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এটি কাহিনী যিয়ে আপ�োনাৰ জীৱন সলনি কৰিব পাৰে

এটি কাহিনী যিয়ে আপ�োনাৰ
জীৱন সলনি কৰিব পাৰে

পৃ থিৱীত জন্ম গ্ৰহণ কৰা ব্যক্তি সকলৰ ভিতৰত যীচু খ্ৰীষ্টই আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী
ব্যক্তি। যি কিছু সংখ্যক ল�োকে তেওঁৰ নম্ৰ আৰম্ভনি দেখিছিল তেওঁল�োকে হয়ত�ো
জানিছিল যে তেওঁ মানব জাতিৰ ইতিহাস সলনি কৰি দিব। কিন্তু যি সকল ব্যক্তিয়ে
তেওঁক কাষৰ পৰা পাইছিল তেওঁবিলাকে জানিছিল যে তেওঁ ব্যতিক্ৰমি আছিল।
তেওঁবিলাকে জানিছিল যে যদিও তেওঁ এজন মানু হ হিচাপে জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু
তেওঁ যে ঈশ্বৰৰ পৰা আহিছিল তাৰ বিশ্বাস জন্মিব পৰা প্ৰমাণ তেওঁবিলাকে পাইছিল।
মথি, মাৰ্ক , লূ ক আ� য�োহন নামৰ চাৰিজন লিখাকে আমাক যীচুৱে পৃ থিৱীত থকা
কালত কৰা গু�প্তপূ ৰ্ণ ঘটনাৱলীৰ বিবৰণী “শুভবাৰ্তা” নামাকৰণৰে জনা চাৰিখন
পু স্তকত লিপিবদ্ধ কৰে। লিপিবদ্ধ কৰা ঘটনাৱলী তেওঁবিলাকে তেওঁক কাষৰ পৰা
প�োৱাৰ আভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত আ� কিছু মান প্ৰমাণিক উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল।
যদিও দুজন লিখকে যীচুৰ বংশাৱলী আ� তেওঁৰ জীৱনৰ আৰম্ভনি বিষেয়ে লিখে
তথাপিও আটাই কিজন লিখকে যীচুৰ শেষৰ তিনিটা বছৰৰ কাৰ্য্যৱলীৰ ওপৰতহে
গু�প্ত প্ৰদান কৰিছিল, কাৰণ এই সময়তচ�োৱাত তেওঁৰ খ্যাতি এজন মহান শিক্ষক,
সমাজ সংস্কাৰক, ৰ�োগ সু স্থকৰ�োতা আ� এজন ধৰ্মীয় নেতা হিচাপে ব্যাপি গৈছিল।
মাৰ্কে লিখা শুভবাৰ্তাই দেখু ৱাই যে কি দৰে যীচুৰ য�োগেদি ঈশ্বৰে তেওঁৰ
ল�োকবিলাকৰ আগত ভাৱবাদিৰ দ্বাৰায় কৰা যি প্ৰতিজ্ঞা ব�োলে- মই এজন উদ্ধাৰ
কৰ্তা পঠাম, যাৰ দ্বাৰায় তেওঁ সকল�ো জাতিৰ ল�োকক তেওঁৰ অধীনলৈ আনিব, সেই
কাৰ্য্য সম্পূৰ্ণ কৰিলে। য�োহনে তেওঁৰ শুভবাৰ্তাৰ আৰম্ভনি সেই উদ্ধাৰকৰ্তাক “বাক্যৰ”
লগত তুলনা কৰি আৰম্ভন কৰিছে যিয়ে সৃ ষ্টিৰ পাতনিৰে পৰা ঈশ্বৰৰ লগত আছে।
লূ কে লিখা শুভবাৰ্তা খন যিহেতু এই ঘটনাৰৱলীৰ সাক্ষী থকা ল�োকসকলৰ সাক্ষীৰ
ভিত্তিত লিখিছিল গতিকে লূ কে তেওঁৰ লিখনি এই দৰে আৰম্ভ কৰে“আমাৰ মাজত ঘটা ঘটনাৰ কথাব�োৰৰ বিৱৰণ বহুত�ো ল�োকে লিখিবলৈ
চেষ্টা কৰিছে। যি সকলে এই সকল�ো ঘটনা আৰম্ভনিৰে পৰা দেখিছিল,
তেওঁল�োকে ঈশ্বৰৰ বাৰ্তাসমূ হ প্ৰচাৰ কৰি তেওঁৰ সেৱা কৰিছে। আমি
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তেওঁল�োকৰ পৰাই এই সকল�ো ঘটনা জানিব পাৰিল�ো, আমি তেওঁল�োকৰ
পৰা যিখিনি জানিব পাৰিল�ো আ� বাকী সকলে যি লিখিছিল সকল�োখিনি
মিলি আছে। মই আৰম্ভণিৰে পৰা এই সকল�োব�োৰ বিষয়ৰ অধ্যয়ন সাৱধানে
কৰিছ�ো। সেয়েহে মই ভাৱিল�ো যে এই সকল�োব�োৰ ঘটনা ক্ৰমানু সাৰে লিখি
ৰখাট�ো উচিত হ’ব। মই এই বিৱৰণসমূ হ লিখি আপ�োনাক জনাব বিছাৰিছ�ো
যে আপু নি যিখিনি জানিছিল সেই সকল�োখিনি সত্য।”
আপ�োনাল�োকলৈ আগবঢ়োৱা “যীচুৰ জীৱনি আ� তেওঁ শিক্ষা”, ইয়াক চাৰিখন
শুভবাৰ্তা পু স্তকৰ ভিত্তিত শৃ ংখলা বদ্ধ ভাৱে লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে। শুভবাৰ্তাৰ লিখক
সকলে যি উদেশ্য আগত ৰাখি মথি, মাৰ্ক , লূ ক আ� য�োহন এই চাৰিখন পু স্তক
লেখিছিল সেই একেই উদেশ্য আগত ৰাখি এই পু স্তক খনি আপ�োনাল�োকলৈ
আগবঢ়াল�ো।
“এই পু স্তকখন লিখাৰ কাৰণ যীচুৱে তেওঁৰ শিষ্যসকলৰ আগত বহুত�ো
আচৰিত কৰ্ম্ম কৰিছিল, যিব�োৰ এই পু স্তকত বৰ্ণনা কৰা হ�োৱা নাই। কিন্তু
এইব�োৰ এইকাৰণেই লিখা হৈছে যাতে ত�োমাল�োকে বিশ্বাস কৰিব
পাৰা যে যীচু সেই অভিষিত্ব মচীহ, ঈশ্বৰৰ পু ত্ৰ আ� তেওঁত থকা সেই
বিশ্বাসৰ য�োগে ত�োমাল�োকে যেন তেওঁৰ নামৰ দ্বাৰায় জীৱন প�োৱা।”
(য�োহন ২০:৩০-৩১)
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১.১ আৰম্ভনি
সৃ ষ্টিৰ আদিতে বাক্য আছিল। বাক্য ঈশ্বৰৰ সহিত আছিল আ� সেই বাক্যই ঈশ্বৰ
আছিল। তেওঁ আদিতে ঈশ্বৰৰ সৈতে আছিল। তেওঁৰ দ্বাৰাই সকল�ো সৃ ষ্টি হ’ল আ�
সমু দায় সৃ ষ্টিৰ ক�োন�ো এটাও তেওঁৰ বিনে নহল। তেওঁতেই জীৱন আছিল; যি জীৱনে
জগতৰ মানৱলৈ প�োহৰ আনিলে। সেই প�োহৰ আন্ধাৰত প্ৰকাশিত হ’ল কিন্তু আন্ধাৰে
তেওঁক পৰাজয় কৰিব ন�োৱাৰিলে।
ঈশ্বৰে পঠ�োৱা য�োহন নামৰ এজন ব্যক্তি আছিল। তেওঁ সেই প�োহৰৰ সাক্ষ্য
দিবলৈ আহিছিল যাতে তেওঁৰ দ্বাৰাই সকল�ো ল�োকে যেন বিশ্বাস কৰে। য�োহন
নিজে সেই প�োহৰ নাছিল, কিন্তু তেওঁ সেই প�োহৰৰ সাক্ষ্য দিবলৈ আহিছিল। প্ৰকৃত
প�োহৰ এই জগতলৈ আহি আছিল। এই প্ৰকৃত প�োহৰেই প্ৰত্যেক ল�োককে প�োহৰ
দিয়ে।
ইতিমধ্যেই বাক্য এই জগতত আছিল। তেওঁৰ দ্বাৰাই জগত সৃ ষ্টি হ’ল। কিন্তু
জগতৰ ল�োক সমূ হে তেওঁক চিনি নেপালে। তেওঁ পৃ থিৱীলৈ আহিছিল যি তেওঁৰ
নিজৰ আছিল। কিন্তু তেওঁৰ নিজ ল�োক সমু হে তেওঁক গ্ৰহণ নকৰিলে। কিন্তু
কিছু ল�োকে তেওঁক গ্ৰহণ কৰিলে। তেওঁবিলাকে তেওঁত বিশ্বাস কৰিলে; তেওঁল�োকক,
তেওঁ ঈশ্বৰৰ সন্তান হবলৈ অধিকাৰ দিলে।কিন্তু যি দৰে সন্তান জন্ম হয় তেনেদৰে
তেওঁল�োক ঈশ্বৰৰ সন্তান হ�োৱা নাছিল। মানু হৰ বা মাংসৰ ইচ্ছা অনু যায়ী তেওঁল�োকৰ
জন্ম হ�োৱা নাছিল। বৰং তেওঁল�োক স্বয়ং ঈশ্বৰৰ পৰা জন্ম পাইছিল।
সেই বাক্যই মানৱ �প ধাৰণ কৰিলে আ� আমাৰ মাজত বসবাস কৰিলে। পিতৃ
ঈশ্বৰৰ একমাত্ৰ পু ত্ৰৰ যি স্বৰ্গীয় মহিমা, আমি তেওঁৰ সেই মহিমা দেখিল�ো। সেই বাক্য
অনু গ্ৰহ আ� সত্যতাৰে পৰিপূ ৰ্ণ আছিল। য�োহনে তেওঁৰ বিষয়ে উচ্চস্বৰে সাক্ষ্য দি
কলে, “এৱেঁ ই সেইজনা যিজনাৰ বিষয়ে মই কৈছিল�ো, ‘যিজন ম�োৰ পাচত আহি
আছে, তেওঁ ম�োতকৈয়�ো মহান, যিহেতু ম�োৰ জন্মৰ পূ ৰ্ব্বেও তেওঁ আছিল।’”
হয়, সেই বাক্য অনু গ্ৰহ আ� সত্যতাৰে পৰিপূ ৰ্ণ আছিল। তেওঁৰ পৰাই আমি
সকল�োৱে আশীৰ্ব্বাদৰ ওপৰি আশীৰ্ব্বাদ পাল�ো। ম�োচিৰ য�োগে বিধান দিয়া হৈছিল
কিন্তু অনু গ্ৰহ আ� সত্যতা যীচু খ্ৰীষ্টৰ য�োগেদি আহিল। ঈশ্বৰক ক�োনেও কেতিয়াও
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দেখা নাই, কিন্তু তেওঁৰ একমাত্ৰ পু ত্ৰইহে, ঈশ্বৰক আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে। তেওঁ
নিজেই ঈশ্বৰ আ� তেওঁ পিতৃৰ অতি মৰমৰ।১
১.২ এজন দূতে য�োহন বাপ্তাইজকৰ জন্মৰ বিষয়ে জন�োৱা
সেই সময়ত যিহূ দিয়া প্ৰদেশত হেৰ�োদ ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল। তাতে জখৰিয়া
নামৰ এজন যিহূ দী পু ৰ�োহিত আছিল। তেওঁ অবিয় দলৰ আছিল আ� তেওঁৰ ভাৰ্য্যা
এলীজাবেথ হাৰ�োণৰ বংশৰ আছিল। তেওঁল�োক দুয়�োজন ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত ধাৰ্মিক ল�োক
আছিল আ� প্ৰভুৰ সকল�ো বিধান বিশ্বাসীভাৱে পালন কৰি আছিল। কিন্তু তেওঁল�োকৰ
ক�োন�ো সন্তান নাছিল, কিয়ন�ো এলীজাবেথ বন্ধ্যা আছিল আ� তেওঁল�োক দুয়�ো অতি
বৃ দ্ধ আছিল।
সেই সময়ত জখৰিয়াই তেওঁৰ গ�োষ্ঠীৰ হৈ মন্দিৰৰ সেৱা কৰিছিল। সেয়ে
জখৰিয়াই ঈশ্বৰৰ মন্দিৰত পু ৰ�োহিতৰ কাম কৰিছিল। তেতিয়াৰ ৰীতি অনু সাৰে ঈশ্বৰৰ
মন্দিৰৰ বেদীত ধূ প-ধূ না জ্বলাবৰ বাবে চিঠিখেলৰ জৰিয়তে পু ৰ�োহিতৰ ৰ্নিবাচন কৰিব
লাগিছিল। সেইবাৰ জখৰিয়া ৰ্নিবাচিত হ�োৱাত তেওঁ ধূ প-ধূ না জ্বলাবলৈ ভিতৰত
স�োমাল। ধূ প-ধূ না জ্বল�োৱাৰ সময়ত ল�োকসমূ হে বাহিৰত একগ�োট হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি
আছিল।
হঠাতে ধূ প-ধূ না জ্বল�োৱা বেদীৰ স�োঁ ফালে প্ৰভুৰ দূত এজনাই জখৰিয়াক দেখা
দিলে। যেতিয়া জখৰিয়াই দূত জনক দেখা পালে তেওঁ খু ব আচৰিত হল আ� ভয়
খালে। তেতিয়া প্ৰভুৰ দূতে তেওঁক কলে, “জখৰিয়া ভয় নকৰিবা, ত�োমাৰ প্ৰাৰ্থনা
ঈশ্বৰে শুনিলে। ত�োমাৰ ভাৰ্য্যা এলীজাবেথে এটি পু ত্ৰ প্ৰসৱ কৰিব আ� তুমি তেওঁৰ
নাম য�োহন থবা। তেওঁ ত�োমাৰ বাবে আনন্দ আ� উল্লাস কঢ়িয়াই অনাৰ লগতে
তেওঁৰ জন্মত অনেক ল�োক আনন্দিত হব। কিয়ন�ো তেওঁ প্ৰভুৰ দৃষ্টিত মহান হব,
তেওঁ দ্ৰাক্ষাৰস আ� নিচাযু ক্ত পানীয় দ্ৰব্য পান নকৰিব।আনকি জন্ম হ�োৱাৰ পূ্ৰ্বেই
তেওঁ গৰ্ভ ত থকা সময়ৰ পৰাই পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰা পৰিপূ ৰ্ণ হব।
“তেওঁ ইস্ৰায়েলী ল�োক সমূ হক তেওঁল�োকৰ প্ৰভু পৰমেশ্বৰলৈ মন ঘূ ৰ�োৱাব।
য�োহন প্ৰভুৰ আগে আগে যাব আ� প্ৰভুৰ আগমনৰ বাবে ল�োকসমূ হক প্ৰস্তুত কৰিব।
যি আত্মাই এলিয়াক শক্তি দিছিল, সেই একে আত্মাই য�োহনক�ো শক্তি দিব। তেওঁ
পিতৃ-মাতৃ আ� সন্তান সকলৰ মাজলৈ শান্তি ঘূ ৰাই আনিব। আ� অবাধ্য বিলাকক
নিজকে সলনি কৰি ধাৰ্মিক বিলাকৰ নিচিনাকৈ সৎ চিন্তা কৰিবলৈ শিকাব। প্ৰভুৰ
কাৰণে এটা জাতি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ এই সকল�োব�োৰ তেওঁ কৰিব।”
তেতিয়া জখৰিয়াই প্ৰভুৰ দূতক কলে, “মই এজন বৃ দ্ধ ল�োক আ� ম�োৰ ভাৰ্য্যাও
বৃ দ্ধা হৈছে, এনেস্থলত মই কেনেকৈ জানিম যে এই কথাষাৰ সত্য বু লি?”
তেতিয়া প্ৰভুৰ দূতে জখৰিয়াক কলে, “মই গাব্ৰিয়েল, ঈশ্বৰৰ সন্মূখত তেওঁৰ
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সেৱকৰ দৰে ময়েই সদায় থিয় থাক�ো। ত�োমাক জনাবলৈ আ� এই সু -সংবাদ দিবলৈ
ঈশ্বৰেই ম�োক ত�োমাৰ ওচৰলৈ পঠাইছে, কিন্তু চ�োৱা! তুমি ম�োৰ কথাত বিশ্বাস
নকৰাৰ বাবে এই কথা সিদ্ধ ন�োহ�োৱা পৰ্য্যন্ত তুমি ব�োবা হৈ থাকিবা।”
ল�োকসমূ হে তেতিয়াও বাহিৰত জখৰিয়ালৈ অপেক্ষা কৰি আছিল। আ� তেওঁ
মন্দিৰত পলম কৰি থকাৰ বাবে ল�োকসমূ হ আচৰিত হৈছিল। পাচে তেওঁ ওলাই
আহিলত তেওঁ মানু হবিলাকক কথা কব ন�োৱাৰিলে। তেতিয়া ল�োকসমূ হে তেওঁ
মন্দিৰত কিবা দৰ্শন পালে বু লি বু জি পালে, তেওঁ ল�োকবিলাকক আকাৰে ইংগিতে
বু জাবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু তেওঁ ব�োবা হৈ থাকিল। আ� মন্দিৰৰ পৰিচৰ্য্যাৰ কাৰ্য্য
শেষ হলত তেওঁ নিজৰ ঘৰলৈ উভতি গল।
কিছু দিনৰ পাছত তেওঁৰ ভাৰ্য্যা এলীজাবেথ গৰ্ভ ৱতী হল, আ� পাঁচ মাহলৈকে
তেওঁ ঘৰৰ বাহিৰলৈ ন�োলাল। তাই কলে, “অৱশেষত প্ৰভুৱে ম�োক দয়া কৰিলে,
সমাজত ম�োৰ অপযশ দূৰ কৰি ম�োক ৰক্ষা কৰিলে।”২
১.৩ যীচুৰ জন্মৰ বিষয়ে এজন দূতে জন�োৱা
এলীজাবেথে গৰ্ভ ধাৰণ কৰা ষষ্ঠ মাহত, গালীল প্ৰদেশৰ নাচৰত নগৰলৈ ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা
গাব্ৰিয়েল দূতক এজনী কুমাৰীৰ ওচৰলৈ পঠিওৱা হল। তাই য�োচেফ নামৰ ব্যক্তি
এজনৰ লগত জ�োৰণ হৈছিল। তেওঁ দায়ূদৰ বংশৰ আছিল, আ� কুমাৰী জনীৰ নাম
মৰিয়ম আছিল। গাব্ৰিয়েলে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি কলে, “হে অনু গ্ৰহ প�োৱা কন্যা,
ত�োমাৰ মঙ্গল হওক; প্ৰভু ত�োমাৰ লগত আছে।”
কিন্তু দূতৰ কথাত মৰিয়ম বিপাঙত পৰিল আ� তাই চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে, “এই
শুভেচ্ছাৰ অৰ্থ ন�ো কি হব পাৰে?”
তেতিয়া দূতে মাত লগাই কলে, “হে মৰিয়ম ভয় নকৰিবা কিয়ন�ো তুমি
ঈশ্বৰৰ পৰা মহা অনু গ্ৰহ পালা। শুনা! তুমি গৰ্ভ ৱতী হৈ এটি পু ত্ৰ প্ৰসৱ কৰিবা
আ� তুমি তেওঁৰ নাম যীচু থবা। তেওঁ মহান হব আ� সৰ্ব্বোপৰি ঈশ্বৰৰ পু ত্ৰ বু লি
প্ৰখ্যাত হব আ� প্ৰভু ঈশ্বৰে তেওঁক ওপৰ পিতৃ দায়ূদৰ দৰে ৰজা কৰিব। তেওঁ
যাক�োবৰ বংশৰ ওপৰত চিৰকাল ৰাজত্ব কৰিব আ� তেওঁৰ ৰাজ্যৰ কেতিয়াও পতন
নঘটিব।”
তেতিয়া মৰিয়মে দূতক কলে, “এইট�ো কথা কেনেকৈ সত্য হব পাৰে? কিয়ন�ো
মই এগৰাকী কুমাৰী।”
দূতে মৰিয়মক কলে, “পবিত্ৰ আত্মা ত�োমাৰ ওপৰলৈ আহিব আ� সৰ্ব্বোপৰি
ঈশ্বৰৰ শক্তিয়ে ত�োমাক ছাঁ দি ঢাকি ধৰিব। সেয়ে যি পবিত্ৰ সন্তান জন্ম হব তেওঁক
ঈশ্বৰৰ পু ত্ৰ ব�োলা হব। আ� শুনা ত�োমালৈ আ� এটি বাৰ্তা আছে! ত�োমাৰ আত্মীয়
এলীজাবেথ বয়�োজ্যেষ্ঠ হ�োৱা স্বতেও গৰ্ভ ৱতী, তেওঁৰ গৰ্ভ ত এটি পু ত্ৰ সন্তান আছে;
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তেওঁ গৰ্ভ ধাৰণ কৰা এতিয়া ছমাহ হৈছে। তেওঁক বহুতেই বন্ধ্যা বু লিছিল। কিন্তু ঈশ্বৰৰ
অসাধ্য এক�ো নাই।”
মৰিয়মে কলে, “মই প্ৰভুৰ দাসী, আপু নি ক�োৱাৰ দৰেই হওক।” তেতিয়া দূতে
তেওঁক এৰি গুচি গল। ৩
১.৪ মৰিয়ম এলীজাবেথৰ ওচৰলৈ য�োৱা
কিছু সময়ৰ পাচতেই মৰিয়মে সাজু হৈ ততাতৈয়াকৈ যিহূ দিয়া প্ৰদেশৰ পৰ্ব্ব তীয়া
অঞ্চলৰ এখন নগৰলৈ গল। তাত তেওঁ জখৰিয়াৰ ঘৰলৈ গৈ এলীজাবেথক শুভেচ্ছা
জনালে। এলীজাবেথে মৰিয়মৰ শুভেচ্ছা শুনাৰ লগে লগে তেওঁৰ গৰ্ভ ত থকা
কেচুৱাটি নাচি উঠিল, আ� এলীজাবেথ পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূ ৰ্ণ হ’ল
তেওঁ উচ্চ স্বৰেৰে মৰিয়মক কবলৈ ধৰিলে, “সকল�ো নাৰীৰ মাজত তুমি ধন্যা।
তুমি ম�োৰ প্ৰভুৰ মাতৃ হৈও ম�োৰ ঘৰলৈ আহিছা, ম�োৰ এই স�ৌভাগ্য কৰ পৰা হল?
কিয়ন�ো ত�োমাৰ শুভেচ্ছা শুনাৰ লগে লগে ম�োৰ গৰ্ভ ত থকা কেচুৱাটি আনন্দত
নাচি উঠিল। প্ৰভুৱে ত�োমাক জন�োৱা বাক্য সিদ্ধ হব বু লি বিশ্বাস কৰাৰ বাবে তুমি
ধন্যা।” ৪
১.৫ মৰিয়মে ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰে
তেতিয়া মৰিয়মে কলে,
“ম�োৰ আত্মাই প্ৰভুৰ প্ৰশংসা কৰিছে।
মই খু ৱেই আনন্দিত কাৰণ ঈশ্বৰ ম�োৰ ত্ৰাণকৰ্ত্তা।
মই মাত্ৰ তেওঁৰ এগৰাকী সাধাৰণ দাসী
কিন্তু তেওঁ ম�োক মনত ৰাখিলে।
এই সময়ৰ পৰাই প্ৰত্যেক বংশই স�োঁ ৱৰিৱ
যে ঈশ্বৰে ম�োক কিমান আশীৰ্বাদ কৰিলে।
হয়, পৰাক্ৰমী ঈশ্বৰে ম�োলৈ মহৎকৰ্ম্ম কৰিলে।
তেওঁৰ নাম অতি পবিত্ৰ।
যিবিলাকে তেওঁক ভয়-ভক্তি কৰি আৰাধনা কৰে
তেওঁ যু গে যু গে তেওঁল�োকক দয়া কৰে।
তেওঁ নিজ বাহুবলেৰে অহঙ্কাৰী বিলাকক
তেওঁল�োকৰ সকল�ো পৰিকল্পনাৰে সৈতে ছিন্ন-ভিন্ন কৰিলে।
তেওঁ শাসনকৰ্তা সকলক তেওঁল�োকৰ সিংহাসনৰ পৰা নমাই আনিলে
আ� নম্ৰ বিলাকক উচ্চ স্থানলৈ তুলিলে।
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তেওঁ ভ�োকাতুৰ সকলক উত্তম বস্তুৰে তৃপ্ত কৰালে
আ� ধনৱান বিলাকক শুদা হাতে পঠিয়াই দিলে।
পু নৰায় ঈশ্বৰে ইস্ৰায়েলক সহায় কৰিলে-যি ল�োকসমু হক তেওঁৰ সেৱাৰ বাবে
মন�োনীত কৰিছিল
আমাৰ পূ ৰ্ব্ব পু �ষ সকললৈ কৰা প্ৰতিজ্ঞা অনু সাৰে
তেওঁ আব্ৰাহাম আ� তেওঁৰ বংশধৰ সকললৈ চিৰকাল দয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ
স�োৱঁ ৰণ কৰিলে।”৫
১.৬ য�োহন বাপ্তাজকৰ জন্ম
পাছে এলীজাবেথৰ প্ৰসৱৰ সময় হ�োৱাত তাই এটি পু ত্ৰ সন্তান জন্ম দিলে। তাইৰ
ওচৰ চুবু ৰীয়া আ� আত্মীয় স্বজনে প্ৰভুৱে তাইৰ প্ৰতি মহা-অনু গ্ৰহ কৰা বু লি জানি
তেওঁল�োকৰে সৈতে আনন্দ কৰিলে।
জন্মৰ অষ্টম দিনৰ দিনা, শিশুটি চুন্নত কৰিবলৈ ল�োকসমূ হ আহিল। তেওঁল�োকে
দেউতাকৰ নাম অনু সৰি তেওঁৰ�ো নাম জখৰিয়া থব খু জিছিল। কিন্তু তেওঁৰ মাকে
কলে, “নহয় তেওঁৰ নাম য�োহন হে ৰখা হব।”
তেতিয়া তেওঁল�োকে এলীজাবেথক কলে, “ত�োমাৰ বংশত এই নামৰ ক�োন�ো
মানু হ নাই।” তেতিয়া তেওঁল�োকে দেউতাকক সংকেত দি সু ধিলে তেওঁ কি নাম
দিবলৈ ইচ্ছা কৰে?
জখৰিয়াই লিখিবলৈ এখন ফলি বিচাৰিলে আ� লিখিলে “এওঁৰ নাম য�োহন।”
তেতিয়া সকল�োৱে বিস্ময় মানিলে। তেতিয়াই তেওঁৰ জিভাৰ বান্ধ মু কলি হ�োৱাত
তেওঁ কথা কবলৈ ধৰিলে আ� ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰিবলৈ ধৰিলে। এই সকল�োব�োৰ
দেখি ওচৰ চুবু ৰীয়া সকল�োৱে বিস্ময় মানিলে আ� গ�োটেই যিহূ দিয়াৰ পৰ্ব্ব তীয়া
অঞ্চলৰ ল�োক সমূ হে এই বিষয়ে আল�োচনা কৰিবলৈ ধৰিলে। যিসকলে এই বিষয়ে
শুনিলে সকল�োৱে বিস্ময় মানি কবলৈ ধৰিলে, “এই লৰাটি ডাঙৰ হলে কি হব?”
কাৰণ প্ৰভুৰ শক্তি তেওঁৰ ওপৰত আছে। ৬
১.৭ জখৰিয়াই প্ৰভুৰ প্ৰশংসা কৰা
তেতিয়া য�োহনৰ পিতৃ জখৰিয়াই পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূ ৰ্ণ হৈ ভৱিষত্বাণী কৰিলে
ব�োলে:
“ইস্ৰায়েলৰ প্ৰভু ঈশ্বৰৰ ধন্য হওক।
কিয়ন�ো তেওঁ নিজ ল�োকক সহায় কৰিবলৈ আহিল আ� তেওঁল�োকক মু ক্ত
কৰালে।
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তেওঁ তেওঁৰ দাস দায়ূদৰ বংশৰ পৰা
আমাৰ বাবে এজন পৰাক্ৰমী ত্ৰাণকৰ্তা পঠালে।
তেওঁ এই বিষয়ে পবিত্ৰ ভাৱবাদী সকলৰ দ্বাৰা
বহু বছৰ পূ ৰ্বেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল।
তেওঁ আমাক শত্ৰু ব�োৰৰ পৰা আ� আমাক ঘিণ কৰা
সকলৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব বু লি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল।
তেওঁ আমাৰ পূ ৰ্ব-পু �ষ সকলৰ প্ৰতি দয়া দেখু ৱাব
আ� তেওঁল�োকৰে সৈতে কৰা পবিত্ৰ চুক্তি স�োৱঁ ৰণ কৰিব বু লি কৈছিল।
এই প্ৰতিজ্ঞা আমাৰ আদিপিতৃ আব্ৰাহামৰ লগত কৰিছিল।
এই প্ৰতিজ্ঞা হৈছে, আমাক আমাৰ শত্ৰুৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা যাতে আমি
নিসংশয়ে তেওঁৰ সেৱা কৰিব পাৰ�ো।
আমাৰ জীৱনৰ দিনব�োৰত তেওঁৰ আগত পবিত্ৰ
আ� ধাৰ্মিক হৈ থাকিব পাৰ�ো।
“হে কণমানি শিশুটি, তুনি সৰ্ব্বোপৰি ঈশ্বৰৰ ভাৱবাদী বু লি প্ৰখ্যাত হবা।
কিয়ন�ো তুমি প্ৰভুৰ আগে আগে গৈ প্ৰভুৰ পথ যু গুত কৰিবা।
আ� তেওঁবিলাকক কবা যে ক্ষমাৰ দ্বাৰাই
পাপৰ পৰা তেওঁল�োকৰ উদ্ধাৰ হব।
“আমাৰ ঈশ্বৰৰ মৰমৰ অনু গ্ৰহৰ কাৰণে
আমাৰ ওপৰত স্বৰ্গৰ পৰা এটা নতুন দিন উদয় হব।
ইয়ে মৃ ত্যু মু খৰ অন্ধকাৰত নিবাস কৰা সকলক দীপ্তি দিব
আ� আমাক শান্তিৰ পথত চলিবলৈ শিকাব।”

লৰাটি যেতিয়া ক্ৰমাম্বয়ে বাঢ়ি আহিল তেতিয়া আত্মাত বলৱান হৈ উঠিল।
ইস্ৰায়েলী ল�োকসকলৰ আগত ঈশ্বৰৰ বাৰ্তা প্ৰকাশ কৰাৰ আগতে তেওঁ নিৰ্জ ন
ঠাইত বাস কৰিব ধৰিলে। ৭
১.৮ যীচুৰ জন্ম
সেই সময়ত আগষ্ট কৈচৰে গ�োটেই ৰ�োমান সাম্ৰাজ্যৰ সকল�ো নাগৰিকৰ নাম পিয়ল
কৰিবৰ বাবে আদেশ জাৰি কৰিলে। চিৰিয়া দেশৰ কুৰিনীয়ৰ দিনত এয়ে প্ৰথম পিয়ল
হৈছিল। সেই কাৰণে ল�োকসমূ হে নাম পন্জীয়ন কৰিবলৈ নিজৰ নিজৰ নগৰলৈ
গৈছিল।

যীচু খ্ৰীষ্টৰ জন্ম আ ব 

7

য�োচেফেও দায়ূদৰ বংশৰ হ�োৱা হেতুকে গালীলৰ নাচৰত নগৰৰ পৰা দায়ূদৰ নগৰ
যিহূ দিয়াৰ বৈৎলেহেম নগৰলৈ যাব লগীয়া হ’ল। তেওঁ তেওঁলৈ বাগদান কৰা গৰ্ভ ৱতী
মৰিয়মক লৈ তালিকাভূক্ত হবলৈ গল। তেওঁল�োক তাতে থাক�োতেই মৰিয়মৰ প্ৰসৱৰ
কাল পূ ৰ হল আ� মৰিয়মে তাইৰ প্ৰথম পু ত্ৰক জন্ম দিলে। আ� শিশুটিক কাপ�োৰেৰে
মেৰি.য়াই দানা পাত্ৰত শুৱাই থলে। এইট�ো ঘৰৰে এটা ভাগ আছিল যত প�োহনীয়া
জন্তুবিলাকক ৰাতি ৰখা হৈছিল। কিয়ন�ো আলহী ঘৰত তেওঁল�োকৰ বাবে থকিবলৈ
যথেষ্ট ঠাই নাছিল।৮
১.৯ কেইগৰাকীমান মেৰৰখীয়াই যীচুৰ বিষয়ে শুণা
সেই ৰাতি বৈৎলেহেমৰ ওচৰৰ পথাৰত কেইগৰাকীমান মেৰ-ৰখীয়াই নিজৰ নিজৰ
মেৰ-জাকব�োৰ পহৰা দি আছিল। তেতিয়া প্ৰভুৰ দূতে তেওঁল�োকৰ সন্মূখত দেখা
দিলে আ� মেৰ-ৰখীয়াবিলাকৰ চাৰিওফালে প্ৰভুৰ মহিমা প্ৰকাশিত হল। তেতিয়া
তেওঁল�োকৰ অতিশয় ভয় লাগিল। দূতে তেওঁল�োকক কলে, “ভয় নকৰিবা, মই
ত�োমাল�োকলৈ সু -সংবাদ আনিছ�োঁ যি সংবাদে ইস্ৰায়েলৰ সকল�োলৈকে মহা-আনন্দ
কঢ়িয়াই আনিব। কিয়ন�ো আজি দায়ূদৰ নগৰত ত�োমাল�োকৰ নিমিত্তে ত্ৰাণকৰ্তা জন্মিল,
তেওঁৱেই প্ৰভু খ্ৰীষ্ট। ত�োমাল�োকে তেওঁক চিনি প�োৱাৰ চিন হব, ত�োমাল�োকে
শিশুটিক কাপ�োৰেৰে মেৰিয়াই ঘৰৰ দানা পাত্ৰত শুৱাই থ�োৱা দেখা পাবা।”
সেই সময়তে হঠাৎ দূতৰ এক বৃ হৎ দলে সেই দূতৰ লগ ললে। আ� তেওঁল�োকে
আটায়ে ঈশ্বৰৰ মহিমা আ� প্ৰশংসা কৰি কলে,
“স্বৰ্গত ঈশ্বৰৰ মহিমা
আ� পৃ থিৱীত তেওঁৰ প্ৰীতিৰ পাত্ৰ ল�োকবিলাকৰ মাজত শান্তি হওক।”
তাৰ পাচত দূত বিলাকে তেওঁল�োকক এৰি স্বৰ্গলৈ গ’ল। তেতিয়া মেৰ-ৰখীয়া
বিলাকে ইজনে সিজনক কলে, “বলা আমি বৈৎলেহেমলৈ যাওঁ আ� প্ৰভুৱে আমাক
জন�োৱা ঘটনাটি চাওঁহক।”
সেয়ে তেওঁল�োকে লৰা-লৰিকৈ গৈ মৰিয়ম আ� য�োচেফক লগ পালে আ�
শিশুটি ঘৰৰ দানা পাত্ৰত শুৱাই থ�োৱা দেখা পালে। যেতিয়া মেৰ-ৰখীয়া বিলাকে এই
সকল�ো দেখা পালে, শিশুটিৰ বিষয়ে দূতে জন�োৱা সকল�োব�োৰ কথা তেওঁল�োকক
জনাই দিলে। যি সকলে মেৰ-ৰখীয়া বিলাকৰ কথা শুনিলে তেওঁল�োক সকল�োৱে
আচৰিত হল। কিন্তু মৰিয়মে এই সকল�োব�োৰ কথা অবিৰামে চিন্তা কৰি বু জিবলৈ
চেষ্টা কৰিব ধৰিলে। মেৰ-ৰখীয়া বিলাকে দূতে যেনেকৈ জনাইছিল তেনেদৰে
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সকল�ো দেখিলে আ� শুনিলে আ� ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰি নিজৰ নিজৰ মেৰ বিলাকৰ
ওচৰলৈ গুচি গল। দূতে যেনেকৈ জনাইছিল সকল�োবিলাক ঠিক সেইদৰে ঘটিল।
জন্মৰ আঠ দিনৰ পাছত লৰাটি চুন্নত কৰা সময়ত তেওঁৰ নাম যীচু ৰাখিলে। তেওঁ
মাকৰ গৰ্ভ ত স্থিতি হ�োৱাৰ পূ ৰ্বেই দূতৰ দ্বাৰাই এই নাম দিয়া হৈছিল।৯
১.১০ যীচুক মন্দিৰলৈ অনা
ম�োচিৰ বিধান অনু সৰি যেতিয়া তেওঁল�োকৰ শুচিকৰণৰ সময় আহিল, তেওঁল�োকে
যীচুক প্ৰভুলৈ উৎসৰ্গ কৰিবলৈ যি�চালেমলৈ নিলে। তেওঁল�োকে এইব�োৰ কৰিছিল
কাৰণ প্ৰভুৰ বিধানত লিখা আছিল যে যদিহে তিৰ�োতাৰ প্ৰথম সন্তান লৰা হয় তেন্তে
সেই পু ত্ৰক ঈশ্বৰলৈ উৎসৰ্গা বু লি গণ্য কৰা হব। আ� প্ৰভুৰ বিধানত এইবু লিও ক�োৱা
হৈছিল যে, “তুমি এয�োৰ কপ�ৌ বা এয�োৰ পাৰ চৰাই উৎসৰ্গ কৰিব লাগিব।” সেয়ে
য�োচেফ আ� মৰিয়মে বিধানৰ মতে বলিদান উৎসৰ্গ কৰিলে।
যি�চালেমত চিমিয়�োন নামেৰে এগৰাকী ধাৰ্মিক আ� ঈশ্বৰ ভক্ত ল�োক আছিল।
আ� তেওঁ ইস্ৰায়েলৰ যাতনাৰ পৰা মু ক্ত হবৰ বাবে বাট চাই আছিল। পবিত্ৰ আত্মা
তেওঁৰ লগত আছিল। আ� পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰা তেওঁক জন�োৱা হৈছিল য়ে প্ৰভুৰ
অঙ্গীকৃত খ্ৰীষ্টক নেদেখালৈকে তেওঁ মৃ ত্যুবৰণ নকৰিব। আত্মাৰ পৰিচালনাত সেইদিনা
চিমিয়�োন মন্দিৰলৈ স�োমাই আহিল। আ� বিধানৰ ৰীতি-অনু সাৰে মাক-দেউতাকে
যীচুক মন্দিৰলৈ লৈ অহাৰ সময়ত তেওঁ মন্দিৰতে আছিল। তেতিয়া চিমিয়�োনে যীচুক
ক�োলাত লৈ ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰি কলে,
“হে প্ৰভু আপু নি প্ৰতিজ্ঞা পালন কৰিলে।
এতিয়া মই আপ�োনাৰ সেৱকে কুশলে পৃ থিৱীৰ পৰা বিদায় লব পাৰিম।
কিয়ন�ো মই নিজ চকুৰে দেখা পাল�ো।
আপু নি কেনেকৈ আপ�োনাৰ ল�োকসমূ হক পৰিত্ৰাণ কৰিব।
এতিয়া জাতিবিলাকে আপ�োনাৰ পৰিকল্পনা দেখা পাব,
আ� তেওঁৱেই প�োহৰ দিব, যিয়ে বেলেগ দেশক আপ�োনাৰ পথ দেখু ৱাব।
তেওঁ আপ�োনাৰ ইস্ৰায়েলবাসীৰ বাবে গ�ৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব।”
যীচুৰ বিষয়ে যিব�োৰ কথা ক�োৱা হৈছিল সেই সকলেব�োৰ শুনি মাক দেউতাক
আচৰিত হৈছিল। তেতিয়া চিমিয়�োনে তেওঁল�োকক আৰ্শীবাদ কৰিলে আ� তেওঁৰ
মাতৃ মৰিয়মক কলে, “এই শিশুটি ইস্ৰায়েলৰ উত্থান আ� পতনৰ কাৰণ হব। তেওঁ হব
ঈশ্বৰৰ পৰা অহা এটি চিহ কিন্তু বহুতে তেওঁক অগ্ৰাহ্য কৰিব। অনেকৰ হৃদয়ৰ গ�োপন
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চিন্তাসমূ হ প্ৰকাশিত হব। আ� যিব�োৰ হব সেইব�োৰ ত�োমাল�োকৰ বাবে তৰ�োৱালেৰে
ত�োমাৰ হৃদয়ৰ মাজেৰে বিন্ধা কৰাৰ দৰে কষ্টকৰ হব।”
তাতেই মন্দিৰত হান্না নামে এগৰাকী মহিলা ভাৱবাদীণী আছিল। তেওঁ আচেৰৰ
বংশৰ পু নুৱেলৰ জীয়েক আছিল তেওঁ অতিকৈ বৃ দ্ধা হৈছিল। বিবাহৰ সাত বছৰৰ
পাছতে তেওঁৰ স্বামীৰ মৃ ত্যু হৈছিল। তেতিয়াৰে পৰা চ�ৌৰাশী বছৰ বয়সলৈকে তেওঁ
বিধৱাৰ দৰে জীৱন যাপন কৰিছিল। তেওঁ কেতিয়াও মন্দিৰ ত্যাগ কৰা নাছিল, লঘ�োন
আ� প্ৰাৰ্থনাৰে তেওঁ দিনে ৰাতিয়ে ঈশ্বৰৰ সেৱা আ� আৰাধনা কৰিছিল।
সেই সময়তে তেৱ�োঁ শিশুটিৰ মাক-দেউতাকৰ ওচৰলৈ আহি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ
জ্ঞাপন কৰি যি�চালেমৰ মু ক্তিলৈ বাট চাই থকা সকল�োৰে আগত শিশুটিৰ বিষয়ে
জনালে। ১০
১.১১ জ্যোতিষী পণ্ডিতসকলে যীচুক চাবলৈ অহা
ৰজা হেৰ�োদৰ ৰাজত্বৰ কালত যিহূ দা দেশৰ বৈৎলেহেম নগৰত যীচুৰ জন্ম হ�োৱাৰ
পাছত, পূ ৱ ফালৰ পৰা কেইজনমান জ্যোতিষী পণ্ডিত যি�চালেমলৈ আহিলে।
তেওঁল�োকে ল�োকসমু হক সু ধিলে, “যিহূ দীবিলাকৰ নৱজাত ৰজাৰ জন্ম ক’ত হল?
কিয়ন�ো পূ ৱ ফালে তেওঁৰ তৰা দেখা পাই তেওঁৰ অনু সন্ধান কৰি, তেওঁক সেৱা
কৰিবলৈ আমি আহিছ�োঁ ।”
এই কথা শুনা পাই হেৰ�োদ ৰজাৰ মন অস্থিৰ হল আ� যি�চালেম নিবাসী
সকল চিন্তাত পৰিল। এনেতে হেৰ�োদ ৰজাই যিহূ দীসকলৰ প্ৰধান পু ৰ�োহিত আ�
সকল�ো বিধান পণ্ডিতসকলক মাতি সু ধিলে, “খ্ৰীষ্ট কত জন্ম হব?” তেওঁল�োকে কলে,
“যিহূ দাৰ বৈৎলেহেম নগৰত, কাৰণ ভাৱবাদীৰ দ্বাৰা এইদৰে লিখা হৈছে:
‘হে যিহূ দাৰ দেশৰ বৈৎলেহেম,
তুমি যিহূ দা দেশৰ অধিকাৰী বিলাকৰ ভিতৰত ক�োন�ো গুণেই স� ন�োহ�োৱা:
কিয়ন�ো ত�োমাৰ পৰা এজন অধিপতি উৎপন্ন হব,
যিজনে ম�োৰ ইস্ৰায়েল ল�োকসমু হক প্ৰতিপালন কৰিব।’”
তেতিয়া হেৰ�োদ সেই পূ ৱৰ জ্যোতিষী পণ্ডিত কেইজনক মাতি, সেই তৰা
ওল�োৱা কিমান দিন হৈছে তাৰ সঠিক বাতৰিট�ো ললে। পাচে তেওঁ তেওঁবিলাকক
পঠাই কলে, “ত�োমাল�োকে য�োৱা আ� লৰাটিক ভালদৰে বিচাৰিবা। আ� বিচাৰি
পালে ম�োক�ো জনাবাহি, যাতে মইয়�ো গৈ তেওঁক সেৱা কৰিব পাৰ�োঁ ।”
ৰজাৰ কথা শুনি তেওঁল�োকে পু নৰ যাত্ৰা কৰিলে, আ� যি তৰাক তেওঁল�োকে
পূ ৱ আকাশত দেখা পাইছিল সেই তৰাটি তেওঁল�োকৰ আগে আগে গৈ যি ঠাইত
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শিশুটি আছিল তাৰ ওপৰত ৰৈ থাকিল। তেওঁল�োকে ইয়াক দেখা পাই নথৈ
আনন্দিত হ’ল।
আ� তেওঁল�োকে ঘৰৰ ভিতৰলৈ স�োমাই শিশুটি মাক মৰিয়মৰ সৈতে দেখা
পালে। আ� মূ ৰ দ�োঁ ৱাই সেৱা জনালে, আ� নিজৰ নিজৰ ট�ৌপ�োলা মেলি বহুমূ লীয়া,
স�োণ, ধূ না আ� গন্ধৰস তেওঁক উপহাৰ দিলে। ঈশ্বৰে তেওঁল�োকক সপ�োনত
হেৰ�োদৰ ওচৰলৈ উভতি নাযাবলৈ সতৰ্ক কৰি দিয়াত, তেওঁল�োকে আন বাটেৰে
নিজৰ নিজৰ দেশলৈ উভতি গুচি গ’ল।১১
১.১২ যীচুৰ পিতৃ-মাতৃ মিচৰলৈ পলাই য�োৱা
জ্যোতিষী পণ্ডিতসকল য�োৱাৰ পাচত, প্ৰভুৰ দূত এজনে য�োচেফক সপ�োনত দেখা
দি ক’লে, “উঠা! শিশুটি আ� তেওঁৰ মাকক লৈ মিচৰ দেশলৈ গ�োপনে পলাই
য�োৱা। আ� মই ন�োক�োৱা পৰ্য্যন্ত তাতে থাকিবা, কাৰণ হেৰ�োদে এই লৰাটিক বধ
কৰিবলৈ বিচাৰি ফুৰিব।”
তেতিয়া য�োচেফে উঠি লৰাটিক আ� তেওঁৰ মাকক লৈ ৰাতিয়েই মিচৰ দেশলৈ
ৰাওঁনা হল। আ� হেৰ�োদৰ মৃ ত্যু ন�োহ�োৱালৈকে তেওঁল�োক তাতে থাকিল। ভাৱবাদীৰ
দ্বাৰা প্ৰভুৱে যেনেকৈ কৈছিল, “মই ম�োৰ পু ত্ৰক মিচৰ দেশৰ পৰা মাতিল�োঁ ।” সেই
কথা সিদ্ধ হবলৈ এইদৰে ঘটিল। ১২
১.১৩ বৈৎলেহেমৰ সকল�ো শিশু ল’ৰাক হেৰ�োদ ৰজাই বধ কৰা
যেতিয়া হেৰ�োদ ৰজাই, জ্যোতিষী পণ্ডিত সকলে তেওঁক প্ৰতাৰণা কৰিলে বু লি
জানিলে, তেওঁ খংত জ্বলি পকি উঠিল। তেওঁ বৈৎলেহেম আ� তাৰ ওচৰে পাঁজৰে
থকা দুবছৰীয়া বা তাত�োতকৈ কম বয়সীয়া সকল�ো শিশু লৰাক বধ কৰিবলৈ
দিলে (জ্যোতিষী পণ্ডিত সকলৰ পৰা জনা সময়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি)। যিৰিমিয়া
ভাৱবাদীয়ে ক�োৱা বাক্য এইদৰেই সিদ্ধ হল: তেওঁ কৈছিল:
“ৰামাত মহাশ�োক আ� বিলাপৰ শব্দ শুনা গল;
ৰাহেলে তেওঁৰ নিজৰ সন্তান বিলাকৰ কাৰণে কান্দিছে;
ক�োনেও তেওঁক শান্তনা দিব পৰা নাই,
কাৰণ তেওঁৰ সন্তান বিলাকক মাৰি পেল�োৱা হৈছিল।”১৩
১.১৪ য�োচেফ আ� মৰিয়ম মিচৰৰ পৰা উভতি অহা
পাছে হেৰ�োদৰ মৃ ত্যুৰ পাছত মিচৰ দেশত য�োচেফক, প্ৰভুৰ এজন দূতে সপ�োনত
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দৰ্শন দিলে আ� তেওঁক কলে, “উঠা, লৰাটি আ� মাকক লৈ ইস্ৰায়েল দেশলৈ
য�োৱা কিয়ন�ো যি সকলে লৰাটিক বধ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল তেওঁবিলাক মৰিল।”
তেতিয়া য�োচেফ উঠি থিয় হৈ লৰাটি আ� মাকক লৈ ইস্ৰায়েল দেশলৈ গল।
কিন্তু যিহূ দিয়াত আৰ্খিলায়ে তেওঁৰ পিতৃ হেৰ�োদৰ পদ পাই ৰাজ্য শাসন কৰি আছে
বু লি য�োচেফে তালৈ যাবলৈ ভয় কৰিলে। পাছে সপ�োনত প্ৰভুৰ পৰা সৰ্ত কবাণী পাই
তেওঁল�োক গালীল প্ৰদেশলৈ গল, আ� তাত নাচৰত নামৰ নগৰত ঘৰ বনাই বাস
কৰিবলৈ ললে, এনেদৰেই যিচয়া ভাৱবাদীৰ দ্বাৰাই ক�োৱা “তেওঁক নাচৰতীয়া ব�োলা
হব” যি বাক্য সিদ্ধ হল। ১৪
যীচুয়েও বয়সত যেনেদৰে বৃ দ্ধি পালে তেনেদৰে জ্ঞানেৰেও পৰিপূ ৰ্ণ হল, কিয়ন�ো
ঈশ্বৰৰ আৰ্শীব্বাদ তেওঁৰ ওপৰত আছিল। ১৫
১.১৫ মন্দিৰত কিশ�োৰ যীচু
প্ৰতি বছৰে নিস্তাৰ পৰ্ব্ব ৰ সময়ত যীচুৰ মাক দেউতাক যি�চালেমলৈ গৈছিল।
যীচুৰ বয়স যেতিয়া বাৰ বছৰ হৈছিল সচৰাচৰ য�োৱাৰ দৰে তেওঁল�োক সেইবাৰ�ো
পৰ্ব্বলৈ গল। পৰ্ব্ব শেষ হ�োৱাত তেওঁল�োকে উভতি যাওঁতে যীচু যি�চালেমত থাকি
গল আ� সেই কথা মাক-বাপেকে নাজানিলে। তেওঁল�োকে দলৰ আন বিলাকৰ
লগত আছে বু লি ভাবিলে, আ� এদিনৰ বাট আগুৱাই গ’ল। পাছত তেওঁল�োকে
নিজৰ আত্মীয় স্বজন আ� বন্ধু বান্ধব সকলৰ মাজত তেওঁক বিচাৰিবলৈ ধৰিলে। আ�
যেতিয়া বিচাৰি নাপালে, তেতিয়া তেওঁল�োকে তেওঁক বিচাৰি বিচাৰি যি�চালেমলৈ
উভতি গল।
অৱশেষত তিনি দিনৰ পাছত তেওঁল�োকে যীচুক মন্দিৰত পণ্ডিত সকলৰ লগত
বহি থকা আ� তেওঁল�োকৰ কথা শুনি প্ৰশ্ন কৰি থকা পালে। যিবিলাকে তেওঁৰ কথা
শুনিছিল, তেওঁৰ জ্ঞান আ� উত্তৰত সকল�োৱে আশ্চৰ্য্য মানিলে। যেতিয়া মাকদেউতাকে যীচুক দেখিলে তেওঁল�োক আচৰিত হল, আ� মাকে কলে, “ব�োপা
তুমি কিয় আমালৈ এনে কৰিলা? ত�োমাৰ দেউতাৰা আ� মই ব্যাকুল হৈ ত�োমাক
বিচাৰি ফু ৰিছ�োঁ ।”
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “আপ�োনাল�োকে বা� ম�োক কিয় চাৰিওফালে বিচাৰি
ফুৰিছে? আপ�োনাল�োকে নাজানেনে যতেই ম�োৰ পিতৃয়ে কৰ্ম কৰে তাতে মই
থকাট�ো উচিত বু লি?” কিন্তু তেওঁল�োকে যীচুৰ উত্তৰৰ অৰ্থ এক�ো বু জি নাপালে।
পাচে তেওঁ মাক দেউতাকৰ লগত নাচৰতলৈ গুচি গল আ� তেওঁল�োকৰ বাধ্য
হৈ থাকিল। মাকে এই সকল�োব�োৰ কথা মনত সাঁচি ৰাখিলে। যীচু বয়সত যিদৰে
ডাঙৰ হল সেইদৰে ঈশ্বৰৰ জ্ঞানত�ো বৃ দ্ধি পাই থাকিল। আ� ঈশ্বৰৰ আ� মানু হৰ�ো
অনু গ্ৰহ লাভ কৰিলে।১৬

২.

যীচুৰ ৰাজহুৱা জীৱনৰ আৰম্ভনি

2.1 য�োহন বাপ্তাইজকে যীচুৰ বাবে পথ যু গুত কৰে
সেয়া আছিল টাইবেৰিয়াচ কৈচৰৰ শাসনৰ প�োন্ধৰতম বছৰ। তেতিয়া তেওঁৰ তলত
এওঁল�োক আছিল;
পন্তীয়া পীলাত যিহূ দিয়াৰ ৰাজ্যপাল আছিল,
আ� গালীল ৰাজ্যৰ শাসনকৰ্তা আছিল হেৰ�োদ।
আ� যিতুৰিয়া আ� ত্ৰোখ�োনীতিয়াৰ শাসনকৰ্তা আছিল হেৰ�োদৰ ভায়েক
ফিলিপ
আ� লু চিনিয়াচ আছিল অবিলীনী প্ৰদেশৰ শাসন কৰ্তা।
হানন আ� কায়ফা মহাপু ৰ�োহিত আছিল। সেই সময়তে অৰণ্যত থকা
জখৰিয়াৰ পু ত্ৰ য�োহনলৈ ঈশ্বৰৰ বাক্য আহিল। তেতিয়া য�োহনে যৰ্দ ন নদীৰ পাৰৰ
সকল�ো অঞ্চললৈ গৈ ঈশ্বৰৰ বাৰ্তা ল�োকসমূ হক কবলৈ ধৰিলে। তেওঁ ল�োকসমূ হক
তেওঁল�োকৰ পাপৰ কাৰণে অনু ত্প্ত হৈ জীৱন সলনি কৰি বাপ্তিস্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ
কলে, যাতে ঈশ্বৰে তেওঁল�োকৰ পাপ সমূ হ ক্ষমা কৰে: যিচয়া ভাৱবাদীৰ পু স্তকত
লিখাৰ দৰে:
“অৰণ্যত ক�োন�োবাই ৰিঙিয়াইছে:
‘প্ৰভুৰ বাবে পথ যু গুত কৰা, তেওঁৰ বাবে বাট প�োন কৰা।
সকল�ো উপত্যকা পূ ৰ কৰা যাব,
আ� সকল�ো পাহাৰ পৰ্বত সমান কৰা হব, একা বেঁ কা বাট প�োন হব
আ� ওখ�োৰা-ম�োখ�োৰা বাট মিহি কৰা হব।
তেতিয়া সকল�োৱে ঈশ্বৰৰ উদ্ধাৰৰ কাৰ্য্য দেখিবলৈ পাব!’”১৭
য�োহনে উটৰ ন�োমৰ কাপ�োৰ আ� ককাঁলত ছালৰ টঙালি বান্ধিছিল।আহাৰৰ
বাবে তেওঁ কচুৱাফৰিং আ� হাবিৰ ম�ৌ খাইছিল। সেই সময়ত যি�চালেমৰ আশেপাশে থকা যিহূ দিয়াৰ আটাই অঞ্চলৰ আ� যৰ্দ ন নদীৰ কাষৰ সকল�ো ল�োকসমূ হ
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তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিল আ� তেওঁল�োকে নিজৰ নিজৰ পাপসমূ হ স্বীকাৰ কৰিলে
আ� য�োহনে তেওঁল�োকক যৰ্দ ন নদীত বাপ্তিস্ম দিলে।
তেতিয়া তেওঁ অনেক ফৰীচী আ� চদ্দূকী বিলাকক তেওঁৰ ওচৰত বাপ্তিস্ম লবলৈ
অহা দেখা পাই তেওঁল�োকক কলে, “হে সৰ্পৰ বংশ! আগলৈ হবলগা ক্ৰোধৰ পৰা
সাৰিবলৈ ত�োমাল�োকক ক�োনে বু দ্ধি দিলে? ত�োমাল�োকে যে মন পৰিবৰ্ত ন কৰিছা
তাৰ প্ৰমাণ দিব লগা হব আ� আব্ৰাহাম আমাৰ পিতৃ বু লি ক�োৱাই যথেষ্ট নাভাবিবা,
কাৰণ মই ত�োমাল�োকক কওঁ ঈশ্বৰে আব্ৰাহামলৈ এই শিলব�োৰৰ পৰাও সন্তান উৎপন্ন
কৰিব পাৰে। এতিয়াই গছৰ গুৰিত কুঠাৰ লাগি আছে, আ� যি গছে ভাল ফল নধৰে
তাক কাটি জু ইত পেল�োৱা যাব।১৮
তেতিয়া ল�োকসমূ হে তেওঁক সু ধিলে, “তেনেহলে আমি কি কৰিম?”
তেওঁ তেওঁল�োকক উত্তৰ দি কলে, “যিজনাৰ দুটা চ�োলা আছে তেওঁ চ�োলা
নথকা জনাৰ লগত ভগাই লওক আ� আহাৰ থকা জনাইও সেইদৰেই আহাৰ নথকা
জনাৰ লগত ভগাই লওক।”
আনকি কিছু মান কৰত�োল�োতা বিলাকেও য�োহনৰ ওচৰলৈ বাপ্তিস্ম লবলৈ
আহিছিল। তেওঁল�োকে তেওঁক সু ধিলে, “হে গু� আমিন�ো কি কৰিম?”
য�োহনে তেওঁল�োকক কলে, “ল�োকসমু হৰ পৰা পাবলগা কৰতকৈ অধিক কৰ
সংগ্ৰহ নকৰিবা।”
এনেতে কেইজনমান সৈনিকেও তেওঁক সু ধিলে, “আমিন�ো কি কৰিম?”
তেওঁ তেওঁল�োকক কলে, “কাৰ�ো পৰা বলপূ ৰ্বক ভাৱে ধন সংগ্ৰহ নকৰিবা। মিছা
অপবাদেৰে কাক�ো দ�োষী নকৰিবা আ� নিজৰ বেতনতে সন্তুষ্ট হৈ থাকিবা।”
পাচে ল�োকসমূহে খ্ৰীষ্টৰ অহাৰ বাবেহে অপেক্ষা কৰি আছিল। তেওঁল�োকে সন্দেহৰে
য�োহনৰ বিষয়ে নিজৰ মনতে কৈছিল। য�োহনেই হয়ত�ো ‘খ্ৰীষ্ট’ হব পাৰে?
তেতিয়া য�োহনে সকল�ো ল�োকক উত্তৰ দি কলে, “মই ত�োমাল�োকক পানীত
বাপ্তিস্ম দিছ�োঁ , কিন্তু ম�োতকৈ শক্তিমান জনা আহি আছে মই তেওঁৰ পাদুকাৰ বান্ধ
খু লিবলৈক�ো য�োগ্য নহও, তেওঁ ত�োমাল�োকক পবিত্ৰ আত্মা আ� জু ইৰে বাপ্তিস্ম
দিব। তেওঁৰ হাতত কুলা আছে, যিহেৰে দানা আ� পতানব�োৰক পৃ থক কৰি শস্যৰ
দানাব�োৰ ভৰাঁলত চপাই থব আ� পতানব�োৰক কেতিয়াও নু নুমুওৱা জু ইত পেলাই
দিব।” এনেদৰে তেওঁ ল�োকসমূ হক আ� বহুত�ো প্ৰকাৰে তেওঁল�োকৰ মন পালটনৰ
আৱশ্যকতাৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি শুভবাৰ্তা ঘ�োষণা কৰিলে। ১৯
2.2 যীচুৰ বাপ্তিষ্ম
সেই সময়ত যীচুৱে গালীলৰ পৰা আহি যৰ্দ ন নদীৰ পাৰত য�োহনৰ ওচৰত তেওঁৰ
দ্বাৰাই বাপ্তিস্ম লবলৈ আহিল। কিন্তু য�োহনে যীচুক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰি কলে,

14

যীচুৰ ৰাজহুৱা জীৱনৰ আৰম্ 

“ম�োৰহে স্বয়ং আপ�োনাৰ দ্বাৰা বাপ্তিস্ম ল�োৱাৰ আৱশ্যক আছে; এনে স্থলত আপু নি
কিয় ম�োৰ ওচৰলৈ আহিছে?”
উত্তৰত যীচুৱে তেওঁক কলে, “এতিয়া এনে ধৰণেই হবলৈ দিয়া। ঈশ্বৰে বিচৰা যি
তাক সিদ্ধ কৰিবলৈ আমি এনেদৰে কৰা উচিত।” তাতে য�োহনে সেইদৰে কৰিবলৈ
মান্তি হল।
আ� যীচুৱে যেতিয়া বাপ্তিস্ম লৈ পানীৰ পৰা ওল�োৱাৰ লগে লগেই তেওঁলৈ আকাশ
মু কলি হল, আ� তেওঁ ঈশ্বৰৰ আত্মাক কপ�ৌৰ নিচিনা নিজৰ ওপৰত নামি অহা দেখিলে।
তেতিয়া স্বৰ্গৰ পৰা এক বাণী শুনা গ’ল, “এওঁ ম�োৰ প্ৰিয় পু ত্ৰ, এওঁত মই পৰম সন্তুষ্ট।”২০
শিক্ষা দিবলৈ আৰম্ভকৰা সময়ত যীচুৰ প্ৰায় ত্ৰিশ বছৰ হৈছিল।২১
২.৩ যীচু খ্ৰীষ্টৰ পৰীক্ষা
পাচে আত্মাই যীচুক অৰণ্যলৈ চয়তানৰ দ্বাৰা পৰীক্ষিত হবলৈ লৈ গল। চল্লিশ দিন আ�
চল্লিশ ৰাতি অনাহাৰে থকাৰ পাছত তেওঁৰ ভ�োক লাগিলত তেতিয়া পৰীক্ষকে তেওঁৰ
ওচৰলৈ আহি কলে, “তুমি যদি ঈশ্বৰৰ পু ত্ৰ হ�োৱা তেন্তে এই শিলব�োৰক পিঠালৈ
পৰিণত হবলৈ আজ্ঞা দিয়া।”
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “শাস্ত্ৰত লিখা আছে,
‘মানু হ কেৱল পিঠাৰেই নিজীয়ে
কিন্তু ঈশ্বৰৰ মু খৰ পৰা ওল�োৱা প্ৰত্যেক বাক্যৰেহে জীৱ।’”
তেতিয়া চয়তানে তেওঁক পৱিত্ৰ নগৰ যি�চালেমলৈ লৈ গল। তাত মন্দিৰৰ
কলচীৰ ওপৰত থিয় কৰাই তেওঁক কলে, “তুমি যদি ঈশ্বৰৰ পু ত্ৰ হ�োৱা তেন্তে জাপ
মাৰি নিজকে তললৈ পেলাই দিয়া, কিয়ন�ো শাস্ত্ৰত লিখা আছে,
‘তেওঁ নিজৰ দূতবিলাকক আজ্ঞা দিব,
আ� ত�োমাৰ ভৰি যেন শিলত খু ন্দা নাখায়
এই নিমিতে তেওঁবিলাকে ত�োমাক হাতেৰে দাঙি ধৰিব।’”
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “ত�োমাৰ প্ৰভু পৰমেশ্বৰক পৰীক্ষা নকৰিবা।” এই বু লিও
শাস্ত্ৰত লিখা আছে।
পাচে আক�ৌ চয়তানে যীচুক এটা ওখ পৰ্বতলৈ লৈ গৈ জগতৰ, সকল�ো ৰাজ্য
আ� সেইব�োৰৰ সকল�ো সম্পত্তি দেখু ৱালে। আ� চয়তানে তেওঁক কলে, “তুমি যদি
মূ ৰ তল কৰি ম�োক প্ৰণাম কৰা তেন্তে এই সকল�োব�োৰ ত�োমাক দিম।”
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তেতিয়া যীচুৱে তেওঁক কলে, “দূৰ হ চয়তান! কিয়ন�ো শাস্ত্ৰত লিখা আছে,
‘ত�োমাৰ প্ৰভু পৰমেশ্বৰক উপাসনা কৰা
আ� কেৱল তেওঁৰেই সেৱা কৰা!’”
তেতিয়া চয়তানে তেওঁক এৰি গুচি গল আ� স্বৰ্গৰ দূতসকলে আহি তেওঁক
সেৱা-শুশ্ৰূষা কৰিলে।২২
২.৪ খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে য�োহনৰ সাক্ষ্য
যি�চালেমৰ যিহূ দী নেতা সকলে পু ৰ�োহিত আ� লেবীয়া সকলক “আপু নি ন�ো
ক�োন?” বু লি সু ধিবলৈ য�োহনৰ গুৰিলৈ পঠিয়ালত, য�োহনে এই সত্যতা জনালে।
য�োহনে মু কলিকৈ স্বীকাৰ কৰি ক’লে, “মই খ্ৰীষ্ট নহওঁ।”
তেওঁল�োকে পু নৰায় সু ধিলে, “তেন্তে আপু নিন�ো ক�োন? আপু নি এলিয়ানে?”
য�োহনে উত্তৰ দিলে, “মই এলিয়াও নহও।”
তেওঁল�োকে কলে, “আপু নি তেন্তে সেই ভাববাদী জনানে?”
য�োহনে উত্তৰ দিলে, “নহওঁ।”
তেতিয়া তেওঁল�োকে পু নৰায় তেওঁক সু ধিলে, “আপু নি ক�োন? আমাক বু জাই
কওক যাতে আমাক পঠ�োৱা সকলক আমি উত্তৰ দিব পাৰ�ো। আপু নি আপ�োনাৰ
নিজৰ বিষয়ে কি কয়?”
য�োহনে, যিচয়া ভাৱবাদীয়ে ক�োৱা এই কথাৰে উত্তৰ দিলে:
“ম� প্ৰান্তত ৰিঙিওৱা সেই মাত ময়েই;
প্ৰভুৰ নিমিত্তে পথ প্ৰস্তুত কৰ�োতা।”
ফৰীচী সকলে পঠিওৱা যিহূ দীয় ল�োকসকলে য�োহনক সু ধিলে, “আপু নি যদি খ্ৰীষ্ট
নহয়, এলিয়াও নহয়, এনেকি সেই ভাৱবাদীও নহয় তেন্তে আপু নি কিয় বাপ্তিস্ম
দিয়ে?”
য�োহনে উত্তৰত তেওঁল�োকক ক’লে, “মই পানীত হে বাপ্তিস্ম দিওঁ। কিন্তু
আপ�োনাল�োকৰ মাজত এজনা আছে, যি জনাক আপ�োনাল�োকে নাজানে।
ম�োৰ পাছত আহিব লগাজনা তেৱেঁ ই। মই তেওঁৰ পাদুকাৰ বান্ধ খু লিবৰ�ো য�োগ্য
নহওঁ।”
এই সকল�ো ঘটিছিল যৰ্দ ন নৈৰ পাৰত অৱস্থিত বৈথনীয়া নামৰ নগৰত। য�োহনে
সেই ঠাইতে ল�োকসমূ হক বাপ্তিস্ম দি আছিল।২৩
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২.৫ যীচু, ঈশ্বৰৰ মেৰ প�োৱালি
পাছদিনাখন য�োহনে যীচুক তেওঁৰ ওচৰলৈ অহা দেখি ক’লে, “ঈশ্বৰৰ মেৰ প�োৱালি
লৈ চ�োৱা, তেৱেই জগতৰ পাপ ম�োচন কৰে। এঁৱেই সেই জনা মই যিজনাৰ
বিষয়ে কৈছিল�ো, ‘ম�োৰ পাছত এজনা আহি আছে, তেওঁ ম�োতকৈও মহান, কাৰণ
ম�োৰ পূ ৰ্ব্বেও তেওঁ আছিল।’ মই নিজেও তেওঁক জনা নাছিল�ো; কিন্তু ইস্ৰায়েলৰ
ল�োকসকলে তেওঁক খ্ৰীষ্ট বু লি যেন চিনি পায় এই হেতুকে মই আহি বাপ্তিস্ম দি
আছিল�ো।”
তাৰ পাছত য�োহনে এই সাক্ষ্য দিলে, “খ্ৰীষ্ট ক�োন জন ময়�ো আগেয়ে জনা
নাছিল�ো। কিন্তু পানীত বাপ্তিস্ম দিবলৈ যি জনাই ম�োক পঠালে, তেৱেঁ ই ম�োক ক’লে,
‘তুমি দেখিবা, আত্মা নামি আহিছে আ� এজনাৰ ওপৰত স্থিতি লৈছে। তেৱেঁ ই পবিত্ৰ
আত্মাত বাপ্তিস্ম দিব।’ মই দেখিল�ো যে আকাশৰ পৰা আত্মা কপ�ৌৰ নিছিনাকৈ নামি
আহিল; আ� যীচুৰ ওপৰত স্থিতি ললে। সেয়েহে মই প্ৰতিজনকে সাক্ষ্য দিওঁ যে,
‘যীচুৱেই ঈশ্বৰৰ পু ত্ৰ।’” ২৪
২.৬ য�োহনে তেওঁৰ অনু কাৰী সকলক
যীচুৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিয়া
তাৰ পাছদিনা য�োহন তেওঁৰ দুজন শিষ্যৰ সৈতে পু নৰ সেই ঠাইলৈ আহিছিল। সেই
ঠাইৰ কাষেদি যীচুক গৈ থকা দেখি য�োহনে ক’লে, “ঈশ্বৰৰ মেৰ প�োৱালিক চ�োঁ ৱা।”
শিষ্য দুজনে তেওঁৰ এই কথা শুনিলে আ� তেওঁল�োকে যীচুক অনু সৰণ
কৰিলে। যীচুৱে পাছলৈ ঘূ ৰি চাই শিষ্য দুজনে তেওঁক অনু সৰণ কৰা দেখি সু ধিলে,
“ত�োমাল�োকক কি লাগে?”
তেওঁল�োকে ক’লে, “ৰব্বি, আপু নি ক’ত থাকে?” (“ৰব্বি” অৰ্থাৎ “গু�”।)
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “আহি চ�োৱাঁহি।” সেই দুজনে তেওঁৰ লগত গৈ তেওঁৰ থকা
ঠাই দেখিলে; আ� সেই দিনা তেওঁৰ লগত থাকিলে। তেতিয়া আবেলি চাৰি মান
বাজিছি’ল।
তেওঁল�োকৰ এজন চিম�োন পিতৰৰ ভায়েক আন্দ্ৰিয় আছিল। ইয়াৰ পাছত
আন্দ্ৰিয়ই ততালিকে তেওঁৰ ককায়েক চিম�োনক লগ ধৰি ক’লে, “আমি মচীহক
(অৰ্থাৎ “খ্ৰীষ্টক”) পাল�ো।”
তেতিয়া আন্দ্ৰিয়ই চিম�োনক যীচুৰ গুৰিলৈ আনিলে। যীচুৱে তেওঁলৈ চাই ক’লে,
“তুমি য�োহনৰ পু তেক চিম�োন। ত�োমাক কৈফা বু লি মতা যাব।” (এই নামৰ অৰ্থ
“পিতৰ।”) ২৫
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২.৭ যীচুৱে ফিলিপ আ� নথনেলক মাতা
পাছদিনা যীচুৱে গালীল প্ৰদেশলৈ যাবলৈ স্থিৰ কৰিলে। তেওঁ ফিলিপক লগ পালে
আ� তেওঁক ক’লে, “ম�োৰ পাছে পাছে আহাঁ।” ফিলিপ আছিল আন্দ্ৰীয় আ� পিতৰৰ
বাসভূমি বৈত্চৈদা নগৰৰ ল�োক। পাছত ফিলিপে নথনেলক লগ পাই ক’লে, “যি
জনাৰ বিষয়ে ম�োচিয়ে বিধান-শাস্ত্ৰত আ� ভাৱবাদী সকলেও লিখিছিল, আমি সেই
জনাক পাল�োঁ । তেওঁ য�োচেফৰ পু ত্ৰ নাচৰত নিবাসী যীচু।”
নথনেলে তেওঁক ক’লে, “নাচৰতৰ পৰা ক�োন�ো উত্তম বস্তু ওলাব পাৰে জান�ো?”
ফিলিপে উত্তৰ দিলে, “আহি নিজে চ�োৱাঁহি।”
যীচুৱে নথনেলক তেওঁৰ ফালে অহা দেখি তেওঁৰ বিষয়ে ক’লে, “চ�োৱা এইজন
প্ৰকৃত ইস্ৰায়েলীয়, যাক ত�োমাল�োকে বিশ্বাস কৰিব পাৰা।”
নথনেলে তেওঁক সু ধিলে, “আপু নি কেনেদৰে ম�োৰ বিষয়ে জানিলে।”
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “ফিলিপে ত�োমাক ম�োৰ বিষয়ে ক�োৱাৰ আগেয়ে, মই
ত�োমাক ডিম� গছৰ তলত দেখিছিল�ো।”
নথনেলে তেওঁক ক’লে, “ৰব্বি আপু নি ঈশ্বৰৰ পু ত্ৰ, আপু নি ইস্ৰায়েলৰ ৰজা।”
উত্তৰত যীচুৱে তেওঁক ক’লে, “মই ত�োমাক ডিম� গছৰ তলতে দেখা পাইছিল�ো
বু লি ক�োৱাৰ কাৰণে তুমি ম�োক বিশ্বাস কৰিছানে? তুমি ইয়াতকৈয়�ো অনেক মহৎ
কৰ্ম্ম দেখিবা।” তেওঁ আ� ক’লে, “বিশ্বাস কৰা যেতিয়া মই ত�োমাকল�োকক কম যে
ত�োমাল�োকে স্বৰ্গ মু কলি হ�োৱা দেখিবা আ� ঈশ্বৰৰ দূত সকল মানৱ পু ত্ৰৰ ওপৰত
উঠা নমা কৰা দেখিবা।”২৬
২.৮ যীচুৰ প্ৰথম অল�ৌকিক কাৰ্য ্য
দুদিনৰ পিছত গালীলৰ কান্না নগৰত এখন বিয়া আছিল আ� যীচুৰ মাতৃও তাতে
উপস্থিত আছিল। সেই বিয়ালৈ যীচু আ� তেওঁৰ শিষ্য সকলক�ো নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল।
যেতিয়া দ্ৰাক্ষাৰস শেষ হ’ল যীচুৰ মাতৃয়ে তেওঁক কলে, “তেওঁল�োকৰ দ্ৰাক্ষাৰস
শেষ হ’ল।”
যীচুৱে তেওঁক কলে, “হে নাৰী, আপু নি এইট�ো ম�োক কিয় কৈছে? ম�োৰ কাম
কৰাৰ সময় এতিয়াও অহা নাই।”
তেতিয়া যীচুৰ মাকে চাকৰহঁতক ক’লে, “এওঁ ত�োমাল�োকক যিহকে কয়, তাকে
কৰিবা।”
সেই ঠাইত আঁশীৰ পৰা এশ বিশ লিটাৰ পানী ধৰা ছটা শিলৰ মঠীয়া আছিল।
এনেব�োৰ মঠীয়া যিহূ দী সকলে আনু ষ্ঠানিক ভাবে ধ�োবলৈ ব্যবহাৰ কৰিছিল।
যীচুৱে চাকৰহঁতক ক’লে, “এই মঠীয়া কেইটা পানীৰে পূ ৰ কৰা।” তেওঁল�োকে
সেইব�োৰ কাণলৈকে পূ ৰ কৰিলে।
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তেতিয়া যীচুৱে তেওঁল�োকক ক’লে, “এতিয়া ইয়াৰ পৰা কিছু লৈ ভ�োজৰ
বিষয়াৰ ওচৰলৈ নিয়া।”
তেওঁল�োকে তাকেই কৰিলে। ভ�োজৰ বিষয়াই, দ্ৰাক্ষাৰসলৈ পৰিবৰ্ত্তি ত হ�োৱা
সেই পানী চাকি চালে; কিন্তু সেইয়া কৰ পৰা আহিল তাক তেওঁ নাজানিলে। (কিন্তু
পানী ভৰ�োৱা চাকৰ কেইজনে জানিছিল।) তেতিয়া ভ�োজৰ বিষয়াই দৰাক মাতি
ক’লে, “প্ৰত্যেকে প্ৰথমতে উত্তম দ্ৰাক্ষাৰস দিয়ে, আ� অতিথিসকলে যথেষ্ট
পৰিমাণে পান কৰাৰ পাছত নৰম বিধ দিয়ে। কিন্তু আপু নি এতিয়ালৈকেও উত্তম
দ্ৰাক্ষাৰসেই দিলে।”
এইয়া আছিল যীচুৰ প্ৰথম অল�ৌকিক চিন। গালীলৰ কান্না নগৰত তেওঁ এই
আল�ৌকিক কৰ্ম্ম কৰিছিল। এই দৰে তেওঁ নিজ মহিমা প্ৰকাশ কৰিলে আ� তেওঁৰ
শিষ্য সকলে তেওঁত বিশ্বাস কৰিলে।
ইয়াৰ পাছত যীচুৱে তেওঁৰ মাক, ভায়েক সকল আ� শিষ্য সকলৰ সৈতে
কফৰনাহুমলৈ গ’ল আ� কিছু দিন তেওঁল�োকে তাতে থাকিল। ২৭
২.৯ মন্দিৰত যীচু
যিহূ দীসকলৰ নিস্তাৰপৰ্ব্ব ওচৰ চাপিলত যীচুৱে যি�চালেমলৈ যাত্ৰা কৰিলে। তেওঁ,
মন্দিৰৰ প্ৰাঙ্গনত কিছু ল�োকক গ�, মেৰ-ছাগ আ� পাৰ চৰাই বেচি থকা আ� ধন
বিনিময় কৰা ল�োকসকলক এখন এখন মেজলৈ বহি থকা দেখিলে। সেয়েহে যীচুৱে
জৰী এডালেৰে চাবু ক প্ৰস্তুত কৰি, মেৰ-ছাগ গ� আদিয়ে সৈতে, সকল�ো ব্যক্তিকে
মন্দিৰৰ প্ৰাঙ্গনৰ পৰা খেদি পঠিয়ালে । তেওঁ ধন বিনিময় কৰা সকলৰ মু দ্ৰাসমূ হ
চতিয়াই দি , মেজব�োৰ লু ট়িয়াই পেলালে। তেওঁ পাৰ চৰাই বেচ�োতা সকলক ক’লে,
“এই সকল�ো ব�োৰ ইয়াৰ পৰা এতিয়াই লৈ য�োৱা। ম�োৰ পিতৃৰ গৃ হক ত�োমাল�োকে
বেহা-বেপাৰৰ ঠাই নকৰিবা।”
যেতিয়া এই সকল�ো ঘটিল, তেতিয়া শাস্ত্ৰত ক�োৱা এই কথা শিষ্য সকলৰ মনত
পৰিল:
“ত�োমাৰ গৃ হৰ প্ৰতি ম�োৰ যি হাবিয়াহ; সেয়ে ম�োক গ্ৰাহ কৰিব।”
ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত যিহূ দী নেতা সকলে তেওঁক ক’লে, “এই সকল�ো কৰাৰ যে
আপ�োনাৰ অধিকাৰ আছে তাৰ প্ৰমাণ স্ব�পে আপু নি আমাক কি অল�ৌকিক চিন
দেখু ৱাব খ�োজে?”
যীচুৱে ক’লে, “ত�োমাল�োকে এই মন্দিৰ ভাঙি দিয়া আ� মই তিনি দিনৰ ভিতৰত
পু নৰায় সাজিম।”
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যিহূ দীসকলে ক’লে, “এই মন্দিৰ নিৰ্ম্মাণ কৰ�োতে ছয়-চল্লিশ বছৰ লাগিছিল আ�
আপু নি ইয়াক তিনি দিনৰ ভিতৰতে পু নৰ সাজিব পাৰিবনে?”
কিন্তু যীচুৱে যি মন্দিৰৰ বিষয়ে কৈছিল সেয়া তেওঁৰ শৰীৰৰ কথাহে কৈছিল। যীচু
মৃ ত্যুৰ পৰা পু ন�ত্থিত হলত তেওঁ ক�োৱা এই সকল�ো কথা শিষ্য সকলৰ মনত পৰিল
আ� তেওঁল�োকে যীচুৰ বাক্যত বিশ্বাস কৰিলে।
নিস্তাৰ পৰ্ব্ব ৰ কাৰণে যীচু যি�চালেমতে থাকিল। তেওঁ কৰা অল�ৌকিক চিনব�োৰ
দেখি অনেকে তেওঁত বিশ্বাস কৰিলে। কিন্তু যীচুৱে তেওঁল�োকৰ ওপৰত ক�োন�ো
ধৰণৰ আস্থা নাৰাখিলে। কাৰণ তেওঁ সকল�ো ল�োকৰ স্বভাৱ ভালদৰে জানিছিল । যীচুৰ
ক�োন�ো ল�োকৰ বিষয়ে কাৰ�োবাৰ জৰিয়তে জনাৰ প্ৰয়�োজন নাছিল, কাৰণ মানু হৰ
অন্তৰত কি আছে তাক তেওঁ আগেয়ে জানিছিল।২৮
২.১০ যীচু আ� নীকদীম
ফৰীচী সকলৰ মাজত নীকদীম নামে এজন যিহূ দী নেতা আছিল। এবাৰ ৰাতি তেওঁ
যীচুৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁক ক’লে, “হে গু� আমি জান�ো যে আপু নি এজন ঈশ্বৰে
পঠ�োৱা শিক্ষক। কাৰণ আপু নি যি সকল�ো অল�ৌকিক কৰ্ম্ম কৰিছে, ঈশ্বৰ সঙ্গী নহলে,
তেনে কৰ্ম্ম ক�োনেও কৰিব ন�োৱাৰে।”
ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত যীচুৱে তেওঁল�োকক ক’লে, “মই ত�োমাক এটি সত্য কথা কওঁ
প্ৰত্যেকেই পু নৰ জন্ম গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। নতুনকৈ জন্ম নাপালে, ক�োনেও ঈশ্বৰৰ
ৰাজ্যত প্ৰবেশ কৰিব ন�োৱাৰে।”
নীকদীমে তেওঁক ক’লে, “মানু হ বয়স প্ৰাপ্ত হলে, কেনেকৈ তেওঁৰ পু নৰ
জন্ম হব পাৰে? তেওঁ মাতৃৰ গৰ্ভ ত প্ৰবেশ কৰি, দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে জন্ম লব
নেকি?”
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “মই ত�োমাক সচাঁকৈয়ে কৈছ�ো, প্ৰত্যেকে জল আ� আত্মাৰ
পৰা জন্ম লব লাগিব। জল আ� আত্মাত জন্ম নাপালে ক�োনেও ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত প্ৰবেশ
কৰিব ন�োৱাৰে। মানৱ পিতৃ-মাতৃৰ পৰা প�োৱা জীৱন মাত্ৰ শাৰীৰিক জীৱন হে। কিন্তু
আত্মাৰ পৰা যি নতুন জীৱন পাবা সেয়া হৈছে আধ্যাত্মিক জীৱন। ‘ত�োমাল�োক
সকল�োৱে পু নৰ জন্ম হ�োৱা নিতান্ত প্ৰয়�োজন’ বু লি ক�োৱা কথাত তুমি আচৰিত
নহবা। বায়ুয়ে যি দিশলৈ ইচ্ছা কৰে সেই দিশলৈ বয়, তুমি মাত্ৰ তাৰ শব্দ শুনিবলৈ
প�োৱা; কিন্তু ই কৰপৰা আহে আ� কলৈ যায়, তাক তুমি নাজানা। সেই দৰে আত্মাত
জন্ম লাভ কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে তেনে হয়।”
নীকদীমে সু ধিলে “এইয়া কেনেকৈ সম্ভৱ?”
যীচুৱে উত্তৰ দিলে “তুমি ইস্ৰায়েলৰ এজন অধ্যাপক হৈয়�ো এইব�োৰ কথা
নাজানানে? মই সঁ চাকৈয়ে কৈছ�ো, আমি যি জান�ো, তাকেহে কওঁ, আ� যি দেখিল�ো
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তাৰে সাক্ষ্য দিওঁ, তথাপি ত�োমাল�োকে আমাৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ নকৰা। মই ত�োমাল�োকক
পাৰ্থিব বিষয়ৰ কথা ক’লে, ত�োমাল�োকে বিশ্বাস নকৰা। যদিহে মই স্বৰ্গৰ বিষয়ে কওঁ
তেতিয়া ত�োমাল�োকে কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিবা? স্বৰ্গৰ পৰা নামি অহা মানৱ পু ত্ৰৰ
বাহিৰে, ক�োনেও কেতিয়াও স্বৰ্গলৈ উঠা নাই।
“ম�োচিয়ে, ম� প্ৰান্তত যেনেকৈ সাপ এডাল তুলিছিল সেই দৰে মানৱপু ত্ৰক�ো
ওপৰলৈ ত�োলা হ’ব। যাতে তেওঁত বিশ্বাস কৰা প্ৰত্যেকে অনন্ত জীৱন পায়।”
কাৰণ ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে যে, তেওঁৰ একমাত্ৰ পু ত্ৰক দান
দিলে, যাতে যিজনেই তেওঁক বিশ্বাস কৰে, তেওঁ বিনষ্ট নহয় কিন্তু অনন্ত জীৱন
পায়। কাৰণ জগতক বিচাৰ কৰিবলৈ ঈশ্বৰে তেওঁৰ পু ত্ৰক পঠ�োৱা নাছিল, বৰং
জগতে তেওঁৰ দ্বাৰাই যেন মু ক্তি পায় এই নিমিত্তেহে ঈশ্বৰে তেওঁক পঠাইছিল।
ঈশ্বৰৰ পু ত্ৰত বিশ্বাস কৰা জনৰ স�োধ-বিচাৰ কৰা নহয়। কিন্তু ঈশ্বৰৰ পু ত্ৰত বিশ্বাস
নকৰা জনকহে দ�োষী সাৱ্যস্ত কৰা হয় কাৰণ তেওঁ ঈশ্বৰৰ একমাত্ৰ পু ত্ৰক বিশ্বাস
নকৰিলে। আ� এয়ে বিচাৰৰ ভিত্তি: জগতলৈ প�োহৰ আহিছিল, কিন্তু প�োহৰৰ
পৰিৰ্বতে মানু হে আন্ধাৰকহে প্ৰেম কৰিলে । কাৰণ তেওঁল�োকৰ কৰ্ম্ম মন্দ আছিল।
মন্দ কৰ্ম্ম কৰা ল�োকসকলে প�োহৰক ঘৃ ণা কৰিছিল তেওঁল�োকে প�োহৰলৈ আহিব
বিচৰা নাছিল। কিয়ন�ো তেওঁল�োকে ভয় খাইছিল যে প�োহৰে তেওঁল�োকে কৰা মন্দ
কৰ্ম্ম সকল�োৰে আগত প্ৰকাশ কৰি দিব। কিন্তু যি ক�োন�োৱে সত্যক অনু সৰণ কৰি
প�োহৰলৈ আহে, তেতিয়া তেওঁল�োকৰ কৰ্ম্ম যে ঈশ্বৰৰ য�োগেদিহে হৈছে, ইয়াক
প�োহৰে স্পষ্টকৈ দেখু ৱায়। ২৯
২.১১ যীচু আ� য�োহন বাপ্তিস্মদাতা
ইয়াৰ পাচত যীচু, তেওঁৰ শিষ্য সকলৰ সৈতে যিহূ দিয়াত কিছু কাল থাকি বাপ্তিস্ম
দি আছিল। য�োহনেও চালীমৰ ওচৰত থকা ঐন�োন নামৰ ঠাইত বাপ্তিস্ম দি আছিল,
কাৰণ তাত প্ৰচুৰ পানী আছিল আ� ল�োক সমু হেও তালৈ বাপ্তিস্ম লবলৈ আহিছিল।
তেতিয়ালৈকে য�োহনক বন্দীশালত থ�োৱা হ�োৱা নাছিল।
সেই সময়ত যিহূ দী সকলৰ ৰীতি অনু সাৰে শুচি কৰা সম্পৰ্ক ত য�োহনৰ
কেইজনমান শিষ্যৰে সৈতে এজন যিহূ দীল�োকৰ তৰ্ক -ৰ্বিতক লাগিল। তেওঁল�োকে
য�োহনৰ গুৰিলৈ আহি ক’লে, “হে গু�, আপ�োনাৰ মনত আছেনে, যি জন ব্যক্তি
আপ�োনাৰ লগত যৰ্দ নৰ সিপাৰে আছিল যাৰ বিষয়ে আপু নি সাক্ষ্য দিছিল, এতিয়া
তেওঁ বাপ্তিস্ম দিছে আ� সকল�ো মানু হ তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছে।”
ইয়াৰ উত্তৰত য�োহনে ক’লে, “ ঈশ্বৰে নিদিয়ালৈকে ক�োনেও এক�ো লাভ কৰিব
ন�োৱাৰে। মই ত�োমাল�োকক যে কৈছিল�ো, ‘মই মচীহ নহওঁ, কিন্তু তেওঁৰ বাবে বাট
প্ৰস্তুত কৰিবলৈ পঠ�োৱা জন হে, এই কথাৰ ত�োমাল�োক সকল�োৱেই ম�োৰ সাক্ষী।’
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তেওঁ এতিয়া ইয়াত উপস্হিত, মই অতি আনন্দিত । বিবাহত দৰাৰ সখিয়েকে দৰাৰ
কাষত থাকি, তেওঁৰ বাবে সকল�ো যু গুত কৰি দিয়ে। কিন্তু কন্যা বন্ধুসকলৰ বাবে
নহয় তেওঁ দৰাৰ বাবেহে হয়, বন্ধুৱে দৰাই যি বিচাৰে সেই সকল�ো কৰিবলৈ সু খী হয়।
তেঁওৰ প্ৰাধান্যতা দিনে দিনে বাঢ়ি যাওক আ� ম�োৰ প্ৰাধান্য কম হওক ।
“স্বৰ্গৰ পৰা নামি অহাজন সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ। যিজন পৃ থিৱীৰ পৰা হয় তেওঁ পাৰ্থিব, আ�
তেওঁ পৃ থিৱীৰ কথাহে কয়। কিন্তু স্বৰ্গৰ পৰা নমা জন সকল�োৰে ওপৰত। তেওঁ যি
দেখিছে আ� শুনিছে তাৰে সাক্ষ্য দিয়ে; তথাপি ক�োনেও তেওঁৰ বাক্য গ্ৰহণ
কৰিবলৈ ইচ্ছু ক নহয়। কিন্তু যিসকলে তেওঁৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰে, তাৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰ যে
সত্য, ইয়াক প্ৰমাণিত কৰে। যি জনক ঈশ্বৰে পঠাইছে, তেওঁ ঈশ্বৰৰ বাক্য কয়, কাৰণ
ঈশ্বৰে তেওঁক পবিত্ৰ আ্ত্মাৰে পৰিপূ ৰ্ণ কৰে। পিতৃয়ে তেওঁৰ পু ত্ৰক মৰম কৰে আ�
সকল�োৰে ওপৰত অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে। যি ক�োন�োৱে পু ত্ৰক বিশ্বাস কৰিব তেওঁ
অনন্ত জীৱন পাব। কিন্তু যি সকলে পু ত্ৰক মানি নচলে তেওঁল�োকে সেই জীৱন নাপায়
আ� তেওঁল�োকে ঈশ্বৰৰ ক্ৰোধৰ পৰা কেতিয়াও সাৰিব ন�োৱাৰে।”
ফৰীচী সকলে শুনিলে যে যীচুৱে য�োহনতকৈ অধিক শিষ্য গ�োটাইছে আ�
বাপ্তিস্ম দিছে। (যদিও প্ৰকৃততে যীচুৱে নিজে কাক�ো বাপ্তিস্ম দিয়া নাছিল বৰং তেওঁৰ
শিষ্য সকলেহে দিছিল), যেতিয়া যীচুৱে তেওঁৰ বিষয়ে কি ক�োৱা হৈছে শুনিলে তেওঁ
যিহূ দিয়া এৰি গালীল প্ৰদেশলৈ পু নৰ উভতি গল।৩০
২.১২ যীচু আ� এগৰাকী চমৰীয়া মহিলাৰ কথ�োপকথন
গালীললৈ যাওঁতে এইবাৰ তেওঁ চমৰীয়া প্ৰদেশহৈ যাত্ৰা কৰিলে।
যীচু আহি তেওঁ চমৰীয়াত চুখৰ নামৰ এখন নগৰত উপস্থিত হলহি । এই নগৰ
যাক�োবে, তেওঁৰ পু ত্ৰ য�োচেফক দিয়া মাটি ড�োখৰৰ ওচৰত আছিল। সেই ঠাইতে
যাক�োবৰ নাদ আছিল। যীচুৱে আহি সেই নাদৰ দাঁতিতে বহিল; কিয়ন�ো যাত্ৰা কৰি
তেওঁ ভাগৰি পৰিছিল। তেতিয়া প্ৰায় ভৰ দুপৰীযা আছিল। সেই সময়ত এগৰাকী
চমৰীয়া মহিলা পানী তুলিবলৈ আহিল। যীচুৱে তেওঁক কলে, “অনু গ্ৰহ কৰি ম�োক
অলপ পানী খাবলৈ দিয়া।” (সেই সময়ত যীচুৰ শিষ্যসকলে খ�োৱা-বস্তু কিনিবলৈ
নগৰলৈ গৈছিল।)
মহিলা গৰাকীয়ে উত্তৰ দিলে , “আপু নি যিহূ দী হৈয়�ো ম�োৰ হাতে পানী
খাব খু জিছে নে?” আপু নি এগৰাকী যিহূ দী আ� মই এগৰাকী চমৰীয়া তিৰ�োতা
(যিহূ দীসকলে চমৰীয়াল�োকৰ সৈতে ক�োন�োধৰনৰ লেন-দেন নকৰিছিল।)
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “তুমি যদি জনাহেঁতেন, ঈশ্বৰে ত�োমাক কি দিব বিচাৰে আ�
ত�োমাক পানী খ�োজা জন ক�োন, তেনেহলে তুমি তেওঁক খু জিলাহেঁতেন আ� তেওঁ
ত�োমাক জীৱনদায়ক পানী দিলেহেঁতেন।”
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মহিলা গৰাকীৱে ক’লে, “হে মহাশয় পানী তুলিবলৈ আপ�োনাৰ ক�োন�ো পাত্ৰ নাই,
আ� নাদ�ো দ, তেন্তে সেই জীৱন দায়ক পানী আপু নি কেনেকৈ পাব? আপু নি আমাৰ
পূ ৰ্ব্ব পু �ষ যাক�োৱতকৈ মহান নেকি? যিজনে আমাক এই নাদ দি গৈছে! তেওঁৰ
সন্তান সকলৰ লগত তেওঁৰ জন্তুব�োৰেও এই নাদৰ পৰা পানী খাইছিল।”
যীচুৱে তেওঁক উত্তৰ দিলে, “যি ক�োন�োৱে এই পানী খায় তেওঁৰ আক�ৌ পিযাহ
লাগিব; কিন্তু মই যি পানী দিম, তাক যি ক�োন�োৱে খায়, তেওঁল�োকৰ কেতিয়াও
পিয়াহ নালাগিব; বৰং সেই পানী তেওঁল�োকৰ অন্তৰত বৈ থকা ভুমু ক স্ব�প হ’ব,
যাৰ দ্বাৰাই তেওঁ অনন্ত জীৱন লাভ কৰিব।”
মহিলা গৰাকীয়ে যীচুক ক’লে, “হে মহাশয় অনু গ্ৰহ কৰি ম�োক সেই জীৱনময়
পানী দিয়ক যাতে ম�োৰ কেতিয়াও পিয়াহ নালাগে, আ� মই পানী তুলিবলৈ আহিব
লগা নহয়।”
যীচুৱে তাইক ক’লে, “য�োৱা ত�োমাৰ স্বামীক মাতি লৈ আহা।”
মানু হগৰাকীয়ে উত্তৰ দি ক’লে, “ম�োৰ স্বামী নাই।”
যীচুৱে কলে, “ম�োৰ স্বামী নাই বু লি তুমি ঠিকেই ক’লা; কাৰণ ত�োমাৰ পাঁচজন
স্বামী আছিল, আ� বৰ্ত্ত মান তুমি যি জনৰ লগত আছা, তেওঁ আচলতে ত�োমাৰ স্বামী
নহয়।”
মহিলা গৰাকীয়ে যীচুক কলে, “মহাশয়, (মই) দেখিছ�ো, আপু নি এজন ভাৱবাদী!
আমাৰ পূ ৰ্ব্ব পু �ষ সকলে এই পৰ্ব্ব তত উপাসনা কৰিছিল। কিন্তু আপ�োনাল�োকে,
যিহূ দী সকলে কয়, ‘ঈশ্বৰৰ উপাসনা কৰা স্থল যি�চালেম হে।”
যীচুৱে তেওঁক ক’লে, “হে নাৰী, ম�োত বিশ্বাস কৰা, এনে সময় আহিছে যেতিয়া
ত�োমাল�োকে এই পৰ্ব্ব তত নতুবা যি�চালেমত�ো পিতৃ ঈশ্বৰৰ উপাসনা নকৰিবা।
ত�োমাল�োকে চমৰীয়া সকলে দৰাচলতে যিহক উপাসনা কৰা তাক ত�োমাল�োকে
নাজানা। আমি যিহূ দী সকলে যাৰ উপাসনা কৰে তাক আমি জান�ো; কাৰণ
যিহূ দীসকলৰ য�োগেদিয়ে এই জগতলৈ পৰিত্ৰাণৰ পথ আহিল। কিন্তু এটা সময়
আহিছে, আনকি এতিয়াৰ পৰাই হৈছে, যেতিয়া প্ৰকৃত ভকত সকলে আত্মাৰে আ�
সত্যেৰে পিতৃ-পৰমেশ্বৰৰ আৰাধনা কৰিব। কাৰণ পিতৃ-পৰমেশ্বৰে তেনেকুৱা ভকত
সকলকহে বিচাৰে। ঈশ্বৰ আত্মা, গতিকে তেওঁৰ উপাসনা কৰা সকলে আত্মাৰে আ�
সত্যেৰে উপাসনা কৰা উচিত।”
মানু হ গৰাকীয়ে ক’লে, “মচীহ (যিজনক খ্ৰীষ্ট ব�োলা হয়) তেওঁ যে আহিব মই
জান�ো। তেওঁ আহিলে, আমাক সকল�ো কথা জনাব।”
যীচুৱে তাইক ক’লে, “ত�োমাৰ সৈতে কথা-বাৰ্তা হ�োৱা জন “ময়েই” আহিব
লগা সেই মচীহ।” ৩১
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২.১৩ যীচুৰ অনু কৰণকাৰী সকল উভতি অহা
এনেতে তেওঁৰ শিষ্যসকলে ঘূ ৰি আহি, তেওঁক এগৰাকী মহিলাৰ লগত কথা-বাৰ্ত্তা
হ�োৱা দেখি আচৰিত হল, যদিও ক�োনেও তেওঁক প্ৰশ্ন নকৰিলে, “আপু নি কি
বিচাৰিছে নতুবা কিয় তেওঁৰে সৈতে আপু নি কথা-বাৰ্ত্তা হৈছে।”
মহিলা গৰাকীয়ে তেওঁৰ কলহ তাতে এৰি থৈ, নগৰলৈ গৈ ল�োসকলক ক’লে,
“ইয়াত এজন মানু হ আছে, যি জনে মই ম�োৰ জীৱনত কৰা সকল�ো কৰ্ম্মৰ বিষয়ে
ক’লে। আপ�োনাল�োকে আহি তেওঁক চাওঁকহি; হয়তু তেঁৱেই মচীহ হব পাৰে?”
তেতিয়া ল�োক সমূ হে নগৰৰ পৰা ওলাই যীচুক চাবলৈ আহিল।
যেতিয়া মহিলা গৰাকী নগৰলৈ গৈছিল সেই সময়ত যীচুৰ শিষ্যসকলে তেওঁক
মিনতি কৰি ক’লে, “হে গু� আপু নি কিছু আহাৰ গ্ৰহণ কৰক।”
যীচুৱে তেওঁল�োকক ক’লে, “ম�োৰ খাবলৈ এনে আহাৰ আছে যাৰ বিষয়ে
ত�োমাল�োকে এক�ো নাজানা।”
এই কথা শুনি তেওঁৰ শিষ্যসকলে ইজনে সিজনক প্ৰশ্ন কৰি ক’লে, “ক�োন�োবাই
তেওঁক খ�োৱা বস্তু আনি দিয়া নাইত�ো?”
যীচুৱে তেওঁল�োকক ক’লে, “ম�োক পঠ�োৱা জনাৰ ইচ্ছা পূ ৰ্ন কৰা আ� তেওঁ
দিয়া কৰ্ম্ম সিদ্ধ কৰাই হ’ল ম�োৰ আহাৰ। শস্য ৱ�োৱাৰ পাচত, ত�োমাল�োকে প্ৰায়ে
ক�োৱা ‘আ� চাৰিমাহ, তাৰ পাছত শস্য চপ�োৱা সময়।’ মই ত�োমাল�োকক কওঁ,
চকু তুলি পথাৰলৈ চ�োঁ ৱা, শস্য পকি দাবৰ উপয�োগী হৈ আছে। যি জনে শস্য দায়
তেওঁ মজু ৰি পায়, আ� অনন্ত জীৱনলৈ বিশ্বাস কৰা মানু হ�পী শস্য চপায়। সেয়েহে
এতিয়া শস্য ৰ�োওঁতা আ� দাওঁতা উভয়ে একেলগে আনন্দ লাভ কৰে, ‘এজনে
ৰ�োঁ ৱে, আনজনে দায়’ এই উক্তি সত্য।’ মই ত�োমাল�োকক এনে শস্য দাবলৈ
পঠাইছ�ো যিহতে ত�োমাল�োকে শ্ৰম কৰা নাই। আনে শ্ৰম কৰিলে আ� ত�োমাল�োকে
তেওঁল�োকৰ শ্ৰমৰ ফল লাভ কৰিছা।” ৩২
২.১৪ বহুত�ো চমৰীয়া ল�োকে যীচুক বিশ্বাস কৰা
তিৰ�োতা গৰাকীৰ সাক্ষ্য, অৰ্থাৎ “মই কৰা সকল�ো কৰ্ম্মৰ কথা তেওঁ ম�োক ক’লে”,
এই কথা শুনি সেই নগৰৰ বহুত�ো চমৰীয়া ল�োকে যীচুক বিশ্বাস কৰিলে। চমৰীয়া ল�োক
সকলে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি, যীচুক তেওঁল�োকৰ লগত থাকিবলৈ অনু ৰ�োধ কৰিলে
। সেয়েহে যীচু তাত দুদিন থাকিল। তেওঁৰ উপদেশ শুনি আ� বহুল�োকে তেওঁত
বিশ্বাস কৰিলে। পাছত তেওঁল�োকে তিৰ�োতা গৰাকীক ক’লে, “প্ৰথমতে ত�োমাৰ
কথাৰ বাবে আমি তেওঁত বিশ্বাস কৰিছিল�ো, কিন্তু এতিয়া আমি নিজেই তেওঁৰ শিক্ষা
শুনিবলৈ পাল�ো আ� আমি জানিল�ো যে সচাঁকৈয়ে এওঁ জগতৰ ত্ৰাণকৰ্ত্তা।” ৩৩
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২.১৫ যীচু গালীললৈ উভতি অহা
দুদিনৰ পাছত তেওঁ চিখৰ নগৰ এৰি গালীললৈ গ’ল। (কাৰণ যীচুৱে নিজেই কৈছিল,
ভাৱবাদীয়ে নিজ দেশত সন্মান নাপায়।) গালীল প্ৰদেশ পালত ল�োসকলে যীচুক
আদৰিলে; কাৰণ তেওঁল�োকে নিস্তাৰ পৰ্ব্ব ৰ সময়ত তেওঁ যি�চালেমত কৰা সকল�ো
কৰ্ম্ম দেখিছিল (যিহেতু পৰ্ব্ব ৰ সময়ত তেওঁল�োকে তালৈ গৈছিল)।৩৪
২.১৬ যীচুৱে এজন ৰাজকৰ্ম্মচাৰীৰ পু তেকক সু স্থ কৰা
পাছে যীচুৱে পু নৰ গালীলৰ কান্না নগৰলৈ গ’ল, যত তেওঁ পানীক দ্ৰাক্ষাৰসলৈ
�পান্তৰিত কৰিছিল। সেই সময়ত কফৰনাহূ ম নগৰত এজন ৰাজ-কৰ্ম্মচাৰীৰ পু তেক
নৰিয়াত পৰি আছিল। যেতিয়া ৰাজ-কৰ্ম্মচাৰী জনে শুনিলে যে যীচু যি�চালেম
এৰি গালীললৈ আহিল, তেওঁ যীচুৰ ওচৰলৈ আহি মিনতি কৰিলে যাতে তেওঁ
কফৰনাহূ মলৈ আহি, তেওঁৰ লৰাটিক সু স্থ কৰে যেন। কাৰণ তেওঁৰ লৰাটি মৃ ত প্ৰায়
অৱস্থাত আছিল। যীচুৱে ক’লে, “ত�োমাল�োকে অল�ৌকিক্ চিন আ� বিস্ময় জনক
কৰ্ম্ম নেদেখালৈকে, ম�োত বিশ্বাস নকৰা।”
ৰাজ-কৰ্ম্মচাৰী জনে তেওঁক ক’লে, “হে মহাশয় লৰাটি নমৰ�োতেই ম�োৰ ঘৰলৈ
আহক।”
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “ঘৰলৈ য�োৱা, ত�োমাৰ লৰাটি বাচিব।”
মানু হজনে যীচুৱে ক�োৱা কথাত বিশ্বাস কৰি নিজ ঘৰলৈ উভতি আহিল। তেওঁ
ঘৰলৈ গৈ থাক�োতেই তেওঁৰ দাস সকলে আহি বাটতে তেওঁক লগ কৰি জনালে
যে লৰাটি বাচিল।”
তেওঁ, দাস সকলক সু ধিলে, “লৰাটি কেতিয়াৰ পৰা ভাললৈ আহিল?”
তেওঁল�োকে কলে, “য�োৱা কালি পাচবেলা প্ৰায় এটামান বজাত জ্বৰ এৰিলে।”
তেতিয়া দেউতাকৰ মনত পৰিল যে ঠিক তেনে সময়তে যীচুৱে কলে, “ত�োমাৰ
লৰাটি বাচিব।” ইয়াৰ বাবে তেওঁ, তেওঁৰ পৰিয়ালস’হ যীচুত বিশ্বাস কৰিলে।
যি�চালেমৰ পৰা গালীললৈ অহাৰ পাছত এইয়া আছিল তেওঁৰ দ্বিতীয় অল�ৌকিক্
কৰ্ম্ম। ৩৫
২.১৭ যীচুৱে ল�োকসমূ হক শুভবাৰ্তা জনাবলৈ আৰম্ভ কৰা
যীচু কফৰনাহুমত থাকিবলৈ গল, ই জু ৱলু ন আ� নাপ্তালীৰ অঞ্চলৰ গালীল সৰ�োবৰৰ
পাৰৰ অঞ্চল। ঈশ্বৰে যিচয়া ভাৱবাদীৰ দ্বাৰা যি ক�োৱাইছিল,সিদ্ধ হবলৈ এইদৰে ঘটিল।
“শুনা, জু ৱলু ন আ� নাপ্তালী দেশ সমূ দ্ৰৰ ওচৰৰ পথ,
আ� যৰ্দ ন নদীৰ পশ্চিমে অ-যিহূ দীবিলাকৰ দেশ গালীলত
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যিবিলাকে অন্ধকাৰত জীৱন কটাইছিল,
তেওঁবিলাকে এক মহান জ্যোতি দেখিবলৈ পালে,
আ� যিবিলাকে মৃ ত্যুৰ ছায়াঁত আছিল তেওঁবিলাকৰ ওপৰত জ্যোতি উদয়
হল,
সেই বাক্য পূ ৰ্ণ হবলৈ এইদৰে ঘটিল।”
সেই সময়ৰ পৰা যীচুৱে শুভবাৰ্তাত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, ৩৬ “এইয়াই
সঠিক সময়। ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য ইতিমধ্যে নিচেই ওচৰ চাপিল। ত�োমাল�োকৰ জীৱন আ�
মন পৰিবৰ্ত ন কৰা আ� শুভবাৰ্তাত বিশ্বাস কৰা!” ৩৭
গালীললৈ উভতি আহিলত তেওঁৰ বিষয়ে গ�োটেই অঞ্চলত বিয়পি পৰিল। তেওঁ
তেওঁবিলাকৰ নাম-ঘৰে ঘৰে উপদেশ দিবলৈ ধৰিলে আ� সকল�োৰে প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ
হল।৩৮
২.১৮ যীচু নিজ গৃ হনগৰত অগ্ৰাহ্য হ�োৱা
তেতিয়া তেওঁ নাচৰতলৈ গল, যত তেওঁ পতিপালিত হৈছিল আ� তেওঁৰ অভ্যাস
অনু সাৰে বিশ্ৰাম বাৰে নাম ঘৰলৈ গল, আ� তেওঁ শাস্ত্ৰ পাঠ কৰিবলৈ থিয় হলত
তেওঁৰ হাতত যিচয়া ভাৱবাদীৰ নু ৰিওৱা পু স্তকখন দিয়া হল। তেওঁ পু স্তক খনৰ নু ৰা
খু লিলে আ� এইদৰে লিখা অংশটি পালে:
“প্ৰভুৰ আত্মা ম�োৰ ওপৰত আছে
কাৰণ দৰিদ্ৰবিলাকৰ আগত শুভৱাৰ্তা ঘ�োষনা কৰিবলৈ তেওঁ ম�োক
অভিষেক কৰিলে।
বন্দীৰ আগত মু ক্তিৰ কথা আ� অন্ধজনৰ আগত পু নৰ দৃষ্টি প�োৱাৰ কথা
ঘ�োষণা কৰিবলৈ তেওঁ ম�োক পঠিয়াইছে।
নিৰ্য্যাতিত ল�োকক মু ক্তি দিবলৈ,
আ� প্ৰভুৰ অনু গ্ৰহৰ বৰ্ষৰ ঘ�োষনা কৰিবলৈ ম�োক পঠিয়াইছে।”
তাৰ পাছত যীচুৱে পু স্তকখন নু ৰিয়াই পৰিচাৰকৰ হাতত দি তলত বহিল। নামঘৰত থকা সকল�োৱে থৰ লাগি তেওঁলৈ চাই আছিল। তেতিয়া তেওঁ তেওঁল�োকক
কবলৈ ধৰিলে, “আজি ত�োমাল�োকে শুনাত এই শাস্ত্ৰৰ বাক্য সিদ্ধ হল!”
প্ৰত্যেক জনেই তেওঁৰ প্ৰশংসা কৰিবলৈ ধৰিলে। আ� তেওঁৰ মূ খৰ পৰা ওল�োৱা
অনু গ্ৰহৰ বাক্যত তেওঁল�োকে বিস্ময় মানি কবলৈ ধৰিলে, “এইট�ো কেনেকৈ সম্ভৱপৰ,
এওঁ য�োচেফৰ পু ত্ৰ নহয়নে?”
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যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “ত�োমাল�োকে ম�োক নিশ্চয় ম�োক এই প্ৰাচীন প্ৰবাদটি
কবা: ‘হেৰা চিকিৎসক তুমি নিজকে সু স্থ কৰা। কফৰনাহুমত তুমি যি যি আচৰিত কৰ্ম
কৰা আমি শুনিছিল�ো সেই দৰে আচৰিত কাৰ্য্য ত�োমাৰ এই নিজ নগৰত�ো কৰা।’”
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “মই ত�োমাল�োকক সঁ চাকৈ কওঁ, ক�োন�ো ভাৱবাদী নিজ
ঠাইত সন্মান নাপায়।
“মই ত�োমাল�োকক সত্য কওঁ, এলিয়াৰ দিনত তিনি বছৰ ছমাহৰ বাবে ইস্ৰায়েলত
বৰষু ণ হ�োৱা নাছিল। সেইবাবে গ�োটেই দেশতে ভয়ংকৰ দুৰ্ভি ক্ষ হৈছিল সেই সময়ত
ইস্ৰায়েল দেশত বহুত�ো বিধৱা আছিল। কিন্তু প্ৰকৃততে তেওঁল�োকৰ কাৰ�ো ওচৰলৈ
এলিয়াক পঠ�োৱা হ�োৱা নাছিল। কেৱল চাৰিফৎনগৰ চিদ�োন চহৰৰ ওচৰৰ অঞ্চলৰ
এগৰাকী বিধৱাৰ ওচৰলৈহে পঠ�োৱা হৈছিল।
“আ� ইলীচা ভাৱবাদীৰ সময়ত�ো ইস্ৰায়েলত ছালৰ বেমাৰৰ বহুত�ো ৰ�োগী আছিল
কিন্তু চিৰিয়া দেশৰ বাসিন্দা নামানৰ বাহিৰে আন কাক�ো সু স্থ কৰা হ�োৱা নাছিল।”
এইব�োৰ কথা শুনি নাম-ঘৰত সকল�োৱে খংত জ্বলি উঠিল। আ� তেওঁল�োকে
উঠি তেওঁক নগৰৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই আনি পৰ্ব্ব তৰ ওপৰত যত তেওঁল�োকৰ
নগৰ সাজিছিল সেই পৰ্বতৰ শৃ ংগৰ পৰা ঠেলা মাৰি পেলাবলৈ লৈ গল। কিন্তু যীচু
তেওঁল�োকৰ মাজেদি পাৰ হৈ নিজ বাটেদি গল।৩৯

৩.

