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ভুমিকা 

করেনডা ও আমারক ঈশ্বর তিগি কিশ তকছু িছর ধরর কয যাত্ায় তনরয় তগরয়তছরলন 
আতম কিতটরক তলতখি রূপ তদরি কচরয়তছলাম৷ আমারদর িীিন অতি মাত্ায় পতরিতি্থি 
হরয়রছ৷ িাইরিরল যীশু কয িকল পরাক্রমকায্থ কররতছরলন, িছররর পর িছর ধরর 
আমারদর কচারখর িামরন কিগুতলরক ঘটরি কদরখতছ: ম্িরা িীতিি হরয়রছ; পক্ষাঘািগ্রস্তরা 
উরে দাঁতেরয়রছ, কহরটরছ, এিং পররর তদন কারি তগরয়রছ; অিংখ্ মানুষ আররাগ্ লাভ 
করররছ; এিং লক্ষ লক্ষ মানুরষর অর্থননতিক অিস্া তিরররছ৷ তকন্তু আমারদর কদখা 
িি্থি্হৎ পরাক্রমকায্থগুতল আমরা আমারদর তনরিরদর পতরিার ও তনরিরদর ি্ততিগি 
িীিরন ঘটরি কদরখতছ৷   

আমার লক্ষ্ হরলা আপনারক তনরয় একতট ভ্রমরন যাওয়া, কিতট আতিস্ার করিার 
এমন একতট অতভযান কযতট কযভারি আমার িীিনরক পতরিতি্থি কররতছল, আমার আশা 
কিতট আপনার িীিনরকও পতরিি্থন কররি৷ একতট িইরয় কিই কাতহনী িলা যায় না৷ এতট 
ধারািাতহক পুস্তকমালার প্ররম িই যা আপনারক আপনার তনিস্ব অর্থননতিক তিপ্লরির 
পরর এতগরয় কদরি এিং ঈশ্বররর রারি্র কিই রহি্রক প্রকাতশি কররি আরম্ভ কররি 
যা আমার িীিনরক পতরিি্থীি কররতছল৷ আমার কারছ এতট একতট উরতেিনাকর যাত্া যা 
কখনই কশষ হরি না৷ আমরা িকরল তশক্ষাগ্রহণ করি! রারি্র জ্ান অিুরন্ত৷  

আতম ঈশ্বররর তনকট অতি ক্িজ্৷ প্রতিতদন িাঁর দয়া নুিন, এিং তিতন ধধয্থ্শীল ও 
ক্ষমাকারী, যা আমারদররক পতরত্ারণর পরর চালনা করর৷ প্রররমই আতম আমার িুন্দরী 
স্তী করেনডার করা উরলেখ না করর আপনারক এই যাত্াপরর তনরয় কযরি পাতর না৷ ঈশ্বররর 
তনতমতে িার অন্তর এিং আমার প্রতি িার কপ্রম ও ধধয্থ্ আমারক আমার দুি্থলিাগুতলর 
কমাকাতিলা করিার এিং কয িকল প্ররনের উতেরগুতল আতম মতরয়াভারি িন্ধান করতছলাম 
কিই উতেরগুতল পাওয়ার িন্ ঈশ্বররক তিনিী করিার িন্ িাহি যুতগরয়তছল৷

আপনার অর্থননতিক তিপ্লি

আজ্ািহিার শততি
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িুখবন্ধ

আতম শাতন্ত কররক িতচিি হরয়তছ,আতম ভুরল তগরয়তছ িম্তদ্ কারক িরল
-তিলাপ ৩:১৭

ঘুম কররক উরেই কটর কপলাম তকছু একটা গলদ হরয়রছ, খুি কিতশ খারাপ 
তকছু! আতম যখন উেলাম িখন আমার মনরক অতি িে ভয় আছন্ন কররতছল৷ 
আমার তিভ অিার হরয় তগরয়তছল৷ আমার হাি, পা ও মুরখর একতদকটা অিার 
হরয় তগরয়তছল৷ আতম করেনডারক িাতগরয় িুললাম৷ আমার শরীররর অিস্া ককমন 
তছল কিতট ওরক িলরি কষ্ট হতছিল, কারণ আমার পুররা মুখমন্ডল ও তিহ্া আমার 
িার তদতছিল না৷ িারপর আতম কখয়াল করলাম কয ওরক আমার অিস্ার তিষরয় 
িানারনার িময় আমার িুক ধরপে কররছ ও তনঃশ্বাি তনরি কষ্ট হরছি৷ করেনডা 
উরেই আমার িন্ প্রার্থনা করা আরম্ভ করর তদরলন৷ আরস্ত আরস্ত এমন অদু্ি 
ও ভরয়র ভািটা তকছুটা করম কগল৷ আতম তিছানায় শুরয় পেলাম কারণ করেনডা 
আমার িন্ তকছু খাদ্ আনরিন িলরলন৷ আতম যখন শুরয় শুরয় প্রার্থনা করতছলাম 
িখন আমার শরীররর কভিরর তক চলরছ কি তিষরয় তিভ্রান্ত ও ভীি তছলাম৷ 
আমার উপরর ভরয়র িরঙ্গ কখরল যাতছিল; িীিরন আতম কখনও কয ভয় পাই তন, 
কিই রকম ভয় আমার মনরক আক্রান্ত করতছল৷    

আতম কয ঋরণর কিাঝার নীরচ িীিনযাপন করতছলাম ও ক্রমাগি অরর্থর 
অভাি তছল কিতট আমার ধদনতন্দন িীিরনর স্বাভাতিক অঙ্গরূরপ ভরয়র িািািরণ 
ধিরী করর কররখতছল৷ ক্রমাগিভারি অিনতি হরি রাকা আমার অর্থননতিক 
অিস্ার কাররণ তিগি করয়ক িছর ধরর আতম মারাত্মক মানতিক চারপর মরধ্ 
তছলাম৷ আতম কতমশন তভততেক কিলি িা তিক্ররয়র কাি করিাম, তকন্তু ককানমরিই 
যররষ্ট করািগার কররি পারতছলাম না৷ আমরা একতট ১৮০০ কস্ায়ার তিরটর 
কছাট্ট িাম্থ হাউি িা খামারিাতে ভাো করর িাি করতছলাম, কযটারক কদরখ মরন 
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আপনার অর্থননতিক তিপ্লি: আজ্ািহিার ক্ষমিা

হি ধিরী করিার পর কখনই কিতটর ককারনা িংস্ার হয় তন৷ আমার মরন হয় 
এখারন আতম একটু অতিরতজিি করতছ, তকন্তু িাতেতট কমারটই িুদশ্থন তছল না৷ 
িালানার করেম িা কাোরমাগুতলর মরধ্ িাঁক তছল, ওই িাঁরকর মধ্ তদরয় আগাছা 
আমারদর ধিেকখানা ঘররর মরধ্ কিরে ওরেতছল৷ িানালার অরনকগুরলা শাতি্থ 
ভাঙ্গা তছল, আর আমরা কিগুতলরক নরম কটপ তদরয় কাড্থ কিাড্থ এঁরট আটরক 
কররখতছলাম৷যতদও অরনক কখাঁিা খুঁতির পর করেনডা কিই িাতেতটরকই আমারদর 
িািভিন করর িুলরি কপররতছরলন৷ তকন্তু িার িকল তনপুনিা ির্বেও, আমরা 
এই িাস্তিিারক ধামা চাপা তদরি পাতর তন কয ওই িাতেতটরি অরনক গুরুির 
িমি্া তছল৷ 

ওখারন আমারদর যা যা তছল, কিগুতলর অিস্া একইরকম তছল— ভাঙ্গারচারা৷ 
আমারদর দুতট গাতেই তছল যররষ্ট পুররনা, গাতেগুতল প্রায় দু লক্ষ মাইল চরলরছ, 
চালু হরিই চাইি না৷ আমারদর দুই কছরল একতট নাতি্থং কহাম িা কিিা ককর্রের 
কিরল কদওয়া কিাশরকর উপরর শুরয় রাকি, ওরদর কশািার ঘররর কয কারপ্থট 
িা গাতলচাতট তছল কিটা রাস্তার ধরর িজিারলর মধ্ কররক তনরয় আিা হরয়তছল৷ 
িন্ধক রাখিার কদাকানগুতলই তছল আমারদর িীিরনর পর, আর যারাই আমারদর 
িাহায্ কররি পাররি িরল আমারদর মরন হি, আমরা িারদর কাছ কররকই ধার 
করিাম৷ প্রতিতদন আমরা তকছু একটা তিতক্র করিার কচষ্টায়, কিঁরচ রাকার একতট 
পর অরবেষণ করর, এিং আগামীকালতট ভারলা হরি এই আশা কররখ, প্রতিতদন 
দুরিলার অন্ন কিাগার করর িীতিি রাকিাম৷  

করয়ক মাি আরগই ঋরণর িীমায় কপঁরছ যাওয়া আমার দশতট কক্রতডট কাড্থ 
িাতিল হরয় তগরয়তছল আর আমার ২৮ শিাংশ হারর কনওয়া তিনতট িাইন্ান্স 
ককাম্াতন িা ঋণ প্রদানকারী িংস্ার ঋণগুতল আদায় করা হতছিল৷ আমার গাতের 
(হ্াঁ, িখনও আমার খুি পুররনা গাতেতট তছল) পাওনা প্রদান ১২০ তদন তিলম্ব হরয় 
তগরয়তছল, আর কিই গাতেতটরক প্রায় কিরৎ তনরয় কনওয়ার অিস্ায় চরল তগরয়তছল৷ 
আমার কারছ কয িকল তিল িা পাওনা প্রদান িাতক তছল কিগুতল পতররশাধ কররি 
তিলম্ব হরয় তগরয়তছল৷ আমার তিরুরদ্ িম্ততে িারিয়াপ্ত করিার ককি িাইল করা 
হরয়তছল, আর প্রতিতদন িকারল পাওনা আদারয়র কিান কল আমার ঘুম ভাঙ্গারিা৷ 
আতম IRS অর্থ ঋণ তনরয়তছলাম, আর িারাও তিগি িছররর কররর কাররণ আমার 
তিরুরদ্ মামলা দারয়র কররতছল৷ করেনডা ও আতম আমারদর তপিামািারদর তনকট 
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মুখিন্ধ

কররক ২৬,০০০ ডলার ধার তনরয়তছলাম, আর িারা আমারদর িাহায্ কররি 
কররি পতরশ্ান্ত হরয় পরেতছরলন৷ কদাতচি আমারদর করতরেিাররটরর মুতদদ্ররি্ 
ভরর রাকরিা৷ ধিদু্তিক ককাম্াতন আমারদর তিদু্ি িংরযাগ ককরট কদরি িরল 
আমারদর অতিরি শাঁিারিা, মারঝ মারঝ কিতট প্রতি মারিই ঘটি৷ আর আতম 
আমার মানতিক িহ্ ক্ষমিার িীমায় কপঁরছ তগরয়তছলাম৷

িখন কিই মানতিক চাপ আমার কদরহও প্রভাি তিস্তার করতছল, কযটা আতম 
িুরঝ উেরি পাতর তন৷ কিশ করয়কিন ডাতিাররক কদখািার পর, িারা আমারক 
িলরলন কয আতম ভয়াক্রান্ত হরয়তছ, আর িারা আমারক হিাশা কাতটরয় কিালিার 
ওষুধ তদরলন৷ দুভ্থাগ্িশি, এই ভরয়র আক্রমণগুতল চলরিই রাকরলা, এিং 
কিই পয্থায় পয্থন্ত ঘন ঘন হরি রাকরলা, যখন আমার িাতে কররক িার হরি 
ভয় লাগরিা৷ ভরয়র কিই কঘালারট তদনগুতলর মরধ্, আতম যখন উতের হািরে 
কিোতছিলাম, আতম লক্ষ্ কররি শুরু করলাম কয তচতন, কশ্বিিার িা ক্াতিন 
তমতশ্ি তনতদ্থষ্ট তকছু খাদ্, আমারক আররকতট ভয়াক্রান্ত অিস্ার তদরক কেরল 
তদরয়তছল৷ িাই িখন আতম খাদ্ গ্রহরণর তিষরয় ভয় কপরি রাকলাম, এিং আতম 
যা তকছু কখিাম িার তিষরয় িরচিন হরয় তগরয়তছলাম৷ আমার িীিন কিই পয্থারয় 
িন্ধনযুতি হরয়তছল কয আতম আর কাি কররি পারতছলাম না, কযতট তনতচিিভারিই 
অর্থননতিক অিস্া কশাচনীয় করর িুরলতছল৷

আমার স্তী কভরিতছরলন কয তিতন িার স্বামীরক হারারি চরলরছন, আর আতম 
যখন পরর িুস্ হরয়তছলাম িখন তিতন আমারক িরলতছরলন কয আমারদর িন্তানরদর 
করা তচন্তা করর িারক তক তক কররি হরি িাস্তরি তিতন কিই তিষরয় পতরকল্পনা 
করতছরলন৷ আতম তকরির িারর যুদ্ করতছ কি তিষরয় আমার ককারনা অতভজ্িা িা 
ধারণা তছল না, িাই আতম উতেররর িন্ ঈশ্বররর তনকট ক্রন্দন করিাম৷ আমার 
কয অিুখতট হরয়তছল কিতটর ডাতিাতর পতরভাষায় একটা লম্বা চওো নাম তছল, িারা 
িরলতছরলন কয এই করাগ িারিার নয়, এিং আমারক তচরকাল ওষুধ কখরয় কযরি 
হরি৷ অন্ করয়কিন ডাতিাররর মরি আমার ডায়ারিতটি িা মধুরমহ করাগ হরি 
চরলরছ৷ িারা িরলতছরলন কয িয়ি যি িােরি রাকরি করাগও িিই িােরি 
রাকরি, আর িার িরল নানা লক্ষণ কদখা কদরি৷ 

আতম খ্ীষ্টতিশ্বািী তছলাম িরট, তকন্তু আতত্মক যুদ্ িা তকভারি শত্রুর তিরুরদ্ 
রুরখ দাঁোরি হয় কিই তিষরয় আমার ককারনা অতভজ্িা তছল না৷ িাস্তরি, কিই 
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িময়, আতম িুঝরিও পাতর তন কয আমার িারর তদয়ািরলর একতট আত্মার যুদ্ 
চলরছ৷ আতম কভরিতছলাম কয আমার কদরহ তনছক ককারনা একতট িমি্া হরয়রছ, 
ও আতম তনরির িুস্িার তনতমতে ঈশ্বররর তনকট প্রার্থনা করতছলাম৷ একিন 
খ্ীষ্টতিশ্বািীরূরপ আতম িানিাম কয ঈশ্বর আমার উতের, তকন্তু কিই িমরয় আমার 
মরন হরয়তছল কয তিতন িহু দুরর ররয়রছন৷ আমার কয অিস্া তছল ডাতিারররা 
কিই অিস্ার নানারকম নাম তদরয় করাগতনন্থয় কররতছরলন৷ কিই িকল নামগুতল 
মানতিক িমি্ার িারর িম্তক্থি তছল, এিং কিইগুতলর তচতকৎিা ককিলমাত্ 
রকমাতর ওষুধ গ্রহণ করিার দ্ারা িম্ভি৷ কযমনটা আতম আরগ িরলতছ কয, ওই 
করারগর ককারনা তনরাময় হয় না, ককিলমাত্ তকছু তচতকৎিা ররয়রছ যা আমারক 
আমার মানতিক অিস্ার িারর লোই কররি িাহায্ কররি৷ আমার মরধ্ 
ওষুধগুরলার পাশ্ব্থপ্রতিতক্রয়া কদখা যাতছিল, িরি, ওই ওষুধগুরলারি ককারনা কািই 
হয় তন৷ িরং, আমার তিশ্বাি, ওগুরলা করারগর অন্ান্ লক্ষণ যুতি কররতছল৷ ওই 
ওষুধগুরলার প্রভারি আমার মরন হি কয আতম এমন িি অতিরি ভরয়র ভািনার 
দ্ারা যািনাগ্রস্ত হওয়ার দ্ারা কযন কুয়াশার মরধ্ ররয়তছ, কয ভািনাগুতলরক আতম 
তনয়ন্ত্রণ কররি পাতর না৷ আমার কারছ এিরির ককারনা উতের তছল না, আর ককারনা 
তকছুই আমার ককারনা কারি আিতছল না৷ করয়ক িপ্তাহ ধরর এই অিস্াতট চলল, 
আর যিই মরন হরলা করারগর লক্ষণ ও ভয় আমার িীিনরক করায়তে করর 
চরলরছ, িিই আমরা মতরয়াভাি িােরি রাকরলা৷   

তকন্তু এক রারি আতম যখন উতেররর তনতমতে ঈশ্বররক তিনিী করতছলাম 
িখন আতম একতট ি্হৎ অগ্রগতি কদরখতছলাম৷ আতম আমার স্বাধীনিার কক্ষরত্ 
একতট ি্হৎ চাতিকাতের িন্ধান কপরয়তছলাম৷ িখন আতম আমার তনরির মন্ডলীরি 
একতট িুধিাররর রাতত্কালীন প্রার্থনা িভায় কযাগ তদরয়তছলাম৷ প্রশংিা ও আরাধনা 
চলাকালীন, আমার মরধ্ একতট পুররাদস্তুর  ভয়াক্রান্ত অিস্া ধিরী হরয়তছল৷ 
তক কয কতর তকছুই িুঝরি পারতছলাম না৷ আতম মতরয়া হরয় উরেতছলাম, িুঝরি 
পারতছলাম কয আমার প্রার্থনা প্ররয়ািন, িাই আতম মন্ডলীর িামরনর তদরক এতগরয় 
কগলাম৷ যতদও আতম কিই িভাতটরক পুররাপুতর তিতনিি করতছলাম, তকন্তু আতম 
কমারটই পররায়া কতর তন৷ আতম একতট অতি প্রকান্ড মন্ডলীরি যািায়াি করিাম, 
আর পালক আমারক ি্ততিগিভারি তচনরিন না, তকন্তু প্রশংিা ও আরাধনা দরলর 
একিন কম্থী িদি্ আমারক তচনি৷ কযরহিু আতম মতরয়া হরয় ককানভারি মরচির 
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উপর হামাগুতে তদরয় উেতছলাম, িাই িিতকছু স্তব্ধ হরয় তগরয়তছল এিং িকল 
কচাখ আমার তদরক ঘুরর িাতকরয়তছল৷ কয কম্থীতট আমারক তচনি, কি যখন কদখরলা 
কয তনরাপতো অতিিারররা আমারক ধরিার িন্ িামরনর তদরক এতগরয় আিরছ, 
িখন কি দ্রুি চচিল হরয় পরেতছল৷  

কিই ি্ততি যখন পালকরক আমার অিস্ার করা িানারলা, িখন আতম কদখরি 
পাতছিলাম কয পালরকর অতভি্ততিতট নরম হরয় কগল৷ তিতন আমার তনকরট এরলন 
ও আমার তনতমতে প্রার্থনা কররলন৷ আমার িনু্ধতট পালকরক িলতছল কয আতম অিুস্ 
তছলাম৷ পালক আমার তদরক িাতকরয় িরলতছরলন, “ওর অিুস্িার আত্মা ররয়রছ”৷ 
এই করা িরল, তিতন আমার মারার উপরর হাি রাখরলন ও কিই আত্মারক কির 
হরয় কযরি আজ্া তদরলন৷ কিই মুহুরি্থ একতট অতিশ্বাি্ ঘটনা ঘটল- আতম মুতি 
হলাম৷ কিশ করয়ক মারির মরধ্ প্ররম িাররর িন্ আতম স্বাভাতিক কিাধ কররি 
লাগলাম, মরনর মরধ্ ককারনা পীোদায়ক ভািনা নয়, ককারনা ভয় নয়, ককিলমাত্ 
এক গভীর প্রশাতন্ত তছল৷ যতদ িতল আতম ক্িজ্ হরয়তছলাম, িাহরল কিতট কম 
িলা হরি৷ আতম যতদ িতল আতম প্রানিন্ত তছলাম, িাহরল কিতটও আতম কযমন 
অনুভি কররতছলাম, িার িতেক ি্াখ্া হরি না৷ আতম তচন্তাশততিহীন, পালরকর 
ন্ায় হালকা, ও আনরন্দ পতরপূণ্থ কিাধ করতছলাম৷ 

মন্ডলীর পর করেনডা আর আতম আনন্দ করিার উরদেরশ্ করয়কিন িনু্ধরদর 
তনরয় একতট তপিা খাওয়ার কদাকারন তগরয়তছলাম৷ আতম যখন কিখারন িরি তপিা 
খাতছিলাম, আমার মরন আরছ, িখন করতডওরি একতট গান িািতছল, আর হটাৎ 
কররই, আমার মরন হরয়তছল কয একতট কম্বরলর ন্ায় একতট ভীতির অিুস্ভাি 
আমার উপরর কচরপ িরিতছল—কিতট তিরর এরিতছল৷ কিই িাররও, আতম িুঝরি 
কপররতছলাম কয ওটা একটা আত্মা৷ পালক িরলতছরলন কয কিতট অিুস্িার আত্মা, 
তকন্তু িার আিল অর্থ তক িা আতম িানিাম না, আর আতম তকছুটা তিভ্রান্ত হরয় 
পরেতছলাম৷ আতম কভরিতছলাম কয আতম আরাধনা িভারি িুস্ হরয়তছলাম, তকন্তু 
স্পষ্টিই কিতট হয় তন৷ পররর তদনও আতম কিই রকম ভয়াক্রান্ত অিস্ার িারর 
লোই করতছলাম, তকন্তু িার আরগর রারি মন্ডলীরি যা ঘরটতছল আতম কিই 
ি্াপারর তচন্তা করা িন্ধ কররি পাতর তন৷ পালক যখন আমার তনতমতে প্রার্থনা 
কররতছরলন, িখন আতম কযন িুস্ হরয় যাই, তিতন কিই িন্ প্রার্থনা কররন তন৷ 
তিতন একতট আত্মার উপরর কি্্থত্ব গ্রহণ কররতছরলন৷ আমার অিস্াতট আমার 
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পালরকর প্রতি কযভারি িাো তদরয়তছল, কিতট কদরখ মরন হরয়তছল কয আমার 
অিস্াতট ককারনা করাগ নয়, িরং একতট আত্মা৷ (এখারনও আপতন কদখরি পাররন 
কয িখন আতম খ্ীরষ্টরি এিই অপতরপক্ক তছলাম, কয কিতট উপলতব্ধ কররি পাতর 
তন৷) কিই িমরয়, আতম আতত্মক যুরদ্র তিষরয় খুি কম িানিাম, তকন্তু এটা 
িানিাম কয মন্দ আত্মারা ররয়রছ৷ আতম কিগুতলর একতটরক কদরখতছলাম৷  

আমার যুিক অিস্ায়, আমার তপিামািার দুতট তপিার কদাকারনর একতটরক 
আতম চালািাম৷ এক রারি,একিন কলাক কদাকারন এরিতছল ও আমারক িরলতছল 
কয তকছুটা দুরর স্ানীয় একতট কমরতডস্ট মন্ডলীরি কি একতট উদেীপনা িভার 
আরয়ািন কররছ৷ কি আমারক কিখারন কযরি ও িভায় কযাগদান করিার িন্ 
আমন্ত্রণ িাতনরয়তছল৷ “যীশু িাইরিরল যা যা কররতছরলন, কিই একই কাি তিতন 
এখনও কররছন” এই করা িরল কি িার আমন্ত্রণ িমাপ্ত কররতছল৷ িখন, কিতট 
আমার মরনারযাগ আকষ্থণ কররলা৷ আতম মন্ডলীরি ি্তদ্ কপরয়তছলাম৷ আতম যখন 
পচিম কশ্ণীরি পােরি তছলাম, িখন আতম অিকাশকালীন িাইরিল সু্ল চলাকালীন 
আমার অন্তর প্রভুরক তদরয়তছলাম৷ তকন্তু কিই িছরগুতলরি আতম কখনই কাউরক 
ঈশ্বররর শততির দ্ারা িুস্ হরি কদতখ তন, এমন ককারনা তকছুই আমার দ্তষ্ট আকষ্থণ 
করর তন কযখারন আতম িানরি পাতর কয কিতট ঈশ্বররর কায্থ তছল৷ কারিই আমার 
সু্রলর িছরগুতলরি আমার িীিন প্রভুর তনকট কররক দূরিি্থী হরয় পরেতছল৷ কিই 
িছরগুতলরি তকছুতদন পর পরই আতম মন্ডলীরি কযাগদান করিার একতট করর 
নিুন প্রতিজ্া করিাম, তকন্তু কখনই কিই স্ারনর প্রতি আমার আগ্রহ কিতশতদন 
স্ায়ী হি না৷ তকন্তু এই কলাকতটরক অন্রকম মরন হরয়তছল৷ যীশু িাইরিরল যা 
যা কররতছরলন, কিই একই কাি তিতন এখনও কররছন? কি কয তিষরয়র িম্রক্থ 
করা িলতছল কিতট কদখিার িন্ আতম আগ্রহাতবেি তছলাম৷ আমার কম্থীরদর কিশ 
করয়কিন কিই মন্ডলীতটরি কযি, আর িারা আমারক কিখারন যাওয়ার িন্ 
উৎিাতহি কররতছল, কারিই আতম কিখারন যাি িরল তস্র কররতছলাম৷

প্ররম কয রািতটরি আতম কিখারন তছলাম, কি রারি আতম এমনভারি ঈশ্বররর 
উপতস্তি অনুভি কররতছলাম যা আরগ কখনও কতর তন৷ মরন হরয়তছল আতম িাস্তরি 
ঈশ্বররর উপতস্তি িুঝরি পারতছ; ি্াপারটা কিাধগম্ তছল৷ কয ি্ততি িাক্ প্রচার 
কররতছরলন, িার িাক্ তছল শততিশালী, এিং তিতন যখন িানরি কচরয়তছরলন 
কয এমন ককউ তক আরছ কয যীশুরক িার িীিন িমপ্থণ অরিা পুনি্থার িমপ্থণ 
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কররি চায়, িখন আতম আমার হাি িুরলতছলাম৷ আহা! তক অপূি্থ রাি৷ আতম 
খুি করামাতচিি তছলাম৷ ঈশ্বর কি মহান আতম িা িকলরক িলরি কচরয়তছলাম৷   

কিই িময় ইন্াররনট, তিতড িা ক্ারিরটর কটপ তছল না, আর আমারদর 
কটতলতভশরন তিনতট চ্ারনল আিি৷ আমারদর শহরটাও তছল কছাট, িাই কারির 
পর কিখারন কিমন তকছু করিার মি তছল না৷ িাই িাধারনি যুিক কছরলরমরয়রা 
তিরনাদরনর িন্ কিশ রাি পয্থন্ত তপিার কদাকারন আড্া তদি৷ শুক্র ও শতনিার 
রারি আমরা িাধারণভারি রাি ১ টায় কদাকান িন্ধ করিাম, আর আমারদর গাতে 
রাখিার স্ানতট কছরল কমরয়রি ভতি্থ রাকরিা৷ অরনক িময় আমারক িারদররক 
কখতদরয় তদরি হি, কারণ িারদর কাররণ আমার খতরদোরররা িারদর গাতে রাখিার 
িায়গা খঁুরি কপি না৷ একাতধক রারি পুতলশরক এরি মারামাতর িন্ধ কররি ও 
কছরলরমরয়রদর িাতেরি পাোরি হরয়তছল৷ তকন্তু এইিার আতম একতট উপায় খঁুরি 
কপরয়তছলাম৷ এই কছরলরমরয়রদর যীশুর িম্রক্থ কশানা প্ররয়ািন৷ িাই আতম 
িারদর কারছ কগলাম ও িারদররক িললাম কয ককউ যতদ কদাকান িন্ধ করিার 
পর রাকরি চায়, িাহরল আমরা আমারদর তপিার কদাকান িন্ধ করিার পর 
কিই কদাকারনর মরধ্ই একতট িাইরিল অধ্য়ন শুরু করি৷ মরন রাখরিন, কিতট 
রাি ১.৩০ টা নাগাদ হরি, কারণ রাি ১ টা কররক কদেটা পয্থন্ত কদাকান িন্ধ 
কররি ও পতরস্ার কররি িময় লাগরি৷ িারদর মরধ্ ককউ আিরি তকনা কিই 
ি্াপারর আমার ককারনা ধারণা তছল না, তকন্তু িারনন কিা, িারদর মরধ্ ককউ ককউ 
এরিতছল, আর আমার কম্থীরদর কিনও ররয় তগরয়তছল৷ প্ররম রারি আতম যখন 
তমতটং আরয়ািন কররতছলাম, িখন ওখারন রাকা একতট কছরল িরলতছল কয কি 
খ্ীরষ্টর পতরচয্থা কররি চায় এিং িারক তক কররি হরি কিতট আমারক তিজ্ািা 
কররতছল৷ এই প্রনে আমার িন্ নিুন ধররনর িমি্া ধিরী কররতছল, কারণ 
িখনও আতম ওই অংশতটর তিষরয় ভািনা তচন্তা কতর তন৷ কদখুন, িাইরিল তিষরয় 
কিমনতকছু আতম িানিাম না, তকন্তু আতম শারস্তর একতট অংশ পাে কররতছলাম 
যার মরধ্ আমার উরদ্রগর উতের তছল িরল আমার মরন হরয়তছল৷

কয ককহ প্রভুর নারম ডাতকরি কিই পতরত্াণ পাইরি
-- কপ্রতরি ২:২১
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আমার কারছ এই পদতট যররষ্ট িরল িরল মরন হরয়তছল, িাই আতম কিতটই 
করি িরল তস্র কররতছলাম৷ যখন কিই কছরলতট আমার কারছ কিই প্রনেতট তনরয় 
এরিতছল, িখন িাতকরা চরল তগরয়তছল, িাই আতম িারক একতট কচয়ারর িিরি ও 
যীশুর নাম িলরি িললাম৷ আমার মরন হরয়তছল কয কিই করাতট িলা খুি িহি, 
আতম কিখারন প্রায় দু তমতনট ধরর িরিতছলাম, তকন্তু কিই কছরলতট তকছুই িরল 
তন৷ িাই আতম কভরিতছলাম কয কিই কছরলতট হয়রিা আমার করা শুনরি পায় তন, 
িাই আতম আিার কিই একই করা িললাম৷ িাও তকছু হরলা না৷ িারপর আতম 
কখয়াল করলাম কয কছরলতট কাঁপতছল৷ িার অতভি্ততি কররক আতম একরাও িলরি 
পারিাম কয িার মুখ কররক কিই নাম উচ্ারণ কররি িার কষ্ট হতছিল িরল মরন 
হতছিল৷ হটাৎ কররই, িাঁধ কভরঙ্গ যাওয়ার ন্ায়, কি যীশুর নামতট তচৎকার করর 
িরল উেরলা, এিং িার মুখমন্ডরল শাতন্ত তিরািমান হরলা৷ কিশ, কিতট িলপ্রিু 
হরয়তছল! িাই যখনই ককারনা মানুষ প্রভুর প্রতি িারদর অন্তর উৎিগ্থ কররি 
চাইি, িখন ওটাই হি আমার ককৌশল৷ আতম িারদররক একতট কচয়ারর িিািাম 
ও িারদর তদরয় যীশুর নাম উচ্ারণ করািাম৷ িলরি কগরল প্রতিতট কক্ষরত্ই, িারা 
প্রররমই কিই নাম িলরি পাররিা না৷ িারা কাঁপরি শুরু করি, এিং িারপর, 
মরন হি, যররষ্ট কষ্ট িহকারর িহিা িারা কিই নাম িরল উেি, এিং িারা 
শাতন্ত কপি৷       

একতদন আতম কপছরনর ঘরর ময়দা মাখতছলাম, আতম কপছরনর দরিায় 
করাঘারির আওয়াি শুনরি কপলাম৷ আতম যখন দরিা খুললাম, িখন কদখলাম 
দুিন তকরশার কছরল দাঁতেরয় ররয়রছ৷ আতম ওরদর তচনরি পারলাম৷ ওরা কিই 
কছরল যারদর কারছ আতম আরগ খ্ীরষ্টর তিষরয় করা িরলতছলাম৷ আতম ওরদর 
কভিরর আিরি িললাম, আর ওরদর একিন িলল কয কি ঈশ্বররক িার অন্তর 
তদরি চায়৷ িাই আতম িারক একতট কচয়ারর িিালাম; আর স্বাভাতিকভারিই, কি 
কাঁপরি শুরু কররলা ও কশষপয্থন্ত যীশুর নাম উচ্ারণ কররলা৷ আতম যখন কচাখ 
খুললাম, িখন আতম কদখরি কপলাম কয অন্ কছরলতট আমার কররক কপছরন িরর 
তগরয়রছ, কি ঘরতটর অন্ প্রারন্ত চরল তগরয় একতট ককানায় তিঁতটরয় তছল৷ ওরক 
কদখরি খাঁচািন্দী পশুর মি লাগতছল৷ কি কযন আমার কররক আররা দুরর যাওয়ার 
কচষ্টা কররি কররি কদওয়ারলর মরধ্ ঢুরক কযরি চাইতছল৷ ি্াপারটা খুি অিাক 
করা, আর আমার কারছ কিতটর ককারনা ি্াখ্া তছল না৷   
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আতম যখন কিখারন দাঁতেরয় দাঁতেরয় কছরলতটর তদরক িাতকরয় তছলাম, হটাৎই 
আমার মারায় একতট তচন্তা এরলা, “আছিা ও ককারনা মন্দ আত্মা নয় কিা”৷ ভুিরদর 
তিষরয় আমার ককারনা অতভজ্িা তছল না, তকন্তু িাইরিরল আতম িারদর িম্রক্থ 
পরেতছলাম৷ িার এই অদু্দ কান্ড কারখানার অন্ ককারনা ি্াখ্ার করা িতি্ই 
আতম তচন্তা কররি পাতর তন৷ িাই আতম িললাম, “যীশু এতট তক ককারনা ভুি?” 
িরঙ্গ িরঙ্গই, পদ্থা িরর যাওয়ার মি করর, আতম কিই কছরলতটর পারশ একতট 
ভুিরক ঝুরল রাকরি কদখরি কপলাম৷ ভুিতট প্রায় তিন তিট লম্বা তছল, এিং কিতট 
এই কছরলতটরক িতেরয় ধরর কিািাভারি দাঁতেরয় তছল৷ কলারকরা আমারক িি্থদা 
প্রনে করর, “ভুিতট কদখরি ককমন তছল?” ওটারক কদখরি খাতনকটা িানররর মি 
হরলও, অন্ রকম তছল৷ িানররর মি কলামশ ও লম্বা হাি, তকন্তু উজ্বল লাল চকু্ষ, 
ও তিক্ি অিয়ি তছল৷ কয মুহুরি্থ আতম কিই কচাখগুতল কদরখতছলাম, িখন আিরল 
আতম তচৎকার করর উরেতছলাম৷ কিই কচারখ আতম কয ঘ্ণা কদখরি কপরয়তছলাম 
কিতট আমার িহ্ করিার ক্ষমিার অতধক তছল৷ কিই কচাখগুতলরি আতম যা 
কদরখতছলাম কিতটরক িি্থারপক্ষা ভারলাভারি িণ্থনা কররি হরল িলরি হয় কয 
কিতট হরলা িরল ঘ্ণা, এমন একতট ছতেরয় পো ঘ্ণা কযতট প্রায় কিাধগম্৷ এক 
কিরকরন্ডই আতম কিরন তগরয়তছলাম কয ওই ভুিতটর কয ককিলমাত্ আমার প্রতি 
এক ঘ্ণা তছল িাই নয়, কি আমার প্রতি অতি কু্রদ্ও তছল৷ 

এখন তক কতর? কিই িন্তুটারক কদখিার পর আমারক তক কররি হরি আতম 
িা িানিাম না৷ িারপরই আমার মরন হরলা যতদ যীশুর নাম আমারদররক ঈশ্বররর 
রারি্ প্ররিশ করারি পারর, িাহরল এই ভুিতটর উপররও কিই নারমর অিশ্ই 
কি্্থত্ব রাকরি, িাই আতম উচ্স্বরর িরল উেলাম, “যীশুর নারম”৷ মুহুরি্থর মরধ্ই 
কিই পদ্থা পরে কগল৷ আপনার যতদ পুররনা িাদা-কারলা তটতভর করা মরন রারক, 
িাহরল তনচিয় মরন রাকরি কয আপতন যখন কিই তটতভ িন্ধ কররিন, িখন িার 
আরগ আপতন তটতভরি যা কদখতছরলন, িার একতট আিছা ছায়া তটতভতটর পদ্থা 
কররক আরস্ত আরস্ত তমতলরয় কযি৷ কিশ, এই তিতনিতটরক ওই রকমই কদখরি 
লাগতছল৷ আতম িাস্তরি কিতটরক কদখরি পাতছিলাম না, তকন্তু িখনও আতম ওতটর 
তমতলরয় যাওয়া একতট অস্পষ্ট ছায়ারক কদখরি কপরয়তছলাম৷ যখন কিই পদ্থা পরে 
কগল, কিই তকরশার কছরলতট ভিনতট কররক ছুরট পাতলরয় কগল৷  
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কারিই, আতম িানরি কপররতছলাম কয ভুি িাস্তরি ররয়রছ৷ আতম যতদ িলরি 
পারিাম কয ককারনা এক িময় আতম িুঝরি কপররতছলাম কয আমার িমি্াতট 
তছল একতট আত্মা, আতম কিতটর কমাকাতিলা কররতছলাম ও কিই মুহূি্থ কররক আতম 
স্বাধীন হরয় তগরয়তছলাম, িাহরল ভালই হি৷ তকন্তু কিতট িৎক্ষনাি ঘরট তন৷ দুঃরখর 
করা হরলা, এিগুরলা িছর মন্ডলীরি কররকও, খ্ীরষ্টরি আতম কক এিং শত্রুর 
তিরুরদ্ আমার তিতধিম্মি অতধকার তকভারি িলিৎ কররি হরি কিতট িানিার 
িন্ আতম কখনই িময় তদই তন৷ তকন্তু কিই িময় কযরহিু আতম কয একতট আত্মার 
িারর লোই করতছলাম কিতট উপলতব্ধ কররি িা কমপরক্ষ কিতট িরন্দহ কররিও 
কপররতছলাম, কিই কাররণ তকভারি কিই আত্মারক পরাতিি কররি হয় িা আতম 
তশখরি উৎিাতহি হরয়তছলাম৷ আতম এইটুকু িানিাম কয আমার কি্্থরত্বর প্রতি 
কিই মন্দ আত্মার িাো কদওয়ার করা, তকন্তু কিই আত্মা ককারনারূপ প্রতিতক্রয়া 
না কদখারনাই আতম তিভ্রান্ত হরয় তগরয়তছলাম৷ করয়কতদন পর, আমার আররকতট 
ইতিিাচক অতভজ্িা হরয়তছল, কয অতভজ্িাতট তনতচিি কররতছল কয িাস্তরি আমার 
িমি্াতট হরলা একতট আত্মা৷

আতম আমার ঘরর আত্মারি প্রার্থনা করতছলাম এিং যা ঘটরছ কিই িম্রক্থ 
একতট উতেরলারভর আশায় আতম যররষ্ট িময় ধরর প্রার্থনা করি িরল দ্ঢ়তনতচিি 
তছলাম৷ কিই প্রার্থনাকারল, আতম একতট মুততির অনুভুতি প্রাপ্ত কররতছলাম, আর 
কিই পালক যখন আমার তনতমতে প্রার্থনা কররতছরলন, তেক িখনকার মিই আতম 
পুনরায় স্বাধীন হরয়তছলাম৷ কিই রারি আরগর মি অিস্া তিরর আিিার আগ 
পয্থন্ত প্রায় দুঘন্া আতম মুতি তছলাম, তকন্তু িখন আতম পুররাদস্তুর তনতচিি তছলাম 
কয ওটা একতট আত্মা, কারণ কিতট প্রার্থনায় িাো তদরয়তছল৷ আতম পুনরায় প্রার্থনা 
করিার কচষ্টা করলাম তকন্তু তকছুই হরলা না৷ আতত্মক যুরদ্র িম্রক্থ আমার পরক্ষ 
যা যা িম্ভি আতম কিগুতল পাে কররি আরম্ভ কররতছলাম এিং খ্ীরষ্টরি আতম 
কক কিতট পুনরাি্ততে করর িময় ি্য় কররতছলাম৷ তকন্তু িারপররও কিই আত্মা 
তিদায় তনতছিল না৷ আতম যখন প্রার্থনা করতছলাম, িখন ককিলমাত্ একিার আতম 
কদরখতছলাম কয কিই আত্মাতট আমার কি্্থরত্বর প্রতি িাো তদরয়তছল৷ আতম তিভ্রান্ত 
হরয় তগরয়তছলাম ও তক কররি হরি কিই তিষরয় প্রভুরক আকুলভারি প্রনে কররি 
শুরু কররতছলাম৷ যতদও আতম িমূ্ণ্থভারি মুতি হরি পাতর তন, তকন্তু আমার আর 
ককারনা ভরয়র আক্রমরনর িমু্মখীন হরি হয় তন এিং িকল অিার অিস্া দূরীভূি 
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মুখিন্ধ

হরয়তছল৷ কারিই ইতিমরধ্ই তকছু িে তিিয় অতি্থি হরয়তছল৷ িারপররও আতম 
পীেনকারী ভািনা ও হিাশার িারর যুদ্ করতছলাম, তকন্তু িা ির্বেও আতম এই 
তিষরয় আত্মপ্রি্য়ী তছলাম কয আতম শততিশালী হরয় উেতছলাম৷ খ্ীরষ্টরি আমারদর 
কি্্থত্ব িম্রক্থ িাইরিল যা িরল কিতটরক পুনতি্থরিচনা করর প্রতিতদন িময় ি্য় 
করিাম৷         

একতদন দুপুরর আতম যখন আমার অতিরি কাি করতছলাম িখন, িিতদরন 
আতম কয উতদ্গ্নিা ও ভরয়র অনুভুতির িারর পতরতচি হরয় পরেতছলাম, কিতটর 
িারর আতম লোই করতছলাম৷ আতম প্রার্থনা করিার কচষ্টা কররতছলাম ও ভরয়র 
কিই আত্মারক চরল যাওয়ার িন্ আজ্া তদরয়তছলাম, তকন্তু যরারীতি িারি ককারনা 
কাি হয় তন৷ হটাৎ কররই আতম প্রভুর রি শ্িণ কররতছলাম৷ তিতন আমারক কিই 
কিই আত্মারক চরল যাওয়ার িন্ আজ্া তদরি িরলতছরলন, কিতটরক উচ্করঠে ও 
কি্্থত্ব িহকারর িলরি িরলতছরলন৷ িারপর তিতন আমারক এমন তকছু করাও 
িরলতছরলন যা কযতট আমার আতত্মক কি্্থত্বরক কদখিার দ্তষ্টভতঙ্গরক পতরিতি্থি করর 
তদরয়তছল৷তিতন আমারক িরলতছরলন কয আতম যখন কিই আত্মাতটরক চরল যাওয়ার 
আজ্া তদই িখন আতম কযন আমার অনুভুতির প্রতি ককারনা মরনারযাগ না তদই, 
িরং িাঁর িারক্র উপর দাঁোই, আতম যা কদতখ িা অনুভি কতর, কিগুতলর উপর 
কযন না দাঁোই৷ আতম আমার অতিরি কাি করতছলাম, িাই আতম কাি কছরে উরে 
পরে কিই মন্দ আত্মারক উরদেশ্ করর তচৎকার কচঁচারমতচ করা শুরু কররি পাতর 
তন, কারণ কিখারন আমার কম্থীরাও তছল৷ িাই আতম আমার কটতিল কছরে উেলাম 
ও তিশ্ামকরক্ষ তগরয় উচ্করঠে িললাম, “যীশুর নারমরি আতম কিামারক, ভরয়র 
আত্মারক িদ্ কতর৷ িুতম যা করছ কিতট অনিধ, এিং আতম কিামারক এখনই 
চরল যাওয়ার আজ্া তদই, যীশুর নারমরি”৷ আতম ককারনা পতরিি্থন িুঝরি পাতর 
তন, তকছুই হয় তন৷ তকন্তু প্রভু আমারক যা িরলতছরলন, আমার কিতট মরন পরে 
কগল, “কিামার অনুভুতির প্রতি ককানরূপ মরনারযাগ কদরি না”৷ কারিই প্রভু এই 
আত্মার উপর আমারক কয কি্্থত্ব তদরয়তছরলন, কিই িন্ আতম িাঁরক ধন্িাদ 
তদলাম, এিং কযরহিু আতম মুতি হরয়তছলাম, িাই আতম ঈশ্বররর প্রশংিা করা শুরু 
করলাম৷ আতম আমার অতিরি তিরর আমার কারি মরনাতনরিশ কররতছলাম৷ আতম 
যখন আমার কটতিরল তগরয় িরিতছলাম, যতদও িখনও ককারনা পতরিি্থন আতম 
িুঝরি পাতর তন, িা হরলও যখনই ভয় আমার মনরক আক্রান্ত করি িখনই 
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আতম প্রভুর ধন্িাদ করিাম, কারণ আতম মুতি হরয়তছলাম৷ আতম যখন একিন 
মরক্করলর িাইরলর কাি করতছলাম, িখন হটাৎ আতম আমার উপরর ঈশ্বররর 
উপতস্তি অনুভি করলাম, এিং আতম কদখরি কপলাম কয একখাতন কারলা, পািলা 
কমঘ আমার কররক দুরর চরল কগল ও আমার অতিরির ছারদর িলা তদরয় অদ্শ্ 
হরয় কগল৷   

আতম মুতি হরয়তছলাম!
কিই ভরয়র মন্দ আত্মাতট চরল তগরয়তছল, এিং কিতট যতদ তিরর আিি, 

িাহরলও তকভারি িার িমু্মখীন হরি হরি আতম িা িানিাম৷ আতম খুি করামাতচিি 
তছলাম! আতম করেনডারক কিান করলাম ও একটু আরগই যা ঘরটতছল কিতট িারক 
িললাম৷ তিতন িলরলন কয তিতন িখনই আিরছন, আর ওই তদন আমরা আমার 
তপ্রয় একতট চীনা কররস্তারায় দুপুররর খািার কখরয় আনন্দ কররতছলাম৷ কযরহিু 
মন্দ আত্মারা িহরি হাল ছারে না, িাই ওই তদরনর পরও আমারক অরনকিার 
কিই ভরয়র আত্মার তিরুরদ্ তনরির অিস্ানতটর পুনরাি্ততে কররি হরয়তছল৷ এিং 
যতদও কিই মন্দ আত্মা তিদায় তনরয়তছল, িা ির্বেও আমার িীিরন অর্থননতিক 
তিশ্ঙ্খলা দূর হয় তন৷ কারিই ভয় আমার মরন আমার অর্থননতিক অিস্া িম্রক্থ 
তনরিরক পুনরায় তনরিরক িাতহর করিার অতিরাম প্ররচষ্টা চাতলরয় যাতছিল, এিং 
তকভারি আমার মরনর িারর কমাকাতিলা কররি ও তকভারি কিতটরক শাতন্তরি 
রাখরি হয় আমারক কিতট িানরি হরয়তছল৷   

আমার িীিরন আররা অরনক যুদ্ আমারক লেরি ও কিখান কররক তশক্ষাগ্রহণ 
কররি হরয়তছল, এখনও ঈশ্বররর রারি্র তিষরয় অরনক আতত্মক তশক্ষাগ্রহণ করা 
িাতক ররয়রছ, তকন্তু কয কাররণ আতম আপনারক এই কাতহনীতট িলরি কচরয়তছ িা 
হরলা আপনারক এই করা িানারনা কয অর্থননতিক চাপ কযভারি মানুষ ও িারদর 
িীিরনর উপর প্রভাি তিস্তার করর ও িারদররক পীোদায়ক ভরয়র তনকট কেরল 
কদয় কিতট আতম িুতঝ৷   

আতম কয কিই পতরতস্তির মরধ্ তছলাম আপনারা যারি কিতট িানরি পাররন 
আতম কিতট িুতনতচিি কররি চাই৷

কারিই আি আপতন কয ককারনা ধররণর তিশ্ঙ্খলার িমু্মখীন কহান না ককন, 
আশা ররয়রছ৷ আতম যতদ আমার িীিরন আরগই ঈশ্বররর রারি্র তিষরয় িানিাম 
িাহরল কিই না ভারলা হি৷ ভািরলও দুঃখ লারগ কয করেনডা আর আতম কিই 
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নয়তট িছর ধরর কয অর্থননতিক তিশ্ঙ্খলার মরধ্ িাি কররতছলাম, যতদও আমারদর 
কিতট করিার প্ররয়ািন তছল না!  

দুভ্থাগ্িনকভারি, আমারদর অর্থননতিক তিশ্ঙ্খলাতট িুছি ককারনা তিষয় তছল 
না, কিতট যররষ্ট িে তছল৷ আমরা এইভারিই িীিনযাপন করিাম৷ নয় িছররর 
তভক্ষার িীিনযাপন, অপমানিনক ঘটনা ও পতরতস্তির স্্তি৷ এমন ঘটনা যা 
আতম দ্রুি ভুরল কযরি চাই৷ ধন্ আমার স্তী! ওই িছরগুতল তিতন অরনকতকছু িহ্ 
কররতছরলন৷ এই কাররণই আি আতম যখনই পাতর িার প্রশংিা করিার কচষ্টা 
কতর৷ 

তকভারি কিই ভরয়র মন্দ আত্মার িারর যুদ্ কররি হয় প্রভু আমারক তেক 
কযভারি কিতট তশতখরয়তছরলন, কিইভারিই একতট আতত্মক দ্তষ্টরকাণ কররক তকভারি 
আমার আতর্থক তদকতটর ি্িস্াপনা কররি হরি, কিতটও তিতন তশক্ষা তদরি আরম্ভ 
কররতছরলন৷ করেনডা ও আমারক ঈশ্বর যা তশক্ষা তদরয়তছরলন, আর আমারদর 
আতর্থক অিস্া িম্রক্থ তিতন আমারদর যা কদতখরয়তছরলন, কিতট এিই িীিন 
পতরিি্থনকারী ও নাটকীয় তছল, কয আমরা আমারদর িীিরনর িাতক অংশ মানুষরক 
কিই একই নীতি খঁুরি িার কররি িাহায্ করিার কক্ষরত্ অতিিাতহি করি িরল 
প্রতিজ্ািদ্ কররতছলাম৷

করেনডা ও আতম অতিশয় কাঙ্গাল অিস্া কররক কিতররয় এরি আমারদর গাতের 
িন্ নগদ অর্থ প্রদান, আমারদর ঋণ মুতি গ্হ তনম্থাণ, একাতধক ককাম্াতন 
শুরু, এিং প্তরিীর িকল িময় অচিরল Fixing the Money Thing নামক 
প্রিাতরি আমারদর প্রাি্তহক তটতভ অনুষ্ান শুরু কররতছলাম৷ তকভারি িীিনযাপন 
কররি হয় পতরিারগুতলরক কিতট িানিার কক্ষরত্ িাহায্ ও মতহলারদর উৎিাতহি 
করিার উরদেরশ্ করেনডা, ABC ি্াতমতল কনটওয়ারক্থ িাপ্তাতহক করেনডা তটতভ 
প্রিারণও আরম্ভ কররতছরলন৷ আমারদর মরন হরলা ঈশ্বর আমারদররক কিইি 
লাইি মন্ডলী শুরু করিার িন্ চালনা কররছন, কযখারন আমরা প্রতি িপ্তারহ 
হািার হািার মানুষরক ঈশ্বররর রাি্ িম্রক্থ তশক্ষা তদই৷ আমরা যা কতর কিতট 
করিার িন্ এক িছরর লক্ষ লক্ষ ডলার ি্য় কররি হয়, এই িইতট কলখিার 
িময় শুধুমাত্ তটতভর অনুষ্ান কররিই এক মারি দু লক্ষ ডলাররর অতধক ি্য় 
হয়৷ এই ধারািাতহক িইরয় আমরা আপনারক যা তশক্ষা তদরি চাই কিতট যতদ ঈশ্বর 
আমারদর তশক্ষা না তদরিন, িাহরল ককানভারিই, এই িরির ককারনা তকছুই িম্ভি 
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হরিা না৷ আতম চাইনা কয আতর্থক তিষরয় তলতখি তনছক একতট িইরূরপ আপতন 
এই িইতটরক গণ্ করুন৷ যতদও তকভারি িারিট িা আয় ি্রয়র তহিাি ধিরী 
কররি হয়, তনঃিরন্দরহ কিতটর প্ররয়ািন ররয়রছ ও কিতট করিার পরামশ্থ কদওয়া 
হরয় রারক, তকন্তু তকভারি কিই িারিট ধিরী কররি হয় এতট কিই তিষরয় কলখা 
ককারনা িই নয়৷ কিই একই পুররনা করা “যররষ্ট উপাি্থন কনই”, িাই আমরা 
ককান তিষরয় খরচ কমারি পাতর, এই িইরয় কিই করার পুনরাি্ততে করা হয় তন৷

না, এতট একতট তিপ্লি িম্তক্থি িই, অন্ধকাররর রাি্ ও িার শ্বািররাধকারী 
দাতরদ্রিার তিরুরদ্ এ এক তিরদ্রাহ৷এতট একতট দুন্থীতিপরায়ন িরকাররর 
িীমািদ্িারক ছুরে কিরল কদওয়া ও িীিরনর একতট নিুন পরর যাত্া শুরুর 
তিষরয় িই৷ আমার উতেরতট ককারনা িাঁধাধরা আতর্থক উপরদশ তছল না৷ আতম 
কদরখতছলাম কয আমার একতট পতরপূণ্থ আতর্থক িংস্াররর প্ররয়ািন ররয়রছ:  

একতট অর্থননতিক তিপ্লি!
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ঈশ্বরেে োজ্

মুখিরন্ধ আতম আপনারক িরলতছ কয পীেনকারী ভয় আমার িীিনরক তকভারি 
গ্রাি কররতছল৷ কারিই আতম তিশ্বাি কতর কয এই একতট উততি তদরয় আতম 
আপনার িারর একিারর আমারদর যাত্া আরম্ভ কতর: ভরয়র িারর িীিনযাপন 
করা তশখরিন না! এই উততিতট আপনার িতি্ই কিাঝা প্ররয়ািন৷ আর এতট 
গুরুত্বপূণ্থ৷ ভয় িকল প্রকার মন্দ আত্মার প্রভাি, তিভ্রাতন্ত, ও হিাশার প্রতি দ্ার 
উনু্তি করর কদয়৷ তেক কযমনতট আমার িীিরন ঘরটতছল ও আমার ন্ায় লক্ষ 
লক্ষ মানুরষর িীিরন ঘরট৷ আি আতম ৩৪ িছর ধরর আমার আতর্থক তিষয়ক 
পতরকল্পনা প্রতিষ্ারনর মাধ্রম ি্ততিগিভারি মানুষরক িারদর আতর্থক অিস্ার 
তিষরয় িাহায্ করর আিতছ, আর আতম কদখরি কপরয়তছলাম কয ককিল আতমই 
একমাত্ কিই ি্ততি নই যার িীিরন আতর্থক িমি্া তছল িা কি কিই িমি্ার 
িারর যুদ্ করতছল৷   

িাস্তরি, আমার গরিষনার উপর তভততে করর আতম কদখরি কপরয়তছলাম কয 
মাতক্থন যুতিরার্রের িনিংখ্ার ২৩ শিাংশ িারদর ঋরণর কিাঝার নুন্িম অর্থ 
প্রদানও কররছ না, এিং ধীরর ধীরর আতর্থক তিস্ররণর তদরক এতগরয় যায়1৷ 
কদরশর এক চিুর্থাংশ িনিংখ্া এমনই! িািচতলেশ তমতলয়ন মানুষ, যা কমাট 
িনিংখ্ার ছয় ভারগর একভাগ, িারা িরকার প্রদতে িুড স্ট্াম্ (িল্প ি্রয় 
খাদ্ িংগ্ররহর উরদেরশ্ িরকার কি্্থক প্রদতে তটতকট)- এর উপর তনভ্থর করর, 
আর দশতটর মরধ্ আটতট পতরিাররর নুন আনরি পান্তা িুরারনার অিস্া2৷ আতম 
কিই আমারদর কদরশর কিই ১৮ তরিতলয়ন ডলার ঋরণর কিাঝার করা কিা কছরেই 
তদলাম কযটা কখনই পতররশাধ কররি িারা পাররি না৷ আতম আমারদর কদরশর 
কিই ১২০ তরিতলয়ন ডলার মূরল্র আতর্থক দারয়র করাও উরলেখ করি না, কযতট 
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এই খরচ কমটািার িন্ ককারনা অর্থ কযাগারনর িরন্দািস্ত না রাকায় আমারদর 
কদশ তনরিরক উতি ঋরণ ঋণগ্রস্ত করররছ3৷ আমরা এমন একতট কদরশ িাি কতর 
যার মরধ্ তকছু গুরুির আতর্থক িমি্া ররয়রছ! আমার িীিরন আতম যা কদরখতছ 
িা হরলা িমাধান না হওয়া আতর্থক িমি্া ও আতর্থক চাপ ভয় তনরয় িীিনযাপন 
করারক িীিরনর পর িাতনরয় কদয়৷ 

তকন্তু উতের ররয়রছ! আপতন মুতি হরি পাররন! িাইরিল এই তিষরয় পতরস্ার 
করা িরল: যীশু দতরদ্ররদর তনকট িুিমাচার প্রচার কররি এরিতছরলন!

প্রভু পররমশ্বররর আত্মা অতধতষ্ি আমার উপরর, তিতন অতভতষতি 
করররছন আমায়, কপ্ররণ করররছন, দীনদতররদ্রর কারছ শুভিংিাদ কপঁরছ 
তদরি

- তযশাইয় ৬১:১ 

একিন দীনদতরদ্র মানুরষর তনকট শুভিংিাদ তক? কিই ি্ততি মুতি হরি 
পারর৷ আি, আপতন হয়রিা কমারটই িুরঝ উেরি পাররছন না কয কিতট তকভারি 
ঘটরি৷ আমার িীিরনর একতট িমরয় আতম িমূ্ণ্থ অিহায় কিাধ কররতছলাম৷ 

এমন ককারনা কলাক কয রাকরি পারর যার 
কারছ আতম ১০০ ডলার ধার তনই তন কিতট 
ভািাই আমার কারছ অমূলক তছল৷ এিটাই 
অমূলক তছল কয তিষয়তট যতদ খুি ভয়ঙ্কর 
ও দুঃখিনক না হরিা িাহরল আমার হাতি 
কপি৷ ভরয় ভরয় কিই নয়তট িছর কিঁরচ 
রাকার মাশুলতট আমারক মানতিকভারি 

গুনরি হরয়তছল৷ আতর্থক চাপ আমারদর িকল উতেম তিতনিগুতল ককরে তনরয়তছল৷ 
যখন আতম কিরল আিা ওই িছরগুতলরি িাতের করকড্থ করা তভতডওর তদরক তিরর 
িাকাই, িখন আতম খুি লতজিি হরয় পতে৷ আপতন আমারক একতট তভতডওরি 
িারাতদন অতিরি কাি করিার পর িাতে তিরর আমার গাতে কররক িার হরয় 
আিরি এিং আমারক কদখিার িন্ আমার তপ্রয় িন্তানরদর ছুরট আিরি কদখরিন৷ 
িারা ছুরট এরি আমার পা িতেরয় ধরর, তচৎকার করর িলি, “হাই ড্াতড!” কিই 

“প্রভু পেরিশ্বরেে আত্া অমধমঠিত 
আিাে উপরে, মতমি অমভমিক্ত 
করেরেি আিায়, প্প্রেণ 
করেরেি, দীিদমেররেে কারে 
শুভসংবাদ প্পৌঁরে মদরত”

- মিশাইয় ৬১:১
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তভতডওতটরি আতম িারদর িিাি তদই তন িা িারদর তদরক িাকাইও তন৷ আতম 
এিই পীতেি ও তনরুৎিাতহি তছলাম কয ককানতট গুরুত্বপূণ্থ কি ি্াপাররও আতম 
িরচিন তছলাম না৷  

কিই িমরয়র আমার মরনর িামতয়ক অিস্া আমারক এমন তকছুর করা স্রণ 
করায় যা আতম একিার আমার িাঁিাররর ক্ারি তশরখতছলাম৷ যতদ িুতম এমন 
কাউরক িাহায্ করিার িন্ িার কারছ যাও, কয ডুরি যারছি ও িাহারয্র িন্ 
তচৎকার কররছ, আর িাহরল িিক্থ কররকা৷ ককন? কারণ িারা কিঁরচ রাকিার 
িন্ এিই কিপররায়া হরয় ওরে কয িারা কিামারক অতনছিাক্িভারি হরলও িারদর 
িলায় কটরন তনরি পারর৷ আতম এমনই তছলাম, িীিন িম্রক্থ অরিচিন একতট 
কিাতম্বর (zombie) ন্ায়, ককারনা রকম ভািারিগ রতহি হরয় তঢরলঢালা ভাি তনরয় 
িীিন অতিিাতহি করতছলাম৷ একিন স্বামীরূরপ আতম পরীক্ষায় ি্র্থ হতছিলাম৷ 
আমার িীিন কিই একই রকম ভািারিগ রতহি, দশ্থন হীন, ও িীিরনর তিষন্ন 
তচরত্র একতট করাি নামচা তছল৷  

ওই িময় ওতহও রারি্র কলম্বাি শহরর িাতে ঘররর দাম আকাশ কছাঁয়া তছল৷ 
আমারদর শহরর যত্ িত্ িাতে ঘর গতিরয় উেতছল, এিং কিই কাররণ, আমারদর 
শহরর কিশ করয়ক িছর ধরর হাল ি্ািারনর গ্হ প্রদশ্থনী আরয়াতিি হরয়তছল৷ 
কিতট তক আপতন যতদ িা না কিরন রারকন, িাহরল আতম িুতঝরয় িলতছ৷ গ্হ 
প্রদশ্থনী হরলা তিতভন্ন তনম্থাণকারীরা কয গ্হগুতল তনম্থাণ করর, কিগুতলর অিুলনীয় 
স্টাইল িা ধরণ ও িুরযাগ-িুতিধা, এিং িার পাশাপাতশ িকল প্রকার নিুন 
যন্ত্রপাতি ও ঘর িািািার তিতনিপরত্র প্রদশ্থন করিার উরদেরশ্ প্রদতশ্থি এক 
গুছি িুতিন্স্ত গ্হ৷ ওই এলাকার িকরলর তনকরটই কিতট একতট গুরুত্বপূণ্থ ঘটনা 
তছল হািার হািার মানুষ িা উপরভাগ করি৷ তকন্তু গ্হ প্রদশ্থনীর নাম শুনরলই 
আমার গারয় জ্বর আিি৷ আমরা কয ধররণর দাতরদ্রিার মরধ্ িাি করিাম, 
কিখারন দাঁতেরয় আতম চাইিাম না কয করেনডা কিখারন যান ও কিই িি িাতেগুতল 
কদখুন৷ ইতিপূরি্থই আমার আতর্থক ি্র্থিার িন্ আতম যররষ্ট দুঃখী তছলাম; আতম 
ককারনামরিই চাইিাম না কয আমারদর দাতরদ্রিা কিটা মন্দ িা আমার স্তী 
িানুক৷ এখন আতম িুতঝ কয িখন আতম যা ভািিাম কিতট কিটা মুখ্থিাপূণ্থ 
তছল, তকন্তু ওই িময়, কিটাই আমার ভািনা তছল৷ আতম িানিাম কয করেনডা যতদ 
কিখারন যান, িাহরল তিতন একটা তকছু তকনরি চাইরিন৷ িাই িছররর পর িছর 
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আতম িলিাম, “না”! তকন্তু কশষপয্থন্ত একিার আতম রাতি হরয়তছলাম আর আমরা 
কিখারন যারিা তস্র কররতছলাম৷     

আপতন কযমনটা ভািরছন, িাতেগুতল িতি্ই এক করায় অতি চমৎকার তছল৷ 
ওই িাতেগুতলর িামরন আমারদর ১৮০০ িগ্থ িুরটর খামারিাতেতটরক কদরখ মরন 
হি কয কিতট ধুতলিাৎ হওয়ার তনতমতে অরপক্ষমান একতট অতভশপ্ত িাতে৷ আমরা 
প্ররম করয়কতট িাতে অতিক্রম করিার পর, আমরা যখন িুটপাি তদরয় কহঁরট 
যাতছিলাম, হটাৎ কররই আতম িুঝরি পারলাম কয করেনডা আমার পারশ হাঁটরছন 
না৷ তিতন ককারায় ররয়রছন কিতট কদখিার িন্ আতম কপছন তিরর িাকালাম, আর 
আমরা কয িাতেতটরক তকছুক্ষণ আরগই কছরে এরিতছলাম আতম িারক কিই িাতের 
িাইরর দাঁতেরয় রাকরি কদরখ কষ্ট কপলাম৷ িার কচাখ কররক অশ্রুর িল্গুধারা কনরম 
আিতছল৷ আতম িার কারছ কহঁরট কগলাম, আর কিাকার মি িরল উেলাম, “তক 
হরয়রছ কিামার?” আমার ভািটা এমন তছল কযন আতম কিই প্ররনের উতের িাতন 
না৷ তিতন শুধুমাত্ আমার তদরক কচরয় এই প্রনেতট কররলন, “আছিা আমার করি 
একটা িাতে হরি?” আমার মন ঘুরর কগল, “একটা িাতে? এমন একটা িাতে? এই 
িাতেগুরলা িিকতট ৫ কররক ৭ লক্ষ ডলার মূরল্র িাতে”৷ িখনও আতম আমারদর 
পুররনা খামারিাতের িাতক পরে রাকা মাতিক ৩০০ ডলার ভাো কমটািার ককারনা 
একতট পর খঁুরি কিোতছিলাম৷ আতম িাতন তিষয়তট দুঃরখর, তকন্তু ককানভারিই 
আতম ককারনা উপায় কদখরি পাতছিলাম না, আর আতম আমার িন্দরী, তপ্রয় স্তীরক 
ককারনা আশা তদরি পাতর তন৷ ভয় ও ি্র্থিা আমার মন ও তচন্তাধারারক দুমরে 
মুচরে তদতছিল৷ আতম কিা এমন তছলাম না; আমার আনন্দ, আমার িুরখর তক 
হরলা? আতর্থক চারপর অতধক তকছুই আতম কদখরি পাতছিলাম না৷  

কভার ২ টা িা ৩ টা হরি, আর আমার কচারখ ঘুম কনই৷ আমার কচায়াল 
ও মুরখর মধ্ তদরয় িুরচর মি ি্রা তিঁধতছল, আর আমার িখনই আরারমর 
প্ররয়ািন তছল৷ আমার এমন একটা িংক্রমণ ঘরটতছল যার িরল আমার মুখমন্ডল 
কিলুরনর মি িুরল তগরয়তছল৷ ওই িংক্রমণ রুখরি ছতত্শ ঘন্া আরগ আমারক 
রুট ক্ানাল অস্তপচার কররি হরয়তছল৷ অতিশ্বাি্ভারি কিদনা ও অস্বাছিন্দ্ কিাধ 
করতছলাম৷ ি্রার িন্ প্রতি চার ঘন্ায় আতম টাইরননল (Tylenol) অিুধ কিিন 
করতছলাম, তকন্তু িারি খুি একটা কাি হরয়তছল িরল মরন হয় তন৷ ঘুরমারি 
না কপরর আতম যখন আমার ধিেকখানায় িরি তছলাম, আর অিুরধর আররকতট 
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মাত্ কিিন করতছলাম, আতম টাইরননল িারসের তদরক এক ঝলক িাকালাম ও 
তনরদ্থশািলীতট পেলাম৷ তকভারি টাইরননল কিিন কররি হয় কিতট িানিাম না 
িরলই কয আতম ওই তনরদ্থশািলী পেতছলাম কিটা নয়, তকন্তু করেি একরঘরয়তম 
কাটািার িন্ই পেতছলাম, তেক কযভারি আমরা িিাই যখন িকারল কন্থরলেসে 
খাই, িখন কিই কন্থরলেসে-এর িাসেটা পরে কদতখ কিইভারিই৷ আমরা খুি আগ্রহী 
িরল কিতট পতে িা নয়, তকন্তু কযরহিু কিতট কিই স্ারন রারক িাই পতে৷ হ্াঁ, প্রতি 
চার ঘন্ায় দুতট করর ট্ািরলট িা িতে, তকন্তু কিই তনরদ্থতশকায় তক িলা হরয়তছল? 
২৪ ঘন্া িমরয়র মরধ্ ১০ তট ট্ািরলরটর অতধক নয়? িখনই আতম মরন মরন 
তহিাি কষরি শুরু করলাম৷ গি দুতদরনর অতধক িময় ধরর আতম কযমনটা করর 
আিতছলাম, অর্থাৎ একিন ি্ততি যতদ প্রতি চার ঘন্ায় দুতট করর ট্ািরলট কিিন 
করর িাহরল কি কমাট কি িংখ্ক ট্ািরলট খারি—একতদরন ১২ তট ট্ািরলট, 
কযতট ওষুধতটর িি্থাতধক কডাি িা মাত্ার চাইরি ২ তট ট্ািরলট কিতশ৷ হটাৎ 
কররই আমার কপট কমাচে তদরয় উেরলা ও আমার উপর ভয় কচরপ িিরলা৷ 

নয় িছর ধরর একিন স্বামী, একিন তপিা ও একিন কযাগানদািারূরপ ি্র্থ 
হরয়, ককানক্ররম কিঁরচ রাকিার কাররণ এক করায় আতম একিন ভগ্নতচতে মানুরষ 
পতরণি হরয়তছলাম৷ ডাতিারররা আমারক িাহায্ করিার িন্ আমার উপরর 
হিাশা নাশক ওষুধ প্ররয়াগ করর পরীক্ষা কররতছরলন৷ তকন্তু তকছুই ককারনা কারি 
আরি তন৷ যখন কিই রারি আতম দাঁরির িংক্রমণ তনরয় ওই স্ারন িরি তছলাম, 
পরপর দুতদন আতম ঘুরমাই তন, আর কিই যন্ত্রণা এিই িীব্র তছল কয আতম পুনরায় 
ঘুরমারি পাতর তন৷ টাইরননল এর িাসেতট পেিার পর আতম িুঝরি পারলাম 
কয আররা একতট তিষরয় আমারক উতদ্গ্ন হরি হরিা, কিতট হরলা টাইরননল-এর 
িম্ভাি্ অতধক মাত্া কিিন৷ টাইরননল-এর অতধক মাত্ার কিিন আমার উপর 
কী প্রভাি কিলরি পারর কি তিষরয় আমার ককারনা ধারনাই তছল না, তকন্তু আতম 
কিশ ভারলাভারিই তনতচিি তছলাম কয কযরহিু কয ককউ কদাকান কররক ওই ওষুধতট 
তকনরি পারর িাই ি্াপারটা িলভারির মিই িাদামাটা৷ আতম িুঝলাম কয িারদর 
উতকলরদর োন্ডা রাখিার ও আইতন অিশ্পূরণীয় শি্থািলীর কাররণ িারদররক 
িারসের উপরর ওই ধররনর িিক্থিাণী তলখরি হরয়তছল৷আতম ভািরিই পারতছলাম 
না কয ককিল দুতট মাত্ অতধক ট্ািরলট কিিনই একতট িে িমি্ার ি্তষ্ট কররি 
পারর৷ তকন্তু ভরয়র আত্মা আমারক আঁকরে ধরর কররখতছল, কিই ঘটনাতট তনরয়তছল, 
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এিং “তক হরি” এই তচন্তার দ্ারা আমারক তনরপেতষি কররতছল৷ িাই ককিলমাত্ 
আমার মনরক শান্ত করিার িন্, আতম পয়িন করট্াল কিন্াররক কিান করি 
িরল তস্র করলাম৷ আতম তনতচিি তছলাম কয ওরা িলরি কয তিষয়তট িি গুরুির 
তকছু নয়৷ 

কিারনর অপর প্রারন্ত রাকা মতহলাতট যখন উতের তদরয়তছরলন িখন িার 
করার মরধ্ কপশাদাতররত্বর ছাপ তছল৷ তিতন তকভারি আমারক িাহায্ কররি 
পাররন িা তিতন আমার কারছ িানরি কচরয়তছরলন, আতম িারক খুরল িরলতছলাম 
কয গি ৩৬ ঘন্া িময়কারলর মরধ্ আতম প্রতি ৪ ঘন্ায় টাইরননল ট্ািরলট 
কখরয়তছলাম, কিই তহিারি একতদরন কযখারন ১০ তট ট্ািরলট কিিরনর িীমা 
অতিক্রম কররি িারা তনরষধ কররতছল, আতম কিই িায়গায় ১২ তট ট্ািরলট কখরয় 
কিরলতছ৷ আতম িারক িরলতছলাম কয অতিতরতি কিই ২ তট ট্ািরলট খাওয়ার িরল 
কয ককারনা গুরুির ক্ষতি হরি না, কিতট যাচাই করিার িন্ই আতম কিান করতছ৷ 
তকছুটা তনস্তব্ধিা তছল, আর আতম কতম্উটাররর কিািাম চাপিার আওয়াি শুনরি 
পারতছলাম৷ িারপর আতম এই করাগুতল শুনরি কপলাম, এিং তিতন আমারক যা 
যা িরলতছরলন হিহু আতম কিই করাগুতলই উদ্্তির আকারর িুরল ধরতছ, “ি্ার, 
আমরা কখনও এমন ককারনা িীতিি মানুষরক পাই তন যারা ওই মাত্ার ওষুধ 
কিিন কররতছল”৷ আতম তক তেক শুনরি কপরয়তছলাম? তনচিয় না! িাই আতম িারক 
আিারও িুতঝরয় িললাম কয আতম কিা ২৪ ঘন্া িময়কারলর মরধ্ শুধুমাত্ ২ তট 
অতিতরতি ট্ািরলট কখরয়তছলাম ও কিতট দুতদরনর িন্ কররতছলাম৷ 

এইিার তিতন তকছুটা করোর স্বরর উতের তদরলন, “ি্ার, আতম আরগও িরলতছ, 
আমরা কখনও এমন ককারনা িীতিি মানুষরক পাই তন যারা ওই মাত্ার ওষুধ 
কিিন কররতছল৷ এখনই আপনারক একতট ইমারি্থতন্স তিভারগ কযরি হরি!” আতম 
তনতচিি তছলাম কয তিতন ভুল তকছু শুরনরছন, িাই আতম যখন পুনরায় িার কারছ 
তিস্তাতরিভারি িিতকছু িলিার কচষ্টা করলাম, িখন তিতন আমারক রাতমরয় তদরয় 
িলরলন, “হয় আপতন তনরি একতট হািপািারল চরল আিুন, না হরল আতম 
আপনার িন্ একতট অ্ামু্বরলন্স পাোতছি”৷ আতম  তিহ্ল হরয় পরেতছলাম! আতম 
িোরনা গলায় িললাম “আতম তনরিই যাি”৷ তিতন প্রনে কররতছরলন, “আপতন 
ককান হািপািারল যারছিন?” আতম িারক িললাম ও তিতন কিান কররখ তদরলন৷
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আতম হিিুতদ্ হরয় কিখারন দাঁতেরয় রইলাম৷ পররর তদন িকাল নটায় আমার 
একতট খুি গুরুত্বপূণ্থ তমতটং ররয়রছ, আর িখন ঘতেরি প্রায় রাি িারে তিনটা 
িারি৷ আতম একরকম কখাঁোরি কখাঁোরি তিতে কিরয় আমারদর কশািার ঘরর 
কগলাম, করেনডারক ঘুম কররক িুললাম ও যা ঘরটরছ িা িারক িললাম৷ তিতন 
একতট আিরঙ্কর দ্তষ্ট তদরয় করুণভারি আমার তদরক িাকারলন৷ গি করয়কমাি 
যািৎ িার স্বামী তকছুটা অিমলগ্ন আচরণ করর আিতছরলন, এিং তিতন িিতকছু 
িংহি কররি কররি ক্ান্ত হরয় পরেতছরলন, আর এখন আিার এই উপদ্রি? 
তিতন িলরলন, “গ্াতর, মাত্ দুরটা ট্ািরলট কিতশ কখরয়ছ৷ এই দুরটা মাত্ ট্ািরলট 
কিামায় কমরর কিলরি পারর না িা িুতম ভারলাভারিই িারনা৷ ওরদর আিার কিান 
কর”৷ তকন্তু ভয় অরযৌততিক ও পীোদায়ক হরয় রারক৷ “ওই কমরয়তট আমারক 
িরলরছ কয ওই ওষুধ আমারক কমরর কিলরি পারর; আমারক হািপািারল কযরি 
হরি”৷ আতম যখন কিডরুম কররক কিতররয় যাতছিলাম, িখন আতম আমার স্তীর 
কচারখ এই করাতট কযন কদখরি কপলাম, “িুতম আমার িারর মস্রা করছ”৷ আতম 
যখন হািপািারল তগরয় হাতির হলাম, িখন কদখলাম িাদা ককাট পতরতহি দুিন 
কলাক িরুরী তিভারগর প্ররিশদ্াররর িাইরর িামরন অরপক্ষা কররছ৷ আতম যখন 
গাতে রামালাম, িারা আমার তদরক এতগরয় এরি িলল, “আপতনই তক গ্াতর 
ককতি?” িখনই িারা আমারক একতট তচতকৎিা করক্ষ তনরয় কগল৷আতম যখন 
ইমারি্থতন্স রুরমর ব্্াকরিাড্থ কপতররয় কগলাম, িখন কদখলাম কিতটরি এরই মরধ্ 
আমার নাম কলখা হরয় তগরয়রছ৷ কিখারন কলখা তছল, “গ্াতর ককতি—অতধক মাত্ার 
ওষুধ কিিন”৷ আমার তিশ্বাি হতছিল না৷ িংরক্ষরপ িলতছ, যখন ডাতিারিািু আমার 
ররতির নমুনা তনরলন, িখন তিতন ঘরর প্ররিশ করর আমারক িলরলন, “আপতন 
এখারন ককন এরিরছন? আপনার ররতি টাইরননল-এর মাত্া এিটাও উচ্ নয় 
কয আপনার মারা যন্ত্রণার উপশম কররি হরি”৷ আতম যখন িারক পয়িন 
করট্ারলর কাতহনীতট িললাম, তিতন হািরি শুরু কররলন৷ আমার মরন হয় তন 
কয ঘটনাতট হাতির তছল, এিং যখন ইরমইরল ২০০০ ডলাররর তিল এরিতছল, 
িখনও আমার মরন হয় তন কয কিতট হািিার মি ঘটনা তছল৷ তদয়ািল আমারক 
কধাঁকা তদরয়তছল ও পুনরায় আমার কররক চুতর কররতছল৷ ঈশ্বররর রাি্ খুঁরি িার 
করিার পূরি্থ আমার িীিন ককারায় তছল, আপনারক কিতট কদখরি িাহায্ করিার 
িন্, মুখিরন্ধর পাশাপাতশ আতম আপনার কারছ এই কাতহনীগুতল িলতছ৷ হ্াঁ, আতম 



30

আপনার অর্থননতিক তিপ্লি: আজ্ািহিার ক্ষমিা

একিন খ্ীষ্টতিশ্বািী তছলাম িরট৷ হ্াঁ, আতম দশমাংশ তদিাম৷ হ্াঁ, তকছুতদরনর িন্ 
আতম আমার মন্ডলীরি উপািনা পতরচালনা কররতছলাম৷ হ্াঁ, আতম ঈশ্বররক কপ্রম 
করিাম৷ তকন্তু তকছু একটা গলদ তছল, ভয়ানকভারি ভুল তছল! তকভারি ভরয়র 
আত্মার িারর লোই কররি হয় কিতট ঈশ্বর কযভারি আমারক তশতখরয়তছরলন 
এিং আতম কযভারি হিাশানাশক ওষুধ ও ভরয়র আক্রমরনর হাি কররক মুতি 
হরয়তছলাম, আতম আপনারক কিকরা িরলতছ৷ তকন্তু কয পতরতস্তি প্রররম ভরয়র 
িারর আমার লোই উৎপন্ন কররতছল, অর্থাৎ আমার ি্র্থ আতর্থক অিস্া!, িখনও 
আতম কিতট কররক তনস্তার পাই তন৷ িখনও আমার উপর প্রতিতদন আমার তিলগুতল 
পতররশাধ করিার িন্ অরর্থর িংস্ান করিার প্রচন্ড চাপ তছল, এছাোও আমার 
কারছ িরি্থাচ্ িীমায় কপঁরছ যাওয়া ও িাতিল হওয়া দশতট কক্রতডট কাড্থ তছল, 
তিনতট আতর্থক িংস্ার ঋণ, IRS কদনা, আত্মীয়রদর তনকট কররক ধার করর আনা 
অর্থ, কিশ তকছু মামলা ও িন্ধক কদওয়া িম্ততে এইিি তছল৷    

কযমনটা আতম িরলতছ, আমারদর িীিন আতর্থকভারি তিশ্ঙ্খল তছল৷ চাপ 
ও মানতিক অশাতন্ত তছল আমার কম্থপন্া৷ যতদও আতম একিন খ্ীষ্টতিশ্বািী, 

িরাতপ আমরা আতর্থকভারি মুমূষু্থ তছলাম, 
এিং একতটর পর আররকতট করর, আমার 
কক্রতডট কাড্থগুতল িাতিল হতছিল৷ িন্ধকী 
মামলাগুতল দারয়র হরয়তছল, ঋণ িাতিল 
হরয়তছল, ঋণদানকারীরা কিান কররতছল৷ 
আমারদর আতর্থক দুরািস্ার চরম পয্থারয়, 

আমারদর ি্িিা কিতশ উপাি্থন কররি না পারায়, আমারদর খািারও িুটতছল 
না৷ আমার পতরিার আমারদর পাতরিাতরক ধিেকখানা ঘররর মরধ্ উতোপ কনওয়ার 
িন্ কারের উনারনর চাতরপারশ গুতটিুতট হরয় িরি রাকি কারণ জ্বালাতন কিল 
ককনিার মি িামর্থ আমারদর তছল না৷ আমরা কচয়ার ও তিছানা িন্নিন্ন করর 
খুঁিিাম, যতদ কিগুতলর িাঁরক খুচররা পয়িা পরে রারক৷ আশা তছল এই কয যতদ 
ম্াকরডানাল্ড কররক একতট হ্াপী তমল ককনিার মি অর্থ খুঁরি পাই ও কিতট যতদ 
আমারদর িন্তানরদর মরধ্ ভাগ করর তদরি পাতর৷ 

ঋণদানকারীরা যখন কিান করি িখন িারদররক এতেরয় যাওয়ার কক্ষরত্ আতম 
কিশ পটু তছলাম, তকন্তু একতদন আমার ঋণ পতররশাধ িাতক রাকা অ্াকাউন্গুতলর 

আে আিাে ঈশ্বে প্�ৌেরব খ্ীষ্ট 
িীশুরত মথিত আপি ধি অিুসারে 
প্তািারদে সিস্ত প্ররয়াজিীয় 
উপকাে পূণ্ণেূরপ সাধি কমেরবি

- মিমিপীয় ৪:১৯
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একতট আমার কররক ঋরণর অর্থ আদায় করিার িন্ একিন অ্াটতন্থ িা 
আইনিীিীরক তনযুতি কররলা৷ কলাকতট আমারক কিান কররতছল ও িার মরধ্ 
ভদ্রিার কলশমাত্ তছল না৷ কি আমারক ককিল এইকরা িলল, “তিনতদরনর মরধ্ 
আমার টাকা চাই অরিা আতম আমার মরক্করলর পরক্ষ আপনার তিরুরদ্ মামলা 
দারয়র করি”৷ আতম কশষ হরয় তগরয়তছলাম৷ আমার ককারনা তিকল্প তছল না, আমার 
ককারনা ধার করা অর্থ তছল না, এরই মরধ্ আতম আমার িকল িনু্ধরদর অনুররাধ 
করর কিরলতছলাম, এিং িখন এমন এক পয্থারয় কপঁরছ তগরয়তছলাম, কযখারন 
আমার িানা তছল কয আমার আর ককারনা উপায় কনই৷ আতম হামাগুতে তদরয় 
আমার কশািার ঘরর কগলাম ও আমার তিছানার আোআতেভারি শুরয় পেলাম ও 
ঈশ্বররর প্রতি ক্রন্দন করর উেলাম৷ িখনই আতম প্রভুর রি শ্িণ করলাম৷ একতট 
পদ কযতট আতম িহুিার শুরনতছলাম কিতট আমার মরন কভরি উেরলা৷

আর আমার ঈশ্বর কগৌররি খ্ীষ্ট যীশুরি তস্ি আপন ধন অনুিারর 
কিামারদর িমস্ত প্ররয়ািনীয় উপকার পূণ্থরূরপ িাধন কতররিন

- তিতলপীয় ৪:১৯

আতম প্রভুরক উতের তদলাম কয আতম এই পদতট িাতন তকন্তু আমার প্ররয়ািন 
তমটরছ না! িরঙ্গ িরঙ্গ তিতন আমার প্ররনের উতের তদরলন, “হ্াঁ, তকন্তু কিটা আমার 
ত্রুতট নয়৷ আমার রাি্ তকভারি চরল কিতট িানিার িন্ িুতম কখনও িময় 
দাও তন৷ িাস্তরি, পুরািন তনয়রম ইরোরয়লীয়রা কযভারি কিঁরচ রাকরিা, আমার 
অতধকাংশ মন্ডলীগুতল কিইভারিই কিঁরচ ররয়রছ—দারির ন্ায়৷ িারা ঋরণর ও 
একতট আতর্থক িন্ধরনর িীিননশলীরি িীতিি আরছ৷ আতম চাই আমার কলারকরা 
স্বাধীন রাকুক৷” 

আতম দ্রুি তিতে তদরয় তনরচ কনরম এলাম ও করেনডারক কচরপ ধরর প্রভু 
আমারক যা যা িরলতছরলন িারক কিতট িললাম৷ ঈশ্বররর অরবেষণ না করিার 
ও তকভারি িাঁর রাি্ চরল কিতট না িানিার কাররণ করেনডার তনকট অনুিাপ 
করলাম৷ আিরল, কিই িময় ঈশ্বর যখন িরলতছরলন কয িাঁর রাি্ কযভারি 
চরল িা আমরা িাতন না, িখন তিতন তক িলরি কচরয়তছরলন, আমরা িা িতি্ই 
িানিাম না৷ শি হরলও, আমরা মন্ডলীভুতি তছলাম, কিতশরভাগ িমরয়ই আমরা 
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আমারদর উপাি্থরনর দশমাংশ দান করিাম, ও আমরা ঈশ্বররক কপ্রম করিাম৷ 
আমরা ভািিাম কয আিরল আমরা ঈশ্বররর রাি্ মনস্৷ িরি, িখন আতম 
কযমনতট িুঝরি কপররতছলাম, কিই মিই িমি্াতট তছল এই কয, হ্াঁ, আতম স্বরগ্থর 
পররই তছলাম, তকন্তু স্বরগ্থর পরাক্রম ও কি্্থত্বরক তকভারি আমার িীিরন আনরি 
ও িার দ্ারা আমার স্বাভাতিক পতরতস্তিরক তকভারি প্রভাতিি কররি হয়, কিই 
তিষরয় আমার ককারনা ধারণা তছল না৷ কারিই আমরা িাইরিল অধ্য়ন কররি 
আরম্ভ করলাম, এিং ঈশ্বর আমারদর িারর করা িলরি শুরু কররলন ও তিতন 
যখন রারি্র করা িরলতছরলন িখন িাঁর করার অর্থ তক তছল কিতট িানিার 
কক্ষরত্ তিতন আমারদর িাহায্ কররতছরলন৷ আমরা যা কিরনতছলাম কিতট অিাক 
করর কদওয়ার মি! একতট অন্ধকার ঘররর মরধ্ আরলা জ্বালারনার মিই৷ আমারদর 
িীিরন প্ররমিাররর মি, আমরা আমারদর আতর্থক িীিন িম্তক্থি উতেরগুতল 
খুঁরি কপরয়তছলাম!  

