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কর�োনাভাইরাস
ক�োভিড-19

কর�োনাভাইরাসের আতঙ্কে আমাদের প্রতিক্রিয়া কীরূপ হওয়া উচিত?
সাম্প্রতিক কালে যা কিছু সারা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তু লেছে তাদের মধ্যে খালি চ�োখে দেখা যায় না
এমন এক অতি ক্ষু দ্র ভাইরাস ছাড়া অন্য কিছু র কথা আমরা ভাবতেই পারি না।
ভাইরাস হল এক প্রকার অতি ক্ষু দ্র জৈব সংক্রামক জীবাণু যা জীবিত ক�োষের ভেতরেই বেঁচে থাকে ও
বংশবৃদ্ধি করে। একবার যদি ভাইরাস ক�োনও ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে, তা সেই ব্যক্তির দেহে একটি
ক�োষ আক্রমণ করে এবং ক�োষটি মৃত না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাবৃদ্ধি করতেই থাকে। ভাইরাসের সেই নতু ন
অনুলিপিগুলি তারপর অন্যান্য ক�োষ আক্রমণ করে এবং এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে যায়।
আমাদের প্রত্যেকের শরীরে র�োগের বিরুদ্ধে লড়বার নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আছে যাকে বলা
হয় র�োগ প্রতির�োধ প্রণালী। এটা একবার সক্রিয় হয়ে উঠলে, শ্বাসনালীতে সংক্রমিত ক�োষগুলিকে
আক্রমণ করতে লক্ষ লক্ষ শ্বেত ক�োষ পাঠায় এবং সেই ভাইরাসকে নষ্ট করে। এই দুই পক্ষের মধ্যে
লড়াই হয় এবং যে পক্ষ বেশি শক্তিশালী সেই পক্ষই বিজয়ী হয়।
কর�োনাভাইরাস হল ভাইরাসের এক বৃহৎ পরিবার যা মানুষ ও কিছু পশুর মধ্যে সাধারণ হাঁচি-কাশি
বা ঠান্ডা লাগা থেকে শুরু করে আরও গুরুতর শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ে আসে। কর�োনাভাইরাস দ্বারা
আক্রান্ত পশুর দেহ থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ছড়াতে পারে, কিন্তু তার সম্ভাবনা যথেষ্ট বিরল।
2019 এর শেষদিকে, একটি নতু ন সংক্রামক কর�োনাভাইরাস চিনে এক মহামারি আনে। মাত্র
তিন মাসের মধ্যে, এই ভাইরাস পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং দু’শ�োরও বেশি দেশে, লক্ষ লক্ষ
মানুষকে আক্রান্ত করে কয়েক হাজার মানুষের জীবনে মৃত্যু নিয়ে আসে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)
এই র�োগটির নাম দেয় কর�োনাভাইরাস 2019 বা ক�োভিড-19।
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা, বিশেষ করে অতিমারি বিশেষজ্ঞরা বলেন, এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির জীবনে
এই ক�োভিড-19 খুব দ্রুত ছড়ায়। যেখানে অনেক মানুষের জমায়েত হয় সেইসব স্থান হল এই
ক�োভিড-19 নামক ভাইরাস সংক্রমণের প্রধান অবস্থান। এই র�োগে আক্রান্ত ব্যক্তির কাশি বা হাঁচির
সময় বেরিয়ে আসা লালারস বা স্রাবের ফ�োঁটাগুলির মাধ্যমে সংক্রমণ অন্যের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।
এই কারণেই ডাক্তাররা আমাদের পরামর্শ দেন যে একে অপরের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে। এও
দেখা গেছে যে, এই ভাইরাস অনেক সময় পর্যন্ত ক�োন�ো কিছু র পৃষ্ঠতল বা উপরিভাগে জীবিত
থাকতে পারে; সেই ধরনের সংক্রমিত ক�োনও পৃষ্ঠতল স্পর্শ করে যদি কেউ মুখ, নাক বা চ�োখে হাত
দেন তবে তাদের মধ্যেও সংক্রমণ ছড়াতে পারে।
বেশিরভাগ দেশে, মৃত্যুর হার প্রায় দুই শতাংশ অর্থাৎ প্রতি একশ�ো জন আক্রান্তের মধ্যে দু'জনের
মৃত্যু হয়। কিন্তু যারা অসুস্থ বা বয়স্ক, তাদের জীবনে মৃত্যুর সম্ভাবনা অনেক বেশি।

এরই মধ্যে, বিজ্ঞানীরা এবং অন্যান্য চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা এই র�োগের টিকা, প্রতিষেধক বা
চিকিৎসার উপায় খুঁজে বের করার প্রচেষ্টায় অবিরত কর্মরত রয়েছেন; সঙ্গে চলছে বিভিন্ন প্রকারের
পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কিন্তু, আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা এত দ্রুত বেড়ে চলেছে যে, বেশিরভাগ সরকারি ও
বেসরকারি হাসপাতাল দিশেহারা হয়ে উঠছে। এর ফলে স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা অনেক চাপের সম্মুখীন
হচ্ছেন। ফলস্বরূপ বয়স্ক ব্যক্তিদের নিয়মিত চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণ বিঘ্নিত হচ্ছে; একইসঙ্গে যারা
হৃদর�োগে আক্রান্ত, যারা ডায়াবেটিসে ভু গছেন, যারা দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের র�োগী বা ক্যান্সারে
আক্রান্ত, তাদের সকলের চিকিৎসার ব্যাঘাত ঘটছে।
লকডাউনের প্রসঙ্গে যদি বলতে হয়—অর্থাৎ, ভারত সরকারের একশ�ো তিরিশ ক�োটি মানুষের
ঘরের বাইরে না বের�োন�োর নির্দেশ—এই মারাত্মক কর�োনাভাইরাস সংক্রমণ র�োধ করার একটি
উপায়। অনেক দেশ লকডাউন করে নাগরিকদের বাড়িতে থাকতে বাধ্য করছে। এর ফলে পথেঘাটে বড় জমায়েত হওয়ার ক�োনও সুয�োগ থাকছে না। লকডাউনের উদ্দেশ্য হল এই র�োগ ছড়ান�োর
হার কমিয়ে আনা।
ভারতের সমস্ত ট্রেন, যা দৈনিক প্রায় আড়াই ক�োটি যাত্রী বহন করে, বর্ত মানে বন্ধ রাখা হয়েছে।
অনেক দেশে, সমস্ত বিমানবন্দরও বন্ধ রাখা হয়েছে।
আগামী দিনগুলি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এই কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে অস্থিরতা, উদ্বেগ এবং
আতঙ্কের এক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই র�োগের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর হল স�োশ্যাল মিডিয়ার
মাধ্যমে যে ভীতি ও আতঙ্ক ক্রমাগত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে ও বেড়ে চলেছে; এর ফলে মানুষ
অনেক বেশি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছেন। সুতরাং, আমাদের অবশ্যই নির্ভ রয�োগ্য উৎস থেকে সঠিক তথ্য
সন্ধান করতে হবে।
2020 সালের 18-ই মার্চ , তেইশ বছরের এক যুবক দিল্লীর এক সাততলা হাসপাতালের ছাদ
থেকে ঝাঁপ দিয়ে এই ভেবে আত্মহত্যা করেছিলেন যে, তিনি ক�োভিড-19 ভাইরাসে আক্রান্ত। তিনি
কিছু দিন আগেই অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে এসেছিলেন এবং সেই সময়ে নিভৃতবাসে ছিলেন।
আপনি হয়ত�ো ভাবছেন যে কবে এই র�োগের প্রতিষেধক আবিষ্কার হবে এবং মানুষের হাতে আসবে।
প্রত্যেকেই এই উদ্বেগ, আতঙ্ক, ক্লান্তি এবং ঘুম না হওয়ার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চান।
আবার অনেকের জন্য, এই প্রশ্ন মনের মধ্যে চাপা উত্তেজনা তৈরি করে চলেছে যে, লকডাইন উঠে
যাওয়ার পরে তারা কি তাদের পুর�োন�ো কর্মস্থলে ফিরে কাজে য�োগ দিতে পারবেন! লক্ষ লক্ষ
শ্রমিকদের বেকারত্বের মুখে ঠেলে দিয়ে অনেক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হওয়ার মুখে।
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ক�োথা থেকে সংসার চালান�োর অর্থ আসবে? যে সময় হারিয়ে যাচ্ছে তা কীভাবে আমরা ফিরে
পাব? কীভাবে আপনি ছেলেমেয়েদের বাড়িতে ব্যস্ত রাখবেন? চারিদিকে এতসব মানসিক চাপ নিয়ে
কীভাবে তারা পড়াশ�োনা করবে? আর, হ্যাঁ, ক�োভিড-19 এখনই কেন আমাদের আক্রমণ করল?
অনেকেরই মনের মধ্যে এইসব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে; সমস্যার বিষয় হল এর ফলে হতাশা এবং
উদ্বেগজনিত ব্যাধিতে ল�োকেরা আক্রান্ত হতে পারেন। বাড়িতে বন্ধ থেকে সব রকমের সামাজিক
য�োগায�োগ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে মানসিকভাবে বিষয়টি আরও খারাপ হয়ে উঠছে। অনলাইন
আড্ডা ক�োন�োভাবেই সামাজিক ও শারীরিকভাবে সাক্ষাতের বিকল্প হতে পারে না। টিভি বা
ম�োবাইল ফ�োনের মাধ্যমে আমরা যে সাম্প্রতিক খবর পাই তা-ও খুব উৎসাহদায়ক নয়। অনেকেই
অনলাইনে চিকিৎসার খ�োঁজ করছেন। এ যেন এক হিংস্র ঝড়ের মত�ো, যা হঠাৎ করে শান্ত সমুদ্রে
আপনার বয়ে নিয়ে যাওয়া ন�ৌকাটিকে কাঁপিয়ে তু লেছে।
হল্যান্ড দেশের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রেমব্র্যান্ড 1633 সালে একটি চিত্রকলায় এই ভীতি এবং উদ্বেগ
তু লে ধরেছেন। সেই ছবিতে তিনি দেখিয়েছেন, ন�ৌকার মধ্যে থাকা কয়েকজন জেলে ভয়াবহ এক
ঝড়ের সম্খ
মু ীন হয়ে আতঙ্কে জর্জরিত হয়েছেন; আর সেই ঝড়ের প্রক�োপে তাদের ন�ৌকা প্রায় ডু বতে
বসেছে। এইসব জেলেরা উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে খুব পরিচিত ছিলেন, কিন্তু সেদিন সমুদ্র এতটাই উত্তাল
হয়ে উঠেছিল যে তারা ভয় পেলেন, ভাবলেন যে তাদের ন�ৌকা ডু বে যাবে আর তাদের বাঁচার ক�োনও
সম্ভাবনাই আর নেই। কিন্তু রেমব্র্যান্ড তাদের আতঙ্ক, উদ্বেগ এবং ভীতির সমাধানও ছবিতে আঁকলেন।
প্রভু যীশুই তাদের সমাধান, যিনি নিজেও সেই ন�ৌকাতে ছিলেন, বাহ্যিক ত�োলপাড়ে ক�োন�োভাবে
প্রভাবিত না হয়ে শান্ত হয়ে বসেছিলেন।
সেই ভয়ঙ্কর ঝড় ও উত্তাল সমুদ্রকে শান্ত হওয়ার জন্য যীশু আদেশ দিলেন; আর তাদের সমাধানের
পথ দেখালেন। ঝড় থেমে গেল ও সবকিছু সম্পূর্ণ শান্ত ও নিশ্চু প হয়ে উঠল। বাইবেলে এই ঘটনাটি
লূক 8:22-24 অংশে বর্ণিত রয়েছে।
একদিন যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, “চল�ো আমরা হ্রদের ওপারে যাই।” এতে তারা একটি ন�ৌকায়
আর�োহণ করে যাত্রা করলেন। তারা ন�ৌকা চালান�ো শুরু করলে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন সময়
হ্রদের উপর প্রচণ্ড ঝড় উঠল, ন�ৌকা জলে পূর্ণ হতে লাগল। তারা এক ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন
হলেন। শিষ্যেরা কাছে গিয়ে তাঁকে জাগালেন, “প্রভু , প্রভু , আমরা যে ডু বতে বসেছি!” তিনি উঠে
বাতাস ও উত্তাল জলরাশিকে ধমক দিলেন, ঝড় শান্ত হয়ে গেল। সবকিছু শান্ত হল।
কর�োনাভাইরাস অতিমারি এক ভয়ঙ্কর ঝড়ের সমতু ল্য। সেই উত্তাল জলরাশির সঙ্গে একে তু লনা
করা যায়, যার ফলে শারীরিক ও মানসিক উদ্বেগ, আতঙ্ক ও ভীতি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কিন্তু যীশু
আপনার জীবনে সম্পূর্ণ নীরবতা এবং শান্তি এনে সমস্ত উদ্বেগপূর্ণ অনুভূতি এবং চিন্তাভাবনা দূর
করতে সক্ষম। যীশুতে রয়েছে আমাদের জয়। ঝড় ও সমুদ্র সবই তাঁর হাতের মুঠ�োয়; তাঁর নিয়ন্ত্রণে।
একইভাবে, ক�োভিড-19 এর উপরে যীশু ক্ষমতাবান। আপনার জীবন থেকে যে ক�োনও প্রকারের
আতঙ্ক ও ভীতি তিনি দূর করতে সক্ষম।
এর জন্য আপনাকে যা করতে হবে তা হল যীশুকে আপনার ন�ৌকাতে উঠে আসার আমন্ত্রণ জানাতে
হবে। আপনার সকল উদ্বেগ ও চিন্তাভাবনা তাঁর হাতে সঁপে দিন। যেখানে ভয় আছে তাঁকে সেখানে
শান্তি নিয়ে আসতে দিন। এটা করা খুব সহজ; এই প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁকে আপনার হৃদয়ের ন�ৌকায়
আসতে আমন্ত্রণ জানান:
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প্রিয় প্রভু যীশু,
আমি প্রার্থনা করছি যে তু মি আমার হৃদয়ে এস�ো। আমি ত�োমাকে বিশ্বাস করি ও ত�োমার উপর
আস্থা রাখি। আমার জীবন এক ন�ৌকার মত�ো যা এক ভয়ঙ্কর ঝড়ের মধ্যে পড়েছে। মনে হচ্ছে যেন
আমি ডু বতে বসেছি। ত�োমার হাতে আমার এই জীবন সঁপে দিই; ত�োমার শান্তি ও নিস্তব্ধতা আমার
জীবনে নিয়ে এস�ো; আমার ভয় দূর কর�ো।
আমেন।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) দ্বারা প্রদত্ত সুরক্ষা নির্দেশিকা

1. সাবান এবং জল দিয়ে আপনার হাত কমপক্ষে 20 সেকেন্ডের জন্য ভাল�ো করে
ধুয়ে নিন; অথবা অ্যালক�োহল ভিত্তিক হ্যান্ড-স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন। তা
আপনার হাতে থাকা কর�োনাভাইরাসকে নষ্ট করবে।
2. ক�োন�ো টিস্যুতে মুখ ঢেকে কাশি বা হাঁচি দিন (বা আপনার কনুই দিয়ে মুখ ঢেকে)।
ব্যবহার করা সেই টিস্যু-পেপারটি তৎক্ষণাৎ ক�োনও ডাস্টবিনে ফেলে দিন এবং
তারপরে আপনার হাত ভাল�ো করে ধুয়ে ফেলুন। যখন কর�োনাভাইরাসে আক্রান্ত
ক�োনও ব্যক্তি হাঁচি বা কাশি দেন, তখন তার লালারসের বা স্রাবের ফ�োঁটাগুলির
মাধ্যমে এই ভাইরাস চারিদিকে ছড়ায়।
3. হাত না ধুয়ে আপনার চ�োখ, নাক বা মুখ স্পর্শ করা এড়িয়ে চলুন। আপনার
হাত সারাদিনে অনেক কিছু স্পর্শ করে থাকে, আর যা কিছু স্পর্শ করেন সেইসব
কিছু র পৃষ্ঠতল বা উপরিভাগে যদি কর�োনাভাইরাস থাকে তবে সেখান থেকে সেই
ভাইরাস আপনার হাতে চলে আসতে পারে। তারপরে যদি আপনি আপনার চ�োখ,
নাক বা মুখ স্পর্শ করেন তবে অজান্তে সেই ভাইরাস আপনার শরীরে প্রবেশ
করতে পারে।
4. অসুস্থ এবং হাঁচি বা কাশি হচ্ছে এমন ব্যক্তিদের সাথে ঘনিষ্ঠ য�োগায�োগ এড়িয়ে
চলুন। সামাজিক দূরত্ব-বিধি মান্য করুন। নিজের এবং অন্য সবার মধ্যে কমপক্ষে
দু'মিটার (6 ফু ট) দূরত্ব বজায় রাখুন। কিছু ল�োক জানেন না যে তারা সংক্রমিত,
আর অজান্তে তারা কর�োনাভাইরাস বহন করে চলেছেন। যদি আপনি সেইসব
ব্যক্তির খুব কাছে থাকেন, তবে নিশ্বাসের মাধ্যমে সেই ভাইরাস আপনার শরীরে
প্রবেশ করতে পারে এবং ক�োভিড-19 এ আক্রান্ত হতে পারেন।
5. সাম্প্রতিক খবরাখবর রাখুন এবং চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে চলুন।
স�োশ্যাল মিডিয়াতে যা দেখছেন তা বিশ্বাস করবেন না। নির্ভ রয�োগ্য ওয়েবসাইট
দেখুন, যেমন, WHO (www.who.int) এবং সাম্প্রতিক তথ্য সংগ্রহ করুন।

এক চিকিৎসকের সাক্ষ্য

ভগ্ন জীবনের
পুনর্গ ঠন

আমি যখন লিখতে বসলাম, খুব খারাপ একটি খবর শুনে আমার মন বিচলিত হয়ে উঠল। এক
অল্পবয়সী মা তার দুই সন্তানকে রেখে আত্মহত্যা করেছেন। এই ধরনের খারাপ খবর আমরা
প্রতিনিয়তই শুনতে পাই। একজন নববিবাহিতা স্ত্রী যখন দেখেন যে তার স্বামী মদ্যপানে আসক্ত,
তখন তার কী করা উচিত? একজন পিতাকে কীভাবে সান্ত্বনা দেওয়া যেতে পারে যার সন্তানের
দুরার�োগ্য অসুখ ধরা পরেছে? হাসপাতাল এমন একটি স্থান যেখানে শারীরিক, মানসিক ও
আত্মিকভাবে ভেঙ্গে পড়া মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। চারিদিকের এতসব দুঃসংবাদের মধ্যেও কি
ক�োন�ো সুসংবাদ আছে?
কেউ একজন বলেছিলেন, “পছন্দ করি বা না করি, এটা সত্য যে আমরা সকলেই গভীর দুঃখ নামক
র�োগে আক্রান্ত, যা কেবলমাত্র ধরা পড়ার অপেক্ষা।” যখন কেউ হতাশাজনক শির�োনাম দেখেন বা
অত্যন্ত অনিশ্চয়তার কারণে বিষণ্ণ থাকেন, তখন যে ক�োন�ো প্রকারের সুসংবাদ তার জন্য স্বাগত।
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, যীশুর অনুগামীরা বিভিন্ন সুসমাচারগুলিকে [অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের প্রকৃ ত
জীবনকাহিনি, যা প্রথম শতাব্দীতে লেখা হয়েছিল] “শুভ সংবাদ” অথবা “যীশুর বাণী” বলে আখ্যা
দিয়েছিলেন। যখন যীশু পৃথিবীতে বাস করতেন [আনুমানিক 2000 বছর আগে] তখন কু ষ্ঠর�োগ বা
“হ্যানসেনের র�োগ”—কে ভয়ানক কিছু মনে করা হত। কারও কাছে এর ক�োন�ো নিরাময় ছিল না।
যদি ক�োন�ো মানুষের এই র�োগ ধরা পড়ত, তাহলে তাকে "অস্পৃশ্য” বা “অচ্ছুত” ঘ�োষণা করা হত;
এবং তাকে তার গ্রাম বা শহর ছেড়ে ক�োন�ো এক নির্জ ন স্থানে গিয়ে নিভৃতবাস করতে বাধ্য করা
হত। কিন্তু যীশু সমগ্র সামাজিক বাধাকে অতিক্রম করলেন; তিনি কু ষ্ঠর�োগীদের স্পর্শ করে তাদের
সুস্থ করলেন। যীশু অন্ধ, খ�োঁড়া এবং বধিরকে সুস্থ করলেন; তিনি মৃতকে জীবন দিলেন… কিন্তু
সেই সময়ে তাঁর বিভিন্ন হৃদয়গ্রাহী আশ্চর্য কাজের মধ্যে কু ষ্ঠর�োগীদের সুস্থ করাই ছিল সবচেয়ে
দৃষ্টি-আকর্ষক।
বহু শতক পরে, ফাদার দাঁমিয়েন বেলজিয়াম থেকে মল�োকাই (হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপ
যেখানে তৎকালীন শাসনতন্ত্রের আদেশে কু ষ্ঠর�োগীদের নিভৃতবাসে পাঠান�ো হত) গিয়েছিলেন
এবং কু ষ্ঠর�োগীদের সাথে বাস করেছিলেন; তাদের যত্ন নিয়েছিলেন ও তাদেরই মত�ো একজন
হয়ে তাদের সাথে মিশে গিয়েছিলেন। বাড়ির সকল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে প্রায় অর্ধেক পৃথিবী
দূরে সেবাকাজ করে, শেষ পর্যন্ত, তিনি কু ষ্ঠর�োগে সংক্রমিত হন এবং “তাদেরই মত�ো” মৃত্যুবরণ
করেন। তিনি এই পরিত্যক্ত ল�োকেদের পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত ন হয়ত�ো করতে পারেননি কিন্তু
তাদের জীবনে মানসিক নিরাময় নিয়ে এসেছিলেন। সেই সময় কু ষ্ঠর�োগের জন্যে ক�োন�ো ওষুধ ছিল
না… তাই শারীরিক নিরাময়ও সম্ভব ছিল না। কিন্তু তার উপস্থিতি, ভাল�োবাসা ও সহয�োগিতা এই
ল�োকেদের মানসিক অবস্থার আমূল পরিবর্ত ন করেছিল।
একজনের কথা আমার মনে পড়ে যিনি ছিলেন একজন ডাক্তার ও ঊর্ধ্বতন সহকর্মী। 1961 সালে ডাঃ
সিরিন সিং সিএমসি ভেল�োর থেকে এমবিবিএস পাশ করেছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের সেই ব্যাচে তিনি

“সেরা মেধাবী পড়ুয়া” বলে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। জীবনে সেবাকাজ করার জন্য তিনি ঈশ্বরের আহ্বান
পেলেন। পরবর্তীকালে তিনি চক্ষুর�োগ বিশেষজ্ঞ হয়ে সিএমসি লুধিয়ানা থেকে বিশেষ জ্ঞান অর্জ ন
করলেন। এরপর তিনি বহু মিশনারি হাসপাতালে তার স্বামীর সাথে নিরন্তর সেবাকাজ করলেন।
তার জীবন ছিল ত্যাগ ও সহানুভূতিতে পূর্ণ। অনেকেই তার উপর খুব ভরসা করতেন কারণ তাদের
সব রকম প্রয়োজনে তিনি তাদের কথা গভীর মন�োয�োগ দিয়ে শুনতেন, এমনকি অনেকে তার কাঁধে
মাথা রেখে কাঁদতেন ও নিজেদের দুঃখ প্রকাশ করতেন। তিনি অবাধে যীশু ও তাঁর বিভিন্ন আশ্চর্য
কাজের কথা সকলকে বলতেন; কীভাবে যীশু বিভিন্ন মানুষকে সুস্থ করেছিলেন তা-ও বলতেন।
2010 সালে ডাঃ সিরিন সিং-এর অগ্নাশয়ে ক্যান্সার ধরা পড়ল, ফলত তাকে বহু কেম�োথেরাপি
নিতে হল যা তার শরীরকে ক্রমাগত দুর্বল করে তু লেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনি ছিলেন সদয়
ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এবং জীবনধারণের মাধ্যমে ক্রমাগত প্রেম বিকিরণ করেছিলেন যা
কেবলমাত্র ঈশ্বর থেকেই আসে। যারা তাকে সান্ত্বনা দিতে আসতেন তারা নিজেরাই সান্ত্বনা নিয়ে
ফিরতেন এই ভেবে যে, তিনি সত্যিই সুস্থ হয়ে গিয়েছেন… মনের দিক থেকে সুস্থ থাকলেও কিন্তু
তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। 2013 সালের জুলাই মাসে ঈশ্বরের আহ্বানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস
ত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি সকলের জন্য এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন যাতে তার অনুগামীরা সেই
পথে চলতে পারেন; কষ্টের মধ্যেও সেই পথ হল প্রকৃ ত সুস্থতার পথ।
প্রিয় পাঠকবৃন্দ, আপনাদের কি সেই সুস্থতার প্রয়োজন আছে? চারিদিকের খারাপ সংবাদ ও
শারীরিক কষ্টের মধ্যে “সুসংবাদ” হল যে, আমরা আমাদের সকল প্রয়োজন ও মনের শূন্যতা নিয়ে
যীশু খ্রীষ্টের কাছে আসতে পারি। ঈশ্বর-প্রমাণ এক শূন্যতা আমাদের হৃদয়ে আছে যা স্বয়ং ঈশ্বর
ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে পূর্ণ বা সন্তুষ্ট করা যায় না। আপনি এই প্রার্থনা করুন: “হে প্রভু যীশু, আমি
কেমন তু মি তা জান�ো; প্রকৃ ত সুস্থ হতে আমি প্রার্থনায় ত�োমার কাছে এসেছি… আমি শরীর ও মনে
সুস্থ হতে চাই। আমার হৃদয়ে কাজ কর�ো, আমাকে ক্ষমা কর�ো ও উদ্ধার কর�ো। আমাকে সত্যিকারের
সুস্থ মানুষ করে ত�োল�ো।
আমেন।”
ঈশ্বর আপনাদের সাথে ক্রমাগত কথা বলুন।

এক চিকিৎসকের সাক্ষ্য

সাক্ষ্য শুরু

এক প্রাচীন ডাক্তারের লেখা স্মরণীয় এক কাহিনি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও এ-ক�োন�ো
চিকিৎসকের কাহিনি নয় বরং গ্রামের এক ছু ত�োরের কাহিনি, যিনি ডাক্তারের থেকেও অনেক
বেশি সংখ্যক মানুষের জীবন বাঁচিয়েছিলেন। এই মানুষটি হলেন যীশু খ্রীষ্ট, নিঃসন্দেহে পৃথিবীর
সর্বকালের ইতিহাসে সব থেকে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। এই লেখা দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটি
হল লূক লিখিত সুসমাচার। এতে যীশুর জীবন, শিক্ষা, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বর্ণনা আছে। দ্বিতীয়
অংশটি প্রেরিতদের কার্যবিবরণ। কীভাবে যীশুর বাক্য নিয়ে একদল যীশুর অনুগামী—তখন
যাদের খ্রীষ্টিয়ান বলে ডাকা হত না—মধ্যপ্রাচ্য থেকে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লেন, এই অংশে
তার বিবরণ আছে।
লূকের এই দুটি পুস্তকে কী লক্ষ্য করবেন
থিয়ফিল নামক এক ব্যক্তির উদ্দেশে লূক এই পুস্তকদুটি লিখেছিলেন। সম্ভবত থিয়ফিল ছিলেন
লূকের কাজের অনুরাগী ও সমর্থক। লূক প্রচলিত গ্রিক ভাষায় তার পুস্তকদুটি লিখেছিলেন।
প�ৌল প্রাচীন জগতের বিভিন্ন প্রদেশে গিয়ে যীশু খ্রীষ্টের জীবনকাহিনি বর্ণনা করেছিলেন। লূক
ছিলেন সেই প�ৌলের সেবাকাজের ভ্রমণ সহচর। তার দ্বিতীয় পুস্তকে বেশ কয়েকটি অংশে রয়েছে
প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ (সেখানে “আমরা” ব্যবহার করা হয়েছে)।
যীশুর প্রাথমিক শিষ্যদের মত�ো লূক-ও বিশ্বাস করতেন যে যীশুই এই জগতের রাজা, যা পুর�োন�ো
নিয়মে প্রতিশ্রুত। ঈশ্বর এমন এক জগৎ সৃষ্টি করলেন যেখানে সবকিছু ই ছিল সুন্দর। কিন্তু মানুষ
তাঁকে পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র নিজেদের জন্যই জীবনযাপন শুরু করলেন। সুসমাচারগুলি বর্ণনা
করে কীভাবে ঈশ্বর, যীশুর মাধ্যমে তাঁর সাথে আমাদের ভগ্ন সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করেছেন।
খ্রীষ্ট অনুগামীরা বিশ্বাস করেন যে সমস্ত বাইবেল যীশুতে কেন্দ্রীভূত—যিনি ঈশ্বরের পুত্র; মানুষের
পাপের কারণে ঈশ্বরের সঙ্গে যে সম্পর্ক হারিয়ে গিয়েছিল, সেই সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করতে ঈশ্বর
এই পৃথিবীতে যীশুকে পাঠালেন। এই কাহিনির চূড়ান্ত পরিণতি যীশুর বিচার ও তার ফলস্বরূপ
যীশুর হত্যা। লূক লিখেছেন, যীশুর অনুগামীরা কীভাবে বিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন এবং ভেবেছিলেন
যে তাদের জীবনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু যীশুর মৃত্যুর পর তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থিত
হলেন—তাদের সামনে তিনি সশরীরে উপস্থিত হলেন। ক্রুশে যীশুর মর্মান্তিক মৃত্যু ছিল ঈশ্বরের
উদ্ধারের পরিকল্পনার প্রধান অংশ; সেই মৃত্যুর মাধ্যমে যীশু আমাদের পাপের দণ্ড তাঁর নিজের উপর
নিলেন। জীবিত থাকাকালীন যীশু নিজেকে “প্রভু ” ও “খ্রীষ্ট” বলে দাবি করেছিলেন। প্রেরিতদের
কার্যবিবরণ নামক দ্বিতীয় পুস্তকটি ব্যক্ত করে যে, যীশুর পুনরুত্থান সেই দাবিকে দৃঢ়তা সহকারে
প্রমাণ করেছে। যে সময়ে মানুষের মধ্যে সর্বশক্তিধর কৈসর সর্বাধিক আনুগত্য দাবি করেছিলেন,
সেই সময়ে যীশুর এই আশ্চর্য দাবি সত্যিকারেই সকলকে হতবাক করেছিল।
প্রেরিতের প্রথমভাগে পুনরুত্থিত যীশু তাঁর অনুগামীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তারা
“জেরুশালেমে ও সমস্ত যিহূদিয়া ও শমরিয়া এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত” (প্রেরিত 1:8) তাঁর

সুসমাচার প্রচার করেন। এই দুটি পুস্তকে পবিত্র আত্মার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই পুস্তকে বর্ণনা করা
হয়েছে কীভাবে পবিত্র আত্মা যীশুর অনুগামীদের পরিবর্ত ন করেছেন যেন তারা পৃথিবীর সর্বত্র
সুসমাচার প্রচার করতে পারেন। আজকের দিনেও যারা যীশুকে প্রভু ও ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করেন
তারাও একই পবিত্র আত্মা লাভ করেন। পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টিয়ানদের যীশুর দিকে নির্দেশ করেন
এবং তাদের রূপান্তরিত করে যীশুর মত�ো করে ত�োলেন।
আমন্ত্রণ
এই আমন্ত্রণ পত্রে আমরা পাঠকদের অনুর�োধ করি, তারা যেন “এক চিকিৎসকের সাক্ষ্য” বইটি
একবারে অনেকটা পড়েন। সম্পূর্ণ বইটি পড়তে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগবে। বইটি পড়ার
সময় আমরা পাঠকদের চারটি প্রশ্ন মনে রাখতে অনুর�োধ করব:

•

যীশু কে—সে সম্বন্ধে লূক কী বলেছেন?

•

যীশুর জীবনের তাৎপর্য কী?

•

আমার জীবনে তাঁর গুরুত্ব কী?

•

প্রত্যুত্তরে আমার কী করা উচিত?