সু খ্যাতি লাভ কৰা বছৰ কেইটা

৩.১ যীচুৱে কেইজনমান অনু কৰণকৰীক বাছি ল�োৱা
পাচে যীচুৱে গালীল সৰ�োবৰৰ পাৰেদি যাওঁতে তেওঁ দুজন ককাই-ভাইক দেখা পালে,
চিম�োন (যাক পিতৰ�ো ব�োলে) আ� তেওঁৰ ভায়েক আন্দ্ৰিয়ক। তেওঁল�োকে সৰ�োবৰত
জাল বাই আছিল। কিয়ন�ো তেওঁল�োক মাছমৰীয়া আছিল। যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে,
“ম�োৰ পাছে পাছে আঁহা মই ত�োমাল�োকক মাছ ধৰা সলনি মানু হ �পী মাছ কেনেকৈ
ধৰা হয় শিকাম। এতিয়াৰ পৰা ত�োমাল�োকে মানু হ গ�োটাবা, মাছ নহয়।” তেওঁল�োকে
ততালিকে নিজৰ জাল এৰি তেওঁৰ পাছ ললে।
আক�ৌ তাৰ পৰা অলপ আগুৱাই গৈ তেওঁ চিবদিয়ৰ পু ত্ৰ যাক�োৱ আ� তেওঁৰ
ভায়েক য�োহনক পিতৃৰ সৈতে জাল বাতি থকা দেখা পালে। যীচুৱে তেওঁল�োকক
মাতিলে। আ� তেওঁল�োকে তৎক্ষণাত নাও আ� নিজৰ পিতৃক এৰি থৈ তেওঁৰ পাছে
পাছে গল। ৪০
এদিনাখন যীচু গালীল সৰ�োবৰৰ দাঁতিত থিয় হৈ থাক�োঁ তে ল�োক সমূ হে ইজনে
সিজনক ঠেলা হেঁচা কৰি আছিল যাতে যীচুৰ ওচৰলৈ চাপি আহি ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিব
পাৰে। সেই সময়তে তেওঁ সৰ�োবৰৰ পাৰত দুখন নাওঁ দেখিলে। তাৰ পৰা মাছমৰীয়া
কেইজন মানে নাওঁৰ পৰা নামি তেওঁল�োকৰ জালব�োৰ ধূ ই আছিল। যীচুৱে তাৰে
এখন নাওঁত উঠিল, সেইখন নাওঁ চিম�োনৰ আছিল। তেওঁ চিম�োনক নাওঁখন বামৰ
পৰা তলৰ ফালে অলপ মান আগুৱাই নিবলৈ কৈ নাৱখনতে বহি লৈ বামত থকা
ল�োকসমূ হক উপদেশ দিবলৈ ধৰিলে।
উপদেশ দিয়া শেষ হলত, তেওঁ চিম�োনক কলে, “গভীৰ পানীলৈ নাওঁ খন লৈ
য�োৱা আ� মাছ ধৰিবলৈ জালখন পেল�োৱা।”
চিম�োনে কলে, “প্ৰভু আমি গ�োটেই নিশা কঠ�োৰ পৰিশ্ৰম কৰিও এক�ো নাপাল�ো,
কিন্তু আপু নি কৈছে যেতিয়া মই জালখন দ পানীৰ তললৈ পেলাওঁ।” যেতিয়া
তেওঁল�োকে জালখন পেলালে অসংখ্য মাছ ধৰা পৰিল আ� তেওঁল�োকৰ জালব�োৰ
ফাট�ো ফাট�ো হল সেয়ে তেওঁল�োকে অন্য নাৱত থকা তেওঁল�োকৰ বন্ধু সকলক
সহায় কৰিবলৈ মাতিলে, তেওঁল�োকৰ বন্ধুসকলে আহি মাছেৰে ভৰ্তি জালব�োৰ টনাত
সহায় কৰিলেহি, নাৱত ইমানকৈ মাছ ভৰালে যে নাওঁখন ডু ব�োঁ ডু ব�োঁ হল।
চিম�োন পিতৰ আ� নাওঁত থকা তেওঁৰ লগৰ মাছমৰীয়াবিলাকে ইমান মাছ
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দেখি অতিশয় আচৰিত হৈছিল। চিবদিয়ৰ পু তেক–যাক�োব আ� য�োহন�ো আচৰিত
হৈছিল। (তেওঁল�োক চিম�োনৰ ব্যৱসায়ৰ সহয�োগী আছিল)। চিম�োন পিতৰে তেতিয়া
মু ৰদ�োৱাই যীচুক কলে, “প্ৰভু ম�োৰ পৰা দূৰ হওক। মই এজন পাপী মানু হ।”
তেতিয়া যীচুৱে চিম�োনক কলে, “ভয় নকৰিবা! এতিয়াৰ পৰা তুমি মাছ নহয়
মানু হ ধৰিবলৈ কাম কৰিবা।”
তেতিয়া তেওঁল�োকে নাওঁব�োৰ বামলৈ চপাই আনিলে আ� সকল�োব�োৰ ত্যাগ
কৰি যীচুৰ শিষ্য হল।৪১
৩.২ যীচুৱে অশুচি আত্মাই ধৰা এজনক সু স্থ কৰা
তেওঁল�োক কফৰনাহূ ম নামৰ নগৰ এখন পালেগৈ। বিশ্ৰামবাৰৰ দিনা নামঘৰলৈ গ’ল
আ� ল�োকসমূ হক শিক্ষা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তেওঁৰ শিক্ষাত ল�োকসমূ হে বিস্ময়
মানিলে, কিয়ন�ো তেওঁ বিধান পণ্ডিত সকলৰ নিচিনা শিক্ষা নিদি এজন ক্ষমতা সম্পন্ন
ল�োকৰ দৰে শিক্ষা দিছিল। তেওঁল�োকৰ বিশ্ৰামবাৰৰ নামঘৰত এজন অশুচি আত্মাই
ধৰা মানু হ আছিল। তেওঁ চিঞৰি কলে, “হে নাচৰতীয়া যীচু! আপু নি ম�োৰ পৰা কি
বিচাৰিছে? ম�োক বিনষ্ট কৰিবলৈ আহিলেনে? মই জান�ো আপু নি ক�োন, আপু নি
ঈশ্বৰৰ সেই পৱিত্ৰ জনা।”
তাতে যীচুৱে তেওঁক কঠ�োৰ হৈ কলে, “মনে মনে থাক। ইয়াৰ পৰা বাহিৰ ওলা!”
অশুচি আত্মাই মানু হজনক জ�োৰেৰে আছাৰি পেলালে আ� বৰ মাতেৰে চিঞঁৰি
বাহিৰ ওলাল।
তাত উপস্থিত থকা সকল�ো মানু হে ইমান বিস্ময় মানিলে যে তেওঁল�োকে ইজনে
সিজনক স�োধ-প�োচ কৰিব ললে, “এইট�োনা কি? এইয়া অধিকাৰ সৈতে দিয়া নতুন
শিক্ষা নেকি? তেওঁ আনকি অশুচি আত্মাক�ো আজ্ঞা দিয়ে আ� তেওঁল�োকে পালন
কৰে।” তেতিয়াই যীচুৰ সংবাদ গালীল আ� ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে বিয়পি গ’ল।৪২
৩.৩ যীচুৱে বহুত�ো ল�োকক সু স্থ কৰে
তেতিয়া যীচু আ� তেওঁৰ শিষ্যসকল নামঘৰৰ পৰা ওলাই আহিল। যাক�োৱ আ�
য�োহনৰ সৈতে তেওঁল�োক প�োনেই চিম�োন আ� আন্দ্ৰিয়ৰ ঘৰত স�োমাল। চিম�োনৰ
শাহুৱেক জ্বৰত বিচনাত পৰি আছিল আ� তেওঁৰ বিষয়ে তেওঁল�োকে যীচুক জনালে।
যীচুৱে তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈ হাতত ধৰি তুলিল। তৎক্ষণাত জ্বৰ এৰিলে, আ� তেওঁ
তেওঁল�োকক সেৱা-শুশ্ৰূষা কৰিব ললে।
বেলি মাৰ গৈ সন্ধ্যা হলত, সেই ঠাইৰ মানু হবিলাকে সকল�ো ৰ�োগীক আ� অশুচি
আত্মাই ধৰা বিলাকক তেওঁৰ ওচৰলৈ আনিলে। গ�োটেই নগৰৰ মানু হ চিম�োনৰ ঘৰৰ
দুৱাৰ মূ খত গ�োট খালে। যীচুৱে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰ�োগত আক্ৰান্ত ল�োকক সু স্থ কৰিলে,
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আ� অনেক ল�োকক অশুচি আত্মাৰ পৰা মু কলি কৰিলে । তেওঁ তেওঁল�োকক এক�ো
কবলৈ নিদিলে, কিয়ন�ো সিহঁতে তেওঁক জানিছিল।৪৩
৩.৪ যীচুৱে অকলশৰে প্ৰাৰ্থনা কৰা
অতি ৰাতিপু ৱা আন্ধাৰ থাক�োতেই, যীচু উঠিলে আ� ঘৰৰ পৰা ওলাই নিৰ্জ ন ঠাইলৈ
গ’ল য’ত নেকি তেওঁ অকলশৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে। চিম�োন আ� লগৰীয়াবিলাকে
তেওঁক বিচাৰি গল। আ� যেতিয়া তেওঁক লগ পালে তেওঁল�োকে কলে, “সকল�োৱে
আপ�োনাক বিচাৰিছে।”
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “আমি ওচৰৰ আন নগৰলৈও যাব লাগিব যাতে তাত�ো
শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিব পাৰ�ো, মই এই কাৰণেই আহিছ�ো।” ৪৪
৩.৫ যীচুৱে শিক্ষা দিয়া আ� ৰ�োগ সু স্হ কৰা
যীচুৱে গালীল প্ৰদেশৰ সকল�ো অঞ্চলৰ যিহূ দী নাম-ঘৰ ব�োৰত ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ
শুভৱাৰ্তাৰ শিক্ষা দি সকল�ো ধৰণৰ ৰ�োগ আ� নৰিয়াত পৰা বিলাকক সু স্থ কৰি ঘূ ৰি
ফুৰিলে। এনেতে তেওঁৰ খ্যাতি সমগ্ৰ চিৰিয়া দেশখনত বিয়পি গলত ল�োকসমূ হে
সকল�ো ধৰণৰ নৰিয়াত পৰা ব্যক্তি, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰ�োগত আ� যাতনাত পীড়িত
ল�োক, আ� অশুচি আত্মাই ধৰা ব্যক্তি, আৱৰীয়া ল�োক, জঠৰ ৰ�োগীবিলাকক তেওঁৰ
ওচৰলৈ আনিলত যীচুৱে তেওঁবিলাকক সু স্থ কৰিলে। সেই কাৰণে, গালীল, দিকাপলি,
যি�চালেম, যিহূ দিয়া আ� যৰ্দ ন নদীৰ সিপাৰৰ, ল�োকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ জু ম তেওঁক
অনু সৰন কৰি যাবলৈ ললে।৪৫
৩.৬ যীচুৱে এজন ৰ�োগীক সু স্থ কৰে
তেতিয়া এজন কুষ্ঠ ৰ�োগী তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিলে। তেওঁ তেওঁৰ সন্মুখত আঠু ললে
আ� মিনতি কৰি কলে, “যদি আপু নি ইচ্ছা কৰে, তেন্তে ম�োক সু স্থ কৰিব পাৰে।”
কুষ্ঠ ৰ�োগীজনৰ অন্তিম কথাষাৰে যীচুৰ খং তুলিলে। কিন্তু তেওঁ নিজৰ হাত মেলি
মানু হজনক স্পৰ্শ কৰি কলে, “মই ইচ্ছা কৰিছ�ো তুমি সু স্থ হ�োৱা।” আ� তৎক্ষণাত
কুষ্ঠ ৰ�োগ তেওঁৰ পৰা গুচিল, আ� তেওঁ সম্পূৰ্ণ সু স্থ হ’ল।
যীচুৱে তেওঁক কঠ�োৰ আজ্ঞা দিলে আ� বিদায় দিলে। যীচুৱে তেওঁক কলে, “এই
বিষয়ে কাক�ো নকবা। কিন্তু পু ৰ�োহিতৰ আগত গৈ নিজক দেখু ওৱা আ� ম�োচিৰ
বিধান অনু যায়ী তুমি সু স্থ হবৰ অৰ্থে বলি উৎসৰ্গ কৰা যাতে প্ৰত্যেকেই ত�োমাৰ
আৰ�োগ্য হ�োৱাৰ সাক্ষী হ’ব পাৰে।” কিন্তু যেতিয়াই ব্যক্তিজন বাহিৰলৈ ওলাই আহিল
তেওঁ সকল�োৰে আগত নিজৰ ৰ�োগমু ক্তিৰ কথা মু কলি মূ ৰিয়াকৈ কবলৈ আৰম্ভ
কৰিলে, সেইবাবে যীচুৱে নগৰত মু কলিকৈ আ� স�োমাব ন�োৱাৰা হ’ল। তেওঁ বাহিৰত
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নিৰ্জ ন ঠাইত থাকিবলৈ ললে, কিন্তু মানু হব�োৰ চাৰিওফালৰ পৰা যীচুৰ ওচৰলৈ
আহিবলৈ ধৰিলে।৪৬
৩.৭ যীচুৱে এজন জঠৰ ৰ�োগীক সু স্থ কৰে
কিছু দিনৰ পাছত যেতিয়া যীচু কফৰনাহুমলৈ ঘূ ৰি আহিল, তেওঁ ঘৰলৈ ঘূ ৰি অহা
বু লি খৱৰ বিয়পিল। সেয়ে তাত ইমান বেচি মানু হ গ�োট খালে যে আ� ঘৰৰ ভিতৰত
অকণ�ো ঠাই ন�োহ�োৱা হ’ল, আনকি দুৱাৰৰ বাহিৰত�ো ঠাই নাছিল। যেতিয়া যীচুৱে
তাত ল�োকসমূ হক উপদেশ দি আছিল, তেতিয়া কেইজনমান ল�োকে এজন জঠৰ
ৰ�োগীক চাৰিজন মানু হৰ দ্বাৰা কট়িয়াই তেওঁৰ ওচৰলৈ আনিলে। কিন্তু ল�োকসমূ হৰ
ভিৰৰ কাৰণে যীচুৰ ওচৰলৈ তেওঁক চপাব ন�োৱাৰিলে। সেয়ে যি ঠাইত যীচু আছিল,
সেই ঘৰৰ ওপৰৰ চালি গুচালে আ� তেওঁল�োকে চালত এটা বাট বনাই সেই বাটেদি
জঠৰ ৰ�োগীজনৰ চাঙিখন তললৈ নমালে। তাতে তেওঁল�োকৰ গভীৰ বিশ্বাস দেখি
যীচুৱে জঠৰ ৰ�োগীজনক কলে, “ডেকা মানু হ, ত�োমাৰ পাপসমূ হ ক্ষমা কৰা হ’ল।”
কেইজনমান বিধান-পণ্ডিত তাত বহি আছিল। যীচুৱে যি কৰিলে, তেওঁল�োকে
দেখিছিল আ� তেওঁল�োকে নিজক কলে, “এই মানু হ জনে এনে কথা কিয়
কৈছে,তেওঁৰ নিজৰ কথাৰেই ঈশ্বৰ নিন্দা কৰিছে। ঈশ্বৰৰ বাদে আন ক�োনে কাৰ�োবাৰ
পাপ ক্ষমা কৰিব পাৰে?”
যীচুৱে লগে লগেই তেওঁবিলাকৰ মনৰ ভাব জানি তেওঁল�োকক কলে,
“ত�োমাল�োকে মনত কিয় এনে চিন্তা কৰিছা? মানৱ পু ত্ৰৰ এই পৃ থিবীত পাপ ক্ষমা
কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে কিন্তু এইট�ো মই ত�োমাল�োকক কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিম।
ত�োমাল�োকে হয়ত�ো ভাৱিব পাৰা এই জঠৰ ৰ�োগীজনক ‘ত�োমাৰ পাপ ক্ষমা কৰা
হ’ল’ বু লি কবলৈ ম�োৰ বাবে সহজ আছিল। কিন্তু তেওঁৰ পাপ যে ক্ষমা কৰা হ’ল তাৰ
ক�োন�ো প্ৰমাণ নাথাকিব। কিন্তু যদি মই মানু হজনক কওঁ, ‘উঠা আ� ত�োমাৰ শয্যা
তুলি খ�োজ কাঢ়া।’ তেতিয়া ত�োমাল�োকে দেখিবা যে ম�োৰ প্ৰকৃততে এই ক্ষমতা
আছে নে নাই?” তেতিয়া যীচুৱে জঠৰ ৰ�োগীজনক কলে, “মই ত�োমাক কওঁ, উঠা,
নিজৰ শয্যা তুলা আ� ঘৰলৈ য�োৱা।”
সেয়ে তেওঁ উঠিলে, তেওঁৰ শয্যা তুলিলে আ� ওলাই গ’ল। তাত সকল�োৱে
তেওঁলৈ একেথৰে চাই থাকিল। ইয়াকে দেখি ল�োকসমূ হে বিস্ময় মানিলে। তেওঁল�োকে
ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰিলে আ� কলে, “আমি এনেকুৱা কেতিয়াও দেখা নাই।”৪৭
৩.৮ লেবী যীচুৰ অনু গামী হয়
এবাৰ যেতিয়া যীচু আক�ৌ সৰ�োবৰৰ পাৰলৈ গ’ল, গ�োটেই ল�োকসমূ হ তেওঁৰ
ওচৰলৈ আহিল। যীচুৱে তেওঁবিলাকক উপদেশ দিলে। যীচুৱে যেতিয়া খ�োজকাঢ়ি
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আছিল তেওঁ আলফয়ৰ পু তেক লেৱীক কৰ তুলিবৰ বাবে বহি থকা দেখিলে আ�
তেওঁক কলে, “ম�োৰ পাছে পাছে আঁহা” তেতিয়াই তেওঁ উঠিলে আ� তেওঁৰ পাছে
পাছে গল।
পাছত যেতিয়া যীচুৱে তেওঁৰ শিষ্যসকলৰ সৈতে লেবীৰ ঘৰত আহাৰ গ্ৰহণ
কৰিবলৈ বহিল তেতিয়া অনেক কৰত�োলা আ� পাপীল�োকেও তেওঁৰ সৈতে
ভ�োজনত বহিল, তেওঁল�োকৰ মাজৰ বহুতে তেওঁৰ পাছে পাছে গৈছিল। কেইজনমান
বিধান পণ্ডিত ফৰীচী আছিল। তেওঁল�োকে যীচুক পাপী বিলাকৰ আ� কৰত�োলা
সকলৰ লগত ভ�োজন কৰি থকা দেখি, তেওঁৰ শিষ্য বিলাকক সু ধিলে, “যীচুৱে
কৰত�োলা আ� পাপী ল�োকৰ সৈতে কিয় ভ�োজন কৰে?”
যীচুৱে সেয়া শুনিলে আ� তেওঁবিলাকক কলে, “স্বাস্থ্যৱান মানু হৰ ক�োন�ো বেজৰ
প্ৰয়�োজন নহয়। মই ধাৰ্মিকক নহয়, কিন্তু পাপীকহে নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আহিল�ো।” ৪৮
৩.৯ যীচুৱে লঘ�োণৰ বিষয়ে সু ধা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া
তেওঁল�োকে যীচুক কলে, “য�োহনৰ শিষ্যবিলাকে প্ৰায়ে লঘ�োণ দিয়ে আ� প্ৰাৰ্থনা
কৰে। আ� একেদৰেই ফৰীচী বিলাকৰ শিষ্যসকলেও কৰে, কিন্তু আপ�োনাৰ শিষ্য
বিলাকে সদায়ে খ�োৱা ব�োৱা কৰে।”
যীচুৱে তেওঁল�োকক সু ধিলে, “দৰাৰ অতিথি সকলে দৰা থকালৈকে লঘ�োণ
দিয়েনে? কিন্তু যি দিনা দৰাক তেওঁল�োকৰ লগৰ পৰা লৈ য�োৱা হব। সেই দিনা,
তেওঁল�োকেও শ�োকত লঘ�োণ দিব।”
যীচুৱে তেওঁল�োকক আ� এটা দৃষ্টান্ত দি কলে, “ক�োনেও নতুন প�োচাকৰ পৰা
এড�োখৰ কাটি পু ৰণি কাপ�োৰত টাপলি নামাৰে। আ� ক�োন�োবাই যদি তেনে কৰে,
তেতিয়া তেওঁৰ নতুন চ�োলাট�োও নষ্ট হ’ব আ� নতুনৰ পৰা উলিয়াই অনা ড�োখৰ�ো
পু ৰনি টাপলিৰ লগত মিল নাখাব। ক�োনেও নতুন দ্ৰাক্ষৰস পু ৰণি ম�োটত নথয় তেনে
কৰিলে নতুন দ্ৰাক্ষৰসে পু ৰণি ম�োটখন�ো ফালি পেলাব ৰস�ো পৰি যাব আ� ম�োট�ো
নষ্ট হব। মানু হে সদায়ে নতুন দ্ৰাক্ষৰস নতুন ম�োটতহে ভৰায়। পু ৰণি দ্ৰাক্ষৰস পান
কৰাৰ পাছত ক�োনেও নতুন দ্ৰাক্ষাৰস নিবিচাৰে, কিয়ন�ো তেওঁ কয় পু ৰনিয়েই যথেষ্ট
ভাল।” ৪৯
৩.১০ যীচুৱে পু খুৰীৰ পাৰত এজন ল�োকক সু স্থ কৰা
পাচত যিহূ দী সকলৰ এটি বিষেষ পৰ্ববৰ কাৰণে যীচু যি�চালেমলৈ গ’ল। যি�চালেমত
মেৰ-ছাগ দুৱাৰৰ কাষত পাঁচটা চালিঘৰে সৈত্যে এটা পু খুৰী আছিল। ইয়াক আৰামীয়া
ভাষাত বৈথেচদা ব�োলা হৈছিল। সেই চালি ঘৰব�োৰত অনেক কণা, খ�োৰা, জঠৰ
আদি ৰ�োগী পৰি আছিল। সেই ঠাইত আঠত্ৰিশ বছৰ ৰ�োগত ভ�োগীথকা এজন মানু হ
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আছিল। যীচুৱে তেওঁক তাত পৰি থকা দেখিলে আ� বহু দিনৰ পৰা ৰ�োগত ভ�োগী
থকা জানি, তেওঁক সু ধিলে, “তুমি সু স্থ হ’বলৈ ইচ্ছা কৰা নেকি?”
ৰ�োগীজনে উত্তৰ দিলে, “হে মহাশয়, যেতিয়া পানীৰ খলকনি উঠে, ম�োক
পু খুৰীলৈ নমাই দিবলৈ ম�োৰ ক�োন�ো নাই। মই যাওঁতে যাওঁতেই আনে আগেয়ে গৈ
পানীত নামি দিয়ে।
যীচুৱে তেওঁক ক’লে, “উঠা ত�োমাৰ শ�োৱা-পাটী তুলি লৈ খ�োজ কাঢা।” সেই
মূ হুৰ্ত্ততে মানু হজন সু স্থ হ’ল আ� শ�োৱা পাটী তুলি লৈ খ�োজ ললে।
সেই দিনা বিশ্ৰাম বাৰ আছিল। সেই কাৰণে যিহূ দীল�োক সকলে সু স্থ হ�োৱা
মানু হজনক ক’লে, “আজি বিশ্ৰামবাৰ; আজি তুমি শ�োৱা-পাটী দাঙি নিব ন�োৱাৰা,
কাৰণ এয়ে বিধানৰ বি�দ্ধ কাম।”
মানু হজনে তেওঁল�োকক কলে, “যিজনে ম�োক সু স্থ কৰিলে, তেৱেঁ ই ম�োক কলে,
‘তুমি ত�োমাৰ শ�োৱা পাটী তুলি খ�োজ ল�োৱা।’”
তেওঁল�োকে তেওঁক সু ধিলে, “ত�োমাৰ শ�োৱা-পাটী তুলি খ�োজ ল�োৱা বু লি ক�োৱা
মানু হজন ক�োন?”
কিন্তু সেইজন ক�োন আছিল তাক সু স্থ হ�োৱা মানু হজনে জনা নাছিল; কাৰণ সেই
ঠাইত বহুল�োক আছিল, আ� যীচু ইতিমধ্যে তাৰপৰা আঁতৰি গৈছিল।
পাচত যীচুৱে তেওঁক মন্দিৰৰ প্ৰাঙ্গনত লগ পালত ক’লে, “চ�োৱা তুমি এতিয়া সু স্থ
হ’লা। ত�োমালৈ অধিক দূৰ্দ শা যেন নহয়, তাৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা আ� পাপ নকৰিবা।”
তেতিয়া মানু হজনে যিহূ দী নেতাসকলৰ ওচৰলৈ গৈ জনালে যে তেওঁক সু স্থ
কৰা ব্যক্তি জন যীচু।
যীচুৱে এনেধৰনৰ কৰ্ম্ম বিশ্ৰাম বাৰে কৰিছিল। সেয়েহে যিহূ দী সকলে তেওঁক
বাধা দিবলৈ ধৰিলে। কিন্তু যীচুৱে তেওঁল�োকক ক’লে, “ম�োৰ পিতৃয়ে অবিৰাম কৰ্ম্ম
কৰে, সেয়েহে ময়�ো কৰ�ো।”
এই কথা শুনি যিহূ দী সকলে যীচুক বধ কৰিবলৈ আগতকৈ অধিক দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ
হল। তেওঁল�োকে ক’লে, “তেওঁ প্ৰথমতে বিশ্ৰামবাৰৰ নিয়ম ভঙ্গ কৰিলে আ� অকল
সেয়াই নহয়, তেওঁ ঈশ্বৰক নিজৰ পিতৃ বু লিও সম্বোধন কৰিলে, আ� এই ভাবে তেওঁ
নিজকে ঈশ্বৰৰ সমান কৰিলে।”৫০
৩.১১ যীচুত ঈশ্বৰৰ ক্ষমতা – পু ত্ৰই জীৱন প্ৰদান কৰে
ইয়াৰ উত্তৰত যীচুৱে ক’লে, “মই সঁ চাকৈয়ে ত�োমাল�োকক কৈছ�ো যে পু ত্ৰই
নিজ ক্ষমতাৰে এক�ো কৰিব ন�োৱাৰে। কিন্তু তেওঁ পিতৃক যিহকে কৰা দেখে, তেওঁ
তাকেহে কৰিব পাৰে। পিতৃয়ে যি কৰে পু ত্ৰয়�ো তাকেহে কৰে। পিতৃয়ে পু ত্ৰক মৰম
কৰে আ� তেওঁ যি কৰে সকল�োখিনি দেখু ৱায়। এই মানু হজন সু স্থ হ’ল কিন্তু পিতৃয়ে
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পু ত্ৰক ইয়াতকৈও মহৎ মহৎ কৰ্ম্ম দেখু ৱাব ত�োমাল�োকে তেতিয়া আচৰিত হ’বা।
পিতৃয়ে যেনেকৈ মৃ তল�োকক জীৱন দিয়ে, সেই দৰে পু ত্ৰয়�ো যি সকলক ইচ্ছা কৰে
তেওঁল�োকক জীৱন দিয়ে।
“পিতৃয়ে কাৰ�ো বিচাৰ নকৰে, কিন্তু বিচাৰৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা পু ত্ৰৰ হাতত গতাই
দিলে। যাতে সকল�োৱে যেনেকৈ পিতৃক সন্মান কৰে তেনেকৈ পু ত্ৰক�ো সন্মান কৰে।
যি জনে পু ত্ৰক সন্মান নজনায়, তেওঁ, তেওঁক পঠ�োৱা পিতৃক�ো সন্মান নকৰে।
“মই সঁচাকৈয়ে ত�োমাল�োকক কওঁ, যি জনে ম�োৰ বাক্য শুনি, ম�োক পঠ�োৱাজনাক
বিশ্বাস কৰে তেওঁৰ অনন্ত জীৱন আছে; আ� সেই ব্যক্তিৰ বিচাৰ নহয়, বৰং তেওঁ,
মৃ ত্যুৰ পৰা জীৱনলৈ পাৰ হ’ল। মই ত�োমাল�োকক নিশ্চিত ভাবে কওঁ, “এনে এটা
সময় আহিছে, আনকি এতিয়াও হৈছে, যি সময়ত মৃ ত সকলে ঈশ্বৰৰ পু ত্ৰৰ মাত শুনিব
আ� তেওঁ ক�োৱাৰ দৰে কৰিব, তেওঁ অনন্ত জীৱন পাব। পিতৃ যেনেকৈ নিজেই জীৱনৰ
উৎস, সেইদৰে তেওঁ পু ত্ৰক�ো জীৱন দানৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিলে। আ� তেওঁক বিচাৰ
কৰিবলৈ কৰ্তৃ ত্ব দিলে, কাৰণ তেওঁ মানৱ পু ত্ৰ।
“এই কথাত আচৰিত নহবা, কাৰণ সময় আহিছে, মৈদামত থকা সকল�োৱে
মানৱপু ত্ৰৰ মাত শুনিব; আ� মৈদামৰ পৰা ওলাই আহিব। সৎৰ্ক ম্ম কৰা সকল
জীৱনলৈ পু ন�ত্থিত হ’ব; আ� কুকৰ্ম্ম কৰা সকল হলে দণ্ডৰ নিমিত্তে হে পু ন�ত্থিত
হ’ব।
“মই নিজ ক্ষমতাৰে এক�ো কৰিব ন�োৱাৰ�ো; কিন্তু মই (পিতৃৰ পৰা) যি দৰে শুন�ো
সেই দৰে হে বিচাৰ কৰ�ো। আ� ম�োৰ বিচাৰ ন্যায়; কাৰণ মই ম�োৰ নিজ ইচ্ছা পু ৰণ
নকৰি ম�োক পঠ�োৱা জনাৰ ইচ্ছা হে পু ৰণ কৰিবলৈ চাওঁ।৫১
৩.১২ যীচুৱে তেওঁৰ ক্ষমতাৰ বিষয়ে দিয়া সাক্ষ্য
“যদি মই নিজৰ বিষয়ে সাক্ষ্য দিওঁ তেনেহলে ম�োৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ য�োগ্য নহয়। কিন্তু
ম�োৰ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া আন এজন আছে। আ� মই জান�ো, তেওঁ ম�োৰ বিষয়ে যি
সাক্ষ্য দিয়ে, সেয়ে সত্য।
“ত�োমাল�োকে য�োহনৰ ওচৰলৈ মানু হ পঠাইছিলা, আ� তেওঁ এই বিষয়ে যি
সাক্ষ্য দিলে,সেয়ে সত্য। মই মানৱ সাক্ষ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভ ৰ নকৰ�ো, কিন্তু ত�োমাল�োকে
যেন উদ্ধাৰ প�োৱা তাৰ বাবেহে য�োহনে যি কথা কৈছিল তাক মনত পেলাই দিছ�ো।
য�োহন এগচ চাকিৰ নিছিনা, জ্বলে আ� প�োহৰ দিয়ে, আ� ত�োমাল�োকে কিছু ক্ষণৰ
কাৰণে সেই প�োহৰ উপভ�োগ কৰি আনন্দিত হৈছিলা।
“কিন্তু য�োহনৰ সাক্ষ্যতকৈয়�ো গু�ত্বপূ ৰ্ণ ম�োৰ এনে সাক্ষ্য আছে। মই যি কৰ্ম্ম
কৰি আছ�ো সেয়াই ম�োৰ প্ৰমাণ। কাৰণ পিতৃয়ে এই কৰ্ম্ম ম�োক সিদ্ধ কৰিবলৈ দিছে,
সেই কৰ্ম্মই সাক্ষ্য দিয়ে যে পিতৃয়ে ম�োক পঠালে। এনেকি ম�োক পঠ�োৱা পিতৃয়েও
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ম�োৰ হকে সাক্ষ্য দি গৈছে। ত�োমাল�োকে কেতিয়াও তেওঁৰ মাত শুনা নাই, আনকি
তেওঁৰ �প�ো দেখা নাই; আ� তেওঁৰ বাক্যও ত�োমাল�োকৰ হৃদয়ত নাই, কাৰণ
তেওঁ পঠ�োৱা জনাক ত�োমাল�োকে বিশ্বাস নকৰা। ত�োমাল�োকে মন�োয�োগ দি শাস্ত্ৰ
অধ্যয়ন কৰা, কাৰণ ত�োমাল�োকে ভাবা যে এই শাস্ত্ৰৰ য�োগেদি অনন্তজীৱন পাবা। এই
শাস্ত্ৰই ম�োৰ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে। তথাপি সেই জীৱন পাবলৈ ম�োৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ
ত�োমাল�োকে ইচ্ছা নকৰা।
“মই মানু হৰ প্ৰশংসা নিবিচাৰ�ো কিন্তু মই জান�ো যে ত�োমাল�োকৰ অন্তৰত ঈশ্বৰৰ
প্ৰেম নাই। মই পিতৃৰ অধিকাৰত আহিছ�ো তথাপি ত�োমাল�োকে ম�োক গ্ৰহণ নকৰা।
কিন্তু আন ক�োন�ো ব্যক্তি যদি নিজৰ শক্তিৰে আহে, তেন্তে ত�োমাল�োকে তেওঁক
গ্ৰহণ কৰিবা। ত�োমাল�োকে ইজনে সিজনৰ পৰা প্ৰশংসা হে শুনিবলৈ ভাল প�োৱা।
কিন্তু একমাত্ৰ ঈশ্বৰৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰা। তেন্তে ত�োমাল�োকে
ম�োক কি বু লি বিশ্বাস কৰিবা? পিতৃৰ আগত মই ত�োমাল�োকক দ�োষা�প কৰিম বু লি
নাভাবিবা। ত�োমাল�োকক দ�োষা�প কৰা জন হৈছে ম�োচি, যাৰ ওপৰত ত�োমাল�োকে
আশা স্থাপন কৰা। যদি ত�োমাল�োকে তেওঁক সচাঁকৈযে বিশ্বাস কৰিলাহেঁতেন। তেন্তে
ত�োমাল�োকে ম�োক�ো বিশ্বাস কৰিলাহেঁতেন। কাৰণ ম�োচিয়ে ম�োৰ বিষয়ে লিখি থৈ
গৈছে। যিহেতু তেওঁ লিখা কথাই ত�োমাল�োকে বিশ্বাস নকৰা তেন্তে ম�োৰ মু খৰ বাক্য
কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিবা।”৫২
৩.১৩ যীচু বিশ্ৰামবাৰৰ প্ৰভু
এটা বিশ্ৰামবাৰে যীচু শস্য ক্ষেত্ৰৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছিল। খ�োজকাঢ়ি যাওঁতে তেওঁৰ
শিষ্য বিলাকে পথাৰৰ পৰা শস্যৰ থ�োক ছিঙিখাবলৈ ধৰিলে। ফৰীচীবিলাকে যীচুক
সু ধিলে, “চ�োৱা বিশ্ৰাম বাৰে যি কৰিব নাপায় তাক ইহঁতে কিয় কৰিছে?”
তেতিয়া যীচুৱে তেওঁবিলাকক কলে, “ত�োমাল�োকে পঢ়া নাইনে যেতিয়া
দায়ূদ আ� তেওঁৰ লগৰীয়া বিলাকৰ সংকট হলত আ� ভ�োক লগাত দায়ূদে কি
কৰিছিল; অবিয়াথ মহাপু ৰ�োহিত হৈ থকা সময়ত, দায়ূদ ঈশ্বৰৰ গৃ হত স�োমাল। তেওঁ
পু ৰ�োহিতৰ বাহিৰে অন্যে খাব ন�োৱাৰা যি ঈশ্বৰলৈ উৎসৰ্গ কৰা দৰ্শন পিঠা তাকে
খালে। তাৰ পাছত তেওঁ তেওঁৰ লগৰ বিলাকক�ো দিলে যিট�ো অনু চিত আছিল।
ত�োমাল�োকৰ মনত নাইনে?৫৩
নতুবা পু ৰ�োহিতসকলে বিশ্ৰাম বাৰে ধৰ্মধামত কৰ্ম্ম কৰিও যে নিৰ্দোষী হয় আ�
ক�োন�োৱে এক�ো নকয়, এইট�ো ম�োচিৰ বিধান শাস্ত্ৰত ত�োমাল�োকে পঢ়া নাইনে? কিন্তু
মই ত�োমাল�োকক কওঁ ধৰ্মধামতকৈয়�ো মহান এজনা ইয়াত আছে; যদি ত�োমাল�োকে
শাস্ত্ৰত লিখা, ‘মই বলিদান নহয় কিন্তু দয়াহে খ�োজ�োঁ ’ এই বাক্যৰ অৰ্থ জনাহেতেন
নিৰ্দোষীক দ�োষী নকৰিলাহেতেন। ৫৪
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তেতিয়া যীচুৱে ফৰীচী বিলাকক কলে, “বিশ্ৰামবাৰ মানু হক সহায় কৰিবৰ বাবে
বন�োৱা হৈছে কিন্তু বিশ্ৰামবাৰৰ দ্বাৰা শাসন কৰিবৰ বাবে মানু হক বন�োৱা হ�োৱা নাই।
এই হেতুকে বিশ্ৰামবাৰে কি কৰিব পৰা যায়, তাৰ সিদ্ধান্ত লবলৈক�ো মানৱপু ত্ৰৰ
অধিকাৰ আছে।”৫৫
তেতিয়া যীচুৱে তাৰ পৰা গৈ যিহূ দী বিলাকৰ নাম-ঘৰত স�োমাল। তাতে এজন
মানু হ আছিল, যি জনৰ এখন হাত জঠৰ হৈ আছিল সেয়ে ল�োকসমূ হে যীচুক অপবাদ
দিবৰ আশাৰে তেওঁক সু ধিলে, “ম�োচিৰ বিধান অনু সাৰে বিশ্ৰামবাৰে কাৰ�োবাক সু স্থ
কৰিব পায়নে?”
তেওঁ তেওঁল�োকক উত্তৰ দি কলে, “ধৰিল�োৱা ত�োমাল�োকৰ মাজৰ যদি
কাৰ�োবাৰ মাত্ৰ এটাই মেৰ থাকে আ� সেই মেৰ প�োৱালি যদি বিশ্ৰামবাৰৰ দিনা
ক�োন�োবা খালত পৰে, তেন্তে ত�োমাল�োকে তাক ধৰি নতুলিবানে? তেন্তে মেৰতকৈ
মানু হ কিমান বহুমূ লীয়া! এই কাৰণে ম�োচিৰ বিধানে বিশ্ৰামবাৰে ভাল কৰ্ম কৰিবলৈ
অনু মতি প্ৰদান কৰে।”
তেতিয়া যীচুৱে সেই জঠৰ মানু হজনক কলে, “ত�োমাৰ হাত প�োনকৈ মেলা”
আ� তেওঁ হাত মেলিলত তেওঁ সম্পূৰ্ণকৈ সু স্থ হৈ গল। আনখন হাত যেনেদৰে
আছিল ঠিক তেনেদৰে। তেতিয়া ফৰীচী বিলাকে তাৰ পৰা গৈ, কেনেকৈ যীচুক বধ
কৰিব পাৰি তাৰ উপায় বিচাৰিবলৈ ধৰিলে।৫৬
৩.১৪ বহুত�ো ল�োক যীচুৰ অনু গামী হয়
যীচু নিজৰ শিষ্য বিলাকৰ সৈতে গালীল হ্ৰদৰ পাৰত গ’ল। তেওঁৰ পাছে পাছে এক
বৃ হৎ ল�োকৰ দল গালীলৰ পৰা আহিছিল, বহুত�ো ল�োক যিহূ দিয়া, যি�চালেমৰ,
ইদ�োমৰ আ� যৰ্দ নৰ সিপাৰৰ পৰা আ� তূৰ আ� চিদ�োনৰ পৰাও আহিল।
তেওঁল�োকে যীচুৰ ওচৰলৈ আহিছিল যিহেতু তেওঁল�োকে তেওঁ কৰা সকল�ো কৰ্ম্মৰ
কথা শুনিছিল।
ল�োকসমূ হৰ ভিৰৰ হেতুকে যীচুৱে শিষ্য বিলাকক তেওঁৰ কাৰণে এখন স�
নাওঁ প্ৰস্তুত ৰাখিবলৈ কলে, যাতে ল�োকসমূ হে তেওঁক হেচা- ঠেলা কৰিব ন�োৱাৰে।
যীচুৱে অনেকক সু স্থ কৰাত, ব্যাধিয়ে ধৰা সকল�োৱে তেওঁক চুব বিচাৰিছিল সেয়ে
তেওঁল�োকে তেওঁৰ ওচৰ পাবৰ বাবে ইজনে সিজনক হেচাঁ-ঠেলা কৰি আছিল।
কিছু মান ল�োক অশুচি আত্মাৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত আছিল। যেতিয়া অশুচি আত্মাবিলাকে
যীচুক দেখিলে সিহঁতে তেওঁৰ আগত পৰি চিঞৰি কব ধৰিলে, “আপু নিয়েই ঈশ্বৰৰ
পু ত্ৰ।” কিন্তু যীচুৱে তেওঁ ক�োন হয় কাক�ো নকবলৈ সিহঁতক দৃঢকৈ নিষেধ কৰিলে। ৫৭
এইব�োৰ সেই ধৰণে সম্পন্ন হ’ল যিহেতু যিচয়া ভাৱবাদীৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰে যি
ক�োৱাইছিল সেই বাক্য পূ ৰ্ণ হল:
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“মই ম�োৰ দাসক মন�োনীত কৰিল�ো
আ� ম�োৰ প্ৰিয় জনাত মই পৰম সন্তুষ্ট,
মই ম�োৰ আত্মাৰে তেওঁক পৰিপূ ৰ্ণ কৰি তুলিম
যাতে তেওঁ দেশৰ সকল�োৰে ন্যায় বিচাৰ কৰিব পাৰে।
তেওঁ কেতিয়াও হাই কাজিয়া নকৰিব,
আলিবাটত জ�োৰেৰে কথা নকব।
তেওঁ গছৰ দুৰ্বল ঠাল এটাও কেতিয়াও নাভাঙিব
আ� দুৰ্বল শলিতা এগছিও নু নুমুৱাব।
তেওঁ অন্যায়ক আঁতৰাই ন্যায়ক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে কাম কৰিব।
তেতিয়া সকল�ো ৰাষ্ট্ৰই তেওঁৰ কাৰণেই আশা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব।”৫৮

৩.১৫ যীচুৱে তেওঁৰ বাৰগৰাকী পাঁচনিক মন�োনীত কৰা
কেইদিন মানৰ পাছত যীচুৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ বাবে পৰ্বতৰ ওপৰলৈ গ’ল আ� গ�োটেই
ৰাতি তেওঁ ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰি কটালে। পিচ দিনা ৰাতিপু ৱা তেওঁ শিষ্যসকলক ওচৰলৈ
মাতিলে, আ� তেওঁল�োকৰ মাজৰ পৰা বাৰজনক মন�োনীত কৰি তেওঁল�োকক তেওঁ
পাঁচনি নাম দিলে।৫৯ তেওঁ তেওঁল�োকক বাচনি কৰিলে যাতে তেওঁল�োক তেওঁৰ লগত
থাকিব পাৰে আ� তেওঁ তেওঁল�োকক শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিবৰ বাবে পঠিয়াব পাৰে।
আ� তেওঁল�োকৰ ভূত খেদ�োৱাৰ অধিকাৰ হব পাৰে। তেওঁ নিযু ক্তি দিয়া বাৰজন
ল�োক হৈছে; চিম�োন (যাৰ নাম তেওঁ পিতৰ দিছিল) চিবদিয়ৰ পু তেক যাক�োব আ�
যাক�োবৰ ভায়েক য�োহন (যাৰ নাম বনেৰগছ অৰ্থাৎ “মেঘ গৰ্জ নৰ পু তেক”)। আন্দ্ৰীয়,
ফিলিপ, বাৰ্থলময়, মথি, থ�োমা, আলফয়ৰ পু তেক যাক�োব, থদ্দেয় আ� উদ্যোগী
চিমন আ� ঈস্কোৰিতীয়া যিহূ দা (যিজনে যীচুক শত্ৰুৰ হাতত শ�োধাই দিছিল।) ৬০

যীচুৱে পৰ্বতৰ ওপৰত দিয়া শিক্ষা (৩.১৬-৩৪)
৩.১৬ যি সকল ল�োকে ঈশ্বৰৰ পৰা আৰ্শীৰ্বাদ লাভ কৰিলে
যেতিয়া যীচুৱে ল�োকসমূ হৰ ডাঙৰ জু মট�ৌ দেখা পাই তেওঁ এটা পৰ্বতৰ ওপৰলৈ
গৈ বহিল, তালৈকে তেওঁৰ শিষ্যবিলাক তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিল আ� তেওঁৰ কাষত
বহিল। তেতিয়া যীচুৱে ল�োকবিলাকক শিক্ষা দিবলৈ ধৰিলে। তেওঁল�োকক কৰিব,
ধাৰ্মিকতালৈ ভ�োক পিয়াহ লগা বিলাক ধন্য,
কিয়ন�ো ঈশ্বৰে তেওঁল�োকক তৃপ্ত কৰাব।
দয়ালু বিলাক ধন্য,
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কিয়ন�ো তেওঁবিলাকৰ ওপৰত দয়াৰ আশীৰ্বাদ পৰিব।
ৰ্নিমল চিত্তৰ ল�োকবিলাক ধন্য,
কিয়ন�ো তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰৰ দৰ্শন পাব।
শান্তিৰ কাৰণে কাম কৰা বিলাক ধন্য,
কিয়ন�ো তেওঁবিলাক ঈশ্বৰৰ সন্তান বু লি প্ৰখ্যাত হব।
ধাৰ্মিকতাৰ কাৰণে যাতনা প�োৱাবিলাক ধন্য,
কিয়ন�ো ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য তেওঁল�োকৰ।
“ম�োৰ অনু গামী হ�োৱাৰ বাবে ল�োকসমূ হে ত�োমাল�োকক তাড়না, নিন্দা, মিছা
অপবাদ, কু-কথা, আ� অপমান কৰিব তেতিয়া ত�োমাল�োকে আৰ্শীবাদ পাবা।
তেতিয়া ত�োমাল�োকে আনন্দ কৰা, উল্লাসিত হ�োৱা, কিয়ন�ো স্বৰ্গত ত�োমাল�োকে
পু ৰস্কাৰ পাবা। পূ ৰ্বৰ ভাৱবাদী সকলক ল�োকসমূ হে এনেদৰেই তাড়না কৰিছিল।৬১
৩.১৭ যীচুৱে তেওঁৰ অনু কাৰী সকলক ল�োণ
আ� প�োহৰ বু লি সম্বোধন কৰা
“ত�োমাল�োক পৃ থিৱীৰ মানু হবিলাকৰ কাৰণে ল�োণৰ দৰে, কিন্তু যদি ল�োণৰ স�োৱাদ
গুচি যায় তেন্তে তাক পু নৰায় কিহেৰে লু ণীয়া কৰা যাব? তেতিয়াৰ পৰা ই এক�ো
কামৰ নহয়, কেৱল বাহিৰলৈ পেল�োৱাৰ আ� মানু হৰ গচকাৰ বাহিৰে।
“ত�োমাল�োক জগতৰ মানু হবিলাকৰ কাৰণে প�োহৰ, এনে এটা নগৰ যিট�ো পৰ্ব্ব তৰ
ওখ শৃ ংগত অৱস্থিত যিট�ো গুপ্ত হব ন�োৱাৰে। মানু হে চাকি জ্বলাই দ�োণৰ তলত
নহয় কিন্তু গছাৰ ওপৰত হে থয় যাতে ঘৰৰ সকল�োকে প�োহৰ দিয়ে। এতেকে
ত�োমাল�োকৰ প�োহৰ ল�োকসমূ হলৈ এনেকৈ প্ৰকাশিত হওক যাতে ল�োকসমূ হে
ত�োমাল�োকৰ ভাল কৰ্মবিলাক দেখি ত�োমাল�োকৰ স্বৰ্গস্থিত পৰম পিতৃৰ প্ৰশংসা
কৰে।”৬২
৩.১৮ যীচু আ� ম�োচিৰ বিধান
“মই ম�োচিৰ বিধান বা ভাৱবাদী সকলৰ উপদেশ বিনষ্ট কৰিবলৈ আহিছ�োঁ বু লি নাভাবিবা।
মই বিনষ্ট কৰিবলৈ নহয়, কিন্তু ম�োচিৰ বিধান আ� ভাৱবাদীসকলৰ উপদেশ বিলাকৰ
প্ৰকৃত অৰ্থ ল�োকবিলাকক শিকাবলৈহে আহিছ�ো। মই ত�োমাল�োকক সত্য কওঁ যে
পৃ থিৱী আ� আকাশ বিনষ্ট নহয় মানে আ� সকল�ো সিদ্ধ নহয় মানে ম�োচিৰ বিধানৰ
ক�োন�ো এটা শব্দ আ� ক�োন�ো এটা আখৰৰ বিন্দু এটাও ইফাল-সিফাল নহব।
“ক�োন�োৱে যদি এই আজ্ঞাব�োৰৰ ক্ষুদ্ৰ অংশও পালন নকৰে আ� আন বিলাকক�ো
পালন নকৰিবলৈ শিকায়, তেওঁক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত সকল�ো বিলাকতকৈ ক্ষুদ্ৰ বু লি গণ্য
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কৰা হব। কিন্তু যিবিলাকে এই সকল�োব�োৰ বিধান পালন কৰে আ� আনবিলাকক�ো
সেইদৰে পালন কৰি মানি চলিবলৈ শিকায় তেওঁক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত মহান বু লি গণ্য
কৰা হব। গতিকে মই ত�োমাল�োকক সচাঁকৈ কওঁ যেতিয়ালৈকে বিধান পণ্ডিত আ�
ফৰীচীবিলাকতকৈ ত�োমাল�োকৰ ধাৰ্মিকতা যদি অধিক নহয় তেনেহলে ত�োমাল�োকে
ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিব ন�ো়ৱাৰিবা।৬৩
৩.১৯ যীচুৱে খংৰ বিষয়ে দিয়া শিক্ষা
“আমাৰ পূ ৰ্বপু �ষ সকলে ক�োৱা ত�োমাল�োকে শুনিবলৈ পাইছিলা যে, ‘নৰবধ
নকৰিবা আ� যি ক�োন�োৱে নৰবধ কৰে তেওঁ স�োধবিচাৰত দণ্ডৰ পাত্ৰ হব।’ কিন্তু মই
ত�োমাল�োকক কওঁ যে, যি জনে নিজৰ ভায়েকক খং কৰে তেওঁৰ স�োধ বিচাৰ কৰা
হব। আ� যিজনে নিজৰ ভায়েকক অপমান কৰে তেওঁক মহা-সভাৰ আগত স�োধবিচাৰ কৰা হব। আ� যদি ক�োন�োবাই নিজ ভাইক মূ ৰ্খ বু লি কয় তেন্তেঁ তেওঁক নৰকৰ
অগ্নিকুণ্ডত মাজত পেল�োৱা যাব।
“সেয়েহে ত�োমাল�োকে বেদীত নৈবেদ্য উৎসৰ্গ কৰাৰ সময়ত, ত�োমাৰ ভায়েৰাৰ
ত�োমাৰ বি�দ্ধে যদি কিবা আছে বু লি মনত পৰে তেন্তে ত�োমাৰ নৈবেদ্য তাতে এৰি
থৈ প্ৰথমে ত�োমাৰ ভায়েৰাৰ সৈতে মিল হ�োৱা আ� ঘূ ৰি আহি নৈবেদ্য উৎসৰ্গ কৰা।
“ক�োন�োৱে যদি ত�োমাৰ বি�দ্ধে ম�োকৰ্দ মা কৰি; ত�োমাক আদালতলৈ নিযে, তেন্তে
সময় বিলম্ব নকৰাকৈ আদালত প�োৱাৰ আগতে বিবাদ নিষ্পত্তি কৰা। নহলে তেওঁ ত�োমাক
বিচাৰকৰ্তাৰ হাতত শ�োধাই দিব, বিচাৰকৰ্তাই আৰক্ষীক শ�োধাই দিব, আ� আৰক্ষীয়ে
ত�োমাক কাৰাগাৰত ভৰাই থব। মই ত�োমাল�োকক সচাঁকৈ কওঁ যে ত�োমাল�োকে শেষ
পইচাটিও পৰিশ�োধ নকৰালৈকে, তাৰ পৰা ক�োন�োমতে ওলাব ন�োৱাৰিবা।৬৪
৩.২০ যীচুৱে ব্যভিচাৰৰ বিষয়ে দিয়া শিক্ষা
“ত�োমাল�োকে ক�োৱা শুনিছা, ‘তুমি ব্যভিচাৰ নকৰিবা।’ কিন্তু মই ত�োমাল�োকক কওঁ
যি জনে তিৰ�োতা মানু হলৈ কাম ভাৱেৰে চাই তেওঁ নিজৰ মনতে তেওঁৰে সৈতে
ব্যাভিচাৰ কৰিলেই। সেই কাৰণে ত�োমাৰ স�োঁ চকুৱে যদি ত�োমাক পাপ কৰ�োৱাই
তেন্তে তাক উলিয়াই পেল�োৱা , কাৰণ গ�োটেই শৰীৰট�ো নৰকলৈ য�োৱা পৰিব্ৰৰ্তে
, শৰীৰৰ এটা অংশ নষ্ট হ�োৱাই ভাল। আ� যদি ত�োমাৰ স�োঁ হাতে ত�োমাক পাপ
কৰ�োৱাই তেন্তে তাক কাটি দলিযাই পেল�োৱা, কাৰণ গ�োটেই শৰীৰট�ো নৰকত
য�োৱাৰ পৰিবৰ্তে ত�োমাৰ শৰীৰৰ এটা অংশ নষ্ট হ�োৱাই ভাল।৬৫
৩.২১ যীচুৱে বিবাহ বিচ্ছেদৰ বিষয়ে দিয়া শিক্ষা
“ইয়াক�ো ক�োৱা হৈছিল যে, ‘ক�োন�োৱে যদি নিজৰ ভাৰ্য্যাক ত্যাগ কৰে, তেন্তে
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তেওঁক লিখিত�পে ত্যাগ দিব লাগিব।’ কিন্তু মই ত�োমাল�োকক কওঁ ক�োন�োৱে যদি
নিজৰ ভাৰ্য্যাক ত্যাগ কৰে আ� সেই ত্যাগ যদি তাইৰ ব্যভিচাৰৰ বাবে নহয়, তেতিয়া
সেই মানু হজনে তাইক ব্যাভিচাৰিণী কৰায় আ� ক�োন�োৱে যদি ত্যাগ কৰা ভাৰ্য্যাক
বিয়া কৰায়, তেৱ�োঁ ব্যাভিচাৰ কৰে। ৬৬
৩.২২ যীচুৱে প্ৰতিজ্ঞাৰ বিষয়ে দিয়া শিক্ষা
“ত�োমাল�োকে এইট�োওঁ শুনিছা আমাৰ পূ ৰ্ব্ব পু �ষ সকলে কৈছিল যে, ত�োমাল�োকে
ত�োমাল�োকৰ শপত ভংগ নকৰিবা, কিন্তু প্ৰভুলৈ ত�োমাল�োকৰ যি শপত তাক
অটুট�পে পূ ৰ্ণ কৰিবা। কিন্তু মই ত�োমাল�োকক কওঁ যে, ত�োমাল�োকে শপতেই
নাখাবা; স্বৰ্গৰ নামত শপত নাখাবা কাৰণ সেইখন ঈশ্বৰৰ সিংহাসন। পৃ থিৱীৰ নামত�ো
শপত নাখাবা কাৰণ সেয়ে তেওঁৰ ভৰিৰ পীৰা। যি�চালেমৰ�ো নামত শপত নাখাবা
কাৰণ সেইখন মহান ৰজা ঈশ্বৰৰ নগৰ। ত�োমাল�োকে নিজৰ মূ ৰত ধৰিও শপত নাখাবা
কাৰণ ত�োমাল�োকে মূ ৰৰ চুলি এড়াল�ো কলা বা বগা কৰিব ন�োৱাৰা। ত�োমাল�োকে
যদি ভাৱা হয় তেন্তে হয় বু লি কবা আ� যদি নহয় বু লি ভাৱা তেন্তে নহয় কবা কিন্তু
ইয়াতকৈ যদি কিবা বেছিকৈ ক�োৱা তেন্তে সেইট�ো পাপ আত্মাৰ দ্বাৰাইহে ক�োৱা
হব। ৬৭
৩.২৩ যীচুৱে প্ৰত্যাক্ৰমণৰ বিষয়ে দিয়া শিক্ষা
“আমাৰ পূ ৰ্ব পু �ষে ক�োৱা ত�োমাল�োকে শুনিছিলা, যে চকুৰ সলনি চকু, আ� দাতঁৰ
সলনি দাঁত। কিন্তু মই ত�োমাল�োকক কওঁ, ক�োন�ো অনিষ্টকাৰী ব্যক্তিৰ বি�দ্ধে নাযাবা।
ক�োন�োবাই যদি ত�োমাৰ স�োঁ গালখনত চৰ মাৰে; তেন্তে তেওঁলৈ সিখন গাল�ো পাতি
দিবা। ক�োন�োৱে যদি ত�োমাৰ ওপৰত গ�োচৰ তৰি ত�োমাৰ পৰা চ�োলাট�ো লয় তেন্তে
তেওঁক ত�োমাৰ বৰচ�োলাট�োও দি দিবা। ক�োন�ো মানু হে যদি ত�োমাক জ�োৰকৈ এক
কিল�োমিটাৰ বাট নিয়ে, তেন্তে তেওঁৰ লগত তুমি দুই কিল�োমিটাৰ বাট যাবা। যদি
ক�োন�োৱে ত�োমাৰ পৰা কিবা খ�োজে, তেওঁক সেইট�ো দিবা। ক�োন�োৱে যদি ত�োমাৰ
পৰা কিবা ধাৰ লব বিচাৰে, তেওঁল�োকক বিমু খ নকৰিবা।৬৮
৩.২৪ যীচুৱে শত্ৰুক প্ৰেম কৰাৰ বিষয়ে দিয়া শিক্ষা
“ত�োমাল�োকে এইদৰে ক�োৱা শুনিছিলা যে ত�োমাৰ চুবু ৰীয়াক প্ৰেম কৰিবা আ�
ত�োমাৰ শত্ৰুক ঘিণ কৰিবা। কিন্তু মই ত�োমাল�োকক কওঁ, ত�োমাল�োকে ত�োমাল�োকৰ
শত্ৰুক প্ৰেম কৰিবা, আ� যিবিলাকে ত�োমাল�োকক তাড়না কৰে সিবিলাকৰ কাৰণে
প্ৰাৰ্থনা কৰিবা তেতিয়াহে ত�োমাল�োকে স্বৰ্গত থকা পিতৃৰ সন্তান বু লি পৰিচয় পাবা
। কিয়ন�ো তেওঁ দুষ্ট আ� সন্ত সকল�োৰে বাবে সূ ৰ্য্য উদয় হবলৈ দিয়ে আ� ধাৰ্মিক
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অধাৰ্মিক সকল�োৰে বাবে বৰষু ণ বৰষায়। যিবিলাকে ত�োমাল�োকক প্ৰেম কৰে আ�
যদি ত�োমাল�োক কেৱল সিহতকে প্ৰেম কৰা তেন্তে ত�োমাল�োক কি পাবা; কৰত�োলা
বিলাকেও একেই নকৰেনে? ত�োমাল�োকে যদি কেৱল ভাই-বন্ধুকে গ্ৰহণ কৰা তেন্তে
আনল�োকতকৈ অধিক কিন�ো কৰিলা? অবিশ্বাসী বিলাকেও তাকেই নকৰে জান�ো?
এই হেতুকে ত�োমাল�োকৰ স্বৰ্গত থকা পিতৃ যেনে সিদ্ধ ত�োমাল�োকেও একেদৰেই
সিদ্ধ হ�োৱা। ৬৯
৩.২৫ যীচুৱে দান দিয়াৰ বিষয়ে দিয়া শিক্ষা
“সাৱধান হ�োৱা! আনক দেখু ৱাবলৈ ধৰ্ম-কৰ্ম নকৰিবা, তেনে কৰিলে, স্বৰ্গত থকা
ত�োমাল�োকৰ পিতৃৰ পৰা এক�ো পু ৰস্কাৰ নাপাবা।
“সেয়ে কপটীয়াবিলাকে ল�োকসমূ হৰ পৰা প্ৰশংসা পাবলৈ নাম ঘৰে ঘৰে, বাটৰ
কাষে কাষে প্ৰচাৰ কৰি ফুৰা দৰে, ত�োমাল�োকে ক�োন�ো দৰিদ্ৰক দান দিওঁতে
ঢ�োল-ক�োবাই নু ফুৰিবা। মই ত�োমাল�োকক সত্য কওঁ যে তেওঁল�োকে তেওঁল�োকৰ
পু ৰস্কাৰ পালেই। কিন্তু ত�োমাল�োকে যেতিয়া ক�োন�ো দৰিদ্ৰক দান দিয়া, তেতিয়া
তুমি যি কৰিছা তাক আন কাক�োকে যেন জানিবলৈ নিদিয়া; তেহে ত�োমাল�োকৰ
দান গুপু ত হ’ব আ� গুপু তে দেখি থকা স্বৰ্গৰ পিতৃয়ে ত�োমাল�োকক পু ৰস্কৃত
কৰিব।৭০
৩.২৬ যীচুৱে প্ৰাৰ্থনাৰ বিষয়ে দিয়া শিক্ষা
“ত�োমাল�োক কপটীয়াবিলাকৰ নিচিনা প্ৰাৰ্থনা নকৰিবা। কিয়ন�ো যিহূ দী বিলাকে নাম
ঘৰে, ঘৰে আলিবাটৰ চুকে চুকে থিয় হৈ মানু হক দেখু ৱাবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি ভাল পায়।
মই ত�োমাল�োকক সচাঁকৈ কওঁ তেওঁবিলাকে তেওঁল�োকৰ পু ৰস্কাৰ পালেই। গতিকে
ত�োমাল�োকে তেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰা, তেতিয়া নিজৰ ভিতৰৰ ক�োঠাত স�োমাই দুৱাৰ
বন্ধ কৰি গুপু তে থকা পিতৃৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰিবা; তেতিয়াহে গুপু তে দেখি থকা
ত�োমাল�োকৰ স্বৰ্গীয় পিতৃয়ে ত�োমাল�োকক পু ৰস্কৃত কৰিব।
“যেতিয়া ত�োমাল�োক প্ৰাৰ্থনা কৰা; অবিশ্বাসী ল�োকৰ দৰে একেটা কথাকে
পু ন�ক্তি নকৰিবা। তেওঁল�োকে ভাৱে বেছিকে কথা কৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিলেহে ঈশ্বৰে
শুনিব। সেয়ে ত�োমাল�োকে তেওঁবিলাকৰ দৰে নহবা; কিয়ন�ো ত�োমাল�োকৰ কি কি
আৱশ্যকতা আছে তাক ত�োমাল�োকৰ স্বৰ্গীয় পিতৃয়ে খ�োজাৰ আগেয়ে সকল�োব�োৰ
জানে। এই হেতুকে ত�োমাল�োকে এনেদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিবা:
‘হে আমাৰ স্বৰ্গত থকা পিতৃ
ত�োমাৰ নাম পূ জনীয় হওক।
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ত�োমাৰ ৰাজ্য পৃ থিৱীলৈ নামি আহকযেনেকৈ স্বৰ্গত তেনেকৈ পৃ থিবীত�ো, ত�োমাৰ ইচ্ছাপূৰ্ণ হওক।
আমাৰ প্ৰতিদিনৰ আহাৰ আজি আমাক দিয়া;
আমাক অন্যায় কৰা ল�োকসকলক আমি যেনেকৈ ক্ষমা কৰিল�ো
তেনেকৈ আমাৰ পাপ�ো ক্ষমা কৰা।
আমাক পৰীক্ষালৈ নিনিবা,
কিন্তু পাপ আত্মাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখা।’
কিয়ন�ো ৰাজ্য, মহিমা, পৰাক্ৰম, সদাসৰ্ব্বদা ত�োমাৰেই হওক। আমেন যদি
ত�োমাল�োকে আনৰ অপৰাধ ক্ষমা কৰা, তেন্তে স্বৰ্গত থকা ত�োমাল�োকৰ পিতৃয়ে
ত�োমাল�োকক ক্ষমা কৰিব; কিন্তু যদি ত�োমাল�োকে আনৰ অপৰাধ ক্ষমা নকৰা,
তেন্তে স্বৰ্গত থকা ত�োমাল�োকৰ পিতৃয়ে ত�োমাল�োকৰ�ো অপৰাধ ক্ষমা নকৰিব।৭১
৩.২৭ যীচুৱে লঘ�োণৰ বিষয়ে দিয়া শিক্ষা
“যেতিয়া ত�োমাল�োকে লঘ�োণ দিবা, কপটীয়াবিলাকৰ দৰে মু খ-বিবৰ্ণ কৰি
নেদেখু ৱাবা; কিয়ন�ো তেওঁবিলাকে মানু হক দেখু ৱাবলৈ মু খ-বিবৰ্ণ কৰি লঘ�োন দিয়ে।
মই ত�োমাল�োকক সচাকৈ কওঁ তেওঁল�োকে তেওঁবিলাকৰ প্ৰতিফল পালেই। কিন্তু
ত�োমাল�োক যেতিয়া লঘ�োণ দিবা হাত মু খ ধূ ই মু ৰত তেল ঘাঁহিবা; ক�োনেওঁ যাতে
ত�োমাল�োকে লঘ�োণ দিছা বু লি নাজানে, কেৱল গুপু তে থকা ত�োমাল�োকৰ পিতৃয়ে
জানিব আ� গুপু তে কৰা কৰ্ম দেখি পিতৃয়ে ত�োমাল�োকক পু ৰস্কাৰ দিব।”৭২
৩.২৮ প্ৰয়�োজনীয় কি তাৰ বিষয়ে যীচুৱে শিক�োৱা
“নিজলৈ পৃ থিৱীত ধন নাসাঁচিবা, কিয়ন�ো পৃ থিৱীত ত�োমাৰ ধন প�োক আ� মামৰে ধ্বংস
কৰিব, চুৰে ত�োমাৰ ঘৰ ভাঙি সেইব�োৰ চুৰ কৰিব। কিন্তু নিজলৈ স্বৰ্গত ধন সাঁচা যত
প�োকে খাব ন�োৱাৰে আ� মামৰেও ক্ষয় কৰিব ন�োৱাৰে, চুৰেও সিন্ধি খানি চুৰ কৰিব
ন�োৱাৰে। মনত ৰাখিবা, যতে ত�োমাল�োকৰ ধন হব তাতে ত�োমাল�োকৰ�ো হৃদয় হব।
“শৰীৰৰ কাৰণে চকুৱেই একমাত্ৰ প�োহৰৰ উৎস যদি তুমি মানু হক নিস্বাৰ্থভাবে
চ�োৱা আ� সহায় কৰা তুমি দ্বীপ্তিময় হৈ উঠিবা। যদি তুমি মানু হক স্বাৰ্থপৰ দৃষ্টিৰে
চ�োৱা তেতিয়া তুমি অন্ধকাৰত ডু ব যাবা। সেইদৰে অন্তৰত থকা ত�োমাৰ একমাত্ৰ
প�োহৰ যদি প্ৰকৃততে আন্ধাৰ হয় তেনে হলে সেই আন্ধাৰ কিমান ভয়ঙ্কৰ ধৰণৰ হব।
“এজন দাসে একেলগে একে সময়ত দুজন প্ৰভুৰ দাস হব ন�োৱাৰে কিয়ন�ো তেওঁ
এজনক ঘৃ ণা কৰিব আনজনক প্ৰেম কৰিব। এজনত আসক্তি হৈ আনজনক হেয়জ্ঞান
কৰিব। ত�োমাল�োকে ধন আ� ঈশ্বৰ দুয়�োটাৰ একেলগে সেৱা কৰিব ন�োৱাৰিবা।৭৩
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৩.২৯ চিন্তাৰ বিষয়ে যীচুৱে শিক�োৱা
“সেয়ে মই ত�োমাল�োকক কওঁ জীয়াই থকাৰ বাবে কি খাম কি পান কৰিম তাৰ বাবে
চিন্তা নকৰিবা। অথবা শৰীৰৰ বাবে কি পিন্ধিম বু লি চিন্তা নকৰিবা। নিশ্চয়ে জীৱন
আহাৰতকৈ আ� শৰীৰ বস্ত্ৰতকৈ শ্ৰেষ্ঠ। আকাশত উৰি ফূৰা চৰাইব�োৰলৈ চ�োৱা!,
সেইব�োৰে নৱয়, নাদায়, আ� ভৰাঁলত�ো সাঁচি নথয়, তথাপি ত�োমাল�োকৰ স্বৰ্গীয়
পিতৃয়ে সিহঁতৰ নিমিতে আহাৰ য�োগায়। ত�োমাল�োক সেই চৰাই ব�োৰতকৈ অধিক
মূ ল্যবান ন�োহ�োৱানে? ত�োমাল�োকৰ ভিতৰত এনে ক�োন�োবা আছেনে? যিজনে
নিজৰ জীৱন আয়ুসৰ সময় চিন্তা কৰি এক ঘন্টাও বঢ়াব পাৰে?
“আ� ত�োমাল�োকে কাপ�োৰৰ কাৰণে কিয় চিন্তা কৰা? বনৰীয়া ফুলব�োৰ
কেনেকৈ বাঢ়ে চ�োৱাচ�োন; সিহঁতে শ্ৰম�ো নকৰে, নিজৰ বাবে কাপ�োৰ�ো নবয়। কিন্তু
মই ত�োমাল�োকক কওঁ চল�োমন ৰজাইও তেওঁৰ সকল�ো ঐশ্বৰ্য্যৰেও এই ফু লব�োৰৰ
এটিৰ�ো সম বিভূষিত নাছিল। যি বনৰীয়া বন যি আজি আছে কাইলৈ তাক জু ইত
পেল�োৱা হব। ঈশ্বৰে যদি সেই বনক�ো বিভূষিত কৰে তেন্তে হে অল্প বিশ্বাসীবিলাক
সেইব�োৰতকৈ অধিক ত�োমাল�োকক বিভূষিত নকৰিবনে?
“সেই বাবে ত�োমাল�োকে কি খাম, কি পিন্ধিম, এই ব�োৰৰ বিষয়ে চিন্তা
নকৰিবা? অবিশ্বাসীবিলাকে এই বস্তুব�োৰৰ বিষয়ে চিন্তা কৰে, কিন্তু ত�োমাল�োকৰ
স্বৰ্গত থকা পিতৃয়ে ত�োমাল�োকৰ কি আৱশ্যকতা আছে সকল�ো জানে। সেই কাৰণে
ত�োমাল�োকে প্ৰথমে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য ও ধাৰ্মিকতা বিচাৰা আ� তেওঁ ত�োমাল�োকে কি
কৰাট�ো বিচাৰিছে তাকে কৰা, তেহে ত�োমাল�োকক প্ৰয়�োজনীয় সকল�োব�োৰ দিয়া
হব। এই হেতুকে কাইলৈৰ চিন্তা নকৰিবা, কালিৰ বাবে কাইলৈ চিন্তা কৰিবা প্ৰত্যেক
দিনৰ যি কষ্ট দিনট�োৰ বাবে সেয়াই যথেষ্ট। ৭৪
৩.৩০ মানু হক বিচাৰ কৰা বিষয়ে দিয়া যীচুৰ শিক্ষা
“আনৰ বিচাৰ নকৰিবা তেহে ত�োমাল�োকৰ�ো বিচাৰ কৰা নহব। যদি তুমি আনক
কঠ�োৰ ভাৱে বিচাৰ কৰা, ত�োমাক�ো একেদৰেই বিচাৰ কৰা হব। তুমি আনক যেনে
আচৰণ কৰা, ঈশ্বৰৰ পৰা তুমিও একে আচৰণ পাবা।
“ত�োমাৰ নিজৰ চকুৰ কুটা ডাললৈ মন নকৰি নিজৰ ভায়েৰাৰ চকুৰ কুটা ডাললৈ কিয়
চ�োৱা? ত�োমাৰ নিজৰ চকুত কুটা ডাল থাকিলে তুমি ভায়েৰাক কেনেকৈ কবা যে দিয়া
ত�োমাৰ চকুৰ কুটা ডাল উলিয়াই দিও? হে কপটীয়া, প্ৰথমতে নিজৰ চকুৰ কুটা ডাল
উলিয়াই ল�োৱা তেতিয়াহে ত�োমাৰ ভায়েৰাৰ চকুত থকা কুটা ডাল ভালকৈ দেখা পাবা।
“কুকুৰ বিলাকক পৱিত্ৰ বস্তু নিদিবা; আ� গাহৰিৰ আগত মু কুতা নেপেলাবা,
অন্যথা গাহৰিয়ে সেই মু কুতা গছকি পেলাব, আ� কুকুৰেও উলটি ত�োমাকে আক্ৰমণ
কৰিব।” ৭৫
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৩.৩১ প্ৰয়�োজনীয়তাৰ বাবে ঈশ্বৰক খ�োজা
“ঈশ্বৰক বিচৰা তেহে ত�োমাল�োকক দিয়া হব, খ�োজা, তেহে পাবা; ঢু কুৰিওৱা তেহে
ত�োমাল�োকলৈ দুৱাৰ মু কলি কৰা হব। কিয়ন�ো যি জনে বিচাৰে তেওঁ পায়; যি জনে
খ�োজে তেওঁক দিয়া হয়; আ� যিজনে দুৱাৰত ঢু কুৰিয়াই তেওঁলৈ দুৱাৰ মু কলি কৰা
হয়।
“ত�োমাল�োকৰ মাজত ক�োন জন বাপেকে পু তেকে যদি পিঠা খু জিলে তাক শিল
দিব, অথবা মাছ খু জিলে তাক সাঁপ দিব? এনে ক�োনেও নকৰে এতেকে ত�োমাল�োক
যদি বেয়া হৈও যদি সন্তানব�োৰক ভাল বস্তু দিব জানা, তেনেহলে ত�োমাল�োকৰ স্বৰ্গত
থকা পিতৃয়ে তেওঁক খ�োজা বিলাকক তাতকৈ উত্তম বস্তু নিদিব জান�ো?
“ত�োমাল�োকে আনে যেনে ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল প�োৱা ত�োমাল�োকেও আনক
তেনেদৰেই ব্যৱহাৰ কৰিবা। কিয়ন�ো এয়ে বিধানৰ ৰীতি আ� ভাৱবাদী সকলৰ শিক্ষাৰ
সাৰ।৭৬
৩.৩২ ঠেক বাট আ� বহল বাট
“ঠেক বাটেদি ত�োমাল�োকে প্ৰকৃত জীৱনলৈ স�োমাবা, কাৰণ বহল আ� সহজ বাটে
নৰকলৈ নিয়ে আ� এই বাটত যাত্ৰা কৰা মানু হ�ো অধিক। কিন্তু যিট�ো বাটে অনন্ত
জীৱনলৈ নিযে সেই বাটে ঠেক, আ� বাটট�ো অতি কষ্টকৰ। আ� এই বাট বিচাৰি
প�োৱা মানু হ তেনেই তাকৰ।”৭৭
৩.৩৩ যেনে মানু হ তেনে কৰ্ম
“ভূৱা ভাৱবাদী সকলৰ পৰা ত�োমাল�োক সাৱধানে থাকিবা; তেওঁবিলাকে সহজ সৰল
মেৰৰ �পত ত�োমাল�োকৰ মাজলৈ আহিব, কিন্তু তেওঁল�োক ভিতৰি ভিতৰি গ্ৰাসকাৰী
ৰাংকুকুৰৰ দৰে। ত�োমাল�োকে তেওঁ বিলাকক তেওঁল�োকৰ কৰ্মৰ দ্বাৰাই চিনি পাবা।
কাঁইটীয়া গছত আঙুৰৰ ফল নালাগে আ� কাঁইটৰ পু লিত ডিম�ৰ ফল�ো নধৰে। ভাল
গছত ভাল ফল ধৰে কিন্তু বেয়া গছত বেয়া ফলহে ধৰে এজ�োপা ভাল গছে বেয়া
ফল কেতিয়াও নধৰে; আ� একেদৰেই এজ�োপা বেয়া গছে কেতিয়াও ভাল ফল
নধৰে। যি জ�োপা গছে ভাল ফল নধৰে, তাক কাটি জু ইত পেল�োৱা হয়। এতেকে
মই ত�োমাল�োকক পু নৰাই কওঁ ত�োমাল�োকে তেওঁবিলাকক সিহঁতৰ কৰ্ম্মৰ দ্বাৰাই
চিনিব পাৰিবা।
“প্ৰভু, প্ৰভু বু লি ম�োক যিবিলাকে মাতে, সেই সকল�োৱে যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত
স�োমাৱলৈ পাব এনে নহয়; কিন্তু যি সকলে ম�োৰ স্বৰ্গীয় পিতৃৰ আজ্ঞা পালন কৰে
তেওঁবিলাকেহে স�োমাবলৈ পাব। যেতিয়া মহাবিচাৰৰ দিনা অনেক ল�োকে আহি ম�োক
সু ধিব, ‘প্ৰভু হে প্ৰভু! আমি আপ�োনাৰ শক্তিত ঈশ্বৰৰ ভাৱবাণী প্ৰচাৰ কৰা নাছিল�ো
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জান�ো? আ� আপ�োনাৰ শক্তিত অশুচি আত্মাব�োৰক খেদ�োৱা নাছিল�োনে? আ�
আপ�োনাৰ শক্তিত আমি অনেক আচৰিত কাৰ্য্য কৰা নাইনে?’ তেতিয়া মই সিহঁতক
কম, হে অধৰ্মী বিলাক ম�োৰ ওচৰৰ পৰা গুচি য�োৱা মই ত�োমাল�োকক চিনি নাপাওঁ।৭৮
৩.৩৪ দুই ধৰণৰ মানু হ
“এতেকে যি ক�োন�োৱে ম�োৰ কথা ব�োৰ শুনি সেইদৰে পালন কৰে; তেওঁক শিলৰ
ওপৰত ঘৰ সজা জ্ঞানী মানু হৰ লগত তুলনা কৰা হব। কিয়ন�ো বৰষু ণ, বানপানী,
ধু মুহাই এই ঘৰত জ�োৰেৰে খু ন্দা মৰাৰ পাছত�ো শিলৰ ওপৰত সজাৰ বাবে সেই
ঘৰ নপৰিল।
“যি ক�োন�োৱে ম�োৰ কথা নু শুনে ম�োৰ আজ্ঞাও পালন নকৰে, তেওঁক বালিৰ
ওপৰত সজা মূ ৰ্খ মানু হৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি, যি ঘৰ বৰষু ণ, বানপানী আ�
ধু মুহাৰ একেটি খু ন্দাত শব্দ কৰি ভাঙি পৰে।”৭৯
৩.৩৫ যীচুৱে এগৰাকী বিষয়াৰ দাসক সু স্থ কৰা
যীচুৱে এই সকল�োব�োৰ সকল�োখিনি কথা কৈ শেষ কৰাৰ পিছত তেওঁ কফৰনাহুমলৈ
গল। তাত এজন সেনাপতি আছিল যাৰ দাসৰ ইমান অসু খ হৈছিল যে তেওঁ মৃ তপ্ৰায়
অৱস্থাত আছিল। সেইজন দাস সেনাপতি গৰাকীৰ অতি মৰমৰ আছিল। যেতিয়া
সেনাপতিযে যীচুৰ বিষয়ে শুনিলে তেতিয়া তেওঁ কেইজন মান বৃ দ্ধ যিহূ দী ল�োকক
তেওঁৰ ওচৰলৈ পঠিয়ালে, যাতে তেওঁ আহি দাস জনৰ জীৱন ৰক্ষা কৰে। বৃ দ্ধ যিহূ দী
নেতাকেইজন যীচুৰ ওচৰলৈ আহি সেনাপতিজনক সহায় কৰিবলৈ মিনতি জনালে।
তেওঁল�োকে যীচুক কলে, “সেনাপতি জন বাস্তবিকতে সহায় প�োৱাৰ য�োগ্য কিয়ন�ো
তেওঁ আমালৈ এটি নাম-ঘৰ�ো সাজি দিছে।”
তেতিয়া যীচু তেওঁল�োকৰ লগত যাবলৈ ললে। ঘৰখনৰ পৰা অলপ দূৰৈত
থাক�োঁ তে সেনাপতিজনে নিজৰ কেইজন মান বন্ধুক কৈ পঠিয়ালে যে, “প্ৰভু আপু নি
নিজকে কষ্ট নিদিব, আপু নি যে ম�োৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ আহিব মই এনে সৎমানু হ নহয়।
ময়�ো নিজে আপ�োনাৰ ওচৰলৈ য�োৱাৰ য�োগ্যতা আছে বু লি নাভাৱ�ো। আপু নি মাত্ৰ
এষাৰ কথা কওক তাতে ম�োৰ দাস সু স্থ্ হব। কিয়ন�ো মইয়�ো আনৰ অধীনত কাম
কৰা ল�োক আ� ম�োৰ অধীনত�ো বহু সেনা আছে। মই এজনক ‘যা’ বু লিলে সি যায়,
আনজনক ‘আহ’ বু লিলে সি আহে, আ� ম�োৰ দাসক এইট�ো ‘কৰ’ বু লি কলে সি
কৰে।”
যীচুৱে এই কথা শুনি বিস্ময় মানিলে যীচুৱে তেওঁৰ পিছে পিছে গৈ থকা
ল�োকসমূ হৰ ফালে ঘূ ৰি চাই কলে, “মই ত�োমাল�োকক কওঁ এনে বিশ্বাসী মই আনকি
ইস্ৰায়েলৰ মাজত�ো প�োৱা নাই।”
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সেনাপতিয়ে যি বিলাকক পঠাইছিল তেওঁল�োকে ঘৰলৈ উভতি গৈ দাসজনক
সু স্থ অৱস্থাত পালে।৮০
৩.৩৬ যীচুৱে এগৰাকী বিধৱাৰ পু তেকক জীয়াই ত�োলা
পিচদিনা যীচু নায়িন নামৰ এখন নগৰলৈ গল, তেওঁৰ শিষ্যসকল আ� বহুত মানু হৰ
দল এটাও তেওঁৰ লগত গৈছিল তেওঁ নগৰৰ দুৱাৰ মূ খ পাওঁতেই মৃ ত ব্যক্তি
এজনক বাহিৰলৈ উলিয়াই নিয়া দেখিলে। মৃ ত ব্যক্তি জন বিধৱা তিৰ�োতাৰ একমাত্ৰ
সন্তান আছিল। নগৰৰ অনেক ল�োক তেওঁৰ লগত কৱৰস্থানলৈ আহিছিল। যেতিয়া
প্ৰভুৱে তেওঁক দেখা পালে তেওঁৰ প্ৰতি প্ৰভুৰ দয়া উপজিল আ� তেওঁক কলে,
“নাকান্দিবা!”তেতিয়া তেওঁ আগবাঢ়ি আহি মৃ ত দেহ শুৱাই থ�োৱা চাঙীখন চুলে। চাঙী
কঢ়িয়াই নিয়া মানু হ বিলাকে থমকি ৰল। যীচুৱে মৃ ত ব্যক্তি জনক কলে, “ডেকা মানু হ,
মই ত�োমাক কওঁ, থিয় হ�োৱা।” তৎক্ষণাত মৰা মানু হজন উঠি বহিল আ� কথা কবলৈ
আৰম্ভ কৰিলে। যীচুৱে তেওঁক মাকৰ হাতত গতাই দিলে।
তাত থকা প্ৰতিজন মানু হৰ মন ভয় আ� ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভক্তিৰে ভৰি পৰিল।
তেওঁল�োকে ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰি কবলৈ ধৰিলে, “আমাৰ মাজত এজন মহান
ভাৱবাদীৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছে!” আ� “ঈশ্বৰে তেওঁৰ ল�োকবিলাকক সহায় কৰিবলৈ
আহিছে!”
যীচুৰ বিষয়ে এই সংবাদ সমগ্ৰ যিহূ দিয়া আ� তাৰ ওচৰে পাজৰে থকা ঠাই ব�োৰত
বিযপি গল।৮১
৩.৩৭ যীচু আ� য�োহন বাপ্তিস্মদাতা
য�োহনৰ শিষ্যসকলে এই সকল�োব�োৰ সংবাদ তেওঁক দিলেগৈ। তেতিয়া য�োহনে
তেওঁৰ দুজন শিষ্যক মাতিলে, তেওঁল�োকক প্ৰভুৰ ওচৰলৈ পঠাই দি সু ধিবলৈ কলে
যে, “আহিব লগা জনা আপু নিয়েই নে, নতুবা আমি আনক�োন�োবা এজনলৈ বাট চাম
নেকি?”
তেতিয়া দুয়�োজন শিষ্যই যীচুৰ ওচৰলৈ আহি কলে, “বাপ্তিস্মদাতা য�োহনে
আমাক আপ�োনাক সু ধিবলৈ পঠাইছে যে, ‘আহিব লগা জনা আপু নিয়েই নে নহলে
আমি আন কাৰ�োবলৈ বাট চাম নেকি?’”
সেই সময়ত যীচুৱে অনেক ৰ�োগীয়া, মহাব্যধিত ভ�োগা আ� দুষ্টত্মাৰে পূ ৰ্ণ ল�োকক
সু স্থ কৰিছিল আ� দৃষ্টিহীন বিলাকক দৃষ্টি প্ৰদান কৰিছিল। যীচুৱে য�োহনৰ শিষ্য
সকলক কলে, “ত�োমাল�োকে য�োৱা আ� যি যি বিলাক দেখিলা আ� শুনিলা সেই
সকল�োব�োৰ সংবাদ য�োহনক দিয়াগৈ। অন্ধই দৃষ্টি পাইছে, খ�োৰাই খ�োজ কাঢ়িছে,
কুষ্ঠ ৰ�োগীক সু স্থ কৰা হৈছে, কলা বিলাকে শুনিবলৈ পাইছে, মৃ তবিলাকক জীৱনলৈ
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ত�োলা হৈছে, আ� দৰিদ্ৰসকলৰ আগত শুভৱাৰ্তা ঘ�োষণা কৰা হৈছে। যিসকলৰ
ম�োক গ্ৰহণ কৰিব লৈ ক�োন�ো সমস্যা নাই তেওঁল�োকে মহান আৰ্শীবাদ পাব।”
য�োহনৰ শিষ্য দুজন য�োৱাৰ পাছত যীচুৱে ল�োকসমূ হক য�োহনৰ বিষয়ে কবলৈ
আৰম্ভ কৰিলে। ত�োমাল�োকে অৰণ্যলৈ কি চাবলৈ গৈছিলা? সেইজনক নেকি যিজন
বতাহে লৰ�োৱা নল এডালৰ দৰে দুৰ্বল? তেন্তে কি চাবলৈ গৈছিলা? ক�োমল ভাল
মিহি ধু নীয়া কাপ�োৰ পিন্ধা মানু হক নে? নহয় সাধাৰণতে মূ ল্যবান ধু নীয়া কাপ�োৰ পিন্ধা
ল�োক বিলাক আ� বিলাসীভাবে জীৱন কট�োৱাসকল ৰাজ ভৱনত থাকে। গতিকে
ম�োক ক�োৱা ত�োমাল�োকে ন�ো কি চাবলৈ গৈছিলা? ক�োন�োবা ভাৱবাদীক নে? হয়
য�োহন এগৰাকী ভাৱবাদী। কিন্তু মই ত�োমাল�োকক কওঁ তেওঁ ভাৱবাদীতকৈয়�ো
মহান। যি জনাৰ বিষয়ে শাস্ত্ৰত লিখা আছে:
‘চ�োৱা মই ম�োৰ দূতক আপ�োনাৰ আগতে পঠিয়াইছ�োঁ
তেওঁ আপ�োনাৰ বাবে বাট যু গুত কৰিব।’
মই ত�োমাল�োকক কওঁ যে পৃ থিৱীত জন্ম প�োৱা সকলৰ ভিতৰত, য�োহনতকৈ
মহান ক�োন�ো নাই কিন্তু ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত স�তকৈয়�ো স� জনেও তেওঁতকৈ
মহান।”
(সকল�ো মানু হ আ� কৰত�োলা ল�োকসকলেও যীচুৰ এই কথা শুনি ঈশ্বৰৰ শিক্ষা
শুদ্ধ বু লি সম্মত হল। তেওঁল�োকৰ আটায়ে য�োহনৰ পৰা বাপ্তিস্ম গ্ৰহণ কৰিছিল। কিন্তু
ফৰীচী আ� বিধান-পণ্ডিত সকলে তেওঁৰ পৰা বাপ্তিস্ম গ্ৰহণ নকৰিবলৈ থিৰাং কৰি
ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাক অগ্ৰাহ্য কৰিছিল।)
“এই যু গৰ ল�োকবিলাকৰ বিষয়ে মই কি কম? তেওঁল�োকক মই কিহৰ লগত
তুলনা কৰিম? তেওঁবিলাক হাট-বজাৰত বহি থকা লৰা-ছ�োৱালীব�োৰৰ নিচিনা ইজনে
সিজনক কয়,
‘আমি ত�োমাল�োকৰ বাবে বাঁহী বজাল�ো, কিন্তু ত�োমাল�োকে নানাচিলা।
আমি ত�োমাল�োকৰ নিমিতে শ�োকৰ গীত গাল�ো কিন্তু ত�োমাল�োকে
নাকান্দিলা।’
কিয়ন�ো বাপ্তাইজক য�োহন আহিল আ� তেওঁ সাধাৰণ আহাৰ নাখাইছিল আ�
দ্ৰাক্ষাৰস�ো পান কৰা নাছিল আ� ত�োমাল�োকে ক�োৱা তেওঁৰ গাত ভূতে লম্ভিছে বু লি,
পাছে মানৱ পু ত্ৰ আহিল তেওঁ ভ�োজন পান কৰিলে আ� ত�োমাল�োকে ক�োৱা এইজন
খাৱৈচ আ� মদপী, কৰত�োলা আ� পাপী বিলাকৰ বন্ধু!ঈশ্বৰে তেওঁৰ জ্ঞানত আমাক
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পঠিয়ালে আ� বহুত�ো ল�োকে আনকি আমাক�ো গ্ৰহণ নকৰিলে কিম্তু যিসকলে
আমাক গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁল�োকৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰৰ জ্ঞান সত্য বু লি প্ৰমাণিত হল।৮২
৩.৩৮ যীচুৱে নিজ ল�োকক জিৰণি দিয়ে
সেই সময়ত যীচুৱে কলে, “পৰম পিতৃ, স্বৰ্গ আ� পৃ থিৱীৰ প্ৰভু, মই ত�োমাৰ প্ৰশংসা
কৰ�ো কিয়ন�ো তুমি এই সকল�োব�োৰ, জ্ঞানী আ� বু দ্ধিমন্ত ল�োকৰ পৰা গুপু তে
ৰাখিলা। আ� সাধাৰণ মানু হৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলা। হয় পৰম পিতা কাৰণ তুমি
ইয়াকে বিচাৰিছিলা।
“ম�োৰ পিতৃয়ে সকল�োব�োৰ ম�োক হাতত গতাই দিছে, আ� বাস্তৱিকতে পিতৃৰ
বাহিৰে আন ক�োনেও পু ত্ৰক নাজানে, আ� পু ত্ৰৰ বাহিৰে পৰম পিতাক ক�োনেও
নাজানে। আ� তেওঁল�োকেহে পৰম পিতাক জানে যি সকলক পু ত্ৰই মন�োনীত কৰি
সকল�ো কথা প্ৰকাশ কৰে।
“হে, পৰিশ্ৰান্ত আ� ভাৰাক্ৰান্ত ল�োক বিলাক যি ভাৰ ত�োমাল�োকৰ ওপৰত
বলপূ ৰ্বকভাবে জাপি দিয়া হৈছে ম�োৰ ওচৰলৈ আহাঁ মই ত�োমাল�োকক জিৰণি দিম।
ম�োৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা আ� ম�োৰ পৰা শিকা। কিয়ন�ো মই নম্ৰ আ� ক�োমল চিত্তৰ
মানু হ, সেয়েহে ত�োমাল�োকেও মনত শান্তি আ� জিৰণি পাবা।” ম�োৰ শিক্ষাও সহজ
আ� ভাৰ�ো লঘু ।” ৮৩
৩.৩৯ যীচু আ� এগৰাকী পাতকী তিৰ�োতা
ফৰীচীবিলাকৰ এজনে যীচুক তেওঁৰ লগত ভ�োজন কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিলে সেয়ে
যীচুৱে ফৰীচীজনৰ ঘৰলৈ গৈ ভ�োজন কৰিবলৈ আহাৰৰ মেজত ঠাই গ্ৰহণ কৰিলে।
সেই নগৰতে এগৰাকী পাতকী তিৰ�োতা আছিল। তেওঁ শুনিবলৈ পালে যে যীচুৱে
ফৰীচীৰ ঘৰত ভ�োজন কৰিবলৈ আহিছে। সেয়ে তেওঁ মূ ল্যবান সু গন্ধি তেলেৰে ভৰা
এটা স্ফটিকৰ বটল আনিলে আ� তাই যীচুৰ চৰণৰ পিচফালে থিয় হৈ কান্দিবলৈ
ধৰিলে। তাইৰ চকুৰ পানীৰে যীচুৰ চৰণ তিয়াই পেলালে। তেতিয়া তাই তেওঁৰ চৰণ
মূ ৰৰ চুলিৰে মচি চৰণত চুমা খালে আ� সু গন্ধি তেল ঘঁ হি দিলে।
তেওঁক নিমন্ত্ৰণ কৰা ফৰীচীজনে এই সকল�ো দেখি, তেওঁ মনতে কলে, “এওঁ
সচাকৈয়ে ভাৱবাদী হ�োৱা হলে, তেওঁৰ ভৰি স্পৰ্শ কৰা তিৰ�োতা গৰাকী যে পাপী
এই কথা নিশ্চয় জানিলেহেঁতেন!”
তেতিয়া যীচুৱে ফৰীচীজনক কলে, “হে চিম�োন ত�োমাক কবলৈ ম�োৰ কিছু কথা
আছে।”
চিম�োনে কলে, “হে, গু� কওক।”
যীচুৱে কলে, “ক�োন�ো মহাজনৰ দুজন ধ�ৱা আছিল। এজনৰ পাঁচশ �পৰ মু দ্ৰা
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আ� আনজনৰ পঞ্চাচটা �পৰ মু দ্ৰাৰ ধাৰ আছিল। পাচে তেওঁল�োকে ধাৰ পৰিশ�োধ
কৰিব ন�োৱাৰাত মহাজনে দুয়�োজনৰে ধাৰ ক্ষমা কৰিলে। এই দুয়�োজনৰ ভিতৰত,
ক�োন জনে তেওঁক অধিক প্ৰেম কৰিব?”
চিম�োনে উত্তৰ দিলে, “মই ভাব�ো যি জনৰ অধিক ধাৰ আছিল।”
যীচুৱে তেওঁক কলে, “তুমি ঠিক উত্তৰ দিলা।” তেতিয়া যীচুৱে তিৰ�োতাগৰাকীৰ
ফালে মূ খ ঘূ ৰাই চিম�োনক কলে, “তুমি এই তিৰ�োতাগৰাকীক দেখিছানে? মই
ত�োমাৰ ঘৰলৈ আহিল�ো কিন্তু তুমি ম�োক ভৰি ধূ বলৈ পানী নিদিলা, কিন্তু তেওঁ চকুৰ
পানীৰে ম�োৰ চৰণ তিয়াই নিজৰ চুলিৰে মচিলে। তুমি ম�োক চুমা ৰে অভ্যৰ্থনা নকৰিলা,
কিন্তু মই অহাৰে পৰা তেওঁ ম�োৰ চৰণ দুখনত চুমা খাবলৈ ধৰিলে। তুমি ম�োৰ মূ ৰত
তেল ঘঁ হি ম�োক সম্মান কৰা নাই কিন্তু তেওঁ ম�োৰ ভৰিত সু গন্ধি তেল বাকি দিলে
সেয়ে মই ত�োমাক কওঁ তেওঁ দেখু উৱা অত্যন্ত প্ৰেমৰ বাবে তেওঁৰ অধিক হ�োৱা পাপ
ক্ষমা কৰা হল। যিজনৰ অলপ ক্ষমা কৰা হয়, তেওঁ অলপহে প্ৰেম কৰে।”
তেতিয়া যীচুৱে তিৰ�োতাগৰাকীক কলে, “ত�োমাৰ পাপ ক্ষমা কৰা
হল।”
তেতিয়া তেওঁৰে সৈতে ভ�োজনত বহাবিলাকে নিজৰ ভিতৰতে কবলৈ ধৰিলে,
“পাপক�ো ক্ষমা কৰিব পৰা এওঁন�ো ক�োন?”
পাচে যীচুৱে তিৰ�োতাজনীক কলে, “ত�োমাৰ বিশ্বাসেই ত�োমাক ত�োমাৰ
পাপসমু হৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলে, শান্তিৰে য�োৱা।”৮৪
৩.৪০ গালীলত যীচু
ইয়াৰ পিচদিনা যীচুৱে নগৰে-চহৰে, আ� গাৱেঁ -ভূঞেঁ গৈ ল�োকবিলাকক ঈশ্বৰৰ
ৰাজ্যৰ শুভৱাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে। তেওঁৰ সৈতে বাৰজন পাঁচনি আ� অশুচি
আত্মা আ� বিভিন্ন ৰ�োগৰ পৰা সু স্থ হ�োৱা কেইগৰাকী মান তিৰ�োতাও আছিল। এই
তিৰ�োতা সকলৰ ভিতৰত মগ্দলীনী মৰিয়ম (যাৰ পৰা সাত�োটা অশুচি আত্মা খেদ�োৱা
হৈছিল) কুচৰ পত্নী য�োহানা (কুচ এজন প্ৰধান কৰ্মচাৰী আছিল। তেওঁ হেৰ�োদৰ
সম্পতিৰ তত্ত্বাৱধায়ক আছিল) চ�োচন্না আ� আন বহুত�ো। এই তিৰ�োতাসকলে
নিজৰ নিজৰ সম্পতিৰ পৰা খৰচ কৰি যীচু আ� তেওঁৰ শিষ্য সকলৰ সেৱা শুশ্ৰূষা
কৰিছিল।৮৫
৩.৪১ যীচুৰ ক্ষমতা ঈশ্বৰৰ পৰা
তেতিয়া যীচুৰ ওচৰলৈ অশুচি আত্মাই ধৰা অন্ধ-ব�োবা ব্যক্তিক আনিলত যীচুৱে
তেওঁক সু স্থ কৰাত সেই অন্ধজনে কবলৈ আ� দেখিবলৈ ললে। এনেতে ল�োকসমূ হে
অতিশয় বিস্ময় মানি কলে, “এৱেঁ ই হয়ত�ো দায়ূদৰ সন্তান?”
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তেতিয়া ফৰীচী বিলাকে ইয়াকে শুনি কলে, “তেওঁ ভূতৰ ৰজা চয়তানৰ
সহায়েৰেহে অশুচি আত্মা ব�োৰক খেদায়।”
যীচুৱে তেওঁবিলাকৰ মনৰ ভাৱ গম পাই তেওঁল�োকক কলে, “যদি ক�োন�ো ৰাজ্যই
নিজৰ ৰাজ্যৰ বি�দ্ধে যায় তেন্তে সেই ৰাজ্য উচ্ছন্ন হয়; আ� ক�োন�ো নগৰ বা
পৰিয়ালত যদি নিজৰ বি�দ্ধে থিয় হয় তেন্তে সেই নগৰ বা পৰিয়াল বৰ্তি থাকিব
ন�োৱাৰে। আ� চয়তানে যদি চয়তানক খেদায় তেন্তে নিজৰ বি�দ্ধে যুঁ জ কৰাৰ
দৰে হব, তেনেহলে তেওঁৰ ৰাজ্য কেনেকৈ বৰ্তি থাকিব। আ� যদি মই বেলচবু বৰ
সহায়েৰে অশুচি আত্মা ব�োৰক খেদাওঁ তেনেহলে ত�োমাল�োকৰ ল�োকবিলাকে কাৰ
সহায়েৰে অশুচি আত্মা ব�োৰক খেদায়? এই হেতুকে ত�োমাল�োকৰ ল�োকবিলাকেই
ত�োমাল�োকৰ বিচাৰ লব। মই যদি অশুচি আত্মাব�োৰক ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ শক্তিৰে খেদাওঁ
তেন্তে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য নিশ্চেই ত�োমাল�োকৰ ওচৰ পালেহি। আ� ক�োন�োৱে বলৱান
জনৰ ঘৰৰ পৰা কেনেকৈ বস্তু চুৰ কৰিব পাৰিব, প্ৰথমে বলৱান জনক বান্ধিলৈহে
তেওঁৰ ঘৰত স�োমাই বস্তু ল�োট কৰিব্ পাৰিব। যি জন ম�োৰ সপক্ষে কাম কৰা নাই
তেওঁ ম�োৰ বিৰদ্ধে কাম কৰি আছে।
“সেয়ে মই ত�োমাল�োকক কওঁ যে সকল�ো প্ৰকাৰৰ নিন্দা আ� পাপ ক্ষমা কৰা
যাব কিন্তু পবিত্ৰ আত্মাৰ বি�দ্ধে নিন্দা কৰাজনক কেতিয়াও ক্ষমা কৰা নাযাব। যি
ক�োন�োৱে মানৱ পু ত্ৰৰ বি�দ্ধে নিন্দা কৰে তেওঁক ক্ষমা কৰা যাব, কিন্তু পবিত্ৰ আত্মাৰ
বি�দ্ধে কথা ক�োৱা জনক এই কালত বা পৰল�োকত�ো ক্ষমা কৰা নাযাব।
“ত�োমাল�োকে জানা যে, ভাল ফল পাবলৈ হলে ভাল গছ লগাব লাগিব। বেয়া
গছৰ পৰা বেয়া ফল প�োৱা যায়। কিয়ন�ো গছক ফলৰ পৰাই চিনিব পৰা যায়। হে
সৰ্পৰ সন্তানবিলাক! ত�োমাল�োকে যেতিয়া বেয়াই তেন্তে ত�োমাল�োকে কেনেকৈ
ভাল কথা কব পাৰিবা? এজন মানু হে প্ৰতিট�ো কথা তেওঁৰ অন্তৰৰ পৰাহে কয়। ভাল
মানু হে মনৰ ভৰাঁলত ভাল কথাই থয় সেয়ে তেওঁ সদায় ভাল কথাই কয়, আ� বেয়া
মানু হে মনৰ ভৰাঁলত বেয়া কথাই থয় সেয়ে তেওঁ সদায় বেয়া কথা কয়। কিন্তু মই
ত�োমাল�োকক কওঁ ন্যায়-বিচাৰৰ দিনা প্ৰত্যেক মানু হে নিজৰ নিজৰ অনৰ্থক কথাৰ
হিচাপ দিব লাগিব। কিয়ন�ো ত�োমাৰ নিজৰ বাক্যৰ দ্বাৰাই নিৰ্দোষী বা ত�োমাৰ কথাৰ
দ্বাৰাই দ�োষী বু লি সাব্যস্ত কৰা যাব।”৮৬
৩.৪২ যীচুৰ ক্ষমতাক কিছু মানে সন্দেহ কৰা
তেতিয়া কেইজনমান বিধান-পণ্ডিত আ� ফৰীচী বিলাকে যীচুক কলে, “গু�, আপু নি
আমাক এটা আচৰিত চিন দেখু ৱাত�ো আমি বিচাৰিছ�ো।”
যীচুৱে উত্তৰ দি কলে, “ত�োমাল�োক হৈছা বেয়া মানু হ। এই যু গত ত�োমাল�োক
হৈছা সেই সকল ল�োক যিয়ে ঈশ্বৰ বিশ্বাসী নহয়। আ� ত�োমাল�োকে আচৰিত চিন
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চাব বিচাৰছা! ত�োমাল�োকক য�োনা ভাৱবাদীৰ আচৰিত চিনৰ বাহিৰে আ� ক�োন�ো
ধৰনণ আচৰিত চিন দিয়া নহব। “আ� য�োনা যেনেকৈ ডাঙৰ মাছৰ পেটত আছিল,
তেনেদৰেই মানৱ পু ত্ৰইও তিনি দিন তিনি ৰাতি পৃ থিবীৰ গৰ্ভ ত থাকিব। ন্যায় বিচাৰৰ
দিনা নীনৱি নগৰৰ মানু হবিলাকে এই কালৰ মানু হ বিলাকৰ সৈতে থিয় হ’ব আ� এই
কালৰ ল�োকক দ�োষী কৰিব; কিয়ন�ো নীনৱি নগৰৰ মানু হ বিলাকে যেতিয়া য�োনাৰ
উপদেশ শুনিছিল তেওঁল�োকে তেওঁল�োকৰ জীৱন পৰিবৰ্ত ন কৰিছিল। ইয়াত
য�োনাতকৈয়�ো মহান এজনাৰ কথা ত�োমাল�োকে শুনি আছা, কিন্তু ত�োমাল�োকে
নিজৰ জীৱন পৰিৰ্বতন কৰিবলৈ বিচৰা নাই।
“মহা-বিচাৰৰ দিনা দক্ষিণৰ ৰাণীয়ে এই কালৰ ল�োক বিলাকৰ সৈতে থিয়
হৈ সিহঁতক দ�োষী কৰিব, কিয়ন�ো তেওঁ পৃ থিৱীৰ সিমূ ৰৰ পৰা চল�োমনৰ জ্ঞানৰ
কথা শুনিবলৈ আহিছিল, কিন্তু ইয়াত চল�োমনতকৈও মহান এজনা আছে! কিন্তু
ত�োমাল�োকে তেওঁৰ কথা শুনিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলা।
“যেতিয়া অশুচি আত্মাই ক�োন�োবা মানু হৰ পৰা ওলাই যায়, সি শুকান ঠাইত লবৰ
বাবে উপয�োগী জিৰণি ঠাই বিচাৰে কিন্তু কত�ো তেনে ঠাই বিচাৰি নাপায়, তেতিয়া সি
কয়, ‘মই যি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল�ো তালৈকে উভতি যাম।’ সেয়ে সি ঘূ ৰি যায়
আ� সি এৰি য�োৱা মানু হজনৰ জীৱন এতিয়া ক�োন�োবা আহিবৰ বাবে উদং, চাফা
আ� সজ�োৱা-পৰ�োৱা ঘৰ হিচাপে পায়। তেতিয়া সেই দুষ্ট আত্মা গৈ তাতকৈও দুষ্ট
সাতটা আত্মা লগত লৈ আহে। তেতিয়া সকল�োব�োৰ দুষ্ট আত্মা ভিতৰলৈ যায় আ�
সেই মানু হজনত থাকিবলৈ লয়। আ� সেই মানু হৰ অৱস্থা আগতকৈ বেছি ভয়ংকৰ
হয়। বৰ্ত মান কালৰ দুষ্ট ল�োকবিলাকৰ সৈতেও এনেদৰেই হব।”৮৭
৩.৪৩ যীচুৰ শিষ্যসকলেই প্ৰকৃত পৰিয়াল
যীচুৱে ল�োকসমূ হক কথা কৈ থাক�োতেই তেওঁৰ মাক আ� ভায়েক সকলে তেওঁক
বিচাৰি আহি কথা পাতিবলৈ বাহিৰত থিয় হৈ আছিল। তেতিয়া ক�োন�োবা এজনে
যীচুক গৈ কলে, “চাওক আপ�োনাৰ মাতৃ আ� ভাই সকল আপ�োনাৰ সৈতে কথা
পাতিবলৈ বাহিৰত থিয় হৈ আছে।”
কিন্তু যীচুৱে তেওঁক উত্তৰ দিলে, “ম�োৰ মাতৃ ক�োন? ম�োৰ প্ৰকৃত ভাই বন্ধু ক�োন
বিলাক?” তেতিয়া নিজৰ শিষ্যবিলাকৰ ফালে আঙুলিয়াই কলে, “এওঁল�োকেই ম�োৰ
প্ৰকৃত মাতৃ আ� প্ৰকৃত ভাই-বন্ধু সকল, কিয়ন�ো যি ক�োন�োৱে স্বৰ্গত থকা ম�োৰ
পিতৃৰ ইচ্ছা পালন কৰে তেওঁবিলাকেই ম�োৰ প্ৰকৃত ভাই, ভনী আ� মাতৃ।”৮৮
এদিনা খন যীচুৱে এই কথাখিনি কৈ থাক�োতেই এগৰাকী তিৰ�োতাই উচ্চ স্বৰে
তেওঁক কবলৈ ধৰিলে, “ধন্য সেই তিৰ�োতা গৰাকী যিয়ে আপ�োনাক জন্ম দিলে আ�
পিয়াহ খু ৱালে।”
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কিন্তু যীচুৱে কলে, “হয় তথাপি যি সকলে ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনি পালন কৰে
তেওঁল�োকৰহে ঈশ্বৰৰ আৰ্শীব্বাদ আছে।” ৮৯
৩.৪৪ খেতিয়কে গুটি সিচাঁৰ দৃষ্টান্ত
সেই দিনা যীচুৱে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ সৰ�োবৰৰ পাৰত বহি উপদেশ দিবলৈ ধৰিলে।
তেতিয়া তেওঁৰ ওচৰত অনেক মানু হ গ�োটখ�োৱাত , তেওঁ এখন নাৱত উঠি বহিল।
আ� বাকী সকল�ো মানু হ পাৰতে থিয় হৈ থাকিল। তেওঁ তেওঁবিলাকক অনেক
দৃষ্টান্তৰে বহুত�ো শিক্ষা দিলে, তেওঁ কলে যে,
“এজন খেতিয়কে কঠীয়া সিচিবলৈ গল। তেওঁ কঠীয়া সিচ�োঁ তে কিছু মান কঠীয়া
বাটৰ কাষত পৰিলত চৰাইব�োৰে আহি খু টি খালে। কিছু মান কঠীয়া শিলনি মাটিত
পৰিল, সেই মাটিত ব�োকা কম আছিল। বাম মাটি হ�োৱা বাবে কঠীয়াখিনি স�োনকালে
বাঢ়ি আহিল; কিন্তু সূ ৰ্য্য উদয় হ�োৱাত শিপা নথকা গছত তাপ লাগিলত সেইব�োৰ
শুকাই গল। আন কিছু মান কঠীয়া কাইঁটনিত পৰিল, তাত কাইঁট বন বিলাক বাঢ়ি আহি
কঠীয়াক হেঁচি ধৰিল। আন কিছু মান কঠীয়া ভাল আ� চহাই থ�োৱা সা�ৱা মাটিত
পৰিল। সেই বিলাকে বাঢ়ি ভাল ফল দিবলৈ ধৰিলে, যিমান পৰিমানৰ কঠীয়া সিচাঁ
হৈছিল তাতকৈ ত্ৰিশ গুন, ষাঠি গুন আনকি এশ গুনতকৈয়�ো বেছি ফল উৎপন্ন হল।
যাৰ কাণ আছে তেওঁ শুনক।”
তেতিয়া যীচুৰ শিষ্যবিলাকে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি সু ধিলে, “আপু নি মানু হ
বিলাকক কথা কওঁতে দৃষ্টান্তৰ ব্যৱহাৰ কিয় কৰে?”
যীচুৱে তেওঁল�োকক উত্তৰত কলে, “ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নিগূ ড় তত্বব�োৰ
ত�োমাল�োককহে জানিবলৈ দিয়া হৈছে, তেওঁবিলাকক নহয়, কিয়ন�ো যি জনে ঈশ্বৰৰ
ৰাজ্যৰ বিষয়ে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁকহে ঈশ্বৰে জ্ঞান দিব। কিন্তু যিজনে ঈশ্বৰৰ
ৰাজ্যৰ বিষয়ে জানিবলৈ ইচ্ছা নকৰে তেওঁ যিখিনি জানিছিল সেয়াও পাহৰি যাব।
মই এই কাৰণেই দৃষ্টান্ত দি কথা কওঁ, কিয়ন�ো তেওঁল�োকে দেখিও নেদেখে, শুনিও
নু শুনে, বু জিও নু ব�োজে; সেয়ে যিচয়াই যি ভাব�োক্তি কৰিছিল সেয়া তেওঁল�োকৰ
দ্বাৰা সিদ্ধ হৈছে,
‘ত�োমাল�োকে শুন�োতে শুনিবা,
কিন্তু প্ৰকৃততে নু বুজিবা;
ত�োমাল�োকে দেখ�োতে দেখিবা কিন্তু প্ৰকৃততে নেদেখিবা।
কিয়ন�ো এই মানু হবিলাকৰ মন এতিয়া বন্ধ,
তেওঁল�োকৰ কান আছে কিন্তু তেওঁবিলাকে শুনিবলৈ নিজকে কঠিন কৰিলে,
তেওঁল�োকৰ চকু আছে, কিন্তু তেওঁল�োকে চকু বন্ধ কৰিলে,
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তেওঁল�োকে বু জিবলৈ ইচ্ছা নকৰিলে,
তেওঁল�োকে ম�োলৈ ঘূ ৰি আহিবলৈ ইচ্ছা নকৰে।
ঈশ্বৰে কলে, কাৰণ মই তেওঁল�োকক সু স্থ কৰাট�ো তেওঁল�োকে নিবিচাৰে।’