ঈশ্বর, রাি্ িলরি িুতম তক কিাঝারি চাও?
ঈশ্বর যখন আমারক িরলতছরলন কয িাঁর রাি্ কযভারি চরল আতম কখনই 

িা িানিাম না, অতধক না িাতেরয়ই িলতছ, আতম িখন তিভ্রান্ত তছলাম৷ রাি্? 
করেনডা ও আমার ককারনা ধারণা তছল না৷ ঈশ্বর কিই করাতটর দ্ারা তক কিাঝারি 
কচরয়তছরলন আমারদর কিই তিষরয় তশক্ষা কদওয়ার িন্ আমরা প্রার্থনা ও অনুররাধ 
কররতছলাম: “প্রভু িুতম রাি্ িলরি তক কিাঝারি কচরয়ছ আমারদর কিতট িানাও!” 
কারিই প্রররমই আমারক কযতট িানরি হরয়তছল িা হরলা রাি্ কারক িরল৷ 
আমার মরন হয় গণিাতন্ত্রক ও িাক-স্বাধীনিার তচন্তাধারা যুতি একতট আরমতরকান 
মরনাভাি তনরয় িীতিি রাকা আমারদর পতচিমা মরনর পরক্ষ এই ধারণাতট কিাধগম্ 
করা কতেন৷ ঈশ্বররর রাি্ গণিন্ত্র নয়, কিতট একতট রািা িহ একতট রাি্৷ 
রািার কি্্থত্ব তিতভন্ন িরকারী অতিরির মাধ্রম দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি্্থপক্ষ ও কযিকল 
কলারকরা কিই িকল কি্্থপরক্ষর অধীরন কাি করর িারদর মাধ্রম িমগ্র রাি্ 
ি্াপী প্রিাতহি হয়৷ একদল কলাক রাকার অর্থ রাি্ নয়৷ একদল কলারকর মরধ্ 
লক্ষ লক্ষ মানুষ রাকরি পারর, তকন্তু কিতট ককারনা রাি্ নয়৷ একতট রাি্ হরলা 
এমন একতট িনিমতষ্ট যারা আইন িা িরকার কি্্থক তনয়তন্ত্রি৷ অতভধারন রারি্র 
িংজ্া হরলা: “রাি্: একতট কদশ িা িরকার যার প্রধানরূরপ একিন রািা িা 
রানী রারক”৷
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যতদও আমরা িেতদরনর িমরয় প্তরিীরি যীশুর আগমন উদযাপন কতর, তকন্তু 
িাধারনি আমরা িুঝরি ি্র্থ হই কয তিতন িাঁর িারর একতট কি্্থত্বভার তনরয় 
আিতছরলন৷ িাইরিল তযশাইয় ৯:৬-৭ এ এই কি্্থত্বভাররর করা িরল:

'কারণ একটী িালক আমারদর িন্ িতন্য়ারছন, একটী পুত্ 
আমাতদগরক দতে হইয়ারছ; আর িাঁহারই স্রন্ধর উপরর কত্ে্থত্বভার রাতকরি, 
এিং িাঁহার নাম হইরি—‘আচিয্থ্ মন্ত্রী, তিক্রমশালী ঈশ্বর, িনািন তপিা, 
শাতন্তরাি’। দাযূ়রদর তিংহািন ও িাঁহার রারি্র উপরর কত্ে্থত্বি্তদ্র ও 
শাতন্তর িীমা রাতকরি না, কযন িাহা িুতস্র ও িুদ্ঢ় করা হয়, ন্ায়তিচারর 
ও ধাতম্ম্থকিা িহকারর, এখন অিতধ অনন্তকাল পয্থ্ন্ত। িাতহনীগরণর 
িদাপ্রভুর উরদ্াগ ইহা িম্ন্ন কতররি। 

এই িরকাররর প্রধান হরলন যীশু, এিং যখন আমরা যীশুরক আমারদর 
ি্ততিগি ত্াণকি্থারূরপ গ্রহণ কতর, িখন আমরা কিই িরকাররর অরঙ্গ পতরণি 
হই; আমরা প্রিা হই৷ আমরা ককিলমাত্ প্রিা হই না, িরং আমরা িাস্তরি 
ঈশ্বররর পুত্ ও কন্ারূরপ িাঁর তনরির পতরিাররর অঙ্গও হই৷

তকন্তু যি কলাক িাঁহারক গ্রহণ কতরল, কিই িকলরক, যাহারা িাঁহার 
নারম তিশ্বাি করর িাহাতদগরক, তিতন ঈশ্বররর িন্তান হইিার ক্ষমিা 
তদরলন। িাহারা রতি হইরি নয়, মাংরির ইছিা হইরি নয়, মানুরষর ইছিা 
হইরিও নয়, তকন্তু ঈশ্বর হইরি িাি। 

- কযাহন ১:১২-১৩

অিএি কিামরা আর অিম্ক্থীয় ও প্রিািী নহ, তকন্তু পতিত্গরণর 
িহপ্রিা এিং ঈশ্বররর িাটীর কলাক

- ইতিষীয় ২:১৯

ঈশ্বররর িাটীর কলাকরূরপ, আমরা িাঁর পতরিাররর অরঙ্গ পতরনি হই এিং 
কিইরূরপ যা তকছু ঈশ্বররর আমরা কিই িকলতকছুর অতধকারী িা অংশ হই৷ তকন্তু 
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আমরা িাঁর মহান কি্্থত্বভাররর িা গভন্থরমন্-এর অধীনস্ত একিন প্রিারিও 
পতরণি হই৷ এই তিষয়তট এই ইতঙ্গি কদয় কয উতি কি্্থত্বভাররর অন্তগ্থি আইনী 
অতধকার ও িুরযাগিুতিধা আমরা পাই৷ আতম কয তিষরয় িলতছ, িার িম্রক্থ 
ভারলাভারি ধারণা পাওয়ার িন্ আতম মাতক্থন যুতিরার্রের একিন িাধারণ নাগতরক 
হওয়ার তিষরয় করা িলরি চাই৷ মাতক্থন যুতিরার্রের একিন নাগতরকরূরপ আপনার 
আইতন অতধকার ররয়রছ৷ আপনার ধিধ অতধকারগুতল আমারদর িংতিধারন এিং 
আমারদর িরকাররর অধীরন কয িকল আইন পাি করা হয় িার মরধ্ তলতখি 
ররয়রছ৷ এই আইন ও িুরযাগিুতিধাগুতল প্রতিতট নাগতররকর তনকরট ধীরর ধীরর 
কপৌছায়, নাগতরকরদর পতরচয় যাই কহাক না ককন৷ এই অতধকারগুতল আমারদর 
অনুভুতি িা আমরা কিটা িুতদ্মান িার উপর তভততে করর গরে ওরে না৷ না, 
কিগুতল আইন দ্ারা প্রতিতষ্ি, কয িকল নাগতররকরা আরমতরকারক তনরিরদর 
িািভূতম িরল দাতি করর কিই প্রতিিন ি্ততির তনকট আইনি গ্রহনিাধ্ হয়৷ 
এমনটা হরিই পারর কয ককারনা একিন নাগতরক িার ধিধ অতধকারগুতল িারন 
না, তকন্তু িা হরলও, মাতক্থন যুতিরার্রের একিন নাগতরকরূরপ কিই িকল অতধকার 
িার ররয়রছ৷    

এখন এখারন তচন্তা করিার মি তকছু কখারাক ররয়রছ, আর আমার আশা 
এই কয এতট ঈশ্বর িম্রক্থ ও আপতন তকভারি িাঁর তনকট কররক তকছু গ্রহণ 
কররন, কিই তিষরয় আপনার িামতগ্রক দ্তষ্টভতঙ্গর পতরিি্থন কররি৷ এখারন মাতক্থন 
যুতিরার্রে আমরা যতদ কদতখ কয ককানতকছু িা ককারনা ি্ততি আমারদর তনকট কররক 
আমারদর ধিধ অতধকারগুতল হরণ করিার কচষ্টা কররছ িা আমারদর প্রতি অন্ায় 
আচরণ করা হরয়রছ, িাহরল আমারদর তনকট ন্ায়তিচার (ন্ায়তিচাররর অর্থ 
আইরনর িাস্তিায়ন িা প্ররয়াগ) পাওয়ার িুরযাগ ররয়রছ, কযতট এমন একতট প্রতক্রয়া 
যা আমারদর ধিধ অতধকার তনি্থহন করর৷ আমরা আদালরি যাই, আর আমারদর 
মুখািয়ি ককমন িা আমরা কিটা ধনী িা দতরদ্র, তিচারক কিই তিষরয় ককারনা 
মরনারযাগ কদন না৷ তিতন আইরনর তদরক দ্তষ্ট কদন৷ প্রতিিার িারক আইরনর পরক্ষ 
রায় তদরি হয়৷ এতটই আমারদর িুরক্ষা: আমারদর ধিধ অতধকারিমূহ ররয়রছ, 
এিং আমারদর িরকার মাতক্থন যুতিরার্রের মরধ্ একতট ন্ায়তিচাররর প্রতক্রয়ার 
মাধ্রম আমারদর ধিধ অতধকারগুতল তনি্থহন কররি৷ এই করারক মরন কররখ, 
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তযশাইয় ৯ অধ্ারয়র তদরক তনতিেভারি দ্তষ্টপাি করুন, কারণ এই অংশতট কিই 
নিুন কি্্থত্বভার িা গভন্থরমরন্র করা িরল কযতট যীশু প্তরিীরি আনয়ন কররছন৷ 

দাযূ়রদর তিংহািন ও িাঁহার (যীশুর) রারি্র উপরর কত্ে্থত্বি্তদ্র ও 
শাতন্তর িীমা রাতকরি না, কযন িাহা িুতস্র ও িুদ্ঢ় করা হয়, ন্ায়তিচারর 
ও ধাতম্ম্থকিা িহকারর...

- তযশাইয় ৯:৭খ

শাস্ত িরল কয ঈশ্বররর রাি্ ন্ায়তিচার, অর্থাৎ ঈশ্বররর ি্িস্ার প্রশািন, 
িহরযারগ িুতস্র ও িুদ্ঢ় করা হয়৷ প্রশািরনর অর্থ আপনার ধিধ অতধকারগুতলরক 
িম্াদন িা তনি্থহন করিার প্রতক্রয়া৷ আপনার ধিধ অতধকারগুতল হরলা কিইগুতল 
কযগুতলরক ঈশ্বর ধাতম্থকিারূরপ অতভতহি কররন িা তিতন কযগুতলরক িতেক িরলন, 
অর্থাৎ িাঁর ি্িস্া৷ ঈশ্বর িাঁর রারি্র মরধ্ কযতটরক িতেক িরলন কিইগুতল, কিই 
রারি্র একিন নাগতরকরূরপ ধিধভারি যা তকছু আপনার, আপতন কযন কিতট পান, 
কিতট তনতচিি করিার িন্, আপনারক ন্ায়তিচাররর অতধকার তদরয়রছন, ন্ায়তিচার 
হরলা তিতন আপনারক যা তকছুর প্রতিজ্া করররছন, কিইগুতল যারি আপতন পান 
িার অতধকার িা গ্ারাতন্৷ ঈশ্বর িাঁর িাক্, অর্থাৎ িাইরিরলর দ্ারা আমারদররক 
িাঁর ইছিা জ্াি করররছন, যারি আমরা িাঁর রারি্ আমারদর অতধকারগুতলরক 
িানরি পাতর৷ এতট শুভিংিাদ! ঈশ্বর আপনারক যা তকছুর প্রতিজ্া করররছন কিই 
িম্রক্থ িাইরিরল আপতন যা তকছু পাে কররন, কিগুতল ইতিমরধ্ই িাঁর রারি্র 
একিন নাগতরকরূরপ আইনিঙ্গিভারি আপনার হস্তগি হরয়রছ! 

তদ্িীয় কতরন্ীয় ১:২০ পদ পতরষ্ারভারি িরল কয িকল প্রতিজ্া – প্রতিতট 
প্রতিজ্া—“হ্াঁ” ও “আরমন” হয়৷এরইমরধ্ কিতট তস্র করা হরয়রছ; এরইমরধ্ 
কিতট ধিধভারি আপনার হরয়রছ৷

কারণ ঈশ্বররর যি প্রতিজ্া, িাঁহারিই কি িকরলর ‘হাঁ’ হয়, কি িন্ 
িাঁহার দ্ারা ‘আরমন’ও হয়, কযন আমারদর দ্ারা ঈশ্বররর কগৌরি হয়

-২ কতরন্ীয় ২:২০
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ঈশ্বররর রারি্র প্রক্ি তভততে হরলা ন্ায়তিচার ও ধাতম্থকিা – কিতট তিচতলি 
হরি পারর না৷ কারিই এতটর তিষরয় এইরূরপ তচন্তা করুন: “আতম যতদ ঈশ্বররর 
রারি্র ি্িস্া িাতন (িাঁর ইছিা), এিং আতম িাতন কয আমার তনকট ন্ায়তিচাররর, 
অর্থাৎ ি্িস্া যা িরল কিই তিষরয় আমারক কয তনি্থহন করিার প্রতক্রয়াতট গ্ারাতন্ 
কদয় িা আশ্বস্ত করর, কিতটর িুরযাগ ররয়রছ, িাহরল আতম ভীি নই িরং িাহিী৷

আর িাঁহার উরদেরশ আমরা এই িাহি প্রাপ্ত হইয়াতছ কয, যতদ িাঁহার 
ইছিানুিারর তকছু যাচ্া কতর, িরি তিতন আমারদর যাচ্া শুরনন। আর 
যতদ িাতন কয, আমরা যাহা যাচ্া কতর, তিতন িাহা শুরনন, িরি ইহাও 
িাতন কয, আমরা িাঁহার কারছ যাহা যাচ্া কতরয়াতছ, কিই িকল পাইয়াতছ। 

- ১ কযাহন ৫:১৪-১৫

যখন এই পদতট িরল কয তিতন আমারদর যাচ্া শুরনন, িখন কিতট শব্দ 
িররঙ্গর মাধ্রম আমারদর করা কারন কশানার করা িরল না; এই পদ আমারদর 
ঘটনাতট িাঁর দ্ারা গ্হীি হওয়ার করা িরল৷ এমন একিন তিচাররকর করা তচন্তা 
করুন, ন্ায়তিচার যারি প্রতিতষ্ি হয়, তযতন এতট িুতনতচিি করিার িন্ ককারনা 

একতট মামলার শুনাতন গ্রহণ কররন৷ যারি প্রতিিন 
নাগতরক ন্ায়তিচার পায় কিতট তনতচিি করিার িন্ 
আদালি কক্ষ ও তিচাররকরা ররয়রছন৷ তিচাররকর 
রায় িার অনুভুতির উপর তভততে করর হয় না, িরং 

প্রতিিন নাগতররকর প্রতি িলিৎ হওয়া কয আইরনর ি্বোিধান তিতন কররন িার 
উপর তভততে করর হরয় রারক৷ তলতখি আইন অনুিারর ন্ায়তিচার (আইরনর প্ররয়াগ) 
যারি ঘরট কিতট তনতচিি করিার িন্ই তিচারক ররয়রছন৷ ঈশ্বররর কিলায়, যারা 
যীশুর তনকট ও িাঁর রারি্ আরি কিই িকল মানুরষর প্রতি ন্ায়তিচার (িাঁর 
ইছিার প্ররয়াগ) িুতনতচিি করিার তনতমতে িাঁর তিংহািন (কি্্থরত্বর স্ান) ও িাঁর 
ক্ষমিা ররয়রছ৷ 

দয়া করর উততিতট অতি ধীরর পুনরায় পাে করুন এিং এই উততিতট ঈশ্বররর 
প্রতি আপনার িি্থমান দ্তষ্টভতঙ্গর প্রতি প্রনে উত্াপন করুক৷ কিতশরভাগ মানুষ 
মরন করর ঈশ্বর প্রতিতট ঘটনার উপর তভততে করর িাঁর তভন্ন তভন্ন তিদ্ান্ত গ্রহণ 

োজ্গুমি আইরিে দ্াো 
পমেচামিত হয় ও আইরিে 
পমেবত্ণি ঘরে িা
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কররন, তকন্তু কিতট িি্ নয়৷ তিতন অপতরিি্থনীয় ি্িস্া িম্বতলি একতট রারি্র 
রািা৷ তিতন িাঁর ি্িস্া িতহভূ্থিভারি তিদ্ান্ত গ্রহণ কররন না ও কররিন না৷ 
কিইভারি িাঁরক প্রনে করিার পূরি্থই িাঁর উতেরতট তক হরি িা আমরা িানরি 
পাতর, এিং আমরা তনতচিি হরি পাতর কয, িাঁর ি্িস্া যা িরল কিতটরক কদখিার 
পূরি্থই আমারদর তনকট কিতট রারক, কারণ িাঁর ি্িস্া িলিৎ করিার মি ক্ষমিা 
িাঁর ররয়রছ৷    

যখন করেনডা ও আতম ঈশ্বররর রারি্ আমারদর ধিধ অতধকারগুতলর 
করা িানরি শুরু করলাম, িখন কিতট ঈশ্বর ও িাইরিল িম্রক্থ আমারদর 
ভািনার নাটকীয় পতরিি্থন কররলা৷ আমারদর নিুন কিাধগম্িার িলািলতট 
তছল পতরিতি্থি িীিন৷ আর তভক্ষা করা নয়৷ আমরা িানরি কপররতছলাম কয 
ঈশ্বর যা িরলতছরলন কিতট এরই মরধ্ িাঁর রারি্র নাগতরকরূরপ আমারদররক 
কদওয়া হরয়তছল৷ আইনতিদ্ভারি যা তকছু আমারদর অতধকারভুতি, তছল, তকভারি 
কিগুতলরক কচরয় দাতি কপশ কররি হয় ও কিতটরক পাতর্থি িগরি কঘাষণা কররি 
হয়, আমারদর ককিলমাত্ কিতট অতিরিভারি িানিার প্ররয়ািন তছল৷ একতট 
কচকরক নগদ করিার করা ভািুন৷ আপনার কচক িইরয়র একাউরন্ অরনক অর্থ 
রাকরি পারর, তকন্তু এমন একতট আইতন প্রতক্রয়া ররয়রছ যার দ্ারা আপতন কিই 
অরর্থর দাতি কপশ কররন ও কচকরক নগরদ পতরণি কররন৷ কয ককারনা আইতন 
ি্িস্ার মরধ্ একতট আইতন প্রতক্রয়া রারক যার দ্ারা আমরা ককানতকছুর আইতন 
দাতি কপশ কতর, কিতট যতদ ইতিপূরি্থ আমারদর অতধকারর রারক, িাহরলও৷     

কারণ তযতন তনি কগৌররি ও িদ্ গুরণ আমাতদগরক আহ্ান কতরয়ারছন, 
িাঁহার ি্বেজ্ান দ্ারা িাঁহার ঈশ্বরীয় শততি আমাতদগরক িীিন ও ভততি 
িম্বন্ধীয় িমস্ত তিষয় প্রদান কতরয়ারছ

- ২ তপির ১:৩

এতট একতট রাি্! যারা কিই রারি্র নাগতরক িারদর প্ররি্রকরই অন্ান্ 
নাগতরকরদর ন্ায় একই রকরমর অতধকারগুতল ররয়রছ৷ আমারদর পরক্ষ এই করাতট 
িুঝরি পারা গুরুত্বপূণ্থ: রাি্ আইন দ্ারা পতরচাতলি হয় ও আইন পতরিতি্থি 
হয় না৷ এতট ককন গুরুত্বপূণ্থ? এতট এই কাররণ গুরুত্বপূণ্থ ককননা এর অর্থ এই 
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কয যতদ রাি্ অপতরিি্থনীয় আইরনর উপর তভততে করর কায্থ করর িা পতরচাতলি 
হরয় রারক, িাহরল কিই রারি্র ি্ততিরদর মরধ্ ককারনা প্ররভদ রারক না৷ িরং, 
রারি্র প্রতিতট মানুরষর কিই রারি্র অন্ কয ককারনা মানুরষর ন্ায় িারদর পরক্ষ 
রারি্র আইরনর পতরচালনা উপরভাগ করিার একই রকম অতধকার ররয়রছ৷

এইখারনই মান্ডলীক িগরি তিষয়গুতল তকছুটা তিভ্রাতন্তকর হরয় পরে৷ 
অতধকাংশ খ্ীষ্টতিশ্বািীরা মরন করর কয ঈশ্বর ককারনা একিন ি্ততির িীিরন কযতট 
কররি চান তিতন কিতট খামরখয়ালীভারি তস্র কররন৷ অন্ করায়, িারা মরন 
করর ঈশ্বর ককারনা একিনরক আশীি্থাদ করা ও ওপর একিন ি্ততিরক আশীি্থাদ 
না করা মরনানীি কররন৷ িারা মরন করর ঈশ্বর িুতঝ মানুরষর প্রতি এমন তকছু 
ঘটরি কদন যার উপর িারদর ককারনা তনয়ন্ত্রণ রারক না৷ িারদর ধারণা তিতন 
ককারনা একিনরক িুস্ কররিন ও অপর একিনরক কররিন না৷ যতদও ঈশ্বর 
খ্ীষ্টতিশ্বািীরদররক িাহায্ করিার িন্ যা যা কররি পাররন কিতট ইতিমরধ্ই 
করর তদরয়রছন, িিুও িারদর অতধকাংশ িনই িাঁর তনকট িাহারয্র তনতমতে তভক্ষা 
করর৷ তিতন িারদর রাি্ তদরয়তছরলন, িমগ্র রাি্!

ঈশ্বর যখন আমার িারর আমার আতর্থক অিস্ার িম্রক্থ ও িাঁর রারি্র 
িম্রক্থ আমার কয আররা অতধক িানা প্ররয়ািন কিই তিষরয় আমার িারর করা 
িলরি শুরু কররতছরলন, িখন তিতন আমারক এই পদতট তদরয়তছরলন৷

ধন্ দীনহীরনরা, কারণ ঈশ্বররর রাি্ কিামারদরই
- লুক ৬:২০খ

ঈশ্বর আমারক িলতছরলন কয আমার আতর্থক অিস্ার িন্ আমার উতেরতট 
হরলা িাঁর রাি্ আর আপতন িার িারর এই করা কযাগ কররি পাররন, তেক 
যীশু কযমন এই প্তরিীরি ঈশ্বররর রারি্র ি্িস্ার অিিারণা কররতছরলন, কিই 
একই কাি তকভারি কররি হয় িা িানা৷ আতম মানতছ কয এই িকরলর অর্থ 
কী প্রররম কিই তিষরয় আমার ককারনা ধারণা তছল না৷ তকন্তু ঈশ্বর আমারক 
যা িরলতছরলন আতম যখন কিই তিষরয় তচন্তা করলাম, িখন আতম উপলতব্ধ 
করলাম কয ঈশ্বররর রাি্ ি্িস্া দ্ারা পতরচাতলি হয়৷ ককারনা একতট আইরনর 
কায্থকারীিা ও প্রভাি প্রতিিারই একই রকম হয় কারণ আইন পতরিতি্থি হয় না৷ 
আতম প্রক্ি অরর্থ পূরি্থ কখনই একতট আতত্মক দ্তষ্টরকাণ কররক কিই তিষরয় তচন্তা 
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কতর তন৷ িরি, যতদ কিতটই িাস্তি হরয় রারক, এিং িাস্তরি ঈশ্বররর রাি্ ওইভারি 
পতরচাতলি হরয় রারক, িাহরল আতম িাতন কয আতম কিই িকল তনয়মগুতল িানরি 
পাতর, কিগুতলরক প্ররয়াগ কররি পাতর, এিং আমার িীিরন কিই িকল তনয়ম 
পতরচালনার লাভ প্রাপ্ত কররি পাতর৷

আতম িুঝরি কপররতছলাম কয এই প্তরিীরক কয িকল তনয়মগুতল পতরচালনা 
করর কিগুতলর পতরিি্থন ঘরট না৷ িাস্তরি, ককারনা একিন মানুষরক চর্রে কপ্ররণ 
িা একতট তিমানরক উতেরয় কদওয়ার মি তিষয়গুতলর িন্ কিই তনয়মগুতলর 
অি্াহি ও অপতরিি্থনীয় কায্থকলারপর উপর তনভ্থর করা কযরি পারর৷ তকন্তু 
অতধকাংশ খ্ীষ্টতিশ্বািীগণ এই কিাধগম্িা তনরয় ঈশ্বররর িাক্ষারি আরি না৷ িার 
পতরিরি্থ, যখন িারদর ককারনা তকছু প্ররয়ািন হয়, িখন িারদর প্ররয়ািরনর 
তিষয় ঈশ্বররক প্রভাতিি করিার কচষ্টা করর, িারা তভক্ষা ও ক্রন্দন করর৷ ভািটা 
এমন কযন ঈশ্বররক িারদর প্রতি কখয়াল করিার তিদ্ান্ত গ্রহণ কররি হরি৷ 

উদাহরণস্বরূপ, আতম যতদ ককারনা একতট মন্ডলীর িরম্মলরন প্রচার কররি 
যাই, িাহরল তক কিই অনুষ্ারনর িময় আরলা যারি জ্বরল রারক, কিই কাররণ 
কিই মন্ডলীর িকরল তক প্রার্থনা করা আরম্ভ করর কদরি? িারা কযভারি প্রার্থনায় 
ক্রন্দন করর রারক, কিইভারিই তক উপিাি ও প্রার্থনা করর ঈশ্বররর তনকট তমনতি 
করর িলরি কয “কহ ঈশ্বর িুতম কিা িারনা কয এই তমতটংতট কিটা গুরুত্বপূণ্থ ও 
কিই আরলাগুতল জ্বালারনা আমারদর কিটা প্ররয়ািন”? আমার কিা িা মরন হয় 
না৷ িরং যখন কিই তমতটংতটর িন্ পতরকল্পনা করিার িময় আিরি, িখন িারদর 
মারায় লাইটগুতল কযন জ্বলরি রারক কিই িম্রক্থ আরদৌও ককারনা িংশয় প্ররিশ 
কররি তকনা কিই ি্াপারর আমার িরন্দহ ররয়রছ৷ ককারনা কারণিশি িারা যতদ 
কিই িরম্মলরনর আরগর তদন রারি কিখারন এরি উপতস্ি হয় ও িখন যতদ 
আরলাগুতল না জ্বরল, িাহরল তক আপতন মরন কররন কয িারা তিদু্ি িংস্ারক 
কিান করর িারদররক কিই লাইটগুতল জ্বাতলরয় কদওয়ার িন্ িাধ্িাধনা কররি? 
না৷ িারা যতদ কিতট করর, িাহরল আতম তনতচিি কয তিদু্ি ককাম্াতনর প্রতিতনতধ 
এক কিরকরন্ডর িন্ িারদর করা শুনরি, িারপর িার িহকম্থীর তদরক তিরর 
িারক িলরি, “কদখুন কটতলরিান লাইরন আতম একটা  মারারমাটারক কপরয়তছ”৷ 
িারপর কিই ি্ততি িলরি, “ম্াডাম, তিদু্ি চালু ররয়রছ; িমি্া ররয়রছ আপনার 
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প্রারন্ত”৷ আতম যখন আমার িরম্মলনগুতলরি এই লাইনতট মানুষরক িতল, িখন 
িকরল কহরি উরে৷ 

ককন কিটা তক আপতন িারনন? কারণ িারা িারন কয কান্না িোরনা করঠে 
তিদু্ি ককাম্াতনরক কিান করর, িারদররক আরলা কজ্বরল তদরি িলা কিাকার 
কম্থ; তেক ককান কািতট কররি হরি কিতশরভাগ কলাক কিতট িারন৷ িারা ককিল 
িুইচগুতলরক অন করর কদরি৷ কিতট এিটাই কিািা হরি! ককারনা ি্হৎ মানতিক 
পরীক্ষা নয়, ককারনা চাপ নয়; িারা ককিলমাত্ িুইচগুতলরক চালু করর কদরি৷ িারা 
ককন আরলা জ্বরল রাকিার ি্াপারর উতদ্গ্ন নয় আপতন তক কিটা িানরি চান? এর 
কারণ িারা আরলা জ্বরল রাকরি িরলই আশা করর৷ িারা আরলা জ্বরল রাকরি 
িরলই আশা করর কারণ ধিদু্তিক শততি তকভারি কাি করর িা িারা িারন৷ কয 
তনয়ম ধিদু্তিক শততিরক পতরচালনা করর িারা কিতট কিারঝ, এিং িারা িারন কয 
তনয়ম কখনও পতরিতি্থি হয় না৷ 

তকন্তু আপতন যতদ ১,০০০ িছর তপতছরয় কযরিন ও কাউরক িলরিন কয 
আপতন িমূ্ণ্থ নগরতটরক কছাট কছাট কাঁরচর িারবের দ্ারা আরলাতকি কররিন, 
িাহরল িারা মরন করি কয আপতন তনিু্থতদ্৷ আর িারা যতদ একতট নগররর ককারনা 
একতট অংশরক কছাট কাঁরচর িারবের আরলায় আরলাতকি হরি কদখরি িাহরল 
িারা িলি কয কিতট তিস্য়কর ঘটনা৷ তকন্তু কিতট কিা ককারনা তিস্য়কর ঘটনা 
নয়; এতট তিদু্ি শততির কারয্থর ধম্থ৷ ধিদু্তিক শততি কযভারি কাি করর ককউ 
যতদ কিই তিষরয় িানিার িন্ িময় ি্য় করর, িাহরল িার কক্ষরত্ও কিই শততি 
একইভারি কাি কররি৷     

তকভারি তিদু্ি শততি কাি করর আমরা এইমাত্ িা িানলাম, িা আপতন 
িলরি পাররন কয, কয ধম্থ তিদু্ি শততিরক পতরচাতলি করর কিই তিষরয় আমরা 
আমারদর মনরক নিাতয়ি করলাম৷ িাই আমরা যখন কিই শততিরক কায্থকর 
হরি কদতখ িখন কিতট কাি কররি আমরা িা আশা কতর ও অিাক হরয় যাই 
না৷ আমরা যখন কিতটরক কাি না কররি কদতখ িরং িখনই অতধক অিাক হই৷ 
কয ধম্থ তিদু্ি শততিরক পতরচাতলি করর কিই ধম্থরক কিাঝিার ও কিগুতলরক 
তলরখ রাখিার দ্ারা, আমরা িারা তিরশ্ব ঐরূপ আরলার প্রতিরূপ ধিরী কররি 
পাতর৷ তকভারি? এই ধম্থগুতল তকভারি কাি করর অন্রদর কিই তিষরয় তশক্ষা ও 
িারদররকও আরলার ি্িহাররর লাভগুতল উপরভাগ কররি কদওয়ার দ্ারা কিই 
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কাি কররি পাতর৷ কয ধম্থ তিদু্ি শততিরক পতরচাতলি করর কিতটরক কিাঝিার 
দ্ারা এই িিতকছু করা িম্ভি৷ আতত্মক ধম্থ িা তনয়রমর কক্ষরত্ও এই একই করা 
ধিধ৷ আমরা যতদ কিই তনয়মগুতল না িুতঝ িাহরল, িাহরল কিগুতলর লাভ কভাগ 
িা যখন আমারদর কিগুতল প্ররয়ািন হরি িখন কিগুতলর প্রতিরূপ ধিরী করিার 
মি িক্ষমিা আমারদর রাকরি না৷

আমরা যখন একতট তিমানরক উেরি কদতখ, িখন আমরা িতল না, “চমৎকার, 
এটা একটা অরলৌতকক ঘটনা”৷ না, আমরা আশা কতর কয কপ্লনতট উেরি কারণ, 
এরক্ষরত্ও, তকভারি ও ককন একতট উরোিাহাি উরে আমরা িা িুতঝ৷ এইিাররও, 
আমরা যতদ ১,০০০ িছর তপতছরয় যাই এিং আধুতনক তদ্িল এয়ারিাি ৩৮০ 
কিট তিমানগুতলর একতট যতদ একতট গারছর উপর তদরয় উরে যায়, িাহরল 
কলারকরা তক িলরিা? িারা িলি কয কিতট একতট অরলৌতকক ঘটনা! আতম মানতছ 
কয ১২ লক্ষ পাউন্ড ওিন তিতশষ্ট, ৯,০০০ মাইল পয্থন্ত িিরকারী, প্রতি ঘন্ায় 
৫৭০ মাইল গতিরিগ িম্ন্ন এিং ৮০০ এর অতধক মানুষরক িহনকারী  ৩৮০ 
তিমানগুতল কিশ প্রভাতিি করিার মি তিমান৷ তিমানতট এিই মরনামুগ্ধকর, 
কয কিতট আপনারক এই করা ভািরি প্রররাতচি কররি পারর কয কিতট একতট 
অরলৌতকক কায্থ৷ তকন্তু এর মরধ্ অরলৌতকক তকছুই কনই৷ কয িকল ইতজিতনয়াররা 
৩৮০ তিমান ধিরী করররছ আমরা িারদর প্রনে কররি পাতর কয তকভারি কিই 
তিমান উরে, এিং তিমানতট উোিার িন্ িারা পদার্থ তিদ্ার কয িকল ধম্থরক 
কারি লাতগরয়রছ িা িারা আমারদর িলরি, এিং কয িকল অংশ ও স্ক্রু ি্িহৃি 
হরয়রছ িারদর প্ররি্কতটর করা িারা আমারদর িলরি পাররি৷ কিই তিমারনর 
প্ররম উড্য়রনর িময় রানওরয়রি রাকা ইতজিতনয়ারগণ এই করা িলতছল না, 
“িাহ, একিার কচরয় কদখ; এই তিতনিতট িাস্তরি উেরছ আমার তিশ্বািই হরছি 
না”৷ আমরা একতট তিমারন উেিার কক্ষরত্ তনতচিি রাতক কারণ আমরা িাতন কয 
কিই তিমারনর উেিার িক্ষমিাতট এমন কভৌতিক ধরম্থর উপর তভততে করর গরে 
ওরে কযগুতল পতরিতি্থি হয় না৷ যিক্ষণ পয্থন্ত আমরা কিই ধরম্থর িীমার মরধ্ 
রাকি, িিক্ষণ কিই তিমান উেরি৷ এই করা স্রণ রাখরিন: ধম্থগুতলর পতরিি্থন 
হয় না!

যতদ কিই ধম্থ অতিচল না রাকি িাহরল কখনই আমরা ককারনা তিমারন 
চেিাম না৷ আমরা যতদ একতট তিমারনর তটতকট তকনিাম এিং কিই তটতকরটর 
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উপরর যতদ এই ধররণর করা কলখা রাকি, “তনরির দাতয়রত্ব এই তিমানতটরি 
যাত্া কররিন, কারণ উড্য়রনর ধম্থ অতনয়তমিভারি কায্থকরী হয়৷ একতদন 
কিই ধম্থ কাি করর আর পররর তদন করর না৷ ককউই তনতচিিভারি তকছু িারন 
না—ভাগ্িান মরন কররছন? আপনার উড্য়ন িুরখর কহাক”৷ আপতন আপনার 
কচয়ার কররক হেরক যারিন, কশষিার করি আপনার মরন এমন আশঙ্কা হরয়তছল? 
কখনই নয়? ককন হয় তন? কারণ আপতন িারনন কয মাধ্াকষ্থণ-এর ধম্থ কখনই 
পতরিতি্থি হয় না৷  

আতম কয িকল তিষরয়র উরলেখ করলাম কিগুতল হরলা পাতর্থি িগরি ঈশ্বর 
কয িি কভৌতিক ধম্থ ি্তষ্ট কররতছরলন৷ তকন্তু িারনন তক? িাঁর রারি্র আতত্মক 
ধম্থগুতলও একইভারি কাি করর—কিগুতল পতরিতি্থি হয় না! আমারক ঈশ্বর িাঁর 
রারি্র তিষরয় িলিার পূরি্থ, প্তরিীরি কযভারি কভৌতিক তনয়মগুতল কায্থ করর 
কিই িম্রক্থ আতম খুি ভারলাভারি পেশুনা কররতছলাম, তকন্তু আতম ভািিাম কয 
ঈশ্বররর রাি্ িুতঝ অন্ রকম৷ আতম কভরিতছলাম কয ঈশ্বর যখন ইছিা যা ইছিা 
কররন৷ তকন্তু আতম িুঝলাম কয কিতট িি্ নয়৷ আতম যখন কদখলাম কয ঈশ্বররর 
আতত্মক রারি্র তনয়মগুতল পতরিতি্থি হয় তন এিং কিগুতল িানা, কিাঝা ও প্ররয়াগ 
করা যায় না, িখন আতম িুঝরি পারলাম কয যীশু ককন এই করা িলরিন, 
“ঈশ্বররর রাি্ এইরূপ”৷ িারপর তিতন ঈশ্বররর রাি্রক পাতর্থি িগরির ককারনা 
তকছুর িারর িুলনা কররিন যারি কলারকরা িুঝরি পারর কয কিই রাি্ তকরূরপ 
চরল৷ হটাৎ কররই ি্াপারতট িাবে লাইট তনরভ যাওয়ার মি কেকরলা৷ আমার এই 
তচন্তা মারায় এরলা, “যতদ ঈশ্বর আমারদর রাি্ তদরয়ই রারকন, এিং তিতন িা 
তদরয়রছনও, এিং রাি্তট এমন তকছু তনয়রমর দ্ারা চরল যার পতরিি্থন িম্ভি নয়, 
িাহরল আতম কিই তনয়মগুতল িানরি ও আমার িীিরন প্ররয়াগ কররি পাতর”৷  

কহ কু্ষদ্র কমষপাল, ভয় কতরও না, ককননা কিামাতদগরক কিই রাি্ 
তদরি কিামারদর তপিার তহিিঙ্কল্প হইয়ারছ৷

- লুক ১২:৩২

কিই তদন আতম একিন আতত্মক ধিজ্াতনরক পতরণি হরয়তছলাম! আতম 
িাইরিলরক একতট িমূ্ণ্থ তভন্ন আরলারক কদরখতছলাম৷ আতম যখন িাইরিল পাে 
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করিাম িখন প্রনে করা শুরু কররতছলাম: “কিই মাছগুতল ককন িংখায় কিরে 
তগরয়তছল? কিই ি্ততি ককন িুস্ হরয়তছল? ককন কিই রুতটর িংখ্ার িাহুল্ 
ঘরটতছল?” এরকম আররা তকছু৷ যখন আতম কয িকল তনয়ম ররয়রছ আমারক 
কিইগুতল কদখারনার িন্ ঈশ্বররক অনুররাধ করর, িাইরিলরক ওই রকম দ্তষ্টভতঙ্গ 
তদরয় কদখরি শুরু কররতছলাম - তক দারুন ি্াপার! 

কয তদন কিই আইনিীিী আমারক কিান কররতছল, কিই তদন প্রভু আমার িারর 
করা িরলতছরলন৷ তিতন আমারক িরলতছরলন কয িাঁর রাি্ তকভারি চরল কযরহিু 
আতম কখনই কিই তিষরয় িানিার িন্ িময় ি্য় কতর তন, িাই আমার এি 
িমি্া৷ আতম িরঙ্গ িরঙ্গ তনরচ কনরম তগরয়তছলাম ও প্রভুর অরবেষণ না করিার 
ও তনরিরাই তনরিরদররক এই তিেম্বনার  মরধ্ কিরল কদওয়ার কাররণ আমার 
স্তীর তনকট অনুিাপ কররতছলাম৷ এই করা আরগই িরলতছলাম৷ তকন্তু আমারদর 
উতেরগুতলর িন্ ঈশ্বররর রারি্র প্রতি তনভ্থর করিার প্রক্ি অর্থ কী আমরা িা 
িানিাম না৷ আিারও িলি, আমরা িার আরগই মন্ডলীভুতি তছলাম, আমারদর 
স্বরগ্থ যাওয়ার পররই তছলাম, এিং আমরা ঈশ্বররক কপ্রম করিাম৷ কিই িমরয় 
ঈশ্বর যখন “রাি্” িরলতছরলন িখন িাঁর করার কী অর্থ তছল আমারদর কিই 
তিষরয় ককারনা ধারণা তছল না৷ কিই িময় আমারদর তশরর িংক্রাতন্ত অিস্া৷ কিই 
উতকল আমারদর তিনতদরনর মরধ্ কয অর্থ কিরি কদওয়ার করা িরলতছল কিই 
অর্থ তকভারি কিাগার করি অরিা তিনতদরনর মরধ্ আমরা যতদ কিই অর্থ না 
তদই িাহরল আমারদর তিরুরদ্ কয মামলা দারয়র করা হরি কিতটরকই িা তকভারি 
িামলারিা আমরা িা িানিাম না৷

কারিই, কিতট একতট উতেম পরীক্ষা তছল৷কিতট তছল অরর্থর িমি্ার আমার 
প্ররম অতভজ্িা, এিং আতম চাইতছলাম কয প্রভু “রাি্” িলরি তক কিাঝারি 
কচরয়তছরলন িা তিতন আমারক কদখান৷ তক ঘরটতছল আপনারক কিতট িতল এইিার৷ 
মরন রাখরিন, কিই উতকলতট আমারক িরলতছল কয তিন তদরনর মরধ্ িার কারছ 
টাকা তনরয় কযরি হরি, আর আমার কারছ ককারনা অর্থই তছল না! অিহায় 
অিস্ার কাররণ আতম আমার কিডরুম িা কশািার ঘরর তগরয় প্রভুর তনকট ক্রন্দন 
কররতছলাম; আতম িমি্ার মরধ্ তছলাম! অিশ্ই, কিই িময়তটরিই তিতন আমার 
তনকট ঈশ্বররর রাি্রক আমার িমি্ার িমাধান িরলতছরলন; আর িলরিই হরি 
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কয, তিতন কিতটর দ্ারা যা িলরি কচরয়তছরলন কিই তিষরয় আমার ককারনা ধারণা 
তছল না, তকন্তু আতম তনতচিিভারিই কিতট িানরি ইছুিক তছলাম৷  

দুতদন পর, িন্ধ্ারিলায়, আতম একিন মরক্করলর িারর িার িীিন িীমার 
তিষরয় িাক্ষাি করিার িন্ কিতররয়তছলাম৷ প্রিঙ্গিঃ, কিই িময় আতম িি্থদা 
আমার গাতেতটরক আমার মরক্করলর িাতে কররক তকছুটা িিারি রাখিাম, কখনই 
িাতের িামরন রাখিাম না৷ আতম কয তমতনভ্ানতট চালাতছিলাম িারি িামান্ 
িমি্া তছল৷ যখন কিতট চালু হি, িখন কিতট গতলপর ও কমইন রাস্তাতটরক িাদা 
কধাঁয়ায় ভতররয় তদি, আর কিতট অল্প স্বল্প কধাঁয়া কমারটই নয়৷ আমার িিিময় 
এই করা মরন হি কয, আতম যতদ আমার মরক্করলর িাতের িামরনর গতলর মরধ্ 
গাতেতটরক রাতখ, আর কিখান কররক চরল যাওয়ার িময় যতদ কিই গতলতট কধাঁয়ায় 
ভরর যায়, িাহরল কিতট কারিাররর পরক্ষ ভারলা হরি না৷ আমার অনুমান তছল 
এই কয, কযরহিু আতম আমার মরক্কলরদররক আমার কারছ লক্ষ লক্ষ ডলার 
তিতনরয়াগ কররি িলিাম, িাই যতদ কিমনতট ঘরট িাহরল, আতর্থক কক্ষরত্ আমার 
তিশ্বািরযাগ্িার উপর তকছুটা প্রভাি পেরি পারর৷ যিই কহাক না ককন, আতম 
যতদ অি িে আতর্থক ি্িস্াপনাকারীই হই, িাহরল আতম ককনই িা এমন একতট 
গাতে চালারি যারিা কযতট ককারনা রকরম চরল? কিই রারিও িার ককারনা অন্রা 
হয় তন৷ 

আতম যখন আমার ক্াইন্-এর িাতে কররক কিতররয় যাতছিলাম, িখন আমার 
মরক্কলতট আমারক অনুিরণ কররি কররি রাস্তায় আমার গাতের কারছ চরল 
এরিরছ কদরখ আতম আিতঙ্কি হরয় পরেতছলাম৷ এরি ওনার ককারনা অতভিতন্ধ তছল 
না; আমরা ককিল করািাি্থা িলতছলাম৷ তকন্তু আতম এই তিষরয় িামান্ তচতন্তি 
তছলাম কয আতম যখন গাতে চালু করি িখন তিতন কিখারনই রাকরিন৷ আতম যখন 
আমার গাতেরি উরে পেলাম, িখনও আমরা করা িরল চরলতছ৷ িানালার কাঁচতট 
নাতমরয়, আতম করা িলা চালু রাখলাম৷ আশা তছল এই কয তিতন শুভরাতত্ িলরিন 
ও তিতন যখন প্রস্ান কররিন িখন আতম এমন ভান করি কযন মরন হরি আতম 
এক তমতনরটর িন্ তকছু একটা করতছ৷ তকন্তু তিতন িা কররলন না৷ কশষপয্থন্ত 
তিতন শুভরাতত্ িলরলন িরট, তকন্তু তিতন শুধুমাত্ গাতে কররক কপছন তদরক িরর 
কগরলন ও কিখারনই দাঁতেরয় রইরলন৷ আতম িুরঝ তগরয়তছলাম কয আতম কিাকা িরন 
তগরয়তছ৷ আতম গাতেতটরক চালু করলাম, আশা করতছলাম কয হয়রিা এই একতট 
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িার গাতেতট িাদা কধাঁয়া উদতগরণ কররি না, তকন্তু কিতট এমন একতট ইছিা তছল 
যা পূরণ হওয়ার নয়৷ মুহুরি্থর মরধ্ িািাি কধাঁয়ায় ভরর কগল৷ এমন কধাঁয়া যা 
আপনার কচারখ জ্বালা ধতররয় কদরি৷

ভদ্ররলাক গাতেতটরক িন্ধ করিার িন্ আমার তদরক িতেঘতে এতগরয় এরলন৷ 
তিতন িালানার কারছ কহঁরট এরলন ও আতম তক গাতের হুডতটরক িুলরি পারি 
তকনা িানরি চাইরলন৷ িারপর তিতন আমারক িলরি লাগরলন কয তিতন আংতশক 
িমরয়র িন্ গাতের কমকাতনরকর কাি কররন, এিং তিতন তকছু পরীক্ষা করর 
কদখরি চান৷ এক তমতনট পর তিতন তিরর এরলন ও িলরলন, “আতম কযটা িরন্দহ 
কররতছলাম কিটাই তেক, আপনার গাতের প্রধান গ্ািতকটতট নষ্ট হরয় কগরছ৷ 
গাতেতট চাতলরয় িাতে যান ও গাতেতটরক িাোিাতে কমরামি করর কনরিন”৷ গাতে 
চাতলরয় কযরি কযরি আতম িারক ধন্িাদ তদরয়তছলাম, তকন্তু আমার কারছ িার 
কিই গাতের িমি্া তনধ্থারণ তছল অর্থহীন৷ গাতেতটরক কমরামি করিার মি অর্থ 
আমার কারছ তছল না৷ 

আমার মরক্করলর িাতে কররক আমার অতিরির দূরত্ব ককিলমাত্ মাইল ছরয়ক 
তছল, আর আতম যখন আমার অতিরির তদরক তিরর কগলাম, িখন হিাশার কিই 
পতরতচি আস্তরণ আমার উপর কচরপ িিরলা৷ তকন্তু আতম যখন গাতে চালাতছিলাম, 
িখন প্রভু আমারক যা িরলতছরলন আতম িা মরন করলাম, এিং আতম আমার 
গাতের িম্রক্থ িাঁর িারর করা িলরি শুরু করলাম৷ আতম িললাম, “প্রভু, এই 
গাতেটারক কমরামি করিার মি অর্থ আমার কারছ কনই৷ িাছাো এখনও এই 
গাতেতটর িন্ আমার ঋণ ররয়রছ, আর আতম গাতেতটরক ভাঙ্গা অিস্ায় তিতক্র 
কররি পাতর না৷ তক কয কতর আতম তকছুই িাতন না৷ যতদ ভ্ানতট জ্বরল পুরে যায়, 
িাহরল হয়ি কিটাই ভারলা হরি৷ িাহরল িীমা ককাম্াতন কিই ঋণ তমতটরয় কদরি 
আর আতম এর কররক পতরত্াণ পারিা৷   

আমার অতিি কররক প্রায় তিন মাইল দূররত্ব, আতম আমার গাতের হুরডর 
উপর একতট িুদিুদ লক্ষ্ করলাম৷ এর আরগ কখনও আতম কিমন তকছু কদতখতন৷ 
কদখরি কদখরিই, কিই িুদিুদতট ক্রমশ িে হরি রাকরলা, আর আতম আমার 
অতিরির গাতে রাখিার স্ারন গাতেতটরক যখন রাখলাম, িখন কিই িুদিুদতট 
িহিা আগুরনর কগালা ি্তষ্ট কররলা৷ আতম হিচতকি হরয় পরেতছলাম; ভ্ানতটর 
িামরনর তদকটা পুররাপুতর িখন আগুরনর তশখায় গ্রাি হরয় পরেতছল এিং 
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গাতের হুড কররক ছয় তিট উচ্িায় অতগ্নতশখা 
উরেতছল৷ আতম অতিি ভিরন কদৌরে কগলাম ও 
অতগ্ন তনি্থাপণ তিভাগরক কিান করলাম৷ পররর 
তদন, িীমা ককাম্াতন কি্্থক কিই ভ্ানতটর 
মূল্ তনধ্থাতরি হরয়তছল, আর িারা আমারক 
একতট কচক প্রদান কররতছল৷ কিই কচকতটর কয 
অর্থমূল্ তছল কিতট এই গাতেতটর ঋণ কমটািার 
পররও আমার কারছ এিটাই অর্থ িাতক তছল, 

যার দ্ারা তিনতদন আরগ কয উতকলতট আমারক কিান কররতছল িার কারছ িখনই 
একতট কচক পাতেরয় কদওয়া িম্ভি হরয়তছল৷ করেনডা ও আতম তিতস্ি হরয়তছলাম৷ 
তক ভািরি হরি আমরা কিটাও িানিাম না৷ আমরা কিরনতছলাম কয আমারদর 
পরক্ষ ঈশ্বর কায্থ করতছরলন ও তকছু একটা পতরিতি্থি হতছিল৷ তকন্তু িাঁর রারি্র 
প্রতি আমারদর িমপ্থণ আররকতট নিুন উপারয় পরীতক্ষি হরি চরলতছল কযতট 
আগামী িহু িছর আমারদর পর তনধ্থারণ কররি৷

কিই ভ্ানতট পুরে যাওয়ার পর, আমরা অিশ্ই খুতশ হরয়তছলাম, তকন্তু 
িারপররই আমারদর টনক নরেতছল কয আমারদর ককারনা গাতে কনই৷ যতদও কিই 
গাতের িরকয়া টাকা কশাধ করা হরয় তগরয়তছল ও কক্রতডট কারড্থর উতকলরকও 
টাকা তমতটরয় কদওয়া হরয়তছল, তকন্তু একতট নিুন ভ্ান ককনিার মি আমারদর 
কারছ কমারটই টাকা তছল না৷ আমারদর ভ্ানতট চরল যাওয়ার খির শুরন, আমার 
িািা আমারদর কিান করর িরলতছরলন কয তিতন একতট নিুন ভ্ান ককনিার িন্ 
আমারদর িাহায্ কররি চান৷ খিরটা শুরনই আমরা উৎিুলে হরয় পরেতছলাম৷ 
িাই আমার িািারক তনরয় আতম স্ানীয় একতট গাতের তডলাররর কারছ কগলাম 
এিং করেনডা ও আমার পছন্দিই একতট ভ্ান কিখারন কদখরি কপলাম৷ আমার 
িািা িলরলন কয কিই গাতেতট ককনিার িন্ তিতন ৫০০০ ডলার অর্থ কদরিন৷ 
গাতেতটর মূল্ তছল প্রায় ১৭০০০ ডলার৷ িার মারন আমারদররক ১২,০০০ ডলার 
ঋণ কররি হরি৷ অতনছিাক্িভারি আতম একতট ঋণ আরিদনপত্ পূরণ করলাম 
আর আমার তপিা কিতটর িন্ িহরযাগী িাক্ষর কররলন৷ িারা িকারল আমারক 
কিই তিষরয় িানারি িলল৷ 

প্সই সিরয় আিো মিরজরদে 
মিকে প্রিাণ করেমেিাি 
প্ি ঈশ্বরেে পদ্ধমত কাি্ণকে 
হয়, এবং প্সই সিয় প্েরক 
আিো ঈশ্বরেে োরজ্ে পদ্ধমত 
জািবাে ও ব্বহাে কেবাে 
জি্ প্রমতজ্াবদ্ধ হরয়মেিাি
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কিই রারি আমারদর ঘুম এরলা না৷ আমরা িানিাম কয ওই ঋণ আমরা গ্রহণ 
কররি পাররিা না৷ িার আরগই প্রভু আমারক এই ধররনর কাি করিার িম্রক্থ 
িরলতছরলন৷ তকন্তু ককারনা গাতে না রাকায়, আমার উপরর দতমি হওয়ার ও হাল 
কছরে কদওয়ার িন্ চাপ কদওয়া হরয়তছল৷ একতট ভয়ানক তিতনদ্র রাতত্যাপন 
করিার পর, করেনডা ও আতম একমি হলাম কয আমরা ককানভারিই কিই কলারনর 
কাগরি িই কররি পাররিা না৷ আতম আমার িািারক কিান করলাম ও িার 
দয়াপুণ্থ প্রস্তারির িন্ িারক ধন্িাদ তদলাম তকন্তু িারক এও িললাম কয আমরা 
কিই প্রস্তাি প্রি্াখ্ান করি৷ এরপর আতম কিই গাতের তডলাররকও কিান করলাম 
ও িারদররকও কিই একই করা িললাম৷ িারাও হিাশ হরয়তছল কারণ কিই 
িকারল কিই কলানতট অনুরমাতদি হরয় তগরয়তছল ও ভ্ানতট তনরয় যাওয়ার িন্ 
প্রস্তুি তছল৷ যতদও ঈশ্বর আমারদররক আমারদর ভ্ারনর ি্াপারর তকভারি িাহায্ 
কররিন, কিই তিষরয় আমারদর িানা তছল না, িিুও কিই তিষরয় আমরা স্বতস্ত 
অনুভি কররতছলাম৷   

কিই িময়তটরি, করেনডা িাতের অপ্ররয়ািনীয় তিতনিপত্ তিতক্র করিার িময় 
তকছু প্রাচীন তনদ্থশন খুঁরি কপরয়তছরলন ও কিগুতলরক তিতক্র করতছরলন৷ তিতন করয়ক 
ঘর ভতি্থ আিিািপত্ ককনিার তিষরয় একিন ি্ততিরক কমরিি পাতেরয়তছরলন৷ 
ভ্ান পুরে যাওয়ার একমাি পূরি্থ কিই কলাকতটর কারছ কিই আিিািপত্গুতল 
তিক্ররয়র উরদেরশ্ তছল৷ তকন্তু িার িারর কযাগারযাগ করা হরয় ওরে তন৷ ভ্ান পুরে 
যাওয়ার দুতদন পর কিই ি্ততি করেনডারক কিান কররতছরলন ও ১,০০০ ডলাররর 
কম মূরল্ কিই তিন ঘর োিা িাতন্থচার তিতক্র কররি রাতি হরয়তছরলন৷ করেনডা 
িার হরয় কিই িাতন্থচারগুরলা তিতক্র করিার িন্ একতট তনলাম িংস্ার িারর 
চুততি কররতছরলন এিং কিই তনলারম িার কয কতমশন রাকরি. কিই কতমশরনর 
নগদ অরর্থর পতরিরি্থ কিই ককাম্াতনর অধীরন রাকা একতট ি্িহার করা ভারলা 
গাতে পাওয়ার ি্াপারর তিতন দর কষাকতষ কররি িক্ষম হরয়তছরলন৷ িুিরাং 
িখন আমারদর কারছ একতট ভারলা কস্টশন ওয়াগন (িে করলিররর মাল িহরনর 
উপযুতি গাতে) এরি তগরয়তছল, কক্রতডট কারড্থর টাকা পতররশাধ হরয় তগরয়তছল, ও 
ভ্ারনর ঋরণর টাকা প্রদান করা হরয়তছল৷ 

তক দারুন! িার মারন এই ভারিই ঈশ্বররর রাি্ পতরচাতলি হয়৷ কিই িমরয় 
আমরা তনরিরদর তনকট প্রমাণ কররতছলাম কয ঈশ্বররর পদ্তি কায্থকর হয়, এিং 
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কিই িময় কররক আমরা ঈশ্বররর রারি্র পদ্তি িানিার ও ি্িহার করিার 
িন্ প্রতিজ্ািদ্ হরয়তছলাম৷ আপতন প্রনে কররি পাররন, “আমরা ককান কায্থনীতি 
প্রাপ্ত কররতছলাম?” িিচাইরি িে নীতিতট হরলা ঋণরক তিশ্বাি করা নয় িরং 
আমারদর যা প্ররয়ািন কিই তিষরয় ঈশ্বররক অনুররাধ করা এিং তকভারি িা প্রাপ্ত 
কররি হয় িাঁরক কিতট কদখািার িুরযাগ করর কদওয়া৷  

কিই ভ্ারনর ঘটনা আমারক মুগ্ধ কররতছল ও করয়কমাি পূরি্থ ঘরট যাওয়া 
অন্ একতট ঘটনার স্্তি কিারারলা কররতছল, তকন্তু কিই িময় ঈশ্বর আমারক যা 
কদখাতছিরলন আতম িা িুঝরি পাতর তন৷ িখনও আমার মরন রারি্র কায্থনীতিরূরপ 
কিই তিনু্দগুতল যুতি হয় তন৷ 

আতম হতরন তশকার ভালিাতি তকন্তু কিশতকছু িছর ধরর খাতল হারি তিরর 
আিতছলাম৷আতম কযিাম, োন্ডায় িরি রাকিাম, তকন্তু তদরনর পর তদন তকছু না 
কপরয়ই ককরট কযি৷ এমন নয় কয আতম অকাররণ তশকার কররি ভালিািিাম; 
আমার তশশুরদর খাওয়ারি হি ও কি কক্ষরত্ তনতচিিভারিই আতম ম্গ মাংি 
ি্িহার কররি পারিাম৷ যতদও অিীরি আতম তকছু িািল্ কপরয়তছলাম, তকন্তু 
তিগি কিশ করয়ক িছর ধরর আতম িািল্ পাই তন িা িাতেরি মাংি তনরয় 
আনরি পাতর তন৷ একতদন যখন আতম আগামী ম্গয়ার করা তচন্তা করতছলাম, িখন 
আতম প্রভুর রি শ্িণ করলাম৷ তিতন িলরলন, “এই িছর িুতম তকভারি কিামার 
হতরনগুতলরক পারি িুতম আমারক কিটা কদখারি তদছি না ককন?” িাঁর এই রি 
আমারক চমৎক্ি কররতছল৷ “এই িছরর তকভারি আতম হতরণ পাি কিটা আমারক 
কদখারনা হরি?” এর অর্থ কী? কিই িাক্গুতলর তিষরয় প্রার্থনা করর, আমার মরন 
হরলা কয ককিলমাত্ হতরণ তশকার করিার কিই উরদেশ্তটর িন্ই আতম একতট 
আতর্থক িীি িা িরদান করাপন করিার তিষরয় প্রভাতিি হরয়তছ৷ আমার মরন 
হরলা, মাক্থ ১১:২৪ অনুিারর প্রভু আমারক িলরছন, আতম যখন আমার হতররণর 
িন্ অর্থ তিতনরয়াগ করতছ, িখন িাস্তরি কিতট প্রাপ্ত করিার পূরি্থই, আমারক 
তিশ্বাি কররি হরি কয আতম এরই মরধ্ কিতট কপরয় তগরয়তছ৷

এই িন্ আতম কিামাতদগরক িতল, যাহা তকছু কিামরা প্রার্থনা ও যাচ্া 
কর, তিশ্বাি কতরও কয, িাহা পাইয়াছ, িাহারি কিামারদর িন্ িাহাই 
হইরি
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যতদও একিন খ্ীষ্টতিশ্বািীরূরপ, আতম িি্থদা দান ও আমার মন্ডলীরক িাহায্ 
কররতছ, তকন্তু এইরূপ একতট িীব্র উরদেশ্ িহকারর িপন ও এই তিশ্বাি করা কয 
যখন আতম প্রার্থনা কতর িখন প্রাপ্ত কতর, এই তিষয়তট অতভনি তছল৷ আতম একতট 
কচক তনলাম ও কিতটর কমরমা িা স্ারকতলতপর স্ারন তলখলাম, “আমার ১৯৮৭ 
িারলর হতররণর িন্”৷ আতম কিতটর উপর হস্তাপ্থণ করলাম ও কিতটরক এমন 
একতট তমতনত্রি িা পতরচয্থা িংস্ার কারছ পত্রযারগ পাতেরয় তদলাম যারদর প্রতি 
আমার আস্া তছল এিং কঘাষণা করলাম কয আতম যখনই কিতট পাতেরয়তছ িখনই 
আতম আমার হতরণ কপরয় কগতছ৷ ওকলারহামা রারি্র কটালিারি িাি করায়, 
কিই িময় নগরতট িীমািদ্ তছল, আর তশকার করিার মি ককারনা স্ান িতি্ই 
আমার কারছ তছল না, তকন্তু মন্ডলীর আমার একিন িনু্ধ ধন্িাদজ্াপন পরি্থর 
িন্ গ্রারমর তদরক িার োকুরমার িাতে আিিার িন্ আমন্ত্রণ িাতনরয়তছল৷ তিতন 
িরলতছরলন কয পশুখামাররর আরশপারশ করয়কতট হতরণ ররয়রছ৷ কারিই কভািন 
পান ও িহভাতগিার একতট অপূি্থ তদন উপরভাগ করিার িন্ আমার পতরিার 
ধন্িাদজ্াপন পরি্থর তদন িকারল কিখারন রওনা হরয়তছল আর এইিার আমার 
হতরণ ধরিার পালা এরলা৷

আমার িনু্ধতট িানরিন না কয তিতন আমারক ককারায় কযরি িলরিন, তকন্তু 
কিই স্ারন একতট গাছ তদরয় কঘরা চারণভূতম তছল, তিতন আমারক কিই চারণভূতমরি 
কযরি ও কিখারন রাকা একতট িে গারছর পারশ িিরি পরামশ্থ তদরলন৷ এখন 
আতম চাই কয আপতন তিষয়তট তচন্তা করুন৷ আতম এমন একতট কাটা খে ভতি্থ 
চারণভূতম িরি তছলাম যার মাঝখারন একতট িে গাছ তছল৷ কারিই আতম কিই 
গাছতটরি কেি তদরয় িঙ্গরলর তদরক মুখ করর িরি পেলাম, কযতট িম্ভিি আমার 
কররক ১৩০ গি দুরর তছল৷ এখন আতম যখন কিই তদরনর তদরক তিরর িাকাই, 
আতম একতট কখালা মারের মরধ্ একতট গারছর পারশ িরি তছলাম, আপতন কিতটরক 
আদশ্থ পতরতস্তি িলরিন না৷ 

িকারল প্রায় ৩০ িা ৪০ তমতনট পর, আমার অিারন্তই, আমার কপছন তদক 
কররক একতট পুরুষ হতরণ মারের অপর প্রারন্ত আমার িামরন রাকা কিই িঙ্গরলর 
অতভমুরখ ছুটতছল৷ আমার ও কিই হতরণতটর মারঝ কিই গাছতট তছল, িাই কিই 
হতরণতট আমারক কদখরি পায় তন, আর আতমও কিতটরক কদখরি পাই তন৷ কিই 
হতরণতট িঙ্গরলর অতভমুরখ িার পরর এতগরয় যাওয়ার িময় িরািতর কিই গারছর 
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তদরক ছুরট কগল৷ আতম কয কিখারন িরি তছলাম কি কিতট কদখরি পায় তন৷ যখন 
কিই হতরণতট গারছর কারছ চরল এরিতছল, িখন কি আমার ঘ্াণ কপরয়তছল ও 
আতম ককারায় ররয়তছ কিতট কিাঝিার কচষ্টায় কিখারন দাতেরয় পরেতছল৷ হতরণতট 
গারছর চাতরপারশ িাকাতছিল, এিং আমারদর কচাখ ককিলমাত্ আনুমাতনক পাঁচ 
গি দূররত্ব কররক একই িমরয় এরক অপররক কদখরলা৷ আমারদর মরধ্ কক কিতশ 
তিতস্ি হরয়তছল কি ি্াপারর আতম তনতচিি নই, তকন্তু হতরণতট দ্রুি কিরগ পালািার 
িন্ একটুও িময় অপচয় করর তন৷ একতট উচ্ করেষাধ্বতন করর, িঙ্গরলর তদরক 
পূণ্থ গতিরি লাতিরয় পাতলরয় কযরি লাগরলা৷ হতরণতট যখন আমার কাছ কররক পূণ্থ 
গতিরি দুরর ছুটতছল, আতম িখনও কিখারন দাঁতেরয়, আমার িনু্দক উঁতচরয় আমার 
িনু্দরকর পালোর মরধ্ হতরণতটরক পাওয়ার কচষ্টা করতছলাম৷  

িখন, পূণ্থ গতিরি ছুরট চলা কিই িাদা কলি তিতশষ্ট হতরনতটর িারর একই 
করখায় তনরিরক অিস্ান করারনা ও অপ্রস্তুি হরয় িনু্দরকর গুতল কছাোতট কমারটই 
িহিিম গুতল তনরক্ষপ করা তছল না৷ আপনারক িতি্ িলরি তক, এর আরগ আতম 
কখনই ছুটন্ত একতট হতররনর উপর গুতল িষ্থণ কতর তন৷ আমার মরন আরছ কয, 
িাদা কলরির হতররণরা যখন পূণ্থ গতিরি কছারট, িখন িারা কযভারি আকারশ 
উঁচু লাি তদরয় রারক, কিইভারিই যখন এই হতরণতট লািাতছিল, িখন কিতটরক 
আতম ককারনা ভারিই আমার িনু্দরকর পালোয় রাখরি পারতছলাম না৷ তকন্তু আতম 
যখন িনু্দরকর কঘাো টানলাম, িখন হতরণতট পরে কগল ও নোচো করল না৷ 
আতম চমরক তগরয়তছলাম! িিতকছু এক কিরকরন্ডর মরধ্ ঘরট তগরয়তছল৷ আতম 
যখন আমার পদরক্ষপগুতল গুনলাম িখন কদখলাম কয গুতলতট ১১০ গি দুরর তগরয় 
কলরগতছল৷  

রাইরিরলর গুতলর আওয়ারি, আমার িনু্ধতট কিতররয় এরলন এিং তিতন যখন 
কিই হতরণতটরক পরে রাকরি কদখরলন িখন আমারক কিই িািরল্র িন্ 
অতভনন্দন িানারলন৷ তকভারি আমার হতরণ কপরি হরি কি িম্রক্থ প্রভু আমারক 
যা িরলতছরলন কিতট আতম আমার িনু্ধরক িতল তন, তকন্তু এইিার আতম িার তদরক 
িাকালাম ও িারক িললাম, “আমার মরন হয় না কয আমার অিাধারণ তশকার 
করিার ক্ষমিার কাররণ এই হতরণতটরক কপলাম”৷ িারপর আতম আমার তশকার 
করিার ককাট কররক একতট কাগরির টুকররা কটরন িার করলাম, কিতটরি আতম 
কযতদন কিই কচকতট কপ্ররণ কররতছলাম কিতদন তকছু তলরখ কররখতছলাম৷ কলখাতট 
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এমন তছল, “আতম তিশ্বাি কতর কয আতম আমার ১৯৮৭ িারলর হতরণ কপরয়তছ, 
যীশুর নারমরি”৷ কিখারন কয তদন ও িমরয় আতম প্রার্থনা কররতছলাম কিতট ও কিই 
প্রার্থনাতটও কলখা তছল৷ আতম আমার িনু্ধরক কিই কাগিতট কদখািার িন্ কিতটরক 
হারি ধরর রাখলাম এিং িারপর প্রভু আমারক যা কররি িরলতছরলন কিতট িারক 
িলরি আরম্ভ করলাম৷

এই ঘটনাতট আমার মরনারযাগ আকষ্থণ কররতছল৷ আতম ককারনা িরন্দহ 
ছাোই িানিাম কয কিতট ঈশ্বররর কায্থ৷ তকন্তু তকছু কাররণর িন্, আতম িুঝরি 
পাতর তন কয আতম ঈশ্বররর রারি্র তনয়মরক প্রাপ্ত করতছলাম৷ িাস্তরি “রাি্” 
এই পতরভাষাতট িলরি এিতদন পয্থন্ত আতম যা ভািিাম িদ্রুপ তছল না৷ কিই 
হতরণতটরক পাওয়া তিস্য়কর ঘটনা তছল, তকন্তু পুনরায় তক কিতট ঘটরি? ঈশ্বররর 
রারি্র তনয়রমর ধারণা ছাো, তকভারি িা ককান তনয়মতটর কাররণ কিই হতরণতট 
কিখারন হাতির হরয়তছল আতম কিতট িানরি পারিাম না৷ কারিই কিই ঘটনাতটরক 
আতম একতট ঐশ্বতরক তিষয় িরল িাতলকাভুতি করলাম এিং পরিি্থী ম্গয়ার 
িমরয় কিতটরক পরীক্ষা করিার িন্ অরপক্ষা করতছলাম৷ তকন্তু কিই ম্গয়ার ঋিু 
আিিার পূরি্থ ভ্ানতট জ্বরল কগল৷ ভ্ানতট যখন জ্বরল কগল, এিং তদ্িীয় গাতেতট 
কিই িায়গায় চরল এরলা, িখন ঈশ্বর আমার পূণ্থ মরনারযাগ আক্ষ্ট কররলন৷ 
িখন পরিি্থী ম্গয়া ঋিুরি হতরণ তশকার করিার ি্াপারর িতি্ই করামাতচিি 
তছলাম৷ আতম আমার ির্বের পরীক্ষা কররি ও ঈশ্বররর রারি্র িম্রক্থ অতধক 
িানরি কচরয়তছলাম৷ ম্গয়া ঋিুতট খুি কিতশ তদন কদতররি তছল না৷

আতম ১৯৮৭ িারলর শরৎ কারল প্ররম কিই হতরণতটরক ওখলারহামারি তশকার 
কররতছলাম৷ তকন্তু ১৯৮৮ িারলর িুলাই মারি, আতম কযখারন িে হরয়তছলাম কিই 
ওতহওরি চরল তগরয়তছলাম৷ যতদও আতম কিখারন িে হরয়তছলাম, তকন্তু কিই স্ারন 
িাি করার পর ১২ িছর ককরট তগরয়তছল৷ আতম যখন কিখারন িে হরয়তছলাম, 
িখন কখনই একতটও ওতহও হতরণ তশকারর  িিল হই তন৷ যতদও কিশ করয়কিার 
আতম কচষ্টা কররতছলাম, তকন্তু কখনই একতট হতরণরকও গুতল কররি পাতর তন৷ 
ওতহওরি আমরা কয িাতেতট ভাো তনরয়তছলাম, যখন আমরা কিতটরি িাি কররি 
শুরু কররতছলাম, আতম কটর কপরয়তছলাম কয তশকার কররি ককারায় কযরি হরি 
কিতট আমার িানা কনই৷ িাল্কারল আমার িািার িাতে কররক িার হওয়া রাস্তার 
ধারর কয একতট খাঁতে তছল িার ধার কররক খররগাশ তশকার কররতছ৷ িে হওয়ার 
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িময় কিশ তকছু িছর ধরর আতম একতট িাঁদ কপরি কররখতছলাম, তকন্তু একিাররর 
িন্ও ককারনা একতট হতরণ কদখরি পাই তন, িা কিই এলাকায় হতরণ রাকিার 
লক্ষণ খঁুরি পাই তন৷ একতদন আতম যখন করলরি তছলাম, আমার ভাই উরতেতিি 
হরয় আমারক কডরকতছরলন৷ তিতন িরলতছরলন কয আমার িািার িাতের কারছ 
খাঁতের ধারর তিতন িতি্ই একতট হতররণর কপছরনর তদকটা কদরখরছন৷ আমরা 
উভরয়ই হিচতকি হরয়তছলাম৷  

কিই কররাপকররনর করা স্রণ কররখ, আতম তস্র করলাম কয ম্গয়া ঋিুর 
প্ররম তদন আতম কিই খাঁতের ি্ািরিরি িলাভূতমরি যারিা৷ আতম আমার ভাইরক 
ডাকলাম ও খাঁতের পারশ তেক ককারায় কযরি হরি কিই ি্াপারর তকছু পরামশ্থ 
তদরি অনুররাধ করলাম৷ যতদও তিতন কিশ করয়ক িছর আরগ কিখারন তগরয়তছরলন, 
িিুও তিতন একতট িে ম্াপল গারছর করা স্রণ কররি কপররতছরলন কযতট িঙ্গল 
িরাির খাঁতেতটর প্রারন্ত তছল, এিং কভরিতছরলন কয কিতট একতট ভারলা স্ান 
হরি পারর৷ কযরহিু আতম আমার কছরলরিলার িমস্ত িময় িুরে কিই খাঁতের 
িলাভূতমতটরি যািায়াি করিাম, িাই আতম কিই খাঁতের প্রতিতট িাঁক তচনিাম 
এিং তিতন আমারক ককান স্ানতটর করা তনরদ্থশ করতছরলন কিতট িতেকভারি 
িানিাম৷ এক িছর আরগ ওকলারহামারি প্রভু আমারদর যা প্রদশ্থন কররতছরলন, 
কিই কারির পুনরাি্ততে করলাম—একতট িীি িপন, কিতটরক তলরখ রাখা, ও মাক্থ 
১১:২৪ অনুিারর এই তিশ্বাি করা কয যখন আমরা প্রার্থনা কতর িখন কিতট পায়৷ 
কিই িময়, ওতহওরি উভয় তলরঙ্গর দুতটর হতররণর অতধক তশকার করিার তনয়ম 
তছল না, তকন্তু িাস্তরি আমরা কভরিতছলাম কয আমরা একতট হতররণর তনতমতে িীি 
িপন করি, ও পরর তশকারর তগরয় তদ্িীয়তট পারিা৷ করেনডা ও আতম হতররণর িন্ 
একতট িীি িপণ কররতছলাম ও এই করা তিশ্বাি কররতছলাম কয যখন আমরা 
প্রার্থনা কররতছ িখন কিটা কপরয়তছ৷ তিস্য়করভারি, ম্গয়া তশকার ঋিুর প্ররম 
তদন িকারল ৪০ তমতনরটর মরধ্, একতট নয় িরং আতম দুতট হতরণ কপরয়তছলাম৷ 
দারুন ি্াপার, আমরা তনতচিিভারিই ককারনা তকছুর মরধ্ তছলাম! 

এক মাি পর, আতম একতট ি্িিার তচন্তা তিষয়ক স্বপ্ন কদরখতছলাম৷ িীমার 
ি্িিা কররক আতম কয আতর্থক জ্ান আহরণ কররতছলাম কিই জ্ারনর িিটুকু এই 
ি্িিায় লারগ, তকন্তু স্বরপ্নর মরধ্ এর একতট তভন্ন উরদেশ্ তছল৷ আতম পুররাপুতর 
কিতট িুরঝ উেরি পাতর তন তেকই, তকন্তু আতম তনতচিি তছলাম কয ঈশ্বর আমারক 
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আমার তনরির ি্িিা শুরু করিার এিং কয িংস্ায় আতম তিগি আট িছর ধরর 
কাি করতছলাম কিতটরক কছরে কদওয়ার িন্ চালনা করতছরলন৷ এই স্বপ্ন কদখিার 
িমরয়ও, আতম িীিন িীমা ও িুরক্ষা তিতক্র করিার কাি করতছলাম৷     

কয িপ্তারহ আতম স্বপ্নতট কদরখতছলাম, কিই িপ্তারহই িীিন িীমার তিষরয় করা 
িলিার িন্ আমার একতট পতরিাররর িারর িাক্ষাি কররি যাওয়ার করা তছল, 
এিং যতদও আমরা িীিন িীমার তিষরয় করা িরলতছলাম, িিুও আতম িানিাম কয 
িীিন িীমা ক্রয় করা িারদর আিল প্ররয়ািন 
িা িমি্া তছল না৷ িারা িারদর মাতিক 
িমাখররচর তিষরয় তিপয্থস্ত হরয় পরেতছল ও 
িারা ঋণগ্রস্ত তছল৷ আমার মরক্কলরদর িন্ 
আমার িাধারণ পতরকল্পনার অংশ তছল িারদর 
তদরয় িারদর িকল আতর্থক ির্ িম্বতলি একতট 
িরর্র িম্থ পূরণ করারনা৷ এতটর দ্ারা আতম 
িুঝরি পারি কয িারদর কিটা িীিন িীমা 
প্ররয়ািন৷ কিই রারি, আতম কিই পতরিারতটর 
তিষরয় দুঃতখি তছলাম৷ আতম িারদররক িাহায্ 
কররি কচরয়তছলাম তকন্তু তকভারি িাহায্ করি িা আমার িানা তছল না৷ আতম 
িারদর িরর্র কাগিতট তনরয় িিলাম ও তকছু তিকরল্পর তিষরয় কাি কররি 
শুরু করলাম৷ আতম যখন আমার আতর্থক ক্ালকুরলটর িা গনক যন্ত্র তনরয় কাি 
করতছলাম, িখন িীিন িীমার করা কছরে তদরয়, িারদর মাতিক িারিট কররক 
আতম তকছু নগদ অর্থ িাঁচারি পাতর তকনা কিতট কদখরি আরম্ভ করলাম৷ তকছু 
তিষরয়র পুনতি্থন্াি করিার ও আমার ক্ালকুরলটর চালািার দ্ারা আতম এতট 
কদরখ হিিাক হরয় তগরয়তছলাম কয কিই পতরিারতট িারদর করািগার পতরিি্থন 
না কররই ৭ িছরররও কম িমরয়র মরধ্ িারদর িন্ধকী িম্ততে িহ, ঋণমুতি 
হরি পারর৷    

িার আরগ, আতম ৮ িছর ধরর আতর্থক কপশায় তনযুতি তছলাম, আর এমনটাও 
কয ঘটা িম্ভি আতম িা কাউরক িলরি শুতন তন৷ আতম কিই ককিতটর উপর 
িারিার গরিষণা করলাম ও একই উতের কপলাম: ৬.২ িছর ককরট যারি, আর 
ওই পতরিারতট ঋণমুতি হরি৷ িারপর আতম কয কদরািতটরি িাইলপত্ রারক, 

আমি এমে প্দরখ হতবাক 
হরয় ম�রয়মেিাি প্ি 
প্সই পমেবােমে তারদে 
প্োজ�াে পমেবত্ণি িা 
করেই ৭ বেরেেও কি 
সিরয়ে িরধ্ তারদে 
বন্ধকী সমপমতি সহ, 
ঋণিুক্ত হরত পারে
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কিতটরক টানলাম এিং অন্ মরক্কলরদর িরর্র কাগিগুতল িার কররি রাকলাম৷ 
আতম একই তহিাি কষলাম ও কিই একই উতের কিতররয় এল: ৭ িছররর মরধ্ই 
ঋণমুততি৷ িতি্ িলরি তক, এই ির্তটর দ্ারা আতম হিচতকি হরয় পরেতছলাম৷ 

আমার মরন হরয়তছল আমার মরক্কল এতট কদরখ িুরক িল পারি, িাই আতম 
তস্র করলাম কয একতট িুন্দর িণ্থনা টাইপ করি এিং কয িারদর িীিন িীমা 
িংক্রান্ত প্ররয়ািন িম্রক্থ িারদর িারর িাক্ষাি কারল, আতম যা যা আতিস্ার 
কররতছ কিগুতল িারদর িামরন িুরল ধরি৷ ওই পতরিারতটর িন্ িতি্ই আমার 
খারাপ কলরগতছল৷ আতর্থক চাপ িীিরনর প্রতিতট কক্ষত্্রররক তকভারি প্রভাতিি 
করর আমার কিতট িানা তছল, আর আতম িারদর িানারি কচরয়তছলাম কয কিতট 
আশাহীন নয়৷ িাই আতম আমার টাইপ করা িংতক্ষপ্ত িণ্থনাতট আমার মরক্কলরদর 
কদখালাম, আর আতম যখন িংখ্াগুতলর তিিরণ তদতছিলাম, িখন িারা হিিাক 
হরয় িরি তছল৷ িাস্তরি িারা কি িাোিাতে ঋণমুতি হরি পারর, িারদর কিতট 
কদখািার পর, ওই িাতের স্বামীতট অশ্রুতিতি কচারখ লাতিরয় উেরলন ও আমারক 
ধন্িাদ তদরি রাকরলন৷ আপতন তটতভরি কযমন ককারনা একতট পতরিাররক লটারী 
িা ককারনা একতট কগম কশারি তিরাট িে ককারনা একতট পুরস্ার তিিরি কদরখন, 
ওই ঘটনাতটও তেক কিমনই তছল৷ আতম িারদর যা িলতছলাম কিটা িারা তিশ্বািই 
কররি পারতছল না৷ ঘটনাতট কয ককিলমাত্ িারদর িন্ হৃদয়স্পশ্থী তছল িাই 
নয়, আমার িন্ও তছল৷  

আতম যখন কিই িন্ধ্াতটর করা কভরিতছলাম, িখন আতম এই করা মারা কররক 
কঝরে কিলরি পাতর তন কয শুধুমাত্ আমার মরক্করলর িম্ততের ও িংখ্াগুতলর  
পুনতি্থন্াি করিার দ্ারা আতম িারদররক কদখারি কপররতছলাম কয তকভারি িাি 
িছররর কম িমরয়র মরধ্ ঋণমুতি হরি হয়৷ কয প্রভাি ও প্রি্াশা এতট িারদর 
তদরয়তছল আতম কিতট কদরখতছলাম৷ আমার মরক্কলরদর মরধ্ কিিন “িাি িছররর 
কম িময়িীমার মরধ্ ঋণমুতি” হওয়ার কিই কশ্ণীরি ররয়রছ কিতট কদখিার 
উরদেরশ্ আতম পুনরায় আমার অতধকাংশ মরক্কলরদর িাইল ঘাটাঘাতট কররতছলাম, 
আর এটা কদরখ অিাক হরয় তগরয়তছলাম কয িারদর মরধ্ ৮৫ শিাংশ কিই 
কশ্ণীভুতি৷ তকন্তু মানুষরক কিই করা কক িলতছল? আমার মরক্করলর িারর িাক্ষারির 
কিই রারির ও আমার পুররনা মরক্কলরদর িাইলগুতল ঘাটিার পর, আতম উপলতব্ধ 
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কররতছলাম কয আতম হয়ি আমার পতরকল্পনার িাহারয্ তকভারি ঋণমুতি হওয়া 
যায় মানুষরক কিতট কদখািার একতট কারিার শুরু কররি পাতর৷ 

িখন, কিই িময়তটরি, আতম তনরিও ঋণমুতি তছলাম না, তকন্তু তনতচিিভারিই 
আতর্থকভারি চারপর মরধ্ রাকা মানুষরদর প্রতি আমার িমরিদনা তছল, এিং 
শুধুমাত্ িীিন তিমা তিতক্র করিার চাইরি আমার প্রতি এই লক্ষ্তট অতধক 
আরিদন কররতছল৷ আতম আমার িমস্ত তিমার মরক্কলরদররক এই একই ধররণর 
তপ্রন্ আউট কদখারি শুরু করলাম, এিং িারা িকরল তিনা ি্তিক্ররম তিতস্ি 
হরয় তগরয়তছল৷ 

একতট ি্িিার মরডল িা নমুনারূরপ, আমার করয়কতট িমি্ার িমাধান 
কররি হরয়তছল৷ প্ররম িমি্াতট হরলা তহিািতনকাশগুতল হারি কররি ও িারপর 
িারদররক একতট িণ্থণামূলক ধাঁরচ (presentation format) এ হারি টাইপ 
কররি অরনক িময় কলরগ কযি৷তদ্িীয়, এিি করর আতম তকভারি অর্থ উপাি্থন 
করি? অিরশরষ, আতম একিন কতম্উটার িিটওয়্ার তডিাইনাররর িারর 
চুততি করলাম এিং িারক তদরয় একতট কপ্রাগ্রাম তলতখরয় তনলাম, কযটারক ি্িহার 
করর আতম আমার প্ল্ান িা পতরকল্পনাগুতলরক আররা অতধক দ্রুি ধিরী কররি 
পাতর৷ আমার তদ্িীয় িমি্াতটর তিষরয় িলরি কগরল, আতম িানিাম ঋণগ্রস্ত কয 
মানুষগুতলর কারছ শুরুর তদরক ককারনা অর্থ রারক না, িারদররক ঋণমুতি করর 
কদওয়ার িন্ িারদর তনকট িতি্ই ককারনা চাি্থ িা মূল্ আদায় কররি পাতর না৷ 
আতম এই তিষয়তটরক তনরয় প্রার্থনা কররি আরম্ভ করর তদলাম৷

একতদন আমার মারায় এই িুতদ্ কখরল কগল৷ আমার িতি্ই মরন হরলা 
তকভারি আমার ককাম্াতন চালারি হরি কি তিষরয় ঈশ্বর আমারক একতট আইতডয়া 
িা উপায় িািরল তদরছিন৷ মানুরষর কারছ মূল্ আদায় করা ছাোই িারদর িাহায্ 
করা, এিং িা ির্বেও ওই একই িমরয় আমার তনরির িন্ অর্থ উপাি্থন করা৷ 
আমার পতরকল্পনারি, আতম যারক হাতররয় যাওয়া অর্থ িরল রাতক কিতটরক আতম 
খুঁরি িার করি, কয অর্থ মরক্করলর কারছ আরগ কররকই ররয়রছ তকন্তু তিতন 
কিতটরক কদখরি পান তন৷ উদাহরণস্বরূপ িলা যায়, িচিরয়র উরদেরশ্, আতম 
যানিাহন, গ্হ, িীিন ও িাস্্ তিমার মরধ্ একতট িুলনা করি৷ পুনতি্থতনরয়াগ 
করর ককারনা লাভ হরি তকনা কিতট কদখিার িন্ আতম িন্ধরকর হাররর িুলনা 
করি৷ আতম এই ধররনর অরনক তিষয় পরীক্ষা করি, যতদও আতম ি্িিার কযিি 
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তদক তনরয় গরিষণা কররতছলাম ি্ততিগিভারি কিগুতলর প্রতিতট কক্ষরত্র ি্িিা 
কতর তন৷ আমার মরক্করলর িাতেরি যখন কযিাম, আতম িারদররক িচিয় কদখািাম 
এিং িারপর িারদররক এমন ককারনা একতট ককাম্াতন িা িংস্ার কখাঁি করিার 
িন্ পাোিাম যারা আমার পরামশ্থগুতলর িাস্তিায়ন কররি পাররি অরিা এমন 
একিন প্রতিতনতধ খঁুরি িার করিার িন্ পাোিাম কয কিই ককাম্াতনতটরক 
পতরচালনা করর, কযতট আমার মরক্কলরদর পরক্ষ িুলনামূলক অল্প খররচ কাি 
করর তদরি পাররি৷   

িংরক্ষরপ িলরি কগরল, ইতিপূরি্থই আতম আমার মরক্কলরদররক িারদর 
ককাম্াতন ও উৎপাদরনর তনকট তিক্রয় করিার িন্ প্ররয়ািনীয় িকল কাি করর 
কিলিাম৷ িারদর শুধুমাত্ দস্তারিরি িাক্ষর কররি হি৷ কারিই আতম আমার 
মরক্কলরদর কয িকল তিরক্রিা, প্রতিতনতধ ও কপশাদাররদর িুপাতরশ করিাম 
িারদর িারর কযাগারযাগ করা আরম্ভ করর তদরয়তছলাম এিং আতম তক করতছ 
িারদর কিতট িরলতছলাম এিং আমার কারির িন্ আতম তকছু দালাতল কপরি পাতর 
তকনা কিটা িারদর তিজ্ািা করিাম৷ িারা িকরলই “হ্াঁ” িরলতছল৷ কারিই আতম 
এই কািতটই করিাম৷ আতম আমার পুররনা িংস্ার চাকরী কছরে তদরয়তছলাম ও 
মানুষরক ঋণমুততি তিষরয় িাহায্ করিার আমার নিুন ককাম্াতন আরম্ভ করর 
তদরয়তছলাম৷ ি্িিাতট শুরু হরয় কগল, এিং কিই চলার পরর, আোই িছররর মরধ্ 
ঋণমুতি হওয়ার িন্ করেনডা ও আমার কারছ যররষ্ট অর্থ চরল এরিতছল! আমরা 
খুি খুতশ তছলাম! (আপতন যতদ তিনামূরল্ প্ল্ান িা পতরকল্পনা িানারি আগ্রহী হরয় 
রারকন, িাহরল ১-৮০০-৮১৫-০৮১৮ এই নম্বরর কিান করুন৷ ২৮ িছর পর 
আিও আমরা কিই একই ি্িিা চালাতছি!)   

