচথন আ� অশুথচ 
আত্া আ� থবথিন্ন লৰাগৰ পৰা সুস্থ লহাৱা লকইগৰাকী মান থতকৰাতাও আথছল। এই 
থতকৰাতা সকলৰ থিতৰত মগ্দলীনী মথৰয়ম (যাৰ পৰা সাকতাটা অশুথচ আত্া লখকোৱা 
গহথছল) কুচৰ পত্ী লযাহানা (কুচ এজন প্ৰধান কম্কচাৰী আথছল। কতওঁ লহকৰােৰ 
সম্থতৰ তত্তাৱধায়ক আথছল) কচাচন্না আ� আন বহুকতা। এই থতকৰাতাসককল 
থনজৰ থনজৰ সম্থতৰ পৰা খৰচ কথৰ যীচু আ� কতওঁৰ থশষ্য সকলৰ লসৱা শুশ্ৰূষা 
কথৰথছল।৮৫

৩.৪১ যীচুৰ ক্মেষা ঈশ্বৰৰ �ৰষা
লতথতয়া যীচুৰ ওচৰকল অশুথচ আত্াই ধৰা অন্-কবাবা ব্যথতিক আথনলত যীচুকৱ 
লতওকঁ সুস্থ কৰাত লসই অন্জকন কবকল আ� কেথখবকল লকল। একনকত ললাকসমূকহ 
অথতশয় থবস্ময় মাথন ককল, “একৱঁই হয়কতা োয়ূেৰ সন্ান?” 
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লতথতয়া ফৰীচী থবলাকক ইয়াকক শুথন ককল, “কতওঁ িূতৰ ৰজা চয়তানৰ 
সহাকয়কৰকহ অশুথচ আত্া লবাৰক লখোয়।” 

যীচুকৱ লতওঁথবলাকৰ মনৰ িাৱ গম পাই লতওঁকলাকক ককল, “যথে লকাকনা ৰাজ্যই 
থনজৰ ৰাজ্যৰ থব�কদ্ধ যায় লতকন্ লসই ৰাজ্য উচ্ন্ন হয়; আ� ককাকনা নগৰ বা 
পথৰয়ালত যথে থনজৰ থব�কদ্ধ থিয় হয় লতকন্ লসই নগৰ বা পথৰয়াল বথত্ক  িাথকব 
লনাৱাকৰ। আ� চয়তাকন যথে চয়তানক লখোয় লতকন্ থনজৰ থব�কদ্ধ যঁুজ কৰাৰ 
েকৰ হব, কতকনহকল লতওঁৰ ৰাজ্য লককনকক বথত্ক  িাথকব। আ� যথে মই লবলচবুবৰ 
সহাকয়কৰ অশুথচ আত্া লবাৰক লখোওঁ লতকনহকল লতামাকলাকৰ ললাকথবলাকক কাৰ 
সহাকয়কৰ অশুথচ আত্া লবাৰক লখোয়? এই লহতুকক লতামাকলাকৰ ললাকথবলাককই 
লতামাকলাকৰ থবচাৰ লব। মই যথে অশুথচ আত্াকবাৰক ঈশ্বৰৰ আত্াৰ শথতিকৰ লখোওঁ 
লতকন্ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য থনকশ্চই লতামাকলাকৰ ওচৰ পাকলথহ। আ� ককাকনাকৱ বলৱান 
জনৰ ঘৰৰ পৰা লককনকক বস্তু চুৰ কথৰব পাথৰব, প্ৰিকম বলৱান জনক বাথন্কলকহ 
লতওঁৰ ঘৰত লসামাই বস্তু ললাট কথৰব্ পাথৰব। থয জন লমাৰ সপকক্ষ কাম কৰা নাই 
লতওঁ লমাৰ থবৰকদ্ধ কাম কথৰ আকছ। 

 “কসকয় মই লতামাকলাকক কওঁ লয সককলা প্ৰকাৰৰ থনদিা আ� পাপ ক্ষমা কৰা 
যাব থকন্তু পথবত্ৰ আত্াৰ থব�কদ্ধ থনদিা কৰাজনক লকথতয়াও ক্ষমা কৰা নাযাব। থয 
লকাকনাকৱ মানৱ পুত্ৰৰ থব�কদ্ধ থনদিা ককৰ লতওঁক ক্ষমা কৰা যাব, থকন্তু পথবত্ৰ আত্াৰ 
থব�কদ্ধ কিা লকাৱা জনক এই কালত বা পৰকলাককতা ক্ষমা কৰা নাযাব। 

“কতামাকলাকক জানা লয, িাল ফল পাবকল হকল িাল গছ লগাব লাথগব। কবয়া 
গছৰ পৰা লবয়া ফল লপাৱা যায়। থকয়কনা গছক ফলৰ পৰাই থচথনব পৰা যায়। কহ 
সপ্কৰ সন্ানথবলাক! কতামাকলাকক লযথতয়া লবয়াই লতকন্ লতামাকলাকক লককনকক 
িাল কিা কব পাথৰবা? এজন মানুকহ প্ৰথতকটা কিা লতওঁৰ অন্ৰৰ পৰাকহ কয়। িাল 
মানুকহ মনৰ িৰাঁলত িাল কিাই িয় লসকয় লতওঁ সোয় িাল কিাই কয়, আ� কবয়া 
মানুকহ মনৰ িৰাঁলত লবয়া কিাই িয় লসকয় লতওঁ সোয় লবয়া কিা কয়। থকন্তু মই 
লতামাকলাকক কওঁ ন্যায়-থবচাৰৰ থেনা প্ৰকত্যক মানুকহ থনজৰ থনজৰ অনি্কক কিাৰ 
থহচাপ থেব লাথগব। থকয়কনা লতামাৰ থনজৰ বাক্যৰ দ্াৰাই থনকে্ক াষী বা লতামাৰ কিাৰ 
দ্াৰাই লোষী বুথল সাব্যস্ত কৰা যাব।”৮৬

৩.৪২ যীচুৰ ক্মেষাক নকবুমষায়ি সয়দিি কৰষা
লতথতয়া লকইজনমান থবধান-পথডিত আ� ফৰীচী থবলাকক যীচুক ককল, “গু�, আপুথন 
আমাক এটা আচথৰত থচন লেখুৱাকতা আথম থবচাথৰকছা।” 

যীচুকৱ উতিৰ থে ককল, “কতামাকলাক গহছা লবয়া মানুহ। এই যুগত লতামাকলাক 
গহছা লসই সকল ললাক থযকয় ঈশ্বৰ থবশ্বাসী নহয়। আ� কতামাকলাকক আচথৰত থচন 
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চাব থবচাৰছা! কতামাকলাকক লযানা িাৱবােীৰ আচথৰত থচনৰ বাথহকৰ আ� ককাকনা 
ধৰনণ আচথৰত থচন থেয়া নহব। “আ� কযানা লযকনকক ডাঙৰ মাছৰ লপটত আথছল, 
লতকনেকৰই মানৱ পুত্ৰইও থতথন থেন থতথন ৰাথত পৃথিবীৰ গি্ক ত িাথকব। ন্যায় থবচাৰৰ 
থেনা নীনথৱ নগৰৰ মানুহথবলাকক এই কালৰ মানুহ থবলাকৰ গসকত থিয় হ’ব আ� এই 
কালৰ ললাকক লোষী কথৰব; থকয়কনা নীনথৱ নগৰৰ মানুহ থবলাকক লযথতয়া লযানাৰ 
উপকেশ শুথনথছল লতওঁকলাকক লতওকঁলাকৰ জীৱন পথৰবত্ক ন কথৰথছল। ইয়াত 
লযানাতকককয়া মহান এজনাৰ কিা লতামাকলাকক শুথন আছা, থকন্তু লতামাকলাকক 
থনজৰ জীৱন পথৰব্কতন কথৰবকল থবচৰা নাই। 

“মহা-থবচাৰৰ থেনা েথক্ষণৰ ৰাণীকয় এই কালৰ ললাক থবলাকৰ গসকত থিয় 
গহ থসহঁতক লোষী কথৰব, থকয়কনা লতওঁ পৃথিৱীৰ থসমূৰৰ পৰা চকলামনৰ জ্ঞানৰ 
কিা শুথনবকল আথহথছল, থকন্তু ইয়াত চকলামনতককও মহান এজনা আকছ! থকন্তু 
লতামাকলাকক লতওঁৰ কিা শুথনবকল অস্বীকাৰ কথৰলা। 

“কযথতয়া অশুথচ আত্াই লকাকনাবা মানুহৰ পৰা ওলাই যায়, থস শুকান ঠাইত লবৰ 
বাকব উপকযাগী থজৰথণ ঠাই থবচাকৰ থকন্তু ককতা লতকন ঠাই থবচাথৰ নাপায়, কতথতয়া থস 
কয়, ‘মই থয ঘৰৰ পৰা ওলাই আথহথছকলা তাকলকক উিথত যাম।’ কসকয় থস ঘূথৰ যায় 
আ� থস এথৰ লযাৱা মানুহজনৰ জীৱন এথতয়া লকাকনাবা আথহবৰ বাকব উেং, চাফা 
আ� সকজাৱা-পকৰাৱা ঘৰ থহচাকপ পায়। কতথতয়া লসই দুষ্ট আত্া গগ তাতককও দুষ্ট 
সাতটা আত্া লগত গল আকহ। কতথতয়া সককলাকবাৰ দুষ্ট আত্া থিতৰকল যায় আ� 
লসই মানুহজনত িাথকবকল লয়। আ� কসই মানুহৰ অৱস্থা আগতকক লবথছ িয়ংকৰ 
হয়। বত্ক মান কালৰ দুষ্ট ললাকথবলাকৰ গসকতও একনেকৰই হব।”৮৭

৩.৪৩ যীচুৰ নিষ সকয়লই প্ৰকৃে �নৰেষাল
যীচুকৱ ললাকসমূহক কিা গক িাককাকতই লতওঁৰ মাক আ� িাকয়ক সককল লতওঁক 
থবচাথৰ আথহ কিা পাথতবকল বাথহৰত থিয় গহ আথছল। কতথতয়া লকাকনাবা এজকন 
যীচুক গগ ককল, “চাওক আকপানাৰ মাতৃ আ� িাই সকল আকপানাৰ গসকত কিা 
পাথতবকল বাথহৰত থিয় গহ আকছ।” 

থকন্তু যীচুকৱ লতওঁক উতিৰ থেকল, “কমাৰ মাতৃ লকান? কমাৰ প্ৰকৃত িাই বনু্ লকান 
থবলাক?” কতথতয়া থনজৰ থশষ্যথবলাকৰ ফাকল আঙুথলয়াই ককল, “এওঁকলাককই লমাৰ 
প্ৰকৃত মাতৃ আ� প্ৰকৃত িাই-বনু্ সকল, থকয়কনা থয লকাকনাকৱ স্বগ্কত িকা লমাৰ 
থপতৃৰ ইচ্া পালন ককৰ লতওঁথবলাককই লমাৰ প্ৰকৃত িাই, িনী আ� মাতৃ।”৮৮

এথেনা খন যীচুকৱ এই কিাথখথন গক িাককাকতই এগৰাকী থতকৰাতাই উচ্চ স্বকৰ 
লতওঁক কবকল ধথৰকল, “ধন্য লসই থতকৰাতা গৰাকী থযকয় আকপানাক জন্ম থেকল আ� 
থপয়াহ খুৱাকল।” 
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থকন্তু যীচুকৱ ককল, “হয় তিাথপ থয সককল ঈশ্বৰৰ বাক্য শুথন পালন ককৰ 
লতওঁকলাকৰকহ ঈশ্বৰৰ আশমীব্াে আকছ।” ৮৯

৩.৪৪ তখনেেয়ক গুটি নসচষঁাৰ দৃৰষান্
লসই থেনা যীচুকৱ ঘৰৰ পৰা ওলাই গগ সকৰাবৰৰ পাৰত বথহ উপকেশ থেবকল ধথৰকল। 
লতথতয়া লতওঁৰ ওচৰত অকনক মানুহ লগাটকখাৱাত , লতওঁ এখন নাৱত উঠি বথহল। 
আ� বাকী সককলা মানুহ পাৰকত থিয় গহ িাথকল। কতওঁ লতওঁথবলাকক অকনক 
দৃষ্টান্কৰ বহুকতা থশক্ষা থেকল, কতওঁ ককল লয, 

“এজন লখথতয়কক কঠীয়া থসথচবকল গল। কতওঁ কঠীয়া থসকচাঁকত থকছুমান কঠীয়া 
বাটৰ কাষত পথৰলত চৰাইকবাকৰ আথহ খুটি খাকল। থকছুমান কঠীয়া থশলথন মাটিত 
পথৰল, কসই মাটিত লবাকা কম আথছল। বাম মাটি লহাৱা বাকব কঠীয়াথখথন লসানকাকল 
বাথ় আথহল; থকন্তু সূয্ক্য উেয় লহাৱাত থশপা নিকা গছত তাপ লাথগলত লসইকবাৰ 
শুকাই গল। আন থকছুমান কঠীয়া কাইটঁথনত পথৰল, তাত কাইটঁ বন থবলাক বাথ় আথহ 
কঠীয়াক লহঁথচ ধথৰল। আন থকছুমান কঠীয়া িাল আ� চহাই লিাৱা সা�ৱা মাটিত 
পথৰল। কসই থবলাকক বাথ় িাল ফল থেবকল ধথৰকল, থযমান পথৰমানৰ কঠীয়া থসচাঁ 
গহথছল তাতকক থত্ৰশ গুন, ষাঠি গুন আনথক এশ গুনতকককয়া লবথছ ফল উৎপন্ন হল। 
যাৰ কাণ আকছ লতওঁ শুনক।” 

লতথতয়া যীচুৰ থশষ্যথবলাকক লতওঁৰ ওচৰকল আথহ সুথধকল, “আপুথন মানুহ 
থবলাকক কিা কওকঁত দৃষ্টান্ৰ ব্যৱহাৰ থকয় ককৰ?” 

যীচুকৱ লতওঁকলাকক উতিৰত ককল, “ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ থনগূি তত্বকবাৰ 
লতামাকলাকককহ জাথনবকল থেয়া গহকছ, কতওঁথবলাকক নহয়, থকয়কনা থয জকন ঈশ্বৰৰ 
ৰাজ্যৰ থবষকয় জাথনবকল ইচ্া ককৰ লতওঁককহ ঈশ্বকৰ জ্ঞান থেব। থকন্তু থযজকন ঈশ্বৰৰ 
ৰাজ্যৰ থবষকয় জাথনবকল ইচ্া নককৰ লতওঁ থযথখথন জাথনথছল লসয়াও পাহথৰ যাব। 
মই এই কাৰকণই দৃষ্টান্ থে কিা কওঁ, থকয়কনা লতওঁকলাকক লেথখও লনকেকখ, শুথনও 
নুশুকন, বুথজও নুকবাকজ; কসকয় থযচয়াই থয িাকবাথতি কথৰথছল লসয়া লতওঁকলাকৰ 
দ্াৰা থসদ্ধ গহকছ, 

‘কতামাকলাকক শুকনাকত শুথনবা, 
থকন্তু প্ৰকৃতকত নুবুথজবা; 

লতামাকলাকক লেকখাকত লেথখবা থকন্তু প্ৰকৃতকত লনকেথখবা। 
থকয়কনা এই মানুহথবলাকৰ মন এথতয়া বন্, 

লতওকঁলাকৰ কান আকছ থকন্তু লতওঁথবলাকক শুথনবকল থনজকক কঠিন কথৰকল, 
লতওঁকলাকৰ চকু আকছ, থকন্তু লতওকঁলাকক চকু বন্ কথৰকল, 
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লতওকঁলাকক বুথজবকল ইচ্া নকথৰকল, 
লতওঁকলাকক লমাকল ঘূথৰ আথহবকল ইচ্া নককৰ। 

ঈশ্বকৰ ককল, কাৰণ মই লতওঁকলাকক সুস্থ কৰাকটা লতওঁকলাকক থনথবচাকৰ।’ 

থকন্তু লতামাকলাক ধন্য থকয়কনা লতামাকলাকক চকুকৰ লেখা লপাৱা আ� কাকণকৰও 
শুনা লপাৱা। মই লতামাকলাকক সত্য কিা কওঁ, “অকনক িাৱবােী আ� ধাথম্কক 
ললাকক ইচ্া কথৰও লেথখবকল আ� জাথনবকল নাপাকল, থযকবাৰ লতামাকলাকক আথজ 
লেথখবকল আ� শুথনবকল পাইছা।” 

“কতকন্ এথতয়া কঠীয়া থসচাঁ লখথতয়কৰ দৃষ্টান্ৰ অি্ক থক তাক শুনা, 
“কসই কঠীয়া থযকবাৰ বাটৰ কাষত পথৰথছল তাৰ অি্ক হল থযথবলাকক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ 

শুিৱাত্ক াৰ কিা শুকনাকত শুকন থকন্তু নুবুকজ, দুষ্টত্াই আথহ লতওঁৰ মনত থয অলপ 
আথছল তাককা কাথ় গল যায়। 

 আ� থযথবলাক কঠীয়া থশলাময় মাটিত পথৰথছল তাৰ অি্ক হল, থযথবলাকক ঈশ্বৰৰ 
ৰাজ্যৰ শুিৱাত্ক াৰ বাক্য শুকন আ� আনদিকৰ গ্ৰহণ ককৰ, থকন্তু লতওঁ গিীৰ িাকব 
গ্ৰহণ নকথৰ ক্ষকন্কৰ বাকবকহ লয়, কযথতয়া বাক্যৰ বাকব  তািনা-কলেশ আকহ লতথতয়া 
লতওঁকলাকৰ থবশ্বাস লহৰাই যায়। 

“কাইঁটথনত পৰা কঠীয়াৰ অি্ক হল থযথবলাকক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুিৱাত্ক া শুকন আ� 
বুথজও পায়, থকন্তু সংসাৰৰ থচন্া, ধন, কলাি, কমাহ, মায়াই ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুিৱাত্ক াক 
লহথচঁ ধকৰ লসকয় লতওঁথবলাক ফলপ্ৰসু হব লনাৱাকৰ। 

“িাল আ� সা�ৱা মাটিত পৰা কঠীয়াৰ অি্ক হল, থযকবাকৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ 
শুিৱাত্ক াক িালকক শুকন আ� বুথজও পায়, কতওঁথবলাক িাল কঠীয়াৰ েকৰ থকছুমান 
থত্ৰশ গুণ, ষাঠি গুণ, তিা এশ গুণকলকক লািৱান হয়।” ৯০

৩.৪৫ আয়�ষাি তবষাধজ্ষািৰ ব ৱিষাৰ কৰক
লতথতয়া যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “কতামাকলাকৰ লকাকনাবাই চাথক ডাঙৰ পাত্ৰ 
বা থবচনাৰ তলত িবকল আনা জাকনা? কতামাকলাকক ইয়াক গছাৰ ওপৰত িবৰ 
বাকব নানাকন? কাৰণ প্ৰথতকটা লুকাই িকা বস্তু প্ৰকাশ হ’ব আ� প্ৰকত্যক ওপুত 
কিা জনাজাত হ’ব। যাৰ কাণ আকছ লতওঁ শুনা উথচত।” কতওঁ লতওঁকলাকক ককল, 
“কতামাকলাকক থয শুনা তাক সাৱধাকন বুথজবকল লচষ্টা কৰা, কতামাকলাকক আনক 
থযেকৰ ব্যৱহাৰ কৰা লতামাকলাককও লতকনেকৰই ব্যৱহাৰ পাবা থকন্তু লতামাকলাক 
থযমান পাবৰ উপযুতি তাতকক অথধক লতওঁ থেব। থয সকলৰ থবকবচনা আকছ 
লতওঁক আ� থেয়া হব, আ� থয সকলৰ নাই লতওঁকলাকৰ থয অলপ আকছ তাককা 
লহ�ৱাব।”৯১
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৩.৪৬  িস  গনজ বঢ়ষাৰ দৃৰষান্
লতওঁ আককৌ ককল, “ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য লসইজনৰ েকৰ থযজকন মাটিত গুটি থসঁথচথছল। 
লযথতয়া লতওঁ ৰাথত শুকৱ বা ৰাথতপুৱা উকঠ, গুটিকবাকৰ গজাথল লমকল আ� বাথ় যায়, 
আ� এইকবাৰ লককনেকৰ হয় লসয়া লতওঁ নাজাকন। পৃথিৱীকয আকপানা-আপুথনকক, 
শস্য উৎপন্ন ককৰ প্ৰিকম পুথল, তাৰ পাচত লিাক, আ� কিাকত গুটি উৎপন্ন ককৰ। 
লযথতয়া শস্য পকক, কতথতয়া কাঁথচকৰ শস্য োয় কাৰণ শস্য লোৱাৰ সময় আথহ 
পাকল।”৯২

৩.৪৭ তগষাম আ� নবলি গুটিৰ দৃৰষান্
যীচুকৱ লতওঁকলাকক আ� এটা দৃষ্টান্ৰ কিা ককল, “ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যক লকাকনা এজন 
িাল কঠীয়া থসচাঁ লখথতয়কৰ লগত তুলনা থেব পাথৰ! এৰাথত লতওঁকলাক লযথতয়া 
লটাপথনত আথছল লতথতয়া লতওকঁলাকৰ শত্ৰুকৱ আথহ লঘহু ঁকঠীয়াৰ মাজত থবকন বনৰ 
গুটি থসথচ গি যায়। পাকচ লযথতয়া লঘহুৰঁ কঠীয়া বাথ় আথহবকল লকল লগকত লসই থবকন 
বনৰ কঠীয়াও বাথ় অহা লেখা লপাৱা গল, কতথতয়া লখথতয়কৰ োস থবলাকক আথহ 
লখথতয়কক ককল, ‘মহাশয় আপুথনকতা শস্যৰ পিাৰত িাল বীজৰ কঠীয়া থসথচথছল 
নহয় জাকনা? থকন্তু এই থবকন বনকবাৰ কৰ পৰা আথহল?’ 

“কতথতয়া লখথতয়কক ককল, ‘এইকটা লকাকনাবা শত্ৰুৰ কাম হব।’ 
“কতওঁৰ োসথবলাকক পুনৰ সুথধকল, ‘আথম গগ লসই থবকন বনকবাৰ উঘাথল 

লপলাওঁকন?’ 
“কতওঁ ককল, ‘নহয়, কাৰণ লতামাকলাকক থবকন বন লবাৰ উঘাকলাঁকত লঘহুৰঁ গছককা 

উঘাথল লপলাব পাৰা! কযথতয়াকলকক শস্য নপকক দুকয়াটাকক এককলকগ বাথ়বকল থেয়া, 
লযথতয়া শস্য োৱৰ সময় হব মই শস্য চকপাৱাথবলাকক কম প্ৰিকম থবকন বনকবাৰ 
উঘাথল মুঠি, মুঠিকক বাথন্ জুইত লপলাই থেথব, আ� তাৰ পাছত লঘহুৰঁ শস্যক লগাটাই 
লমাৰ িৰাঁলত জমা িথব।’” ৮৩

৩.৪৮ সনৰযিৰ গুটি আ� খনমৰৰ দৃৰষান্
যীচুকৱ লতওকঁলাকক আ� দৃষ্টান্ থে ককল, “ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য এটি সথৰযহ গুটিৰ থনথচনা। 
তাক গল লকাকনা এজকন পিাৰত থসথচ থেকল, এই সথৰযহ গুটি সককলাকবাৰ গুটিত গক 
স�; থকন্তু লযথতয়া ই বাক় লতথতয়া শাকথনৰ সককলা শাকতকক ডাঙৰ গহ গছৰ েকৰ 
হয়, কতথতয়া আকাশৰ চৰাইকবাকৰ আথহ ইয়াৰ ডালকবাৰত বাঁহ সাকজ।” 

লতওঁ লতওকঁলাকক পুনৰ দৃষ্টান্কৰ কিা ককল: “ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য খথমৰৰ থনথচনা, 
থযকটাৰ লগত এগৰাকী মথহলাই যকিষ্ট সৰহ পথৰমানৰ থপঠাগুথৰ থমহলাই আটাইথখথন 
নুফুলাকলকক ঢাথক িয়।” 



54 সুখ ষানে লষাভ কৰষা  ববৰ তকইইষা  

যীচুকৱ ললাকসমূহক এই সককলাকবাৰ কিা দৃষ্টান্কৰ ককল। দৃষ্টান্ৰ অথবহকন লতওঁ 
লতওঁকলাকক এককা কিাকক নককল। ঈশ্বকৰ িাৱবােীৰ দ্াৰা লকাৱা কিা এইেকৰই 
পূণ্ক গহথছল ঈশ্বকৰ গকথছল: 

“মই দৃষ্টান্ৰ দ্াৰাইকহ কিা কম, 
সৃথষ্টৰ আৰম্ভথনকৰ পৰা গুপ্ত গহ িকা থবষয়কবাৰ প্ৰকাশ কথৰম।”৯৪

৩.৪৯ যীচুয়ৱ নবলি বিৰ  দৃৰষান্ ব ষাখ ষা কয়ৰ
লযথতয়া যীচুকৱ ললাকসমূহক থবোয় থে লতওঁ িকা ঘৰৰ থিতৰকল আথহল, “কতওঁৰ 
থশষ্যথবলাকক আথহ লতওঁক সুথধকল, শস্য লক্ষত্ৰৰ থবকন বনৰ দৃষ্টান্ৰ অি্ক আমাক 
বুজাই থেয়ক।” 

যীচুকৱ উতিৰ থে ককল, “থয জকন িাল কঠীয়া থসথচকল লসইজন মানৱ পুত্ৰ, আ� 
এই জগতখন হল শস্যকক্ষত্ৰ, িাল কঠীয়াৰ অি্ক গহকছ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ সন্ানথবলাক। 
আ� থবকন বনৰ অি্ক হল চয়তানৰ সন্ানথবলাক আ�, থবকন বন থসকচাতা জন গহকছ 
চয়তান; শস্য লোৱাৰ সমকয় জগতৰ লশষ কালক বুজাইকছ আ� শস্য চপাওঁতা 
সকল গহকছ দূত। 

“কযকনেকৰ থবকন বনকবাৰ লগাটাই মুঠি বাথন্ জুইত লপাৰা যায় এককেকৰই জগতৰ 
অন্কতা কৰা হব। মানৱ পুত্ৰই থনজৰ দূত থবলাকক পঠাই লতওঁৰ ৰাজ্যৰ সককলা 
পাপীক আ� কতওঁকলাকক পাপ কথৰবকল উেগথণ থেয়া থবলাকক; কতওঁৰ ৰাজ্যৰ পৰা 
বাথহৰ কথৰ জ্বলন্ অথনিকুডিত লপলাই থেব; তাকত ক্ৰদিন আ� োঁত কৰচথন হব। আ� 
ধাথম্কক সকল লতওঁকলাকৰ থপতৃৰ ৰাজ্যত সূয্ক্যৰ েকৰ েীথপ্তমান হব! যাৰ কাণ আকছ 
লতওঁ শুনক। ৯৫

৩.৫০ ধি আ� মুকুেষাৰ দৃৰষান্
“ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য লখথতৰ পিাৰত পুথত লিাৱা ধনৰ থনথচনা; ককাকনাবা এজন মানুকহ লেখা 
পাই আককৌ তাকত পুথত িকল। পাচত লতওঁ আনদিকৰ গগ থনজৰ সককলা থখথন লবথচ 
লসই লখথত পিাৰখন থকথন লকল। 

“ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য, উতিম উতিম মুকুতা থবচৰা সোগৰৰ থনথচনা, কতওঁ এটা বহুমূলীয়া 
মুকুতা লেখা পাই, ঘূথৰ গগ লতওঁৰ সককলাকবাৰ লবথচ লসই মুকুতাকটা থকথন লকল।৯৬

৩.৫১ মষাব ধৰষা জষালৰ দৃৰষান্
“ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য, মাছ ধথৰবকল সকৰাবৰত লপলাই থেয়া জালৰ থনথচনা,যাৰ দ্াৰা থবথিন্ন 
ধৰণৰ মাছ ধৰা হয়। কযথতয়া জালখন মাকছকৰ পথৰপূণ্ক হয় জাকলাৱাথবলাকক জালখন 
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চপাই পাৰকল আথন বথহ িাল িাল মাছকবাৰ বাথচ খাকলত িৰাই, থকন্তু লবয়া মাছকবাৰ 
লপলাই থেকয়। এই যুগৰ অন্কতা এককেকৰই হব। দূত থবলাকক আথহ ধাথম্কক থবলাকৰ 
মাজৰ পৰা পাপীথবলাকক পৃিক কথৰব, আ� থসহঁতক জ্বলন্ অথনিকুডিত লপলাই থেব; 
তাকত ক্ৰদিন আ� োঁত কৰচথন হব।” 

যীচুকৱ থনজৰ থশষ্যথবলাকক সুথধকল, “কতামাকলাকক এই সককলাকবাৰ কিাৰ অি্ক 
বুথজ পালাকন?” 

লতওকঁলাকক ককল, “হয়।” 
পুনৰ যীচুকৱ থশষ্যথবলাকক ককল, “গথতকক প্ৰকত্যক জন থবধান পথডিত, থযকয় 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ থবষকয় থশথককল লতওঁৰ থকছু নতুন কিা থশকাবকল আকছ। কতওঁ ঘৰৰ 
গৃহস্থৰ েকৰ। কতওঁৰ লসই ঘৰত নতুন আ� পুৰথণ বস্তু সাঁথচ লিাৱা গহকছ। আ� কতওঁ 
নতুনৰ গহকত পুৰথণ উথলওৱাই।  

যীচুকৱ দৃষ্টান্ৰ কিা গক লশষ কথৰ লসই স্থানৰ পৰা গুথচ গল। ৯৭

৩.৫২ যীচুৰ ধুমুিষা বেষািক িষান্ কৰষা
লসই থেনা গধূথল হ’লত, যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “বলা আথম সকৰাবৰৰ থসপাৰকল 
যাওঁহক।” কসকয় ললাকসমূহক পাছত এথৰ গি লতওঁকলাক যীচুৰ গসকত নাৱত গুথচ 
গ’ল যত লতওঁ ইথতমকধ্য উঠি আথছল। কতওঁকলাকৰ লগত আ� ককইখনমান নাও 
আথছল। হঠাকত বৰ ডাঙৰ ধূমূহা বতাহ আথহল লটাকবাৰ নাৱকল লজাকৰকৰ আথহথছল। 
নাওখন প্ৰায় পানীকৰ িথৰ পথৰথছল। থকন্তু যীচুকৱ নাৱৰ থপছৰ অংশত গা�ত মূৰ থে 
লটাপথনত আথছল। থশষ্যসককল লতওঁক জগাকল আ� ককল, “কহ গু�, আথম লয ডুথব 
আকছা তাকল আপুথন থচন্া নককৰ লন!” 

যীচুকৱ উঠি থিয় হল। কতওঁ বতাহক ডথবয়াকল আ� সাগৰৰ লঢৌক ককল, “শান্ 
লহাৱা। এইকটা বন্ কৰা!” কতথতয়া বতাহ গুথচল, আ� চাথৰওফাকল অথত শান্ হ’ল। 

লতথতয়া যীচুকৱ লতওকঁলাকক ককল, “কতামাকলাকক থকয় িয় কথৰছা? 
লতামাকলাকৰ এথতয়াও থবশ্বাস নাইকন?” 

লতওকঁলাকক অথতশয় িয় খাইথছল আ� কতওকঁলাকক ইজকন-থসজনক  
ককল, “এই মানুহজন লকান? বতাহ আ� পানীৰ লঢৌকৱও এওঁৰ কিা পালন  
ককৰ।”৯৮

৩.৫৩ যীচুয়ৱ অশুনচ আত্ষাই ধৰষা ব নতি এজিক মুতি কৰষা
যীচু আ� কতওঁৰ থশষ্যথবলাকক গালীলৰ থবপৰীকত সকৰাবৰৰ থসপাৰৰ লগৰাকচনীয়া 
নগৰ মানুহথবলাকৰ অধীনত িকা অঞ্চলকল গল। তাত লতওঁ নাৱঁৰ পৰা পাৰত উঠাৰ 
লকগ লকগ অশুথচ আত্াই ধৰা মানুহ এজন নগৰৰ পৰা আথহ লতওঁৰ আগত ওলাল। 
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থস বহুত থেন ধথৰ কাকপাৰ কাথন থপন্া নাথছল, আ� ঘৰত নািাথক মথৰশাথলৰ গুহাত 
বাস কথৰথছল।৯৯ 

তাক লকাকনও বাথন্ ৰাথখব লনাৱাথৰথছল, একনথক থশকথলকৰও তাক লনাৱাথৰথছল। 
থকয়কনা লযথতয়াই তাৰ হাত িথৰ থশকথলকৰ বান্া গহথছল, থস থশকথল থছথঙ থেথছল। 
থস থশকথলকবাৰ লডাখৰ লডাখৰ কথৰথছল। তাক লকাকনও থনয়ন্ত্ৰণ কথৰব লনাৱাথৰথছল। 
মথৰশাথল আ� পব্কতত লগাকটই থেন আ� ৰাথত থচঞঁথৰ ফুথৰথছল, আ� থনকজ থনজকক 
থশকলকৰ কাটিথছল। 

লযথতয়া দূৰৰ পৰা যীচুক লেথখকল থস লতওঁৰ ওচৰকল লেৌথৰ আথহল, আ� কতওঁৰ 
আগত প্ৰথণপাত কথৰ আঁঠু লকল। আ� থৰথঙয়াই ককল, “কহ সকব্কাপথৰ ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ যীচু! 
আপুথন লমাৰ পৰা থক থবচাথৰকছ? মই আকপানাক ঈশ্বৰৰ নামত থবনয় কথৰকছা লমাক 
যাতনা থনথেব।” থকয়কনা যীচুকৱ লতওঁক গকথছল, “কহৰ অশুথচ আত্া, এই মানুহৰ 
পৰা বাথহৰ ওলা।” 

লতথতয়া যীচুকৱ তাক সুথধকল, “কতাৰ নাম থক ?” 
লতওঁ ককল, “কমাৰ নাম বাথহনী, থকয়কনা আথম অকনক আকছাঁ।” কতও ঁযীচুক বাকৰ 

বাকৰ থমনথত কথৰ ককল, যাকত লতওঁ (যীচু) কতওকঁলাকক লসই ঠাইৰ পৰা লনকখোয়। 
লসই সময়ত ওচৰৰ পাহাৰত এজাক গাহথৰ চথৰ আথছল। অশুথচ আত্াকবাকৰ 

লতওঁক থমনথত কথৰকল, “আমাক লসই গাহথৰথবলাকক জাককল পঠিয়াই থেয়ক যাকত 
আথম গগ থসহঁতত লসামাব পাকৰা।” আ� যীচুকৱ থসহঁতক লসইেকৰ কথৰৱকল অনুমথত 
থেকল। আত্াকবাকৰ লসকয় মানুহজনৰ পৰা ওলাই গাহথৰকবাৰত লসামাকলকগ; আ� 
দুকহজাৰ মান গাহথৰ িকা জাককটাকৱ লথৰ গগ গৰাৰ পৰা সকৰাবৰত পথৰল। থসহঁত 
সককলাকৱ ডুথব মথৰ িাথকল। 

থযসককল গাহথৰথবলাকৰ প্ৰথতপালন কথৰথছল নগৰ আ� গাৱকল পলাই গ’ল 
আ� কলাকসমূহক এই সংবাে থেকলকগ। এইকবাৰ শুনাৰ পাছত ললাকসমূকহ গাহথৰৰ 
জাককটাৰ থক হ’ল তাকক চাবকল আথহল। কতওঁকলাক যীচুৰ ওচৰকল আথহ লেথখকল 
লয থয মানুহৰ গাত অশুথচ আত্াই বাস কথৰথছল, কসই ব্যথতিজকন কাকপাৰ থপথন্ 
আকছ আ� শান্িাকৱ তাত আকছ আ� এইজকনই লসই মানুহজন যাৰ থিতৰত 
দুষ্ট আত্াৰ এটা বৃহৎ গসন্যবাথহনীকয় বাস কথৰথছল। কতওকঁলাকক ইয়াক বথহিকা 
লেথখ িয় কথৰকল। থযথবলাকক এই ঘটনা লেথখথছল, কতওঁকলাকক বাকীকবাৰক বণ্কনা 
কথৰ ককল অশুথচ আত্াই ধৰা ব্যথতিজনৰ আ� গাহথৰ থবলাকৰ থক গথত হল। কসকয় 
ললাকসমূকহ থযসককল ঘটনাকটাৰ থবষকয় জাথনকল যীচুক লতওঁকলাকৰ ঠাই এথৰ যাবকল 
থবনয় কথৰকল। 

আ� কযথতয়া যীচু নাৱকল ঘুথৰ গগথছল, অশুথচ আত্াই লপাৱাজকন যীচুক লতওকঁকা 
লগত থনবকল থবনয় কথৰব ধথৰকল। থকন্তু যীচুকৱ লতওঁক থনজৰ লগত যাবকল অনুমথত 
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থনথেকল। কতওঁ লতওঁক ককল, “তুথম থনজৰ আত্ীয়স্বজন থবলাকৰ ওচৰকল ঘূথৰ লযাৱা 
আ� প্ৰিুকৱ লতামাকল থযকবাৰ কথৰকল সককলা লকাৱাকগ, আ� ইয়াককা কবা লয 
প্ৰিুকৱ েয়া কথৰ লতামাকল লককন মহত্ কম্ক কথৰকল।” 

লতথতয়া লতওঁ গ’ল আ� থেকাপথলৰ ললাক সমূহক সংবাে থেবকল আৰম্ভ 
কথৰকল লয, যীচুকৱ লতওঁকল লককন মহত্ কম্ক কথৰকল। তাকত সককলাকৱ থবস্ময় 
মাথনকল।১০০

৩.৫৪ যীচুয়ৱ এজিী মৃে তবষাৱষালীক জীৱি নদয়ে  
আ� এগৰষাকী তৰষাগী সুস্থ কয়ৰ

যীচু লযথতয়া নাকৱকৰ হ্ৰে পাৰ গহ থসপাৰকল গল, তাত বহুকতা ললাক লগাট খাকল। 
লতওঁকলাক সকৰাবৰৰ পাৰত আথছল। কসই সময়কত, যায়ীৰ নাকম থযহূেী থবলাকৰ 
মথদিৰৰ এগৰাকী থবষয়া তাকল আথহল লযথতয়া লতওঁ যীচুক লেথখকল লতওঁৰ চৰণত 
পথৰল, আ� আগ্ৰকহকৰ থমনথত কথৰ ককল, “কমাৰ স� কন্যাজনী মকৰা মকৰা গহকছ, 
অনুগ্ৰহ কথৰ আপুথন লমাৰ লগত আহক আ� তাইৰ মূৰত হাত থেয়কথহ যাকত তাই 
সুস্থ হয়, আ� জীয়াই িাকক।” 

লসকয় যীচু লতওঁৰ লগত যাব ধথৰকল আ� কলাকসমূহৰ বৃহৎ েল এটাই ও লতওঁক 
অনুসৰণ কথৰকল আ� কতওঁৰ চাথৰওফাকল ইজকন থসজনক লঠলা লহঁচা কথৰব ধথৰকল। 

তাকত এজনী থতকৰাতা আথছল যাৰ বাৰ বছৰ ধথৰ লতজ লযাৱা লৰাগত িূথগ আথছল। 
লতওঁ অকনক থচথকৎসকৰ দ্াৰা থচথকৎসা কথৰ িাগথৰ পথৰথছল। তাই থচথকৎসাৰ বাবে 
থযমান টকা পইচা আথছল সককলাথখথন খৰচ কথৰ লপলাকল। থকন্তু তাই এককাকত িাল 
লপাৱা নাথছল বৰং থেনক থেকন লবথছ লবয়াকহ গহ গগথছল। 

লযথতয়া লতওঁ যীচুৰ থবষকয় শুথনকল লতওঁ ললাকসমূহৰ মাজত যীচুৰ থপচফাকলথে 
আথহল আ� কতওঁৰ কাকপাৰ চুকল। কতওঁ মনকত িাথবথছল, “যথে মই লতওঁৰ 
ককপাৰ মাকিান চুবকল পাওঁ মই সুস্থ হম।” তৎক্ষণাত লতওঁৰ লতজ লযাৱা বন্ হ’ল 
আ� শুকাই গ’ল। কতওঁ থনজ শৰীৰত লৰাগ সুস্থ লহাৱা অনুিৱ কথৰকল। আনথক 
যীচুকৱ লতথতয়াই অনুিৱ কথৰকল লয লতওঁৰ শৰীৰৰ পৰা শথতি বাথহৰ হ’ল। কতওঁ 
ললাকসমূহকল মূখ ঘূৰাই সুথধকল, “কমাৰ কাকপাৰ লকাকন চুকল?” 

লতথতয়া লতওঁৰ থশষ্যথবলাকক লতওঁক ককল, “আপুথন লেথখকছই লয ললাকসমূহ 
আকপানাৰ লকউকাকষ লঠলা-কহঁচা কথৰ আকছ আ� আপুথন সুথধকছ, ‘কমাক লকাকন 
চুকল?’” 

থকন্তু লকাকনকনা লতকন কথৰকল লতওঁক চাবকল যীচুকৱ চাথৰওফাকল চকু ফূৰাকল। 
লতথতয়া লসই থতকৰাতা গৰাকীকয় তাইকল থক হ’ল জাথনথছল, িয়ত কঁথপব ধথৰকল 
আ� সনু্মখকল আথহল আ� যীচুৰ চৰণত পথৰল। তাই লতওকঁ সককলা কিা সত্য�কপ 



58 সুখ ষানে লষাভ কৰষা  ববৰ তকইইষা  

প্ৰকাশ কথৰ ককল। কতথতয়া যীচুকৱ লতওঁক ককল, “আইটি, কতামাৰ থবশ্বাকসই লতামাক 
সুস্থ কথৰকল। কুশকল লযাৱা, কতামাৰ এই লৰাগৰ পৰা মুতি লহাৱা।” 

যীচুকৱ কিা গক িাককাকতই মথদিৰৰ থবষয়াৰ ঘৰৰ পৰা ললাকসকল আথহল আ� 
থবষয়াজনক ককল, “আকপানাৰ কন্যাৰ মৃতু্য হল, এথতয়া গু�ক আপুথন থকয় থেগোৰ 
থেব থবচাথৰকছ?” 

যীচুকৱ ললাকসমূকহ থক গকথছল শুথনকল আ� নামঘৰৰ থবষয়াগৰাকীক ককল, “িয় 
নকথৰবা, ককৱল থবশ্বাস কৰা।” 

লতথতয়া যীচুকৱ কাককা লতওঁৰ থপছত আথহব থনথেকল আ� কতওঁ লকৱল থপতৰ, 
যাককাৱ, আ� যাককাবৰ িাকয়ক লযাহনক লগত লকল লযথতয়া লতওকঁলাক নামঘৰৰ 
থবষয়াৰ ঘৰকল আথহকল, কতওঁ লেথখকল লয় তাত হুলসূ্থল আ� কজাকৰকৰ কদিা-কটা 
কথৰ আকছ। কতওঁ থিতৰকল গ’ল আ� কতওঁকলাকক ককল, “তাত ইমান কদিা-কটা 
আ� অশাথন্ থকয়? সন্ানটি মৰা নাই; তাই শুইকহ আকছ।” থকন্তু লতওঁকলাকক লতওঁক 
ঠাট্া কথৰকল। 

লতথতয়াঁ যীচুকৱ সককলাকক বাথহৰকল উথলয়াই থেকল আ� ককৱল সন্ানটিৰ থপতৃ-
মাতৃ আ� কতওৰঁ লগত িকা লকই গৰাকীৰ গসকত থিতৰত িথকল আ� কছাৱালীজনী 
িকা লকাঠাথলকল লসামাল, কতওঁ সন্ানটিৰ হাতত ধথৰ ককল, “টাথলিা কুমী!” (অি্কাৎ 
“আইটি, মই কওঁ উঠা!”) সন্ানটি তৎক্ষণাত থিয় হ’ল আ� ইফাকল-থসফাকল লখাজ 
কাথ়বকল ধথৰকল। (তাইৰ বয়স বাৰ বছৰ গহথছল)। কলাকসমূকহ থবস্ময় মাথনকল। যীচুকৱ 
লতওঁকলাকক ককঠাৰ আকেশ থেকল এই থবষকয় যাকত কাককা নকয়। কতথতয়া লতওঁ 
লতওঁকলাকক ককল, “কছাৱালীজনীক থকবা খাবকল থেয়া।”১০১

৩.৫৫ যীচুয়ৱ অয়িক তলষাকক সুস্থ কৰষা
যীচু তাৰ পৰা ঘূথৰ যাওকঁত দুজন অন্ মানুকহ লতওৰঁ থপকছ থপকছ আথহ থচঞঁথৰ থচঞঁথৰ 
কবকল ধথৰকল, “কহ োয়ূেৰ সন্ান আমাক েয়া কৰক।” 

যীচুকৱ লযথতয়া লকাঠাৰ থিতৰকল লসামাকল লসই দুজন অন্ লতওঁৰ ওচৰকল 
আথহল, কতথতয়া যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “মই পুনৰাই লতামাকলাকক দৃথষ্ট শথতি 
থেব পাথৰম বুথল লতামাকলাকক সঁচাকক থবশ্বাস কৰাকন?” কতওঁকলাকক উতিৰ থেকল, 

“হয় প্ৰিু!” 
লতথতয়া যীচুকৱ লতওঁকলাকৰ চকু চুই ককল, “কতামাকলাক থযেকৰই থবশ্বাস কৰা 

লসই েকৰই লতামাকলাককল হওক।” আ� অন্ দুজকন দৃথষ্ট শথতি ঘূৰাই পাকল। 
লতথতয়া যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককঠাৰ আজ্ঞা থে ককল, “এই থবষকয় যাকত লকাকনও 
গম নাপায়।” থকন্তু লতওঁকলাকক তাৰ পৰা গগ এই সংবাে লসই অঞ্চলৰ চাথৰওফাকল 
থবযপাই থেকল। 
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লতওঁকলাকক লযাৱাৰ পাছত থকছুকলাকক যীচুৰ ওচৰকল এজন লবাবাক গল আথনকল, 
লবাবা জন অশুথচ আত্াৰ দ্াৰা আক্ৰান্ গহথছল লসকয় লতওঁ কিা কব পৰা নাথছল। 
লযথতয়া লসই অশুথচ আত্াক লখকোৱা হল লবাবা জকন িালেকৰ কিা কব পৰা হল। 
লতথতয়া ললাকসমূকহ আচথৰত মাথন ককল, “ইস্াকয়লৰ মাজত একনকুৱা লকথতয়াও 
লেখা নাই।” 

থকন্তু ফৰীচী থবলাকক গক আথছল, “কতওঁ অশুথচ আত্াকবাৰ চয়তানৰ সহাকয়কৰ 
লখোয়।”১০২

৩.৫৬ যীচু নিজ গৃিিগৰে অগ্ষায  তিষাৱষা
তাৰ পাছত যীচুকৱ লসই ঠাই এথৰ থনজ নগৰকল যায়, কতওঁৰ থশষ্যসককলা লতওঁৰ লগত 
আথছল। কযথতয়া থবৰোমবাৰ আথহকল লতওঁ নামঘৰত উপকেশ থেবকল ধথৰকল। কতওঁৰ 
থশক্ষাথবলাকত বহু ললাকক থবস্ময় মাথনকল! কতওকঁলাকক ককল, “এই মানুহজকন 
এইথবলাক থশক্ষা কৰ পৰা পাকল? কতওঁ লককনকক এই জ্ঞান পাকল? কতওঁ একন 
আচথৰত কম্ক লককনকক কথৰকছ?” কতওঁ লসই মথৰয়মৰ পুকতক বাক় নহয়কন? আ� 
যাককাব, কয়াথচ, থযহূো আ� থচকমানৰ ককাকয়ক নহয়কন? কতওঁৰ িনীকযক সকল 
আমাৰ মাজত নাই জাকনা? কসকয়কহ লতওকঁলাকক লতওঁক গ্ৰহণ কথৰবকল কঠিন হল । 

যীচুকৱ তাকত লতওকঁলাকক ককল, “এগৰাকী িাৱবােী থনজ নগৰ, থনজ আত্ীয়স্বজন 
আ� থনজ পথৰয়ালৰ বাথহকৰ আন সককলা ঠাইকত সন্মাথনত হ’য়।” ককইগৰাকী মান 
লৰাগীক হাত থে সুস্থ কৰাৰ বাকজ লতওঁ তাত আন এককা আচথৰত কম্ক নকথৰকল। 
যীচুকৱ লতওথঁবলাকৰ অথবশ্বাসৰ কাৰকণ অত্যন্ থবস্ময় মাথনকল। কতথতয়া লতওঁ আন 
গাওঁকবাৰকল গ’ল আ� তাত ললাকসমূহক উপকেশ থেব ধথৰকল।১০৩
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৪.১ ঈশ্বৰক আ� অনধক বিুৱষা �ঠষাবলল তকষাৱষা
পাকছ যীচুকৱ থযহূেী নামঘৰত উপকেশ থে, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুিৱাত্ক া প্ৰচাৰ কথৰ, সককলা 
থবধৰ লৰাগ আ� সককলা প্ৰকাৰৰ নথৰয়াত পৰা ললাকসকলক সুস্থ কথৰ গাঁকৱ গাঁকৱ 
নগকৰ চহকৰ ঘূথৰ ফুথৰ আথছল। যীচুকৱ লযথতয়াই ললাকসমূহক চাইথছল লতওঁকলাকৰ 
প্ৰথত মৰম উপথজথছল, থকয়কনা লতওকঁলাক ৰখীয়া লনাকহাৱা লমৰৰ থনথচনা, থচথন্ত 
আ� অসহায় গহ পথৰথছল। কতথতয়া যীচুকৱ লতওঁৰ থশষ্যথবলাকক ককল, “শস্য সৰহ 
থকন্তু বনুৱা তাকৰ। কসকয়কহ শস্যৰ গৰাকী প্ৰিুক লকাৱা লয লতওঁৰ শস্য োবকল যাকত 
আ� অথধক বনুৱা পঠিয়াই থেকয়।”১০৪

৪.২ যীচুয়ৱ বষাৰজি নিষ সক �নৰচয্য  ষাৰ বষায়ব �ঠিওৱষা
পাছত যীচুকৱ লতওঁৰ বাৰজন থশষ্যসকলক ওচৰকল মাথত অশুথচ আত্াক লখোবকল 
আ� সককলা থবধৰ লৰাগ আ� নথৰয়া থবলাকক সুস্থ কথৰবকল ক্ষমতা প্ৰোন কথৰকল।১০৫

যীচুকৱ এই বাৰ জনক এই আজ্ঞা থে পঠাকল লয, “অথযহূেী থবলাকৰ অঞ্চলকল 
লকথতয়াও নাযাবা আ� চমৰীয়াৰ লকাকনা নগৰত লনাকসামাবা; বৰং ইস্াকয়ল বংশৰ 
লহকৰাৱা লমৰকপাৱাথল থবলাকৰ ওচৰকল লযাৱা আ� কতওঁকলাকক উপকেশ থেবা লয 
‘স্বগ্ক ৰাজ্য থনকচই ওচৰ হল।’ কৰাগীয়া থবলাকক সুস্থ কথৰবা, মৃতথবলাকক তুথলবা, 
কুষ্ লৰাগী থবলাকক সুস্থ কথৰবা, আ� অশুথচ আত্াকবাৰক লখোবা, কতামাকলাকক 
থবনামূকল্য ঈশ্বৰৰ পৰা এই ক্ষমতা থেয়া গহকছ লসকয় লতামাকলাককও থবনামূকল্য সহায় 
কথৰবা। কতামাকলাকক থনজৰ থনজৰ লজাকলাঙাত লসাণ, �প বা তাম নলবা; বাটৰ 
থনথমকতি লমানা বা লজাকলাঙা নতুবা অন্য কাকপাৰ নলবা, অথতথৰতি লচালা, পাদুকা 
নলবা আ� লাখুটিও নলবা, থকয়কনা বনুৱা থনজৰ লবচৰ লযাগ্য। 

“কতামাকলাকক থয লকাকনা নগৰত বা গাঁৱত লসামাওঁকত তাত লকান মানুহ 
থবশ্বাসকযাগ্য তাৰ থবচাৰ লবা। আ� তাৰ পৰা আনঠাইকল ওলাই লনাকযাৱা মাকন 
লতওকঁৰই ঘৰত িাথকবা। আ� কযথতয়া লতামাকলাকক লকাকনাবা ঘৰত লসাকমাৱা 
লতওকঁলাকক মঙ্গলবাে থে কবা, ‘কতামাকলাককল শাথন্ হওক।’ যথে ঘৰৰ মানুহ 
লযাগ্য হয়, কতকন্ লতামাকলাকৰ কুশল লতওকঁলাকৰ ওপৰত িাথকব; আ� যথে 
লযাগ্য নহয় লতকনহকল লতামাকলাকক থেয়া আশমীব্াে উলটি আথহব। যথে লকাকনাবাই 
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লতামাকলাকক আেৰথণ নজনাই আ� কতামাকলাকৰ কিা নুশুকন লতকন্ লসই ঘৰ বা 
নগৰৰ পৰা ওলাই যাবা আ� কতামাকলাকৰ িথৰত লাথগ িকা ধূথলও তাকত লজাকাথৰ 
লপলাবা। মই লতামাকলাকক সঁচাকক গককছা, “মহা-থবচাৰৰ থেনা লসই নগৰৰ েশাতকক 
চকোম আ� ঘকমাৰা নগৰৰ েশা সথহবকল পাতল হব। 

“সাৱধাকন শুনা! মই লতামাকলাকক জগতকল উথলয়াই পঠিয়াইকছা। কতামাকলাক 
থবপেত পথৰব পাৰা, কযকনকক ৰাংকুকুৰৰ মাজত লিিা। কসকয় লতামাকলাক সাপৰ 
েকৰ লটঙৰ হ’ব লাথগব আ� ককপৌৰ েকৰও লহাজা হ’ব লাথগব যাকত আনক 
আঘাত কথৰব লনাৱাৰা। থকন্তু ললাকথবলাককল সাৱধান হবা; থকয়কনা লতওঁথবলাকক 
লতামাকলাকক বদিী কথৰব আ� থবচাৰ সিাত লতামাকলাকক লশাধাই থেব, আ� 
নামঘৰত লতামাকলাকক লকাবাব। কতামাকলাকক শাসনকত্ক া আ� ৰজাৰ ওচৰকল গল 
লযাৱা হব থকয়কনা লতামাকলাকক লমাক মাথন চলা। কতামাকলাকক লমাৰ কিা সুথধব। 
এই সককলা ঘটিব যাকত লতামাকলাকক লসই ৰজা ৰাজ্যপাল আ� অথযহূেীকলাককল 
লমাৰ থবষকয় সাক্ষী হব পাৰা। থকন্তু লযথতয়া লতামাকলাকক বদিী কথৰব লসই মূহূত্ক ত 
থচন্া নকথৰবা, থকয়কনা লকথতয়া থক কব লাথগব লসই সককলা সময়ত লতামাকলাকক 
জনাই থেয়া হব। মনত ৰাথখবা কিা কওঁতা লতামাকলাক নহয় থকন্তু থপতৃৰ আত্াইকহ 
লতামাকলাকৰ দ্াৰা কিা কব। 

“ককাকয়ক িাকয়কক থনজৰ ককাকয়ক িাকয়কৰ থব�কদ্ধ যাব আ� কতওঁকলাকক 
মৃতু্যৰ বাকব লশাধাই থেব, থপতৃ-মাতৃ সককলও লতওঁকলাকৰ থনজৰ সন্ান থবলাকক 
মৃতু্যৰ বাকব লশাধাই থেব। সন্ান সককলও লতওকঁলাকৰ থনজৰ থপতৃ-মাতৃক লশাধাই 
থেব আ� কতওঁকলাকক বধ কৰাব। কমাৰ নামৰ লহতুকক লতামাকলাক ঘৃণাৰ পাত্ৰ 
হবা, থকন্তু থয জকন লশষকলকক থবশ্বাসী িাথকব লসইজকনই পথৰত্ৰাণ পাব। কযথতয়া 
লতামাকলাকক লকাকনা এখন নগৰত তািনা ককৰ লতথতয়া লতামাকলাকক অন্য 
নগৰকল পলাই যাবা, মই লতামাকলাকক সঁচাকক কওঁ, কতামাকলাকক ইস্াকয়লৰ সমূহ 
নগৰ ঘূথৰ লশষ কৰাৰ পূকব্কই মানৱ পুত্ৰ ৰজাৰ েকৰ আথহব। 

“ছাত্ৰ থবলাক গু�তকক মহান নহয়। ককাকনা োস থনজৰ গৰাকীতকক ডাঙৰ নহয়। 
ছাত্ৰই থনজৰ গু�ৰ আ� োকস থনজৰ গৰাকীৰ তুল্য হকলই যকিষ্ট। মই ঘৰৰ গৰাকী, 
থকন্তু লতওঁকলাকক লমাক ‘িূতথবলাকৰ শাসনকত্ক া’ বুথল মাকত, কসকয়কহ ঘৰৰ বাকী 
সেস্য থহচাকপ লতামাকলাকক হয়তু ইয়াতকক লবথছ অপমান পাব পাৰা।” 

“কসকয়কহ লতওঁথবলাককল িয় নকথৰবা থকয়কনা সককলা লুকুওৱা বস্তু প্ৰকাথশত 
হব। আ� গুপুকত িকা সককলা বস্তু থয আকছ সককলা প্ৰকাথশত হব। মই গুপুকত 
লতামাকলাকক থয কওঁ তাক লতামাকলাকক মুকথলিাকব প্ৰকাশ কথৰবা। থয সককলা 
মই লতামাকলাকক ব্যথতিগতিাকব গককছা, তাক সককলাকৰ আগত থচঞথৰ জনাবা। 

“থসথবলাককল িয় নকথৰবা থযথবলাকক লকৱল লতামাৰ শৰীৰক বধ কথৰব পাকৰ 
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আত্াক নহয়। ককৱল ঈশ্বৰকলকহ িয় কৰা থযজকন লতামাকলাকৰ শৰীৰ আ� আত্া 
দুকয়াককা নৰকত লপলাই নষ্ট কথৰব পাকৰ। এপইচাত দুটা ঘৰথচথৰকা লনকবকচকন? 
তিাথপও লতামাকলাকৰ থপতৃৰ থবনা অনুমথতকৰ এটিও মাটিত নপকৰ। কতামাকলাকৰ 
মূৰৰ আটাইকবাৰ চুথলও গণা গগকছ। কসকয়কহ লতামাকলাকক িয় নকথৰবা লতামাকলাক 
লসই চৰাইতকক অকনক গুকণ বহুমূল্য। 

“থয লকাকনাকৱ লমাক সককলাকৰ আগত স্বীকাৰ ককৰ, স্বগ্কত িকা লমাৰ থপতৃৰ 
আগত মকয়া লতওঁক স্বীকাৰ কথৰম; থকন্তু থয লকাকনাকৱ লমাক মানুহৰ আগত স্বীকাৰ 
নককৰ, স্বগ্কত িকা লমাৰ থপতৃৰ আগত মকয়া লতওঁক স্বীকাৰ নকথৰম। 

“ইয়াক নািাথৱবা লয মই পৃথিৱীত শাথন্ থেবকল আথহকছা, শাথন্ থেবকল নহয় থকন্তু 
তকৰাৱাল থেবকলকহ আথহকছাঁ। 

‘মই বাকপকৰ থব�কদ্ধ পুকতকৰ, 
মাকৰ থব�কদ্ধ জীকয়কৰ, 

শাহুকৱকৰ থব�কদ্ধ লবাৱাৰীকযকৰ লিে জন্মাবকলকহ আথহকছাঁ, 
আ� মানুহৰ থনজ পথৰয়াকলই লতওঁৰ শত্ৰু হব।’ 

“থয লকাকনাকৱ থনজৰ থপতৃ-মাতৃক লমাতকক অথধক লপ্ৰম ককৰ, কতওঁ লমাৰ থনজৰ 
মানুহ লহাৱাৰ লযাগ্য নহয়। থয লকাকনাকৱ থনজৰ পুকতক-জীকয়কক লমাতকক অথধক 
লপ্ৰম ককৰ লতকৱাঁ লমাৰ থনজৰ মানুহ লহাৱাৰ লযাগ্য নহয়। থয লকাকনাকৱ থনজৰ দুখ-
লিাগৰ কু্ৰচ বহন নককৰ আ� কমাৰ পাচত আথহব লনাৱাকৰ লতকৱাঁ লমাৰ থনজৰ মানুহ 
লহাৱাৰ লযাগ্য নহয়। যথে লকাকনাকৱ থনজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কথৰবকল থবচাকৰ লতওঁ তাক 
লহ�ৱাব; থকন্তু যথে লকাকনাকৱ লমাৰ থনথমকত থনজৰ প্ৰাণ লহ�ৱাই লতওঁ জীৱন পাব। 

“থয লকাকনাকৱ লতামাকলাকক গ্ৰহণ ককৰ, কতওঁ লমাককই গ্ৰহণ কথৰব, আ� থয 
লকাকনাকৱ লমাক গ্ৰহণ ককৰ, কতওঁ লমাক পকঠাৱা ঈশ্বৰকক স্বীকাৰ কথৰব। থয লকাকনাকৱ 
িাৱবােীক িাৱবােী বুথল স্বীকাৰ ককৰ, কতওঁ িাৱবােীৰ েকৰ একক পুৰস্াৰ পাব। আ� 
যথে লতামাকলাকক লকাকনা ধাথম্ককক এই কাৰকণই স্বীকাৰ কৰা লয় লতওঁ এজন ধাথম্কক 
ললাক লতামাকলাককও ধাথম্কক জনৰ েকৰই পুৰস্াৰ পাবা। আ� ককাকনাবাই লমাৰ 
এই স� থবলাকৰ লকাকনা থশষ্য এজনক যথে এথগলাচ লচচা পানীকয়া থেকয়, মই 
লতামাকলাকক সঁচাকক কও ঁলয লতও ঁলকাকনাপকধ্যই লতওৰঁ পুৰস্াৰ লনকহ�ৱাব।”১০৬

এইেকৰ যীচুকৱ থনজৰ বাৰজন থশষ্যক বুজাই বঢাই এটালঁত, কতওঁ তাৰ পৰা গগ 
গালীল প্ৰকেশৰ নগৰ থবলাকত ঘূথৰ ঘূথৰ উপকেশ থেবকল ধথৰল। ১০৭

পাঁচথন থবলাকক ওলাই গগ সককলাকবাৰ ঠাইকত ঘুথৰ ঘুথৰ শুিৱাত্ক া প্ৰচাৰ কথৰকল 
আ� কসই সককলা ঠাইকত নথৰয়াত পৰা থবলাকক সুস্থ কথৰকল। ১০৮ লতওকঁলাকক প্ৰচাৰ 
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কথৰকল যাকত ললাকসমূকহ হৃেয় আ� জীৱন পথৰবত্ক ন ককৰ। কতওঁকলাকক অকনক 
অশুথচ আত্া লখোকল, আ� বহুকতা লৰাগীক জলফাইৰ লতল ঘঁথহ সুস্থ কথৰকল। ১০৯

৪.৩ তকয়িলক তযষািি বষানপ্স্মদষােষাক বধ কৰষা বিনবল
লহকৰাে ৰজাই এইকবাৰ শুথনবকল পাকল, কাৰণ যীচুৰ খ্যাথত লকউফাকল প্ৰচাথৰত 

গহথছল। থকছুকলাকক গকথছল, “বাপ্তাইজক লযাহন পুনৰ জী উঠিল লসকয় লতওঁ 
আচথৰত কম্ক কৰাৰ ক্ষমতা পাইকছ।” 

আন লকাকনাকৱ গকথছল, “এওঁ এথলয়া।” 
আন থকছুমাকন গকথছল, “কতওঁ প্ৰাচীন কালৰ িাৱবােী সকলৰ থনথচনা এজন 

িাৱবােী।” 
থকন্তু লহকৰাকে লযথতয়া এই কিা শুথনকল আ� কতওঁ ককল, “কতওঁ লযাহন, যাক 

মই থশৰকচ্ে কৰাকলা, কতওঁ মৃতু্যৰ পৰা পুনৰ জী উঠিল।” 
লহকৰাকে থনকজ লযাহনক বদিী কৰাই কাৰাগাৰত ৰাথখবকল আকেশ থেথছল। 

লতওঁ থনজৰ িাকয়ক থফথলপৰ পত্ী লহকৰাথেয়াৰ বাকব একন কথৰথছল, যাক্ লহকৰাকে 
অলপকত থবয়া কথৰথছল। থকয়কনা লযাহকন বাকৰ বাকৰ গকথছল, “আপুথন আকপানাৰ 
িাই-কবাৱাৰীক থবয়া ককৰাৱাকটা উথচত লহাৱা নাই।” কসকয় লহকৰাথেয়াই লতওঁক শত্ৰু 
থহচাকৱ গণ্য কথৰবকল আৰম্ভ কথৰথছল। তাই লতওঁক বধ কথৰবকল থবচাথৰথছল, থকন্তু 
লতওঁ লহকৰােৰ বাকব লতকন কথৰব লনাৱাথৰথছল। কহকৰাকে লযাহনক িয় কথৰথছল 
কাৰণ লতও ঁজাথনথছল লয লযাহন এজন ধাথম্কক আ� পথবত্ৰ ললাক লসকয় লতও ঁলতওকঁ 
থনৰাপকে ৰাথখথছল। কহকৰাকে লযথতয়া লযাহনৰ কিা শুথনথছল, কতওঁৰ বৰ থবভ্ান্ 
গহথছল, তিাথপ লতওঁৰ কিা শুথন িাল পাইথছল। 

থকন্তু সুকযাগৰ সময় আথহল লযথতয়া লহকৰাকে লতওঁৰ উচ্চপেস্থ থবষয়াসকল, 
লসনাধ্যক্ষসকল আ� গালীলৰ গণ্যমান্য ললাকসকলক থনজৰ জন্মথেনত আমন্ত্ৰণ কথৰ 
গনশকিাজৰ আকয়াজন কথৰকল। কহকৰাথেয়াৰ কন্যাই প্ৰেশ্কন কৰা নৃত্যই গনশকিাজৰ 
অথতথি সকলক আ� ৰজা লহকৰােক সকন্াষ্ট কথৰকল। 

ৰজা লহকৰাকে সন্তুষ্ট গহ কন্যাজনীক ককল, “কতামাক থক লাকগ লকাৱা, মই 
তাককই থেম।” আ� কতওঁ কন্যাজনীক শপত খাই ককল, “তুথম থযহকক থবচৰা তাকক 
থেম। আনথক লমাৰ ৰাজ্যৰ আধা অংশও লতামাক থেম।” 

তাই মাকৰ ওচৰকল ওলাই গ’ল আ� সুথধকল, “মই থক খুথজম?” 
তাইৰ মাকক ককল, “কযাহন বাপ্তাইজক মূৰ।” 
তাই ল’কগ ল’কগ থিতৰকল গ’ল আ� ৰজাক ককল, “আপুথন লমাক এথতয়াই 

লযাহন বাপ্তাইজকৰ মূৰকটা এখন িালত আথন থেয়াকটা থবচাথৰকছা।” 
তাকত ৰজা বৰ দুথখত হল, থকন্তু লতওঁ কৰা প্ৰথতজ্ঞাৰ কাৰকণ লতওঁৰ থনমথন্ত্ৰত 
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অথতথি সকলৰ বাকব তাইক “নহব” বুথল ক’ব নুখুথজকল। কসকয় ৰজাই লকগ লকগ 
লযাহনৰ মূৰকটা কটাৰ আকেশ থে এজন ঘাটকক কাৰাগাৰকল পঠাই থেকল। ঘাটক 
জকন এখন িালত লযাহনৰ মূৰকটা কাটি আথন, কন্যা জনীক থেকল আ� তাই গল 
মাকক থেকল। কযথতয়া লযাহনৰ থশষ্য সককল এই সংবাে পাকল, কতওঁকলাকক তাকল 
আথহকল আ� কেহকটা থন কবৰ থেকল।১১০

৪.৪ যীচুয়ৱ �ষঁাচ িষাজষাৰয়ৰষা অনধক তলষাকক খুউৱষা
পাঁচথন সকল থয সকলক যীচুকৱ প্ৰচাৰ কথৰবকল পঠিয়াইথছল, কতওঁৰ ওচৰকল 

ঘূথৰ আথহল আ� কতওঁকলাকক থক থক কথৰকল আ� থক থশক্ষা থেকল সককলাকবাৰ 
কিা লতওঁক থববথৰ ককল। যীচুকৱ লতওকঁলাকক ককল, “আঁহা, আথম এক থনজ্ক ন 
ঠাইকল গগ থজৰথণ লওঁ।” থকয়কনা তাত অকনক ললাকসমূহ অহা-কযাৱা কথৰথছল লসকয় 
লতওঁকলাকক লিাজন কথৰবকল ও সুকযাগ লপাৱা নাথছল। 

লসকয়কহ লতওঁকলাকক এখন নাৱত উঠিকল আ� এক থনজ্ক ন ঠাইকল গল। থকছুমাকন 
লতওকঁলাকক লযাৱা লেখা পাকল আ� বহুকত এই থবষকয় জাথনব পাথৰকল লসকয় 
সককলাকবাৰ নগৰৰ পৰা লতওকঁলাক সককলাকৱ লেৌথৰবকল আৰম্ভ কথৰকল আ� যীচু 
আ� কতওঁৰ থশষ্যসকল গগ লপাৱাব আকগকয় তাত উপথস্থত হলকগ। কযথতয়া যীচু 
নাৱৰ পৰা নাথমল, কতওঁ মানুহৰ এটি থবৰাট জুম লেথখকল, কতওকঁলাকৰ বাকব লতওঁৰ 
েয়া উপথজল, থকয়কনা লতওকঁলাক ৰখীযা লনাকহাৱা লিিাৰ থনথচনা আথছল। কসকয়কহ 
লতওঁ লতওঁকলাকক অকনক উপকেশ থেবকল ধথৰকল। 

লতথতয়া ৰাথত হবৰ গহথছল। কসকয় থশষ্য সককল লতওঁৰ ওচৰকল আথহল আ� 
ককল, “এইখন থনজ্ক ন ঠাই আ� এথতয়া বহু লেথৰও গহকছ, কলাকসকলক ওচৰৰ 
গাওঁথবলাককল যাবকল থেয়ক যাকত লতওঁকলাকক খাবকল থকবা বস্তু থকথনব পাকৰ।” 

থকন্তু লতওঁ ককল, “কতামাকলাককই লতওঁকলাকক থকবা খাবকল থেয়া।”
লতথতয়া লতওঁকলাকক লতওকঁ ককল, “আথম এই সককলা মানুকহ খাবৰ বাকব যকিষ্ট 

থপঠা থকথনব লনাৱাথৰম। ইমানকবাৰ টকা লগাটাবৰ বাকব আথম সককলাকৱ এমাহ কাম 
কথৰব লাথগব?”১১১

থচকমান থপতৰৰ িাকয়ক আথ্ৰিয়ই ককল, “তাত এজন লৰা আকছ যাৰ হাতত 
পাঁকচাটা যৱৰ থপঠা আ� দুটা মাছ আকছ। থকন্তু ইমানকবাৰ মানুহৰ মাজত লসকয় থক হ’ব?” 

যীচুকৱ ককল, “কলাক সমূহক বথহবকল থেয়া।” কসই ঠাইত িৰপূৰ ঘাঁহথন আথছল, 
গথতকক ললাক সমুহ তাৰ ওপৰকত বথহল। তাত প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ পু�ষ আথছল যীচুকৱ 
থপঠা গল ঈশ্বৰক ধন্যবাে কথৰ তাত বথহ িকা সকলৰ মাজত থবলাই থেবকল থেকল। 
এককেকৰ লতওঁ মাছ ও গল ঈশ্বৰক ধন্যবাে থে থবলাবকল থেকল। প্ৰকত্যকক থযমান 
পথৰমাকণ ইচ্া কথৰকল থসমানকক খাকল। 
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লতওকঁলাকক খাই তৃপ্ত লহাৱাৰ পাচত যীচুকৱ থশষ্য সকলক ক’কল, “িঙা 
থপঠাৰ আ� মাছৰ অৱথশষ্ট থখথন লগাকটাৱা, এককা নষ্ট হবকল থনথেবা।” থশষ্যসককল 
সককলাথখথন অৱথশষ্ট লগাটাকল। কযথতয়া ললাকসমূকহ খাবকল আৰম্ভ কথৰথছল লতথতয়া 
মাত্ৰ পাঁচটা যৱৰ থপঠা আথছল। থকন্তু লযথতয়া ললাকসমূকহ খাই লশষ কথৰকল লতথতয়া 
অৱথশষ্ট থখথনকৰ বাৰটা ডাঙৰ পাথচ পুৰ কথৰকল। 

যীচুকৱ কৰা এই অকলৌথকক কৰ্্ক  লেথখ ললাক সমূকহ কবকল ধথৰকল, “থনশ্চকয় এই 
জকনই জগতকল আথহব লগা িাৱবােী থয জনক আশা কৰা গহথছল।” 

একনকত যীচুকৱ ললাক সমূকহ লতওঁক ধথৰ ৰজা পাথতব খুথজকছ বুথল গম পাকল।১১১২

তাৰ পাছত যীচুকৱ লতওঁৰ থশষ্যসকলক নাৱত উঠিবকল ককল আ� সকৰাবৰৰ 
আনকটা পাৰত িকা গবৎচোকল যাবকল ককল। কতওঁ লতওকঁলাকক ককল লয় লতওঁ 
পাছত যাব। কতওঁ প্ৰকত্যককক ঘৰকল যাবকল কবৰ বাকব তাকত িাথকল।১১৩ ললাকসমূহক 
থবোয় থেয়াৰ পাছত লতওঁ অককল প্ৰাি্কনা কথৰবকল পাহাৰৰ ওপৰকল উঠিল। ১১৪

৪.৫ যীচুয়ৱ �ষািীৰ ও�ৰে তখষাজ কঢ়ষা
সথন্য়া পৰকলকক লতওঁ তাকত অকলশৰীয়াকক িাথকল। কতথতয়াকলকক নাওখন 

পাৰৰ পৰা যকিষ্ট দূৰকলকক ওলাই গগথছল। কঢৌ আ� তীৰি বতাহৰ লকাৱত নাওখন 
ঢলং-পলং গহ আথছল। 

ৰাথতপুৱা প্ৰায় থতথন আ� ছয়টা বজাৰ মাজত যীচুকৱ সকৰাবৰত লখাজ কাথ় 
লতওকঁলাকৰ ওচৰকল আথহল। কতওঁৰ থশষ্যসককল লযথতয়া লতওঁক সকৰাবৰৰ ওপকৰথে 
লখাজ কাথ় অহা লেখা পাকল, কতওঁথবলাকক িয় খাই পৰস্পকৰ ককল, “এইকটা লতা 
লকাকনাবা িূত হয়!” কসকয় িয়ত থচঞঁথৰবকল ধথৰকল। 

যীচুকৱ ততাথলকক লতওঁকলাকক মাত লগাই ককল, “থন্কিয় লহাৱা! এইয়া মইকয়ই 
হয়।” িয় নকথৰবা।” 

থপতকৰ মাত লগাই ককল, “প্ৰিু যথে সচাঁকক আপুথনকয় হয় লতকন্ লমাক পানীৰ 
ওপকৰথে আকপানাৰ ওচৰকল আথহবৰ বাকব অনুমথত থেয়ক।” 

যীচুকৱ ককল, “থপতৰ আহাঁ।” 
থপতকৰ নাৱৰ পৰা ওলাই যীচুৰ ফালকল পানীৰ ওপকৰথে লখাজ লকল। থকন্তু লতওঁ 

তীৰি বতাহ ধুমুহাআ� কঢৌ লেথখ িয় খাকল, আ� ডুথববকল ধথৰকল আ� থচঞঁথৰ 
মাথতকল, “প্ৰিু লমাক ৰক্ষা কৰক।” 

যীচুকৱ তৎক্ষণাত লতওঁৰ ওচৰকল আথহ লতওকঁ হাতত ধথৰ ককল, “কহ অল্পথবশ্বাসী 
তুথম থকয় সকদিহ কথৰলা?” 

