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এক চিককৎসককর সাক্ষ্য 

এরই মধ্যে, বিজ্ঞানীরঞা এিং অনযেঞানযে চিবিৎসঞা বিধেষজ্রঞা এই ররঞাধের টিিঞা, প্রবিধষ্ি িঞা 
চিবিৎসঞার উপঞায় খঁুধে রির িরঞার প্রধিষ্ঞায় অবিরি িম্মরি রধয়ধেন; সধগে িলধে বিবিন্ন প্রিঞাধরর 
পরীক্ঞা-বনরীক্ঞা। বিন্তু, আক্ঞান্ত মঞানুধষর সংখযেঞা এি দ্রুি রিধ়ে িধলধে রে, রিশেরিঞাে সরিঞাবর ও 
রিসরিঞাবর হঞাসপঞািঞাল বিধেহঞারঞা হধয় উঠধে। এর ফধল স্ঞাস্যেধসিঞা িম্মীরঞা অধনি িঞাধপর সমু্খীন 
হধছেন। ফলস্রূপ িয়স্ক িযেটতিধির বনয়বমি চিবিৎসঞা ও পে্মধিক্ণ বিবনিি হধছে; এিইসধগে েঞারঞা 
হৃিধরঞাধে আক্ঞান্ত, েঞারঞা ডঞায়ঞাধিটিধস িুেধেন, েঞারঞা িীর্মস্ঞায়ী শ্ঞাসেন্ত্রের ররঞােী িঞা িযেঞান্ঞাধর 
আক্ঞান্ত, িঞাধির সিধলর চিবিৎসঞার িযেঞারঞাি রিধে।

লিডঞাউধনর প্রসধগে েবি িলধি হয়—অর্মঞাৎ, িঞারি সরিঞাধরর এিধেঞা বিবরে রিঞাটি মঞানুধষর 
রধরর িঞাইধর নঞা রিধরঞাধনঞার বনধি্ম ে—এই মঞারঞাত্মি িধরঞানঞািঞাইরঞাস সংক্মণ ররঞা্ িরঞার এিটি 
উপঞায়। অধনি রিে লিডঞাউন িধর নঞােবরিধির িঞাচ়েধি রঞািধি িঞা্যে িরধে। এর ফধল পধর-
রঞাধি ি়ে েমঞাধয়ি হওয়ঞার রিঞানও সুধেঞাে রঞািধে নঞা। লিডঞাউধনর উধদেেযে হল এই ররঞাে ে়েঞাধনঞার 
হঞার িবমধয় আনঞা।

িঞারধির সমস্ত ট্রেন, েঞা দিবনি প্রঞায় আ়েঞাই রিঞাটি েঞাত্ী িহন িধর, িি্ম মঞাধন িন্ধ রঞাখঞা হধয়ধে। 
অধনি রিধে, সমস্ত বিমঞানিন্দরও িন্ধ রঞাখঞা হধয়ধে।

আেঞামী বিনগুলল সম্পূণ্ম অবনটচিি। এই িঞারধণ সঞা্ঞারণ মঞানুধষর মধ্যে অচস্রিঞা, উধবেে এিং 
আিধকের এি পবরধিে দিবর হধয়ধে। এই ররঞাধের রিধয়ও রিশে িয়কের হল রসঞােযেঞাল বমচডয়ঞার 
মঞা্যেধম রে িীবি ও আিকে ক্মঞােি িঞাবরবিধি েচ়েধয় প়েধে ও রিধ়ে িধলধে; এর ফধল মঞানুষ 
অধনি রিশে স্রেস্ত হধয় উঠধেন। সুিরঞাং, আমঞাধির অিেযেই বনি্ম রধেঞােযে উৎস ররধি সবঠি িরযে 
সন্ধঞান িরধি হধি।

2020 সঞাধলর 18-ই মঞাি্ম , রিইে িেধরর এি েুিি বিল্ীর এি সঞািিলঞা হঞাসপঞািঞাধলর েঞাি 
ররধি ঝঞঁাপ বিধয় এই রিধি আত্মহিযেঞা িধরচেধলন রে, বিবন রিঞাবিড-19 িঞাইরঞাধস আক্ঞান্ত। বিবন 
বিেুবিন আধেই অন্ত্রেললয়ঞা ররধি বফধর এধসচেধলন এিং রসই সমধয় বনিৃিিঞাধস চেধলন।

আপবন হয়ধিঞা িঞািধেন রে িধি এই ররঞাধের প্রবিধষ্ি আবিষ্ঞার হধি এিং মঞানুধষর হঞাধি আসধি। 
প্রধিযেধিই এই উধবেে, আিকে, ক্ঞাটন্ত এিং রুম নঞা হওয়ঞার সমসযেঞা ররধি মুটতি রপধি িঞান।

আিঞার অধনধির েনযে, এই প্রশ্ন মধনর মধ্যে িঞাপঞা উধতেেনঞা দিবর িধর িধলধে রে, লিডঞাইন উধঠ 
েঞাওয়ঞার পধর িঞারঞা বি িঞাধির পুধরঞাধনঞা িম্মস্ধল বফধর িঞাধে রেঞাে বিধি পঞারধিন! লক্ লক্ 
শ্রবমিধির রিিঞারধবের মুধখ রঠধল বিধয় অধনি িযেিসঞাবয়ি প্রবিষ্ঞান রিউললয়ঞা হওয়ঞার মুধখ।

ককরানাভাইরাস
ককাকভড-19

কর�োনোভোই�োরে� আতরকে আমোরে� প্রততক্রিযো কীরূপ হওযো উতিত?

সঞাম্প্রবিি িঞাধল েঞা বিেু সঞারঞা পৃটরিীধি িঞঁালপধয় িুধলধে িঞাধির মধ্যে খঞালল রিঞাধখ রিখঞা েঞায় নঞা 
এমন এি অবি কু্দ্র িঞাইরঞাস েঞা়েঞা অনযে বিেুর িরঞা আমরঞা িঞািধিই পঞাবর নঞা।

িঞাইরঞাস হল এি প্রিঞার অবি কু্দ্র দেি সংক্ঞামি েীিঞাণু েঞা েীবিি রিঞাধষর রিিধরই রিঁধি রঞাধি ও 
িংেিচৃধি িধর। এিিঞার েবি িঞাইরঞাস রিঞানও িযেটতির রিধহ প্রধিে িধর, িঞা রসই িযেটতির রিধহ এিটি 
রিঞাষ আক্মণ িধর এিং রিঞাষটি মৃি নঞা হওয়ঞা পে্মন্ত সংখযেঞািৃচধি িরধিই রঞাধি। িঞাইরঞাধসর রসই নিুন 
অনুলললপগুলল িঞারপর অনযেঞানযে রিঞাষ আক্মণ িধর এিং এই প্রটক্য়ঞার পুনরঞািবৃতে রটিধয় েঞায়।

আমঞাধির প্রধিযেধির েরীধর ররঞাধের বিরুধধি ল়েিঞার বনেস্ প্রবিরক্ঞা িযেিস্ঞা আধে েঞাধি িলঞা 
হয় ররঞাে প্রবিধরঞা্ প্রণঞালী। এিঞা এিিঞার সটক্য় হধয় উঠধল, শ্ঞাসনঞালীধি সংক্বমি রিঞাষগুললধি 
আক্মণ িরধি লক্ লক্ রশ্ি রিঞাষ পঞাঠঞায় এিং রসই িঞাইরঞাসধি নষ্ িধর। এই িুই পধক্র মধ্যে 
ল়েঞাই হয় এিং রে পক্ রিশে েটতিেঞালী রসই পক্ই বিেয়ী হয়।

িধরঞানঞািঞাইরঞাস হল িঞাইরঞাধসর এি িহৃৎ পবরিঞার েঞা মঞানুষ ও বিেু পশুর মধ্যে সঞা্ঞারণ হঞঁাচি-িঞাশে 
িঞা ঠঞান্ঞা লঞােঞা ররধি শুরু িধর আরও গুরুির শ্ঞাসেন্ত্রের সংক্মণ বনধয় আধস। িধরঞানঞািঞাইরঞাস বেঞারঞা 
আক্ঞান্ত পশুর রিহ ররধি মঞানুধষর মধ্যে সংক্মণ ে়েঞাধি পঞাধর, বিন্তু িঞার সম্ঞািনঞা েধরষ্ বিরল।

2019 এর রেষবিধি, এিটি নিুন সংক্ঞামি িধরঞানঞািঞাইরঞাস চিধন এি মহঞামঞাবর আধন। মঞাত্ 
বিন মঞাধসর মধ্যে, এই িঞাইরঞাস পৃটরিীিযেঞাপী েচ়েধয় পধ়ে এিং িু’রেঞারও রিশে রিধে, লক্ লক্ 
মঞানুষধি আক্ঞান্ত িধর িধয়ি হঞােঞার মঞানুধষর েীিধন মৃিুযে বনধয় আধস। বিশ্ স্ঞাস্যে সংস্ঞা (WHO) 
এই ররঞােটির নঞাম রিয় িধরঞানঞািঞাইরঞাস 2019 িঞা রিঞাবিড-19।

স্ঞাস্যে বিধেষজ্রঞা, বিধেষ িধর অবিমঞাবর বিধেষজ্রঞা িধলন, এি িযেটতি ররধি অনযে িযেটতির েীিধন 
এই রিঞাবিড-19 খুি দ্রুি ে়েঞায়। রেখঞাধন অধনি মঞানুধষর েমঞাধয়ি হয় রসইসি স্ঞান হল এই 
রিঞাবিড-19 নঞামি িঞাইরঞাস সংক্মধণর প্র্ঞান অিস্ঞান। এই ররঞাধে আক্ঞান্ত িযেটতির িঞাশে িঞা হঞঁাচির 
সময় রিবরধয় আসঞা লঞালঞারস িঞা স্ঞাধির রফঞঁািঞাগুললর মঞা্যেধম সংক্মণ অধনযের েরীধর েচ়েধয় পধ়ে। 
এই িঞারধণই ডঞাতিঞাররঞা আমঞাধির পরঞামে্ম রিন রে এধি অপধরর ররধি িপূরবে িেঞায় রঞাখধি। এও 
রিখঞা রেধে রে, এই িঞাইরঞাস অধনি সময় পে্মন্ত রিঞাধনঞা বিেুর পৃষ্িল িঞা উপবরিঞাধে েীবিি 
রঞািধি পঞাধর; রসই ্রধনর সংক্বমি রিঞানও পৃষ্িল স্পে্ম িধর েবি রিউ মুখ, নঞাি িঞা রিঞাধখ হঞাি 
রিন িধি িঞাধির মধ্যেও সংক্মণ ে়েঞাধি পঞাধর।

রিশেরিঞাে রিধে, মৃিুযের হঞার প্রঞায় িুই েিঞাংে অর্মঞাৎ প্রবি এিধেঞা েন আক্ঞাধন্তর মধ্যে িু'েধনর 
মৃিুযে হয়। বিন্তু েঞারঞা অসুস্ িঞা িয়স্ক, িঞাধির েীিধন মৃিুযের সম্ঞািনঞা অধনি রিশে।
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লপ্রয় প্রিু েীশু,

আবম প্রঞার্মনঞা িরচে রে িুবম আমঞার হৃিধয় এধসঞা। আবম রিঞামঞাধি বিশ্ঞাস িবর ও রিঞামঞার উপর 
আস্ঞা রঞাশখ। আমঞার েীিন এি রনৌিঞার মধিঞা েঞা এি িয়কের ঝধ়ের মধ্যে পধ়েধে। মধন হধছে রেন 
আবম ডুিধি িধসচে। রিঞামঞার হঞাধি আমঞার এই েীিন সঁধপ বিই; রিঞামঞার েঞাটন্ত ও বনস্তব্ধিঞা আমঞার 
েীিধন বনধয় এধসঞা; আমঞার িয় িপূর িধরঞা।

আধমন।

বিশ্ব স্োস্থ্য েংস্ো (WHO) দ্ো�ো প্রেত্ত ে�ুক্ো বনরেদে শিকো
1. সঞািঞান এিং েল বিধয় আপনঞার হঞাি িমপধক্ 20 রসধিধন্র েনযে িঞাধলঞা িধর 

্ুধয় বনন; অরিঞা অযেঞালধিঞাহল বিবতেি হ্ঞান্-সযেঞাবনিঞাইেঞার িযেিহঞার িরুন। িঞা 
আপনঞার হঞাধি রঞািঞা িধরঞানঞািঞাইরঞাসধি নষ্ িরধি।

2. রিঞাধনঞা টিসুযেধি মুখ রেধি িঞাশে িঞা হঞঁাচি বিন (িঞা আপনঞার িনুই বিধয় মুখ রেধি)। 
িযেিহঞার িরঞা রসই টিসুযে-রপপঞারটি িৎক্ণঞাৎ রিঞানও ডঞাস্টবিধন রফধল বিন এিং 
িঞারপধর আপনঞার হঞাি িঞাধলঞা িধর ্ুধয় রফলুন। েখন িধরঞানঞািঞাইরঞাধস আক্ঞান্ত 
রিঞানও িযেটতি হঞঁাচি িঞা িঞাশে রিন, িখন িঞার লঞালঞারধসর িঞা স্ঞাধির রফঞঁািঞাগুললর 
মঞা্যেধম এই িঞাইরঞাস িঞাবরবিধি ে়েঞায়।

3. হঞাি নঞা ্ুধয় আপনঞার রিঞাখ, নঞাি িঞা মুখ স্পে্ম িরঞা এচ়েধয় িলুন। আপনঞার 
হঞাি সঞারঞাবিধন অধনি বিেু স্পে্ম িধর রঞাধি, আর েঞা বিেু স্পে্ম িধরন রসইসি 
বিেুর পৃষ্িল িঞা উপবরিঞাধে েবি িধরঞানঞািঞাইরঞাস রঞাধি িধি রসখঞান ররধি রসই 
িঞাইরঞাস আপনঞার হঞাধি িধল আসধি পঞাধর। িঞারপধর েবি আপবন আপনঞার রিঞাখ, 
নঞাি িঞা মুখ স্পে্ম িধরন িধি অেঞাধন্ত রসই িঞাইরঞাস আপনঞার েরীধর প্রধিে 
িরধি পঞাধর।

4. অসুস্ এিং হঞঁাচি িঞা িঞাশে হধছে এমন িযেটতিধির সঞাধর রবনষ্ রেঞােঞাধেঞাে এচ়েধয় 
িলুন। সঞামঞাবেি িপূরবে-বিব্ মঞানযে িরুন। বনধের এিং অনযে সিঞার মধ্যে িমপধক্ 
িু'বমিঞার (6 ফুি) িপূরবে িেঞায় রঞাখুন। বিেু রলঞাি েঞাধনন নঞা রে িঞারঞা সংক্বমি, 
আর অেঞাধন্ত িঞারঞা িধরঞানঞািঞাইরঞাস িহন িধর িধলধেন। েবি আপবন রসইসি 
িযেটতির খুি িঞাধে রঞাধিন, িধি বনশ্ঞাধসর মঞা্যেধম রসই িঞাইরঞাস আপনঞার েরীধর 
প্রধিে িরধি পঞাধর এিং রিঞাবিড-19 এ আক্ঞান্ত হধি পঞাধরন।

5. সঞাম্প্রবিি খিরঞাখির রঞাখুন এিং চিবিৎসঞা বিধেষজ্ধির পরঞামে্ম রমধন িলুন। 
রসঞােযেঞাল বমচডয়ঞাধি েঞা রিখধেন িঞা বিশ্ঞাস িরধিন নঞা। বনি্ম রধেঞােযে ওধয়িসঞাইি 
রিখুন, রেমন, WHO (www.who.int) এিং সঞাম্প্রবিি িরযে সংগ্রহ িরুন।

রিঞারঞা ররধি সংসঞার িঞালঞাধনঞার অর্ম আসধিয রে সময় হঞাবরধয় েঞাধছে িঞা িীিঞাধি আমরঞা বফধর 
পঞািয িীিঞাধি আপবন রেধলধমধয়ধির িঞাচ়েধি িযেস্ত রঞাখধিনয িঞাবরবিধি এিসি মঞানটসি িঞাপ বনধয় 
িীিঞাধি িঞারঞা প়েঞাধেঞানঞা িরধিয আর, হ্ঞঁা, রিঞাবিড-19 এখনই রিন আমঞাধির আক্মণ িরলয

অধনধিরই মধনর মধ্যে এইসি প্রশ্ন রুরপঞাি খঞাধছে; সমসযেঞার বিষয় হল এর ফধল হিঞােঞা এিং 
উধবেেেবনি িযেঞাব্ধি রলঞাধিরঞা আক্ঞান্ত হধি পঞাধরন। িঞাচ়েধি িন্ধ ররধি সি রিধমর সঞামঞাবেি 
রেঞােঞাধেঞাে ররধি বিবছেন্ন রঞািঞার ফধল মঞানটসিিঞাধি বিষয়টি আরও খঞারঞাপ হধয় উঠধে। অনলঞাইন 
আড্ঞা রিঞাধনঞািঞাধিই সঞামঞাবেি ও েঞারীবরিিঞাধি সঞাক্ঞাধির বিিল্প হধি পঞাধর নঞা। টিবি িঞা 
রমঞািঞাইল রফঞাধনর মঞা্যেধম আমরঞা রে সঞাম্প্রবিি খির পঞাই িঞা-ও খুি উৎসঞাহিঞায়ি নয়। অধনধিই 
অনলঞাইধন চিবিৎসঞার রখঞঁাে িরধেন। এ রেন এি চহংস্ ঝধ়ের মধিঞা, েঞা হঠঞাৎ িধর েঞান্ত সমুন্তদ্র 
আপনঞার িধয় বনধয় েঞাওয়ঞা রনৌিঞাটিধি িঞঁালপধয় িুধলধে।

হলযেঞান্ রিধের বিখযেঞাি চিত্শেল্পী ররমব্যেঞান্ 1633 সঞাধল এিটি চিত্িলঞায় এই িীবি এিং উধবেে 
িুধল ্ধরধেন। রসই েবিধি বিবন রিশখধয়ধেন, রনৌিঞার মধ্যে রঞািঞা িধয়িেন রেধল িয়ঞািহ এি 
ঝধ়ের সমু্খীন হধয় আিধকে েে্ম বরি হধয়ধেন; আর রসই ঝধ়ের প্রধিঞাধপ িঞাধির রনৌিঞা প্রঞায় ডুিধি 
িধসধে। এইসি রেধলরঞা উতেঞাল সমুন্তদ্রর সধগে খুি পবরচিি চেধলন, বিন্তু রসবিন সমুদ্র এিিঞাই উতেঞাল 
হধয় উধঠচেল রে িঞারঞা িয় রপধলন, িঞািধলন রে িঞাধির রনৌিঞা ডুধি েঞাধি আর িঞাধির িঞঁািঞার রিঞানও 
সম্ঞািনঞাই আর রনই। বিন্তু ররমব্যেঞান্ িঞাধির আিকে, উধবেে এিং িীবির সমঞা্ঞানও েবিধি আঁিধলন। 
প্রিু েীশুই িঞাধির সমঞা্ঞান, বেবন বনধেও রসই রনৌিঞাধি চেধলন, িঞাটহ্ি রিঞালপঞাধ়ে রিঞাধনঞািঞাধি 
প্রিঞাবিি নঞা হধয় েঞান্ত হধয় িধসচেধলন।

রসই িয়কের ঝ়ে ও উতেঞাল সমুদ্রধি েঞান্ত হওয়ঞার েনযে েীশু আধিে বিধলন; আর িঞাধির সমঞা্ঞাধনর 
পর রিখঞাধলন। ঝ়ে ররধম রেল ও সিবিেু সম্পূণ্ম েঞান্ত ও বনচুিপ হধয় উঠল। িঞাইধিধল এই রিনঞাটি 
লপূি 8:22-24 অংধে িটণ্মি রধয়ধে।

এিবিন েীশু িঞঁার শেষযেধির িলধলন, “িধলঞা আমরঞা হ্রধির ওপঞাধর েঞাই।” এধি িঞারঞা এিটি রনৌিঞায় 
আধরঞাহণ িধর েঞাত্ঞা িরধলন। িঞারঞা রনৌিঞা িঞালঞাধনঞা শুরু িরধল বিবন রুবমধয় প়েধলন। এমন সময় 
হ্রধির উপর প্রিণ্ড ঝ়ে উঠল, রনৌিঞা েধল পপূণ্ম হধি লঞােল। িঞারঞা এি িয়কের বিপধির সম্ুখীন 
হধলন। শেধষযেরঞা িঞাধে শেধয় িঞঁাধি েঞােঞাধলন, “প্রিু, প্রিু, আমরঞা রে ডুিধি িধসচে!” বিবন উধঠ 
িঞািঞাস ও উতেঞাল েলরঞাশেধি ্মি বিধলন, ঝ়ে েঞান্ত হধয় রেল। সিবিেু েঞান্ত হল।

িধরঞানঞািঞাইরঞাস অবিমঞাবর এি িয়কের ঝধ়ের সমিুলযে। রসই উতেঞাল েলরঞাশের সধগে এধি িুলনঞা 
িরঞা েঞায়, েঞার ফধল েঞারীবরি ও মঞানটসি উধবেে, আিকে ও িীবি ক্মঞােি রিধ়ে িধলধে। বিন্তু েীশু 
আপনঞার েীিধন সম্পূণ্ম নীরিিঞা এিং েঞাটন্ত এধন সমস্ত উধবেেপপূণ্ম অনুিপূ বি এিং চিন্তঞািঞািনঞা িপূর 
িরধি সক্ম। েীশুধি রধয়ধে আমঞাধির েয়। ঝ়ে ও সমুদ্র সিই িঞঁার হঞাধির মুধঠঞায়; িঞঁার বনয়্রেধণ। 
এিইিঞাধি, রিঞাবিড-19 এর উপধর েীশু ক্মিঞািঞান। আপনঞার েীিন ররধি রে রিঞানও প্রিঞাধরর 
আিকে ও িীবি বিবন িপূর িরধি সক্ম।

এর েনযে আপনঞাধি েঞা িরধি হধি িঞা হল েীশুধি আপনঞার রনৌিঞাধি উধঠ আসঞার আম্রেণ েঞানঞাধি 
হধি। আপনঞার সিল উধবেে ও চিন্তঞািঞািনঞা িঞঁার হঞাধি সঁধপ বিন। রেখঞাধন িয় আধে িঞঁাধি রসখঞাধন 
েঞাটন্ত বনধয় আসধি বিন। এিঞা িরঞা খুি সহে; এই প্রঞার্মনঞার মঞা্যেধম িঞঁাধি আপনঞার হৃিধয়র রনৌিঞায় 
আসধি আম্রেণ েঞানঞান:



এক চিককৎসককর সাক্ষ্য 

“রসরঞা রম্ঞািী প়ুেয়ঞা” িধল পুরসৃ্কি হধয়চেধলন। েীিধন রসিঞািঞাে িরঞার েনযে বিবন ঈশ্ধরর আহ্ঞান 
রপধলন। পরিি্ম ীিঞাধল বিবন িকু্ধরঞাে বিধেষজ্ হধয় টসএমটস লুব্য়ঞানঞা ররধি বিধেষ জ্ঞান অে্ম ন 
িরধলন। এরপর বিবন িহু বমেনঞাবর হঞাসপঞািঞাধল িঞার স্ঞামীর সঞাধর বনরন্তর রসিঞািঞাে িরধলন। 
িঞার েীিন চেল িযেঞাে ও সহঞানুিপূ বিধি পপূণ্ম। অধনধিই িঞার উপর খুি িরসঞা িরধিন িঞারণ িঞাধির 
সি রিম প্রধয়ঞােধন বিবন িঞাধির িরঞা েিীর মধনঞাধেঞাে বিধয় শুনধিন, এমনবি অধনধি িঞার িঞঁাধ্ 
মঞারঞা ররধখ িঞঁািধিন ও বনধেধির িুঃখ প্রিঞাে িরধিন। বিবন অিঞাধ্ েীশু ও িঞঁার বিবিন্ন আচিে্ম 
িঞাধের িরঞা সিলধি িলধিন; িীিঞাধি েীশু বিবিন্ন মঞানুষধি সুস্ িধরচেধলন িঞা-ও িলধিন। 
2010 সঞাধল ডঞাঃ টসবরন টসং-এর অগ্ঞােধয় িযেঞান্ঞার ্রঞা প়েল, ফলি িঞাধি িহু রিধমঞাধররঞালপ 
বনধি হল েঞা িঞার েরীরধি ক্মঞােি িুি্মল িধর িুধলচেল। বিন্তু িঞা সধ্বেও, বিবন চেধলন সিয় 
ও আত্মবিশ্ঞাধস িরপুর এিং েীিন্ঞারধণর মঞা্যেধম ক্মঞােি ট্প্রম বিবিরণ িধরচেধলন েঞা 
রিিলমঞাত্ ঈশ্র ররধিই আধস। েঞারঞা িঞাধি সঞান্ত্বনঞা বিধি আসধিন িঞারঞা বনধেরঞাই সঞান্ত্বনঞা বনধয় 
বফরধিন এই রিধি রে, বিবন সবিযেই সুস্ হধয় শেধয়ধেন… মধনর বিি ররধি সুস্ রঞািধলও বিন্তু 
বিবন েঞারীবরিিঞাধি অসুস্ চেধলন। 2013 সঞাধলর েলুঞাই মঞাধস ঈশ্ধরর আহ্ঞাধন বিবন রেষ বনঃশ্ঞাস 
িযেঞাে িধরন। বিন্তু বিবন সিধলর েনযে এি অপপূি্ম িষৃ্ঞান্ত ররধখ শেধয়ধেন েঞাধি িঞার অনুেঞামীরঞা রসই 
পধর িলধি পঞাধরন; িধষ্র মধ্যেও রসই পর হল প্রিৃি সুস্িঞার পর।

লপ্রয় পঞাঠিিৃন্দ, আপনঞাধির বি রসই সুস্িঞার প্রধয়ঞােন আধেয িঞাবরবিধির খঞারঞাপ সংিঞাি ও 
েঞারীবরি িধষ্র মধ্যে “সুসংিঞাি” হল রে, আমরঞা আমঞাধির সিল প্রধয়ঞােন ও মধনর েপূনযেিঞা বনধয় 
েীশু খ্ীধষ্র িঞাধে আসধি পঞাবর। ঈশ্র-প্রমঞাণ এি েপূনযেিঞা আমঞাধির হৃিধয় আধে েঞা স্য়ং ঈশ্র 
েঞা়েঞা অনযে বিেু বিধয় পপূণ্ম িঞা সন্তুষ্ িরঞা েঞায় নঞা। আপবন এই প্রঞার্মনঞা িরুন: “রহ প্রিু েীশু, আবম 
রিমন িুবম িঞা েঞাধনঞা; প্রিৃি সুস্ হধি আবম প্রঞার্মনঞায় রিঞামঞার িঞাধে এধসচে… আবম েরীর ও মধন 
সুস্ হধি িঞাই। আমঞার হৃিধয় িঞাে িধরঞা, আমঞাধি ক্মঞা িধরঞা ও উধিঞার িধরঞা। আমঞাধি সবিযেিঞাধরর 
সুস্ মঞানুষ িধর রিঞাধলঞা।

আধমন।”

ঈশ্র আপনঞাধির সঞাধর ক্মঞােি িরঞা িলুন।

ভগ্ন জীিকনর 
পুনর্গঠন

আবম েখন ললখধি িসলঞাম, খুি খঞারঞাপ এিটি খির শুধন আমঞার মন বিিললি হধয় উঠল। এি 
অল্পিয়সী মঞা িঞার িুই সন্তঞানধি ররধখ আত্মহিযেঞা িধরধেন। এই ্রধনর খঞারঞাপ খির আমরঞা 
প্রবিবনয়িই শুনধি পঞাই। এিেন নিবিিঞাচহিঞা স্তী েখন রিধখন রে িঞার স্ঞামী মিযেপঞাধন আসতি, 
িখন িঞার িী িরঞা উচিিয এিেন লপিঞাধি িীিঞাধি সঞান্ত্বনঞা রিওয়ঞা রেধি পঞাধর েঞার সন্তঞাধনর 
িুরঞাধরঞােযে অসুখ ্রঞা পধরধেয হঞাসপঞািঞাল এমন এিটি স্ঞান রেখঞাধন েঞারীবরি, মঞানটসি ও 
আত্ত্মিিঞাধি রিধগে প়েঞা মঞানুধষর বি়ে উপধি পধ়ে। িঞাবরবিধির এিসি িুঃসংিঞাধির মধ্যেও বি 
রিঞাধনঞা সুসংিঞাি আধেয

রিউ এিেন িধলচেধলন, “পেন্দ িবর িঞা নঞা িবর, এিঞা সিযে রে আমরঞা সিধলই েিীর িুঃখ নঞামি 
ররঞাধে আক্ঞান্ত, েঞা রিিলমঞাত্ ্রঞা প়েঞার অধপক্ঞা।” েখন রিউ হিঞােঞােনি শেধরঞানঞাম রিধখন িঞা 
অিযেন্ত অবনচিয়িঞার িঞারধণ বিষণ্ণ রঞাধিন, িখন রে রিঞাধনঞা প্রিঞাধরর সুসংিঞাি িঞার েনযে স্ঞােি। 
এই প্রসধগে উধল্খযে রে, েীশুর অনুেঞামীরঞা বিবিন্ন সুসমঞািঞারগুললধি [অর্মঞাৎ েীশু খ্ীধষ্র প্রিৃি 
েীিনিঞাচহবন, েঞা প্ররম েিঞাব্ীধি রলখঞা হধয়চেল] “শুি সংিঞাি” অরিঞা “েীশুর িঞাণী” িধল আখযেঞা 
বিধয়চেধলন। েখন েীশু পৃটরিীধি িঞাস িরধিন [আনুমঞাবনি 2000 িের আধে] িখন িুষ্ধরঞাে িঞা 
“হ্ঞানধসধনর ররঞাে”—রি িয়ঞানি বিেু মধন িরঞা হি। িঞারও িঞাধে এর রিঞাধনঞা বনরঞাময় চেল নঞা। 
েবি রিঞাধনঞা মঞানুধষর এই ররঞাে ্রঞা প়েি, িঞাহধল িঞাধি "অস্পৃেযে” িঞা “অছুেি” ররঞাষণঞা িরঞা হি; 
এিং িঞাধি িঞার গ্রঞাম িঞা েহর রেধ়ে রিঞাধনঞা এি বনে্ম ন স্ঞাধন শেধয় বনিৃিিঞাস িরধি িঞা্যে িরঞা 
হি। বিন্তু েীশু সমগ্র সঞামঞাবেি িঞা্ঞাধি অবিক্ম িরধলন; বিবন িুষ্ধরঞােীধির স্পে্ম িধর িঞাধির 
সুস্ িরধলন। েীশু অন্ধ, রখঞঁা়েঞা এিং িব্রধি সুস্ িরধলন; বিবন মৃিধি েীিন বিধলন… বিন্তু 
রসই সমধয় িঞঁার বিবিন্ন হৃিয়গ্রঞাহী আচিে্ম িঞাধের মধ্যে িুষ্ধরঞােীধির সুস্ িরঞাই চেল সিধিধয় 
িটৃষ্-আিষ্মি।

িহু েিি পধর, ফঞািঞার িঞঁাবমধয়ন রিলবেয়ঞাম ররধি মধলঞািঞাই (হঞাওয়ঞাই বেীপপুধজের এিটি বেীপ 
রেখঞাধন িৎিঞালীন েঞাসনিন্ত্রের আধিধে িুষ্ধরঞােীধির বনিৃিিঞাধস পঞাঠঞাধনঞা হি) শেধয়চেধলন 
এিং িুষ্ধরঞােীধির সঞাধর িঞাস িধরচেধলন; িঞাধির েত্ন বনধয়চেধলন ও িঞাধিরই মধিঞা এিেন 
হধয় িঞাধির সঞাধর বমধে শেধয়চেধলন। িঞাচ়ের সিল সুখ স্ঞাছেন্দযে িযেঞাে িধর প্রঞায় অধ ্্মি পৃটরিী 
িপূধর রসিঞািঞাে িধর, রেষ পে্মন্ত, বিবন িুষ্ধরঞাধে সংক্বমি হন এিং “িঞাধিরই মধিঞা” মৃিুযেিরণ 
িধরন। বিবন এই পবরিযেতি রলঞাধিধির পবরচস্বির সম্পূণ্ম পবরিি্ম ন হয়ধিঞা িরধি পঞাধরনবন বিন্তু 
িঞাধির েীিধন মঞানটসি বনরঞাময় বনধয় এধসচেধলন। রসই সময় িুষ্ধরঞাধের েধনযে রিঞাধনঞা ওষু্ চেল 
নঞা… িঞাই েঞারীবরি বনরঞাময়ও সম্ি চেল নঞা। বিন্তু িঞার উপচস্বি, িঞাধলঞািঞাসঞা ও সহধেঞাশেিঞা এই 
রলঞাধিধির মঞানটসি অিস্ঞার আমপূল পবরিি্ম ন িধরচেল।

এিেধনর িরঞা আমঞার মধন পধ়ে বেবন চেধলন এিেন ডঞাতিঞার ও ঊর্্মিন সহিম্মী। 1961 সঞাধল ডঞাঃ 
টসবরন টসং টসএমটস রিধলঞার ররধি এমবিবিএস পঞাে িধরচেধলন। েঞাত্েঞাত্ীধির রসই িযেঞাধি বিবন 



এক চিককৎসককর সাক্ষ্য 

সুসমঞািঞার প্রিঞার িধরন। এই িুটি পুস্তধি পবিত্ আত্মঞার িপূ বমিঞা গুরুবেপপূণ্ম। এই পুস্তধি িণ্মনঞা িরঞা 
হধয়ধে িীিঞাধি পবিত্ আত্মঞা েীশুর অনুেঞামীধির পবরিি্ম ন িধরধেন রেন িঞারঞা পৃটরিীর সি্মত্ 
সুসমঞািঞার প্রিঞার িরধি পঞাধরন। আেধির বিধনও েঞারঞা েীশুধি প্রিু ও ত্ঞাণিি্ম ঞা রূধপ গ্রহণ িধরন 
িঞারঞাও এিই পবিত্ আত্মঞা লঞাি িধরন। পবিত্ আত্মঞা খ্ীটষ্য়ঞানধির েীশুর বিধি বনধি্ম ে িধরন 
এিং িঞাধির রূপঞান্তবরি িধর েীশুর মধিঞা িধর রিঞাধলন।

আমন্ত্রণ

এই আম্রেণ পন্তত্ আমরঞা পঞাঠিধির অনুধরঞা্ িবর, িঞারঞা রেন “এি চিবিৎসধির সঞাক্যে” িইটি 
এিিঞাধর অধনিিঞা পধ়েন। সম্পূণ্ম িইটি প়েধি প্রঞায় সঞাধ়ে বিন রণ্ঞা সময় লঞােধি। িইটি প়েঞার 
সময় আমরঞা পঞাঠিধির িঞারটি প্রশ্ন মধন রঞাখধি অনুধরঞা্ িরি:

• েীশু রি—রস সম্বধন্ধ লপূি িী িধলধেনয
• েীশুর েীিধনর িঞাৎপে্ম িীয
• আমঞার েীিধন িঞঁার গুরুবে িীয
• প্রিুযেতেধর আমঞার িী িরঞা উচিিয

সাক্ষ্য শুরু
এি প্রঞািীন ডঞাতিঞাধরর রলখঞা স্মরণীয় এি িঞাচহবন এখঞাধন িণ্মনঞা িরঞা হধয়ধে। েবিও এ-রিঞাধনঞা 
চিবিৎসধির িঞাচহবন নয় িরং গ্রঞাধমর এি েুধিঞাধরর িঞাচহবন, বেবন ডঞাতিঞাধরর ররধিও অধনি 
রিশে সংখযেি মঞানুধষর েীিন িঞঁাচিধয়চেধলন। এই মঞানুষটি হধলন েীশু খ্ীষ্, বনঃসধন্দধহ পৃটরিীর 
সি্মিঞাধলর ইবিহঞাধস সি ররধি প্রিঞািেঞালী িযেটতিবে। এই রলখঞা িুটি অংধে বিিতি। প্ররম অংেটি 
হল লপূি ললশখি সুসমঞািঞার। এধি েীশুর েীিন, শেক্ঞা, মৃিুযে ও পুনরুত্ঞাধনর িণ্মনঞা আধে। চবেিীয় 
অংেটি ট্প্রবরিধির িঞাে্মবিিরণ। িীিঞাধি েীশুর িঞািযে বনধয় এিিল েীশুর অনুেঞামী—িখন 
েঞাধির খ্ীটষ্য়ঞান িধল ডঞািঞা হি নঞা—ম্যেপ্রঞািযে ররধি সমস্ত পৃটরিীধি েচ়েধয় প়েধলন, এই অংধে 
িঞার বিিরণ আধে।

লরূক� এই েকু্ি পসু্তরক কী লক্থ্য ক�রিন

টরয়বফল নঞামি এি িযেটতির উধদেধে লপূি এই পুস্তিিুটি ললধখচেধলন। সম্িি টরয়বফল চেধলন 
লপূধির িঞাধের অনুরঞােী ও সমর্মি। লপূি প্রিললি গ্গ্রি িঞাষঞায় িঞার পুস্তিিুটি ললধখচেধলন। 
রপৌল প্রঞািীন েেধির বিবিন্ন প্রধিধে শেধয় েীশু খ্ীধষ্র েীিনিঞাচহবন িণ্মনঞা িধরচেধলন। লপূি 
চেধলন রসই রপৌধলর রসিঞািঞাধের ভ্রমণ সহির। িঞার চবেিীয় পুস্তধি রিে িধয়িটি অংধে রধয়ধে 
প্রিযেক্িে্মীর বিিরণ (রসখঞাধন “আমরঞা” িযেিহঞার িরঞা হধয়ধে)।

েীশুর প্রঞারবমি শেষযেধির মধিঞা লপূি-ও বিশ্ঞাস িরধিন রে েীশুই এই েেধির রঞােঞা, েঞা পুধরঞাধনঞা 
বনয়ধম প্রবিশ্রুি। ঈশ্র এমন এি েেৎ সৃটষ্ িরধলন রেখঞাধন সিবিেুই চেল সুন্দর। বিন্তু মঞানুষ 
িঞঁাধি পবরিযেঞাে িধর রিিলমঞাত্ বনধেধির েনযেই েীিনেঞাপন শুরু িরধলন। সুসমঞািঞারগুলল িণ্মনঞা 
িধর িীিঞাধি ঈশ্র, েীশুর মঞা্যেধম িঞঁার সঞাধর আমঞাধির িগ্ সম্ি্ম  পুনরুধিঞার িধরধেন।

খ্ীষ্ অনুেঞামীরঞা বিশ্ঞাস িধরন রে সমস্ত িঞাইধিল েীশুধি রিন্দীিপূ ি—বেবন ঈশ্ধরর পুত্; মঞানুধষর 
পঞাধপর িঞারধণ ঈশ্ধরর সধগে রে সম্ি্ম  হঞাবরধয় শেধয়চেল, রসই সম্ি্ম  পুনরঞায় স্ঞাপন িরধি ঈশ্র 
এই পৃটরিীধি েীশুধি পঞাঠঞাধলন। এই িঞাচহবনর িপূ ়েঞান্ত পবরণবি েীশুর বিিঞার ও িঞার ফলস্রূপ 
েীশুর হিযেঞা। লপূি ললধখধেন, েীশুর অনুেঞামীরঞা িীিঞাধি বিটক্প্ত হধয়চেধলন এিং রিধিচেধলন 
রে িঞাধির েীিধনর উধদেেযেই িযের্ম হধয়চেল। বিন্তু েীশুর মৃিুযের পর িৃিীয় বিধন বিবন পুনরুলত্ি 
হধলন—িঞাধির সঞামধন বিবন সেরীধর উপচস্ি হধলন। কু্ধে েীশুর মম্মঞাটন্তি মৃিুযে চেল ঈশ্ধরর 
উধিঞাধরর পবরিল্পনঞার প্র্ঞান অংে; রসই মৃিুযের মঞা্যেধম েীশু আমঞাধির পঞাধপর িণ্ড িঞঁার বনধের উপর 
বনধলন। েীবিি রঞািঞািঞালীন েীশু বনধেধি “প্রিু” ও “খ্ীষ্” িধল িঞাবি িধরচেধলন। ট্প্রবরিধির 
িঞাে্মবিিরণ নঞামি চবেিীয় পুস্তিটি িযেতি িধর রে, েীশুর পুনরুত্ঞান রসই িঞাবিধি িঢৃ়িঞা সহিঞাধর 
প্রমঞাণ িধরধে। রে সমধয় মঞানুধষর মধ্যে সি্মেটতি্র দিসর সি্মঞাব্ি আনুেিযে িঞাবি িধরচেধলন, 
রসই সমধয় েীশুর এই আচিে্ম িঞাবি সবিযেিঞাধরই সিলধি হিিঞাি িধরচেল।

ট্প্রবরধির প্ররমিঞাধে পুনরুলত্ি েীশু িঞঁার অনুেঞামীধির বনধি্ম ে বিধয়চেধলন, রেন িঞারঞা 
“রেরুেঞাধলধম ও সমস্ত বেহপূ বিয়ঞা ও েমবরয়ঞা এিং পৃটরিীর প্রঞান্তসীমঞা পে্মন্ত” (ট্প্রবরি 1:8) িঞঁার 
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এক চিককৎসককর সাক্ষ্য 

মবরয়ম িপূিধি বেজ্ঞাসঞা িরধলন, “িঞা িী িধর হধিয আবম রে িুমঞারী!”
উতের বিধয় িপূি িঞঁাধি িলধলন, “পবিত্ আত্মঞা রিঞামঞার উপধর অিিরণ িরধিন ও পরঞাৎপধরর েটতি 

রিঞামঞাধি আিৃি িরধি। িঞাই রে পবিত্ পুরুষ েন্মগ্রহণ িরধিন, বিবন ঈশ্ধরর পুত্রূধপ আখযেঞাি হধিন। আর 
রিঞামঞার আত্মীয় ইললেঞাধিিও িৃধি িয়ধস সন্তঞাধনর েননী হধি িধলধে। েঞাধি সিধল িন্ধযেঞা িধল েঞানি, এটি 
িঞার ষষ্ মঞাস। িঞারণ ঈশ্র েঞা িধলন িঞা সিসময় সবিযে হয়।”

মবরয়ম উতের বিধলন, “আবম প্রিুর িঞাসী। আপবন রে রিম িলধলন, আমঞার প্রবি রসইরিমই রহঞাি।” 
এরপর িপূি িঞঁাধি রেধ়ে িধল রেধলন।

িখন মবরয়ম বেহপূ বিয়ঞার পঞাি্মিযে অঞ্চধলর এি নেধরর বিধি দ্রুি রিবরধয় প়েধলন। রসখঞাধন এধস বিবন 
সখবরধয়র েৃধহ প্রধিে িধর ইললেঞাধিিধি অবিনন্দন েঞানঞাধলন। ইললেঞাধিি েখন মবরয়ধমর অবিনন্দন 
শুনধলন, িঞঁার েধি্ম  শেশুটি লঞাফ বিধয় উঠল এিং ইললেঞাধিি পবিত্ আত্মঞায় পপূণ্ম হধলন। বিবন উচ্চিধঠে 
চিৎিঞার িধর িধল উঠধলন, “নঞারীিুধল িুবম ্নযে, আর রে-শেশুধি িুবম েধি্ম  ্ঞারণ িরধি, রস-ও ্নযে। আর 
আমঞার প্রবিই িঞা এি অনুগ্রধহর িঞারণ িী রে, আমঞার প্রিুর েননী এধসধে আমঞার িঞাধেয রিঞামঞার অবিনন্দন 
আমঞার িঞাধন প্রধিে িরঞা মঞাত্, আমঞার েধি্ম র শেশুটি আনধন্দ রনধি উঠল। ্নযে রসই নঞারী, রে বিশ্ঞাস িধরধে, 
প্রিুর উটতি িঞার েীিধন সঞার্মি হধয় উঠধি।”

িখন মবরয়ম িলধলন,
  “আমঞার প্রঞাণ প্রিুর মচহমঞািীি্ম ন িধর,
  আমঞার পবরত্ঞািঞা ঈশ্ধর আমঞার আত্মঞা উল্ঞাস িধর।
  িঞারণ বিবন িঞঁার এই িীন-িবরদ্র িঞাসীর প্রবি
  িটৃষ্পঞাি িধরধেন।
  এখন ররধি পুরুষ-পরম্রঞা
  আমঞাধি ্নযে িধল অবিচহি িরধি।
  িঞারণ বেবন পরঞাক্মী, বেবন আমঞার েনযে িি মহৎ মহৎ িম্ম সঞা্ন িধরধেন—
  িঞঁার নঞাম পবিত্।
  েঞারঞা িঞঁাধি িয় িধর, িঞাধিরই েনযে
  পুরুষ-পরম্রঞায় িঞঁার িরুণঞার হস্ত প্রসঞাবরি।
  িঞঁার িঞাহু সি পরঞাক্ম িঞাে্ম সঞা্ন িধরধে;
  েঞারঞা অন্তধরর েিীরিম িঞািনঞায় েগ্ি্মি, বিবন িঞাধির েত্িগে িধরধেন।
  েঞাসিধির বিবন টসংহঞাসনিপূ যেি িধরধেন,
  বিন্তু বিনম্রধির উন্নি িধরধেন।
  বিবন উতেম দ্রধিযে কু্্ঞাি্ম ধির িৃপ্ত িধরধেন,
  বিন্তু ্নীধির বরতি হধস্ত বিিঞায় িধরধেন।
  আপন িরুণঞার িরঞা স্মরণ িধর,
  বিবন িঞঁার রসিি ইস্ঞাধয়লধি সহঞায়িঞা িঞান িধরধেন।
  রেমন আমঞাধির লপিৃপুরুষধির িঞাধে িধলচেধলন,
  অব্ঞাহঞাম ও িঞঁার িংে্রধির প্রবি চিরিধর িরুণঞা প্রিঞান িধরধেন।”

মবরয়ম প্রঞায় বিন মঞাস ইললেঞাধিধির িঞাধে রইধলন, িঞারপর বিবন রধর বফধর এধলন।

প্রসধির সময় পপূণ্ম হধল, ইললেঞাধিি এি পুত্সন্তঞাধনর েন্ম বিধলন। িঞঁার প্রবিধিেী এিং আত্মীয়-পবরেধনরঞা 
শুনল রে, প্রিু িঞঁার প্রবি মহৎ িরুণঞা প্রিে্মন িধরধেন, িঞারঞাও িঞঁার আনধন্দর অংেীিঞার হল।

অষ্ম বিধন িঞারঞা শেশুটির সুন্নধির েনযে এধস িঞার লপিঞার নঞাম অনুসঞাধর শেশুটির নঞাম সখবরয় রঞাখধি 
িঞাইল। বিন্তু িঞার মঞা িধল উঠধলন, “নঞা, এর নঞাম হধি রেঞাহন।”

িঞারঞা িঞঁাধি িলল, “রিনয রিঞামঞার আত্মীয়স্েনধির মধ্যে িঞারও রিঞা এই নঞাম রনই!”