কযভারি ঈশ্বররর রাি্ পতরচাতলি হরয় রারক কযরহিু প্রতিতট তদন তিতন কিই 
িম্রক্থ আমারদর অতধক কররক অতধকির কদখারিন, িাই প্রতিতট তদনই তছল 
একতট নিুন তদন৷ যখন আতম অন্ একিন মরক্করলর িারর িাক্ষাি করতছলাম, 
িখন ঈশ্বর কম্থী তনরয়াগ ও আমার কু্ষদ্র ি্িিাতটরক কচারখ পেিার মি একতট 
ি্িিারূরপ তনম্থাণ করিার িম্রক্থ করা িরলতছরলন৷ আতম যখন আমারদর িারর 
কাি করিার িন্ কম্থী তনরয়াগ করলাম, িখন আমারদর ি্িিাতট ি্হতের স্তরর 
িুরলরিঁরপ উেরি শুরু কররলা৷ আতম মুখিরন্ধই আপনারক িরলতছ কয তকভারি 
আমরা আমারদর গাতের িন্ নগদ অর্থ প্রদান কররি আরম্ভ কররতছলাম ও 
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তকভারি আমরা আমারদর স্বরপ্নর গ্হ তনম্থাণ কররতছলাম৷ আমার নি তনযুতি 
কম্থীরদর িারর আমার মাতিক ি্িিাতয়ক তমতটং চলাকালীন, আতম িারদররক 
ঈশ্বররর রারি্র করা িলিাম, মানুষ ি্িিার িুরযারগর কখাঁরি কযমন আমার 
িংস্ার প্রতি আকতষ্থি হি, তেক কিমন ভারিই, িারা আররা অতধক ঈশ্বররর 
রারি্র করা কশানিার ও িারদর তনরিরদর িীিরন কিতটরক প্ররয়াগ করিার 
তনতমতেও আিি৷   

ঈশ্বর আমারক কয তশক্ষা কদখাতছিরলন কিগুতল তছল আচিয্থিনক, এিং, অিশ্ই 
তি িছর আতম যখন তশকারর কযিাম, িখন কিই িকল তশক্ষাগুতলর কিশ কিগুতল 
আতম তশরখতছলাম৷ তশকার কররি কররি আতম কয িকল অতভজ্িার িমু্মখীন 
হরয়তছলাম, কিগুতলরক যতদ চমকপ্রদ িতল, িাহরল কিটাও যরার্থ হরি না৷আমার 
তনরির কচারখর িামরন আতম কয িকল ঘটনা ঘটরি কদরখতছলাম, কিগুতল যতদ 
আতম কদখরি না কপিাম িাহরল তিশ্বাি করিাম না৷ প্রতিতট ঘটনা ঈশ্বররর 
রারি্র তিষরয় আমারক নিুন এমন তকছু তশক্ষা তদরয়তছল যা আতম পূরি্থ কখনই 
কদতখ তন৷ আতম কভরিতছলাম কয এই িইতটরি কিই িকল ঘটনাগুতলর করয়কতট 
আপনারক িলি, তকন্তু আপতন যতদ িতি্ই আমার তশকাররর অতভজ্িাগুতল পাে 
কররি চান, িাহরল আপতন আমার ওরয়িিাইট কররক আমার  

িইতটর একতট কতপ িা প্রতিতলতপ প্রাপ্ত কররি পাররন৷
এই ঘটনাতট ঈশ্বররর রাি্ তিষয়ক আমার নিলব্ধ জ্ারনর িাহারয্ হতরণ 

তশকার করিার উপায় আতিস্ার করিার দুই িছররর মরধ্ ঘরটতছল৷ কযমনতট 
আপনারক আতম আরগই িরলতছ কয, তকভারি আমার হতরণ শািক প্রাপ্ত করিার 
িন্ করাপন কররি হয় ও প্রার্থনাকারল কিই শািকরক তিশ্বারি প্রাপ্ত কররি হয় 
কিতট ঈশ্বর আমারক তশতখরয়তছরলন—এিং ককানরূপ অন্রা ছাোই প্রতি িছর ৩০ 
কররক ৪৫ তমতনরটর মরধ্ আতম আমার হতরণ শািক তশকার করিাম৷ যাই কহাক, 
আি ২৮ িছর ধরর এতটই ঘরট আিরছ৷ যাইরহাক, অন্ান্ িছররর মিই কিই 
তিরশষ িছরতটরি আতম তশকারর কিতররয়তছলাম, পূণ্থ তিশ্বাি তছল কয হতররণর কদখা 
পারিা৷ খুি তনতচিিভারিই, আতম কদখলাম একতট হতরণশািক, আমার কাছ কররক 
দুরর কহঁরট প্রায় ২০০ গি দুরর আমার প্রতিরিশীর এলাকায় প্ররিশ করিার মুরখ 
তছল৷ আতম িানিাম কয কিই হতরণতট যখনই কিই িঙ্গরল প্ররিশ কররি, িখনই 
কি চরল যারি, তকন্তু িা হরলও আতম িানিাম কয ওটা আমার হতরণ শািক৷ 
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িখনও আতম হতরণ শািরকর ডাক নকল করর ধনুক তদরয় তশকার করিার িা 
তকভারি একতট হতরণ শািকরক ডাকরি হয় িার ককৌশল িানিাম না৷ আতম 
িানিাম কয কিই হতরণ শািকতট আমার তশকার, তকন্তু কযরহিু কিই শািকতট 
আমার প্রতিরিশীর িঙ্গরল প্ররিরশর মুরখ তছল, িাই আতম অিহায়ভারি িাতকরয় 
রইলাম৷ তকন্তু িহিা, আতম আমার আত্মারি শ্িণ করলাম, “হতরণ শািকতটরক 
কিামার কারছ আিরি িরলা”৷ “তক? হতরণ শািকতটরক আমার কারছ আিরি 
িলি; এিরির মারন তক?” আতম তকছুই িুরঝ উেরি পারতছলাম না, িাই আতম 
কিারর িললাম, তকন্তু এি কিাররও িতল তন যারি কিই হতরন শািকতট আমার করা 
শুনরি পায়, “হতরণ, আতম কিামায় রামরি, কপছরন ঘুররি, ও আতম কয গারছর 
উপরর ররয়তছ িার নীরচ এরি দাঁোরি আজ্া তদই”৷ আতম ধনুক তদরয় তশকার 
করতছলাম এিং আতম কযরহিু চাইতছলাম কয হতরণতট খুি কারছ আিুক, িাই 
আমার গাছতটর িলায় দাঁে হওয়ার ওই কশরষর অংশতট িুরে তদরয়তছলাম৷ আতম 
কভরিতছলাম কয আমার তিশ্বাি যতদ কিই হতরণ শািকতটরক আমার কারছ তনরয় 
আরি, িাহরল আতম ওরক আমার গারছর নীরচও আনরি পারি, কযখান কররক 
আতম ভারলাভারি ওরক িীরতিদ্ কররি পারি৷ 

অিাক কান্ড, আতম কযই না এই করাগুতল উচ্ারণ করলাম, অমতন কিই 
হতরণ শািকতট িরঙ্গ িরঙ্গ কররম কগল, কপছরন তিররলা এিং িরািতর আমার 
গারছর তনকরট আিরি রাকরলা৷ যখন কিই হতরণ শািকতট কিই ২০০ গি রাস্তা 
অতিক্রম করর কিািা আমার গারছর নীরচ এরি দাঁোরলা, িখন আতম িতি্ই 
হিিাক হরয় পরেতছলাম৷ হতরণ শািকতট আমার গারছর নীরচ তস্রভারি দাঁতেরয় 
রইল৷ ওর কররক মাত্ ১২ তিট উঁচুরি আতম ররয়তছ৷ আমার কারছ ককারনা ছদ্মরিশ 
তছল না, তছল না ককারনা গন্ধ, হতরণ শািরকর ডাক তছল না, তছলাম শুধু আতম 
ও আমার ঈশ্বর, িা ির্বেও িখন কিই হতরণতট তেক আমার নীরচ দাঁতেরয়তছল৷ 
আমার মরন হয় ককউ এই লক্ষ্ভ্রষ্ট কররি পারর৷ আতম অতি আনরন্দর িারর ওই 
হতরণ শািকতটরক িাতেরি তনরয় এলাম, তকন্তু একটু আরগই আতম যা কদরখতছলাম 
কিতটরক ককানভারিই মারা কররক কঝরে কিলরি পারতছলাম না৷ আতম ওই 
হতরণতটরক আিরি িরলতছলাম ও আিিার আজ্া তদরয়তছলাম িরলই তক ও আমার 
কারছ িতি্ই এরিতছল? তনতচিিভারিই কিমনটাই মরন হয়৷  
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আমরা ওতহওরি কয িাম্থ িা খামারতট ভাো তনরয়তছলাম কিতট ৮৯ একর 
স্ারনর উপর তিস্্তি তছল, িার মরধ্ তছল তকছুটা িঙ্গল, কঝাপ ঝাে ভতি্থ খাঁতের 
িলাভূতম ও মাে৷ শীরির মািগুতলরি, তিরশষ করর যতদ ভূতমরি িুষার রাকি, 
িাহরল আমরা খররগাশ তশকার কররি কযরি চাইিাম৷ওতহওরি খররগাশ তশকাররর 
িময় একই িারর গলায় কগাল করখা ওয়ালা একতট রতিন পাতখ তশকারররও মরশুম 
রাকি, তকন্তু আমরা আমারদর খামারর কদাতচি ওই ধররণর পাতখ কদখরি কপিাম৷ 

কয তদনটার করা িলতছ, ওই তদরন, আমরা খররগাশ তশকারর কিতররয়তছলাম 
ও খাঁতের িলাভূতমর মধ্ তশকার করতছলাম৷ িখনই একতট পুরুষ রতিন পাতখ 
হটাৎ করর উদয় হরলা৷ আতম দ্রুি পাতখতটর তদরক তিরলাম ও তিদ্ করলাম৷ 
আতম িানিাম কয যখনই আতম িনু্দরকর কঘাো কটরনতছলাম িখন কিই গুতলতট 
ককিলমাত্ পাতখতটর ডানাতটরক তিদ্ কররতছল৷ িরি, যখনই কিই পাতখতট ভূতম 
স্পশ্থ কররলা, পাতখতট মতরয়া হরয় কদৌোরি শুরু কররলা৷ ওই ধররনর রতিন 
পাতখগুতল ঘন্ায় ৩৫ মাইল গতিরিগ পয্থন্ত ছুটরি পারর, এিং এই পাতখতট কিতট 
প্রমাণ করিার িন্ যা যা কি কররি পাররিা িা কররতছল৷ মাতট নিুনভারি 
পতিি িুষারর আছিাতদি তছল, আর কিই পাতখতট উনু্তি চারণভূতমরি িামান্ 
উপররর তদরক ককান করর ছুটতছল, কারিই পাতখতট যখন পাতলরয় যাতছিল, িখন 
আতম অনায়ারিই ওর প্রতিতট পদরক্ষরপর প্রতি লক্ষ্ রাখরি পারতছলাম৷  

আতম কিখারন এক মুহুরি্থর িন্ এই করা কভরি অিহায়ভারি দাঁতেরয় 
রইলাম কয পাতখতট পাতলরয় যারি, তকন্তু আমার আত্মায় িহিা এক অনুরপ্ররণা 
এরিতছল৷ যখন আতম কিই হতরণ শািকতটরক রামরি ও আমার তদরক আিিার 
আজ্া তদরয়তছলাম িখন যা ঘরটতছল আতম িা িানিাম৷ আমার মরন হরলা কিতটই 
এখন পরখ করর কদখা উতচি, িাই আতম তচৎকার করর িরল উেলাম, “কহ পক্ষী, 
যীশুর নারমরি কররম যাও!” িরঙ্গ িরঙ্গই আতম পাতখতটর িামরনর ও উপররর 
তদরকর অগ্রির হওয়া কদখরি কপলাম না৷ আতম কগাটা মােতটরক স্পষ্ট কদখরি 
পাতছিলাম, এিং কয মুহুরি্থ আতম তচৎকার কররতছলাম, কিই পাতখতট কিই মুহুরি্থই 
কররম তগরয়তছল৷ আমার িারর আমার কছরল তটম তছল, আর কি িলল, “িািা 
িুতম যখনই তচৎকার কররতছরল, ওই পাতখতট কিই মুহুরি্থই স্তব্ধ হরয় তগরয়তছল”৷ 
তকন্তু কিই পাতখতট কগল ককারায়? তটম ও আতম মারের মরধ্ পাতখতটর পদতচরনের 
অনুিরণ করর এতগরয় কগলাম, আর কিখারন পাতখতট িররির মরধ্ িরি তছল৷ 
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পাতখতটর মারাতটর প্রায় অরধ্থকতট িররির মরধ্ ঢুরক তছল, তকন্তু কগাটা কদহতট 
কখালা িায়গায়, িুষাররর উপর িরি তছল৷ পাতখতট তকছুটা ঘারির একটু কপছরনই 
তছল, যার দরুন আমরা কিতটরক কদখরি পাতছিলাম না৷ পাতখতট তক ম্ি তছল? 
আতম পাতখতটরক হারি িুরল তনলাম, িরঙ্গ িরঙ্গই ডানা ঝাপটারি ঝাপটারি ও 
কক্থশ গলায় তচৎকার করর কিরগ উেরলা৷ পাতখতট তদতি্ কিঁরচ তছল! পাতখতটরক 
পরীক্ষা করিার পর আমরা যখন কিতটরক কাটলাম, িখন আতম কদখরি কপলাম 
কয আমার িনু্দরকর গুতল ওর ডান তদরকর ডানাতটরক স্পশ্থ কররতছল মাত্৷ তটম 
ও আতম অিাক হরয় তগরয় এরক অপররর মুরখর তদরক িাতকরয় রইলাম৷ একটু 
আরগই আমরা যা কদরখতছলাম কিতট ককউই তিশ্বাি কররি না, একিরনও না৷ 

আরগই কযমন উরলেখ কররতছলাম কয, ওতহওরি উভয় তলরঙ্গর দুতটর অতধক 
হতরণ তশকার করিার তনয়ম তছল না, তকন্তু এক িছরর একতটমাত্ হতরণ শািক 
তশকার করা কযি৷ ওতহও রারি্ অতধক িংখ্ায় হতরণীরদর তশকার করিার দ্ারা 
কিখারন হতরণ িংখ্া কমারনার কচষ্টা চলতছল৷ কারিই আতম একতট হতরণ শািক ও 
একতট হতরণীর িন্ আমার িীি িপন করিাম, আর ঘতে ঘন্া ধরর, ৩০ কররক 
৪০ তমতনরটর মরধ্ প্রররম হতরণ শািক আিি, আর িারপররর িার হতরণীতট 
আিি৷ একতদন আমার মারায় এই তচন্তা কখরল কগল, “রারমা রারমা, আতম যখন 
আমার িীি িপন কররতছলাম, িখন আতম কয ক্রমানুিারর তলরখতছলাম, হতরণগুরলা 
কিতট অনুযায়ী আিরছ”৷ এমনও তক হরি পারর? আতম যতদ কিই ক্রমতটরক পারটে 
তদই িাহরল তক ঘটরি? িাধারনি আতম একতট হতরণ শািক ও একতট হতরনীর 
িন্ িপন করিাম, এিং কিই ক্রমানুিাররই িারদর কদখা তমলি৷ এইিার আতম 
একতট হতরণ শািক ও একতট হতরনীর িন্ িপরনর পতরিরি্থ একতট হতরণী ও 
একতট হতরণ শািরকর তনতমতে িপন করলাম; আর আিারও হতরন এরলা তেকই, 
তকন্তু এইিার প্রররম হতরণী এরলা ও িারপর এরলা হতরণ শািক৷ আমার ির্বের 
পরীক্ষা করর, করয়ক িছর ধরর আতম এই ক্রমতটরক পতরিতি্থি কররি লাগলাম, 
আর প্রতিিারই কিতট িিল হরলা৷ যখন আতম এই িকল ঘটনা ঘটরি কদখলাম, 
িখন আতম ঈশ্বররর রারি্র তিষরয় ও আতম কিই রারি্র িম্রক্থ কিই না কম 
িাতন কিতট কভরি িমূ্ণ্থ অতভভূি হরয় তছলাম৷ একতট তিষয় তনতচিিভারিই তছল, 
কিতট হরলা এই কয প্রভু আমারক কদখাতছিরলন কয আমার িীিন কযভারি চলতছল 
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কিই তিষরয় আতম কখনও যিটা ভাতি তন, িার িুলনায় অরনক অতধক কি্্থত্ব 
আমার ররয়রছ৷    

একতট পাশ্ব্থতটকা, এখন ২০১৫ িারলর ম্গয়া ঋিু চলরছ৷ আতম খারদ্র 
িন্ একতট চার পরয়ন্ িা িার চাইরি িে হতরণশািক, একতট এক কররক দুই 
িছর িয়স্া হতরণী, এিং একতট ওই িয়রির িাটন হতরণশািরকর িন্ িপণ 
কররতছলাম৷ অতিরিভারি, আমার গারছর তনকট ছয় পরয়রন্র হতরণ এরিতছল; 
এিং িার পররর িার, আতম আমার গারছর কারছ আিা একমাত্  একতট এক 
কররক দুই িছর িয়স্া হতরণী কপরয়তছলাম৷ আতম িাতন কয পররর িার একতট 
িাটন হতরণশািরকর আতিভ্থাি ঘটরি৷ আতম িাতন ি্াপারটারক অতিশ্বাি্ িরল 
মরন হরি; আতম কযতট ঘটরি কদরখতছলাম আপনারক ককিল কিতটই িলতছ৷

তকন্তু একতট হতরণ তশকাররর ঘটনা হরয়তছল কযতট এই তিষয়তট খুি স্পষ্ট করর 
তদরয়তছল কয আতম ভয় কপরয়তছলাম৷ আতম একতট চার পরয়ন্ িা িার কররক িে 
মাত্ার হতরণশািরকর িন্, আর িারপর একতট িাটন হতরণশািরকর (একতট 
িাটন হতরণশািকরক একতট হতরণী িরল তিরিচনা করা হরয় রারক, কারণ এরদর 
তশং কলারমর নীরচ রারক, আর কিগুতলরক কছাট কিািারমর মি কদখরি হয়) 
িন্ও আমার িীি িপণ কররতছলাম৷ আতম যরারীতি তশকারর তগরয়তছলাম এিং 
ধনুরকর িাহারয্ ম্গয়া করিার িমরয় ১৫ তমতনরটর মরধ্ই আমার আট পরয়রন্র 
হতরণশািক কপরয় কগলাম৷ আতম যখন পররর িার তগরয়তছলাম, আতম তনতচিি 
তছলাম কয কিখারন িাটন হতরণশািক রাকরি৷

দুই িপ্তাহ পর আতম পুনরায় তশকারর কিতররয়তছলাম, আর আতম যখন আমার 
গারছর তশকাররর মরচির উপরর িরি তছলাম, আতম কদখলাম কয আমার কররক 
প্রায় ৩০০ গি দুরর চারণভূতমরি একতট আট পরয়রন্র হতরণ চেরি চেরি 
এরলা৷ হতরণতট িরািতর আমার গারছর তদরক অগ্রির হতছিল৷ কি িার পর কররক 
িরর যায় তন ও িরািতর কিই মারের মাঝ িরাির তদরয় এরি আমার গাছতটর 
নীরচ এরি দাঁোরলা ও কিখারন প্রায় ২০ কিরকন্ড দাতেরয় রইল৷ িারপর কিতট 
মুখ তিরারলা এিং কয পর ধরর কি গারছর নীরচ এরিতছল কিই একই পরর কিই 
চারণভূতমরি তিরর কগল৷ স্রণ রাখরিন, িখন ওতহওরি ককিলমাত্ ককিলমাত্ 
একতট হতরণশািক তশকার করা আইনি ধিধ তছল, আর এরই মরধ্ আতম 
একতট আট পরয়রন্র শািক তশকার করর কিরলতছলাম, িাই আমারক শুধুমাত্ 
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কিখারন িরি রাকরি ও এই হতরণশািকতটরক কদখরি হরয়তছল৷ আতম কিতটরক 
িীরতিদ্ কররি পাতর তন৷ যরি কররক আতম হতরণ তশকার শুরু কররতছলাম িরি 
কররক শুরু করর কিই তদনই প্ররমিাররর মি আমার তনকট এমন একতট হতরণ 
এরিতছল, কিতট কিই হতরণ তছল না যার িন্ আতম আমার িীি িপণ কররতছলাম৷ 
কযভারি হতরণশািকতট আচরণ কররতছল, অর্থাৎ, কিই মাে িরাির কিািািুতি 
এরি িারপর আমার গারছর নীরচ দাঁোরনা, এিং িারপর কয পর ধরর হতরণতট 
গারছর িলায় এরিতছল কিই একই পর ধরর কিই চারণভূতমরি তিরর যাওয়াতট 
এক করায় অদু্দ তছল৷ মরন হতছিল কয হতরণতট একতট দাতয়ত্ব তনরয় এরিতছল৷ 
আতম িারা িকাল অরপক্ষা কররতছলাম, তকন্তু িাটন হতরণশািরকর কদখা কমরল তন৷ 

কিই রারি আমার অতিরি আতম এইিি তনরয় তচতন্তি তছলাম৷ ককারাও তকছু 
একটা গলদ তছল; িাটন হতরণশািরকর আিিার করা তছল৷ ককনই িা কিই আট 
পরয়রন্র হতরণতট ওইভারি এরিতছল? আতম যখন কিখারন িরি তছলাম, িখন 
আতম তক ঘরটতছল কিতট কদখািার িন্ ঈশ্বররর তনকট আত্মারি প্রার্থনা করা শুরু 
কররতছলাম৷ আতম আমার প্রতি িাঁর রি শ্িণ করলাম, “কিামার িীরির তদরক 
দ্তষ্ট দাও”৷ আমার িীরির তদরক িাকারিা? আতম ককান িরলর তনতমতে িপণ 
কররতছলাম আতম কিা িা িাতন৷ আমার ি্াঙ্ক আমার কচকগুতলর কতপ িা প্রতিতলতপ 
ধিরী করর, িাই আতম আমার ি্ারঙ্কর কলনরদরনর তিিরণতট িার করলাম ও যখন 
আতম আমার হতররণর িন্ িপণ কররতছলাম িখন কিখারন কয করা তলরখতছলাম 
কিতট কদখলাম৷ আতম কভরিতছলাম কয আরগও কযমনটা আতম িরলতছলাম, কিই 
মি আতম দুতট হতরণশািরকর িন্ আমার িীি িপণ কররতছলাম, একতট চার 
পরয়ন্ িা িার চাইরি িে হতরণশািক ও অন্তট একতট িাটন হতরণশািক, যারক 
হতরণী িরল মরন করা হয়৷ তকন্তু আমার কচরক এমনতট কলখা তছল, “চার পরয়ন্ 
িা িার চাইরি িে দুতট হতরণশািক, একতট িাটন হতরণশািক”৷ যতদও আতম 
দুতট হতরণশািরকর করা িলরি কচরয়তছলাম, একতট চার পরয়ন্ িা িার চাইরি 
িে ও একতট িাটন হতরণশািক, তকন্তু আিরল আতম কিা কিই করা তলতখতন৷ 
কচরক কলখা তছল, “চার পরয়ন্ িা িার চাইরি িে দুতট হতরণশািক, একতট 
িাটন হতরণশািক”৷ িাহরল কিগুরলা হতরণ হরলা? তিনতট, এিং তদ্িীয়তট তেক 
প্ররমতটর মিই চার পরয়ন্ িা িার চাইরি িে তছল৷ যখন আতম কিতট কদখলাম, 
িখন আতম কিখারন স্নুিৎ িরি রইলাম৷ কিই আট পরয়রন্র হতরণতট িার দাতয়ত্ব 
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পালন কররি কিখারন এরিতছল৷ ঈশ্বররর রারি্র তনয়রমর কাররণ ওর ওখারন 
রাকিার করা তছল৷ আতম লাতিরয় উেলাম ও তচৎকার কররি ভিনতটর চাতরপারশ 
কদৌোরি শুরু করর তদলাম৷ তক আচিয্থ ি্াপার!  

আতম যা কদরখতছলাম, কিই একই িমরয়, আমারক কিতট ভীি করর িুরলতছল৷ 
তকছুক্ষণ আরগ আতম যা কদরখতছলাম, যতদ ঈশ্বররর রাি্ িিটাই তনভু্থল ও 
তনতদ্থষ্টভারি পতরচাতলি হরয় রারক, িাহরল আমার আররা িিক্থ হওয়া প্ররয়ািন৷ 
অতনছিাক্িভারি আতম এমন তকছু ঘটনা শুরু কররতছলাম যা আতম ঘটারি চাই তন, 
তকন্তু িারপররও কিগুতল ঘরটতছল কারণ আতম আতত্মক ি্িস্া অনুিারর কিগুতলরক 
মুতি কররতছলাম৷ িখন আতম উপলতব্ধ কররতছলাম কয আতম িহ, আররা িহু মানুষ, 
এমন তকছু ঘটনার িমু্মখীন হরয় রারক, কযগুতলরক ঘটরি কদখা, িারদর ইছিা তছল 
না, তকন্তু িারপররও, িারা কয িি ঘটনার িমু্মখীন হরয়রছ, কিগুতল িারা তনরিরাই 
শুরু কররতছল৷ স্রণ করুন, যীশু িাঁর িারক্র দ্ারাই একতট ডুমুর ি্ক্ষরক শুতকরয় 
কিরলতছরলন আর অন্ একতট িমরয় কিই তিতনই লািাররক কির কররক কিতররয় 
আিরি িরলতছরলন৷ দুতট ঘটনাই তভন্ন উরদরশ্ একই তনয়ম ি্িহার কররতছল৷ 
পররর িার আতম যখন ম্গয়ারি তগরয়তছলাম, িার আরগ কযভারি আতম িপণ 
কররতছলাম, কিই অনুিারর কিই িময় িাটন হতরণশািক আতিভূ্থি হরয়তছল৷    

এই িামতগ্রক ঘটনাপ্রিাহ আমারক চমৎক্ি কররতছল এিং ঈশ্বররর রারি্র 
প্রতি আমার দ্তষ্টভতঙ্গর প্রতি একতট তিরাট প্রভাি কিরলতছল৷ িারপর আতম ককারনা 
রকম তিভ্রাতন্ত ছাোই কিরনতছলাম কয, ঈশ্বররর রাি্ অতি িুতনতদ্থষ্ট৷ িারপররও তক 
কিতটর দ্ারা আমারদর অিাক হওয়ার মি তকছু ররয়রছ? পাতর্থি িগরির প্রতিতট 
কভৌি ধম্থ কিই প্রকার িুতনতদ্থষ্ট৷ আমার মরন হয় আতম কখনই একটুকুও িুঝরি 
পাতর তন কয আতত্মক ধম্থগুতল কভৌি ধরম্থর মিই কায্থ করর, এিং কিই কাররণই 
আতত্মক তিষয়গুতলর িূচনা হয়৷ যতদও আমার িানা উতচি তছল, তকন্তু আতম 
িানিাম না৷ তকন্তু এখন আতম িাতন কয ঈশ্বররর রাি্ িুতনতদ্থষ্ট অতি িুতনতদ্থষ্ট৷ 

কিশ, আপতন চাইরলন, িাই আতম আপনারক আররকতট তশকাররর কাতহনী 
িলি৷ (আতম তশকার করিার িমরয় এই তশক্ষাগুতল তশরখতছলাম, িাই আপনারক 
আমার প্রতি িহনশীল হরি হরি৷) কযরহিু আতম কদরখতছলাম কয ঈশ্বররর রাি্ 
কিটা িুতনতদ্থষ্ট, িাই আতম আররকতট আররা িুতনতদ্থষ্ট ধররণর পরীক্ষা চালারিা 
িরল তস্র করলাম৷ কিই িছর আতম একতট িাি পরয়রন্র হতরণশািরকর িন্ 
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িপন করিার তিদ্ান্ত তনলাম৷ িাধারণি, একতট হতররণর উভয় পারশই একই 
পরয়রন্র িংখ্া রাকরি৷ একতট চার পরয়রন্র হতররণর দুইপারশ দুই পরয়ন্; 
একতট আট পরয়রন্র দুই পারশ চার পরয়ন্ ইি্াতদ রারক৷ তকন্তু অরনক িময় 
কদখা যায় কয, নানা কাররণ একতট হতরণশািরকর তশং একই ধররণর হরি না, এিং 
িারদর উভয় পারশ্ব্থ তভন্ন িংখ্ক পরয়ন্ রাকরি৷ তকন্তু, কযমনটা আতম িললাম, 
িাধারণি, িারদর উভয় তদরক একই িংখ্া রাকরি৷

আতম এমন তকছুর িন্ আমার তিশ্বািরক মুতি কররি কচরয়তছলাম কযতট 
িুতনতদ্থষ্ট ও িচারচর ঘরট না, কারণ িলরি কগরল, আতম একতট পরীক্ষা 
চালাতছিলাম৷ ইতিপূরি্থই আতম কিরনতছলাম কয আপতন যি অতধক িুতনতদ্থষ্ট হরিন, 
িিই দীঘ্থকাল আপনারক অরপক্ষা কররি হরি পারর, এিং কিতটরক িাস্তিাতয়ি 
করিার িন্ পতিত্ আত্মার তনকট হরি আররা অতধক িুতনতদ্থষ্ট তনরদ্থশনা আিরি৷ 
কারিই ধনুক তশকার পরি্থর প্ররম তদনতটরি আতম িানিাম কয তশকারর যারিা 
না, আতম িানিাম কি ওখারন কনই৷ িাস্তরি, আতম পুররা অর্াির মাি অরপক্ষা 
কররতছলাম, এিং আতম আমার আত্মারি কিরনতছলাম, “কি এখনও ওখারন কনই”৷ 
তিষয়তট হিাশািনক তছল; িিরন্তর রং, িঙ্গল, আতম িতি্ই কিখারন কযরি 
চাইতছলাম৷ তকন্তু িিুও আতম অরপক্ষা কররতছলাম৷

িারপর এতট ঘরটতছল৷ একতদন রারি আতম যখন আমার ধিেকখানা ঘরর 
িরি িতি্থয়া কররক আমারদর িারর িাক্ষাি কররি আিা আমার শশুর ও শাশুতের 
িারর করা িলতছলাম, িখন আতম কিতট শুনরি কপরয়তছলাম৷ পররর তদন িকাল 
তছল কিই তদন৷ িাি পরয়রন্র হতরণ কাল আিরি! আতম আমার পতরিাররর 
িিাইরক িরল তদরয়তছলাম কয পররর তদন আতম আমার হতরণশািকতটরক পারিা৷ 
আতম খুি করামাতচিি হরয় ঘুম কররক উেলাম এিং অন্ধকার হওয়ার আরগই কিতট 
করর কিরলতছলাম৷ আতম একতট গারছর মরচির উপর কররক আমার আেধনুর 
িাহারয্ তশকার করতছলাম, কযতট কররক দশ একর তিস্্তি তিলতটরক কদখা যায়, 
যার ধার তদরয় আমার িঙ্গলতট শুরু হরয়রছ৷ িায়গাতট মরনারম একতট স্ান৷ 
আপতন যখন কিখারন িরি রাকরিন, িখন পাতিহাঁি উরে এরি িরি, তিলতটর 
পারে গন্ধরগাকুলা, এমনতক কনউরলর মি কদখরি এক ধররণর প্রাণীরকও ঘুরর 
কিোরি কদখা কযরি পারর৷ তিলতটর ধারর কঝাঁপঝাে ররয়রছ, এিং আমার িম্ততের 
মরধ্ এতট হতরণরদর িন্ কিরা শয়রনর স্ানগুতলর একতট৷ আতম যখন আমার 
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মরচি অরপক্ষা করতছলাম, িখন তকছুই ঘরট তন৷ 
আতম ৪৫ তমতনট, িারপর এক ঘন্া অরপক্ষা 
কররতছলাম, তকন্তু তকছুই ঘরট তন৷

মারের ওপারর আমার িাতে কররক আতম 
গাতের দরিা কখালিার ও িন্ধ হওয়ার শব্দ 
শুনরি কপলাম, আতম িানিাম কয করেনডার িািা 
ও মা িতি্থয়ার উরদেরশ্ যাত্া কররছন৷ িারা চরল যাওয়ার পূরি্থ িারদর িারর 
কব্রকিাস্ট িা িকারলর িলখািার খারিা িরল করা তদরয়তছলাম, এিং আমারই 
রান্না করিার করা তছল৷ আমার আিল পতরকল্পনাতট তছল খুি কভাররর মরধ্ই 
আতম আমার হতরণ তশকার কিরর কিলি ও িারপর কব্রকিারস্টর িন্ িাতের 
পরর রওনা কদি৷ তকন্তু হতরণশািকতট কিখারন তছল না, আর আতম অতনছিা 
ির্বেও গাছতটর মচিতটর কররক কনরম এলাম ও িাতের তদরক রওনা হলাম৷ আমার 
অতধকারভুতি এলাকার তিষরয় আমার কয অতভজ্িা তছল কিখান কররক আতম 
িানিাম কয হতরণরা িকারলর পররর তদরক তিরলর ধারতটরি আরি, কযরহিু 
কিতট িারদর মুখ্ তিশ্ারমর স্ান, কযমনতট আতম আরগই উরলেখ কররতছ৷ কিশ 
করা, আতম িানিাম কয কয ককারনা মুহুরি্থই কিই হতরণশািকতট কিখারন আিরি, 
তকন্তু আতম তকছুরিই কিখারন আর রাকরি পারতছলাম না৷ আমারক আিার অন্ 
ককানতদন িকারল আিরি হরি৷

আতম আমার িাতের িকলরক িুপ্রভাি িানালাম ও প্রািরাশ ধিরী কররি 
লাগলাম৷ আতমই আমার িাতের কিই একমাত্ ি্ততি িিিময় প্রািরাশ ধিরী করর 
এিং অিীরির যিতদরনর করা আতম স্রণ কররি পাতর িিতদন ধরর আতমই এই 
কািতট কররতছ৷ আতম যতদ তনরির পক্ষপাতিত্ব করর িতল কয আমার কারছ আটার 
ককক ধিরী করিার তিরশষ করতিতপ িা রন্ধনপ্রণালী তছল, কিই খাদ্িস্তুতট অিীি 
িুস্বাদু৷ তডম, িরিি ও পতনর গুরো তদরয় খাদ্িাতলকার িমাতপ্ত ঘটি, তকন্তু 
আমার প্রািরাশরক কয খাদ্িস্তুতট দারুন করর কিারল কিতট হরলা আিল ম্াপরলর 
তিরাপ৷ ওতহও হরলা একতট ম্াপরলর তিরারপর কদশ, আর আমার এলাকার 
আরিপারশর কলারকরা ম্াপল তিরাপ প্রস্তুি ও তিক্রয় করর৷ আতম আমার িাতেরি 
ককারনা নকল তিরাপ রাখরি তদই না, ককিলমাত্ আিল তিতনি তকতন৷ কারিই 
আতম ওখারন প্রািরাশ ধিরী করতছলাম, আর আমারদর রান্নাঘররর িানালাতট 

তােপে আমি প্কারিা 
েকি মবভ্ামতি োড়াই 
প্জরিমেিাি প্ি, ঈশ্বরেে 
োজ্ অমত সুমিমদ্ণষ্ট
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িঙ্গল ও তিলতটর তদরক মুখ করা তছল৷ হটাৎ কররই আতম কদখরি কপলাম কয 
একতট হতরণশািক মাে কপতররয় তিরলর তদরক যারছি৷ আতম তচৎকার করর িললাম, 
“এই কয আমার হতরণশািক”! আতম আমার িাতের কলারকরদর রান্নার কাি 
িামলারি িললাম কারণ আতম ওই হতরণশািকতটর তপছু ধাওয়া করতছলাম! 

আরগও আতম হতরণরদর ওই মাে কপররারি কদরখতছলাম, িাই কিই হতরণশািকতট 
তেক ককারায় যাতছিল কিতট আমার িানাই তছল; আর কিখারন কপঁছারি হরল, ওরক 
আমার তশকাররর মচিতটর তেক িলা তদরয় কযরি হরি৷ আতম তহিাি করর কদখলাম 
কয আতম যতদ কপছন তদক কররক আমার তশকার মরচি কপঁরছ কযরি পাতর ও 
হতরণশািকতটর কিই স্ারন কপঁছারনার আরগই কিৌভাগ্িশিঃ কিতটরি উরে কযরি 
পাতর, িাহরল আতম হয়রিা একতট িীর চালারি পারি৷ হতরণশািকতটর আগমরনর 
পূরি্থ কিই স্ারন কপঁরছ যাওয়া ও গারছ উরে পোতট কতেন হরি, আর এখনই 
আমারক কযরি হরি! আতম দরিা তদরয় ছুরট কিতররয় কগলাম, যাওয়ার পরর আমার 
ধনুকতট হারি তনলাম৷ আতম মারের ধার িরাির ছুটলাম ও িারপর, যি তনঃশরব্দ 
িম্ভি, মচিতটর কারছ কগলাম ও ধীরর ধীরর উরে পেলাম৷ এিক্ষণ পয্থন্ত িিতকছু 
ভারলাই চরলতছল, আতম কিই হতরণশািকতটর তচনেমাত্ কদখরি কপলাম না৷

আতম যখনই কদখরি কপলাম কয হতরণশািকতট তিরলর মধ্ তদরয় এরি 
কিািািুতি আতম কয মরচি িরি তছলাম কিতটর তদরক এতগরয় আিরছ, িখনই 
আতম কিই মরচি উরে পেলাম ও িরি রইলাম৷ কিই হতরণশািকতট কয হতরণীতটর 
তপছু তপছু আিতছল কিতট ছাো অন্ ককানতদরক মরনারযাগ তদতছিল না, এিং 
কি আমার দশ্থন িা ঘ্াণ পায় তন৷ হতরণীতট আমার মচিতটর নীচ তদরয় দ্রুি 
পদরক্ষরপ কহঁরট তিরলর তদরক চরল কগল, এিং হতরণশািকতট কিই একই পরর 
অগ্রির হতছিল৷ এর কচরয় ভারলা অনুকুল িুরযাগ আতম কপরি পারিাম না৷ 
এইিার হতরণশািকতট আমার কররক ২৫ গি দুরর, আর আতম িিক্থভারি আমার 
আেধনুর তনশানা করলাম ও িীর চাতলরয় তদলাম৷ আতম কয মুহুরি্থ িীর চাতলরয় 
তছলাম কিই মুহূি্থতট আতম উপলতব্ধ কররি কপররতছলাম৷ অস্বীকার কররি পাতর 
না কয, এখারন হতরণশািকতটর কপঁছারনার পূরি্থই আিিার কচষ্টায় তিলরক কিষ্টন 
করর রাকা মােতটর কপছন তদক িরাির ছুটরি ছুটরি আমার প্রায় দমিন্ধ হওয়ার 
কিাগার তছল৷ 
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িীরতট অরনক তনরচর তদরক আঘাি কহরনতছল, কিতট কদরখ আতম হিাশ 
হরয়তছলাম, আর আতম িানিাম কয আতম ককারনা একটা কমাক্ষম িায়গারি লক্ষ্ভ্রষ্ট 
হরয়তছলাম৷ যখন কিই িীর আঘাি কররতছল, িখন কিই হতরণশািকতট তিরলর 
ধাররর িাতরিদ্ ঘন কঝারপর মরধ্ লাতিরয় ঢুরক তগরয়তছল  ও ধীরর ধীরর চকু্ষর 
অরগাচরর কহঁরট চরল তগরয়তছল৷ পূরি্থর তশকাররর িমরয় আতম লক্ষ্ কররতছলাম কয 
কখনও কখনও ধনুরকর িাহারয্ তশকার করিার িময়, যখন িীর আঘাি করর 
িখন হতররণরা িুঝরি পারর না কয তক ঘরটরছ৷ অরনক িময়, যিক্ষণ পয্থন্ত না 
ওরা আপনারক কদখরি িা আপনার ঘ্াণ না পারি, িিক্ষণ ওরা শুধুমাত্ কহঁরট 
চরল যারি৷ আতম এও িানিাম কয িাধারণি একতট আহি হতরণ ঝারের মরধ্ 
শুরয় রারক ও কিতশদূর কহঁরট যায় না৷ কযরহিু এই হতরণতট আমারক কদখরি পায় 
তন, িাই কিও কিই কািতটই করতছল৷ আতম অতি তনঃশরব্দ গারছর উপররর তশকার 
মচি কররক কনরম এলাম, এিং কয পর তদরয় আতম ওখারন এরিতছলাম, কিই পর 
ধররই িাতের অতভমুরখ রওনা হরি রাকলাম, যারি ওই হতরণতট ভয় কপরয় না 
পালায় িাই অরনকটা দূর তদরয় কহঁরট কগলাম৷

আতম যখন িাতেরি এলাম, িখন তক ঘরটতছল আর আতম হতরণতটরক কপরয়তছ 
তকনা প্ররি্রক আমারক িা তিজ্ািা কররি শুরু কররলা৷ একটু আরগই যা যা 
ঘরটতছল আতম প্ররি্করক কিতট িললাম আর আমার কছরলরদর ওখারন কযরি 
ও ঝাে কররক হতরণশািকতটরক িাো করর িার কররি আমারক িাহায্ কররি 
িললাম৷ আশা করতছলাম কয আতম ওর উপর আররকতট িীর তনরক্ষপ কররি 
পারি৷ আমরা কঝাপ ঝাে ভতি্থ এলাকাতট তঘরর কিললাম ও ধীরর ধীরর িার 
কভিরর প্ররিশ কররি লাগলাম৷ িহিা, আতম আমার কছরলরদর একিনরক 
হতরণশািকতটরক লাতিরয় িুরলতছল, আর হতরণশািকতট লম্বা ঝারের মধ্ তদরয় 
লািাতছিল৷ হতরণশািকতট আমার কররক প্রায় ৭০ গি দুরর আমার িামরন তছল, 
আমার ডান তদক কররক িাম তদরক যািায়াি করতছল৷  

হটাৎ করর ওই হতরণশািকতট মারের এক প্রারন্ত আমার আররকতট কছরলরক 
কদখরি কপল৷ ও িুঝরি কপররতছল কয কয ি্ততি ওরক লাতিরয় িুরলতছল, এটা 
কি নয়, এিং ককান তদরক কদৌরে যাওয়া তনরাপদ কিটাও িার িানা কনই৷ িাই 
িার তিকল্পগুতল দ্রুি কখাঁিিার উরদেরশ্ কি রামরলা৷ আতম িানিাম কয যতদ 
আতম ওরক তশকার কররি চাই িাহরল এতটই আমার একমাত্ িুরযাগ৷ ও িখনও 
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আমারক কদরখ তন৷ িখন ও আমার কররক ৭০ গি দূররত্ব আোআতে অিস্ারন 
দাঁতেরয় তছল৷ ওর নির আমার কছরলর তদরক তছল৷ একতট আেধনুর ওই দূরত্ব 
কররকও একতট হতরণরক হি্া করিার মরিা যররষ্ট শততি রারক, তকন্তু ৭০ গি 
দূরত্ব কররক িীরতট তনরক্ষপ কররল কিতট অরনক ইতচি এমনতক কিশ তকছু িুট 
তনরচর তদরক তিঁধরি৷ আরগ কখনই ওই দূরত্ব কররক আতম িীর তনরক্ষপ কতর তন, 
আর আমার ধনুকতটও আধুতনক ১৮৫ পাউন্ড টানা আেধনু নয়, যা প্রতি কিরকরন্ড 
৪০০ িুরটর অতধক দূররত্ব িীর তনরক্ষপ কররি পারর৷ আমার ধনুকতটর তনভু্থলিার 
পালো কমাটামুতট ৩৫ িা ৪০ গরির মরধ্ িীমািদ্ তছল৷ 

কযরহিু হতরণতট আমার তদরক আোআতে অিস্ারন ও তস্রভারি দাঁতেরয় তছল, 
িাই আতম িীর চালারনার তিদ্ান্ত তনলাম৷ আতম ধনুকতটরক উপর তদরক িুললাম, 
অনুমান িারপরক্ষ হতরণশািকতটর উপররর তদরক তনশানা করলাম ও িীরতটরক 
কছরে তদলাম৷ আতম কদখলাম িীরতট হতরণশািকতটর তদরক উরে কগল, আর 
আমারদর অিাক করর তদরয়, হতরণতটর গলায় তিঁরধ কগল৷ হতররণর গলার মরধ্ 
অরধ্থক পর অতিক্রম করর, (িকল িণ্থণার িন্ দুঃতখি) হতরণতটর গলার দুই তদক 
কররক এরিাঁে-ওরিাঁে হরয় তগরয়তছল৷ যখন হতরণশািকতট িোক করর লাি তদরয় 
ঝারের মরধ্ ঢুরক কগল, িখন ও ককারায় চরল কগল আতম িা কদতখ তন৷ কয ঝারের 
মরধ্ হতরণতট অদ্শ্ হরয় তগরয়তছল, আতম আরস্ত আরস্ত কিই তদরক হাঁটরি শুরু 
করলাম৷ এই কিা আমার হতরণ! িীরতট িার কাি কররতছল, আর আতম আমার 
হতরণশািক কপরয় তগরয়তছলাম৷

আমার কছরল তটম আমার িারর তছল িরল, ওই মুহুরি্থ অন্ ককারনা তকছুর 
চাইরি আতম হতরণশািকতটর তশরির তিষরয় অতধক আগ্রহী তছলাম৷ পূরি্থ হতররণর 
তশং গুতল গুনিার ককারনা িুরযাগ কিইভারি আমার হয় তন, তকন্তু আমরা যখন 
কিগুতলরক গণনা করলাম কদখলাম িািতট পরয়ন্ ররয়রছ৷ হতরণশািকতটরক কাছ 
কররক পয্থরিক্ষণ করর, আমরা কদখরি কপলাম কয আিরল কিতট একতট আট 
পরয়রন্র হতরণশািক, তকন্তু হতরণশ্ঙ্গতটর একতট িুচারলা ডগা কভরঙ্গ তগরয়তছল, 
কিইভারি হতরণশািকতট িাি পরয়রন্র হরয় তগরয়তছল৷ তটম আর আতম তিস্রয় 
কিখারন দাঁতেরয় রইলাম ও প্রভুর প্রশংিা করলাম৷ ঈশ্বররর রাি্ পতরপূণ্থভারি 
তিস্য়কর! যখন তটম ও আতম ওখারন দাঁতেরয় তছলাম, আমরাও উপলতব্ধ কররতছলাম, 
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“আমারদর করা ককই িা তিশ্বাি কররি? ককউ তক আরদৌ িারন কয ঈশ্বররর রাি্ 
এইভারি পতরচাতলি হয়?”  

আমার মরন হয় আপতন মূল তিষয়তট িুঝরি কপরররছন৷ ঈশ্বররর রাি্ এমন 
অতি িুতনতদ্থষ্ট ধম্থগুতল দ্ারা পতরচাতলি হয় কযগুতল প্রতিতষ্ি ও প্রতিিার একই 
রকমভারি কাি কররি এই তনচিয়িা প্রাপ্ত৷ শুরুর তদরক আতম যখন িুঝরি 
কপররতছলাম কয অর্থননতিক তদক িহ িাতক কয ককারনা তকছুর কক্ষরত্ই এই ধম্থগুতল 
কায্থকরী হরি িখন কিতট অতি করামাচিকর তছল৷ আতম এই ধম্থগুতল িানরি 
কপররতছলাম৷ আতম একিন আতত্মক ধিজ্াতনক হি, এিং তকভারি এই রাি্ 
পতরচাতলি হরি আতম িা তনণ্থয় কররি পারি৷ ঈশ্বর আমারক িাহায্ কররিন৷
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করেনডা ও আতম যখন কদখরি শুরু কররতছলাম কয আমারদর িীিরন ঈশ্বররর 
রাি্ কায্থকারী ও িলপ্রিু হরছি, িখন আমরা িমূ্ণ্থভারি ঋণমুতি হরয় 
তগরয়তছলাম, এিং আমারদর িারর যারদরই িাক্ষাি ঘটি িারদররক আমরা যা 
কিরনতছলাম কিতট িলরি চাইিাম| কযরহিু আমরা মন্ডলী চালািাম ও আতম আমার 
ি্িিা পতরচালনা করিাম, িাই যারা আমারদর করা শুনি িারদর প্ররি্করক 
কিই করা িলিাম| তকন্তু আতম আমার আত্মারি িুঝরি কপররতছলাম কয আররা 
তকছু ররয়রছ, কিতট তক আতম িা িানিাম না তেকই, তকন্তু মানুরষর তনকট ঈশ্বররর 
রারি্র তিষয় িলিার িন্ আররা তকছু তছল কযগুতল আমারক তদরয় করািার িন্ 
ঈশ্বর আমারক চালনা করতছরলন|  

কগাটা ২০০৫ িাল িুরে আমার আত্মায় একতট অতধরিশন আরয়ািন করিার 
কু্ষধা তছল| আতম ওই অতধরিশনতটর নাম কদি আতর্থক তিপ্লরির অতধরিশন| িার 
মরধ্ পাঁচতট ধারািাতহক িভা িা তমতটং রাকরি, কযখারন আমার িীিনরক কয 
করয়কতট ঈশ্বররর রারি্র আতর্থক নীতিিমূহ পতরিতি্থি কররতছল, কিগুতলরক 
িুরল ধরিার মি িময় রাকরি িরল আমার মরন হরয়তছল| কমরতডস্ট মন্ডলীরি 
কিরে উেিার কাররণ, কখনও কখনও আমরা এক িপ্তাহ ি্াপী উদেীপনা িভা 
করিাম| আতম আমার আত্মারি এই ধররণর মরডল িা নকশাই কদরখতছলাম, 
পাঁচতট িত্ রাকরি, কযখারন ঈশ্বর আমারক আতর্থক কক্ষরত্ কয িকল ধারণা ও 
নীতি তশক্ষা তদরয়তছরলন িার মাধ্রম মানুষরক চালনা করিার মরিা িময় আমার 
রাকরি| কিই িময় পয্থন্ত, আতম কখনই কিই নীতিগুতলরক একতট তনয়মািদ্ ধাঁরচ 
িািাই তন| তকন্তু আমার আত্মারি আতম অতিরি তনরিরক আতর্থক তিষরয়র উপরর 
একতট পাঁচ িরত্র িভা আরয়ািন কররি কদখতছলাম|   
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আতম যখন এই তিষরয় প্রার্থনা করতছলাম িখন আতম ল্াতর নারমর আমার 
একিন িনু্ধর কারছ ছুরট তগরয়তছলাম| অরনক তদন ধরর আতম িারক কদতখ তন| 
তিতন আমারক আলিাতনয়ারি আগামী তদরন তিতন কয অতধরিশনতট আরয়ািন 
কররিন কিই িম্রক্থ আমারক িলরলন, ও আমারক কিখারন িতিি্ রাখিার িন্ 
আমন্ত্রণ কররলন৷ ল্াতর প্রায় ১২ িছর যািৎ আলিাতনয়ারি তমশন কক্ষরত্ কাি 
কররতছরলন, এিং কিই কদরশ তিতন িে একতট ছাপ ধিরী করতছরলন| অিদূরর 
যাওয়ার তচন্তাতট আমার কারছ তকছুটা নিুন তছল| আতম খুি কিতশ ভ্রমণ কতর তন, 
আর আতম কখনই আলিাতনয়ারি যাই তন, আর আলিাতনয়া কয তেক ককারায় 
কিটাও আতম িানিাম তকনা আমার িরন্দহ তছল| ল্াতর আমারক িাহি কযাগারলন, 
তিতন িলরলন কয তিতন কদশি্াপী একতট তমতটং আরয়ািন কররছন, যার মরধ্ 
কদরশর অরনক পালরকরা রাকরি, এিং িার মরন হয় ঈশ্বররর রারি্র আতর্থক 
তিষরয় আমার কয অন্তদ্্থতষ্ট ররয়রছ কিতট মানুরষর িন্ উপরযাগী হরি| কিই 
অতধরিশনতটরি করা িলিার িন্ ল্াতর ও আমার দুতট িা তিনতট িত্ রাকরি| 
যতদও কিখারন পাঁচতট িত্ তছল না, তকন্তু িা ির্বেও আমার কারছ কয কটা িত্ 
তছল, কি কটারিই আতম কিই তিষয়তটর উপর তশক্ষা কদওয়ার িন্ মুতখরয় তছলাম| 
িাই আতম িললাম কয আতম কিখারন কযরি চাই|

আতম যখন আলিাতনয়ারি তিমান কররক নামলাম, ল্াতর আমারক একতট 
তিস্য়কর করা িরল িরম্বাধন কররলন| তিতন িলরলন, “গ্াতর, িারনন কশষ 
মুহুরি্থ আমার িতিারদর মরধ্ একিন অতধরিশরন িার আগমন িাতিল করররছন, 
িাই আপতন পাঁচতট িত্ পারছিন”| আমার অন্তর কনরচ উেরলা| এটাই কিা চাই! 
আতম িানিাম এতট ঈশ্বররর একতট মরনানয়ন আর আতম আমার আত্মারি যা 
কদরখতছলাম এইিার আতম কদখি কয কিটা তকভারি িাস্তিাতয়ি হরি| আমার িারর 
আমার কনাটগুতল তছল, তকন্তু কিগুতলরক আতম একতট পাঁচ-িরত্র িরম্াট িা ধররণ 
িািাই তন| িাই প্রতিতদন আতম তশক্ষা তদিাম, িারপর ঘরর তগরয় আত্মারি প্রার্থনা 
করিাম, এিং পরিি্থী িরত্র িন্ আমার কনাটগুতল তলরখ তনিাম| প্রতিতট িরত্, 
অতভরষক তছল এক করায় অিুলনীয়|  

আর তকছু িলিার পূরি্থ, আপনারক িলিার প্ররয়ািন কয আতম যখন 
আলিাতনয়ারি তগরয়তছলাম, কিই িময় কদশতট তছল হিদতরদ্র একতট কদশ| মাতিক 
গে পাতরশ্তমক তছল প্রায় ৫০০ ডলার, এিং মানুরষর িন্ ঘুষ কদওয়াই তছল 
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িীিরনর একতট পর| আতম যখন কিখানকার মানুষরক আতর্থক কক্ষরত্ তশক্ষা 
কদওয়ার করা কভরিতছলাম, িারা কিতটরক তকভারি কনরি কি ি্াপারর আতম তনতচিি 
তছলাম না| আতম িানিাম ঈশ্বররর িাক্ কয ককারনা মানুরষর পরক্ষ কাি করর, 
তকন্তু কিতট আমার পরক্ষ একতট নিুন অতভজ্িা তছল| যখন আতম প্ররম িরত্ তশক্ষা 
তদলাম, প্রররম আতম একতট কদওয়াল-এর অনুভুতি প্রাপ্ত করলাম| তদ্িীয় িত্ হরি 
হরি আতম কটর কপলাম কয মানুরষর আতত্মক কু্ষধা আমারক আকতষ্থি কররছ, এিং 
িারা যখন রারি্র িুিমাচার শ্িণ কররতছল িখন িারদর মুখমন্ডরল িতদ্্থি 
তিশ্বাি আতম কদখরি কপরয়তছলাম|প্রতিতদন আতম যখন মানুষরক তশক্ষা তদরয়তছলাম 
িারা অতধক কররক অতধকির খুশী হরয়তছল, আতম আতম িলরি পাতর কয িারা 
রারি্র তিষরয় উছিতিি তছল|

আমার কশষ িরত্র আরগর িন্ধ্ায়, প্রভু আমারক িলরলন কয স্ানীয় মন্ডলীর 
িন্ আমারক একতট দান িংগ্রহ কররি হরি| আতম এই তিষরয় অতনতচিি তছলাম, 
কারণ প্ররমি, ওটা আমার িভা নয়; এিং তদ্িীয়ি, মানুষ তকভারি িাো কদরি 
আতম কি ি্াপারর তনতচিি তছলাম না| স্ানীয় পালকরদররক ককিলমাত্ িভাস্রল 
আনিার িন্ ল্াতর ও আমারক িারদর পতরিহণ ও রাকিার খররচর অতধকাংশই 
িহন কররি হরয়তছল| আতম এই তিষরয় ল্াতরর িারর করা িললাম, এিং তিতন 
আমারক দান িংগ্রহ কররি িলরলন|

কারিই কশষ িত্ চলাকালীন আতম অতধরিশরনর িন্ দান িংগ্রহ কররতছলাম 
ও এি িিল অতভরষক তছল কয আমার পরক্ষ দাঁতেরয় রাকাই দায় হরয় যাতছিল| 
কিই ঘরতটর মরধ্ রাকা কলারকরা যখন দান কদওয়ার িন্ িারদর অর্থ তনরয় 
িামরন আিতছল িখন িকরল ন্ি্ ও তচৎকার করতছল| কযরহিু কয িকল 
কলারকরা ি্ারগর কভিরর িারদর অর্থ রাখতছল িারা ক্রন্দন করতছল ও িারদর 
দাঁতেরয় রাকরি অিুতিধা হতছিল িাই কস্বছিারিিরকরা ি্াগগুতল ধররতছল| এমন 
ঘটনা এর আরগ আতম কখনও কদতখ তন, দান িংগ্রহ করিার িময় কিা কমারটই 
নয়| িখন আতম যখন কলাকরদররক দান করিার িময় আনরন্দ ন্ি্ ও তচৎকার 
কররি কদখলাম, িখন আতম অতভরষরকর দ্ারা এিং যারা কিই িহুমূল্ িীি 
তদতছিল িারদর িরল তিশ্বারির দ্ারাও অতভভূি হরয় পরেতছলাম| িভার পর, 
ল্াতর যা কদরখতছরলন, িার দ্ারা স্পষ্টিই তিতন আরিগ আপূ্লি হরয় পরেতছরলন| 
কিই িান্ধ্কালীন আরাধনার পর কিখান কররক আমরা কয দুতট টাকা ভতি্থ অর্থ 
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িংগ্ররহর দারনর ি্াগ তনরয় িার ঘরর তগরয়তছলাম, তিতন কিগুতল কদরখও তিতস্ি 
হরয়তছরলন| ল্াতর আমারক িরলতছরলন কয পূরি্থ যখন তিতন দান িংগ্রহ কররিন 
িখন িাধারণি একতট িভার পর একতট দারনর রতল আংতশকভারি পূণ্থ হি| 
আমরা টাকার রতলগুতল লুতকরয় তনরয় তভে রাস্তা তদরয় দ্রুি ল্াতরর কছাট লে্াটতটরি 
তগরয়তছলাম|     

যখন আমরা ল্াতরর লে্ারট তগরয় কপঁছালাম, িখন আমরা িার ধিেকখানা 
ঘরর তগরয় িিলাম ও টাকা কগানার িন্ দারনর রতলগুতল খুললাম| ল্াতর যখন 
রতল কঝরে িার মরধ্ রাকা িস্তুগুতল কটতিরল রাখরলন, িখন এমন একটা ঘটনা 
ঘরট কগল, যা আিও শরব্দ প্রকাশ করা কতেন| িমূ্ণ্থ আকতস্কভারি, একতট 
হালকা নীলাভ কুয়াশা ঘরতটরক পূণ্থ কররলা ও ঈশ্বররর উপতস্তি আমারদর 
অতভভূি কররলা| আমরা কিই স্ানরক পূণ্থ করর রাখা অতভরষরকর মরধ্ তস্র হরয় 
িরি রইলাম| আতম আি পয্থন্ত প্রচার িা কলারকরদর িন্ প্রার্থনা করিার িমরয় 
কয ধররণর অতভরষক অনুভি কররতছলাম কিতটর িুলনায় এতট তছল তভন্ন| িরং, 
এই অতভরষকতটর িারর একতট উপতস্তি তছল| এই অতভরষকতট পতিত্ ও আমার 
মরধ্ এমন ভাি ি্তষ্ট কররতছল কযন আতম স্বয়ং ঈশ্বররর উপতস্তির মরধ্ই ররয়তছ| 
আমরা যখন কিখারন িরি তছলাম, িখন কিই অতভরষক ক্ররমই শততিশালী হরয় 
উেরলা| আমরা শুধুমাত্ কিখারন িরি ক্রন্দন করা ছাো আর তকছু কররি পাতর 
তন| িখন কিই কছাট কটতিলতটর উপরর রাকা টাকার স্তুরপর মরধ্ আতম একিন 
কলারকর তিরয়র আংতট কদখরি কপলাম| আতম এই করা তচন্তা করর অতভভূি হরয় 
পরেতছলাম কয ওই রারি রাকা কলাকরদর মরধ্ এমন ককারনা একিন ি্ততি, যার 
কারছ ককারনা অর্থ তছল না, কি িার কারছ রাকা একমাত্ মূল্িান িস্তুতট দান করর 
তদরয়তছল| প্রভু কিই মুহুরি্থই আমার িারর করা িলরলন: 

“আতম কিামায় রাি্ ও আতর্থক তিষয় িম্রক্থ কয িকল নীতি 
তশক্ষা তদরয়তছলাম, কিগুতল এই কদশগুতলর মানুষরক তশক্ষা কদওয়ার িন্ 
আতম কিামায় আহ্ান করতছ| আি রারি দারনর রতলরি মহান তিশ্বাি 
িহকারর আংতটতট কদওয়া হরয়রছ| তকন্তু আতম চাই িুতম এই আংতটতট নাও 
ও আিরকর রারির স্ারকরূরপ কিতট তনরির কারছ রাখ| এই করাও 
কিরন রাখ কয, তেক কযভারি একতট তিিারহর আংতট তনয়রমর তিষরয় িরল, 
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কিইভারিই িুতম আমার প্রিারদর তনকট আমার িম্ততের তনয়মরক কঘাষণা 
করছ| আর কিরন রাখ, আতম কিামায় কযখারনই পাোই না ককন, আতম িার 
িন্ প্ররয়ািনীয় অর্থ প্রদান করি|”    

আতম িারারাি ঘুরমারি পাতর তন| কিই রারি আতম ল্াতরর লে্ারট তছলাম, 
এিং কিখারন অতভরষক অিতশষ্ট তছল| িাতে কিরিার িময় আটলাতন্ক িাগর 
পার করিার িমস্ত িময়টা িুরে আতম কিরগ রইলাম| আতম শুধুমাত্ িানালার 
িাইরর িাতকরয় রাকরি ও ৮ ঘন্া তিমানযাত্ার পুররাটা িময় িঁুতপরয় িঁুতপরয় 
কাঁদরি কপররতছলাম| কিই রারি আমার িারর প্রভু করা িলিার পর আতম ৪৬ 
ঘন্া ঘুরমারি পাতর তন| কিই রারির পর কিশ তকছু মাি পররও, যখনই আতম ওই 
করা তচন্তা করিাম, আতম কিই একই রকম ঐশ্বতরক উপতস্তি কিাধ করিাম ও 
ক্রন্দন কররি শুরু করিাম| 

প্রভু কিই আংতটর িম্রক্থ আমারক যা িরলতছরলন, আতম কি করা ল্াতররক 
িতল তন| কিই দারনর অর্থ আলিাতনয়ার মন্ডলীর িম্ততে, আর আতম িানিাম কয 
কিই আংতটতটও আররা তকছু অরর্থর তিতনমরয় তিতক্র করা যারি—তকন্তু ওটার িম্রক্থ 
প্রভু আমারক যা িরলতছরলন িা আমার িানা তছল| িাই যখন ল্াতর আমারক কিান 
করর িলরলন কয প্রভু িার িারর করা িরলতছরলন ও আমারক ওই আংতটতট তদরয় 
তদরি িরলরছন িখন আতম খুি খুতশ হরয়তছলাম৷ আতম ওই আংতটতটরক করেরম 
িাঁতধরয় কররখতছলাম ও কিতট এখন আমার অতিরি ররয়রছ| এমন অরনকিার 
হরয়রছ যখন আতম ওই আংতটতটর তদরক িাতকরয়তছ ও কিই রারি আমার প্রতি 
প্রভুর করাগুতল আমারক স্রণ কররি হরয়রছ| কিই িমরয়র পর কিশ করয়ক িছর 
আতম এমন তকছুর িমু্মখীন হরয়তছলাম, কযগুতলরক ি্হৎ অর্থননতিক চ্ারলজি িরল 
মরন হরয়তছল| কিই রারি আমারক কদওয়া িাঁর পরতনরদ্থশ অনুিারর চলিার িন্ 
আমার যা যা প্ররয়ািন হরয়রছ, কিগুতল িরিরাহ করিার তিষরয় ঈশ্বর অি্র্থভারি 
তিশ্বস্ত ররয়রছন৷ আলিাতনয়ারি কিই রাি আমার িীিন িদরল তদরয়তছল, তকন্তু 
আগামী তদরন এমন অরনক তকছু তছল যা ঈশ্বর আমারক কদতখরয়তছরলন| 

যখন আলিাতনয়া কররক আতম িাতে তিরর এরিতছলাম, িখন আতম কযখারনই 
পাতর, কিই িকল স্ানগুতলরি রারি্র এই িাি্থারক তনরয় যাওয়ার একতট িীব্র 
িাতগদ অনুভি কররতছলাম৷ এই ির্রক িাইরর ছতেরয় কদওয়ার তনতমতে আমার 
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একতট িীব্র ইছিা তছল, এিং আতম পুনরায় কিই পাঁচতট িত্ তশক্ষা কদওয়ার ও কিই 
একই ঘটনা ঘরট তকনা কিতট কদখিার তিষরয় তচতন্তি তছলাম| কিইিন্ আমারক 
দীঘ্থকাল অরপক্ষা কররি হয় তন| ইউরো’র (Utah) একিন পালক আমারক 
কিখারন আিিার ও কিই পাঁচতট িত্ তশক্ষা কদওয়ার িন্ আমন্ত্রণ কররতছরলন| 
তিতন ল্াতরর কারছ শুরনতছরলন কয ওই তশক্ষা িীিন পতরিি্থন িাধক, এিং তিতন 
কচরয়তছরলন কয আতম কযন কিখারন যাই| তিতন একতট কু্ষদ্র ভারিীয় মন্ডলীর 
পালক তছরলন, আর কিই মন্ডলী অতি দতরদ্র তছল| িারদর অর্থননতিক িাহারয্র 
প্ররয়ািন তছল, আর ল্াতর িারক যা িরলতছরলন কিতট যতদ িতি্ হরয় রারক, 
কিরক্ষরত্ আতম িারক িাহায্ কররি পারি িরল িার মরন হরয়তছল| 

কারিই আতম তিমান কযারগ কিখারন কগলাম ও রতিিার িকাল ও রাি কররক 
িুধিার রাি পয্থন্ত িভা পতরচালনা করলাম|আলিাতনয়ার মরিা কিখারনও িি্থরমাট 
পাঁচতট িত্ তছল, এিং আতম একই ধররণর িাো কপরয়তছলাম| অতধরিশরনর কশষ 
রারি কলারকরা যখন িারদর দান উৎিগ্থ কররতছল, িখন একতট অতি শততিশালী 
অতভরষরকর মরধ্, িারা তচৎকার ও ন্ি্ কররতছল| এইিার আতম নীল কুয়াশা 
কদতখতন তেকই, তকন্তু পাঁচতট িত্ িুরেই আতম একতট শততিশালী অতভরষক অনুভি 
কররতছলাম৷ আলিাতনয়ারি কযভারি ল্াতর চমৎক্ি হরয়তছরলন, তেক কিইভারিই 
আতমও কিই তিপুল পতরমাণ দান কদরখ তিতস্ি হরয়তছলাম| ওই পতরমাণ দান মাত্ 
১৭ িন দম্তি তদরয়তছরলন| আতম একতট মুখ িন্ধ দারনর রতলরি ওই দানতট 
আটরক কররখতছলাম ও পররর তদন কিতট তনরয় কাি করিার িন্ আমার অতিরি 
তনরয় তগরয়তছলাম| 

কিই তদন িকাল কিলা পররর তদরক আমার অতিি কররক একতট কিান আরি| 
কিারনর অপর তদরক আমার িতচি তছরলন, আর আতম িুঝরি পারতছলাম কয 
ককারনা তকছু একটা ঘটরছ| িার গলা কাঁপতছল, শুরন মরন হতছিল তিতন কাঁদরছন| 
িার প্ররম করাতট তছল, “পাষ্টার আপতন কয টাকাতট তনরয় এরিতছরলন, ওতটর 
মরধ্ তকছু একটা ররয়রছ”| আতম িারক প্রনে করলাম, “করিতি, আপতন তক িলরি 
চাইরছন?”িারপর তিতন আমারক িরল চলরলন কয তিতন টাকা কগানার ও ি্ারঙ্ক 
িমা করিার িন্ টাকার রতলতট খুরলতছরলন, তকন্তু কয মুহুরি্থ তিতন কিই রতলতট 
খুরলতছরলন, কিই মুহুরি্থই অতিরির মরধ্ িার উপরর শততিশালীভারি অতভরষক 
এরিতছল, এিং তিতন কমরঝরি পরে তগরয়তছরলন| আমার অন্ একিন িতচি, 



77

নীল কুয়াশা

ককালাহল শুরন, ঘররর ককানার তদরক এরিতছরলন, এিং, তিতনও অতভরষরকর 
প্রভারি কাঁপরি শুরু করর তদরয়তছরলন| করিতি িলরলন, “ইউরোরি এই টাকা তনরয় 
কী ঘরটতছল?” আতম িারক িললাম কয আতম িা িাতন না|

দুই িপ্তাহ পরর, আতম ওতহওর দতক্ষণ অংরশ একতট কছাট মন্ডলীরি এই একই 
নীতিগুতল তশক্ষা তদতছিলাম| এই মন্ডলীতটরি, আমরা তডতভতডর দ্ারা প্ররম চারতট 
িত্ তশক্ষা তদরয়তছলাম, এিং িারা তিগি 
চারতট িপ্তারহ কিগুতল কদরখতছল| আতম রতিিার 
রারি পাঁচতট িত্ কশষ করিার িন্ কিখারন 
তগরয়তছলাম| পুনরায় অতভরষক আমারদর প্রায় 
ভুলুতঠেি কররতছল| কিই রারি আতম যখন দান 
িংগ্রহ কররতছলাম, িখন অন্ান্ িভাগুতলরি 
আতম কযমন িাো কদরখতছলাম, এখারনও 
কিই একই িাো কপলাম| মানুষ দান প্রদান 
করিার িন্ খুি উরতেতিি তছল| দান িংগ্রহ 
চলাকালীন কিই মন্ডলী িামরনর তদরক 
একতট ঝুতে িতিরয় তদরয়তছল, যারি কলারকরা 
কিখারন িারদর উপহার রাখরি পারর| এই 
িময় কিখারন পুনরায় নীলাভ কুয়াশা তছল| 
যখন মানুষ দান তদতছিল িখন কিই দারনর ঝুতের চাতরপারশ পাঁচ িুট ি্ারির 
একতট িলয় তছল| অতভরষক এিই িীব্র তছল কয িভার পর আতম তনরি হাটরি 
পারতছলাম না িরল আমারক ধরর গাতে পয্থন্ত এতগরয় তদরি হরয়তছল|  

যখন এইিি কান্ড ঘটতছল, িখন তক কয হতছিল আতম িতি্ই িা িানিাম 
না, এিং অন্ ককারাও এিি ঘটিার করাও আতম শুতনও তন| আতম অতধরিশন 
আরয়ািন করা িারী কররখতছলাম এিং অতভরষক অতি শততিশালী হরি রাকরলা| 
আর হ্াঁ, কিই নীল কুয়াশাতট পুনরায় করয়কতট অতধরিশরন আতিভূ্থি হরয়তছল| 
তকন্তু কয তদকতট আমারক িি্থাতধক তিতস্ি কররতছল কিতট হরলা এই কয অতভরষক 
অরর্থর উপরর তছল| একতট অতধরিশরনর পর, টাকা গুনরি তগরয় আমার এক 
কম্থীরক মুশতকরল পেরি হরয়তছল|মরন আরছ কিা কয যখন ল্াতর কটতিরলর 
উপর দারনর রতল কঝরে দানতটরক কটতিরল কিরলতছরলন িখন আলিাতনয়ার ওই 

মকতুি িীশু শুধুিাত্র আিারদে 
স্বর�্ণ িাওয়াে অমধকারেে 
মিমিতি িূি্ প্রদাি করেি 
মি, মতমি আিারদে জি্ 
একজি ঈশ্বরেে পুত্র বা 
কি্ােূরপ জীবিিাপি 
কো ও এই পামে্ণব োরজ্ই  
ঈশ্বরেে োরজ্ে সুরিা� 
সুমবধা প্ভা� কোও সম্ভব 
করেমেরিি
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ি্াটতটরি অতভরষক প্ররিশ কররতছল? ওই দারনর মরধ্ কয টাকাগুতল কদওয়া 
হরয়তছল, আপতন যতদ কিখারনর একতট টাকাও িুরল কনন, িাহরল িরঙ্গ িরঙ্গ 
আপতন অতভরষক অনুভি কররিন ও কাঁপরি আরম্ভ কররিন| আতম িাতন শুরন 
অতিশ্বাি্ মরন হরি, তকন্তু আতম এতটই লক্ষ্ কররতছলাম৷ 

একিন আতত্মক ধিজ্াতনকরূরপ, আতম এই িকল তকছুর দ্ারা হিচতকি 
হরয়তছলাম ও এই তিষরয় প্রভুরক প্রনে কররতছলাম৷ তিতন আমার িারর করা 
িরলতছরলন ও আমারক িরলতছরলন কয ককন দারনর উপরর কিই িীব্র অতভরষক 
কদখা যাতছিল| তিতন আমারক িরলতছরলন কয অতধকাংশ মানুষ কি্থি্জ্ান করর িা 
ি্িস্া পালরনর মি করর দান করর রারক| ককউ ককউ আিার একতট িমু্থলা িা 
িূত্ কররক দান করর, তকন্তু িারা যখন দান করর িখন িারা প্রক্ি অরর্থ তিশ্বারি 
রারক না| অরনরক ভারি কয িারা যতদ দান না কদয় িাহরল ঈশ্বর িারদর প্রতি রুষ্ 
হরিন| ককউ ককউ এমনভারি কদয় কযন এটা িারদর কারছ আিা ককারনা একতট 
তিল| তিতন আমায় িরলতছরলন কয কযরহিু আতম িাঁর রারি্র তিষরয় তশক্ষা তদতছি 
ও রারি্র গুপ্ত আতর্থক নীতিগুতল প্রকাশ করতছ, িাই মানুরষর অন্তরর তিশ্বাি 
ি্তদ্ পারছি| িারপর িারা যখন দান তদরছি িখন িারা প্রক্ি তিশ্বারি রাকরছ, 
এিং কিখারন ঈশ্বররর রারি্র িংযুততি রাকরছ, এিং এইরূরপ অতভরষরকর প্রিাহ 
ঘটরছ|  

২০০৫ িারলর কিই আলিাতনয়া িিররর পর কররক, আমার িীিন অতি 
মাত্ায় পতরিতি্থি হরয়রছ| মানুরষর তনকট রারি্র িুিমাচার তনরয় কপঁছািার 
আমার ইছিার কাররণ করেনডা ও আতম িাতিগরনর তনকট িুিমাচার তনরয় যাওয়ার 
উরদেরশ্ তটতভরক ি্িহার কররতছলাম| অরনক িছর পূরি্থ কয রাি্রক আমরা 
খুঁরি কপরয়তছলাম কিতটর িম্রক্থ মানুষরক িলিার িন্ এখন আমরা কায্থি 
প্রতি িছর লক্ষ লক্ষ ডলার ি্য় করতছ| তকন্তু আপতন হয়রিা এখনও রারি্র 
িুিমাচার শ্িণ কররন তন| আমরা এমন তছলাম—তিশ্বািীরা স্বরগ্থ যারছি তেকই 
তকন্তু তকভারি প্তরিীরি স্বগ্থরক মুতি কররি হয় কিটা না কিরনই যারছি| তকন্তু 
যীশু শুধুমাত্ আমারদর স্বরগ্থ যাওয়ার অতধকাররর তনতমতে মূল্ প্রদান কররন তন, 
তিতন আমারদর িন্ একিন ঈশ্বররর পুত্ িা কন্ারূরপ িীিনযাপন করা ও এই 
পাতর্থি রারি্ই  ঈশ্বররর রারি্র িুরযাগ িুতিধা কভাগ করাও িম্ভি কররতছরলন| 
তকন্তু আররা গুরুত্বপূণ্থভারি, এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ ররয়রছ যারদর কারছ আমারদর 
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িুিমাচাররর িুিংিাদ তনরয় কযরি হরি, এিং কিতট কররি কগরল অরর্থর প্ররয়ািন| 
মানুষ কদখরছ| আমারদর িীিনধারা অন্রকম হরি হরি! 

আলিাতনয়ারি আতম তক এমন তশক্ষা তদরয়তছলাম যা কিই অতভরষক তনরয় 
এরিতছল? িাতিগরনর তনকট ঈশ্বর আমারক যা প্রচার কররি িরলতছরলন কিটা 
তক? কিশ, কিতটই এই িইরয়র উরদেশ্, আর আতম তিশ্বাি কতর কয কিতট কযভারি 
আমার িীিন পতরিতি্থি কররতছল কিইভারি আপনার িীিনরকও পতরিতি্থি 
কররি|
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প্হ ঈশ্বে, দয়া কে!

কিতর আমার অতিরি কিান করর িানরি কচরয়তছরলন কয আতম কযরহিু িার 
এলাকায় ররয়তছ, িাই তিতন তকছুটা িময় তিরতি তনরয় আমার িারর দুপুররর 
খািার কখরি পাররন তকনা৷ আতম িার িাতের কাছাকাতছ একতট শহররর একতট 
কটতলতভশন কস্টশরন একতট িাক্ষািকার গ্রহণ করতছলাম, এিং আমার কলখা িই 
ও আমার কটতলতভশরন িম্প্রচাতরি অনুষ্ান তকভারি কিতরর িীিন পতরিতি্থি 
কররতছল তিতন কিই করা আমারক িলরি কচরয়তছরলন৷ আমার িারর কিতরর 
পূরি্থ কখনই িাক্ষাি হয় তন তকন্তু এক িা দুইিার িার িারর আতম কিারন করা 
িরলতছলাম৷ আতম িললাম, “তনচিয়”৷ আমারদর কিা মধ্ানেরভািন কররিই হরি, 
আর আতম ভািলাম, ওর এলাকায় রাকাকালীন, আতম তনচিয় ওর িারর িাক্ষাি 
কররি ও িার কাতহনী শুনরি চাইি৷ 

মধ্ানেরভািরনর িময় আতম কিতর ও িার কছরলর িারর িাক্ষাি করলাম, এিং 
কিতর আমারক িার কাতহনী িলরি শুরু কররলন৷ কিতর একিন পালক তছরলন৷ 
তিতন ৩০ িছর ধরর পালকত্ব কররতছরলন, তকন্তু পক্ষাঘারির আক্রমরণর কাররণ 
তিতন অক্ষম হরয় পরেতছরলন, এিং কিই কাররণ িারক পতরচয্থা ছােরি হরয়তছল৷ 
পক্ষাঘারির পর কররক এই িময় পয্থন্ত, িার িীিন কভরঙ্গ পরেতছল৷ কযরহিু তিতন 
কাি কররি পারতছরলন না, িাই আতর্থকভারি, পাতরিাতরক িিিিাতেতট িন্ধক 
পরেতছল এিং তনলারম তিতক্র হওয়ার করা তছল৷ তিতভন্ন তিল প্রদান ও খাদ্ ক্রয় 
করা দায় হরয় পরেতছল৷ কিতর িলরলন কয, িাস্তরি, পতরতস্তি এিই খারারপর 
তদরক তগরয়তছল কয একতদন তিতন একতদন এক হারি একতট গুতল ভতি্থ .৪৫ 
িনু্দক ও অন্ হারি একতট িাইরিল ধরর তনরয় িরি, আত্মহি্া করিার করা 
তচন্তা করতছরলন৷  
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এই তনরাশার মারঝই কিতর আমারদর তটতভ িম্প্রচার কদরখতছরলন, এিং 
আমার িামগ্রীগুতলর করয়কতট অড্থার কররতছরলন৷ তিতন খুরল িলরি লাগরলন 
কয যখন তিতন প্ররমিার িামগ্রীগুতল হারি কপরয়তছরলন, িখনই িার িাধারণ 
তিলগুতল কমটািার ও খাদ্ ক্রয় করিার িন্ ২০০০ ডলাররর মি অরর্থর িরুতর 
প্ররয়ািন তছল৷ যিক্ষণ না িার অন্তরর তিশ্বারির ি্তদ্ হয়, িিক্ষণ তিতন কিই 
িামগ্রীগুতলরক িারংিার শ্িণ কররতছরলন৷ িার কয ২০০০ ডলার অরর্থর প্ররয়ািন 
তছল তিতন িার িন্ ঈশ্বররর প্রতি তিশ্বাি কররিন িরল তস্র কররলন৷ কারিই, 
আতম যখন আমার প্ররম হতরণতট তশকার কররি কপররতছলাম িখন করেনডা ও 
আতম যা কররতছলাম, কিতরও কিই কািতটই কররতছরলন৷ তিতন কিই ২০০০ 
ডলার অরর্থর িন্ একতট িীি িপণ কররতছরলন৷ মাক্থ ১১:২৪ অনুিারর কয 
িাতরখ ও িমরয় তিতন তিশ্বাি কররতছরলন কয তিতন কিই অর্থ প্রাপ্ত করররছন কিতট 
তিতন একতট কাগরির টুকররার উপরর তলরখতছরলন, এিং কিই কচকতট আমারদর 
পতরচয্থাকারি পাতেরয় তদরয়তছরলন৷

এই ঘটনা ঘটরছ িরল আমার িানা তছল না কারণ আতম িখন কিতরর িারর 
করা িতল তন৷ তিতন িলরলন কয কদে িপ্তারহর মরধ্ই একিন কলাক িদর দরিায় 
এরিতছল ও িার িারর করা িলরি কচরয়তছল৷ কিতর কিই কলাকতটর পূি্থ পতরতচি, 
তকন্তু তিতন িরলতছরলন িারদর মরধ্ কিশ তকছুতদন করািাি্থা হয় তন৷ িারা অল্প 
তকছু িময় িাদামাটা তকছু করা িরলতছরলন, িারপর কিই কলাকতট িলল কয কি 
আিরল কিতররক একতট ২০০০ ডলাররর কচক তদরি এরিরছ৷ কিই কলাকতট িণ্থনা 
করর িলল কয কদে িপ্তাহ আরগ অমুক তদরন ও অমুক িমরয়, কি কিতরর কারছ 
একতট ২০০০ ডলাররর কচক কপঁরছ কদওয়ার িন্ পতিত্ আত্মা কি্্থক অনুপ্রাতনি 
হরয়তছল৷ 

কিতর কিখারন িাকরুদ্ হরয় দাঁতেরয় পরেতছরলন৷ তিতন িখনই িার কাগি 
রাখিার ি্াগতটর কারছ তগরয়তছরলন কযতটর মরধ্ তিতন কিই কাগরির কছাট 
টুকররাতট কররখতছরলন যার উপরর কিই তদন ও িময় কলখা তছল যখন কিতর তিশ্বাি 
কররতছরলন কয তিতন িার প্ররয়ািনীয় ২০০০ ডলার অর্থ কপরয়রছন৷ কিতরর 
কাগরি কলখা তদন ও িাতররখর িারর কিই কলাকতটর িলা কিই তদন িাতররখর 
হুিহু তমল পাওয়া তগরয়তছল যখন কি কিতররক ২০০০ ডলার প্রদান করিার িন্ 
অনুপ্রাতনি কিাধ কররতছল৷কিতর িানরিন কয ওতট ককারনা কাকিালীয় ঘটনা নয়; 
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কহ ঈশ্বর, দয়া কর!

তিতন িানরিন কয কিতট ঈশ্বররর রারি্র প্রতি একতট িরািতর িাো তছল, তিরশষ 
করর রারি্র ধম্থগুতলর প্রতি৷   

তিতন িার করা আররা িলরলন ও আমারক িানারলন কয িার িািতট িন্তান 
ররয়রছ, িারদর মরধ্ একতট ১৬ িছর িয়িী কছরল (কয িার িারর মধ্ানেরভািরন 
এরিতছল) িাদ তদরয় িাতক িকরল তিিাতহি৷ এই কছরলতট যখন িার িািারক 
এই িকল পতরতস্তির মধ্ তদরয় কযরি কদরখতছল, িখন কি এক করায় ঈশ্বররর 
তনকট কররক দুরর িরর তগরয়তছল৷ কছরলতট ঈশ্বররর প্রতি কু্রদ্ তছল, কারণ িার 
িািা ৩০ িছর ধরর তিশ্বস্ত তছল, এিং কছরলতটর মরন হরয়তছল কয ঈশ্বর িারক 
পতরি্াগ করররছন৷

কিতর িার কছরলর কারছ কপঁছািার একতট পর খুঁরি িার কররি কচরয়তছরলন, 
এিং িার কারছ একতট আইতডয়া িা পন্া তছল৷ আতম আমার তশক্ষা িামগ্রীর মরধ্ 
হতরণ তশকার িম্রক্থ অরনক তকছু িতল ও তকভারি ঈশ্বর আমারক তিশ্বারির দ্ারা 
তশকার করা তশতখরয়তছরলন িা িরল রাতক৷ কিতরর কছরলর হতরণ তশকাররর শখ 
তছল, কারিই কিই শরৎকারল তকভারি ঈশ্বররর রারি্র পন্ায়, কিই কছরলতট িার 
হতরণশািক কপরি পারর, তিতন কিতট িার কারছ ি্াখ্া কররতছরলন৷ কছরলতট কিই 
তিষরয় তচন্তা কররতছল ও কশষ পয্থন্ত রাতি হরয়তছল, িারপর কি ও কিতর িারদর 
তিশ্বাি মুতি কররতছল, তেক কযভারি কিতর িার ২০০০ ডলাররর িন্ কররতছরলন 
কিইভারিই৷ কছরলতট আট তমতনরটর মরধ্ একতট িুন্দর হতরণশািক কপরয়তছল৷ 
যখন কিতর ও িার কছরল কিই হতরণতটরক তনরয় কিাইখানায় তনরয় তগরয়তছল, 
িখন কিতরর তিতড কপ্লয়ারর আমার তিতডতট তছল৷ কিতর যখন কিই হতরণতটরক 
তনরয় কদাকারনর মরধ্ প্ররিশ করতছরলন, িখন িালকতট িরলতছল কয কি গাতের 
মরধ্ রাকরি চায় ও আর তকছুক্ষণ কিই তিতডর তিষয়িস্তু শুনরি চায়৷ যখন 
কিতর গাতে কররক িার হরলন, িার কছরল িলল, “িািা, আমার মরন হরছি তিগি 
িছরগুতলরি আমরা তকছু একটা পাই তন৷ আতম িাতন কয এই হতরণতট ঈশ্বররর 
রারি্র একতট িলািল”৷   

িখন িার কছরল প্রভুর প্রতি তনরির িীিন পুনঃিমতপ্থি কররতছল ও িার 
িািারক িরলতছল কয ঈশ্বর যতদ ২০০০ ডলার ও কিই হতরণতটরক তনরয় আিরি 
পাররন, িাহরল তিতন কিই ১৭০০০ ডলার অর্থও তনরয় আিরি পাররন যা িারদর 
িাতেতটরক তনলারম তিতক্র হরয় যাওয়ার হাি কররক উদ্ার কররি পারর৷ এই 
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িময়তটরিই কিতরর িারর আমার প্ররম আলাপ ঘরটতছল৷ আমার মরন আরছ 
কিতরর তচতেতট িারদর িাতেরক তনলারম তিতক্র হরয় যাওয়ার হাি কররক রক্ষা 
করিার উরদেরশ্ কিতর ও িার কছরলর করাতপি িীি িহকারর এরিতছল৷ আমার 
মরন আরছ তচতেতট িংতক্ষপ্ত তছল তকন্তু িারদর যা প্ররয়ািন িার মরধ্ কিািা ভাষায় 
কিতট তলতখি তছল৷ কিই তচতেরি অন্ ককারনা তকছুর উরলেখ তছল না, শুধুমাত্ 
িারদর িাতেরক তনলারম তিতক্র হরয় যাওয়ার হাি কররক রক্ষা করিার করা িলা 
তছল৷ একরাও আমার স্ররণ তছল কয কিই তচতের উপরর আতম হস্তাপ্থণ কররতছলাম 
ও িারদর িারর একমি হরয়তছলাম৷ কয িময় ও কয ক্ষণতটরি আতম কিই কাি 
কররতছলাম কিতটও আতম স্রণ কররি পাতর৷  

এই িমরয়, কিতর আমারক িরলন প্রায় দুই িপ্তারহর মরধ্ আররকিন মানুষ 
িদর দরিায় এরিতছল৷ এইিাররও এই কলাকতট এমন একিন তছল যারক কিতর 
আরগ কররকই তচনরিন৷ এই কলাকতট িরলতছল কয কি আগামী তনলারমর িন্ 
কিতরর িাতেতটরক িাতলকাভুতি রাকরি কদরখরছ এিং কিতররক তিজ্ািা কররতছল 
কয তনলাম কররক িাতেতটরক রক্ষা করিার িন্ কি পতরমাণ অরর্থর প্ররয়ািন৷ 
কিতর িারক অরর্থর অঙ্কতট িরলতছরলন, ১৭০০০ ডলাররর অতধক অর্থ৷ কিই 
কলাকতট িমূ্ণ্থ অরঙ্কর টাকার একতট কচক তলরখ কিখান কররক চরল তগরয়তছল৷ 
কিতর কচকতটর তদরক কচরয় তছরলন৷ এই করা িলরি িলরি, কররস্তারায় আমার 
কটতিরলর তিপরীি তদরক িরি িুঁতপরয় িুঁতপরয় কাঁদতছরলন ও মানুষরক ঈশ্বররর 
রারি্র তিষরয় তশক্ষা কদওয়ার িন্ আমার ধন্িাদ করতছরলন৷ কিতর িরলতছরলন 
কয িার িন্তারনরা প্ররি্রক ঈশ্বররর হস্ত কদখরি কপরয়তছল িরল তিতন খুি খুতশ 
হরয়তছরলন, এিং কিতট িারক িারদররক ঈশ্বররর রারি্র তিষরয় িলিার একতট 
িুরযাগ প্রদান কররতছল৷ আমার এতট খুি ভারলা লারগ! এতটই ঈশ্বররর রারি্র 
িাস্তিিা, আর আতম কিতট মানুষরক িলরি ও িারপর িারদর কাতহনী শুনরি 
কপরর অতি ধন্৷ আপতন কদখরি পারছিন কয, কিতরর অনুকম্ার প্ররয়ািন হয় তন৷ 
িার প্ররয়ািন তছল উতের, এিং তিতন কিতট ঈশ্বররর রারি্ কপরয়তছরলন৷

এখন আমার মরন হরছি কিতরর কাতহনী িম্রক্থ এখারন আমার তকছু কযাগ 
করা প্ররয়ািন৷ যতদও এমনতট মরন হরিই পারর কয কলারকরা কিতরর িদর 
দরিায় এরিতছল ও িারক অর্থ তদরয়তছল, িিুও আতম চাইনা কয আপনার এমন 
ভ্রান্ত ধারণা িন্াক কয যখন আপতন চুপচাপ িরি কররক ককাকারকালা পান 
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কহ ঈশ্বর, দয়া কর!

কররন, িখন আপনার আতর্থক উতেরগুতল 
কভরি উেরি৷ না, আপনার যা প্ররয়ািন 
কিতটরক িংগ্রহ করিার িন্ আপনারক 
তনরির ভুতমকা পালন কররি হরি৷ 
কিতরর কক্ষরত্, তিতন ৩০ িছর ধরর 
পালকত্ব কররতছরলন৷ তিতন এক অতি 
দীঘ্থকাল ি্াপী এই কলারকরদর িীিরনর 
মরধ্ করাপন কররতছরলন৷ এিং তদ্িীয়ি, 
কিতর িার পক্ষাঘারির কাররণ িার িাতে 
কররক কিররারি পারতছরলন না৷ কিতর 
কযখারন িপন কররতছরলন, কিখান কররক 
শি্রছিদন কররতছরলন, অর্থাৎ, িার কিই মন্ডলীর মানুষরদর কররক, যারদর মরধ্ 
এিগুতল িছর ধরর তিতন িপন কররতছরলন৷   

আপনারক এই করাতটও িলা দরকার কয কিতর পক্ষাঘাি কররক িমূ্ণ্থ 
িুস্ হরয়তছরলন, এিং কিই তদন মধ্ানেরভারির িময় যখন িার িারর আমার 
িাক্ষাি হরয়তছল, িখন িার ৭০ পাউরন্ডর অতধক ওিন করম তগরয়তছল৷ ঈশ্বররর 
প্রশংিা কহাক, তিতন ঈশ্বররর রারি্র অতধকার প্রাপ্ত কররতছরলন৷ আপতন িলরি 
পাররন, “কিশ করা, কিতর একিন পালক তছরলন; স্বাভাতিকভারিই তিতন ঈশ্বররর 
রারি্র তিষরয় িকল তকছুই িানরিন”৷ দ্শ্ি ি্াপারতট কিমন নয়, আর আতম 
তনতচিি কয আতম যা কদরখতছ কিই কশ্নীর মরধ্ ককিল তিতনই কয পরেন িা নয়৷ 
তকভারি ঈশ্বররর রারি্র নাগাল পাওয়া যায় ও িারদর উতেরগুতল পাওয়া যায়, 
দুভ্থাগ্িনকভারি, মন্ডলীর িহু মানুষ এর ককারনাতটই িারন না৷ কি কলাক এমন 
তচন্তা করর কিতট মতররি িতণ্থি একতট কাতহনী ি্াখ্া করর৷  

'পরর িাঁহারা কলাকিমূরহর তনকরট আতিরল এক ি্ততি িাঁহার কারছ 
আতিয়া িানু পাতিয়া কতহল, প্রভু, আমার পুরত্র প্রতি দয়া করুন, ককননা 
কি ম্গীররাগগ্রস্ত, এিং অি্ন্ত কক্শ পাইরিরছ, কারণ কি িার িার আগুরন 
ও িার িার িরল পতেয়া রারক। আর আতম আপনার তশষ্রদর তনকরট 
িাহারক আতনয়াতছলাম, তকন্তু িাঁহারা িাহারক িুস্ কতররি পাতররলন না।

আমি প্তািামদ�রক সত্ 
কমহরতমে, িমদ প্তািারদে 
একেী সমেিা-দািাে ি্ায় 
মবশ্বাস োরক, তরব প্তািো এই 
পব্ব্ণতরক বমিরব, ‘এখাি হইরত 
ঐখারি সমেয়া িাও,’ আে ইহা 
সমেয়া িাইরব; এবং প্তািারদে 
অসাধ্ মকেুই োমকরব িা

- িমে ১৭:২০ খ
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যীশু উতের কতরয়া কতহরলন, কহ অতিশ্বািী ও তিপরগামী িংশ, আতম 
কি কাল কিামারদর িরঙ্গ রাতকি? কি কাল কিামারদর প্রতি িতহষু্িা 
কতরি? কিামরা উহারক এখারন আমার কারছ আন। পরর যীশু িাহারক 
ধমক্  তদরলন, িাহারি কিই ভূি িাহারক ছাতেয়া কগল, আর িালকটী কিই 
দণ্ড অিতধ িুস্ হইল।

িখন তশরষ্রা তিররল যীশুর তনকরট আতিয়া কতহরলন, তক িন্ আমরা 
উহা ছাোইরি পাতরলাম না? তিতন িাঁহাতদগরক িতলরলন, কিামারদর তিশ্বাি 
অল্প িতলয়া; ককননা আতম কিামাতদগরক িি্ কতহরিতছ, যতদ কিামারদর 
একটী িতরষা-দানার ন্ায় তিশ্বাি রারক, িরি কিামরা এই পর্্থিরক 
িতলরি, ‘এখান হইরি ঐখারন িতরয়া যাও,’ আর ইহা িতরয়া যাইরি; এিং 
কিামারদর অিাধ্ তকছুই রাতকরি না।

- মতর ১৭:১৪-২০

এই কাতহনীতটরি আমরা একতট মতরয়া কলাকরক কদখরি পাই; িার পুত্ মন্দ 
আত্মা কি্্থক পীতেি, কি প্রায় ম্িু্ মুরখ পতিি হরয়রছ৷ যীশুর পতরচয্থার করা ও 
মন্দ আত্মারদর তিিারণ করিার যীশুর কয ক্ষমিা তছল কিই করা শুরন, কিই ি্ততি 
যীশুর তনকট িার পুত্রক তনরয় যাওয়ার পতরকল্পনা কররতছরলন যারি তিতন কিই 
কছরলতটরক িুস্ কররি পাররন৷ িরি, তিতন যখন কিই স্ারন তগরয় কপৌছারলন, 
িখন কদখরি কপরলন কয যীশু কিই স্ারন তছরলন না, তিতন িাঁর তিনিন তশষ্রক 
তনরয় প্রার্থনা করিার উরদেরশ্ পি্থরির উপরর তগরয়তছরলন৷ কিখারন অন্ কয িি 
তশষ্রা তছল িারা িরলতছল কয যীশুর কিখারন না রাকাটা ককারনা িমি্াই নয়; 
কয তদন কররক যীশু িারদররক মন্দ আত্মারদর তিিারণ করিার অতধকার প্রদান 
কররতছরলন, কিতদন কররক িারা িাঁর নারমরি, কিই কাি করর আিরছ, এিং 
িারা ওই ি্ততির পুরত্র ি্াপারটা িমাধান কররি পাররি৷ তকন্তু িারা যখন এই 
িালকতটর িন্ প্রার্থনা কররতছল, িখন ভুি িারক কছরে চরল যায় তন৷ যতদও 
িারা কচষ্টা কররতছল, তকন্তু ভুিতট তিদায় কনয় তন৷ কিই তপিাতট দুঃতখি তছল ও 
িনিার কয তভে যীশুরক অনুিরণ করি িারা তিভ্রান্ত হরয়তছল৷ 



87

কহ ঈশ্বর, দয়া কর!