লযথতয়া লতওঁকলাকক নাৱত উঠিকল, বতাহ-ধুমুহা শান্ হল। নাৱত িকা 
থশষ্যথবলাকক যীচুৰ প্ৰশংসা কথৰ ককল, “সচাঁকক আপুথন ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ।”১১৫
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৪.৬ যীচুয়ৱ বহয়েষা তৰষাগীক সুস্থ কয়ৰ 
লতওঁকলাকক সকৰাবৰ পাৰ গহ লসই ৰাথতপুৱা থগকনকচৰত্ পাকল। তাকত লতওঁকলাকক 
নাওঁ বাথন্কল। কযথতয়া লতওঁকলাকক নাৱৰ পৰা নাথমকল তাৰ ললাকসমূকহ যীচুক থচথন 
পাকল। কসকয় লতওকঁলাকক লসই অঞ্চলৰ সককলাকক কিাকটা জনাবৰ বাকব লৰালথৰকক 
গ’ল। কতওঁকলাকক যীচু িকা ঠাইকল লৰাগীসকলক চাথঙকৰ গসকত কথ়য়াই আথনকল। 
গাঁকৱ গাঁকৱ, নগকৰ-নগকৰ যীচু যকলকক গগথছল, কলাকসমূকহ লতওঁকলাকৰ লৰাগী 
সকলক হাট-বজাৰ বহা ঠাইকল আথন লতওকঁলাকক লযন লতওঁৰ কাকপাৰৰ এটি অংশ 
মাকিান চুবকল থেকয়, একন থমনথত কথৰকল। আ� থযমান ললাকক চুকল সককলাকৱ সুস্থ 
হল।১১৬

৪.৭ যীচুয়ৱই জীৱিদষােক আিষাৰ
 পাকছ সকৰাবৰৰ থসপাকৰ িাথক লযাৱা ললাক সকলৰ মনত পথৰল লয তাত এখনকহ 
নাও ঁআথছল; আ� যীচু থশষ্য সকলৰ লগত নাৱত উঠা নাথছল; থশষ্য সককল অককলই 
নাও লমথল গগথছল। একনকত থতথবথৰযা পৰা আ� ককইখন নাওঁ আথহ থয ঠাইত যীচুকৱ 
ঈশ্বৰক ধন্যবাে থেয়াৰ পাচত লতওঁকলাকক থপঠা থবলাইথছল, কসই ঠাই পাকলথহ। 
লতওঁকলাকক লসই ঠাইত যীচু নতুবা লতওঁৰ থশষ্য সকলক লেখা নাপাই নাৱত উঠি 
যীচুক থবচাথৰ কফৰনাহূমকল যাত্ৰা কথৰকল। 

ললাককসমূকহ সকৰাবৰৰ থসকটা পাকৰ যীচুক থবচাথৰ পায় লতওঁকলাকক লতওঁক 
সুথধকল, “কহ গু�, আপুথন ইয়াকল লকথতয়া আথহকল?” 

যীচুকৱ লতওঁকলাকক উতিৰ থেকল, “মই লতামাকলাকক সঁচা কিা কওঁ লতামাকলাকক 
অকলৌথকক থচন লেখাৰ বাকব নহয় থকন্তু থপঠা খায় তৃপ্ত লহাৱাৰ বাকব লহ লমাক থবচাথৰ 
আথহছা। ক্ষকন্কীয়া আহাৰৰ থনথমকতি ৰেম নকথৰবা, বৰং থয আহাৰ প্ৰকৃতকতই স্থায়ী 
ও অনন্ জীৱন োন ককৰ, একন আহাৰৰ থনথমকতি ৰেম কৰা। একন আহাৰ মানৱ পুত্ৰই 
লতামাকলাকক থেব। কাৰণ থপতৃ পৰকমশ্বকৰ লতওঁক লসই ক্ষমতা প্ৰোন কথৰকল।” 

লতওঁকলাকক যীচুক সুথধকল, “ঈশ্বকৰ আমাক লককনধৰণৰ কাম কৰাকটা থবচাকৰ।” 
যীচুকৱ লতওঁকলাকক ক’কল, “ঈশ্বকৰ থয জনাক পঠাকল, কতওঁক থবশ্বাস কৰাই 

ঈশ্বৰৰ মকন থবচৰা কৰ্্ক ।” 
লতওঁকলাকক লতওঁক সুথধকল, “আপুথন থক অকলৌথকক থচন লেখুৱাব যাকত আথম 

তাক লেথখ আকপানাক থবশ্বাস কথৰব পাকৰা? আপুথন আমাকল লতকন থক কৰ্্ক  কথৰ 
লেখুৱাব? আমাৰ পূব্্ক -পু�ষ সককল ম�প্ৰন্ত মান্না খাইথছল। কযকনেকৰ শাস্ত্ৰত থলখা 
আকছ, ‘কতওঁ স্বগ্কৰ পৰা লতওঁকলাকক থপঠা খাবকল থেথছল।’” 

যীচুকৱ লতওকঁলাকক ককল, “মই লতামাকলাকক সঁচা কিা কওঁ লয লতামাকলাকক 
স্বগ্কৰ পৰা থপঠা থেয়াজন লমাথচ নাথছল; থকন্তু লতামাকলাকক স্বগ্কৰ পৰা প্ৰকৃত থপঠা 
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থেয়াজন লমাৰ থপতৃকহ। আ� ঈশ্বৰৰ থপঠা গহকছ, স্বগ্কৰ পৰা থয জন নাথম আথহল আ� 
লগাকটই জগতক জীৱন থেকল।” 

লতওকঁলাকক লতওঁক ককল, “কহ মহাশয় আমাক এথতয়াৰ পৰাই লসই থপঠা থেয়ক।” 
যীচুকৱ লতওকঁলাকক ক’কল, “জীৱন থেয়া থপঠা মকয়ই। থযজন লমাৰ ওচৰকল আকহ 

লতওঁৰ লকথতয়াও লিাক নালাথগব আ� থযজকন লমাক থবশ্বাস ককৰ লতওঁৰ লকথতয়াও 
থপয়াহ নালাথগব। থকন্তু মই লতামাকলাকক আগকতই গকথছকলা লতামাকলাকক লমাক 
লেথখলা, তিাথপ লতামাকলাকক লমাক থবশ্বাস নকৰা। থকন্তু থপতৃকয় লমাক থেয়া প্ৰকত্যক 
ব্যথতি লমাৰ ওচৰকল আথহব। আ� কমাৰ ওচৰকল অহা লকাকনা ব্যথতিক মই থবমুখ 
নকথৰম। কাৰণ মই থনজ ইচ্া পুৰণ কথৰবকল স্বগ্কৰ পৰা অহা নাই; থকন্তু লমাক পকঠাৱা 
জনাৰ ইচ্া পালন কথৰবকলকহ আথহকলা। কমাক পকঠাৱা জনাৰ ইচ্া এই লয লতওঁ 
লমাক থেয়া এজকনা লযন লনকহ�ৱায় থকন্তু লশষৰ থেনা মই লযন সককলাকক জীৱনকল 
লতাকলা। কমাক পঠিওৱা জনৰ ইচ্া এই লয পুত্ৰক লেথখ থবশ্বাস কৰা প্ৰকত্যক ব্যথতিকয় 
লযন অনন্ জীৱন পায়। আ� কশষৰ থেনা মই সককলাকক জীৱনকল তুথলম।” 

 “স্বগ্কৰ পৰা নমা আহাৰ মকয়ই” বুথল যীচুকৱ লকাৱা কিাত, থযহূেীসককল যীচুৰ 
থবষকয় লিাৰকিাৰাবকল ধথৰকল। কতওঁকলাকক ককল, “এওঁ লযাকচফৰ পুকতক যীচু নহয় 
জাকনা? আথম জাকনা এওঁৰ মাক-কেউতাক থচথন নাপাওঁ? এথতয়া লতওঁ স্বগ্কৰ পৰা নাথম 
অহা বুথল লককনকক গককছ?” 

ইয়াৰ উতিৰত যীচুকৱ লতওঁকলাকক ক’কল, “কতামাকলাকক থনজৰ থিতৰকত 
লিাৰকিাকৰাৱা বন্ কৰা। কমাক পঠিওৱা থপতৃকৱ লযথতয়াকলকক ককৰাবাক লমাৰ 
ওচৰকল নাকন লতথতয়াকলকক লকাকনও লমাৰ ওচৰকল আথহব লনাৱাকৰ। মই লতওঁক 
লশষৰ থেনা জীৱনকল তুথলম। িাৱবােী সকলৰ পুস্তকত থলখা আকছ, ‘কতওঁকলাকক 
সককলাকক ঈশ্বৰৰ দ্াৰাই থশক্ষা থেয়া হব। আ� থয সককল লমাৰ থপতৃৰ কিাকল কাণ 
থে, কতওঁৰ পৰা থশক্ষা লয় লসই সককলাকৱ লমাৰ ওচৰকল আথহব।’ ইয়াৰ অি্ক এইকটা 
নহয় লয লকাকনাবাই থপতৃক লেথখকল। থয জন ঈশ্বৰৰ পৰা আথহকছ লকৱল লতওঁকহ 
থপতৃক লেখা পাকল। 

“মই লতামাকলাকক সচাঁকককয় গককছা, থযজকন থবশ্বাস ককৰ লতওৰঁ অনন্ জীৱন 
আকছ। জীৱন থেয়া থপঠা মকয়ই। কতামাকলাকৰ পূব্্ক  পু�ষ সককল ম� প্ৰান্ত মান্না 
খাকয়া মথৰল। থকন্তু স্বগ্কৰ পৰা নাথম অহা থপঠা একনকুৱা লয লকাকনাকৱ যথে লসই থপঠা 
গ্ৰহণ ককৰ, কতকন্ লতও ঁলকথতয়াও নমকৰ। স্বগ্কৰ পৰা নাথম অহা লসই জীৱন থেয়া থপঠা 
মকয়ই। থয লকাকনাকৱ এই থপঠা গ্ৰহণ ককৰ লতওঁ থচৰকাল জীৱ। এই থপঠা লমাৰ মাংস। 
জগতৰ ললাকসককল লযন জীৱন পায় এই থনথমকতি মই লমাৰ শৰীৰ বথলোন কথৰম।” 

এই কিা শুথন থযহূেী সকলৰ থিতৰত তক্ক  থবতক্ক  আৰম্ভ হল। কতওকঁলাকক ক’কল, 
“কতওঁ আমাক লতওঁৰ শৰীৰ লককনকক খাবকল থেব পাকৰ?” 
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যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “মই সঁচাকককয় গককছা লতামাকলাকক মানৱ পুত্ৰৰ 
মাংস নাখাকল আ� কতজ পান নকথৰকল লতামাকলাকত জীৱন নাই। থয লকাকনাকৱ 
লমাৰ মাংস খায় ও লমাৰ লতজ পান ককৰ লতওঁৰ অনন্ জীৱন আকছ। আ� কশষৰ 
থেনা মই লতওঁকলাকক জীৱনকল তুথলম। কাৰণ লমাৰ মাংসই প্ৰকৃত থপঠা আ� কমাৰ 
লতকজই প্ৰকৃত লপয়। থযজকন লমাৰ মাংস খায় আ� কমাৰ লতজ পান ককৰ, কতওঁ 
লমাত থনবাস ককৰ আ� মকয়া লতওঁত থনবাস ককৰা। 

“জীৱনময় থপতৃকয় লমাক পঠাকল আ� মই লতওঁকত লতওঁ জীথৱত আ� কতওঁৰ 
বাকবই মইও জীথৱত, কসইেকৰ থযজকন লমাক খায়, কতকৱাঁ লমাৰ দ্াৰাই জীৱ। মই লসই 
মান্না নহয় যাক লতামাকলাকৰ পূব্্ক পু�ষ সককল ম� প্ৰান্ত খাইথছল। কতওঁকলাকক 
লসই মান্না খাইথছল তিাথপও পাচত সককলাকৱ মথৰল। স্বগ্কৰ পৰা নমা আহাৰ মকয়ই, 
থয জকন এই থপঠা খায় লতওঁ সোকাল জীয়াই িাকক।” 

যীচুকৱ কফৰনাহূমৰ নাম-ঘৰত উপকেশৰ সময়ত এই সককলা গকথছল। ১১৭

৪.৮ অয়িক অিুগষামীয়ে যীচুক ে ষাগ কৰষা
লতওঁৰ অনুগামী সকলৰ অকনকক এই সককলা কিা শুথন ক’কল, “এইকবাৰ বৰ কঠিন 
থশক্ষা; ককাকন এইকবাৰ গ্ৰহণ কথৰব পাকৰ?” 

লকাকনও এককা নকওকঁতই যীচুকৱ মনকত গম পাকল লয লতওঁৰ থশক্ষাত অনুগামী 
সককল তকল তকল আপথতি েশ্কাইকছ। কতথতয়া যীচুকৱ লতওঁকলাকক ক’কল, “এই 
কিাকবাৰ লতামাকলাকক গ্ৰহণ কথৰবকল টান পাইছাকনথক? মানৱপুত্ৰক লতওঁৰ পূব্্ক ৰ 
স্থানকল উঠি লযাৱা লেথখকল লতামাকলাকক থক কবা? আত্াই লহ জীৱন থেকয়, কতজ 
মঙহৰ শৰীৰ লকাকনা কামৰ নহয়। মই লতামাকলাকক থয বাক্য ককলা লসকয় আত্া 
আ� কসকয় লতামাকলাকক জীৱন থেব। থকন্তু লতামাকলাকৰ মাজৰ থকছুকলাকক ইয়াক 
থবশ্বাস নকথৰবা।” (কাৰণ যীচুকৱ আৰম্ভথণৰ পৰা জাথনথছল তাত এজন আকছ থযজকন 
থবশ্বাস নকথৰব আ� কতওকঁ শত্ৰুৰ হাতত লশাধাই থেব।) কতও ঁপুনৰ কব ধথৰকল, “এই 
কাৰকণ মই লতামাকলাকক গকথছকলা, ‘কযথতয়াকলকক থপতৃকয় ইচ্া নককৰ লকাকনও 
লমাৰ ওচৰকল আথহব লনাৱাকৰ।’” 

এই সককলাকবাৰ কিা শুথন যীচুক অনুসৰন কৰা বহুত থশষ্য ঘূথৰ গল আ� 
লকথতয়াও পুনৰ লতওঁৰ পাচ নলকল। 

লতথতয়া যীচুকৱ লতওঁৰ বাৰজন পাঁচথনক সুথধকল, “কতামাকলাককও যাবকল ইচ্া 
কৰা লনথক?” 

থচকমান থপতকৰ লতওঁক উতিৰ থেকল, “কহ প্ৰিু, আথম কাৰ ওচৰকল যাম? অনন্ 
জীৱন থেয়া লসই বাক্য আকপানাৰ ওচৰতকহ আকছ। আথম থবশ্বাস কথৰকছা আ� গম 
পাইকছা লয আপুথনকয়ই ঈশ্বৰৰ পৰা অহা লসই পথবত্ৰ জনা।” 
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যীচুকৱ লতওঁকলাকক ক’কল, “মই লতামাকলাক বাৰজনক বাথছ ললাৱা নাথছকলাকন? 
তিাথপ লতামাকলাকৰ মাজত এজন চয়তান আকছ।” যীচুকৱ থচকমানৰ ঈস্থৰকয়াতীয়ৰ 
পুকতক থযহূোৰ থবষকয় এই কিা গকথছল। কাৰণ থযহূো যথেও বাৰজনৰ মাজৰ আথছল, 
লতঁকৱই যীচুক পাচত যীচুক শত্ৰুৰ হাতত লসাধাই থেওঁতা জন আথছল। 

ইয়াৰ পাচত যীচুকৱ গালীল প্ৰকেশৰ লচৌথেকশ ভ্মণ কথৰকল। কতওঁ থযহূথেয়া 
প্ৰকেশকল যাবকল মন নকথৰকল; কাৰণ থযহূেী সককল লতওঁক বধ কথৰবকল সুকযাগ 
থবচাথৰ আথছল। ১১৮

৪.৯ ঈশ্বৰৰ নবধষাি আ� মষািুিৰ দস্তুৰ 
লতথতয়া থয�চাকলমৰ পৰা অহা লকইগৰাকীমান ফৰীচী আ� থবধান পথডিত যীচুৰ 
ওচৰত একথত্ৰত হল। কতওকঁলাকক লেথখকল লয যীচুৰ থশষ্যসককল খাবকল বথহকছ আ� 
লতওকঁলাকৰ হাতকবাৰ পথৰস্াৰ নহয়, ইয়াৰ অি্ক এইয়াই লয লতওঁকলাকক পৰম্ৰাগত 
ৰীথত অনুযায়ী হাত লধাৱা নাই। থকয়কনা পূব্ক পু�ষৰ থনয়ম অনুসথৰ ফৰীচী আ� থযহূেী 
সককল এই থবকশষ প্ৰকাকৰ হাত নুধুৱাকক লিাজন নককৰ। কযথতয়াই লতওঁকলাকক 
হাট-বজাৰৰ পৰা উিটি আকহ আনুষ্াথনক ৰীথতমকত নুধুৱাকক নাখায়। একনকককয় 
আ� অকনক ৰীথত-থবথধ আকছ লযকন, থপয়লা, কলহ আ� তামৰ কাঁথহ-বাথত লধাৱা 
আথে লতওঁকলাকক মাথন চথলথছল। 

লসকয়কহ ফৰীচী আ� থবধান-পথডিত সককল যীচুক সুথধকল, “আকপানাৰ 
থশষ্যথবলাকক থকয় পূব্ক পূ�ষৰ পৰা চথল অহা ৰীথত-থবথধ পালন নককৰ? কতওঁকলাকক 
লতওঁকলাকৰ হাত শুথচ নকৰাকক লিাজন ককৰ।” 

যীচুকৱ লতওকঁলাকক উতিৰ থেকল, “থযচয়াই লতামাকলাক কপটীয়া থবলাকৰ থবষকয় 
ঠিককই িাৱবাণী কথৰথছল; কযকনকক থলখা আকছ: 

‘কতওঁকলাকক লমাক লতওঁকলাকৰ ওঠৰ দ্াৰা ওকলাৱা শব্দকৰকহ সন্মান ককৰ। 
থকন্তু লতওঁকলাকৰ হৃেয়ত লমাক লতওকঁলাকৰ বাকব উপযুতি বুথল থবকবচনা 

নককৰ। 
লতওঁ থবলাকক লমাক কৰা আৰাধনা মূল্যহীন। 

আ� কতওঁকলাকৰ উপকেশকবাৰ গহকছ মাত্ৰ মানুহৰ থনয়ম।’ 

লতামাকলাকক ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা এফলীয়াকক ৰাথখছা আ� মানুহৰ পৰম্ৰা ৰীথত-থবথধ 
ধথৰ ৰাথখছা।” 

লতওঁ লতওঁকলাকক ককল, “কতামাকলাকক লেকখান থনজ ৰীথত-থবথধকবাৰ 
প্ৰথতষ্া কথৰবৰ বাকব ঈশ্বৰৰ থবধানক এফলীয়াকক ৰাথখছা। এয়া জাকনা িাল কিা? 
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নহয়! উোহৰণ স্ব�কপ লমাথচকয় গকথছল, ‘তুথম লতামাৰ থপতৃ-মাতৃক সন্মান কৰা’ 
আ� ‘থয লকাকনাকৱ থপতৃ-মাতৃক শাও থেকয় লতওঁক থনশ্চয় বধ কৰা হব।’ থকন্তু 
লতামাকলাকক উপকেশ থেয়া লয ললাকসমূকহ লতওঁকলাকৰ থপতৃ-মাতৃক কব পাকৰ, 
‘মই লতামাকলাকক সহায় কথৰবৰ বাকব লমাৰ অলপমানকহ আথছল, থকন্তু মই লসয়া 
লতামাকলাকৰ বাকব কথৰব লনাৱাকৰা। মই এইয়া ঈশ্বৰক থেবৰ বাকব প্ৰথতজ্ঞা কথৰকছা। 
লযথতয়া লতওকঁলাকক একন ধৰণৰ শপত খায় লতামাকলাকক লতওঁকলাকক কৰা~কয 
লতওকঁলাকক লতওঁকলাকৰ থপতৃ-মাতৃক সহায় কথৰবৰ বাকব থেয়া নহব। কাৰণ 
লতওকঁলাকৰ শপত যুথতিপূণ্ক আ� ইয়াক ৰক্ষা কৰা হ’ব। এইেকৰ লতামাকলাকক 
থনকজ গ়া ৰীথত-থবথধৰ দ্াৰা থযথবলাক লতামাকলাকক আনককা থশককাৱা তাৰ কাৰকণ 
ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা লঙ্ঘন কথৰছা। আ� কতামাকলাকক একন ধৰণৰ বহুকতা কাম কথৰ আছ।” 

যীচুকৱ আককৌ ললাকসমূহক ওচৰকল মাথতকল আ� ককল, “সককলাকৱ লমাৰ কিা 
শুনা আ� বুজা। একন লকাকনা বস্তু নাই থয বাথহৰৰ পৰা মানুহৰ থিতৰকল লসামাই আ� 
ইয়াক অপথবত্ৰ ককৰ; থকন্তু থযথবলাক মানুহৰ থিতৰৰ পৰা ওলাই আকহ লসইকবাৰকহ 
লতওঁক অপথৱত্ৰ ককৰ।”১১৯

লতথতয়া যীচুৰ থশষ্যথবলাকক লতওঁৰ ওচৰকল আথহ ককল, “আকপানাৰ কিা শুথন 
ফৰীচীথবলাকক অপমান পাকল, ইয়াক আপুথন জাকনকন?” 

যীচুকৱ উতিৰ থে ককল, “সককলা পুথল উিলা যাব, যাক লমাৰ স্বগমীয় থপতৃকয় লৰাৱা 
নাই।” কতওঁকলাকক বাে থেয়া। কতওঁকলাক গহকছ অন্ থবলাকৰ লনতা, যথে এজন 
অন্ই আনজনক বাট লেখুৱাই লতকনহকল দুকয়াজকনই খালত পথৰব।”১২০

পাছত যীচুকৱ ললাকসমূহক এথৰকল আ� ঘৰৰ থিতৰত লসামালত লতওঁৰ 
থশষ্যথবলাকক দৃষ্টান্ৰ অি্ক সুথধকল। তাকত লতওঁ লতওঁকলাকক ককল, “থক 
লতামাকলাকক এইকটাও বুজা নাইকন? কতামাকলাকক লেখা নাইকন লয় বাথহৰৰ 
পৰা লসাকমাৱা লকাকনা বস্তুকৱ মানুহ এজনক অপথৱত্ৰ কথৰব লনাৱাকৰ। থকয়কনা  
লতকন বস্তু অন্ৰকল নাযায় থকন্তু লপটকলকহ লসামায় আ� আককৌ লশৌচৰ  
ঠাইত বাথহৰ ওলাই যায়।” (একন গক লতওঁ বুজাকল লয সককলা লখাৱা বস্তু  
শুদ্ধ) 

লতওঁ আ� ককল, “মানুহৰ থিতৰৰ পৰা থয ওলাই লসকয়ই লতওঁক অপথৱত্ৰ ককৰ, 
থকয়কনা মানুহৰ মনৰ পৰা, কু-থচন্া, অকনথতক কায্ক্য, চুৰ, হত্যা, ব্যাথিচাৰ, কলাি, 
লমাহ, দুষ্টতা, থমছা কিা, অিদ্তা, ইষ্কা, অহংকাৰ, মূখ্কতা, এইকবাৰ ওলায়। এই 
সককলা মদি থবষয় থিতৰৰ পৰা ওলায় আ� কতওঁক ঈশ্বৰৰ অগ্ৰাহ্য কথৰ তুকল।” ১২১

৪.১০ যীচুয়ৱ এগৰষাকী কিষািীেষা মনিলষাক সিষাে কৰষা 
তাৰ পাছত যীচুকৱ লসই ঠাই এথৰ তুৰ আ� থচকোন অঞ্চলকল গল। তাত এজনী কানানী 
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মথহলা আথহল, আ� থচঞঁথৰ কবকল ধথৰকল, “কহ প্ৰিু োয়ূেৰ সন্ান লমাক েয়া কৰক, 
লমাৰ লছাৱালী জনীক লবয়াকক িূকত লথম্ভকছ।” 

যীচুকৱ লতওঁক এষাৰ কিাও নককল, কতওঁৰ থশষ্যথবলাকক লতওঁৰ ওচৰকল আথহ 
অনুকৰাধ কথৰকল, “এই গৰাকী মথহলাই আমাৰ থপকছ থপকছ থচঞঁথৰ থচঞঁথৰ আথহ 
আকছ লতওঁক দূৰকল পঠিয়াই থেয়ক।” 

যীচুকৱ উতিৰ থে ককল, “কমাক ইস্াকয়লৰ লহৰাই লযাৱা লমৰ থবলাকৰ বাথহকৰ আন 
কাকৰা ওচৰকল পকঠাৱা নাই।” 

লতথতয়া লসই মথহলা গৰাকীকয় লতওঁৰ আগত আঁঠু গল থমনথত কথৰকল, “কহ প্ৰিু 
লমাক ৰক্ষা কৰক।” 

উতিৰত যীচুকৱ ককল, “থশশুথবলাকৰ লখাৱা বস্তু গল কুকুৰৰ আগত লপলাই থেয়াকটা 
উথচত নহয়।” 

মথহলাগৰাকীকয় ককল, “হয়, সঁচা প্ৰিু, থকন্তু থনজৰ গৰাকীৰ লমজৰ পৰা তলকল 
পথৰ লযাৱাকবাৰ অলপ হকলও কুকুৰ থবলাককও খাবকল পায়।” 

লতথতয়া যীচুকৱ ককল, “কহ নাৰী লতামাৰ থবশ্বাস মহত, তুথম থয ইচ্া কথৰছা 
লসয়াই হওক।” আ� ততাথলকক লতওঁৰ লছাৱালী জনী সুস্থ গহ গল।১২২

৪.১১ যীচুয়ৱ এজি কলষা-য়বষাবষাক সুস্থ কৰষা 
লতওঁ আককৌ তুৰ অঞ্চলৰ পৰা ঘূথৰ আথহল আ� থচকোনৰ মাকজথে গগল। কতওঁ েহখন 
নগৰ মাকজথে গালীল সকৰাবৰকল পাকলকগ।১২৩

তাত বহুত মানুহৰ থিৰ হল আ� কতওঁকলাকক, ককাঙা, কখাৰা, অন্, কলা-কবাবা 
আ� একন ধৰণৰ অকনক লৰাগীক গল লতওঁৰ ওচৰকল আথহবকল ধথৰকল। কলাকসমূকহ 
লতওথঁবলাকক লতওঁৰ চৰণত িকলথহ, আ� যীচুকৱ লতওকঁলাক সককলাকক সুস্থ 
কথৰকল।১২৪ 

তাকত থকছুমান ললাকক এজন কলা আ� কবাবা মানুহক যীচুৰ ওচৰকল আথনকল। 
লতওঁকলাকক যীচুক থবনয় কথৰকল লতওঁৰ ওপৰত হাত থে সুস্থ কথৰবকল। 

যীচুকৱ লতওঁক ললাকসমূহৰ পৰা এফলীয়াকক থনকল। যীচুকৱ লতওঁৰ কাণ দুখনত 
আঙুথল িৰাকল। আ� কতওঁ লতওঁৰ আঙুথলত িু থেকল আ� তাৰ গসকত মানুহজনৰ 
থজিা চুকল। যীচুকৱ স্বগ্কৰ ফালকল চাই গিীৰ হুমূথনয়া কাথঢ ককল, “ইফফািা” (অি্কাৎ 

“মুকথল হওকঁ!”) লকগ লকগ মানুজনৰ কাণ মুকথল হল আ� থজিা জঠৰতা থঢলা হ’ল 
আ� কতওঁ স্পষ্টকক কিা কবকল ধথৰকল। 

লতথতয়া যীচুকৱ কাককা নকবকল লতওঁকলাকক আকেশ থেকল। থকন্তু লতওঁ থযমাকন 
ললাকসমূহক কবকল মানা কথৰকল থসমাকন লতওকঁলাকক খবৰকটা থবয়পাই থেকল।১২৫ 

কলা-কবাবাই কিা লকাৱা, ককাঙা-কখাৰাই িাল গহ লখাজ ক়া, অন্ই দৃথষ্ট 
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লপাৱা, কেথখ ললাকসমূকহ বৰ আচথৰত মাথনকল। কতওঁকলাকক ইস্াকয়লৰ ঈশ্বৰৰ 
প্ৰশংসা কথৰব ধথৰকল। ১২৬ লতওঁথবলাকক ককল, “যীচুকৱ থয কথৰকছ সককলা িালৰ 
বাকব কথৰকছ। কতওঁ আনথক কলাথবলাকককা শুথনব পৰা আ� কবাবাথবলাকককা কব 
পৰা কথৰকছ।”১২৭

৪.১২ যীচুয়ৱ চষানৰ িষাজষাৰয়ৰষা অনধক মষািুিক খুউৱষা
লতথতয়া যীচুকৱ থশষ্যথবলাকক ওচৰকল মাথত ককল, “এই ললাক সমূহকল লমাৰ 
মৰম লাথগকছ থকয়কনা ললাকসমূকহ থতথন থেন ধথৰ থনৰন্কৰ লমাৰ লগত আকছ থকন্তু 
ইহঁতৰ ওচৰত খাবকল এককা নাই, মই এওঁকলাকক লকঘাকণ পঠাব থনথবছাকৰা কাৰণ 
লতওঁকলাক বাটত অকচতন গহ পথৰ যাব পাকৰ।” 

লতথতয়া থশষ্যথবলাকক ককল, “ইমান মানুহৰ কাৰকণ এই থনজ্ক ন ঠাইত ইমান 
আহাৰ আথম কত পাম?” 

যীচুকৱ লতওঁকলাকক সুথধকল, “কতামাকলাকৰ ওচৰত থকমান থপঠা আকছ?” 
লতওঁকলাকক ককল, “সাকতাটা থপঠা আ� ককইটিমান স� মাছ আকছ।” 
যীচুকৱ ললাকসমূহক মাটিত বথহবকল গক সাকতাটা থপঠা আ� মাছক গল 

ঈশ্বৰক ধন্যবাে থেকল, আ� থপঠা িাথঙকল আ� থশষ্যসকলক থেকল। থশষ্যসককল 
ললাকসকলক থবলাই থেকল। কলাকসমূকহ লপট িৰাকলকক খাকল, তাকত লতওঁৰ 
থশষ্যথবলাকক টুকুৰা-টুকথৰ অৱকশষ থখথন সাকতাটা পাথচত িৰাকল। মথহলা আ� স� 
লৰা-কছাৱালীক থহচাবত বাে থে তাত চাথৰ হাজাৰ পু�কষ আহাৰ খাকল। কতথতয়া 
যীচুকৱ ললাকসমূহক লতওঁকলাকৰ থনজৰ ঘৰকল উিথত যাবকল ককল আ� যীচুকৱ 
নাৱত উঠি মগেন অঞ্চলকল গুথচ গল। ১২৮

৪.১৩ যীচুৰ ক্মেষাক নকবুমষায়ি সয়দিি কৰষা
পাকচ ফৰীচী আ� চদূ্কীথবলাকক আককৌ যীচুৰ ওচৰকল আথহল। কতওঁকলাকক যীচুক 

পৰীক্ষা কথৰব থবচাথৰথছল, কসকয় লতওঁকলাকক লতওঁক থকবা আচথৰত থচন লেখুৱাবকল 
ককল, কতথতয়া লতওকঁলাকক মাথন লব লয লতওঁক ঈশ্বকৰ পঠিয়াইকছ। 

লতওঁ লতওঁকলাকক উতিৰ থে ককল, “সূয্ক্য মাৰ লযাৱা চাই লতামাকলাকক বতৰৰ 
লক্ষণকবাৰ কব পাৰা। যথেকহ আকাশখন ৰঙা হয় লতামাকলাকক লকাৱা আথজ বতৰ 
িাল। যথে আকাশখন ক’লা আ� ৰঙা লেখা লতথতয়া লকাৱা আথজ বতৰ ডাৱৰীয়া 
লতামাকলাকক আকাশৰ লক্ষণ লবাৰ ধাৰণা কথৰব জানা, থকন্তু থনজৰ সময়ৰ লক্ষণ 
ধাৰণা কথৰব নাজানা। দুষ্ট আ� অধৰ্মীবংশৰ ললাকসককল প্ৰমাণস্ব�কপ আচথৰত থচনৰ 
লক্ষণ থবচাকৰ। থকন্তু লতামাকলাকক লযানাৰ থচনৰ বাথহকৰ আ� কতওঁকলাকক আন 
এককা থচন থেয়া নহব। কতথতয়া যীচুকৱ লতওঁকলাকক এথৰ গুথচ গল।১২৯
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৪.১৪ যীচুৰ নিষ সকলৰ ভূল ধষাৰণষা 
যীচু আ� কতওৰঁ থশষ্যথবলাক সকৰাবৰৰ থসপাৰকল গল, থকন্তু লতওঁকলাকক থপঠা লবকল 
পাহথৰকল। যীচুকৱ লতওকঁলাকক ককল, “ফৰীচী আ� চদূ্কীথবলাকৰ খথমৰকল সাৱধান হবা।” 

লতথতয়া থশষ্যথবলাকক ইজকন-থসজকন লকাৱা লমলা কথৰ ককল, “হব পাকৰ আথম 
থপঠা ননাৰ কাৰকণ আমাক এইেকৰ গককছ।” 

লতওকঁলাকক থক িাথবথছল যীচুকৱ জাথনথছল লসকয় লতওঁ ককল, “কহ অল্পথবশ্বাসী 
থবলাক, কতামাকলাকৰ লগত থপঠা ননাৰ কাৰকণ থকয় ইজকন-থসজকন লকাৱা লমলা 
কথৰছা? কতামাকলাকক এথতয়াও বুজা নাইকন? কতামাকলাকৰ মনত পৰা নাইকন? 
পাঁচহাজাৰ ললাকক পাকচাঁটা থপঠাৰ খুউৱাৰ পাছত বাকীথখথন লতামাকলাকক লকইটা 
পাথচত তুথল গলথছলা। আ� কতামাকলাকৰ মনত নাইকন? চাথৰ হাজাৰ ললাকক সাকতাটা 
থপঠাকৰ খুউৱাৰ পাছত বাকীথখথন লতামাকলাকক থকমানটা পাথচত তুথল গলথছলা? 
লতামাকলাকক থকয় বুজা নাই মই লতামাকলাকক থপঠাৰ থবষকয় লকাৱা নাই? মই 
লতামাকলাকক ফৰীচী আ� চদূ্কীথবলাকৰ খথমৰৰ পৰা সাৱধাকন িাথকবকল গককছাঁ। 

লতথতয়া থশষ্যসককল বুথজ পাকল লয যীচুকৱ লতওঁকলাকক ফৰীচী আ� 
চদূ্কীথবলাকক থেয়া থশক্ষাৰ পৰাকহ সাৱধাকন িাথকব গককছ। কতওঁ থপঠাত ব্যৱহাৰ 
কৰা খথমৰৰ কিা লকাৱা নাথছল।১৩০

৪.১৫ ববত্ লচদষাে যীচুয়ৱ এজি অন্ধক সুস্থ কৰষা 
তাৰ থপচত লতওঁকলাক গবত্ কচোকল আথহল। তাত থকছুমান ললাকক এজন অন্ 
মানুহক যীচুৰ ওচৰকল আথনকল আ� স্পশ্ক কথৰবকল অনুকৰাধ কথৰকল। যীচুকৱ অন্ 
মানুহজনৰ হাতত ধথৰকল আ� গাৱৰ পৰা বাথহৰকল গল গ’ল। কতওঁ লতওঁৰ চকুত িুই 
থেকল আ� গাত হাত গি সুথধকল, “তুথম থকবা লেথখছাকন?” 

লতওঁ ওপৰকল চাকল আ� ককল, “মই লকইজনমান মানুহক লেখা পাইকছাঁ, 
লতওঁকলাকক লখাজ কাথ় িকা গছৰ থনথচনা লেথখকছা।” 

লতথতয়া লসই মুহূত্ক কত যীচুকৱ অন্ মানুহজনৰ চকুত হাত থেকল আ� কতওঁ 
সমূ্ণ্ককক চকু লমথলকল। কতওঁ দৃথষ্ট ঘূৰাই পাকল লতওঁ সককলা স্পষ্টকক লেখা  
পাকল। পাকচ যীচুকৱ লতওঁক ঘৰকল পঠাই থেকল আ� ককল, “গাওঁখনত 
লনাকসামাবা।”১৩১

৪.১৬ ন�েৰৰ স্ীকষায়ৰষানতি-যীচুয়ৱই খীৰ 
লযথতয়া যীচু গকচৰীযা থফথলপৰ প্ৰকেশকল আথহল আ� কতওঁৰ থশষ্যসকলক সুথধকল, 

“কলাকসমূকহ লমাক লকান হয় বুথল কয়?” 
লতওঁ ললাকক ককল, “থকছুমাকন কয় লয আপুথন বাথপ্তস্মোতা লযাহন হয়, আন 
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থকছুমাকন কয় আপুথন এথলয়া, আককৌ আন থবলাকক কয় থযথৰথময়া বা িাৱবােী সকলৰ 
মাজৰ এজন।” 

যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “আ� কতামাকলাকক লমাক লকান বুথল লকাৱা?” 
থচকমান থপতকৰ উতিৰ থে ককল, “আপুথন খ্ীষ্ট, জীৱনময় ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ।” 
যীচুকৱ উতিৰত লতওকঁ ককল, “কযানাৰ পুত্ৰ থচকমান! তুথম ধন্য থকয়কনা তুথম এই কিা 

লকাকনা মানুহৰ দ্াৰা নহয়, থকন্তু স্বগ্কত িকা লমাৰ পৰম থপতৃৰ পৰাকহ জাথনব পাথৰলা। 
মকয়া কও ঁলয তুথম থপতৰ আ� এই থশলৰ ওপৰত মই লমাৰ মডিলী স্থাপন কথৰম। মৃতু্যৰ 
শথতিকয়ও লমাৰ মডিলীক পৰাজয় কথৰব লনাৱাথৰব। মই লতামাক স্বগ্কৰাজ্যৰ চাথবকবাৰ 
থেম। তুথম লযথতয়া পৃথিৱীত কাকৰাবাৰ থবচাৰ কৰা লসই থবচাকৰই ঈশ্বৰৰ থবচাৰ হব। আ� 
লযথতয়া পৃথিৱীত কাকৰাবাক তুথম ক্ষমা কথৰবা লসয়া ঈশ্বকৰও স্বগ্কত লতামাক ক্ষমা কথৰব।” 

থকন্তু লতওঁ লতওঁৰ থশষ্যথবলাকক, কতওঁ লয খ্ীষ্ট হয় তাক কককা নকবকল থন্ককেশ 
থেকল। ১৩২

৪.১৭ যীচুয়ৱ নিজৰ মৃেু  ি’ব বুনল ত�ষাষণষা কৰষা 
লসই সময়ত যীচুকৱ থনজৰ থশষ্যথবলাকক কবকল ল’কল লয লতও ঁথয�চাকলমকল যাব 
লাথগব। তাকত লতওকঁ থযহূেী থবধান পথডিত, বৃদ্ধ থযহূেী লনতা আ� মহাপুকৰাথহত সকলৰ 
দ্াৰা অকনক দু:খ-কষ্ট থে বধ কৰা হব। থকন্তু থতথন থেনৰ থেনা লতও ঁপুনৰ জী উঠিব। 

লতথতয়া থপতকৰ লতওঁক এফলীয়াকক থন অথিকযাগ কথৰ ককল, “ প্ৰিু ঈশ্বকৰ 
আকপানাক েয়া কৰক, আকপানাৰ লকথতয়াও একন নহওক!” 

যীচুকৱ থপতৰৰ ফাকল ঘূথৰ চাই ককল, “ দূৰ হ, চয়তান! তই লমাৰ পিৰ থবথঘথন 
স্ব�প। থকয়কনা তই ঈশ্বৰৰ েকৰ নািাথব মানুহৰ েকৰকহ িাথবছ।” 

লতথতয়া যীচুকৱ থশষ্যথবলাকক ককল, “যথে লকাকনাবাই লমাৰ পাছত আথহবকল 
থবচাকৰ লতকনহকল লতও ঁথনজকক েমন কৰক আ� থনজৰ কু্ৰচ তুথল লমাৰ পাচত 
আহক। থযজকন থনজৰ জীৱন ৰক্ষা কথৰব থবচাকৰ লতও ঁতাক লহ�ৱাব। থকন্তু থয জকন 
লমাৰ কাৰকণ থনজৰ জীৱন লহ�ৱাই লতও ঁপ্ৰকৃত জীৱন পাব। কাৰণ লকাকনাকৱ যথে 
থনজৰ জীৱন থে লগাকটই জগতখনকক পাকয়া যথে থনজৰ প্ৰাণৰ হাথন ককৰ লতকন্ লতওৰঁ 
থক লাি? মানুকহ থনজৰ প্ৰাণৰ সলথন থক থেব? থকয়কনা মানৱপুত্ৰই দূতথবলাকৰ সথহত 
থনজৰ থপতৃৰ প্ৰিাকৱকৰ আথহবকল উে্যত গহকছ। আ� প্ৰকত্যকজনক থনজৰ থনজৰ 
কৰ্্ক  অনুসাকৰ পুৰস্াৰ থেব। কতামাকলাকক মই সচাঁকক কও ঁইয়াত একন থকছুমান ললাক 
আকছ থযসকল মানৱপুত্ৰক থনজৰ ৰাজ্যকল অহা লনকেকখমাকন মৃতু্যকিাগ নকথৰব।” ১৩৩

৪.১৮ যীচুক তমষানচ আ� এলীেষাৰ লগে তদখষা গ’ল 
এই সককলাকবাৰ কিা লকাৱাৰ প্ৰায় আঠথেনৰ পাছত যীচুকৱ থপতৰ, কযাহন আ� 
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যাককাবক লগত গল প্ৰাি্কনা কথৰবকল পাহাৰৰ ওপৰকল উঠি গগথছল। কযথতয়া যীচুকৱ 
প্ৰাি্কনা কথৰথছল লতওৰঁ মূখমডিকল অন্য �প গলথছল আ� কতওৰঁ কাকপাৰ চকমকীয়া 
বগা গহথছল। কতথতয়া দুজন মানুকহ তাত লেখা থেকল আ� কতওঁৰ লগত কিা পাথতব 
ধথৰকল। কতওঁকলাক লমাথচ আ� এথলয়া আথছল, কতওঁকলাকককা অথত শুভ্ আ� 
মথহমাময় লেখা গগথছল আ� যীচুৰ মৃতু্যৰ োৰা থয কায্ক্য থয�চাকলমত সম্ন্ন হ’ব 
লসই থবষকয় ককিাপকত্ন কথৰথছল। থপতৰ আ� লগৰথবলাক গিীৰ লটাপথনত আথছল। 
থকন্তু লটাপথনৰ পৰা সাৰ পাই লতওঁকলাকক যীচুৰ মথহমা লেখা পাইথছল, কতওঁকলাকক 
আন দুজন ললাকককা লতওৰঁ লগত থিয় গহ িকা লেখা পাইথছল। কমাথচ আ� এথলয়াই 
থবোয় গল যাওকঁতই, থপতকৰ যীচুক ককল, “প্ৰিু আথম ইয়াত িকাকটা িাল, আথম 
ইয়াত থতথনটা পজাঁ ঘৰ সাকজাঁ এটা আকপানাৰ কাৰকণ, এটা লমাথচৰ কাৰকণ আ� এটা 
এথলয়াৰ কাৰকণ।” (কতওঁ থক গকথছল তাক লতওঁ থনকজ জনা নাথছল) ১৩৪

থপতকৰ এই কিা গক িাককাকতই এটুকুৰা উজ্জ্বল লমকঘ লতওঁকলাকক ছাঁ থে 
ধথৰকল; আ� কসই লমঘ টুকুৰাৰ পৰা এই মাত শুনা হল, “এওঁ লমাৰ থপ্ৰয় পুত্ৰ, এওঁত 
মই পৰম সকন্াষ্ট, এওঁৰ কিা শুনা!” 

লযথতয়া থশষ্যসককল এই কিা শুথনকল, কতওঁকলাকক িয়ত কম্মান গহ উবুথৰ 
খাই মাটিত পথৰল, থকন্তু যীচুকৱ লতওকঁলাকৰ ওচৰকল গগ লতওকঁলাকক স্পশ্ক কথৰ 
ককল, “িয় নকথৰবা, উঠা” কযথতয়া থশষ্যসককল ওপৰকল চাকল লতওঁকলাকক লকৱল 
যীচুৰ বাথহকৰ কাককা লেখা নাপাকল। 

পাকচ লতওঁকলাকক পব্কতৰ পৰা নাকমাকত যীচুকৱ লতওঁকলাকক আজ্ঞা থেকল, 
“কতামাকলাকক থয লেথখলা এই েশ্কনৰ কিা লতথতয়াকলকক কাককা নকবা লযথতয়াকলকক 
মানৱপুত্ৰই মৃতু্যৰ পৰা পুন�থত্ত নহয়।” 

আককৌ লতওঁৰ থশষ্যসককল লতওঁক সুথধকল, “থযহূেী থবধান পথডিত সককল থকয় 
কয়, এথলয়া, খ্ীষ্টৰ আগমণতকক প্ৰিকম আথহব লাকগ বুথল?” 

লতওঁ উতিৰ থে লতওঁকলাকক ককল, “ সঁচা, এথলয়া আথহ আকছ, কতওঁ সককলাকক 
পুনৰ স্থাথপত কথৰব হয়। থকন্তু মই লতামাকলাকক কওঁ, “এথলয়া লকথতয়াবাই আথহল। 
থকন্তু ললাকসমূকহ লতওঁক থচথন নাপাকল আ� কতওঁকলাকক লযকনেকৰ থবচাথৰকল 
লতওঁৰ প্ৰথত লতকন ব্যৱহাৰ কথৰকল। মই মানৱপুত্ৰ ও লতওঁকলাকৰ পৰা এককেকৰ 
দুুঃখ যাতনা লিাগ কথৰব গগকছা।” কতথতয়া লতওঁৰ থশষ্যথবলাকক লযাহন বাপ্তাইজকৰ 
কিা গককছ বুথল বুথজ পাকল।১৩৫

৪.১৯ যীচুয়ৱ লৰষা এটি অশুনচ আত্ষাৰ �ৰষা মুতি কৰষা
লযথতয়া, কতওকঁলাক আন থশষ্যসকলৰ ওচৰকল আথহল লতথতয়া লতওঁকলাকৰ 
চাথৰওকাকষ বহুকলাকৰ জুম এটা লেথখকল। আ� থবধান পথডিত সককল লতওঁকলাকৰ 
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লগত যুথতি তক্ক  কথৰ িকা লতওকঁলাকক লেখা পাকল । আ� থয মুহূত্ক কত ললাকসমূকহ 
যীচুক লেথখকল লতওঁকলাক আচথৰত হল। কতওঁকলাকক লতওঁক সম্ভাষণ জনাবকল 
লথৰ গ’ল। 

যীচুকৱ থবধান পথডিতসকলক সুথধকল, “কতামাকলাকক থকহৰ থবষকয় লমাৰ 
থশষ্যসকলৰ লগত তক্ক  কথৰছা?” 

তাকত জুমকটাৰ এজকন উতিৰ থেকল, “কহ গু�, মই লমাৰ সন্ানটিক আকপানাৰ 
ওচৰকল আথনথছকলা। তাক এক অশুথচ আত্াই ধথৰকল আ� থস তাক কিা কবকল 
থনথেকয়। কযথতয়াই অশুথচ আত্াই লমাৰ লৰাক ধকৰ, তাক মাটিত আছথৰ লপলায় আ� 
তাৰ মুকখথে লফন ওলাব ধকৰ, থস তাৰ োঁত কৰকছ আ� জঠৰ গহ যায়। তাৰ পৰা 
অশুথচ আত্াক লখথেবকল মই আকপানাৰ থশষ্য সকলক গকথছকলা থকন্তু লতওঁকলাকক 
এককা কথৰব লনাৱাথৰকল।” 

যীচুকৱ উতিৰ থে ককল, “কহ অথবশ্বাসী ললাক! মই থকমান কাল লতামাকলাকৰ 
লগত িাথকব লাথগব? আ� মই লতামাকলাকক থকমান কালকনা সথহম? লৰাটি লমাৰ 
ওচৰকল আনা!” 

লসকয় লতওঁকলাকক লৰাটিক লতওঁৰ ওচৰকল আথনকল লযথতয়া অশুথচ আত্াই 
যীচুক লেথখকল লকগ লকগ থস লৰাটিকক আছাথৰ লপলাকল। লৰাটি মাটিত মূৰ ঘূৰাই 
বাগথৰ পথৰল। তাৰ মুকখথে লফন ওলাবকল ধথৰকল। 

যীচুকৱ বাকপকক সুথধকল, “তাৰ একনকুৱা লহাৱা থকমান থেন হল?” 
বাকপকক ককল, “তাৰ থশশু কালকৰ পৰা একনকুৱা গহকছ। অশুথচ আত্াই বহুত 

বাৰ তাক জুইত আ� পানীত লপলাই মাথৰবকল লচষ্টা কথৰথছল। যথে আপুথন থকবা এটা 
কথৰব পাকৰ লতকন্ আমাক েয়া কথৰ সহায় কৰক।” 

যীচুকৱ লেউতাকক ককল, “তুথম কলা, যথে আপুথন থকবা এটা কথৰব পাকৰ। থবশ্বাস 
কৰা জনৰ বাকব সককলা সম্ভব।” 

তৎক্ষণাৎ  লৰাটিৰ বাকপকক থচঞথৰ ককল, “মই থবশ্বাস ককৰা, থকন্তু এইয়াই যকিষ্ 
নহয়। অনুগ্ৰহ কথৰ লমাৰ থবশ্বাস আ� দৃ় কৰক।” 

লযথতয়া যীচুকৱ লেথখকল লয মানুহৰ জুম আ� ডাঙৰ গহ গগকছ, কতওঁ অশুথচ 
আত্াক ডথবয়াই ককল, “কহৰ অশুথচ আত্া থযকয় লৰাকটাক কলা আ� কবাবা কথৰথল 
মই লতাক আকেশ থেকছাঁ, ইয়াৰ পৰা বাথহৰ হ আ� ককথতয়াও লতওঁত প্ৰকবশ 
নকথৰথব!” 

লতথতয়া অশুথচ আত্াই থচঞঁৰ মাথৰকল আ� ল’ৰাটিক লবয়াকক আছাথৰ লপলাকল 
আ� তাৰ পৰা ওলাই গ’ল। লৰাটি মৰা মানুহৰ েকৰ হল, কসকয় বহুকতা ললাকক 
িাথৱকল, “থস মথৰল!” কতথতয়া যীচুকৱ লৰাটিক হাতত ধথৰকল আ� তাক থিয় কৰাকল। 
লৰাকটা থিয় হল। 
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ইয়াৰ পাছত যীচু ঘৰকল ঘূথৰ গ’ল। কযথতয়া লতওঁ অকলশকৰ আথছল থশষ্যসককল 
সুথধকল, “আথম থকয় অশুথচ আত্াক লখোব লনাৱাথৰকলা?” 

যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “একন অশুথচ আত্া প্ৰাি্কনা অথবহকন লখোব 
লনাৱাথৰ।” ১৩৬

৪.২০ যীচুয়ৱ তেওঁৰ মৃেু  আ� �ুি�ত্ষািৰ নবষয়ে তকষাৱষা  
লতথতয়া যীচু আ� কতওঁৰ থশষ্যসককল লসই ঠাই এথৰকল। আ� কযথতয়া লতওঁকলাক 
গালীলৰ মাকজথে গ’ল, কতওঁৰ ঠিকনা মানুহথবলাকক জনাকটা যীচুকৱ থনথবছাথৰথছল। 
যীচুকৱ থশষ্যথবলাকক থশক্ষা থেথছল আ� কতওঁ লতওঁকলাকক গকথছল, “মানৱপুত্ৰক 
মানুহথবলাকৰ হাতত লশাধাই থেয়া হব, আ� কতওঁকলাকৰ দ্াৰা লতওঁক বধ কৰা হব। 
আ� মৰাৰ থতথন থেনৰ থপচত লতওঁ মৃতু্যৰ পৰা জী উঠিব।”থকন্তু লতওঁকলাকক এই কিা 
বুথজ নাপাকল আ� এই থবষকয় যীচুক সুথধবকল িয় কথৰকল।১৩৭

৪.২১ যীচুয়ৱ কৰ নদেষাৰ নবষয়ে নদেষা নিক্ষা
পাকচ যীচু আ� কতওঁৰ থশষ্যথবলাকক কফৰনাহূমকল আথহলত, মথদিৰৰ 
কৰকতাকলাতাথবলাকক থয সককল দুটাকক �পৰ মুদ্া মথদিৰৰ বছথৰ কৰ থহচাকপ সংগ্ৰহ 
ককৰ থপতৰৰ ওচৰকল আথহ সুথধকল, “কতামাকলাকৰ গু�কৱ মথদিৰৰ কৰ থনথেকয়কন?” 

থপতকৰ উতিৰ থেকল, “হয়, কতওঁ থেকয়।” আ� থপতৰ ঘৰকল গল। 
থপতকৰ লকাৱাৰ আকগকয় যীচুকৱ ককল, “থচকমান, তুথম থক থচন্া কৰা? পৃথিৱীৰ 

ৰজা সককল কাৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহ ককৰ? থনজৰ পথৰয়ালৰ সেস্য থবলাকৰ পৰাকন? 
অন্যৰ পৰা?” 

থপতকৰ উতিৰ থেকল, “অন্য ললাকথবলাকৰ পৰা।” 
লতথতয়া যীচুকৱ লতওঁক ককল, “কতকনহকল ৰজাৰ পথৰয়ালৰ সন্ান থবলাক কৰ 

থেয়াৰ পৰা মুতি। থকন্তু আথম এই কৰকতাকলাতাথবলাকক থনৰাশ নকৰাঁও, কসকয় 
সাকৰাবৰকল লযাৱা আ� প্ৰিম মাছকটা ধৰাৰ পাছত তাৰ মুখ খন লমথলবা। তুথম এটা 
আধথল পাবা থযকটাৰ দ্াৰা আমাৰ দুকয়াজনৰ কৰ থেবা পাথৰবা। তাক গল লমাৰ আ� 
লতামাৰ কৰৰ বাবে থেবা।” ১৩৮

৪.২২ স্গ্য ৰষাজ ে তশ্ষ্ঠ তকষাি? 
পাকচ যীচুৰ থশষ্যসককল লতওঁৰ ওচৰকল আথহ সুথধকল, “ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত সককলাতকক 
মহান লকান?” 

লতথতয়া যীচুকৱ এটি থশশুক থনজৰ ওচৰকল মাথতকল আ� থশষ্যসকলৰ ওচৰত 
থিয় কৰাই ককল, “মই লতামাকলাকক সঁচাকক কওঁ, কযথতয়াকল লতামাকলাকৰ মন 
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আ� জীৱন পথৰবত্ক ন নকৰা আ� থশশুথবলাকৰ থনথচনা লনাকহাৱা, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত 
লকথতয়াও প্ৰকৱশ কথৰব লনাৱাৰা। কসকয় থযককাকনাকৱ থনজকক এই থশশুথবলাকৰ েকৰ 
নম্ৰ কথৰব লতওকঁহ স্বগ্ক ৰাজ্যত সককলাতকক মহান হব। 

 “আ� থয লকাকনাকৱ এই থশশুৰ থনথচনা নম্ৰ ব্যথতিক লমাৰ নাকমকৰ গ্ৰহণ ককৰ 
লতওঁ লমাককই গ্ৰহণ ককৰ।১৩৯

লযাহকন যীচুক ককল, “কহ গু�, আথম এজন ব্যথতিক আকপানাৰ ক্ষমতাত অশুথচ 
আত্াক লখকোৱা লেথখথছকলা। আথম লতওঁক মানা কথৰথছকলা থকয়কনা লতওঁ আমাৰ 
মাজৰ নহয়।” 

থকন্তু যীচুকৱ ককল, “কতওঁক মানা নকথৰবা, কাৰণ থয জকন লমাৰ নামত আচথৰত 
কম্ক ককৰ লতওঁ লমাৰ থব�কদ্ধ লকথতয়াও লবয়াকিা কব লনা়িৱাকৰ।” থয জন আমাৰ 
থবপক্ষ নহয় লতওঁ আমাৰ সপক্ষ। মই সচাঁকক লতামাকলাকক কওঁ লকাকনাকৱ যথে 
লতামাকলাকক খ্ীষ্টৰ ললাক বুথল এবাথত পানীও থেকয়, থনশ্চয়কক ইয়াৰ বাকব লতওঁ 
লতওঁৰ পুৰস্াৰ পাব।১৪০

৪.২৩ন�েৃয়ে তেওঁৰ সকয়লষা তলষাকনবলষাকৰ যত্ন লে
“থকন্তু থয লকাকনাকৱ লমাত থবশ্বাস কৰা থবলাকৰ লমাৰ একন নম্ৰ থবলাকৰ লকাকনা 
এজনক হাথন ককৰ ঈশ্বকৰ লতওঁক শাথস্ত থেব। যথে লকাকনাবাই লতওকঁলাকৰ লকাকনা 
এজনক পাপ ককৰাৱাই লতকন্ লতওঁ থডথঙত ডাঙৰ জাঁত আঁথৰ গিীৰ সমুদ্ত ডুথব 
মৰাই িাল। বাধা-থবথঘথনৰ কাৰকণ সংসাৰৰ মানুহ থবলাককল মই দুুঃথখত; অৱকশ্য 
এইকবাৰ থবথঘথন হবই, থকন্তু মই দুখী লসই থবলাককল থযথবলাকক থবথঘথন জন্মায় 
লতওঁকলাক সন্াপৰ পাত্ৰ। 

“কতামাৰ হাত বা িথৰকয যথে লতামাকল থবথঘথন জন্মাই লতকন্ তাক কাটি লপকলাৱা, 
থকয়কনা লকাঙা বা লকাজা গহ অনন্ জীৱনত প্ৰকৱশ কৰাই িাল। থকয়কনা দুকয়া 
হাত বা দুকয়া িথৰকৰ গসকত লকথতয়াও নুনুমুৱা অনন্ জুইত লপলাই থেয়া হব। যথে 
লতামাৰ চকুকৰ লতামাকল থবথঘথন জন্মাই লতকন্ তাক উথলয়াই লপকলাৱা কাৰণ 
দুচকুৱা গহ নৰকত লপকলাৱা লহাৱাতকক অন্কহ অনন্ জীৱনত প্ৰকৱশ কৰাই 
লতামাৰ বাকব িাল। 

“কচাৱা লমাৰ এই স� সকলৰ মাজৰ কাককা লহয়জ্ঞান নকথৰবা। মই লতামাকলাকক 
কওঁ লতওঁথবলাকৰ দূতথবলাকক লমাৰ স্বগ্কত িকা পৰম থপতৃৰ লগত সোয় িাকক। 

যথে লকাকনা মানুহৰ যথে এশটা লমৰ ছাগ িাকক, তাকৰ যথে এটা লহৰাই যায় লতকন্ 
লতওঁ থক কথৰব? কসই থনৰানকব্টা লমৰ ছাগক পাহাৰত এথৰ গি লহকৰাৱা লমৰ ছাগক 
থবচাথৰ নাযাব লন? কতও ঁথনশ্চয় যাব, কযথতয়া তাক পায়, মই লতামাকলাকক সত্য কও,ঁ 
লসই থনৰানকব্টা লমৰ ছাগত গক এই এটা লমৰ ছাগৰ বাকব অথধক আনদি হব। এই 
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েকৰই, স্বগ্কত িকা লতামাকলাকৰ থপতৃকয় এই নম্ৰ থবলাকৰ লকাকনা এজকনা লহ�ৱাকটা 
থনথবচাকৰ ।” ১৪১

4.24 আ�ষাে কয়ৰষােষা জিক শুধ�ৱষা
“যথে ঈশ্বৰৰ পথৰয়ালৰ লতামাৰ সহিাগী িাকয়ৰা বা িনীকয় থকবা িুল ককৰ, কতকন্ 
তুথম লতওঁ অকলশকৰ িাককাকত লতওঁৰ ওচৰকল গগ লতওঁ কৰা িুলৰ কিা জনাই 
অনুকযাগ কথৰবা। যথে লতওঁ লতামাৰ কিা শুকন লতকন হকল তুথম লতওঁক পুনৰায় 
লতামাৰ বনু্ হবকল সহায় কথৰলা। থকন্তু যথে লতামাৰ কিা নুশুকন লতকন্ শাস্ত্ৰত 
লকাৱাৰ েকৰ, এজন বা দুজনকলাকক সাক্ষীৰ মুকখ লযন সককলা কিা মীমাংসা কথৰব 
পৰা যায় তাৰ বাকব এজন বা দুজন ললাকক লগত গল যাবা। কতওঁকলাকৰ কিাও যথে 
নুশুকন লতকন্ মডিলীৰ আগত জনাবা। আ� যথে মডিলীৰ কিাও নুশুকন বা নামাকন 
লতকন্ লতওঁক অথবশ্বাসী নতুবা কৰকতালা থবলাকৰ েকৰ ব্যৱহাৰ কথৰবা। 

“মই লতামাকলাক কওঁ লয পৃথিৱীত লতামাকলাকক থযহকক বন্ কৰা লসয়া স্বগ্ককতা 
ঈশ্বৰৰ দ্াৰা বন্ কৰা হব, আ� পৃথিৱীত থযহকক মুকথল কৰা স্বগ্ককতা ঈশ্বৰৰ দ্াৰা 
মুকথল কৰা হব। মই লতামাকলাকক আ� কও,ঁ এই পৃথিবীত লতামাকলাকৰ দুজকন যথে 
একমত গহ স্বগ্কথস্থত ঈশ্বৰক লখাকজ লতকন্ স্বগ্কত িকা থপতৃকয় পূণ্ক কথৰব। থকয়কনা থয 
ঠাইত দুজন বা থতথনজন লমাৰ নাকমকৰ একথত্ৰত হয়, কসই ঠাইত মকয়া লতওঁকলাকৰ 
মাজত িাককা।”১৪২

৪.২৫  ক্মষা নবষেৰ কষানিিী 
পাকচ থপতকৰ যীচুৰ ওচৰকল গগ সুথধকল, “প্ৰিু, কমাৰ অথহকত লকাকনাবাই যথে অপৰাধ 
ককৰ, কতকন্ লতওঁক থকমান বাৰকলকক ক্ষমা কথৰম? সাতবাৰকলকক কথৰম লন?” 

যীচুকৱ ককল, “মই সাত বাৰ বুথল নকওঁ; থকন্তু সতিৰগুণ সাতবাৰকলকক ক্ষমা 
কথৰবা। 

“ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ তুলনা লসই জন ৰজাৰ লগত কৰা হয় থযজকন থনজৰ োস থবলাকৰ 
গসকত ললখ বুজ কথৰব লখাজাৰ েকৰ। কযথতয়া লতওঁ ললখ-বুজ লবকল আৰম্ভ কথৰলত 
লতওঁৰ ওচৰকল লকাটি লকাটি পথৰমাণ �পৰ ধ�ৱা এটাক অনা হল। থকন্তু ধাৰ পথৰকশাধ 
কথৰবকল তাৰ এককা উপায় নিকাত, ৰজাই তাক তাৰ োসৰ থতকৰাতা, লৰা লছাৱালী 
আ� ঘৰৰ সকব্্ক াস্ব লবথচ ধাৰ পথৰকশাধ কথৰবকল ককল। 

“কতথতয়া োসজকন লতওঁৰ চৰণত আঁঠু গল অনুনয় থবনয় কথৰ ককল, ‘কধয্ক্য ধৰক, 
মই সককলা পথৰকশাধ কথৰম।’ একনকত তাৰ প্ৰথত ৰজাৰ েয়া উপথজল আ� তাৰ 
সককলা ধাৰ ক্ষমা কথৰ এথৰ থেকল। 

“পাকচ লযথতয়া লসই োকস তাৰ পৰা যাওঁকত বাটত লতওঁৰ সহোস এজনক লগ 
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পাকল লসই োসজকন লতওঁক এশ �পৰ মুদ্া পথৰকশাধ কথৰব লগা আথছল। তাকত লতওঁ 
লসই োসজনৰ থডথঙ লচথপ ককল লমাক থেবলগীয়া থখথন লে!” 

“একনকত লতওঁৰ সহোস জকন লতওঁৰ িথৰত আঁঠুকল থবনয় কথৰ ককল, ‘কধয্ক্য 
ধৰক, মই সককলা পথৰকশাধ কথৰম।’ 

“থকন্তু লতওঁ তাৰ কিা নশুথন লতওঁক, ধাৰ পথৰকশাধ নকৰাকলকক কাৰাগাৰত 
সুমুৱাই ৰাথখকল। একনকত আন সহোস সককল এই ঘটনাৰ থবষকয় দুুঃথখত গহ ৰজাক 
গগ সককলা কিা জনাকল। 

“কতথতয়া ৰজাই লসই প্ৰিম োসক মতাই আথন ককল, ‘কহৰ দুষ্ট োস, তুথম লমাক 
থমনথত কৰাত মই লতামাৰ সককলা ধাৰ ক্ষমা কথৰ থেকলা। তুথমও লতামাৰ সহোসক 
এককেকৰই কৰাকটা উথচত আথছল, কযকনকক লতামাকল কৰা গহথছল।’ একনকত 
ৰজাই বহুত লক্ৰাথধত গহ লযথতয়াকলকক ধাৰ পথৰকশাধ নককৰ ককঠাৰ শাথস্ত থবথহবকল 
কাৰাগাৰত সুমুৱাই িকল।” 

“কসই েকৰ লতামাকলাকক লতামাকলাকৰ িাকয়ৰাক বা িনীক অন্ৰৰ পৰা ক্ষমা 
নকথৰকল, কতামাকলাককক লমাৰ স্বগমীয় থপতৃকয়ও এককেকৰই ব্যৱহাৰ কথৰব।”১৪৩

৪.২৬ যীচু নয�চষায়লমলল তযষাৱষা
ইথতমকধ্য থযহূেী সকলৰ পঁজা পব্্ক ৰ থেন ওচৰ চাথপল। কসকয়কহ যীচুৰ িাতৃসককল 
লতওঁক ককল, “আপুথন এথতয়া এই স্থান এথৰ থযহূথেয়াকল যাওঁক, যাকত আপুথন থয 
সককলা অকলৌথকক কৰ্্ক  সাধন কথৰকছ তাক আকপানাৰ অনুগামী সককলও লযন 
লেখা পায়। কাৰণ প্ৰখ্যাত হবকল প্ৰকচষ্টা কথৰকল লকাকনও গুপুকত কৰ্্ক  নককৰ। 
থযকহতু আপুথন এই সককলা কৰ্্ক  কথৰকছ, আপুথন থনজকক জগতৰ আগত প্ৰকাশ 
কৰক।” যীচুৰ ভ্াতৃগকণও লতওঁক থবশ্বাস কৰা নাথছল, কসকয়কহ লতওঁকলাকক একন 
মন্ব্য থেথছল। 

যীচুকৱ লতওকঁলাকক ককল, “কতামাকলাকৰ কাৰকণ থয লকাকনা সমকয়ই উপযুতি 
হব পাকৰ থকন্তু লমাৰ কাৰকণ উপযুতি সময় এথতয়াও অহা নাই। জগকত লতামাকলাকক 
ঘৃণা কথৰব লনাৱাকৰ, থকন্তু লমাক ঘৃণা ককৰ, কাৰণ জগতৰ ললাক সককল থয মদি কৰ্্ক  
ককৰ মই লসই সককলাৰ থব�কদ্ধ মাত মাকতা। পব্্ক কল লতামাকলাক লযাৱা; মই এই 
পব্্ক কল নাযাও, কাৰণ লমাৰ সময় এথতয়াও লহাৱা নাই।” এই কিা গক লতওঁ গালীলকত 
িাথকল। 

লতওঁৰ ভ্াতৃগকণ পব্্ক কল লযাৱাৰ পাচত, যীচুও তাকল গ’ল। থকন্তু লতওঁ মুকথল 
িাকব নকগ লগাপকন তাকল গ’ল। থযহূেী লনতাসককল উৎসৱকল আথহ যীচুক থবচাথৰবকল 
ধথৰকল আ� কসই মানুহ জন কত? বুথল ইজকন থসজনক সুথধকল। 

তাত লগাটকখাৱা বৃহত জন-েলৰ মাজত যীচুৰ থবষয়কল গুণ গুণথন চথলল। থকছু 
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ললাকক ককল, “কতওঁ এজন সদ্ ললাক,” আন থকছুকলাকক ককল, “নহয় লতওঁ মানুহক 
থবপকি থনয়া ললাক।”  থকন্তু থযহূেী লনতাসকলৰ িয়ত লকাকনও প্ৰকাশ্য িাকৱ লতওৰঁ 
থবষকয় এককা কবকল সাহ নকথৰকল।১৪৪

৪.২৭ �ঁজষা �ৰ্্য ে  যীচুৰ উ�য়দি
পব্্ক ৰ অকধ্কক লশষ হওঁকত, যীচু গগ মথদিৰৰ প্ৰাঙ্গনত উপকেশ থেবকল 
ধথৰকল। থযহূেী লনতাসককল লতওঁৰ উপকেশ শুথন আচথৰত গহ কবকল ধথৰকল,  
“ককাকনা থশক্ষক লনাকলাৱাকক এই মানুহজনৰ ইমান জ্ঞান কৰ পৰা আহৰন কথৰকল?” 

উতিৰত যীচুকৱ লতওঁকলাকক ক’কল, “মই থয থশক্ষা লতামাকলাকক থেওঁ লসয়া 
লমাৰ থনজস্ব নহয়। থয জকন লমাক পঠাইকছ, এই সককলা থশক্ষা লসই ঈশ্বৰৰ পৰাই 
অহা। যথে লকাকনা জকন ঈশ্বৰৰ ইচ্া পালন ককৰ লতকন্ লতওঁ থনশ্চয় জাথনব লয মই 
থয থশক্ষা থেওঁ লসয়া ঈশ্বৰৰ পৰা অহা লমাৰ থনজস্ব নহয়। যথে মই থনজস্ব মকনািাব 
েশ্কাই কিা কওঁ লতথতয়া থনজৰ প্ৰশংসা আথজ্ক বকল লচষ্টা কথৰম। থকন্তু যথে মই লমাক 
পকঠাৱা জনাৰ লগৌৰৱ থবচাকৰা মই সত্য কম আ� কমাত লকাকনা প্ৰবঞ্চনা নািাথকব। 
লমাথচকয় লতামাকলাকক থবধান থেয়া নাই লন? থকন্তু লতামাকলাকৰ লকাকনা এজকনও 
লসই থবধান পালন নকৰা। যথে কৰা লতকন্ লতামাকলাকক লমাক থকয় বধ কথৰবকল 
থবচাথৰছা?” 