লূক
েঞা বিেু রধি রেধে, আমঞাধির মধ্যে অধনধিই িঞার এিটি বিিরণ রিওয়ঞার রিষ্ঞা িধরধেন।  েঞঁারঞা প্ররম ররধিই 

সিবিেু িঞাকু্ষ রিধখধেন ও িঞাধিযের পবরিে্মঞা িধরধেন, িঞারঁঞাই রস সমস্ত আমঞাধির িঞাধে সমপ্মণ িধরধেন। মহঞামঞানযে 
টরয়বফল, রসইেনযে আবম প্ররম ররধি সিবিেু সেধত্ন অনুসন্ধঞান িধর আপনঞার েনযে এিটি সুবিনযেস্ত বিিরণ রিনঞা 
িরঞা সংেি বিধিিনঞা িরলঞাম, রেন আপবন রে শেক্ঞা লঞাি িধরধেন, রস বিষধয় আপনঞার জ্ঞান সুবনটচিি হয়।

বেহপূ বিয়ঞার রঞােঞা রহধরঞাধির রঞােবেিঞাধল সখবরয় নঞাধম এিেন েঞােি চেধলন। বিবন চেধলন অবিধয়র 
পুধরঞাচহি অ্ীনস্ েঞােি-সম্প্রিঞায়িুতি। িঞঁার স্তী ইললেঞাধিিও চেধলন হঞাধরঞাণ িংেীয়।  িঞঁারঞা উিধয়ই চেধলন 
ঈশ্ধরর িটৃষ্ধি ্ঞাবম্মি। িঞঁারঞা প্রিুর সমস্ত আজ্ঞা ও বিব্বনয়ম বনধি্ম ঞাষরূধপ পঞালন িরধিন। বিন্তু িঞঁারঞা চেধলন 
বনঃসন্তঞান, িঞারণ ইললেঞাধিি িন্ধযেঞা চেধলন এিং িঞঁাধির িুেধনরই রিে িয়স হধয়চেল।

এি সময় সখবরধয়র িধলর পঞালঞা চেল এিং বিবন ঈশ্ধরর সম্ুধখ েঞােিরূধপ পবরিে্মঞা িরচেধলন। 
েঞােনিন্ত্রের রীবি অনুসঞাধর, প্রিুর মচন্দধর শেধয় প্ূপ জ্ঞালঞািঞার েনযে বিবনই গুটিিঞাপঞাধির বেঞারঞা মধনঞানীি 
হধয়চেধলন। রসই প্ূপ জ্ঞালঞািঞার সময় উপচস্ি হধল, সমধিি উপঞাসধিরঞা িঞাইধর প্রঞার্মনঞা িরচেধলন।

রসই সময় প্রিুর এি িপূি প্ূপ জ্ঞালঞািঞার রিবির ডঞানবিধি িঞঁাচ়েধয় িঞঁাধি িে্মন বিধলন। িঞঁাধি রিধখ সখবরয় 
বিস্মধয় বিহ্ল ও িীি হধলন। বিন্তু িপূি িঞঁাধি িলধলন, “সখবরয়, িয় রপধয়ঞা নঞা, রিঞামঞার প্রঞার্মনঞা রেঞানঞা হধয়ধে। 
রিঞামঞার স্তী ইললেঞাধিি রিঞামঞার েনযে এি পুত্সন্তঞাধনর েন্ম রিধি। িুবম িঞার নঞাম রঞাখধি, রেঞাহন। রস রিঞামঞার 
আনন্দ ও উল্ঞাধসর িঞারণস্রূপ হধি এিং িঞঁার েধন্ম িহু মঞানুষ উল্টসি হধি, িঞারণ প্রিুর িটৃষ্ধি রস হধি মহঞান। 
রস িখনও দ্রঞাক্ঞারস, িঞা অনযে রিঞাধনঞা উধতেেি পঞানীয় গ্রহণ িরধি নঞা এিং েন্মমুহপূ ি্ম  ররধিই রস পবিত্ আত্মঞায় 
পপূণ্ম হধি। ইস্ঞাধয়ধলর িহু মঞানুষধি রস িঞাধির প্রিু ঈশ্ধরর িঞাধে বফবরধয় আনধি। পুধরঞাধনঞা সমধয়র িঞািিঞািী 
এললধয়র আত্মঞা ও পরঞাক্ধম রস প্রিুর অগ্রেঞামী হধি; সিল লপিৃহৃিয়ধি বফবরধয় আনধি িঞঁাধির সন্তঞানধির 
বিধি, অিঞা্যেধির বনধয় আসধি ্ঞাবম্মিধির প্রজ্ঞাপধর—প্রিুর েনযে এি প্রেঞাসমঞােধি িধর িুলধি প্রস্তুি।”

সখবরয় িপূিধি বেজ্ঞাসঞা িরধলন, “আবম িী িধর এ বিষধয় সুবনটচিি হিয িঞারণ আবম িধৃি, আমঞার স্তীরও 
অধনি িয়স হধয়ধে।”

িপূি উতের বিধলন, “আবম েযেঞাটব্ধয়ল, ঈশ্ধরর সমু্ধখ িণ্ডঞায়মঞান রঞাবি। এই শুিিঞাি্ম ঞা িযেতি িরঞার েনযে 
ও রিঞামঞার সধগে িরঞা িলঞার েনযে আমঞাধি রিঞামঞার িঞাধে ট্প্ররণ িরঞা হধয়ধে। বিন্তু িুবম আমঞার িরঞা বিশ্ঞাস 
িরধল নঞা, েবিও রসিরঞা েরঞাসমধয় সিযে হধয় উঠধি। এেনযে িুবম রিঞািঞা হধয় েঞাধি এিং েিবিন নঞা এই রিনঞা 
রধি, িুবম িরঞা িলধি পঞারধি নঞা।”

এবিধি সখবরধয়র েনযে অধপক্ঞায় রলঞাধিরঞা অিঞাি হধয় িঞািচেল, বিবন মচন্দধর রিন এি রিবর িরধেন। 
িঞাইধর রিবরধয় এধস বিবন িঞাধির সধগে রিঞাধনঞা িরঞা িলধি পঞারধলন নঞা। িঞারঞা উপলবব্ধ িরল, বিবন মচন্দধর 
রিঞাধনঞা িে্মন লঞাি িধরধেন, িঞারণ বিবন ক্মঞােি ইবগেধি িঞাধির সি িরঞা রিঞাঝঞাবছেধলন, বিন্তু িরঞা িলধি 
পঞারচেধলন নঞা।

িঞঁার পবরিে্মঞার িঞাে সম্পূণ্ম হধল বিবন রধর বফধর রেধলন। এরপধর িঞঁার স্তী ইললেঞাধিি অন্তঃস্বেঞা হধলন 
এিং পঞঁাি মঞাস রেঞাপধন অিস্ঞান িরধলন। বিবন িলধলন, “প্রিু আমঞার েনযে এ িঞাে িধরধেন। এই সমধয় বিবন 
আমঞার প্রবি িরুণঞা প্রিে্মন িধরধেন, রলঞািসমঞাে ররধি আমঞার অপিঞাি িপূর িধরধেন।”

ষষ্ মঞাধস ঈশ্র িঞঁার িপূি েযেঞাটব্ধয়লধি েঞালীল প্রধিধের নঞাসরৎ-নেধর এি িুমঞারীর িঞাধে ট্প্ররণ িরধলন। 
বিবন িঞাউি িংধের রেঞাধষফ নঞাধম এি িযেটতির সধগে িঞােিতেঞা হধয়চেধলন। রসই িুমঞারী িনযেঞার নঞাম চেল মবরয়ম। 
িপূি িঞঁার িঞাধে শেধয় িলধলন, “মহঞান অনুগ্রধহর অব্িঞাবরণী, রিঞামঞাধি অবিনন্দন! প্রিু রিঞামঞার সধগে আধেন।”

িঞঁার িরঞা শুধন মবরয়ম অিযেন্ত বিিললি হধলন এিং অিঞাি হধয় িঞািধলন, এ িী ্রধনর অবিিঞািন হধি 
পঞাধর! বিন্তু িপূি িঞঁাধি িলধলন, “মবরয়ম, িয় রপধয়ঞা নঞা। িুবম ঈশ্ধরর অনুগ্রহ লঞাি িধরে। িুবম অন্তঃস্বেঞা হধয় 
এি পুন্তত্র েন্ম রিধি, আর িুবম িঞঁার নঞাম েীশু রঞাখধি। বিবন মহঞান হধিন ও পরঞাৎপধরর পুত্ নঞাধম আখযেঞাি 
হধিন। প্রিু ঈশ্র িঞঁার লপিঞা িঞাউধির টসংহঞাসন িঞঁাধি রিধিন এিং বিবন েঞাধিঞাি িংধে চিরিঞাল রঞােবে িরধিন। 
িঞঁার রঞােধবের অিসঞান িখনও হধি নঞা।”
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হঠঞাৎই বিেঞাল এি স্ে্মীয় িপূিিঞাচহনী ওই িপূধির সধগে সলম্ললি হধয় ঈশ্ধরর িন্দনঞা িধর িলধি লঞােধলন,
  “ঊর্্মিমধলঞাধি ঈশ্ধরর মচহমঞা,
  আর পৃটরিীধি িঞঁার প্রীবির পঞাত্ সি মঞানুধষর মঞাধঝ েঞাটন্ত।”

স্ে্মিপূধিরঞা রমষপঞালিধির রেধ়ে স্ধে্ম বফধর রেল। িঞারঞা পরস্পর িলঞািলল িরল, “িধলঞা, প্রিু আমঞাধির 
রে-রিনঞার িরঞা েঞানঞাধলন, আমরঞা রিরধলধহধম শেধয় িঞা রিধখ আটস।”

িঞারঞা দ্রুি রসখঞাধন শেধয় মবরয়ম, রেঞাধষফ ও েঞািপঞান্তত্ েঞাবয়ি শেশুটিধি রিখধি রপল। িঞারঞা শেশুটিধি 
িে্মন িরঞার পর িঞঁার সম্ধি্ম  রে িরঞা িলঞা হধয়চেল, রসই িরঞা িঞারবিধি েচ়েধয় বিল। েঞারঞা রমষপঞালিধির 
এই িরঞা শুনল, িঞারঞা সিঞাই হিিবিি হল। বিন্তু মবরয়ম এসি বিষয় িঞঁার হৃিধয়র মধ্যে সঞ্চয় িধর রঞাখধলন, 
আর এ বনধয় চিন্তঞা িধর রেধলন। রেমন িঞঁাধির সিযে িলঞা হধয়চেল, রিমনই সি রিধখশুধন রমষপঞালধিরঞা ঈশ্ধরর 
রেৌরি ও িন্দনঞা িরধি িরধি বফধর রেল।

অষ্ম বিধন, িঞঁার সুন্নধির সমধয়, িঞঁার নঞাম রঞাখঞা হল েীশু। েধি্ম  আেমধনর পপূধি্মই স্ে্মিপূি িঞঁার এই নঞাম 
বিধয়চেধলন।

রমঞাশের বি্ঞান অনুসঞাধর িঞঁাধির শুচধিিরধণর সময় পপূণ্ম হওয়ঞার পর, রেঞাধষফ ও মবরয়ম েীশুধি 
রেরুেঞাধলধমর মচন্দধর প্রিুর সঞাবন্নধ্যে উপচস্ি িরঞার েনযে বনধয় রেধলন, রেমন প্রিুর বি্ঞান রলখঞা আধে, 
“প্রধিযেি প্ররমেঞাি পুরুষ-সন্তঞান প্রিুর িঞাধে উৎসে্মীিৃি হধি,” এিং প্রিুর বি্ঞান অনুেঞায়ী িঞঁারঞা রেন “এি 
রেঞা়েঞা রুরু পঞাশখ িঞা িুটি িধপঞািেঞািি” িললর েনযে উৎসে্ম িধরন।

রসই সময় রেরুেঞাধলধম শেবমধয়ঞান নঞাধম এি িযেটতি চেধলন। বিবন চেধলন ্ঞাবম্মি ও িটতিপরঞায়ণ। বিবন 
ইস্ঞাধয়ধলর সঞান্ত্বনঞাপ্রঞাগ্প্তর প্রিীক্ঞায় চেধলন এিং পবিত্ আত্মঞা িঞাঁর উপর অব্টষ্ি চেধলন। পবিত্ আত্মঞা িঞঁার 
িঞাধে প্রিঞাে িধরচেধলন রে, প্রিুর মেীহধি িে্মন নঞা িরঞা পে্মন্ত িঞঁার মৃিুযে হধি নঞা। আত্মঞার িঞালনঞায় বিবন 
মচন্দর-প্রঞাগেধণ এধস উপচস্ি হধলন। বি্ঞাধনর প্ররঞা অনুেঞায়ী রসই লপিঞামঞািঞা েখন শেশু েীশুধি বনধয় এধলন, 
শেবমধয়ঞান িঞঁাধি িুহঞাধি িুধল বনধয় ঈশ্ধরর স্তুবি িরধি লঞােধলন এিং িলধলন,
  “সি্মঞাব্পবি প্রিু,
  রিঞামঞার প্রবিশ্রুবিমধিঞা এিঞার িুবম রিঞামঞার িঞাসধি েঞাটন্তধি বিিঞায় িঞাও।
  িঞারণ আমঞার িুই নয়ন রিঞামঞার পবরত্ঞাণ রিধখধে,
  েঞা িুবম সমস্ত েঞাবির িটৃষ্ধেঞািধর প্রস্তুি িধরে,
  পরেঞাবিধির িঞাধে প্রিঞাশেি হওয়ঞার েনযে
  ইবনই রসই রেযেঞাবি এিং রিঞামঞার প্রেঞা ইস্ঞাধয়ল েঞাবির েনযে রেৌরি।”

েীশুর সম্ধি্ম  রে িরঞা িলঞা হল, িঞা শুধন িঞঁার লপিঞামঞািঞা িমৎিৃি হধলন। িখন শেবমধয়ঞান িঞঁাধির 
আেীি্মঞাি িধর েীশুর মঞা মবরয়মধি িলধলন, “পপূি্ম-বন ্্মঞারণ অনুেঞায়ী এই শেশু হধিন ইস্ঞাধয়ধলর অধনধির 
পিন ও উত্ঞাধনর িঞারণ এিং ইবন হধিন এি চিহ্নস্রূপ, েঞার বিরুধিিঞা িরধি অধনধি, ফধল অধনধির হৃিয় 
হধি উদ্ঞাটিি; আর এিটি িধরঞায়ঞাল রিঞামঞারও প্রঞাণধি িরধি বিধি।”

রসখঞাধন হঞান্নঞা নঞাধম এি মচহলঞা-িঞািিঞািী চেধলন। বিবন চেধলন আধের িংেীয় পনপূধয়ধলর িনযেঞা। িঞঁার 
অধনি িয়স হধয়চেল। বিিঞাধহর পর বিবন স্ঞামীর সধগে সঞাি িের েীিনেঞাপন িধরচেধলন। পধর িুরঞাশে 
িের পে্মন্ত বিবন দি্িযে েীিনেঞাপন িধরন। বিবন িখনও মচন্দর পবরিযেঞাে িধর েঞানবন, িরং বিবন উপিঞাস 
ও প্রঞার্মনঞার সধগে বিনরঞাি আরঞা্নঞা িরধিন। বিবন রসই মুহপূ ধি্ম  িঞঁাধির িঞাধে এশেধয় এধস ঈশ্রধি ্নযেিঞাি 
বিধলন। আর েঞারঞা রেরুেঞাধলধমর মুটতির অধপক্ঞায় চেল, িঞাধির সিধলর িঞাধে শেশুটির বিষধয় িলধি 
লঞােধলন।

প্রিুর বি্ঞান অনুেঞায়ী সমস্ত িম্ম সম্ঞািন িধর রেঞাধষফ ও মবরয়ম িঞঁাধির বনধেধির নের েঞালীল প্রধিধের 
নঞাসরধি বফধর রেধলন। আর শেশুটি রিধ়ে উঠধি রঞািধলন ও িলিঞান হধয় উঠধলন; বিবন বিজ্িঞায় পপূণ্ম হধলন 
এিং িঞঁার উপধর ঈশ্ধরর অনুগ্রহ রইল।

েীশুর লপিঞামঞািঞা প্রবি িের বনস্তঞারপি্ম পঞালন িরধি রেরুেঞাধলধম রেধিন। িঞঁার েখন িঞাধরঞা িের িয়স, 
প্ররঞানুসঞাধর িঞঁারঞা পধি্ম রেঞাে বিধি রেধলন। পি্ম রেধষ িঞঁার লপিঞামঞািঞা েখন রধর বফধর আসচেধলন, বিধেঞার েীশু 
রেরুেঞাধলধম রধয় রেধলন, বিন্তু এ বিষধয় িঞঁারঞা বিেুই েঞানধি পঞারধলন নঞা। েীশু িঞঁাধির িধলর সধগেই আধেন, 
রিধি বনধয় িঞঁারঞা এিবিধনর পর অবিক্ম িরধলন। িঞারপর িঞঁারঞা িঞঁাধির আত্মীয়-পবরেন ও িনু্ধিঞান্ধিধির 
মধ্যে িঞঁার রখঞঁাে িরধি লঞােধলন। েীশুর সন্ধঞান নঞা রপধয়, িঞঁাধি খঁুেধি িঞঁারঞা রেরুেঞাধলধম বফধর রেধলন। 
বিনবিন পর িঞঁারঞা িঞঁাধি মচন্দর-প্রঞাগেধণ খঁুধে রপধলন এিং রিখধলন, েীশু েঞাস্তগুরুধির মঞাধঝ িধস িঞঁাধির 
িরঞা শুনধেন, আর িহু প্রশ্ন িরধেন। িঞঁার িুচধিমতেঞা ও উতেরিঞাধনর ক্মিঞায় প্রধিযেি ট্শ্রঞািঞাই বিস্স্মি হবছেধলন। 

িখন িঞারঞা িঞার লপিঞার িঞাধে ইেঞারঞায় েঞানধি িঞাইল, বিবন শেশুটির িী নঞাম রঞাখধি িঞান। বিবন এিটি 
লললপফলি রিধয় বনধলন এিং সিঞাইধি অিঞাি িধর বিধয় ললখধলন, “ওর নঞাম রেঞাহন।” সধগে সধগে িঞঁার মুখ খুধল রেল, 
বেধির ে়েিঞা িধল রেল, আর বিবন িরঞা িলধি লঞােধলন ও ঈশ্ধরর প্রেংসঞায় মুখর হধলন। প্রবিধিেীরঞা সিঞাই িীি 
হল এিং বেহপূ বিয়ঞার সমস্ত পঞাি্মিযে অঞ্চধলর রলঞাধিরঞা এসি বিষয় বনধয় আধলঞািনঞা িরধি লঞােল। েঞারঞা শুনল, িঞারঞা 
প্রধিযেধিই বিস্স্মি হধয় িলঞািলল িরল, “এই শেশুটি িঞাহধল িবিষযেধি িী হধিয” িঞারণ প্রিুর হঞাি চেল িঞার সহঞায়।

িখন িঞার লপিঞা সখবরয় পবিত্ আত্মঞায় পবরপপূণ্ম হধয় িঞািিঞাণী িলধলন। বিবন িলধলন:
  “প্রিু, ইস্ঞাধয়ধলর ঈশ্ধরর নঞাম প্রেংটসি রহঞাি,
  িঞারণ বিবন এধস িঞঁার প্রেঞাধির মুতি িধরধেন।
  বিবন িঞঁার িঞাস িঞাউধির িংধে আমঞাধির েনযে
  িুধল ্ধরধেন এি ত্ঞাণেৃগে,
  (িহুিঞাল আধে িঞঁার পবিত্ িঞািিঞািীধির মঞা্যেধম বিবন রেমন িধলচেধলন),
  রেন আমরঞা আমঞাধির সি েত্রুর িিল ররধি উধিঞার পঞাই,
  িঞাধির হঞাি ররধি রক্ঞা পঞাই,
  েঞারঞা আমঞাধির রৃণঞা িধর,
  আমঞাধির লপিৃপুরুষধির প্রবি িরুণঞা প্রিে্মন
  এিং িঞঁার পবিত্ বনয়ম স্মরণ িরঞার েনযে,
  আমঞাধির লপিঞা অব্ঞাহঞাধমর িঞাধে বিবন েঞা েপর িধরচেধলন:
  বিবন আমঞাধির বনস্তঞার িরধিন
  আমঞাধির সি েত্রুর হঞাি ররধি,
  রেন বনি্ম ধয় িঞঁার রসিঞা িরধি আমঞাধির সক্ম িধরন,
  রেন িঞঁার সমু্ধখ পবিত্িঞায় ও ্ঞাবম্মিিঞায় আমরঞা িঞঁার রসিঞা িধর েঞাই।
  “আর িুবম, আমঞার শেশুসন্তঞান,
  িুবম পরঞাৎপধরর িঞািিঞািীরূধপ আখযেঞাি হধি,
  িঞারণ প্রিুর পর-প্রস্তুবির েনযে
  িুবম িঞঁার অগ্রেঞামী হধি;
  িঞঁার প্রেঞািৃন্দধি, িঞাধির পঞাপসমপূহ ক্মঞার মঞা্যেধম
  পবরত্ঞাধণর জ্ঞান বিধি।
  আমঞাধির ঈশ্ধরর রনেহময় িরুণঞার গুধণ,
  স্ে্ম ররধি আমঞাধির মঞাধঝ নিঞারুধণর উিয় হধি।
  েঞারঞা অন্ধিঞাধর, মৃিুযেছেঞায়ঞায় িসিঞাস িরধে,
  িঞাধির উপর আধলঞা বিিীণ্ম িরি,
  আমঞাধির িরণ েঞাটন্ত পধর িঞাললি িরধি।”

আর িয়স িৃচধির সধগে সধগে শেশুটি আত্মঞাধি িলীয়ঞান হধয় উঠল এিং ইস্ঞাধয়ধলর েনসমধক্ আত্মপ্রিঞাে 
িরঞার পপূি্ম পে্মন্ত, রস মরুপ্রঞান্তধর িসিঞাস িরল।

রসই সময়, সম্রঞাি অেঞাস্টঞাস, এি হুিুম েঞাবর িরধলন রে, সমগ্র ররঞামীয় েেধি রলঞািেণনঞা িরঞা হধি। টসবরয়ঞার 
েঞাসনিি্ম ঞা িুবরটণধয়র সময় এটিই চেল প্ররম েনেণনঞা। আর নঞাম িঞাললিঞািুটতির েনযে প্রধিযেধিই বনধের 
বনধের নেধর রেল।

রেঞাধষফও িঞাউধির িুল ও িংেেঞাি পুরুষ চহধসধি, েঞালীধলর নঞাসরৎ নের ররধি বেহপূ বিয়ঞার অন্তে্মি 
িঞাউধির নের রিরধলধহধমর উধদেধে েঞাত্ঞা িরধলন। বিবন িঞঁার িঞােিতেঞা ি প্ূ মবরয়মধি বনধয় রসখঞাধন নঞাম 
িঞাললিঞািুটতির েনযে রেধলন। মবরয়ম িখন সন্তঞাধনর েধন্মর প্রিীক্ঞায় চেধলন। িঞঁারঞা েখন রসখঞাধন চেধলন, 
িখন সন্তঞাধনর েন্মলগ্ রবনধয় এল। মবরয়ম িঞঁার প্ররম সন্তঞান, এি পুন্তত্র েন্ম বিধলন এিং শেশুটিধি িঞাপধ়ে 
েচ়েধয় েঞািপঞান্তত্ শুইধয় রঞাখধলন, িঞারণ পঞান্থবনিঞাধস িঞঁাধির েনযে স্ঞান চেল নঞা।

বনিিিি্ম ী মঞাধঠ িধয়িেন রমষপঞালি অিচস্বি িরচেল। িঞারঞা রঞাবত্ধিলঞা িঞাধির রমষপঞাল পঞাহঞারঞা 
বিবছেল। প্রিুর এি িপূি িঞঁাধির সঞামধন আবিিপূ্ম ি হধলন, ও প্রিুর প্রিঞাপ িঞাধির িঞারপঞাধে উজ্জ্বল হওয়ঞায় িঞারঞা 
িীিিবিি হধয় উঠল। বিন্তু িপূি িঞাধির িলধলন, “িয় রিঞাধরঞা নঞা, আবম রিঞামঞাধির িঞাধে এি মহঞা আনধন্দর 
সুসমঞািঞার বনধয় এধসচে—এই আনন্দ হধি সি মঞানুধষরই েনযে। আে িঞাউধির নেধর রিঞামঞাধির েনযে এি 
উধিঞারিি্ম ঞা েন্মগ্রহণ িধরধেন, বিবন খ্ীষ্ প্রিু। রিঞামঞাধির িঞাধে এই হধি চিহ্ন: রিঞামরঞা িঞাপধ়ে ে়েঞাধনঞা এি 
শেশুধি েঞািপঞান্তত্ েঞাবয়ি অিস্ঞায় রিখধি পঞাধি।”
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পধর েীশুর িয়স েখন প্রঞায় বত্ে িের, বিবন িঞঁার পবরিে্মঞা শুরু িরধলন। রলঞাধিরঞা রেমন মধন িরি, েীশু 
চেধলন রেঞাধষধফর পুত্, রেঞাধষফ।
  এললর পুত্, এলল মতেধির পুত্, মতেি
  রলবির পুত্, রলবি মশকির পুত্,
  মশকি েঞান্নঞাধয়র পুত্, েঞান্নঞায় রেঞাধষধফর পুত্,
  রেঞাধষফ মতেটরধয়র পুত্, মতেটরয় আধমঞাধষর পুত্,
  আধমঞাষ নহপূ ধমর পুত্, নহপূ ম ইষললর পুত্,
  ইষলল নশের পুত্, নশে মঞাধির পুত্,
  মঞাি মতেটরধয়র পুত্, মতেটরয় শেবমবয়র পুত্,
  শেবমবয় রেঞাধষধফর পুত্, রেঞাধষফ রেঞািঞার পুত্,
  রেঞািঞা রেঞাহঞানঞার পুত্, রেঞাহঞানঞা রীষঞার পুত্,
  রীষঞা সরুব্ঞাবিধলর পুত্, সরুব্ঞাবিল েল্টীধয়ধলর পুত্,
  েল্টীধয়ল রনবরর পুত্, রনবর মশকির পুত্,
  মশকি অদেীর পুত্, অদেী রিঞাষধণর পুত্,
  রিঞাষণ ইলমঞািধমর পুত্, ইলমঞািম এধরর পুত্,
  এর বেধহঞােপূধয়র পুত্, বেধহঞােপূয় ইলীধয়ষধরর পুত্,
  ইলীধয়ষর রেঞারীধমর পুত্, রেঞারীম মতেধির পুত্,
  মতেি রলবির পুত্, রলবি শেবমধয়ঞাধনর পুত্,
  শেবমধয়ঞান বেহপূ িঞার পুত্, বেহপূ িঞা রেঞাধষধফর পুত্,
  রেঞাধষফ রেঞানধমর পুত্, রেঞানম ইললয়ঞািীধমর পুত্,
  ইললয়ঞািীম বমধলয়ঞার পুত্, বমধলয়ঞা বমন্নঞার পুত্,
  বমন্নঞা মতেধরর পুত্, মতের নঞারধনর পুত্,
  নঞারন িঞাউধির পুত্, িঞাউি বেেধয়র পুত্,
  বেেয় ওধিধির পুত্, ওধিি রিঞায়ধসর পুত্,
  রিঞায়স সলমধনর পুত্, সলমন নহধেঞাধনর পুত্,
  নহধেঞান অম্ীনঞািধির পুত্, অম্ীনঞািি রঞাধমর পুত্,
  রঞাম চহন্ত্ঞাধণর পুত্, চহন্ত্ঞাণ রপরধসর পুত্,
  রপরস বেহপূ িঞার পুত্, বেহপূ িঞা েঞাধিঞাধির পুত্,
  েঞাধিঞাি ইস্ হঞাধির পুত্, ইসহঞাি অব্ঞাহঞাধমর পুত্,
  অব্ঞাহঞাম রিরধহর পুত্, রিরহ নঞাধহঞাধরর পুত্,
  নঞাধহঞার সরূধের পুত্, সরূে বরয়পূর পুত্,
  বরয়পূ রপলধের পুত্, রপলে এিধরর পুত্,
  এির রেলধহর পুত্, রেলহ দিনধনর পুত্,
  দিনন অফ্ম িষধির পুত্, অফ্ম িষি রেধমর পুত্,
  রেম রনঞাধহর পুত্, রনঞাহ রলমধির পুত্,
  রলমি মরপূধেলধহর পুত্, মরপূধেলহ হধনঞাধির পুত্,
  হধনঞাি রেরধির পুত্, রেরি মহলধলধলর পুত্,
  মহলধলল দিনধনর পুত্, দিনন ইধনঞাধের পুত্,
  ইধনঞাে রেধরর পুত্, রের আিধমর পুত্,
  আিম ঈশ্ধরর পুত্।

েীশু পবিত্ আত্মঞায় পবরপপূণ্ম হধয় েড্ম ন নিী ররধি বফধর এধলন এিং আত্মঞার িঞালনঞায় মরুপ্রঞান্তধর উপচস্ি 
হধলন। রসখঞাধন িশল্ে বিন বিয়ঞািধলর বেঞারঞা প্রলুব্ধ হধলন। এই সমস্ত বিন বিবন বিেুই আহঞার িধরনবন। রসইসি 
বিন রেষ হধল বিবন কু্ব্ি হধলন।

বিয়ঞািল িঞঁাধি িলল, “েবি িুবম ঈশ্ধরর পুত্ই হও, িধি পঞাররগুললধি রুটিধি পবরণি হধি িধলঞা।”
েীশু উতের বিধলন, “রলখঞা আধে: ‘মঞানুষ শু্ু রুটিধি িঞঁাধি নঞা।’ ”
িখন বিয়ঞািল িঞঁাধি বনধয় রেল এি উচ্চ স্ঞাধন; এি লহমঞায় রস িঞঁাধি বিধশ্র সমস্ত রঞােযে িে্মন িরঞাধলঞা। 

আর রস িঞঁাধি িলল, “এসিই আমঞাধি রিওয়ঞা হধয়ধে, আবম েঞাধি িঞাই, িঞাধি এগুলল বিধি পঞাবর। এসি 
অব্িঞার ও সমঞাধরঞাহ, আবম রিঞামঞাধি বিধি িঞাই। িঞাই, েবি িুবম আমঞার উপঞাসনঞা িধরঞা, িঞাহধল িুবমই এসি 
বিেুর অব্িঞারী হধি।”

িঞঁার লপিঞামঞািঞা িঞঁাধি রিখধি রপধয় আচিে্ম হধলন। িঞঁার মঞা িঞঁাধি িলধলন, “িৎস, িুবম আমঞাধির সধগে এরিম 
আিরণ িরধল রিনয রিঞামঞার লপিঞা আর আবম িি িযেঞািুল হধয় রিঞামঞাধি খঁুেচেলঞাম!”

বিবন িলধলন, “রিঞামরঞা আমঞার সন্ধঞান রিন িরচেধলয রিঞামরঞা বি েঞানধি নঞা রে, আমঞাধি আমঞার লপিঞার 
েৃধহ রঞািধি হধিয” েীশু িঞঁাধির রে িী িলচেধলন, িঞা িঞঁারঞা বিন্তু িুঝধি পঞারধলন নঞা।

এরপর বিবন িঞঁাধির সধগে নঞাসরধি বফধর রেধলন ও িঞঁাধির িঞা্যে হধয় রইধলন। িঞঁার মঞা বিন্তু এই সমস্ত 
িরঞা হৃিধয় সঞ্চয় িধর রঞাখধলন। আর েীশু বিজ্িঞায় ও িয়ধস রিধ়ে উঠধি লঞােধলন এিং ঈশ্র ও মঞানুধষর 
অনুগ্রধহ সমৃধি হধি রঞািধলন।

ররঞামঞান সম্রঞাি বিবিরীয় দিসধরর রঞােধবের পধনধরঞািম িেধর, েখন পন্তীয় পীলঞাি চেধলন বেহপূ বিয়ঞার েঞাসনিি্ম ঞা, 
রহধরঞাি চেধলন েঞালীল প্রধিধের সঞামন্তনৃপবি, িঞঁার িঞাই বফললপ চেধলন ইিুবরয়ঞা ও ত্ঞাধখঞানীবিয়ঞা প্রধিধের 
সঞামন্ত-নপৃবি ও লুসঞাবনয় চেধলন অবিললনীর সঞামন্ত-নপৃবি এিং হঞানন ও িঞায়ঞাফঞা চেধলন মহঞােঞােি, রসই সময় 
সখবরধয়র পুত্ রেঞাহধনর িঞাধে মরুপ্রঞান্তধর ঈশ্ধরর িঞািযে উপচস্ি হল। বিবন েড্ম ন অঞ্চধলর িিুবি্ম ি পবরভ্রমণ 
িধর পঞাপক্মঞার েনযে মন পবরিি্ম ধনর িঞাগ্প্তধমের িরঞা প্রিঞার িরধলন। িঞািিঞািী বেেঞাইধয়র িিন-গ্রধন্থ রেমন 
রলখঞা আধে:
  “মরুপ্রঞান্তধর ররঞাষণঞা এিটি িঠেস্র িরধে,
  ‘রিঞামরঞা প্রিুর েনযে পর প্রস্তুি িধরঞা,
  িঞঁার েনযে রঞােপরগুলল সরল িধরঞা।
  প্রধিযেি উপিযেিঞা িবরধয় রিঞালঞা হধি,
  পঞাহঞা়ে-পি্মিগুলল অিনি িরঞা হধি।
  িক্ পরগুলল সরল হধি,
  িনু্ধর পরগুলল মসৃণ হধি।
  আর সমস্ত মঞানুষ ঈশ্ধরর পবরত্ঞাণ প্রিযেক্ িরধি।’ ”

রে রলঞাধিরঞা রেঞাহধনর িঞাধে িঞাগ্প্তমে বনধি আসচেল, বিবন িঞঁাধির িলধলন, “িঞালসঞাধপর িংে্র রিঞামরঞা। 
সবন্নিি ররঞাষ ররধি পঞালঞাধনঞার েনযে রি রিঞামঞাধির সিি্ম  িরলয রিঞামরঞা রে মন পবরিি্ম ন িধরে, িঞার ফল 
রিখঞাও। রিঞামরঞা মধন মধন এরিম রিঞাধলঞা নঞা, ‘অব্ঞাহঞাম আমঞাধির লপিঞা।’ িঞারণ আবম রিঞামঞাধির িলচে, ঈশ্র 
এই পঞাররগুলল ররধিও অব্ঞাহঞাধমর েনযে সন্তঞান সৃটষ্ িরধি পঞাধরন। িু়ুেল ইবিমধ্যেই েঞােগুললর মপূধল লঞােঞাধনঞা 
রধয়ধে, আর রেসি েঞাে উৎিৃষ্ ফল রিধি নঞা, রসগুলল রিধি আগুধন রফধল রিওয়ঞা হধি।”

রলঞাধিরঞা প্রশ্ন িরল, “আমরঞা িঞাহধল িী িরিয”
রেঞাহন উতের বিধলন, “েঞার িুটি রপঞােঞাি আধে রস, েঞার এিটিও রনই, িঞার সধগে িঞাে িধর বনি; আর েঞার 

িঞাধে বিেু খঞািযেসঞামগ্রী আধে, রস-ও িঞাই িরুি।”
ির আিঞায়িঞারীরঞাও এল িঞাগ্প্তমে বনধি। িঞারঞা িলল, “গুরুমহঞােয়, আমরঞা িী িরিয”
বিবন িঞাধির িলধলন, “রিঞামরঞা বনরূলপি পবরমঞাধণর অবিবরতি ির আিঞায় রিঞাধরঞা নঞা।”
িখন িধয়িেন দসনযে িঞঁাধি বেজ্ঞাসঞা িরল, “আর আমরঞা িী িরিয”
বিবন উতের বিধলন, “রিঞামরঞা িলপ্রধয়ঞাে িধর রলঞািধির িঞাে ররধি অর্ম আিঞায় রিঞাধরঞা নঞা, বমরযেঞা 

অবিধেঞাধে িঞাউধি অবিেুতি রিঞাধরঞা নঞা; েঞা রিিন পঞাও, িঞাধি সন্তুষ্ ররধিঞা।”
সিধল অ্ীর প্রিীক্ঞায় চেল এিং সিঞারই মধন প্রশ্ন েঞােচেল, হয়ধিঞা রেঞাহনই িঞা রসই খ্ীষ্। রেঞাহন িঞাধির 

সিঞাইধি উতের বিধলন, “আবম রিঞামঞাধির িঞাগ্প্তমে বিই েধল; বিন্তু আমঞার রিধয়ও পরঞাক্মী এিেন আসধেন। 
িঞঁার পঞািুিঞার িন্ধনী রখঞালঞারও রেঞােযেিঞা আমঞার রনই। বিবন রিঞামঞাধির পবিত্ আত্মঞায় ও আগুধন িঞাগ্প্তমে 
রিধিন। খঞামঞার পবরষ্ঞার িরঞার িুধলঞা রধয়ধে িঞঁারই হঞাধি, বিবন িঞা বিধয় েম রেঞালঞারধর সংগ্রহ িরধিন এিং 
িুষ অবনি্মঞাণ অশগ্ধি িস্মীিপূ ি িরধিন।” রেঞাহন রলঞািসমপূহধি আরও অধনি শেক্ঞা বিধয় সিি্ম  িরধলন এিং 
িঞাধির িঞাধে সুসমঞািঞার প্রিঞার িরধলন।

বিন্তু সঞামন্তরঞাে রহধরঞাি আপন ভ্রঞািৃি প্ূ রহধরঞাবিয়ঞার বিষধয় এিং বনধের সমস্ত িুষ্ধম্মর েনযে রেঞাহন বেঞারঞা 
বিরসৃ্কি হধল, িুষ্ধম্মর বিষধয় এটিও রেঞাে িরধলন, বিবন রেঞাহনধি িঞারঞারুধি িরধলন।

অনযে সিধল েখন িঞাগ্প্তমে বনবছেল, িখন েীশুও িঞাগ্প্তমে গ্রহণ িরধলন। বিবন েখন প্রঞার্মনঞা িরচেধলন, স্ে্মধলঞাি 
খুধল রেল এিং পবিত্ আত্মঞা িধপঞাধির আিৃবি বনধয় িঞঁার উপর অিিীণ্ম হধলন। আর স্ে্ম ররধি এিটি িঞাণী 
রেঞানঞা রেল, “িুবম আমঞার লপ্রয় পুত্, রিঞামঞার উপধর আবম পরম প্রসন্ন।”
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রলঞাধিরঞা িমৎিৃি হধয় পরস্পর িলঞািলল িরল, “এ রিমন শেক্ঞা! িিৃ্ম বে ও পরঞাক্ধমর সধগে ইবন মন্দ-
আত্মঞাধির আধিে রিন, আর িঞারঞা রিবরধয় আধস!” িখন রসই অঞ্চধলর িঞারবিধি িঞঁার িীবি্ম  েচ়েধয় প়েল।

সমঞােিিন িযেঞাে িধর েীশু শেধমঞাধনর িঞাচ়েধি রেধলন। শেধমঞাধনর েঞাশুচ়ে িখন প্রিণ্ড জ্ধর িুেচেধলন। িঞঁার 
বনরঞামধয়র েনযে িঞঁারঞা েীশুর িঞাধে অনুনয় িরধলন। েীশু িঞাই িঞঁার উপধর ঝঁুধি পধ়ে জ্রধি ্মি বিধলন, 
িঞঁার জ্র রেধ়ে রেল। বিবন িখনই উধঠ িঞঁাধির পবরিে্মঞা িরধি লঞােধলন।

সপূে্ম িখন অস্তঞািধল। রলঞাধিরঞা েীশুর িঞাধে বিবিন্ন ররঞাধে আক্ঞান্ত িযেটতিধির বনধয় এল। বিবন িঞাধির 
প্রধিযেধির উপধর হঞাি ররধখ আধরঞােযে িঞান িরধলন। এেঞা়েঞাও িহু েধনর ম্যে ররধি িুষ্ঞাত্মঞারঞা রিবরধয় এধস 
চিৎিঞার িরধি লঞােল, “আপবনই রসই ঈশ্ধরর পুত্!” বিন্তু বিবন িঞাধির ্মি বিধলন, িঞাধির িরঞা িলঞার অনুমবি 
বিধলন নঞা, িঞারণ বিবন রে মেীহ, িঞা িঞারঞা েঞানি।

প্রিুযেধষ েীশু এি বনে্ম ন স্ঞাধন রেধলন। রলঞাধিরঞা িঞঁার সন্ধঞান িরচেল। বিবন রেখঞাধন চেধলন, িঞারঞা রসখঞাধন 
এধস উপচস্ি হল। িঞারঞা িঞঁাধি বনরস্ত িরধি রিষ্ঞা িরল, রেন বিবন িঞাধির রেধ়ে নঞা েঞান। বিন্তু বিবন িলধলন, 
“আমঞাধি অনযেঞানযে নেধরও ঈশ্ধরর রঞাধেযের সুসমঞািঞার প্রিঞার িরধি হধি, িঞারণ এই েনযেই আবম ট্প্রবরি হধয়চে।” 
আর বিবন বেহপূ বিয়ঞার সমঞােিিনগুললধি প্রিঞার িধর িলধলন।

এিবিন েখন রলঞািসমপূহ িঞঁার উপধর িঞাপঞািঞালপ িধর ঈশ্ধরর িঞািযে শুনচেল, িখন বিবন শেধনষরৎ হ্রধির 
িীধর িঞঁাচ়েধয়চেধলন, আর বিবন রিখধলন। মৎসযেেীিীরঞা েধলর বিনঞারঞায় িুটি রনৌিঞা ররধখ বিধয় িঞাধির েঞাল 
পবরষ্ঞার িরধে। বিবন িুটি রনৌিঞার এিটিধি, শেধমঞাধনর রনৌিঞায় উধঠ িঞাধি িপূ ল ররধি বিেুিঞা িপূধর বনধয় রেধি 
িলধলন। িঞারপর বিবন রনৌিঞায় িধস সিলধি শেক্ঞা বিধি লঞােধলন।

িরঞা রেষ িধর বিবন শেধমঞানধি িলধলন, “রনৌিঞা েিীর েধল বনধয় শেধয় মঞাে ্রঞার েনযে েঞাল রফধলঞা।”
শেধমঞান উতের বিধলন, “প্রিু, আমরঞা সঞারঞারঞাি িধঠঞার পবরশ্রম িধরও বিেু ্রধি পঞাবরবন, বিন্তু আপনঞার 

িরঞানুসঞাধর আবম েঞাল রফলি।”
িঞঁারঞা রসইমধিঞা িঞাে িরধল এধিঞা মঞাে ্রঞা প়েল রে, িঞঁাধির েঞালগুলল রেঁ়েঞার উপক্ম হল। িখন অনযে 

রনৌিঞায় িঞঁাধির রে সহধেঞােীরঞা চেধলন, বিবন িঞঁাধির ইেঞারঞা িরধলন, রেন িঞঁারঞা এধস িঞঁাধির সঞাহঞােযে িধরন। 
িঞঁারঞা এধলন। িুটি রনৌিঞায় মঞাধে এমনিঞাধি পপূণ্ম হল রে, রসগুলল ডুধি েঞাওয়ঞার উপক্ম হল।

িঞা রিধখ শেধমঞান লপির েীশুর িুই েঞানুর উপর লুটিধয় পধ়ে িলধলন, “প্রিু, আমঞার িঞাে ররধি িধল েঞান, 
আবম পঞাপী!” িঞারণ এধিঞা মঞাে ্রঞা প়েধি রিধখ বিবন ও িঞাঁর সহধেঞােীরঞা আচিে্ম হধয় পধ়েচেধলন। শেধমঞাধনর 
সগেী টসিবিধয়র িুই পুত্ েঞাধিঞাি ও রেঞাহনও এিইিঞাধি আচিে্ম হধয়চেধলন।

েীশু িখন শেধমঞানধি িলধলন, “িয় রিঞাধরঞা নঞা, এখন ররধি িুবম মঞানুষ ্রধি।” িখন িঞঁারঞা িঞঁাধির রনৌিঞা 
িুটি িীধর রিধন বনধয় এধস, সিবিেু পবরিযেঞাে িধর িঞঁাধি অনুসরণ িরধলন।

েীশু িখন রিঞাধনঞা এি নেধর চেধলন। রসই সময়, এি িযেটতি িঞঁার িঞাধে এল, েঞার সি্মঞাগে িুষ্ধরঞাধে আক্ঞান্ত 
চেল। েীশুধি রিধখ রস মঞাটিধি উপু়ে হধয় পধ়ে বমনবি িরল, “প্রিু, আপবন ইছেঞা িরধল আমঞাধি শুচিশুধি 
িরধি পঞাধরন।”