তকন্তু কিই মুহুরি্থ যীশু ও িাঁর তিনিন তশষ্ পি্থি কররক কনরম এরলন ও 
ঘটনাস্রল আতিভু্থি হরলন৷ ককালাহল কদরখ তক ঘটরছ যীশু িা িানরি চাইরলন৷ 
কিই কছরলতটর িািা, তকভারি তশষ্রদর কারছ কছরলতটরক তনরয় এরিতছরলন, তকন্তু 
িারা কিই ভুিরক িাোরি পারর তন, এই িি করা খুরল িলরলন৷ এরপর কিই 
তপিা এমন তকছু কররন যা অরনরকর কারছই যরাযি িরল িরল হরি৷ িরি 
যখন ককারনা উতের কনই িরল মরন হয়, িখন অতধকাংশ মানুষ কযভারি িংকরটর 
মুরখামুতখ হরয় রারক িখন কিটা যরাযি নাও হরি পারর৷ তিতন দয়ার িন্ যীশুর 
কারছ ক্রন্দন কররন৷ যতদও আপতন যখন মতরয়া অিস্ায় রারকন, িখন দয়া তভক্ষা 
করাতটরক একতট উতেম কায্থ িরল মরন হরি পারর তেকই, তকন্তু কিতট এই ি্ততির 
উতের তছল না, আর আপনার উতেরও কিতট নয়৷ এই তপিাতট িার অিস্ার িন্ 
যীশুর করুনা িাগ্রি কররি কচরয়, এরপর যীশুরক িলরি রারকন কয তকভারি 
মন্দ আত্মা িার কছরলরক পীতেি করর এরিরছ, কিই কছরলতটরক কখনও অতগ্নরি 
তনরক্ষপ করর ও িারক হি্া করিার কচষ্টা করররছ৷ যীশু কলাকতটরক রাতমরয় কদন৷ 
কিই কলাকতটর কছরল কয পীেন িহ্ করতছল কিই িম্রক্থ আর তকছু কশানিার 
প্ররয়ািন িাঁর তছল না৷ হিাশায় যীশু তচৎকার করর উরেন, “কহ অতিশ্বািী ও 
তিপরগামী িংশ, আতম কি কাল কিামারদর িরঙ্গ রাতকি? কি কাল কিামারদর 
প্রতি িতহষু্িা কতরি? কিামরা উহারক এখারন আমার কারছ আন”৷ যীশুর এই 
একতট মাত্ িাক্রিই, ককন কিই ভুি িার হরয় আরি তন, যীশু িা ি্াখ্া কররন৷  

তকন্তু যীশু যা িরলতছরলন িার অরর্থর গভীরর প্ররিশ করিার পূরি্থ, আমরা 
কয তভততের উপর ররয়তছ, কিতটরক আমারদর পুনরায় ি্তি করিার প্ররয়ািন৷ কিতট 
হরলা এই কয ঈশ্বর তমর্া করা িরলন না ও িলরি পাররন না৷ তিতন যা িরলন 
িা িি্৷ কিই করাতট ধরর তনরয়ই, আমরা এই উততিতটর িাহারয্ পতরতস্তিতটর 
মূল্ায়ন কররি পাতর, “ভুিরদর কিতররয় আিিার করা!” িারা যতদ কিতররয় না 
আরি, িাহরল ককারাও তকছু গলদ ররয়রছ, আর কিতট ঈশ্বররর তদরকর নয়, িরং 
আমারদর তদরকর িমি্া৷ এই করাতট স্রণ রাখুন, ঈশ্বররর তনকট কররক ককারনা 
তকছু গ্রহণ করিার কক্ষরত্ কয িমি্াগুতল রারক, কিগুতল িি িময় আমারদর 
তদক কররক হয়৷ কয কাররণ মন্দ আত্মা কিতররয় যায় তন যীশু কিতট দ্ার্থ্হীনভারি 
আমারদর িরলন—তিপরগামী তচন্তা ও অতিশ্বাি৷ আমরা এক তমতনরটর মরধ্ এই 
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দুতট কাররণর উপর আরলাচনা কিরর কিলি৷ তকন্তু আমারদর আরলাচনায় এই 
পয্থারয়, আতম এই কাতহনীরি তপিা ও পুরত্র তদরক নির তদরি চাই৷  

কিই তপিাতট স্পষ্টিই িার পুরত্র িন্ মতরয়া তছল৷ যখন তশষ্রা কিই 
িালকতটর িন্ প্রার্থনা কররতছল, িারি যখন তকছুই ঘটরছ না িরল মরন হরয়তছল, 
িখন আর তকছুই অিতশষ্ট তছল না৷ ককারনা তনতচিি উতের কিখারন তছল না৷ 
একমাত্ কয উতেরতট ককারনা কারি আিরি পারর িরল কিই ি্ততি কভরিতছরলন, 
কিতট ককারনা কারি আরি তন৷ িারপর কিখারন করিার মি একতট মাত্ কাি 
অিতশষ্ট তছল, কিতট তছল দয়ার তভক্ষা করা৷ “দয়ার িন্ তভক্ষা করা” এই 
িাক্াংশতট ইতঙ্গি করর কয ককারনা একিন ি্ততির িাহায্ করিার ক্ষমিা ও 
অতধকার ররয়রছ তকন্তু কি িা কররি না িরল তিদ্ান্ত তনরয়রছ৷ এইভারি, কিই 
তপিার কারছ একমাত্ কয কািতট করা িাতক তছল িা হরলা কছরলতট কয ভয়ানক 
অি্াচার িহ্ করতছল কিতটর একতট িুদীঘ্থ ি্াখ্ান করর, িার অিস্ার প্রতি 
যীশুরক করুনাতিষ্ট করর কিালিার কচষ্টা করা৷ 

কিশ কখালাখুতল করর িলরি হরল িলরি হয় কয, এইভারিই কিতশরভাগ মানুষ 
প্রার্থনা করর রারক৷ িারা িারন কয িাহায্ করিার মি শততি ঈশ্বররর ররয়রছ, 
তকন্তু িাঁর িাো ককমন হরি কি ি্াপারর িারা অতনতচিি৷ িাই িারা দয়া তভক্ষা 
করর রারক৷ কারিই দীঘ্থ প্রার্থনা ও শব্দিাহুরল্র দ্ারা, িারা কিদনা ও পতরতস্তির 
তিশদ তিিরণ কপশ করর রারক৷ “তপিা, িুতম কিা িারনা কয শুক্রিাররর মরধ্ 
আমার ওই টাকাটা প্ররয়ািন; কহ ঈশ্বর, দয়া করর আমারক িাহায্ কর”৷ অরিা 
“কহ ঈশ্বর, দয়া করর আমার িন্তানরক িুস্ কর, আতম আমার িীিরনর িকল 
তদন ধরর কিামার পতরচয্থা করি৷ দয়া কর ঈশ্বর৷” মানুষ কয পতরতস্তির িমু্মখীন 
হরয় রারক, আতম কিতটরক লঘু করর কদখািার কচষ্টা করতছ না, তকন্তু যীশু কি 
িাোিাতে কিই পতরতস্তিতটর মরধ্ ঈশ্বররর পরাক্রমরক আনয়ন কররতছরলন ও 
কিই িালকতটরক মুতি কররতছরলন, কি তিষয়তট লক্ষ্ করুন৷ এতট ঈশ্বররর অন্তর, 
িার ইছিা৷ করুনা, ক্ষমিা ও কি্্থরত্বর ককারনা ঘাটতি কনই৷ এই কাতহনীরিও 
কিতট ককারনা একতট িমি্া তছল না৷ যীশু িমি্াতটরক একতট তিপরগামী ভািনা 
ও অতিশ্বাি িরল িণ্থনা করররছন৷ অন্ করায়, এই কক্ষরত্ ভ্রান্ত তচন্তা ও তিশ্বারির 
অভাি ঈশ্বররর রারি্র প্রভািরক িাধাগ্রস্ত কররতছল৷  
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কিশ, ঈশ্বররর রারি্র অরনক রহি্ ও তকভারি কিই রাি্ পতরচাতলি হয় 
কিই তিষরয়, এখারন িলিার মি অরনক তকছু ররয়রছ৷ এখারন, আপনার পরক্ষ 
িানা আিতশ্ক এমন তকছু তিষরয়র িমূ্ণ্থ কভিরর আতম কযরি চাই না, তকন্তু 
কমপরক্ষ আতম কিগুতলর উরলেখ করি, এিং পরিতি্থরি এখারন কয িকল ধম্থরক 
কায্থকরী হরি আমরা কদতখ কিগুতলরক অধ্য়ণ করি৷

ঈশ্বররর রারি্র ধম্থগুতলর িম্রক্থ প্রারতমক ধারণা লাভ করিার িন্, 
আমারদর অিশ্ই এই প্রারতমক ও মূলগি তিষয়তটরক িুঝরি হরি: ঈশ্বর 
আদমরক প্তরিীর উপরর িমূ্ণ্থ কি্্থত্ব তদরয়তছরলন৷ এই প্তরিীর উপর িার 
কি্্থত্ব করিার করা তছল৷ 

পরর ঈশ্বর কতহরলন, আমরা আমারদর প্রতিমূততে্থরি, আমারদর িাদ্রশ্ 
মনুষ্ তনম্ম্থাণ কতর; আর িাহারা িমুরদ্রর মৎি্রদর উপরর, আকারশর 
পক্ষীরদর উপরর, পশুগরণর উপরর, িমস্ত প্তরিীর উপরর, ও ভূতমরি 
গমনশীল যািিীয় িরীি্রপর উপরর কত্ে্থত্ব করুক

-আতদপুস্তক১:২৬

আমার মরন হয় ইব্রীয় ২:৭-৯ এতটরক অতি স্পষ্টভারি িরল:

'িুতম দূিগণ অরপক্ষা িাহারক অল্পই নূ্ন কতরয়াছ, প্রিাপ ও িমাদর-
মুকুরট তিভূতষি কতরয়াছ; এিং কিামার হস্তক্ি িস্তু িকরলর উপরর 
িাহারক স্াপন কতরয়াছ; িকলই িাহার পদিরল িাহার অধীন কতরয়াছ।” 
িস্তুিঃ িকলই িাহার অধীন করারি তিতন িাহার অনধীন তকছুই অিতশষ্ট 
রারখন নাই; 

অন্তি এখনকার মি, এই করাতট িুঝুন কয পাতর্থি রারি্ (মানুরষর রারি্) 
যারদর ধিধ অতধকার ররয়রছ, এমন ককারনা পুরুষ িা স্তী যতদ প্তরিীরি স্বরগ্থর 
কি্্থত্ব মুতি না করর, িাহরল ঈশ্বর এখারন িাঁর কি্্থত্ব প্ররয়াগ কররি পাররন না৷  

কিই কাররণই যীশু মতর ১৮:১৮ কি িাঁর তশষ্রদর িরলতছরলন:
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“আতম কিামাতদগরক িি্ কতহরিতছ, কিামরা প্তরিীরি যাহা তকছু িদ্ 
কতররি, িাহা স্বরগ্থ িদ্ হইরি; এিং প্তরিীরি যাহা তকছু মুতি কতররি, 
িাহা স্বরগ্থ মুতি হইরি”

আিারও িতল, এই প্তরিীরি স্বরগ্থর ককারনা কি্্থত্ব কনই, যতদ না কিতট 
এমন ককারনা পুরুষ িা স্তীর মাধ্রম হয় কয এখারন কিই কি্্থত্বরক মুতি করর৷ 
এই কাররণই যীশু এখারন িলরছন কয যতদ ককারনা পুরুষ িা স্তী এখারন স্বগ্থীয় 

কি্্থত্বরক মুতি করর কদয়, িাহরল স্বগ্থ কিতটরক 
িাহায্ কররি৷ আমরা যতদ কিতট না কতর, িাহরল 
স্বগ্থ িা কররি পারর না৷ এই ভািনাতট যতদ 
আপনার কারছ অদু্দ িরল মরন হয়, িাহরল দয়া 
করর এখারন কররম যারিন না৷ আতম পররর তদরক 
কিই তিষয়তটরক িতিস্তারর আরলাচনা করি৷ তকন্তু 

এখন কয কাররণ মন্দ আত্মা কিই িালকতটরক কছরে যায় তন, কিই কারণরূরপ 
এই িি্তটরক স্বীকার করর তনন – কিই মন্দ আত্মার িালকতটরক কছরে যাওয়ার 
দরকার তছল না! কিই মন্দ আত্মা িার ধিধ অতধকাররই কিখারন রাকিার িন্ 
িতক্রয় তছল৷ আিারও, কিই ভুরির কিই িালকতটরক কছরে না যাওয়ার কারণরূরপ 
যীশু িরলতছরলন তিশ্বারির অভাি, অরিা অতধকাররর অভাি৷ যখন আদম িার 
তিরদ্রারহর মাধ্রম কায্থি ঈশ্বররক িার করর তদরয়তছল, িখন মানুরষর কাি 
কম্থকারন্ডর তিষরয় ঈশ্বর িাঁর অতধকার হাতররয় কিরলতছরলন৷

পরর কি িাঁহারক উপরর লইয়া তগয়া মুহূতে্থকাল মরধ্ িগরির িমস্ত 
রাি্ কদখাইল। আর তদয়ািল িাঁহারক িতলল, “কিামারকই আতম এই িমস্ত 
কত্ে্থত্ব ও এই িকরলর প্রিাপ তদি; ককননা ইহা আমার কারছ িমতপ্থি 
হইয়ারছ (আদম কি্্থক), আর আমার যাহারক ইছিা, িাহারক দান কতর; 
অিএি িুতম যতদ আমার িমু্মরখ পতেয়া প্রণাম কর, িরি এ িকলই 
কিামার হইরি”। 

- লুক ৪:৫-৭

মকতুি বনু্ধ, আপমি প্সই 
ব্মক্ত িি; আপিাে মিকে 
ঈশ্বরেে োরজ্ ি্ায়মবচারেে 
উপিব্ধ েরয়রে আপিাে 
সিস্াগুমিে সিাধাি েরয়রে
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িুিরাং, কয ি্ততি পাতর্থি িগরি ঈশ্বররর অতধকার িহন কররতছল, অর্থাৎ-- 
আদম, ঈশ্বর যখন িারক হাতররয় কিলরলন, িখন তিতন কিই অতধকারও হাতররয় 
কিরলতছরলন৷ আিার িলতছ, আতম আরগই িরলতছ কয, িুতনতদ্থষ্ট এই ধম্থগুতলর 
তিষরয় পররর তদরক আতম আররা তিস্তাতরি আরলাচনা করি, তকন্তু এই কাতহনীতটরক 
প্রধান কয কাররণর িন্ আতম এখারন উপস্াতপি কররতছ িা হরলা কিই তপিার 
মরনাভাি ও মতরয়াভাি এিং তিতন কযভারি ক্ষমা তভক্ষার উপরর তনভ্থর কররন 
কিতটরক তনরদ্থশ করা৷ তনরচর করয়কতট িাক্রক খুি মরনারযাগ তদরয় পাে করুন৷

অভািগ্রস্ত একিন মানুরষর প্রতি িুতিচার প্রদান ও িমি্ার িমাধান আনয়ন 
করিার মি যতদ ককারনা অতধকার িা আইন ও ককারনা প্রণালী না রারক, িাহরল 
ক্ষমা তভক্ষা ছাো আর ককারনা উপায় রারক না৷ এতট আতম অন্ ভারি িতল৷ 
একিন ি্ততির ককারনা একতট িমি্ার িন্ যতদ ককারনারূপ আইতন িমাধান 
না রারক, িা কযখারন ন্ায়তিচার প্রদান করা হয় কিমন ককারনা প্রণালীর নাগাল 
যতদ কি না পায়, িাহরল উতেররর ককারনা আশ্বাি রারক না৷ করিার মি একমাত্ 
তভক্ষাি্ততেই অিতশষ্ট রারক৷   

তকন্তু িনু্ধ, আপতন কিই ি্ততি নন; আপনার তনকট ঈশ্বররর রারি্ ন্ায়তিচাররর 
উপলব্ধ ররয়রছ৷ আপনার িমি্াগুতলর িমাধান ররয়রছ৷ স্রণ রাখরিন কয ঈশ্বররর 
রাি্ হরলা একতট িরকার, এিং কিতট এমন আইন কানুন দ্ারা পতরচাতলি হয় 
কযগুতল পক্ষপািহীন ও কিই রারি্র অধীরন যারা িিিাি করর িারদর মরধ্ 
কয ককারনা নাগতররকর তনকট িা প্রাতপ্তিাধ্৷ এই িইরয়র প্রররমর তদরক আতম 
কযমন িরলতছলাম, ঈশ্বররর রাি্ ন্ায়তিচাররর (ঈশ্বররর আইন িা ি্িস্া কযতটরক 
িতেক িরল কিতটরক কায্থকর করিার িন্ কয ধিধ প্রতক্রয়া ঈশ্বররর কি্্থত্বরক 
অতধগি করর) ও ধাতম্থকিার উপরর তভততে করর গরে উরেরছ৷ কিই ভুি কিতররয় 
না আিিার কপছরন একতট কারণ তছল, আর কিতট ঈশ্বররর দুি্থলিা িা িাঁর ইছিার 
মরধ্ ককারনা একতট পতরিি্থন নয়৷ যীশু আমারদর কদখান কয তিতন কি দ্রুি 
তশষ্রদর তিরস্ার কররন ও িারপর কিই মন্দ আত্মারক িার করর কদন৷

অতধকাংশ খ্ীষ্টতিশ্বািীরা, যখন ঈশ্বররর রারি্র প্রমাণ কদখরি পায় না, 
িখন িারা িারদর মিিাদ পারটে কিরল৷ িখন িারা িরল, “িকল মন্দ আত্মা 
কিতররয় আরি না”৷ িারা িারন কয ঈশ্বররর িি্থময় ক্ষমিা ররয়রছ, আর িাই 
িারা অনুমান করর কয ঈশ্বর পাতর্থি িগরি িাঁর যা ইছিা িাই িাধন কররি 
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পাররন, িাই যতদ ভুি কিতররয় না আরি, 
িাহরল তনচিয় ঈশ্বর কিই ভুিতটরক িার 
না করার তিদ্ান্ত তনরয়রছন৷ িনু্ধ আমার, 
এরহন তিরিচনা িমূ্ণ্থ ভ্রান্ত৷ যীশু 
িরলতছরলন কয মানুরষর তিপরগামীিা 
ও িারদর অতিশ্বািই কিই কক্ষরত্ স্বরগ্থর 
অতধকাররক অকায্থকর করর িুরলতছল৷ 
আতম এতটরক এইভারি িলরি চাই৷ কয 
কাররণ কিই ভুি িার হরয় আরি তন কিতট 
তছল একতট আইতন িমি্া – িময়কাল৷ 
কিই মন্দ আত্মাতটরক এই কাররণ িার 

হরয় আিরি হয় তন কারণ কিখারন ককউই কিই পতরতস্তিরি স্বরগ্থর কি্্থত্ব ও ধিধ 
অতধকার তনরয় আরি তন৷ “তকন্তু গ্াতর, িারা কিা কিই আত্মাতটরক িার করিার 
কচষ্টা করতছল”৷ হ্াঁ, কররতছল, তকন্তু আতম কযমনতট িরলতছ, আইনগি ভারি কিই 
আত্মার িাইরর কিতররয় আিিার প্ররয়ািন তছল না৷ ককন? এখারনও, কিই ভুিরক 
িার করর কদওয়ার অতধকার স্বরগ্থর তছল না৷ আতম এইমাত্ যা িরলতছ কিতট আতম 
িংতক্ষপ্তাকারর িলরি চাই৷ িারদর তিপরগামী ভািনা তছল৷ যা ভুল িারা িারক 
উতেম িা গ্রহনরযাগ্ িলি অরিা ককারনা একতট তিষয় িম্রক্থ ঈশ্বর যা িরলন 
িার িুলনায় িারদর িমূ্ণ্থ তিপরীি তচন্তা তছল৷ কযরহিু পাতর্থি িগরি অতধকার 
িলািার িন্ স্বরগ্থর তিশ্বাি প্ররয়ািন হয়, িাই এরক্ষরত্ অতিশ্বািও একতট িে 
িমি্া তছল৷ তশষ্রা কিতট মানরি চায় তন, িারা কিার তদরয় িলতছল কয মন্দ আত্মা 
কিতররয় আিরি৷ িারা ভীি তছল৷ 

কযরহিু পাতর্থি িগরির উপর মানুরষর ধিধ অতধকার ররয়রছ, িাই যিক্ষণ 
না একিন পুরুষ িা স্তীরলাক, যার এই প্তরিীরি অতধকার ররয়রছ, যিক্ষণ পয্থন্ত 
না স্বগ্থ যা িরল কি কিতটরক িমূ্ণ্থভারি কমরন কনয়, ও িারপর এখারন কিই 
কি্্থত্ব মুতি না করর কদয়, িিক্ষণ ঈশ্বররর কি্্থত্বভার ও িাঁর অতধকার িতক্রয় 
হরি পারর না৷ যাই কহাক, স্বগ্থ যা িরল, কিতটরক িমূ্ণ্থভারি আমারদর অন্তররর 
কমরন কনওয়ারকই তিশ্বাি িলা হরয় রারক৷ এিং ওই তদন কাররার কিই তিশ্বাি 
তছল না৷ িারা তদ্ধাগ্রস্ত ও অতিশ্বারি পূণ্থ তছল, কিইরূরপ ওই পতরতস্তিরি িারা 

প্িরহতু পামে্ণব জ�রতে উপে িািুরিে 
ববধ অমধকাে েরয়রে, তাই িতক্ষণ 
িা একজি পুেুি বা স্তীরিাক, িাে 
এই পৃমেবীরত অমধকাে েরয়রে, 
িতক্ষণ পি্ণতি িা স্ব�্ণ িা বরি প্স 
প্সমেরক সমপূণ্ণভারব প্িরি প্িয়, ও 
তােপে এখারি প্সই কতৃ্ণত্ব িুক্ত 
িা করে প্দয়, ততক্ষণ ঈশ্বরেে 
কতৃ্ণত্বভাে ও তাঁে অমধকাে সমরিয় 
হরত পারে িা
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স্বরগ্থর অতধকাররক তিতছিন্ন করর তদরয়তছল৷ তকন্তু যীশুর কিই তিশ্বাি তছল ও তিতন 
িানরিন কয ভুিতট কিতররয় আিরছ! যীশু কিই কারি হাি তদরলন ও িৎক্ষনাি 
কিই ভুি কিতররয় কগল৷ “তকন্তু গ্াতর, যীশু যখন কিই মন্দ আত্মারক তিরস্ার 
কররতছরলন, িখন কিতট কিতররয় এরিতছল, িার কারণ হরলা তিরস্ারকারী কিই 
ি্ততিতট তছরলন স্বয়ং যীশু”৷ িাই িুতঝ? মাক্থ ৬:৫ কদখা যাক যখন যীশু িাঁর 
তনরির নগরর পতরচয্থা করতছরলন৷   

িখন তিতন কি স্ারন আর ককান পরাক্রম-কায্থ্ কতররি পাতররলন না, 
ককিল করয়ক িন করাগগ্রস্ত কলারকর উপরর হস্তাপ্থণ কতরয়া িাহাতদগরক 
িুস্ কতররলন

আপনারক এই তিষরয় একমি হরি হরি কয যীশুর িুস্ করিার মি ক্ষমিা 
তছল, িাই নয় তক? িাহরল আপতন তনচিয় এই উতেরতটও তদরি পাররিন কয তিতন 
যা যা কররি কচরয়তছরলন ককন এই কাতহনীতটরি তিতন িা কররি পাররন তন৷ 
কিখারন প্ররয়ািন তছল, তকন্তু ককানতকছু িাঁরক িাধা তদরয়তছল৷ কিতট তক তছল িা 
তিতন ৬ পরদ িরলতছরলন, “আর তিতন িাহারদর অতিশ্বাি প্রযুতি আচিয্থ্ জ্ান 
কতররলন”৷ তিশ্বাি (স্বরগ্থর িারর একমি হওয়া)  স্বরগ্থর কি্্থত্ব পাতর্থি িগরি 
প্রদান করর৷ উদাহরণস্বরূপ, কযভারি আপতন পতরত্াণ প্রাপ্ত কররতছরলন ও খ্ীরষ্টর 
তনকট এরিতছরলন, িার মরধ্ িহরিই এই নীতিতট কদখরি পারিন৷ 

“কারণ হৃদরয়ই িুতম তিশ্বাি কররা ও ধাতম্থক িরল গণ্ হও এিং 
কিামার মুরখ িা স্বীকার কররা ও পতরত্াণ পাও”

- করামীয় ১০:১০

আপতন আপনার হৃদরয় তিশ্বাি কররন (স্বগ্থ যা িরল), এিং আপতন ধাতম্থক 
গতণি হন৷ এতট একতট আইতন পতরভাষা৷ এর অর্থ হরলা আইরনর প্রশািন এিং 
এতট এই ইতঙ্গি িহন করর কয এখন পাতর্থি িগরি স্বরগ্থর অতধকার ররয়রছ৷ 
এই নীতিতটর একতট িরল দ্তষ্টরি, স্রণ করুন কয আদমরক এই প্তরিীরি 
ধিধ অতধকার কদওয়া হরয়তছল, এিং এখনও মানুরষর কিই অতধকার ররয়রছ৷ 
এতটর িারর মানুষ এদন উদ্ারন শয়িারনর তনকট কয আতত্মকভারি কি্্থত্ব করার 
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িক্ষমিারক হাতররয় কিরলতছল কিতটর িারর গুতলরয় কিলরল হরি না৷ এখন 
পাতর্থি িগরি মানুরষর কয ধিধ কি্্থত্ব ররয়রছ ঈশ্বর িা লঙ্ঘন কররি পাররন না৷ 
িুিরাং, ঈশ্বররক অিশ্ই একিন পুরুষ িা স্তীরলাকরক খুঁিরি হরি কয পাতর্থি 
িগরি ধিধভারি প্ররিশ লাভ করিার ও অতভি্ততি প্রাপ্ত করিার িন্ স্বরগ্থর 
িারর একমি হরি৷

করামীয় ১০:১০ এ, আপতন লক্ষ্ কররিন কয এখারন এই পাতর্থি িগরি 
স্বরগ্থর কি্্থত্ব ও ক্ষমিা মুতি হওয়ার পূরি্থ দুতট ঘটনা ঘটরিই হরি৷ প্ররমতট 
ইতিপূরি্থই আতম উরলেখ কররতছ: স্বগ্থ যা িরল, কিতটরক িমূ্ণ্থভারি আমারদর 
অন্তররর কমরন কনওয়া ও িার িারর একমি হওয়ারকই তিশ্বাি িলা হরয় রারক৷ 
তদ্িীয়, আমারদর কিাঝা প্ররয়ািন কয তিশ্বারি রাকাতটই এখারন স্বগ্থরক মুতি 
কররি না৷ অিাক হরলন? ি্াখ্া করর িতল৷ একতট ধিদু্তিক িাতির িুইরচর করা 
তচন্তা করুন৷ তিদু্ি িরিরাহ ররয়রছ, তকন্তু িা ির্বেও িাতিতট জ্বালারনার িন্ 
আপনারক অিশ্ই িুইচতটরি চাপ তদরি হরি৷ স্বগ্থ যা িরল যখন আমরা িারি 
তিশ্বাি কতর, িখন কিই তিশ্বাি স্বরগ্থর িারর িংরযাগতটরক ধিধ িা ধাতম্থকিাপূণ্থ 
করর কিারল৷ তকন্তু িারপর আমারদররক কিই কি্্থত্বরক এখারন মুতি কররি হরি৷ 
কযমন আমার কদওয়া উদাহরণতটরি, আমারদর িুইচতটরক অন করিার প্ররয়ািন 
ররয়রছ৷ আমরা যখন ঈশ্বররর রারি্র কি্্থত্বরক স্বীকার ও িার পরামশ্থ অনুযায়ী 
কায্থ কতর িখন আমরা এতট করর রাতক৷   

আতম িাতন আতম তনরির করার পুনরাি্ততে করতছ, তকন্তু আপনার িন্ 
স্বরগ্থর তনকট যা তকছু ররয়রছ কিতট গ্রহণ করিার িক্ষমিা লাভ করিার কক্ষরত্ 
ঈশ্বররর রারি্র এই ধম্থতটরক কিাঝা খুি অি্ািশ্ক৷ আপতন কযভারি পতরত্াণ 
কপরয়তছরলন – অর্থাৎ, যা তকছু স্বগ্থ িরল কিতট আপনার হৃদরয় তিশ্বাি করিার 
দ্ারা এিং িারপর স্বগ্থ যা িরল কিতট িলা িা িার পরামশ্থ অনুিারর কায্থ করার 
দ্ারা – কিই একইভারি স্বগ্থ কররক িি্থদা আপতন যা তকছু গ্রহণ করর রারকন 
কিগুতল আপতন প্রাপ্ত কররিন৷  

যীশু কযভারি ঈশ্বররর রারি্র তিষরয় তশক্ষা তদরয়তছরলন ও কযভারি কিই 
রাি্রক উপস্াপন কররতছরলন, কিতট তশষ্রদর তনকট অজ্াি, অরিাধ্ তছল৷ 
অরনক িময় আমরা কদখরি পাতর কয তশষ্রা যা তকছু কদখতছল িার দ্ারা িারা 
তিভ্রান্ত হরয় পরেতছল৷ আমরা পূরি্থ কয শারস্তর অংশতট পাে কররতছ কিতটরি, 
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কহ ঈশ্বর, দয়া কর!

আমার তিশ্বাি এই কয মন্দ আত্মার প্রকারশর দ্ারা তশষ্রা ভীি ও তদ্মনা হরয় 
পরেতছল, কিইরূরপ িারা িারদর তিশ্বািরক অকায্থকর করর কিরলতছল৷ আতম 
অনুমান করতছ কয িারা যখন এই ভুিতটরক িার করিার িন্ তগরয়তছল, িখন 
কিতট িপ্রকাতশি হরয়তছল, িম্ভিি কছরলতটরক মাতটরি তনরক্ষপ কররতছল ও একতট 
ি্হৎ আত্মপ্রকাশ ঘতটরয়তছল৷ কিতট হয়ি ভরয়র িচিার কররতছল৷ এখারন আতম 
শুধুমাত্ অনুমান করতছ, তকন্তু আতম একতট তিষরয় তনতচিি৷ এমন তকছু একটা 
ঘরটতছল যা িারদর হৃদয়রক স্বরগ্থর িারর চুততি কররক িার করর অতিশ্বারির মরধ্ 
প্ররিশ কতররয় তদরয়তছল৷     

অন্তদরক, এই ধররনর পতরতস্তির িম্রক্থ স্বগ্থ যা িরলতছল যীশু কি 
তিষরয় িমূ্ণ্থ তনতচিি তছরলন ও তিতন কিই 
মন্দ আত্মাতটরক িার হরয় আিিার আজ্া 
তদরয়তছরলন৷ কারিই, আমরা কযমন কদখরি 
পাতর, কিই মন্দ আত্মা িার না হরয় আিিার 
িমি্াতট পাতর্থি িগরি তছল, স্বগ্থীয় িগরি 
নয়৷ আমারক যতদ এমন ককারনা একতটমাত্ 
শারস্তর অংশরক কিরছ তনরি হয় যা প্তরিীরি 
শারস্তর অন্ কয ককারনা অংরশর কররক অতধক 
উতেমভারি ঈশ্বররর রারি্র কায্থপ্রণালীরক 
কদখায়, িাহরল আমারক িলরি হরি কয কিই অংশতট হরলা মাক্থ ১১:২২-২৪ ৷ 
মচিতট প্রস্তুি করিার িন্, আমারদর দুতট পরদর িাহায্ তনরি হরি, এিং আমরা 
কদখরি পারিা কয যীশু একতট ডুমুর ি্রক্ষর িারর করা িরলতছরলন ও কিতট 
শুতকরয় তগরয়তছল৷ কিই গাছতটরি িল কদখরি না কপরয়, যীশু কিতটরক অতভশপ্ত 
কররতছরলন৷ পররর তদন তশষ্রা যখন কিই একই গাছরক পুনরায় অতিক্রম 
কররতছল, িখন িারা কদরখতছল কয গাছতট শুতকরয় পরেরছ৷ তপির যা কদরখতছল 
িার দ্ারা তিতস্ি হরয়তছল ও চমতকি হরয় তগরয় যীশুর তনকট তচৎকার কররতছল৷     

যীশু উতের কতরয়া িাঁহাতদগরক কতহরলন, “ঈশ্বরর তিশ্বাি রাখ। আতম 
কিামাতদগরক িি্ কতহরিতছ, কয ককহ এই পর্্থিরক িরল, ‘উপতেয়া যাও, 
আর িমুরদ্র তগয়া পে,’ এিং মরন মরন িরন্দহ না করর, তকন্তু তিশ্বাি করর 

এই জি্ আমি প্তািামদ�রক 
বমি, িাহা মকেু প্তািো 
প্রাে্ণিা ও িাচ্া কে, মবশ্বাস 
কমেও প্ি, তাহা পাইয়াে, 
তাহারত প্তািারদে জি্ 
তাহাই হইরব

- িাক্ণ  ১১:২৪
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কয, যাহা িরল িাহা ঘতটরি, িরি িাহার িন্ িাহাই হইরি। এই িন্ 
আতম কিামাতদগরক িতল, যাহা তকছু কিামরা প্রার্থনা ও যাচ্া কর, তিশ্বাি 
কতরও কয, িাহা পাইয়াছ, িাহারি কিামারদর িন্ িাহাই হইরি”।

- মাক্থ ১১:২২-২৪

লক্ষ্ করুন যা তকছু ঘরটতছল িা কদরখ তপির তিতস্ি হরয়তছরলন৷ তকভারি 
িা ঘরটতছল? যীশু কিা গাছতটর িারর করা িরলতছরলন মাত্৷ িা ির্বেও, ককারনা 
িরন্দরহর অিকাশ ছাোই কিই গাছতট যীশুর িারক্র প্রতি িাো তদরয়তছল ও 
গাছতট মরর তগরয়তছল৷িারপর যীশু তপিররক একতট “িি্” িরলন, অর্থাৎ, 
ঈশ্বররর রারি্র একতট ধম্থ িরলন৷ পাতর্থি িগরির িারর ঈশ্বররর রাি্ তকভারি 
িহরযাতগিা করর রারক, যীশুর ি্াখ্াতট আমারদররক কিই তিষরয় অতধক জ্ান 
প্রদান করর৷ আিারও, এই উদাহরণতটরি কিই একই ধম্থরক কায্থকরী হরি 
কদতখ যার তিষরয় আমরা আরলাচনা করর আিতছ; প্তরিীরি একিন পুরুষ িা 
স্তীরলাক, কয স্বগ্থ যা তকছু িরল িার িারর িমূ্ণ্থ একমি (এখন কি ধাতম্থক 
গতণি), িারপর কি স্বরগ্থর কি্্থরত্বর তিষরয় িরল িা কিই কি্্থত্বরক মুতি করর 
কদয়৷ তনতচিিভারিই, এই কাতহনীতটরি কিই ি্ততিতট হরলন স্বয়ং যীশু, তকন্তু যীশু 
িাঁর ি্াখ্ায় িাঁর তশষ্রদর তনকট এই তিষয়তটরক অতি িুস্পষ্ট করর তদরয়তছরলন 
কয এইমাত্ তিতন যা কররলন কিই কাি “কয ককউ” কররি পারর৷ 

আতম তনতচিি কয আপতন এই তিষরয় একমি হরিন কয যীশু মানুষরক কয ধম্থ 
িা নীতিতট তশক্ষা তদতছিরলন, িারা যতদ কিতট প্রক্িই িানি ও িুঝরি পাররিা, 
িাহরল িারদর িীিরন কিতটর একতট নাটকীয় প্রভাি রাকরিা৷ আতম আমার 
তনরির পাতরিাতরক িীিরন ঈশ্বররর রারি্র প্রভাি কদরখতছলাম, তকন্তু আমরা 
তনরিরা যা তকছু তশরখতছলাম কযরহিু আমরা কিগুতলরক অন্ পতরিারগুতলরক তশক্ষা 
তদরয়তছলাম, িাই িারদর উপর কিই রারি্র প্রভাি কদখরি পাওয়াতট তছল দুদ্থান্ত 
তিষয়৷ আতম এতটর িারর আমার তনরির মন্ডলীর একতট ঘটনারক যুতি করি 
কযখারন এই ধম্থতটরক কদখারনা হরয়তছল৷ অরনক িময়, ঈশ্বররর রাি্ ও কিতটর 
কায্থকাতরিা িম্তক্থি জ্ান রাকাতট িীিন ও ম্িু্র মধ্কার পার্থক্ হয়৷ এই 
কাতহনীরি কিতট তছল৷ 



97

কহ ঈশ্বর, দয়া কর!

কিতনিার আমার মন্ডলীরি কযাগদান কররি এিং তিশ্বাি ও ঈশ্বররর রারি্র 
তিষরয় শ্িণ কররি আরম্ভ কররতছরলন৷ তিতন িখন িার তদ্িীয় িন্তান িন্ 
কদওয়ার িন্ অন্তঃি্বো তছরলন ও তিতন কচরয়তছরলন কযন িাতেরি প্রিি হয়৷ 
িখন তিতন ঈশ্বররর রারি্ িার কি্্থত্ব ও অতধকার িম্রক্থ কিরন তশহতরি 
হরয়তছরলন৷ কারিই ঈশ্বররর িাক্ িন্তান িরন্র তিষরয় যা িরল ও িার িন্তারনর 
প্রতি ঈশ্বররর রারি্র কয িকল প্রতিজ্া প্ররযাি্ হরি, তিতন কিগুতল অধ্য়ণ 
কররি আরম্ভ কররতছরলন৷ তিতন এই তিষরয় তনতচিি তছরলন কয িার একতট িুস্ 
স্বাভাতিক গ্হ-প্রিি হরি৷ তিতন একিন ধাত্ীরক তনযুতি কররতছরলন৷ আমারদর 
মন্ডলীরি এমন একিন স্তীরলাক তছরলন, যার তনরির কিশ করয়কিার স্বগ্রহ 
প্রিি হরয়তছল, কিতনিার কিই স্তীরলাকতটরক িার তনরির প্রিিকারল পরামশ্থ 
কদওয়ার িন্ অনুররাধ কররতছরলন৷

িার প্রিরির প্রাক্কারল, তিতন ঈশ্বররর রারি্র নীতিগুতলর মরধ্ িমূ্ণ্থ ডুরি 
তগরয়, িকল কিিাকারয্থ তনরয়াতিি হরয়তছরলন৷ কিতনিাররর কারছ এই ধারণাগুতল 
তছল নিুন, এিং ঈশ্বররর রারি্ কয প্রক্ি উতের ররয়রছ তিতন কিতট িানরি পছন্দ 
কররিন৷ দুভ্থাগ্িশি, এই িময়কারল, িার স্বামীরক রতিিারর কাি কররি হি, 
এিং তিতন িার িারর তনয়তমিভারি মন্ডলীরি কযাগদান কররি পাররিন না৷ কিশ, 
িন্তান িন্ারনার িময় অিরশরষ চরল এল৷ ধাত্ী ও পরামশ্থদানকারীরক িলি 
করা হরলা৷  

িখন রাি প্রায় দুরটা িা তিনরট হরি৷ আমার তিছানার পারশ রাখা কটতলরিানতট 
কিরি উেরলা৷ কিারনর অপর প্রান্ত কররক, আতম কিতনিাররর পরামশ্থদানকারীরক 
তচৎকার করর িলরি শুনলাম, “পাষ্টার, মরা তশশু িন্ তনরয়রছ, তপ্লি প্রার্থনা 
করুন”! খিরতট আমারক ঝাঁতকরয় তদরয় আমার ঘুম ককরে তনল৷ প্রিি তিষয়ক 
পরামশ্থদানকারীতট িারপর িলরলন কয তশশুতটরক এই মাত্ একতট এমু্বরলন্স 
মারিৎ হািপািারল পাোরনা হরয়রছ৷ তিতন আমারক আররা িানারলন কয, আিরল, 
তচতকৎিকরদর দলতট তশশুতট হািপািারল কপঁছািার পর কিতটরক ম্ি িরল কঘাষণা 
করররছ৷   

করেনডা ও আতম লাতিরয় উেলাম ও কপাশাক পরে ধিরী হরয় কগলাম৷ আমার 
তক করা উতচি, কিতট কশানিার িন্ আত্মারি প্রার্থনা করা শুরু করর তদলাম৷ 
আতম িানিাম কয তদয়ািল এই ঘটনারক কক্রে করর আমারদর মন্ডলীরক কলতঙ্কি 
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কররি চাইরি৷ আতম আমার কল্পনার কচারখ খিররর কাগরির তশররানাম কদখরি 
পাতছিলাম, “চরমপন্ী গীি্থার গ্রহ প্রিরির উস্াতনর িরল তশশু ম্িু্”৷ একতট 
তশশুর িাতেরি নাতক অন্ ককারাও তকভারি িন্ কনওয়া উতচি, এই তিষয়তটরি 
িতি্ই আমারদর কিই তিষরয় তনরিরদর ককারনা অিস্ান তছল না, তকন্তু এটাও 
তেক কয, স্তীরলাকরদর অরনরকই স্ব-গ্রহ প্রিি কররি চাইি৷ করেনডা ও আতম 
যখন গাতেরি কচরপ হািপািারলর তদরক এতগরয় যাতছিলাম, িখন কিই কুতে 
তমতনরটর পরর আমরা আত্মারি প্রার্থনা করতছলাম৷ মাঝ রাস্তায় কপঁরছ, িহিা 
আতম অনুভি করলাম কয ঈশ্বররর আত্মা আমার উপরর ররয়রছন, আর আতম 
িানরি কপররতছলাম কয তশশুতটর তকছু ক্ষতি হরি না৷ কিই মুহুরি্থই, আমার স্তী 
আমার তদরক মুখ কিরারলন ও িলরলন কয এইমাত্ প্রভু িারক িলরলন কয তশশুতট 
ভারলা রাকরি৷ 

প্রভু আমারক ও আমার স্তীরক যা িরলতছরলন আতম িা িানিাম, িাই আতম 
ইমারি্থতন্স রুরমর মরধ্ প্ররিশ করলাম, কিখারন আতম তক কদখি কিতটর তিষরয় 
আতম উৎিুক তছলাম৷ কিই করক্ষ, আতম িাি িা আটিন নাি্থরদর একতট দলরক 
একতট তশশুর চাতরপারশ দাঁতেরয় রাকরি কদখলাম৷ তশশুতটরক কদরখ িমূ্ণ্থ 
স্বাভাতিক, কগালাপী ও ক্রন্দনরি িরলই মরন হরলা৷ আতম িারদর মুখমন্ডলরক 
মরনারযাগ তদরয় তনরীক্ষণ করলাম৷ কিতশরভাগ কক্ষরত্ই আপতন যখন একদল 
মতহলারদর একতট তশশুরক ধরর রাকরি কদখরিন, িখন আপতন িারদর মুরখ 
হাতি কদখরি পারিন৷ তকন্তু এরক্ষরত্ িার ককানতকছুই তছল না৷ িার পতরিরি্থ, 
প্ররি্রকর মুরখ একতট তিস্য় তছল৷ 

কয স্তীরলাকতট আমারদর কিান কররতছরলন িার িারর আমরা িাক্ষাি করলাম৷ 
তিতন পুনরায় আমারদর িানারলন কয িাতেরি তশশুতটরক ম্ি িরল কঘাষণা করা 
হরয়তছল, আর কিতট ২০ তমতনট আরগ করা হরয়তছল৷ তশশুতট যখন হািপািারল 
এরি কপৌরছ তছল িখনও কিতটরক ম্ি িরলই কঘাষণা করা হয়, তকন্তু হটাৎই, 
তশশুতট কযন কিরগ উেরলা৷ ঈশ্বররর প্রশংিা কহাক! পতিত্ আত্মা করেনডা ও 
আমারক তেক কযমনতট িরলতছরলন, কিইভারিই তশশুতটরক িীতিি ও িুস্ কদরখ 
কদরখ আমরা উভরয়ই তশহতরি হরয় তছলাম৷   

এর মরধ্, অন্ একতট অ্ামু্বরলন্স কিই তশশুর মা কিতনিাররক মাি্িদন 
তিভারগ তনরয় যাওয়া হরয় তছল৷ িুিরাং, তিতন িার তশশুকন্ার অিস্ার তিষরয় তকছু 
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িানরিন না৷ আমার স্তী, করেনডা িারক কদখিার িন্ মাি্ত্ব তিভারগ তগরয়তছরলন৷ 
কিতনিার কযখারন শুরয়তছরলন, করেনডা যখন কিই করক্ষ প্ররিশ কররলন, িখন 
তিতন িারক িলরলন, “কিতনিার, কিামার িাচ্া একদম িুস্ আরছ, আর কি 
এক করায় অপূি্থ িুন্দর”৷ কিতনিাররর পারশ দাঁতেরয় রাকা নাি্থতট িরল উেরলা, 
“না, ওই তশশুতট কিা একতট ম্িরদরহর ি্ারগর মরধ্ ররয়রছ”! আমার স্তী যররষ্ট 
কিার তদরয় কিই নাি্থতটর ভুল শুধরর তদরয়তছরলন৷  ঈশ্বররর কগৌরি কহাক, আি, 
কিই তশশুকন্াতট, যার নাম কহতল (Haley) কদওয়া হরয়তছল, কি একতট িুন্দরী 
যুিিী৷ িার ককারনারূপ মতস্তরস্র ক্ষতি িা ককারনা রকম পাশ্ব্থপ্রতিতক্রয়া িতনি 
স্বাস্্ িমি্া কনই৷ ঈশ্বররর রাি্ আতত্মক ধরম্থর উপর তভততে করর পতরচাতলি হয়, 
এই করা িানিার িরল, আতম িানিাম কয এই পতরনতিতট ধদিাৎ ভারি ঘরটতন৷ 
কারিই আতত্মক তিজ্ানী হওয়ার কাররণ (খ্ীষ্টান তিজ্ানী নয়, িরং এমন একিন 
ি্ততি কয তকভারি ঈশ্বররর রাি্ কায্থ করর কিতটর অধ্য়ন করর), আিরল যা 
ঘরটতছল আতম কিতট আতিস্ার কররি কচরয়তছলাম৷   

আতম িানিাম কয, অ্ামু্বরলরন্স কয দলতট িাতেরি এরিতছল, িারা অতিতিয়াল 
িা তিতধিদ্ভারি তশশু কহতলরক “কপঁছারনার পর ম্ি” িরল কঘাষণা কররতছল৷ 
আতম এও কিরনতছলাম কয হািপািারল কপঁছািার পর কিখারনও কিই তশশুতটরক 
হািপািাল কি্্থপক্ষ কি্্থক ম্ি িরল কঘাষণা করা হরয়তছল৷ িাহরল তক ঘরটতছল? 
আতম হািপািারল রাকা কিই প্রিি তিষয়ক পরামশ্থদানকাতরনীর িারর করা 
িরলতছলাম, এিং যা ঘরটতছল, কিই তিষরয় আমারক িতিস্তারর িানারনার িন্ 
িারক িরলতছলাম৷ আতম িূরত্র িন্ধান করতছলাম৷ তিতন আমারক িরলতছরলন কয 
তশশুতটর িন্ হওয়ার িময় পয্থন্ত িিতকছুই তেক তছল৷ তশশুতটর মরধ্ িীিরনর 
ককারনা তচনে তছল না, ও িার রি গভীর নীল হরয় তগরয়তছল৷ ধাত্ী তশশুতটরক 
িাতগরয় কিালিার কচষ্টা কররতছরলন তকন্তু তিতন িা পাররন তন৷ এর পর কিই 
পরামশ্থদানকাতরনীতট িরলন কয কিখারন কিতনিাররর পতরিাররর কিশ তকছু িদি্ 
তছল, যারা িখন ভয় কপরি শুরু কররতছল৷ তকন্তু কিতনিার শান্তভারি িারদররক 
নীরি রাকরি িরলতছরলন, এিং িারপর তিতন িার স্বামীর মুরখ িার আঙু্গল তদরয়, 
িরলতছরলন, “একটাও করা িরলা না – এই তশশুতটর ককারনা ক্ষতি হরি না!”

আতম কিখারনই কিই পরামশ্থদানকাতরনীরক রাতমরয় তদলাম এিং কিতনিার 
িার স্বামীরক যা িরলতছরলন কিতট পুনরায় িারক িলরি িললাম৷ একটু আরগই 
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তিতন যা িরলতছরলন কিই একই করা আিার তিতন িলরলন, কিতনিার িার স্বামীর 
মুরখ িার আঙু্গল তদরয়, িরলতছরলন, “একটাও করা িরলা না – এই তশশুতটর 
ককারনা ক্ষতি হরি না!” িাহ! এই করাটাই কিা দরকার! কিই মুহূি্থতটরিই, এই 
কঘাষণাতট কছাট্ট কহতলর িীিন রক্ষা কররতছল৷ আমার তনরিরক একিন কগারয়ন্দা 
িরল মরন হতছিল কয একতট িে রহরি্র িমাধান করররছ! আতম প্রিুতলেি 
হরয়তছলাম৷ ি্াপারতট খুি িরল, তকন্তু খুি গভীর৷ কিতনিার ওই পতরতস্তিতটর 
মরধ্ িরল তচরতে আতত্মক ধরম্থর প্ররয়াগ কররতছল, এিং কিতট িার তশশুতটর 
িীিন রক্ষা কররতছল! একটু আরগই আতম যা কিরনতছলাম িার উপর ধ্ান করর 
িুরঝতছলাম কয কিতট িমূ্ণ্থ যুততিযুতি৷   

কিতনিার িানরিন কয তিগি করয়ক মারি তিতন তনরি কযভারি িার 
তিশ্বািরক গরে িুলরি কপররতছরলন, িার স্বামী কিইভারি তিশ্বারি গরে উেরি 
পাররন তন, কারণ তিতন িার কাি তনরয় ি্স্ত তছরলন৷ তিতন এও িানরিন কয, 
িারদর পতরিাররর কি্থারূরপ, কিই তশশুতটর িরন্র িমরয়র ভয়ঙ্কর দ্রশ্র িারর 
িার স্বামীর কয ধররণর চুততি হরি, কিতটই কিই তশশুতটর ভাগ্ তনধ্থারণ কররি৷ 
কিই কাররণই িার প্ররম কাি তছল িার স্বামীর িারর করা িলা ও িারক িারদর 
তশশুতটর ম্িু্র চুততিরি আিদ্ হরি না কদওয়া৷ িার পতরিরি্থ কিতনিার তনতচিি 
তছরলন কয তশশুতট িীতিি রাকরি ও িুস্ রাকরি, এিং তিতন কিতট িাহি ও 
তিশ্বারির িারর কঘাষণা কররতছরলন৷ 

কিতনিার যখনই হািপািাল কররক ছাো কপরলন, িখনই তিতন এমু্বরলরন্সর 
কম্থীদরলর তনকট কগরলন ও িারদররক তিজ্ািা কররলন কয কিই রারি হািপািারল 
কিই তশশুতটরক তনরয় আিিার িমরয় িারা কিই তশশুতটর িন্ কী কররতছল৷ িারা 
িার তদরক লতজিিভারি িাতকরয় তছল৷

অিরশরষ িারদর মরধ্ একিন মুখ খুরল িরলতছল, “তকছুই নয়”
কিতনিার প্রনে কররলন, “তকছুই না মারন? আপনারা তক CPR কররতছরলন?” 

িারা িলল “না”৷
“আপনারা তক তশশুতটর িন্ তকছু কররতছরলন?”
িারা আিার িলল, “না”৷
িারা িারক িরলতছল কয তশশুতট মারা তগরয়তছল, আর িার িুস্ হওয়ার আর 

ককারনা আশা তছল না৷ িরি, িারা যখন হািপািারল এরি কপঁরছ তছরলন, িখন 
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কহ ঈশ্বর, দয়া কর!

তশশুতট কযন “কিরগ উরেতছল”! অ্ামু্বরলন্স কম্থীদল হািপািাল ও দমকরলর পক্ষ 
কররক কিই িছররর কম্থ িৎপরিার িন্ পুরস্্ি হরয়তছল৷ কিতট হরলা ককারনা 
একতট কতেন পতরতস্তির িলািরলর উপর তভততে করর প্রদতে একতট িাৎিতরক 
পুরস্ার৷ তকন্তু িারা স্বীকার কররতছল কয িারা তকছুই করর তন৷  

আমরা তকছুতদন আরগই আমারদর কটতলতভশন িম্প্রচারর কহতলরক, িার মা 
কিতনিাররর িারর তনরয় এরিতছলাম; এিং আমারদর িকরল, অশ্রুিিল নয়রন, 
পুনরায় ঈশ্বররর রারি্র তিষরয় আনন্দ কররতছলাম৷ আমরা এই কাররণ আনন্দ 
কররতছলাম কযরহিু তটতভর পদ্থায় এমন একিন তছল কয িানরিা কয তকভারি 
আতত্মক ধম্থ ও ঈশ্বররর রারি্র অতধকাররর মরধ্ কররক কায্থ পতরচালনা কররি 
হয়৷ 

এই ঘটনাতটরি আমরা কদতখ কয, স্বগ্থ যা িরল কিতনিার কিই তিষরয় 
িমূ্ণ্থভারি দ্ঢ়তনতচিি হরয়তছরলন এিং িারপর িার তনরির করার িাহারয্ কিই 
পতরতস্তির মরধ্ কিই অতধকাররক মুতি কররতছরলন৷ ধম্থতট কাি করররছ! 

আমার মন্ডলীর আররকতট পতরিার ঈশ্বররর রারি্র এই একই ধরম্থর িাহারয্ 
তনম্নতলতখি অতভজ্িার মুরখামুতখ হরয়তছল৷ দুিন কিান একিারর দুপুররর খািার 
খারি িরল তস্র কররতছল৷ কািটা কমারটই িহি তছল না৷ কারণ িারদর দুিরনর 
মারঝ িম্ভিি ১২ িা ১৩ তট তশশু তছল৷ িারপর, িারা যখন মধ্ানেরভািন 
করতছল, িারা লক্ষ্ কররলা কয, চার িছর িয়িী কযারয়ল কিখারন কনই৷ িারা 
কগাটা িাতে খুঁিরলা তকন্তু কযারয়রলর কদখা তমলল না৷ কারিই িারা কভরিতছল কয 
তশশুতট হয়রিা ককারাও লুতকরয় আরছ, তকন্তু আিার একতট িমূ্ণ্থ িলোতশর পর, 
িারা িারক খঁুরি কপল না৷ হটাৎ, তশশুতটর মা তটনার মরন এক ভয়ঙ্কর দুতচিন্তার 
উরদ্রক হরলা৷ িাতের কপছরনর উরোরন কয িরলর কডািাতট আরছ, ওখারন পরে 
যায় তন কিা? তিতন কপছরনর দরিা তদরয় ছুরট কিতেরয় কগরলন৷ িার পারশ িার 
১৩ িছর িয়স্া ভাইতঝ ককাট্থতন তছল৷ িারা যখন কযারয়লরক তনচিল অিস্ায় 
কিই কডািাতটর িরলর তনরচ ডুিন্ত অিস্ায় খঁুরি কপল, িখন তটনা ভরয় আক্রান্ত 
হরয় তগরয়তছল৷ কিখারন কি কিক্ষণ ধরর তছল ককউ িা িানরিা না৷ তটনা যখন 
কডািায় নামরলন ও কিখান কররক কযারয়লরক িুরল আনরলন িখন তিতন তচৎকার 
করর ৯১১ নম্বরর কিান কররি িলরলন৷ কযারয়রলর শ্বাি পেতছল না, কি তিিণ্থ 
ও তনচিল হরয় পরেতছল৷  



102

আপনার অর্থননতিক তিপ্লি: আজ্ািহিার ক্ষমিা

কিই ১৩ িছররর তশশুতট, কয আমারদর তশশুরদর পতরচয্থার তিভারগ কিরে 
উরেতছল, কি িার কাতকমারক িরলতছল, “না, তটনা কাতকমা, ৯১১ কি কিান করিার 
দরকার কনই; এখারন আমারদর অতধকার ররয়রছ৷ আমারদর প্রার্থনা কররি হরি”৷ 
কারিই িারা দুিরনই প্রার্থনা কররি আরম্ভ কররলা, তকন্তু িারপররও তকছুই হরলা 
না৷ তটনা পুনরায় তচৎকার করর িলরলন, “৯১১ কি কিান কর!” িারপর ককাট্থতন 
িার কাতকমারক িলল, “তটনা কাতকমা, কযারয়রলর প্রতি িীিন উচ্ারণ কররি 
হরি”৷ কারিই ককাট্থতন িলরলা, “কযারয়ল, যীশুর নারমরি, উরে পে!” হটাৎ 
কযারয়ল কহঁচতক তদরয় উেরলা, মুখ তদরয় িল িার হরয় এরলা, এিং জ্ান তিরর 
কপল, পুররাপুতর স্বাভাতিক হরয় কগল৷ 

আতম যখনই এই ঘটনাতটর করা তচন্তা কতর, আতম িি্থদা তিতস্ি হই, কিই 
কছরলতট িুস্ হরয়তছল কিই কাররণ হই না, তকন্তু কিই মুহুরি্থ কিই ১৩ িছররর 
িাতলকাতটর ও কিই মুহুরি্থ িার উপতস্ি িুতদ্র করা তচন্তা করর চমৎক্ি হই৷ 
িীিন ও ম্িু্র একতট অতিশয় দুতচিন্তাগ্রস্ত পতরতস্তিরি, কিই কমরয়তট ভরয় হাল 
কছরে না তদরয় যা করিার প্ররয়ািন তছল কিতট কি িুঝরি কপররতছল৷ ককাট্থতন 
প্রমাণ কররতছল কয একতট িুন্দর ধরম্থাপরদরশর চাইরি তকভারি ঈশ্বররর রাি্ 
কাি করর কিতট িানা অতধক উতেম; কিতট িীিন িা ম্িু্!  

আিার, লক্ষ্ করুন কয ঈশ্বররর রারি্র ধম্থ তকভারি কায্থ করর৷ প্রররম 
ককাট্থতন িরলতছল কয িারদর প্রার্থনা কররি হরি, িারা কিতট কররওতছল, তকন্তু 
তকছুই ঘরট তন৷ এর কারণ আমরা যখন প্রার্থনা কতর িখন আমরা ঈশ্বররর কি্্থত্ব 
ও পরাক্রম মুতি কতর না৷ তকন্তু আমরা পর তনরদ্থশনার িন্ প্রার্থনা কতর৷ কিই 
মুহুরি্থ িারদর তেক কিতটই প্ররয়ািন তছল৷ িারপর আপতন কিই ঘটনাতটরি কখয়াল 
কররিন কয ককাট্থতন িলরছ কয কযারয়রলর প্রতি িীিন উচ্ারণ করিার প্ররয়ািন 
আরছ৷ িারা যখন কিতট কররতছল, িখন কযারয়ল িমূ্ণ্থ িুস্ হরয় উরে িরিতছল 
ও আি পয্থন্ত কি িুস্ ররয়রছ৷ পুনরায়, আমরা কিই হৃদয়রক কদতখ কযতট স্বগ্থ যা 
িরল কি তিষরয় িমূ্ণ্থ তনতচিি তছল, তকন্তু িা ির্বেও যিক্ষণ পয্থন্ত না যার মরধ্ 
তিশ্বাি ররয়রছ এমন একিন নারী িা পুরুষ কি্্থক পাতর্থি িগরি কিই অতধকার 
মুতি না হয়, িিক্ষণ তকছুই হয় না৷ 

আতম আপনারক আররকতট ঘটনার করা িতল, কযতট পতরিাররর খুি তনকট 
আত্মীয়র িারর ঘরটতছল৷ করেনডার ভাই িার স্তী ক্াতন্ডরক, িারদর পচিম িন্তান 
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প্রিি করারনার উরদেরশ্ হািপািারল তনরয় তগরয়তছরলন৷ কয তদন িকারল ক্াতন্ড 
কলিার রুম িা িুতিকাগারর তছরলন, কিতদন করেনডা ও আতম কিই পতরিাররর 
নিুন িংরযািনরক কদখিার উরদেরশ্ হািপািারল তছলাম৷ আমরা কভরিতছলাম 
কয কিখারন আমারদর কপঁছািার অরনক আরগই তশশু িন্ হরয় তগরয়তছল৷ তকন্তু 
আমরা িানরি কপররতছলাম কয করয়কতট তিলরম্বর কাররণ, একটু আরগই তশশু 
িন্ হরয়তছল৷ আমরা যখন মাি্ত্ব তিভারগ প্ররিশ করলাম, িখনই তশশু হল্ান্ডরক 
তশশুরদর করক্ষ তনরয় আিা হতছিল৷ কযমনতট আপতনও হয়ি কদরখরছন কয, একতট 
হািপািারলর মাি্রত্বর তিভারগ একতট তশশুকক্ষ মারন মূলি িানালা তদরয় তনতম্থি 
একতট ঘর৷ যার িরল নিিািকরক যখন কভিরর তনরয় আিা হয়, িখন আপতন 
কিতট কদখরি পান৷   

িারা যখন কছাট্ট হল্ান্ডরক কভিরর তনরয় এরলা, আতম কিই মুহুরি্থই লক্ষ্ 
করলাম কয িারক পুররা িাদা কদখারছি৷ িতনর 
িকল তশশুরাই প্রায় িাদা, তকছুটা কিানালী 
চুরলর; আর প্রররম আমার মরন হরয়তছল, িতনর 
িন্তানরদর িরন্র িময় ররির ঘাটতি হওয়াটা 
হয়রিা স্বাভাতিক তিষয়৷ তকন্তু িা হরলও িারক 
কদরখ তেক মরন হতছিল না৷ হটাৎ ডাতিারররা 
িকরল চাতরতদরক ছুরটাছুতট কররি রাকরলা৷ 
নাি্থরা িাোিাতে পদ্থাগুতল নাতমরয় তদল যারি তশশুকক্ষতট আতম কদখরি না পাতর, 
আর আতম িানিাম কয লক্ষণ মঙ্গলিনক নয়৷ যতদও পদ্থাগুতল নামারনা তছল, 
তকন্তু একতট িাঁক তছল যার মধ্ তদরয় কিখারন যা যা ঘটতছল, আতম িার িিতকছু 
কদখরি পাতছিলাম৷ নাি্থরা যন্ত্রপাতি িার কররি শুরু কররতছল, এিং একিন 
ডাতিার হল্ারন্ডর উপর CPR করা শুরু কররতছরলন৷ আতম তশশুকক্ষতটর আররকতট 
দরিার কারছ কহঁরট তগরয়তছলাম কযখান কররক আতম স্পষ্টভারি শুনরি পারতছলাম 
কয ডাতিারররা ককান তিষরয় করা িলরছন৷ আতম যখন িারদর করা শুনলাম, িখন 
আতম হিচতকি হরয় পেলাম, কারণ আতম িারদর িলরি শুরনতছলাম কয তশশুতটর 
ককারনা হৃদস্পন্দন কনই আর িারা হৃদতপন্ডরক িচল কররি পারর তন৷ আতম যখন 
িারদর করা শুনরি রাকলাম, িখন আতম শুনরি পারতছলাম কয হাট্থ মতনটরতট 
মারঝ মারঝ স্পতন্দি হরছি৷ আতম একতট স্পন্দন শুনতছলাম, িারপর ১৫ িা ২০ 

স্মেণ োখরবি প্ি 
ঈশ্বরেে োরজ্ে িীমত বা 
ধি্ণগুমি প্রমতমে সিয়, 
প্ি প্কারিা িািুরিে 
প্ক্ষরত্র কাি্ণকােী হয়!
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কিরকন্ড পার হরয় যাতছিল, িারপর আতম আররকতট স্পন্দন শুনরি পারতছলাম৷ 
হল্ারন্ডর হৃদস্পন্দন তছল না!

ডাতিারিািু রুম কররক কিতররয় িতনর কারছ কগরলন ও িলরলন, “িতন; লক্ষণ 
ভারলা নয়; িতর, তকন্তু আমরা এখনও কচষ্টা করতছ”৷ তশশুকরক্ষ আমারদর ঢুকরি 
কদওয়া হয় তন, িাই করেনডা আর িতন কিই করক্ষর এক প্রারন্তর দরিার উপর 
িারদর হস্তাপ্থণ কররলন, আর আতম অন্ প্রারন্তর দরিায় আমার হাি রাখলাম৷ 
আমরা প্রার্থনা কররি শুরু করলাম ও কঘাষণা করলাম কয হল্ান্ড মরর যারি না, 
কি িীতিি ও িুস্ রাকরি৷ আমরা যীশুর নারম কিই হৃদতপন্ডতটরক স্পতন্দি হরি 
আজ্া তদলাম৷ 

কয ডাতিারিািু িতনর িারর করা িলতছরলন, তিতন খুি িতেঘতে তশশুকক্ষ 
কররক কিতেরয় এরলন৷ তিতন একতট করা না িরলই আমারদর পাশ কাতটরয় ছুরট 
কিতররয় কগরলন৷ করয়ক তমতনরটর মরধ্ই, তিতন দ্রুি গতিরি তিরর এরলন, 
িার তপছু তপছু একিন নাি্থ যাতছিরলন৷ তিতন উচ্করঠে িলতছরলন, “ডাতিারিািু, 
আমরা এটা কররি পাতর না৷ এই হািপািারল আমারদর ওই প্রতক্রয়া করিার 
অতধকার কনই৷ আতম আপনারক ওই রতি তনরি তদরি পাতর না৷” তিতন িার করায় 
তিনু্দমাত্ কণ্থপাি না কররই তশশুকরক্ষ পুনরায় প্ররিশ কররলন৷ িার হারি একতট 
তনয়মপুতস্তকা তছল, আতম িলরি পাতর কয তকভারি ককারনা একতট তচতকৎিা প্রণালী 
চালারি হয়, তিতন মরনারযাগ তদরয় কিতট পাে করতছরলন৷ এইিার আতম কিই 
পদ্থাগুতলর িাঁক তদরয় কদখরি কপলাম কয তিতন কিখারন দাঁতেরয় তশশুতটর কদরহর 
মরধ্ লম্বা একতট নল প্ররিশ করারি রাকরলন৷ এইিার আতম িুঝরি পারলাম কয 
তিতন কিই তশশুতটরক রতি তদতছিরলন৷

হটাৎ আমার কারন এরলা কয হৃদস্পন্দন শুরু হরয় কগরছ৷ হৃদস্পন্দরনর গতি 
ি্তদ্ ঘটল ও একিন নিিাি তশশুর পরক্ষ কযতট স্বাভাতিক কিই স্তরর তগরয় 
কপঁরছ কগল৷ এক তমতনট পর কিই ডাতিারতট কিতররয় এরলন ও িলরলন, “ঘররর 
মরধ্ দূিগণ তছল; ঈশ্বর আমারক এই তশশুতটর তিষরয় িাহায্ করররছন!” আমরা 
িলরি পাতর কয তিতন কাঁপতছরলন৷ পরর আমরা িানরি কপররতছলাম কয তিতন 
িখন তডউতটরি তছরলন না ও ক্াতন্ডর িরন্র মরধ্ িাঁর ককারনা ভুতমকা তছল না৷ 
কয িমরয় এই িকল তকছু ঘরটতছল, িখন তিতন ককিলমাত্ অন্ একিন করাগীরক 
কদখিার িন্ িল্প িমরয়র িন্ হািপািারল এরিতছরলন৷ আতম িলরি পাতর কয 
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যা যা ঘরটতছল কিই ডাতিারিািু িখনও কিতট তনরয় কঘাররর মরধ্ তছরলন, কারণ 
তিতন আমারদর িরলতছরলন কয ৩৬ তমতনট ধরর হল্ারন্ডর ককারনা হৃদস্পন্দন তছল 
না৷

আি হল্ান্ড একতট িুন্দর স্বভাতিক চার িছররর তশশু৷ আতম তিশ্বাি কতর 
কয ঈশ্বররর রাি্ তিষয়ক নীতি িম্তক্থি আমারদর জ্ানই কিই পতরতস্তির 
উপযুতি উতের তনরয় এরিতছল৷ আতম এখনও স্রণ কররি পাতর, আতম যখন কিই 
তশশুকরক্ষর দরিায় আমার হাি কররখতছলাম, িখন মরন মরন ভািতছলাম, “আমরা 
করেনডার কছাট্ট ভাইতির অন্ত্তষ্টতক্রয়া করি না! আমরা রাকরি তকছুরিই নয়!”

একটু আরগই আতম কয িকল ঘটনাগুতল িললাম, কিগুতলর প্রতিতটরি তকভারি 
ঈশ্বররর রাি্ প্রভাি কিরলতছল কিতট মনন করিার িন্ কযরহিু আমরা িময় 
ি্য় করি, িাই আতম চাইি আপতন স্রণ রাখরিন কয ঈশ্বররর রারি্র নীতি িা 
ধম্থগুতল প্রতিতট িময়, কয ককারনা মানুরষর কক্ষরত্ কায্থকারী হয়! কযমনটা আতম 
এই িইরয়র শুরুর তদরক িরলতছলাম কয পাতর্থি িগরির কভৌি ধম্থগুতল প্রতিিার 
একই িলািল িহকারর কায্থকরী হয়৷ কিগুতল পক্ষপািহীন এিং কয ককউ 
কিগুতল িানিার ও প্ররয়াগ করিার উরদেরশ্ িময় ি্য় কররি, িার িন্ কিগুতল 
কাি কররি৷ তিদু্ি শততি কযমন আতরেকারি, তেক কিইভারিই মাতক্থন যুতিরার্রে 
কাি করর; ককারনারূপ তভন্ন আচরণ করর না৷

আতম যখন উপলতব্ধ কররি শুরু কররতছলাম কয ঈশ্বররর রাি্ এমন এক 
রাি্ যার মরধ্ অতি িুস্পষ্ট অরচ কগাপনীয় নীতি িা ধম্থ ররয়রছ, িখনই 
আতম কিরনতছলাম কয আতম আমার িমি্ার উতের খঁুরি কপরয়তছ৷ আতম িুঝরি 
কপররতছলাম কয ঈশ্বররর কখনই আমারক আশীি্থাদ না করিার অরিা আমার 
প্ররয়ািরনর িমরয় আমারক িাহায্ না করিার তিদ্ান্ত কনন তন৷ না, আতম এখন 
িুরঝতছ কয আমার িীিরন আমার যখন যা তকছুর প্ররয়ািন হরি কিই িমস্ত 
তকছু ঈশ্বর আমারক কিই যীশু খ্ীরষ্টর মাধ্রম প্রদান কররতছরলন, তযতন িাঁর 
িতলদারনর মাধ্রম স্বরগ্থ যা তকছু ররয়রছ, কিই িকল তকছুরক আমার নাগারলর 
মরধ্ কররখরছন৷ আতম এখন িুরঝ তগরয়তছ কয ঈশ্বররর রাি্ তস্রীক্ি তকছু নীতির 
দ্ারা পতরচাতলি হয় কযগুতল আতম িানরি ও তনি িীিরন প্ররয়াগ কররি পাতর৷

আতম তভন্ন একতট মানতিকিা িহকারর িাইরিরলর প্রতিতট কাতহনী পাে করা 
শুরু করর তদলাম৷ আতম কিই িকল িূরত্র িন্ধান করিাম যা ঈশ্বররর রারি্র 
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আররকতট নীতিরক প্রকাশ কররি৷ আতম তনরিরক একিন আতত্মক ধিজ্াতনক 
হওয়ার লরক্ষ্ তনরয়াতিি করর তদলাম, যারি আতম িানরি পাতর কয এখন পয্থন্ত 
আতম কয িকল িাইরিরলর কাতহনী পাে কররতছ কিগুতলর মরধ্ কিই িকল ঘটনা 
ককন ঘরটতছল৷ অরনক কলারকর কারছ ১ কযাহরনর এই শাস্তাংশতট হাি্কর ও 
অদু্ি িরল মরন হয়৷ আতম িাতন কয আরগও আমরা এই অংশ পাে কররতছ, 
তকন্তু পুনরায় আমরা এতটরক পাে করি, কারণ এই অংশতটর মরধ্ কিই িি্তটর 
অনুররণ ররয়রছ যা আপনার উতের৷ 

আর িাঁহার উরদেরশ আমরা এই িাহি প্রাপ্ত হইয়াতছ কয, যতদ িাঁহার 
ইছিানুিারর তকছু যাচ্া কতর, িরি তিতন আমারদর যাচ্া শুরনন৷ আর 
যতদ িাতন কয, আমরা যাহা যাচ্া কতর, তিতন িাহা শুরনন, িরি ইহাও 
িাতন কয, আমরা িাঁহার কারছ যাহা যাচ্া কতরয়াতছ, কিই িকল পাইয়াতছ

- ১ কযাহন ৫:১৪-১৫

আতম এই পদগুতলরক পছন্দ কতর কারণ এই অংশতট আইরনর করা িরল, 
এিং আইন আমারদররক ন্ায়তিচার প্রাপ্ত করিার িাহি কিাগায়৷ আমারদর িাহি 
এই – আমরা যতদ ঈশ্বররর ইছিানুযায়ী (ি্িস্া, ঈশ্বর যারক িতেক িরলন) ককারনা 
তকছু যাচ্া কতর, িাহরল তিতন আমারদর করা কশারনন৷ আিারও, “আমারদর 
করা কশারনন” এই পতরভাষাতট ঈশ্বররর আমারদর শ্িণরযাগ্ করাগুতল কশানিার 
িম্রক্থ িলরছ না, যতদও তিতন কিই করাও কশারনন৷ িরং, এই পতরভাষাতট 
ঈশ্বররর কিই তিষয়তটর দাতয়ত্ব কনওয়ার করা িলরছ৷ আপতন যতদ এমন একিন 
তিচাররকর করা তচন্তা কররন তযতন একতট ককি গ্রহণ কররন ও িার তনরির 
অনুভুতি অনুযায়ী নয়, িরং আইন অনুিারর কিই তিচারকাি িম্ন্ন কররন 
(এইভারিই কিতট কায্থকারী হওয়ার করা), িাহরল আপতন এই শাস্তাংশতট িুঝরি 
পাররিন৷ তিতন আমারদর করা শ্িণ কররন—তিতন ককিতট গ্রহণ িা শুনাতন গ্রহণ 
কররন, এিং আমরা কিই ন্ায়তিচার প্রাতপ্তর তনচিয়িা কপরি পাতর, কযতট ধিধরূরপ 
আমারদর৷   

িনু্ধ, আমার িতি্ই মরন হরছি কয আপনার কররম যাওয়া ও ওতট পুনরায় ধীরর 
ধীরর পাে করা প্ররয়ািন৷ আপতন এইমাত্ যা পাে কররলন িা যতদ িি্ হরয় 
রারক, আর কিতট িি্ই, িাহরল আপনার িীিন আনরন্দ কিরট পেরি চরলরছ! 
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কয িি কলারকরা এই জ্ানতট ছাো প্রার্থনা করর িারদর ককারনা িাহি কনই; িারা 
যখন প্রার্থনা করর িখন িারা ককিলমাত্ পুনরুততি করর৷ যীশু এই তিষরয় মতর 
৬:৭-১৩ কি িরলতছরলন৷

আর প্রার্থনাকারল কিামরা অনর্থক পুনরুততি কতরও না, কযমন িাতিগণ 
কতরয়া রারক; ককননা িাহারা মরন করর, িাক্িাহুরল্ িাহারদর প্রার্থনার 
উতের পাইরি

- মতর ৬:৭

“পুনরুততি” এই শব্দতটর অর্থ হরলা একতট অর্থহীন শব্দ িা আওয়াি এর 
তিভ্রাতন্ত উচ্ারণ করা৷ এইভারিই কিতশরভাগ কলাক প্রার্থনা করর রারক৷ িারদর 
ন্ায়তিচাররর অতধকাররর িা ঈশ্বররর রারি্ তিতন িারদর ইতিমরধ্ই িারদররক 
ধিধভারি যা তদরয়রছন কিই তিষরয় িারদর ককারনা ধারণা কনই৷ আপনার যা 
ররয়রছ িার িন্ আপনারক তভক্ষা িা ক্রন্দন করিার ককারনা প্ররয়ািন কনই!   

একিার ভািুন কয একিন পুতলশ অতিিার রাস্তায় দাঁতেরয় তছল ও একতট 
লতররক রামরি িলতছল, আর কি ওই লতরতটরক রামিার িন্ হটাৎ করর কাঁদরি 
ও তিনতি কররি আরম্ভ করর তদল৷ “লতর, তপ্লি রারমা৷ আমার প্রতি দয়া কর৷ 
তপ্লি িনু্ধ একটু রারমা”৷ কিতট মাতক্থন যুতিরার্রের ও িার আইতন ি্িস্ার প্রতি 
িি্থাতধক িঘন্ ও লজিািনক অপমান করা হরি৷ না, কিই পুতলশ অতিিার 
কিািা হরয় দাঁোরি ও পতরষ্ারভারি কিই লতরতটরক রামরি িলরি, এিং কিই 
লতরতট কদরশর আইরনর ও কদরশর িরকাররর প্রতিতনতধত্বকারী অতিিাররূরপ কিই 
ি্ততিতটর পদময্থাদার উপর তভততে করর রামরি৷ 

কয িকল কলারকরা ঈশ্বররর তনকট করুনা তভক্ষা করর, ঐশ্বতরক কদরশর আইন 
িা িারদর তনরিরদর অিস্ারনর িম্রক্থ িারদর ককারনা ধারণা কনই৷ একিন 
পুতলশ অতিিাররর পরক্ষ একতট লতররক রামািার িন্ তমনতি করিার ঘটনা এই 
কাররণই কদরশর প্রতি এরহন অপমান, কযরহিু কিতট একতট এমন কদরশর িণ্থনা 
কদয় যার মরধ্ আইন িা কি্্থত্ব কনই৷ এই ধররণর কদরশ আপতন ককিলমাত্ 
ধনরাি্ কদখরি পারিন৷ খ্ীষ্টতিশ্বািীরা যখন তমনতি কররি রারক, িখন কিতট 
ঈশ্বররর রাি্রক এমন একতট দুি্থল রাি্ রূরপ প্রকাশ করর, যা ককারনা িাো 
কদয় না৷ এর কাররণ মানুরষর মরন িারদররক িাহায্ করিার ি্াপারর ঈশ্বররর 
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িতদছিা িা িক্ষমিার প্রতি িরন্দহ ধিরী করর, অরচ, িারা কয তিষরয় যাচ্া 
করর আিরছ, শুরু কররকই কিই তিষরয় িারদর একতট অতধকার ররয়রছ৷ এই 
ধররনর দুি্থল তভক্ষাি্ততে প্রার্থনার িম্রক্থ যীশু আমারদর একতট িুস্পষ্ট উতের 
কদন – “এটা িন্ধ কর”!

'আর প্রার্থনাকারল কিামরা অনর্থক পুনরুততি কতরও না, কযমন িাতিগণ 
কতরয়া রারক; ককননা িাহারা মরন করর, িাক্িাহুরল্ িাহারদর প্রার্থনার 
উতের পাইরি। অিএি কিামরা িাহারদর মি হইও না, ককননা কিামারদর 
তক তক প্ররয়ািন, িাহা যাচ্া কতরিার পূরর্্থ কিামারদর তপিা িারনন। 
অিএি কিামরা এই মি প্রার্থনা কতরও; 

কহ আমারদর স্বগ্থস্ তপিঃ কিামার নাম পতিত্ িতলয়া মান্ হউক, 
কিামার রাি্ আইিুক, কিামার ইছিা তিদ্ হউক, কযমন স্বরগ্থ কিমতন 
প্তরিীরিও হউক; আমারদর প্ররয়ািনীয় খাদ্ আি আমাতদগরক কদও; 
আর আমারদর অপরাধ িকল ক্ষমা কর, কযমন আমরাও আপন আপন 
অপরাধীতদগরক ক্ষমা কতরয়াতছ; আর আমাতদগরক পরীক্ষারি আতনও না, 
তকন্তু মন্দ হইরি রক্ষা কর। 

- মতর ৬:৭-১৩

স্রণ রাখরিন, তকভারি প্রার্থনা কররি হয় যীশু আমারদর কিতট এই পদগুতলরি 
তশক্ষা তদরছিন৷ দুভ্থাগ্িশি, অরনক কলারকরদর গ্রহ এই পদগুতল িুন্দর ছতির 
করেরম িাঁধারনা অিস্ায় রারক, িা ির্বেও িারা এই পদগুতলর অর্থ িুঝরি পারর 
না৷ এই অনুরছিদতটরক প্রভুর প্রার্থনা িলা হয়, তকন্তু তিতন িাঁর তশষ্রদর তকভারি 
এই করাগুতলর িাহারয্ প্রার্থনা কররি হয় কিতট তশক্ষা তদতছিরলন৷ আমরা কযভারি 
আমারদর মান্ডলীক আরাধনার িমরয় করর রাতক, তিতন কিইভারি আক্ষতরকভারি 
এই করাগুতল তদরয় প্রার্থনা করতছরলন না৷ এই িাক্গুতল, তকভারি প্রার্থনা কররি 
ও প্রার্থনার িল কপরি হয়, কিতটর তনয়ম তিতধ, ককিলমাত্ উদ্্তি কদওয়ার িন্ 
মুখস্ত পদমাত্ নয়৷

“কিামার রাি্ আইিুক, কিামার ইছিা তিদ্ হউক, কযমন স্বরগ্থ কিমতন 
প্তরিীরিও হউক,” তকভারি প্রার্থনা কররি হরি িার একতট তনরদ্থশ৷ ঈশ্বররর 
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ইছিা, যা স্বরগ্থ ররয়রছ কিতটরক পাতর্থি িগরি ও আমারদর পতরতস্তির মরধ্ 
আনয়ন করিার িন্, আমারদর প্রার্থনা কররি হরি৷ িাহরল আপনার উতের ককান 
তট? ঈশ্বর কযতটরক আপনার িরলন কিতট তিশ্বাি করুন, এিং পাতর্থি িগরির 
মরধ্ স্বগ্থরক আনয়ন করিার এিং আপনার ও আপনার আরশপারশর মানুষরদর 
প্ররয়ািরনর তিষয়গুতল িরিরাহ করিার িন্ িন্ স্বগ্থ রারি্ রাকা আপনার 
অতধকাররক ি্িহার করুন৷

িাই এক মুহুরি্থর িন্ কররম যান ও এই তিষরয় তচন্তা করুন৷ আপতন যতদ 
িরন্দরহর কলশমাত্ ছাোই িানরিন কয আপনার প্রার্থনা িলপ্রিু ও িমগ্র স্বগ্থ 
কিই প্রার্থনারক িমর্থন করর, িাহরল কিতট তক প্রার্থনাকারল আপনারক িাহিী 
করর িুলি? হ্াঁ!!! স্বরগ্থর একিন নাগতরকরূরপ আপনার ধিধ অতধকারগুতল তক 
তক কিতট িতেকভারি কিরন, এরই মরধ্ আপনারক মুতিভারি যা যা কদওয়া হরয়রছ 
িা কিরন এিং গ্রহণ করিার প্রতক্রয়ার তিষরয় িুরঝ, এিং কিই িকল তনয়রমর 
িুতিধা কভাগ করিার দ্ারা, আপতন িীিরনর এক িমূ্ণ্থ নিুন পরর চলরি 
পাররন—ঈশ্বররর রারি্র পরর৷ ভরয়র প্রতি কী ঘটরি? অতনচিয়িার প্রতি তক 
ঘটরি? কিই জ্ান তকরূরপ আপনার ভতিষ্রির তদরকর ও একতট ঝরের মারঝ 
ভরিারক প্ররণাতদি কররি? করেনডা ও আতম যখন ঈশ্বররর রাি্ আতিস্ার করা 
আরম্ভ কররতছলাম িখন এতটই তছল আমারদর প্রতি কিই রারি্র প্রভাি৷ আমরা 
যা কদখিাম প্রায়শই আমরা কিই কাররণ তিতস্ি হিাম৷ না, পুনরায় আতম এতট 
গুতছরয় িলতছ৷ আমরা অতিরি চমতকি ও তিতস্ি হতছিলাম! ঈশ্বর িাঁর পরক্ষ 
মন্ডলীরক এিং পাতর্থি িগরির িরকাররর মাধ্রম কায্থ করিার িন্ কয অতধকার 
প্রদান করররছন, কিতটর দ্ারা আমরা আররা অতধক তিতস্ি হিাম৷ 

ককননা খ্ীষ্ট যীশুরি িীিরনর আত্মার কয ি্িস্া, িাহা আমারক পারপর 
ও ম্িু্র ি্িস্া হইরি মুতি কতরয়ারছ

- করামীয় ৮:২

আমরা “পারপর ও ম্িু্র ি্িস্া” কররক মুতি হরয়তছলাম এিং আমারদররক 
ঈশ্বররর রাি্ প্রদান ও “িীিরনর আত্মার ি্িস্া”-এর অতধকার কদওয়া হরয়তছল 
এতট আতিস্ার করাতট তছল অতভভূি হওয়ার মি৷ িারপররও িলি কয, িাস্তরি 
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কিই ি্িস্ারক আমারদর তনরিরদর িীিরনই ঈশ্বররর রারি্র ধাতম্থকিা উৎপাদন 
কররি কদখাতট আমারদর তনকট অতধক অতভভূি হওয়ার মি তছল৷ 

ঈশ্বররর রাি্ আমারক শারীতরকভারি িুস্ হওয়ার পাশাপাতশ মানতিকভারিও 
একতট নিুন আশারি এিং হিাশানাশক ওষুধ কররক করহাই কপরি িুরযাগ 
তদরয়তছল৷ কিই রাি্ আমারক দাতরদ্রিা কররক মুতি হওয়ার িুরযাগ তদরয়তছল৷ 
১৮০০ িগ্থিুরটর একতট ভাঙ্গা খামারিাতের মাতিক মাত্ ৩০০ ডলার ভাো 
প্রদারনর কষ্ট কররক িার করর তনরয় তগরয় ৫৯ একর িুন্দর িতমর উপর তনতম্থি 
৭,৭০০ িগ্থিুরটর গ্হ তনম্থাণ কররি ও কিই গ্হ তনম্থারণর িমস্ত খরচ কররি 
িক্ষম কররতছল৷ আমার স্তীও আমারক অরনক অতধক ভারলারিরি তছরলন! এমন 
কশাভন গাতে চালারনাটা তছল অমূল্ তিষয় কয গাতে তনয়তমিভারি তিকল হয় 
না৷ মাত্ করয়কতট িছর আরগও িুিমাচাররর িন্ লক্ষ লক্ষ ডলার অর্থ দান 
করাতট তছল অিম্ভি ভািনা৷ িীিন, ঈশ্বররর রারি্র কি্াতি, অন্ধকাররক তগরল 
খাতছিল; এিং তেক কযভারি  আতদপুস্তরক ঈশ্বর যখন িাঁর িমূ্ণ্থ করা ি্তষ্টরক 
অিরলাকন করর িরলতছরলন “উতেম হইয়ারছ”! আতমও তিস্রয় স্তির হরয় িরি 
কররক িরলতছলাম, “ইহা উতেম, অতি উতেম”৷   

করেনডা ও আতম এিই করামাতচিি তছলাম কয যারাই ঈশ্বররর রারি্র তিষরয় 
শুনি িারদররক আমরা কিতট িলিাম ও িারদররক আমারদর ঘটনাগুতল িলিাম৷ 
আমারদর মন্ডলীর কলারকরদর মরধ্ও তিষয়তট ছতেরয় পরেতছল ও আমারদর মি 
িারাও কিই একই িল পাতছিল, এিং কিই িকল মানুষরদর একিন তছল 
আমারদরই একতট ১২ িছর িয়িী কন্া৷ কি ঈশ্বররক অরনক তকছু কররি 
কদরখতছল, এিং িারংিার আমারদর িীিরন ঈশ্বররর রারি্র কয অি্র্থ ি্িস্া 
িল উৎপাদন করর রারক কিতটরক কি কদরখতছল৷ আতম িানিাম কমরয়তট এই 
ি্িস্াগুতল কদখরছ ও কিই তিষরয় িানরছ, তকন্তু কি কয আিরল কিটা অতধক 
িানতছল কিতট একতট ঘটনা আমার কচারখর িামরন িুরল ধররতছল৷  

একতদন আতম িারক শুভ রাতত্ িলিার িন্ িার কশািার ঘরর তগরয়তছলাম 
ও কিখারন তকছু একটা আলাদা রকম তছল৷ কিখারন িার ঘররর কদওয়ারল একতট 
কপারমররতরয়ান (Pomeranian) কুকুররর ছতি তছল৷ এখন, কয ককারনা তপিামািা, 
যারা িগরির তিষরয় তকছুটা অতভজ্, িারদর িন্তানরদর কারছ, এই ধররণর একতট 
ছতি রাকিার খুি তনতচিি লক্ষণতট হরলা এই কয শীঘ্ই িারদর কারছ একতট কুকুর 
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কহ ঈশ্বর, দয়া কর!

এরন কদওয়ার িন্ িায়না করা হরি৷ িাই আতম কিখারনই কিই িম্ভিনারক িমাপ্ত 
করি িরল তস্র করলাম, কারণ আতম আররকতট কপাষ্ কুকুর আনরি চাইতছলাম 
না৷ তকয়ররস্টন (Kirsten)- এর কিান পতলর আরগ কররকই একতট কপাষা কুকুর 
তছল, আর ওরা দুিরন একই ঘরর শুরয় রাকি, কারিই পতলর কুকুরতট িিিময় 
পতল ও তকয়ররস্টরনর িাররই রাকরিা৷  

তকয়ররস্টরনর ছতিটা আমার কিটা ভারলা কলরগরছ কিতট আতম শান্তভারি 
ওরক িললাম, তকন্তু িার িারর এও িললাম কয আতম আররকতট কপাষ্ কুকুর চাই 
না৷ কি যতদ একতট কুকুর পুষরি চায়, িাহরল কি কক্ষরত্ িার উতচি িার কিারনর  
ডাকিরহান্ড (Dachshund) কুকুরতটরক আররা কিতশ িময় ধরর আদর করা৷ 
কিই রারি তকয়ররস্টন তকছু িরলতন, শুধুমাত্ আতম যা িরলতছলাম কিতটরক কমরন 
তনরয়তছল৷ আতম কভরিতছলাম ল্াো চুরক তগরয়রছ, তকন্তু িারপররও কিশ করয়কিার 
কপারমররতরয়ান কুকুররর করা উরে এরিতছল৷ এই ধররনর তকছু মন্তি্ করা 
হরয়তছল, “একটা কপারমররতরয়ান কুকুর পুষরল কিটা তক দারুন একটা ি্াপার 
হরি না?” অরিা “ ওরা খুি কলামশ আর িুলিুরল”৷ িারপর অিধাতরিভারি 
তকয়ররস্টন িাোিাতে আমারক কিই কুকুরগুতলর একতটর ছতি কদখারিা কযতট কি 
অনলাইরন খঁুরি কপরয়তছল৷ আিারও, আতম পতরষ্ারভারি িলিাম, “না”৷ আতম 
তছলাম িাতের প্রধান, আর আমরা িাতেরি আররকতট কুকুর আনরিা না৷ 

আিার আমার মরন হরয়তছল কয তিষয়তটর তনস্পততে ঘরটরছ৷ তকন্তু প্রায় 
একমাি পর একতদন, আমরা যখন গীি্থা কররক িাতেরি তিরর এরিতছলাম, িখন 
তকয়ররস্টন এক মুখ হাতি তনরয় কিশ আত্মতিশ্বাি িহকারর আমার কারছ এরি 
িলল, “িািা, িারনা, তেক িুতম কযভারি তশক্ষা তদরয়তছরল, কিইভারিই আি তিশ্বাি 
দ্ারা আতম একতট কপারমররতরয়ান কুকুরছানা কপরয়তছ”৷ আতম িারক আররকতট 
কুকুর কপাষিার ি্াপারর আমার আরগর করাতট স্রণ কতররয় তদলাম৷ িার মুরখর 
হাতি পতরিি্থন না কররই কি িলল, “তকন্তু িািা, মা কয িরল কয ঈশ্বর একিন 
রািার হৃদরয়রও পতরিি্থন কররি পাররন”৷ িার কিই মন্তি্ আমার তনকট 
তিরদ্রাহপূণ্থ িরল মরন হয় তন৷ কি িরলভারি িার মারয়র করায় িম্মি হরয়তছল 
এিং ঈশ্বর কযন আমার হৃদয় পতরিি্থন কররন, কিই িন্ প্রার্থনা কররতছল৷ 
আমার আর তকছুই িলিার তছল না৷ এইিার আতম িুঝরি পারলাম কয িার মা ও 
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কি আরলাচনা কররতছল, এিং িার মা িারক িাহি যুতগরয় িরলতছরলন কয ঈশ্বর 
িি্ই আমার মন পতরিি্থন কররতছরলন৷  

কিই িাহরি ভর করর, কিইতদন িকারল কি মন্ডলীরি, িীি িপন ও কি 
কয িার কুকুরতট কপরয় কগরছ, কিতট স্বীকার করিার দ্ারা িার তিশ্বািরক মুতি 
কররতছল৷ আতম আমার তিদ্ারন্ত অটল রইলাম ও িার প্রতি আমার ভালিািার 
তিষরয় পুনরায় িারক আশ্বস্ত করলাম ও পুনরায় আমার ঘটনাতট িলিার পর 
িারক িললাম, “আমরা আমারদর িাতেরি আর ককারনা কুকুর আনরিা না”৷ 
আতম িারক িললাম কয আতম দুঃতখি তকন্তু ককানভারিই আররকতট কুকুর কপাষা 
চলরি না৷ মরন হরলা না কয আতম যা িরলতছলাম কি িারি কণ্থপাি কররতছল; কি 
হাতি মুরখ কিখান কররক চরল কগল৷ আিারও, আমার মরন হরয়তছল কয অিরশরষ 
ি্াপারতট তমরট কগরছ৷

তকন্তু প্রায় এক মাি পর, তমতিতিতপরি একতট কছাট মন্ডলীরি তশক্ষা কদওয়ার 
িন্ আমারক আমন্ত্রণ িানারনা হরয়তছল৷ ওটা একতট পলেী মন্ডলী যার চাতরতদরক 
উনু্তি মাে তছল৷ প্ররম িন্ধ্ার প্রচাররর কশরষ, পালক মশাই আমার কারছ 
এরিতছরলন ও িরলতছরলন কয আরাধনা চলাকালীন প্রভু িার িারর করা িরলতছরলন৷ 
তিতন িরলতছরলন, “আপতন িারনন তকনা িাতন না, আতম তকন্তু পালকত্ব করিার 
পাশাপাতশ কপারমররতরয়ান কুকুরও পালন কতর, এিং প্রভু আমারক আপনারক 
একতট ছয় িপ্তাহ িয়রির কুকুরছানা তদরি িরলরছন, কিই কুকুরছানাতট এখন 
নিুন িাতেরি যাওয়ার উপযুতি”৷ আতম হা করর কিখারন তিস্রয় দাঁতেরয় রইলাম৷ 
আতম িখনও কিই কুকুরতট না তনরয় যাওয়ার তিষরয় তস্রতচতে তছলাম, িাই আতম 
িরলতছলাম, “আতম আপনারক িানারিা”৷ তিতন কয ককারনা ধররণর কুকুর পালন 
কররন কিই তিষরয় কু্ষনাক্ষররও আমার িানা তছল না, এিং তকয়ররস্টন কয পূরি্থ 
কুকুরছানার িন্ িায়না কররতছল কি ি্াপাররও িারক তকছু কখনও িতল তন৷  

অিরশরষ আতম কভরঙ্গ পরেতছলাম ও যা ঘরটতছল করেনডারক কিতট িরলতছলাম 
ও আতম কয ওই কুকুরতট িাতেরি তনরয় কযরি চাই না কিতটও িরলতছলাম৷ 
তিতন আমার তদরক িাতকরয় িরলতছরলন, “িুতম তক আমারদর কমরয়র তিশ্বািরক 
অস্বীকার কররি?” আমার মিই করেনডাও িতি্ই িাতেরি তদ্িীয় ককারনা কুকুর 
চাইরিন না, তকন্তু আররকতট কুকুর আমারদর যা যা িমি্া ধিরী কররি পারর, 
তিতন কিগুতলর চাইরি তকয়ররস্টনরক কিতশ ভালিািরিন৷ আর এখন কযরহিু 
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কহ ঈশ্বর, দয়া কর!