ললাক সমূকহ উতিৰ থেকল, “আপুথন এজন িূকত লপাৱা ললাক লহাৱা লহতুকক 
এইেকৰ গককছ,আকপানাক লকাকন বধ কথৰবকল থবচাথৰকছ।” 

ইয়াৰ উতিৰত যীচুকৱ ক’কল, “মই থবৰোমবাকৰ এটি অকলৌথকক কৰ্্ক  কথৰকলা; 
তাকক লেথখ লতামাকলাক আটাকয় থবস্ময় গহথছলা। থকন্তু লমাথচকয় থেয়া চুন্নত্ থবথধ 
লতামাকলাকক পালন কৰা। আ� কসইমকত প্ৰকয়াজন হকল, কতামাকলাকক থবৰোম 
বাকৰও চুন্নত্ কৰা (যথেওবা এই থবথধ লমাথচকয় থেয়া নহয় বৰং আমাৰ পূব্্ক পু�ষকৰ পৰা 
চথল অহা থবথধ)। যথে লমাথচৰ থবধান িঙ্গ নহবকল থবৰোমবাকৰও চুন্নত্ কথৰব পৰা লতকন্ 
মই থবৰোমবাকৰ এজন ব্যথতিক পূণ্ক সুস্থতা োন কৰাত লতামাকলাকক লমাৰ ওপৰত থকয় 
খংত উকতিথজত গহছা।ওপকৰ ওপকৰ চাই থবচাৰ কথৰবকল বন্ কৰা। থকন্তু থয প্ৰকৃত 
সত্য আ� ন্যায় তাকল দৃথষ্ট ৰাথখ থবচাৰ কৰা।”১৪৫

৪.২৮ যীচুয়ৱই মচীি বুনল তলষাক সমূিৰ সয়দিি 
লতথতয়া থয�চাকলম থনবাসী লকাকনা লকাকনা ললাকক কবকল ধথৰকল, “কনতাসককল 
বধ কথৰবকল লখাজা মানুহ জন এই জকনই নহয় জাকনা? থকন্তু চাওঁক লতওঁ লেকখান 
প্ৰকাশ্যিাকৱ উপকেশ থে আকছ আ� কতওকঁলাকক এককা মাত মতা নাই। ‘কতওকঁকই 
মচীহ’ বুথল লনতাসককল সঁচাকক মাথন ললাৱা নাইকতা? থযকয়ই নহওঁক আথম জাকনা 
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এওঁ কৰ পৰা আথহকছ। থকন্তু আচল মচীহ লযথতয়া আথহব; কতথতয়া লতওঁ কৰ পৰা 
আথহব তাক লকাকনও নাজাথনব।” 

যীচুকৱ মথদিৰৰ প্ৰাঙ্গনত থশক্ষা থে িাককাকত বৰ মাতকৰ ককল, “কতামাকলাকক 
প্ৰকৃতকত জাকনা লমাক জানা আ� মই কৰ পৰা আথহকছা তাককা জানা তিাথপ 
কওঁ মই স্বইচ্াই অহা নাই আ� কমাক থযজকন পঠাকল লতওকঁৱই ঈশ্বৰ। থকন্তু 
লতামাকলাকক লতওঁক নাজানা। থকন্তু মই লতওঁক জাকনা; কতঁকৱই লমাক পঠাকল আ� 
মই লতওঁৰ পৰাই আথহকছা।” 

লযথতয়া যীচুকৱ এই কিা ককল লতথতয়া মানুহথবলাকক যীচুক আটক কথৰবকল লচষ্টা 
কথৰকল, থকন্তু লকাকনও লতওঁৰ গাত হাত থেবকল সাহস নকথৰকল। কাৰণ লতথতয়া 
লতওঁৰ সময় লহাৱা নাথছল। কলাক সমূহৰ মাজৰ অকনকক লতওকঁ থবশ্বাস কথৰকল আ� 
ককল মচীহ আথহকল জকনা এওঁতকক অথধক অকলৌথকক কৰ্্ক  কথৰ লেখুৱাব?” 

ললাক সমূহ যীচুৰ থবষয়কল আকলাচনা কৰাৰ কিা ফৰীচীসকলৰ কাণত পথৰলত; 
প্ৰধান পুকৰাথহত আ� ফৰীচী সককল থমথল যীচুক বদিী কথৰ আথনবকল থকছুমান থচপাহী 
পঠাকল। কতথতয়া যীচুকৱ ক’কল, “মই লতামাকলাকৰ লগত অলপ কালকহ িাথকম। তাৰ 
পাচত লমাক পকঠাৱা জনাৰ ওচৰকল ঘূথৰ যাম। কতামাকলাকক লমাক থবচাথৰবা থকন্তু 
নাপাবা; কাৰণ মই থয ঠাইত িাথকম লসই ঠাইকল লতামাকলাক যাব লনাৱাৰা।” 

থযহূেী লনতা সককল লতওকঁলাকৰ থিতৰত লকাৱাকুই কথৰকল, “এওকঁনা ককল যাব 
লয আথম লতওকঁ থবচাথৰ নাপাম? গ্ৰীক নগৰ সমূহত িকা থযহূেীকলাক সকলৰ ওচৰকল 
নাইবা গ্ৰীক সকলক থশক্ষা থেবকল নাযায়কতা? কতওঁ লয গককছ, ‘কতামাকলাকক লমাক 
থবচাথৰবা থকন্তু নাপাবা’ আ� মই য’ত িাথকম তাকল লতামাকলাকক যাব লনাৱাৰা, ইয়াৰ 
অি্ক থক?” 

লশষৰ আ� পব্্ক ৰ আটাইতকক থবকশষ থেনা যীচুকৱ ঠিয়কহ বৰমাকতকৰ ক’কল, 
“থযজনৰ থপয়াহ লাকগ লতওঁকমাৰ ওচৰকল আথহ পান কৰক। থযজকন লমাক থবশ্বাস ককৰ 
শাস্ত্ৰত লকাৱাৰ েকৰ, কতওৰঁ অন্ৰৰ পৰা জীৱনময় পানীৰ থনজৰা গব যাব।” যীচুকৱ এই 
বচন পথবত্ৰ আত্াৰ সম্কক্ক  গকথছল। থয সককল যীচুক থবশ্বাস কথৰব লতওঁকলাকক এই 
আত্া পাব। কসই সময়কলকক মানুহথবলাকক পথবত্ৰ আত্া থেয়া লহাৱা নাথছল; থযকহতু 
যীচু লতথতয়াকলকক লগৌৰৱাথবিত লহাৱা নাথছল। 

এই সককলা কিা শুথন জনেলৰ মাজৰ থকছু সংখ্যক ললাকক মন্ব্য থেকল, 
“প্ৰকৃতকতই এওঁকৱই আথহবলগীয়া িাৱবােী জন ।” 

আন থকছুকলাকক ক’কল, “এই জকনই আথহব লগা মচীহ।” 
আ� থকছুমাকন ককল, “মচীহ থনশ্চয় গালীল প্ৰকেশৰ পৰা লনালায়, নহয় জাকনা? 

শাস্ত্ৰত লকাৱা গহকছ লয লতও ঁোয়েূৰ বংশৰ হ’ব আ� কবৎকলকহমত জন্ম গ্ৰহণ কথৰব 
য’ত োয়ূকে বাস কথৰথছল।” তাকত যীচুক গল ললাক সমূহৰ মাজত থবিাজনৰ সৃথষ্ট 
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হ’ল। কতওকঁলাকৰ মাজৰ থকছুকলাকক যীচুক বদিী কথৰবকল থবচাথৰথছল যথেও লকাকনও 
লতওঁৰ গাত হাত থেবকল লচষ্টা নকথৰকল।১৪৬

৪.২৯  নযিূদী তিেষা সকলৰ অনবশ্বষাস 
মথদিৰৰ থচপাহী লকই জন প্ৰধান পুকৰাথহত আ� ফৰীচীসকলৰ ওচৰকল ঘূথৰ গ’ল। 
লতওঁকলাকক থচপাহী লকইজনক সুথধকল, “কতামাকলাকক লতওঁক বদিী নকথৰলা থকয়?” 

উতিৰত থচপাহী লকইজকন ককল, “আথম এইজন মানুহৰ েকৰ লকাকনও লকথতয়াও 
থশক্ষা থেয়া শুনা নাই।” 

তাকত ফৰীচী সককল লতওঁকলাকক ক’কল, “কতওঁ লতামাকলাকককা িুলাকল লন 
থক? আমাৰ লকাকনা লনতা নতুবা ফৰীচী সককল লতওঁক থবশ্বাস কৰা লেথখছা জাকনা? 
থকন্তু জুমত িকা লসই মানুহথবলাকৰ থিতৰত থবধানৰ কিা এককা নাজাকন আ� 
লতওঁকলাক ঈশ্বৰৰ অথিশাপ প্ৰাপ্ত।” 

ফৰীচী সকলৰ মাজত নীকেীম আথছল। কতওঁ যীচুক আকগকয় এবাৰ লগ কথৰবকল 
গগথছল। কতওঁ ক’কল, “আমাৰ থবধান অনুসথৰ আথম এজন ব্যথতিৰ কিা প্ৰিকম 
লতওঁৰ থক কব লগীয়া আকছ তাক নুশুনাকক আ� কতওঁ থক কথৰকল তাৰ থবস্তৰ তেন্ 
নকৰাকক, কোষী সাব্যস্ত কথৰ শাথস্ত থেবকল অনুমথত থেকয়কন?” 

উতিৰত লতওঁকলাকক লতওঁক ককল, “আপুথন ও গালীল বাসী নহয়তু? শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন 
কথৰ চাওঁক, তাত লেথখব লয গালীলৰ পৰা লকাকনা িাৱবােী লনালায়।” ১৪৭

৪.৩০ ব নভচষাৰ কনৰ ধৰষা�ৰষা এগৰষাকী নেয়ৰষােষা
ইয়াৰ পাচত লতওঁকলাকক প্ৰথতজকনই ঘৰাঘথৰ গ’ল। 

সককলাকবাৰ ঘৰকল লযাৱাৰ পাছত যীচুও গজতুন পব্্ক তকল গ’ল। পাচথেনা অথত 
পুৱাকত লতওঁ পুনৰায় মথদিৰকল আথহল। তাকত ললাক সমূহ লতওঁৰ ওচৰত লগাটখালত 
লতওঁ বথহ উপকেশ থেবকল ধথৰকল। 

একনকত থবধান-পথডিত আ� ফৰীচী সককল ব্যথিচাৰত ধৰা পৰা এগৰাকী মথহলাক 
যীচুৰ ওচৰকল আথনকল আ� কতওঁৰ সনূ্মখত থিয় কৰাকল। কতওকঁলাকক যীচুক ক’কল, 
“কহ গু�, এই মানুহ গৰাকী ব্যথিচাৰ কথৰ িকা অবস্থাকতই ধৰা পথৰল। কমাথচকয় থবধান 
অনুসথৰ একন থতকৰাতাক থশল েথলয়াই মাথৰ লপকলাবা উথচত ; এথতয়া আপুথন থক কয়?” 

লতওকঁলাকক যীচুক পৰীক্ষা কৰাৰ ছকলকৰ এই েকৰ গকথছল; যাকত লতওঁৰ 
থব�কদ্ধ অথিকযাগ থবচাথৰ পায়। থকন্তু যীচুকৱ তল মূৰ কথৰ আঙুথলকৰ মাটিত থলথখবকল 
ধথৰকল। কতওঁকলাকক বাকৰ বাকৰ প্ৰশ্ন কথৰ িকাত যীচুকৱ থিয়কহ লতওঁকলাকক ককল, 
“কতামাকলাকৰ মাজৰ থযজকন লকথতয়াও এককা পাপ কৰা নাই লতকৱঁই প্ৰিকম তাইকল 
থশল েথলয়াওঁক।” এই কিা গক আককৌ তল মুৰ কথৰ মাটিত থলথখবকল ধথৰকল। 
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লতওকঁলাকক এই কিা শুথন বকয়াকজ্যষ্ৰ পৰা আৰম্ভ কথৰ সককলাকৱ এজন এজন 
গক তাৰ পৰা আঁতথৰ গ’ল। তাত লকৱল যীচু িাথকল আ� সনু্মখত থতকৰাতা গৰাকী 
থিয় থে আথছল। যীচুকৱ মুৰ োথঙ চাই থতকৰাতা গৰাকীক সুথধকল, “কহ নাৰী লতওকঁলাক 
ক’কল গল? কতামাক লকাকনও লোষী নকথৰকলকন?” 

থতকৰাতাগৰাকীকয় উতিৰ থেকল, “হয় প্ৰিু লকাকনও লোষী নকথৰকল।” 
যীচুকৱ ককল, “মকয়া লতামাক লোষী নককৰা, তুথম এথতয়া যাব পাৰা থকন্তু আ� 

পাপ নকথৰবা।”১৪৮

৪.৩১ যীচুয়ৱই জগেৰ ত�ষািৰ 
যীচুকৱ পুনৰায় লতওকঁলাকক ককল, “মকয়ই জগতৰ লপাহৰ। থযজন লমাৰ অনুগামী, 
লতও ঁলকথতয়াও আন্াৰত নুফুথৰব থকন্তু লতওকঁলাকক জীৱন োন কৰা লসই লপাহৰ পাব।” 

লতথতয়া ফৰীচী সককল ককল, “আপুথন থনকজই থনজৰ থবষকয় সাক্ষ্য থেকছ। 
আকপানাৰ সাক্ষ্য থবশ্বাস লযাগ্য নহয়।” 

যীচুকৱ লতওঁকলাকক উতিৰ থেকল, “মই থনকজই থনজৰ থবষকয় সাক্ষ্য থেওঁ আ� 
লমাৰ সাক্ষ্য সত্য কাৰণ মই কৰ পৰা আথহকছা আ� ককল যাও তাক মই জাকনা। থকন্তু 
মই কৰ পৰা আথহকছা আ� ককল যাঁও তাক লতামাকলাকক নাজানা। কতামাকলাকক 
জগতৰ মান েকডিকৰ থবচাৰ কৰা; থকন্তু মই কাকৰা থবচাৰ নককৰা। যথে ককৰা লতকন্ 
লমাৰ থবচাৰ গ্ৰহণ লযাগ্য হব; কাৰণ মই অককল থবচাৰ নককৰা। কমাক পকঠাৱা লমাৰ 
থপতৃও লমাৰ লগত িাকক। কতামাকলাকৰ থবধানত থলখা আকছ লয, দুজন সাক্ষীৰ কিা 
গ্ৰহণ লযাগ্য। মই থনকজ লমাৰ থবষকয় সাক্ষ্য থেও আ� কমাক পকঠাৱা থপতৃকয়ও লমাৰ 
পকক্ষ সাক্ষ্য থেকয়।” 

লতওকঁলাকক সুথধকল, “আকপানাৰ থপতৃ ক’ত?” 
যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “কতামাকলাকক লমাক থচথন লনাকপাৱা আ� কমাৰ থপতৃককা থচথন 

লনাকপাৱা। যথে লমাক জাথনলাকহঁকতন লমাৰ থপতৃককা জাথনলাকহঁকতন।” যীচুকৱ এই 
সককলা কিা মথদিৰৰ ধন সংগ্ৰহ কৰা লপৰাৰ ওচৰৰ পৰা উপকেশ থেওঁকত গকথছল। 
তিাথপ লকাকনও লতওঁক ধথৰবকল প্ৰয়াস নকথৰকল কাৰণ লতথতয়াও লতওঁৰ সময় 
উপথ্হত লহাৱা নাথছল । 

পুনৰায় যীচুকৱ লতওকঁলাকক ককল, “মই ইয়াৰ পৰা যাম আ� কতামাকলাকক লমাক 
থবচাথৰবা; থকন্তু লতামাকলাকক থনজ থনজ পাপকত ক্ষমা লনাকপাৱাকক মথৰবা। মই থয 
ঠাইকল যাম তাকল লতামাকলাক যাব লনাৱাৰা।” 

লতথতয়া থযহূেী লনতা সককল কবকল ধথৰকল, “এওঁ আত্হত্যা কথৰব বুথল 
লতামাকলাকক িাবা লনথক? নহকল লতওঁ থকয় গককছ লয মই যকল যাওঁ তাকল 
লতামাকলাক যাব লনাৱাৰা।” 
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যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “কতামাকলাক থনম্ন ললাকৰ থকন্তু মই উদ্ধকলাকৰ। 
লতামাকলাক এই জগতৰ থকন্তু মই এই জগতৰ নহওঁ। কসকয়কহ মই লতামাকলাকক 
কওঁ লতামাকলাকক থনজ পাপকত মথৰবা। সঁচাকককয় লতামাকলাকক থনজ থনজ পাপকত 
ক্ষমাথবথহকন মথৰবা যথে লতামাকলাকক থবশ্বাস নকৰা লয ‘মকয়ই লসই জনা।” 

লতওকঁলাকক সুথধকল, “কতথতয়া আপুথন লনা লকান?” 
যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “মই লকান তাককই মই আৰম্ভথণৰ পৰা গক আথহকছা। 

লতামাকলাকৰ থবষকয় কবকল আ� থবচাৰ কথৰবকল অকনক কিা আকছ। থকন্তু থযজকন 
লমাক পঠাইকছ লতও ঁপৰম সত্য আ� মই লতওৰঁ পৰা থযহকক শুথনকলা তাককহ কও।ঁ” 

যীচুকৱ লয থপতৃ পৰকমশ্বৰৰ থবষকয় গককছ ইয়াক লতওকঁলাকক বুথজ নাপাকল। 
লসকয়কহ যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “মানৱপুত্ৰক লযথতয়া ওপৰকল লতালা হব 
লতথতয়া মকয়ই লসইজনা বুথল লতামাকলাকক জাথনবা লগত ইয়াককা জাথনবা লয মই 
থনজৰ পৰা এককা নককৰা, থকন্তু থপতৃকয় লযকন ধৰকণ থশকাকল তাকককহ কওঁ। থযজকন 
লমাক পঠাকল লতওঁ লমাৰ লগত আকছ। কতওঁ লমাক অকলশৰীয়াকক ৰখা নাই, কাৰণ 
লতওৰঁ দৃথষ্টত থয সকন্াষ জনক, মই সোয় তাকককহ ককৰা।” যীচুকৱ এই সককলা কিা 
গক িকা সময়ত অকনকক লতওঁক থবশ্বাস কথৰকল। ১৪৯

৪.৩২ আব্ষািষামৰ সন্ষাি
যীচুকৱ লতওঁক থবশ্বাস কৰা থযহূেী ললাক সকলক উকদ্শ্য কথৰ কবকল ধথৰকল, 
“কতামাকলাকক যথে লমাৰ বাক্য মাথন চলা লতকন্ লতামাকলাক প্ৰকৃতকত লমাৰ থশষ্য। 
আ� কতামাকলাকক সত্যক জাথনবা; থয সত্যই লতামাকলাকক মুথতি থেব।” 

থযহূেীকলাক সককল উতিৰ থেকল, “আথম আৰিাহামৰ বংশধৰ, আথম লকথতয়াও 
কাকৰা োসত্ব কৰা নাই; একতকক ‘লতামাকলাকক মুথতি পাবা’ বুথল আপুথন লককনকক 
ককল?” 

যীচুকৱ লতওঁকলাকক উতিৰ থেকল, “মই সত্য কিা কওঁ, থয জকন পাপ ককৰ 
লতওঁ পাপৰ োস। োস সোয় পথৰয়ালবগ্কৰ লগত নািাকক, থকন্তু পুত্ৰ সোকাল থনজ 
পথৰয়াল বগ্কৰ লগকত িাকক। কসকয়কহ যথে পুত্ৰই লতামাকলাকক মুথতি থেকয় লতকনহকল 
লতামাকলাকক সঁচাকককয় মুতি। কতামাকলাক আৰিাহামৰ বংশধৰ বুথল মই জাকনা। 
তিাথপ লতামাকলাকক লমাক বধ কথৰবকল লচষ্টা কথৰছা, কাৰণ লতামাকলাকক লমাৰ 
থশক্ষা গ্ৰহণ নকৰা। মই লমাৰ থপতৃৰ লগত িাথক থয লেথখকলা তাকককহ গককছা, আ� 
লতামাকলাকক লতামাকলাকৰ থপতৃৰ পৰা থয শুথনলা তাকক কথৰছা।” 

প্ৰতু্যতিৰত লতওকঁলাকক ককল, “আমাৰ থপতৃ গহকছ আৰিাহাম।” 
যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “কতামাকলাক আৰিাহামৰ সন্ান লহাৱা হ’কল, 

আৰিাহাকম থয কথৰথছল, কতামাকলাককও তাককই কথৰলাকহঁকতন। থযজন ব্যথতিকয় 
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ঈশ্বৰৰ পৰা শুনা সত্যককহ লকৱল লতামাকলাকক জনাকল। থকন্তু লতামাকলাকক লমাক 
বধ কথৰবকলকহ থবচাথৰছা; আৰিাহাকমকতা একন কৰ্্ক  কৰা নাথছল। থকন্তু লতামাকলাকক 
লতামাকলাকৰ থপতৃকয় কৰা কৰ্্ক ককই কৰা।” 

লতওকঁলাকক উতিৰ থেকল, “আথম জাৰজ নহও;ঁ আমাৰ এজকনই থপতৃ আকছ, আ� 
লসই জন ঈশ্বৰ।” ১৫০

৪.৩৩ চেেষািৰ সন্ষাি
যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “ঈশ্বৰ লতামাকলাকৰ থপতৃ লহাৱা হকল, কতামাকলাকক 
লমাক লপ্ৰম কথৰলাকহঁকতন। কাৰণ মই ঈশ্বৰৰ পৰা আথহকছা আ� বতি্ক মান 
লতামাকলাকৰ সৰূ্খত থিয় আকছা। মই স্ব-ইচ্াই অহা নাই থকন্তু ঈশ্বকৰ লমাক 
পঠাকল। মই লতামাকলাকক থক গককছা তাক লতামাকলাকক থকয় নুবুজা? কতামাকলাকক 
লমাৰ বাক্যকল ধ্যান থনথেয়া। কতামাকলাকৰ থপতৃ হল চয়তান। কতামাকলাক লতওঁৰ 
পৰা অহা। আ� কতামাকলাকক লতামাকলাকৰ থপতৃ চয়তানৰ ইচ্াকহ পূৰণ কথৰবকল 
থবচাৰা। চয়তান আৰম্ভথনকৰ পৰা নৰবধী। কতওঁ সত্যৰ পকক্ষ লকথতয়াও থিয় নহয়। 
কাৰণ লতওঁৰ অন্ৰত ললশমাত্ৰও সত্যতা নাই। কযথতয়া লতওঁ থমচা কিা কয়, কসয়া 
প্ৰকৃতকত লতওঁৰ অন্ৰৰ পৰা থয ওলায় তাকককহ কয়। কাৰণ লতওঁ থমচলীয়া আ� 
সককলা থমছাৰ বাকপক। 

 “কতামাকলাকক লমাক থবশ্বাস নকৰা, কাৰণ মই সচাঁ কিা কওঁ। কতামাকলাকৰ 
মাজৰ লকাকন লমাক পাপী বুথল প্ৰমাণ কথৰব পাকৰ? যথে মই সচাঁ কিা কওঁ লতকনহকল 
লতামাকলাকক লমাক থকয় থবশ্বাস কথৰব লনাৱাৰা? থযজন ঈশ্বৰৰ, কতওঁ ঈশ্বৰৰ বাক্য 
শুকন। কতামাকলাকক লয ঈশ্বৰৰ কিা নুশুনা; কাৰণ লতামাকলাক ঈশ্বৰৰ ললাক 
লনাকহাৱা।”১৫১

৪.৩৪ যীচুয়ৱ নিজৰ আ� আব্ষািষামৰ নবষয়ে তকষাৱষা বষাক  
ইয়াৰ উতিৰত থযহূেী সককল লতওঁক ককল, “আকপানাক চমৰীয় আ� িূকতকপাৱা 
বুথল কওকঁত আথম সচাঁ লকাৱা নাথছকলাকন?” 

যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “মই িূকত লপাৱা নহওঁ বৰং মই লমাৰ থপতৃক সমােৰ ককৰা 
থকন্তু লতামাকলাকক লমাক অনােৰ কৰা। মই থনজৰ মান থনথবচাকৰা; থকন্তু এজনা 
আকছ থযজকন মই সমােৰ লপাৱাকটা থবচাকৰ আ� কতঁকৱই থবচাৰ ককৰ। মই সচাঁকককয় 
লতামাকলাকক কওঁ, থয লকাকনাজকন লমাৰ বাক্য মাথন চকল, কতওঁৰ লকাকনা কাকলই 
মৃতু্য নহব।” 

থযহূেী লনতাসককল লতওঁক ককল, “আথম এথতয়া বুথজকলা লয আকপানাৰ গাত 
িূকত লথম্ভকল। আৰিাহাম আ� িাৱবােী সকল মথৰল। তিাথপ আপুথন কয় লয 
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লকাকনাকৱ যথে আকপানাৰ বাক্য মাথন চকল লতকনহকল লতওঁ লকাকনা কাকলই মৃতু্য 
নহব। আপুথন আমাৰ পূব্্ক  পু�ষ আৰিাহামতকক মহান বুথল িাকবকন থক? আৰিাহাম 
মথৰল, িাৱবােী সককলা মথৰল; আপুথন থনজকক থক বুথল িাকব?” 

যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “যথে মই থনজকক থনকজ বৰ বুথল িাকবা, কতকন্ ই মুল্যহীন। 
থযজকন লমাক লগৌৰবাথবিত ককৰ, কতওঁ লমাৰ থপতৃ; যাক লতামাকলাকক ঈশ্বৰ বুথল 
লকাৱা। কতামাকলাকক লতওঁক নাজানা; থকন্তু মই লতওঁক জাকনা। যথে মই লতওঁক 
নাজাকনা বুথল কওঁ লতকন্ মকয়া লতামাকলাকৰ েকৰই থমছলীয়া হম। থকন্তু মই লতওঁক 
জাকনা আ� কতওঁৰ বাক্য পালকনা ককৰা। কতামাকলাকৰ পূব্্ক পু�ষ আৰিাহাকম মই 
অহা থেন লেখা পাম বুথল উল্াস কথৰথছল। কতওঁ লেখা পাকল আ� আনথদিত হ’ল।” 

লতথতয়া থযহূেী লনতাসককল ককল, “আকপানাৰ বয়স পঞ্চাচ বছকৰই লহাৱা নাই 
আ� আপুথন আৰিাহামক লেখা পাকলকন?” 

যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “মই লতামাকলাকক সত্য কওঁ ‘মই’ আনথক আৰিাহামৰ 
জন্মৰ আগকৰ পৰাই আকছা।” এই কিা শুথন লতওঁকলাকক, কতওঁক মাথৰবকল থশল তুথল 
লকল; যীচু লুকাই মথদিৰৰ লচৌহেৰ পৰা আতথৰ গল।১৫২

৪.৩৫ জটয়ৰ �ৰষা অন্ধ এজিক যীচুয়ৱ সুস্থ কৰষা 
যীচুকৱ লযথতয়া লখাজ কাথ় গগ আথছল, জন্মকৰ পৰা অন্ এজন মানুহক লেখা পাকল। 
যীচুৰ থশষ্যসককল লতওঁক সুথধকল, “মহাশয়, এই মানুহজন থকয় জন্মান্, এইকটা 
লতওঁৰ থনজৰ পাপৰ কাৰকণ লন? কতওঁৰ থপতৃ-মাতৃকয় কৰা পাপৰ কাৰকণ গহকছ ?” 

যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “কতওঁ বা লতওঁৰ থপতৃ মাতৃকয় কৰা পাপৰ কাৰকণ নহয় ; 
থকন্তু লতওঁৰ লযাকগথে ঈশ্বৰৰ শথতি প্ৰকাশ পাবকলকহ লতওঁ জন্মকৰ পৰা অন্ গহকছ। 
থেন িাককাকতই লমাক পকঠাৱা জনাৰ কামকবাৰ আথম কথৰবই লাথগব। থকয়কনা ৰাথত 
হকল লকাকনও কাম কথৰব লনাৱাকৰ। জগতত মই িকা পয্কন্ মকয়ই জগতৰ লপাহৰ।” 

এইথখথন লকাৱাৰ পাছত, কতওঁ মাটিত িুই লপলাকল, িুইকৰ লবাকা কথৰকল আ� 
লবাকাথখথন সাথন মানুহজনৰ চকুত থলথপ থেকল। আ� যীচুকৱ মানুহজনক ককল, “কযাৱা 
আ� চীকলাহ (অি্কাৎ “পকঠাৱা”) পুখুৰীত ধুই আহাঁ।” কতওঁ পুখুৰীকল গ’ল, চকু ধুকল 
আ� ঘূথৰ আথহল।কতওঁ প্ৰিম বাৰৰ বাকব লেখা পাকল । 

একনকত লতওঁৰ চুবুৰীয়া আ� কতওঁক থিক্ষা মাথগ িাককাকত লেখা থবলাকক 
লতওকঁল চাই কবকল ধথৰকল, “এওঁ লসই সোয় থিক্ষা মাথগ বথহ িকা মানুহজন 
নহয়কন?” 

থকছুমাকন ককল, “হয় লতঁকৱই লসইজন ।” আনথবলাকক ককল, “নহয় এইজন লসই 
মানুহজন নহয়। এইজন লেখাতকহ লতওঁৰ েকৰ।” 

লতথতয়া অন্ মানুহজকন থনকজই ককল, “মকয়ই লসইজন হওঁ।” 
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লতওকঁলাকক সুথধকল, “তুথম লককনকক দৃথষ্ট পালা?” 
লতওঁ উতিৰ থেকল, “যীচু লবালা মানুহ এজকন লবাকাকৰ লমাৰ চকু থলথপ থেকল। আ� 

লতওঁ ককল, কযাৱা আ� চীকলাহকল গগ ধুই আহাঁ, কসকয় মই তাকল গগ ধুকলা আ� 
প্ৰিম বাৰৰ বাকব লেখা পাকলা।” 

লতওকঁলাকক লতওঁক সুথধকল, “মানুহজন ক’ত আকছ?” 
লতওঁ উতিৰ থেকল, “মই নাজাকনা।”১৫৩

৪.৩৬ নকবুমষাি ফৰীচীৰ প্ৰশ্ন 
লতথতয়া মানুহথবলাকক লসই মানুহ জনক ফৰীচী থবলাকৰ ওচৰকল গল গল। থয থেনাখন 
যীচুকৱ লবাকা সাথন থলথপ লসই মানুহজনক দৃথষ্ট শথতি প্ৰোন কথৰথছল লসইথেনা থবৰোম 
বাৰ আথছল। কসকয় ফৰীচী সককলও মানুহজনক সুথধকল, “তুথম লককনকক দৃথষ্ট পালা?” 

লতওঁ উতিৰ থেকল, “কতওঁ লমাৰ চকুত লবাকা থলথপ থেকল, আ� মই ধুকলা আ� 
এথতয়া লেখা পাইকছা।” 

থকছুমান ফৰীচী ললাকক ককল, “কসই মানুহজকন থবৰোমবাৰ পালন নককৰ। কসকয় 
লতওঁ ঈশ্বৰৰ পৰা অহা নহয়।” 

আনথবলাকক ককল, “থকন্তু লকাকনাবা পাপী মানুকহ লককনকক আচথৰত কম্ক কথৰব 
পাকৰ?” কসকয় লতওঁকলাকৰ মাজকত মতাকনক্যৰ সৃথষ্ট হল। 

লতওঁকলাকক পুনৰায় মানুহজনক সুথধকল, “কতওঁ লয লতামাক দৃথষ্ট থেকল, তুথমকনা 
লতওঁৰ থবষকয় থক লকাৱা?” 

লতওঁ উতিৰ থেকল, “কতওঁ এজন িাৱবােী।” 
থযহূেী লনতা সককল তিাথপও থবশ্বাস কথৰবকল মাথন্ নহ’ল লয মানুহজন অন্ 

আথছল আ� কতওঁ দৃথষ্ট শথতি ঘূৰাই পাকল। কসকয়কহ লতওঁকলাকক লতওৰঁ থপতৃ-মাতৃক 
মতাই অনাকল। ফৰীচীসককল লতওঁকলাকক সুথধকল, “কতামাকলাকক জন্মৰ পৰাই অন্ 
বুথল লকাৱাজন লতামাকলাকৰ পুত্ৰ এইজকনই লন? কতওঁ লয এথতয়া দৃথষ্ট পাকল এইকটা 
লককনকক সম্ভবপৰ হল ?” 

লতওঁৰ থপতৃ-মাতৃকয় উতিৰ থেকল, “আথম জাকনা লতওঁ আমাৰ পুত্ৰ আ� কতওঁ 
জন্মৰ পৰাই অন্। থকন্তু আথম নাজাকনা লককনকক লতওঁ এথতয়া লককনকক লেখা পাবকল 
সমি্ক হল আ� ককাকন দৃথষ্ট প্ৰোন কথৰকল লতওঁককই লসাধক। কতওঁৰ বয়স গহকছ লতওঁ 
থনজৰ থবষকয় থনকজই কব পাথৰব।” কতওঁকলাকক এই কাৰকণই একনকক ককল থকয়কনা 
লতওকঁলাকক থযহূেী লনতাথবলাকক িয় কথৰথছল, থযহূেী লনতা সককল আগকতই 
থসদ্ধান্ কথৰ গিথছল লয থযথবলাকক যীচুক খ্ীষ্ট বুথল স্বীকাৰ কথৰব লতওঁথবলাকক নাম 
ঘৰৰ পৰা বথহষ্াৰ কৰা হব লসই কাৰকণই লতওঁৰ থপতৃ-মাতৃকয় ককল, “কতওঁৰ বয়স 
গহকছ লতওঁককই লসাধক!” 
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থযহূেী লনতা সককল থযজন অন্ আথছল লসই মানুহজনক পুনৰ মাথত ককল, “তুথম 
ঈশ্বৰকল িয় ৰাথখ সচাঁ কিা লকাৱা, আথম জাকনা লয লসই মানুহজন পাপী।” 

মানুহজকন উতিৰ থেকল, “কতওঁ পাপী হয়কন নহয় মই নাজাকনা। মই মাত্ৰ এটা 
কিাই জাকনা, মই অন্ আথছকলা আ� এথতয়া মই লেখা পাইকছা ।” 

লতওকঁলাকক সুথধকল, “কতওঁ লতামাক থক কথৰকল? কককনকক লতওঁ লতামাক দৃথষ্ট 
প্ৰোন কথৰকল?” 

লতও ঁউতিৰ থেকল, “মই আগকতই আকপানাকলাকক ককলা, থকন্তু আকপানাকলাকক 
নুশুথনকল পুনৰায় থকয় শুথনবকল থবচাথৰকছ? আকপানাকলাককও লতওঁৰ থশষ্য হবকল 
থবচৰা নাইকতা?” 

লতথতয়া লতওঁকলাকক লতওকঁ অপমান কথৰকল আ� ককল, “তুথমকহ লতওৰঁ থশষ্য, 
আথম নহয়, আথম লমাথচৰ থশষ্য। আথম জাকনা ঈশ্বকৰ লমাথচৰ লগত কিা পাথতথছল। 
থকন্তু এই মানুহজন কৰ পৰা আথহকছ আথম নাজাকনা।” 

মানুহজকন উতিৰ থেকল, “এইকটা সচাকক আচথৰত কিা! কতওকঁ কৰ পৰা আথহকছ 
আকপানাকলাকক নাজাকন থকন্তু লতওঁ লমাক দৃথষ্ট থেকল। আথম সককলাকৱ জাকনা ঈশ্বকৰ 
পাপীথবলাকৰ প্ৰাি্কনা নুশুকন থকন্তু থযজকন লতওঁৰ আৰাধনা ককৰ আ� কতওঁৰ ইচ্া 
অনুসথৰ কাম ককৰ লসই সকলৰকহ প্ৰাি্কনা শুকন। এথতয়াকলকক লকাকনাকৱই জন্মকৰ 
পৰা অন্ এজনক দৃথষ্ট থেয়াৰ কিা শুনা নাই। এই মানুহজন ঈশ্বৰৰ পৰা নহা হকল, 
লতওঁ এককাকৱই কথৰব লনাৱাথৰকলকহঁকতন।” 

থযহূেী লনতাথবলাকক উতিৰ থেকল, “তুথম জন্মৰ পৰাই পাপী আ� তুথম আমাক 
থশকাবকল আথহছা?” আ� কতওকঁলাকক লসই মানুহজনক নাম-ঘৰৰ পৰা বাথহৰ হবকল 
আ� বাথহৰকত িাথকবকল ককল।১৫৪

৪.৩৭ আনত্ক অন্ধেষা 
লযথতয়া যীচুকৱ লতওঁথবলাকক মানুহজনক নাম-ঘৰৰ পৰা লজাৰ কথৰ বাথহৰ কথৰকল 
বুথল শুথনবকল পাকল, কতওঁ লতওঁক থবচাথৰ পাই সুথধকল, “তুথম মানুহৰ পুত্ৰক থবশ্বাস 
কৰাকন?” 

মানুহজকন ককল, “মহাশয় লতওঁকনা লকান? কমাক কওঁক যাকত মই থবশ্বাস কথৰব 
পাকৰা।” 

যীচুকৱ লতওঁক ককল, “তুথম ইথতমকধ্য লতওঁক লেথখলাই আ� কতঁকৱই লসইজন 
থযজনৰ লগত এথতয়া কিা পাথত আছা।” 

মানুহজকন উতিৰ থেকল, “হয়, কহ প্ৰিু মই থবশ্বাস কথৰকছা!” আ� কতওঁ মূৰ 
লোৱাই যীচুক লসৱা জনাকল। 

যীচুকৱ ককল, “মই (পৃথিৱীকল) জগতকল লসাধ-থবচাৰ কথৰবকলকহ আথহকছা যাকত, 
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লনকেখা থবলাকক লেথখবকল পায়, আ� থযথবলাক মানুকহ লেথখকছা বুথল কয় লতওঁকলাক 
থকন্তু অন্ হব।” 

থকছুমান ফৰীচীকয় এই েকৰ লকাৱা শুথন লতওঁ সুথধকল, “তুথম আমাককা অন্ বুথল 
গকছাকন থক?” 

যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “কতামাকলাক প্ৰকৃতকত অন্ লহাৱা হকল পাপৰ 
বাকব লোষী নহলাকহকতঁন, থকন্তু এথতয়া লতামাকলাকক গকছা লেথখকছা বুথল লসকয় 
লতামাকলাক লোষী গহছা।”১৫৫

৪.৩৮ তমৰ-ৰখীেষা আ� য়েওঁৰ তমৰ 
যীচুকৱ ককল, “মই লতামাকলাকক সঁচাকক গককছা লয, থয জকন লমৰৰ গঁৰালত দুৱাৰৰ 
ফাকলথে লনাকসামাই, আন ফাকলথে বগাই লসামায় লতওঁ ডকাইত নাইবা লমৰৰ চুৰ। 
থকন্তু থয জকন দুৱাকৰথে লসামায় লতওঁকহ লমৰ-ছাগথবলাকৰ ৰখীয়া। দুৱৰীকয় ৰখীয়াৰ 
কাৰকণ দুৱাৰ লমথল থেকয় আ� কমৰ থবলাকক লতওঁৰ মাত শুকন, কতওঁ থনজৰ লমৰ 
থবলাকক নাম ধথৰ মাকত আ� থসহঁতক বাথহৰকল উথলয়াই থনকয়। কযথতয়া লতওঁ 
থনজৰ সককলাকবাৰ লমৰ উথলয়াই লয় লতথতয়া লতওঁ থসহঁতৰ আকগ আকগ যায় 
আ� কমৰকবাৰ লতওঁৰ পাকচ পাকচ যায় থকয়কনা থসহঁকত লতওঁৰ মাত বুথজ পায়। থকন্তু 
লমৰথবলাকক অথচনাথক জনৰ পাকছ পাকছ নাযায়, কতওঁৰ ওচৰৰ পৰা পলাই যায় 
থকয়কনা থসহঁকত লতওঁক নাজাকন আ� মাকতা বুথজ নাপায়।” 

যীচুকৱ মানুহ থবলাকক এই দৃষ্টান্ থেকল থকন্তু লতওঁকলাকক ইয়াৰ অি্ক বুথজ নাপাকল। 
লসইকয় যীচুকৱ পুনৰায় ককল, “মই লতামাকলাকক সঁচাকক কওঁ, মকয়ই লমৰৰ 

দুৱাৰ। কমাতকক আগত অহা সককলাকৱ চুৰ আ� ডকাইত, কসকয় লমৰকবাকৰ থসহঁতৰ 
মাত নুশুথনকল। মকয়ই দুৱাৰ, যথে লকাকনাকৱ লমাৰ লযাকগথে প্ৰকৱশ ককৰ লতওঁ পথৰত্ৰাণ 
পাব। কতওঁকলাকক থনি্ক কয় থিতৰকল ওকলাৱা লসাকমাৱা কথৰব পাথৰব। কতওঁকলাকক 
থয থবচাথৰব সককলা পাব। কচাকৰ লকৱল চুৰ, বধ আ� থবনষ্ট কথৰবকলকহ আকহ, থকন্তু 
মই আথহকছাঁ যাকত লতওথঁবলাকক জীৱন পায় আ� তাককই লযন উপথচ পৰাকক পায়। 

“মকয়ই লমৰৰ সজৰখীয়া আ� সজৰখীয়াই থনজৰ লমৰৰ থনথমকতি থনজৰ জীৱন 
থেকয়। কবচ লখাৱা ৰখীয়াই লমৰ থবলাকক থনজৰ বুথল নািাকব কাৰণ লতওঁ প্ৰকৃত 
সজৰখীয়া নহয় থকয়কনা লযথতয়া ৰাংকুকুৰ আকহ লতথতয়া লতওঁ লমৰথবলাকক এথৰ 
গি পলাই যায়, কতথতয়া ৰাংকুকুৰ থবলাকক লমৰ থবলাকক আক্ৰমণ কথৰ লছকেথল 
লিকেথল কথৰ লপলায়। কসই মানুহজন পলাই যায় কাৰণ লতও ঁলবচ লখাৱা ৰখীয়া লতওঁ 
লমৰকবাৰৰ কাৰকণ থচন্া নককৰ। 

“মকয়ই সজৰখীয়া, মই লমাৰ লমৰকবাৰক থচথন পাওঁ আ� কমাৰ লমৰকবাকৰও লমাক 
থচথন পায়, কযকনকক থপতৃকয় লমাক জাকন লতকনকক মইও লমাৰ লমৰ-কবাৰক জাকনা 
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আ� কমৰথবলাককও লমাক জাকন লযকনকক মই থপতৃক জাকনা, কমাৰ লমৰথবলাকৰ 
কাৰকণ মই লমাৰ প্ৰাণ থেওঁ। এই জাকৰ লনাকহাৱা আন থকছুমান লমাৰ লমৰ আকছ, মই 
থসথবলাকককা আথনম, থসথবলাককও লমাৰ মাত শুথনব আ� থসথবলাক এজন ৰখীয়াৰ 
জাক গহ পথৰব। কমাৰ থপতৃকয় লমাক লপ্ৰম ককৰ কাৰণ মই লমাৰ প্ৰাণ থেওঁ। মই লমাৰ 
প্ৰাণ এইকাৰকণই থেওঁ থকয়কনা মই তাক পুনৰায় উিতাই লব পাকৰা। কমাৰ প্ৰাণ 
লকাকনও লমাৰ পৰা নলয়; থকন্তু মই স্ব- ইচ্াকৰ তাক এথৰ থেওঁ। ইয়াক থেবকল লমাৰ 
অথধকাৰ আকছ আ� পুনৰায় উিতাই লবকলককা লমাৰ অথধকাৰ আকছ। এই আজ্ঞা 
মই লমাৰ থপতৃৰ পৰা পাইকছাঁ।” 

এই কিাৰ বাকব থযহূেী লনতাসকলৰ মাজত পুনৰ লিে-থবকিেৰ সৃথষ্ট হল। 
লতওকঁলাকৰ অকনকক ককল, “এই মানুহজন পাগল হ’ল তাৰ গাত িূত আকছ 
লতামাকলাকক তাৰ কিা থকয় শুনা?” 

আন থকছুমাকন ককল, “এইকটা িূকত লপাৱা মানুহৰ কিা নহয়, িূকত জাকনা অন্ 
মানুহক দৃথষ্ট থেব পাকৰ?” ১৫৬

৪.৩৯ যীচুৰ লগে কৰষা যষাত্ৰষা
যীচুকৱ লযথতয়া জাথনকল লয লতও ঁমথৰ আ� মৃতু্যৰ পৰা পুন�থত্ত হব লাথগব আ� 
স্বগ্ককল লযাৱাৰ সময় থনকশ্চই ওচৰ গথতকক লতও ঁথয�চাকলমকল যাবকল থিৰাং কথৰকল। 
লতও ঁলকইজনমানক লতওঁৰ আকগ আকগ পঠিয়াকল। কতওকঁলাকক লতওৰঁ বাকব ঠাই 
যুগুত কথৰবকল চমৰীয়া প্ৰকেশৰ এখন নগৰত লসামাকল, থকন্তু চমৰীয়া ললাক থবলাকক 
যীচুক আেৰ নকথৰকল, থকয়কনা লতও ঁ থয�চাকলমকল গগ আথছল। কযথতয়া লতওৰঁ 
থশষ্যসককল,যাককাব আ� কযাহকন এইকটা লেথখকল লতথতয়া লতওকঁলাকক যীচুক ককল, 

“প্ৰিু আথম স্বগ্কৰ জুইক আকেশ থে এইকলাক সকলক ধ্ংস কৰাকতা আপুথন থবচাকৰকন?” 
থকন্তু যীচুকৱ ঘুথৰ সককলাকক লকাৱাৰ বাকব েথবয়াকল। কতথতয়া লতওঁ আ� কতওঁৰ 

থশষ্যসকল অন্য নগৰকল গল। 
লযথতয়া লতওঁকলাকক বাকটথে গগ আথছল লকাকনাবা এজন ললাকক যীচুক মাত 

লগাই ককল, “আপুথন যকলকক যায় মকয়া আকপানাৰ পাকছ পাকছ যাম।” 
যীচুকৱ লতওঁক ককল, “থশয়ালৰ গাঁত আকছ, আ� আকাশৰ চৰাইকবাৰকৰা বাঁহ 

আকছ থকন্তু মানুহৰ পুত্ৰৰ মূৰ িবকলকয়া ঠাই নাই।” 
যীচুকৱ অন্য এজনক ককল, “কমাৰ পাছত আহাঁ।” 
থকন্তু লসইজকন ককল, “প্ৰিু প্ৰিমকত গগ লমাৰ লেউতাক কৱৰ থেবকল অনুমথত 

থেয়ক।” 
যীচুকৱ ককল, “মৃতথবলাকক থনজ থনজ মৃতক থবলাকক থনকজ কৱৰ থেয়ক। তুথম গগ 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ থবষকয় লঘাষণা কৰা।” 
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আন এজকনও ককল, “প্ৰিু, প্ৰিমকত লমাক পথৰয়ালৰ মানুহৰ পৰা থবোয় গল 
আথহবকল থেয়ক।” 

যীচুকৱ লতওঁক ককল, “যথে লকাকনাকৱ নাঙলৰ মুঠিত হাত থে থপছকল চায় লতওঁ 
ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ কাৰকণ এথতয়াও যুগুত নহয়।”১৫৭

৪.৪০ যীচুয়ৱ তেওঁৰ  সত্তৰজি নিষ ক �ঠিওৱষা
ইয়াৰ থপছত প্ৰিুকৱ বাসকতিাৰ জন থশষ্যক থনযুথতি কথৰকল আ� থয থয নগৰথবলাকত 
আ� ঠাইকবাৰত লতওঁ থনকজ যাবকল ইচ্া কথৰথছল, কসইকবাৰ ঠাইত লতওঁকলাকক 
দুজন দুজনকক, আগতীয়াকক পঠিয়াকল। কতওঁ লতওঁকলাকক ককল, “শস্যৰ লক্ষত্ৰ 
বহুত থকন্তু োৱকল বনুৱা তাকৰ। ঈশ্বকৰই শস্য লক্ষত্ৰৰ গৰাকী, প্ৰাি্কনা কৰা লয লতওঁৰ 
শস্যকক্ষত্ৰকল অথধক গক বনুৱা পঠিয়াই থেকয়। 

 “কতামাকলাক লযাৱা, থকন্তু মনত ৰাথখবা! মই লতামাকলাকক লমৰ-কপাৱাথলৰ 
েকৰ ৰাংকুকুৰকবাৰৰ মাজকল পঠিয়াইকছাঁ, ধন, কমানা, পাদুকা, এইকবাৰ এককাকক 
নলবা, আ� বাটত যাওঁকত বাটৰ মানুহৰ গসকত কিা নাপাথতবা । কাকৰাবাৰ ঘৰত 
লসামাওকত প্ৰিকম, ‘এইঘৰত শাথন্ হওক বুথল কবা।’ যথে লসই ঘৰত শাথন্ থপ্ৰয় 
ললাক িাকক লতকন্ লতামাকলাকৰ শাথন্ লতওঁত থস্থথত হব। থকন্তু যথে লসই ব্যথতি জন 
শাথন্ থপ্ৰয় নহয় লতকন্ লতামাকলাকৰ শাথন্ লতামাকলাককল উলটি আথহব। শাথন্থপ্ৰয় 
ললাকজনৰ ঘৰত িাথকবা আ� কতওকঁলাকক থযকয়ই খাবকল-পান কথৰবকল থেকয় 
তাকক গ্ৰহণ কথৰবা থকয়কনা বনুৱা লতওঁৰ লবচৰ লযাগ্য। কসই ঘৰ এথৰ লবকলগৰ ঘৰত 
িাথকবকল নাযাবা। 

“যথে লকথতয়াবা লতামাকলাকক লকাকনা এখন নগৰত প্ৰকৱশ কৰা আ� যথে লসই নগৰৰ 
ললাকসমূকহ অথিনদিকনকৰ আেৰ কথৰ থয আহাৰ বাথ় থেকয় তাককই খাবা। তাত থনবাস 
কৰা লৰাগী থবলাকক সুস্থ কথৰবা আ� কতওকঁলাকক কবা ‘ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য ওচৰ পাকলথহ।’ 

“যথে লতামাকলাকক লকাকনা এখন নগৰকল লযাৱা আ� কসই ঠাইৰ ললাকসমূকহ 
লতামাকলাকক আেৰ নককৰ, কতকন্ লসই নগৰৰ আথলবাটত গগ কবা, কতামাকলাকৰ 
নগৰৰ থয ধূথল আমাৰ িথৰত লাথগকছ, আথম লতামাকলাকৰ অথহকত মথচ লপলাইকছাঁ, 
থকন্তু মনত ৰাথখ িবা লয ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য ওচৰ পাকলথহ।” মই লতামাকলাকক গককছাঁ লয 
লসই থেনা লসইখন নগৰৰ ললাকসমূহৰ েশাতকক চকোমৰ ললাকসমূহৰ েশা লঘু হব। 

“কহ লকাৰাথচন, কহ গবৎকচো লতামাকলাক সন্াপৰ পাত্ৰ; কতামাকলাকক মই 
কৰা বহুকতা আচথৰত কায্ক্য লেথখলা। থকন্তু তিাথপও লতামাকলাকক জীৱন পথৰবত্ক ন 
নকথৰলা। কতামাকলাকৰ মাজত কৰা আচথৰত কায্ক্যকবাৰ যথে তুৰ আ� থচকোনত কৰা 
হ’লকহঁকতন লতওকঁলাকক লকথতয়াবাই পাপ কম্ক ত্যাগ কথৰ অনুতাপকৰ মন পথৰবত্ক ন 
কথৰকলকহঁকতন। থকন্তু মহা থবচাৰৰ থেনা লতামাকলাকক লযকন আশা কথৰছা লতকনকুৱা 
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নহব তুৰ আ� থচকোনৰ েশাতকক লতামাকলাকৰ েশা অথধক গু�ত্বৰ হব। আ� কহ 
কফৰনাহুম তুথম িাথবছা লয লতামাক স্বগ্ককল লতালা হব নহয় লতামাক মৃতু্য ্ হানকল 
লপলাই থেয়া হব। 

“কযথতয়া লকাকনাবাই লতামাকলাকৰ কিা শুকন লতথতয়া লতওকঁলাকক লমাকৰই 
কিা শুকন। যথে লকাকনাবাই লতামাক গ্ৰহণ কথৰবকল অস্বীকাৰ ককৰ লতকন্ লমাককই 
গ্ৰহণ নককৰ। কযথতয়া লকাকনাবাই লমাক গ্ৰহণ নককৰ লতথতয়া লতওঁ লমাক পকঠাৱা 
জনাককা গ্ৰহণ নককৰ। s 

লযথতয়া সতিৰজকন আনদিকৰ উিথত আথহ ককল, “কহ প্ৰিু আকপানাৰ শথতিত 
লযথতয়া আথম আজ্ঞা থেকলা আনথক আত্াকবাকৰও মাথনকল।” 

যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “মই চয়তানক আকাশৰ পৰা থবজুলীৰ েকৰ পৰা 
লেথখকলা, থস আমাৰ শত্ৰু। থকন্তু লতামাকলাকক জাথন লিাৱা লয তাৰ ওচৰত িকা 
শথতিতককও অথধক শথতি মই লতামাকলাকক থেকছা। সাঁপ আ� থবছাকবাৰক িথৰকৰ 
গচকাৰ অথধকাৰৰ সমি্ক মই লতামাকলাকক থেকছাঁ। কতামাকলাকক লকাকনাকৱ এককা 
অপকাৰ কথৰব লনাৱাথৰব। অশুথচ আত্াকবাৰ লয লতামাকলাকৰ বাধ্য গহকছ এই 
কিাত আনদি নকথৰবা, থকন্তু লতামাকলাকৰ নাম লয স্বগ্কত থলখা হল এই কিাৰ বাকব 
আনথদিত লহাৱা।” 

লতথতয়া যীচুকৱ পথবত্ৰ আত্াত পূণ্ক গহ আনথদিত গহ ককল, “কহ থপতৃ লহ স্বগ্ক আ� 
পৃথিৱীৰ প্ৰিু! মই লতামাৰ স্তুথত কথৰকছাঁ লয তুথম এই সককলাকবাৰ কিা জ্ঞানী আ� 
থশথক্ষত ললাক থবলাকৰ পৰা লগাপনীয়কক ৰাথখও থশশুৰ েকৰ ললাকসকলৰ কাৰকণ প্ৰকাশ 
কথৰলা। কহ পৰম থপতৃ! কতামাৰ বাকব লসই েকৰ কৰাকটাকৱই সকন্াষজনক আথছল। 

 “কমাৰ থপতৃকয় লমাক থবশ্বাস ককৰ আ� কমাক সককলা বস্তৰ ওপৰত অথধকাৰ 
থেয়া গহকছ। থপতৃৰ বাথহকৰ লকাকনাকৱ নাজাকন পুত্ৰ লকান, আ� পুত্ৰৰ অথবহকন 
লকাকনও থপতৃক নাজাকন। আ� থয সকলৰ আগত পুত্ৰই প্ৰকাশ কথৰবকল মকনানীত 
ককৰ লতওঁকলাকৰ থবকন লকাকনও লতওঁক নাজাকন।” 

লতথতয়া যীচুকৱ থশষ্যসকলৰ ফাকল ঘুথৰ লগাপনীয় িাকৱ লতওঁকলাকক ককল, 
“কতামাকলাকক এথতয়া থযকবাৰ লেথখছা লসইকবাৰ লেখাৰ বাকব লতামাকলাক ধন্য। মই 
লতামাকলাকক কওঁ লয অকনক িাৱবােী আ� ৰজাই লতামাকলাকক লেখা বস্তকবাৰ 
চাবকল লহপাহ কথৰও চাবকল নাপাকল, আ� কতামাকলাকক এথতয়া শুনা কিাকবাৰ 
শুথনবকল থবচাথৰও শুথনবকল নাপাকল।”১৫৮

৪.৪১  দেষালু চমৰীেষাৰ দৃৰষান্ 
লতথতয়া এজন অথিজ্ঞ থবধান পথডিত থিয় হল আ� যীচুক পৰীক্ষা কথৰবৰ বাকব যীচুক 
সুথধকল, “গু� অনন্ জীৱন পাবকল হকল মই থক কথৰব লাথগব?” 
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যীচুকৱ লতওঁক ককল, “থবধানত থক বুথল থলখা আকছ? তাৰ পৰা তুথম থক বুথজ 
পালা?” 

লতওঁ উতিৰ থেকল, “তুথম থনজৰ সমস্ত মন, সমস্ত প্ৰাণ সককলা শথতি আ� সমূ্ন্ক 
থচকতিকৰ থনজৰ প্ৰিু পৰকমশ্বৰক লপ্ৰম কৰা আ� থনজৰ চুবুৰীয়াক থনজৰ থনথচনাকক 
লপ্ৰম কৰা।” 

লতথতয়া, যীচুকয় লতওঁক ককল, “তুথম সঠিক উতিৰ থেলা, কতকন্ তুথমও এইেকৰ 
কৰা লতকহ অনন্ জীৱন পাবা।” 

থকন্তু লতওঁ থনজকক শুদ্ধ িাকৱ জীৱন যাপন কৰা লযন লেখুৱাই সুথধকল, “কমাৰ 
চুবুৰীয়াকনা লকান?” 

যীচুকৱ উতিৰ থে লতওঁক ককল, “শুনা এজন মানুহ থয�চাকলমৰ পৰা থযথৰকহাকল 
গগ িাককাকত থকছুমান ডকাইকত লতওঁক ধথৰ গল আক্ৰমন কথৰ আধামৰাকক মাথৰ 
বাটকত এথৰ লতওঁৰ থয থয আথছল সককলা বস্তুকল গুথচ গল। 

“একনকত লসই বাকটকৰ এজন পুকৰাথহত গগ আথছল। কযথতয়া মানুহজনক লেথখকল 
লতওঁ থবপৰীত ফাকল মূখ ঘুৰাই গুথচ গল। কসইকটা বাকটকৰ এজন ললবীও যাত্ৰা কথৰ 
গগ আথছল, কতওঁ লযথতয়া মানুহজনক লেখা পাকল লতওঁত মুখ ঘুৰাই গুথচ গল। 

“এজন চমৰীয়াও লসই বাকটকৰই গগ আথছল, কতওঁ লযথতয়া পথৰ িকা মানুজনক 
লেখা পাকল লতওঁৰ মানুহজনৰ প্ৰথত েয়া উপথজল। কসকয় চমৰীয়া জকন লতওঁৰ 
ওচৰকল গগ মানুহজনৰ ঘাঁকবাৰত লতল আ� দ্াক্ষাৰস বাথক ঘাকবাৰ কাকপাকৰকৰ বাথন্ 
থেকল। চমৰীয়াৰ এটা গাধ আথছল, কতওঁ লসই মানুহজনক গাধকটাৰ ওপৰত তুথল গল 
অথতথিশালাত থন লতওঁক লসৱা শুশ্ৰূষা কথৰবকল ধথৰকল। থপছথেনা লতওঁ মানুহজনক 
লচাৱাথচতা কথৰবকল অথতথি শালাৰ কাম কৰা ব্যথতি জনক দুটা �পৰ মুদ্া উথলয়াই 
থে ককল, আ� যথে লবথছ খৰচ হয় লতকন্ মই ঘুথৰ আথহ লতামাক থেম।” 

লতথতয়া যীচুকৱ লতওঁক ককল, “এথতয়া লকাৱাকচান বা� তুথম থক িাথবলা এই 
থতথন জনৰ থিতৰত ডকাইত থবলাকক আঘাত কৰা মানুহজনৰ চুবুৰীয়া লকান হল?” 

থবধান-পথডিত জকন ককল, “থয জকন লতওঁক লপ্ৰম কথৰকল লতঁকৱই।” 
যীচুকৱ লতওঁক ককল, “তুথমও গগ লতকনকককয় কৰা লযকনকক লসইজকন 

কথৰথছল।”১৫৯

৪.৪২  মষাথ্যষা আ� মনৰেম 
লযথতয়া যীচু আ� কতওঁৰ থশষ্যসকল গগ আথছল লতওঁকলাকক এখন নগৰত লসামাকল। 
মাি্কা নামৰ এগৰাকী মথহলাই লতওঁক সােৰ সম্ভাষণ জনাই লতওঁৰ ঘৰত ৰাথখকল। 
লতওঁৰ িনীকযকৰ নাম আথছল মথৰয়ম, থয গৰাকীকয় যীচুৰ চৰণৰ ওচৰত বথহ লতওঁ 
লকাৱা কিা শুথন আথছল। অন্যহাকত মাি্কাই সককলাকৰ শুৰেষা কৰাত অথত ব্যস্ত হব 



95নবয়ৰষানধেষা বষানঢ় অিষা ববৰ তকইইষা  

লগা লহাৱাত যীচুৰ ওচৰকল আথহ ককল, প্ৰিু, আপুথন থচন্া নককৰকন লয, আহাৰ 
যুগুত কৰাৰ সককলা কাম লমাৰ িনীকয় লমাকল এথৰ িকল? কমাক সহায় কথৰবকল 
তাইক কওক। 

প্ৰিুকৱ উতিৰ থেকল, “মাি্কা, মাি্কা, তুথম অকনক থবষয়ত থচথন্ত আ� ব্যস্ত গহ 
আছা। থকন্তু প্ৰকয়াজনীয় এটাকহ, আ� মথৰয়কম লসই উতিম িাগ মকনানীত কথৰকল 
আ� তাক লতওঁৰ পৰা থনয়া নহব।” ১৬০

৪.৪৩ যীচুয়ৱ প্ৰষাথ্যিষাৰ নবষয়ে নিয়কষাৱষা 
এথেন যীচুকৱ এখন থনজ্ক ন ঠাইত প্ৰাি্কনা কথৰ আথছল। কতওঁৰ প্ৰাি্কনা কথৰ লশষ লহাৱাত 
লতওঁৰ এগৰাকী থশষ্যই লতওঁক ককল, “প্ৰিু লযাহকন থযেকৰ লতওঁৰ থশষ্য সকলক 
প্ৰাি্কনা কথৰবকল থশকাইথছল আমাককা লতকনেকৰই প্ৰাি্কনা কথৰবকল থশকাওক।” 

যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “কতামাকলাকক প্ৰাি্কনা কৰা সময়ত একনেকৰ কবা, 

‘থপতৃ আকপানাৰ পথবত্ৰ নামৰ পূজনীয় হওক; 
আকপানাৰ ৰাজ্য আহক; 

আমাৰ গেথনক আহাৰ আথজ আমাক থেয়ক। 
আমাৰ পাপকবাৰ ক্ষমা কৰক; 

লযকনকক আমাৰ থব�কদ্ধ অন্যায় কৰা সকলক আথম ক্ষমা কথৰকলা। 
আমাক পৰীথক্ষত হবকল থনথেব।’” 

লতথতয়া যীচুকৱ লতওকঁলাকক ককল, “ধথৰকলাৱা লতামাকলাকৰ মাজৰ লকাকনাবা 
এজনৰ বনু্ আকছ। আ� মাজ ৰাথত তুথম লতওঁৰ ওচৰকল গগ লকাৱা, কহ বনু্ লমাক 
থতথন খন �টি ধাৰকল থেয়া কাৰণ যাত্ৰাৰ পৰা লমাৰ এজন বনু্ এইমাত্ৰ লমাৰ ঘৰকল 
আথহকছ থকন্তু লতওঁক খাবকল থেবৰ বাকব লমাৰ এককা নাই। কতামাৰ বনু্কৱ যথে ঘৰৰ 
থিতৰৰ পৰাই কয়, কমাক আমথন থনথেবা এথতয়া দুৱাকৰা বন্ আ� লৰা-কছাৱালী 
লকইটা লমাৰ লগত শুই আকছ, কসকয় মই উঠি গগ লতামাক এককা থেব লনাৱাকৰা। 
মই লতামাকলাকক কওঁ লতওঁ লতামাৰ বনু্ লহাৱা লহতুকক লতওঁ উঠি লতামাক এককা 
থনথেকলও, তুথম সঘনাই খুথজ িাথককল লতওঁ উঠি আথহ লতামাৰ থযমান প্ৰকয়াজন 
থসমান থখথন লতামাক থেব। থযকহতু লতামাকলাকক লনৰাকনকপৰাই গক খুথজবকল লাজ 
নকথৰলা। কসকয় মই লতামাকলাকক কওঁ সঘনাই লখাজা লতকহ ঈশ্বকৰ লতামাকলাকক 
থেব, থবচৰা লতকহ পাবা আ� সঘনাই ঢুকুথৰওৱা লতকহ লতামাকলাককল দুৱাৰ মুকথল 
কথৰ থেয়া হব। যথে লকাকনাকৱ সঘনাই লখাকজ লতওঁ পাব থয জকন সঘনাই থবচাকৰ 
লতওঁ লেথখবকল পায়। আ� থযজকন সঘনাই টুকুথৰযাই লতওঁকল দুৱাৰ লমথল থেয়া 
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হয়। কতামাকলাকৰ লকানজন বাকপকক পুকতকক মাছ খুথজকল মাছৰ সলথন সাপ থেব? 
নাইবা কণী থবচাথৰকল লতওঁক লকককাৰা থবছা থেব? কতামাকলাকক অকবাধ গহও যথে 
লতামাকলাকৰ সন্ান থবলাকক িাল বস্তু থেব জানা, কতকনহকল স্বগ্কত িকা থপতৃকয় 
লতওঁক লখাজা থবলাকক পথবত্ৰ আত্া থনথেবকন?”১৬১

৪.৪৪ যীচুয়ৱ ধৰ্শীে তিেষা সকলক সমষায়লষাচিষা কৰষা 
এইকবাৰ কিা গক লশষ কথৰলত এজন ফৰীচীকয় লতওঁকৰ গসকত লিাজন কথৰবকল 
থনমন্ত্ৰণ কৰাত যীচুকৱ লতওঁৰ ঘৰকল গগ লিাজন কথৰবকল লমজত আওঁথজ লতওঁৰ 
আসন গ্ৰহণ কথৰকল। থকন্তু লিাজন কৰাৰ আকগকয় ৰীথত মকত যীচুকৱ থনকজ হাত 
নুধুৱাৰ বাকব ফৰীচীজকন বৰ আচথৰত মাথনকল। প্ৰিুকৱ লতওঁক ককল, “কতামাকলাক 
ফৰীচীসককল কাঁথহ-বাথতৰ বাথহৰৰ অংশকহ পথৰস্াৰ কৰা; থকন্তু লতামাকলাকক লকৱল 
ঠগা আ� কলাকসমূহৰ হাথন কৰা । লতামাকলাকক মূখ্ক । থযজকন বাথহৰ ফালকটা সৃথষ্ট 
কথৰকল লতকৱই থিতৰ ফালকটাও সৃথষ্ট কৰা নাই জাকনাঁ? কতামাৰ থিতৰ ফাকল থয 
আকছ তাক ধ্যান থেয়া লসইকবাৰ েথৰদ্ থবলাকক থে সহায় কৰা, কতথতয়াকহ তুথম 
সমূ্ণ্ককক বাথহকৰ থিতকৰ পথৰস্াৰ হবা। 

“থকন্তু লতামাকলাকক ফৰীচী থবলাক সন্াপৰ পাত্ৰ! থকয়কনা লতামাকলাকক পথেনা, 
অ�ে আ� আন সককলা শাকৰ েশম িাগ োন কৰা; থকন্তু আনৰ প্ৰথত ন্যায় থবচাৰ 
আ� ঈশ্বৰকল লপ্ৰম-িথতিক অৱকহলা কৰা। এইথবলাক থবষয় লতামাকলাকক ধ্যান থেয়া 
উথচত আ� কসই এককেকৰ আন থবলাককা পালন কৰা। 

“কতামাকলাক ফৰীচী থবলাক সন্াপৰ পাত্ৰ! থকয়কনা লতামাকলাকক নাম-ঘৰকবাৰত 
প্ৰধান আসন আ� হাট-বজাৰত সন্মানপূব্কক নমস্াৰ পাবকল িাল লপাৱা। কতামাকলাক 
সন্াপৰ পাত্ৰ! থকয়কনা লতামাকলাক থচথনিত লনাকহাৱা গমোমৰ থনথচনা, থয গমোমৰ 
ওপকৰথে মানুকহ নজনাকক লখাজ কাথ় যায়।” 

লতকনকত এজন থবধান পথডিকত যীচুক ককল, “কহ গু� এইকবাৰ কিা গক আপুথন 
আমাক অপমান কথৰকছ।” 

যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “কতামাকলাক থবধান-পথডিতসকল সন্াপৰ পাত্ৰ! থকয়কনা 
লতামাকলাকক বহুত ককঠাৰ থনয়ম বনাইছা থযকবাৰ মাথনবকল কষ্টকৰ। কতামাকলাকক 
আনক লসই থনয়মকবাৰ মাথনবকল বাধ্য ককৰাৱা। থকন্তু লসই থনয়মকবাৰ মাথনবকল 
লতামাকলাকক লচষ্টা কথৰবও থনথবচাৰা। কতামাকলাক সন্াপৰ পাত্ৰ! কতামাকলাকৰ পূব্ক-
পু�ষ সককল, িাৱবােীসকলক বধ কথৰকল আ� কতামাকলাকক লতওঁকলাকৰ গমোম 
সাথজঁছা। কসকয় লতামাকলাককই সাক্ষ্য থেছা লয় লতামাকলাকক পূব্ক-পু�ষ সককল কৰা 
কায্ক্যক সমি্কন কথৰছা, থকয়কনা লতওকঁলাকক িাৱবােী সকলক বধ কথৰকল, আ� 
লতওঁকলাকৰ গমোন সাথজঁছা। এই কাৰকণই ঈশ্বৰৰ জ্ঞাকন গককছ, মই িাৱবােী আ� 
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পাঁচথন সকলক পঠিয়াম থকছুমানক লতওকঁলাকক বধ কথৰব আ� থকছুমানক তািনা 
কথৰব। 

“কসকয় আৰম্ভথণকৰ পৰা িাৱাবােী সকলৰ থযসকলক বধ কৰা হল, কতামাকলাককই 
শাথস্ত িূথগব লাথগব; কহকবলৰ ৰতি পাতৰ কাৰকণ লতামাকলাকক শাথস্ত পাবা আ� 
জখথৰয়াৰ ৰতিপাতৰ বাকব লতামাকলাকক শাথস্ত প্ৰোন কৰা হব যাক মথদিৰ আ� 
লবেীৰ মাজত বধ কৰা গহথছল। হয় মই লতামাকলাকক গককছাঁ লতামাকলাকৰ ওপৰ 
থপতৃসকলৰ দ্াৰাই লহাৱা সককলা ৰতিপাতৰ শাথস্ত লতামাকলাকক থেয়া হব। 

“কহ থবধান পথডিত সকল লতামাকলাক সন্াপৰ পাত্ৰ! কতামাকলাকক ঈশ্বৰৰ জ্ঞানৰ 
চাথব কাঠি কাথ় থনলা; কতামাকলাকক থনকজও থনথশকা আ� আনককা থশথকবকল থনথেয়া।” 

যীচু লসই ঠাইৰ পৰা লযাৱাৰ সময়ত ফৰীচীথবলাকক আ� থবধান পথডিত সককল 
লতওঁৰ থব�কদ্ধ শত্ৰুতাৰ িাৱ লপাষণ কথৰ লতওঁক বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন কথৰকল। আ� 
লতওঁ থকৱা িুল ককল লোষা�প কথৰ লতওকঁলাকক ষিযন্ত্ৰ কথৰ ফাদিত লপলাই বদিী 
বনাবকল প্ৰকচষ্টা কথৰকল। ১৬২

৪.৪৫ সষাৱধষাি কৰষা আ� উৎসষাি যয়গষাৱষা
আককৌ হাজাৰ হাজাৰ মানুকহ লগাট খালত লতওকঁলাকৰ মাজত গচকা-গচথক 
হল। যীচুকৱ মানুহকবাৰক কিা লকাৱাৰ আগমূহ্ক তত লতওঁৰ থশষ্যসকলক ককল, 

“কতামাকলাকক ফৰীচী থবলাকৰ খথমৰকল সাৱধান হবা অি্কাৎ লতওঁকলাকৰ কপটতাৰ 
থবষকয় সাৱধান হবা। লুকুৱাই লিাৱা সককলা বস্তু প্ৰকাশ কৰা হব। কগাপনীয় িাকৱ 
ৰখা সককলা বস্তু জনাজাত হব, কতামাকলাকক আন্াৰত লকাৱা কিা লবাৰ লপাহৰত 
প্ৰকাশ কৰা হব; আ� থিতৰ লকাঠাথলত থয কিা লগাপনিাকৱ গকথছলা লসই কিা 
ঘৰৰ লমাধচৰ ওপৰৰ পৰা লঘাষণা কৰা হব। 

লতথতয়া যীচুকৱ মানুহথবলাকক ককল, “থকন্তু লমাৰ বনু্ সকল মই লতামাকলাকক 
গককছাঁ, মানুহথবলাককল িয় নকথৰবা থকয়কনা লতওঁকলাকক মাত্ৰ শৰীৰকহ বধ কথৰব 
পাকৰ থকন্তু তাৰ পাছত এককা কথৰব লনাৱাকৰ। থয জনাৰ বধ কৰাৰ পাচকতা নৰকত 
লপকলাৱাৰ ক্ষমতা আকছ লসইজনা ঈশ্বৰকলকহ িয় কথৰবা।                                                                                           

“পাকচাঁটা ঘৰথচথৰকা চৰাই দুপইচাত লবচা নহয় জাকনা? তিাথপ ঈশ্বকৰ থসহঁতৰ 
এটাককা পাহথৰ নাযায়। ঈশ্বকৰ লতামাকলাকৰ মূৰৰ চুথলও থকমানডাল আকছ তাককা 
জাকন। কসকয় িয় নকথৰবা, কতামাকলাকক অকনক ঘৰথচথৰকাত গক বহুমূলীয়া। 

“মই লতামাকলাকক গককছাঁ থযজন ব্যথতিকয় লমাক সককলাকৰ আগত স্বীকাৰ ককৰ, 
মানৱ পুত্ৰইও লতওঁক ঈশ্বৰৰ আগত স্বীকাৰ কথৰব লয লতামাকলাক লমাৰ লহাৱা। থকন্তু 
থয জকন লমাক মানুহথবলাকৰ আগত স্বীকাৰ নককৰ, কতওঁক ঈশ্বৰৰ দূত থবলাকৰ 
ওচৰত স্বীকাৰ কৰা নহব। 
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“মানৱ-পুত্ৰৰ থব�কদ্ধ লকাৱা সককলা কিা ক্ষমা কৰা হব, থকন্তু পথবত্ৰ আত্াৰ 
থব�কদ্ধ কিা লকাৱা জনক ক্ষমা কৰা নহব। 

“কযথতয়া লতামাকলাকক নাম-ঘৰকল, কনতা আ� থবকশষ অন্য ললাকৰ ওচৰকল থনয়া 
হব, কতথতয়া থনজৰ পকক্ষ থক কব লাথগব তাকল থচন্া নকথৰবা। কাৰণ লতামাকলাকক 
লসই সময়ত থক কব লাথগব পথবত্ৰ আত্াই লতামাকলাকক থশকাই থেব।১৬৩

৪.৪৬  এজি মূখ্য ধিী  তলষাকৰ কষানিিী 
ললাক সমূহৰ মাজৰ পৰা লকাকনাবা এজন মানুকহ লতওঁক ককল, “কহ গু� আমাৰ থপতৃ 
ঢুকাল, আ� কতওঁ আমাকল থকছু সম্থত এথৰ গগকছ, কমাৰ ককাইক থপতৃৰ সম্থত 
লমাৰ গসকত িগাবকল কওঁক।” 

থকন্তু যীচুকৱ লতওঁক ককল, “কহ িাই লতামাকলাকৰ গপতৃক সম্থত িাগ-
বতৰা কথৰবকল লকাকন লমাক থবচাৰকত্ক া পাথতকল?” কতথতয়া যীচুকৱ লতওঁকলাকক 
ককল, “সাৱধান লহাৱা, সককলা প্ৰকাৰৰ ললািৰ পৰা থনজকক আঁতৰাই ৰাখা থকয়কনা 
প্ৰকয়াজনতকক লবথছ িাথককলও মানুহৰ জীৱনত সুখ আ� শাথন্ নািাকক।” 

লতথতয়া যীচুকৱ এটি দৃষ্টান্ থে ককল, “এজন ধনী মানুহ আথছল, কতওঁৰ 
যকিষ্ট লখথতৰ পিাৰ আথছল, এবাৰ লতওঁৰ পিাৰত বৰ িালকক শস্য উৎপন্ন হল।  
লতওঁ থনকজ থচন্া কথৰ ককল, ‘মই থক কথৰম? কমাৰ শস্যকবাৰ ৰাথখবকল যকিষ্ট ঠাই 
নাই।’ 

 “কতথতয়া লতওঁ ককল, ‘মই লমাৰ িৰালকবাৰ িাথঙ তাকতাত গককয়া ডাঙৰ িৰাঁল 
এটা সাথজম, আ� কমাৰ শস্যকবাৰ আ� বস্তু লবাৰ তাকত ৰাথখম, মই ইয়াকক কথৰম। 
লতথতয়া মই থনজকক কম, কহ লমাৰ প্ৰাণ লতামাৰ প্ৰকয়াজন অনুসাকৰ সককলা উতিম 
বস্তুৰ এক বুজন পথৰমাণ বহু বছৰৰ বাকব সাঁথচ লিাৱা আকছ। আৰাম কৰা, কিাজন-পান 
কথৰ, আনদি কৰা।’ 

“থকন্তু ঈশ্বকৰ লসই মানুহজনক ককল, ‘কহ মূখ্ক, আথজ ৰাথতকয়ই লতামাৰ প্ৰাণ 
লতামাৰ পৰা থনয়া হব। তুথম যুগুত কথৰ লিাৱা সম্থত এথতয়া লকাকন পাব?’ 