এক চিকিৎসকের সাক্ষ্য

লূক

যা কিছু ঘটে গেছে, আমাদের মধ্যে অনেকেই তার একটি বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যার
ঁ া প্রথম থেকেই
সবকিছু চাক্ষুষ দেখেছেন ও বাক্যের পরিচর্যা করেছেন, তাঁরাই সে সমস্ত আমাদের কাছে সমর্পণ করেছেন। মহামান্য
থিয়ফিল, সেইজন্য আমি প্রথম থেকে সবকিছু সযত্নে অনুসন্ধান করে আপনার জন্য একটি সুবিন্যস্ত বিবরণ রচনা
করা সংগত বিবেচনা করলাম, যেন আপনি যে শিক্ষা লাভ করেছেন, সে বিষয়ে আপনার জ্ঞান সুনিশ্চিত হয়।

যিহূদিয়ার রাজা হের�োদের রাজত্বকালে সখরিয় নামে একজন যাজক ছিলেন। তিনি ছিলেন অবিয়ের
পুর�োহিত অধীনস্থ যাজক-সম্প্রদায়ভু ক্ত। তাঁর স্ত্রী ইলিশাবেতও ছিলেন হার�োণ বংশীয়। তাঁরা উভয়েই ছিলেন
ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক। তাঁরা প্রভু র সমস্ত আজ্ঞা ও বিধিনিয়ম নির্দোষরূপে পালন করতেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন
নিঃসন্তান, কারণ ইলিশাবেত বন্ধ্যা ছিলেন এবং তাঁদের দুজনেরই বেশ বয়স হয়েছিল।
এক সময় সখরিয়ের দলের পালা ছিল এবং তিনি ঈশ্বরের সম্মুখে যাজকরূপে পরিচর্যা করছিলেন।
যাজনতন্ত্রের রীতি অনুসারে, প্রভু র মন্দিরে গিয়ে ধূপ জ্বালাবার জন্য তিনিই গুটিকাপাতের দ্বারা মন�োনীত
হয়েছিলেন। সেই ধূপ জ্বালাবার সময় উপস্থিত হলে, সমবেত উপাসকেরা বাইরে প্রার্থনা করছিলেন।
সেই সময় প্রভু র এক দূত ধূপ জ্বালাবার বেদির ডানদিকে দাঁড়িয়ে তাঁকে দর্শন দিলেন। তাঁকে দেখে সখরিয়
বিস্ময়ে বিহ্বল ও ভীত হলেন। কিন্তু দূত তাঁকে বললেন, “সখরিয়, ভয় পেয়ো না, ত�োমার প্রার্থনা শ�োনা হয়েছে।
ত�োমার স্ত্রী ইলিশাবেত ত�োমার জন্য এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেবে। তু মি তার নাম রাখবে, য�োহন। সে ত�োমার
আনন্দ ও উল্লাসের কারণস্বরূপ হবে এবং তাঁর জন্মে বহু মানুষ উল্লসিত হবে, কারণ প্রভু র দৃষ্টিতে সে হবে মহান।
সে কখনও দ্রাক্ষারস, বা অন্য ক�োন�ো উত্তেজক পানীয় গ্রহণ করবে না এবং জন্মমুহূর্ত থেকেই সে পবিত্র আত্মায়
পূর্ণ হবে। ইস্রায়েলের বহু মানুষকে সে তাদের প্রভু ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে আনবে। পুর�োন�ো সময়ের ভাববাদী
এলিয়ের আত্মা ও পরাক্রমে সে প্রভু র অগ্রগামী হবে; সকল পিতৃ হৃদয়কে ফিরিয়ে আনবে তাঁদের সন্তানদের
দিকে, অবাধ্যদের নিয়ে আসবে ধার্মিকদের প্রজ্ঞাপথে—প্রভু র জন্য এক প্রজাসমাজকে করে তু লবে প্রস্তুত।”
সখরিয় দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আমি কী করে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হব? কারণ আমি বৃদ্ধ, আমার স্ত্রীরও
অনেক বয়স হয়েছে।”
দূত উত্তর দিলেন, “আমি গ্যাব্রিয়েল, ঈশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকি। এই শুভবার্তা ব্যক্ত করার জন্য
ও ত�োমার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমাকে ত�োমার কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু তু মি আমার কথা বিশ্বাস
করলে না, যদিও সেকথা যথাসময়ে সত্য হয়ে উঠবে। এজন্য তু মি ব�োবা হয়ে যাবে এবং যতদিন না এই ঘটনা
ঘটে, তু মি কথা বলতে পারবে না।”
এদিকে সখরিয়ের জন্য অপেক্ষায় ল�োকেরা অবাক হয়ে ভাবছিল, তিনি মন্দিরে কেন এত দেরি করছেন।
বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি তাদের সঙ্গে ক�োন�ো কথা বলতে পারলেন না। তারা উপলব্ধি করল, তিনি মন্দিরে
ক�োন�ো দর্শন লাভ করেছেন, কারণ তিনি ক্রমাগত ইঙ্গিতে তাদের সব কথা ব�োঝাচ্ছিলেন, কিন্তু কথা বলতে
পারছিলেন না।
তাঁর পরিচর্যার কাজ সম্পূর্ণ হলে তিনি ঘরে ফিরে গেলেন। এরপরে তাঁর স্ত্রী ইলিশাবেত অন্তঃসত্ত্বা হলেন
এবং পাঁচ মাস গ�োপনে অবস্থান করলেন। তিনি বললেন, “প্রভু আমার জন্য এ কাজ করেছেন। এই সময়ে তিনি
আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছেন, ল�োকসমাজ থেকে আমার অপবাদ দূর করেছেন।”
ষষ্ঠ মাসে ঈশ্বর তাঁর দূত গ্যাব্রিয়েলকে গালীল প্রদেশের নাসরৎ-নগরে এক কু মারীর কাছে প্রেরণ করলেন।
তিনি দাউদ বংশের য�োষেফ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে বাগদত্তা হয়েছিলেন। সেই কুমারী কন্যার নাম ছিল মরিয়ম।
দূত তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, “মহান অনুগ্রহের অধিকারিণী, ত�োমাকে অভিনন্দন! প্রভু ত�োমার সঙ্গে আছেন।”
তাঁর কথা শুনে মরিয়ম অত্যন্ত বিচলিত হলেন এবং অবাক হয়ে ভাবলেন, এ কী ধরনের অভিবাদন হতে
পারে! কিন্তু দূত তাঁকে বললেন, “মরিয়ম, ভয় পেয়ো না। তু মি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছ। তু মি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে
এক পুত্রের জন্ম দেবে, আর তু মি তাঁর নাম যীশু রাখবে। তিনি মহান হবেন ও পরাৎপরের পুত্র নামে আখ্যাত
হবেন। প্রভু ঈশ্বর তাঁর পিতা দাউদের সিংহাসন তাঁকে দেবেন এবং তিনি যাক�োব বংশে চিরকাল রাজত্ব করবেন।
তাঁর রাজত্বের অবসান কখনও হবে না।”
1:11 – 1:33

মরিয়ম দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তা কী করে হবে? আমি যে কু মারী!”
উত্তর দিয়ে দূত তাঁকে বললেন, “পবিত্র আত্মা ত�োমার উপরে অবতরণ করবেন ও পরাৎপরের শক্তি
ত�োমাকে আবৃত করবে। তাই যে পবিত্র পুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্ররূপে আখ্যাত হবেন। আর
ত�োমার আত্মীয় ইলিশাবেতও বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের জননী হতে চলেছে। যাকে সকলে বন্ধ্যা বলে জানত, এটি
তার ষষ্ঠ মাস। কারণ ঈশ্বর যা বলেন তা সবসময় সত্যি হয়।”
মরিয়ম উত্তর দিলেন, “আমি প্রভু র দাসী। আপনি যে রকম বললেন, আমার প্রতি সেইরকমই হ�োক।”
এরপর দূত তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন।
তখন মরিয়ম যিহূদিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের এক নগরের দিকে দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন। সেখানে এসে তিনি
সখরিয়ের গৃহে প্রবেশ করে ইলিশাবেতকে অভিনন্দন জানালেন। ইলিশাবেত যখন মরিয়মের অভিনন্দন
শুনলেন, তাঁর গর্ভে শিশুটি লাফ দিয়ে উঠল এবং ইলিশাবেত পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে
চিৎকার করে বলে উঠলেন, “নারীকু লে তু মি ধন্য, আর যে-শিশুকে তু মি গর্ভে ধারণ করবে, সে-ও ধন্য। আর
আমার প্রতিই বা এত অনুগ্রহের কারণ কী যে, আমার প্রভু র জননী এসেছে আমার কাছে? ত�োমার অভিনন্দন
আমার কানে প্রবেশ করা মাত্র, আমার গর্ভে র শিশুটি আনন্দে নেচে উঠল। ধন্য সেই নারী, যে বিশ্বাস করেছে,
প্রভু র উক্তি তার জীবনে সার্থক হয়ে উঠবে।”
তখন মরিয়ম বললেন,
		“আমার প্রাণ প্রভু র মহিমাকীর্ত ন করে,
আমার পরিত্রাতা ঈশ্বরে আমার আত্মা উল্লাস করে।
	কারণ তিনি তাঁর এই দীন-দরিদ্র দাসীর প্রতি
		দৃষ্টিপাত করেছেন।
		এখন থেকে পুরুষ-পরম্পরা
		আমাকে ধন্য বলে অভিহিত করবে।
	কারণ যিনি পরাক্রমী, যিনি আমার জন্য কত মহৎ মহৎ কর্ম সাধন করেছেন—
		তাঁর নাম পবিত্র।
	যারা তাঁকে ভয় করে, তাদেরই জন্য
		পুরুষ-পরম্পরায় তাঁর করুণার হস্ত প্রসারিত।
	তাঁর বাহু সব পরাক্রম কার্য সাধন করেছে;
		যারা অন্তরের গভীরতম ভাবনায় গর্বিত, তিনি তাদের ছত্রভঙ্গ করেছেন।
	শাসকদের তিনি সিংহাসনচ্যূত করেছেন,
		কিন্তু বিনম্রদের উন্নত করেছেন।
	তিনি উত্তম দ্রব্যে ক্ষুধার্তদের তৃ প্ত করেছেন,
		কিন্তু ধনীদের রিক্ত হস্তে বিদায় করেছেন।
আপন করুণার কথা স্মরণ করে,
		তিনি তাঁর সেবক ইস্রায়েলকে সহায়তা দান করেছেন।
	যেমন আমাদের পিতৃ পুরুষদের কাছে বলেছিলেন,
		অব্রাহাম ও তাঁর বংশধরদের প্রতি চিরতরে করুণা প্রদান করেছেন।”
মরিয়ম প্রায় তিন মাস ইলিশাবেতের কাছে রইলেন, তারপর তিনি ঘরে ফিরে এলেন।
প্রসবের সময় পূর্ণ হলে, ইলিশাবেত এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। তাঁর প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-পরিজনেরা
শুনল যে, প্রভু তাঁর প্রতি মহৎ করুণা প্রদর্শন করেছেন, তারাও তাঁর আনন্দের অংশীদার হল।
অষ্টম দিনে তারা শিশুটির সুন্নতের জন্য এসে তার পিতার নাম অনুসারে শিশুটির নাম সখরিয় রাখতে
চাইল। কিন্তু তার মা বলে উঠলেন, “না, এর নাম হবে য�োহন।”
তারা তাঁকে বলল, “কেন? ত�োমার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কারও ত�ো এই নাম নেই!”
1:34 – 1:61
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তখন তারা তার পিতার কাছে ইশারায় জানতে চাইল, তিনি শিশুটির কী নাম রাখতে চান। তিনি একটি
লিপিফলক চেয়ে নিলেন এবং সবাইকে অবাক করে দিয়ে লিখলেন, “ওর নাম য�োহন।” সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ খুলে গেল,
জিভের জড়তা চলে গেল, আর তিনি কথা বলতে লাগলেন ও ঈশ্বরের প্রশংসায় মুখর হলেন। প্রতিবেশীরা সবাই ভীত
হল এবং যিহূদিয়ার সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলের ল�োকেরা এসব বিষয় নিয়ে আল�োচনা করতে লাগল। যারা শুনল, তারা
প্রত্যেকেই বিস্মিত হয়ে বলাবলি করল, “এই শিশুটি তাহলে ভবিষ্যতে কী হবে?” কারণ প্রভু র হাত ছিল তার সহায়।
তখন তার পিতা সখরিয় পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে ভাববাণী বললেন। তিনি বললেন:
“প্রভু , ইস্রায়েলের ঈশ্বরের নাম প্রশংসিত হ�োক,
		কারণ তিনি এসে তাঁর প্রজাদের মুক্ত করেছেন।
	তিনি তাঁর দাস দাউদের বংশে আমাদের জন্য
		তু লে ধরেছেন এক ত্রাণশৃঙ্গ,
(বহুকাল আগে তাঁর পবিত্র ভাববাদীদের মাধ্যমে তিনি যেমন বলেছিলেন),
	যেন আমরা আমাদের সব শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার পাই,
		তাদের হাত থেকে রক্ষা পাই,
		যারা আমাদের ঘৃণা করে,
আমাদের পিতৃ পুরুষদের প্রতি করুণা প্রদর্শন
		এবং তাঁর পবিত্র নিয়ম স্মরণ করার জন্য,
আমাদের পিতা অব্রাহামের কাছে তিনি যা শপথ করেছিলেন:
	তিনি আমাদের নিস্তার করবেন
		আমাদের সব শত্রুর হাত থেকে,
		যেন নির্ভয়ে তাঁর সেবা করতে আমাদের সক্ষম করেন,
	যেন তাঁর সম্মুখে পবিত্রতায় ও ধার্মিকতায় আমরা তাঁর সেবা করে যাই।
“আর তু মি, আমার শিশুসন্তান,
		তু মি পরাৎপরের ভাববাদীরূপে আখ্যাত হবে,
		কারণ প্রভু র পথ-প্রস্তুতির জন্য
		তু মি তাঁর অগ্রগামী হবে;
	তাঁর প্রজাবৃন্দকে, তাদের পাপসমূহ ক্ষমার মাধ্যমে
		পরিত্রাণের জ্ঞান দিতে।
আমাদের ঈশ্বরের স্নেহময় করুণার গুণে,
		স্বর্গ থেকে আমাদের মাঝে নবারুণের উদয় হবে।
	যারা অন্ধকারে, মৃত্যুচ্ছায়ায় বসবাস করছে,
		তাদের উপর আল�ো বিকীর্ণ করত,
		আমাদের চরণ শান্তি পথে চালিত করতে।”
আর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুটি আত্মাতে বলীয়ান হয়ে উঠল এবং ইস্রায়েলের জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ
করার পূর্ব পর্যন্ত, সে মরুপ্রান্তরে বসবাস করল।
সেই সময়, সম্রাট অগাস্টাস, এক হুকু ম জারি করলেন যে, সমগ্র র�োমীয় জগতে ল�োকগণনা করা হবে। সিরিয়ার
শাসনকর্তা কু রিণিয়ের সময় এটিই ছিল প্রথম জনগণনা। আর নাম তালিকাভু ক্তির জন্য প্রত্যেকেই নিজের
নিজের নগরে গেল।
য�োষেফও দাউদের কু ল ও বংশজাত পুরুষ হিসেবে, গালীলের নাসরৎ নগর থেকে যিহূদিয়ার অন্তর্গত
দাউদের নগর বেথলেহেমের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তিনি তাঁর বাগদত্তা বধূ মরিয়মকে নিয়ে সেখানে নাম
তালিকাভু ক্তির জন্য গেলেন। মরিয়ম তখন সন্তানের জন্মের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তাঁরা যখন সেখানে ছিলেন,
তখন সন্তানের জন্মলগ্ন ঘনিয়ে এল। মরিয়ম তাঁর প্রথম সন্তান, এক পুত্রের জন্ম দিলেন এবং শিশুটিকে কাপড়ে
জড়িয়ে জাবপাত্রে শুইয়ে রাখলেন, কারণ পান্থনিবাসে তাঁদের জন্য স্থান ছিল না।
নিকটবর্তী মাঠে কয়েকজন মেষপালক অবস্থিতি করছিল। তারা রাত্রিবেলা তাদের মেষপাল পাহারা
দিচ্ছিল। প্রভু র এক দূত তাঁদের সামনে আবির্ভূত হলেন, ও প্রভু র প্রতাপ তাদের চারপাশে উজ্জ্বল হওয়ায় তারা
ভীতচকিত হয়ে উঠল। কিন্তু দূত তাদের বললেন, “ভয় ক�োর�ো না, আমি ত�োমাদের কাছে এক মহা আনন্দের
সুসমাচার নিয়ে এসেছি—এই আনন্দ হবে সব মানুষেরই জন্য। আজ দাউদের নগরে ত�োমাদের জন্য এক
উদ্ধারকর্তা জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি খ্রীষ্ট প্রভু । ত�োমাদের কাছে এই হবে চিহ্ন: ত�োমরা কাপড়ে জড়ান�ো এক
শিশুকে জাবপাত্রে শায়িত অবস্থায় দেখতে পাবে।”
1:62 – 2:12
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হঠাৎই বিশাল এক স্বর্গীয় দূতবাহিনী ওই দূতের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ঈশ্বরের বন্দনা করে বলতে লাগলেন,
“ঊর্ধ্বতমল�োকে ঈশ্বরের মহিমা,
		আর পৃথিবীতে তাঁর প্রীতির পাত্র সব মানুষের মাঝে শান্তি।”
স্বর্গদূতেরা মেষপালকদের ছেড়ে স্বর্গে ফিরে গেল। তারা পরস্পর বলাবলি করল, “চল�ো, প্রভু আমাদের
যে-ঘটনার কথা জানালেন, আমরা বেথলেহেমে গিয়ে তা দেখে আসি।”
তারা দ্রুত সেখানে গিয়ে মরিয়ম, য�োষেফ ও জাবপাত্রে শায়িত শিশুটিকে দেখতে পেল। তারা শিশুটিকে
দর্শন করার পর তাঁর সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছিল, সেই কথা চারদিকে ছড়িয়ে দিল। যারা মেষপালকদের
এই কথা শুনল, তারা সবাই হতচকিত হল। কিন্তু মরিয়ম এসব বিষয় তাঁর হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখলেন,
আর এ নিয়ে চিন্তা করে গেলেন। যেমন তাঁদের সদ্য বলা হয়েছিল, তেমনই সব দেখেশুনে মেষপালকেরা ঈশ্বরের
গ�ৌরব ও বন্দনা করতে করতে ফিরে গেল।
অষ্টম দিনে, তাঁর সুন্নতের সময়ে, তাঁর নাম রাখা হল যীশু। গর্ভে আগমনের পূর্বেই স্বর্গদূত তাঁর এই নাম
দিয়েছিলেন।
ম�োশির বিধান অনুসারে তাঁদের শুদ্ধিকরণের সময় পূর্ণ হওয়ার পর, য�োষেফ ও মরিয়ম যীশুকে
জেরুশালেমের মন্দিরে প্রভু র সান্নিধ্যে উপস্থিত করার জন্য নিয়ে গেলেন, যেমন প্রভু র বিধান লেখা আছে,
“প্রত্যেক প্রথমজাত পুরুষ-সন্তান প্রভু র কাছে উৎসর্গীকৃ ত হবে,” এবং প্রভু র বিধান অনুযায়ী তাঁরা যেন “এক
জ�োড়া ঘুঘু পাখি বা দুটি কপ�োতশাবক” বলির জন্য উৎসর্গ করেন।
সেই সময় জেরুশালেমে শিমিয়োন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক ও ভক্তিপরায়ণ। তিনি
ইস্রায়েলের সান্ত্বনাপ্রাপ্তির প্রতীক্ষায় ছিলেন এবং পবিত্র আত্মা তাঁর উপর অধিষ্ঠিত ছিলেন। পবিত্র আত্মা তাঁর
কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে, প্রভু র মশীহকে দর্শন না করা পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হবে না। আত্মার চালনায় তিনি
মন্দির-প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলেন। বিধানের প্রথা অনুযায়ী সেই পিতামাতা যখন শিশু যীশুকে নিয়ে এলেন,
শিমিয়োন তাঁকে দুহাতে তু লে নিয়ে ঈশ্বরের স্তুতি করতে লাগলেন এবং বললেন,
“সর্বাধিপতি প্রভু ,
		ত�োমার প্রতিশ্রুতিমত�ো এবার তু মি ত�োমার দাসকে শান্তিতে বিদায় দাও।
	কারণ আমার দুই নয়ন ত�োমার পরিত্রাণ দেখেছে,
	যা তু মি সমস্ত জাতির দৃষ্টিগ�োচরে প্রস্তুত করেছ,
পরজাতিদের কাছে প্রকাশিত হওয়ার জন্য
		ইনিই সেই জ্যোতি এবং ত�োমার প্রজা ইস্রায়েল জাতির জন্য গ�ৌরব।”
যীশুর সম্পর্কে যে কথা বলা হল, তা শুনে তাঁর পিতামাতা চমৎকৃ ত হলেন। তখন শিমিয়োন তাঁদের
আশীর্বাদ করে যীশুর মা মরিয়মকে বললেন, “পূর্ব-নির্ধারণ অনুযায়ী এই শিশু হবেন ইস্রায়েলের অনেকের
পতন ও উত্থানের কারণ এবং ইনি হবেন এক চিহ্নস্বরূপ, যার বিরুদ্ধতা করবে অনেকে, ফলে অনেকের হৃদয়
হবে উদ্ঘাটিত; আর একটি তর�োয়াল ত�োমারও প্রাণকে করবে বিদ্ধ।”
সেখানে হান্না নামে এক মহিলা-ভাববাদী ছিলেন। তিনি ছিলেন আশের বংশীয় পনূয়েলের কন্যা। তাঁর
অনেক বয়স হয়েছিল। বিবাহের পর তিনি স্বামীর সঙ্গে সাত বছর জীবনযাপন করেছিলেন। পরে চু রাশি
বছর পর্যন্ত তিনি বৈধব্য জীবনযাপন করেন। তিনি কখনও মন্দির পরিত্যাগ করে যাননি, বরং তিনি উপবাস
ও প্রার্থনার সঙ্গে দিনরাত আরাধনা করতেন। তিনি সেই মুহূর্তে তাঁদের কাছে এগিয়ে এসে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
দিলেন। আর যারা জেরুশালেমের মুক্তির অপেক্ষায় ছিল, তাদের সকলের কাছে শিশুটির বিষয়ে বলতে
লাগলেন।
প্রভু র বিধান অনুযায়ী সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে য�োষেফ ও মরিয়ম তাঁদের নিজেদের নগর গালীল প্রদেশের
নাসরতে ফিরে গেলেন। আর শিশুটি বেড়ে উঠতে থাকলেন ও বলবান হয়ে উঠলেন; তিনি বিজ্ঞতায় পূর্ণ হলেন
এবং তাঁর উপরে ঈশ্বরের অনুগ্রহ রইল।
যীশুর পিতামাতা প্রতি বছর নিস্তারপর্ব পালন করতে জেরুশালেমে যেতেন। তাঁর যখন বার�ো বছর বয়স,
প্রথানুসারে তাঁরা পর্বে য�োগ দিতে গেলেন। পর্ব শেষে তাঁর পিতামাতা যখন ঘরে ফিরে আসছিলেন, কিশ�োর যীশু
জেরুশালেমে রয়ে গেলেন, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরা কিছু ই জানতে পারলেন না। যীশু তাঁদের দলের সঙ্গেই আছেন,
ভেবে নিয়ে তাঁরা একদিনের পথ অতিক্রম করলেন। তারপর তাঁরা তাঁদের আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধুবান্ধবদের
মধ্যে তাঁর খ�োঁজ করতে লাগলেন। যীশুর সন্ধান না পেয়ে, তাঁকে খুঁজতে তাঁরা জেরুশালেমে ফিরে গেলেন।
তিনদিন পর তাঁরা তাঁকে মন্দির-প্রাঙ্গণে খুঁজে পেলেন এবং দেখলেন, যীশু শাস্ত্রগুরুদের মাঝে বসে তাঁদের
কথা শুনছেন, আর বহু প্রশ্ন করছেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও উত্তরদানের ক্ষমতায় প্রত্যেক শ্রোতাই বিস্মিত হচ্ছিলেন।
2:13 – 2:47
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তাঁর পিতামাতা তাঁকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হলেন। তাঁর মা তাঁকে বললেন, “বৎস, তু মি আমাদের সঙ্গে এরকম
আচরণ করলে কেন? ত�োমার পিতা আর আমি কত ব্যাকু ল হয়ে ত�োমাকে খুঁজছিলাম!”
তিনি বললেন, “ত�োমরা আমার সন্ধান কেন করছিলে? ত�োমরা কি জানতে না যে, আমাকে আমার পিতার
গৃহে থাকতে হবে?” যীশু তাঁদের যে কী বলছিলেন, তা তাঁরা কিন্তু বুঝতে পারলেন না।
এরপর তিনি তাঁদের সঙ্গে নাসরতে ফিরে গেলেন ও তাঁদের বাধ্য হয়ে রইলেন। তাঁর মা কিন্তু এই সমস্ত
কথা হৃদয়ে সঞ্চয় করে রাখলেন। আর যীশু বিজ্ঞতায় ও বয়সে বেড়ে উঠতে লাগলেন এবং ঈশ্বর ও মানুষের
অনুগ্রহে সমৃদ্ধ হতে থাকলেন।
র�োমান সম্রাট তিবিরীয় কৈসরের রাজত্বের পনের�োতম বছরে, যখন পন্তীয় পীলাত ছিলেন যিহূদিয়ার শাসনকর্তা,
হের�োদ ছিলেন গালীল প্রদেশের সামন্তনৃপতি, তাঁর ভাই ফিলিপ ছিলেন ইতু রিয়া ও ত্রাখ�োনীতিয়া প্রদেশের
সামন্ত-নৃপতি ও লুসানিয় ছিলেন অবিলিনীর সামন্ত-নৃপতি এবং হানন ও কায়াফা ছিলেন মহাযাজক, সেই সময়
সখরিয়ের পুত্র য�োহনের কাছে মরুপ্রান্তরে ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত হল। তিনি জর্ড ন অঞ্চলের চতু র্দিক পরিভ্রমণ
করে পাপক্ষমার জন্য মন পরিবর্তনের বাপ্তিষ্মের কথা প্রচার করলেন। ভাববাদী যিশাইয়ের বচন-গ্রন্থে যেমন
লেখা আছে:
		“মরুপ্রান্তরে ঘ�োষণা একটি কণ্ঠস্বর করছে,
		‘ত�োমরা প্রভু র জন্য পথ প্রস্তুত কর�ো,
		তাঁর জন্য রাজপথগুলি সরল কর�ো।
প্রত্যেক উপত্যকা ভরিয়ে ত�োলা হবে,
		পাহাড়-পর্বতগুলি অবনত করা হবে।
		বক্র পথগুলি সরল হবে,
		বন্ধু র পথগুলি মসৃণ হবে।
আর সমস্ত মানুষ ঈশ্বরের পরিত্রাণ প্রত্যক্ষ করবে।’ ”
যে ল�োকেরা য�োহনের কাছে বাপ্তিষ্ম নিতে আসছিল, তিনি তাঁদের বললেন, “কালসাপের বংশধর ত�োমরা।
সন্নিকট র�োষ থেকে পালান�োর জন্য কে ত�োমাদের সতর্ক করল? ত�োমরা যে মন পরিবর্ত ন করেছ, তার ফল
দেখাও। ত�োমরা মনে মনে এরকম ব�োল�ো না, ‘অব্রাহাম আমাদের পিতা।’ কারণ আমি ত�োমাদের বলছি, ঈশ্বর
এই পাথরগুলি থেকেও অব্রাহামের জন্য সন্তান সৃষ্টি করতে পারেন। কু ড়ুল ইতিমধ্যেই গাছগুলির মূলে লাগান�ো
রয়েছে, আর যেসব গাছ উৎকৃ ষ্ট ফল দেবে না, সেগুলি কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে।”
ল�োকেরা প্রশ্ন করল, “আমরা তাহলে কী করব?”
য�োহন উত্তর দিলেন, “যার দুটি প�োশাক আছে সে, যার একটিও নেই, তার সঙ্গে ভাগ করে নিক; আর যার
কাছে কিছু খাদ্যসামগ্রী আছে, সে-ও তাই করুক।”
কর আদায়কারীরাও এল বাপ্তিষ্ম নিতে। তারা বলল, “গুরুমহাশয়, আমরা কী করব?”
তিনি তাদের বললেন, “ত�োমরা নিরূপিত পরিমাণের অতিরিক্ত কর আদায় ক�োর�ো না।”
তখন কয়েকজন সৈন্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, “আর আমরা কী করব?”
তিনি উত্তর দিলেন, “ত�োমরা বলপ্রয়োগ করে ল�োকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় ক�োর�ো না, মিথ্যা
অভিয�োগে কাউকে অভিযুক্ত ক�োর�ো না; যা বেতন পাও, তাতে সন্তুষ্ট থেক�ো।”
সকলে অধীর প্রতীক্ষায় ছিল এবং সবারই মনে প্রশ্ন জাগছিল, হয়ত�ো য�োহনই বা সেই খ্রীষ্ট। য�োহন তাদের
সবাইকে উত্তর দিলেন, “আমি ত�োমাদের বাপ্তিষ্ম দিই জলে; কিন্তু আমার চেয়েও পরাক্রমী একজন আসছেন।
তাঁর পাদুকার বন্ধনী খ�োলারও য�োগ্যতা আমার নেই। তিনি ত�োমাদের পবিত্র আত্মায় ও আগুনে বাপ্তিষ্ম
দেবেন। খামার পরিষ্কার করার কু ল�ো রয়েছে তাঁরই হাতে, তিনি তা দিয়ে গম গ�োলাঘরে সংগ্রহ করবেন এবং
তু ষ অনির্বাণ অগ্নিতে ভস্মীভূত করবেন।” য�োহন ল�োকসমূহকে আরও অনেক শিক্ষা দিয়ে সতর্ক করলেন এবং
তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করলেন।
কিন্তু সামন্তরাজ হের�োদ আপন ভ্রাতৃ বধূ হের�োদিয়ার বিষয়ে এবং নিজের সমস্ত দুষ্কর্মের জন্য য�োহন দ্বারা
তিরস্কৃত হলে, দুষ্কর্মের বিষয়ে এটিও য�োগ করলেন, তিনি য�োহনকে কারারুদ্ধ করলেন।
অন্য সকলে যখন বাপ্তিষ্ম নিচ্ছিল, তখন যীশুও বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করলেন। তিনি যখন প্রার্থনা করছিলেন, স্বর্গল�োক
খুলে গেল এবং পবিত্র আত্মা কপ�োতের আকৃ তি নিয়ে তাঁর উপর অবতীর্ণ হলেন। আর স্বর্গ থেকে একটি বাণী
শ�োনা গেল, “তু মি আমার প্রিয় পুত্র, ত�োমার উপরে আমি পরম প্রসন্ন।”
2:48 – 3:22
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পরে যীশুর বয়স যখন প্রায় ত্রিশ বছর, তিনি তাঁর পরিচর্যা শুরু করলেন। ল�োকেরা যেমন মনে করত, যীশু
ছিলেন য�োষেফের পুত্র, য�োষেফ।
		এলির পুত্র, এলি মত্ততের পুত্র, মত্তত
		লেবির পুত্র, লেবি মল্কির পুত্র,
		মল্কি যান্নায়ের পুত্র, যান্নায় য�োষেফের পুত্র,
	য�োষেফ মত্তথিয়ের পুত্র, মত্তথিয় আম�োষের পুত্র,
		আম�োষ নহূমের পুত্র, নহূ ম ইষলির পুত্র,
		ইষলি নগির পুত্র, নগি মাটের পুত্র,
		মাট মত্তথিয়ের পুত্র, মত্তথিয় শিমিয়ির পুত্র,
		শিমিয়ি য�োষেফের পুত্র, য�োষেফ জ�োদার পুত্র,
	জ�োদা য�োহানার পুত্র, য�োহানা রীষার পুত্র,
		রীষা সরুব্বাবিলের পুত্র, সরুব্বাবিল শল্টীয়েলের পুত্র,
		শল্টীয়েল নেরির পুত্র, নেরি মল্কির পুত্র,
		মল্কি অদ্দীর পুত্র, অদ্দী ক�োষণের পুত্র,
		ক�োষণ ইলমাদমের পুত্র, ইলমাদম এরের পুত্র,
এর যিহ�োশূয়ের পুত্র, যিহ�োশূয় ইলীয়েষরের পুত্র,
		ইলীয়েষর য�োরীমের পুত্র, য�োরীম মত্ততের পুত্র,
		মত্তত লেবির পুত্র, লেবি শিমিয়োনের পুত্র,
		শিমিয়োন যিহূদার পুত্র, যিহূদা য�োষেফের পুত্র,
		য�োষেফ য�োনমের পুত্র, য�োনম ইলিয়াকীমের পুত্র,
ইলিয়াকীম মিলেয়ার পুত্র, মিলেয়া মিন্নার পুত্র,
		মিন্না মত্তথের পুত্র, মত্তথ নাথনের পুত্র,
		নাথন দাউদের পুত্র, দাউদ যিশয়ের পুত্র,
		যিশয় ওবেদের পুত্র, ওবেদ ব�োয়সের পুত্র,
		ব�োয়স সলমনের পুত্র, সলমন নহশ�োনের পুত্র,
নহশ�োন অম্মীনাদবের পুত্র, অম্মীনাদব রামের পুত্র,
		রাম হিষ্রোণের পুত্র, হিষ্রোণ পেরসের পুত্র,
		পেরস যিহূদার পুত্র, যিহূদা যাক�োবের পুত্র,
		যাক�োব ইস্হাকের পুত্র, ইসহাক অব্রাহামের পুত্র,
		অব্রাহাম তেরহের পুত্র, তেরহ নাহ�োরের পুত্র,
নাহ�োর সরূগের পুত্র, সরূগ রিয়ূর পুত্র,
		রিয়ূ পেলগের পুত্র, পেলগ এবরের পুত্র,
		এবর শেলহের পুত্র, শেলহ কৈননের পুত্র,
		কৈনন অর্ফকষদের পুত্র, অর্ফকষদ শেমের পুত্র,
		শেম ন�োহের পুত্র, ন�োহ লেমকের পুত্র,
	লেমক মথূশেলহের পুত্র, মথূশেলহ হন�োকের পুত্র,
		হন�োক যেরদের পুত্র, যেরদ মহললেলের পুত্র,
		মহললেল কৈননের পুত্র, কৈনন ইন�োশের পুত্র,
		ইন�োশ শেথের পুত্র, শেথ আদমের পুত্র,
		আদম ঈশ্বরের পুত্র।
যীশু পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে জর্ড ন নদী থেকে ফিরে এলেন এবং আত্মার চালনায় মরুপ্রান্তরে উপস্থিত
হলেন। সেখানে চল্লিশ দিন দিয়াবলের দ্বারা প্রলুব্ধ হলেন। এই সমস্ত দিন তিনি কিছু ই আহার করেননি। সেইসব
দিন শেষ হলে তিনি ক্ষুধিত হলেন।
দিয়াবল তাঁকে বলল, “যদি তু মি ঈশ্বরের পুত্রই হও, তবে পাথরগুলিকে রুটিতে পরিণত হতে বল�ো।”
যীশু উত্তর দিলেন, “লেখা আছে: ‘মানুষ শুধু রুটিতে বাঁচে না।’ ”
তখন দিয়াবল তাঁকে নিয়ে গেল এক উচ্চ স্থানে; এক লহমায় সে তাঁকে বিশ্বের সমস্ত রাজ্য দর্শন করাল�ো।
আর সে তাঁকে বলল, “এসবই আমাকে দেওয়া হয়েছে, আমি যাকে চাই, তাকে এগুলি দিতে পারি। এসব
অধিকার ও সমার�োহ, আমি ত�োমাকে দিতে চাই। তাই, যদি তু মি আমার উপাসনা কর�ো, তাহলে তু মিই এসব
কিছু র অধিকারী হবে।”
3:23 – 4:7
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যীশু উত্তর দিলেন, “শাস্ত্রে লেখা আছে, ‘তু মি ত�োমার ঈশ্বর প্রভু রই আরাধনা করবে, কেবলমাত্র তাঁরই
সেবা করবে।’ ”
দিয়াবল তাঁকে জেরুশালেমে নিয়ে গিয়ে মন্দিরের শীর্ষদেশে দাঁড় করিয়ে দিল। সে বলল, “তু মি যদি ঈশ্বরের
পুত্র হও, তবে এখান থেকে নিচে ঝাঁপ দাও। কারণ শাস্ত্রে ত�ো লেখা আছে,
		“ ‘তিনি তাঁর দূতদের ত�োমার বিষয়ে আদেশ দেবেন,
		যেন তাঁরা ত�োমাকে রক্ষা করেন,
	তাঁরা ত�োমাকে হাতে তু লে নেবেন,
		যেন ত�োমার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।’ ”
যীশু উত্তর দিলেন, “সেখানে লেখা আছে, ‘ত�োমার ঈশ্বর প্রভু কে পরীক্ষা ক�োর�ো না।’ ”
আর এসব প্রল�োভন সমর্পণ করে দিয়াবল কিয়ৎকালের জন্য যীশুকে ছেড়ে চলে গেল, পরবর্তী
সুবিধেজনক সুয�োগের অপেক্ষায়।