তকয়ররস্টরনর তিশ্বারির িলশ্রুতিরূরপ ঈশ্বর কিই কুকুরতটরক তনরয় এরিরছন, 
িাহরল তকভারি আমরা আমারদর কমরয়রক িতচিি কররি পাতর? কারিই আতম 
কিই পালকরক িরলতছলাম কয আতম কুকুরতটরক কনি৷ 

আমরা তকয়ররস্টনরক তকছু িতল তন, তকন্তু িার কিানরক িরলতছলাম কয 
কি যখন তিমানিন্দরর আমারদররক তনরি আিরি, িখন কযন কি অিশ্ই 
তকয়ররস্টনরক িার িারর তনরয় আরি৷ তকয়ররস্টন তিমানিন্দরর এরিতছল এিং 
আমরা িার কারছ কহঁরট তগরয় িার হারি কিই কছাট ভ্রমন করিার িাসেতট ধতররয় 
তদরয়তছলাম কযতট আমরা কুকুরতটর িন্ তকরনতছলাম৷ যখন তকয়ররস্টন কিই কছাট্ট 
কপারমররতরয়ান কুকুরতটরক কদরখতছল, িখন কি কান্নায় কিরট পরেতছল৷ িিতকছু 
স্তব্ধ হরয় তগরয়তছল৷ আমারদর আরশপারশ রাকা প্রতিতট কলাক দাঁতেরয় তগরয়তছল ও 
িারদর িামরন ঘরট চলা দ্শ্তট কদরখতছল৷ যখন তকয়ররস্টন ওখারন দাঁতেরয় কিই 
কছাট কুকুরছানাতটরক িুরক িতেরয় কাঁদতছল, িখন অল্প িমরয়র মরধ্ কিখারন 
কলাকিন আমারদর তঘরর তভে কররি শুরু কররতছল৷ করেনডা িকলরক িলতছরলন 
কয তকভারি আমারদররক কিই কুকুরতট কদওয়া হরয়তছল, এিং এই কুকুরতটর িন্ 
তকয়ররস্টন তকভারি ঈশ্বররক তিশ্বাি কররতছল৷

কিই িময়তটরিই আতম উপলতব্ধ কররতছলাম কয আপতন যতদ আপনার হারি 
ককিলমাত্ একতট কুকুরছানা ধরর রারকন, িাহরল আপতন একতট তিমানিন্দররও 
উদেীপনা িভা আরয়ািন কররি পাররিন৷ িি কলারকরা কিই কুকুরছানাতটরক 
কদখরি কচরয়তছল, এিং তিমানিন্দরর রাকা িনিার তভরের মরধ্ িকরলর 
পাশাপাতশ পতরিহন তনরাপতো অতিিারররাও তকয়ররস্টরনর িারর কাঁদতছল৷ এই 
িমরয়, আমার তনরিরক একিন ভয়ানক তপিা িরল মরন হরয়তছল৷ আতম যখন 
কদখলাম কয কিই কুকুরছানাতট আমার কমরয়র তনকট কয আনন্দ তনরয় এরিতছল, 
এিং আমার কমরয়র তিশ্বারির িলশ্রুতিরূরপ ঈশ্বর কযভারি কিই কুকুরতটরক তনরয় 
এরিতছরলন, আতম িখন ভািরি শুরু কররতছলাম কয, কযতট আমার কমরয়র কারছ 
এিটা মূল্িান, ককনই িা আতম কিতটর তিরুদ্াচারণ কররি কগলাম৷ তকয়ররস্টন 
কুকুরতটর নাম কশসেপীয়ার কররখতছল৷ কুকুরতট খুি আদুরর তছল৷      

ও আমারদর পতরিাররর একতট প্রক্ি অঙ্গ হরয় তগরয়তছল৷ যতদও কি একতট 
স্বাধীন কছাট্ট িনু্ধ তছল, িাও তকয়ররস্টন কযখারনই কযি ও তদন রাি কিখারনই 
ওর তপছু তনি৷
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যতদও এতট একতট হৃদয়স্পশ্থী ঘটনা, িিুও আমারক এমন একতট প্রনে কররি 
হরি যার উতের কদওয়া প্ররয়ািন আর িতি্কার অরর্থ কিতটই এই িইরয়র উরদেশ্৷ 
তকভারি কিই কুকুরতট উদয় হরলা? এর আরগ কখনই ককউ আমারক ককারনা কুকুর 
দান কররি চায় তন৷ আর আমার কমরয় তনতদ্থষ্ট কয কুকুরতটর িন্ িার তিশ্বািরক 
মুতি কররতছল কিই কুকুরতটই িা ককমন করর এরলা? কিতট তক কাকিালীয় ঘটনা 
তছল? না, স্পষ্টিই না৷ এতট হরলা ঈশ্বররর রাি্ ও কিই রাি্রক কয িকল নীতি 
পতরচালনা করর রারক, কিই িকরলর একতট িরািতর িলািল কযতট আমার 
পাতরিাতরক িীিরন উৎপন্ন হরয়তছল৷ আমার কক্ষরত্ কিতট এমনভারিই িল উৎপন্ন 
কররতছল, কযভারি কিতট প্ররি্কিার ও কিই প্রতিতট মানুরষর কক্ষরত্ই কিই একই 
িল উৎপাদন কররি যারদর তিশ্বাি ররয়রছ ও যারা এই পাতর্থি িগরি ঈশ্বররর 
রারি্র অতধকার মুতি করর৷ আমরা স্বীকার কররি পাতর কয ঈশ্বররর রাি্ই কিই 
কুকুরতটরক ধিরী কররতছল৷ তকন্তু তকভারি কিই রাি্ কিই কাি কররতছল? কিই 
িকল নীতি গুতল কী কী তছল কযতট এই ঘটনারক িাস্তিাতয়ি করিার িন্ কারি 
কলরগতছল? আশা কতর, আমরা যখন এই িইতট পাে কররি কররি এতগরয় যাি, 
িখন আমরা তকছু স্পষ্ট উতের পারিা, কযগুতল তকভারি ঈশ্বররর রাি্রক উপরভাগ 
কররি হয় কিতট িতেকভারি িানরি আপনারক িাহায্ কররি৷ শি কহাক, আপতন 
কিা কিই রারি্রই ধিধ অতধকার ও িুরযাগ িুতিধা প্রাপ্ত একিন নাগতরক! তকন্তু 
প্রররম আতম আপনারক আমারদর পাতরিাতরক িীিন কররক আররকতট উদাহরণ 
কদি৷  
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অধ্ায় ৪

বৃহৎ িােমে

যখন করেনডা ও আতম ঈশ্বররর রারি্র ও পাতর্থি িগরি আমারদর কয অতধকার 
ররয়রছ কিই তিষরয় কিরনতছলাম, িখন আমরা এই তিষরয় অতধক কররক অতধকির 
িরচিন হরয় উরেতছলাম কয প্রক্িপরক্ষ আমরাই তনধ্থারণ কতর কয আমরা তকভারি 
িীিনযাপন করি| ঈশ্বররর রাি্ আমারদর িীিরনর প্রতিতট কক্ষত্রক প্রভাতিি 
কররতছল, তকন্তু আমারদর িীিরন কয িকল কযাগানগুতল প্ররয়ািন তছল িা আমরা 
কযগুতল কচরয়তছলাম কিগুতল আমারদররকই মুতি কররি হরি| কিতট তনরি কররক 
কমারটই ঘরটতন| কযমন আমারদর কমরয়র কছাট্ট কুকুরতট, ঈশ্বররর রারি্র কি্্থরত্বর 
অধীরন তনরয় আিিার কক্ষরত্ ককানতকছুই অতি কু্ষদ্র িা অগুরুত্বপূণ্থ তছল না| যখন 
আমরা িা উপলতব্ধ কররতছলাম, িখন িাস্তরি এমন তকছুই তছল না যা অিম্ভি িা 
আমারদর িম্ভাি্ তিষরয়র িতহভূ্থি তছল| আমার িীিরনর অতধকাংশ িময়তটরিই, 
আতম কখনই প্রক্িপরক্ষ িুঝরি পাতর তন কয ঈশ্বর আমারদররক উপরভাগ করিার 
িন্ রাি্, পতরপূণ্থ রাি্ তদরয়রছন৷ কারিই আমারদর িীিরনর প্রতিতট কক্ষরত্ই, 
এমনতক কছাট অ-অপতরহায্থ কক্ষরত্ও ঈশ্বররর রাি্রক প্রভাি তিস্তার কররি 
কদখাতট আনরন্দর তিষয় তছল| এতটর একতট উদাহরণ তনম্নতলতখি কাতহনীতটরি 
িতণ্থি হরয়তছল| আতম এতটরক িে মারছর গল্প িরল রাতক|    

ঘটনাতট িখন ঘরটতছল যখন আমারদর পতরিার ছুতট কাটািার িন্ আলাস্ায় 
তছল| আমরা কয আলাস্ারি কযরি পাতর কিতটই আমার কারছ একতট স্বপ্ন তছল| 
আমরা তিমারন করর অ্ারঙ্কাররি-এ তগরয়তছলাম ও তিন িপ্তারহর িন্ একতট 
প্ররমাদ যান ভাো কররতছলাম ও পতচিরমর িীররর কিতশরভাগ অচিরল ভ্রমন 
কররতছলাম৷ এক করায় কিতট িুন্দর তছল! একতদন আমরা যখন তকনাই দ্ীপপুরজির 
চাতরপারশ গাতে চাতলরয় যাতছিলাম, আমরা লক্ষ্ কররতছলাম কয একতট ভাো 
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কনৌকায় একতট করক িা িারকর উপর একতট ঝুলন্ত প্রকান্ড একতট মাছ ররয়রছ| 
কিতশরভাগ ভাো করা কনৌকাগুতল তকছুক্ষণ আরগই চরল এরিতছল; কপািাশ্রয়র 
উপরর ও নীরচ, এই একই ধররনর িে মাছগুতল ঝুলতছল| আমার কারছ কিগুতল 
িে কিায়াল মারছর মি কদখরি লাগতছল| আতম আরগ কখনও হাতলিাট মাছ 
(তদ্-চকু্ষ তিতশষ্ট এক ধররনর ি্হৎ মাছ) কদতখ তন, আর ওই মাছগুতল ককান মাছ 
আতম িা িানিাম না, তকন্তু মাছগুরলা প্রকান্ড তছল| আমরা যখন একটার পর 
আররকটা কনৌকা ভাো কদওয়া ককাম্াতন পাি তদরয় যাতছিলাম, িখন আমরা 
তিতস্ি হরয়তছলাম, িি ককাম্াতনগুতল একটা পুররা তদন িুরে হাতলিাট মাছ 
ধরিার িন্ তিজ্াপন তদতছিল| িহিা, আমার স্তী আমার তদরক মুখ তিতররয় 
িলরলন, “আতম একটা হাতলিাট মাছ ধররি চাই, আর ওখারন কয ক্ারটেন 
আরছন িার িাররই আতম মাছতট ধররি চাই”| তিতন একতট হাতলিাট ধরিার িন্ 
ভাো কনৌকার তিজ্াপরনর একতট িাইনরিারড্থর তদরক তনরদ্থশ কররতছরলন, কিই 
িাইনরিারড্থর উপরর মারছর খ্ীষ্টীয় তচনে কদওয়া তছল|       

িি্থপ্রররম, আতম চমরক উরেতছলাম! “িুতম হাতলিাট ধররি চাও?” তিতন আরগ 
কখনই মাছ ধররি চান তন| তকন্তু তিতন কিার কররি রাকরলন, িাই অগি্া 
আমরা গাতে রামালাম ও অতিরির মরধ্ প্ররিশ করলাম| অতিরির কম্থীতট অন্ 
একিন খরদেররর িারর ি্স্ত তছরলন, িাই আমরা তকছুটা িময় এতদক ওতদক 
কদখরি লাগলাম, কলারকরা িুরলতটন িা ইশতিহার কিারড্থ যা তকছু তলরখ কররখতছল 
কিগুতল পেতছলাম| আমরা একতট তিজ্াপন কদখলাম কযতট একতট িৎকারল চলমান 
হাতলিাট ধরিার প্রতিরযাতগিার করা িলতছল, তকন্তু শীঘ্ই কিই প্রতিরযাতগিাতট 
িমাপ্ত হরয় যারি| কযরহিু আমরা তনরিরাও িানিাম না কি ি্াপারতট তক, িাই 
হরিও পারর কয আপতনও কিতট িারনন না, িাই আতম তিষয়তট ি্াখ্া করর 
িতল| হাতলিাট প্রতিরযাতগিা এমন একতট প্রতিরযাতগিা কযতট িকল ভাো করা 
কনৌকাগুতলর ক্ারটেনরদর মরধ্ কয ক্ারটেন কিই মারির মরধ্ িিরচরয় িে 
হাতলিাট মাছ ধররি পাররি কিই প্রতিরযাতগিা| তিিয়ী দরলর ছতি কাগরি 
ছাপারনা হরি ও িারা একতট কচক পারি| করেনডা ও আতম প্রতিরযাতগিাতটরি 
অংশ কনওয়ার করিার তিষরয় আরলাচনা করলাম, কারণ আমরা এমতনরিও মাছ 
ধররিই যাতছিলাম| প্রতিরযাতগিার প্ররিশ মূল্ মাত্ করয়ক ডলার তছল; আর তেক 
িখনই এতট ঘটল| 
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আমার তমতষ্ট, অতি নারীিুলভ স্তী করেনডা আমার তদরক মুখ কিরান ও িরলন 
কয তিতন তস্র করররছন কয তিতন এই প্রতিরযাতগিা তিিরিন যারি অন্ িকল 
ভাো কনৌকার ক্ারটেনরদর মরধ্ এই ক্ারটেনতটর ি্িিা পতরতচতি লাভ করর, 
কারণ কিই ক্ারটেন একিন খ্ীষ্টতিশ্বািী এিং ঈশ্বর কগৌরি প্রাপ্ত কররিন৷ িাই 
যখন অতিরির কটতিরল আমারদর িাক্ষর করিার পালা এরলা, িখন করেনডা 
িাহরির িারর কঘাষণা কররলন কয তিতন হাতলিাট প্রতিরযাতগিা তিিরিন, যারি 
ঈশ্বর িাঁর কগৌরি প্রাপ্ত কররন ও িারদর ি্িিা স্বীক্তি পায়, কারণ কিতট একতট 
খ্ীষ্টতিশ্বািীরদর ি্িিা| অিশ্ই, ভাোর কনৌকার ক্ারটেনতট তক কভরিতছরলন 
আপতন িা কল্পনা কররি পাররন| অিশ্ই, প্ররি্রকই হাতলিাট প্রতিরযাতগিা িয় 
কররি চাইরি, আর আতম তনতচিি কয কিই ক্ারটেনতট কয িকল ভ্রমণকারীরদর 
িরল তনরয় তগরয়তছরলন, িারদর মরধ্ কিতশরভারগর কারছ না শুনরলও অরনরকর 
কাছ কররকই এই ধররণর করা শুরনতছরলন| িরি তিতন এমন অরনক কলাক 
কদরখতছরলন তকনা িা আতম তনতচিিভারি িলরি পাররিা না যারা িাস্তরি কঘাষণা 
কররতছল কয িারা ঈশ্বররর কগৌররির িন্ কিই প্রতিরযাতগিা তিিরি| 

কিশ, কিই প্রতিরযাতগিাতটর িম্রক্থ করেনডার মন্তরি্র িম্রক্থ তিতন কিতশ 
তকছু িরলন তন| আমরা যখন িরল কগলাম ও মাছ ধরা শুরু করলাম, িখন আমরা 
হাতলিাট ধরা শুরু করলাম, আর করেনডা ক্রমাগি কিই ক্ারটেনতটরক (তযতন 
কিই কনৌকার মাতলকও িরট) প্রনে করতছরলন কয, প্রতিরযাতগিা তিিরি হরল ধ্ি 
হাতলিাট মাছতটরক কি িে হরি হরি| তিতন ককিল িলতছরলন কয করেনডা এইমাত্ 
কয মাছতটরক ধররলন, িার কররক িে মাছ ধররি হরি| কারিই যখনই তিতন 
একতট করর মাছ ধরতছরলন িখনই তিতন কিই একই প্রনে করতছরলন| িাই তিতন 
যখন ৪০ পাউন্ড ওিরনর একতট মাছ ধররলন, িখন কিই ক্ারটেনতট িলরলন কয 
কিই মাছতট যররষ্ট িে নয়| তিতন যখন ৭০ পাউন্ড ওিরনর একতট মাছ ধররলন, 
কিতটও যররষ্ট িে তছল না| অিশ্ই, িকরলই িারন কয হাতলিাট কখরি কি 
িুস্বাদু, িাই আমরা যা ধররতছলাম কিগুতলরক িাতেরি পাোরিা িরল পতরকল্পনা 
করতছলাম| একিন ি্ততি িি্থাতধক দুতট মাছ তনরি পাররি, িাই আমরা ৭০ পাউন্ড 
ওিরনর মাছতট কররখ তদরয়তছলাম|  

তদন গতেরয় িন্ধ্া হরলা, িারপর কগাধুতল হরি চলতছল| আমার কছরল টম, 
কমরয় পতল, আমার তনরির, আমারদর িকরলর মারা তপছু দুতট করর হাতলিাট মাছ 
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হরয় তগরয়তছল| আমার আর দুিন িন্তান Amy ও তটম, িারদর একতট অতধরিশরন 
কযাগদান করিার িাো রাকায় িারদর আরগই িাতে তিরর কযরি হরয়তছল, ওরা 
আমারদর িারর তছল না| অিশ্ই, করেনডা’র কারছ িার ৭০ পাউন্ড ওিরনর 
মাছতট তছল তেকই, তকন্তু কনৌকার উপরর আমারদর কারছ কয মাছগুতল তছল, 
িারদর ককানতটই কিই প্রতিরযাতগিা তিিিার মি তছল না| তকন্তু িখনও করেনডা 
এই তিষরয় প্রি্য়ী তছরলন কয তিতন িে মাছতট ধররিন| কযরহিু কগাধুতলরিলা 
দ্রুি চরল আিতছল, িাই ক্ারটেন আমারদর িকলরক িলরলন কয তছরপর হুইল 
গুতটরয় তনরি, কারণ কিতরঘারট তিরর যাওয়ার িময় চরল এরিরছ| যখন ক্ারটেন 
আমারদর িকরলর তছপ িুরল তনরি ও তছরপর তগয়ারগুতলরক গুতছরয় রাখরি িাহায্ 
করতছরলন, িখন করেনডা িার আরদশ অগ্রাহ্ কররতছরলন৷ তিতন ককিলমাত্ আর 
করয়ক তমতনরটর িন্ অনুররাধ কররতছরলন, এিং পুনরায় কঘাষণা কররতছরলন কয 
তিতন কিই হাতলিাট প্রতিরযাতগিা তিিরয়র মাছতট ধররছন| ক্ারটেন করয়ক তমতনট 
অরপক্ষা কররলন আর িারপর করেনডার তদরক এই করা িলরি িলরি এতগরয় 
কগরলন, “িতর, তকন্তু আমারদর িতি্ই তিররি হরি”|      

তিতন করেনডার তছপতট কনওয়ার িন্ কযই না হাি িাতেরয়রছন, অমতন কিটা 
হটাৎই তনরচর তদরক কিঁরক কগল| খুি স্পষ্টিই একতট িে মাছ তছল কারণ দন্ডতট 
তনরচর তদরক কিঁরক তগরয়তছল ও িুরিা তছঁরে যাওয়ার উপক্রম হরলা| মাছতট কিটা 
িে কিতট আন্দাি করিার িন্ ক্ারটেন তছপতটরক িুরল ধররলন ও তিতনও কমরন 
তনরলন কয মাছতট িতি্ই িে, তকন্তু কিতট হাঙ্গর| তিতন িলরলন কযভারি কিই 
মাছতট িুরিারক টানরছ কিখান কররকই তিতন তনতচিি কয অতি হাঙ্গর| কিশ, কিই 
মাছতটরক উপরর কিালিার িন্ করেনডার তকছুটা িময় কলরগতছল| িুরিা গুতটরয় 
৩০০ িুট তনরচর কররক কিই মাছতটরক িুলরি তগরয় িার কদরহর িকল শততি 
প্ররয়াগ কররি হরয়তছল| যখন মাছতট কভরি উেরলা, িকরলই কদখরি কপল কয 
কিতট িতি্ই একতট অতি প্রকান্ড হাতলিাট মাছ, করেনডার চাইরিও িে মারপর 
তছল কিই মাছ| 

যখন মাছতটরক কটরন কনৌকায় আনা হতছিল, িখন ক্ারটেন িলরলন কয মাছতট 
এিই িে কয কিতটরক িশ্থা তদরয় তিদ্ করর িীিন্ত অিস্ায় কনৌকায় কিালা যারি 
না, কারণ মাছতট লািারি রাকরি; আর মাছতট এিই িে কয কিতট ককারনা মানুষ 
িা কনৌকাতটরক আঘাি কররি পারর| িার কারছ তিরশষ এক ধররণর িীক্ষ্ণ মুখ 
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ওয়ালা অস্ত তছল কযতট এই ধররণর প্রকান্ড মারছর িন্ ধিরী| কিই অস্ততটর উপরর 
একতট কছাট তির্াররণর পরয়ন্ তছল, কযতট যখন ককারনা মারছর মারার উপর 
চাপ কদওয়া হয়, িখন কিতট মারার কভিরর চরল যারি ও মাছতটরক হি্া কররি| 
যখন ক্ারটেন িে মাছতটর মারার উপর কিই দন্ডাকার অস্ততট কচরপ ধররলন ও 
তির্ারক কদওয়া প্রান্ততট তদরয় কগালা তনগ্থি হরলা, িখন মাছতট ককঁরপ উেরলা, 
যার িরল লক্ষ্ভ্রষ্ট হরয় কগল|   

এর শরব্দ, কিই মাছতট িার িি্থশততি তদরয় পুনরায় িরল ঝাঁতপরয় পেল আর 
আিার িরািতর িরলর নীরচ কনরম কগল| এরকিারর তনরচ চরল তগরয়তছল, হুইল 
কররক ৩০০ তিট িুরিার িিটুকু খুরল কগল| আমারদর ভয় তছল কয িুরিাতট 
মাছতটরক ধরর রাখরি পাররি না, আর কযরহিু মাছতট প্রচন্ড কিরগ লাতিরয় িরলর 
তনরচ চরল তগরয়তছল িরল িরতশতট খুরল কযরি পারর| কারিই করেনডারক আিার 
কিই মাছতটরক িুরল আনরি হরয়তছল| কিটা কররি তগরয় িারক কিগ কপরি 
হতছিল কারণ এর আরগ ওই মাছরক উপরর কিালিার িন্ িারক অরনক কিরৎ 
কররি হরয়তছল; িাই িার হারির িারর আতমও আমার হাি লাগালাম, হুইরলর 
চাকায় িার হারির িারর আমার হাি লাতগরয় ধীরর ধীরর আমরা দুিন তমরল 
চাকা ঘুতররয় পুনরায় মাছতটরক িরলর উপরর িুললাম| এইিার ক্ারটেন মাছতটরক 
কনৌকায় িুলরি পাররলন, কযখারন কিই মারছর আকাররর কাররণ আমরা িকরল 
অতি আচিয্থ হরয়তছলাম|  

আমরা কিই হাতলিাটতটরক শহররর উনু্তি স্ারন তনরয় তগরয়তছলাম, ওখারন 
এই মাছতটরক ওিন করিার মি যররষ্ট িে একতট দাতেপালো তছল| মাছতটর ওিন 
তছল ১২৩ পাউন্ড, আর মাছতট আকারর করেনডার চাইরিও িে তছল| কয কলাকতট 
কিই মাছতটর ওিন কররতছল, কি িরলতছল কয, কিই িময় পয্থন্ত, প্রতিরযাতগিায় 
কঢাকা মাছগুতলর মরধ্ এই মাছতটই হরলা িি্থ ি্হৎ; তকন্তু িার পররও কিই 
প্রতিরযাতগিা দু িপ্তাহ ধরর চলিার করা তছল, কারিই আমরা তনতচিিভারি 
িানিাম না কয এই মাছতট প্রতিরযাতগিা তিিরি তকনা| তকন্তু যররষ্ট তনতচিিভারিই, 
একতদন করেনডার নাম কলখা একতট কচক ও িার ছতি িহ ছাপা একতট খিররর 
কাগরির একতট প্রতিরিদরনর কতপ িা প্রতিতলতপ এরিতছল| আমরা তশহতরি 
হরয়তছলাম|  
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আিারও ঈশ্বররর রাি্ তনরির কাি কররতছল! আর আিারও আমারক কিই 
প্রনেতটই কররি হরি, “তকভারি তিতন কিই মাছতট ধররতছরলন?” আমারদর তিিাতহি 
িীিরনর মরধ্ আমার িানা মরি তিতন মাত্ আর দুই িার মাছ ধররতছরলন, আর 
িার দ্ারা কমারটই মাছ ধরা হি না| আতম িারপররও এতট কদরখ অিাক হরয় 
তগরয়তছলাম কয তিতন প্রররমই একতট হাতলিাট মাছ ধররি কচরয়তছরলন| তকন্তু 
িার কারছ িার যুততি তছল; তিতন কিই প্রতিরযাতগিার তিিয়ী মাছতটরক ধররি 
উদ্ি তছরলন! আর তিতন কিতটই কররতছরলন৷ আমরা যখন আলাস্ারি কিই 
ক্ারটেরনর িারর আমারদর তহিাি তনকাশ কররতছলাম, িখন আমরা িারক ঈশ্বররর 
রারি্র তিষরয় ও তকভারি আমরা কিই মাছতটরক ধররতছলাম, িা িলিার িুরযাগ 
কপরয়তছলাম| আমরা যখন কিই তদন ক্ারটেরনর কাছ কররক তিদায় তনরয়তছলাম, 
কিতদন পয্থন্ত কিই মাছতট তিতধিদ্ভারি তিিয়ী হয় তন, তকন্তু মাছতট যররষ্ট প্রকান্ড 
হওয়ায় কিতট িার দ্তষ্ট আকষ্থণ কররতছল| আর অিশ্ই, কিই মাছতটই কিা তিিয়ী 
হরয়তছল|

আপতন ভািরি পাররন আমারদর, িা আমার িলা উতচি কয করেনডার িে 
মারছর কাতহনী এখারনই কশষ| আতম িাতন, কলারক ভািরি কয তিতন তনছক 
ভাগ্িিী তছরলন, তকন্তু দুিার তকভারি কিতট ঘটরি পারর? িারপর, প্রায় পাঁচ 
িছর পর, করেনডা ও আতম আমারদর একিন পালক িনু্ধরক িাম্ান (salmon) 
মাছ ধরিার িন্ আলাসোরি যাওয়ার আমন্ত্রণ িাতনরয়তছলাম| কিইিার পতরিাররর 
িারর প্ররমাদ যারন কচরপ ভ্রমণ করিার পর আর কখনই আমারদর ওখারন 
যাওয়া হয় তন, আর িারপর কররকই আমরা আিার ওখারন যাওয়ার একতট ছুরিা 
খুঁরি িার করিার কচষ্টা করতছলাম| এইিারও আমরা একতট প্ররমাদ যান ভাো 
কররতছলাম ও ি্াম্ান মাছ ধরিার পতরকল্পনা কররতছলাম, কারণ িকারয় িা লাল 
ি্াম্ান মারছর চলারিরা ভারলাভারিই শুরু হরয় তগরয়তছল| কারিই আমরা যখন 
ি্াম্ান মাছ ধরতছলাম, িখন করা প্রিরঙ্গ হাতলিাট মাছ ধরা ও করেনডার মারছর 
করা এরি কগল| এর আরগ আমারদর িনু্ধতট কখনই হাতলিাট মাছ ধররন তন, িাই 
আমরা িললাম, “কিশ কিা, চলুন িাহরল”| আমরা তস্র করলাম কয আমরা কিই 
একই িায়গায় ও কিই একই ভাো কনৌকার ক্ারটেরনর কারছ কযরি চাই, যতদ 
তিতন িখনও ি্িিার িারর যুতি রারকন| 
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তিতন কযখারন তছরলন, আমরা যখন গাতে কচরপ কিই স্ারন কগলাম, আমরা 
কদখলাম কয তিতন ওখারন আর কনই আর আমরা ভািলাম কয আমারদর হয়ি অন্ 
একিন ক্ারটেনরক ি্িহার কররি হরি| কিতট করিার আরগ, আমরা একিার 
ইন্াররনট কঘঁরট কিই ি্ততিতটর নামতট খুঁরি পাই তকনা, কিই করা ভািলাম, কারণ 
আমরা িার কনৌকা িা ককাম্াতনর নাম স্রণ রাখরি পাতর তন| ইন্াররনরট তকছুটা 
িাচ্থ িা কখাঁিাখুতির পর, আমরা পাঁচ িছর আরগর একতট িংিাদপরত্ প্রতিরিদরন 
প্রকাতশি করেনডা’র ছতি িহ মাছ ধরিার  একতট প্রতিতলতপ খঁুরি কপরয়তছলাম| 
িার মরধ্ কনৌকা ও ককাম্ানীর নাম উরলেখ করা তছল, িাই িখনই একতট কিান 
করলর িাহারয্, আমরা িিতকছুর িরন্দািস্ত কররি পারলাম| কিই ককাম্াতনতট 
িখনও িারদর কারিার চাতলরয় যাতছিল, তকন্তু িারা কিই স্ান কররক আররা পাঁচ 
মাইল দুরর িারদর অতিিতট স্ানান্ততরি কররতছল|   

আমরা যখন িারদর অতিরি প্ররিশ করলাম, িখন কডরস্ িরি রাকা নারীতট, 
তযতন কিই ক্ারটেন ও মাতলরকর স্তী, আমারদর তদরক কচাখ িুরল িলরলন, “এই 
কিা কিই হাতলিাট তিিতয়নী!” আমরা করয়ক তমতনট ধরর কিই প্রকান্ড হাতলিাটতটর 
ও গি পাঁচ িছর ধরর যা তকছু ঘরটরছ কিই িম্রক্থ িতমরয় আড্া তদলাম| কিতট 
অর্থননতিক মন্দার িময় ঘরটতছল ও ি্িিার হাল কিমন ভারলা তছল না| তিতন 
িলরলন কয মানুষ আরগর মি আর কিভারি ভ্রমণ িা মাছ ধরিার িন্ িারদর 
অর্থ ি্য় কররছ না, এিং িার স্বামী হিাশ হরয় পরেরছ| আমরা িারক ঈশ্বররর 
রারি্র করা স্রণ কতররয় তদলাম, এিং তিতন িলরলন কয িার স্বামী ঈশ্বররর 
কিিা কররি আগ্রহী নন|

আমরা যখন কনৌকারি উেতছলাম, িখন কিই ক্ারটেনও, করেনডা ও িে 
মাছতটর করা স্রণ কররি কপররতছরলন| করেনডা িার কারছ কগরলন ও িারক 
প্রনে কররলন কয মাছ ধরা ককমন চলরছ, এিং তিতন িারক উতেরর িলরলন কয 
তিতন প্রতিরযাতগিায় কয িে মাছতট ধররতছরলন, িার িুলনায় কছাট আকাররর 
মাছ িারা ধরররছন| তকন্তু তিতন িানারলন কয কযরহিু এই স্ানতট অগভীর, িাই 
িে মাছগুরলা এখারন রারক না| এর পর তিতন আররা খুরল িলরলন, তিতন কয 
কাররণ িার ি্িিারক এখারন িতররয় এরনরছন কিতট হরলা, কযখারন তিতন মাছ 
ধররিন, ও কযখারন করেনডা কিই প্রতিরযাতগিা তিরি কনওয়া মাছতট ধররতছরলন, 
কিতট অরনক কিতশ গভীরির হরলও, হাঙ্গরর পূণ্থ তছল| িরলর িলায় মারছর কটাপ 



122

আপনার অর্থননতিক তিপ্লি: আজ্ািহিার ক্ষমিা

কপঁছািার আরগই হাঙ্গরগুরলা কিই কটাপ কখরয় কিলি, আর যার িরল িারক 
কটারপর কপছরন অি্াতধক অর্থ ও িময় ি্য় কররি হি|  

িাই আমরা িারক তিজ্ািা করলাম কয নিুন এই এলাকায় িারা করিা 
িে আকাররর মাছ ধররছ, এিং তিতন িলরলন কয িারা এক মারি ২০ কররক 
৩০ পাউন্ড ওিরনর চাইরি কিতশ িে মাছ কদরখন তন| িাই করেনডা িার তদরক 
িাতকরয় িলরলন, “আছিা কিশ, আপতন কযন িানরি পাররন কয ঈশ্বর তিশ্বস্ত, িাই 
আি আতম একটা িে মাছ ধরি, আপতন তিগি তকছুতদরনর মরধ্ যি িে মাছ 
কদরখন তন অি িে মাছ”| তকন্তু তিতন ককিলমাত্ করেনডারক উপহাি কররলন৷ 
কিই ক্ারটেরনর করা মিই, িারাতদন ধরর আমরা ২০ পাউন্ড ওিরনর মাছ 
ধরতছলাম, এিং িারাতদন ধরর কিই ক্ারটেন ভদ্ররলাক করেনডারক িার “িে 
মারছর” িম্রক্থ তটটকাতর তদরি রাকরলন| আরগর ভ্রমরণর ঘটনার তেক কযন 
পুনরাি্ততে ঘটতছল|

তদরনর কশরষ, ক্ারটেন আমারদর িি তছরপর িুরিা গুতটরয় তনরি িলরলন, 
এিং করেনডা িার করায় কণ্থপাি না করর িলরলন, কয িে মাছতট  ধররি িার 
িেরিার এক িা দুই তমতনট িময় প্ররয়ািন| এইিারও, কিই ক্ারটেন এক তমতনট 
অরপক্ষা কররলন তকন্তু িারপর তিতন করেনডারক িলরলন কয িারক এইিার তিরর 
কযরি হরি| িারপররই করেনডার তছপ িরল ডুরি কগল, এিং যা ঘরটতছল িার 
িংতক্ষপ্তিার হরলা এই কয তিতন একতট ৭০ পাউরন্ডর মাছ ধররতছরলন| এইিাররও 
কিই ক্ারটেন চমৎক্ি হরয়তছরলন| 

মাছ ধরিার পর আমরা যখন একতট কররস্তারায় তগরয়তছলাম, িখন আমরা 
একিন ভাো কনৌকার ক্ারটেরনর িারর কিখারন করা িরলতছলাম| তিতনও কিখারন 
ধনশ্রভাি িারতছরলন| তিতন যখন শুনরলন কয করেনডা একতট ৭০ পাউরন্ডর মাছ 
ধরররছন, িখন তিতন তিশ্বাি কররি পাররন তন| আপনারা ককারায় মাছ ধরতছরলন? 
কিটা দুরর তগরয়তছরলন? আমরা ককারায় কিই প্রকান্ড মাছতট ধররতছলাম তিতন 
কিতট িানরি কচরয়তছরলন| আমরা কররস্তারা কররক কিতররয় যাওয়ার পর, আমারদর 
আররকিার ভাো করা কনৌকার কারছ কযরি হরয়তছল ও কিই মাছতটরক িাতেরি 
পাোিার িন্ িাক্ষর কররি হরয়তছল| 

ভাোর কনৌকার ক্ারটেরনর কাছ কররক তিদায় কনওয়ার পূরি্থ, িারক ঈশ্বররর 
রারি্র িম্রক্থ িলিার আররকতট িুরযাগ আমরা কপরয়তছলাম| আতম কিই 
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ক্ারটেরনর তদরক িাতকরয় িললাম, “তকভারি তিতন এই দুতট মাছ ধররতছরলন, 
আপনার িতি্ই রহি্ কভদ করা প্ররয়ািন| ঈশ্বররর রারি্র ধম্থগুতল অরর্থর 
কক্ষরত্ও কায্থকর হয়”| এইিার আমরা িার মরনারযাগ আকষ্থণ কররি কপররতছলাম, 
এিং তিতন তনরদনপরক্ষ আগ্রহী হরয়তছরলন| আমরা িারক আমার কলখা Fixing 
the Money Thing িইতট হারি তদরয় কিখান কররক চরল এলাম| 

এই দুতট মাছ তক ধদিাৎ ককারনা ঘটনার িলশ্রুতি তছল নাতক িারা ঈশ্বররর 
রারি্র ধরম্থর িলশ্রুতি তছল? কিতট আপতন তস্র করুন, তকন্তু করেনডা ও আতম 
িহু পূরি্থই তস্র করর কিরলতছলাম| মাছ ধরিার ভ্রমন কররক শুরু করর, ঋণমুতি 
হওয়া, িা িুস্ হওয়া পয্থন্ত, ঈশ্বররর রাি্ তিষয়ক আমারদর অতভজ্িাতট তছল 
করামাচিকর ও িীিন পতরিি্থনকারী| অরন্রাও ঈশ্বররর রারি্র পতরচয় লাভ 
কররছ| করেনডার কাতহনী শ্িণকাতরনী একিন মতহলার পাোরনা একতট তচতে িুরল 
ধরলাম|

গ্াতর ও করেনডারক শুরভছিা িানাই,
আপনার কয িইতটরি করেনডার পুরস্ার িয়ী হাতলিাট মাছ ধরিার 

কাতহনীতট ররয়রছ, কিতট পাে করিার পর, আমার মরন হরলা, আমারও 
উতচি আপনারক আমার মারছর কাতহনীতট িলা| তকছুতদন আরগই আমরা 
একতট পাতরিাতরক ছুতট কাটািার িন্ ককারকায়া িমুদ্র ধিকি/ককপ 
কানারভোল, কলোতরডায় তগরয়তছলাম| আমার স্বামী, রিাট্থ, গভীর িমুরদ্রর 
মাছ ধরিার একতট কনৌকায় কযরি কচরয়তছরলন এিং িার আশা তছল কয, 
তিতন করলারারডার িাতেরি তকছু মাছ তনরয় কযরি পাররিন| করয়ক মাি 
ধররই আমরা এই ভ্রমনতটরি যারিা যারিা ভািতছলাম, িাই তিতন যখন 
আমারক িলরলন কয তিতন মাছ ধররি কযরি চান, আতম উৎিুলে হরয় িারক 
িললাম, “চরলা যাওয়া যাক! এিং ঈশ্বরর ভরিা রারখা, আমরা ভারলা 
মাছ ধররি পারি!” কলোতরডা, কযখারন আমরা মাছ ধরতছলাম, কিখারন তক 
ধররণর মাছ পাওয়া যায়, আতম িিরক কিতট তিজ্ািা কররতছলাম| অতি 
দ্রুি গতিরি কি আমারক কয িকল মারছর নাম িরলতছল, কিগুতলর মরধ্, 
আতম ধদি্াকার লাল স্্াপার মাছতট ধরিার িন্ প্রার্থনা ও তিশ্বাি করি 
িরল তস্র করলাম|
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তনধ্থাতরি কিই তদনতট উপতস্ি হরলা ও আমরা কনৌকার ক্ারটেন ও 
চালকদরলর তনকট কররক তনরদ্থশ পাওয়ার িন্ আমরা অরপক্ষারি তছলাম| 
আতম িরল তদরয়তছলাম কয আতম একটা ধদি্াকার লাল স্্াপার মাছ ধরি, 
িাই যখন ক্ারটেন করা িলরলন িখন আমার হৃদস্পন্দন কিরে চলল| 
ক্ারটেনরক আতম এই করা িলরি শুরন হিাশ হরয়তছলাম কয আপািি 
আমরা কয মাছগুরলা ধরর রাখরি পারি না, কিগুতল হরলা িাি, লোউনডার 
ও লাল স্্াপার! আতম ভািলাম, ধুর; িাহরল তিশ্বাি করিার মি আর তকই 
িা িাতক ররয়রছ? 

তকন্তু, আতম আমার তিশ্বারির পরীক্ষা করিার এই িুরযাগ হািছাো 
করিার পাত্ী নই| আতম িললাম, “প্রভু, আতম একতট ধদি্াকার লাল 
স্্াপার মারছর তনতমতে তিশ্বাি করর এরিতছ, আর িাই কিটাই কহাক, আতম 
একটা ধদি্াকার লাল স্্াপার মাছ ধরি তেকই, তকন্তু িাতেরি অন্ ককারনা 
ধররণর মাছ তনরয় যারিা!

িাই যখন আমরা কনৌকায় তছলাম, িখন আতম আমার ৮ িছররর কমরয়, 
রারচরলর তদরক ঘুরর িরলতছলাম, “মরন রাখরি িুতম প্রার্থনা কররি পাররা 
ও আি একতট মাছ ধররি পাররি িরল ঈশ্বররক তিশ্বাি কররি পাররা| 
িুতম তক তিশ্বাি কর?” কি কহরিতছল ও মারা নাতেরয় িম্মতি িাতনরয়তছল| 
আতম আমার ২১ িছর িয়িী কমরয় িদ্থানরকও কিই একই িাহরির করা 
িরলতছলাম| কি আমার তদরক এক ঝলক অিাক দ্তষ্টরি িাতকরয়তছল তকন্তু 
িারপর িম্মি হরয়তছল| আতম িরির তদরক িাতকরয় িরলতছলাম, “একতট 
িে মাছ ধরিার িন্ তিশ্বাি কতর”!   

কিশ করয়ক ঘন্া ককরট কগল আর কিই িরলর মরধ্ রাকা ককারনা 
মাছই আমারদর তছরপর িুরিারক স্পশ্থ কররলা না| িারপর হটাৎই রারচরলর 
তছরপর দতে আরন্দাতলি হরলা এিং ও খুিই উরতেতিি হরয় পেল| কি 
িাহায্ করিার িন্ িার িািারক ডাক তদল| করয়ক তমতনট পর িারা 
একতট আটলাতন্রকর হাঙ্গররক কটরন িুরল আনরলা! দারুন, রারচল যা 
তিশ্বাি কররতছল কিতট কপরয় তগরয়তছল! িাই আমরা িারক িাহিা তদলাম| 
তক দারুন একিন মৎিধারী! আমার মরন আরছ কয আতম ভািরি শুরু 
কররতছলাম কয আতম তকছুই হয়ি পারিা না, তকন্তু আতম ওই ভািনার ইতি 
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টানলাম ও স্বীকার করলাম কয আতম ইতিমরধ্ই আমার মাছ কপরয় তগরয়তছ| 
আতম িরি পেলাম ও তনতচিন্ত হলাম ও ঈশ্বররর এই িাণী শ্িণ করলাম, 
“িুতম যতদ ককিলমাত্ তনতচিন্ত রাক ও কিামার কারছ কিই মাছতট এরন 
তদরি িুরযাগ দাও, িাহরল িুতম কিই মাছ কপরয় যারি”| আতম ভারলাভারিই 
িানিাম কয আতম ককারনা কিরল নই, িাই ককারনা ভারিই আতম আমার 
দক্ষিার উপর ভরিা কররি পাতর তন| আতম িরি রাকলাম ও ঈশ্বররর 
প্রতি ভরিার একতট দীঘ্থশ্বাি তনলাম ও অরপক্ষা কররি রাকলাম| প্রায় 
২০-৩০ তমতনট পর, আতম আমার তছরপর দতেরি একতট ঝাঁকুতন িুঝরি 
পারলাম; অন্তি আমার কিা কিমনই মরন হরলা, তকন্তু পরর কদখা কগল 
কিতটই তনঃিরন্দরহ একতট মাছ| 

আমার স্বামী আমারক পরামশ্থ তদরি শুরু কররলন, আর িারপর 
ক্ারটেনও কিই একই কাি করিার িন্ এরলন| আতম যখন একতট প্রকান্ড 
মাছরক কটরন আনতছলাম, িখন তিতন আমারক িলরলন কয মরন হরছি 
আমার তছরপর দতের অপরপ্রারন্ত একতট িে স্্াপার মাছ আটরক ররয়রছ| 
মাছতট কদখরি পাওয়ার আরগই তকভারি তিতন কিরন কগরলন কয কিতট 
ককান ধররণর মাছ, আতম কিটা কভরিই অতিশয় অিাক হরয় তগরয়তছলাম! 
আর কিটাই হরলা, আতম অতিরি িুরিা কগাটারি ও টানরি রাকায়, আমার 
২০ পাউন্ড ওিরনর লাল স্্াপার মাছতট িরল কভরি উেরলা! আতম খুি 
আনন্দ ও উরতেিনা িহকারর ঈশ্বররর ধন্িাদ করতছলাম| আতম িুঝরি 
কপররতছলাম কয আমার তিশ্বাি করিার পদ্তিরি আতম একতট মহান তিপ্লি 
ঘতটরয় কিরলতছলাম| আতম িমারন করেনডার ভরিার করা স্রণ করর 
চরলতছলাম ও কভরিতছলাম কয আতমও কিই একই ভরিা ও তিশ্বাি কররি 
িক্ষম|  আতম ধধয্থ্ ধররতছলাম ও িার িল কপরয়তছলাম|

আপনারদর পতরচয্থার এিং The Faith Hunt িহ অন্ান্ িইগুতল 
কলখিার  িন্ ধন্িাদ| আতম ঈশ্বররর প্রতি ও আপনার তমতনত্রির প্রতি 
অতি ঋণী ও ক্িজ্ কযতট আমারক ি্হতের আশীি্থারদর মরধ্ প্ররিশ কররি 
িাহায্ করররছ| আতম আররা অতধক তিশ্বাি ও আনন্দ িহকারর ভতিষ্রির 
তদরক িাতকরয় ররয়তছ| আতম এও িাতন কয আমার এই অতভজ্িাতট 
আমারদর পতরিাররর প্রতি কিটা িহয়িা করররছ!
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   আপনার তিশ্বস্ত
   S.T
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মসদ্ধাতিমে কাে মেি?

আরগর কাতহনীগুতলরি, আমরা এই পাতর্থি িগরি ঈশ্বররর রাি্রক, একতট 
কুকুর, একতট মাছ, িম্ততে তনলারমর হাি কররক রক্ষা পাওয়ার িন্ পতররশারধর 
অর্থ, আমারদর িীিরন কয গাতে ও িাতের প্ররয়ািন তছল কিগুতলর িন্ প্ররদয় 
অর্থ, তিনতট িন্তারনর িীিন রক্ষা, এিং আররা অরনক তকছু কররি কদরখতছ৷ 
এই িিকতট কাতহনী ঈশ্বররর রাি্ কি্্থক রতচি হরয়তছল, এিং যতদ আররা 
ি্ততিগিভারি িতল, িাহরল িলি আমারদর ঈশ্বররর রাি্ কি্্থক িা হরয়তছল! 
িাঁর রাি্ পতরমাপ অরযাগ্ ি্হৎ িরল আমারদর তিতস্ি হওয়া উতচি নয়৷   

তদ্িীয় তপির ১:৩ িরল:

িাঁহার ি্বেজ্ান দ্ারা িাঁহার ঈশ্বরীয় শততি আমাতদগরক িীিন ও ভততি 
িম্বন্ধীয় িমস্ত তিষয় প্রদান কতরয়ারছ

আমরা কয িকল কাতহনী কদখলাম, কিগুরলার মরধ্ আতম একতট অতি 
গুরুত্বপূণ্থ প্রনে কররি চাই, “তিদ্ান্ততট কার তছল?” আতম যা িলরি চাই িা 
হরলা: ঈশ্বর তক হটাৎ কররই তকয়ররস্টরনর কারছ ওই কুকুরতট িা আমার স্তী 
করেনডার কারছ কিই মাছতট এরন কদরিন িরল তস্র কররতছরলন? ঈশ্বর তক িাঁর 
িি্থরভৌম ইছিারি আমারদর িন্ ওইগুতল কররিন িরল তিদ্ান্ত তনরয়তছরলন, আর 
কিই ঘটনাগুতল তক িাঁর কিই ইছিারই তনছক িলশ্রুতি তছল? নাতক এইিকল 
ঘটনা ঘটিার কপছরন অন্ ককারনা কারণ তছল? আমার মরন হয় এই প্রনেগুতলর 
উতেরগুতল অতধকাংশ মানুষরকই হিচতকি কররি৷ আতম িাতন কয আমারক কিগুতল 
তিতস্ি কররতছল৷
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এই প্ররনের উতের কদওয়ার িন্, আিুন লুক ৮ অধ্ায় কররক িতণ্থি িাইরিরলর 
একতট ঘটনা কদখা যাক৷

যীশু যখন যাইরিতছরলন, কলারকরা িাঁহার উপরর চাপাচাতপ কতরয়া 
পতেরি লাতগল৷ আর, একটী স্তীরলাক, কয িাররা িৎির অিতধ প্রদর 
করাগগ্রস্ত হইয়াতছল, কয তচতকৎিকরদর তপছরন ির্্থস্ব ি্য় কতরয়াও কাহারও 
দ্ারা িুস্ হইরি পারর নাই, কি পচিাৎ তদরক আতিয়া িাঁহার িরস্তর করাপ 
স্পশ্থ কতরল; আর িৎক্ষণাৎ িাহার রতিরোি িদ্ হইল। 

িখন যীশু কতহরলন, কক আমারক স্পশ্থ কতরল? িকরল অস্বীকার 
কতররল তপির ও িাঁহার িঙ্গীরা িতলরলন, নার, কলাকিমূহ চাপাচাতপ 
কতরয়া আপনার উপরর পতেরিরছ। তকন্তু যীশু কতহরলন, আমারক ককহ 
স্পশ্থ কতরয়ারছ, ককননা আতম কটর পাইয়াতছ আমা হইরি শততি িাতহর 
হইল। 

স্তীরলাকটী যখন কদতখল, কি গুপ্ত নরহ, িখন কাঁতপরি কাঁতপরি আতিল, 
এিং িাঁহার িমু্মরখ প্রতণপাি কতরয়া, তক তনতমতে িাঁহারক স্পশ্থ কতরয়াতছল 
এিং তক প্রকারর িৎক্ষণাৎ িুস্ হইয়াতছল, িাহা িকল কলারকর িাক্ষারি 
িণ্থনা কতরল। 

তিতন িাহারক কতহরলন, িৎরি! কিামার তিশ্বাি কিামারক িুস্ কতরল; 
শাতন্তরি চতলয়া যাও।

- লুক ৮:৪২-৪৮

িাইরিল খুি পতরষ্ারভারি িরল কয যীশুরক চাতরপাশ তদরয় কচরপ কদওয়া 
হতছিল, “কক আমারক স্পশ্থ কতরল?” যীশুর এই প্ররনে তপিরও তিতস্ি হরয়তছরলন৷ 
একিন আতত্মক ধিজ্াতনকরূরপ, আতম িানরি চাই, আমার িানা প্ররয়ািন, ককন 
এই স্তীরলাকতট িুস্ হরয়তছল ও ককনই িা অন্রা িুস্ হয় তন৷ ককনই িা শুধুমাত্ 
ওই স্তীরলাকতটর প্রতি অতভরষক প্রিাতহি হরয়তছল এিং কিই মুহুরি্থ িাতক যারা 
যীশুরক স্পশ্থ কররতছল িারদর প্রতি িা প্রিাতহি হয় তন ককন? উতেরতট এখারন 
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ররয়রছ, তকন্তু কিই প্রনেতটর উতের কদওয়ার পূরি্থ, আররকতট প্রনে কতর৷ যীশু 
ককন ইছিাক্িভারি কিই স্তীরলাকতটর প্রতি পতরচয্থা করতছরলন? তিতন তক ওই 
স্তীরলাকতটর উপরর িাঁর হস্তাপ্থণ কররতছরলন? উতেরতট হরলা ‘না’; িাস্তরি, যীশু 
িানরিনই না কয কিই স্তীরলাকতট কিখারন তছল৷ কযরহিু তিতন কিই স্তীরলাকতটরক 
কদরখন তন, িাই িাঁরক প্রনে কররি হরয়তছল কয কক কিই অতভরষক তনরয়তছল৷ 
িাহরল িলুন কয ওই স্তীরলাকতট কয কিই তদন িুস্ হরয়তছল কিতট কার তিদ্ান্ত 
তছল? 

আতম এতটরক তভন্ন আররকভারি তিজ্ািা কররি চাই৷ ঈশ্বর তক কিই মুহুরি্থ 
কিই স্তীরলাকতটরক িুস্ কররিন িরল তস্র কররতছরলন নাতক ঈশ্বররর তনকট কররক 
আররাগ্িা গ্রহণ করিার তিদ্ান্ততট কিই স্তীরলাকতটর তছল? কযরহিু অরনক কলাক 
িারদর িীিরন ঈশ্বর ককারনা তকছু কররিন এই আশায় “অরপক্ষা” কররছ, িাই 
এতট একতট গুরুত্বপূণ্থ প্রনে৷ আতম এই করা তিশ্বাি কতর কয, কিই স্ারন কয কিই 
স্তীরলাকতট তছল, কযরহিু যীশু কিতট িানরিনও না, এতটই প্রমাণ করর কয, িারক 
িুস্ করাতট যীশুর তিদ্ান্ত নয়, িরং আররাগ্িা গ্রহণ করার তিদ্ান্ততট তছল স্বয়ং 
কিই স্তীরলাকতটর তনরিরই৷     

এইিার, এই কাতহনীতট একতট অতিশয় গুরুত্বপূণ্থ িি্রক উরন্াচন করর, 
এিং কিই িি্তট হরলা এই – ঈশ্বর এরলাপারাতরভারি ককারনা একিন ি্ততিরক 
িুস্ করিার ও অপর একিন ি্ততিরক িুস্ না করিার তিদ্ান্ত কনন না৷ তিতন 
ইতিমরধ্ই আমারদর িকলরক িাঁর রারি্ আমারদর ধিধ প্রতিষ্ার মাধ্রম 
আররাগ্িা প্রাতপ্তর িুতিধা প্রদান করররছন৷ িাই, িাস্তরি, আমরাই তিদ্ান্ত তনরয় 
রাতক৷ তকন্তু কিই স্তীরলাকতট কযভারি আররাগ্কারী শততির িাতন্নধ্ লাভ কররতছল, 
আতম চাই আপতন কিতট িানুন৷ কি তকভারি আররাগ্িা গ্রহণ করিার ‘তিদ্ান্ত’ 
গ্রহণ কররতছল? কিই স্তীরলাকতট কযভারি ঈশ্বররর রারি্র অতধকার ও ক্ষমিার 
নাগাল কপরয়তছল যীশু পতরষ্ারভারি আমারদর িা িরলন৷ তিতন িরলতছরলন, 
“িৎরি! কিামার তিশ্বাি কিামারক িুস্ কতরল; শাতন্তরি চতলয়া যাও”৷ আমারদর 
যা তকছু িানিার প্ররয়ািন এই িাক্তট আমারদর কিগুতল িরল ও আমারদর এই 
প্রনেতটর উতের কদয়, কয কিই স্ারন ওই তদন ককন কিই স্তীরলাকতট আররাগ্ প্রাপ্ত 
কররতছল ও ককনই িা অন্ ককউ আররাগ্িা পাতছিল না৷ আতত্মক ধিজ্াতনকরূরপ, 
আিুন এই কাতহনীতটরক আমরা কাছ কররক কদখরি শুরু কতর এিং ককন কিই 
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স্তীরলাকতট আররাগ্ প্রাপ্ত কররতছল কিই তিষরয় ককারনা িুত্ খুঁরি পাই তকনা 
কিতটও কদতখ৷   

িি প্রররম, যীশু কিই স্তী কলাকতটরক “কন্া” িরল অতভতহি কররন, যার অর্থ 
কি ইরোরয়ল িাতির অঙ্গ তছল৷ িার অর্থ িার িারর ঈশ্বররর একতট তনয়ম তছল৷ 
িা আপতন িলরি পাররন কয, স্বরগ্থর িাক্ষারি ইরোরয়রলর একিন নাগতরকরূরপ 
ঈশ্বররর তনকট কররক গ্রহণ করিার িন্ িার একতট ধিধিা তছল৷ তকন্তু এতটই 
আররাগ্িা গ্রহণ করিার একমাত্ কারণ হরি পারর না৷ কারণ কিই তদন যারা 
যীশুর গারয় চাপাচাতপ করতছল িারদরও কিই একই একই অতধকার তছল৷ এমন 
তকছু অিশ্ই তছল যার কাররণ শততি প্রিাতহি হরয়তছল৷ কিই স্তী কলাকতট কয 
আররকতট কাররণ আররাগ্িা লাভ কররতছল, এরপর যীশু আমারদর কিই কারণতট 
িরলন৷ যীশু িরলতছরলন কয আিরল  কিই কাররণই কিই স্তী কলাকতট ি্ততিগিভারি 
আররাগ্িা কপরয়তছল৷ তিতন িরলতছরলন কয িার তিশ্বাি িারক িুস্ করররছ৷     

িাই কয কাররণ কিই স্তী কলাকতট আররাগ্িা লাভ কররি কপররতছল এখন 
আমরা কিতট িানলাম৷ প্ররমি, কযরহিু কি অব্রাহরমর একিন কন্া তছল, িাই 
আররাগ্িা প্রাপ্ত করিার িার অতধকারতট তছল ধিধ; এিং তদ্িীয়ি, িার তিশ্বািতট 
তছল একতট িুইরচর মি, কযতট কিই মুহুরি্থই িার কদরহ কিই শততিরক প্রিাতহি 
হওয়ার িুরযাগ করর তদরয়তছল৷ কি অব্রাহরমর একিন কন্া তছল, এিং িার অর্থ 
ঈশ্বর অব্রাহরমর িারর কয তনয়ম তস্র কররতছরলন, কিই তনয়রমর অধীনস্ত হরয় 
কি স্বরগ্থর িাক্ষারি দন্ডায়মান তছল৷ এই তিষয়তটর িারর তিদু্ি িরিরাহকারী 
ককাম্ানীর তিদু্ি িরিরাহ চালু রাকা ও আপনার িাতেরি ধিদু্তিক িার 
আিিার িারর িুলনা করা কযরি পারর৷ তকন্তু এর অর্থ এই নয় কয আপনার 
ধিদু্তিক িাতিগুতল জ্বলরি৷ লাইটগুতল জ্বালািার িন্ আপনারক অিশ্ই িুইচ 
অন কররি হরি৷ িুিরাং, এখন আমারদর িকলরক কয তিষয়তট িন্ধান কররি 
হরি িা হরলা কিই িুইচতট ককারায় িা কিই িুইচ ককানগুতল৷ যীশু কিতটরক কিই 
স্তী কলাকতটর তিশ্বাি িরল অতভতহি কররতছরলন, তকন্তু তিশ্বাি কারক িরল ও 
তকভারি আতম কিতটরক িতক্রয় কতর? এতট এমন একতট কমাক্ষম প্রনে যার উতের 
আিতশ্ক৷
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তিশ্বাি কারক িরল?

তিশ্বাি হরলা এমন এক পতরভাষা কযতটরক খ্ীষ্টতিশ্বািীগণ লঘুভারি ি্িহার 
করর রারক৷ আর আতম ভারলাভারিই িাতন কয খ্ীষ্টতিশ্বািীরদর অতধকাংশ না 
হরলও, িারদর মরধ্ অরনরকই িারন না কয তিশ্বাি কারক িরল, ককন িার 
প্ররয়ািন হয়, িারা তিশ্বারি ররয়রছ তকনা কিতট তকভারি িানা যায়, এিং তকভারি 
তিশ্বাি প্রাপ্ত করা যায়৷ যতদ তিশ্বািই কিই স্তী কলাকতটরক িুস্ করর রারক, িাহরল 
আমারদররক তিশ্বারির প্রতি একতট অতি তনতিে দ্তষ্ট তদরি হরি! আমরা করামীয় 
৪:১৮-২১ এ আমারদর তিশ্বারির িংজ্া খুঁরি পাই৷ আতম, িাতন আপতন ভািরছন, 
“আরর গ্াতর, না, না, আমারদর তিশ্বারির িংজ্া হরলা ইব্রীয় ১১:১”৷  

আর তিশ্বাি প্রি্াতশি তিষরয়র তনচিয়জ্ান, অদ্শ্ তিষরয়র প্রমাণ 
প্রাতপ্ত

- ইব্রীয় ১১:১

হ্াঁ, এটাই হরলা তচরাচতরি উতের, তকন্তু আপতন যতদ শাস্ত কদরখন, িাহরল 
কদখরি পারিন কয ইব্রীয় ১১:১ আমারদররক তিশ্বারির িুতিধাগুতল িলরছ, 
প্রক্িপরক্ষ তিশ্বাি কারক িরল কিতট িলরছ না৷ প্রক্িপরক্ষ তিশ্বাি কারক িরল 
কিই তিষরয় করামীয়রি রাকা আমারদর শাস্তাংশতট আমারদররক একতট অতি িুস্পষ্ট 
তচত্ উপহার কদরি িরল আমার তিশ্বাি৷ 

অব্রাহাম প্রি্াশা না রাতকরলও প্রি্াশাযুতি হইয়া তিশ্বাি কতররলন, 
কযন ‘এইরূপ কিামার িংশ হইরি,’ এই িচন অনুিারর তিতন িহুিাতির 
তপিা হন। আর তিশ্বারি দুর্্থল না হইয়া, িাঁহার িয়ি প্রায় শি িৎির 
হইরলও, তিতন আপনার ম্িকল্প শরীর, এিং িারার গরভ্থর ম্িকল্পিাও 
কটর পাইরলন িরট, িরাতপ ঈশ্বররর প্রতিজ্ার প্রতি লক্ষ্ কতরয়া অতিশ্বাি 
িশিঃ িরন্দহ কতররলন না; তকন্তু তিশ্বারি িলিান্  হইরলন, ঈশ্বররর কগৌরি 
কতররলন, এিং তনচিয় িাতনরলন, ঈশ্বর যাহা প্রতিজ্া কতরয়ারছন, িাহা 
িিল কতররি িমর্থও আরছন। 

-- করামীয় ৪:১৮-২১
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এই কাতহনীতটর তিন্ািতটরক কিাঝা যাক৷ অব্রাহম ও িারার িন্তানাতদ হতছিল 
না৷ িারদর পরক্ষ িন্তান ধারণ করিার কক্ষরত্ ককারনা িমি্া তছল, ও িারদর 
উতচি তছল কচষ্টা চাতলরয় যাওয়া আতম কিই করা িলরি চাইতছ না ৷ আতম 

িলরি চাই কয িারদর প্রায় ১০০ িছর িয়ি 
হরয় তগরয়তছল, এিং িন্তান ধাররণর িময় 
কপতররয় তগরয়তছল৷ িারদর কদরহ িন্তান 
ধারণ িম্ভি তছল না; কিতট অিম্ভি! িা 
ির্বেও ঈশ্বর অব্রাহমরক একতট িন্তারনর 

প্রতিজ্া কররতছরলন, যতদও স্বাভাতিকভারি কিতট অিম্ভি তছল৷ িাইরিল িরল কয 
যতদও প্রাক্তিক িাস্তিিা িমূ্ণ্থ তভন্ন একতট করা িরলতছল, িা ির্বেও ঈশ্বর যা 
তকছু িরলতছরলন, কিতট করর কদখািার ক্ষমিা কয িাঁর ররয়রছ অব্রাহম কি তিষরয় 
িমূ্ণ্থ তনতচিি তছরলন৷ িাই এখারনই আমারদর তিশ্বারির িংজ্াতট ররয়রছ: “ঈশ্বর 
যা তকছু প্রতিজ্া করররছন, কিতট তিতন িিল কররিও িমর্থ আরছন, এই তিষরয় 
িমূ্ণ্থ তনতচিি রাকা” আতম করাতটরক এইভারি িতল: স্বরগ্থর িারর একমি হরয়, 
শুধুমাত্ মরন মরন নয় িরং িমূ্ণ্থ তনতচিি কররক, ঈশ্বর যা তকছু িরলরছন, কিই 
তিষরয় আমারদর হৃদয় একমি হয় ও িমূ্ণ্থ তিশ্বাি করর, যতদও প্রাক্তিক 
পতরমন্ডল তভন্ন তদরক অঙু্গতল তনরদ্থশ করর৷ 

তিশ্বাি কারক িরল কিই তিষরয় আমারদর িংজ্া
ঈশ্বর যা িরলন কিই তিষরয় িমূ্ণ্থ তনতচিি হওয়া হরলা তিশ্বাি! আমারদর 

হৃদয় ও মন স্বরগ্থর িারর একমি কররক, আমারদর অন্তর িমূ্ণ্থ তনতচিি রারক, 
প্রি্য়ী হয় ও তস্র রারক৷ 

তিশ্বারির প্ররয়ািন ককন হয়?

ঈশ্বর কিা চান কয িকরল িুস্ রাকুক, িাহরল ককন তিতন হািপািারল রাকা 
িকল করাগীরক িুস্ কররি পাররন না? ককন তিতন যুদ্ রামারি পাররন না? 
তিতন আমারদর তনকট িুিমাচার প্রচার করিার িন্ স্বগ্থদূিরদর কপ্ররণ কররি 
পাররন না? আতম তনতচিি কয আপনারা এই ধররণর প্রনে পূরি্থ শুরনরছন৷ উতেরতট 
হরলা তিতন পাররন না৷ কিমন করিার িক্ষমিা কয ঈশ্বররর কনই এমন নয় তকন্তু 
কিমনতট করিার আইনগি অতধকার িা কি্্থত্ব িাঁর কনই৷ “গ্াতর, আপতন তক 

আে মবশ্বাস প্রত্ামশত মবিরয়ে 
মিশ্চয়জ্াি, অদৃশ্ মবিরয়ে 
প্রিাণ প্রামতি

-ইব্ীয় ১১:১
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িলরছন কয ঈশ্বররর যা ইছিা িা তিতন কররি পাররন না?” আতম িাতন কয এই 
মুহুরি্থ এতট আপনার কারছ কিশ অদু্ি িরল মরন হরছি, তকন্তু এই প্ররনের উতেরতট 
কখাঁিিার িন্ আিুন িাইরিল কদখা যাক৷ 

িরং ককান স্ারন ককহ িাক্ষ্ তদয়া িতলয়ারছন: 

“মনুষ্ তক কয িুতম িাহারক স্রণ কর? মনুষ্িন্তানই িা তক কয 
িাহার ি্বোিধান কর? িুতম দূিগণ অরপক্ষা িাহারক অল্পই নূ্ন কতরয়াছ, 
প্রিাপ ও িমাদর-মুকুরট তিভূতষি কতরয়াছ; এিং কিামার হস্তক্ি িস্তু 
িকরলর উপরর িাহারক স্াপন কতরয়াছ; িকলই িাহার পদিরল িাহার 
অধীন কতরয়াছ।” 

িস্তুিঃ িকলই িাহার অধীন করারি তিতন িাহার অনধীন তকছুই 
অিতশষ্ট রারখন নাই; তকন্তু এখন এ পয্থ্ন্ত, আমরা িকলই িাহার 
অধীনীক্ি কদতখরিতছ না।

- ইব্রীয় ২:৬-৮

শারস্তর এই অংশ কররক আমরা কদখরি পাতর কয ঈশ্বর যখন মানুষরক 
পাতর্থি িগরি স্াপন কররতছরলন িখন তিতন মানুষরক কিই িমগ্র িগরির 
উপর পতরপূণ্থ ধিধ অতধকার তদরয়তছরলন৷ এমন তকছুই তছল না যা িার কি্্থরত্বর 
অধীরন নয়৷ কি িাি্থরভৌম অতধকার ও কি্্থত্ব িহকারর এই িগরির উপর প্রভুত্ব 
কররতছল৷ মানুরষর কি্্থত্ব িহকারর প্রভুত্ব করিার অতধকারতট কিই কি্্থত্বভাররর 
দ্ারা িমতর্থি হরয়তছল কয কি্্থত্বভার িারক এই িগরি স্াপন কররতছল৷ এক 
করায়, মানুষ ঈশ্বররর রারি্র প্রতিতনতধত্বকারী কি্্থত্ব িহকারর প্রভুত্ব কররতছল৷ 
মানুষ কি্্থত্বভাররর কিই মুকুটতট পতরধান কররতছল, কযতট ঈশ্বররর কগৌররির, 
অতভরষরকর ও মানুষ কয িমাদররর ময্থাদা িহন কররিা, িার প্রতিতনতধত্ব করি৷

তিষয়তট ককমন কিই তিষরয় একতট িুস্পষ্ট ধারণা পাওয়ার িন্, একিন 
িাগতিক রািার করা তচন্তা করুন৷ যতদও কি একিন িাধারণ মানুষ ও িার 
স্বাভাতিক ি্বোর মরধ্ কি ককারনা রকম প্রক্ি ক্ষমিা ধারণ করর না, িিুও কি 
একতট মুকুট পতরধান করর কয মুকুটতট তনরদ্থশ করর কয কিই ি্ততি ককিলমাত্ 
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তনরির নয় িরং একতট িমূ্ণ্থ রাি্ ও িরকাররর প্রতিতনতধত্বও করর৷ কযরহিু 
কিই ি্ততির করা, কয রাি্ ও িরকাররর প্রতিতনতধত্ব কি করর রারক, িার িমস্ত 
ক্ষমিা ও প্রক্তিক িম্রদর দ্ারা িমতর্থি হরয় রারক, িাই িার করার  মরধ্ 
একতট কি্্থত্ব রারক৷

আপতন যতদ যান চলাচল তনয়ন্ত্রণকারী একিন রিাতিক পুতলরশর করা তচন্তা 
কররন, কি, “আইরনর নারম কররম যাও” এই আজ্ার িাহারয্ একতট প্রকান্ড 
রিা্র-করিলার রিাকরক রাতমরয় কদরি৷ হ্াঁ, কিই মানুষতটর চাইরি কিই রিাকতট 
িহুগুন িে, আর কিই রিারকর ধারর কারছও কিই মানুষতট আিরি পারর না, তকন্তু 
িা ির্বেও রিাক কররম যায়৷ কিই রিাকতট কিই ি্ততির কাররণ রারম না, তকন্তু কিই 
ি্ততিতট কয ি্াচতট পরে রারক, কযতট একতট িরকাররর প্রতিতনতধত্ব করর, কিতটর 
কাররণ কররম যায়৷ এরক্ষরত্, কয ি্ততিতট কিই ি্াচতট পতরধান করর রারক, িার 
িুলনায় কিই িরকার অরনক অতধক ি্হৎ৷ রিাক চালরকর মরন কিই ি্ততিতটরক 
ভয় করিার মি ককারনা কারণ কনই, তকন্তু কিই ি্ততিতট কয িরকাররর প্রতিতনতধত্ব 
করর, কিই িরকাররর একতট ভীতি রারক, যার কাররণ কি রিাক রামায়৷ এখারন 
কিই একই করা খারট৷ পাতর্থি িগরি যা তকছু ি্তষ্ট করা হরয়তছল, আদম কিই 
িকরলর উপর প্রভুত্ব করি৷ কয কগৌরি ও িমাদররর মুকুট, ঈশ্বররর ক্ষমিা ও 
কি্্থরত্বর প্রতিতনতধত্ব করি, কিতট মানুষরক কিই ভরিা তদরয়তছল কয িার মুরখর 
করা ঈশ্বররর রারি্র পক্ষ কররক প্রভুত্ব কররি৷     

এই করাতট লক্ষ্ করাতট অতি গুরুত্বপূণ্থ কয যখন আদম ঈশ্বররর কি্্থত্বভাররর 
তিরুরদ্ তিশ্বািঘািকিা করিার কাররণ পাতর্থি িগরি প্রভুত্ব করিার স্বীয় 

িক্ষমিা হাতররয় কিরলতছল, িখন কি িার 
মুকুট খুইরয়তছল৷ পাতর্থি িগি কলতঙ্কি ও 
পতরিতি্থি হরয়তছল৷ পাতর্থি িগরি ম্িু্র 
প্ররিশ ঘরটতছল, এিং িখন মানুরষর 
কায্থকলারপর মরধ্ কি্্থত্ব ও প্রভাি তিস্তার 

করিার একতট ধিধ স্বত্ব শয়িারনর হারি চরল এরিতছল৷ আপনার পরক্ষও এতট 
কিাঝা অপতরহায্থ কয কযরহিু ঈশ্বর মানুষরক পাতর্থি িগরি স্াপন কররতছরলন, 
িাই কি এখনও কিতটর উপরর কি্্থত্বকারী, তকন্তু পূরি্থ মানুরষর আতত্মকভারি 
কি্্থত্ব করিার কয অতধকার তছল, কিতট িি্থমারন আর কনই৷ িরি, িার এই পতিি 

প্সই কােরণই িািুরিে জীবরি 
ঈশ্বরেে ইচো বাস্তবাময়ত কেবাে 
জি্ তাঁরক আত্ারত-পূণ্ণ 
িািুিরদেরক ব্বহাে কেরত হয়
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অিস্ারিও, কি এখনও প্তরিীর দাতয়রত্ব ররয়রছ৷ হ্াঁ, িারক িাহায্ করিার 
িন্ এখন িার কারছ আর ঈশ্বররর কি্্থত্বভাররর মুকুটতট কনই৷ িার কারছ 
ঈশ্বররর ক্ষমিা ও প্রিাপ িহকারর প্রভুত্ব করিার ককারনা অতধকার কনই; কি 
িার িমাদররর স্ান হাতররয় কিরলরছ৷ তকন্তু এখনও কি পাতর্থি িগরির একমাত্ 
ধিধ দ্ার৷ কিই কাররণই মানুরষর িীিরন ঈশ্বররর ইছিা িাস্তিাতয়ি করিার িন্ 
িাঁরক আত্মারি-পূণ্থ মানুষরদররক ি্িহার কররি হয়৷ কিই একইভারি, মানুরষর 
তনতমতে শয়িারনর িতন্দর অতভমুরখ পাতর্থি িগিরক প্রভাতিি করিার িন্ 
িারক মন্দ-আত্মাতিষ্ট কলারকরদর ি্িহার করর রারক৷ ঈশ্বররর রারি্র ধম্থগুতলর 
তিষরয় আপনার জ্ারনর কক্ষরত্ প্তরিীর উপর মানুরষর অতধকাররর এই নীতিতট 
অি্ািশ্ক, এিং যখন আপতন এতট িুঝরি পাররিন, িখন এই কিাধগম্িা 
ভতিষ্রি আপনার তনকরট রাকা িম্ভাি্ অরনক প্ররনের উতের কদরি, কযমন, ককন 
তকছু তকছু তিষয় আতত্মকভারি ঘরট তন িা ঘরট না৷       

আপতন িলরি পাররন, “তকন্তু আতম ভািিাম কয ঈশ্বর প্তরিীর অতধপতি ও 
িি্থময় কি্থা?” হ্াঁ, িতি্ই িাই৷ আতম যা িলতছ, আশা কতর, এই উদাহরণতট 
আপনারক কিতট িুঝরি িাহায্ কররি৷ আতম কয িাতের মাতলক, কিতট আতম যতদ 
আপনারক লীি িা ইিারারি তদরয় তদই, িাহরল যতদও আইনি আতমই কিই 
িাতের মাতলক, িা ির্বেও, আমার যখন ইছিা িখন কিই িাতেরি প্ররিশাতধকার 
আইনগিভারি আতম পতরি্াগ করর রাতক৷ কিতশরভাগ ইিারার কক্ষরত্ই একতট 
ধারা রারক, কয ধারাতট িুতনতদ্থষ্টভারি িরল কদয় কয একিন িাতের মাতলক কখন 
কখন ধিধভারি ভাো কদওয়া চত্বরর প্ররিশ কররি পারর—কযমন ধরা যাক, ককারনা 
একতট িরুরী অিস্ার কদখভাল করিার িা কমরামি করিার িময়—এিং কিই 
উরদেরশ্ প্ররিশ করিার িন্ কি িংখ্ক কনাতটশ িা তিজ্তপ্ত িাতর কররি হরি 
কিতটও কিই চুততিরি অন্তভু্থতি করা রারক৷ আতম যতদ এই চুততি িতহভূ্থিভারি কিই 
গ্হতটরি প্ররিশ করিার কচষ্টা কতর, িাহরল আতম কিই িম্ততের মাতলক হরলও, 
কিতট শি্থ ভঙ্গ ও প্ররিশ করা িরল গণ্ হরি৷ কিই লীরির চুততিরি উতলেতখি 
ধারাগুতল আতম যতদ লঙ্ঘন কতর, িাহরল আতম কিই িাতের মাতলক হরলও 
আমারক কিই িাতের চত্বর কররক িলপ্ররয়াগ করর িার করর কদওয়া হরি পারর৷ 
এতটই দশ্থায় কয পাতর্থি িগরির উপর প্রভুত্ব কারয়ম করিার িন্ শয়িানরক 
ককন আদরমর মাধ্রম কযরি হরয়তছল৷ ককিলমাত্ আদরমর কারছ চাতিতট তছল! 
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শয়িানরক দ্াররর মধ্ তদরয় কযরি হরয়তছল, আর কিই দ্ার তছল আদম৷ শয়িান 
যতদ আদমরক তডতিরয় প্ররিশ কররি কচষ্টা করি, িাহরল িারক ধিধভারিই ঘার 
ধাক্কা তদরয় িার করর কদওয়া হরি পাররিা৷

পরর কি িাঁহারক উপরর লইয়া তগয়া মুহূতে্থকাল মরধ্ িগরির িমস্ত 
রাি্ কদখাইল। আর তদয়ািল িাঁহারক িতলল, কিামারকই আতম এই িমস্ত 
কত্ে্থত্ব ও এই িকরলর প্রিাপ তদি; ককননা ইহা আমার কারছ িমতপ্থি 
হইয়ারছ, আর আমার যাহারক ইছিা, িাহারক দান কতর; অিএি িুতম যতদ 
আমার িমু্মরখ পতেয়া প্রণাম কর, িরি এ িকলই কিামার হইরি।

- লুক ৪:৫-৭

এই পদতটরি আপতন কদখরি পাররন কয শয়িান দাতি করর কয মানুরষর 
িগরির কি্্থত্ব ও প্রিাপ (িম্দ) িারক প্রদান করা হরয়রছ৷ কক িারক এই 
কি্্থত্ব তদরয়তছল? যার কারছ কিতট তছল, কিই ি্ততি, আদম! এই কাররণই, একতট 
ধিধ পররর মরধ্ তদরয় গমন না করর ঈশ্বর মানুরষর কম্থকারন্ডর মরধ্ িহিা 
প্ররিশ কররি পাররন না৷ তিতন যতদ কিতট কররিন, িাহরল শয়িান তিতধ ভরঙ্গর 
কাররণ কখিারি দাতি করি৷ না, এই প্তরিীরি ঈশ্বররর কি্্থত্বভার ও অতধকার 
প্রতিষ্া করিার িন্ ঈশ্বররক কিই একই দ্াররর মাধ্রম প্ররিশ কররি হরি, 
কয দ্ার তদরয় শয়িান প্ররিশ কররতছল, আর কিই দ্ার তছল মানুষ৷ তকন্তু কিমন 
মানুষ তক তছল?

'িদাপ্রভু অব্রামরক কতহরলন, িুতম আপন কদশ, জ্াতিকুটুম্ব ও ধপি্ক 
িাটী পতরি্াগ কতরয়া, আতম কয কদশ কিামারক কদখাই, কিই কদরশ চল। 
আতম কিামা হইরি এক মহািাতি উৎপন্ন কতরি, এিং কিামারক আশীর্্থাদ 
কতরয়া কিামার নাম মহৎ কতরি, িাহারি িুতম আশীর্্থারদর আকর হইরি। 
যাহারা কিামারক আশীর্্থাদ কতররি, িাহাতদগরক আতম আশীর্্থাদ কতরি, 
কয ককহ কিামারক অতভশাপ তদরি, িাহারক আতম অতভশাপ তদি; এিং 
কিামারি ভূমণ্ডরলর যািিীয় কগাষ্ী আশীর্্থাদ প্রাপ্ত হইরি 

- আতদপুস্তক ১২:১-৩
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 অব্রাহমরক এই কাররণ আমারদর তিশ্বারির আতদতপিা িলা হরয় রারক কারণ 
তিতনই কিই ি্ততি তযতন ঈশ্বররর িমু্মরখ পাতর্থি িগরির দ্ার উনু্তি কররতছরলন 
যার দ্ারা প্তরিীর িকল িাতি আশীি্থাদ যুতি হরি৷ অিশ্ই, যখন এই পদগুতল 
িাতিগরনর আশীি্থাদ প্রাপ্ত করিার করা িরল, িখন 
কিই পদগুতল যীশু খ্ীরষ্টর তিষরয় িরল, তযতন 
পরিি্থীরি অব্রাহরমর তিশ্বারির মাধ্রম পুনরায় 
পাতর্থি িগরি ধিধ উপারয় ঈশ্বররর কি্্থত্বভাররক 
প্রতিষ্া করা িম্ভিপর কররতছরলন৷ অব্রাহরমর 
তিশ্বাি স্বরগ্থর তনতমতে একতট ধিধ দ্াররর পর উনু্তি কররতছল, কয দ্ারতট ঈশ্বর 
অব্রাহম ও িার িংশধররদর িা দায়াদরদর িারর িম্াতদি একতট আইনী চুততির 
(তনয়ম) মাধ্রম তচরস্ায়ীভারি উনু্তি কররতছরলন৷    

আতম যা িলতছ কিটার িারিংরক্ষপ কতর৷ কযরহিু প্তরিীরি মানুরষর ধিধ 
অতধকার ররয়রছ, িাই স্বরগ্থর পতরচালন ি্িস্া ককিলমাত্ প্তরিীস্ একিন নারী 
িা পুরুরষর মাধ্রম পাতর্থি িগরির নাগাল কপরি পারর৷ কিই ধিধিা ককিলমাত্ 
কিই কক্ষরত্ই অতি্থি হরি পারর যতদ ঈশ্বর যা তকছু িরলন কিতটর তিষরয় একিন 
পুরুষ িা নারী িারদর হৃদরয় িমূ্ণ্থ তনতচিি রারক (তিশ্বাি)৷ 

এই করাতট আররকভারি িলা যায়, স্বগ্থ ধিধভারি ককিলমাত্ কিই িকল 
নারী িা পুরুষরকই প্রভাতিি কররি পারর, যারা ঈশ্বররর প্রভুত্ব ও কি্্থরত্বর 
অধীরন রাকরি চায় ও রাকিার তিদ্ান্ত গ্রহণ করর৷ শয়িান কযভারি প্তরিীরি 
আতধপি্ তিস্তার করিার িন্ আদমরক ি্িহার কররতছল, এতটও কিই একই 
নীতি৷ কি আদমরক এই িরল প্রররাতচি কররতছল কয ঈশ্বররক ভরিা করা যায় 
না, এিং ঈশ্বররর িারর করা চুততি কররক আদরমর অন্তররক িার করর এরনতছল৷ 
িার িরল, আদম শয়িানরক তিশ্বাি ও কররি িরল তস্র ও ঈশ্বররর কি্্থত্বরক 
প্রি্াখ্ান কররতছল৷ 

এখন ঈশ্বর অব্রাহরমর মাধ্রম পাতর্থি িগরি পুনরায় িাঁর কি্্থত্বভার ও 
কি্্থত্বরক তিতররয় আনিার উরদেরশ্ এই একই নীতি ি্িহার কররিন৷ অব্রাহম 
ঈশ্বররক তিশ্বাি কররতছরলন, এিং িার িহমিতট ঈশ্বর কি্্থক ধাতম্থকিা িরল 
গতণি হরয়তছল, যার অর্থ কিখারন প্ররয়ািনীয় ধিধ চুততিতট তছল৷ ঈশ্বর ও অব্রাহম 
এই দুই পরক্ষর দ্ারা ক্ি এই চুততিতট, ঈশ্বররক একতট ধিধ চুততি (তনয়ম) প্রতিষ্া 

অতএব মবশ্বাস শ্রবণ 
হইরত এবং শ্রবণ 
খ্ীরষ্টে বাক্ দ্াো হয়

-প্োিীয় ১০:১৭
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করিার িুরযাগ করর তদরয়তছল, কযতট পাতর্থি িগরি স্বরগ্থর প্ররিশতধকার প্রতিষ্া 
কররতছল, তকন্তু এই তিষয়তট লক্ষ্ করা িরুরী কয এই চুততিতট শুধুমাত্ অব্রাহম 
ও িার উতেরাতধকারীরদর প্রতি লাগু হরয়তছল৷ অব্রাহরমর িকল উতেরাতধকারীরদর 
একতট তচনে কদওয়া হরয়তছল, কযতট হরলা ত্বকরছিদ৷ ত্বকরছিদ হরলা পুরুষ তলঙ্গারগ্রর 
কছিদন৷ যখন একিন পুরুষ একতট নারীরদরহ িার িীি িপন করি, িাই িার 
িীিরক কিই তছন্নত্বক তলরঙ্গর মধ্ তদরয় প্রিাতহি হরি হি, যা শয়িান ও কিই 
তপিা ও মািারদর তনরিরদর কারছ কঘাষণা করি কয ঈশ্বর ও অব্রাহম কয ধিধ 
চুততি িম্াদন কররতছরলন, এই তশশুতট কিই চুততির একিন উতেরাতধকারীরূরপ 
স্বরগ্থর িাক্ষারি দন্ডায়মান৷      

িরি, কযমনটা আমরা আরগও পাে করলাম কয, যতদও প্রতিতট নারী ও পুরুরষর 
তনকট কিই ধিধ চুততি প্রাতপ্তিাধ্ ররয়রছ, িা ির্বেও ঈশ্বর ও অব্রাহম কয চুততিতট 
িম্াদন কররতছরলন, প্রক্িপরক্ষ কিই চুততির ি্ততিগি িুরযাগ িুতিধাগুতল কভাগ 
করিার িন্, ঈশ্বর যা িরলরছন কিই তিষরয় আপন আপন হৃদরয় পূণ্থ তনচিয়িা 
রাকিার আইতন শি্থ পূণ্থ কররি হরি৷ এক করায়, তনয়ম িাতেরি ধিদু্তিক 
িারতট তনরয় এরিতছল, তকন্তু িার পররও িারদররক ি্ততিগিভারি ঈশ্বররর িারক্ 
তিশ্বাি ও কায্থ করিার দ্ারা িুইচতট অন কররি হরয়তছল৷ 

কিশ, এখন আমরা িাতন কয তিশ্বাি কারক িরল, ও ককন আইনগিভারি 
তিশ্বাি প্ররয়ািন৷ এখন আমারদর পরক্ষ এতট িানা আিতশ্ক কয তিশ্বাি তকভারি 
প্রাপ্ত কররি হয় ও আমরা তিশ্বারি ররয়তছ তকনা কিতট তকভারি িানরি হয়৷

তকভারি আমরা তিশ্বাি প্রাপ্ত কতর?

এখারন একটা িুত্ তদলাম: আপতন তিশ্বারির তনতমতে প্রার্থনা কররি পাররন না৷ 
অিাক হরলন? আমার কিটাই মরন হরলা৷

অিএি তিশ্বাি শ্িণ হইরি এিং শ্িণ খ্ীরষ্টর িাক্ দ্ারা হয়
-করামীয় ১০:১৭

ঈশ্বররর িাক্ শ্িণ করিার দ্ারা তকভারি তিশ্বাি আরি? এই িারক্র মরধ্ই 
তক িকল তকছু ররয়রছ? প্রতক্রয়াতট ককমন? মানুরষর আত্মার মরধ্ তিশ্বাি গরে 
উেিার িন্ ককিলমাত্ তক ঈশ্বররর িাক্ শ্িণ কররলই হরি? তিশ্বাি তকভারি 
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আরি এিং করামীয় ১০:১৭ কয তিষরয় করা িলরছ কিতটরক কিাঝিার িন্, আমরা 
মাক্থ ৪ অধ্ায় কদখরি পাতর৷ আপতন যতদ আপনার িাইরিলতটরক উপররর তদরক 
ছুরে কদন, িাহরল কিতট মাতটরি পেিার িময় মাক্থ ৪ অধ্ায় খুলরি; এতট 
এিটাই গুরুত্বপূণ্থ! মাক্থ ৪:১৩ কি যীশু িরলতছরলন কয তিতন এই অধ্ারয় যা তশক্ষা 
তদতছিরলন আপতন যতদ কিতট না িুঝরি পাররন, িাহরল আপতন িাইরিরলর অন্ 
ককারনা দ্ষ্টান্ত করা িুরঝ উেরি পাররিন না৷ আতম িলি কয এতট কিশ গুরুত্বপূণ্থ!