কিন্তু ত�োমাল�োক ধন্য কিয়ন�ো ত�োমাল�োকে চকুৰে দেখা প�োৱা আ� কাণেৰেও
শুনা প�োৱা। মই ত�োমাল�োকক সত্য কথা কওঁ, “অনেক ভাৱবাদী আ� ধাৰ্মিক
ল�োকে ইচ্ছা কৰিও দেখিবলৈ আ� জানিবলৈ নাপালে, যিব�োৰ ত�োমাল�োকে আজি
দেখিবলৈ আ� শুনিবলৈ পাইছা।”
“তেন্তে এতিয়া কঠীয়া সিচাঁ খেতিয়কৰ দৃষ্টান্তৰ অৰ্থ কি তাক শুনা,
“সেই কঠীয়া যিব�োৰ বাটৰ কাষত পৰিছিল তাৰ অৰ্থ হল যিবিলাকে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ
শুভৱাৰ্তাৰ কথা শুন�োতে শুনে কিন্তু নু বুজে, দুষ্টত্মাই আহি তেওঁৰ মনত যি অলপ
আছিল তাক�ো কাঢ়ি লৈ যায়।
আ� যিবিলাক কঠীয়া শিলাময় মাটিত পৰিছিল তাৰ অৰ্থ হল, যিবিলাকে ঈশ্বৰৰ
ৰাজ্যৰ শুভৱাৰ্তাৰ বাক্য শুনে আ� আনন্দৰে গ্ৰহণ কৰে, কিন্তু তেওঁ গভীৰ ভাবে
গ্ৰহণ নকৰি ক্ষন্তেকৰ বাবেহে লয়, যেতিয়া বাক্যৰ বাবে তাড়না-ক্লেশ আহে তেতিয়া
তেওঁল�োকৰ বিশ্বাস হেৰাই যায়।
“কাইঁটনিত পৰা কঠীয়াৰ অৰ্থ হল যিবিলাকে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভৱাৰ্তা শুনে আ�
বু জিও পায়, কিন্তু সংসাৰৰ চিন্তা, ধন, ল�োভ, ম�োহ, মায়াই ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভৱাৰ্তাক
হেচিঁ ধৰে সেয়ে তেওঁবিলাক ফলপ্ৰসু হব ন�োৱাৰে।
“ভাল আ� সা�ৱা মাটিত পৰা কঠীয়াৰ অৰ্থ হল, যিব�োৰে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ
শুভৱাৰ্তাক ভালকৈ শুনে আ� বু জিও পায়, তেওঁবিলাক ভাল কঠীয়াৰ দৰে কিছু মান
ত্ৰিশ গুণ, ষাঠি গুণ, তথা এশ গুণলৈকে লাভৱান হয়।” ৯০
৩.৪৫ আপ�োন ব�োধজ্ঞানৰ ব্যৱহাৰ কৰক
তেতিয়া যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “ত�োমাল�োকৰ ক�োন�োবাই চাকি ডাঙৰ পাত্ৰ
বা বিচনাৰ তলত থবলৈ আনা জান�ো? ত�োমাল�োকে ইয়াক গছাৰ ওপৰত থবৰ
বাবে নানানে? কাৰণ প্ৰতিট�ো লু কাই থকা বস্তু প্ৰকাশ হ’ব আ� প্ৰত্যেক ওপু ত
কথা জনাজাত হ’ব। যাৰ কাণ আছে তেওঁ শুনা উচিত।” তেওঁ তেওঁল�োকক কলে,
“ত�োমাল�োকে যি শুনা তাক সাৱধানে বু জিবলৈ চেষ্টা কৰা, ত�োমাল�োকে আনক
যিদৰে ব্যৱহাৰ কৰা ত�োমাল�োকেও তেনেদৰেই ব্যৱহাৰ পাবা কিন্তু ত�োমাল�োক
যিমান পাবৰ উপযু ক্ত তাতকৈ অধিক তেওঁ দিব। যি সকলৰ বিবেচনা আছে
তেওঁক আ� দিয়া হব, আ� যি সকলৰ নাই তেওঁল�োকৰ যি অলপ আছে তাক�ো
হে�ৱাব।”৯১
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৩.৪৬ শস্য গজি বঢ়াৰ দৃষ্টান্ত
“
তেওঁ আক�ৌ কলে, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য সেইজনৰ দৰে যিজনে মাটিত গুটি সিঁচিছিল।
যেতিয়া তেওঁ ৰাতি শুৱে বা ৰাতিপু ৱা উঠে, গুটিব�োৰে গজালি মেলে আ� বাঢ়ি যায়,
আ� এইব�োৰ কেনেদৰে হয় সেয়া তেওঁ নাজানে। পৃ থিৱীযে আপ�োনা-আপু নিকৈ,
শস্য উৎপন্ন কৰে প্ৰথমে পু লি, তাৰ পাচত থ�োক, আ� থ�োকত গুটি উৎপন্ন কৰে।
যেতিয়া শস্য পকে, তেতিয়া কাঁচিৰে শস্য দায় কাৰণ শস্য দ�োৱাৰ সময় আহি
পালে।”৯২
৩.৪৭ গ�োম আ� বিনৈ গুটিৰ দৃষ্টান্ত
যীচুৱে তেওঁল�োকক আ� এটা দৃষ্টান্তৰ কথা কলে, “ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যক ক�োন�ো এজন
ভাল কঠীয়া সিচাঁ খেতিয়কৰ লগত তুলনা দিব পাৰি! এৰাতি তেওঁল�োক যেতিয়া
ট�োপনিত আছিল তেতিয়া তেওঁল�োকৰ শত্ৰুৱে আহি ঘেহুঁ কঠীয়াৰ মাজত বিনৈ বনৰ
গুটি সিচি থৈ যায়। পাচে যেতিয়া ঘেহুঁৰ কঠীয়া বাঢ়ি আহিবলৈ ললে লগতে সেই বিনৈ
বনৰ কঠীয়াও বাঢ়ি অহা দেখা প�োৱা গল, তেতিয়া খেতিয়কৰ দাস বিলাকে আহি
খেতিয়কক কলে, ‘মহাশয় আপু নিত�ো শস্যৰ পথাৰত ভাল বীজৰ কঠীয়া সিচিছিল
নহয় জান�ো? কিন্তু এই বিনৈ বনব�োৰ কৰ পৰা আহিল?’
“তেতিয়া খেতিয়কে কলে, ‘এইট�ো ক�োন�োবা শত্ৰুৰ কাম হব।’
“তেওঁৰ দাসবিলাকে পু নৰ সু ধিলে, ‘আমি গৈ সেই বিনৈ বনব�োৰ উঘালি
পেলাওঁনে?’
“তেওঁ কলে, ‘নহয়, কাৰণ ত�োমাল�োকে বিনৈ বন ব�োৰ উঘাল�োঁ তে ঘেহুঁৰ গছক�ো
উঘালি পেলাব পাৰা! যেতিয়ালৈকে শস্য নপকে দুয়�োটাকে একেলগে বাঢ়িবলৈ দিয়া,
যেতিয়া শস্য দাৱৰ সময় হব মই শস্য চপ�োৱাবিলাকক কম প্ৰথমে বিনৈ বনব�োৰ
উঘালি মু ঠি, মু ঠিকৈ বান্ধি জু ইত পেলাই দিবি, আ� তাৰ পাছত ঘেহুঁৰ শস্যক গ�োটাই
ম�োৰ ভৰাঁলত জমা থবি।’” ৮৩
৩.৪৮ সৰিযহৰ গুটি আ� খমিৰৰ দৃষ্টান্ত
যীচুৱে তেওঁল�োকক আ� দৃষ্টান্ত দি কলে, “ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য এটি সৰিযহ গুটিৰ নিচিনা।
তাক লৈ ক�োন�ো এজনে পথাৰত সিচি দিলে, এই সৰিযহ গুটি সকল�োব�োৰ গুটিত কৈ
স�; কিন্তু যেতিয়া ই বাঢ়ে তেতিয়া শাকনিৰ সকল�ো শাকতকৈ ডাঙৰ হৈ গছৰ দৰে
হয়, তেতিয়া আকাশৰ চৰাইব�োৰে আহি ইয়াৰ ডালব�োৰত বাঁহ সাজে।”
তেওঁ তেওঁল�োকক পু নৰ দৃষ্টান্তৰে কথা কলে: “ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য খমিৰৰ নিচিনা,
যিট�োৰ লগত এগৰাকী মহিলাই যথেষ্ট সৰহ পৰিমানৰ পিঠাগুৰি মিহলাই আটাইখিনি
নু ফুলালৈকে ঢাকি থয়।”
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যীচুৱে ল�োকসমূ হক এই সকল�োব�োৰ কথা দৃষ্টান্তৰে কলে। দৃষ্টান্তৰ অবিহনে তেওঁ
তেওঁল�োকক এক�ো কথাকে নকলে। ঈশ্বৰে ভাৱবাদীৰ দ্বাৰা ক�োৱা কথা এইদৰেই
পূ ৰ্ণ হৈছিল ঈশ্বৰে কৈছিল:
“মই দৃষ্টান্তৰ দ্বাৰাইহে কথা কম,
সৃ ষ্টিৰ আৰম্ভনিৰে পৰা গুপ্ত হৈ থকা বিষয়ব�োৰ প্ৰকাশ কৰিম।”৯৪
৩.৪৯ যীচুৱে বিনৈ বনৰ দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা কৰে
যেতিয়া যীচুৱে ল�োকসমূ হক বিদায় দি তেওঁ থকা ঘৰৰ ভিতৰলৈ আহিল, “তেওঁৰ
শিষ্যবিলাকে আহি তেওঁক সু ধিলে, শস্য ক্ষেত্ৰৰ বিনৈ বনৰ দৃষ্টান্তৰ অৰ্থ আমাক
বু জাই দিয়ক।”
যীচুৱে উত্তৰ দি কলে, “যি জনে ভাল কঠীয়া সিচিলে সেইজন মানৱ পু ত্ৰ, আ�
এই জগতখন হল শস্যক্ষেত্ৰ, ভাল কঠীয়াৰ অৰ্থ হৈছে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ সন্তানবিলাক।
আ� বিনৈ বনৰ অৰ্থ হল চয়তানৰ সন্তানবিলাক আ�, বিনৈ বন সিচ�োতা জন হৈছে
চয়তান; শস্য দ�োৱাৰ সময়ে জগতৰ শেষ কালক বু জাইছে আ� শস্য চপাওঁতা
সকল হৈছে দূত।
“যেনেদৰে বিনৈ বনব�োৰ গ�োটাই মু ঠি বান্ধি জু ইত প�োৰা যায় একেদৰেই জগতৰ
অন্তত�ো কৰা হব। মানৱ পু ত্ৰই নিজৰ দূত বিলাকক পঠাই তেওঁৰ ৰাজ্যৰ সকল�ো
পাপীক আ� তেওঁল�োকক পাপ কৰিবলৈ উদগণি দিয়া বিলাকক; তেওঁৰ ৰাজ্যৰ পৰা
বাহিৰ কৰি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডত পেলাই দিব; তাতে ক্ৰন্দন আ� দাঁত কৰচনি হব। আ�
ধাৰ্মিক সকল তেওঁল�োকৰ পিতৃৰ ৰাজ্যত সূ ৰ্য্যৰ দৰে দীপ্তিমান হব! যাৰ কাণ আছে
তেওঁ শুনক। ৯৫
৩.৫০ ধন আ� মু কুতাৰ দৃষ্টান্ত
“ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য খেতিৰ পথাৰত পু তি থ�োৱা ধনৰ নিচিনা; ক�োন�োবা এজন মানু হে দেখা
পাই আক�ৌ তাতে পু তি থলে। পাচত তেওঁ আনন্দৰে গৈ নিজৰ সকল�ো খিনি বেচি
সেই খেতি পথাৰখন কিনি ললে।
“ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য, উত্তম উত্তম মু কুতা বিচৰা সদাগৰৰ নিচিনা, তেওঁ এটা বহুমূ লীয়া
মু কুতা দেখা পাই, ঘূ ৰি গৈ তেওঁৰ সকল�োব�োৰ বেচি সেই মু কুতাট�ো কিনি ললে।৯৬
৩.৫১ মাছ ধৰা জালৰ দৃষ্টান্ত
“ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য, মাছ ধৰিবলৈ সৰ�োবৰত পেলাই দিয়া জালৰ নিচিনা,যাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন
ধৰণৰ মাছ ধৰা হয়। যেতিয়া জালখন মাছেৰে পৰিপূ ৰ্ণ হয় জাল�োৱাবিলাকে জালখন
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চপাই পাৰলৈ আনি বহি ভাল ভাল মাছব�োৰ বাচি খালৈত ভৰাই, কিন্তু বেয়া মাছব�োৰ
পেলাই দিয়ে। এই যু গৰ অন্তত�ো একেদৰেই হব। দূত বিলাকে আহি ধাৰ্মিক বিলাকৰ
মাজৰ পৰা পাপীবিলাকক পৃ থক কৰিব, আ� সিহঁতক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডত পেলাই দিব;
তাতে ক্ৰন্দন আ� দাঁত কৰচনি হব।”
যীচুৱে নিজৰ শিষ্যবিলাকক সু ধিলে, “ত�োমাল�োকে এই সকল�োব�োৰ কথাৰ অৰ্থ
বু জি পালানে?”
তেওঁল�োকে কলে, “হয়।”
পু নৰ যীচুৱে শিষ্যবিলাকক কলে, “গতিকে প্ৰত্যেক জন বিধান পণ্ডিত, যিয়ে
ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ বিষয়ে শিকিলে তেওঁৰ কিছু নতুন কথা শিকাবলৈ আছে। তেওঁ ঘৰৰ
গৃ হস্থৰ দৰে। তেওঁৰ সেই ঘৰত নতুন আ� পু ৰণি বস্তু সাঁচি থ�োৱা হৈছে। আ� তেওঁ
নতুনৰ হৈতে পু ৰণি উলিওৱাই।
যীচুৱে দৃষ্টান্তৰ কথা কৈ শেষ কৰি সেই স্থানৰ পৰা গুচি গল। ৯৭
৩.৫২ যীচুৰ ধু মুহা বতাহক শান্ত কৰা
সেই দিনা গধূ লি হ’লত, যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “বলা আমি সৰ�োবৰৰ সিপাৰলৈ
যাওঁহক।” সেয়ে ল�োকসমূ হক পাছত এৰি থৈ তেওঁল�োক যীচুৰ সৈতে নাৱত গুচি
গ’ল যত তেওঁ ইতিমধ্যে উঠি আছিল। তেওঁল�োকৰ লগত আ� কেইখনমান নাও
আছিল। হঠাতে বৰ ডাঙৰ ধূ মূহা বতাহ আহিল ট�োব�োৰ নাৱলে জ�োৰেৰে আহিছিল।
নাওখন প্ৰায় পানীৰে ভৰি পৰিছিল। কিন্তু যীচুৱে নাৱৰ পিছৰ অংশত গা�ত মূ ৰ দি
ট�োপনিত আছিল। শিষ্যসকলে তেওঁক জগালে আ� কলে, “হে গু�, আমি যে ডু বি
আছ�ো তালৈ আপু নি চিন্তা নকৰে নে!”
যীচুৱে উঠি থিয় হল। তেওঁ বতাহক ডবিয়ালে আ� সাগৰৰ ঢ�ৌক কলে, “শান্ত
হ�োৱা। এইট�ো বন্ধ কৰা!” তেতিয়া বতাহ গুচিল, আ� চাৰিওফালে অতি শান্ত হ’ল।
তেতিয়া যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “ত�োমাল�োকে কিয় ভয় কৰিছা?
ত�োমাল�োকৰ এতিয়াও বিশ্বাস নাইনে?”
তেওঁল�োকে অতিশয় ভয় খাইছিল আ� তেওঁল�োকে ইজনে-সিজনক
কলে, “এই মানু হজন ক�োন? বতাহ আ� পানীৰ ঢ�ৌৱেও এওঁৰ কথা পালন
কৰে।”৯৮
৩.৫৩ যীচুৱে অশুচি আত্মাই ধৰা ব্যক্তি এজনক মু ক্ত কৰা
যীচু আ� তেওঁৰ শিষ্যবিলাকে গালীলৰ বিপৰীতে সৰ�োবৰৰ সিপাৰৰ গেৰাচেনীয়া
নগৰ মানু হবিলাকৰ অধীনত থকা অঞ্চললৈ গল। তাত তেওঁ নাৱঁ ৰ পৰা পাৰত উঠাৰ
লগে লগে অশুচি আত্মাই ধৰা মানু হ এজন নগৰৰ পৰা আহি তেওঁৰ আগত ওলাল।
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সি বহুত দিন ধৰি কাপ�োৰ কানি পিন্ধা নাছিল, আ� ঘৰত নাথাকি মৰিশালিৰ গুহাত
বাস কৰিছিল।৯৯
তাক ক�োনেও বান্ধি ৰাখিব ন�োৱাৰিছিল, এনেকি শিকলিৰেও তাক ন�োৱাৰিছিল।
কিয়ন�ো যেতিয়াই তাৰ হাত ভৰি শিকলিৰে বান্ধা হৈছিল, সি শিকলি ছিঙি দিছিল।
সি শিকলিব�োৰ ড�োখৰ ড�োখৰ কৰিছিল। তাক ক�োনেও নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব ন�োৱাৰিছিল।
মৰিশালি আ� পৰ্বতত গ�োটেই দিন আ� ৰাতি চিঞঁৰি ফু ৰিছিল, আ� নিজে নিজকে
শিলেৰে কাটিছিল।
যেতিয়া দূৰৰ পৰা যীচুক দেখিলে সি তেওঁৰ ওচৰলৈ দ�ৌৰি আহিল, আ� তেওঁৰ
আগত প্ৰণিপাত কৰি আঁঠু ললে। আ� ৰিঙিয়াই কলে, “হে সৰ্বোপৰি ঈশ্বৰৰ পু ত্ৰ যীচু!
আপু নি ম�োৰ পৰা কি বিচাৰিছে? মই আপ�োনাক ঈশ্বৰৰ নামত বিনয় কৰিছ�ো ম�োক
যাতনা নিদিব।” কিয়ন�ো যীচুৱে তেওঁক কৈছিল, “হেৰ অশুচি আত্মা, এই মানু হৰ
পৰা বাহিৰ ওলা।”
তেতিয়া যীচুৱে তাক সু ধিলে, “ত�োৰ নাম কি ?”
তেওঁ কলে, “ম�োৰ নাম বাহিনী, কিয়ন�ো আমি অনেক আছ�োঁ ।” তেওঁ যীচুক বাৰে
বাৰে মিনতি কৰি কলে, যাতে তেওঁ (যীচু) তেওঁল�োকক সেই ঠাইৰ পৰা নেখেদায়।
সেই সময়ত ওচৰৰ পাহাৰত এজাক গাহৰি চৰি আছিল। অশুচি আত্মাব�োৰে
তেওঁক মিনতি কৰিলে, “আমাক সেই গাহৰিবিলাকক জাকলৈ পঠিয়াই দিয়ক যাতে
আমি গৈ সিহঁতত স�োমাব পাৰ�ো।” আ� যীচুৱে সিহঁতক সেইদৰে কৰিৱলৈ অনু মতি
দিলে। আত্মাব�োৰে সেয়ে মানু হজনৰ পৰা ওলাই গাহৰিব�োৰত স�োমালেগৈ; আ�
দুহেজাৰ মান গাহৰি থকা জাকট�োৱে লৰি গৈ গৰাৰ পৰা সৰ�োবৰত পৰিল। সিহঁত
সকল�োৱে ডু বি মৰি থাকিল।
যিসকলে গাহৰিবিলাকৰ প্ৰতিপালন কৰিছিল নগৰ আ� গাৱলৈ পলাই গ’ল
আ� ল�োকসমূ হক এই সংবাদ দিলেগৈ। এইব�োৰ শুনাৰ পাছত ল�োকসমূ হে গাহৰিৰ
জাকট�োৰ কি হ’ল তাকে চাবলৈ আহিল। তেওঁল�োক যীচুৰ ওচৰলৈ আহি দেখিলে
যে যি মানু হৰ গাত অশুচি আত্মাই বাস কৰিছিল, সেই ব্যক্তিজনে কাপ�োৰ পিন্ধি
আছে আ� শান্তভাৱে তাত আছে আ� এইজনেই সেই মানু হজন যাৰ ভিতৰত
দুষ্ট আত্মাৰ এটা বৃ হৎ সৈন্যবাহিনীয়ে বাস কৰিছিল। তেওঁল�োকে ইয়াক বহিথকা
দেখি ভয় কৰিলে। যিবিলাকে এই ঘটনা দেখিছিল, তেওঁল�োকে বাকীব�োৰক বৰ্ণনা
কৰি কলে অশুচি আত্মাই ধৰা ব্যক্তিজনৰ আ� গাহৰি বিলাকৰ কি গতি হল। সেয়ে
ল�োকসমূ হে যিসকলে ঘটনাট�োৰ বিষয়ে জানিলে যীচুক তেওঁল�োকৰ ঠাই এৰি যাবলৈ
বিনয় কৰিলে।
আ� যেতিয়া যীচু নাৱলৈ ঘু ৰি গৈছিল, অশুচি আত্মাই প�োৱাজনে যীচুক তেওঁক�ো
লগত নিবলৈ বিনয় কৰিব ধৰিলে। কিন্তু যীচুৱে তেওঁক নিজৰ লগত যাবলৈ অনু মতি
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নিদিলে। তেওঁ তেওঁক কলে, “তুমি নিজৰ আত্মীয়স্বজন বিলাকৰ ওচৰলৈ ঘূ ৰি য�োৱা
আ� প্ৰভুৱে ত�োমালৈ যিব�োৰ কৰিলে সকল�ো ক�োৱাগৈ, আ� ইয়াক�ো কবা যে
প্ৰভুৱে দয়া কৰি ত�োমালৈ কেনে মহত্ কৰ্ম কৰিলে।”
তেতিয়া তেওঁ গ’ল আ� দিকাপলিৰ ল�োক সমূ হক সংবাদ দিবলৈ আৰম্ভ
কৰিলে যে, যীচুৱে তেওঁলৈ কেনে মহত্ কৰ্ম কৰিলে। তাতে সকল�োৱে বিস্ময়
মানিলে।১০০
৩.৫৪ যীচুৱে এজনী মৃ ত ছ�োৱালীক জীৱন দিয়ে
আ� এগৰাকী ৰ�োগী সু স্থ কৰে
যীচু যেতিয়া নাৱেৰে হ্ৰদ পাৰ হৈ সিপাৰলৈ গল, তাত বহুত�ো ল�োক গ�োট খালে।
তেওঁল�োক সৰ�োবৰৰ পাৰত আছিল। সেই সময়তে, যায়ীৰ নামে যিহূ দী বিলাকৰ
মন্দিৰৰ এগৰাকী বিষয়া তালৈ আহিল যেতিয়া তেওঁ যীচুক দেখিলে তেওঁৰ চৰণত
পৰিল, আ� আগ্ৰহেৰে মিনতি কৰি কলে, “ম�োৰ স� কন্যাজনী মৰ�ো মৰ�ো হৈছে,
অনু গ্ৰহ কৰি আপু নি ম�োৰ লগত আহক আ� তাইৰ মূ ৰত হাত দিয়কহি যাতে তাই
সু স্থ হয়, আ� জীয়াই থাকে।”
সেয়ে যীচু তেওঁৰ লগত যাব ধৰিলে আ� ল�োকসমূ হৰ বৃ হৎ দল এটাই ও তেওঁক
অনু সৰণ কৰিলে আ� তেওঁৰ চাৰিওফালে ইজনে সিজনক ঠেলা হেঁচা কৰিব ধৰিলে।
তাতে এজনী তিৰ�োতা আছিল যাৰ বাৰ বছৰ ধৰি তেজ য�োৱা ৰ�োগত ভূগি আছিল।
তেওঁ অনেক চিকিৎসকৰ দ্বাৰা চিকিৎসা কৰি ভাগৰি পৰিছিল। তাই চিকিৎসাৰ বাবদ
যিমান টকা পইচা আছিল সকল�োখিনি খৰচ কৰি পেলালে। কিন্তু তাই এক�োতে ভাল
প�োৱা নাছিল বৰং দিনক দিনে বেছি বেয়াহে হৈ গৈছিল।
যেতিয়া তেওঁ যীচুৰ বিষয়ে শুনিলে তেওঁ ল�োকসমূ হৰ মাজত যীচুৰ পিচফালেদি
আহিল আ� তেওঁৰ কাপ�োৰ চুলে। তেওঁ মনতে ভাবিছিল, “যদি মই তেওঁৰ
কপ�োৰ মাথ�োন চুবলৈ পাওঁ মই সু স্থ হম।” তৎক্ষণাত তেওঁৰ তেজ য�োৱা বন্ধ হ’ল
আ� শুকাই গ’ল। তেওঁ নিজ শৰীৰত ৰ�োগ সু স্থ হ�োৱা অনু ভৱ কৰিলে। আনকি
যীচুৱে তেতিয়াই অনু ভৱ কৰিলে যে তেওঁৰ শৰীৰৰ পৰা শক্তি বাহিৰ হ’ল। তেওঁ
ল�োকসমূ হলৈ মূ খ ঘূ ৰাই সু ধিলে, “ম�োৰ কাপ�োৰ ক�োনে চুলে?”
তেতিয়া তেওঁৰ শিষ্যবিলাকে তেওঁক কলে, “আপু নি দেখিছেই যে ল�োকসমূ হ
আপ�োনাৰ কেউকাষে ঠেলা-হেঁচা কৰি আছে আ� আপু নি সু ধিছে, ‘ম�োক ক�োনে
চুলে?’”
কিন্তু ক�োনেন�ো তেনে কৰিলে তেওঁক চাবলৈ যীচুৱে চাৰিওফালে চকু ফূ ৰালে।
তেতিয়া সেই তিৰ�োতা গৰাকীয়ে তাইলৈ কি হ’ল জানিছিল, ভয়ত কঁপিব ধৰিলে
আ� সন্মুখলৈ আহিল আ� যীচুৰ চৰণত পৰিল। তাই তেওঁক সকল�ো কথা সত্য�পে
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প্ৰকাশ কৰি কলে। তেতিয়া যীচুৱে তেওঁক কলে, “আইটি, ত�োমাৰ বিশ্বাসেই ত�োমাক
সু স্থ কৰিলে। কুশলে য�োৱা, ত�োমাৰ এই ৰ�োগৰ পৰা মু ক্ত হ�োৱা।”
যীচুৱে কথা কৈ থাক�োতেই মন্দিৰৰ বিষয়াৰ ঘৰৰ পৰা ল�োকসকল আহিল আ�
বিষয়াজনক কলে, “আপ�োনাৰ কন্যাৰ মৃ ত্যু হল, এতিয়া গু�ক আপু নি কিয় দিগদাৰ
দিব বিচাৰিছে?”
যীচুৱে ল�োকসমূ হে কি কৈছিল শুনিলে আ� নামঘৰৰ বিষয়াগৰাকীক কলে, “ভয়
নকৰিবা, কেৱল বিশ্বাস কৰা।”
তেতিয়া যীচুৱে কাক�ো তেওঁৰ পিছত আহিব নিদিলে আ� তেওঁ কেৱল পিতৰ,
যাক�োৱ, আ� যাক�োবৰ ভায়েক য�োহনক লগত ললে যেতিয়া তেওঁল�োক নামঘৰৰ
বিষয়াৰ ঘৰলৈ আহিলে, তেওঁ দেখিলে য়ে তাত হুলস্থূ ল আ� জ�োৰেৰে কন্দা-কটা
কৰি আছে। তেওঁ ভিতৰলৈ গ’ল আ� তেওঁল�োকক কলে, “তাত ইমান কন্দা-কটা
আ� অশান্তি কিয়? সন্তানটি মৰা নাই; তাই শুইহে আছে।” কিন্তু তেওঁল�োকে তেওঁক
ঠাট্টা কৰিলে।
তেতিয়াঁ যীচুৱে সকল�োকে বাহিৰলৈ উলিয়াই দিলে আ� কেৱল সন্তানটিৰ পিতৃমাতৃ আ� তেওঁৰ লগত থকা কেই গৰাকীৰ সৈতে ভিতৰত থকিল আ� ছ�োৱালীজনী
থকা ক�োঠালিলৈ স�োমাল, তেওঁ সন্তানটিৰ হাতত ধৰি কলে, “টালিথা কুমী!” (অৰ্থাৎ
“আইটি, মই কওঁ উঠা!”) সন্তানটি তৎক্ষণাত থিয় হ’ল আ� ইফালে-সিফালে খ�োজ
কাঢ়িবলৈ ধৰিলে। (তাইৰ বয়স বাৰ বছৰ হৈছিল)। ল�োকসমূ হে বিস্ময় মানিলে। যীচুৱে
তেওঁল�োকক কঠ�োৰ আদেশ দিলে এই বিষয়ে যাতে কাক�ো নকয়। তেতিয়া তেওঁ
তেওঁল�োকক কলে, “ছ�োৱালীজনীক কিবা খাবলৈ দিয়া।”১০১
৩.৫৫ যীচুৱে অনেক ল�োকক সু স্থ কৰা
যীচু তাৰ পৰা ঘূ ৰি যাওঁতে দুজন অন্ধ মানু হে তেওঁৰ পিছে পিছে আহি চিঞঁৰি চিঞঁৰি
কবলৈ ধৰিলে, “হে দায়ূদৰ সন্তান আমাক দয়া কৰক।”
যীচুৱে যেতিয়া ক�োঠাৰ ভিতৰলৈ স�োমালে সেই দুজন অন্ধ তেওঁৰ ওচৰলৈ
আহিল, তেতিয়া যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “মই পু নৰাই ত�োমাল�োকক দৃষ্টি শক্তি
দিব পাৰিম বু লি ত�োমাল�োকে সঁ চাকৈ বিশ্বাস কৰানে?” তেওঁল�োকে উত্তৰ দিলে,
“হয় প্ৰভু!”
তেতিয়া যীচুৱে তেওঁল�োকৰ চকু চুই কলে, “ত�োমাল�োক যিদৰেই বিশ্বাস কৰা
সেই দৰেই ত�োমাল�োকলৈ হওক।” আ� অন্ধ দুজনে দৃষ্টি শক্তি ঘূ ৰাই পালে।
তেতিয়া যীচুৱে তেওঁল�োকক কঠ�োৰ আজ্ঞা দি কলে, “এই বিষয়ে যাতে ক�োনেও
গম নাপায়।” কিন্তু তেওঁল�োকে তাৰ পৰা গৈ এই সংবাদ সেই অঞ্চলৰ চাৰিওফালে
বিযপাই দিলে।
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তেওঁল�োকে য�োৱাৰ পাছত কিছু ল�োকে যীচুৰ ওচৰলৈ এজন ব�োবাক লৈ আনিলে,
ব�োবা জন অশুচি আত্মাৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছিল সেয়ে তেওঁ কথা কব পৰা নাছিল।
যেতিয়া সেই অশুচি আত্মাক খেদ�োৱা হল ব�োবা জনে ভালদৰে কথা কব পৰা হল।
তেতিয়া ল�োকসমূ হে আচৰিত মানি কলে, “ইস্ৰায়েলৰ মাজত এনেকুৱা কেতিয়াও
দেখা নাই।”
কিন্তু ফৰীচী বিলাকে কৈ আছিল, “তেওঁ অশুচি আত্মাব�োৰ চয়তানৰ সহায়েৰে
খেদায়।”১০২
৩.৫৬ যীচু নিজ গৃ হনগৰত অগ্ৰায্য হ�োৱা
তাৰ পাছত যীচুৱে সেই ঠাই এৰি নিজ নগৰলৈ যায়, তেওঁৰ শিষ্যসকল�ো তেওঁৰ লগত
আছিল। যেতিয়া বিশ্ৰামবাৰ আহিলে তেওঁ নামঘৰত উপদেশ দিবলৈ ধৰিলে। তেওঁৰ
শিক্ষাবিলাকত বহু ল�োকে বিস্ময় মানিলে! তেওঁল�োকে কলে, “এই মানু হজনে
এইবিলাক শিক্ষা কৰ পৰা পালে? তেওঁ কেনেকৈ এই জ্ঞান পালে? তেওঁ এনে
আচৰিত কৰ্ম কেনেকৈ কৰিছে?” তেওঁ সেই মৰিয়মৰ পু তেক বাঢ়ৈ নহয়নে? আ�
যাক�োব, য়�োচি, যিহূ দা আ� চিম�োনৰ ককায়েক নহয়নে? তেওঁৰ ভনীযেক সকল
আমাৰ মাজত নাই জান�ো? সেয়েহে তেওঁল�োকে তেওঁক গ্ৰহণ কৰিবলৈ কঠিন হল ।
যীচুৱে তাতে তেওঁল�োকক কলে, “এগৰাকী ভাৱবাদী নিজ নগৰ, নিজ আত্মীয়স্বজন
আ� নিজ পৰিয়ালৰ বাহিৰে আন সকল�ো ঠাইতে সন্মানিত হ’য়।” কেইগৰাকী মান
ৰ�োগীক হাত দি সু স্থ কৰাৰ বাজে তেওঁ তাত আন এক�ো আচৰিত কৰ্ম নকৰিলে।
যীচুৱে তেওঁবিলাকৰ অবিশ্বাসৰ কাৰণে অত্যন্ত বিস্ময় মানিলে। তেতিয়া তেওঁ আন
গাওঁব�োৰলৈ গ’ল আ� তাত ল�োকসমূ হক উপদেশ দিব ধৰিলে।১০৩