পরে আত্মার পরাক্রমে যীশু গালীলে প্রত্যাবর্ত ন করলেন। সমস্ত গ্রামাঞ্চলে তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়ল। তিনি
তাঁদের সমাজভবনগুলিতে শিক্ষা দিলেন এবং সবাই তাঁর প্রশংসা করল।
তিনি যেখানে পালিত হয়েছিলেন, সেই নাসরতে গেলেন। তাঁর রীতি অনুসারে তিনি বিশ্রামদিনে সমাজভবনে
গেলেন এবং শাস্ত্র থেকে পাঠ করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। ভাববাদী যিশাইয়ের পুঁথি তাঁর হাতে তু লে দেওয়া
হল। পুঁথিটি খুলে তিনি সেই অংশটি দেখতে পেলেন, যেখানে লেখা আছে,
“প্রভু র আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত,
		কারণ দীনহীনদের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য
		তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন।
		দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য;
		তিনি আমাকে বন্দিদের কাছে মুক্তি প্রচার করবার জন্য প্রেরণ করেছেন,
		অন্ধদের কাছে দৃষ্টিপ্রাপ্তি প্রচার করার জন্য,
		নিপীড়িতদের নিস্তার করে বিদায় করার জন্য,
প্রভু র প্রসন্নতার বছর ঘ�োষণা করার জন্য।”
তারপর তিনি পুথি
ঁ টি গুটিয়ে পরিচারকের হাতে ফেরত দিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। সমাজভবনে সকলের দৃষ্টি
তাঁর উপরে নিবদ্ধ হল। তিনি তাঁদের প্রতি এই কথা বললেন, “আজ এই শাস্ত্রীয় বাণী ত�োমাদের কর্ণগ�োচরে পূর্ণ হল।”
সকলেই তাঁর প্রশংসা করল। তাঁর মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী শুনে তারা চমৎকৃ ত হল। তারা প্রশ্ন করল, “এ
কি য�োষেফের পুত্র নয়?”
যীশু তাদের বললেন, “আমি নিশ্চিত যে, ত�োমরা আমাকে এই প্রবাদ উল্লেখ করে বলবে, ‘চিকিৎসক,
তু মি নিজেকে নিরাময় কর�ো। কফরনাহূমে যে কাজ তু মি করেছ বলে শুনেছি, এখন ত�োমার নিজের নগরে তা
করে দেখাও।’ ”
তিনি আরও বললেন, “আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, ক�োন�ো ভাববাদীই স্বদেশে স্বীকৃ তি পান না। আমি
ত�োমাদের নিশ্চিতরূপে বলছি, এলিয়ের সময়ে ইস্রায়েলে বহু বিধবা ছিল। সেই সময় সাড়ে তিন বছর ধরে
আকাশ রুদ্ধ ছিল। ফলে সারা দেশে দেখা দিয়েছিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। তবুও এলিয় তাদের কারও কাছে প্রেরিত
নয়, প্রেরিত হয়েছিলেন সীদ�োন অঞ্চলে সারিফত-নিবাসী এক বিধবার কাছে। আর ভাববাদী ইলীশায়ের কালে
ইস্রায়েলে বহু কু ষ্ঠর�োগী ছিল, তবুও সিরিয়া-নিবাসী নামান ছাড়া একজনও শুচিশুদ্ধ হয়নি।”
একথা শুনে সমাজভবনের ল�োকেরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। তারা উঠে এসে তাঁকে নগরের বাইরে তাড়িয়ে নিয়ে
গেল। যে-পাহাড়ের উপরে নগরটি স্থাপিত ছিল, তারা তাঁকে সেই পাহাড়ের কিনারায় নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে
নিচে ছুঁ ড়ে ফেলে দিতে চাইল। কিন্তু তিনি সকলের মধ্য দিয়ে নিজের পথ করে স�োজা হেঁ টে চলে গেলেন।
তারপর তিনি গালীল প্রদেশের একটি নগর কফরনাহূমে ফিরে গেলেন। বিশ্রামদিনে তিনি ল�োকসকলকে
শিক্ষা দিতে লাগলেন। তাঁর শিক্ষা শুনে সকলে চমৎকৃ ত হল, কারণ তিনি ক্ষমতার সঙ্গে বাক্য প্রচার করতেন।
সেই সমাজভবনে ছিল একটি ভূতগ্রস্ত, অশুচি আত্মাবিষ্ট ল�োক। সে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বলল, “আহা,
নাসরতের যীশু, আপনি আমাদের নিয়ে কী করতে চান? আপনি কি আমাদের বিনাশ করতে এসেছেন? আমি
জানি, আপনি কে, আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি!”
যীশু কঠ�োর স্বরে তাকে বললেন, “চু প কর�ো! ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে এস�ো!” তখন সেই ভূত ল�োকটির
ক�োনও ক্ষতি না করে, সকলের সামনে তাকে আছড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এল।
4:8 – 4:35
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ল�োকেরা চমৎকৃ ত হয়ে পরস্পর বলাবলি করল, “এ কেমন শিক্ষা! কর্তৃত্ব ও পরাক্রমের সঙ্গে ইনি মন্দআত্মাদের আদেশ দেন, আর তারা বেরিয়ে আসে!” তখন সেই অঞ্চলের চারদিকে তাঁর কীর্তি ছড়িয়ে পড়ল।
সমাজভবন ত্যাগ করে যীশু শিম�োনের বাড়িতে গেলেন। শিম�োনের শাশুড়ি তখন প্রচণ্ড জ্বরে ভু গছিলেন। তাঁর
নিরাময়ের জন্য তাঁরা যীশুর কাছে অনুনয় করলেন। যীশু তাই তাঁর উপরে ঝুঁ কে পড়ে জ্বরকে ধমক দিলেন,
তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল। তিনি তখনই উঠে তাঁদের পরিচর্যা করতে লাগলেন।
সূর্য তখন অস্তাচলে। ল�োকেরা যীশুর কাছে বিভিন্ন র�োগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে এল। তিনি তাদের
প্রত্যেকের উপরে হাত রেখে আর�োগ্য দান করলেন। এছাড়াও বহু জনের মধ্য থেকে দুষ্টাত্মারা বেরিয়ে এসে
চিৎকার করতে লাগল, “আপনিই সেই ঈশ্বরের পুত্র!” কিন্তু তিনি তাদের ধমক দিলেন, তাদের কথা বলার অনুমতি
দিলেন না, কারণ তিনি যে মশীহ, তা তারা জানত।
প্রত্যুষে যীশু এক নির্জ ন স্থানে গেলেন। ল�োকেরা তাঁর সন্ধান করছিল। তিনি যেখানে ছিলেন, তারা সেখানে
এসে উপস্থিত হল। তারা তাঁকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করল, যেন তিনি তাদের ছেড়ে না যান। কিন্তু তিনি বললেন,
“আমাকে অন্যান্য নগরেও ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে হবে, কারণ এই জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।”
আর তিনি যিহূদিয়ার সমাজভবনগুলিতে প্রচার করে চললেন।
একদিন যখন ল�োকসমূহ তাঁর উপরে চাপাচাপি করে ঈশ্বরের বাক্য শুনছিল, তখন তিনি গিনেষরৎ হ্রদের
তীরে দাঁড়িয়েছিলেন, আর তিনি দেখলেন। মৎস্যজীবীরা জলের কিনারায় দুটি ন�ৌকা রেখে দিয়ে তাদের জাল
পরিষ্কার করছে। তিনি দুটি ন�ৌকার একটিতে, শিম�োনের ন�ৌকায় উঠে তাকে কূ ল থেকে কিছু টা দূরে নিয়ে যেতে
বললেন। তারপর তিনি ন�ৌকায় বসে সকলকে শিক্ষা দিতে লাগলেন।
কথা শেষ করে তিনি শিম�োনকে বললেন, “ন�ৌকা গভীর জলে নিয়ে গিয়ে মাছ ধরার জন্য জাল ফেল�ো।”
শিম�োন উত্তর দিলেন, “প্রভু , আমরা সারারাত কঠ�োর পরিশ্রম করেও কিছু ধরতে পারিনি, কিন্তু আপনার
কথানুসারে আমি জাল ফেলব।”
তাঁরা সেইমত�ো কাজ করলে এত�ো মাছ ধরা পড়ল যে, তাঁদের জালগুলি ছেঁড়ার উপক্রম হল। তখন অন্য
ন�ৌকায় তাঁদের যে সহয�োগীরা ছিলেন, তিনি তাঁদের ইশারা করলেন, যেন তাঁরা এসে তাঁদের সাহায্য করেন।
তাঁরা এলেন। দুটি ন�ৌকায় মাছে এমনভাবে পূর্ণ হল যে, সেগুলি ডু বে যাওয়ার উপক্রম হল।
তা দেখে শিম�োন পিতর যীশুর দুই জানুর উপর লুটিয়ে পড়ে বললেন, “প্রভু , আমার কাছ থেকে চলে যান,
আমি পাপী!” কারণ এত�ো মাছ ধরা পড়তে দেখে তিনি ও তাঁর সহয�োগীরা আশ্চর্য হয়ে পড়েছিলেন। শিম�োনের
সঙ্গী সিবদিয়ের দুই পুত্র যাক�োব ও য�োহনও একইভাবে আশ্চর্য হয়েছিলেন।
যীশু তখন শিম�োনকে বললেন, “ভয় ক�োর�ো না, এখন থেকে তু মি মানুষ ধরবে।” তখন তাঁরা তাঁদের ন�ৌকা
দুটি তীরে টেনে নিয়ে এসে, সবকিছু পরিত্যাগ করে তাঁকে অনুসরণ করলেন।
যীশু তখন ক�োন�ো এক নগরে ছিলেন। সেই সময়, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এল, যার সর্বাঙ্গ কু ষ্ঠর�োগে আক্রান্ত
ছিল। যীশুকে দেখে সে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে মিনতি করল, “প্রভু , আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে শুচিশুদ্ধ
করতে পারেন।”
যীশু তাঁর হাত বাড়িয়ে ল�োকটিকে স্পর্শ করলেন। তিনি বললেন, “আমারও ইচ্ছা, তু মি শুচিশুদ্ধ হও।”
সেই মুহূর্তে সে কু ষ্ঠর�োগ থেকে মুক্ত হল।
যীশু তাকে আদেশ দিলেন, “কাউকে একথা ব�োল�ো না। কিন্তু যাজকের কাছে গিয়ে তু মি নিজেকে দেখাও
এবং তাঁদের কাছে সাক্ষ্যস্বরূপ, ম�োশির বিধান অনুসারে ত�োমার শুচিতা লাভের জন্য নৈবেদ্য উৎসর্গ কর�ো।”
তবুও তাঁর কীর্তিকলাপের কথা আরও বেশি করে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে, দলে দলে বিস্তর ল�োক
তাঁর শিক্ষা শুনতে ও অসুস্থতা নিরাময়ের জন্য তাঁর কাছে আসতে লাগল। কিন্তু যীশু ক�োনও না ক�োনও নির্জ ন
স্থানে গিয়ে প্রার্থনা করতেন।
একদিন যীশু শিক্ষা দিচ্ছিলেন। গালীলের প্রতিটি গ্রাম থেকে এবং যিহূদিয়া ও জেরুশালেম থেকে আগত ফরিশী
ও শাস্ত্রবিদরা সেখানে বসেছিলেন। এবং র�োগীদের সুস্থ করবার জন্য প্রভু র শক্তি যীশুর মধ্যে ছিল। কয়েকজন
ল�োক এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত র�োগীকে খাটিয়ায় বহন করে ঘরের ভেতরে যীশুর কাছে রাখার চেষ্টা করল। ভিড়ের
জন্য ভেতরে প্রবেশের পথ না পেয়ে তারা ছাদে উঠল ও টালি সরিয়ে খাটশুদ্ধ ল�োকটিকে ভিড়ের মধ্যে যীশুর
সামনে নামিয়ে দিল।
যীশু তাদের বিশ্বাস দেখে বললেন, “বন্ধু , ত�োমার সব পাপ ক্ষমা করা হল।”
ফরিশী ও শাস্ত্রবিদরা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, “এই ল�োকটি কে, যে ঈশ্বরের নিন্দা করছে! ঈশ্বর
ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে?”
যীশু তাঁদের মনের কথা জানতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনারা মনে মনে এসব চিন্তা করছেন
কেন? ক�োনটি বলা সহজ, ‘ত�োমার পাপ ক্ষমা করা হল,’ বলা না, ‘তু মি উঠে হেঁ টে বেড়াও’ বলা? কিন্তু এই
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পৃথিবীতে মনুষ্যপুত্রের পাপ ক্ষমা করার অধিকার আছে, আপনারা যেন সেকথা জানতে পারেন” এই বলে তিনি
পক্ষাঘাতগ্রস্ত ল�োকটিকে বললেন, “আমি ত�োমাকে বলছি, ওঠ�ো, ত�োমার খাট তু লে নিয়ে বাড়ি চলে যাও।”
ল�োকটি সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামনে উঠে দাঁড়িয়ে, তার শয্যা তু লে নিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে বাড়ি ফিরে
গেল। সবাই চমৎকৃ ত হয়ে ঈশ্বরের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল। তারা ভয়ে ও ভক্তিতে অভিভূত হয়ে বলল, “আজ
আমরা এক অল�ৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম।”
এরপর যীশু বেরিয়ে লেবি নামে এক কর আদায়কারীকে তাঁর কর আদায়ের চালাঘরে বসে থাকতে দেখলেন।
যীশু তাঁকে বললেন, “আমাকে অনুসরণ কর�ো।” লেবি উঠে সবকিছু পরিত্যাগ করে তাঁর অনুগামী হলেন।
পরে লেবি তাঁর বাড়িতে যীশুর সম্মানে এক বিরাট ভ�োজসভার আয়োজন করলেন। বহু কর আদায়কারী
এবং আরও অনেকে তাঁদের সঙ্গে ভ�োজন করছিল। কিন্তু ফরিশীরা ও তাদের দলভু ক্ত শাস্ত্রবিদরা যীশুর শিষ্যদের
কাছে অভিয�োগ করলেন, “কর আদায়কারী ও ‘পাপীদের’ সঙ্গে ত�োমরা কেন ভ�োজনপান করছ?”
যীশু তাদের উত্তর দিলেন, “পীড়িত ব্যক্তিরই চিকিৎসকের প্রয়োজন, সুস্থ ল�োকের নয়। আমি ধার্মিক
ল�োকদের নয়, কিন্তু পাপীদের আহ্বান করতে এসেছি, যেন তারা মন পরিবর্ত ন করে।”
তাঁরা যীশুকে বললেন, “য�োহনের শিষ্যেরা প্রায়ই উপবাস ও প্রার্থনা করে, ফরিশীদের শিষ্যেরাও তাই
করে, কিন্তু আপনার শিষ্যেরা নিয়মিত ভ�োজনপান করে যায়।”
যীশু উত্তর দিলেন, “বর সঙ্গে থাকলে আপনারা কি বরের অতিথিদের উপবাস করাতে পারেন? কিন্তু সময়
আসবে, যখন বরকে তাদের কাছ থেকে তু লে নেওয়া হবে, তখন তারা উপবাস করবে।”
তিনি তাদের এই রূপকটি বললেন, “নতু ন কাপড় থেকে টু কর�ো কেটে নিয়ে কেউ পুর�োন�ো কাপড়ে তালি
দেয় না। কেউ তা করলে, নতু ন কাপড়টিও ছিঁ ড়বে, আর নতু ন কাপড়ের তালিটিও পুর�োন�োর সঙ্গে মিলবে
না। আবার পুর�োন�ো চামড়ার সুরাধারে কেউ নতু ন দ্রাক্ষারস ঢালে না। তা করলে, নতু ন দ্রাক্ষারস চামড়ার
সুরাধারটিকে ফাটিয়ে দেবে; ফলে দ্রাক্ষারস পড়ে যাবে এবং চামড়ার সুরাধারটিও নষ্ট হয়ে যাবে। তাই, নতু ন
চামড়ার সুরাধারেই ঢালতে হবে নতু ন দ্রাক্ষারস। আর পুর�োন�ো দ্রাক্ষারস পান করার পর কেউ নতু ন দ্রাক্ষারস
পান করতে চায় না, বলে, ‘পুর�োন�োটিই ভাল�ো।’ ”
এক বিশ্রামদিনে যীশু শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর শিষ্যেরা শস্যের শিষ ছিঁ ড়ে দুই হাতে ঘষে দানা
বের করে খেতে লাগলেন। কয়েকজন ফরিশী জিজ্ঞাসা করল, “বিশ্রামদিনে যা ন্যায়সঙ্গত নয়, এমন কাজ
ত�োমরা কেন করছ?”
যীশু তাদের বললেন, “দাউদ ও তাঁর সঙ্গীরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় কী করেছিলেন, তা কি আপনারা পাঠ
করেননি? তিনি ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করে পবিত্র রুটি নিয়ে নিজে ভ�োজন করেছিলেন ও তাঁর সঙ্গীদেরও তার
কিছু অংশ দিয়েছিলেন, যা একমাত্র যাজকদেরই আহার করা বিধিসঙ্গত ছিল।” তারপর যীশু তাদের বললেন,
“মনুষ্যপুত্রই বিশ্রামদিনের প্রভু ।”
আর এক বিশ্রামদিনে তিনি সমাজভবনে গিয়ে শিক্ষাদান করছিলেন। সেখানে একটি ল�োক ছিল, তার
ডান হাত শুকিয়ে গিয়েছিল। ফরিশী ও শাস্ত্রবিদরা যীশুর বিরুদ্ধে অভিয�োগ আনার জন্য সূত্রের সন্ধানে ছিল।
সেইজন্য যীশু বিশ্রামদিনে সুস্থ করেন কি না, সেদিকে ছিল তাদের তীক্ষ্ন দৃষ্টি। কিন্তু যীশু তাঁদের চিন্তার কথা
জেনে শুষ্ক হাতবিশিষ্ট ল�োকটিকে বললেন, “তু মি সকলের সামনে উঠে দাঁড়াও।” তাই সে সেখানে উঠে দাঁড়াল।
যীশু তখন তাদের বললেন, “আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, বিশ্রামদিনে ক�োন কাজ করা বৈধ, ভাল�ো
কাজ করা, না মন্দ কাজ করা; জীবন রক্ষা করা, না তা ধ্বংস করা?”
তিনি তাদের সকলের প্রতি চারদিকে তাকালেন। তারপর ল�োকটিকে বললেন, “ত�োমার হাতটি বাড়িয়ে
দাও।” সে তাই করল। তার হাত একেবারে সুস্থ হল। তাঁরা কিন্তু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং যীশুর বিরুদ্ধে আর কী
করা যায়, তা নিয়ে পরস্পর আল�োচনা শুরু করলেন।
সেই সময়, একদিন যীশু প্রার্থনা করার জন্য একটি পাহাড়ের ধারে গেলেন। সেখানে তিনি ঈশ্বরের কাছে
প্রার্থনায় সমস্ত রাত্রিযাপন করলেন। ভ�োরবেলায় তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে ডাকলেন এবং তাঁদের মধ্য থেকে
বার�োজনকে মন�োনীত করলেন। তিনি তাঁদের প্রেরিতশিষ্য নামে অভিহিত করলেন:
শিম�োন (তিনি যাঁর নাম দিয়েছিলেন পিতর), তাঁর ভাই আন্দ্রিয়,
		যাক�োব,
		য�োহন,
		ফিলিপ,
		বর্থলময়,
মথি,
		থ�োমা,
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		আলফেয়ের পুত্র যাক�োব,
		জিলট নামে পরিচিত শিম�োন,
	যাক�োবের পুত্র যিহূদা এবং যিহূদা ইষ্কারিয়োৎ,
		যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।
তিনি তাঁদের সঙ্গে নেমে এসে এক সমভূমিতে দাঁড়ালেন। সেখানে তাঁর অনেক শিষ্য এবং যিহূদিয়া,
জেরুশালেম, টায়ার ও সীদ�োনের উপকূ ল অঞ্চল থেকে আগত অনেক ল�োক সমবেত হয়েছিল। তারা তাঁর
শিক্ষা শুনতে ও তাদের সব র�োগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এসেছিল। মন্দ-আত্মার দ্বারা উৎপীড়িতেরা সুস্থ হল।
ল�োকেরা তাঁকে স্পর্শ করার চেষ্টা করল, কারণ তাঁর ভেতর থেকে শক্তি নির্গত হয়ে সবাইকে র�োগমুক্ত করছিল।
যীশু তাঁর শিষ্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন,
		“ধন্য ত�োমরা, যারা দীনদরিদ্র,
		কারণ ঈশ্বরের রাজ্য ত�োমাদেরই।
	ধন্য ত�োমরা, যারা এখন ক্ষুধিত,
		কারণ ত�োমরা হবে পরিতৃ প্ত।
		ধন্য ত�োমরা, যারা এখন ক্রন্দন করছ,
		কারণ ত�োমরা হবে হাস্যমুখর।
	ধন্য ত�োমরা, যখন মনুষ্যপুত্রের জন্য মানুষ ত�োমাদের ঘৃণা করে,
		ত�োমাদের বহিষ্কার করে ও ত�োমাদের অপমান করে,
		আবার মন্দ অপবাদ দিয়ে ত�োমাদের নাম বর্জ ন করে।
“তখন ত�োমরা উল্লসিত হ�োয়ো, আনন্দে নৃত্য ক�োর�ো, কারণ স্বর্গে ত�োমাদের জন্য আছে প্রচু র পুরস্কার।
তাদের পূর্বপুরুষেরাও ভাববাদীদের সঙ্গে এরকম আচরণ করেছিল।
“কিন্তু ত�োমরা যারা ধনী,
		ধিক্ ত�োমাদের, কারণ স্বাচ্ছন্দ্য ত�োমরা ইতিমধ্যে পেয়েই গিয়েছ।
খাদ্য প্রাচু র্যে পরিতৃ প্ত যারা,
		ধিক্ ত�োমাদের,
		কারণ ত�োমরা হবে ক্ষুধার্ত । যারা এখন হাসছ,
		ধিক্ ত�োমাদের, কারণ ত�োমরা শ�োক ও ক্রন্দন করবে।
	ধিক্ ত�োমাদের, যখন মানুষেরা ত�োমাদের প্রশংসা করে,
		কারণ তাঁদের পূর্বপুরুষেরা ভণ্ড ভাববাদীদের সঙ্গে এরকমই আচরণ করত।
“কিন্তু ত�োমরা, যারা আমার কথা শুনছ, তাদের আমি বলছি, ত�োমরা শত্রুদের ভাল�োবেস�ো; যারা ত�োমাদের
ঘৃণা করে, তাদের মঙ্গল ক�োর�ো। যারা ত�োমাদের অভিশাপ দেয়, তাদের আশীর্বাদ দিও; যারা ত�োমাদের সঙ্গে
দুর্ব্যবহার করে, তাদের জন্য প্রার্থনা ক�োর�ো। কেউ যদি ত�োমার এক গালে চড় মারে, অন্য গালও তার দিকে ফিরিয়ে
দিয়ো। কেউ যদি ত�োমার বাইরের চাদর নিয়ে নেয়, তাকে ত�োমার ভেতরের জামাও নিতে বাধা দিয়ো না। যারা
ত�োমার কাছে চায়, তাদের তু মি দাও। আর কেউ যদি ত�োমার কাছ থেকে ত�োমার ক�োন�ো জিনিস নিয়ে নেয়, তা
ফেরত চেয়ো-না। তু মি অপরের কাছ থেকে যেমন আচরণ প্রত্যাশা কর�ো, তাদের প্রতি সেইরকমই আচরণ ক�োর�ো।
“যারা ত�োমাদের ভাল�োবাসে, ত�োমরা যদি তাদেরই ভাল�োবাস�ো, তাহলে ত�োমাদের কৃ তিত্ব ক�োথায়?
এমনকি, পাপীরাও তাদের ভাল�োবাসে, যারা তাদের ভাল�োবাসে। যারা ত�োমাদের উপকার করে, ত�োমরা
যদি তাদেরই উপকার কর�ো, তাহলে তাতে ত�োমাদের কৃ তিত্ব ক�োথায়? পাপীরাও ত�ো তাই করে। যাদের
কাছে ঋণ পরিশ�োধের নিশ্চয়তা আছে, শুধুমাত্র তাদেরই যদি ত�োমরা ঋণ দাও, তাহলে ত�োমাদের কৃ তিত্ব
ক�োথায়? পাপীরাও ত�ো তাদের সমস্ত ঋণ ফেরত পাওয়ার আশায় পাপীদের ঋণ দেয়। কিন্তু ত�োমরা শত্রুদেরও
ভাল�োবেস�ো, তাদের মঙ্গল ক�োর�ো এবং ক�োন�ো কিছু ফেরত পাওয়ার প্রত্যাশা না করে, তাদের ঋণ দিয়ো।
তাহলে ত�োমাদের পুরস্কার হবে প্রচু র। আর ত�োমরা হবে পরাৎপরের সন্তান, কারণ তিনি অকৃ তজ্ঞ ও দুর্জ নদের
প্রতিও কৃ পাবান। অতএব, ত�োমাদের পিতা যেমন দয়ালু, ত�োমরাও তেমনই দয়ালু হও।
“বিচার ক�োর�ো না, তাহলে ত�োমরাও বিচারিত হবে না। কাউকে দ�োষী ক�োর�ো না, তাহলে ত�োমাদেরও
দ�োষী সাব্যস্ত করা হবে না। ক্ষমা ক�োর�ো, তাহলে ত�োমাদেরও ক্ষমা করা হবে। দান ক�োর�ো, ত�োমরাও পাবে।
প্রচু র পরিমাণে, চেপে, ঝাঁকুনি দিয়ে ত�োমাদের পাত্র এমনভাবে ভরিয়ে দেওয়া হবে, যে তা উপচে পড়বে। কারণ
যে পরিমাপ ত�োমরা ব্যবহার করবে, সেই পরিমাপেই ত�োমাদের জন্য ব্যবহার করা হবে।”
পরে তিনি তাদের এই রূপকটি বললেন, “একজন অন্ধ কি আর একজন অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? তারা
দুজনেই কি ক�োন�ো গর্তে পড়বে না? শিষ্য তার গুরুর ঊর্ধ্বে নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হলে প্রত্যেক শিষ্য
তার গুরুর সমকক্ষ হয়ে উঠবে।
6:15 – 6:40
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“ত�োমার ভাইয়ের চ�োখে কাঠের গুঁড়ো দেখছ, অথচ নিজের চ�োখে যে আস্ত কড়িকাঠ আছে, সেদিকে দৃষ্টি
নেই কেন? তু মি যখন নিজের চ�োখের কড়িকাঠ দেখতে পাও না, তখন কীভাবে ত�োমার ভাইকে বলতে পার�ো,
‘ভাই এস�ো, আমি ত�োমার চ�োখ থেকে কাঠের গুঁড়ো বের করে দিই’? ভণ্ড ক�োথাকার! ত�োমার নিজের চ�োখ
থেকে কাঠটা বের কর�ো, তাহলেই ত�োমার ভাইয়ের চ�োখ থেকে কাঠের গুঁড়ো বের করার স্বচ্ছ দৃষ্টি পাবে।
“ক�োন�ো ভাল�ো গাছে মন্দ ফল ধরে না, আবার মন্দ গাছেও ধরে না ভাল�ো ফল। প্রত্যেক গাছের পরিচয়
পাওয়া যায় তার ফলে। ল�োকে কাঁটাঝ�োপ থেকে ডু মুর বা শেয়ালকাঁটা থেকে আঙু র আহরণ করে না। ভাল�ো
মানুষ অন্তরের ভাল�ো সঞ্চয় থেকে ভাল�ো সব জিনিস বের করে আনে, আর মন্দ মানুষ তার হৃদয়ের মন্দ সঞ্চয়
থেকে আনে সব মন্দ জিনিস। কারণ হৃদয় থেকে যা উপচে উঠে, মানুষ মুখে তাই বলে।
“আমি যা বলি, তা ত�োমরা কর�ো না, অথচ আমাকে ‘প্রভু , প্রভু ,’ বলে সম্বোধন কর�ো, কেন? যে আমার কাছে
এসে আমার কথা শুনে কাজ করে, সে যে কেমন ল�োক, তা আমি ত�োমাদের বলি। সে এমন একজন ল�োক, যে
বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে গভীর গর্ত খুঁড়ে শক্ত পাথরের উপর তার ভিত্তিমূল স্থাপন করল। যখন বন্যা এল, প্রবল
স্রোত বাড়িতে এসে আঘাত করল, তাকে টলাতে পারল না, কারণ তা দৃঢ়ভাবে নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু যে আমার
কথা শুনেও সেই অনুযায়ী কাজ করে না, সে এমন একজনের মত�ো, যে ভিত্তিমূল ছাড়াই জমিতে বাড়ি নির্মাণ
করল। প্রবল স্রোত যে মুহূর্তে সেই বাড়িতে আঘাত হানল, বাড়িটি পড়ে গেল, আর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেল।”
যীশু সকলের কর্ণগ�োচরে এই সমস্ত কথা বলার পর কফরনাহূমে ফিরে গেলেন। সেখানে এক শতসেনাপতির
দাস, যে ছিল তাঁর প্রিয়পাত্র, র�োগে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। শতসেনাপতি যীশুর কথা শুনেছিলেন। তিনি ইহুদিসম্প্রদায়ের কয়েকজন প্রাচীনকে যীশুর কাছে পাঠিয়ে অনুর�োধ জানালেন, তিনি যেন এসে তাঁর দাসকে সুস্থ
করেন। তাঁরা যীশুর কাছে এসে তাঁকে কাতর মিনতি জানালেন, “এই ব্যক্তি আপনার সাহায্য পাওয়ার য�োগ্য,
কারণ তিনি আমাদের জাতিকে ভাল�োবাসেন, আর আমাদের সমাজভবনটি নির্মাণ করে দিয়েছেন।” তাই যীশু
তাঁদের সঙ্গে গেলেন।
যীশু শতসেনাপতির বাড়ির কাছাকাছি এলে, তিনি তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে যীশুর কাছে বলে পাঠালেন,
“প্রভু , আপনি নিজে কষ্ট করবেন না। আপনি যে আমার ছাদের নিচে আসবেন, এমন য�োগ্যতা আমার নেই।
তাই আমি নিজেকেও আপনার কাছে যাওয়ার য�োগ্য মনে করিনি। আপনি শুধু মুখে বলুন, তাহলেই আমার
দাস সুস্থ হবে। কারণ আমি নিজেও কর্তৃত্বের অধিকারী, আবার আমার অধীনেও সেনারা আছে। আমি তাদের
কাউকে যেতে আদেশ করলে, সে যায়; কাউকে আসতে আদেশ করলে, সে আসে। আর আমার পরিচারককে
যখন বলি, ‘এই কাজটি কর�ো,’ সে তা করে।”
একথা শুনে যীশু তার সম্পর্কে চমৎকৃ ত হলেন। তাঁকে অনুসরণরত ল�োকের দিকে ফিরে তিনি বললেন,
“আমি ত�োমাদের বলছি, ইস্রায়েলের মধ্যেও আমি এমন প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখতে পাইনি।” তখন যে ল�োকদের তাঁর
কাছে পাঠান�ো হয়েছিল, তারা বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখল, দাসটি সুস্থ হয়ে উঠেছে।
এর কিছু কাল পরেই যীশু নায়িন নামে এক নগরে গেলেন। তাঁর শিষ্যেরা ও বিস্তর ল�োক তাঁর সঙ্গী হল। তিনি
নগরদ্বারের কাছে এসে প�ৌঁছালেন। তখন দেখলেন, ল�োকেরা এক মৃত ব্যক্তিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার মা ছিল
বিধবা এবং সে ছিল তার একমাত্র পুত্র। নগরের বিস্তর ল�োক তাদের সঙ্গে ছিল। তাকে দেখে প্রভু র হৃদয় তার
প্রতি বিগলিত হয়ে উঠল। তিনি তাকে বললেন, “কেঁ দ�ো না।”
তারপর তিনি এগিয়ে গিয়ে শবাধারটি স্পর্শ করলেন। শববাহকেরা দাঁড়িয়ে পড়ল। তিনি বললেন, “যুবক,
আমি ত�োমাকে বলছি, তু মি ওঠ�ো!” মৃত মানুষটি উঠে বসে কথা বলতে লাগল। যীশু তাকে তার মায়ের কাছে
ফিরিয়ে দিলেন।
এই দেখে তারা সকলে ভয়ে ও ভক্তিতে অভিভূত হল, ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল এবং তারা বলতে
লাগল, “আমাদের মধ্যে এক মহান ভাববাদীর উদয় হয়েছে। ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের সাহায্য করতে এসেছেন।”
যীশুর এই কীর্তি র কথা যিহূদিয়ার সর্বত্র এবং সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ল।
য�োহনের শিষ্যেরা তাঁকে এই সমস্ত কথা জানাল। তিনি তাদের দুজনকে ডেকে প্রভু র কাছে জিজ্ঞাসা করতে
পাঠালেন, “যে মশীহের আবির্ভাবের কথা ছিল, সে কি আপনি, না আমরা অন্য কারও প্রতীক্ষায় থাকব?”
তারা যখন যীশুর কাছে এল, তারা বলল, “বাপ্তিষ্মদাতা য�োহন আপনার কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা করতে
পাঠিয়েছেন, ‘যে মশীহের আবির্ভাবের কথা ছিল, সে কি আপনি, না আমরা অন্য কারও প্রতীক্ষায় থাকব?’ ”
ঠিক সেই সময়ে যীশু বহু র�োগগ্রস্ত, পীড়িত ও মন্দ-আত্মাগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিরাময় করছিলেন; বহু অন্ধকেও
দৃষ্টিশক্তি দান করছিলেন। তাই তিনি সেই বার্তাবহদের উত্তর দিলেন, “ত�োমরা যা দেখলে, যা শুনলে, ফিরে গিয়ে
সেসব য�োহনকে জানাও। অন্ধ দেখতে পাচ্ছে, খঞ্জ হেঁ টে বেড়াচ্ছে, যাদের কু ষ্ঠর�োগ ছিল, তারা শুচিশুদ্ধ হচ্ছে,
বধিরেরা শুনতে পাচ্ছে, মৃতেরা উত্থাপিত হচ্ছে এবং দীনদরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচারিত হচ্ছে। আর ধন্য
সেই মানুষ, যে আমার কারণে বিঘ্নিত না হয়।”
য�োহনের বার্তাবাহকেরা চলে গেলে, যীশু উপস্থিত সকলকে য�োহন সম্পর্কে বললেন, “ত�োমরা প্রান্তরে কী
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দেখতে গিয়েছিলে? বাতাসে দ�োদুল্যমান একটি নল-খাগড়াকে? তা না হলে, ত�োমরা কী দেখতে গিয়েছিলে?
ম�োলায়েম প�োশাক পরিহিত ক�োন�ো মানুষকে? তা নয়, যারা মূল্যবান প�োশাক পরে, বিলাসবহুল জীবনযাপন
করে, তারা থাকে রাজপ্রাসাদে। কিন্তু ত�োমরা কী দেখতে গিয়েছিলে? একজন ভাববাদীকে? হ্যাঁ, আমি ত�োমাদের
বলছি, তিনি ভাববাদীর চেয়েও মহান। ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর সম্পর্কে লিখিত আছে:
		“ ‘আমি আমার বার্তাবাহককে পাঠাব,
		যে ত�োমার আগে ত�োমার জন্য পথ প্রস্তুত করবে।’
আমি ত�োমাদের বলছি, নারীর গর্ভে জন্মেছে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে য�োহনের চেয়ে মহান আর কেউই নেই; তবুও
ঈশ্বরের রাজ্যের ক্ষু দ্রতম ব্যক্তিও তাঁর চেয়ে মহান।”
সব ল�োক, এমনকি, কর আদায়কারীরাও, যীশুর শিক্ষা শুনে ঈশ্বরের পথকে সঠিক বলে স্বীকার করল,
কারণ তারা বুঝতে পারল, য�োহনের কাছে বাপ্তিষ্ম নিয়ে তারা ভু ল করেনি। কিন্তু ফরিশীরা ও শাস্ত্রবিদরা তাঁদের
বিষয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করল, কারণ তাঁরা য�োহনের কাছে বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করেননি।
“তাহলে, কার সঙ্গে আমি এই প্রজন্মের ল�োকদের তু লনা করতে পারি? তারা কাদের মত�ো? তারা সেইসব
ছেলেমেয়ের মত�ো, যারা হাটেবাজারে বসে পরস্পরকে সম্বোধন করে বলে,
		“ ‘আমরা ত�োমাদের জন্য বাঁশি বাজালাম,
		কিন্তু ত�োমরা নৃত্য করলে না;
		আমরা শ�োকগাথা গাইলাম,
		কিন্তু ত�োমরা বিলাপ করলে না।’
বাপ্তিষ্মদাতা য�োহন এসে রুটি ভ�োজন, বা দ্রাক্ষারস পান, কিছু ই করলেন না, কিন্তু ত�োমরা বললে, ‘তিনি
ভূতগ্রস্ত।’ মনুষ্যপুত্র এলেন, ভ�োজনপান করলেন, কিন্তু ত�োমরা বললে, ‘তিনি পেটু ক ও মদ্যপ, কর আদায়কারী
ও “পাপীদের” বন্ধু ।’ কিন্তু প্রজ্ঞা তার অনুসরণকারীদের জীবনাচরণের দ্বারাই সঠিক প্রমাণিত হয়।”
আর একজন ফরিশী আহার করার জন্য যীশুকে নিমন্ত্রণ করল। যীশু তার বাড়িতে গেলেন এবং আহারের সময়
আসনে হেলান দিয়ে বসলেন। সেই নগরে একজন পাপীষ্ঠা নারী ছিল। যীশু ফরিশীর বাড়িতে আহার করছেন
শুনে, সে একটি শ্বেতস্ফটিকের পাত্রে সুগন্ধি আতর নিয়ে এল। সে যীশুর পেছনে তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে
চ�োখের জলে তাঁর পা-দুটি ভিজিয়ে দিতে লাগল। তারপর সে তার কেশরাশি দিয়ে তাঁর পা দুটিকে মুছিয়ে দিয়ে
চু ম্বন করল এবং সেই সুগন্ধি নির্যাস ঢেলে দিল।
এই ঘটনা দেখে আমন্ত্রণকর্তা ফরিশী মনে মনে ভাবল, “এই ল�োকটি যদি ভাববাদী হত, তাহলে বুঝতে
পারত, কে তাকে স্পর্শ করছে এবং সে কী-প্রকৃ তির নারী! সে ত�ো পাপীষ্ঠা!”
যীশু তাঁকে উত্তর দিলেন, “শিম�োন, ত�োমাকে আমার কিছু বলার আছে।”
শিম�োন বলল, “গুরুমহাশয়, বলুন।”
“এক মহাজনের কাছে দুজন ব্যক্তি ঋণ নিয়েছিল। একজন নিয়েছিল পাঁচশ�ো দিনার, অন্যজন পঞ্চাশ
দিনার। তাদের কার�োরই সেই পরিমাণ অর্থ ফেরত দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না, তাই তিনি দুজনেরই ঋণ মকু ব
করে দিলেন। এখন তাদের মধ্যে কে তাকে বেশি ভাল�োবাসবে?”
শিম�োন উত্তর দিল, “আমার মনে হয়, যার বেশি ঋণ মকু ব করা হয়েছিল, সেই।”
যীশু বললেন, “তু মি যথার্থ বিচার করেছ।”
তারপর তিনি সেই নারীর দিকে ফিরে শিম�োনকে বললেন, “তু মি এই স্ত্রীল�োককে দেখতে পাচ্ছ, আমি
ত�োমার বাড়িতে প্রবেশ করলাম, অথচ তু মি আমাকে পা-ধ�োওয়ার জল দিলে না। কিন্তু এ তার চ�োখের জলে
আমার পা ভিজিয়ে দিল, আর তার চু ল দিয়ে তা মুছিয়ে দিল। তু মি আমাকে একবারও চু ম্বন করলে না, কিন্তু
আমি এই গৃহে প্রবেশ করার সময় থেকেই এই নারী আমার পদচু ম্বনে বিরত হয়নি। তু মি আমার মাথায় তেল
দিয়ে অভিষেক করলে না, কিন্তু এ আমার পায়ে সুগন্ধি নির্যাস ঢেলে অভিষেক করল। তাই আমি ত�োমাকে
বলছি, যেহেতু তার অজস্র পাপ ক্ষমা করা হয়েছে, সে বেশি ভাল�োবেসেছে। কিন্তু যাকে অল্প ক্ষমা করা হয়, সে
অল্পই ভাল�োবাসে।”
তারপর যীশু সেই নারীকে বললেন, “ত�োমার সব পাপ ক্ষমা করা হয়েছে।”
অন্য অতিথিরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল “ইনি কে, যে পাপও ক্ষমা করেন?”
যীশু সেই নারীকে বললেন, “ত�োমার বিশ্বাসই ত�োমাকে পরিত্রাণ দিয়েছে, শান্তিতে চলে যাও।”
এরপর যীশু ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার ঘ�োষণা করতে করতে বিভিন্ন গ্রাম ও নগর পরিক্রমা করতে লাগলেন।
সেই বার�োজন প্রেরিত-শিষ্যও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মন্দ-আত্মা ও বিভিন্ন র�োগ থেকে সুস্থতা লাভ করেছিলেন,
এমন আরও কয়েকজন মহিলা তাঁদের সহযাত্রী হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন (মাগ্দালাবাসী নামে আখ্যাত) সেই
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মরিয়ম, যাঁর মধ্যে থেকে যীশু সাতটি ভূত তাড়িয়ে ছিলেন, হের�োদের গৃহস্থালীর প্রধান ব্যবস্থাপক কূষের স্ত্রী
য�োহান্না, শ�োশন্না এবং আরও অনেকে। এই মহিলারা আপন আপন সম্পত্তি থেকে তাঁদের পরিচর্যা করতেন।
যখন অনেক ল�োক সমবেত হচ্ছিল এবং বিভিন্ন নগর থেকে ল�োকেরা যীশুর কাছে আসছিল, তিনি তাদের
এই রূপক কাহিনিটি বললেন: “একজন কৃ ষক বীজবপন করতে গিয়েছিল। সে বীজ ছড়াবার সময় কতগুলি
বীজ রাস্তার উপরে পড়ল; সেগুলি পদদলিত হল, আর আকাশের পাখিরা সেগুলি খেয়ে নিল। কতগুলি বীজ
পড়ল পাথরের উপর। সেগুলির অঙ্কুর�োদ্গম হল, কিন্তু রস না থাকায় চারাগুলি শুকিয়ে গেল। কিছু বীজ পড়ল
কাঁটাঝ�োপের মধ্যে। কাঁটাঝ�োপ চারাগাছের সঙ্গেই বেড়ে উঠে তাদের ঢেকে ফেলল। আবার কিছু বীজ পড়ল
উৎকৃ ষ্ট জমিতেও, সেখানে গাছগুলি বেড়ে উঠে যা বপন করা হয়েছিল, তার শতগুণ ফসল উৎপন্ন করল।”
একথা বলার পর তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, “যার শ�োনবার কান আছে, সে শুনুক।”
তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে এই রূপকের অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, “ঈশ্বরের রাজ্যের নিগুঢ়তত্ত্বগুলি
ত�োমাদেরই কাছে ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু অন্যদের কাছে আমি রূপকের আশ্রয়ে কথা বলি যেন,
		“ ‘দেখেও তারা দেখতে না পায়,
		আর শুনেও তারা না পারে বুঝতে।’
“এই রূপকের অর্থ হল এরকম: সেই বীজ ঈশ্বরের বাক্য। পথের উপর পতিত বীজ হল কিছু ল�োক, যারা
বাক্য শ�োনে, আর পরে দিয়াবল এসে তাদের অন্তর থেকে বাক্য হরণ করে, যেন তারা বিশ্বাস করতে না পারে
ও পরিত্রাণ না পায়। পাথুরে জমির উপরে পতিত বীজ হল তারাই, যারা ঈশ্বরের বাক্য শ�োনামাত্র সানন্দে গ্রহণ
করে, কিন্তু মল
ূ না থাকায় তাদের বিশ্বাস হয় ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু পরীক্ষার সময় তারা বিপথগামী হয়। কাঁটাঝ�োপের
মধ্যে পতিত বীজ তারা, যারা বাক্য শ�োনে, কিন্তু জীবনে চলার পথে বিভিন্ন দুশ্চিন্তা, ধনসম্পত্তি ও বিলাসিতায়
ব্যাহত হয়ে পরিপক্ব হতে পারে না। কিন্তু উৎকৃ ষ্ট জমিতে পতিত বীজের সদৃশ তারাই, যারা উদার ও শুদ্ধচিত্ত,
তারা বাক্য শুনে তা আঁকড়ে থাকে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে প্রচু র শস্য উৎপন্ন করে।
“প্রদীপ জ্বেলে কেউ পাত্রের মধ্যে লুকিয়ে রাখে না, বা খাটিয়ার নিচেও রেখে দেয় না। বরং প্রদীপটিকে
সে একটি দীপাধারের উপরে রেখে দেয়, যেন যারা ভেতরে প্রবেশ করে, তারা আল�ো দেখতে পায়। কারণ গুপ্ত
এমন কিছু ই নেই, যা জানা যাবে না, বা প্রকাশ্যে উদ্ঘাটিত হবে না। কাজেই কীভাবে শুনছ, সে বিষয়ে সতর্ক
থেক�ো। যার আছে তাকে আরও দেওয়া হবে; যার নেই, এমনকি, কিছু আছে বলে যদি সে মনে করে, তাও তার
কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে।”
এরপর যীশুর মা ও ভাইয়েরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন, কিন্তু ভিড়ের জন্য তাঁরা তাঁর কাছে প�ৌঁছাতে
পারলেন না। একজন তাঁকে বলল, “আপনার মা ও ভাইয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা আপনার সঙ্গে দেখা
করতে চান।”
তিনি উত্তর দিলেন, “যারা ঈশ্বরের বাক্য শুনে সেইমত�ো কাজ করে, তারাই আমার মা ও সব ভাই।”
একদিন যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, “চল�ো আমরা হ্রদের ওপারে যাই।” এতে তাঁরা একটি ন�ৌকায় আর�োহণ
করে যাত্রা করলেন। তাঁরা ন�ৌকা চালান�ো শুরু করলে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন সময় হ্রদের উপর প্রচণ্ড
ঝড় উঠল, ন�ৌকা জলে পূর্ণ হতে লাগল। তাঁরা এক ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হলেন।
শিষ্যেরা কাছে গিয়ে তাঁকে জাগালেন, “প্রভু , প্রভু , আমরা যে ডু বতে বসেছি!”
তিনি উঠে বাতাস ও উত্তাল জলরাশিকে ধমক দিলেন, ঝড় শান্ত হয়ে গেল। সবকিছু শান্ত হল। তিনি তাঁর
শিষ্যদের বললেন, “ত�োমাদের বিশ্বাস ক�োথায় গেল?”
ভয়ে-বিস্ময়ে তাঁরা পরস্পর বলাবলি করলেন, “ইনি তাহলে কে, যিনি বাতাস ও জলকে আদেশ দিলে,
তারাও এঁ র কথা মেনে চলে?”
তাঁরা গেরাসেনী অঞ্চলের দিকে ন�ৌকা ছেড়ে দিলেন। স্থানটি গালীল হ্রদের অপর পারে অবস্থিত। যীশু তীরে
নামবার সঙ্গে সঙ্গেই নগরের এক ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলেন। বহুদিন ধরে এই ল�োকটি বিনা কাপড়ে উলঙ্গ
হয়ে থাকত, বাড়িতে বসবাস করত না। সে থাকত কবরস্থানে। সে যীশুকে দেখে চিৎকার করে উঠল এবং তাঁর
পায়ে লুটিয়ে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে বলল, “পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র যীশু, আপনি আমাকে নিয়ে কী করতে চান?” আমি
আপনার কাছে মিনতি করি, আমাকে যন্ত্রণা দেবেন না। কারণ ল�োকটির মধ্য থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যীশু
সেই অশুচি আত্মাকে আদেশ দিয়েছিলেন। বারবার সে তার উপর ভর করত। ল�োকটির হাতে-পায়ে শিকল
দিয়ে সতর্ক পাহারা রাখা হলেও, সে তার শিকল ছিঁ ড়ে ফেলত, আর ভূত তাকে তাড়িয়ে নির্জ ন স্থানে নিয়ে যেত।
যীশু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “ত�োমার নাম কী?”
“বাহিনী,” সে উত্তর দিল, কারণ বহু ভূত তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। তারা তাঁর কাছে বারবার অনুর�োধ
করতে লাগল, তিনি যেন তাদের রসাতলে না পাঠান।
8:3 – 8:31
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সেখানে পাহাড়ের গায়ে বিশাল একপাল শূকর চরে বেড়াচ্ছিল। ভূতেরা শূকরদের মধ্যে প্রবেশ করার
অনুমতি প্রার্থনা করে যীশুকে অনুনয় করল। তিনি তাদের অনুমতি দিলেন। ভূতেরা ল�োকটির ভেতর থেকে
বেরিয়ে এসে সেই শূকরপালের মধ্যে প্রবেশ করল। শূকরের পাল পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে ছু টে এসে হ্রদে
পড়ে ডু বে গেল।
যারা শূকর চরাচ্ছিল, তারা এই ঘটনাটি দেখে দ্রুত পালিয়ে গেল এবং নগরে ও গ্রামাঞ্চলে গিয়ে এই
খবর দিল। কী ঘটেছে দেখবার জন্য ল�োকেরা বাইরে এল। যীশুর কাছে উপস্থিত হয়ে তারা দেখতে পেল, সেই
ল�োকটি ভূতের কবলমুক্ত হয়ে প�োশাক পরে সুস্থ মনে যীশুর পায়ের কাছে বসে আছে। এই দেখে তারা ভয়
পেয়ে গেল। ভূতগ্রস্ত ল�োকটি কীভাবে সুস্থ হয়েছে, প্রত্যক্ষদর্শীরা তা সকলকে বলতে লাগল। তখন গেরাসেনী
অঞ্চলের ল�োকেরা ভয় পেয়ে তাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য যীশুকে অনুর�োধ করল। যীশু তখন ন�ৌকায়
উঠে চলে গেলেন।
যে ল�োকটির মধ্য থেকে ভূতেরা বেরিয়ে এসেছিল, সে তাঁর সঙ্গী হওয়ার জন্য যীশুকে অনুনয় করতে
লাগল। কিন্তু যীশু তাকে ফিরিয়ে দিলেন, বললেন, “তু মি বাড়ি ফিরে যাও, আর ল�োকদের গিয়ে বল�ো, ঈশ্বর
ত�োমার জন্য কী করেছেন।” তাই ল�োকটি চলে গেল, আর যীশু তার জন্য যা করেছেন, সেকথা নগরের সর্বত্র
বলে বেড়াতে লাগল।
যীশু ফিরে আসার পর ল�োকেরা তাঁকে স্বাগত জানাল, কারণ তারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। সেই সময়, যায়ীর
নামে এক ব্যক্তি এসে যীশুর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন; তিনি ছিলেন সমাজভবনের একজন অধ্যক্ষ। তাঁর বাড়িতে
আসার জন্য তিনি তাঁকে মিনতি করলেন। কারণ তার প্রায় বার�ো বছরের একমাত্র কন্যা তখন ছিল মৃত্যুশয্যায়।
যীশু যখন পথ চলছিলেন, মানুষের ভিড়ে তাঁর চাপা পড়ার উপক্রম হল। সেখানে এক নারী ছিল, যে বার�ো
বছর ধরে রক্তস্রাবের ব্যাধিতে ভু গছিল। সে চিকিৎসকদের পেছনে তার সর্বস্ব ব্যয় করেছিল, কিন্তু কেউ তাকে
সুস্থ করতে পারেনি। সে তার পেছনে এসে তাঁর প�োশাকের আঁচল স্পর্শ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তক্ষরণ
বন্ধ হয়ে গেল।
যীশু জিজ্ঞাসা করলেন, “কে আমাকে স্পর্শ করল?”
তারা সবাই অস্বীকার করলে পিতর বললেন, “প্রভু , ল�োকেরা ভিড় করে যে আপনার উপরে চেপে পড়ছে!”
কিন্তু যীশু বললেন, “কেউ একজন আমাকে স্পর্শ করেছে, কারণ আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমার ভেতর
থেকে শক্তি নির্গত হয়েছে।”
নারীটি দেখল, সে অলক্ষিত থাকেনি। সে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এসে, যীশুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। সে
সমস্ত ল�োকের সাক্ষাতে বলল, কেন সে তাঁকে স্পর্শ করেছিল এবং কীভাবে, সেই মুহূর্তে ই সে সুস্থ হয়েছে। তখন
যীশু তাকে বললেন, “কন্যে, ত�োমার বিশ্বাসই ত�োমাকে সুস্থ করেছে। শান্তিতে প্রস্থান কর�ো।”
যীশু তখনও কথা বলছেন, এমন সময় সমাজভবনের অধ্যক্ষ যায়ীরের বাড়ি থেকে একজন এসে উপস্থিত
হল। সে বলল, “আপনার কন্যাটি মারা গেছে। গুরুমহাশয় কে আর কষ্ট দেবেন না।”
একথা শুনে যীশু যায়ীরকে বললেন, “ভয় পাবেন না, শুধু বিশ্বাস রাখুন, সে সুস্থ হয়ে যাবে।”
তিনি যায়ীরের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে পিতর, য�োহন ও যাক�োব এবং মেয়েটির পিতামাতা ছাড়া আর কাউকে
তাঁর সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করতে দিলেন না। সেই সময়, সমস্ত ল�োক মেয়েটির জন্য শ�োক ও বিলাপ করছিল।
যীশু বললেন, “ত�োমাদের বিলাপ বন্ধ কর�ো। সে মারা যায়নি, ঘুমিয়ে আছে মাত্র।”
তারা জানত, মেয়েটি মারা গেছে, তাই তারা যীশুকে উপহাস করল। কিন্তু যীশু মেয়েটির হাত ধরে বললেন,
“খুকুমণি, ওঠ�ো!” তার আত্মা ফিরে এল এবং সে তখনই উঠে দাঁড়াল। তখন যীশু মেয়েটিকে কিছু খেতে দিতে
তাদের বললেন। তার পিতামাতা ভীষণ অবাক হয়ে গেল। কিন্তু তিনি এই ঘটনার বিষয় কাউকে কিছু বলতে
তাদের নিষেধ করে দিলেন।
যীশু সেই বার�োজনকে আহ্বান করে তাদের দুষ্টাত্মা বিতাড়নের এবং র�োগনিরাময় করার ক্ষমতা ও অধিকার
দিলেন। তিনি তাঁদের ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার ও পীড়িতদের আর�োগ্য দান করার জন্য প্রেরণ করলেন।
তিনি তাঁদের বললেন, “যাত্রাপথে ত�োমরা সঙ্গে কিছু ই নিয়ো না; ছড়ি, থলি, খাদ্য, অর্থ, অতিরিক্ত প�োশাক, ক�োন�ো
কিছু ই না। যে বাড়িতে ত�োমরা প্রবেশ করবে, নগর ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই থেক�ো। ল�োকে ত�োমাদের
স্বাগত না জানালে, তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ, তাদের নগর পরিত্যাগ করার সময় ত�োমাদের পায়ের ধুল�ো
ঝেড়ে ফেল�ো।” সেইমত�ো তাঁরা যাত্রা করলেন এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে সুসমাচার প্রচার করলেন, সর্বত্র
করলেন ল�োকদের র�োগনিরাময়।
সামন্তরাজ হের�োদ এসব ঘটনার কথা শুনতে পেলেন। তিনি খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন, কারণ কেউ কেউ
বলছিল যে, য�োহন মৃত্যুল�োক থেকে উত্থিত হয়েছেন। অন্যেরা বলছিল, এলিয় আবির্ভূত হয়েছেন; আবার
কেউ কেউ বলছিল, প্রাচীনকালের ক�োন�ো ভাববাদী পুনর্জীবিত হয়েছেন। কিন্তু হের�োদ বললেন, “আমিই ত�ো
য�োহনের শিরশ্ছেদ করেছি, তাহলে কে এই ব্যক্তি, যার সম্পর্কে আমি এত কথা শুনছি?” তিনি যীশুকে দেখার
চেষ্টা করতে লাগলেন।
8:32 – 9:9
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প্রেরিতশিষ্যেরা ফিরে এসে যীশুকে তাঁদের কাজের বিবরণ দিলেন। তিনি তখন তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বেথসৈদা
নগরের দিকে একান্তে যাত্রা করলেন। কিন্তু ল�োকেরা সেকথা জানতে পেরে তাঁর অনুসরণ করল। তিনি তাদের
স্বাগত জানিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে কথা বললেন এবং যাদের সুস্থতা লাভের প্রয়োজন ছিল, তাঁদের সুস্থ
করলেন।
পড়ন্ত বিকেলে সেই বার�োজন তাঁর কাছে এসে বললেন, “ল�োকদের চলে যেতে বলুন, তারা যেন চারদিকের
গ্রামে এবং পল্লিতে গিয়ে আহার ও রাত্রিবাসের সন্ধান করতে পারে, কারণ আমরা এখানে এক প্রত্যন্ত স্থানে আছি।”
তিনি উত্তর দিলেন, “ত�োমরাই ওদের কিছু খেতে দাও।”
তাঁরা বললেন, “আমাদের কাছে শুধু পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ আছে—সব ল�োককে খাওয়াতে হলে আমাদের
গিয়ে খাবার কিনতে হবে।” (সেখানে প্রায় পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল)
তিনি কিন্তু শিষ্যদের বললেন, “প্রত্যেক সারিতে কমবেশি পঞ্চাশ জন করে ওদের বসিয়ে দাও।” শিষ্যেরা
তাই করলেন, প্রত্যেকে বসে পড়ল। সেই পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ নিয়ে যীশু স্বর্গের দিকে ঊর্ধ্বদৃষ্টি করে ধন্যবাদ
জানালেন ও সেগুলি ভেঙে টু কর�ো করলেন। তারপর পরিবেশন করার জন্য তিনি সেগুলি শিষ্যদের কাছে
দিলেন। তারা সবাই আহার করে তৃ প্ত হল। শিষ্যেরা অবশিষ্ট পূর্ণ বার�ো ঝু ড়ি খাবারের টু কর�ো তু লে নিলেন।
এক সময়ে যীশু একান্তে প্রার্থনা করছিলেন। তাঁর শিষ্যেরাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন,
“আমি কে, এ বিষয়ে জনসাধারণ কী বলে?”
তাঁরা উত্তর দিলেন, “কেউ কেউ বলে, আপনি বাপ্তিষ্মদাতা য�োহন, অন্যেরা বলে এলিয় এবং আরও অনেকে
বলে, প্রাচীনকালের ক�োনও একজন ভাববাদী পুনর্জীবিত হয়েছেন।”
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “কিন্তু ত�োমাদের অভিমত কী? ত�োমরা কী বল�ো, আমি কে?”
পিতর উত্তর দিলেন, “আপনি ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট।”
একথা কারও কাছে প্রকাশ না করার জন্য যীশু দৃঢ়ভাবে তাঁদের সতর্ক করে দিলেন। তিনি বললেন,
“মনুষ্যপুত্রকে বিভিন্ন বিষয়ে দুঃখভ�োগ করতে হবে; প্রাচীনবর্গ, মহাযাজকবৃন্দ ও শাস্ত্রবিদরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান
করবেন। তাঁকে নিহত হতে হবে এবং তৃ তীয় দিবসে হবে তাঁর পুনরুত্থান।”
তারপর তিনি তাঁদের সবাইকে বললেন, “কেউ যদি আমার অনুসারী হয়, তাকে নিজেকে অস্বীকার করতে
হবে এবং প্রতিদিন তার ক্রুশ বহন করে আমার অনুসরণ করতে হবে। কারণ যে তার জীবন রক্ষা করতে চায়,
সে তা হারাবে, কিন্তু যে আমার জন্য তার প্রাণ হারায়, সে তা রক্ষা করবে। মানুষ যদি সমস্ত জগতের অধিকার
অর্জ ন করে ও তার নিজের প্রাণ হারায়, বা বিসর্জ ন দেয়, তাতে তার কী লাভ হবে? কেউ যদি আমার ও আমার
বাক্যের জন্য লজ্জাব�োধ করে, মনুষ্যপুত্র যখন তাঁর নিজের মহিমায় এবং তাঁর পিতা ও পবিত্র স্বর্গদূতদের মহিমায়
আসবেন, তিনিও তার জন্য লজ্জাব�োধ করবেন।
“আমি ত�োমাদের সত্যিই বলছি, এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঈশ্বরের রাজ্যের
দর্শন না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর আস্বাদ লাভ করবে না।”
একথা বলার প্রায় আট দিন পরে যীশু পিতর, য�োহন ও যাক�োবকে সঙ্গে নিয়ে প্রার্থনা করার জন্য এক পর্বতে
আর�োহণ করলেন। প্রার্থনাকালে তাঁর মুখের রূপ পরিবর্তিত হল এবং তাঁর প�োশাক বিদ্যুতের মত�ো উজ্জ্বল হয়ে
উঠল। দুজন পুরুষ, ম�োশি ও এলিয়, হঠাৎই আবির্ভূত হয়ে যীশুর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তাঁরা মহিমাময়
রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়ে যীশুর সঙ্গে তাঁর সত্বর প্রস্থানের বিষয়ে আল�োচনা করছিলেন, যা তিনি জেরুশালেমে
সম্পন্ন করতে চলেছিলেন। পিতর ও তাঁর সঙ্গীরা নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যখন তাঁরা পূর্ণরূপে
জাগরিত হলেন, তাঁরা যীশুর মহিমান্বিত রূপ এবং তাঁর সঙ্গে দণ্ডায়মান দুই ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তাঁরা
যীশুকে ছেড়ে বিদায় নিতে উদ্যত হলে, পিতর যীশুকে বললেন, “প্রভু , আমাদের পক্ষে এখানেই থাকা ভাল�ো।
এখানে আমরা তিনটি তাঁবু নির্মাণ করি, একটি আপনার জন্য, একটি ম�োশির জন্য, আর একটি এলিয়ের জন্য।”
(তিনি কী বলছেন, নিজেই বুঝলেন না)
তিনি একথা বলছেন, এমন সময় একখানি মেঘ তাঁদের আবৃত করল। মেঘ তাঁদের আবৃত করলে, তাঁরা অত্যন্ত
ভয়ভীত হলেন। তখন মেঘের অভ্যন্তর থেকে একটি স্বর ধ্বনিত হল, “ইনিই আমার পুত্র, আমার মন�োনীত, ত�োমরা
এঁ র কথা শ�োন�ো।” সেই স্বর ধ্বনিত হওয়ার পর, তাঁরা দেখলেন যীশু একা দাঁড়িয়ে আছেন। শিষ্যেরা নিজেদের
মধ্যেই সেকথা সংগ�োপনে রাখলেন, তাঁরা কী-দেখেছেন, সেই সময় তা কারও কাছেই প্রকাশ করলেন না।
পরদিন তাঁরা পর্বত থেকে অবতরণ করলে পর একদল ল�োক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। তাঁর মধ্য থেকে একজন
তাঁকে উচ্চকণ্ঠে বলল, “গুরুমহাশয়, মিনতি করছি, আপনি আমার পুত্রটিকে দেখুন, সে আমার একমাত্র সন্তান।
একটি আত্মা তার উপর ভর করেছে। সে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে। আত্মাটি তাকে আছড়ে ফেলে এবং এমনভাবে
ম�োচড় দেয় যে, তার মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে থাকে। সে তাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, কিছু তেই ছেড়ে যায় না।
এটিকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমি আপনার শিষ্যদের কাছে মিনতি করেছিলাম, কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন।”
9:10 – 9:40
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যীশু উত্তর দিলেন, “ওহে অবিশ্বাসী ও বিপথগামী প্রজন্ম, আমি আর কত কাল ত�োমাদের সঙ্গে থাকব ও
ত�োমাদের সহ্য করব? ত�োমার ছেলেটিকে এখানে নিয়ে এস�ো।”
ছেলেটি যখন আসছিল, এমন সময় তাকে ওই ভূত মাটিতে ফেলে দিলে, তার শরীরে প্রবল কম্পন শুরু
হল। কিন্তু যীশু মন্দ-আত্মাটিকে ধমক দিলেন এবং ছেলেটিকে সুস্থ করে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে দিলেন।
ঈশ্বরের মাহাত্ম্য দেখে তারা সকলে অভিভূত হয়ে পড়ল।
যীশুর কার্যকলাপ যখন সবাইকে বিস্মিত করে দিল, তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, “আমি ত�োমাদের যা বলতে
চলেছি, তা মন দিয়ে শ�োন�ো। মনুষ্যপুত্র মানুষদের হাতে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে চলেছেন।” তাঁরা কিন্তু
একথার অর্থ বুঝতে পারলেন না। বিষয়টি তাঁদের কাছে গুপ্ত রাখা হয়েছিল বলে, তাঁরা তা উপলব্ধি করতে
পারেননি। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেও তাঁরা ভয় পেলেন।
পরে শিষ্যদের মধ্যে এক বিতর্কে র সূচনা হল, তাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? যীশু তাঁদের মন�োভাব জানতে পেরে
একটি শিশুকে কাছে টেনে নিয়ে নিজের পাশে দাঁড় করালেন। তারপর তিনি তাঁদের বললেন, “যে আমার নামে
এই শিশুটিকে স্বাগত জানায়, সে আমাকেই স্বাগত জানায়। যে আমাকে গ্রহণ করে, আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন
সে তাঁকেই গ্রহণ করে। কারণ ত�োমাদের সকলের মধ্যে যে নগণ্য, সেই হল শ্রেষ্ঠ।”
য�োহন বললেন, “প্রভু , আমরা একজনকে আপনার নামে দুষ্টাত্মা দূর করতে দেখে, তাকে নিরস্ত করার
চেষ্টা করেছিলাম, কারণ সে আমাদের কেউ নয়।”
যীশু বললেন, “তাকে নিষেধ ক�োর�ো না, কারণ যে ত�োমাদের বিপক্ষে নয়, সে ত�োমাদের সপক্ষে।”