এই অধ্ায়তট ককন এি গুরুত্বপূণ্থ? এর কারণ এই অধ্ায় আমারদর িরল 
কয পাতর্থি িগরির িারর তকভারি তিিতেি রারক, তকভারি িা ধিধিা লাভ করর, 
এিং ককারায় কিতট ঘরট৷ আপনার িীিরন িমগ্র এই অধ্ায়তট যা িলরছ কিতটরক 
িানিার িুলনায় আর ককানতকছু অতধক গুরুত্বপূণ্থ নয়৷ আপতন প্রনে কররি 
পাররন, “ঈশ্বররর রাি্ তকভারি পতরচাতলি হয়?” মাক্থ ৪ অধ্ায় পাে করুন! 
এখন আপতন কযমন কিরনরছন কয ধিধভারি প্তরিীরি স্বগ্থীয় হস্তরক্ষরপর িন্ 
মানুরষর আত্মায় তিশ্বাি উৎপন্ন হওয়াতট একতট শি্থ৷ তকভারি কিই তিশ্বাি উৎপন্ন 
হয়, এই অধ্ারয় কিই িম্রক্থ যীশু আমারদর তিনতট দ্ষ্টান্ত করা িরলন৷ 

এই অধ্ারয়র তিনতট কাতহনী হরলা িীিিপরকর দ্ষ্টান্তকরা, কয ি্ততি িীি 
কিারন িার দ্ষ্টান্তকরা ও িতরষাদানার কাতহনী৷ 

মাক্থ ৪ অধ্ারয় যীশু তদ্িীয় কয কাতহনীতট িরলন, প্রররম কিতটর তদরক দ্তষ্টপাি 
করর শুরু করা যাক৷ কয ি্ততি িীি কিারন এতট িার কাতহনী৷

'তিতন আরও কতহরলন, ঈশ্বররর রাি্ এইরূপ। ককান ি্ততি কযন 
ভূতমরি িীি িুরন; পরর রাি তদন তনদ্রা যায় ও উরে, ইতিমরধ্ ঐ িীি 
অঙু্কতরি হইয়া িাতেয়া উরে, তকরূরপ, িাহা কি িারন না। ভূতম আপনা 
আপতন িল উৎপন্ন করর; প্রররম অঙু্কর, পরর শীষ, িাহার পর শীরষর 
মরধ্ পূণ্থ শি্। তকন্তু িল পাতকরল কি িৎক্ষণাৎ কারস্ত লাগায়, ককননা 
শি্ কাতটিার িময় উপতস্ি। '

- মাক্থ ৪:২৬-২৯

এই অংরশর মরধ্ প্ররিশ করিার পূরি্থ, আমারদর পতরভাষাগুতলর স্পষ্টীকরণ 
করা যাক৷ যীশু কয িীরির করা িলরছন কিতট কী, আর ভূতম িলরি কী কিাঝারনা 
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হরছি? প্রক্িপরক্ষ এই একই অধ্ারয়র পূি্থিি্থী িীিিপরকর দ্ষ্টান্তকরারিই যীশু 
এই পতরভাষাগুতলরক স্পষ্ট কররন৷ িীি হরলা ঈশ্বররর িাক্, ভূতম হরলা মানুরষর 
অন্তর িা আত্মা৷ কারিই এই দ্ষ্টান্তকরায়, স্বয়ং যীশু কি্্থক প্রদতে এই দুতট শরব্দর 
মম্থার্থরক ি্িহার করর, আমার িলরি পাতর কয যীশু িলরছন কয একিন ি্ততি 
তনি হৃদরয়র মরধ্ ঈশ্বররর িাক্ কিারন৷ িারপর িমূ্ণ্থ স্বি্ূি্থভারি ভূতম িা 
মানুরষর হৃদয় পাতর্থি িগরি তিশ্বাি (স্বরগ্থর িারর চুততি) উৎপন্ন করা আরম্ভ 
কররি রারক৷   

এতগরয় যাওয়ার পূরি্থ, আমারদর তিশ্বারির িংজ্াতট স্রণ করা আপনার পরক্ষ 
অিীি গুরুত্বপূণ্থ: স্বগ্থ যা িরল কি তিষরয় একিন নারী িা পুরুরষর অন্তর দ্ঢ় 
তনতচিি রাকারক তিশ্বাি িরল৷ শারস্তর এই অংশতট িরল যতদও কিই ি্ততি িারন না 
কয তকভারি কিই প্রতক্রয়াতট কায্থ করর, িিুও িার হৃদরয় কয িাক্রূপী িীি িপন 
করা হরয়রছ কিতট ি্তদ্ কপরি শুরু করর এিং তনরি কররকই চুততি উৎপন্ন করর৷ 
কিই ি্ততি ঘুতমরয় রাকুক িা িাগ্রি অিস্ায় রাকুক, কিতট ককারনা িে তিষয় নয়; 
প্রতক্রয়াতট িখনও ঘরট৷ কযরহিু কিই ি্ততি িার অন্তরর িাক্রক ধারণ করর, িাই 
স্বগ্থ যা িরল, ধীরর ধীরর কিই ি্ততিতটর হৃদয় কিই চুততিরি প্ররিশ কররছ, এিং 
তিশ্বাি উৎপন্ন হরছি৷   

মাক্থ ৪ অধ্ারয় শারস্তর কয অংশতট আমারদর করিাররন্স তহিারি ররয়রছ, 
কিতট আমারদর িরল কয হৃদয় একতট প্রতক্রয়ার মাধ্রম চুততি উৎপন্ন করর রারক৷ 
কাতহনীতট আমারদর িরল কয প্রররম যখন আমারদর হৃদয় িাক্ গ্রহণ করর, িখন 
তিশ্বাি গরে উেরি শুরু করর৷ যীশু কিই পয্থায়তটরক একতট অঙু্কররর িারর িুলনা 
কররন৷ িারপর কিই অঙু্কর িােরি রারক ও শীরষ পতরণি হয়৷ শীরষর উপর 
মস্তক গরে উরে, তকন্তু এি পররর তদরকর এই পয্থায়তটরিও, ককারনা িল হয় না, 
ককারনা চুততি কনই, এিং প্রাক্তিক িগরি ককারনা পতরিি্থন ঘরট না৷ িারপর যীশু 
িরলন কয প্রতক্রয়াতট চালু রারক এিং কিই মস্তকতট পতরপক্ক হয় ও পাকা শি্ 
উৎপাদন করর৷ যখন প্রতক্রয়াতট কিই পয্থারয় তগরয় কপৌছায়, যখন মস্তরকর মরধ্ 
পাকা শি্ রারক, িখন কিখারন চুততি রারক, এিং তিশ্বাি রারক, িখন মানুরষর 
হৃদরয় স্বগ্থ যা তকছু করাপন কররতছল, কিতট কিতটরক পাতর্থি িগরি উৎপন্ন করিার 
িুরযাগ নারী িা পুরুষরক কদয়৷  
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এখন মরনারযাগ তদন৷ িাস্তরি যা ঘরট কিতটরক পুনঃতনরীক্ষণ করা যাক৷ 
স্বগ্থ পাতর্থি িগরি, নারী ও পুরুরষর অন্তরর, কযখারন চুততির প্ররয়ািন কিখারন 
ঈশ্বররর িাক্ িপণ করর৷ কিই িমরয়, িখনও মানুরষর হৃদয় স্বরগ্থর িারর 
চুততিিদ্ রারক না, তকন্তু যা িপন করা হরয়তছল িার িারর চুততিরি আিদ্ হওয়ার 
িন্, কিই হৃদরয়র তনরি কররকই চুততির তনকট আগমন করিার একতট প্রতক্রয়া 
কিই হৃদয়তটর মরধ্ই শুরু হরয় যায়৷ আমারদররক এই প্রতক্রয়াতট কদখািার িন্ 
যীশু একতট মহান তচত্ ি্িহার কররন৷ এই প্রতক্রয়াতটর িারর একিন ক্ষরকর 
িীি িপন করা ও তকভারি চারাগাছ পতরপক্ক হয় কিতটর িুলনা করর, তিশ্বারির 
রূপতট ককমন যীশু আমারদর িার একতট তচত্ কদন৷ প্রাক্তিক পতররিরশ, যখন 
চারাগারছর িরলর মরধ্ রাকা িীিতট কপরক যায়, িখন কিতটরক কদখরি হিহু 
কিই িীিতটর মি হয় কযতট ভূতমরি করাতপি হরয়তছল৷ আতম পুনরায় এই করাতট 
িলি৷

যখন চারাগারছর িরলর মরধ্ রাকা িীিতট কপরক যায়, িখন কিতটরক কদখরি 
হিহু – হুিহু -কিই িীিতটর মি হয় কযতট ভূতমরি করাতপি হরয়তছল৷

একতট ভুট্টার চারা িপন করুন এিং ভুট্টার মরধ্ কয পাকা দানাগুতল 
রাকরি কিগুতল আপতন কয িীিতট িপন কররতছরলন কিতটর অনুরূপ হরি৷ িারা 
একইরকম, কদখরি একইরকম, স্বারদও একইরকম৷ আপতন দুতটর মরধ্ পার্থক্ 
িলরি পাররিন না; িারা অনুরূপ৷

িাই যীশু যা িলরছন আতম কিতটর িারিংরক্ষপ কতর৷ আমরা যখন িাক্ শ্িণ 
কতর (করামীয় ১০:১৭), িখন প্রক্িপরক্ষ আমরা আমারদর আতত্মক মনুরষ্র মরধ্, 
আমারদর হৃদরয়র মরধ্ ঈশ্বররর িাক্রক ছতেরয় তদতছি৷ আমরা যতদ কিই িাক্রক 
আমারদর অন্তরর লালন কতর, িাহরল কিতট পতরপক্ক হরি; এিং যখন কিতট 
পতরপক্ক হরি, িখন আমারদর হৃদরয়র তচত্গুতল (পাতর্থি িগি) স্বগ্থ যা িরল িার 
অনুরূপ হরি৷ আমরা যতদ তভন্নভারি এতটরক িতল, িাহরল আমরা িলরি পাতর 
কয যখন আপতন যখন স্বরগ্থর একতট প্রতিজ্ারক আপনার হৃদরয় করাপন কররন, 
িাহরল কিই প্রতিজ্াতট িমূ্ণ্থ তনরি কররকই ঈশ্বর যা িরলতছরলন ধীরর ধীরর 
িার একতট প্রি্য় উৎপাদন কররি৷ পতররশরষ, স্বগ্থ যা িরল আপনার হৃদয় কিই 
তিষরয় িমূ্ণ্থ তনতচিি হরি, এিং কিখারন চুততি রাকরি৷ উদাহরণস্বরূপ, আপতন 
যতদ অিুস্িার মুরখামুতখ হন, িাহরল আপনার কদরহর অিস্া আপনারক িরল কদয় 
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কয আপতন অিুস্৷ আপতন যখন ঈশ্বররর কিই িাক্তটরক করাপন কররন কযতট িরল 
কয যীশু যা কররতছরলন িার মাধ্রম ঈশ্বর আপনার আররাগ্িা তনতমতেক মূল্ 
প্রদান করররছন, িখন আপনার হৃদয় ঈশ্বর যা িরলন, কিই তিষরয় তনরি কররকই 
ধীরর ধীরর তনতচিি হওয়া শুরু করর৷  

কিই িাক্ যখন আপনার অন্তরর পতরপক্ক হরয় যায়, িখন আপতন িুস্ 
হরয়রছন এই িাহিতট, আপতন যা তিশ্বাি কররন ও িরলন, িারি পতরণি হয়৷ স্বগ্থ 
যা িরল এর পর কররক আপতন ককিলমাত্ কিতট উদ্্ি কররন না৷ এখন আপনার 
হৃদয় িমূ্ণ্থ তনতচিি৷ আপতন যখন িরলন, “আতম িুস্ হরয়তছ”, িখন কিতট একতট 
িমু্থলা িা িুত্ নয় কযতট আপতন আউরর চরলরছন; িরং, আপতন এতট তিশ্বাি কররন 
ও িাস্তিিা রূরপ কিতটরক িারনন৷ স্বগ্থ যা িরল কিতট িাস্তিিা িম্রক্থ এখন 
আপনার তনিস্ব ধারনায় পতরণি হয়৷   

এই কাররণই ইব্রীয় ১১:১ িরল:

আর তিশ্বাি প্রি্াতশি তিষরয়র তনচিয়জ্ান, অদ্শ্ তিষরয়র প্রমাণ 
প্রাতপ্ত

যখন তিশ্বাি রারক, িখন স্বগ্থ যা িরল িার একতট অতি প্রাক্ি আশ্বাি 
রারক, িা হরলও িারপররও প্রতক্রয়ার মরধ্ আররকতট ধাপ ররয় যায়৷ 

কিই ি্ততি তনি অন্তরর কয তিষরয় তনতচিি রারক, কিতটরক িার তনরির প্রক্ি 
অতস্তরত্বর িগরি তনরয় আিিার িন্, িারক অিশ্ই শি্ িংগ্রহ করিার িন্ 
কারস্ত লাগারি হরি৷ 

তকন্তু িল পাতকরল কি িৎক্ষণাৎ কারস্ত লাগায়, ককননা শি্ কাতটিার 
িময় উপতস্ি

- মাক্থ ৪:২৯

লক্ষ্ করুন, কয ি্ততিতটর অন্তরতট স্বরগ্থর িারর চুততিরি রইরলও, এিং স্বগ্থীয় 
িাস্তিিা কিই পুরুষ িা নারীতটর িাস্তিিায় পতরণি হরলও, কভৌি িগরি ককারনা 
িাস্তি পতরিি্থন িখনও িংঘতটি হয় না৷ কযরহিু মানুষ কিই িন যার এখারন 
এই প্তরিীরি স্বাভাতিক অতধকার ররয়রছ, এিং িারকই স্বরগ্থর কিই কি্্থত্বরক 
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এই িগরি মুতি কররি হরি৷ পুরুষ িা স্তী ি্িীি ঈশ্বর কিতট কররি পাররন না৷ 
আমরা পূরি্থ কয অতি পতরতচি শাস্তাংশতট আরলাচনা কররতছলাম িার মরধ্ আতম 
আপনারক কিতট কদখারি পাতর৷

কারণ হৃদরয়ই িুতম তিশ্বাি কররা ও ধাতম্থক িরল গণ্ হও এিং 
কিামার মুরখ িা স্বীকার কররা ও পতরত্াণ পাও

- করামীয় ১০:১০

মানুষ হৃদয় িহকারর িারক্ তিশ্বাি করর, তিশ্বাি উৎপন্ন করর, এিং ধাতম্থক 
(justify) হয়৷ justify িা ন্ায্িা একতট আইতন পতরভাষা যার অর্থ আইরনর 
প্রশািন৷ কারিই একিন ি্ততির হৃদয় যখন স্বরগ্থর িারর চুততিিদ্ রারক, এিং 
স্বগ্থ যা িরল কি তিষরয় িার অন্তর িমূ্ণ্থ তনতচিি রারক, িখন কি ধাতম্থক৷ এরপর 
স্বরগ্থর পরক্ষ িার িীিরনর মরধ্, পাতর্থি িগরির মরধ্ প্রিাতহি হওয়াটা ধিধ৷ 
তকন্তু ককিলমাত্ ধাতম্থক হওয়াটাই ঈশ্বররর পরাক্রমরক মুতি করর না৷ তেক ককারনা 
িাতেরি তিদু্ি কক্রে কররক তিদু্রির িংরযাগ রাকরলও, ধিদু্তিক শততিরক মুতি 
করর কদওয়ার ও লাইট জ্বালারনার িন্ আররকতট ধাপ িাতক রারক –িুইচতটরক 
অন করা৷ ককন? কারণ কযমনতট করামীয় ১০:১০ তনরদ্থশ করর, ধাতম্থক হওয়ার 
পররও একতট ধাপ িাতক ররয় যায়৷ 

একিন নারী িা পুরুষ তযতন স্বগ্থ ও প্তরিীর িমু্মরখ দাঁোন িারক অিশ্ই 
ধাতম্থক হরি হরি িারপর পাতর্থি িগরি ঈশ্বররর পরাক্রম ও অতভরষকরক 
প্রক্িপরক্ষ মুতি করিার িন্ কিই চুততিরক স্বীকার িা কিতটর উপর তক্রয়াশীল 
হরি হরি৷ আতম যা িলতছ যিক্ষণ পয্থন্ত না িমূ্ণ্থভারি কিতট আপতন িুঝরি 
পাররন িিক্ষণ দয়া করর শারস্তর ওই পদতটরক িারংিার পাে করুন৷ এইভারিই 
এতট কায্থকারী হয়! এইভারি স্বগ্থ পাতর্থি িগরি ধিধিা প্রাপ্ত করর, পাতর্থি িগরি 
হৃদয় স্বরগ্থর তমলনস্ল হয়, এিং িারপর আমারদর করা ও কায্থ কিই িকল িুইচ 
হয় কযগুতল িাস্তরি স্বরগ্থর পরাক্রমরক মুতি করর৷ ওই পদতটর তদ্িীয় অংরশর 
প্রতি দয়া করর পুনরায় গভীরভারি মরনারযাগ তদন: আমরাই কিই ি্ততি যারদররক 
এখারন স্বরগ্থর কি্্থত্ব মুতি কররি হরি৷

স্বরগ্থর পরক্ষ প্ররমি ধিধিা লাভ করা ও তদ্িীয়ি পাতর্থি িগরি অতধকার 
প্রাপ্ত করিার িন্ একিন নারী িা পুরুরষর উপর তনভ্থর করিার এই কয 
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ধ্ানধারণা, কিতট মতর ১৬ ও ১৮ অধ্ারয় যীশু যা তশক্ষা তদরয়তছরলন িার মাধ্রম 
কদখা কযরি পারর৷ 

আতম কিামাতদগরক িি্ কতহরিতছ, কিামরা প্তরিীরি যাহা তকছু িদ্ 
কতররি, িাহা স্বরগ্থ িদ্ হইরি; এিং প্তরিীরি যাহা তকছু মুতি কতররি, 
িাহা স্বরগ্থ মুতি হইরি

- মতর ১৮:১৮

এখারন যীশু িরলন কয তিতন মন্ডলীরক পাতর্থি িগরি স্বগ্থরারি্র চাতিগুতল 
(কি্্থত্ব) কদরিন৷ তিতন িরলতছরলন কয আপতন প্তরিীরি যা তকছু িদ্ কররিন 
কিতট স্বরগ্থর দ্ারা িমতর্থি হরি, এিং প্তরিীরি যা তকছু আপতন মুতি কররিন, স্বগ্থ 

কিতটরক িমর্থন কররিন৷ পুনরায় একিন 
পুতলশ অতিিার িা কম্থকি্থার করা তচন্তা 
করুন; িার কি্্থত্ব ররয়রছ, তকন্তু িরকাররর 
তনকট ক্ষমিা ররয়রছ৷ পুতলশ অতিিারতট 
কিই িরকাররর চাতিগুতল িা কি্্থত্বরক 
ধারণ কররন, কারণ তিতন কিই িরকাররর 
একিন প্রতিতনতধ হওয়ার িন্ শপরগ্রহণ 

কররতছরলন৷ তিতন যা িরলন, িরকার কিতট িমর্থন করর৷ স্রণ রাখরিন, 
ককিলমাত্ একিন নারী িা পুরুরষর তনকট এই স্ারনর অতধকার ররয়রছ, এিং 
কিই কাররণই ককিলমাত্ একিন নারী িা পুরুষ প্তরিীরি স্বগ্থরক ধিধ অতধকার 
প্রদান কররি পারর৷  

তিশ্বাি িম্তক্থি আররকতট অতি গুরুত্বপূণ্থ তিষয় ররয়রছ যা আপনার কিরন 
রাখা প্ররয়ািন৷ আতম পুনরায় মাক্থ ৪ অধ্ারয়র আমারদর শারস্তর অংশতটর 
করিাররন্স টানি৷

ভূতম আপনা আপতন িল উৎপন্ন করর; প্রররম অঙু্কর, পরর শীষ, িাহার 
পর শীরষর মরধ্ পূণ্থ শি্

- মাক্থ ৪:২৮

এইভারব স্ব�্ণ পামে্ণব জ�রত ববধতা 
প্রাতি করে, পামে্ণব জ�রত হূদয় 
স্বর�্ণে মিিিথিি হয়, এবং তােপে 
আিারদে কো ও কাি্ণ প্সই সকি 
সুইচ হয় প্িগুমি বাস্তরব স্বর�্ণে 
পোরিিরক িুক্ত করে
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স্রণ রাখরিন, কযমনতট আতম আরগও উরলেখ কররতছ, এই দ্ষ্টান্তকরাতটরি 
উতলেতখি ভূতমরক যীশু মানুরষর হৃদরয়র িা আত্মার প্রতিতনতধত্বকারীরূরপ িণ্থনা 
করররছন৷ তিশ্বাি ককারায় উৎপন্ন হয় কিতট লক্ষ্ করুন; কিতট তক আপনারক 
তিতস্ি করর? তিশ্বাি স্বরগ্থর পণ্ নয়, অতধকাংশ কলাক কযতট তিশ্বাি করর রারক, 
িরং তিশ্বাি পাতর্থি িগরি উৎপাতদি হয়, এিং কিতট আপনার হৃদরয়র মরধ্ 
উৎপাতদি একতট পণ্৷ আপতন তিশ্বারির িন্ প্রার্থনা িা ঈশ্বররক অনুররাধ কররি 
পাররন না৷ স্বরগ্থ তিশ্বারির প্ররয়ািন কনই৷ না, ককিলমাত্ পাতর্থি িগরি তিশ্বারির 
প্ররয়ািন হয়, এিং ককিলমাত্ প্তরিীরি নারী ও পুরুরষর অন্তররই তিশ্বারির িন্ 
হরি পারর৷ কযমনতট মাক্থ ৪ অধ্ারয়র দ্ষ্টান্তকরা তশক্ষা কদয়, তিশ্বাি প্রাপ্ত করিার 
ককিলমাত্ একতট উপায় ররয়রছ, আপনার অন্তরর ঈশ্বররর িাক্রক রাখা, এিং 
চুততির প্রতক্রয়াতটরক িংঘতটি হরি কদওয়া৷ িাই যতদ আমার তিশ্বারির প্ররয়ািন 
হয়, িাহরল আতম কী করি? আতম আমার হৃদরয় ঈশ্বররর িাক্রক ছতেরয় কদি, 
এিং যিক্ষণ না পয্থন্ত কিখারন তিশ্বারির িন্ হয়, িিক্ষণ কিই িাক্রক ি্তদ্ 
পাওয়ার িুরযাগ করর কদি৷ ককিলমাত্ কিই উপারয়ই তিশ্বারির আগমন ঘরট৷

মাক্থ ৪ অধ্ায় কশষ করিার পূরি্থ, আতম পুনরায় কিখারন উতলেতখি কারস্তর 
িম্রক্থ করা িলরি চাই৷ 

তকন্তু িল পাতকরল কি িৎক্ষণাৎ কারস্ত লাগায়, ককননা শি্ কাতটিার 
িময় উপতস্ি।

- মাক্থ ৪:২৯

আমার তিশ্বাি মান্ডলীক িগরির অতধকাংশই তকভারি কারস্ত ি্িহার কররি 
হয়, কিই তিষরয় তশক্ষা প্রাপ্ত হয় তন, অর্থাৎ, িারদর যা প্ররয়ািন তকভারি কিতট 
িংগ্রহ কররি হয়, িারা কিই তশক্ষা কদয় তন৷ তকভারি দান কররি হয় িাধারণভারি 
মন্ডলীরক কিই তশক্ষা কদওয়া হরয় রারক, তকন্তু িারা কয িীি িপণ করররছ 
তকভারি কিতটরক চাষ কররি ও কিখান কররক শি্ িংগ্রহ কররি হয় কিতট তশক্ষা 
কদওয়া হয় না৷ এই পদতটরি যীশু খুি িুতনতদ্থষ্টভারি তশক্ষা কদন৷ তিতন িরলন যখন 
আমারদর তিশ্বারির শি্ পাওয়া যায়, িখন আমারদর অিশ্ই কারস্ত লাগারি 
হরি৷ যতদও আমরা খুি ভারলাভারি আমারদর তিশ্বারির িীি ছতেরয় রাকরি পাতর, 
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তকন্তু তকভারি কারস্ত লাগারি হয় আমরা যতদ িা না িাতন, িাহরল ককারনা শি্ 
ঘরর কিালা যারি না৷ কখালাখুতলভারি িলরি কগরল, ঈশ্বররর রাি্ তকভারি কায্থ 
করর, যিতদন পয্থন্ত না প্রভু আমারক কিই তিষরয় তশক্ষা তদরি শুরু কররতছরলন, 
িিতদন আতমও এই িম্রক্থ তকছুই িানিাম না৷ প্রক্িপরক্ষ তিষয়তট তক রকম 
কিই তিষরয় আপনারক আতম করয়কতট উদাহরণ তদই৷ 

আটলান্ারি একতট মন্ডলীরি প্রচার করিার িন্ আমারক আমন্ত্রণ িানারনা 
হরয়তছল৷ কিতট তছল একতট িুধিাররর ধনশ্কালীন উপািনা ও মন্ডলীতট খুি 
িে তছল না, তকন্তু আমার কারছ কিতটই িুন্দর তছল৷ আতম কযভারিই কহাক 
না ককন মানুষরক ঈশ্বররর রারি্র তিষরয় তশক্ষা তদরি পছন্দ করিাম৷ আতম 
যখন গীি্থাতটরি তগরয় কপঁছালাম, িখন আতম কদরখ অিাক হরয় কগলাম কয 
গীি্থাতটরি িালা িন্ধ তছল, ও ওখারন ককউই তছল না৷ উপািনা শুরু হওয়ার ১০ 
তমতনট পূরি্থ আতম কিখারন তগরয় কপৌরছ তছলাম৷ আতম আমার কপছরন একতট খুি 
কিারর শব্দ ি্তষ্টকারী একতট রিারকর আওয়াি কপলাম; মরন হতছিল গাতেতটর মরধ্ 
কমারটই ককারনা শব্দ-তনররাধক যন্ত্র তছল না৷ আতম যখন কচাখ িুরল কদখলাম, আতম 
একতট পুররনা িীণ্থ, ভগ্ন দশার নানা উরদেরশ্ ি্িহৃি রিাক, গীি্থাতটর কপছরনর 
গতলরি এরি রামরলা৷ আতম ওই রিাকতটর িম্রক্থ তকছুই ভাতি তন; কারণ শি 
হরলও, আতম আটলান্ার কক্রেস্রল তছলাম৷ আতম যখন অরপক্ষা করতছলাম, িখন 
ভিনতটর কপছন তদক কররক একিন ি্ততি কহঁরট এরলন ও পালকরূরপ তনরির 
পতরচয় তদরলন৷ তিতন িলরলন কয তিলরম্বর িন্ তিতন দুঃতখি, তকন্তু িার পুরািন 
রিাকতট চালু হতছিল না৷ তিতন আমারক িরলতছরলন কয, কযরহিু িার রিাকতটর 
স্টাট্থারতট অরকরিা, িাই িারক পি্থরির উিরাই িরাির ঢালু ভুতমরি রিাকতটরক 
ঢালু কররি হরয়তছল, িারপর হটাৎ করর ক্াচতটরক কছরে তদরয় গাতেতট তকছুটা 
গতি প্রাপ্ত কররতছল৷ তিতন িলরলন কয অরনকিার গাতেতট এরকিাররই চালু হয় না, 
আর িারক গীি্থায় আিিার িন্ পাঁচ মাইল পর কহঁরটই আিরি হয়৷ 

যখন তিতন আমারক িার মন্ডলীর িম্রক্থ িলরি রাকরলন, িখন তিতন 
িলরলন কয যতদও তিতন কিই মন্ডলীতটর পালক, িিুও কিই মন্ডলীর মূল কাি 
হরলা দতরদ্র শহরিািীরদর আহাররর ি্িস্া করা৷ কিই স্ানতটরি িারা একমারি 
১০,০০০ এর অতধক মানুষরক কভািন কতররয়রছ৷ পালকতট যখন এই করাগুতল 
িলতছরলন, িখন আতম হিাশ হতছিলাম৷ ঈশ্বররর একিন দাি, তযতন মারি 
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১০,০০০ মানুরষর আহার কযাগারছিন, আর িার একতট ভরিা করিার মি গাতেও 
কনই? তিতন যারদররক আহার কদন, কিই কলারকরদর মরধ্ িহু মানুরষর কারছ 
তিতনই ঈশ্বররর প্রতিক্তি৷ িারা যতদ কদরখ কয তিতন ককারনা রকরম িীিরনাপায় 
কররন, গ্রীরমের ১০০ তডগ্রী উষ্িার তদরন পাঁচ মাইল পর কহঁরট িারক গীি্থায় 
কপঁছারি হয়, িাহরল ঈশ্বর কয িারদর িাহায্ কররি পাররন, কিই তিষরয় িারা 
ককান ভরিা পারি? আতম এই িমি্াতট তনরিন কররি পাতর৷ আমার িাতেরি 
একতট কিশ নিুন গাতে ররয়রছ, কযতট ২০,০০০ মাইল ছুরটতছল, কিতট আতম 
িারক তদরি পাতর৷ আতম িারক আমার প্রস্তািতট িললাম ও আররা িললাম কয 
আতম আমার একিন কম্থীরক ওই গাতেতট িহকারর আটলান্ারি পাোরিা৷ তিতন 
স্বভািিই প্রিুতলেি হরয়তছরলন৷ আতম ওই রারি িারক ও িার কু্ষদ্র মন্ডলীরক 
ঈশ্বররর রাি্ ও অরর্থর িম্রক্থ কিই রাি্ তকরূরপ কায্থ করর কিই তিষরয় তশক্ষা 
তদলাম৷ 

িাতে তিরর, আতম কিই গাতেতট চাতলরয় আটলান্ায় যাওয়ার িরন্দািস্ত করলাম৷ 
যখন আমার কম্থী িদি্তট কিই গাতেতট তনরয় যাওয়ার িন্ আমার িাতেরি এরলা, 
িখন আতম িানিাম কয আতম স্বরগ্থ একতট আতত্মক কলনরদন চালাতছি৷ আতম 
িানিাম কয কযরহিু আতম ঈশ্বররর রারি্ এই গাতেতটরক তদরয় তদতছি, িাই আমার 
প্ররয়ািরনর একতট গাতের িন্ আতম ঈশ্বররর প্রতি ভরিা কররি পাতর৷ আতম 
গাতে পাগল কলাক নই, মারন আমার গাতে রাখিার কিমন তিরশষ শখ কনই৷ ওই 
ধররনর তকছু কলাক আরছ িরট, তকন্তু আতম কিমন নই৷ গাতে আমার কারছ শুধুমাত্ 
একতট যন্ত্র৷ হ্াঁ, িুন্দর গাতে রাখরি আতমও চাই, তকন্তু িাধারণি যিতদন পয্থন্ত 
না কিই গাতে িদল করিার িময় আরি, িিতদন আতম কিই গাতে চালাই৷    

যখন আমার কম্থীতট এরি কপঁছারলা, িখন আতম আমার গ্ারারি প্ররিশ 
করলাম, এিং আতম কিই গাতেতটর উপর আমার হস্তাপ্থণ করর িললাম, “তপিা, 
আতম এই গাতেতট কিামার পতরচয্থার কারয্থর মরধ্ তদরয় তদই, আর কযরহিু আতম 
এই গাতেতট কছরে তদতছি িাই আতম আররকতট গাতে তিরর পাতছি...” করাতট িলরি 
তগরয় আতম ইিস্তি করতছলাম৷ ঈশ্বররর রাি্ কিটা িুতনতদ্থষ্ট কিটা আতম িাতন, 
শুধুমাত্ ‘গাতে’ এই শব্দতটর দ্ারা তকছু হরি না কিতটও আমার িানা তছল৷ আতম 
এও িানিাম কয আমারক তনতদ্থষ্ট করর িলরি হরি, এিং আমরা যা পারিা, কিই 
িুতনতদ্থষ্ট িস্তুর তিষরয় করেনডা ও আমারক একমি হরি হরি৷ আতম যখন কিই 
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অিমূ্ণ্থ করাতটর মারঝ আটরক তছলাম, িখন আতম এতটও উপলতব্ধ করলাম কয 
আতম ককান ধররণর গাতে চাই কিই তিষরয় আমার ককারনা ধারণা কনই৷ কারিই 
আতম পুনরায় প্রার্থনা আরম্ভ করলাম, “প্রভু আি আতম কিামার পতরচয্থায় এই 
গাতেতটরক কছরে তদতছি, আর কযরহিু এখন আতম িপণ করতছ িাই আতম তিশ্বাি 
কতর কয আতম িতি্ই একতট িুন্দর গাতে কপরয়তছ, তকন্তু কিতট ককান ধররণর ও 
ককান মরডরলর গাতে কিতট আতম যখন তস্র করর উেরি পাররিা, িখন পুনরায় 
আমারক কিামার িারর কযাগারযাগ কররি হরি”৷ ঘটনাতট এমনই তছল; গাতেতট 
চরল কগল৷ আমার মরনর মরধ্ িতি্ই এমন ককারনা গাতের করা িখন তছল না, 
যারি আতম িলরি পারিাম কয, “হ্াঁ, আতম ওই গাতেতট চাই”৷   

কিশ করয়ক মাি ককরট কগল৷ কিই গাতেতট তদরয় কদওয়ার ি্াপারর তনঃিরন্দরহ 
করেনডার িায় তছল, আর আমার মিই, ককান ধররণর গাতে িার চায় কিই তিষরয় 
িার ককারনা ধারণা তছল না৷ পরিি্থী দুই মাি ধরর আমরা গাতের িম্রক্থ 
আরলাচনা কররতছলাম, এিং কশষপয্থন্ত একতদন তিতন িলরলন, “িারনা, আমার 
মরন হয় একতট convertible (কখালা ছাদ তিতশষ্ট গাতে) গাতে হরল খুি ভারলা 
লাগরি”৷ আতম িারক িললাম কয আতম রাতি, আরও িললাম কয আমার মরন হয় 
ি্াপারটা কিশ মিার হরি, তকন্তু ককান ধররনর গাতে? আমরা এটাও িানিাম 
না কয িািারর ককান ধররনর convertible গাতে পাওয়া যায়৷ তকন্তু একতদন 
আমরা যখন দুপুররর খাওয়া দাওয়া িারিার িন্ গাতে কচরপ যাতছিলাম, িখন 
হটাৎই আমার স্তী িলরলন, “এই কদখ এইটা!” আতম িললাম, “ককানটা কগা?” 
আমরা কয করস্তরায় প্ররিশ কররতছলাম তিতন কিতটর গাতে রাখিার িায়গার তদরক 
আঙু্গল কদখারি কদখারি িলরলন, “আরর ওইটা”৷ আতম িললাম, “ওটা তক?” 
“ওই গাতেটা, ওই গাতেটাই আতম চাই!” িারপর আতম গাতে রাখিার স্ারন একতট 
উজ্বল convertible গাতে রাখা আরছ কদখরি কপলাম৷ আতম িললাম, “চল কদতখ 
কিা গাতেটা ককান ধররণর”৷ কারিই আমরা ওই গাতেটার কারছ গাতে চাতলরয় 
কগলাম ও ওই গাতের কপছরন আমারদর গাতেতটরক রামালাম৷ 

হ্াঁ, এই তিষরয় ককারনা িরন্দহ কনই কয গাতেতট আমারদর পছন্দ হরয়তছল৷ 
গাতেতট BMW 645Ci মরডরলর, তনঃিরন্দরহ একতট িুন্দর,এিং একতট অি্ন্ত 
দামী convertible গাতে৷ আপনারক িতি্ করা িলরি তক, আতম যখন গাতেতটর 
প্রস্তুিকারক িংস্ার নামতট কদখলাম, িখন তচন্তা করলাম, “কিশ, প্রভু, আমরা তক 
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করি কিতট আমারদর কদখাও”৷ আতম িানিাম কয একতট নিুন BMW গাতের 
িন্ আতম ১১৫,০০০ ডলার খরচ করি না, তকন্তু আতম এই করাও িানিাম কয 
ঈশ্বর আচিয্থ কায্থ কররি পাররন৷ করেনডা ও আতম কাউরক গাতের িম্রক্থ তকছু 
িতল তন িা আমরা কয গাতের িন্ধারন আতছ কি করাও কাররা কারছ উরলেখ কতর তন৷

প্রায় দু িপ্তাহ পর, করেনডার ভাই আমারদর কিান কররলন ও িলরলন, 
“আতম করেনডার গাতের কখাঁি কপরয়তছ!” আতম িললাম, “করেনডার গাতে কপরয়রছন 
মারন? তক িলরি চান আপতন?” তিতন িলরলন, “আতম কদখলাম কয এই গাতেতট 
তিতক্র করা হরি, আর িহিাই আমার মরন হরলা কয, ওটাই করেনডার গাতে; আর 
িাই আপনারক কিই িম্রক্থ িলাটা আমার কি্থি্”৷ আতম তিজ্ািা করলাম, 
“গাতেটা ককান ধররনর?” “গাতেটা একতট BMW 645Ci মরডরলর গাতে, আর 
তনঁখুি অিস্ায় ররয়রছ; িতি্ই তনঁখুি৷ দু িছর িয়রির গাতে, মাইরলি কম, আর 
গাতেতটর উপর একতটও দাগ কনই৷ এরকিারর ত্রুতটহীন৷ এর পাশাপাতশ, তযতন 
গাতেতট তিতক্র কররছন আপতন িারক কচরনন” আতম িললাম, “আতম তচতন?” “হ্াঁ, 
তিতন কিা িাই িলরলন, এই িম্রক্থ আপনার উতচি িারক কিান করা”৷ তিতন 
যখন আমারক গাতেতটর প্রস্তুিকারক িংস্ার নাম ও মরডলতট িলরলন, িখন আতম 
িুঝরি পারলাম কয ঈশ্বর তকছু কররছন৷ কারণ কিতট ওই গাতেতটই কযতটর িম্রক্থ 
িপ্তাহ দুরয়ক আরগ করেনডা ও আতম িরলতছলাম কয গাতেতট আমারদর পছন্দ৷

তযতন কিই গাতের মাতলক তছরলন আতম িারক কিান করলাম৷ হ্াঁ, তিতন 
আমার পতরতচি, আমরা ওই গাতেতটর তিষরয় িামান্ করািাি্থা িরলতছলাম, এিং 
তিতন আমারক িলতছরলন কয গাতেতট কিটা ভারলা অিস্ায় ররয়রছ৷ িারপর তিতন 
আমারক এই করাগুতল িরলতছরলন, “িারনন, যরি কররক আমরা এই গাতেতটর 
িম্রক্থ কিারন করা িলা শুরু কররতছ, িরি কররক আমার শুধু এটাই মরন হরয়রছ 
কয এই গাতেতট করেনডার হওয়া উতচি”৷ আতম িার কারছ কমারটও িতল তন কয 
আতম করেনডার িন্ গাতেতটর তদরক িাতকরয় তছলাম৷ ভদ্ররলাক এর পর আররা 
িলরলন, “এখন আতম যা করি কিটা আপনারক িলতছ শুনুন, আতম আপনার কারছ 
ওটারক ২৮,০০০ ডলার মূরল্ তিতক্র করর কদি”৷ আতম যা শুনতছলাম কিটা আমার 
কারনর পরক্ষ তিশ্বাি করা কতেন তছল৷ গাতেতটর মূল্ অরনক কিতশ তছল৷ আতম 
যখন করেনডারক একরা িললাম, িলাই িাহুল্ কয তিতন প্রিুতলেি হরয়তছরলন৷ 
আমরা ওই গাতের িন্ নগদ অর্থ প্রদান কররতছলাম, আর আিও গাতেটা 
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আমারদর কারছই আরছ৷ গাতেতট এখনও িচল ও কদখরিও দারুন৷ এখনও 
গাতেতটর উপর ককারনা আঁচররর দাগ পরে তন, আমরা ওই গাতেতটরি কিশ 
করয়কিার যাত্া কররতছ, কখনও গাতের ছাদতট নাতমরয় তদরয়, গাতের মরধ্ রাকা 
তস্টতরওতটর উচ্নাদ িহ এিং কখনও িা ক্ান্ত এক তদরন িূরয্থর দ্ারা িীিরনর 
প্রাণিাযু় প্ররিশ করারনার মধ্ তদরয়৷ 

আমারদর তপ্রয় যাত্াতট হরলা আমারদর িাঁিুর িামগ্রীগুতলরক রিারক চাতপরয়, 
কিই দারুন convertible গাতেতটরক করলারারডা পি্থরির মধ্ তদরয় চাতলরয় 
তনরয় যাওয়া৷ কিই যাত্ায় আমারদর কন্া তকয়ররস্টন আমারদর িারর তছল, আর 
রারির কিলা গাতের ছাদতট নাতমরয় তদরয় কানিাি এর মধ্ তদরয় I-70 এর উপর 
তদরয় গাতে চালারনার করা আমার মরন আরছ৷ আতম যখন গাতে চালাতছিলাম 
িখন তকয়ররস্টন গাতের কপছরন শুরয় তছল৷ আমারদর মারার উপরর আকারশর 
িারাগুতল খুি উজ্বলভারি জ্বলতছল, আর রাস্তাতটরি মারঝ মারঝ দু একতট রিাক 
ছাো আর তকছুই তছল না৷ কিই রািতট তছল কিই িকল িুন্দর রািগুতলর একতট 
কযখারন এরকিারর মরনারম পতররিশ তছল এিং িগরির িকলতকছু িুন্দর৷ আমরা 
পরিি্থী দুই িপ্তাহ রতক পি্থিমালার মরধ্ তদরয় গাতে চাতলরয় কাতটরয়তছলাম, আর 
আমারদর গাতেতট কি িুন্দরভারি কাি করর কিতট আতম কদখলাম৷ একতট শব্দ 
কিতটরক িণ্থনা কররি পারর—দারুন!  

তকন্তু এখারনই কিই দশ লক্ষ ডলার প্রনেতট উরে আরি৷ তকভারি কিই গাতেতট 
এখারন এরলা? করেনডা কয গাতেতটরক কদরখ িরলতছরলন “এই কিা এটা!”, এটাই 
কিই গাতেটা ককন? আতম িানিাম কয ঈশ্বররর রাি্ আমারদর িীিরন কিই 
গাতেতটরক এরনতছল৷ আতম িানিাম কয যখন আতম কিই পালকতটর তনকট আমার 
গাতেতটরক করাপণ কররতছলাম, িখন আতম আতত্মক ধরম্থর প্ররয়াগ করতছলাম৷ 
আমার মরন আরছ আতম িরলতছলাম কয আতম একতট গাতে পারিা, ককারনা SUV 
নয়, ককারনা তিপ নয়, িরং একতট গাতে; আমার মরন আরছ আতম িরলতছলাম কয 
একতট িুন্দর গাতে৷ তকন্তু করেনডা ও আমারক কারস্ত লাগারি হরয়তছল৷ যিক্ষণ 
না আমরা “এই কিা এটা!” এই করাতট উচ্ারণ না করি, কিই গাতেতট িিক্ষণ 
আতিভু্থি হরি না৷ যতদও আতম যখন আমার গাতেতটরক কছরে তদরয়তছলাম, িখন 
আতম তিশ্বারি তছলাম, তকন্তু করেনডা  “এই কিা এটা!” এই করাতট উচ্ারণ না করা 
পয্থন্ত আমরা কারস্ত লাগাই তন৷ 
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আররকতট ঘটনা ঘরটতছল কযতট এই নীতিতটরক আররা ি্হতেরভারি প্রকাশ 
কররতছল৷ আপতন হয়ি িারনন কয আতম তশকার কররি ভালিাতি৷ আতম তশকার 
করিার িন্ অনুকুল কদরশ িাি কতর, আর আতম আমার তনিস্ব তশকাররক্ষত্ 
কপরয় ধন্ হরয়তছ৷ আমার ৬০ একর িতমর মরধ্, প্রায় ১৯ একর শতি কারের 
গারছর িঙ্গল, এিং ১০ একর মি িলাভূতম ররয়রছ৷ আতম প্রতি িছর অি্ন্ত 
িিলিার িারর হতরণ ও কােরিোতল তশকার কতর৷ ওখারন িিিময় হাঁি উরে 
কিোয়, তকন্তু তকছু কারণিশি, আতম কখনই িারদররক তশকার করিার করা তচন্তা 
কতর তন৷ এি িছরর, এক তক দুিার, আমার কছরলরা ও আতম তিরলর কারছ কহঁরট 
তগরয়তছলাম, আর রারির আহাররর িন্ করয়কতট হাঁি ধররতছলাম৷ তকন্তু আমরা 
প্রক্ি অরর্থ কখনই পাতি হাঁি তশকার কতর তন৷

কিশ, করয়ক িছর আরগ, আতম যখন কদখলাম ডিন ডিন পাতিহাঁি তিরলর 
মরধ্ উরে এরি িিরছ, িখন আতম ভািলাম কয আতম হাঁি তশকাররর কচষ্টা করি৷ 
িাহ, ি্াপারটা খুি মিার তছল! আমার কনশা ধরর তগরয়তছল৷ কিইিাররর শরৎ 
কারলর হাঁি তশকাররর িময়, আতম িুঝরি কপররতছলাম কয হাঁরির উপর গুতল 
চালািার িন্ আমার কিশ ভারলারকম প্র্াকতটি িা অভ্াি করা প্ররয়ািন৷ আতম 
করয়কতট হাঁি ধররি কপররতছলাম ও িুঝরি কপররতছলাম কয ওগুরলারক কখরিও 
কিশ িুস্বাদু৷ আতম লক্ষ্ কররতছলাম কয অরনক িমরয়ই হাঁিগুতল ধরারছাঁয়ার 
িাইরর অরিা আমার শটগারনর পালোর এরকিারর প্রারন্ত রাকরিা, আমার তিশ্বাি 
কিই কাররনও কিশ করয়কিার আমার লক্ষ্ভ্র্রে হরয়তছল৷ আতম একতট করতমংটন 
১১-৮৭ মরডরলর, আমার তনয়তমি, িকল উরদেরশ্ ি্িহৃি শটগান ি্িহার 
করতছলাম, কযতট আতম খররগাশ কররক আরম্ভ করর হতরণ পয্থন্ত তশকার করিার 
কারি ি্িহার করিাম৷ ভুল িুঝরিন না, আতম ওই িনু্দকতট ভালিাতি, আর ওটা 
দারুন একতট িনু্দক৷ তকন্তু আতম শুরনতছলাম কয তকছু নিুন মরডরলর িনু্দক ররয়রছ 
কযগুতল শুধুমাত্ হাঁি তশকাররর িন্ই ধিরী করা হরয়রছ৷ ওই িনু্দকগুতল কগাপনীয় 
ও কিগুতলর মরধ্ িারে তিন ইতচি মারপর িে গুতল রাখার িায়গা রারক, কযগুতল 
দীঘ্থ পালোর গুতল কছাোর কক্ষরত্ িহায়ক হরি িরল আতম িানিাম৷ পরিি্থী হাঁি 
তশকার করিার িময় শুরু হওয়ার আরগ ওই ধররনর একতট িনু্দরকর তিষরয় 
কখাঁি খির কনি িরল আতম তস্র করলাম৷  
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কিশ, হাঁি তশকার করিার িময় অতিিাতহি হরয় তগরয়তছল, িখন িানুয়ারী 
মাি, আর আতম ক্ারিলারির (তশকাররর উপকররণর কদাকান) মধ্ তদরয় কহঁরট 
চরলতছলাম ও ভািলাম কয আতম শটগানগুতল কদখরি ককমন কিতট কদখিার িন্ 
শটগান তিভারগর মরধ্ একিার যারিা৷ যখন আতম শটগান তিভারগর মরধ্ প্ররিশ 
করলাম, আতম কদখরি কপলাম কয িারদর শুধুমাত্ হাঁি তশকার করিার শটগারনর 
িন্ই একতট িমূ্ণ্থ তিভাগ ররয়রছ৷ আতম কিই িনু্দকগুতলর করয়কতট কদখলাম, 
আর কযটা আমার পছন্দ তছল কিটা তকনি ভািলাম, তকন্তু িনু্দকতটর দাম ২০০০ 
ডলার আর হাঁি তশকাররর িময় আিরি কিশ করয়কমাি কদরী তছল৷ আতম মরন 
মরন ভািলাম, “আতম অরপক্ষা করি”৷ তকন্তু আতম যখন কদাকান কছরে িার হরয় 
আিতছলাম িখন আতম অস্বাভাতিক এক কান্ড ঘতটরয়তছলাম৷ যখন আতম কিতট 
কররতছলাম িখন আতম আিরল তক করতছ কিতট উপলতব্ধ কতর তন৷ আতম তচন্তা 
না কররই কিই কাি কররতছলাম৷ আতম কয শটগানতট তকনরি কচরয়তছলাম কিতটর 
তদরক তনরদ্থশ করর উচ্স্বরর িরল উরেতছলাম, “যীশুর নারমরি আতম ওই িনু্দকতট 
আতম পারিা”৷ এইিাররও, আতম এই তিষরয় কিতশ তকছু তচন্তা কতর তন; আতম কয 
ওই িনু্দকতট কপরি চরলতছ, আতম শুধুমাত্ কিই কঘাষণাই করতছলাম৷ আতম কয হাঁি 
মারার িনু্দকতট চাইতছলাম আমার অন্তরর কিতটর একতট স্পষ্ট ছতি তছল৷ 

দু িপ্তাহ পর আমারক একতট ি্িিা িংক্রান্ত অতধরিশরন িতিি্ রাখিার িন্ 
আমন্ত্রণ করা হয়, আর কিখারন এমন তকছু ঘরটতছল যা আমার দ্তষ্ট আকষ্থণ 

কররতছল৷ আমার করা িলা িাঙ্গ হরল, কিই 
িংস্ার মাতলক আমার কারছ এরি িলরলন 
কয আমার আগমরনর ক্িজ্িাস্বরূপ িারা 
আমারক একতট উপহার তদরি চান৷ তিতন 
িলরলন, “আমরা িানিাম কয আপতন 
তশকার কররি ভালিারিন, িাই আমরা এই 

শটগানতট আপনারক তকরন তদরয়তছ”৷ আতম চরম তিতস্ি হরয়তছলাম কারণ িারা 
একতট িমূ্ণ্থ নিুন কিরনতল ককাম্াতনর, কিতম-অরটারমতটক িা আংতশক স্বয়ংতক্রয় 
হাঁি মারার িনু্দক িার কররতছল, তেক কয িনু্দকতট আতম কদাকারন কদরখতছলাম, 
কযতটর তদরক আতম অঙু্গতল তনরদ্থশ কররতছলাম! আপতন তক কদখরি পারছিন? 
তকভারি কিই িনু্দকতটই আতিভু্থি হরয়তছল? কিশ তকছু িছর ধরর আতম ডিন 

আিাে মিমিতি মতমি িীশুরক িখি 
প্প্রেণ করেমেরিি ও আিারক 
ঈশ্বরেে োজ্ মদরয়মেরিি 
তখিই মতমি প্দমখরয়মেরিি প্ি 
মতমি আিারক প্প্রি করেি
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ডিন িনু্দক দান করর তদরয়তছলাম, তকন্তু আতম কখনই কারস্ত লাগাই তন৷ অন্ 
করায়, আতম ওই িনু্দকগুতল তিশ্বারি ও িদান্িায় করাপণ কররতছলাম, তকন্তু 
কখনই কারস্ত লাগাই তন৷ আতম কখনই িতল তন, “প্রভু, এই টা! এই তিতনিটাই 
আমার চাই৷” তকন্তু কয মুহুরি্থ আতম কিই করা িললাম, শরি্র কদখা তমরলতছল!

আতম শটগারনর ঘটনাতট আমার একিন িহ পতরচয্থাকারী িনু্ধরক িলতছলাম৷ 
তিতন িরলতছরলন, “হ্াঁ, আমার মরন হয় ঈশ্বর কখনও কখনও এতট করর রারকন৷ 
তিতন কয আপনারক ভালিারিন, কিতট আপনারক িলিার িন্ একতট তিরশষ কছাট 
উপহার তদরয় আশীি্থাদ কররন মাত্”৷ তিতন যা িরলতছরলন আতম যখন কিই তিষরয় 
তচন্তা কররতছলাম, িখন আতম উপলতব্ধ কররতছলাম কয, “না, এতট িতেক নয়৷ 
হ্াঁ, ঈশ্বর আমারক কপ্রম কররন, তকন্তু তিতন আমারক কছাট একতট উপহার তদরয় 
ককিলমাত্ অিাক করর তদরি চান তন৷” কুকুর, মাছ, হতরণ, গাতেগুতল এইগুতল 
এরকিারর িতেক পয্থায়ক্ররম এরিতছল৷ এই িিতকছু শুধুমাত্ এই কাররণ আরি 
তন কযরহিু ঈশ্বর আমারক কদখারি কচরয়তছরলন কয তিতন আমারক কপ্রম কররন৷ 
আমার তনতমতে তিতন যীশুরক যখন কপ্ররণ কররতছরলন ও আমারক ঈশ্বররর রাি্ 
তদরয়তছরলন িখনই তিতন কদতখরয়তছরলন কয তিতন আমারক কপ্রম কররন! 

আতম আপনারক শি্ িংগ্রহ তিষয়ক আররকতট ঘটনার করা িলরি চাই৷ 
আপনারক আরগই িরলতছ কয, আমার গাতের কিমন শখ কনই৷ যিতদন পয্থন্ত 
না গাতে িদল করিার িময় আরি, িিতদন আমরা কিগুতল চালাই৷ এর একতট 
উদাহরণ হরলা আমারদর আট িছর পুররনা হন্ডা-পাইলট গাতেতট৷ আমরা গাতেতটরক 
ভালিাতি, কিশ কারির তিতনি, ভারলা কদৌোয়, কদখরি নিুরনর মি, কারিই 
আমরা গাতেতটরক কররখ তদই৷ তকন্তু মারঝ মারঝই আমরা যাত্ী ও অতিতররদর 
িহন করিার িন্ ওই গাতেতটর চাইরি িে িাইরির একতট SUV ককনার করা 
ভািিাম৷ তকছুতদন আরগ, আমরা নাউ কিন্ারর কয একতট অনুষ্ারনর আরয়ািন 
কররতছলাম, কিটার িন্ একতট ক্াতডলাক এরস্রলড ভাো কররতছলাম, আর 
করেনডা ও আতম গাতেতটরক চাতলরয় এখারন কিখারন তগরয়তছলাম৷ গাতেতট আমারদর 
ভারলা কলরগতছল৷  

আমরা গাতেতটর মুতিা িাদা রিতট পছন্দ কররতছলাম, এিং এরস্রলরডর 
কয িে মরডরলর গাতেতট পাওয়া যায়, িার চাইরি আমরা ওই গাতের কছাট 
মরডলতটরকই কিতশ পছন্দ কররতছলাম৷ আমরা কিই মরডলতটই চাতলরয়তছলাম৷ 
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আমরা িরলতছলাম, “তেক এই গাতেটাই আমরা চাই, একটা মুতিা িাদা, কছাট 
মরডরলর, ক্াতডলাক এরস্রলড গাতে৷ আমারদর এই ধররনরই একতট গাতে 
তকনরি হরি”৷ িীিন ি্স্ত তছল, আর িখনও ওই রকম একতট গাতে ককনিার 
করা তিরিচনা করিার মি িময় িতি্ই আমারদর তছল না৷ 

প্রায় একমাি পর, কযই না আতম আমার িদর দরিা তদরয় িার হরয়তছ 
ও িামরনর উরোরন আমার িকারলর িংিাদ পত্তট হারি তনতছিলাম, িখনই 
আমার কিল কিানতট কিরি উেরলা৷ একিন ি্ততি িলরলন, “হ্ারলা পাষ্টার, 
আতম আপনারক একতট ক্াতডলাক এরস্রলড গাতে তকরন তদরি চাই; আপতন 
ককান ররির গাতে চান?” িার করা কশষ কররি না তদরয়ই আতম িললাম, “িাহ, 
চমৎকার ি্পার কিা৷ করেনডা ও আতম মুতি িাদা ররির গাতেটা ভালিাতি”৷ তিতন 
িলরলন, “কিশ িাই হরি৷ আতম একটু কখাঁিাখুঁতি করর কদতখ আতম ককানটা পাই”৷ 
উরতেিনার িরশ, আতম িারক িলরি ভুরল তগরয়তছলাম কয আমরা িতি্ই কছাট 
মরডলতট িিরররক কিতশ পছন্দ কতর৷ কিই ি্ততির উরদেশ্ তছল এমন একতট 
গাতের িন্ধান করা কযতট এক কররক দুই িছর পুররনা ও িুদ্শ্ ও খুি কম ি্িহার 
হরয়রছ এমন৷ 

যাইরহাক, প্রায় একমাি আমরা ওই ি্ততির কাছ কররক আর ককারনা খির 
পাই তন, িারপর তিতন কশষরমষ কিান করর িলরলন, “আতম আপনারদর এরস্রলড 
গাতে কপরয় কগতছ; আমার িারর অমুক িময় অমুক িায়গায় কদখা করুন, আর 
আপনারা কিই গাতেতটরক িাতে তনরয় কযরি পাররিন”৷ কারিই আমরা িার িারর 
কদখা করলাম, আর িার কারছ কছাট মরডরলর মুতি িাদা ক্াতডলাক এরস্রলড 
গাতে তছল৷ গাতেতট অপূি্থ তছল! তিতন িলরলন, “আতম দুঃতখি আপনারদর হারি 
গাতেতট িুরল তদরি অরনক িময় কলরগ কগল৷ আতম িে মরডলতট কখাঁিিার িন্ 
িতি্ই কচষ্টা কররতছলাম, তকন্তু ওগুরলার চাতহদা এিই কিতশ কয একটাও পাওয়া 
কগল না৷ আতম ককিলমাত্ কছাট মরডলতটই খুঁরি কপরয়তছ৷ আশা করতছ কয এই 
গাতেতট িরন্তাষিনক হরি৷” িরন্তাষিনক? এই গাতেতটই আমরা কচরয়তছলাম আর 
এই গাতের করাই আমরা িরলতছলাম!

পুনরায় আতম এই প্রনে কতর: আমরা কয এরস্রলড গাতেতট কচরয়তছলাম, 
কিতটই তকভারি আতিভু্থি হরয়তছল? কিশ, িি্থপ্ররম আতম কয পালরকর করা 
উরলেখ কররতছলাম, িারক কদওয়া গাতেতট িহ আতম কমাট আটতট গাতে দান 
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কররতছলাম৷ তকন্তু “এই কিা এটা!” আতম কখনই ককারনা গাতের িম্রক্থ এই 
করাতট উচ্ারণ কতর তন৷ করেনডাই প্ররম কিই BMW গাতের িম্রক্থ ওই করাতট 
উচ্ারণ কররতছরলন৷ এইিার, পুনরায়, করেনডা ও আতম উভরয় একমি হরয়তছলাম 
ও “এই কিা এটা!” করাতট উচ্স্বরর িরলতছলাম৷ আতম অরনক িছর ধরর িরলতছ 
কয দান করিার িম্রক্থ মন্ডলী ভারলাভারি তশক্ষা তদরয়রছ তেকই, তকন্তু তকভারি 
শি্ িংগ্রহ কররি হয় কি তিষরয় মানুষরক তশক্ষা কদওয়ার কক্ষরত্ মন্ডলী কশাচনীয় 
রকম ি্র্থ হরয়রছ৷ কারিই পূি্থিি্থী ঘটনাগুতল কররক আপতন তক িলরি পাররন 
কয ওই কাতহনীগুতলরি কারস্ত ককানতট? আতম আশা কতর কারস্ততট কিশ স্পষ্ট! আতম 
কিরৎ পাওয়ার িন্ তিশ্বাি িহকারর িহু গাতে িপণ কররতছলাম, তকন্তু করেনডা ও 
আতম কখনই নিুন একতট গাতের িন্ কমারটই একমি হই তন৷ পুনরায়, আমরা 
তকছুতদরনর িন্ আমারদর গাতে চাতলরয়তছলাম৷ তকন্তু কয মুহুরি্থ আমরা িরলতছলাম, 
“এই কিা এটা!” কিই গাতে চরল এরিতছল৷ কারস্ত হরলা আমারদর িাক্!  

মরণ ও িীিন তিহ্ার অধীন; যাহারা িাহা ভালিারি, িাহারা িাহার 
িল কভাগ কতররি

- তহরিাপরদশ ১৮:২১

এমন একটা িময় তছল যখন মন্ডলী আমারদর পাপস্বীকার িম্রক্থ অরনক 
তশক্ষা তদরছি িরল মরন হি৷ আতম এমন তকছু কলারকর িারর তমরশতছ, আপতনও 
তমরশরছন হয়ি, যারা তকছু িলরি িারপর িারা িারদর মুখ ঢাকরি ও িলরি, 
“আমারক পাপস্বীকার কররি হরি”৷ কিতট একতট মহান কারির মিই মরন হয়, 
আর কিতট আপনার অন্তরর িাক্ ধারণ কররি িাহায্ কররি৷ িরি, পাপস্বীকার 
করিার িারর কারস্তর ককারনা িম্ক্থ কনই৷ তক িলরলন? আমার কিা মরন হরলা 
আপতন একটু আরগই িরলরছন কয আমারদর িাক্ই হরলা কারস্ত৷ হ্াঁ, িা িরলতছ 
িরট, তকন্তু ককিলমাত্ িতেক করা িলিার িুত্ কশখাটাই মূল তিষয় নয়৷ 

আতম কিামাতদগরক িি্ কতহরিতছ, কয ককহ এই পর্্থিরক িরল, 
‘উপতেয়া যাও, আর িমুরদ্র তগয়া পে,’ এিং মরন মরন িরন্দহ না করর, তকন্তু 
তিশ্বাি করর কয, যাহা িরল িাহা ঘতটরি, িরি িাহার িন্ িাহাই হইরি

- মাক্থ ১১:২৩
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আিারও িতল, মাক্থ ৪ অধ্ারয়র কারস্ত হরলা আপনার িাক্! যিক্ষরণ মাক্থ 
৪ অধ্ায় কারস্তর তিষরয় আরলাচনা করর, িার আরগই কিই অধ্ায়তট তিশ্বারির 
প্রতক্রয়া ও তকভারি তিশ্বাি পাওয়া যায় কি তিষরয় আরলাচনা কিরর তনরয়রছ৷ িাক্ 
িরল কয িীি যখন পতরপক্ক, িখন আপতন কারস্ত লাগান কারণ শি্ িংগ্ররহর 
িময় িতন্নকট হরয়রছ৷ শি্ িংগ্ররহর িময় িতন্নকট হরয়রছ কারণ আপতন, তনি 
অন্তরর স্বরগ্থর িারর একমি হরয়, তিশ্বারি ররয়রছন৷ উপররর মাক্থ ১১ অধ্ারয়র 
পদতট কিই একই নীতিরক তনতচিি করর৷ আপনার অন্তর িাক্রক তিশ্বাি করর, 
িারপর আপতন মুখ কখারলন ও স্বরগ্থর কি্্থত্ব মুতি কররন৷ তকন্তু “তকন্তু তিশ্বাি 
করর কয, যাহা িরল িাহা ঘতটরি” এই িাক্াংশতট লক্ষ্ করুন৷ তিশ্বারির পরীক্ষা 
হরলা আপতন যা তকছু িলরছন িা তিশ্বাি কররন তকনা৷ শুধুমাত্ ঈশ্বররর িাক্ 
িলা ও স্বীকার করাই তিশ্বাি নয়৷ আপনার অন্তর স্বরগ্থর িারর যতদ একমি না 
হয়, িাহরল আপতন পাপস্বীকার কররি কররি হাঁতিরয় উেরলও, তকছুই হরি না৷ 
িাহরল আমারদর তক তনরিরদর পাপস্বীকার নাতক হৃদরয়র প্রতি লক্ষ্ রাখা উতচি?  

ভাল মানুষ আপন হৃদরয়র ভাল ভাণ্ডার হইরি ভালই িাতহর করর; 
এিং মন্দ মানুষ মন্দ ভাণ্ডার হইরি মন্দই িাতহর করর; কযরহিুক হৃদরয়র 
উপচয় হইরি িাহার মুখ করা করহ।

- লুক ৬:৪৫

'িমস্ত রক্ষণীয় অরপক্ষা কিামার হৃদয় রক্ষা কর ককননা িাহা হইরি 
িীিরনর উদগম হয়। মুরখর কুতটলিা আপনা হইরি অন্তর কর, ওষ্াধররর 
িক্রিা আপনা হইরি দূর কর। '

- তহরিাপরদশ ৪:২৩-২৪

আমরা পতরষ্ারভারি কদখরি পাতর কয আমরা যা িতল িা আমারদর হৃদয় 
কররক কিতররয় আরি ও হৃদয় কিই করা তিশ্বাি করর৷ মাক্থ ৪ অধ্ারয়র প্রতক্রয়া 
অনুিরণ করিার দ্ারা, আমরা িানরি পাতর কয আমারদর হৃদয় যা তিশ্বাি করর 
িাস্তরি তকভারি কিতটরক পতরিি্থন কররি হয়, ও কিতটরক স্বরগ্থর িারর এক িুরত্ 
আিদ্ কররি হয় এিং তিশ্বারি৷ িারপর যখন আমরা পূণ্থভারি তনতচিি হই, 
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িখন আমরা আমারদর িাক্ ও কারয্থর িাহারয্ কারস্ত লাগাই৷ িুঝরি পাররলন? 
আিুন এতগরয় যাই৷

কযরহিু আমরা তিশ্বারির উপর আমারদর আরলাচনা িাতর কররখতছ, িাই আতম 
একতট প্রনে িুরল ধররি চাই কয প্ররনের উতেরতট আপতন অিশ্ই তদরি পাররিন৷

আতম প্রক্িই তিশ্বারি ররয়তছ তকনা িা আতম তকভারি িানরি পাতর?

এতট একতট মহান প্রনে এিং কযরহিু প্রররম তিশ্বারি না কররক তিশ্বারির 
প্রার্থনা করা অিম্ভি িাই আপতন অিশ্ই এই প্ররনের উতের িানরিন৷ আপতন 
তিশ্বারি ররয়রছন তকনা কিতট িানিার অরনকগুতল উপায় ররয়রছ, অরনকগুতল 
লক্ষণ ররয়রছ কযগুতল আপনার িানা ও অরবেষণ করা প্ররয়ািন৷ যখন আপতন 
তিশ্বারি রারকন না িখন আপতন ভীতিমূলক অরনক খারাপ তিদ্ান্ত গ্রহণ কররি 
পাররন৷ ভীতিমূলক তিদ্ান্তগুতল িি্থদা আপনারক ভূতমর অতভশারপর কারছ িন্দী 
করর রাখরি এিং িার িরল আপতন আপনার প্রতি ঈশ্বররর যা ইছিা কিতটরক 
হাতররয় কিলরিন৷ কারিই তিশ্বারি রাকিার তচনে িা প্রমাণতট কী? প্ররম তচনেতট 
িহি; তিশ্বাি িলরি আপতন যা কিারঝন কিতটর প্রতি আপতন ঘুরর িাকারি 
পাররন ও িুঝরি পাররন কয মূল তিষয়তট হরলা আপনার হৃদরয় পূণ্থভারি তনতচিি 
রাকা৷ তকন্তু অরনক িময় আমরা মরন কতর কয আমরা তনতচিি তকন্তু আমরা 
ককিলমাত্ আমারদর মরনর ঈশ্বররর িারক্র িারর মরধ্ একমি রাতক, আত্মায় 
রাতক না৷ আপনারক এই পার্থক্তট িলরি িক্ষম হরি হরি৷ আপতন যখন িমূ্ণ্থ 
তনতচিি হরিন, িখন, অিশ্ই, ঈশ্বররর িাক্ যা িরল িার িারর একতট মানতিক 
িহমি রাকরি তেকই, তকন্তু িার িারর তনতচিি রাকিার একতট লক্ষণ, একতট 
ভরিা রাকরি, যা শাতন্ত ও প্রি্াশা তনরয় আরি৷    

আর তিশ্বাি প্রি্াতশি তিষরয়র তনচিয়জ্ান, অদ্শ্ তিষরয়র প্রমাণ 
প্রাতপ্ত

- ইব্রীয় ১১:১

আপনার কারছ যতদ এমন প্রমাণ রারক কয আপনার তকছু একটা ররয়রছ, 
িাহরলও তক আপনার আররকতট িার আশ্বস্ত হওয়ার প্ররয়ািন ররয়রছ কয কিই 
িস্তুতট আপনার কারছ আরছ? তনচিয় কনই৷ আিারও, আপতন যখন তিশ্বারি রারকন, 
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িখন আপনার মরধ্ একতট তনতচিিভাি, একতট শাতন্ত ও একতট িাহি রাকরি 
কয ঈশ্বররর িাক্ যা িরল আপনার কিতট ররয়রছ, যতদও আপতন কিতট এখনও 
কদখরি না কপরিও পাররন৷ অরনক কলাক এতটরক এইভারি িরল: “আতম িাতন 
কয আতম িাতন কয আতম িাতন কয আতম িাতন কয আমার এতট আরছ৷” এই 
িানাতট কভির কররক হয়, পাতরপাতশ্ব্থকিা আপনারক যা িলরছ কিখান কররক হয় 
না৷ এতট আপনার আতত্মক মনুষ্ িা আপনার হৃদয়৷ ভয় চরল কগরছ, দুতচিন্তার 
জ্বালািনকারী ভািনাগুতল আপনার মনরক আর নারিহাল কররি না; আপতন 
িারনন কয এিরির অিিান ঘরটরছ৷ 

তিশ্বারি রাকিার আররকতট তদক হরলা আনন্দ ও প্রি্াশা৷ আপনার উতেরতট 
এখারন ররয়রছ৷ আপতন কিতট কপরয়রছন! তিশ্বাি শাতন্ত ও িাহরির মরনাভারির 
চাইরি অতধক তকছু, যতদও কিগুতল আপনার কারছ রাকরি৷ আপনার তনরির 
অিস্ানরক আতত্মকভারি পক্ষ িমর্থন কররি িক্ষম হওয়াও উতচি৷ আতম যখন 
এই করা িতল, িখন একতট আদালি করক্ষর করা তচন্তা করুন, আর আপতন 
একিন উতকল তহিারি িাক্ষীরক কিরা কররছন৷ আপনার পতরতস্তি িম্রক্থ 
আপতন যা তিশ্বাি কররন কিতট ককন তিশ্বাি কররন? আপতন তকভারি তনরির 
অিস্ারনর পরক্ষ িািাই কদরিন? ককিলমাত্ একতট উতের ররয়রছ, ঈশ্বররর িাক্৷

কযমন ধরুন, যতদ ককারনা একিন কলাক আপনার িাতে এরি আপনারক 
িলি, “এই, আমার িাতে কররক কিতররয় যাও”, িাহরল আপতন তক িারক িলরিন, 

“ওহ, আতম দুঃতখি; আমারদর একতদন িময় তদন, 
আমরা কিতররয় যাি”? না, আপতন কিতট িলরিন 
না; আপতন হয়রিা কহরি উেরিন৷ কলাকতট যতদ 
িলি, “না, এই িাতেটা আমার; কিতররয় যাও 
নাহরল কিামার িারর আমার ককারট্থ কদখা হরি,” 

িাহরল আপনার উতেরতট হি, “আতম কিামার িারর িানরন্দ ককারট্থ িাক্ষাি 
করি!” শুনাতনর িময়, আপতন শান্তভারি তিচারকরক আপনার িাতের দতললতট 
কদখারিন৷ তিতন এক ঝলক দতললতটরক কদখরিন ও ওই কলাকতটরক উতেতি 
করিার িন্ কগ্রপ্তার করারিন, এিং িার কাছ কররক আদালরির িমস্ত খরচ 
উশুল কররিন৷ আপনার আস্াতট, আপতন তকরকম অনুভি কররতছরলন ও আপনার 

আে মবশ্বাস প্রত্ামশত 
মবিরয়ে মিশ্চয়জ্াি, 
অদৃশ্ মবিরয়ে প্রিাণ প্রামতি

- ইব্ীয় ১১:১
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তিদ্ান্ততট কার তছল?

মরনাভারির উপর তভততে করর নয় িরং আইরনর উপর ও এই িরি্র উপর তভততে 
করর প্রতিতষ্ি হরয়তছল কয আপতন ধিধভারি ওই িাতেতটর মাতলক৷

যখন তিশ্বারি রাকার প্রনে উরে, িখন আতম কদতখ কয অরনক িময়রিই কয 
িকল মানুষ িুঝরি পারর না কয তিশ্বাি কারক িরল িারা িারদর আস্ারক তিশ্বারির 
একমাত্ উৎি, অর্থাৎ ঈশ্বররর িারক্র উপর অপ্থণ না করর তনরিরদর কারয্থর 
প্রতি অপ্থণ করর কিরল িহরিই তিভ্রান্ত হরয় পরে৷ কায্থ িা ঈশ্বররর রারি্র 
প্রক্ি ক্ষমিা (কয ক্ষমিা এমন একতট হৃদয় হরি আরি কয হৃদয় পতরপূণ্থভারি 
তনতচিি) িহকারর ঈশ্বররর িারক্র পরামশ্থ অনুিারর কায্থ করিার িূত্রক গুতলরয় 
কিলা িহি৷ উদাহরণস্বরূপ, আপতন যতদ ঈশ্বররর রারি্ টাকা পয়িা িপন 
কররন, এিং আতম যতদ আপনারক প্রনে কতর কয আপতন ককন তিশ্বাি কররন কয 
কিই অর্থ দারনর কাররণ আপতন তকছু একটা তিরর পারিন, িাহরল আপনার 
উতেরতট এমন হওয়া উতচি নয় কয, “কারণ আতম অমুক িাতররখ আতম তনতদ্থষ্ট তকছু 
পতরমাণ অর্থ প্রদান কররতছলাম”৷ কিই স্বীকাররাততিতট ককিলমাত্ আপনার কারয্থর 
তদরক, িূরত্র তদরক দ্তষ্টপাি কররছ, এিং কিতটর মরধ্ আশ্বারির ককারনা কনাঙ্গর 
কনই৷ আপনার আশ্বাি ককিলমাত্ ঈশ্বররর িাক্ কররক আিরি পারর৷ 

আতম কিই িকল মানুষরদর িংখ্া গুরন কশষ কররি পারি না যারদর িারর 
আতম প্রার্থনা কররতছলাম, এিং প্রার্থনার িময় যখন আতম িারদর প্রনে কররতছলাম 
কয ককন িারা তিশ্বাি করর কয িারা তকছু পারি, িখন িারা ককারনা উতের তদরি 
না কপরর আমার তদরক ি্ালি্াল করর িাতকরয় তছল৷ আতম যখন প্রনে কতর, িখন 
আতম িারদর তিশ্বারির, স্বরগ্থর িারর িারদর িহমরির িন্ধান কতর৷ আতম িারদর 
কাছ কররক এই করা শুনরি চাই, “আতম িাতন কয আতম পারিা, কারণ ঈশ্বর 
আমারক অমুক পুস্তরকর অমুক পরদ প্রতিজ্া করররছন কয এতট আমার৷” িারা 
যতদ আমারক ককারনা একতট পদ না তদরি পারর, িাহরল িম্ভিি িারা কনাঙ্গররর 
দ্ারা আিদ্ নয় এিং িারদর কনৌকা ককারায় কভরি যারছি কি তিষরয় িারদর 
ককারনা কখয়াল কনই৷

স্রণ রাখরিন, আপতন যখন ঈশ্বররর ইছিারক িানরিন ককিল িখনই 
তিশ্বারির অতস্তত্ব রাকরি পারর৷ ককন? কারণ যখন আপনার হৃদয় ঈশ্বররর ইছিার 
িারর িহমি রারক, ককিল িখনই তিশ্বারির অতস্তত্ব রাকরি পারর৷ আমার তিশ্বাি 
িহু মানুষ তিশ্বারি না কররকও মরন করর কয িারা তিশ্বারি ররয়রছ৷ িারদর মন 
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এই তিষরয় একমি হরি পারর কয ঈশ্বররর িাক্ িি্ ও উতেম, তকন্তু তিশ্বাি 
ককিলমাত্ িখনই রাকরি পারর যখন িারদর হৃদয় পতরপূণ্থভারি তনতচিি রারক৷ 
অরনরকর কক্ষরত্ই িারদর মন ঈশ্বররর িারক্র িারর িহমি রারক, তকন্তু িারদর 
অন্তর তস্রীক্ি নয়৷

আতম কয তিষরয় করা িলতছ িার একটা ভারলা উদাহরণ হরলা এতট, আতম 
তিশ্বাি কতর এতট এমন একতট উদাহরণ কযতট তনতদ্থষ্ট করর িরল কদরি কয অরনরকই 
তিশ্বারি না রাকা ির্বেও মরন করর কয িারা তিশ্বারি ররয়রছ৷ আতম যতদ আপনারক 
িলিাম কয িম্প্রতি আতম আতিস্ার কররতছ কয কলারক কযমন িরল, আকাশ তকন্তু 
আিরল নীল নয়, তকন্তু কলারকরা কয রি তটরক নীল িরল রারক, কিতট আিরল 
হলুদ, িাহরল তক হরি? অন্ করায়, আতম আপনারক িরলতছলাম কয আমারদর 
িারা িীিন ধরর ররির িম্রক্থ ভুল তশক্ষা কদওয়া হরয়রছ, আর নীল রি আিরল 
নীল নয়, িরং ওটা হলুদ৷ িাহরল আপতন তক কররিন? আপতন তক হিচতকি 
হরয় যারিন, ও িতেঘতে আপনার কিল কিানতট হারি কনরিন ও আপনার প্ররম 
কশ্নীর তশক্ষকরদর কিান কররিন ও িারদর প্রতি তচৎকার কররিন, আপনার 
িীিনরক িালরগাল পাতকরয় কিলিার িন্, আপনারক রি িম্রক্থ িকল তকছু 
ভুল তশক্ষা কদওয়ার িন্ িারদররক কদাষাররাপ কররিন? আমার কিমন মরন 
হয় না৷ ভরয়র ককারনা আরিগ প্ররনাতদি প্রতিতক্রয়া হরি না, ককারনা নাটক নয়, 
আপতন পতরষ্ারভারিই িুঝরি পাররিন কয আতম একিন মারারমাটা, আমার 
মন্তি্রক অরযৌততিক িরল িাতিল কররিন, এিং তনরির কারি মন কদরিন৷ ককন? 
কারণ নীল কয নীল এই তিষরয় আপতন িমূ্ণ্থ তনতচিি৷

এইিার, আমার উদাহরনতটর িারর আমারদর তিশ্বারির আরলাচনার িুলনা 
করা যাক৷ ঈশ্বর আররাগ্িার তিষরয় যা িরলতছরলন আপতন যতদ কিই তিষরয় 
িমূ্ণ্থ তনতচিি রারকন, আর একিন ডাতিার যতদ আপনারক িরল রারকন কয 
আপতন ক্ান্সারর মরর যারিন, িাহরল তক হরি? আপতন কিই ডাতিারতটর তদরক 
দ্তষ্টপাি কররিন ও ভািরিন কয কি মুখ্থ কারণ আপতন িারনন কয ককারনা 
মরিই ম্িু্ ঘটরি পারর না৷ ককন? এর কারণ যীশু কয আররাগ্িার ি্িস্ার 
িন্ মূল্ প্রদান কররতছরলন কি তিষরয় আপতন িমূ্ণ্থ তনতচিি৷ আপতন তক এতট 
কদখরি পান? অিশ্ই, অরনক কলাক প্রার্থনা করর িরট, তকন্তু আতম পরীক্ষা 
করর কদরখতছ কয িারদর প্রার্থনাগুতল তিশ্বারির নয় িরং প্রি্াশার প্রার্থনা, িারা 
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প্রার্থনার িলািরলর িম্রক্থ অতনতচিি রারক৷ আমার িনু্ধ, এই কাররণই ঈশ্বররর 
িারক্র িারর আমারদর তনরিরদর গরে কিালাতট অিীি গুরুত্বপূণ্থ৷ ঈশ্বররর ইছিা 
তক আমারদর কিতট িানিার প্ররয়ািন, যারি তিতন যা িরলন িারি আমরা আশ্বস্ত 
হরি পাতর, এিং কযগুতল িাঁর ইছিা নয়, আমরা কিগুতলরক িাতিল কররিও পাতর৷ 
আতম আমার তনরির িীিন কররক একতট উদাহরণ কদি, কযতট িীিন িম্রক্থ 
ঈশ্বর যা িরলন িারি তনভ্থর করা কিটা গুরুত্বপূণ্থ কিতট কদখায়৷ 

একিন ি্িিায়ীরূরপ কিশ করয়কতট কতেন িপ্তাহ পার করর আিিার পর, 
আতম পতরশ্ান্ত তছলাম (এতট আতম একতট মন্ডলীর পালক হওয়ার পূরি্থর ঘটনা)৷ 
আমার কম্থ পতরকল্পনার মরধ্ শুধুই তিক্রয় করিার িন্ কিান কল করা তছল, 
আর অিশ্ই, কতমশরনর উপর িীিনধারণ করিার অর্থননতিক চাপ কিা তছলই৷ 
আতম তনয়তমি রুতটনমাতিক আমার দাঁরির মরধ্ হওয়া গি্থরক পূণ্থ করিার িন্ 
আমার দন্ত তচতকৎিরকর কারছ যাতছিলাম৷ িিতকছু স্বাভাতিকই তছল, তকন্তু যখন 
ডাতিারিািু কনারভারকইন ইনরিকশন তদরি কগরলন, িখনই তিপততে ঘটল৷ তিতন 
যখন িূচতট প্ররিশ করারলন, িখন হটাৎ করর একতট ঝাঁকুতন অনুভি করলাম, 
আর িার তেক পররই ধীরর ধীরর অিশ হওয়ার িদরল, আমার কচায়াল হটাৎ অিার 
হরয় কগল৷ আতম অিাক হরয় কগলাম ও তক ঘরটতছল িা আতম ডাতিাররক তিজ্ািা 
করলাম৷ তিতন িলরলন, “ওহ, আমার মরন হয় নারভ্থ তগরয় কলরগরছ”৷ আতম িারক 
দ্রুি প্রনে করলাম, “এটা তক স্বাভাতিক?” তিতন এই করাগুতল িলরলন, “িাধারণি, 
এইগুতল কিরর যায়”৷ তক? আতম তক তেক শুনলাম? “ডাতিারিািু, িাধারণি কিরর 
যায় মারনটা তক?” তিতন িলরলন, “আিরল ৮০ কররক ৮৫ শিাংশ িমরয় ককারনা 
রকম কনতিিাচক প্রভাি ছাোই এইগুতল পুররাপুতর কিরর উরে৷”

তক? হটাৎ কররই আমার মরধ্ ভয় মারাচাো তদরয় উেরলা৷ এখন তক হরি? 
কিরর যারি তক? ভীতিিনক ভািনার দ্ারা আমার মন গ্রস্ত হওয়া শুরু হরয় 
তগরয়তছল৷ আমার ডাতিার কদখারনা হওয়া কশষ হরয় যাওয়ার পররও, আমার মুখ 
অিার কররক কগল, তকন্তু িাধারণি দন্ত তচতকৎিরকর কাছ কররক কিতররয় আিিার 
পর আরস্ত আরস্ত ওই অিশ ভািটা ককরট যায়৷ আতম একিন মরক্করলর িারর 
িাক্ষাি করিার িন্ যাতছিলাম, কিই িায়গাতট ডাতিাররর কচম্বাররর কররক প্রায় 
এক ঘন্ার পর৷ িাই একটু আরগই যা ঘরটতছল কি তিষরয় তচন্তা করিার িন্ 
আমার কারছ অরনক িময় তছল৷ তকন্তু কিই স্ারন যাওয়ার িারাটা পরর, আতম 
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মরনাকরষ্টর মরধ্ তছলাম, ককারনা যন্ত্রণার কাররণ কষ্ট তছল না, কষ্ট তছল শাতন্তর 
অভারির কাররণ, এিং আমার মরনর মরধ্ কয ভয় ঘুরপাক খাতছিল কিই ভরয়র 
কাররণ৷ 

মরক্করলর িারর িাক্ষাি করিার পর, িাতে কিরিার পরর, তদরনর পররর 
তদরক, আতম একটা িনু্ধর িাতেরি দাঁোলাম৷ িখনও আমার মুখ অিার তছল, আর 
আতম ককারনা একিন ি্ততির তনকট এই তিষরয় পুনরায় আশ্বাি কপরি চাইতছলাম 

কয আমার ওই িমি্াতট কিরর যারি৷ আমার ভুলতট 
লক্ষ্ করুন: আতম ঈশ্বররর িাক্ অনুিন্ধান না 
করর িার িদরল এমন একিন ি্ততির তনকট 
আস্া প্রাপ্ত করিার িন্ তগরয়তছলাম, কয একিন 

দ্ঢ় তিশ্বািীও নয়৷ আতম যা ঘরটতছল কিতট এই ি্ততিরক িললাম ও “গ্াতর, এটা 
ককারনা িে ি্াপার নয়; ও কিরর যারি!” এই উতেরতট কশানিার িন্ অরপক্ষা 
করতছলাম৷ তকন্তু িার পতরিরি্থ আতম এই করা শুনলাম, “কি তক করা! আমার 
একিন িনু্ধ আরছ, যার এতট হরয়তছল, আর ওর মুখ কখনই িুস্ হয় তন; িারপর 
কররক ওর মুখ তচরকারলর মি পক্ষাঘািগ্রস্ত হরয় তগরয়তছল৷” আতম যা শুনতছলাম, 
আতম িা তিশ্বাি কররি পাতর তন! এইিার আমার মন ভরয়রি অি্াতধক গ্রস্ত হরয় 
কগল৷ আতম এমন ভান করলাম কযন আতম িাতন কয ওটা কিরর যারি ও িারক 
িার িমরয়র িন্ ধন্িাদ তদলাম৷ মতরয়া হরয় তগরয়, আতম আররকতট িনু্ধর 
িাতেরি কগলাম ও কিই একই প্রনে করলাম, আর হিচতকি হরয়, আতম কিই 
একই উতের শুনরি কপলাম, িারা িলল, “কি তক করা! আমার একতট িনু্ধর িারর 
এমনতট হরয়তছল, আর িার মুখ কখনই িুস্ হয় তন, আিও িার মুখ পক্ষাঘািগ্রস্ত 
হরয় ররয়রছ৷”     

এই িাক্ষারির পর, আতম মানতিকভারি তিপয্থস্ত হরয় পরেতছলাম৷ আতম 
িানিাম কয ঈশ্বর িুস্ কররন (আমার মরন), তকন্তু তকছুরিই আতম ওই ভরয়র 
হাি কররক মুতি হরি পারতছলাম না৷ আমার অন্তর অিশ্ই তনতচিি তছল না৷ কিই 
রারি, আতম মরনাকরষ্ট তছলাম! আমার মন ভরয় িমূ্ণ্থ ভারি আছিন তছল, আর 
দন্ত তচতকৎিালরয় আমার মুখ যিটা অিার তছল, িখনও িিটাই অিার তছল৷ 
আতম যখন ঘুমািার কচষ্টা করতছলাম, িখন আতম আমার ডান তদরকর কারনর তনরচ 
তকছুটা কিদনা অনুভি কররি আরম্ভ করলাম৷ িাহরল এতট তক হরি পারর? এক 

প্সই সিরয়, আমি জািতাি 
প্ি আিাে একিাত্র আশা 
ভেসা হরিা ঈশ্বরেে বাক্
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তকম্বা দুই িছর আরগ আমার িািা কিল পালতি করারগর িারর লোই কররতছরলন, 
এিং তিতন আমারক িরলতছরলন কয িমি্াতটর িূত্পাি িার কারনর তেক নীরচ 
তকছুটা যন্ত্রণা তদরয় শুরু হরয়তছল৷ কয নাভ্থ িা স্াযু়গুতল মুরখর কপশীগুতলরক তনয়ন্ত্রণ 
করর, কযগুতল কারনর তেক নীরচর হাররর মরধ্ একতট কছাট িুরটার মরধ্ তদরয় 
যায়, যখন কিই স্াযু়গুতল একতট িংক্রমণ িা প্রদারহর দ্ারা মুচরে যায়, িখন 
কিল পালতি করাগ হয়৷  

আতম যখন ঘুমারনার কচষ্টায় ওখারন শুরয় তছলাম, িখন আতম শুধু এই করাগুতল 
আমার ভািনার মরধ্ তদরয় প্রিাতহি হরছি শুনরি কপলাম, “কিামার িািার মি 
কিামারও কিল পালতি করাগ হরি৷” িকারল যখন আতম ঘুম কররক উেলাম, িখন 
কিল-পালতি করারগর পূণ্থ লক্ষণ আমার মরধ্ িুরট উরেতছল! এইিার, শুধুমাত্ 
আমার কয কচায়াল অিার তছল িাই নয়, তকন্তু আমার মুরখর ডান তদরকর িমূ্ণ্থ 
অংশতটও অিার হরয় তগরয়তছল, আর আতম আমার কচাখ িা আমার মুখ িন্ধ কররি 
পারতছলাম না৷ আতম অপতরছিন্ন হরয় তগরয়তছলাম৷

আতম আমার িরন্দরহর তিষরয় তনতচিি হওয়ার িন্ স্ানীয় একিন ডাতিাররর 
কারছ কগলাম৷ পরীক্ষা করিার পর, তিতন আমার তদরক িাকারলন ও িলরলন 
কয আমার মরধ্ কিল-পালতি করারগর পূণ্থ লক্ষণ ররয়রছ৷ িারপর আতম িললাম, 
“এরপর তক ঘরট?” তিতন িলরলন, “কিশ, প্রায় ৮০ কররক ৮৫ শিাংশ কক্ষরত্ এই 
করাগ পাকাপাতক পক্ষঘািগ্রস্ত না হরয়ই কিরর যায়”৷ তিতন আমারক কয করাগুতল 
িলরলন িরল আমার মরন হরয়তছল, তিতন িতি্ই তক কিতট িরলতছরলন?”

কিই িমরয়, আতম িানিাম কয আতম তিপরদর মরধ্ ররয়তছ৷ আতম িানিাম 
তদয়ািল ওখারনই কররম রাকরি না, এিং এরপর তক ঘটরি আতম কিতট কদখরি 
চাইতছলাম না৷ আতম কয ভুল পরর অগ্রির হতছিলাম কিতট উপলতব্ধ করিার মি 
আতত্মক যুরদ্র িম্রক্থ আমার যররষ্ট জ্ান তছল৷ মরন রাখরিন, এই ধররনর 
তিষয়গুতল িম্রক্থ আতম অরনক তকছু িানিার, কিশ তকছু িছর পূরি্থ এই 
ঘটনাতট ঘরটতছল৷ তকন্তু এই করাতট উপলতব্ধ করিার মি আমার যররষ্ট জ্ান 
তছল কয, আমারক যতদ এই করাগরক হারারি হয়, িাহরল আমারক এই তিষয়তটরক 
আতত্মকভারি কমাকাতিলা কররি হরি৷ এছাোও আতম এও িুঝরি পারলাম কয 
আতম যখন পতরশ্ান্ত তছলাম ও ককারনা তিপরদর আশংকা করতছলাম না, িখন 
আমারক তিচতলি করিার িন্ এতট তছল শয়িারনর চক্রান্ত৷     
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কিই িমরয়, আতম িানিাম কয আমার একমাত্ আশা ভরিা হরলা ঈশ্বররর 
িাক্৷ কয ভয় আমার মরন উৎপাি করতছল আমার মরধ্ কিই ভয়রক িন্ধ 
করর কদওয়ার মি ককারনা িক্ষমিা আমার তছল না৷ কারিই আতম একতট ৩ x 
৫ কারড্থর উপর আররাগ্িা িম্তক্থি শারস্তর পদগুতল তলখলাম ও কিগুতলরক 
আমার িাতের িি্থত্ পাতেরয় তদলাম৷ আতম প্রভুর িাক্ষারি অনুিাপ কররতছলাম ও 
আমার হৃদরয় তিশ্বাি গরে কিালিার প্রতক্রয়া আরম্ভ কররতছলাম৷ আতম িানিাম 
কয তিশ্বাি ি্তদ্ করিার িন্ আমারক আমার হৃদরয় ঈশ্বররর িাক্ িপণ কররি 
হরি, িাই আতম িারা তদন ধরর ঈশ্বররর িারক্র প্রতি ধ্ান করিাম৷    

প্রররম তকছুই পতরিতি্থি হয় তন৷ আমার মুখ আিার হরয় রইল, আর আতম 
ক্রমাগি ভরয়র আত্মার িারর িংগ্রাম করর চললাম৷ এক িপ্তাহ পররও, আমার 
মুরখর মরধ্ তকছুই পতরিতি্থি হয় তন৷ িারপর এই ঘটনাতট ঘটল! মাক্থ ৪:২৬ এ 
আমারদর শাস্ত কযভারি প্রতক্রয়াতটর তিষরয় তশক্ষা কদয়, আতম যখন আমার হৃদরয় 
ঈশ্বররর িাক্ িপণ কররতছলাম, িারপর তিশ্বাি গেন হরি আরম্ভ কররতছল, 
প্রররম অঙু্কর, িারপর কান্ড, শীষ, ও িারপর শীরষর মরধ্ পাকা শি্৷

এই িমগ্র প্রতক্রয়াতট চলাকালীন, ককারনা ঐক্মি্ তছল না ও কিই কাররণ 
িখনও ককারনা তিশ্বাি কিখারন তছল না৷ িরি, যতদও আতম পতরিি্থন কদতখ না িা 
তকভারি এই প্রতক্রয়াতট কাি করর কিতট িাতন না, িিুও মাক্থ ৪ অধ্ারয় আমারদর 
শাস্ত অনুিারর, ঘটনাগুতল প্রক্িই পতরিতি্থি হরছি৷ আতম কয পতরিি্থরনর করা 
িলতছ, কিগুতল এখনও দ্শ্মান প্রাক্তিক িগরি ঘরট তন, িরং পতরিি্থনগুতল 
আমারদর অন্তরর ঘরট চরলরছ৷ আমরা যতদ ঈশ্বররর িারক্র অনুিরণ কতর, 
িাহরল িাক্ ধীরর ধীরর আমারদর হৃদরয়র তিশ্বাি করিার প্রতক্রয়ারক িমূ্ণ্থ 
তনরি কররকই অতিশ্বারির প্রতক্রয়া কররক স্বরগ্থর িারর একমি হওয়ার প্রতক্রয়া 
পয্থন্ত পতরিতি্থি করর৷ কারিই এরক্ষরত্, আতম ঈশ্বররর িারক্র প্রতি তিশ্বস্ত তছল, 
আতম িানিাম কয আমার একমাত্ উতের কিই িাক্ই৷ 

হটাৎ, একতদন, আতম যখন িি্থত্ কপ্রতরি আররাগ্িা িম্তক্থি কিই  ৩x৫ 
কাড্থগুতলর িিকতট তনরয় িাতের মরধ্ পায়চাতর করতছলাম, িখন আতম কিই 
কাড্থগুতলর একতটর তদরক এক ঝলক িাকালাম, ওতটরক আতম আরগ একরশািার 
কদরখতছ৷ তকন্তু এইিার যখন আতম ওটার তদরক িাকালাম, আতম হিিাক হরয় 
কগলাম! হটাৎ করর, আমার উপর অতভরষক অিিরণ করল, িরঙ্গ িরঙ্গ ভয় দূর 
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হরয় কগল, আর আতম িুঝরি পারলাম কয আতম িুস্ হরয়তছ৷ হ্াঁ, িারপররও 
আমার মুখ অিার তছল৷ ককারনা পতরিি্থন ঘরট তন, তকন্তু আতম িানিাম কয 
আতম িুস্৷ দু ঘন্ার মরধ্, আমার মুখ স্বাভাতিক হরয় কগল, িমস্ত অিারিা চরল 
তগরয়তছল৷ ঈশ্বররর ধন্িাদ কহাক! িাক্ কাি করররছ! 