৪.
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৪.১ ঈশ্বৰক আ� অধিক বনু ৱা পঠাবলৈ ক�োৱা
পাছে যীচুৱে যিহূ দী নামঘৰত উপদেশ দি, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভৱাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰি, সকল�ো
বিধৰ ৰ�োগ আ� সকল�ো প্ৰকাৰৰ নৰিয়াত পৰা ল�োকসকলক সু স্থ কৰি গাঁৱে গাঁৱে
নগৰে চহৰে ঘূ ৰি ফু ৰি আছিল। যীচুৱে যেতিয়াই ল�োকসমূ হক চাইছিল তেওঁল�োকৰ
প্ৰতি মৰম উপজিছিল, কিয়ন�ো তেওঁল�োক ৰখীয়া ন�োহ�োৱা মেৰৰ নিচিনা, চিন্তিত
আ� অসহায় হৈ পৰিছিল। তেতিয়া যীচুৱে তেওঁৰ শিষ্যবিলাকক কলে, “শস্য সৰহ
কিন্তু বনু ৱা তাকৰ। সেয়েহে শস্যৰ গৰাকী প্ৰভুক ক�োৱা যে তেওঁৰ শস্য দাবলৈ যাতে
আ� অধিক বনু ৱা পঠিয়াই দিয়ে।”১০৪
৪.২ যীচুৱে বাৰজন শিষ্যসক পৰিচৰ্য ্যাৰ বাবে পঠিওৱা
পাছত যীচুৱে তেওঁৰ বাৰজন শিষ্যসকলক ওচৰলৈ মাতি অশুচি আত্মাক খেদাবলৈ
আ� সকল�ো বিধৰ ৰ�োগ আ� নৰিয়া বিলাকক সু স্থ কৰিবলৈ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিলে।১০৫
যীচুৱে এই বাৰ জনক এই আজ্ঞা দি পঠালে যে, “অযিহূ দী বিলাকৰ অঞ্চললৈ
কেতিয়াও নাযাবা আ� চমৰীয়াৰ ক�োন�ো নগৰত ন�োস�োমাবা; বৰং ইস্ৰায়েল বংশৰ
হেৰ�োৱা মেৰপ�োৱালি বিলাকৰ ওচৰলৈ য�োৱা আ� তেওঁল�োকক উপদেশ দিবা যে
‘স্বৰ্গ ৰাজ্য নিচেই ওচৰ হল।’ ৰ�োগীয়া বিলাকক সু স্থ কৰিবা, মৃ তবিলাকক তুলিবা,
কুষ্ঠ ৰ�োগী বিলাকক সু স্থ কৰিবা, আ� অশুচি আত্মাব�োৰক খেদাবা, ত�োমাল�োকে
বিনামূ ল্যে ঈশ্বৰৰ পৰা এই ক্ষমতা দিয়া হৈছে সেয়ে ত�োমাল�োকেও বিনামূ ল্যে সহায়
কৰিবা। ত�োমাল�োকে নিজৰ নিজৰ জ�োল�োঙাত স�োণ, �প বা তাম নলবা; বাটৰ
নিমিত্তে ম�োনা বা জ�োল�োঙা নতুবা অন্য কাপ�োৰ নলবা, অতিৰিক্ত চ�োলা, পাদুকা
নলবা আ� লাখু টিও নলবা, কিয়ন�ো বনু ৱা নিজৰ বেচৰ য�োগ্য।
“ত�োমাল�োকে যি ক�োন�ো নগৰত বা গাঁৱত স�োমাওঁতে তাত ক�োন মানু হ
বিশ্বাসয�োগ্য তাৰ বিচাৰ লবা। আ� তাৰ পৰা আনঠাইলৈ ওলাই ন�োয�োৱা মানে
তেওঁৰেই ঘৰত থাকিবা। আ� যেতিয়া ত�োমাল�োকে ক�োন�োবা ঘৰত স�োম�োৱা
তেওঁল�োকক মঙ্গলবাদ দি কবা, ‘ত�োমাল�োকলৈ শান্তি হওক।’ যদি ঘৰৰ মানু হ
য�োগ্য হয়, তেন্তে ত�োমাল�োকৰ কুশল তেওঁল�োকৰ ওপৰত থাকিব; আ� যদি
য�োগ্য নহয় তেনেহলে ত�োমাল�োকে দিয়া আৰ্শীব্বাদ উলটি আহিব। যদি ক�োন�োবাই
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ত�োমাল�োকক আদৰণি নজনাই আ� ত�োমাল�োকৰ কথা নু শুনে তেন্তে সেই ঘৰ বা
নগৰৰ পৰা ওলাই যাবা আ� ত�োমাল�োকৰ ভৰিত লাগি থকা ধূ লিও তাতে জ�োকাৰি
পেলাবা। মই ত�োমাল�োকক সঁ চাকৈ কৈছ�ো, “মহা-বিচাৰৰ দিনা সেই নগৰৰ দশাতকৈ
চদ�োম আ� ঘম�োৰা নগৰৰ দশা সহিবলৈ পাতল হব।
“সাৱধানে শুনা! মই ত�োমাল�োকক জগতলৈ উলিয়াই পঠিয়াইছ�ো। ত�োমাল�োক
বিপদত পৰিব পাৰা, যেনেকৈ ৰাংকুকুৰৰ মাজত ভেড়া। সেয়ে ত�োমাল�োক সাপৰ
দৰে টেঙৰ হ’ব লাগিব আ� কপ�ৌৰ দৰেও হ�োজা হ’ব লাগিব যাতে আনক
আঘাত কৰিব ন�োৱাৰা। কিন্তু ল�োকবিলাকলৈ সাৱধান হবা; কিয়ন�ো তেওঁবিলাকে
ত�োমাল�োকক বন্দী কৰিব আ� বিচাৰ সভাত ত�োমাল�োকক শ�োধাই দিব, আ�
নামঘৰত ত�োমাল�োকক ক�োবাব। ত�োমাল�োকক শাসনকৰ্তা আ� ৰজাৰ ওচৰলৈ লৈ
য�োৱা হব কিয়ন�ো ত�োমাল�োকে ম�োক মানি চলা। ত�োমাল�োকক ম�োৰ কথা সু ধিব।
এই সকল�ো ঘটিব যাতে ত�োমাল�োকে সেই ৰজা ৰাজ্যপাল আ� অযিহূ দীল�োকলৈ
ম�োৰ বিষয়ে সাক্ষী হব পাৰা। কিন্তু যেতিয়া ত�োমাল�োকক বন্দী কৰিব সেই মূ হূৰ্ত ত
চিন্তা নকৰিবা, কিয়ন�ো কেতিয়া কি কব লাগিব সেই সকল�ো সময়ত ত�োমাল�োকক
জনাই দিয়া হব। মনত ৰাখিবা কথা কওঁতা ত�োমাল�োক নহয় কিন্তু পিতৃৰ আত্মাইহে
ত�োমাল�োকৰ দ্বাৰা কথা কব।
“ককায়েক ভায়েকে নিজৰ ককায়েক ভায়েকৰ বি�দ্ধে যাব আ� তেওঁল�োকক
মৃ ত্যুৰ বাবে শ�োধাই দিব, পিতৃ-মাতৃ সকলেও তেওঁল�োকৰ নিজৰ সন্তান বিলাকক
মৃ ত্যুৰ বাবে শ�োধাই দিব। সন্তান সকলেও তেওঁল�োকৰ নিজৰ পিতৃ-মাতৃক শ�োধাই
দিব আ� তেওঁল�োকক বধ কৰাব। ম�োৰ নামৰ হেতুকে ত�োমাল�োক ঘৃ ণাৰ পাত্ৰ
হবা, কিন্তু যি জনে শেষলৈকে বিশ্বাসী থাকিব সেইজনেই পৰিত্ৰাণ পাব। যেতিয়া
ত�োমাল�োকক ক�োন�ো এখন নগৰত তাড়না কৰে তেতিয়া ত�োমাল�োকে অন্য
নগৰলৈ পলাই যাবা, মই ত�োমাল�োকক সঁ চাকৈ কওঁ, ত�োমাল�োকে ইস্ৰায়েলৰ সমূ হ
নগৰ ঘূ ৰি শেষ কৰাৰ পূ ৰ্বেই মানৱ পু ত্ৰ ৰজাৰ দৰে আহিব।
“ছাত্ৰ বিলাক গু�তকৈ মহান নহয়। ক�োন�ো দাস নিজৰ গৰাকীতকৈ ডাঙৰ নহয়।
ছাত্ৰই নিজৰ গু�ৰ আ� দাসে নিজৰ গৰাকীৰ তুল্য হলেই যথেষ্ট। মই ঘৰৰ গৰাকী,
কিন্তু তেওঁল�োকে ম�োক ‘ভূতবিলাকৰ শাসনকৰ্তা’ বু লি মাতে, সেয়েহে ঘৰৰ বাকী
সদস্য হিচাপে ত�োমাল�োকে হয়তু ইয়াতকৈ বেছি অপমান পাব পাৰা।”
“সেয়েহে তেওঁবিলাকলৈ ভয় নকৰিবা কিয়ন�ো সকল�ো লু কুওৱা বস্তু প্ৰকাশিত
হব। আ� গুপু তে থকা সকল�ো বস্তু যি আছে সকল�ো প্ৰকাশিত হব। মই গুপু তে
ত�োমাল�োকক যি কওঁ তাক ত�োমাল�োকে মু কলিভাবে প্ৰকাশ কৰিবা। যি সকল�ো
মই ত�োমাল�োকক ব্যক্তিগতভাবে কৈছ�ো, তাক সকল�োৰে আগত চিঞৰি জনাবা।
“সিবিলাকলৈ ভয় নকৰিবা যিবিলাকে কেৱল ত�োমাৰ শৰীৰক বধ কৰিব পাৰে
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আত্মাক নহয়। কেৱল ঈশ্বৰলৈহে ভয় কৰা যিজনে ত�োমাল�োকৰ শৰীৰ আ� আত্মা
দুয়�োক�ো নৰকত পেলাই নষ্ট কৰিব পাৰে। এপইচাত দুটা ঘৰচিৰিকা নেবেচেনে?
তথাপিও ত�োমাল�োকৰ পিতৃৰ বিনা অনু মতিৰে এটিও মাটিত নপৰে। ত�োমাল�োকৰ
মূ ৰৰ আটাইব�োৰ চুলিও গণা গৈছে। সেয়েহে ত�োমাল�োকে ভয় নকৰিবা ত�োমাল�োক
সেই চৰাইতকৈ অনেক গুণে বহুমূ ল্য।
“যি ক�োন�োৱে ম�োক সকল�োৰে আগত স্বীকাৰ কৰে, স্বৰ্গত থকা ম�োৰ পিতৃৰ
আগত ময়�ো তেওঁক স্বীকাৰ কৰিম; কিন্তু যি ক�োন�োৱে ম�োক মানু হৰ আগত স্বীকাৰ
নকৰে, স্বৰ্গত থকা ম�োৰ পিতৃৰ আগত ময়�ো তেওঁক স্বীকাৰ নকৰিম।
“ইয়াক নাভাৱিবা যে মই পৃ থিৱীত শান্তি দিবলৈ আহিছ�ো, শান্তি দিবলৈ নহয় কিন্তু
তৰ�োৱাল দিবলৈহে আহিছ�োঁ ।
‘মই বাপেকৰ বি�দ্ধে পু তেকৰ,
মাকৰ বি�দ্ধে জীয়েকৰ,
শাহুৱেকৰ বি�দ্ধে ব�োৱাৰীযেকৰ ভেদ জন্মাবলৈহে আহিছ�োঁ ,
আ� মানু হৰ নিজ পৰিয়ালেই তেওঁৰ শত্ৰু হব।’
“যি ক�োন�োৱে নিজৰ পিতৃ-মাতৃক ম�োতকৈ অধিক প্ৰেম কৰে, তেওঁ ম�োৰ নিজৰ
মানু হ হ�োৱাৰ য�োগ্য নহয়। যি ক�োন�োৱে নিজৰ পু তেক-জীয়েকক ম�োতকৈ অধিক
প্ৰেম কৰে তেৱ�োঁ ম�োৰ নিজৰ মানু হ হ�োৱাৰ য�োগ্য নহয়। যি ক�োন�োৱে নিজৰ দুখভ�োগৰ ক্ৰু চ বহন নকৰে আ� ম�োৰ পাচত আহিব ন�োৱাৰে তেৱ�োঁ ম�োৰ নিজৰ মানু হ
হ�োৱাৰ য�োগ্য নহয়। যদি ক�োন�োৱে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ বিচাৰে তেওঁ তাক
হে�ৱাব; কিন্তু যদি ক�োন�োৱে ম�োৰ নিমিতে নিজৰ প্ৰাণ হে�ৱাই তেওঁ জীৱন পাব।
“যি ক�োন�োৱে ত�োমাল�োকক গ্ৰহণ কৰে, তেওঁ ম�োকেই গ্ৰহণ কৰিব, আ� যি
ক�োন�োৱে ম�োক গ্ৰহণ কৰে, তেওঁ ম�োক পঠ�োৱা ঈশ্বৰকে স্বীকাৰ কৰিব। যি ক�োন�োৱে
ভাৱবাদীক ভাৱবাদী বু লি স্বীকাৰ কৰে, তেওঁ ভাৱবাদীৰ দৰে একে পু ৰস্কাৰ পাব। আ�
যদি ত�োমাল�োকে ক�োন�ো ধাৰ্মিকক এই কাৰণেই স্বীকাৰ কৰা য়ে তেওঁ এজন ধাৰ্মিক
ল�োক ত�োমাল�োকেও ধাৰ্মিক জনৰ দৰেই পু ৰস্কাৰ পাবা। আ� ক�োন�োবাই ম�োৰ
এই স� বিলাকৰ ক�োন�ো শিষ্য এজনক যদি এগিলাচ চেচা পানীয়�ো দিয়ে, মই
ত�োমাল�োকক সঁ চাকৈ কওঁ যে তেওঁ ক�োন�োপধ্যেই তেওঁৰ পু ৰস্কাৰ নেহে�ৱাব।”১০৬
এইদৰে যীচুৱে নিজৰ বাৰজন শিষ্যক বু জাই বঢাই এটালঁ ত, তেওঁ তাৰ পৰা গৈ
গালীল প্ৰদেশৰ নগৰ বিলাকত ঘূ ৰি ঘূ ৰি উপদেশ দিবলৈ ধৰিল। ১০৭
পাঁচনি বিলাকে ওলাই গৈ সকল�োব�োৰ ঠাইতে ঘু ৰি ঘু ৰি শুভৱাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিলে
আ� সেই সকল�ো ঠাইতে নৰিয়াত পৰা বিলাকক সু স্থ কৰিলে। ১০৮ তেওঁল�োকে প্ৰচাৰ
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কৰিলে যাতে ল�োকসমূ হে হৃদয় আ� জীৱন পৰিবৰ্ত ন কৰে। তেওঁল�োকে অনেক
অশুচি আত্মা খেদালে, আ� বহুত�ো ৰ�োগীক জলফাইৰ তেল ঘঁ হি সু স্থ কৰিলে। ১০৯
৪.৩ কেনেকৈ য�োহন বাপ্তিস্মদাতাক বধ কৰা হৈছিল
হেৰ�োদ ৰজাই এইব�োৰ শুনিবলে পালে, কাৰণ যীচুৰ খ্যাতি কেউফালে প্ৰচাৰিত
হৈছিল। কিছু ল�োকে কৈছিল, “বাপ্তাইজক য�োহন পু নৰ জী উঠিল সেয়ে তেওঁ
আচৰিত কৰ্ম কৰাৰ ক্ষমতা পাইছে।”
আন ক�োন�োৱে কৈছিল, “এওঁ এলিয়া।”
আন কিছু মানে কৈছিল, “তেওঁ প্ৰাচীন কালৰ ভাৱবাদী সকলৰ নিচিনা এজন
ভাৱবাদী।”
কিন্তু হেৰ�োদে যেতিয়া এই কথা শুনিলে আ� তেওঁ কলে, “তেওঁ য�োহন, যাক
মই শিৰচ্ছেদ কৰাল�ো, তেওঁ মৃ ত্যুৰ পৰা পু নৰ জী উঠিল।”
হেৰ�োদে নিজে য�োহনক বন্দী কৰাই কাৰাগাৰত ৰাখিবলৈ আদেশ দিছিল।
তেওঁ নিজৰ ভায়েক ফিলিপৰ পত্নী হেৰ�োদিয়াৰ বাবে এনে কৰিছিল, যাক্ হেৰ�োদে
অলপতে বিয়া কৰিছিল। কিয়ন�ো য�োহনে বাৰে বাৰে কৈছিল, “আপু নি আপ�োনাৰ
ভাই-ব�োৱাৰীক বিয়া কৰ�োৱাট�ো উচিত হ�োৱা নাই।” সেয়ে হেৰ�োদিয়াই তেওঁক শত্ৰু
হিচাৱে গণ্য কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। তাই তেওঁক বধ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল, কিন্তু
তেওঁ হেৰ�োদৰ বাবে তেনে কৰিব ন�োৱাৰিছিল। হেৰ�োদে য�োহনক ভয় কৰিছিল
কাৰণ তেওঁ জানিছিল যে য�োহন এজন ধাৰ্মিক আ� পবিত্ৰ ল�োক সেয়ে তেওঁ তেওঁক
নিৰাপদে ৰাখিছিল। হেৰ�োদে যেতিয়া য�োহনৰ কথা শুনিছিল, তেওঁৰ বৰ বিভ্ৰান্ত
হৈছিল, তথাপি তেওঁৰ কথা শুনি ভাল পাইছিল।
কিন্তু সু য�োগৰ সময় আহিল যেতিয়া হেৰ�োদে তেওঁৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল,
সেনাধ্যক্ষসকল আ� গালীলৰ গণ্যমান্য ল�োকসকলক নিজৰ জন্মদিনত আমন্ত্ৰণ কৰি
নৈশভ�োজৰ আয়�োজন কৰিলে। হেৰ�োদিয়াৰ কন্যাই প্ৰদৰ্শন কৰা নৃ ত্যই নৈশভ�োজৰ
অতিথি সকলক আ� ৰজা হেৰ�োদক সন্তোষ্ট কৰিলে।
ৰজা হেৰ�োদে সন্তুষ্ট হৈ কন্যাজনীক কলে, “ত�োমাক কি লাগে ক�োৱা, মই
তাকেই দিম।” আ� তেওঁ কন্যাজনীক শপত খাই কলে, “তুমি যিহকে বিচৰা তাকে
দিম। আনকি ম�োৰ ৰাজ্যৰ আধা অংশও ত�োমাক দিম।”
তাই মাকৰ ওচৰলৈ ওলাই গ’ল আ� সু ধিলে, “মই কি খু জিম?”
তাইৰ মাকে কলে, “য�োহন বাপ্তাইজক মূ ৰ।”
তাই ল’গে ল’গে ভিতৰলৈ গ’ল আ� ৰজাক কলে, “আপু নি ম�োক এতিয়াই
য�োহন বাপ্তাইজকৰ মূ ৰট�ো এখন থালত আনি দিয়াট�ো বিচাৰিছ�ো।”
তাতে ৰজা বৰ দুখিত হল, কিন্তু তেওঁ কৰা প্ৰতিজ্ঞাৰ কাৰণে তেওঁৰ নিমন্ত্ৰিত
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অতিথি সকলৰ বাবে তাইক “নহব” বু লি ক’ব নু খুজিলে। সেয়ে ৰজাই লগে লগে
য�োহনৰ মূ ৰট�ো কটাৰ আদেশ দি এজন ঘাটকক কাৰাগাৰলৈ পঠাই দিলে। ঘাটক
জনে এখন থালত য�োহনৰ মূ ৰট�ো কাটি আনি, কন্যা জনীক দিলে আ� তাই লৈ
মাকক দিলে। যেতিয়া য�োহনৰ শিষ্য সকলে এই সংবাদ পালে, তেওঁল�োকে তালৈ
আহিলে আ� দেহট�ো নি কবৰ দিলে।১১০
৪.৪ যীচুৱে পাঁচ হাজাৰৰ�ো অধিক ল�োকক খু উৱা
পাঁচনি সকল যি সকলক যীচুৱে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ পঠিয়াইছিল, তেওঁৰ ওচৰলৈ
ঘূ ৰি আহিল আ� তেওঁল�োকে কি কি কৰিলে আ� কি শিক্ষা দিলে সকল�োব�োৰ
কথা তেওঁক বিবৰি কলে। যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “আঁহা, আমি এক নিৰ্জ ন
ঠাইলৈ গৈ জিৰণি লওঁ।” কিয়ন�ো তাত অনেক ল�োকসমূ হ অহা-য�োৱা কৰিছিল সেয়ে
তেওঁল�োকে ভ�োজন কৰিবলৈ ও সু য�োগ প�োৱা নাছিল।
সেয়েহে তেওঁল�োকে এখন নাৱত উঠিলে আ� এক নিৰ্জ ন ঠাইলৈ গল। কিছু মানে
তেওঁল�োকক য�োৱা দেখা পালে আ� বহুতে এই বিষয়ে জানিব পাৰিলে সেয়ে
সকল�োব�োৰ নগৰৰ পৰা তেওঁল�োক সকল�োৱে দ�ৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আ� যীচু
আ� তেওঁৰ শিষ্যসকল গৈ প�োৱাব আগেয়ে তাত উপস্থিত হলগৈ। যেতিয়া যীচু
নাৱৰ পৰা নামিল, তেওঁ মানু হৰ এটি বিৰাট জু ম দেখিলে, তেওঁল�োকৰ বাবে তেওঁৰ
দয়া উপজিল, কিয়ন�ো তেওঁল�োক ৰখীযা ন�োহ�োৱা ভেড়াৰ নিচিনা আছিল। সেয়েহে
তেওঁ তেওঁল�োকক অনেক উপদেশ দিবলৈ ধৰিলে।
তেতিয়া ৰাতি হবৰ হৈছিল। সেয়ে শিষ্য সকলে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিল আ�
কলে, “এইখন নিৰ্জ ন ঠাই আ� এতিয়া বহু দেৰিও হৈছে, ল�োকসকলক ওচৰৰ
গাওঁবিলাকলৈ যাবলৈ দিয়ক যাতে তেওঁল�োকে খাবলৈ কিবা বস্তু কিনিব পাৰে।”
কিন্তু তেওঁ কলে, “ত�োমাল�োকেই তেওঁল�োকক কিবা খাবলৈ দিয়া।”
তেতিয়া তেওঁল�োকে তেওঁক কলে, “আমি এই সকল�ো মানু হে খাবৰ বাবে যথেষ্ট
পিঠা কিনিব ন�োৱাৰিম। ইমানব�োৰ টকা গ�োটাবৰ বাবে আমি সকল�োৱে এমাহ কাম
কৰিব লাগিব?”১১১
চিম�োন পিতৰৰ ভায়েক আন্দ্ৰিয়ই কলে, “তাত এজন লৰা আছে যাৰ হাতত
পাঁচ�োটা যৱৰ পিঠা আ� দুটা মাছ আছে। কিন্তু ইমানব�োৰ মানুহৰ মাজত সেয়ে কি হ’ব?”
যীচুৱে কলে, “ল�োক সমূ হক বহিবলৈ দিয়া।” সেই ঠাইত ভৰপূ ৰ ঘাঁহনি আছিল,
গতিকে ল�োক সমু হ তাৰ ওপৰতে বহিল। তাত প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ পু �ষ আছিল যীচুৱে
পিঠা লৈ ঈশ্বৰক ধন্যবাদ কৰি তাত বহি থকা সকলৰ মাজত বিলাই দিবলৈ দিলে।
একেদৰে তেওঁ মাছ ও লৈ ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দি বিলাবলৈ দিলে। প্ৰত্যেকে যিমান
পৰিমাণে ইচ্ছা কৰিলে সিমানকৈ খালে।
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তেওঁল�োকে খাই তৃপ্ত হ�োৱাৰ পাচত যীচুৱে শিষ্য সকলক ক’লে, “ভঙা
পিঠাৰ আ� মাছৰ অৱশিষ্ট খিনি গ�োট�োৱা, এক�ো নষ্ট হবলৈ নিদিবা।” শিষ্যসকলে
সকল�োখিনি অৱশিষ্ট গ�োটালে। যেতিয়া ল�োকসমূ হে খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া
মাত্ৰ পাঁচটা যৱৰ পিঠা আছিল। কিন্তু যেতিয়া ল�োকসমূ হে খাই শেষ কৰিলে তেতিয়া
অৱশিষ্ট খিনিৰে বাৰটা ডাঙৰ পাচি পু ৰ কৰিলে।
যীচুৱে কৰা এই অল�ৌকিক কৰ্ম্ম দেখি ল�োক সমূ হে কবলৈ ধৰিলে, “নিশ্চয়ে এই
জনেই জগতলৈ আহিব লগা ভাৱবাদী যি জনক আশা কৰা হৈছিল।”
এনেতে যীচুৱে ল�োক সমূ হে তেওঁক ধৰি ৰজা পাতিব খু জিছে বু লি গম পালে।১১১২
তাৰ পাছত যীচুৱে তেওঁৰ শিষ্যসকলক নাৱত উঠিবলৈ কলে আ� সৰ�োবৰৰ
আনট�ো পাৰত থকা বৈৎচদালৈ যাবলৈ কলে। তেওঁ তেওঁল�োকক কলে য়ে তেওঁ
পাছত যাব। তেওঁ প্ৰত্যেককে ঘৰলৈ যাবলৈ কবৰ বাবে তাতে থাকিল।১১৩ ল�োকসমূ হক
বিদায় দিয়াৰ পাছত তেওঁ অকলে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠিল। ১১৪
৪.৫ যীচুৱে পানীৰ ওপৰত খ�োজ কঢ়া
সন্ধিয়া পৰলৈকে তেওঁ তাতে অকলশৰীয়াকৈ থাকিল। তেতিয়ালৈকে নাওখন
পাৰৰ পৰা যথেষ্ট দূৰলৈকে ওলাই গৈছিল। ঢ�ৌ আ� তীব্ৰ বতাহৰ ক�োৱত নাওখন
ঢলং-পলং হৈ আছিল।
ৰাতিপু ৱা প্ৰায় তিনি আ� ছয়টা বজাৰ মাজত যীচুৱে সৰ�োবৰত খ�োজ কাঢ়ি
তেওঁল�োকৰ ওচৰলৈ আহিল। তেওঁৰ শিষ্যসকলে যেতিয়া তেওঁক সৰ�োবৰৰ ওপৰেদি
খ�োজ কাঢ়ি অহা দেখা পালে, তেওঁবিলাকে ভয় খাই পৰস্পৰে কলে, “এইট�ো ত�ো
ক�োন�োবা ভূত হয়!” সেয়ে ভয়ত চিঞঁৰিবলৈ ধৰিলে।
যীচুৱে ততালিকে তেওঁল�োকক মাত লগাই কলে, “ৰ্নিভয় হ�োৱা! এইয়া মইয়েই
হয়।” ভয় নকৰিবা।”
পিতৰে মাত লগাই কলে, “প্ৰভু যদি সচাঁকৈ আপু নিয়ে হয় তেন্তে ম�োক পানীৰ
ওপৰেদি আপ�োনাৰ ওচৰলৈ আহিবৰ বাবে অনু মতি দিয়ক।”
যীচুৱে কলে, “পিতৰ আহাঁ।”
পিতৰে নাৱৰ পৰা ওলাই যীচুৰ ফাললৈ পানীৰ ওপৰেদি খ�োজ ললে। কিন্তু তেওঁ
তীব্ৰ বতাহ ধু মুহাআ� ঢ�ৌ দেখি ভয় খালে, আ� ডু বিবলৈ ধৰিলে আ� চিঞঁৰি
মাতিলে, “প্ৰভু ম�োক ৰক্ষা কৰক।”
যীচুৱে তৎক্ষণাত তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি তেওঁক হাতত ধৰি কলে, “হে অল্পবিশ্বাসী
তুমি কিয় সন্দেহ কৰিলা?”
যেতিয়া তেওঁল�োকে নাৱত উঠিলে, বতাহ-ধু মুহা শান্ত হল। নাৱত থকা
শিষ্যবিলাকে যীচুৰ প্ৰশংসা কৰি কলে, “সচাঁকে আপু নি ঈশ্বৰৰ পু ত্ৰ।”১১৫
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৪.৬ যীচুৱে বহুত�ো ৰ�োগীক সু স্থ কৰে
তেওঁল�োকে সৰ�োবৰ পাৰ হৈ সেই ৰাতিপু ৱা গিনেচেৰত্ পালে। তাতে তেওঁল�োকে
নাওঁ বান্ধিলে। যেতিয়া তেওঁল�োকে নাৱৰ পৰা নামিলে তাৰ ল�োকসমূ হে যীচুক চিনি
পালে। সেয়ে তেওঁল�োকে সেই অঞ্চলৰ সকল�োকে কথাট�ো জনাবৰ বাবে লৰালৰিকৈ
গ’ল। তেওঁল�োকে যীচু থকা ঠাইলে ৰ�োগীসকলক চাঙিৰে সৈতে কঢ়িয়াই আনিলে।
গাঁৱে গাঁৱে, নগৰে-নগৰে যীচু যলৈকে গৈছিল, ল�োকসমূ হে তেওঁল�োকৰ ৰ�োগী
সকলক হাট-বজাৰ বহা ঠাইলৈ আনি তেওঁল�োকে যেন তেওঁৰ কাপ�োৰৰ এটি অংশ
মাথ�োন চুবলৈ দিয়ে, এনে মিনতি কৰিলে। আ� যিমান ল�োকে চুলে সকল�োৱে সু স্থ
হল।১১৬
৪.৭ যীচুৱেই জীৱনদায়ক আহাৰ
পাছে সৰ�োবৰৰ সিপাৰে থাকি য�োৱা ল�োক সকলৰ মনত পৰিল যে তাত এখনহে
নাওঁ আছিল; আ� যীচু শিষ্য সকলৰ লগত নাৱত উঠা নাছিল; শিষ্য সকলে অকলেই
নাও মেলি গৈছিল। এনেতে তিবিৰিযা পৰা আ� কেইখন নাওঁ আহি যি ঠাইত যীচুৱে
ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিয়াৰ পাচত তেওঁল�োকক পিঠা বিলাইছিল, সেই ঠাই পালেহি।
তেওঁল�োকে সেই ঠাইত যীচু নতুবা তেওঁৰ শিষ্য সকলক দেখা নাপাই নাৱত উঠি
যীচুক বিচাৰি কফৰনাহূ মলৈ যাত্ৰা কৰিলে।
ল�োকেসমূ হে সৰ�োবৰৰ সিট�ো পাৰে যীচুক বিচাৰি পায় তেওঁল�োকে তেওঁক
সু ধিলে, “হে গু�, আপু নি ইয়ালৈ কেতিয়া আহিলে?”
যীচুৱে তেওঁল�োকক উত্তৰ দিলে, “মই ত�োমাল�োকক সঁ চা কথা কওঁ ত�োমাল�োকে
অল�ৌকিক চিন দেখাৰ বাবে নহয় কিন্তু পিঠা খায় তৃপ্ত হ�োৱাৰ বাবে হে ম�োক বিচাৰি
আহিছা। ক্ষন্তেকীয়া আহাৰৰ নিমিত্তে শ্ৰম নকৰিবা, বৰং যি আহাৰ প্ৰকৃততেই স্থায়ী
ও অনন্ত জীৱন দান কৰে, এনে আহাৰৰ নিমিত্তে শ্ৰম কৰা। এনে আহাৰ মানৱ পু ত্ৰই
ত�োমাল�োকক দিব। কাৰণ পিতৃ পৰমেশ্বৰে তেওঁক সেই ক্ষমতা প্ৰদান কৰিলে।”
তেওঁল�োকে যীচুক সু ধিলে, “ঈশ্বৰে আমাক কেনেধৰণৰ কাম কৰাট�ো বিচাৰে।”
যীচুৱে তেওঁল�োকক ক’লে, “ঈশ্বৰে যি জনাক পঠালে, তেওঁক বিশ্বাস কৰাই
ঈশ্বৰৰ মনে বিচৰা কৰ্ম্ম।”
তেওঁল�োকে তেওঁক সু ধিলে, “আপু নি কি অল�ৌকিক চিন দেখু ৱাব যাতে আমি
তাক দেখি আপ�োনাক বিশ্বাস কৰিব পাৰ�ো? আপু নি আমালৈ তেনে কি কৰ্ম্ম কৰি
দেখু ৱাব? আমাৰ পূ ৰ্ব্ব -পু �ষ সকলে ম�প্ৰন্তত মান্না খাইছিল। যেনেদৰে শাস্ত্ৰত লিখা
আছে, ‘তেওঁ স্বৰ্গৰ পৰা তেওঁল�োকক পিঠা খাবলৈ দিছিল।’”
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “মই ত�োমাল�োকক সঁ চা কথা কওঁ যে ত�োমাল�োকক
স্বৰ্গৰ পৰা পিঠা দিয়াজন ম�োচি নাছিল; কিন্তু ত�োমাল�োকক স্বৰ্গৰ পৰা প্ৰকৃত পিঠা
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দিয়াজন ম�োৰ পিতৃহে। আ� ঈশ্বৰৰ পিঠা হৈছে, স্বৰ্গৰ পৰা যি জন নামি আহিল আ�
গ�োটেই জগতক জীৱন দিলে।”
তেওঁল�োকে তেওঁক কলে, “হে মহাশয় আমাক এতিয়াৰ পৰাই সেই পিঠা দিয়ক।”
যীচুৱে তেওঁল�োকক ক’লে, “জীৱন দিয়া পিঠা ময়েই। যিজন ম�োৰ ওচৰলৈ আহে
তেওঁৰ কেতিয়াও ভ�োক নালাগিব আ� যিজনে ম�োক বিশ্বাস কৰে তেওঁৰ কেতিয়াও
পিয়াহ নালাগিব। কিন্তু মই ত�োমাল�োকক আগতেই কৈছিল�ো ত�োমাল�োকে ম�োক
দেখিলা, তথাপি ত�োমাল�োকে ম�োক বিশ্বাস নকৰা। কিন্তু পিতৃয়ে ম�োক দিয়া প্ৰত্যেক
ব্যক্তি ম�োৰ ওচৰলৈ আহিব। আ� ম�োৰ ওচৰলৈ অহা ক�োন�ো ব্যক্তিক মই বিমু খ
নকৰিম। কাৰণ মই নিজ ইচ্ছা পু ৰণ কৰিবলৈ স্বৰ্গৰ পৰা অহা নাই; কিন্তু ম�োক পঠ�োৱা
জনাৰ ইচ্ছা পালন কৰিবলৈহে আহিল�ো। ম�োক পঠ�োৱা জনাৰ ইচ্ছা এই যে তেওঁ
ম�োক দিয়া এজন�ো যেন নেহে�ৱায় কিন্তু শেষৰ দিনা মই যেন সকল�োকে জীৱনলৈ
ত�োল�ো। ম�োক পঠিওৱা জনৰ ইচ্ছা এই যে পু ত্ৰক দেখি বিশ্বাস কৰা প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে
যেন অনন্ত জীৱন পায়। আ� শেষৰ দিনা মই সকল�োকে জীৱনলৈ তুলিম।”
“স্বৰ্গৰ পৰা নমা আহাৰ ময়েই” বু লি যীচুৱে ক�োৱা কথাত, যিহূ দীসকলে যীচুৰ
বিষয়ে ভ�োৰভ�োৰাবলৈ ধৰিলে। তেওঁল�োকে কলে, “এওঁ য�োচেফৰ পু তেক যীচু নহয়
জান�ো? আমি জান�ো এওঁৰ মাক-দেউতাক চিনি নাপাওঁ? এতিয়া তেওঁ স্বৰ্গৰ পৰা নামি
অহা বু লি কেনেকৈ কৈছে?”
ইয়াৰ উত্তৰত যীচুৱে তেওঁল�োকক ক’লে, “ত�োমাল�োকে নিজৰ ভিতৰতে
ভ�োৰভ�োৰ�োৱা বন্ধ কৰা। ম�োক পঠিওৱা পিতৃৱে যেতিয়ালৈকে কৰ�োবাক ম�োৰ
ওচৰলৈ নানে তেতিয়ালৈকে ক�োনেও ম�োৰ ওচৰলৈ আহিব ন�োৱাৰে। মই তেওঁক
শেষৰ দিনা জীৱনলৈ তুলিম। ভাৱবাদী সকলৰ পু স্তকত লিখা আছে, ‘তেওঁল�োকক
সকল�োকে ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই শিক্ষা দিয়া হব। আ� যি সকলে ম�োৰ পিতৃৰ কথালৈ কাণ
দি, তেওঁৰ পৰা শিক্ষা লয় সেই সকল�োৱে ম�োৰ ওচৰলৈ আহিব।’ ইয়াৰ অৰ্থ এইট�ো
নহয় যে ক�োন�োবাই পিতৃক দেখিলে। যি জন ঈশ্বৰৰ পৰা আহিছে কেৱল তেওঁহে
পিতৃক দেখা পালে।
“মই ত�োমাল�োকক সচাঁকৈয়ে কৈছ�ো, যিজনে বিশ্বাস কৰে তেওঁৰ অনন্ত জীৱন
আছে। জীৱন দিয়া পিঠা ময়েই। ত�োমাল�োকৰ পূ ৰ্ব্ব পু �ষ সকলে ম� প্ৰান্তত মান্না
খায়�ো মৰিল। কিন্তু স্বৰ্গৰ পৰা নামি অহা পিঠা এনেকুৱা যে ক�োন�োৱে যদি সেই পিঠা
গ্ৰহণ কৰে, তেন্তে তেওঁ কেতিয়াও নমৰে। স্বৰ্গৰ পৰা নামি অহা সেই জীৱন দিয়া পিঠা
ময়েই। যি ক�োন�োৱে এই পিঠা গ্ৰহণ কৰে তেওঁ চিৰকাল জীৱ। এই পিঠা ম�োৰ মাংস।
জগতৰ ল�োকসকলে যেন জীৱন পায় এই নিমিত্তে মই ম�োৰ শৰীৰ বলিদান কৰিম।”
এই কথা শুনি যিহূ দী সকলৰ ভিতৰত তৰ্ক বিতৰ্ক আৰম্ভ হল। তেওঁল�োকে ক’লে,
“তেওঁ আমাক তেওঁৰ শৰীৰ কেনেকৈ খাবলৈ দিব পাৰে?”
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যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “মই সঁ চাকৈয়ে কৈছ�ো ত�োমাল�োকে মানৱ পু ত্ৰৰ
মাংস নাখালে আ� তেজ পান নকৰিলে ত�োমাল�োকত জীৱন নাই। যি ক�োন�োৱে
ম�োৰ মাংস খায় ও ম�োৰ তেজ পান কৰে তেওঁৰ অনন্ত জীৱন আছে। আ� শেষৰ
দিনা মই তেওঁল�োকক জীৱনলৈ তুলিম। কাৰণ ম�োৰ মাংসই প্ৰকৃত পিঠা আ� ম�োৰ
তেজেই প্ৰকৃত পেয়। যিজনে ম�োৰ মাংস খায় আ� ম�োৰ তেজ পান কৰে, তেওঁ
ম�োত নিবাস কৰে আ� ময়�ো তেওঁত নিবাস কৰ�ো।
“জীৱনময় পিতৃয়ে ম�োক পঠালে আ� মই তেওঁতে তেওঁ জীৱিত আ� তেওঁৰ
বাবেই মইও জীৱিত, সেইদৰে যিজনে ম�োক খায়, তেৱ�োঁ ম�োৰ দ্বাৰাই জীৱ। মই সেই
মান্না নহয় যাক ত�োমাল�োকৰ পূ ৰ্ব্ব পু �ষ সকলে ম� প্ৰান্তত খাইছিল। তেওঁল�োকে
সেই মান্না খাইছিল তথাপিও পাচত সকল�োৱে মৰিল। স্বৰ্গৰ পৰা নমা আহাৰ ময়েই,
যি জনে এই পিঠা খায় তেওঁ সদাকাল জীয়াই থাকে।”
যীচুৱে কফৰনাহূ মৰ নাম-ঘৰত উপদেশৰ সময়ত এই সকল�ো কৈছিল। ১১৭
৪.৮ অনেক অনু গামীয়ে যীচুক ত্যাগ কৰা
তেওঁৰ অনু গামী সকলৰ অনেকে এই সকল�ো কথা শুনি ক’লে, “এইব�োৰ বৰ কঠিন
শিক্ষা; ক�োনে এইব�োৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে?”
ক�োনেও এক�ো নকওঁতেই যীচুৱে মনতে গম পালে যে তেওঁৰ শিক্ষাত অনু গামী
সকলে তলে তলে আপত্তি দৰ্শাইছে। তেতিয়া যীচুৱে তেওঁল�োকক ক’লে, “এই
কথাব�োৰ ত�োমাল�োকে গ্ৰহণ কৰিবলৈ টান পাইছানেকি? মানৱপু ত্ৰক তেওঁৰ পূ ৰ্ব্ব ৰ
স্থানলৈ উঠি য�োৱা দেখিলে ত�োমাল�োকে কি কবা? আত্মাই হে জীৱন দিয়ে, তেজ
মঙহৰ শৰীৰ ক�োন�ো কামৰ নহয়। মই ত�োমাল�োকক যি বাক্য কল�ো সেয়ে আত্মা
আ� সেয়ে ত�োমাল�োকক জীৱন দিব। কিন্তু ত�োমাল�োকৰ মাজৰ কিছু ল�োকে ইয়াক
বিশ্বাস নকৰিবা।” (কাৰণ যীচুৱে আৰম্ভণিৰ পৰা জানিছিল তাত এজন আছে যিজনে
বিশ্বাস নকৰিব আ� তেওঁক শত্ৰুৰ হাতত শ�োধাই দিব।) তেওঁ পু নৰ কব ধৰিলে, “এই
কাৰণে মই ত�োমাল�োকক কৈছিল�ো, ‘যেতিয়ালৈকে পিতৃয়ে ইচ্ছা নকৰে ক�োনেও
ম�োৰ ওচৰলৈ আহিব ন�োৱাৰে।’”
এই সকল�োব�োৰ কথা শুনি যীচুক অনু সৰন কৰা বহুত শিষ্য ঘূ ৰি গল আ�
কেতিয়াও পু নৰ তেওঁৰ পাচ নললে।
তেতিয়া যীচুৱে তেওঁৰ বাৰজন পাঁচনিক সু ধিলে, “ত�োমাল�োকেও যাবলৈ ইচ্ছা
কৰা নেকি?”
চিম�োন পিতৰে তেওঁক উত্তৰ দিলে, “হে প্ৰভু, আমি কাৰ ওচৰলৈ যাম? অনন্ত
জীৱন দিয়া সেই বাক্য আপ�োনাৰ ওচৰতহে আছে। আমি বিশ্বাস কৰিছ�ো আ� গম
পাইছ�ো যে আপু নিয়েই ঈশ্বৰৰ পৰা অহা সেই পবিত্ৰ জনা।”
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যীচুৱে তেওঁল�োকক ক’লে, “মই ত�োমাল�োক বাৰজনক বাছি ল�োৱা নাছিল�োনে?
তথাপি ত�োমাল�োকৰ মাজত এজন চয়তান আছে।” যীচুৱে চিম�োনৰ ঈস্কৰিয়�োতীয়ৰ
পু তেক যিহূ দাৰ বিষয়ে এই কথা কৈছিল। কাৰণ যিহূ দা যদিও বাৰজনৰ মাজৰ আছিল,
তেঁৱেই যীচুক পাচত যীচুক শত্ৰুৰ হাতত স�োধাই দিওঁতা জন আছিল।
ইয়াৰ পাচত যীচুৱে গালীল প্ৰদেশৰ চ�ৌদিশে ভ্ৰমণ কৰিলে। তেওঁ যিহূ দিয়া
প্ৰদেশলৈ যাবলৈ মন নকৰিলে; কাৰণ যিহূ দী সকলে তেওঁক বধ কৰিবলৈ সু য�োগ
বিচাৰি আছিল। ১১৮
৪.৯ ঈশ্বৰৰ বিধান আ� মানু হৰ দস্তুৰ
তেতিয়া যি�চালেমৰ পৰা অহা কেইগৰাকীমান ফৰীচী আ� বিধান পণ্ডিত যীচুৰ
ওচৰত একত্ৰিত হল। তেওঁল�োকে দেখিলে যে যীচুৰ শিষ্যসকলে খাবলৈ বহিছে আ�
তেওঁল�োকৰ হাতব�োৰ পৰিস্কাৰ নহয়, ইয়াৰ অৰ্থ এইয়াই যে তেওঁল�োকে পৰম্পৰাগত
ৰীতি অনু যায়ী হাত ধ�োৱা নাই। কিয়ন�ো পূ ৰ্ব পু �ষৰ নিয়ম অনু সৰি ফৰীচী আ� যিহূ দী
সকলে এই বিশেষ প্ৰকাৰে হাত নু ধুৱাকৈ ভ�োজন নকৰে। যেতিয়াই তেওঁল�োকে
হাট-বজাৰৰ পৰা উভটি আহে আনু ষ্ঠানিক ৰীতিমতে নু ধুৱাকৈ নাখায়। এনেকৈয়ে
আ� অনেক ৰীতি-বিধি আছে যেনে, পিয়লা, কলহ আ� তামৰ কাঁহি-বাতি ধ�োৱা
আদি তেওঁল�োকে মানি চলিছিল।
সেয়েহে ফৰীচী আ� বিধান-পণ্ডিত সকলে যীচুক সু ধিলে, “আপ�োনাৰ
শিষ্যবিলাকে কিয় পূ ৰ্ব পূ �ষৰ পৰা চলি অহা ৰীতি-বিধি পালন নকৰে? তেওঁল�োকে
তেওঁল�োকৰ হাত শুচি নকৰাকৈ ভ�োজন কৰে।”
যীচুৱে তেওঁল�োকক উত্তৰ দিলে, “যিচয়াই ত�োমাল�োক কপটীয়া বিলাকৰ বিষয়ে
ঠিকেই ভাৱবাণী কৰিছিল; যেনেকৈ লিখা আছে:
‘তেওঁল�োকে ম�োক তেওঁল�োকৰ ওঠৰ দ্বাৰা ওল�োৱা শব্দৰেহে সন্মান কৰে।
কিন্তু তেওঁল�োকৰ হৃদয়ত ম�োক তেওঁল�োকৰ বাবে উপযু ক্ত বু লি বিবেচনা
নকৰে।
তেওঁ বিলাকে ম�োক কৰা আৰাধনা মূ ল্যহীন।
আ� তেওঁল�োকৰ উপদেশব�োৰ হৈছে মাত্ৰ মানু হৰ নিয়ম।’
ত�োমাল�োকে ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা এফলীয়াকৈ ৰাখিছা আ� মানু হৰ পৰম্পৰা ৰীতি-বিধি
ধৰি ৰাখিছা।”
তেওঁ তেওঁল�োকক কলে, “ত�োমাল�োকে দেখ�োন নিজ ৰীতি-বিধিব�োৰ
প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে ঈশ্বৰৰ বিধানক এফলীয়াকৈ ৰাখিছা। এয়া জান�ো ভাল কথা?
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নহয়! উদাহৰণ স্ব�পে ম�োচিয়ে কৈছিল, ‘তুমি ত�োমাৰ পিতৃ-মাতৃক সন্মান কৰা’
আ� ‘যি ক�োন�োৱে পিতৃ-মাতৃক শাও দিয়ে তেওঁক নিশ্চয় বধ কৰা হব।’ কিন্তু
ত�োমাল�োকে উপদেশ দিয়া যে ল�োকসমূ হে তেওঁল�োকৰ পিতৃ-মাতৃক কব পাৰে,
‘মই ত�োমাল�োকক সহায় কৰিবৰ বাবে ম�োৰ অলপমানহে আছিল, কিন্তু মই সেয়া
ত�োমাল�োকৰ বাবে কৰিব ন�োৱাৰ�ো। মই এইয়া ঈশ্বৰক দিবৰ বাবে প্ৰতিজ্ঞা কৰিছ�ো।
যেতিয়া তেওঁল�োকে এনে ধৰণৰ শপত খায় ত�োমাল�োকে তেওঁল�োকক কৰা~যে
তেওঁল�োকক তেওঁল�োকৰ পিতৃ-মাতৃক সহায় কৰিবৰ বাবে দিয়া নহব। কাৰণ
তেওঁল�োকৰ শপত যু ক্তিপূ ৰ্ণ আ� ইয়াক ৰক্ষা কৰা হ’ব। এইদৰে ত�োমাল�োকে
নিজে গঢ়া ৰীতি-বিধিৰ দ্বাৰা যিবিলাক ত�োমাল�োকে আনক�ো শিক�োৱা তাৰ কাৰণে
ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা লঙ্ঘন কৰিছা। আ� ত�োমাল�োকে এনে ধৰণৰ বহুত�ো কাম কৰি আছ।”
যীচুৱে আক�ৌ ল�োকসমূ হক ওচৰলৈ মাতিলে আ� কলে, “সকল�োৱে ম�োৰ কথা
শুনা আ� বু জা। এনে ক�োন�ো বস্তু নাই যি বাহিৰৰ পৰা মানু হৰ ভিতৰলৈ স�োমাই আ�
ইয়াক অপবিত্ৰ কৰে; কিন্তু যিবিলাক মানু হৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহে সেইব�োৰহে
তেওঁক অপৱিত্ৰ কৰে।”১১৯
তেতিয়া যীচুৰ শিষ্যবিলাকে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি কলে, “আপ�োনাৰ কথা শুনি
ফৰীচীবিলাকে অপমান পালে, ইয়াক আপু নি জানেনে?”
যীচুৱে উত্তৰ দি কলে, “সকল�ো পু লি উভলা যাব, যাক ম�োৰ স্বৰ্গীয় পিতৃয়ে ৰ�োৱা
নাই।” তেওঁল�োকক বাদ দিয়া। তেওঁল�োক হৈছে অন্ধ বিলাকৰ নেতা, যদি এজন
অন্ধই আনজনক বাট দেখু ৱাই তেনেহলে দুয়�োজনেই খালত পৰিব।”১২০
পাছত যীচুৱে ল�োকসমূ হক এৰিলে আ� ঘৰৰ ভিতৰত স�োমালত তেওঁৰ
শিষ্যবিলাকে দৃষ্টান্তৰ অৰ্থ সু ধিলে। তাতে তেওঁ তেওঁল�োকক কলে, “কি
ত�োমাল�োকে এইট�োও বু জা নাইনে? ত�োমাল�োকে দেখা নাইনে য়ে বাহিৰৰ
পৰা স�োম�োৱা ক�োন�ো বস্তুৱে মানু হ এজনক অপৱিত্ৰ কৰিব ন�োৱাৰে। কিয়ন�ো
তেনে বস্তু অন্তৰলৈ নাযায় কিন্তু পেটলৈহে স�োমায় আ� আক�ৌ শ�ৌচৰ
ঠাইত বাহিৰ ওলাই যায়।” (এনে কৈ তেওঁ বু জালে যে সকল�ো খ�োৱা বস্তু
শুদ্ধ)
তেওঁ আ� কলে, “মানু হৰ ভিতৰৰ পৰা যি ওলাই সেয়েই তেওঁক অপৱিত্ৰ কৰে,
কিয়ন�ো মানু হৰ মনৰ পৰা, কু-চিন্তা, অনৈতিক কাৰ্য্য, চুৰ, হত্যা, ব্যাভিচাৰ, ল�োভ,
ম�োহ, দুষ্টতা, মিছা কথা, অভদ্ৰতা, ইৰ্ষা, অহংকাৰ, মূ ৰ্খতা, এইব�োৰ ওলায়। এই
সকল�ো মন্দ বিষয় ভিতৰৰ পৰা ওলায় আ� তেওঁক ঈশ্বৰৰ অগ্ৰাহ্য কৰি তুলে।” ১২১
৪.১০ যীচুৱে এগৰাকী কনানীয়া মহিলাক সহায় কৰা
তাৰ পাছত যীচুৱে সেই ঠাই এৰি তুৰ আ� চিদ�োন অঞ্চললৈ গল। তাত এজনী কানানী
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মহিলা আহিল, আ� চিঞঁৰি কবলৈ ধৰিলে, “হে প্ৰভু দায়ূদৰ সন্তান ম�োক দয়া কৰক,
ম�োৰ ছ�োৱালী জনীক বেয়াকৈ ভূতে লম্ভিছে।”
যীচুৱে তেওঁক এষাৰ কথাও নকলে, তেওঁৰ শিষ্যবিলাকে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি
অনু ৰ�োধ কৰিলে, “এই গৰাকী মহিলাই আমাৰ পিছে পিছে চিঞঁৰি চিঞঁৰি আহি
আছে তেওঁক দূৰলৈ পঠিয়াই দিয়ক।”
যীচুৱে উত্তৰ দি কলে, “ম�োক ইস্ৰায়েলৰ হেৰাই য�োৱা মেৰ বিলাকৰ বাহিৰে আন
কাৰ�ো ওচৰলৈ পঠ�োৱা নাই।”
তেতিয়া সেই মহিলা গৰাকীয়ে তেওঁৰ আগত আঁঠু লৈ মিনতি কৰিলে, “হে প্ৰভু
ম�োক ৰক্ষা কৰক।”
উত্তৰত যীচুৱে কলে, “শিশুবিলাকৰ খ�োৱা বস্তু লৈ কুকুৰৰ আগত পেলাই দিয়াট�ো
উচিত নহয়।”
মহিলাগৰাকীয়ে কলে, “হয়, সঁ চা প্ৰভু, কিন্তু নিজৰ গৰাকীৰ মেজৰ পৰা তললৈ
পৰি য�োৱাব�োৰ অলপ হলেও কুকুৰ বিলাকেও খাবলৈ পায়।”
তেতিয়া যীচুৱে কলে, “হে নাৰী ত�োমাৰ বিশ্বাস মহত, তুমি যি ইচ্ছা কৰিছা
সেয়াই হওক।” আ� ততালিকে তেওঁৰ ছ�োৱালী জনী সু স্থ হৈ গল।১২২
৪.১১ যীচুৱে এজন কলা-ব�োবাক সু স্থ কৰা
তেওঁ আক�ৌ তুৰ অঞ্চলৰ পৰা ঘূ ৰি আহিল আ� চিদ�োনৰ মাজেদি গৈল। তেওঁ দহখন
নগৰ মাজেদি গালীল সৰ�োবৰলৈ পালেগৈ।১২৩
তাত বহুত মানু হৰ ভিৰ হল আ� তেওঁল�োকে, ক�োঙা, খ�োৰা, অন্ধ, কলা-ব�োবা
আ� এনে ধৰণৰ অনেক ৰ�োগীক লৈ তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ ধৰিলে। ল�োকসমূ হে
তেওঁবিলাকক তেওঁৰ চৰণত থলেহি, আ� যীচুৱে তেওঁল�োক সকল�োকে সু স্থ
কৰিলে।১২৪
তাতে কিছু মান ল�োকে এজন কলা আ� ব�োবা মানু হক যীচুৰ ওচৰলৈ আনিলে।
তেওঁল�োকে যীচুক বিনয় কৰিলে তেওঁৰ ওপৰত হাত দি সু স্থ কৰিবলৈ।
যীচুৱে তেওঁক ল�োকসমূ হৰ পৰা এফলীয়াকৈ নিলে। যীচুৱে তেওঁৰ কাণ দুখনত
আঙুলি ভৰালে। আ� তেওঁ তেওঁৰ আঙুলিত থু দিলে আ� তাৰ সৈতে মানু হজনৰ
জিভা চুলে। যীচুৱে স্বৰ্গৰ ফাললৈ চাই গভীৰ হুমূ নিয়া কাঢি কলে, “ইফফাথা” (অৰ্থাৎ
“মু কলি হওঁক!”) লগে লগে মানু জনৰ কাণ মু কলি হল আ� জিভা জঠৰতা ঢিলা হ’ল
আ� তেওঁ স্পষ্টকৈ কথা কবলৈ ধৰিলে।
তেতিয়া যীচুৱে কাক�ো নকবলৈ তেওঁল�োকক আদেশ দিলে। কিন্তু তেওঁ যিমানে
ল�োকসমূ হক কবলৈ মানা কৰিলে সিমানে তেওঁল�োকে খবৰট�ো বিয়পাই দিলে।১২৫
কলা-ব�োবাই কথা ক�োৱা, ক�োঙা-খ�োৰাই ভাল হৈ খ�োজ কঢ়া, অন্ধই দৃষ্টি
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প�োৱা, দেখি ল�োকসমূ হে বৰ আচৰিত মানিলে। তেওঁল�োকে ইস্ৰায়েলৰ ঈশ্বৰৰ
প্ৰশংসা কৰিব ধৰিলে। ১২৬ তেওঁবিলাকে কলে, “যীচুৱে যি কৰিছে সকল�ো ভালৰ
বাবে কৰিছে। তেওঁ আনকি কলাবিলাকক�ো শুনিব পৰা আ� ব�োবাবিলাকক�ো কব
পৰা কৰিছে।”১২৭
৪.১২ যীচুৱে চাৰি হাজাৰৰ�ো অধিক মানু হক খু উৱা
তেতিয়া যীচুৱে শিষ্যবিলাকক ওচৰলৈ মাতি কলে, “এই ল�োক সমূ হলৈ ম�োৰ
মৰম লাগিছে কিয়ন�ো ল�োকসমূ হে তিনি দিন ধৰি নিৰন্তৰে ম�োৰ লগত আছে কিন্তু
ইহঁতৰ ওচৰত খাবলৈ এক�ো নাই, মই এওঁল�োকক লঘ�োণে পঠাব নিবিছাৰ�ো কাৰণ
তেওঁল�োক বাটত অচেতন হৈ পৰি যাব পাৰে।”
তেতিয়া শিষ্যবিলাকে কলে, “ইমান মানু হৰ কাৰণে এই নিৰ্জ ন ঠাইত ইমান
আহাৰ আমি কত পাম?”
যীচুৱে তেওঁল�োকক সু ধিলে, “ত�োমাল�োকৰ ওচৰত কিমান পিঠা আছে?”
তেওঁল�োকে কলে, “সাত�োটা পিঠা আ� কেইটিমান স� মাছ আছে।”
যীচুৱে ল�োকসমূ হক মাটিত বহিবলৈ কৈ সাত�োটা পিঠা আ� মাছক লৈ
ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিলে, আ� পিঠা ভাঙিলে আ� শিষ্যসকলক দিলে। শিষ্যসকলে
ল�োকসকলক বিলাই দিলে। ল�োকসমূ হে পেট ভৰালৈকে খালে, তাতে তেওঁৰ
শিষ্যবিলাকে টুকুৰা-টুকৰি অৱশেষ খিনি সাত�োটা পাচিত ভৰালে। মহিলা আ� স�
লৰা-ছ�োৱালীক হিচাবত বাদ দি তাত চাৰি হাজাৰ পু �ষে আহাৰ খালে। তেতিয়া
যীচুৱে ল�োকসমূ হক তেওঁল�োকৰ নিজৰ ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ কলে আ� যীচুৱে
নাৱত উঠি মগদন অঞ্চললৈ গুচি গল। ১২৮
৪.১৩ যীচুৰ ক্ষমতাক কিছু মানে সন্দেহ কৰা
পাচে ফৰীচী আ� চদ্দূকীবিলাকে আক�ৌ যীচুৰ ওচৰলৈ আহিল। তেওঁল�োকে যীচুক
পৰীক্ষা কৰিব বিচাৰিছিল, সেয়ে তেওঁল�োকে তেওঁক কিবা আচৰিত চিন দেখু ৱাবলৈ
কলে, তেতিয়া তেওঁল�োকে মানি লব যে তেওঁক ঈশ্বৰে পঠিয়াইছে।
তেওঁ তেওঁল�োকক উত্তৰ দি কলে, “সূ ৰ্য্য মাৰ য�োৱা চাই ত�োমাল�োকে বতৰৰ
লক্ষণব�োৰ কব পাৰা। যদিহে আকাশখন ৰঙা হয় ত�োমাল�োকে ক�োৱা আজি বতৰ
ভাল। যদি আকাশখন ক’লা আ� ৰঙা দেখা তেতিয়া ক�োৱা আজি বতৰ ডাৱৰীয়া
ত�োমাল�োকে আকাশৰ লক্ষণ ব�োৰ ধাৰণা কৰিব জানা, কিন্তু নিজৰ সময়ৰ লক্ষণ
ধাৰণা কৰিব নাজানা। দুষ্ট আ� অধৰ্ম্মীবংশৰ ল�োকসকলে প্ৰমাণস্ব�পে আচৰিত চিনৰ
লক্ষণ বিচাৰে। কিন্তু ত�োমাল�োকক য�োনাৰ চিনৰ বাহিৰে আ� তেওঁল�োকক আন
এক�ো চিন দিয়া নহব। তেতিয়া যীচুৱে তেওঁল�োকক এৰি গুচি গল।১২৯
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৪.১৪ যীচুৰ শিষ্যসকলৰ ভূল ধাৰণা
যীচু আ� তেওঁৰ শিষ্যবিলাক সৰ�োবৰৰ সিপাৰলৈ গল, কিন্তু তেওঁল�োকে পিঠা লবলৈ
পাহৰিলে। যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “ফৰীচী আ� চদ্দূকীবিলাকৰ খমিৰলৈ সাৱধান হবা।”
তেতিয়া শিষ্যবিলাকে ইজনে-সিজনে ক�োৱা মেলা কৰি কলে, “হব পাৰে আমি
পিঠা ননাৰ কাৰণে আমাক এইদৰে কৈছে।”
তেওঁল�োকে কি ভাবিছিল যীচুৱে জানিছিল সেয়ে তেওঁ কলে, “হে অল্পবিশ্বাসী
বিলাক, ত�োমাল�োকৰ লগত পিঠা ননাৰ কাৰণে কিয় ইজনে-সিজনে ক�োৱা মেলা
কৰিছা? ত�োমাল�োকে এতিয়াও বু জা নাইনে? ত�োমাল�োকৰ মনত পৰা নাইনে?
পাঁচহাজাৰ ল�োকক পাচ�োঁ টা পিঠাৰ খু উৱাৰ পাছত বাকীখিনি ত�োমাল�োকে কেইটা
পাচিত তুলি লৈছিলা। আ� ত�োমাল�োকৰ মনত নাইনে? চাৰি হাজাৰ ল�োকক সাত�োটা
পিঠাৰে খু উৱাৰ পাছত বাকীখিনি ত�োমাল�োকে কিমানটা পাচিত তুলি লৈছিলা?
ত�োমাল�োকে কিয় বু জা নাই মই ত�োমাল�োকক পিঠাৰ বিষয়ে ক�োৱা নাই? মই
ত�োমাল�োকক ফৰীচী আ� চদ্দূকীবিলাকৰ খমিৰৰ পৰা সাৱধানে থাকিবলৈ কৈছ�োঁ ।
তেতিয়া শিষ্যসকলে বু জি পালে যে যীচুৱে তেওঁল�োকক ফৰীচী আ�
চদ্দূকীবিলাকে দিয়া শিক্ষাৰ পৰাহে সাৱধানে থাকিব কৈছে। তেওঁ পিঠাত ব্যৱহাৰ
কৰা খমিৰৰ কথা ক�োৱা নাছিল।১৩০
৪.১৫ বৈত্চৈদাত যীচুৱে এজন অন্ধক সু স্থ কৰা
তাৰ পিচত তেওঁল�োক বৈত্চৈদালৈ আহিল। তাত কিছু মান ল�োকে এজন অন্ধ
মানু হক যীচুৰ ওচৰলৈ আনিলে আ� স্পৰ্শ কৰিবলৈ অনু ৰ�োধ কৰিলে। যীচুৱে অন্ধ
মানু হজনৰ হাতত ধৰিলে আ� গাৱৰ পৰা বাহিৰলৈ লৈ গ’ল। তেওঁ তেওঁৰ চকুত থু ই
দিলে আ� গাত হাত থৈ সু ধিলে, “তুমি কিবা দেখিছানে?”
তেওঁ ওপৰলৈ চালে আ� কলে, “মই কেইজনমান মানু হক দেখা পাইছ�োঁ ,
তেওঁল�োকক খ�োজ কাঢ়ি থকা গছৰ নিচিনা দেখিছ�ো।”
তেতিয়া সেই মু হূৰ্ততে যীচুৱে অন্ধ মানু হজনৰ চকুত হাত দিলে আ� তেওঁ
সম্পূৰ্ণকৈ চকু মেলিলে। তেওঁ দৃষ্টি ঘূ ৰাই পালে তেওঁ সকল�ো স্পষ্টকৈ দেখা
পালে। পাচে যীচুৱে তেওঁক ঘৰলৈ পঠাই দিলে আ� কলে, “গাওঁখনত
ন�োস�োমাবা।”১৩১
৪.১৬ পিতৰৰ স্বীকাৰ�োক্তি-যীচুৱেই খ্ৰীষ্ট
যেতিয়া যীচু কৈচৰীযা ফিলিপৰ প্ৰদেশলৈ আহিল আ� তেওঁৰ শিষ্যসকলক সু ধিলে,
“ল�োকসমূ হে ম�োক ক�োন হয় বু লি কয়?”
তেওঁ ল�োকে কলে, “কিছু মানে কয় যে আপু নি বাপ্তিস্মদাতা য�োহন হয়, আন
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কিছু মানে কয় আপু নি এলিয়া, আক�ৌ আন বিলাকে কয় যিৰিমিয়া বা ভাৱবাদী সকলৰ
মাজৰ এজন।”
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “আ� ত�োমাল�োকে ম�োক ক�োন বু লি ক�োৱা?”
চিম�োন পিতৰে উত্তৰ দি কলে, “আপু নি খ্ৰীষ্ট, জীৱনময় ঈশ্বৰৰ পু ত্ৰ।”
যীচুৱে উত্তৰত তেওঁক কলে, “য�োনাৰ পুত্ৰ চিম�োন! তুমি ধন্য কিয়ন�ো তুমি এই কথা
ক�োন�ো মানুহৰ দ্বাৰা নহয়, কিন্তু স্বৰ্গত থকা ম�োৰ পৰম পিতৃৰ পৰাহে জানিব পাৰিলা।
ময়�ো কওঁ যে তুমি পিতৰ আ� এই শিলৰ ওপৰত মই ম�োৰ মণ্ডলী স্থাপন কৰিম। মৃ ত্যুৰ
শক্তিয়েও ম�োৰ মণ্ডলীক পৰাজয় কৰিব ন�োৱাৰিব। মই ত�োমাক স্বৰ্গৰাজ্যৰ চাবিব�োৰ
দিম। তুমি যেতিয়া পৃ থিৱীত কাৰ�োবাৰ বিচাৰ কৰা সেই বিচাৰেই ঈশ্বৰৰ বিচাৰ হব। আ�
যেতিয়া পৃ থিৱীত কাৰ�োবাক তুমি ক্ষমা কৰিবা সেয়া ঈশ্বৰেও স্বৰ্গত ত�োমাক ক্ষমা কৰিব।”
কিন্তু তেওঁ তেওঁৰ শিষ্যবিলাকক, তেওঁ যে খ্ৰীষ্ট হয় তাক কক�ো নকবলৈ ৰ্নিদেশ
দিলে। ১৩২
৪.১৭ যীচুৱে নিজৰ মৃ ত্যু হ’ব বু লি ঘ�োষণা কৰা
সেই সময়ত যীচুৱে নিজৰ শিষ্যবিলাকক কবলৈ ল’লে যে তেওঁ যি�চালেমলৈ যাব
লাগিব। তাতে তেওঁক যিহূ দী বিধান পণ্ডিত, বৃ দ্ধ যিহূ দী নেতা আ� মহাপু ৰ�োহিত সকলৰ
দ্বাৰা অনেক দু:খ-কষ্ট দি বধ কৰা হব। কিন্তু তিনি দিনৰ দিনা তেওঁ পু নৰ জী উঠিব।
তেতিয়া পিতৰে তেওঁক এফলীয়াকৈ নি অভিয�োগ কৰি কলে, “ প্ৰভু ঈশ্বৰে
আপ�োনাক দয়া কৰক, আপ�োনাৰ কেতিয়াও এনে নহওক!”
যীচুৱে পিতৰৰ ফালে ঘূ ৰি চাই কলে, “ দূৰ হ, চয়তান! তই ম�োৰ পথৰ বিঘিনি
স্ব�প। কিয়ন�ো তই ঈশ্বৰৰ দৰে নাভাবি মানু হৰ দৰেহে ভাবিছ।”
তেতিয়া যীচুৱে শিষ্যবিলাকক কলে, “যদি ক�োন�োবাই ম�োৰ পাছত আহিবলৈ
বিচাৰে তেনেহলে তেওঁ নিজকে দমন কৰক আ� নিজৰ ক্ৰু চ তুলি ম�োৰ পাচত
আহক। যিজনে নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব বিচাৰে তেওঁ তাক হে�ৱাব। কিন্তু যি জনে
ম�োৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন হে�ৱাই তেওঁ প্ৰকৃত জীৱন পাব। কাৰণ ক�োন�োৱে যদি
নিজৰ জীৱন দি গ�োটেই জগতখনকে পায়�ো যদি নিজৰ প্ৰাণৰ হানি কৰে তেন্তে তেওঁৰ
কি লাভ? মানু হে নিজৰ প্ৰাণৰ সলনি কি দিব? কিয়ন�ো মানৱপু ত্ৰই দূতবিলাকৰ সহিত
নিজৰ পিতৃৰ প্ৰভাৱেৰে আহিবলৈ উদ্যত হৈছে। আ� প্ৰত্যেকজনক নিজৰ নিজৰ
কৰ্ম্ম অনু সাৰে পু ৰস্কাৰ দিব। ত�োমাল�োকক মই সচাঁকৈ কওঁ ইয়াত এনে কিছু মান ল�োক
আছে যিসকল মানৱপু ত্ৰক নিজৰ ৰাজ্যলৈ অহা নেদেখেমানে মৃ ত্যুভ�োগ নকৰিব।” ১৩৩
৪.১৮ যীচুক ম�োচি আ� এলীয়াৰ লগত দেখা গ’ল
এই সকল�োব�োৰ কথা ক�োৱাৰ প্ৰায় আঠদিনৰ পাছত যীচুৱে পিতৰ, য�োহন আ�
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যাক�োবক লগত লৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি গৈছিল। যেতিয়া যীচুৱে
প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল তেওঁৰ মূ খমণ্ডলে অন্য �প লৈছিল আ� তেওঁৰ কাপ�োৰ চকমকীয়া
বগা হৈছিল। তেতিয়া দুজন মানু হে তাত দেখা দিলে আ� তেওঁৰ লগত কথা পাতিব
ধৰিলে। তেওঁল�োক ম�োচি আ� এলিয়া আছিল, তেওঁল�োকক�ো অতি শুভ্ৰ আ�
মহিমাময় দেখা গৈছিল আ� যীচুৰ মৃ ত্যুৰ দাৰা যি কাৰ্য্য যি�চালেমত সম্পন্ন হ’ব
সেই বিষয়ে কথ�োপকত্থন কৰিছিল। পিতৰ আ� লগৰবিলাক গভীৰ ট�োপনিত আছিল।
কিন্তু ট�োপনিৰ পৰা সাৰ পাই তেওঁল�োকে যীচুৰ মহিমা দেখা পাইছিল, তেওঁল�োকে
আন দুজন ল�োকক�ো তেওঁৰ লগত থিয় হৈ থকা দেখা পাইছিল। ম�োচি আ� এলিয়াই
বিদায় লৈ যাওঁতেই, পিতৰে যীচুক কলে, “প্ৰভু আমি ইয়াত থকাট�ো ভাল, আমি
ইয়াত তিনিটা পজাঁ ঘৰ সাজ�োঁ এটা আপ�োনাৰ কাৰণে, এটা ম�োচিৰ কাৰণে আ� এটা
এলিয়াৰ কাৰণে।” (তেওঁ কি কৈছিল তাক তেওঁ নিজে জনা নাছিল) ১৩৪
পিতৰে এই কথা কৈ থাক�োতেই এটুকুৰা উজ্জ্বল মেঘে তেওঁল�োকক ছাঁ দি
ধৰিলে; আ� সেই মেঘ টুকুৰাৰ পৰা এই মাত শুনা হল, “এওঁ ম�োৰ প্ৰিয় পু ত্ৰ, এওঁত
মই পৰম সন্তোষ্ট, এওঁৰ কথা শুনা!”
যেতিয়া শিষ্যসকলে এই কথা শুনিলে, তেওঁল�োকে ভয়ত কম্পমান হৈ উবু ৰি
খাই মাটিত পৰিল, কিন্তু যীচুৱে তেওঁল�োকৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁল�োকক স্পৰ্শ কৰি
কলে, “ভয় নকৰিবা, উঠা” যেতিয়া শিষ্যসকলে ওপৰলৈ চালে তেওঁল�োকে কেৱল
যীচুৰ বাহিৰে কাক�ো দেখা নাপালে।
পাচে তেওঁল�োকে পৰ্বতৰ পৰা নাম�োতে যীচুৱে তেওঁল�োকক আজ্ঞা দিলে,
“ত�োমাল�োকে যি দেখিলা এই দৰ্শনৰ কথা তেতিয়ালৈকে কাক�ো নকবা যেতিয়ালৈকে
মানৱপু ত্ৰই মৃ ত্যুৰ পৰা পু ন�ত্থিত নহয়।”
আক�ৌ তেওঁৰ শিষ্যসকলে তেওঁক সু ধিলে, “যিহূ দী বিধান পণ্ডিত সকলে কিয়
কয়, এলিয়া, খ্ৰীষ্টৰ আগমণতকৈ প্ৰথমে আহিব লাগে বু লি?”
তেওঁ উত্তৰ দি তেওঁল�োকক কলে, “ সঁ চা, এলিয়া আহি আছে, তেওঁ সকল�োকে
পু নৰ স্থাপিত কৰিব হয়। কিন্তু মই ত�োমাল�োকক কওঁ, “এলিয়া কেতিয়াবাই আহিল।
কিন্তু ল�োকসমূ হে তেওঁক চিনি নাপালে আ� তেওঁল�োকে যেনেদৰে বিচাৰিলে
তেওঁৰ প্ৰতি তেনে ব্যৱহাৰ কৰিলে। মই মানৱপু ত্ৰ ও তেওঁল�োকৰ পৰা একেদৰে
দুঃখ যাতনা ভ�োগ কৰিব গৈছ�ো।” তেতিয়া তেওঁৰ শিষ্যবিলাকে য�োহন বাপ্তাইজকৰ
কথা কৈছে বু লি বু জি পালে।১৩৫
৪.১৯ যীচুৱে লৰা এটি অশুচি আত্মাৰ পৰা মু ক্ত কৰা
যেতিয়া, তেওঁল�োক আন শিষ্যসকলৰ ওচৰলৈ আহিল তেতিয়া তেওঁল�োকৰ
চাৰিওকাষে বহুল�োকৰ জু ম এটা দেখিলে। আ� বিধান পণ্ডিত সকলে তেওঁল�োকৰ
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লগত যু ক্তি তৰ্ক কৰি থকা তেওঁল�োকে দেখা পালে । আ� যি মু হূৰ্ততে ল�োকসমূ হে
যীচুক দেখিলে তেওঁল�োক আচৰিত হল। তেওঁল�োকে তেওঁক সম্ভাষণ জনাবলৈ
লৰি গ’ল।
যীচুৱে বিধান পণ্ডিতসকলক সু ধিলে, “ত�োমাল�োকে কিহৰ বিষয়ে ম�োৰ
শিষ্যসকলৰ লগত তৰ্ক কৰিছা?”
তাতে জু মট�োৰ এজনে উত্তৰ দিলে, “হে গু�, মই ম�োৰ সন্তানটিক আপ�োনাৰ
ওচৰলৈ আনিছিল�ো। তাক এক অশুচি আত্মাই ধৰিলে আ� সি তাক কথা কবলৈ
নিদিয়ে। যেতিয়াই অশুচি আত্মাই ম�োৰ লৰাক ধৰে, তাক মাটিত আছৰি পেলায় আ�
তাৰ মু খেদি ফেন ওলাব ধৰে, সি তাৰ দাঁত কৰছে আ� জঠৰ হৈ যায়। তাৰ পৰা
অশুচি আত্মাক খেদিবলৈ মই আপ�োনাৰ শিষ্য সকলক কৈছিল�ো কিন্তু তেওঁল�োকে
এক�ো কৰিব ন�োৱাৰিলে।”
যীচুৱে উত্তৰ দি কলে, “হে অবিশ্বাসী ল�োক! মই কিমান কাল ত�োমাল�োকৰ
লগত থাকিব লাগিব? আ� মই ত�োমাল�োকক কিমান কালন�ো সহিম? লৰাটি ম�োৰ
ওচৰলৈ আনা!”
সেয়ে তেওঁল�োকে লৰাটিক তেওঁৰ ওচৰলৈ আনিলে যেতিয়া অশুচি আত্মাই
যীচুক দেখিলে লগে লগে সি লৰাটিকে আছাৰি পেলালে। লৰাটি মাটিত মূ ৰ ঘূ ৰাই
বাগৰি পৰিল। তাৰ মু খেদি ফেন ওলাবলৈ ধৰিলে।
যীচুৱে বাপেকক সু ধিলে, “তাৰ এনেকুৱা হ�োৱা কিমান দিন হল?”
বাপেকে কলে, “তাৰ শিশু কালৰে পৰা এনেকুৱা হৈছে। অশুচি আত্মাই বহুত
বাৰ তাক জু ইত আ� পানীত পেলাই মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। যদি আপু নি কিবা এটা
কৰিব পাৰে তেন্তে আমাক দয়া কৰি সহায় কৰক।”
যীচুৱে দেউতাকক কলে, “তুমি কলা, যদি আপু নি কিবা এটা কৰিব পাৰে। বিশ্বাস
কৰা জনৰ বাবে সকল�ো সম্ভব।”
তৎক্ষণাৎলৰাটিৰ বাপেকে চিঞৰি কলে, “মই বিশ্বাস কৰ�ো, কিন্তু এইয়াই যথেষ্ঠ
নহয়। অনু গ্ৰহ কৰি ম�োৰ বিশ্বাস আ� দৃঢ় কৰক।”
যেতিয়া যীচুৱে দেখিলে যে মানু হৰ জু ম আ� ডাঙৰ হৈ গৈছে, তেওঁ অশুচি
আত্মাক ডবিয়াই কলে, “হেৰ অশুচি আত্মা যিয়ে লৰাট�োক কলা আ� ব�োবা কৰিলি
মই ত�োক আদেশ দিছ�োঁ , ইয়াৰ পৰা বাহিৰ হ আ� কেতিয়াও তেওঁত প্ৰবেশ
নকৰিবি!”
তেতিয়া অশুচি আত্মাই চিঞঁৰ মাৰিলে আ� ল’ৰাটিক বেয়াকৈ আছাৰি পেলালে
আ� তাৰ পৰা ওলাই গ’ল। লৰাটি মৰা মানু হৰ দৰে হল, সেয়ে বহুত�ো ল�োকে
ভাৱিলে, “সি মৰিল!” তেতিয়া যীচুৱে লৰাটিক হাতত ধৰিলে আ� তাক থিয় কৰালে।
লৰাট�ো থিয় হল।
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ইয়াৰ পাছত যীচু ঘৰলৈ ঘূ ৰি গ’ল। যেতিয়া তেওঁ অকলশৰে আছিল শিষ্যসকলে
সু ধিলে, “আমি কিয় অশুচি আত্মাক খেদাব ন�োৱাৰিল�ো?”
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “এনে অশুচি আত্মা প্ৰাৰ্থনা অবিহনে খেদাব
ন�োৱাৰি।” ১৩৬
৪.২০ যীচুৱে তেওঁৰ মৃ ত্যু আ� পু ন�ত্থানৰ বিষয়ে ক�োৱা
তেতিয়া যীচু আ� তেওঁৰ শিষ্যসকলে সেই ঠাই এৰিলে। আ� যেতিয়া তেওঁল�োক
গালীলৰ মাজেদি গ’ল, তেওঁৰ ঠিকনা মানু হবিলাকে জনাট�ো যীচুৱে নিবিছাৰিছিল।
যীচুৱে শিষ্যবিলাকক শিক্ষা দিছিল আ� তেওঁ তেওঁল�োকক কৈছিল, “মানৱপু ত্ৰক
মানু হবিলাকৰ হাতত শ�োধাই দিয়া হব, আ� তেওঁল�োকৰ দ্বাৰা তেওঁক বধ কৰা হব।
আ� মৰাৰ তিনি দিনৰ পিচত তেওঁ মৃ ত্যুৰ পৰা জী উঠিব।”কিন্তু তেওঁল�োকে এই কথা
বু জি নাপালে আ� এই বিষয়ে যীচুক সু ধিবলৈ ভয় কৰিলে।১৩৭
৪.২১ যীচুৱে কৰ দিয়াৰ বিষয়ে দিয়া শিক্ষা
পাচে যীচু আ� তেওঁৰ শিষ্যবিলাকে কফৰনাহূ মলৈ আহিলত, মন্দিৰৰ
কৰত�োল�োতাবিলাকে যি সকলে দুটাকৈ �পৰ মু দ্ৰা মন্দিৰৰ বছৰি কৰ হিচাপে সংগ্ৰহ
কৰে পিতৰৰ ওচৰলৈ আহি সু ধিলে, “ত�োমাল�োকৰ গু�ৱে মন্দিৰৰ কৰ নিদিয়েনে?”
পিতৰে উত্তৰ দিলে, “হয়, তেওঁ দিয়ে।” আ� পিতৰ ঘৰলৈ গল।
পিতৰে ক�োৱাৰ আগেয়ে যীচুৱে কলে, “চিম�োন, তুমি কি চিন্তা কৰা? পৃ থিৱীৰ
ৰজা সকলে কাৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহ কৰে? নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্য বিলাকৰ পৰানে?
অন্যৰ পৰা?”
পিতৰে উত্তৰ দিলে, “অন্য ল�োকবিলাকৰ পৰা।”
তেতিয়া যীচুৱে তেওঁক কলে, “তেনেহলে ৰজাৰ পৰিয়ালৰ সন্তান বিলাক কৰ
দিয়াৰ পৰা মু ক্ত। কিন্তু আমি এই কৰত�োল�োতাবিলাকক নিৰাশ নকৰাঁও, সেয়ে
সাৰ�োবৰলৈ য�োৱা আ� প্ৰথম মাছট�ো ধৰাৰ পাছত তাৰ মু খ খন মেলিবা। তুমি এটা
আধলি পাবা যিট�োৰ দ্বাৰা আমাৰ দুয়�োজনৰ কৰ দিবা পাৰিবা। তাক লৈ ম�োৰ আ�
ত�োমাৰ কৰৰ বাবদ দিবা।” ১৩৮
৪.২২ স্বৰ্গ ৰাজ্যত শ্ৰেষ্ঠ ক�োন?
পাচে যীচুৰ শিষ্যসকলে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি সু ধিলে, “ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত সকল�োতকৈ
মহান ক�োন?”
তেতিয়া যীচুৱে এটি শিশুক নিজৰ ওচৰলৈ মাতিলে আ� শিষ্যসকলৰ ওচৰত
থিয় কৰাই কলে, “মই ত�োমাল�োকক সঁ চাকৈ কওঁ, যেতিয়ালৈ ত�োমাল�োকৰ মন
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আ� জীৱন পৰিবৰ্ত ন নকৰা আ� শিশুবিলাকৰ নিচিনা ন�োহ�োৱা, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত
কেতিয়াও প্ৰৱেশ কৰিব ন�োৱাৰা। সেয়ে যিক�োন�োৱে নিজকে এই শিশুবিলাকৰ দৰে
নম্ৰ কৰিব তেওঁহে স্বৰ্গ ৰাজ্যত সকল�োতকৈ মহান হব।
“আ� যি ক�োন�োৱে এই শিশুৰ নিচিনা নম্ৰ ব্যক্তিক ম�োৰ নামেৰে গ্ৰহণ কৰে
তেওঁ ম�োকেই গ্ৰহণ কৰে।১৩৯
য�োহনে যীচুক কলে, “হে গু�, আমি এজন ব্যক্তিক আপ�োনাৰ ক্ষমতাত অশুচি
আত্মাক খেদ�োৱা দেখিছিল�ো। আমি তেওঁক মানা কৰিছিল�ো কিয়ন�ো তেওঁ আমাৰ
মাজৰ নহয়।”
কিন্তু যীচুৱে কলে, “তেওঁক মানা নকৰিবা, কাৰণ যি জনে ম�োৰ নামত আচৰিত
কৰ্ম কৰে তেওঁ ম�োৰ বি�দ্ধে কেতিয়াও বেয়াকথা কব ন�ো়ৱাৰে।” যি জন আমাৰ
বিপক্ষ নহয় তেওঁ আমাৰ সপক্ষ। মই সচাঁকৈ ত�োমাল�োকক কওঁ ক�োন�োৱে যদি
ত�োমাল�োকক খ্ৰীষ্টৰ ল�োক বু লি এবাতি পানীও দিয়ে, নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ বাবে তেওঁ
তেওঁৰ পু ৰস্কাৰ পাব।১৪০
৪.২৩পিতৃয়ে তেওঁৰ সকল�ো ল�োকবিলাকৰ যত্ন লয়
“কিন্তু যি ক�োন�োৱে ম�োত বিশ্বাস কৰা বিলাকৰ ম�োৰ এনে নম্ৰ বিলাকৰ ক�োন�ো
এজনক হানি কৰে ঈশ্বৰে তেওঁক শাস্তি দিব। যদি ক�োন�োবাই তেওঁল�োকৰ ক�োন�ো
এজনক পাপ কৰ�োৱাই তেন্তে তেওঁ ডিঙিত ডাঙৰ জাঁত আঁৰি গভীৰ সমু দ্ৰত ডু বি
মৰাই ভাল। বাধা-বিঘিনিৰ কাৰণে সংসাৰৰ মানু হ বিলাকলৈ মই দুঃখিত; অৱশ্যে
এইব�োৰ বিঘিনি হবই, কিন্তু মই দুখী সেই বিলাকলৈ যিবিলাকে বিঘিনি জন্মায়
তেওঁল�োক সন্তাপৰ পাত্ৰ।
“ত�োমাৰ হাত বা ভৰিযে যদি ত�োমালৈ বিঘিনি জন্মাই তেন্তে তাক কাটি পেল�োৱা,
কিয়ন�ো ক�োঙা বা ক�োজা হৈ অনন্ত জীৱনত প্ৰৱেশ কৰাই ভাল। কিয়ন�ো দুয়�ো
হাত বা দুয়�ো ভৰিৰে সৈতে কেতিয়াও নু নুমুৱা অনন্ত জু ইত পেলাই দিয়া হব। যদি
ত�োমাৰ চকুৰে ত�োমালৈ বিঘিনি জন্মাই তেন্তে তাক উলিয়াই পেল�োৱা কাৰণ
দুচকুৱা হৈ নৰকত পেল�োৱা হ�োৱাতকৈ অন্ধহৈ অনন্ত জীৱনত প্ৰৱেশ কৰাই
ত�োমাৰ বাবে ভাল।
“চ�োৱা ম�োৰ এই স� সকলৰ মাজৰ কাক�ো হেয়জ্ঞান নকৰিবা। মই ত�োমাল�োকক
কওঁ তেওঁবিলাকৰ দূতবিলাকে ম�োৰ স্বৰ্গত থকা পৰম পিতৃৰ লগত সদায় থাকে।
যদি ক�োন�ো মানু হৰ যদি এশটা মেৰ ছাগ থাকে, তাৰে যদি এটা হেৰাই যায় তেন্তে
তেওঁ কি কৰিব? সেই নিৰানব্বৈটা মেৰ ছাগক পাহাৰত এৰি থৈ হেৰ�োৱা মেৰ ছাগক
বিচাৰি নাযাব নে? তেওঁ নিশ্চয় যাব, যেতিয়া তাক পায়, মই ত�োমাল�োকক সত্য কওঁ,
সেই নিৰানব্বৈটা মেৰ ছাগত কৈ এই এটা মেৰ ছাগৰ বাবে অধিক আনন্দ হব। এই
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দৰেই, স্বৰ্গত থকা ত�োমাল�োকৰ পিতৃয়ে এই নম্ৰ বিলাকৰ ক�োন�ো এজন�ো হে�ৱাট�ো
নিবিচাৰে ।” ১৪১
4.24 আঘাত কৰ�োতা জনক শুধ�ৱা
“যদি ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালৰ ত�োমাৰ সহভাগী ভায়েৰা বা ভনীয়ে কিবা ভুল কৰে, তেন্তে
তুমি তেওঁ অকলশৰে থাক�োতে তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁ কৰা ভুলৰ কথা জনাই
অনু য�োগ কৰিবা। যদি তেওঁ ত�োমাৰ কথা শুনে তেনে হলে তুমি তেওঁক পু নৰায়
ত�োমাৰ বন্ধু হবলৈ সহায় কৰিলা। কিন্তু যদি ত�োমাৰ কথা নু শুনে তেন্তে শাস্ত্ৰত
ক�োৱাৰ দৰে, এজন বা দুজনল�োকক সাক্ষীৰ মু খে যেন সকল�ো কথা মীমাংসা কৰিব
পৰা যায় তাৰ বাবে এজন বা দুজন ল�োকক লগত লৈ যাবা। তেওঁল�োকৰ কথাও যদি
নু শুনে তেন্তে মণ্ডলীৰ আগত জনাবা। আ� যদি মণ্ডলীৰ কথাও নু শুনে বা নামানে
তেন্তে তেওঁক অবিশ্বাসী নতুবা কৰত�োলা বিলাকৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিবা।
“মই ত�োমাল�োক কওঁ যে পৃ থিৱীত ত�োমাল�োকে যিহকে বন্ধ কৰা সেয়া স্বৰ্গত�ো
ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা বন্ধ কৰা হব, আ� পৃ থিৱীত যিহকে মু কলি কৰা স্বৰ্গত�ো ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা
মু কলি কৰা হব। মই ত�োমাল�োকক আ� কওঁ, এই পৃ থিবীত ত�োমাল�োকৰ দুজনে যদি
একমত হৈ স্বৰ্গস্থিত ঈশ্বৰক খ�োজে তেন্তে স্বৰ্গত থকা পিতৃয়ে পূ ৰ্ণ কৰিব। কিয়ন�ো যি
ঠাইত দুজন বা তিনিজন ম�োৰ নামেৰে একত্ৰিত হয়, সেই ঠাইত ময়�ো তেওঁল�োকৰ
মাজত থাক�ো।”১৪২
৪.২৫ ক্ষমা বিষয়ৰ কাহিনী
পাচে পিতৰে যীচুৰ ওচৰলৈ গৈ সু ধিলে, “প্ৰভু, ম�োৰ অহিতে ক�োন�োবাই যদি অপৰাধ
কৰে, তেন্তে তেওঁক কিমান বাৰলৈকে ক্ষমা কৰিম? সাতবাৰলৈকে কৰিম নে?”
যীচুৱে কলে, “মই সাত বাৰ বু লি নকওঁ; কিন্তু সত্তৰগুণ সাতবাৰলৈকে ক্ষমা
কৰিবা।
“ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ তুলনা সেই জন ৰজাৰ লগত কৰা হয় যিজনে নিজৰ দাস বিলাকৰ
সৈতে লেখ বু জ কৰিব খ�োজাৰ দৰে। যেতিয়া তেওঁ লেখ-বু জ লবলৈ আৰম্ভ কৰিলত
তেওঁৰ ওচৰলৈ ক�োটি ক�োটি পৰিমাণ �পৰ ধ�ৱা এটাক অনা হল। কিন্তু ধাৰ পৰিশ�োধ
কৰিবলৈ তাৰ এক�ো উপায় নথকাত, ৰজাই তাক তাৰ দাসৰ তিৰ�োতা, লৰা ছ�োৱালী
আ� ঘৰৰ সৰ্ব্বোস্ব বেচি ধাৰ পৰিশ�োধ কৰিবলৈ কলে।
“তেতিয়া দাসজনে তেওঁৰ চৰণত আঁঠু লৈ অনু নয় বিনয় কৰি কলে, ‘ধৈৰ্য্য ধৰক,
মই সকল�ো পৰিশ�োধ কৰিম।’ এনেতে তাৰ প্ৰতি ৰজাৰ দয়া উপজিল আ� তাৰ
সকল�ো ধাৰ ক্ষমা কৰি এৰি দিলে।
“পাচে যেতিয়া সেই দাসে তাৰ পৰা যাওঁতে বাটত তেওঁৰ সহদাস এজনক লগ
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পালে সেই দাসজনে তেওঁক এশ �পৰ মু দ্ৰা পৰিশ�োধ কৰিব লগা আছিল। তাতে তেওঁ
সেই দাসজনৰ ডিঙি চেপি কলে ম�োক দিবলগীয়া খিনি দে!”
“এনেতে তেওঁৰ সহদাস জনে তেওঁৰ ভৰিত আঁঠুলৈ বিনয় কৰি কলে, ‘ধৈৰ্য্য
ধৰক, মই সকল�ো পৰিশ�োধ কৰিম।’
“কিন্তু তেওঁ তাৰ কথা নশুনি তেওঁক, ধাৰ পৰিশ�োধ নকৰালৈকে কাৰাগাৰত
সু মুৱাই ৰাখিলে। এনেতে আন সহদাস সকলে এই ঘটনাৰ বিষয়ে দুঃখিত হৈ ৰজাক
গৈ সকল�ো কথা জনালে।
“তেতিয়া ৰজাই সেই প্ৰথম দাসক মতাই আনি কলে, ‘হেৰ দুষ্ট দাস, তুমি ম�োক
মিনতি কৰাত মই ত�োমাৰ সকল�ো ধাৰ ক্ষমা কৰি দিল�ো। তুমিও ত�োমাৰ সহদাসক
একেদৰেই কৰাট�ো উচিত আছিল, যেনেকৈ ত�োমালৈ কৰা হৈছিল।’ এনেতে
ৰজাই বহুত ক্ৰোধিত হৈ যেতিয়ালৈকে ধাৰ পৰিশ�োধ নকৰে কঠ�োৰ শাস্তি বিহিবলৈ
কাৰাগাৰত সু মুৱাই থলে।”
“সেই দৰে ত�োমাল�োকে ত�োমাল�োকৰ ভায়েৰাক বা ভনীক অন্তৰৰ পৰা ক্ষমা
নকৰিলে, ত�োমাল�োককে ম�োৰ স্বৰ্গীয় পিতৃয়েও একেদৰেই ব্যৱহাৰ কৰিব।”১৪৩
৪.২৬ যীচু যি�চালেমলৈ য�োৱা
ইতিমধ্যে যিহূ দী সকলৰ পঁ জা পৰ্ব্ব ৰ দিন ওচৰ চাপিল। সেয়েহে যীচুৰ ভাতৃসকলে
তেওঁক কলে, “আপু নি এতিয়া এই স্থান এৰি যিহূ দিয়ালৈ যাওঁক, যাতে আপু নি যি
সকল�ো অল�ৌকিক কৰ্ম্ম সাধন কৰিছে তাক আপ�োনাৰ অনু গামী সকলেও যেন
দেখা পায়। কাৰণ প্ৰখ্যাত হবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিলে ক�োনেও গুপু তে কৰ্ম্ম নকৰে।
যিহেতু আপু নি এই সকল�ো কৰ্ম্ম কৰিছে, আপু নি নিজকে জগতৰ আগত প্ৰকাশ
কৰক।” যীচুৰ ভ্ৰাতৃগণেও তেওঁক বিশ্বাস কৰা নাছিল, সেয়েহে তেওঁল�োকে এনে
মন্তব্য দিছিল।
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “ত�োমাল�োকৰ কাৰণে যি ক�োন�ো সময়েই উপযু ক্ত
হব পাৰে কিন্তু ম�োৰ কাৰণে উপযু ক্ত সময় এতিয়াও অহা নাই। জগতে ত�োমাল�োকক
ঘৃ ণা কৰিব ন�োৱাৰে, কিন্তু ম�োক ঘৃ ণা কৰে, কাৰণ জগতৰ ল�োক সকলে যি মন্দ কৰ্ম্ম
কৰে মই সেই সকল�োৰ বি�দ্ধে মাত মাত�ো। পৰ্ব্বলৈ ত�োমাল�োক য�োৱা; মই এই
পৰ্ব্বলৈ নাযাও, কাৰণ ম�োৰ সময় এতিয়াও হ�োৱা নাই।” এই কথা কৈ তেওঁ গালীলতে
থাকিল।
তেওঁৰ ভ্ৰাতৃগণে পৰ্ব্বলৈ য�োৱাৰ পাচত, যীচুও তালৈ গ’ল। কিন্তু তেওঁ মু কলি
ভাবে নগৈ গ�োপনে তালৈ গ’ল। যিহূ দী নেতাসকলে উৎসৱলৈ আহি যীচুক বিচাৰিবলৈ
ধৰিলে আ� সেই মানু হ জন কত? বু লি ইজনে সিজনক সু ধিলে।
তাত গ�োটখ�োৱা বৃ হত জন-দলৰ মাজত যীচুৰ বিষয়লৈ গুণ গুণনি চলিল। কিছু
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ল�োকে কলে, “তেওঁ এজন সদ্ ল�োক,” আন কিছু ল�োকে কলে, “নহয় তেওঁ মানু হক
বিপথে নিয়া ল�োক।” কিন্তু যিহূ দী নেতাসকলৰ ভয়ত ক�োনেও প্ৰকাশ্য ভাৱে তেওঁৰ
বিষয়ে এক�ো কবলৈ সাহ নকৰিলে।১৪৪
৪.২৭ পঁ জা পৰ্ব্বত যীচুৰ উপদেশ
পৰ্ব্ব ৰ অৰ্ধেক শেষ হওঁতে, যীচু গৈ মন্দিৰৰ প্ৰাঙ্গনত উপদেশ দিবলৈ
ধৰিলে। যিহূ দী নেতাসকলে তেওঁৰ উপদেশ শুনি আচৰিত হৈ কবলৈ ধৰিলে,
“ক�োন�ো শিক্ষক ন�োল�োৱাকৈ এই মানু হজনৰ ইমান জ্ঞান কৰ পৰা আহৰন কৰিলে?”
উত্তৰত যীচুৱে তেওঁল�োকক ক’লে, “মই যি শিক্ষা ত�োমাল�োকক দিওঁ সেয়া
ম�োৰ নিজস্ব নহয়। যি জনে ম�োক পঠাইছে, এই সকল�ো শিক্ষা সেই ঈশ্বৰৰ পৰাই
অহা। যদি ক�োন�ো জনে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা পালন কৰে তেন্তে তেওঁ নিশ্চয় জানিব যে মই
যি শিক্ষা দিওঁ সেয়া ঈশ্বৰৰ পৰা অহা ম�োৰ নিজস্ব নহয়। যদি মই নিজস্ব মন�োভাব
দৰ্শাই কথা কওঁ তেতিয়া নিজৰ প্ৰশংসা আৰ্জি বলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু যদি মই ম�োক
পঠ�োৱা জনাৰ গ�ৌৰৱ বিচাৰ�ো মই সত্য কম আ� ম�োত ক�োন�ো প্ৰবঞ্চনা নাথাকিব।
ম�োচিয়ে ত�োমাল�োকক বিধান দিয়া নাই নে? কিন্তু ত�োমাল�োকৰ ক�োন�ো এজনেও
সেই বিধান পালন নকৰা। যদি কৰা তেন্তে ত�োমাল�োকে ম�োক কিয় বধ কৰিবলৈ
বিচাৰিছা?”
ল�োক সমূ হে উত্তৰ দিলে, “আপু নি এজন ভূতে প�োৱা ল�োক হ�োৱা হেতুকে
এইদৰে কৈছে,আপ�োনাক ক�োনে বধ কৰিবলৈ বিচাৰিছে।”
ইয়াৰ উত্তৰত যীচুৱে ক’লে, “মই বিশ্ৰামবাৰে এটি অল�ৌকিক কৰ্ম্ম কৰিল�ো;
তাকে দেখি ত�োমাল�োক আটায়ে বিস্ময় হৈছিলা। কিন্তু ম�োচিয়ে দিয়া চুন্নত্ বিধি
ত�োমাল�োকে পালন কৰা। আ� সেইমতে প্ৰয়�োজন হলে, ত�োমাল�োকে বিশ্ৰাম
বাৰেও চুন্নত্ কৰা (যদিওবা এই বিধি ম�োচিয়ে দিয়া নহয় বৰং আমাৰ পূ ৰ্ব্ব পু �ষৰে পৰা
চলি অহা বিধি)। যদি ম�োচিৰ বিধান ভঙ্গ নহবলৈ বিশ্ৰামবাৰেও চুন্নত্ কৰিব পৰা তেন্তে
মই বিশ্ৰামবাৰে এজন ব্যক্তিক পূ ৰ্ণ সু স্থতা দান কৰাত ত�োমাল�োকে ম�োৰ ওপৰত কিয়
খংত উত্তেজিত হৈছা।ওপৰে ওপৰে চাই বিচাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰা। কিন্তু যি প্ৰকৃত
সত্য আ� ন্যায় তালৈ দৃষ্টি ৰাখি বিচাৰ কৰা।”১৪৫
৪.২৮ যীচুৱেই মচীহ বু লি ল�োক সমূ হৰ সন্দেহ
তেতিয়া যি�চালেম নিবাসী ক�োন�ো ক�োন�ো ল�োকে কবলৈ ধৰিলে, “নেতাসকলে
বধ কৰিবলৈ খ�োজা মানু হ জন এই জনেই নহয় জান�ো? কিন্তু চাওঁক তেওঁ দেখ�োন
প্ৰকাশ্যভাৱে উপদেশ দি আছে আ� তেওঁল�োকে এক�ো মাত মতা নাই। ‘তেওঁকেই
মচীহ’ বু লি নেতাসকলে সঁ চাকৈ মানি ল�োৱা নাইত�ো? যিয়েই নহওঁক আমি জান�ো
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এওঁ কৰ পৰা আহিছে। কিন্তু আচল মচীহ যেতিয়া আহিব; তেতিয়া তেওঁ কৰ পৰা
আহিব তাক ক�োনেও নাজানিব।”
যীচুৱে মন্দিৰৰ প্ৰাঙ্গনত শিক্ষা দি থাক�োতে বৰ মাতৰে কলে, “ত�োমাল�োকে
প্ৰকৃততে জান�ো ম�োক জানা আ� মই কৰ পৰা আহিছ�ো তাক�ো জানা তথাপি
কওঁ মই স্বইচ্ছাই অহা নাই আ� ম�োক যিজনে পঠালে তেওঁৱেই ঈশ্বৰ। কিন্তু
ত�োমাল�োকে তেওঁক নাজানা। কিন্তু মই তেওঁক জান�ো; তেঁৱেই ম�োক পঠালে আ�
মই তেওঁৰ পৰাই আহিছ�ো।”
যেতিয়া যীচুৱে এই কথা কলে তেতিয়া মানু হবিলাকে যীচুক আটক কৰিবলৈ চেষ্টা
কৰিলে, কিন্তু ক�োনেও তেওঁৰ গাত হাত দিবলৈ সাহস নকৰিলে। কাৰণ তেতিয়া
তেওঁৰ সময় হ�োৱা নাছিল। ল�োক সমূ হৰ মাজৰ অনেকে তেওঁক বিশ্বাস কৰিলে আ�
কলে মচীহ আহিলে জন�ো এওঁতকৈ অধিক অল�ৌকিক কৰ্ম্ম কৰি দেখু ৱাব?”
ল�োক সমূ হ যীচুৰ বিষয়লৈ আল�োচনা কৰাৰ কথা ফৰীচীসকলৰ কাণত পৰিলত;
প্ৰধান পু ৰ�োহিত আ� ফৰীচী সকলে মিলি যীচুক বন্দী কৰি আনিবলৈ কিছু মান চিপাহী
পঠালে। তেতিয়া যীচুৱে ক’লে, “মই ত�োমাল�োকৰ লগত অলপ কালহে থাকিম। তাৰ
পাচত ম�োক পঠ�োৱা জনাৰ ওচৰলৈ ঘূ ৰি যাম। ত�োমাল�োকে ম�োক বিচাৰিবা কিন্তু
নাপাবা; কাৰণ মই যি ঠাইত থাকিম সেই ঠাইলৈ ত�োমাল�োক যাব ন�োৱাৰা।”
যিহূ দী নেতা সকলে তেওঁল�োকৰ ভিতৰত ক�োৱাকুই কৰিলে, “এওঁন�ো কলৈ যাব
যে আমি তেওঁক বিচাৰি নাপাম? গ্ৰীক নগৰ সমূ হত থকা যিহূ দীল�োক সকলৰ ওচৰলৈ
নাইবা গ্ৰীক সকলক শিক্ষা দিবলৈ নাযায়ত�ো? তেওঁ যে কৈছে, ‘ত�োমাল�োকে ম�োক
বিচাৰিবা কিন্তু নাপাবা’ আ� মই য’ত থাকিম তালৈ ত�োমাল�োকে যাব ন�োৱাৰা, ইয়াৰ
অৰ্থ কি?”
শেষৰ আ� পৰ্ব্ব ৰ আটাইতকৈ বিশেষ দিনা যীচুৱে ঠিয়হৈ বৰমাতেৰে ক’লে,
“যিজনৰ পিয়াহ লাগে তেওঁম�োৰ ওচৰলৈ আহি পান কৰক। যিজনে ম�োক বিশ্বাস কৰে
শাস্ত্ৰত ক�োৱাৰ দৰে, তেওঁৰ অন্তৰৰ পৰা জীৱনময় পানীৰ নিজৰা বৈ যাব।” যীচুৱে এই
বচন পবিত্ৰ আত্মাৰ সম্পৰ্কে কৈছিল। যি সকলে যীচুক বিশ্বাস কৰিব তেওঁল�োকে এই
আত্মা পাব। সেই সময়লৈকে মানু হবিলাকক পবিত্ৰ আত্মা দিয়া হ�োৱা নাছিল; যিহেতু
যীচু তেতিয়ালৈকে গ�ৌৰৱান্বিত হ�োৱা নাছিল।
এই সকল�ো কথা শুনি জনদলৰ মাজৰ কিছু সংখ্যক ল�োকে মন্তব্য দিলে,
“প্ৰকৃততেই এওঁৱেই আহিবলগীয়া ভাৱবাদী জন ।”
আন কিছু ল�োকে ক’লে, “এই জনেই আহিব লগা মচীহ।”
আ� কিছু মানে কলে, “মচীহ নিশ্চয় গালীল প্ৰদেশৰ পৰা ন�োলায়, নহয় জান�ো?
শাস্ত্ৰত ক�োৱা হৈছে যে তেওঁ দায়ূদৰ বংশৰ হ’ব আ� বৈৎলেহেমত জন্ম গ্ৰহণ কৰিব
য’ত দায়ূদে বাস কৰিছিল।” তাতে যীচুক লৈ ল�োক সমূ হৰ মাজত বিভাজনৰ সৃ ষ্টি
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হ’ল। তেওঁল�োকৰ মাজৰ কিছু ল�োকে যীচুক বন্দী কৰিবলৈ বিচাৰিছিল যদিও ক�োনেও
তেওঁৰ গাত হাত দিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে।১৪৬
৪.২৯ যিহূ দী নেতা সকলৰ অবিশ্বাস
মন্দিৰৰ চিপাহী কেই জন প্ৰধান পু ৰ�োহিত আ� ফৰীচীসকলৰ ওচৰলৈ ঘূ ৰি গ’ল।
তেওঁল�োকে চিপাহী কেইজনক সু ধিলে, “ত�োমাল�োকে তেওঁক বন্দী নকৰিলা কিয়?”
উত্তৰত চিপাহী কেইজনে কলে, “আমি এইজন মানু হৰ দৰে ক�োনেও কেতিয়াও
শিক্ষা দিয়া শুনা নাই।”
তাতে ফৰীচী সকলে তেওঁল�োকক ক’লে, “তেওঁ ত�োমাল�োকক�ো ভুলালে নে
কি? আমাৰ ক�োন�ো নেতা নতুবা ফৰীচী সকলে তেওঁক বিশ্বাস কৰা দেখিছা জান�ো?
কিন্তু জু মত থকা সেই মানু হবিলাকৰ ভিতৰত বিধানৰ কথা এক�ো নাজানে আ�
তেওঁল�োক ঈশ্বৰৰ অভিশাপ প্ৰাপ্ত।”
ফৰীচী সকলৰ মাজত নীকদীম আছিল। তেওঁ যীচুক আগেয়ে এবাৰ লগ কৰিবলৈ
গৈছিল। তেওঁ ক’লে, “আমাৰ বিধান অনু সৰি আমি এজন ব্যক্তিৰ কথা প্ৰথমে
তেওঁৰ কি কব লগীয়া আছে তাক নু শুনাকৈ আ� তেওঁ কি কৰিলে তাৰ বিস্তৰ তদন্ত
নকৰাকৈ, দ�োষী সাব্যস্ত কৰি শাস্তি দিবলৈ অনু মতি দিয়েনে?”
উত্তৰত তেওঁল�োকে তেওঁক কলে, “আপু নি ও গালীল বাসী নহয়তু? শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন
কৰি চাওঁক, তাত দেখিব যে গালীলৰ পৰা ক�োন�ো ভাৱবাদী ন�োলায়।” ১৪৭
৪.৩০ ব্যভিচাৰ কৰি ধৰাপৰা এগৰাকী তিৰ�োতা
ইয়াৰ পাচত তেওঁল�োকে প্ৰতিজনেই ঘৰাঘৰি গ’ল।
সকল�োব�োৰ ঘৰলৈ য�োৱাৰ পাছত যীচুও জৈতুন পৰ্ব্ব তলৈ গ’ল। পাচদিনা অতি
পু ৱাতে তেওঁ পু নৰায় মন্দিৰলৈ আহিল। তাতে ল�োক সমূ হ তেওঁৰ ওচৰত গ�োটখালত
তেওঁ বহি উপদেশ দিবলৈ ধৰিলে।
এনেতে বিধান-পণ্ডিত আ� ফৰীচী সকলে ব্যভিচাৰত ধৰা পৰা এগৰাকী মহিলাক
যীচুৰ ওচৰলৈ আনিলে আ� তেওঁৰ সন্মূখত থিয় কৰালে। তেওঁল�োকে যীচুক ক’লে,
“হে গু�, এই মানু হ গৰাকী ব্যভিচাৰ কৰি থকা অবস্থাতেই ধৰা পৰিল। ম�োচিয়ে বিধান
অনু সৰি এনে তিৰ�োতাক শিল দলিয়াই মাৰি পেল�োবা উচিত ; এতিয়া আপু নি কি কয়?”
তেওঁল�োকে যীচুক পৰীক্ষা কৰাৰ ছলেৰে এই দৰে কৈছিল; যাতে তেওঁৰ
বি�দ্ধে অভিয�োগ বিচাৰি পায়। কিন্তু যীচুৱে তল মূ ৰ কৰি আঙুলিৰে মাটিত লিখিবলৈ
ধৰিলে। তেওঁল�োকে বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন কৰি থকাত যীচুৱে থিয়হৈ তেওঁল�োকক কলে,
“ত�োমাল�োকৰ মাজৰ যিজনে কেতিয়াও এক�ো পাপ কৰা নাই তেৱেঁ ই প্ৰথমে তাইলৈ
শিল দলিয়াওঁক।” এই কথা কৈ আক�ৌ তল মু ৰ কৰি মাটিত লিখিবলৈ ধৰিলে।
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তেওঁল�োকে এই কথা শুনি বয়�োজ্যেষ্ঠৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকল�োৱে এজন এজন
কৈ তাৰ পৰা আঁতৰি গ’ল। তাত কেৱল যীচু থাকিল আ� সন্মুখত তিৰ�োতা গৰাকী
থিয় দি আছিল। যীচুৱে মু ৰ দাঙি চাই তিৰ�োতা গৰাকীক সু ধিলে, “হে নাৰী তেওঁল�োক
ক’লৈ গল? ত�োমাক ক�োনেও দ�োষী নকৰিলেনে?”
তিৰ�োতাগৰাকীয়ে উত্তৰ দিলে, “হয় প্ৰভু ক�োনেও দ�োষী নকৰিলে।”
যীচুৱে কলে, “ময়�ো ত�োমাক দ�োষী নকৰ�ো, তুমি এতিয়া যাব পাৰা কিন্তু আ�
পাপ নকৰিবা।”১৪৮
৪.৩১ যীচুৱেই জগতৰ প�োহৰ
যীচুৱে পু নৰায় তেওঁল�োকক কলে, “ময়েই জগতৰ প�োহৰ। যিজন ম�োৰ অনু গামী,
তেওঁ কেতিয়াও আন্ধাৰত নু ফুৰিব কিন্তু তেওঁল�োকে জীৱন দান কৰা সেই প�োহৰ পাব।”
তেতিয়া ফৰীচী সকলে কলে, “আপু নি নিজেই নিজৰ বিষয়ে সাক্ষ্য দিছে।
আপ�োনাৰ সাক্ষ্য বিশ্বাস য�োগ্য নহয়।”
যীচুৱে তেওঁল�োকক উত্তৰ দিলে, “মই নিজেই নিজৰ বিষয়ে সাক্ষ্য দিওঁ আ�
ম�োৰ সাক্ষ্য সত্য কাৰণ মই কৰ পৰা আহিছ�ো আ� কলৈ যাও তাক মই জান�ো। কিন্তু
মই কৰ পৰা আহিছ�ো আ� কলৈ যাঁও তাক ত�োমাল�োকে নাজানা। ত�োমাল�োকে
জগতৰ মান দণ্ডেৰে বিচাৰ কৰা; কিন্তু মই কাৰ�ো বিচাৰ নকৰ�ো। যদি কৰ�ো তেন্তে
ম�োৰ বিচাৰ গ্ৰহণ য�োগ্য হব; কাৰণ মই অকলে বিচাৰ নকৰ�ো। ম�োক পঠ�োৱা ম�োৰ
পিতৃও ম�োৰ লগত থাকে। ত�োমাল�োকৰ বিধানত লিখা আছে যে, দুজন সাক্ষীৰ কথা
গ্ৰহণ য�োগ্য। মই নিজে ম�োৰ বিষয়ে সাক্ষ্য দিও আ� ম�োক পঠ�োৱা পিতৃয়েও ম�োৰ
পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে।”
তেওঁল�োকে সু ধিলে, “আপ�োনাৰ পিতৃ ক’ত?”
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “ত�োমাল�োকে ম�োক চিনি ন�োপ�োৱা আ� ম�োৰ পিতৃক�ো চিনি
ন�োপ�োৱা। যদি ম�োক জানিলাহেঁতেন ম�োৰ পিতৃক�ো জানিলাহেঁতেন।” যীচুৱে এই
সকল�ো কথা মন্দিৰৰ ধন সংগ্ৰহ কৰা পেৰাৰ ওচৰৰ পৰা উপদেশ দিওঁতে কৈছিল।
তথাপি ক�োনেও তেওঁক ধৰিবলৈ প্ৰয়াস নকৰিলে কাৰণ তেতিয়াও তেওঁৰ সময়
উপস্হিত হ�োৱা নাছিল ।
পু নৰায় যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “মই ইয়াৰ পৰা যাম আ� ত�োমাল�োকে ম�োক
বিচাৰিবা; কিন্তু ত�োমাল�োকে নিজ নিজ পাপতে ক্ষমা ন�োপ�োৱাকৈ মৰিবা। মই যি
ঠাইলৈ যাম তালৈ ত�োমাল�োক যাব ন�োৱাৰা।”
তেতিয়া যিহূ দী নেতা সকলে কবলৈ ধৰিলে, “এওঁ আত্মহত্যা কৰিব বু লি
ত�োমাল�োকে ভাবা নেকি? নহলে তেওঁ কিয় কৈছে যে মই যলৈ যাওঁ তালৈ
ত�োমাল�োক যাব ন�োৱাৰা।”
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যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “ত�োমাল�োক নিম্ন ল�োকৰ কিন্তু মই উদ্ধল�োকৰ।
ত�োমাল�োক এই জগতৰ কিন্তু মই এই জগতৰ নহওঁ। সেয়েহে মই ত�োমাল�োকক
কওঁ ত�োমাল�োকে নিজ পাপতে মৰিবা। সঁ চাকৈয়ে ত�োমাল�োকে নিজ নিজ পাপতে
ক্ষমাবিহিনে মৰিবা যদি ত�োমাল�োকে বিশ্বাস নকৰা যে ‘ময়েই সেই জনা।”
তেওঁল�োকে সু ধিলে, “তেতিয়া আপু নি ন�ো ক�োন?”
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “মই ক�োন তাকেই মই আৰম্ভণিৰ পৰা কৈ আহিছ�ো।
ত�োমাল�োকৰ বিষয়ে কবলৈ আ� বিচাৰ কৰিবলৈ অনেক কথা আছে। কিন্তু যিজনে
ম�োক পঠাইছে তেওঁ পৰম সত্য আ� মই তেওঁৰ পৰা যিহকে শুনিল�ো তাকহে কওঁ।”
যীচুৱে যে পিতৃ পৰমেশ্বৰৰ বিষয়ে কৈছে ইয়াক তেওঁল�োকে বু জি নাপালে।
সেয়েহে যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “মানৱপু ত্ৰক যেতিয়া ওপৰলৈ ত�োলা হব
তেতিয়া ময়েই সেইজনা বু লি ত�োমাল�োকে জানিবা লগত ইয়াক�ো জানিবা যে মই
নিজৰ পৰা এক�ো নকৰ�ো, কিন্তু পিতৃয়ে যেনে ধৰণে শিকালে তাকেহে কওঁ। যিজনে
ম�োক পঠালে তেওঁ ম�োৰ লগত আছে। তেওঁ ম�োক অকলশৰীয়াকৈ ৰখা নাই, কাৰণ
তেওঁৰ দৃষ্টিত যি সন্তোষ জনক, মই সদায় তাকেহে কৰ�ো।” যীচুৱে এই সকল�ো কথা
কৈ থকা সময়ত অনেকে তেওঁক বিশ্বাস কৰিলে। ১৪৯
৪.৩২ আব্ৰাহামৰ সন্তান
যীচুৱে তেওঁক বিশ্বাস কৰা যিহূ দী ল�োক সকলক উদ্দেশ্য কৰি কবলৈ ধৰিলে,
“ত�োমাল�োকে যদি ম�োৰ বাক্য মানি চলা তেন্তে ত�োমাল�োক প্ৰকৃততে ম�োৰ শিষ্য।
আ� ত�োমাল�োকে সত্যক জানিবা; যি সত্যই ত�োমাল�োকক মু ক্তি দিব।”
যিহূ দীল�োক সকলে উত্তৰ দিলে, “আমি আব্ৰাহামৰ বংশধৰ, আমি কেতিয়াও
কাৰ�ো দাসত্ব কৰা নাই; এতেকে ‘ত�োমাল�োকে মু ক্তি পাবা’ বু লি আপু নি কেনেকৈ
কলে?”
যীচুৱে তেওঁল�োকক উত্তৰ দিলে, “মই সত্য কথা কওঁ, যি জনে পাপ কৰে
তেওঁ পাপৰ দাস। দাস সদায় পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত নাথাকে, কিন্তু পু ত্ৰ সদাকাল নিজ
পৰিয়াল বৰ্গৰ লগতে থাকে। সেয়েহে যদি পু ত্ৰই ত�োমাল�োকক মু ক্তি দিয়ে তেনেহলে
ত�োমাল�োকে সঁ চাকৈয়ে মু ক্ত। ত�োমাল�োক আব্ৰাহামৰ বংশধৰ বু লি মই জান�ো।
তথাপি ত�োমাল�োকে ম�োক বধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছা, কাৰণ ত�োমাল�োকে ম�োৰ
শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰা। মই ম�োৰ পিতৃৰ লগত থাকি যি দেখিল�ো তাকেহে কৈছ�ো, আ�
ত�োমাল�োকে ত�োমাল�োকৰ পিতৃৰ পৰা যি শুনিলা তাকে কৰিছা।”
প্ৰত্যুত্তৰত তেওঁল�োকে কলে, “আমাৰ পিতৃ হৈছে আব্ৰাহাম।”
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “ত�োমাল�োক আব্ৰাহামৰ সন্তান হ�োৱা হ’লে,
আব্ৰাহামে যি কৰিছিল, ত�োমাল�োকেও তাকেই কৰিলাহেঁতেন। যিজন ব্যক্তিয়ে
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ঈশ্বৰৰ পৰা শুনা সত্যকহে কেৱল ত�োমাল�োকক জনালে। কিন্তু ত�োমাল�োকে ম�োক
বধ কৰিবলৈহে বিচাৰিছা; আব্ৰাহামেত�ো এনে কৰ্ম্ম কৰা নাছিল। কিন্তু ত�োমাল�োকে
ত�োমাল�োকৰ পিতৃয়ে কৰা কৰ্ম্মকেই কৰা।”
তেওঁল�োকে উত্তৰ দিলে, “আমি জাৰজ নহওঁ; আমাৰ এজনেই পিতৃ আছে, আ�
সেই জন ঈশ্বৰ।” ১৫০
৪.৩৩ চয়তানৰ সন্তান
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “ঈশ্বৰ ত�োমাল�োকৰ পিতৃ হ�োৱা হলে, ত�োমাল�োকে
ম�োক প্ৰেম কৰিলাহেঁতেন। কাৰণ মই ঈশ্বৰৰ পৰা আহিছ�ো আ� বৰ্ত্ত মান
ত�োমাল�োকৰ সম্মূখত থিয় আছ�ো। মই স্ব-ইচ্ছাই অহা নাই কিন্তু ঈশ্বৰে ম�োক
পঠালে। মই ত�োমাল�োকক কি কৈছ�ো তাক ত�োমাল�োকে কিয় নু বুজা? ত�োমাল�োকে
ম�োৰ বাক্যলৈ ধ্যান নিদিয়া। ত�োমাল�োকৰ পিতৃ হল চয়তান। ত�োমাল�োক তেওঁৰ
পৰা অহা। আ� ত�োমাল�োকে ত�োমাল�োকৰ পিতৃ চয়তানৰ ইচ্ছাহে পূ ৰণ কৰিবলৈ
বিচাৰা। চয়তান আৰম্ভনিৰে পৰা নৰবধী। তেওঁ সত্যৰ পক্ষে কেতিয়াও থিয় নহয়।
কাৰণ তেওঁৰ অন্তৰত লেশমাত্ৰও সত্যতা নাই। যেতিয়া তেওঁ মিচা কথা কয়, সেয়া
প্ৰকৃততে তেওঁৰ অন্তৰৰ পৰা যি ওলায় তাকেহে কয়। কাৰণ তেওঁ মিচলীয়া আ�
সকল�ো মিছাৰ বাপেক।
“ত�োমাল�োকে ম�োক বিশ্বাস নকৰা, কাৰণ মই সচাঁ কথা কওঁ। ত�োমাল�োকৰ
মাজৰ ক�োনে ম�োক পাপী বু লি প্ৰমাণ কৰিব পাৰে? যদি মই সচাঁ কথা কওঁ তেনেহলে
ত�োমাল�োকে ম�োক কিয় বিশ্বাস কৰিব ন�োৱাৰা? যিজন ঈশ্বৰৰ, তেওঁ ঈশ্বৰৰ বাক্য
শুনে। ত�োমাল�োকে যে ঈশ্বৰৰ কথা নু শুনা; কাৰণ ত�োমাল�োক ঈশ্বৰৰ ল�োক
ন�োহ�োৱা।”১৫১
৪.৩৪ যীচুৱে নিজৰ আ� আব্ৰাহামৰ বিষয়ে ক�োৱা বাক্য
ইয়াৰ উত্তৰত যিহূ দী সকলে তেওঁক কলে, “আপ�োনাক চমৰীয় আ� ভূতেপ�োৱা
বু লি কওঁতে আমি সচাঁ ক�োৱা নাছিল�োনে?”
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “মই ভূতে প�োৱা নহওঁ বৰং মই ম�োৰ পিতৃক সমাদৰ কৰ�ো
কিন্তু ত�োমাল�োকে ম�োক অনাদৰ কৰা। মই নিজৰ মান নিবিচাৰ�ো; কিন্তু এজনা
আছে যিজনে মই সমাদৰ প�োৱাট�ো বিচাৰে আ� তেঁৱেই বিচাৰ কৰে। মই সচাঁকৈয়ে
ত�োমাল�োকক কওঁ, যি ক�োন�োজনে ম�োৰ বাক্য মানি চলে, তেওঁৰ ক�োন�ো কালেই
মৃ ত্যু নহব।”
যিহূ দী নেতাসকলে তেওঁক কলে, “আমি এতিয়া বু জিল�ো যে আপ�োনাৰ গাত
ভূতে লম্ভিলে। আব্ৰাহাম আ� ভাৱবাদী সকল মৰিল। তথাপি আপু নি কয় যে
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ক�োন�োৱে যদি আপ�োনাৰ বাক্য মানি চলে তেনেহলে তেওঁ ক�োন�ো কালেই মৃ ত্যু
নহব। আপু নি আমাৰ পূ ৰ্ব্ব পু �ষ আব্ৰাহামতকৈ মহান বু লি ভাবেনে কি? আব্ৰাহাম
মৰিল, ভাৱবাদী সকল�ো মৰিল; আপু নি নিজকে কি বু লি ভাবে?”
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “যদি মই নিজকে নিজে বৰ বু লি ভাব�ো, তেন্তে ই মু ল্যহীন।
যিজনে ম�োক গ�ৌৰবান্বিত কৰে, তেওঁ ম�োৰ পিতৃ; যাক ত�োমাল�োকে ঈশ্বৰ বু লি
ক�োৱা। ত�োমাল�োকে তেওঁক নাজানা; কিন্তু মই তেওঁক জান�ো। যদি মই তেওঁক
নাজান�ো বু লি কওঁ তেন্তে ময়�ো ত�োমাল�োকৰ দৰেই মিছলীয়া হম। কিন্তু মই তেওঁক
জান�ো আ� তেওঁৰ বাক্য পালন�ো কৰ�ো। ত�োমাল�োকৰ পূ ৰ্ব্ব পু �ষ আব্ৰাহামে মই
অহা দিন দেখা পাম বু লি উল্লাস কৰিছিল। তেওঁ দেখা পালে আ� আনন্দিত হ’ল।”
তেতিয়া যিহূ দী নেতাসকলে কলে, “আপ�োনাৰ বয়স পঞ্চাচ বছৰেই হ�োৱা নাই
আ� আপু নি আব্ৰাহামক দেখা পালেনে?”
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “মই ত�োমাল�োকক সত্য কওঁ ‘মই’ আনকি আব্ৰাহামৰ
জন্মৰ আগৰে পৰাই আছ�ো।” এই কথা শুনি তেওঁল�োকে, তেওঁক মাৰিবলৈ শিল তুলি
ললে; যীচু লু কাই মন্দিৰৰ চ�ৌহদৰ পৰা আতৰি গল।১৫২
৪.৩৫ জন্মৰে পৰা অন্ধ এজনক যীচুৱে সু স্থ কৰা
যীচুৱে যেতিয়া খ�োজ কাঢ়ি গৈ আছিল, জন্মৰে পৰা অন্ধ এজন মানু হক দেখা পালে।
যীচুৰ শিষ্যসকলে তেওঁক সু ধিলে, “মহাশয়, এই মানু হজন কিয় জন্মান্ধ, এইট�ো
তেওঁৰ নিজৰ পাপৰ কাৰণে নে? তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃয়ে কৰা পাপৰ কাৰণে হৈছে ?”
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “তেওঁ বা তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে কৰা পাপৰ কাৰণে নহয় ;
কিন্তু তেওঁৰ য�োগেদি ঈশ্বৰৰ শক্তি প্ৰকাশ পাবলৈহে তেওঁ জন্মৰে পৰা অন্ধ হৈছে।
দিন থাক�োতেই ম�োক পঠ�োৱা জনাৰ কামব�োৰ আমি কৰিবই লাগিব। কিয়ন�ো ৰাতি
হলে ক�োনেও কাম কৰিব ন�োৱাৰে। জগতত মই থকা পৰ্যন্ত ময়েই জগতৰ প�োহৰ।”
এইখিনি ক�োৱাৰ পাছত, তেওঁ মাটিত থু ই পেলালে, থু ইৰে ব�োকা কৰিলে আ�
ব�োকাখিনি সানি মানু হজনৰ চকুত লিপি দিলে। আ� যীচুৱে মানু হজনক কলে, “য�োৱা
আ� চীল�োহ (অৰ্থাৎ “পঠ�োৱা”) পু খুৰীত ধু ই আহাঁ।” তেওঁ পু খুৰীলে গ’ল, চকু ধু লে
আ� ঘূ ৰি আহিল।তেওঁ প্ৰথম বাৰৰ বাবে দেখা পালে ।
এনেতে তেওঁৰ চুবু ৰীয়া আ� তেওঁক ভিক্ষা মাগি থাক�োতে দেখা বিলাকে
তেওঁলৈ চাই কবলৈ ধৰিলে, “এওঁ সেই সদায় ভিক্ষা মাগি বহি থকা মানু হজন
নহয়নে?”
কিছু মানে কলে, “হয় তেঁৱেই সেইজন ।” আনবিলাকে কলে, “নহয় এইজন সেই
মানু হজন নহয়। এইজন দেখাতহে তেওঁৰ দৰে।”
তেতিয়া অন্ধ মানু হজনে নিজেই কলে, “ময়েই সেইজন হওঁ।”
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তেওঁল�োকে সু ধিলে, “তুমি কেনেকৈ দৃষ্টি পালা?”
তেওঁ উত্তৰ দিলে, “যীচু ব�োলা মানু হ এজনে ব�োকাৰে ম�োৰ চকু লিপি দিলে। আ�
তেওঁ কলে, য�োৱা আ� চীল�োহলৈ গৈ ধু ই আহাঁ, সেয়ে মই তালৈ গৈ ধু ল�ো আ�
প্ৰথম বাৰৰ বাবে দেখা পাল�ো।”
তেওঁল�োকে তেওঁক সু ধিলে, “মানু হজন ক’ত আছে?”
তেওঁ উত্তৰ দিলে, “মই নাজান�ো।”১৫৩
৪.৩৬ কিছু মান ফৰীচীৰ প্ৰশ্ন
তেতিয়া মানু হবিলাকে সেই মানু হ জনক ফৰীচী বিলাকৰ ওচৰলৈ লৈ গল। যি দিনাখন
যীচুৱে ব�োকা সানি লিপি সেই মানু হজনক দৃষ্টি শক্তি প্ৰদান কৰিছিল সেইদিনা বিশ্ৰাম
বাৰ আছিল। সেয়ে ফৰীচী সকলেও মানু হজনক সু ধিলে, “তুমি কেনেকৈ দৃষ্টি পালা?”
তেওঁ উত্তৰ দিলে, “তেওঁ ম�োৰ চকুত ব�োকা লিপি দিলে, আ� মই ধু ল�ো আ�
এতিয়া দেখা পাইছ�ো।”
কিছু মান ফৰীচী ল�োকে কলে, “সেই মানু হজনে বিশ্ৰামবাৰ পালন নকৰে। সেয়ে
তেওঁ ঈশ্বৰৰ পৰা অহা নহয়।”
আনবিলাকে কলে, “কিন্তু ক�োন�োবা পাপী মানু হে কেনেকৈ আচৰিত কৰ্ম কৰিব
পাৰে?” সেয়ে তেওঁল�োকৰ মাজতে মতানৈক্যৰ সৃ ষ্টি হল।
তেওঁল�োকে পু নৰায় মানু হজনক সু ধিলে, “তেওঁ যে ত�োমাক দৃষ্টি দিলে, তুমিন�ো
তেওঁৰ বিষয়ে কি ক�োৱা?”
তেওঁ উত্তৰ দিলে, “তেওঁ এজন ভাৱবাদী।”
যিহূ দী নেতা সকলে তথাপিও বিশ্বাস কৰিবলৈ মান্তি নহ’ল যে মানু হজন অন্ধ
আছিল আ� তেওঁ দৃষ্টি শক্তি ঘূ ৰাই পালে। সেয়েহে তেওঁল�োকে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃক
মতাই অনালে। ফৰীচীসকলে তেওঁল�োকক সু ধিলে, “ত�োমাল�োকে জন্মৰ পৰাই অন্ধ
বু লি ক�োৱাজন ত�োমাল�োকৰ পু ত্ৰ এইজনেই নে? তেওঁ যে এতিয়া দৃষ্টি পালে এইট�ো
কেনেকৈ সম্ভবপৰ হল ?”
তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃয়ে উত্তৰ দিলে, “আমি জান�ো তেওঁ আমাৰ পু ত্ৰ আ� তেওঁ
জন্মৰ পৰাই অন্ধ। কিন্তু আমি নাজান�ো কেনেকৈ তেওঁ এতিয়া কেনেকৈ দেখা পাবলৈ
সমৰ্থ হল আ� ক�োনে দৃষ্টি প্ৰদান কৰিলে তেওঁকেই স�োধক। তেওঁৰ বয়স হৈছে তেওঁ
নিজৰ বিষয়ে নিজেই কব পাৰিব।” তেওঁল�োকে এই কাৰণেই এনেকৈ কলে কিয়ন�ো
তেওঁল�োকে যিহূ দী নেতাবিলাকক ভয় কৰিছিল, যিহূ দী নেতা সকলে আগতেই
সিদ্ধান্ত কৰি থৈছিল যে যিবিলাকে যীচুক খ্ৰীষ্ট বু লি স্বীকাৰ কৰিব তেওঁবিলাকক নাম
ঘৰৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হব সেই কাৰণেই তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃয়ে কলে, “তেওঁৰ বয়স
হৈছে তেওঁকেই স�োধক!”
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যিহূ দী নেতা সকলে যিজন অন্ধ আছিল সেই মানু হজনক পু নৰ মাতি কলে, “তুমি
ঈশ্বৰলৈ ভয় ৰাখি সচাঁ কথা ক�োৱা, আমি জান�ো যে সেই মানু হজন পাপী।”
মানু হজনে উত্তৰ দিলে, “তেওঁ পাপী হয়নে নহয় মই নাজান�ো। মই মাত্ৰ এটা
কথাই জান�ো, মই অন্ধ আছিল�ো আ� এতিয়া মই দেখা পাইছ�ো ।”
তেওঁল�োকে সু ধিলে, “তেওঁ ত�োমাক কি কৰিলে? কেনেকৈ তেওঁ ত�োমাক দৃষ্টি
প্ৰদান কৰিলে?”
তেওঁ উত্তৰ দিলে, “মই আগতেই আপ�োনাল�োকক কল�ো, কিন্তু আপ�োনাল�োকে
নু শুনিলে পু নৰায় কিয় শুনিবলৈ বিচাৰিছে? আপ�োনাল�োকেও তেওঁৰ শিষ্য হবলৈ
বিচৰা নাইত�ো?”
তেতিয়া তেওঁল�োকে তেওঁক অপমান কৰিলে আ� কলে, “তুমিহে তেওঁৰ শিষ্য,
আমি নহয়, আমি ম�োচিৰ শিষ্য। আমি জান�ো ঈশ্বৰে ম�োচিৰ লগত কথা পাতিছিল।
কিন্তু এই মানু হজন কৰ পৰা আহিছে আমি নাজান�ো।”
মানু হজনে উত্তৰ দিলে, “এইট�ো সচাকৈ আচৰিত কথা! তেওঁক কৰ পৰা আহিছে
আপ�োনাল�োকে নাজানে কিন্তু তেওঁ ম�োক দৃষ্টি দিলে। আমি সকল�োৱে জান�ো ঈশ্বৰে
পাপীবিলাকৰ প্ৰাৰ্থনা নু শুনে কিন্তু যিজনে তেওঁৰ আৰাধনা কৰে আ� তেওঁৰ ইচ্ছা
অনু সৰি কাম কৰে সেই সকলৰহে প্ৰাৰ্থনা শুনে। এতিয়ালৈকে ক�োন�োৱেই জন্মৰে
পৰা অন্ধ এজনক দৃষ্টি দিয়াৰ কথা শুনা নাই। এই মানু হজন ঈশ্বৰৰ পৰা নহা হলে,
তেওঁ এক�োৱেই কৰিব ন�োৱাৰিলেহেঁতেন।”
যিহূ দী নেতাবিলাকে উত্তৰ দিলে, “তুমি জন্মৰ পৰাই পাপী আ� তুমি আমাক
শিকাবলৈ আহিছা?” আ� তেওঁল�োকে সেই মানু হজনক নাম-ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হবলৈ
আ� বাহিৰতে থাকিবলৈ কলে।১৫৪
৪.৩৭ আত্মিক অন্ধতা
যেতিয়া যীচুৱে তেওঁবিলাকে মানু হজনক নাম-ঘৰৰ পৰা জ�োৰ কৰি বাহিৰ কৰিলে
বু লি শুনিবলৈ পালে, তেওঁ তেওঁক বিচাৰি পাই সু ধিলে, “তুমি মানু হৰ পু ত্ৰক বিশ্বাস
কৰানে?”
মানু হজনে কলে, “মহাশয় তেওঁন�ো ক�োন? ম�োক কওঁক যাতে মই বিশ্বাস কৰিব
পাৰ�ো।”
যীচুৱে তেওঁক কলে, “তুমি ইতিমধ্যে তেওঁক দেখিলাই আ� তেঁৱেই সেইজন
যিজনৰ লগত এতিয়া কথা পাতি আছা।”
মানু হজনে উত্তৰ দিলে, “হয়, হে প্ৰভু মই বিশ্বাস কৰিছ�ো!” আ� তেওঁ মূ ৰ
দ�োৱাই যীচুক সেৱা জনালে।
যীচুৱে কলে, “মই (পৃ থিৱীলৈ) জগতলৈ স�োধ-বিচাৰ কৰিবলৈহে আহিছ�ো যাতে,
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নেদেখা বিলাকে দেখিবলৈ পায়, আ� যিবিলাক মানু হে দেখিছ�ো বু লি কয় তেওঁল�োক
কিন্তু অন্ধ হব।”
কিছু মান ফৰীচীয়ে এই দৰে ক�োৱা শুনি তেওঁ সু ধিলে, “তুমি আমাক�ো অন্ধ বু লি
কৈছানে কি?”
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “ত�োমাল�োক প্ৰকৃততে অন্ধ হ�োৱা হলে পাপৰ
বাবে দ�োষী নহলাহেতেঁন, কিন্তু এতিয়া ত�োমাল�োকে কৈছা দেখিছ�ো বু লি সেয়ে
ত�োমাল�োক দ�োষী হৈছা।”১৫৫
৪.৩৮ মেৰ-ৰখীয়া আ� তেওঁৰ মেৰ
“
যীচুৱে কলে, মই ত�োমাল�োকক সঁ চাকৈ কৈছ�ো যে, যি জনে মেৰৰ গঁৰালত দুৱাৰৰ
ফালেদি ন�োস�োমাই, আন ফালেদি বগাই স�োমায় তেওঁ ডকাইত নাইবা মেৰৰ চুৰ।
কিন্তু যি জনে দুৱাৰেদি স�োমায় তেওঁহে মেৰ-ছাগবিলাকৰ ৰখীয়া। দুৱৰীয়ে ৰখীয়াৰ
কাৰণে দুৱাৰ মেলি দিয়ে আ� মেৰ বিলাকে তেওঁৰ মাত শুনে, তেওঁ নিজৰ মেৰ
বিলাকক নাম ধৰি মাতে আ� সিহঁতক বাহিৰলৈ উলিয়াই নিয়ে। যেতিয়া তেওঁ
নিজৰ সকল�োব�োৰ মেৰ উলিয়াই লয় তেতিয়া তেওঁ সিহঁতৰ আগে আগে যায়
আ� মেৰব�োৰ তেওঁৰ পাচে পাচে যায় কিয়ন�ো সিহঁতে তেওঁৰ মাত বু জি পায়। কিন্তু
মেৰবিলাকে অচিনাকি জনৰ পাছে পাছে নাযায়, তেওঁৰ ওচৰৰ পৰা পলাই যায়
কিয়ন�ো সিহঁতে তেওঁক নাজানে আ� মাত�ো বু জি নাপায়।”
যীচুৱে মানু হ বিলাকক এই দৃষ্টান্ত দিলে কিন্তু তেওঁল�োকে ইয়াৰ অৰ্থ বু জি নাপালে।
সেইয়ে যীচুৱে পু নৰায় কলে, “মই ত�োমাল�োকক সঁ চাকৈ কওঁ, ময়েই মেৰৰ
দুৱাৰ। ম�োতকৈ আগত অহা সকল�োৱে চুৰ আ� ডকাইত, সেয়ে মেৰব�োৰে সিহঁতৰ
মাত নু শুনিলে। ময়েই দুৱাৰ, যদি ক�োন�োৱে ম�োৰ য�োগেদি প্ৰৱেশ কৰে তেওঁ পৰিত্ৰাণ
পাব। তেওঁল�োকে নিৰ্ভয়ে ভিতৰলৈ ওল�োৱা স�োম�োৱা কৰিব পাৰিব। তেওঁল�োকে
যি বিচাৰিব সকল�ো পাব। চ�োৰে কেৱল চুৰ, বধ আ� বিনষ্ট কৰিবলৈহে আহে, কিন্তু
মই আহিছ�োঁ যাতে তেওঁবিলাকে জীৱন পায় আ� তাকেই যেন উপচি পৰাকৈ পায়।
“ময়েই মেৰৰ সজৰখীয়া আ� সজৰখীয়াই নিজৰ মেৰৰ নিমিত্তে নিজৰ জীৱন
দিয়ে। বেচ খ�োৱা ৰখীয়াই মেৰ বিলাকক নিজৰ বু লি নাভাবে কাৰণ তেওঁ প্ৰকৃত
সজৰখীয়া নহয় কিয়ন�ো যেতিয়া ৰাংকুকুৰ আহে তেতিয়া তেওঁ মেৰবিলাকক এৰি
থৈ পলাই যায়, তেতিয়া ৰাংকুকুৰ বিলাকে মেৰ বিলাকক আক্ৰমণ কৰি ছেদেলি
ভেদেলি কৰি পেলায়। সেই মানু হজন পলাই যায় কাৰণ তেওঁ বেচ খ�োৱা ৰখীয়া তেওঁ
মেৰব�োৰৰ কাৰণে চিন্তা নকৰে।
“ময়েই সজৰখীয়া, মই ম�োৰ মেৰব�োৰক চিনি পাওঁ আ� ম�োৰ মেৰব�োৰেও ম�োক
চিনি পায়, যেনেকৈ পিতৃয়ে ম�োক জানে তেনেকৈ মইও ম�োৰ মেৰ-ব�োৰক জান�ো
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আ� মেৰবিলাকেও ম�োক জানে যেনেকৈ মই পিতৃক জান�ো, ম�োৰ মেৰবিলাকৰ
কাৰণে মই ম�োৰ প্ৰাণ দিওঁ। এই জাকৰ ন�োহ�োৱা আন কিছু মান ম�োৰ মেৰ আছে, মই
সিবিলাকক�ো আনিম, সিবিলাকেও ম�োৰ মাত শুনিব আ� সিবিলাক এজন ৰখীয়াৰ
জাক হৈ পৰিব। ম�োৰ পিতৃয়ে ম�োক প্ৰেম কৰে কাৰণ মই ম�োৰ প্ৰাণ দিওঁ। মই ম�োৰ
প্ৰাণ এইকাৰণেই দিওঁ কিয়ন�ো মই তাক পু নৰায় উভতাই লব পাৰ�ো। ম�োৰ প্ৰাণ
ক�োনেও ম�োৰ পৰা নলয়; কিন্তু মই স্ব- ইচ্ছাৰে তাক এৰি দিওঁ। ইয়াক দিবলৈ ম�োৰ
অধিকাৰ আছে আ� পু নৰায় উভতাই লবলৈক�ো ম�োৰ অধিকাৰ আছে। এই আজ্ঞা
মই ম�োৰ পিতৃৰ পৰা পাইছ�োঁ ।”
এই কথাৰ বাবে যিহূ দী নেতাসকলৰ মাজত পু নৰ ভেদ-বিভেদৰ সৃ ষ্টি হল।
তেওঁল�োকৰ অনেকে কলে, “এই মানু হজন পাগল হ’ল তাৰ গাত ভূত আছে
ত�োমাল�োকে তাৰ কথা কিয় শুনা?”
আন কিছু মানে কলে, “এইট�ো ভূতে প�োৱা মানু হৰ কথা নহয়, ভূতে জান�ো অন্ধ
মানু হক দৃষ্টি দিব পাৰে?” ১৫৬
৪.৩৯ যীচুৰ লগত কৰা যাত্ৰা
যীচুৱে যেতিয়া জানিলে যে তেওঁ মৰি আ� মৃ ত্যুৰ পৰা পু ন�ত্থিত হব লাগিব আ�
স্বৰ্গলৈ য�োৱাৰ সময় নিশ্চেই ওচৰ গতিকে তেওঁ যি�চালেমলৈ যাবলৈ থিৰাং কৰিলে।
তেওঁ কেইজনমানক তেওঁৰ আগে আগে পঠিয়ালে। তেওঁল�োকে তেওঁৰ বাবে ঠাই
যু গুত কৰিবলৈ চমৰীয়া প্ৰদেশৰ এখন নগৰত স�োমালে, কিন্তু চমৰীয়া ল�োক বিলাকে
যীচুক আদৰ নকৰিলে, কিয়ন�ো তেওঁ যি�চালেমলৈ গৈ আছিল। যেতিয়া তেওঁৰ
শিষ্যসকলে,যাক�োব আ� য�োহনে এইট�ো দেখিলে তেতিয়া তেওঁল�োকে যীচুক কলে,
“প্ৰভু আমি স্বৰ্গৰ জু ইক আদেশ দি এইল�োক সকলক ধ্বংস কৰাত�ো আপু নি বিচাৰেনে?”
কিন্তু যীচুৱে ঘু ৰি সকল�োকে ক�োৱাৰ বাবে দবিয়ালে। তেতিয়া তেওঁ আ� তেওঁৰ
শিষ্যসকল অন্য নগৰলৈ গল।
যেতিয়া তেওঁল�োকে বাটেদি গৈ আছিল ক�োন�োবা এজন ল�োকে যীচুক মাত
লগাই কলে, “আপু নি যলৈকে যায় ময়�ো আপ�োনাৰ পাছে পাছে যাম।”
যীচুৱে তেওঁক কলে, “শিয়ালৰ গাঁত আছে, আ� আকাশৰ চৰাইব�োৰৰ�ো বাঁহ
আছে কিন্তু মানু হৰ পু ত্ৰৰ মূ ৰ থবলৈয়�ো ঠাই নাই।”
যীচুৱে অন্য এজনক কলে, “ম�োৰ পাছত আহাঁ।”
কিন্তু সেইজনে কলে, “প্ৰভু প্ৰথমতে গৈ ম�োৰ দেউতাক কৱৰ দিবলৈ অনু মতি
দিয়ক।”
যীচুৱে কলে, “মৃ তবিলাকে নিজ নিজ মৃ তক বিলাকক নিজে কৱৰ দিয়ক। তুমি গৈ
ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ বিষয়ে ঘ�োষণা কৰা।”
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আন এজনেও কলে, “প্ৰভু, প্ৰথমতে ম�োক পৰিয়ালৰ মানু হৰ পৰা বিদায় লৈ
আহিবলৈ দিয়ক।”
যীচুৱে তেওঁক কলে, “যদি ক�োন�োৱে নাঙলৰ মু ঠিত হাত দি পিছলৈ চায় তেওঁ
ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে এতিয়াও যু গুত নহয়।”১৫৭
৪.৪০ যীচুৱে তেওঁৰ সত্তৰজন শিষ্যক পঠিওৱা
ইয়াৰ পিছত প্ৰভুৱে বাসত্তোৰ জন শিষ্যক নিযু ক্তি কৰিলে আ� যি যি নগৰবিলাকত
আ� ঠাইব�োৰত তেওঁ নিজে যাবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল, সেইব�োৰ ঠাইত তেওঁল�োকক
দুজন দুজনকৈ, আগতীয়াকৈ পঠিয়ালে। তেওঁ তেওঁল�োকক কলে, “শস্যৰ ক্ষেত্ৰ
বহুত কিন্তু দাৱলৈ বনু ৱা তাকৰ। ঈশ্বৰেই শস্য ক্ষেত্ৰৰ গৰাকী, প্ৰাৰ্থনা কৰা যে তেওঁৰ
শস্যক্ষেত্ৰলৈ অধিক কৈ বনু ৱা পঠিয়াই দিয়ে।
“ত�োমাল�োক য�োৱা, কিন্তু মনত ৰাখিবা! মই ত�োমাল�োকক মেৰ-প�োৱালিৰ
দৰে ৰাংকুকুৰব�োৰৰ মাজলৈ পঠিয়াইছ�োঁ , ধন, ম�োনা, পাদুকা, এইব�োৰ এক�োকে
নলবা, আ� বাটত যাওঁতে বাটৰ মানু হৰ সৈতে কথা নাপাতিবা । কাৰ�োবাৰ ঘৰত
স�োমাওতে প্ৰথমে, ‘এইঘৰত শান্তি হওক বু লি কবা।’ যদি সেই ঘৰত শান্তি প্ৰিয়
ল�োক থাকে তেন্তে ত�োমাল�োকৰ শান্তি তেওঁত স্থিতি হব। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি জন
শান্তি প্ৰিয় নহয় তেন্তে ত�োমাল�োকৰ শান্তি ত�োমাল�োকলৈ উলটি আহিব। শান্তিপ্ৰিয়
ল�োকজনৰ ঘৰত থাকিবা আ� তেওঁল�োকে যিয়েই খাবলৈ-পান কৰিবলৈ দিয়ে
তাকে গ্ৰহণ কৰিবা কিয়ন�ো বনু ৱা তেওঁৰ বেচৰ য�োগ্য। সেই ঘৰ এৰি বেলেগৰ ঘৰত
থাকিবলৈ নাযাবা।
“যদি কেতিয়াবা ত�োমাল�োকে ক�োন�ো এখন নগৰত প্ৰৱেশ কৰা আ� যদি সেই নগৰৰ
ল�োকসমূহে অভিনন্দনেৰে আদৰ কৰি যি আহাৰ বাঢ়ি দিয়ে তাকেই খাবা। তাত নিবাস
কৰা ৰ�োগী বিলাকক সুস্থ কৰিবা আ� তেওঁল�োকক কবা ‘ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য ওচৰ পালেহি।’
“যদি ত�োমাল�োকে ক�োন�ো এখন নগৰলৈ য�োৱা আ� সেই ঠাইৰ ল�োকসমূ হে
ত�োমাল�োকক আদৰ নকৰে, তেন্তে সেই নগৰৰ আলিবাটত গৈ কবা, ত�োমাল�োকৰ
নগৰৰ যি ধূ লি আমাৰ ভৰিত লাগিছে, আমি ত�োমাল�োকৰ অহিতে মচি পেলাইছ�োঁ ,
কিন্তু মনত ৰাখি থবা যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য ওচৰ পালেহি।” মই ত�োমাল�োকক কৈছ�োঁ যে
সেই দিনা সেইখন নগৰৰ ল�োকসমূ হৰ দশাতকৈ চদ�োমৰ ল�োকসমূ হৰ দশা লঘু হব।
“হে ক�োৰাচিন, হে বৈৎচৈদা ত�োমাল�োক সন্তাপৰ পাত্ৰ; ত�োমাল�োকে মই
কৰা বহুত�ো আচৰিত কাৰ্য্য দেখিলা। কিন্তু তথাপিও ত�োমাল�োকে জীৱন পৰিবৰ্ত ন
নকৰিলা। ত�োমাল�োকৰ মাজত কৰা আচৰিত কাৰ্য্যব�োৰ যদি তুৰ আ� চিদ�োনত কৰা
হ’লহেঁতেন তেওঁল�োকে কেতিয়াবাই পাপ কৰ্ম ত্যাগ কৰি অনু তাপৰে মন পৰিবৰ্ত ন
কৰিলেহেঁতেন। কিন্তু মহা বিচাৰৰ দিনা ত�োমাল�োকে যেনে আশা কৰিছা তেনেকুৱা
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নহব তুৰ আ� চিদ�োনৰ দশাতকৈ ত�োমাল�োকৰ দশা অধিক গু�ত্বৰ হব। আ� হে
কফৰনাহুম তুমি ভাবিছা যে ত�োমাক স্বৰ্গলৈ ত�োলা হব নহয় ত�োমাক মৃ ত্যু স্হানলৈ
পেলাই দিয়া হব।
“যেতিয়া ক�োন�োবাই ত�োমাল�োকৰ কথা শুনে তেতিয়া তেওঁল�োকে ম�োৰেই
কথা শুনে। যদি ক�োন�োবাই ত�োমাক গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে তেন্তে ম�োকেই
গ্ৰহণ নকৰে। যেতিয়া ক�োন�োবাই ম�োক গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়া তেওঁ ম�োক পঠ�োৱা
জনাক�ো গ্ৰহণ নকৰে। s
যেতিয়া সত্তৰজনে আনন্দৰে উভতি আহি কলে, “হে প্ৰভু আপ�োনাৰ শক্তিত
যেতিয়া আমি আজ্ঞা দিল�ো আনকি আত্মাব�োৰেও মানিলে।”
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “মই চয়তানক আকাশৰ পৰা বিজু লীৰ দৰে পৰা
দেখিল�ো, সি আমাৰ শত্ৰু। কিন্তু ত�োমাল�োকে জানি থ�োৱা যে তাৰ ওচৰত থকা
শক্তিতকৈও অধিক শক্তি মই ত�োমাল�োকক দিছ�ো। সাঁপ আ� বিছাব�োৰক ভৰিৰে
গচকাৰ অধিকাৰৰ সমৰ্থ মই ত�োমাল�োকক দিছ�োঁ । ত�োমাল�োকক ক�োন�োৱে এক�ো
অপকাৰ কৰিব ন�োৱাৰিব। অশুচি আত্মাব�োৰ যে ত�োমাল�োকৰ বাধ্য হৈছে এই
কথাত আনন্দ নকৰিবা, কিন্তু ত�োমাল�োকৰ নাম যে স্বৰ্গত লিখা হল এই কথাৰ বাবে
আনন্দিত হ�োৱা।”
তেতিয়া যীচুৱে পবিত্ৰ আত্মাত পূৰ্ণ হৈ আনন্দিত হৈ কলে, “হে পিতৃ হে স্বৰ্গ আ�
পৃ থিৱীৰ প্ৰভু! মই ত�োমাৰ স্তুতি কৰিছ�োঁ যে তুমি এই সকল�োব�োৰ কথা জ্ঞানী আ�
শিক্ষিত ল�োক বিলাকৰ পৰা গ�োপনীয়কৈ ৰাখিও শিশুৰ দৰে ল�োকসকলৰ কাৰণে প্ৰকাশ
কৰিলা। হে পৰম পিতৃ! ত�োমাৰ বাবে সেই দৰে কৰাট�োৱেই সন্তোষজনক আছিল।
“ম�োৰ পিতৃয়ে ম�োক বিশ্বাস কৰে আ� ম�োক সকল�ো বস্তৰ ওপৰত অধিকাৰ
দিয়া হৈছে। পিতৃৰ বাহিৰে ক�োন�োৱে নাজানে পু ত্ৰ ক�োন, আ� পু ত্ৰৰ অবিহনে
ক�োনেও পিতৃক নাজানে। আ� যি সকলৰ আগত পু ত্ৰই প্ৰকাশ কৰিবলৈ মন�োনীত
কৰে তেওঁল�োকৰ বিনে ক�োনেও তেওঁক নাজানে।”
তেতিয়া যীচুৱে শিষ্যসকলৰ ফালে ঘু ৰি গ�োপনীয় ভাৱে তেওঁল�োকক কলে,
“ত�োমাল�োকে এতিয়া যিব�োৰ দেখিছা সেইব�োৰ দেখাৰ বাবে ত�োমাল�োক ধন্য। মই
ত�োমাল�োকক কওঁ যে অনেক ভাৱবাদী আ� ৰজাই ত�োমাল�োকে দেখা বস্তব�োৰ
চাবলৈ হেপাহ কৰিও চাবলৈ নাপালে, আ� ত�োমাল�োকে এতিয়া শুনা কথাব�োৰ
শুনিবলৈ বিচাৰিও শুনিবলৈ নাপালে।”১৫৮
৪.৪১ দয়ালু চমৰীয়াৰ দৃষ্টান্ত
তেতিয়া এজন অভিজ্ঞ বিধান পণ্ডিত থিয় হল আ� যীচুক পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে যীচুক
সু ধিলে, “গু� অনন্ত জীৱন পাবলৈ হলে মই কি কৰিব লাগিব?”
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যীচুৱে তেওঁক কলে, “বিধানত কি বু লি লিখা আছে? তাৰ পৰা তুমি কি বু জি
পালা?”
তেওঁ উত্তৰ দিলে, “তুমি নিজৰ সমস্ত মন, সমস্ত প্ৰাণ সকল�ো শক্তি আ� সম্পূৰ্ন
চিত্তেৰে নিজৰ প্ৰভু পৰমেশ্বৰক প্ৰেম কৰা আ� নিজৰ চুবু ৰীয়াক নিজৰ নিচিনাকৈ
প্ৰেম কৰা।”
তেতিয়া, যীচুয়ে তেওঁক কলে, “তুমি সঠিক উত্তৰ দিলা, তেন্তে তুমিও এইদৰে
কৰা তেহে অনন্ত জীৱন পাবা।”
কিন্তু তেওঁ নিজকে শুদ্ধ ভাৱে জীৱন যাপন কৰা যেন দেখু ৱাই সু ধিলে, “ম�োৰ
চুবু ৰীয়ান�ো ক�োন?”
যীচুৱে উত্তৰ দি তেওঁক কলে, “শুনা এজন মানু হ যি�চালেমৰ পৰা যিৰিহ�োলৈ
গৈ থাক�োতে কিছু মান ডকাইতে তেওঁক ধৰি লৈ আক্ৰমন কৰি আধামৰাকৈ মাৰি
বাটতে এৰি তেওঁৰ যি যি আছিল সকল�ো বস্তুলৈ গুচি গল।
“এনেতে সেই বাটেৰে এজন পু ৰ�োহিত গৈ আছিল। যেতিয়া মানু হজনক দেখিলে
তেওঁ বিপৰীত ফালে মূ খ ঘু ৰাই গুচি গল। সেইট�ো বাটেৰে এজন লেবীও যাত্ৰা কৰি
গৈ আছিল, তেওঁ যেতিয়া মানু হজনক দেখা পালে তেওঁত মু খ ঘু ৰাই গুচি গল।
“এজন চমৰীয়াও সেই বাটেৰেই গৈ আছিল, তেওঁ যেতিয়া পৰি থকা মানু জনক
দেখা পালে তেওঁৰ মানু হজনৰ প্ৰতি দয়া উপজিল। সেয়ে চমৰীয়া জনে তেওঁৰ
ওচৰলৈ গৈ মানু হজনৰ ঘাঁব�োৰত তেল আ� দ্ৰাক্ষাৰস বাকি ঘাব�োৰ কাপ�োৰেৰে বান্ধি
দিলে। চমৰীয়াৰ এটা গাধ আছিল, তেওঁ সেই মানু হজনক গাধট�োৰ ওপৰত তুলি লৈ
অতিথিশালাত নি তেওঁক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ ধৰিলে। পিছদিনা তেওঁ মানু হজনক
চ�োৱাচিতা কৰিবলৈ অতিথি শালাৰ কাম কৰা ব্যক্তি জনক দুটা �পৰ মু দ্ৰা উলিয়াই
দি কলে, আ� যদি বেছি খৰচ হয় তেন্তে মই ঘু ৰি আহি ত�োমাক দিম।”
তেতিয়া যীচুৱে তেওঁক কলে, “এতিয়া ক�োৱাচ�োন বা� তুমি কি ভাবিলা এই
তিনি জনৰ ভিতৰত ডকাইত বিলাকে আঘাত কৰা মানু হজনৰ চুবু ৰীয়া ক�োন হল?”
বিধান-পণ্ডিত জনে কলে, “যি জনে তেওঁক প্ৰেম কৰিলে তেঁৱেই।”
যীচুৱে তেওঁক কলে, “তুমিও গৈ তেনেকৈয়ে কৰা যেনেকৈ সেইজনে
কৰিছিল।”১৫৯
৪.৪২ মাৰ্থা আ� মৰিয়ম
যেতিয়া যীচু আ� তেওঁৰ শিষ্যসকল গৈ আছিল তেওঁল�োকে এখন নগৰত স�োমালে।
মাৰ্থা নামৰ এগৰাকী মহিলাই তেওঁক সাদৰ সম্ভাষণ জনাই তেওঁৰ ঘৰত ৰাখিলে।
তেওঁৰ ভনীযেকৰ নাম আছিল মৰিয়ম, যি গৰাকীয়ে যীচুৰ চৰণৰ ওচৰত বহি তেওঁ
ক�োৱা কথা শুনি আছিল। অন্যহাতে মাৰ্থাই সকল�োৰে শুশ্ৰষা কৰাত অতি ব্যস্ত হব
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লগা হ�োৱাত যীচুৰ ওচৰলৈ আহি কলে, প্ৰভু, আপু নি চিন্তা নকৰেনে যে, আহাৰ
যু গুত কৰাৰ সকল�ো কাম ম�োৰ ভনীয়ে ম�োলৈ এৰি থলে? ম�োক সহায় কৰিবলৈ
তাইক কওক।
প্ৰভুৱে উত্তৰ দিলে, “মাৰ্থা, মাৰ্থা, তুমি অনেক বিষয়ত চিন্তিত আ� ব্যস্ত হৈ
আছা। কিন্তু প্ৰয়�োজনীয় এটাহে, আ� মৰিয়মে সেই উত্তম ভাগ মন�োনীত কৰিলে
আ� তাক তেওঁৰ পৰা নিয়া নহব।” ১৬০
৪.৪৩ যীচুৱে প্ৰাৰ্থনাৰ বিষয়ে শিক�োৱা
এদিন যীচুৱে এখন নিৰ্জ ন ঠাইত প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল। তেওঁৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি শেষ হ�োৱাত
তেওঁৰ এগৰাকী শিষ্যই তেওঁক কলে, “প্ৰভু য�োহনে যিদৰে তেওঁৰ শিষ্য সকলক
প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ শিকাইছিল আমাক�ো তেনেদৰেই প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ শিকাওক।”
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “ত�োমাল�োকে প্ৰাৰ্থনা কৰা সময়ত এনেদৰে কবা,
‘পিতৃ আপ�োনাৰ পবিত্ৰ নামৰ পূ জনীয় হওক;
আপ�োনাৰ ৰাজ্য আহক;
আমাৰ দৈনিক আহাৰ আজি আমাক দিয়ক।
আমাৰ পাপব�োৰ ক্ষমা কৰক;
যেনেকৈ আমাৰ বি�দ্ধে অন্যায় কৰা সকলক আমি ক্ষমা কৰিল�ো।
আমাক পৰীক্ষিত হবলৈ নিদিব।’”
তেতিয়া যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “ধৰিল�োৱা ত�োমাল�োকৰ মাজৰ ক�োন�োবা
এজনৰ বন্ধু আছে। আ� মাজ ৰাতি তুমি তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈ ক�োৱা, হে বন্ধু ম�োক
তিনি খন �টি ধাৰলৈ দিয়া কাৰণ যাত্ৰাৰ পৰা ম�োৰ এজন বন্ধু এইমাত্ৰ ম�োৰ ঘৰলৈ
আহিছে কিন্তু তেওঁক খাবলৈ দিবৰ বাবে ম�োৰ এক�ো নাই। ত�োমাৰ বন্ধুৱে যদি ঘৰৰ
ভিতৰৰ পৰাই কয়, ম�োক আমনি নিদিবা এতিয়া দুৱাৰ�ো বন্ধ আ� লৰা-ছ�োৱালী
কেইটা ম�োৰ লগত শুই আছে, সেয়ে মই উঠি গৈ ত�োমাক এক�ো দিব ন�োৱাৰ�ো।
মই ত�োমাল�োকক কওঁ তেওঁ ত�োমাৰ বন্ধু হ�োৱা হেতুকে তেওঁ উঠি ত�োমাক এক�ো
নিদিলেও, তুমি সঘনাই খু জি থাকিলে তেওঁ উঠি আহি ত�োমাৰ যিমান প্ৰয়�োজন
সিমান খিনি ত�োমাক দিব। যিহেতু ত�োমাল�োকে নেৰানেপেৰাই কৈ খু জিবলৈ লাজ
নকৰিলা। সেয়ে মই ত�োমাল�োকক কওঁ সঘনাই খ�োজা তেহে ঈশ্বৰে ত�োমাল�োকক
দিব, বিচৰা তেহে পাবা আ� সঘনাই ঢু কুৰিওৱা তেহে ত�োমাল�োকলৈ দুৱাৰ মু কলি
কৰি দিয়া হব। যদি ক�োন�োৱে সঘনাই খ�োজে তেওঁ পাব যি জনে সঘনাই বিচাৰে
তেওঁ দেখিবলৈ পায়। আ� যিজনে সঘনাই টুকুৰিযাই তেওঁলৈ দুৱাৰ মেলি দিয়া