স্বর্গে নীত হওয়ার কাল সন্নিকট হলে, যীশু স্থিরসংকল্প হয়ে জেরুশালেমের দিকে যাত্রা করলেন। তিনি
তাঁর বার্তাবহদের আগেই পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা যীশুর জন্য সবকিছু র আয়োজন সম্পূর্ণ করতে শমরীয়দের
এক গ্রামে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তিনি জেরুশালেম অভিমুখে যাচ্ছিলেন বলে সেখানকার অধিবাসীরা তাঁকে
স্বাগত জানাল না। এই দেখে তাঁর দুজন শিষ্য, যাক�োব ও য�োহন জিজ্ঞাসা করলেন, “প্রভু , আপনি কি চান যে,
আমরা ওদের ধ্বংস করার জন্য আকাশ থেকে আগুন নেমে আসতে বলি, যেমন এলিয় করেছিলেন?” কিন্তু
যীশু তাঁদের দিকে ফিরে তিরস্কার করলেন। এরপর তাঁরা অন্য গ্রামে চলে গেলেন।
তাঁরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, একজন তাঁকে বলল, “আপনি যেখানেই যাবেন, আমি আপনাকে অনুসরণ করব।”
যীশু বললেন, “শিয়ালদের গর্ত আছে, আকাশের পাখিদের বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মাথা রাখার
স্থান ক�োথাও নেই।”
তিনি অন্য একজনকে বললেন, “আমাকে অনুসরণ কর�ো।”
কিন্তু সে উত্তর দিল, “প্রভু , ফিরে গিয়ে প্রথমে আমার পিতাকে সমাধি দিতে অনুমতি দিন।”
যীশু তাকে বললেন, “মৃতরাই তাদের মৃতদের সমাধি দিক। কিন্তু তু মি গিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা ঘ�োষণা কর�ো।”
আরও একজন বলল, “প্রভু , আমি আপনার অনুসারী হব। কিন্তু আমাকে ফিরে গিয়ে প্রথমে পরিবারের
কাছ থেকে বিদায় নিতে অনুমতি দিন।”
যীশু উত্তর দিলেন, “লাঙ্গলে হাত দিয়ে যে পেছনে ফিরে তাকায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের সেবাকর্মের উপযুক্ত নয়।”
এরপর প্রভু আরও বাহাত্তর জনকে নিযুক্ত করলেন এবং যে সমস্ত নগরে ও স্থানে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন,
তার আগেই তিনি দুজন দুজন করে তাঁদের সেইসব স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাঁদের বললেন, “শস্যের প্রাচু র্য
রয়েছে, কিন্তু মজুরের সংখ্যা অল্প। তাই শস্যের মালিকের কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন তাঁর শস্যক্ষেত্রে
মজুরদের পাঠিয়ে দেন। ত�োমরা যাও! নেকড়ের পালের মধ্যে যেমন মেষশাবক, তেমনই আমি ত�োমাদের
পাঠাচ্ছি। ত�োমাদের সঙ্গে টাকার থলি, ঝু লি, অথবা চটিজুত�ো নিয়ো না; পথে কাউকে অভিবাদন জানিয়ো না।
“ক�োন�ো বাড়িতে প্রবেশ করার সময়, প্রথমে ত�োমরা ব�োল�ো, ‘এই গৃহে শান্তি বিরাজ করুক।’ সেখানে
ক�োন�ো শান্তিপ্রিয় মানুষ থাকলে, ত�োমাদের শান্তি তার উপর বিরাজ করবে, না থাকলে ত�োমাদের কাছেই
তা ফিরে আসবে। ত�োমরা সেই বাড়িতে থেক�ো, তাঁরা যা দেবেন, তা ভ�োজন ও পান ক�োর�ো, কারণ মজুর তার
পারিশ্রমিকের অধিকারী। ত�োমরা এক বাড়ি থেকে অন্য ক�োন�ো বাড়িতে আশ্রয় নিয়ো না।
“ত�োমরা ক�োন�ো নগরে প্রবেশ করলে সেখানকার ল�োক যদি ত�োমাদের স্বাগত জানিয়ে কিছু আহার
করতে দেয়, তবে তা ভ�োজন ক�োর�ো। সেখানকার পীড়িতদের নিরাময় ক�োর�ো। তাদের ব�োল�ো, ‘ঈশ্বরের রাজ্য
ত�োমাদের সন্নিকট।’ কিন্তু ক�োন�ো নগরে প্রবেশ করার পর ল�োকে যদি ত�োমাদের স্বাগত না জানায়, তবে পথে
বেরিয়ে পড়ে ব�োল�ো, ‘ত�োমাদের নগরের যে ধুল�ো আমাদের পায়ে লেগেছিল, তাও আমরা ত�োমাদের বিরুদ্ধে
ঝেড়ে ফেললাম। তবুও ত�োমরা এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে জেন�ো, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট।’ আমি ত�োমাদের বলছি,
সেই মহাবিচারের দিন সেই নগরের যে অবস্থা হবে, তার চেয়ে সদ�োমের অবস্থা বরং আরও বেশি সহনীয় হবে।
9:41 – 10:12

26 | লূক

লূক | 27

“ক�োরাসীন, ধিক্ ত�োমাকে! বেথসৈদা, ধিক্ ত�োমাকে! কারণ ত�োমাদের মধ্যে যেসব অল�ৌকিক কাজ
করা হয়েছে, টায়ার ও সীদ�োনের মধ্যে তা করা হলে, বহু আগেই তারা চট পরে ও ভস্মে বসে অনুতাপ করত।
কিন্তু বিচারে ত�োমাদের চেয়ে বরং টায়ার ও সীদ�োনের অবস্থা সহনীয় হবে। আর তু মি কফরনাহূ ম, তু মি না-কি
ঊর্ধ্বল�োকে উন্নীত হবে? না, তু মি অধ�োল�োকে তলিয়ে যাবে।
“যারা ত�োমাদের কথা শ�োনে, তারা আমারই কথা শ�োনে; যারা ত�োমাদের প্রত্যাখ্যান করে, তারা আমাকেই
প্রত্যাখ্যান করে; কিন্তু যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে, সে প্রত্যাখ্যান করে তাঁকেই, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।”
সেই বাহাত্তর জন শিষ্য সানন্দে ফিরে এসে বললেন, “প্রভু , আপনার নামে ভূতেরাও আমাদের অধীনতা
স্বীকার করে।”
তিনি উত্তর দিলেন, “আমি আকাশ থেকে বিদ্যুতের মত�ো শয়তানকে পতিত হতে দেখেছি। আমি ত�োমাদের
সাপ ও কাঁকড়াবিছে পদতলে দলিত করার এবং শত্রুর সমস্ত ক্ষমতার উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার দান করেছি।
ক�োন�ো কিছু ই ত�োমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু আত্মারা ত�োমাদের বশীভূত হয় বলে উল্লসিত হ�োয়ো
না, বরং স্বর্গে ত�োমাদের নাম লেখা হয়েছে বলে উল্লসিত হও।”
সেই সময় যীশু পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে বললেন, “পিতা, স্বর্গ ও মর্ত্ যের প্রভু , আমি
ত�োমার বন্দনা করি। কারণ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের কাছে তু মি এই সমস্ত বিষয় গ�োপন করে রেখেছ এবং ছ�োট
শিশুদের কাছে সেসব প্রকাশ করেছ। হ্যাঁ পিতা, এতেই ছিল ত�োমার পরম আনন্দ।
“আমারই কাছে পিতা সবকিছু সমর্পণ করেছেন। পিতা ছাড়া পুত্রের পরিচয় আর কেউ জানে না এবং পুত্র
ব্যতিরেকে পিতার পরিচয় আর কেউ জানে না, আর জানে তারা, পুত্র যাদের মন�োনীত করে পিতাকে তাদের
কাছে প্রকাশ করেন।”
তারপর তিনি শিষ্যদের দিকে ফিরে একান্তে বললেন, “ত�োমরা যা দেখছ, যারা তা দেখে, ধন্য তাদের নয়ন।
কারণ আমি ত�োমাদের বলছি, বহু ভাববাদী ও রাজা তা দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা তা দেখতে পাননি।
ত�োমরা যা শুনছ, তাঁরা তা শুনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শুনতে পাননি।”

		
“ ‘পিতা,
		ত�োমার নাম পবিত্ররূপে মান্য হ�োক,
		ত�োমার রাজ্য আসুক।
প্রতিদিন আমাদের দৈনিক আহার আমাদের দাও।
আর আমাদের সব পাপ ক্ষমা কর�ো,
		যেমন আমরাও নিজেদের সব অপরাধীকে ক্ষমা করি।
		আর আমাদের প্রল�োভনে পতিত হতে দিয়ো না।’ ”