েীশু িঞঁার হঞাি িঞাচ়েধয় রলঞািটিধি স্পে্ম িরধলন। বিবন িলধলন, “আমঞারও ইছেঞা, িুবম শুচিশুধি হও।” 
রসই মুহপূ ধি্ম  রস িুষ্ধরঞাে ররধি মুতি হল।

েীশু িঞাধি আধিে বিধলন, “িঞাউধি এিরঞা রিঞাধলঞা নঞা। বিন্তু েঞােধির িঞাধে শেধয় িুবম বনধেধি রিখঞাও 
এিং িঞঁাধির িঞাধে সঞাক্যেস্রূপ, রমঞাশের বি্ঞান অনুসঞাধর রিঞামঞার শুচিিঞা লঞাধির েনযে দনধিিযে উৎসে্ম িধরঞা।”

িিুও িঞঁার িীবি্ম িলঞাধপর িরঞা আরও রিশে িধর এমনিঞাধি েচ়েধয় প়েল রে, িধল িধল বিস্তর রলঞাি 
িঞঁার শেক্ঞা শুনধি ও অসুস্িঞা বনরঞামধয়র েনযে িঞঁার িঞাধে আসধি লঞােল। বিন্তু েীশু রিঞানও নঞা রিঞানও বনে্ম ন 
স্ঞাধন শেধয় প্রঞার্মনঞা িরধিন।

এিবিন েীশু শেক্ঞা বিবছেধলন। েঞালীধলর প্রবিটি গ্রঞাম ররধি এিং বেহপূ বিয়ঞা ও রেরুেঞাধলম ররধি আেি ফবরেী 
ও েঞাস্তবিিরঞা রসখঞাধন িধসচেধলন। এিং ররঞােীধির সুস্ িরিঞার েনযে প্রিুর েটতি েীশুর মধ্যে চেল। িধয়িেন 
রলঞাি এি পক্ঞারঞািগ্রস্ত ররঞােীধি খঞাটিয়ঞায় িহন িধর রধরর রিিধর েীশুর িঞাধে রঞাখঞার রিষ্ঞা িরল। বিধ়ের 
েনযে রিিধর প্রধিধের পর নঞা রপধয় িঞারঞা েঞাধি উঠল ও িঞালল সবরধয় খঞািশুধি রলঞািটিধি বিধ়ের মধ্যে েীশুর 
সঞামধন নঞাবমধয় বিল।

েীশু িঞাধির বিশ্ঞাস রিধখ িলধলন, “িনু্ধ, রিঞামঞার সি পঞাপ ক্মঞা িরঞা হল।”
ফবরেী ও েঞাস্তবিিরঞা মধন মধন চিন্তঞা িরধি লঞােধলন, “এই রলঞািটি রি, রে ঈশ্ধরর বনন্দঞা িরধে! ঈশ্র 

েঞা়েঞা আর রি পঞাপ ক্মঞা িরধি পঞাধরয”
েীশু িঞঁাধির মধনর িরঞা েঞানধি রপধর বেজ্ঞাসঞা িরধলন, “আপনঞারঞা মধন মধন এসি চিন্তঞা িরধেন 

রিনয রিঞানটি িলঞা সহে, ‘রিঞামঞার পঞাপ ক্মঞা িরঞা হল,’ িলঞা নঞা, ‘িুবম উধঠ রহঁধি রি়েঞাও’ িলঞায বিন্তু এই 

েীশু উতের বিধলন, “েঞান্তস্ত রলখঞা আধে, ‘িুবম রিঞামঞার ঈশ্র প্রিুরই আরঞা্নঞা িরধি, রিিলমঞাত্ িঞঁারই 
রসিঞা িরধি।’ ”

বিয়ঞািল িঞঁাধি রেরুেঞাধলধম বনধয় শেধয় মচন্দধরর েীষ্মধিধে িঞঁা়ে িবরধয় বিল। রস িলল, “িুবম েবি ঈশ্ধরর 
পুত্ হও, িধি এখঞান ররধি বনধি ঝঞঁাপ িঞাও। িঞারণ েঞান্তস্ত রিঞা রলখঞা আধে,
  “ ‘বিবন িঞঁার িপূিধির রিঞামঞার বিষধয় আধিে রিধিন,
  রেন িঞঁারঞা রিঞামঞাধি রক্ঞা িধরন,
  িঞঁারঞা রিঞামঞাধি হঞাধি িুধল রনধিন,
  রেন রিঞামঞার পঞাধয় পঞারধরর আরঞাি নঞা লঞাধে।’ ”

েীশু উতের বিধলন, “রসখঞাধন রলখঞা আধে, ‘রিঞামঞার ঈশ্র প্রিুধি পরীক্ঞা রিঞাধরঞা নঞা।’ ”
আর এসি প্রধলঞািন সমপ্মণ িধর বিয়ঞািল বিয়ৎিঞাধলর েনযে েীশুধি রেধ়ে িধল রেল, পরিি্ম ী 

সুবিধ্েনি সুধেঞাধের অধপক্ঞায়।

পধর আত্মঞার পরঞাক্ধম েীশু েঞালীধল প্রিযেঞািি্ম ন িরধলন। সমস্ত গ্রঞামঞাঞ্চধল িঞাঁর িরঞা েচ়েধয় প়েল।  বিবন 
িঞঁাধির সমঞােিিনগুললধি শেক্ঞা বিধলন এিং সিঞাই িঞঁার প্রেংসঞা িরল।

বিবন রেখঞাধন পঞাললি হধয়চেধলন, রসই নঞাসরধি রেধলন। িঞঁার রীবি অনুসঞাধর বিবন বিশ্রঞামবিধন সমঞােিিধন 
রেধলন এিং েঞাস্ত ররধি পঞাঠ িরঞার েনযে উধঠ িঞঁা়েঞাধলন। িঞািিঞািী বেেঞাইধয়র পঁুটর িঞঁার হঞাধি িুধল রিওয়ঞা 
হল। পঁুটরটি খুধল বিবন রসই অংেটি রিখধি রপধলন, রেখঞাধন রলখঞা আধে,
  “প্রিুর আত্মঞা আমঞার উপর অব্টষ্ি,
  িঞারণ িীনহীনধির িঞাধে সুসমঞািঞার প্রিঞাধরর েনযে
  বিবন আমঞাধি অবিবষতি িধরধেন।
  িবরদ্রধির িঞাধে সুসমঞািঞার প্রিঞার িরঞার েনযে; 
  বিবন আমঞাধি িচন্দধির িঞাধে মুটতি প্রিঞার িরিঞার েনযে ট্প্ররণ িধরধেন,
  অন্ধধির িঞাধে িটৃষ্প্রঞাগ্প্ত প্রিঞার িরঞার েনযে,
  বনপীচ়েিধির বনস্তঞার িধর বিিঞায় িরঞার েনযে,
  প্রিুর প্রসন্নিঞার িের ররঞাষণঞা িরঞার েনযে।”

িঞারপর বিবন পঁুটরটি গুটিধয় পবরিঞারধির হঞাধি রফরি বিধয় আসন গ্রহণ িরধলন। সমঞােিিধন সিধলর িটৃষ্ 
িঞঁার উপধর বনিধি হল। বিবন িঞঁাধির প্রবি এই িরঞা িলধলন, “আে এই েঞাস্তীয় িঞাণী রিঞামঞাধির িণ্মধেঞািধর পপূণ্ম হল।”

সিধলই িঞঁার প্রেংসঞা িরল। িঞঁার মুখবনঃসৃি অমৃিিঞাণী শুধন িঞারঞা িমৎিৃি হল। িঞারঞা প্রশ্ন িরল, “এ 
বি রেঞাধষধফর পুত্ নয়য”

েীশু িঞাধির িলধলন, “আবম বনটচিি রে, রিঞামরঞা আমঞাধি এই প্রিঞাি উধল্খ িধর িলধি, ‘চিবিৎসি, 
িুবম বনধেধি বনরঞাময় িধরঞা। িফরনঞাহপূ ধম রে িঞাে িুবম িধরে িধল শুধনচে, এখন রিঞামঞার বনধের নেধর িঞা 
িধর রিখঞাও।’ ”

বিবন আরও িলধলন, “আবম রিঞামঞাধির সবিযে িলচে, রিঞাধনঞা িঞািিঞািীই স্ধিধে স্ীিৃবি পঞান নঞা। আবম 
রিঞামঞাধির বনটচিিরূধপ িলচে, এললধয়র সমধয় ইস্ঞাধয়ধল িহু বি্িঞা চেল। রসই সময় সঞাধ়ে বিন িের ্ধর 
আিঞাে রুধি চেল। ফধল সঞারঞা রিধে রিখঞা বিধয়চেল িয়ঞািহ িুবি্ম ক্। িিুও এললয় িঞাধির িঞারও িঞাধে ট্প্রবরি 
নয়, ট্প্রবরি হধয়চেধলন সীধিঞান অঞ্চধল সঞাবরফি-বনিঞাসী এি বি্িঞার িঞাধে। আর িঞািিঞািী ইলীেঞাধয়র িঞাধল 
ইস্ঞাধয়ধল িহু িুষ্ধরঞােী চেল, িিুও টসবরয়ঞা-বনিঞাসী নঞামঞান েঞা়েঞা এিেনও শুচিশুধি হয়বন।”

এিরঞা শুধন সমঞােিিধনর রলঞাধিরঞা কু্ধি হধয় উঠল। িঞারঞা উধঠ এধস িঞঁাধি নেধরর িঞাইধর িঞাচ়েধয় বনধয় 
রেল। রে-পঞাহঞাধ়ের উপধর নেরটি স্ঞালপি চেল, িঞারঞা িঞঁাধি রসই পঞাহঞাধ়ের বিনঞারঞায় বনধয় শেধয় রসখঞান ররধি 
বনধি েঁুধ়ে রফধল বিধি িঞাইল। বিন্তু বিবন সিধলর ম্যে বিধয় বনধের পর িধর রসঞােঞা রহঁধি িধল রেধলন।

িঞারপর বিবন েঞালীল প্রধিধের এিটি নের িফরনঞাহপূ ধম বফধর রেধলন। বিশ্রঞামবিধন বিবন রলঞািসিলধি 
শেক্ঞা বিধি লঞােধলন। িঞঁার শেক্ঞা শুধন সিধল িমৎিৃি হল, িঞারণ বিবন ক্মিঞার সধগে িঞািযে প্রিঞার িরধিন।

রসই সমঞােিিধন চেল এিটি িপূ িগ্রস্ত, অশুচি আত্মঞাবিষ্ রলঞাি। রস উচ্চিধঠে চিৎিঞার িধর িলল, “আহঞা, 
নঞাসরধির েীশু, আপবন আমঞাধির বনধয় িী িরধি িঞানয আপবন বি আমঞাধির বিনঞাে িরধি এধসধেনয আবম 
েঞাবন, আপবন রি, আপবন ঈশ্ধরর রসই পবিত্ িযেটতি!”

েীশু িধঠঞার স্ধর িঞাধি িলধলন, “িুপ িধরঞা! ওর রিির ররধি রিবরধয় এধসঞা!” িখন রসই িপূ ি রলঞািটির 
রিঞানও ক্বি নঞা িধর, সিধলর সঞামধন িঞাধি আেধ়ে রফধল বিধয় রিবরধয় এল।
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5:25 – 6:15 6:15 – 6:40

  আলধফধয়র পুত্ েঞাধিঞাি,
  বেলি নঞাধম পবরচিি শেধমঞান,
  েঞাধিঞাধির পুত্ বেহপূ িঞা এিং বেহপূ িঞা ইষ্ঞাবরধয়ঞাৎ,
  রে বিশ্ঞাসরঞািিিঞা িধরচেল।

বিবন িঞঁাধির সধগে রনধম এধস এি সমিপূ বমধি িঞঁা়েঞাধলন। রসখঞাধন িঞঁার অধনি শেষযে এিং বেহপূ বিয়ঞা, 
রেরুেঞাধলম, িঞায়ঞার ও সীধিঞাধনর উপিপূ ল অঞ্চল ররধি আেি অধনি রলঞাি সমধিি হধয়চেল। িঞারঞা িঞঁার 
শেক্ঞা শুনধি ও িঞাধির সি ররঞাে ররধি মুতি হওয়ঞার েনযে এধসচেল। মন্দ-আত্মঞার বেঞারঞা উৎপীচ়েধিরঞা সুস্ হল। 
রলঞাধিরঞা িঞঁাধি স্পে্ম িরঞার রিষ্ঞা িরল, িঞারণ িঞঁার রিির ররধি েটতি বনে্মি হধয় সিঞাইধি ররঞােমুতি িরচেল।

েীশু িঞঁার শেষযেধির বিধি িঞাবিধয় িলধলন,
  “্নযে রিঞামরঞা, েঞারঞা িীনিবরদ্র,
  িঞারণ ঈশ্ধরর রঞােযে রিঞামঞাধিরই।
  ্নযে রিঞামরঞা, েঞারঞা এখন কু্ব্ি,
  িঞারণ রিঞামরঞা হধি পবরিৃপ্ত।
  ্নযে রিঞামরঞা, েঞারঞা এখন ক্ন্দন িরে,
  িঞারণ রিঞামরঞা হধি হঞাসযেমুখর।
  ্নযে রিঞামরঞা, েখন মনুষযেপুন্তত্র েনযে মঞানুষ রিঞামঞাধির রৃণঞা িধর,
  রিঞামঞাধির িচহষ্ঞার িধর ও রিঞামঞাধির অপমঞান িধর,
  আিঞার মন্দ অপিঞাি বিধয় রিঞামঞাধির নঞাম িে্ম ন িধর।

“িখন রিঞামরঞা উল্টসি রহঞাধয়ঞা, আনধন্দ নৃিযে রিঞাধরঞা, িঞারণ স্ধে্ম রিঞামঞাধির েনযে আধে প্রিুর পুরস্কঞার। 
িঞাধির পপূি্মপুরুধষরঞাও িঞািিঞািীধির সধগে এরিম আিরণ িধরচেল।
  “বিন্তু রিঞামরঞা েঞারঞা ্নী,
  ব্ি্ রিঞামঞাধির, িঞারণ স্ঞাছেন্দযে রিঞামরঞা ইবিমধ্যে রপধয়ই শেধয়ে।
  খঞািযে প্রঞািুধে্ম পবরিৃপ্ত েঞারঞা,
  ব্ি্ রিঞামঞাধির,
  িঞারণ রিঞামরঞা হধি কু্্ঞাি্ম । েঞারঞা এখন হঞাসে,
  ব্ি্ রিঞামঞাধির, িঞারণ রিঞামরঞা রেঞাি ও ক্ন্দন িরধি।
  ব্ি্ রিঞামঞাধির, েখন মঞানুধষরঞা রিঞামঞাধির প্রেংসঞা িধর,
  িঞারণ িঞঁাধির পপূি্মপুরুধষরঞা িণ্ড িঞািিঞািীধির সধগে এরিমই আিরণ িরি।

“বিন্তু রিঞামরঞা, েঞারঞা আমঞার িরঞা শুনে, িঞাধির আবম িলচে, রিঞামরঞা েত্রুধির িঞাধলঞাধিধসঞা; েঞারঞা রিঞামঞাধির 
রণৃঞা িধর, িঞাধির মগেল রিঞাধরঞা। েঞারঞা রিঞামঞাধির অবিেঞাপ রিয়, িঞাধির আেীি্মঞাি বিও; েঞারঞা রিঞামঞাধির সধগে 
িুি্মযেিহঞার িধর, িঞাধির েনযে প্রঞার্মনঞা রিঞাধরঞা। রিউ েবি রিঞামঞার এি েঞাধল ি়ে মঞাধর, অনযে েঞালও িঞার বিধি বফবরধয় 
বিধয়ঞা। রিউ েবি রিঞামঞার িঞাইধরর িঞাির বনধয় রনয়, িঞাধি রিঞামঞার রিিধরর েঞামঞাও বনধি িঞা্ঞা বিধয়ঞা নঞা। েঞারঞা 
রিঞামঞার িঞাধে িঞায়, িঞাধির িুবম িঞাও। আর রিউ েবি রিঞামঞার িঞাে ররধি রিঞামঞার রিঞাধনঞা বেবনস বনধয় রনয়, িঞা 
রফরি রিধয়ঞা-নঞা। িুবম অপধরর িঞাে ররধি রেমন আিরণ প্রিযেঞােঞা িধরঞা, িঞাধির প্রবি রসইরিমই আিরণ রিঞাধরঞা।

“েঞারঞা রিঞামঞাধির িঞাধলঞািঞাধস, রিঞামরঞা েবি িঞাধিরই িঞাধলঞািঞাধসঞা, িঞাহধল রিঞামঞাধির িৃবিবে রিঞারঞায়য 
এমনবি, পঞাপীরঞাও িঞাধির িঞাধলঞািঞাধস, েঞারঞা িঞাধির িঞাধলঞািঞাধস। েঞারঞা রিঞামঞাধির উপিঞার িধর, রিঞামরঞা 
েবি িঞাধিরই উপিঞার িধরঞা, িঞাহধল িঞাধি রিঞামঞাধির িৃবিবে রিঞারঞায়য পঞাপীরঞাও রিঞা িঞাই িধর। েঞাধির 
িঞাধে ঋণ পবরধেঞাধ্র বনচিয়িঞা আধে, শু্ুমঞাত্ িঞাধিরই েবি রিঞামরঞা ঋণ িঞাও, িঞাহধল রিঞামঞাধির িৃবিবে 
রিঞারঞায়য পঞাপীরঞাও রিঞা িঞাধির সমস্ত ঋণ রফরি পঞাওয়ঞার আেঞায় পঞাপীধির ঋণ রিয়। বিন্তু রিঞামরঞা েত্রুধিরও 
িঞাধলঞাধিধসঞা, িঞাধির মগেল রিঞাধরঞা এিং রিঞাধনঞা বিেু রফরি পঞাওয়ঞার প্রিযেঞােঞা নঞা িধর, িঞাধির ঋণ বিধয়ঞা। 
িঞাহধল রিঞামঞাধির পুরস্কঞার হধি প্রিুর। আর রিঞামরঞা হধি পরঞাৎপধরর সন্তঞান, িঞারণ বিবন অিৃিজ্ ও িুে্ম নধির 
প্রবিও িৃপঞািঞান। অিএি, রিঞামঞাধির লপিঞা রেমন িয়ঞালু, রিঞামরঞাও রিমনই িয়ঞালু হও।

“বিিঞার রিঞাধরঞা নঞা, িঞাহধল রিঞামরঞাও বিিঞাবরি হধি নঞা। িঞাউধি রিঞাষী রিঞাধরঞা নঞা, িঞাহধল রিঞামঞাধিরও 
রিঞাষী সঞািযেস্ত িরঞা হধি নঞা। ক্মঞা রিঞাধরঞা, িঞাহধল রিঞামঞাধিরও ক্মঞা িরঞা হধি। িঞান রিঞাধরঞা, রিঞামরঞাও পঞাধি। 
প্রিুর পবরমঞাধণ, রিধপ, ঝঞঁািুবন বিধয় রিঞামঞাধির পঞাত্ এমনিঞাধি িবরধয় রিওয়ঞা হধি, রে িঞা উপধি প়েধি। িঞারণ 
রে পবরমঞাপ রিঞামরঞা িযেিহঞার িরধি, রসই পবরমঞাধপই রিঞামঞাধির েনযে িযেিহঞার িরঞা হধি।”

পধর বিবন িঞাধির এই রূপিটি িলধলন, “এিেন অন্ধ বি আর এিেন অন্ধধি পর রিখঞাধি পঞাধরয িঞারঞা 
িুেধনই বি রিঞাধনঞা েধি্ম  প়েধি নঞায শেষযে িঞার গুরুর ঊধর্্ম নয়, বিন্তু সম্পূণ্ম শেক্ঞাপ্রঞাপ্ত হধল প্রধিযেি শেষযে 
িঞার গুরুর সমিক্ হধয় উঠধি।

পটৃরিীধি মনুষযেপুন্তত্র পঞাপ ক্মঞা িরঞার অব্িঞার আধে, আপনঞারঞা রেন রসিরঞা েঞানধি পঞাধরন” এই িধল বিবন 
পক্ঞারঞািগ্রস্ত রলঞািটিধি িলধলন, “আবম রিঞামঞাধি িলচে, ওধঠঞা, রিঞামঞার খঞাি িুধল বনধয় িঞাচ়ে িধল েঞাও।” 
রলঞািটি সধগে সধগে িঞাধির সঞামধন উধঠ িঞঁাচ়েধয়, িঞার েেযেঞা িুধল বনধয় ঈশ্ধরর প্রেংসঞা িরধি িরধি িঞাচ়ে বফধর 
রেল। সিঞাই িমৎিৃি হধয় ঈশ্ধরর প্রেংসঞায় মুখর হধয় উঠল। িঞারঞা িধয় ও িটতিধি অবিিপূ ি হধয় িলল, “আে 
আমরঞা এি অধলৌবিি রিনঞা প্রিযেক্ িরলঞাম।”

এরপর েীশু রিবরধয় রলবি নঞাধম এি ির আিঞায়িঞারীধি িঞাঁর ির আিঞাধয়র িঞালঞারধর িধস রঞািধি রিখধলন। 
েীশু িঞঁাধি িলধলন, “আমঞাধি অনুসরণ িধরঞা।” রলবি উধঠ সিবিেু পবরিযেঞাে িধর িঞঁার অনুেঞামী হধলন।

পধর রলবি িঞঁার িঞাচ়েধি েীশুর সম্ঞাধন এি বিরঞাি রিঞােসিঞার আধয়ঞােন িরধলন। িহু ির আিঞায়িঞারী 
এিং আরও অধনধি িঞঁাধির সধগে রিঞােন িরচেল। বিন্তু ফবরেীরঞা ও িঞাধির িলিুতি েঞাস্তবিিরঞা েীশুর শেষযেধির 
িঞাধে অবিধেঞাে িরধলন, “ির আিঞায়িঞারী ও ‘পঞাপীধির’ সধগে রিঞামরঞা রিন রিঞােনপঞান িরেয”

েীশু িঞাধির উতের বিধলন, “পীচ়েি িযেটতিরই চিবিৎসধির প্রধয়ঞােন, সুস্ রলঞাধির নয়। আবম ্ঞাবম্মি 
রলঞািধির নয়, বিন্তু পঞাপীধির আহ্ঞান িরধি এধসচে, রেন িঞারঞা মন পবরিি্ম ন িধর।”

িঞঁারঞা েীশুধি িলধলন, “রেঞাহধনর শেধষযেরঞা প্রঞায়ই উপিঞাস ও প্রঞার্মনঞা িধর, ফবরেীধির শেধষযেরঞাও িঞাই 
িধর, বিন্তু আপনঞার শেধষযেরঞা বনয়বমি রিঞােনপঞান িধর েঞায়।”

েীশু উতের বিধলন, “ির সধগে রঞািধল আপনঞারঞা বি িধরর অবিটরধির উপিঞাস িরঞাধি পঞাধরনয বিন্তু সময় 
আসধি, েখন িরধি িঞাধির িঞাে ররধি িুধল রনওয়ঞা হধি, িখন িঞারঞা উপিঞাস িরধি।”

বিবন িঞাধির এই রূপিটি িলধলন, “নিুন িঞাপ়ে ররধি িুিধরঞা রিধি বনধয় রিউ পুধরঞাধনঞা িঞাপধ়ে িঞালল 
রিয় নঞা। রিউ িঞা িরধল, নিুন িঞাপ়েটিও চেঁ়েধি, আর নিুন িঞাপধ়ের িঞাললটিও পুধরঞাধনঞার সধগে বমলধি 
নঞা। আিঞার পুধরঞাধনঞা িঞাম়েঞার সুরঞা্ঞাধর রিউ নিুন দ্রঞাক্ঞারস েঞাধল নঞা। িঞা িরধল, নিুন দ্রঞাক্ঞারস িঞাম়েঞার 
সুরঞা্ঞারটিধি ফঞাটিধয় রিধি; ফধল দ্রঞাক্ঞারস পধ়ে েঞাধি এিং িঞাম়েঞার সুরঞা্ঞারটিও নষ্ হধয় েঞাধি। িঞাই, নিুন 
িঞাম়েঞার সুরঞা্ঞাধরই েঞালধি হধি নিুন দ্রঞাক্ঞারস। আর পুধরঞাধনঞা দ্রঞাক্ঞারস পঞান িরঞার পর রিউ নিুন দ্রঞাক্ঞারস 
পঞান িরধি িঞায় নঞা, িধল, ‘পুধরঞাধনঞাটিই িঞাধলঞা।’ ”

এি বিশ্রঞামবিধন েীশু েসযেধক্ন্তত্র ম্যে বিধয় েঞাবছেধলন। িঞঁার শেধষযেরঞা েধসযের শেষ চেঁধ়ে িুই হঞাধি রধষ িঞানঞা 
রির িধর রখধি লঞােধলন। িধয়িেন ফবরেী বেজ্ঞাসঞা িরল, “বিশ্রঞামবিধন েঞা নযেঞায়সগেি নয়, এমন িঞাে 
রিঞামরঞা রিন িরেয”

েীশু িঞাধির িলধলন, “িঞাউি ও িঞাঁর সগেীরঞা কু্্ঞাি্ম  অিস্ঞায় িী িধরচেধলন, িঞা বি আপনঞারঞা পঞাঠ 
িধরনবনয বিবন ঈশ্ধরর েৃধহ প্রধিে িধর পবিত্ রুটি বনধয় বনধে রিঞােন িধরচেধলন ও িঞঁার সগেীধিরও িঞার 
বিেু অংে বিধয়চেধলন, েঞা এিমঞাত্ েঞােিধিরই আহঞার িরঞা বিব্সগেি চেল।” িঞারপর েীশু িঞাধির িলধলন, 
“মনুষযেপুত্ই বিশ্রঞামবিধনর প্রিু।”

আর এি বিশ্রঞামবিধন বিবন সমঞােিিধন শেধয় শেক্ঞািঞান িরচেধলন। রসখঞাধন এিটি রলঞাি চেল, িঞার 
ডঞান হঞাি শুবিধয় শেধয়চেল। ফবরেী ও েঞাস্তবিিরঞা েীশুর বিরুধধি অবিধেঞাে আনঞার েনযে সপূন্তত্র সন্ধঞাধন চেল। 
রসইেনযে েীশু বিশ্রঞামবিধন সুস্ িধরন বি নঞা, রসবিধি চেল িঞাধির িীক্্ন িটৃষ্। বিন্তু েীশু িঞঁাধির চিন্তঞার িরঞা 
রেধন শুষ্ হঞািবিশেষ্ রলঞািটিধি িলধলন, “িুবম সিধলর সঞামধন উধঠ িঞঁা়েঞাও।” িঞাই রস রসখঞাধন উধঠ িঞঁা়েঞাল।

েীশু িখন িঞাধির িলধলন, “আবম আপনঞাধির বেজ্ঞাসঞা িবর, বিশ্রঞামবিধন রিঞান িঞাে িরঞা দি্, িঞাধলঞা 
িঞাে িরঞা, নঞা মন্দ িঞাে িরঞা; েীিন রক্ঞা িরঞা, নঞা িঞা র্ংস িরঞায”

বিবন িঞাধির সিধলর প্রবি িঞারবিধি িঞািঞাধলন। িঞারপর রলঞািটিধি িলধলন, “রিঞামঞার হঞািটি িঞাচ়েধয় 
িঞাও।” রস িঞাই িরল। িঞার হঞাি এধিিঞাধর সুস্ হল। িঞঁারঞা বিন্তু টক্প্ত হধয় উঠধলন এিং েীশুর বিরুধধি আর িী 
িরঞা েঞায়, িঞা বনধয় পরস্পর আধলঞািনঞা শুরু িরধলন।

রসই সময়, এিবিন েীশু প্রঞার্মনঞা িরঞার েনযে এিটি পঞাহঞাধ়ের ্ঞাধর রেধলন। রসখঞাধন বিবন ঈশ্ধরর িঞাধে 
প্রঞার্মনঞায় সমস্ত রঞাবত্েঞাপন িরধলন। রিঞারধিলঞায় বিবন িঞঁার শেষযেধির িঞাধে ডঞািধলন এিং িঞঁাধির ম্যে ররধি 
িঞাধরঞােনধি মধনঞানীি িরধলন। বিবন িঞঁাধির ট্প্রবরিশেষযে নঞাধম অবিচহি িরধলন:
  শেধমঞান (বিবন েঞঁার নঞাম বিধয়চেধলন লপির), িঞঁার িঞাই আচন্দয়,
  েঞাধিঞাি,
  রেঞাহন,
  বফললপ,
  ির্মলময়,
  মটর,
  ররঞামঞা,
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রিখধি শেধয়চেধলয িঞািঞাধস রিঞািুলযেমঞান এিটি নল-খঞাে়েঞাধিয িঞা নঞা হধল, রিঞামরঞা িী রিখধি শেধয়চেধলয 
রমঞালঞাধয়ম রপঞােঞাি পবরচহি রিঞাধনঞা মঞানুষধিয িঞা নয়, েঞারঞা মপূলযেিঞান রপঞােঞাি পধর, বিলঞাসিহুল েীিনেঞাপন 
িধর, িঞারঞা রঞাধি রঞােপ্রঞাসঞাধি। বিন্তু রিঞামরঞা িী রিখধি শেধয়চেধলয এিেন িঞািিঞািীধিয হ্ঞঁা, আবম রিঞামঞাধির 
িলচে, বিবন িঞািিঞািীর রিধয়ও মহঞান। ইবনই রসই িযেটতি, েঞঁার সম্ধি্ম  ললশখি আধে:
  “ ‘আবম আমঞার িঞাি্ম ঞািঞাহিধি পঞাঠঞাি,
  রে রিঞামঞার আধে রিঞামঞার েনযে পর প্রস্তুি িরধি।’
আবম রিঞামঞাধির িলচে, নঞারীর েধি্ম  েধন্মধে এমন িযেটতিধির মধ্যে রেঞাহধনর রিধয় মহঞান আর রিউই রনই; িিুও 
ঈশ্ধরর রঞাধেযের কু্দ্রিম িযেটতিও িঞঁার রিধয় মহঞান।”

সি রলঞাি, এমনবি, ির আিঞায়িঞারীরঞাও, েীশুর শেক্ঞা শুধন ঈশ্ধরর পরধি সবঠি িধল স্ীিঞার িরল, 
িঞারণ িঞারঞা িুঝধি পঞারল, রেঞাহধনর িঞাধে িঞাগ্প্তমে বনধয় িঞারঞা িুল িধরবন। বিন্তু ফবরেীরঞা ও েঞাস্তবিিরঞা িঞঁাধির 
বিষধয় ঈশ্ধরর পবরিল্পনঞা অগ্রঞাহ্ িরল, িঞারণ িঞঁারঞা রেঞাহধনর িঞাধে িঞাগ্প্তমে গ্রহণ িধরনবন।

“িঞাহধল, িঞার সধগে আবম এই প্রেধন্মর রলঞািধির িুলনঞা িরধি পঞাবরয িঞারঞা িঞাধির মধিঞায িঞারঞা রসইসি 
রেধলধমধয়র মধিঞা, েঞারঞা হঞাধিিঞােঞাধর িধস পরস্পরধি সধম্বঞা্ন িধর িধল,
  “ ‘আমরঞা রিঞামঞাধির েনযে িঞঁাশে িঞােঞালঞাম,
  বিন্তু রিঞামরঞা নৃিযে িরধল নঞা;
  আমরঞা রেঞািেঞারঞা েঞাইলঞাম,
  বিন্তু রিঞামরঞা বিলঞাপ িরধল নঞা।’
িঞাগ্প্তমেিঞািঞা রেঞাহন এধস রুটি রিঞােন, িঞা দ্রঞাক্ঞারস পঞান, বিেুই িরধলন নঞা, বিন্তু রিঞামরঞা িলধল, ‘বিবন 
িপূ িগ্রস্ত।’ মনুষযেপুত্ এধলন, রিঞােনপঞান িরধলন, বিন্তু রিঞামরঞা িলধল, ‘বিবন রপিুি ও মিযেপ, ির আিঞায়িঞারী 
ও “পঞাপীধির” িনু্ধ।’ বিন্তু প্রজ্ঞা িঞার অনুসরণিঞারীধির েীিনঞািরধণর বেঞারঞাই সবঠি প্রমঞাটণি হয়।”

আর এিেন ফবরেী আহঞার িরঞার েনযে েীশুধি বনম্রেণ িরল। েীশু িঞার িঞাচ়েধি রেধলন এিং আহঞাধরর সময় 
আসধন রহলঞান বিধয় িসধলন। রসই নেধর এিেন পঞাপীষ্ঞা নঞারী চেল। েীশু ফবরেীর িঞাচ়েধি আহঞার িরধেন 
শুধন, রস এিটি রশ্িস্ফটিধির পঞান্তত্ সুেবন্ধ আির বনধয় এল। রস েীশুর রপেধন িঞঁার পঞাধয়র িঞাধে িঞঁাচ়েধয় 
রিঞাধখর েধল িঞঁার পঞা-িুটি বিবেধয় বিধি লঞােল। িঞারপর রস িঞার রিেরঞাশে বিধয় িঞঁার পঞা িুটিধি মুচেধয় বিধয় 
িুম্বন িরল এিং রসই সুেবন্ধ বনে্মঞাস রেধল বিল।

এই রিনঞা রিধখ আম্রেণিি্ম ঞা ফবরেী মধন মধন িঞািল, “এই রলঞািটি েবি িঞািিঞািী হি, িঞাহধল িুঝধি 
পঞারি, রি িঞাধি স্পে্ম িরধে এিং রস িী-প্রিৃবির নঞারী! রস রিঞা পঞাপীষ্ঞা!”

েীশু িঞঁাধি উতের বিধলন, “শেধমঞান, রিঞামঞাধি আমঞার বিেু িলঞার আধে।”
শেধমঞান িলল, “গুরুমহঞােয়, িলুন।”
“এি মহঞােধনর িঞাধে িুেন িযেটতি ঋণ বনধয়চেল। এিেন বনধয়চেল পঞাঁিধেঞা বিনঞার, অনযেেন পঞ্চঞাে 

বিনঞার। িঞাধির িঞাধরঞারই রসই পবরমঞাণ অর্ম রফরি রিওয়ঞার ক্মিঞা চেল নঞা, িঞাই বিবন িুেধনরই ঋণ মিুি 
িধর বিধলন। এখন িঞাধির মধ্যে রি িঞাধি রিশে িঞাধলঞািঞাসধিয”

শেধমঞান উতের বিল, “আমঞার মধন হয়, েঞার রিশে ঋণ মিুি িরঞা হধয়চেল, রসই।”
েীশু িলধলন, “িুবম েরঞার্ম বিিঞার িধরে।”
িঞারপর বিবন রসই নঞারীর বিধি বফধর শেধমঞানধি িলধলন, “িুবম এই স্তীধলঞািধি রিখধি পঞাছে, আবম 

রিঞামঞার িঞাচ়েধি প্রধিে িরলঞাম, অরি িুবম আমঞাধি পঞা-র্ঞাওয়ঞার েল বিধল নঞা। বিন্তু এ িঞার রিঞাধখর েধল 
আমঞার পঞা বিবেধয় বিল, আর িঞার িুল বিধয় িঞা মুচেধয় বিল। িুবম আমঞাধি এিিঞারও িুম্বন িরধল নঞা, বিন্তু 
আবম এই েৃধহ প্রধিে িরঞার সময় ররধিই এই নঞারী আমঞার পিিুম্বধন বিরি হয়বন। িুবম আমঞার মঞারঞায় রিল 
বিধয় অবিধষি িরধল নঞা, বিন্তু এ আমঞার পঞাধয় সুেবন্ধ বনে্মঞাস রেধল অবিধষি িরল। িঞাই আবম রিঞামঞাধি 
িলচে, রেধহিু িঞার অেস্ পঞাপ ক্মঞা িরঞা হধয়ধে, রস রিশে িঞাধলঞাধিধসধে। বিন্তু েঞাধি অল্প ক্মঞা িরঞা হয়, রস 
অল্পই িঞাধলঞািঞাধস।”

িঞারপর েীশু রসই নঞারীধি িলধলন, “রিঞামঞার সি পঞাপ ক্মঞা িরঞা হধয়ধে।”
অনযে অবিটররঞা বনধেধির মধ্যে িলঞািলল িরধি লঞােল “ইবন রি, রে পঞাপও ক্মঞা িধরনয”
েীশু রসই নঞারীধি িলধলন, “রিঞামঞার বিশ্ঞাসই রিঞামঞাধি পবরত্ঞাণ বিধয়ধে, েঞাটন্তধি িধল েঞাও।”

এরপর েীশু ঈশ্ধরর রঞাধেযের সুসমঞািঞার ররঞাষণঞা িরধি িরধি বিবিন্ন গ্রঞাম ও নের পবরক্মঞা িরধি লঞােধলন। 
রসই িঞাধরঞােন ট্প্রবরি-শেষযেও িঞঁার সধগে চেধলন। মন্দ-আত্মঞা ও বিবিন্ন ররঞাে ররধি সুস্িঞা লঞাি িধরচেধলন, 
এমন আরও িধয়িেন মচহলঞা িঞঁাধির সহেঞাত্ী হধয়চেধলন। িঞঁারঞা হধলন (মঞাগ্ঞালঞািঞাসী নঞাধম আখযেঞাি) রসই 

“রিঞামঞার িঞাইধয়র রিঞাধখ িঞাধঠর গঁুধ়েঞা রিখে, অরি বনধের রিঞাধখ রে আস্ত িচ়েিঞাঠ আধে, রসবিধি িটৃষ্ 
রনই রিনয িুবম েখন বনধের রিঞাধখর িচ়েিঞাঠ রিখধি পঞাও নঞা, িখন িীিঞাধি রিঞামঞার িঞাইধি িলধি পঞাধরঞা, 
‘িঞাই এধসঞা, আবম রিঞামঞার রিঞাখ ররধি িঞাধঠর গঁুধ়েঞা রির িধর বিই’য িণ্ড রিঞারঞািঞার! রিঞামঞার বনধের রিঞাখ 
ররধি িঞাঠিঞা রির িধরঞা, িঞাহধলই রিঞামঞার িঞাইধয়র রিঞাখ ররধি িঞাধঠর গঁুধ়েঞা রির িরঞার স্ছে িটৃষ্ পঞাধি।

“রিঞাধনঞা িঞাধলঞা েঞাধে মন্দ ফল ্ধর নঞা, আিঞার মন্দ েঞাধেও ্ধর নঞা িঞাধলঞা ফল। প্রধিযেি েঞাধের পবরিয় 
পঞাওয়ঞা েঞায় িঞার ফধল। রলঞাধি িঞঁািঞাধঝঞাপ ররধি ডুমুর িঞা রেয়ঞালিঞঁািঞা ররধি আঙুর আহরণ িধর নঞা। িঞাধলঞা 
মঞানুষ অন্তধরর িঞাধলঞা সঞ্চয় ররধি িঞাধলঞা সি বেবনস রির িধর আধন, আর মন্দ মঞানুষ িঞার হৃিধয়র মন্দ সঞ্চয় 
ররধি আধন সি মন্দ বেবনস। িঞারণ হৃিয় ররধি েঞা উপধি উধঠ, মঞানুষ মুধখ িঞাই িধল।

“আবম েঞা িলল, িঞা রিঞামরঞা িধরঞা নঞা, অরি আমঞাধি ‘প্রিু, প্রিু,’ িধল সধম্বঞা্ন িধরঞা, রিনয রে আমঞার িঞাধে 
এধস আমঞার িরঞা শুধন িঞাে িধর, রস রে রিমন রলঞাি, িঞা আবম রিঞামঞাধির িলল। রস এমন এিেন রলঞাি, রে 
িঞাচ়ে দিবর িরধি শেধয় েিীর েি্ম  খঁুধ়ে েতি পঞারধরর উপর িঞার বিবতেমপূল স্ঞাপন িরল। েখন িনযেঞা এল, প্রিল 
ট্স্ঞাি িঞাচ়েধি এধস আরঞাি িরল, িঞাধি িলঞাধি পঞারল নঞা, িঞারণ িঞা িঢৃ়িঞাধি বনবম্মি হধয়চেল। বিন্তু রে আমঞার 
িরঞা শুধনও রসই অনুেঞায়ী িঞাে িধর নঞা, রস এমন এিেধনর মধিঞা, রে বিবতেমপূল েঞা়েঞাই েবমধি িঞাচ়ে বনম্মঞাণ 
িরল। প্রিল ট্স্ঞাি রে মুহপূ ধি্ম  রসই িঞাচ়েধি আরঞাি হঞানল, িঞাচ়েটি পধ়ে রেল, আর সম্পূণ্মরূধপ র্ংস হধয় রেল।”

েীশু সিধলর িণ্মধেঞািধর এই সমস্ত িরঞা িলঞার পর িফরনঞাহপূ ধম বফধর রেধলন। রসখঞাধন এি েিধসনঞাপবির 
িঞাস, রে চেল িঞঁার লপ্রয়পঞাত্, ররঞাধে মৃিপ্রঞায় হধয় পধ়েচেল। েিধসনঞাপবি েীশুর িরঞা শুধনচেধলন। বিবন ইহুবি-
সম্প্রিঞাধয়র িধয়িেন প্রঞািীনধি েীশুর িঞাধে পঞাবঠধয় অনুধরঞা্ েঞানঞাধলন, বিবন রেন এধস িঞঁার িঞাসধি সুস্ 
িধরন। িঞঁারঞা েীশুর িঞাধে এধস িঞঁাধি িঞাির বমনবি েঞানঞাধলন, “এই িযেটতি আপনঞার সঞাহঞােযে পঞাওয়ঞার রেঞােযে, 
িঞারণ বিবন আমঞাধির েঞাবিধি িঞাধলঞািঞাধসন, আর আমঞাধির সমঞােিিনটি বনম্মঞাণ িধর বিধয়ধেন।” িঞাই েীশু 
িঞঁাধির সধগে রেধলন।

েীশু েিধসনঞাপবির িঞাচ়ের িঞােঞািঞাচে এধল, বিবন িঞঁার িধয়িেন িনু্ধধি েীশুর িঞাধে িধল পঞাঠঞাধলন, 
“প্রিু, আপবন বনধে িষ্ িরধিন নঞা। আপবন রে আমঞার েঞাধির বনধি আসধিন, এমন রেঞােযেিঞা আমঞার রনই। 
িঞাই আবম বনধেধিও আপনঞার িঞাধে েঞাওয়ঞার রেঞােযে মধন িবরবন। আপবন শু্ু মুধখ িলুন, িঞাহধলই আমঞার 
িঞাস সুস্ হধি। িঞারণ আবম বনধেও িিৃ্ম ধবের অব্িঞারী, আিঞার আমঞার অ্ীধনও রসনঞারঞা আধে। আবম িঞাধির 
িঞাউধি রেধি আধিে িরধল, রস েঞায়; িঞাউধি আসধি আধিে িরধল, রস আধস। আর আমঞার পবরিঞারিধি 
েখন িলল, ‘এই িঞােটি িধরঞা,’ রস িঞা িধর।”

এিরঞা শুধন েীশু িঞার সম্ধি্ম  িমৎিৃি হধলন। িঞঁাধি অনুসরণরি রলঞাধির বিধি বফধর বিবন িলধলন, 
“আবম রিঞামঞাধির িলচে, ইস্ঞাধয়ধলর মধ্যেও আবম এমন প্রেঞাঢ় বিশ্ঞাস রিখধি পঞাইবন।” িখন রে রলঞািধির িঞঁার 
িঞাধে পঞাঠঞাধনঞা হধয়চেল, িঞারঞা িঞাচ়ে বফধর শেধয় রিখল, িঞাসটি সুস্ হধয় উধঠধে।

এর বিেুিঞাল পধরই েীশু নঞাবয়ন নঞাধম এি নেধর রেধলন। িঞঁার শেধষযেরঞা ও বিস্তর রলঞাি িঞঁার সগেী হল। বিবন 
নেরবেঞাধরর িঞাধে এধস রপৌেঁঞাধলন। িখন রিখধলন, রলঞাধিরঞা এি মিৃ িযেটতিধি িধয় বনধয় েঞাধছে। িঞার মঞা চেল 
বি্িঞা এিং রস চেল িঞার এিমঞাত্ পুত্। নেধরর বিস্তর রলঞাি িঞাধির সধগে চেল। িঞাধি রিধখ প্রিুর হৃিয় িঞার 
প্রবি বিেললি হধয় উঠল। বিবন িঞাধি িলধলন, “রিঁধিঞা নঞা।”

িঞারপর বিবন এশেধয় শেধয় েিঞা্ঞারটি স্পে্ম িরধলন। েিিঞাহধিরঞা িঞঁাচ়েধয় প়েল। বিবন িলধলন, “েুিি, 
আবম রিঞামঞাধি িলচে, িুবম ওধঠঞা!” মৃি মঞানুষটি উধঠ িধস িরঞা িলধি লঞােল। েীশু িঞাধি িঞার মঞাধয়র িঞাধে 
বফবরধয় বিধলন।

এই রিধখ িঞারঞা সিধল িধয় ও িটতিধি অবিিপূ ি হল, ঈশ্ধরর প্রেংসঞা িরধি লঞােল এিং িঞারঞা িলধি 
লঞােল, “আমঞাধির মধ্যে এি মহঞান িঞািিঞািীর উিয় হধয়ধে। ঈশ্র িঞঁার প্রেঞাধির সঞাহঞােযে িরধি এধসধেন।” 
েীশুর এই িীবি্ম র িরঞা বেহপূ বিয়ঞার সি্মত্ এিং সবন্নচহি অঞ্চলগুললধি েচ়েধয় প়েল।

রেঞাহধনর শেধষযেরঞা িঞঁাধি এই সমস্ত িরঞা েঞানঞাল। বিবন িঞাধির িুেনধি রডধি প্রিুর িঞাধে বেজ্ঞাসঞা িরধি 
পঞাঠঞাধলন, “রে মেীধহর আবিি্ম ঞাধির িরঞা চেল, রস বি আপবন, নঞা আমরঞা অনযে িঞারও প্রিীক্ঞায় রঞািিয”