96

বিৰোধিতা বাঢ়ি অহা বছৰ কেইটা 

হয়। ত�োমাল�োকৰ ক�োনজন বাপেকে পু তেকে মাছ খু জিলে মাছৰ সলনি সাপ দিব?
নাইবা কণী বিচাৰিলে তেওঁক কেক�োৰা বিছা দিব? ত�োমাল�োকে অব�োধ হৈও যদি
ত�োমাল�োকৰ সন্তান বিলাকক ভাল বস্তু দিব জানা, তেনেহলে স্বৰ্গত থকা পিতৃয়ে
তেওঁক খ�োজা বিলাকক পবিত্ৰ আত্মা নিদিবনে?”১৬১
৪.৪৪ যীচুৱে ধৰ্ম্মীয় নেতা সকলক সমাল�োচনা কৰা
এইব�োৰ কথা কৈ শেষ কৰিলত এজন ফৰীচীয়ে তেওঁৰে সৈতে ভ�োজন কৰিবলৈ
নিমন্ত্ৰণ কৰাত যীচুৱে তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈ ভ�োজন কৰিবলৈ মেজত আওঁজি তেওঁৰ
আসন গ্ৰহণ কৰিলে। কিন্তু ভ�োজন কৰাৰ আগেয়ে ৰীতি মতে যীচুৱে নিজে হাত
নু ধুৱাৰ বাবে ফৰীচীজনে বৰ আচৰিত মানিলে। প্ৰভুৱে তেওঁক কলে, “ত�োমাল�োক
ফৰীচীসকলে কাঁহি-বাতিৰ বাহিৰৰ অংশহে পৰিস্কাৰ কৰা; কিন্তু ত�োমাল�োকে কেৱল
ঠগা আ� ল�োকসমূ হৰ হানি কৰা । ত�োমাল�োকে মূ ৰ্খ । যিজনে বাহিৰ ফালট�ো সৃ ষ্টি
কৰিলে তেৱেই ভিতৰ ফালট�োও সৃ ষ্টি কৰা নাই জান�োঁ ? ত�োমাৰ ভিতৰ ফালে যি
আছে তাক ধ্যান দিয়া সেইব�োৰ দৰিদ্ৰ বিলাকক দি সহায় কৰা, তেতিয়াহে তুমি
সম্পূৰ্ণকৈ বাহিৰে ভিতৰে পৰিস্কাৰ হবা।
“কিন্তু ত�োমাল�োকে ফৰীচী বিলাক সন্তাপৰ পাত্ৰ! কিয়ন�ো ত�োমাল�োকে পদিনা,
অ�দ আ� আন সকল�ো শাকৰ দশম ভাগ দান কৰা; কিন্তু আনৰ প্ৰতি ন্যায় বিচাৰ
আ� ঈশ্বৰলৈ প্ৰেম-ভক্তিক অৱহেলা কৰা। এইবিলাক বিষয় ত�োমাল�োকে ধ্যান দিয়া
উচিত আ� সেই একেদৰে আন বিলাক�ো পালন কৰা।
“ত�োমাল�োক ফৰীচী বিলাক সন্তাপৰ পাত্ৰ! কিয়ন�ো ত�োমাল�োকে নাম-ঘৰব�োৰত
প্ৰধান আসন আ� হাট-বজাৰত সন্মানপূ ৰ্বক নমস্কাৰ পাবলৈ ভাল প�োৱা। ত�োমাল�োক
সন্তাপৰ পাত্ৰ! কিয়ন�ো ত�োমাল�োক চিহ্নিত ন�োহ�োৱা মৈদামৰ নিচিনা, যি মৈদামৰ
ওপৰেদি মানু হে নজনাকৈ খ�োজ কাঢ়ি যায়।”
তেনেতে এজন বিধান পণ্ডিতে যীচুক কলে, “হে গু� এইব�োৰ কথা কৈ আপু নি
আমাক অপমান কৰিছে।”
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “ত�োমাল�োক বিধান-পণ্ডিতসকল সন্তাপৰ পাত্ৰ! কিয়ন�ো
ত�োমাল�োকে বহুত কঠ�োৰ নিয়ম বনাইছা যিব�োৰ মানিবলৈ কষ্টকৰ। ত�োমাল�োকে
আনক সেই নিয়মব�োৰ মানিবলৈ বাধ্য কৰ�োৱা। কিন্তু সেই নিয়মব�োৰ মানিবলৈ
ত�োমাল�োকে চেষ্টা কৰিবও নিবিচাৰা। ত�োমাল�োক সন্তাপৰ পাত্ৰ! ত�োমাল�োকৰ পূ ৰ্বপু �ষ সকলে, ভাৱবাদীসকলক বধ কৰিলে আ� ত�োমাল�োকে তেওঁল�োকৰ মৈদাম
সাজিঁছা। সেয়ে ত�োমাল�োকেই সাক্ষ্য দিছা য়ে ত�োমাল�োকে পূ ৰ্ব-পু �ষ সকলে কৰা
কাৰ্য্যক সমৰ্থন কৰিছা, কিয়ন�ো তেওঁল�োকে ভাৱবাদী সকলক বধ কৰিলে, আ�
তেওঁল�োকৰ মৈদান সাজিঁছা। এই কাৰণেই ঈশ্বৰৰ জ্ঞানে কৈছে, মই ভাৱবাদী আ�
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পাঁচনি সকলক পঠিয়াম কিছু মানক তেওঁল�োকে বধ কৰিব আ� কিছু মানক তাড়না
কৰিব।
“সেয়ে আৰম্ভণিৰে পৰা ভাৱাবাদী সকলৰ যিসকলক বধ কৰা হল, ত�োমাল�োকেই
শাস্তি ভূগিব লাগিব; হেবেলৰ ৰক্ত পাতৰ কাৰণে ত�োমাল�োকে শাস্তি পাবা আ�
জখৰিয়াৰ ৰক্তপাতৰ বাবে ত�োমাল�োকক শাস্তি প্ৰদান কৰা হব যাক মন্দিৰ আ�
বেদীৰ মাজত বধ কৰা হৈছিল। হয় মই ত�োমাল�োকক কৈছ�োঁ ত�োমাল�োকৰ ওপৰ
পিতৃসকলৰ দ্বাৰাই হ�োৱা সকল�ো ৰক্তপাতৰ শাস্তি ত�োমাল�োকক দিয়া হব।
“হে বিধান পণ্ডিত সকল ত�োমাল�োক সন্তাপৰ পাত্ৰ! ত�োমাল�োকে ঈশ্বৰৰ জ্ঞানৰ
চাবি কাঠি কাঢ়ি নিলা; ত�োমাল�োকে নিজেও নিশিকা আ� আনক�ো শিকিবলৈ নিদিয়া।”
যীচু সেই ঠাইৰ পৰা য�োৱাৰ সময়ত ফৰীচীবিলাকে আ� বিধান পণ্ডিত সকলে
তেওঁৰ বি�দ্ধে শত্ৰুতাৰ ভাৱ প�োষণ কৰি তেওঁক বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিলে। আ�
তেওঁ কিৱা ভুল কলে দ�োষা�প কৰি তেওঁল�োকে ষড়যন্ত্ৰ কৰি ফান্দত পেলাই বন্দী
বনাবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিলে। ১৬২
৪.৪৫ সাৱধান কৰা আ� উৎসাহ যগ�োৱা
আক�ৌ হাজাৰ হাজাৰ মানু হে গ�োট খালত তেওঁল�োকৰ মাজত গচকা-গচকি
হল। যীচুৱে মানু হব�োৰক কথা ক�োৱাৰ আগমূ ৰ্হ তত তেওঁৰ শিষ্যসকলক কলে,
“ত�োমাল�োকে ফৰীচী বিলাকৰ খমিৰলৈ সাৱধান হবা অৰ্থাৎ তেওঁল�োকৰ কপটতাৰ
বিষয়ে সাৱধান হবা। লু কুৱাই থ�োৱা সকল�ো বস্তু প্ৰকাশ কৰা হব। গ�োপনীয় ভাৱে
ৰখা সকল�ো বস্তু জনাজাত হব, ত�োমাল�োকে আন্ধাৰত ক�োৱা কথা ব�োৰ প�োহৰত
প্ৰকাশ কৰা হব; আ� ভিতৰ ক�োঠালিত যি কথা গ�োপনভাৱে কৈছিলা সেই কথা
ঘৰৰ ম�োধচৰ ওপৰৰ পৰা ঘ�োষণা কৰা হব।
তেতিয়া যীচুৱে মানু হবিলাকক কলে, “কিন্তু ম�োৰ বন্ধু সকল মই ত�োমাল�োকক
কৈছ�োঁ , মানু হবিলাকলৈ ভয় নকৰিবা কিয়ন�ো তেওঁল�োকে মাত্ৰ শৰীৰহে বধ কৰিব
পাৰে কিন্তু তাৰ পাছত এক�ো কৰিব ন�োৱাৰে। যি জনাৰ বধ কৰাৰ পাচত�ো নৰকত
পেল�োৱাৰ ক্ষমতা আছে সেইজনা ঈশ্বৰলৈহে ভয় কৰিবা।
“পাচ�োঁ টা ঘৰচিৰিকা চৰাই দুপইচাত বেচা নহয় জান�ো? তথাপি ঈশ্বৰে সিহঁতৰ
এটাক�ো পাহৰি নাযায়। ঈশ্বৰে ত�োমাল�োকৰ মূ ৰৰ চুলিও কিমানডাল আছে তাক�ো
জানে। সেয়ে ভয় নকৰিবা, ত�োমাল�োকে অনেক ঘৰচিৰিকাত কৈ বহুমূ লীয়া।
“মই ত�োমাল�োকক কৈছ�োঁ যিজন ব্যক্তিয়ে ম�োক সকল�োৰে আগত স্বীকাৰ কৰে,
মানৱ পু ত্ৰইও তেওঁক ঈশ্বৰৰ আগত স্বীকাৰ কৰিব যে ত�োমাল�োক ম�োৰ হ�োৱা। কিন্তু
যি জনে ম�োক মানু হবিলাকৰ আগত স্বীকাৰ নকৰে, তেওঁক ঈশ্বৰৰ দূত বিলাকৰ
ওচৰত স্বীকাৰ কৰা নহব।

98

বিৰোধিতা বাঢ়ি অহা বছৰ কেইটা 

“মানৱ-পু ত্ৰৰ বি�দ্ধে ক�োৱা সকল�ো কথা ক্ষমা কৰা হব, কিন্তু পবিত্ৰ আত্মাৰ
বি�দ্ধে কথা ক�োৱা জনক ক্ষমা কৰা নহব।
“যেতিয়া ত�োমাল�োকে নাম-ঘৰলৈ, নেতা আ� বিশেষ অন্য ল�োকৰ ওচৰলৈ নিয়া
হব, তেতিয়া নিজৰ পক্ষে কি কব লাগিব তালৈ চিন্তা নকৰিবা। কাৰণ ত�োমাল�োকে
সেই সময়ত কি কব লাগিব পবিত্ৰ আত্মাই ত�োমাল�োকক শিকাই দিব।১৬৩
৪.৪৬ এজন মূ ৰ্খ ধনী ল�োকৰ কাহিনী
ল�োক সমূ হৰ মাজৰ পৰা ক�োন�োবা এজন মানু হে তেওঁক কলে, “হে গু� আমাৰ পিতৃ
ঢু কাল, আ� তেওঁ আমালৈ কিছু সম্পতি এৰি গৈছে, ম�োৰ ককাইক পিতৃৰ সম্পতি
ম�োৰ সৈতে ভগাবলৈ কওঁক।”
কিন্তু যীচুৱে তেওঁক কলে, “হে ভাই ত�োমাল�োকৰ পৈতৃক সম্পতি ভাগবতৰা কৰিবলৈ ক�োনে ম�োক বিচাৰকৰ্তা পাতিলে?” তেতিয়া যীচুৱে তেওঁল�োকক
কলে, “সাৱধান হ�োৱা, সকল�ো প্ৰকাৰৰ ল�োভৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখা কিয়ন�ো
প্ৰয়�োজনতকৈ বেছি থাকিলেও মানু হৰ জীৱনত সু খ আ� শান্তি নাথাকে।”
তেতিয়া যীচুৱে এটি দৃষ্টান্ত দি কলে, “এজন ধনী মানু হ আছিল, তেওঁৰ
যথেষ্ট খেতিৰ পথাৰ আছিল, এবাৰ তেওঁৰ পথাৰত বৰ ভালকৈ শস্য উৎপন্ন হল।
তেওঁ নিজে চিন্তা কৰি কলে, ‘মই কি কৰিম? ম�োৰ শস্যব�োৰ ৰাখিবলৈ যথেষ্ট ঠাই
নাই।’
“তেতিয়া তেওঁ কলে, ‘মই ম�োৰ ভৰালব�োৰ ভাঙি তাত�োত কৈয়�ো ডাঙৰ ভৰাঁল
এটা সাজিম, আ� ম�োৰ শস্যব�োৰ আ� বস্তু ব�োৰ তাতে ৰাখিম, মই ইয়াকে কৰিম।
তেতিয়া মই নিজকে কম, হে ম�োৰ প্ৰাণ ত�োমাৰ প্ৰয়�োজন অনু সাৰে সকল�ো উত্তম
বস্তুৰ এক বু জন পৰিমাণ বহু বছৰৰ বাবে সাঁচি থ�োৱা আছে। আৰাম কৰা, ভ�োজন-পান
কৰি, আনন্দ কৰা।’
“কিন্তু ঈশ্বৰে সেই মানু হজনক কলে, ‘হে মূ ৰ্খ, আজি ৰাতিয়েই ত�োমাৰ প্ৰাণ
ত�োমাৰ পৰা নিয়া হব। তুমি যু গুত কৰি থ�োৱা সম্পতি এতিয়া ক�োনে পাব?’
“নিজৰ বাবে সম্পদ সাঁচি ৰখা মানু হৰ এনেকুৱাই হয়, কিন্তু ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত তেওঁ
ধনী নহয়।”১৬৪
৪.৪৭ যীচুৰ অনু গামী হলে আপ�োনাৰ বিপদ হব পাৰে
যীচুৱে একেৰাহেই কৈ আছিল, “মই পৃ থিৱীত জু ই জ্বলাবলৈহে আহিছ�ো, সেই জু ই
আগতেই প্ৰজ্বলিত হ�োৱা হলে কেনে ভাল আছিল। মই এটা কষ্টৰ বাপ্তিস্ম লব লাগে,
সেইট�ো শেষ ন�োহ�োৱা বাবে মই বহু কষ্ট ভ�োগ কৰিছ�ো। মই পৃ থিৱীত শান্তি দিবলৈ
আহিছ�োঁ বু লি ভাৱিছানে? নহয়, মই পৃ থিৱীত বিভেদহে কৰিবলৈ আহিছ�ো। এতিয়াৰ
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পৰা পাঁচজনীয়া পৰিয়ালত দুজনৰ বি�দ্ধে তিনিজন আ� তিনিজনৰ বি�দ্ধে দুজন
ভাগ ভাগ হব।
পূ তেকে বাপেকৰ বি�দ্ধে,
বাপেকে পু তেকৰ বি�দ্ধে,
জীয়েকে মাকৰ বি�দ্ধে,
মাকে জীয়েকৰ বি�দ্ধে,
ব�োৱাৰীয়েকে শাহুৱেকৰ বি�দ্ধে,
শাহুৱেকে ব�োৱাৰীয়েকৰ বি�দ্ধে যাব।”১৬৫
৪.৪৮ হৃদয়ৰ পৰিবৰ্ত্তন কৰা
সেই সময়ত তাত উপস্থিত থকা কেইজন মান ল�োকে আহি গালীলত কেইজনমান
ভক্তক হত্যা কৰাৰ খবৰ যীচুক দিলেহি। পীলাতে তেওঁল�োকক বধ কৰিবলৈ আদেশ
দিছিল ,সেই গালীলীয়া মানু হকেইজনক বলি উৎসৰ্গা কৰি থকা অৱস্থাত হত্যা
কৰা হৈছিল। যীচুৱে উত্তৰ দি কলে, “সেই গালীলীয়া মানু হ কেইজন যে এনেদৰে
মৰিল তাক দেখি ত�োমাল�োকে ভাৱিছানেকি তেওঁল�োক আন গালীলীয়া মানু হব�োৰত
কৈ অধিক পাপী আছিল? নহয়, মই তেওঁল�োক ইমান অধিক পাপী নাছিল। কিন্তু
যদি ত�োমাল�োকে নিজ নিজ পাপৰ পৰা মন পালটন নকৰা তেন্তে ত�োমাল�োকেও
সেই মানু হবিলাকৰ দৰেই মৰিবা। যি ওঠৰ জন ল�োক চীল�োহত থকা ওখ গড়
ভাঙি পৰ�োঁ তে মৰিছিল তেওঁল�োকৰ বিষয়ে ত�োমাল�োকে কি ভাৱা। ত�োমাল�োকে
ভাবিছা নেকি যে, যি�চালেমত থকা মানু হবিলাকৰ ভিতৰত তেওঁল�োকেই অধিক
পাপী আছিল। নহয়, মই ত�োমাল�োকক কওঁ কিন্তু তেওঁল�োক ইমান অধিক পাপী
নাছিল। ত�োমাল�োকেও যদি জীৱন আ� মন পালটন নকৰা তেনেহলে ত�োমাল�োকে
এইদৰেই বিনষ্ট হবা।”
যীচুৱে আক�ৌ এই দৃষ্টান্ত কলে, “ক�োন�ো এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ বাৰীত এজ�োপা
ডিম� গছ লগাইছিল ফল লগাৰ বতৰ হ�োৱাত ব্যক্তিজনে সেই গছৰ ফল
বিচাৰি আহিল কিন্তু তেওঁ এক�ো নাপালে, সেয়ে তেওঁ বাৰী চ�োৱাক কলে, ‘চ�োৱা
এই ডিম� গছ জ�োপাত মই তিনি বছৰ ফল বিচাৰিল�ো কিন্তু কেতিয়াও এক�ো
নাপাল�ো। সেয়ে ইয়াক কাটি পেল�োৱা। এক�ো ফল উৎপন্ন নকৰাকৈ ই কিয় মাটি
দখল কৰি ৰাখিব।’ বাৰীচ�োৱাই তেওঁক উত্তৰ দিলে, ‘মহাশয় আ� এবছৰ অপেক্ষা
কৰক, মই ইয়াৰ চাৰিওফালে খানি অলপ সাৰ দিওঁ; অহা বছৰলৈকে ইয়াত
ফল ধৰিলে ত�ো ভালেই আ� যদি ফল নধৰে তেন্তে আপু নি ইয়াক কট�োৱাই
পেলাব।’”১৬৬
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৪.৪৯ বিশ্ৰামবাৰে যীচুৱে এগৰাকী মহিলাক সু স্থ কৰা
বিশ্ৰাম বাৰে যীচুৱে এটা নাম-ঘৰত শিক্ষা দি আছিল, তাতে এগৰাকী তিৰ�োতা আছিল
যি গৰাকীয়ে ওঠৰ বছৰ কাল অশুচি আত্মাৰ অধীনত থকাৰ বাবে দুৰ্বল আ� তাই
কুঁ জী হ�োৱাৰ বাবে প�োন হব পৰা নাছিল। যীচুৱে তাইক দেখা পাই তাইক মাতি আনি
কলে, “হে নাৰী, ত�োমাৰ দুৰ্বলতাৰ পৰা তুমি মু ক্ত হলা।” এইবু লি কৈ যীচুৱে তাইৰ
গাত হাত দিলে, লগে লগে সেই তিৰ�োতা গৰাকী প�োন হৈ থিয় হ’ল আ� ঈশ্বৰৰ
প্ৰশংসা কৰিবলৈ ধৰিলে।
যীচুৱে বিশ্ৰামবাৰে তাইক সু স্থ কৰাৰ বাবে নাম-ঘৰৰ বিষয়ববীয়া সকলে খং কৰি
ল�োক সমূ হক কবলৈ ধৰিলে, “কাম কৰিবলৈ সপ্তাহত ছয় দিন থাকে সেয়ে সেই
দিনব�োৰত আহি নিজৰ ৰ�োগ বিলাক দূৰ কৰ�োৱা বা বিশ্ৰাম বাৰে ৰ�োগ মু ক্ত হবলৈ
নাহিবা।”
তেতিয়া প্ৰভুৱে উত্তৰ দিলে, “হে কপটীয়া বিলাক! ত�োমাল�োকে বিশ্ৰামবাৰে
নিজৰ বলধ, বা গাধ ব�োৰক পানী খাবলৈ গ�োহালিৰ পৰা মেলি নিদিয়ানে?” তেন্তে
এই ওঠৰ বছৰ অশুচি আত্মাৰ কবলত থকা যি আব্ৰাহামৰ প্ৰকৃত বংশধৰ এই গৰাকী
তিৰ�োতাক বিশ্ৰাম বাৰে সেই কবলৰ পৰা মু ক্ত কৰিব নাপায়নে?” যীচুৱে এই কথা
ক�োৱাত তেওঁৰ বি�দ্ধে ক�োৱা বিলাকে লাজ পাই নিজে নিজে মূ ৰ তল কৰিলে আ�
মানু হ বিলাকে তেওঁ কৰা আচৰিত কৰ্মৰ বাবে আনন্দিত হ’ল।১৬৭
৪.৫০ যীচুৰ বি�দ্ধে যিহূ দী নেতাসকল
তেতিয়া শীতকালৰ সময় আছিল, যি�চালেমত মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰ্ব্ব ৰ সময় ওচৰ
চাপিছিল, আ� যীচুৱে মন্দিৰৰ চল�োমনৰ বাৰান্দাত খ�োজ কাঢ়ি আছিল। যিহূ দী
নেতাসকলে তেওঁক আগুৰি ধৰিলে আ� সু ধিলে, “তুমি আমাক আ� কিমান
দিনলৈকে সন্দেহত ৰাখিবা? তুমিয়েই যদি মচীহ, আমাক স্পষ্ট ভাৱে ক�োৱা।”
যীচুৱে তেওঁল�োকক উত্তৰ দিলে, “মই ইতিমধ্যে ত�োমাল�োকক কল�োৱেই,
কিন্তু ত�োমাল�োকে বিশ্বাস নকৰিলা। ম�োৰ পিতৃৰ শক্তিৰ দ্বাৰা কৰি থকা আচৰিত
কৰ্ম্মব�োৰেই, মই ক�োন তাক প্ৰকাশ কৰে। কিন্তু ত�োমাল�োকে বিশ্বাস নকৰা কিয়ন�ো
ত�োমাল�োক ম�োৰ জাকৰ মেৰ ন�োহ�োৱা। ম�োৰ মেৰব�োৰে ম�োৰ মাত শুনে। মই
সিহঁতক জান�ো। সিহঁতে ম�োৰ পিছে পিছে চলে। মই সিহঁতক অনন্ত জীৱন দিওঁ আ�
সিহঁতৰ কেতিয়াও মৃ ত্যু নহব, আ� সিহঁতক ক�োনেও ম�োৰ পৰা কাঢ়ি নিব ন�োৱাৰে।
যি জনা পিতৃয়ে এই সকল�োকে ম�োক দিলে তেওঁ সকল�োতকৈ মহান; আ� ক�োনেও
ম�োৰ পিতৃৰ হাতৰ পৰা সিহঁতক কাঢ়ি নিব ন�োৱাৰে। ম�োৰ পিতৃ আ� মই এক।”
যিহূ দী নেতাসকল যি সকলে তেওঁৰ কথা শুনি আছিল তেওঁক মাৰিবলৈ শিল তুলি
ললে। কিন্তু যীচুৱে তেওঁল�োকক উত্তৰ দিলে, “মই পিতৃয়ে ক�োৱা অনু সাৰে অনেক

বিৰোধিতা বাঢ়ি অহা বছৰ কেইটা 

101

আচৰিত কৰ্ম্ম কৰিল�ো,ত�োমাল�োকে সেই সকল�োব�োৰ দেখিলা, এইব�োৰৰ ক�োনট�ো
কৰ্ম্মৰ বাবে ত�োমাল�োকে ম�োক শিল দলিয়াই মাৰিব খু জিছা?”
যিহূ দী নেতাসকলে উত্তৰ দিলে, “আমি ত�োমাক তুমি কৰা ভাল কৰ্ম্মৰ বাবে শিল
দলিয়াই মাৰিব খ�োজা নাই কিন্তু এইব�োৰ কথাৰে তুমি ঈশ্বৰৰ নিন্দা কৰিছা। সেই
কাৰণে আমি ত�োমাক মাৰিব খু জিছ�ো।”
যীচুৱে তেওঁল�োকক উত্তৰ দিলে, “মই কল�ো ত�োমাল�োকেই ঈশ্বৰ,” এই
বু লি ত�োমাল�োকৰ নিজৰ বিধান শাস্ত্ৰত লিখা নাইনে? ত�োমাল�োকে জানা যে শাস্ত্ৰ
কেতিয়াও সলনি নহয় আ� ঈশ্বৰে যিবিলাকক তেওঁৰ বাক্য দিলে, তেওঁল�োকেই
ঈশ্বৰ, যি জনাক ঈশ্বৰে মন�োনীত কৰি জগতলৈ পঠালে, ‘মাত্ৰ মই ঈশ্বৰৰ পু ত্ৰ’ বু লি
ক�োৱাৰ কাৰণে ত�োমাল�োকে ঈশ্বৰৰ নিন্দা কৰা বু লি কৈছানে? যদি মই ম�োৰ পিতৃৰ
কৰ্ম্ম কৰা নাই তেন্তে ম�োক বিশ্বাস নকৰিবা। যদি মই ম�োৰ পিতৃৰ কৰ্ম্ম কৰিছ�ো তেন্তে
ম�োক বিশ্বাস নকৰিলেও ম�োৰ কৰ্ম্মব�োৰকে বিশ্বাস কৰা, যাতে ত�োমাল�োকে জানিবা
আ� বু জিবা যে পিতৃ ম�োত আছে আ� ময়�ো পিতৃত আছ�োঁ ।”
তেতিয়া তেওঁল�োকে আক�ৌ এবাৰ তেওঁক বন্দী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে; কিন্তু
তেওঁল�োকৰ হাতৰ পৰা তেওঁ সাৰি পলাই গ’ল।
তেতিয়া যীচুৱে আক�ৌ যৰ্দ ন নদী পাৰ হৈ যি ঠাইত আগতে য�োহনে বাপ্তিস্ম
দিছিল, সেই ঠাইলৈ গল আ� তাতে থাকিল। অনেক ল�োকে তেওঁৰ ওচৰলৈ
আহি কবলৈ ধৰিলে, য�োহনে ক�োন�ো চিন দেখু ওৱা নাছিল কিন্তু য�োহনে যিব�োৰ
কথা এইজন মানু হৰ বিষয়ে কৈছিল, সেই সকল�োব�োৰ সত্য হল, আ� সেইঠাইত
অনেকে তেওঁত বিশ্বাস কৰিলে।১৬৮
৪.৫১ ঠেক দূৱাৰ
যীচুৱে যেতিয়া নগৰ আ� গাওব�োৰত শিক্ষা দি দি যি�চালেমলৈ গৈ আছিল।
তেতিয়া ক�োন�োবা এজনে তেওঁক সু ধিলে, “প্ৰভু কিমান মানু হে পৰিত্ৰাণ পাব? মাত্ৰ
কিছু মানু হে নেকি?”
যীচুৱে তেওঁক কলে, “ স্বৰ্গলৈ স�োম�োৱা দুৱাৰখন খু ব ঠেক। সেয়েহে ঠেক
দুৱাৰেদি স�োমাবলৈ পূ ৰ্ণ চেষ্টা কৰা, কিয়ন�ো মই ত�োমাল�োকক কৈছ�োঁ ভিতৰত
স�োমাবলৈ বহুতেই চেষ্টা কৰিব কিন্তু ন�োৱাৰিব। ঘৰৰ গৰাকীয়ে তেওঁৰ ঘৰৰ দুৱাৰ
বন্ধ কৰিলে ত�োমাল�োকে যদি বাহিৰত থিয় হৈ, দুৱাৰত টুকুৰিয়াই থাকি ক�োৱা,
‘প্ৰভু আমালৈ দুৱাৰ মেলি দিয়ক।’ কিন্তু তেওঁ নেমেলিব তেওঁ ত�োমাল�োকক উত্তৰ
দিব, ‘মই ত�োমাল�োকক নাজান�ো আ� ত�োমাল�োক কৰ পৰা আহিছা?’ তেতিয়া
ত�োমাল�োকে কবা, ‘আমি আপ�োনাৰ লগত ভ�োজন-পান কৰিল�ো আপু নি আমাক
আমাৰ নগৰত আ� আলিবাটত শিক্ষা দিছিল। কিন্তু তেওঁ ত�োমাল�োকক কব, ‘মই
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নাজান�ো ত�োমাল�োক কৰ পৰা আহিছা? হে দুস্কৰ্মকাৰী বিলাক ম�োৰ ওচৰৰ পৰা
আতঁৰ হ�োৱা।’
“ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত ত�োমাল�োকে আব্ৰাহাম, ইচাহাক, যাক�োব আ� সকল�ো ভাৱবাদী
বিলাকক দেখিবা কিন্তু ত�োমাল�োক বাহিৰত পৰি থাকিবা যত ক্ৰন্দন আ� দাঁত
কৰচনি হব। আ� মানু হ বিলাকে পূ ৱ-পশ্চিম, উত্তৰ-দক্ষিণৰ পৰা আহি ভ�োজনৰ
আসনত ঠাই গ্ৰহণ কৰিব। মনত ৰাখিবা তাত যিবিলাকে অন্তত আছে তেওঁবিলাক
শীৰ্ষত হব আ� উচ্চস্থানত থকা বিলাক নিম্ন স্থানত হব।”১৬৯
৪.৫২ যি�চালেমত যীচুৰ মৃ ত্যু হব
সেই সময়ত কেইজনমান ফৰীচীয়ে আহি যীচুক কলে, “আপু নি ইয়াৰ পৰা আন
ঠাইলৈ আঁতৰি যাওক কিয়ন�ো হেৰ�োদে আপ�োনাক বধ কৰিবলৈ বিচাৰিছে।”
তেতিয়া যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “ত�োমাল�োক য�োৱা আ� সেই শিয়ালক
ক�োৱাগৈ, ‘মই মানু হৰ পৰা দুষ্টাত্মাব�োৰক উলিয়াই আজিও সু স্থ কৰিম আ� কাইলৈও
ৰ�োগী সু স্থ কৰিম। আ� তৃতীয় দিনা মই ম�োৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিম।’ তাৰ পিচত মই
নিশ্চয় যি�চালেমলৈ যাত্ৰা কৰিম। কিয়ন�ো সকল�ো ভাৱবাদী যি�চালেমতহে মৃ ত্যু
হ�োৱাট�ো উচিত হয়।
“হে যি�চালেম, হে যি�চালেম! তুমি ত�োমাৰ ভাৱবাদী সকলক বধ কৰিলা।
ঈশ্বৰে ত�োমাৰ ওচৰলৈ পঠ�োৱা সকলক শিল দলিযাই মাৰিলা। কুকুৰাই ডেউকাৰ
তলত যেনেকৈ প�োৱালিব�োৰক চপাই লয় তেনেকৈ মই ত�োমাৰ সন্তানব�োৰক কিমান
বাৰ একগ�োট কৰি চপাই লবলৈ বিচাৰিল�ো,কিন্তু তুমি সন্মত নহলা। চ�োৱা এতিয়া
ঈশ্বৰে ত�োমাৰ গৃ হ পৰিত্যাগ কৰিব। মই ত�োমাক কৈছ�ো, প্ৰভুৰ নামেৰে অহা জন
ধন্য বু লি ন�োক�োৱা পৰ্য্যন্ত তুমি ম�োক আ� দেখিবলৈ নাপাবা।১৭০
৪.৫৩ এজন ফৰীচীৰ ঘৃ হত যীচু
এবাৰ বিশ্ৰামবাৰৰ দিনা যীচুৱে প্ৰধান ফৰীচীৰ ঘৰত ভ�োজন কৰিবলৈ য�োৱাৰ সময়ত
মানু হবিলাকে তেওঁলৈ লক্ষ্য কৰি আছিল। তেওঁৰ সন্মূখত এজন হাত-ভৰি ফুলা
জলন্ধৰীয়া ৰ�োগী আছিল। তেতিয়া যীচুৱে যিহূ দী বিধান পণ্ডিত আ� ফৰীচী সকলক
সু ধিলে, “বিশ্ৰাম বাৰে ক�োন�োবা ৰ�োগীক সু স্থ কৰিব কৰাট�ো উচিত নে অনু চিত?”
কিন্তু তেওঁল�োকে মনে মনে থাকিল। সেয়ে যীচুৱে মানু হজনক সু স্থ কৰি পঠিয়াই
দিলে। পাচে তেওঁ তেওঁল�োকক সু ধিলে, “যদি ত�োমাল�োকৰ কাৰ�োবাৰ লৰা বা বলধ
থাকে আ� আনকি বিশ্ৰাম বাৰে যদি নাদত পৰে, তেন্তে ত�োমাল�োকে ততালিকে
ত�োমাল�োকৰ লৰা বা বলদ নাদৰ বাহিৰলৈ সেই বিশ্ৰামবাৰেই নু তুলিবানে?” ফৰীচী
আ� বিধান-পণ্ডিত সকলে তেওঁৰ প্ৰশ্নৰ এক�ো উত্তৰ দিব ন�োৱাৰিলে।
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তেতিয়া যীচুৱে নিমন্ত্ৰিত সকলে বহিবলৈ উত্তম ঠাই বিচৰা দেখা পাই
তেওঁল�োককক এটা দৃষ্টান্তৰ কথা কলে, “যেতিয়া ক�োন�োজনে ত�োমাল�োকক
বিয়াৰ ভ�োজলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰে, ত�োমাল�োকে গৈ উত্তম ঠাইত নবহিবা, হয়ত�ো
ত�োমাতকৈয়�ো মান্যৱন্ত ল�োকক তেওঁ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। যদি তুমি উত্তম ঠাইত বহিছা
তেন্তে তেওঁল�োকে ত�োমাৰ ওচৰলৈ আহি কব সেই ঠাই এই মানু হজনক দিয়া,
তেতিয়া তুমি লাজ পাই পিচৰ শেষৰ ঠাইত বহিব লাগিব।
“সেয়ে ক�োন�োবাই ত�োমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে তুমি গৈ পিচৰ শেষৰ ঠাইত বহিবা
তেতিয়া ত�োমাক নিমন্ত্ৰণ কৰা জনে ত�োমাৰ ওচৰলৈ আহি কব, বন্ধু ওপৰলৈ আহি
ভাল আসনত বহা। তেতিয়া নিমন্ত্ৰিত অতিথিসকলৰ সন্মূখত সন্মানিত হবা। কাৰণ যি
জনে নিজকে ডাঙৰ বু লি ভাৱে তেওঁক স� কৰা হব আ� যিজনে নিজকে নম্ৰ কৰে
তেওঁক ডাঙৰ কৰা হব।”
তেতিয়া যীচুৱে নিমন্ত্ৰিত কৰা ফৰীচীক কলে, “তুমি যেতিয়া দুপৰীয়াৰ বা ৰাতিৰ
ভ�োজ আয়�োজন কৰা তেতিয়া কেৱল ত�োমাৰ বন্ধু, ককাই-ভাই,বাই-ভনী, সমন্ধীয়
আ� ধনী চুবু ৰীয়া সকলক নামাতিবা। কাৰণ তেওঁল�োকেও ত�োমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিব
আ� সেই ধৰনেই ত�োমাৰ প্ৰতিদান পাবা। সেই বাবে ত�োমাল�োকে যেতিয়া ভ�োজ
পাতা তেতিয়া দুখীয়া, নিচলা, ক�োঙা, খ�োৰা আ� অন্ধ বিলাকক নিমন্ত্ৰণ কৰিবা।
তেতিয়া ত�োমাল�োকে ঈশ্বৰৰ আৰ্শীবাদ পাবা কিয়ন�ো তেওঁল�োকে ত�োমাল�োকক
ঘু ৰাই নিমন্ত্ৰণ কৰিব ন�োৱাৰে। ধাৰ্মিক বিলাকৰ যেতিয়া পু ন�ত্থান হব তেতিয়া ঈশ্বৰে
ত�োমাল�োকক ইয়াৰ প্ৰতিদান দিব।” ১৭১
৪.৫৪ মহাভ�োজলৈ নিমন্ত্ৰনৰ দৃষ্টান্ত
যীচুৰ লগত ভ�োজন কৰিবলৈ বহা এজন ল�োকে এই কথা শুনি যীচুক কলে, “যি জনে
ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত ভ�োজন কৰিব তেওঁ ধন্য!”
তেতিয়া যীচুৱে তেওঁক কলে, “এজন ব্যক্তিয়ে এটা ডাঙৰ ভ�োজৰ আয়�োজন
কৰি বহু মানু হক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে। ভ�োজৰ সময় হ�োৱাত তেওঁ নিজৰ দাস এজনক
পঠিয়াই নিমন্ত্ৰিত অতিথি সকলক মাতি এই বু লি ক�োৱালে, ‘আহাঁ এতিয়া আহাৰ
যু গুত আছে।’ কিন্তু তেওঁল�োক সকল�োৱে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ধৰিলে। প্ৰথম জনে
কলে, ‘মই এডৰা বাৰীমাটি কিনিল�ো তাক চাবলৈ যাব লাগে। অনু গ্ৰহ কৰি ম�োক ক্ষমা
কৰিব।’ আনজনে কলে, ‘মই এইমাত্ৰ পাঁচ হাল বলদ কিনিল�োঁ মই সিহঁতৰ প্ৰমাণ চাব
লাগে, অনু গ্ৰহ কৰি ম�োক ক্ষমা কৰিব।’ আ� তৃতীয় জনে কলে, ‘মই অলপতে বিয়া
কৰাইছ�োঁ গতিকে যাব ন�োৱাৰ�োঁ ।’
“সেয়ে দাস জনে ঘু ৰি আহি কি কি ঘটিলে সকল�ো কথা তেওঁৰ প্ৰভুক জনালে,
তেতিয়া সেই ঘৰৰ গৰাকীৰ অত্যন্ত খং উঠিল, তেওঁ দাস জনক কলে, ‘তুমি এতিয়াই
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নগৰৰ আলিবাটলৈ আ� বাটৰ চুকলৈ গৈ দুখীয়া নিচলা, কণা, ক�োঙা, খ�োৰা বিলাকক
মাতি ইয়ালৈ লৈ আহাগৈ।’
“পাচত সেই দাসে তেওঁক আহি জনালে, ‘মহাশয় আপ�োনাৰ আদেশ মতে কাম
কৰা হৈছে: তথাপি এতিয়াও আ� বহু ঠাই খালি হৈ আছে।’ সেই গৰাকীজনে দাস
জনক কলে, ‘ম�োৰ ঘৰ যেন ভৰি পৰে সেয়ে ৰাজ-বাটলৈ য�োৱা আ� মানু হব�োৰক
মাতি আহাঁ। মই নিমন্ত্ৰিত কৰা বিলাকৰ এজনেও যেন ম�োৰ ভ�োজৰ আস্বাদ নাপায়।’”১৭২
৪.৫৫ অনু গামী হ�োৱাৰ সিদ্ধান্ত
যীচুৰ লগত বহুত মানু হ গৈ থাক�োতে তেওঁ তেওঁল�োকৰ ফালে চাই কলে,
“ক�োন�োবাই যদি ম�োৰ পাছত আহিব বিচাৰে কিন্তু তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালক এৰিব
ন�োৱাৰে তেন্তে ম�োৰ শিষ্য হব ন�োৱাৰে। ত�োমাল�োকে ম�োক ত�োমাল�োকৰ পিতৃমাতৃ, পত্নী, লৰা-ছ�োৱালী, ভাই-ভনী আনকি নিজৰ জীৱনতকৈ ম�োক অধিক প্ৰেম
কৰিব লাগিব। যি জনে নিজৰ ক্ৰু চ নিজে বৈ ম�োৰ পাছত নাহে তেৱ�োঁ ম�োৰ শিষ্য হব
ন�োৱাৰে।
“ত�োমাল�োকৰ ক�োন�োৱে যদি এটা ঘৰ সাজিব খ�োজা প্ৰথমতে বহি তাৰ কিমান
খৰচ পৰিব, বা কাম সমাপ্ত কৰিবলৈ সাৰ্মথ্য আছেনে নাই এইব�োৰৰ সিদ্ধান্ত নলবা
জান�ো? কিয়ন�ো তুমি যদি ভেটি স্থাপন কৰাৰ পাছত ঘৰ সজাৰ কাম শেষ কৰিব
ন�োৱাৰা, চাই থকা মানু হব�োৰে ত�োমাক হাঁহিব। আ� তেওঁল�োকে কব, ‘এই
মানু হজনে ঘৰ সাজিবলৈ আৰম্ভ কৰি এতিয়া শেষ কৰিব ন�োৱাৰা হল।’
“এজন ৰজাই দহ হাজাৰ সেনা লৈ তেওঁৰ বি�দ্ধে বিশ হাজাৰ সেনা লৈ অহা
এজন ৰজাৰে সৈতে যু দ্ধ কৰিব পাৰিবনে ন�োৱাৰে প্ৰথমতে বহি সেই কথা বিবেচনা
কৰিব। যদি ন�োৱাৰে তেন্তে সিজন ৰজা দূৰৈত থাক�োতেই কটকী পঠিয়াই সন্ধিৰ
নিয়মৰ কথা সু ধি পঠিয়াব।
“সেইদৰে ত�োমাল�োকৰ ক্ষেত্ৰত�ো একেই নিয়ম খাটিব। ত�োমাল�োকে সৰ্বোচ্চ
ত্যাগ কৰি ম�োৰ শিষ্য হ�োৱা। তাকে কৰিব ন�োৱাৰিলে ত�োমাল�োকে ম�োৰ শিষ্য হব
ন�োৱাৰা।
“ল�োন উত্তম বস্তু, কিন্তু ল�োণে যদি তাৰ স�োৱাদ হে�ৱাই তেন্তে ত�োমাল�োকে
কেনেকৈ পু নৰাই তাক লু ণীয়া কৰিবা, সেইব�োৰ ইন্ধন বা সাৰৰ বাবেও উপযু ক্ত নহব
সেয়ে মানু হে সেই ল�োণক পেলাই দিয়ে
“যি বিলাকৰ শুনিবলৈ কাণ আছে তেওঁ শুনক।” ১৭৩
৪.৫৬ হে�ৱা মেৰৰ দৃষ্টান্ত
বহুত�ো কৰত�োলা আ� পাপী ল�োকে যীচুৰ কথা শুনিবলৈ তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছিল।
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তেতিয়া ফৰীচী আ� বিধান-পণ্ডিত সকলে অভিয�োগ কৰি কলে, “চ�োৱা এই
মানু হজনে পাপীবিলাকক গ্ৰহণ কৰি তেওঁল�োকৰ সৈতে ভ�োজন পান কৰিছে।”
যীচুৱে তেওঁল�োকক এই দৃষ্টান্ত দি কলে, “ধৰি ল�োৱা ত�োমাল�োকৰ ক�োন�ো
এজনৰ এশটা মেৰ-ছাগ আছিল তাৰে এটা মেৰ হেৰাই গল, তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব?
তেওঁ পথাৰত নিৰানব্বৈটা মেৰ-ছাগব�োৰ এৰি থৈ হেৰ�োৱা মেৰট�োক ন�োপ�োৱালৈকে
বিচাৰিব। আ� যেতিয়া তেওঁ বিচাৰি পাব নথৈ আনন্দিত হব, তেওঁ তাক কান্ধত উঠাই
লৈ আহিব। ঘৰলৈ গৈ তেওঁ নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আ� ওচৰ চুবু ৰীয়াক মাতি কব, ম�োৰে
সৈতে আনন্দ কৰা কিয়ন�ো মই ম�োৰ হেৰ�োৱা মেৰ-ছাগট�ো পাল�োঁ । এনেদৰেই
ত�োমাল�োকে কৰা নহয়নে? মই ত�োমাল�োকক কওঁ, সেই একেদৰেই স্বৰ্গত সেই
নিৰানব্বৈ জন ধাৰ্মিক ল�োকৰ বাবে যিমান আনন্দ হয় তাত�োতকৈ মন পালটন কৰা
এজন পাপীৰ অৰ্থে স্বৰ্গত দূত বিলাক অধিক আনন্দিত হব।১৭৪
৪.৫৭ হে�ৱা আধলিৰ দৃষ্টান্ত
“ধৰি ল�োৱা এগৰাকী তিৰ�োতাৰ দহটা �পৰ মু দ্ৰা আছিল। তাৰে এটা হেৰাল। তেতিয়া
তাই কি কৰিব? তাই চাকি জ্বলাই ঘৰ সাৰিব আ� তাক ন�োপ�োৱালৈকে সাৱধানেৰে
বিচাৰিব। যেতিয়া তাই সেইট�ো বিচাৰি পাব তেতিয়া তাই বান্ধৱী আ� ওচৰ চুবু ৰীয়াক
একেলগে মাতি গ�োটাই কব ম�োৰে সৈতে আনন্দ কৰা কিয়ন�ো ম�োৰ হেৰ�োৱা মু দ্ৰাট�ো
বিচাৰি পাল�ো, আহাঁ আমি একেলগে আনন্দ কৰ�োহঁক। তাই তেনেকৈ কৰিব নহয়নে?
এই দৰেই মই ত�োমাল�োকক কৈছ�োঁ এজন মন পালটন কৰা পাপী ল�োকৰ বাবে
ঈশ্বৰৰ দূত বিলাকেও আনন্দ কৰে।” ১৭৫
৪.৫৮ দুজন পু ত্ৰৰ কাহিনী
যীচুৱে পু নৰ কলে, “এজন ব্যক্তিৰ দুজন পু ত্ৰ আছিল স�জন পু তেকে বাপেকক কলে,
‘দেউতা আপ�োনাৰ সম্পতিৰ পৰা ম�োৰ ভাগৰ অংশ ম�োক দিয়ক।’ তেতিয়া তেওঁ
দুজন পু তেকৰ মাজত নিজৰ সম্পতি ভাগ কৰি দিলে।
“অলপ দিনৰ পাছত স�জন পু তেকে তেওঁৰ নিজৰ অংশৰ সম্পতি বেছি দূৰ
দেশলৈ যাত্ৰা কৰিলে আ� লম্পট আচৰণেৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি সকল�ো ধন অপব্যয়
কৰিলে। সকল�ো ধন অপব্যয় কৰাৰ পাছত, সেই দেশখনত ভীষণ আকাল হল, আ�
আহাৰৰ বাবেও আনকি তেওঁৰ হাতত পইচা ন�োহ�োৱা হল। গতিকে তেওঁ সেই দেশৰ
এজন মানু হৰ ঘৰত কাম বিচৰাত মানু হজনে তেওঁক পামত গাহৰি চৰাবলৈ পঠিয়াই
দিলে। তেওঁ খু ব ভ�োকত আছিল। কিন্তু গাহৰিয়ে খ�োৱা বস্তুব�োৰক খাব বিচৰা স্বতেও
তেওঁক ক�োনেও এক�োকে খাবলৈ নিদিলে।
“অৱশেষত তেওঁ নিজে কৰা মূ ৰ্খতাৰ চেতনা পাই নিজৰ মনতে কলে, ‘ম�োৰ
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পিতৃৰ চাকৰ বিলাকেও প্ৰয়�োজনতকৈ অধিক আহাৰ পাইছে কিন্তু মই ইয়াত এক�োও
খাবলৈ নাপায় মৰিব লৈছ�োঁ । মই ইয়াৰ পৰা পিতৃৰ ওচৰলৈ যাম, আ� তেওঁক কমগৈ
দেউতা ঈশ্বৰৰ অহিতে পাপ কৰিল�ো মই আপ�োনাৰ পু ত্ৰ বু লি ক�োৱাৰ�ো য�োগ্য নহওঁ,
কিন্তু ম�োক আপ�োনাৰ এজন চাকৰৰ দৰে ৰাখক।’ সেয়ে তেওঁ তাৰ পৰা দেউতাকৰ
ওচৰলৈ যাত্ৰা কৰিলে।
“কিন্তু তেওঁ দূৰৈত থাক�োতেই তেওঁৰ দেউতাকে দেখা পাই তেওঁৰ প্ৰতি
মৰম উপজিলত তেওঁ দ�ৌৰি গৈ পু তেকক সাৱটি চুমা খালে। পু তেকে বাপেকক
কলে, ‘দেউতা মই আপ�োনাৰ দৃষ্টিত স্বৰ্গৰ অহিতে পাপ কৰিছ�োঁ , মই এতিয়া আ�
আপ�োনাৰ পু ত্ৰ বু লি ক�োৱাৰ য�োগ্য নহওঁ।’
“কিন্তু দেউতাকে তেওঁৰ দাস বিলাকক কলে, ‘অতি শীঘ্ৰেই আটাইতকৈ উত্তম
বস্ত্ৰ আনি ইয়াক পিন্ধোৱা ইয়াৰ হাতত আঙটি আ� ভৰিত আটাইতকৈ ভাল জ�োতা
পিন্ধোৱা শকত দামু ৰি প�োৱালিট�ো আনি মাৰা আ� আমি ভ�োজন কৰি আনন্দ
কৰ�োহঁক। কিয়ন�ো ম�োৰ পু ত্ৰ মৃ ত হৈও জীলে, তেওঁ হেৰাইছিল কিন্তু এতিয়া প�োৱা
গ’ল, সেয়ে তেওঁল�োকে আনন্দ কৰিবলৈ ললে।
“সেই সময়ত ডাঙৰজন পু ত্ৰ পথাৰত আছিল, যেতিয়া তেওঁ আহি ঘৰৰ ওচৰ পালে
তেওঁ গান-বাজনা আ� নাচ�োনৰ শব্দ শুনিবলৈ পালে। তেতিয়া তেওঁ দাসসকলৰ
এজনক মাতি সু ধিলে, ‘এইব�োৰ কি হৈছে?’ দাসজনে তেওঁক কলে, ‘আপ�োনাৰ
ভায়েৰা ঘূ ৰি আহিলে, আ� আপ�োনাৰ দেউতাৰাই তেওঁক সু স্থ শৰীৰে প�োৱাৰ বাবে
শকত দামু ৰি প�োৱালিট�ো আহাৰৰ কাৰণে ৰান্ধিলে।’
“সেয়ে ডাঙৰজন পু ত্ৰই খংত ভিতৰলৈ যাবৰ বাবে অমান্তি হ’ল, তেতিয়া
দেউতাকে বাহিৰলৈ আহি তেওঁক বু জালে। কিন্তু তেওঁ দেউতাকক উত্তৰ দিলে,
‘চাওঁক মই ইমান বছৰ ধৰি এজন দাসৰ নিচিনাকে আপ�োনাৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি
আছ�ো, মই কেতিয়াও আপ�োনাৰ অবাধ্য হ�োৱা নাই, কিন্তু ম�োক আপু নি কি দিছে?
আনকি ম�োৰ বন্ধু বৰ্গৰ সৈতে আনন্দ কৰিবলৈ এটি স� ছাগলী প�োৱালিও দিয়া নাই।
কিন্তু আপ�োনাৰ পু ত্ৰই বেশ্যাৰ লগত আপ�োনাৰ সকল�ো সম্পতি অপব্যয় কৰিলে তাৰ
কাৰণে আপু নি উত্তম দামু ৰি প�োৱালিট�ো মাৰি আহাৰৰ বাবে ৰান্ধিলে।’
“দেউতাকে তেওঁক কলে, ‘হে ম�োৰ ব�োপা, তুমি সদায় ম�োৰ লগত আছা, ম�োৰ
যিব�োৰ আছে সেই সকল�ো ত�োমাৰেই কিন্তু ত�োমাৰ ভায়েৰা মৃ ত হৈছিল কিন্তু আক�ৌ
জীলে, হেৰাই গৈছিল কিন্তু এতিয়া প�োৱা গ’ল, সেই কাৰণেই আমি আজি আনন্দ
কৰাট�ো উচিত।’” ১৭৬
৪.৫৯ এজন অবিশ্বাসী ঘৰগিৰিৰ দৃষ্টান্ত
যীচুৱে তেওঁৰ শিষ্য সকলক কলে, “এজন ধনী মানু হ আছিল। মানু হজনৰ এজন
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ঘৰগিৰি আছিল। যি জনে তেওঁৰ সকল�ো সম্পত্তি চ�োৱা চিতা কৰিছিল। কিন্তু কিছু মান
মানু হে আহি ধনী মানু হজনক ক’লে যে আপ�োনাৰ দাস জনে আপ�োনাৰ ধনৰ অপব্যয়
কৰি আছে। সেয়ে মানু হজনে তেওঁক মাতি কলে, ‘মই শুনিবলৈ পাইছ�ো তুমি ম�োৰ
প্ৰতি বিশ্বাসী নহয়, ম�োৰ সম্পতিৰ হিচাপ নিকাচ ম�োক দিয়া। ত�োমাৰ কামৰ পৰা
ত�োমাক মই বৰ্খাস্ত কৰিম।’
“তেতিয়া ঘৰগিৰি জনে নিজৰ মনতে ভাৱিলে, ‘ম�োৰ মালিকে ম�োক ঘৰগিৰিৰ
বাবৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিবলৈ ওলাইছে। এতিয়া মই কি কৰিম? পথাৰত মাটি খান্দিবলৈয়�ো
ম�োৰ গাত বল নাই ভিক্ষা বিচাৰিবলৈয়�ো ম�োৰ লাজ লাগে। ম�োৰ চাকৰি গলে,
মানু হবিলাকে যাতে ম�োক আদৰ কৰি গ্ৰহণ কৰে, সেই হেতুকে মই কি কৰিব লাগিব
বু জি পাল�ো।’
“সেয়ে তেওঁ মালিক জনৰ প্ৰত্যেক জন ধ�ৱাক মাতিলে, তেওঁ প্ৰথমজনক
সু ধিলে, ‘ম�োৰ মালিকক তুমি কিমান দিবলগীয়া আছে?’ তেওঁ কলে, ‘এশ পিপা
জলফাইৰ তেল।’ ঘৰগিৰি জনে কলে, ‘ত�োমাৰ এই হিচাপৰ খতখন লৈ বহি বেগাই
এশ পিপাৰ ঠাইত পঞ্চাচ লিখা আ� ত�োমাৰ হিচাপৰ আধা কৰা।’
“আক�ৌ দ্বিতীয় জনক সু ধিলে, ‘ত�োমাৰ কিমান দিবলগীয়া আছে?’ তেওঁ কলে,
‘এশটা ডাঙৰ বস্তা ঘেহুঁ।’ ঘৰগিৰিয়ে তেওঁক কলে, ‘এইয়া ত�োমাৰ খতখন ল�োৱা
আ� এশ বস্তাৰ ঠাইত আশীটা ডাঙৰ বস্তা বু লি লিখা।’
“পাছত সেই অবিশ্বাসী ঘৰগিৰি জনৰ চতুৰালিৰ বাবে তেওঁৰ মালিকে তেওঁক
শলাগিলে। আত্মিক ব্যক্তিতকৈ সাংসাৰিক ব্যক্তি ব্যৱসাযৰ ক্ষেত্ৰত অধিক টেঙৰ হয়।
“মই ত�োমাল�োকক কওঁ, বন্ধু বনাবৰ বাবে ত�োমাৰ সম্পতিৰ যি আছে সকল�ো
ব্যৱহাৰ কৰা, কিন্তু মই ত�োমাল�োকক কওঁ ত�োমাল�োকৰ যি আছে তাক ঈশ্বৰে
সৈতে বন্ধু স্হাপনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা তেতিয়া তেওঁ ত�োমাক অনন্তকলীয়া ঘৰত
আমন্ত্ৰণ কৰিব।। যিজন অলপ বিষয়ত বিশ্বাসী তেওঁ অধিক বিষয়ত�ো বিশ্বাসী যি জন
অলপ বিষয়ত অবিশ্বাসী তেওঁ অধিক বিষয়ত�ো অবিশ্বাসী। সেয়ে জাগতিক সম্পতিৰ
ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি বিশ্বাসী ন�োহ�োৱা তেন্তে ক�োনে ত�োমাল�োকক প্ৰকৃত সম্পত্তিৰ
ক্ষেত্ৰত বিশ্বাস কৰিব? আ� যিট�ো অন্যৰ সেইট�োত যদি বিশ্বাসী ন�োহ�োৱা তেন্তে
যিট�ো ত�োমাল�োকৰ নিজৰ হবলগীয়া প্ৰকৃত সম্পত্তি তাক ক�োনে ত�োমাল�োকৰ
হাতত দিব?
“ক�োন�ো এজন দাসে একে সময়তে দুগৰাকী গৰাকীত খাটিব ন�োৱাৰে; কিয়ন�ো
তেওঁ এজনক ভাল পাব আ� আনজনক ঘৃ ণা কৰিব নাইবা এজনৰ প্ৰতি বিশ্বাসী হব
আ� আনজনৰ প্ৰতি অবিশ্বাসী হব। সেয়ে ত�োমাল�োকেও ঈশ্বৰ আ� ধন দুয়�োটাতে
একেলগে খাটিব ন�োৱাৰা।”
যীচুৱে ক�োৱা এই কথাব�োৰ শুনি ফৰীচী সকলে উপলু ঙা কৰি হাহিঁব ধৰিলে, কিয়ন�ো
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তেওঁল�োক ধনী আ� লু ভীয়া আছিল। যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “ত�োমাল�োকে
নিজক মানু হৰ আগত ধাৰ্মিক দেখু ৱাব পাৰা কিন্তু ঈশ্বৰে ত�োমাল�োকৰ হৃদয়ৰ কথা
জানে। মানু হৰ দৃষ্টিত যিট�ো মূ ল্যৱান ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত তাৰ এক�ো মূ ল্য নাই।১৭৭
৪.৬০ এজন ধনী মানু হ আ� এজন দুখীয়া মানু হ
“
যীচুৱে কলে, এজন ধনী মানু হ আছিল, তেওঁ অতি মূ ল্যৱান কাপ�োৰ পিন্ধিছিল।
প্ৰতিদিনেই তেওঁ বিলাসিতাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল। সেই তাতেই লাজাৰ নামৰ
এজন দুখীয়া ব্যক্তি আছিল। লাজাৰৰ গাত ঘাঁৰে পৰিপূ ৰ্ণ আছিল আ� তেওঁ প্ৰায়ে
ধনী ব্যক্তি জনৰ দুৱাৰ মূ খলৈ আহিছিল। লাজাৰে ধনী মানু হজনৰ খ�োৱা মেজৰ পৰা
তলত পৰি য�োৱা আহাৰেৰে জীৱন কটাইছিল। কেতিয়াবা আনকি তেওঁৰ ঘাঁ ব�োৰ
কুকুৰব�োৰেও চেলেকিছিল।
“কালক্ৰমে এদিনাখন এই দুখীযা লাজাৰ মৰিল, স্বৰ্গদুত বিলাকে তেওঁক তুলি
লৈ বিশেষ অতিথি�পে ভ�োজত আব্ৰাহামৰ কাষত বহুৱালে। পাছত ধনী মানু হজন�ো
মৰিল আ� কৱৰ দিয়া হল। তেওঁক মৃ ত্যুৰ ঠাইলে পঠিওৱা হল আ� তেওঁক অত্যন্ত
কষ্টদায়ক শাস্তি দিয়া হৈ আছিল। তেওঁ ওপৰলৈ চাওঁতে লাজাৰক দূৰৈৰ পৰা
আব্ৰাহামৰ কাষত ভ�োজত দেখিলে। তেওঁ চিঞঁৰি কলে, ‘হে পিতৃ আব্ৰাহাম! ম�োক
দয়া কৰক, লাজাৰে যেন তেওঁৰ আঙুলি পানীত জু বুৰিযাই আনি, ম�োৰ জিভাখন
অলপ চেচা কৰি দিয়ে সেয়ে তেওঁক ম�োৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিয়ক, কিয়ন�ো মই এই
অগ্নিকুণ্ডত বহুত যাতনা পাইছ�োঁ ।’
“কিন্তু আব্ৰাহামে কলে, ‘ম�োৰ ব�োপা! মনত পেল�োৱা, তুমি জীয়াই থকা সময়ত
সকল�ো উত্তম বস্তু ত�োমাক দিয়া হৈছিল। কিন্তু লাজাৰে সকল�ো প্ৰকাৰৰ সমস্যাৰ
সন্মূখীন হৈ কষ্ট পাইছিল আ� এতিয়া লাজাৰে ইয়াত সু খভ�োগ কৰিছে আ� তুমি কষ্ট
ভ�োগ কৰি আছা। আনহাতে ত�োমাৰ আ� আমাৰ মাজত এক বিৰাট শূ ন্য ঠাই আছে।
ক�োনেও ইয়াৰ পৰা তালৈ যাব ন�োৱাৰে আ� তাৰ পৰা ইয়ালৈ আহিব ন�োৱাৰে।’
“ধনী মানু হজনে কলে, ‘তেন্তে হে পিতৃ আব্ৰাহাম মই আপ�োনাক মিনতি কৰিছ�োঁ
অনু গ্ৰহ কৰি লাজাৰক পৃ থিবীত থকা ম�োৰ পিতৃৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়ক কিয়ন�ো ম�োৰ
পাঁচজন ভাই আছে তেওঁল�োকে যেন এই কষ্টদায়ক শাস্তিৰ ঠাইলৈ নাহে সেয়ে
লাজাৰে গৈ তেওঁল�োকক সৰ্ত ক কৰি থৈ আহক।’
“কিন্তু আব্ৰাহামে কলে, ‘তেওঁল�োকৰ লগত ম�োচিৰ বিধান আ� ভাৱবাদী সকলে
লিখা শাস্ত্ৰসমূ হ আছে সেইব�োৰৰ পৰাই তেওঁল�োকক শুনিবলৈ আ� শিকিবলৈ
দিয়ক।’
“ধনী মানু হ জনে কলে, ‘নহয় পিতৃ আব্ৰাহাম! কিন্তু যদি মৃ ত বিলাকৰ মাজৰ পৰা
ক�োন�োবাই তেওঁল�োকৰ ওচৰলৈ যায় তেতিয়া তেওঁল�োকে জীৱন পৰিবৰ্ত ন কৰিব।’
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“কিন্তু আব্ৰাহামে কলে, ‘ত�োমাৰ ভাই সকলে যদি ম�োচি আ� ভাৱবাদীয়ে লিখা
কথাব�োৰ পালন নকৰে তেনেহলে মৃ ত বিলাকৰ মাজৰ পৰা ক�োন�োবাই গলেও
তেওঁল�োকে নু শুনিব।’”১৭৮
৪.৬১ ক্ষমা, বিশ্বাস আ� কৰ্ত ব্য
যীচুৱে তেওঁৰ শিষ্যসকলক কলে, “যি কৰ্মৰ দ্বাৰা আন মানু হে যেন পাপত পতিত
হয়, এনে কৰ্ম কিছু ল�োকে সংঘটিত কৰে। এনে ঘটা ত�োমাল�োকে বন্ধ কৰিব ন�োৱাৰা।
কিন্তু যিজনে আনক এনে পাপ কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰায় তেওঁ সন্তাপৰ পাত্ৰ! তেওঁৰ
ডিঙিত জাঁত আৰি সমু দ্ৰত পেলাই দিয়াই তেওঁৰ বাবে ভাল। কিয়ন�ো তেতিয়া তেওঁ
ম�োৰ ক�োন�ো এজন নম্ৰ শিষ্য সকলৰ দ্বাৰা পাপ কৰ্ম কৰ�োৱাব ন�োৱাৰিব। সেয়ে
ত�োমাল�োক সাৱধান হবা!
“ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালৰ ত�োমাৰ ভায়েৰা বা ভনীয়ে যদি কিবা ভূল কৰে তেওঁক বা
তাইক সতৰ্ক কৰিবা; আ� সেই ব্যক্তিয়ে যদি মন দুখিত হৈ ভুলৰ ক্ষমা বিচাৰে
তেন্তে সেই ব্যক্তিক ক্ষমা কৰিবা। সেই ব্যক্তি যদি ত�োমাৰ অহিতে দিনট�োত সাত
বাৰলৈকে ভুল কৰে কিন্তু তেওঁ বা তাই কৰা ভুলৰ বাবে দুখিত হৈ ক্ষমা বিচাৰে
তেন্তে তুমি সেই ব্যক্তিক ক্ষমা কৰা উচিত।”
পাঁচনি সকলে যীচুক কলে, “আমাৰ বিশ্বাস বঢ়াই দিয়ক।”
প্ৰভুৱে কলে, “ত�োমাল�োকৰ বিশ্বাস যদি এটা সৰিযহ গুটিৰ সমান�ো ডাঙৰ হয়
তেন্তে এই নু নি গছজ�োপাক যদি ক�োৱা ইয়াৰ পৰা উভাল খাই সাগৰত পৰি তাতে
নিজকে ৰ�োৱা গৈ! তেতিয়া গছজ�োপাই ত�োমাল�োকৰ আজ্ঞা মানিব।
“ধৰিল�োৱা ত�োমাল�োকৰ ক�োন�ো এজনৰ এজন দাসে পথাৰত হাল বাবলৈ বা মেৰছাগ চৰাবলৈ গৈছে। যেতিয়া তেওঁ কামৰ পৰা ঘূ ৰি আহিব, তুমি তেওঁক ভিতৰলৈ
আহাঁ আ� খ�োৱা বু লি কবানে? নিশ্চয় নকবা! তুমি ত�োমাৰ দাসক কবা, ম�োৰ বাবে
খ�োৱা যু গুত কৰা। আ� ম�োৰ খ�োৱা শেষ ন�োহ�োৱালৈকে ম�োক আলপৈচান ধৰা
যেতিয়া ম�োৰ খ�োৱা শেষ হ’ব তেতিয়া তুমি খাবা। সেই দাসজনক তেওঁ কৰা কৰ্মৰ
বিনিময়ত তেওঁৰ গৰাকীয়ে বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিবনে? তেওঁ মাত্ৰ তেওঁৰ গৰাকীয়ে
ক�োৱা কৰ্ম্মহে কৰিলে। ত�োমাল�োকৰ�ো একেদৰেই আশা মন�োবৃ ত্তি হ�োৱা উচিত।
ত�োমাল�োকক যিব�োৰ কৰ্ম্ম কৰিবলৈ দিয়া হৈছে সেইব�োৰ যেতিয়া কৰি শেষ কৰিবা
তেতিয়া এইদৰে কবা আমি অনু পযু ক্ত দাস আমি কৃতজ্ঞতাৰ য�োগ্য নহয়, আমি
আমাৰ কৰিবলগীয়া কৰ্ত ব্যহে কৰিল�োঁ ।”১৭৯
৪.৬২ লাজাৰৰ মৃ ত্যু
বৈথনিয়াত লাজাৰ নামৰ এজন ল�োক নৰিয়াত পৰিছিল, সেই নগৰতে মৰিয়ম আ�
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তেওঁৰ বায়েকেও বসবাস কৰিছিল, (যি গৰাকী মহিলাই প্ৰভুৰ চৰণত মূ ল্যৱান সু গন্ধি
তেল বাকি দি নিজৰ চুলিৰে প্ৰভুৰ চৰণ মচি শুকুৱাই দিছিল, সেই গৰাকী মৰিয়ম
এঁৱেই আছিল।) নৰিয়াত পৰা লাজাৰ এওঁৰে ভায়েক আছিল। সেয়ে মৰিয়ম আ�
মাৰ্থাই প্ৰভুলৈ বাতৰি দি পঠালে যে, “হে প্ৰভু আপ�োনাৰ প্ৰিয় বন্ধু নৰিয়াত পৰি আছে।”
যেতিয়া যীচুৱে শুনিলে তেওঁ কলে, “এই নৰিয়াৰ অন্তিম পৰিণাম মৃ ত্যুৰ বাবে
নহয়, কিন্তু ঈশ্বৰৰ গ�ৌৰৱৰ উদ্দেশ্যহে হৈছে, ইয়াৰ দ্বাৰাই মানৱ পু ত্ৰ গ�ৌৰাৱাম্বিত
হব।” যীচুৱে মাৰ্থা, তেওঁৰ ভনীয়েক আ� লাজাৰক মৰম কৰিছিল। সেয়ে যেতিয়া
তেওঁ লাজাৰৰ নৰিয়াত পৰাৰ কথা শুনিলে, তেতিয়া তেওঁ যত আছিল তাতেই আ�
দুদিন থাকিল। ইয়াৰ পাছত তেওঁৰ শিষ্যসকলক কলে, “বলা আমি যিহূ দিয়ালৈ পু নৰ
উভতি যাওঁ।”
এনেতে তেওঁৰ শিষ্য বিলাকে তেওঁক কলে, “হে ৰবি, কেইদিন মান আগতে
যিহূ দী নেতাবিলাকে আপ�োনালৈ শিল দলিয়াব বিচাৰিছিল আ� আপু নি আক�ৌ
তালৈকে গৈ আছে?”
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “এদিনত বাৰ ঘণ্টা প�োহৰ নহয়নে? যদি ক�োন�ো ব্যক্তিয়ে
দিনৰ প�োহৰত খ�োজ কাঢ়ে তেওঁ উজু তি নাখায় কিয়ন�ো তেওঁ জগতৰ প�োহৰত
দেখা পায়। কিন্তু যদি ক�োন�ো ব্যক্তিয়ে ৰাতি খ�োজ কাঢ়ে তেওঁ উজু তি খায় কিয়ন�ো
ৰাতি প�োহৰ নাথাকে।”
তেতিয়া যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “আমাৰ বন্ধু লাজাৰ ট�োপনি গৈছে, কিন্তু মই
তেওঁক জগাবলৈ তালৈ গৈ আছ�ো।”
তেওঁৰ শিষ্যসকলে উত্তৰ দিলে, “প্ৰভু যদিহে তেওঁ ট�োপনি গৈছে তেন্তে নিশ্চয়
সাৰ পাব।” যীচুৱে তেওঁল�োকক লাজাৰৰ মৃ ত্যুৰ বিষয়ে কৈছিল কিন্তু তেওঁল�োকে
ভাবিলে তেওঁৰ স্বাভাৱিক ট�োপনিৰ কথা কৈছে।
সেয়ে যীচুৱে স্পষ্টকৈ তেওঁল�োকক কলে, “লাজাৰ ঢু কাল, মই সু খী যে মই
তাত নাছিল�ো। কাৰণ এতিয়া ত�োমাল�োকে ম�োক বিশ্বাস কৰিবা। আঁহা আমি তেওঁৰ
ওচৰলৈ যাওঁ।”
তেতিয়া থমাচ আন শিষ্য সকলক কলে, “আমিও যীচুৰ লগতে মৰিবলৈ
যাওঁহক।” ১৮০
৪.৬৩ যীচুৱে মাৰ্থা আ� মৰিয়মক সান্তনা দিয়া
এনেতে যীচুৱে বৈথনিয়ালৈ আহি জানিব পাৰিলে যে লাজাৰক মৈদাম দিয়া চাৰি
দিন হল। বৈথনিয়া যি�চালেমৰ পৰা প্ৰায় তিনি কিল�োমিটাৰ মান দূৰত আছিল।
অনেক যিহূ দী ল�োকে মাৰ্থা আ� মৰিয়মক তেওঁল�োকৰ ভায়েকৰ মৃ ত্যুৰ বাবে শান্তনা
জনাবলৈ আহিছিল।
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যেতিয়া মাৰ্থাই যীচু আহিছে বু লি শুনিলে, তেওঁ তেওঁক দেখা কৰিবলৈ ওলাই
গল। কিন্তু মৰিয়ম ঘৰতে থাকিল। মাৰ্থাই যীচুক লগ পাই কলে, “প্ৰভু আপু নি থকা
হলে ম�োৰ ভাই নমৰিলেহেঁতেন। কিন্তু মই জান�ো আপু নি এতিয়াও ঈশ্বৰক যি বিচাৰে
ঈশ্বৰে তাকেই আপ�োনাক দিব।”
যীচুৱে কলে, “ত�োমাৰ ভায়েৰা মৃ ত্যুৰ পৰা জী উঠিব।”
মাৰ্থাই উত্তৰ দিলে, “মই জান�ো পু ন�ত্থানৰ সময়ত শেষৰ দিনা সি জী উঠিব।”
যীচুৱে কলে, “পু নৰু ত্থান আ� জীৱন ময়েই। যি জনে ম�োত বিশ্বাস কৰে, তেওঁ
মৰিলেও জীৱ আ� যি জনে জীয়াই থাকি ম�োত বিশ্বাস কৰে তেওঁ কেতিয়াও নমৰিব,
মাৰ্থা, তুমি এই কথাত বিশ্বাস কৰানে?”
মাৰ্থাই কলে, “হয় প্ৰভু মই বিশ্বাস কৰিছ�ো যে আপু নিয়েই জগতলৈ আহিব লগা
ঈশ্বৰৰ পু ত্ৰ মচীহ।”
28 এই কথা কৈ মাৰ্থাই গৈ ভনীয়েক মৰিয়মক গুপু তে মাতি কলে, “গু�জনা
ইয়াতে আছে তেওঁ ত�োমাক মাতিছে।” মৰিয়মে যেতিয়া শুনিলে, ততালিকে উঠি
তেওঁক লগ কৰিবলৈ আহিল। যীচুৱে তেতিয়ালৈকে গাৱঁত প্ৰৱেশ কৰা নাছিল, তেওঁ
তেতিয়ালৈকে মাৰ্থাই লগ কৰা ঠাইতে আছিল। তেওঁল�োকৰ ঘৰলৈ আহি শান্তনা দিয়া
যিহূ দী সকলে মৰিয়মক তৎক্ষণাত উঠি ওলাই য�োৱা দেখি মৈদামত কান্দিবলৈ গৈছে
বু লি ভাবি তেওঁৰ পাছে পাছে গল। মৰিয়মে যীচু থকা ঠাইলৈ গল আ� যীচুক দেখা পাই
তেওঁৰ চৰণত পৰি কলে, “প্ৰভু আপু নি ইয়াত থকা হলে ম�োৰ ভাই নমৰিলেহেতেঁন।”
যীচুৱে যেতিয়া মৰিয়মক আ� লগত অহা যিহূ দী বিলাকক�ো উচুপি কন্দা
দেখিলে, তেতিয়া তেওঁ আত্মাত উত্তেজিত হৈ অত্যন্ত ব্যাকুল হল। আ� সু ধিলে,
“ত�োমাল�োকে তেওঁক ক’ত মৈদাম দিলা?”
তেওঁল�োকে কলে, “প্ৰভু আহি চাওঁক।”
যীচুৱে কান্দিলে।
যিহূ দী বিলাকে কলে, “চ�োৱা, তেওঁ লাজাৰক কিমান মৰম কৰিছিল!”
কিন্তু তেওঁল�োকৰ কিছু মানে কলে, “তেওঁৱেই সেইজন যি জনে অন্ধক দৃষ্টি
দিলে, কিন্তু কিয় লাজাৰক মৃ ত্যু হ�োৱাৰ পৰা বচাব ন�োৱাৰিলে?” ১৮১
৪.৬৪ যীচুৱে লাজাৰক মৃ ত্যুৰ পৰা জীবিত কৰা
তেতিয়া যীচুৱে পু নৰবাৰ মনত বহুত শ�োক আ� ব্যাকুলতাৰে মৈদামৰ ওচৰলৈ গল।
এইট�ো এটা গুহা আছিল আ� দুৱাৰ মূ খত এচটা ডাঙৰ শিলেৰে ঢকা আছিল। যীচুৱে
কলে, “এই শিলচটা আতঁৰাই দিয়া।”
মৃ তজনৰ বায়েক মাৰ্থাই কলে, “প্ৰভু এতিয়া দুৰ্গন্ধ হৈছে, কিয়ন�ো লাজাৰক থ�োৱা
চাৰিদিন হল।”
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যীচুৱে তেওঁক কলে, “মই ত�োমাক ক�োৱা নাছিল�োনে, যদি তুমি বিশ্বাস কৰা
তেন্তে ঈশ্বৰৰ মহিমা দেখিবলৈ পাবা।”
তেতিয়া সেই শিলচটা দুৱাৰ মূ খৰ পৰা তেওঁল�োকে আতঁৰাই দিলে। তেতিয়া যীচুৱে
ওপৰলৈ চাই কলে, “পিতৃ ম�োৰ প্ৰাৰ্থনা শুনাৰ বাবে ত�োমাক ধন্যবাদ দিওঁ। মই জান�ো
তুমি ম�োৰ প্ৰাৰ্থনা সদায় শুনা; কিন্তু ইয়াত থিয় হৈ থকা ল�োক সমূ হৰ কাৰণে কৈছ�োঁ ,
তুমি যে ম�োক পঠাইছা তাক তেওঁল�োকে বিশ্বাস কৰে।” এই কথা কৈ, তেওঁ উচ্চস্বৰে
কলে, “লাজাৰ বাহিৰ ওলাই আহাঁ।” মৃ ত ব্যক্তিজন বাহিৰ ওলাই আহিল, তেওঁৰ হাত
ভৰি মৈদামৰ কাপ�োৰেৰে বন্ধা আছিল আ� মু খখন গাম�োচাৰে বন্ধা আছিল।
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “তেওঁৰ কাপ�োৰৰ বান্ধ খু লি মু কলি কৰি দিয়া আ�
তেওঁক যাব দিয়া।”১৮২
৪.৬৫ ধৰ্ম্মীয় নেতা সকলে যীচুৰ হত্যাৰ কু-মন্ত্ৰণা কৰা
তাৰ পাছত মৰিয়মৰ লগত অহা বহুত�ো যিহূ দিয়া ল�োকে যীচুৱে কৰা কৰ্ম্ম দেখি
তেওঁত বিশ্বাস কৰিলে। কিন্তু কিছু মানে ফৰীচীবিলাকৰ ওচৰলৈ গৈ যীচুৱে কি কৰিলে
সেই সকল�ো কলেগৈ। তেতিয়া প্ৰধান পু ৰ�োহিত আ� ফৰীচী সকলে যিহূ দী বিলাকৰ
মহা-সভাৰ আহবান কৰিলে। আ� কলে, “আমি কি কৰিম? এই মানু হজনে বহুত�ো
আচৰিত কৰ্ম্ম কৰি আছে। আমি যদি তেওঁক এইদৰে কৰিবলৈ এৰি দিওঁ তেন্তে
সকল�োৱে তেওঁক বিশ্বাস কৰিব, আ� ৰ�োমীয়া বিলাকে আহি আমাৰ মন্দিৰ আ�
আমাৰ জাতিক�ো ধংস কৰিব।”
তেওঁল�োকৰ কায়ফা নামৰ এজনে যিজনে সেই বছৰৰ বাবে মহাপু ৰ�োহিত আছিল,
তেওঁ তেওঁল�োকক কলে, “ত�োমাল�োকে এক�োৱে নাজানা, ত�োমাল�োকে এইট�োও
বিবেচনা কৰিব পৰা নাইনে যে গ�োটেই জাতিট�ো ধংস হ�োৱাতকৈ এজন মানু হৰ
মৃ ত্যু হ�োৱাই ভাল!”
তেওঁ নিজৰ পৰা এই কথা ক�োৱা নাছিল, কিন্তু সেই বছৰ তেওঁ মহাপু ৰ�োহিত হৈ
ভবিষ্যৎবাণী কৰিছিল, যে যিহূ দীল�োক সকলৰ ভালৰ বাবে যীচুৱে মৃ ত্যুবৰণ কৰিব।
অকল যিহূ দী ল�োকসকলৰ কাৰণেই নহয় কিন্তু গ�োটেই পৃ থিবীত সিচঁ ৰিত-সিচঁ ৰতি
হৈ থকা ঈশ্বৰৰ আন সন্তান বিলাকৰ কাৰণেও, তেওঁ মৃ ত্যু বৰণ কৰিব।
সেই দিনাৰ পৰাই তেওঁল�োকে যীচুক বধ কৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিলে। সেয়ে
যীচুৱে মু কলি ভাৱে যিহূ দীবিলাকৰ মাজত অহা য�োৱা নকৰিলে, আ� ম�প্ৰান্তৰ
ওচৰৰ ইফ্ৰয়িম নামৰ এখন নগৰলৈ গৈ শিষ্য সকলৰে সৈতে তাতে থাকিল। ১৮৩
৪.৬৬ যীচুৱে দহজন কুষ্ঠ ৰ�োগীক সু স্থ কৰা
যীচুৱে যি�চালেমলৈ গৈ থাক�োতে গালীল আ� চমৰিয়াৰ সীমাৰ মাজেৰে যাব লগীয়া
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হৈছিল। এবাৰ তেওঁ এখন স� নগৰত স�োমালে আ� দহ জন কুষ্ঠৰ�োগী মানু হক
লগ পালে, তেওঁল�োক যীচুৰ ওচৰলৈ নাহি দূৰৈত থিয় হল কিয়ন�ো তেওঁল�োক কুষ্ঠ
ৰ�োগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল কিন্তু সেই মানু হবিলাকে চিঞঁৰি চিঞঁৰি কলে, “যীচু
মহাশয় আমাক দয়া কৰক!”
যীচুৱে তেওঁল�োকলৈ চাই কলে, “য�োৱা আ� পু ৰ�োহিতৰ আগত নিজকে
দেখু ওৱা।”
যেতিয়া সেই দহ জন ল�োক পু ৰ�োহিতৰ ওচৰলৈ গৈ আছিল তেওঁল�োক সু স্থ
হৈছিল। তেওঁল�োকৰ মাজৰ এজনে নিজকে সু স্থ হ�োৱা দেখি যীচুৰ ওচৰলৈ ঘূ ৰি
আহিল আ� বৰ মাতেৰে ঈশ্বৰৰ স্তুতি কৰিলে। আ� যীচুৰ চৰণত মূ ৰ দ�োৱাই তেওঁক
ধন্যবাদ দিলে (তেওঁ চমৰীয়া আছিল) যীচুৱে কলে, “দহ জনক সু স্থ কৰা হল, তেন্তে
আন ন জন কত? এই মানু হজন আমাৰ মানু হ ন�োহ�োৱা স্বতেও তেওঁ সু স্থ হৈ ঘূ ৰি
আহি ঈশ্বৰক স্তুতি কৰিলে?” তেতিয়া যীচুৱে মানু হজনক কলে, “উঠা ত�োমাৰ
বিশ্বাসেই ত�োমাক সু স্থ কৰিলে।” ১৮৪
৪.৬৭ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ আগমন
এবাৰ কিছু মান ফৰীচীয়ে যীচুক সু ধিলে, “ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য কেতিয়া আহিব?”
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য আহি আছে, কিন্তু সেয়া ত�োমাল�োকে ভবাৰ
দৰে নহয় যাক ত�োমাল�োকে দেখা পাবা। মানু হে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য ইয়াত বা তাত আছে
বু লি কব ন�োৱাৰে! ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য ত�োমাল�োকৰ ভিতৰতে আছে।”
তেতিয়া যীচুৱে তেওঁৰ শিষ্যসকলক কলে, “এনে এটা সময় আহিব, ত�োমাল�োকে
মানৱ পু ত্ৰৰ পু নৰ আগমনৰ সময়ত চাবলৈ ইচ্ছা কৰিবা, কিন্তু ত�োমাল�োকে চাবলৈ
নাপাবা। মানু হ বিলাকে ত�োমাল�োকক কব, চ�োৱা তেওঁ স�ৌ তাত আছে বা চ�োৱা
ইয়াত আছে, ত�োমাল�োকে যত থাকা তাৰ পৰা ওলাই বিচাৰি নাযাবা।” যেতিয়া
যীচু পু নৰ আহিব “যেতিয়া মানৱপু ত্ৰ পু নৰ আহিব, ত�োমাল�োকে জানিবা কিয়ন�ো
সেই দিনা আকাশত ইমূ ৰৰ পৰা সিমূ ৰলৈ বিজু লীৰ নিচিনা প�োহৰ চমকিত হব। কিন্তু
প্ৰথমতে মানৱপু ত্ৰই বহুত দুঃখ-কষ্ট ভ�োগ কৰিব। আ� এই কালৰ মানু হে তেওঁক
গ্ৰহণ কৰিবলৈ অগ্ৰাহ্য কৰিব।
“ন�োহৰ সময়ত যেনেকৈ হৈছিল, মানৱপু ত্ৰৰ পু নৰ আগমনত�ো একেদৰেই হব।
ন�োহে জাহাজত স�োম�োৱাৰ পাচত জলপ্লাৱনে আহি তেওঁল�োকক নষ্ট নকৰালৈকে
তেওঁল�োকে ভ�োজন পান কৰিছিল, বিয়াও কৰাইছিল।
“ল�োটৰ সময়ত যেতিয়া ঈশ্বৰে চদ�োম ধ্বংস কৰিছিল সেইদৰেই মানৱপু ত্ৰৰ
আগমনত�ো হব। মানু হবিলাকে, ভ�োজন পান কৰিছিল, বেচা-কিনা কৰিছিল, খেতি-বাতি
আ� নিজৰ বাবে ঘৰ�ো সাজিছিল। ল�োট চদ�োম নগৰৰ পৰা বাহিৰ ওলাই গুচি য�োৱাৰ
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পাচত�ো তেওঁল�োকে সেইদৰে কৰি আছিল তেতিয়া আকাশৰ পৰা জু ই আ� গন্ধক
বৰষি সকল�োকে ধংস কৰিলে। মানৱপু ত্ৰৰ পু নৰ আগমনত�ো ঠিক একেদৰেই ঘটিব।
“সেই দিনা খন ঘৰৰ ছালৰ ওপৰত থকা জন তেওঁৰ কিবা বস্তু নিবলৈ ঘৰৰ তললৈ
নামি নাযাওঁক। পথাৰত কাম কৰি থকা জনে ঘৰলৈ উভতি নাযাওঁক। ল�োটৰ ভাৰ্য্যাৰ
কি হৈছিল মনত পেল�োৱা।
“ক�োন�োবাই যদি নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব খ�োজে তেওঁ তাক হে�ৱাব; কিন্তু যি
ক�োন�োৱে নিজৰ প্ৰাণ দিয়ে তেওঁ তাক ৰক্ষা কৰিব। সেই ৰাতি দুজন মানু হ একেটা
ক�োঠাত শুই থাক�োঁ তে এজনক লৈ য�োৱা হব আ� আনজনক ক�োন�ো ব্যাঘাত
নিদিয়াকৈ এৰি দিয়া হব। দুগৰাকী তিৰ�োতাই জাঁতত শস্য ডলি থাক�োঁ তে এগৰাকীক
লৈ য�োৱা হব আ� আন গৰাকীক ক�োন�ো ব্যাঘাত নিদিয়াকৈ এৰি দিয়া হব।”
শিষ্যসকলে যীচুক সু ধিলে, “প্ৰভু এইট�ো কত ঘটিব?” নতুবা সঠিককে আ�
ততালিকে আহিব।
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “মৰা শ বিচৰাৰ দৰে, শগুন য’ত গ�োট খাব তাতেই
ত�োমাল�োকে মৰা শ বিচাৰি পাবা।” ১৮৫
৪.৬৮ হাৰ নমনা এগৰাকী বিধৱাৰ দৃষ্টান্ত
তেতিয়া যীচুৱে তেওঁৰ শিষ্যসকলে যাতে নি�ৎসাহী নহৈ অবিৰাম ভাৱে প্ৰাৰ্থনা
কৰি যায় তাৰ বাবে এটি দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিলে, তেওঁ কলে, “এখন নগৰত এজন
বিচাৰপতি আছিল, তেওঁ ঈশ্বৰক�ো ভয় কৰা নাছিল আ� ক�োন�ো মানু হলৈও ভয়
নকৰিছিল।সেই খন নগৰতে এগৰাকী বিধৱাও আছিল, তেওঁৰ ওচৰলৈ সদায় আহি
অনু ৰ�োধ কৰিছিল, ‘ম�োৰ প্ৰতি কৰা অন্যায়ৰ বি�দ্ধে ম�োক উদ্ধাৰ কৰক।’ কিন্তু
বিচাৰকৰ্তা জনে বহুদিনলৈকে এক�ো কৰিব বিচৰা নাছিল। অৱশেষত তেওঁ নিজৰ
মনত ভাৱিলে, ‘মই ঈশ্বৰক�ো ভয় নকৰ�ো আ� মানু হক�ো কিন্তু এই বিধৱা গৰাকীয়ে
ম�োক আমনি কৰি থকা হেতুকে মই তাইক উদ্ধাৰ কৰিম নহলে তাই কিজানি শেষত
সমজু ৱাভাবে ম�োক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে।’”
প্ৰভুৱে কলে, “শুনা সেই দুষ্ট বিচাৰপতিয়ে যি কলে তাৰ এটা অৰ্থ আছে, সেয়ে
দিনে ৰাতিয়ে ঈশ্বৰক বিচাৰৰ বাবে কাকূতি কৰা তেওঁৰ মন�োনীত ল�োকৰ মঙ্গলৰ
অৰ্থে তেওঁ এক�ো নকৰিবনে? মই ত�োমাল�োকক কৈছ�োঁ তেওঁ অতি শীঘ্ৰেই মানু হৰ
ন্যায় বিচাৰ কৰিব। কিন্তু যেতিয়া মানৱ পু ত্ৰ পৃ থিৱীলৈ আহিব তেতিয়া তেওঁক বিশ্বাস
কৰা ল�োক পাবনে?”১৮৬
৪.৬৯ এজন ফৰাচী আ� এজন কৰত�োলাৰ দৃষ্টান্ত
কিছু ল�োকে তেওঁল�োকলৈ ঈশ্বৰৰ পূ ৰ্ণ সম্মত্তি প�োৱা বু লি ভাবে আনক হেয়জ্ঞান
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কৰিছিল, তেওঁল�োকক শিক্ষা দিবলৈ যীচুৱে দৃষ্টান্তৰে কলে, “মন্দিৰত দুজন মানু হে
প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ গল, তেওঁল�োকৰ এজন ফৰীচী আ� আনজন কৰত�োলা ল�োক
আছিল। ফৰীচী জনে অকলে থিয় হৈ এইদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, ‘হে পিতৃ মই ত�োমাক
ধন্যবাদ দিছ�োঁ কিয়ন�ো মই আন ল�োকৰ দৰে ডকাইত, অপহৰণকাৰী, ব্যাভিচাৰী নহয়
আ� এই কৰত�োলাৰ নিচিনাও নহয়। মই সপ্তাহত দুবাৰকৈ লঘ�োণ দিওঁ আ� মই যি
সকল�ো পাওঁ তাৰে দশম অংশ দান কৰ�ো।’
“কিন্তু কৰত�োলাতা জনে যি জন আঁতৰত থিয় হৈ আছিল, তেওঁ স্বৰ্গৰ ফালে
চাবলৈ সাহ নকৰি আ� নিজকে পাপী বু লি ভাৱি নিজৰ হিয়া ভুকুৱাই ভুকুৱাই কলে,
“হে ঈশ্বৰ মই পাপী ম�োক দয়া কৰক।’ মই ত�োমাল�োকক কওঁ, কৰ ত�োল�োতা
জনে প্ৰাৰ্থনা কৰি ঘৰলৈ ঘু ৰি গ’ল আ� ঈশ্বৰে তেওঁক গ্ৰহণ কৰিলে। কিন্তু ঈশ্বৰে
ফৰীচী জনক গ্ৰহণ নকৰিলে কাৰণ তেওঁ নিজকে কৰত�োল�োতাজনতকৈ ডাঙৰ বু লি
ভাৱিছিল। ঈশ্বৰে তেওঁল�োকক স� কৰিব যিবিলাকে নিজকে বৰ বু লি গণ্য কৰে, কিন্তু
তেওঁল�োকক উন্নত কৰিব যিসকলে নিজকে নত কৰে।”১৮৭
৪.৭০ বিবাস বিচ্চেদৰ বিষয়ে যীচুৰ শিক্ষা
তেওঁক পৰীক্ষা কৰিবৰ উদ্দেশ্যে কেইজনমান ফৰীচীল�োকে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি
সু ধিলে, “ক�োনাবাই কিৱা কাৰণত নিজৰ ভাৰ্য্যাক ত্যাগ কৰাট�ো আমাৰ বিধানে
অনু মতি দিয়েনে?”
যীচুৱে উত্তৰ দি কলে, “ত�োমাল�োকে শাস্ত্ৰত পঢ়া নাইনে?যেতিয়া সৃ ষ্টিকতাই
জগত সৃ ষ্টি কৰিলে তেওঁ মানু হক ‘পু �ষ আ� স্ত্ৰী �পত সৃ ষ্টি কৰিলে।’ আ� ঈশ্বৰে
কলে, ‘এই হেতুকে পু �ষে নিজৰ পিতৃ-মাতৃক এৰি নিজ ভাৰ্য্যাত আসক্ত হব, আ�
দুয়�ো এক দেহ হব।’ গতিকে তেওঁল�োক আ� দুজন নহয়, এজনহে ঈশ্বৰে যাক য�োগ
কৰিলে তাক মানু হে পৃ থক নকৰক।”
ফৰীচীবিলাকে কলে, “তেন্তে ম�োচিয়ে, ত্যাগ পত্ৰ লিখিত দি ভাৰ্য্যাক ত্যাগ দিবলৈ
কিয় দিলে?”
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “ত�োমাল�োকৰ মনৰ কঠিনতাৰে ঈশ্বৰৰ ব্যৱস্থাক
অগ্ৰাহ্য কৰাৰ কাৰণে ম�োচিয়ে ত্যাগ পত্ৰ লিখি দি ভাৰ্য্যাক ত্যাগ দিবলৈ অনু মতি দিলে,
কিন্তু আৰম্ভণিত ত্যাগ কৰাৰ অনু মতি নাছিল।১৮৮
যেতিয়া তেওঁল�োকে ঘৰলৈ ঘূ ৰি গ’ল, শিষ্যসকলে যীচুক এই বিষয়ে
সু ধিলে। তেওঁ তেওঁল�োকক কলে, “যি ক�োন�োৱে নিজৰ ভাৰ্য্যাক ত্যাগ কৰি
আন এগৰাকীক বিয়া কৰায় তেওঁ প্ৰথম ভাৰ্য্যাৰ অহিতে ব্যভিচাৰ কৰে। আ�
যদি ভাৰ্য্যাই তেওঁৰ স্বামীক ত্যাগ কৰি অন্য পু �ষৰ লগত বিবাহ হলে ব্যাভিচাৰ
কৰে।”১৮৯
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তেওঁৰ শিষ্যবিলাকে তেওঁক কলে, যদি এজন মানু হৰ তেওঁৰ ভাৰ্য্যাক ত্যাগ
দিয়াৰ সেইট�োৱেই একমাত্ৰ কাৰণ হয়, তেন্তে বিয়া নকৰ�োৱাই ভাল।
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “যিবিলাক ল�োকক ঈশ্বৰৰ পৰা অকলে থাকিবলৈ বৰ
দিয়া হৈছে তেওঁল�োকেহে এই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আন বিলাকে এই শিক্ষা গ্ৰহণ
কৰিব ন�োৱাৰে। কিয়ন�ো, বিয়া নকৰাৰ বিভিন্ন কাৰণ কিয়ন�ো কিছু মান জন্মৰ পৰাই
নপু ংসক, কিছু মান মানু হে ইচ্ছা কৰি নপু ংসক হৈছে আ� কিছু মানে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ
কাৰণে বিয়া নকৰিবলৈ নিশ্চয়তা কৰে। যি ক�োন�োৱে এই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাৰিব
তেওঁল�োকে গ্ৰহণ কৰা উচিত।”১৯০
৪.৭১ যীচুৱে শিশুসকলক আদৰে
তেতিয়া মানু হবিলাকে যীচুৰ ওচৰলৈ শিশুসকলক লৈ আনিছিল যাতে তেওঁ
তেওঁল�োকক স্পৰ্শ কৰে আ� আশীৰ্বাদ দিয়ে। কিন্তু তেওঁৰ শিষ্য সকলে
মানু হবিলাকক আহিবলৈ মানা কৰিলে। যেতিয়া যীচুৱে এইব�োৰ দেখিলে তেওঁৰ বৰ
খং উঠিল। তেওঁ কলে, “শিশুসকলক ম�োৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ দিয়া। তেওঁল�োকক
নিষেধ নকৰিবা, কিয়ন�ো ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য এনেকুৱা বিলাকৰহে। মই ত�োমাল�োকক
সচাঁকৈ কওঁ যি ক�োন�োৱে শিশুৰ দৰে হৈ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য গ্ৰহণ নকৰে, তেওঁ তাত
ক�োন�োমতে স�োমাব ন�োৱাৰিব।” তেতিয়া যীচুৱে সেই শিশুসকলক ক�োলাত ললে
আ� সিহঁতৰ গাত হাত দি আশীৰ্বাদ কৰিলে। ১৯১
৪.৭২ এজন ধনী মানু হে যীচুৰ পিছত চলিবলৈ অস্বীকাৰ কৰা
যেতিয়া যীচুৱে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল এজন মানু হ ল’ৰি আহি তেওঁৰ আগত আঁঠু লৈ
সু ধিলে, “হে সদগু�, অনন্ত জীৱনৰ অধিকাৰী হবলৈ মই কি কৰিব লাগিব?”
যীচুৱে তেওঁক কলে, “ম�োক কিয় সত্ বু লিছা? এজন ঈশ্বৰৰ বাহিৰে ক�োন�ো সত্
নাই। তুমি বিধানৰ আজ্ঞাবিলাক জানা: নৰবধ নকৰিবা, ব্যাভিচাৰ নকৰিবা, চুৰ নকৰিবা,
মিছা সাক্ষ্য নিদিবা, টকা পইচা বা সম্পত্তিৰ বাবে কাক�ো প্ৰৱঞ্চনা নকৰিবা, নিজৰ
পিতৃ-মাতৃক সন্মান কৰিবা।”
মানু হজনে যীচুক কলে, “হে গু� কিশ�োৰ অৱস্থাৰ পৰাই মই এই সকল�োব�োৰ
পালন কৰি আহিছ�োঁ ।”
যীচুৱে তেওঁ লৈ চালে আ� তেওঁৰ প্ৰতি মৰম লাগিল। তেওঁক কলে, “ত�োমাৰ
এটা অভাৱ আছে : য�োৱা ত�োমাৰ যি আছে সেই সকল�ো বেচি দিয়া আ� দৰিদ্ৰ
বিলাকক দি দিয়া, তেহে ত�োমাৰ স্বৰ্গত ধন হব। তাৰ পাছত আহি ম�োৰ পিচত চলা।”
এই কথাত মানু হজন বৰ অসন্তোষ হল আ� বেজাৰ মনেৰে গুচি গ’ল কাৰণ
তেওঁ বৰ ধনীল�োক আছিল।
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যীচুৱে তেওঁৰ শিষ্যসকলৰ ফালে চালে আ� কলে, “ধনী মানু হৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত
প্ৰৱেশ কৰাট�ো কঠিন!”
তেওঁৰ এই কথাত শিষ্যসকলে আচৰিত মানিলে। কিন্তু যীচুৱে তেওঁল�োকক
আক�ৌ কলে, “ব�োপাইহঁত, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত স�োম�োৱাট�ো কিমান কঠিন। এজন ধনী
মানু হে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত স�োমাৱাতকৈ বেজীৰ বিন্ধাইদি উট সৰকি য�োৱাট�ো সহজ।”
শিষ্যসকলে অতিশয় বিস্ময় মানিলে। তেওঁল�োকে ইজনে সিজনক কলে, “তেন্তে
ক�োনে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে?”
তেওঁল�োকক চাই যীচুৱে কলে, “এয়া মানু হৰ বাবে অসম্ভৱ কিন্তু ঈশ্বৰৰ বাবে
নহয়, কাৰণ ঈশ্বৰৰ বাবে সকল�ো সম্ভৱ।”
পিতৰে কবলৈ ধৰিলে, “চাওঁক, আমি সৰ্ব্ব স্ব ত্যাগ কৰি আপ�োনাৰ পিচত চলিছ�ো।”
যীচুৱে কলে, “মই ত�োমাল�োকক সত্য কওঁ: যি ক�োন�োৱে ম�োৰ কাৰণে আ�
শুভবাৰ্তাৰ কাৰণে, নিজৰ ঘৰ, ভাই-ভনী, পিতৃ-মাতৃ, সন্তানবিলাকক, মাটি বাৰী আ�
যি সকল�ো ত্যাগ কৰে, এই বৰ্ত মান যু গত তাৰ এশগুণ পাব। তেওঁ এশ গুণ বেছি ঘৰ,
ককাই-ভাই, ভাই-ভনী, মাতৃ, লৰা ছ�োৱালী আ� মাটি বাৰী পাব আ� তাড়নাও পাব।
আ� তেওঁল�োকে ভাবী যু গত অনন্ত জীৱন পাব। কিন্তু তেতিয়া আগ হ�োৱা বিলাকৰ
অনেকে পাচ হব, আ� এতিয়া পাচ হ�োৱা বিলাকৰ অনেকে আগ হব।”১৯২
৪.৭৩ দ্ৰাক্ষাবাৰীৰ বনু ৱাৰ দৃষ্টান্ত
“ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য এনে এজন জমীদাৰৰ নিচিনা, যিজনে ৰাতিপু ৱাতেই তেওঁৰ
দ্ৰাক্ষাবাৰীত কাম কৰিবলৈ বনু ৱা বিচাৰি ওলাই গল। তেওঁ সিহঁতক �পৰ এটকাত
মু দ্ৰা বনু ৱা সকলক দি এদিনৰ হাজিৰা দিবলৈ বন্দৱস্ত কৰি দ্ৰাক্ষাবাৰীত কাম কৰিবলৈ
পঠাই দিলে।
“পাছে আক�ৌ নটা মান বজাত জমীদাৰে বাহিৰলৈ গৈ কিছু মান ল�োকক এক�ো
কাম নকৰাকৈ বজাৰত ইফালে-সিফালে থিয় হৈ থকা দেখা পালে তেতিয়া তেওঁ,
তেওঁল�োকক কলে, ‘ত�োমাল�োকেও ম�োৰ দ্ৰাক্ষাবাৰীলৈ গৈ কাম কৰা আ� যি উচিত
হব মই ত�োমাল�োকক দিম।’ তাতে তেওঁবিলাকেও দ্ৰাক্ষাবাৰীত কাম কৰিবলৈ গল।
“তাৰ পাছত বাৰ আ� তিনি বজাত একেদৰেই বনু ৱা বিলাকক কাম কৰিবলৈ
পঠালে। আক�ৌ প্ৰায় পাঁচ মান ৰাজত তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ কিছু মান ল�োকক
বজাৰত ইফালে-সিফালে থিয় হৈ থকা দেখা পালে। তেওঁ সিহঁতক সু ধিলে,
‘ত�োমাল�োকে ইয়াত গ�োটেই দিন অকাৰণে কিয় থিয় হৈ আছা?’
তেওঁল�োকে তেওঁক কলে, ‘কিয়ন�ো আমাক ক�োনেও কামত লগ�োৱা নাই।’
তেওঁ তেওঁল�োকক কলে, “ত�োমাল�োকেও ম�োৰ দ্ৰাক্ষাবাৰীলৈ গৈ কাম কৰা।”
“পাছে গধূ লি হলত দ্ৰাক্ষাবাৰীৰ গৰাকীয়ে নিজৰ প্ৰধান কৰ্মচাৰীক কলে, ‘বনু ৱা
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সকলক মাতি শেষত লগ�োৱা বনু ৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰথমে লগ�োৱা বনু ৱাসকলক
হাজিৰা দি দিয়া।’
“যিবিলাক বনু ৱাই পাচ বজাত কাম আৰম্ভ কৰিছিল সিহঁতক প্ৰত্যেককে �পৰ
এটকাকৈ পালে। আ� যিসকলে প্ৰথমে কামত লাগিছিল তেওঁবিলাকে ভাবিছিল যে
বেছিকৈ সিহঁতক দিয়া হব; কিন্তু সিহঁতেও প্ৰত্যেকেই একেই হাজিৰা এটাকৈ �পৰ
মু দ্ৰা পালে। তেওঁল�োকে তাকে পাই গৰাকীৰ বি�দ্ধে আপত্তি কৰিলে। আ� কলে,
‘আমাতকৈ পিচত কামত অহা বিলাকে মাত্ৰ এঘটাহে কাম কৰিলে; আ� আমি
গ�োটেই দিনট�ো ৰ’দতে কাম কৰিল�োঁ তথাপি আপু নি সিহঁতক আমাৰ সমানে দিলে।’
“তেতিয়া তেওঁ সিহঁতৰ এটাক কলে, ‘বন্ধু মই ত�োমাল�োকক এক�ো অন্যায়
কৰা নাই, ত�োমাল�োকৰ লগত এদিনৰ হাজিৰা �পৰ এটকাতে বন্দৱস্তু কৰা নাছিল�ো
জান�ো? সেয়ে ত�োমাৰ পাব লগীয়াট�ো লৈ য�োৱা। শেষত লগুৱাজনক�ো ম�োৰ
সিমানেই দিবৰ ইচ্ছা। ম�োৰ নিজৰ ধন, ম�োৰ নিজৰ ইচ্ছামতে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ম�োৰ
অধিকাৰ নাইনে? আনবিলাকলৈ দয়া কৰালৈ ত�োমাল�োক হিংসা কৰানে?’
“এইদৰে শেষত থকাবিলাকে প্ৰথম হব আ� প্ৰথম হ�োৱাবিলাকে শেষত
থাকিব।”১৯৩
৪.৭৪ যীচুৱে পু নৰ তেওঁৰ মৃ ত্যু আ� পু ন�ত্থানৰ বিষয়ে ক�োৱা
তেতিয়া যীচুৱে তেওঁৰ ১২ জন শিষ্য একাষৰীয়াকৈ নি কলে, “শুনা! আমি
জে�চালেনলৈ গৈ আছ�োঁ । মানৱপু ত্ৰৰ বিষয়ে ভাৱবাদী সকলে লিখা সকল�ো কথা
পূ ৰ্ণ হব। তেওঁক পৰজাতি বিলাকৰ হাতত গতাই দিব, তেতিয়া তেওঁক বিদ্ৰূপ কৰা হব,
তেওঁৰ গাত থু পেলাব। তেওঁক বেতেৰে ক�োব�োৱা হ’ব আ� তাৰ পাছত বধ কৰিব,
কিন্তু তৃতীয় দিনা পু নৰ জী উঠিব।” তেওঁৰ পাঁচনি সকলে বু জিবলৈ চেষ্টা কৰিলে তেওঁ
কি বিষয়ৰ ওপৰত কৈছে কিন্তু এক�োকে বু জি নাপালে কাৰণ তেওঁল�োকৰ পৰা ইয়াৰ
অৰ্থ গ�োপনে ৰখা হৈছিল।১৯৪
৪.৭৫ এগৰাকী মাতৃৰ বিশেষ নিবেদন
তেতিয়া চিবদিয়ৰ ভাৰ্য্যাই তেওঁৰ পু তেক দুজনকলৈ যীচুৰ ওচৰলৈ আহি তেওঁক
প্ৰণিপাত কৰি এটি অনু ৰ�োধ জানালে।
যীচুৱে তেওঁক সু ধিলে, “আপু নি কি বিচাৰিছে?”
তেওঁ কলে, “ম�োক কথা দিয়ক যে আপ�োনাৰ ৰাজ্যত ম�োৰ এই পু ত্ৰ দুজনক
আপ�োনাৰ স�োহাঁতে এজনক আ� বাওঁহাতে এজনক বাহিবলৈ দিয়ে।”
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “ত�োমাল�োকে কি খু জিছা তাক নাজানা। মই যি দুখ ভ�োগৰ
পানপাত্ৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাইছ�ো তাকে ত�োমাল�োকে পান কৰিব পাৰিবানে?”
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তেওঁল�োকে কলে, “হয় আমি পাৰিম!”
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “নিশ্চয় ত�োমাল�োকে সেই পান পাত্ৰত পান কৰিবা।
কিন্তু ম�োৰ স�োঁ হাতে আ� বাওঁহাতে বহিবলৈ দিবৰ বাবে ম�োৰ অধিকাৰ নাই। তাত
বহিবলৈ দিয়া অধিকাৰ ম�োৰ পিতৃৰহে, যি সকলৰ বাবে তেওঁ সেই ঠাই নি�পিত
কৰি থৈছে।”
যেতিয়া বাকী দহজন শিষ্যই এই কথা শুনি সেই দুজন ভায়েকক খং কৰিলে। তেতিয়া
যীচুৱে শিষ্যসকল�োকে ওচৰলৈ মাতি কলে, “ত�োমাল�োকে জানা যে, অযিহূ দীবিলাকৰ
(শাসনকৰ্তা) ৰজা সকলে ল�োকসমূহৰ ওপৰত প্ৰভুত্ব চলায় আ� তেওঁবিলাকৰ বিশেষ
নেতা বিলাকে ক্ষমতাৰ প্ৰয়�োগ কৰে। কিন্তু ত�োমাল�োকৰ মাজত এনে হব নালাগে। আ�
প্ৰথম হবলৈ বিচৰাজনে দাস হওক তাৰ সলনি ত�োমাল�োকৰ ভিতৰত ক�োন�োবাই যদি
মহান হব বিচাৰে তেন্তে তেওঁ প্ৰথমে ত�োমাল�োকৰ সেৱক হওক। ত�োমাল�োকে মানৱ
পুত্ৰৰ দৰে হ�োৱা, যিজনে সেৱা শুশ্ৰূষা পাবলৈ নহয়, কিন্তু সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ আ�
অনেক ল�োকৰ মুক্তিৰ অৰ্থে নিজৰ প্ৰান দিবলৈহে আহিল।”১৯৫
৪.৭৬ যীচুৱে বাৰতীময়াচ নামৰ এজন অন্ধক সু স্থ কৰা
তেতিয়া তেওঁল�োকে যিৰীহ�ো নগৰলৈ আহিল। যীচু আ� তেওঁৰ শিষ্যসকলে যিৰীহ�ো
এৰি যাওঁতে এটা মানু হৰ জু ম তেওঁল�োকৰ লগত আছিল। বাৰতীময়াচ নামৰ অন্ধ
ভিখাৰী এজন বাটৰ কাষত বহি আছিল। (তেওঁ “তীময়চৰ পু ত্ৰ” আছিল।) যেতিয়া
তেওঁ শুনিলে যে এইজন নাচৰতীয়া যীচু, তেওঁ বব মাতেৰে, চিঞঁৰি কবলৈ ধৰিলে,
“হে যীচু দায়ূদৰ সন্তান, ম�োক দয়া কৰক!”
বহুতে তেওঁক ডাবি দিলে আ� মনে মনে থাকিবলৈ আদেশ দিলে। কিন্তু তেওঁ
বেচিকৈ চিঞঁৰিব ধৰিলে, “হে দায়ূদৰ সন্তান, ম�োক দয়া কৰক!”
তেতিয়া যীচুৱে থমকি ৰৈ কলে, “তেওঁক ম�োলৈ লৈ আহাঁ!”
সেয়ে তেওঁল�োকে অন্ধজনক মাতিলে আ� কলে, “আনন্দিত হ�োৱা! উঠা,
যীচুৱে ত�োমাক মাতিছে!” সিজনে নিজৰ হল�ৌ চ�োলা দলিয়াই পেলাই জাপ মাৰি
উঠিলে আ� যীচুৰ ওচৰলৈ আহিল।
যীচুৱে তেওঁক সু ধিলে, “মই ত�োমাৰ প্ৰতি কি কৰাট�ো বিচৰা?”
অন্ধজনে কলে, “হে গু�, মই ম�োৰ দৃষ্টি শক্তি ঘূ ৰাই পাব বিচাৰ�ো!”
তেতিয়া যীচুৱে কলে, “য�োৱা! ত�োমাৰ বিশ্বাসে ত�োমাক সু স্থ কৰিলে।” তেতিয়াই
তেওঁ দৃষ্টি শক্তি পালে আ� বাটেদি যীচুৰ পাচে পাচে গ’ল।১৯৬
৪.৭৭ চক্কেয়
যীচুৱে যিৰিহ�ো নগৰৰ মাজেদি গৈ আছিল। যিৰিহ�োতে এজন চক্কেয় নামৰ মানু হ
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আছিল। তেওঁ ধনী আ� কৰত�োলা বিলাকৰ মাজত এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আছিল। যীচুন�ো
ক�োন তাক চাবলৈ তেওঁ বৰ ইচ্ছা আছিল আ� অনেকেও যীচুক চাবলৈ বিচাৰি
আছিল, কিন্তু তেওঁ চুটি চাপৰ হ�োৱা হেতুকে ওখ্ দীখল মানু হৰ ভিৰৰ কাৰণে দেখা
প�োৱা নাছিল। সেয়ে তেওঁ সকল�োৰে আগত দ�ৌৰি গৈ যীচু অহা পথৰ এজেপা ডিম�
গছত উঠিল যাতে যীচুক দেখা পাব পাৰে। কিয়ন�ো সেই বাটেৰেই যীচু গৈ আছিল।
যেতিয়া যীচুৱে চক্কেয় থকা ঠাইত পালে, তেওঁ গছৰ ওপৰলৈ তেওঁলৈ চাই চক্কেয়ক
কলে, “চক্কেয় বেগাই নামি আহাঁ, কিয়ন�ো আজি মই ত�োমাৰ ঘৰত আলহী হম।”
চক্কেয় বেগাই তললৈ নামি আহি অতি আনন্দৰে তেওঁক আদৰ কৰিলে। তাকে
দেখি সকল�ো মানু হে ভ�োৰ-ভ�োৰাই কলে, “তেওঁ কেনে এজন পাপী মানু হৰ ঘৰত
আলহী হবলৈ গৈ আছে।”
চক্কেয়ই প্ৰভুক কলে, “হে প্ৰভু চাওঁক মই ম�োৰ সম্পতিৰ আধাখিনি দৰিদ্ৰ
ল�োকক দান কৰিম, আ� যদি মই ঠগি কাৰ�োবাৰ পৰা কিবা লৈছ�োঁ তেন্তে তাৰ
চাৰিগুণ মই ওভতাই দিম!”
যীচুৱে কলে, “আজি এই পৰিয়াল পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ হ’ল, কিয়ন�ো কৰত�োলা
জনেও ঈশ্বৰৰ এজন মন�োনীত ল�োক। কিয়ন�ো মানৱ-পু ত্ৰই হেৰাই য�োৱা বিলাকক
বিচাৰি ৰক্ষা কৰিবলৈকে আহিছে।”১৯৭
৪.৭৮ দহ জন দাসৰ দৃষ্টান্ত
যেতিয়া মানু হ বিলাকে এইব�োৰ কথা শুনি আছিল যীচুৱে তেওঁল�োকক এটা দৃষ্টান্তৰ
দি কলে, কিয়ন�ো যীচু যি�চালেমৰ ওচৰ চাপিছিল আ� তেওঁল�োকে ভাৱিছিল
ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য এতিয়াই প্ৰকাশিত হব, সেয়ে যীচুৱে কলে, “এজন ভদ্ৰ বংশীয় ল�োকে
ৰাজপদ লৈ ঘূ ৰি আহিবলৈ দূৰ দেশলৈ যাত্ৰাৰ তৈয়াৰী কৰিলে। সেয়ে তেওঁ নিজৰ
দহ জন দাসক মাতি আনি প্ৰত্যেককে এক এক বেগকৈ টকা দিলে, আ� কলে, ‘মই
ঘু ৰি নহালৈকে ত�োমাল�োকে ইয়াৰে ব্যৱসায় কৰা।’ কিন্তু নিজৰে দেশৰ আন মানু হ
বিলাকে তেওঁক ঘৃ ণা কৰিছিল, সেয়ে তেওঁল�োকে তেওঁৰ পাছত মানু হ পঠিয়াই
ক�োৱালে সেইজন মানু হ আমাৰ ওপৰত ৰজা হ�োৱাট�ো নিবিচাৰ�ো।
“কিন্তু তেওঁ ৰাজপদ লৈ ঘৰলৈ ঘু ৰি আহিলত, যিসকল দাসক তেওঁ ধন দিছিল
তেওঁল�োকক ব্যৱসায় কৰি লাভ কৰিলে নে নাই জানিবৰ বাবে তেওঁল�োকক মাতি
পঠিয়ালে। প্ৰথম জনে আহি কলে, ‘হে প্ৰভু আপ�োনাৰ এক বেগ টকাৰে মই দহ বেগ
লাভ কৰিল�ো।’ তেওঁৰ প্ৰভুৱে তেওঁক কলে, ‘চাবাইচ উত্তম দাস, তুমি ভাল কৰিলা,
এই স� বিষয়ত বিশ্বাসী হ�োৱাৰ বাবে তুমি দহখন নগৰৰ অধিকৰী হবা।’
“দ্বিতীয় জনে আহি কলে, ‘প্ৰভু আপ�োনাৰ ধনেৰে মই আ� পাঁচ বেগ উপাৰ্জ ন
কৰিল�ো।’ তেওঁৰ প্ৰভুৱে কলে, ‘তুমি পাঁচখন নগৰৰ অধিকাৰী হবা।’
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“তেতিয়া আন এজন দাস আহি কলে, ‘প্ৰভু এইয়া আপ�োনাৰ ধন যিট�োক মই
গাম�োচাৰে বান্ধি থৈছিল�ো, কিয়ন�ো আপু নি কঠ�োৰ ব্যক্তি যত সিচাঁ নাই তাতে চপাই,
যিখিনি আপু নি উপাৰ্জ ন কৰা নাই তাক�ো লয় সেয়ে মই ভয়তে এক�ো নকৰিল�ো।’
“তেওঁৰ প্ৰভুৱে তেওঁক কলে, ‘হেৰ�ৌ দুষ্ট দাস মই ত�োমাৰ নিজৰ কথাৰেই
ত�োমাৰ ন্যায় বিচাৰ কৰিম। তুমি জানিছিলা যে যি খিনি মই উপাৰ্জ ন কৰা নাই তাক�ো
লওঁ আ� যত সিচাঁ নাই তাক�ো চপাওঁ। মই এজন কঠ�োৰ ব্যক্তি। তেন্তে তুমি ম�োৰ
ধন কিয় বেঙ্কত জমা নকৰিলা? মই ঘু ৰি আহি অন্তত সু তে মূ লে পাল�োহেঁতেন।’ তাৰ
পাছত তেওঁ ওচৰত থিয় হৈ থকা সকলক কলে এওঁৰ পৰা সেই ধন লৈ যিজনৰ
ওচৰত দহ বেগ আছে তাক দিয়া।
“তেতিয়া সেইজন ব্যক্তিয়ে কলে, ‘হে প্ৰভু তেওঁৰ ওচৰতত�ো দহ বেগ আছেই।’
“প্ৰভুৱে কলে, ‘মই ত�োমাক কৈছ�োঁ , মানু হে নিজৰ ওচৰত যি থাকে তাৰ যদি
সত্ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে তেওঁক আ� অধিক দিয়া হব আ� যি জনে নিজৰ ওচৰত
থকা খিনিৰ সত্ব্যৱহাৰ নকৰে তেওঁৰ ওচৰত যি আছে সেই সকল�ো কাঢ়ি ল�োৱা হব।
কিন্তু মই শাসন কৰাট�ো নিবিচৰা ম�োৰ শত্ৰু সকলক ম�োৰ ওচৰলৈ আনা আ� মাৰি
পেল�োৱা।মই সিঁহতৰ মৃ ত্যু লক্ষ্য কৰিম ।’”
এইব�োৰ ক�োৱাৰ পাছত যীচুৱে আক�ৌ যি�চালেম নগৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে ১৯৮
৪.৭৯ প্ৰধান পু ৰ�োহিত সকলে লাজাৰচক হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰা
যিহূ দী সকলৰ নিস্তাৰ পৰ্ব্ব ৰ সময় ওচৰ চাপিলত অনেক ল�োকে নিজ নিজ নগৰৰ
পৰা নিজকে শুচি কৰিবৰ অৰ্থে যি�চালেমলৈ গল।তেওঁল�োকে যীচুক বিচাৰি আছিল
আ� মন্দিৰৰ প্ৰাংগনত থিয় হৈ পৰস্পৰে কবলৈ ধৰিলে, “ত�োমাল�োকে কি ভাৱা?
তেওঁ সঁ চাকৈ পৰ্ব্বলৈ আহিব জান�ো?” যিহেতু প্ৰধান পু ৰ�োহিত আ� ফৰীচী বিলাকে
আদেশ জাৰি কৰিছিল যে যীচু কত আছে যদি ক�োন�োবাই জানে, তেওঁল�োকক জনাব
লাগিব যাতে তেওঁল�োকে তেওঁক বন্দী কৰিব পাৰে।
নিস্তাৰপৰ্ব্ব ৰ ছদিনৰ আগতে যীচুৱে লাজাৰে নিবাস কৰা বৈথনিয়ালৈ গ’ল, এই
লাজাৰকে তেওঁ মৃ ত্যুৰ পৰা তুলিছিল।
অনেক যিহূ দী ল�োকে জানিবলৈ পালে যে যীচু বৈথনিয়াত আছে। সেয়েহে
তেওঁল�োকে যীচুক লগ পাবলৈ আহিল। অকল যীচুৰ বাবে নহয় লাজাৰক�ো চাবলৈ
আহিল, যি জনক যীচুৱে মৃ ত্যুৰ পৰা তুলিছিল। এইকাৰণে প্ৰধান পু ৰ�োহিত সকলে
লাজাৰক�ো বধ কৰিবলৈ আচনি প্ৰস্তুত কৰিলে কিয়ন�ো লাজাৰৰ কাৰণেই বহুত�ো
যিহূ দী ল�োকে তেওঁল�োকৰ নেতা সকলক বাদ দি যীচুত বিশ্বাস কৰিবলৈ আৰম্ভ
কৰিলে।১৯৯