একদিন এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যীশুকে পরীক্ষা করার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, “গুরুমহাশয়, অনন্ত জীবনের
অধিকারী হওয়ার জন্য আমাকে কী করতে হবে?”
তিনি উত্তর দিলেন, “বিধান-শাস্ত্রে কী লেখা আছে? তু মি কি পাঠ করছ?”
তিনি উত্তরে বললেন, “ ‘তু মি ত�োমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ এবং সমস্ত শক্তি ও সমস্ত মন দিয়ে ত�োমার
ঈশ্বর সদাপ্রভু কে ভাল�োবাসবে’; এবং, ‘ত�োমার প্রতিবেশীকে নিজের মত�ো ভাল�োবাসবে।’ ”
যীশু উত্তরে বললেন, “তু মি যথার্থ উত্তর দিয়েছ। তাই কর�ো এবং এতেই তু মি জীবন লাভ করবে।”
কিন্তু তিনি নিজের সততা প্রতিপন্ন করতে যীশুকে প্রশ্ন করলেন, “বেশ, আমার প্রতিবেশী কে?”
প্রত্যুত্তরে যীশু বললেন, “এক ইহুদি ব্যক্তি জেরুশালেম থেকে যিরীহ�োতে নেমে যাচ্ছিল। পথে সে দস্যুদের
কবলে পড়ল। তারা তার প�োশাক খুলে নিয়ে তাকে মেরে আধমরা ফেলে রেখে চলে গেল। ঘটনাক্রমে একজন
যাজক সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ল�োকটিকে দেখে তিনি রাস্তার অন্য প্রান্ত দিয়ে চলে গেলেন। সেভাবে একজন
লেবীয়ও সেখানে এসে তাকে দেখে অন্য দিক দিয়ে চলে গেল। কিন্তু একজন শমরীয় পথ চলতে চলতে, মানুষটি
যেখানে ছিল, সেখানে এসে প�ৌঁছাল; তাকে দেখে সে তার প্রতি করুণাবিষ্ট হল। সে তার কাছে গিয়ে ক্ষতস্থানে
তেল ও দ্রাক্ষারস লেপন করে বেঁধে দিল। তারপর ল�োকটিকে তার নিজের গাধায় চাপিয়ে একটি পান্থশালায়
নিয়ে এসে তার সেবাযত্ন করল। পরদিন পান্থশালার মালিককে সে দুটি র�ৌপ্যমুদ্রা দিল। সে বলল, ‘ওর সেবাযত্ন
ক�োর�ো। এর অতিরিক্ত কিছু ব্যয় হলে, ফেরার পথে আমি পরিশ�োধ করে দেব।’
“এই তিনজনের মধ্যে কে দস্যুদের হাতে পড়া ওই ল�োকটির কাছে প্রতিবেশী হয়ে উঠল? ত�োমার কী মনে হয়?”
শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি উত্তর দিলেন, “ল�োকটির প্রতি যে করুণা দেখিয়েছিল, সেই।”
যীশু তাঁকে বললেন, “যাও, ফিরে গিয়ে তু মিও সেরকম কর�ো।”

যীশু ভূতগ্রস্ত এক ব�োবা ব্যক্তির মধ্য থেকে ভূত বিতাড়িত করছিলেন। ভূতটি চলে গেলে ব�োবা মানুষটি কথা
বলতে লাগল। এ দেখে ল�োকেরা ভীষণ চমৎকৃ ত হয়ে গেল। কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজন বলল, “তিনি ভূতদের
অধিপতি বেলসবুলের সহায়তায় ভূতদের দূর করেন।” অন্যেরা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য ক�োনও স্বর্গীয় চিহ্ন
দেখতে চাইল।
যীশু তাদের মনের কথা জানতে পেরে তাদের বললেন, “ক�োন�ো রাজ্য যদি নিজেরই বিরুদ্ধে বিভাজিত হয়,
তাহলে তার পতন হবে। ক�োন�ো পরিবার যদি নিজের বিরুদ্ধে বিভাজিত হয়, তাহলে তার পতন হবে। শয়তান
যদি নিজের বিরুদ্ধে বিভাজিত হয়ে পড়ে, কেমনভাবে তার সাম্রাজ্য টিকে থাকতে পারে? আমার একথা বলার
কারণ, ত�োমরা বলে থাক�ো যে, আমি বেলসবুলের সহায়তায় ভূতদের তাড়িয়ে থাকি। আমি যদি বেলসবুলের
সাহায্যে ভূতদের ছাড়াই, তাহলে ত�োমাদের অনুগামীরা কার সহায়তায় তাদের তাড়ায়? সেই কারণে, তারাই
ত�োমাদের বিচারক হবে। কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা ভূতদের বিতাড়িত করি, তাহলে ত�োমাদের মধ্যে
ঈশ্বরের রাজ্য এসে পড়েছে।
“ক�োন�ো শক্তিধর মানুষ যখন পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তার প্রাসাদ পাহারা দেয়, তখন তার সম্পত্তি
সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু তার চেয়েও বলিষ্ঠ কেউ যখন আক্রমণ করে তাকে পরাস্ত করে, পরাজিত ল�োকটি যে
অস্ত্রশস্ত্রের উপর নির্ভ র করত, সেগুলি কেড়ে নিয়ে সে তার সমস্ত লুন্ঠিত দ্রব্য ভাগ করে নেয়।
“যে আমার পক্ষে নয়, সে আমার বিপক্ষে; যে আমার সঙ্গে সংগ্রহ করে না, সে ছড়িয়ে ফেলে।
“ক�োন�ো মন্দ-আত্মা যখন ক�োন�ো মানুষের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে, সে বিশ্রামের স্থান খ�োঁজার জন্য
শুকন�ো স্থানের উপর দিয়ে যায়। তা খুঁজে না পেয়ে সে বলে, ‘যে আস্তানা আমি ছেড়ে এসেছি, সেখানেই ফিরে
যাব।’ সেখানে প�ৌঁছে সে দেখে, আস্তানাটি পরিষ্কৃত ও পরিপাটিরূপে সাজান�ো হয়েছে। তখন সে ফিরে গিয়ে
তার চেয়েও দুষ্ট আরও সাতটি আত্মাকে নিয়ে আসে। তারা ভেতরে প্রবেশ করে সেখানে বাস করতে থাকে।
ফলে ল�োকটির শেষ পরিণতি প্রাথমিক অবস্থার চেয়ে আরও বেশি শ�োচনীয় হয়ে পড়ে।”
যীশু যখন এসব কথা বলছিলেন, ল�োকদের মধ্য থেকে একজন স্ত্রীল�োক চিৎকার করে বলে উঠল, “ধন্য
সেই গর্ভ , যা আপনাকে ধারণ করেছিল এবং সেই স্তন, যার দুধ আপনি পান করেছিলেন।”
তিনি উত্তর দিলেন, “বরং তারাই ধন্য, যারা ঈশ্বরের বাক্য শ�োনে ও তা পালন করে।”

যীশু শিষ্যদের নিয়ে পথ চলতে চলতে একটি গ্রামে এসে প�ৌঁছালেন। সেখানে মার্থা নামে এক স্ত্রীল�োক তাঁর গৃহে
তাঁকে স্বাগত জানালেন। মরিয়ম নামে তাঁর এক ব�োন ছিলেন। প্রভু র মুখনিঃসৃত বাণী শ�োনার জন্য তিনি প্রভু র
পায়ের কাছে বসলেন। কিন্তু মার্থা আপ্যায়নের আয়োজন করতে গিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি যীশুর
কাছে এসে বললেন, “প্রভু , আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, আমার ব�োন আমার একার উপর সমস্ত কাজের ভার
ছেড়ে দিয়েছে? আপনি ওকে বলুন, আমাকে সাহায্য করতে।”
প্রভু উত্তর দিলেন, “মার্থা, মার্থা, তু মি অনেক বিষয়ে উদ্বিগ্ন, আর বিচলিত হয়ে পড়েছ। কিন্তু প্রয়োজন
একটিমাত্র বিষয়ের। মরিয়ম সেই উত্তম বিষয়টিই মন�োনীত করেছে, যা তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে না।”
একদিন যীশু ক�োন�ো এক স্থানে প্রার্থনা করছিলেন। যখন শেষ করলেন, তাঁর একজন শিষ্য তাঁকে বললেন,
“প্রভু , য�োহন যেমন তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, তেমন আপনিও আমাদের প্রার্থনা করতে শিখিয়ে দিন।”
তিনি তাঁদের বললেন, “প্রার্থনা করার সময়, ত�োমরা ব�োল�ো:
10:13 – 11:2

তারপর তিনি তাঁদের বললেন, “মনে কর�ো, ত�োমাদের ক�োনও একজনের বন্ধু যদি মাঝরাতে তার কাছে
গিয়ে বলে, ‘বন্ধু , আমাকে তিনটি রুটি ধার দাও। আমার এক বন্ধু ক�োথাও যাওয়ার পথে আমার কাছে এসেছে।
তার কাছে রাখার মত�ো আমার কিছু ই নেই।’ তখন ভেতর থেকে সে উত্তর দিল, ‘আমাকে বিরক্ত ক�োর�ো না।
দরজা বন্ধ করা হয়েছে, ছেলেমেয়েরা আমার সঙ্গে শুয়ে আছে। আমি উঠে ত�োমাকে কিছু দিতে পারছি না।’
আমি ত�োমাদের বলছি, যদিও তার বন্ধু বলে সে উঠে তাকে রুটি না দেয়, কিন্তু ল�োকটির আকু লতার জন্য সে
উঠে তার চাহিদামত�ো রুটি তাকে দেবে।
“তাই আমি ত�োমাদের বলছি, চাও, ত�োমাদের দেওয়া হবে; অন্বেষণ কর�ো, ত�োমরা সন্ধান পাবে; দ্বারে কড়া
নাড়ো, ত�োমাদের জন্য খুলে দেওয়া যাবে। কারণ, যে চায়, সে গ্রহণ করে; যে অন্বেষণ করে, সে পায় সন্ধান;
আর যে দ্বারে কড়া নাড়ে, তার কাছে দ্বার খুলে দেওয়া যায়।
“ত�োমাদের মধ্যে এমন পিতা কে আছে, পুত্র রুটি চাইলে যে তাকে পাথর দেবে, বা মাছ চাইলে তার পরিবর্তে
সাপ দেবে? অথবা সে ডিম চাইলে তাকে কাঁকড়াবিছে দেবে? ত�োমরা মন্দ প্রকৃ তির হয়েও যদি ত�োমাদের
সন্তানদের ভাল�ো ভাল�ো জিনিস উপহার দিতে জান�ো, তাহলে, যারা ত�োমাদের স্বর্গের পিতার কাছে মিনতি
করবে, তিনি তাদের আরও কত না নিশ্চিতরূপে পবিত্র আত্মা দান করবেন!”

ল�োকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে লাগল। যীশু বললেন, “বর্ত মান প্রজন্মের ল�োকেরা দুষ্ট প্রকৃ তির। তারা অল�ৌকিক
নিদর্শন দেখতে চায়, কিন্তু য�োনার নিদর্শন ছাড়া আর কিছু ই তাদের দেওয়া হবে না। য�োনা নীনবীবাসীদের
কাছে যেমন নিদর্শনস্বরূপ ছিলেন, তেমনই মনুষ্যপুত্রও এই প্রজন্মের কাছে নিদর্শনস্বরূপ হবেন। বিচারের দিনে
দক্ষিণাঞ্চলের রানি এই প্রজন্মের সঙ্গে উত্থিত হয়ে তাদের অভিযুক্ত করবেন, কারণ শল�োমনের প্রজ্ঞার বাণী
শ�োনার জন্য তিনি পৃথিবীর সুদূর প্রান্ত থেকে এসেছিলেন। কিন্তু শল�োমনের চেয়েও মহান একজন এখানে
উপস্থিত আছেন। বিচারে নীনবীর ল�োকেরা এই প্রজন্মের ল�োকদের সঙ্গে উঠে দাঁড়াবে ও এদের অভিযুক্ত
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করবে, কারণ তারা য�োনার প্রচারে মন পরিবর্ত ন করেছিল; আর এখন য�োনার চেয়েও মহান একজন এখানে
উপস্থিত আছেন।
“প্রদীপ জ্বেলে কেউ গ�োপন স্থানে, বা পাত্রের নিচে রাখে না, বরং সে দীপাধারের উপরে রাখে, যেন যারা
ভেতরে প্রবেশ করে, তারা আল�ো দেখতে পায়। ত�োমার চ�োখই ত�োমার শরীরের প্রদীপ। ত�োমার চ�োখ যদি সরল
হয়, তাহলে ত�োমার সমস্ত শরীর আল�োকময় হয়ে উঠবে। কিন্তু চ�োখ-দুটি যদি মন্দ হয়, ত�োমার শরীরও হয়ে উঠবে
অন্ধকারময়। সেই কারণে দেখ�ো, ত�োমার মধ্যে যে-আল�ো রয়েছে বলে তু মি মনে করছ, তা আসলে অন্ধকার যেন
না হয়। তাই ত�োমার সারা শরীর যদি আল�োকময় হয়ে ওঠে, তার ক�োন�ো অংশ যদি অন্ধকার না হয়, প্রদীপের
আল�ো যেমন ত�োমার উপরে দীপ্তি প্রদান করে, তেমনই ত�োমার শরীরও সম্পূর্ণ আল�োক�োজ্জ্বল হয়ে উঠবে।”
যীশুর কথা বলা শেষ হওয়ার পর একজন ফরিশী তাঁকে তার সঙ্গে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করল। তাই তিনি
ভেতরে গিয়ে ভ�োজনে বসলেন। কিন্তু আহারের পূর্বেই যীশুকে প্রথামত�ো হাত পা ধুতে না দেখে, সে অবাক
হয়ে গেল।
তখন প্রভু তাকে বললেন, “ত�োমরা ফরিশীরা, থালাবাটির বাইরের অংশ পরিষ্কার করে থাক�ো, কিন্তু
ত�োমাদের অন্তরে থাকে লালসা ও দুষ্প্রবৃত্তি। মূর্খের দল! বাইরের দিক যিনি নির্মাণ করেছেন, তিনি কি ভেতরের
দিকও নির্মাণ করেননি? কিন্তু পাত্রের ভেতরে যা আছে, তা দরিদ্রদের বিলিয়ে দাও, দেখবে, ত�োমাদের কাছে
সবকিছু ই পরিষ্কৃত হয়ে উঠবে।
“ফরিশীরা, ধিক্ ত�োমাদের! কারণ ত�োমরা খেতের পুদিনা, তেজপাতা ও অন্যান্য শাকের এক-দশমাংশ
ঈশ্বরকে দিয়ে থাক�ো, কিন্তু ন্যায়বিচার ও ঈশ্বরের ভাল�োবাসা অবহেলা করে থাক�ো। দশমাংশ দান করেও,
আরও গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলি ত�োমাদের পালন করা উচিত ছিল।
“ফরিশীরা, ধিক্ ত�োমাদের! কারণ ত�োমরা সমাজভবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলি এবং হাটে-বাজারে
সম্ভাষিত হতে ভাল�োবাস�ো।
“ধিক্ ত�োমাদের! কারণ ত�োমরা চিহ্নহীন কবরের মত�ো, যার উপর দিয়ে মানুষ অজান্তে হেঁ টে যায়।”
একজন শাস্ত্রবিদ তাঁকে উত্তর দিলেন, “গুরুমহাশয়, এ সমস্ত কথায় আপনি আমাদেরও অপমান করছেন।”
যীশু প্রত্যুত্তরে বললেন, “শাস্ত্রবিদরা, ধিক্ ত�োমাদের! ত�োমরা সব মানুষের উপর এমন ব�োঝা চাপিয়ে দাও,
যা তারা বইতে অক্ষম, কিন্তু ত�োমরা নিজেরা একটি আঙু ল তু লেও তাদের সাহায্য কর�ো না।
“ধিক্ ত�োমাদের! কারণ ত�োমরা ভাববাদীদের সমাধি-স্তম্ভ নির্মাণ করে থাক�ো, কিন্তু ত�োমাদের
পূর্বপুরুষেরাই তাদের হত্যা করেছিল। ত�োমাদের পূর্বপুরুষদের কাজ যে ত�োমরা সমর্থন করছ, ত�োমাদের
কাজই তার প্রমাণ। তারা হত্যা করেছিল সেই ভাববাদীদের, আর ত�োমরা তাদের সমাধি নির্মাণ করছ! এজন্য
ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞায় বলেন, ‘আমি তাদের কাছে ভাববাদীদের ও প্রেরিতশিষ্যদের পাঠাব; তাদের কয়েজনকে তারা
হত্যা করবে এবং অন্যদের করবে নিপীড়ন।’ তাই জগতের উৎপত্তিকাল থেকে সব ভাববাদীর রক্তপাতের জন্য
এই প্রজন্মের মানুষেরাই দায়ী হবে। হ্যাঁ, আমি ত�োমাদের বলছি, হেবল থেকে আরম্ভ করে বেদি ও মন্দিরের
মাঝখানে নিহত সখরিয় পর্যন্ত, সকলেরই রক্তপাতের জন্য বর্ত মান প্রজন্ম দায়ী হবে।
“শাস্ত্রবিদরা, ধিক্ ত�োমাদের! কারণ ত�োমরা জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবি কেড়ে নিয়েছ। ত�োমরা নিজেরা ত�ো
প্রবেশ কর�োইনি, যারা প্রবেশ করতে চেয়েছে, তাদেরও বাধা দিয়েছ।”
যীশু সেই স্থান ছেড়ে যাওয়ার সময় ফরিশী ও শাস্ত্রবিদরা তাঁর তীব্র বির�োধিতা করতে লাগল এবং তাঁকে
প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তু লল। যীশুর কথা দিয়েই তাঁকে ফাঁদে ফেলার জন্য তারা সুয�োগের অপেক্ষায় রইল।
ইতিমধ্যে কয়েক হাজার মানুষ সেখানে সমবেত হলে এমন অবস্থা হল যে, একে অন্যের পা-মাড়াতে লাগল। যীশু
প্রথমে তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিতে লাগলেন, বললেন, “ফরিশীদের খামির, অর্থাৎ ভণ্ডামি থেকে ত�োমরা নিজেদের
সাবধানে রেখ�ো। গ�োপন এমন কিছু ই নেই, যা প্রকাশিত হবে না, লুক�োন�ো এমন কিছু ই নেই, যা অজানা থেকে
যাবে। অন্ধকারে উচ্চারিত ত�োমাদের বাণী শ�োনা যাবে প্রকাশ্য দিবাল�োকে। আর ভেতরের ঘরে যে কথা তু মি
চু পিচু পি বলেছ, তা ঘ�োষণা করা হবে ছাদের উপর থেকে।
“আমার বন্ধু সব, আমি ত�োমাদের বলছি, শরীরকে হত্যা করার বেশি আর কিছু করার সাধ্য যাদের নেই,
তাদের ত�োমরা ভয় ক�োর�ো না। কিন্তু কাকে ভয় করতে হবে, তা আমি ত�োমাদের বলছি, ত�োমরা তাঁকেই ভয়
ক�োর�ো, শরীরকে হত্যা করার পর যাঁর ক্ষমতা আছে ত�োমাদের নরকে নিক্ষেপ করার। হ্যাঁ, আমি ত�োমাদের
বলছি, ত�োমরা তাঁকেই ভয় ক�োর�ো। দুই পয়সায় কি পাঁচটি চড়ুইপাখি বিক্রি হয় না? তবুও তাদের একটিকেও
ঈশ্বর ভ�োলেন না। প্রকৃ তপক্ষে, ত�োমাদের মাথার সব চু লের সংখ্যাও গণনা করা আছে। ত�োমরা ভয় পেয়ো না,
কারণ বহু চড়ুই পাখির চেয়ে ত�োমরা বেশি মূল্যবান।
“আমি ত�োমাদের বলছি, যে আমাকে মানুষদের সাক্ষাতে স্বীকার করে, মনুষ্যপুত্রও তাকে ঈশ্বরের দূতদের
সাক্ষাতে স্বীকার করবেন। কিন্তু মানুষদের সাক্ষাতে যে আমাকে অস্বীকার করে, ঈশ্বরের দূতদের সাক্ষাতে তাকেও
অস্বীকার করা হবে। মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে, তাকে ক্ষমা করা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে
কেউ যদি নিন্দা করে, তার ক্ষমা হবে না।
11:32 – 12:10
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“যখন সমাজভবনের শাসনকর্তা ও কর্তৃ পক্ষের সামনে ত�োমাদের টেনে আনা হয়, তখন ত�োমরা কীভাবে
আত্মপক্ষ সমর্থন করবে, অথবা কী বলবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা ক�োর�ো না। কারণ সে সময়ে ত�োমাদের কী বলতে
হবে, পবিত্র আত্মা তা শিখিয়ে দেবেন।”
ল�োকদের মধ্য থেকে কেউ একজন বলল, “গুরুমহাশয়, আমার ভাইকে বলুন, সে যেন পৈত্রিক সম্পত্তি আমার
সঙ্গে ভাগ করে নেয়।”
যীশু উত্তর দিলেন, “ওহে, কে আমাকে ত�োমাদের বিচার, অথবা মধ্যস্থতা করার জন্য নিযুক্ত করেছে?”
তারপর তিনি তাঁদের বললেন, “সজাগ থেক�ো! সমস্ত রকম ল�োভ থেকে নিজেদের রক্ষা ক�োর�ো; সম্পদের
প্রাচু র্যের উপরে মানুষের জীবনের মানদণ্ড নির্ভ র করে না।”
আর তিনি তাদের এই রূপকটি বললেন: “এক ধনবানের জমিতে প্রচু র ফসল হয়েছিল। সে চিন্তা করল,
‘আমি কী করব? ফসল মজুত করার মত�ো ক�োন�ো জায়গা আমার নেই।’
“তারপর সে বলল, ‘আমি এই কাজ করব, আমার গ�োলাঘরগুলি ভেঙে আমি বড় বড় গ�োলাঘর নির্মাণ
করব। সেখানে আমার সমস্ত ফসল আর অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী মজুত করব। তারপর নিজেকে বলব, “তু মি বহু
বছরের জন্য অনেক ভাল�ো ভাল�ো জিনিস মজুত করেছ। এবার জীবনকে সহজভাবে নাও; ভ�োজনপান ও
আম�োদ স্ফূর্তি কর�ো।” ’
“কিন্তু ঈশ্বর তাকে বললেন, ‘মূর্খ! আজ রাতেই ত�োমার প্রাণ ত�োমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে।
তাহলে, ত�োমার নিজের জন্য যে আয়োজন করে রেখেছ, তখন কে তা ভ�োগ করবে?’
“যে নিজের জন্য ধন সঞ্চয় করে, অথচ ঈশ্বরের উদ্দেশে ধনী নয়, তার পরিণতি এরকমই হবে।”
এরপর যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, “তাই আমি ত�োমাদের বলছি, কী খাবে বলে জীবনের বিষয়ে, বা কী পরবে
বলে শরীরের সম্পর্কে ত�োমরা দুশ্চিন্তা ক�োর�ো না। খাদ্যের চেয়ে জীবন এবং প�োশাকের চেয়ে শরীর অনেক বড়
বিষয়। কাকদের কথা ভেবে দেখ�ো, তারা শস্য ব�োনে না, বা কাটেও না, তাদের ক�োনও গুদাম, বা গ�োলাঘরও
নেই, তবুও ঈশ্বর তাদের আহার দেন। পাখিদের চেয়ে ত�োমাদের মূল্য আরও কত না বেশি! দুশ্চিন্তা করে কে
তার আয়ু আর একটি ঘণ্টাও বাড়াতে পারে? অতএব, ত�োমরা যখন এই সামান্য কাজটু কু করতে পার�ো না,
তখন অন্য সব বিষয়ে ত�োমরা দুশ্চিন্তা কর�ো কেন?
“লিলি ফু লগুল�ো কেমন বেড়ে ওঠে, ভেবে দেখ�ো। তারা পরিশ্রম কাটে না, সুত�োও কাটে না। তবুও আমি
ত�োমাদের বলছি, শল�োমন তাঁর বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যেও এদের একটির মত�ো সুসজ্জিত ছিলেন না। অল্পবিশ্বাসীর
দল! মাঠের যে ঘাসগুলি আজ আছে, আর কাল আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, সেগুলি ঈশ্বর যদি এমনভাবে
সুশ�োভিত করে থাকেন, তাহলে ত�োমাদের আরও কত না বেশি সজ্জিত করবেন! আর কী আহার করবে বা কী
পান করবে, তা নিয়ে ত�োমাদের হৃদয়কে ব্যাকু ল ক�োর�ো না, এজন্য ত�োমরা দুশ্চিন্তা ক�োর�ো না। কারণ জগতে
ঈশ্বরে অবিশ্বাসীরা এসব জিনিসের পেছনে ছু টে বেড়ায়; কিন্তু ত�োমাদের পিতা জানেন, ত�োমাদের এগুলির
প্রয়োজন আছে। কিন্তু ত�োমরা প্রথমে তাঁর রাজ্যের অন্বেষণ কর�ো, তাহলে এই সমস্ত দ্রব্যও ত�োমাদের দেওয়া
হবে।
“ক্ষু দ্র মেষপাল, ত�োমরা ভয় পেয়ো না, কারণ ত�োমাদের পিতা এই রাজ্য ত�োমাদের দান করেই প্রীত
হয়েছেন। ত�োমাদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে দীনদরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দাও। নিজেদের জন্য এমন টাকার
থলি তৈরি কর�ো, যা ক�োন�োদিন জীর্ণ হবে না; স্বর্গে এমন ঐশ্বর্য সংগ্রহ কর�ো, যা ক�োন�োদিন নিঃশেষ হবে না।
সেখানে ক�োন�ো চ�োর কাছে আসে না, ক�োন�ো কীটপতঙ্গ তা নষ্ট করে না। কারণ যেখানে ত�োমাদের ধনসম্পদ
থাকবে, সেখানেই থাকবে ত�োমাদের মন।
“সেবার জন্য সজ্জিত হয়ে প্রস্তুত থাক�ো, ত�োমাদের প্রদীপ জ্বেলে রাখ�ো। প্রভু বিবাহ বাসর থেকে ফিরে এসে
দ্বারে কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খুলে দেওয়ার জন্য পরিচারকেরা যেমন গৃহকর্তার প্রতীক্ষায় থাকে, তেমনই
ত�োমরাও প্রস্তুত থেক�ো। ফিরে এসে প্রভু যাদের সজাগ দেখবেন, সেই দাসদের কাছে তা মঙ্গলজনক হয়ে উঠবে।
আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, তিনি নিজে তখন পরিবেশনের জন্য তৈরি হবেন, ভ�োজন করতে বসিয়ে কাছে
এসে তাদের পরিবেশন করবেন। রাতের দ্বিতীয়, বা তৃ তীয় প্রহরে এসেও তিনি যাদের প্রস্তুত থাকতে দেখবেন,
তাদের পক্ষে তা হবে মঙ্গলজনক। কিন্তু বুঝে দেখ�ো, গৃহকর্তা যদি জানতেন, চ�োর কখন আসবে, তাহলে তিনি
তাঁর ঘরে সিঁধ কাটতে দিতেন না। সেইরকম, ত�োমরাও প্রস্তুত থেক�ো, কারণ মনুষ্যপুত্রের আগমন সেই সময়
হবে, যখন ত�োমরা প্রস্তুত থাকবে না।”
পিতর জিজ্ঞাসা করলেন, “প্রভু , আপনি এই রূপকটি শুধুমাত্র আমাদেরই বলছেন, না সবাইকেই বলছেন?”
প্রভু উত্তর দিলেন, “তাহলে সেই বিশ্বস্ত ও বিজ্ঞ গৃহাধ্যক্ষ কে, যার উপর মনিব গৃহের অন্যান্য দাসদের
যথাসময়ে আহার দেওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করবেন? ধন্য সেই দাস, গৃহকর্তা ফিরে এসে যাকে সেই কাজে ব্যাপৃত
থাকতে দেখবেন। আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের ভার তারই উপরে অর্পণ
করবেন। কিন্তু মনে কর�ো, সেই দাস ভাবল, ‘আমার মনিবের ফিরে আসতে এখনও অনেক দেরি,’ সে তখন দাসদাসীদের প্রহার করতে শুরু করল, পানাহার করতে ও মত্ত হতে লাগল। সেই দাসের মনিব এমন দিনে ফিরবেন,
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যেদিন সে তাঁকে প্রত্যাশাই করবে না এবং এমন সময়ে আসবেন, যে সময়ের কথা সে জানতেও পারবে না। তিনি
তাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে অবিশ্বাসীদের মধ্যে তার স্থান নিরূপণ করবেন।
“যে পরিচারক তার মনিবের ইচ্ছা জেনেও প্রস্তুত হয়ে থাকে না বা প্রভু র ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে না,
তাকে কঠ�োর দণ্ড দেওয়া হবে। কিন্তু যে না জেনেই শাস্তিয�োগ্য অপরাধ করে, সে কম দণ্ডিত হবে। যাকে অনেক
দেওয়া হয়েছে, তার কাছে দাবিও করা হবে অনেক; যার উপর বহু বিষয়ের ভার অর্পিত হয়েছে, তার কাছে
আরও বেশি দাবি করা হবে।
“আমি পৃথিবীতে অগ্নিবর্ষণ করতে এসেছি। আরও ভাল�ো হত, সে আগুন যদি আগেই প্রজ্বলিত হত! কিন্তু
আমাকে এক বাপ্তিষ্মে বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করতে হবে। তা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি কতই না যন্ত্রণাবিদ্ধ হচ্ছি!
ত�োমরা কি মনে কর�ো যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি? তা নয়, আমি ত�োমাদের বলছি, আমি দিতে
এসেছি বিভেদ। এখন থেকে পরিবারের পাঁচজনের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ দেখা যাবে। তিনজন যাবে দুজনের
বিপক্ষে, দুজন তিনজনের বিপক্ষে। তারা হবে বিচ্ছিন্ন, পিতা পুত্রের এবং পুত্র পিতার বিপক্ষে, মাতা কন্যার ও
কন্যা মাতার বিপক্ষে, শাশুড়ির বিপক্ষে যাবে পুত্রবধূ ও পুত্রবধূর বিপক্ষে যাবে শাশুড়ি।”
তিনি সকলকে বললেন, “পশ্চিম আকাশে মেঘের উদয় হলে ত�োমরা সঙ্গে সঙ্গে বল�ো, ‘বৃষ্টি আসছে,’ আর তাই
হয়। যখন দক্ষিণাবায়ু বইতে থাকে, ত�োমরা বল�ো, ‘এবার গরম পড়বে’ এবং সত্যিই গরম পড়ে। ভণ্ডের দল!
ত�োমরা পৃথিবী ও আকাশের অবস্থা দেখে তার মর্মোদ্ধার করতে পার�ো, অথচ এই বর্ত মানকালের অর্থ ব্যাখ্যা
করতে পার�ো না, এ কেমন কথা?
“ক�োনটি ন্যায্য, তা ত�োমরা নিজেরা বিচার কর�ো না কেন? প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিচারকের কাছে যাওয়ার
সময় পথেই তার সঙ্গে বিবাদের নিষ্পত্তির যথাসাধ্য চেষ্টা ক�োর�ো, না হলে সে ত�োমাকে বিচারকের কাছে টেনে
নিয়ে যাবে; বিচারক ত�োমাকে তু লে দেবেন আধিকারিকের হাতে, আর আধিকারিক ত�োমাকে নিক্ষেপ করবেন
কারাগারে। আমি ত�োমাকে বলছি, শেষ কপর্দকটি পরিশ�োধ না করা পর্যন্ত তু মি বাইরে আসতে পারবে না।”
সেই সময় সেখানে উপস্থিত কয়েকজন যীশুকে সেই গালীলীয়দের সম্পর্কে সংবাদ দিল, যাদের রক্ত পীলাত
তাদের বলির সঙ্গে মিশ্রিত করেছিলেন। যীশু উত্তর দিলেন, “ত�োমরা কি মনে কর�ো যে, এইভাবে তাড়িত হয়েছিল
বলে তারা অন্যান্য গালীলীয়দের তু লনায় বেশি পাপী ছিল? আমি ত�োমাদের বলছি, না! কিন্তু মন পরিবর্ত ন
না করলে ত�োমরাও সবাই সেইরকমই বিনষ্ট হবে। অথবা, সিল�োয়ামের মিনার চাপা পড়ে যে আঠার�ো জন
নিহত হয়েছিল, ত�োমরা কি মনে কর�ো, অন্যান্য জেরুশালেমবাসীদের চেয়ে তারা বেশি অপরাধী ছিল? আমি
ত�োমাদের বলছি, না! কিন্তু মন পরিবর্ত ন না করলে ত�োমরাও সেইরকম বিনষ্ট হবে।”
তারপর তিনি এই রূপকটি বললেন: “এক ব্যক্তি তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেতে একটি ডু মুর গাছ র�োপণ করেছিলেন।
তিনি ফলের আশায় গাছটিতে অনুসন্ধান করে একটি ফলও খুঁজে পেলেন না। তাই দ্রাক্ষাক্ষেতের রক্ষককে তিনি
বললেন, ‘বিগত তিন বছর ধরে আমি এই গাছে ফলের আশায় আসছি, কিন্তু ক�োন�ো ফলই পাইনি। এটিকে
কেটে ফেল�ো। এ জমি জুড়ে থাকবে কেন?’
“ল�োকটি উত্তর দিল, ‘মহাশয়, আর শুধু একটি বছর এটিকে থাকতে দিন। আমি এর চারপাশে গর্ত খুঁড়ে
সার দেব। এতে পরের বছর যদি ফল ধরে, ভাল�ো! না হলে, এটি কেটে ফেলবেন।’ ”
বিশ্রামদিনে যীশু ক�োনও এক সমাজভবনে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। সেখানে এক নারী মন্দ-আত্মার প্রভাবে আঠার�ো
বছর ধরে পঙ্গু ছিল। সে কুঁ জ�ো হয়ে পড়েছিল, কিছু তেই স�োজা হতে পারত না। যীশু তাকে দেখে সামনে ডেকে
বললেন, “নারী, তু মি ত�োমার দুর্বলতা থেকে মুক্ত হলে।” তারপর তিনি তাকে স্পর্শ করলে সে সঙ্গে সঙ্গে স�োজা
হয়ে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল।
বিশ্রামদিনে যীশু আর�োগ্য করেছেন, তাই ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধে সমাজভবনের অধ্যক্ষ ল�োকদের লক্ষ্য করে
বললেন, “কাজ করার জন্য অন্য ছয়টি দিন আছে। তাই, ওই দিনগুলিতে ত�োমরা সুস্থ হতে এস�ো, বিশ্রামদিনে নয়।”
প্রভু তাঁকে উত্তর দিলেন, “ওহে ভণ্ডের দল! ত�োমরা প্রত্যেক বিশ্রামদিনে বলদ অথবা গর্দভকে গ�োয়ালঘর
থেকে বাঁধন খুলে জলপান করান�োর জন্য কি বাইরে নিয়ে যাও না? তাহলে, অব্রাহামের কন্যা এই নারী, শয়তান
যাকে দীর্ঘ আঠার�ো বছর বেঁধে রেখেছিল, বিশ্রামদিনে তাকে বাঁধন থেকে মুক্ত করা কি উচিত নয়?”
একথা শুনে তাঁর সমস্ত বির�োধী লজ্জিত হল। কিন্তু তাঁর বিস্ময়কর কাজগুলি দেখে সাধারণ ল�োকেরা
আনন্দিত হল।
এরপর যীশু প্রশ্ন করলেন, “ঈশ্বরের রাজ্য কীসের মত�ো? এর সঙ্গে আমি কীসের তু লনা দেব? এ এক সর্ষে বীজের
মত�ো, একজন সেটি তার বাগানে র�োপণ করল। সেটি বেড়ে গাছে পরিণত হল, আর আকাশের পাখিরা এসে
তার শাখায় আশ্রয় নিল।”
তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, “ঈশ্বরের রাজ্যকে আমি কীসের সঙ্গে তু লনা করব? এ খামিরের মত�ো।
একজন স্ত্রীল�োক তা নিয়ে তিন পাল্লা ময়দার সঙ্গে মিশ্রিত করলে সমস্ত ময়দা-ই মেতে উঠল।”
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তারপর যীশু নগরে ও গ্রামে শিক্ষা দিতে দিতে জেরুশালেম অভিমুখে চললেন।
জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, “শুধু কি অল্প সংখ্যক ল�োকই পরিত্রাণ পাবে?” তিনি তাকে বললেন,
“সংকীর্ণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর�ো, কারণ আমি ত�োমাদের বলছি, বহু মানুষই প্রবেশ
করার চেষ্টা করবে, কিন্তু সফল হবে না। গৃহকর্তা একবার উঠে দ্বার বন্ধ করে দিলে ত�োমরা বাইরে দাঁড়িয়ে
কড়া নাড়িয়ে মিনতি করতে থাকবে, ‘মহাশয়, আমাদের জন্য দ্বার খুলে দিন।’ কিন্তু তিনি উত্তর দেবেন, ‘ত�োমরা
ক�োথা থেকে এসেছ, আমি জানি না।’
“তখন ত�োমরা বলবে, ‘আমরা আপনার সঙ্গে পানাহার করেছি, আমাদের পথে পথে আপনি শিক্ষা
দিয়েছেন।’
“কিন্তু তিনি উত্তর দেবেন, ‘ত�োমরা ক�োথা থেকে এসেছ, আমি জানি না। হে অন্যায়কারীরা, আমার কাছ
থেকে ত�োমরা দূর হও!’
“সেখানে হবে র�োদন ও দন্তঘর্ষণ। তখন ত�োমরা দেখবে, ঈশ্বরের রাজ্যে রয়েছেন অব্রাহাম, ইস্হাক, যাক�োব
ও সব ভাববাদী, কিন্তু ত�োমরা নিজেরা বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়েছ। আর পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ থেকে ল�োকেরা
এসে ঈশ্বরের রাজ্যের ভ�োজসভায় আসন গ্রহণ করবে। বাস্তবিক, যারা আছে, তারা কেউ কেউ প্রথমে স্থান পাবে
এবং যারা আছে প্রথমে, তাদের কার�োর কার�োর স্থান সকলের শেষে হবে।”
সেই সময় কয়েকজন ফরিশী যীশুর কাছে এসে তাঁকে বলল, “এই স্থান ত্যাগ করে অন্য ক�োথাও চলে যান।
হের�োদ আপনাকে হত্যা করতে চাইছেন।”
তিনি উত্তর দিলেন, “সেই শিয়ালকে গিয়ে বল�ো, ‘আজ ও আগামীকাল, আমি দুষ্টাত্মাদের বিতাড়িত করব,
অসুস্থ মানুষকে করব নিরাময় এবং তৃ তীয় দিনে আমি আমার লক্ষ্যে উপনীত হব।’ যেভাবেই হ�োক, আজ, কাল
ও তার পরের দিন আমাকে এগিয়ে চলতেই হবে—কারণ নিঃসন্দেহে, ক�োন�ো ভাববাদীই জেরুশালেমের বাইরে
মৃত্যুবরণ করতে পারেন না।
“জেরুশালেম, হায় জেরুশালেম! তু মি ভাববাদীদের হত্যা কর�ো, ত�োমার কাছে যাদের পাঠান�ো হয়, তাদের
পাথর ছুঁ ড়ে মার। মুরগি যেমন তার শাবকদের পক্ষের নিচে সংগ্রহ করে, তেমনই আমিও ত�োমার সন্তানদের
কতবারই না একত্র করতে চেয়েছি! কিন্তু তু মি ইচ্ছুক হওনি! দেখ�ো, ত�োমার গৃহ ত�োমার জন্য উচ্ছিন্ন হয়ে
পরিত্যক্ত হল। আমি ত�োমাকে বলছি, যতদিন না তু মি বলবে, ‘ধন্য তিনি, যিনি প্রভু র নামে আসছেন,’ ততদিন
তু মি আমাকে আর দেখতে পাবে না।”
এক বিশ্রামদিনে যীশু এক বিশিষ্ট ফরিশীর গৃহে আহার করতে গেলেন। ল�োকেরা তাঁর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল।
সেখানে তাঁর সামনে ছিল শ�োথ র�োগগ্রস্ত এক ব্যক্তি। যীশু ফরিশী ও শাস্ত্রবিদদের প্রশ্ন করলেন, “বিশ্রামদিনে
র�োগনিরাময় করা বৈধ, না অবৈধ?” তারা কিন্তু নিরুত্তর রইল। তাই যীশু তাকে ধরে সুস্থ করে বিদায় দিলেন।
তারপর তিনি তাদের প্রশ্ন করলেন, “ত�োমাদের কারও পুত্র বা বলদ যদি বিশ্রামদিনে কূপের মধ্যে পড়ে
যায়, ত�োমরা কি তখনই তাকে তু লে আনবে না?” প্রত্যুত্তরে তাদের কিছু বলার ছিল না।
আর আমন্ত্রিতদের বিশিষ্ট আসনগুলি দখল করে নিতে লক্ষ্য করে তিনি তাদের একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে পরামর্শ
দিলেন: “কেউ যখন ত�োমাকে বিবাহভ�োজে নিমন্ত্রণ করে, তখন তু মি সম্মানিত ব্যক্তির আসন গ্রহণ ক�োর�ো না।
কারণ ত�োমার চেয়ে বেশি সম্মানিত ক�োন�ো ব্যক্তি হয়ত�ো নিমন্ত্রিত হয়ে থাকতে পারেন। যদি তাই হয়, তাহলে
যিনি ত�োমাদের দুজনকেই নিমন্ত্রণ করেছেন, তিনি এসে ত�োমাকে বলবেন, ‘এই ভদ্রল�োককে আপনার আসনটি
ছেড়ে দিন।’ তখন লজ্জিত হয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ আসনে ত�োমাকে বসতে হবে। কিন্তু তু মি নিমন্ত্রিত হলে, নিকৃ ষ্টতম
আসনে গিয়ে ব�োস�ো, তাহলে ত�োমার আমন্ত্রণকর্তা ত�োমাকে বলবেন, ‘বন্ধু , এর চেয়ে ভাল�ো আসনে উঠে বস�ো।’
তখন অন্যান্য সহ নিমন্ত্রিতদের সামনে তু মি সম্মানিত হবে। কারণ যে নিজেকে উন্নীত করবে, সে অবনত হবে
এবং যে নিজেকে অবনত করবে, সে উন্নীত হবে।”
যীশু তখন তাঁর নিমন্ত্রণকর্তাকে বললেন, “আপনি যখন দুপুরের, বা রাতের ভ�োজ আয়োজন করবেন,
আপনার বন্ধুবান্ধব, ভাইদের অথবা আত্মীয়স্বজন, বা আপনার ধনী প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করবেন না; তাহলে
তারা তার প্রতিদানে আবার আপনাকে নিমন্ত্রণ করবে। আর তাই হবে আপনার কেবলমাত্র পুরস্কার। পরিবর্তে ,
দীনদরিদ্র, পঙ্গু, খঞ্জ ও দৃষ্টিহীনদের নিমন্ত্রণ করুন। তখনই আপনি আশীর্বাদধন্য হবেন। তারা আপনাকে
প্রতিদান দিতে না পারলেও, ধার্মিকদের পুনরুত্থানকালে আপনি প্রতিদান লাভ করবেন।”
তাঁর সঙ্গে ভ�োজনরত এক ব্যক্তি একথা শুনে যীশুকে বলল, “ধন্য সেই মানুষ, যে ঈশ্বরের রাজ্যের ভ�োজে
আহার করবে।”
যীশু উত্তর দিলেন, “ক�োন�ো ব্যক্তি এক বিশাল ভ�োজের আয়োজন করে বহু অতিথিকে নিমন্ত্রণ করলেন।
ভ�োজের সময় তিনি তাঁর পরিচারক মারফত নিমন্ত্রিতদের বলে পাঠালেন, ‘সব আয়োজনই এখন সম্পূর্ণ,
আপনারা আসুন।’
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“কিন্তু তারা সবাই একইভাবে অজুহাত দেখাতে লাগল। প্রথম ব্যক্তি বলল, ‘আমি সবেমাত্র একটি জমি
ক্রয় করেছি, আমাকে গিয়ে সেটি দেখতেই হবে। আমাকে মার্জ না করুন।’
“আর একজন বলল, ‘আমি এইমাত্র পাঁচজ�োড়া বলদ ক্রয় করেছি। সেগুলি পরখ করে দেখার জন্য আমি
পথে বেরিয়ে পড়েছি। দয়া করে আমাকে মার্জ না করুন।’
“আর এক ব্যক্তি বলল, ‘আমি সবেমাত্র বিবাহ করেছি, তাই আমি যেতে পারছি না।’
“পরিচারক ফিরে এসে তার মনিবকে এসব কথা জানাল। তখন গৃহকর্তা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর পরিচারককে আদেশ
দিলেন, ‘নগরের পথে পথে ও অলি-গলিতে শীঘ্র বেরিয়ে পড়ো এবং কাঙাল, পঙ্গু, অন্ধ ও খঞ্জদের নিয়ে এস�ো।’
“পরিচারক বলল, ‘মহাশয়, আপনার আদেশমত�োই কাজ হয়েছে, কিন্তু এখনও স্থান খালি আছে।’
“গৃহকর্তা তখন তাঁর পরিচারককে বললেন, ‘বড় রাস্তাগুলিতে ও গ্রামের অলিগলিতে গিয়ে তাদের আসার
জন্য অনুনয় কর�ো, যেন আমার বাসভবন ভরে যায়। আমি ত�োমাকে বলছি, পূর্বে আমন্ত্রিত সেইসব ল�োকের
কেউই আমার ভ�োজের আস্বাদ পাবে না।’ ”
অনেক ল�োক যীশুর সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন, “কেউ যদি আমার কাছে আসে এবং
তার পিতামাতা, তার স্ত্রী ও সন্তান, ভাই ও ব�োন, এমনকি, নিজের প্রাণকেও অপ্রিয় জ্ঞান না করে, সে আমার শিষ্য
হতে পারে না। যে আমার অনুগামী হতে চায়, আর নিজের ক্রুশ বহন না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না।
“মনে কর�ো, ত�োমাদের মধ্যে একজন একটি মিনার তৈরি করতে চাইল। সে কি প্রথমেই খরচের হিসেব
করে দেখে নেবে না, যে তা শেষ করার মত�ো তার যথেষ্ট আর্থিক সংগতি আছে, কি না? কারণ ভিত্তিমূল স্থাপন
করে তা শেষ করতে না পারলে, যে দেখবে, সেই তাকে বিদ্রুপ করে বলবে, ‘এই ল�োকটি নির্মাণ করতে শুরু
করেছিল, কিন্তু শেষ করতে পারেনি।’
“অথবা, মনে কর�ো, এক রাজা আর এক রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে উদ্যত হলেন। তিনি কি প্রথমেই
বসে বিবেচনা করে দেখবেন না, যে বিশ সহস্র সৈন্য নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যিনি এগিয়ে আসছেন, দশ সহস্র সৈন্য
নিয়ে তিনি তাঁর প্রতির�োধ করতে পারবেন, কি না? তিনি সক্ষম না হলে, প্রতিপক্ষ অনেক দূরে থাকতে থাকতেই
তিনি এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে সন্ধির শর্তাদি জেনে নেবেন। একইভাবে, ত�োমাদের মধ্যে কেউ তার সর্বস্ব
পরিত্যাগ না করলে আমার শিষ্য হতে পারে না।
“লবণ ত�ো উত্তম, কিন্তু লবণ যদি তার লবণত্ব হারায়, তাহলে কেমনভাবে আবার তা লবণাক্ত করা যাবে?
সেগুলি জমি, অথবা সারঢিবি, ক�োন�ো কিছু রই য�োগ্য নয় বলে বাইরে নিক্ষেপ করা হবে।
“শ�োনবার কান যার আছে, সে শুনুক।”
এখন কর আদায়কারী ও পাপীরা, তাঁর কথা শ�োনার জন্য তাঁর চারপাশে সমবেত হয়েছিল। কিন্তু ফরিশী
ও শাস্ত্রবিদরা ফিসফিস করে বলতে লাগল, “এই মানুষটি পাপীদের গ্রহণ করে, তাদের সঙ্গে আহার করে।”
যীশু তখন তাঁদের এই রূপকটি বললেন, “মনে কর�ো, ত�োমাদের কারও একশ�োটি মেষ আছে। তার মধ্যে
একটি হারিয়ে গেল। সে কি নিরানব্বইটি মেষকে প্রান্তরে রেখে, যে পর্যন্ত হারান�ো মেষটি খুঁজে না পায়, তার
সন্ধান করবে না? সেটি খুঁজে পেলে সে সানন্দে তাকে কাঁধে তু লে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে। পরে বন্ধুবান্ধব ও
প্রতিবেশীদের ডেকে সে বলবে, ‘আমার সঙ্গে আনন্দ কর�ো; আমি আমার হারান�ো মেষটি খুঁজে পেয়েছি।’ আমি
ত�োমাদের বলছি, একইভাবে নিরানব্বইজন ধার্মিক ব্যক্তি, যাদের অনুতাপের প্রয়োজন নেই, তাদের চেয়ে
একজন পাপী মন পরিবর্ত ন করলে স্বর্গে অনেক বেশি আনন্দ হবে।
“আবার মনে কর�ো, ক�োন�ো স্ত্রীল�োকের দশটি র�ৌপ্যমুদ্রা আছে, তার একটি হারিয়ে গেল। সেটিকে না পাওয়া
পর্যন্ত, সে কি প্রদীপ জ্বেলে, ঘর ঝাঁট দিয়ে, তন্নতন্ন করে খুজবে
ঁ
না? মুদ্রাটি খুজঁ ে পেলে, সে তার বন্ধুবান্ধব ও
প্রতিবেশীদের একসঙ্গে ডেকে বলবে, ‘আমার সঙ্গে আনন্দ কর�ো, আমি আমার হারিয়ে যাওয়া মুদ্রাটি খুজঁ ে পেয়েছি।’
একইভাবে, আমি ত�োমাদের বলছি, একজন পাপী মন পরিবর্ত ন করলে ঈশ্বরের দূতদের সাক্ষাতে আনন্দ হয়।”
যীশু আরও বললেন, “এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র তার পিতাকে বলল, ‘পিতা, সম্পত্তির যে অংশ
আমার, তা আমাকে দিয়ে দাও।’ তাই তিনি পুত্রদের মধ্যে তাঁর সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন।
“অল্পদিন পরেই, কনিষ্ঠ পুত্র তার সবকিছু নিয়ে এক দূরবর্তী দেশের উদ্দেশে যাত্রা করল। সেখানে সে
উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে, তার ধনদ�ৌলতের অপচয় করে ফেলল। তার সর্বস্ব ব্যয় হলে পর, সেই দেশের
সর্বত্র ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; সে অভাবের মধ্যে পড়ল। তাই সে, সেই দেশের এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে তাঁর
অধীনে কাজে নিযুক্ত হল। তিনি তাকে শূকর চরান�োর কাজে মাঠে পাঠিয়ে দিলেন। শূকরেরা যে শুঁ টি খেত, তাই
খেয়ে সে তার ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে চাইত, কেউ তাকে কিছু ই দিত না।
“কিন্তু যখন তার চেতনার উদয় হল, সে মনে মনে বলল, ‘আমার পিতার কত মজুরই ত�ো প্রয়োজনের অতিরিক্ত
খাবার পাচ্ছে, আর আমি এখানে অনাহারে মৃত্যুর মুখে পড়ে আছি! আমি বাড়ি ফিরে আমার পিতার কাছে যাব;
তাঁকে বলব, “পিতা, আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে ও ত�োমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি, ত�োমার পুত্ররূপে আখ্যাত হওয়ার য�োগ্যতা
আর আমার নেই; আমাকে ত�োমার এক মজুরের মত�ো করে নাও।” ’ তাই সে উঠে তার পিতার কাছে ফিরে গেল।
14:18 – 15:20
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“সে তখনও অনেক দূরে, তার পিতা তাকে দেখতে পেলেন। তার জন্য তাঁর অন্তর করুণায় ভরে উঠল।
তিনি দ�ৌড়ে তাঁর পুত্রের কাছে গেলেন, তার গলা জড়িয়ে ধরে তাকে চু ম্বন করলেন।
“পুত্র তাঁকে বলল, ‘পিতা, আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে ও ত�োমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি। ত�োমার পুত্ররূপে আখ্যাত
হওয়ার ক�োন�ো য�োগ্যতা আমার নেই।’
“কিন্তু পিতা তাঁর দাসদের বললেন, ‘শীঘ্র, সবচেয়ে উৎকৃ ষ্ট প�োশাক এনে ওকে পরিয়ে দাও। ওর আঙু লে
আংটি পরিয়ে দাও, পায়ে চটিজুত�ো দাও। আর ভ�োজের জন্য একটি প্রাণী এনে মার�ো। এস�ো আমরা ভ�োজ ও
আনন্দ উৎসবের আয়োজন করি। কারণ আমার এই পুত্রটি মারা গিয়েছিল, এখন সে আবার বেঁচে উঠেছে। সে
হারিয়ে গিয়েছিল, তাকে খুঁজে পাওয়া গেছে।’ তাই তারা আনন্দ উৎসবে মেতে উঠল।
“এদিকে জ্যেষ্ঠ পুত্রটি মাঠে ছিল। সে বাড়ির কাছে এসে নৃত্য-গীতের শব্দ শুনতে পেল। সে একজন
দাসকে ডেকে কি হচ্ছে জানতে চাইল? সে উত্তর দিল, ‘আপনার ভাই ফিরে এসেছেন এবং আপনার পিতা তাঁকে
নিরাপদে, সুস্থ শরীরে ফিরে পেয়েছেন বলে একটি প্রাণী মেরেছেন।’
“জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্রোধে ভেতরে প্রবেশ করতে রাজি হল না। তাই তার পিতা বাইরে গিয়ে তাকে অনুনয়-বিনয়
করলেন। কিন্তু সে তার পিতাকে উত্তর দিল, ‘দেখুন, এত বছর ধরে আমি আপনার দাস্যবৃত্তি করছি, আপনার
আদেশের কখনও অবাধ্য হইনি। তবুও আমার বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ উৎসব করার জন্য আপনি আমাকে কখনও
একটি ছাগবৎসও দেননি। কিন্তু আপনার এই পুত্র, যে বেশ্যাদের পেছনে আপনার সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়েছে, সে
বাড়ি ফিরে এলে, আপনি হৃষ্টপুষ্ট প্রাণীটি তারই জন্য মারলেন!’
“পিতা বললেন, ‘পুত্র আমার, তু মি সবসময়ই আমার সঙ্গে আছ�ো। আর আমার যা কিছু আছে, সব ত�োমার।
কিন্তু ত�োমার এই ভাই মরে গিয়েছিল, এখন সে আবার বেঁচে উঠেছে; সে হারিয়ে গিয়েছিল, এখন খুঁজে পাওয়া
গেছে। তাই আমাদের উচিত আনন্দ উৎসব করা ও খুশি হওয়া।’ ”
যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, “এক ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর দেওয়ান ধনসম্পত্তি অপচয় করার অপরাধে অভিযুক্ত
হল। তাই তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমি ত�োমার সম্পর্কে এ কী কথা শুনছি? ত�োমার হিসেব পত্র
দাখিল কর�ো, কারণ তু মি আর কখন�োই দেওয়ান থাকতে পার�ো না।’
“দেওয়ান স্বগত�োক্তি করল, ‘আমি এখন কী করব? আমার মনিব আমাকে কর্মচ্যুত করেছেন। মাটি কাটার
মত�ো শারীরিক সামর্থ্য আমার নেই, ভিক্ষা করতেও আমার লজ্জা হয়। আমি এখানে কর্মচ্যুত হলে ল�োকেরা যেন
আমাকে তাদের গৃহে স্বাগত জানায়, এজন্য আমি জানি আমাকে কী করতে হবে।’
“তাই সে মনিবের প্রত্যেক খাতককে ডেকে পাঠাল। সে প্রথমজনকে বলল, ‘আমার মনিবের কাছে ত�োমার
ঋণ কত?’
“সে উত্তর দিল, ‘তিন হাজার লিটার জলপাই তেল।’
“দেওয়ান তাকে বলল, ‘ত�োমার ঋণপত্রে শীঘ্র বসে এক হাজার পাঁচশ�ো লিটার লেখ।’
“তারপর সে দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞাসা করল, ‘ত�োমার ঋণ কত?’
“ ‘হাজার বস্তা গম,’ সে উত্তর দিল।
“সে তাকে বলল, ‘ত�োমার ঋণপত্র নিয়ে আটশ�ো কর�ো।’
“সেই অসাধু দেওয়ান বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করেছিল বলে মনিব তাঁর প্রশংসা করলেন। এই জগতের
ল�োকেরা তাদের সমজাতীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আচরণে আল�োকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের থেকে বেশি বিচক্ষণ। আমি
ত�োমাদের বলছি, ত�োমাদের নিজেদের জন্য বন্ধুত্ব অর্জনের উদ্দেশে জাগতিক সম্পদ ব্যবহার কর�ো, যেন সব
ধন নিঃশেষ হয়ে গেলে ত�োমাদের চিরায়ত আবাসে স্বাগত জানান�ো হয়।
“অল্প বিষয়ে যার উপরে নির্ভ র করা যায়, বহু বিষয়েও তার উপর নির্ভ র করা যায়। আবার অতি অল্প বিষয়ে
যে অসৎ, বহু বিষয়েও সে অসৎ হবে। তাই, জাগতিক ধনসম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ত�োমরা যদি বিশ্বাসয�োগ্য না
হও, তাহলে কে বিশ্বাস করে ত�োমাদের হাতে প্রকৃ ত সম্পদ গচ্ছিত রাখবে? আর অন্যের সম্পত্তি সম্পর্কে যদি
ত�োমরা বিশ্বস্ত না হও, তবে ত�োমাদের নিজেদের সম্পত্তির দায়িত্ব ত�োমাদের হাতে কে ছেড়ে দেবে?
“ক�োন�ো দাস দুজন মনিবের সেবা করতে পারে না। হয় সে একজনকে ঘৃণা করবে ও অন্যজনকে
ভাল�োবাসবে, নয়ত�ো সে একজনের অনুগত হবে এবং অপরজনকে অবজ্ঞা করবে। ত�োমরা ধন ও ঈশ্বর,
উভয়েরই সেবা করতে পার�ো না।”
এই সমস্ত কথা শুনে ধনাসক্ত ফরিশীরা যীশুকে ব্যঙ্গ করতে লাগল। তিনি তাদের বললেন, “ত�োমরাই সেই ল�োক,
যারা মানুষের চ�োখে নিজেদের ন্যায়পরায়ণ বলে প্রতিপন্ন করতে চাও, কিন্তু ঈশ্বর ত�োমাদের হৃদয় জানেন।
মানুষের কাছে যার মূল্য অপরিসীম, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তা ঘৃণ্য।
“য�োহনের আমল পর্যন্ত বিধিবিধান ও ভাববাদীদের বাণী ঘ�োষিত হয়েছিল। সেই সময় থেকে ঈশ্বরের
রাজ্যের সুসমাচার প্রচারিত হয়ে আসছে এবং প্রত্যেকেই সেখানে সবলে প্রবেশ করছে। কিন্তু বিধানের একটি
আঁচড়ও ল�োপ হওয়ার চেয়ে বরং আকাশ ও পৃথিবী বিলুপ্ত হওয়া আরও সহজ।
15:20 – 16:17