িঞারঞা েখন েীশুর িঞাধে এল, িঞারঞা িলল, “িঞাগ্প্তমেিঞািঞা রেঞাহন আপনঞার িঞাধে আমঞাধির বেজ্ঞাসঞা িরধি 
পঞাবঠধয়ধেন, ‘রে মেীধহর আবিি্ম ঞাধির িরঞা চেল, রস বি আপবন, নঞা আমরঞা অনযে িঞারও প্রিীক্ঞায় রঞািিয’ ”

বঠি রসই সমধয় েীশু িহু ররঞােগ্রস্ত, পীচ়েি ও মন্দ-আত্মঞাগ্রস্ত িযেটতিধির বনরঞাময় িরচেধলন; িহু অন্ধধিও 
িটৃষ্েটতি িঞান িরচেধলন। িঞাই বিবন রসই িঞাি্ম ঞািহধির উতের বিধলন, “রিঞামরঞা েঞা রিখধল, েঞা শুনধল, বফধর শেধয় 
রসসি রেঞাহনধি েঞানঞাও। অন্ধ রিখধি পঞাধছে, খজে রহঁধি রি়েঞাধছে, েঞাধির িুষ্ধরঞাে চেল, িঞারঞা শুচিশুধি হধছে, 
িব্ধররঞা শুনধি পঞাধছে, মৃধিরঞা উত্ঞালপি হধছে এিং িীনিবরদ্রধির িঞাধে সুসমঞািঞার প্রিঞাবরি হধছে। আর ্নযে 
রসই মঞানুষ, রে আমঞার িঞারধণ বিবনিি নঞা হয়।”

রেঞাহধনর িঞাি্ম ঞািঞাহধিরঞা িধল রেধল, েীশু উপচস্ি সিলধি রেঞাহন সম্ধি্ম  িলধলন, “রিঞামরঞা প্রঞান্তধর িী 
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রসখঞাধন পঞাহঞাধ়ের েঞাধয় বিেঞাল এিপঞাল েপূির িধর রি়েঞাবছেল। িপূ ধিরঞা েপূিরধির মধ্যে প্রধিে িরঞার 
অনুমবি প্রঞার্মনঞা িধর েীশুধি অনুনয় িরল। বিবন িঞাধির অনুমবি বিধলন। িপূ ধিরঞা রলঞািটির রিির ররধি 
রিবরধয় এধস রসই েপূিরপঞাধলর মধ্যে প্রধিে িরল। েপূিধরর পঞাল পঞাহঞাধ়ের খঞা়েঞা েঞাল রিধয় েুধি এধস হ্রধি 
পধ়ে ডুধি রেল।

েঞারঞা েপূির িরঞাবছেল, িঞারঞা এই রিনঞাটি রিধখ দ্রুি পঞাললধয় রেল এিং নেধর ও গ্রঞামঞাঞ্চধল শেধয় এই 
খির বিল। িী রধিধে রিখিঞার েনযে রলঞাধিরঞা িঞাইধর এল। েীশুর িঞাধে উপচস্ি হধয় িঞারঞা রিখধি রপল, রসই 
রলঞািটি িপূ ধির িিলমুতি হধয় রপঞােঞাি পধর সুস্ মধন েীশুর পঞাধয়র িঞাধে িধস আধে। এই রিধখ িঞারঞা িয় 
রপধয় রেল। িপূ িগ্রস্ত রলঞািটি িীিঞাধি সুস্ হধয়ধে, প্রিযেক্িে্মীরঞা িঞা সিলধি িলধি লঞােল। িখন রেরঞাধসনী 
অঞ্চধলর রলঞাধিরঞা িয় রপধয় িঞাধির রেধ়ে িধল েঞাওয়ঞার েনযে েীশুধি অনুধরঞা্ িরল। েীশু িখন রনৌিঞায় 
উধঠ িধল রেধলন।

রে রলঞািটির ম্যে ররধি িপূ ধিরঞা রিবরধয় এধসচেল, রস িঞঁার সগেী হওয়ঞার েনযে েীশুধি অনুনয় িরধি 
লঞােল। বিন্তু েীশু িঞাধি বফবরধয় বিধলন, িলধলন, “িুবম িঞাচ়ে বফধর েঞাও, আর রলঞািধির শেধয় িধলঞা, ঈশ্র 
রিঞামঞার েনযে িী িধরধেন।” িঞাই রলঞািটি িধল রেল, আর েীশু িঞার েনযে েঞা িধরধেন, রসিরঞা নেধরর সি্মত্ 
িধল রি়েঞাধি লঞােল।

েীশু বফধর আসঞার পর রলঞাধিরঞা িঞাধঁি স্ঞােি েঞানঞাল, িঞারণ িঞারঞা িঞারঁ েনযে অধপক্ঞা িরচেল। রসই সময়, েঞায়ীর 
নঞাধম এি িযেটতি এধস েীশুর পঞাধয় লুটিধয় প়েধলন; বিবন চেধলন সমঞােিিধনর এিেন অ্যেক্। িঞঁার িঞাচ়েধি 
আসঞার েনযে বিবন িঞঁাধি বমনবি িরধলন। িঞারণ িঞার প্রঞায় িঞাধরঞা িেধরর এিমঞাত্ িনযেঞা িখন চেল মিুৃযেেেযেঞায়।

েীশু েখন পর িলচেধলন, মঞানুধষর বিধ়ে িঞঁার িঞাপঞা প়েঞার উপক্ম হল। রসখঞাধন এি নঞারী চেল, রে িঞাধরঞা 
িের ্ধর রতিস্ঞাধির িযেঞাব্ধি িুেচেল। রস চিবিৎসিধির রপেধন িঞার সি্মস্ িযেয় িধরচেল, বিন্তু রিউ িঞাধি 
সুস্ িরধি পঞাধরবন। রস িঞার রপেধন এধস িঞঁার রপঞােঞাধির আঁিল স্পে্ম িরল এিং সধগে সধগে িঞার রতিক্রণ 
িন্ধ হধয় রেল।

েীশু বেজ্ঞাসঞা িরধলন, “রি আমঞাধি স্পে্ম িরলয”
িঞারঞা সিঞাই অস্ীিঞার িরধল লপির িলধলন, “প্রিু, রলঞাধিরঞা বি়ে িধর রে আপনঞার উপধর রিধপ প়েধে!”
বিন্তু েীশু িলধলন, “রিউ এিেন আমঞাধি স্পে্ম িধরধে, িঞারণ আবম িুঝধি রপধরচে রে, আমঞার রিির 

ররধি েটতি বনে্মি হধয়ধে।”
নঞারীটি রিখল, রস অলটক্ি রঞাধিবন। রস িঞঁাপধি িঞঁাপধি এশেধয় এধস, েীশুর পঞাধয় লুটিধয় প়েল। রস 

সমস্ত রলঞাধির সঞাক্ঞাধি িলল, রিন রস িঞঁাধি স্পে্ম িধরচেল এিং িীিঞাধি, রসই মুহপূ ধি্ম ই রস সুস্ হধয়ধে। িখন 
েীশু িঞাধি িলধলন, “িধনযে, রিঞামঞার বিশ্ঞাসই রিঞামঞাধি সুস্ িধরধে। েঞাটন্তধি প্রস্ঞান িধরঞা।”

েীশু িখনও িরঞা িলধেন, এমন সময় সমঞােিিধনর অ্যেক্ েঞায়ীধরর িঞাচ়ে ররধি এিেন এধস উপচস্ি 
হল। রস িলল, “আপনঞার িনযেঞাটি মঞারঞা রেধে। গুরুমহঞােয় রি আর িষ্ রিধিন নঞা।”

এিরঞা শুধন েীশু েঞায়ীরধি িলধলন, “িয় পঞাধিন নঞা, শু্ু বিশ্ঞাস রঞাখুন, রস সুস্ হধয় েঞাধি।”
বিবন েঞায়ীধরর িঞাচ়েধি উপচস্ি হধয় লপির, রেঞাহন ও েঞাধিঞাি এিং রমধয়টির লপিঞামঞািঞা েঞা়েঞা আর িঞাউধি 

িঞঁার সধগে রিিধর প্রধিে িরধি বিধলন নঞা। রসই সময়, সমস্ত রলঞাি রমধয়টির েনযে রেঞাি ও বিলঞাপ িরচেল। 
েীশু িলধলন, “রিঞামঞাধির বিলঞাপ িন্ধ িধরঞা। রস মঞারঞা েঞায়বন, রুবমধয় আধে মঞাত্।”

িঞারঞা েঞানি, রমধয়টি মঞারঞা রেধে, িঞাই িঞারঞা েীশুধি উপহঞাস িরল। বিন্তু েীশু রমধয়টির হঞাি ্ধর িলধলন, 
“খুিুমটণ, ওধঠঞা!” িঞার আত্মঞা বফধর এল এিং রস িখনই উধঠ িঞঁা়েঞাল। িখন েীশু রমধয়টিধি বিেু রখধি বিধি 
িঞাধির িলধলন। িঞার লপিঞামঞািঞা িীষণ অিঞাি হধয় রেল। বিন্তু বিবন এই রিনঞার বিষয় িঞাউধি বিেু িলধি 
িঞাধির বনধষ্ িধর বিধলন।

েীশু রসই িঞাধরঞােনধি আহ্ঞান িধর িঞাধির িুষ্ঞাত্মঞা বিিঞা়েধনর এিং ররঞােবনরঞাময় িরঞার ক্মিঞা ও অব্িঞার 
বিধলন। বিবন িঞঁাধির ঈশ্ধরর রঞাধেযের বিষধয় প্রিঞার ও পীচ়েিধির আধরঞােযে িঞান িরঞার েনযে ট্প্ররণ িরধলন। 
বিবন িঞঁাধির িলধলন, “েঞাত্ঞাপধর রিঞামরঞা সধগে বিেুই বনধয়ঞা নঞা; েচ়ে, রলল, খঞািযে, অর্ম, অবিবরতি রপঞােঞাি, রিঞাধনঞা 
বিেুই নঞা। রে িঞাচ়েধি রিঞামরঞা প্রধিে িরধি, নের রেধ়ে নঞা েঞাওয়ঞা পে্মন্ত রসখঞাধনই ররধিঞা। রলঞাধি রিঞামঞাধির 
স্ঞােি নঞা েঞানঞাধল, িঞাধির বিরুধধি প্রমঞাণস্রূপ, িঞাধির নের পবরিযেঞাে িরঞার সময় রিঞামঞাধির পঞাধয়র ্ুধলঞা 
রঝধ়ে রফধলঞা।” রসইমধিঞা িঞঁারঞা েঞাত্ঞা িরধলন এিং গ্রঞাম ররধি গ্রঞামঞান্তধর রুধর সুসমঞািঞার প্রিঞার িরধলন, সি্মত্ 
িরধলন রলঞািধির ররঞােবনরঞাময়।

সঞামন্তরঞাে রহধরঞাি এসি রিনঞার িরঞা শুনধি রপধলন। বিবন খুি বিিললি হধয় প়েধলন, িঞারণ রিউ রিউ 
িলচেল রে, রেঞাহন মৃিুযেধলঞাি ররধি উলত্ি হধয়ধেন। অধনযেরঞা িলচেল, এললয় আবিিপূ্ম ি হধয়ধেন; আিঞার 
রিউ রিউ িলচেল, প্রঞািীনিঞাধলর রিঞাধনঞা িঞািিঞািী পুনে্ম ীবিি হধয়ধেন। বিন্তু রহধরঞাি িলধলন, “আবমই রিঞা 
রেঞাহধনর শেরধছেি িধরচে, িঞাহধল রি এই িযেটতি, েঞার সম্ধি্ম  আবম এি িরঞা শুনচেয” বিবন েীশুধি রিখঞার 
রিষ্ঞা িরধি লঞােধলন।

মবরয়ম, েঞঁার মধ্যে ররধি েীশু সঞািটি িপূ ি িঞাচ়েধয় চেধলন, রহধরঞাধির েৃহস্ঞালীর প্র্ঞান িযেিস্ঞাপি িপূ ধষর স্তী 
রেঞাহঞান্নঞা, রেঞােন্নঞা এিং আরও অধনধি। এই মচহলঞারঞা আপন আপন সম্বতে ররধি িঞঁাধির পবরিে্মঞা িরধিন।

েখন অধনি রলঞাি সমধিি হবছেল এিং বিবিন্ন নের ররধি রলঞাধিরঞা েীশুর িঞাধে আসচেল, বিবন িঞাধির 
এই রূপি িঞাচহবনটি িলধলন: “এিেন িৃষি িীেিপন িরধি শেধয়চেল। রস িীে ে়েঞািঞার সময় িিগুলল 
িীে রঞাস্তঞার উপধর প়েল; রসগুলল পিিললি হল, আর আিঞাধের পঞাশখরঞা রসগুলল রখধয় বনল। িিগুলল িীে 
প়েল পঞারধরর উপর। রসগুললর অকুেধরঞাদ্গম হল, বিন্তু রস নঞা রঞািঞায় িঞারঞাগুলল শুবিধয় রেল। বিেু িীে প়েল 
িঞঁািঞাধঝঞাধপর মধ্যে। িঞঁািঞাধঝঞাপ িঞারঞােঞাধের সধগেই রিধ়ে উধঠ িঞাধির রেধি রফলল। আিঞার বিেু িীে প়েল 
উৎিৃষ্ েবমধিও, রসখঞাধন েঞােগুলল রিধ়ে উধঠ েঞা িপন িরঞা হধয়চেল, িঞার েিগুণ ফসল উৎপন্ন িরল।”

এিরঞা িলঞার পর বিবন উচ্চিধঠে িলধলন, “েঞার রেঞানিঞার িঞান আধে, রস শুনুি।”
িঞঁার শেধষযেরঞা িঞঁাধি এই রূপধির অর্ম বেজ্ঞাসঞা িরধলন। বিবন িলধলন, “ঈশ্ধরর রঞাধেযের বনগুঢ়ি্বেগুলল 

রিঞামঞাধিরই িঞাধে িযেতি হধয়ধে, বিন্তু অনযেধির িঞাধে আবম রূপধির আশ্রধয় িরঞা িলল রেন,
  “ ‘রিধখও িঞারঞা রিখধি নঞা পঞায়,
  আর শুধনও িঞারঞা নঞা পঞাধর িুঝধি।’

“এই রূপধির অর্ম হল এরিম: রসই িীে ঈশ্ধরর িঞািযে। পধরর উপর পবিি িীে হল বিেু রলঞাি, েঞারঞা 
িঞািযে রেঞাধন, আর পধর বিয়ঞািল এধস িঞাধির অন্তর ররধি িঞািযে হরণ িধর, রেন িঞারঞা বিশ্ঞাস িরধি নঞা পঞাধর 
ও পবরত্ঞাণ নঞা পঞায়। পঞারুধর েবমর উপধর পবিি িীে হল িঞারঞাই, েঞারঞা ঈশ্ধরর িঞািযে রেঞানঞামঞাত্ সঞানধন্দ গ্রহণ 
িধর, বিন্তু মপূল নঞা রঞািঞায় িঞাধির বিশ্ঞাস হয় ক্ণস্ঞায়ী, বিন্তু পরীক্ঞার সময় িঞারঞা বিপরেঞামী হয়। িঞঁািঞাধঝঞাধপর 
মধ্যে পবিি িীে িঞারঞা, েঞারঞা িঞািযে রেঞাধন, বিন্তু েীিধন িলঞার পধর বিবিন্ন িুটচিন্তঞা, ্নসম্বতে ও বিলঞাটসিঞায় 
িযেঞাহি হধয় পবরপক্ব হধি পঞাধর নঞা। বিন্তু উৎিৃষ্ েবমধি পবিি িীধের সিেৃ িঞারঞাই, েঞারঞা উিঞার ও শুধিচিতে, 
িঞারঞা িঞািযে শুধন িঞা আঁিধ়ে রঞাধি এিং বনষ্ঞার সধগে প্রিুর েসযে উৎপন্ন িধর।

“প্রিীপ রজ্ধল রিউ পঞান্তত্র মধ্যে লুবিধয় রঞাধখ নঞা, িঞা খঞাটিয়ঞার বনধিও ররধখ রিয় নঞা। িরং প্রিীপটিধি 
রস এিটি িীপঞা্ঞাধরর উপধর ররধখ রিয়, রেন েঞারঞা রিিধর প্রধিে িধর, িঞারঞা আধলঞা রিখধি পঞায়। িঞারণ গুপ্ত 
এমন বিেুই রনই, েঞা েঞানঞা েঞাধি নঞা, িঞা প্রিঞাধেযে উদ্ঞাটিি হধি নঞা। িঞাধেই িীিঞাধি শুনে, রস বিষধয় সিি্ম  
ররধিঞা। েঞার আধে িঞাধি আরও রিওয়ঞা হধি; েঞার রনই, এমনবি, বিেু আধে িধল েবি রস মধন িধর, িঞাও িঞার 
িঞাে ররধি রিধ়ে রনওয়ঞা হধি।”

এরপর েীশুর মঞা ও িঞাইধয়রঞা িঞঁার সধগে সঞাক্ঞাৎ িরধি এধলন, বিন্তু বিধ়ের েনযে িঞঁারঞা িঞঁার িঞাধে রপৌেঁঞাধি 
পঞারধলন নঞা। এিেন িঞঁাধি িলল, “আপনঞার মঞা ও িঞাইধয়রঞা িঞাইধর িঞাঁচ়েধয় আধেন, িঞাঁরঞা আপনঞার সধগে রিখঞা 
িরধি িঞান।”

বিবন উতের বিধলন, “েঞারঞা ঈশ্ধরর িঞািযে শুধন রসইমধিঞা িঞাে িধর, িঞারঞাই আমঞার মঞা ও সি িঞাই।”

এিবিন েীশু িঞঁার শেষযেধির িলধলন, “িধলঞা আমরঞা হ্রধির ওপঞাধর েঞাই।” এধি িঞঁারঞা এিটি রনৌিঞায় আধরঞাহণ 
িধর েঞাত্ঞা িরধলন। িঞঁারঞা রনৌিঞা িঞালঞাধনঞা শুরু িরধল বিবন রুবমধয় প়েধলন। এমন সময় হ্রধির উপর প্রিণ্ড 
ঝ়ে উঠল, রনৌিঞা েধল পপূণ্ম হধি লঞােল। িঞঁারঞা এি িয়ংির বিপধির সমু্খীন হধলন।

শেধষযেরঞা িঞাধে শেধয় িঞঁাধি েঞােঞাধলন, “প্রিু, প্রিু, আমরঞা রে ডুিধি িধসচে!”
বিবন উধঠ িঞািঞাস ও উতেঞাল েলরঞাশেধি ্মি বিধলন, ঝ়ে েঞান্ত হধয় রেল। সিবিেু েঞান্ত হল। বিবন িঞঁার 

শেষযেধির িলধলন, “রিঞামঞাধির বিশ্ঞাস রিঞারঞায় রেলয”
িধয়-বিস্মধয় িঞঁারঞা পরস্পর িলঞািলল িরধলন, “ইবন িঞাহধল রি, বেবন িঞািঞাস ও েলধি আধিে বিধল, 

িঞারঞাও এঁর িরঞা রমধন িধলয”

িঞঁারঞা রেরঞাধসনী অঞ্চধলর বিধি রনৌিঞা রেধ়ে বিধলন। স্ঞানটি েঞালীল হ্রধির অপর পঞাধর অিচস্ি। েীশু িীধর 
নঞামিঞার সধগে সধগেই নেধরর এি িপূ িগ্রস্ত িযেটতির সঞাক্ঞাৎ রপধলন। িহুবিন ্ধর এই রলঞািটি বিনঞা িঞাপধ়ে উলগে 
হধয় রঞািি, িঞাচ়েধি িসিঞাস িরি নঞা। রস রঞািি িিরস্ঞাধন। রস েীশুধি রিধখ চিৎিঞার িধর উঠল এিং িঞঁার 
পঞাধয় লুটিধয় পধ়ে উচচ্চঃস্ধর িলল, “পরঞাৎপর ঈশ্ধরর পুত্ েীশু, আপবন আমঞাধি বনধয় িী িরধি িঞানয” আবম 
আপনঞার িঞাধে বমনবি িবর, আমঞাধি ে্রেণঞা রিধিন নঞা। িঞারণ রলঞািটির ম্যে ররধি রিবরধয় আসঞার েনযে েীশু 
রসই অশুচি আত্মঞাধি আধিে বিধয়চেধলন। িঞারিঞার রস িঞার উপর ির িরি। রলঞািটির হঞাধি-পঞাধয় শেিল 
বিধয় সিি্ম  পঞাহঞারঞা রঞাখঞা হধলও, রস িঞার শেিল চেঁধ়ে রফলি, আর িপূ ি িঞাধি িঞাচ়েধয় বনে্ম ন স্ঞাধন বনধয় রেি।

েীশু িঞাধি বেজ্ঞাসঞা িরধলন, “রিঞামঞার নঞাম িীয”
“িঞাচহনী,” রস উতের বিল, িঞারণ িহু িপূ ি িঞার মধ্যে প্রধিে িধরচেল। িঞারঞা িঞঁার িঞাধে িঞারিঞার অনুধরঞা্ 

িরধি লঞােল, বিবন রেন িঞাধির রসঞািধল নঞা পঞাঠঞান।
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েীশু উতের বিধলন, “ওধহ অবিশ্ঞাসী ও বিপরেঞামী প্রেন্ম, আবম আর িি িঞাল রিঞামঞাধির সধগে রঞািি ও 
রিঞামঞাধির সহ্ িরিয রিঞামঞার রেধলটিধি এখঞাধন বনধয় এধসঞা।”

রেধলটি েখন আসচেল, এমন সময় িঞাধি ওই িপূ ি মঞাটিধি রফধল বিধল, িঞার েরীধর প্রিল িম্ন শুরু 
হল। বিন্তু েীশু মন্দ-আত্মঞাটিধি ্মি বিধলন এিং রেধলটিধি সুস্ িধর িঞার লপিঞার িঞাধে বফবরধয় বিধলন। 
ঈশ্ধরর মঞাহঞাত্মযে রিধখ িঞারঞা সিধল অবিিপূ ি হধয় প়েল।

েীশুর িঞাে্মিলঞাপ েখন সিঞাইধি বিস্স্মি িধর বিল, বিবন িঞঁার শেষযেধির িলধলন, “আবম রিঞামঞাধির েঞা িলধি 
িধলচে, িঞা মন বিধয় রেঞাধনঞা। মনুষযেপুত্ মঞানুষধির হঞাধি বিশ্ঞাসরঞািিিঞার শেিঞার হধি িধলধেন।” িঞঁারঞা বিন্তু 
এিরঞার অর্ম িুঝধি পঞারধলন নঞা। বিষয়টি িঞঁাধির িঞাধে গুপ্ত রঞাখঞা হধয়চেল িধল, িঞঁারঞা িঞা উপলবব্ধ িরধি 
পঞাধরনবন। এ বিষধয় বেজ্ঞাসঞা িরধিও িঞঁারঞা িয় রপধলন।

পধর শেষযেধির মধ্যে এি বিিধি্ম র সপূিনঞা হল, িঞঁাধির মধ্যে রি ট্শ্রষ্য েীশু িঞঁাধির মধনঞািঞাি েঞানধি রপধর 
এিটি শেশুধি িঞাধে রিধন বনধয় বনধের পঞাধে িঞঁা়ে িরঞাধলন। িঞারপর বিবন িঞঁাধির িলধলন, “রে আমঞার নঞাধম 
এই শেশুটিধি স্ঞােি েঞানঞায়, রস আমঞাধিই স্ঞােি েঞানঞায়। রে আমঞাধি গ্রহণ িধর, আমঞাধি বেবন পঞাবঠধয়ধেন 
রস িঞঁাধিই গ্রহণ িধর। িঞারণ রিঞামঞাধির সিধলর মধ্যে রে নেণযে, রসই হল ট্শ্রষ্।”

রেঞাহন িলধলন, “প্রিু, আমরঞা এিেনধি আপনঞার নঞাধম িুষ্ঞাত্মঞা িপূর িরধি রিধখ, িঞাধি বনরস্ত িরঞার 
রিষ্ঞা িধরচেলঞাম, িঞারণ রস আমঞাধির রিউ নয়।”

েীশু িলধলন, “িঞাধি বনধষ্ রিঞাধরঞা নঞা, িঞারণ রে রিঞামঞাধির বিপধক্ নয়, রস রিঞামঞাধির সপধক্।”

স্ধে্ম নীি হওয়ঞার িঞাল সবন্নিি হধল, েীশু চস্রসংিল্প হধয় রেরুেঞাধলধমর বিধি েঞাত্ঞা িরধলন।  বিবন 
িঞঁার িঞাি্ম ঞািহধির আধেই পঞাবঠধয় বিধলন। িঞঁারঞা েীশুর েনযে সিবিেুর আধয়ঞােন সম্পূণ্ম িরধি েমরীয়ধির 
এি গ্রঞাধম প্রধিে িরধলন। বিন্তু বিবন রেরুেঞাধলম অবিমুধখ েঞাবছেধলন িধল রসখঞানিঞার অব্িঞাসীরঞা িঞঁাধি 
স্ঞােি েঞানঞাল নঞা। এই রিধখ িঞঁার িুেন শেষযে, েঞাধিঞাি ও রেঞাহন বেজ্ঞাসঞা িরধলন, “প্রিু, আপবন বি িঞান রে, 
আমরঞা ওধির র্ংস িরঞার েনযে আিঞাে ররধি আগুন রনধম আসধি িলল, রেমন এললয় িধরচেধলনয” বিন্তু 
েীশু িঞঁাধির বিধি বফধর বিরস্কঞার িরধলন। এরপর িঞঁারঞা অনযে গ্রঞাধম িধল রেধলন।

িঞঁারঞা রঞাস্তঞা বিধয় েঞাধছেন, এিেন িঞঁাধি িলল, “আপবন রেখঞাধনই েঞাধিন, আবম আপনঞাধি অনুসরণ িরি।”
েীশু িলধলন, “শেয়ঞালধির েি্ম  আধে, আিঞাধের পঞাশখধির িঞাসঞা আধে, বিন্তু মনুষযেপুন্তত্র মঞারঞা রঞাখঞার 

স্ঞান রিঞারঞাও রনই।”
বিবন অনযে এিেনধি িলধলন, “আমঞাধি অনুসরণ িধরঞা।”
বিন্তু রস উতের বিল, “প্রিু, বফধর শেধয় প্ররধম আমঞার লপিঞাধি সমঞাব্ বিধি অনুমবি বিন।”
েীশু িঞাধি িলধলন, “মৃিরঞাই িঞাধির মৃিধির সমঞাব্ বিি। বিন্তু িুবম শেধয় ঈশ্ধরর রঞাধেযের িরঞা ররঞাষণঞা িধরঞা।”
আরও এিেন িলল, “প্রিু, আবম আপনঞার অনুসঞারী হি। বিন্তু আমঞাধি বফধর শেধয় প্ররধম পবরিঞাধরর 

িঞাে ররধি বিিঞায় বনধি অনুমবি বিন।”
েীশু উতের বিধলন, “লঞাগেধল হঞাি বিধয় রে রপেধন বফধর িঞািঞায়, রস ঈশ্ধরর রঞাধেযের রসিঞািধম্মর উপেুতি নয়।”

এরপর প্রিু আরও িঞাহঞাতের েনধি বনেতুি িরধলন এিং রে সমস্ত নেধর ও স্ঞাধন েঞাওয়ঞার পবরিল্পনঞা িধরচেধলন, 
িঞার আধেই বিবন িুেন িুেন িধর িঞঁাধির রসইসি স্ঞাধন পঞাবঠধয় বিধলন। বিবন িঞঁাধির িলধলন, “েধসযের প্রঞািুে্ম 
রধয়ধে, বিন্তু মেধুরর সংখযেঞা অল্প। িঞাই েধসযের মঞাললধির িঞাধে বমনবি েঞানঞাও, বিবন রেন িঞঁার েসযেধক্ন্তত্ 
মেরুধির পঞাবঠধয় রিন। রিঞামরঞা েঞাও! রনিধ়ের পঞাধলর মধ্যে রেমন রমষেঞািি, রিমনই আবম রিঞামঞাধির 
পঞাঠঞাবছে। রিঞামঞাধির সধগে িঞািঞার রলল, ঝুলল, অরিঞা িটিেধুিঞা বনধয়ঞা নঞা; পধর িঞাউধি অবিিঞািন েঞাবনধয়ঞা নঞা।

“রিঞাধনঞা িঞাচ়েধি প্রধিে িরঞার সময়, প্ররধম রিঞামরঞা রিঞাধলঞা, ‘এই েৃধহ েঞাটন্ত বিরঞাে িরুি।’ রসখঞাধন 
রিঞাধনঞা েঞাটন্তলপ্রয় মঞানুষ রঞািধল, রিঞামঞাধির েঞাটন্ত িঞার উপর বিরঞাে িরধি, নঞা রঞািধল রিঞামঞাধির িঞাধেই 
িঞা বফধর আসধি। রিঞামরঞা রসই িঞাচ়েধি ররধিঞা, িঞঁারঞা েঞা রিধিন, িঞা রিঞােন ও পঞান রিঞাধরঞা, িঞারণ মেরু িঞার 
পঞাবরশ্রবমধির অব্িঞারী। রিঞামরঞা এি িঞাচ়ে ররধি অনযে রিঞাধনঞা িঞাচ়েধি আশ্রয় বনধয়ঞা নঞা।

“রিঞামরঞা রিঞাধনঞা নেধর প্রধিে িরধল রসখঞানিঞার রলঞাি েবি রিঞামঞাধির স্ঞােি েঞাবনধয় বিেু আহঞার 
িরধি রিয়, িধি িঞা রিঞােন রিঞাধরঞা। রসখঞানিঞার পীচ়েিধির বনরঞাময় রিঞাধরঞা। িঞাধির রিঞাধলঞা, ‘ঈশ্ধরর রঞােযে 
রিঞামঞাধির সবন্নিি।’ বিন্তু রিঞাধনঞা নেধর প্রধিে িরঞার পর রলঞাধি েবি রিঞামঞাধির স্ঞােি নঞা েঞানঞায়, িধি পধর 
রিবরধয় পধ়ে রিঞাধলঞা, ‘রিঞামঞাধির নেধরর রে ্ুধলঞা আমঞাধির পঞাধয় রলধেচেল, িঞাও আমরঞা রিঞামঞাধির বিরুধধি 
রঝধ়ে রফললঞাম। িিুও রিঞামরঞা এ বিষধয় বনটচিিিঞাধি রেধনঞা, ঈশ্ধরর রঞােযে সবন্নিি।’ আবম রিঞামঞাধির িলচে, 
রসই মহঞাবিিঞাধরর বিন রসই নেধরর রে অিস্ঞা হধি, িঞার রিধয় সধিঞাধমর অিস্ঞা িরং আরও রিশে সহনীয় হধি।

ট্প্রবরিশেধষযেরঞা বফধর এধস েীশুধি িঞঁাধির িঞাধের বিিরণ বিধলন। বিবন িখন িঞঁাধির সধগে বনধয় রিরচসিঞা 
নেধরর বিধি এিঞাধন্ত েঞাত্ঞা িরধলন। বিন্তু রলঞাধিরঞা রসিরঞা েঞানধি রপধর িঞঁার অনুসরণ িরল। বিবন িঞাধির 
স্ঞােি েঞাবনধয় ঈশ্ধরর রঞাধেযের বিষধয় িরঞা িলধলন এিং েঞাধির সুস্িঞা লঞাধির প্রধয়ঞােন চেল, িঞঁাধির সুস্ 
িরধলন।

প়েন্ত বিধিধল রসই িঞাধরঞােন িঞঁার িঞাধে এধস িলধলন, “রলঞািধির িধল রেধি িলুন, িঞারঞা রেন িঞারবিধির 
গ্রঞাধম এিং পশল্ধি শেধয় আহঞার ও রঞাবত্িঞাধসর সন্ধঞান িরধি পঞাধর, িঞারণ আমরঞা এখঞাধন এি প্রিযেন্ত স্ঞাধন আচে।”

বিবন উতের বিধলন, “রিঞামরঞাই ওধির বিেু রখধি িঞাও।”
িঞঁারঞা িলধলন, “আমঞাধির িঞাধে শু্ু পঞঁািটি রুটি ও িুটি মঞাে আধে—সি রলঞািধি খঞাওয়ঞাধি হধল আমঞাধির 

শেধয় খঞািঞার বিনধি হধি।” (রসখঞাধন প্রঞায় পঞঁাি হঞােঞার পুরুষ চেল)
বিবন বিন্তু শেষযেধির িলধলন, “প্রধিযেি সঞাবরধি িমধিশে পঞ্চঞাে েন িধর ওধির িটসধয় িঞাও।” শেধষযেরঞা 

িঞাই িরধলন, প্রধিযেধি িধস প়েল। রসই পঞঁািটি রুটি ও িুটি মঞাে বনধয় েীশু স্ধে্মর বিধি ঊর্্মিটৃষ্ িধর ্নযেিঞাি 
েঞানঞাধলন ও রসগুলল রিধঙ িুিধরঞা িরধলন। িঞারপর পবরধিেন িরঞার েনযে বিবন রসগুলল শেষযেধির িঞাধে 
বিধলন। িঞারঞা সিঞাই আহঞার িধর িৃপ্ত হল। শেধষযেরঞা অিশেষ্ পপূণ্ম িঞাধরঞা ঝুচ়ে খঞািঞাধরর িুিধরঞা িুধল বনধলন।

এি সমধয় েীশু এিঞাধন্ত প্রঞার্মনঞা িরচেধলন। িঞঁার শেধষযেরঞাও িঞঁার সধগে চেধলন। বিবন িঞঁাধির বেজ্ঞাসঞা িরধলন, 
“আবম রি, এ বিষধয় েনসঞা্ঞারণ িী িধলয”

িঞঁারঞা উতের বিধলন, “রিউ রিউ িধল, আপবন িঞাগ্প্তমেিঞািঞা রেঞাহন, অধনযেরঞা িধল এললয় এিং আরও অধনধি 
িধল, প্রঞািীনিঞাধলর রিঞানও এিেন িঞািিঞািী পুনে্ম ীবিি হধয়ধেন।”

বিবন বেজ্ঞাসঞা িরধলন, “বিন্তু রিঞামঞাধির অবিমি িীয রিঞামরঞা িী িধলঞা, আবম রিয”
লপির উতের বিধলন, “আপবন ঈশ্ধরর রসই খ্ীষ্।”
এিরঞা িঞারও িঞাধে প্রিঞাে নঞা িরঞার েনযে েীশু িঢৃ়িঞাধি িঞঁাধির সিি্ম  িধর বিধলন। বিবন িলধলন, 

“মনুষযেপুত্ধি বিবিন্ন বিষধয় িুঃখধিঞাে িরধি হধি; প্রঞািীনিে্ম, মহঞােঞােিিৃন্দ ও েঞাস্তবিিরঞা িঞঁাধি প্রিযেঞাখযেঞান 
িরধিন। িঞঁাধি বনহি হধি হধি এিং িৃিীয় বিিধস হধি িঞঁার পুনরুত্ঞান।”

িঞারপর বিবন িঞঁাধির সিঞাইধি িলধলন, “রিউ েবি আমঞার অনুসঞারী হয়, িঞাধি বনধেধি অস্ীিঞার িরধি 
হধি এিং প্রবিবিন িঞার কু্ে িহন িধর আমঞার অনুসরণ িরধি হধি। িঞারণ রে িঞার েীিন রক্ঞা িরধি িঞায়, 
রস িঞা হঞারঞাধি, বিন্তু রে আমঞার েনযে িঞার প্রঞাণ হঞারঞায়, রস িঞা রক্ঞা িরধি। মঞানুষ েবি সমস্ত েেধির অব্িঞার 
অে্ম ন িধর ও িঞার বনধের প্রঞাণ হঞারঞায়, িঞা বিসে্ম ন রিয়, িঞাধি িঞার িী লঞাি হধিয রিউ েবি আমঞার ও আমঞার 
িঞাধিযের েনযে লজ্ঞাধিঞা্ িধর, মনুষযেপুত্ েখন িঞঁার বনধের মচহমঞায় এিং িঞঁার লপিঞা ও পবিত্ স্ে্মিপূিধির মচহমঞায় 
আসধিন, বিবনও িঞার েনযে লজ্ঞাধিঞা্ িরধিন।

“আবম রিঞামঞাধির সবিযেই িলচে, এখঞাধন েঞারঞা িঞাঁচ়েধয় আধে, িঞাধির মধ্যে রিউ রিউ ঈশ্ধরর রঞাধেযের 
িে্মন নঞা পঞাওয়ঞা পে্মন্ত মৃিুযের আস্ঞাি লঞাি িরধি নঞা।”

এিরঞা িলঞার প্রঞায় আি বিন পধর েীশু লপির, রেঞাহন ও েঞাধিঞািধি সধগে বনধয় প্রঞার্মনঞা িরঞার েনযে এি পি্মধি 
আধরঞাহণ িরধলন। প্রঞার্মনঞািঞাধল িঞঁার মুধখর রূপ পবরিবি্ম ি হল এিং িঞাঁর রপঞােঞাি বিিুযেধির মধিঞা উজ্জ্বল হধয় 
উঠল। িুেন পুরুষ, রমঞাশে ও এললয়, হঠঞাৎই আবিিপূ্ম ি হধয় েীশুর সধগে িরঞা িলধি লঞােধলন। িঞঁারঞা মচহমঞাময় 
রূপ বনধয় আবিিপূ্ম ি হধয় েীশুর সধগে িঞঁার সবের প্রস্ঞাধনর বিষধয় আধলঞািনঞা িরচেধলন, েঞা বিবন রেরুেঞাধলধম 
সম্ন্ন িরধি িধলচেধলন। লপির ও িঞঁার সগেীরঞা বনদ্রঞায় আছেন্ন হধয় পধ়েচেধলন। বিন্তু েখন িঞঁারঞা পপূণ্মরূধপ 
েঞােবরি হধলন, িঞঁারঞা েীশুর মচহমঞাববিি রূপ এিং িঞঁার সধগে িণ্ডঞায়মঞান িুই িযেটতিধি রিখধি রপধলন। িঞঁারঞা 
েীশুধি রেধ়ে বিিঞায় বনধি উিযেি হধল, লপির েীশুধি িলধলন, “প্রিু, আমঞাধির পধক্ এখঞাধনই রঞািঞা িঞাধলঞা। 
এখঞাধন আমরঞা বিনটি িঞঁািু বনম্মঞাণ িবর, এিটি আপনঞার েনযে, এিটি রমঞাশের েনযে, আর এিটি এললধয়র েনযে।” 
(বিবন িী িলধেন, বনধেই িুঝধলন নঞা)

বিবন এিরঞা িলধেন, এমন সময় এিখঞাবন রমর িঞাধঁির আিিৃ িরল। রমর িঞঁাধির আিিৃ িরধল, িঞঁারঞা অিযেন্ত 
িয়িীি হধলন। িখন রমধরর অিযেন্তর ররধি এিটি স্র র্বনি হল, “ইবনই আমঞার পুত্, আমঞার মধনঞানীি, রিঞামরঞা 
এঁর িরঞা রেঞাধনঞা।” রসই স্র র্বনি হওয়ঞার পর, িঞঁারঞা রিখধলন েীশু এিঞা িঞঁাচ়েধয় আধেন। শেধষযেরঞা বনধেধির 
মধ্যেই রসিরঞা সংধেঞাপধন রঞাখধলন, িঞঁারঞা িী-রিধখধেন, রসই সময় িঞা িঞারও িঞাধেই প্রিঞাে িরধলন নঞা।

পরবিন িঞঁারঞা পি্মি ররধি অিিরণ িরধল পর এিিল রলঞাি িঞঁার সধগে সঞাক্ঞাৎ িরল। িঞঁার ম্যে ররধি এিেন 
িঞঁাধি উচ্চিধঠে িলল, “গুরুমহঞােয়, বমনবি িরচে, আপবন আমঞার পুত্টিধি রিখুন, রস আমঞার এিমঞাত্ সন্তঞান। 
এিটি আত্মঞা িঞার উপর ির িধরধে। রস হঠঞাৎ চিৎিঞার িধর ওধঠ। আত্মঞাটি িঞাধি আেধ়ে রফধল এিং এমনিঞাধি 
রমঞাি়ে রিয় রে, িঞার মুখ বিধয় রফনঞা রির হধি রঞাধি। রস িঞাধি র্ংস িধর বিধছে, বিেুধিই রেধ়ে েঞায় নঞা। 
এটিধি িঞাচ়েধয় রিওয়ঞার েনযে আবম আপনঞার শেষযেধির িঞাধে বমনবি িধরচেলঞাম, বিন্তু িঞঁারঞা িযের্ম হধয়ধেন।”
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  “ ‘লপিঞা,
  রিঞামঞার নঞাম পবিত্রূধপ মঞানযে রহঞাি,
  রিঞামঞার রঞােযে আসুি।
  প্রবিবিন আমঞাধির দিবনি আহঞার আমঞাধির িঞাও।
  আর আমঞাধির সি পঞাপ ক্মঞা িধরঞা,
  রেমন আমরঞাও বনধেধির সি অপরঞা্ীধি ক্মঞা িবর।
  আর আমঞাধির প্রধলঞািধন পবিি হধি বিধয়ঞা নঞা।’ ”

িঞারপর বিবন িঞঁাধির িলধলন, “মধন িধরঞা, রিঞামঞাধির রিঞানও এিেধনর িনু্ধ েবি মঞাঝরঞাধি িঞার িঞাধে 
শেধয় িধল, ‘িনু্ধ, আমঞাধি বিনটি রুটি ্ঞার িঞাও। আমঞার এি িনু্ধ রিঞারঞাও েঞাওয়ঞার পধর আমঞার িঞাধে এধসধে। 
িঞার িঞাধে রঞাখঞার মধিঞা আমঞার বিেুই রনই।’ িখন রিির ররধি রস উতের বিল, ‘আমঞাধি বিরতি রিঞাধরঞা নঞা। 
িরেঞা িন্ধ িরঞা হধয়ধে, রেধলধমধয়রঞা আমঞার সধগে শুধয় আধে। আবম উধঠ রিঞামঞাধি বিেু বিধি পঞারচে নঞা।’ 
আবম রিঞামঞাধির িলচে, েবিও িঞার িনু্ধ িধল রস উধঠ িঞাধি রুটি নঞা রিয়, বিন্তু রলঞািটির আিুলিঞার েনযে রস 
উধঠ িঞার িঞাচহিঞামধিঞা রুটি িঞাধি রিধি।

“িঞাই আবম রিঞামঞাধির িলচে, িঞাও, রিঞামঞাধির রিওয়ঞা হধি; অধবিষণ িধরঞা, রিঞামরঞা সন্ধঞান পঞাধি; বেঞাধর ি়েঞা 
নঞাধ়েঞা, রিঞামঞাধির েনযে খুধল রিওয়ঞা েঞাধি। িঞারণ, রে িঞায়, রস গ্রহণ িধর; রে অধবিষণ িধর, রস পঞায় সন্ধঞান; 
আর রে বেঞাধর ি়েঞা নঞাধ়ে, িঞার িঞাধে বেঞার খুধল রিওয়ঞা েঞায়।

“রিঞামঞাধির মধ্যে এমন লপিঞা রি আধে, পুত্ রুটি িঞাইধল রে িঞাধি পঞারর রিধি, িঞা মঞাে িঞাইধল িঞার পবরিধি্ম  
সঞাপ রিধিয অরিঞা রস চডম িঞাইধল িঞাধি িঞঁাি়েঞাবিধে রিধিয রিঞামরঞা মন্দ প্রিৃবির হধয়ও েবি রিঞামঞাধির 
সন্তঞানধির িঞাধলঞা িঞাধলঞা বেবনস উপহঞার বিধি েঞাধনঞা, িঞাহধল, েঞারঞা রিঞামঞাধির স্ধে্মর লপিঞার িঞাধে বমনবি 
িরধি, বিবন িঞাধির আরও িি নঞা বনটচিিরূধপ পবিত্ আত্মঞা িঞান িরধিন!”