৫
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৫.১ যি�চালেমত যীচুৰ প্ৰৱেশ
পাচদিনা যি�চালেমৰ ল�োকসকলে যীচু যি�চালেমলৈ অহা শুনিৱলৈ পালে এই
অসংখ্য ল�োকসকল নিস্তাৰপৰ্ব্ব ৰ কাৰণে আহিছিল। তেওঁল�োকে খেজু ৰ গছৰ পাত
হাতত লৈ তেওঁক লগ কৰিবলৈ গল।২০০
যেতিয়া তেওঁ জৈতুন পৰ্ব্ব তৰ ওচৰৰ বৈত্ফগী আ� বৈথনিয়াৰ ওচৰ পালেগৈ,
তেওঁ তেওঁৰ দুজন শিষ্যক পঠিয়াই দি কলে, “সন্মূখৰ ত�োমাল�োকে দেখা গাওঁখনলৈ
য�োৱা, গাৱঁত স�োমাওঁতেই কেতিয়াও মানু হে নু ঠা গাধ প�োৱালি এটা বান্ধি থ�োৱা পাবা,
সেইট�ো খু লি ইয়ালে লৈ আনাগৈ, ক�োন�োবাই যদি ত�োমাল�োকক গাধ প�োৱালিট�ো
কিয় খু লিছা বু লি স�োধে, তেন্তে ত�োমাল�োকে কবা ‘প্ৰভুক ইয়াৰ প্ৰয়�োজন আছে।’”
যীচুৱে যেনেকৈ কৈছিল দুজন শিষ্যই গাৱঁ লৈ গৈ তেনেকৈয়�ো পালে। তেওঁল�োকে
গাধ প�োৱালিট�ো মু কলি কৰ�োতে মালিকে তেওঁল�োকক সু ধিলে, “ত�োমাল�োকে গাধ
প�োৱালিট�ো কিয় মেলিছা?”
তেওঁল�োকে কলে, “প্ৰভুৰ ইয়াৰ প্ৰয়�োজন আছে।” আ� তেওঁল�োকে তাক যীচুৰ
ওচৰলৈ আনিলে। তেতিয়া তেওঁল�োকে গাধ প�োৱালিট�োৰ পিঠিৰ ওপৰত কাপ�োৰ
পাৰিলে আ� যীচুক তাৰ ওপৰত বহুৱালে যেতিয়া যীচু যি�চালেম আভিমু খে গৈ
আছিল২০১ অনেক ল�োকে বাটৰ ওপৰত তেওঁল�োকৰ কাপ�োৰ পাৰি দিলে আ� আন
নিবলৈ। ল�োকসমূ হে পথাৰৰ পৰা গছৰ ডাল কাটিলে আ� আনি সজাই যীচুক আদৰি
নিবলৈ বাটত পাৰি দিলে। তেওঁৰ আগে পাছে য�োৱা সকলে বৰ মাতেৰে কবলৈ
ধৰিলে,
“‘ঈশ্বৰৰ! জয়!’
‘যিজন প্ৰভুৰ নামেৰে আহিছে তেওঁ ধন্য!’
“আমাৰ পিতৃ দায়ূদৰ যি ৰাজ্য আহিছে ধন্য!
স্বৰ্গত ঈশ্বৰৰ জয়ধ্বনি হওক!” ২০২
এইব�োৰ এইধৰণে ঘটিল যে ভাৱবাদীৰ দ্বাৰা যি ক�োৱা হৈছিল সেয়া সিদ্ধ হ’ল:
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“চিয়�োনৰ জীয়াৰীক ক�োৱা,
‘চ�োৱা ত�োমাৰ ৰজা নম্ৰ আ� গাধৰ ওপৰত উঠি
ত�োমাৰ ওচৰত আহিছে।’”২০৩
তেওঁৰ শিষ্য সকলে প্ৰথমতে এইব�োৰ এক�ো বু জি নাপালে, কিন্তু যেতিয়া যীচুক
গ�ৌৰৱেৰে উত্তোলিত কৰা হৈছিল, শাস্ত্ৰত যে লিখা আছে আ� মানুহব�োৰ যে এই
সকল�োব�োৰ কৰ্ম্ম তেওঁলৈ কৰিলে এই সকল�ো কথা তেওঁল�োকৰ মনত পৰিল। ২০৪
ইয়াকে দেখি ল�োকসমূ হৰ মাজৰ কেই জন মান ফৰীচীয়ে যীচুক কলে, “গু�
আপ�োনাৰ শিষ্যসকলক নিষেধ কৰক যাতে এনে কথা নকয়।”
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “মই ত�োমাল�োকক কৈছ�োঁ তেওঁল�োকে যদি মনে মনে থাকে
তেন্তে এই শিলব�োৰে চিঞঁৰি উঠিব।”
যেতিয়া তেওঁ নগৰখনৰ ওচৰ পালে তেওঁ নগৰখনলৈ চালে, আ� ক্ৰন্দন কৰিলে,
আ� কলে, “কিহে শান্তি আনিব পাৰে তাক আজি তুমি জনা হলে! কিন্তু তাক ত�োমাৰ
পৰা লু কুৱাই ৰখা হৈছে । এনে এদিন আহিব যেতিয়া ত�োমাৰ শত্ৰুৱে চাৰিওফালৰ পৰা
আগুৰি ধৰিব আ� ক�োন�োৱেই পলাই সাৰিব ন�োৱাৰিব। তেওঁল�োকে ত�োমাক আ�
ত�োমাৰ সন্তান সন্ততি বিলাকক বিনষ্ট কৰিব আ� ত�োমাৰ ঘৰৰ এটা শিল�ো আনট�োৰ
ওপৰত থাকিবলৈ নিদিব। ত�োমালৈ এই সকল�ো ঘটিব কিয়ন�ো ঈশ্বৰে ত�োমাক উদ্ধাৰ
কৰিবলৈ অহা সেই সময় তুমি চিনি নাপালা।”২০৫
তেতিয়া যীচুৱে যি�চালেমত প্ৰৱেশ কৰিলে আ� মন্দিৰলৈ গ’ল। তেওঁ
চাৰিওফালৰ সকল�োব�োৰ বস্তু চালে। কিন্তু তেতিয়া গধূ লি বহুত দেৰি হৈছিল,
সেয়েহে তেওঁৰ বাৰজন পাচনিসহ চহৰ এৰি বৈথনিয়ালৈ গ’ল। ২০৬
৫.২ যীচুৱে ডিম� গছ এজ�োপাক শাও দিয়া
পাছ দিনা তেওঁল�োকে বৈথনিয়াৰ পৰা ঘূ ৰি আহ�োঁ তে যীচুৰ ভ�োক লাগিছিল। তেওঁ
অলপ দূৰত সেউজীয়া পাতেৰে ভৰা এজ�োপা ডিম� গছ দেখিলে তাত ফল আছে
নেকি চাবলৈ তেওঁ ওচৰলৈ গল। কিন্তু তেওঁ গৈ কেৱল পাতৰ বাহিৰে এক�ো নাপালে,
কিয়ন�ো তেতিয়া ডিম�ৰ বতৰ হ�োৱা নাছিল। তেতিয়া যীচুৱে ডিম� গছজ�োপাক
কলে, “ত�োৰ পৰা ক�োনেও আ� কেতিয়াও ফল নাখাওঁক!” তেওঁৰ শিষ্যসকলে
তেওঁ ক�োৱা কথা শুনিলে।২০৭
৫.৩ যীচুৱে ব্যৱসায় কৰা সকলক মন্দিৰৰ পৰা বাহিৰ কৰা
তেতিয়া তেওঁল�োক যি�চালেম পালেগৈ। যেতিয়া তেওঁল�োকে মন্দিৰত স�োমাল যীচুয়ে
মন্দিৰ প্ৰাংগনত কিনা-বেচা ব্যৱসায় কৰা সকলক বাহিৰ কৰিবলৈ ধৰিলে। তেওঁ ধন
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সল�োৱা বিলাকৰ মেজ আ� পাৰ চৰাই বেচ�োঁ তা সকলৰ আসন লুটিয়াই পেলালে। আ�
তেওঁ মন্দিৰৰ ভিতৰেদি এক�ো অনা নিয়া কৰিবলৈ নিদিলে। তেতিয়া তেওঁ তেওঁল�োকক
উপদেশ দি কলে, “শাস্ত্ৰত এয়া লিখা নাইনে, ‘ম�োৰ ঘৰ সকল�ো জাতিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনাৰ
ঘৰ ব�োলা যাব? কিন্তু ত�োমাল�োকে ইয়াক ডকাইতৰ গুহা কৰিলাহঁক।’”২০৮
তেতিয়া কিছু মান অন্ধ আ� খ�োৰাবিলাক ৰ্ধম্মধামত তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিলত
তেওঁ তেওঁবিলাকক সু স্থ কৰিলে। প্ৰধান পু ৰ�োহিত আ� যিহূ দী বিধান পণ্ডিত সকলে
তেওঁ কথা আচৰিত কৰ্মব�োৰ দেখি আ� শিশুবিলাকে মন্দিৰত জয়! জয়! দায়ুদৰ
সন্তান ধন্য।” বু লি চিঞৰি জয়ধ্বনি কৰা শুনিলে।
আ� তেওঁল�োকে তেওঁক সু ধিলে, “তেওঁল�োকে কি কৈছে তুমি শুনিছানে?”
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “হয় মই শুনিছ�ো, শাস্ত্ৰত ত�োমাল�োকে পঢ়া নাইনে,
‘তুমি শিশু আ� কেচুৱাবিলাকক�ো মু খৰ পৰাও ত�োমাৰ স্তুতি প্ৰশংসা সম্পূৰ্ণ
কৰিলা।” ২০৯
যীচুৱে প্ৰতি দিনাই মন্দিৰত শিক্ষা দিবলৈ ধৰিলে। প্ৰধান পু ৰ�োহিত, যিহূ দী বিধান
পণ্ডিত আ� বিষয়া সকলে তেওঁক মাৰি পেলাবলৈ সু বিধা বিচাৰিবলৈ ধৰিলে। কিন্তু
তেওঁল�োকে এনে কৰিবলৈ সু বিধা নাপালে কিয়ন�ো মানু হবিলাকে তেওঁৰ শিক্ষা বহুত
গু�ত্ব দি শুনিছিল। ২১০
সেই নিশা তেওঁল�োকে নগৰৰ পৰা বাহিৰ ওলাই গল। ২১১
৫.৪ শুকান ডিম� গছ, বিশ্বাস আ� প্ৰাৰ্থনা
পাছদিনা ৰাতিপু ৱা যীচু আ� তেওঁৰ শিষ্যসকলে যাওঁতে বাটত ডিম� গছ জ�োপা
শিপালৈকে শুকাই থকা দেখা পালে। পিতৰৰ মনত পৰাত যীচুক কলে, “হে গু�,
চাওক। আপু নি ডিম� জ�োপাক শাওঁ দিলে আ� গছজ�োপা শুকাই গল।”
যীচুৱে তেওঁক উত্তৰ দি কলে, “ঈশ্বৰত বিশ্বাস ৰাখা। মই ত�োমাল�োকক সঁ চাকৈ
কওঁ, ‘ক�োন�োৱে যদি এই পৰ্বতক কয়, ইয়াৰ পৰা উঠি সাগৰত পৰ গৈ’, আ�
যদি তেওঁৰ হৃদয়ত সন্দেহ নকৰি যি কয় সেয়ে ঘটিব বু লি বিশ্বাস কৰে, তাকে
তেওঁলৈ সিদ্ধ কৰা হব। সেই কাৰণে মই ত�োমাল�োকক কওঁ য়ে যেতিয়া প্ৰাৰ্থনাৰে
ত�োমাল�োকে কিবা খ�োজা, তাকে পাল�ো বু লি ত�োমাল�োকে বিশ্বাস কৰিবা আ�
এইট�ো ত�োমাৰ হব। আ� ত�োমাল�োকে প্ৰাৰ্থনা কৰ�োতে যদি ত�োমাল�োকৰ কাৰ�োবাৰ
বি�দ্ধে কিবা আছে, ত�োমাল�োকে তেওঁক ক্ষমা কৰিবা যাতে ত�োমাল�োকৰ স্বৰ্গত
থকা পিতৃয়েও ত�োমাল�োকৰ পাপ ক্ষমা কৰে।” ২১২
৫.৫ ধৰ্মীয় নেতাসকলে যীচুৰ ক্ষমতাক অগ্ৰাহ্য কৰা
তেতিয়া তেওঁল�োকে যি�চালেমলৈ ঘু ৰি আহিল। যীচুৱে মন্দিৰৰ ভিতৰত খ�োজ কাঢ়ি
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ফুৰ�োতে, প্ৰধান পু ৰ�োহিত, বিধান পণ্ডিত আ� বৃ দ্ধ নেতাসকলে তেওঁৰ ওচৰলৈ
আহি সু ধিলে, “তুমি কি অধিকাৰৰ দ্বাৰা এই বিলাক কৰ্ম কৰিছা? ত�োমাক ক�োনে
এই অধিকাৰ দিলে?”
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “ময়�ো ত�োমাল�োকক এটা প্ৰশ্ন কৰ�োঁ , ত�োমাল�োকে যদি
উত্তৰ দিয়া, তেন্তে ময়�ো কি অধিকাৰৰ দ্বাৰা এই বিলাক কৰ্ম্ম কৰ�ো তাক কম। য�োহনে
যি বাপ্তিস্ম দিছিল, সেয়া তেওঁ ঈশ্বৰৰ পৰা নে মানু হৰ পৰা পাইছিল? উত্তৰ দিয়া!”
যীচুৱে এই প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁল�োকে নিজৰ মাজতে আল�োচনা কৰিলে, “যদি
আমি কওঁ তেওঁ সেয়া স্বৰ্গৰ পৰা পাইছিল, তেতিয়া আমাক কব, তেন্তে ত�োমাল�োকে
কিয় তেওঁক বিশ্বাস নকৰিলা? কিন্তু যদি আমি কওঁ, এয়া মানু হৰ পৰা পাইছিল,
ল�োকসমূ হে আমাক খং কৰিব।” (তেওঁল�োকে মানু হৰ কাৰণে ভয় কৰিলে কিয়ন�ো
সকল�োৱে প্ৰকৃততে য�োহনক এজন ভাৱবাদী বু লি বিশ্বাস কৰিছিল।)
সেয়ে তেওঁল�োকে যীচুক উত্তৰ দিলে, “আমি নাজান�ো।”
তেতিয়া যীচুৱেও তেওঁল�োকক কলে, “তেন্তে কাৰ অধিকাৰৰ দ্বাৰা মই এই কৰ্ম্ম
বিলাক কৰ�োঁ , ময়�ো ত�োমাল�োকক নকওঁ।” ২১৩
৫.৬ দুজন পু ত্ৰৰ দৃষ্টান্ত
“ম�োক ক�োৱাচ�োন! ত�োমাল�োকৰ মনে কি ধৰে? ক�োন�োবা এজন ব্যক্তিৰ দুজন
পু ত্ৰ আছিল: তেওঁ ডাঙৰ জন পু তেকৰ ওচৰলৈ গৈ কলে, ‘ব�োপা, তুমি আজি
দ্ৰাক্ষাবাৰীলৈ গৈ কাম কৰাগৈ।’
“তেতিয়া পু তেকে উত্তৰ দিলে, ‘ম�োৰ ইচ্ছা নাই; কিন্তু পাচত মন সলনি কৰি
দ্ৰাক্ষাবাৰীলৈ গল।
“আক�ৌ দ্বিতীয়জন পু তেকৰ ওচৰলৈ গৈ তাক�ো একেদৰেই কলে, পু তেকে
উত্তৰত কলে, যাম পিতৃ, কিন্তু তেওঁ নগল।
“ক�োৱাচ�োন এই দুয়�োজনৰ ভিতৰত ক�োনজনে পিতৃৰ ইচ্ছা পালন কৰিলে?”
যিহূ দীনেতা সকলে কলে, “ডাঙৰ জন পু তেকে।”
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “মই ত�োমাল�োকক সঁ চাকৈ কওঁ, কৰত�োলা আ�
বেশ্যাব�োৰে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত ত�োমাল�োকৰ আগতেই প্ৰৱেশ কৰিব। মই এই কাৰণেই
কৈছ�োঁ , যে বাপ্তিস্মদাতা য�োহনে ত�োমাল�োকক জীৱনৰ সত্য পথ দেখু ৱাবলৈ আহিল
কিন্তু ত�োমাল�োকে তেওঁক বিশ্বাস নকৰিলা। কিন্তু কৰত�োলা আ� বেশ্যাব�োৰে তেওঁক
বিশ্বাস কৰিলে, ত�োমাল�োকে এইব�োৰ দেখাৰ পাছত�ো মন পৰিবৰ্ত ন নকৰিলা।২১৪
৫.৭ দুষ্ট খেতিয়ক সকলৰ দৃষ্টান্ত
“আ� এটা দৃষ্টান্ত শুনা: এজন গৃ হস্থ আছিল; এখন দ্ৰাক্ষাবাৰী পাতি চাৰিওফালে
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বেৰা দি, ৰস উলিয়াবলৈ পেৰাশাল পাতিলে আ� চ�োৱা চিতা কৰিবলৈ টঙিৰ ঘৰ�ো
সাজিলে। এই সকল�ো ব�োৰ তেওঁ খেতিয়ক সকলক ভাড়াত দি আন দেশলৈ গল।
যেতিয়া ফলৰ বতৰ হল গৃ হস্থই নিজৰ অংশ লবলৈ কেইজনমান দাসক খেতিয়ক
সকলৰ ওচৰলৈ পঠিয়ালে।
“কিন্তু খেতিয়ক সকলে তেওঁৰ সেই দাসব�োৰক ধৰি এজনক ক�োবালে, এজনক
শিল দলিয়াই মাৰিলে আনকি আ� এজনক বধ কৰিলে। পু নৰায় গৃ হস্থই আগতকৈ
অধিক দাসক পঠিয়ালে, খেতিয়ক সকলে তেওঁল�োকৰ লগত�ো একেই ব্যৱহাৰ
কৰিলে। এইবাৰ গৃ হস্থই তেওঁৰ পু ত্ৰক পঠিয়ালে। তেওঁ ভাৱিলে যে তেওঁল�োকে
নিশ্চয় ম�োৰ পু ত্ৰক সন্মান কৰিব।
“কিন্তু সেই খেতিয়ক সকলে তেওঁৰ পু ত্ৰক দেখা পাই পৰস্পৰে আল�োচনা
কৰি কলে, “এওঁৱেই গৃ হস্থৰ উত্তৰাধিকাৰী আঁহা এওঁক বধ কৰ�োঁ , তেতিয়া এওঁৰ
সকল�োব�োৰ আমাৰ হব।” সেয়ে তেওঁল�োকে তেওঁক ধৰি দ্ৰাক্ষাবাৰীৰ বাহিৰলৈ নি
বধ কৰিলে।
“এতেকে দ্ৰাক্ষাবাৰীৰ গৃ হস্থই আহি সেই খেতিয়ক বিলাকক কি কৰিব্ বু লি
ত�োমাল�োকে ভাৱা?”
তেওঁল�োকে তেওঁক কলে, “তেওঁ সেই দুষ্ট খেতিয়ক সকলক নিষ্ঠুৰ ভাৱে মাৰি
পেলাব, আ� দ্ৰাক্ষাবাৰীক যিবিলাকে বতৰত ফলৰ অংশ দিব এনে অন্য খেতিয়কক
গতাই দিব।”
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “এইবাক্য ত�োমাল�োকে ধৰ্মশাস্ত্ৰত পঢ়া নাইনে:
‘ঘৰ সজা বিলাকে যি শিল অগ্ৰাহ্য কৰিলে
সেয়ে চুকৰ প্ৰধান শিল হল
আ� আমাৰ দৃষ্টিত আচৰিত
কাৰণ এইয়া ঈশ্বৰে বনাইছিল।’
“এই কাৰণেই মই ত�োমাল�োকক কওঁ যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য ত�োমাল�োকৰ পৰা
কাঢ়ি নিয়া হব। যদি এই শিলৰ ওপৰত ক�োন�োবা পৰে তেওঁ ড�োখৰ ড�োখৰ
কৈ ভাগি যাব আ� যাৰ ওপৰত এই শিল পৰিব তেওঁ ধূ লিৰ দৰে গুড়ি হৈ
যাব।”
তেতিয়া প্ৰধান পু ৰ�োহিত আ� ফৰীচী সকলে যীচুৰ এই কথা শুনি বু জি পালে
যে তেওঁ তেওঁল�োকৰ বিষয়েই কৈছে। সেয়ে তেওঁল�োকে যীচুক ধৰিবলৈ উপায়
বিচাৰিলে কিন্তু ল�োকসমূ হলৈ ভয় কৰিলে, কিয়ন�ো ল�োকসমূ হে যীচুক এজন
ভাৱবাদী বু লি মান্য কৰিছিল। ২১৫
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৫.৮ এখন বিয়া ভ�োজৰ দৃষ্টান্ত
যীচুৱে ল�োকসমূ হক পু নৰ দৃষ্টান্তৰে কথা কলে, “ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য এনেকুৱা; এজন ৰজাই
তেওঁৰ পু ত্ৰৰ বিয়াৰ ভ�োজ আয়�োজন কৰিলে। ভ�োজলৈ নিমন্ত্ৰিতসকলক মাতিবলৈ
তেওঁৰ দাসবিলাকক পঠাই দিলে। কিন্তু ল�োকসমূ হে আহিবলৈ ইচ্ছা নকৰিলে।
“আক�ৌ ৰজাই আন দাসবিলাকক পঠাই কলে, ‘নিমন্ত্ৰিত বিলাকক গৈ ক�োৱাগৈ,
চ�োৱা মই ভ�োজ যু গুত কৰি থৈছ�োঁ ; বলধ, আ� হৃষ্ট পু ষ্ট পশুও মৰা হৈছে। সকল�ো
যু গুত আছে, বিয়াৰ ভ�োজলৈ আহাঁহক।’
“কিন্তু ল�োকসমূ হে দাসবিলাকৰ কথাক আওকাণ কৰি ক�োন�োবাই খেতি পথাৰলৈ
আ� ক�োন�োবাই নিজৰ বেহা-বেপাৰলৈ বু লি ওলাই গল। বাকী কিছু মানে ৰজাৰ দাস
বিলাকক ধৰি তেওঁবিলাকক মাৰ পিট কৰি বধ কৰিলে। ৰজাৰ বৰ খং উঠিল, আ�
সৈন্যবিলাকক পঠিয়াই সেই হত্যাকাৰী বিলাকক মাৰি পেলালে আ� সিহঁতৰ নগৰখন
জু ই লগাই পু ৰি পেলালে।
“পাছত ৰজাই দাস বিলাকক কলে, ‘বিয়াৰ ভ�োজ যু গুত আছে কিন্তু নিমন্ত্ৰিত
সকল ইয়াৰ অয�োগ্য আছিল। এই হেতুকে নগৰৰ ৰাজপথৰ আলিবাটৰ মু ৰলৈকে গৈ
যাকে প�োৱা বিয়াৰ ভ�োজলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাগৈ।’ দাস বিলাকে আলিবাটলৈ গৈ ভাল
বেয়া যিমানকে পালে সকল�োকে মাতি আনিলে আ� বিয়া ঘৰ আলহীৰে ভৰি পৰিল।
“তেতিয়া ৰজাই ভিতৰলৈ স�োমাই আলহী বিলাকক চাই দেখিলে যে এজন
ব্যক্তিয়ে বিয়াৰ কাপ�োৰ পিন্ধা নাই। ৰজাই সেই ব্যক্তিজনক কলে, ‘হে বন্ধু বিয়াৰ
কাপ�োৰ নিপিন্ধাকৈ তুমি ভিতৰলৈ কেনেকৈ আহিলা? কিন্তু ব্যক্তি জন নি�ত্তৰ হৈ
থাকিল। তেতিয়া ৰজাই দাসসকলক কলে, এওঁৰ হাত ভৰি বান্ধি বাহিৰৰ আন্ধাৰত
পেলাই দিয়া তাতে তেওঁৰ ক্ৰন্দন আ� দাঁত কৰচনি হব।
“যদিও নিমন্ত্ৰিত ল�োক অনেক কিন্তু মন�োনীত ল�োক তাকৰ।”২১৬
৫.৯ কৈচৰক কৰ দিয়াট�ো উচিত হয় নে নহয়?
তেতিয়া ফৰীচী বিলাকে গৈ কেনেকৈ যীচুক তেওঁৰ বাক্যৰ দ্বাৰা ফান্দত পেলাব
পাৰি তাৰ বিষয়ে পৰস্পৰে আল�োচনা কৰিব ধৰিলে। তেওঁল�োকে নিজৰ শিষ্যসকলক
হেৰ�োদিয়া বিলাকৰে সৈতে যীচুৰ ওচৰলৈ পঠাই দিলে। তেওঁবিলাকে যীচুক কলে,
“হে গু� আমি জান�ো যে আপু নি সত্য কথা কয় আ� সত্যতাৰে ঈশ্বৰৰ পথ
দেখু ৱাই, আপু নি মানু হৰ মতামতলৈ মন নিদিয়ে কাৰণ আপু নি কাৰ�ো মু খলৈ
নাচায়। গতিকে আমাক কওকচ�োন আমাৰ বিধান অনু সৰি কৈচৰক কৰ দিয়াট�ো
উচিত নে অনু চিত?”
যীচুৱে তেওঁল�োকৰ মনৰ দুৰ্মতি বু জি তেওঁবিলাকক কলে, “হে কপটীয়া বিলাক!
ম�োক কিয় পৰীক্ষা কৰিছাহঁক? খাজানাৰ মু দ্ৰা এটা ম�োক দেখু উৱা।” তেওঁল�োকে
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তেওঁক এটা �পৰ মু দ্ৰা আনি দিলত তেওঁ তেওঁবিলাকক সু ধিলে, “ইয়াত কাৰ
প্ৰতিমূ ৰ্তি আ� নাম আছে?”
তেওঁল�োকে উত্তৰ দিলে, “মহাৰাজ কৈচৰৰ।”
তেতিয়া তেওঁ তেওঁবিলাকক কলে, “যিট�ো কৈচৰৰ তাক কৈচৰক দিয়া আ� যি
ঈশ্বৰৰ তাক ঈশ্বৰক দিয়া।”
এই কথা শুনি তেওঁল�োকে বিস্ময় মানিলে। তেওঁল�োকে তেওঁৰ এৰি গুচি গল। ২১৭
৫.১০ বিবাহ আ� সাত জন ভাই ককাই
সেই দিনাই চদ্দূকীবিলাকে যিবিলাকে পু ন�ত্থানত বিশ্বাস নকৰে, যীচুৰ ওচৰলৈ
আহিলে আ� তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিলে, “হে গু�, ম�োচিয়ে আমাক আজ্ঞা দিয়া অনু সাৰে,
ক�োন�ো এজন ল�োকে যদি সন্তান ন�োহ�োৱাকৈ মৰি যায় তেন্তে তেওঁৰ ভায়েকে
নিজৰ হ�োৱা হেতুকে সেই বিধৱা গৰাকীক বিয়া কৰাই ককায়েকৰ বংশ ৰক্ষা কৰিব
লাগে। বা�, আমাৰ মাজত যেনিবা সাতজন ককাই ভাই আছিল, প্ৰথম জনে বিয়া
কৰাই সন্তান ন�োহ�োৱাকৈ মৰিল, আ� তেওঁৰ ভাৰ্য্যাক ভায়েকলৈ এৰি গল। এইদৰে
দ্বিতীয়, তৃতীয় আ� সপ্তম জনলৈকে ঘটিল। আ� সকল�োৰে শেষত তিৰ�োতাজনীও
মৰিল। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন এই যে পু ন�ত্থানত তেওঁ কাৰ ভাৰ্য্যা হব? কাৰণ সেই
তিৰ�োতাজনীক সাত�োজনে বিয়া কৰিছিল।”
যীচুৱে উত্তৰত তেওঁল�োকক কলে, “ধৰ্মশাস্ত্ৰ আ� ঈশ্বৰৰ শক্তিক নজনাৰ বাবে
ত�োমাল�োকে ভ্ৰান্ত হৈছা। পু ন�ত্থানত মানু হে বিয়া নকৰে আ� মহিলাসকলক�ো বিয়া
দিয়া নহয় কিন্তু তেওঁল�োকে দূতৰ দৰে হয়। এই সন্দৰ্ভ ত ত�োমাল�োকৰ লাভৰ অৰ্থে
ঈশ্বৰে মৃ তবিলাকৰ পু ন�ত্থানৰ বিষয়ে যি কৈছে তাক ত�োমাল�োকে কেতিয়াও পঢ়া
নাইনে? তেওঁ কৈছিল, “মই আব্ৰাহামৰ ঈশ্বৰ, ইচাহাকৰ ঈশ্বৰ আ� যাক�োবৰ ঈশ্বৰ।
তেওঁ মৰা বিলাকৰ নহয় কিন্তু জীৱিত বিলাকৰহে ঈশ্বৰ।
যেতিয়া ল�োকসমূ হে এই কথা শুনিলে তেওঁল�োকে তেওঁৰ শিক্ষাত বিস্ময়
মানিলে।২১৮
৫.১১ আটাইতকৈ প্ৰয়�োজনীয় আজ্ঞা
যেতিয়া ফৰীচীবিলাকে শুনিবলৈ পালে যে যীচুৱে উত্তৰ দি চদ্দূকী বিলাকক নি�ত্তৰ
কৰি দিলে, তেতিয়া ফৰীচী বিলাক একত্ৰিত হৈ সভা পাতিলে । তেওঁবিলাকৰ এজন
যিহূ দী বিধান পণ্ডিতে যীচুক ফান্দত পেল�োৱাৰ উদ্দেশ্যৰে তেওঁক সু ধিলে, “গু�
ম�োচিৰ বিধান অনু সাৰে সকল�োতকৈ মহান আজ্ঞা ক�োনট�ো?”২১৯
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “আটাইতকৈ মহান আজ্ঞা এইট�োৱেই যে, ‘হে ইস্ৰায়েলৰ
ল�োক শুনা! আমাৰ ঈশ্বৰ, প্ৰভুৱেই একমাত্ৰ প্ৰভু! সকল�ো মন, সকল�ো প্ৰাণ, সকল�ো
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বু দ্ধিৰে আ� সকল�ো শক্তিৰে ত�োমাৰ ঈশ্বৰ প্ৰভুক প্ৰেম কৰা।’ আনট�ো আজ্ঞা হল:
‘ত�োমাৰ চুবু ৰীয়াক নিজৰ নিচিনাকৈ প্ৰেম কৰা।’ এই আজ্ঞাবিলাকতকৈ আ� ক�োন�ো
ডাঙৰ আজ্ঞা নাই।”২২০ সকল�ো বিধান আ� ভাৱবাদী সকলৰ ভাষ্য এই দুটা আজ্ঞাৰ
ওপৰতে ৰ্নিভৰ কৰি আছে।”২২১
বিধান পণ্ডিতে যীচুক উত্তৰ দিলে, “গু�, আপু নি যি কৈছিল সেয়া সত্য যে
ঈশ্বৰ এজনেই, তেওঁৰ বাহিৰে আ� ক�োন�ো নাই সমস্ত হৃদয়, সকল�ো জ্ঞান, সকল�ো
শক্তিৰে ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰা আ� চুবু ৰীয়াক নিজৰ নিচিনাকৈ প্ৰেম কৰাট�ো ঈশ্বৰলৈ
মেৰছাগ উৎসৰ্গা কৰা আ� হ�োম বলিদান দিয়াতকৈও অধিক শ্ৰেষ্ঠ যিবিলাক আমি
ঈশ্বৰলৈ উৎসৰ্গা কৰ�ো।”
যেতিয়া যীচুৱে দেখিলে যে তেওঁ প্ৰকৃততে বু জি পাইছে তেওঁ কলে, “তুমি
ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ পৰা দূৰ ন�োহ�োৱা।”২২২
৫.১২ মচীহা জন দায়ূদৰ সন্তান নে দায়ূদৰ প্ৰভু?
ফৰীচী সকল গ�োট খাই থকা সময়তে যীচুৱে তেওঁল�োকক এটা প্ৰশ্ন সু ধিলে, “খ্ৰীষ্টৰ
বিষয়ে ত�োমাল�োকৰ কি ভাৱ? তেওঁ কাৰ পু ত্ৰ?”
তেওঁল�োকে উত্তৰ দিলে, “দায়ূদৰ পু ত্ৰ।”
যীচুৱে তেওঁবিলাকক সু ধিলে, “তেন্তে দায়ূদে পবিত্ৰ আত্মাৰ প্ৰেৰণাত তেওঁক প্ৰভু
বু লি কিয় কৈছিল যে:
‘প্ৰভুৱে ম�োৰ প্ৰভুক কলে:
মই ত�োমাৰে শত্ৰু ব�োৰক ত�োমাৰ ভৰিৰ পীৰা নকৰ�ো মানে,
তুমি ম�োৰ স�োঁ হাতে বহি থাকা।’
তেন্তে যদি দায়ূদে তেওঁক ‘প্ৰভু’ বু লি কলে তেনেহলে খ্ৰীষ্টন�ো কেনেকৈ তেওঁৰ
পু ত্ৰ হব পাৰে?”
তেওঁবিলাকৰ ক�োনেও তেওঁক উত্তৰ দিব ন�োৱাৰিলে আ� সেইদিনাৰ পৰা
ক�োনেও তেওঁক এক�ো সু ধিবলৈ সাহ নকৰিলে।২২৩
৫.১৩ ধৰ্মগু�সকললৈ যীচুৰ সৰ্ত ক বাণী
যীচুৱে আক�ৌ নিজৰ শিষ্যবিলাকক আ� ল�োকবিলাকক কলে, “ বিধান পণ্ডিত
আ� ফৰীচী বিলাকৰহে ম�োচিৰ বিধান বু জাই দিয়াৰ অধিকাৰ আছে। সেইকাৰণেই
তেওঁবিলাকে যি কৰিবলৈ কয় তাকে পালন কৰিবা। কিন্তু তেওঁবিলাকে যি কৰে তাক
নকৰিবা। মই এইকাৰণেই কৈছ�ো, কিয়ন�ো তেওঁবিলাকে কয় মাথ�োন, কিন্তু কাৰ্য্য
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নকৰে। তেওঁল�োকে ল�োকসমূ হক বলে ন�োৱাৰা ব�োজা বান্ধি দিয়ে আ� ববলৈ কয়।
কিন্তু তেওঁবিলাকে সেইমতে চলিবলৈ ভৰি পৰ্য্যন্ত লৰচৰ নকৰে।
“তেওঁল�োকে মানু হক দেখু ৱাবলৈহে সকল�ো কাম কৰে; তেওঁল�োকে ডাঙৰ
কৈ তাবিজ লয় আ� প�োচাকৰ দহি দীঘলকৈ আ� সকল�োৱে দেখাকৈ ৰাখে
যাতে ল�োকসমূ হে তেওঁল�োকক ধাৰ্মিক বু লি গম পায়। উৎসৱত প্ৰধান আসন আ�
নামঘৰত সৰ্ব্বোত্তম আসন ভাল পায়। হাট বজাৰত নমস্কাৰ কৰা আ� ল�োকসমূ হে
তেওঁল�োকক গু� বু লি সম্বোধন কৰাট�ো ভাল পায়।
“কিন্তু ত�োমাল�োকে নিজে নিজক গু� নু বুলিবা কিয়ন�ো ত�োমাল�োকৰ এজনাই গু�
আছে। ত�োমাল�োক সকল�ো ভাই ভনীৰ দৰে সমান । পৃ থিৱীত ত�োমাল�োকে নিজক
কেতিয়াও কাক�ো পিতৃ বু লিবলৈ নকবা, কিয়ন�ো ত�োমাল�োকৰ মাত্ৰ এজনাই পিতৃ
আছে আ� তেওঁ স্বৰ্গত আছে। ল�োকসমূ হে ত�োমাল�োকক আচাৰ্য্য নু বুলক কিয়ন�ো
ত�োমাল�োকৰ মাত্ৰ এজনাই আচাৰ্য্য আছে আ� তেওঁ হৈছে খ্ৰীষ্ট। ত�োমাল�োকৰ
সকল�োতকৈ মহান শ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তি সেইজনেই হব, যি জন ত�োমাল�োকৰ দাস হব। সেয়ে
যিজন মহান হব বিচাৰে তেওঁ নম্ৰ হব আ� যিজন নম্ৰ হব তেওঁৱেই মহান হব।
“হে কপটীয়া বিধান পণ্ডিতসকল আ� ফৰীচী সকল ত�োমাল�োক সন্তাপৰ পাত্ৰ:
ত�োমাল�োকে মানু হৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰিছা: ত�োমাল�োকে নিজেও
ন�োস�োম�োওৱা আ� স�োমাবলৈ চেষ্টা কৰা বিলাকক�ো স�োমাবলৈ নিদিয়া।
“হে বিধান পণ্ডিতবিলাক ত�োমাল�োক সন্তাপৰ পাত্ৰ; ত�োমাল�োকে ক�োন�ো এজনক
যিহূ দী ধৰ্ম ল�োৱাবলৈ জলে-স্থলে অনাই বনাই ঘু ৰি ফু ৰা, আ� যেতিয়া এজনে যিহূ দী
ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে তাক ত�োমাল�োকে নিজতকৈয়�ো দুগুণে নৰকৰ পাত্ৰ কৰি ত�োলা।
“হে অন্ধ পথ-প্ৰদৰ্শক বিলাক ত�োমাল�োক সন্তাপৰ পাত্ৰ; কিয়ন�ো যদি ক�োন�োবাই
ধৰ্মধামৰ নামত শপত খাই তেন্তে সেই শপতৰ ক�োন�ো অৰ্থ নাই, কিন্তু যদি
ক�োন�োবাই ধৰ্মধামৰ স�োণৰ নামত শপত খাই তেওঁহে শপত ৰক্ষা কৰিব পাৰিব বু লি
ত�োমাল�োকে ক�োৱা। হে অন্ধ মূ ৰ্খবিলাক শ্ৰেষ্ঠ ক�োনট�ো? ধৰ্মধামৰ স�োণ নে সেই
ধৰ্মধাম? যিট�োৱে স�োণক পবিত্ৰ কৰিছে?
“ত�োমাল�োকে এইট�োও ক�োৱা যে যদি ক�োন�োৱে বেদীৰ নামত শপত খাই তেন্তে
সেই শপতৰ অৰ্থ নাই, কিন্তু বেদীত উৎসৰ্গ কৰা নৈবেদ্যৰ নামত শপত খ�োৱাজনৰ
শপতহে মূ ল্যৱান। হে অন্ধ বিলাক! ক�োনট�ো শ্ৰেষ্ঠ? নৈবেদ্য নে নৈবেদ্যক পবিত্ৰ
কৰা বেদী? যিজনে বেদীৰ নামত শপত খাই তেওঁ বেদী আ� বেদীৰ ওপৰত থকা
সকল�োৰে নামত শপত খায়; আ� যি জনে মন্দিৰৰ নামত শপত খায় তেওঁ মন্দিৰৰ
লগতে মন্দিৰৰ ভিতৰত থকা সকল�োৰে শপত খায়। আ� যি জনে স্বৰ্গৰ শপত খায়
তেওঁ ঈশ্বৰৰ সিংহাসনৰ লগতে যি সেই সিংহাসনত বিৰাজমান আছে তেওঁৰ�ো শপত
খায়।
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“হে কপটীয়া যিহূ দী বিধান পণ্ডিত আ� ফৰীচী সকল! ত�োমাল�োক সন্তাপৰ পাত্ৰ!
ত�োমাল�োকে পু দিনা, গুৱামৰি, আ� জিৰাৰ দশম ভাগ ঈশ্বৰক দান কৰা। কিন্তু
ত�োমাল�োকে বিধানৰ যি উত্তম ভাগ ন্যায়, দয়া, বিশ্বাসৰ অস্বীকাৰ কৰা। ত�োমাল�োকে
এইব�োৰক নাপাহৰাকৈ সেইব�োৰ পালন কৰাট�ো উচিত নাছিল জান�োঁ ? হে অন্ধ
পথ-প্ৰদৰ্শক সকল ত�োমাল�োকে পানীৰ পৰা মাখিক ছেকি ৰাখা কিন্তু উটক গিলি
পেল�োৱা।
“হে কপটীয়া যিহূ দী বিধান-পণ্ডিত আ� ফৰীচীসকল! ত�োমাল�োক সন্তাপৰ পাত্ৰ!
ত�োমাল�োকে ত�োমাল�োকৰ কাঁহি-বাতিৰ বাহিৰৰ ফাল ভালকৈ ধু ই নিকা কৰা কিন্তু
ভিতৰ ফাল নিজৰ সন্তুষ্টতাৰে ছল, কপট আ� লাঞ্চনাৰে যি লাভ কৰিছা পৰিপূ ৰ্ণ
কৰা। হে অন্ধ পথ-প্ৰদৰ্শক ফৰীচী সকল; প্ৰথমে কাঁহি-বাতিৰ ভিতৰ ফাল ধূ ই নিকা
কৰা তেহে বাহিৰ ফাল�ো নিকা হব।
“হে কপটীয়া যিহূ দী বিধান-পণ্ডিত আ� ফৰীচী সকল! ত�োমাল�োক সন্তাপৰ
পাত্ৰ! ত�োমাল�োকে বগাকৈ লিপা মৈদামৰ নিচিনা; বাহিৰৰ পৰা দেখাত অতি সু ন্দৰ
কিন্তু ভিতৰত মৰা ল�োকৰ হাড় আ� সকল�ো প্ৰকাৰৰ অপবিত্ৰ বস্তুৰে পৰিপূ ৰ্ণ।
এনেদৰেই ত�োমাল�োকে বাহিৰৰ পৰা দেখাত ধাৰ্মিক কিন্তু ভিতৰি ছল-কপট আ�
অ-ধাৰ্মিকতাৰে পু ৰিপূ ৰ্ণ।
“হে কপটীয়া, যিহূ দী বিধান-পণ্ডিত আ� ফৰীচী সকল! ত�োমাল�োক সন্তাপৰ পাত্ৰ!
ত�োমাল�োকে ভাৱবাদী সকলৰ স্মৃতি-স্তম্ভ সাঁজা আ� ধাৰ্মিক ল�োকৰ মৈদাম বান্ধা।
আ� ত�োমাল�োকে ক�োৱা, “যদি আমি আমাৰ পূ ৰ্ব্ব -পু �ষ সকলৰ সময়ত থকা হলে
ভাৱবাদী সকলক বধ কৰাত তেওঁবিলাকৰ লগত সহভাগী নহল�োহেঁতেন। এতেকে
ত�োমাল�োকে নিজেই সাক্ষী দিছা যে ত�োমাল�োক ভাৱবাদী সকলক বধ কৰা বিলাকৰ
সন্তান বু লি। এই কাৰণে ত�োমাল�োকৰ পূ ৰ্ব্ব -পু �ষ সকলে যিহক আৰম্ভ কৰিছিল তাক
ত�োমাল�োকেই পূ ৰ্ণ কৰিবা।
“হে, সৰ্পগণ! আ� কালসৰ্পৰ সন্তান বিলাক! ঈশ্বৰৰ পৰা সাৰিব পাৰিম বু লি
ভাৱানে? এইকাৰণে মই ত�োমাল�োকক কওঁ মই ত�োমাল�োকৰ মাজলৈ ভাৱবাদী
জ্ঞানীল�োক, আ� গু� সকলক পঠাইছ�োঁ ! তেওঁল�োকৰ কিছু মানক ত�োমাল�োকে বধ
কৰিবা আ� কিছু মানক ক্�চত আঁৰিবা, কিছু মানক ত�োমাল�োকৰ নাম-ঘৰত ক�োবাবা
আ� চহৰে নগৰে তেওঁল�োকক তাড়না কৰি খেদি ফুৰিবা।
“নিৰ্দোষী হাবিলৰ ৰক্তপাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিৰিয়ামৰ পু ত্ৰ জখৰিয়াৰ
ৰক্তপাতলৈকে যাক ত�োমাল�োকে মন্দিৰৰ পবিত্ৰ স্থান আ� বেদীৰ মজত হত্যা
কৰিলা প্ৰত্যেক নিৰ্দোষী ব্যক্তি সকলৰ ৰক্তপাতৰ দ�োষ ত�োমাল�োকৰ ওপৰত পৰিব।
মই ত�োমাল�োকক সত্য কওঁ এই সকল�োৰে দণ্ড এই যু গৰ ল�োকসমূ হে ভুগিব লাগিব।”
“হে যি�চালেম হে যি�চালেম, তুমি ভাৱবাদী সকলক হত্যা কৰিছা, আ� ঈশ্বৰে
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পঠ�োৱা বিলাকক শিল দলিযাই বধ কৰিছা। কুকুৰাই যেনেকৈ প�োৱালি বিলাকক
ডেউকাৰ তলত চপাই লয়, তেনেকৈ কিমান বাৰ মই ত�োমাৰ সন্তান বিলাকক
চপাবলৈ ইচ্ছা কৰিল�ো কিন্তু তুমি সন্মত নহলা। এতিয়া ত�োমাৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণ�পে
পৰিত্যক্ত হৈ যাব। সচঁ কৈয়ে মই ত�োমাল�োকক কওঁ, ‘প্ৰভুৰ নামেৰে যিজন
আহিছে তেওঁ ধন্য; এই বু লি ন�োক�োৱামানে এতিয়াৰ পৰা আ� ম�োক দেখিবলৈ
ন�োপ�োৱা।’” ২২৪
৫.১৪ দূখীয়া বিধবা নিজৰ সৰ্বোচ্চ দান দিয়া
যীচুৱে মন্দিৰৰ দান পাত্ৰৰ ওচৰত বহি থাক�োতে, মানু হ বিলাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ
দান দিয়ে চাই আছিল। বহুত ধনীল�োকে বহুত পৰিমাণৰ ধন ভৰাই দিছিল। তেনেতে
এগৰাকী দুখীয়া বিধবা আহিলে আ� কেবল দুটি স� মু দ্ৰা ভৰাই দিলে। যাৰ মূ ল্য এটা
স� তামৰ মূ দ্ৰাৰ সমান�ো নহয়।
তেতিয়া যীচুৱে তেওঁৰ শিষ্যসকলক ওচৰলৈ মাতিলে আ� কলে, “মই
ত�োমাল�োকক সচাঁ কওঁ, “বাকী মানু হবিলাকে দান পাত্ৰত ভৰাই দিয়া বেছি পৰিমাণৰ
টকা পইচাতকৈ এই বিধবা গৰাকীয়ে দিয়া মু দ্ৰাট�োৰ মূ ল্য অধিক বেছি। কিয়ন�ো ধনী
বিলাকে তেওঁল�োকৰ অতিৰিক্ত ভাগৰ পৰাহে দিলে, কিন্তু এই দুখীযা বিধৱাগৰাকীয়ে
তেওঁৰ যি আছিল সকল�োখিনি দিলে। তেওঁৰ হাতত সেইখিনিয়েই পইছা আছিল যাৰ
দ্বাৰা তেওঁ নিজে জীয়াই থাকিবৰ বাবে লাগতিয়াল বস্তু কিনিব পাৰিলেহেঁতেন।”২২৫
৫.১৫ যীচুৱে ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে সাৱধান কৰা
যেতিয়া তেওঁ মন্দিৰৰ পৰা ওলাই গ’ল, তেওঁৰ শিষ্যবিলাকৰ এজনে কলে, “হে গু�,
চাওকচ�োন! কেনে ধু ণীয়া এইশিলব�োৰ আ� সু ন্দৰ ভৱনব�োৰ!”
ইয়াতে যীচুৱে কলে, “ত�োমাল�োকে এই প্ৰকান্ড ভৱনবিলাক চাইচা নেকি? ইয়াৰ
ক�োন�ো এটা শিল�ো আনট�ো শিলৰ ওপৰত নাথাকিব, প্ৰতিট�ো শিলেই তললৈ দলিয়াই
পেল�োৱা হব।”
যেতিয়া যীচুৱে মন্দিৰৰ সন্মুখৰ জৈতুন পৰ্বতৰ ওপৰত বহি আছিল পিতৰ, যাক�োব,
য�োহন আ� আন্দ্ৰিয়ই তেওঁক ব্যক্তিগত ভাৱে সু ধিলে, “আমাক কওঁক এই সকল�ো
ঘটনা কেতিয়া ঘটিব? এইট�োৱেই যে সময় তাৰ চিন কি?”
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “সাৱধান হ�োৱা! ক�োনেও যেন ত�োমাল�োকক
ভুলাব ন�োৱাৰে, অনেকে ম�োৰ নামেৰে আহিব আ� কব, ‘মইয়েই সেইজন’ আ�
তেওঁল�োকে বহুতক প্ৰতাৰণা কৰিব, যেতিয়া ত�োমাল�োকে যু দ্ধ আ� যু দ্ধৰ সমন্ধে
বাতৰি শুনিবা, ভয় নকৰিবা। এই বিলাক নিশ্চয় ঘটিবই, কিন্তু সেইয়াই শেষ নহয়।
ৰাষ্ট্ৰ বিলাকে আন ৰাষ্ট্ৰৰ বি�দ্ধে যু দ্ধ কৰিব ৰাজ্য বিলাকে আন ৰাজ্যৰ বি�দ্ধে যু দ্ধ

যীচুৰ মৃ ত্যু হোৱা সপ্তাসট 

133

কৰিব। বহুত ঠাইত আকাল আ� ভূমিকম্প হব। এই সকল�োব�োৰ যাতনা মহিলাৰ
প্ৰসৱ বেদনাৰ দৰে আৰম্ভণিহে মাথ�োন।
“ত�োমাল�োক নিজে সাৱধান হবা! তেওঁল�োকে ত�োমাল�োকক বন্দী কৰিব আ�
বিচাৰকৰ্তা বিলাকৰ হাতত গতাই দিব, আ� তেওঁল�োকে ত�োমাল�োকক তেওঁল�োকৰ
নামঘৰব�োৰত ক�োবাব আ� ত�োমাল�োক ম�োৰ শিষ্য হ�োৱাৰ বাবে ত�োমাল�োকক
শাসনকৰ্তা আ� ৰজাবিলাকৰ আগত নি থিয় কৰাব, এইট�ো ত�োমাল�োকৰ বাবে
এটা সু য�োগ ম�োৰ সমন্ধে ত�োমাল�োকৰ সাক্ষ্য দিয়াৰ। কিন্তু সমাপ্তি অহাৰ আগতেই
সকল�ো জাতিৰ মাজত শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ হব লাগিব। আ� যেতিয়া ত�োমাল�োকক বন্দী
কৰিব বিচাৰধীন কৰা হব সেইসময়ত কি কথা কবা তালৈ চিন্তা নকৰিবা। সেই সময়ত
ত�োমাল�োকক ঈশ্বৰে কি কবলৈ দিব তাকে কবা। কাৰণ সেই সময়ত ত�োমাল�োকে
কথা ন�োক�োৱা, কওঁতাজন হ’ব পবিত্ৰ আত্মা।
“ভাইবিলাকে ভাইৰ বিৰ�োধিতা কৰিব আ� বধ কৰিবলৈ শ�োধাই দিব। বাপেকে
নিজ সন্তান বিলাকক বধ কৰিবলৈ শ�োধাই দিব। সন্তান বিলাকেও তেওঁল�োকৰ পিতৃমাতৃৰ বি�দ্ধী হ’ব আ� তেওঁল�োকক বধ কৰিবলৈ শ�োধাই দিব। কাৰণ ত�োমাল�োকে
ম�োৰ অনু সৰণ কৰিছা ত�োমাল�োকক সকল�োৱে ঘিণ কৰিব। কিন্তু যিজনে শেষলৈকে
বিশ্বাসী হৈ থিৰে থাকে তেৱেই পৰিত্ৰাণ পাব।২২৬ আ� ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ এই শুভৱাৰ্তা
সমগ্ৰ পৃ থিৱীত সকল�ো জাতিৰ সাক্ষ্যৰ হেতুকে প্ৰচাৰ কৰা হব, আ� তেতিয়াহে
শেষৰ সময় আহি পৰিব।২২৭
“যেতিয়া ত�োমাল�োকে ‘অপবিত্ৰকৰ ধ্বংসকাৰী বস্তু থাকিব’ নলগা ঠাইত থিয়
হৈ থকা দেখা পাবা।” (পঢ়া জনে নিজে বু জক ইয়াৰ অৰ্থ) । “তেতিয়া যিহূ দিয়াৰ
ল�োকসকল পৰ্বতলৈ পলাই যাওঁক। আ� ঘৰৰ চালৰ ওপৰত থকাজন কিবা বস্তু
আনিবলৈ তললৈ নামি ঘৰৰ ভিতৰত নাযাওঁক, আ� পথাৰত থকা জনে তেওঁৰ
চ�োলাট�ো আনিবলৈ উভতি নাযাওঁক।
“সেই দিন বিলাক গৰ্ভ ৱতী মহিলা আ� কেচুঁৱা থকা মাতৃবিলাকৰ বাবে বৰ কষ্টকৰ
হব জাৰ কালত যেন এই ঘটনা নঘটক তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা। সেই সময়ত যি যাতনা
হব ঈশ্বৰে পৃ থিৱী সৃ ষ্টি কৰাৰে পৰা এতিয়ালৈকে তেনে যাতনা হ�োৱা নাই আ�
ভবিষ্যতে কেতিয়াও নহব। আ� প্ৰভুৱে যদি সেই সময় কম কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত
ন�োল�োৱা হলে, ক�োনেও বাচি নাথাকিলে হেঁতেন। কিন্তু তেওঁ বাচি ল�োৱা মন�োনীত
ল�োকৰ বাবেহে সেই সময় ছু টী কৰিলে।
“সেই দিন বিলাকত, ত�োমাল�োকক যদি ক�োন�োবাই কয় ‘চ�োৱা খ্ৰীষ্ট ইয়াত আছে’
বা ‘খ্ৰীষ্ট তাত আছে!’ তেওঁক বিশ্বাস নকৰিবা। কিয়ন�ো সেই সময়ত, ভুৱা খ্ৰীষ্ট আ�
ভুৱা ভাৱবাদী ওলাই আহিব আ� তেওঁল�োকে আচৰিত চিন দেখু ৱাব আ� যদি সম্ভব
হয় আশ্চৰ্য্য কাম কৰি দেখু ৱাই মন�োনীত ল�োক সকলক ভুলাবলৈ চেষ্টা কৰিব।
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সেয়েহে ত�োমাল�োকে সাৱধান হবা। সময়ৰ পূ ৰ্ৱেই সকল�ো কথা মই ত�োমাল�োকক
জনাল�ো।
“সেইসময়ত ক্লেশৰ পাচতে ,
‘সূ ৰ্য্য অন্ধকাৰময় হব,
আ� চন্দ্ৰৰ প�োহৰ�ো নিজিলিকিব।
আকাশৰ পৰা তৰাব�োৰ খহি পৰিব
আ� আকাশত থকা সকল�োবিলাক পৰিৰ্বতন হৈ যাব।’
“তেতিয়া ল�োকসমূ হ মানৱ-পু ত্ৰক মহা-শক্তি আ� মহিমাৰে মেঘত অহা দেখিব।
তেতিয়া তেওঁ দূত বিলাকক চাৰিওটা দিশতঃ পৃ থিৱীৰ শেষ সীমাৰ পৰা আকাশৰ শেষ
সীমালৈকে মন�োনীত ল�োক বিলাকক একত্ৰিত কৰিবলৈ পঠাই দিব।
“ডিম� গছৰ পৰা শিক্ষা ল�োৱা। যেতিয়া ইয়াৰ ডালব�োৰ কুমলীয়া হয় আ�
কলিব�োৰ ফু লিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া ত�োমাল�োকে জহ কাল ওচৰ হৈছে বু লি
জানা এনেদৰেই, যেতিয়া ত�োমাল�োকে এইব�োৰ ঘটা দেখা পাবা, তেতিয়া সময়
নিচেই ওচৰ পাইছে বু লি জানিবা আ� এয়া একেবাৰে দুৱাৰ মু খত। মই ত�োমাল�োকক
সচাঁই কওঁ এই সকল�ো ঘটনা ঘটাৰ সময়ত এইযু গৰ কিছু ল�োক তেতিয়াও জীয়াই
থাকিব। পৃ থিৱী আ� আকাশ লু প্ত হব পাৰে, কিন্তু ম�োৰ বাক্য কেতিয়াও সলনি
নহব। ২২৮
৫.১৬ কেৱল ঈশ্বৰেহে জানে সেই সময় কেতিয়া আহিব
“সেই দিন আ� সময়ৰ বিষয়ে ক�োন�োৱে এক�োৱে নাজানে, দূত বিলাক আ� পু ত্ৰও
নাজানে, কেৱল পিতৃহে জানে।
“ন�োহৰ সময়ত যিদৰে হৈছিল; মানৱ পু ত্ৰৰ আগমন�ো সেই একেদৰেই হব।
জল-প্লাৱন হ�োৱাৰ আগেয়ে, ন�োহে জাহাজত উঠাৰ সময়লৈকে ভ�োজন-পান
কৰিছিল, বিয়া কৰাইছিল আ� জীয়ৰীসকলক বিয়া দিছিল; তথাপি জল-প্লাৱনে আহি
উঢু ৱাই নিনিয়ালৈকে কি হৈছে সেয়া ক�োনেও গম নাপালে।
মানৱ-পু ত্ৰৰ আগমনত�ো তেনেদৰেই অৱস্থা হব। সেই সময়ত একেলগে পথাৰত
কাম কৰি থকা বিলাকৰ এজনক নিয়া হব আ� আনজনক তাতে এৰি দিয়া হব। জাঁতত
কাম কৰি থকা দুজনী তিৰ�োতাৰ এজনীক থৈ আনজনীক নিয়া হব। ২২৯
“সৰ্ত ক হৈ থাকিবা, অধিক দ্ৰাক্ষাৰস পান নাইবা সংসাৰৰ চিন্তাত মত্ত হৈ
নাথাকিবা। কিয়ন�ো যেতিয়া যু গুত হবলৈ ভালাকৈ চিন্তাই কৰিব ন�োৱাৰিবা, সেই
দিন ত�োমাল�োকলৈ অকস্মাতে আহি পৰিব। গ�োটেই পৃ থিৱীৰ মানু হলৈ সেই সময়
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আচৰিতভাৱে আহিব। সেয়ে সদায় যু গুতহৈ থাকিবা, ত�োমাল�োকে যাতে হবলগীয়া
এই সকল�োব�োৰ ঘটনাৰ মাজেদি নিৰাপদে পাৰ হৈ য�োৱাৰ শক্তি প�োৱা আ� মানৱ
পু ত্ৰৰ আগত দৃঢ়তাৰে থিয় হব পাৰা তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা।২৩০
“এইট�ো এজন মানু হৰ দৰে যিজনে যাত্ৰাত ওলাই যায় আ� নিজ দাস
বিলাকক ঘৰৰ দায়িত্ব দি যায়। প্ৰত্যেক দাসকে তেওঁ ভাগে ভাগে কাম দিয়ে আ�,
দুৱৰীবিলাকক সজাগ থাকিবলৈ আদেশ দিয়ে। সেয়েহে ত�োমাল�োকেও সজাগ হৈ
থাকা। ক�োনেও নাজানে ঘৰৰ গৰাকী কেতিয়া আহিব। তেওঁ সন্ধ্যাও আহিব পাৰে,
মাজ ৰাতি বা যেতিয়া কুকুৰাই ডাক দিয়ে অতি ৰাতিপূ ৱা ও আহিব পাৰে। হয়ত�ো
তেওঁ হঠাতে আহি যাব পাৰে, সেয়ে যু গুত হৈ সাৰে থাকা। মই ত�োমাল�োকক কওঁ
আ� সকল�োকে কওঁ, ‘যু গুত হৈ থাকা!’২৩১
কিয়ন�ো ক�োন পৰত ত�োমাল�োকৰ প্ৰভু আহিব তাক ত�োমাল�োকে নাজানা। মনত
ৰাখা, ৰাতি ক�োন সময়ত চুৰ আহিব তাক গৃ হস্থই জনা হলে উজাগৰে থাকি চুৰক
সিন্ধি খানি ঘৰত স�োমাবলৈ নিদিলেহেতেন। সেই কাৰণে ত�োমাল�োকেও সজাগ হৈ
থাকা কিয়ন�ো যি সময়ত ত�োমাল�োকে নাভাবা সেই সময়তেই মানৱ-পু ত্ৰ আহিব।
“এতেকে ভাৱা বিশ্বাসী দাস ক�োন? গৃ হস্থই যি জন দাসক আন দাসবিলাকৰ
ওপৰত বিষয়া পাতি তেওঁবিলাকক উচিত সময়ত আহাৰ পানী য�োগাবলৈ দায়িত্ব
দিয়ে। ধন্য সেইজন দাস যি জনক গৃ হস্থই ঘৰলৈ অহা সময়ত কাম কৰি থকা দেখা
পায়। মই ত�োমাল�োকক সঁ চাকৈ কও, গৃ হস্থই সেইজন দাসক সৰ্ব্বোচ্চ সম্পত্তিৰ
গৰাকী পাতিব।
“কিন্তু তেওঁ যদি এজন দুষ্ট দাস হয়, তেওঁ ম�োৰ প্ৰভু বহুত দিনলৈকে নাহে
এইবু লি যদি ভাৱি তেওঁৰ সহদাসবিলাকক ক�োবাই আ� মদপী বিলাকৰ সৈতে
ভ�োজন-পান কৰি মতলীয়া হৈ থাকে। তেতিয়া দাসজনে নভৱা, নজনা দিনত তেওঁৰ
প্ৰভু আহিব, আ� তেওঁৰ প্ৰভুৱে তেওঁক কঠ�োৰ শাস্তি বিহিব, কপটীয়া বিলাকৰে
সৈতে তেওঁৰ একে দুৰ্দ শা হব, যত ক্ৰন্দন আ� দাঁত কৰচনি হব।২৩২
৫.১৭ দহজনী যু ৱতীৰ দৃষ্টান্ত
“তেতিয়া দহ গৰাকী যু ৱতীয়ে চাকি লৈ দৰাক আদৰিবলৈ য�োৱা বিলাকৰ লগত
ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ তুলনা কৰা হব। তেওঁ বিলাকৰ পাঁচজনী নিৰ্ব্বুদ্ধি আ� পাঁচ জনী সু বুদ্ধি
আছিল। পাঁচজনী নিৰ্ব্বুদ্ধি যু ৱতীয়ে চাকি ললে কিন্তু লগত বেলেগে তেল নললে।
আনহাতে সু বুদ্ধি যু ৱতীকেইজনীয়ে চাকি ল�োৱাৰ লগতে বেলেগ পাত্ৰত তেল ভৰাই
ললে। দৰা অহা পলম হ�োৱাত যু ৱতীসকলে ট�োপনিয়াই আছিল।
“মাজনিশা স�ৌৱা দৰা আহিল, তেওঁক আদৰিবলৈ ওল�োৱাহঁক এইবু লি ৰিঙিওৱা
হল।
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“তেতিয়া আটাই কেইজনী যু ৱতীয়ে নিজৰ নিজৰ চাকিব�োৰ ঠিক কৰি ললে।
নিৰ্ব্বুদ্ধি কেইগৰাকীয়ে সু বুদ্ধিকেইজনীক কলে, ‘ত�োমাল�োকৰ তেলৰ পৰা আমাক
অলপ দিয়া, কিয়ন�ো আমাৰ চাকি নু মাও নু মাও হৈছে।’
“উত্তৰত সু বুদ্ধিয়ক কেইগৰাকীয়ে কলে, ‘ত�োমাল�োকলৈ আ� আমালৈয়�ো
নু জুৰিব তাতকৈ দ�োকানৰ পৰা ত�োমাল�োকলৈ কিনি ল�োৱা।’
“তেতিয়া নিৰ্ব্বুদ্ধি কেই গৰাকীয়ে তেল কিনিবলৈ যাওঁতেই দৰা আহি পালে।
তেতিয়া সাজু হৈ থকা পাঁচ গৰাকী যু ৱতীয়ে দৰাৰ লগত বিয়াৰ ভ�োজৰ ঠাইত স�োমাল
আ� দুৱাৰ বন্ধ কৰা হল।
“ক্ষন্তেক পাছত আন পাঁচগৰাকী যু ৱতীয়�ো আহিল আ� চিঞঁৰি চিঞঁৰি কবলৈ
ধৰিলে, ‘হে প্ৰভু আমালৈ দুৱাৰ মেলি দিয়ক।’
“কিন্তু দৰাই তেতিয়া উত্তৰ দিলে, ‘মই সঁ চাকে কৈছ�োঁ ! মই ত�োমাল�োকক চিনি
নাপাও।’
“সেয়ে সাজু হৈ থাকা কিয়ন�ো মানৱ পু ত্ৰ কেতিয়া আহিব তাক ত�োমাল�োকে
নাজানা।২৩৩
৫.১৮ তিনিজন দাসৰ দৃষ্টান্ত
“ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যক এজন দূৰ দেশলৈ যাত্ৰা কৰিবলৈ ওল�োৱা ব্যক্তিৰ লগত তুলনা কৰা হব।
তেওঁ য�োৱাৰ সময়ত দাসবিলাকক মাতি আনি তেওঁৰ সম্পতিৰ দায়িত্ব দিলে। প্ৰথমজনক
পাঁচ হাজাৰ দ্বিতীয়জনক দুই হাজাৰ আ� তৃতীয়জনক একহাজাৰ �পৰ মুদ্ৰা, সিহঁতৰ
য�োগ্যতা অনুসাৰে ভগাই দি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। যি জন দাসে পাঁচ হাজাৰ �পৰ মুদ্ৰা
পাইছিল, সেই জনে লগে লগে সেই ধন ব্যৱসায়ত খঢু ৱাই আ� পাঁচ হাজাৰ উপাৰ্জ ন
কৰিলে। একেদৰেই যি জনে দুই হাজাৰ পাইছিল তেওঁ আ� দুই হাজাৰ উপাৰ্জ ন কৰিলে।
কিন্তু যি জনে এহেজাৰ পাইছিল তেওঁ গৈ মাটিত গাত খান্দি তেওঁৰ প্ৰভুৰ ধন পুতি থলে।
“বহুত দিনৰ পাচত সেই দাসবিলাকৰ প্ৰভুৱে ঘূ ৰি আহি প্ৰত্যেকৰে হিচাপ-নিকাচ
লবলৈ ললে। যি জনে পাঁচ হাজাৰ �পৰ মু দ্ৰা পাইছিল, সেইজন দাসে তেওঁ প্ৰভুৰ
ওচৰলৈ আহি কলে, ‘প্ৰভু আপু নি ম�োক পাঁচ হাজাৰ �পৰ মু দ্ৰা দিছিল তাৰে মই
আ� পাঁচ হাজাৰ �পৰ মু দ্ৰা উপাৰ্জ ন কৰিল�ো।’
“তেওঁৰ প্ৰভুৱে তেওঁকে কলে, ‘চাবাইচ, তুমি উত্তম বিশ্বাসী দাস, অলপ ধনৰ
বিষয়ত তুমি বিশ্বাসী আছিলা, মই ত�োমাক আ� অনেক বিষয়ৰ ওপৰত গৰাকী
পাতিম। ম�োৰ ভ�োজলৈ আহাঁ আ� ম�োৰে সৈতে আনন্দৰ ভাগী হ�োৱা।’
“যি জনক দুহেজাৰ �পৰ মু দ্ৰা দিয়া হৈছিল তেওঁও তেওঁৰ প্ৰভুৰ ওচৰত আহি
কলে, ‘প্ৰভু আপু নি ম�োক দুহেজাৰ �পৰ মু দ্ৰা দিছিল তাৰে মই আ� দুহেজাৰ �পৰ
মু দ্ৰা উপাৰ্জ ন কৰিল�ো।’
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“তেওঁৰ প্ৰভুৱে তেওঁক কলে, ‘চাবাইছ! তুমি উত্তম বিশ্বাসী দাস, অলপ ধনৰ
বিষয়ত তুমি বিশ্বাসী আছিলা, মই ত�োমাক আ� অনেক বিষয়ৰ গৰাকী পাতিম। ম�োৰ
ভ�োজলৈ আহাঁ আ� ম�োৰে সৈতে আনন্দত ভাগ ল�োৱা।’
“পাচে যি জনক এহেজাৰ �পৰ মু দ্ৰা দিয়া হৈছিল, তেওঁ তেওঁৰ প্ৰভুৰ ওচৰত
আহি কলে, ‘প্ৰভু মই জান�ো আপু নি কঠিন মানু হ, আপু নি যত ৰ�োৱা নাই তাতে দায়,
আ� যত সিঁচা নাই তাতে শস্য চপাই সেই কাৰণে মই ভয়তে �পৰ মু দ্ৰাক মাটিত
পু তি থল�ো। চাওক এইয়া আপ�োনাৰ ধন।’
“উত্তৰত প্ৰভুৱে তেওঁক কলে, ‘তুমি দুষ্ট আ� এলেহুৱা দাস, তুমি কৈছা ,তুমি
জানিছিলা যে যতে মই ৰ�োৱা নাই তাতে দাওঁ আ� যত মই সিঁচা নাই তাতে চপাওঁ।
তুমি যদি জানিছিলাই তেন্তে ম�োৰ ধন তুমি বেঙ্কত থৈ দিব লাগিছিল, তেতিয়া মই
ঘূ ৰি আহি সূ তে মূ লে ম�োৰ ধন পাল�োহেতেন।’
“সেইয়ে এই এহেজাৰ মু দ্ৰা লৈ য�োৱা আ� যাৰ ওচৰত পাঁচ হাজাৰ মু দ্ৰা আছে
তাক দিয়া। কিয়ন�ো যাৰ আছে সি সেইখিনিৰ যদি সত্ ব্যৱহাৰ কৰে তাকেই আ�
দিয়া হব, কিন্তু যাৰ নাই তাৰ যি আছে তাৰ�ো সত্ ব্যৱহাৰ যদি নকৰে তাৰ সকল�ো
কাঢ়ি ল�োৱা হব। আ� এই অয�োগ্য দাসক বাহিৰলৈ পেলাই দিয়া, যত ক্ৰন্দন আ�
দাঁত কৰচনি হব।”২৩৪
৫.১৯ মানৱ পু ত্ৰই সকল�োৰে বিচাৰ কৰিব
“মানৱ পু ত্ৰ যেতিয়া ঘূ ৰি আহিব তেতিয়া স্বৰ্গীয় মহা-প্ৰতাপেৰে নিজৰ দূতবিলাকৰ
সৈতে গ�ৌৰৱবৰ সিংহাসনত বহিব। সকল�ো জাতিৰ ল�োকক তেওঁৰ আগত একত্ৰিত
কৰা হব,আ� যেনেকৈ মেৰৰখীয়াই মেৰ-ছাগব�োৰক ছাগলীৰ পৰা পৃ থক কৰে
তেনেকৈয়ে এজনক আনজনৰ পৰা পৃ থক কৰা হব। তেওঁ মেৰ ছাগ ব�োৰক তেওঁৰ
স�োঁ -ফালে আ� ছাগলী বিলাকক বাওঁফালে ৰাখিব।
“তেতিয়া ৰজাই স�োঁ -ফালে থকা ধাৰ্মিক ল�োকবিলাকক কব, “ম�োৰ পিতৃৰ
আৰ্শীবাদৰ পাত্ৰবিলাক আঁহা জগতৰ সৃ ষ্টিৰে পৰা যু গুত কৰি থ�োৱা ৰাজ্যৰ অধিকাৰী
হ�োৱা। এই ৰাজ্য ত�োমাল�োকৰ কিয়ন�ো মই ভ�োকত থকা সময়ত ত�োমাল�োকে ম�োক
খাবলৈ দিছিলা, ম�োৰ পিয়াহ লগাত ত�োমাল�োকে ম�োক পানী খাবলৈ দিছিলা। মই
অতিথি হৈছিল�ো ত�োমাল�োকে ম�োক আশ্ৰয় দিছিলা। মই নগ্ন আছিল�ো ত�োমাল�োকে
ম�োক কাপ�োৰ পিন্ধাইছিলা, মই নৰিয়াত পৰিছিল�ো ত�োমাল�োকে ম�োক শুশ্ৰূষা
কৰিছিলা, মই বন্দীশালাত আছিল�ো ত�োমাল�োকে ম�োৰ ওচৰলৈ গৈছিলা।
“তেতিয়া ধাৰ্মিক সকলে উত্তৰ দি কব, প্ৰভু আমিন�ো কেতিয়া আপ�োনাক
ভ�োকত দেখা পাই আহাৰ খু ৱাইছিল�ো বা পিয়াহ লগা দেখি পানী দিছিল�ো? আমিন�ো
কেতিয়া আপ�োনাক অতিথি হ�োৱা দেখি আশ্ৰয় দিছিল�ো আ� নগ্ন দেখা পাই
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কাপ�োৰ পিন্ধাইছিল�ো? আমিন�ো কেতিয়া আপ�োনাক নৰিয়াত পৰা দেখা পাই শুশ্ৰূষা
কৰিছিল�ো আ� বন্দীশালত আপ�োনাৰ ওচৰত গৈছিল�ো?
“তেতিয়া ৰজাই তেওঁল�োকক উত্তৰ দি কব, “মই ত�োমাল�োকক সঁ চাকৈ কৈছ�ো
ম�োৰ এই ভাই বিলাকৰ মাজৰ স� এজনলৈক�ো যি কৰিছিলা, তেওঁক ম�োলৈহে
কৰিছিলা।
“পাচত ৰজাই বাওঁফালে থকা অধৰ্মী সকলক কব, ‘হেৰ�ৌ দুষ্টাত্মা বিলাক ম�োৰ
ওচৰৰ পৰা দূৰ হ�োৱা, আ� চয়তান আ� তেওঁৰ বিলাকৰ কাৰণে যু গুত কৰা অনন্ত
জু ইত পৰি থাকা। এইট�োৱেই ত�োমাল�োকৰ দণ্ড, কিয়ন�ো মই ভ�োকত থকাত
ত�োমাল�োকে ম�োক আহাৰ ন�োখ�োৱালা। মই অতিথি হৈছিল�ো ত�োমাল�োকে ম�োক
ঘৰলৈ নিনিলা, মই বিবস্ত্ৰ আছিল�ো, কাপ�োৰ নিপিন্ধালা আ� যেতিয়া মই নৰিয়াত
পৰিছিল�ো আ� বন্দী অৱস্থাত আছিল�ো ত�োমাল�োকে ম�োলৈ চিন্তা নকৰিলা।’
“তেতিয়া তেওঁল�োকে উত্তৰ দি কব, ‘প্ৰভু আমিন�ো কেতিয়া ভ�োকত বা পিয়াহত,
অতিথি হ�োৱাত, নগ্ন থকাত, নৰিয়া পৰাত, বন্দীশালত থকা সময়ত আপ�োনাৰ সেৱা
শুশ্ৰূষা নকৰিল�ো।’
“তেতিয়া ৰজাই উত্তৰত তেওঁল�োকক কব, ‘মই ত�োমাল�োকক সত্য কৈছ�ো
যেতিয়াই ত�োমাল�োকে ম�োৰ এই পৰিয়ালৰ যি ক�োন�ো এজনক�ো নকৰিলা তাক
ম�োলৈকেহে নকৰিলা।’
“তেতিয়া এই দুষ্ট ল�োক বিলাকে অনন্ত-দণ্ড পাব আ� ধাৰ্মিক ল�োকসকল অনন্ত
জীৱনলৈ গুচি যাব।”২৩৫
৫.২০ যীচুৱে পু নৰ তেওঁৰ মৃ ত্যুৰ বিষয়ে ক�োৱা
নিস্তাৰপৰ্ব্ব ৰ উৎসৱত উপাসনা কৰিবলৈ অহা সকলৰ মাজত কেইগৰাকী মান গ্ৰীক
আছিল। তেওঁল�োকে গালীলৰ, বৈত্চৈদাৰ নিবাসী ফিলিপৰ ওচৰলৈ গৈ অনু �ধ কৰি
কলে, “মহাশয় আমি যীচুক দেখা পাবলৈ বিচাৰ�ো।” তেতিয়া ফিলিপে আহি আন্দ্ৰিয়ক
কলে। তেতিয়া আন্দ্ৰিয় আ� ফিলিপে আহি যীচুক কলে।
যীচুৱে তেওঁল�োকক উত্তৰ দিলে, “মানৱ পু ত্ৰৰ গ�ৌৰৱাম্বিত হ�োৱাৰ সময় আহিল।
মই ত�োমাল�োকক সঁ চাকৈ কওঁ, “ঘেহুঁ ধানৰ বীজ এটা যেতিয়ালৈকে মাটিত পৰি মৰি
নাযায়, তেতিয়ালৈকে সি এটাই থাকে, কিন্তু যেতিয়া ই মৰি যায় তেতিয়া বীজট�োৱে
অসংখ্য ঘেহুঁ উৎপন্ন কৰে। যি জনে নিজৰ জীৱনক প্ৰেম কৰে তেওঁ তাক হে�ৱাব,
কিন্তু যদি ক�োন�োৱে এই পৃ থিৱীত নিজৰ জীৱনক অপ্ৰিয় বু লি জ্ঞান কৰে তেওঁ তাক
অনন্ত জীৱনলৈ ৰাখিব। ক�োন�োৱে যদি ম�োৰ পৰিচৰ্য্যা কৰে তেওঁ ম�োৰ পাছে পাছে
আহক আ� মই যি ঠাইত থাক�ো ম�োৰ সেৱক�ো সেই ঠাইতে থাকিব, যদি ক�োন�ো
জনে ম�োৰ পৰিচৰ্য্যা কৰে ম�োৰ পিতৃয়ে তেওঁক সন্মান কৰিব।
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“এতিয়া ম�োৰ হৃদয় ব্যাকুল হৈছে। মই কি কম? মই কমনে! হে পিতৃ ম�োক এই
যাতনাৰ সময়ৰ পৰা ৰক্ষা কৰা? নহয় এই সময়লৈ দুঃখভ�োগ কৰিবৰ বাবেইত�ো মই
আহিছ�োঁ । হে পিতৃ সেয়াই কৰা যিয়ে ত�োমাৰ নাম গ�ৌৰাৱম্বিত কৰিব।”
তেতিয়া স্বৰ্গৰ পৰা এটি ধ্বনি আহিল, “মই ইতিমধ্যেই নিজকে গ�ৌৰৱান্বিত
কৰিল�ো, আ� আক�ৌ পু নৰবাৰ গ�ৌৰৱাম্বিত কৰিম।”
থিয় হৈ থকা ল�োকসমূ হে যেতিয়া ঢেৰেকনি মৰা শুনিলে তেওঁল�োকে কবলৈ
ধৰিলে ঢেৰেকনি মাৰিলে।
আন কিছু মানে কলে, “দূতে তেওঁৰ লগত কথা পাতিলে।”
যীচুৱে কলে, “এই ধ্বনি ম�োৰ বাবে নহয় কিন্তু ত�োমাল�োকৰ বাবেহে আহিছিল।
এই সময় ম�োৰ নহয়, ত�োমাল�োকৰহে এতিয়াই পৃ থিৱীৰ স�োধবিচাৰৰ সময়। এতিয়া
এই পৃ থিৱীৰ শাসনকৰ্তাক বাহিৰলৈ পেলাই দিয়া হব। আ� মই পৃ থিৱীৰ পৰা উত্তোলিত
হলে, মই সকল�োকে ম�োলৈ আৰ্ক ষণ কৰিম।” যীচুৱে কি ধৰণে যাতনাময় মৃ ত্যু বৰণ
কৰিব তাকে দেখু ৱাবলৈ এইদৰে কৈছিল।
ল�োক সমূ হে উত্তৰ দি কলে, “আমি বিধান শাস্ত্ৰৰ পৰা শুনিছ�ো যে, মচীহ চিৰদিন
জীৱিত হৈ থাকিব, তেন্তে আপু নি কেনেকৈ কব পাৰে যে মানৱৰ পু ত্ৰ উত্তোলিত হব
লাগিব? এই মানৱৰ পু ত্ৰ জন ক�োন?”
তেতিয়া যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “ত�োমাল�োকৰ লগত প�োহৰ অলপ সময়ৰ
বাবেহে থাকিব। প�োহৰ থাক�োতেই ত�োমাল�োকে খ�োজ কাঢ়া যাতে আন্ধাৰে পৰাভূত
কৰিব ন�োৱাৰে, কিয়ন�ো আন্ধাৰত খ�োজ কঢ়াজনে কলৈ গৈছে নাজানে। যেতিয়ালৈকে
প�োহৰ ত�োমাল�োকৰ লগত আছে তাত বিশ্বাস কৰা আ� ত�োমাল�োকেও প�োহৰৰ
সন্তান হ�োৱা।” যীচুৱে এইখিনি কথা কৈ তাৰ পৰা আতঁৰি গৈ তেওঁল�োকৰ পৰা
নিজকে লু কুৱালে।
যদিও যীচুৱে এই সকল�োব�োৰ আচৰিত চিন তেওঁল�োকক দেখু ৱালে তথাপিও
তেওঁল�োকে বিশ্বাস নকৰিলে। যিচয়া ভাৱবাদীয়ে ক�োৱা কথাব�োৰ পূ ৰ্ণ এইদৰেই
হৈছিল:
“হে প্ৰভু আমাৰ বাৰ্ত্তা ক�োনে বিশ্বাস কৰিলে?
আ� ক�োনেন�ো ঈশ্বৰৰ শক্তিৰ প্ৰকাশ দেখা পালে ?”
এইকাৰণেই তেওঁল�োকে বিশ্বাস কৰিব ন�োৱাৰিলে. কিয়ন�ো যিচয়াই আক�ৌ কৈছিল,
“ঈশ্বৰে তেওঁল�োকৰ চকু অন্ধ কৰিলে
আ� তেওঁল�োকৰ চিত্ত কঠ�োৰ কৰিলে
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আ� হৃদয়েৰেও বু জি পাব ন�োৱাৰে।
তেওঁ এইব�োৰ এইকাৰণেই কৰিছিল
যাতে তেওঁল�োক সু স্থ হ’বলৈ তেওঁল�োকৰ পাপৰ পৰা নু ঘুৰে।”
যিচয়াই এইকাৰণেই কৈছিল যে তেওঁ যীচুৰ মহিমা দেখিছিল আ� তেওঁৰ বিষয়ে
কথাও কৈছিল।
তথাপিও অনেকেই যীচুত বিশ্বাস কৰিলে। কিন্তু ফৰীচী সকলৰ ভয়ত তেওঁল�োকে
এই কথা মু কলিকৈ প্ৰকাশ কৰা নাছিল। কাৰণ তেওঁল�োকে নামঘৰৰ পৰা বহিস্কাৰ
হব বিচৰা নাছিল। কিয়ন�ো তেওঁল�োকে ঈশ্বৰতকৈ মানু হৰ প্ৰশংসাহে অধিককৈ ভাল
পাইছিল।
যীচুৱে তেতিয়া বৰ মাতেৰে কলে, “যিজনে ম�োত বিশ্বাস কৰে, তেওঁ ম�োত নহয়
কিন্তু ম�োক পঠ�োৱা জনাক হে বিশ্বাস কৰে, আ� যি জনে ম�োক দেখে, তেওঁ ম�োক
পঠ�োৱা জনাক হে দেখে, মই জগতলৈ প�োহৰ স্ব�প হৈ আহিছ�োঁ যাতে ম�োক বিশ্বাস
কৰা বিলাকে অন্ধকাৰত নাথাকে।
“মই মানু হৰ স�োধ-বিচাৰ কৰিবলৈ অহা নাই। কিন্তু জগতক উদ্ধাৰ কৰিবলৈহে
আহিছ�োঁ । যিসকলে ম�োৰ শিক্ষা শুনি পালন নকৰে তেওঁল�োকৰ স�োধ-বিচাৰ
কৰ�োতাজন মই নহওঁ। যি ক�োন�োৱে ম�োক অগ্ৰাহ্য কৰে আ� ম�োৰ বাক্য গ্ৰহণ নকৰে
তেওঁক স�োধ-বিচাৰ কৰ�োতা এজনা আছে। কিয়ন�ো মই নিজৰ পৰা এক�ো ক�োৱা নাই,
কিন্তু পৰম পিতৃ যিজনে ম�োক পঠাইছে তেঁৱেই এই নিৰ্দে শ দিছে মই কি কব লাগে
আ� কি শিক্ষা দিব লাগে। মই জান�ো তেওঁ যি কয় তাক পালন কৰাই অনন্তজীৱন
লাভ কৰা সেয়ে মই যি কওঁ পিতৃয়ে ম�োক ক�োৱাৰ দৰেই কওঁ।”২৩৬
৫.২১ মৰিয়মে যীচুক সু গন্ধি তেল ঘহা
নিস্তাৰপৰ্ব আ� খমিৰ ন�োহ�োৱা পিঠাৰ উৎসৱৰ মাত্ৰ দুদিনৰ আগৰ কথা। প্ৰধান
পু ৰ�োহিত আ� যিহূ দী বিধান পণ্ডিত সকলে ছলেৰে যীচুক বন্দী কৰিবৰ বাবে
আ� তেওঁক বধ কৰিবৰ বাবে গ�োপন ভাৱে উপায় বিচাৰি আছিল। তেওঁল�োকে
পৰস্পৰে কৈছিল, “আমি এইয়া পৰ্বৰ সময়ত কৰিব নালাগে। ক�োনে জানে, হয়ত�ো
ল�োকসমূ হৰ খং উঠিব আ� সংঘাতৰ সৃ ষ্টি হব পাৰে ।”
যেতিয়া বৈথনিয়াত যীচুৱে চিম�োন কুষ্ঠৰ�োগীৰ ঘৰত থাক�োতে, ২৩৭ সেই ঠাইতে
তেওঁল�োকে তেওঁৰ বাবে ভ�োজনৰ আয়�োজন কৰিলে আ� মাৰ্থাই আহাৰ বাঢ়ি দিলে।
যীচুৰ লগত ভ�োজন কৰিবলৈ বহা সকলৰ মাজত লাজাৰ�ো আছিল। মৰিয়মে আধা
লিটাৰ মান জটামাংসীৰ অতি মূ ল্যৱান সু গন্ধি দ্ৰব্য লৈ যীচুৰ চৰণত বাকি দিলে, আ�
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নিজৰ চুলিৰে তেওঁৰ চৰণ মু চি শুকুৱালে, এনেতে গ�োটেই ঘৰত সু গন্ধিয়ে আৱৰি
ধৰিলে।
তেওঁৰ শিষ্য সকলৰ এজন ইস্কাৰিয়�োতীয়া যিহূ দা যিজনে যীচুক প্ৰতাৰণা কৰিব,
তেওঁ কলে, “এই সু গন্ধি দ্ৰব্যৰ মূ ল্য তিনিশ �পৰ মু দ্ৰা এইব�োৰ বেচি দৰিদ্ৰ বিলাকক
কিয় দিয়া নহ’ল?” তেওঁ দৰিদ্ৰ বিলাকলৈ চিন্তা কৰি এই কথা ক�োৱা নাছিল, কিন্তু
তেওঁ চ�োৰ আছিল, আ� তেওঁ ওচৰত দলট�োৰ ধনৰ ম�োনা আছিল, আ� নিজৰ
ব্যক্তিগত ব্যৱহাৰৰ কাৰণে তাত ভৰ�োৱা ধনৰ পৰা প্ৰায় চ�োৰ কৰিছিল।
যীচুৱে কলে, “তেওঁক আমনি নকৰিবা, ম�োক মৈদামত থ�োৱা দিনৰ বাবে,তাই
এইট�ো কিনি সাঁচি ৰাখি থৈছিল । দৰিদ্ৰ বিলাক ত�োমাল�োকৰ লগত সদায় থাকিব,
কিন্তু মই ত�োমাল�োকৰ লগত চিৰকাল নাথাক�ো।”২৩৮ এই মহিলা গৰাকীয়ে যি পাৰিলে
তাকেই কৰিলে। তেওঁ ম�োৰ গাত সু গন্ধি তেল বাকি দি আগতীয়াকৈ মৃ ত্যুৰ পাছত
কবৰ দিবব বাবে যু গুত কৰিলে। মই ত�োমাল�োকক সচাঁকৈ কওঁ: সমগ্ৰ জগতৰ যি যি
ঠাইতে শুভৱাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰা হব সেই সকল�ো ঠাইতেই তেওঁ যি কৰ্ম কৰিলে তাৰ
কথা ক�োৱা হব, আ� তাইক স�োঁ ৱৰণ কৰা হব।” ২৩৯
৫.২২ যিহূ দাৰ ষড়যন্ত্ৰ
তেতিয়া যীচুৰ বাৰ জন পাঁচনিৰ মাজৰ এজন যিহূ দা ইস্কৰিতীয়াৰ অন্তৰত চয়তান
স�োমাল। তেওঁ কেনেকৈ যীচুক তেওঁল�োকৰ হাতত ধৰাই দিব পাৰে, সেই বিষয়ে
প্ৰধান পু ৰ�োহিত আ� মন্দিৰৰ সেনাপতি বিলাকৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁল�োকৰ লগত
আল�োচনা কৰিলে।২৪০ তেওঁল�োকক সু ধিলে, “যদি মই যীচুক আপ�োনাল�োকক
শ�োধাই দিওঁ আপ�োনাল�োকে ম�োক কি দিব?” তেতিয়া তেওঁবিলাকে যিহূ দাক ত্ৰিশটা
�পৰ মু দ্ৰা দিবলৈ বন্দবস্ত কৰিলে। সেই সময়ৰ পৰাই যিহূ দাই যীচুক বন্দীকৰাই
শ�োধাই দিবলৈ সু য�োগ বিচাৰিবলৈ ধৰিলে।২৪১
৫.২৩ নিস্তাৰ পৰ্বৰ ভ�োজ আয়�োজন কৰা
খমিৰ ন�োহ�োৱা পিঠাৰ পৰ্ব্ব ৰ আৰম্ভ দিনট�ো আহি পালে। এইদিনা যিহূ দী ল�োকসকলে
নিস্তাৰ পৰ্ব্ব ৰ ভ�োজৰ কাৰণে মেৰ-ছাগ বলি দিয়ে আ� তাৰ মাংস খায়। সেয়ে যীচুৱে
পিতৰ আ� য�োহনক কলে, “য�োৱা আ� আমাৰ বাবে নিস্তাৰ পৰ্ব্ব ৰ ভ�োজ খাবলৈ
যু গুত কৰা।”
তেওঁল�োকে তেওঁক সু ধিলে, “আমি কত যু গুত কৰাট�ো আপু নি ইচ্ছা কৰে?”
তেওঁ তেওঁল�োকক কলে, “ত�োমাল�োকে নগৰলৈ স�োমাওঁতে একলহ পানী
লৈ অহা ব্যক্তি এজনক লগ পাবা। তেওঁৰ পাচে পাচে গৈ তেওঁ যিখন ঘৰত স�োমাব
ত�োমাল�োকে তাতে স�োমাবা। আ� ঘৰৰ গৰাকীক কবা, ‘গু�ৱে তেওঁৰ শিষ্যসকলৰ
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সৈতে নিস্তাৰ পৰ্ব্ব ৰ ভ�োজ খাব খ�োজা আলহী ক�োঠালিট�ো আমাক দেখু ৱাই
দিব কৈছে?তেতিয়া গৰাকীয়ে ওপৰৰ ডাঙৰ ক�োঠালি এটা সজাই পৰাই থ�োৱা
ত�োমাল�োকক দেখু ৱাই দিব, তাতে ভ�োজ যু গুত কৰাগৈ।”
পিতৰ আ� য�োহনে গৈ সেইদৰেই পালে যি দৰে যীচুৱে তেওঁল�োকক কৈছিল।
আ� তেওঁল�োকে তাতেই নিস্তাৰ পৰ্বৰ ভ�োজ যু গুত কৰিলে।
এইট�ো নিস্তাৰপৰ্ব্ব ৰ ভ�োজৰ সময় আছিল। যীচু আ� তেওঁৰ বাৰ গৰাকী পাঁচনিৰে
সৈত্যে আহাৰৰ মেজত আঁউজি আসন গ্ৰহণ কৰিলে। ২৪২