34 | লূক

“নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে যে অন্য নারীকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে এবং যে পুরুষ ক�োনও
বিবাহবিচ্ছিন্ন নারীকে বিবাহ করে, সে-ও ব্যভিচার করে।
“এক ধনী ব্যক্তি ছিল। সে বেগুনি রঙের মিহি মসিনার প�োশাক পরত। প্রতিদিন সে বিলাসব্যসনে
জীবনযাপন করত। তার গৃহের প্রবেশপথে এক ভিখারি সর্বাঙ্গে ক্ষত নিয়ে শুয়ে থাকত। তার নাম ছিল লাসার।
ধনী ব্যক্তির টেবিল থেকে যা কিছু উচ্ছিষ্ট পড়ত, তাই সে খেতে চাইত। এমনকি, কু কু রেরাও এসে তার ক্ষত
লেহন করত।
“কালক্রমে ভিখারিটির মৃত্যু হল। স্বর্গদূতেরা তাকে নিয়ে এল অব্রাহামের পাশে। পরে ধনী ব্যক্তির মৃত্যু
হলে, তাকেও সমাধি দেওয়া হল। সে পাতালে নিদারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছিল। সেখান থেকে সে দৃষ্টি ঊর্ধ্বে তু লে
দূরে অব্রাহামের পাশে লাসারকে দেখতে পেল। তাই সে তাঁকে ডাকল, ‘পিতা অব্রাহাম, আমার প্রতি কৃ পা করুন;
লাসারকে পাঠিয়ে দিন, সে যেন আঙু লের ডগায় জল নিয়ে আমার জিহ্বা শীতল করে দেয়। কারণ এই আগুনে
আমি ভীষণ যন্ত্রণা পাচ্ছি।’
“কিন্তু অব্রাহাম উত্তর দিলেন, ‘বৎস, স্মরণ করে দেখ�ো, ত�োমার জীবনকালে তু মি সব উৎকৃ ষ্ট জিনিসগুলি
পেয়েছ, লাসার পেয়েছে মন্দ জিনিসগুলি। কিন্তু এখন সে এখানে লাভ করছে সান্ত্বনা, আর তু মি পাচ্ছ যন্ত্রণা।
তা ছাড়া, এখান থেকে ত�োমাদের কাছে যেতে চাইলে কেউ যেন যেতে না পারে বা ওখান থেকে কেউ যেন পার
হয়ে আমাদের কাছে আসতে না পারে, সে-জন্য ত�োমাদের ও আমাদের মধ্যে রয়েছে বিরাট এক ব্যবধান।’
“সে উত্তর দিল, ‘তাহলে পিতা, আপনার কাছে অনুনয় করছি, আমার পিতার আবাসে লাসারকে পাঠিয়ে
দিন, কারণ আমার পাঁচটি ভাই আছে। সে তাদের সতর্ক করে দিক, যেন তারাও এই যন্ত্রণাময় স্থানে না আসে।’
“অব্রাহাম উত্তর দিলেন, ‘তাদের জন্য আছেন ম�োশি ও ভাববাদীরা। তাঁদেরই কথায় তারা কর্ণপাত করুক।’
“সে বলল, ‘না, পিতা অব্রাহাম, মৃতল�োক থেকে কেউ যদি তাদের কাছে যায়, তাহলেই তারা মন পরিবর্ত ন করবে।’
“তিনি তাকে বললেন, ‘তারা যদি ম�োশি ও ভাববাদীদের বাণীতে কর্ণপাত না করে, তাহলে মৃতদের মধ্য
থেকে কেউ উপস্থিত হলেও তারা বিশ্বাস করবে না।’ ”
যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, “যেসব কারণ মানুষকে পাপে প্রর�োচিত করে, সেগুলি আসবেই, কিন্তু ধিক্ তাকে,
যার মাধ্যমে সেগুলি আসবে। যে এই ক্ষু দ্রজনদের একজনকে পাপে প্রলুব্ধ করে, তার গলায় জাঁতা বেঁধে তাকে
সমুদ্রে নিক্ষেপ করাই বরং তার পক্ষে ভাল�ো। তাই নিজেদের সম্পর্কে সতর্ক থেক�ো।
“ত�োমার ভাই পাপ করলে তাকে তিরস্কার ক�োর�ো এবং সে অনুতপ্ত হলে, তাকে ক্ষমা ক�োর�ো। সে যদি দিনে
সাতবার ত�োমার বিরুদ্ধে পাপ করে এবং সাতবারই ফিরে এসে বলে, ‘আমি অনুতপ্ত,’ তাহলে তাকে ক্ষমা ক�োর�ো।”
প্রেরিতশিষ্যেরা প্রভু কে বললেন, “আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করুন।”
তিনি বললেন, “যদি ত�োমাদের সর্ষে বীজের মত�ো অতি সামান্য বিশ্বাস থাকে, তাহলে এই তুঁ ত গাছটিকে
ত�োমরা বলতে পার�ো, ‘যাও, সমূলে উৎপাটিত হয়ে সমুদ্রে র�োপিত হও,’ তাহলে সেইরকমই হবে।
“মনে কর�ো, ত�োমাদের ক�োন�ো একজনের এক পরিচারক আছে। সে চাষবাস, বা মেষপালের তত্ত্বাবধান
করে। সে মাঠ থেকে ফিরে এলে তার মনিব কি তাকে বলবেন, ‘এখন এসে খেতে বস�ো’? বরং, তিনি কি বলবেন
না, ‘আমার আহারের আয়োজন কর�ো; আমি যতক্ষণ পানাহার করব, আমার সেবাযত্ন করার জন্য প্রস্তুত থাক�ো,
তারপর তু মি পানাহার করতে পার�ো’? তাঁর কথামত�ো কাজ করার জন্য তিনি কি পরিচারকটিকে ধন্যবাদ
দেবেন? সেইরকমই, ত�োমাদের যা করতে বলা হয়েছিল, তার সবকিছু সমাধা করার পর ত�োমরাও ব�োল�ো,
‘আমরা অয�োগ্য দাস, যা করতে বাধ্য ছিলাম শুধুমাত্র তাই করেছি।’ ”
জেরুশালেম অভিমুখে যাওয়ার সময় যীশু শমরিয়া ও গালীল প্রদেশের মধ্যবর্তী সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে পরিভ্রমণ
করছিলেন। তিনি যখন একটি গ্রামে প্রবেশ করছেন, দশজন কু ষ্ঠর�োগাক্রান্ত মানুষ তাঁর কাছে এল। তারা দূরে
দাঁড়িয়ে রইল এবং উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বলল, “যীশু, প্রভু , আমাদের প্রতি দয়া করুন।”
তাদের দেখে তিনি বললেন, “যাও, যাজকদের কাছে গিয়ে নিজেদের দেখাও।” আর যেতে যেতেই তারা
শুচিশুদ্ধ হয়ে গেল।
তাদের মধ্যে একজন যখন দেখল, সে সুস্থ হয়ে গেছে, সে ফিরে এসে উচ্চকণ্ঠে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে
লাগল। সে যীশুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তাঁকে কৃ তজ্ঞতা জানাল। সে ছিল একজন শমরীয়।
যীশু জিজ্ঞাসা করলেন, “দশজনই কি শুচিশুদ্ধ হয়নি? অন্য নয়জন ক�োথায়? ফিরে এসে ঈশ্বরের প্রশংসা
করার জন্য এই বিদেশি ছাড়া আর কাউকে কি পাওয়া গেল না?” তারপর তিনি তাকে বললেন, “ওঠ�ো, চলে
যাও। ত�োমার বিশ্বাসই ত�োমাকে সুস্থ করেছে।”
এক সময় ফরিশীরা ঈশ্বরের রাজ্যের আগমনকাল সম্বন্ধে জানতে চাইল। যীশু উত্তর দিলেন, “সতর্ক দৃষ্টি রাখলেই
যে ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন দেখতে পাওয়া যাবে, তেমন নয়। ল�োকেরা বলবেও না, ‘ঈশ্বরের রাজ্য এখানে’ বা
‘ওখানে,’ কারণ ঈশ্বরের রাজ্য বিরাজ করছে ত�োমাদের মধ্যেই।”
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তারপর তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, “এমন এক সময় আসছে, যখন ত�োমরা মনুষ্যপুত্রের দিনগুলির
একটিকে দেখার আকাঙ্ক্ষা করবে, কিন্তু ত�োমরা দেখতে পাবে না। ল�োকেরা ত�োমাদের বলবে, ‘ওই যে, তিনি
ওখানে’ অথবা ‘এখানে!’ ত�োমরা তাদের পেছনে ছু টে বেড়িয়ো না। কারণ বিদ্যুৎ রেখা যেমন আকাশের এক
প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে উদ্ভাসিত হয়ে আকাশকে আল�োকিত করে, তেমনই মনুষ্যপুত্রও তাঁর দিনে হবেন। কিন্তু
প্রথমে তাঁকে অবশ্যই বহু যন্ত্রণাভ�োগ করতে হবে এবং এই প্রজন্মের মানুষদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে হবে।
“ন�োহের সময় যেমন ঘটেছিল, মনুষ্যপুত্রের সময়েও সেইরকম হবে। ন�োহ জাহাজে প্রবেশ করা পর্যন্ত
ল�োকেরা পানাহারে মত্ত ছিল, বিবাহ করছিল ও তাদের বিবাহ দেওয়া হচ্ছিল। তারপর মহাপ্লাবন এসে তাদের
সবাইকে ধ্বংস করে দিল।
“ল�োটের সময়েও একই ঘটনা ঘটেছিল। ল�োকেরা পানাহার করছিল, ক্রয়-বিক্রয়, কৃষিকর্ম ও গৃহ নির্মাণে
ব্যাপৃত ছিল। কিন্তু ল�োট যেদিন সদ�োম ত্যাগ করলেন, সেদিন আকাশ থেকে আগুন ও গন্ধকের বৃষ্টি নেমে
তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিল।
“মনুষ্যপুত্র যেদিন প্রকাশিত হবেন, সেদিনও ঠিক এরকমই হবে। সেদিন কেউ যদি তার ঘরের ছাদে থাকে,
আর জিনিসপত্র ঘরের ভেতরে থাকে, সেগুলি নেওয়ার জন্য সে যেন নিচে নেমে না আসে। সেইরকমই, যে মাঠে
থাকবে, ক�োন�ো কিছু ই নেওয়ার জন্য সে যেন ফিরে না আসে। ল�োটের স্ত্রীর কথা স্মরণ কর�ো! যে নিজের জীবন
রক্ষা করতে চায়, সে তা হারাবে; আবার যে তার জীবন হারায়, সে তা রক্ষা করবে। আমি ত�োমাদের বলছি, সেই
রাত্রে একই শয্যায় দুজন শায়িত থাকবে; তাদের একজনকে গ্রহণ করা হবে, অন্যজন পরিত্যক্ত হবে। দুজন
স্ত্রীল�োক একত্রে জাঁতা পেষণ করবে, একজনকে গ্রহণ করা হবে, অন্যজন পরিত্যক্ত হবে। দুজন থাকবে মাঠে;
একজনকে গ্রহণ করা হবে, অন্যজন পরিত্যক্ত হবে।”
তারা জিজ্ঞাসা করল, “ক�োথায় প্রভু ?”
তিনি বললেন, “যেখানে মৃতদেহ, শকু নিরা সেখানেই জড়ো হবে।”
তারপর যীশু এক রূপক কাহিনির মাধ্যমে তাঁর শিষ্যদের ব�োঝাতে চাইলেন, তারা যেন সব সবময়ই প্রার্থনা
করে, নিরাশ না হয়। তিনি বললেন, “ক�োন�ো এক নগরে একজন বিচারক ছিলেন। তিনি ঈশ্বরকে ভয় করতেন
না, ক�োন�ো মানুষকেও গ্রাহ্য করতেন না। সেই নগরে একজন বিধবা ছিল। সে বারবার এসে তাঁর কাছে মিনতি
করত, ‘আমার বিবাদীর বিরুদ্ধে আমার প্রতি ন্যায়বিচার করুন।’
“কিছু দিন তিনি সম্মত হলেন না। কিন্তু শেষে চিন্তা করলেন, ‘যদিও আমি ঈশ্বরকে ভয় করি না, তবুও, এই
বিধবা যেহেতু আমাকে উত্যক্ত করে চলেছে, তাই সে যেন ন্যায়বিচার পায়, তা আমি দেখব, যেন সে বারবার
এসে আমাকে বিরক্ত না করে।’ ”
প্রভু বললেন, “শ�োন�ো ত�োমরা, ওই ন্যায়হীন বিচারক কী বলে। তাহলে ঈশ্বরের যে মন�োনীত জনেরা
তাঁর কাছে দিবারাত্রি ক্রন্দন করে, তাদের বিষয়ে তিনি কি ন্যায়বিচার করবেন না? তিনি কি তাদের দূরে
সরিয়ে রাখবেন? আমি ত�োমাদের বলছি, তিনি দ্রুত তাদের ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু মনুষ্যপুত্রের
আবির্ভাবকালে, তিনি কি পৃথিবীতে বিশ্বাস খুঁজে পাবেন?”
যাদের নিজেদের ধার্মিকতার প্রতি আস্থা ছিল ও অন্যদের যারা হীনদৃষ্টিতে দেখত, যীশু এই রূপক কাহিনিটি
তাদের বললেন: “দুই ব্যক্তি প্রার্থনার জন্য মন্দিরে গেল; একজন ফরিশী ও অন্যজন কর আদায়কারী। ফরিশী
দাঁড়িয়ে নিজের বিষয়ে প্রার্থনা করল, ‘ঈশ্বর, আমি ত�োমাকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ আমি ক�োন�ো দস্যু, দুর্বৃত্ত,
ব্যভিচারী, এমনকি, ওই কর আদায়কারী, বা অন্য ল�োকের মত�ো নই। আমি সপ্তাহে দুদিন উপবাস করি এবং
যা আয় করি, তার এক-দশমাংশ দান করি।’
“কিন্তু কর আদায়কারী দূরে দাঁড়িয়ে রইল। এমনকি, সে স্বর্গের দিকে দৃষ্টিও করতে পারল না। সে তার
বক্ষে করাঘাত করে বলল, ‘ও ঈশ্বর, আমার প্রতি, এই পাপীর প্রতি কৃ পা কর�ো।’
“আমি ত�োমাদের বলছি, এই ল�োকটি ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক পরিগণিত হয়ে ঘরে ফিরে গেল, অন্যজন নয়।
কারণ যে নিজেকে উন্নীত করে, সে অবনত হবে এবং যে নিজেকে অবনত করে, সে উন্নীত হবে।”
যীশুর স্পর্শলাভের জন্য ল�োকেরা শিশু সন্তানদের তাঁর কাছে নিয়ে আসছিল। এই দেখে শিষ্যেরা তাদের
তিরস্কার করলেন। কিন্তু যীশু শিষ্যদের তাঁর কাছে ডাকলেন ও বললেন, “শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও,
তাদের বাধা দিয়ো না, কারণ ঐশ-রাজ্য এদের মত�ো মানুষদেরই। আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, যারা শিশুর
মত�ো ঐশ-রাজ্যকে গ্রহণ করবে না, তারা সেখানে ক�োন�োদিনই প্রবেশ করতে পারবে না।”
একজন সমাজভবনের অধ্যক্ষ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, “সৎ গুরু, অনন্ত জীবনের অধিকারী হওয়ার জন্য আমাকে
কী করতে হবে?”
যীশু উত্তর দিলেন, “আমাকে সৎ বলছ কেন? ঈশ্বর ছাড়া ত�ো আর কেউ সৎ নেই! তু মি আজ্ঞাগুলি নিশ্চয় জান�ো:
ব্যভিচার ক�োর�ো না, নরহত্যা ক�োর�ো না, চু রি ক�োর�ো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না, ত�োমার পিতামাতাকে সম্মান ক�োর�ো।”
17:22 – 18:20
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তিনি বললেন, “আমি আ-শৈশব এগুলি পালন করে আসছি।”
একথা শুনে যীশু তাঁকে বললেন, “এখনও একটি বিষয়ে ত�োমার ঘাটতি আছে। তু মি ত�োমার সর্বস্ব বিক্রি
করে দুস্থদের মধ্যে বিলিয়ে দাও, তাহলে স্বর্গে ঐশ্বর্য লাভ করবে। তারপর এস�ো, আমাকে অনুসরণ কর�ো।”
একথা শুনে তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে উঠলেন, কারণ তিনি প্রচু র সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। যীশু তাঁর
দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, “ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কষ্টসাধ্য! প্রকৃ তপক্ষে, ধনী ব্যক্তির
ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে বরং সুচের ছিদ্রপথে উটের প্রবেশ করা সহজ।”
একথা শুনে শ্রোতারা জিজ্ঞাসা করল, “তাহলে কে পরিত্রাণ পেতে পারে?”
যীশু উত্তর দিলেন, “মানুষের পক্ষে যা-অসম্ভব, ঈশ্বরের কাছে তা সম্ভবপর।”
পিতর তাঁকে বললেন, “আপনার অনুগামী হওয়ার জন্য আমরা আমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করেছি।”
যীশু তাঁদের বললেন, “আমি ত�োমাদের সত্যিই বলছি, এমন কেউ নেই, যে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য নিজের
ঘরবাড়ি, অথবা স্ত্রী, ভাই, কি পিতামাতা, বা সন্তানসন্ততি ত্যাগ করে, সে ইহকালে তার বহুগুণ এবং অনাগতকালে
অনন্ত জীবন লাভ করবে না।”
যীশু সেই বার�োজনকে একান্তে ডেকে বললেন, “আমরা জেরুশালেম পর্যন্ত যাব; আর মনুষ্যপুত্র সম্পর্কে ভাববাদীদের
সমস্ত ভবিষ্যৎ বাণী বাস্তবায়িত হবে। তিনি অইহুদিদের হাতে সমর্পিত হবেন। তারা তাঁকে বিদ্রুপ করবে, অপমান
করবে, তাঁর গায়ে থুতু দেবে, তাঁকে কশাঘাত করবে ও হত্যা করবে। আবার তৃ তীয় দিবসে তিনি পুনরুত্থিত হবেন।”
শিষ্যেরা এসব কথার কিছু ই উপলব্ধি করতে পারলেন না। তাঁদের কাছে এর অর্থ গুপ্ত ছিল এবং তিনি
ক�োন বিষয়ে আল�োচনা করছেন, তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না।
যীশু যখন যিরীহ�োর নিকটবর্তী হলেন, একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি পথের পাশে বসে ভিক্ষা করছিল। পথে চলা
ল�োকদের কলর�োল শুনে সে তার কারণ জানতে চাইল। তারা তাকে বলল, “নাসরতের যীশু সেখান দিয়ে যাচ্ছেন।”
সে চিৎকার করে উঠল, “যীশু, দাউদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন।”
সামনের ল�োকেরা তাকে ভর্ৎ সনা করে নীরব হতে বলল। কিন্তু সে আরও বেশি চিৎকার করে বলল,
“দাউদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন।”
যীশু থেমে সেই মানুষটিকে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিলেন। সে কাছে এলে যীশু তাকে
জিজ্ঞাসা করলেন,
“আমার কাছে তু মি কী চাও? ত�োমার জন্য আমি কী করব?” সে উত্তর দিল, “প্রভু , আমি যেন দেখতে পাই।”
যীশু তাকে বললেন, “তু মি দৃষ্টি লাভ কর�ো; ত�োমার বিশ্বাস ত�োমাকে আর�োগ্যতা দান করেছে।” তখনই
সে তার দৃষ্টিশক্তি লাভ করল ও ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে যীশুর অনুগমন করল। এই দেখে সমস্ত ল�োকও
ঈশ্বরের বন্দনা করতে লাগল।
যীশু যিরীহ�োয় প্রবেশ করে তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে সক্কেয় নামে এক ব্যক্তি ছিল, সে ছিল প্রধান
কর আদায়কারী ও একজন ধনী ব্যক্তি। কে যীশু, সে তা দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু সে খর্বাকৃ তি হওয়ার দরুন ও
ভিড়ের জন্য, তাঁকে দেখতে পেল না। তাই তাঁকে দেখার জন্য সে দ�ৌড়ে গিয়ে সামনের একটি সিকাম�োর-ডু মুর
গাছে উঠল। কারণ যীশু সেই পথ ধরেই আসছিলেন।
যীশু সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে উপর দিকে তাকালেন ও তাকে বললেন, “সক্কেয়, এখনই নেমে এস�ো, আজ
আমাকে অবশ্যই ত�োমার ঘরে থাকতে হবে।” তাই সে তখনই নেমে এসে সানন্দে তাঁকে স্বাগত জানাল।
এই দেখে ল�োকেরা গুঞ্জন করতে লাগল, “ইনি একজন ‘পাপীর’ ঘরে অতিথি হতে যাচ্ছেন।”
কিন্তু সক্কেয় দাঁড়িয়ে প্রভু কে বলল, “প্রভু দেখুন, আমি এখনই আমার সম্পত্তির অর্ধাংশ দীন-দুঃখীদের মধ্যে
বিলিয়ে দিচ্ছি। আর কাউকে প্রতারণা করে যদি কিছু নিয়েছি, তাহলে তার চারগুণ অর্থ আমি তাকে ফিরিয়ে দেব।”
যীশু তাকে বললেন, “আজই এই পরিবারে পরিত্রাণ উপস্থিত হল, কারণ এই মানুষটিও অব্রাহামের সন্তান।
বস্তুত, যা হারিয়ে গিয়েছিল, তার অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করতে মনুষ্যপুত্র উপস্থিত হয়েছেন।”
তারা যখন একথা শুনছিল, তিনি তাদের একটি রূপক কাহিনিও বললেন, কারণ তিনি জেরুশালেমের
নিকটে এসে পড়েছিলেন এবং ল�োকেরা মনে করছিল, ঈশ্বরের রাজ্যের আবির্ভাব তখনই হবে। তিনি বললেন,
“সম্ভ্রান্তবংশীয় এক ব্যক্তি রাজপদ লাভের পর স্বদেশে ফিরে আসবেন, এই উদ্দেশ্যে-ক�োন�ো এক সুদূর দেশে
গেলেন। তাই তিনি তাঁর দশজন দাসকে ডেকে তাদের দশটি মিনা দিয়ে বললেন, ‘আমি যতদিন ফিরে না-আসি,
এই অর্থ ব্যবসায়ে নিয়োগ কর�ো।’
“কিন্তু তাঁর প্রজারা তাঁকে ঘৃণা করত। তারা তাই তার পেছনে এক প্রতিনিধি মারফত বলে পাঠাল, ‘আমরা
চাই না, এই ল�োকটি আমাদের রাজা হ�োক।’
“যাই হ�োক, তিনি রাজপদ লাভ করে স্বদেশে ফিরে এলেন। তারপর তিনি যে দাসদের অর্থ দিয়ে
গিয়েছিলেন, তারা কী লাভ করেছে, জানবার জন্য তাদের ডেকে পাঠালেন।
18:21 – 19:15
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“প্রথমজন এসে বলল, ‘হুজুর, আপনার মুদ্রা দিয়ে আমি আরও দশটি মুদ্রা অর্জ ন করেছি।’
“তার মনিব উত্তর দিলেন, ‘উত্তম দাস আমার, তু মি ভাল�োই করেছ। যেহেতু অত্যন্ত ক্ষুদ্র বিষয়ে তু মি
বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছ, সে-জন্য তু মি দশটি নগরের দায়িত্ব গ্রহণ কর�ো।’
“দ্বিতীয়জন এসে বলল, ‘হুজুর, আপনার মুদ্রা দিয়ে আমি আরও পাঁচটি মুদ্রা অর্জ ন করেছি।’
“তার মনিব উত্তর দিলেন, ‘তু মি পাঁচটি নগরের দায়িত্ব গ্রহণ কর�ো।’
“তখন অন্য একজন দাস এসে বলল, ‘হুজুর, এই নিন আপনার মুদ্রা, আমি এটি কাপড়ে জড়িয়ে রেখে
দিয়েছিলাম। আমি আপনাকে ভয় করেছিলাম, কারণ আপনি কঠ�োর-হৃদয় বিশিষ্ট মানুষ। আপনি যা রাখেননি,
তাই নিয়ে নেন, যা ব�োনেননি, তাও কাটেন।’
“তার মনিব উত্তর দিলেন, ‘দুষ্ট দাস, ত�োমার নিজের কথা দিয়েই আমি ত�োমার বিচার করব! তু মি না জানতে,
আমি কঠ�োর প্রকৃ তির মানুষ, যা আমি রাখিনি, তা নিয়ে থাকি, আর যা বুনিনি, তা কেটে থাকি? আমার অর্থ তু মি
কেন মহাজনের কাছে রাখ�োনি, তাহলে ফিরে এসে আমি তা সুদ-সমেত আদায় করতে পারতাম?’
“তারপর তিনি পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের উদ্দেশে বললেন, ‘ওর কাছ থেকে মুদ্রাটি নিয়ে নাও, আর
যার দশটি মুদ্রা আছে, তাকে দাও।’
“তারা বলল, ‘মহাশয়, ওর ত�ো দশটি মুদ্রা আছেই!’
“তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমি ত�োমাদের বলছি, যার আছে, তাকে আরও বেশি দেওয়া হবে; কিন্তু যে কিছু
করে না, তার যেটু কু আছে, তাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যারা চায়নি যে, আমি তাদের অধিপতি
হই, আমার সেইসব শত্রুকে এখানে নিয়ে এসে আমার সামনে বধ কর�ো।’ ”