েীশু িপূ িগ্রস্ত এি রিঞািঞা িযেটতির ম্যে ররধি িপূ ি বিিঞাচ়েি িরচেধলন। িপূ িটি িধল রেধল রিঞািঞা মঞানুষটি িরঞা 
িলধি লঞােল। এ রিধখ রলঞাধিরঞা িীষণ িমৎিৃি হধয় রেল। বিন্তু িঞাধির মধ্যে িধয়িেন িলল, “বিবন িপূ িধির 
অব্পবি রিলসিুধলর সহঞায়িঞায় িপূ িধির িপূর িধরন।” অধনযেরঞা িঞঁাধি পরীক্ঞা িরঞার েনযে রিঞানও স্ে্মীয় চিহ্ন 
রিখধি িঞাইল।

েীশু িঞাধির মধনর িরঞা েঞানধি রপধর িঞাধির িলধলন, “রিঞাধনঞা রঞােযে েবি বনধেরই বিরুধধি বিিঞাবেি হয়, 
িঞাহধল িঞার পিন হধি। রিঞাধনঞা পবরিঞার েবি বনধের বিরুধধি বিিঞাবেি হয়, িঞাহধল িঞার পিন হধি। েয়িঞান 
েবি বনধের বিরুধধি বিিঞাবেি হধয় পধ়ে, রিমনিঞাধি িঞার সঞাম্রঞােযে টিধি রঞািধি পঞাধরয আমঞার এিরঞা িলঞার 
িঞারণ, রিঞামরঞা িধল রঞাধিঞা রে, আবম রিলসিুধলর সহঞায়িঞায় িপূ িধির িঞাচ়েধয় রঞাবি। আবম েবি রিলসিুধলর 
সঞাহঞাধেযে িপূ িধির েঞা়েঞাই, িঞাহধল রিঞামঞাধির অনুেঞামীরঞা িঞার সহঞায়িঞায় িঞাধির িঞা়েঞায়য রসই িঞারধণ, িঞারঞাই 
রিঞামঞাধির বিিঞারি হধি। বিন্তু আবম েবি ঈশ্ধরর েটতির বেঞারঞা িপূ িধির বিিঞাচ়েি িবর, িঞাহধল রিঞামঞাধির মধ্যে 
ঈশ্ধরর রঞােযে এধস পধ়েধে।

“রিঞাধনঞা েটতি্র মঞানুষ েখন পপূণ্ম অস্তেন্তস্ত সজ্জ্ি হধয় িঞার প্রঞাসঞাি পঞাহঞারঞা রিয়, িখন িঞার সম্বতে 
সুরটক্ি রঞাধি। বিন্তু িঞার রিধয়ও িললষ্ রিউ েখন আক্মণ িধর িঞাধি পরঞাস্ত িধর, পরঞাবেি রলঞািটি রে 
অস্তেন্তস্তর উপর বনি্ম র িরি, রসগুলল রিধ়ে বনধয় রস িঞার সমস্ত লুবঠিি দ্রিযে িঞাে িধর রনয়।

“রে আমঞার পধক্ নয়, রস আমঞার বিপধক্; রে আমঞার সধগে সংগ্রহ িধর নঞা, রস েচ়েধয় রফধল।
“রিঞাধনঞা মন্দ-আত্মঞা েখন রিঞাধনঞা মঞানুধষর ম্যে ররধি রিবরধয় আধস, রস বিশ্রঞাধমর স্ঞান রখঞঁােঞার েনযে 

শুিধনঞা স্ঞাধনর উপর বিধয় েঞায়। িঞা খঁুধে নঞা রপধয় রস িধল, ‘রে আস্তঞানঞা আবম রেধ়ে এধসচে, রসখঞাধনই বফধর 
েঞাি।’ রসখঞাধন রপৌধঁে রস রিধখ, আস্তঞানঞাটি পবরষৃ্ি ও পবরপঞাটিরূধপ সঞােঞাধনঞা হধয়ধে। িখন রস বফধর শেধয় 
িঞার রিধয়ও িুষ্ আরও সঞািটি আত্মঞাধি বনধয় আধস। িঞারঞা রিিধর প্রধিে িধর রসখঞাধন িঞাস িরধি রঞাধি। 
ফধল রলঞািটির রেষ পবরণবি প্রঞারবমি অিস্ঞার রিধয় আরও রিশে রেঞািনীয় হধয় পধ়ে।”

েীশু েখন এসি িরঞা িলচেধলন, রলঞািধির ম্যে ররধি এিেন স্তীধলঞাি চিৎিঞার িধর িধল উঠল, “্নযে 
রসই েি্ম , েঞা আপনঞাধি ্ঞারণ িধরচেল এিং রসই স্তন, েঞার িু্ আপবন পঞান িধরচেধলন।”

বিবন উতের বিধলন, “িরং িঞারঞাই ্নযে, েঞারঞা ঈশ্ধরর িঞািযে রেঞাধন ও িঞা পঞালন িধর।”

রলঞাধির সংখযেঞা ক্মে িঞা়েধি লঞােল। েীশু িলধলন, “িি্ম মঞান প্রেধন্মর রলঞাধিরঞা িষু্ প্রিৃবির। িঞারঞা অধলৌবিি 
বনিে্মন রিখধি িঞায়, বিন্তু রেঞানঞার বনিে্মন েঞা়েঞা আর বিেুই িঞাধির রিওয়ঞা হধি নঞা। রেঞানঞা নীনিীিঞাসীধির 
িঞাধে রেমন বনিে্মনস্রূপ চেধলন, রিমনই মনুষযেপুত্ও এই প্রেধন্মর িঞাধে বনিে্মনস্রূপ হধিন। বিিঞাধরর বিধন 
িটক্ণঞাঞ্চধলর রঞাবন এই প্রেধন্মর সধগে উলত্ি হধয় িঞাধির অবিেুতি িরধিন, িঞারণ েধলঞামধনর প্রজ্ঞার িঞাণী 
রেঞানঞার েনযে বিবন পৃটরিীর সুিপূর প্রঞান্ত ররধি এধসচেধলন। বিন্তু েধলঞামধনর রিধয়ও মহঞান এিেন এখঞাধন 
উপচস্ি আধেন। বিিঞাধর নীনিীর রলঞাধিরঞা এই প্রেধন্মর রলঞািধির সধগে উধঠ িঞাঁ়েঞাধি ও এধির অবিেুতি 

“রিঞারঞাসীন, ব্ি্ রিঞামঞাধি! রিরচসিঞা, ব্ি্ রিঞামঞাধি! িঞারণ রিঞামঞাধির মধ্যে রেসি অধলৌবিি িঞাে 
িরঞা হধয়ধে, িঞায়ঞার ও সীধিঞাধনর মধ্যে িঞা িরঞা হধল, িহু আধেই িঞারঞা িি পধর ও িধস্ম িধস অনুিঞাপ িরি। 
বিন্তু বিিঞাধর রিঞামঞাধির রিধয় িরং িঞায়ঞার ও সীধিঞাধনর অিস্ঞা সহনীয় হধি। আর িুবম িফরনঞাহপূ ম, িুবম নঞা-বি 
ঊর্্মধলঞাধি উন্নীি হধিয নঞা, িুবম অধ্ঞাধলঞাধি িললধয় েঞাধি।

“েঞারঞা রিঞামঞাধির িরঞা রেঞাধন, িঞারঞা আমঞারই িরঞা রেঞাধন; েঞারঞা রিঞামঞাধির প্রিযেঞাখযেঞান িধর, িঞারঞা আমঞাধিই 
প্রিযেঞাখযেঞান িধর; বিন্তু রে আমঞাধি প্রিযেঞাখযেঞান িধর, রস প্রিযেঞাখযেঞান িধর িঞঁাধিই, বেবন আমঞাধি পঞাবঠধয়ধেন।”

রসই িঞাহঞাতের েন শেষযে সঞানধন্দ বফধর এধস িলধলন, “প্রিু, আপনঞার নঞাধম িপূ ধিরঞাও আমঞাধির অ্ীনিঞা 
স্ীিঞার িধর।”

বিবন উতের বিধলন, “আবম আিঞাে ররধি বিিুযেধির মধিঞা েয়িঞানধি পবিি হধি রিধখচে। আবম রিঞামঞাধির 
সঞাপ ও িঞঁাি়েঞাবিধে পিিধল িললি িরঞার এিং েত্রুর সমস্ত ক্মিঞার উপর িিৃ্ম বে িরঞার অব্িঞার িঞান িধরচে। 
রিঞাধনঞা বিেুই রিঞামঞাধির ক্বি িরধি পঞারধি নঞা। বিন্তু আত্মঞারঞা রিঞামঞাধির িেীিপূ ি হয় িধল উল্টসি রহঞাধয়ঞা 
নঞা, িরং স্ধে্ম রিঞামঞাধির নঞাম রলখঞা হধয়ধে িধল উল্টসি হও।”

রসই সময় েীশু পবিত্ আত্মঞার মঞা্যেধম আনধন্দ পবরপপূণ্ম হধয় িলধলন, “লপিঞা, স্ে্ম ও মধি্ম যের প্রিু, আবম 
রিঞামঞার িন্দনঞা িবর। িঞারণ জ্ঞানী ও িুচধিমঞানধির িঞাধে িুবম এই সমস্ত বিষয় রেঞাপন িধর ররধখে এিং রেঞাি 
শেশুধির িঞাধে রসসি প্রিঞাে িধরে। হ্ঞঁা লপিঞা, এধিই চেল রিঞামঞার পরম আনন্দ।

“আমঞারই িঞাধে লপিঞা সিবিেু সমপ্মণ িধরধেন। লপিঞা েঞা়েঞা পুন্তত্র পবরিয় আর রিউ েঞাধন নঞা এিং পুত্ 
িযেবিধরধি লপিঞার পবরিয় আর রিউ েঞাধন নঞা, আর েঞাধন িঞারঞা, পুত্ েঞাধির মধনঞানীি িধর লপিঞাধি িঞাধির 
িঞাধে প্রিঞাে িধরন।”

িঞারপর বিবন শেষযেধির বিধি বফধর এিঞাধন্ত িলধলন, “রিঞামরঞা েঞা রিখে, েঞারঞা িঞা রিধখ, ্নযে িঞাধির নয়ন। 
িঞারণ আবম রিঞামঞাধির িলচে, িহু িঞািিঞািী ও রঞােঞা িঞা রিখধি রিধয়চেধলন, বিন্তু িঞঁারঞা িঞা রিখধি পঞানবন। 
রিঞামরঞা েঞা শুনে, িঞঁারঞা িঞা শুনধি রিধয়চেধলন, বিন্তু শুনধি পঞানবন।”

এিবিন এি েঞাস্তজ্ িযেটতি েীশুধি পরীক্ঞা িরঞার েনযে উধঠ িঞঁাচ়েধয় প্রশ্ন িরধলন, “গুরুমহঞােয়, অনন্ত েীিধনর 
অব্িঞারী হওয়ঞার েনযে আমঞাধি িী িরধি হধিয”

বিবন উতের বিধলন, “বি্ঞান-েঞান্তস্ত িী রলখঞা আধেয িুবম বি পঞাঠ িরেয”
বিবন উতেধর িলধলন, “ ‘িুবম রিঞামঞার সমস্ত হৃিয়, সমস্ত প্রঞাণ এিং সমস্ত েটতি ও সমস্ত মন বিধয় রিঞামঞার 

ঈশ্র সিঞাপ্রিুধি িঞাধলঞািঞাসধি’; এিং, ‘রিঞামঞার প্রবিধিেীধি বনধের মধিঞা িঞাধলঞািঞাসধি।’ ”
েীশু উতেধর িলধলন, “িুবম েরঞার্ম উতের বিধয়ে। িঞাই িধরঞা এিং এধিই িুবম েীিন লঞাি িরধি।”
বিন্তু বিবন বনধের সিিঞা প্রবিপন্ন িরধি েীশুধি প্রশ্ন িরধলন, “রিে, আমঞার প্রবিধিেী রিয”
প্রিুযেতেধর েীশু িলধলন, “এি ইহুবি িযেটতি রেরুেঞাধলম ররধি বেরীধহঞাধি রনধম েঞাবছেল। পধর রস িসুযেধির 

িিধল প়েল। িঞারঞা িঞার রপঞােঞাি খুধল বনধয় িঞাধি রমধর আ্মরঞা রফধল ররধখ িধল রেল। রিনঞাক্ধম এিেন 
েঞােি রসই পর বিধয় েঞাবছেধলন। রলঞািটিধি রিধখ বিবন রঞাস্তঞার অনযে প্রঞান্ত বিধয় িধল রেধলন। রসিঞাধি এিেন 
রলিীয়ও রসখঞাধন এধস িঞাধি রিধখ অনযে বিি বিধয় িধল রেল। বিন্তু এিেন েমরীয় পর িলধি িলধি, মঞানুষটি 
রেখঞাধন চেল, রসখঞাধন এধস রপৌেঁঞাল; িঞাধি রিধখ রস িঞার প্রবি িরুণঞাবিষ্ হল। রস িঞার িঞাধে শেধয় ক্িস্ঞাধন 
রিল ও দ্রঞাক্ঞারস রলপন িধর রিঁধ্ বিল। িঞারপর রলঞািটিধি িঞার বনধের েঞা্ঞায় িঞালপধয় এিটি পঞান্থেঞালঞায় 
বনধয় এধস িঞার রসিঞােত্ন িরল। পরবিন পঞান্থেঞালঞার মঞাললিধি রস িুটি ররৌপযেমুদ্রঞা বিল। রস িলল, ‘ওর রসিঞােত্ন 
রিঞাধরঞা। এর অবিবরতি বিেু িযেয় হধল, রফরঞার পধর আবম পবরধেঞা্ িধর রিি।’

“এই বিনেধনর মধ্যে রি িসুযেধির হঞাধি প়েঞা ওই রলঞািটির িঞাধে প্রবিধিেী হধয় উঠলয রিঞামঞার িী মধন হয়য”
েঞাস্তজ্ িযেটতি উতের বিধলন, “রলঞািটির প্রবি রে িরুণঞা রিশখধয়চেল, রসই।”
েীশু িঞঁাধি িলধলন, “েঞাও, বফধর শেধয় িুবমও রসরিম িধরঞা।”

েীশু শেষযেধির বনধয় পর িলধি িলধি এিটি গ্রঞাধম এধস রপৌেঁঞাধলন। রসখঞাধন মঞার্মঞা নঞাধম এি স্তীধলঞাি িঞঁার েৃধহ 
িঞঁাধি স্ঞােি েঞানঞাধলন। মবরয়ম নঞাধম িঞঁার এি রিঞান চেধলন। প্রিুর মুখবনঃসৃি িঞাণী রেঞানঞার েনযে বিবন প্রিুর 
পঞাধয়র িঞাধে িসধলন। বিন্তু মঞার্মঞা আপযেঞায়ধনর আধয়ঞােন িরধি শেধয় িযেবিিযেস্ত হধয় প়েধলন। বিবন েীশুর 
িঞাধে এধস িলধলন, “প্রিু, আপবন বি রিখধি পঞাধছেন নঞা, আমঞার রিঞান আমঞার এিঞার উপর সমস্ত িঞাধের িঞার 
রেধ়ে বিধয়ধেয আপবন ওধি িলুন, আমঞাধি সঞাহঞােযে িরধি।”

প্রিু উতের বিধলন, “মঞার্মঞা, মঞার্মঞা, িুবম অধনি বিষধয় উচবেগ্, আর বিিললি হধয় পধ়েে। বিন্তু প্রধয়ঞােন 
এিটিমঞাত্ বিষধয়র। মবরয়ম রসই উতেম বিষয়টিই মধনঞানীি িধরধে, েঞা িঞার িঞাে ররধি রিধ়ে রনওয়ঞা হধি নঞা।”

এিবিন েীশু রিঞাধনঞা এি স্ঞাধন প্রঞার্মনঞা িরচেধলন। েখন রেষ িরধলন, িঞঁার এিেন শেষযে িঞঁাধি িলধলন, 
“প্রিু, রেঞাহন রেমন িঞঁার শেষযেধির শেক্ঞা বিধয়চেধলন, রিমন আপবনও আমঞাধির প্রঞার্মনঞা িরধি শেশখধয় বিন।”

বিবন িঞঁাধির িলধলন, “প্রঞার্মনঞা িরঞার সময়, রিঞামরঞা রিঞাধলঞা:
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“েখন সমঞােিিধনর েঞাসনিি্ম ঞা ও িিৃ্ম পধক্র সঞামধন রিঞামঞাধির রিধন আনঞা হয়, িখন রিঞামরঞা িীিঞাধি 
আত্মপক্ সমর্মন িরধি, অরিঞা িী িলধি, িঞা বনধয় িুটচিন্তঞা রিঞাধরঞা নঞা। িঞারণ রস সমধয় রিঞামঞাধির িী িলধি 
হধি, পবিত্ আত্মঞা িঞা শেশখধয় রিধিন।”

রলঞািধির ম্যে ররধি রিউ এিেন িলল, “গুরুমহঞােয়, আমঞার িঞাইধি িলুন, রস রেন দপবত্ি সম্বতে আমঞার 
সধগে িঞাে িধর রনয়।”

েীশু উতের বিধলন, “ওধহ, রি আমঞাধি রিঞামঞাধির বিিঞার, অরিঞা ম্যেস্িঞা িরঞার েনযে বনেুতি িধরধেয” 
িঞারপর বিবন িঞঁাধির িলধলন, “সেঞাে ররধিঞা! সমস্ত রিম রলঞাি ররধি বনধেধির রক্ঞা রিঞাধরঞা; সম্ধির 
প্রঞািুধে্মর উপধর মঞানুধষর েীিধনর মঞানিণ্ড বনি্ম র িধর নঞা।”

আর বিবন িঞাধির এই রূপিটি িলধলন: “এি ্নিঞাধনর েবমধি প্রিুর ফসল হধয়চেল। রস চিন্তঞা িরল, 
‘আবম িী িরিয ফসল মেিু িরঞার মধিঞা রিঞাধনঞা েঞায়েঞা আমঞার রনই।’

“িঞারপর রস িলল, ‘আবম এই িঞাে িরি, আমঞার রেঞালঞাররগুলল রিধঙ আবম ি়ে ি়ে রেঞালঞারর বনম্মঞাণ 
িরি। রসখঞাধন আমঞার সমস্ত ফসল আর অনযেঞানযে দ্রিযেসঞামগ্রী মেিু িরি। িঞারপর বনধেধি িলি, “িুবম িহু 
িেধরর েনযে অধনি িঞাধলঞা িঞাধলঞা বেবনস মেিু িধরে। এিঞার েীিনধি সহেিঞাধি নঞাও; রিঞােনপঞান ও 
আধমঞাি স্ফপূ বি্ম  িধরঞা।” ’

“বিন্তু ঈশ্র িঞাধি িলধলন, ‘মপূখ্ম! আে রঞাধিই রিঞামঞার প্রঞাণ রিঞামঞার িঞাে ররধি চেবনধয় রনওয়ঞা হধি। 
িঞাহধল, রিঞামঞার বনধের েনযে রে আধয়ঞােন িধর ররধখে, িখন রি িঞা রিঞাে িরধিয’

“রে বনধের েনযে ্ন সঞ্চয় িধর, অরি ঈশ্ধরর উধদেধে ্নী নয়, িঞার পবরণবি এরিমই হধি।”

এরপর েীশু িঞঁার শেষযেধির িলধলন, “িঞাই আবম রিঞামঞাধির িলচে, িী খঞাধি িধল েীিধনর বিষধয়, িঞা িী পরধি 
িধল েরীধরর সম্ধি্ম  রিঞামরঞা িটুচিন্তঞা রিঞাধরঞা নঞা। খঞাধিযের রিধয় েীিন এিং রপঞােঞাধির রিধয় েরীর অধনি ি়ে 
বিষয়। িঞািধির িরঞা রিধি রিধখঞা, িঞারঞা েসযে রিঞাধন নঞা, িঞা িঞাধিও নঞা, িঞাধির রিঞানও গুিঞাম, িঞা রেঞালঞাররও 
রনই, িিুও ঈশ্র িঞাধির আহঞার রিন। পঞাশখধির রিধয় রিঞামঞাধির মপূলযে আরও িি নঞা রিশে! িুটচিন্তঞা িধর রি 
িঞার আযু় আর এিটি রণ্ঞাও িঞা়েঞাধি পঞাধরয অিএি, রিঞামরঞা েখন এই সঞামঞানযে িঞােিুিু িরধি পঞাধরঞা নঞা, 
িখন অনযে সি বিষধয় রিঞামরঞা িুটচিন্তঞা িধরঞা রিনয

“লললল ফুলগুধলঞা রিমন রিধ়ে ওধঠ, রিধি রিধখঞা। িঞারঞা পবরশ্রম িঞাধি নঞা, সুধিঞাও িঞাধি নঞা। িিুও আবম 
রিঞামঞাধির িলচে, েধলঞামন িঞঁার বিপুল ঐশ্ধে্মর মধ্যেও এধির এিটির মধিঞা সুসজ্জ্ি চেধলন নঞা। অল্পবিশ্ঞাসীর 
িল! মঞাধঠর রে রঞাসগুলল আে আধে, আর িঞাল আগুধন বনধক্প িরঞা হধি, রসগুলল ঈশ্র েবি এমনিঞাধি 
সুধেঞাবিি িধর রঞাধিন, িঞাহধল রিঞামঞাধির আরও িি নঞা রিশে সজ্জ্ি িরধিন! আর িী আহঞার িরধি িঞা িী 
পঞান িরধি, িঞা বনধয় রিঞামঞাধির হৃিয়ধি িযেঞািুল রিঞাধরঞা নঞা, এেনযে রিঞামরঞা িুটচিন্তঞা রিঞাধরঞা নঞা। িঞারণ েেধি 
ঈশ্ধর অবিশ্ঞাসীরঞা এসি বেবনধসর রপেধন েুধি রি়েঞায়; বিন্তু রিঞামঞাধির লপিঞা েঞাধনন, রিঞামঞাধির এগুললর 
প্রধয়ঞােন আধে। বিন্তু রিঞামরঞা প্ররধম িঞঁার রঞাধেযের অধবিষণ িধরঞা, িঞাহধল এই সমস্ত দ্রিযেও রিঞামঞাধির রিওয়ঞা 
হধি।

“কু্দ্র রমষপঞাল, রিঞামরঞা িয় রপধয়ঞা নঞা, িঞারণ রিঞামঞাধির লপিঞা এই রঞােযে রিঞামঞাধির িঞান িধরই প্রীি 
হধয়ধেন। রিঞামঞাধির সমস্ত সম্বতে বিক্য় িধর িীনিবরদ্রধির মঞাধঝ বিললধয় িঞাও। বনধেধির েনযে এমন িঞািঞার 
রলল দিবর িধরঞা, েঞা রিঞাধনঞাবিন েীণ্ম হধি নঞা; স্ধে্ম এমন ঐশ্ে্ম সংগ্রহ িধরঞা, েঞা রিঞাধনঞাবিন বনঃধেষ হধি নঞা। 
রসখঞাধন রিঞাধনঞা রিঞার িঞাধে আধস নঞা, রিঞাধনঞা িীিপিগে িঞা নষ্ িধর নঞা। িঞারণ রেখঞাধন রিঞামঞাধির ্নসম্ি 
রঞািধি, রসখঞাধনই রঞািধি রিঞামঞাধির মন।

“রসিঞার েনযে সজ্জ্ি হধয় প্রস্তুি রঞাধিঞা, রিঞামঞাধির প্রিীপ রজ্ধল রঞাধখঞা। প্রিু বিিঞাহ িঞাসর ররধি বফধর এধস 
বেঞাধর ি়েঞা নঞা়েঞার সধগে সধগে বেঞার খুধল রিওয়ঞার েনযে পবরিঞারধিরঞা রেমন েৃহিি্ম ঞার প্রিীক্ঞায় রঞাধি, রিমনই 
রিঞামরঞাও প্রস্তুি ররধিঞা। বফধর এধস প্রিু েঞাধির সেঞাে রিখধিন, রসই িঞাসধির িঞাধে িঞা মগেলেনি হধয় উঠধি। 
আবম রিঞামঞাধির সবিযে িলচে, বিবন বনধে িখন পবরধিেধনর েনযে দিবর হধিন, রিঞােন িরধি িটসধয় িঞাধে 
এধস িঞাধির পবরধিেন িরধিন। রঞাধির চবেিীয়, িঞা িৃিীয় প্রহধর এধসও বিবন েঞাধির প্রস্তুি রঞািধি রিখধিন, 
িঞাধির পধক্ িঞা হধি মগেলেনি। বিন্তু িুধঝ রিধখঞা, েৃহিি্ম ঞা েবি েঞানধিন, রিঞার িখন আসধি, িঞাহধল বিবন 
িঞঁার রধর টসঁ্ িঞািধি বিধিন নঞা। রসইরিম, রিঞামরঞাও প্রস্তুি ররধিঞা, িঞারণ মনুষযেপুন্তত্র আেমন রসই সময় 
হধি, েখন রিঞামরঞা প্রস্তুি রঞািধি নঞা।”

লপির বেজ্ঞাসঞা িরধলন, “প্রিু, আপবন এই রূপিটি শু্ুমঞাত্ আমঞাধিরই িলধেন, নঞা সিঞাইধিই িলধেনয”
প্রিু উতের বিধলন, “িঞাহধল রসই বিশ্স্ত ও বিজ্ েৃহঞা্যেক্ রি, েঞার উপর মবনি েৃধহর অনযেঞানযে িঞাসধির 

েরঞাসমধয় আহঞার রিওয়ঞার িঞাবয়বে অপ্মণ িরধিনয ্নযে রসই িঞাস, েহৃিি্ম ঞা বফধর এধস েঞাধি রসই িঞাধে িযেঞাপিৃ 
রঞািধি রিখধিন। আবম রিঞামঞাধির সবিযে িলচে, বিবন িঞঁার সমস্ত সম্বতে ি্বেঞাি্ঞাধনর িঞার িঞারই উপধর অপ্মণ 
িরধিন। বিন্তু মধন িধরঞা, রসই িঞাস িঞািল, ‘আমঞার মবনধির বফধর আসধি এখনও অধনি রিবর,’ রস িখন িঞাস-
িঞাসীধির প্রহঞার িরধি শুরু িরল, পঞানঞাহঞার িরধি ও মতে হধি লঞােল। রসই িঞাধসর মবনি এমন বিধন বফরধিন, 

িরধি, িঞারণ িঞারঞা রেঞানঞার প্রিঞাধর মন পবরিি্ম ন িধরচেল; আর এখন রেঞানঞার রিধয়ও মহঞান এিেন এখঞাধন 
উপচস্ি আধেন।

“প্রিীপ রজ্ধল রিউ রেঞাপন স্ঞাধন, িঞা পঞান্তত্র বনধি রঞাধখ নঞা, িরং রস িীপঞা্ঞাধরর উপধর রঞাধখ, রেন েঞারঞা 
রিিধর প্রধিে িধর, িঞারঞা আধলঞা রিখধি পঞায়। রিঞামঞার রিঞাখই রিঞামঞার েরীধরর প্রিীপ। রিঞামঞার রিঞাখ েবি সরল 
হয়, িঞাহধল রিঞামঞার সমস্ত েরীর আধলঞািময় হধয় উঠধি। বিন্তু রিঞাখ-িটুি েবি মন্দ হয়, রিঞামঞার েরীরও হধয় উঠধি 
অন্ধিঞারময়। রসই িঞারধণ রিধখঞা, রিঞামঞার মধ্যে রে-আধলঞা রধয়ধে িধল িুবম মধন িরে, িঞা আসধল অন্ধিঞার রেন 
নঞা হয়। িঞাই রিঞামঞার সঞারঞা েরীর েবি আধলঞািময় হধয় ওধঠ, িঞার রিঞাধনঞা অংে েবি অন্ধিঞার নঞা হয়, প্রিীধপর 
আধলঞা রেমন রিঞামঞার উপধর িীগ্প্ত প্রিঞান িধর, রিমনই রিঞামঞার েরীরও সম্পূণ্ম আধলঞাধিঞাজ্জ্বল হধয় উঠধি।”

েীশুর িরঞা িলঞা রেষ হওয়ঞার পর এিেন ফবরেী িঞঁাধি িঞার সধগে আহঞাধরর েনযে বনম্রেণ িরল। িঞাই বিবন 
রিিধর শেধয় রিঞােধন িসধলন। বিন্তু আহঞাধরর পপূধি্মই েীশুধি প্ররঞামধিঞা হঞাি পঞা ্ুধি নঞা রিধখ, রস অিঞাি 
হধয় রেল।

িখন প্রিু িঞাধি িলধলন, “রিঞামরঞা ফবরেীরঞা, রঞালঞািঞাটির িঞাইধরর অংে পবরষ্ঞার িধর রঞাধিঞা, বিন্তু 
রিঞামঞাধির অন্তধর রঞাধি লঞালসঞা ও িুষ্প্রিৃবতে। মপূধখ্মর িল! িঞাইধরর বিি বেবন বনম্মঞাণ িধরধেন, বিবন বি রিিধরর 
বিিও বনম্মঞাণ িধরনবনয বিন্তু পঞান্তত্র রিিধর েঞা আধে, িঞা িবরদ্রধির বিললধয় িঞাও, রিখধি, রিঞামঞাধির িঞাধে 
সিবিেুই পবরষৃ্ি হধয় উঠধি।

“ফবরেীরঞা, ব্ি্ রিঞামঞাধির! িঞারণ রিঞামরঞা রখধির পুবিনঞা, রিেপঞািঞা ও অনযেঞানযে েঞাধির এি-িেমঞাংে 
ঈশ্রধি বিধয় রঞাধিঞা, বিন্তু নযেঞায়বিিঞার ও ঈশ্ধরর িঞাধলঞািঞাসঞা অিধহলঞা িধর রঞাধিঞা। িেমঞাংে িঞান িধরও, 
আরও গুরুবেপপূণ্ম এই বিষয়গুলল রিঞামঞাধির পঞালন িরঞা উচিি চেল।

“ফবরেীরঞা, ব্ি্ রিঞামঞাধির! িঞারণ রিঞামরঞা সমঞােিিধন সিধিধয় গুরুবেপপূণ্ম আসনগুলল এিং হঞাধি-িঞােঞাধর 
সম্ঞাবষি হধি িঞাধলঞািঞাধসঞা।

“ব্ি্ রিঞামঞাধির! িঞারণ রিঞামরঞা চিহ্নহীন িিধরর মধিঞা, েঞার উপর বিধয় মঞানুষ অেঞাধন্ত রহঁধি েঞায়।”
এিেন েঞাস্তবিি িঞঁাধি উতের বিধলন, “গুরুমহঞােয়, এ সমস্ত িরঞায় আপবন আমঞাধিরও অপমঞান িরধেন।”
েীশু প্রিুযেতেধর িলধলন, “েঞাস্তবিিরঞা, ব্ি্ রিঞামঞাধির! রিঞামরঞা সি মঞানুধষর উপর এমন রিঞাঝঞা িঞালপধয় িঞাও, 

েঞা িঞারঞা িইধি অক্ম, বিন্তু রিঞামরঞা বনধেরঞা এিটি আঙুল িুধলও িঞাধির সঞাহঞােযে িধরঞা নঞা।
“ব্ি্ রিঞামঞাধির! িঞারণ রিঞামরঞা িঞািিঞািীধির সমঞাব্-স্তম্ বনম্মঞাণ িধর রঞাধিঞা, বিন্তু রিঞামঞাধির 

পপূি্মপুরুধষরঞাই িঞাধির হিযেঞা িধরচেল। রিঞামঞাধির পপূি্মপুরুষধির িঞাে রে রিঞামরঞা সমর্মন িরে, রিঞামঞাধির 
িঞােই িঞার প্রমঞাণ। িঞারঞা হিযেঞা িধরচেল রসই িঞািিঞািীধির, আর রিঞামরঞা িঞাধির সমঞাব্ বনম্মঞাণ িরে! এেনযে 
ঈশ্র িঞঁার প্রজ্ঞায় িধলন, ‘আবম িঞাধির িঞাধে িঞািিঞািীধির ও ট্প্রবরিশেষযেধির পঞাঠঞাি; িঞাধির িধয়েনধি িঞারঞা 
হিযেঞা িরধি এিং অনযেধির িরধি বনপী়েন।’ িঞাই েেধির উৎপবতেিঞাল ররধি সি িঞািিঞািীর রতিপঞাধির েনযে 
এই প্রেধন্মর মঞানুধষরঞাই িঞায়ী হধি। হ্ঞঁা, আবম রিঞামঞাধির িলচে, রহিল ররধি আরম্ িধর রিবি ও মচন্দধরর 
মঞাঝখঞাধন বনহি সখবরয় পে্মন্ত, সিধলরই রতিপঞাধির েনযে িি্ম মঞান প্রেন্ম িঞায়ী হধি।

“েঞাস্তবিিরঞা, ব্ি্ রিঞামঞাধির! িঞারণ রিঞামরঞা জ্ঞান-িঞাণ্ডঞাধরর িঞাবি রিধ়ে বনধয়ে। রিঞামরঞা বনধেরঞা রিঞা 
প্রধিে িধরঞাইবন, েঞারঞা প্রধিে িরধি রিধয়ধে, িঞাধিরও িঞা্ঞা বিধয়ে।”

েীশু রসই স্ঞান রেধ়ে েঞাওয়ঞার সময় ফবরেী ও েঞাস্তবিিরঞা িঞঁার িীব্ বিধরঞাব্িঞা িরধি লঞােল এিং িঞঁাধি 
প্রশ্নিঞাধণ েে্ম বরি িধর িুলল। েীশুর িরঞা বিধয়ই িঞঁাধি ফঞঁাধি রফলঞার েনযে িঞারঞা সুধেঞাধের অধপক্ঞায় রইল।

ইবিমধ্যে িধয়ি হঞােঞার মঞানুষ রসখঞাধন সমধিি হধল এমন অিস্ঞা হল রে, এধি অধনযের পঞা-মঞা়েঞাধি লঞােল। েীশু 
প্ররধম িঞঁার শেষযেধির শেক্ঞা বিধি লঞােধলন, িলধলন, “ফবরেীধির খঞাবমর, অর্মঞাৎ িণ্ডঞাবম ররধি রিঞামরঞা বনধেধির 
সঞাি্ঞাধন ররধখঞা। রেঞাপন এমন বিেুই রনই, েঞা প্রিঞাশেি হধি নঞা, লুধিঞাধনঞা এমন বিেুই রনই, েঞা অেঞানঞা ররধি 
েঞাধি। অন্ধিঞাধর উচ্চঞাবরি রিঞামঞাধির িঞাণী রেঞানঞা েঞাধি প্রিঞােযে বিিঞাধলঞাধি। আর রিিধরর রধর রে িরঞা িুবম 
িুলপিুলপ িধলে, িঞা ররঞাষণঞা িরঞা হধি েঞাধির উপর ররধি।

“আমঞার িনু্ধ সি, আবম রিঞামঞাধির িলচে, েরীরধি হিযেঞা িরঞার রিশে আর বিেু িরঞার সঞা্যে েঞাধির রনই, 
িঞাধির রিঞামরঞা িয় রিঞাধরঞা নঞা। বিন্তু িঞাধি িয় িরধি হধি, িঞা আবম রিঞামঞাধির িলচে, রিঞামরঞা িঞঁাধিই িয় 
রিঞাধরঞা, েরীরধি হিযেঞা িরঞার পর েঞঁার ক্মিঞা আধে রিঞামঞাধির নরধি বনধক্প িরঞার। হ্ঞঁা, আবম রিঞামঞাধির 
িলচে, রিঞামরঞা িঞঁাধিই িয় রিঞাধরঞা। িুই পয়সঞায় বি পঞঁািটি ি়ুেইপঞাশখ বিটক্ হয় নঞায িিুও িঞাধির এিটিধিও 
ঈশ্র রিঞাধলন নঞা। প্রিৃিপধক্, রিঞামঞাধির মঞারঞার সি িুধলর সংখযেঞাও েণনঞা িরঞা আধে। রিঞামরঞা িয় রপধয়ঞা নঞা, 
িঞারণ িহু ি়ুেই পঞাশখর রিধয় রিঞামরঞা রিশে মপূলযেিঞান।

“আবম রিঞামঞাধির িলচে, রে আমঞাধি মঞানুষধির সঞাক্ঞাধি স্ীিঞার িধর, মনুষযেপুত্ও িঞাধি ঈশ্ধরর িপূিধির 
সঞাক্ঞাধি স্ীিঞার িরধিন। বিন্তু মঞানুষধির সঞাক্ঞাধি রে আমঞাধি অস্ীিঞার িধর, ঈশ্ধরর িপূিধির সঞাক্ঞাধি িঞাধিও 
অস্ীিঞার িরঞা হধি। মনুষযেপুন্তত্র বিরুধধি রিউ বিেু িলধল, িঞাধি ক্মঞা িরঞা হধি, বিন্তু পবিত্ আত্মঞার বিরুধধি 
রিউ েবি বনন্দঞা িধর, িঞার ক্মঞা হধি নঞা।
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িঞারপর েীশু নেধর ও গ্রঞাধম শেক্ঞা বিধি বিধি রেরুেঞাধলম অবিমুধখ িলধলন।
েচনি িযেটতি িঞঁাধি বেজ্ঞাসঞা িরল, “শু্ু বি অল্প সংখযেি রলঞািই পবরত্ঞাণ পঞাধিয” বিবন িঞাধি িলধলন, 

“সংিীণ্ম বেঞার বিধয় প্রধিে িরঞার েনযে প্রঞাণপণ রিষ্ঞা িধরঞা, িঞারণ আবম রিঞামঞাধির িলচে, িহু মঞানুষই প্রধিে 
িরঞার রিষ্ঞা িরধি, বিন্তু সফল হধি নঞা। েৃহিি্ম ঞা এিিঞার উধঠ বেঞার িন্ধ িধর বিধল রিঞামরঞা িঞাইধর িঞঁাচ়েধয় 
ি়েঞা নঞাচ়েধয় বমনবি িরধি রঞািধি, ‘মহঞােয়, আমঞাধির েনযে বেঞার খুধল বিন।’ বিন্তু বিবন উতের রিধিন, ‘রিঞামরঞা 
রিঞারঞা ররধি এধসে, আবম েঞাবন নঞা।’

“িখন রিঞামরঞা িলধি, ‘আমরঞা আপনঞার সধগে পঞানঞাহঞার িধরচে, আমঞাধির পধর পধর আপবন শেক্ঞা 
বিধয়ধেন।’

“বিন্তু বিবন উতের রিধিন, ‘রিঞামরঞা রিঞারঞা ররধি এধসে, আবম েঞাবন নঞা। রহ অনযেঞায়িঞারীরঞা, আমঞার িঞাে 
ররধি রিঞামরঞা িপূর হও!’

“রসখঞাধন হধি ররঞািন ও িন্তরষ্মণ। িখন রিঞামরঞা রিখধি, ঈশ্ধরর রঞাধেযে রধয়ধেন অব্ঞাহঞাম, ইস্ হঞাি, েঞাধিঞাি 
ও সি িঞািিঞািী, বিন্তু রিঞামরঞা বনধেরঞা িঞাইধর বনটক্প্ত হধয়ে। আর পপূি্ম-পটচিম ও উতের-িটক্ণ ররধি রলঞাধিরঞা 
এধস ঈশ্ধরর রঞাধেযের রিঞােসিঞায় আসন গ্রহণ িরধি। িঞাস্তবিি, েঞারঞা আধে, িঞারঞা রিউ রিউ প্ররধম স্ঞান পঞাধি 
এিং েঞারঞা আধে প্ররধম, িঞাধির িঞাধরঞার িঞাধরঞার স্ঞান সিধলর রেধষ হধি।”

রসই সময় িধয়িেন ফবরেী েীশুর িঞাধে এধস িঞঁাধি িলল, “এই স্ঞান িযেঞাে িধর অনযে রিঞারঞাও িধল েঞান। 
রহধরঞাি আপনঞাধি হিযেঞা িরধি িঞাইধেন।”

বিবন উতের বিধলন, “রসই শেয়ঞালধি শেধয় িধলঞা, ‘আে ও আেঞামীিঞাল, আবম িুষ্ঞাত্মঞাধির বিিঞাচ়েি িরি, 
অসুস্ মঞানুষধি িরি বনরঞাময় এিং িৃিীয় বিধন আবম আমঞার লধক্যে উপনীি হি।’ রেিঞাধিই রহঞাি, আে, িঞাল 
ও িঞার পধরর বিন আমঞাধি এশেধয় িলধিই হধি—িঞারণ বনঃসধন্দধহ, রিঞাধনঞা িঞািিঞািীই রেরুেঞাধলধমর িঞাইধর 
মৃিুযেিরণ িরধি পঞাধরন নঞা।

“রেরুেঞাধলম, হঞায় রেরুেঞাধলম! িুবম িঞািিঞািীধির হিযেঞা িধরঞা, রিঞামঞার িঞাধে েঞাধির পঞাঠঞাধনঞা হয়, িঞাধির 
পঞারর েঁুধ়ে মঞার। মুরশে রেমন িঞার েঞািিধির পধক্র বনধি সংগ্রহ িধর, রিমনই আবমও রিঞামঞার সন্তঞানধির 
িিিঞারই নঞা এিত্ িরধি রিধয়চে! বিন্তু িুবম ইছুেি হওবন! রিধখঞা, রিঞামঞার েৃহ রিঞামঞার েনযে উবছেন্ন হধয় 
পবরিযেতি হল। আবম রিঞামঞাধি িলচে, েিবিন নঞা িুবম িলধি, ‘্নযে বিবন, বেবন প্রিুর নঞাধম আসধেন,’ িিবিন 
িুবম আমঞাধি আর রিখধি পঞাধি নঞা।”

এি বিশ্রঞামবিধন েীশু এি বিশেষ্ ফবরেীর েধৃহ আহঞার িরধি রেধলন। রলঞাধিরঞা িঞঁার বিধি সিি্ম  িটৃষ্ ররধখচেল। 
রসখঞাধন িঞঁার সঞামধন চেল রেঞার ররঞােগ্রস্ত এি িযেটতি। েীশু ফবরেী ও েঞাস্তবিিধির প্রশ্ন িরধলন, “বিশ্রঞামবিধন 
ররঞােবনরঞাময় িরঞা দি্, নঞা অচি্য” িঞারঞা বিন্তু বনরুতের রইল। িঞাই েীশু িঞাধি ্ধর সুস্ িধর বিিঞায় বিধলন।

িঞারপর বিবন িঞাধির প্রশ্ন িরধলন, “রিঞামঞাধির িঞারও পুত্ িঞা িলি েবি বিশ্রঞামবিধন িপূ ধপর মধ্যে পধ়ে 
েঞায়, রিঞামরঞা বি িখনই িঞাধি িুধল আনধি নঞায” প্রিুযেতেধর িঞাধির বিেু িলঞার চেল নঞা।

আর আমব্রেিধির বিশেষ্ আসনগুলল িখল িধর বনধি লক্যে িধর বিবন িঞাধির এিটি িষৃ্ঞান্ত বিধয় পরঞামে্ম 
বিধলন: “রিউ েখন রিঞামঞাধি বিিঞাহধিঞাধে বনম্রেণ িধর, িখন িুবম সম্ঞাবনি িযেটতির আসন গ্রহণ রিঞাধরঞা নঞা। 
িঞারণ রিঞামঞার রিধয় রিশে সম্ঞাবনি রিঞাধনঞা িযেটতি হয়ধিঞা বনমব্রেি হধয় রঞািধি পঞাধরন। েবি িঞাই হয়, িঞাহধল 
বেবন রিঞামঞাধির িুেনধিই বনম্রেণ িধরধেন, বিবন এধস রিঞামঞাধি িলধিন, ‘এই িদ্রধলঞািধি আপনঞার আসনটি 
রেধ়ে বিন।’ িখন লজ্জ্ি হধয় িম গুরুবেপপূণ্ম আসধন রিঞামঞাধি িসধি হধি। বিন্তু িুবম বনমব্রেি হধল, বনিৃষ্িম 
আসধন শেধয় রিঞাধসঞা, িঞাহধল রিঞামঞার আম্রেণিি্ম ঞা রিঞামঞাধি িলধিন, ‘িনু্ধ, এর রিধয় িঞাধলঞা আসধন উধঠ িধসঞা।’ 
িখন অনযেঞানযে সহ বনমব্রেিধির সঞামধন িুবম সম্ঞাবনি হধি। িঞারণ রে বনধেধি উন্নীি িরধি, রস অিনি হধি 
এিং রে বনধেধি অিনি িরধি, রস উন্নীি হধি।”

েীশু িখন িঞঁার বনম্রেণিি্ম ঞাধি িলধলন, “আপবন েখন িুপুধরর, িঞা রঞাধির রিঞাে আধয়ঞােন িরধিন, 
আপনঞার িনু্ধিঞান্ধি, িঞাইধির অরিঞা আত্মীয়স্েন, িঞা আপনঞার ্নী প্রবিধিেীধির বনম্রেণ িরধিন নঞা; িঞাহধল 
িঞারঞা িঞার প্রবিিঞাধন আিঞার আপনঞাধি বনম্রেণ িরধি। আর িঞাই হধি আপনঞার রিিলমঞাত্ পুরস্কঞার। পবরিধি্ম , 
িীনিবরদ্র, পগুে, খজে ও িটৃষ্হীনধির বনম্রেণ িরুন। িখনই আপবন আেীি্মঞাি্নযে হধিন। িঞারঞা আপনঞাধি 
প্রবিিঞান বিধি নঞা পঞারধলও, ্ঞাবম্মিধির পুনরুত্ঞানিঞাধল আপবন প্রবিিঞান লঞাি িরধিন।”

িঞঁার সধগে রিঞােনরি এি িযেটতি এিরঞা শুধন েীশুধি িলল, “্নযে রসই মঞানুষ, রে ঈশ্ধরর রঞাধেযের রিঞাধে 
আহঞার িরধি।”

েীশু উতের বিধলন, “রিঞাধনঞা িযেটতি এি বিেঞাল রিঞাধের আধয়ঞােন িধর িহু অবিটরধি বনম্রেণ িরধলন। 
রিঞাধের সময় বিবন িঞঁার পবরিঞারি মঞারফি বনমব্রেিধির িধল পঞাঠঞাধলন, ‘সি আধয়ঞােনই এখন সম্পূণ্ম, 
আপনঞারঞা আসুন।’

রেবিন রস িঞঁাধি প্রিযেঞােঞাই িরধি নঞা এিং এমন সমধয় আসধিন, রে সমধয়র িরঞা রস েঞানধিও পঞারধি নঞা। বিবন 
িঞাধি খণ্ড খণ্ড িধর রিধি অবিশ্ঞাসীধির মধ্যে িঞার স্ঞান বনরূপণ িরধিন।

“রে পবরিঞারি িঞার মবনধির ইছেঞা রেধনও প্রস্তুি হধয় রঞাধি নঞা িঞা প্রিুর ইছেঞা অনুেঞায়ী িঞাে িধর নঞা, 
িঞাধি িধঠঞার িণ্ড রিওয়ঞা হধি। বিন্তু রে নঞা রেধনই েঞাটস্তধেঞােযে অপরঞা্ িধর, রস িম িশণ্ডি হধি। েঞাধি অধনি 
রিওয়ঞা হধয়ধে, িঞার িঞাধে িঞাবিও িরঞা হধি অধনি; েঞার উপর িহু বিষধয়র িঞার অলপ্মি হধয়ধে, িঞার িঞাধে 
আরও রিশে িঞাবি িরঞা হধি।