যীচুৱে শিষ্যসকলৰ লগত কৰা শেষ ভ�োজন (৫.২৪–৪০)
৫.২৪ ভ�োজনত যীচু আ� তেওঁৰ অনু কাৰী সকল
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “মই মৃ ত্যুলৈ দুখ-ভ�োগ কৰাৰ আগেয়ে ত�োমাল�োকৰ
লগত ম�োৰ নিস্তাৰ পৰ্ব্ব ৰ ভ�োজ খাবলৈ বহুত ইচ্ছা আছিল। কিয়ন�ো মই
ত�োমাল�োকক কৈছ�োঁ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত সিদ্ধ ন�োহ�োৱালৈকে মই পু নৰ আ� কেতিয়াও
এই ভ�োজ নাখাওঁ।”
তেতিয়া যীচুৱে পানপাত্ৰ লৈ ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দি কলে, “ল�োৱা আ� ইয়াক
প্ৰত্যেকেই ভগাই খ�োৱা। কিয়ন�ো মই ত�োমাল�োকক কৈছ�োঁ যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য
নহালৈকে এতিয়াৰ পৰা মই পু নৰ আ� কেতিয়াও দ্ৰাক্ষাৰস পান নকৰ�ো।”২৪৩
৫.২৫ যীচুৱে শিষ্য সকলৰ ভৰি ধু ওৱা
ইস্কাৰিয়তীয়া যিহূ দাৰ (চিম�োন ইস্কাৰিয়তীয়াৰ পু ত্ৰ যিহূ দাৰ) অন্তৰত চয়তানে
ইতিমধ্যেই যীচুক প্ৰতাৰণা কৰাৰ কু-বু দ্ধিট�ো সু মুৱাই দিলে। পিতৃয়ে যীচুক সকল�োৰে
ওপৰত ক্ষমতা দিছে। যীচুৱে ইয়াক জানিছিল। তেওঁ ইয়াক�ো জানিছিল যে তেওঁ
ঈশ্বৰৰ ওচৰৰ পৰা আহিছে আ� ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ উভতি যাব, সেয়ে তেওঁ ভ�োজনত
বহাৰ পৰা উঠিল আ� গাৰ বাহিৰৰ কাপ�োৰখন খু লি থলে, আ� এখন গাম�োছা লৈ
নিজৰ ককাঁলত বান্ধি ললে। তাৰ পাছত পাত্ৰত পানী লৈ শিষ্য সকলৰ ভৰি ধু ৱাই
তেওঁৰ ককাঁলত বান্ধি ৰখা গাম�োছাৰে মু চিবলৈ ধৰিলে।
তেওঁ চিম�োন পিতৰৰ ওচৰলৈ আহিল, পিতৰে যীচুক কলে, “হে প্ৰভু আপু নি
ম�োৰ ভৰি ধু ৱাবনে?”
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “মই কি কৰিছ�ো ত�োমাল�োকে এতিয়া এক�ো বু জি নাপাবা,
কিন্তু পিছত বু জিবা।”
পিতৰে কলে, “নহয়, আপু নি কেতিয়াও ম�োৰ ভৰি ধু ৱাব ন�োৱাৰে।”
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যীচুৱে তেওঁক উত্তৰ দিলে, “মই যদি ত�োমাৰ ভৰি নু ধুৱাওঁ, তুমি ম�োৰ
উত্তৰাধিকাৰৰ ভাগী হব ন�োৱাৰিবা।”
চিম�োন পিতৰে তেওঁক কলে, “হে প্ৰভু কেৱল ম�োৰ ভৰিয়ে নহয় ম�োৰ হাত
আ� মূ ৰ�ো ধু ৱাই দিয়ক।”
যীচুৱে তেওঁক কলে, “গা ধ�োৱা জনৰ ভৰিৰ বাদে আন এক�ো ধু ৱাৰ প্ৰয়�োজন নাই,
বৰঞ্চ তেওঁৰ সৰ্ব শৰীৰ শুচি। তুমি শুচি কিন্তু ত�োমাল�োকৰ সকল�োৱে শুচি নহয়।”
ক�োনে তেওঁক শত্ৰুৰ হাতত স�োধাই দিব সেইজনক তেওঁ জানিছিল; সেই কাৰণে
তেওঁ কৈছিল, “ত�োমাল�োকে সকল�োৱে শুচি নহয়।”
তেওঁ ভৰি ধু ৱাই এঢাঁলত তেওঁৰ বাহিৰৰ কাপ�োৰ জ�োৰ পিন্ধি ললে আ�
মেজত নিজৰ আসনত বহিল। তেওঁ সু ধিলে, “ত�োমাল�োকলৈ মই কি কৰিল�ো
ত�োমাল�োকে বু জিলানে?” ত�োমাল�োকে ম�োক গু� আ� প্ৰভু ব�োলা সেয়া উচিত
কথাই কৈছা কিয়ন�ো বাস্তৱিকতে মই সেয়েই হওঁ। মই গু� আ� প্ৰভু হওঁ। কিন্তু
মই ত�োমাল�োকৰ ভৰি ধু ৱাল�ো, সেয়ে ত�োমাল�োকেও ইজনে সিজনৰ ভৰি ধু ওৱা
উচিত। মই ত�োমাল�োকৰ বাবে এই আৰ্হি ৰাখিল�ো যাতে মই ত�োমাল�োকলৈ যি
কৰিল�ো ত�োমাল�োকেও যেন আনক কৰিব পাৰা। মই ত�োমাল�োকক সঁ চাকৈ কৈছ�োঁ ,
“প্ৰভুতকৈ দাস ডাঙৰ হব ন�োৱাৰে, আ� পঠ�োৱা জনাতকৈ বাৰ্তাবাহক ডাঙৰ হব
ন�োৱাৰে। যদি ত�োমাল�োকে এই কথাব�োৰ জানি পালন কৰা তেন্তে ত�োমাল�োক মহৎ
আৰ্শীব্বাদত সু খী হবা। ২৪৪
৫.২৬ যীচুৱে ক�োন জন তেওঁৰ বি�দ্ধে উঠিব তাক ক�োৱা
“মই ত�োমাল�োকক সকল�োৰে বিষয়ে ক�োৱা নাই, মই যি সকলক মন�োনীত কৰিল�ো,
তেওঁল�োকক জান�ো, কিন্তু শাস্ত্ৰই যি কৈছে সেয়া পূ ৰ্ণ হব লাগে: ‘যি জনে ম�োৰ
�টি খালে, তেঁৱেই ম�োৰ বি�দ্ধে উঠিল।’ এই ঘটনা ঘটাৰ পূ ৰ্বেই মই ত�োমাল�োকক
কল�ো যাতে যেতিয়া ঘটিব ত�োমাল�োকে বিশ্বাস কৰিবা যে মইয়েই সেই জন। মই
ত�োমাল�োকক সঁ চাকৈ কওঁ, মই পঠ�োৱা জনাক যিজনে গ্ৰহণ কৰে তেওঁ ম�োক�ো
গ্ৰহণ কৰে আ� যিজনে ম�োক গ্ৰহণ কৰে তেওঁ ম�োক পঠ�োৱা জনাক�ো গ্ৰহণ কৰে।”
এইখিনি ক�োৱাৰ পাছত যীচুৱে আত্মাত ব্যাকুল হৈ স্পষ্টভাৱে কলে, “মই
ত�োমাল�োকক সত্য কওঁ, “ত�োমাল�োকৰে এজনে ম�োক প্ৰতাৰণা কৰি শত্ৰুৰ হাতত
শ�োধাই দিব।”
তেতিয়া তেওঁৰ শিষ্য সকলে ইজনে সিজনক চাব ধৰিলে, তেওঁল�োকে বু জি
নাপালে যে তেওঁ কাৰ বিষয়ে কৈছে। তেওঁৰ এজন শিষ্যই তেওঁৰ ওচৰতে বহি
আছিল তেওঁক যীচুৱে বহুত মৰম কৰিছিল। সেয়ে চিম�োন পিতৰে ইংগিত কৰি সু ধিব
দিলে যে যীচুৱে ক�োন জনৰ বিষয়ে কৈছে।
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যীচুৰ প্ৰিয় শিষ্য জনে তেওঁৰ বু কুলৈ হলি গৈ সু ধিলে, “হে প্ৰভু সেইজন ক�োন?”
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “যি জনক মই �টি এটুকুৰা পাত্ৰত জু বুৰিয়াই দিম তেঁৱেই
সেইজন।”২৪৫ মানৱ পু ত্ৰৰ বিষয়ে যিদৰে লিখা আছে সেয়া ঘটিবই, কিন্তু যি জন
ব্যক্তিৰ দ্বাৰা শ�োধাই দিয়া হব, তেওঁ সন্তাপৰ পাত্ৰ; তেওঁৰ জন্ম ন�োহ�োৱা হলেই
তেওঁৰ পক্ষে ভাল আছিল।”
তেতিয়া তেওঁক শ�োধাই দিয়া যিহূ দাই মাত লগাই কলে, “হে প্ৰভু সেইজন
মইনে?”
যীচুৱে তেওঁক কলে, “হয় তুমি ঠিকেই কৈছা।” ২৪৬
তাৰ পাছত তেওঁ �টি এড�োখৰ লৈ পাত্ৰত জু বুৰিয়াই ললে আ� ইস্কাৰিয়�োতীয়া
চিম�োনৰ পু তেক যিহূ দাক দিলে। যিহূ দাই �টি টুকুৰা ল�োৱাৰ মূ হুৰ্ততে চয়তানে
তেওঁৰ অন্তৰত প্ৰৱেশ কৰিলে। যীচুৱে তেওঁক কলে, “তুমি কি কৰিবলৈ ওলাইছা
স�োনকালে কৰা!” কিন্তু ভ�োজনৰ মেজত বহি থকা ক�োনেও নাজানিলে যে যীচুৱে
এইদৰে কিয় কলে। কিছু মানে ভাবিলে যিহেতু যিহূ দাৰ হাতত ধনৰ ম�োনা আছিল
সেয়ে উৎসৱৰ বাবে প্ৰয়�োজনীয় বস্তুব�োৰ নিবলৈ বা দৰিদ্ৰ সকলক কিবা দিবলৈ
কৈছে।
যিহূ দাই যীচুৱে দিয়া �টি টুকুৰা লৈ খালে আ� তৎক্ষণাত ওলাই গ’ল। তেতিয়া
ৰাতি হৈছিল। ২৪৭
৫.২৭ ঈশ্বৰৰ লগত কৰা নতুন নিয়ম
তেওঁল�োকে ভ�োজন কৰি থাক�োতে যীচুৱে এটুকুৰা পিঠা হাতত লৈ ঈশ্বৰক ধন্যবাদ
জনালে আ� টুকুৰা কৰি শিষ্যসকলক দি কলে, “ল�োৱা আ� খ�োৱা২৪৮ ত�োমাল�োকৰ
নিমিতে দান কৰা এইয়া ম�োৰ শৰীৰ। ম�োক স�োঁ ৱৰিব অৰ্থে ইয়াক খ�োৱা।”
ভ�োজনৰ পাছত তেওঁ পানপাত্ৰক লৈ২৪৯ ধন্যবাদ জনাই তেওঁল�োকক দি কলে,
“ত�োমাল�োকে প্ৰতিজনেই ইয়াক অলপ অলপ পান কৰা।২৫০ এই পানপাত্ৰ হৈছে ঈশ্বৰ
আ� তেওঁৰ মানু হৰ মাজত হ�োৱা নতুন নিয়ম। যেতিয়া ম�োৰ তেজ ত�োমাল�োকৰ
নিমিত্তে বাকি দিয়া হ’ব তেতিয়াই এই নতুন নিয়ম আৰম্ভ হ’ব।২৫১ কিয়ন�ো ইয়াক
অনেকৰ পাপ ম�োচনৰ অৰ্থে উলিওৱা হৈছে। মই ত�োমাল�োকক কওঁ ত�োমাল�োকৰ
সৈতে পিতৃৰ ৰাজ্যত ন-ৰস পান নকৰা দিনলৈকে এতিয়াৰ পৰা আ� মই দ্ৰাক্ষাৰস
কেতিয়াও পান নকৰ�ো।”২৫২
৫.২৮ ক�োনজন আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ
পাছত পাঁচনি সকলে তেওঁবিলাকৰ মাজত ক�োনজন শ্ৰেষ্ঠ বু লি ক�োৱা হব এই বিষয়ৰ
ওপৰত তৰ্ক -বিতৰ্ক হবলৈ ধৰিলে। কিন্তু যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “জগতৰ ৰজা
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বিলাকেহে প্ৰজাৰ ওপৰত তেওঁল�োকৰ শাসন চলায় আ� শাসনকৰ্তা সকলে
মানু হব�োৰৰ পৰা প্ৰশংসা পাব বিচাৰে। কাৰণ তেওঁল�োকে মানু হবিলাকে তেওঁল�োকক
মহান সহায়কৰ্ত্তা বু লি ক�োৱাট�ো বিচাৰে। কিন্তু ত�োমাল�োক তেনে হ’ব ন�োৱাৰা।
যদি ত�োমাল�োকৰ মাজৰ ক�োন�োবাজনে আনে তেওঁক মানি চলাট�ো বিচাৰে তেওঁ
আটাইতকে স� জনৰ দৰে কাম কৰিব লাগিব। যি জনে আনক চলাব বিচাৰে তেওঁ
সেৱা শুশ্ৰুষা কৰা জনৰ দৰে হ’ব লাগিব। কিয়ন�ো ক�োন শ্ৰেষ্ঠ: যি জন মেজত বহি
শুশ্ৰূষা পাবলৈ থকা জন নে, শুশ্ৰূষা কৰা জন?শুশ্ৰূষা পাবলৈ মেজত বহাজনেই
নিশ্চয় কিন্তু মই ত�োমাল�োকৰ মাজত শুশ্ৰূষা কৰা জনৰ দৰে আছ�ো।
“ত�োমাল�োকে ম�োক ম�োৰ সকল�ো পৰীক্ষাৰ সময়ত লগ দিছা। ম�োৰ পিতৃয়ে ম�োক
দিয়া ৰাজ্যত ম�োৰে সৈত্যে শাসন কৰিবলৈ ত�োমাল�োকক অধিকাৰ দিল�ো। যিহেতু
সেই ৰাজ্যত আমি ভ�োজন কৰি আনন্দ কৰিম। ত�োমাল�োক ন্যায়ৰ সিংহাসনত বহিবা
ত�োমাল�োকে ইস্ৰায়েলৰ বাৰটা ফৈদৰ বিচাৰ কৰিবা।” ২৫৩
৫. ২৯ যীচুৱে এটা নতুন আজ্ঞা দিয়া
যিহূ দাই য�োৱাৰ পাছত যীচুৱে কলে, “মানৱপু ত্ৰ মহিমাম্বিত হ�োৱা আ� তেওঁৰ
য�োগেদি ঈশ্বৰৰ গ�ৌৰৱাম্বিত হ�োৱাৰ সময় আহিল। যদি ঈশ্বৰে তেওঁৰ য�োগেদি
গ�ৌৰৱাম্বিত হয় তেতিয়া ঈশ্বৰেও তেওঁৰ য�োগেদি মানু ৱ পু ত্ৰক গ�ৌৰৱাম্বিত কৰিব
আ� এইট�ো অতি শীঘ্ৰেই ঘটিব।”
যীচুৱে কলে, “হে ম�োৰ প্ৰিয় সন্তান সকল, মই অলপ সময়হে ত�োমাল�োকৰ লগত
আছ�োঁ ত�োমাল�োকে ম�োক বিচাৰিবা, কিন্তু মই যিহূ দী সকলক ক�োৱাৰ দৰে,এতিয়া মই
ত�োমাল�োকক কৈছ�ো,মই যি ঠাইলৈ যাম ত�োমাল�োকে সেই ঠাইলৈ যাব ন�োৱাৰা।”
“মই ত�োমাল�োকক এটা নতুন আজ্ঞা দিওঁ যে ত�োমাল�োকে ইজনে সিজনক প্ৰেম
কৰিবা। মই যেনেকৈ ত�োমাল�োকক প্ৰেম কৰিল�ো তেনেকৈয়ে ত�োমাল�োকে ইজনে
সিজনক প্ৰেম কৰিবা। যদি ত�োমাল�োকৰ ইজনে-সিজনৰ প্ৰতি প্ৰেম থাকে তেতিয়া
তাৰ দ্বাৰাই সকল�োৱে জানিব যে ত�োমাল�োক ম�োৰ শিষ্য।” ২৫৪
৫.৩০ যীচুৱে পিতৰে অশ্বীকাৰ কৰা কথা জন�োৱা
তেতিয়া যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “আজি ৰাতিয়েই ত�োমাল�োকৰ ম�োৰ পৰা বিশ্বাস
খহি যাব। কিয়ন�ো শাস্ত্ৰত লিখা আছে:
‘মই মেৰ-ৰখীয়াক বধ কৰিম
আ� জাকৰ মেৰ-ছাগব�োৰ ছিন্ন-ভিন্ন হব।’
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কিন্তু ম�োৰ পু ন�ত্থানৰ পাচত মই ত�োমাল�োকৰ আগেয়ে গালীললৈ যাম।২৫৫
“চিম�োন, চিম�োন! শুনা ত�োমাক চয়তানে ঘেহুঁৰ দৰে জাৰি ম�োৰ পৰা পৃ থক কৰিব
বিচাৰিছে। কিন্তু মই ত�োমাল�োকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছ�োঁ যাতে ত�োমাৰ বিশ্বাস স্থিৰে
থাকে আ� তুমি যেতিয়া ঘূ ৰি আহিবা ত�োমাৰ ভাই বিলাকক�ো বলৱান কৰিবা।”২৫৬
তেতিয়া পিতৰে কলে, “যদি সকল�োৱে আপ�োনাক এৰিও দিয়ে, মই কেতিয়াও
নেৰ�ো।”
যীচুৱে কলে, “মই ত�োমাক সত্য কওঁ, আজি এই নিশাতেই, কুকুৰাই দুবাৰ ডাক
দিয়াৰ আগতে তুমি তিনিবাৰ ম�োক অস্বীকাৰ কৰিবা।”
কিন্তু পিতৰে সজ�োৰে কলে, “যদি মই আপ�োনাৰ লগত মৰিবলগীয়াও হয় তথাপি,
মই আপ�োনাক অস্বীকাৰ নকৰিম।” তেতিয়া আন সকল�ো শিষ্যও একেদৰেই কলে। ২৫৭
তেতিয়া যীচুৱে নিজৰ পাঁচনি বিলাকক কলে, “যেতিয়া মই ধনৰ ম�োনা,
জ�োল�োঙা বা পাদুকা আদি ন�োহ�োৱাকৈ পঠিয়াইছিল�ো তেতিয়া ত�োমাল�োকৰ কিবা
নাটনি হৈছিলনে?”
তেওঁল�োকে কলে, “এক�োৰেই নাটনি হ�োৱা নাছিল।”
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “কিন্তু এতিয়া যাৰ লগত পইচাৰ ম�োনা আছে তেওঁ
তাক লওঁক আ� জ�োল�োঙাও লৈ লওঁক। আ� যাৰ ওচৰত তৰ�োৱাল নাই তেওঁ
নিজৰ ক�োট চ�োলা বেছি এখন তৰ�োৱাল কিনি লওঁক। শাস্ত্ৰত ক�োৱা হৈছে,
‘তেওঁ অপৰাধীৰ শাৰীত পৰিল।’
যি বাক্য শাস্ত্ৰত লিখা আছে সেয়া সিদ্ধ হব। কাৰণ ম�োৰ বিষয়ে লিখা সকল�ো পূ ৰ্ণ
হৈ আহিছে।”
তেওঁৰ শিষ্যসকলে কলে, “প্ৰভু, প্ৰভু! ইয়াত দুখন তৰ�োৱাল আছে।”
যীচুৱে কলে, “সেয়া যথেষ্ট, তেনেকৈ কথা আ� নকবা।”২৫৮
৫.৩১ যীচুৱে নিজৰ শিষ্য সকলক শান্তনা দিয়া
ত�োমাল�োক চিন্তিত আ� ব্যাকুল নহবা। ঈশ্বৰত বিশ্বাস কৰা আ� ম�োত�ো বিশ্বাস কৰা,
ম�োৰ পিতৃৰ ঘৰত অনেক থকা ঠাই আছে (নথকা হলে মই ত�োমাল�োকক নকল�ো
হয়) মই ত�োমাল�োকৰ বাবে ঠাই যু গুত কৰিবলৈ গৈ আছ�োঁ । মই গৈ ত�োমাল�োকৰ
বাবে ঠাই যু গুত কৰিম আ� মই পু নৰ আহিম আ� ত�োমাল�োকক ম�োৰ লগত
লৈ যাম। যাতে মই য’ত থাক�ো ত�োমাল�োক�ো তাতে থাকা। মই য’ত গৈ আছ�োঁ
ত�োমাল�োকে সেই বাটট�ো জানা।২৫৯
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৫.৩২ যীচুৱে পিতৃৰ কাষলৈ য�োৱাৰ এক মাত্ৰ পথ
থ�োমাই কলে, “হে প্ৰভু আপু নিন�ো কলৈ যাব তাকেই নাজান�ো, তেন্তে বাটন�ো
কেনেকৈ জানিম?”
যীচুৱে তেওঁক কলে, “ময়েই সেই বাট, সত্য আ� জীৱন। ম�োৰ য�োগেদি
নগলে ক�োনেও পিতৃৰ ওচৰলৈ যাব ন�োৱাৰে । ত�োমাল�োকে ম�োক জনা হলে,
ত�োমাল�োকে পিতৃক�ো জানিলাহেতেঁন। এতিয়া ত�োমাল�োকে তেওঁক জানিছা আ�
দেখিছাওঁ।”
ফিলিপে তেওঁক কলে, “হে প্ৰভু, পিতৃক আমাক দেখু ৱাওঁক আ� আমি তাতেই
সন্তোষ্ট হম।”
যীচুৱে তেওঁক কলে, “মই ত�োমাল�োকৰ লগত বহু সময় থাকিল�ো
কিন্তু হে ফিলিপ তুমি ম�োক এতিয়াও চিনি প�োৱা নাইনে? যিজনে ম�োক
দেখিলে তেওঁ পৰম পিতৃক দেখিলে, তুমি কেনেকৈ কব পাৰা যে আমাক পিতৃক
দেখু ৱাওঁক। তুমি বিশ্বাস কৰানে যে, মই ম�োৰ পিতৃত আছ�োঁ আ� ম�োৰ পিতৃ ম�োত
আছে? মই ত�োমাল�োকক যিব�োৰ কথা কওঁ সেইব�োৰ ম�োৰ পৰা নাহে, ম�োত
নিবাস কৰা পিতৃয়ে তেওঁৰ কৰ্ম্ম কৰে। মই যেতিয়া কওঁ মই পিতৃত আছ�োঁ আ�
পিতৃ ম�োত আছে এই কথা বিশ্বাস কৰা নতুবা মই কৰা আচৰিত কৰ্ম্মব�োৰৰ বাবেই
বিশ্বাস কৰা।
“মই ত�োমাল�োকক সত্য কথাই কওঁ, যিজনে ম�োত বিশ্বাস কৰে, তেওঁ মই কৰা
কৰ্ম্ম ব�োৰকে কৰিব, প্ৰকৃততে তেওঁ তাত�োতকৈ মহৎমহৎকৰ্ম্ম কৰিব কিয়ন�ো মই
পিতৃৰ ওচৰলৈ যাওঁ। পু ত্ৰৰ য�োগেদি যাতে পিতৃ গ�ৌৰৱান্বিত হয় সেয়ে ম�োৰ নামত
ত�োমাল�োকে যিহকে খ�োজা তাকেই মই ত�োমাল�োকৰ বাবে কৰিম। যদি ম�োৰ
ক্ষমতাত কিবা খ�োজা মই ত�োমাল�োকৰ বাবে তাকেই কৰিম।২৬০
৫.৩৩ পবিত্ৰ আত্মাৰ বাবে কৰা প্ৰতিজ্ঞা
“ত�োমাল�োকে যদি ম�োক প্ৰেম কৰা, তেন্তে ম�োৰ আজ্ঞাব�োৰ পালন কৰিবা। মই পিতৃৰ
ওচৰত নিবেদন কৰিম আ� তেওঁ ত�োমাল�োকৰ বাবে আন এজন সহায়কৰ্তা পঠিয়াই
দিব, যাতে তেওঁ ত�োমাল�োকৰ লগত সদায় থাকে। সেয়া হৈছে সত্যৰ আত্মা যাক
জগতে গ্ৰহণ কৰিব ন�োৱাৰে, কিয়ন�ো জগতে তেওঁক দেখা নাপায় আ� নাজানেও।
ত�োমাল�োকে তেওঁক জানা, কিয়ন�ো তেওঁ ত�োমাল�োকৰ লগত বৰ্ত মানে আছে আ�
ভৱিষ্যতেও ত�োমাল�োকৰ লগত থাকিব।
“মই ত�োমাল�োকক অনাথকৈ এৰি নাযাওঁ, মই ত�োমাল�োকৰ ওচৰলৈ পু নৰ ঘু ৰি
আহিম। অলপ সময়ৰ পাছত জগতে ম�োক আ� দেখা নাপাব, কিন্তু ত�োমাল�োকে
ম�োক দেখিবা;কিয়ন�ো মই জীবিত বাবে ত�োমাল�োক�ো জীয়াই থাকিবা। সেই দিন

148

যীচুৰ মৃ ত্যু হোৱা সপ্তাসট 

আহিলে ত�োমাল�োকে জানিবা যে মই পৰম পিতৃত আছ�োঁ আ� ত�োমাল�োক ম�োত
আছা আ� মই ত�োমাল�োকত আছ�ো। যি সকলে ম�োৰ আজ্ঞাব�োৰ গ্ৰহণ কৰি পালন
কৰে তেওঁল�োকহে ম�োক প্ৰেম কৰে। ম�োৰ পিতৃয়েও তেওল�োকক প্ৰেম কৰে, ময়�ো
তেওঁল�োকক প্ৰেম কৰ�ো আ� তেওঁল�োকৰ আগত মই নিজকে প্ৰকাশ কৰিম।”
যিহূ দাই (ইস্কাৰিয়�োতীয়া যিহূ দা নহয় অন্য) তেওঁক কলে, “হে প্ৰভু আপু নিন�ো
কেনেকৈ জগতৰ আগত নিজকে প্ৰকাশ নকৰি আমাৰ আগত কৰিব?”
উত্তৰ দি যীচুৱে কলে, “যি সকলে ম�োক প্ৰেম কৰে, তেওঁল�োকে ম�োৰ বাক্যও
পালন কৰিব আ� ম�োৰ পৰম পিতৃয়েও তেওঁল�োকক প্ৰেম কৰিব আ� ম�োৰ পিতৃ
আ� মই আহি তেওঁত নিবাস কৰিম। কিন্তু যি ক�োন�োৱে ম�োক প্ৰেম নকৰে তেওঁ
ম�োৰ বাক্যও পালন নকৰে, ত�োমাল�োকে শুনি থকা বাক্যব�োৰ ম�োৰ নহয় কিন্তু ম�োক
পঠ�োৱা পিতৃৰ হয়।
“মই ত�োমাল�োকৰ লগত থাক�োতেই এইব�োৰ কথা কৈছ�ো। কিন্তু সহায়কৰ্ত্তাই
সকল�ো কথা শিকাব আ� মই ক�োৱা আটাই কথাব�োৰ স�োঁ ৱৰন কৰাব। এই সহায়কৰ্ত্তা
জন হ’ল ‘পবিত্ৰ আত্মা’ যিজনক, পিতৃয়ে ম�োৰ পৰিবৰ্তে পঠিয়াব।
“মই ত�োমাল�োকক শান্তি দি আঁতৰি যাম, ম�োৰ নিজ শান্তি দিছ�োঁ , জগতে যেনেকৈ
দিয়ে মই তেনেকৈ নিদিওঁ, গতিকে ত�োমাল�োক চিন্তিত আ� ব্যাকুল নহবা আ�
ভয়�ো নকৰিবা। ত�োমাল�োকে মই ক�োৱা শুনিলা যে মই যাবলৈ ওলাইছ�োঁ ; কিন্তু
আক�ৌ ত�োমাল�োকৰ ওচৰলৈ ঘু ৰি আহিম। ত�োমাল�োকে ম�োক প্ৰেম কৰা হলে, মই
যে পিতৃৰ ওচৰলৈ যাওঁ সেই কথাত আনন্দিত হলাহেঁতেন; কাৰণ পিতৃ ম�োতকৈ
মহান। সেয়ে এই সকল�ো ঘটাৰ পূ ৰ্বেই মই ত�োমাল�োকক সকল�ো কথা কল�ো, যাতে
এইবিলাক যেতিয়া ঘটিব ত�োমাল�োকে বিশ্বাস কৰিবা।
“মই ত�োমাল�োকৰ সৈতে বেছিসময় কথা কব ন�োৱাৰ�ো, কাৰণ এই জগতৰ
অধিপতি আহি আছে; কিন্তু ম�োৰ ওপৰত তেওঁৰ ক�োন�ো ক্ষমতা নাই। কিন্তু মই যে
পিতৃক প্ৰেম কৰ�ো, আ� সেইকাৰণেই পিতৃয়ে দিয়া আজ্ঞা অনু সাৰে মই সকল�ো
কাৰ্য্য কৰ�ো তাক জগতে জনাট�ো উচিত।
“উঠা! আহাঁ! আমি এই ঠাইৰ পৰা যাওঁহক।”২৬১
৫.৩৪ যীচুৱেই প্ৰকৃত দ্ৰাক্ষালতা
যীচুৱে কলে, ময়েই প্ৰকৃত দ্ৰাক্ষালতা আ� ম�োৰ পিতৃ খেতিয়ক। ফল নধৰা প্ৰতিট�ো
ডালকে তেওঁ কাটি পেলায়, আ� ফল ধৰা প্ৰতিট�ো ডালক তেওঁ কলম কৰি
পৰিস্কাৰ কৰি দিয়ে যাতে আ� অধিক ফল ধৰে। মই ত�োমাল�োকক দিয়া বাক্যৰ
গুণে ত�োমাল�োকে এতিয়া পৰিস্কাৰ হৈছা আ� অধিক ফল দিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছা।
ত�োমাল�োক ম�োত থাকা আ� ময়�ো ত�োমাল�োকত থাকিম। ক�োন�ো ডালে যেনেকৈ
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অকলে আপ�োনা-আপু নি ফল ধৰিব ন�োৱাৰে ই গা গছত লাগি থাকিবই লাগিব ,ঠিক
সেইদৰে ত�োমাল�োকেও ম�োত নাথাকিলে অকলে ফল ধৰিব ন�োৱাৰিবা।
“ময়েই দ্ৰাক্ষালতা আ� ত�োমাল�োক ডাল; যিজনে ম�োত থাকে আ� যিজনত মই
থাক�ো তেওঁ বহুত ফলৱান হয়, কিয়ন�ো ম�োৰ অবিহনে ত�োমাল�োকে এক�ো কৰিব
ন�োৱাৰা। যিজনে ম�োত নাথাকে তেওঁ সেই ডালৰ নিচিনা যাক বাহিৰলৈ পেলাই
দিয়া হয়, আ� শুকাই যায়, আ� সেইব�োৰ গ�োটাই জু ইত পেলাই পু ৰি দিয়া হয়।
ত�োমাল�োকে যদি ম�োত থাকা, আ� ম�োৰ বাক্যও যদি ত�োমাল�োকে পালন কৰা
তেন্তে ত�োমাল�োকে যিহকে ইচ্ছা কৰা আ� খ�োজা তাকে ত�োমাল�োকক দিয়া হব।
ত�োমাল�োকত অধিক ফল ধৰাৰ দ্বাৰাই ত�োমাল�োক যে ম�োৰ শিষ্য তাৰ প্ৰমাণ হয়।
আ� ইয়াৰেই ম�োৰ পিতৃ গ�ৌৰৱান্বিত হয়।
“পিতৃয়ে ম�োক যেনেকৈ প্ৰেম কৰে, ময়�ো ত�োমাল�োকক প্ৰেম কৰ�োঁ , ত�োমাল�োক
ম�োৰ প্ৰেমতে থাকা। যেনেকৈ মই পিতৃৰ আজ্ঞা পালন কৰি তেওঁৰ প্ৰেমত থাক�ো
তেনেকৈ ত�োমাল�োক�ো ম�োৰ আজ্ঞা পালন কৰি ম�োৰ প্ৰেমতে থাকিবা। ম�োৰ
আনন্দ যেন ত�োমাল�োকত থাকে, আ� ত�োমাল�োকৰ আনন্দ যেন সম্পূৰ্ণ হয় সেই
কাৰণেই মই ত�োমাল�োকক এইব�োৰ কথা কল�ো। ম�োৰ আজ্ঞা এইযে যে মই যেনেকৈ
ত�োমাল�োকক প্ৰেম কৰিল�ো ঠিক তেনে�পে ত�োমাল�োকেও ইজনে সিজনক প্ৰেম
কৰিবা। ক�োন�োৱে নিজৰ বন্ধুৰ বাবে নিজৰ প্ৰাণ দিয়াতকৈ অধিকতৰ প্ৰেম আ�
হব ন�োৱাৰে। মই দিয়া আজ্ঞাব�োৰ যদি পালন কৰা তেন্তে ত�োমাল�োক ম�োৰ বন্ধু।
এতিয়াৰ পৰা মই ত�োমাল�োকক দাস বু লি নকওঁ কিয়ন�ো প্ৰভুৱে কি কৰিছে তাক
দাসে নাজানে; কিন্তু মই ত�োমাল�োকক বন্ধু বু লি মাতিল�ো; কিয়ন�ো মই ম�োৰ পিতৃৰ
পৰা শুনা সকল�ো ত�োমাল�োকক জনাল�ো।
“ত�োমাল�োকে যে ম�োক মন�োনীত কৰিলা এনে নহয় কিন্তু মইহে ত�োমাল�োকক
মন�োনীত কৰিল�ো আ� ত�োমাল�োকে যেন গৈ অধিক ফলৱন্ত হ�োৱা আ� সেইফল
যেন চিৰকাল থাকে, যাতে ম�োৰ অধিকাৰত যি খ�োজা তাকে যেন পিতৃয়ে
ত�োমাল�োকক দিয়ে। মই ত�োমাল�োকক আজ্ঞা দিছ�োঁ : ত�োমাল�োকে পৰস্পৰে প্ৰেম
কৰিবা। ২৬২
৫.৩৫ শিষ্যসকলক যীচুৱে সাৱধান কৰা
“যদি জগতখনে ত�োমাল�োকক ঘৃ ণা কৰে তেন্তে মনত পেলাবা যে তেওঁল�োকে
প্ৰথমতে ম�োকেই ঘৃ ণা কৰিলে। ত�োমাল�োক জগতৰ হ�োৱা হলে জগতখনে নিজৰ
ল�োকবিলাকৰ দৰেই ত�োমাল�োকক প্ৰেম কৰিলেহেতেঁন। মই ত�োমাল�োকক জগতৰ
পৰা মন�োনীত কৰিল�ো সেয়ে ত�োমাল�োক জগতৰ ন�োহ�োৱা; এই কাৰণেই জগতখনে
ত�োমাল�োকক ঘৃ ণা কৰে।
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“মই ত�োমাল�োকক ক�োৱা কথাব�োৰ স�োঁ ৱৰণ কৰা, প্ৰভুতকৈ দাস শ্ৰেষ্ঠ হব
ন�োৱাৰে। তেওঁল�োকে যদি ম�োক তাড়না কৰে ত�োমাল�োকক�ো তেওঁল�োকে তাড়না
কৰিব। তেওঁল�োকে ম�োৰ বাক্য মনা হলে, ত�োমাল�োকৰ�ো বাক্য মানিলেহেতেঁন।
তেওঁল�োকে ম�োলৈ যি কৰিলে ত�োমাল�োকক�ো তাকেই কৰিব। কাৰণ ত�োমাল�োক
ম�োৰ হ�োৱা। যদি মই আহি এই জগতৰ মানু হবিলাকক ন�োক�োৱা হলে তেওঁল�োকে
ক�োন�ো পাপৰ দ�োষত দ�োষীসাব্যস্ত নহলহেতেঁন। কিন্তু এতিয়া মই ত�োমাল�োকক
জন�োৱাৰ কাৰণে পাপৰ বিষয়ে আপত্তি দৰ্শাবলৈ ক�োন�ো উপায় নাই।
“যি জনে ম�োক ঘৃ ণা কৰে তেওঁ পৰম পিতৃক�ো ঘৃ ণা কৰে। যি কৰ্ম্ম আন ক�োনেও
কেতিয়াও কৰা নাই, মই তেওঁল�োকৰ মাজত তেনে কৰ্ম্ম নকৰা হলে তেওঁল�োকে
ঈশ্বৰৰ বাক্য অস্বীকাৰ কৰাৰ বাবে তেওঁল�োকৰ পাপৰ দ�োষী নহলহেতেঁন কিন্তু মই
কৰা কৰ্ম্ম দেখিলে তথাপিও তেওঁল�োকে ম�োক আ� পৰম পিতৃ দুয়�োজনকে ঘৃ ণা
কৰিলে। এই�পে বিধান শাস্ত্ৰৰ লিখা বাক্য সত্য হল; ‘তেওঁল�োকে ম�োক অকাৰণে
ঘৃ ণা কৰিলে।’
“যেতিয়া সহায়কৰ্তা (অৰ্থাৎ পিতৃৰ পৰা অহা সত্যৰ আত্মা) পিতৃৰ ওচৰৰ পৰা মই
পঠাম তেওঁ আহি ম�োৰ বিষয়ে সাক্ষ্য দিব। আ� ত�োমাল�োকেও আৰম্ভণিৰ পৰা ম�োৰ
লগত আছা কাৰণে ত�োমাল�োকেও সাক্ষ্য দিবা।
“যেতিয়া ত�োমাল�োক তাড়নাৰ সন্মুখীন হবা তেতিয়া ত�োমাল�োকে যেন বিশ্বাসৰ
পৰা খহি নপৰা এই কাৰণেই এইব�োৰ কথা কল�ো। তেওঁল�োকে ত�োমাল�োকক নামঘৰৰ পৰা বহিস্কাৰ কৰি দিব। প্ৰকৃততে এনে এটা সময় আহিছে ত�োমাল�োকক বধ
কৰ�োতা বিলাকে ঈশ্বৰৰ সেৱা কৰিছ�ো বু লি ভাবিব। পৰম পিতৃ বা ম�োক নজনাৰ
বাবে তেওঁল�োকে এনেব�োৰ কৰ্ম্ম কৰিব। মই কিন্তু ত�োমাল�োকক প্ৰস্তুত হবলৈ এই
সকল�োব�োৰ কথা এতিয়াই কৈ থল�ো যাতে সেই সময়ত যেতিয়া এই সকল�োব�োৰ
ঘটিব মই সৰ্ত ক কৰি ক�োৱা কথাব�োৰ ত�োমাল�োকে স�োঁ ৱৰণ কৰা।২৬৩
৫.৩৬ পবিত্ৰ আত্মাৰ কাৰ্য ্য
“মই ত�োমাল�োকৰ লগত থকাৰ কাৰণে আৰম্ভণিত এইব�োৰ কথা ক�োৱা নাছিল�ো।
কিন্তু এতিয়া ম�োক পঠ�োৱা জনাৰ ওচৰলৈ উভটি যাওঁ আ� ত�োমাল�োকৰ ক�োনেও
ম�োক নু সুধিবা, ‘আপু নি কলৈ যায় বু লি?’ এতিয়া মই ত�োমাল�োকক এইব�োৰ কথা
ক�োৱাৰ কাৰণে ত�োমাল�োকৰ হৃদয় শ�োকেৰে পৰিপূ ৰ্ণ হৈছে। কিন্তু মই ত�োমাল�োকক
সঁ চাকৈ কৈছ�োঁ , মই য�োৱাট�ো ত�োমাল�োকৰ পক্ষে মঙ্গলজনক, কাৰণ মই যদি নাযাওঁ
সেই সহায়কৰ্তা ত�োমাল�োকলৈ নাহিব, কিন্তু মই গলে তেওঁক ত�োমাল�োকৰ ওচৰলৈ
পঠাই দিম।
“যেতিয়া সহায়কৰ্তাজন আহিব তেওঁ জগতৰ পাপ ধাৰ্মিকতাৰ বিষয়ে, স�োধ-বিচাৰৰ
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বিষয়ে সন্দেহ দূৰ কৰিব। তেওঁৱেই দেখু ৱাব পাপী সেই সকলহে যিয়ে ম�োত বিশ্বাস
নকৰে; এতিয়া মই পিতৃৰ ওচৰলৈ যাওঁ, আ� ত�োমাল�োকে ম�োক দেখিবলৈ নাপাবা;
সেয়ে তেওঁ দেখু ৱাব যে ম�োৰ প্ৰতি ঈশ্বৰৰ সন্মতি আছে। তেওঁৱেই দেখু ৱাব কাৰ
স�োধ-বিচাৰ কৰা হ’ব। কাৰণ জগতৰ শাসনকৰ্তাজনক দ�োষী সাৱ্যস্ত কৰা হ’ল।
“এতিয়া ত�োমাল�োকক কবলৈ বহুত কথাই আছে, কিন্তু ত�োমাল�োকে সহ্য কৰিব
ন�োৱাৰিবা। কিন্তু যেতিয়া সেই সত্যৰ আত্মা আহিব তেওঁ ত�োমাল�োকক সকল�ো
সত্যতালৈ বাট দেখু ৱাই দিব, কাৰণ তেওঁ নিজৰ ক্ষমতাৰে এক�ো নকব কিন্তু তেওঁ
যিহকে শুনিব তাকেই কব; আ� তেৱেই ত�োমাল�োকক ভৱিষ্যতে কি ঘটিব জনাব।
তেওঁ ম�োক গ�ৌৰৱাম্বিত কৰিব আ� ম�োৰ যি আছে তাক লৈ ত�োমাল�োকক জনাব,
পিতৃৰ যি যি আছে সকল�োব�োৰ ম�োৰেই এইকাৰণেই মই কৈছ�োঁ যে ম�োৰ যি আছে
তাক লৈ সেই আত্মাই ত�োমাল�োকক জনাব। ২৬৪
৫.৩৭ দুঃখ আনন্দলৈ সলনি হব
“অলপ সময়ৰ পাছত ত�োমাল�োকে ম�োক দেখিবলৈ নাপাবা। আক�ৌ অলপ সময়ৰ
পাছত ম�োক দেখা পাবা।
তেতিয়া তেওঁৰ কেইজন মান শিষ্যই ইজনে সিজনক কলে, “এই কথাৰে ন�ো
তেওঁ কি কব বিচাৰিছে, “অলপ সময়ৰ পাছত ম�োক দেখিবলৈ নাপাবা, আ� অলপ
সময়ৰ পাছত ম�োক দেখিবলৈ পাবা? এই কথাৰেন�ো কি কব বিচাৰিছে “কাৰণ মই
পিতৃৰ ওচৰলৈ যাম।” অলপ সময়ৰ অৰ্থ কি? তেওঁ কি বু জাব বিচাৰিছে? আমি এক�ো
বু জা নাই।
যীচুৱে বু জি পালে যে তেওঁল�োকে তেওঁক প্ৰশ্ন সু ধিব বিচাৰিছে, সেয়ে তেওঁ
তেওঁল�োকক কলে, “মই ক�োৱা কথাব�োৰৰ ওপৰত ত�োমাল�োকে চিন্তা ভাৱনা
কৰিছানে, ‘অলপ সময়ৰ পিছত ত�োমাল�োকে ম�োক দেখিবলৈ ন�োপ�োৱা, আ�
অলপ সময়ৰ পাছত ম�োক ত�োমাল�োকে দেখা পাবা।’ মই ত�োমাল�োকক সঁ চাকৈ
কওঁ, “ত�োমাল�োকে বিলাপ কৰিবা, কান্দিবা কিন্তু এই জগত খনে আনন্দ কৰিব।
ত�োমাল�োক শ�োক কৰিবা কিন্তু ত�োমাল�োকৰ শ�োক আনন্দলৈ সলনি হৈ যাব।
“মহিলাই প্ৰসৱ কৰা সময়ত কষ্ট হয়, কিয়ন�ো তেওঁৰ প্ৰসৱ বেদনাৰ কষ্টৰ সময়
উপস্থিত হয়; কিন্তু সন্তানটি প্ৰসৱ কৰাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ সকল�ো বেদনা পাহৰি
আনন্দিত হয় যে পৃ থিৱীৰ বু কুলৈ এজন ব্যক্তিৰ জন্ম হল। একেদৰেই ত�োমাল�োক
এতিয়া শ�োকাতুৰ হৈছা, কিন্তু মইত�োমাল�োকক পু নৰ দেখা কৰিম তেতিয়া
ত�োমাল�োকৰ হৃদয় আনন্দিত হব। আ� ত�োমাল�োকৰ সেই আনন্দ ক�োনেও
কাঢ়ি নিব ন�োৱাৰিব। সেইদিনাখন ত�োমাল�োকে ম�োক ক�োন�ো ধৰণৰ প্ৰশ্ন নু সুধিবা,
মই ত�োমাল�োকক কওঁ যে ম�োৰ অধিকাৰত পিতৃক যিহকে খ�োজা তাকে তেওঁ
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ত�োমাল�োকক দিব। এতিয়ালৈকে ত�োমাল�োকে ম�োৰ অধিকাৰত এক�ো খ�োজা নাই।
ত�োমাল�োকৰ আনন্দ যেন সম্পূৰ্ণ হয়, সেই বাবে খ�োজা তেহে পাবা।
“মই দৃষ্টান্তৰ ব্যৱহাৰ কৰি ত�োমাল�োককক এই কথাব�োৰ কৈছ�ো। কিন্তু এনে এটা
দিন আহি আছে যেতিয়া মই ক�োন�ো দৃষ্টান্তৰ সহায় ন�োল�োৱাকৈ ত�োমাল�োকক
পিতৃৰ বিষয়ে স্পষ্টভাৱে জনাম। সেই দিনাখন ত�োমাল�োকে ম�োৰ অধিকাৰত পিতৃক
খু জিবা, আ� মই নকওঁ যে মই ত�োমাল�োকৰ বাবে পিতৃৰ ওচৰত নিবেদন কৰিম,
কিয়ন�ো পিতৃয়ে নিজেই ত�োমাল�োকক প্ৰেম কৰিব যিহেতু ত�োমাল�োকে ম�োক
প্ৰেম কৰিলা আ� বিশ্বাস কৰিলা যে মই ঈশ্বৰৰ পৰা আহিছ�োঁ । মই পিতৃৰ ওচৰৰ পৰা
প্ৰকাশিত হৈ এই জগতলৈ আহিছ�োঁ , এতিয়া মই জগতখন এৰি পিতৃৰ ওচৰলৈ যাওঁ।”
তেওঁৰ শিষ্য সকলে কলে, “চাওঁক এতিয়া আপু নি ক�োন�ো দৃষ্টান্ত ব্যৱহাৰ নকৰি
স্পষ্ট ভাৱে কৈছে। এতিয়া আমি বু জিল�ো যে আপু নি সকল�ো জানে, আ� আপ�োনাক
প্ৰশ্ন স�োধাৰ আগতেই উত্তৰ দিয়ে, ইয়াৰ বাবেই আমি বিশ্বাস কৰিছ�ো যে আপু নি
ঈশ্বৰৰ পৰা আহিছে।”
যীচুৱে তেওঁল�োকক উত্তৰ দিলে, “ত�োমাল�োকে এতিয়া বিশ্বাস কৰিছানে?
সময় আহিছে আ� ইতিমধ্যেই আহি পাইছেই, যেতিয়া ত�োমাল�োকে চেদেলিভেদেলিহৈ যাবা আ� ম�োক অকলশৰে এৰি থৈ নিজ নিজ ঘৰলৈ উভতি যাবা। কিন্ত
মই অকলশৰীয়া নহওঁ কিয়ন�ো ম�োৰ পিতৃ ম�োৰ লগত আছে।
“মই ত�োমাল�োকক এইব�োৰ কল�ো যাতে ম�োৰ লগত লাগি থাকি ম�োৰ য�োগেদি
ত�োমাল�োকে শান্তি প�োৱা। জগতত ত�োমাল�োকৰ কষ্ট আছে কিন্তু সাহিয়াল হ�োৱা!
মই জগতক জয় কৰিল�ো।”২৬৫
৫.৩৮ যীচুৱে নিজ পিতৃৰ হতে কথা হ�োৱা
যীচুৱে এইব�োৰ কথা ক�োৱাৰ পিছত তেওঁ স্বৰ্গলৈ চাই কলে, “হে পিতৃ সময় আহিল;
ত�োমাৰ পু ত্ৰক গ�ৌৰৱাম্বিত কৰা যাতে ত�োমাৰ পু ত্ৰয়�ো ত�োমাক গ�ৌৰৱান্বিত কৰিব
পাৰে। যি সকলক তুমি ত�োমাৰ পু ত্ৰক দিলা, তেওঁল�োকক তেওঁ যেন অনন্ত জীৱন
দিব পাৰে, সেই বাবেই তেওঁক সমগ্ৰ জাতিৰ ওপৰত অধিকাৰ দিলা। তেওঁল�োকে
যেন জানে, তুমিয়েই একমাত্ৰ সত্য ঈশ্বৰ আ� তুমি পঠ�োৱা যীচু খ্ৰীষ্টক জনাই অনন্ত
জীৱন। মই তুমি দিয়া কাম সম্পূৰ্ণ কৰি ত�োমাক পৃ থিৱীত গ�ৌৰৱাম্বিত কৰিল�ো। জগত
সৃ ষ্টিৰ পূ ৰ্বেই মই ত�োমাৰ লগত থাক�োতে ম�োৰ যি গ�ৌৰৱ আছিল ম�োক এতিয়া
ত�োমাৰ সাক্ষাতে সেই গ�ৌৰৱেৰে গ�ৌৰৱাম্বিত কৰা।২৬৬
৫.৩৯ যীচুৱে শিষ্য সকলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা
“জগতৰ মাজৰ পৰা যি সকলক তুমি ম�োক দিছিলা, তেওঁল�োকৰ আগত মই
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ত�োমাক প্ৰকাশ কৰিল�ো, তেওঁল�োক ত�োমাৰেই আছিল, কিন্তু তুমি ম�োলৈ দিলা
আ� তেওঁল�োকে এতিয়া ত�োমাৰ শিক্ষাব�োৰ পালন কৰিছে। তেওঁল�োকে এতিয়া
জানিছে যে ম�োক দিয়া সকল�ো ত�োমাৰ পৰাই আহিছে। কিয়ন�ো তুমি দিয়া বাক্য
মই তেওঁল�োকক দিল�ো, আ� তেওঁল�োকে গ্ৰহণ কৰিলে। তেওঁল�োকে উপলব্ধি
কৰিলে যে মই ত�োমাৰ পৰা আহিছ�োঁ , সেয়া সত্য আ� তুমি যে ম�োক পঠালা
তাক বিশ্বাস কৰিছে। এতিয়া মই তেওঁল�োকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছ�োঁ । মই জগতৰ
কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰা নাই কিয়ন�ো তেওঁল�োক ত�োমাৰেই। যি সকল�ো ম�োৰ আছে,
সেইব�োৰ ত�োমাৰেই, আ� ত�োমাৰ যিব�োৰ আছে সেইব�োৰ ম�োৰেই, আ� এইব�োৰৰ
য�োগেদিয়েই ম�োৰ গ�ৌৰৱ প্ৰকাশিত হৈছে।
“মই আ� জগতত নাথাকিম, মই ত�োমাৰ ওচৰলৈ আহি আছ�োঁ , কিন্তু এই
শিষ্যসকল জগতত আছে। হে পবিত্ৰ পিতৃ, তুমি ম�োক যি শক্তি দিলা, ত�োমাৰ সেই
শক্তিৰ দ্বাৰা তেওঁল�োকক নিৰাপদে ৰাখা। তুমি আ� মই যেনেকৈ এক, একেদৰেই
তেওঁল�োক�ো যেন এক হয়। তুমি ম�োক যি শক্তি দিলা, ত�োমাৰ সেই নামৰ শক্তিৰেই
তেওঁল�োকৰ লগত থাক�োতে মই তেওঁল�োকক ৰক্ষণাবেক্ষন দিছিল�ো যাতে এজন�ো
হেৰাই নাযায় কিন্তু তেওঁল�োকৰ মাজৰ এজন বিনষ্ট হ’ল। শাস্ত্ৰৰ বাক্য পূ ৰ্ণ হবলৈ
বিনষ্ট হব লগা জনহে বিনষ্ট হল।
“এতিয়া মই ত�োমাৰ ওচৰলৈ যাওঁ, ম�োৰ আনন্দ তেওঁল�োকৰ অন্তৰত যেন
সম্পূৰ্ণকৈ থাকে সেই বাবেই মই জগতত থাক�োতে এইব�োৰ কথা কৈছ�োঁ । মই
তেওঁল�োকক ত�োমাৰ বাক্য দিল�ো কিন্তু তেওঁল�োক জগতৰ ন�োহ�োৱাৰ বাবে জগতে
তেওঁল�োকক ঘৃ ণা কৰিলে।
“মই ত�োমাক তেওঁল�োকক এই জগতৰ বাহিৰলৈ নিবলৈ ক�োৱা নাই। কিন্তু
চয়তানৰ পৰা সু ৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈহে কৈছ�ো। তেওঁল�োক এই জগতৰ নহয়
যেনেদৰে মই এই জগতৰ নহয়। তেওঁল�োকক ত�োমাৰ সত্যৰ দ্বাৰা ত�োমাৰ সেৱাৰ
বাবে সাজু কৰা। ত�োমাৰ বাক্যই সত্য। তুমি যেনেকৈ ম�োক জগতলৈ পঠালা ময়�ো
তেনেকৈয়�ো তেওঁল�োকক জগতলৈ পঠাল�ো। তেওঁল�োকৰ বাবে মই নিজকে
যেনেকৈ ত�োমালৈ উৎসৰ্গা কৰিছ�োঁ তেনেকৈ যাতে তেওঁল�োকেও সত্যৰ দ্বাৰায়
ত�োমাৰ সেৱাৰ অৰ্থে উৎসৰ্গিত হয়।২৬৭
৫.৪০ যিমান ল�োকে যীচুক বিশ্বাস কৰিব সকল�োৰে বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা
“মই কেৱল এওঁল�োকৰ বাবে নহয় কিন্তু এওঁল�োকৰ শিক্ষাৰ য�োগেদি যি সকলে ম�োক
বিশ্বাস কৰে তেওঁল�োকৰ বাবেও প্ৰাৰ্থনা কৰিছ�োঁ , হে পিতৃ যিদৰে তুমি ম�োত আছা
আ� মই ত�োমাত, তেওঁল�োক�ো যেন এক হয়। আ� আমাত থাকে যাতে জগতে
তুমি ম�োক পঠালা বু লি বিশ্বাস কৰে। তুমি ম�োক দিয়া গ�ৌৰৱ মই তেওঁল�োকক দিল�ো,
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যাতে তুমি আ� মই যেনেকৈ এক, তেওঁল�োক�ো যেন এক হয়। মই তেওঁল�োকত
আ� তুমি ম�োত থকাত তেওঁল�োকেও যেন এক হয়, যাতে তাৰ য�োগেদি তুমি যে
ম�োক পঠিয়াইছা, তুমি যে ম�োক প্ৰেম কৰাৰ দৰে তেওঁল�োকক�ো যে প্ৰেম কৰা তাক
জগতে জানিব।
“হে পিতৃ জগত সৃ ষ্টিৰ পূ ৰ্বেই ত�োমাৰ প্ৰেমেৰে ম�োক যি গ�ৌৰৱ দান কৰিলা: সেই
গ�ৌৰৱ, তুমি ম�োক দিয়া সকলে যেন দেখিবলৈ পায়, এই কাৰণেই মই যি ঠাইত
থাক�োঁ তেওঁল�োকেও সেই ঠাইতে থাকিবলৈ পায়। হে ধৰ্মময় পিতৃ জগতে ত�োমাক
নাজানে, কিন্তু মই ত�োমাক জান�ো আ� তুমি ম�োক পঠিয়াইছা তাক এওঁল�োকে
জানে। তুমি ম�োক যি প্ৰেমেৰে প্ৰেম কৰিলা, সেই প্ৰেম যেন এওঁল�োকৰ লগত থাকে
আ� ময়�ো তেওঁল�োকত থাক�ো এই কাৰণেই মই এওঁল�োকৰ আগত ত�োমাক প্ৰকাশ
কৰিল�ো আ� জনাইয়েই থাকিম।” ২৬৮
৫.৪১ যীচুৱে অকলশৰে প্ৰাৰ্থনা কৰা
তেতিয়া তেওঁল�োকে নিস্তাৰ পৰ্ব্ব ৰ স্তুতি গীত গালে আ� জৈতুন পৰ্ব্ব তৰ২৬৯
গেৎচিমানী নামৰ ঠাইলৈ গল। আ� তেওঁ বিলাকক কলে, “মই তালৈ গৈ প্ৰাৰ্থনা
নকৰ�োঁ মানে ত�োমাল�োকে ইয়াতে বহি থাকা।” পাচে তেওঁ পিতৰ আ� চিবদিয়ৰ
পু তেক দুজনক লগত নিলে, আ� তেওঁ শ�োকাকুল আ� ব্যাকুল হবলৈ ধৰিলে।
যীচুৱে পিতৰ আ� চিবদিয়ৰ পু তেক দুজনক কলে, “ম�োৰ প্ৰাণ মৰণৰ তুল্য শ�োকাতুৰ
হৈছে; ত�োমাল�োকে ইয়াতে থাকি ম�োৰে সৈত্যে পৰ দি থাকা!”
আ� তেওঁ অলপ মান আগুৱাই গৈ উবু ৰি হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি কলে, “হে ম�োৰ পৰম
পিতৃ, যদি সম্ভৱ হয় তেন্তে এই যাতনাৰ পান পাত্ৰ ম�োৰ পৰা দূৰ কৰক; তথাপি ম�োৰ
ইচ্ছাৰ দৰে নহয় আপ�োনাৰ ইচ্ছাৰ দৰেই হওক।” ২৭০
তেতিয়া এজন দূতে দৃশ্যমান হৈ তেওঁ যাতে শক্তিশালী হয় তাৰ বাবে উৎসাহিত
কৰিব ললে। পাছে তেওঁ অতি দুখত ভাগি পৰিছিল আ� কাতৰ ভাৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ
ধৰিলে। তেওঁৰ গাৰ ঘাম, তেজৰ ট�োপালৰ দৰে মু ৰৰ পৰা বৈ মাটিত পৰি আছিল।২৭১
কিন্তু তেওঁ শিষ্যকেইজনৰ ওচৰলৈ ঘূ ৰি আহি তেওঁল�োকক ট�োপনি য�োৱা দেখা
পাই তেওঁ পিতৰক কলে, “ত�োমাল�োকে এঘণ্টাও ন�ো ম�োৰে সৈতে সাৰ পাই থাকিব
ন�োৱাৰিলানে? প্ৰল�োভনৰ পৰা আতঁৰি থাকিবৰ বাবে সাৰে থাকি প্ৰাৰ্থনা কৰা। ত�োমাৰ
আত্মা ইচ্ছু ক কিন্তু শৰীৰ দুৰ্বল।”
তেতিয়া যীচুৱে দ্বিতীয় বাৰ আঁতৰি গৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি কলে, “হে ম�োৰ পিতৃ মই পান
নকৰাকৈ যদি এই পান পাত্ৰ দূৰ হব ন�োৱাৰে তেন্তে আপ�োনাৰ ইচ্ছাই পূ ৰ্ণ হওক।”
তেওঁ পু নৰ ঘূ ৰি আহি শিষ্যসকলক ট�োপনিয়াই থকা পালে। কাৰণ তেওঁল�োকৰ
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চকু ট�োপনিয়ে টানি ধৰিছিল। সেয়ে তেওঁ তেওঁল�োকক এৰি তৃতীয়বাৰ গৈ একে
প্ৰাৰ্থনা কৰিলে।
তাৰ পাছত যীচুৱে নিজৰ শিষ্যবিলাকৰ ওচৰলৈ আহি কলে, “ত�োমাল�োকে
এতিয়াও ট�োপনিয়াই বিশ্ৰাম কৰিছানে? চ�োৱা সময় আহি পালে, আ� মানৱ-পু ত্ৰক
পাপী বিলাকৰ হাতত সৰ্মপন কৰা হব। উঠা আমি যাওঁহক চ�োৱা শ�োধাই দিওঁতাজন
ওচৰ পালেহি।” ২৭২
৫.৪২ যীচুক বন্দী কৰা হয়
প্ৰতাৰক যিহূ দাই সেইখন ঠাই ভালদৰে জানিছিল, কিয়ন�ো যীচুৱে তেওঁৰ শিষ্য
সকলক লৈ অনেকবাৰ একেলগে তালৈ গৈছিল। সেয়ে যিহূ দাই হাতত জ�োৰ অস্ত্ৰশস্ত্ৰৰে সু সজ্জিত এদল সৈন্য আ� প্ৰধান পু ৰ�োহিত আ� ফৰীচী বিলাকে মন্দিৰৰ পৰা
পঠ�োৱা কিছু মান চিপাহী লগত লৈ সেই বাৰীলৈ আহিল।২৭৩
বিশ্বাসঘাতক যিহূ দাই তেওঁবিলাকক সংকেত দি থৈছিল যে মই যিজনক চুমা
খাম তেৱেই যীচু তেওঁকেই ধৰিবা। তেওঁ যীচুৰ ওচৰলৈ গৈ “গু� প্ৰণাম;” এই বু লি
কৈ তেওঁক চুমা খালে।২৭৪
কিন্তু যীচুৱে তেওঁক কলে, “হে যিহূ দা মানৱ পু ত্ৰক তেওঁৰ শত্ৰু বিলাকৰ দ্বাৰা বন্দী
হ�োৱাট�ো বিচাৰা। ম�োক শ�োধাই দিবলৈ বন্ধুত্বৰ চুমা ব্যৱহাৰ কৰিছানে?”২৭৫
যীচুৱে তেওঁলৈ যি ঘটিব ইতিমধ্যে সকল�ো জানিছিল, সেয়ে তেওঁ অলপ আগবাঢ়ি
আহি সু ধিলে, “ত�োমাল�োকে কাক বিচাৰিছা?”
তেওঁল�োকে উত্তৰ দিলে, “নাচৰতীয়া যীচুক।”
যেতিয়া যীচুৱে কলে যে “মইয়েই সেইজন” তেওঁল�োকে পিচ হুহুকি মাটিত
বাগৰি পৰিলে।
সেয়ে তেওঁ পু নৰ সু ধিলে, “ত�োমাল�োকে কাক বিচাৰিছা?”
তেওঁল�োকে কলে, “নাচৰতীয়া যীচুক।”
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “মই ত�োমাল�োকক আগতে কল�ো ময়েই সেইজন,
ত�োমাল�োকে যিহেতু ম�োক বিচাৰিছা সেয়ে এওঁল�োকক যাবলৈ দিয়া।” তেওঁ যে
কৈছিল “হে পিতৃ, তুমি যিবিলাকক ম�োক দিলা সেই সকলৰ এজনক�ো মই হেৰাই
যাবলৈ দিয়া নাই” এই কথা এইদৰেই পূ ৰ্ণ হৈছিল।২৭৬
লগে লগে মানু হবিলাকে তেওঁক ধৰিলে আ� তেওঁক বন্দী কৰিলে।২৭৭
তেতিয়া চিম�োন পিতৰ যি জনৰ হাতত এখন তৰ�োৱাল আছিল, সেইখন
উলিয়াই মহাপু ৰ�োহিতৰ দাস এজনৰ স�োঁ কাণ খন কাটি পেলালে (দাস জনৰ নাম
মল্ক আছিল।)২৭৮
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কিন্তু যীচুৱে তৎক্ষণাত কলে, “ৰই য�োৱা।” আ� যীচুৱে দাসজনৰ কাণখন চুই
সু স্থ কৰিলে।২৭৯
তেতিয়া যীচুৱে পিতৰক কলে, “হে পিতৰ ত�োমাৰ তৰ�োৱালখন খাপত ভৰাই
থ�োৱা।২৮০ কাৰণ যিবিলাকে তৰ�োৱাল ধৰে তেওঁবিলাক তৰ�োৱালেৰেই বিনষ্ট
হব।২৮১ পিতৃয়ে ম�োক যি দুখ কষ্টৰ পান পাত্ৰ পান কৰিবলৈ দিলে, মই সেয়া পান
নকৰিমনে?২৮২
“ত�োমাল�োকে নাজানা নে, যে মই পিতৃৰ আগত নিবেদন কৰিলে, এই মূ ৰ্হ ততে
তেওঁ ম�োৰ ওচৰলৈ বাৰ সৈন্যতকৈয়�ো অধিক দূতক ম�োৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে পঠাই
দিব? কিন্তু সেয়ে হলে, শাস্ত্ৰত যি লিখা আছে সেই সকল�ো কেনেকৈ সিদ্ধ হব?
তেতিয়া যীচুৱে তেওঁক ধৰিবলৈ অহা মানু হৰ দলট�োক কলে, “ডকাইত ধৰিবলৈ
অহাৰ দৰে ত�োমাল�োকে তৰ�োৱাল, টাঙ�োন লৈ ম�োক ধৰিবলৈ আহিছা নে ? মই
নিত�ৌ মন্দিৰত বহি শিক্ষা দিছিল�ো কিন্তু তেতিয়া ত�োমাল�োকে ম�োক নধৰিলা।
ভাৱবাদী সকলে লিখা শাস্ত্ৰীয় কথা সিদ্ধ হবলৈ এইব�োৰ ঘটিল।” তেওঁৰ সকল�ো
শিষ্যই তেওঁক এৰি পলাই গল। ২৮৩
কেৱল শণ সূ তাৰ কাপ�োৰ পিন্ধা এজন ডেকাই যীচুৰ পাছে পাছে গৈছিল। যেতিয়া
তেওঁল�োকে তেওঁক ধৰিলে তেওঁ শণ সূ তাৰ কাপ�োৰ পেলালে আ� উলংগ হৈ
পলাই গল।২৮৪
৫.৪৩ যীচুক হাননৰ ওচৰলৈ অনা
তেতিয়া সৈন্য দলটি তেওঁল�োকৰ সেনাপতি আ� যিহূ দী ৰখীয়া চিপাহী সকলে আহি
যীচুক বন্দী কৰিলে। তেওঁক বান্ধিলে আ� প্ৰথমে হাননৰ ওচৰলৈ লৈ গল। তেওঁ
কায়ফাৰ শহুৰেক আছিল যিজন সেই বছৰৰ বাবে মহাপু ৰ�োহিত হৈছিল। এইজন
কায়ফাই যিহূ দী নেতাসকলক পৰামৰ্শ দিছিল যে সকল�ো ল�োকৰ বাবে এজন ব্যক্তি
মৰাই ভাল। ২৮৫
৫.৪৪ পিতৰে যীচুক প্ৰথম বাৰ অস্বীকাৰ কৰা
চিম�োন পিতৰ আ� এজন শিষ্য যীচুৰ পাচে পাচে গৈ আছিল। আনজন শিষ্যক
মহাপু ৰ�োহিতে ভালকৈ চিনি পাইছিল সেয়ে তেওঁ যীচুৰ লগত মহাপু ৰ�োহিতৰ
চ�োতাললৈকে স�োমাই গৈছিল। কিন্তু পিতৰে বাহিৰৰ দুৱাৰ মু খতে থাকিল। তেতিয়া
আনজন শিষ্যই যিজনে মহাপু ৰ�োহিতক জানিছিল বাহিৰলৈ ওলাই আহি দুৱাৰ ৰখীয়াৰ
লগত কথা পাতিলে আ� পিতৰক ভিতৰলৈ নিলে। ২৮৬
তেতিয়া জাৰকাল আছিল সেয়ে দাস আ� ৰখীয়াসকলে এঙ্গাঁ ৰৰ জু ই জ্বলাই তাৰ
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চাৰিওফালে থিয় হৈ জু ই পু ৱাই আছিল আ� পিতৰেও তাত থিয় হৈ জু ই পু ৱাই
আছিল।২৮৭
পিতৰে যেতিয়া চ�োতালত বহি আছিল, মহাপু ৰ�োহিতৰ এজনী দাসী ছ�োৱালী
তালৈ আহিল যেতিয়া দাসীজনীয়ে পিতৰক জু ই পু ৱা দেখা পালে তাই ওচৰলৈ আহি
ভালকৈ চালে আ� কলে, “তুমিও সেই নাচৰতীয়া মানু হজনৰ লগত আছিলা। যাৰ
নাম যীচু।”
কিন্তু পিতৰে অস্বীকাৰ কৰি কলে, “মই নাজান�ো, তুমি কি কৈছা মই এক�ো বু জি
প�োৱা নাই।” আ� সন্মূখৰ প্ৰৱেশ পথলৈ ওলাই গ’ল আ� কুকুৰাই ডাক দিলে।২৮৮
৫.৪৫ হাননে যীচুক প্ৰশ্ন কৰা
তেতিয়া মহাপু ৰ�োহিতে যীচুক তেওঁৰ শিষ্যসকলৰ বিষয়ে আ� শিক্ষাৰ বিষয়ে
প্ৰশ্ন সু ধি আছিল। যীচুৱে তেওঁক উত্তৰ দিলে, “মই সদায় সকল�ো ল�োকৰ আগত
মু কলিভাৱে কথা কৈছিল�ো। নাম-ঘৰব�োৰত আ� মন্দিৰত আ� সকল�ো যিহূ দীল�োক
গ�োট খ�োৱা ঠাইত শিক্ষা দিছিল�ো, আ� গ�োপন ভাৱে কেতিয়াও ক�োন�ো কথা
ক�োৱা নাছিল�ো। তুমি কিয় ম�োক প্ৰশ্ন কৰিছা? যিবিলাকে ম�োৰ শিক্ষা শুনিছিল,
তেওঁল�োককে সু ধা: মই কি কি কৈছিল�ো তেওঁল�োকে নিশ্চয় জানে!”
যেতিয়া যীচুৱে এই কথা কলে, এজন ওচৰতে থিয় হৈ থকা মন্দিৰৰ ৰখীযাই,
যীচুক চৰ মাৰি কলে, “তই কি সাহসত মহাপু ৰ�োহিতক এনেকৈ উত্তৰ দিছ!”
যীচুৱে তেওঁক কলে, “মই যদি ভুল কৈছ�োঁ তেন্তে কি ভুল হৈছে তাৰ প্ৰমাণ দিয়া,
কিন্তু যদি মই উচিত কথা কৈছ�ো তেনেহলে ম�োক কিয় মাৰিছা?”
তেতিয়া হাননে তেওঁক বন্ধা অবস্থাতে মহাপু ৰ�োহিত কায়ফাৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই
দিলে। ২৮৯
৫.৪৬ পিতৰে দ্বীতিয় আ� তৃতিয় বাৰ অস্বীকাৰ কৰা
তেতিয়া চিম�োন পিতৰে থিয় হৈ জু ই পু ৱাই আছিল।২৯০
যেতিয়া দাসীজনীয়ে পু নৰ তেওঁক দেখা পালতেই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তাত থকা
ল�োকসমূ হক কবলৈ ধৰিলে, “এই ব্যক্তিজন�ো যীচুৰ দলৰ মাজৰ এজন হয়।” পিতৰে
পু নৰ অস্বীকাৰ কৰে।
অলপ পাচত তাত থিয় হৈ থকা ল�োকবিলাকে পিতৰক কলে, “নিশ্চয় তুমিও
সিবিলাকৰ মাজৰ এজন কিয়ন�ো তুমি গালীলীয়া।” ২৯১
তেতিয়া মহাপু ৰ�োহিতৰ এজন দাস যিজনৰ কাণ খন পিতৰে কাটি দিছিল তেওঁৰে
সম্পৰ্কীয় জনে পিতৰক কলে, “মই ত�োমাক বাৰীত দেখা নাছিল�ো জান�ো?” ২৯২
তেতিয়া পিতৰে কলে, “মই শপত খাই কৈছ�ো যি জনৰ বিষয়ে ত�োমাল�োকে
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কৈ আছা সেই জন ব্যক্তিক মই নাজান�োৱেই যদি মই মিছা কৈছ�ো ঈশ্বৰে ম�োক
শাওঁ দিব।”২৯৩
পিতৰে কথা কৈ থাক�োতেই কুকুৰাই ডাক দিলে। তেতিয়া প্ৰভুৱে মূ খ
ঘূ ৰাই পিতৰলৈ চ�োৱাত, তেতিয়া পিতৰৰ প্ৰভুৱে ক�োৱা কথা মনত পৰিল, তেওঁ
তেওঁক কৈছিল, “আজি নিশা কুকুৰাই ডাক নিদিয়াৰ আগতে তুমি ম�োক তিনিবাৰ
অস্বীকাৰ কৰিবা।” তেতিয়া তেওঁ বাহিৰলৈ গল আ� বৰ শ�োক কৰি কান্দিবলৈ
ধৰিলে।২৯৪
৫.৪৭ যীচুক মহা সভাৰ আগলৈ অনা
যিবিলাকে যীচুক ধৰিছিল, তেওঁল�োকে, কায়ফা মহাপু ৰ�োহিতৰ চ�োঁ তালত যত
যিহূ দী-বিধান পণ্ডিত আ� বৃ দ্ধ যিহূ দী নেতা সকল�ো একগ�োট হৈছিল তেওঁল�োকৰ
ওচৰলৈ লৈ গল।২৯৫
প্ৰতেকে, গ�োটেই মহাসভা আ� প্ৰধান পু ৰ�োহিত সকলে যীচুৰ বি�দ্ধে দ�োষ
বিচাৰিলে যাতে তেওঁক মৃ ত্যুদণ্ড দিব পৰা যায়। কিন্তু তেওঁল�োকে এক�ো নাপালে।
বহুত�ো ল�োকে তেওঁৰ বি�দ্ধে মিছা সাক্ষ্য দিলে; কিন্তু তেওঁল�োকৰ সাক্ষ্য আন
জনৰ বি�দ্ধে আছিল।
তেতিয়া কিছু ল�োক উঠিলে আ� তেওঁৰ বি�দ্ধে মিছা সাক্ষ্য দিলে, “আমি তেওঁক
ক�োৱা শুনিছিল�ো, ‘মই মানু হৰ হাতেৰে নিৰ্ম্মাণ কৰা এই মন্দিৰ ভাঙিম আ� তিনি
দিনতে আন এটা গঢ়িম যিট�ো মানু হৰ হাতে গঢ়া নহব।’” কিন্তু এই সাক্ষ্যট�োত�ো
কাৰ�ো সৈতে মিল নাছিল ।
তেতিয়া তেওঁ ল�োকৰ সন্মূখত মহাপু ৰ�োহিত জন থিয় হ’ল আ� যীচুক সু ধিলে,
“এইল�োক বিলাকে ত�োমাৰ বি�দ্ধে এই বিলাক কি সাক্ষ্য দি আছে? ত�োমাৰ নিজৰ
প্ৰতিৰক্ষাৰ বাবে কবলৈ এক�ো নাইনে?” যীচুৱে মনে মনে থাকিল। তেওঁ এক�ো উত্তৰ
নিদিলে।
মহাপু ৰ�োহিতে পু নৰ তেওঁক সু ধিলে, “তুমিয়েই খ্ৰীষ্ট নেকি, আমি প্ৰশংসা কৰা
ঈশ্বৰৰ পু ত্ৰ।”
যীচুৱে কলে, “মই হওঁ। আ� ত�োমাল�োকে মানৱ পু ত্ৰক সেই পৰাক্ৰমী জনাৰ
স�োঁ হাতে বহি থকা দেখা পাবা আ� আকাশৰ মেঘৰ সৈতে অহা দেখা পাবা।”
তেতিয়া মহাপু ৰ�োহিতে নিজৰ কাপ�োৰ ফালিলে আ� কলে, “আমাক আ�
সাক্ষ্যৰ কি প্ৰয়�োজন আছে? ত�োমাল�োকে তেওঁ ঈশ্বৰ নিন্দা কৰি ক�োৱা শব্দব�োৰ
শুনিলা, এতিয়া ত�োমাল�োকৰ সিদ্ধান্ত কি?”
তেওঁল�োক সকল�োৱে তেওঁক দ�োষী সাব্যস্ত কৰিলে আ� কলে, তেওঁ মৃ ত্যু দণ্ডৰ
বাহিৰে আন এক�ো প�োৱাট�ো উচিত নহয় তেতিয়া কিছু মান ল�োকে তেওঁৰ গাত থু ই
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পেলালে, কিছু মানে তেওঁৰ মু খ ঢাকিলে আ� ঘ�োচা মাৰিলে, আ� ঠাট্টা কৰি কলে,
“ভৱিষৎবাণী কৰি ক�োৱা, ত�োমাক ক�োনে মাৰিলে!” তেতিয়া সৈন্য বিলাকে তেওঁক
নিলে আ� তেওঁক ক�োবালে। ২৯৬
৫.৪৮ যিহূ দাই আত্মহত্যা কৰা
পিচদিনা অতি ৰাতিপু ৱাই সকল�ো প্ৰধান পু ৰ�োহিত আ� বৃ দ্ধ যিহূ দী নেতা সকলে
যীচুক মৃ ত্যুৰ দণ্ড দিবলৈ কু-মন্ত্ৰণা কৰিলে। তেওঁল�োকে তেওঁক শিকলিৰে বান্ধি
শাসনকৰ্তা পীলাতৰ হাতত শ�োধাই দিলে।
যীচুক শ�োধাই দিয়া যিহূ দাই দেখিলে যে, যীচুক দণ্ডাজ্ঞা দিয়া হৈছে, তেতিয়া
তেওঁ অনু তপ্ত হল; আ� প্ৰধান পু ৰ�োহিত আ� বৃ দ্ধ যিহূ দী নেতা সকলক সেই ত্ৰিশটা
�পৰ মু দ্ৰা উভতাই দিলে। যিহূ দাই কলে, “মই এজন ৰ্নিদেষী ব্যক্তিক বধ কৰিবলৈ
শ�োধাই দি পাপ কৰিল�ো।”
তেওঁবিলাকে উত্তৰ দিলে, “আমাৰন�ো কি হল; এইট�ো ত�োমাৰ ব্যক্তিগত সমস্যা,
আমাৰ নহয়।”
তেতিয়া যিহূ দাই সেই �পৰ মু দ্ৰাক মন্দিৰৰ ভিতৰৰ মজিয়াত পেলাই দি তাৰ পৰা
গৈ নিজে নিজৰ ডিঙিত ফাঁচ লগাই মৰিল।
প্ৰধান পু ৰ�োহিতসকলে সেই ধনখিনি লৈ কলে, “এই ধন তেজৰ মূ ল্য হ�োৱা
হেতুকে ইয়াক আমাৰ নিয়ম অনু সাৰে মন্দিৰৰ ভৰাঁলত থব নাপায়।”তেওঁল�োকে
আল�োচনা কৰি যি বিলাক বিদেশী যি�চালেমলৈ আহি মৰি যায় তেওঁবিলাকক মৈদাম
দিবলৈ সেই ধনেৰে কুমাৰৰ পৰা এড�োখৰ মাটি কিনিলে। সেই কাৰণে সেই মাটি
ড�োখৰক আজিলৈকে “তেজৰ মাটি” বু লি ক�োৱা হয়। যিৰিমিয়া ভাৱবাদীয়ে যি কথা
কৈছিল:
“তেওঁবিলাকে ইস্ৰায়েলৰ সন্তান বিলাকৰ পৰা ত্ৰিশটা �পৰ মু দ্ৰা ললে,
আ� তেওঁক শ�োধাই দিবলৈ বন্দবস্ত কৰিলে। আ� প্ৰভুৱে ম�োক দিয়া
অনু সৰি, সেই ধনেৰে কুমাৰৰ পৰা মাটি কিনা হল।”২৯৭
৫.৪৯ যীচুক পীলাতৰ আগলৈ অনা
ৰাতি পু ৱাতে, প্ৰধান পু ৰ�োহিত, বিধান পণ্ডিত আ� বৃ দ্ধ নেতা সকলে এটি পৰিকল্পনা
প্ৰস্তুত কৰিলে। তেওঁল�োকে যীচুক বান্ধিলে তেওঁক লৈ গ’ল আ� তেওঁক পীলাতৰ
হাতত গতাই দিলে।২৯৮
তেতিয়া অতি ৰাতিপু ৱাই যীচুক কায়ফাৰ ঘৰৰ পৰা ৰ�োমীয় ৰাজ্যপালৰ
ৰাজভৱনলৈ লৈ গল, নিস্তাৰ পৰ্ব্ব ৰ ভ�োজ খ�োৱাৰ উদ্দেশ্যে নিজকে অশুচি নকৰিবলৈ
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যিহূ দী বিলাকে ৰাজভৱনত ন�োস�োমালে। সেয়ে পীলাতে নিজে বাহিৰলৈ ওলাই
তেওঁল�োকক সু ধিলে, “ত�োমাল�োকে এই মানু হজনৰ বি�দ্ধে কি অভিয�োগ আনিছা?”
তেওঁল�োকে উত্তৰ দিলে, “এই মানু হজনে অপৰাধ নকৰা হলে আমি এওঁক
আপ�োনাৰ ওচৰলৈ নানিল�োহেতেঁন।”
পীলাতে তেওঁল�োকক কলে, “তেওঁক ত�োমাল�োকে লৈ য�োৱা আ� ত�োমাল�োকৰ
বিধান অনু সৰি বিচাৰ কৰা।”
যিহূ দী নেতাসকলে উত্তৰ দিলে, “আপ�োনাৰ আইনে আমাক কাৰ�োৱাক প্ৰাণদণ্ড
দিবৰ অধিকাৰ নিদিয়ে।” (তেওঁ কি ধৰণে কষ্টৰে মৃ ত্যু বৰণ কৰিব, সেই উক্তি পূ ৰ্ণ
হবলৈ এইদৰে ঘটিল।) ২৯৯
তেওঁল�োকে তেওঁক অভিয�োগ কৰিব ললে। তেওঁল�োকে তেওঁক কলে, “আমি
এই মানু হজনক ল�োকসমূ হক চৰকাৰক নামানিবলৈ উচটনি দিওঁতে ধৰিছ�োঁ । তেওঁ
কৈচৰক কৰ দিবলৈ মানা কৰিছে আ� নিজকে মই খ্ৰীষ্ট এজন ৰজা বু লি কৈ
ফু ৰিছে।”৩০০
তেতিয়া পীলাতে বিচাৰ কক্ষলৈ স�োমাই গৈ যীচুক মাতি সু ধিলে, “তুমি যিহূ দী
বিলাকৰ ৰজা হ�োৱানে?”
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “আপু নি নিজৰ পৰা এইব�োৰ কৈছেনে, আপ�োনাক
ক�োন�োবাই ম�োৰ বিষয়ে কৈছে?”
পীলাতে উত্তৰ দিলে, “তুমি ম�োক যিহূ দী বু লি ভবিছানে? ত�োমাৰ ল�োকবিলাকে
আ� নেতৃত্ব দিয়া পু ৰ�োহিত সকলেই ত�োমাক ম�োৰ হাতত শ�োধাই দিছে। তুমিন�ো
কি ভূল কৰিলা?”
যীচুৱে উত্তৰ দিলে, “ম�োৰ ৰাজ্য এই জগতৰ নহয় ম�োৰ ৰাজ্য এই জগতৰ হ�োৱা
হলে, যিহূ দী সকলৰ হাতত শ�োধাই নিদিবলৈ ম�োৰ দাস সকলেই যু দ্ধ কৰিলেহেতেঁন,
কিন্তু মই এই জগতৰ নহয়।”
তেতিয়া পীলাতে তেওঁক সু ধিলে, “তেন্তে তুমি ৰজা নেকি?”
উত্তৰত যীচুৱে কলে, “আপু নিয়েই কৈছে মই ৰজা বু লি। সত্যৰ বিষয়ে সকল�ো
জনাবলৈ মই জন্ম লৈ জগতলৈ আহিল�ো। যিজন সত্যত থাকে তেওঁ ম�োৰ মাত
শুনা পাব।”
পীলাতে তেওঁক সু ধিলে, “সত্যন�ো কি?৩০১
ত�োমাৰ বি�দ্ধে এওঁল�োকে অনা এই অভিয�োগব�োৰ তুমি শুনা নাইনে?”
কিন্তু যীচুৱে পীলাতক ক�োন�ো এটা অভিয�োগৰ উত্তৰ নিদিলে। তেতিয়া পীলাতে
অতিশয় বিস্ময় মানিলে।৩০২
এইখিনি ক�োৱাৰ পিছত তেওঁ পু নৰ যিহূ দী সকলক কলে, “মই তেওঁক দ�োষী
সাব্যস্ত কৰিবলৈ ক�োন�ো কাৰণ প�োৱা নাই।৩০৩
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কিন্তু তেওঁল�োকে জ�োৰেৰে এইবু লি কবলৈ ধৰিলে যে, “এই জনে গ�োটেই
যিহূ দিয়াৰ মানু হ বিলাকক নিজৰ শিক্ষাৰে চৰকাৰ বি�দ্ধে উচতাইছে। তেওঁ গালীলত
আৰম্ভ কৰিছিল আ� এতিয়া ইয়ালৈকে আহিছে।”
এই কথা শুনি পীলাতে সু ধিলে, “এওঁ গালীলীয়া মানু হ নেকি?” পীলাতে যেতিয়া
জানিলে য়ে যীচু হেৰ�োদে শাসন কৰা এলেকাৰ হয় তেতিয়া তেওঁ তেওঁক হ�োৰ�োদৰ
ওচৰত পঠিয়াই দিলে। কাৰণ হেৰ�োদ সেই সময়ত যি�চালেমতে আছিল।৩০৪
৫.৫০ পীলাতে যীচুক হেৰ�োদৰ ওচৰলৈ পঠিওৱা
যেতিয়া হেৰ�োদে যীচুক দেখা পালে, তেওঁ বৰ আনন্দিত হল, কাৰণ তেওঁৰ বিষয়ে
তেওঁ বহুত দিনৰে পৰা শুনিছিল আ� তেওঁক দেখা পাবলৈ হাবিয়াহ কৰিছিল। আ�
তেওঁ কৰা আচৰিত কৰ্ম্ম দেখা পাবলৈ আশা কৰিছিল। হেৰ�োদে তেওঁক অনেক
প্ৰশ্ন কৰিলে, কিন্তু যীচুৱে এক�ো উত্তৰ নিদিলে। প্ৰধান পু ৰ�োহিত আ� বিধান পণ্ডিত
সকলে তাত থিয় হৈ যীচুৰ বি�দ্ধে চিঞৰি অনেক অপবাদ দিবলৈ ধৰিলে। হেৰ�োদেও
সেনাবিলাকৰে সৈতে যীচুক বিদ্ৰূপ কৰি ঠাট্টা কৰিলে। আ� তেওঁক ৰাজবস্ত্ৰ পিন্ধাই
পু নৰ পীলাতৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিলে। আগতে হেৰ�োদ আ� পিলাতৰ মাজত শত্�
ভাৱ আছিল কিন্তু সেই দিনাৰ পৰা তেওঁল�োক পৰস্পৰ বন্ধু হল।৩০৫
৫.৫১ পীলাতে যীচুক মু ক্তি দিয়াৰ চেষ্টা
পীলাতে মহাপু ৰ�োহিত আন নেতা আ� ল�োক সমূ হক একেলগে মাতিলে। তেওঁ
তেওঁল�োকক কলে, “ত�োমাল�োকে ইয়াক মানু হবিলাকক বিপথগামী কৰা ব্যক্তি
হিচাপে ম�োৰ ওচৰলৈ আনিছা। আ� মই ত�োমাল�োকৰ সন্মূখতে ইয়াক স�োধ-প�োছ
কৰি ত�োমাল�োকে যি অভিয�োগ কৰিছা তাৰ বাবে দ�োষী বু লি এক�ো প্ৰমাণ নাপাল�ো।
হেৰ�োদেও নাপালে আ� সেইকাৰণে পু নৰায় তেওঁক আমাৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিলে।
তেওঁ প্ৰাণদণ্ডৰ য�োগ্য এনে এক�ো কাম কৰা নাই সেইট�ো স্পষ্ট।৩০৬
নিস্তাৰ পৰ্ব্ব ৰ সময়ত শাসনকৰ্তাই ৰাইজৰ ইচ্ছা অনু সৰি ক�োন�ো এজন বন্দীক
মু কলি কৰি দিয়াট�ো নিয়ম আছিল। সেই সময়ত বাৰব্বা নামৰ এজন কু-খ্যাত বন্দী
আছিল।
যেতিয়া ল�োকসমূ হ গ�োট খালে পীলাতে তেওঁবিলাকক সু ধিলে, “ত�োমাল�োকৰ
কাৰণে মই কাক মু কলি কৰি দিয়াট�ো ত�োমাল�োকে বিচৰা, বাৰব্বাকনে যীচুক, যাক
খ্ৰীষ্ট ব�োলা হয়? পীলাতে জানিছিল যে তেওঁল�োকে যীচুক ইৰ্ষাতহে শ�োধাই দিছে।
পীলাতে বিচাৰৰ আসনত বহি থকা সময়তেই তেওঁৰ পত্নীয়ে তেওঁলৈ এটা বাৰ্তা
পঠিয়ালে, সেই নিৰ্দোষী জনাৰ ওপৰত হাত নিদিব কাৰণ য�োৱা ৰাতি তেওঁৰ বিষয়ে
সপ�োন দেখি বহুত কষ্ট পাল�োঁ ।
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কিন্তু প্ৰধান পু ৰ�োহিত আ� বৃ দ্ধ যিহূ দী নেতা সকলে ল�োকসমূ হক উচটনি দিলে
তেওঁল�োকে যাতে বাৰব্বাক মু কলি কৰিবলৈ আ� যীচুক প্ৰাণদণ্ড দিবলৈ পীলাতৰ
ওচৰত দাবী জনায়।
পীলাতে ল�োকসমূ হক সু ধিলে, “এই দুজনৰ ভিতৰত ক�োন জনক ত�োমাল�োকৰ
কাৰণে ম�োক�োলাই দিম?”
তেওঁল�োকে উত্তৰত কলে, “বাৰব্বাক।” ৩০৭
৫.৫২ যীচুক ক্ৰু চ বিদ্ধ হবৰ বাবে গট�োৱা
তেতিয়া পীলাতে যীচুক চাব�োকেৰে ক�োবাৱলৈ আদেশ দিলে । সৈন্যবিলাকে কাইঁটৰ
কিৰিটি সাজি তেওঁৰ মূ ৰত পিন্ধাই দিলে, আ� তেওঁক বেঙুনীযা বস্ত্ৰ পিন্ধালে। আ�
বাৰে বাৰে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি কবলৈ ধৰিলে, “যিহূ দী বিলাকৰ ৰজা দীৰ্ঘজীৱি
হওঁক!” আ� তেঁওল�োকে উপূ ৰ্যপৰি তেওঁৰ গালত চৰিয়ালে।
পীলাতে পু নৰ এবাৰ বাহিৰলৈ ওলাই তেওঁল�োকক কলে, “শুনা মই তেওঁক
ত�োমাল�োকৰ ওচৰলৈ আনিছ�োঁ যাতে ত�োমাল�োকে জানিব পাৰা যে মই তেওঁত
ক�োন�ো ধৰণৰ দ�োষ বিচাৰি প�োৱা নাই।” যীচুৱে কাঁইঁটৰ কিৰিটি আ� বেঙুনীয়া বস্ত্ৰ
পিন্ধি ওলাই আহিল। আ� পীলাতে কলে, “এই মানু হজনলৈ চ�োৱা!”
সেয়ে যেতিয়া নেতৃত্ব দিয়া পু ৰ�োহিত আ� মন্দিৰৰ ৰখীয়া সকলে তেওঁক
দেখিলে তেওঁল�োকে চিঞঁৰি কলে, “তাক ক্ৰু চত দিয়ক, তাক ক্ৰু চত দিয়ক।”
পীলাতে তেওঁল�োকক কলে, “ত�োমাল�োকেই তেওঁক নিয়া আ� ক্ৰু চত দিয়া। মই
তেওঁত ক�োন�ো ধৰণৰ অপৰাধ বিচাৰি প�োৱা নাই।”
যিহূ দী বিলাকে তেওঁক উত্তৰ দিলে, “আমাৰ এক বিধানৰ মতে, ঈশ্বৰৰ পু ত্ৰ বু লি
দাবী কৰা বাবে সি মৰিবই লাগিব।”
যেতিয়া পীলাতে এই কথা শুনিলে তেওঁ অতিশয় ভয় খালে। সেয়ে তেওঁ
ৰাজভৱনৰ ভিতৰলৈ পু নৰ স�োমাই গ’ল, তেওঁ (পীলাতে) যীচুক সু ধিলে, “তুমি ক’ৰ
পৰা আহিছা?” কিন্তু যীচুৱে তেওঁক এক�ো উত্তৰ নিদিলে। তেতিয়া পীলাতে তেওঁক
কলে, “তুমি ম�োৰ লগত কথা পাতিবলৈ অমান্তি হৈছানে? তুমি নাজানা নে যে
ত�োমাক মু ক্তি দিবলৈ আ� ক্ৰু চত দিবলৈক�ো ম�োৰ অধিকাৰ আছে?”
যীচুৱে তেওঁক উত্তৰ দিলে, “ঈশ্বৰে আপ�োনাক অধিকাৰ নিদিয়া হলে ম�োৰ
ওপৰত আপ�োনাৰ ক�োন�ো অধিকাৰ নাথাকিলেহেতেঁন। সেয়ে যি জনে ম�োক
আপ�োনাৰ হাতত শ�োধাই দিলে, তেঁও আপ�োনাতকৈয়�ো গু�ত্বৰ পাপৰ বাবে দ�োষী।”
এই কথা শুনি পীলাতে তেওঁক মু ক্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু যিহূ দী বিলাকে
চিঞঁৰি কলে, “আপু নি যদি তেওঁক মু ক্তি দিয়ে তেন্তে আপু নি কৈচৰৰ বন্ধু নহয়। যদি
ক�োন�োৱে নিজকে ৰজা বু লি দাবী কৰে তেওঁ কৈচৰৰ বিপক্ষ।”
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যেতিয়া পীলাতে এইব�োৰ কথা শুনিলে তেওঁ যীচুক বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিলে
আ� “শিল পতা” (ইব্ৰী ভাষাত গববথা ব�োলে) ব�োলা ঠাইত স�োধৰ আসনত বহিলে।
সেইদিনা নিস্তাৰ পৰ্ববৰ বাবে যু গুত হ�োৱাৰ দিন আছিল, তেতিয়া প্ৰায় দুপৰীয়াৰ সময়
হৈছিল, পীলাতে যিহূ দী বিলাকক কলে, “এইয়া ত�োমাল�োকৰ ৰজা।”
“তাক মৃ ত্যুদণ্ড দিয়ক, তাক মৃ ত্যুদণ্ড দিয়ক, তাক ক্ৰু চত দিয়ক!”
পীলাতে তেওঁল�োকক কলে, “মই ত�োমাল�োকৰ ৰজাক ক্ৰু চত দিমনে?”
নেতৃত্ব দিয়া পু ৰ�োহিত সকলে উত্তৰ দিলে, “কৈচৰৰ বাহিৰে আমাৰ আন ক�োন�ো
ৰজা নাই।”৩০৮
তেতিয়া পীলাতে দেখিলে যে তেওঁৰ চেষ্টাৰ শ্ৰম ফলদায়ক নহব। বৰঞ্চ হুলস্থু লৰ
উপক্ৰম হ�োৱা দেখি তেতিয়া তেওঁ পানী লৈ সকল�োৰে আগত হাত ধু ই কলে, “এই
মানু হজনৰ মৃ ত্যুদণ্ডত মই নিৰ্দোষী। এইট�ো ত�োমাল�োকৰ দায়িত্ব।”
প্ৰত্যুত্ত্বৰত ল�োকসমূ হে একে লগে কলে, “এওঁৰ মৃ ত্যুদণ্ডৰ দ�োষ আমাৰ আ�
আমাৰ সন্তান-সন্ততিৰ ওপৰত পৰক।”৩০৯
পীলাতে তেওঁল�োকৰ দাবী মানি লবলৈ বাধ্য হল। তেওঁল�োকে দাবী কৰা মতে
পীলাতে বাৰৰ্ব্বাক এৰি দিলে যি জনক মাৰ পিট, হত্যাৰ অপৰাধত কাৰাগাৰত থ�োৱা
হৈছিল। আ� তেওঁ যীচুক মৃ ত্যুদণ্ডৰ কাৰণে শ�োধাই দিলে। এয়াই মানু হবিলাকে
বিচাৰিছিল।৩১০
৫.৫৩ পিলাতৰ সৈন্য বিলাকে যীচুক উপলু ঙা কৰা
তেতিয়া শাসনকৰ্তাৰ সৈন্যবিলাকে যীচুক শাসনকৰ্তাৰ ভৱনৰ ভিতৰ-কক্ষলৈ নিলে
আ� তেওঁক গ�োটেই সৈন্যবিলাকে আগুৰি ধৰিলে। সিহঁতে তেওঁৰ গাৰ কাপ�োৰ
স�োল�োকাই সেন্দুৰ বৰণীয়া বস্ত্ৰ পিন্ধালে। কাঁইটিয়া ডালৰ এটা কিৰিটি সাজি তেওঁৰ
মূ ৰত পিন্ধাই দিলে, আ� তেওঁৰ স�োঁ হাতত এডাল নল দি তেওঁৰ আগত আঁঠু লৈ
ঠাট্টা কৰি কলে, “যিহূ দী বিলাকৰ ৰজা দীৰ্ঘজীৱী হওক!” তেওঁল�োকে তেওঁৰ মূ খত
থু ই পেলাই তেওঁৰ পৰা নল ডাল কাঢ়ি লৈ তেওঁৰ মূ ৰত ক�োবালে। এনেদৰে বিদ্ৰূপ
কৰাৰ পাচত তেওঁৰ গাৰ পৰা সেই বস্ত্ৰ স�োল�োকাই তেওঁৰ নিজৰ কাপ�োৰ পিন্ধালে
আ� ক্ৰু চত তুলিবলৈ লৈ গল।৩১১
৫.৫৪ যীচুক ক্ৰু চত দিয়া
যেতিয়া সৈনিক সকলে যীচুক লৈ গৈ থাক�োঁ তে পথাৰৰ পৰা ঘৰৰ অভিমূ খে আহি
থকা চিম�োন নামৰ এজন ব্যক্তিক পালে। তেওঁ আচলতে কুৰিনিয়ৰ আছিল গাঁৱৰ
পৰা আহি আছিল। তেওঁক ধৰি তেওঁৰ কান্ধত ক্ৰু চ তুলি দি যীচুৰ পিছে পিছে যাবলৈ
বাধ্য কৰালে।
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এক ডাঙৰ জু ম তেওঁৰ পিছে পিছে গৈ আছিল, তেওঁল�োকৰ ভিতৰত তিৰ�োতাও
আছিল যি বিলাকে ক্ৰন্দন আ� শ�োক কৰি আছিল। যীচুৱে তেওঁল�োকৰ ফালে
মু খ ঘূ ৰাই কলে, “হে যি�চালেমৰ জীয়াৰী সকল ম�োৰ কাৰণে নাকান্দিবা, কিন্তু
ত�োমাল�োকৰ নিজৰ বাবে আ� ত�োমাল�োকৰ সন্তান বিলাকৰ কাৰণে কান্দা। কিয়ন�ো
এনে দিন আহি আছে যিদিনা ল�োক সমূ হে কব, সেই তিৰ�োতা বিলাক ধন্য, যিবিলাক
বন্ধ্যা আ� সেই তিৰ�োতাবিলাক ধন্য যিবিলাকৰ কেচুঁৱা নাই।” তেতিয়া মানু হবিলাকে
পৰ্ব্ব তব�োৰক কব ‘আমাৰ ওপৰত পৰা,’ আ� পাহাৰ ব�োৰক কব ‘আমাক ঢাকি ৰাখা।’
কিয়ন�ো যদি তেওঁল�োকে এজন নিৰ্দোষী মানু হক ক্ৰু চত দি মাৰিব পাৰে তেনেহলে
প্ৰকৃত দ�োষীজনৰ অৱস্থা কি হব পাৰে ?”
তাত দুজন অপৰাধীও আছিল, যাক তেওঁৰ লগতে মৃ ত্যু দণ্ড দিবৰ বাবে লৈ গৈ
আছিল। ৩১২
তেওঁল�োকে যেতিয়া গলগথা নামৰ ঠাই পালে। (অৰ্থাৎ “মূ ৰৰ লাওখ�োলা”) তাতে
তেওঁবিলাকে যীচুক তিতা ৰস মিহল�োৱা দ্ৰাক্ষাৰস পান কৰিবলৈ দিলে; কিন্তু তেওঁ
চাকি চাই পান নকৰিলে। ৩১৩
যীচুক সেই ঠাইতে ক্ৰু চত দিলে, আ� সেই দুজন অপৰাধীক�ো এজনক যীচুৰ
স�োঁ -ফালে আ� আনজনক বাওঁফালে ক্ৰু চত দিলে।
যীচুৱে কলে, “হে পিতৃ এওঁল�োকক ক্ষমা কৰা কিয়ন�ো এওঁল�োকে কি কৰিছে
তাক নাজানে।”৩১৪
তেতিয়া সৈন্যবিলাকে যীচুক ক্ৰু চবিদ্ধ কৰাৰ পিচত তেওঁৰ কাপ�োৰ লৈ তাক চাৰিভাগ
কৰিলে আ� প্ৰত্যেকেই এভাগকৈ ললে। তেওঁল�োকে তেওঁৰ বৰ চ�োলাখন�ো ললে,
বৰ চ�োলা খন সিয়নি বিহীন ওপৰৰ পৰা তললৈকে ব�োৱা আছিল। সেয়ে তেওঁল�োকে
পৰস্পৰে কলে, “আমি ইয়াক নাফালি চিঠি খেলৰ দ্বাৰা চাওঁ কাৰ ভাগত পৰে।” শাস্ত্ৰৰ
বচন পূ ৰ্ণ হবলৈ এইদৰে ঘটিল:
“সিহঁতে নিজৰ মাজতে ম�োৰ কাপ�োৰ বাটি ললে,
আ� ম�োৰ বস্ত্ৰৰ বাবে চিঠি খেলালে।”
সেয়ে সৈন্য বিলাকে তাকেই কৰিলে। ৩১৫
পীলাতে “নাচৰতীয়া যীচু যিহূ দী বিলাকৰ ৰজা” এইবু লি লিখি এখন জাননী যীচুৰ
ক্ৰু চৰ ওপৰত লগাই দিলে। যীচুক ক্ৰু চত দিয়া ঠাইখন নগৰৰ ওচৰতে আছিল সেয়ে
অনেক যিহূ দী ল�োকে জাননী খন পঢ়িলে, এই জাননী খন, ইব্ৰী, গ্ৰীক, আ� লেটিন
ভাষাত লিখা আছিল।
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নেতৃত্ব দিয়া যিহূ দী পু ৰ�োহিত সকলে পীলাতক কলে, “যিহূ দী বিলাকৰ ৰজা
নিলিখি এই মানু হজনে কৈছে মই যিহূ দী বিলাকৰ ৰজা বু লি লিখক।”
পীলাতে উত্তৰ দিলে, “মই যি লিখিল�ো সেয়া সলনি নকৰ�ো।” ৩১৬
তালৈ অহা য�োৱা কৰা ল�োকসকলে তেওঁল�োকৰ খু ব জ�োকাৰিছিল আ� তেওঁক
অপমান কৰিছিল। কৈছিল, “তুমি কৈছিলা, তুমি মন্দিৰ ধ্বংস কৰিবা আ� ইয়াক
তিনি দিনৰ ভিতৰত বনাবা। সেয়ে এতিয়া নিজকে ৰক্ষা কৰা। যদি তুমি ঈশ্বৰৰ পু ত্ৰ
হ�োৱা, ক্ৰু চৰ পৰা নামি আহা।”
একেধৰণেই প্ৰধান পু ৰ�োহিত, বিধান-পণ্ডিত আ� বৃ দ্ধ যিহূ দী নেতা সকলেও
তেওঁক ঠাট্টা কৰি কৈছিল, “সি আনক ৰক্ষা কৰিছিল; এতিয়া তেওঁ নিজকে ৰক্ষা
কৰিব ন�োৱাৰেনে? যদি তেওঁৱেই ইস্ৰায়েলবিলাকৰ ৰজা হয় তেন্তে এতিয়া সি ক্ৰু চৰ
পৰা নামি আহকচ�োন, তেতিয়াহে আমি তেওঁক বিশ্বাস কৰিম। সি ঈশ্বৰৰ ওপৰত
ভাৰসা কৰিছে যদি ঈশ্বৰে তাক ভাল পায় তেন্তে তেওঁ এতিয়া তাক উদ্ধাৰ কৰক,
কাৰণ সি কৈছিল, “মই ঈশ্বৰৰ পু ত্ৰ।” ৩১৭
তেতিয়া ক্ৰু চত ওলমি থকা অপৰাধীৰ এজনে তেওঁক নিন্দা কৰি কলে, “তুমি খ্ৰীষ্ট
ন�োহ�োৱানে? তুমি নিজকে আ� আমাক�ো ৰক্ষা কৰা।”
কিন্তু আনজনে সিজনক ডাবি দি কলে, “তুমি ঈশ্বৰলৈ ভয় নকৰানে? আমাৰ
সকল�োৰে খু ব স�োনকালেই মৃ ত্যু হ’ব। আমি দুয়�োজনেই দ�োষী আ� আমি কৰা
কৰ্ম ব�োৰৰ বাবে উচিত দণ্ড পাইছ�ো কিন্তু এইজন ব্যক্তিয়ে এক�ো দ�োষ কৰা নাই।”
তেতিয়া তেওঁ কলে, “যীচু আপু নি যেতিয়া ৰজা হিচাবে শাসন কৰিব ম�োক�ো সুঁ ৱৰিব।”
যীচুৱে তেওঁক কলে, “মই ত�োমাক সঁ চাকৈ কৈছ�োঁ , আজিয়েই তুমি ম�োৰ লগত
পৰমদেশত ম�োৰ সঙ্গী হবা।” ৩১৮
যীচুৰ ক্ৰু চৰ ওচৰতে তেওঁৰ মাক, মাকৰ ভনীয়েক, ক্লোপাৰ ভাৰ্য্যা মৰিয়ম আ�
মগ্দলীনী মৰিয়ম থিয় হৈ আছিল। যেতিয়া যীচুৱে তেওঁৰ মাক আ� তেওঁ মৰম কৰা
শিষ্যক ওচৰতে থিয় হৈ থকা দেখিলে, তেওঁ তেওঁৰ মাকক কলে, “প্ৰিয় নাৰী, এইয়া
ত�োমাৰ পু ত্ৰ।” তাৰ পিচত তেওঁ শিষ্য জনক কলে, “এওঁ ত�োমাৰ মাতৃ।” আ� সেই
সময়ৰ পৰাই শিষ্য জনে যীচুৰ মাতৃক নিজৰ ঘৰত থাকিবলৈ লৈ গল।৩১৯
৫.৫৫ যীচুৰ মৃ ত্যু
পাচে দুপৰীয়া বাৰ মান বজাৰ পৰা তিনি বজালৈকে পৃ থিৱীত আন্ধাৰ হ’ল। তিনিমান
বজাত যীচুৱে বৰ মাতেৰে চিঞঁৰি কলে, “এলী, এলী লামাচবক্তানী?” অৰ্থাৎ “হে
ম�োৰ ঈশ্বৰ হে ম�োৰ ঈশ্বৰ, তুমি ম�োক কিয় পৰিত্যাগ কৰিলা?”
তাত থিয় হৈ থকাবিলাকে তাকে শুনি কলে, ই এলিয়াক মাতিছে।৩২০
ইয়াৰ পাছত যীচুৱে জানিলে যে সকল�ো পূ ৰ্ণ হল, সেয়ে শাস্ত্ৰৰ বাক্য পূ ৰ্ণ হবলৈ
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তেওঁ কলে, “ম�োৰ পিয়াহ লাগিছে।” চিৰিকাৰে পূ ৰ্ণ পাত্ৰ এটা তাতে আছিল, সেয়ে
তেওঁল�োকে চিৰিকাৰে পূ ৰ্ণ এচ�োব, নল এডালৰ মূ ৰত লগাই ওপৰলৈ তুলি তেওঁৰ
মু খত দিলে। যেতিয়া তেওঁ তাক মু খত ললে, যীচুৱে কলে, “পূ ৰ্ণ হল”।৩২১
তেতিয়া তেওঁ বৰ মাতেৰে চিঞঁৰি ক’লে, “হে পিতৃ ম�োৰ আত্মা ত�োমাৰ হাতত
সৰ্মপন কৰিছ�োঁ ” এই বু লি কৈ তেওঁ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে।৩২২
তেতিয়াই মন্দিৰৰ আঁৰ কাপ�োৰ ওপৰৰ পৰা তললৈকে ফাটি দুছিটা হল, আ�
ভূমিকম্প হল, শিলব�োৰ ফাটিল, আ� মৈদাম ব�োৰ ফাটি মু কলি হ�োৱাত চিৰ নিদ্ৰিত
পবিত্ৰ ল�োকৰ পু ন�ত্থান হল। আ� যীচুৰ পু ন�ত্থানৰ পাছত তেওঁল�োকে মৈদাম এৰি,
পবিত্ৰ নগৰলৈ গৈ বহুত�ো ল�োকক দেখা দিলে।
ৰ�োমীয়া এশৰ সেনাপতি আ� যীচুক পহৰা দিয়া সৈন্যবিলাকে, ভূমিকম্প আ�
এই সকল�োব�োৰ ঘটনা দেখি অতিশয় ভয় খালে আ� কলে, “বাস্তৱত যীচু ঈশ্বৰৰ
পু ত্ৰই আছিল।”৩২৩
সেই দিনা শুকুৰবাৰ আছিল আ� পাচদিনা গু�ত্বপূ ৰ্ণ বিশ্ৰামবাৰ। বিশ্ৰামবাৰে যাতে
তেওঁল�োকৰ দেহাব�োৰ ক্ৰু চত নাথাকে, সেয়ে তেওঁল�োকৰ ভৰি ব�োৰ ভাঙি দি ক্ৰু চৰ
পৰা দেহাব�োৰ আঁতৰাই দিবলৈ যিহূ দী বিলাকে পীলাতক অনু ৰ�োধ কৰিলে। সেয়ে
সৈন্য বিলাকে আহি যীচুৰ লগত ক্ৰু চবিদ্ধ কৰা প্ৰথম জন আ� আনজনৰ ভৰি ভাঙি
দিলে। কিন্তু তেওঁল�োকে যেতিয়া যীচুৰ ওচৰলৈ আহিলে তেওঁল�োকে দেখিলে যে
ইতিমধ্যেই তেওঁৰ মৃ ত্যু হৈছে সেয়ে তেওঁল�োকে তেওঁৰ ভৰি নাভাঙিলে।
তাৰ পৰিবৰ্তে সৈন্য এজনে নিজৰ যাঠিৰে তেওঁক খ�োচ মাৰি চ�োৱাত, লগে লগে
তেজ আ� পানী বৈ আহিল। (যি জনে দেখিলে তেঁৱেই সাক্ষ্য দিছে আ� তেওঁৰ
সাক্ষ্য সত্য। ত�োমাল�োকে যেন বিশ্বাস কৰা, তেওঁ জানে যে তেওঁ সত্য কৈছে।)
“তেওঁৰ এডাল হাড়�ো ভঙা নহব” শাস্ত্ৰৰ এই কথা পূ ৰ্ণ হবলৈ এইদৰে ঘটিল। আক�ৌ
শাস্ত্ৰৰ আন এটা অংশত কৈছে, তেওঁল�োকে যিজনাক বিন্ধিলে তেওঁলৈ চাব।৩২৪
৫.৫৬ যীচুক কবৰ দিয়া
ইয়াৰ পাছত অৰিমিথিয়াৰ য�োচেফে, যীচুৰ দেহট�ো নিবলৈ পীলাতক অনু মতি
বিচাৰিলে। যিহূ দী নেতাসকলৰ ভয়ত তেওঁ গ�োপনে যীচুৰ শিষ্য হৈছিল। পীলাতে
তেওঁক অনু মতি দিয়াত তেওঁ আহি যীচুৰ মৃ ত দেহট�ো ক্ৰু চৰ পৰা নমাই লৈ গল।
নীকদীম যি জনে প্ৰথম ৰাতি যীচুৰ ওচৰলৈ আহিছিল তেৱ�ো প্ৰায় ত্ৰিশ কেজি
ওজনৰ গন্ধৰস মিহিল�োৱা অগ� লগত লৈ আহিল, আ� তেওঁল�োকে য�োচেফৰ
সৈত্যে মৃ তদেহট�ো আনি যিহূ দী সকলে মৈদাম দিয়া অনু সৰি সু গন্ধি দ্ৰব্যৰে সৈতে
শণ সূ তাৰ মিহি কাপ�োৰেৰে মেৰিযালে।৩২৫
য�োচেফে নিজৰ কাৰণে শিল কাটি নিৰ্মাণ কৰা মৈদামত যীচুৰ শৰীৰট�ো শুৱাই
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থলে। আ� এচটা ডাঙৰ শিল বগৰাই নি মৈদামৰ দুৱাৰ মু খত থৈ তাৰ পৰা গুচি
গল। ৩২৬
যীচুক কত থ�োৱা হৈছিল, মগদলীনী মৰিয়ম আ� য�োচিৰ মাক মৰিয়মে
দেখিছিল। ৩২৭ তাৰ পাছত তেওঁল�োকে আহি মৃ তদেহত লগাবৰ বাবে সু গন্ধি দ্ৰব্য আ�
তেল যু গুত কৰিবলৈ ঘৰলৈ ঘূ ৰি গল। আ� বিশ্ৰাম বাৰৰ বিধান অনু সৰি তেওঁল�োকে
জিৰণি ললে। ৩২৮
৫.৫৭ যীচুৰ কবৰ পহৰা দিয়া
পিচদিনা ৰাতিপু ৱা বিশ্ৰাম বাৰ হ�োৱাত প্ৰধান পু ৰ�োহিত আ� ফৰীচী সকলে পীলাতৰ
ওচৰলৈ গৈ কলে, “হে মহাশয়, আমাৰ মনত পৰিছে সেই প্ৰৱঞ্চকে জীয়াই থাক�োতে
মই তিনিদিনৰ পাচত পু নৰ উঠিম বু লি কৈছিল। সেয়েহে তাৰ শিষ্যবিলাকে গৈ তাৰ
মৃ ত দেহ চুৰ কৰি নি তেওঁ জী উঠিল বু লি যাতে ল�োকসমূ হক কব ন�োৱাৰে এই
হেতুকে মৈদামত তিনি দিনলৈকে সাৱধানে পহৰা দিবলৈ আজ্ঞা দিয়ক। অন্যথা প্ৰথম
ভ্ৰান্তিতকৈ শেষৰ ভ্ৰান্তি অধিক অনিষ্টকৰ হব।
পীলাতে তেওঁল�োকক কলে, ত�োমাল�োকে এদল চন্তৰী লৈ: য�োৱা আ� মৈদামক
সু ৰক্ষিতভাবে পহৰা দি ৰাখাগৈ। তেতিয়া তেওঁল�োকে গৈ মৈদামৰ শিলচটাৰ ওপৰত
ম�োহৰ মাৰিলে, আ� চন্তৰীবিলাকক মৈদাম নিৰাপদে পহৰা দি ৰাখিবলৈ কলে।৩২৯