“থনজৰ বাকব সম্ে সাঁথচ ৰখা মানুহৰ একনকুৱাই হয়, থকন্তু ঈশ্বৰৰ দৃথষ্টত লতওঁ 
ধনী নহয়।”১৬৪

৪.৪৭ যীচুৰ অিুগষামী িয়ল আয়�ষািষাৰ নব�দ িব �ষায়ৰ 
যীচুকৱ এককৰাকহই গক আথছল, “মই পৃথিৱীত জুই জ্বলাবকলকহ আথহকছা, কসই জুই 
আগকতই প্ৰজ্বথলত লহাৱা হকল লককন িাল আথছল। মই এটা কষ্টৰ বাথপ্তস্ম লব লাকগ, 
লসইকটা লশষ লনাকহাৱা বাকব মই বহু কষ্ট লিাগ কথৰকছা। মই পৃথিৱীত শাথন্ থেবকল 
আথহকছাঁ বুথল িাথৱছাকন? নহয়, মই পৃথিৱীত থবকিেকহ কথৰবকল আথহকছা। এথতয়াৰ 
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পৰা পাঁচজনীয়া পথৰয়ালত দুজনৰ থব�কদ্ধ থতথনজন আ� থতথনজনৰ থব�কদ্ধ দুজন 
িাগ িাগ হব। 

পূকতকক বাকপকৰ থব�কদ্ধ, 
বাকপকক পুকতকৰ থব�কদ্ধ, 

জীকয়কক মাকৰ থব�কদ্ধ, 
মাকক জীকয়কৰ থব�কদ্ধ, 

লবাৱাৰীকয়কক শাহুকৱকৰ থব�কদ্ধ, 
শাহুকৱকক লবাৱাৰীকয়কৰ থব�কদ্ধ যাব।”১৬৫

৪.৪৮ হৃদেৰ �নৰবত্ত্য ি কৰষা 
লসই সময়ত তাত উপথস্থত িকা লকইজন মান ললাকক আথহ গালীলত লকইজনমান 
িতিক হত্যা কৰাৰ খবৰ যীচুক থেকলথহ। পীলাকত লতওঁকলাকক বধ কথৰবকল আকেশ 
থেথছল ,লসই গালীলীয়া মানুহককইজনক বথল উৎসগ্কা কথৰ িকা অৱস্থাত হত্যা 
কৰা গহথছল। যীচুকৱ উতিৰ থে ককল, “কসই গালীলীয়া মানুহ লকইজন লয একনেকৰ 
মথৰল তাক লেথখ লতামাকলাকক িাথৱছাকনথক লতওঁকলাক আন গালীলীয়া মানুহকবাৰত 
গক অথধক পাপী আথছল? নহয়, মই লতওঁকলাক ইমান অথধক পাপী নাথছল। থকন্তু 
যথে লতামাকলাকক থনজ থনজ পাপৰ পৰা মন পালটন নকৰা লতকন্ লতামাকলাককও 
লসই মানুহথবলাকৰ েকৰই মথৰবা। থয ওঠৰ জন ললাক চীকলাহত িকা ওখ গি 
িাথঙ পকৰাঁকত মথৰথছল লতওঁকলাকৰ থবষকয় লতামাকলাকক থক িাৱা। কতামাকলাকক 
িাথবছা লনথক লয, থয�চাকলমত িকা মানুহথবলাকৰ থিতৰত লতওঁকলাককই অথধক 
পাপী আথছল। নহয়, মই লতামাকলাকক কওঁ থকন্তু লতওঁকলাক ইমান অথধক পাপী 
নাথছল। কতামাকলাককও যথে জীৱন আ� মন পালটন নকৰা লতকনহকল লতামাকলাকক 
এইেকৰই থবনষ্ট হবা।” 

যীচুকৱ আককৌ এই দৃষ্টান্ ককল, “ককাকনা এজন ব্যথতিকয় থনজৰ বাৰীত একজাপা 
থডম� গছ লগাইথছল ফল লগাৰ বতৰ লহাৱাত ব্যথতিজকন লসই গছৰ ফল  
থবচাথৰ আথহল থকন্তু লতওঁ এককা নাপাকল, কসকয় লতওঁ বাৰী লচাৱাক ককল, ‘কচাৱা 
এই থডম� গছ লজাপাত মই থতথন বছৰ ফল থবচাথৰকলা থকন্তু লকথতয়াও এককা 
নাপাকলা। কসকয় ইয়াক কাটি লপকলাৱা। এককা ফল উৎপন্ন নকৰাকক ই থকয় মাটি 
েখল কথৰ ৰাথখব।’ বাৰীকচাৱাই লতওঁক উতিৰ থেকল, ‘মহাশয় আ� এবছৰ অকপক্ষা 
কৰক, মই ইয়াৰ চাথৰওফাকল খাথন অলপ সাৰ থেওঁ; অহা বছৰকলকক ইয়াত 
ফল ধথৰকল লতা িাকলই আ� যথে ফল নধকৰ লতকন্ আপুথন ইয়াক ককটাৱাই 
লপলাব।’”১৬৬
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৪.৪৯ নবশ্ষামবষায়ৰ যীচুয়ৱ এগৰষাকী মনিলষাক সুস্থ কৰষা 
থবৰোম বাকৰ যীচুকৱ এটা নাম-ঘৰত থশক্ষা থে আথছল, তাকত এগৰাকী থতকৰাতা আথছল 
থয গৰাকীকয় ওঠৰ বছৰ কাল অশুথচ আত্াৰ অধীনত িকাৰ বাকব দুব্কল আ� তাই 
কঁুজী লহাৱাৰ বাকব লপান হব পৰা নাথছল। যীচুকৱ তাইক লেখা পাই তাইক মাথত আথন 
ককল, “কহ নাৰী, কতামাৰ দুব্কলতাৰ পৰা তুথম মুতি হলা।” এইবুথল গক যীচুকৱ তাইৰ 
গাত হাত থেকল, লকগ লকগ লসই থতকৰাতা গৰাকী লপান গহ থিয় হ’ল আ� ঈশ্বৰৰ 
প্ৰশংসা কথৰবকল ধথৰকল। 

যীচুকৱ থবৰোমবাকৰ তাইক সুস্থ কৰাৰ বাকব নাম-ঘৰৰ থবষয়ববীয়া সককল খং কথৰ 
ললাক সমূহক কবকল ধথৰকল, “কাম কথৰবকল সপ্তাহত ছয় থেন িাকক লসকয় লসই 
থেনকবাৰত আথহ থনজৰ লৰাগ থবলাক দূৰ ককৰাৱা বা থবৰোম বাকৰ লৰাগ মুতি হবকল 
নাথহবা।” 

লতথতয়া প্ৰিুকৱ উতিৰ থেকল, “কহ কপটীয়া থবলাক! কতামাকলাকক থবৰোমবাকৰ 
থনজৰ বলধ, বা গাধ লবাৰক পানী খাবকল লগাহাথলৰ পৰা লমথল থনথেয়াকন?” কতকন্ 
এই ওঠৰ বছৰ অশুথচ আত্াৰ কবলত িকা থয আৰিাহামৰ প্ৰকৃত বংশধৰ এই গৰাকী 
থতকৰাতাক থবৰোম বাকৰ লসই কবলৰ পৰা মুতি কথৰব নাপায়কন?” যীচুকৱ এই কিা 
লকাৱাত লতওঁৰ থব�কদ্ধ লকাৱা থবলাকক লাজ পাই থনকজ থনকজ মূৰ তল কথৰকল আ� 
মানুহ থবলাকক লতওঁ কৰা আচথৰত কম্কৰ বাকব আনথদিত হ’ল।১৬৭

৪.৫০ যীচুৰ নব�য়ধে নযিূদী তিেষাসকল 
লতথতয়া শীতকালৰ সময় আথছল, থয�চাকলমত মথদিৰ প্ৰথতষ্াৰ পব্্ক ৰ সময় ওচৰ 
চাথপথছল, আ� যীচুকৱ মথদিৰৰ চকলামনৰ বাৰাদিাত লখাজ কাথ় আথছল। থযহূেী 
লনতাসককল লতওঁক আগুথৰ ধথৰকল আ� সুথধকল, “তুথম আমাক আ� থকমান 
থেনকলকক সকদিহত ৰাথখবা? তুথমকয়ই যথে মচীহ, আমাক স্পষ্ট িাকৱ লকাৱা।” 

যীচুকৱ লতওঁকলাকক উতিৰ থেকল, “মই ইথতমকধ্য লতামাকলাকক ককলাকৱই, 
থকন্তু লতামাকলাকক থবশ্বাস নকথৰলা। কমাৰ থপতৃৰ শথতিৰ দ্াৰা কথৰ িকা আচথৰত 
কৰ্্ক কবাকৰই, মই লকান তাক প্ৰকাশ ককৰ। থকন্তু লতামাকলাকক থবশ্বাস নকৰা থকয়কনা 
লতামাকলাক লমাৰ জাকৰ লমৰ লনাকহাৱা। কমাৰ লমৰকবাকৰ লমাৰ মাত শুকন। মই 
থসহঁতক জাকনা। থসহঁকত লমাৰ থপকছ থপকছ চকল। মই থসহঁতক অনন্ জীৱন থেওঁ আ� 
থসহঁতৰ লকথতয়াও মৃতু্য নহব, আ� থসহঁতক লকাকনও লমাৰ পৰা কাথ় থনব লনাৱাকৰ। 
থয জনা থপতৃকয় এই সককলাকক লমাক থেকল লতওঁ সককলাতকক মহান; আ� ককাকনও 
লমাৰ থপতৃৰ হাতৰ পৰা থসহঁতক কাথ় থনব লনাৱাকৰ। কমাৰ থপতৃ আ� মই এক।” 

থযহূেী লনতাসকল থয সককল লতওঁৰ কিা শুথন আথছল লতওঁক মাথৰবকল থশল তুথল 
লকল। থকন্তু যীচুকৱ লতওঁকলাকক উতিৰ থেকল, “মই থপতৃকয় লকাৱা অনুসাকৰ অকনক 
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আচথৰত কৰ্্ক  কথৰকলা,কতামাকলাকক লসই সককলাকবাৰ লেথখলা, এইকবাৰৰ লকানকটা 
কৰ্্ক ৰ বাকব লতামাকলাকক লমাক থশল েথলয়াই মাথৰব খুথজছা?” 

থযহূেী লনতাসককল উতিৰ থেকল, “আথম লতামাক তুথম কৰা িাল কৰ্্ক ৰ বাকব থশল 
েথলয়াই মাথৰব লখাজা নাই থকন্তু এইকবাৰ কিাকৰ তুথম ঈশ্বৰৰ থনদিা কথৰছা। কসই 
কাৰকণ আথম লতামাক মাথৰব খুথজকছা।” 

যীচুকৱ লতওঁকলাকক উতিৰ থেকল, “মই ককলা লতামাকলাককই ঈশ্বৰ,” এই 
বুথল লতামাকলাকৰ থনজৰ থবধান শাস্ত্ৰত থলখা নাইকন? কতামাকলাকক জানা লয শাস্ত্ৰ 
লকথতয়াও সলথন নহয় আ� ঈশ্বকৰ থযথবলাকক লতওঁৰ বাক্য থেকল, কতওঁকলাককই 
ঈশ্বৰ, থয জনাক ঈশ্বকৰ মকনানীত কথৰ জগতকল পঠাকল, ‘মাত্ৰ মই ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ’ বুথল 
লকাৱাৰ কাৰকণ লতামাকলাকক ঈশ্বৰৰ থনদিা কৰা বুথল গকছাকন? যথে মই লমাৰ থপতৃৰ 
কৰ্্ক  কৰা নাই লতকন্ লমাক থবশ্বাস নকথৰবা। যথে মই লমাৰ থপতৃৰ কৰ্্ক  কথৰকছা লতকন্ 
লমাক থবশ্বাস নকথৰকলও লমাৰ কৰ্্ক কবাৰকক থবশ্বাস কৰা, যাকত লতামাকলাকক জাথনবা 
আ� বুথজবা লয থপতৃ লমাত আকছ আ� মকয়া থপতৃত আকছাঁ।” 

লতথতয়া লতওঁকলাকক আককৌ এবাৰ লতওঁক বদিী কথৰবকল লচষ্টা কথৰকল; থকন্তু 
লতওঁকলাকৰ হাতৰ পৰা লতওঁ সাথৰ পলাই গ’ল। 

লতথতয়া যীচুকৱ আককৌ যে্ক ন নেী পাৰ গহ থয ঠাইত আগকত লযাহকন বাথপ্তস্ম 
থেথছল, কসই ঠাইকল গল আ� তাকত িাথকল। অকনক ললাকক লতওঁৰ ওচৰকল 
আথহ কবকল ধথৰকল, কযাহকন লকাকনা থচন লেখুওৱা নাথছল থকন্তু লযাহকন থযকবাৰ 
কিা এইজন মানুহৰ থবষকয় গকথছল, কসই সককলাকবাৰ সত্য হল, আ� কসইঠাইত 
অকনকক লতওঁত থবশ্বাস কথৰকল।১৬৮

৪.৫১ তঠক দূৱষাৰ 
যীচুকৱ লযথতয়া নগৰ আ� গাওকবাৰত থশক্ষা থে থে থয�চাকলমকল গগ আথছল। 
লতথতয়া লকাকনাবা এজকন লতওঁক সুথধকল, “প্ৰিু থকমান মানুকহ পথৰত্ৰাণ পাব? মাত্ৰ 
থকছুমানুকহ লনথক?” 

যীচুকৱ লতওঁক ককল, “ স্বগ্ককল লসাকমাৱা দুৱাৰখন খুব লঠক। কসকয়কহ লঠক 
দুৱাকৰথে লসামাবকল পূণ্ক লচষ্টা কৰা, থকয়কনা মই লতামাকলাকক গককছাঁ থিতৰত 
লসামাবকল বহুকতই লচষ্টা কথৰব থকন্তু লনাৱাথৰব। ঘৰৰ গৰাকীকয় লতওঁৰ ঘৰৰ দুৱাৰ 
বন্ কথৰকল লতামাকলাকক যথে বাথহৰত থিয় গহ, দুৱাৰত টুকুথৰয়াই িাথক লকাৱা, 
‘প্ৰিু আমাকল দুৱাৰ লমথল থেয়ক।’ থকন্তু লতওঁ লনকমথলব লতওঁ লতামাকলাকক উতিৰ 
থেব, ‘মই লতামাকলাকক নাজাকনা আ� কতামাকলাক কৰ পৰা আথহছা?’ কতথতয়া 
লতামাকলাকক কবা, ‘আথম আকপানাৰ লগত লিাজন-পান কথৰকলা আপুথন আমাক 
আমাৰ নগৰত আ� আথলবাটত থশক্ষা থেথছল। থকন্তু লতওঁ লতামাকলাকক কব, ‘মই 
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নাজাকনা লতামাকলাক কৰ পৰা আথহছা? কহ দুস্ম্ককাৰী থবলাক লমাৰ ওচৰৰ পৰা 
আতঁৰ লহাৱা।’ 

“ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত লতামাকলাকক আৰিাহাম, ইচাহাক, যাককাব আ� সককলা িাৱবােী 
থবলাকক লেথখবা থকন্তু লতামাকলাক বাথহৰত পথৰ িাথকবা যত ক্ৰদিন আ� োঁত 
কৰচথন হব। আ� মানুহ থবলাকক পূৱ-পথশ্চম, উতিৰ-েথক্ষণৰ পৰা আথহ লিাজনৰ 
আসনত ঠাই গ্ৰহণ কথৰব। মনত ৰাথখবা তাত থযথবলাকক অন্ত আকছ লতওঁথবলাক 
শীষ্কত হব আ� উচ্চস্থানত িকা থবলাক থনম্ন স্থানত হব।”১৬৯

৪.৫২ নয�চষায়লমে যীচুৰ মৃেু  িব 
লসই সময়ত লকইজনমান ফৰীচীকয় আথহ যীচুক ককল, “আপুথন ইয়াৰ পৰা আন 
ঠাইকল আঁতথৰ যাওক থকয়কনা লহকৰাকে আকপানাক বধ কথৰবকল থবচাথৰকছ।” 

লতথতয়া যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “কতামাকলাক লযাৱা আ� কসই থশয়ালক 
লকাৱাকগ, ‘মই মানুহৰ পৰা দুষ্টাত্াকবাৰক উথলয়াই আথজও সুস্থ কথৰম আ� কাইকলও 
লৰাগী সুস্থ কথৰম। আ� তৃতীয় থেনা মই লমাৰ কাম সমূ্ণ্ক কথৰম।’ তাৰ থপচত মই 
থনশ্চয় থয�চাকলমকল যাত্ৰা কথৰম। থকয়কনা সককলা িাৱবােী থয�চাকলমতকহ মৃতু্য 
লহাৱাকটা উথচত হয়। 

“কহ থয�চাকলম, কহ থয�চাকলম! তুথম লতামাৰ িাৱবােী সকলক বধ কথৰলা। 
ঈশ্বকৰ লতামাৰ ওচৰকল পকঠাৱা সকলক থশল েথলযাই মাথৰলা। কুকুৰাই লডউকাৰ 
তলত লযকনকক লপাৱাথলকবাৰক চপাই লয় লতকনকক মই লতামাৰ সন্ানকবাৰক থকমান 
বাৰ এককগাট কথৰ চপাই লবকল থবচাথৰকলা,থকন্তু তুথম সন্মত নহলা। কচাৱা এথতয়া 
ঈশ্বকৰ লতামাৰ গৃহ পথৰত্যাগ কথৰব। মই লতামাক গককছা, প্ৰিুৰ নাকমকৰ অহা জন 
ধন্য বুথল লনাককাৱা পয্ক্যন্ তুথম লমাক আ� কেথখবকল নাপাবা।১৭০

৪.৫৩ এজি ফৰীচীৰ �ৃিে যীচু
এবাৰ থবৰোমবাৰৰ থেনা যীচুকৱ প্ৰধান ফৰীচীৰ ঘৰত লিাজন কথৰবকল লযাৱাৰ সময়ত 
মানুহথবলাকক লতওঁকল লক্ষ্য কথৰ আথছল। কতওঁৰ সনূ্মখত এজন হাত-িথৰ ফুলা 
জলন্ৰীয়া লৰাগী আথছল। কতথতয়া যীচুকৱ থযহূেী থবধান পথডিত আ� ফৰীচী সকলক 
সুথধকল, “থবৰোম বাকৰ লকাকনাবা লৰাগীক সুস্থ কথৰব কৰাকটা উথচত লন অনুথচত?” 
থকন্তু লতওঁকলাকক মকন মকন িাথকল। কসকয় যীচুকৱ মানুহজনক সুস্থ কথৰ পঠিয়াই 
থেকল। পাকচ লতওঁ লতওঁকলাকক সুথধকল, “যথে লতামাকলাকৰ কাকৰাবাৰ লৰা বা বলধ 
িাকক আ� আনথক থবৰোম বাকৰ যথে নােত পকৰ, কতকন্ লতামাকলাকক ততাথলকক 
লতামাকলাকৰ লৰা বা বলে নােৰ বাথহৰকল লসই থবৰোমবাকৰই নুতুথলবাকন?” ফৰীচী 
আ� থবধান-পথডিত সককল লতওঁৰ প্ৰশ্নৰ এককা উতিৰ থেব লনাৱাথৰকল। 
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লতথতয়া যীচুকৱ থনমথন্ত্ৰত সককল বথহবকল উতিম ঠাই থবচৰা লেখা পাই 
লতওকঁলাককক এটা দৃষ্টান্ৰ কিা ককল, “কযথতয়া লকাকনাজকন লতামাকলাকক 
থবয়াৰ লিাজকল থনমন্ত্ৰণ ককৰ, কতামাকলাকক গগ উতিম ঠাইত নবথহবা, হয়কতা 
লতামাতকককয়া মান্যৱন্ ললাকক লতও ঁথনমন্ত্ৰণ কথৰকছ। যথে তুথম উতিম ঠাইত বথহছা 
লতকন্ লতওঁকলাকক লতামাৰ ওচৰকল আথহ কব লসই ঠাই এই মানুহজনক থেয়া, 
লতথতয়া তুথম লাজ পাই থপচৰ লশষৰ ঠাইত বথহব লাথগব। 

“কসকয় লকাকনাবাই লতামাক থনমন্ত্ৰণ কথৰকল তুথম গগ থপচৰ লশষৰ ঠাইত বথহবা 
লতথতয়া লতামাক থনমন্ত্ৰণ কৰা জকন লতামাৰ ওচৰকল আথহ কব, বনু্ ওপৰকল আথহ 
িাল আসনত বহা। কতথতয়া থনমথন্ত্ৰত অথতথিসকলৰ সনূ্মখত সন্মাথনত হবা। কাৰণ থয 
জকন থনজকক ডাঙৰ বুথল িাকৱ লতওঁক স� কৰা হব আ� থযজকন থনজকক নম্ৰ ককৰ 
লতওঁক ডাঙৰ কৰা হব।” 

লতথতয়া যীচুকৱ থনমথন্ত্ৰত কৰা ফৰীচীক ককল, “তুথম লযথতয়া দুপৰীয়াৰ বা ৰাথতৰ 
লিাজ আকয়াজন কৰা লতথতয়া লকৱল লতামাৰ বনু্, ককাই-িাই,বাই-িনী, সমন্ীয় 
আ� ধনী চুবুৰীয়া সকলক নামাথতবা। কাৰণ লতওঁকলাককও লতামাক থনমন্ত্ৰণ কথৰব 
আ� কসই ধৰকনই লতামাৰ প্ৰথতোন পাবা। কসই বাকব লতামাকলাকক লযথতয়া লিাজ 
পাতা লতথতয়া দুখীয়া, থনচলা, ককাঙা, কখাৰা আ� অন্ থবলাকক থনমন্ত্ৰণ কথৰবা। 
লতথতয়া লতামাকলাকক ঈশ্বৰৰ আশমীবাে পাবা থকয়কনা লতওঁকলাকক লতামাকলাকক 
ঘুৰাই থনমন্ত্ৰণ কথৰব লনাৱাকৰ। ধাথম্কক থবলাকৰ লযথতয়া পুন�ত্ান হব লতথতয়া ঈশ্বকৰ 
লতামাকলাকক ইয়াৰ প্ৰথতোন থেব।” ১৭১

৪.৫৪ মিষায়ভষাজলল নিমন্ত্ৰিৰ দৃৰষান্ 
যীচুৰ লগত লিাজন কথৰবকল বহা এজন ললাকক এই কিা শুথন যীচুক ককল, “থয জকন 
ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত লিাজন কথৰব লতওঁ ধন্য!” 

লতথতয়া যীচুকৱ লতওঁক ককল, “এজন ব্যথতিকয় এটা ডাঙৰ লিাজৰ আকয়াজন 
কথৰ বহু মানুহক থনমন্ত্ৰণ কথৰকল। কিাজৰ সময় লহাৱাত লতওঁ থনজৰ োস এজনক 
পঠিয়াই থনমথন্ত্ৰত অথতথি সকলক মাথত এই বুথল লকাৱাকল, ‘আহাঁ এথতয়া আহাৰ 
যুগুত আকছ।’ থকন্তু লতওঁকলাক সককলাকৱ ক্ষমা প্ৰাি্কনা কথৰবকল ধথৰকল। প্ৰিম জকন 
ককল, ‘মই এডৰা বাৰীমাটি থকথনকলা তাক চাবকল যাব লাকগ। অনুগ্ৰহ কথৰ লমাক ক্ষমা 
কথৰব।’ আনজকন ককল, ‘মই এইমাত্ৰ পাঁচ হাল বলে থকথনকলাঁ মই থসহঁতৰ প্ৰমাণ চাব 
লাকগ, অনুগ্ৰহ কথৰ লমাক ক্ষমা কথৰব।’ আ� তৃতীয় জকন ককল, ‘মই অলপকত থবয়া 
কৰাইকছাঁ গথতকক যাব লনাৱাকৰাঁ।’ 

“কসকয় োস জকন ঘুথৰ আথহ থক থক ঘটিকল সককলা কিা লতওঁৰ প্ৰিুক জনাকল, 
লতথতয়া লসই ঘৰৰ গৰাকীৰ অত্যন্ খং উঠিল, কতওঁ োস জনক ককল, ‘তুথম এথতয়াই 
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নগৰৰ আথলবাটকল আ� বাটৰ চুককল গগ দুখীয়া থনচলা, কণা, ককাঙা, কখাৰা থবলাকক 
মাথত ইয়াকল গল আহাকগ।’ 

“পাচত লসই োকস লতওঁক আথহ জনাকল, ‘মহাশয় আকপানাৰ আকেশ মকত কাম 
কৰা গহকছ: তিাথপ এথতয়াও আ� বহু ঠাই খাথল গহ আকছ।’ কসই গৰাকীজকন োস 
জনক ককল, ‘কমাৰ ঘৰ লযন িথৰ পকৰ লসকয় ৰাজ-বাটকল লযাৱা আ� মানুহকবাৰক 
মাথত আহাঁ। মই থনমথন্ত্ৰত কৰা থবলাকৰ এজকনও লযন লমাৰ লিাজৰ আস্বাে নাপায়।’”১৭২

৪.৫৫ অিুগষামী তিষাৱষাৰ নসধেষান্ 
যীচুৰ লগত বহুত মানুহ গগ িাককাকত লতওঁ লতওকঁলাকৰ ফাকল চাই ককল, 
“ককাকনাবাই যথে লমাৰ পাছত আথহব থবচাকৰ থকন্তু লতওঁ থনজৰ পথৰয়ালক এথৰব 
লনাৱাকৰ লতকন্ লমাৰ থশষ্য হব লনাৱাকৰ। কতামাকলাকক লমাক লতামাকলাকৰ থপতৃ-
মাতৃ, পত্ী, লৰা-কছাৱালী, িাই-িনী আনথক থনজৰ জীৱনতকক লমাক অথধক লপ্ৰম 
কথৰব লাথগব। থয জকন থনজৰ কু্ৰচ থনকজ গব লমাৰ পাছত নাকহ লতকৱাঁ লমাৰ থশষ্য হব 
লনাৱাকৰ। 

“কতামাকলাকৰ লকাকনাকৱ যথে এটা ঘৰ সাথজব লখাজা প্ৰিমকত বথহ তাৰ থকমান 
খৰচ পথৰব, বা কাম সমাপ্ত কথৰবকল সাম্কি্য আকছকন নাই এইকবাৰৰ থসদ্ধান্ নলবা 
জাকনা? থকয়কনা তুথম যথে লিটি স্থাপন কৰাৰ পাছত ঘৰ সজাৰ কাম লশষ কথৰব 
লনাৱাৰা, চাই িকা মানুহকবাকৰ লতামাক হাঁথহব। আ� কতওঁকলাকক কব, ‘এই 
মানুহজকন ঘৰ সাথজবকল আৰম্ভ কথৰ এথতয়া লশষ কথৰব লনাৱাৰা হল।’ 

“এজন ৰজাই েহ হাজাৰ লসনা গল লতওঁৰ থব�কদ্ধ থবশ হাজাৰ লসনা গল অহা 
এজন ৰজাকৰ গসকত যুদ্ধ কথৰব পাথৰবকন লনাৱাকৰ প্ৰিমকত বথহ লসই কিা থবকবচনা 
কথৰব। যথে লনাৱাকৰ লতকন্ থসজন ৰজা দূকৰত িাককাকতই কটকী পঠিয়াই সথন্ৰ 
থনয়মৰ কিা সুথধ পঠিয়াব। 

“কসইেকৰ লতামাকলাকৰ লক্ষত্ৰকতা এককই থনয়ম খাটিব। কতামাকলাকক সকব্কাচ্চ 
ত্যাগ কথৰ লমাৰ থশষ্য লহাৱা। তাকক কথৰব লনাৱাথৰকল লতামাকলাকক লমাৰ থশষ্য হব 
লনাৱাৰা। 

“কলান উতিম বস্তু, থকন্তু ললাকণ যথে তাৰ লসাৱাে লহ�ৱাই লতকন্ লতামাকলাকক 
লককনকক পুনৰাই তাক লুণীয়া কথৰবা, কসইকবাৰ ইন্ন বা সাৰৰ বাকবও উপযুতি নহব 
লসকয় মানুকহ লসই ললাণক লপলাই থেকয় 

“থয থবলাকৰ শুথনবকল কাণ আকছ লতওঁ শুনক।” ১৭৩

৪.৫৬ তি�ৱষা তমৰৰ দৃৰষান্
বহুকতা কৰকতালা আ� পাপী ললাকক যীচুৰ কিা শুথনবকল লতওঁৰ ওচৰকল আথহথছল। 
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লতথতয়া ফৰীচী আ� থবধান-পথডিত সককল অথিকযাগ কথৰ ককল, “কচাৱা এই 
মানুহজকন পাপীথবলাকক গ্ৰহণ কথৰ লতওঁকলাকৰ গসকত লিাজন পান কথৰকছ।” 

যীচুকৱ লতওঁকলাকক এই দৃষ্টান্ থে ককল, “ধথৰ ললাৱা লতামাকলাকৰ লকাকনা 
এজনৰ এশটা লমৰ-ছাগ আথছল তাকৰ এটা লমৰ লহৰাই গল, কতথতয়া লতওঁ থক কথৰব? 
লতওঁ পিাৰত থনৰানকব্টা লমৰ-ছাগকবাৰ এথৰ গি লহকৰাৱা লমৰকটাক লনাকপাৱাকলকক 
থবচাথৰব। আ� কযথতয়া লতওঁ থবচাথৰ পাব নকি আনথদিত হব, কতওঁ তাক কান্ত উঠাই 
গল আথহব। ঘৰকল গগ লতওঁ থনজৰ বনু্বগ্ক আ� ওচৰ চুবুৰীয়াক মাথত কব, কমাকৰ 
গসকত আনদি কৰা থকয়কনা মই লমাৰ লহকৰাৱা লমৰ-ছাগকটা পাকলাঁ। একনেকৰই 
লতামাকলাকক কৰা নহয়কন? মই লতামাকলাকক কওঁ, কসই এককেকৰই স্বগ্কত লসই 
থনৰানকব্ জন ধাথম্কক ললাকৰ বাকব থযমান আনদি হয় তাকতাতকক মন পালটন কৰা 
এজন পাপীৰ অকি্ক স্বগ্কত দূত থবলাক অথধক আনথদিত হব।১৭৪

৪.৫৭ তি�ৱষা আধনলৰ দৃৰষান্
“ধথৰ ললাৱা এগৰাকী থতকৰাতাৰ েহটা �পৰ মুদ্া আথছল। তাকৰ এটা লহৰাল। কতথতয়া 
তাই থক কথৰব? তাই চাথক জ্বলাই ঘৰ সাথৰব আ� তাক লনাকপাৱাকলকক সাৱধাকনকৰ 
থবচাথৰব। কযথতয়া তাই লসইকটা থবচাথৰ পাব লতথতয়া তাই বান্ৱী আ� ওচৰ চুবুৰীয়াক 
এককলকগ মাথত লগাটাই কব লমাকৰ গসকত আনদি কৰা থকয়কনা লমাৰ লহকৰাৱা মুদ্াকটা 
থবচাথৰ পাকলা, আহাঁ আথম এককলকগ আনদি ককৰাহঁক। তাই লতকনকক কথৰব নহয়কন? 
এই েকৰই মই লতামাকলাকক গককছাঁ এজন মন পালটন কৰা পাপী ললাকৰ বাকব 
ঈশ্বৰৰ দূত থবলাককও আনদি ককৰ।” ১৭৫

৪.৫৮ দুজি �ুত্ৰৰ কষানিিী 
যীচুকৱ পুনৰ ককল, “এজন ব্যথতিৰ দুজন পুত্ৰ আথছল স�জন পুকতকক বাকপকক ককল, 
‘কেউতা আকপানাৰ সম্থতৰ পৰা লমাৰ িাগৰ অংশ লমাক থেয়ক।’ কতথতয়া লতওঁ 
দুজন পুকতকৰ মাজত থনজৰ সম্থত িাগ কথৰ থেকল। 

“অলপ থেনৰ পাছত স�জন পুকতকক লতওঁৰ থনজৰ অংশৰ সম্থত লবথছ দূৰ 
লেশকল যাত্ৰা কথৰকল আ� লম্ট আচৰকণকৰ জীৱন থনব্কাহ কথৰ সককলা ধন অপব্যয় 
কথৰকল। সককলা ধন অপব্যয় কৰাৰ পাছত, কসই লেশখনত িীষণ আকাল হল, আ� 
আহাৰৰ বাকবও আনথক লতওঁৰ হাতত পইচা লনাকহাৱা হল। গথতকক লতওঁ লসই লেশৰ 
এজন মানুহৰ ঘৰত কাম থবচৰাত মানুহজকন লতওঁক পামত গাহথৰ চৰাবকল পঠিয়াই 
থেকল। কতওঁ খুব লিাকত আথছল। থকন্তু গাহথৰকয় লখাৱা বস্তুকবাৰক খাব থবচৰা স্বকতও 
লতওঁক লকাকনও এককাকক খাবকল থনথেকল। 

“অৱকশষত লতওঁ থনকজ কৰা মূখ্কতাৰ লচতনা পাই থনজৰ মনকত ককল, ‘কমাৰ 
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থপতৃৰ চাকৰ থবলাককও প্ৰকয়াজনতকক অথধক আহাৰ পাইকছ থকন্তু মই ইয়াত এককাও 
খাবকল নাপায় মথৰব গলকছাঁ। মই ইয়াৰ পৰা থপতৃৰ ওচৰকল যাম, আ� কতওঁক কমকগ 
লেউতা ঈশ্বৰৰ অথহকত পাপ কথৰকলা মই আকপানাৰ পুত্ৰ বুথল লকাৱাকৰা লযাগ্য নহওঁ, 
থকন্তু লমাক আকপানাৰ এজন চাকৰৰ েকৰ ৰাখক।’ কসকয় লতওঁ তাৰ পৰা লেউতাকৰ 
ওচৰকল যাত্ৰা কথৰকল। 

“থকন্তু লতওঁ দূকৰত িাককাকতই লতওঁৰ লেউতাকক লেখা পাই লতওঁৰ প্ৰথত 
মৰম উপথজলত লতওঁ লেৌথৰ গগ পুকতকক সাৱটি চুমা খাকল। পুকতকক বাকপকক 
ককল, ‘কেউতা মই আকপানাৰ দৃথষ্টত স্বগ্কৰ অথহকত পাপ কথৰকছাঁ, মই এথতয়া আ� 
আকপানাৰ পুত্ৰ বুথল লকাৱাৰ লযাগ্য নহওঁ।’ 

“থকন্তু লেউতাকক লতওঁৰ োস থবলাকক ককল, ‘অথত শীকৰেই আটাইতকক উতিম 
বস্ত্ৰ আথন ইয়াক থপকন্াৱা ইয়াৰ হাতত আঙটি আ� িথৰত আটাইতকক িাল লজাতা 
থপকন্াৱা শকত োমুথৰ লপাৱাথলকটা আথন মাৰা আ� আথম লিাজন কথৰ আনদি 
ককৰাহঁক। থকয়কনা লমাৰ পুত্ৰ মৃত গহও জীকল, কতওঁ লহৰাইথছল থকন্তু এথতয়া লপাৱা 
গ’ল, কসকয় লতওকঁলাকক আনদি কথৰবকল লকল। 

“কসই সময়ত ডাঙৰজন পুত্ৰ পিাৰত আথছল, কযথতয়া লতওঁ আথহ ঘৰৰ ওচৰ পাকল 
লতওঁ গান-বাজনা আ� নাকচানৰ শব্দ শুথনবকল পাকল। কতথতয়া লতওঁ োসসকলৰ 
এজনক মাথত সুথধকল, ‘এইকবাৰ থক গহকছ?’ োসজকন লতওঁক ককল, ‘আকপানাৰ 
িাকয়ৰা ঘূথৰ আথহকল, আ� আকপানাৰ লেউতাৰাই লতওঁক সুস্থ শৰীকৰ লপাৱাৰ বাকব 
শকত োমুথৰ লপাৱাথলকটা আহাৰৰ কাৰকণ ৰাথন্কল।’ 

“কসকয় ডাঙৰজন পুত্ৰই খংত থিতৰকল যাবৰ বাকব অমাথন্ হ’ল, কতথতয়া 
লেউতাকক বাথহৰকল আথহ লতওঁক বুজাকল। থকন্তু লতওঁ লেউতাকক উতিৰ থেকল, 
‘চাওঁক মই ইমান বছৰ ধথৰ এজন োসৰ থনথচনাকক আকপানাৰ লসৱা শুশ্ৰূষা কথৰ 
আকছা, মই লকথতয়াও আকপানাৰ অবাধ্য লহাৱা নাই, থকন্তু লমাক আপুথন থক থেকছ? 
আনথক লমাৰ বনু্ বগ্কৰ গসকত আনদি কথৰবকল এটি স� ছাগলী লপাৱাথলও থেয়া নাই। 
থকন্তু আকপানাৰ পুত্ৰই লবশ্যাৰ লগত আকপানাৰ সককলা সম্থত অপব্যয় কথৰকল তাৰ 
কাৰকণ আপুথন উতিম োমুথৰ লপাৱাথলকটা মাথৰ আহাৰৰ বাকব ৰাথন্কল।’ 

“কেউতাকক লতওঁক ককল, ‘কহ লমাৰ লবাপা, তুথম সোয় লমাৰ লগত আছা, কমাৰ 
থযকবাৰ আকছ লসই সককলা লতামাকৰই থকন্তু লতামাৰ িাকয়ৰা মৃত গহথছল থকন্তু আককৌ 
জীকল, কহৰাই গগথছল থকন্তু এথতয়া লপাৱা গ’ল, কসই কাৰকণই আথম আথজ আনদি 
কৰাকটা উথচত।’” ১৭৬

৪.৫৯ এজি অনবশ্বষাসী �ৰনগনৰৰ দৃৰষান্ 
যীচুকৱ লতওঁৰ থশষ্য সকলক ককল, “এজন ধনী মানুহ আথছল। মানুহজনৰ এজন 
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ঘৰথগথৰ আথছল। থয জকন লতওঁৰ সককলা সম্থতি লচাৱা থচতা কথৰথছল। থকন্তু থকছুমান 
মানুকহ আথহ ধনী মানুহজনক ক’কল লয আকপানাৰ োস জকন আকপানাৰ ধনৰ অপব্যয় 
কথৰ আকছ। কসকয় মানুহজকন লতওঁক মাথত ককল, ‘মই শুথনবকল পাইকছা তুথম লমাৰ 
প্ৰথত থবশ্বাসী নহয়, কমাৰ সম্থতৰ থহচাপ থনকাচ লমাক থেয়া। কতামাৰ কামৰ পৰা 
লতামাক মই বখ্কাস্ত কথৰম।’ 

“কতথতয়া ঘৰথগথৰ জকন থনজৰ মনকত িাথৱকল, ‘কমাৰ মাথলকক লমাক ঘৰথগথৰৰ 
বাবৰ পৰা বখ্কাস্ত কথৰবকল ওলাইকছ। এথতয়া মই থক কথৰম? পিাৰত মাটি খাথদিবকলকয়া 
লমাৰ গাত বল নাই থিক্ষা থবচাথৰবকলকয়া লমাৰ লাজ লাকগ। কমাৰ চাকথৰ গকল, 
মানুহথবলাকক যাকত লমাক আেৰ কথৰ গ্ৰহণ ককৰ, কসই লহতুকক মই থক কথৰব লাথগব 
বুথজ পাকলা।’ 

“কসকয় লতওঁ মাথলক জনৰ প্ৰকত্যক জন ধ�ৱাক মাথতকল, কতওঁ প্ৰিমজনক 
সুথধকল, ‘কমাৰ মাথলকক তুথম থকমান থেবলগীয়া আকছ?’ কতওঁ ককল, ‘এশ থপপা 
জলফাইৰ লতল।’ ঘৰথগথৰ জকন ককল, ‘কতামাৰ এই থহচাপৰ খতখন গল বথহ লবগাই 
এশ থপপাৰ ঠাইত পঞ্চাচ থলখা আ� কতামাৰ থহচাপৰ আধা কৰা।’ 

“আককৌ থদ্তীয় জনক সুথধকল, ‘কতামাৰ থকমান থেবলগীয়া আকছ?’ কতওঁ ককল, 
‘এশটা ডাঙৰ বস্তা লঘহুঁ।’ ঘৰথগথৰকয় লতওঁক ককল, ‘এইয়া লতামাৰ খতখন ললাৱা 
আ� এশ বস্তাৰ ঠাইত আশীটা ডাঙৰ বস্তা বুথল থলখা।’ 

“পাছত লসই অথবশ্বাসী ঘৰথগথৰ জনৰ চতুৰাথলৰ বাকব লতওঁৰ মাথলকক লতওঁক 
শলাথগকল। আথত্ক ব্যথতিতকক সাংসাথৰক ব্যথতি ব্যৱসাযৰ লক্ষত্ৰত অথধক লটঙৰ হয়। 

“মই লতামাকলাকক কওঁ, বনু্ বনাবৰ বাকব লতামাৰ সম্থতৰ থয আকছ সককলা 
ব্যৱহাৰ কৰা, থকন্তু মই লতামাকলাকক কওঁ লতামাকলাকৰ থয আকছ তাক ঈশ্বকৰ 
গসকত বনু্ ্হাপনৰ কাৰকণ ব্যৱহাৰ কৰা লতথতয়া লতওঁ লতামাক অনন্কলীয়া ঘৰত 
আমন্ত্ৰণ কথৰব।। থযজন অলপ থবষয়ত থবশ্বাসী লতওঁ অথধক থবষয়কতা থবশ্বাসী থয জন 
অলপ থবষয়ত অথবশ্বাসী লতওঁ অথধক থবষয়কতা অথবশ্বাসী। কসকয় জাগথতক সম্থতৰ 
ব্যৱহাৰৰ লক্ষত্ৰত যথে থবশ্বাসী লনাকহাৱা লতকন্ লকাকন লতামাকলাকক প্ৰকৃত সম্থতিৰ 
লক্ষত্ৰত থবশ্বাস কথৰব? আ� থযকটা অন্যৰ লসইকটাত যথে থবশ্বাসী লনাকহাৱা লতকন্ 
থযকটা লতামাকলাকৰ থনজৰ হবলগীয়া প্ৰকৃত সম্থতি তাক লকাকন লতামাকলাকৰ 
হাতত থেব? 

“ককাকনা এজন োকস একক সময়কত দুগৰাকী গৰাকীত খাটিব লনাৱাকৰ; থকয়কনা 
লতওঁ এজনক িাল পাব আ� আনজনক ঘৃণা কথৰব নাইবা এজনৰ প্ৰথত থবশ্বাসী হব 
আ� আনজনৰ প্ৰথত অথবশ্বাসী হব। কসকয় লতামাকলাককও ঈশ্বৰ আ� ধন দুকয়াটাকত 
এককলকগ খাটিব লনাৱাৰা।” 

যীচুকৱ লকাৱা এই কিাকবাৰ শুথন ফৰীচী সককল উপলুঙা কথৰ হাথহঁব ধথৰকল, থকয়কনা 
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লতওঁকলাক ধনী আ� লুিীয়া আথছল। যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “কতামাকলাকক 
থনজক মানুহৰ আগত ধাথম্কক লেখুৱাব পাৰা থকন্তু ঈশ্বকৰ লতামাকলাকৰ হৃেয়ৰ কিা 
জাকন। মানুহৰ দৃথষ্টত থযকটা মূল্যৱান ঈশ্বৰৰ দৃথষ্টত তাৰ এককা মূল্য নাই।১৭৭

৪.৬০ এজি ধিী মষািুি আ� এজি দুখীেষা মষািুি 
যীচুকৱ ককল, “এজন ধনী মানুহ আথছল, কতওঁ অথত মূল্যৱান কাকপাৰ থপথন্থছল। 
প্ৰথতথেকনই লতওঁ থবলাথসতাকৰ জীৱন থনব্কাহ কথৰথছল। কসই তাকতই লাজাৰ নামৰ 
এজন দুখীয়া ব্যথতি আথছল। লাজাৰৰ গাত ঘাঁকৰ পথৰপূণ্ক আথছল আ� কতওঁ প্ৰাকয় 
ধনী ব্যথতি জনৰ দুৱাৰ মূখকল আথহথছল। লাজাকৰ ধনী মানুহজনৰ লখাৱা লমজৰ পৰা 
তলত পথৰ লযাৱা আহাকৰকৰ জীৱন কটাইথছল। ককথতয়াবা আনথক লতওঁৰ ঘাঁ কবাৰ 
কুকুৰকবাকৰও লচকলথকথছল। 

“কালক্ৰকম এথেনাখন এই দুখীযা লাজাৰ মথৰল, স্বগ্কদুত থবলাকক লতওঁক তুথল 
গল থবকশষ অথতথি�কপ লিাজত আৰিাহামৰ কাষত বহুৱাকল। পাছত ধনী মানুহজকনা 
মথৰল আ� কৱৰ থেয়া হল। কতওঁক মৃতু্যৰ ঠাইকল পঠিওৱা হল আ� কতওঁক অত্যন্ 
কষ্টোয়ক শাথস্ত থেয়া গহ আথছল। কতওঁ ওপৰকল চাওঁকত লাজাৰক দূকৰৰ পৰা 
আৰিাহামৰ কাষত লিাজত লেথখকল। কতওঁ থচঞঁথৰ ককল, ‘কহ থপতৃ আৰিাহাম! কমাক 
েয়া কৰক, লাজাকৰ লযন লতওঁৰ আঙুথল পানীত জুবুথৰযাই আথন, কমাৰ থজিাখন 
অলপ লচচা কথৰ থেকয় লসকয় লতওঁক লমাৰ ওচৰকল পঠিয়াই থেয়ক, থকয়কনা মই এই 
অথনিকুডিত বহুত যাতনা পাইকছাঁ।’ 

“থকন্তু আৰিাহাকম ককল, ‘কমাৰ লবাপা! মনত লপকলাৱা, তুথম জীয়াই িকা সময়ত 
সককলা উতিম বস্তু লতামাক থেয়া গহথছল। থকন্তু লাজাকৰ সককলা প্ৰকাৰৰ সমস্যাৰ 
সনূ্মখীন গহ কষ্ট পাইথছল আ� এথতয়া লাজাকৰ ইয়াত সুখকিাগ কথৰকছ আ� তুথম কষ্ট 
লিাগ কথৰ আছা। আনহাকত লতামাৰ আ� আমাৰ মাজত এক থবৰাট শূন্য ঠাই আকছ। 
লকাকনও ইয়াৰ পৰা তাকল যাব লনাৱাকৰ আ� তাৰ পৰা ইয়াকল আথহব লনাৱাকৰ।’ 

“ধনী মানুহজকন ককল, ‘কতকন্ লহ থপতৃ আৰিাহাম মই আকপানাক থমনথত কথৰকছাঁ 
অনুগ্ৰহ কথৰ লাজাৰক পৃথিবীত িকা লমাৰ থপতৃৰ ঘৰকল পঠিয়াই থেয়ক থকয়কনা লমাৰ 
পাঁচজন িাই আকছ লতওঁকলাকক লযন এই কষ্টোয়ক শাথস্তৰ ঠাইকল নাকহ লসকয় 
লাজাকৰ গগ লতওঁকলাকক সত্ক ক কথৰ গি আহক।’ 

“থকন্তু আৰিাহাকম ককল, ‘কতওঁকলাকৰ লগত লমাথচৰ থবধান আ� িাৱবােী সককল 
থলখা শাস্ত্ৰসমূহ আকছ লসইকবাৰৰ পৰাই লতওকঁলাকক শুথনবকল আ� থশথকবকল 
থেয়ক।’ 

“ধনী মানুহ জকন ককল, ‘নহয় থপতৃ আৰিাহাম! থকন্তু যথে মৃত থবলাকৰ মাজৰ পৰা 
লকাকনাবাই লতওকঁলাকৰ ওচৰকল যায় লতথতয়া লতওঁকলাকক জীৱন পথৰবত্ক ন কথৰব।’ 
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“থকন্তু আৰিাহাকম ককল, ‘কতামাৰ িাই সককল যথে লমাথচ আ� িাৱবােীকয় থলখা 
কিাকবাৰ পালন নককৰ লতকনহকল মৃত থবলাকৰ মাজৰ পৰা লকাকনাবাই গকলও 
লতওঁকলাকক নুশুথনব।’”১৭৮

৪.৬১ ক্মষা, নবশ্বষাস আ� কে্য ব  
যীচুকৱ লতওঁৰ থশষ্যসকলক ককল, “থয কম্কৰ দ্াৰা আন মানুকহ লযন পাপত পথতত 
হয়, একন কম্ক থকছুকলাকক সংঘটিত ককৰ। একন ঘটা লতামাকলাকক বন্ কথৰব লনাৱাৰা। 
থকন্তু থযজকন আনক একন পাপ কাম কথৰবকল বাধ্য কৰায় লতওঁ সন্াপৰ পাত্ৰ! কতওঁৰ 
থডথঙত জাঁত আথৰ সমুদ্ত লপলাই থেয়াই লতওঁৰ বাকব িাল। থকয়কনা লতথতয়া লতওঁ 
লমাৰ লকাকনা এজন নম্ৰ থশষ্য সকলৰ দ্াৰা পাপ কম্ক ককৰাৱাব লনাৱাথৰব। কসকয় 
লতামাকলাক সাৱধান হবা! 

“ঈশ্বৰৰ পথৰয়ালৰ লতামাৰ িাকয়ৰা বা িনীকয় যথে থকবা িূল ককৰ লতওঁক বা 
তাইক সতক্ক  কথৰবা; আ� কসই ব্যথতিকয় যথে মন দুথখত গহ িুলৰ ক্ষমা থবচাকৰ 
লতকন্ লসই ব্যথতিক ক্ষমা কথৰবা। কসই ব্যথতি যথে লতামাৰ অথহকত থেনকটাত সাত 
বাৰকলকক িুল ককৰ থকন্তু লতওঁ বা তাই কৰা িুলৰ বাকব দুথখত গহ ক্ষমা থবচাকৰ 
লতকন্ তুথম লসই ব্যথতিক ক্ষমা কৰা উথচত।” 

পাঁচথন সককল যীচুক ককল, “আমাৰ থবশ্বাস ব়াই থেয়ক।” 
প্ৰিুকৱ ককল, “কতামাকলাকৰ থবশ্বাস যথে এটা সথৰযহ গুটিৰ সমাকনা ডাঙৰ হয় 

লতকন্ এই নুথন গছকজাপাক যথে লকাৱা ইয়াৰ পৰা উিাল খাই সাগৰত পথৰ তাকত 
থনজকক লৰাৱা গগ! কতথতয়া গছকজাপাই লতামাকলাকৰ আজ্ঞা মাথনব। 

“ধথৰকলাৱা লতামাকলাকৰ লকাকনা এজনৰ এজন োকস পিাৰত হাল বাবকল বা লমৰ-
ছাগ চৰাবকল গগকছ। কযথতয়া লতওঁ কামৰ পৰা ঘূথৰ আথহব, তুথম লতওঁক থিতৰকল 
আহাঁ আ� কখাৱা বুথল কবাকন? থনশ্চয় নকবা! তুথম লতামাৰ োসক কবা, কমাৰ বাকব 
লখাৱা যুগুত কৰা। আ� কমাৰ লখাৱা লশষ লনাকহাৱাকলকক লমাক আলকপচান ধৰা 
লযথতয়া লমাৰ লখাৱা লশষ হ’ব লতথতয়া তুথম খাবা। কসই োসজনক লতওঁ কৰা কম্কৰ 
থবথনময়ত লতওৰঁ গৰাকীকয় থবকশষিাকৱ ধন্যবাে থেবকন? কতও ঁমাত্ৰ লতওৰঁ গৰাকীকয় 
লকাৱা কৰ্্ক কহ কথৰকল। কতামাকলাককৰা এককেকৰই আশা মকনাবৃথতি লহাৱা উথচত। 
লতামাকলাকক থযকবাৰ কৰ্্ক  কথৰবকল থেয়া গহকছ লসইকবাৰ লযথতয়া কথৰ লশষ কথৰবা 
লতথতয়া এইেকৰ কবা আথম অনুপযুতি োস আথম কৃতজ্ঞতাৰ লযাগ্য নহয়, আথম 
আমাৰ কথৰবলগীয়া কত্ক ব্যকহ কথৰকলাঁ।”১৭৯

৪.৬২ লষাজষাৰৰ মৃেু  
গবিথনয়াত লাজাৰ নামৰ এজন ললাক নথৰয়াত পথৰথছল, কসই নগৰকত মথৰয়ম আ� 
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লতওৰঁ বাকয়ককও বসবাস কথৰথছল, (থয গৰাকী মথহলাই প্ৰিুৰ চৰণত মূল্যৱান সুগথন্ 
লতল বাথক থে থনজৰ চুথলকৰ প্ৰিুৰ চৰণ মথচ শুকুৱাই থেথছল, কসই গৰাকী মথৰয়ম 
এঁকৱই আথছল।) নথৰয়াত পৰা লাজাৰ এওঁকৰ িাকয়ক আথছল। কসকয় মথৰয়ম আ� 
মাি্কাই প্ৰিুকল বাতথৰ থে পঠাকল লয, “কহ প্ৰিু আকপানাৰ থপ্ৰয় বনু্ নথৰয়াত পথৰ আকছ।” 

লযথতয়া যীচুকৱ শুথনকল লতওঁ ককল, “এই নথৰয়াৰ অথন্ম পথৰণাম মৃতু্যৰ বাকব 
নহয়, থকন্তু ঈশ্বৰৰ লগৌৰৱৰ উকদ্শ্যকহ গহকছ, ইয়াৰ দ্াৰাই মানৱ পুত্ৰ লগৌৰাৱাথম্বত 
হব।” যীচুকৱ মাি্কা, কতওঁৰ িনীকয়ক আ� লাজাৰক মৰম কথৰথছল। কসকয় লযথতয়া 
লতওঁ লাজাৰৰ নথৰয়াত পৰাৰ কিা শুথনকল, কতথতয়া লতওঁ যত আথছল তাকতই আ� 
দুথেন িাথকল। ইয়াৰ পাছত লতওঁৰ থশষ্যসকলক ককল, “বলা আথম থযহূথেয়াকল পুনৰ 
উিথত যাওঁ।” 

একনকত লতওঁৰ থশষ্য থবলাকক লতওঁক ককল, “কহ ৰথব, ককইথেন মান আগকত 
থযহূেী লনতাথবলাকক আকপানাকল থশল েথলয়াব থবচাথৰথছল আ� আপুথন আককৌ 
তাকলকক গগ আকছ?” 

যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “এথেনত বাৰ ঘণ্া লপাহৰ নহয়কন? যথে লকাকনা ব্যথতিকয় 
থেনৰ লপাহৰত লখাজ কাক় লতওঁ উজুথত নাখায় থকয়কনা লতওঁ জগতৰ লপাহৰত 
লেখা পায়। থকন্তু যথে লকাকনা ব্যথতিকয় ৰাথত লখাজ কাক় লতওঁ উজুথত খায় থকয়কনা 
ৰাথত লপাহৰ নািাকক।” 

লতথতয়া যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “আমাৰ বনু্ লাজাৰ লটাপথন গগকছ, থকন্তু মই 
লতওঁক জগাবকল তাকল গগ আকছা।” 

লতওঁৰ থশষ্যসককল উতিৰ থেকল, “প্ৰিু যথেকহ লতও ঁলটাপথন গগকছ লতকন্ থনশ্চয় 
সাৰ পাব।” যীচুকৱ লতওঁকলাকক লাজাৰৰ মৃতু্যৰ থবষকয় গকথছল থকন্তু লতওঁকলাকক 
িাথবকল লতওঁৰ স্বািাথৱক লটাপথনৰ কিা গককছ। 

লসকয় যীচুকৱ স্পষ্টকক লতওঁকলাকক ককল, “লাজাৰ ঢুকাল, মই সুখী লয মই 
তাত নাথছকলা। কাৰণ এথতয়া লতামাকলাকক লমাক থবশ্বাস কথৰবা। আঁহা আথম লতওঁৰ 
ওচৰকল যাওঁ।” 

লতথতয়া িমাচ আন থশষ্য সকলক ককল, “আথমও যীচুৰ লগকত মথৰবকল 
যাওঁহক।” ১৮০

৪.৬৩  যীচুয়ৱ মষাথ্যষা আ� মনৰেমক সষান্িষা নদেষা
একনকত যীচুকৱ গবিথনয়াকল আথহ জাথনব পাথৰকল লয লাজাৰক গমোম থেয়া চাথৰ 
থেন হল। কবিথনয়া থয�চাকলমৰ পৰা প্ৰায় থতথন থককলাথমটাৰ মান দূৰত আথছল। 
অকনক থযহূেী ললাকক মাি্কা আ� মথৰয়মক লতওকঁলাকৰ িাকয়কৰ মৃতু্যৰ বাকব শান্না 
জনাবকল আথহথছল। 
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লযথতয়া মাি্কাই যীচু আথহকছ বুথল শুথনকল, কতওঁ লতওঁক লেখা কথৰবকল ওলাই 
গল। থকন্তু মথৰয়ম ঘৰকত িাথকল। মাি্কাই যীচুক লগ পাই ককল, “প্ৰিু আপুথন িকা 
হকল লমাৰ িাই নমথৰকলকহঁকতন। থকন্তু মই জাকনা আপুথন এথতয়াও ঈশ্বৰক থয থবচাকৰ 
ঈশ্বকৰ তাককই আকপানাক থেব।” 

যীচুকৱ ককল, “কতামাৰ িাকয়ৰা মৃতু্যৰ পৰা জী উঠিব।” 
মাি্কাই উতিৰ থেকল, “মই জাকনা পুন�ত্ানৰ সময়ত লশষৰ থেনা থস জী উঠিব।” 

যীচুকৱ ককল, “পুনৰুত্ান আ� জীৱন মকয়ই। থয জকন লমাত থবশ্বাস ককৰ, কতওঁ 
মথৰকলও জীৱ আ� থয জকন জীয়াই িাথক লমাত থবশ্বাস ককৰ লতওঁ লকথতয়াও নমথৰব, 
মাি্কা, তুথম এই কিাত থবশ্বাস কৰাকন?” 

মাি্কাই ককল, “হয় প্ৰিু মই থবশ্বাস কথৰকছা লয আপুথনকয়ই জগতকল আথহব লগা 
ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ মচীহ।” 

28 এই কিা গক মাি্কাই গগ িনীকয়ক মথৰয়মক গুপুকত মাথত ককল, “গু�জনা 
ইয়াকত আকছ লতওঁ লতামাক মাথতকছ।” মথৰয়কম লযথতয়া শুথনকল, ততাথলকক উঠি 
লতওকঁ লগ কথৰবকল আথহল। যীচুকৱ লতথতয়াকলকক গাৱঁত প্ৰকৱশ কৰা নাথছল, কতওঁ 
লতথতয়াকলকক মাি্কাই লগ কৰা ঠাইকত আথছল। কতওকঁলাকৰ ঘৰকল আথহ শান্না থেয়া 
থযহূেী সককল মথৰয়মক তৎক্ষণাত উঠি ওলাই লযাৱা লেথখ গমোমত কাথদিবকল গগকছ 
বুথল িাথব লতওৰঁ পাকছ পাকছ গল। মথৰয়কম যীচু িকা ঠাইকল গল আ� যীচুক লেখা পাই 
লতওৰঁ চৰণত পথৰ ককল, “প্ৰিু আপুথন ইয়াত িকা হকল লমাৰ িাই নমথৰকলকহকতঁন।” 

যীচুকৱ লযথতয়া মথৰয়মক আ� লগত অহা থযহূেী থবলাকককা উচুথপ কদিা 
লেথখকল, কতথতয়া লতওঁ আত্াত উকতিথজত গহ অত্যন্ ব্যাকুল হল। আ� সুথধকল, 

“কতামাকলাকক লতওঁক ক’ত গমোম থেলা?” 
লতওকঁলাকক ককল, “প্ৰিু আথহ চাওঁক।” 
যীচুকৱ কাথদিকল। 
থযহূেী থবলাকক ককল, “কচাৱা, কতওঁ লাজাৰক থকমান মৰম কথৰথছল!” 
থকন্তু লতওঁকলাকৰ থকছুমাকন ককল, “কতওকঁৱই লসইজন থয জকন অন্ক দৃথষ্ট 

থেকল, থকন্তু থকয় লাজাৰক মৃতু্য লহাৱাৰ পৰা বচাব লনাৱাথৰকল?” ১৮১

৪.৬৪ যীচুয়ৱ লষাজষাৰক মৃেু ৰ �ৰষা জীনবে কৰষা 
লতথতয়া যীচুকৱ পুনৰবাৰ মনত বহুত লশাক আ� ব্যাকুলতাকৰ গমোমৰ ওচৰকল গল। 
এইকটা এটা গুহা আথছল আ� দুৱাৰ মূখত এচটা ডাঙৰ থশকলকৰ ঢকা আথছল। যীচুকৱ 
ককল, “এই থশলচটা আতঁৰাই থেয়া।” 

মৃতজনৰ বাকয়ক মাি্কাই ককল, “প্ৰিু এথতয়া দুগ্কন্ গহকছ, থকয়কনা লাজাৰক লিাৱা 
চাথৰথেন হল।” 
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যীচুকৱ লতওঁক ককল, “মই লতামাক লকাৱা নাথছকলাকন, যথে তুথম থবশ্বাস কৰা 
লতকন্ ঈশ্বৰৰ মথহমা লেথখবকল পাবা।” 

লতথতয়া লসই থশলচটা দুৱাৰ মূখৰ পৰা লতওকঁলাকক আতঁৰাই থেকল। কতথতয়া যীচুকৱ 
ওপৰকল চাই ককল, “থপতৃ লমাৰ প্ৰাি্কনা শুনাৰ বাকব লতামাক ধন্যবাে থেও।ঁ মই জাকনা 
তুথম লমাৰ প্ৰাি্কনা সোয় শুনা; থকন্তু ইয়াত থিয় গহ িকা ললাক সমূহৰ কাৰকণ গককছাঁ, 
তুথম লয লমাক পঠাইছা তাক লতওকঁলাকক থবশ্বাস ককৰ।” এই কিা গক, কতও ঁউচ্চস্বকৰ 
ককল, “লাজাৰ বাথহৰ ওলাই আহাঁ।” মৃত ব্যথতিজন বাথহৰ ওলাই আথহল, কতওৰঁ হাত 
িথৰ গমোমৰ কাকপাকৰকৰ বন্া আথছল আ� মুখখন গাকমাচাকৰ বন্া আথছল। 

যীচুকৱ লতওকঁলাকক ককল, “কতওঁৰ কাকপাৰৰ বান্ খুথল মুকথল কথৰ থেয়া আ� 
লতওঁক যাব থেয়া।”১৮২

৪.৬৫ ধৰ্শীে তিেষা সকয়ল যীচুৰ িে ষাৰ কু-মন্ত্ৰণষা কৰষা
তাৰ পাছত মথৰয়মৰ লগত অহা বহুকতা থযহূথেয়া ললাকক যীচুকৱ কৰা কৰ্্ক  লেথখ 
লতওতঁ থবশ্বাস কথৰকল। থকন্তু থকছুমাকন ফৰীচীথবলাকৰ ওচৰকল গগ যীচুকৱ থক কথৰকল 
লসই সককলা ককলকগ। কতথতয়া প্ৰধান পুকৰাথহত আ� ফৰীচী সককল থযহূেী থবলাকৰ 
মহা-সিাৰ আহবান কথৰকল। আ� ককল, “আথম থক কথৰম? এই মানুহজকন বহুকতা 
আচথৰত কৰ্্ক  কথৰ আকছ। আথম যথে লতওঁক এইেকৰ কথৰবকল এথৰ থেওঁ লতকন্ 
সককলাকৱ লতওঁক থবশ্বাস কথৰব, আ� কৰামীয়া থবলাকক আথহ আমাৰ মথদিৰ আ� 
আমাৰ জাথতককা ধংস কথৰব।” 

লতওকঁলাকৰ কায়ফা নামৰ এজকন থযজকন লসই বছৰৰ বাকব মহাপুকৰাথহত আথছল, 
লতওঁ লতওঁকলাকক ককল, “কতামাকলাকক এককাকৱ নাজানা, কতামাকলাকক এইকটাও 
থবকবচনা কথৰব পৰা নাইকন লয লগাকটই জাথতকটা ধংস লহাৱাতকক এজন মানুহৰ 
মৃতু্য লহাৱাই িাল!” 

লতওঁ থনজৰ পৰা এই কিা লকাৱা নাথছল, থকন্তু লসই বছৰ লতওঁ মহাপুকৰাথহত গহ 
িথবষ্যৎবাণী কথৰথছল, কয থযহূেীকলাক সকলৰ িালৰ বাকব যীচুকৱ মৃতু্যবৰণ কথৰব। 
অকল থযহূেী ললাকসকলৰ কাৰকণই নহয় থকন্তু লগাকটই পৃথিবীত থসচঁথৰত-থসচঁৰথত 
গহ িকা ঈশ্বৰৰ আন সন্ান থবলাকৰ কাৰকণও, কতওঁ মৃতু্য বৰণ কথৰব। 

লসই থেনাৰ পৰাই লতওঁকলাকক যীচুক বধ কথৰবকল ষিযন্ত্ৰ আৰম্ভ কথৰকল। কসকয় 
যীচুকৱ মুকথল িাকৱ থযহূেীথবলাকৰ মাজত অহা লযাৱা নকথৰকল, আ� ম�প্ৰান্ৰ 
ওচৰৰ ইফ্ৰথয়ম নামৰ এখন নগৰকল গগ থশষ্য সকলকৰ গসকত তাকত িাথকল। ১৮৩

৪.৬৬ যীচুয়ৱ দিজি কুষ্ঠ তৰষাগীক সুস্থ কৰষা 
যীচুকৱ থয�চাকলমকল গগ িাককাকত গালীল আ� চমথৰয়াৰ সীমাৰ মাকজকৰ যাব লগীয়া 
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গহথছল। এবাৰ লতওঁ এখন স� নগৰত লসামাকল আ� েহ জন কুষ্কৰাগী মানুহক 
লগ পাকল, কতওঁকলাক যীচুৰ ওচৰকল নাথহ দূকৰত থিয় হল থকয়কনা লতওঁকলাক কুষ্ 
লৰাগত আক্ৰান্ গহ আথছল থকন্তু লসই মানুহথবলাকক থচঞঁথৰ থচঞঁথৰ ককল, “যীচু 
মহাশয় আমাক েয়া কৰক!” 

যীচুকৱ লতওঁকলাককল চাই ককল, “কযাৱা আ� পুকৰাথহতৰ আগত থনজকক 
লেখুওৱা।” 

লযথতয়া লসই েহ জন ললাক পুকৰাথহতৰ ওচৰকল গগ আথছল লতওঁকলাক সুস্থ 
গহথছল। কতওঁকলাকৰ মাজৰ এজকন থনজকক সুস্থ লহাৱা লেথখ যীচুৰ ওচৰকল ঘূথৰ 
আথহল আ� বৰ মাকতকৰ ঈশ্বৰৰ স্তুথত কথৰকল। আ� যীচুৰ চৰণত মূৰ লোৱাই লতওঁক 
ধন্যবাে থেকল (লতওঁ চমৰীয়া আথছল) যীচুকৱ ককল, “েহ জনক সুস্থ কৰা হল, কতকন্ 
আন ন জন কত? এই মানুহজন আমাৰ মানুহ লনাকহাৱা স্বকতও লতওঁ সুস্থ গহ ঘূথৰ 
আথহ ঈশ্বৰক স্তুথত কথৰকল?” কতথতয়া যীচুকৱ মানুহজনক ককল, “উঠা লতামাৰ 
থবশ্বাকসই লতামাক সুস্থ কথৰকল।” ১৮৪

৪.৬৭ ঈশ্বৰৰ ৰষাজ ৰ আগমি 
এবাৰ থকছুমান ফৰীচীকয় যীচুক সুথধকল, “ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য লকথতয়া আথহব?” 

যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য আথহ আকছ, থকন্তু লসয়া লতামাকলাকক িবাৰ 
েকৰ নহয় যাক লতামাকলাকক লেখা পাবা। মানুকহ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য ইয়াত বা তাত আকছ 
বুথল কব লনাৱাকৰ! ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য লতামাকলাকৰ থিতৰকত আকছ।” 

লতথতয়া যীচুকৱ লতওঁৰ থশষ্যসকলক ককল, “একন এটা সময় আথহব, কতামাকলাকক 
মানৱ পুত্ৰৰ পুনৰ আগমনৰ সময়ত চাবকল ইচ্া কথৰবা, থকন্তু লতামাকলাকক চাবকল 
নাপাবা। মানুহ থবলাকক লতামাকলাকক কব, কচাৱা লতওঁ লসৌ তাত আকছ বা লচাৱা 
ইয়াত আকছ, কতামাকলাকক যত িাকা তাৰ পৰা ওলাই থবচাথৰ নাযাবা।” কযথতয়া 
যীচু পুনৰ আথহব “লযথতয়া মানৱপুত্ৰ পুনৰ আথহব, কতামাকলাকক জাথনবা থকয়কনা 
লসই থেনা আকাশত ইমূৰৰ পৰা থসমূৰকল থবজুলীৰ থনথচনা লপাহৰ চমথকত হব। থকন্তু 
প্ৰিমকত মানৱপুত্ৰই বহুত দুুঃখ-কষ্ট লিাগ কথৰব। আ� এই কালৰ মানুকহ লতওঁক 
গ্ৰহণ কথৰবকল অগ্ৰাহ্য কথৰব। 

“কনাহৰ সময়ত লযকনকক গহথছল, মানৱপুত্ৰৰ পুনৰ আগমনকতা এককেকৰই হব। 
লনাকহ জাহাজত লসাকমাৱাৰ পাচত জলপ্াৱকন আথহ লতওকঁলাকক নষ্ট নকৰাকলকক 
লতওঁকলাকক লিাজন পান কথৰথছল, থবয়াও কৰাইথছল। 

“কলাটৰ সময়ত লযথতয়া ঈশ্বকৰ চকোম ধ্ংস কথৰথছল লসইেকৰই মানৱপুত্ৰৰ 
আগমনকতা হব। মানুহথবলাকক, কিাজন পান কথৰথছল, কবচা-থকনা কথৰথছল, কখথত-বাথত 
আ� থনজৰ বাকব ঘকৰা সাথজথছল। কলাট চকোম নগৰৰ পৰা বাথহৰ ওলাই গুথচ লযাৱাৰ 
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পাচকতা লতওকঁলাকক লসইেকৰ কথৰ আথছল লতথতয়া আকাশৰ পৰা জুই আ� গন্ক 
বৰথষ সককলাকক ধংস কথৰকল। মানৱপুত্ৰৰ পুনৰ আগমনকতা ঠিক এককেকৰই ঘটিব। 

“কসই থেনা খন ঘৰৰ ছালৰ ওপৰত িকা জন লতওৰঁ থকবা বস্তু থনবকল ঘৰৰ তলকল 
নাথম নাযাওঁক। পিাৰত কাম কথৰ িকা জকন ঘৰকল উিথত নাযাওঁক। কলাটৰ িায্ক্যাৰ 
থক গহথছল মনত লপকলাৱা। 

“ককাকনাবাই যথে থনজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কথৰব লখাকজ লতওঁ তাক লহ�ৱাব; থকন্তু থয 
লকাকনাকৱ থনজৰ প্ৰাণ থেকয় লতওঁ তাক ৰক্ষা কথৰব। কসই ৰাথত দুজন মানুহ এককটা 
লকাঠাত শুই িাককাঁকত এজনক গল লযাৱা হব আ� আনজনক লকাকনা ব্যাঘাত 
থনথেয়াকক এথৰ থেয়া হব। দুগৰাকী থতকৰাতাই জাঁতত শস্য ডথল িাককাঁকত এগৰাকীক 
গল লযাৱা হব আ� আন গৰাকীক লকাকনা ব্যাঘাত থনথেয়াকক এথৰ থেয়া হব।” 

থশষ্যসককল যীচুক সুথধকল, “প্ৰিু এইকটা কত ঘটিব?” নতুবা সঠিককক আ� 
ততাথলকক আথহব। 

যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “মৰা শ থবচৰাৰ েকৰ, শগুন য’ত লগাট খাব তাকতই 
লতামাকলাকক মৰা শ থবচাথৰ পাবা।” ১৮৫

৪.৬৮ িষাৰ িমিষা এগৰষাকী নবধৱষাৰ দৃৰষান্
লতথতয়া যীচুকৱ লতওঁৰ থশষ্যসককল যাকত থন�ৎসাহী নকহ অথবৰাম িাকৱ প্ৰাি্কনা 
কথৰ যায় তাৰ বাকব এটি দৃষ্টান্ োথঙ ধথৰকল, কতওঁ ককল, “এখন নগৰত এজন 
থবচাৰপথত আথছল, কতওঁ ঈশ্বৰককা িয় কৰা নাথছল আ� ককাকনা মানুহকলও িয় 
নকথৰথছল।কসই খন নগৰকত এগৰাকী থবধৱাও আথছল, কতওঁৰ ওচৰকল সোয় আথহ 
অনুকৰাধ কথৰথছল, ‘কমাৰ প্ৰথত কৰা অন্যায়ৰ থব�কদ্ধ লমাক উদ্ধাৰ কৰক।’ থকন্তু 
থবচাৰকত্ক া জকন বহুথেনকলকক এককা কথৰব থবচৰা নাথছল। অৱকশষত লতওঁ থনজৰ 
মনত িাথৱকল, ‘মই ঈশ্বৰককা িয় নককৰা আ� মানুহককা থকন্তু এই থবধৱা গৰাকীকয় 
লমাক আমথন কথৰ িকা লহতুকক মই তাইক উদ্ধাৰ কথৰম নহকল তাই থকজাথন লশষত 
সমজুৱািাকব লমাক আক্ৰমণ কথৰব পাকৰ।’” 

প্ৰিুকৱ ককল, “শুনা লসই দুষ্ট থবচাৰপথতকয় থয ককল তাৰ এটা অি্ক আকছ, কসকয় 
থেকন ৰাথতকয় ঈশ্বৰক থবচাৰৰ বাকব কাকূথত কৰা লতওঁৰ মকনানীত ললাকৰ মঙ্গলৰ 
অকি্ক লতওঁ এককা নকথৰবকন? মই লতামাকলাকক গককছাঁ লতওঁ অথত শীকৰেই মানুহৰ 
ন্যায় থবচাৰ কথৰব। থকন্তু লযথতয়া মানৱ পুত্ৰ পৃথিৱীকল আথহব লতথতয়া লতওঁক থবশ্বাস 
কৰা ললাক পাবকন?”১৮৬

৪.৬৯  এজি ফৰষাচী আ� এজি কৰয়েষালষাৰ দৃৰষান্ 
থকছুকলাকক লতওঁকলাককল ঈশ্বৰৰ পূণ্ক সৰ্থতি লপাৱা বুথল িাকব আনক লহয়জ্ঞান 
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কথৰথছল, কতওঁকলাকক থশক্ষা থেবকল যীচুকৱ দৃষ্টান্কৰ ককল, “মথদিৰত দুজন মানুকহ 
প্ৰাি্কনা কথৰবকল গল, কতওকঁলাকৰ এজন ফৰীচী আ� আনজন কৰকতালা ললাক 
আথছল। ফৰীচী জকন অককল থিয় গহ এইেকৰ প্ৰাি্কনা কথৰকল, ‘কহ থপতৃ মই লতামাক 
ধন্যবাে থেকছাঁ থকয়কনা মই আন ললাকৰ েকৰ ডকাইত, অপহৰণকাৰী, ব্যাথিচাৰী নহয় 
আ� এই কৰকতালাৰ থনথচনাও নহয়। মই সপ্তাহত দুবাৰকক লকঘাণ থেওঁ আ� মই থয 
সককলা পাওঁ তাকৰ েশম অংশ োন ককৰা।’ 

“থকন্তু কৰকতালাতা জকন থয জন আঁতৰত থিয় গহ আথছল, কতওঁ স্বগ্কৰ ফাকল 
চাবকল সাহ নকথৰ আ� থনজকক পাপী বুথল িাথৱ থনজৰ থহয়া িুকুৱাই িুকুৱাই ককল, 

“কহ ঈশ্বৰ মই পাপী লমাক েয়া কৰক।’ মই লতামাকলাকক কওঁ, কৰ লতাকলাতা 
জকন প্ৰাি্কনা কথৰ ঘৰকল ঘুথৰ গ’ল আ� ঈশ্বকৰ লতওঁক গ্ৰহণ কথৰকল। থকন্তু ঈশ্বকৰ 
ফৰীচী জনক গ্ৰহণ নকথৰকল কাৰণ লতওঁ থনজকক কৰকতাকলাতাজনতকক ডাঙৰ বুথল 
িাথৱথছল। ঈশ্বকৰ লতওকঁলাকক স� কথৰব থযথবলাকক থনজকক বৰ বুথল গণ্য ককৰ, থকন্তু 
লতওঁকলাকক উন্নত কথৰব থযসককল থনজকক নত ককৰ।”১৮৭

৪.৭০ নববষাস নবয়চেদৰ নবষয়ে যীচুৰ নিক্ষা
লতওঁক পৰীক্ষা কথৰবৰ উকদ্কশ্য লকইজনমান ফৰীচীকলাকক লতওঁৰ ওচৰকল আথহ 
সুথধকল, “ককানাবাই থকৱা কাৰণত থনজৰ িায্ক্যাক ত্যাগ কৰাকটা আমাৰ থবধাকন 
অনুমথত থেকয়কন?” 

যীচুকৱ উতিৰ থে ককল, “কতামাকলাকক শাস্ত্ৰত প়া নাইকন?কযথতয়া সৃথষ্টকতাই 
জগত সৃথষ্ট কথৰকল লতওঁ মানুহক ‘পু�ষ আ� স্ত্ৰী �পত সৃথষ্ট কথৰকল।’ আ� ঈশ্বকৰ 
ককল, ‘এই লহতুকক পু�কষ থনজৰ থপতৃ-মাতৃক এথৰ থনজ িায্ক্যাত আসতি হব, আ� 
দুকয়া এক লেহ হব।’ গথতকক লতওঁকলাক আ� দুজন নহয়, এজনকহ ঈশ্বকৰ যাক লযাগ 
কথৰকল তাক মানুকহ পৃিক নকৰক।” 

ফৰীচীথবলাকক ককল, “কতকন্ লমাথচকয়, ত্যাগ পত্ৰ থলথখত থে িায্ক্যাক ত্যাগ থেবকল 
থকয় থেকল?” 

যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “কতামাকলাকৰ মনৰ কঠিনতাকৰ ঈশ্বৰৰ ব্যৱস্থাক 
অগ্ৰাহ্য কৰাৰ কাৰকণ লমাথচকয় ত্যাগ পত্ৰ থলথখ থে িায্ক্যাক ত্যাগ থেবকল অনুমথত থেকল, 
থকন্তু আৰম্ভথণত ত্যাগ কৰাৰ অনুমথত নাথছল।১৮৮

লযথতয়া লতওঁকলাকক ঘৰকল ঘূথৰ গ’ল, থশষ্যসককল যীচুক এই থবষকয়  
সুথধকল। কতওঁ লতওঁকলাকক ককল, “থয লকাকনাকৱ থনজৰ িায্ক্যাক ত্যাগ কথৰ  
আন এগৰাকীক থবয়া কৰায় লতওঁ প্ৰিম িায্ক্যাৰ অথহকত ব্যথিচাৰ ককৰ। আ� 
যথে িায্ক্যাই লতওঁৰ স্বামীক ত্যাগ কথৰ অন্য পু�ষৰ লগত থববাহ হকল ব্যাথিচাৰ 
ককৰ।”১৮৯
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লতওঁৰ থশষ্যথবলাকক লতওঁক ককল, যথে এজন মানুহৰ লতওঁৰ িায্ক্যাক ত্যাগ 
থেয়াৰ লসইকটাকৱই একমাত্ৰ কাৰণ হয়, কতকন্ থবয়া নককৰাৱাই িাল। 

যীচুকৱ লতওকঁলাকক ককল, “থযথবলাক ললাকক ঈশ্বৰৰ পৰা অককল িাথকবকল বৰ 
থেয়া গহকছ লতওঁকলাকককহ এই থশক্ষা গ্ৰহণ কথৰব পাকৰ আন থবলাকক এই থশক্ষা গ্ৰহণ 
কথৰব লনাৱাকৰ। থকয়কনা, থবয়া নকৰাৰ থবথিন্ন কাৰণ থকয়কনা থকছুমান জন্মৰ পৰাই 
নপুংসক, থকছুমান মানুকহ ইচ্া কথৰ নপুংসক গহকছ আ� থকছুমাকন ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ 
কাৰকণ থবয়া নকথৰবকল থনশ্চয়তা ককৰ। থয লকাকনাকৱ এই থশক্ষা গ্ৰহণ কথৰবকল পাথৰব 
লতওঁকলাকক গ্ৰহণ কৰা উথচত।”১৯০

৪.৭১ যীচুয়ৱ নিশুসকলক আদয়ৰ 
লতথতয়া মানুহথবলাকক যীচুৰ ওচৰকল থশশুসকলক গল আথনথছল যাকত লতওঁ 
লতওকঁলাকক স্পশ্ক ককৰ আ� আশীব্কাে থেকয়। থকন্তু লতওঁৰ থশষ্য সককল 
মানুহথবলাকক আথহবকল মানা কথৰকল। কযথতয়া যীচুকৱ এইকবাৰ লেথখকল লতওঁৰ বৰ 
খং উঠিল। কতওঁ ককল, “থশশুসকলক লমাৰ ওচৰকল আথহবকল থেয়া। কতওঁকলাকক 
থনকষধ নকথৰবা, থকয়কনা ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য একনকুৱা থবলাকৰকহ। মই লতামাকলাকক 
সচাঁকক কওঁ থয লকাকনাকৱ থশশুৰ েকৰ গহ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য গ্ৰহণ নককৰ, কতওঁ তাত 
লকাকনামকত লসামাব লনাৱাথৰব।” কতথতয়া যীচুকৱ লসই থশশুসকলক লকালাত লকল 
আ� থসহঁতৰ গাত হাত থে আশীব্কাে কথৰকল। ১৯১

৪.৭২ এজি ধিী মষািুয়ি যীচুৰ ন�বে চনলবলল অস্ীকষাৰ কৰষা 
লযথতয়া যীচুকৱ যাত্ৰা আৰম্ভ কথৰথছল এজন মানুহ ল’থৰ আথহ লতওঁৰ আগত আঁঠু গল 
সুথধকল, “কহ সেগু�, অনন্ জীৱনৰ অথধকাৰী হবকল মই থক কথৰব লাথগব?” 

যীচুকৱ লতওঁক ককল, “কমাক থকয় সত্ বুথলছা? এজন ঈশ্বৰৰ বাথহকৰ লকাকনা সত্ 
নাই। তুথম থবধানৰ আজ্ঞাথবলাক জানা: নৰবধ নকথৰবা, ব্যাথিচাৰ নকথৰবা, চুৰ নকথৰবা, 
থমছা সাক্ষ্য থনথেবা, টকা পইচা বা সম্থতিৰ বাকব কাককা প্ৰৱঞ্চনা নকথৰবা, থনজৰ 
থপতৃ-মাতৃক সন্মান কথৰবা।” 

মানুহজকন যীচুক ককল, “কহ গু� থককশাৰ অৱস্থাৰ পৰাই মই এই সককলাকবাৰ 
পালন কথৰ আথহকছাঁ।” 

যীচুকৱ লতওঁ গল চাকল আ� কতওঁৰ প্ৰথত মৰম লাথগল। কতওঁক ককল, “কতামাৰ 
এটা অিাৱ আকছ : লযাৱা লতামাৰ থয আকছ লসই সককলা লবথচ থেয়া আ� েথৰদ্ 
থবলাকক থে থেয়া, কতকহ লতামাৰ স্বগ্কত ধন হব। তাৰ পাছত আথহ লমাৰ থপচত চলা।” 

এই কিাত মানুহজন বৰ অসকন্াষ হল আ� কবজাৰ মকনকৰ গুথচ গ’ল কাৰণ 
লতওঁ বৰ ধনীকলাক আথছল। 
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যীচুকৱ লতওঁৰ থশষ্যসকলৰ ফাকল চাকল আ� ককল, “ধনী মানুহৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত 
প্ৰকৱশ কৰাকটা কঠিন!” 

লতওঁৰ এই কিাত থশষ্যসককল আচথৰত মাথনকল। থকন্তু যীচুকৱ লতওঁকলাকক 
আককৌ ককল, “কবাপাইহঁত, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত লসাকমাৱাকটা থকমান কঠিন। এজন ধনী 
মানুকহ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত লসামাৱাতকক লবজীৰ থবন্াইথে উট সৰথক লযাৱাকটা সহজ।” 

থশষ্যসককল অথতশয় থবস্ময় মাথনকল। কতওকঁলাকক ইজকন থসজনক ককল, “কতকন্ 
লকাকন পথৰত্ৰাণ পাব পাকৰ?” 

লতওকঁলাকক চাই যীচুকৱ ককল, “এয়া মানুহৰ বাকব অসম্ভৱ থকন্তু ঈশ্বৰৰ বাকব 
নহয়, কাৰণ ঈশ্বৰৰ বাকব সককলা সম্ভৱ।” 

থপতকৰ কবকল ধথৰকল, “চাওঁক, আথম সব্্ক স্ব ত্যাগ কথৰ আকপানাৰ থপচত চথলকছা।” 
যীচুকৱ ককল, “মই লতামাকলাকক সত্য কওঁ: থয লকাকনাকৱ লমাৰ কাৰকণ আ� 

শুিবাত্ক াৰ কাৰকণ, থনজৰ ঘৰ, িাই-িনী, থপতৃ-মাতৃ, সন্ানথবলাকক, মাটি বাৰী আ� 
থয সককলা ত্যাগ ককৰ, এই বত্ক মান যুগত তাৰ এশগুণ পাব। কতওঁ এশ গুণ লবথছ ঘৰ, 
ককাই-িাই, িাই-িনী, মাতৃ, লৰা লছাৱালী আ� মাটি বাৰী পাব আ� তািনাও পাব। 
আ� কতওঁকলাকক িাবী যুগত অনন্ জীৱন পাব। থকন্তু লতথতয়া আগ লহাৱা থবলাকৰ 
অকনকক পাচ হব, আ� এথতয়া পাচ লহাৱা থবলাকৰ অকনকক আগ হব।”১৯২

৪.৭৩ দ্ষাক্ষাবষাৰীৰ বিুৱষাৰ দৃৰষান্ 
 “ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য একন এজন জমীোৰৰ থনথচনা, থযজকন ৰাথতপুৱাকতই লতওঁৰ 
দ্াক্ষাবাৰীত কাম কথৰবকল বনুৱা থবচাথৰ ওলাই গল। কতওঁ থসহঁতক �পৰ এটকাত 
মুদ্া  বনুৱা সকলক থে এথেনৰ হাথজৰা থেবকল বদিৱস্ত কথৰ দ্াক্ষাবাৰীত কাম কথৰবকল 
পঠাই থেকল। 

“পাকছ আককৌ নটা মান বজাত জমীোকৰ বাথহৰকল গগ থকছুমান ললাকক এককা 
কাম নকৰাকক বজাৰত ইফাকল-থসফাকল থিয় গহ িকা লেখা পাকল লতথতয়া লতওঁ, 
লতওকঁলাকক ককল, ‘কতামাকলাককও লমাৰ দ্াক্ষাবাৰীকল গগ কাম কৰা আ� থয উথচত 
হব মই লতামাকলাকক থেম।’ তাকত লতওথঁবলাককও দ্াক্ষাবাৰীত কাম কথৰবকল গল। 

“তাৰ পাছত বাৰ আ� থতথন বজাত এককেকৰই বনুৱা থবলাকক কাম কথৰবকল 
পঠাকল। আককৌ প্ৰায় পাঁচ মান ৰাজত লতওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই গগ থকছুমান ললাকক 
বজাৰত ইফাকল-থসফাকল থিয় গহ িকা লেখা পাকল। কতওঁ থসহঁতক সুথধকল, 
‘কতামাকলাকক ইয়াত লগাকটই থেন অকাৰকণ থকয় থিয় গহ আছা?’ 

লতওকঁলাকক লতওঁক ককল, ‘থকয়কনা আমাক লকাকনও কামত লকগাৱা নাই।’ 
লতওঁ লতওঁকলাকক ককল, “কতামাকলাককও লমাৰ দ্াক্ষাবাৰীকল গগ কাম কৰা।” 
 “পাকছ গধূথল হলত দ্াক্ষাবাৰীৰ গৰাকীকয় থনজৰ প্ৰধান কম্কচাৰীক ককল, ‘বনুৱা 
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সকলক মাথত লশষত লকগাৱা বনুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কথৰ প্ৰিকম লকগাৱা বনুৱাসকলক 
হাথজৰা থে থেয়া।’ 

“থযথবলাক বনুৱাই পাচ বজাত কাম আৰম্ভ কথৰথছল থসহঁতক প্ৰকত্যককক �পৰ 
এটকাকক পাকল। আ� থযসককল প্ৰিকম কামত লাথগথছল লতওঁথবলাকক িাথবথছল লয 
লবথছকক থসহঁতক থেয়া হব; থকন্তু থসহঁকতও প্ৰকত্যককই এককই হাথজৰা এটাকক �পৰ 
মুদ্া পাকল। কতওঁকলাকক তাকক পাই গৰাকীৰ থব�কদ্ধ আপথতি কথৰকল। আ� ককল, 
‘আমাতকক থপচত কামত অহা থবলাকক মাত্ৰ এঘটাকহ কাম কথৰকল; আ� আথম 
লগাকটই থেনকটা ৰ’েকত কাম কথৰকলাঁ তিাথপ আপুথন থসহঁতক আমাৰ সমাকন থেকল।’ 

“কতথতয়া লতওঁ থসহঁতৰ এটাক ককল, ‘বনু্ মই লতামাকলাকক এককা অন্যায় 
কৰা নাই, কতামাকলাকৰ লগত এথেনৰ হাথজৰা �পৰ এটকাকত বদিৱস্তু কৰা নাথছকলা 
জাকনা? কসকয় লতামাৰ পাব লগীয়াকটা গল লযাৱা। কশষত লগুৱাজনককা লমাৰ 
থসমাকনই থেবৰ ইচ্া। কমাৰ থনজৰ ধন, কমাৰ থনজৰ ইচ্ামকত ব্যৱহাৰ কথৰবকল লমাৰ 
অথধকাৰ নাইকন? আনথবলাককল েয়া কৰাকল লতামাকলাক থহংসা কৰাকন?’ 

“এইেকৰ লশষত িকাথবলাকক প্ৰিম হব আ� প্ৰিম লহাৱাথবলাকক লশষত 
িাথকব।”১৯৩

৪.৭৪ যীচুয়ৱ �ুিৰ তেওঁৰ মৃেু  আ� �ুি�ত্ষািৰ নবষয়ে তকষাৱষা                                                        
লতথতয়া যীচুকৱ লতওঁৰ ১২ জন থশষ্য একাষৰীয়াকক থন ককল, “শুনা! আথম 
লজ�চাকলনকল গগ আকছাঁ। মানৱপুত্ৰৰ থবষকয় িাৱবােী সককল থলখা সককলা কিা 
পূণ্ক হব। কতওঁক পৰজাথত থবলাকৰ হাতত গতাই থেব, কতথতয়া লতওঁক থবদ্ৰূপ কৰা হব, 
লতওঁৰ গাত িু কপলাব। কতওঁক লবকতকৰ লকাকবাৱা হ’ব আ� তাৰ পাছত বধ কথৰব, 
থকন্তু তৃতীয় থেনা পুনৰ জী উঠিব।” কতওৰঁ পাঁচথন সককল বুথজবকল লচষ্টা কথৰকল লতওঁ 
থক থবষয়ৰ ওপৰত গককছ থকন্তু এককাকক বুথজ নাপাকল কাৰণ লতওঁকলাকৰ পৰা ইয়াৰ 
অি্ক লগাপকন ৰখা গহথছল।১৯৪

৪.৭৫ এগৰষাকী  মষােৃৰ নবয়িষ নিয়বদি 
লতথতয়া থচবথেয়ৰ িায্ক্যাই লতওঁৰ পুকতক দুজনককল যীচুৰ ওচৰকল আথহ লতওঁক 
প্ৰথণপাত কথৰ এটি অনুকৰাধ জানাকল। 

যীচুকৱ লতওঁক সুথধকল, “আপুথন থক থবচাথৰকছ?” 
লতওঁ ককল, “কমাক কিা থেয়ক লয আকপানাৰ ৰাজ্যত লমাৰ এই পুত্ৰ দুজনক 

আকপানাৰ লসাহাঁকত এজনক আ� বাওঁহাকত এজনক বাথহবকল থেকয়।” 
যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “কতামাকলাকক থক খুথজছা তাক নাজানা। মই থয দুখ লিাগৰ 

পানপাত্ৰ গ্ৰহণ কথৰবকল ওলাইকছা তাকক লতামাকলাকক পান কথৰব পাথৰবাকন?” 
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লতওকঁলাকক ককল, “হয় আথম পাথৰম!” 
যীচুকৱ লতওকঁলাকক ককল, “থনশ্চয় লতামাকলাকক লসই পান পাত্ৰত পান কথৰবা। 

থকন্তু লমাৰ লসাঁহাকত আ� বাওঁহাকত বথহবকল থেবৰ বাকব লমাৰ অথধকাৰ নাই। তাত 
বথহবকল থেয়া অথধকাৰ লমাৰ থপতৃৰকহ, থয সকলৰ বাকব লতওঁ লসই ঠাই থন�থপত 
কথৰ গিকছ।” 

লযথতয়া বাকী েহজন থশষ্যই এই কিা শুথন লসই দুজন িাকয়কক খং কথৰকল। কতথতয়া 
যীচুকৱ থশষ্যসককলাকক ওচৰকল মাথত ককল, “কতামাকলাকক জানা লয, অথযহূেীথবলাকৰ 
(শাসনকত্ক া) ৰজা সককল ললাকসমূহৰ ওপৰত প্ৰিুত্ব চলায় আ� কতওথঁবলাকৰ থবকশষ 
লনতা থবলাকক ক্ষমতাৰ প্ৰকয়াগ ককৰ। থকন্তু লতামাকলাকৰ মাজত একন হব নালাকগ। আ� 
প্ৰিম হবকল থবচৰাজকন োস হওক তাৰ সলথন লতামাকলাকৰ থিতৰত লকাকনাবাই যথে 
মহান হব থবচাকৰ লতকন্ লতও ঁপ্ৰিকম লতামাকলাকৰ লসৱক হওক। কতামাকলাকক মানৱ 
পুত্ৰৰ েকৰ লহাৱা, থযজকন লসৱা শুশ্ৰূষা পাবকল নহয়, থকন্তু লসৱা শুশ্ৰূষা কথৰবকল আ� 
অকনক ললাকৰ মুথতিৰ অকি্ক থনজৰ প্ৰান থেবকলকহ আথহল।”১৯৫

৪.৭৬ যীচুয়ৱ বষাৰেীমেষাচ িষামৰ এজি অন্ধক সুস্থ কৰষা 
লতথতয়া লতওঁকলাকক থযৰীকহা নগৰকল আথহল। যীচু আ� কতওঁৰ থশষ্যসককল থযৰীকহা 
এথৰ যাওঁকত এটা মানুহৰ জুম লতওঁকলাকৰ লগত আথছল। বাৰতীময়াচ নামৰ অন্ 
থিখাৰী এজন বাটৰ কাষত বথহ আথছল। (কতওঁ “তীময়চৰ পুত্ৰ” আথছল।) কযথতয়া 
লতওঁ শুথনকল লয এইজন নাচৰতীয়া যীচু, কতওঁ বব মাকতকৰ, থচঞঁথৰ কবকল ধথৰকল, 

“কহ যীচু োয়ূেৰ সন্ান, কমাক েয়া কৰক!” 
বহুকত লতওঁক ডাথব থেকল আ� মকন মকন িাথকবকল আকেশ থেকল। থকন্তু লতওঁ 

লবথচকক থচঞঁথৰব ধথৰকল, “কহ োয়ূেৰ সন্ান, কমাক েয়া কৰক!” 
লতথতয়া যীচুকৱ িমথক গৰ ককল, “কতওঁক লমাকল গল আহাঁ!” 
লসকয় লতওঁকলাকক অন্জনক মাথতকল আ� ককল, “আনথদিত লহাৱা! উঠা, 

যীচুকৱ লতামাক মাথতকছ!” থসজকন থনজৰ হকলৌ লচালা েথলয়াই লপলাই জাপ মাথৰ 
উঠিকল আ� যীচুৰ ওচৰকল আথহল। 

যীচুকৱ লতওঁক সুথধকল, “মই লতামাৰ প্ৰথত থক কৰাকটা থবচৰা?” 
অন্জকন ককল, “কহ গু�, মই লমাৰ দৃথষ্ট শথতি ঘূৰাই পাব থবচাকৰা!” 
লতথতয়া যীচুকৱ ককল, “কযাৱা! কতামাৰ থবশ্বাকস লতামাক সুস্থ কথৰকল।” কতথতয়াই 

লতওঁ দৃথষ্ট শথতি পাকল আ� বাকটথে যীচুৰ পাকচ পাকচ গ’ল।১৯৬

৪.৭৭ চয়কেে 
যীচুকৱ থযথৰকহা নগৰৰ মাকজথে গগ আথছল। থযথৰকহাকত এজন চককেয় নামৰ মানুহ 
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আথছল। কতওঁ ধনী আ� কৰকতালা থবলাকৰ মাজত এজন থবথশষ্ট ব্যথতি আথছল। যীচুকনা 
লকান তাক চাবকল লতওঁ বৰ ইচ্া আথছল আ� অকনককও যীচুক চাবকল থবচাথৰ 
আথছল, থকন্তু লতওঁ চুটি চাপৰ লহাৱা লহতুকক ওখ্ েীখল মানুহৰ থিৰৰ কাৰকণ লেখা 
লপাৱা নাথছল। কসকয় লতও ঁসককলাকৰ আগত লেৌথৰ গগ যীচু অহা পিৰ একজপা থডম� 
গছত উঠিল যাকত যীচুক লেখা পাব পাকৰ। থকয়কনা লসই বাকটকৰই যীচু গগ আথছল। 

লযথতয়া যীচুকৱ চককেয় িকা ঠাইত পাকল, কতও ঁগছৰ ওপৰকল লতওকঁল চাই চককেয়ক 
ককল, “চককেয় লবগাই নাথম আহাঁ, থকয়কনা আথজ মই লতামাৰ ঘৰত আলহী হম।” 

চককেয় লবগাই তলকল নাথম আথহ অথত আনদিকৰ লতওঁক আেৰ কথৰকল। তাকক 
লেথখ সককলা মানুকহ লিাৰ-কিাৰাই ককল, “কতওঁ লককন এজন পাপী মানুহৰ ঘৰত 
আলহী হবকল গগ আকছ।” 

চককেয়ই প্ৰিুক ককল, “কহ প্ৰিু চাওঁক মই লমাৰ সম্থতৰ আধাথখথন েথৰদ্ 
ললাকক োন কথৰম, আ� যথে মই ঠথগ কাকৰাবাৰ পৰা থকবা গলকছাঁ লতকন্ তাৰ 
চাথৰগুণ মই ওিতাই থেম!” 

যীচুকৱ ককল, “আথজ এই পথৰয়াল পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ হ’ল, থকয়কনা কৰকতালা 
জকনও ঈশ্বৰৰ এজন মকনানীত ললাক। থকয়কনা মানৱ-পুত্ৰই লহৰাই লযাৱা থবলাকক 
থবচাথৰ ৰক্ষা কথৰবকলকক আথহকছ।”১৯৭

৪.৭৮ দি জি দষাসৰ দৃৰষান্
লযথতয়া মানুহ থবলাকক এইকবাৰ কিা শুথন আথছল যীচুকৱ লতওকঁলাকক এটা দৃষ্টান্ৰ 
থে ককল, থকয়কনা যীচু থয�চাকলমৰ ওচৰ চাথপথছল আ� কতওঁকলাকক িাথৱথছল 
ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য এথতয়াই প্ৰকাথশত হব, কসকয় যীচুকৱ ককল, “এজন িদ্ বংশীয় ললাকক 
ৰাজপে গল ঘূথৰ আথহবকল দূৰ লেশকল যাত্ৰাৰ গতয়াৰী কথৰকল। কসকয় লতওঁ থনজৰ 
েহ জন োসক মাথত আথন প্ৰকত্যককক এক এক লবগকক টকা থেকল, আ� ককল, ‘মই 
ঘুথৰ নহাকলকক লতামাকলাকক ইয়াকৰ ব্যৱসায় কৰা।’ থকন্তু থনজকৰ লেশৰ আন মানুহ 
থবলাকক লতওঁক ঘৃণা কথৰথছল, কসকয় লতওঁকলাকক লতওঁৰ পাছত মানুহ পঠিয়াই 
লকাৱাকল লসইজন মানুহ আমাৰ ওপৰত ৰজা লহাৱাকটা থনথবচাকৰা। 

“থকন্তু লতওঁ ৰাজপে গল ঘৰকল ঘুথৰ আথহলত, থযসকল োসক লতওঁ ধন থেথছল 
লতওঁকলাকক ব্যৱসায় কথৰ লাি কথৰকল লন নাই জাথনবৰ বাকব লতওঁকলাকক মাথত 
পঠিয়াকল। প্ৰিম জকন আথহ ককল, ‘কহ প্ৰিু আকপানাৰ এক লবগ টকাকৰ মই েহ লবগ 
লাি কথৰকলা।’ কতওঁৰ প্ৰিুকৱ লতওঁক ককল, ‘চাবাইচ উতিম োস, তুথম িাল কথৰলা, 
এই স� থবষয়ত থবশ্বাসী লহাৱাৰ বাকব তুথম েহখন নগৰৰ অথধকৰী হবা।’ 

“থদ্তীয় জকন আথহ ককল, ‘প্ৰিু আকপানাৰ ধকনকৰ মই আ� পাঁচ লবগ উপাজ্ক ন 
কথৰকলা।’ কতওঁৰ প্ৰিুকৱ ককল, ‘তুথম পাঁচখন নগৰৰ অথধকাৰী হবা।’ 
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“লতথতয়া আন এজন োস আথহ ককল, ‘প্ৰিু এইয়া আকপানাৰ ধন থযকটাক মই 
গাকমাচাকৰ বাথন্ গিথছকলা, থকয়কনা আপুথন ককঠাৰ ব্যথতি যত থসচাঁ নাই তাকত চপাই, 
থযথখথন আপুথন উপাজ্ক ন কৰা নাই তাককা লয় লসকয় মই িয়কত এককা নকথৰকলা।’ 

“কতওঁৰ প্ৰিুকৱ লতওঁক ককল, ‘কহকৰৌ দুষ্ট োস মই লতামাৰ থনজৰ কিাকৰই 
লতামাৰ ন্যায় থবচাৰ কথৰম। তুথম জাথনথছলা লয থয থখথন মই উপাজ্ক ন কৰা নাই তাককা 
লওঁ আ� যত থসচাঁ নাই তাককা চপাওঁ। মই এজন ককঠাৰ ব্যথতি। কতকন্ তুথম লমাৰ 
ধন থকয় লবঙ্ত জমা নকথৰলা? মই ঘুথৰ আথহ অন্ত সুকত মূকল পাকলাকহঁকতন।’ তাৰ 
পাছত লতওঁ ওচৰত থিয় গহ িকা সকলক ককল এওঁৰ পৰা লসই ধন গল থযজনৰ 
ওচৰত েহ লবগ আকছ তাক থেয়া। 

“কতথতয়া লসইজন ব্যথতিকয় ককল, ‘কহ প্ৰিু লতওঁৰ ওচৰতকতা েহ লবগ আকছই।’ 
“প্ৰিুকৱ ককল, ‘মই লতামাক গককছাঁ, মানুকহ থনজৰ ওচৰত থয িাকক তাৰ যথে 

সত্ ব্যৱহাৰ ককৰ লতকন্ লতওঁক আ� অথধক থেয়া হব আ� থয জকন থনজৰ ওচৰত 
িকা থখথনৰ সত্ ব্যৱহাৰ নককৰ লতওঁৰ ওচৰত থয আকছ লসই সককলা কাথ় ললাৱা হব। 
থকন্তু মই শাসন কৰাকটা থনথবচৰা লমাৰ শত্ৰু সকলক লমাৰ ওচৰকল আনা আ� মাথৰ 
লপকলাৱা।মই থসঁহতৰ মৃতু্য লক্ষ্য কথৰম ।’” 

এইকবাৰ লকাৱাৰ পাছত যীচুকৱ আককৌ থয�চাকলম নগৰকল যাত্ৰা আৰম্ভ কথৰকল  ১৯৮

৪.৭৯ প্ৰধষাি �ুয়ৰষানিে সকয়ল লষাজষাৰচক িে ষাৰ �নৰকল্পিষা কৰষা
থযহূেী সকলৰ থনস্তাৰ পব্্ক ৰ সময় ওচৰ চাথপলত অকনক ললাকক থনজ থনজ নগৰৰ 
পৰা থনজকক শুথচ কথৰবৰ অকি্ক থয�চাকলমকল গল।কতওঁকলাকক যীচুক থবচাথৰ আথছল 
আ� মথদিৰৰ প্ৰাংগনত থিয় গহ পৰস্পকৰ কবকল ধথৰকল, “কতামাকলাকক থক িাৱা? 
লতওঁ সঁচাকক পব্্ক কল আথহব জাকনা?” থযকহতু প্ৰধান পুকৰাথহত আ� ফৰীচী থবলাকক 
আকেশ জাথৰ কথৰথছল লয যীচু কত আকছ যথে লকাকনাবাই জাকন, কতওঁকলাকক জনাব 
লাথগব যাকত লতওঁকলাকক লতওঁক বদিী কথৰব পাকৰ।

থনস্তাৰপব্্ক ৰ ছথেনৰ আগকত যীচুকৱ লাজাকৰ থনবাস কৰা গবিথনয়াকল গ’ল, এই 
লাজাৰকক লতওঁ মৃতু্যৰ পৰা তুথলথছল।

অকনক থযহূেী ললাকক জাথনবকল পাকল লয যীচু গবিথনয়াত আকছ। কসকয়কহ 
লতওঁকলাকক যীচুক লগ পাবকল আথহল। অকল যীচুৰ বাকব নহয় লাজাৰককা চাবকল 
আথহল, থয জনক যীচুকৱ মৃতু্যৰ পৰা তুথলথছল। এইকাৰকণ প্ৰধান পুকৰাথহত সককল 
লাজাৰককা বধ কথৰবকল আচথন প্ৰস্তুত কথৰকল থকয়কনা লাজাৰৰ কাৰকণই বহুকতা 
থযহূেী ললাকক লতওকঁলাকৰ লনতা সকলক বাে থে যীচুত থবশ্বাস কথৰবকল আৰম্ভ 
কথৰকল।১৯৯
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৫.১ নয�চষায়লমে যীচুৰ প্ৰয়ৱি 
পাচথেনা থয�চাকলমৰ ললাকসককল যীচু থয�চাকলমকল অহা শুথনৱকল পাকল এই 
অসংখ্য ললাকসকল থনস্তাৰপব্্ক ৰ কাৰকণ আথহথছল। কতওঁকলাকক লখজুৰ গছৰ পাত 
হাতত গল লতওঁক লগ কথৰবকল গল।২০০

লযথতয়া লতওঁ গজতুন পব্্ক তৰ ওচৰৰ গবত্ ফগী আ� কবিথনয়াৰ ওচৰ পাকলকগ, 
লতওঁ লতওঁৰ দুজন থশষ্যক পঠিয়াই থে ককল, “সনূ্মখৰ লতামাকলাকক লেখা গাওঁখনকল 
লযাৱা, গাৱঁত লসামাওকঁতই লকথতয়াও মানুকহ নুঠা গাধ লপাৱাথল এটা বাথন্ লিাৱা পাবা, 
লসইকটা খুথল ইয়াকল গল আনাকগ, ককাকনাবাই যথে লতামাকলাকক গাধ লপাৱাথলকটা 
থকয় খুথলছা বুথল লসাকধ, কতকন্ লতামাকলাকক কবা ‘প্ৰিুক ইয়াৰ প্ৰকয়াজন আকছ।’” 

যীচুকৱ লযকনকক গকথছল দুজন থশষ্যই গাৱঁকল গগ লতকনকককয়া পাকল। কতওকঁলাকক 
গাধ লপাৱাথলকটা মুকথল ককৰাকত মাথলকক লতওঁকলাকক সুথধকল, “কতামাকলাকক গাধ 
লপাৱাথলকটা থকয় লমথলছা?” 

লতওকঁলাকক ককল, “প্ৰিুৰ ইয়াৰ প্ৰকয়াজন আকছ।” আ� কতওকঁলাকক তাক যীচুৰ 
ওচৰকল আথনকল। কতথতয়া লতওঁকলাকক গাধ লপাৱাথলকটাৰ থপঠিৰ ওপৰত কাকপাৰ 
পাথৰকল আ� যীচুক তাৰ ওপৰত বহুৱাকল লযথতয়া যীচু থয�চাকলম আথিমুকখ গগ 
আথছল২০১ অকনক ললাকক বাটৰ ওপৰত লতওঁকলাকৰ কাকপাৰ পাথৰ থেকল আ� আন 
থনবকল। কলাকসমূকহ পিাৰৰ পৰা গছৰ ডাল কাটিকল আ� আথন সজাই যীচুক আেথৰ 
থনবকল বাটত পাথৰ থেকল। কতওঁৰ আকগ পাকছ লযাৱা সককল বৰ মাকতকৰ কবকল 
ধথৰকল, 

“‘ঈশ্বৰৰ! জয়!’ 
‘থযজন প্ৰিুৰ নাকমকৰ আথহকছ লতওঁ ধন্য!’ 

“আমাৰ থপতৃ োয়ূেৰ থয ৰাজ্য আথহকছ ধন্য! 
স্বগ্কত ঈশ্বৰৰ জয়ধ্থন হওক!” ২০২

এইকবাৰ এইধৰকণ ঘটিল লয িাৱবােীৰ দ্াৰা থয লকাৱা গহথছল লসয়া থসদ্ধ হ’ল: 
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“থচকয়ানৰ জীয়াৰীক লকাৱা, 
‘কচাৱা লতামাৰ ৰজা নম্ৰ আ� গাধৰ ওপৰত উঠি 

লতামাৰ ওচৰত আথহকছ।’”২০৩

লতওৰঁ থশষ্য সককল প্ৰিমকত এইকবাৰ এককা বুথজ নাপাকল, থকন্তু লযথতয়া যীচুক 
লগৌৰকৱকৰ উকতিাথলত কৰা গহথছল, শাস্ত্ৰত লয থলখা আকছ আ� মানুহকবাৰ লয এই 
সককলাকবাৰ কৰ্্ক  লতওকঁল কথৰকল এই সককলা কিা লতওকঁলাকৰ মনত পথৰল। ২০৪

ইয়াকক লেথখ ললাকসমূহৰ মাজৰ লকই জন মান ফৰীচীকয় যীচুক ককল, “গু� 
আকপানাৰ থশষ্যসকলক থনকষধ কৰক যাকত একন কিা নকয়।” 

যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “মই লতামাকলাকক গককছাঁ লতওকঁলাকক যথে মকন মকন িাকক 
লতকন্ এই থশলকবাকৰ থচঞঁথৰ উঠিব।” 

লযথতয়া লতও ঁনগৰখনৰ ওচৰ পাকল লতও ঁনগৰখনকল চাকল, আ� ক্ৰদিন কথৰকল, 
আ� ককল, “থককহ শাথন্ আথনব পাকৰ তাক আথজ তুথম জনা হকল! থকন্তু তাক লতামাৰ 
পৰা লুকুৱাই ৰখা গহকছ । একন এথেন আথহব লযথতয়া লতামাৰ শত্ৰুকৱ চাথৰওফালৰ পৰা 
আগুথৰ ধথৰব আ� ককাকনাকৱই পলাই সাথৰব লনাৱাথৰব। কতওকঁলাকক লতামাক আ� 
লতামাৰ সন্ান সন্থত থবলাকক থবনষ্ট কথৰব আ� কতামাৰ ঘৰৰ এটা থশকলা আনকটাৰ 
ওপৰত িাথকবকল থনথেব। কতামাকল এই সককলা ঘটিব থকয়কনা ঈশ্বকৰ লতামাক উদ্ধাৰ 
কথৰবকল অহা লসই সময় তুথম থচথন নাপালা।”২০৫

লতথতয়া যীচুকৱ থয�চাকলমত প্ৰকৱশ কথৰকল আ� মথদিৰকল গ’ল। কতওঁ 
চাথৰওফালৰ সককলাকবাৰ বস্তু চাকল। থকন্তু লতথতয়া গধূথল বহুত লেথৰ গহথছল, 
লসকয়কহ লতওঁৰ বাৰজন পাচথনসহ চহৰ এথৰ গবিথনয়াকল গ’ল। ২০৬

৫.২ যীচুয়ৱ নিম� গব এয়জষা�ষাক িষাও নদেষা 
পাছ থেনা লতওঁকলাকক গবিথনয়াৰ পৰা ঘূথৰ আকহাঁকত যীচুৰ লিাক লাথগথছল। কতওঁ 
অলপ দূৰত লসউজীয়া পাকতকৰ িৰা একজাপা থডম� গছ লেথখকল তাত ফল আকছ 
লনথক চাবকল লতও ঁওচৰকল গল। থকন্তু লতও ঁগগ লকৱল পাতৰ বাথহকৰ এককা নাপাকল, 
থকয়কনা লতথতয়া থডম�ৰ বতৰ লহাৱা নাথছল। কতথতয়া যীচুকৱ থডম� গছকজাপাক 
ককল, “কতাৰ পৰা লকাকনও আ� ককথতয়াও ফল নাখাওঁক!” কতওঁৰ থশষ্যসককল 
লতওঁ লকাৱা কিা শুথনকল।২০৭

৫.৩ যীচুয়ৱ ব ৱসষাে কৰষা সকলক মনদিৰৰ �ৰষা বষানিৰ কৰষা
লতথতয়া লতওকঁলাক থয�চাকলম পাকলকগ। কযথতয়া লতওকঁলাকক মথদিৰত লসামাল যীচুকয় 
মথদিৰ প্ৰাংগনত থকনা-কবচা ব্যৱসায় কৰা সকলক বাথহৰ কথৰবকল ধথৰকল। কতও ঁধন 
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সকলাৱা থবলাকৰ লমজ আ� পাৰ চৰাই লবকচাঁতা সকলৰ আসন লুটিয়াই লপলাকল। আ� 
লতওঁ মথদিৰৰ থিতকৰথে এককা অনা থনয়া কথৰবকল থনথেকল। কতথতয়া লতও ঁলতওকঁলাকক 
উপকেশ থে ককল, “শাস্ত্ৰত এয়া থলখা নাইকন, ‘কমাৰ ঘৰ সককলা জাথতৰ বাকব প্ৰাি্কনাৰ 
ঘৰ লবালা যাব? থকন্তু লতামাকলাকক ইয়াক ডকাইতৰ গুহা কথৰলাহঁক।’”২০৮

লতথতয়া থকছুমান অন্ আ� কখাৰাথবলাক ধ্কৰ্ধামত লতওঁৰ ওচৰকল আথহলত 
লতওঁ লতওথঁবলাকক সুস্থ কথৰকল। প্ৰধান পুকৰাথহত আ� থযহূেী থবধান পথডিত সককল 
লতওঁ কিা আচথৰত কম্ককবাৰ লেথখ আ� থশশুথবলাকক মথদিৰত জয়! জয়! োয়ুেৰ 
সন্ান ধন্য।” বুথল থচঞথৰ জয়ধ্থন কৰা শুথনকল। 

আ� কতওঁকলাকক লতওঁক সুথধকল, “কতওঁকলাকক থক গককছ তুথম শুথনছাকন?” 
যীচুকৱ লতওকঁলাকক ককল, “হয় মই শুথনকছা, শাস্ত্ৰত লতামাকলাকক প়া নাইকন, 

‘তুথম থশশু আ� ককচুৱাথবলাকককা মুখৰ পৰাও লতামাৰ স্তুথত প্ৰশংসা সমূ্ণ্ক 
কথৰলা।” ২০৯

যীচুকৱ প্ৰথত থেনাই মথদিৰত থশক্ষা থেবকল ধথৰকল। প্ৰধান পুকৰাথহত, থযহূেী থবধান 
পথডিত আ� থবষয়া সককল লতওঁক মাথৰ লপলাবকল সুথবধা থবচাথৰবকল ধথৰকল। থকন্তু 
লতওকঁলাকক একন কথৰবকল সুথবধা নাপাকল থকয়কনা মানুহথবলাকক লতওঁৰ থশক্ষা বহুত 
গু�ত্ব থে শুথনথছল। ২১০

লসই থনশা লতওঁকলাকক নগৰৰ পৰা বাথহৰ ওলাই গল। ২১১

৫.৪ শুকষাি নিম� গব, নবশ্বষাস আ� প্ৰষাথ্যিষা
পাছথেনা ৰাথতপুৱা যীচু আ� কতওঁৰ থশষ্যসককল যাওঁকত বাটত থডম� গছ লজাপা 
থশপাকলকক শুকাই িকা লেখা পাকল। থপতৰৰ মনত পৰাত যীচুক ককল, “কহ গু�, 
চাওক। আপুথন থডম� কজাপাক শাওঁ থেকল আ� গছকজাপা শুকাই গল।” 

যীচুকৱ লতওঁক উতিৰ থে ককল, “ঈশ্বৰত থবশ্বাস ৰাখা। মই লতামাকলাকক সঁচাকক 
কওঁ, ‘ককাকনাকৱ যথে এই পব্কতক কয়, ইয়াৰ পৰা উঠি সাগৰত পৰ গগ’, আ� 
যথে লতওঁৰ হৃেয়ত সকদিহ নকথৰ থয কয় লসকয় ঘটিব বুথল থবশ্বাস ককৰ, তাকক 
লতওঁকল থসদ্ধ কৰা হব। কসই কাৰকণ মই লতামাকলাকক কওঁ লয় লযথতয়া প্ৰাি্কনাকৰ 
লতামাকলাকক থকবা লখাজা, তাকক পাকলা বুথল লতামাকলাকক থবশ্বাস কথৰবা আ� 
এইকটা লতামাৰ হব। আ� কতামাকলাকক প্ৰাি্কনা ককৰাকত যথে লতামাকলাকৰ কাকৰাবাৰ 
থব�কদ্ধ থকবা আকছ, কতামাকলাকক লতওঁক ক্ষমা কথৰবা যাকত লতামাকলাকৰ স্বগ্কত 
িকা থপতৃকয়ও লতামাকলাকৰ পাপ ক্ষমা ককৰ।” ২১২

৫.৫ ধমশীে তিেষাসকয়ল যীচুৰ ক্মেষাক অগ্ষাি  কৰষা
লতথতয়া লতওকঁলাকক থয�চাকলমকল ঘুথৰ আথহল। যীচুকৱ মথদিৰৰ থিতৰত লখাজ কাথ় 
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ফুকৰাকত, প্ৰধান পুকৰাথহত, থবধান পথডিত আ� বৃদ্ধ লনতাসককল লতওঁৰ ওচৰকল 
আথহ সুথধকল, “তুথম থক অথধকাৰৰ দ্াৰা এই থবলাক কম্ক কথৰছা? কতামাক লকাকন 
এই অথধকাৰ থেকল?” 

যীচুকৱ লতওকঁলাকক ককল, “মকয়া লতামাকলাকক এটা প্ৰশ্ন ককৰাঁ, কতামাকলাকক যথে 
উতিৰ থেয়া, কতকন্ মকয়া থক অথধকাৰৰ দ্াৰা এই থবলাক কৰ্্ক  ককৰা তাক কম। কযাহকন 
থয বাথপ্তস্ম থেথছল, কসয়া লতও ঁঈশ্বৰৰ পৰা লন মানুহৰ পৰা পাইথছল? উতিৰ থেয়া!” 

যীচুকৱ এই প্ৰশ্ন কৰাত লতওকঁলাকক থনজৰ মাজকত আকলাচনা কথৰকল, “যথে 
আথম কও ঁলতওঁ লসয়া স্বগ্কৰ পৰা পাইথছল, কতথতয়া আমাক কব, কতকন্ লতামাকলাকক 
থকয় লতওঁক থবশ্বাস নকথৰলা? থকন্তু যথে আথম কওঁ, এয়া মানুহৰ পৰা পাইথছল, 
ললাকসমূকহ আমাক খং কথৰব।” (কতওঁকলাকক মানুহৰ কাৰকণ িয় কথৰকল থকয়কনা 
সককলাকৱ প্ৰকৃতকত লযাহনক এজন িাৱবােী বুথল থবশ্বাস কথৰথছল।) 

লসকয় লতওকঁলাকক যীচুক উতিৰ থেকল, “আথম নাজাকনা।”
লতথতয়া যীচুকৱও লতওকঁলাকক ককল, “কতকন্ কাৰ অথধকাৰৰ দ্াৰা মই এই কৰ্্ক  

থবলাক ককৰাঁ, মকয়া লতামাকলাকক নকওঁ।” ২১৩

৫.৬ দুজি �ুত্ৰৰ দৃৰষান্ 
 “লমাক লকাৱাকচান! কতামাকলাকৰ মকন থক ধকৰ? ককাকনাবা এজন ব্যথতিৰ দুজন 
পুত্ৰ আথছল: কতওঁ ডাঙৰ জন পুকতকৰ ওচৰকল গগ ককল, ‘কবাপা, তুথম আথজ 
দ্াক্ষাবাৰীকল গগ কাম কৰাকগ।’ 

“কতথতয়া পুকতকক উতিৰ থেকল, ‘কমাৰ ইচ্া নাই; থকন্তু পাচত মন সলথন কথৰ 
দ্াক্ষাবাৰীকল গল। 

“আককৌ থদ্তীয়জন পুকতকৰ ওচৰকল গগ তাককা এককেকৰই ককল, পুকতকক 
উতিৰত ককল, যাম থপতৃ, থকন্তু লতওঁ নগল। 

“ককাৱাকচান এই দুকয়াজনৰ থিতৰত লকানজকন থপতৃৰ ইচ্া পালন কথৰকল?” 
থযহূেীকনতা সককল ককল, “ডাঙৰ জন পুকতকক।” 
যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “মই লতামাকলাকক সঁচাকক কওঁ, কৰকতালা আ� 

লবশ্যাকবাকৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত লতামাকলাকৰ আগকতই প্ৰকৱশ কথৰব। মই এই কাৰকণই 
গককছাঁ, কয বাথপ্তস্মোতা লযাহকন লতামাকলাকক জীৱনৰ সত্য পি লেখুৱাবকল আথহল 
থকন্তু লতামাকলাকক লতওঁক থবশ্বাস নকথৰলা। থকন্তু কৰকতালা আ� কবশ্যাকবাকৰ লতওঁক 
থবশ্বাস কথৰকল, কতামাকলাকক এইকবাৰ লেখাৰ পাছকতা মন পথৰবত্ক ন নকথৰলা।২১৪

৫.৭ দুৰ তখনেেক সকলৰ দৃৰষান্ 
“আ� এটা দৃষ্টান্ শুনা: এজন গৃহস্থ আথছল; এখন দ্াক্ষাবাৰী পাথত চাথৰওফাকল 
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লবৰা থে, ৰস উথলয়াবকল লপৰাশাল পাথতকল আ� কচাৱা থচতা কথৰবকল টথঙৰ ঘকৰা 
সাথজকল। এই সককলা লবাৰ লতওঁ লখথতয়ক সকলক িািাত থে আন লেশকল গল। 
লযথতয়া ফলৰ বতৰ হল গৃহস্থই থনজৰ অংশ লবকল লকইজনমান োসক লখথতয়ক 
সকলৰ ওচৰকল পঠিয়াকল। 

“থকন্তু লখথতয়ক সককল লতওঁৰ লসই োসকবাৰক ধথৰ এজনক লকাবাকল, এজনক 
থশল েথলয়াই মাথৰকল আনথক আ� এজনক বধ কথৰকল। পুনৰায় গৃহস্থই আগতকক 
অথধক োসক পঠিয়াকল, কখথতয়ক সককল লতওঁকলাকৰ লগকতা এককই ব্যৱহাৰ 
কথৰকল। এইবাৰ গৃহস্থই লতওঁৰ পুত্ৰক পঠিয়াকল। কতওঁ িাথৱকল লয লতওঁকলাকক 
থনশ্চয় লমাৰ পুত্ৰক সন্মান কথৰব। 

“থকন্তু লসই লখথতয়ক সককল লতওঁৰ পুত্ৰক লেখা পাই পৰস্পকৰ আকলাচনা 
কথৰ ককল, “এওঁকৱই গৃহস্থৰ উতিৰাথধকাৰী আঁহা এওঁক বধ ককৰাঁ, কতথতয়া এওঁৰ 
সককলাকবাৰ আমাৰ হব।” কসকয় লতওঁকলাকক লতওঁক ধথৰ দ্াক্ষাবাৰীৰ বাথহৰকল থন 
বধ কথৰকল। 

“একতকক দ্াক্ষাবাৰীৰ গৃহস্থই আথহ লসই লখথতয়ক থবলাকক থক কথৰব্ বুথল 
লতামাকলাকক িাৱা?” 

লতওকঁলাকক লতওঁক ককল, “কতওঁ লসই দুষ্ট লখথতয়ক সকলক থনষু্ৰ িাকৱ মাথৰ 
লপলাব, আ� দ্াক্ষাবাৰীক থযথবলাকক বতৰত ফলৰ অংশ থেব একন অন্য লখথতয়কক 
গতাই থেব।” 

যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “এইবাক্য লতামাকলাকক ধম্কশাস্ত্ৰত প়া নাইকন: 

‘ঘৰ সজা থবলাকক থয থশল অগ্ৰাহ্য কথৰকল 
লসকয় চুকৰ প্ৰধান থশল হল 

আ� আমাৰ দৃথষ্টত আচথৰত 
কাৰণ এইয়া ঈশ্বকৰ বনাইথছল।’ 

“এই কাৰকণই মই লতামাকলাকক কওঁ লয ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য লতামাকলাকৰ পৰা 
কাথ় থনয়া হব। যথে এই থশলৰ ওপৰত লকাকনাবা পকৰ লতওঁ লডাখৰ লডাখৰ 
গক িাথগ যাব আ� যাৰ ওপৰত এই থশল পথৰব লতওঁ ধূথলৰ েকৰ গুথি গহ  
যাব।” 

লতথতয়া প্ৰধান পুকৰাথহত আ� ফৰীচী সককল যীচুৰ এই কিা শুথন বুথজ পাকল 
লয লতওঁ লতওঁকলাকৰ থবষকয়ই গককছ। কসকয় লতওঁকলাকক যীচুক ধথৰবকল উপায় 
থবচাথৰকল থকন্তু ললাকসমূহকল িয় কথৰকল, থকয়কনা ললাকসমূকহ যীচুক এজন 
িাৱবােী বুথল মান্য কথৰথছল। ২১৫
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৫.৮ এখি নবেষা তভষাজৰ দৃৰষান্ 
যীচুকৱ ললাকসমূহক পুনৰ দৃষ্টান্কৰ কিা ককল, “ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য একনকুৱা; এজন ৰজাই 
লতওঁৰ পুত্ৰৰ থবয়াৰ লিাজ আকয়াজন কথৰকল। কিাজকল থনমথন্ত্ৰতসকলক মাথতবকল 
লতওঁৰ োসথবলাকক পঠাই থেকল। থকন্তু ললাকসমূকহ আথহবকল ইচ্া নকথৰকল। 

“আককৌ ৰজাই আন োসথবলাকক পঠাই ককল, ‘থনমথন্ত্ৰত থবলাকক গগ লকাৱাকগ, 
লচাৱা মই লিাজ যুগুত কথৰ গিকছাঁ; বলধ, আ� হৃষ্ট পুষ্ট পশুও মৰা গহকছ। সককলা 
যুগুত আকছ, থবয়াৰ লিাজকল আহাঁহক।’ 

“থকন্তু ললাকসমূকহ োসথবলাকৰ কিাক আওকাণ কথৰ লকাকনাবাই লখথত পিাৰকল 
আ� ককাকনাবাই থনজৰ লবহা-কবপাৰকল বুথল ওলাই গল। বাকী থকছুমাকন ৰজাৰ োস 
থবলাকক ধথৰ লতওথঁবলাকক মাৰ থপট কথৰ বধ কথৰকল। ৰজাৰ বৰ খং উঠিল, আ� 
গসন্যথবলাকক পঠিয়াই লসই হত্যাকাৰী থবলাকক মাথৰ লপলাকল আ� থসহঁতৰ নগৰখন 
জুই লগাই পুথৰ লপলাকল। 

“পাছত ৰজাই োস থবলাকক ককল, ‘থবয়াৰ লিাজ যুগুত আকছ থকন্তু থনমথন্ত্ৰত 
সকল ইয়াৰ অকযাগ্য আথছল। এই লহতুকক নগৰৰ ৰাজপিৰ আথলবাটৰ মুৰকলকক গগ 
যাকক লপাৱা থবয়াৰ লিাজকল থনমন্ত্ৰণ কৰাকগ।’ োস থবলাকক আথলবাটকল গগ িাল 
লবয়া থযমানকক পাকল সককলাকক মাথত আথনকল আ� থবয়া ঘৰ আলহীকৰ িথৰ পথৰল। 

“কতথতয়া ৰজাই থিতৰকল লসামাই আলহী থবলাকক চাই লেথখকল লয এজন 
ব্যথতিকয় থবয়াৰ কাকপাৰ থপন্া নাই। ৰজাই লসই ব্যথতিজনক ককল, ‘কহ বনু্ থবয়াৰ 
কাকপাৰ থনথপন্াকক তুথম থিতৰকল লককনকক আথহলা? থকন্তু ব্যথতি জন থন�তিৰ গহ 
িাথকল। কতথতয়া ৰজাই োসসকলক ককল, এওঁৰ হাত িথৰ বাথন্ বাথহৰৰ আন্াৰত 
লপলাই থেয়া তাকত লতওঁৰ ক্ৰদিন আ� োঁত কৰচথন হব। 

“যথেও থনমথন্ত্ৰত ললাক অকনক থকন্তু মকনানীত ললাক তাকৰ।”২১৬

৫.৯ বকচৰক কৰ নদেষায়ইষা উনচে িে তি িিে? 
লতথতয়া ফৰীচী থবলাকক গগ লককনকক যীচুক লতওঁৰ বাক্যৰ দ্াৰা ফাদিত লপলাব 
পাথৰ তাৰ থবষকয় পৰস্পকৰ আকলাচনা কথৰব ধথৰকল। কতওঁকলাকক থনজৰ থশষ্যসকলক 
লহকৰাথেয়া থবলাককৰ গসকত যীচুৰ ওচৰকল পঠাই থেকল। কতওঁথবলাকক যীচুক ককল, 

“কহ গু� আথম জাকনা লয আপুথন সত্য কিা কয় আ� সত্যতাকৰ ঈশ্বৰৰ পি 
লেখুৱাই, আপুথন মানুহৰ মতামতকল মন থনথেকয় কাৰণ আপুথন কাকৰা মুখকল 
নাচায়। গথতকক আমাক কওককচান আমাৰ থবধান অনুসথৰ গকচৰক কৰ থেয়াকটা 
উথচত লন অনুথচত?” 

যীচুকৱ লতওকঁলাকৰ মনৰ দুম্কথত বুথজ লতওঁথবলাকক ককল, “কহ কপটীয়া থবলাক! 
লমাক থকয় পৰীক্ষা কথৰছাহঁক? খাজানাৰ মুদ্া এটা লমাক লেখুউৱা।” কতওকঁলাকক 
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লতওঁক এটা �পৰ মুদ্া আথন থেলত লতওঁ লতওঁথবলাকক সুথধকল, “ইয়াত কাৰ 
প্ৰথতমূথত্ক  আ� নাম আকছ?” 

লতওকঁলাকক উতিৰ থেকল, “মহাৰাজ গকচৰৰ।” 
লতথতয়া লতওঁ লতওঁথবলাকক ককল, “থযকটা গকচৰৰ তাক গকচৰক থেয়া আ� থয 

ঈশ্বৰৰ তাক ঈশ্বৰক থেয়া।” 
এই কিা শুথন লতওঁকলাকক থবস্ময় মাথনকল। কতওঁকলাকক লতওঁৰ এথৰ গুথচ গল। ২১৭

৫.১০ নববষাি আ� সষাে জি ভষাই ককষাই
লসই থেনাই চদূ্কীথবলাকক থযথবলাকক পুন�ত্ানত থবশ্বাস নককৰ, যীচুৰ ওচৰকল 
আথহকল আ� কতওঁক প্ৰশ্ন কথৰকল, “কহ গু�, কমাথচকয় আমাক আজ্ঞা থেয়া অনুসাকৰ, 
লকাকনা এজন ললাকক যথে সন্ান লনাকহাৱাকক মথৰ যায় লতকন্ লতওঁৰ িাকয়কক 
থনজৰ লহাৱা লহতুকক লসই থবধৱা গৰাকীক থবয়া কৰাই ককাকয়কৰ বংশ ৰক্ষা কথৰব 
লাকগ। বা�, আমাৰ মাজত লযথনবা সাতজন ককাই িাই আথছল, প্ৰিম জকন থবয়া 
কৰাই সন্ান লনাকহাৱাকক মথৰল, আ� কতওঁৰ িায্ক্যাক িাকয়ককল এথৰ গল। এইেকৰ 
থদ্তীয়, তৃতীয় আ� সপ্তম জনকলকক ঘটিল। আ� সককলাকৰ লশষত থতকৰাতাজনীও 
মথৰল। এথতয়া আমাৰ প্ৰশ্ন এই লয পুন�ত্ানত লতওঁ কাৰ িায্ক্যা হব? কাৰণ লসই 
থতকৰাতাজনীক সাকতাজকন থবয়া কথৰথছল।” 

যীচুকৱ উতিৰত লতওঁকলাকক ককল, “ধম্কশাস্ত্ৰ আ� ঈশ্বৰৰ শথতিক নজনাৰ বাকব 
লতামাকলাকক ভ্ান্ গহছা। পুন�ত্ানত মানুকহ থবয়া নককৰ আ� মথহলাসকলককা থবয়া 
থেয়া নহয় থকন্তু লতওঁকলাকক দূতৰ েকৰ হয়। এই সদিি্ক ত লতামাকলাকৰ লািৰ অকি্ক 
ঈশ্বকৰ মৃতথবলাকৰ পুন�ত্ানৰ থবষকয় থয গককছ তাক লতামাকলাকক লকথতয়াও প়া 
নাইকন? কতওঁ গকথছল, “মই আৰিাহামৰ ঈশ্বৰ, ইচাহাকৰ ঈশ্বৰ আ� যাককাবৰ ঈশ্বৰ। 
লতওঁ মৰা থবলাকৰ নহয় থকন্তু জীথৱত থবলাকৰকহ ঈশ্বৰ। 

লযথতয়া ললাকসমূকহ এই কিা শুথনকল লতওঁকলাকক লতওঁৰ থশক্ষাত থবস্ময় 
মাথনকল।২১৮

৫.১১ আইষাইেলক প্ৰয়েষাজিীে আজ্ষা 
লযথতয়া ফৰীচীথবলাকক শুথনবকল পাকল লয যীচুকৱ উতিৰ থে চদূ্কী থবলাকক থন�তিৰ 
কথৰ থেকল, কতথতয়া ফৰীচী থবলাক একথত্ৰত গহ সিা পাথতকল । লতওঁথবলাকৰ এজন 
থযহূেী থবধান পথডিকত যীচুক ফাদিত লপকলাৱাৰ উকদ্শ্যকৰ লতওঁক সুথধকল, “গু� 
লমাথচৰ থবধান অনুসাকৰ সককলাতকক মহান আজ্ঞা লকানকটা?”২১৯

যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “আটাইতকক মহান আজ্ঞা এইকটাকৱই লয, ‘কহ ইস্াকয়লৰ 
ললাক শুনা! আমাৰ ঈশ্বৰ, প্ৰিুকৱই একমাত্ৰ প্ৰিু! সককলা মন, সককলা প্ৰাণ, সককলা 
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বুথদ্ধকৰ আ� সককলা শথতিকৰ লতামাৰ ঈশ্বৰ প্ৰিুক লপ্ৰম কৰা।’ আনকটা আজ্ঞা হল: 
‘কতামাৰ চুবুৰীয়াক থনজৰ থনথচনাকক লপ্ৰম কৰা।’ এই আজ্ঞাথবলাকতকক আ� ককাকনা 
ডাঙৰ আজ্ঞা নাই।”২২০ সককলা থবধান আ� িাৱবােী সকলৰ িাষ্য এই দুটা আজ্ঞাৰ 
ওপৰকত থন্কিৰ কথৰ আকছ।”২২১

থবধান পথডিকত যীচুক উতিৰ থেকল, “গু�, আপুথন থয গকথছল লসয়া সত্য লয 
ঈশ্বৰ এজকনই, কতওঁৰ বাথহকৰ আ� ককাকনা নাই সমস্ত হৃেয়, সককলা জ্ঞান, সককলা 
শথতিকৰ ঈশ্বৰক লপ্ৰম কৰা আ� চুবুৰীয়াক থনজৰ থনথচনাকক লপ্ৰম কৰাকটা ঈশ্বৰকল 
লমৰছাগ উৎসগ্কা কৰা আ� কহাম বথলোন থেয়াতককও অথধক লৰেষ্ থযথবলাক আথম 
ঈশ্বৰকল উৎসগ্কা ককৰা।” 

লযথতয়া যীচুকৱ লেথখকল লয লতওঁ প্ৰকৃতকত বুথজ পাইকছ লতওঁ ককল, “তুথম 
ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ পৰা দূৰ লনাকহাৱা।”২২২

৫.১২ মচীিষা জি দষােূদৰ সন্ষাি তি দষােূদৰ প্ৰভু?
ফৰীচী সকল লগাট খাই িকা সময়কত যীচুকৱ লতওকঁলাকক এটা প্ৰশ্ন সুথধকল, “খ্ীষ্টৰ 
থবষকয় লতামাকলাকৰ থক িাৱ? কতওঁ কাৰ পুত্ৰ?” 

লতওকঁলাকক উতিৰ থেকল, “োয়ূেৰ পুত্ৰ।” 
যীচুকৱ লতওঁথবলাকক সুথধকল, “কতকন্ োয়কূে পথবত্ৰ আত্াৰ লপ্ৰৰণাত লতওকঁ প্ৰিু 

বুথল থকয় গকথছল লয: 

‘প্ৰিুকৱ লমাৰ প্ৰিুক ককল: 
মই লতামাকৰ শত্ৰু লবাৰক লতামাৰ িথৰৰ পীৰা নককৰা মাকন, 

তুথম লমাৰ লসাঁ হাকত বথহ িাকা।’ 

লতকন্ যথে োয়কূে লতওঁক ‘প্ৰিু’ বুথল ককল লতকনহকল খ্ীষ্টকনা লককনকক লতওঁৰ 
পুত্ৰ হব পাকৰ?” 

লতওথঁবলাকৰ লকাকনও লতওঁক উতিৰ থেব লনাৱাথৰকল আ� কসইথেনাৰ পৰা 
লকাকনও লতওঁক এককা সুথধবকল সাহ নকথৰকল।২২৩

৫.১৩ ধম্যগু�সকললল যীচুৰ সে্য ক বষাণী 
যীচুকৱ আককৌ থনজৰ থশষ্যথবলাকক আ� কলাকথবলাকক ককল, “ থবধান পথডিত 
আ� ফৰীচী থবলাকৰকহ লমাথচৰ থবধান বুজাই থেয়াৰ অথধকাৰ আকছ। কসইকাৰকণই 
লতওঁথবলাকক থয কথৰবকল কয় তাকক পালন কথৰবা। থকন্তু লতওথঁবলাকক থয ককৰ তাক 
নকথৰবা। মই এইকাৰকণই গককছা, থকয়কনা লতওঁথবলাকক কয় মাকিান, থকন্তু কায্ক্য 
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নককৰ। কতওকঁলাকক ললাকসমূহক বকল লনাৱাৰা লবাজা বাথন্ থেকয় আ� ববকল কয়। 
থকন্তু লতওঁথবলাকক লসইমকত চথলবকল িথৰ পয্ক্যন্ লৰচৰ নককৰ। 

“কতওকঁলাকক মানুহক লেখুৱাবকলকহ সককলা কাম ককৰ; কতওঁকলাকক ডাঙৰ 
গক তাথবজ লয় আ� কপাচাকৰ েথহ েীঘলকক আ� সককলাকৱ লেখাকক ৰাকখ 
যাকত ললাকসমূকহ লতওঁকলাকক ধাথম্কক বুথল গম পায়। উৎসৱত প্ৰধান আসন আ� 
নামঘৰত সকব্্ক াতিম আসন িাল পায়। হাট বজাৰত নমস্াৰ কৰা আ� কলাকসমূকহ 
লতওঁকলাকক গু� বুথল সকম্বাধন কৰাকটা িাল পায়। 

“থকন্তু লতামাকলাকক থনকজ থনজক গু� নুবুথলবা থকয়কনা লতামাকলাকৰ এজনাই গু� 
আকছ। কতামাকলাক সককলা িাই িনীৰ েকৰ সমান । পৃথিৱীত লতামাকলাকক থনজক 
লকথতয়াও কাককা থপতৃ বুথলবকল নকবা, থকয়কনা লতামাকলাকৰ মাত্ৰ এজনাই থপতৃ 
আকছ আ� কতওঁ স্বগ্কত আকছ। কলাকসমূকহ লতামাকলাকক আচায্ক্য নুবুলক থকয়কনা 
লতামাকলাকৰ মাত্ৰ এজনাই আচায্ক্য আকছ আ� কতওঁ গহকছ খ্ীষ্ট। কতামাকলাকৰ 
সককলাতকক মহান লৰেষ্ ব্যথতি লসইজকনই হব, থয জন লতামাকলাকৰ োস হব। কসকয় 
থযজন মহান হব থবচাকৰ লতওঁ নম্ৰ হব আ� থযজন নম্ৰ হব লতওঁকৱই মহান হব। 

“কহ কপটীয়া থবধান পথডিতসকল আ� ফৰীচী সকল লতামাকলাক সন্াপৰ পাত্ৰ: 
লতামাকলাকক মানুহৰ বাকব ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ দুৱাৰ বন্ কথৰছা: কতামাকলাকক থনকজও 
লনাকসাকমাওৱা আ� কসামাবকল লচষ্টা কৰা থবলাকককা লসামাবকল থনথেয়া। 

“কহ থবধান পথডিতথবলাক লতামাকলাক সন্াপৰ পাত্ৰ; কতামাকলাকক লকাকনা এজনক 
থযহূেী ধম্ক ললাৱাবকল জকল-স্থকল অনাই বনাই ঘুথৰ ফুৰা, আ� কযথতয়া এজকন থযহূেী 
ধম্ক গ্ৰহণ ককৰ তাক লতামাকলাকক থনজতকককয়া দুগুকণ নৰকৰ পাত্ৰ কথৰ লতালা। 

“কহ অন্ পি-প্ৰেশ্কক থবলাক লতামাকলাক সন্াপৰ পাত্ৰ; থকয়কনা যথে লকাকনাবাই 
ধম্কধামৰ নামত শপত খাই লতকন্ লসই শপতৰ লকাকনা অি্ক নাই, থকন্তু যথে 
লকাকনাবাই ধম্কধামৰ লসাণৰ নামত শপত খাই লতওঁকহ শপত ৰক্ষা কথৰব পাথৰব বুথল 
লতামাকলাকক লকাৱা। কহ অন্ মূখ্কথবলাক লৰেষ্ লকানকটা? ধম্কধামৰ লসাণ লন লসই 
ধম্কধাম? থযকটাকৱ লসাণক পথবত্ৰ কথৰকছ? 