যতদও আমার অিরহলা ও ি্স্তিার কাররণ আতম আমার আতত্মক িীিনরক 
দুি্থল হওয়ার িুরযাগ করর তদরয়তছলাম, তকন্তু কশষপয্থন্ত আতম আমার ভুল িুঝরি 
কপররতছলাম ও আমার মুখ্থিা কররক আতম তিরর এরিতছলাম৷ এতট কিই িমরয়র 
করা, যখন তিশ্বাি িাস্তরি তকভারি কাি করর আতম কিতট প্ররম প্ররম িানতছলাম, 
এিং এই তিষরয় আমার অরনক অতভজ্িা তছল না৷ আতম যা কররতছলাম কিতট 
আতম তপছরন তিরর কদতখ, যখন আতম তিপরদর মরধ্ তছলাম িখন িরািতর ঈশ্বররর 
িারক্র তদরক ধাতিি হওয়ার পতরিরি্থ তনিু্থতদ্র ন্ায় আমার ভতিষ্রির তিষরয় 
মানুষরক তিজ্ািা কররতছলাম৷ যা ঘটতছল যখন আতম কিতট িুঝরি কপররতছলাম, 
িখন আতম িাহরির িারর ঈশ্বররর িারক্র তদরক তিররতছলাম৷ দুভ্থাগ্িশি, 
অতধকাংশ মানুষ এই প্রতক্রয়ারি আস্াশীল নয়, কারণ তিশ্বাি িম্রক্থ ও তকভারি 
তিশ্বাি আরি কি িম্রক্থ কখনই িারদররক তশক্ষা কদওয়া হয় তন৷ কযরহিু িারা 
এই প্রতক্রয়াতটর িম্রক্থ অিরচিন, িাই িারা যখন চারপর িশীভূি হয়, িখন 
িারা ভারি কয ঈশ্বররর িাক্ ককারনা কারির নয়, এিং এই করা কভরি িারা 
িারক্র প্রতি মরনারযাগ হাতররয় কিরল৷  

শয়িারনর প্রি্াঘািরক িুঝুন

তক্রতস্টন ঈশ্বররর িম্রক্থ কিতশ তকছু না কিরনই আমারদর মন্ডলীরি 
এরিতছরলন৷ তিতন আমারদর একতট রতিিাররর প্রািকালীন উপািনা চলাকালীন 
নুিন িন্ প্রাপ্ত কররতছরলন ও িার িীিন িমূ্ণ্থভারি পতরিতি্থি হরয়তছল৷ 
আমারদর মন্ডলীরি একতট ঈশ্বররর রাি্ িম্রক্থ পতরতচতি ঘটািার  ক্াি হয়৷ 
কিই ক্ারির একতট অংরশ আমরা আররাগ্িা গ্রহণ করিার ধিধ অতধকার িম্রক্থ 
িতল ও তশক্ষা তদরয় রাতক৷ িহু িছর ধরর তক্রতস্টরনর কারন শুনরি িমি্া হতছিল৷ 
িাস্তরি, ৪০ িছর ধরর তিতন শ্িণ িহায়ক যন্ত্র পরে আিতছরলন ও এরই মরধ্ 
তিতন িার শ্িণ ক্ষমিার ৫০ শিাংরশর অতধক হাতররয় কিরলতছরলন৷ তক্রতস্টরনর 
মা িতধর তছরলন, এিং িার ভাইও শ্িণশততি হাতররয় কিলার এই একই িমি্ায় 
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ভুগতছরলন৷ তক্রতস্টন যখন শুনরলন কয, একিন তিশ্বািীরূরপ, িার িুস্ হওয়ার 
ধিধ অতধকার ররয়রছ, িখন তিতন অতি করামাতচিি হরয় পরেতছরলন!

ক্ারির মরধ্, আমার স্তী তক্রতস্টরনর উপর হস্তাপ্থণ কররতছরলন ও িার কান 
খুরল যাওয়ার িন্ প্রার্থনা কররতছরলন, এিং িৎক্ষনাি, তিতন তনঁখুিভারি শুনরি 
কপরয়তছরলন৷ তক্রতস্টন তচৎকার ও ক্রন্দন ও ঈশ্বররর প্রশংিা কররি আরম্ভ 
কররতছরলন৷ যখন আমার স্তী করেনডা ও তক্রতস্টন আমার কারছ এরি িুখিরটা 
িাতনরয়তছল, িখন আতম িারদররক শয়িারনর প্রি্াঘারির িম্রক্থ িারদর িিক্থ 
করর কদওয়ার একতট িাতগদ অনুভি কররতছলাম৷ আতম করেনডারক তক্রতস্টনরক এই 
তনরদ্থশ তদরি িরলতছলাম কয যতদ পূরি্থর করারগর লক্ষণগুতল পুনরায় তিরর আিরি 
শুরু করর িাহরল কযন কি িমি্াতটর িারর িাহরির িারর করা িরল ও কঘাষণা 
করর কয কি িুস্ হরয়রছ ও শয়িানরক তপছু হটরি িরল৷ পররর তদন িকারল 
পরীক্ষাতট এরিতছল৷ পুনরায় িার শ্িণশততি শ্িন অক্ষমিায় তিরর তগরয়তছল৷ 
কারিই আমরা যা িরলতছলাম তিতন তেক কিটাই কররতছরলন৷ “না! শয়িান, 
আতম এই করাগ আর গ্রহণ করতছ না৷ যীশুর নারমরি আতম িুস্ ও আতম িুস্ 
হরয়তছলাম!” িার কণ্থ উনু্তি হরয়তছল এিং িারপর কররক িার কান কখালাই 
ররয়রছ৷   

স্রণ রাখরিন কয শয়িান প্রি্াঘাি কররি ও হৃি িাম্াি্ পুনরুদ্ার 
করিার কচষ্টা কররি৷ িারক কিতট কররি কদরিন না৷ ঈশ্বররর িারক্ দাঁতেরয় 
রাকুন!

এই অধ্ায়তটরি তিশ্বাি কারক িরল, তকভারি তিশ্বাি কায্থ করর, আপতন 
তিশ্বারি ররয়রছন তকনা তকভারি কিতট িানরি হয়, এিং ককারায় তিশ্বাি পাওয়া 
যায়, এই তিষরয় আপনারক একতট প্রারতমক জ্ান কদওয়ার িন্ আতম তকছুটা 
িময় তনরয়তছ৷ আপনার িীিরন ঈশ্বররর রাি্রক কায্থকর হরি কগরল আপনারক 
এতট িানরি হরি৷ স্রণ করুন, যীশু কিই স্তীরলাকতটরক িরলতছরলন, “কিামার 
তিশ্বাি কিামারক িুস্ কতরল”৷ আপনার িন্ও এমনটাই ঘটরি: আপনার তিশ্বাি, 
স্বগ্থ যা িরল কি তিষরয় আপনার হৃদরয়র পতরপূণ্থ আস্া, ও কারস্ত লাগারনাই হরি 
আপনার িীিরন িমু্মখীন হওয়া কয ককারনা িমি্া িা প্ররয়ািরনর উতের৷
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আতম আমার স্তী ও একিন অতিতর িতিার িারর একতট কররস্তারায় িরি 
তছলাম| িখন ঘতেরি রাি ১০ টা, আর তকছুক্ষণ আরগই আমরা একতট পরাক্রমী 
িান্ধ্কালীন উপািনা কিরর তছলাম| ওরয়টার আমারদর খািাররর অড্থার কনওয়ার 
িন্ আমারদর কারছ এরলা ও আমরা করা িলরি শুরু করলাম| আমার 
অতিতর িতিাতট কিই অরাধনাতট কি উতেম তছল ও আমারদর মন্ডলীর িম্রক্থ 
ওরয়টারতটরক িলরি শুরু কররলন৷ িারপর তিতন িলরলন, “িুতম তক তশকার 
কররি ভারলািারিা?” কি িলরলা কয কি তশকার কররি ভালিারি| আমার অতিতর 
িতিাতট আমার তশকাররর কাতহনীর িম্রক্থ িি িময়ই কিশ উরতেতিি তছরলন, 
আর কিই তদন িন্ধ্ায় আতম িারক িার একিন িনু্ধরক কদওয়ার িন্ আমার 
Faith Hunt -এর িইগুতলর একতট  িার িাতেরি তনরয় যাওয়ার িন্ তদরয়তছলাম| 
িারক িাতেরি তনরয় যাওয়ার িন্ কয িইতট আতম তদরয়তছলাম কিতট আমার পারশ 
কমরঝরি রাখা তছল| 

ওরয়টারতট িরল চলল কয কি কিিার হতরণ তশকার করিার কচষ্টা কররও 
কখনই ককারনা হতরণ পায় তন| আমার অতিতর ও আতম তকভারি ঈশ্বররর রাি্ 
কায্থ করর এিং যখনই কি তশকার কররি িার হরি কিই প্রতিিার তকভারি কি 
িার হতরণ প্রাপ্ত করিার আশা কররি পারর কিতট ি্াখ্া কররি শুরু করলাম৷ 
আমরা কারা এই তিষরয় কিই ওরয়টারতটর িতি্ই তকছু িানা তছল না| তকন্তু 
আমার মরন আরছ আমার িারর কয িইতট তছল কিতট িারক তদরয়তছলাম| আতম 
কিই অতিতরতটরক িরলতছলাম কয আতম িারক ওই িইতটর আররকতট কতপ িা 
খন্ড কদি, এিং তিতন িারি িম্মি হরয়তছরলন| কিই ওরয়টারতট আমারক ধন্িাদ 
তদরয়তছল ও করা তদরয়তছল কয কি িইতট পেরি, তকন্তু আতম কভরিতছলাম কয িার 
িারর আমার ওটাই কশষ কযাগারযাগ| তকন্তু ওটাই আমারদর কশষ িাক্ষাি তছল না|
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এক িছর পর, কিই একই অতিতর িতিা মন্ডলীরি এরিতছরলন ও আভাি 
তদরয়তছরলন কয এক িছর আরগ আমরা কয কররস্তারাতটরি তগরয়তছলাম কিতট িার 
কিশ ভারলা কলরগরছ, আর এইিাররও আমরা কিখারন কযরি পাতর তকনা িা তিতন 
তিজ্ািা কররতছরলন৷ কারিই আমরা কিখারন তগরয়তছলাম| আমরা যখন কিখারন 
তগরয় িিলাম, িখন আমরা এতট কদরখ আচিয্থ হরয় কগলাম কয এক িছর আরগ কয 
ওরয়টারতটর িারর আমরা করা িরলতছলাম, এইিাররও কিই একই ি্ততি আমারদর 
কারছ এরলা| কি যখন আমারদর কারছ এরলা, িখন কি আমারদর তদরক িাতকরয় 
িরল উেরলা, “আরর, আপনারাই কিা এক িছর আরগ এখারন এরিতছরলন আর 
আমরা হতরণ তশকাররর ি্াপারর আরলাচনা কররতছলাম”৷ আমরা িললাম, “হ্াঁ, 
আমারদর স্রণ আরছ”| কি িলরলা, “আপতন আমারক কয িইতট তদরয়তছরলন, আতম 
কিটা পররতছলাম, আর িইরয় যা িলা তছল, আতম িা কররতছলাম| গি িছর আতম 
দুতট হতরণ কপরয়তছলাম আর এই িছররও আতম আমার হতরণ পারিা এই আশায় 
ররয়তছ”| আমরা িার কাতহনী শুরন খুি আনতন্দি হরয়তছলাম তকন্তু অিাক হই তন| 
ঈশ্বররর রাি্ িি্থদা কাি করর!   

আতম প্রায় িনা পঁতচরশক পালকরদর িন্ একতট িভা আরয়ািন করতছলাম, 
ঈশ্বররর রাি্ ও কিতট তকভারি কায্থকর হয় িা ি্াখ্া করতছলাম| িভাতট খুি 
ভারলা হরয়তছল| আতম যখন িভাকক্ষ ি্াগ কররি উদ্ি তছলাম ও আমার কম্থী 
কক্ষতট িাি করতছল, িখন একিন পালক ঘরর তিরর এরলন| তিতন ও িার 
স্তী আমার স্তীর কারছ এরিতছরলন ও িারা আমারদর িারর করা িলরি পাররন 
তকনা িানরি কচরয়তছরলন| কিই পালক আমারদর িলরি শুরু কররলন কয কিই 
িপ্তারহর কশরষর মরধ্ তিতন যতদ প্রায় ৬,৯০০ ডলার অর্থ কিাগার না কররি 
পাররন িাহরল িার িাতে তনলাম হরয় যারি| তিতন খুরল িলরলন কয িার নারম 
১০০ ডলার ছাো আর ককারনা অর্থ কনই, আর কিই টাকাতট তিতন িখন িার 
হারি ধরর তছরলন৷ তিতন িলরলন, “আমারদর কারছ িম্বল িলরি এই টাকাতটই, 
তকন্তু আি িন্ধ্ায় আপতন কযমনতট তশক্ষা তদরয়রছন, কিইভারিই আতম এই টাকাতট 
িপন কররি চাই, এই িপ্তারহ আমারদর কয অরর্থর প্ররয়ািন, কিই তিষরয় আপতন 
ও আপনার স্তী আমারদর িারর িহমি কপাষণ যতদ কররন”| আমরা িকরল হাি 
ধরলাম ও প্রার্থনা ও কিই অরর্থর িন্ ঈশ্বররর ধন্িাদ করলাম| 
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প্রায় একমাি পর, আতম আররকতট অনুষ্ারন কিই একই পালকরক কদখরি 
কপলাম, এিং তিতন অতি উরতেতিি হরয় আমার কারছ ছুরট এরলন| তিতন িলরলন, 
“তক ঘরটতছল কিটা আপনারক িলরি হরি| আমরা আরগ যখন করা িরলতছলাম 
িখন আতম আপনারক এই করাতট িতল তন তেকই, তকন্তু আমার স্তী ও আমার 
একতট পাট্থ-টাইম িা আংতশক িমরয়র কছাট তিরকের পদ্থা কদওয়া তট-শারট্থর 
ি্িিা আরছ কযটা মারঝ িারঝ আমরা আমারদর গ্ারারির িাইরর চালাই| কিখান 
কররক কিতশ করািগার হয় না, তকন্তু তকছু তদন পর পর আমরা একতট করর অড্থার 
পাই| যাইরহাক, আপনারদর িারর প্রার্থনা করিার পর, আমরা কিশতকছু অড্থার 
কপরয়তছলাম যার কমাট মূল্ ৮.৯০০ ডলার| ওই িপ্তারহ আমারদর করোর পতরশ্ম 
কররি হরয়তছল, তকন্তু ওই িপ্তারহর শুক্রিাররর মরধ্, আমারদর িাতেতটরক রক্ষা 
করিার িন্ আমারদর কয ৬,৯০০ ডলাররর প্ররয়ািন তছল, আমরা কিতট কপরয় 
তগরয়তছলাম| আপনারক ধন্িাদ!”

আতম উতের ক্াররাতলনারি অন্ প্রায় ৫০০ িন পালরকর িারর পালকরদর 
একতট অতধরিশরন তছলাম| আতম িতিি্ রাখতছলাম না, শুধুমাত্ কযাগদান করতছলাম| 
একিন ভদ্ররলাক আমার কারছ এরি িলরলন, “আপনার িারর আমার করা 
আরছ”| তিতন িাম্থাতনর একিন পালক, এিং তিতন আমারক িলরলন কয তিতন 
আমারক একতট মিার ঘটনা িলরিন|

ওই ি্ততির তকরশার পুত্, ককানভারি আমার তিতডগুতল হারি পায়| আমার 
তিতডগুতল কশানিার পর, কি তনতচিি তছল কয কি তিশ্বারির দ্ারা একতট কপ্ল 
কস্টশন ৩ পারি, কারণ কিতট ককনিার মি অর্থ িার কারছ তছল না| কপ্ল কস্টশন 
৩ কারক িরল, আমার তিশ্বাি প্ররি্রকই কিতট িারন, তকন্তু যতদ আপতন কিতট 
না কিরন রারকন, িাহরল আপনারক িতল কয ওটা হরলা একতট কতম্উটার কগম 
কখলার িরজিাম| কিই পালক আমারক িলরলন কয একতদন তকভারি িার কছরল 
িার অতিরি এরিতছল, এিং িারক প্রনে কররতছল কয তিতন কিই কপ্ল কস্টশন ৩- 
এর তিষরয় িার িারর একমি তকনা| কিই কছরলতট আমার তিতডগুতল কররক যা 
কিরনতছল কিতট এিং কিই কপ্ল কস্টশরনর িম্রক্থ তকভারি কি একতট িীি িপণ 
কররি ও িার িািার িারর প্রার্থনা কররি চায় কিই তিষরয় িার িািার কারছ 
কারছ খুরল িরলতছল| কারিই কিই পালক আমারক িলরলন কয তিতন এই ি্াপারর 
কিতশ তকছু ভারিন তন, তকন্তু মন্ডলীর পালকরূরপ , তিতন িার পুরত্র তনকট হরি 
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একতট িীি গ্রহণ কররতছরলন, কযতট মন্ডলীর প্রতি প্রদতে একতট আতর্থক দান| তিতন 
ও িার পুত্ একরত্ প্রার্থনা কররতছরলন ও এই তিষরয় একমি হরয়তছরলন কয 
িার পুরত্র কারছ একতট কপ্ল কস্টশন ৩ ররয়রছ, এিং িারা তিষয়তট তমরট কগরছ 
িরল তিরিচনা কররতছরলন|   

পররর তদন, িারদর মন্ডলীর একিন িভ্ পালক মশাইরক কিান করর 
িরলন, কয িার একতট স্বল্প িমরয়র প্ররি্ িা প্রকল্প ররয়রছ ও কিই তিষরয় িার 
িাহারয্র প্ররয়ািন| িার কছরল কিই কাি করর অতিতরতি তকছু অর্থ উপাি্থন 
কররি চায় তকনা কিতট তিতন িানরি চাইরলন| কিই কছরলতট প্রিুতলেি হরয়তছল 
ও কিই দু-তদরনর প্ররি্ কররক কপ্ল কস্টশন ৩ ককনিার িন্ যররষ্ট অর্থ উপাি্থন 
কররতছল|

পালকতট িলরলন কয এই ঘটনা কিই কছরলতটর মরনারযাগ আকষ্থণ কররতছল, 
এিং দু িপ্তাহ পর, কিই কছরলতট িার অতিরি আিার এরি িারক তিজ্ািা 
কররতছল কয অন্ একতট তিষরয়র িন্ তিতন িার পুরত্র িারর িহমি হরি 
পাররিন তকনা| এরপর পালক মশাই আমারক িলরলন কয তিতন িরলতছরলন, 
“তনচিয় পারি”, তকন্তু তিতন তকছুটা তিতস্ি হরয়তছরলন যখন িার কছরল িারক 
প্রনে কররতছল কয ঈশ্বর কযন িারক আররা িে মাংিরপশী কদন কিই তিষরয় তিতন 
িহমি হরি পাররিন তকনা| পালক মশাই আমারক িলরলন কয কিই তিষরয় িার 
কছরলরক তেক তক িিাি তদরি হরি িা তিতন িানরিন না| তকন্তু কশষরমষ, তিতন 
িার পুত্রক িরলতছরলন কয মাংিরপশীর িন্ প্রার্থনা করিার িারর িারর িার 
িন্ িার কছরলর যা যা করণীয় কিগুতল িারক কররি হরি, এিং যিক্ষণ কি 
কিটা িুঝরি পাররি িিক্ষণ তিতন িার িারর িহমি হরিন| িার কছরল রাতি 
হরলা| িাই পুনরায় িার কছরল িে কপশীর িন্ িপণ কররতছল, এিং িারা কিই 
তিষরয়র িন্ একমি হরয় প্রার্থনা কররতছল|

পররর তদন, পালক মশাইরয়র িাতের রাস্তায় একতট গাতে রামরলা| মন্ডলীর 
একতট পতরিার এরিতছল| পালক মশাই যখন িারদর িারর করা িলিার িন্ 
িাইরর কগরলন, িখন িারা িলল কয িারা িারদর গ্ারাি পতরস্ার করতছল, 
এিং একতট িাররিল কিট (ভাররাতেলক কলৌহদন্ড) খুঁরি কপরয়তছল, আর িারা 
কভরিতছল কয কিতট পালরকর কছরলর কারি আিরি পারর| যতদ কিতট না হয়, 
িাহরল কমপরক্ষ পালক মশাই  মন্ডলীর অন্ কাররা করা তনচিয় িারনন যার 



171

প্রভুর আশীি্থাদ

ওটার প্ররয়ািন ররয়রছ| পালক মশাই আমারক িলরলন কয ককউই িার কছরলর 
মাংিরপশীর ইছিাতটর করা ও িারা কয িার আরগর রারি এই তিষয়তট তনরয় 
প্রার্থনা কররতছরলন কিতট িানি না| পালক িলরলন কয তিতন হিচতকি হরয়তছরলন! 
তিতন িাতের মরধ্ প্ররিশ কররতছরলন ও িার পুত্রক িরলতছরলন, “ওই তিতডগুতল 
ককারায়?”

এই ধররনর কাতহনীগুতল িাধারণ| আতম িি্থদা এইগুতল শুরন রাতক, এিং 
আতম চাই আপনার িীিরনও এইগুতল িাধারণ তিষয় কহাক| এই অিতধ ঈশ্বররর 
রারি্ ধম্থগুতল তকভারি কায্থকরী হয়, িার কিশ করয়কতট মূল তদক আমরা প্রতিষ্া 
ও আরলাচনা কররতছ, এিং িার িারর িারর পাতর্থি িগরি স্বরগ্থর পরক্ষ ধিধিা 
িা অতধকার লাভ করিার কক্ষরত্ িহমি িা তিশ্বাি তকভারি প্ররয়ািন হয় কিতটও 
আরলাচনা কররতছ| এইিার আমারদর আতর্থক প্ররয়ািরনর কক্ষরত্ তেক তকভারি 
ঈশ্বররর রারি্র এই িকল ধম্থগুতল িাহায্ কররি পারর কিই তিষরয় আররকটু 
গভীরির স্ারন যাওয়া যাক|  

িদাপ্রভুর আশীর্্থাদই ধনিান করর, এিং তিতন িাহার িতহি 
মরনাদুঃখ কদন না

- তহরিাপরদশ ১০:২২

আতম প্ররমিার যখন এই পদতট কদরখতছলাম, আতম কভরিতছলাম, “তনচিয়, এই 
পদ আিরল যা িলরছ এর অর্থ কিতট নয়, িাই না?” তকন্তু আতম কদরখতছলাম কয 
এই পদতট তেক কয করা িলরছ পদতটর অর্থও তেক কিতটই! এই পদতট কয তিষরয় 
করা িলরছ কিতট িুঝরি কগরল আমারদর এরকিারর ি্তষ্ট কারল তিরর কযরি হরি 
যখন মানুষরক প্ররম ি্তষ্ট করা হরয়তছল|

িরং ককান স্ারন ককহ িাক্ষ্ তদয়া িতলয়ারছন: 
“মনুষ্ তক কয িুতম িাহারক স্রণ কর? মনুষ্িন্তানই িা তক কয 

িাহার ি্বোিধান কর? িুতম দূিগণ অরপক্ষা িাহারক অল্পই নূ্ন কতরয়াছ, 
প্রিাপ ও িমাদর-মুকুরট তিভূতষি কতরয়াছ; এিং কিামার হস্তক্ি িস্তু 
িকরলর উপরর িাহারক স্াপন কতরয়াছ; িকলই িাহার পদিরল িাহার 
অধীন কতরয়াছ।” 
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িস্তুিঃ িকলই িাহার অধীন করারি তিতন িাহার অনধীন তকছুই 
অিতশষ্ট রারখন নাই; তকন্তু এখন এ পয্থ্ন্ত, আমরা িকলই িাহার 
অধীনীক্ি কদতখরিতছ না।

- ইব্রীয় ২:৬-৮

আমরা আরগও এই শাস্তাংশতট পাে কররতছ, তকন্তু এখন আমারদর আরলাচনার 
পরক্ষ এই অংশতট িরুরী| পূরি্থর ঘটনা পয্থারলাচনা কররল কদখা যারি কয যখন 
মানুষরক ি্তষ্ট করা হরয়তছল, িখন প্তরিীর িকলতকছু িার কি্্থরত্বর অধীরন 

কদওয়া হরয়তছল| এমন একতট তকছুও তছল না 
কযতট মানুরষর অধীনস্ত নয়| কি িারক প্রদতে 
একতট কি্্থরত্বর অিস্ান কররক পাতর্থি 
িগরির উপর প্রভুত্ব কররতছল, এিং কি কয 
কি্্থত্বভাররর প্রতিতনতধত্ব করি িার মুকুট 

কি পতরধান কররতছল| কি কিই রারি্র অতভরষরকর দ্ারা ধন্ ও িারক প্রদতে 
কি্্থরত্বর স্ারনর দ্ারা িমাদ্ি তছল| শয়িান, কয ঈশ্বররর তিরুরদ্ তিরদ্রাহ কররতছল, 
িারক আদরমর আতিভ্থারির পূরি্থই প্তরিীরি তনতক্ষপ্ত করা হরয়তছল| কযরহিু 
শয়িান কদখরি কপরয়তছল কয ঈশ্বররর কি্্থরত্বর মুকুট পতরতহি এই মানুষ িার 
উপর রািত্ব কররি, িাই কি মানুষরক ঘ্ণা কররতছল| এরপর শয়িারনর কিই ি্ষ্ট 
িীি মানুরষর কারছ িশীভূি হওয়ার পালা এরিতছল, কয িার প্রাক্তিক, ি্তষ্টক্ি 
ধদতহক অিস্ায় শয়িারনর চাইরি অরনক কিতশ দুি্থল| িরি, আতত্মকভারি, আদম 
কয প্রতিতট করা উচ্ারণ কররতছল কিই করাগুতলর মরধ্ কিই একই কি্্থত্ব তছল, 
কযন করাগুতল স্বয়ং ঈশ্বর িরলরছন৷ ঈশ্বররর একিন পুত্, আদম, কি্্থরত্বর ও 
রািকীয়িার এই চমৎকার অিস্ান কররক প্তরিীর উপরর প্রভুত্ব কররতছল| 

কারিই শয়িান এই মানুষতটরক ঘ্ণা করি ও প্তরিীর উপর িার অতধকারর 
কয কি্্থত্ব তছল কিতটর প্রতি লালিা কপাষণ করি| িার একমাত্ লক্ষ্ তছল কয 
ককারনা উপারয় কিই মুকুটতটরক, অর্থাৎ মানুরষর কারছ কয পদ-ময্থাদাতট তছল কিতট 
িার তনকট কররক হাতিরয় কনওয়া| শুধুমাত্ একতট িামান্ িমি্া তছল| আদরমর 
কাছ কররক মুকুটতট ককরে কনওয়ার মি ককারনা ক্ষমিা শয়িারনর তছল না; িার 
একমাত্ আশা তছল এই কয ককারনা প্রকারর কি আদমরক প্রিতচিি করর িারক 

সদাপ্রভুে আশীব্ব্ণাদই ধিবাি 
করে, এবং মতমি তাহাে সমহত 
িরিাদুঃখ প্দি িা

- মহরতাপরদশ ১০:২২
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তদরয়ই যতদ কিই মুকুটতট যতদ খুতলরয় তনরি পারর| ঈশ্বররক ভরিা করা যায় না 
এিং ঈশ্বর যা যা কদরিন িার িুলনায় িীিরনর কাছ কররক পাওয়ার মি অরনক 
তকছু অতধক ররয়রছ, হিারক এই করা তিশ্বাি করািার দ্ারা, আদম ও হিা 
ঈশ্বররর পতরিরি্থ শয়িানরক তিশ্বাি করার তিদ্ান্ত তনরয়তছল ও ঈশ্বররর তিরুরদ্ 
কদ্রাহ কররতছল| কশরষ, আদম ও হিা ঈশ্বররর রারি্র মরধ্ িারদর কি্্থরত্বর 
ধিধ পদ-ময্থাদা হাতররয় কিরলতছল, এিং শয়িান এই িগরির কদিিায় পতরণি 
হরয়তছল, কযমনতট আমরা এখারন ২ কতরন্ীয়রি কপৌলরক শয়িানরক উরদেশ্ করর 
িলরি কদতখ|   

িাহারদর মরধ্ এই যুরগর কদি অতিশ্বািীরদর মন অন্ধ কতরয়ারছ, কযন 
ঈশ্বররর প্রতিমূততে্থ কয খ্ীষ্ট, িাঁহার কগৌররির িুিমাচারদীতপ্ত িাহারদর প্রতি 
উদয় না হয়

- ২ কতরন্ীয় ৪:৪

তিরদ্রাহ করিার পূরি্থ আদম, একিন পুত্ হওয়ার িুতিধাগুতল কভাগ করি| 
ঈশ্বররর তনকট যা তকছু তছল কিগুতল কি উপরভাগ কররি পাররিা, এিং িার 
িীিরন অভারির তদন কারক িরল িা কি িানি না, িা একতট তদরনও ভীতির 
ভািনা িার কারছ আরি তন| প্তরিী নামক এক গ্রহতটরি িাি করিার িন্ িার 
যা তকছু প্ররয়ািন তছল, কিগুতল িারক ি্তষ্ট করিার পূরি্থই প্তরিীরি কদওয়া 
হরয়তছল| 

আমরা যতদ আতদপুস্তরক িতণ্থি ি্তষ্ট তিিররণর ছয় তদরনর তদরক তিরর িাকাই, 
িাহরল আমরা কদতখ কয ি্তষ্টকারলর ছয় তদরনর কশরষ, অর্থাৎ ঈশ্বররর ি্িনশীল 
পতরকল্পনার কশষ ভারগ, মানুষরক ি্তষ্ট করা হরয়তছল| ঈশ্বর কয িপ্তম তদনরক 
তিশ্াম তদন িরল কঘাষণা কররতছরলন, মানুরষর তনয়তিরি কিই তদরন িীতিি রাকা 
তনধ্থাতরি তছল| এর কারণ এতট নয় কয ঈশ্বর ক্ান্ত তছরলন, িরং কারণতট তছল এই 
কয িাঁর কাি িমাপ্ত হরয় তগরয়তছল ও িিতকছু িমূ্ণ্থ হরয় তগরয়তছল| ঈশ্বর যা 
তকছু িমাপ্ত কররতছরলন ও মানুরষর তনতমতে িাঁর কয উজ্বল পতরকল্পনা তছল এক 
মুহুরি্থর িন্ কিতট তচন্তা করুন৷ পতরিারপর করা, আদম কিই িকল তকছু ি্াগ 
কররতছল, এিং কিতট কররি তগরয়, ঈশ্বররর রারি্ কি িার ধিধ অিস্া হাতররয় 
কিরলতছল|



174

আপনার অর্থননতিক তিপ্লি: আজ্ািহিার ক্ষমিা

আদরমর ঈশ্বররর অিাধ্ হওয়ার তিদ্ান্ত গ্রহরণর পর ঈশ্বর যখন িার তনকট 
এরিতছরলন, িখন তিতন আদমরক িরলতছরলন:

এই িন্ কিামার তনতমতে ভূতম অতভশপ্ত হইল; িুতম যািজিীিন কক্রশ 
উহা কভাগ কতররি; আর উহারি কিামার িন্ কন্ক ও কশয়ালকাঁটা 
িতন্রি, এিং িুতম কক্ষরত্র ওষতধ কভািন কতররি। িুতম ঘম্ম্থাতি মুরখ 
আহার কতররি, কয পয্থ্ন্ত িুতম ম্ততেকায় প্রতিগমন না কতররি; িুতম ি 
িাহা হইরিই গ্হীি হইয়াছ; ককননা িুতম ধূতল, এিং ধূতলরি প্রতিগমন 
কতররি। '

- আতদপুস্তক ৩:১৭খ-১৯

প্ররম কয তিষয়তট, আতম চাই কয আপতন কদখুন কিতট হরলা ঈশ্বর নন, িরং 
আদম প্তরিীরক অতভশপ্ত কররতছল| প্তরিীর উপর আদরমর পূণ্থ কি্্থত্ব তছল| কি 
প্তরিীর ি্বোিধায়ক তছল| প্তরিীর উপর িমূ্ণ্থ ও িাি্থরভৌম কি্্থত্ব প্রাপ্ত করর, 
আদম, ঈশ্বররর কি্্থত্বভাররর তিরুরদ্ তিরদ্রাহ কররতছল ও প্রক্ি অরর্থ ঈশ্বররক 
িাইরর কিরল তদরয়তছল| এই তিদ্ান্ততটর একতট মারাত্মক প্রভাি শুধুমাত্ আদরমর 
উপররই নয়, িরং িমগ্র প্তরিীর উপরর ও কিই তদরনর পর কররক কয প্ররি্কতট 
নারী ও পুরুষ প্তরিীরি িাি কররি িারদর উপররও পরেতছল| যতদও এর পররও 
ঈশ্বর িারক পাতর্থি িগরির উপর কয অতধকার তদরয়তছরলন কি কিতটরক ধরর 
কররখতছল, তকন্তু এক িময় কি কয মুকুট ও কি্্থত্বভাররর প্রতিতনতধত্ব করি, ও 
কযতট িার প্রভুত্বরক িাহায্ করি, কিই িুলনায় এইিার কি কি্্থত্ব করিার পরক্ষ 
ক্ষমিাহীন হরয় পরেতছল| কয ম্িু্ এক িময় আদরমর কারছ অিানা তছল, িীিন 
কররক তিতছিন্ন হরয় তগরয়, কিই ম্িু্ই প্রভুত্ব করা শুরু করর তদল|

আদম যা কররতছল কিই িম্রক্থ ঈশ্বর িারক মুরখর উপর িিতকছু িরলন, 
এিং িারক এও িরলন কয এখন, িার পারপর কাররণ, কি ঈশ্বররর কি্্থত্বভাররর 
মরধ্ িার ধিধ ময্থাদা হাতররয় কিরলরছ| এিং কযরহিু আদম প্তরিীরি কিই 
কি্্থত্বভাররর প্রতিতনতধ তছল, িাই স্বগ্থ যার মাধ্রম পাতর্থি িগরি অতধকার প্রাপ্ত 
কররতছল, কিই ধিধ প্রতিতনতধত্ব হাতররয় কিরলতছল| তদ্িীয়ি, প্তরিী তনরিও 
এখন ক্ষতিগ্রস্ত হরয়রছ, এিং পূরি্থ এরদান উদ্ারন কযভারি শি্ উৎপাদন করি, 
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কিইভারি আর কখনই উৎপাদন কররি পাররি না| এখন আদরমর যা প্ররয়ািন 
ও িার কিঁরচ রাকিার িন্ যা তকছু দরকার প্তরিীরি কিই িকল উৎপাদন 
করিার িন্ িার তনরির যন্ত্রণাপূণ্থ পতরশ্ম ও ঘারমর প্ররয়ািন| কন্ক ও 
কশয়ালকাঁটারি ভূতম পতরপূণ্থ হরয় যায় ও িীিন করোর হরয় যায়; তটঁরক রাকাই 
িীিরনর এক পরর পতরণি হয়|    

িীিরনর এই কতেন পর ও কিঁরচ রাকিার এই মানতিকিা, যা ভয় ও ম্িু্র 
ঘ্াণ দ্ারা দুতষি, যা আদরমর পরিি্থী প্রতিতট মানুরষর উপরর কচরপ যায়, আতম 
এরক প্তরিীর অতভশাপ প্রতক্রয়া িরল রাতক| আপতন ও আতম এখারনই িে হরয়তছ, 
ও কিঁরচ রাকার প্রতক্রয়া িম্রক্থ আমরা িকরল খুি ভারলাভারি িাতন| ২৩ িম 
গীরি দাযু়দ এতটরক ম্িু্ছিায়ার উপি্কা িরলন|   

যখন আতম ম্িু্ছিায়ার উপি্কা তদয়া গমন কতরি, িখনও অমঙ্গরলর 
ভয় কতরি না, ককননা িুতম আমার িরঙ্গ িরঙ্গ আছ

-গীিিংতহিা ২৩:৪

এতট এমন এক িগি কযখারন আকারশ িািাি ম্িু্ভরয় পতরপূণ্থ| তকন্তু আররা 
একতট কনতিিাচক পতরণতি ররয়রছ| মানুষ ঈশ্বররর িারর আপন িম্ক্থ হাতররয় 
কিরল, এিং কিইরূরপ, কি তনরিরক কচরন না- কি িার ি্তষ্টর কপছরনর উরদেশ্ 
ও িার পতরতচতিরক আর কদখরি পায় না| যখন মানুরষর ি্তষ্ট করা হরয়তছল, িখন 
িারক একতট উরদেশ্ কদওয়া হরয়তছল, যা একতট কায্থ| ঈশ্বররর পরক্ষ িারক 
প্তরিীর উপরর কি্্থত্ব কররি হরিা| অন্ করায়, িার কারছ একতট ঈশ-প্রদতে 
কম্থ ও িার িীিরনর প্রতি একতট উরদেশ্ তছল| তকন্তু ওই ঘটনার পর মানুরষর 
িমগ্র তচন্তাধারা কিঁরচ রাকিার প্রতি কক্রেীভূি হরয় তগরয়তছল| কিঁরচ রাকাই িার 
উরদেরশ্ ও িার কিঁরচ রাকিার িন্ প্ররয়ািনীয় নিুন কায্থাতদরি পতরণি হরয়রছ|  

এখন মানুষ কয প্রতিতট তিদ্ান্ত গ্রহণ করর কিগুতল 
এই তটঁরক রাকিার অতভশারপর মধ্ তদরয় যারি, 
িার যা প্ররয়ািন হয় কিতট কি প্রাপ্ত কররি অরিা 
কিগুতলরক িচিয় করর রাখরি| ককারনা শাতন্ত কনই; 
প্রতিটা তদন যন্ত্রণা কাির পতরশ্ম ও মারার ঘারম 

পৃমেবীে মেরঁক 
োকাে অমভশতি 
প্রমরিয়ারত, প্ররত্রক 
েুেরত েুেরত ক্াতি
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পতরপূণ্থ| কিঁরচ রাকিার িংগ্রারমর এই িীিন, যারক আি আমরা ইঁদুর কদৌে 
িরল রাতক, কিখান কররক িম্ভাি্ একমাত্ মুততির পর হরলা, প্ররয়ািনীয় িামগ্রীর 
যররষ্ট মিুদ করর রাখা, যারি পতররশরষ আমরা কদৌোরনা রামারি পাতর| মানুরষর 
পিরনর পর কররক এতটই হরলা প্রতিতট পুরুষ ও নারীর স্বপ্ন| িারদর এক নম্বর 
লক্ষ্ হরলা কদৌে রামারনা|

এখন কয ি্ততির অতিতরতি প্ররয়ািনীয় িামগ্রী ররয়রছ, কিই যররষ্ট ভাগ্িান 
ি্ততিতট অতি যত্ন ও িুরক্ষা িহকারর কিই িামগ্রী িচিয় করর| িারা কিই িামগ্রী 
হাতররয় কিলিার চরম ভীতি িহকারর কিতটরক িুরক িতেরয় রারখ, কারণ িারা 
যতদ হাতররয় কিরল, িাহরল পুনরায় িারা যন্ত্রণাদায়ক পতরশ্ম ও ঘাম িহকারর 
কদৌোরি িাধ্ িা িদ্ হরি| 

কয করা আতম িললাম কয মানুরষর স্বপ্ন, িার কিঁরচ রাকার লক্ষ্ হরলা, যারি 
কি তটঁরক রাকিার দািরূরপ কদৌে রামারি ও তিশ্াম কপরি পারর, িাই কয ককারনা 
উপারয় যররষ্ট িামগ্রীর িন্ধান পাওয়া| এই িাস্তিিার িম্রক্থ আপনার একতট 
িুস্পষ্ট ধারণা যারি রারক, আতম কিটা িুতনতচিি কররি চাই: প্তরিীর তটঁরক 
রাকার অতভশপ্ত প্রতক্রয়ারি, প্ররি্রক ছুটরি ছুটরি ক্ান্ত|   

আমার মরন আরছ একতদন িকারল আতম একিন পালরকর িারর িরি 
তছলাম| তিতন আমারক িলতছরলন কয প্রতিতদন িকারল তিতন যখন ঘুম কররক 
উরেন, িখন কররক শুরু করর যিক্ষণ পয্থন্ত না তিতন িার আতর্থক অিস্ার, 
ঋণ, ও অরর্থর অভারির করা স্রণ কররন, িিক্ষণ পয্থন্ত তিতন িার পতরচয্থারক 
ভালিারিন৷ তিতন িরলতছরলন কয িার আতর্থক িমি্াতট এমন একতট তিতি 
কম্বরলর ন্ায় যা িার তনরির িীিনরকই শ্বািররাধ করিার কচষ্টা করর, এিং 
তিতন যা যা কররতছরলন, কিই িকল তকছুর আনন্দ কররক িারক িতচিি করর| 
শুধুমাত্ পালরকরাই এই প্রকার তিপয্থরয়র মুরখামুতখ হন না| কযরহিু তিংহভাগ 
পতরিারগুতল ঋরণ ডুরি রারক, িাই এতটই িারদর িীিনধারা, নুন আনরি পান্তা 
িুরারনার অিস্া|   

প্ররি্রক এর একতট িমাধারনর িন্ধান কররছ, এিং একমাত্ িমাধান হরলা 
িম্দ, প্ররয়ািরনর অতধক িম্দ রাকা| ভূতমর অতভশারপর প্রতক্রয়ার অধীরন, 
আপনার কারছ যা ররয়রছ এিং আপতন কয পতরমাণ অর্থ উপাি্থন কররি পাররন, 
িার দ্ারা আপনার পতরচয় তনধ্থাতরি হয়| প্রররম, মানুষ মতরয়াভারি িার নগ্নিারক 
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কঢরক রাখিার কচষ্টা করর, িার প্রক্ি উরদেশ্ ও পতরতচতির ক্ষতি, এিং নকল 
এক পতরচয় ধারণ করর| একদা ঈশ্বররর কয অতভরষক িারক ওই প্রকার প্রিারপ 
আছিাতদি করর কররখতছল, এখন কি িম্রদর দ্ারা কিতটরক প্রতিস্াতপি করিার 
কচষ্টা করর| তদ্িীয়ি, কি কয িমাদররর স্ব-মতহমার অিস্ান কররক ঈশ্বররর রারি্ 
রািত্ব করি, কি কিতটরকও িীিরনর দপ্থ ও অন্ মানুরষর উপর প্রভুত্ব করিার 
দ্ারা প্রতিস্াতপি করিার কচষ্টা করর| মানুষ এখন একতট তিষরয়র দ্ারা গ্রস্ত – 
িম্রদর িন্ধান ও িচিয়| মানুরষর কারছ কি পতরমাণ িম্দ ররয়রছ এিং কিটা 
ক্ষমিা কররক কি অন্ মানুরষর উপর প্রভাি তিস্তার কররি পারর, কিখান কররক 
প্রাপ্ত হয় িার পতরতচতি| পতিি মানুরষর আত্ম-ময্থাদার পরক্ষ এখন ময্থাদা ও 
িমারি িার অিস্ান অতি গুরুত্বপূণ্থ|

এই তিষরয় তচন্তা করুন৷ িাধারণি একিন মানুষ অপর একিন মানুষরক 
প্রররম ককান প্রনে করর রারক? “আপতন তক কররন?” ককন? আমরা তক িতি্ই 
অিটা তচতন্তি িা আগ্রহী? না কমারটই নয়, তকন্তু এই প্রনেতটই কিই ি্ততির প্রতি 
আমারদর িম্মারনর কলরভল িা স্তরতটরক তস্র করর কদয়| অন্ করায়, আমরা 
তনরিরদর এই প্রনে করতছ, “এই কলাকতট কক? িগরি িার অিস্ান না ময্থাদা তক? 
িারক কিটা িম্মান তদরয় িমাদর কররি হরি?” নারীগণ, এখারন আতম শুধুমাত্ 
পুরুষরদর দ্তষ্টরকাণ কররক করা িলতছ| আতম িুতঝ আপনারা যারা মতহলা িারা 
মানুরষর পতরচয় তিষয়ক এক িমূ্ণ্থ তভন্ন তচন্তাধারা কপাষণ কররন|  

আিও এই ভূতমর অতভশারপর প্রতক্রয়া কায্থকর ররয়রছ! মানুষ িারদর িকল 
তিদ্ান্ত অরর্থর িন্ধান ও িচিরয়র এই িাতলকার মধ্ তদরয় চালনা করর রারক| 
মানুরষর উরদেশ্ তক এই তিষরয় পুনরায় না কভরিই িারা একতট উচ্ কিিরনর 
চাকরীর িন্ কদশ কছরে অন্ত্ চরল যারি| প্ররি্রক একিন রক গারনর তশল্পী 
হরি চায়| ককন? কারণ হরলা পতরতচতি (ময্থাদা) ও িম্দ|

হািার হািার মাধ্তমক সু্ল ছাত্ছাত্ীরদর মরধ্ একতট িমীক্ষা চালারনা 
হরয়তছল| িমীক্ষার প্রনেতট তছল এই কয িারা যখন প্রাপ্ত িয়স্ হরি িখন িারা 
ককান কপশায় তনরয়াতিি হরি চাইরি| িারদর মরধ্ পয়ষতট্ট শিাংশ িরলতছল কয 
িারদর কপশাগি লক্ষ্ হরলা তিখ্াি হওয়া| তিখ্াি? কশষিার আতম যখন পরীক্ষা 
কররতছলাম, িখন কদরখতছলাম কয তিখ্াি হওয়াতট ককারনা কপশা নয়|
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আররকতট িমীক্ষায় কদখা কগরছ কয ৩০ শিাংশ কম্থীরা িারদর কািরক ঘ্ণা 
করর, এিং আররকতটরি কদখা কগরছ ৪০ শিাংশ মানুষ িারদর কািরক পছন্দ 
করর না| িুিরাং আমারদর কারছ মাতক্থন যুতিরার্রের ৭০ শিাংশ কম্থী ররয়রছ, 
যারা কয কাি কররছ কিটা পছন্দ করর না! িাহরল ককন িারা কিই কপশায় 
তনযুতি ররয়রছ? এর কারণ িারা তটঁরক রাকার দাি, যারা শুধুমাত্ কিঁরচ রাকিার 
িন্ যন্ত্রণাদায়ক পতরশ্ম ও ঘাম ঝতররয় ছুরট চরলরছ| এই কম্থীরদর অতধকাংরশর 
তহিারির মরধ্ উরদেশ্ ও অনুরারগর ককারনা স্ান কনই; তিরলর অর্থ প্রদান করাই 
হরলা িারদর চাতলকাশততি| অরর্থর িংস্ান করিার প্ররয়ািরনর দারি পতরণি 
হওয়ার িরল িারদর তনকট তিকরল্পর িুরযাগ খুিই কম রারক| কয প্রতিিার 
িি্থাতধক অর্থ প্রদান করর কিই তিিয়ী হয়| এরক ইঁদুর কদৌে িলা হয়! এখারনই 
আপতন ও আতম িাি কতর| একতট কধরে ইঁদুর প্রানপন ছুটরছ, এমন একতট দ্রশ্র 
করা তচন্তা করুন, কিই ইঁদুরতট একতট চাকার মরধ্ ছুরট চরলরছ তকন্তু কি ককারাও 
কযরি পাররছ না| আমরা হাতি ও ভাতি কয কিই না িুন্দর লাগরছ| তকন্তু িাস্তি 
িগরি কিতট িুন্দর নয়, এরকিাররই িুন্দর নয়| মানুষ কিই চাকারিই মরর যায়, 
এিং কযখারন িারা কযরি পাররি িরল আশা করর কখনই কিখারন িারা কপঁছারি 
পারর না|  

'আর কী খািার খারি িা কী পান কররি, িা তনরয় কিামারদর হৃদয়রক 
ি্াকুল ককাররা না; এিন্ কিামরা দুতচিন্তা ককাররা না। কারণ িগরি ঈশ্বরর 
অতিশ্বািীরা এিি তিতনরির তপছরন ছুরট কিোয়; তকন্তু কিামারদর তপিা 
িারনন, কিামারদর এগুতলর প্ররয়ািন আরছ। তকন্তু কিামরা প্রররম িারঁ 
রারি্র অরবেষণ কররা, িাহরল এই িমস্ত তিষয়ও কিামারদর কদওয়া হরি। '

- লুক ১২:২৯-৩১

যন্ত্রণাদায়ক পতরশ্ম ও ঘাম ঝরারনা হরলা আমারদর িানা একমাত্ প্রতক্রয়া| 
আতম যতদ আপনারক িলিাম কয আপনারক ঋণ মুতি হরি হরি, আতম িলরি 
চাই কয আপনারক ১২ মারির মরধ্ ঋণমুতি হরি হরিা, নরচৎ আপনার কগাটা 
পতরিাররক তচরকারলর িন্ উতের কমরুরি পাতেরয় কদওয়া হরি (আতম গুরুত্বপূণ্থ 
তকছু একটা কদখািার িন্ একতট চরম উদাহরণ ি্িহার করতছ), িাহরল আপতন 
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তক কররিন? আপতন তক কররিন আতম আপনারক িা িলি| আপতন িরঙ্গ িরঙ্গ 
ঘাম ঝরািার ও দ্রুিিরভারি কদৌোিার একতট ছক কষরি শুরু করর কদরিন| 
আপতন িলরিন. “ কিশ, আতম আর দুতট পাট্থ টাইম কাি কররি করিাম| আমার 
স্তী আররা করয়কতট পাট্থ টাইম কাি কররি পাররিা, আর িন্তারনরাও কিই কারি 
িাহায্ কররি পাররিা”| িাহরল কদখরিই পারছিন কয আপতন এই একমাত্ 
করািগাররর পন্াতট কিরনরছন, যা হরলা যন্ত্রণাদায়ক পতরশ্ম ও ঘাম ঝরারনা 
প্রতক্রয়া| আতম আপনারক এই প্রতক্রয়ার আররকতট তচত্ তদতছি|

মরন করুন আপনার িাতের িামরনর রাস্তা তদরয় আতম যাতছি, আর আতম 
আপনার িাতের রাস্তাতটর উরটো তদরক একতট িাদামী ররির কাগরির খারমর মরধ্ 
১ ককাতট ডলার অর্থ কপলাম| আতম খুি উরতেতিি হরয় তগরয়তছলাম, তকন্তু আতম এও 
িানিাম কয আমারক এই তিষয়তট তররপাট্থ কররি িা কি্্থপক্ষরক িানারি হরি| 
কযরহিু আতম আপনারক তচতন, িাই আতম কদৌরে তগরয় আপনার িাতেরি ঢুকলাম ও 
আপনার িাতের কটতলরিানতট ি্িহার করিার অনুমতি চাইলাম| আতম প্রশািরনর 
িংতলিষ্ট তিভাগরক কিান করলাম ও িখন আপতন আমার পারশ দাতেরয়তছরলন ও 
আমারদর কররপাকরন শুনতছরলন| আতম তক ঘরটতছল ও আতম কী কুতেরয় কপরয়তছ 
িা িারদররক িললাম| িারা িারদর করকড্থ কচক করিার িন্ একটু িময় 
কনওয়াই ক্ষতনরকর নীরিিার পর, িারা আমারক িানারলা কয ওই টাকা কখায়া 
যাওয়ার ককারনা তররপাট্থ িারদর কারছ কনই, আর আতম কিই টাকাতট তনরির কারছ 
কররখ তদরি পাতর (আমার মরন হয় না কয িারা এই করা িলরি, তকন্তু আমার 
উদাহররণর কক্ষরত্ এতট কারি লাগরি|) যখন িারা আমারক ওই করা িলল, আতম 
লাতিরয় উেলাম ও আনরন্দ তচৎকার করলাম| িারপর িারা আমারক যা িরলতছল 
কিতট আপনারক িললাম, আর আতম আলোরদ আটখানা হতছিলাম| 

আতম যখন আনন্দ করতছলাম আপনারক িিতকছু িলতছলাম িখন আপতন 
ম্দুভারি মুচতক হািরলন| তকন্তু কিই রারি আপতন রারির খািাররর কটতিরল িরি 
যখন আপনার িীিনিঙ্গীরক কিই ঘটনাতট িলরিন িখন আপতন তক কররিন 
িরল আপতন মরন কররন? হািরিন? আমার কিা মরন হয় না| আপতন িলরিন, 
“এতট – নয়!” আপতন শূণ্স্ানতট পূরণ করর তদরয়রছন৷ িাই না? আপতন তক করর 
িানরলন কয এই শূন্স্ারন “িতেক” এই শব্দতট িিরি? আতম আপনারক কিটা 
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িলতছ, কারণ এইভারি আপতন িে হরয় উরেরছন| আপতন এই প্রতক্রয়ায় িে হরয় 
উরেরছন| যন্ত্রণাদায়ক পতরশ্ম ও ঘাম ঝরারনা প্রতক্রয়ায় উপাি্থন করিার প্রতক্রয়া| 

আমার উদাহরনতটরি, আতম ককারনা রকম পতরশ্ম করা ছাোই অরর্থর িন্ধান 
কপরয়তছলাম, আর কিতট হরলা চলমান প্রতক্রয়ার িারর কধাঁকািাতি করা| কিতট ন্ায্ 
িা িতেক নয়| কযরহিু আতম কিই অরর্থর িন্ পতরশ্ম কতর তন িাই কিতট ন্ায্ 
নয়; আতম ককিলমাত্ কিই অর্থতট কুতেরয় কপরয়তছলাম| আপতন িারনন কয িম্ভিি 
আপনার কখনই এই ধররণর কিৌভাগ্ হরি না, এরপররও আপনার িীিরনর িাতক 
তদনগুতল কিঁরচ রাকিার িন্ িাধ্িামূলক দািরত্বর দ্ারা পতরপূণ্থ রাকরি, আর 
কিই কাররণই আপতন ঈষ্থা ও তিতিিায় পতরপূণ্থ হরয় উরেতছরলন|

অপরপরক্ষ, আতম যতদ আমার িমস্ত িামা কাপে কছঁো ও মতলন অিস্ায় 
একতদন গীি্থায় আতি ও উরে দাঁতেরয় মানুষরক িতল কয “আমরা কপররতছ! করেনডা 
ও আতম তিগি দশ িছর ধরর প্রতিতদন ২২ ঘন্া কাি কররতছলাম, আর কশষরমষ 
আমরা আমারদর িাতের ঋণ পতররশাধ কররি কপররতছ”, িাহরল কিই স্ানতট 
হািিাতল ও প্রশংিারি ভরর উেরি| ককন? এর কারণ ককারনা একিন ি্ততি এই 
কািতট কররতছল, আর আপনার কিতটরক উৎিাহি্জিক িরল মরন হরয়তছল| ককারনা 
একিন এই কাি কররতছল; একতট িমাধারনর পর আরছ! আমরা দ্ঢ়প্রতিজ্ 
হরি পাতর, ও এই পতরতস্তি িহ্ কররি পাতর, ি্াগস্বীকার কররি পাতর এিং 
মুতিও হরি পাতর| তকন্তু আতম যখন রাস্তায় িরি রাকরি রাকরি কিই টাকাতট 
খুঁরি কপরয়তছলাম িখন ককন িকরল হষ্থধ্বতন করর না ও হািিাতল কদয় তন? আর 
ককনই িা আপনার িন্ কিই শূন্স্ানতট পূরণ করা এিটা িহি তছল? এর কারণ 
আপতন এইভারিই তচন্তা কররন; আর আপতন এতটর স্বপ্নও কদরখন| ন্ায্ িা িতেক 
হওয়ার অর্থ হরলা কিই যন্ত্রণাদায়ক পতরশ্ম ও ঘাম ঝরারনার প্রতক্রয়া যা আমরা 
িকরল কিরনতছ| ককারনা পতরশ্ম ছাো উপাতি্থি অর্থ ন্ায্ নয়|  

তকন্তু প্ররি্রকর স্বপ্ন হরলা এই যন্ত্রণাদায়ক পতরশ্ম ও ঘাম ঝরারনার প্রতক্রয়া 
কররক মুততিলাভ| িম্দশালী হওয়া, একিন ককাতটপতি হওয়া কিতশরভাগ কলারকর 
িন্ একতট প্ররলাভন ি্তষ্টকারী ভািনা| দশ লক্ষ ডলার, কিতট যতদ িাস্তরি 
নাও রারক, যতদ শুধুমাত্ কিতটরক একতট িংখ্ারূরপও িলা হয়, িাহরলও কিই 
িংখ্াতট িম্রদর করা িরল| কিতশরভাগ মানুষ কয প্রতিতদরনর িাঁিাকরল তপষ্ট 
হয়, িার তিপরীরি িম্দ স্বাধীনিা প্রদান করর| প্ররি্রকই ছুটরি ছুটরি ক্ান্ত 
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হরয় পরেরছ, এিং দশ লক্ষ ডলার রাকিার অর্থ হরলা িারা রামরি পাররি ও 
িারা যা কররি কচরয়তছল অিরশরষ িারা কিতট কররি পাররি| এই তিষরয় তচন্তা 
করুন: লটাতর ককন মানুরষর অন্তররক নাো কদয়? স্বাধীনিার িন্! ইছিামি 
কাি করিার স্বাধীনিা, এমন তিদ্ান্ত গ্রহণ করা, যা তিরলর অর্থ কমটারনা িা 
িীিরনাপায় করা কক্রে করর আিতি্থি হয় না|  

ককৌন িরনগা কক্রােপতি, নামক কটতলতভশন অনুষ্ান অতি িনতপ্রয়| অনুষ্ানতট 
এই কাররণই মনরক নাো কদয় কারণ প্ররি্রক কিই স্বাধীনিার স্বপ্ন লালন করর| 
যখন কলারক অনুষ্ানতট কদরখ, িখন িারা প্রতিরযাগীরদর উৎিাহ তদরয়, িারা কয 
িিল হরি এই আশা করর, মানতিকভারি কিই অনুষ্ারনর িারর তিিতরি হরয় 
পরে| 

প্রিঙ্গতটর িামতয়ক পতরিি্থন করর িলা যায় কয, চুতর করা িলরি িরলভারি 
যা কিাঝারনা হয়, কিতটরকও তিনা পতরশ্রম উপাি্থন করা িলা যায়| তিক্ি অরর্থ, 
চুতর করাও ভূতমর অতভশারপর প্রতক্রয়া কররক স্বাধীনিা প্রদান করর| িাহরল ধরর 
কনওয়া যাক কয প্ররি্রক কদৌোরনা রামারি চায়! তকন্তু কিতট করিার ককারনা উপায় 
তক ররয়রছ? টাকার তস্ম িা পতরকল্পনাগুতল এখন কিরকরল হরয় কগরছ| প্রতিতদন 
আতম কমপরক্ষ দশতট তিরদশ কররক কপ্রতরি ইরমইল পাই, যারি িারা আমারক 
িারদর দুঃরখর কাতহনী িরল| িারা িরল কয তকভারি িারা দুই ককাতট ডলার অর্থ 
উতেরাতধকার িুরত্ কপরয়তছল এিং িারদর এমন ককারনা একিন ি্ততিরক প্ররয়ািন 
কয িারদর কিই অর্থরক একতট িুরতক্ষি স্ারন রাখরি িাহায্ কররি| আতম যতদ 
শুধুমাত্ কস্বছিায় িারদর অর্থ গ্রহণ কতর ও কিতটরক িুরতক্ষি কতর, িাহরলই 
িারা কিই অরর্থর অরধ্থক আমারক কদওয়ার প্রস্তাি কদয়| অিশ্ই, িারপর িারা 
আমার ইরমইল আইতড চায় ও খুি নগন্ প্ররিতিং তি িা প্রতক্রয়াকরণ শুকে, অর্থ 
কপ্ররণ করিার শুকে, িীমার শুকে, এিং অমুক শুকে, িমুক শুকে ইি্াতদ প্রদান 
কররি িরল, কারণ কিতট প্রদান কররল নাতক িারদর কিই অর্থ আমার কারছ চরল 
আিরি| িাই িুতঝ? আমারক তক মারারমাটা িরল মরন হয়?  

আমার কারছ একিন মরক্কল কিান কররতছরলন, এিং তিতন অর্থ তিতনরয়ারগর 
পরামশ্থ চাইতছরলন| আতম িারক আমার তনয়মমাতিক প্রনেগুতল কররতছলাম, এিং 
কদখলাম কয িার কারছ তিতনরয়াগ করিার মি প্রায় পাঁচ ককাতট ডলার অর্থ ররয়রছ| 
তিতন আমারক িরলতছরলন কয কিই মুহুরি্থ িার কারছ কিই অর্থ কনই, তকন্তু একতট 
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উতোরতধকার িুরত্ িার কারছ কিই পতরমাণ অর্থ আিরি চরলরছ| আতম িারক প্রনে 
কররতছলাম কয কি িাোিাতে কিই তিষয় িম্ততের মীমাংিা হরয় যারি িরল তিতন 
মরন কররছন, এিং তিতন িরলতছরলন দুই িপ্তারহর মরধ্ই হরয় যারি| কারিই 
আতম িারক প্রায় দু িপ্তাহ পর কিান কররতছলাম, এিং তিতন িরলতছরলন কয আর 
তকছুটা অতধক িময় লাগরি| কয ইউররাতপয়ান ি্ারঙ্ক িার অর্থ িমা তছল কিখান 
কররক িার অর্থ কপরি িার িমি্া হতছিল| কিশ, কিই করাতট আমার মরনারযাগ 
আকষ্থণ কররতছল, কারিই আতম িারক প্রনে কররি শুরু কররতছলাম৷ ঘটনাতট 
হরলা রোরন্স িার একিন কাল্পতনক কাকার ম্িু্ ঘরটতছল| কিই কাকা িার নারম 
পাঁচ ককাতট ডলার অর্থ কররখ তগরয়তছরলন| িরি, কিই উতেরতধকার িুরত্ প্রাপ্ত 
অর্থ িার কারছ এরি কপঁছারি কগরল িার আরগ কিই িম্ততের উপরর অনাদায়ী 
৫০,০০০ ডলাররর একতট ট্ারসের টাকা প্রদান কররি হরি| তিতন আমারক 
িরলতছরলন কয তিতন িখনও কিই টাকা পাওয়ার কচষ্টা করতছরলন ও তিতন একতট 
িাতে িন্দকী ঋরণর িন্ আরিদন করররছন৷  

িার ককারনা উতকল আরছ তকনা আতম কিতট িারক তিজ্ািা কররতছলাম, এিং 
তিতন িরলতছরলন, “হ্াঁ, কয উতকল আমারক রোন্স কররক কিান কররতছরলন, তিতন 
এই ককিটার িদারতক কররছন”| “িার মারন আপনার এমন ককারনা আরমতরকান 
উতকল কনই তযতন এই তিষয়তটর উপর কাি কররছন?” তিতন িরলতছরলন, “না, 
আমার ককিলমাত্ কিই উতকলতটই আরছন তযতন রোন্স কররক আমারক কিান 
কররতছরলন”| এরপর তিতন আমারক আররা িরলন কয কযরহিু িার পরক্ষ ৫০,০০০ 
ডলার অর্থ কিাগার করা কতেন হরয় পেতছল, িাই রোরন্সর কিই উতকল িারক 
িরলরছন কয তিতন এই অরর্থর অরধ্থকটা কদরিন, এিং যখন টাকাতট ি্াঙ্ক কররক 
কছরে কদওয়া হরি, িখন তিতন িারক কিই অর্থ পতররশাধ করর তদরি পাররিন| 
আতম িরলতছলাম, “না, এতট একতট িাঁদ!” যতদও এই ভদ্ররলাক আরগ কখনই 
িার এই কাল্পতনক কাকার করা কশারনন তন, িা ির্বেও তিতন তিশ্বাি কররতছরলন 
কয ঘটনাতট িি্| আতম িারক দু িপ্তাহ পর কিান কররতছলাম, এিং তিতন 
িরলতছরলন কয কিই ি্ারঙ্কর কারছ কয পতরমাণ অর্থ পাোরি হরি তিতন িার প্রায় 
িিটাই কিাগার করর কিরলরছন| আিারও, আতম িারক িরলতছলাম, “িারদর 
কারছ এখনই পাঁচ ককাতট ডলার অর্থ ররয়রছ| িারা যতদ িতি্ই কিই ট্ারসের 
অর্থ কচরয় রারক, িাহরল িারা িরািতর আপনারক একতট ইরমইল পাোরিা অরিা 
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িখনই আপনারক একতট িম্থ পাোরি পাররিা, কযতটরি আপতন িই করর আপতন 
িারদররক িারদর কারছ ইতিমরধ্ই কয অর্থ ররয়রছ, কিখান কররক ৫০,০০০ 
ডলার কনওয়ার অতধকার তদরিন ও িারদররক কিই িম্থতট কিরৎ পাতেরয় তদরিন| 
তকন্তু তিতন আমার করা তিশ্বাি কররন তন এিং তিতন তনতচিি তছরলন কয িারা 
িারক িতি্ করা িলরছ|  

এই গি রতিিাররই গীি্থারি আতম তেক এই ধররনর আররকতট ঘটনার িাক্ষী 
হরয়তছলাম| একিন যুিক ি্ততি আমার কারছ তকছু অর্থ তিতনরয়ারগর পরামশ্থ 
কচরয়তছরলন| তিতন নাতক তিরদরশর একতট উতেরাতধকার িুরত্ কিই টাকা পারিন৷ 
আতম িারক িার করাতট কশষ কররি তদই তন| আতম িরলতছলাম, “আতম িাতন, 
আতম িাতন কয িারা আপনারক ককারনা এক রকরমর তি প্রদান কররি িরলরছ, 
িারপর িারা কিই অর্থ ছােরি, িাই কিা?” “হ্াঁ, কিটা তেক, তকন্তু আপতন 
তক ভারি িানরলন?” আতম িারকও কিই একই করা িরলতছলাম কয এইগুরলা 
িি কধাঁকািাতি| যতদও কয ি্ততির কাল্পতনক ম্িু্ ঘরটতছল, এই কলাকতট িারক 
তচনি না, এিং আরমতরকারি এই ি্ততিতটর ককারনা উতকল তছল না, িা ির্বেও 
এই ি্ততিতট কিই অরর্থর িি্িা তনরয় আমার িারর িক্থ তিিক্থ কররতছল| এই 
কলাকগুতল ককন এইিি িাঁরদ পরে?

কারণ িারা মুতি হরি চায়! িারা এই িুরযাগ হািছাো কররি চায় না, কারণ, 
িারদর মরনর কভিরর এই ভািনা ঘুরপাক খায় কয, ঘটনাতটর যতদ একশ ককাতটর 
এক-দশমাংশ িি্ হওয়ার িম্ভািনাও কররক রারক, িাহরলও িারা কিতটরক চায়|  

আতম আপনারক আররকতট উদাহরণ তদই| করেনডা ও আমার আতর্থক পতররষিার 
কয ি্িিাতট ররয়রছ কিতট িমগ্র মাতক্থন যুতিরা্রে িুরেই ররয়রছ| এতট একতট দারুন 
কারিার! আমার িংস্ার িুরযাগগুতল আিল; আমার কারছ এমন মানুষ ররয়রছ 
যারা প্রতি িছরর হািার হািার ডলার অর্থ উপাি্থন করর| তকন্তু আমার ি্িিারি 
িহু তকছু িানিার মিও ররয়রছ| আপতন মানুরষর টাকা নাোচাো কররছন৷ কিশ 
তকছু আইনকানুন আরছ যা আপনারক িানরিই হরি ও িম্ততের পতরকল্পনার 
পন্া তশখরি হরি|

আতম ওহাইও রারি্র, কলম্বাি এলাকার একতট স্ানীয় খ্ীষ্টীয় কিিার ককর্রে 
চাকতর করিার িন্ িীিনপতজি কচরয় তিজ্াপন তদরয়তছলাম, কারণ আতম করয়কিন 
ভারলা িম্ভাি্ চাকতর প্রার্থীর কখাঁি করতছলাম| প্রায় ৫০ িরনর মরিা চাকরী প্রার্থী 
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কপরয়তছলাম| িরািতর ইন্ারতভউ িা িাক্ষািকাররর আরয়ািন করিার পতরিরি্থ, 
আতম কাছাকাতছর একতট কহারটরল একতট ওতররয়রন্শন িা পতরচয় পি্থ কিরর 
কনি িরল তস্র করলাম| কযতট আমারক চাকরী প্রার্থীরদর যাচাই িাছাই কররি 
িাহায্ কররি| কিই তমতটং িা িভার মরধ্ িািারর আমারদর িংস্ার কয তিরাট 
িম্ভািনা ররয়রছ, কযভারি অর্থ কাি করর শুধুমাত্ আমরা কিই তিষয়তটরকই িরল 
মানুষরক প্ররলাতভি কতর না িরং  খ্ীষ্টীয় িগরির এক দ্তষ্টরকাণ কররক আতর্থক 
পরামশ্থগুতল তকভারি তদরয় রাতক এইিি তিষয়গুতলরক আরলাচনা কররতছলাম৷ 
তকভারি আমারদর ককাম্াতন প্রতক্রয়াকরণ, কিিন প্রদান, প্রতশক্ষণ ও প্ররয়ািনীয় 
লাইরিন্স িা ছােপরত্র তিষরয় কাি করর কিতটও আরলাচনা কররতছলাম৷ আতম 
আমার অতভজ্িা কররক এই করা িানিাম কয আমার প্রার্থীরা যখন কদখরি কয 
এক িছরর ২ লক্ষ ডলার উপাি্থন কররি কিটা কাি কররি হরি পারর, িখন 
িারদর মরধ্ অরনরকই তপতছরয় আিরি|

তমতটংতট কশষ হরয় যাওয়ার পর, আতম কহারটলতটর হল ঘররর মরধ্ তদরয় 
হাঁটতছলাম, আর আতম কদখলাম কয প্রধান িে নারচর ঘরতটরি প্রায় ১০০০ এর 
কিতশ মানুরষর তভরে োিা| িারা িকরলই একই কাররণর িন্ উপতস্ি হরয়তছল| 
একতট িনতপ্রয় িহুস্তরীয় িংস্া িারদর ককাম্াতনরি কযাগদান করিার তিষয়ক 
একতট িণ্থনা তদতছিল| তকন্তু আমার ঘরর মাত্ ৫০ িন প্রার্থী আর িারদর কারছ 
এি অতধক কলাক রাকিার কারণ কী? িহি উতেরতট হরলা – অর্থ! দুভ্থাগ্িশি, 
িাস্তরি কিই িহুস্তরীয় িংস্াতট তকন্তু এই করাতট িলতছল না, তকন্তু ধারণাতট তছল 
এই রকম, “আতম যতদ ঢুকরি পাতর, িারপর আতম তিনিন কলাকরক কঢাকারি 
পারি, ি্াি, িারপর আতম ককাতটপতি হরয় যাি”| এিতদন আতম িহু ঘারটর 
িল কখরয় কখরয় এতট কিরন তগরয়তছলাম কয একতট িহু-স্তরীয় ি্িিারি যতদ 
ককারনা একিন ি্ততিরক িে অরঙ্কর অর্থ উপাি্থন কররি হয়, িাহরল িারক 
করোর পতরশ্ম কররি হয়! হ্াঁ, িম্ভািনা ররয়রছ তেকই, তকন্তু মানুরষর কল্পনা 
হরলা িহরি উপাতি্থি অর্থ, এিং “আতম যতদ এই িুরযাগরক কহলায় হারাই, 
িাহরল এখারন যি কলাক ররয়রছ িারদর তদরক িাকাই, আতম িারা িীিরনর 
মি এই িুরযাগ হািছাো করর কিলি!” আমারক তপ্লি ভুল িুঝরিন না| আমার 
এমন অরনক ভারলা িনু্ধ ররয়রছ, যারা এই ধররনর িংস্াগুতল কররক ককাতট ককাতট 
টাকা উপাি্থন করররছ, এিং িািারর অরনক দারুন িহু-স্তরীয় মারক্থতটং িংস্া 
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ররয়রছ| তকন্তু আতম ককিলমাত্ ওই িি িংস্ার িাধারণ নিুন কম্থীরদর তচন্তাধারার 
তদরক অঙু্গতল তনরদ্থশ করতছ| প্তরিীরি তটঁরক রাকিার অতভশপ্ত প্রণালীরি িহরি 
উপাতি্থি অর্থ তিতক্র করা হরলা িে অরঙ্কর অর্থ|

আপতন যতদ এক মুহুরি্থর িন্ রারমন ও তনরিরক প্রনে কররন কয আপতন 
অরর্থর িম্রক্থ কিটা তচন্তা কররন, হয় কিই অর্থ উপাি্থন করা অরিা আপনার 
যা তকছু ররয়রছ কিতটরক রক্ষা করা, িাহরল 
আপতন অিাক হরিন| আতম পুনরায় এই করা 
িলি যারি আপতন তিষয়তট িুঝরি পাররন: 
প্ররি্রকই কদৌে রামারি চায়, এিং িারা 
শুধুমাত্ তটঁরক রাকিার িন্ িীতিি রাকরি 
রাকরি হাঁতপরয় উরেরছ! িপ্তাহারন্তর প্ররলাভনতট 
কিই কদৌে রামািার িন্ই| ছুতটর প্ররলাভনতট 
হরলা আমরা কযন রামরি পাতর| অিির গ্রহরণর 
প্ররলাভনতট হরলা এই যারি অিরশরষ আমরা 
রামরি পাতর ও আমরা যা কররি চাই কিতট কররি পাতর| আমারক ভুল িুঝরিন 
না| কিতশরভাগ মানুরষর িীিরনর দশ্থন এই নয় কয িারা ককিলমাত্ িরি রাকরি 
ও ককারনা তকছু না কররি চায়| আর আতম এও িলতছ না কয আপনার িন্ 
ঈশ্বররর ইছিা কিতটই| না, আমারদররক তনরিরদর প্রতি প্রদতে কম্থভারর িতক্রয় 
রাকিার তনতমতে ি্তষ্ট করা হরয়তছল, কযতট আমারদর অতদ্িীয় ি্ষ্ট উরদেশ্| 
দুভ্থাগ্িশি, কিতশরভাগ মানুষ শুধুমাত্ কিঁরচ রাকিার লোইরয় এিই ি্স্ত কয িহু 
িছর আরগই িারা িারদর স্বপ্নরক পতরি্াগ করররছ|   

আতম তনতচিি কয আপতন কাউরক এই করা িলরি শুরনরছন, অরিা আপতন 
তনরিই হয়রিা এই করা িরলরছন: “আমারক আি কারি কযরি হরি|” কিশ, 
কযরহিু এর মরধ্ই িম্ভিি আপতন িুঝরি কপরররছন কয মানুষরক যখন “কারি 
কযরি হয়” িখন িারা মরনর তদক কররক িিটা প্রিুতলেি রারক না| িরি, িারা 
কয কাি কররছ যখন িারা কিতট কররি চায় ও ভারলারিরি ও আগ্ররহর িারর 
করর িখন িারা িম্দ্ হয়| িাধারনি, তিংহভাগ মানুরষর িীিরন কিমনতট 
ঘরট না| িার পতরিরি্থ এখনও িারা িরল রারক, “আমারক আি কারি কযরি 
হরি|” শুধুমাত্ কিিরনর িন্, তনয়মমাতিক কাি করিার িন্, িীিন িংগ্রারমর 

িমদ অরে্ণে সিস্াে 
সিাধাি িা করেি, তাহরি 
আপমি আপিাে অবমশষ্ট 
জীবি ব্াপী পৃমেবীে 
অমভশতি প্রণািীে মেরঁক 
োকবাে িািমসকতাে 
অধীরি চিরত বাধ্ হরবি



186

আপনার অর্থননতিক তিপ্লি: আজ্ািহিার ক্ষমিা

একতট তদন অতিিাতহি করিার িন্ ও ককারনা রকম িীিরনাপায় করিার িন্| 
কিতশরভাগ মানুষ উচ্ছাি িহকারর িীিরনর শুরুটা ভারলাভারি করর রারক| খরচ 
কমটািার িন্ িারা কয কপশা গ্রহণ করর রারক কিটা িামতয়ক কাি, ককিলমাত্ 
যিক্ষণ না িারা উতেম ককারনা তকছু না পায়| তকন্তু অিরশরষ িারা কযতট খুঁরি পায় 
কিতট হরলা এই কয িীিন ঝাপিা হরয় কগরছ, আর িারদর িয়ি যখন চতলেরশর 
ককাোয় তগরয় কপৌছায়, িখন িারা উপলতব্ধ করর কয আর ককারনা পর কখালা কনই৷ 
এতটরক মধ্-িীিরনর িংকট িলা হয়, এিং প্ররমিাররর মি িারা উপলতব্ধ করর 
কয িারা আিদ্ হরয় কগরছ|   

িনু্ধ আমার, ঈশ্বর এই ধররণর িীিনযাপন করিার মি িীিন ধিরী কররন 
তন| আপতন আরগ কররকই কিতট িারনন| তকন্তু এই প্রকার িঘন্ ভতিষ্রির হাি 
কররক করহাই পাওয়ার িন্ই অরনক িছর ধরর করেনডা ও আতম িরল আিতছ কয 
আপতন যতদ অরর্থর িমি্ার িমাধান না কররন, িাহরল আপতন আপনার অিতশষ্ট 
িীিন ি্াপী প্তরিীর অতভশপ্ত প্রণালীর তটঁরক রাকিার মানতিকিার অধীরন 
চলরি িাধ্ হরিন| 

আপতন যতদ আপনার অরর্থর িমি্ার িমাধান না কররন িাহরল আপতন 
কখনই আপনার ি্ষ্ট উরদেশ্রক খুঁরি পারিন না!

অপরতদরক, আপনার িীিরনর অিয়িতট ককমন হরি পারর আিুন কিই তিষরয় 
আরলাচনা করা যাক| আপনার শরখর করা তিরিচনা কতর| ধরা যাক আপনার 
শখ তছল গল্ফ কখলা| আপতন তক কখনও এমন করা িলরি শুরনরছন, “ধুর, আি 
আমারক মারে কযরি হরি আর গল্ফ কখলরি হরি”? অরিা আপতন তক কাউরক 
এই করা িলরি শুরনরছন, “ধুর, আি কিা শুক্রিার রাি; আতম এই শুক্রিার 
রািগুরলারক কমারটই িহ্ কররি পাতর না| যতদ আি কিামিার িকাল হি, কিই 
না ভারলা হরিা, িাহরল আতম কারি কযরি পারিাম|” অরিা ধরা যাক, আপনার 
শখ তট তছল মাছ ধরা| িাহরল তক আতম কখনও আপনার মুখ কররক এই করা 
শুনরি পারিা, “ধুর, আি আমারক মাছ ধররি কযরি হরি”? না, আমার মরন 
হয় না আপনার মুরখ অমন করা আতম শুনরি পারিা, কারণ মাছ ধরিার তিষরয় 
আপনার একতট িীব্র ইছিা ররয়রছ| আপতন কয কাি কররছন কিই কারির প্রতি 
যতদ ওই একই রকম ইছিা ও আগ্রহ িহকারর আপতন আপনার িীিনযাপন 
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কররিন, এিং যতদ আপতন আপনার ভারলালাগার কারির প্রতি মরনারযাগ তদরি 
পাররিন ও আপনার ঘাম ঝরারনার স্ান নয়, িরং িুতমষ্ট স্ানতট খঁুরি কপরিন 
িাহরল তক ঘটি? আপনার কারছ যতদ আপনার পতরিাররর ভরণরপাষণ করিার 
িন্ প্ররয়ািনীয় অর্থ রাকরিা এিং আপতন আতর্থক চাপমুতি একতট িীিনযাপন 
কররি পাররিন িাহরল ককমন হি? িতি্ই কিমন করিার মি ককারনা পর তক 
আরছ? করেনডা ও আতম কদরখতছলাম কয হ্াঁ উপায় আরছ!