এসব কথা বলার পর যীশু সামনে, জেরুশালেমের দিকে এগিয়ে চললেন। জলপাই পর্বত নামের পাহাড়ে,
বেথফাগে ও বেথানি গ্রামের কাছে এসে তিনি তাঁর দুজন শিষ্যকে এই কথা বলে পাঠালেন, “ত�োমরা সামনের
ওই গ্রামে যাও। সেখানে প্রবেশ করা মাত্র একটি গর্দভ-শাবক বাঁধা আছে দেখতে পাবে। তার উপর কেউ কখনও
বসেনি। সেটির বাঁধন খুলে এখানে নিয়ে এস�ো। কেউ যদি ত�োমাদের জিজ্ঞাসা করে, ‘এর বাঁধন খুলছ কেন?’
তাহলে তাকে ব�োল�ো, ‘এতে প্রভু র প্রয়োজন আছে।’ ”
যাঁদের আগে পাঠান�ো হয়েছিল, তাঁরা গিয়ে যীশু যেমন বলেছিলেন, ঠিক তেমনই দেখতে পেলেন। তাঁরা
যখন গর্দভ শাবকটির বাঁধন খুলছিলেন, শাবকটির মালিকেরা তাঁদের জিজ্ঞাসা করল, “ত�োমরা কেন এর
বাঁধন খুলছ?”
তাঁরা উত্তর দিলেন, “এতে প্রভু র প্রয়োজন আছে।”
তাঁরা শাবকটি যীশুর কাছে নিয়ে এসে তার উপর তাঁদের প�োশাক বিছিয়ে দিলেন, আর তার উপর যীশুকে
বসালেন। তাঁর যাওয়ার পথের উপর জনসাধারণ তাদের প�োশাক বিছিয়ে দিতে লাগল।
পথ যেখানে জলপাই পর্বতের দিকে নেমে গেছে, যীশু সেখানে উপস্থিত হলে তাঁর সমস্ত শিষ্য, যীশুর সাধিত
যেসব অল�ৌকিক কর্ম দেখেছিলেন, সেগুলির উল্লেখ করে উচ্চকণ্ঠে ঈশ্বরের মহিমা-কীর্ত ন করে বলতে লাগলেন:
“ধন্য সেই রাজাধিরাজ, যিনি আসছেন প্রভু রই নামে।”
		“স্বর্গল�োকে হ�োক শান্তি, আর মহিমা ঊর্ধ্বতমল�োকে!”
ল�োকদের মধ্য থেকে কয়েকজন ফরিশী যীশুকে বললেন, “গুরুমহাশয়, আপনার শিষ্যদের ধমক দিন!”
তিনি উত্তর দিলেন, “আমি আপনাদের বলছি, ওরা যদি নীরব হয়, তাহলে পাথরগুলি চিৎকার করে উঠবে।”
জেরুশালেমের কাছাকাছি এসে নগরটিকে দেখে তিনি কেঁ দে ফেললেন, আর বললেন, “তু মি, শুধুমাত্র তু মি
যদি জানতে, আজকের দিনে শান্তির জন্য ত�োমার কী প্রয়োজন! কিন্তু এখন তা ত�োমার দৃষ্টির অগ�োচর হয়ে
রইল। ত�োমার উপরে এমন একদিন ঘনিয়ে আসবে, যেদিন ত�োমার শত্রুরা ত�োমার বিরুদ্ধে অবর�োধের প্রাচীর
তু লবে, ত�োমাকে বেষ্টন করে সবদিক থেকে ত�োমাকে ঘিরে ধরবে। তারা ত�োমাকে ও ত�োমার চার দেওয়ালের
মধ্যবর্তী সন্তানদের ভূমিসাৎ করবে। তারা একটি পাথরের উপর আর একটি পাথর রাখবে না। কারণ ত�োমার
কাছে ঈশ্বরের আগমনকালকে তু মি চিনতে পার�োনি।”
তারপর তিনি মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে বলিদানের পশু বিক্রেতাদের তাড়িয়ে দিতে লাগলেন। তিনি তাদের
বললেন, “এরকম লিখিত আছে, ‘আমার গৃহ হবে প্রার্থনার গৃহ,’ কিন্তু ত�োমরা একে দস্যুদের গহ্বরে পরিণত করেছ।”
প্রতিদিন তিনি মন্দিরে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু প্রধান যাজকেরা, শাস্ত্রবিদরা ও জননেতারা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা
করছিলেন। তবুও তা কার্যে পরিণত করার পথ তাঁরা খুঁজে পাচ্ছিলেন না, কারণ ল�োকসকল মুগ্ধ হয়ে তাঁর
বাক্য শুনত।
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একদিন যীশু মন্দির-প্রাঙ্গণে শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং সুসমাচার প্রচার করছিলেন। সেই সময় প্রধান যাজকবর্গ
ও শাস্ত্রবিদরা, প্রাচীনদের সঙ্গে একয�োগে তাঁর কাছে এলেন। তাঁরা বললেন, “আমাদের বল�ো, ক�োন অধিকারে
তু মি এ সমস্ত কাজ করছ? কে ত�োমাকে এই অধিকার দিয়েছে?”
তিনি উত্তর দিলেন, “আমিও আপনাদের একটি প্রশ্ন করব। আপনারা আমাকে বলুন, য�োহনের বাপ্তিষ্ম
ক�োথা থেকে হয়েছিল? স্বর্গ থেকে, না মানুষের কাছ থেকে?”
তাঁরা বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আল�োচনা করে বললেন, “যদি আমরা বলি, ‘স্বর্গ থেকে,’ তাহলে এ
প্রশ্ন করবে, ‘তবে আপনারা কেন তাঁকে বিশ্বাস করেননি?’ কিন্তু যদি আমরা বলি, ‘মানুষের কাছে থেকে,’ তাহলে
ল�োকেরা আমাদের পাথর ছুঁ ড়ে মারবে, কারণ তারা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে যে, য�োহন একজন ভাববাদী
ছিলেন।”
তাই তাঁরা উত্তর দিলেন, “ক�োথা থেকে, আমরা তা জানি না।”
যীশু বললেন, “তাহলে, ক�োন অধিকারে আমি এ সমস্ত কাজ করছি, আপনাদেরও বলব না।”
তিনি সকলকে এই রূপক আখ্যানটি বলে চললেন: “এক ব্যক্তি একটি দ্রাক্ষাক্ষেত তৈরি করে কয়েকজন চাষিকে
ইজারা দিয়ে দীর্ঘকালের জন্য অন্যত্র চলে গেলেন। ফল সংগ্রহের সময় তিনি এক দাসকে ভাগচাষিদের কাছে
পাঠালেন, তারা যেন তাঁকে দ্রাক্ষাক্ষেতের ফলের কিছু অংশ দেয়। কিন্তু ভাগচাষিরা তাকে প্রহার করে রিক্ত
হস্তে বিদায় দিল। তিনি আর একজন দাসকে পাঠালেন, কিন্তু তাকেও তারা প্রহার করল এবং অপমানজনক
ব্যবহার করে তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিল। এবার তিনি তৃ তীয় জনকে পাঠালেন। তারা তাকে ক্ষতবিক্ষত করল
এবং ছুঁ ড়ে বাইরে ফেলে দিল।
“তখন দ্রাক্ষাক্ষেতের মালিক বললেন, ‘আমি কী করি? আমি আমার প্রিয় পুত্রকে পাঠাব, তারা হয়ত�ো
তাকে সম্মান করবে।’
“কিন্তু ভাগচাষিরা তাকে দেখে বিষয়টি নিয়ে আল�োচনা করল। তারা বলল, ‘এই ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী।
এস�ো আমরা একে হত্যা করি, তাহলে উত্তরাধিকার আমাদের হবে।’ তাই তারা তাকে দ্রাক্ষাক্ষেতের বাইরে ছুঁ ড়ে
ফেলে দিয়ে হত্যা করল।
“দ্রাক্ষাকু ঞ্জের মালিক তখন তাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করবেন? তিনি এসে ওইসব ভাগচাষিকে হত্যা
করবেন এবং দ্রাক্ষাক্ষেতটি অন্যদের দেবেন।”
ল�োকেরা এই কাহিনি শুনে বলল, “এরকম যেন কখনও না হয়।”
যীশু তাদের দিকে সরাসরি তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, “তাহলে, এই লিখিত বাক্যের অর্থ কী?
		“ ‘স্থপতিরা যে প্রস্তর অগ্রাহ্য করেছিল,
		তাই হয়ে উঠল শীর্ষপ্রস্তর!’
সেই প্রস্তরের উপরে যে পড়বে, সে খণ্ডবিখণ্ড হবে, কিন্তু সেই প্রস্তরটি যার উপরে পড়বে, সে হবে চূর্ণবিচূর্ণ।”
শাস্ত্রবিদরা ও প্রধান যাজকবর্গ আর দেরি না করে তাঁকে গ্রেপ্তার করার পথ খুঁজতে লাগলেন। কারণ
তাঁরা জানতেন, এই রূপক কাহিনিটি তাঁদেরই বিরুদ্ধে বলা হয়েছে, কিন্তু তাঁরা ল�োকদের ভয় পেয়েছিলেন।
যীশুর উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে তাঁরা কয়েকজন গুপ্তচর পাঠালেন। তারা যীশুর সঙ্গে সততার ভান করল।
তাঁরা আশা করছিলেন, যীশুর কথায় খুঁত ধরে তাঁকে দেশাধ্যক্ষের ক্ষমতা ও বিচারাধীনে আনতে পারবেন।
তাই গুপ্তচরেরা তাঁকে প্রশ্ন করল, “গুরুমহাশয়, আমরা জানি, আপনি ন্যায়সঙ্গত কথা বলেন ও শিক্ষা দেন,
আপনি পক্ষপাতিত্ব করেন না, কিন্তু ঈশ্বরের পথ সম্বন্ধে যথার্থ শিক্ষা দেন। কৈসরকে কর দেওয়া আমাদের
পক্ষে যথার্থ, কি না?”
তিনি তাদের দুমুখ�ো আচরণ বুঝতে পেরে বললেন, “আমাকে একটি দিনার দেখাও। এর উপরে কার
মূর্তি আর নাম আছে?”
তারা উত্তর দিল, “কৈসরের।”
তিনি তাদের বললেন, “তাহলে, যা কৈসরের প্রাপ্য, তা কৈসরকে দাও, আর ঈশ্বরের যা প্রাপ্য, তা ঈশ্বরকে
দাও।”
তিনি সেখানে যে কথা প্রকাশ্যে বললেন, সেই কথায় তারা তাঁকে ফাঁদে ফেলতে পারল না। তাঁর উত্তরে
তারা চমৎকৃ ত হয়ে নির্বাক হয়ে গেল।
যে সদ্দূকীরা বলে, পুনরুত্থান বলে কিছু নেই, তাদের কয়েকজন একটি প্রশ্ন নিয়ে যীশুর কাছে এল। তারা বলল,
“গুরুমহাশয়, ম�োশি আমাদের জন্য লিখে গেছেন, ক�োন�ো ব্যক্তি যদি স্ত্রীকে সন্তানহীন রেখে মারা যায়, তবে
তার ভাই, তার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করবে এবং সে তার অগ্রজের জন্য সন্তানের জন্ম দেবে। এখন, সাতটি
ভাই ছিল। প্রথমজন, এক নারীকে বিবাহ করে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেল। দ্বিতীয়জন ও তৃ তীয়জন তাকে
20:1 – 20:30