“কতামাকলাকক এইকটাও লকাৱা লয যথে লকাকনাকৱ লবেীৰ নামত শপত খাই লতকন্ 
লসই শপতৰ অি্ক নাই, থকন্তু লবেীত উৎসগ্ক কৰা গনকবে্যৰ নামত শপত লখাৱাজনৰ 
শপতকহ মূল্যৱান। কহ অন্ থবলাক! ককানকটা লৰেষ্? কনকবে্য লন গনকবে্যক পথবত্ৰ 
কৰা লবেী? থযজকন লবেীৰ নামত শপত খাই লতওঁ লবেী আ� কবেীৰ ওপৰত িকা 
সককলাকৰ নামত শপত খায়; আ� থয জকন মথদিৰৰ নামত শপত খায় লতওঁ মথদিৰৰ 
লগকত মথদিৰৰ থিতৰত িকা সককলাকৰ শপত খায়। আ� থয জকন স্বগ্কৰ শপত খায় 
লতও ঁঈশ্বৰৰ থসংহাসনৰ লগকত থয লসই থসংহাসনত থবৰাজমান আকছ লতওকঁৰা শপত 
খায়। 
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“লহ কপটীয়া থযহূেী থবধান পথডিত আ� ফৰীচী সকল! কতামাকলাক সন্াপৰ পাত্ৰ! 
লতামাকলাকক পুথেনা, গুৱামথৰ, আ� থজৰাৰ েশম িাগ ঈশ্বৰক োন কৰা। থকন্তু 
লতামাকলাকক থবধানৰ থয উতিম িাগ ন্যায়, েয়া, থবশ্বাসৰ অস্বীকাৰ কৰা। কতামাকলাকক 
এইকবাৰক নাপাহৰাকক লসইকবাৰ পালন কৰাকটা উথচত নাথছল জাকনাঁ? কহ অন্ 
পি-প্ৰেশ্কক সকল লতামাকলাকক পানীৰ পৰা মাথখক লছথক ৰাখা থকন্তু উটক থগথল 
লপকলাৱা। 

“কহ কপটীয়া থযহূেী থবধান-পথডিত আ� ফৰীচীসকল! কতামাকলাক সন্াপৰ পাত্ৰ! 
লতামাকলাকক লতামাকলাকৰ কাঁথহ-বাথতৰ বাথহৰৰ ফাল িালকক ধুই থনকা কৰা থকন্তু 
থিতৰ ফাল থনজৰ সন্তুষ্টতাকৰ ছল, কপট আ� লাঞ্চনাকৰ থয লাি কথৰছা পথৰপূণ্ক 
কৰা। কহ অন্ পি-প্ৰেশ্কক ফৰীচী সকল; প্ৰিকম কাঁথহ-বাথতৰ থিতৰ ফাল ধূই থনকা 
কৰা লতকহ বাথহৰ ফাকলা থনকা হব। 

“কহ কপটীয়া থযহূেী থবধান-পথডিত আ� ফৰীচী সকল! কতামাকলাক সন্াপৰ 
পাত্ৰ! কতামাকলাকক বগাকক থলপা গমোমৰ থনথচনা; বাথহৰৰ পৰা লেখাত অথত সুদিৰ 
থকন্তু থিতৰত মৰা ললাকৰ হাি আ� সককলা প্ৰকাৰৰ অপথবত্ৰ বস্তুকৰ পথৰপূণ্ক। 
একনেকৰই লতামাকলাকক বাথহৰৰ পৰা লেখাত ধাথম্কক থকন্তু থিতথৰ ছল-কপট আ� 
অ-ধাথম্ককতাকৰ পুথৰপূণ্ক। 

“কহ কপটীয়া, থযহূেী থবধান-পথডিত আ� ফৰীচী সকল! কতামাকলাক সন্াপৰ পাত্ৰ! 
লতামাকলাকক িাৱবােী সকলৰ সৃ্মথত-স্তম্ভ সাঁজা আ� ধাথম্কক ললাকৰ গমোম বান্া। 
আ� কতামাকলাকক লকাৱা, “যথে আথম আমাৰ পূব্্ক -পু�ষ সকলৰ সময়ত িকা হকল 
িাৱবােী সকলক বধ কৰাত লতওঁথবলাকৰ লগত সহিাগী নহকলাকহঁকতন। একতকক 
লতামাকলাকক থনকজই সাক্ষী থেছা লয লতামাকলাক িাৱবােী সকলক বধ কৰা থবলাকৰ 
সন্ান বুথল। এই কাৰকণ লতামাকলাকৰ পূব্্ক -পু�ষ সককল থযহক আৰম্ভ কথৰথছল তাক 
লতামাকলাককই পূণ্ক কথৰবা। 

“কহ, সপ্কগণ! আ� কালসপ্কৰ সন্ান থবলাক! ঈশ্বৰৰ পৰা সাথৰব পাথৰম বুথল 
িাৱাকন? এইকাৰকণ মই লতামাকলাকক কওঁ মই লতামাকলাকৰ মাজকল িাৱবােী 
জ্ঞানীকলাক, আ� গু� সকলক পঠাইকছাঁ! কতওঁকলাকৰ থকছুমানক লতামাকলাকক বধ 
কথৰবা আ� থকছুমানক ক্�চত আথঁৰবা, থকছুমানক লতামাকলাকৰ নাম-ঘৰত লকাবাবা 
আ� চহকৰ নগকৰ লতওকঁলাকক তািনা কথৰ লখথে ফুথৰবা। 

“থনকে্ক াষী হাথবলৰ ৰতিপাতৰ পৰা আৰম্ভ কথৰ থবথৰয়ামৰ পুত্ৰ জখথৰয়াৰ 
ৰতিপাতকলকক যাক লতামাকলাকক মথদিৰৰ পথবত্ৰ স্থান আ� কবেীৰ মজত হত্যা 
কথৰলা প্ৰকত্যক থনকে্ক াষী ব্যথতি সকলৰ ৰতিপাতৰ লোষ লতামাকলাকৰ ওপৰত পথৰব। 
মই লতামাকলাকক সত্য কও ঁএই সককলাকৰ েডি এই যুগৰ ললাকসমূকহ িুথগব লাথগব।” 

“কহ থয�চাকলম লহ থয�চাকলম, তুথম িাৱবােী সকলক হত্যা কথৰছা, আ� ঈশ্বকৰ 
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পকঠাৱা থবলাকক থশল েথলযাই বধ কথৰছা। কুকুৰাই লযকনকক লপাৱাথল থবলাকক 
লডউকাৰ তলত চপাই লয়, কতকনকক থকমান বাৰ মই লতামাৰ সন্ান থবলাকক 
চপাবকল ইচ্া কথৰকলা থকন্তু তুথম সন্মত নহলা। এথতয়া লতামাৰ ঘৰ সমূ্ণ্ক�কপ 
পথৰত্যতি গহ যাব। সচঁকককয় মই লতামাকলাকক কওঁ, ‘প্ৰিুৰ নাকমকৰ থযজন 
আথহকছ লতওঁ ধন্য; এই বুথল লনাককাৱামাকন এথতয়াৰ পৰা আ� কমাক লেথখবকল 
লনাকপাৱা।’” ২২৪

৫.১৪ দূখীেষা নবধবষা নিজৰ সয়ব্যষাচে দষাি নদেষা
যীচুকৱ মথদিৰৰ োন পাত্ৰৰ ওচৰত বথহ িাককাকত, মানুহ থবলাকক লককনকুৱা ধৰণৰ 
োন থেকয় চাই আথছল। বহুত ধনীকলাকক বহুত পথৰমাণৰ ধন িৰাই থেথছল। কতকনকত 
এগৰাকী দুখীয়া থবধবা আথহকল আ� ককবল দুটি স� মুদ্া িৰাই থেকল। যাৰ মূল্য এটা 
স� তামৰ মূদ্াৰ সমাকনা নহয়। 

লতথতয়া যীচুকৱ লতওঁৰ থশষ্যসকলক ওচৰকল মাথতকল আ� ককল, “মই 
লতামাকলাকক সচাঁ কওঁ, “বাকী মানুহথবলাকক োন পাত্ৰত িৰাই থেয়া লবথছ পথৰমাণৰ 
টকা পইচাতকক এই থবধবা গৰাকীকয় থেয়া মুদ্াকটাৰ মূল্য অথধক লবথছ। থকয়কনা ধনী 
থবলাকক লতওকঁলাকৰ অথতথৰতি িাগৰ পৰাকহ থেকল, থকন্তু এই দুখীযা থবধৱাগৰাকীকয় 
লতওৰঁ থয আথছল সককলাথখথন থেকল। কতওৰঁ হাতত লসইথখথনকয়ই পইছা আথছল যাৰ 
দ্াৰা লতওঁ থনকজ জীয়াই িাথকবৰ বাকব লাগথতয়াল বস্তু থকথনব পাথৰকলকহঁকতন।”২২৫

৫.১৫ যীচুয়ৱ ভনৱষ েৰ নবষয়ে সষাৱধষাি কৰষা 
লযথতয়া লতও ঁমথদিৰৰ পৰা ওলাই গ’ল, কতওৰঁ থশষ্যথবলাকৰ এজকন ককল, “কহ গু�, 
চাওককচান! কককন ধুণীয়া এইথশলকবাৰ আ� সুদিৰ িৱনকবাৰ!” 

ইয়াকত যীচুকৱ ককল, “কতামাকলাকক এই প্ৰকান্ড িৱনথবলাক চাইচা লনথক? ইয়াৰ 
লকাকনা এটা থশকলা আনকটা থশলৰ ওপৰত নািাথকব, প্ৰথতকটা থশকলই তলকল েথলয়াই 
লপকলাৱা হব।” 

লযথতয়া যীচুকৱ মথদিৰৰ সনু্মখৰ গজতুন পব্কতৰ ওপৰত বথহ আথছল থপতৰ, যাককাব, 
লযাহন আ� আথ্ৰিয়ই লতওঁক ব্যথতিগত িাকৱ সুথধকল, “আমাক কওঁক এই সককলা 
ঘটনা লকথতয়া ঘটিব? এইকটাকৱই লয সময় তাৰ থচন থক?” 

যীচুকৱ লতওকঁলাকক ককল, “সাৱধান লহাৱা! ককাকনও লযন লতামাকলাকক 
িুলাব লনাৱাকৰ, অকনকক লমাৰ নাকমকৰ আথহব আ� কব, ‘মইকয়ই লসইজন’ আ� 
লতওঁকলাকক বহুতক প্ৰতাৰণা কথৰব, কযথতয়া লতামাকলাকক যুদ্ধ আ� যুদ্ধৰ সমকন্ 
বাতথৰ শুথনবা, িয় নকথৰবা। এই থবলাক থনশ্চয় ঘটিবই, থকন্তু লসইয়াই লশষ নহয়। 
ৰাষ্ট্ৰ থবলাকক আন ৰাষ্ট্ৰৰ থব�কদ্ধ যুদ্ধ কথৰব ৰাজ্য থবলাকক আন ৰাজ্যৰ থব�কদ্ধ যুদ্ধ 
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কথৰব। বহুত ঠাইত আকাল আ� িূথমকম্ হব। এই সককলাকবাৰ যাতনা মথহলাৰ 
প্ৰসৱ লবেনাৰ েকৰ আৰম্ভথণকহ মাকিান। 

“কতামাকলাক থনকজ সাৱধান হবা! কতওঁকলাকক লতামাকলাকক বদিী কথৰব আ� 
থবচাৰকত্ক া থবলাকৰ হাতত গতাই থেব, আ� কতওঁকলাকক লতামাকলাকক লতওঁকলাকৰ 
নামঘৰকবাৰত লকাবাব আ� কতামাকলাক লমাৰ থশষ্য লহাৱাৰ বাকব লতামাকলাকক 
শাসনকত্ক া আ� ৰজাথবলাকৰ আগত থন থিয় কৰাব, এইকটা লতামাকলাকৰ বাকব 
এটা সুকযাগ লমাৰ সমকন্ লতামাকলাকৰ সাক্ষ্য থেয়াৰ। থকন্তু সমাথপ্ত অহাৰ আগকতই 
সককলা জাথতৰ মাজত শুিবাত্ক া প্ৰচাৰ হব লাথগব। আ� কযথতয়া লতামাকলাকক বদিী 
কথৰব থবচাৰধীন কৰা হব লসইসময়ত থক কিা কবা তাকল থচন্া নকথৰবা। কসই সময়ত 
লতামাকলাকক ঈশ্বকৰ থক কবকল থেব তাকক কবা। কাৰণ লসই সময়ত লতামাকলাকক 
কিা লনাককাৱা, কওঁতাজন হ’ব পথবত্ৰ আত্া। 

“িাইথবলাকক িাইৰ থবকৰাথধতা কথৰব আ� বধ কথৰবকল লশাধাই থেব। বাকপকক 
থনজ সন্ান থবলাকক বধ কথৰবকল লশাধাই থেব। সন্ান থবলাককও লতওঁকলাকৰ থপতৃ-
মাতৃৰ থব�দ্ধী হ’ব আ� কতওঁকলাকক বধ কথৰবকল লশাধাই থেব। কাৰণ লতামাকলাকক 
লমাৰ অনুসৰণ কথৰছা লতামাকলাকক সককলাকৱ থঘণ কথৰব। থকন্তু থযজকন লশষকলকক 
থবশ্বাসী গহ থিকৰ িাকক লতকৱই পথৰত্ৰাণ পাব।২২৬ আ� ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ এই শুিৱাত্ক া 
সমগ্ৰ পৃথিৱীত সককলা জাথতৰ সাক্ষ্যৰ লহতুকক প্ৰচাৰ কৰা হব, আ� কতথতয়াকহ 
লশষৰ সময় আথহ পথৰব।২২৭

“লযথতয়া লতামাকলাকক ‘অপথবত্ৰকৰ ধ্ংসকাৰী বস্তু িাথকব’ নলগা ঠাইত থিয় 
গহ িকা লেখা পাবা।” (প়া জকন থনকজ বুজক ইয়াৰ অি্ক) । “কতথতয়া থযহূথেয়াৰ 
ললাকসকল পব্কতকল পলাই যাওঁক। আ� ঘৰৰ চালৰ ওপৰত িকাজন থকবা বস্তু 
আথনবকল তলকল নাথম ঘৰৰ থিতৰত নাযাওঁক, আ� পিাৰত িকা জকন লতওঁৰ 
লচালাকটা আথনবকল উিথত নাযাওঁক। 

“কসই থেন থবলাক গি্ক ৱতী মথহলা আ� ককচঁুৱা িকা মাতৃথবলাকৰ বাকব বৰ কষ্টকৰ 
হব জাৰ কালত লযন এই ঘটনা নঘটক তাৰ বাকব প্ৰাি্কনা কৰা। কসই সময়ত থয যাতনা 
হব ঈশ্বকৰ পৃথিৱী সৃথষ্ট কৰাকৰ পৰা এথতয়াকলকক লতকন যাতনা লহাৱা নাই আ� 
িথবষ্যকত লকথতয়াও নহব। আ� প্ৰিুকৱ যথে লসই সময় কম কথৰবৰ বাকব থসদ্ধান্ 
লনাকলাৱা হকল, ককাকনও বাথচ নািাথককল লহঁকতন। থকন্তু লতওঁ বাথচ ললাৱা মকনানীত 
ললাকৰ বাকবকহ লসই সময় ছুটী কথৰকল। 

“কসই থেন থবলাকত, কতামাকলাকক যথে লকাকনাবাই কয় ‘লচাৱা খ্ীষ্ট ইয়াত আকছ’ 
বা ‘খ্ীষ্ট তাত আকছ!’ কতওঁক থবশ্বাস নকথৰবা। থকয়কনা লসই সময়ত, িুৱা খ্ীষ্ট আ� 
িুৱা িাৱবােী ওলাই আথহব আ� কতওঁকলাকক আচথৰত থচন লেখুৱাব আ� যথে সম্ভব 
হয় আশ্চয্ক্য কাম কথৰ লেখুৱাই মকনানীত ললাক সকলক িুলাবকল লচষ্টা কথৰব। 
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লসকয়কহ লতামাকলাকক সাৱধান হবা। সময়ৰ পূকৱ্কই সককলা কিা মই লতামাকলাকক 
জনাকলা। 

“কসইসময়ত ললেশৰ পাচকত , 

‘সূয্ক্য অন্কাৰময় হব, 
আ� চ্ৰিৰ লপাহকৰা থনথজথলথকব। 

আকাশৰ পৰা তৰাকবাৰ খথহ পথৰব 
আ� আকাশত িকা সককলাথবলাক পথৰব্কতন গহ যাব।’ 

“কতথতয়া ললাকসমূহ মানৱ-পুত্ৰক মহা-শথতি আ� মথহমাকৰ লমঘত অহা লেথখব। 
লতথতয়া লতওঁ দূত থবলাকক চাথৰওটা থেশতুঃ পৃথিৱীৰ লশষ সীমাৰ পৰা আকাশৰ লশষ 
সীমাকলকক মকনানীত ললাক থবলাকক একথত্ৰত কথৰবকল পঠাই থেব। 

“থডম� গছৰ পৰা থশক্ষা ললাৱা। কযথতয়া ইয়াৰ ডালকবাৰ কুমলীয়া হয় আ� 
কথলকবাৰ ফুথলবকল আৰম্ভ ককৰ লতথতয়া লতামাকলাকক জহ কাল ওচৰ গহকছ বুথল 
জানা একনেকৰই, কযথতয়া লতামাকলাকক এইকবাৰ ঘটা লেখা পাবা, কতথতয়া সময় 
থনকচই ওচৰ পাইকছ বুথল জাথনবা আ� এয়া এককবাকৰ দুৱাৰ মুখত। মই লতামাকলাকক 
সচাঁই কওঁ এই সককলা ঘটনা ঘটাৰ সময়ত এইযুগৰ থকছু ললাক লতথতয়াও জীয়াই 
িাথকব। পৃথিৱী আ� আকাশ লুপ্ত হব পাকৰ, থকন্তু লমাৰ বাক্য লকথতয়াও সলথন 
নহব। ২২৮

৫.১৬ তকৱল ঈশ্বয়ৰয়ি জষায়ি তসই সমে তকনেেষা আনিব 
 “লসই থেন আ� সময়ৰ থবষকয় লকাকনাকৱ এককাকৱ নাজাকন, দূত থবলাক আ� পুত্ৰও 
নাজাকন, ককৱল থপতৃকহ জাকন। 

“কনাহৰ সময়ত থযেকৰ গহথছল; মানৱ পুত্ৰৰ আগমকনা লসই এককেকৰই হব। 
জল-প্াৱন লহাৱাৰ আকগকয়, কনাকহ জাহাজত উঠাৰ সময়কলকক লিাজন-পান 
কথৰথছল, থবয়া কৰাইথছল আ� জীয়ৰীসকলক থবয়া থেথছল; তিাথপ জল-প্াৱকন আথহ 
উঢুৱাই থনথনয়াকলকক থক গহকছ লসয়া লকাকনও গম নাপাকল। 

মানৱ-পুত্ৰৰ আগমনকতা লতকনেকৰই অৱস্থা হব। কসই সময়ত এককলকগ পিাৰত 
কাম কথৰ িকা থবলাকৰ এজনক থনয়া হব আ� আনজনক তাকত এথৰ থেয়া হব। জাঁতত 
কাম কথৰ িকা দুজনী থতকৰাতাৰ এজনীক গি আনজনীক থনয়া হব। ২২৯

“সত্ক ক গহ িাথকবা, অথধক দ্াক্ষাৰস পান নাইবা সংসাৰৰ থচন্াত মতি গহ 
নািাথকবা। থকয়কনা লযথতয়া যুগুত হবকল িালাকক থচন্াই কথৰব লনাৱাথৰবা, কসই 
থেন লতামাকলাককল অকস্মাকত আথহ পথৰব। কগাকটই পৃথিৱীৰ মানুহকল লসই সময় 
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আচথৰতিাকৱ আথহব। কসকয় সোয় যুগুতকহ িাথকবা, কতামাকলাকক যাকত হবলগীয়া 
এই সককলাকবাৰ ঘটনাৰ মাকজথে থনৰাপকে পাৰ গহ লযাৱাৰ শথতি লপাৱা আ� মানৱ 
পুত্ৰৰ আগত দৃ়তাকৰ থিয় হব পাৰা তাৰ বাকব প্ৰাি্কনা কৰা।২৩০

“এইকটা এজন মানুহৰ েকৰ থযজকন যাত্ৰাত ওলাই যায় আ� থনজ োস 
থবলাকক ঘৰৰ োথয়ত্ব থে যায়। প্ৰকত্যক োসকক লতওঁ িাকগ িাকগ কাম থেকয় আ�, 
দুৱৰীথবলাকক সজাগ িাথকবকল আকেশ থেকয়। কসকয়কহ লতামাকলাককও সজাগ গহ 
িাকা। ককাকনও নাজাকন ঘৰৰ গৰাকী লকথতয়া আথহব। কতওঁ সন্্যাও আথহব পাকৰ, 
মাজ ৰাথত বা লযথতয়া কুকুৰাই ডাক থেকয় অথত ৰাথতপূৱা ও আথহব পাকৰ। হয়কতা 
লতওঁ হঠাকত আথহ যাব পাকৰ, কসকয় যুগুত গহ সাকৰ িাকা। মই লতামাকলাকক কওঁ 
আ� সককলাকক কওঁ, ‘যুগুত গহ িাকা!’২৩১

থকয়কনা লকান পৰত লতামাকলাকৰ প্ৰিু আথহব তাক লতামাকলাকক নাজানা। মনত 
ৰাখা, ৰাথত লকান সময়ত চুৰ আথহব তাক গৃহস্থই জনা হকল উজাগকৰ িাথক চুৰক 
থসথন্ খাথন ঘৰত লসামাবকল থনথেকলকহকতন। কসই কাৰকণ লতামাকলাককও সজাগ গহ 
িাকা থকয়কনা থয সময়ত লতামাকলাকক নািাবা লসই সময়কতই মানৱ-পুত্ৰ আথহব। 

“একতকক িাৱা থবশ্বাসী োস লকান? গৃহস্থই থয জন োসক আন োসথবলাকৰ 
ওপৰত থবষয়া পাথত লতওঁথবলাকক উথচত সময়ত আহাৰ পানী লযাগাবকল োথয়ত্ব 
থেকয়। ধন্য লসইজন োস থয জনক গৃহস্থই ঘৰকল অহা সময়ত কাম কথৰ িকা লেখা 
পায়। মই লতামাকলাকক সঁচাকক কও, গৃহস্থই লসইজন োসক সকব্্ক াচ্চ সম্থতিৰ 
গৰাকী পাথতব। 

“থকন্তু লতওঁ যথে এজন দুষ্ট োস হয়, কতওঁ লমাৰ প্ৰিু বহুত থেনকলকক নাকহ 
এইবুথল যথে িাথৱ লতওঁৰ সহোসথবলাকক লকাবাই আ� মেপী থবলাকৰ গসকত 
লিাজন-পান কথৰ মতলীয়া গহ িাকক। কতথতয়া োসজকন নিৱা, নজনা থেনত লতওৰঁ 
প্ৰিু আথহব, আ� কতওঁৰ প্ৰিুকৱ লতওঁক ককঠাৰ শাথস্ত থবথহব, কপটীয়া থবলাককৰ 
গসকত লতওঁৰ একক দুে্ক শা হব, যত ক্ৰদিন আ� োঁত কৰচথন হব।২৩২

৫.১৭ দিজিী যুৱেীৰ দৃৰষান্ 
 “লতথতয়া েহ গৰাকী যুৱতীকয় চাথক গল েৰাক আেথৰবকল লযাৱা থবলাকৰ লগত 
ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ তুলনা কৰা হব। কতওঁ থবলাকৰ পাঁচজনী থনবু্্ক থদ্ধ আ� পাঁচ জনী সুবুথদ্ধ 
আথছল। পাঁচজনী থনবু্্ক থদ্ধ যুৱতীকয় চাথক লকল থকন্তু লগত লবকলকগ লতল নলকল। 
আনহাকত সুবুথদ্ধ যুৱতীককইজনীকয় চাথক ললাৱাৰ লগকত লবকলগ পাত্ৰত লতল িৰাই 
লকল। েৰা অহা পলম লহাৱাত যুৱতীসককল লটাপথনয়াই আথছল। 

“মাজথনশা লসৌৱা েৰা আথহল, কতওঁক আেথৰবকল ওকলাৱাহঁক এইবুথল থৰথঙওৱা 
হল। 
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“লতথতয়া আটাই লকইজনী যুৱতীকয় থনজৰ থনজৰ চাথককবাৰ ঠিক কথৰ লকল। 
থনবু্্ক থদ্ধ লকইগৰাকীকয় সুবুথদ্ধককইজনীক ককল, ‘কতামাকলাকৰ লতলৰ পৰা আমাক 
অলপ থেয়া, থকয়কনা আমাৰ চাথক নুমাও নুমাও গহকছ।’ 

“উতিৰত সুবুথদ্ধয়ক লকইগৰাকীকয় ককল, ‘কতামাকলাককল আ� আমাকলকয়া 
নুজুথৰব তাতকক লোকানৰ পৰা লতামাকলাককল থকথন ললাৱা।’ 

“কতথতয়া থনবু্্ক থদ্ধ লকই গৰাকীকয় লতল থকথনবকল যাওঁকতই েৰা আথহ পাকল। 
লতথতয়া সাজু গহ িকা পাঁচ গৰাকী যুৱতীকয় েৰাৰ লগত থবয়াৰ লিাজৰ ঠাইত লসামাল 
আ� দুৱাৰ বন্ কৰা হল। 

“ক্ষকন্ক পাছত আন পাঁচগৰাকী যুৱতীকয়া আথহল আ� থচঞঁথৰ থচঞঁথৰ কবকল 
ধথৰকল, ‘কহ প্ৰিু আমাকল দুৱাৰ লমথল থেয়ক।’ 

“থকন্তু েৰাই লতথতয়া উতিৰ থেকল, ‘মই সঁচাকক গককছাঁ! মই লতামাকলাকক থচথন 
নাপাও।’ 

“কসকয় সাজু গহ িাকা থকয়কনা মানৱ পুত্ৰ লকথতয়া আথহব তাক লতামাকলাকক 
নাজানা।২৩৩

৫.১৮ নেনিজি দষাসৰ দৃৰষান্ 
“ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যক এজন দূৰ লেশকল যাত্ৰা কথৰবকল ওকলাৱা ব্যথতিৰ লগত তুলনা কৰা হব। 
লতও ঁলযাৱাৰ সময়ত োসথবলাকক মাথত আথন লতওৰঁ সম্থতৰ োথয়ত্ব থেকল। প্ৰিমজনক 
পাঁচ হাজাৰ থদ্তীয়জনক দুই হাজাৰ আ� তৃতীয়জনক একহাজাৰ �পৰ মুদ্া, থসহঁতৰ 
লযাগ্যতা অনুসাকৰ িগাই থে যাত্ৰা আৰম্ভ কথৰকল। থয জন োকস পাঁচ হাজাৰ �পৰ মুদ্া 
পাইথছল, কসই জকন লকগ লকগ লসই ধন ব্যৱসায়ত খঢুৱাই আ� পাঁচ হাজাৰ উপাজ্ক ন 
কথৰকল। এককেকৰই থয জকন দুই হাজাৰ পাইথছল লতও ঁআ� দুই হাজাৰ উপাজ্ক ন কথৰকল। 
থকন্তু থয জকন একহজাৰ পাইথছল লতও ঁগগ মাটিত গাত খাথদি লতওৰঁ প্ৰিুৰ ধন পুথত িকল। 

“বহুত থেনৰ পাচত লসই োসথবলাকৰ প্ৰিুকৱ ঘূথৰ আথহ প্ৰকত্যককৰ থহচাপ-থনকাচ 
লবকল লকল। থয জকন পাঁচ হাজাৰ �পৰ মুদ্া পাইথছল, কসইজন োকস লতওঁ প্ৰিুৰ 
ওচৰকল আথহ ককল, ‘প্ৰিু আপুথন লমাক পাঁচ হাজাৰ �পৰ মুদ্া থেথছল তাকৰ মই 
আ� পাঁচ হাজাৰ �পৰ মুদ্া উপাজ্ক ন কথৰকলা।’ 

“কতওঁৰ প্ৰিুকৱ লতওঁকক ককল, ‘চাবাইচ, তুথম উতিম থবশ্বাসী োস, অলপ ধনৰ 
থবষয়ত তুথম থবশ্বাসী আথছলা, মই লতামাক আ� অকনক থবষয়ৰ ওপৰত গৰাকী 
পাথতম। কমাৰ লিাজকল আহাঁ আ� কমাকৰ গসকত আনদিৰ িাগী লহাৱা।’ 

“থয জনক দুকহজাৰ �পৰ মুদ্া থেয়া গহথছল লতওঁও লতওঁৰ প্ৰিুৰ ওচৰত আথহ 
ককল, ‘প্ৰিু আপুথন লমাক দুকহজাৰ �পৰ মুদ্া থেথছল তাকৰ মই আ� দুকহজাৰ �পৰ 
মুদ্া উপাজ্ক ন কথৰকলা।’ 
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“লতওঁৰ প্ৰিুকৱ লতওঁক ককল, ‘চাবাইছ! তুথম উতিম থবশ্বাসী োস, অলপ ধনৰ 
থবষয়ত তুথম থবশ্বাসী আথছলা, মই লতামাক আ� অকনক থবষয়ৰ গৰাকী পাথতম। কমাৰ 
লিাজকল আহাঁ আ� কমাকৰ গসকত আনদিত িাগ ললাৱা।’ 

“পাকচ থয জনক একহজাৰ �পৰ মুদ্া থেয়া গহথছল, কতওঁ লতওঁৰ প্ৰিুৰ ওচৰত 
আথহ ককল, ‘প্ৰিু মই জাকনা আপুথন কঠিন মানুহ, আপুথন যত লৰাৱা নাই তাকত োয়, 
আ� যত থসঁচা নাই তাকত শস্য চপাই লসই কাৰকণ মই িয়কত �পৰ মুদ্াক মাটিত 
পুথত িকলা। চাওক এইয়া আকপানাৰ ধন।’ 

“উতিৰত প্ৰিুকৱ লতওঁক ককল, ‘তুথম দুষ্ট আ� একলহুৱা োস, তুথম গকছা ,তুথম 
জাথনথছলা লয যকত মই লৰাৱা নাই তাকত োওঁ আ� যত মই থসঁচা নাই তাকত চপাওঁ। 
তুথম যথে জাথনথছলাই লতকন্ লমাৰ ধন তুথম লবঙ্ত গি থেব লাথগথছল, কতথতয়া মই 
ঘূথৰ আথহ সূকত মূকল লমাৰ ধন পাকলাকহকতন।’ 

“কসইকয় এই একহজাৰ মুদ্া গল লযাৱা আ� যাৰ ওচৰত পাঁচ হাজাৰ মুদ্া আকছ 
তাক থেয়া। থকয়কনা যাৰ আকছ থস লসইথখথনৰ যথে সত্ ব্যৱহাৰ ককৰ তাককই আ� 
থেয়া হব, থকন্তু যাৰ নাই তাৰ থয আকছ তাকৰা সত্ ব্যৱহাৰ যথে নককৰ তাৰ সককলা 
কাথ় ললাৱা হব। আ� এই অকযাগ্য োসক বাথহৰকল লপলাই থেয়া, যত ক্ৰদিন আ� 
োঁত কৰচথন হব।”২৩৪

৫.১৯ মষািৱ �ুত্ৰই সকয়লষায়ৰ নবচষাৰ কনৰব 
“মানৱ পুত্ৰ লযথতয়া ঘূথৰ আথহব লতথতয়া স্বগমীয় মহা-প্ৰতাকপকৰ থনজৰ দূতথবলাকৰ 
গসকত লগৌৰৱবৰ থসংহাসনত বথহব। সককলা জাথতৰ ললাকক লতওঁৰ আগত একথত্ৰত 
কৰা হব,আ� কযকনকক লমৰৰখীয়াই লমৰ-ছাগকবাৰক ছাগলীৰ পৰা পৃিক ককৰ 
লতকনকককয় এজনক আনজনৰ পৰা পৃিক কৰা হব। কতওঁ লমৰ ছাগ লবাৰক লতওঁৰ 
লসাঁ-ফাকল আ� ছাগলী থবলাকক বাওঁফাকল ৰাথখব। 

“কতথতয়া ৰজাই লসাঁ-ফাকল িকা ধাথম্কক ললাকথবলাকক কব, “কমাৰ থপতৃৰ 
আশমীবােৰ পাত্ৰথবলাক আঁহা জগতৰ সৃথষ্টকৰ পৰা যুগুত কথৰ লিাৱা ৰাজ্যৰ অথধকাৰী 
লহাৱা। এই ৰাজ্য লতামাকলাকৰ থকয়কনা মই লিাকত িকা সময়ত লতামাকলাকক লমাক 
খাবকল থেথছলা, কমাৰ থপয়াহ লগাত লতামাকলাকক লমাক পানী খাবকল থেথছলা। মই 
অথতথি গহথছকলা লতামাকলাকক লমাক আৰেয় থেথছলা। মই ননি আথছকলা লতামাকলাকক 
লমাক কাকপাৰ থপন্াইথছলা, মই নথৰয়াত পথৰথছকলা লতামাকলাকক লমাক শুশ্ৰূষা 
কথৰথছলা, মই বদিীশালাত আথছকলা লতামাকলাকক লমাৰ ওচৰকল গগথছলা। 

“কতথতয়া ধাথম্কক সককল উতিৰ থে কব, প্ৰিু আথমকনা লকথতয়া আকপানাক 
লিাকত লেখা পাই আহাৰ খুৱাইথছকলা বা থপয়াহ লগা লেথখ পানী থেথছকলা? আথমকনা 
লকথতয়া আকপানাক অথতথি লহাৱা লেথখ আৰেয় থেথছকলা আ� ননি লেখা পাই 
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কাকপাৰ থপন্াইথছকলা? আথমকনা লকথতয়া আকপানাক নথৰয়াত পৰা লেখা পাই শুশ্ৰূষা 
কথৰথছকলা আ� বদিীশালত আকপানাৰ ওচৰত গগথছকলা? 

“কতথতয়া ৰজাই লতওঁকলাকক উতিৰ থে কব, “মই লতামাকলাকক সঁচাকক গককছা 
লমাৰ এই িাই থবলাকৰ মাজৰ স� এজনকলককা থয কথৰথছলা, কতওঁক লমাকলকহ 
কথৰথছলা। 

“পাচত ৰজাই বাওঁফাকল িকা অধমমী সকলক কব, ‘কহকৰৌ দুষ্টাত্া থবলাক লমাৰ 
ওচৰৰ পৰা দূৰ লহাৱা, আ� চয়তান আ� কতওঁৰ থবলাকৰ কাৰকণ যুগুত কৰা অনন্ 
জুইত পথৰ িাকা। এইকটাকৱই লতামাকলাকৰ েডি, থকয়কনা মই লিাকত িকাত 
লতামাকলাকক লমাক আহাৰ লনাকখাৱালা। মই অথতথি গহথছকলা লতামাকলাকক লমাক 
ঘৰকল থনথনলা, মই থববস্ত্ৰ আথছকলা, কাকপাৰ থনথপন্ালা আ� কযথতয়া মই নথৰয়াত 
পথৰথছকলা আ� বদিী অৱস্থাত আথছকলা লতামাকলাকক লমাকল থচন্া নকথৰলা।’ 

“কতথতয়া লতওকঁলাকক উতিৰ থে কব, ‘প্ৰিু আথমকনা লকথতয়া লিাকত বা থপয়াহত, 
অথতথি লহাৱাত, ননি িকাত, নথৰয়া পৰাত, বদিীশালত িকা সময়ত আকপানাৰ লসৱা 
শুশ্ৰূষা নকথৰকলা।’ 

“কতথতয়া ৰজাই উতিৰত লতওঁকলাকক কব, ‘মই লতামাকলাকক সত্য গককছা 
লযথতয়াই লতামাকলাকক লমাৰ এই পথৰয়ালৰ থয লকাকনা এজনককা নকথৰলা তাক 
লমাকলকককহ নকথৰলা।’ 

 “কতথতয়া এই দুষ্ট ললাক থবলাকক অনন্-েডি পাব আ� ধাথম্কক ললাকসকল অনন্ 
জীৱনকল গুথচ যাব।”২৩৫

৫.২০ যীচুয়ৱ �ুিৰ তেওঁৰ মৃেু ৰ নবষয়ে তকষাৱষা
থনস্তাৰপব্্ক ৰ উৎসৱত উপাসনা কথৰবকল অহা সকলৰ মাজত লকইগৰাকী মান গ্ৰীক 
আথছল। কতওঁকলাকক গালীলৰ, কবত্ কচোৰ থনবাসী থফথলপৰ ওচৰকল গগ অনু�ধ কথৰ 
ককল, “মহাশয় আথম যীচুক লেখা পাবকল থবচাকৰা।” কতথতয়া থফথলকপ আথহ আথ্ৰিয়ক 
ককল। কতথতয়া আথ্ৰিয় আ� থফথলকপ আথহ যীচুক ককল। 

যীচুকৱ লতওকঁলাকক উতিৰ থেকল, “মানৱ পুত্ৰৰ লগৌৰৱাথম্বত লহাৱাৰ সময় আথহল। 
মই লতামাকলাকক সঁচাকক কও,ঁ “কঘহু ঁধানৰ বীজ এটা লযথতয়াকলকক মাটিত পথৰ মথৰ 
নাযায়, কতথতয়াকলকক থস এটাই িাকক, থকন্তু লযথতয়া ই মথৰ যায় লতথতয়া বীজকটাকৱ 
অসংখ্য লঘহুঁ উৎপন্ন ককৰ। থয জকন থনজৰ জীৱনক লপ্ৰম ককৰ লতওঁ তাক লহ�ৱাব, 
থকন্তু যথে লকাকনাকৱ এই পৃথিৱীত থনজৰ জীৱনক অথপ্ৰয় বুথল জ্ঞান ককৰ লতওঁ তাক 
অনন্ জীৱনকল ৰাথখব। ককাকনাকৱ যথে লমাৰ পথৰচয্ক্যা ককৰ লতওঁ লমাৰ পাকছ পাকছ 
আহক আ� মই থয ঠাইত িাককা লমাৰ লসৱককা লসই ঠাইকত িাথকব, যথে লকাকনা 
জকন লমাৰ পথৰচয্ক্যা ককৰ লমাৰ থপতৃকয় লতওঁক সন্মান কথৰব। 
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“এথতয়া লমাৰ হৃেয় ব্যাকুল গহকছ। মই থক কম? মই কমকন! কহ থপতৃ লমাক এই 
যাতনাৰ সময়ৰ পৰা ৰক্ষা কৰা? নহয় এই সময়কল দুুঃখকিাগ কথৰবৰ বাকবইকতা মই 
আথহকছাঁ। কহ থপতৃ লসয়াই কৰা থযকয় লতামাৰ নাম লগৌৰাৱথম্বত কথৰব।” 

লতথতয়া স্বগ্কৰ পৰা এটি ধ্থন আথহল, “মই ইথতমকধ্যই থনজকক লগৌৰৱাথবিত 
কথৰকলা, আ� আককৌ পুনৰবাৰ লগৌৰৱাথম্বত কথৰম।” 

থিয় গহ িকা ললাকসমূকহ লযথতয়া লঢকৰকথন মৰা শুথনকল লতওঁকলাকক কবকল 
ধথৰকল লঢকৰকথন মাথৰকল। 

আন থকছুমাকন ককল, “দূকত লতওঁৰ লগত কিা পাথতকল।” 
যীচুকৱ ককল, “এই ধ্থন লমাৰ বাকব নহয় থকন্তু লতামাকলাকৰ বাকবকহ আথহথছল। 

এই সময় লমাৰ নহয়, কতামাকলাকৰকহ এথতয়াই পৃথিৱীৰ লসাধথবচাৰৰ সময়। এথতয়া 
এই পৃথিৱীৰ শাসনকত্ক াক বাথহৰকল লপলাই থেয়া হব। আ� মই পৃথিৱীৰ পৰা উকতিাথলত 
হকল, মই সককলাকক লমাকল আক্ক ষণ কথৰম।” যীচুকৱ থক ধৰকণ যাতনাময় মৃতু্য বৰণ 
কথৰব তাকক লেখুৱাবকল এইেকৰ গকথছল। 

ললাক সমূকহ উতিৰ থে ককল, “আথম থবধান শাস্ত্ৰৰ পৰা শুথনকছা লয, মচীহ থচৰথেন 
জীথৱত গহ িাথকব, কতকন্ আপুথন লককনকক কব পাকৰ লয মানৱৰ পুত্ৰ উকতিাথলত হব 
লাথগব? এই মানৱৰ পুত্ৰ জন লকান?” 

লতথতয়া যীচুকৱ লতওকঁলাকক ককল, “কতামাকলাকৰ লগত লপাহৰ অলপ সময়ৰ 
বাকবকহ িাথকব। কপাহৰ িাককাকতই লতামাকলাকক লখাজ কা়া যাকত আন্াকৰ পৰািূত 
কথৰব লনাৱাকৰ, থকয়কনা আন্াৰত লখাজ ক়াজকন ককল গগকছ নাজাকন। কযথতয়াকলকক 
লপাহৰ লতামাকলাকৰ লগত আকছ তাত থবশ্বাস কৰা আ� কতামাকলাককও লপাহৰৰ 
সন্ান লহাৱা।” যীচুকৱ এইথখথন কিা গক তাৰ পৰা আতঁথৰ গগ লতওঁকলাকৰ পৰা 
থনজকক লুকুৱাকল। 

যথেও যীচুকৱ এই সককলাকবাৰ আচথৰত থচন লতওঁকলাকক লেখুৱাকল তিাথপও 
লতওকঁলাকক থবশ্বাস নকথৰকল। থযচয়া িাৱবােীকয় লকাৱা কিাকবাৰ পূণ্ক এইেকৰই 
গহথছল: 

“কহ প্ৰিু আমাৰ বাতি্ক া লকাকন থবশ্বাস কথৰকল? 
আ� ককাকনকনা ঈশ্বৰৰ শথতিৰ প্ৰকাশ লেখা পাকল ?” 

এইকাৰকণই লতওকঁলাকক থবশ্বাস কথৰব লনাৱাথৰকল. থকয়কনা থযচয়াই আককৌ গকথছল, 

“ঈশ্বকৰ লতওঁকলাকৰ চকু অন্ কথৰকল 
আ� কতওঁকলাকৰ থচতি ককঠাৰ কথৰকল 
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যাকত লতওঁকলাকক চকুকৰ লেখা পাব লনাৱাকৰ 
আ� হৃেকয়কৰও বুথজ পাব লনাৱাকৰ। 

লতওঁ এইকবাৰ এইকাৰকণই কথৰথছল 
যাকত লতওঁকলাক সুস্থ হ’বকল লতওঁকলাকৰ পাপৰ পৰা নুঘুকৰ।” 

থযচয়াই এইকাৰকণই গকথছল লয লতওঁ যীচুৰ মথহমা লেথখথছল আ� কতওঁৰ থবষকয় 
কিাও গকথছল। 

তিাথপও অকনককই যীচুত থবশ্বাস কথৰকল। থকন্তু ফৰীচী সকলৰ িয়ত লতওকঁলাকক 
এই কিা মুকথলকক প্ৰকাশ কৰা নাথছল। কাৰণ লতওঁকলাকক নামঘৰৰ পৰা বথহস্াৰ 
হব থবচৰা নাথছল। থকয়কনা লতওকঁলাকক ঈশ্বৰতকক মানুহৰ প্ৰশংসাকহ অথধককক িাল 
পাইথছল। 

যীচুকৱ লতথতয়া বৰ মাকতকৰ ককল, “থযজকন লমাত থবশ্বাস ককৰ, কতওঁ লমাত নহয় 
থকন্তু লমাক পকঠাৱা জনাক লহ থবশ্বাস ককৰ, আ� থয জকন লমাক লেকখ, কতওঁ লমাক 
পকঠাৱা জনাক লহ লেকখ, মই জগতকল লপাহৰ স্ব�প গহ আথহকছাঁ যাকত লমাক থবশ্বাস 
কৰা থবলাকক অন্কাৰত নািাকক। 

“মই মানুহৰ লসাধ-থবচাৰ কথৰবকল অহা নাই। থকন্তু জগতক উদ্ধাৰ কথৰবকলকহ 
আথহকছাঁ। থযসককল লমাৰ থশক্ষা শুথন পালন নককৰ লতওকঁলাকৰ লসাধ-থবচাৰ 
ককৰাতাজন মই নহওঁ। থয লকাকনাকৱ লমাক অগ্ৰাহ্য ককৰ আ� কমাৰ বাক্য গ্ৰহণ নককৰ 
লতওকঁ লসাধ-থবচাৰ ককৰাতা এজনা আকছ। থকয়কনা মই থনজৰ পৰা এককা লকাৱা নাই, 
থকন্তু পৰম থপতৃ থযজকন লমাক পঠাইকছ লতঁকৱই এই থনকে্ক শ থেকছ মই থক কব লাকগ 
আ� থক থশক্ষা থেব লাকগ। মই জাকনা লতওঁ থয কয় তাক পালন কৰাই অনন্জীৱন 
লাি কৰা লসকয় মই থয কওঁ থপতৃকয় লমাক লকাৱাৰ েকৰই কওঁ।”২৩৬

৫.২১ মনৰেয়ম যীচুক সুগনন্ধ তেল �িষা
থনস্তাৰপব্ক আ� খথমৰ লনাকহাৱা থপঠাৰ উৎসৱৰ মাত্ৰ দুথেনৰ আগৰ কিা। প্ৰধান 
পুকৰাথহত আ� থযহূেী থবধান পথডিত সককল ছকলকৰ যীচুক বদিী কথৰবৰ বাকব 
আ� কতওঁক বধ কথৰবৰ বাকব লগাপন িাকৱ উপায় থবচাথৰ আথছল। কতওঁকলাকক 
পৰস্পকৰ গকথছল, “আথম এইয়া পব্কৰ সময়ত কথৰব নালাকগ। ককাকন জাকন, হয়কতা 
ললাকসমূহৰ খং উঠিব আ� সংঘাতৰ সৃথষ্ট হব পাকৰ ।” 

লযথতয়া গবিথনয়াত যীচুকৱ থচকমান কুষ্কৰাগীৰ ঘৰত িাককাকত, ২৩৭  লসই ঠাইকত 
লতওকঁলাকক লতওঁৰ বাকব লিাজনৰ আকয়াজন কথৰকল আ� মাি্কাই আহাৰ বাথ় থেকল। 
যীচুৰ লগত লিাজন কথৰবকল বহা সকলৰ মাজত লাজাকৰা আথছল। মথৰয়কম আধা 
থলটাৰ মান জটামাংসীৰ অথত মূল্যৱান সুগথন্ দ্ব্য গল যীচুৰ চৰণত বাথক থেকল, আ� 
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থনজৰ চুথলকৰ লতওঁৰ চৰণ মুথচ শুকুৱাকল, একনকত লগাকটই ঘৰত সুগথন্কয় আৱথৰ 
ধথৰকল। 

লতওঁৰ থশষ্য সকলৰ এজন ইস্াথৰকয়াতীয়া থযহূো থযজকন যীচুক প্ৰতাৰণা কথৰব, 
লতওঁ ককল, “এই সুগথন্ দ্ব্যৰ মূল্য থতথনশ �পৰ মুদ্া এইকবাৰ লবথচ েথৰদ্ থবলাকক 
থকয় থেয়া নহ’ল?” কতওঁ েথৰদ্ থবলাককল থচন্া কথৰ এই কিা লকাৱা নাথছল, থকন্তু 
লতওঁ লচাৰ আথছল, আ� কতওঁ ওচৰত েলকটাৰ ধনৰ লমানা আথছল, আ� থনজৰ 
ব্যথতিগত ব্যৱহাৰৰ কাৰকণ তাত িকৰাৱা ধনৰ পৰা প্ৰায় লচাৰ কথৰথছল। 

যীচুকৱ ককল, “কতওঁক আমথন নকথৰবা, কমাক গমোমত লিাৱা থেনৰ বাকব,তাই 
এইকটা থকথন সাঁথচ ৰাথখ গিথছল । েথৰদ্ থবলাক লতামাকলাকৰ লগত সোয় িাথকব, 
থকন্তু মই লতামাকলাকৰ লগত থচৰকাল নািাককা।”২৩৮ এই মথহলা গৰাকীকয় থয পাথৰকল 
তাককই কথৰকল। কতওঁ লমাৰ গাত সুগথন্ লতল বাথক থে আগতীয়াকক মৃতু্যৰ পাছত 
কবৰ থেবব বাকব যুগুত কথৰকল। মই লতামাকলাকক সচাঁকক কওঁ: সমগ্ৰ জগতৰ থয থয 
ঠাইকত শুিৱাত্ক া প্ৰচাৰ কৰা হব লসই সককলা ঠাইকতই লতওঁ থয কম্ক কথৰকল তাৰ 
কিা লকাৱা হব, আ� তাইক লসাঁৱৰণ কৰা হব।” ২৩৯

৫.২২ নযিূদষাৰ ষড়যন্ত্ৰ 
লতথতয়া যীচুৰ বাৰ জন পাঁচথনৰ মাজৰ এজন থযহূো ইস্থৰতীয়াৰ অন্ৰত চয়তান 
লসামাল। কতওঁ লককনকক যীচুক লতওঁকলাকৰ হাতত ধৰাই থেব পাকৰ, কসই থবষকয় 
প্ৰধান পুকৰাথহত আ� মথদিৰৰ লসনাপথত থবলাকৰ ওচৰকল গগ লতওঁকলাকৰ লগত 
আকলাচনা কথৰকল।২৪০ লতওঁকলাকক সুথধকল, “যথে মই যীচুক আকপানাকলাকক 
লশাধাই থেও ঁআকপানাকলাকক লমাক থক থেব?” কতথতয়া লতওথঁবলাকক থযহূোক থত্ৰশটা 
�পৰ মুদ্া থেবকল বদিবস্ত কথৰকল। কসই সময়ৰ পৰাই থযহূোই যীচুক বদিীকৰাই 
লশাধাই থেবকল সুকযাগ থবচাথৰবকল ধথৰকল।২৪১

৫.২৩ নিস্ষাৰ �ব্যৰ তভষাজ আয়েষাজি কৰষা
খথমৰ লনাকহাৱা থপঠাৰ পব্্ক ৰ আৰম্ভ থেনকটা আথহ পাকল। এইথেনা থযহূেী ললাকসককল 
থনস্তাৰ পব্্ক ৰ লিাজৰ কাৰকণ লমৰ-ছাগ বথল থেকয় আ� তাৰ মাংস খায়। কসকয় যীচুকৱ 
থপতৰ আ� কযাহনক ককল, “কযাৱা আ� আমাৰ বাকব থনস্তাৰ পব্্ক ৰ লিাজ খাবকল 
যুগুত কৰা।” 

লতওকঁলাকক লতওঁক সুথধকল, “আথম কত যুগুত কৰাকটা আপুথন ইচ্া ককৰ?” 
লতওঁ লতওঁকলাকক ককল, “কতামাকলাকক নগৰকল লসামাওকঁত একলহ পানী 

গল অহা ব্যথতি এজনক লগ পাবা। কতওঁৰ পাকচ পাকচ গগ লতওঁ থযখন ঘৰত লসামাব 
লতামাকলাকক তাকত লসামাবা। আ� ঘৰৰ গৰাকীক কবা, ‘গু�কৱ লতওঁৰ থশষ্যসকলৰ 
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গসকত থনস্তাৰ পব্্ক ৰ লিাজ খাব লখাজা আলহী লকাঠাথলকটা আমাক লেখুৱাই 
থেব গককছ?কতথতয়া গৰাকীকয় ওপৰৰ ডাঙৰ লকাঠাথল এটা সজাই পৰাই লিাৱা 
লতামাকলাকক লেখুৱাই থেব, তাকত লিাজ যুগুত কৰাকগ।” 

থপতৰ আ� কযাহকন গগ লসইেকৰই পাকল থয েকৰ যীচুকৱ লতওঁকলাকক গকথছল। 
আ� কতওঁকলাকক তাকতই থনস্তাৰ পব্কৰ লিাজ যুগুত কথৰকল। 

এইকটা থনস্তাৰপব্্ক ৰ লিাজৰ সময় আথছল। যীচু আ� কতওৰঁ বাৰ গৰাকী পাঁচথনকৰ 
গসকত্য আহাৰৰ লমজত আঁউথজ আসন গ্ৰহণ কথৰকল। ২৪২

যীচুয়ৱ নিষ সকলৰ লগে কৰষা তিষ তভষাজি (৫.২৪–৪০)

৫.২৪ তভষাজিে যীচু আ� য়েওঁৰ অিুকষাৰী সকল
যীচুকৱ লতওকঁলাকক ককল, “মই মৃতু্যকল দুখ-কিাগ কৰাৰ আকগকয় লতামাকলাকৰ 
লগত লমাৰ থনস্তাৰ পব্্ক ৰ লিাজ খাবকল বহুত ইচ্া আথছল। থকয়কনা মই 
লতামাকলাকক গককছাঁ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত থসদ্ধ লনাকহাৱাকলকক মই পুনৰ আ� ককথতয়াও 
এই লিাজ নাখাওঁ।” 

লতথতয়া যীচুকৱ পানপাত্ৰ গল ঈশ্বৰক ধন্যবাে থে ককল, “কলাৱা আ� ইয়াক 
প্ৰকত্যককই িগাই লখাৱা। থকয়কনা মই লতামাকলাকক গককছাঁ লয ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য 
নহাকলকক এথতয়াৰ পৰা মই পুনৰ আ� ককথতয়াও দ্াক্ষাৰস পান নককৰা।”২৪৩

৫.২৫ যীচুয়ৱ নিষ  সকলৰ ভনৰ ধুওৱষা
ইস্াথৰয়তীয়া থযহূোৰ (থচকমান ইস্াথৰয়তীয়াৰ পুত্ৰ থযহূোৰ) অন্ৰত চয়তাকন 
ইথতমকধ্যই যীচুক প্ৰতাৰণা কৰাৰ কু-বুথদ্ধকটা সুমুৱাই থেকল। থপতৃকয় যীচুক সককলাকৰ 
ওপৰত ক্ষমতা থেকছ। যীচুকৱ ইয়াক জাথনথছল। কতওঁ ইয়াককা জাথনথছল লয লতওঁ 
ঈশ্বৰৰ ওচৰৰ পৰা আথহকছ আ� ঈশ্বৰৰ ওচৰকল উিথত যাব, কসকয় লতওঁ লিাজনত 
বহাৰ পৰা উঠিল আ� গাৰ বাথহৰৰ কাকপাৰখন খুথল িকল, আ� এখন গাকমাছা গল 
থনজৰ ককাঁলত বাথন্ লকল। তাৰ পাছত পাত্ৰত পানী গল থশষ্য সকলৰ িথৰ ধুৱাই 
লতওঁৰ ককাঁলত বাথন্ ৰখা গাকমাছাকৰ মুথচবকল ধথৰকল। 

লতওঁ থচকমান থপতৰৰ ওচৰকল আথহল, থপতকৰ যীচুক ককল, “কহ প্ৰিু আপুথন 
লমাৰ িথৰ ধুৱাবকন?” 

যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “মই থক কথৰকছা লতামাকলাকক এথতয়া এককা বুথজ নাপাবা, 
থকন্তু থপছত বুথজবা।” 

থপতকৰ ককল, “নহয়, আপুথন লকথতয়াও লমাৰ িথৰ ধুৱাব লনাৱাকৰ।” 
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যীচুকৱ লতওঁক উতিৰ থেকল, “মই যথে লতামাৰ িথৰ নুধুৱাওঁ, তুথম লমাৰ 
উতিৰাথধকাৰৰ িাগী হব লনাৱাথৰবা।” 

থচকমান থপতকৰ লতওঁক ককল, “কহ প্ৰিু লকৱল লমাৰ িথৰকয় নহয় লমাৰ হাত 
আ� মূকৰা ধুৱাই থেয়ক।” 

যীচুকৱ লতওঁক ককল, “গা লধাৱা জনৰ িথৰৰ বাকে আন এককা ধুৱাৰ প্ৰকয়াজন নাই, 
বৰঞ্চ লতওঁৰ সব্ক শৰীৰ শুথচ। তুথম শুথচ থকন্তু লতামাকলাকৰ সককলাকৱ শুথচ নহয়।” 
লকাকন লতওঁক শত্ৰুৰ হাতত লসাধাই থেব লসইজনক লতওঁ জাথনথছল; কসই কাৰকণ 
লতওঁ গকথছল, “কতামাকলাকক সককলাকৱ শুথচ নহয়।” 

লতওঁ িথৰ ধুৱাই এঢাঁলত লতওঁৰ বাথহৰৰ কাকপাৰ লজাৰ থপথন্ লকল আ� 
লমজত থনজৰ আসনত বথহল। কতওঁ সুথধকল, “কতামাকলাককল মই থক কথৰকলা 
লতামাকলাকক বুথজলাকন?” কতামাকলাকক লমাক গু� আ� প্ৰিু লবালা লসয়া উথচত 
কিাই গকছা থকয়কনা বাস্তথৱককত মই লসকয়ই হওঁ। মই গু� আ� প্ৰিু হওঁ। থকন্তু 
মই লতামাকলাকৰ িথৰ ধুৱাকলা, কসকয় লতামাকলাককও ইজকন থসজনৰ িথৰ ধুওৱা 
উথচত। মই লতামাকলাকৰ বাকব এই আথহ্ক  ৰাথখকলা যাকত মই লতামাকলাককল থয 
কথৰকলা লতামাকলাককও লযন আনক কথৰব পাৰা। মই লতামাকলাকক সঁচাকক গককছাঁ, 
“প্ৰিুতকক োস ডাঙৰ হব লনাৱাকৰ, আ� পকঠাৱা জনাতকক বাত্ক াবাহক ডাঙৰ হব 
লনাৱাকৰ। যথে লতামাকলাকক এই কিাকবাৰ জাথন পালন কৰা লতকন্ লতামাকলাক মহৎ  
আশমীব্ােত সুখী হবা। ২৪৪

৫.২৬ যীচুয়ৱ তকষাি জি তেওঁৰ নব�য়ধে উঠিব েষাক তকষাৱষা
“মই লতামাকলাকক সককলাকৰ থবষকয় লকাৱা নাই, মই থয সকলক মকনানীত কথৰকলা, 
লতওঁকলাকক জাকনা, থকন্তু শাস্ত্ৰই থয গককছ লসয়া পূণ্ক হব লাকগ: ‘থয জকন লমাৰ 
�টি খাকল, কতঁকৱই লমাৰ থব�কদ্ধ উঠিল।’ এই ঘটনা ঘটাৰ পূকব্কই মই লতামাকলাকক 
ককলা যাকত লযথতয়া ঘটিব লতামাকলাকক থবশ্বাস কথৰবা লয মইকয়ই লসই জন। মই 
লতামাকলাকক সঁচাকক কওঁ, মই পকঠাৱা জনাক থযজকন গ্ৰহণ ককৰ লতওঁ লমাককা 
গ্ৰহণ ককৰ আ� থযজকন লমাক গ্ৰহণ ককৰ লতওঁ লমাক পকঠাৱা জনাককা গ্ৰহণ ককৰ।” 

এইথখথন লকাৱাৰ পাছত যীচুকৱ আত্াত ব্যাকুল গহ স্পষ্টিাকৱ ককল, “মই 
লতামাকলাকক সত্য কওঁ, “কতামাকলাককৰ এজকন লমাক প্ৰতাৰণা কথৰ শত্ৰুৰ হাতত 
লশাধাই থেব।” 

লতথতয়া লতওঁৰ থশষ্য সককল ইজকন থসজনক চাব ধথৰকল, কতওঁকলাকক বুথজ 
নাপাকল লয লতওঁ কাৰ থবষকয় গককছ। কতওঁৰ এজন থশষ্যই লতওঁৰ ওচৰকত বথহ 
আথছল লতওঁক যীচুকৱ বহুত মৰম কথৰথছল। কসকয় থচকমান থপতকৰ ইংথগত কথৰ সুথধব 
থেকল লয যীচুকৱ লকান জনৰ থবষকয় গককছ। 
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যীচুৰ থপ্ৰয় থশষ্য জকন লতওঁৰ বুকুকল হথল গগ সুথধকল, “কহ প্ৰিু লসইজন লকান?” 
যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “থয জনক মই �টি এটুকুৰা পাত্ৰত জুবুথৰয়াই থেম লতঁকৱই 

লসইজন।”২৪৫ মানৱ পুত্ৰৰ থবষকয় থযেকৰ থলখা আকছ লসয়া ঘটিবই, থকন্তু থয জন 
ব্যথতিৰ দ্াৰা লশাধাই থেয়া হব, কতওঁ সন্াপৰ পাত্ৰ; কতওঁৰ জন্ম লনাকহাৱা হকলই 
লতওঁৰ পকক্ষ িাল আথছল।” 

লতথতয়া লতওঁক লশাধাই থেয়া থযহূোই মাত লগাই ককল, “কহ প্ৰিু লসইজন 
মইকন?”

যীচুকৱ লতওঁক ককল, “হয় তুথম ঠিককই গকছা।” ২৪৬

তাৰ পাছত লতওঁ �টি একডাখৰ গল পাত্ৰত জুবুথৰয়াই লকল আ� ইস্াথৰকয়াতীয়া 
থচকমানৰ পুকতক থযহূোক থেকল। থযহূোই �টি টুকুৰা ললাৱাৰ মূহুত্ক কত চয়তাকন 
লতওঁৰ অন্ৰত প্ৰকৱশ কথৰকল। যীচুকৱ লতওঁক ককল, “তুথম থক কথৰবকল ওলাইছা 
লসানকাকল কৰা!” থকন্তু লিাজনৰ লমজত বথহ িকা লকাকনও নাজাথনকল লয যীচুকৱ 
এইেকৰ থকয় ককল। থকছুমাকন িাথবকল থযকহতু থযহূোৰ হাতত ধনৰ লমানা আথছল 
লসকয় উৎসৱৰ বাকব প্ৰকয়াজনীয় বস্তুকবাৰ থনবকল বা েথৰদ্ সকলক থকবা থেবকল 
গককছ। 

থযহূোই যীচুকৱ থেয়া �টি টুকুৰা গল খাকল আ� তৎক্ষণাত ওলাই গ’ল। কতথতয়া 
ৰাথত গহথছল। ২৪৭

৫.২৭ ঈশ্বৰৰ লগে কৰষা িেুি নিেম
লতওঁকলাকক লিাজন কথৰ িাককাকত যীচুকৱ এটুকুৰা থপঠা হাতত গল ঈশ্বৰক ধন্যবাে 
জনাকল আ� টুকুৰা কথৰ থশষ্যসকলক থে ককল, “কলাৱা আ� কখাৱা২৪৮ লতামাকলাকৰ 
থনথমকত োন কৰা এইয়া লমাৰ শৰীৰ। কমাক লসাঁৱথৰব অকি্ক ইয়াক লখাৱা।” 
লিাজনৰ পাছত লতওঁ পানপাত্ৰক গল২৪৯ ধন্যবাে জনাই লতওঁকলাকক থে ককল, 

“কতামাকলাকক প্ৰথতজকনই ইয়াক অলপ অলপ পান কৰা।২৫০ এই পানপাত্ৰ গহকছ ঈশ্বৰ 
আ� কতওঁৰ মানুহৰ মাজত লহাৱা নতুন থনয়ম। কযথতয়া লমাৰ লতজ লতামাকলাকৰ 
থনথমকতি বাথক থেয়া হ’ব লতথতয়াই এই নতুন থনয়ম আৰম্ভ হ’ব।২৫১  থকয়কনা ইয়াক 
অকনকৰ পাপ লমাচনৰ অকি্ক উথলওৱা গহকছ। মই লতামাকলাকক কওঁ লতামাকলাকৰ 
গসকত থপতৃৰ ৰাজ্যত ন-ৰস পান নকৰা থেনকলকক এথতয়াৰ পৰা আ� মই দ্াক্ষাৰস 
লকথতয়াও পান নককৰা।”২৫২

৫.২৮ তকষািজি আইষাইেলক তশ্ষ্ঠ
পাছত পাঁচথন সককল লতওঁথবলাকৰ মাজত লকানজন লৰেষ্ বুথল লকাৱা হব এই থবষয়ৰ 
ওপৰত তক্ক -থবতক্ক  হবকল ধথৰকল। থকন্তু যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “জগতৰ ৰজা 
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থবলাকককহ প্ৰজাৰ ওপৰত লতওঁকলাকৰ শাসন চলায় আ� শাসনকত্ক া সককল 
মানুহকবাৰৰ পৰা প্ৰশংসা পাব থবচাকৰ। কাৰণ লতওকঁলাকক মানুহথবলাকক লতওকঁলাকক 
মহান সহায়কতি্ক া বুথল লকাৱাকটা থবচাকৰ। থকন্তু লতামাকলাক লতকন হ’ব লনাৱাৰা। 
যথে লতামাকলাকৰ মাজৰ লকাকনাবাজকন আকন লতওঁক মাথন চলাকটা থবচাকৰ লতওঁ 
আটাইতকক স� জনৰ েকৰ কাম কথৰব লাথগব। থয জকন আনক চলাব থবচাকৰ লতওঁ 
লসৱা শুশ্ৰুষা কৰা জনৰ েকৰ হ’ব লাথগব। থকয়কনা লকান লৰেষ্: থয জন লমজত বথহ 
শুশ্ৰূষা পাবকল িকা জন লন, শুশ্ৰূষা কৰা জন?শুশ্ৰূষা পাবকল লমজত বহাজকনই 
থনশ্চয় থকন্তু মই লতামাকলাকৰ মাজত শুশ্ৰূষা কৰা জনৰ েকৰ আকছা। 

“কতামাকলাকক লমাক লমাৰ সককলা পৰীক্ষাৰ সময়ত লগ থেছা। কমাৰ থপতৃকয় লমাক 
থেয়া ৰাজ্যত লমাকৰ গসকত্য শাসন কথৰবকল লতামাকলাকক অথধকাৰ থেকলা। থযকহতু 
লসই ৰাজ্যত আথম লিাজন কথৰ আনদি কথৰম। কতামাকলাক ন্যায়ৰ থসংহাসনত বথহবা 
লতামাকলাকক ইস্াকয়লৰ বাৰটা গফেৰ থবচাৰ কথৰবা।” ২৫৩

৫. ২৯ যীচুয়ৱ এইষা িেুি আজ্ষা নদেষা 
থযহূোই লযাৱাৰ পাছত যীচুকৱ ককল, “মানৱপুত্ৰ মথহমাথম্বত লহাৱা আ� কতওঁৰ 
লযাকগথে ঈশ্বৰৰ লগৌৰৱাথম্বত লহাৱাৰ সময় আথহল। যথে ঈশ্বকৰ লতওঁৰ লযাকগথে 
লগৌৰৱাথম্বত হয় লতথতয়া ঈশ্বকৰও লতওঁৰ লযাকগথে মানুৱ পুত্ৰক লগৌৰৱাথম্বত কথৰব 
আ� এইকটা অথত শীকৰেই ঘটিব।” 

যীচুকৱ ককল, “কহ লমাৰ থপ্ৰয় সন্ান সকল, মই অলপ সময়কহ লতামাকলাকৰ লগত 
আকছাঁ লতামাকলাকক লমাক থবচাথৰবা, থকন্তু মই থযহূেী সকলক লকাৱাৰ েকৰ,এথতয়া মই 
লতামাকলাকক গককছা,মই থয ঠাইকল যাম লতামাকলাকক লসই ঠাইকল যাব লনাৱাৰা।” 

“মই লতামাকলাকক এটা নতুন আজ্ঞা থেওঁ লয লতামাকলাকক ইজকন থসজনক লপ্ৰম 
কথৰবা। মই লযকনকক লতামাকলাকক লপ্ৰম কথৰকলা লতকনকককয় লতামাকলাকক ইজকন 
থসজনক লপ্ৰম কথৰবা। যথে লতামাকলাকৰ ইজকন-থসজনৰ প্ৰথত লপ্ৰম িাকক লতথতয়া 
তাৰ দ্াৰাই সককলাকৱ জাথনব লয লতামাকলাক লমাৰ থশষ্য।” ২৫৪

৫.৩০ যীচুয়ৱ ন�েয়ৰ অশ্বীকষাৰ কৰষা কথষা জয়িষাৱষা
লতথতয়া যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “আথজ ৰাথতকয়ই লতামাকলাকৰ লমাৰ পৰা থবশ্বাস 
খথহ যাব। থকয়কনা শাস্ত্ৰত থলখা আকছ: 

‘মই লমৰ-ৰখীয়াক বধ কথৰম 
আ� জাকৰ লমৰ-ছাগকবাৰ থছন্ন-থিন্ন হব।’ 



146 যীচুৰ মৃেু  তিষাৱষা সপ্ষাসয়ইষা  

থকন্তু লমাৰ পুন�ত্ানৰ পাচত মই লতামাকলাকৰ আকগকয় গালীলকল যাম।২৫৫

“থচকমান, থচকমান! শুনা লতামাক চয়তাকন লঘহুৰঁ েকৰ জাথৰ লমাৰ পৰা পৃিক কথৰব 
থবচাথৰকছ। থকন্তু মই লতামাকলাকৰ বাকব প্ৰাি্কনা কথৰকছাঁ যাকত লতামাৰ থবশ্বাস থস্থকৰ 
িাকক আ� তুথম লযথতয়া ঘূথৰ আথহবা লতামাৰ িাই থবলাকককা বলৱান কথৰবা।”২৫৬

লতথতয়া থপতকৰ ককল, “যথে সককলাকৱ আকপানাক এথৰও থেকয়, মই লকথতয়াও 
লনকৰা।” 

যীচুকৱ ককল, “মই লতামাক সত্য কওঁ, আথজ এই থনশাকতই, কুকুৰাই দুবাৰ ডাক 
থেয়াৰ আগকত তুথম থতথনবাৰ লমাক অস্বীকাৰ কথৰবা।” 

থকন্তু থপতকৰ সকজাকৰ ককল, “যথে মই আকপানাৰ লগত মথৰবলগীয়াও হয় তিাথপ, 
মই আকপানাক অস্বীকাৰ নকথৰম।” কতথতয়া আন সককলা থশষ্যও এককেকৰই ককল। ২৫৭

লতথতয়া যীচুকৱ থনজৰ পাঁচথন থবলাকক ককল, “কযথতয়া মই ধনৰ লমানা, 
লজাকলাঙা বা পাদুকা আথে লনাকহাৱাকক পঠিয়াইথছকলা লতথতয়া লতামাকলাকৰ থকবা 
নাটথন গহথছলকন?” 

লতওকঁলাকক ককল, “এককাকৰই নাটথন লহাৱা নাথছল।” 
যীচুকৱ লতওকঁলাকক ককল, “থকন্তু এথতয়া যাৰ লগত পইচাৰ লমানা আকছ লতওঁ 

তাক লওঁক আ� কজাকলাঙাও গল লওঁক। আ� যাৰ ওচৰত তকৰাৱাল নাই লতওঁ 
থনজৰ লকাট লচালা লবথছ এখন তকৰাৱাল থকথন লওঁক। শাস্ত্ৰত লকাৱা গহকছ, 

 ‘কতওঁ অপৰাধীৰ শাৰীত পথৰল।’ 

থয বাক্য শাস্ত্ৰত থলখা আকছ লসয়া থসদ্ধ হব। কাৰণ লমাৰ থবষকয় থলখা সককলা পূণ্ক 
গহ আথহকছ।” 

লতওঁৰ থশষ্যসককল ককল, “প্ৰিু, প্ৰিু! ইয়াত দুখন তকৰাৱাল আকছ।” 
যীচুকৱ ককল, “কসয়া যকিষ্ট, কতকনকক কিা আ� নকবা।”২৫৮

৫.৩১ যীচুয়ৱ নিজৰ নিষ  সকলক িষান্িষা নদেষা 
লতামাকলাক থচথন্ত আ� ব্যাকুল নহবা। ঈশ্বৰত থবশ্বাস কৰা আ� কমাকতা থবশ্বাস কৰা, 
লমাৰ থপতৃৰ ঘৰত অকনক িকা ঠাই আকছ (নিকা হকল মই লতামাকলাকক নককলা 
হয়) মই লতামাকলাকৰ বাকব ঠাই যুগুত কথৰবকল গগ আকছাঁ। মই গগ লতামাকলাকৰ 
বাকব ঠাই যুগুত কথৰম আ� মই পুনৰ আথহম আ� কতামাকলাকক লমাৰ লগত 
গল যাম। যাকত মই য’ত িাককা লতামাকলাককা তাকত িাকা। মই য’ত গগ আকছাঁ 
লতামাকলাকক লসই বাটকটা জানা।২৫৯
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৫.৩২ যীচুয়ৱ ন�েৃৰ কষাষলল তযষাৱষাৰ এক মষাত্ৰ �থ
লিামাই ককল, “কহ প্ৰিু আপুথনকনা ককল যাব তাককই নাজাকনা, কতকন্ বাটকনা 
লককনকক জাথনম?” 