“আবম পৃটরিীধি অশগ্িষ্মণ িরধি এধসচে। আরও িঞাধলঞা হি, রস আগুন েবি আধেই প্রজ্ললি হি! বিন্তু 
আমঞাধি এি িঞাগ্প্তধমে িঞাগ্প্তমে গ্রহণ িরধি হধি। িঞা সমঞাপ্ত নঞা হওয়ঞা পে্মন্ত আবম িিই নঞা ে্রেণঞাবিধি হবছে! 
রিঞামরঞা বি মধন িধরঞা রে, আবম পৃটরিীধি েঞাটন্ত বিধি এধসচেয িঞা নয়, আবম রিঞামঞাধির িলচে, আবম বিধি 
এধসচে বিধিি। এখন ররধি পবরিঞাধরর পঞঁািেধনর মধ্যে পঞারস্পবরি বিধিি রিখঞা েঞাধি। বিনেন েঞাধি িুেধনর 
বিপধক্, িুেন বিনেধনর বিপধক্। িঞারঞা হধি বিবছেন্ন, লপিঞা পুন্তত্র এিং পুত্ লপিঞার বিপধক্, মঞািঞা িনযেঞার ও 
িনযেঞা মঞািঞার বিপধক্, েঞাশুচ়ের বিপধক্ েঞাধি পুত্ি প্ূ ও পুত্ি প্ূর বিপধক্ েঞাধি েঞাশুচ়ে।”

বিবন সিলধি িলধলন, “পটচিম আিঞাধে রমধরর উিয় হধল রিঞামরঞা সধগে সধগে িধলঞা, ‘িৃটষ্ আসধে,’ আর িঞাই 
হয়। েখন িটক্ণঞািঞাযু় িইধি রঞাধি, রিঞামরঞা িধলঞা, ‘এিঞার েরম প়েধি’ এিং সবিযেই েরম পধ়ে। িধণ্ডর িল! 
রিঞামরঞা পৃটরিী ও আিঞাধের অিস্ঞা রিধখ িঞার মধম্মঞাধিঞার িরধি পঞাধরঞা, অরি এই িি্ম মঞানিঞাধলর অর্ম িযেঞাখযেঞা 
িরধি পঞাধরঞা নঞা, এ রিমন িরঞায

“রিঞানটি নযেঞােযে, িঞা রিঞামরঞা বনধেরঞা বিিঞার িধরঞা নঞা রিনয প্রবিপধক্র সধগে বিিঞারধির িঞাধে েঞাওয়ঞার 
সময় পধরই িঞার সধগে বিিঞাধির বনষ্পবতের েরঞাসঞা্যে রিষ্ঞা রিঞাধরঞা, নঞা হধল রস রিঞামঞাধি বিিঞারধির িঞাধে রিধন 
বনধয় েঞাধি; বিিঞারি রিঞামঞাধি িুধল রিধিন আব্িঞাবরধির হঞাধি, আর আব্িঞাবরি রিঞামঞাধি বনধক্প িরধিন 
িঞারঞােঞাধর। আবম রিঞামঞাধি িলচে, রেষ িপি্ম িটি পবরধেঞা্ নঞা িরঞা পে্মন্ত িুবম িঞাইধর আসধি পঞারধি নঞা।”

রসই সময় রসখঞাধন উপচস্ি িধয়িেন েীশুধি রসই েঞালীলীয়ধির সম্ধি্ম  সংিঞাি বিল, েঞাধির রতি পীলঞাি 
িঞাধির িললর সধগে বমগ্শ্রি িধরচেধলন। েীশু উতের বিধলন, “রিঞামরঞা বি মধন িধরঞা রে, এইিঞাধি িঞাচ়েি হধয়চেল 
িধল িঞারঞা অনযেঞানযে েঞালীলীয়ধির িুলনঞায় রিশে পঞাপী চেলয আবম রিঞামঞাধির িলচে, নঞা! বিন্তু মন পবরিি্ম ন 
নঞা িরধল রিঞামরঞাও সিঞাই রসইরিমই বিনষ্ হধি। অরিঞা, টসধলঞায়ঞাধমর বমনঞার িঞাপঞা পধ়ে রে আঠঞাধরঞা েন 
বনহি হধয়চেল, রিঞামরঞা বি মধন িধরঞা, অনযেঞানযে রেরুেঞাধলমিঞাসীধির রিধয় িঞারঞা রিশে অপরঞা্ী চেলয আবম 
রিঞামঞাধির িলচে, নঞা! বিন্তু মন পবরিি্ম ন নঞা িরধল রিঞামরঞাও রসইরিম বিনষ্ হধি।”

িঞারপর বিবন এই রূপিটি িলধলন: “এি িযেটতি িঞঁার দ্রঞাক্ঞাধক্ধি এিটি ডুমুর েঞাে ররঞাপণ িধরচেধলন। 
বিবন ফধলর আেঞায় েঞােটিধি অনুসন্ধঞান িধর এিটি ফলও খঁুধে রপধলন নঞা। িঞাই দ্রঞাক্ঞাধক্ধির রক্িধি বিবন 
িলধলন, ‘বিেি বিন িের ্ধর আবম এই েঞাধে ফধলর আেঞায় আসচে, বিন্তু রিঞাধনঞা ফলই পঞাইবন। এটিধি 
রিধি রফধলঞা। এ েবম েধু়ে রঞািধি রিনয’

“রলঞািটি উতের বিল, ‘মহঞােয়, আর শু্ু এিটি িের এটিধি রঞািধি বিন। আবম এর িঞারপঞাধে েি্ম  খঁুধ়ে 
সঞার রিি। এধি পধরর িের েবি ফল ্ধর, িঞাধলঞা! নঞা হধল, এটি রিধি রফলধিন।’ ”

বিশ্রঞামবিধন েীশু রিঞানও এি সমঞােিিধন শেক্ঞা বিবছেধলন। রসখঞাধন এি নঞারী মন্দ-আত্মঞার প্রিঞাধি আঠঞাধরঞা 
িের ্ধর পগুে চেল। রস িঁুধেঞা হধয় পধ়েচেল, বিেুধিই রসঞােঞা হধি পঞারি নঞা। েীশু িঞাধি রিধখ সঞামধন রডধি 
িলধলন, “নঞারী, িুবম রিঞামঞার িুি্মলিঞা ররধি মুতি হধল।” িঞারপর বিবন িঞাধি স্পে্ম িরধল রস সধগে সধগে রসঞােঞা 
হধয় িঞঁাচ়েধয় ঈশ্ধরর প্রেংসঞা িরধি লঞােল।

বিশ্রঞামবিধন েীশু আধরঞােযে িধরধেন, িঞাই রণৃঞাবমগ্শ্রি ট্ক্ঞাধ্ সমঞােিিধনর অ্যেক্ রলঞািধির লক্যে িধর 
িলধলন, “িঞাে িরঞার েনযে অনযে েয়টি বিন আধে। িঞাই, ওই বিনগুললধি রিঞামরঞা সুস্ হধি এধসঞা, বিশ্রঞামবিধন নয়।”

প্রিু িঞঁাধি উতের বিধলন, “ওধহ িধণ্ডর িল! রিঞামরঞা প্রধিযেি বিশ্রঞামবিধন িলি অরিঞা েি্ম িধি রেঞায়ঞালরর 
ররধি িঞঁা্ন খুধল েলপঞান িরঞাধনঞার েনযে বি িঞাইধর বনধয় েঞাও নঞায িঞাহধল, অব্ঞাহঞাধমর িনযেঞা এই নঞারী, েয়িঞান 
েঞাধি িীর্ম আঠঞাধরঞা িের রিঁধ্ ররধখচেল, বিশ্রঞামবিধন িঞাধি িঞঁা্ন ররধি মুতি িরঞা বি উচিি নয়য”

এিরঞা শুধন িঞঁার সমস্ত বিধরঞা্ী লজ্জ্ি হল। বিন্তু িঞঁার বিস্ময়ির িঞােগুলল রিধখ সঞা্ঞারণ রলঞাধিরঞা 
আনচন্দি হল।

এরপর েীশু প্রশ্ন িরধলন, “ঈশ্ধরর রঞােযে িীধসর মধিঞায এর সধগে আবম িীধসর িুলনঞা রিিয এ এি সধষ্ম িীধের 
মধিঞা, এিেন রসটি িঞার িঞােঞাধন ররঞাপণ িরল। রসটি রিধ়ে েঞাধে পবরণি হল, আর আিঞাধের পঞাশখরঞা এধস 
িঞার েঞাখঞায় আশ্রয় বনল।”

বিবন আিঞার বেজ্ঞাসঞা িরধলন, “ঈশ্ধরর রঞােযেধি আবম িীধসর সধগে িুলনঞা িরিয এ খঞাবমধরর মধিঞা। 
এিেন স্তীধলঞাি িঞা বনধয় বিন পঞাল্ঞা ময়িঞার সধগে বমগ্শ্রি িরধল সমস্ত ময়িঞা-ই রমধি উঠল।”
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“রস িখনও অধনি িপূধর, িঞার লপিঞা িঞাধি রিখধি রপধলন। িঞার েনযে িঞঁার অন্তর িরুণঞায় িধর উঠল। 
বিবন রিৌধ়ে িঞঁার পুন্তত্র িঞাধে রেধলন, িঞার েলঞা েচ়েধয় ্ধর িঞাধি িুম্বন িরধলন।

“পুত্ িঞঁাধি িলল, ‘লপিঞা, আবম স্ধে্মর বিরুধধি ও রিঞামঞার বিরুধধি পঞাপ িধরচে। রিঞামঞার পুত্রূধপ আখযেঞাি 
হওয়ঞার রিঞাধনঞা রেঞােযেিঞা আমঞার রনই।’

“বিন্তু লপিঞা িঞঁার িঞাসধির িলধলন, ‘েীঘ্র, সিধিধয় উৎিৃষ্ রপঞােঞাি এধন ওধি পবরধয় িঞাও। ওর আঙুধল 
আংটি পবরধয় িঞাও, পঞাধয় িটিেধুিঞা িঞাও। আর রিঞাধের েনযে এিটি প্রঞাণী এধন মঞাধরঞা। এধসঞা আমরঞা রিঞাে ও 
আনন্দ উৎসধির আধয়ঞােন িবর। িঞারণ আমঞার এই পুত্টি মঞারঞা শেধয়চেল, এখন রস আিঞার রিঁধি উধঠধে। রস 
হঞাবরধয় শেধয়চেল, িঞাধি খঁুধে পঞাওয়ঞা রেধে।’ িঞাই িঞারঞা আনন্দ উৎসধি রমধি উঠল।

“এবিধি রেযেষ্ পুত্টি মঞাধঠ চেল। রস িঞাচ়ের িঞাধে এধস নৃিযে-েীধির েব্ শুনধি রপল। রস এিেন 
িঞাসধি রডধি বি হধছে েঞানধি িঞাইলয রস উতের বিল, ‘আপনঞার িঞাই বফধর এধসধেন এিং আপনঞার লপিঞা িঞঁাধি 
বনরঞাপধি, সুস্ েরীধর বফধর রপধয়ধেন িধল এিটি প্রঞাণী রমধরধেন।’

“রেযেষ্ পুত্ ট্ক্ঞাধ্ রিিধর প্রধিে িরধি রঞাবে হল নঞা। িঞাই িঞার লপিঞা িঞাইধর শেধয় িঞাধি অনুনয়-বিনয় 
িরধলন। বিন্তু রস িঞার লপিঞাধি উতের বিল, ‘রিখুন, এি িের ্ধর আবম আপনঞার িঞাসযেিৃবতে িরচে, আপনঞার 
আধিধের িখনও অিঞা্যে হইবন। িিওু আমঞার িনু্ধধির সধগে আনন্দ উৎসি িরঞার েনযে আপবন আমঞাধি িখনও 
এিটি েঞােিৎসও রিনবন। বিন্তু আপনঞার এই পুত্, রে রিেযেঞাধির রপেধন আপনঞার সম্বতে উচ়েধয় বিধয়ধে, রস 
িঞাচ়ে বফধর এধল, আপবন হৃষ্পুষ্ প্রঞাণীটি িঞারই েনযে মঞারধলন!’

“লপিঞা িলধলন, ‘পুত্ আমঞার, িুবম সিসময়ই আমঞার সধগে আধেঞা। আর আমঞার েঞা বিেু আধে, সি রিঞামঞার। 
বিন্তু রিঞামঞার এই িঞাই মধর শেধয়চেল, এখন রস আিঞার রিঁধি উধঠধে; রস হঞাবরধয় শেধয়চেল, এখন খঁুধে পঞাওয়ঞা 
রেধে। িঞাই আমঞাধির উচিি আনন্দ উৎসি িরঞা ও খুশে হওয়ঞা।’ ”

েীশু িঞঁার শেষযেধির িলধলন, “এি ্নী িযেটতি চেধলন। িঞঁার রিওয়ঞান ্নসম্বতে অপিয় িরঞার অপরঞাধ্ অবিেুতি 
হল। িঞাই বিবন িঞাধি রডধি বেজ্ঞাসঞা িরধলন, ‘আবম রিঞামঞার সম্ধি্ম  এ িী িরঞা শুনচেয রিঞামঞার চহধসি পত্ 
িঞাশখল িধরঞা, িঞারণ িুবম আর িখধনঞাই রিওয়ঞান রঞািধি পঞাধরঞা নঞা।’

“রিওয়ঞান স্েধিঞাটতি িরল, ‘আবম এখন িী িরিয আমঞার মবনি আমঞাধি িম্মিুযেি িধরধেন। মঞাটি িঞািঞার 
মধিঞা েঞারীবরি সঞামর্মযে আমঞার রনই, বিক্ঞা িরধিও আমঞার লজ্ঞা হয়। আবম এখঞাধন িম্মিুযেি হধল রলঞাধিরঞা রেন 
আমঞাধি িঞাধির েৃধহ স্ঞােি েঞানঞায়, এেনযে আবম েঞাবন আমঞাধি িী িরধি হধি।’

“িঞাই রস মবনধির প্রধিযেি খঞািিধি রডধি পঞাঠঞাল। রস প্ররমেনধি িলল, ‘আমঞার মবনধির িঞাধে রিঞামঞার 
ঋণ িিয’

“রস উতের বিল, ‘বিন হঞােঞার ললিঞার েলপঞাই রিল।’
“রিওয়ঞান িঞাধি িলল, ‘রিঞামঞার ঋণপন্তত্ েীঘ্র িধস এি হঞােঞার পঞঁািধেঞা ললিঞার রলখ।’
“িঞারপর রস চবেিীয়েনধি বেজ্ঞাসঞা িরল, ‘রিঞামঞার ঋণ িিয’
“ ‘হঞােঞার িস্তঞা েম,’ রস উতের বিল।
“রস িঞাধি িলল, ‘রিঞামঞার ঋণপত্ বনধয় আিধেঞা িধরঞা।’
“রসই অসঞা্ু রিওয়ঞান বিিক্ণিঞার সধগে িঞাে িধরচেল িধল মবনি িঞঁার প্রেংসঞা িরধলন। এই েেধির 

রলঞাধিরঞা িঞাধির সমেঞািীয় িযেটতিধির সধগে আিরধণ আধলঞািপ্রঞাপ্ত িযেটতিধির ররধি রিশে বিিক্ণ। আবম 
রিঞামঞাধির িলচে, রিঞামঞাধির বনধেধির েনযে িনু্ধবে অে্ম ধনর উধদেধে েঞােবিি সম্ি িযেিহঞার িধরঞা, রেন সি 
্ন বনঃধেষ হধয় রেধল রিঞামঞাধির চিরঞায়ি আিঞাধস স্ঞােি েঞানঞাধনঞা হয়।

“অল্প বিষধয় েঞার উপধর বনি্ম র িরঞা েঞায়, িহু বিষধয়ও িঞার উপর বনি্ম র িরঞা েঞায়। আিঞার অবি অল্প বিষধয় 
রে অসৎ, িহু বিষধয়ও রস অসৎ হধি। িঞাই, েঞােবিি ্নসম্ি িযেিহঞাধরর রক্ন্তত্ রিঞামরঞা েবি বিশ্ঞাসধেঞােযে নঞা 
হও, িঞাহধল রি বিশ্ঞাস িধর রিঞামঞাধির হঞাধি প্রিৃি সম্ি েবছেি রঞাখধিয আর অধনযের সম্বতে সম্ধি্ম  েবি 
রিঞামরঞা বিশ্স্ত নঞা হও, িধি রিঞামঞাধির বনধেধির সম্বতের িঞাবয়বে রিঞামঞাধির হঞাধি রি রেধ়ে রিধিয

“রিঞাধনঞা িঞাস িুেন মবনধির রসিঞা িরধি পঞাধর নঞা। হয় রস এিেনধি রৃণঞা িরধি ও অনযেেনধি 
িঞাধলঞািঞাসধি, নয়ধিঞা রস এিেধনর অনুেি হধি এিং অপরেনধি অিজ্ঞা িরধি। রিঞামরঞা ্ন ও ঈশ্র, 
উিধয়রই রসিঞা িরধি পঞাধরঞা নঞা।”

এই সমস্ত িরঞা শুধন ্নঞাসতি ফবরেীরঞা েীশুধি িযেগে িরধি লঞােল। বিবন িঞাধির িলধলন, “রিঞামরঞাই রসই রলঞাি, 
েঞারঞা মঞানুধষর রিঞাধখ বনধেধির নযেঞায়পরঞায়ণ িধল প্রবিপন্ন িরধি িঞাও, বিন্তু ঈশ্র রিঞামঞাধির হৃিয় েঞাধনন। 
মঞানুধষর িঞাধে েঞার মপূলযে অপবরসীম, ঈশ্ধরর িটৃষ্ধি িঞা রৃণযে।

“রেঞাহধনর আমল পে্মন্ত বিব্বি্ঞান ও িঞািিঞািীধির িঞাণী ররঞাবষি হধয়চেল। রসই সময় ররধি ঈশ্ধরর 
রঞাধেযের সুসমঞািঞার প্রিঞাবরি হধয় আসধে এিং প্রধিযেধিই রসখঞাধন সিধল প্রধিে িরধে। বিন্তু বি্ঞাধনর এিটি 
আঁি়েও রলঞাপ হওয়ঞার রিধয় িরং আিঞাে ও পৃটরিী বিলুপ্ত হওয়ঞা আরও সহে।

“বিন্তু িঞারঞা সিঞাই এিইিঞাধি অেহুঞাি রিখঞাধি লঞােল। প্ররম িযেটতি িলল, ‘আবম সধিমঞাত্ এিটি েবম 
ক্য় িধরচে, আমঞাধি শেধয় রসটি রিখধিই হধি। আমঞাধি মঞাে্ম নঞা িরুন।’

“আর এিেন িলল, ‘আবম এইমঞাত্ পঞঁািধেঞা়েঞা িলি ক্য় িধরচে। রসগুলল পরখ িধর রিখঞার েনযে আবম 
পধর রিবরধয় পধ়েচে। িয়ঞা িধর আমঞাধি মঞাে্ম নঞা িরুন।’

“আর এি িযেটতি িলল, ‘আবম সধিমঞাত্ বিিঞাহ িধরচে, িঞাই আবম রেধি পঞারচে নঞা।’
“পবরিঞারি বফধর এধস িঞার মবনিধি এসি িরঞা েঞানঞাল। িখন েহৃিি্ম ঞা কু্ধি হধয় িঞঁার পবরিঞারিধি আধিে 

বিধলন, ‘নেধরর পধর পধর ও অলল-েললধি েীঘ্র রিবরধয় পধ়েঞা এিং িঞাঙঞাল, পগুে, অন্ধ ও খজেধির বনধয় এধসঞা।’
“পবরিঞারি িলল, ‘মহঞােয়, আপনঞার আধিেমধিঞাই িঞাে হধয়ধে, বিন্তু এখনও স্ঞান খঞালল আধে।’
“েহৃিি্ম ঞা িখন িঞঁার পবরিঞারিধি িলধলন, ‘ি়ে রঞাস্তঞাগুললধি ও গ্রঞাধমর অললেললধি শেধয় িঞাধির আসঞার 

েনযে অনুনয় িধরঞা, রেন আমঞার িঞাসিিন িধর েঞায়। আবম রিঞামঞাধি িলচে, পপূধি্ম আমব্রেি রসইসি রলঞাধির 
রিউই আমঞার রিঞাধের আস্ঞাি পঞাধি নঞা।’ ”

অধনি রলঞাি েীশুর সধগে সধগে িলচেল। বিবন িঞাধির বিধি বফধর িলধলন, “রিউ েবি আমঞার িঞাধে আধস এিং 
িঞার লপিঞামঞািঞা, িঞার স্তী ও সন্তঞান, িঞাই ও রিঞান, এমনবি, বনধের প্রঞাণধিও অলপ্রয় জ্ঞান নঞা িধর, রস আমঞার শেষযে 
হধি পঞাধর নঞা। রে আমঞার অনুেঞামী হধি িঞায়, আর বনধের কু্ে িহন নঞা িধর, রস আমঞার শেষযে হধি পঞাধর নঞা।

“মধন িধরঞা, রিঞামঞাধির মধ্যে এিেন এিটি বমনঞার দিবর িরধি িঞাইল। রস বি প্ররধমই খরধির চহধসি 
িধর রিধখ রনধি নঞা, রে িঞা রেষ িরঞার মধিঞা িঞার েধরষ্ আটর্মি সংেবি আধে, বি নঞায িঞারণ বিবতেমপূল স্ঞাপন 
িধর িঞা রেষ িরধি নঞা পঞারধল, রে রিখধি, রসই িঞাধি বিদ্রুপ িধর িলধি, ‘এই রলঞািটি বনম্মঞাণ িরধি শুরু 
িধরচেল, বিন্তু রেষ িরধি পঞাধরবন।’

“অরিঞা, মধন িধরঞা, এি রঞােঞা আর এি রঞােঞার বিরুধধি েুধিঞাবিেঞাধন উিযেি হধলন। বিবন বি প্ররধমই 
িধস বিধিিনঞা িধর রিখধিন নঞা, রে বিে সহস্ দসনযে বনধয় িঞঁার বিরুধধি বেবন এশেধয় আসধেন, িে সহস্ দসনযে 
বনধয় বিবন িঞঁার প্রবিধরঞা্ িরধি পঞারধিন, বি নঞায বিবন সক্ম নঞা হধল, প্রবিপক্ অধনি িপূধর রঞািধি রঞািধিই 
বিবন এি প্রবিবনব্িল ট্প্ররণ িধর সবন্ধর েি্ম ঞাবি রেধন রনধিন। এিইিঞাধি, রিঞামঞাধির মধ্যে রিউ িঞার সি্মস্ 
পবরিযেঞাে নঞা িরধল আমঞার শেষযে হধি পঞাধর নঞা।

“লিণ রিঞা উতেম, বিন্তু লিণ েবি িঞার লিণবে হঞারঞায়, িঞাহধল রিমনিঞাধি আিঞার িঞা লিণঞাতি িরঞা েঞাধিয 
রসগুলল েবম, অরিঞা সঞারচেবি, রিঞাধনঞা বিেুরই রেঞােযে নয় িধল িঞাইধর বনধক্প িরঞা হধি।

“রেঞানিঞার িঞান েঞার আধে, রস শুনুি।”

এখন ির আিঞায়িঞারী ও পঞাপীরঞা, িঞঁার িরঞা রেঞানঞার েনযে িঞঁার িঞারপঞাধে সমধিি হধয়চেল। বিন্তু ফবরেী 
ও েঞাস্তবিিরঞা বফসবফস িধর িলধি লঞােল, “এই মঞানুষটি পঞাপীধির গ্রহণ িধর, িঞাধির সধগে আহঞার িধর।”

েীশু িখন িঞঁাধির এই রূপিটি িলধলন, “মধন িধরঞা, রিঞামঞাধির িঞারও এিধেঞাটি রমষ আধে। িঞার মধ্যে 
এিটি হঞাবরধয় রেল। রস বি বনরঞানব্ইটি রমষধি প্রঞান্তধর ররধখ, রে পে্মন্ত হঞারঞাধনঞা রমষটি খঁুধে নঞা পঞায়, িঞার 
সন্ধঞান িরধি নঞায রসটি খঁুধে রপধল রস সঞানধন্দ িঞাধি িঞঁাধ্ িুধল বনধয় িঞাচ়ে বফধর েঞাধি। পধর িনু্ধিঞান্ধি ও 
প্রবিধিেীধির রডধি রস িলধি, ‘আমঞার সধগে আনন্দ িধরঞা; আবম আমঞার হঞারঞাধনঞা রমষটি খঁুধে রপধয়চে।’ আবম 
রিঞামঞাধির িলচে, এিইিঞাধি বনরঞানব্ইেন ্ঞাবম্মি িযেটতি, েঞাধির অনুিঞাধপর প্রধয়ঞােন রনই, িঞাধির রিধয় 
এিেন পঞাপী মন পবরিি্ম ন িরধল স্ধে্ম অধনি রিশে আনন্দ হধি।

“আিঞার মধন িধরঞা, রিঞাধনঞা স্তীধলঞাধির িেটি ররৌপযেমুদ্রঞা আধে, িঞার এিটি হঞাবরধয় রেল। রসটিধি নঞা পঞাওয়ঞা 
পে্মন্ত, রস বি প্রিীপ রজ্ধল, রর ঝঞািঁ বিধয়, িন্নিন্ন িধর খঁুেধি নঞায মুদ্রঞাটি খঁুধে রপধল, রস িঞার িনু্ধিঞান্ধি ও 
প্রবিধিেীধির এিসধগে রডধি িলধি, ‘আমঞার সধগে আনন্দ িধরঞা, আবম আমঞার হঞাবরধয় েঞাওয়ঞা মুদ্রঞাটি খঁুধে রপধয়চে।’ 
এিইিঞাধি, আবম রিঞামঞাধির িলচে, এিেন পঞাপী মন পবরিি্ম ন িরধল ঈশ্ধরর িপূিধির সঞাক্ঞাধি আনন্দ হয়।”

েীশু আরও িলধলন, “এি িযেটতির িইু পুত্ চেল। িবনষ্ পুত্ িঞার লপিঞাধি িলল, ‘লপিঞা, সম্বতের রে অংে 
আমঞার, িঞা আমঞাধি বিধয় িঞাও।’ িঞাই বিবন পুত্ধির মধ্যে িঞঁার সম্বতে িঞাে িধর বিধলন।

“অল্পবিন পধরই, িবনষ্ পুত্ িঞার সিবিেু বনধয় এি িপূরিি্ম ী রিধের উধদেধে েঞাত্ঞা িরল। রসখঞাধন রস 
উছৃেঙ্খল েীিনেঞাপন িধর, িঞার ্নধিৌলধির অপিয় িধর রফলল। িঞার সি্মস্ িযেয় হধল পর, রসই রিধের 
সি্মত্ িয়ঞািহ িুবি্ম ক্ রিখঞা বিল; রস অিঞাধির মধ্যে প়েল। িঞাই রস, রসই রিধের এি িযেটতির িঞাধে শেধয় িঞঁার 
অ্ীধন িঞাধে বনেুতি হল। বিবন িঞাধি েপূির িরঞাধনঞার িঞাধে মঞাধঠ পঞাবঠধয় বিধলন। েপূিধররঞা রে শঁুটি রখি, িঞাই 
রখধয় রস িঞার কু্্ঞা বনিৃতে িরধি িঞাইি, রিউ িঞাধি বিেুই বিি নঞা।

“বিন্তু েখন িঞার রিিনঞার উিয় হল, রস মধন মধন িলল, ‘আমঞার লপিঞার িি মেরুই রিঞা প্রধয়ঞােধনর অবিবরতি 
খঞািঞার পঞাধছে, আর আবম এখঞাধন অনঞাহঞাধর মিুৃযের মুধখ পধ়ে আচে! আবম িঞাচ়ে বফধর আমঞার লপিঞার িঞাধে েঞাি; 
িঞঁাধি িলি, “লপিঞা, আবম স্ধে্মর বিরুধধি ও রিঞামঞার বিরুধধি পঞাপ িধরচে, রিঞামঞার পুত্রূধপ আখযেঞাি হওয়ঞার রেঞােযেিঞা 
আর আমঞার রনই; আমঞাধি রিঞামঞার এি মেধুরর মধিঞা িধর নঞাও।” ’ িঞাই রস উধঠ িঞার লপিঞার িঞাধে বফধর রেল।
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িঞারপর বিবন িঞঁার শেষযেধির িলধলন, “এমন এি সময় আসধে, েখন রিঞামরঞা মনুষযেপুন্তত্র বিনগুললর 
এিটিধি রিখঞার আিঞাঙ্কঞা িরধি, বিন্তু রিঞামরঞা রিখধি পঞাধি নঞা। রলঞাধিরঞা রিঞামঞাধির িলধি, ‘ওই রে, বিবন 
ওখঞাধন’ অরিঞা ‘এখঞাধন!’ রিঞামরঞা িঞাধির রপেধন েুধি রিচ়েধয়ঞা নঞা। িঞারণ বিিুযেৎ ররখঞা রেমন আিঞাধের এি 
প্রঞান্ত ররধি অপর প্রঞাধন্ত উদ্ঞাটসি হধয় আিঞােধি আধলঞাবিি িধর, রিমনই মনুষযেপুত্ও িঞঁার বিধন হধিন। বিন্তু 
প্ররধম িঞঁাধি অিেযেই িহু ে্রেণঞাধিঞাে িরধি হধি এিং এই প্রেধন্মর মঞানুষধির বেঞারঞা প্রিযেঞাখযেঞাি হধি হধি।

“রনঞাধহর সময় রেমন রধিচেল, মনুষযেপুন্তত্র সমধয়ও রসইরিম হধি। রনঞাহ েঞাহঞাধে প্রধিে িরঞা পে্মন্ত 
রলঞাধিরঞা পঞানঞাহঞাধর মতে চেল, বিিঞাহ িরচেল ও িঞাধির বিিঞাহ রিওয়ঞা হবছেল। িঞারপর মহঞাপ্ঞািন এধস িঞাধির 
সিঞাইধি র্ংস িধর বিল।

“রলঞাধির সমধয়ও এিই রিনঞা রধিচেল। রলঞাধিরঞা পঞানঞাহঞার িরচেল, ক্য়-বিক্য়, িৃবষিম্ম ও েৃহ বনম্মঞাধণ 
িযেঞাপৃি চেল। বিন্তু রলঞাি রেবিন সধিঞাম িযেঞাে িরধলন, রসবিন আিঞাে ররধি আগুন ও েন্ধধির িৃটষ্ রনধম 
িঞাধির সিঞাইধি র্ংস িধর বিল।

“মনুষযেপুত্ রেবিন প্রিঞাশেি হধিন, রসবিনও বঠি এরিমই হধি। রসবিন রিউ েবি িঞার রধরর েঞাধি রঞাধি, 
আর বেবনসপত্ রধরর রিিধর রঞাধি, রসগুলল রনওয়ঞার েনযে রস রেন বনধি রনধম নঞা আধস। রসইরিমই, রে মঞাধঠ 
রঞািধি, রিঞাধনঞা বিেুই রনওয়ঞার েনযে রস রেন বফধর নঞা আধস। রলঞাধির স্তীর িরঞা স্মরণ িধরঞা! রে বনধের েীিন 
রক্ঞা িরধি িঞায়, রস িঞা হঞারঞাধি; আিঞার রে িঞার েীিন হঞারঞায়, রস িঞা রক্ঞা িরধি। আবম রিঞামঞাধির িলচে, রসই 
রঞান্তত্ এিই েেযেঞায় িুেন েঞাবয়ি রঞািধি; িঞাধির এিেনধি গ্রহণ িরঞা হধি, অনযেেন পবরিযেতি হধি। িুেন 
স্তীধলঞাি এিন্তত্ েঞঁািঞা রপষণ িরধি, এিেনধি গ্রহণ িরঞা হধি, অনযেেন পবরিযেতি হধি। িুেন রঞািধি মঞাধঠ; 
এিেনধি গ্রহণ িরঞা হধি, অনযেেন পবরিযেতি হধি।”

িঞারঞা বেজ্ঞাসঞা িরল, “রিঞারঞায় প্রিুয”
বিবন িলধলন, “রেখঞাধন মৃিধিহ, েিুবনরঞা রসখঞাধনই েধ়েঞা হধি।”

িঞারপর েীশু এি রূপি িঞাচহবনর মঞা্যেধম িঞঁার শেষযেধির রিঞাঝঞাধি িঞাইধলন, িঞারঞা রেন সি সিময়ই প্রঞার্মনঞা 
িধর, বনরঞাে নঞা হয়। বিবন িলধলন, “রিঞাধনঞা এি নেধর এিেন বিিঞারি চেধলন। বিবন ঈশ্রধি িয় িরধিন 
নঞা, রিঞাধনঞা মঞানুষধিও গ্রঞাহ্ িরধিন নঞা। রসই নেধর এিেন বি্িঞা চেল। রস িঞারিঞার এধস িঞঁার িঞাধে বমনবি 
িরি, ‘আমঞার বিিঞািীর বিরুধধি আমঞার প্রবি নযেঞায়বিিঞার িরুন।’

“বিেু বিন বিবন সম্ি হধলন নঞা। বিন্তু রেধষ চিন্তঞা িরধলন, ‘েবিও আবম ঈশ্রধি িয় িবর নঞা, িিুও, এই 
বি্িঞা রেধহিু আমঞাধি উিযেতি িধর িধলধে, িঞাই রস রেন নযেঞায়বিিঞার পঞায়, িঞা আবম রিখি, রেন রস িঞারিঞার 
এধস আমঞাধি বিরতি নঞা িধর।’ ”

প্রিু িলধলন, “রেঞাধনঞা রিঞামরঞা, ওই নযেঞায়হীন বিিঞারি িী িধল। িঞাহধল ঈশ্ধরর রে মধনঞানীি েধনরঞা 
িঞঁার িঞাধে বিিঞারঞাবত্ ক্ন্দন িধর, িঞাধির বিষধয় বিবন বি নযেঞায়বিিঞার িরধিন নঞায বিবন বি িঞাধির িপূধর 
সবরধয় রঞাখধিনয আবম রিঞামঞাধির িলচে, বিবন দ্রুি িঞাধির নযেঞায়বিিঞাধরর িযেিস্ঞা িরধিন। বিন্তু মনুষযেপুন্তত্র 
আবিি্ম ঞািিঞাধল, বিবন বি পৃটরিীধি বিশ্ঞাস খঁুধে পঞাধিনয”

েঞাধির বনধেধির ্ঞাবম্মিিঞার প্রবি আস্ঞা চেল ও অনযেধির েঞারঞা হীনিটৃষ্ধি রিখি, েীশু এই রূপি িঞাচহবনটি 
িঞাধির িলধলন: “িুই িযেটতি প্রঞার্মনঞার েনযে মচন্দধর রেল; এিেন ফবরেী ও অনযেেন ির আিঞায়িঞারী। ফবরেী 
িঞঁাচ়েধয় বনধের বিষধয় প্রঞার্মনঞা িরল, ‘ঈশ্র, আবম রিঞামঞাধি ্নযেিঞাি েঞানঞাই, িঞারণ আবম রিঞাধনঞা িসুযে, িুিৃ্মতে, 
িযেবিিঞারী, এমনবি, ওই ির আিঞায়িঞারী, িঞা অনযে রলঞাধির মধিঞা নই। আবম সপ্তঞাধহ িুবিন উপিঞাস িবর এিং 
েঞা আয় িবর, িঞার এি-িেমঞাংে িঞান িবর।’

“বিন্তু ির আিঞায়িঞারী িপূধর িঞঁাচ়েধয় রইল। এমনবি, রস স্ধে্মর বিধি িটৃষ্ও িরধি পঞারল নঞা। রস িঞার 
িধক্ িরঞারঞাি িধর িলল, ‘ও ঈশ্র, আমঞার প্রবি, এই পঞাপীর প্রবি িৃপঞা িধরঞা।’

“আবম রিঞামঞাধির িলচে, এই রলঞািটি ঈশ্ধরর িঞাধে ্ঞাবম্মি পবরেটণি হধয় রধর বফধর রেল, অনযেেন নয়। 
িঞারণ রে বনধেধি উন্নীি িধর, রস অিনি হধি এিং রে বনধেধি অিনি িধর, রস উন্নীি হধি।”

েীশুর স্পে্মলঞাধির েনযে রলঞাধিরঞা শেশু সন্তঞানধির িঞঁার িঞাধে বনধয় আসচেল। এই রিধখ শেধষযেরঞা িঞাধির 
বিরস্কঞার িরধলন। বিন্তু েীশু শেষযেধির িঞঁার িঞাধে ডঞািধলন ও িলধলন, “শেশুধির আমঞার িঞাধে আসধি িঞাও, 
িঞাধির িঞা্ঞা বিধয়ঞা নঞা, িঞারণ ঐে-রঞােযে এধির মধিঞা মঞানুষধিরই। আবম রিঞামঞাধির সবিযে িলচে, েঞারঞা শেশুর 
মধিঞা ঐে-রঞােযেধি গ্রহণ িরধি নঞা, িঞারঞা রসখঞাধন রিঞাধনঞাবিনই প্রধিে িরধি পঞারধি নঞা।”

এিেন সমঞােিিধনর অ্যেক্ িঞঁাধি প্রশ্ন িরধলন, “সৎ গুরু, অনন্ত েীিধনর অব্িঞারী হওয়ঞার েনযে আমঞাধি 
িী িরধি হধিয”

েীশু উতের বিধলন, “আমঞাধি সৎ িলে রিনয ঈশ্র েঞা়েঞা রিঞা আর রিউ সৎ রনই! িুবম আজ্ঞাগুলল বনচিয় েঞাধনঞা: 
িযেবিিঞার রিঞাধরঞা নঞা, নরহিযেঞা রিঞাধরঞা নঞা, িুবর রিঞাধরঞা নঞা, বমরযেঞা সঞাক্যে বিধয়ঞা নঞা, রিঞামঞার লপিঞামঞািঞাধি সম্ঞান রিঞাধরঞা।”

“বনধের স্তীধি িযেঞাে িধর রে অনযে নঞারীধি বিিঞাহ িধর, রস িযেবিিঞার িধর এিং রে পুরুষ রিঞানও 
বিিঞাহবিবছেন্ন নঞারীধি বিিঞাহ িধর, রস-ও িযেবিিঞার িধর।

“এি ্নী িযেটতি চেল। রস রিগুবন রধঙর বমচহ মটসনঞার রপঞােঞাি পরি। প্রবিবিন রস বিলঞাসিযেসধন 
েীিনেঞাপন িরি। িঞার েৃধহর প্রধিেপধর এি বিখঞাবর সি্মঞাধগে ক্ি বনধয় শুধয় রঞািি। িঞার নঞাম চেল লঞাসঞার। 
্নী িযেটতির রিবিল ররধি েঞা বিেু উবছেষ্ প়েি, িঞাই রস রখধি িঞাইি। এমনবি, িুিুধররঞাও এধস িঞার ক্ি 
রলহন িরি।

“িঞালক্ধম বিখঞাবরটির মৃিুযে হল। স্ে্মিপূধিরঞা িঞাধি বনধয় এল অব্ঞাহঞাধমর পঞাধে। পধর ্নী িযেটতির মৃিুযে 
হধল, িঞাধিও সমঞাব্ রিওয়ঞা হল। রস পঞািঞাধল বনিঞারুণ ে্রেণঞায় িগ্ধ হবছেল। রসখঞান ররধি রস িটৃষ্ ঊধর্্ম িুধল 
িপূধর অব্ঞাহঞাধমর পঞাধে লঞাসঞারধি রিখধি রপল। িঞাই রস িঞঁাধি ডঞািল, ‘লপিঞা অব্ঞাহঞাম, আমঞার প্রবি িৃপঞা িরুন; 
লঞাসঞারধি পঞাবঠধয় বিন, রস রেন আঙুধলর ডেঞায় েল বনধয় আমঞার বেহ্ঞা েীিল িধর রিয়। িঞারণ এই আগুধন 
আবম িীষণ ে্রেণঞা পঞাবছে।’

“বিন্তু অব্ঞাহঞাম উতের বিধলন, ‘িৎস, স্মরণ িধর রিধখঞা, রিঞামঞার েীিনিঞাধল িুবম সি উৎিৃষ্ বেবনসগুলল 
রপধয়ে, লঞাসঞার রপধয়ধে মন্দ বেবনসগুলল। বিন্তু এখন রস এখঞাধন লঞাি িরধে সঞান্ত্বনঞা, আর িুবম পঞাছে ে্রেণঞা। 
িঞা েঞা়েঞা, এখঞান ররধি রিঞামঞাধির িঞাধে রেধি িঞাইধল রিউ রেন রেধি নঞা পঞাধর িঞা ওখঞান ররধি রিউ রেন পঞার 
হধয় আমঞাধির িঞাধে আসধি নঞা পঞাধর, রস-েনযে রিঞামঞাধির ও আমঞাধির মধ্যে রধয়ধে বিরঞাি এি িযেি্ঞান।’

“রস উতের বিল, ‘িঞাহধল লপিঞা, আপনঞার িঞাধে অনুনয় িরচে, আমঞার লপিঞার আিঞাধস লঞাসঞারধি পঞাবঠধয় 
বিন, িঞারণ আমঞার পঞঁািটি িঞাই আধে। রস িঞাধির সিি্ম  িধর বিি, রেন িঞারঞাও এই ে্রেণঞাময় স্ঞাধন নঞা আধস।’

“অব্ঞাহঞাম উতের বিধলন, ‘িঞাধির েনযে আধেন রমঞাশে ও িঞািিঞািীরঞা। িঞঁাধিরই িরঞায় িঞারঞা িণ্মপঞাি িরুি।’
“রস িলল, ‘নঞা, লপিঞা অব্ঞাহঞাম, মৃিধলঞাি ররধি রিউ েবি িঞাধির িঞাধে েঞায়, িঞাহধলই িঞারঞা মন পবরিি্ম ন িরধি।’
“বিবন িঞাধি িলধলন, ‘িঞারঞা েবি রমঞাশে ও িঞািিঞািীধির িঞাণীধি িণ্মপঞাি নঞা িধর, িঞাহধল মৃিধির ম্যে 

ররধি রিউ উপচস্ি হধলও িঞারঞা বিশ্ঞাস িরধি নঞা।’ ”

েীশু িঞঁার শেষযেধির িলধলন, “রেসি িঞারণ মঞানুষধি পঞাধপ প্রধরঞাচিি িধর, রসগুলল আসধিই, বিন্তু ব্ি্ িঞাধি, 
েঞার মঞা্যেধম রসগুলল আসধি। রে এই কু্দ্রেনধির এিেনধি পঞাধপ প্রলুব্ধ িধর, িঞার েলঞায় েঞঁািঞা রিঁধ্ িঞাধি 
সমুন্তদ্র বনধক্প িরঞাই িরং িঞার পধক্ িঞাধলঞা। িঞাই বনধেধির সম্ধি্ম  সিি্ম  ররধিঞা।

“রিঞামঞার িঞাই পঞাপ িরধল িঞাধি বিরস্কঞার রিঞাধরঞা এিং রস অনুিপ্ত হধল, িঞাধি ক্মঞা রিঞাধরঞা। রস েবি বিধন 
সঞািিঞার রিঞামঞার বিরুধধি পঞাপ িধর এিং সঞািিঞারই বফধর এধস িধল, ‘আবম অনুিপ্ত,’ িঞাহধল িঞাধি ক্মঞা রিঞাধরঞা।”

ট্প্রবরিশেধষযেরঞা প্রিুধি িলধলন, “আমঞাধির বিশ্ঞাস িৃচধি িরুন।”
বিবন িলধলন, “েবি রিঞামঞাধির সধষ্ম িীধের মধিঞা অবি সঞামঞানযে বিশ্ঞাস রঞাধি, িঞাহধল এই িঁুি েঞােটিধি 

রিঞামরঞা িলধি পঞাধরঞা, ‘েঞাও, সমপূধল উৎপঞাটিি হধয় সমুন্তদ্র ররঞালপি হও,’ িঞাহধল রসইরিমই হধি।
“মধন িধরঞা, রিঞামঞাধির রিঞাধনঞা এিেধনর এি পবরিঞারি আধে। রস িঞাষিঞাস, িঞা রমষপঞাধলর ি্বেঞাি্ঞান 

িধর। রস মঞাঠ ররধি বফধর এধল িঞার মবনি বি িঞাধি িলধিন, ‘এখন এধস রখধি িধসঞা’য িরং, বিবন বি িলধিন 
নঞা, ‘আমঞার আহঞাধরর আধয়ঞােন িধরঞা; আবম েিক্ণ পঞানঞাহঞার িরি, আমঞার রসিঞােত্ন িরঞার েনযে প্রস্তুি রঞাধিঞা, 
িঞারপর িুবম পঞানঞাহঞার িরধি পঞাধরঞা’য িঞঁার িরঞামধিঞা িঞাে িরঞার েনযে বিবন বি পবরিঞারিটিধি ্নযেিঞাি 
রিধিনয রসইরিমই, রিঞামঞাধির েঞা িরধি িলঞা হধয়চেল, িঞার সিবিেু সমঞা্ঞা িরঞার পর রিঞামরঞাও রিঞাধলঞা, 
‘আমরঞা অধেঞােযে িঞাস, েঞা িরধি িঞা্যে চেলঞাম শু্ুমঞাত্ িঞাই িধরচে।’ ”

রেরুেঞাধলম অবিমুধখ েঞাওয়ঞার সময় েীশু েমবরয়ঞা ও েঞালীল প্রধিধের ম্যেিি্ম ী সীমঞান্ত অঞ্চল বিধয় পবরভ্রমণ 
িরচেধলন। বিবন েখন এিটি গ্রঞাধম প্রধিে িরধেন, িেেন িুষ্ধরঞােঞাক্ঞান্ত মঞানুষ িঞঁার িঞাধে এল। িঞারঞা িপূধর 
িঞঁাচ়েধয় রইল এিং উচ্চিধঠে চিৎিঞার িধর িলল, “েীশু, প্রিু, আমঞাধির প্রবি িয়ঞা িরুন।”

িঞাধির রিধখ বিবন িলধলন, “েঞাও, েঞােিধির িঞাধে শেধয় বনধেধির রিখঞাও।” আর রেধি রেধিই িঞারঞা 
শুচিশুধি হধয় রেল।

িঞাধির মধ্যে এিেন েখন রিখল, রস সুস্ হধয় রেধে, রস বফধর এধস উচ্চিধঠে ঈশ্ধরর প্রেংসঞা িরধি 
লঞােল। রস েীশুর পঞাধয় লুটিধয় পধ়ে িঞঁাধি িৃিজ্িঞা েঞানঞাল। রস চেল এিেন েমরীয়।