লূক | 39

বিবাহ করল এবং একইভাবে নিঃসন্তান অবস্থায় সেই সাতজনই মারা গেল। সবশেষে, সেই নারীরও মৃত্যু হল।
তাহলে, পুনরুত্থানে সে কার স্ত্রীরূপে গণ্য হবে, সাতজনই ত�ো তাকে বিবাহ করেছিল?”
যীশু উত্তর দিলেন, “বর্ত মানকালের মানুষ বিবাহ করে এবং তাদের বিবাহ দেওয়া হয়। কিন্তু যারা সেই
যুগের ও মৃতল�োক থেকে পুনরুত্থানে অংশীদার হওয়ার য�োগ্যরূপে বিবেচিত হয়েছে, তারা বিবাহ করবে না বা
তাদের বিবাহও দেওয়া হবে না। তাদের কখনও মৃত্যু হবে না, কারণ তারা হবে স্বর্গদূতের মত�ো। পুনরুত্থানজাত
বলে তারা ঈশ্বরের সন্তান। কিন্তু ঝ�োপসংক্রান্ত বিবরণীতে ম�োশিও দেখিয়েছেন যে, মৃতেরা উত্থাপিত হয়, কারণ
তিনি প্রভু কে ‘অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর ও যাক�োবের ঈশ্বর,’ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি মৃতদের
নন, জীবিতদের ঈশ্বর, কারণ তাঁর কাছে সকলেই জীবিত।”
তখন কয়েকজন শাস্ত্রবিদ উত্তর দিলেন, “গুরুমহাশয়, আপনি বেশ ভাল�োই বলেছেন।” সেই থেকে কেউ
তাঁকে আর ক�োন�ো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেল না।
এরপর যীশু তাদের বললেন, “ল�োকে বলে, ‘মশীহ, দাউদের পুত্র,’ এ কেমন কথা? গীতসংহিতা পুস্তকে দাউদ
স্বয়ং ঘ�োষণা করেছেন—
		“ ‘প্রভু আমার প্রভু কে বলেন,
		“তু মি আমার ডানদিকে বস�ো,
	যতক্ষণ না আমি ত�োমার শত্রুদের
		ত�োমার পাদপীঠে পরিণত করি।” ’
সুতরাং, দাউদ যাঁকে ‘প্রভু ’ রূপে অভিহিত করলেন, তিনি কীভাবে তাঁর পুত্র হতে পারেন?”
ল�োকেরা যখন শুনছিল, যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, “শাস্ত্রবিদদের সম্পর্কে সতর্ক থেক�ো। তারা লম্বা লম্বা
প�োশাক পরে ঘুরে বেড়াতে ও হাটে-বাজারে সম্ভাষিত হতে ভাল�োবাসে; সমাজভবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
আসনগুলি পেতে ও ভ�োজসভায় সব থেকে সম্মানজনক আসন লাভ করতে ভাল�োবাসে। তারা বিধবাদের
বাড়িশুদ্ধ গ্রাস করে এবং ল�োক-দেখান�ো লম্বা লম্বা প্রার্থনা করে। এই ধরনের ল�োকেরা কঠ�োর শাস্তি ভ�োগ
করবে।”
যীশু দৃষ্টিপাত করে মন্দিরের ধন-ভাণ্ডারে উপহার দান করতে দেখলেন। তিনি এক দরিদ্র বিধবাকেও অতি
ক্ষু দ্র দুটি তাম্রমুদ্রা রাখতে দেখলেন। তিনি বললেন, “আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, এই দীনদরিদ্র বিধবাটি অন্য
সবার চেয়ে বেশি দান করেছে। এসব ল�োক তাদের প্রাচু র্যের মধ্য থেকে দান দিয়েছে, কিন্তু সে দারিদ্র্যের মধ্যে
থেকেও, তার প্রাণধারণের জন্য যা কিছু ছিল, সবই দিয়ে দিয়েছে।”
তাঁর কয়েকজন শিষ্য মন্তব্য করছিলেন, সুন্দর সুন্দর পাথর ও ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত সব বস্তুতে মন্দিরটি
কেমন সুশ�োভিত! কিন্তু যীশু বললেন, “ত�োমরা এখানে যা দেখছ, এমন এক সময় আসবে, যখন এর একটি
পাথর, অন্য পাথরের উপরে থাকবে না; তাদের প্রত্যেকটি ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হবে।”
তাঁরা জানতে চাইলেন, “গুরুমহাশয়, এ সমস্ত কখন ঘটবে? তার লক্ষণই বা কী, যা দেখে আমরা বুঝব
যে, সে সমস্ত ঘটতে চলেছে?”
তিনি উত্তর দিলেন, “সতর্ক থেক�ো, ত�োমরা যেন প্রতারিত না হও। কারণ আমার নাম নিয়ে অনেকেই
আসবে। তারা দাবি করে বলবে, ‘আমিই তিনি,’ আর ‘সেই কাল সন্নিকট।’ ত�োমরা তাদের অনুগামী হ�োয়ো না। যুদ্ধ
ও বিপ্লবের কথা শুনে ত�োমরা আতঙ্কিত হ�োয়ো না। প্রথমে এসব অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু তখনই সমাপ্তি হবে না।”
এরপর তিনি তাদের বললেন, “জাতির বিরুদ্ধে জাতি ও রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটবে। দিকে
দিকে শুরু হবে প্রলয়ংকর ভূকম্প, দুর্ভিক্ষ ও মহামারি, মহাকাশে দেখা যাবে বহু ভীতিকর দৃশ্য ও বড় বড় নিদর্শন।
“কিন্তু এসবের পূর্বে তারা ত�োমাদের পীড়ন করবে ও নির্যাতন করবে। তারা ত�োমাদের সমাজভবনের
কর্তৃ পক্ষের হাতে সমর্পণ করবে, নিক্ষেপ করবে কারাগারে। রাজা ও প্রদেশপালদের দরবারে ত�োমাদের হাজির
করান�ো হবে, আর আমার নাম স্বীকার করার কারণেই সে সমস্ত ঘটবে। এর পরিণামে, ত�োমরা তাদের কাছে
সাক্ষ্যদানের সুয�োগ লাভ করবে। কিন্তু কীভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে, সে বিষয়ে পূর্বেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হওয়ার
জন্য মনস্থির করবে। কারণ আমি ত�োমাদের এমন বাক্য ও বিজ্ঞতা দান করব, যা ত�োমাদের প্রতিপক্ষ প্রতির�োধ
ও খণ্ডন করতে ব্যর্থ হবে। এমনকি, ত�োমাদের পিতামাতা, ভাই, আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধুবান্ধব ত�োমাদের সঙ্গে
বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তারা ত�োমাদের কাউকে কাউকে মৃত্যুমুখে সমর্পণ করবে। আর আমার কারণে ত�োমরা
সকলের কাছে ঘৃণিত হবে। কিন্তু ত�োমাদের মাথার একটি চু লও বিনষ্ট হবে না। ত�োমরা যদি অবিচলিত থাক�ো,
তাহলে লাভ করবে জীবন।
“যখন ত�োমরা দেখবে জেরুশালেম সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়েছে, জানবে, অচিরেই তা হবে জনমানবহীন। তখন
যারা যিহূদিয়ায় থাকবে, তারা যেন পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করে, যারা নগরে থাকে, তারা যেন বাইরে চলে যায়;
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আর যারা গ্রামাঞ্চলে থাকবে, তারা যেন নগরের ভেতরে প্রবেশ না করে। কারণ সেসময় হবে সব শাস্ত্রলিপির
পূর্ণতায় শাস্তিদানের সময়। সেই দিনগুলি অন্তঃসত্ত্বা রমণী ও স্তন্যদাত্রী মায়েদের কাছে কী ভয়াবহই না হবে!
দেশের উপর ঘনিয়ে আসবে চরম দুর্গতি, এই জাতির উপরে নেমে আসবে ঈশ্বরের ক্রোধ। তারা তর�োয়ালের
আঘাতে পতিত হবে, বন্দিরূপে অন্য সব জাতির কাছে নির্বাসিত হবে। অইহুদিদের জন্য নিরূপিত কাল পূর্ণ না
হওয়া পর্যন্ত জেরুশালেম পরজাতিদের দ্বারা পদদলিত হবে।
“আর সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রে বিভিন্ন অদ্ভুত চিহ্ন দেখা যাবে। উত্তাল সমুদ্রতরঙ্গের গর্জনে পৃথিবীর সমস্ত জাতি
মনস্তাপগ্রস্ত ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটবে, সেই কথা ভেবে মানুষ আতঙ্কে মৃতকল্প হয়ে পড়বে,
কারণ জ্যোতিষ্কমণ্ডল তখন হবে প্রকম্পিত। সেই সময়ে তারা দেখতে পাবে, মনুষ্যপুত্র পরাক্রম ও মহাপ্রতাপের
সঙ্গে মেঘয�োগে আবির্ভূত হচ্ছেন। এই সমস্ত ঘটনা যখন সংঘটিত হতে থাকবে, তখন ত�োমরা ঊর্ধ্বদৃষ্টি ক�োর�ো
ও মাথা উঁচু ক�োর�ো, কারণ ত�োমাদের মুক্তির সময় সন্নিকট।”
তিনি তাঁদের এই রূপকটিও বললেন: “ডু মুর গাছ ও অন্য সব গাছের দিকে তাকিয়ে দেখ�ো। সেগুলি যখন
নবপল্লবে সজ্জিত হয়ে ওঠে, তা দেখে ত�োমরা নিজেরাই বুঝতে পার�ো, গ্রীষ্মকাল সন্নিকট। সেইরকম, ত�োমরা
যখন এই সমস্ত ঘটতে দেখবে, তখন জেন�ো যে, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট।
“আমি ত�োমাদের সত্যিই বলছি, এসব না ঘটা পর্যন্ত এই প্রজন্মের অবলুপ্তি কিছু তেই হবে না। আকাশ ও
পৃথিবী লুপ্ত হবে, কিন্তু আমার বাক্য ক�োন�োদিনই লুপ্ত হবে না।
“সতর্ক থেক�ো, নইলে উচ্ছৃঙ্খলতা, মত্ততা ও জীবনের দুশ্চিন্তা ত�োমাদের হৃদয়কে ভারগ্রস্ত করে তু লবে।
আর সেদিনটি ফাঁদের মত�ো অপ্রত্যাশিতভাবে ত�োমাদের উপরে ঘনিয়ে আসবে। কারণ সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক
অধিবাসীর উপরেই তা নেমে আসবে। সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রেখ�ো ও প্রার্থনা ক�োর�ো, যেন সন্নিকট সব ঘটনা
থেকে ত�োমরা অব্যাহতি পাও এবং মনুষ্যপুত্রের সামনে দাঁড়াবার সামর্থ্য লাভ কর�ো।”
যীশু প্রতিদিন মন্দিরে গিয়ে শিক্ষা দিতেন এবং প্রতি সন্ধ্যায় রাত্রিযাপন করার জন্য জলপাই নামের পর্বতের
অভিমুখে বেরিয়ে পড়তেন। তাঁর বাণী শ�োনার জন্য ল�োকেরা খুব ভ�োরবেলাতেই মন্দিরে এসে উপস্থিত হত।
তখন, নিস্তারপর্ব নামে পরিচিত খামিরবিহীন রুটির পর্ব ক্রমশ এগিয়ে আসছিল। আর প্রধান যাজকেরা ও
শাস্ত্রবিদরা যীশুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ খুঁজছিলেন, কারণ তাঁরা জনসাধারণকে ভয় করছিলেন।
শয়তান তখন সেই বার�োজনের অন্যতম, ইষ্কারিয়োৎ নামে পরিচিত যিহূদার অন্তরে প্রবেশ করল। যিহূদা
প্রধান যাজকবর্গ ও মন্দিরের প্রহরায় নিযুক্ত পদস্থ কর্মচারীদের কাছে গিয়ে, কীভাবে যীশুকে ধরিয়ে দেবে, তা
নিয়ে আল�োচনা করল। তাঁরা আনন্দিত হয়ে তাকে অর্থ দিতে সম্মত হলেন। সে-ও তাঁদের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে
জনসাধারণের অগ�োচরে যীশুকে তাঁদের হাতে তু লে দেওয়ার সুয�োগ খুঁজতে লাগল।
অবশেষে খামিরবিহীন রুটির পর্বের দিন উপস্থিত হল। সেদিন নিস্তারপর্বের মেষ বলি দিতে হত। যীশু পিতর
ও য�োহনকে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, “যাও, আমাদের জন্য নিস্তারপর্বের ভ�োজের আয়োজন কর�ো।”
তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি কী চান? আমরা ক�োথায় এর আয়োজন করব?”
তিনি উত্তর দিলেন, “ত�োমরা নগরে প্রবেশ করেই দেখতে পাবে, এক ব্যক্তি একটি জলের কলশি নিয়ে
যাচ্ছে। ত�োমরা তাকে অনুসরণ করে যে বাড়িতে সে প্রবেশ করবে, সেখানে যেয়ো। ত�োমরা সেই বাড়ির
গৃহকর্তাকে ব�োল�ো, ‘গুরুমহাশয় জানতে চান, অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট কামরাটি ক�োথায়, যেখানে আমি আমার
শিষ্যদের নিয়ে নিস্তারপর্বের ভ�োজ গ্রহণ করতে পারি?’ তিনি ত�োমাদের উপরতলার একটি সুসজ্জিত বড় কামরা
দেখিয়ে দেবেন। সেখানেই সব আয়োজন ক�োর�ো।”
তাঁরা বেরিয়ে পড়ে যীশুর কথামত�ো সবকিছু ই দেখতে পেলেন এবং নিস্তারপর্বের ভ�োজ প্রস্তুত করলেন।
লগ্ন উপস্থিত হলে যীশু ও প্রেরিতশিষ্যেরা আসনে হেলান দিয়ে বসলেন। আর তিনি তাঁদের বললেন,
“যন্ত্রণাভ�োগের আগে আমি ত�োমাদের সঙ্গে নিস্তারপর্বের ভ�োজ গ্রহণ করার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেছি।
কারণ আমি ত�োমাদের বলছি, এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের রাজ্যে বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত, আমি আর
এই ভ�োজন গ্রহণ করব না।”
পরে তিনি পানপাত্র তু লে নিয়ে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর বললেন, “এটি নাও ও ত�োমাদের মধ্যে বিভাগ
কর�ো। আমি ত�োমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন না হওয়া পর্যন্ত, আমি আর দ্রাক্ষারস পান করব না।”
তাপর তিনি রুটি নিলেন, ধন্যবাদ দিলেন এবং ভেঙে নিয়ে তাঁদের দিলেন, আর বললেন, “এ ত�োমাদের
জন্য উৎসর্গীকৃ ত আমার শরীর। আমার স্মরণার্থে ত�োমরা এরকম ক�োর�ো।”
একইভাবে, ভ�োজনের পরে তিনি পানপাত্র নিয়ে বললেন, “এই পানপাত্র আমার রক্তে নতু ন নিয়ম, এ
ত�োমাদেরই জন্য পাতিত হয়েছে। কিন্তু যে আমাকে ধরিয়ে দিতে উদ্যত তার হাত আমারই সঙ্গে টেবিলের উপরে
আছে। মনুষ্যপুত্র তাঁর নির্ধারিত পথেই প্রস্থান করবেন, কিন্তু ধিক্ সেই মানুষকে, যে তাঁকে শত্রুদের হাতে তু লে
দেবে।” তাঁরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে, তাঁদের মধ্যে কে এমন কাজ করতে পারেন।
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আর তাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এ-নিয়েও একটি বিতর্ক দেখা দিল। যীশু তাঁদের বললেন, “অন্য অন্য
জাতির রাজারা প্রজাদের উপরে প্রভু ত্ব করে; তবুও যারা তাদের উপরে কর্তৃত্ব করে, তারা নিজেদের, তাদের
হিতার্থী বলে অভিহিত করে। কিন্তু ত�োমরা সেইরকম হবে না। বরং, ত�োমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, তাকে হতে
হবে কনিষ্ঠের মত�ো, প্রশাসককে হতে হবে এমন একজনের মত�ো যে সেবা করে। কারণ শ্রেষ্ঠ কে? যে
ভ�োজনে বসে সে, না যে পরিবেশন করে, সে? যে ভ�োজনে বসে, সেই কি নয়? কিন্তু আমি ত�োমাদের মধ্যে
পরিচারকের মত�ো আছি। আমার পরীক্ষার দিনগুলিতে, ত�োমরা বরাবর আমার সঙ্গে আছ�ো। আমার পিতা
যেমন আমাকে একটি রাজ্য অর্পণ করেছেন, আমিও তেমনই ত�োমাদের জন্য একটি রাজ্য নিরূপণ করছি,
যেন ত�োমরা আমার রাজ্যে আমারই সঙ্গে পানাহার করতে ও সিংহাসনে আর�োহণ করে ইস্রায়েলের দ্বাদশ
গ�োষ্ঠীর বিচার করতে পার�ো।
“শিম�োন, শিম�োন, শয়তান ত�োমাদের গমের মত�ো ঝাড়াই করার জন্য অনুমতি চেয়েছে। কিন্তু শিম�োন,
আমি ত�োমার জন্য প্রার্থনা করেছি, যেন ত�োমার বিশ্বাস ল�োপ না পায়। আর তু মিও একবার ফিরে এলে ত�োমার
ভাইদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার ক�োর�ো।”
কিন্তু পিতর উত্তর দিলেন, “প্রভু , আমি আপনার সঙ্গে কারাগারে যেতে ও মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত আছি।”
যীশু উত্তর দিলেন, “পিতর, আমি ত�োমাকে বলছি, আজ ম�োরগ ডাকার আগেই তু মি আমাকে চেন�ো না
বলে তিনবার অস্বীকার করবে।”
যীশু তারপর তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, “আমি যখন ত�োমাদের টাকার থলি, ঝু লি, বা চটিজুত�ো ছাড়াই
পাঠিয়েছিলাম, তখন ত�োমরা কি ক�োন�ো অভাবব�োধ করেছিলে?”
তাঁরা উত্তর দিলেন, “না, ক�োন�ো কিছু রই নয়।”
তিনি তাঁদের বললেন, “কিন্তু এখন ত�োমাদের কাছে টাকার থলি থাকলে সঙ্গে নিয়ো, একটি ঝু লিও নিয়ো;
যদি ত�োমাদের তর�োয়াল না থাকে, তাহলে প�োশাক বিক্রি করে তা কিনে নিয়ো। কারণ লেখা আছে: ‘আর তিনি
অপরাধীদের সঙ্গে গণিত হলেন’; আর আমি ত�োমাদের বলছি, এটি আমার জীবনে অবশ্যই পূর্ণ হবে। আমার
সম্পর্কে যা লেখা আছে, তার পূর্ণতা সমাসন্ন।”
শিষ্যেরা বললেন, “প্রভু দেখুন, এখানে দুটি তর�োয়াল আছে।”
তিনি উত্তর দিলেন, “তাই যথেষ্ট।”
যীশু অভ্যাসমত�োই জলপাই পর্বতে গেলেন। শিষ্যেরা তাঁকে অনুসরণ করলেন। সেই স্থানে তিনি উপস্থিত হয়ে
তাঁদের বললেন, “ত�োমরা যেন প্রল�োভনে না পড়ো, সেজন্য প্রার্থনা কর�ো।” তিনি তাঁদের কাছ থেকে এক-ঢিল
ছ�োঁড়া দূরত্বে গিয়ে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন, “পিতা, ত�োমার ইচ্ছা হলে আমার কাছ থেকে এই পানপাত্র
সরিয়ে নাও। তবুও আমার ইচ্ছা নয়, ত�োমারই ইচ্ছা পূর্ণ হ�োক।” তখন স্বর্গের এক দূত তাঁর কাছে আবির্ভূত
হয়ে তাঁকে শক্তি জ�োগালেন। নিদারুণ যন্ত্রণায়, তিনি প্রার্থনায় আরও একাগ্র হলেন; তাঁর ঘাম রক্তের বড় বড়
ফ�োঁটার মত�ো মাটিতে ঝরে পড়ছিল।
প্রার্থনা থেকে উঠে তিনি শিষ্যদের কাছে ফিরে গিয়ে দেখলেন, তাঁরা দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।
তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, “ত�োমরা ঘুমাচ্ছ কেন? ওঠ�ো, প্রার্থনা কর�ো, যেন ত�োমরা প্রল�োভনে না পড়ো।”
তিনি তখনও কথা বলছেন, এমন সময় একদল ল�োক উঠে এল। তাদের সঙ্গে এল সেই বার�োজনের অন্যতম
যিহূদা। সে তাদের নেতৃ ত্ব দিচ্ছিল। সে চু ম্বন করার জন্য যীশুর কাছে এগিয়ে এল। কিন্তু যীশু তাঁকে জিজ্ঞাসা
করলেন, “যিহূদা, তু মি কি চু ম্বন করে মনুষ্যপুত্রকে শত্রুদের হাতে সমর্পণ করছ?”
যীশুর অনুগামীরা যখন দেখলেন কী ঘটতে যাচ্ছে, তাঁরা বললেন, “প্রভু , আমাদের তর�োয়াল দিয়ে কি
আঘাত করব?” তাঁদের মধ্যে একজন মহাযাজকের দাসকে আঘাত করে তার ডানদিকের কান কেটে ফেললেন।
কিন্তু যীশু উত্তর দিলেন, “এমন যেন আর না ঘটে।” আর তিনি সেই ল�োকটির কান স্পর্শ করে তাকে সুস্থ
করে দিলেন।
আর যে প্রধান যাজকবর্গ, মন্দিরের প্রহরীদলের অধ্যক্ষেরা ও প্রাচীনবৃন্দ যীশুর উদ্দেশে এসেছিলেন, তিনি
তাঁদের বললেন, “আমি কি বিদ্রোহের নেতৃ ত্ব দিচ্ছি যে, আপনারা তর�োয়াল ও লাঠিস�োঁটা নিয়ে এসেছেন? আমি
মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রতিদিনই আপনাদের মধ্যে ছিলাম। তখন আপনারা আমার উপরে হস্তক্ষেপ করেননি। কিন্তু
এই হল আপনাদের সুসময়, কারণ এখন অন্ধকারেরই রাজত্ব।”
যীশুকে বন্দি করে তারা তাঁকে মহাযাজকের বাড়িতে নিয়ে গেল। পিতর দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করলেন।
কিন্তু প্রাঙ্গণের মাঝখানে তারা যখন আগুন জ্বেলে একসঙ্গে বসল, পিতরও তাদের সঙ্গে বসলেন। একজন দাসী
আগুনের আল�োয় তাঁকে সেখানে বসে থাকতে দেখল। সে তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলল, “এই ল�োকটিও
ওর সঙ্গে ছিল।”
কিন্তু তিনি অস্বীকার করে বললেন, “নারী, আমি ওঁ কে চিনি না।”
অল্প কিছু ক্ষণ পরে আর একজন তাঁকে দেখে বলল, “তু মিও ওদের একজন।”
পিতর বললেন, “ওহে, আমি নই।”
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প্রায় এক ঘণ্টা পরে আরও একজন দৃঢ়ভাবে বলল, “নিঃসন্দেহে, এই ল�োকটিও তার সঙ্গে ছিল, কারণ
এ একজন গালীলীয়।”
পিতর উত্তর দিলেন, “ওহে, তু মি কী বলছ, আমি বুঝতে পারছি না।” তিনি কথা বলছিলেন, এমন সময়
ম�োরগ ডেকে উঠল। প্রভু ফিরে স�োজা পিতরের দিকে তাকালেন। তখন প্রভু তাঁকে যে কথা বলেছিলেন, পিতরের
তা স্মরণ হল: “আজ ম�োরগ ডাকার আগেই তু মি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।” তখন পিতর বাইরে গিয়ে
তীব্র কান্নায় ভেঙে পড়লেন।
যারা যীশুর প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, তারা তাঁকে বিদ্রুপ ও প্রহার করতে লাগল। তাঁর চ�োখ বেঁধে দিয়ে তারা
জিজ্ঞাসা করল, “ভাববাণী বল দেখি, কে ত�োকে মারল?” তারা তাঁকে আরও অনেক অপমানসূচক কথা বলল।
সকাল হলে সেই জাতির প্রাচীনবর্গ, দুই প্রধান যাজক ও শাস্ত্রবিদদের মন্ত্রণা পরিষদ সমবেত হলেন। যীশুকে
তাঁদের সামনে হাজির করা হল। তাঁরা বললেন, “তু মি যদি সেই খ্রীষ্ট হও, আমাদের তা বল�ো।”
যীশু উত্তর দিলেন, “আমি আপনাদের বললে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর আমি যদি
আপনাদের প্রশ্ন করি, আপনারাও উত্তর দেবেন না। কিন্তু এখন থেকে, মনুষ্যপুত্র পরাক্রান্ত ঈশ্বরের ডানদিকে
উপবিষ্ট থাকবেন।”
তাঁরা সবাই প্রশ্ন করলেন, “তাহলে, তু মিই কি ঈশ্বরের পুত্র?”
তিনি বললেন, “আপনারা ঠিক কথাই বলছেন, আমিই তিনি।”
তখন তাঁরা বললেন, “আর আমাদের সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন কী? আমরা নিজেরাই ত�ো ওর মুখ থেকে
একথা শুনেছি!”
তখন সমবেত জমায়েত সকলে উঠে তাঁকে পীলাতের কাছে নিয়ে গেল। তারা যীশুকে অভিযুক্ত করে বলল,
“আমরা দেখেছি, এই ল�োকটি আমাদের জাতিকে ধ্বংস করতে চাইছে। সে কৈসরকে কর দিতে নিষেধ করে,
আর নিজেকে খ্রীষ্ট, একজন রাজা বলে দাবি করে।”
পীলাত তাই যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তু মি কি ইহুদিদের রাজা?”
যীশু উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ, আপনি যে-রকম বলছেন, সেরকমই।”
পীলাত তখন প্রধান যাজকবর্গ ও ল�োকদের কাছে ঘ�োষণা করলেন, “এই মানুষটিকে অভিযুক্ত করার মত�ো
ক�োন�ো দ�োষ আমি খুঁজে পেলাম না।”
কিন্তু তারা জ�োর দিয়ে বলল, “ও তার শিক্ষায় সমগ্র যিহূদিয়ার ল�োকদের উত্তেজিত করে তু লেছে। গালীল
থেকে শুরু করে ও এখানেও এসে প�ৌঁছেছে।”
একথা শুনে পীলাত জানতে চাইলেন, ল�োকটি গালীলীয় কি না। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, যীশু
হের�োদের শাসনাধীন, তিনি তাঁকে হের�োদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেই সময় হের�োদও জেরুশালেমে ছিলেন।
যীশুকে দেখে হের�োদ অত্যন্ত প্রীত হলেন, কারণ দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি তাঁকে দেখতে চাইছিলেন। তিনি
যীশুর সম্পর্কে যা শুনেছিলেন, সেইমত�ো আশা করছিলেন, তাঁকে ক�োন�ো অল�ৌকিক চিহ্নকর্ম করতে দেখবেন।
তিনি তাঁকে বহু প্রশ্ন করলেন, কিন্তু যীশু তাঁকে ক�োনও উত্তর দিলেন না। প্রধান যাজকবৃন্দ ও শাস্ত্রবিদরা সেখানে
দাঁড়িয়ে প্রচণ্ডভাবে তাঁর বিরুদ্ধে দ�োষার�োপ করতে লাগলেন। তখন হের�োদ ও তাঁর সেনারা তাঁকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ
করলেন। এক জমকাল�ো প�োশাক পরিয়ে যীশুকে তাঁরা পীলাতের কাছে ফেরত পাঠালেন। সেদিন হের�োদ ও
পীলাত মিত্রতায় আবদ্ধ হলেন, কারণ এর আগে তাঁরা পরস্পরের শত্রু ছিলেন।
পীলাত প্রধান যাজকদের, সমাজভবনের অধ্যক্ষদের ও জনসাধারণকে একসঙ্গে ডেকে তাদের বললেন,
“বিদ্রোহের জন্য ল�োকদের উত্তেজিত করার অভিয�োগে ত�োমরা এই ল�োকটিকে আমার কাছে নিয়ে এসেছ।
ত�োমাদের সাক্ষাতে আমি তাকে পরীক্ষা করেছি, কিন্তু তার বিরুদ্ধে ত�োমাদের অভিয�োগের ক�োন�ো ভিত্তি খুঁজে
পাইনি। আর হের�োদও পাননি, কারণ তিনি তাকে আমার কাছে ফেরত পাঠিয়েছেন। ত�োমরা দেখতেই পাচ্ছ,
মৃত্যুদণ্ডের য�োগ্য ক�োন�ো অপরাধই সে করেনি। তাই, আমি তাকে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেব।” সেই পর্বের সময়ে
তাঁকে, তাদের জন্য একজন ব্যক্তিকে ছেড়ে দিতেই হত।
তারা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, “এই ল�োকটিকে দূর করুন। আমরা বারাব্বার মুক্তি চাই।” (নগরে
বিদ্রোহের চেষ্টা ও হত্যার অপরাধে বারাব্বাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল)
যীশুকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে পীলাত তাদের কাছে আবার অনুর�োধ করলেন। কিন্তু তারা চিৎকার করতে
লাগল, “ওকে ক্রুশে দিন! ওকে ক্রুশে দিন!”
তিনি তৃ তীয়বার তাদের কাছে বললেন, “কেন? এই মানুষটি কী অপরাধ করেছে? মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার মত�ো
ক�োন�ো কারণই আমি এর মধ্যে খুঁজে পাইনি। সেইজন্য আমি ওকে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেব।”
কিন্তু তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার অনড় দাবিতে তারা উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তাদের
চিৎকারেরই জয় হল। তাই পীলাত তাদের দাবি মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। বিদ্রোহ ও হত্যার অভিয�োগে
যে ল�োকটি কারারুদ্ধ হয়েছিল ও যাকে তারা চেয়েছিল, তিনি তাকে মুক্তি দিলেন এবং তাদের ইচ্ছার কাছে
তিনি যীশুকে সমর্পণ করলেন।
22:59 – 23:25
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যীশুকে নিয়ে এগিয়ে চলার পথে কু রীণের অধিবাসী শিম�োনকে তারা ধরল। সে আসছিল গ্রামাঞ্চল থেকে।
তারা ক্রুশটি তার উপরে চাপিয়ে দিয়ে যীশুর পেছন পেছন সেটি বয়ে নিয়ে যেতে তাকে বাধ্য করল। বিস্তর
ল�োক তাঁকে অনুসরণ করছিল। সেই সঙ্গে ছিল কিছু নারীও, যারা তাঁর জন্য শ�োক ও বিলাপ করছিল। যীশু
ফিরে তাদের উদ্দেশে বললেন, “ওগ�ো জেরুশালেমের কন্যারা, আমার জন্য ত�োমরা কেঁদ�ো না, কিন্তু নিজেদের
জন্য ও ত�োমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য কাঁদ�ো। কারণ এমন সময় আসবে, যখন ত�োমরা বলবে, ‘ধন্য সেই বন্ধ্যা
নারীরা, যাদের গর্ভ ক�োন�োদিন সন্তানধারণ করেনি, যারা ক�োন�োদিন স্তন্যদুগ্ধ পান করায়নি।’ তখন
		“ ‘পর্বতসকলের উদ্দেশে তারা বলবে, “আমাদের উপরে পড়ো!”
		আর পাহাড়গুলিকে বলবে, “আমাদের আবৃত করে রাখ�ো!” ’
গাছ সতেজ থাকার সময়ই মানুষ যদি এরকম আচরণ করে, তাহলে গাছ যখন শুকিয়ে যাবে, তখন আরও
কি-না ঘটবে!”
আরও দুজন দুষ্কৃতীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কর�োটি নামক স্থানে উপস্থিত
হয়ে তারা তাঁকে সেই দুষ্কৃতীদের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ করল, একজনকে তাঁর ডানদিকে, অন্যজনকে তাঁর বাঁদিকে।
যীশু বললেন, “পিতা, এদের ক্ষমা কর�ো, কারণ এরা জানে না, এরা কী করছে।” আর গুটিকাপাত করে তারা
তাঁর প�োশাক ভাগ করে নিল।
ল�োকেরা দাঁড়িয়ে সবকিছু লক্ষ্য করছিল। এমনকি, সমাজভবনের অধ্যক্ষরাও তাঁকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করল।
তারা বলল, “ও অপরকে উদ্ধার করেছে; ও যদি ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট, সেই মন�োনীত জন হয়, তাহলে এখন নিজেকে
উদ্ধার করুক!”
সৈন্যেরাও উঠে এসে তাঁকে বিদ্রুপ করল। তারা তাঁকে সিরকা দিয়ে বলল, “তু মি যদি ইহুদিদের রাজা
হও, তাহলে নিজেকে বাঁচাও।”
তাঁর মাথার উপরে একটি লিখিত বিজ্ঞপ্তি ছিল। তাতে লেখা ছিল,

“এই ব্যক্তি ইহুদিদের রাজা।”
ক্রুশার্পিত দুষ্কৃতীদের একজন তাঁকে কটূক্তি করে বলল, “তু মিই কি সেই খ্রীষ্ট নও? নিজেকে আর আমাদের
বাঁচাও!”
কিন্তু অপর দুষ্কৃতী তাকে তিরস্কার করে বলল, “তু মি কি ঈশ্বরকেও ভয় কর�ো না? তু মিও ত�ো সেই একই
দণ্ডভ�োগ করছ। আমরা ন্যায়সঙ্গত দণ্ডভ�োগ করছি, আমরা যা করেছি, তারই সমুচিত ফলভ�োগ করছি। কিন্তু
এই মানুষটি ক�োনও অন্যায় করেননি।”
তারপর সে বলল, “যীশু, আপনি যখন স্বরাজ্যে আসবেন, তখন আমাকে স্মরণ করবেন।”
যীশু তাকে উত্তর দিলেন, “আমি ত�োমাকে সত্যিই বলছি, আজই তু মি আমার সঙ্গে পরমদেশে উপস্থিত হবে।”
তখন দুপর
ু প্রায় বার�োটা। সেই সময় থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত সমস্ত দেশের উপরে অন্ধকার ছেয়ে রইল।
সূর্যের আল�ো নির্বাপিত হল। আর মন্দিরের যবনিকা ছিঁ ড়ে দু-টু কর�ো হয়ে গেল। যীশু উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন,
“পিতা, ত�োমার হাতে আমি আমার আত্মা সমর্পণ করি।” একথা বলে তিনি তাঁর শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন।
সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে শতসেনাপতি ঈশ্বরের প্রশংসা করে বললেন, “এই মানুষটি নিঃসন্দেহে ধার্মিক
ছিলেন।” এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার জন্য যারা সমবেত হয়েছিল, তারা তা দেখে বক্ষে করাঘাত করতে করতে ফিরে
গেল। কিন্তু তাঁর পরিচিতজনেরা এবং গালীলের যে মহিলারা তাঁকে অনুসরণ করছিলেন, তারা দূরে দাঁড়িয়ে
এই সমস্ত ঘটনা লক্ষ্য করছিলেন।
এখন য�োষেফ নামে মহাসভার এক সদস্য সেখানে ছিলেন। তিনি ছিলেন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ। তিনি তাদের
সিদ্ধান্তে ও কাজকর্মে সহমত ছিলেন না। তিনি ছিলেন যিহূদিয়ার আরিমাথিয়া নগরের অধিবাসী। তিনি ঈশ্বরের
রাজ্যের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি পীলাতের কাছে গিয়ে যীশুর দেহটি চেয়ে নিলেন। তিনি তা ক্রুশ
থেকে নামিয়ে একখণ্ড ক্ষৌমবস্ত্রে দেহটি জড়িয়ে, পাহাড় কেটে তৈরি করা একটি সমাধিতে রাখলেন। সেখানে
সে-পর্যন্ত আর কাউকে সমাধি দেওয়া হয়নি। সেদিনটি ছিল “প্রস্তুতির দিন,” বিশ্রামবার শুরু হতে অল্প কিছু ক্ষণ
বাকি ছিল।
গালীল থেকে যীশুর সঙ্গে আগত মহিলারা য�োষেফকে অনুসরণ করে সমাধি স্থানটি ও কীভাবে তাঁর দেহটি
রাখা হল, তা দেখলেন। তারপর তাঁরা বাড়ি ফিরে বিভিন্ন রকম মশলা ও সুগন্ধি-দ্রব্য প্রস্তুত করলেন। কিন্তু
বিধানের প্রতি বাধ্যতায় তাঁরা বিশ্রামদিনে বিশ্রাম করলেন।
সপ্তাহের প্রথম দিনে খুব ভ�োরবেলা, সেই মহিলারা তাদের প্রস্তুত করা মশলা নিয়ে সমাধিস্থানে গেলেন। তাঁরা
দেখলেন, সমাধির মুখ থেকে পাথরখানি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করে তাঁরা প্রভু যীশুর দেহটি
দেখতে পেলেন না। তাঁরা এ বিষয়ে যখন অবাক বিস্ময়ে ভাবছিলেন, তখন বিদ্যুতের মত�ো উজ্জ্বল প�োশাক
23:26 – 24:4
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পরা দুজন মানুষ চকিতে তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। আতঙ্কে মহিলারা মাটির দিকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে
রইলেন। কিন্তু পুরুষ দুজন তাঁদের বললেন, “ত�োমরা মৃতদের মধ্যে জীবিতের সন্ধান করছ কেন? তিনি এখানে
নেই, কিন্তু উত্থাপিত হয়েছেন। ত�োমাদের সঙ্গে গালীলে থাকার সময়ে তিনি কী বলেছিলেন, স্মরণ কর�ো। তিনি
বলেছিলেন, ‘মনুষ্যপুত্রকে পাপী মানুষদের হাতে অবশ্যই সমর্পিত হতে হবে, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ ও তৃ তীয় দিনে
পুনরুত্থিত হতে হবে।’ ” তখন তাঁর কথাগুলি তাঁদের মনে পড়ে গেল।
সমাধিস্থান থেকে ফিরে এসে তাঁরা এ সমস্ত বিষয় সেই এগার�োজন ও অন্য সবাইকে বললেন। এঁ রা
হলেন মাগ্দালাবাসী মরিয়ম, য�োহান্না ও যাক�োবের মা মরিয়ম। তাঁদের সঙ্গে আরও অনেকে এই ঘটনার কথা
প্রেরিতশিষ্যদের জানালেন। কিন্তু তাঁরা মহিলাদের কথা বিশ্বাস করলেন না। কারণ তাঁদের এই সমস্ত কথা তাঁরা
আজগুবি বলে মনে করলেন। কিন্তু পিতর উঠে সমাধিস্থানের দিকে দ�ৌড়ে গেলেন। তিনি নত হয়ে দেখলেন,
ক্ষৌমবস্ত্রের খণ্ডগুলি পড়ে রয়েছে। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে কী ঘটেছে ভাবতে ভাবতে তিনি ফিরে গেলেন।
সেদিন, তাঁদের মধ্যে দুজন জেরুশালেম থেকে এগার�ো কিল�োমিটার দূরের ইম্মায়ুস নামে একটি গ্রামে যাচ্ছিলেন।
তাঁরা পরস্পর বিগত ঘটনাবলি সম্পর্কে পূর্বাপর আল�োচনা করছিলেন। তাঁরা যখন পরস্পরের মধ্যে এ সমস্ত
আল�োচনা করছিলেন, তখন যীশু স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে পথ চলতে লাগলেন; কিন্তু দৃষ্টি রুদ্ধ
থাকায় তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন না।
তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, “পথ চলতে চলতে ত�োমরা পরস্পর কী আল�োচনা করছিলে?”
তাঁরা বিষণ্ণ মুখে থমকে দাঁড়ালেন। তাঁদের মধ্যে ক্লিয়োপা নামে একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি
কি জেরুশালেমে কেবলমাত্র পরিদর্শক যে, এই কয় দিনে সেখানে যা ঘটেছে, তা আপনি জানেন না?”
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “কী সব ঘটেছে?”
তাঁরা উত্তর দিলেন, “নাসরতের যীশু সম্পর্কিত ঘটনা। তিনি ছিলেন একজন ভাববাদী, ঈশ্বর ও সব মানুষের
সাক্ষাতে বাক্যে ও কর্মে এক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। প্রধান যাজকেরা ও আমাদের সমাজভবনের অধ্যক্ষরা তাঁকে
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার উদ্দেশে সমর্পিত করেছিলেন এবং তাঁরা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছেন। কিন্তু আমরা আশা
করেছিলাম যে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি ইস্রায়েলকে মুক্ত করতে চলেছেন। আর বেশি কী, তিনদিন হল এ সমস্ত
ঘটেছে। এছাড়াও, আমাদের কয়েকজন মহিলা আমাদের হতবাক করে দিয়েছেন। তাঁরা আজ খুব ভ�োরবেলা
সমাধিস্থলে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর দেহের সন্ধান পাননি। তাঁরা এসে আমাদের বললেন যে, তাঁরা স্বর্গদূতদের
দর্শন লাভ করেছেন। তাঁরা আরও বললেন যে, যীশু জীবিত আছেন। তারপর আমাদের কয়েকজন সঙ্গী
সমাধিস্থলে গিয়ে মহিলারা যেমন বলেছিলেন, ঠিক সেইমত�ো দেখলেন, কিন্তু তাঁকে তাঁরা দেখতে পাননি।”
যীশু তাঁদের বললেন, “ত�োমরা কত অব�োধ! আর ভাববাদীরা যেসব কথা বলে গেছেন, সেগুলি বিশ্বাস
করতে ত�োমাদের মন কেমন শিথিল! এই প্রকার দুঃখ বরণ করার পরই কি খ্রীষ্ট স্বমহিমায় প্রবেশ করতেন না?”
এরপর ম�োশি ও সমস্ত ভাববাদী গ্রন্থ থেকে শুরু করে সমগ্র শাস্ত্রে তাঁর সম্পর্কে যা কথিত হয়েছে, সে সমস্ত তিনি
তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন।
যে-গ্রামে তাঁরা যাচ্ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হলে যীশু আরও দূরে এগিয়ে যাওয়ার ভাব দেখালেন। কিন্তু
তাঁরা তাঁকে সাধ্য-সাধনা করে বললেন, “সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, দিনও প্রায় শেষ হয়ে এল, আপনি আমাদের সঙ্গে
থাকু ন।” তাই তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকার জন্য ভেতরে গেলেন।
তাঁদের সঙ্গে আহারে বসে তিনি রুটি নিলেন, ধন্যবাদ দিলেন এবং তা ভেঙে তাঁদের হাতে দিলেন। সেই
মুহূর্তে তাঁদের চ�োখ খুলে গেল, তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন। কিন্তু যীশু তাঁদের চ�োখের সামনে থেকে অদৃশ্য
হয়ে গেলেন। তাঁরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আমাদের সঙ্গে পথ চলতে চলতে তিনি যখন আমাদের কাছে
শাস্ত্রের মর্মোদ্ঘাটন করছিলেন, তখন আমাদের কি আবেগ জনিত উত্তাপ অনুভব হচ্ছিল না?”
সেই মুহূর্তে তাঁরা উঠে জেরুশালেমে ফিরে গেলেন। সেখানে সেই এগার�োজন এবং তাঁদের সঙ্গীদের তাঁরা
দেখতে পেলেন। তাঁরা এক স্থানে মিলিত হয়ে বলাবলি করছিলেন, “সত্যিই, প্রভু উত্থিত হয়ে শিম�োনকে দর্শন
দিয়েছেন।” তখন সেই দুজন, পথে কী ঘটেছিল এবং যীশু রুটি ভেঙে দেওয়ার পর তাঁরা কেমনভাবে তাঁকে
চিনতে পেরেছিলেন, তা জানালেন।
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তিনি তাঁদের বললেন, “ত�োমাদের সঙ্গে থাকার সময়েই আমি এই কথা বলেছিলাম, ম�োশির বিধানে,
ভাববাদীদের গ্রন্থে ও গীতসংহিতায় আমার সম্পর্কে যা লেখা আছে, তার সবকিছু ই পূর্ণ হবে।”
তারপর তিনি তাঁদের মনের দ্বার খুলে দিলেন, যেন তাঁরা শাস্ত্র বুঝতে পারেন। তিনি তাঁদের বললেন, “একথা
লিখিত আছে, খ্রীষ্ট কষ্টভ�োগ করবেন ও তৃ তীয় দিবসে মৃতল�োক থেকে উত্থিত হবেন এবং জেরুশালেম থেকে
শুরু করে সমস্ত জাতির কাছে তাঁরই নামে মন পরিবর্ত ন ও পাপক্ষমার কথা প্রচারিত হবে। আর ত�োমরাই এ সমস্ত
বিষয়ের সাক্ষী। আর দেখ�ো, পিতার প্রতিশ্রুত দান আমি ত�োমাদের জন্য পাঠিয়ে দিতে যাচ্ছি; কিন্তু ঊর্ধ্বল�োক
থেকে আগত শক্তি পরিবৃত না হওয়া পর্যন্ত ত�োমরা এই নগরেই অবস্থান কর�ো।”
তারপর তিনি তাঁদের বেথানির কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে, তাঁদের হাত তু লে আশীর্বাদ করলেন। আশীর্বাদরত
অবস্থাতেই তিনি তাঁদের ত্যাগ করলেন ও স্বর্গে নীত হলেন। তাঁরা তখন তাঁকে প্রণাম জানিয়ে মহা আনন্দে
জেরুশালেমে ফিরে গেলেন এবং মন্দিরে নিরন্তর ঈশ্বরের বন্দনায় ব্যাপৃত থাকলেন।

তাঁরা তখনও এ বিষয়ে আল�োচনা করছিলেন, যীশু স্বয়ং তাঁদের মাঝে এসে দাঁড়ালেন এবং তাঁদের বললেন,
“ত�োমাদের শান্তি হ�োক।”
ক�োনও ভূত দেখছেন ভেবে তাঁরা ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁদের বললেন, “ত�োমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত
হচ্ছো কেন? ত�োমাদের মনে সংশয়ই বা জাগছে কেন? আমার হাত ও পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখ�ো! এ স্বয়ং
আমি! আমাকে স্পর্শ কর�ো, দেখ�ো! ভূতের এরকম অস্থি মাংস নেই। ত�োমরা দেখতে পাচ্ছ, আমার তা আছে।”
এই কথা বলার পর তিনি তাঁদের তাঁর হাত পা দেখালেন। আনন্দে ও বিস্ময়ে তাঁরা তখনও বিশ্বাস করতে
পারছেন না দেখে, যীশু তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, “এখানে ত�োমাদের কাছে কিছু খাবার আছে?” তাঁরা তাঁকে
আগুনে ঝলসান�ো এক টু কর�ো মাছ দিলেন। তিনি সেটি নিয়ে তাঁদের সামনেই আহার করলেন।
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গভীরে প্রবেশ

“যীশু কে”—এই বিষয়ে লূক কী বলেছেন এবং“আপনার জীবনে যীশুর তাৎপর্য কী”—এই দুটি
বিষয় নিয়ে আমরা এই বইটি শুরু করেছিলাম। ঈশ্বরের সম্মুখে আমাদের ব্যক্তিগত অপরাধ
উপলব্ধি করাই যীশুর দিকে এগ�োন�োর আমাদের প্রথম পদক্ষেপ। লূকের বিবরণে আমরা দেখতে
পাই যীশুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে পিতর নতজানু হয়ে বলেছিলেন, “প্রভু , আমার কাছ থেকে চলে যান,
আমি পাপী!” (লূক 5:8)। সমগ্র মানবজাতি পাপ করেছে ও ঈশ্বর থেকে দূরে চলে গেছে। আমরা
এমনভাবে জীবনযাপন করছি যেন ঈশ্বরের ক�োনও অস্তিত্বই নেই। আমরা নিজেদের জন্য আইন
তৈরি করতে আর সেই আইন দিয়েই নিজেদের জীবন চালাতে পছন্দ করি। চিকিৎসা করার আগে
যেমন একজন রুগীকে বুঝতে হয় যে তিনি অসুস্থ, ঠিক সেরকমই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে
যে, আমরা আত্মিক র�োগে আক্রান্ত এবং নতু ন মানুষ হয়ে উঠতে যা করণীয় তা হল যীশুর কাছে
ক্ষমা প্রার্থনা করা। যীশুর অনুগামী অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ান হতে যে প্রার্থনা দিয়ে শুরু করতে হয় তার এক
রূপরেখা নিচে দেওয়া হল।
প্রভু যীশু,
আমি নিজের ইচ্ছামত�ো আমার জীবন এতদিন বেঁচেছি। ত�োমার পবিত্রতার মানদণ্ড থেকে
অনেক নিচে আমার পতন হয়েছে। জীবনে আমি যেভাবে বাঁচতে চাই না এমন অনেক কিছু ই
আমার জীবনে আছে। ত�োমার প্রতি আমার অপরাধমূলক আচরণ, আমার স্বার্থপরতা এবং
অন্যদের আঘাত করার কারণে আমার প্রাপ্য শাস্তি তু মি নিজের উপর নিয়েছ বলে আমি
ত�োমাকে ধন্যবাদ দিই। অনুগ্রহ করে ত�োমার পবিত্র আত্মা আমাকে দাও যেন ত�োমার দৃষ্টান্ত
অনুসরণ করে আমি ত�োমাকে ভাল�োবাসতে পারি ও ত�োমার আদেশ পালন করতে পারি;
এমনকি অপরকে ভাল�োবাসতে পারি ও তাদের সেবা করতে পারি। আমি ত�োমাকে প্রভু
বলে স্বীকার করি এবং ত�োমার সেবাকাজে আমার বাকি জীবন সমর্পণ করি।
আমেন।

বিশেষ সংস্করণ

যদি আপনি হৃদয় ও মন থেকে এই প্রার্থনা করেছেন, তবে কাউকে এ বিষয়ে বলুন—তাকে বলতে
পারেন যিনি আপনাকে এই বইটি দিয়েছেন। খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার অর্থ কী এবং এরপর কী করণীয়—
সে বিষয়ে জানতে তাদের কারও কাছ থেকে পরামর্শ নিন। ক�োনও মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এবং
অন্যান্য খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের সঙ্গে এক হয়ে, অপরের কাছে যীশুর বাক্য বা তাঁর সুসমাচার প্রচার করতে
উদ্যোগী হন।
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