যীচুকৱ লতওঁক ককল, “মকয়ই লসই বাট, সত্য আ� জীৱন। কমাৰ লযাকগথে 
নগকল লকাকনও থপতৃৰ ওচৰকল যাব লনাৱাকৰ । লতামাকলাকক লমাক জনা হকল, 
লতামাকলাকক থপতৃককা জাথনলাকহকতঁন। এথতয়া লতামাকলাকক লতওঁক জাথনছা আ� 
লেথখছাওঁ।” 

থফথলকপ লতওঁক ককল, “কহ প্ৰিু, থপতৃক আমাক লেখুৱাওঁক আ� আথম তাকতই 
সকন্াষ্ট হম।” 

যীচুকৱ লতওঁক ককল, “মই লতামাকলাকৰ লগত বহু সময় িাথককলা  
থকন্তু লহ থফথলপ তুথম লমাক এথতয়াও থচথন লপাৱা নাইকন? থযজকন লমাক 
লেথখকল লতওঁ পৰম থপতৃক লেথখকল, তুথম লককনকক কব পাৰা লয আমাক থপতৃক  
লেখুৱাওঁক। তুথম থবশ্বাস কৰাকন লয, মই লমাৰ থপতৃত আকছাঁ আ� কমাৰ থপতৃ লমাত 
আকছ? মই লতামাকলাকক থযকবাৰ কিা কওঁ লসইকবাৰ লমাৰ পৰা নাকহ, কমাত 
থনবাস কৰা থপতৃকয় লতওঁৰ কৰ্্ক  ককৰ। মই লযথতয়া কওঁ মই থপতৃত আকছাঁ আ� 
থপতৃ লমাত আকছ এই কিা থবশ্বাস কৰা নতুবা মই কৰা আচথৰত কৰ্্ক কবাৰৰ বাকবই 
থবশ্বাস কৰা। 

“মই লতামাকলাকক সত্য কিাই কওঁ, থযজকন লমাত থবশ্বাস ককৰ, কতওঁ মই কৰা 
কৰ্্ক  লবাৰকক কথৰব, প্ৰকৃতকত লতওঁ তাকতাতকক মহৎ  মহৎ  কৰ্্ক  কথৰব থকয়কনা মই 
থপতৃৰ ওচৰকল যাওঁ। পুত্ৰৰ লযাকগথে যাকত থপতৃ লগৌৰৱাথবিত হয় লসকয় লমাৰ নামত 
লতামাকলাকক থযহকক লখাজা তাককই মই লতামাকলাকৰ বাকব কথৰম। যথে লমাৰ 
ক্ষমতাত থকবা লখাজা মই লতামাকলাকৰ বাকব তাককই কথৰম।২৬০

৫.৩৩ �নবত্ৰ আত্ষাৰ বষায়ব কৰষা প্ৰনেজ্ষা 
“লতামাকলাকক যথে লমাক লপ্ৰম কৰা, কতকন্ লমাৰ আজ্ঞাকবাৰ পালন কথৰবা। মই থপতৃৰ 
ওচৰত থনকবেন কথৰম আ� কতও ঁলতামাকলাকৰ বাকব আন এজন সহায়কত্ক া পঠিয়াই 
থেব, যাকত লতওঁ লতামাকলাকৰ লগত সোয় িাকক। কসয়া গহকছ সত্যৰ আত্া যাক 
জগকত গ্ৰহণ কথৰব লনাৱাকৰ, থকয়কনা জগকত লতওঁক লেখা নাপায় আ� নাজাকনও। 
লতামাকলাকক লতওকঁ জানা, থকয়কনা লতও ঁলতামাকলাকৰ লগত বত্ক মাকন আকছ আ� 
িথৱষ্যকতও লতামাকলাকৰ লগত িাথকব। 

“মই লতামাকলাকক অনািকক এথৰ নাযাওঁ, মই লতামাকলাকৰ ওচৰকল পুনৰ ঘুথৰ 
আথহম। অলপ সময়ৰ পাছত জগকত লমাক আ� কেখা নাপাব, থকন্তু লতামাকলাকক 
লমাক লেথখবা;থকয়কনা মই জীথবত বাকব লতামাকলাককা জীয়াই িাথকবা। কসই থেন 
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আথহকল লতামাকলাকক জাথনবা লয মই পৰম থপতৃত আকছাঁ আ� কতামাকলাক লমাত 
আছা আ� মই লতামাকলাকত আকছা। থয সককল লমাৰ আজ্ঞাকবাৰ গ্ৰহণ কথৰ পালন 
ককৰ লতওকঁলাককহ লমাক লপ্ৰম ককৰ। কমাৰ থপতৃকয়ও লতওকলাকক লপ্ৰম ককৰ, মকয়া 
লতওঁকলাকক লপ্ৰম ককৰা আ� কতওঁকলাকৰ আগত মই থনজকক প্ৰকাশ কথৰম।” 

থযহূোই (ইস্াথৰকয়াতীয়া থযহূো নহয় অন্য) কতওঁক ককল, “কহ প্ৰিু আপুথনকনা 
লককনকক জগতৰ আগত থনজকক প্ৰকাশ নকথৰ আমাৰ আগত কথৰব?” 

উতিৰ থে যীচুকৱ ককল, “থয সককল লমাক লপ্ৰম ককৰ, কতওকঁলাকক লমাৰ বাক্যও 
পালন কথৰব আ� কমাৰ পৰম থপতৃকয়ও লতওকঁলাকক লপ্ৰম কথৰব আ� কমাৰ থপতৃ 
আ� মই আথহ লতওঁত থনবাস কথৰম। থকন্তু থয লকাকনাকৱ লমাক লপ্ৰম নককৰ লতওঁ 
লমাৰ বাক্যও পালন নককৰ, কতামাকলাকক শুথন িকা বাক্যকবাৰ লমাৰ নহয় থকন্তু লমাক 
পকঠাৱা থপতৃৰ হয়। 

“মই লতামাকলাকৰ লগত িাককাকতই এইকবাৰ কিা গককছা। থকন্তু সহায়কতি্ক াই 
সককলা কিা থশকাব আ� মই লকাৱা আটাই কিাকবাৰ লসাঁৱৰন কৰাব। এই সহায়কতি্ক া 
জন হ’ল ‘পথবত্ৰ আত্া’ থযজনক, থপতৃকয় লমাৰ পথৰবকত্ক  পঠিয়াব। 

“মই লতামাকলাকক শাথন্ থে আঁতথৰ যাম, কমাৰ থনজ শাথন্ থেকছাঁ, জগকত লযকনকক 
থেকয় মই লতকনকক থনথেওঁ, গথতকক লতামাকলাক থচথন্ত আ� ব্যাকুল নহবা আ� 
িকয়া নকথৰবা। কতামাকলাকক মই লকাৱা শুথনলা লয মই যাবকল ওলাইকছাঁ; থকন্তু 
আককৌ লতামাকলাকৰ ওচৰকল ঘুথৰ আথহম। কতামাকলাকক লমাক লপ্ৰম কৰা হকল, মই 
লয থপতৃৰ ওচৰকল যাওঁ লসই কিাত আনথদিত হলাকহঁকতন; কাৰণ থপতৃ লমাতকক 
মহান। কসকয় এই সককলা ঘটাৰ পূকব্কই মই লতামাকলাকক সককলা কিা ককলা, যাকত 
এইথবলাক লযথতয়া ঘটিব লতামাকলাকক থবশ্বাস কথৰবা। 

“মই লতামাকলাকৰ গসকত লবথছসময় কিা কব লনাৱাকৰা, কাৰণ এই জগতৰ 
অথধপথত আথহ আকছ; থকন্তু লমাৰ ওপৰত লতওঁৰ লকাকনা ক্ষমতা নাই। থকন্তু মই লয 
থপতৃক লপ্ৰম ককৰা, আ� কসইকাৰকণই থপতৃকয় থেয়া আজ্ঞা অনুসাকৰ মই সককলা 
কায্ক্য ককৰা তাক জগকত জনাকটা উথচত। 

“উঠা! আহাঁ! আথম এই ঠাইৰ পৰা যাওঁহক।”২৬১

৫.৩৪ যীচুয়ৱই প্ৰকৃে দ্ষাক্ষালেষা 
যীচুকৱ ককল, মকয়ই প্ৰকৃত দ্াক্ষালতা আ� কমাৰ থপতৃ লখথতয়ক। ফল নধৰা প্ৰথতকটা 
ডালকক লতওঁ কাটি লপলায়, আ� ফল ধৰা প্ৰথতকটা ডালক লতওঁ কলম কথৰ 
পথৰস্াৰ কথৰ থেকয় যাকত আ� অথধক ফল ধকৰ। মই লতামাকলাকক থেয়া বাক্যৰ 
গুকণ লতামাকলাকক এথতয়া পথৰস্াৰ গহছা আ� অথধক ফল থেবকল প্ৰস্তুত গহছা। 
লতামাকলাক লমাত িাকা আ� মকয়া লতামাকলাকত িাথকম। ককাকনা ডাকল লযকনকক 
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অককল আকপানা-আপুথন ফল ধথৰব লনাৱাকৰ ই গা গছত লাথগ িাথকবই লাথগব ,ঠিক 
লসইেকৰ লতামাকলাককও লমাত নািাথককল অককল ফল ধথৰব লনাৱাথৰবা। 

“মকয়ই দ্াক্ষালতা আ� কতামাকলাক ডাল; থযজকন লমাত িাকক আ� থযজনত মই 
িাককা লতওঁ বহুত ফলৱান হয়, থকয়কনা লমাৰ অথবহকন লতামাকলাকক এককা কথৰব 
লনাৱাৰা। থযজকন লমাত নািাকক লতওঁ লসই ডালৰ থনথচনা যাক বাথহৰকল লপলাই 
থেয়া হয়, আ� শুকাই যায়, আ� কসইকবাৰ লগাটাই জুইত লপলাই পুথৰ থেয়া হয়। 
লতামাকলাকক যথে লমাত িাকা, আ� কমাৰ বাক্যও যথে লতামাকলাকক পালন কৰা 
লতকন্ লতামাকলাকক থযহকক ইচ্া কৰা আ� কখাজা তাকক লতামাকলাকক থেয়া হব। 
লতামাকলাকত অথধক ফল ধৰাৰ দ্াৰাই লতামাকলাক লয লমাৰ থশষ্য তাৰ প্ৰমাণ হয়। 
আ� ইয়াকৰই লমাৰ থপতৃ লগৌৰৱাথবিত হয়। 

“থপতৃকয় লমাক লযকনকক লপ্ৰম ককৰ, মকয়া লতামাকলাকক লপ্ৰম ককৰাঁ, কতামাকলাক 
লমাৰ লপ্ৰমকত িাকা। কযকনকক মই থপতৃৰ আজ্ঞা পালন কথৰ লতওঁৰ লপ্ৰমত িাককা 
লতকনকক লতামাকলাককা লমাৰ আজ্ঞা পালন কথৰ লমাৰ লপ্ৰমকত িাথকবা। কমাৰ 
আনদি লযন লতামাকলাকত িাকক, আ� কতামাকলাকৰ আনদি লযন সমূ্ণ্ক হয় লসই 
কাৰকণই মই লতামাকলাকক এইকবাৰ কিা ককলা। কমাৰ আজ্ঞা এইকয লয মই লযকনকক 
লতামাকলাকক লপ্ৰম কথৰকলা ঠিক লতকন�কপ লতামাকলাককও ইজকন থসজনক লপ্ৰম 
কথৰবা। ককাকনাকৱ থনজৰ বনু্ৰ বাকব থনজৰ প্ৰাণ থেয়াতকক অথধকতৰ লপ্ৰম আ� 
হব লনাৱাকৰ। মই থেয়া আজ্ঞাকবাৰ যথে পালন কৰা লতকন্ লতামাকলাক লমাৰ বনু্। 
এথতয়াৰ পৰা মই লতামাকলাকক োস বুথল নকওঁ থকয়কনা প্ৰিুকৱ থক কথৰকছ তাক 
োকস নাজাকন; থকন্তু মই লতামাকলাকক বনু্ বুথল মাথতকলা; থকয়কনা মই লমাৰ থপতৃৰ 
পৰা শুনা সককলা লতামাকলাকক জনাকলা। 

“কতামাকলাকক লয লমাক মকনানীত কথৰলা একন নহয় থকন্তু মইকহ লতামাকলাকক 
মকনানীত কথৰকলা আ� কতামাকলাকক লযন গগ অথধক ফলৱন্ লহাৱা আ� কসইফল 
লযন থচৰকাল িাকক, যাকত লমাৰ অথধকাৰত থয লখাজা তাকক লযন থপতৃকয় 
লতামাকলাকক থেকয়। মই লতামাকলাকক আজ্ঞা থেকছাঁ: কতামাকলাকক পৰস্পকৰ লপ্ৰম 
কথৰবা। ২৬২

৫.৩৫  নিষ সকলক যীচুয়ৱ সষাৱধষাি কৰষা 
“যথে জগতখকন লতামাকলাকক ঘৃণা ককৰ লতকন্ মনত লপলাবা লয লতওঁকলাকক 
প্ৰিমকত লমাককই ঘৃণা কথৰকল। কতামাকলাক জগতৰ লহাৱা হকল জগতখকন থনজৰ 
ললাকথবলাকৰ েকৰই লতামাকলাকক লপ্ৰম কথৰকলকহকতঁন। মই লতামাকলাকক জগতৰ 
পৰা মকনানীত কথৰকলা লসকয় লতামাকলাক জগতৰ লনাকহাৱা; এই কাৰকণই জগতখকন 
লতামাকলাকক ঘৃণা ককৰ। 



150 যীচুৰ মৃেু  তিষাৱষা সপ্ষাসয়ইষা  

“মই লতামাকলাকক লকাৱা কিাকবাৰ লসাঁৱৰণ কৰা, প্ৰিুতকক োস লৰেষ্ হব 
লনাৱাকৰ। কতওঁকলাকক যথে লমাক তািনা ককৰ লতামাকলাকককা লতওঁকলাকক তািনা 
কথৰব। কতওঁকলাকক লমাৰ বাক্য মনা হকল, কতামাকলাককৰা বাক্য মাথনকলকহকতঁন। 
লতওঁকলাকক লমাকল থয কথৰকল লতামাকলাকককা তাককই কথৰব। কাৰণ লতামাকলাক 
লমাৰ লহাৱা। যথে মই আথহ এই জগতৰ মানুহথবলাকক লনাককাৱা হকল লতওঁকলাকক 
লকাকনা পাপৰ লোষত লোষীসাব্যস্ত নহলকহকতঁন। থকন্তু এথতয়া মই লতামাকলাকক 
জকনাৱাৰ কাৰকণ পাপৰ থবষকয় আপথতি েশ্কাবকল লকাকনা উপায় নাই। 

“থয জকন লমাক ঘৃণা ককৰ লতওঁ পৰম থপতৃককা ঘৃণা ককৰ। থয কৰ্্ক  আন লকাকনও 
লকথতয়াও কৰা নাই, মই লতওকঁলাকৰ মাজত লতকন কৰ্্ক  নকৰা হকল লতওঁকলাকক 
ঈশ্বৰৰ বাক্য অস্বীকাৰ কৰাৰ বাকব লতওঁকলাকৰ পাপৰ লোষী নহলকহকতঁন থকন্তু মই 
কৰা কৰ্্ক  লেথখকল তিাথপও লতওকঁলাকক লমাক আ� পৰম থপতৃ দুকয়াজনকক ঘৃণা 
কথৰকল। এই�কপ থবধান শাস্ত্ৰৰ থলখা বাক্য সত্য হল; ‘কতওঁকলাকক লমাক অকাৰকণ 
ঘৃণা কথৰকল।’ 

“কযথতয়া সহায়কত্ক া (অি্কাৎ থপতৃৰ পৰা অহা সত্যৰ আত্া) থপতৃৰ ওচৰৰ পৰা মই 
পঠাম লতওঁ আথহ লমাৰ থবষকয় সাক্ষ্য থেব। আ� কতামাকলাককও আৰম্ভথণৰ পৰা লমাৰ 
লগত আছা কাৰকণ লতামাকলাককও সাক্ষ্য থেবা। 

“কযথতয়া লতামাকলাক তািনাৰ সনু্মখীন হবা লতথতয়া লতামাকলাকক লযন থবশ্বাসৰ 
পৰা খথহ নপৰা এই কাৰকণই এইকবাৰ কিা ককলা। কতওঁকলাকক লতামাকলাকক নাম-
ঘৰৰ পৰা বথহস্াৰ কথৰ থেব। প্ৰকৃতকত একন এটা সময় আথহকছ লতামাকলাকক বধ 
ককৰাতা থবলাকক ঈশ্বৰৰ লসৱা কথৰকছা বুথল িাথবব। পৰম থপতৃ বা লমাক নজনাৰ 
বাকব লতওঁকলাকক একনকবাৰ কৰ্্ক  কথৰব। মই থকন্তু লতামাকলাকক প্ৰস্তুত হবকল এই 
সককলাকবাৰ কিা এথতয়াই গক িকলা যাকত লসই সময়ত লযথতয়া এই সককলাকবাৰ 
ঘটিব মই সত্ক ক কথৰ লকাৱা কিাকবাৰ লতামাকলাকক লসাঁৱৰণ কৰা।২৬৩

৫.৩৬ �নবত্ৰ আত্ষাৰ কষায্য   
“মই লতামাকলাকৰ লগত িকাৰ কাৰকণ আৰম্ভথণত এইকবাৰ কিা লকাৱা নাথছকলা। 
থকন্তু এথতয়া লমাক পকঠাৱা জনাৰ ওচৰকল উিটি যাওঁ আ� কতামাকলাকৰ লকাকনও 
লমাক নুসুথধবা, ‘আপুথন ককল যায় বুথল?’ এথতয়া মই লতামাকলাকক এইকবাৰ কিা 
লকাৱাৰ কাৰকণ লতামাকলাকৰ হৃেয় লশাকককৰ পথৰপূণ্ক গহকছ। থকন্তু মই লতামাকলাকক 
সঁচাকক গককছাঁ, মই লযাৱাকটা লতামাকলাকৰ পকক্ষ মঙ্গলজনক, কাৰণ মই যথে নাযাওঁ 
লসই সহায়কত্ক া লতামাকলাককল নাথহব, থকন্তু মই গকল লতওঁক লতামাকলাকৰ ওচৰকল 
পঠাই থেম। 

“কযথতয়া সহায়কত্ক াজন আথহব লতওঁ জগতৰ পাপ ধাথম্ককতাৰ থবষকয়, কসাধ-থবচাৰৰ 
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থবষকয় সকদিহ দূৰ কথৰব। কতওঁকৱই লেখুৱাব পাপী লসই সকলকহ থযকয় লমাত থবশ্বাস 
নককৰ; এথতয়া মই থপতৃৰ ওচৰকল যাওঁ, আ� কতামাকলাকক লমাক লেথখবকল নাপাবা; 
লসকয় লতওঁ লেখুৱাব লয লমাৰ প্ৰথত ঈশ্বৰৰ সন্মথত আকছ। কতওঁকৱই লেখুৱাব কাৰ 
লসাধ-থবচাৰ কৰা হ’ব। কাৰণ জগতৰ শাসনকত্ক াজনক লোষী সাৱ্যস্ত কৰা হ’ল। 

“এথতয়া লতামাকলাকক কবকল বহুত কিাই আকছ, থকন্তু লতামাকলাকক সহ্য কথৰব 
লনাৱাথৰবা। থকন্তু লযথতয়া লসই সত্যৰ আত্া আথহব লতওঁ লতামাকলাকক সককলা 
সত্যতাকল বাট লেখুৱাই থেব, কাৰণ লতওঁ থনজৰ ক্ষমতাকৰ এককা নকব থকন্তু লতওঁ 
থযহকক শুথনব তাককই কব; আ� কতকৱই লতামাকলাকক িথৱষ্যকত থক ঘটিব জনাব। 
লতওঁ লমাক লগৌৰৱাথম্বত কথৰব আ� কমাৰ থয আকছ তাক গল লতামাকলাকক জনাব, 
থপতৃৰ থয থয আকছ সককলাকবাৰ লমাকৰই এইকাৰকণই মই গককছাঁ লয লমাৰ থয আকছ 
তাক গল লসই আত্াই লতামাকলাকক জনাব। ২৬৪

৫.৩৭ দুুঃখ আিদিলল সলনি িব 
“অলপ সময়ৰ পাছত লতামাকলাকক লমাক লেথখবকল নাপাবা। আককৌ অলপ সময়ৰ 
পাছত লমাক লেখা পাবা। 

লতথতয়া লতওঁৰ লকইজন মান থশষ্যই ইজকন থসজনক ককল, “এই কিাকৰ লনা 
লতওঁ থক কব থবচাথৰকছ, “অলপ সময়ৰ পাছত লমাক লেথখবকল নাপাবা, আ� অলপ 
সময়ৰ পাছত লমাক লেথখবকল পাবা? এই কিাকৰকনা থক কব থবচাথৰকছ “কাৰণ মই 
থপতৃৰ ওচৰকল যাম।” অলপ সময়ৰ অি্ক থক? কতওঁ থক বুজাব থবচাথৰকছ? আথম এককা 
বুজা নাই। 

যীচুকৱ বুথজ পাকল লয লতওঁকলাকক লতওঁক প্ৰশ্ন সুথধব থবচাথৰকছ, কসকয় লতওঁ 
লতওকঁলাকক ককল, “মই লকাৱা কিাকবাৰৰ ওপৰত লতামাকলাকক থচন্া িাৱনা 
কথৰছাকন, ‘অলপ সময়ৰ থপছত লতামাকলাকক লমাক লেথখবকল লনাকপাৱা, আ� 
অলপ সময়ৰ পাছত লমাক লতামাকলাকক লেখা পাবা।’ মই লতামাকলাকক সঁচাকক 
কওঁ, “কতামাকলাকক থবলাপ কথৰবা, কাথদিবা থকন্তু এই জগত খকন আনদি কথৰব। 
লতামাকলাক লশাক কথৰবা থকন্তু লতামাকলাকৰ লশাক আনদিকল সলথন গহ যাব। 

“মথহলাই প্ৰসৱ কৰা সময়ত কষ্ট হয়, থকয়কনা লতওঁৰ প্ৰসৱ লবেনাৰ কষ্টৰ সময় 
উপথস্থত হয়; থকন্তু সন্ানটি প্ৰসৱ কৰাৰ থপছত লতওঁ থনজৰ সককলা লবেনা পাহথৰ 
আনথদিত হয় লয পৃথিৱীৰ বুকুকল এজন ব্যথতিৰ জন্ম হল। এককেকৰই লতামাকলাক 
এথতয়া লশাকাতুৰ গহছা, থকন্তু মইকতামাকলাকক পুনৰ লেখা কথৰম লতথতয়া 
লতামাকলাকৰ হৃেয় আনথদিত হব। আ� কতামাকলাকৰ লসই আনদি লকাকনও 
কাথ় থনব লনাৱাথৰব। কসইথেনাখন লতামাকলাকক লমাক লকাকনা ধৰণৰ প্ৰশ্ন নুসুথধবা, 
মই লতামাকলাকক কওঁ লয লমাৰ অথধকাৰত থপতৃক থযহকক লখাজা তাকক লতওঁ 
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লতামাকলাকক থেব। এথতয়াকলকক লতামাকলাকক লমাৰ অথধকাৰত এককা লখাজা নাই। 
লতামাকলাকৰ আনদি লযন সমূ্ণ্ক হয়, কসই বাকব লখাজা লতকহ পাবা। 

“মই দৃষ্টান্ৰ ব্যৱহাৰ কথৰ লতামাকলাককক এই কিাকবাৰ গককছা। থকন্তু একন এটা 
থেন আথহ আকছ লযথতয়া মই লকাকনা দৃষ্টান্ৰ সহায় লনাকলাৱাকক লতামাকলাকক 
থপতৃৰ থবষকয় স্পষ্টিাকৱ জনাম। কসই থেনাখন লতামাকলাকক লমাৰ অথধকাৰত থপতৃক 
খুথজবা, আ� মই নকওঁ লয মই লতামাকলাকৰ বাকব থপতৃৰ ওচৰত থনকবেন কথৰম, 
থকয়কনা থপতৃকয় থনকজই লতামাকলাকক লপ্ৰম কথৰব থযকহতু লতামাকলাকক লমাক 
লপ্ৰম কথৰলা আ� থবশ্বাস কথৰলা লয মই ঈশ্বৰৰ পৰা আথহকছাঁ। মই থপতৃৰ ওচৰৰ পৰা 
প্ৰকাথশত গহ এই জগতকল আথহকছাঁ, এথতয়া মই জগতখন এথৰ থপতৃৰ ওচৰকল যাও।ঁ” 

লতওঁৰ থশষ্য সককল ককল, “চাওঁক এথতয়া আপুথন লকাকনা দৃষ্টান্ ব্যৱহাৰ নকথৰ 
স্পষ্ট িাকৱ গককছ। এথতয়া আথম বুথজকলা লয আপুথন সককলা জাকন, আ� আকপানাক 
প্ৰশ্ন লসাধাৰ আগকতই উতিৰ থেকয়, ইয়াৰ বাকবই আথম থবশ্বাস কথৰকছা লয আপুথন 
ঈশ্বৰৰ পৰা আথহকছ।” 

যীচুকৱ লতওঁকলাকক উতিৰ থেকল, “কতামাকলাকক এথতয়া থবশ্বাস কথৰছাকন? 
সময় আথহকছ আ� ইথতমকধ্যই আথহ পাইকছই, কযথতয়া লতামাকলাকক লচকেথল-
লিকেথলকহ যাবা আ� কমাক অকলশকৰ এথৰ গি থনজ থনজ ঘৰকল উিথত যাবা। থকন্ 
মই অকলশৰীয়া নহওঁ থকয়কনা লমাৰ থপতৃ লমাৰ লগত আকছ। 

 “মই লতামাকলাকক এইকবাৰ ককলা যাকত লমাৰ লগত লাথগ িাথক লমাৰ লযাকগথে 
লতামাকলাকক শাথন্ লপাৱা। জগতত লতামাকলাকৰ কষ্ট আকছ থকন্তু সাথহয়াল লহাৱা! 
মই জগতক জয় কথৰকলা।”২৬৫

 ৫.৩৮ যীচুয়ৱ নিজ ন�েৃৰ িয়ে কথষা তিষাৱষা  
যীচুকৱ এইকবাৰ কিা লকাৱাৰ থপছত লতওঁ স্বগ্ককল চাই ককল, “কহ থপতৃ সময় আথহল; 
লতামাৰ পুত্ৰক লগৌৰৱাথম্বত কৰা যাকত লতামাৰ পুত্ৰকয়া লতামাক লগৌৰৱাথবিত কথৰব 
পাকৰ। থয সকলক তুথম লতামাৰ পুত্ৰক থেলা, কতওকঁলাকক লতওঁ লযন অনন্ জীৱন 
থেব পাকৰ, কসই বাকবই লতওঁক সমগ্ৰ জাথতৰ ওপৰত অথধকাৰ থেলা। কতওঁকলাকক 
লযন জাকন, তুথমকয়ই একমাত্ৰ সত্য ঈশ্বৰ আ� তুথম পকঠাৱা যীচু খ্ীষ্টক জনাই অনন্ 
জীৱন। মই তুথম থেয়া কাম সমূ্ণ্ক কথৰ লতামাক পৃথিৱীত লগৌৰৱাথম্বত কথৰকলা। জগত 
সৃথষ্টৰ পূকব্কই মই লতামাৰ লগত িাককাকত লমাৰ থয লগৌৰৱ আথছল লমাক এথতয়া 
লতামাৰ সাক্ষাকত লসই লগৌৰকৱকৰ লগৌৰৱাথম্বত কৰা।২৬৬

৫.৩৯ যীচুয়ৱ নিষ  সকলৰ বষায়ব প্ৰষাথ্যিষা কৰষা
“জগতৰ মাজৰ পৰা থয সকলক তুথম লমাক থেথছলা, কতওকঁলাকৰ আগত মই 
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লতামাক প্ৰকাশ কথৰকলা, কতওঁকলাক লতামাকৰই আথছল, থকন্তু তুথম লমাকল থেলা 
আ� কতওঁকলাকক এথতয়া লতামাৰ থশক্ষাকবাৰ পালন কথৰকছ। কতওঁকলাকক এথতয়া 
জাথনকছ লয লমাক থেয়া সককলা লতামাৰ পৰাই আথহকছ। থকয়কনা তুথম থেয়া বাক্য 
মই লতওঁকলাকক থেকলা, আ� কতওঁকলাকক গ্ৰহণ কথৰকল। কতওকঁলাকক উপলথধি 
কথৰকল লয মই লতামাৰ পৰা আথহকছাঁ, কসয়া সত্য আ� তুথম লয লমাক পঠালা 
তাক থবশ্বাস কথৰকছ। এথতয়া মই লতওঁকলাকৰ বাকব প্ৰাি্কনা কথৰকছাঁ। মই জগতৰ 
কাৰকণ প্ৰাি্কনা কৰা নাই থকয়কনা লতওঁকলাক লতামাকৰই। থয সককলা লমাৰ আকছ, 
লসইকবাৰ লতামাকৰই, আ� কতামাৰ থযকবাৰ আকছ লসইকবাৰ লমাকৰই, আ� এইকবাৰৰ 
লযাকগথেকয়ই লমাৰ লগৌৰৱ প্ৰকাথশত গহকছ। 

“মই আ� জগতত নািাথকম, মই লতামাৰ ওচৰকল আথহ আকছাঁ, থকন্তু এই 
থশষ্যসকল জগতত আকছ। কহ পথবত্ৰ থপতৃ, তুথম লমাক থয শথতি থেলা, কতামাৰ লসই 
শথতিৰ দ্াৰা লতওঁকলাকক থনৰাপকে ৰাখা। তুথম আ� মই লযকনকক এক, এককেকৰই 
লতওঁকলাককা লযন এক হয়। তুথম লমাক থয শথতি থেলা, কতামাৰ লসই নামৰ শথতিকৰই 
লতওকঁলাকৰ লগত িাককাকত মই লতওকঁলাকক ৰক্ষণাকবক্ষন থেথছকলা যাকত এজকনা 
লহৰাই নাযায় থকন্তু লতওঁকলাকৰ মাজৰ এজন থবনষ্ট হ’ল। শাস্ত্ৰৰ বাক্য পূণ্ক হবকল 
থবনষ্ট হব লগা জনকহ থবনষ্ট হল। 

“এথতয়া মই লতামাৰ ওচৰকল যাওঁ, কমাৰ আনদি লতওঁকলাকৰ অন্ৰত লযন 
সমূ্ণ্ককক িাকক লসই বাকবই মই জগতত িাককাকত এইকবাৰ কিা গককছাঁ। মই 
লতওঁকলাকক লতামাৰ বাক্য থেকলা থকন্তু লতওঁকলাক জগতৰ লনাকহাৱাৰ বাকব জগকত 
লতওঁকলাকক ঘৃণা কথৰকল। 

“মই লতামাক লতওকঁলাকক এই জগতৰ বাথহৰকল থনবকল লকাৱা নাই। থকন্তু 
চয়তানৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰোন কথৰবকলকহ গককছা। কতওঁকলাক এই জগতৰ নহয় 
লযকনেকৰ মই এই জগতৰ নহয়। কতওঁকলাকক লতামাৰ সত্যৰ দ্াৰা লতামাৰ লসৱাৰ 
বাকব সাজু কৰা। কতামাৰ বাক্যই সত্য। তুথম লযকনকক লমাক জগতকল পঠালা মকয়া 
লতকনকককয়া লতওঁকলাকক জগতকল পঠাকলা। কতওকঁলাকৰ বাকব মই থনজকক 
লযকনকক লতামাকল উৎসগ্কা কথৰকছাঁ লতকনকক যাকত লতওঁকলাককও সত্যৰ দ্াৰায় 
লতামাৰ লসৱাৰ অকি্ক উৎসথগ্কত হয়।২৬৭

৫.৪০ নযমষাি তলষায়ক যীচুক নবশ্বষাস কনৰব সকয়লষায়ৰ বষায়ব প্ৰষাথ্যিষা কৰষা
“মই লকৱল এওকঁলাকৰ বাকব নহয় থকন্তু এওকঁলাকৰ থশক্ষাৰ লযাকগথে থয সককল লমাক 
থবশ্বাস ককৰ লতওঁকলাকৰ বাকবও প্ৰাি্কনা কথৰকছাঁ, কহ থপতৃ থযেকৰ তুথম লমাত আছা 
আ� মই লতামাত, কতওঁকলাককা লযন এক হয়। আ� আমাত িাকক যাকত জগকত 
তুথম লমাক পঠালা বুথল থবশ্বাস ককৰ। তুথম লমাক থেয়া লগৌৰৱ মই লতওঁকলাকক থেকলা, 
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যাকত তুথম আ� মই লযকনকক এক, কতওকঁলাককা লযন এক হয়। মই লতওঁকলাকত 
আ� তুথম লমাত িকাত লতওঁকলাককও লযন এক হয়, যাকত তাৰ লযাকগথে তুথম লয 
লমাক পঠিয়াইছা, তুথম লয লমাক লপ্ৰম কৰাৰ েকৰ লতওকঁলাকককা লয লপ্ৰম কৰা তাক 
জগকত জাথনব। 

“কহ থপতৃ জগত সৃথষ্টৰ পূকব্কই লতামাৰ লপ্ৰকমকৰ লমাক থয লগৌৰৱ োন কথৰলা: কসই 
লগৌৰৱ, তুথম লমাক থেয়া সককল লযন লেথখবকল পায়, এই কাৰকণই মই থয ঠাইত 
িাককাঁ লতওঁকলাককও লসই ঠাইকত িাথকবকল পায়। কহ ধম্কময় থপতৃ জগকত লতামাক 
নাজাকন, থকন্তু মই লতামাক জাকনা আ� তুথম লমাক পঠিয়াইছা তাক এওঁকলাকক 
জাকন। তুথম লমাক থয লপ্ৰকমকৰ লপ্ৰম কথৰলা, কসই লপ্ৰম লযন এওঁকলাকৰ লগত িাকক 
আ� মকয়া লতওকঁলাকত িাককা এই কাৰকণই মই এওকঁলাকৰ আগত লতামাক প্ৰকাশ 
কথৰকলা আ� জনাইকয়ই িাথকম।” ২৬৮

৫.৪১ যীচুয়ৱ অকলিয়ৰ প্ৰষাথ্যিষা কৰষা
লতথতয়া লতওঁকলাকক থনস্তাৰ পব্্ক ৰ স্তুথত গীত গাকল আ� কজতুন পব্্ক তৰ২৬৯ 
লগৎথচমানী নামৰ ঠাইকল গল। আ� কতওঁ থবলাকক ককল, “মই তাকল গগ প্ৰাি্কনা 
নককৰাঁ মাকন লতামাকলাকক ইয়াকত বথহ িাকা।” পাকচ লতওঁ থপতৰ আ� থচবথেয়ৰ 
পুকতক দুজনক লগত থনকল, আ� কতওঁ লশাকাকুল আ� ব্যাকুল হবকল ধথৰকল। 
যীচুকৱ থপতৰ আ� থচবথেয়ৰ পুকতক দুজনক ককল, “কমাৰ প্ৰাণ মৰণৰ তুল্য লশাকাতুৰ 
গহকছ; কতামাকলাকক ইয়াকত িাথক লমাকৰ গসকত্য পৰ থে িাকা!” 
আ� কতওঁ অলপ মান আগুৱাই গগ উবুথৰ গহ প্ৰাি্কনা কথৰ ককল, “কহ লমাৰ পৰম 
থপতৃ, যথে সম্ভৱ হয় লতকন্ এই যাতনাৰ পান পাত্ৰ লমাৰ পৰা দূৰ কৰক; তিাথপ লমাৰ 
ইচ্াৰ েকৰ নহয় আকপানাৰ ইচ্াৰ েকৰই হওক।” ২৭০ 

লতথতয়া এজন দূকত দৃশ্যমান গহ লতওঁ যাকত শথতিশালী হয় তাৰ বাকব উৎসাথহত 
কথৰব লকল। পাকছ লতওঁ অথত দুখত িাথগ পথৰথছল আ� কাতৰ িাকৱ প্ৰাি্কনা কথৰবকল 
ধথৰকল। কতওঁৰ গাৰ ঘাম, কতজৰ লটাপালৰ েকৰ মুৰৰ পৰা গব মাটিত পথৰ আথছল।২৭১ 

থকন্তু লতওঁ থশষ্যককইজনৰ ওচৰকল ঘূথৰ আথহ লতওঁকলাকক লটাপথন লযাৱা লেখা 
পাই লতও ঁথপতৰক ককল, “কতামাকলাকক এঘণ্াও লনা লমাকৰ গসকত সাৰ পাই িাথকব 
লনাৱাথৰলাকন? প্ৰকলািনৰ পৰা আতঁথৰ িাথকবৰ বাকব সাকৰ িাথক প্ৰাি্কনা কৰা। কতামাৰ 
আত্া ইচু্ক থকন্তু শৰীৰ দুব্কল।” 

লতথতয়া যীচুকৱ থদ্তীয় বাৰ আঁতথৰ গগ প্ৰাি্কনা কথৰ ককল, “কহ লমাৰ থপতৃ মই পান 
নকৰাকক যথে এই পান পাত্ৰ দূৰ হব লনাৱাকৰ লতকন্ আকপানাৰ ইচ্াই পূণ্ক হওক।” 

লতওঁ পুনৰ ঘূথৰ আথহ থশষ্যসকলক লটাপথনয়াই িকা পাকল। কাৰণ লতওঁকলাকৰ 
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চকু লটাপথনকয় টাথন ধথৰথছল। কসকয় লতওঁ লতওঁকলাকক এথৰ তৃতীয়বাৰ গগ একক 
প্ৰাি্কনা কথৰকল। 

তাৰ পাছত যীচুকৱ থনজৰ থশষ্যথবলাকৰ ওচৰকল আথহ ককল, “কতামাকলাকক 
এথতয়াও লটাপথনয়াই থবৰোম কথৰছাকন? কচাৱা সময় আথহ পাকল, আ� মানৱ-পুত্ৰক 
পাপী থবলাকৰ হাতত সম্কপন কৰা হব। উঠা আথম যাওঁহক লচাৱা লশাধাই থেওঁতাজন 
ওচৰ পাকলথহ।” ২৭২

৫.৪২ যীচুক বদিী কৰষা িে
প্ৰতাৰক থযহূোই লসইখন ঠাই িালেকৰ জাথনথছল, থকয়কনা যীচুকৱ লতওঁৰ থশষ্য 
সকলক গল অকনকবাৰ এককলকগ তাকল গগথছল। কসকয় থযহূোই হাতত লজাৰ অস্ত্ৰ-
শস্ত্ৰকৰ সুসথজিত এেল গসন্য আ� প্ৰধান পুকৰাথহত আ� ফৰীচী থবলাকক মথদিৰৰ পৰা 
পকঠাৱা থকছুমান থচপাহী লগত গল লসই বাৰীকল আথহল।২৭৩ 

থবশ্বাসঘাতক থযহূোই লতওঁথবলাকক সংককত থে গিথছল লয মই থযজনক চুমা 
খাম লতকৱই যীচু লতওঁককই ধথৰবা। কতওঁ যীচুৰ ওচৰকল গগ “গু� প্ৰণাম;” এই বুথল 
গক লতওঁক চুমা খাকল।২৭৪

থকন্তু যীচুকৱ লতওঁক ককল, “কহ থযহূো মানৱ পুত্ৰক লতওঁৰ শত্ৰু থবলাকৰ দ্াৰা বদিী 
লহাৱাকটা থবচাৰা। কমাক লশাধাই থেবকল বনু্ত্বৰ চুমা ব্যৱহাৰ কথৰছাকন?”২৭৫

যীচুকৱ লতওকঁল থয ঘটিব ইথতমকধ্য সককলা জাথনথছল, কসকয় লতওঁ অলপ আগবাথ় 
আথহ সুথধকল, “কতামাকলাকক কাক থবচাথৰছা?” 

লতওকঁলাকক উতিৰ থেকল, “নাচৰতীয়া যীচুক।” 
লযথতয়া যীচুকৱ ককল লয “মইকয়ই লসইজন” কতওঁকলাকক থপচ হুহুথক মাটিত 

বাগথৰ পথৰকল। 
লসকয় লতওঁ পুনৰ সুথধকল, “কতামাকলাকক কাক থবচাথৰছা?” 
লতওকঁলাকক ককল, “নাচৰতীয়া যীচুক।” 
যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “মই লতামাকলাকক আগকত ককলা মকয়ই লসইজন, 

লতামাকলাকক থযকহতু লমাক থবচাথৰছা লসকয় এওঁকলাকক যাবকল থেয়া।” কতওঁ লয 
গকথছল “লহ থপতৃ, তুথম থযথবলাকক লমাক থেলা লসই সকলৰ এজনককা মই লহৰাই 
যাবকল থেয়া নাই” এই কিা এইেকৰই পূণ্ক গহথছল।২৭৬ 

লকগ লকগ মানুহথবলাকক লতওঁক ধথৰকল আ� কতওঁক বদিী কথৰকল।২৭৭

লতথতয়া থচকমান থপতৰ থয জনৰ হাতত এখন তকৰাৱাল আথছল, কসইখন 
উথলয়াই মহাপুকৰাথহতৰ োস এজনৰ লসাঁ কাণ খন কাটি লপলাকল (োস জনৰ নাম 
মল্ক আথছল।)২৭৮
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থকন্তু যীচুকৱ তৎক্ষণাত ককল, “ৰই লযাৱা।” আ� যীচুকৱ োসজনৰ কাণখন চুই 
সুস্থ কথৰকল।২৭৯ 

লতথতয়া যীচুকৱ থপতৰক ককল, “কহ থপতৰ লতামাৰ তকৰাৱালখন খাপত িৰাই 
লিাৱা।২৮০ কাৰণ থযথবলাকক তকৰাৱাল ধকৰ লতওথঁবলাক তকৰাৱাকলকৰই থবনষ্ট 
হব।২৮১ থপতৃকয় লমাক থয দুখ কষ্টৰ পান পাত্ৰ পান কথৰবকল থেকল, মই লসয়া পান 
নকথৰমকন?২৮২ 

“লতামাকলাকক নাজানা লন, কয মই থপতৃৰ আগত থনকবেন কথৰকল, এই মূহ্ক তকত 
লতওঁ লমাৰ ওচৰকল বাৰ গসন্যতকককয়া অথধক দূতক লমাৰ উদ্ধাৰৰ কাৰকণ পঠাই 
থেব? থকন্তু লসকয় হকল, শাস্ত্ৰত থয থলখা আকছ লসই সককলা লককনকক থসদ্ধ হব? 

লতথতয়া যীচুকৱ লতওঁক ধথৰবকল অহা মানুহৰ েলকটাক ককল, “ডকাইত ধথৰবকল 
অহাৰ েকৰ লতামাকলাকক তকৰাৱাল, টাকঙান গল লমাক ধথৰবকল আথহছা লন ? মই 
থনকতৌ মথদিৰত বথহ থশক্ষা থেথছকলা থকন্তু লতথতয়া লতামাকলাকক লমাক নধথৰলা। 
িাৱবােী সককল থলখা শাস্ত্ৰীয় কিা থসদ্ধ হবকল এইকবাৰ ঘটিল।” কতওঁৰ সককলা 
থশষ্যই লতওঁক এথৰ পলাই গল। ২৮৩

লকৱল শণ সূতাৰ কাকপাৰ থপন্া এজন লডকাই যীচুৰ পাকছ পাকছ গগথছল। কযথতয়া 
লতওঁকলাকক লতওঁক ধথৰকল লতওঁ শণ সূতাৰ কাকপাৰ লপলাকল আ� উলংগ গহ 
পলাই গল।২৮৪

৫.৪৩ যীচুক িষািিৰ ওচৰলল অিষা
লতথতয়া গসন্য েলটি লতওঁকলাকৰ লসনাপথত আ� থযহূেী ৰখীয়া থচপাহী সককল আথহ 
যীচুক বদিী কথৰকল। কতওঁক বাথন্কল আ� প্ৰিকম হাননৰ ওচৰকল গল গল। কতওঁ 
কায়ফাৰ শহুকৰক আথছল থযজন লসই বছৰৰ বাকব মহাপুকৰাথহত গহথছল। এইজন 
কায়ফাই থযহূেী লনতাসকলক পৰামশ্ক থেথছল লয সককলা ললাকৰ বাকব এজন ব্যথতি 
মৰাই িাল। ২৮৫

৫.৪৪ ন�েয়ৰ যীচুক প্ৰথম বষাৰ অস্ীকষাৰ কৰষা
থচকমান থপতৰ আ� এজন থশষ্য যীচুৰ পাকচ পাকচ গগ আথছল। আনজন থশষ্যক 
মহাপুকৰাথহকত িালকক থচথন পাইথছল লসকয় লতওঁ যীচুৰ লগত মহাপুকৰাথহতৰ 
লচাতালকলকক লসামাই গগথছল।  থকন্তু থপতকৰ বাথহৰৰ দুৱাৰ মুখকত িাথকল। কতথতয়া 
আনজন থশষ্যই থযজকন মহাপুকৰাথহতক জাথনথছল বাথহৰকল ওলাই আথহ দুৱাৰ ৰখীয়াৰ 
লগত কিা পাথতকল আ� থপতৰক থিতৰকল থনকল। ২৮৬

লতথতয়া জাৰকাল আথছল লসকয় োস আ� ৰখীয়াসককল এঙ্গাঁৰৰ জুই জ্বলাই তাৰ 
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চাথৰওফাকল থিয় গহ জুই পুৱাই আথছল আ� থপতকৰও তাত থিয় গহ জুই পুৱাই 
আথছল।২৮৭

থপতকৰ লযথতয়া লচাতালত বথহ আথছল, মহাপুকৰাথহতৰ এজনী োসী লছাৱালী 
তাকল আথহল লযথতয়া োসীজনীকয় থপতৰক জুই পুৱা লেখা পাকল তাই ওচৰকল আথহ 
িালকক চাকল আ� ককল, “তুথমও লসই নাচৰতীয়া মানুহজনৰ লগত আথছলা। যাৰ 
নাম যীচু।” 

থকন্তু থপতকৰ অস্বীকাৰ কথৰ ককল, “মই নাজাকনা, তুথম থক গকছা মই এককা বুথজ 
লপাৱা নাই।” আ� সনূ্মখৰ প্ৰকৱশ পিকল ওলাই গ’ল আ� কুকুৰাই ডাক থেকল।২৮৮

৫.৪৫ িষািয়ি যীচুক প্ৰশ্ন কৰষা
লতথতয়া মহাপুকৰাথহকত যীচুক লতওঁৰ থশষ্যসকলৰ থবষকয় আ� থশক্ষাৰ থবষকয় 
প্ৰশ্ন সুথধ আথছল। যীচুকৱ লতওঁক উতিৰ থেকল, “মই সোয় সককলা ললাকৰ আগত 
মুকথলিাকৱ কিা গকথছকলা। নাম-ঘৰকবাৰত আ� মথদিৰত আ� সককলা থযহূেীকলাক 
লগাট লখাৱা ঠাইত থশক্ষা থেথছকলা, আ� কগাপন িাকৱ লকথতয়াও লকাকনা কিা 
লকাৱা নাথছকলা। তুথম থকয় লমাক প্ৰশ্ন কথৰছা? থযথবলাকক লমাৰ থশক্ষা শুথনথছল, 
লতওঁকলাককক সুধা: মই থক থক গকথছকলা লতওঁকলাকক থনশ্চয় জাকন!” 

লযথতয়া যীচুকৱ এই কিা ককল, এজন ওচৰকত থিয় গহ িকা মথদিৰৰ ৰখীযাই, 
যীচুক চৰ মাথৰ ককল, “তই থক সাহসত মহাপুকৰাথহতক একনকক উতিৰ থেছ!” 

যীচুকৱ লতওঁক ককল, “মই যথে িুল গককছাঁ লতকন্ থক িুল গহকছ তাৰ প্ৰমাণ থেয়া, 
থকন্তু যথে মই উথচত কিা গককছা লতকনহকল লমাক থকয় মাথৰছা?” 

লতথতয়া হানকন লতওঁক বন্া অবস্থাকত মহাপুকৰাথহত কায়ফাৰ ওচৰকল পঠিয়াই 
থেকল। ২৮৯

৫.৪৬ ন�েয়ৰ দ্ীনেে আ� েৃনেে বষাৰ অস্ীকষাৰ কৰষা
লতথতয়া থচকমান থপতকৰ থিয় গহ জুই পুৱাই আথছল।২৯০ 

লযথতয়া োসীজনীকয় পুনৰ লতওঁক লেখা পালকতই থদ্তীয়বাৰৰ বাকব তাত িকা 
ললাকসমূহক কবকল ধথৰকল, “এই ব্যথতিজকনা যীচুৰ েলৰ মাজৰ এজন হয়।” থপতকৰ 
পুনৰ অস্বীকাৰ ককৰ। 

অলপ পাচত তাত থিয় গহ িকা ললাকথবলাকক থপতৰক ককল, “থনশ্চয় তুথমও 
থসথবলাকৰ মাজৰ এজন থকয়কনা তুথম গালীলীয়া।” ২৯১

লতথতয়া মহাপুকৰাথহতৰ এজন োস থযজনৰ কাণ খন থপতকৰ কাটি থেথছল লতওকঁৰ 
সম্কমীয় জকন থপতৰক ককল, “মই লতামাক বাৰীত লেখা নাথছকলা জাকনা?” ২৯২

লতথতয়া থপতকৰ ককল, “মই শপত খাই গককছা থয জনৰ থবষকয় লতামাকলাকক 
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গক আছা লসই জন ব্যথতিক মই নাজাকনাকৱই যথে মই থমছা গককছা ঈশ্বকৰ লমাক 
শাওঁ থেব।”২৯৩

থপতকৰ কিা গক িাককাকতই কুকুৰাই ডাক থেকল। কতথতয়া প্ৰিুকৱ মূখ 
ঘূৰাই থপতৰকল লচাৱাত, কতথতয়া থপতৰৰ প্ৰিুকৱ লকাৱা কিা মনত পথৰল, কতওঁ 
লতওঁক গকথছল, “আথজ থনশা কুকুৰাই ডাক থনথেয়াৰ আগকত তুথম লমাক থতথনবাৰ 
অস্বীকাৰ কথৰবা।” কতথতয়া লতওঁ বাথহৰকল গল আ� বৰ লশাক কথৰ কাথদিবকল 
ধথৰকল।২৯৪

৫.৪৭ যীচুক মিষা সভষাৰ আগলল অিষা
থযথবলাকক যীচুক ধথৰথছল, কতওঁকলাকক, কায়ফা মহাপুকৰাথহতৰ লচাঁতালত যত 
থযহূেী-থবধান পথডিত আ� বৃদ্ধ থযহূেী লনতা সককলা এককগাট গহথছল লতওঁকলাকৰ 
ওচৰকল গল গল।২৯৫

প্ৰকতকক, কগাকটই মহাসিা আ� প্ৰধান পুকৰাথহত সককল যীচুৰ থব�কদ্ধ লোষ 
থবচাথৰকল যাকত লতওঁক মৃতু্যেডি থেব পৰা যায়। থকন্তু লতওকঁলাকক এককা নাপাকল। 
বহুকতা ললাকক লতওঁৰ থব�কদ্ধ থমছা সাক্ষ্য থেকল; থকন্তু লতওঁকলাকৰ সাক্ষ্য আন 
জনৰ থব�কদ্ধ আথছল। 

লতথতয়া থকছুকলাক উঠিকল আ� কতওঁৰ থব�কদ্ধ থমছা সাক্ষ্য থেকল, “আথম লতওঁক 
লকাৱা শুথনথছকলা, ‘মই মানুহৰ হাকতকৰ থনৰ্্ক াণ কৰা এই মথদিৰ িাথঙম আ� থতথন 
থেনকত আন এটা গথ়ম থযকটা মানুহৰ হাকত গ়া নহব।’” থকন্তু এই সাক্ষ্যকটাকতা 
কাকৰা গসকত থমল নাথছল । 

লতথতয়া লতওঁ ললাকৰ সনূ্মখত মহাপুকৰাথহত জন থিয় হ’ল আ� যীচুক সুথধকল, 
“এইকলাক থবলাকক লতামাৰ থব�কদ্ধ এই থবলাক থক সাক্ষ্য থে আকছ? কতামাৰ থনজৰ 
প্ৰথতৰক্ষাৰ বাকব কবকল এককা নাইকন?” যীচুকৱ মকন মকন িাথকল। কতও ঁএককা উতিৰ 
থনথেকল। 

মহাপুকৰাথহকত পুনৰ লতওঁক সুথধকল, “তুথমকয়ই খ্ীষ্ট লনথক, আথম প্ৰশংসা কৰা 
ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ।” 

যীচুকৱ ককল, “মই হওঁ। আ� কতামাকলাকক মানৱ পুত্ৰক লসই পৰাক্ৰমী জনাৰ 
লসাঁহাকত বথহ িকা লেখা পাবা আ� আকাশৰ লমঘৰ গসকত অহা লেখা পাবা।” 

লতথতয়া মহাপুকৰাথহকত থনজৰ কাকপাৰ ফাথলকল আ� ককল, “আমাক আ� 
সাক্ষ্যৰ থক প্ৰকয়াজন আকছ?  কতামাকলাকক লতওঁ ঈশ্বৰ থনদিা কথৰ লকাৱা শব্দকবাৰ 
শুথনলা, এথতয়া লতামাকলাকৰ থসদ্ধান্ থক?” 

লতওকঁলাক সককলাকৱ লতওঁক লোষী সাব্যস্ত কথৰকল আ� ককল, কতওঁ মৃতু্য েডিৰ 
বাথহকৰ আন এককা লপাৱাকটা উথচত নহয় লতথতয়া থকছুমান ললাকক লতওঁৰ গাত িুই 



159যীচুৰ মৃেু  তিষাৱষা সপ্ষাসয়ইষা  

লপলাকল, থকছুমাকন লতওঁৰ মুখ ঢাথককল আ� কঘাচা মাথৰকল, আ� ঠাট্া কথৰ ককল, 
“িথৱষৎবাণী কথৰ লকাৱা, কতামাক লকাকন মাথৰকল!” কতথতয়া গসন্য থবলাকক লতওঁক 
থনকল আ� কতওঁক লকাবাকল। ২৯৬

৫.৪৮ নযিূদষাই আত্িে ষা কৰষা
থপচথেনা অথত ৰাথতপুৱাই সককলা প্ৰধান পুকৰাথহত আ� বৃদ্ধ থযহূেী লনতা সককল 
যীচুক মৃতু্যৰ েডি থেবকল কু-মন্ত্ৰণা কথৰকল। কতওকঁলাকক লতওঁক থশকথলকৰ বাথন্ 
শাসনকত্ক া পীলাতৰ হাতত লশাধাই থেকল। 

যীচুক লশাধাই থেয়া থযহূোই লেথখকল লয, যীচুক েডিাজ্ঞা থেয়া গহকছ, কতথতয়া 
লতও ঁঅনুতপ্ত হল; আ� প্ৰধান পুকৰাথহত আ� বৃদ্ধ থযহূেী লনতা সকলক লসই থত্ৰশটা 
�পৰ মুদ্া উিতাই থেকল। থযহূোই ককল, “মই এজন থন্ককেষী ব্যথতিক বধ কথৰবকল 
লশাধাই থে পাপ কথৰকলা।” 

লতওথঁবলাকক উতিৰ থেকল, “আমাৰকনা থক হল; এইকটা লতামাৰ ব্যথতিগত সমস্যা, 
আমাৰ নহয়।” 

লতথতয়া থযহূোই লসই �পৰ মুদ্াক মথদিৰৰ থিতৰৰ মথজয়াত লপলাই থে তাৰ পৰা 
গগ থনকজ থনজৰ থডথঙত ফাঁচ লগাই মথৰল। 

প্ৰধান পুকৰাথহতসককল লসই ধনথখথন গল ককল, “এই ধন লতজৰ মূল্য লহাৱা 
লহতুকক ইয়াক আমাৰ থনয়ম অনুসাকৰ মথদিৰৰ িৰাঁলত িব নাপায়।”কতওঁকলাকক 
আকলাচনা কথৰ থয থবলাক থবকেশী থয�চাকলমকল আথহ মথৰ যায় লতওঁথবলাকক গমোম 
থেবকল লসই ধকনকৰ কুমাৰৰ পৰা একডাখৰ মাটি থকথনকল। কসই কাৰকণ লসই মাটি 
লডাখৰক আথজকলকক “লতজৰ মাটি” বুথল লকাৱা হয়। থযথৰথময়া িাৱবােীকয় থয কিা 
গকথছল: 

 “কতওথঁবলাকক ইস্াকয়লৰ সন্ান থবলাকৰ পৰা থত্ৰশটা �পৰ মুদ্া লকল, 
আ� কতওঁক লশাধাই থেবকল বদিবস্ত কথৰকল। আ� প্ৰিুকৱ লমাক থেয়া 
অনুসথৰ, কসই ধকনকৰ কুমাৰৰ পৰা মাটি থকনা হল।”২৯৭

৫.৪৯ যীচুক �ীলষােৰ আগলল  অিষা                                                             
ৰাথত পুৱাকত, প্ৰধান পুকৰাথহত, থবধান পথডিত আ� বৃদ্ধ লনতা সককল এটি পথৰকল্পনা 
প্ৰস্তুত কথৰকল। কতওঁকলাকক যীচুক বাথন্কল লতওঁক গল গ’ল আ� কতওঁক পীলাতৰ 
হাতত গতাই থেকল।২৯৮

লতথতয়া অথত ৰাথতপুৱাই যীচুক কায়ফাৰ ঘৰৰ পৰা লৰামীয় ৰাজ্যপালৰ 
ৰাজিৱনকল গল গল, থনস্তাৰ পব্্ক ৰ লিাজ লখাৱাৰ উকদ্কশ্য থনজকক অশুথচ নকথৰবকল 
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থযহূেী থবলাকক ৰাজিৱনত লনাকসামাকল। কসকয় পীলাকত থনকজ বাথহৰকল ওলাই 
লতওকঁলাকক সুথধকল, “কতামাকলাকক এই মানুহজনৰ থব�কদ্ধ থক অথিকযাগ আথনছা?” 

লতওকঁলাকক উতিৰ থেকল, “এই মানুহজকন অপৰাধ নকৰা হকল আথম এওঁক 
আকপানাৰ ওচৰকল নাথনকলাকহকতঁন।” 

পীলাকত লতওঁকলাকক ককল, “কতওঁক লতামাকলাকক গল লযাৱা আ� কতামাকলাকৰ 
থবধান অনুসথৰ থবচাৰ কৰা।” 

থযহূেী লনতাসককল উতিৰ থেকল, “আকপানাৰ আইকন আমাক কাকৰাৱাক প্ৰাণেডি 
থেবৰ অথধকাৰ থনথেকয়।” (কতওঁ থক ধৰকণ কষ্টকৰ মৃতু্য বৰণ কথৰব, কসই উথতি পূণ্ক 
হবকল এইেকৰ ঘটিল।) ২৯৯ 

লতওকঁলাকক লতওঁক অথিকযাগ কথৰব লকল। কতওকঁলাকক লতওঁক ককল, “আথম 
এই মানুহজনক ললাকসমূহক চৰকাৰক নামাথনবকল উচটথন থেওঁকত ধথৰকছাঁ। কতওঁ 
গকচৰক কৰ থেবকল মানা কথৰকছ আ� থনজকক মই খ্ীষ্ট এজন ৰজা বুথল গক 
ফুথৰকছ।”৩০০

লতথতয়া পীলাকত থবচাৰ কক্ষকল লসামাই গগ যীচুক মাথত সুথধকল, “তুথম থযহূেী 
থবলাকৰ ৰজা লহাৱাকন?” 

যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “আপুথন থনজৰ পৰা এইকবাৰ গককছকন, আকপানাক 
লকাকনাবাই লমাৰ থবষকয় গককছ?” 

পীলাকত উতিৰ থেকল, “তুথম লমাক থযহূেী বুথল িথবছাকন? কতামাৰ ললাকথবলাকক 
আ� কনতৃত্ব থেয়া পুকৰাথহত সককলই লতামাক লমাৰ হাতত লশাধাই থেকছ। তুথমকনা 
থক িূল কথৰলা?” 

যীচুকৱ উতিৰ থেকল, “কমাৰ ৰাজ্য এই জগতৰ নহয় লমাৰ ৰাজ্য এই জগতৰ লহাৱা 
হকল, থযহূেী সকলৰ হাতত লশাধাই থনথেবকল লমাৰ োস সককলই যুদ্ধ কথৰকলকহকতঁন, 
থকন্তু মই এই জগতৰ নহয়।” 

লতথতয়া পীলাকত লতওঁক সুথধকল, “কতকন্ তুথম ৰজা লনথক?” 
উতিৰত যীচুকৱ ককল, “আপুথনকয়ই গককছ মই ৰজা বুথল। সত্যৰ থবষকয় সককলা 

জনাবকল মই জন্ম গল জগতকল আথহকলা। থযজন সত্যত িাকক লতওঁ লমাৰ মাত 
শুনা পাব।” 

পীলাকত লতওঁক সুথধকল, “সত্যকনা থক?৩০১ 
লতামাৰ থব�কদ্ধ এওঁকলাকক অনা এই অথিকযাগকবাৰ তুথম শুনা নাইকন?” 
থকন্তু যীচুকৱ পীলাতক লকাকনা এটা অথিকযাগৰ উতিৰ থনথেকল। কতথতয়া পীলাকত 

অথতশয় থবস্ময় মাথনকল।৩০২

এইথখথন লকাৱাৰ থপছত লতওঁ পুনৰ থযহূেী সকলক ককল, “মই লতওঁক লোষী 
সাব্যস্ত কথৰবকল লকাকনা কাৰণ লপাৱা নাই।৩০৩
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থকন্তু লতওঁকলাকক লজাকৰকৰ এইবুথল কবকল ধথৰকল লয, “এই জকন লগাকটই 
থযহূথেয়াৰ মানুহ থবলাকক থনজৰ থশক্ষাকৰ চৰকাৰ থব�কদ্ধ উচতাইকছ। কতওঁ গালীলত 
আৰম্ভ কথৰথছল আ� এথতয়া ইয়াকলকক আথহকছ।” 

এই কিা শুথন পীলাকত সুথধকল, “এওঁ গালীলীয়া মানুহ লনথক?” পীলাকত লযথতয়া 
জাথনকল লয় যীচু লহকৰাকে শাসন কৰা একলকাৰ হয় লতথতয়া লতওঁ লতওঁক লহাকৰােৰ 
ওচৰত পঠিয়াই থেকল। কাৰণ লহকৰাে লসই সময়ত থয�চাকলমকত আথছল।৩০৪

৫.৫০ �ীলষায়ে যীচুক হেহ�োদৰ ওচৰলল �ঠিওৱষা 
লযথতয়া লহকৰাকে যীচুক লেখা পাকল, কতওঁ বৰ আনথদিত হল, কাৰণ লতওঁৰ থবষকয় 
লতওঁ বহুত থেনকৰ পৰা শুথনথছল আ� কতওঁক লেখা পাবকল হাথবয়াহ কথৰথছল। আ� 
লতওঁ কৰা আচথৰত কৰ্্ক  লেখা পাবকল আশা কথৰথছল। কহকৰাকে লতওঁক অকনক 
প্ৰশ্ন কথৰকল, থকন্তু যীচুকৱ এককা উতিৰ থনথেকল। প্ৰধান পুকৰাথহত আ� থবধান পথডিত 
সককল তাত থিয় গহ যীচুৰ থব�কদ্ধ থচঞথৰ অকনক অপবাে থেবকল ধথৰকল। কহকৰাকেও 
লসনাথবলাককৰ গসকত যীচুক থবদ্ৰূপ কথৰ ঠাট্া কথৰকল। আ� কতওঁক ৰাজবস্ত্ৰ থপন্াই 
পুনৰ পীলাতৰ ওচৰকল পঠিয়াই থেকল। আগকত লহকৰাে আ� থপলাতৰ মাজত শত্� 
িাৱ আথছল থকন্তু লসই থেনাৰ পৰা লতওঁকলাক পৰস্পৰ বনু্ হল।৩০৫

৫.৫১ �ীলষায়ে যীচুক মুনতি নদেষাৰ তচৰষা
পীলাকত মহাপুকৰাথহত আন লনতা আ� কলাক সমূহক এককলকগ মাথতকল। কতওঁ 
লতওকঁলাকক ককল, “কতামাকলাকক ইয়াক মানুহথবলাকক থবপিগামী কৰা ব্যথতি 
থহচাকপ লমাৰ ওচৰকল আথনছা। আ� মই লতামাকলাকৰ সনূ্মখকত ইয়াক লসাধ-কপাছ 
কথৰ লতামাকলাকক থয অথিকযাগ কথৰছা তাৰ বাকব লোষী বুথল এককা প্ৰমাণ নাপাকলা। 
লহকৰাকেও নাপাকল আ� কসইকাৰকণ পুনৰায় লতওকঁ আমাৰ ওচৰকল পঠিয়াই থেকল। 
লতওঁ প্ৰাণেডিৰ লযাগ্য একন এককা কাম কৰা নাই লসইকটা স্পষ্ট।৩০৬

থনস্তাৰ পব্্ক ৰ সময়ত শাসনকত্ক াই ৰাইজৰ ইচ্া অনুসথৰ লকাকনা এজন বদিীক 
মুকথল কথৰ থেয়াকটা থনয়ম আথছল। কসই সময়ত বাৰব্া নামৰ এজন কু-খ্যাত বদিী 
আথছল। 

লযথতয়া ললাকসমূহ লগাট খাকল পীলাকত লতওঁথবলাকক সুথধকল, “কতামাকলাকৰ 
কাৰকণ মই কাক মুকথল কথৰ থেয়াকটা লতামাকলাকক থবচৰা, বাৰব্াককন যীচুক, যাক 
খ্ীষ্ট লবালা হয়? পীলাকত জাথনথছল লয লতওঁকলাকক যীচুক ইষ্কাতকহ লশাধাই থেকছ। 

পীলাকত থবচাৰৰ আসনত বথহ িকা সময়কতই লতওঁৰ পত্ীকয় লতওঁকল এটা বাত্ক া 
পঠিয়াকল, কসই থনকে্ক াষী জনাৰ ওপৰত হাত থনথেব কাৰণ লযাৱা ৰাথত লতওঁৰ থবষকয় 
সকপান লেথখ বহুত কষ্ট পাকলাঁ। 



162 যীচুৰ মৃেু  তিষাৱষা সপ্ষাসয়ইষা  

থকন্তু প্ৰধান পুকৰাথহত আ� বৃদ্ধ থযহূেী লনতা সককল ললাকসমূহক উচটথন থেকল 
লতওঁকলাকক যাকত বাৰব্াক মুকথল কথৰবকল আ� যীচুক প্ৰাণেডি থেবকল পীলাতৰ 
ওচৰত োবী জনায়। 

পীলাকত ললাকসমূহক সুথধকল, “এই দুজনৰ থিতৰত লকান জনক লতামাকলাকৰ 
কাৰকণ লমাককালাই থেম?” 

লতওঁকলাকক উতিৰত ককল, “বাৰব্াক।” ৩০৭

৫.৫২ যীচুক কু্ৰচ নবধে িবৰ বষায়ব গয়ইষাৱষা
লতথতয়া পীলাকত যীচুক চাকবাকককৰ লকাবাৱকল আকেশ থেকল । গসন্যথবলাকক কাইটঁৰ 
থকথৰটি সাথজ লতওঁৰ মূৰত থপন্াই থেকল, আ� কতওঁক লবঙুনীযা বস্ত্ৰ থপন্াকল। আ� 
বাকৰ বাকৰ লতওঁৰ ওচৰকল আথহ কবকল ধথৰকল, “থযহূেী থবলাকৰ ৰজা েীঘ্কজীথৱ 
হওঁক!” আ� কতঁওকলাকক উপূয্কপথৰ লতওঁৰ গালত চথৰয়াকল। 

পীলাকত পুনৰ এবাৰ বাথহৰকল ওলাই লতওঁকলাকক ককল, “শুনা মই লতওঁক 
লতামাকলাকৰ ওচৰকল আথনকছাঁ যাকত লতামাকলাকক জাথনব পাৰা লয মই লতওঁত 
লকাকনা ধৰণৰ লোষ থবচাথৰ লপাৱা নাই।” যীচুকৱ কাঁইঁটৰ থকথৰটি আ� কবঙুনীয়া বস্ত্ৰ 
থপথন্ ওলাই আথহল। আ� পীলাকত ককল, “এই মানুহজনকল লচাৱা!” 

লসকয় লযথতয়া লনতৃত্ব থেয়া পুকৰাথহত আ� মথদিৰৰ ৰখীয়া সককল লতওঁক 
লেথখকল লতওকঁলাকক থচঞঁথৰ ককল, “তাক কু্ৰচত থেয়ক, তাক কু্ৰচত থেয়ক।” 

পীলাকত লতওকঁলাকক ককল, “কতামাকলাককই লতওকঁ থনয়া আ� কু্ৰচত থেয়া। মই 
লতওঁত লকাকনা ধৰণৰ অপৰাধ থবচাথৰ লপাৱা নাই।” 

থযহূেী থবলাকক লতওঁক উতিৰ থেকল, “আমাৰ এক থবধানৰ মকত, ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ বুথল 
োবী কৰা বাকব থস মথৰবই লাথগব।” 

লযথতয়া পীলাকত এই কিা শুথনকল লতওঁ অথতশয় িয় খাকল। কসকয় লতওঁ 
ৰাজিৱনৰ থিতৰকল পুনৰ লসামাই গ’ল, কতওঁ (পীলাকত) যীচুক সুথধকল, “তুথম ক’ৰ 
পৰা আথহছা?” থকন্তু যীচুকৱ লতওঁক এককা উতিৰ থনথেকল। কতথতয়া পীলাকত লতওঁক 
ককল, “তুথম লমাৰ লগত কিা পাথতবকল অমাথন্ গহছাকন? তুথম নাজানা লন লয 
লতামাক মুথতি থেবকল আ� কু্ৰচত থেবকলককা লমাৰ অথধকাৰ আকছ?” 

যীচুকৱ লতওঁক উতিৰ থেকল, “ঈশ্বকৰ আকপানাক অথধকাৰ থনথেয়া হকল লমাৰ 
ওপৰত আকপানাৰ লকাকনা অথধকাৰ নািাথককলকহকতঁন। কসকয় থয জকন লমাক 
আকপানাৰ হাতত লশাধাই থেকল, কতঁও আকপানাতকককয়া গু�ত্বৰ পাপৰ বাকব লোষী।” 

এই কিা শুথন পীলাকত লতওঁক মুথতি থেবকল লচষ্টা কথৰকল, থকন্তু থযহূেী থবলাকক 
থচঞঁথৰ ককল, “আপুথন যথে লতওকঁ মুথতি থেকয় লতকন্ আপুথন গকচৰৰ বনু্ নহয়। যথে 
লকাকনাকৱ থনজকক ৰজা বুথল োবী ককৰ লতওঁ গকচৰৰ থবপক্ষ।” 



163যীচুৰ মৃেু  তিষাৱষা সপ্ষাসয়ইষা  

লযথতয়া পীলাকত এইকবাৰ কিা শুথনকল লতওঁ যীচুক বাথহৰকল উথলয়াই আথনকল 
আ� “থশল পতা” (ইৰিী িাষাত গববিা লবাকল) কবালা ঠাইত লসাধৰ আসনত বথহকল। 
লসইথেনা থনস্তাৰ পব্কবৰ বাকব যুগুত লহাৱাৰ থেন আথছল, কতথতয়া প্ৰায় দুপৰীয়াৰ সময় 
গহথছল, পীলাকত থযহূেী থবলাকক ককল, “এইয়া লতামাকলাকৰ ৰজা।” 

“তাক মৃতু্যেডি থেয়ক, তাক মৃতু্যেডি থেয়ক, তাক কু্ৰচত থেয়ক!” 
পীলাকত লতওঁকলাকক ককল, “মই লতামাকলাকৰ ৰজাক কু্ৰচত থেমকন?” 
লনতৃত্ব থেয়া পুকৰাথহত সককল উতিৰ থেকল, “ককচৰৰ বাথহকৰ আমাৰ আন লকাকনা 

ৰজা নাই।”৩০৮

লতথতয়া পীলাকত লেথখকল লয লতওঁৰ লচষ্টাৰ ৰেম ফলোয়ক নহব। বৰঞ্চ হুলসু্থলৰ 
উপক্ৰম লহাৱা লেথখ লতথতয়া লতওঁ পানী গল সককলাকৰ আগত হাত ধুই ককল, “এই 
মানুহজনৰ মৃতু্যেডিত মই থনকে্ক াষী। এইকটা লতামাকলাকৰ োথয়ত্ব।” 

প্ৰতু্যত্তৰত ললাকসমূকহ একক লকগ ককল, “এওঁৰ মৃতু্যেডিৰ লোষ আমাৰ আ� 
আমাৰ সন্ান-সন্থতৰ ওপৰত পৰক।”৩০৯ 

পীলাকত লতওঁকলাকৰ োবী মাথন লবকল বাধ্য হল। কতওঁকলাকক োবী কৰা মকত 
পীলাকত বাৰব্্ক াক এথৰ থেকল থয জনক মাৰ থপট, হত্যাৰ অপৰাধত কাৰাগাৰত লিাৱা 
গহথছল। আ� কতওঁ যীচুক মৃতু্যেডিৰ কাৰকণ লশাধাই থেকল। এয়াই মানুহথবলাকক 
থবচাথৰথছল।৩১০

৫.৫৩ ন�লষােৰ বসি  নবলষায়ক যীচুক উ�লুঙষা কৰষা
লতথতয়া শাসনকত্ক াৰ গসন্যথবলাকক যীচুক শাসনকত্ক াৰ িৱনৰ থিতৰ-কক্ষকল থনকল 
আ� কতওঁক লগাকটই গসন্যথবলাকক আগুথৰ ধথৰকল। থসহঁকত লতওঁৰ গাৰ কাকপাৰ 
লসাকলাকাই লসদুিৰ বৰণীয়া বস্ত্ৰ থপন্াকল। কাঁইটিয়া ডালৰ এটা থকথৰটি সাথজ লতওঁৰ 
মূৰত থপন্াই থেকল, আ� কতওঁৰ লসাঁ হাতত এডাল নল থে লতওঁৰ আগত আঁঠু গল 
ঠাট্া কথৰ ককল, “থযহূেী থবলাকৰ ৰজা েীঘ্কজীৱী হওক!” কতওঁকলাকক লতওঁৰ মূখত 
িুই লপলাই লতওঁৰ পৰা নল ডাল কাথ় গল লতওঁৰ মূৰত লকাবাকল। একনেকৰ থবদ্ৰূপ 
কৰাৰ পাচত লতওঁৰ গাৰ পৰা লসই বস্ত্ৰ লসাকলাকাই লতওঁৰ থনজৰ কাকপাৰ থপন্াকল 
আ� কু্ৰচত তুথলবকল গল গল।৩১১

৫.৫৪ যীচুক কু্ৰচে নদেষা 
লযথতয়া গসথনক সককল যীচুক গল গগ িাককাঁকত পিাৰৰ পৰা ঘৰৰ অথিমূকখ আথহ 
িকা থচকমান নামৰ এজন ব্যথতিক পাকল। কতওঁ আচলকত কুথৰথনয়ৰ আথছল গাঁৱৰ 
পৰা আথহ আথছল। কতওঁক ধথৰ লতওঁৰ কান্ত কু্ৰচ তুথল থে যীচুৰ থপকছ থপকছ যাবকল 
বাধ্য কৰাকল। 
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এক ডাঙৰ জুম লতওঁৰ থপকছ থপকছ গগ আথছল, কতওঁকলাকৰ থিতৰত থতকৰাতাও 
আথছল থয থবলাকক ক্ৰদিন আ� কশাক কথৰ আথছল। যীচুকৱ লতওঁকলাকৰ ফাকল 
মুখ ঘূৰাই ককল, “কহ থয�চাকলমৰ জীয়াৰী সকল লমাৰ কাৰকণ নাকাথদিবা, থকন্তু 
লতামাকলাকৰ থনজৰ বাকব আ� কতামাকলাকৰ সন্ান থবলাকৰ কাৰকণ কাদিা। থকয়কনা 
একন থেন আথহ আকছ থযথেনা ললাক সমূকহ কব, কসই থতকৰাতা থবলাক ধন্য, থযথবলাক 
বন্্যা আ� কসই থতকৰাতাথবলাক ধন্য থযথবলাকৰ লকচঁুৱা নাই।” কতথতয়া মানুহথবলাকক 
পব্্ক তকবাৰক কব ‘আমাৰ ওপৰত পৰা,’ আ� পাহাৰ লবাৰক কব ‘আমাক ঢাথক ৰাখা।’ 
থকয়কনা যথে লতওঁকলাকক এজন থনকে্ক াষী মানুহক কু্ৰচত থে মাথৰব পাকৰ লতকনহকল 
প্ৰকৃত লোষীজনৰ অৱস্থা থক হব পাকৰ ?”