েীশু বেজ্ঞাসঞা িরধলন, “িেেনই বি শুচিশুধি হয়বনয অনযে নয়েন রিঞারঞায়য বফধর এধস ঈশ্ধরর প্রেংসঞা 
িরঞার েনযে এই বিধিশে েঞা়েঞা আর িঞাউধি বি পঞাওয়ঞা রেল নঞায” িঞারপর বিবন িঞাধি িলধলন, “ওধঠঞা, িধল 
েঞাও। রিঞামঞার বিশ্ঞাসই রিঞামঞাধি সুস্ িধরধে।”

এি সময় ফবরেীরঞা ঈশ্ধরর রঞাধেযের আেমনিঞাল সম্বধন্ধ েঞানধি িঞাইল। েীশু উতের বিধলন, “সিি্ম  িটৃষ্ রঞাখধলই 
রে ঈশ্ধরর রঞাধেযের আেমন রিখধি পঞাওয়ঞা েঞাধি, রিমন নয়। রলঞাধিরঞা িলধিও নঞা, ‘ঈশ্ধরর রঞােযে এখঞাধন’ িঞা 
‘ওখঞাধন,’ িঞারণ ঈশ্ধরর রঞােযে বিরঞাে িরধে রিঞামঞাধির মধ্যেই।”
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“প্ররমেন এধস িলল, ‘হুেরু, আপনঞার মুদ্রঞা বিধয় আবম আরও িেটি মুদ্রঞা অে্ম ন িধরচে।’
“িঞার মবনি উতের বিধলন, ‘উতেম িঞাস আমঞার, িুবম িঞাধলঞাই িধরে। রেধহিু অিযেন্ত কু্দ্র বিষধয় িুবম 

বিশ্স্তিঞার পবরিয় বিধয়ে, রস-েনযে িুবম িেটি নেধরর িঞাবয়বে গ্রহণ িধরঞা।’
“চবেিীয়েন এধস িলল, ‘হুেরু, আপনঞার মুদ্রঞা বিধয় আবম আরও পঞঁািটি মুদ্রঞা অে্ম ন িধরচে।’
“িঞার মবনি উতের বিধলন, ‘িুবম পঞঁািটি নেধরর িঞাবয়বে গ্রহণ িধরঞা।’
“িখন অনযে এিেন িঞাস এধস িলল, ‘হুেরু, এই বনন আপনঞার মুদ্রঞা, আবম এটি িঞাপধ়ে েচ়েধয় ররধখ 

বিধয়চেলঞাম। আবম আপনঞাধি িয় িধরচেলঞাম, িঞারণ আপবন িধঠঞার-হৃিয় বিশেষ্ মঞানুষ। আপবন েঞা রঞাধখনবন, 
িঞাই বনধয় রনন, েঞা রিঞাধননবন, িঞাও িঞাধিন।’

“িঞার মবনি উতের বিধলন, ‘িষু্ িঞাস, রিঞামঞার বনধের িরঞা বিধয়ই আবম রিঞামঞার বিিঞার িরি! িুবম নঞা েঞানধি, 
আবম িধঠঞার প্রিৃবির মঞানুষ, েঞা আবম রঞাশখবন, িঞা বনধয় রঞাবি, আর েঞা িুবনবন, িঞা রিধি রঞাবিয আমঞার অর্ম িুবম 
রিন মহঞােধনর িঞাধে রঞাধখঞাবন, িঞাহধল বফধর এধস আবম িঞা সুি-সধমি আিঞায় িরধি পঞারিঞাময’

“িঞারপর বিবন পঞাধে িঞঁাচ়েধয় রঞািঞা মঞানুষধির উধদেধে িলধলন, ‘ওর িঞাে ররধি মুদ্রঞাটি বনধয় নঞাও, আর 
েঞার িেটি মুদ্রঞা আধে, িঞাধি িঞাও।’

“িঞারঞা িলল, ‘মহঞােয়, ওর রিঞা িেটি মুদ্রঞা আধেই!’
“বিবন উতের বিধলন, ‘আবম রিঞামঞাধির িলচে, েঞার আধে, িঞাধি আরও রিশে রিওয়ঞা হধি; বিন্তু রে বিেু 

িধর নঞা, িঞার রেিুিু আধে, িঞাও িঞার িঞাে ররধি বনধয় রনওয়ঞা হধি। আর েঞারঞা িঞায়বন রে, আবম িঞাধির অব্পবি 
হই, আমঞার রসইসি েত্রুধি এখঞাধন বনধয় এধস আমঞার সঞামধন ি্ িধরঞা।’ ”

এসি িরঞা িলঞার পর েীশু সঞামধন, রেরুেঞাধলধমর বিধি এশেধয় িলধলন।  েলপঞাই পি্মি নঞাধমর পঞাহঞাধ়ে, 
রিরফঞাধে ও রিরঞাবন গ্রঞাধমর িঞাধে এধস বিবন িঞঁার িুেন শেষযেধি এই িরঞা িধল পঞাঠঞাধলন, “রিঞামরঞা সঞামধনর 
ওই গ্রঞাধম েঞাও। রসখঞাধন প্রধিে িরঞা মঞাত্ এিটি েি্ম ি-েঞািি িঞঁা্ঞা আধে রিখধি পঞাধি। িঞার উপর রিউ িখনও 
িধসবন। রসটির িঞঁা্ন খুধল এখঞাধন বনধয় এধসঞা। রিউ েবি রিঞামঞাধির বেজ্ঞাসঞা িধর, ‘এর িঞঁা্ন খুলে রিনয’ 
িঞাহধল িঞাধি রিঞাধলঞা, ‘এধি প্রিুর প্রধয়ঞােন আধে।’ ”

েঞঁাধির আধে পঞাঠঞাধনঞা হধয়চেল, িঞঁারঞা শেধয় েীশু রেমন িধলচেধলন, বঠি রিমনই রিখধি রপধলন। িঞঁারঞা 
েখন েি্ম ি েঞািিটির িঞঁা্ন খুলচেধলন, েঞািিটির মঞাললধিরঞা িঞঁাধির বেজ্ঞাসঞা িরল, “রিঞামরঞা রিন এর 
িঞঁা্ন খুলেয”

িঞঁারঞা উতের বিধলন, “এধি প্রিুর প্রধয়ঞােন আধে।”
িঞঁারঞা েঞািিটি েীশুর িঞাধে বনধয় এধস িঞার উপর িঞঁাধির রপঞােঞাি বিচেধয় বিধলন, আর িঞার উপর েীশুধি 

িসঞাধলন। িঞঁার েঞাওয়ঞার পধরর উপর েনসঞা্ঞারণ িঞাধির রপঞােঞাি বিচেধয় বিধি লঞােল।
পর রেখঞাধন েলপঞাই পি্মধির বিধি রনধম রেধে, েীশু রসখঞাধন উপচস্ি হধল িঞঁার সমস্ত শেষযে, েীশুর সঞাব্ি 

রেসি অধলৌবিি িম্ম রিধখচেধলন, রসগুললর উধল্খ িধর উচ্চিধঠে ঈশ্ধরর মচহমঞা-িীি্ম ন িধর িলধি লঞােধলন:
  “্নযে রসই রঞােঞাব্রঞাে, বেবন আসধেন প্রিুরই নঞাধম।”
  “স্ে্মধলঞাধি রহঞাি েঞাটন্ত, আর মচহমঞা ঊর্্মিমধলঞাধি!”

রলঞািধির ম্যে ররধি িধয়িেন ফবরেী েীশুধি িলধলন, “গুরুমহঞােয়, আপনঞার শেষযেধির ্মি বিন!”
বিবন উতের বিধলন, “আবম আপনঞাধির িলচে, ওরঞা েবি নীরি হয়, িঞাহধল পঞাররগুলল চিৎিঞার িধর উঠধি।”
রেরুেঞাধলধমর িঞােঞািঞাচে এধস নেরটিধি রিধখ বিবন রিঁধি রফলধলন, আর িলধলন, “িুবম, শু্মুঞাত্ িুবম 

েবি েঞানধি, আেধির বিধন েঞাটন্তর েনযে রিঞামঞার িী প্রধয়ঞােন! বিন্তু এখন িঞা রিঞামঞার িটৃষ্র অধেঞাির হধয় 
রইল। রিঞামঞার উপধর এমন এিবিন রবনধয় আসধি, রেবিন রিঞামঞার েত্রুরঞা রিঞামঞার বিরুধধি অিধরঞাধ্র প্রঞািীর 
িুলধি, রিঞামঞাধি রিষ্ন িধর সিবিি ররধি রিঞামঞাধি বরধর ্রধি। িঞারঞা রিঞামঞাধি ও রিঞামঞার িঞার রিওয়ঞাধলর 
ম্যেিি্ম ী সন্তঞানধির িপূ বমসঞাৎ িরধি। িঞারঞা এিটি পঞারধরর উপর আর এিটি পঞারর রঞাখধি নঞা। িঞারণ রিঞামঞার 
িঞাধে ঈশ্ধরর আেমনিঞালধি িুবম চিনধি পঞাধরঞাবন।”

িঞারপর বিবন মচন্দর-প্রঞাগেধণ প্রধিে িধর িললিঞাধনর পশু বিন্তক্িঞাধির িঞাচ়েধয় বিধি লঞােধলন। বিবন িঞাধির 
িলধলন, “এরিম ললশখি আধে, ‘আমঞার েৃহ হধি প্রঞার্মনঞার েৃহ,’ বিন্তু রিঞামরঞা এধি িসুযেধির েহ্ধর পবরণি িধরে।”

প্রবিবিন বিবন মচন্দধর শেক্ঞা বিধিন। বিন্তু প্র্ঞান েঞােধিরঞা, েঞাস্তবিিরঞা ও েনধনিঞারঞা িঞঁাধি হিযেঞা িরঞার রিষ্ঞা 
িরচেধলন। িিুও িঞা িঞাধে্ম পবরণি িরঞার পর িঞঁারঞা খঁুধে পঞাবছেধলন নঞা, িঞারণ রলঞািসিল মুগ্ধ হধয় িঞঁার 
িঞািযে শুনি।

বিবন িলধলন, “আবম আ-দেেি এগুলল পঞালন িধর আসচে।”
এিরঞা শুধন েীশু িঞঁাধি িলধলন, “এখনও এিটি বিষধয় রিঞামঞার রঞািবি আধে। িুবম রিঞামঞার সি্মস্ বিটক্ 

িধর িুস্ধির মধ্যে বিললধয় িঞাও, িঞাহধল স্ধে্ম ঐশ্ে্ম লঞাি িরধি। িঞারপর এধসঞা, আমঞাধি অনুসরণ িধরঞা।”
এিরঞা শুধন বিবন অিযেন্ত বিষণ্ণ হধয় উঠধলন, িঞারণ বিবন প্রিুর সম্বতের অব্িঞারী চেধলন। েীশু িঞঁার 

বিধি িটৃষ্পঞাি িধর িলধলন, “্নীর পধক্ ঈশ্ধরর রঞাধেযে প্রধিে িরঞা রিমন িষ্সঞা্যে! প্রিৃিপধক্, ্নী িযেটতির 
ঈশ্ধরর রঞাধেযে প্রধিে িরঞার রিধয় িরং সুধির চেদ্রপধর উধির প্রধিে িরঞা সহে।”

এিরঞা শুধন ট্শ্রঞািঞারঞা বেজ্ঞাসঞা িরল, “িঞাহধল রি পবরত্ঞাণ রপধি পঞাধরয”
েীশু উতের বিধলন, “মঞানুধষর পধক্ েঞা-অসম্ি, ঈশ্ধরর িঞাধে িঞা সম্িপর।”
লপির িঞঁাধি িলধলন, “আপনঞার অনুেঞামী হওয়ঞার েনযে আমরঞা আমঞাধির সি্মস্ িযেঞাে িধরচে।”
েীশু িঞঁাধির িলধলন, “আবম রিঞামঞাধির সবিযেই িলচে, এমন রিউ রনই, রে ঈশ্ধরর রঞাধেযের েনযে বনধের 

ররিঞাচ়ে, অরিঞা স্তী, িঞাই, বি লপিঞামঞািঞা, িঞা সন্তঞানসন্তবি িযেঞাে িধর, রস ইহিঞাধল িঞার িহুগুণ এিং অনঞােিিঞাধল 
অনন্ত েীিন লঞাি িরধি নঞা।”

েীশু রসই িঞাধরঞােনধি এিঞাধন্ত রডধি িলধলন, “আমরঞা রেরুেঞাধলম পে্মন্ত েঞাি; আর মনুষযেপুত্ সম্ধি্ম  িঞািিঞািীধির 
সমস্ত িবিষযেৎ িঞাণী িঞাস্তিঞাবয়ি হধি। বিবন অইহুবিধির হঞাধি সমলপ্মি হধিন। িঞারঞা িঞঁাধি বিদ্রুপ িরধি, অপমঞান 
িরধি, িঞঁার েঞাধয় রিুু রিধি, িঞঁাধি িেঞারঞাি িরধি ও হিযেঞা িরধি। আিঞার িৃিীয় বিিধস বিবন পুনরুলত্ি হধিন।”

শেধষযেরঞা এসি িরঞার বিেুই উপলবব্ধ িরধি পঞারধলন নঞা। িঞঁাধির িঞাধে এর অর্ম গুপ্ত চেল এিং বিবন 
রিঞান বিষধয় আধলঞািনঞা িরধেন, িঞা িঞঁারঞা িুঝধি পঞারধলন নঞা।

েীশু েখন বেরীধহঞার বনিিিি্ম ী হধলন, এিেন িটৃষ্হীন িযেটতি পধরর পঞাধে িধস বিক্ঞা িরচেল। পধর িলঞা 
রলঞািধির িলধরঞাল শুধন রস িঞার িঞারণ েঞানধি িঞাইল। িঞারঞা িঞাধি িলল, “নঞাসরধির েীশু রসখঞান বিধয় েঞাধছেন।”

রস চিৎিঞার িধর উঠল, “েীশু, িঞাউি-সন্তঞান, আমঞার প্রবি িয়ঞা িরুন।”
সঞামধনর রলঞাধিরঞা িঞাধি িৎ্মসনঞা িধর নীরি হধি িলল। বিন্তু রস আরও রিশে চিৎিঞার িধর িলল, 

“িঞাউি-সন্তঞান, আমঞার প্রবি িয়ঞা িরুন।”
েীশু ররধম রসই মঞানুষটিধি িঞঁার িঞাধে বনধয় আসঞার েনযে আধিে বিধলন। রস িঞাধে এধল েীশু িঞাধি 

বেজ্ঞাসঞা িরধলন,
“আমঞার িঞাধে িুবম িী িঞাওয রিঞামঞার েনযে আবম িী িরিয” রস উতের বিল, “প্রিু, আবম রেন রিখধি পঞাই।”
েীশু িঞাধি িলধলন, “িুবম িটৃষ্ লঞাি িধরঞা; রিঞামঞার বিশ্ঞাস রিঞামঞাধি আধরঞােযেিঞা িঞান িধরধে।” িখনই 

রস িঞার িটৃষ্েটতি লঞাি িরল ও ঈশ্ধরর প্রেংসঞা িরধি িরধি েীশুর অনুেমন িরল। এই রিধখ সমস্ত রলঞািও 
ঈশ্ধরর িন্দনঞা িরধি লঞােল।

েীশু বেরীধহঞায় প্রধিে িধর িঞার ম্যে বিধয় েঞাবছেধলন। রসখঞাধন সধকেয় নঞাধম এি িযেটতি চেল, রস চেল প্র্ঞান 
ির আিঞায়িঞারী ও এিেন ্নী িযেটতি। রি েীশু, রস িঞা রিখধি রিধয়চেল। বিন্তু রস খি্মঞািৃবি হওয়ঞার িরুন ও 
বিধ়ের েনযে, িঞঁাধি রিখধি রপল নঞা। িঞাই িঞঁাধি রিখঞার েনযে রস রিৌধ়ে শেধয় সঞামধনর এিটি টসিঞাধমঞার-ডুমুর 
েঞাধে উঠল। িঞারণ েীশু রসই পর ্ধরই আসচেধলন।

েীশু রসই স্ঞাধন উপচস্ি হধয় উপর বিধি িঞািঞাধলন ও িঞাধি িলধলন, “সধকেয়, এখনই রনধম এধসঞা, আে 
আমঞাধি অিেযেই রিঞামঞার রধর রঞািধি হধি।” িঞাই রস িখনই রনধম এধস সঞানধন্দ িঞঁাধি স্ঞােি েঞানঞাল।

এই রিধখ রলঞাধিরঞা গুজেন িরধি লঞােল, “ইবন এিেন ‘পঞাপীর’ রধর অবিটর হধি েঞাধছেন।”
বিন্তু সধকেয় িঞঁাচ়েধয় প্রিুধি িলল, “প্রিু রিখুন, আবম এখনই আমঞার সম্বতের অ ্্মঞাংে িীন-িুঃখীধির মধ্যে 

বিললধয় বিবছে। আর িঞাউধি প্রিঞারণঞা িধর েবি বিেু বনধয়চে, িঞাহধল িঞার িঞারগুণ অর্ম আবম িঞাধি বফবরধয় রিি।”
েীশু িঞাধি িলধলন, “আেই এই পবরিঞাধর পবরত্ঞাণ উপচস্ি হল, িঞারণ এই মঞানুষটিও অব্ঞাহঞাধমর সন্তঞান। 

িস্তুি, েঞা হঞাবরধয় শেধয়চেল, িঞার অধবিষণ ও পবরত্ঞাণ িরধি মনুষযেপুত্ উপচস্ি হধয়ধেন।”

িঞারঞা েখন এিরঞা শুনচেল, বিবন িঞাধির এিটি রূপি িঞাচহবনও িলধলন, িঞারণ বিবন রেরুেঞাধলধমর 
বনিধি এধস পধ়েচেধলন এিং রলঞাধিরঞা মধন িরচেল, ঈশ্ধরর রঞাধেযের আবিি্ম ঞাি িখনই হধি। বিবন িলধলন, 
“সম্ভঞান্তিংেীয় এি িযেটতি রঞােপি লঞাধির পর স্ধিধে বফধর আসধিন, এই উধদেধেযে-রিঞাধনঞা এি সুিপূর রিধে 
রেধলন। িঞাই বিবন িঞঁার িেেন িঞাসধি রডধি িঞাধির িেটি বমনঞা বিধয় িলধলন, ‘আবম েিবিন বফধর নঞা-আটস, 
এই অর্ম িযেিসঞাধয় বনধয়ঞাে িধরঞা।’

“বিন্তু িঞঁার প্রেঞারঞা িঞঁাধি রৃণঞা িরি। িঞারঞা িঞাই িঞার রপেধন এি প্রবিবনব্ মঞারফি িধল পঞাঠঞাল, ‘আমরঞা 
িঞাই নঞা, এই রলঞািটি আমঞাধির রঞােঞা রহঞাি।’

“েঞাই রহঞাি, বিবন রঞােপি লঞাি িধর স্ধিধে বফধর এধলন। িঞারপর বিবন রে িঞাসধির অর্ম বিধয় 
শেধয়চেধলন, িঞারঞা িী লঞাি িধরধে, েঞানিঞার েনযে িঞাধির রডধি পঞাঠঞাধলন।
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বিিঞাহ িরল এিং এিইিঞাধি বনঃসন্তঞান অিস্ঞায় রসই সঞািেনই মঞারঞা রেল। সিধেধষ, রসই নঞারীরও মৃিুযে হল। 
িঞাহধল, পুনরুত্ঞাধন রস িঞার স্তীরূধপ েণযে হধি, সঞািেনই রিঞা িঞাধি বিিঞাহ িধরচেলয”

েীশু উতের বিধলন, “িি্ম মঞানিঞাধলর মঞানুষ বিিঞাহ িধর এিং িঞাধির বিিঞাহ রিওয়ঞা হয়। বিন্তু েঞারঞা রসই 
েুধের ও মিৃধলঞাি ররধি পুনরুত্ঞাধন অংেীিঞার হওয়ঞার রেঞােযেরূধপ বিধিচিি হধয়ধে, িঞারঞা বিিঞাহ িরধি নঞা িঞা 
িঞাধির বিিঞাহও রিওয়ঞা হধি নঞা। িঞাধির িখনও মিুৃযে হধি নঞা, িঞারণ িঞারঞা হধি স্ে্মিপূধির মধিঞা। পুনরুত্ঞানেঞাি 
িধল িঞারঞা ঈশ্ধরর সন্তঞান। বিন্তু রঝঞাপসংক্ঞান্ত বিিরণীধি রমঞাশেও রিশখধয়ধেন রে, মধৃিরঞা উত্ঞালপি হয়, িঞারণ 
বিবন প্রিুধি ‘অব্ঞাহঞাধমর ঈশ্র, ইস্ হঞাধির ঈশ্র ও েঞাধিঞাধির ঈশ্র,’ িধল অবিচহি িধরধেন। বিবন মৃিধির 
নন, েীবিিধির ঈশ্র, িঞারণ িঞঁার িঞাধে সিধলই েীবিি।”

িখন িধয়িেন েঞাস্তবিি উতের বিধলন, “গুরুমহঞােয়, আপবন রিে িঞাধলঞাই িধলধেন।” রসই ররধি রিউ 
িঞঁাধি আর রিঞাধনঞা প্রশ্ন বেজ্ঞাসঞা িরধি সঞাহস রপল নঞা।

এরপর েীশু িঞাধির িলধলন, “রলঞাধি িধল, ‘মেীহ, িঞাউধির পুত্,’ এ রিমন িরঞায েীিসংচহিঞা পুস্তধি িঞাউি 
স্য়ং ররঞাষণঞা িধরধেন—
  “ ‘প্রিু আমঞার প্রিুধি িধলন,
  “িুবম আমঞার ডঞানবিধি িধসঞা,
  েিক্ণ নঞা আবম রিঞামঞার েত্রুধির
  রিঞামঞার পঞািপীধঠ পবরণি িবর।” ’
সুিরঞাং, িঞাউি েঞঁাধি ‘প্রিু’ রূধপ অবিচহি িরধলন, বিবন িীিঞাধি িঞঁার পুত্ হধি পঞাধরনয”

রলঞাধিরঞা েখন শুনচেল, েীশু িঞঁার শেষযেধির িলধলন, “েঞাস্তবিিধির সম্ধি্ম  সিি্ম  ররধিঞা। িঞারঞা লম্বঞা লম্বঞা 
রপঞােঞাি পধর রুধর রি়েঞাধি ও হঞাধি-িঞােঞাধর সম্ঞাবষি হধি িঞাধলঞািঞাধস; সমঞােিিধন সিধিধয় গুরুবেপপূণ্ম 
আসনগুলল রপধি ও রিঞােসিঞায় সি ররধি সম্ঞানেনি আসন লঞাি িরধি িঞাধলঞািঞাধস। িঞারঞা বি্িঞাধির 
িঞাচ়েশুধি গ্রঞাস িধর এিং রলঞাি-রিখঞাধনঞা লম্বঞা লম্বঞা প্রঞার্মনঞা িধর। এই ্রধনর রলঞাধিরঞা িধঠঞার েঞাটস্ত রিঞাে 
িরধি।”

েীশু িটৃষ্পঞাি িধর মচন্দধরর ্ন-িঞাণ্ডঞাধর উপহঞার িঞান িরধি রিখধলন। বিবন এি িবরদ্র বি্িঞাধিও অবি 
কু্দ্র িুটি িঞাম্রমুদ্রঞা রঞাখধি রিখধলন। বিবন িলধলন, “আবম রিঞামঞাধির সবিযে িলচে, এই িীনিবরদ্র বি্িঞাটি অনযে 
সিঞার রিধয় রিশে িঞান িধরধে। এসি রলঞাি িঞাধির প্রঞািুধে্মর ম্যে ররধি িঞান বিধয়ধে, বিন্তু রস িঞাবরন্তদ্রযের মধ্যে 
ররধিও, িঞার প্রঞাণ্ঞারধণর েনযে েঞা বিেু চেল, সিই বিধয় বিধয়ধে।”

িঞঁার িধয়িেন শেষযে মন্তিযে িরচেধলন, সুন্দর সুন্দর পঞারর ও ঈশ্ধরর িঞাধে বনধিবিি সি িস্তুধি মচন্দরটি 
রিমন সুধেঞাবিি! বিন্তু েীশু িলধলন, “রিঞামরঞা এখঞাধন েঞা রিখে, এমন এি সময় আসধি, েখন এর এিটি 
পঞারর, অনযে পঞারধরর উপধর রঞািধি নঞা; িঞাধির প্রধিযেিটি িপূ বমধি বনটক্প্ত হধি।”

িঞঁারঞা েঞানধি িঞাইধলন, “গুরুমহঞােয়, এ সমস্ত িখন রিধিয িঞার লক্ণই িঞা িী, েঞা রিধখ আমরঞা িুঝি 
রে, রস সমস্ত রিধি িধলধেয”

বিবন উতের বিধলন, “সিি্ম  ররধিঞা, রিঞামরঞা রেন প্রিঞাবরি নঞা হও। িঞারণ আমঞার নঞাম বনধয় অধনধিই 
আসধি। িঞারঞা িঞাবি িধর িলধি, ‘আবমই বিবন,’ আর ‘রসই িঞাল সবন্নিি।’ রিঞামরঞা িঞাধির অনুেঞামী রহঞাধয়ঞা নঞা। েুধি 
ও বিপ্ধির িরঞা শুধন রিঞামরঞা আিচকেি রহঞাধয়ঞা নঞা। প্ররধম এসি অিেযেই রিধি, বিন্তু িখনই সমঞাগ্প্ত হধি নঞা।”

এরপর বিবন িঞাধির িলধলন, “েঞাবির বিরুধধি েঞাবি ও রঞাধেযের বিরুধধি রঞাধেযের অিুযেত্ঞান রিধি। বিধি 
বিধি শুরু হধি প্রলয়ংির িপূ িম্, িুবি্ম ক্ ও মহঞামঞাবর, মহঞািঞাধে রিখঞা েঞাধি িহু িীবিির িেৃযে ও ি়ে ি়ে বনিে্মন।

“বিন্তু এসধির পপূধি্ম িঞারঞা রিঞামঞাধির পী়েন িরধি ও বনে্মঞািন িরধি। িঞারঞা রিঞামঞাধির সমঞােিিধনর 
িিৃ্ম পধক্র হঞাধি সমপ্মণ িরধি, বনধক্প িরধি িঞারঞােঞাধর। রঞােঞা ও প্রধিেপঞালধির িরিঞাধর রিঞামঞাধির হঞাবের 
িরঞাধনঞা হধি, আর আমঞার নঞাম স্ীিঞার িরঞার িঞারধণই রস সমস্ত রিধি। এর পবরণঞাধম, রিঞামরঞা িঞাধির িঞাধে 
সঞাক্যেিঞাধনর সুধেঞাে লঞাি িরধি। বিন্তু িীিঞাধি আত্মপক্ সমর্মন িরধি, রস বিষধয় পপূধি্মই িুটচিন্তঞাগ্রস্ত নঞা হওয়ঞার 
েনযে মনচস্র িরধি। িঞারণ আবম রিঞামঞাধির এমন িঞািযে ও বিজ্িঞা িঞান িরি, েঞা রিঞামঞাধির প্রবিপক্ প্রবিধরঞা্ 
ও খণ্ডন িরধি িযের্ম হধি। এমনবি, রিঞামঞাধির লপিঞামঞািঞা, িঞাই, আত্মীয়-পবরেন ও িনু্ধিঞান্ধি রিঞামঞাধির সধগে 
বিশ্ঞাসরঞািিিঞা িরধি। িঞারঞা রিঞামঞাধির িঞাউধি িঞাউধি মিুৃযেমুধখ সমপ্মণ িরধি। আর আমঞার িঞারধণ রিঞামরঞা 
সিধলর িঞাধে রৃটণি হধি। বিন্তু রিঞামঞাধির মঞারঞার এিটি িুলও বিনষ্ হধি নঞা। রিঞামরঞা েবি অবিিললি রঞাধিঞা, 
িঞাহধল লঞাি িরধি েীিন।

“েখন রিঞামরঞা রিখধি রেরুেঞাধলম দসনযে পবরধিটষ্ি হধয়ধে, েঞানধি, অচিধরই িঞা হধি েনমঞানিহীন। িখন 
েঞারঞা বেহপূ বিয়ঞায় রঞািধি, িঞারঞা রেন পঞাি্মিযে অঞ্চধল পলঞায়ন িধর, েঞারঞা নেধর রঞাধি, িঞারঞা রেন িঞাইধর িধল েঞায়; 

এিবিন েীশু মচন্দর-প্রঞাগেধণ শেক্ঞা বিবছেধলন এিং সুসমঞািঞার প্রিঞার িরচেধলন। রসই সময় প্র্ঞান েঞােিিে্ম 
ও েঞাস্তবিিরঞা, প্রঞািীনধির সধগে এিধেঞাধে িঞাঁর িঞাধে এধলন। িঞঁারঞা িলধলন, “আমঞাধির িধলঞা, রিঞান অব্িঞাধর 
িুবম এ সমস্ত িঞাে িরেয রি রিঞামঞাধি এই অব্িঞার বিধয়ধেয”

বিবন উতের বিধলন, “আবমও আপনঞাধির এিটি প্রশ্ন িরি। আপনঞারঞা আমঞাধি িলুন, রেঞাহধনর িঞাগ্প্তমে 
রিঞারঞা ররধি হধয়চেলয স্ে্ম ররধি, নঞা মঞানুধষর িঞাে ররধিয”

িঞঁারঞা বিষয়টি বনধয় বনধেধির মধ্যে আধলঞািনঞা িধর িলধলন, “েবি আমরঞা িলল, ‘স্ে্ম ররধি,’ িঞাহধল এ 
প্রশ্ন িরধি, ‘িধি আপনঞারঞা রিন িঞঁাধি বিশ্ঞাস িধরনবনয’ বিন্তু েবি আমরঞা িলল, ‘মঞানুধষর িঞাধে ররধি,’ িঞাহধল 
রলঞাধিরঞা আমঞাধির পঞারর েঁুধ়ে মঞারধি, িঞারণ িঞারঞা বনঃসংেধয় বিশ্ঞাস িধর রে, রেঞাহন এিেন িঞািিঞািী 
চেধলন।”

িঞাই িঞঁারঞা উতের বিধলন, “রিঞারঞা ররধি, আমরঞা িঞা েঞাবন নঞা।”
েীশু িলধলন, “িঞাহধল, রিঞান অব্িঞাধর আবম এ সমস্ত িঞাে িরচে, আপনঞাধিরও িলি নঞা।”

বিবন সিলধি এই রূপি আখযেঞানটি িধল িলধলন: “এি িযেটতি এিটি দ্রঞাক্ঞাধক্ি দিবর িধর িধয়িেন িঞাবষধি 
ইেঞারঞা বিধয় িীর্মিঞাধলর েনযে অনযেত্ িধল রেধলন। ফল সংগ্রধহর সময় বিবন এি িঞাসধি িঞােিঞাবষধির িঞাধে 
পঞাঠঞাধলন, িঞারঞা রেন িঞঁাধি দ্রঞাক্ঞাধক্ধির ফধলর বিেু অংে রিয়। বিন্তু িঞােিঞাবষরঞা িঞাধি প্রহঞার িধর বরতি 
হধস্ত বিিঞায় বিল। বিবন আর এিেন িঞাসধি পঞাঠঞাধলন, বিন্তু িঞাধিও িঞারঞা প্রহঞার িরল এিং অপমঞানেনি 
িযেিহঞার িধর িঞাধি েপূনযে হঞাধি বফবরধয় বিল। এিঞার বিবন িৃিীয় েনধি পঞাঠঞাধলন। িঞারঞা িঞাধি ক্িবিক্ি িরল 
এিং েঁুধ়ে িঞাইধর রফধল বিল।

“িখন দ্রঞাক্ঞাধক্ধির মঞাললি িলধলন, ‘আবম িী িবরয আবম আমঞার লপ্রয় পুত্ধি পঞাঠঞাি, িঞারঞা হয়ধিঞা 
িঞাধি সম্ঞান িরধি।’

“বিন্তু িঞােিঞাবষরঞা িঞাধি রিধখ বিষয়টি বনধয় আধলঞািনঞা িরল। িঞারঞা িলল, ‘এই িযেটতিই উতেরঞাব্িঞারী। 
এধসঞা আমরঞা এধি হিযেঞা িবর, িঞাহধল উতেরঞাব্িঞার আমঞাধির হধি।’ িঞাই িঞারঞা িঞাধি দ্রঞাক্ঞাধক্ধির িঞাইধর েঁুধ়ে 
রফধল বিধয় হিযেঞা িরল।

“দ্রঞাক্ঞািুধজের মঞাললি িখন িঞাধির সধগে রিমন আিরণ িরধিনয বিবন এধস ওইসি িঞােিঞাবষধি হিযেঞা 
িরধিন এিং দ্রঞাক্ঞাধক্িটি অনযেধির রিধিন।”

রলঞাধিরঞা এই িঞাচহবন শুধন িলল, “এরিম রেন িখনও নঞা হয়।”
েীশু িঞাধির বিধি সরঞাসবর িঞাবিধয় প্রশ্ন িরধলন, “িঞাহধল, এই ললশখি িঞাধিযের অর্ম িীয

  “ ‘স্পবিরঞা রে প্রস্তর অগ্রঞাহ্ িধরচেল,
  িঞাই হধয় উঠল েীষ্মপ্রস্তর!’
রসই প্রস্তধরর উপধর রে প়েধি, রস খণ্ডবিখণ্ড হধি, বিন্তু রসই প্রস্তরটি েঞার উপধর প়েধি, রস হধি িপূ ণ্মবিিপূ ণ্ম।”

েঞাস্তবিিরঞা ও প্র্ঞান েঞােিিে্ম আর রিবর নঞা িধর িঞঁাধি ট্গ্রপ্তঞার িরঞার পর খঁুেধি লঞােধলন। িঞারণ 
িঞঁারঞা েঞানধিন, এই রূপি িঞাচহবনটি িঞঁাধিরই বিরুধধি িলঞা হধয়ধে, বিন্তু িঞঁারঞা রলঞািধির িয় রপধয়চেধলন।

েীশুর উপর িীক্ষ্ণ নের ররধখ িঞঁারঞা িধয়িেন গুপ্তির পঞাঠঞাধলন। িঞারঞা েীশুর সধগে সিিঞার িঞান িরল। 
িঞঁারঞা আেঞা িরচেধলন, েীশুর িরঞায় খঁুি ্ধর িঞঁাধি রিেঞা্যেধক্র ক্মিঞা ও বিিঞারঞা্ীধন আনধি পঞারধিন। 
িঞাই গুপ্তিধররঞা িঞঁাধি প্রশ্ন িরল, “গুরুমহঞােয়, আমরঞা েঞাবন, আপবন নযেঞায়সগেি িরঞা িধলন ও শেক্ঞা রিন, 
আপবন পক্পঞাবিবে িধরন নঞা, বিন্তু ঈশ্ধরর পর সম্বধন্ধ েরঞার্ম শেক্ঞা রিন। দিসরধি ির রিওয়ঞা আমঞাধির 
পধক্ েরঞার্ম, বি নঞায”

বিবন িঞাধির িুমুধখঞা আিরণ িুঝধি রপধর িলধলন, “আমঞাধি এিটি বিনঞার রিখঞাও। এর উপধর িঞার 
মপূবি্ম  আর নঞাম আধেয”

িঞারঞা উতের বিল, “দিসধরর।”
বিবন িঞাধির িলধলন, “িঞাহধল, েঞা দিসধরর প্রঞাপযে, িঞা দিসরধি িঞাও, আর ঈশ্ধরর েঞা প্রঞাপযে, িঞা ঈশ্রধি 

িঞাও।”
বিবন রসখঞাধন রে িরঞা প্রিঞাধেযে িলধলন, রসই িরঞায় িঞারঞা িঞঁাধি ফঞঁাধি রফলধি পঞারল নঞা। িঞঁার উতেধর 

িঞারঞা িমৎিৃি হধয় বনি্মঞাি হধয় রেল।

রে সদেপূিীরঞা িধল, পুনরুত্ঞান িধল বিেু রনই, িঞাধির িধয়িেন এিটি প্রশ্ন বনধয় েীশুর িঞাধে এল। িঞারঞা িলল, 
“গুরুমহঞােয়, রমঞাশে আমঞাধির েনযে ললধখ রেধেন, রিঞাধনঞা িযেটতি েবি স্তীধি সন্তঞানহীন ররধখ মঞারঞা েঞায়, িধি 
িঞার িঞাই, িঞার বি্িঞা পত্নীধি বিিঞাহ িরধি এিং রস িঞার অগ্রধের েনযে সন্তঞাধনর েন্ম রিধি। এখন, সঞািটি 
িঞাই চেল। প্ররমেন, এি নঞারীধি বিিঞাহ িধর বনঃসন্তঞান অিস্ঞায় মঞারঞা রেল। চবেিীয়েন ও িৃিীয়েন িঞাধি 
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আর িঞঁাধির মধ্যে রি ট্শ্রষ্, এ-বনধয়ও এিটি বিিি্ম  রিখঞা বিল। েীশু িঞঁাধির িলধলন, “অনযে অনযে 
েঞাবির রঞােঞারঞা প্রেঞাধির উপধর প্রিুবে িধর; িিুও েঞারঞা িঞাধির উপধর িিৃ্ম বে িধর, িঞারঞা বনধেধির, িঞাধির 
চহিঞার্মী িধল অবিচহি িধর। বিন্তু রিঞামরঞা রসইরিম হধি নঞা। িরং, রিঞামঞাধির মধ্যে রে ট্শ্রষ্, িঞাধি হধি 
হধি িবনধষ্র মধিঞা, প্রেঞাসিধি হধি হধি এমন এিেধনর মধিঞা রে রসিঞা িধর। িঞারণ ট্শ্রষ্ রিয রে 
রিঞােধন িধস রস, নঞা রে পবরধিেন িধর, রসয রে রিঞােধন িধস, রসই বি নয়য বিন্তু আবম রিঞামঞাধির মধ্যে 
পবরিঞারধির মধিঞা আচে। আমঞার পরীক্ঞার বিনগুললধি, রিঞামরঞা িরঞাির আমঞার সধগে আধেঞা। আমঞার লপিঞা 
রেমন আমঞাধি এিটি রঞােযে অপ্মণ িধরধেন, আবমও রিমনই রিঞামঞাধির েনযে এিটি রঞােযে বনরূপণ িরচে, 
রেন রিঞামরঞা আমঞার রঞাধেযে আমঞারই সধগে পঞানঞাহঞার িরধি ও টসংহঞাসধন আধরঞাহণ িধর ইস্ঞাধয়ধলর বেঞািে 
রেঞাষ্ীর বিিঞার িরধি পঞাধরঞা।

“শেধমঞান, শেধমঞান, েয়িঞান রিঞামঞাধির েধমর মধিঞা ঝঞা়েঞাই িরঞার েনযে অনুমবি রিধয়ধে। বিন্তু শেধমঞান, 
আবম রিঞামঞার েনযে প্রঞার্মনঞা িধরচে, রেন রিঞামঞার বিশ্ঞাস রলঞাপ নঞা পঞায়। আর িুবমও এিিঞার বফধর এধল রিঞামঞার 
িঞাইধির মধ্যে েটতি সঞ্চঞার রিঞাধরঞা।”

বিন্তু লপির উতের বিধলন, “প্রিু, আবম আপনঞার সধগে িঞারঞােঞাধর রেধি ও মিুৃযেিরণ িরধিও প্রস্তুি আচে।”
েীশু উতের বিধলন, “লপির, আবম রিঞামঞাধি িলচে, আে রমঞারে ডঞািঞার আধেই িুবম আমঞাধি রিধনঞা নঞা 

িধল বিনিঞার অস্ীিঞার িরধি।”
েীশু িঞারপর িঞঁাধির বেজ্ঞাসঞা িরধলন, “আবম েখন রিঞামঞাধির িঞািঞার রলল, ঝুলল, িঞা িটিেধুিঞা েঞা়েঞাই 

পঞাবঠধয়চেলঞাম, িখন রিঞামরঞা বি রিঞাধনঞা অিঞািধিঞা্ িধরচেধলয”
িঞঁারঞা উতের বিধলন, “নঞা, রিঞাধনঞা বিেুরই নয়।”
বিবন িঞঁাধির িলধলন, “বিন্তু এখন রিঞামঞাধির িঞাধে িঞািঞার রলল রঞািধল সধগে বনধয়ঞা, এিটি ঝুললও বনধয়ঞা; 

েবি রিঞামঞাধির িধরঞায়ঞাল নঞা রঞাধি, িঞাহধল রপঞােঞাি বিটক্ িধর িঞা বিধন বনধয়ঞা। িঞারণ রলখঞা আধে: ‘আর বিবন 
অপরঞা্ীধির সধগে েটণি হধলন’; আর আবম রিঞামঞাধির িলচে, এটি আমঞার েীিধন অিেযেই পপূণ্ম হধি। আমঞার 
সম্ধি্ম  েঞা রলখঞা আধে, িঞার পপূণ্মিঞা সমঞাসন্ন।”

শেধষযেরঞা িলধলন, “প্রিু রিখুন, এখঞাধন িুটি িধরঞায়ঞাল আধে।”
বিবন উতের বিধলন, “িঞাই েধরষ্।”

েীশু অিযেঞাসমধিঞাই েলপঞাই পি্মধি রেধলন। শেধষযেরঞা িঞঁাধি অনুসরণ িরধলন। রসই স্ঞাধন বিবন উপচস্ি হধয় 
িঞঁাধির িলধলন, “রিঞামরঞা রেন প্রধলঞািধন নঞা পধ়েঞা, রসেনযে প্রঞার্মনঞা িধরঞা।” বিবন িঞঁাধির িঞাে ররধি এি-চেল 
রেঞঁা়েঞা িপূরধবে শেধয় নিেঞানু হধয় প্রঞার্মনঞা িরধলন, “লপিঞা, রিঞামঞার ইছেঞা হধল আমঞার িঞাে ররধি এই পঞানপঞাত্ 
সবরধয় নঞাও। িিুও আমঞার ইছেঞা নয়, রিঞামঞারই ইছেঞা পপূণ্ম রহঞাি।” িখন স্ধে্মর এি িপূি িঞঁার িঞাধে আবিিপূ্ম ি 
হধয় িঞঁাধি েটতি রেঞােঞাধলন। বনিঞারুণ ে্রেণঞায়, বিবন প্রঞার্মনঞায় আরও এিঞাগ্র হধলন; িঞঁার রঞাম রধতির ি়ে ি়ে 
রফঞঁািঞার মধিঞা মঞাটিধি ঝধর প়েচেল।

প্রঞার্মনঞা ররধি উধঠ বিবন শেষযেধির িঞাধে বফধর শেধয় রিখধলন, িঞঁারঞা িুঃখ-িঞারঞাক্ঞান্ত হধয় রবুমধয় পধ়েধেন। 
বিবন িঞঁাধির বেজ্ঞাসঞা িরধলন, “রিঞামরঞা রুমঞাছে রিনয ওধঠঞা, প্রঞার্মনঞা িধরঞা, রেন রিঞামরঞা প্রধলঞািধন নঞা পধ়েঞা।”

বিবন িখনও িরঞা িলধেন, এমন সময় এিিল রলঞাি উধঠ এল। িঞাধির সধগে এল রসই িঞাধরঞােধনর অনযেিম 
বেহপূ িঞা। রস িঞাধির রনিৃবে বিবছেল। রস িুম্বন িরঞার েনযে েীশুর িঞাধে এশেধয় এল। বিন্তু েীশু িঞঁাধি বেজ্ঞাসঞা 
িরধলন, “বেহপূ িঞা, িুবম বি িুম্বন িধর মনুষযেপুত্ধি েত্রুধির হঞাধি সমপ্মণ িরেয”

েীশুর অনুেঞামীরঞা েখন রিখধলন িী রিধি েঞাধছে, িঞঁারঞা িলধলন, “প্রিু, আমঞাধির িধরঞায়ঞাল বিধয় বি 
আরঞাি িরিয” িঞঁাধির মধ্যে এিেন মহঞােঞােধির িঞাসধি আরঞাি িধর িঞার ডঞানবিধির িঞান রিধি রফলধলন।

বিন্তু েীশু উতের বিধলন, “এমন রেন আর নঞা রধি।” আর বিবন রসই রলঞািটির িঞান স্পে্ম িধর িঞাধি সুস্ 
িধর বিধলন।

আর রে প্র্ঞান েঞােিিে্ম, মচন্দধরর প্রহরীিধলর অ্যেধক্রঞা ও প্রঞািীনিনৃ্দ েীশুর উধদেধে এধসচেধলন, বিবন 
িঞঁাধির িলধলন, “আবম বি বিন্তদ্রঞাধহর রনিৃবে বিবছে রে, আপনঞারঞা িধরঞায়ঞাল ও লঞাবঠধসঞাঁিঞা বনধয় এধসধেনয আবম 
মচন্দর-প্রঞাগেধণ প্রবিবিনই আপনঞাধির মধ্যে চেলঞাম। িখন আপনঞারঞা আমঞার উপধর হস্তধক্প িধরনবন। বিন্তু 
এই হল আপনঞাধির সুসময়, িঞারণ এখন অন্ধিঞাধররই রঞােবে।”

েীশুধি িচন্দ িধর িঞারঞা িঞঁাধি মহঞােঞােধির িঞাচ়েধি বনধয় রেল। লপির িপূরবে িেঞায় ররধখ অনুসরণ িরধলন। 
বিন্তু প্রঞাগেধণর মঞাঝখঞাধন িঞারঞা েখন আগুন রজ্ধল এিসধগে িসল, লপিরও িঞাধির সধগে িসধলন। এিেন িঞাসী 
আগুধনর আধলঞায় িঞঁাধি রসখঞাধন িধস রঞািধি রিখল। রস িঞঁার বিধি এিিধৃষ্ িঞাবিধয় িলল, “এই রলঞািটিও 
ওর সধগে চেল।”