৬.

শেষৰ চল্লিচটা দিন

৬.১ যীচু মৃ ত্যুৰ পৰা জী উঠাৰ সংবাদ
বিশ্ৰামবাৰ পাৰ হৈ গ’লত, মগদলীনী মৰিয়ম, যাক�োবৰ মাক মৰিয়ম৩৩০ য�োহানা আ�
কিছু মান মহিলাই ৩৩১ যীচুৰ দেহত ঘঁ হিবলৈ যাবৰ বাবে সু গন্ধিদ্ৰব্য কিনিলে। সপ্তাহৰ
প্ৰথন দিনা, অতি পু ৱাতেই তেওঁল�োকে মৈদামলৈ গ’ল।৩৩২
তেতিয়া অকস্মাতে এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প হল; কাৰণ প্ৰভুৰ দূত এজন স্বৰ্গৰ পৰা
নামি আহি শিলচটা বগৰাই তাৰ ওপৰত বহিল। তেওঁৰ চেহেৰা বিজু লীৰ নিচিনা আ�
বস্ত্ৰ হিমৰ দৰে শুক্ল আছিল। কবৰত পহৰা দিয়া চন্তৰীবিলাক ভয়ত কম্পমানহৈ
মৰাৰ নিচিনা হল।
তেতিয়া দূতে মাত লগাই তিৰ�োতা কেইগৰাকীক কলে, “ত�োমাল�োকে ভয়
নকৰিবা; মই জান�ো! ত�োমাল�োকে ক্ৰু চত হত হ�োৱা যীচুক বিচাৰিছা। তেওঁ ইয়াত
নাই: তেওঁ যেনেকৈ কৈছিল তেনেকৈ জী উঠিল। আঁহা তেওঁক শুৱাই থ�োৱা ঠাই
চ�োৱাহি। ৩৩৩
তেওঁল�োকে মৈদামৰ মু খৰ পৰা প্ৰকান্ড শিলচটা বগৰাই থ�োৱা দেখিবলৈ পালে।
সেয়ে তেওঁল�োকে মৈদামৰ ভিতৰলৈ স�োমাই গল কিন্তু তেওঁল�োকে যীচুৰ দেহট�ো
বিচাৰি নাপালে। তেওঁল�োকে এই বিষয়ে সংশয় কৰি থাক�োঁ তেই অকস্মাতে উজ্বল
বস্ত্ৰ পৰিধান কৰা দুজন ব্যক্তি তেওঁল�োকৰ সন্মুখত উপস্থিত হল। তিৰ�োতা সকলে
ভয়তে মাটিলৈ তল মূ ৰ কৰি আছিল।
সেই দুজন ব্যক্তিয়ে তেওঁল�োকক কলে, “ত�োমাল�োকে জীৱিত জনাক মৃ ত
বিলাকৰ মাজত কিয় বিচাৰিছা? তেওঁ ইয়াত নাই তেওঁ মৃ ত্যুৰ পৰা জী উঠিল। তেওঁ
গালীলত থাক�োঁ তে ত�োমাল�োকক কি কি কৈছিল স�োঁ ৱৰণ কৰা? তেওঁ কৈছিল যে,
মানৱপু ত্ৰক পাপী বিলাকৰ হাতত নিশ্চয়কৈ শ�োধাই দিয়া হব। তেওঁল�োকে নিশ্চয়ে
তেওঁক ক্ৰু চত দিব আ� তৃতীয় দিনা তেওঁ নিশ্চয়ে মৃ ত্যুৰ পৰা পু নৰ জী উঠিব।৩৩৪
ত�োমাল�োক এতিয়া য�োৱা আ� তেওঁৰ শিষ্যসকলক আ� বিশেষকৈ পিতৰক
ক�োৱাগৈ ঠিক ত�োমাল�োকক ক�োৱাৰ দৰেই তেওঁ ত�োমাল�োকৰ আগে আগে
গালীললৈ গৈছে। ত�োমাল�োকে তেওঁক তাতেই দেখিবা।”৩৩৫
তেতিয়া তিৰ�োতা সকলৰ যীচুৱে ক�োৱা কথা মনত পৰিল। ৩৩৬
তেতিয়া তিৰ�োতা কেইগৰাকীয়ে তৎক্ষণাত মৈদামৰ ওচৰৰ পৰা ভয় আ�
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মহা-আনন্দৰে,৩৩৭ তেওঁল�োকে যি ঘটিছিল সেই সকল�োখিনি কথা পাঁচনি সকলক
জনালে। কিন্তু পাচঁ নি সকলে তিৰ�োতাসকলৰ কথা অৰ্থহীন যেন ভাবিলে। সেয়ে
তেওঁল�োকে তিৰ�োতা বিলাকৰ কথাত বিশ্বাস নকৰিলে।৩৩৮
সেয়ে পিতৰ আ� আনজন শিষ্য মৈদামলৈ গ’ল। তেওঁল�োক দুয়�ো ল’ৰি যাওঁতে
আনজন শিষ্যই পিতৰক পাচ পেলাই আগতেই মৈদাম পালেগৈ। তেওঁ থমকি ৰৈ
চাপৰি চাই শণ সূ তাৰ মিহি কাপ�োৰখন পৰি থকা দেখিলে; কিন্তু তেওঁ ভিতৰলৈ
ন�োস�োমাল।
তেতিয়া পাচে পাচে আহি থকা চিম�োন পিতৰে আহি মৈদামৰ ভিতৰলৈ গল।
তেওঁ তাতে শণ সূ তাৰ মিহি কাপ�োৰখন পৰি থকা দেখিলে। মূ ৰত বন্ধা শণ সূ তাৰ
কাপ�োৰখনও লগত দেখা পালে, সেইখন সু কীয়াকৈ মেৰিযাই থ�োৱা আছিল। তেতিয়া
আন শিষ্য জনেও যিজন আগতেই মৈদামলৈ গৈছিল, তেওঁ ভিতৰলৈ গৈ দেখা পাই
বিশ্বাস কৰিলে, (কিয়ন�ো তেওঁল�োকে তেতিয়ালৈকে খ্ৰীষ্ট যে মৃ ত বিলাকৰ মাজৰ
পৰা উঠিবই লাগিব, শাস্ত্ৰৰ এই কথা বিশ্বাস কৰা নাছিল।)
তেতিয়া শিষ্য সকলে যি�চালেমত য’ত আছিল তালৈকে উভতি গল। ৩৩৯
৬.২ যীচুৱে মগদলনীয় মৰিয়মক দেখা দিয়া
কিন্তু মৰিয়ম মৈদামৰ বাহিৰত থিয় হৈ কান্দি আছিল, কান্দি কান্দিয়েই তেওঁ মৈদামৰ
ভিতৰলৈ জু মি চালে। আ� দুগৰাকী দূতক বহি থকা দেখিলে। এজন যীচুৰ মৃ তদেহ
ৰখা ঠাইৰ মূ ৰৰ ওচৰত আ� আনজন ভৰিৰ ওচৰত আছিল।
তেওঁল�োকে তাইক সু ধিলে, “হে নাৰী তুমি কিয় কান্দিছা?”
তাই তেওঁল�োকক কলে, “তেওঁল�োকে ম�োৰ প্ৰভুৰ দেহ লৈ গৈছে। মই নাজান�ো
তেওঁল�োকে তেওঁক ক’ত ৰাখিছে।” এইখিনি ক�োৱাৰ পাছত, তাই আনফালে ঘূ ৰি
চ�োৱাত তাত যীচুক থিয় হৈ থকা দেখিলে। অৱশ্যে যীচুৱেই যে হয় তাক তাই
নাজানিলে।
যীচুৱে তাইক সু ধিলে, “নাৰী, তুমি কিয় কান্দি আছা?” তুমি কাক বিচাৰিছা?”
মৰিয়মে তেওঁক বাৰীৰখীয়া বু লি ভাবি কলে, “মহাশয় আপু নি যীচুৰ মৃ তদেহট�ো
নিছে নেকি? ক’ত ৰাখিছে কওঁক মই তেওঁক তাৰ পৰা লৈ যাম।”
যীচুৱে তাইক কলে, “মৰিয়ম” তাই ঘূ ৰি ইব্ৰী ভাষাত কলে, “ৰু বুনি” ইয়াৰ অৰ্থ
হে গু�।
যীচুৱে তাইক কলে, “ম�োক নু চুবা কাৰণ মই এতিয়ালৈকে পিতৃৰ ওচৰলৈ উঠি
য�োৱা নাই। কিন্তু তুমি ম�োৰ শিষ্য বিলাকৰ ওচৰলৈ য�োৱা আ� তেওঁল�োকক ক�োৱা,
“মই ম�োৰ আ� ত�োমাল�োকৰ পিতৃৰ আ� ম�োৰ আ� ত�োমাল�োকৰ প্ৰভুৰ ওচৰলৈ
উঠি গৈ আছ�োঁ ।”
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মগদলীনী মৰিয়মে গৈ শিষ্যসকলক কলে, “মই প্ৰভুক দেখা পাল�ো।” আ� তাই
তেওঁ ক�োৱা সকল�ো কথা বিৱৰি ক’লে।”৩৪০
৬.৩ যীচুৱে মহিলা সকলক দেখা দিয়া
অকস্মাতে যীচুৱে তেওঁ বিলাকক দেখা দিলে আ� কলে, “ত�োমাল�োকৰ কুশল হওক”
তেওঁল�োক তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিল, তেওঁৰ চৰণত পৰিল আ� তেওঁক প্ৰণিপাত
কৰিলে। তেতিয়া যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “ভয় নকৰিবা! প্ৰিয় বিলাক, যিবিলাক
ম�োৰ ভাইবিলাকৰ নিচিনা, তেওঁল�োকৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁল�োকক গালীললৈ যাবলৈ
ক�োৱা আ� তাতে তেওঁল�োকে ম�োক দেখা পাব।” ৩৪১
৬.৪ চৰন্তীয়া সকলে ধৰ্মীয় নেতা সকলক খবৰ দিয়া
সেই তিৰ�োতা কেইগৰাকী বাটত গৈ থাক�োতেই চন্তৰী বিলাকে যিবিলাকে মৈদামৰ
পহৰা দিছিল, নগৰলৈ দ�ৌৰি গৈ প্ৰধান পু ৰ�োহিত সকলক সকল�ো ঘটনাৰ সংবাদ
দিলে, প্ৰধান পু ৰ�োহিত আ� বৃ দ্ধ যিহূ দী নেতা সকলে একত্ৰিতহৈ মন্ত্ৰণা কৰি
চন্তৰীবিলাকক বহুত ধন দি কলে, ত�োমাল�োকে কবা, আমি শুই থাক�োতে যীচুৰ
শিষ্যবিলাকে আহি তেওঁৰ দেহাট�ো চুৰ কৰি নিলে। যদি কেনেবাকৈ শাসনকৰ্তাই এই
কথা শুনে, তেতিয়া ত�োমাল�োকক ৰ্নিদ�োষী বু লি আমি বু জাই বঢ়াই কম, তালৈ চিন্তা
নকৰিবা, চন্তৰী বিলাকে ধন লৈ তেওঁল�োকে শিক�োৱা দৰে কৰিলে, আ� এই কথা
বিয়পি যিহূ দীবিলাকৰ মাজত আজিলৈকে চলিত আছে।৩৪২
6.5 ইম্মায়ুলৈ য�োৱাৰ পথত
সেই দিনাই তেওঁৰ দুজন শিষ্যই যি�চালেমৰ পৰা প্ৰায় বাৰ কিল�োমিটাৰ দূৰৈৰ ইম্মায়ু
নামৰ গাৱঁ লৈ গৈ আছিল। তেওঁল�োকে পৰস্পৰে যি ব�োৰ ঘটনা হৈছিল তাৰ বিষয়ে
আল�োচনা কৰি আছিল। তেওঁল�োকে এই কথাব�োৰ আলাপ আল�োচনা কৰি যাওঁতেই
যীচুৱে নিজেই আহি উপস্থিত হৈ তেওঁল�োকৰ লগে লগে যাবলৈ ললে। কিন্তু তেওঁ
ল�োকে তেওঁক চিনি নাপাবলৈ তেওঁল�োকৰ দৃষ্টি কৰা হৈছিল। যীচুৱে তেওঁল�োকক
কলে, ত�োমাল�োকে কিহৰ বিষয়ে বাৰ্তালাপ কৰি গৈছা?
দুয়�ো আল�োচনা বন্ধ কৰিলে আ� মলিন মনেৰে থিয় হৈ ৰ’ল। তেওঁল�োকৰ মাজৰ
ক্লিয়পা নামৰ ব্যক্তিজনে তেওঁক কলে, “গত কিছু দিনৰ আগতে যি ব�োৰ ঘটনা ঘটিল,
যি�চালেমত থাকি কেৱল তুমিহে একমাত্ৰ প্ৰবাসী, সেই কথাব�োৰ নাজানা হবলা!”
যীচুৱে তেওঁক সু ধিলে, “কি ঘটনা?”
তেওঁল�োকে কলে, “এইব�োৰ সকল�ো নাচৰতীয়া যীচুৰ বিষয়ে। তেওঁ ঈশ্বৰ আ�
সকল�ো মানু হৰ বাবে এজন মহান ভাৱবাদী আছিল। তেওঁ বহুত�ো পৰাক্ৰমৰ কাৰ্য্য
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কৰিলে আ� কলে, কিন্তু আমাৰ প্ৰধান পু ৰ�োহিত আ� শাসনকৰ্তা সকলে তেওঁক
বিচাৰৰ বাবে শ�োধাই দিলে আ� মৃ ত্যুদণ্ডৰ আদেশ দিলে। আ� তেওঁক ক্ৰু চত
দিলে। আমি এইজনেই ইস্ৰায়েলৰ উদ্ধাৰ কৰিব বু লি আশা কৰিছিল�ো! কিন্তু এইব�োৰ
ঘটনাহে ঘটিল।”
এতিয়া অন্য বেলেগ এটা ঘটনা ঘটিল। তেওঁ মৃ ত্যুৰ আজি তিনিদিন হল। আ�
আজি আমাৰ চুবু ৰীৰ কেইগৰাকী মান তিৰ�োতাই আমাক এটা আচৰিত ঘটনা ক’লে।
আজি ৰাতিপু ৱাই তেওঁল�োক যীচুৰ শৰীৰ থ�োৱা মৈদামলৈ গৈছিল। কিন্তু তেওঁল�োকে
তাত যীচুৰ মৃ ত দেহ নাপালে। তেওঁল�োকে উভতি আহি আমাক জনালে যে দুজন
দূতে তেওঁল�োকক দৰ্শন দি তেওঁল�োকে কলে, যে তেওঁ জীৱিত আছে। আক�ৌ
আমাৰ দলৰে কিছু মানে মৈদামলৈ গৈ তিৰ�োতা বিলাকে জন�োৱা দৰেই পালে।
তেওঁল�োকেও যীচুৰ মৃ তদেহ দেখা নাপালে।”
তেতিয়া যীচুৱে সেই দুজনলৈ চাই কলে, “ত�োমাল�োকে কেনে ৰ্নিব্বোধ! আ�
ত�োমাল�োক ভ�োত�োহা চিত্তৰ মানু হ। ত�োমাল�োকে ভাৱবাদী সকলে ক�োৱা কথাব�োৰ
বিশ্বাস নকৰিলা। ভাৱবাদী সকলে কৈছিল যে খ্ৰীষ্টই সকল�ো কষ্ট ভ�োগ কৰিব লাগিব।
তেওঁ গ�ৌৰবত স�োম�োৱাৰ পূ ৰ্ব্বে ম�োচিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকল�ো ভাৱবাদীয়ে
তেওঁৰ বিষয়ে লিখা আ� শাস্ত্ৰৰ সকল�ো কথাৰ বিষয়ে তেওঁল�োকক বিশ্লেষণ কৰি
বু জালে।”
তেওঁল�োকে যি খন গাঁৱলৈ গৈছিল তাৰ ওচৰ পাওঁতে যীচুৱে তেওঁল�োকক
অলপ আগুৱাই য�োৱা যেন দেখু ৱালে যেনিৱা তেওঁ সেইখন গাওঁত নাথাকিব। কিন্তু
তেওঁল�োকে তেওঁক তেওঁল�োকৰ লগত থাকিবলৈ অনু ৰ�োধ কৰি কলে, “আমাৰ
লগত থাকা এতিয়া প্ৰায় সন্ধ্যা হল, সেয়ে তেওঁ তেওঁল�োকৰ লগত থাকিবলৈ
স�োমাল।”
যেতিয়া তেওঁল�োকৰ লগত ভ�োজন কৰিবলৈ মেজত বহিল তেতিয়া তেওঁ
�টি লৈ ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিলে আ� টুকুৰা কৰি তেওঁল�োকক দিলে। তেতিয়াই
তেওঁল�োকৰ চকু মু কলি হল। আ� তেওঁল�োকে তেওঁক চিনি পালে। কিন্তু তেওঁ
তেওঁল�োকৰ পৰা অদৃশ্য হল। তেওঁল�োকে পৰস্পৰে কলে, “বাটত যেতিয়া তেওঁ
আমাক শাস্ত্ৰৰ কথা বু জাই আছিল তেতিয়া আমাৰ অন্তৰৰ হৃদয় প্ৰজ্বলিত হ�োৱা
নাছিল জান�ো?”
তেতিয়া দুয়�োজনে তৎক্ষণাত উঠি যি�চালেমলৈ উভতি গল। তাত আন
ল�োকৰ সৈতে এঘাৰজন পাঁচনিক একেলগে পালে। তেওঁল�োকে কৈ আছিল যে,
“বাস্তৱিকতে প্ৰভু উঠিল। তেওঁ চিম�োনক দৰ্শন দিলে।”
তেতিয়া সেই দুজনেও বাটত যাওঁতে কি ঘটিছিল তাৰ বৰ্ণনা কৰি কলে যে তেওঁ
�টি টুকুৰা কৰ�োতে তেওঁল�োকে যীচুক চিনি পালে।৩৪৩
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৬.৬যীচুৱে শিষ্যসকলক দেখা দিয়া
সেই দিনা দেওবাৰ আছিল, সন্ধিয়া সময়ত শিষ্যসকলে যিহূ দী নেতাবিলাকৰ ভয়ত
দুৱাৰ বন্ধ কৰি থৈছিল ।৩৪৪
তেওঁল�োক দুজনে এইব�োৰ কথা কৈ থাক�োতে তেওঁ যীচু তেওঁল�োকৰ ওচৰত
স্বয়ং উপস্থিত হৈ তেওঁল�োক কলে, “ত�োমাল�োকৰ কুশল হওঁক।”
কিন্তু তেওঁল�োকে ভূত দেখিছ�োঁ বু লি ভাবি ভয়তে আতুৰ হল। কিন্তু তেওঁ
তেওঁল�োকক কলে, “ত�োমাল�োক কিয় ইমান ভয়াতুৰ হৈছা? ত�োমাল�োকৰ মনত
কিয় সন্দেহ হৈছে? ম�োৰ হাত ভৰি চাই জ্ঞাত হ�োৱা। ম�োক চুই চ�োৱা, ম�োৰ মাংস
আ� হাড় আছে। ম�োক যেনেকৈ দেখিছা ভূতৰ তেনেকৈ হাড় মঙহ নাথাকে।”
এইবু লি কৈ তেওঁ নিজৰ হাত ভৰি দেখু ৱালে। তেওঁল�োকৰ বিস্ময় আ� আনন্দৰ
বাবে তেওঁল�োকে তেতিয়াও বিশ্বাস কৰিব ন�োৱাৰা দেখি, তেওঁ তেওঁল�োকক সু ধিলে,
“ত�োমাল�োকৰ ওচৰত কিবা খ�োৱা বস্তু আছেনে?” তেওঁল�োকে তেওঁক এড�োখৰ
ভজা মাছ দিলে। তেওঁ সেই মাছ ড�োখৰ লৈ তেওঁল�োকৰ আগতে খালে। ৩৪৫
তেতিয়া যীচুৱে তেওঁল�োকক পু নৰ কলে, “ত�োমাল�োকলৈ শান্তি হওঁক, পিতৃয়ে
যেনেদৰে ম�োক পঠালে, মইও ত�োমাল�োকক পঠাই আছ�ো।” এইদৰে ক�োৱাৰ
পাছত তেওঁ তেওঁল�োকলৈ ফু দি কলে, “পবিত্ৰ আত্মা গ্ৰহণ কৰা।” ত�োমাল�োকে
ক�োন�োবাৰ পাপ ক্ষমা কৰিলে তেওঁল�োক ক্ষমা প্ৰাপ্ত হব। আ� ক�োন�োবাৰ পাপ
যদি ত�োমাল�োকে ক্ষমা নকৰা, তেওঁল�োক পাপ ক্ষমা ন�োপ�োৱাকৈয়ে থাকিব।”৩৪৬
৬.৭ যীচুৱে থ�োমাক দেখা দিয়া
কিন্তু যীচু অহাৰ সময়ত বাৰজনৰ মাজৰ থ�োমা যাক দিদ�োম�ো ব�োলা হয়, তাত
উপস্থিত নাছিল। আন শিষ্য সকলে তেওঁক কলে, “আমি প্ৰভুক দেখিল�ো।” কিন্তু
তেওঁ তেওঁল�োকক কলে, “মই যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ হাতত গজালৰ দাগ দেখা
নাপাওঁ আ� তাত ম�োৰ হাত সু মুৱাই নিদিওঁ, তেতিয়ালৈকে মই এই কথা বিশ্বাস
নকৰিম।”
এসপ্তাহৰ পাছত, যীচুৰ শিষ্যসকলে ঘৰৰ ভিতৰত থাক�োতে থ�োমাও তেওঁল�োকৰ
লগত আছিল, দৰ্জাব�োৰ বন্ধ আছিল। যীচু ভিতৰলৈ স�োমাই আহিল আ� তেওঁল�োকৰ
আগত থিয় হৈ কলে, “ত�োমাল�োকলৈ শান্তি হওঁক।’” তেতিয়া তেওঁ থ�োমাক কলে,
“ত�োমাৰ আঙুলি ইয়াত স�োম�োৱা আ� ম�োৰ হাতব�োৰ চ�োৱা। ত�োমাৰ হাত মেলি
ম�োৰ ক�োষত সু মুৱাই চ�োৱা। সন্দেহ নকৰি বিশ্বাসকাৰী হ�োৱা।”
উত্তৰত থ�োমাই তেওঁক কলে, “ম�োৰ প্ৰভু ম�োৰ ঈশ্বৰ!”
যীচুৱে তেওঁক কলে, “ম�োক দেখাৰ কাৰণে বিশ্বাস কৰিছানে? যিসকলে
নেদেখাকৈ বিশ্বাস কৰে তেওঁল�োক ধন্য।”৩৪৭
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৬.৮ যীচুৱে সাত জন শিষ্যক দেখা দিয়া
ইয়াৰ পাছত যীচুৱে পু নৰ গালীল সৰ�োবৰৰ উপকূলত শিষ্য সকলৰ আগত দেখা
দিলে। তেওঁ এইট�ো এনেদৰে কৰিলে; চিম�োন পিতৰ, থ�োমা (যাক দিদুম�ো ব�োলে)
নথনেল (গালীলৰ কান্না নগৰৰ), চিবদিয়ৰ পু তেক দুজন আ� দুজন শিষ্য একে লগে
আছিল। চিম�োন পিতৰে তেওঁল�োকক কলে, “মই মাছ মাৰিবলৈ যাওঁ।”
তেওঁল�োকে তেওঁক কলে, “আমিও ত�োমাৰ সৈতে আহি আছ�োঁ !” সেয়ে
তেওঁল�োকে ওলাই নাৱত উঠিল, কিন্তু তেওঁল�োকে সেই নিশা এক�োকে নাপালে।
ৰাতিপু ৱা যীচু উপকূলৰ দাঁতিত থিয় হৈ আছিল, তেওঁ যে যীচু তাক শিষ্যব�োৰে
নাজানিলে। তেতিয়া যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “ব�োপাহঁত ত�োমাল�োকে মাছ
পালানে?”
উত্তৰত তেওঁল�োকে কলে, “নাই।”
তেওঁ তেওঁল�োকক কলে, “নাৱৰ স�োঁ ফালে জালখন পেল�োৱা তাত ত�োমাল�োকে
অলপ মাছ পাবা।” সেয়ে তেওঁল�োকে জালখন পেলালে, কিন্তু জালখনত ইমানেই
মাছ লাগিল যে তেওঁল�োকে জালখন টানি আনিব ন�োৱাৰা হল।
তেতিয়া যীচুৱে যি জন শিষ্যক মৰম কৰিছিল তেওঁ পিতৰক কলে, “এইজন প্ৰভু”
চিম�োনে এইজন প্ৰভু বু লি শুনিলে তেওঁ গাত ল�োৱা কাপ�োৰ খন ভালকৈ মেৰিয়াই
লৈ (কাৰণ কাপ�োৰখন খু লি থ�োৱা আছিল) পানীত জাপ মাৰি দিলে। কিন্তু আন শিষ্য
সকলে মাছেৰে ভৰা জালখন টানি নাৱেৰে সৈতে পাৰলৈ আনিলে। কাৰণ তেওঁল�োকে
পাৰৰ পৰা মাত্ৰ এশ মিটাৰ মানহে দূৰত আছিল। যেতিয়া তেওঁল�োকে পাৰলৈ আহিলে,
এঙ্গাঁ ৰৰ জু ইৰ ওপৰত মাছ দি থ�োৱা আ� কেইটামান পিঠা দেখিবলৈ পালে। যীচুৱে
তেওঁল�োকক কলে, “এতিয়া যিব�োৰ মাছ ধৰিলা তাৰ পৰাও কেইটামান আনাগৈ।”
চিম�োন পিতৰে নাৱলৈ গৈ মাছেৰে ভৰি থকা জালখন টানি আনিলে। জালখনত
১৫৩ মাছ আছিল, কিন্তু ইমান মাছ থকা স্বতেও জালখন নাফাটিল। যীচুৱে
তেওঁল�োকক কলে, “আহাঁ ইয়ালৈ আ� ভ�োজনপান কৰাহি।” ক�োন�ো এজন
শিষ্যই, “আপু নিয়েই প্ৰভু নেকি?” এইবু লি সু ধিবলৈ সাহ নকৰিলে কাৰণ তেওঁল�োকে
ইতিমধ্যে গম পাইছিল যে তেওঁৱেই প্ৰভু। যীচুৱে উঠি গৈ পিঠা লৈ তেওঁল�োকক
দিলে আ� মাছ�ো দিলে।
মৃ ত সকলৰ মাজৰ পৰা জীৱিত হৈ এয়া তৃতীয় বাৰৰ বাবে যীচুৱে শিষ্য সকলক
দেখা দিলে।৩৪৮
৬.৯ যীচুৱে পিতৰৰ সৈতে কথা ক�োৱা
যেতিয়া জলপান খ�োৱা হল, যীচুৱে চিম�োন পিতৰক কলে, “য�োহনৰ পু তেক চিম�োন,
এওঁবিলাকতকৈ তুমি ম�োক অধিক প্ৰেম কৰানে?”
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পিতৰে তেওঁক কলে, “হয় প্ৰভু; আপু নি জানে যে মই আপ�োনাক প্ৰেম কৰ�ো।”
যীচুৱে তেওঁক ক’লে, “ম�োৰ মেৰবিলাকৰ প্ৰতি পালন কৰিবা।”
তেওঁ (যীচুৱে) দ্বিতীয়বাৰ পিতৰক কলে, “য�োহনৰ পু তেক চিম�োন, তুমি ম�োক
প্ৰেম কৰানে?”
পিতৰে কলে, “হয় প্ৰভু আপু নি জানেই যে মই আপ�োনাক প্ৰেম কৰ�োঁ ।”
তেওঁ পিতৰক কলে, “ম�োৰ মেৰ বিলাকক প্ৰতিপালন কৰিবা।”
যীচুৱে তৃতীয় বাৰ পিতৰক, “য�োহনৰ পু তেক চিম�োন, তুমি ম�োক প্ৰেম কৰানে?”
স�োধাত পিতৰে বেজাৰ পালে, সেয়ে পিতৰে কলে, “আপু নি সকল�ো জানেই।”
আপু নি জানে য়ে মই আপ�োনাক প্ৰেম কৰ�ো।”
যীচুৱে তেওঁক কলে, “ম�োৰ মেৰ বিলাকক চৰ�োৱা।” মই সঁ চাকৈ কওঁ, “তুমি
ডেকা কালত ককাঁলত টঙালি বান্ধি য’ত যাবলৈ ইচ্ছা কৰিছিলা গৈছিলা; কিন্তু
যেতিয়া তুমি বু ঢ়া হবা তুমি হাত মেলিবা আ� ত�োমাৰ ককাঁল বান্ধি যলৈকে ত�োমাৰ
ইচ্ছা নাই তলৈকে ত�োমাক লৈ যাব।” (পিতৰে কেনে মৰণেৰে ঈশ্বৰক গ�ৌৰৱাম্বিত
কৰিব তাক বু জাবলৈ তেওঁ এই কথা কৈছিল।) এইষাৰ কথা ক�োৱাৰ পাছত যীচুৱে
কলে, “ম�োক অনু সৰণ কৰা।”
পিতৰে ঘূ ৰি চাই যীচুৰ প্ৰিয় শিষ্যক (যিজনে ৰাতি ভ�োজনৰ সময়ত যীচুৰ বু কুলৈ
হালি গৈ হে প্ৰভু ক�োনে আপ�োনাক শত্ৰুৰ হাতত শ�োধাই দিব’ বু লি সু ধিছিল) তেওঁৰ
পাছত অহা দেখিলে। পিতৰে যেতিয়া তেওঁক দেখিলে, তেওঁ যীচুক কলে, “প্ৰভু
এওঁৰন�ো কি হব?”
যীচুৱে তেওঁক কলে, “মই যদি ইচ্ছা কৰ�ো, মই নহালৈকে তেওঁ থকাট�ো তেন্তে
ত�োমাৰ কি? তুমি ম�োক অনু সৰণ কৰা।”
তেতিয়া সেই জন শিষ্য নমৰিব বু লি বিশ্বাসী ভাই সকলৰ মাজত প্ৰচাৰ হৈ গল,
কিন্তু যীচুৱে নমৰিব বু লি ক�োৱা নাছিল, মাত্ৰ ‘মই নহালৈকে তেওঁ থকাট�ো যদি মই
ইচ্ছা কৰ�ো, তাত ত�োমাৰ কি?’ অকল ইয়াকেহে কৈছিল।৩৪৯
৬.১০ যীচুৱে তেওঁৰ শিষ্য সকলক এটা অভিযান দিয়া
এঘাৰ জন শিষ্যই যীচুৱে গালীলৰ যি পৰ্ব্ব তলৈ তেওঁল�োকক যাবলৈ কৈছিল
তালৈ গল। আ� তাতে তেওঁল�োকে যীচুক দেখা পালত তেওঁক প্ৰণিপাত
কৰিলে; কিন্তু ক�োন�ো ক�োন�োৱে সন্দেহ কৰিলে যে এয়াই যীচু হয়। পাচে যীচুৱে
তেওঁল�োকৰ ওচৰলৈ আহি কলে, “স্বৰ্গ আ� পৃ থিৱীৰ সকল�ো ক্ষমতা ম�োক
দিয়া হল। এই হেতুকে ত�োমাল�োক য�োৱা আ� সকল�ো জাতিৰ ল�োকবিলাকক
ম�োৰ শিষ্যকৰি, পিতৃ, পু ত্ৰ, আ� পবিত্ৰ আত্মাৰ নামেৰে বাপ্তিস্ম দিয়া। আ� মই যি যি
আজ্ঞা দিল�োঁ সেই সকল�োব�োৰ পালন কৰিবলৈ তেওঁল�োকক শিক্ষা দিয়া।
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আ� মনত ৰাখিবা যে, মই জগতৰ শেষলৈকে সদায় ত�োমাল�োকৰ সঙ্গে সঙ্গে
আছ�োঁ ।” ৩৫০
৬.১১ যীচুৰ শেষ আজ্ঞা
মৃ ত্যুৰ পাচত যীচুৱে, তেওঁৰ পাঁচনিসকলৰ আগত তেওঁ যে জীৱিত তাক অনেক
ধৰনে প্ৰত্যয় য�োৱাকৈ প্ৰমান কৰি দেখু ৱালে , আ� অনেক পৰাক্ৰম কাৰ্য্য সাধন
কৰি তাৰ প্ৰমাণ দিলে৷ মৃ ত্যুৰ পৰা যীচুৰ পু ন�ত্থানৰ পাচৰ ৪০(চল্লিশ)দিনলৈকে
পাঁচনিসকলে যীচুক বহুত�ো বাৰ দেখিছিল৷ সেই সময়ত যীচুয়ে তেওঁল�োকক ঈশ্বৰৰ
ৰাজ্যৰ বিষয়ে কথা কলে ।
আ� এটা সময়ত যেতিয়া তেওঁল�োকৰ লগত ভ�োজন কৰি আছিল,৩৫১ তেতিয়া
তেওঁ তেওঁল�োকক কলে, “ত�োমাল�োকৰ লগত থাক�োতেই মই এইব�োৰ কথা
কৈছিল�োঁ । ম�োচিৰ বিধানত ভাৱবাদী সকলৰ পু স্তকত আ� গীতমালাত ম�োৰ বিষয়ে
লিখা সকল�ো কথা সিদ্ধ হব।”
তেতিয়া পবিত্ৰ শাস্ত্ৰৰ কথা বু জিবলৈ তেওঁ তেওঁল�োকক সহায় কৰি দিলে। যীচুৱে
তেওঁল�োকক কলে, “এই সকল�োব�োৰ লিখিত আছিল যে খ্ৰীষ্টই দুঃখ কষ্ট ভ�োগ কৰি
মৃ ত্যু বৰণ কৰিব আ� তৃতীয় দিনা মৃ ত্যুৰ পৰা জী উঠিব। ত�োমাল�োকে এই সকল�ো
ঘটনা দেখিলা আ� ত�োমাল�োক এই সকল�ো ঘটনাৰ সাক্ষী আছিলা। ত�োমাল�োক
য�োৱা আ� মানু হব�োৰক ক�োৱা যে তেওঁল�োকে মন পালটন কৰিলেহে ঈশ্বৰৰ পৰা
তেওঁল�োকে কৰা পাপৰ ক্ষমা পাব। ভাৱবাদী সকলে কৈছিল যে ত�োমাল�োকে এই
সকল�ো বাৰ্তা খ্ৰীষ্টৰ নামত যি�চালেমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকল�ো জাতিৰ মানু হৰ
মাজত ঘ�োষণা কৰিব লাগিব। আ� ম�োৰ পিতৃয়ে যি অঙ্গীকাৰ কৰিছিল, তাক মই
স�োনকালেই ত�োমাল�োকলৈ পঠিয়াই দিম। সেয়ে স্বৰ্গৰ পৰা শক্তি ন�োপ�োৱালৈকে
ত�োমাল�োকে এইখন নগৰতে থাকিবা।” ৩৫২
যীচুৱে তেওঁল�োকক যি�চালেম এৰি নাযাবলৈ আজ্ঞা দিছিল, যীচুৱে তেওঁল�োকক
কৈছিল, “পিতৃয়ে ত�োমাল�োকক যি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল, যাৰ বিষয়ে আগতেই মই
ত�োমাল�োকক জনাইছিল�ো, ত�োমাল�োকে তাক গ্ৰহণ নকৰালৈকে তাৰ অপেক্ষাত
যি�চালেমতে থাকিবা৷ কাৰণ য�োহনে ল�োক সমূ হক পানীত বাপ্তিস্ম দিছিল, কিন্তু
অলপ দিনৰ পাচতেই ত�োমাল�োক পবিত্ৰ আত্মাত বাপ্তিস্ম হবা৷”
তাৰ পাচত পাঁচনিসকলে একগ�োট হৈ যীচুক সু ধিলে,“প্ৰভু, এই সময়ত আপু নি
ইস্ৰায়েললৈ তেওঁল�োকৰ ৰাজ্য ঘূ ৰাই দিব নেকি?”
যীচুৱে তেওঁল�োকক কলে, “পিতৃয়েহে কেৱল সময় ও তাৰিখ নিৰ্দ্ধাৰণ কৰে,
এইব�োৰৰ বিষয়ে ত�োমাল�োকে নাজানিবা; কিন্তু যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা ত�োমাল�োকৰ
ওচৰলৈ আহিব, তেতিয়া ত�োমাল�োকে শক্তি পাবা আ� ত�োমাল�োক ম�োৰ সাক্ষ্য
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হবা৷ ত�োমাল�োকে ল�োকসমূ হৰ আগত সকল�ো ঠাইতে ম�োৰ কথা কবা৷ প্ৰথমে
ত�োমাল�োকে যি�চালেমত থকা ল�োকসমূ হৰ ওচৰত ম�োৰ সাক্ষী দিবা তাৰ পাচত
গ�োটেই যিহূ দীয়া আ� চমৰিয়া, আনকি জগতৰ শেষ সীমালৈকে ত�োমাল�োকে ম�োৰ
বিষয়ে ঘ�োযনা কৰিবা৷”৩৫৩
৬.১২ যীচুক স্বৰ্গলৈ তুলা
যীচুৱে তেওঁল�োকক যি�চালেমৰ পৰা নগৰৰ ওচৰলৈকে বৈথনিয়ালৈ লৈ গল। আ�
হাত তুলি তেওঁল�োকক আৰ্শীবাদ দিলে। তেওঁ তেওঁল�োকক আশীৰ্বাদ দি থাক�োঁ তেই
তেওঁ তেওঁল�োকক এৰিলে আ� তেওঁক স্বৰ্গলৈ তুলি নিয়া হল।৩৫৪
পাঁচনিসকলৰ চকুৰ আগতে তেওঁক এপাচি মেঘে তেওঁক তেওঁল�োকৰ দৃষ্টিৰ পৰা
আতঁৰ কৰিলে৷ যীচু যেতিয়া আতঁৰ হৈ গৈছিল, সেই সময়ত পাঁচনিসকলে আকাশৰ
ফালে চাই আছিল
ঠিক সেই সময়তে বগা উজ্জ্বল কাপ�োৰ পিন্ধা দুজন ব্যক্তি তেওঁল�োকৰ কাষত
আহি থিয় হল৷ সেই দুজন ব্যক্তিয়ে পাঁচনিসকলক কলে, “হে গালীলৰ ল�োকসকল,
ত�োমাল�োকে আকাশৰ ফালে চাই আছা কিয়? এই যীচু,যি জনক ত�োমাল�োকৰ
সম্মূখতে স্বৰ্গলৈ তুলি নিয়া হল, তেওঁক যি দৰে ত�োমাল�োকে স্বৰ্গলৈ নিয়া দেখিলা,
ঠিক সেই দৰেই তেওঁ আক�ৌ ঘূ ৰি আহিব৷” ৩৫৫
তেতিয়া তেওঁল�োকে তেওঁৰ আৰাধনা কৰি অতি আনন্দৰে সৈতে যি�চালেমলৈ
উভতি আহিল। আ� সদায় মন্দিৰত ঈশ্বৰৰ ধন্যবাদ দি সেৱা উপাসনা কৰি সময়
নিয়ালে।৩৫৬
৬.১৩ পবিত্ৰ আত্মাৰ আগমন
যেতিয়া পঞ্চাশ-দিনীয়া পৰ্ব্ব আহিল, সেই দিনা পাঁচনিসকল সকল�োৱে একে ঠাইতে
গ�োট খাই আছিল৷ সেই সময়ত অকস্মাতে আকাশৰ পৰা বতাহৰ শব্দৰ দৰে বৰ
জ�োৰেৰে এটা শব্দ শুনা গল আ� যি ঘৰত তেওঁল�োক বহি আছিল, সেই গ�োটেই
ঘৰত বিয়পি পৰিল৷ তেওঁল�োকে তেওঁল�োকৰ আগত জু ইৰ শিখাৰ দৰে জিবা কিছু মান
দেখা পালে, সেই জিবাৰ নিচিনা শিখাব�োৰ তেওঁল�োকৰ ওপৰত বিয়পি পৰিল আ�
পৃ থক পৃ থক ভাৱে তেওঁল�োকৰ প্ৰত্যেকৰে ওপৰত ৰৈ থাকিল৷ তাতে তেওঁল�োকে
পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপু্ৰ্ণ হল আ� ভিন ভিন ভাষাত কথা কবলৈ ধৰিলে৷ পবিত্ৰ আত্মাই
তেওঁল�োকক এইদৰে কবলৈ শক্তি দিছিল৷
সেই সময়ত যি�চালেমত কিছু মান ধাৰ্ম্মি ক যিহূ দী ল�োক আছিল । তেওঁল�োক
পৃ থিৱীৰ প্ৰত্যেক দেশৰ পৰা আছিল সেই শব্দ শুনি অনেক ল�োক আহি
তাত একগ�োট হল ৷তাতে তেওঁল�োক সকল�োৱে আচৰিত হল, কাৰণ
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তেওঁল�োকৰ প্ৰত্যেকেই তেওঁল�োকৰ নিজৰ নিজৰ ভাষাত পাঁচনিসকলে কথা ক�োৱা
শুনিলে ৷
তাতে তেওঁল�োকে বিস্ময় হৈ পাঁচনি সকলে কেনেকৈ তাক কব পাৰিছে
তেওঁল�োকে এক�ো বু জিব ন�োৱাৰি পৰস্পৰে কবলৈ ধৰিলে, “চ�োৱা! এই ল�োকসমূ হে
যে কথা কৈছে, এওঁল�োক সকল�োৱে গালীলৰ মানু হ নহয় নে! তেনে হলে আমি
কেনেকৈ তেওঁল�োকক প্ৰত্যেককে আমাৰ নিজ নিজ মাতৃভাষাত কথা ক�োৱা
শুনিছ�ো? এইট�ো কেনেকৈ সম্ভৱ ইয়াত আমি যি সকল আছ�োঁ , আমি ভিন ভিন্ দেশৰ
ল�োক; পাৰ্থিয়া,মাদিয়া,এলমীয়া,মিচ�োপটেমিয়া,যিহূ দীয়া,কাপ্পাদকিয়া,পন্ত ,এচিয়া,ফা
�গীয়া,পাম্ফুলিয়া,মিচৰ,আ� লিবিয়াৰ ওচৰৰ কুৰিনীয়া চহৰৰ কাষৰ অঞ্চলৰ ল�োক,
ৰ�োমৰ পৰা অহা এনে ল�োক সকল,আ� যিহূ দী বা যিহূ দী ধৰ্ম্মত দীক্ষিত অনেক ল�োক
, ক্ৰিতীয়া আ� আৰবীয়া, আ� আমাৰ কিছু যিহূ দী বংশত জন্মা ল�োক আ� আন ল�োক
সকল যিয়ে তেওঁল�োকৰ ধৰ্ম্ম সলনি কৰি ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰা যিহূ দী সকলৰ দৰে
আ� আমিও এই বিভিন্ন দেশৰ, কিন্তু আমি সকল�োৱে আমাৰ মাতৃভাষাত ঈশ্বৰৰ
মহান পৰাক্ৰমৰ কাৰ্য্যৰ বৰ্ণণা এওঁল�োকৰ মূ খত শুনিছ�ো৷”৩৫৭
৬.১৪ সামৰণি
ইয়াৰ বাহিৰেও যীচুৱে আ� বহুত�ো কৰ্ম্ম কৰিছিল, সেইব�োৰ এটি এটিকৈ লিখা হলে,
ম�োৰ ব�োধেৰে সিমানব�োৰ পু স্তক, পৃ থিৱীয়ে ধাৰণ কৰিব ন�োৱাৰিলেহেঁতেন।৩৫৮ কিন্তু
এইব�োৰ এইকাৰণেই লিখা হৈছে যাতে ত�োমাল�োকে বিশ্বাস কৰিব পাৰা যে যীচু সেই
অভিষিক্ত মচীহ, ঈশ্বৰৰ পু ত্ৰ আ� তেওঁত থকা সেই বিশ্বাসৰ য�োগে ত�োমাল�োকে
যেন তেওঁৰ নামৰ দ্বাৰায় জীৱন প�োৱা। ৩৫৯
মথিয়ে লিখা শুভবাৰ্ত্তা অনু সৰি যীচু খ্ৰীষ্টৰ বংশ-পৰিচয়
আব্ৰাহামৰ সন্তান, দায়ূদ, তেওঁৰ সন্তান যীচু খ্ৰীষ্টৰ বংশাৱলী পত্ৰ এই ধৰণৰ:
আব্ৰাহাম ইচাহাকৰ পিতৃ, ইচাহাক যাক�োবৰ পিতৃ, যাক�োব যিহূ দা আ� তেওঁৰ
ভায়েকসকলৰ পিতৃ।
যিহূ দা, পেৰচ আ� চেৰহৰ পিতৃ, (তেওঁল�োকৰ মাকৰ নাম তামাৰ।) পেৰচ
হিব্ৰোনৰ পিতৃ, হিব্ৰোন আৰামৰ পিতৃ, আৰাম অম্মীনাদবৰ পিতৃ, অম্মীনাদব নহচ�োনৰ
পিতৃ, নহচ�োন চল্মোনৰ পিতৃ, চল্মোন ব�োৱাজৰ পিতৃ (তেওঁৰ মাকৰ নাম ৰাহাব
আছিল।) ব�োৱাজ ওবেদৰ পিতৃ (তেওঁৰ মাকৰ নাম আছিল �থ।) ওবেদ যিচয়ৰ পিতৃ,
যিচয় ৰজা দায়ুদৰ পিতৃ, দায়ুদ চল�োমনৰ পিতৃ (তেওঁৰ মাক উৰিয়াৰ ভাৰ্য্যা আছিল।)
চল�োমন ৰহবিয়ামৰ পিতৃ, ৰহবিয়াম অবিয়ৰ পিতৃ, অবিয় আচাফৰ পিতৃ,
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আচাফ যিহ�োচাফটৰ পিতৃ, যিহ�োচাফট যেহৰামৰ পিতৃ, যেহৰাম উজ্জিয়াৰ পিতৃ,
উজ্জিয়া য�োৰামৰ পিতৃ, য�োৰাম আহাজৰ পিতৃ, আহাজ হিষ্কিয়াৰ পিতৃ, হিষ্কিয়া মনচিৰ
পিতৃ, মনচি আম�োনৰ পিতৃ আম�োন য�োচিয়াৰ পিতৃ য�োচিয়া যেখনীয়া আ� তেওঁৰ
ভায়েকবিলাকৰ পিতৃ আছিল। যেতিয়া যিহূ দাৰ ল�োকসকলক বেবিলনলৈ বন্দী কৰি
লৈ য�োৱা হৈছিল তেওঁল�োক তাতে বাস কৰিছিল। বাবিললৈ নিয়াৰ পাছত: যেখনীয়াৰ
পু ত্ৰ চল্টীয়েলৰ জন্ম হল, চল্টীয়েল জ�ব্বাবিলৰ পিতৃ,জ�ব্বাবিল অবীহূ দৰ পিতৃ,
অবীহূ দ ইলিয়াকিমৰ পিতৃ, ইলিয়াকিম আচ�োৰৰ পিতৃ, আচ�োৰ চাদ�োকৰ পিতৃ,
চাদ�োক আখীমৰ পিতৃ, আখীম ইলীহূ দৰ পিতৃ, ইলীহূ দ ইলিয়াজৰ পিতৃ, ইলিয়াজ
মত্তনৰ পিতৃ, মত্তন যাক�োবৰ পিতৃ, যাক�োব য�োচেফৰ পিতৃ, এই য�োচেফ মৰিয়মৰ
স্বামী আ� মৰিয়ম যীচুৰ মাতৃ যি জনাক খ্ৰীষ্ট ব�োলে।
এইদৰে আব্ৰাহামৰ পৰা দায়ূদলৈকে মু ঠতে চ�ৌদ্ধ পু �ষ, ল�োকসমূ হক দায়ূদৰ
পৰা বাবিললৈ নিয়া সময়লৈকে চ�ৌদ্ধ পু �ষ আ� বাবিললৈ নিয়াৰ পৰা যীচুৰ জন্মৰ
সময়লৈকে চ�ৌদ্ধ পু �ষ।৩৬০
লূ কে লিখা শুভবাৰ্ত্তা অনু সৰি যীচু খ্ৰীষ্টৰ বংশ-পৰিচয়
শিক্ষা দিবলৈ আৰম্ভকৰা সময়ত যীচুৰ প্ৰায় ত্ৰিশ বছৰ হৈছিল বু লি ল�োকসমূ হে
ভাবিছিল যে তেওঁ য�োচেফৰ পু ত্ৰ আছিল আ� য�োচেফ ইলীৰ পু ত্ৰ আছিল। ইলী
মত্তৰ পু ত্ৰ, মত্ত লেবীৰ পু ত্ৰ, লেবী মল্কিৰ পু ত্ৰ, মল্কি মান্নায়ৰ পু ত্ৰ, মান্নায় য�োচেফৰ পু ত্ৰ,
য�োচেফ মত্তথিয়ৰ পু ত্ৰ, মত্তথিয় আম�োচৰ পু ত্ৰ, আম�োচ নহূ মৰ পু ত্ৰ, নহূ ম ইলিচৰ
পু ত্ৰ, ইলিচ নগীৰ পু ত্ৰ, নগী মাটৰ পু ত্ৰ, মাট মত্তথিয়ৰ পু ত্ৰ, মত্তথিয় চিমিয়�োনৰ পু ত্ৰ,
চিমিয়�োন য�োচেখৰ পু ত্ৰ, য�োচেখ য�োদাৰ পু ত্ৰ, য�োদা য�োহানাৰ পু ত্ৰ, য�োহানান ৰিচাৰ
পু ত্ৰ, ৰিচা জ�ব্বাবিলৰ পু ত্ৰ, জ�ব্বাবিল চল্টায়েলৰ পু ত্ৰ, চল্টায়েল নেৰিৰ পু ত্ৰ, নেৰি
মল্কিৰ পু ত্ৰ, মল্কি আদিৰ পু ত্ৰ, আদি ক�োচমৰ পু ত্ৰ, ক�োচম ইলমাদৰ পু ত্ৰ, ইলমাদম
এৰৰ পু ত্ৰ, এৰ যীচুৰ পু ত্ৰ, যীচু ইলীয়েচৰৰ পু ত্ৰ, ইলীয়েচ ম�োৰীমৰ পু ত্ৰ, ম�োৰীম মত্তৰ
পু ত্ৰ, মত্ত লেবীৰ পু ত্ৰ, লেবী চিমিয়�োনৰ পু ত্ৰ, চিমিয়�োন যু দাৰ পু ত্ৰ, যু দা য�োচেফৰ
পু ত্ৰ, য�োচেফ য�োনানৰ পু ত্ৰ, য�োনান ইলীয়াকিমৰ পু ত্ৰ, ইলিয়াকিম মিলেয়াৰ পু ত্ৰ,
মিলেয়া মিন্নাৰ পু ত্ৰ, মিন্না মত্তখৰ পু ত্ৰ, মত্তখৰ নাথনৰ পু ত্ৰ, নাথন দায়ূদৰ পু ত্ৰ, দায়ূদ
যিচয়ৰ পু ত্ৰ, যিচয় ওবেদৰ পু ত্ৰ, ওবেদ ব�োৱজৰ পু ত্ৰ, ব�োৱজ চলম�োনৰ পু ত্ৰ, চলম�োন
নহচ�োনৰ পু ত্ৰ, নহচ�োন অম্মীনাদবৰ পু ত্ৰ, অম্মীনাদব অৰ্নীৰ পু ত্ৰ, অৰ্নী হিব্ৰোনৰ পু ত্ৰ,
হিব্ৰোন পেৰচৰ পু ত্ৰ, পেৰচ যিহূ দাৰ পু ত্ৰ, যিহূ দা যাক�োবৰ পু ত্ৰ, যাক�োব ইচাহাকৰ
পু ত্ৰ, ইচাহাক আব্ৰাহামৰ পু ত্ৰ, আব্ৰাহাম তেৰহৰ পু ত্ৰ, তেৰহ নাহ�োৰৰ পু ত্ৰ, নাহ�োৰ
চ�গৰ পু ত্ৰ, চ�গ ৰিয়ুৰ পু ত্ৰ, ৰিয়ু পেলগৰ পু ত্ৰ, পেলেগ এবৰৰ পু ত্ৰ, এবৰ চেলেহৰ পু ত্ৰ,
চেলেহ কৈননৰ পু ত্ৰ, কৈনন অৰ্ফ কচদৰ পু ত্ৰ, অৰ্ফ কচদ চেমৰ পু ত্ৰ, চেম ন�োহৰ পু ত্ৰ,
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ন�োহ লেমেকৰ পু ত্ৰ, লেমেক মথু চেলহৰ পু ত্ৰ,মথু চেলহ হানু কৰ পু ত্ৰ, হানু ক যেৰদৰ
পু ত্ৰ, যেৰদ মহললেনৰ পু ত্ৰ, মহলেন কৈননৰ পু ত্ৰ, কৈনন ইন�োচৰ পু ত্ৰ, ইন�োচ চেথৰ
পু ত্ৰ, চেথ আদমৰ পু ত্ৰ, আদম ঈশ্বৰৰ পু ত্ৰ।৩৬১

যীচুৰ জন্মৰ পৰা মৃ ত্যুৰ সময়সীমা
তলত উল্লেখিত সময়ৰ তালিকা খনে যীচুৰ জন্মৰ পৰা তেওঁৰ মৃ ত্যু হ�োৱাৰ সময়ৰ
এক আভাশ দিব। এই তালিকা খনত উল্লেখিত সময়সীমা প্ৰায়বিলাক বাইবেল পণ্ডিতে
গ্ৰহণ কৰিছে।
তাৰিখ		ঘটনাৱলী
৫ বা ৬ খৃ ষ্টপূ ৰ্ব	

যীচুৰ জন্ম

৪ খৃ ষ্টপূ ৰ্ব 		

হেৰ�োদ ৰজাৰ মৃ ত্যু

১২ খৃ ষ্টাব্দ 		

টাইবেৰিয়াচ কৈচৰৰ শাসনৰ আৰম্ভনি

২৬ খৃ ষ্টাব্দ		য�োহন বাপ্তাইজকৰ কাৰ্য্যৰ আৰম্ভনি
		
যীচুৰ বাপ্তিষ্ম
		
যীচুৰ ৰাজহুৱা পৰিচৰ্য্যাৰ আৰম্ভনি
২৭ খৃ ষ্টাব্দ		

যীচুৰ ৰাজহুৱা পৰিচৰ্য্যাৰ সময়ৰ প্ৰথম নিস্তাৰ পৰ্ব

২৮ খৃ ষ্টাব্দ		

যীচুৰ ৰাজহুৱা পৰিচৰ্য্যাৰ সময়ৰ দ্বিতীয় নিস্তাৰ পৰ্ব

২৯ খৃ ষ্টাব্দ		

যীচুৰ ৰাজহুৱা পৰিচৰ্য্যাৰ সময়ৰ তৃতিয় নিস্তাৰ পৰ্ব

৩০ খৃ ষ্টাব্দ		

যীচুৰ ক্ৰু চবিদ্ধ

সু চীপত্ৰ
এই সু চী পত্ৰখনিয়ে আপ�োনাক এই কিতাপ খনত ব্যৱহাৰ কৰা মথি, মাৰ্ক , লূ ক আ�
য�োহনৰ পৰা ল�োৱা শাস্ত্ৰ অংশ মিলাই চ�োৱাত সহায় কৰিব। বিষয় সু চীত উল্লেখিত
প্ৰতিট�ো শাস্ত্ৰ অংশৰ আগত এটি সংখ্যা দিয়া হৈছে যাক আপু নি মূ ল পু স্তক খনৰ
প্ৰতিট�ো অধ্যায়ৰ শেষত পাব।

যীচুৰ জন্ম আ� তেওঁৰ বাল্যকাল
১.১ আৰম্ভনি
১ য�োহন ১:১-১৮
১.২ এজন দূতে য�োহন বাপ্তাইজকৰ জন্মৰ বিষয়ে জন�োৱা

২ লূ ক ১:৫-২৫

১.৩ যীচুৰ জন্মৰ বিষয়ে এজন দূতে জন�োৱা

৩ লূ ক ১:২৬-৩৮

১.৪ মৰিয়ম এলীজাবেথৰ ওচৰলৈ য�োৱা

৪ লূ ক ১:৩৯-৪৫

১.৫ মৰিয়মে ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰে

৫ লূ ক ১:46-৫৫

১.৬ য�োহন বাপ্তাজকৰ জন্ম

৬ লূ ক ১:৫৭-৬৬

১.৭ জখৰিয়াই প্ৰভুৰ প্ৰশংসা কৰা

৭ লূ ক ১:৬৭-৮০
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১.৮ যীচুৰ জন্ম
৮ লূ ক ২:১-৭
১.৯ কেইগৰাকীমান মেৰৰখীয়াই যীচুৰ বিষয়ে শুণা
৯ লূ ক ২:৮-২১
১.১০ যীচুক মন্দিৰলৈ অনা
১০ লূ ক ২:২২-৩৮
১.১১ জ্যোতিষী পণ্ডিতসকলে যীচুক চাবলৈ অহা
১১ মথি ২:১-১২
১.১২ যীচুক পিতৃ-মাতৃ মিচৰলৈ পলাই য�োৱা
১২ মথি ২:১৩-১৫
১.১৩ বৈৎলেহেমৰ সকল�ো শিশু ল’ৰাক হেৰ�োদ ৰজাই বধ কৰা
১৩ মথি ২:১৬-১৮
১.১৪ য�োচেফ আ� মৰিয়ম মিচৰৰ পৰা উভতি অহা
১৪ মথি ২:১৯-২৩
১৫ লূ ক ২:৪০
১.১৫ মন্দিৰত কিশ�োৰ যীচু
১৬ লূ ক ২:৪১-৫২

২. যীচুৰ ৰাজহুৱা জীৱনৰ আৰম্ভনি
2.1 য�োহনে বাপ্তাইজকে যীচুৰ বাবে পথ যু গুত কৰে
১৭ লূ ক ৩:১-৬
১৮ মথি ৩:৪-১০
১৯ লূ ক ৩:১০-১৮
2.2 যীচুৰ বাপ্তিষ্ম

২০ মথি ৩:১৩-১৭
২১ লূ ক ৩:২৩ক
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২.৩ যীচু খ্ৰীষ্টৰ পৰীক্ষা
২২ মথি ৪:১-১১
২.৪ খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে য�োহনৰ সাক্ষ্য
২৩ য�োহন ১:১৯-২৮
২.৫ যীচু, ঈশ্বৰৰ মেৰ প�োৱালি
২৪ য�োহন ১:২৯-৩৪
২.৬ য�োহনে তেওঁৰ অনু কাৰী সকলক যীচুৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিয়া
২৫ য�োহন ১:35-42
২.৭ যীচুৱে ফিলিপ আ� নথনেলক মাতা
২৬ য�োহন ১:৪৩-৫১
২.৮ যীচুৰ প্ৰথম অল�ৌকিক কাৰ্য ্য
২৭ য�োহন ২:১-১২
২.৯ মন্দিৰত যীচু
২৮ য�োহন ২:১৩-২৫
২.১০ যীচু আ� নীকদীম
২৯ য�োহন ৩:১-২১
২.১১ যীচু আ� য�োহন বাপ্তিস্মদাতা

৩০ য�োহন ৩:২২-৪:৩

২.১২ যীচু আ� এগৰাকী চমৰীয়া মহিলাৰ কথ�োপকথন

৩১ য�োহন ৪:৪-২৬

২.১৩ যীচুৰ অনু কৰণকাৰী সকল উভতি অহা

৩২ য�োহন ৪:২৭-৩৮

২.১৪ বহুত�ো চমৰীয়া ল�োকে যীচুক বিশ্বাস কৰা

৩৩ য�োহন ৪:৩৯-৪২
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২.১৫ যীচু গালীললৈ উভতি অহা

৩৪ য�োহন ৪:43-45

২.১৬ যীচুৱে এজন ৰাজকৰ্ম্মচাৰীৰ পু তেকক সু স্থ কৰা

৩৫ য�োহন ৪:4৬-৫৪

২.১৭ যীচুৱে ল�োকসমূ হক শুভবাৰ্তা জনাবলৈ আৰম্ভ কৰা

৩৬ মথি ৪:১৩b-১৭ক
৩৭ মাৰ্ক ১:১৫
৩৮ লূ ক ৪:১৪খ-১৫

২.১৮ যীচু নিজ গৃ হনগৰত অগ্ৰাহ্য হ�োৱা

৩৯ লূ ক ৪:১৬-৩০

৩. সু খ্যাতি লাভ কৰা বছৰ কেইটা
৩.১ যীচুৱে কেইজনমান অনু কৰণকৰীক বাছি ল�োৱা
৪০ মথি ৪:১৮-২২
৪১ লূ ক ৫:১-১১
৩.২ যীচুৱে অশুচি আত্মাই ধৰা এজনক সু স্থ কৰা
৪২ মাৰ্ক ১:২১-২৮
৩.৩ যীচুৱে বহুত�ো ল�োকক সু স্থ কৰে
৪৩ মাৰ্ক ১:২9-34
৩.৪ যীচুৱে অকলশৰে প্ৰাৰ্থনা কৰা
৪৪ মাৰ্ক ১:৩৫-3৮
৩.৫ যীচুৱে শিক্ষা দিয়া আ� ৰ�োগ সু স্হ কৰা
৪৫ মথি ৪:23-২5
৩.৬ যীচুৱে এজন ৰ�োগীক সু স্থ কৰে
৪৬ মাৰ্ক ১:৪০-৪৫
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৩.৭ যীচুৱে এজন জঠৰ ৰ�োগীক সু স্থ কৰে
৪৭ মাৰ্ক ২:১-১২
৩.৮ লেবী যীচুৰ অনু গামী হয়
৪৮ মাৰ্ক ২:১৩-১৭
৩.৯ যীচুৱে লঘ�োণৰ বিষয়ে সু ধা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া
৪৯ লূ ক ৫:৩৩-৩৯
৩.১০ যীচুৱে পু খুৰীৰ পাৰত এজন ল�োকক সু স্থ কৰা
৫০ য�োহন ৫:১-১৮
৩.১১ যীচুত ঈশ্বৰৰ ক্ষমতা – পু ত্ৰই জীৱন প্ৰদান কৰে
৫১ য�োহন ৫:১৯-৩০
৩.১২ যীচুৱে তেওঁৰ ক্ষমতাৰ বিষয়ে দিয়া সাক্ষ্য
৫২ য�োহন ৫:৩১-৪৭
৩.১৩ যীচু বিশ্ৰামবাৰৰ প্ৰভু
৫৩ মাৰ্ক ২:২৩-২৬
৫৪ মথি ১২:৫-৭
৫৫ মাৰ্ক ২:২৭-২৮
৫৬ মথি ১২:৯-১৪
৩.১৪ বহুত�ো ল�োক যীচুৰ অনু গামী হয়
৫৭ মাৰ্ক ৩:৭-১২
৫৮ মথি ১২:১৭-২১
৩.১৫ যীচুৱে তেওঁৰ বাৰগৰাকী পাঁচনিক মন�োনীত কৰা
৫৯ লূ ক ৬:১২-১৩
৬০ মাৰ্ক ৩:১৪খ-১৯

যীচুৱে পৰ্বতৰ ওপৰত দিয়া শিক্ষা(৩.১৬-৩৪)
৩.১৬ যি সকল ল�োকে ঈশ্বৰৰ পৰা আৰ্শীৰ্বাদ লাভ কৰিলে
৬১ মথি ৫:১-১২
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৩.১৭ যীচুৱে তেওঁৰ অনু কাৰী সকলক ল�োণ আ� প�োহৰ লগত তুলনা কৰা
৬২ মথি ৫:১৩-১৬
৩.১৮ যীচু আ� ম�োচিৰ বিধান
৬৩ মথি ৫:১৭-২০
৩.১৯ যীচুৱে খংৰ বিষয়ে দিয়া শিক্ষা
৬৪ মথি ৫:21-২6
৩.২০ যীচুৱে ব্যভিচাৰৰ বিষয়ে দিয়া শিক্ষা
৬৫ মথি ৫:2৭-৩০
৩.২১ যীচুৱে বিবাহ বিচ্ছেদৰ বিষয়ে দিয়া শিক্ষা
৬৬ মথি ৫:৩১-৩২
৩.২২ যীচুৱে প্ৰতিজ্ঞাৰ বিষয়ে দিয়া শিক্ষা
৬৭ মথি ৫:৩৩-৩৭
৩.২৩ যীচুৱে প্ৰত্যাক্ৰমণৰ বিষয়ে দিয়া শিক্ষা
৬৮ মথি ৫:৩৮-৪২
৩.২৪ যীচুৱে শত্ৰুক প্ৰেম কৰাৰ বিষয়ে দিয়া শিক্ষা
৬৯ মথি ৫:৪৩-৪৮
৩.২৫ যীচুৱে দান দিয়াৰ বিষয়ে দিয়া শিক্ষা
৭০ মথি ৬:১-৪
৩.২৬ যীচুৱে প্ৰাৰ্থনাৰ বিষয়ে দিয়া শিক্ষা
৭১ মথি ৬:৫-১৫
৩.২৭ যীচুৱে লঘ�োণৰ বিষয়ে দিয়া শিক্ষা
৭২ মথি ৬:১৬-১৮
৩.২৮ প্ৰয়�োজনীয় কি তাৰ বিষয়ে যীচুৱে শিক�োৱা
৭৩ মথি ৬:১৯-২৪
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৩.২৯ চিন্তাৰ বিষয়ে যীচুৱে শিক�োৱা
৭৪ মথি ৬:২৫-৩৪
৩.৩০ মানু হক বিচাৰ কৰা বিষয়ে দিয়া যীচুৰ শিক্ষা
৭৫ মথি ৭:১-৬
৩.৩১ প্ৰয়�োজনীয়তাৰ বাবে ঈশ্বৰক খ�োজা
৭৬ মথি ৭:৭-১২
৩.৩২ ঠেক বাট আ� বহল বাট
৭৭ মথি ৭:১৩-১৪
৩.৩৩ যেনে মানু হ তেনে কৰ্ম
৭৮ মথি ৭:১৫-২৩
৩.৩৪ দুই ধৰণৰ মানু হ
৭৯ মথি ৭:২৪-২৭
৩.৩৫ যীচুৱে এগৰাকী বিষয়াৰ দাসক সু স্থ কৰা
৮০ লূ ক ৭:১-১০
৩.৩৬ যীচুৱে এগৰাকী বিধৱাৰ পু তেকক জীয়াই ত�োলা
৮১ লূ ক ৭:১১-১৭
৩.৩৭ যীচু আ� য�োহন বাপ্তিস্মদাতা
৮২ লূ ক ৭:১৮-৩৫
৩.৩৮ যীচুৱে নিজ ল�োকক জিৰণি দিয়ে
৮৩ মথি ১১:২৫-৩০
৩.৩৯ যীচু আ� এগৰাকী পাতকী তিৰ�োতা
৮৪ লূ ক ৭:৩৬-৫০
৩.৪০ গালীলত যীচু
৮৫ লূ ক ৮:১-৩
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৩.৪১ যীচুৰ ক্ষমতা ঈশ্বৰৰ পৰা
৮৬ মথি ১২:২২-৩৭
৩.৪২ যীচুৰ ক্ষমতাক কিছু মানে সন্দেহ কৰা
৮৭ মথি ১২:৩৮-৪৫
৩.৪৩ যীচুৰ শিষ্যসকলেই প্ৰকৃত পৰিয়াল
৮৮ মথি ১২:৪৬-৫০
৮৯ লূ ক ১১:২৭-২৮
৩.৪৪ খেতিয়কে গুটি সিচাঁৰ দৃষ্টান্ত
৯০ মথি ১৩:১-২৩
৩.৪৫ আপ�োন ব�োধজ্ঞানৰ ব্যৱহাৰ কৰক
৯১ মাৰ্ক ৪:২১-২৫
৩.৪৬ শস্য গজি বঢ়াৰ দৃষ্টান্ত
৯২ মাৰ্ক ৪:২৬-২৯
৩.৪৭ গ�োম আ� বিনৈ গুটিৰ দৃষ্টান্ত
৯৩ মথি ১৩:২৪-৩০
৩.৪৮ সৰিযহৰ গুটি আ� খমিৰৰ দৃষ্টান্ত
৯৪ মথি ১৩:৩১-৩৫
৩.৪৯ যীচুৱে বিনৈ বনৰ দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা কৰে
৯৫ মথি ১৩:৩৬-৪৩
৩.৫০ ধন আ� মু কুতাৰ দৃষ্টান্ত
৯৬ মথি ১৩:৪৪-৪৬
৩.৫১ মাছ ধৰা জালৰ দৃষ্টান্ত
৯৭ মথি ১৩:৪৭-৫৩
৩.৫২ যীচুৰ ধু মুহা বতাহক শান্ত কৰা
৯৮ মাৰ্ক ৪:৩৫-৪১

সু চীপত 
৩.৫৩ যীচুৱে অশুচি আত্মাই ধৰা ব্যক্তি এজনক মু ক্ত কৰা
৯৯ লূ ক ৮:২৬-২৭
১০০ মাৰ্ক ৫:৩b-২০
৩.৫৪ যীচুৱে এজনী মৃ ত ছ�োৱালীক জীৱন দিয়ে আ� এগৰাকী ৰ�োগী সু স্থ কৰে
১০১ মাৰ্ক ৫২১-৪৩
৩.৫৫ যীচুৱে অনেক ল�োকক সু স্থ কৰা
১০২ মথি ৯:২৭-৩৪
৩.৫৬ যীচু নিজ গৃ হনগৰত অগ্ৰায্য হ�োৱা
১০৩ মাৰ্ক ৬:১-৬

৪. বিৰ�োধিতা বাঢ়ি অহা বছৰ কেইটা
৪.১ ঈশ্বৰক আ� অধিক বনু ৱা পঠাবলৈ ক�োৱা
১০৪ মথি ৯:৩৫-৩৮
৪.২ যীচুৱে বাৰজন শিষ্যসক পৰিচৰ্য ্যাৰ বাবে পঠিওৱা
১০৫ মথি ১০:১
১০৬ মথি ১০:৫-৪২
১০৭ মথি ১১:১
১০৮ লূ ক ৯:৬
১০৯ মাৰ্ক ৬:১২খ-১৩
৪.৩ কেনেকৈ য�োহন বাপ্তিস্মদাতাক বধ কৰা হৈছিল
১১০ মাৰ্ক ৬:১৪-২৯
৪.৪ যীচুৱে পাঁচ হাজাৰৰ�ো অধিক ল�োকক খু উৱা
১১১ মাৰ্ক ৬:৩০-৩৭
১১২ য�োহন ৬:৮-১৫ক
১১৩ মাৰ্ক ৬:৪৫
১১৪ মথি ১৪:২৩ক
৪.৫ যীচুৱে পানীৰ ওপৰত খ�োজ কঢ়া
১১৫ মথি ১৪:২৩খ-৩৩
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৪.৬ যীচুৱে বহুত�ো ৰ�োগীক সু স্থ কৰে
১১৬ মাৰ্ক ৬:৫৩-৫৬
৪.৭ যীচুৱেই জীৱনদায়ক আহাৰ
১১৭ য�োহন ৬:২২খ-৫৯
৪.৮ অনেক অনু গামীয়ে যীচুক ত্যাগ কৰা
১১৮ য�োহন ৬:৬০-৭:১
৪.৯ ঈশ্বৰৰ বিধান আ� মানু হৰ দস্তুৰ
১১৯ মাৰ্ক ৭:১-১৫
১২০ মথি ১৫:১২-১৪
১২১ মাৰ্ক ৭:১৭-২৩
৪.১০ যীচুৱে এগৰাকী কনানীয়া মহিলাক সহায় কৰা
১২২ মথি ১৫:২১-২৮
৪.১১ যীচুৱে এজন কলা-ব�োবাক সু স্থ কৰা
১২৩ মাৰ্ক ৭:৩১
১২৪ মথি ১৫:৩০
১২৫ মাৰ্ক ৭:৩২-৩৬
১২৬ মথি ১৫:৩১ক
১২৭ মাৰ্ক ৭:৩৭খ
৪.১২ যীচুৱে চাৰি হাজাৰৰ�ো অধিক মানু হক খু উৱা
১২৮ মথি ১৫:৩২-৩৯
৪.১৩ যীচুৰ ক্ষমতাক কিছু মানে সন্দেহ কৰা
১২৯ মথি ১৬:১-৪
৪.১৪ যীচুৰ শিষ্যসকলৰ ভূল ধাৰণা
১৩০ মথি ১৬:৫-১২
৪.১৫ বৈত্চৈদাত যীচুৱে এজন অন্ধক সু স্থ কৰা
১৩১ মাৰ্ক ৮:২২-২৬

সু চীপত 
৪.১৬ পিতৰৰ স্বীকাৰ�োক্তি-যীচুৱেই খ্ৰীষ্ট
১৩২ মথি ১৬:১৩-২০
৪.১৭ যীচুৱে নিজৰ মৃ ত্যু হ’ব বু লি ঘ�োষণা কৰা
১৩৩ মথি ১৬:২১-২৮
৪.১৮ যীচুক ম�োচি আ� এলীয়াৰ লগত দেখা গ’ল
১৩৪ লূ ক ৯:২৮-৩৩
১৩৫ মথি ১৭:৫-১৩
৪.১৯ যীচুৱে লৰা এটি অশুচি আত্মাৰ পৰা মু ক্ত কৰা
১৩৬ মাৰ্ক ৯:১৪-২৯
৪.২০ যীচুৱে তেওঁৰ মৃ ত্যু আ� পু ন�ত্থানৰ বিষয়ে ক�োৱা
১৩৭ মাৰ্ক ৯:৩০-৩২
৪.২১ যীচুৱে কৰ দিয়াৰ বিষয়ে দিয়া শিক্ষা
১৩৮ মথি ১৭:২৪-২৭
৪.২২ স্বৰ্গ ৰাজ্যত শ্ৰেষ্ঠ ক�োন?
১৩৯ মথি ১৮:১-৫
১৪০ মাৰ্ক ৯:৩৮-৪১
৪.২৩পিতৃয়ে তেওঁৰ সকল�ো ল�োকবিলাকৰ যত্ন লয়
১৪১ মথি ১৮:৬-১৪
4.24 আঘাত কৰ�োতা জনক শুধ�ৱা
১৪২ মথি ১৮:১৫-২০
৪.২৫ ক্ষমা বিষয়ৰ কাহিনী
১৪৩ মথি ১৮:২১-৩৫
৪.২৬ যীচু যি�চালেমলৈ য�োৱা
১৪৪ য�োহন ৭:২-১৩
৪.২৭ পঁ জা পৰ্ব্বত যীচুৰ উপদেশ
১৪৫ য�োহন ৭:১৪-২৩
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৪.২৮ যীচুৱেই মচীহ বু লি ল�োক সমূ হৰ সন্দেহ
১৪৬ য�োহন ৭:২৫-৪৪
৪.২৯ যিহূ দী নেতা সকলৰ অবিশ্বাস
১৪৭ য�োহন ৭:৪৫-৫২
৪.৩০ ব্যভিচাৰ কৰি ধৰাপৰা এগৰাকী তিৰ�োতা
১৪৮ য�োহন ৭:৫৩-৮:১১
৪.৩১ যীচুৱেই জগতৰ প�োহৰ
১৪৯ য�োহন ৮:১২-৩০
৪.৩২ আব্ৰাহামৰ সন্তান
১৫০ য�োহন ৮:৩১-৪১
৪.৩৩ চয়তানৰ সন্তান
১৫১ য�োহন ৮:৪২-৪৭
৪.৩৪ যীচুৱে নিজৰ আ� আব্ৰাহামৰ বিষয়ে ক�োৱা বাক্য
১৫২ য�োহন ৮:৪৮-৫৯
৪.৩৫ জন্মৰে পৰা অন্ধ এজনক যীচুৱে সু স্থ কৰা
১৫৩ য�োহন ৯:১-১২
৪.৩৬ কিছু মান ফৰীচীৰ প্ৰশ্ন
১৫৪ য�োহন ৯:১৩-৩৪
৪.৩৭ আত্মিক অন্ধতা
১৫৫ য�োহন ৯:৩৫-৪১
৪.৩৮ মেৰ-ৰখীয়া আ� তেওঁৰ মেৰ
১৫৬ য�োহন ১০:১-২১
৪.৩৯ যীচুৰ লগত কৰা যাত্ৰা
১৫৭ লূ ক ৯:৫১-৬২
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৪.৪০ যীচুৱে তেওঁৰ সত্তৰজন শিষ্যক পঠিওৱা
১৫৮ লূ ক ১০:১-২৪
৪.৪১ দয়ালু চমৰীয়াৰ দৃষ্টান্ত
১৫৯ লূ ক ১০:২৫-৩৭
৪.৪২ মাৰ্থা আ� মৰিয়ম
১৬০ লূ ক ১০:৩৮-৪২
৪.৪৩ যীচুৱে প্ৰাৰ্থনাৰ বিষয়ে শিক�োৱা
১৬১ লূ ক ১১:১-১৩
৪.৪৪ যীচুৱে ধৰ্ম্মীয় নেতা সকলক সমাল�োচনা কৰা
১৬২ লূ ক ১১:৩৭-৫৪
৪.৪৫ সাৱধান কৰা আ� উৎসাহ যগ�োৱা
১৬৩ লূ ক ১২:১-১২
৪.৪৬ এজন মূ ৰ্খ ধনী ল�োকৰ কাহিনী
১৬৪ লূ ক ১২:১৩-২১
৪৭. যীচুৰ অনু গামী হলে আপ�োনাৰ বিপদ হব পাৰে
১৬৫ লূ ক ১২:৪৯-৫৩
৪.৪৮ হৃদয়ৰ পৰিবৰ্ত্তন কৰা
১৬৬ লূ ক ১৩:১-৯
৪.৪৯ বিশ্ৰামবাৰে যীচুৱে এগৰাকী মহিলাক সু স্থ কৰা
১৬৭ লূ ক ১৩:১০-১৭
৪.৫০ যীচুৰ বি�দ্ধে যিহূ দী নেতাসকল
১৬৮ য�োহন ১০:২২-৪২
৪.৫১ ঠেক দূৱাৰ
১৬৯ লূ ক ১৩:২২-৩০
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৪.৫২ যি�চালেমত যীচুৰ মৃ ত্যু হব
১৭০ লূ ক ১৩:৩১-৩৫
৪.৫৩ এজন ফৰীচীৰ ঘৃ হত যীচু
১৭১ লূ ক ১৪:১-১৪
৪.৫৪ মহাভ�োজলৈ নিমন্ত্ৰনৰ দৃষ্টান্ত
১৭২ লূ ক ১৪:১৫-২৪
৪.৫৫ অনু গামী হ�োৱাৰ সিদ্ধান্ত
১৭৩ লূ ক ১৪:২৫-৩৫
৪.৫৬ হে�ৱা মেৰৰ দৃষ্টান্ত
১৭৪ লূ ক ১৫:১-৭
৪.৫৭ হে�ৱা আধলিৰ দৃষ্টান্ত
১৭৫ লূ ক ১৫:৮-১০
৪.৫৮ দুজন পু ত্ৰৰ কাহিনী
১৭৬ লূ ক ১৫:১১-৩২
৪.৫৯ এজন অবিশ্বাসী ঘৰগিৰিৰ দৃষ্টান্ত
১৭৭ লূ ক ১৬:১-১৫
৪.৬০ এজন ধনী মানু হ আ� এজন দুখীয়া মানু হ
১৭৮ লূ ক ১৬:১৯-৩১
৪.৬১ ক্ষমা, বিশ্বাস আ� কৰ্ত ব্য
১৭৯ লূ ক ১৭:১-১০
৪.৬২ লাজাৰৰ মৃ ত্যু
১৮০ য�োহন ১১:১-১৬
৪.৬৩ যীচুৱে মাৰ্থা আ� মৰিয়মক সান্তনা দিয়া
১৮১ য�োহন ১১:১৭-৩৭
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৪.৬৪ যীচুৱে লাজাৰক মৃ ত্যুৰ পৰা জীবিত কৰা
১৮২ য�োহন ১১:৩৮-৪৪
৪.৬৫ ধৰ্ম্মীয় নেতা সকলে যীচুৰ হত্যাৰ কু-মন্ত্ৰণা কৰা
১৮৩ য�োহন ১১:৪৫-৫৪
৪.৬৬ যীচুৱে দহজন কুষ্ঠ ৰ�োগীক সু স্থ কৰা
১৮৪ লূ ক ১৭:১১-১৯
৪.৬৭ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ আগমন
১৮৫ লূ ক ১৭:২০-৩৭
৪.৬৮ হাৰ নমনা এগৰাকী বিধৱাৰ দৃষ্টান্ত
১৮৬ লূ ক ১৮:১-৮
৪.৬৯ এজন ফৰাচী আ� এজন কৰত�োলাৰ দৃষ্টান্ত
১৮৭ লূ ক ১৮:৯-১৪
৪.৭০ বিবাস বিচ্চেদৰ বিষয়ে যীচুৰ শিক্ষা
১৮৮ মথি ১৯:৩-৮
১৮৯ মাৰ্ক ১০:১০-১২
১৯০ মথি ১৯:১০-১২
৪.৭১ যীচুৱে শিশুসকলক আদৰে
১৯১ মাৰ্ক ১০:১৩-১৬
৪.৭২ এজন ধনী মানু হে যীচুৰ পিছত চলিবলৈ অস্বীকাৰ কৰা
১৯২ মাৰ্ক ১০:১৭-৩১
৪.৭৩ দ্ৰাক্ষাবাৰীৰ বনু ৱাৰ দৃষ্টান্ত
১৯৩ মথি ২০:১-১৬
৪.৭৪ যীচুৱে পু নৰ তেওঁৰ মৃ ত্যু আ� পু ন�ত্থানৰ বিষয়ে ক�োৱা
১৯৪ লূ ক ১৮:৩১-৩৪
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৪.৭৫ এগৰাকী মাতৃৰ বিশেষ নিবেদন
১৯৫ মথি ২০:২০-২৮
৪.৭৬ যীচুৱে বাৰতীময়াচ নামৰ এজন অন্ধক সু স্থ কৰা
১৯৬ মাৰ্ক ১০:৪৬-৫২
৪.৭৭ চক্কেয়
১৯৭ লূ ক ১৯:১-১০
৪.৭৮ দহ জন দাসৰ দৃষ্টান্ত
১৯৮ লূ ক ১৯:১১-২৮
৪.৭৯ প্ৰধান পু ৰ�োহিত সকলে লাজাৰচক�ো হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰা
১৯৯ য�োহন ১১:৫৫-১২:১,৯-১১

৫ যীচুৰ মৃ ত্যু হ�োৱা সপ্তাসট�ো
৫.১ যি�চালেমত যীচুৰ প্ৰৱেশ
২০০ য�োহন ১২:১২-১৩ক
২০১ লূ ক ১৯:২৯-৩৬ক
২০২ মাৰ্ক ১১:৮-১০
২০৩ মথি ২১:৪-৫
২০৪ য�োহন ১২:১৬
২০৫ লূ ক ১৯:৩৯-৪৪
২০৬ মাৰ্ক ১১:১১
৫.২ যীচুৱে ডিম� গছ এজ�োপাক শাও দিয়া
২০৭ মাৰ্ক ১১:১২-১৪
৫.৩ যীচুৱে ব্যৱসায় কৰা সকলক মন্দিৰৰ পৰা বাহিৰ কৰা
২০৮ মাৰ্ক ১১:১৫-১৭
২০৯ মথি ২১:১৪-১৬
২১০ লূ ক ১৯:৪৭-৪৮
২১১ মাৰ্ক ১১:১৯
৫.৪ শুকান ডিম� গছ, বিশ্বাস আ� প্ৰাৰ্থনা
২১২ মাৰ্ক ১১:২০-২৫

সু চীপত 
৫.৫ ধৰ্মীয় নেতাসকলে যীচুৰ ক্ষমতাক অগ্ৰাহ্য কৰা
২১৩ মাৰ্ক ১১:২৭-৩৩
৫.৬ দুজন পু ত্ৰৰ দৃষ্টান্ত
২১৪ মথি ২১:২৮-৩২
৫.৭ দুষ্ট খেতিয়ক সকলৰ দৃষ্টান্ত
২১৫ মথি ২১:৩৩-৪৬
৫.৮ এখন বিয়া ভ�োজৰ দৃষ্টান্ত
২১৬ মথি ২২:১-১৪
৫.৯ কৈচৰক কৰ দিয়াট�ো উচিত হয় নে নহয়?
২১৭ মথি ২২:১৫-২২
৫.১০ বিবাহ আ� সাত জন ভাই ককাই
২১৮ মথি ২২:২৩-৩৩
৫.১১ আটাইতকৈ প্ৰয়�োজনীয় আজ্ঞা
২১৯ মথি ২২:৩৪-৩৬
২২০ মাৰ্ক ১২:২৯-৩১
২২১ মথি ২২:৪০
২২২ মাৰ্ক ১২:৩২-৩৪ক
৫.১২ মচীহা জন দায়ূদৰ সন্তান নে দায়ূদৰ প্ৰভু?
২২৩ মথি ২২:৪১-৪৬
৫.১৩ ধৰ্মগু�সকললৈ যীচুৰ সৰ্ত ক বাণী
২২৪ মথি ২৩:১-৩৯
৫.১৪ দূখীয়া বিধবা নিজৰ সৰ্বোচ্চ দান দিয়া
২২৫ মাৰ্ক ১২:৪১-৪৪
৫.১৫ যীচুৱে ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে সাৱধান কৰা
২২৬ মাৰ্ক ১৩:১-১৩
২২৭ মথি ২৪:১৪
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১৩:১৪-৩১

৫.১৬ কেৱল ঈশ্বৰেহে জানে সেই সময় কেতিয়া আহিব
২২৯ মথি ২৪:৩৬-৪১
২৩০ লূ ক ২১:৩৪-৩৬
২৩১ মাৰ্ক ১৩:৩৪-৩৭
২৩২ মথি ২৪:৪২খ-৫১
৫.১৭ দহজনী যু ৱতীৰ দৃষ্টান্ত
২৩৩ মথি ২৫:১-১৩
৫.১৮ তিনিজন দাসৰ দৃষ্টান্ত
২৩৪ মথি ২৫:১৪-৩০
৫.১৯ মানৱ পু ত্ৰই সকল�োৰে বিচাৰ কৰিব
২৩৫ মথি ২৫:৩১-৪৬
৫.২০ যীচুৱে পু নৰ তেওঁৰ মৃ ত্যুৰ বিষয়ে ক�োৱা
২৩৬ য�োহন ১২:২০-৫০
৫.২১ মৰিয়মে যীচুক সু গন্ধি তেল ঘহা
২৩৭ মাৰ্ক ১৪:১-৩ক
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