তাত দুজন অপৰাধীও আথছল, যাক লতওঁৰ লগকত মৃতু্য েডি থেবৰ বাকব গল গগ 
আথছল। ৩১২ 

লতওকঁলাকক লযথতয়া গলগিা নামৰ ঠাই পাকল। (অি্কাৎ “মূৰৰ লাওকখালা”) তাকত 
লতওঁথবলাকক যীচুক থততা ৰস থমহকলাৱা দ্াক্ষাৰস পান কথৰবকল থেকল; থকন্তু লতওঁ 
চাথক চাই পান নকথৰকল। ৩১৩ 

যীচুক লসই ঠাইকত কু্ৰচত থেকল, আ� কসই দুজন অপৰাধীককা এজনক যীচুৰ 
লসাঁ-ফাকল আ� আনজনক বাওঁফাকল কু্ৰচত থেকল। 

যীচুকৱ ককল, “কহ থপতৃ এওকঁলাকক ক্ষমা কৰা থকয়কনা এওঁকলাকক থক কথৰকছ 
তাক নাজাকন।”৩১৪

লতথতয়া গসন্যথবলাকক যীচুক কু্ৰচথবদ্ধ কৰাৰ থপচত লতওঁৰ কাকপাৰ গল তাক চাথৰিাগ 
কথৰকল আ� প্ৰকত্যককই এিাগকক লকল। কতওঁকলাকক লতওঁৰ বৰ লচালাখকনা লকল, 
বৰ লচালা খন থসয়থন থবহীন ওপৰৰ পৰা তলকলকক লবাৱা আথছল। কসকয় লতওকঁলাকক 
পৰস্পকৰ ককল, “আথম ইয়াক নাফাথল থচঠি লখলৰ দ্াৰা চাও ঁকাৰ িাগত পকৰ।” শাস্ত্ৰৰ 
বচন পূণ্ক হবকল এইেকৰ ঘটিল: 

“থসহঁকত থনজৰ মাজকত লমাৰ কাকপাৰ বাটি লকল, 
আ� কমাৰ বস্ত্ৰৰ বাকব থচঠি লখলাকল।” 

লসকয় গসন্য থবলাকক তাককই কথৰকল। ৩১৫

পীলাকত “নাচৰতীয়া যীচু থযহূেী থবলাকৰ ৰজা” এইবুথল থলথখ এখন জাননী যীচুৰ 
কু্ৰচৰ ওপৰত লগাই থেকল। যীচুক কু্ৰচত থেয়া ঠাইখন নগৰৰ ওচৰকত আথছল লসকয় 
অকনক থযহূেী ললাকক জাননী খন পথ়কল, এই জাননী খন, ইৰিী, গ্ৰীক, আ� কলটিন 
িাষাত থলখা আথছল। 
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লনতৃত্ব থেয়া থযহূেী পুকৰাথহত সককল পীলাতক ককল, “থযহূেী থবলাকৰ ৰজা 
থনথলথখ এই মানুহজকন গককছ মই থযহূেী থবলাকৰ ৰজা বুথল থলখক।” 

পীলাকত উতিৰ থেকল, “মই থয থলথখকলা লসয়া সলথন নককৰা।” ৩১৬ 
তাকল অহা লযাৱা কৰা ললাকসককল লতওঁকলাকৰ খুব লজাকাথৰথছল আ� কতওঁক 

অপমান কথৰথছল। ককথছল, “তুথম গকথছলা, তুথম মথদিৰ ধ্ংস কথৰবা আ� ইয়াক 
থতথন থেনৰ থিতৰত বনাবা। কসকয় এথতয়া থনজকক ৰক্ষা কৰা। যথে তুথম ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ 
লহাৱা, কু্ৰচৰ পৰা নাথম আহা।” 

এককধৰকণই প্ৰধান পুকৰাথহত, থবধান-পথডিত আ� বৃদ্ধ থযহূেী লনতা সককলও 
লতওঁক ঠাট্া কথৰ গকথছল, “থস আনক ৰক্ষা কথৰথছল; এথতয়া লতওঁ থনজকক ৰক্ষা 
কথৰব লনাৱাকৰকন? যথে লতওঁকৱই ইস্াকয়লথবলাকৰ ৰজা হয় লতকন্ এথতয়া থস কু্ৰচৰ 
পৰা নাথম আহককচান, কতথতয়াকহ আথম লতওঁক থবশ্বাস কথৰম। থস ঈশ্বৰৰ ওপৰত 
িাৰসা কথৰকছ যথে ঈশ্বকৰ তাক িাল পায় লতকন্ লতওঁ এথতয়া তাক উদ্ধাৰ কৰক, 
কাৰণ থস গকথছল, “মই ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ।” ৩১৭

লতথতয়া কু্ৰচত ওলথম িকা অপৰাধীৰ এজকন লতওকঁ থনদিা কথৰ ককল, “তুথম খ্ীষ্ট 
লনাকহাৱাকন? তুথম থনজকক আ� আমাককা ৰক্ষা কৰা।” 

থকন্তু আনজকন থসজনক ডাথব থে ককল, “তুথম ঈশ্বৰকল িয় নকৰাকন? আমাৰ 
সককলাকৰ খুব লসানকাকলই মৃতু্য হ’ব। আথম দুকয়াজকনই লোষী আ� আথম কৰা 
কম্ক লবাৰৰ বাকব উথচত েডি পাইকছা থকন্তু এইজন ব্যথতিকয় এককা লোষ কৰা নাই।” 
লতথতয়া লতও ঁককল, “যীচু আপুথন লযথতয়া ৰজা থহচাকব শাসন কথৰব লমাককা সঁুৱথৰব।” 

যীচুকৱ লতওঁক ককল, “মই লতামাক সঁচাকক গককছাঁ, আথজকয়ই তুথম লমাৰ লগত 
পৰমকেশত লমাৰ সঙ্গী হবা।” ৩১৮

যীচুৰ কু্ৰচৰ ওচৰকত লতওঁৰ মাক, মাকৰ িনীকয়ক, কলোপাৰ িায্ক্যা মথৰয়ম আ� 
মগ্দলীনী মথৰয়ম থিয় গহ আথছল। কযথতয়া যীচুকৱ লতওঁৰ মাক আ� কতওঁ মৰম কৰা 
থশষ্যক ওচৰকত থিয় গহ িকা লেথখকল, কতও ঁলতওৰঁ মাকক ককল, “থপ্ৰয় নাৰী, এইয়া 
লতামাৰ পুত্ৰ।” তাৰ থপচত লতওঁ থশষ্য জনক ককল, “এওঁ লতামাৰ মাতৃ।” আ� কসই 
সময়ৰ পৰাই থশষ্য জকন যীচুৰ মাতৃক থনজৰ ঘৰত িাথকবকল গল গল।৩১৯

৫.৫৫ যীচুৰ মৃেু 
পাকচ দুপৰীয়া বাৰ মান বজাৰ পৰা থতথন বজাকলকক পৃথিৱীত আন্াৰ হ’ল। থতথনমান 
বজাত যীচুকৱ বৰ মাকতকৰ থচঞঁথৰ ককল, “এলী, এলী লামাচবতিানী?” অি্কাৎ “লহ 
লমাৰ ঈশ্বৰ লহ লমাৰ ঈশ্বৰ, তুথম লমাক থকয় পথৰত্যাগ কথৰলা?” 

তাত থিয় গহ িকাথবলাকক তাকক শুথন ককল, ই এথলয়াক মাথতকছ।৩২০

ইয়াৰ পাছত যীচুকৱ জাথনকল লয সককলা পূণ্ক হল, কসকয় শাস্ত্ৰৰ বাক্য পূণ্ক হবকল 
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লতওঁ ককল, “কমাৰ থপয়াহ লাথগকছ।” থচথৰকাকৰ পূণ্ক পাত্ৰ এটা তাকত আথছল, কসকয় 
লতওঁকলাকক থচথৰকাকৰ পূণ্ক একচাব, নল এডালৰ মূৰত লগাই ওপৰকল তুথল লতওঁৰ 
মুখত থেকল। কযথতয়া লতওঁ তাক মুখত লকল, যীচুকৱ ককল, “পূণ্ক হল”।৩২১ 

লতথতয়া লতওঁ বৰ মাকতকৰ থচঞঁথৰ ক’কল, “কহ থপতৃ লমাৰ আত্া লতামাৰ হাতত 
সম্কপন কথৰকছাঁ” এই বুথল গক লতওঁ প্ৰাণ ত্যাগ কথৰকল।৩২২

লতথতয়াই মথদিৰৰ আঁৰ কাকপাৰ ওপৰৰ পৰা তলকলকক ফাটি দুথছটা হল, আ� 
িূথমকম্ হল, থশলকবাৰ ফাটিল, আ� কমোম লবাৰ ফাটি মুকথল লহাৱাত থচৰ থনথদ্ত 
পথবত্ৰ ললাকৰ পুন�ত্ান হল। আ� যীচুৰ পুন�ত্ানৰ পাছত লতওঁকলাকক গমোম এথৰ, 
পথবত্ৰ নগৰকল গগ বহুকতা ললাকক লেখা থেকল। 

লৰামীয়া এশৰ লসনাপথত আ� যীচুক পহৰা থেয়া গসন্যথবলাকক, িূথমকম্ আ� 
এই সককলাকবাৰ ঘটনা লেথখ অথতশয় িয় খাকল আ� ককল, “বাস্তৱত যীচু ঈশ্বৰৰ 
পুত্ৰই আথছল।”৩২৩

লসই থেনা শুকুৰবাৰ আথছল আ� পাচথেনা গু�ত্বপূণ্ক থবৰোমবাৰ। থবৰোমবাকৰ যাকত 
লতওঁকলাকৰ লেহাকবাৰ কু্ৰচত নািাকক, কসকয় লতওঁকলাকৰ িথৰ লবাৰ িাথঙ থে কু্ৰচৰ 
পৰা লেহাকবাৰ আঁতৰাই থেবকল থযহূেী থবলাকক পীলাতক অনুকৰাধ কথৰকল। কসকয় 
গসন্য থবলাকক আথহ যীচুৰ লগত কু্ৰচথবদ্ধ কৰা প্ৰিম জন আ� আনজনৰ িথৰ িাথঙ 
থেকল। থকন্তু লতওঁকলাকক লযথতয়া যীচুৰ ওচৰকল আথহকল লতওঁকলাকক লেথখকল লয 
ইথতমকধ্যই লতওঁৰ মৃতু্য গহকছ লসকয় লতওঁকলাকক লতওঁৰ িথৰ নািাথঙকল। 

তাৰ পথৰবকত্ক  গসন্য এজকন থনজৰ যাঠিকৰ লতওঁক লখাচ মাথৰ লচাৱাত, লকগ লকগ 
লতজ আ� পানী গব আথহল। (থয জকন লেথখকল লতঁকৱই সাক্ষ্য থেকছ আ� কতওঁৰ 
সাক্ষ্য সত্য। কতামাকলাকক লযন থবশ্বাস কৰা, কতওঁ জাকন লয লতওঁ সত্য গককছ।) 
“কতওঁৰ এডাল হাকিা িঙা নহব” শাস্ত্ৰৰ এই কিা পূণ্ক হবকল এইেকৰ ঘটিল। আককৌ 
শাস্ত্ৰৰ আন এটা অংশত গককছ, কতওঁকলাকক থযজনাক থবথন্কল লতওঁকল চাব।৩২৪

৫.৫৬ যীচুক কবৰ নদেষা 
ইয়াৰ পাছত অথৰথমথিয়াৰ লযাকচকফ, যীচুৰ লেহকটা থনবকল পীলাতক অনুমথত 
থবচাথৰকল। থযহূেী লনতাসকলৰ িয়ত লতওঁ লগাপকন যীচুৰ থশষ্য গহথছল। পীলাকত 
লতওঁক অনুমথত থেয়াত লতওঁ আথহ যীচুৰ মৃত লেহকটা কু্ৰচৰ পৰা নমাই গল গল। 

নীকেীম থয জকন প্ৰিম ৰাথত যীচুৰ ওচৰকল আথহথছল লতকৱা প্ৰায় থত্ৰশ লকথজ 
ওজনৰ গন্ৰস থমথহকলাৱা অগ� লগত গল আথহল, আ� কতওঁকলাকক লযাকচফৰ 
গসকত্য মৃতকেহকটা আথন থযহূেী সককল গমোম থেয়া অনুসথৰ সুগথন্ দ্ব্যকৰ গসকত 
শণ সূতাৰ থমথহ কাকপাকৰকৰ লমথৰযাকল।৩২৫ 

লযাকচকফ থনজৰ কাৰকণ থশল কাটি থনম্কাণ কৰা গমোমত যীচুৰ শৰীৰকটা শুৱাই 
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িকল। আ� এচটা ডাঙৰ থশল বগৰাই থন গমোমৰ দুৱাৰ মুখত গি তাৰ পৰা গুথচ 
গল। ৩২৬ 

যীচুক কত লিাৱা গহথছল, মগেলীনী মথৰয়ম আ� কযাথচৰ মাক মথৰয়কম 
লেথখথছল। ৩২৭ তাৰ পাছত লতওঁকলাকক আথহ মৃতকেহত লগাবৰ বাকব সুগথন্ দ্ব্য আ� 
লতল যুগুত কথৰবকল ঘৰকল ঘূথৰ গল। আ� থবৰোম বাৰৰ থবধান অনুসথৰ লতওঁকলাকক 
থজৰথণ লকল। ৩২৮

৫.৫৭ যীচুৰ কবৰ �িৰষা নদেষা 
থপচথেনা ৰাথতপুৱা থবৰোম বাৰ লহাৱাত প্ৰধান পুকৰাথহত আ� ফৰীচী সককল পীলাতৰ 
ওচৰকল গগ ককল, “কহ মহাশয়, আমাৰ মনত পথৰকছ লসই প্ৰৱঞ্চকক জীয়াই িাককাকত 
মই থতথনথেনৰ পাচত পুনৰ উঠিম বুথল গকথছল। কসকয়কহ তাৰ থশষ্যথবলাকক গগ তাৰ 
মৃত লেহ চুৰ কথৰ থন লতওঁ জী উঠিল বুথল যাকত ললাকসমূহক কব লনাৱাকৰ এই 
লহতুকক গমোমত থতথন থেনকলকক সাৱধাকন পহৰা থেবকল আজ্ঞা থেয়ক। অন্যিা প্ৰিম 
ভ্াথন্তকক লশষৰ ভ্াথন্ অথধক অথনষ্টকৰ হব। 

পীলাকত লতওকঁলাকক ককল, কতামাকলাকক এেল চন্ৰী গল: কযাৱা আ� কমোমক 
সুৰথক্ষতিাকব পহৰা থে ৰাখাকগ। কতথতয়া লতওকঁলাকক গগ গমোমৰ থশলচটাৰ ওপৰত 
লমাহৰ মাথৰকল, আ� চন্ৰীথবলাকক গমোম থনৰাপকে পহৰা থে ৰাথখবকল ককল।৩২৯
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৬.১ যীচু মৃেু ৰ �ৰষা জী উঠষাৰ সংবষাদ
থবৰোমবাৰ পাৰ গহ গ’লত, মগেলীনী মথৰয়ম, যাককাবৰ মাক মথৰয়ম৩৩০ লযাহানা আ� 
থকছুমান মথহলাই ৩৩১ যীচুৰ লেহত ঘঁথহবকল যাবৰ বাকব সুগথন্দ্ব্য থকথনকল। সপ্তাহৰ 
প্ৰিন থেনা, অথত পুৱাকতই লতওকঁলাকক গমোমকল গ’ল।৩৩২

লতথতয়া অকস্মাকত এটা ডাঙৰ িূথমকম্ হল; কাৰণ প্ৰিুৰ দূত এজন স্বগ্কৰ পৰা 
নাথম আথহ থশলচটা বগৰাই তাৰ ওপৰত বথহল। কতওঁৰ লচকহৰা থবজুলীৰ থনথচনা আ� 
বস্ত্ৰ থহমৰ েকৰ শুলে আথছল। কবৰত পহৰা থেয়া চন্ৰীথবলাক িয়ত কম্মানকহ 
মৰাৰ থনথচনা হল। 

লতথতয়া দূকত মাত লগাই থতকৰাতা লকইগৰাকীক ককল, “কতামাকলাকক িয় 
নকথৰবা; মই জাকনা! কতামাকলাকক কু্ৰচত হত লহাৱা যীচুক থবচাথৰছা। কতওঁ ইয়াত 
নাই: কতওঁ লযকনকক গকথছল লতকনকক জী উঠিল। আঁহা লতওঁক শুৱাই লিাৱা ঠাই 
লচাৱাথহ। ৩৩৩ 

লতওকঁলাকক গমোমৰ মুখৰ পৰা প্ৰকান্ড থশলচটা বগৰাই লিাৱা লেথখবকল পাকল। 
লসকয় লতওঁকলাকক গমোমৰ থিতৰকল লসামাই গল থকন্তু লতওঁকলাকক যীচুৰ লেহকটা 
থবচাথৰ নাপাকল। কতওকঁলাকক এই থবষকয় সংশয় কথৰ িাককাঁকতই অকস্মাকত উজ্বল 
বস্ত্ৰ পথৰধান কৰা দুজন ব্যথতি লতওঁকলাকৰ সনু্মখত উপথস্থত হল। থতকৰাতা সককল 
িয়কত মাটিকল তল মূৰ কথৰ আথছল। 

লসই দুজন ব্যথতিকয় লতওঁকলাকক ককল, “কতামাকলাকক জীথৱত জনাক মৃত 
থবলাকৰ মাজত থকয় থবচাথৰছা? কতওঁ ইয়াত নাই লতওঁ মৃতু্যৰ পৰা জী উঠিল। কতওঁ 
গালীলত িাককাঁকত লতামাকলাকক থক থক গকথছল লসাঁৱৰণ কৰা? কতওঁ গকথছল লয, 
মানৱপুত্ৰক পাপী থবলাকৰ হাতত থনশ্চয়কক লশাধাই থেয়া হব। কতওঁকলাকক থনশ্চকয় 
লতওঁক কু্ৰচত থেব আ� তৃতীয় থেনা লতওঁ থনশ্চকয় মৃতু্যৰ পৰা পুনৰ জী উঠিব।৩৩৪ 

লতামাকলাক এথতয়া লযাৱা আ� কতওঁৰ থশষ্যসকলক আ� থবকশষকক থপতৰক 
লকাৱাকগ ঠিক লতামাকলাকক লকাৱাৰ েকৰই লতওঁ লতামাকলাকৰ আকগ আকগ 
গালীলকল গগকছ। কতামাকলাকক লতওঁক তাকতই লেথখবা।”৩৩৫ 

লতথতয়া থতকৰাতা সকলৰ যীচুকৱ লকাৱা কিা মনত পথৰল। ৩৩৬

লতথতয়া থতকৰাতা লকইগৰাকীকয় তৎক্ষণাত গমোমৰ ওচৰৰ পৰা িয় আ� 
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মহা-আনদিকৰ,৩৩৭ লতওকঁলাকক থয ঘটিথছল লসই সককলাথখথন কিা পাঁচথন সকলক 
জনাকল। থকন্তু পাচঁথন সককল থতকৰাতাসকলৰ কিা অি্কহীন লযন িাথবকল। কসকয় 
লতওঁকলাকক থতকৰাতা থবলাকৰ কিাত থবশ্বাস নকথৰকল।৩৩৮

লসকয় থপতৰ আ� আনজন থশষ্য গমোমকল গ’ল। কতওকঁলাক দুকয়া ল’থৰ যাওকঁত 
আনজন থশষ্যই থপতৰক পাচ লপলাই আগকতই গমোম পাকলকগ। কতওঁ িমথক গৰ 
চাপথৰ চাই শণ সূতাৰ থমথহ কাকপাৰখন পথৰ িকা লেথখকল; থকন্তু লতওঁ থিতৰকল 
লনাকসামাল। 

লতথতয়া পাকচ পাকচ আথহ িকা থচকমান থপতকৰ আথহ গমোমৰ থিতৰকল গল। 
লতওঁ তাকত শণ সূতাৰ থমথহ কাকপাৰখন পথৰ িকা লেথখকল। মূৰত বন্া শণ সূতাৰ 
কাকপাৰখনও লগত লেখা পাকল, কসইখন সুকীয়াকক লমথৰযাই লিাৱা আথছল। কতথতয়া 
আন থশষ্য জকনও থযজন আগকতই গমোমকল গগথছল, কতও ঁথিতৰকল গগ লেখা পাই 
থবশ্বাস কথৰকল, (থকয়কনা লতওকঁলাকক লতথতয়াকলকক খ্ীষ্ট লয মৃত থবলাকৰ মাজৰ 
পৰা উঠিবই লাথগব, শাস্ত্ৰৰ এই কিা থবশ্বাস কৰা নাথছল।) 

লতথতয়া থশষ্য সককল থয�চাকলমত য’ত আথছল তাকলকক উিথত গল। ৩৩৯

৬.২ যীচুয়ৱ মগদলিীে মনৰেমক তদখষা নদেষা
থকন্তু মথৰয়ম গমোমৰ বাথহৰত থিয় গহ কাথদি আথছল, কাথদি কাথদিকয়ই লতওঁ গমোমৰ 
থিতৰকল জুথম চাকল। আ� দুগৰাকী দূতক বথহ িকা লেথখকল। এজন যীচুৰ মৃতকেহ 
ৰখা ঠাইৰ মূৰৰ ওচৰত আ� আনজন িথৰৰ ওচৰত আথছল। 

লতওকঁলাকক তাইক সুথধকল, “কহ নাৰী তুথম থকয় কাথদিছা?” 
তাই লতওঁকলাকক ককল, “কতওকঁলাকক লমাৰ প্ৰিুৰ লেহ গল গগকছ। মই নাজাকনা 

লতওঁকলাকক লতওঁক ক’ত ৰাথখকছ।” এইথখথন লকাৱাৰ পাছত, তাই আনফাকল ঘূথৰ 
লচাৱাত তাত যীচুক থিয় গহ িকা লেথখকল। অৱকশ্য যীচুকৱই লয হয় তাক তাই 
নাজাথনকল। 

যীচুকৱ তাইক সুথধকল, “নাৰী, তুথম থকয় কাথদি আছা?” তুথম কাক থবচাথৰছা?” 
মথৰয়কম লতওঁক বাৰীৰখীয়া বুথল িাথব ককল, “মহাশয় আপুথন যীচুৰ মৃতকেহকটা 

থনকছ লনথক? ক’ত ৰাথখকছ কওঁক মই লতওঁক তাৰ পৰা গল যাম।” 
যীচুকৱ তাইক ককল, “মথৰয়ম” তাই ঘূথৰ ইৰিী িাষাত ককল, “ৰুবুথন” ইয়াৰ অি্ক 

লহ গু�। 
যীচুকৱ তাইক ককল, “কমাক নুচুবা কাৰণ মই এথতয়াকলকক থপতৃৰ ওচৰকল উঠি 

লযাৱা নাই। থকন্তু তুথম লমাৰ থশষ্য থবলাকৰ ওচৰকল লযাৱা আ� কতওঁকলাকক লকাৱা, 
“মই লমাৰ আ� কতামাকলাকৰ থপতৃৰ আ� কমাৰ আ� কতামাকলাকৰ প্ৰিুৰ ওচৰকল 
উঠি গগ আকছাঁ।” 
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মগেলীনী মথৰয়কম গগ থশষ্যসকলক ককল, “মই প্ৰিুক লেখা পাকলা।” আ� তাই 
লতওঁ লকাৱা সককলা কিা থবৱথৰ ক’কল।”৩৪০

৬.৩ যীচুয়ৱ মনিলষা সকলক তদখষা নদেষা
অকস্মাকত যীচুকৱ লতওঁ থবলাকক লেখা থেকল আ� ককল, “কতামাকলাকৰ কুশল হওক” 
লতওঁকলাক লতওঁৰ ওচৰকল আথহল, কতওঁৰ চৰণত পথৰল আ� কতওঁক প্ৰথণপাত 
কথৰকল। কতথতয়া যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “িয় নকথৰবা! থপ্ৰয় থবলাক, থযথবলাক 
লমাৰ িাইথবলাকৰ থনথচনা, কতওকঁলাকৰ ওচৰকল গগ লতওকঁলাকক গালীলকল যাবকল 
লকাৱা আ� তাকত লতওঁকলাকক লমাক লেখা পাব।” ৩৪১

৬.৪ চৰন্ীেষা সকয়ল ধমশীে তিেষা সকলক খবৰ নদেষা
লসই থতকৰাতা লকইগৰাকী বাটত গগ িাককাকতই চন্ৰী থবলাকক থযথবলাকক গমোমৰ 
পহৰা থেথছল, নগৰকল লেৌথৰ গগ প্ৰধান পুকৰাথহত সকলক সককলা ঘটনাৰ সংবাে 
থেকল, প্ৰধান পুকৰাথহত আ� বৃদ্ধ থযহূেী লনতা সককল একথত্ৰতকহ মন্ত্ৰণা কথৰ 
চন্ৰীথবলাকক বহুত ধন থে ককল, কতামাকলাকক কবা, আথম শুই িাককাকত যীচুৰ 
থশষ্যথবলাকক আথহ লতওঁৰ লেহাকটা চুৰ কথৰ থনকল। যথে লককনবাকক শাসনকত্ক াই এই 
কিা শুকন, কতথতয়া লতামাকলাকক থন্ককোষী বুথল আথম বুজাই ব়াই কম, তাকল থচন্া 
নকথৰবা, চন্ৰী থবলাকক ধন গল লতওঁকলাকক থশককাৱা েকৰ কথৰকল, আ� এই কিা 
থবয়থপ থযহূেীথবলাকৰ মাজত আথজকলকক চথলত আকছ।৩৪২

6.5 ইৰ্ষােুলল তযষাৱষাৰ �থে 
লসই থেনাই লতওঁৰ দুজন থশষ্যই থয�চাকলমৰ পৰা প্ৰায় বাৰ থককলাথমটাৰ দূকৰৰ ইৰ্ায়ু 
নামৰ গাৱঁকল গগ আথছল। কতওঁকলাকক পৰস্পকৰ থয লবাৰ ঘটনা গহথছল তাৰ থবষকয় 
আকলাচনা কথৰ আথছল। কতওকঁলাকক এই কিাকবাৰ আলাপ আকলাচনা কথৰ যাওকঁতই 
যীচুকৱ থনকজই আথহ উপথস্থত গহ লতওকঁলাকৰ লকগ লকগ যাবকল লকল। থকন্তু লতওঁ 
ললাকক লতওঁক থচথন নাপাবকল লতওকঁলাকৰ দৃথষ্ট কৰা গহথছল। যীচুকৱ লতওঁকলাকক 
ককল, কতামাকলাকক থকহৰ থবষকয় বাত্ক ালাপ কথৰ গগছা? 

দুকয়া আকলাচনা বন্ কথৰকল আ� মথলন মকনকৰ থিয় গহ ৰ’ল। কতওঁকলাকৰ মাজৰ 
থলেয়পা নামৰ ব্যথতিজকন লতওকঁ ককল, “গত থকছুথেনৰ আগকত থয লবাৰ ঘটনা ঘটিল, 
থয�চাকলমত িাথক লকৱল তুথমকহ একমাত্ৰ প্ৰবাসী, কসই কিাকবাৰ নাজানা হবলা!” 

যীচুকৱ লতওঁক সুথধকল, “থক ঘটনা?” 
লতওকঁলাকক ককল, “এইকবাৰ সককলা নাচৰতীয়া যীচুৰ থবষকয়। কতওঁ ঈশ্বৰ আ� 

সককলা মানুহৰ বাকব এজন মহান িাৱবােী আথছল। কতওঁ বহুকতা পৰাক্ৰমৰ কায্ক্য 
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কথৰকল আ� ককল, থকন্তু আমাৰ প্ৰধান পুকৰাথহত আ� শাসনকত্ক া সককল লতওঁক 
থবচাৰৰ বাকব লশাধাই থেকল আ� মৃতু্যেডিৰ আকেশ থেকল। আ� কতওঁক কু্ৰচত 
থেকল। আথম এইজকনই ইস্াকয়লৰ উদ্ধাৰ কথৰব বুথল আশা কথৰথছকলা! থকন্তু এইকবাৰ 
ঘটনাকহ ঘটিল।” 

এথতয়া অন্য লবকলগ এটা ঘটনা ঘটিল। কতওঁ মৃতু্যৰ আথজ থতথনথেন হল। আ� 
আথজ আমাৰ চুবুৰীৰ লকইগৰাকী মান থতকৰাতাই আমাক এটা আচথৰত ঘটনা ক’কল। 
আথজ ৰাথতপুৱাই লতওঁকলাক যীচুৰ শৰীৰ লিাৱা গমোমকল গগথছল। থকন্তু লতওঁকলাকক 
তাত যীচুৰ মৃত লেহ নাপাকল। কতওকঁলাকক উিথত আথহ আমাক জনাকল লয দুজন 
দূকত লতওঁকলাকক েশ্কন থে লতওঁকলাকক ককল, কয লতওঁ জীথৱত আকছ। আককৌ 
আমাৰ েলকৰ থকছুমাকন গমোমকল গগ থতকৰাতা থবলাকক জকনাৱা েকৰই পাকল। 
লতওঁকলাককও যীচুৰ মৃতকেহ লেখা নাপাকল।” 

লতথতয়া যীচুকৱ লসই দুজনকল চাই ককল, “কতামাকলাকক লককন থন্ককব্াধ! আ� 
লতামাকলাক লিাকতাহা থচতিৰ মানুহ। কতামাকলাকক িাৱবােী সককল লকাৱা কিাকবাৰ 
থবশ্বাস নকথৰলা। িাৱবােী সককল গকথছল লয খ্ীষ্টই সককলা কষ্ট লিাগ কথৰব লাথগব। 
লতওঁ লগৌৰবত লসাকমাৱাৰ পূকব্্ক   লমাথচৰ পৰা আৰম্ভ কথৰ সককলা িাৱবােীকয় 
লতওঁৰ থবষকয় থলখা আ� শাস্ত্ৰৰ সককলা কিাৰ থবষকয় লতওঁকলাকক থবকলেষণ কথৰ 
বুজাকল।” 

লতওকঁলাকক থয খন গাঁৱকল গগথছল তাৰ ওচৰ পাওকঁত যীচুকৱ লতওঁকলাকক 
অলপ আগুৱাই লযাৱা লযন লেখুৱাকল লযথনৱা লতওঁ লসইখন গাওঁত নািাথকব। থকন্তু 
লতওঁকলাকক লতওঁক লতওঁকলাকৰ লগত িাথকবকল অনুকৰাধ কথৰ ককল, “আমাৰ 
লগত িাকা এথতয়া প্ৰায় সন্্যা হল, কসকয় লতওঁ লতওঁকলাকৰ লগত িাথকবকল 
লসামাল।” 

লযথতয়া লতওঁকলাকৰ লগত লিাজন কথৰবকল লমজত বথহল লতথতয়া লতওঁ 
�টি গল ঈশ্বৰক ধন্যবাে থেকল আ� টুকুৰা কথৰ লতওঁকলাকক থেকল। কতথতয়াই 
লতওকঁলাকৰ চকু মুকথল হল। আ� কতওঁকলাকক লতওঁক থচথন পাকল। থকন্তু লতওঁ 
লতওঁকলাকৰ পৰা অদৃশ্য হল। কতওকঁলাকক পৰস্পকৰ ককল, “বাটত লযথতয়া লতওঁ 
আমাক শাস্ত্ৰৰ কিা বুজাই আথছল লতথতয়া আমাৰ অন্ৰৰ হৃেয় প্ৰজ্বথলত লহাৱা 
নাথছল জাকনা?” 

লতথতয়া দুকয়াজকন তৎক্ষণাত উঠি থয�চাকলমকল উিথত গল। তাত আন 
ললাকৰ গসকত এঘাৰজন পাঁচথনক এককলকগ পাকল। কতওঁকলাকক গক আথছল লয, 

“বাস্তথৱককত প্ৰিু উঠিল। কতওঁ থচকমানক েশ্কন থেকল।” 
লতথতয়া লসই দুজকনও বাটত যাওকঁত থক ঘটিথছল তাৰ বণ্কনা কথৰ ককল লয লতওঁ 

�টি টুকুৰা ককৰাকত লতওঁকলাকক যীচুক থচথন পাকল।৩৪৩
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৬.৬যীচুয়ৱ নিষ সকলক তদখষা নদেষা 
লসই থেনা লেওবাৰ আথছল, সথন্য়া সময়ত থশষ্যসককল থযহূেী লনতাথবলাকৰ িয়ত 
দুৱাৰ বন্ কথৰ গিথছল ।৩৪৪

 লতওঁকলাক দুজকন এইকবাৰ কিা গক িাককাকত লতওঁ যীচু লতওঁকলাকৰ ওচৰত 
স্বয়ং উপথস্থত গহ লতওঁকলাক ককল, “কতামাকলাকৰ কুশল হওঁক।” 

থকন্তু লতওকঁলাকক িূত লেথখকছাঁ বুথল িাথব িয়কত আতুৰ হল। থকন্তু লতওঁ 
লতওঁকলাকক ককল, “কতামাকলাক থকয় ইমান িয়াতুৰ গহছা? কতামাকলাকৰ মনত 
থকয় সকদিহ গহকছ? কমাৰ হাত িথৰ চাই জ্ঞাত লহাৱা। কমাক চুই লচাৱা, কমাৰ মাংস 
আ� হাি আকছ। কমাক লযকনকক লেথখছা িূতৰ লতকনকক হাি মঙহ নািাকক।” 

এইবুথল গক লতওঁ থনজৰ হাত িথৰ লেখুৱাকল। কতওকঁলাকৰ থবস্ময় আ� আনদিৰ 
বাকব লতওঁকলাকক লতথতয়াও থবশ্বাস কথৰব লনাৱাৰা লেথখ, কতওঁ লতওঁকলাকক সুথধকল, 
“কতামাকলাকৰ ওচৰত থকবা লখাৱা বস্তু আকছকন?” কতওঁকলাকক লতওঁক একডাখৰ 
িজা মাছ থেকল। কতওঁ লসই মাছ লডাখৰ গল লতওকঁলাকৰ আগকত খাকল। ৩৪৫

লতথতয়া যীচুকৱ লতওঁকলাকক পুনৰ ককল, “কতামাকলাককল শাথন্ হওঁক, থপতৃকয় 
লযকনেকৰ লমাক পঠাকল, মইও লতামাকলাকক পঠাই আকছা।” এইেকৰ লকাৱাৰ 
পাছত লতওঁ লতওঁকলাককল ফু থে ককল, “পথবত্ৰ আত্া গ্ৰহণ কৰা।” কতামাকলাকক 
লকাকনাবাৰ পাপ ক্ষমা কথৰকল লতওঁকলাক ক্ষমা প্ৰাপ্ত হব। আ� ককাকনাবাৰ পাপ 
যথে লতামাকলাকক ক্ষমা নকৰা, কতওঁকলাক পাপ ক্ষমা লনাকপাৱাকককয় িাথকব।”৩৪৬

৬.৭ যীচুয়ৱ তথষামষাক তদখষা নদেষা 
থকন্তু যীচু অহাৰ সময়ত বাৰজনৰ মাজৰ লিামা যাক থেকোকমা লবালা হয়, তাত 
উপথস্থত নাথছল। আন থশষ্য সককল লতওঁক ককল, “আথম প্ৰিুক লেথখকলা।” থকন্তু 
লতওঁ লতওঁকলাকক ককল, “মই লযথতয়াকলকক লতওঁৰ হাতত গজালৰ োগ লেখা 
নাপাওঁ আ� তাত লমাৰ হাত সুমুৱাই থনথেওঁ, কতথতয়াকলকক মই এই কিা থবশ্বাস 
নকথৰম।” 

এসপ্তাহৰ পাছত, যীচুৰ থশষ্যসককল ঘৰৰ থিতৰত িাককাকত লিামাও লতওঁকলাকৰ 
লগত আথছল, েজ্ক াকবাৰ বন্ আথছল। যীচু থিতৰকল লসামাই আথহল আ� কতওঁকলাকৰ 
আগত থিয় গহ ককল, “কতামাকলাককল শাথন্ হওঁক।’” কতথতয়া লতওঁ লিামাক ককল, 
“কতামাৰ আঙুথল ইয়াত লসাকমাৱা আ� কমাৰ হাতকবাৰ লচাৱা। কতামাৰ হাত লমথল 
লমাৰ লকাষত সুমুৱাই লচাৱা। সকদিহ নকথৰ থবশ্বাসকাৰী লহাৱা।” 

উতিৰত লিামাই লতওঁক ককল, “কমাৰ প্ৰিু লমাৰ ঈশ্বৰ!” 
যীচুকৱ লতওঁক ককল, “কমাক লেখাৰ কাৰকণ থবশ্বাস কথৰছাকন? থযসককল 

লনকেখাকক থবশ্বাস ককৰ লতওঁকলাক ধন্য।”৩৪৭
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৬.৮ যীচুয়ৱ সষাে জি নিষ ক তদখষা নদেষা
ইয়াৰ পাছত যীচুকৱ পুনৰ গালীল সকৰাবৰৰ উপকূলত থশষ্য সকলৰ আগত লেখা 
থেকল। কতওঁ এইকটা একনেকৰ কথৰকল; থচকমান থপতৰ, কিামা (যাক থেদুকমা লবাকল) 
নিকনল (গালীলৰ কান্না নগৰৰ), থচবথেয়ৰ পুকতক দুজন আ� দুজন থশষ্য একক লকগ 
আথছল। থচকমান থপতকৰ লতওঁকলাকক ককল, “মই মাছ মাথৰবকল যাওঁ।” 

লতওকঁলাকক লতওঁক ককল, “আথমও লতামাৰ গসকত আথহ আকছাঁ!” কসকয় 
লতওঁকলাকক ওলাই নাৱত উঠিল, থকন্তু লতওঁকলাকক লসই থনশা এককাকক নাপাকল। 

ৰাথতপুৱা যীচু উপকূলৰ োঁথতত থিয় গহ আথছল, কতওঁ লয যীচু তাক থশষ্যকবাকৰ 
নাজাথনকল। কতথতয়া যীচুকৱ লতওকঁলাকক ককল, “কবাপাহঁত লতামাকলাকক মাছ 
পালাকন?” 

উতিৰত লতওকঁলাকক ককল, “নাই।” 
লতওঁ লতওঁকলাকক ককল, “নাৱৰ লসাঁ ফাকল জালখন লপকলাৱা তাত লতামাকলাকক 

অলপ মাছ পাবা।” কসকয় লতওকঁলাকক জালখন লপলাকল, থকন্তু জালখনত ইমাকনই 
মাছ লাথগল লয লতওঁকলাকক জালখন টাথন আথনব লনাৱাৰা হল। 

লতথতয়া যীচুকৱ থয জন থশষ্যক মৰম কথৰথছল লতওঁ থপতৰক ককল, “এইজন প্ৰিু” 
থচকমাকন এইজন প্ৰিু বুথল শুথনকল লতওঁ গাত ললাৱা কাকপাৰ খন িালকক লমথৰয়াই 
গল (কাৰণ কাকপাৰখন খুথল লিাৱা আথছল) পানীত জাপ মাথৰ থেকল। থকন্তু আন থশষ্য 
সককল মাকছকৰ িৰা জালখন টাথন নাকৱকৰ গসকত পাৰকল আথনকল। কাৰণ লতওকঁলাকক 
পাৰৰ পৰা মাত্ৰ এশ থমটাৰ মানকহ দূৰত আথছল। কযথতয়া লতওকঁলাকক পাৰকল আথহকল, 
এঙ্গাঁৰৰ জুইৰ ওপৰত মাছ থে লিাৱা আ� ককইটামান থপঠা লেথখবকল পাকল। যীচুকৱ 
লতওকঁলাকক ককল, “এথতয়া থযকবাৰ মাছ ধথৰলা তাৰ পৰাও লকইটামান আনাকগ।” 

থচকমান থপতকৰ নাৱকল গগ মাকছকৰ িথৰ িকা জালখন টাথন আথনকল। জালখনত 
১৫৩ মাছ আথছল, থকন্তু ইমান মাছ িকা স্বকতও জালখন নাফাটিল। যীচুকৱ 
লতওকঁলাকক ককল, “আহাঁ ইয়াকল আ� কিাজনপান কৰাথহ।” ককাকনা এজন 
থশষ্যই, “আপুথনকয়ই প্ৰিু লনথক?” এইবুথল সুথধবকল সাহ নকথৰকল কাৰণ লতওঁকলাকক 
ইথতমকধ্য গম পাইথছল লয লতওকঁৱই প্ৰিু। যীচুকৱ উঠি গগ থপঠা গল লতওঁকলাকক 
থেকল আ� মাকছা থেকল। 

মৃত সকলৰ মাজৰ পৰা জীথৱত গহ এয়া তৃতীয় বাৰৰ বাকব যীচুকৱ থশষ্য সকলক 
লেখা থেকল।৩৪৮

৬.৯ যীচুয়ৱ ন�েৰৰ বসয়ে কথষা তকষাৱষা
লযথতয়া জলপান লখাৱা হল, যীচুকৱ থচকমান থপতৰক ককল, “কযাহনৰ পুকতক থচকমান, 
এওঁথবলাকতকক তুথম লমাক অথধক লপ্ৰম কৰাকন?” 
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থপতকৰ লতওঁক ককল, “হয় প্ৰিু; আপুথন জাকন লয মই আকপানাক লপ্ৰম ককৰা।” 
যীচুকৱ লতওঁক ক’কল, “কমাৰ লমৰথবলাকৰ প্ৰথত পালন কথৰবা।” 
লতওঁ (যীচুকৱ) থদ্তীয়বাৰ থপতৰক ককল, “কযাহনৰ পুকতক থচকমান, তুথম লমাক 

লপ্ৰম কৰাকন?” 
থপতকৰ ককল, “হয় প্ৰিু আপুথন জাকনই লয মই আকপানাক লপ্ৰম ককৰাঁ।” 
লতওঁ থপতৰক ককল, “কমাৰ লমৰ থবলাকক প্ৰথতপালন কথৰবা।” 
যীচুকৱ তৃতীয় বাৰ থপতৰক, “কযাহনৰ পুকতক থচকমান, তুথম লমাক লপ্ৰম কৰাকন?” 
লসাধাত থপতকৰ লবজাৰ পাকল, কসকয় থপতকৰ ককল, “আপুথন সককলা জাকনই।” 

আপুথন জাকন লয় মই আকপানাক লপ্ৰম ককৰা।” 
যীচুকৱ লতওঁক ককল, “কমাৰ লমৰ থবলাকক চকৰাৱা।” মই সঁচাকক কওঁ, “তুথম 

লডকা কালত ককাঁলত টঙাথল বাথন্ য’ত যাবকল ইচ্া কথৰথছলা গগথছলা; থকন্তু 
লযথতয়া তুথম বু়া হবা তুথম হাত লমথলবা আ� কতামাৰ ককাঁল বাথন্ যকলকক লতামাৰ 
ইচ্া নাই তকলকক লতামাক গল যাব।” (থপতকৰ লককন মৰকণকৰ ঈশ্বৰক লগৌৰৱাথম্বত 
কথৰব তাক বুজাবকল লতওঁ এই কিা গকথছল।) এইষাৰ কিা লকাৱাৰ পাছত যীচুকৱ 
ককল, “কমাক অনুসৰণ কৰা।” 

থপতকৰ ঘূথৰ চাই যীচুৰ থপ্ৰয় থশষ্যক (থযজকন ৰাথত লিাজনৰ সময়ত যীচুৰ বুকুকল 
হাথল গগ লহ প্ৰিু লকাকন আকপানাক শত্ৰুৰ হাতত লশাধাই থেব’ বুথল সুথধথছল) কতওৰঁ 
পাছত অহা লেথখকল। থপতকৰ লযথতয়া লতওঁক লেথখকল, কতওঁ যীচুক ককল, “প্ৰিু 
এওঁৰকনা থক হব?” 

যীচুকৱ লতওঁক ককল, “মই যথে ইচ্া ককৰা, মই নহাকলকক লতওঁ িকাকটা লতকন্ 
লতামাৰ থক? তুথম লমাক অনুসৰণ কৰা।” 

লতথতয়া লসই জন থশষ্য নমথৰব বুথল থবশ্বাসী িাই সকলৰ মাজত প্ৰচাৰ গহ গল, 
থকন্তু যীচুকৱ নমথৰব বুথল লকাৱা নাথছল, মাত্ৰ ‘মই নহাকলকক লতওঁ িকাকটা যথে মই 
ইচ্া ককৰা, তাত লতামাৰ থক?’ অকল ইয়াকককহ গকথছল।৩৪৯

৬.১০ যীচুয়ৱ তেওঁৰ নিষ  সকলক এইষা অনভযষাি নদেষা
এঘাৰ জন থশষ্যই যীচুকৱ গালীলৰ থয পব্্ক তকল লতওঁকলাকক যাবকল গকথছল  
তাকল গল। আ� তাকত লতওঁকলাকক যীচুক লেখা পালত লতওঁক প্ৰথণপাত  
কথৰকল; থকন্তু লকাকনা লকাকনাকৱ সকদিহ কথৰকল লয এয়াই যীচু হয়। পাকচ যীচুকৱ 
লতওঁকলাকৰ ওচৰকল আথহ ককল, “স্বগ্ক আ� পৃথিৱীৰ সককলা ক্ষমতা লমাক  
থেয়া হল। এই লহতুকক লতামাকলাক লযাৱা আ� সককলা জাথতৰ ললাকথবলাকক 
লমাৰ থশষ্যকথৰ, থপতৃ, পুত্ৰ, আ� পথবত্ৰ আত্াৰ নাকমকৰ বাথপ্তস্ম থেয়া। আ� মই থয থয  
আজ্ঞা থেকলাঁ লসই সককলাকবাৰ পালন কথৰবকল লতওঁকলাকক থশক্ষা থেয়া। 
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আ� মনত ৰাথখবা লয, মই জগতৰ লশষকলকক সোয় লতামাকলাকৰ সকঙ্গ সকঙ্গ 
আকছাঁ।” ৩৫০

৬.১১ যীচুৰ তিষ আজ্ষা
মৃতু্যৰ পাচত যীচুকৱ, কতওঁৰ পাঁচথনসকলৰ আগত লতওঁ লয জীথৱত তাক অকনক 
ধৰকন প্ৰত্যয় লযাৱাকক প্ৰমান কথৰ লেখুৱাকল , আ� অকনক পৰাক্ৰম কায্ক্য সাধন 
কথৰ তাৰ প্ৰমাণ থেকল৷ মৃতু্যৰ পৰা যীচুৰ পুন�ত্ানৰ পাচৰ ৪০(চথল্শ)থেনকলকক 
পাঁচথনসককল যীচুক বহুকতা বাৰ লেথখথছল৷ লসই সময়ত যীচুকয় লতওকঁলাকক ঈশ্বৰৰ 
ৰাজ্যৰ থবষকয় কিা ককল । 

আ� এটা সময়ত লযথতয়া লতওঁকলাকৰ লগত লিাজন কথৰ আথছল,৩৫১ লতথতয়া 
লতওঁ লতওঁকলাকক ককল, “কতামাকলাকৰ লগত িাককাকতই মই এইকবাৰ কিা 
গকথছকলাঁ। কমাথচৰ থবধানত িাৱবােী সকলৰ পুস্তকত আ� গীতমালাত লমাৰ থবষকয় 
থলখা সককলা কিা থসদ্ধ হব।” 

লতথতয়া পথবত্ৰ শাস্ত্ৰৰ কিা বুথজবকল লতওঁ লতওকঁলাকক সহায় কথৰ থেকল। যীচুকৱ 
লতওকঁলাকক ককল, “এই সককলাকবাৰ থলথখত আথছল লয খ্ীষ্টই দুুঃখ কষ্ট লিাগ কথৰ 
মৃতু্য বৰণ কথৰব আ� তৃতীয় থেনা মৃতু্যৰ পৰা জী উঠিব। কতামাকলাকক এই সককলা 
ঘটনা লেথখলা আ� কতামাকলাক এই সককলা ঘটনাৰ সাক্ষী আথছলা। কতামাকলাক 
লযাৱা আ� মানুহকবাৰক লকাৱা লয লতওঁকলাকক মন পালটন কথৰকলকহ ঈশ্বৰৰ পৰা 
লতওঁকলাকক কৰা পাপৰ ক্ষমা পাব। িাৱবােী সককল গকথছল লয লতামাকলাকক এই 
সককলা বাত্ক া খ্ীষ্টৰ নামত থয�চাকলমৰ পৰা আৰম্ভ কথৰ সককলা জাথতৰ মানুহৰ 
মাজত লঘাষণা কথৰব লাথগব। আ� কমাৰ থপতৃকয় থয অঙ্গীকাৰ কথৰথছল, তাক মই 
লসানকাকলই লতামাকলাককল পঠিয়াই থেম। কসকয় স্বগ্কৰ পৰা শথতি লনাকপাৱাকলকক 
লতামাকলাকক এইখন নগৰকত িাথকবা।” ৩৫২ 

যীচুকৱ লতওকঁলাকক থয�চাকলম এথৰ নাযাবকল আজ্ঞা থেথছল, যীচুকৱ লতওকঁলাকক 
গকথছল, “থপতৃকয় লতামাকলাকক থয প্ৰথতজ্ঞা কথৰথছল, যাৰ থবষকয় আগকতই মই 
লতামাকলাকক জনাইথছকলা, কতামাকলাকক তাক গ্ৰহণ নকৰাকলকক তাৰ অকপক্ষাত 
থয�চাকলমকত িাথকবা৷ কাৰণ লযাহকন ললাক সমূহক পানীত বাথপ্তস্ম থেথছল, থকন্তু 
অলপ থেনৰ পাচকতই লতামাকলাক পথবত্ৰ আত্াত বাথপ্তস্ম হবা৷” 

তাৰ পাচত পাঁচথনসককল এককগাট গহ যীচুক সুথধকল,“প্ৰিু, এই সময়ত আপুথন 
ইস্াকয়লকল লতওঁকলাকৰ ৰাজ্য ঘূৰাই থেব লনথক?” 

যীচুকৱ লতওঁকলাকক ককল, “থপতৃকয়কহ লকৱল সময় ও তাথৰখ থনদ্ধ্ক াৰণ ককৰ, 
এইকবাৰৰ থবষকয় লতামাকলাকক নাজাথনবা; থকন্তু লযথতয়া পথবত্ৰ আত্া লতামাকলাকৰ 
ওচৰকল আথহব, কতথতয়া লতামাকলাকক শথতি পাবা আ� কতামাকলাক লমাৰ সাক্ষ্য 
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হবা৷ লতামাকলাকক ললাকসমূহৰ আগত সককলা ঠাইকত লমাৰ কিা কবা৷ প্ৰিকম 
লতামাকলাকক থয�চাকলমত িকা ললাকসমূহৰ ওচৰত লমাৰ সাক্ষী থেবা তাৰ পাচত 
লগাকটই থযহূেীয়া আ� চমথৰয়া, আনথক জগতৰ লশষ সীমাকলকক লতামাকলাকক লমাৰ 
থবষকয় লঘাযনা কথৰবা৷”৩৫৩

৬.১২ যীচুক স্গ্যলল েুলষা
যীচুকৱ লতওঁকলাকক থয�চাকলমৰ পৰা নগৰৰ ওচৰকলকক গবিথনয়াকল গল গল। আ� 
হাত তুথল লতওকঁলাকক আশমীবাে থেকল। কতও ঁলতওকঁলাকক আশীব্কাে থে িাককাঁকতই 
লতওঁ লতওঁকলাকক এথৰকল আ� কতওঁক স্বগ্ককল তুথল থনয়া হল।৩৫৪

পাঁচথনসকলৰ চকুৰ আগকত লতওকঁ এপাথচ লমকঘ লতওকঁ লতওকঁলাকৰ দৃথষ্টৰ পৰা 
আতঁৰ কথৰকল৷ যীচু লযথতয়া আতঁৰ গহ গগথছল, কসই সময়ত পাঁচথনসককল আকাশৰ 
ফাকল চাই আথছল 

ঠিক লসই সময়কত বগা উজ্জ্বল কাকপাৰ থপন্া দুজন ব্যথতি লতওঁকলাকৰ কাষত 
আথহ থিয় হল৷ লসই দুজন ব্যথতিকয় পাঁচথনসকলক ককল, “কহ গালীলৰ ললাকসকল, 
লতামাকলাকক আকাশৰ ফাকল চাই আছা থকয়? এই যীচু,থয জনক লতামাকলাকৰ 
সৰূ্খকত স্বগ্ককল তুথল থনয়া হল, কতওঁক থয েকৰ লতামাকলাকক স্বগ্ককল থনয়া লেথখলা, 
ঠিক লসই েকৰই লতওঁ আককৌ ঘূথৰ আথহব৷” ৩৫৫ 

লতথতয়া লতওঁকলাকক লতওঁৰ আৰাধনা কথৰ অথত আনদিকৰ গসকত থয�চাকলমকল 
উিথত আথহল। আ� সোয় মথদিৰত ঈশ্বৰৰ ধন্যবাে থে লসৱা উপাসনা কথৰ সময় 
থনয়াকল।৩৫৬

৬.১৩ �নবত্ৰ আত্ষাৰ আগমি
লযথতয়া পঞ্চাশ-থেনীয়া পব্্ক  আথহল, কসই থেনা পাঁচথনসকল সককলাকৱ একক ঠাইকত 
লগাট খাই আথছল৷ লসই সময়ত অকস্মাকত আকাশৰ পৰা বতাহৰ শব্দৰ েকৰ বৰ 
লজাকৰকৰ এটা শব্দ শুনা গল আ� থয ঘৰত লতওঁকলাক বথহ আথছল, কসই লগাকটই 
ঘৰত থবয়থপ পথৰল৷ লতওঁকলাকক লতওঁকলাকৰ আগত জুইৰ থশখাৰ েকৰ থজবা থকছুমান 
লেখা পাকল, কসই থজবাৰ থনথচনা থশখাকবাৰ লতওঁকলাকৰ ওপৰত থবয়থপ পথৰল আ� 
পৃিক পৃিক িাকৱ লতওঁকলাকৰ প্ৰকত্যককৰ ওপৰত গৰ িাথকল৷ তাকত লতওঁকলাকক 
পথবত্ৰ আত্াকৰ পথৰপ্ুণ্ক হল আ� থিন থিন িাষাত কিা কবকল ধথৰকল৷ পথবত্ৰ আত্াই 
লতওঁকলাকক এইেকৰ কবকল শথতি থেথছল৷ 

লসই সময়ত থয�চাকলমত থকছুমান ধাথৰ্্ক ক থযহূেী ললাক আথছল । লতওঁকলাক 
পৃথিৱীৰ প্ৰকত্যক লেশৰ পৰা আথছল  লসই শব্দ শুথন অকনক ললাক আথহ  
তাত এককগাট হল ৷তাকত লতওঁকলাক সককলাকৱ আচথৰত হল, কাৰণ  
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লতওকঁলাকৰ প্ৰকত্যককই লতওকঁলাকৰ থনজৰ থনজৰ িাষাত পাঁচথনসককল কিা লকাৱা 
শুথনকল ৷ 

তাকত লতওঁকলাকক থবস্ময় গহ পাঁচথন সককল লককনকক তাক কব পাথৰকছ 
লতওকঁলাকক এককা বুথজব লনাৱাথৰ পৰস্পকৰ কবকল ধথৰকল, “কচাৱা! এই ললাকসমূকহ 
লয কিা গককছ, এওঁকলাক সককলাকৱ গালীলৰ মানুহ নহয় লন! কতকন হকল আথম 
লককনকক লতওঁকলাকক প্ৰকত্যককক আমাৰ থনজ থনজ মাতৃিাষাত কিা লকাৱা 
শুথনকছা? এইকটা লককনকক সম্ভৱ ইয়াত আথম থয সকল আকছাঁ, আথম থিন থিন্ লেশৰ 
ললাক; পাথি্কয়া,মাথেয়া,এলমীয়া,থমকচাপকটথময়া,থযহূেীয়া,কাপ্ােথকয়া,পন্ ,এথচয়া,ফা
�গীয়া,পামু্থলয়া,থমচৰ,আ� থলথবয়াৰ ওচৰৰ কুথৰনীয়া চহৰৰ কাষৰ অঞ্চলৰ ললাক, 
লৰামৰ পৰা অহা একন ললাক সকল,আ� থযহূেী বা থযহূেী ধৰ্্ক ত েীথক্ষত অকনক ললাক 
, থক্ৰতীয়া আ� আৰবীয়া, আ� আমাৰ থকছু থযহূেী বংশত জন্মা ললাক আ� আন ললাক 
সকল থযকয় লতওঁকলাকৰ ধৰ্্ক  সলথন কথৰ ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰা থযহূেী সকলৰ েকৰ 
আ� আথমও এই থবথিন্ন লেশৰ, থকন্তু আথম সককলাকৱ আমাৰ মাতৃিাষাত ঈশ্বৰৰ 
মহান পৰাক্ৰমৰ কায্ক্যৰ বণ্কণা এওকঁলাকৰ মূখত শুথনকছা৷”৩৫৭

৬.১৪ সষামৰনণ
ইয়াৰ বাথহকৰও যীচুকৱ আ� বহুকতা কৰ্্ক  কথৰথছল, কসইকবাৰ এটি এটিকক থলখা হকল, 
লমাৰ লবাকধকৰ থসমানকবাৰ পুস্তক, পৃথিৱীকয় ধাৰণ কথৰব লনাৱাথৰকলকহঁকতন।৩৫৮ থকন্তু 
এইকবাৰ এইকাৰকণই থলখা গহকছ যাকত লতামাকলাকক থবশ্বাস কথৰব পাৰা লয যীচু লসই 
অথিথষতি মচীহ, ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ আ� কতওঁত িকা লসই থবশ্বাসৰ লযাকগ লতামাকলাকক 
লযন লতওঁৰ নামৰ দ্াৰায় জীৱন লপাৱা। ৩৫৯

মনথয়ে নলখষা শুভবষাত্ত্য ষা অিুসনৰ যীচু খীৰৰ বংি-�নৰচে
আৰিাহামৰ সন্ান, োয়ূে, কতওঁৰ সন্ান যীচু খ্ীষ্টৰ বংশাৱলী পত্ৰ এই ধৰণৰ: 

আৰিাহাম ইচাহাকৰ থপতৃ, ইচাহাক যাককাবৰ থপতৃ, যাককাব থযহূো আ� কতওঁৰ 
িাকয়কসকলৰ থপতৃ। 

থযহূো, কপৰচ আ� কচৰহৰ থপতৃ, (কতওঁকলাকৰ মাকৰ নাম তামাৰ।) কপৰচ 
থহকৰিানৰ থপতৃ, থহকৰিান আৰামৰ থপতৃ, আৰাম অৰ্ীনােবৰ থপতৃ, অৰ্ীনােব নহকচানৰ 
থপতৃ, নহকচান চক্ানৰ থপতৃ, চক্ান লবাৱাজৰ থপতৃ (লতওঁৰ মাকৰ নাম ৰাহাব 
আথছল।) কবাৱাজ ওকবেৰ থপতৃ (লতওঁৰ মাকৰ নাম আথছল �ি।) ওকবে থযচয়ৰ থপতৃ, 
থযচয় ৰজা োয়ুেৰ থপতৃ, োয়ুে চকলামনৰ থপতৃ (লতওঁৰ মাক উথৰয়াৰ িায্ক্যা আথছল।) 
চকলামন ৰহথবয়ামৰ থপতৃ, ৰহথবয়াম অথবয়ৰ থপতৃ, অথবয় আচাফৰ থপতৃ, 
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আচাফ থযকহাচাফটৰ থপতৃ, থযকহাচাফট লযহৰামৰ থপতৃ, কযহৰাম উথজিয়াৰ থপতৃ, 
উথজিয়া লযাৰামৰ থপতৃ, কযাৰাম আহাজৰ থপতৃ, আহাজ থহথষ্য়াৰ থপতৃ, থহথষ্য়া মনথচৰ 
থপতৃ, মনথচ আকমানৰ থপতৃ আকমান লযাথচয়াৰ থপতৃ লযাথচয়া লযখনীয়া আ� কতওঁৰ 
িাকয়কথবলাকৰ থপতৃ আথছল। কযথতয়া থযহূোৰ ললাকসকলক লবথবলনকল বদিী কথৰ 
গল লযাৱা গহথছল লতওকঁলাক তাকত বাস কথৰথছল। বাথবলকল থনয়াৰ পাছত: কযখনীয়াৰ 
পুত্ৰ চল্ীকয়লৰ জন্ম হল, চল্ীকয়ল জ�ব্াথবলৰ থপতৃ,জ�ব্াথবল অবীহূেৰ থপতৃ, 
অবীহূে ইথলয়াথকমৰ থপতৃ, ইথলয়াথকম আকচাৰৰ থপতৃ, আকচাৰ চাকোকৰ থপতৃ, 
চাকোক আখীমৰ থপতৃ, আখীম ইলীহূেৰ থপতৃ, ইলীহূে ইথলয়াজৰ থপতৃ, ইথলয়াজ 
মতিনৰ থপতৃ, মতিন যাককাবৰ থপতৃ, যাককাব লযাকচফৰ থপতৃ, এই লযাকচফ মথৰয়মৰ 
স্বামী আ� মথৰয়ম যীচুৰ মাতৃ থয জনাক খ্ীষ্ট লবাকল। 

এইেকৰ আৰিাহামৰ পৰা োয়ূেকলকক মুঠকত লচৌদ্ধ পু�ষ, কলাকসমূহক োয়ূেৰ 
পৰা বাথবলকল থনয়া সময়কলকক লচৌদ্ধ পু�ষ আ� বাথবলকল থনয়াৰ পৰা যীচুৰ জন্মৰ 
সময়কলকক লচৌদ্ধ পু�ষ।৩৬০

লূয়ক নলখষা শুভবষাত্ত্য ষা অিুসনৰ যীচু খীৰৰ বংি-�নৰচে     
থশক্ষা থেবকল আৰম্ভকৰা সময়ত যীচুৰ প্ৰায় থত্ৰশ বছৰ গহথছল বুথল ললাকসমূকহ 
িাথবথছল লয লতওঁ লযাকচফৰ পুত্ৰ আথছল আ� কযাকচফ ইলীৰ পুত্ৰ আথছল। ইলী 
মতিৰ পুত্ৰ, মতি ললবীৰ পুত্ৰ, কলবী মথল্কৰ পুত্ৰ, মথল্ক মান্নায়ৰ পুত্ৰ, মান্নায় লযাকচফৰ পুত্ৰ, 
লযাকচফ মতিথিয়ৰ পুত্ৰ, মতিথিয় আকমাচৰ পুত্ৰ, আকমাচ নহূমৰ পুত্ৰ, নহূম ইথলচৰ 
পুত্ৰ, ইথলচ নগীৰ পুত্ৰ, নগী মাটৰ পুত্ৰ, মাট মতিথিয়ৰ পুত্ৰ, মতিথিয় থচথমকয়ানৰ পুত্ৰ, 
থচথমকয়ান লযাকচখৰ পুত্ৰ, কযাকচখ লযাোৰ পুত্ৰ, কযাো লযাহানাৰ পুত্ৰ, কযাহানান থৰচাৰ 
পুত্ৰ, থৰচা জ�ব্াথবলৰ পুত্ৰ, জ�ব্াথবল চল্াকয়লৰ পুত্ৰ, চল্াকয়ল লনথৰৰ পুত্ৰ, কনথৰ 
মথল্কৰ পুত্ৰ, মথল্ক আথেৰ পুত্ৰ, আথে লকাচমৰ পুত্ৰ, ককাচম ইলমােৰ পুত্ৰ, ইলমােম 
এৰৰ পুত্ৰ, এৰ যীচুৰ পুত্ৰ, যীচু ইলীকয়চৰৰ পুত্ৰ, ইলীকয়চ লমাৰীমৰ পুত্ৰ, কমাৰীম মতিৰ 
পুত্ৰ, মতি ললবীৰ পুত্ৰ, কলবী থচথমকয়ানৰ পুত্ৰ, থচথমকয়ান যুোৰ পুত্ৰ, যুো লযাকচফৰ 
পুত্ৰ, কযাকচফ লযানানৰ পুত্ৰ, কযানান ইলীয়াথকমৰ পুত্ৰ, ইথলয়াথকম থমকলয়াৰ পুত্ৰ, 
থমকলয়া থমন্নাৰ পুত্ৰ, থমন্না মতিখৰ পুত্ৰ, মতিখৰ নািনৰ পুত্ৰ, নািন োয়ূেৰ পুত্ৰ, োয়েূ 
থযচয়ৰ পুত্ৰ, থযচয় ওকবেৰ পুত্ৰ, ওকবে লবাৱজৰ পুত্ৰ, কবাৱজ চলকমানৰ পুত্ৰ, চলকমান 
নহকচানৰ পুত্ৰ, নহকচান অৰ্ীনােবৰ পুত্ৰ, অৰ্ীনােব অনমীৰ পুত্ৰ, অনমী থহকৰিানৰ পুত্ৰ, 
থহকৰিান লপৰচৰ পুত্ৰ, কপৰচ থযহূোৰ পুত্ৰ, থযহূো যাককাবৰ পুত্ৰ, যাককাব ইচাহাকৰ 
পুত্ৰ, ইচাহাক আৰিাহামৰ পুত্ৰ, আৰিাহাম লতৰহৰ পুত্ৰ,  কতৰহ নাকহাৰৰ পুত্ৰ, নাকহাৰ 
চ�গৰ পুত্ৰ, চ�গ থৰয়ুৰ পুত্ৰ, থৰয়ু লপলগৰ পুত্ৰ, কপকলগ এবৰৰ পুত্ৰ, এবৰ লচকলহৰ পুত্ৰ, 
লচকলহ গকননৰ পুত্ৰ, ককনন অফ্ক কচেৰ পুত্ৰ, অফ্ক কচে লচমৰ পুত্ৰ, কচম লনাহৰ পুত্ৰ, 
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লনাহ ললকমকৰ পুত্ৰ, কলকমক মিুকচলহৰ পুত্ৰ,মিুকচলহ হানুকৰ পুত্ৰ, হানুক লযৰেৰ 
পুত্ৰ, কযৰে মহলকলনৰ পুত্ৰ, মহকলন গকননৰ পুত্ৰ, ককনন ইকনাচৰ পুত্ৰ, ইকনাচ লচিৰ 
পুত্ৰ, কচি আেমৰ পুত্ৰ, আেম ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ।৩৬১



যীচুৰ জটৰ �ৰষা মৃেু ৰ সমেসীমষা 

তলত উকল্থখত সময়ৰ তাথলকা খকন যীচুৰ জন্মৰ পৰা লতওঁৰ মৃতু্য লহাৱাৰ সময়ৰ 
এক আিাশ থেব। এই তাথলকা খনত উকল্থখত সময়সীমা প্ৰায়থবলাক বাইকবল পথডিকত 
গ্ৰহণ কথৰকছ।

েষানৰখ  �ইিষাৱলী

৫ বা ৬ খৃষ্টপূব্ক যীচুৰ জন্ম

৪ খৃষ্টপূব্ক    হেহ�োদ ৰজাৰ মৃতু্য

১২ খৃষ্টাব্দ   টাইকবথৰয়াচ গকচৰৰ শাসনৰ আৰম্ভথন

২৬ খৃষ্টাব্দ  কযাহন বাপ্তাইজকৰ কায্ক্যৰ আৰম্ভথন
  যীচুৰ বাথপ্তষ্ম
  যীচুৰ ৰাজহুৱা পথৰচয্ক্যাৰ আৰম্ভথন

২৭ খৃষ্টাব্দ  যীচুৰ ৰাজহুৱা পথৰচয্ক্যাৰ সময়ৰ প্ৰিম থনস্তাৰ পব্ক

২৮ খৃষ্টাব্দ  যীচুৰ ৰাজহুৱা পথৰচয্ক্যাৰ সময়ৰ থদ্তীয় থনস্তাৰ পব্ক

২৯ খৃষ্টাব্দ  যীচুৰ ৰাজহুৱা পথৰচয্ক্যাৰ সময়ৰ তৃথতয় থনস্তাৰ পব্ক

৩০ খৃষ্টাব্দ  যীচুৰ কু্ৰচথবদ্ধ



সুচী�ত্ৰ

এই সুচী পত্ৰখথনকয় আকপানাক এই থকতাপ খনত ব্যৱহাৰ কৰা মথি, মাক্ক , লূক আ� 
লযাহনৰ পৰা ললাৱা শাস্ত্ৰ অংশ থমলাই লচাৱাত সহায় কথৰব। থবষয় সুচীত উকল্থখত 
প্ৰথতকটা শাস্ত্ৰ অংশৰ আগত এটি সংখ্যা থেয়া গহকছ যাক আপুথন  মূল পুস্তক খনৰ 
প্ৰথতকটা অধ্যায়ৰ লশষত পাব।

যীচুৰ জট আ� য়েওঁৰ বষাল কষাল
১.১ আৰম্ভনি                                                                      
১ লযাহন ১:১-১৮

১.২ এজি দূয়ে তযষািি বষাপ্ষাইজকৰ জটৰ নবষয়ে জয়িষাৱষা
২ লূক ১:৫-২৫

১.৩ যীচুৰ জটৰ নবষয়ে এজি দূয়ে জয়িষাৱষা
৩ লূক ১:২৬-৩৮

১.৪ মনৰেম এলীজষায়বথৰ ওচৰলল তযষাৱষা
৪ লূক ১:৩৯-৪৫

১.৫ মনৰেয়ম ঈশ্বৰৰ প্ৰিংসষা কয়ৰ
৫ লূক ১:46-৫৫

১.৬ তযষািি বষাপ্ষাজকৰ জট
৬ লূক ১:৫৭-৬৬

১.৭ জখনৰেষাই প্ৰভুৰ প্ৰিংসষা কৰষা
৭ লূক ১:৬৭-৮০
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১.৮ যীচুৰ জট
৮ লূক ২:১-৭

১.৯ তকইগৰষাকীমষাি তমৰৰখীেষাই যীচুৰ নবষয়ে শুণষা
৯ লূক ২:৮-২১

১.১০ যীচুক মনদিৰলল অিষা
১০ লূক ২:২২-৩৮

১.১১ তজ ষানেষী �নডিেসকয়ল যীচুক চষাবলল অিষা
১১ মথি ২:১-১২

১.১২ যীচুক ন�েৃ-মষােৃ নমচৰলল �লষাই তযষাৱষা 
১২ মথি ২:১৩-১৫

১.১৩ ববৎয়লয়িমৰ সকয়লষা নিশু ল’ৰষাক তিয়ৰষাদ ৰজষাই বধ কৰষা
১৩ মথি ২:১৬-১৮

১.১৪ তযষায়চফ আ� মনৰেম নমচৰৰ �ৰষা উভনে অিষা
১৪ মথি ২:১৯-২৩                                                  
১৫ লূক ২:৪০

১.১৫ মনদিৰে নকয়িষাৰ যীচু
১৬ লূক ২:৪১-৫২

২. যীচুৰ ৰষাজহৱষা  জীৱিৰ আৰম্ভনি

2.1 তযষািয়ি বষাপ্ষাইজয়ক যীচুৰ বষায়ব �থ যুগুে কয়ৰ
১৭ লূক ৩:১-৬                                           
১৮ মথি ৩:৪-১০                                             
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