বিন্তু বিবন অস্ীিঞার িধর িলধলন, “নঞারী, আবম ওঁধি চিবন নঞা।”
অল্প বিেুক্ণ পধর আর এিেন িঞঁাধি রিধখ িলল, “িুবমও ওধির এিেন।”
লপির িলধলন, “ওধহ, আবম নই।”

আর েঞারঞা গ্রঞামঞাঞ্চধল রঞািধি, িঞারঞা রেন নেধরর রিিধর প্রধিে নঞা িধর। িঞারণ রসসময় হধি সি েঞাস্তলললপর 
পপূণ্মিঞায় েঞাটস্তিঞাধনর সময়। রসই বিনগুলল অন্তঃস্বেঞা রমণী ও স্তনযেিঞাত্ী মঞাধয়ধির িঞাধে িী িয়ঞািহই নঞা হধি! 
রিধের উপর রবনধয় আসধি িরম িুে্মবি, এই েঞাবির উপধর রনধম আসধি ঈশ্ধরর ট্ক্ঞা্। িঞারঞা িধরঞায়ঞাধলর 
আরঞাধি পবিি হধি, িচন্দরূধপ অনযে সি েঞাবির িঞাধে বনি্মঞাটসি হধি। অইহুবিধির েনযে বনরূলপি িঞাল পপূণ্ম নঞা 
হওয়ঞা পে্মন্ত রেরুেঞাধলম পরেঞাবিধির বেঞারঞা পিিললি হধি।

“আর সপূে্ম-িন্দ-নক্ন্তত্ বিবিন্ন অদু্ি চিহ্ন রিখঞা েঞাধি। উতেঞাল সমুদ্রিরধগের েে্ম ধন পৃটরিীর সমস্ত েঞাবি 
মনস্তঞাপগ্রস্ত ও হিিুচধি হধয় প়েধি। পটৃরিীধি েঞা বিেু রিধি, রসই িরঞা রিধি মঞানুষ আিধকে মিৃিল্প হধয় প়েধি, 
িঞারণ রেযেঞাবিষ্মণ্ডল িখন হধি প্রিম্ম্ি। রসই সমধয় িঞারঞা রিখধি পঞাধি, মনুষযেপুত্ পরঞাক্ম ও মহঞাপ্রিঞাধপর 
সধগে রমরধেঞাধে আবিিপূ্ম ি হধছেন। এই সমস্ত রিনঞা েখন সংরটিি হধি রঞািধি, িখন রিঞামরঞা ঊর্্মিটৃষ্ রিঞাধরঞা 
ও মঞারঞা উঁিু রিঞাধরঞা, িঞারণ রিঞামঞাধির মুটতির সময় সবন্নিি।”

বিবন িঞঁাধির এই রূপিটিও িলধলন: “ডুমুর েঞাে ও অনযে সি েঞাধের বিধি িঞাবিধয় রিধখঞা। রসগুলল েখন 
নিপল্ধি সজ্জ্ি হধয় ওধঠ, িঞা রিধখ রিঞামরঞা বনধেরঞাই িুঝধি পঞাধরঞা, গ্রীমেিঞাল সবন্নিি। রসইরিম, রিঞামরঞা 
েখন এই সমস্ত রিধি রিখধি, িখন রেধনঞা রে, ঈশ্ধরর রঞােযে সবন্নিি।

“আবম রিঞামঞাধির সবিযেই িলচে, এসি নঞা রিঞা পে্মন্ত এই প্রেধন্মর অিলুগ্প্ত বিেুধিই হধি নঞা। আিঞাে ও 
পৃটরিী লুপ্ত হধি, বিন্তু আমঞার িঞািযে রিঞাধনঞাবিনই লুপ্ত হধি নঞা।

“সিি্ম  ররধিঞা, নইধল উছৃেঙ্খলিঞা, মতেিঞা ও েীিধনর িুটচিন্তঞা রিঞামঞাধির হৃিয়ধি িঞারগ্রস্ত িধর িুলধি। 
আর রসবিনটি ফঞাঁধির মধিঞা অপ্রিযেঞাশেিিঞাধি রিঞামঞাধির উপধর রবনধয় আসধি। িঞারণ সমগ্র পটৃরিীর প্রধিযেি 
অব্িঞাসীর উপধরই িঞা রনধম আসধি। সিসময় সিি্ম  িটৃষ্ ররধখঞা ও প্রঞার্মনঞা রিঞাধরঞা, রেন সবন্নিি সি রিনঞা 
ররধি রিঞামরঞা অিযেঞাহবি পঞাও এিং মনুষযেপুন্তত্র সঞামধন িঞঁা়েঞািঞার সঞামর্মযে লঞাি িধরঞা।”

েীশু প্রবিবিন মচন্দধর শেধয় শেক্ঞা বিধিন এিং প্রবি সন্ধযেঞায় রঞাবত্েঞাপন িরঞার েনযে েলপঞাই নঞাধমর পি্মধির 
অবিমুধখ রিবরধয় প়েধিন। িঞঁার িঞাণী রেঞানঞার েনযে রলঞাধিরঞা খুি রিঞারধিলঞাধিই মচন্দধর এধস উপচস্ি হি।

িখন, বনস্তঞারপি্ম নঞাধম পবরচিি খঞাবমরবিহীন রুটির পি্ম ক্মে এশেধয় আসচেল। আর প্র্ঞান েঞােধিরঞা ও 
েঞাস্তবিিরঞা েীশুর হঞাি ররধি বনষৃ্বি পঞাওয়ঞার পর খঁুেচেধলন, িঞারণ িঞঁারঞা েনসঞা্ঞারণধি িয় িরচেধলন। 
েয়িঞান িখন রসই িঞাধরঞােধনর অনযেিম, ইষ্ঞাবরধয়ঞাৎ নঞাধম পবরচিি বেহপূ িঞার অন্তধর প্রধিে িরল। বেহপূ িঞা 
প্র্ঞান েঞােিিে্ম ও মচন্দধরর প্রহরঞায় বনেুতি পিস্ িম্মিঞারীধির িঞাধে শেধয়, িীিঞাধি েীশুধি ্বরধয় রিধি, িঞা 
বনধয় আধলঞািনঞা িরল। িঞঁারঞা আনচন্দি হধয় িঞাধি অর্ম বিধি সম্ি হধলন। রস-ও িঞঁাধির প্রস্তঞাধি সম্ি হধয় 
েনসঞা্ঞারধণর অধেঞািধর েীশুধি িঞঁাধির হঞাধি িুধল রিওয়ঞার সুধেঞাে খঁুেধি লঞােল।

অিধেধষ খঞাবমরবিহীন রুটির পধি্মর বিন উপচস্ি হল। রসবিন বনস্তঞারপধি্মর রমষ িলল বিধি হি। েীশু লপির 
ও রেঞাহনধি পঞাবঠধয় বিধয় িলধলন, “েঞাও, আমঞাধির েনযে বনস্তঞারপধি্মর রিঞাধের আধয়ঞােন িধরঞা।”

িঞঁারঞা বেজ্ঞাসঞা িরধলন, “আপবন িী িঞানয আমরঞা রিঞারঞায় এর আধয়ঞােন িরিয”
বিবন উতের বিধলন, “রিঞামরঞা নেধর প্রধিে িধরই রিখধি পঞাধি, এি িযেটতি এিটি েধলর িলশে বনধয় 

েঞাধছে। রিঞামরঞা িঞাধি অনুসরণ িধর রে িঞাচ়েধি রস প্রধিে িরধি, রসখঞাধন রেধয়ঞা। রিঞামরঞা রসই িঞাচ়ের 
েহৃিি্ম ঞাধি রিঞাধলঞা, ‘গুরুমহঞােয় েঞানধি িঞান, অবিটরধির েনযে বনবি্ম ষ্ িঞামরঞাটি রিঞারঞায়, রেখঞাধন আবম আমঞার 
শেষযেধির বনধয় বনস্তঞারপধি্মর রিঞাে গ্রহণ িরধি পঞাবরয’ বিবন রিঞামঞাধির উপরিলঞার এিটি সুসজ্জ্ি ি়ে িঞামরঞা 
রিশখধয় রিধিন। রসখঞাধনই সি আধয়ঞােন রিঞাধরঞা।”

িঞঁারঞা রিবরধয় পধ়ে েীশুর িরঞামধিঞা সিবিেুই রিখধি রপধলন এিং বনস্তঞারপধি্মর রিঞাে প্রস্তুি িরধলন।
লগ্ উপচস্ি হধল েীশু ও ট্প্রবরিশেধষযেরঞা আসধন রহলঞান বিধয় িসধলন। আর বিবন িঞঁাধির িলধলন, 

“ে্রেণঞাধিঞাধের আধে আবম রিঞামঞাধির সধগে বনস্তঞারপধি্মর রিঞাে গ্রহণ িরঞার েনযে সঞাগ্রধহ প্রিীক্ঞা িধরচে। 
িঞারণ আবম রিঞামঞাধির িলচে, এই অনুষ্ঞাধনর উধদেেযে ঈশ্ধরর রঞাধেযে িঞাস্তিঞাবয়ি নঞা হওয়ঞা পে্মন্ত, আবম আর 
এই রিঞােন গ্রহণ িরি নঞা।”

পধর বিবন পঞানপঞাত্ িুধল বনধয় ্নযেিঞাি বিধলন। িঞারপর িলধলন, “এটি নঞাও ও রিঞামঞাধির মধ্যে বিিঞাে 
িধরঞা। আবম রিঞামঞাধির িলচে, ঈশ্ধরর রঞাধেযের আেমন নঞা হওয়ঞা পে্মন্ত, আবম আর দ্রঞাক্ঞারস পঞান িরি নঞা।”

িঞাপর বিবন রুটি বনধলন, ্নযেিঞাি বিধলন এিং রিধঙ বনধয় িঞঁাধির বিধলন, আর িলধলন, “এ রিঞামঞাধির 
েনযে উৎসে্মীিৃি আমঞার েরীর। আমঞার স্মরণঞাধর্ম রিঞামরঞা এরিম রিঞাধরঞা।”

এিইিঞাধি, রিঞােধনর পধর বিবন পঞানপঞাত্ বনধয় িলধলন, “এই পঞানপঞাত্ আমঞার রধতি নিুন বনয়ম, এ 
রিঞামঞাধিরই েনযে পঞাবিি হধয়ধে। বিন্তু রে আমঞাধি ্বরধয় বিধি উিযেি িঞার হঞাি আমঞারই সধগে রিবিধলর উপধর 
আধে। মনুষযেপুত্ িঞঁার বন ্্মঞাবরি পধরই প্রস্ঞান িরধিন, বিন্তু ব্ি্ রসই মঞানুষধি, রে িঞঁাধি েত্রুধির হঞাধি িুধল 
রিধি।” িঞঁারঞা পরস্পরধি বেজ্ঞাসঞা িরধি লঞােধলন রে, িঞঁাধির মধ্যে রি এমন িঞাে িরধি পঞাধরন।
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েীশুধি বনধয় এশেধয় িলঞার পধর িুরীধণর অব্িঞাসী শেধমঞানধি িঞারঞা ্রল। রস আসচেল গ্রঞামঞাঞ্চল ররধি। 
িঞারঞা কু্েটি িঞার উপধর িঞালপধয় বিধয় েীশুর রপেন রপেন রসটি িধয় বনধয় রেধি িঞাধি িঞা্যে িরল। বিস্তর 
রলঞাি িঞঁাধি অনুসরণ িরচেল। রসই সধগে চেল বিেু নঞারীও, েঞারঞা িঞঁার েনযে রেঞাি ও বিলঞাপ িরচেল। েীশু 
বফধর িঞাধির উধদেধে িলধলন, “ওধেঞা রেরুেঞাধলধমর িনযেঞারঞা, আমঞার েনযে রিঞামরঞা রিঁধিঞা নঞা, বিন্তু বনধেধির 
েনযে ও রিঞামঞাধির রেধলধমধয়ধির েনযে িঞঁাধিঞা। িঞারণ এমন সময় আসধি, েখন রিঞামরঞা িলধি, ‘্নযে রসই িন্ধযেঞা 
নঞারীরঞা, েঞাধির েি্ম  রিঞাধনঞাবিন সন্তঞান্ঞারণ িধরবন, েঞারঞা রিঞাধনঞাবিন স্তনযেিুগ্ধ পঞান িরঞায়বন।’ িখন
  “ ‘পি্মিসিধলর উধদেধে িঞারঞা িলধি, “আমঞাধির উপধর পধ়েঞা!”
  আর পঞাহঞা়েগুললধি িলধি, “আমঞাধির আিৃি িধর রঞাধখঞা!” ’
েঞাে সধিে রঞািঞার সময়ই মঞানুষ েবি এরিম আিরণ িধর, িঞাহধল েঞাে েখন শুবিধয় েঞাধি, িখন আরও 
বি-নঞা রিধি!”

আরও িুেন িুষৃ্িীধি মিুৃযেিণ্ড রিওয়ঞার েনযে িঞঁার সধগে বনধয় েঞাওয়ঞা হবছেল। িধরঞাটি নঞামি স্ঞাধন উপচস্ি 
হধয় িঞারঞা িঞঁাধি রসই িুষৃ্িীধির সধগে কু্েবিধি িরল, এিেনধি িঞঁার ডঞানবিধি, অনযেেনধি িঞঁার িঞঁাবিধি। 
েীশু িলধলন, “লপিঞা, এধির ক্মঞা িধরঞা, িঞারণ এরঞা েঞাধন নঞা, এরঞা িী িরধে।” আর গুটিিঞাপঞাি িধর িঞারঞা 
িঞঁার রপঞােঞাি িঞাে িধর বনল।

রলঞাধিরঞা িঞঁাচ়েধয় সিবিেু লক্যে িরচেল। এমনবি, সমঞােিিধনর অ্যেক্রঞাও িঞঁাধি িযেগেবিদ্রুপ িরল। 
িঞারঞা িলল, “ও অপরধি উধিঞার িধরধে; ও েবি ঈশ্ধরর রসই খ্ীষ্, রসই মধনঞানীি েন হয়, িঞাহধল এখন বনধেধি 
উধিঞার িরুি!”

দসধনযেরঞাও উধঠ এধস িঞঁাধি বিদ্রুপ িরল। িঞারঞা িঞঁাধি টসরিঞা বিধয় িলল, “িুবম েবি ইহুবিধির রঞােঞা 
হও, িঞাহধল বনধেধি িঞঁািঞাও।”

িঞঁার মঞারঞার উপধর এিটি ললশখি বিজ্গ্প্ত চেল। িঞাধি রলখঞা চেল,
“এই ব্যক্তি ইহুদিদির রাজা।”

কু্েঞালপ্মি িুষৃ্িীধির এিেন িঞঁাধি িিপূ টতি িধর িলল, “িুবমই বি রসই খ্ীষ্ নওয বনধেধি আর আমঞাধির 
িঞঁািঞাও!”

বিন্তু অপর িুষৃ্িী িঞাধি বিরস্কঞার িধর িলল, “িুবম বি ঈশ্রধিও িয় িধরঞা নঞায িুবমও রিঞা রসই এিই 
িণ্ডধিঞাে িরে। আমরঞা নযেঞায়সগেি িণ্ডধিঞাে িরচে, আমরঞা েঞা িধরচে, িঞারই সমুচিি ফলধিঞাে িরচে। বিন্তু 
এই মঞানুষটি রিঞানও অনযেঞায় িধরনবন।”

িঞারপর রস িলল, “েীশু, আপবন েখন স্রঞাধেযে আসধিন, িখন আমঞাধি স্মরণ িরধিন।”
েীশু িঞাধি উতের বিধলন, “আবম রিঞামঞাধি সবিযেই িলচে, আেই িুবম আমঞার সধগে পরমধিধে উপচস্ি হধি।”
িখন িুপুর প্রঞায় িঞাধরঞািঞা। রসই সময় ররধি বিধিল বিনধি পে্মন্ত সমস্ত রিধের উপধর অন্ধিঞার রেধয় রইল। 

সপূধে্মর আধলঞা বনি্মঞালপি হল। আর মচন্দধরর েিবনিঞা চেঁধ়ে িু-িুিধরঞা হধয় রেল। েীশু উচ্চিধঠে িধল উঠধলন, 
“লপিঞা, রিঞামঞার হঞাধি আবম আমঞার আত্মঞা সমপ্মণ িবর।” এিরঞা িধল বিবন িঞঁার রেষবনশ্ঞাস িযেঞাে িরধলন।

সমস্ত রিনঞা প্রিযেক্ িধর েিধসনঞাপবি ঈশ্ধরর প্রেংসঞা িধর িলধলন, “এই মঞানুষটি বনঃসধন্দধহ ্ঞাবম্মি 
চেধলন।” এই িেৃযে প্রিযেক্ িরঞার েনযে েঞারঞা সমধিি হধয়চেল, িঞারঞা িঞা রিধখ িধক্ িরঞারঞাি িরধি িরধি বফধর 
রেল। বিন্তু িঞঁার পবরচিিেধনরঞা এিং েঞালীধলর রে মচহলঞারঞা িঞঁাধি অনুসরণ িরচেধলন, িঞারঞা িপূধর িঞঁাচ়েধয় 
এই সমস্ত রিনঞা লক্যে িরচেধলন।

এখন রেঞাধষফ নঞাধম মহঞাসিঞার এি সিসযে রসখঞাধন চেধলন। বিবন চেধলন সৎ ও নযেঞায়পরঞায়ণ। বিবন িঞাধির 
টসধিঞাধন্ত ও িঞােিধম্ম সহমি চেধলন নঞা। বিবন চেধলন বেহপূ বিয়ঞার আবরমঞাটরয়ঞা নেধরর অব্িঞাসী। বিবন ঈশ্ধরর 
রঞাধেযের আেমধনর প্রিীক্ঞায় চেধলন। বিবন পীলঞাধির িঞাধে শেধয় েীশুর রিহটি রিধয় বনধলন। বিবন িঞা কু্ে 
ররধি নঞাবমধয় এিখণ্ড রক্ৌমিন্তস্ত রিহটি েচ়েধয়, পঞাহঞা়ে রিধি দিবর িরঞা এিটি সমঞাব্ধি রঞাখধলন। রসখঞাধন 
রস-পে্মন্ত আর িঞাউধি সমঞাব্ রিওয়ঞা হয়বন। রসবিনটি চেল “প্রস্তুবির বিন,” বিশ্রঞামিঞার শুরু হধি অল্প বিেুক্ণ 
িঞাবি চেল।

েঞালীল ররধি েীশুর সধগে আেি মচহলঞারঞা রেঞাধষফধি অনুসরণ িধর সমঞাব্ স্ঞানটি ও িীিঞাধি িঞঁার রিহটি 
রঞাখঞা হল, িঞা রিখধলন। িঞারপর িঞঁারঞা িঞাচ়ে বফধর বিবিন্ন রিম মেলঞা ও সুেবন্ধ-দ্রিযে প্রস্তুি িরধলন। বিন্তু 
বি্ঞাধনর প্রবি িঞা্যেিঞায় িঞঁারঞা বিশ্রঞামবিধন বিশ্রঞাম িরধলন।

সপ্তঞাধহর প্ররম বিধন খুি রিঞারধিলঞা, রসই মচহলঞারঞা িঞাধির প্রস্তুি িরঞা মেলঞা বনধয় সমঞাব্স্ঞাধন রেধলন। িঞঁারঞা 
রিখধলন, সমঞাব্র মুখ ররধি পঞাররখঞাবন সবরধয় রিওয়ঞা হধয়ধে। বিন্তু রিিধর প্রধিে িধর িঞারঁঞা প্রিু েীশুর রিহটি 
রিখধি রপধলন নঞা। িঞঁারঞা এ বিষধয় েখন অিঞাি বিস্মধয় িঞািচেধলন, িখন বিিুযেধির মধিঞা উজ্জ্বল রপঞােঞাি 

প্রঞায় এি রণ্ঞা পধর আরও এিেন িঢৃ়িঞাধি িলল, “বনঃসধন্দধহ, এই রলঞািটিও িঞার সধগে চেল, িঞারণ 
এ এিেন েঞালীলীয়।”

লপির উতের বিধলন, “ওধহ, িুবম িী িলে, আবম িুঝধি পঞারচে নঞা।” বিবন িরঞা িলচেধলন, এমন সময় 
রমঞারে রডধি উঠল। প্রিু বফধর রসঞােঞা লপিধরর বিধি িঞািঞাধলন। িখন প্রিু িঞঁাধি রে িরঞা িধলচেধলন, লপিধরর 
িঞা স্মরণ হল: “আে রমঞারে ডঞািঞার আধেই িুবম আমঞাধি বিনিঞার অস্ীিঞার িরধি।” িখন লপির িঞাইধর শেধয় 
িীব্ িঞান্নঞায় রিধঙ প়েধলন।

েঞারঞা েীশুর প্রহরঞায় বনেুতি চেল, িঞারঞা িঞঁাধি বিদ্রুপ ও প্রহঞার িরধি লঞােল। িঞঁার রিঞাখ রিঁধ্ বিধয় িঞারঞা 
বেজ্ঞাসঞা িরল, “িঞািিঞাণী িল রিশখ, রি রিঞাধি মঞারলয” িঞারঞা িঞঁাধি আরও অধনি অপমঞানসপূিি িরঞা িলল।

সিঞাল হধল রসই েঞাবির প্রঞািীনিে্ম, িুই প্র্ঞান েঞােি ও েঞাস্তবিিধির ম্রেণঞা পবরষি সমধিি হধলন। েীশুধি 
িঞঁাধির সঞামধন হঞাবের িরঞা হল। িঞঁারঞা িলধলন, “িুবম েবি রসই খ্ীষ্ হও, আমঞাধির িঞা িধলঞা।”

েীশু উতের বিধলন, “আবম আপনঞাধির িলধল আপনঞারঞা আমঞাধি বিশ্ঞাস িরধিন নঞা। আর আবম েবি 
আপনঞাধির প্রশ্ন িবর, আপনঞারঞাও উতের রিধিন নঞা। বিন্তু এখন ররধি, মনুষযেপুত্ পরঞাক্ঞান্ত ঈশ্ধরর ডঞানবিধি 
উপবিষ্ রঞািধিন।”

িঞঁারঞা সিঞাই প্রশ্ন িরধলন, “িঞাহধল, িুবমই বি ঈশ্ধরর পুত্য”
বিবন িলধলন, “আপনঞারঞা বঠি িরঞাই িলধেন, আবমই বিবন।”
িখন িঞঁারঞা িলধলন, “আর আমঞাধির সঞাক্যে-প্রমঞাধণর প্রধয়ঞােন িীয আমরঞা বনধেরঞাই রিঞা ওর মুখ ররধি 

এিরঞা শুধনচে!”
িখন সমধিি েমঞাধয়ি সিধল উধঠ িঞঁাধি পীলঞাধির িঞাধে বনধয় রেল। িঞারঞা েীশুধি অবিেুতি িধর িলল, 

“আমরঞা রিধখচে, এই রলঞািটি আমঞাধির েঞাবিধি র্ংস িরধি িঞাইধে। রস দিসরধি ির বিধি বনধষ্ িধর, 
আর বনধেধি খ্ীষ্, এিেন রঞােঞা িধল িঞাবি িধর।”

পীলঞাি িঞাই েীশুধি বেজ্ঞাসঞা িরধলন, “িুবম বি ইহুবিধির রঞােঞায”
েীশু উতের বিধলন, “হ্ঞঁা, আপবন রে-রিম িলধেন, রসরিমই।”
পীলঞাি িখন প্র্ঞান েঞােিিে্ম ও রলঞািধির িঞাধে ররঞাষণঞা িরধলন, “এই মঞানুষটিধি অবিেুতি িরঞার মধিঞা 

রিঞাধনঞা রিঞাষ আবম খঁুধে রপলঞাম নঞা।”
বিন্তু িঞারঞা রেঞার বিধয় িলল, “ও িঞার শেক্ঞায় সমগ্র বেহপূ বিয়ঞার রলঞািধির উধতেবেি িধর িুধলধে। েঞালীল 

ররধি শুরু িধর ও এখঞাধনও এধস রপৌধঁেধে।”
এিরঞা শুধন পীলঞাি েঞানধি িঞাইধলন, রলঞািটি েঞালীলীয় বি নঞা। বিবন েখন েঞানধি পঞারধলন রে, েীশু 

রহধরঞাধির েঞাসনঞা্ীন, বিবন িঞঁাধি রহধরঞাধির িঞাধে পঞাবঠধয় বিধলন। রসই সময় রহধরঞািও রেরুেঞাধলধম চেধলন।
েীশুধি রিধখ রহধরঞাি অিযেন্ত প্রীি হধলন, িঞারণ িীর্মিঞাল েঞািৎ বিবন িঞঁাধি রিখধি িঞাইচেধলন। বিবন 

েীশুর সম্ধি্ম  েঞা শুধনচেধলন, রসইমধিঞা আেঞা িরচেধলন, িঞঁাধি রিঞাধনঞা অধলৌবিি চিহ্নিম্ম িরধি রিখধিন। 
বিবন িঞঁাধি িহু প্রশ্ন িরধলন, বিন্তু েীশু িঞঁাধি রিঞানও উতের বিধলন নঞা। প্র্ঞান েঞােিিৃন্দ ও েঞাস্তবিিরঞা রসখঞাধন 
িঞঁাচ়েধয় প্রিণ্ডিঞাধি িঞঁার বিরুধধি রিঞাষঞাধরঞাপ িরধি লঞােধলন। িখন রহধরঞাি ও িঞঁার রসনঞারঞা িঞঁাধি িযেগেবিদ্রুপ 
িরধলন। এি েমিঞাধলঞা রপঞােঞাি পবরধয় েীশুধি িঞঁারঞা পীলঞাধির িঞাধে রফরি পঞাঠঞাধলন। রসবিন রহধরঞাি ও 
পীলঞাি বমত্িঞায় আিধি হধলন, িঞারণ এর আধে িঞঁারঞা পরস্পধরর েত্রু চেধলন।

পীলঞাি প্র্ঞান েঞােিধির, সমঞােিিধনর অ্যেক্ধির ও েনসঞা্ঞারণধি এিসধগে রডধি িঞাধির িলধলন, 
“বিন্তদ্রঞাধহর েনযে রলঞািধির উধতেবেি িরঞার অবিধেঞাধে রিঞামরঞা এই রলঞািটিধি আমঞার িঞাধে বনধয় এধসে। 
রিঞামঞাধির সঞাক্ঞাধি আবম িঞাধি পরীক্ঞা িধরচে, বিন্তু িঞার বিরুধধি রিঞামঞাধির অবিধেঞাধের রিঞাধনঞা বিবতে খঁুধে 
পঞাইবন। আর রহধরঞািও পঞানবন, িঞারণ বিবন িঞাধি আমঞার িঞাধে রফরি পঞাবঠধয়ধেন। রিঞামরঞা রিখধিই পঞাছে, 
মৃিুযেিধণ্ডর রেঞােযে রিঞাধনঞা অপরঞা্ই রস িধরবন। িঞাই, আবম িঞাধি েঞাটস্ত বিধয় রেধ়ে রিি।” রসই পধি্মর সমধয় 
িঞঁাধি, িঞাধির েনযে এিেন িযেটতিধি রেধ়ে বিধিই হি।

িঞারঞা সমস্ধর চিৎিঞার িধর উঠল, “এই রলঞািটিধি িপূর িরুন। আমরঞা িঞারঞাব্ঞার মুটতি িঞাই।” (নেধর 
বিন্তদ্রঞাধহর রিষ্ঞা ও হিযেঞার অপরঞাধ্ িঞারঞাব্ঞাধি িঞারঞারুধি িরঞা হধয়চেল)

েীশুধি মুতি িরঞার অবিপ্রঞাধয় পীলঞাি িঞাধির িঞাধে আিঞার অনুধরঞা্ িরধলন। বিন্তু িঞারঞা চিৎিঞার িরধি 
লঞােল, “ওধি কু্ধে বিন! ওধি কু্ধে বিন!”

বিবন িৃিীয়িঞার িঞাধির িঞাধে িলধলন, “রিনয এই মঞানুষটি িী অপরঞা্ িধরধেয মৃিুযেিণ্ড রিওয়ঞার মধিঞা 
রিঞাধনঞা িঞারণই আবম এর মধ্যে খঁুধে পঞাইবন। রসইেনযে আবম ওধি েঞাটস্ত বিধয় রেধ়ে রিি।”

বিন্তু িঞঁাধি কু্েবিধি িরঞার অন়ে িঞাবিধি িঞারঞা উচ্চিধঠে চিৎিঞার িরধি লঞােল। রেষ পে্মন্ত িঞাধির 
চিৎিঞাধররই েয় হল। িঞাই পীলঞাি িঞাধির িঞাবি রমধন রনওয়ঞার টসধিঞান্ত বনধলন। বিন্তদ্রঞাহ ও হিযেঞার অবিধেঞাধে 
রে রলঞািটি িঞারঞারুধি হধয়চেল ও েঞাধি িঞারঞা রিধয়চেল, বিবন িঞাধি মুটতি বিধলন এিং িঞাধির ইছেঞার িঞাধে 
বিবন েীশুধি সমপ্মণ িরধলন।
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বিবন িঞঁাধির িলধলন, “রিঞামঞাধির সধগে রঞািঞার সমধয়ই আবম এই িরঞা িধলচেলঞাম, রমঞাশের বি্ঞাধন, 
িঞািিঞািীধির গ্রধন্থ ও েীিসংচহিঞায় আমঞার সম্ধি্ম  েঞা রলখঞা আধে, িঞার সিবিেুই পপূণ্ম হধি।”

িঞারপর বিবন িঞঁাধির মধনর বেঞার খুধল বিধলন, রেন িঞঁারঞা েঞাস্ত িুঝধি পঞাধরন। বিবন িঞঁাধির িলধলন, “এিরঞা 
ললশখি আধে, খ্ীষ্ িষ্ধিঞাে িরধিন ও িৃিীয় বিিধস মৃিধলঞাি ররধি উলত্ি হধিন এিং রেরুেঞাধলম ররধি 
শুরু িধর সমস্ত েঞাবির িঞাধে িঞঁারই নঞাধম মন পবরিি্ম ন ও পঞাপক্মঞার িরঞা প্রিঞাবরি হধি। আর রিঞামরঞাই এ সমস্ত 
বিষধয়র সঞাক্ী। আর রিধখঞা, লপিঞার প্রবিশ্রুি িঞান আবম রিঞামঞাধির েনযে পঞাবঠধয় বিধি েঞাবছে; বিন্তু ঊর্্মধলঞাি 
ররধি আেি েটতি পবরিৃি নঞা হওয়ঞা পে্মন্ত রিঞামরঞা এই নেধরই অিস্ঞান িধরঞা।”

িঞারপর বিবন িঞঁাধির রিরঞাবনর িঞােঞািঞাচে বনধয় শেধয়, িঞঁাধির হঞাি িুধল আেীি্মঞাি িরধলন। আেীি্মঞািরি 
অিস্ঞাধিই বিবন িঞঁাধির িযেঞাে িরধলন ও স্ধে্ম নীি হধলন। িঞঁারঞা িখন িঞঁাধি প্রণঞাম েঞাবনধয় মহঞা আনধন্দ 
রেরুেঞাধলধম বফধর রেধলন এিং মচন্দধর বনরন্তর ঈশ্ধরর িন্দনঞায় িযেঞাপৃি রঞািধলন।

পরঞা িুেন মঞানুষ িবিধি িঞঁাধির পঞাধে এধস িঞঁা়েঞাধলন। আিধকে মচহলঞারঞা মঞাটির বিধি মঞারঞা বনিু িধর িঞঁাচ়েধয় 
রইধলন। বিন্তু পুরুষ িুেন িঞঁাধির িলধলন, “রিঞামরঞা মৃিধির মধ্যে েীবিধির সন্ধঞান িরে রিনয বিবন এখঞাধন 
রনই, বিন্তু উত্ঞালপি হধয়ধেন। রিঞামঞাধির সধগে েঞালীধল রঞািঞার সমধয় বিবন িী িধলচেধলন, স্মরণ িধরঞা। বিবন 
িধলচেধলন, ‘মনুষযেপুত্ধি পঞাপী মঞানুষধির হঞাধি অিেযেই সমলপ্মি হধি হধি, িঞঁাধি কু্েবিধি ও িৃিীয় বিধন 
পুনরুলত্ি হধি হধি।’ ” িখন িঞঁার িরঞাগুলল িঞঁাধির মধন পধ়ে রেল।

সমঞাব্স্ঞান ররধি বফধর এধস িঞাঁরঞা এ সমস্ত বিষয় রসই এেঞাধরঞােন ও অনযে সিঞাইধি িলধলন। এঁরঞা 
হধলন মঞাগ্ঞালঞািঞাসী মবরয়ম, রেঞাহঞান্নঞা ও েঞাধিঞাধির মঞা মবরয়ম। িঞঁাধির সধগে আরও অধনধি এই রিনঞার িরঞা 
ট্প্রবরিশেষযেধির েঞানঞাধলন। বিন্তু িঞঁারঞা মচহলঞাধির িরঞা বিশ্ঞাস িরধলন নঞা। িঞারণ িঞঁাধির এই সমস্ত িরঞা িঞঁারঞা 
আেগুবি িধল মধন িরধলন। বিন্তু লপির উধঠ সমঞাব্স্ঞাধনর বিধি রিৌধ়ে রেধলন। বিবন নি হধয় রিখধলন, 
রক্ৌমিন্তস্তর খণ্ডগুলল পধ়ে রধয়ধে। বিস্মধয় অবিিপূ ি হধয় িী রধিধে িঞািধি িঞািধি বিবন বফধর রেধলন।

রসবিন, িঞঁাধির মধ্যে িুেন রেরুেঞাধলম ররধি এেঞাধরঞা বিধলঞাবমিঞার িপূধরর ইম্ঞাযু়স নঞাধম এিটি গ্রঞাধম েঞাবছেধলন। 
িঞঁারঞা পরস্পর বিেি রিনঞািলল সম্ধি্ম  পপূি্মঞাপর আধলঞািনঞা িরচেধলন। িঞঁারঞা েখন পরস্পধরর মধ্যে এ সমস্ত 
আধলঞািনঞা িরচেধলন, িখন েীশু স্য়ং উপচস্ি হধয় িঞঁাধির সধগে সধগে পর িলধি লঞােধলন; বিন্তু িটৃষ্ রুধি 
রঞািঞায় িঞঁারঞা িঞঁাধি চিনধি পঞারধলন নঞা।

বিবন িঞঁাধির বেজ্ঞাসঞা িরধলন, “পর িলধি িলধি রিঞামরঞা পরস্পর িী আধলঞািনঞা িরচেধলয”
িঞঁারঞা বিষণ্ণ মুধখ রমধি িঞঁা়েঞাধলন। িঞঁাধির মধ্যে বক্ধয়ঞাপঞা নঞাধম এিেন িঞঁাধি বেজ্ঞাসঞা িরধলন, “আপবন 

বি রেরুেঞাধলধম রিিলমঞাত্ পবরিে্মি রে, এই িয় বিধন রসখঞাধন েঞা রধিধে, িঞা আপবন েঞাধনন নঞায”
বিবন বেজ্ঞাসঞা িরধলন, “িী সি রধিধেয”
িঞঁারঞা উতের বিধলন, “নঞাসরধির েীশু সম্বি্ম ি রিনঞা। বিবন চেধলন এিেন িঞািিঞািী, ঈশ্র ও সি মঞানুধষর 

সঞাক্ঞাধি িঞাধিযে ও িধম্ম এি ক্মিঞাসম্ন্ন িযেটতি। প্র্ঞান েঞােধিরঞা ও আমঞাধির সমঞােিিধনর অ্যেক্রঞা িঞঁাধি 
মৃিুযেিধণ্ড িশণ্ডি িরঞার উধদেধে সমলপ্মি িধরচেধলন এিং িঞঁারঞা িঞঁাধি কু্েবিধি িধরধেন। বিন্তু আমরঞা আেঞা 
িধরচেলঞাম রে, বিবনই রসই িযেটতি, বেবন ইস্ঞাধয়লধি মুতি িরধি িধলধেন। আর রিশে িী, বিনবিন হল এ সমস্ত 
রধিধে। এেঞা়েঞাও, আমঞাধির িধয়িেন মচহলঞা আমঞাধির হিিঞাি িধর বিধয়ধেন। িঞঁারঞা আে খুি রিঞারধিলঞা 
সমঞাব্স্ধল শেধয়চেধলন, বিন্তু িঞঁার রিধহর সন্ধঞান পঞানবন। িঞঁারঞা এধস আমঞাধির িলধলন রে, িঞঁারঞা স্ে্মিপূিধির 
িে্মন লঞাি িধরধেন। িঞঁারঞা আরও িলধলন রে, েীশু েীবিি আধেন। িঞারপর আমঞাধির িধয়িেন সগেী 
সমঞাব্স্ধল শেধয় মচহলঞারঞা রেমন িধলচেধলন, বঠি রসইমধিঞা রিখধলন, বিন্তু িঞঁাধি িঞঁারঞা রিখধি পঞানবন।”

েীশু িঞঁাধির িলধলন, “রিঞামরঞা িি অধিঞা্! আর িঞািিঞািীরঞা রেসি িরঞা িধল রেধেন, রসগুলল বিশ্ঞাস 
িরধি রিঞামঞাধির মন রিমন শেটরল! এই প্রিঞার িুঃখ িরণ িরঞার পরই বি খ্ীষ্ স্মচহমঞায় প্রধিে িরধিন নঞায” 
এরপর রমঞাশে ও সমস্ত িঞািিঞািী গ্রন্থ ররধি শুরু িধর সমগ্র েঞান্তস্ত িঞঁার সম্ধি্ম  েঞা িটরি হধয়ধে, রস সমস্ত বিবন 
িঞঁাধির িঞাধে িযেঞাখযেঞা িরধলন।

রে-গ্রঞাধম িঞঁারঞা েঞাবছেধলন, রসখঞাধন উপচস্ি হধল েীশু আরও িপূধর এশেধয় েঞাওয়ঞার িঞাি রিখঞাধলন। বিন্তু 
িঞঁারঞা িঞঁাধি সঞা্যে-সঞা্নঞা িধর িলধলন, “সন্ধযেঞা হধয় এধসধে, বিনও প্রঞায় রেষ হধয় এল, আপবন আমঞাধির সধগে 
রঞািুন।” িঞাই বিবন িঞঁাধির সধগে রঞািঞার েনযে রিিধর রেধলন।

িঞঁাধির সধগে আহঞাধর িধস বিবন রুটি বনধলন, ্নযেিঞাি বিধলন এিং িঞা রিধঙ িঞাঁধির হঞাধি বিধলন। রসই 
মুহপূ ধি্ম  িঞঁাধির রিঞাখ খুধল রেল, িঞঁারঞা িঞঁাধি চিনধি পঞারধলন। বিন্তু েীশু িঞঁাধির রিঞাধখর সঞামধন ররধি অিেৃযে 
হধয় রেধলন। িঞঁারঞা পরস্পরধি বেজ্ঞাসঞা িরধলন, “আমঞাধির সধগে পর িলধি িলধি বিবন েখন আমঞাধির িঞাধে 
েঞান্তস্তর মধম্মঞাদ্ঞািন িরচেধলন, িখন আমঞাধির বি আধিে েবনি উতেঞাপ অনুিি হবছেল নঞায”

রসই মুহপূ ধি্ম  িঞঁারঞা উধঠ রেরুেঞাধলধম বফধর রেধলন। রসখঞাধন রসই এেঞাধরঞােন এিং িঞঁাধির সগেীধির িঞঁারঞা 
রিখধি রপধলন। িঞঁারঞা এি স্ঞাধন বমললি হধয় িলঞািলল িরচেধলন, “সবিযেই, প্রিু উলত্ি হধয় শেধমঞানধি িে্মন 
বিধয়ধেন।” িখন রসই িুেন, পধর িী রধিচেল এিং েীশু রুটি রিধঙ রিওয়ঞার পর িঞঁারঞা রিমনিঞাধি িঞঁাধি 
চিনধি রপধরচেধলন, িঞা েঞানঞাধলন।

িঞঁারঞা িখনও এ বিষধয় আধলঞািনঞা িরচেধলন, েীশু স্য়ং িঞঁাধির মঞাধঝ এধস িঞঁা়েঞাধলন এিং িঞঁাধির িলধলন, 
“রিঞামঞাধির েঞাটন্ত রহঞাি।”

রিঞানও িপূ ি রিখধেন রিধি িঞঁারঞা িধয় বিহ্ল হধয় প়েধলন। বিবন িঞঁাধির িলধলন, “রিঞামরঞা িুটচিন্তঞাগ্রস্ত 
হধছেঞা রিনয রিঞামঞাধির মধন সংেয়ই িঞা েঞােধে রিনয আমঞার হঞাি ও পঞাধয়র বিধি িঞাবিধয় রিধখঞা! এ স্য়ং 
আবম! আমঞাধি স্পে্ম িধরঞা, রিধখঞা! িপূ ধির এরিম অচস্ মঞাংস রনই। রিঞামরঞা রিখধি পঞাছে, আমঞার িঞা আধে।”

এই িরঞা িলঞার পর বিবন িঞঁাধির িঞঁার হঞাি পঞা রিখঞাধলন। আনধন্দ ও বিস্মধয় িঞঁারঞা িখনও বিশ্ঞাস িরধি 
পঞারধেন নঞা রিধখ, েীশু িঞঁাধির বেজ্ঞাসঞা িরধলন, “এখঞাধন রিঞামঞাধির িঞাধে বিেু খঞািঞার আধেয” িঞঁারঞা িঞঁাধি 
আগুধন ঝলসঞাধনঞা এি িুিধরঞা মঞাে বিধলন। বিবন রসটি বনধয় িঞঁাধির সঞামধনই আহঞার িরধলন।
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এক চিককৎসককর সাক্ষ্য রভীকর প্রকিে
“েীশু রি”—এই বিষধয় লপূি িী িধলধেন এিং“আপনঞার েীিধন েীশুর িঞাৎপে্ম িী”—এই িুটি 
বিষয় বনধয় আমরঞা এই িইটি শুরু িধরচেলঞাম। ঈশ্ধরর সমু্ধখ আমঞাধির িযেটতিেি অপরঞা্ 
উপলবব্ধ িরঞাই েীশুর বিধি এধেঞাধনঞার আমঞাধির প্ররম পিধক্প। লপূধির বিিরধণ আমরঞা রিখধি 
পঞাই েীশুর সধগে প্ররম সঞাক্ঞাধি লপির নিেঞানু হধয় িধলচেধলন, “প্রিু, আমঞার িঞাে ররধি িধল েঞান, 
আবম পঞাপী!” (লপূি 5:8)। সমগ্র মঞানিেঞাবি পঞাপ িধরধে ও ঈশ্র ররধি িপূধর িধল রেধে। আমরঞা 
এমনিঞাধি েীিনেঞাপন িরচে রেন ঈশ্ধরর রিঞানও অটস্তবেই রনই। আমরঞা বনধেধির েনযে আইন 
দিবর িরধি আর রসই আইন বিধয়ই বনধেধির েীিন িঞালঞাধি পেন্দ িবর। চিবিৎসঞা িরঞার আধে 
রেমন এিেন রুেীধি িুঝধি হয় রে বিবন অসুস্, বঠি রসরিমই আমঞাধির উপলবব্ধ িরধি হধি 
রে, আমরঞা আত্ত্মি ররঞাধে আক্ঞান্ত এিং নিুন মঞানুষ হধয় উঠধি েঞা িরণীয় িঞা হল েীশুর িঞাধে 
ক্মঞা প্রঞার্মনঞা িরঞা। েীশুর অনুেঞামী অর্মঞাৎ খ্ীটষ্য়ঞান হধি রে প্রঞার্মনঞা বিধয় শুরু িরধি হয় িঞার এি 
রূপধরখঞা বনধি রিওয়ঞা হল।

প্রিু েীশু,

আবম বনধের ইছেঞামধিঞা আমঞার েীিন এিবিন রিঁধিচে। রিঞামঞার পবিত্িঞার মঞানিণ্ড ররধি 
অধনি বনধি আমঞার পিন হধয়ধে। েীিধন আবম রেিঞাধি িঞঁািধি িঞাই নঞা এমন অধনি বিেুই 
আমঞার েীিধন আধে। রিঞামঞার প্রবি আমঞার অপরঞা্মপূলি আিরণ, আমঞার স্ঞার্মপরিঞা এিং 
অনযেধির আরঞাি িরঞার িঞারধণ আমঞার প্রঞাপযে েঞাটস্ত িুবম বনধের উপর বনধয়ে িধল আবম 
রিঞামঞাধি ্নযেিঞাি বিই। অনুগ্রহ িধর রিঞামঞার পবিত্ আত্মঞা আমঞাধি িঞাও রেন রিঞামঞার িষৃ্ঞান্ত 
অনুসরণ িধর আবম রিঞামঞাধি িঞাধলঞািঞাসধি পঞাবর ও রিঞামঞার আধিে পঞালন িরধি পঞাবর; 
এমনবি অপরধি িঞাধলঞািঞাসধি পঞাবর ও িঞাধির রসিঞা িরধি পঞাবর। আবম রিঞামঞাধি প্রিু 
িধল স্ীিঞার িবর এিং রিঞামঞার রসিঞািঞাধে আমঞার িঞাবি েীিন সমপ্মণ িবর।

আধমন।

েবি আপবন হৃিয় ও মন ররধি এই প্রঞার্মনঞা িধরধেন, িধি িঞাউধি এ বিষধয় িলুন—িঞাধি িলধি 
পঞাধরন বেবন আপনঞাধি এই িইটি বিধয়ধেন। খ্ীটষ্য়ঞান হওয়ঞার অর্ম িী এিং এরপর িী িরণীয়—
রস বিষধয় েঞানধি িঞাধির িঞারও িঞাে ররধি পরঞামে্ম বনন। রিঞানও মণ্ডলীর সধগে েুতি হধয় এিং 
অনযেঞানযে খ্ীষ্বিশ্ঞাসীধির সধগে এি হধয়, অপধরর িঞাধে েীশুর িঞািযে িঞা িঞঁার সুসমঞািঞার প্রিঞার িরধি 
উধিযেঞােী হন।
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