িদাপ্রভুর আশীর্্থাদই ধনিান করর, এিং তিতন িাহার িতহি 
মরনাদুঃখ কদন না।

- তহরিাপরদশ ১০:২২

এই পদতটরক ধীরর ধীরর ও িময় তনরয় কদখুন| ইব্রীয় ভাষায় এর আক্ষতরক 
অর্থ হরলা ককারনা করোর পতরশ্ম না কররই িম্দ প্রাতপ্ত| আপতন তক এতট 
কদরখন? আদম আমারদর িন্ কয যন্ত্রণাদায়ক পতরশ্ম ও ঘাম ঝরারনার প্রতক্রয়া 
কররখ কগরছন, ঈশ্বররর রাি্ কিখান কররক আমারদর মুতি হওয়ার একতট পর 
কদয়| এই পদ কয করা িরল প্রক্িপরক্ষ এই পদতটর অর্থ তক কিটাই? যতদ কিটাই 
হরয় রারক, িাহরল আপতন এই তিষরয় একমি হরিন কয আপতন িহুতদন যািৎ 
কয কিরা শুভ িংিারদর তিষয় শুরন আিতছরলন, এইমাত্ কিই িুিংিাদতট পাে 
কররলন৷ তেক এই কাররণই তযশাইয় ৬১ অধ্ায়, যীশুর িম্রক্থ ও তিতন িাঁর 
পতরচয্থায় কী কী কররিন কিই িম্রক্থ ভািিাণী করর িরল, পদতট িরল: 

প্রভু পররমশ্বররর আত্মা অতধতষ্ি আমার উপরর, তিতন অতভতষতি 
করররছন আমায়, কপ্ররণ করররছন, দীনদতররদ্রর কারছ শুভিংিাদ কপঁরছ 
তদরি

- তযশাইয় ৬১:১

কয ি্ততিতট প্তরিীর অতভশপ্ত প্রতক্রয়ার তটঁরক রাকিার িীিননশলীর পারশ 
আিদ্ িার কারছ শুভিংিাদ কী? অিশ্ই অর্থননতিক স্বাধীনিা! যীশু আক্ষতরক 
অরর্থ িলরছন কয ঈশ্বররর রাি্, যন্ত্রণাদায়ক পতরশ্ম ও ঘাম ঝতররয় ছুরট চলিার  
প্তরিীর অতভশপ্ত প্রতক্রয়ার িীমা অতিক্রম করর, কযাগান কদয়| আিুন কিতটর 
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িমু্মখীন হই| আপতন শুধুমাত্ অতি দ্রুি কদৌোরি পাররন, আর কিতশরভাগ 
কলাক, খুি দ্রুি কদৌোরছি, তকন্তু িারা কদখরি পারছি কয মুতি হওয়ার িন্ আররা 
দ্রুি কদৌোরি হরি| করেনডা ও আতম কয নয়তট িছর পীেনকারী ঋরণর অধীরন 
তছলাম, িখন আতম যি দ্রুি পাতর কদৌোতছিলাম| তিগি ২৭ িছর ধরর আমারদর 
ককাম্াতনরি আমরা কয হািার হািার অিংখ্ মরক্কলরদর কদরখতছ িারাও যি 
দ্রুি পারর ছুরট চরলরছ| তকন্তু িারদর এই করোর পতরশ্ম ির্বেও, িারা একতট 
অর্থননতিক দািরত্বর িীিরনর মরধ্ এখনও আিদ্ ররয়রছ| িারদর িকরল 
আমারদর এই কাররণ কিান করর কারণ িারদর িকরলই এই ভয়াল িি্তট 
উপলতব্ধ করররছ কয িারা আতর্থকভারি হিভাগ্, িারদর আতর্থক স্বাধীনিার স্বপ্নতট 
অি্থন করা ক্ররমই কতেন কররক কতেনির হরয় চরলরছ, এিং িারদর দশ্থরনর 
পতরিরি্থ তটঁরক রাকাই দায় হরয় কগরছ| এক মুহুরি্থর িন্ আমার িারর কযাগান 
(provision) এই শব্দতটর পরীক্ষা করর কদখুন|  

কযাগান (Provision ) কদওয়া হরলা দশ্থরনর-িপক্ষ (pro-vision)
কযাগান ছাো ককারনা দশ্থন রাকরি পারর না কারণ কযাগান ি্িীি, কযাগান 

প্রাপ্ত করাই আপনার দশ্থরন পতরণি হয় ও কিতটই আপনার দশ্থন হরয় যায়| তকন্তু, 
এইভারিই অতধকাংশ মানুষ িীতিি রারক – দশ্থনহীন িীিন| এতট হরলা দািরত্বর 
িি্থাতধক প্রিচিনাময় রূপ| 
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ঈশ্বররর রারি্র তিষরয় আমরা যা যা কিরনতছ এক মুহুরি্থর িন্ কিগুতল 
একটু ঝাতলরয় তনই৷ প্রররম, আমরা কিরনতছ কয মানুষরক প্তরিীর উপরর কি্্থত্ব 
করিার একতট অতধকার িহ প্তরিীরি স্াপন করা হরয়তছল৷ ইব্রীয় ২:৭-৮ পরদ 
আমরা কদরখতছ কয প্তরিীরি এমন তকছুই তছল না যা মানুরষর অধীনস্ত নয়৷ 
আমরা কদরখতছ কয এই কাররণর িন্ মানুষ পাতর্থি িগরির চাতিকাতে িা দ্ার 
তছল৷ শয়িান এই করা িানি, আর কিই কাররণই কি প্তরিীর উপর স্বীয় কি্্থত্ব 
লাভ করিার িন্ িার িতন্দরি আদম ও হিারক লক্ষ্িস্তু করর িুরলতছল৷ যখন 
আদম ও হিা শয়িারনর এই প্রিচিনামূলক িাঁরদ পা তদরলা, িখন িারা পাপ 
করল ও এিং িারদর িীিরনর উপর ঈশ্বররর ধিধ অতধকাররর কি্্থত্বভার তিতছিন্ন 
করর কিলল৷ ি্তষ্টকারল ঈশ্বররর কয আত্মা িারদর আি্ি করর কররখতছরলন, িাঁরক 
তপছরন হটরি হরলা৷ িারা শুধুমাত্ ধদতহকভারি নয় আতত্মকভারিও নগ্ন হরয় কগল৷ 
ঈশ্বররর আত্মা যখন িারদর উপর কররক িরর কগরলন িখন িারা কয আঘারির 
িমু্মখীন হরয়তছল আতম িা কল্পনা কররি পাতর৷ িাইরিল িরল কয, কযরহিু িারা 
কটর কপরয়তছল কয িারা নগ্ন, িাই িারা তনরিরদর নগ্নিা ঢাকিার িন্ ডুমুর 
ি্রক্ষর পািা কিলাই কররি শুরু কররতছল৷    

যতদও এর পররও মানুরষর তনকট প্তরিীরক শািন করিার অতধকারতট 
অকু্ষন্ন তছল, কারণ ি্তষ্টকারল িারক কিই অতধকার কদওয়া হরয়তছল, তকন্তু কি 
আতত্মকভারি পাতর্থি িগরির উপরর কি্্থত্ব করিার স্বীয় কি্্থত্ব ও ক্ষমিা হাতররয় 
কিরলতছল৷ কযরহিু মানুষ ঈশ্বররর তিরুরদ্ তিরদ্রাহ করিার ও ঈশ্বররর পতরিরি্থ 
শয়িানরক তিশ্বাি করিার ও িার িারর তমত্িা করিার তিদ্ান্ত তনরয়তছল, িাই 
মানুষ শয়িারনর, এিং শয়িানরক (লুতিিার) স্বগ্থ কররক তনতক্ষপ্ত করিার িমরয় 
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কয দন্ড কভাগ কররি হরয়তছল, পতররশরষ, মানুষ কিই একই দরন্ডর অধীনস্ত হরয় 
তগরয়তছল৷ কিই দন্ডতটরক নরক নামক একতট স্ান িলা হয়, কিতট একতট যািনার 
ও অনন্তকারলর িন্ ঈশ্বররর উপতস্তি কররক তনতক্ষপ্ত হওয়ার স্ান৷ এই করা 
অিশ্ই লক্ষ্নীয়, কয নরক কখনই মানুরষর িন্ িা মানুরষর করা মারায় কররখ 
তনতম্থি হয় তন৷ কিখারন ককানতদন ককারনা মানুষ যারি এমন অতভপ্রায় ঈশ্বররর 
কখনই তছল না৷    

পরর তিতন িামতদরক তস্ি কলাকতদগরকও িতলরিন, ওরহ শাপগ্রস্ত 
িকল, আমার তনকট হইরি দূর হও, তদয়ািরলর ও িাহার দূিগরণর িন্ 
কয অনন্ত অতগ্ন প্রস্তুি করা তগয়ারছ, িাহার মরধ্ যাও

- মতর ২৫:৪১

মানুষরক এরহন পতরনতি কররক উদ্ার করিার িন্, ঈশ্বররক প্তরিীরি িাঁর 
কি্্থত্বভাররর অতধকাররক পুনঃপ্রতিষ্া কররি হি৷ শয়িারনর তনকট কয অতধকার 
তছল, কিতটরক তছতনরয় কনওয়ার িন্ িাঁরক একতট উপায় খঁুরি িার কররি হি৷ 
কিতট হওয়ার ককিলমাত্ একতট পর তছল৷ এমন একিন ি্ততি কয পারপর কদারষ 
কদাষী নয়, িারক কস্বছিায় আদরমর পতরিরি্থ ম্িু্র দন্ড গ্রহণ কররি হি৷ তকন্তু 
কিই পতরকল্পনা িম্ভি হওয়ার কক্ষরত্ িামান্ একতট িমি্া তছল৷ কিই িময় এই 
প্তরিীরি কয প্রতিতট মানুষ তছল, িারদর প্ররি্রক আদরমর একিন িংশধর 
হওয়ায়, পারপর দ্ারা কাতলমাতলপ্ত তছল, এিং কিই কাররণ ঈশ্বররর আত্মা ও িাঁর 
কি্্থত্ব িহন করিার কক্ষরত্ অক্ষম তছল৷ তকন্তু এই িমি্া কররক উতেীণ্থ হওয়ার 
িন্ ঈশ্বররর তনকট একতট পতরকল্পনা তছল৷ কিই পতরকল্পনার িন্ প্ররয়ািন তছল 
ঈশ্বররর ধাতম্থক শি্থািলী, অর্থাৎ িাঁর ি্িস্ারক প্রতিতষ্ি ও পাতর্থি িগরি তলতখি 
হওয়া, যার দ্ারা, যতদ িম্ভি হয়, িাহরল একিন মানুষ তনরদ্থাষ িরল গণ্ হরি 
পারর৷ ককিলমাত্ কিতট হরলই এিং িারপররই কিই মানুষতট িার তনরির উপর 
আদরমর আিশ্কীয় পতরনতি ও শাতস্ত গ্রহণ করর, িার স্রল ধিধভারি কস্বছিায় 
দাঁোরি পাররি৷   

তকন্তু কযরহিু আদরমর িংশ কাতলমাতলপ্ত হরয় পরেতছল ও ঈশ্বররর উপতস্তি 
কররক তিতছিন্ন হরয় পরেতছল, িাই কয মানুষতট এই িতলদারনর পতরকল্পনাতট 
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িাস্তিাতয়ি কররি পারর, কি আদরমর একিন িংশধর হরল হরি না৷ িাই এই 
পতরকল্পনাতটর িারর একতট প্রক্ি িমি্া িতেি তছল৷ িাহরল উদ্ার পাওয়ার 
পতরকল্পনাতট িাস্তিাতয়ি তকভারি হরি? কিতটরক িম্ভিপর করর কিালিার িন্ 
ঈশ্বররক প্তরিীরি এমন একিন মানুষ কপ্ররণ কররি হরিা, কয আদরমর িংশিাি 
নয়, এিং কয মানুরষর পরক্ষ তনরিরক িতলদান কররি ইছুিক রাকরি৷ তকন্তু পাতর্থি 
িগি আদম ও িার িংশধররদর কদওয়া হরয়তছল, এিং কিই আইতন অিস্ার 
অধীরন, এই কাি করাও অনিধ৷ ককিলমাত্ একতট উপারয় কিই পতরকল্পনার 
িাস্তিায়ন িম্ভি তছল, তকন্তু উপায়তট ককিলমাত্ একতটই৷ কিই ি্ততিরক প্তরিীরি 
িন্ারি হরি তেকই, তকন্তু আদরমর িংশধর হরল চলরি না৷

প্ররম দ্তষ্টরি, আপতন হয়ি এই তিষরয় একমি হরিন কয, এই পতরকল্পনাতটও 
অিম্ভি৷ তকন্তু ি্বেগিভারি, একতট পর কখালা তছল৷ ঈশ্বর প্তরিীরি একিন 
স্তীরলারকর কদরহ একতট পুরুষ িীয্থ স্াপন কররি পাররিন৷ তকন্তু কিতটর িন্ 
িাঁরক এমন একিন মানুষরক কপরি হি, কয ঈশ্বররক কিই কাি করিার 
িন্ তিশ্বাি কররি, এইভারি কিই মানুষতট ঈশ্বররক কিই কাি করিার ধিধ 
অতধকার প্রদান কররি৷ স্রণ রাখরিন কয পাতর্থি িগরির চাতিকাতে মানুরষর 
দখরল৷ শয়িান পাতর্থি িগরির নাগাল পাওয়ার িন্ কিই একই চাতিতট ি্িহার 
কররতছল ও প্তরিীর উপরর আদরমর কি্্থরত্বর আতত্মক ধিধ অতধকারতট চুতর 
কররতছল৷ কযরহিু ঈশ্বররর পতরকল্পনাতট তছল শয়িারনর কারছ পাতর্থি িগরির 
কিই পতরকল্পনাতটর ধিধিা প্রমাণ করা, কয শয়িান তনতচিিভারিই প্রতিিাদ 
কররি, িাই ঈশ্বররর প্ররয়ািন তছল এমন একিন নারী ও পুরুরষর িন্ধান করা, 
যারা িাঁরক একতট িন্তান পাওয়ার িন্ তিশ্বাি কররি, যতদও িারদর পরক্ষ ককারনা 
িন্তান ধারণ করা তচরকারলর মি িমূ্ণ্থ ও পাকাপাতকভারি অিম্ভি তছল৷ এই 
অিম্ভিরক িম্ভি করর কিালিার িন্ িারদররক ঈশ্বরর তিশ্বাি কররি হরি৷   

কিই তশশুতটর িন্ িার িরন্র উরদেরশ্র িাররও যুতি, কিই উরদেশ্তট হরলা 
কয িার িংরশর দ্ারা িমস্ত কদশ আশীি্থাদযুতি হরি, কারণ িার িংশধররদর 
মাধ্রমই পরিি্থীকারল ঈশ্বর যীশুরক িগরি আনিার িন্ ধিধিা ও অতধকার 
প্রাপ্ত কররিন৷ যতদ এমন এক দম্তি রারক যারা তিশ্বাি কররি পারর কয ঈশ্বর 
একতট িন্ধ্া িেরর একতট তশশু ধারণ করািার কিই অিম্ভি কািতট িম্ভি কররি 
পাররন, যতদ িারা তিশ্বাি কররি পারর কয কিই তশশুতটর মাধ্রম প্ররি্ক িাতি 
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ধন্ হরি, এিং কিই তশশুর িন্ িারদররক িমুরদ্রর িীররর িালুকণার চাইরি 
অতধক িংশধর কদরি, িাহরল পরিি্থীকারল যীশুর মািা, মতরয়রমর িেরর আপন 
িীি স্াপন করিার িন্ প্ররয়ািনীয় ধিধিা ঈশ্বর প্রাপ্ত কররিন৷ তকন্তু ঈশ্বর 
তক কিই ধররনর মানুষ খঁুরি কপরয়তছরলন? কিই ি্ততির নাম অব্রাহম, আমারদর 
তিশ্বারির আতদতপিা৷

অব্রাহাম প্রি্াশা না রাতকরলও প্রি্াশাযুতি হইয়া তিশ্বাি কতররলন, 
কযন ‘এইরূপ কিামার িংশ হইরি,’ এই িচন অনুিারর তিতন িহুিাতির 
তপিা হন। আর তিশ্বারি দুর্্থল না হইয়া, িাঁহার িয়ি প্রায় শি িৎির 
হইরলও, তিতন আপনার ম্িকল্প শরীর, এিং িারার গরভ্থর ম্িকল্পিাও 
কটর পাইরলন িরট, িরাতপ ঈশ্বররর প্রতিজ্ার প্রতি লক্ষ্ কতরয়া অতিশ্বাি 
িশিঃ িরন্দহ কতররলন না; তকন্তু তিশ্বারি িলিান্  হইরলন, ঈশ্বররর কগৌরি 
কতররলন, এিং তনচিয় িাতনরলন, ঈশ্বর যাহা প্রতিজ্া কতরয়ারছন, িাহা 
িিল কতররি িমর্থও আরছন। 

- করামীয় ৪:১৮-২১

অব্রাহম ও িারা ঈশ্বরর তিশ্বাি কররতছরলন ও যখন িারা অতি ি্দ্ ও িন্তান 
ধাররণ অক্ষম তছরলন িখন িারা ইিহারকর িন্ তদরয়তছরলন৷ কযরহিু অব্রাহম 
কিই ি্ততি তছরলন তযতন ঈশ্বরর তিশ্বাি কররতছরলন, িাই তিতন কয দ্ার উনু্তি 

কররতছরলন ককিলমাত্ কিই দ্াররর মাধ্রমই 
প্রতিজ্ার আগমন িম্ভি তছল৷ যীশুর অব্রাহরমর 
িংশধররদর মাধ্রম িগরি আতিভু্থি হওয়ার 
করা তছল৷ আতম তিষয়তটরক অতি স্পষ্ট করর 
তদতছি৷ ঈশ্বররর পরক্ষ যীশুরক এই িগরি 

আনিার িন্, িাঁরক অব্রাহরমর িংশধররদর মাধ্রম আিরি হরিা৷ িাঁরক আিরি 
হি! অব্রাহরমর মাধ্রম আতিভু্থি হওয়াতটই তছল একমাত্ ধিধ পর৷ এই কাররণই 
আপতন যতদ মতর প্ররম অধ্ায় কদরখন িাহরল আপতন একতট একরঘরয় িাতলকা 
কদখরি পারিন৷ অমুক ি্ততি অমুরকর িন্ তদরয়তছল৷ এই অধ্ায়তট একতট কাররণ 
প্ররম অধ্ায় হরয়রছ৷ এই অধ্ায় প্রমাণ করর কয এই পাতর্থি িগরি যীশু তছরলন 

তাো শুধুিাত্র প্বঁরচ োকবাে 
জি্ িন্ত্রণাদায়ক পমেশ্রি ও 
ঘাি ঝোরিাে অমভশারপে উরদ্ধ্ণ  
উরে ম�রয়মেি
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অব্রাহরমর একিন িংশধর৷ এই প্তরিী, কযখারন শয়িান িার ধিধ কি্্থত্ব ও 
অতধকার িাতহর করর, কিখারন এই িাতলকাতটরক তলতপিদ্ রাকরি হি৷ যতদ কিই 
িাতলকাতট িতেক না হি এিং িাস্তরি যীশু অব্রাহরমর িংশধররদর মাধ্রম না 
আিরিন, িাহরল শয়িান দাতি কররি পাররিা কয যীশুর িন্ ও িীিন 
প্রিচিনাকর এিং আমারদর পারপর মূল্ প্রদান করিার কযাগ্িা িাঁর কনই৷  

আপনার যতদ স্রণ রারক কয, ইরোরয়রলর কলারকরদর িারদর িাতি িতহভূ্থি 
তিিাহ তনতষদ্ করিার িন্ অরনকগুতল ি্িস্া িা তনয়ম তছল৷ িারদর তনরিরদর 
িাতির িাইরর তিিাহ করাতট তছল ম্িু্দন্ড কযাগ্ অপরাধ৷ এখন আপতন কিরনরছন 
কয ককন িারদর কিই িংশতটরক অিটা তিশুদ্ রাকরি হরয়তছল, এিং ককন 
িারা কিই তিষরয় অি িিক্থ দ্তষ্ট তদি৷ হ্াঁ, আপতন রাহরির ন্ায় ইরোরয়রলর 
িাইরর রাকা কিইিি নারীরদর কক্ষরত্ এর ি্তিক্রম কদখরি পারিন, যারা ককারনা 
একিন ইরোরয়লীয় পুরুষরক তিিাহ কররতছল৷ রাহি তযতররহা নগরীরি িাি করি, 
এিং কি কিই িকল চররদর লুতকরয় কররখতছল যারদররক কদরশর মরধ্ গুপ্তচর 
ি্ততের িন্ কপ্ররণ করা হরয়তছল৷ হ্াঁ, মতর প্ররম অধ্ারয় িার নাম িাতলকাতটরি 
ররয়রছ কারণ কি একিন ইরোরয়লীয়রক তিিাহ কররতছল৷ তকন্তু আপনারক িুঝরি 
হরি কয তযহুদী িংস্্তিরি পুরুষরাই িংশরক এতগরয় তনরয় কযি৷

এক মুহুরি্থর িন্ আতম িরাকতরি অযরা িাক্ি্য় করা িন্ধ কতর৷ মানুষ 
প্তরিীরি কি কাল ধরর ররয়রছ কিই তিষরয় িহু আরলাচনা হরয়রছ৷ কিই উতেরতট 
িানিার তক িতি্ই ককারনা উপায় ররয়রছ? হ্াঁ আরছ! আতম আপনারক এই একতট 
তিষরয় আশ্বস্ত কররি পাতর৷ মতর প্ররম অধ্ারয়র কিই িাতলকাতটরক িতেক হরি 
হরি৷ কিই িাতলকা কররক একিরনরও িাদ পেরল চলরি না, নিুিা আপতন ও 
আতম িি্থমারন কয পতরত্াণ উপরভাগ করতছ কিতট কররি পাররিা না৷ শয়িান 
প্রতিিাদ কররি৷ িাতলকাতটরক তনভু্থল হরি হরি! িাই কিই িাতলকাতটর উপর 
তভততে করর প্তরিীর িুরক মানুরষর িি্থরমাট িময়কারলর কমাটামুতট আনুমাতনক 
একতট তহিাি কররি পাররন৷ আমার মরন হরলা আতম এই তিষয়তটরক এখারন 
যুতি করি৷ 

আতম কিামা হইরি এক মহািাতি উৎপন্ন কতরি, এিং কিামারক 
আশীর্্থাদ কতরয়া কিামার নাম মহৎ কতরি, িাহারি িুতম আশীর্্থারদর 
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আকর হইরি। যাহারা কিামারক আশীর্্থাদ কতররি, িাহাতদগরক আতম 
আশীর্্থাদ কতরি, কয ককহ কিামারক অতভশাপ তদরি, িাহারক আতম 
অতভশাপ তদি; এিং কিামারি ভূমণ্ডরলর যািিীয় কগাষ্ী আশীর্্থাদ প্রাপ্ত 
হইরি

- আতদপুস্তক ১২:২-৩

এই পদগুতলরি আপতন কযমনতট কদখরি পান, পাতর্থি িগরির এই কয দ্ার যা 
অব্রাহম প্রতিষ্া কররতছরলন, কিতট কিই ধিধ পর যার মাধ্রম পরিি্থীকারল যীশু 
খ্ীষ্ট গমন কররিন ও প্তরিীর িকল মানুষরক আশীি্থাদ কররিন৷ যতদও অব্রাহম 
ও িার িংশধরররা ঈশ্বররক প্ররয়ািনীয় কিই ধিধিা ও অতধকার তদরয়তছরলন, 
যা প্তরিীর মরধ্ পুনরায় িাঁর কি্্থত্বভাররর ক্ষমিা ও প্রভািরক তিতররয় আনরি, 
তকন্তু িা ির্বেও ঈশ্বর যিক্ষণ পয্থন্ত না যীশুরক কিই িগরির মরধ্ আতিভূ্থি 
করারি কপররতছরলন, কযখারন তিতন আদরমর পারপর মূল্ প্রদান কররি পাররন, 
িিক্ষণ মানুষ পারপর কিাঝা ও আতত্মক ম্িু্র অধীরন আটরক তছল৷ তকন্তু 
িম্রদর তদক কররক কদখরি কগরল, এখন আমরা কদখরি পাই কয অব্রাহম ও 
িার িংশধর, যারা ত্বকরছিরদর তচনে ধারণ কররতছল, িারা িম্দ্ হরয়তছল৷ িারা 
শুধুমাত্ কিঁরচ রাকিার িন্ যন্ত্রণাদায়ক পতরশ্ম ও ঘাম ঝরারনার অতভশারপর 
উরদ্্থ উরে তগরয়তছল৷  

অব্রাম পশুধরন ও স্বণ্থ করৌরপ্ অতিশয় ধনিান্ তছরলন
- আতদপুস্তক ১৩:২

এই পদতটরি আমরা কদতখ কয এই তনয়মতট িম্রদর কক্ষরত্ একতট িে 
ধররনর পতরিি্থন ঘতটরয়তছল৷ ঈশ্বর অব্রাহমরক যা িরলন িার িারর আতদপুস্তক 
৩:১৭ কি তিতন আদমরক কয করা িরলতছরলন এই দুতটর িুলনা কররল আপতন 
তক কিখারন ককারনা পার্থক্ কদরখন? স্রণ রাখরিন কয, আদম পাপ করিার পর, 
ঈশ্বর িারক িরলতছরলন কয এখন কররক কি িার তনরির যন্ত্রণাদায়ক পতরশ্ম  ও 
ঘাম ঝরারনার মাধ্রম কি কিঁরচ রাকরি৷ তকন্তু এখন, অব্রাহরমর কিলায় আমরা 
একতট পার্থক্ কদখরি পাই৷ ঈশ্বর িরলন, “আতম কিামায় করি!” িাক্ এই করা 
িরল না কয ঈশ্বর অব্রাহমরক িার তনরির ক্ষমিায় ছুরট কিোরি ও যন্ত্রণাদায়ক 
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পতরশ্ম করর ঘম্থাতি হরি তদরয়তছরলন৷ িাক্ িরল কয ঈশ্বর িখন িারর তছরলন৷ 
ঈশ্বর িরলতছরলন, “আতম কিামায় করি!” িাই এই ঘটনার পর আমরা তক 
অব্রাহমরক ককারনা প্রকারর িীিন তনি্থাহ কররি কদখরি পাই? না িলরলই চরল! 

অব্রাহম িম্দশালী তছরলন! িার িন্তারনরা ধনিান তছল৷ অব্রাহম ভূতমর 
অতভশারপর প্রতক্রয়ার উরদ্্থর এক িীিনযাপন কররতছরলন৷ িার যররষ্ট িম্দ 
তছল! অব্রাহরমর মধ্কার িারাকতট কদখিার 
িন্ মানুষরক অতধক অরপক্ষা কররি হয় তন৷ 
কিই পার্থক্তট িার িংশধররদর মরধ্ও 
অকু্ষন্ন তছল৷ এমনতক, অব্রাহরমর করয়কতট 
প্রিন্ পরর িার নাতি যারকাি, তনরির শশুর 
লািরনর তনকট কাি করি৷ লািন যারকারির 
মরধ্ আশীি্থাদতট কদরখতছল, এিং কি 
যারকারির িম্তদ্র কাররণ িারক েকারনার 
কচষ্টা কররতছল৷ তকন্তু ঈশ্বর লািরনর আশীি্থাদ 
চুতর করিার িতন্দরক িার তনরির ক্ষতিরি পতরণি এিং যারকািরক মহা িম্দ 
তদরয় আশীি্থাদ কররতছরলন৷ আতম যা িলতছ কিতট হরলা যতদও কলারকরা এই 
আশীি্থাদরক রাতমরয় কদওয়ার কচষ্টা কররতছল তকন্তু িারা িা পারর তন৷ যিতদন 
পয্থন্ত িংশধরররা িারদর তনয়রমর প্রতি তিশ্বস্ত তছল ও ঈশ্বররর আরাধনা কররতছল, 
িিতদন ঈশ্বর িারদর িম্দ্ কররতছরলন৷

আতম যা িলতছ িার অরর্থর তিষরয় তচন্তা করুন! আতম মানুরষর তনকট কররক 
িি ধররনর ইরমইল ও তচতে পাই যারা িরল কয আতম টাকা পয়িার তিষরয় 
অতিতরতি করা িতল৷ িারা িরল কয িম্দ্শালী হওয়া ঈশ্বররর ইছিা নয়৷ িারা 
এই তিষরয় কিার তদরয় িরল কয ঈশ্বররর পতরচয্থা কররি হরল আমারদর িকলরক 
িারা িীিনি্াপী চরম মূল্ তদরয় যািনা কভাগ কররি হরি৷ আতম িারদর উততির 
িারর আংতশকভারি একমি হরি পাতর৷ মাক্থ ১০:৩০ কি  যীশু িরলতছরলন কয 
আমারদর িম্দ্িা আমারদর িােনা কভাগ করিার কারণ হরি৷ দুভ্থাগ্িশি, িহু 
খ্ীষ্টতিশ্বািীরা তিশ্বাি করর কয ঈশ্বররর একিন করোর কম্থ প্রদান কারী এিং 
আমারদররক দাতরদ্রিার শপর গ্রহণ করর, এিং অিুস্িা ও করাগ কভাগ করিার 
মাধ্রম, একতট তটঁরক রাকিার িীিন যন্ত্রণা কভাগ কররি হরি৷ না, কিতট হরলা 

িোকারি প্তািাে ভূমিে 
জি্ বৃমষ্ট মদরত ও প্তািাে 
হরস্তে সিস্ত করম্্ণ 
আশীব্ব্ণাদ কমেরত সদাপ্রভু 
আপিাে আকাশেূপ 
িঙ্গি-ভাণ্াে খুমিয়া মদরবি

-মদ্তীয় মববেণ ২৮:৮ক
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ভূতমর অতভশাপ কিটা আশীি্থাদ নয়! ঈশ্বর আপনার আতর্থক অিস্ারক দ্ঢ় কররি 
চান৷  

ঈশ্বর আপনারক িুতস্র কররি চান!

আপনার আতর্থক অিস্া িুরতক্ষি ও প্রতিতষ্ি না হরল, আপতন িারাতট িীিন 
ধরর তটঁরক রাকার অিস্ায় চলরি িাধ্ হরিন, আপনার আতত্মক কম্থভার পূণ্থ 
কররি অপারগ হরিন, এিং মূলি দািরত্বর িীিনযাপন কররিন৷ তদ্িীয় তিিরণ 
২৮:৮-১৩ কি ঈশ্বর অব্রাহরমর িংশধররদর যা িরলতছরলন কিতটরক একিার 
কদখুন৷ 

িদাপ্রভু আজ্া কতরয়া কিামার কগালাঘর িম্বরন্ধ ও িুতম কয ককান 
কারয্থ্ হস্তরক্ষপ কর, িৎিম্বরন্ধ আশীর্্থাদরক কিামার িহচর কতররিন; 
এিং কিামার ঈশ্বর িদাপ্রভু কিামারক কয কদশ তদরিরছন, িরায় কিামারক 
আশীর্্থাদ কতররিন। িদাপ্রভু আপন তদি্ানুিারর কিামারক আপন পতিত্ 
প্রিা িতলয়া স্াপন কতররিন; ককিল কিামার ঈশ্বর িদাপ্রভুর আজ্া পালন 
ও িাঁহার পরর গমন কতররি হইরি। আর প্তরিীস্ িমস্ত িাতি কদতখরি 
পাইরি কয, কিামার উপরর িদাপ্রভুর নাম কীততে্থি হইয়ারছ, এিং িাহারা 
কিামা হইরি ভীি হইরি। আর িদাপ্রভু কিামারক কয কদশ তদরি কিামার 
তপি্পুরুষরদর কারছ তদি্ কতরয়ারছন, কিই কদরশ তিতন মঙ্গলারর্থই কিামার 
শরীররর িরল, কিামার পশুর িরল ও কিামার ভূতমর িরল কিামারক 
ঐশ্বয্থ্শালী কতররিন। 

যরাকারল কিামার ভূতমর িন্ ি্তষ্ট তদরি ও কিামার হরস্তর িমস্ত করম্ম্থ 
আশীর্্থাদ কতররি িদাপ্রভু আপনার আকাশরূপ মঙ্গল-ভাণ্ডার খুতলয়া 
তদরিন; এিং িুতম অরনক িাতিরক ঋণ তদরি, তকন্তু আপতন ঋণ লইরি 
না। আর িদাপ্রভু কিামারক মস্তকস্বরূপ কতররিন, পুছিস্বরূপ কতররিন না; 
িুতম অিনি না হইয়া ককিল উন্নি হইরি; ককিল কিামার ঈশ্বর িদাপ্রভুর 
এই কয িকল আজ্া যত্নপূর্্থক পালন কতররি আতম কিামারক অদ্ আরদশ 
কতররিতছ, এই িকরলরি কণ্থপাি কতররি হইরি; 
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লক্ষ্ করুন, কয যতদও িারদর কারছ প্রতিজ্া তছল, িিুও িারা নিুন এই 
কদরশ িখনও স্াতপি হয় তন৷ তকন্তু কমাতশ িারদর িরলন কয ঈশ্বর িারদর স্াপন 
কররিন! কিতটর স্বরূপ ককমন হরি পারর ও ঈশ্বর িারদররক যা িলিার কচষ্টা 
কররছন, কিতট কিাঝিার িন্ একতট ওক ি্রক্ষর করা তচন্তা করুন৷ যখন কিই 
ি্ক্ষতট চারাগাছ অিস্ায় রারক, িখন কিতট স্াতপি হয় না৷ কয কযখারন যখন খুতশ 
কিই চারাগাছরক িতররয় তদরি পারর৷ তকন্তু যখন কিই ওক গাছতট ি্তদ্ পায় ও 
িে হরয় ওরে, িখন ককউই কিই গাছতটরক িতররয় তদরি পারর না৷ কিতট স্াতপি 
হরয় যায়৷ 

িদাপ্রভু আজ্া কতরয়া কিামার কগালাঘর িম্বরন্ধ ও িুতম কয ককান 
কারয্থ্ হস্তরক্ষপ কর, িৎিম্বরন্ধ আশীর্্থাদরক কিামার িহচর কতররিন; 
এিং কিামার ঈশ্বর িদাপ্রভু কিামারক কয কদশ তদরিরছন, িরায় কিামারক 
আশীর্্থাদ কতররিন। িদাপ্রভু আপন তদি্ানুিারর কিামারক আপন পতিত্ 
প্রিা িতলয়া স্াপন কতররিন...

- তদ্িীয় তিিরণ ২৮:৮-৯ক

কারিই আতর্থকভারি স্াতপি হওয়া তিষয়তট তকরূপ? ১২ খ পরদ ঈশ্বর 
আমারদর কিই করা িরলন:

এিং িুতম অরনক িাতিরক ঋণ তদরি, তকন্তু আপতন ঋণ লইরি না। 
আর িদাপ্রভু কিামারক মস্তকস্বরূপ কতররিন, পুছিস্বরূপ কতররিন না

ঈশ্বর িলতছরলন কয তিতন িারদররক এিটাই আশীি্থাদ কররিন কয িারা 
মহািন হরি, আর কখনই ঋণী হরি না৷ িারা মস্তক হরি, পুছি নয়৷ পুছি ককারায় 
যায় কিই তিষরয় তকছুই িলরি পারর না; পুছি শুধুমাত্ কিখারনই যায় কযখারন 
িারক মস্তক তনরয় যায়৷

ধনিান দতরদ্রগরণর উপরর কত্ে্থত্ব করর, আর ঋণী মহািরনর দাি হয়
- তহরিাপরদশ ২২:৭
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ঋণী স্াতপি নয়৷ িারা মহািরনর ক্পার পাত্, ককারনা রকম স্বাধীনিা ছাোই 
দারির ন্ায় কাি করর যায়৷ তকন্তু ঈশ্বর িরলন, “না! আতম কিামায় স্াপন করি! 
ককউ কিামায় িলরি পাররি না কয িুতম কিামার িাতে কছরে চরল যাও কারণ 
কিতট তদরয় ঋণ কমটারনা হরি৷ ককউ কিামার গাতে এই িরল ককরে তনরি পাররি 
না কয কিতট তদরয় ধার কশাধ করা হরি৷ কিামার রান্নাঘর মুতদদ্ররি্ ভতি্থ রাকরি, 
এিং িুতম কিামার তনিস্ব ককনা িতমরি কহঁরট চরল কিোরি, িুতম িমূ্ণ্থ আতর্থক 
শাতন্তরি কিামার ঈশ-প্রদতে কম্থভার পূণ্থ কররি৷ িুতম স্তপি হরি!” 

ঈশ্বর চান আপতন িম্দ্ কহান!
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অধ্ায় ৮

আজ্াবহতাে শমক্ত

এইিার আপতন কযতট পাে কররিন কিতট হরলা ঈশ্বররর রারি্র একতট 
শততিশালী নীতি িা ধম্থ, এতট এিটাই গুরুত্বপূণ্থ কয আমার মরন হরয়রছ কয 
এই িইতটর কয উপ তশররানাম কিতটই এই অধ্ারয়র নাম হওয়ার কযাগ্৷ আমরা 
অব্রাহরমর িে নাতি কযারষরির কাতহনী ও িীিরন এতটরক কদখরি পাই৷ আপনারক 
তকছুটা কগাঁোর করা িতল৷ কযারষরির ভাইরয়রা িারক ঘ্ণা করি, এিং িারা িার 
কাছ কররক মুতি হরি কচরয়তছল৷ আিরল, িারা িারক কমরর কিলরি কচরয়তছল, 
তকন্তু িারদর মরধ্ একিন ভাই অি িাোিাতে কররি চায় তন; কারিই হি্া 
করিার পতরিরি্থ িারা িারক করয়কিন ভ্রাম্মাণ িতনকরদর তনকট তিক্রয় করর 
তদরয়তছল, আর িারা িারক তনরয় তমশরর চরল তগরয়তছল, এিং িররৌরণর কম্ম্থচারী 
রক্ষক-কিনাপতি কপাটীিররর তনকরট তিক্রয় কররতছল৷

কযারষি তমির কদরশ আনীি হইরল পর, কয ইশ্ারয়লীরয়রা িাঁহারক 
িরায় লইয়া তগয়াতছল, িাহারদর তনকরট িররৌরণর কম্ম্থচারী কপাটীির 
িাঁহারক ক্রয় কতররলন; ইতন রক্ষক-কিনাপতি, এক িন তমরেীয় কলাক। 
আর িদাপ্রভু কযারষরির িহিতে্থী তছরলন, এিং তিতন িিলকম্ম্থা হইরলন, ও 
আপন তমরেীয় প্রভুর গ্রহ রতহরলন। আর িদাপ্রভু িাঁহার িহিতে্থী আরছন, 
এিং তিতন কয তকছু কররন, িদাপ্রভু িাঁহার হরস্ত িাহা িিল কতররিরছন, 
ইহা িাঁহার প্রভু কদতখরলন। অিএি কযারষি িাঁহার দ্তষ্টরি অনুগ্রহ প্রাপ্ত 
হইরলন, ও িাঁহার পতরচারক হইরলন, এিং তিতন কযারষিরক আপন িাটীর 
অধ্ক্ষ কতরয়া িাঁহার হরস্ত আপনার ির্্থস্ব িমপ্থণ কতররলন। 
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আপনার অর্থননতিক তিপ্লি: আজ্ািহিার ক্ষমিা

কয অিতধ তিতন কযারষিরক আপন িাটীর ও ির্্থরস্বর অধ্ক্ষ কতররলন, 
কিই অিতধ িদাপ্রভু কযারষরির অনুররারধ কিই তমরেীয় ি্ততির িাটীর 
প্রতি আশীর্্থাদ কতররলন; িাটীরি ও কক্ষরত্ তস্ি িাঁহার িমস্ত িম্রদর 
প্রতি িদাপ্রভুর আশীর্্থাদ িততে্থল। অিএি তিতন কযারষরির হরস্ত আপনার 
ির্্থরস্বর ভার তদরলন, আপতন তনি আহারীয় দ্রি্ ি্িীি আর তকছুরই 
ি্বে লইরিন না। 

- আতদপুস্তক ৩৯:১-৭

২ক পরদর তদরক নির তদন, “িদাপ্রভু কযারষরির িহিতে্থী তছরলন, এিং 
তিতন িিলকম্ম্থা হইরলন,” এর অর্থ কী? ঈশ্বর তক প্ররি্রকর িারর রারকন 
না? পূি্থিি্থী অধ্ায়গুতলরি আমরা িংরশর তিষরয় কয আরলাচনা কররতছ, িার 
পতররপ্রতক্ষরি িলা যায়, উতেরতট হরি – না৷ স্রণ রাখরিন, অব্রাহরমর তিশ্বাি ও 
িার পরিি্থীরি কয তনয়ম এরিতছল কিতট শুধুমাত্ অব্রাহম ও িার িংশধররদর 
প্রতি কপঁছািার ধিধ অতধকার ঈশ্বররক তদরয়তছল৷ কারিই আমরা যখন প্ররি্রকর 
িারর ঈশ্বররর রাকিার করা িলতছ, িখন কিতটরক এই তিষরয়র িারর গুতলরয় 
কিলরল হরি না ঈশ্বর প্ররি্করক ভালিারিন; তিতন ভালিারিন৷ তকন্তু যারা 
ঈশ্বররর িাক্ষারি ককারনারূপ ধিধিা ছাো আরি, িারদর িন্ িাঁর তকছু করিার 
রারক না৷ 

িৎকারল কিামরা খ্ীষ্ট হইরি তিতভন্ন, ইরোরয়রলর প্রিাতধকাররর 
িতহঃস্, এিং প্রতিজ্াযুতি তনয়মগুতলর অিম্ক্থীয় তছরল, কিামারদর আশা 
তছল না, আর কিামরা িগরির মরধ্ ঈশ্বরতিহীন তছরল। তকন্তু এখন 
খ্ীষ্ট যীশুরি, পূরর্্থ দূরিতে্থী তছরল কয কিামরা, কিামরা খ্ীরষ্টর রতি দ্ারা 
তনকটিতে্থী হইয়াছ। 

- ইতিষীয় ২:১২-১৩

লক্ষ্ করুন, এই পদতট ঈশ্বররর তনয়রমর িতহভূ্থি হওয়ার করা িরল, যার অর্থ 
ঈশ্বর ও িাঁর ক্ষমিা মানুরষর কররক তিতধিদ্ভারি তিতছিন্ন৷ ককন? কারণ প্তরিীরি 

পৃমেবীরত একজি 
িােী বা পুেুরিে সারে 
কো একমে ববধ চুমক্ত, 
থিামপত একমে মিয়ি 
োড়া, পামে্ণব জ�রত 
ঈশ্বরেে প্কারিা ববধতা 
বা অমধকাে োরক িা
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আজ্ািহিার শততি

কয অিতধ তিতন কযারষিরক আপন িাটীর ও ির্্থরস্বর অধ্ক্ষ কতররলন, 
কিই অিতধ িদাপ্রভু কযারষরির অনুররারধ কিই তমরেীয় ি্ততির িাটীর 
প্রতি আশীর্্থাদ কতররলন; িাটীরি ও কক্ষরত্ তস্ি িাঁহার িমস্ত িম্রদর 
প্রতি িদাপ্রভুর আশীর্্থাদ িততে্থল। অিএি তিতন কযারষরির হরস্ত আপনার 
ির্্থরস্বর ভার তদরলন, আপতন তনি আহারীয় দ্রি্ ি্িীি আর তকছুরই 
ি্বে লইরিন না। 

- আতদপুস্তক ৩৯:১-৭

২ক পরদর তদরক নির তদন, “িদাপ্রভু কযারষরির িহিতে্থী তছরলন, এিং 
তিতন িিলকম্ম্থা হইরলন,” এর অর্থ কী? ঈশ্বর তক প্ররি্রকর িারর রারকন 
না? পূি্থিি্থী অধ্ায়গুতলরি আমরা িংরশর তিষরয় কয আরলাচনা কররতছ, িার 
পতররপ্রতক্ষরি িলা যায়, উতেরতট হরি – না৷ স্রণ রাখরিন, অব্রাহরমর তিশ্বাি ও 
িার পরিি্থীরি কয তনয়ম এরিতছল কিতট শুধুমাত্ অব্রাহম ও িার িংশধররদর 
প্রতি কপঁছািার ধিধ অতধকার ঈশ্বররক তদরয়তছল৷ কারিই আমরা যখন প্ররি্রকর 
িারর ঈশ্বররর রাকিার করা িলতছ, িখন কিতটরক এই তিষরয়র িারর গুতলরয় 
কিলরল হরি না ঈশ্বর প্ররি্করক ভালিারিন; তিতন ভালিারিন৷ তকন্তু যারা 
ঈশ্বররর িাক্ষারি ককারনারূপ ধিধিা ছাো আরি, িারদর িন্ িাঁর তকছু করিার 
রারক না৷ 

িৎকারল কিামরা খ্ীষ্ট হইরি তিতভন্ন, ইরোরয়রলর প্রিাতধকাররর 
িতহঃস্, এিং প্রতিজ্াযুতি তনয়মগুতলর অিম্ক্থীয় তছরল, কিামারদর আশা 
তছল না, আর কিামরা িগরির মরধ্ ঈশ্বরতিহীন তছরল। তকন্তু এখন 
খ্ীষ্ট যীশুরি, পূরর্্থ দূরিতে্থী তছরল কয কিামরা, কিামরা খ্ীরষ্টর রতি দ্ারা 
তনকটিতে্থী হইয়াছ। 

- ইতিষীয় ২:১২-১৩

লক্ষ্ করুন, এই পদতট ঈশ্বররর তনয়রমর িতহভূ্থি হওয়ার করা িরল, যার অর্থ 
ঈশ্বর ও িাঁর ক্ষমিা মানুরষর কররক তিতধিদ্ভারি তিতছিন্ন৷ ককন? কারণ প্তরিীরি 

পৃমেবীরত একজি 
িােী বা পুেুরিে সারে 
কো একমে ববধ চুমক্ত, 
থিামপত একমে মিয়ি 
োড়া, পামে্ণব জ�রত 
ঈশ্বরেে প্কারিা ববধতা 
বা অমধকাে োরক িা

একিন নারী িা পুরুরষর িারর করা একতট ধিধ চুততি, স্াতপি একতট তনয়ম ছাো, 
পাতর্থি িগরি ঈশ্বররর ককারনা ধিধিা িা অতধকার 
রারক না৷ এই পদতট এই করারক িুস্পষ্টভারি 
প্রকাশ করর কয িাক্ যখন ককারনা তনয়ম ি্িীি 
অিস্ার করা িরল, িখন িা মানুরষর প্রি্াশাতিহীন 
ও িগরি ঈশ্বরতিহীন অিস্ার করা িুরল ধরর৷ 
স্রণ রাখরিন কযরহিু যীশু আমারদর তনতমতে একতট 
নিুন তনয়ম তস্র করররছন, িাই এখন আমরা 
ঈশ্বররর আপন িাতটর কলাক ও িাঁর মহান রারি্র 
প্রিা (ইতিষীয় ২:১৯)৷ কারিই এখন আতদপুস্তক 
৩৯ অধ্ারয়র তদরক তিরর িাকারল, আমরা িুঝরি পাতর কয “িদাপ্রভু কযারষরির 
িহিতে্থী তছরলন” এই িাক্াংশতটর অর্থ হরলা এই কয কযারষরির োকুরদা ঈশ্বররর 
িারর কয তনয়ম তস্র কররতছরলন, কিতটর মাধ্রম কযারষরির িীিরন ঈশ্বররর ধিধ 
প্রভাি তছল৷ এই ধিধ তনয়মতট, ঈশ্বররর আশীি্থাদ ও প্রভািরক, পাতর্থি িগরির 
যন্ত্রণাদায়ক পতরশ্ম ও ঘাম ঝরারনার প্রতক্রয়ারক িাতিল করিার িুরযাগ করর 
তদরয়তছল৷ ঈশ্বররর পরক্ষ কযারষিরক আশীি্থাদ করা তছল ধিধ৷ 

পূরি্থ ঈশ্বর অব্রাহমরক যা িরলতছরলন কিতট স্রণ করুন, “আতম কিামায় 
করি”৷ কযরহিু ঈশ্বর কযারষরির িারর তছরলন, িারক িার িীিরন িাহায্ 
করতছরলন, িাই কযারষি যা তকছু কররিন িারিই িিলকাম হরিন, তিতন 
এিটাই িিল তছরলন কয িার তিিািীয় প্রভু, কপাটীির কয অন্ অরনক পুরুষ 
কম্থীরদর কদরখতছরলন, িারদর িুলনায় কযারষরির কম্থদক্ষিার মরধ্ একতট 
তিস্তর পার্থক্ িার কচারখ পরেতছল৷ এখারন আমার উরলেখ করা উতচি কয কয 
যখন আমরা ঈশ-িহায়িায় িম্দ্ হই, িখন কয িকল কলারকরা প্তরিীর তটঁরক 
রাকিার অতভশারপর প্রতক্রয়ার অধীরন িিিাি কররছ, িারা পার্থক্তট কদখরি 
পায়! কপাটীির এিটাই প্রভাতিি হরয়তছরলন কয তিতন িার িকল রািপারটর 
দাতয়ত্ব কযারষিরক তদরয়তছরলন৷

শারস্তর এই অংরশ ঈশ্বররর রারি্র তিতিধ নীতি প্রকাতশি হরয়রছ, তকন্তু 
এই পদতটরি প্রধান মূলমন্ত্রতট এই পদতটরি প্রকাতশি হরয়রছ৷ আতম এতটরক 
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“আজ্ািহিার শততি” িরল রাতক, িা আপতন এতটরক “কপাটীিররর নীতি” িলরি 
পাররন”৷ এতট আতদপুস্তক ৩৯:৫ এ পাওয়া যায়:

কয অিতধ তিতন কযারষিরক আপন িাটীর ও ির্্থরস্বর অধ্ক্ষ কতররলন, 
কিই অিতধ িদাপ্রভু কযারষরির অনুররারধ কিই তমরেীয় ি্ততির িাটীর প্রতি 
আশীর্্থাদ কতররলন; িাটীরি ও কক্ষরত্ তস্ি িাঁহার িমস্ত িম্রদর প্রতি 
িদাপ্রভুর আশীর্্থাদ িততে্থল। 

কিখারন যা ঘটতছল আতম চাই আপতন কিই তিষরয় একতট িুস্পষ্ট তচত্ লাভ 
করুন৷ একতদন কযারষি ককারনা দাতয়রত্ব তছরলন না আর পররর তদনই তিতন 
কিই দাতয়ত্ব কপরয়তছরলন৷ কযই িময়তটরি কিই পতরিি্থনতট িাতধি হরয়তছল, 
িাইরিল কিই মুহূি্থতটর করা উরলেখ করর৷ কপাটীিররর িকল তকছুর উপরর, িার 
িমস্ত িম্ততের প্রতি িদাপ্রভুর আশীি্থাদ কনরম এরিতছল! তকন্তু তিতন কযারষরির 
ঈশ্বররক িানরিন না ও তিতন ইরোরয়ল িাতির অংশ তছরলন না৷ িাহরল এিি 
তকভারি ঘটল এিং এর অর্থ তক? উতেরতট এখারন ররয়রছ৷ যখন কপাটীির িার 
িম্ততেরক কযারষরির অধীনস্ত কররতছরলন, িখন অজ্ািিাররই, িার কিই ধন 
িম্ততে কিই তনয়রমর অধীরন চরল তগরয়তছল কযতট ঈশ্বররর িারর কযারষরির মরধ্ 
িংঘতটি হরয়তছল৷

কপাটীিররর ধন, িার িম্ততে িকলতকছু পতরিতি্থি হরয় তগরয়তছল!!

আপতন কদখরি পারছিন, কয কপাটীিররর িম্ততে কযারষরির দাতয়রত্বর অধীরন 
আিিার পূি্থ পয্থন্ত প্তরিীর অতভশারপর প্রতক্রয়ার মরধ্ আিদ্ তছল৷ যখন 
কপাটীির কযারষরির কি্্থরত্বর অতধকাররর অধীরন িার িম্ততে িমপ্থণ কররতছরলন, 

িখন তিতন উপলতব্ধ কররন তন কয তিতন 
কিতটরক ঈশ্বররর আশীি্থারদর প্রভারির 
অধীরনও িমপ্থণ করতছরলন৷ িাইরিল আররা 
িরল কয কপাটীির শুধুমাত্ কয খাদ্ কভািন 
কররিন কিতট ি্তিরররক িার তনরির 
তিষরয় িা অন্ ককারনা তিষরয় িারক তচন্তা 

প্সই মদিমেরক মবশ্রািবাে বিা 
হরতা, প্সমে হরিা এিি একমে 
মদরিে প্রমতচেমব প্িখারি িািুিরক 
প্কবিিাত্র প্বঁরচ োকবাে জি্ 
মিরজে কষ্টসাধ্ পমেশ্রি ও ঘাি 
ঝোবাে আে প্ররয়াজি হরব িা
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কররি হি না৷ িার ককারনা দুতচিন্তা তছল না! ককারনা দুঃতচিন্তা না রাকায়, 
কপাটীিররক ককিলমাত্ তমশরীয় রক্ষকরদর কিনাপতিরূরপ িার কম্থভার ও 
উরদেরশ্র প্রতি মরনাতনরিশ কররি হি৷ এখারন কদখিার মি অরনক তকছুই 
ররয়রছ, তকন্তু অজ্ািিারর কপাটীির যা কদরখতছরলন, িারকই ইব্রীয় ৪ অধ্ারয় 
তিশ্ামকারলর কভাগ িলা হয়, আর হ্াঁ, কিতট নুিন তনয়রমর তিশ্বািীরদর তনকট 
প্রাতপ্তিাধ্৷

আপতন যতদ তিশ্ামিাররর িম্রক্থ অধ্য়ন কররন, িাহরল কদখরি পারিন কয 
কিই তদরন ঈশ্বর ইরোরয়লীয়রদর ককারনা কাি করিার অনুমতি কদন তন; কিই তদন 
ককারনা ঘাম ঝরারনা িা কষ্টিাধ্ পতরশ্ম হরিা না৷ তিশ্ামিারতট তছল অিশ্ই 
িপ্তারহর িপ্তম তদনতট, এিং কিতট ি্তষ্টকারলর তিশ্ামিাররর িারর িাদ্শ্পূণ্থ৷ 
আপনার হয়ি স্রণ ররয়রছ কয ি্তষ্টর িমরয়র িপ্তম তদনতটরক ঈশ্বর তিশ্ামিার 
িরল কঘাষণা কররতছরলন৷ িার কারণতট এটা নয় কয ঈশ্বর ক্ান্ত হরয় তগরয়তছরলন, 
িরং, তিতন িাঁর কাি িমাপ্ত কররতছরলন৷ িকলতকছু িমূ্ণ্থ হরয় তগরয়তছল৷ 
িপ্তম তদনতট তছল কিই তদন কয তদন মানুষরক িীতিি রাকিার িন্ রচনা করা 
হরয়তছল, মানুরষর যা তকছু প্ররয়ািন কিই িিতকছুই িার দরকার পেিার আরগ 
কররকই মিুদ করা তছল৷ তকন্তু আমরা অিশ্ই কিই ঘটনাও িাতন কয আদম যখন 
ঈশ্বররর তিরুদ্াচারণ কররতছল িখন কি কিই তিশ্াম হাতররয় কিরলতছল৷ ঈশ্বররর 
তিরুদ্াচারণ করিার দ্ারা আদম িার তনরির প্ররয়ািনীয় তিষয়িমূহ িরিরাহ 
করিার ঈশ্বররর িক্ষমিারক রাতমরয় তদরয়তছল৷ এইভারি, আদম কিই িম্রদর 
কিই স্ানতটরক হাতররয় কিরলতছল কযতট পূরি্থ ঈশ্বর িুতগরয়তছরলন৷ এরপর আদম 
তনরির িমস্ত িময়তট ককিলমাত্ কিঁরচ রাকিার িন্ তনরির কষ্টিাধ্ পতরশ্ম ও 
ঘাম ঝতররয় ি্য় করর, তনরির খাদ্ িংগ্ররহর িন্ িাধ্ হরয়তছল৷  

তকন্তু ঈশ্বর মানুষরক তিনা প্রি্াশায় কছরে কদন তন৷ তিতন মানুষরক তিশ্ারমর 
একতট তচত্ তদরয়তছরলন, কয তিশ্ামরক তিতন ককারনা একতদন পুনরুদ্ার কররিন৷ 
কিই তদনতটরক তিশ্ামিার িলা হরিা, কিতট হরলা এমন একতট তদরনর প্রতিছিতি 
কযখারন মানুষরক ককিলমাত্ কিঁরচ রাকিার িন্ তনরির কষ্টিাধ্ পতরশ্ম ও ঘাম 
ঝরািার আর প্ররয়ািন হরি না৷ কযারষি কিই তনয়রমর মাধ্রম িদাপ্রভুর কয 
আশীি্থাদ িহন কররতছরলন, কপাটীির যখন কিই আশীি্থারদর ভাগী হরয়তছরলন, 
িখন তিতন কযারষরির মাধ্রম িরিরাহ করিার ঈশ্বরীয় িক্ষমিার মরধ্ প্ররিশ 
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কররতছরলন ও তিশ্াম কপরয়তছরলন৷ িকল তকছুর দাতয়ত্ব গ্রহণ করা হরয়তছল; িার 
ককারনা দুঃতচিন্তা তছল না৷

অিএি তিতন কযারষরির হরস্ত আপনার ির্্থরস্বর ভার তদরলন, আপতন 
তনি আহারীয় দ্রি্ ি্িীি আর তকছুরই ি্বে লইরিন না।

- আতদপুস্তক ৩৯:৬

তিশ্ামিাররর িাৎপয্থ ও ঈশ্বর মানুষরক যা কদখাতছিরলন িা িুঝরি কগরল, 
আপনারক একতট িরল প্রনে কররি হরি৷ তিশ্ামিার তকভারি িম্ভি হরয়তছল? 
আমার করার অর্থ, প্তরিীর অতভশারপর প্রতক্রয়ার অধীরন, মানুষ শুধুমাত্ িীতিি 
রাকিার িন্ই প্রতিতদন ছুরট কিোয়৷ যতদ কিটাই িি্ হরয় রারক, িাহরল 
তিশ্ামিাররই িা তকভারি মানুষ না ছুরট কিতেরয় রাকরি পারর? কি যতদ তিশ্ামিারর 
কাি কররি না পাররিা, িাহরল তকভারি কি কিতদরনর খাদ্ িংগ্রহ করি? এতট 
উতেম একতট প্রনে ও এতটর উতের তদরিই হরি, এিং কিই উতেররর মরধ্ই কযারষি 
কয “িদাপ্রভুর আশীি্থারদর” মরধ্ গমনাগমন কররিন িার িমূ্ণ্থ রহি্ উরন্াচন 
করা হরয়রছ৷ 

আমার মরন হয় কলিীয় ২৫ অধ্ারয় ঈশ্বর যখন ইরোরয়ল িাতির তনকট 
কযারিল িৎিররক ি্াখ্া করতছরলন কিখারন এই নীতিতটর একতট িে উদাহরণ 
কদখা যায়৷ প্রতি ৫০ িছরর একিার কযারিল িৎির আরি, এিং কিই িছরতটর 
অরনক িাৎপয্থ ররয়রছ, আতম এখারন কি তিষরয় তিস্তাতরি আরলাচনা করি না৷ 
িরি, আতম চাই আপতন কিই িছররর এই অংশতট িুঝুন৷ িারা কিই িছরতটরি 
িারদর িিল িুনরি পাররিা না৷ িাস্তরি, িারা ৪৯ িম িছরতটরিও িিল িুনরি 
পাররিা না, কারণ কিতট তছল একতট তিশ্ারমর িছর৷ িাই যা ঘটতছল আতম চাই 
আপতন কিতটর একতট িুস্পষ্ট তচত্ খঁুরি পান: ইরোরয়ল িাতিরক িলা হরয়তছল 
কয িারা ৪৯ ও ৫০ িম িৎিরর িারদর িিল িুনরি পাররি না৷ িাহরল িারা 
যখন িিল িুনরি ও শি্ িংগ্রহ কারল শি্ যখন পাকরি, িিতদরন ৫১ িম 
িৎিররর কশরষর তদক চরল আিরি৷ িুিরাং মূলি ঈশ্বর িারদর িলতছরলন কয 
িারদর প্রায় তিন িৎির কাল শি্ িংগ্রহ না কররই কাটারি হরি৷ আতম যতদ 
আপনারক িলিাম কয আপতন তিন িছর ককারনা কিিন পারিন না, িাহরল আপতন 
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হয়ি তকছুটা তচতন্তি হরয় পেরিন৷ স্বাভাতিকভারি, কিতট িম্ভিপর তছল না৷ তকন্তু 
ঈশ্বর িারদর ককারনা একতট তিষয় কদখাতছিরলন৷  

'আর যতদ কিামরা িল, কদখ, আমরা িপ্তম িৎিরর তক খাইি? কদখ, 
আমরা ি কক্ষরত্ িপন কতরি না, ও উৎপন্ন িল িংগ্রহ কতরি না; িরি 
আতম ষষ্ িৎিরর কিামাতদগরক আশীর্্থাদ কতরি; িাহারি তিন িৎিররর 
িন্ শি্ উৎপন্ন হইরি। পরর অষ্টম িৎিরর কিামরা িপন কতররি, ও 
নিম িৎির পয্থ্ন্ত পুরািন শি্ কভািন কতররি; যািৎ িল না হয়, িািৎ 
পুরািন শি্ কভািন কতররি। '

- কলিীয়পুস্তক ২৫:২০-২২

তিশ্ামিার এই কাররণই িম্ভিপর তছল, কযরহিু ঈশ্বর ষষ্ তদনরক তদ্গুন 
উৎপাদন িা প্ররয়ািরনর অতধক িহকারর আশীি্থাদ কররতছরলন৷ আপনার মরনর 
মরধ্ এই করাতট তকছুটা ঘুরপাক খাক৷ প্ররয়ািরনর অতধক-প্রতিতট নারী ও পুরুষ 
তক এই তিষয়তটরই আকাঙ্খা কররছ না? ঈশ্বর যখন মানুষরক ষষ্ তদরন তদ্গুন 
পতরমাণ তদরয়তছরলন, িখন তিতন মানুষরক স্রণ কতররয় তদতছিরলন কয তিতন 
িারদর কযাগানদািা, এিং তিতন িি্থদা িারদররক প্ররয়ািরনর অতধক যুতগরয় 
এরিরছন৷ িতি্ করা িলরি তক; প্ররয়ািরনর অতধক কযাগান ইঁদুর কদৌে কররক 
মুততি প্রদান করর৷ কিতট আমারদররক দািত্ব কররক মুতি করর এমন অিস্ায় তনরয় 
আরি কযখারন আমারদর কারছ তিকল্প রারক৷ িি্থাতধক গুরুত্বপূণ্থ তিষয় হরলা, কিতট 
আমারদররক তনরিরদর উরদেশ্ ও ইছিা িন্ধান কররি ও িারি িম্দ্ হওয়ার 
িন্ মুতি করর৷ করেনডা ও আতম কযমন িরলতছলাম, “যিক্ষণ না আপতন আপনার 
আতর্থক তিষয়গুতলর িমাধান কররিন, িিক্ষণ কখনই আপতন আপনার উরদেশ্ 
খুঁরি পারিন না”৷ তকন্তু একতট দারুন িংিাদ ররয়রছ! তিশ্ামকারলর কভাগ আিও 
পাওয়া যায়, আর কিতট এমন একতট স্ান প্রদান করর কযখারন আমারদর প্ররয়ািন 
তমরট যায় ও আমরা শুধু তটঁরক রাকা নয় িরং িম্দ্ হরি পাতর৷ 

িাহরল, এর অর্থ হরলা ঈশ্বররর কলারকরদর িন্ একতট তিশ্ামকারলর 
কভাগ ররয়রছ; কযরহিু কয ককউ ঈশ্বররর তিশ্ারম প্ররিশ করর কি তনরির 



206

আপনার অর্থননতিক তিপ্লি: আজ্ািহিার ক্ষমিা

কাি হরিও তিশ্াম করর (কষ্টিাধ্ পতরশ্ম ও ঘাম ঝরারনা প্রতক্রয়া, তটঁরক 
রাকা), তেক কযভারি ঈশ্বরও িাঁর কম্থ কররক তিশ্াম কররতছরলন৷ 

ঈশ্বররর রাি্ কপাটীিররর কক্ষরত্ পাতর্থি িগরির কষ্টিাধ্ পতরশ্ম ও ঘাম 
ঝরারনার নীতি িা ধম্থরক রতহি কররতছল, এিং আপনার িন্ও কিই একই কাি 
কররি৷ তকভারি ঈশ্বররর রারি্র নাগাল কপরি হয় যখন আমরা কিতট িানি, 
িখন আমরা িম্দ্ হরি ও আমারদর উরদেশ্ খুঁরি কপরি পাতর৷ িতি্ই িীিন 
মিার, ভালিািা ও আনরন্দ পতরপূণ্থ হরি পারর!  

িদাপ্রভুর আশীর্্থাদই ধনিান করর, এিং তিতন িাহার িতহি 
মরনাদুঃখ কদন না

- তহরিাপরদশ ১০:২২

িদাপ্রভুর আশীি্থাদ িম্দ তনরয় আরি, এিং প্রভু িার িারর ককারনা করোর 
পতরশ্ম যুতি কররন না!!! আমরা আতদপুস্তক ৩:১৭ এর কষ্টিাধ্ পতরশ্ম ও ঘাম 

ঝরারনার উরদ্্থ িীতিি রাকরি পাতর৷ যিতদন 
না আতম িানরি কপররতছলাম কয ঈশ্বররর 
রাি্ তকভারি কায্থ করর, িিতদন পয্থন্ত িহু 
িছর ধরর আতম তটঁরক রাকিার কিই পুরািন 
প্রতক্রয়ার অধীরন িাি কররতছলাম৷ আপতনও 
কিতট িানরি পাররন৷ ঈশ্বর আপনার িারর 

ররয়রছন! আতম িম্দ্ হরি পাররন৷ না, আতম করাতটরক আিার গুতছরয় িতল: 
আপনারক িম্দ্ হরি হরি৷ িগরির কিই িকল কপাটীিরররা, যারা ঈশ্বররক 
িারন না আর যারা তটঁরক রাকিার কচষ্টায় আশাহীনিা, করোর পতরশ্রমর অধীরন 
তপষ্ট হরয় আরছ িারা কদখরছ৷ িারা আপনার ধম্থ, আপনার তগি্থার ভিন অরিা 
আপনার শারস্তর দ্ারা প্রভাতিি হয় না কারণ িারা আপনার উতেররর অভারির 
অতিতরতি তকছু কদখরি পায় না৷ যখন অন্রদর মি আপতনও কিই একই কশাচনীয় 
আতর্থক চাপ ও অভাি ও তটঁরক রাকিার িংগ্রারমর মরধ্ রারকন, িখন আপতন 
এতট আশা কররি পাররন না কয আপতন িলরিন কয ঈশ্বর কিই না মহান ও 
কলারকরা আপনার করায় কণ্থপাি কররি৷ না, তেক কযারষরির মি আপনারকও 

আপিাে চামেপারশে সর্দহ 
ও অমবশ্বারসে সারে আপিাো 
প্িা�সূত্রতা মেন্ন কেুি আপিাে 
সমপৃক্ততাে পমেবত্ণি কেুি ও 
ঈশ্বরেে োজ্ উপরভা� কেুি!
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িুরল ধররি হরি কয ঈশ্বররর রাি্ তকরূপ৷ মানুষ কিাকা নয়৷ িারা উতেররর িন্ধান 
কররছ৷ 

িহু িছর ধরর আমার কারছ প্রভাতিি করিার মি ককারনা করা তছল না৷ 
ককউ আমারক তটতভরি অনুষ্ান করিার করা িরল তন; আতম এক হািার িদরি্র 
মন্ডলী চালনা করতছলাম না৷ ককন? কারণ িলিার মি আমার কারছ তকছু তছল 
না, ককারনা িমাধান তছল না, ককারনা উতের তছল না, ঈশ্বর িীিন্ত ও তিতন আমার 
িারর আরছন এমন ককারনা প্রমাণ আমার কারছ তছল না৷ আতম শুধুমাত্ কিঁরচ 
রাকিার িন্ আমার পতরিনরদর তনকট অর্থ ধার করতছলাম৷ আমার গাতে খারাপ 
হরয় যাতছিল, আমার িাতের ভগ্ন দশা হরয় যাতছিল৷ কিই দশায় আমার ঈশ্বর কি 
মহান ককনই িা কি করা ককউ শুনরি চাইরি? হ্াঁ, আতম স্বরগ্থর পরর তছলাম এিং 
স্বগ্থ মহানিম স্ান, তকন্তু আপতন যতদ এই পাতর্থি িগরি স্বগ্থরক িুরল ধররি না 
পাররন, িাহরল স্বগ্থ কি মহান মানুষ কিই ি্াপারর মানুষ শুনরি না৷ কদখুন, আতম 
কয করা িলতছ কিতট হরলা যতদ ঈশ্বর ঈশ্বর হরয় রারকন ও িাঁর িাক্ যতদ িি্ 
হয়, িাহরল কিতট কায্থকরী হওয়া উতচি৷ আমারদর িীিরনর রূপতট তভন্ন হওয়া 
ও কিই িীিনতটই তভন্ন হওয়া উতচি! আমারদর ঈশ্বররর রারি্র িি্ তনরয় এই 
প্রিরন্র তনকট কপঁছারি হরি৷ কপাটীিররা কদখরছ৷    

িাহরল ককন আতম এই িইতটর উপ তশররানামতট আজ্ািহিার শততি কররতছ? 
এর কারণ কপাটীির ঈশ্বররর রারি্র নাগাল কপরয়তছরলন ও তিশ্ামকারলর কিই 
কভাগ উপরভাগ কররতছরলন কযখারন কষ্টিাধ্ পতরশ্ম ও ঘাম ঝরারনা িীিরনর পর 
নয়, কযখারন ককারনা ভয় কনই ও শাতন্ত তিরািমান রারক৷ এতট কিই স্ান কযখারন 
তটঁরক রাকিার স্রল উরদেশ্ ও ইছিা রারক ও দাতরদ্রিা িম্রদর দ্ারা অন্ততহ্থি 
হয়৷ তকভারি তিতন িা কররতছরলন? তিতন িার িমি্া ও দুঃতচন্তাগুতল ঈশ্বররর 
রারি্র আওিার অধীরন তনরয় এরিতছরলন৷ যতদও তিতন যা করতছরলন মূলি 
কিতট তিতন উপলতব্ধ কররন তন, িা ির্বেও তিতন তনরিরক ঈশ্বররর িারর িংযুতি 
কররতছরলন৷ তিতন ঈশ্বররর িারর চুততিরি আিদ্ হরয়তছরলন ও িাঁর রারি্র 
আওিাধীন হরয়তছরলন৷ কপাটীির উতের কদরখতছরলন, িাই তিতন িার িকল ভার 
কযারষরির অধীরন কদওয়ার মি যররষ্ট িুতদ্মতোর পতরচয় কদতখরয়তছরলন৷ আপতনও 
কিটা কররি পাররন; করেনডা ও আতম কিটাই কররতছলাম৷ কিইভারিই হতররণর 
আগমন ঘরটতছল, অরর্থর কদখা তমরলতছল, আমারদর প্ররয়ািরনর গাতে ও িাতে 
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এরিতছল৷ িাই আতম আপনারক একতট পরামশ্থ তদই৷ আপনার তনতমতে ঈশ্বররর 
তনকট যা তকছু ররয়রছ, আপতন যতদ কিই িি তকছু উপরভাগ কররি চান, িাহরল 
আপনার িম্্তিিার পতরিি্থন করুন৷ আপনার চাতরপারশর িরন্দহ ও অতিশ্বারির 
িারর আপনারা কযাগিূত্িা তছন্ন করুন৷ আপনার িম্্তিিার পতরিি্থন করুন ও 
ঈশ্বররর রাি্ উপরভাগ করুন!
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প্তািাে তারদে আহাে দাও!

ডরনর িারর আমার যখন প্ররম িাক্ষাি হয়, িখন তিতন অি্ন্ত তনরাশ ও 
ঋণগ্রস্ত হরয় আমার অতিরি এরিতছরলন৷ িার িীিরন ককারনা তকছুই তেক চলতছল 
িরল মরন হয় তন৷ আতম যখন িরি িার িারর করা িলতছলাম, িখন আতম কদখলাম 
কয িার তিন কররক চার মারির ভাো কদওয়া ও িার কারছ রাকা িাতক প্রায় িি 
কতট তিরলর অর্থ প্রদান করা িাতক তছল৷ িারদর ধিিাতহক িীিরনও িমি্া তছল – 
িারদর অর্থননতিক অিস্ার কাররণ িার স্তী হয়রান হরয় তগরয়তছরলন এিং কযরহিু 
ডন িার এিং িারদর পাঁচ িন্তারনর খরচ চালারি পারতছরলন না িাই তিতন িার 
প্রতি িীিশ্দ্ হওয়া শুরু করর তদরয়তছরলন৷ িাস্তি ঘটনা হরলা ডন তনরির প্রতিই 
িীিশ্দ্ হরয় তগরয়তছরলন৷ এিং িার মরধ্ প্ররনেরা তভে করর তছল৷ 

িার কারির মরধ্ িমগ্র ওহাইও রারি্ িাস্্ িীমা তিক্রয় অন্তভু্থতি তছল, 
তকন্তু িার িািরল্র অভাি িারক খুি দ্রুি একতট কশাচনীয় অর্থননতিক পররর 
তদরক কেরল তদরয়তছল৷

যতদও িকল তকছু ডরনর তিরুরদ্ যাতছিল, িিুও আতম িার মরধ্ িম্ভিনা 
কদরখতছলাম৷ তিতন তশখরি ও কাি কররি ইছুিক তছরলন৷ এই শততিশালী িমবেয়তট 
িারক কারি তনরয়াগ কররি ও িার ভতিষ্রির কল্ারনর কক্ষরত্ আমার তনরিরক 
তিতনরয়াগ কররি যররষ্ট উৎিাতহি কররতছল৷ কশষ পয্থন্ত, কিতট এমন একতট 
তিতনরয়াগ হরয় দাঁোরলা যা আমারদর উভয়রকই ি্হৎ লভ্াংশ প্রদান কররতছল৷  

আমার নিুন ককাম্াতনতট আমারদর একিন তিক্রয়কারীর কাছ কররক কতদন 
আরগই হাওয়াই দ্ীপপুরজি ভ্রমণ করিার একতট পুরস্ার তিরিতছল, এিং আমার 
মরন হরয়তছল কয কিই ভ্রমনতট ডরনর িারর ঈশ্বররর রারি্র তিষরয় আরলাচনা 
করিার  একতট িুিণ্থ িুরযাগ হরয় উেরি৷ যতদও ডন একিন খ্ীষ্টতিশ্বািী তছরলন, 



210

আপনার অর্থননতিক তিপ্লি: আজ্ািহিার ক্ষমিা

তকন্তু িার আমার মি জ্ান তছল না৷ এিং যতদও আতম িার িারর এই কক্ষরত্ 
ঈশ্বররর নীতিগুতল আরলাচনা করিার কচষ্টা করর তছলাম, তকন্তু আতম যা তকছু 
িলতছলাম তিতন িা তিশ্বাি কররতছরলন িরল মরন হয় তন৷

আতম ডরনর দ্তষ্ট আকষ্থণ করিার িুরযারগর িন্ধারন রইলাম কযতট িারক এই 
করা উপলতব্ধ কররি িাহায্ কররি কয কযভারি ঈশ্বররর রাি্ কাি করর কিতট 
কিরন তিতনও, িিলিা কপরি পাররন৷ িরি, ডন এিই তনরুৎিাতহি তছরলন কয 
িার পরক্ষ তনরিরকই তিশ্বাি করা এিং এই করা তিশ্বাি দুস্র তছল কয িতি্ই 
পতরিি্থন ঘটরি পারর৷ আতম িানিাম হাওয়াই এর এই ভ্রমনতট আমার িুরযাগ৷     

কয িপ্তারহ ডন ও আমার হাওয়াই যাওয়ার করা িার করয়ক িপ্তাহ আরগ, 
আমরা ওখারন তক কদখি ও করি কিই ি্াপারর করা িরলতছলাম৷ একতট তিরশষ 
কাি তিরশষভারি ডনরক আগ্রহী করর িুরলতছল৷ তিতন প্রশান্ত মহািাগররর 
িুন্দর িরল একতট নীল মাতল্থন ধররি কচরয়তছরলন৷ ডন আমারক উরতেতিিভারি 
িরলতছরলন, “হাওয়াই হরলা তিরশ্বর নীল মাতল্থনরদর স্বগ্থ৷ আতম একটা নীল মাতল্থন 
ধরি িরল আিীিন কভরি এরিতছ৷ এটাই আমার িারািীিরনর স্বপ্ন৷” কিশ করয়ক 
িপ্তারহর মরধ্ এই প্ররম আতম ডরনর কচাখ উজ্বল হরয় উেরি কদরখতছলাম৷ 
আিরল ককারনা একতট কাি িারক উরতেতিি করর িুরলতছল, আর আতম িানিাম 
িার এই উরতেিনা একতট শততিশালী তশক্ষার দ্ার উনু্তি কররি৷

আতম িললাম, “ডন, আপতন তক িারনন কয হাওয়াই কি আপতন কয একতট 
নীল মাতল্থন ধররিন, ঈশ্বররর রারি্র নাগাল পাওয়ার দ্ারা, কিই তিষরয় আশা 
করা নয় িরং িুতনতচিি হওয়া িম্ভি? আমার এই করায় তিভ্রান্ত অরচ আগ্রহী 
হরয়, ডন আররা কিতশ িানরি চাইরলন, এিং আতম িারক ঈশ্বররর রারি্র 
তিষরয় আমার তিিরণ তদরি রাকলাম৷ আতম মাক্থ ১১:২৪ কক উদ্্ি করলাম যা 
িরল, “এই িন্ আতম কিামাতদগরক িতল, যাহা তকছু কিামরা প্রার্থনা ও যাচ্া 
কর, তিশ্বাি কতরও কয, িাহা পাইয়াছ, িাহারি কিামারদর িন্ িাহাই হইরি৷” 
ডরনর পরক্ষ এই করা তিশ্বাি করা প্রায় খুি কতেন তছল৷ আতম িারক ঈশ্বররর 
রারি্র তিষরয় ও তকভারি িার তিশ্বাি মুতি কররি হয় কিই তিষরয় িুঝরি 
িাহায্ করিার িন্ তকছুটা িময় তনলাম৷ এিং কারিই, আতম আমার হতররণর 
িন্ কযমন কররতছলাম, আমরা কিোরি যাওয়ার আরগ, ডন ও িার স্তীও তেক 
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কিমন ভারিই িপন কররতছরলন, একমি হরয় প্রার্থনা কররতছরলন, এিং তিশ্বাি 
কররতছরলন কয িারা একতট নীল মাতল্থন কপরয়রছন৷     

এর মরধ্ তশকার করিার িন্ ডরনর যা যা করণীয় তছল, কি তিষরয় তিতন 
কযটুকু িানরিন, তিতন িার িিতকছু কররতছরলন৷ কয িকল কনৌকাগুতল পাওয়া যায় 
ও িারদর খররচর তিষরয় তিতন তকছুটা কখাঁি খির তনরয়তছরলন, এিং পতররশরষ 
তিতন যারক ভারলা িুরঝতছরলন কিমন একিন ক্ারটেনরক তিতন আরগ কররকই 
িুক করর কররখতছরলন৷ িিতকছু প্রস্তুি, আর আমরা িকরল হাওয়াই এর নীল 
িরল যাওয়ার িন্ পুলতকি তছলাম৷

কনৌযাত্ার তদন চরল এরলা, আর আমরা যখন কনৌকায় উেলাম, িখন আমরা 
ক্ারটেনরক িুক িুতলরয় িললাম কয আি আমরা 
একতট নীল মাতল্থন ধরি৷ তিতন আশা কররতছরলন 
কয আমরা তছপ তদরয় ধরা যায় এমন অন্ান্ মাছ 
িিলভারি ধররি পারি, এিং তিতন আমারদর 
কিার তদরয় িরলতছরলন কয ওই তদনতট আমারদর 
পরক্ষ নীল মাতল্থন ধরার িন্ অনুকুল নয়৷ তিগি 
চার মারি প্রতিতদন দুতট করর ভাো ভ্রমন িরী 
চাতলরয়ও, িার িঙ্গীরা মাত্ একতট নীল মাতল্থন 
কপরয় তছরলন৷ এর একতট িে কারণ হরলা 
মাতল্থনরা পতরযায়ী মৎি, এিং িখনও িারদর 
ওই স্ারন আিিার িময় হয় তন৷ আমরা তনরুৎিাতহি হরি রাতি তছলাম না৷ 
আমরা িারক কযাগ্ িম্মান তদরয় িললাম কয আমরা একতট মাতল্থন পারিা, আর 
আমরা আমারদর মাছ ধরিার যন্ত্রপাতি করতড িা প্রস্তুি কররি রাকলাম৷ ছয় 
ঘন্ার মাছ ধরিার কচষ্টা করিার পররও, আমারদর তছরপ একিাররর িন্ও তকছু 
স্পশ্থ কররলা না, আর ককারনা তকছু না ঘটা ডরনর তিশ্বািরক দুি্থল করর তদরি 
পারর, এই করা তচন্তা করর আতম তকছুটা তচতন্তি হরয় পেতছলাম৷ আমার দুঃতচিন্তার 
কাররণ আতম ডনরক তচৎকার করর একতট প্রনে করলাম, আতম িার মারার উপররর 
উঁচু মচি কররক কচঁতচরয় িললাম, “ডন, আতম আপনারক একতট প্রনে কতর৷ আপতন 
কখন কিই নীল মাতল্থনরক কপরয়তছরলন, যখন আমরা প্রার্থনা কররতছলাম িখন 
নাতক যখন কিই মাছ আমারদর িামরন আরি িখন? তিশ্বাি িহকারর, ডন কিশ 

“এই জি্ আমি 
প্তািামদ�রক বমি, িাহা 
মকেু প্তািো প্রাে্ণিা 
ও িাচ্া কে, মবশ্বাস 
কমেও প্ি, তাহা পাইয়াে, 
তাহারত প্তািারদে জি্ 
তাহাই হইরব”

- িাক্ণ  ১১:২৪
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কিার গলায় উতের তদরলন, “গ্াতর, এি খুি িহি করা, আতম যখন প্রার্থনা 
কররতছলাম িখনই কিটা কপরয় তগরয়তছলাম৷” আতম িার উতেরতট শুরন আনতন্দি 
ও িাহিী হরয় উরেতছলাম৷ িার ওই করা কশানার পর আতম কিরনতছলাম কয ডন 
আমার তনরদ্থশািলীগুতল গুরুত্ব িহকারর গ্রহণ কররতছরলন ও তিতন কিই মাতল্থনতটরক 
পাওয়ার তিষরয় দ্ঢ়প্রতিজ্ তছরলন৷ 

করয়ক তমতনট পররই, ডরনর িুরিার গুতটতট ঘুররি শুরু করল ও কিতট িরলর 
তদরক কিঁরক কগল আর িঙ্গীরা তচৎকার করর িলল, “মাছ পরেরছ!” 

ক্ারটেন িা কপািাধ্ক্ষ িািধান করর িলরলন, “অি উরতেতিি হরিন না৷ িে 
মাছ পরেরছ কিটা তেক, তকন্তু এতট নীল মাতল্থন নয়৷ মাতল্থন িরলর তেক উপরর 
চরল আরি ও িািারির মরধ্ ভয়ঙ্কর লম্ফঝম্ফ করর, আর এই মাছতট িরলর 
গভীররই ররয়রছ৷” িময় এরগারি রাকরলা৷ ডন কিই মাছতটর িারর লোই চাতলরয় 
যাতছিরলন৷ মাছতটরক দ্শ্মান হওয়ার িন্ িরলর উপতরিরলর যিটা কাছাকাতছ 
কিতটরক আিরি হরিা, িখনও কিই পয্থন্ত কিই মাছ আরি তন৷ ডন যিটা ক্ান্ত 
হরয় পরেতছরলন, কিই মাছতট িার কররকও অতধক ক্ান্ত হরয় তগরয়তছল, আর 
অতচররই কিই মাছতট হাল কছরে তদল৷ ডন যখন তছরপর িুরিা গুতটরয় কিই তিরাট, 
িুন্দর নীল মাতল্থনতটরক উপরর িুরলতছরলন, িখন তিতন ও আতম তিতস্ি না হরলও 
কনৌকায় রাকা িাতক কলারকরা অিাক হরয় তগরয়তছল৷ 

আিও আমার অতিরি ডন ও িার মারছর ছতিতট অন্রদর তনকট িাক্ষ্স্বরূপ 
ও ঈশ্বররর রারি্র িাস্তিিা িম্রক্থ আমার তনকট অতিরাম একতট স্ারকরূরপ 
ররয়রছ৷ িাইরর কররক কদখরল, কিতট একতট মাছ মাত্৷ তকন্তু ডরনর তনকট কিই 
মাতল্থরনর মূল্ অরনক৷ যতদ ঈশ্বররর রাি্ কিই মাতল্থনতটর কিলায় কাি করর 
রারক, িাহরল িার িীিরন িার আর যা তকছু প্ররয়ািন হরি কিই িকল তিষরয়র 

কক্ষরত্ও কিই রাি্ তনতচিিভারি কায্থকর 
হরি৷ ডরনর কক্ষরত্, িার িীিরন ঈশ্বররর 
রারি্র প্রভাি তক হরি পারর কিতট তছল 
কিই উপলতব্ধর িূচনা মাত্৷

করয়ক হািার িছর তপছরন তিরর যান, 
আপতন নীকদীম নামক এক ি্ততির করা 
িানরি পাররিন, তযতন যীশুরক ঈশ্বররর 

মেক প্িভারব বাতাসরক প্দখা সম্ভব 
হয় িা মকতুি প্রাকৃমতক পমেরবরশে 
উপরে তাে একমে প্রভাব োরক, 
প্সইভারবই ঈশ্বরেে োজ্ বাস্তব ও 
প্রাকৃমতক পমেরবরশে উপরে তাে 
প্রভাব েরয়রে
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রারি্র তিষরয় িুতনতদ্থষ্টভারি প্রনে কররতছরলন৷ কযাহরনর িুিমাচার ৩ অধ্ারয় 
প্রভুর উতেরতট তলতপিদ্ ররয়রছ, “িাযু় কয তদরক ইছিা করর, কিই তদরক িরহ, এিং 
িুতম িাহার শব্দ শুতনরি পাও; তকন্তু ককারা হইরি আইরি, আর ককারায় চতলয়া 
যায়, িাহা িান না; আত্মা হইরি িাি প্ররি্ক িন কিইরূপ” (৮ পদ)৷ ডরনর 
িারর কনৌকার উপরর রাকা কিই িুন্দর তদনতট এই তিষরয়র িি্থকারলর কিরা 
একতট উদাহরণ৷

ডন িা আতম ককউই স্বচরক্ষ ঈশ্বররর রাি্ কদখরি পাই তন তেকই, তকন্তু 
যখন কিইতদন িে কিই মাতল্থনতট এরিতছল, িখন আমরা তনতচিিভারিই কিই 
রাি্রক কদরখতছলাম ও িার প্রভাি অনুভি কররতছলাম৷ তেক কযভারি িািািরক 
কদখা িম্ভি হয় না তকন্তু প্রাক্তিক পতররিরশর উপরর িার একতট প্রভাি রারক, 
কিইভারিই ঈশ্বররর রাি্ িাস্তি ও প্রাক্তিক পতররিরশর উপরর িার প্রভাি 
ররয়রছ৷ কয িকল ধম্থ ঈশ্বররর রাি্রক পতরচাতলি করর কিইগুতলরক িানিার 
দ্ারা, তেক কযভারি কিইতদন ডন কররতছরলন, আমরাও কিইভারি আমারদর িীিরন 
পতরিি্থন িাধন করর রাতক৷

কিশ, একতট প্রনে ররয়রছ৷ তকভারি কিই মাতল্থনতট আতিভু্থি হরয়তছল? এই 
প্ররনের একতট উতের ররয়রছ৷ আপতন তনছক িলরি পাররন না কয ঈশ্বর কিই কাি 
কররতছরলন৷ কিই মাছ কয কিখারন আিরি আমরা কিতট তকভারি কিরনতছলাম 
কিটা আমারদর িানা প্ররয়ািন৷ আপনার িতি্ই এতট িানিার দরকার কারণ 
করি আপনার একতট নীল মাতল্থন িা একতট নীল গাতে িা আর তকছু না কহাক 
তকছু মুতদ দ্ররি্র দরকার হরয় পেরি িা কক িলরি পারর? আিল করা হরলা 
এই কাতহনীর মূল করাতট মাছ ধরা নয়, কযমন আমার তশকাররর কাতহনীগুতলর মূল 
করা হতরণ নয়৷ ঈশ্বররর রাি্ ও কিই রাি্ কযভারি কায্থকর হয় এই কাতহনীগুতল 
কিই তিষরয় আমারদর অন্তদ্্থতষ্ট প্রদান করর৷ মাতল্থরনর আগমরনর একতট কারণ 
তছল! ঈশ্বররর রাি্ কযভারি কায্থকর হয়, কিই তিষরয় যীশু িাঁর তশষ্রদর তশক্ষা 
কদওয়ার কক্ষরত্ কিশ তকছুটা িময় ি্য় কররতছরলন৷ তকন্তু কিই তিষরয় করা িলা 
ছাোও, তিতন কিই রাি্রক প্রকাশ কররতছরলন৷

দয়া করর মরনারযাগ তদন৷ আপতন কয প্তরিীরি িে হরয় উরেরছন, ঈশ্বররর 
রাি্ কিই িগরির ন্ায় কায্থ করর না৷ আপতন আপনার ভািনার দ্ারা এতটরক 
পুররাপুতর িুঝরি পাররিন না৷ কিই রাি্ ধম্থ িা নীতির তভততেরি পতরচাতলি হয়৷ 
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কিই িি ধম্থগুতল এই পাতর্থি িগরি আমরা কয িকল নীতি িা ধরম্থর িারর 
পতরতচি িার িুলনায় তভন্ন৷ তকন্তু আমরা কিই িকল নীতিগুতল িানরি পাতর৷ 
যীশু কযখারনই তগরয়তছরলন, কিখারনই তিতন ঈশ্বররর রারি্র এই িকল নীতিগুতল 
কদখারনার ও তশক্ষা কদওয়ার কক্ষরত্ অরনকটা িময় ি্য় কররতছরলন৷ আমার তপ্রয় 
কাতহনীগুতলর একতট হরলা মাক্থ ৬ অধ্ায় কযখারন যীশু ঈশ্বররর রাি্রক প্রদশ্থন 
করর তছরলন৷ এতট হরলা পাঁচতট রুতট ও দুতট মারছর দ্ারা যীশুর ৫,০০০ কলাকরক 
কভািন করািার তিখ্াি কিই কাতহনীতট৷ যতদও আতম মন্ডলীরি ি্তদ্ পাওয়ার 
িময় লক্ষ লক্ষ িার এই কাতহনীতট শুরনতছ, তকন্তু ককউ কখনই আমারক িরল তন 
কয যীশু তকভারি কিই পরাক্রম কায্থতট কররতছরলন৷ 

পরর তদিা প্রায় অিিান হইরল িাঁহার তশষ্গণ তনকরট আতিয়া 
িাঁহারক কতহরলন, এ তনজি্থন স্ান, এিং তদিাও অিিান-প্রায়; ইহাতদগরক 
তিদায় করুন, কযন ইহারা চাতরতদরক পলেীরি পলেীরি ও গ্রারম গ্রারম তগয়া 
আপনারদর তনতমতে খাদ্ দ্রি্ তকতনরি পারর। 

তকন্তু তিতন উতের কতরয়া িাঁহাতদগরক কতহরলন, কিামরাই উহাতদগরক 
আহার কদও। 

িাঁহারা কতহরলন, আমরা তগয়া তক দুই শি তিতকর রুটী তকতনয়া লইয়া 
উহাতদগরক খাইরি তদি? 

তিতন িাঁহাতদগরক িতলরলন, কিামারদর কারছ কয়খানা রুটী আরছ? 
তগয়া কদখ। িাঁহারা কদতখয়া কতহরলন, পাঁচখাতন রুটী এিং দুইটী মাছ 
আরছ।

 িখন তিতন িকলরক িিুি ঘারির উপরর দরল দরল িিাইয়া তদরি 
আজ্া কতররলন। িাহারা শি শি িন ও পচিাশ পচিাশ িন কতরয়া িাতর 
িাতর িতিয়া কগল। পরর তিতন কিই পাঁচখাতন রুটী ও দুইটী মাছ লইয়া 
স্বরগ্থর তদরক ঊদ্্থদ্তষ্ট কতরয়া আশীর্্থাদ কতররলন এিং কিই রুটী কয়খাতন 
ভাতঙ্গয়া কলাকরদর িমু্মরখ রাতখিার িন্ তশষ্তদগরক তদরি লাতগরলন; আর 
কিই দুইটী মাছও িকলরক ভাগ কতরয়া তদরলন। িাহারি িকরল আহার 
কতরয়া ি্প্ত হইল। পরর িাঁহারা গুঁোগাঁোয় ভরা িাররা ডালা এিং মাছও 
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তকছু িুতলয়া লইরলন। যাহারা কিই রুটী কভািন কতরয়াতছল, িাহারা পাঁচ 
হািার পুরুষ৷

- মাক্থ ৬:৩৫-৪৪

“যীশু, আমরা একটা মুশতকরল পরেতছ৷ কলাকগুতল কু্ষধাি্থ আর িারা যতদ 
এখন চরল না যায়, িাহরল িারদর িাতে কপঁছারি কপঁছারি অরনক কদরী হরয় 
যারি; আর আমারদর দুঃতচিন্তা হরছি”৷ িাহরল যীশু িারদর তক িরলতছরলন, “ 
এই কিরররছ, তেকই কিা িলছ৷ আমার িতি্ই িমরয়র ি্াপারর কখয়াল তছল 
না; এখনই িভা কশষ করর তদই”৷ না, তিতন শুধু িরলতছরলন, “কিামরা িারদর 
আহার দাও”৷ কী? িাইরিল িরল কিখারন ৫,০০০ পুরুষ তছল, তকন্তু নারী ও 
তশশুরদর গণনা কররল, কিখারন ২০,০০০ মানুষ রাকা কমারটই কতেন তকছু নয়৷ 
যতদ আপনার কারছ আরগ কররকই অি কলারকর খািাররর িরন্দািস্ত করিার িন্ 
প্ররয়ািনীয় িকল তকছু রাকি, িাহরলও অি িংখ্ক মানুষরক কখরি কদওয়া 
একতট তিরাট িে কাি, একতট অিম্ভি কাি হরয় কযি৷ যীশু যা িলতছরলন, 
তশষ্রা কয কিই করা তিশ্বাি কররি পারর তন, কি তিষরয় আতম তনতচিি৷ যীশুর 
কদওয়া িমাধারনর পতররপ্রতক্ষরি িারা কয উতের তদরয়তছল, কিতট পাতর্থি িগরির 
ধিতশষ্ট্মূলক তচন্তাভািনার একতট িুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করর৷ “তকন্তু, যীশু, কিতটর 
িন্ আট মারির কিিরনর িমপতরমাণ অর্থ প্ররয়ািন! আমরা তক রুতট ককনিার 
িন্ অি অর্থ ি্য় করি?” িি্থপ্ররম, লক্ষ্ করুন, তকভারি িারা িরঙ্গ িরঙ্গ 
িারদর িমি্াতটরক অর্থনীতি, কষ্টকর পতরশ্ম ও ঘাম ঝরািার প্তরিীর অতভশপ্ত 
প্রতক্রয়ার মরধ্ িদরল কিরলতছল৷ িুতনতদ্থষ্টভারি িলরি কগরল আট মারির িমি্া৷

একতদন আতম প্রার্থনা করতছলাম ও ঈশ্বর আমারক িরলতছরলন কয আমার 
অন্তঃকরণতট মাংতিক৷ আতম তিভ্রান্ত হরয় তগরয়তছলাম৷ এিরির মারন তক? আমার 
তক কারমর তিষরয় ককারনা িমি্া ররয়রছ? না, তিতন আমার তচন্তা ভািনার করা 
িলতছরলন, এিং তকভারি আতম প্তরিীর অতভশারপর প্রতক্রয়ার কাররণ িীমািদ্ 
হরয় ররয়তছ, এিং আতম কি কিারর ছুটরি পাতর এই ধররণর মানতিকিার মধ্ 
তদরয় আমার ভতিষ্ি প্রিাতহি হতছিল৷ আমরা িকরল এতট কতর৷ আমারদর যতদ 
একতট নিুন গ্রহর দরকার হয়, িাহরল কিই িাতের দাম কি আমরা কিতট 
কখাঁি তনই, িারপর কিই িাতে ককনিার িামর্থ্ আমারদর আরছ তকনা িরঙ্গ 
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িরঙ্গ কিই তহিাি কষরি শুরু করর তদই৷ তকভারি আমরা কিটা তহিাি কতর? 
আমরা কি কিারর ছুটরি পাতর প্তরিীর এই অতভশপ্ত জ্ারনর মাধ্রম৷ চলুন 
কদখা যাক, আতম এক ঘন্ায় ১৫ ডলার কামাই কতর, িাহরল এক িপ্তারহর ৪০ 
ঘন্ায় আমার করািগার হরলা.... “না না, এই িাতে ককনিার মি কমারটই আমার 
িামর্থ্ কনই”৷ িাই কিতটরক অিম্ভি মরন করর আপতন কিই তচন্তাতটরক একতদরক 
িতররয় রারখন৷ আমরা যতদ আতম কিটা দ্রুি ছুটরি পাতর এই ছাকতনর মাধ্রম 
প্রতিতট ধারণারক পতরশ্রুি কতর, িাহরল আমরা কখনই ঈশ্বররর রারি্র পররর 
িীিনযাপরনর নাগাল পারিা না, কারণ ঈশ্বর কিই প্রতক্রয়ায় আিদ্ নন৷ ঈশ্বর 
আমারক িলতছরলন কয আতম যতদ ঈশ্বররর রাি্রক আমার িীিরনর িারর যুতি 
কররি চাই, িাহরল আমারক কিই রারি্র ভািনা ভািা আরম্ভ কররি হরি- িকল 
তকছু িম্ভি! 

তশষ্রা যখন িরলতছল, “এর িন্ আট মারির কিিন কলরগ যারি”, িখন 
িারা এই িায়গাতটরিই তছল৷ মূলি িারা কযটা িলতছল িা হরলা তিপুল এই 
িংখ্ক মানুষরক খাওয়ারনা অিম্ভি একতট কাি৷  

“কিামরাই এরদর আহাররর ি্িস্া কর” িারদর কারন যীশুর এই করাতট 
ককমন কিরিতছল কিতট আতম ি্াখ্া করতছ৷ মরন করুন আতম আপনার মন্ডলীর 
পালক, আর আপতন তকছুটা মন্দ িময় কাতটরয় ও আপনার িন্ধকী িম্ততের 
পাওনা কমটারি না কপরর আমার কারছ এরিরছন৷ গি তিন মাি আপতন কদনা 
কমটারি পাররন তন আর আপনার িাতে হািছাো হরয় যাওয়ার অিস্ায় চরল 
কগরছ৷ কারিই আপতন আমার কারছ এরিরছন ও িানরি চাইরছন কয মন্ডলী 
আপনারক িরকয়া কদনার হাি কররক উদ্ার করিার িন্ িাহায্ কররি পারর 
তকনা৷ িারপর আতম খুি শান্তভারি আপনারক িললাম, “আমার কারছ একটা 
ভারলা িুতদ্ ররয়রছ৷ আপতন পাওনা কশাধ করর তদরছিন না ককন? কিমন কররল 
কিা আপনার আর ককারনা ঋণ িাতক রাকরি না৷ িারপর আপতন মরন মরন 
এই করা তচন্তা করর আমার তদরক িাকারিন, “আতম তক িলতছ এই কলাকতট 
ককানভারিই কিতট িুঝরি পাররছ না”৷ “না, আিরল, পাদ্রী িািু, আমার মরন 
হরছি আপতন িিটাই ভুল িুঝরলন৷ আমারদর কারছ কমারটই ককারনা টাকা কনই; 
কিই িন্ই কিা আমরা আপনার কারছ এরিতছ৷ কযরহিু আমরা ঋরণর িারল 
িতেরয় পরেতছ, িাই আমারদর মন্ডলীর িাহারয্র প্ররয়ািন”৷ এর পররও, আতম 



217

কিামার িারদর আহার দাও!

আপনার তদরক খুি শান্তভারি িাকালাম ও িললাম, “না, আপতন যা িলরছন আতম 
িা িুঝরি পারতছ, আর আতম আপনারক একটা দারুন িমাধান তদরয়তছ৷ আপতন 
ককিলমাত্ িাতের ঋণটা তমতটরয় তদন, িাহরলই আপনার আর ককারনা কদনা িাতক 
রাকরি না”৷ কয তপনিল কমতশরন ঢালু রারক িার মিই আতমও কয মারারমাটা 
আপতন কিটাই ভািরিন৷

কিশ, তশষ্রাও তনচিয় এমনই মরন কররতছল৷ “যীশু, এই ২০,০০০ কলাকরক 
খাওয়ারনার ি্াপারর আপতন িতি্ই তিতরয়াি নন, িাই নয় তক? ককারনা ভারিই 
এতট িম্ভি নয়৷ এি কলারকর আরয়ািন করিার মি িামগ্রী আমারদর কারছ কনই৷ 
আর আমরা যতদ িাইরর তগরয় ওই পতরমাণ অর্থ করািগার করিার িন্ যররষ্ট 
পতরশ্ম করি িরল তস্র কতর, রুতট তনরয় আিিার িন্ গাতের ি্িস্া ও একতট 
কতমতট গেন কতর, িাহরল যিক্ষরণ আমরা রুতট তনরয় তিরর আিরিা, িিক্ষরণ 
প্ররি্রক মারা যারি৷ আমারদর কারছ টাকা রাকরলও এই কাি িম্ন্ন করিার 
মি িময় আমারদর কনই”৷ এইভারি িাধারণভারি কয িকল কািগুতল অিম্ভি, 
যখন কিইগুতল ঘটিার ককারনা িম্ভিনা আমরা কদখরি পাই না, িখন কিগুতলর 
প্রতি আমারদর প্রতিতক্রয়া এইরূপ হয়৷ যখন আমারদর কারছ কযাগান রারক না, 
িখন আমারদর দশ্থরনর ম্িু্ ঘরট৷

যীশু িাঁর  তশষ্রদর কিই স্ারন ককারনা িমাধান িুত্ না তদরয় ওই অিস্ায় 
কছরে কদন তন, এিং যতদ কলাকরদর আহার করারনার ককারনা উপায় না রাকরিা 
িাহরল তিতন িাঁর তশষ্রদর কিমন কাি কররি িলরিন না৷ িাস্তরি, তিতন 
িারদররক অন্ প্রতক্রয়াতট কদখারি উদ্ি তছরলন- ঈশ্বররর রাি্রক িতক্রয় হরি 
কদখা৷ িারপর তশষ্রা যখন তিভ্রান্ত হরয় পরেতছল, িখন যীশু এতগরয় এরলন৷

যীশু িলরলন, “কিামারদর কারছ কী আরছ? তগরয় কদখ কদতখ”৷ তশষ্রা তিরর 
এরি িলল, “আমরা পাঁচতট রুতট ও দুতট মাছ কপরয়তছ”৷ যখন কিই পাঁচতট 
রুতট ও দুতট মারছর িন্ধান তমলল, িখন যীশু তশষ্রদররক কিগুতল িাঁর কারছ 
তনরয় আিরি িলরলন৷ তিতন রুতট ও মাছ হারি তনরলন, কিগুতলরক আশীি্থাদ 
কররলন ও িারদররক কিগুতল কিরৎ তদরয় তদরলন৷ স্বাভাতিক দ্তষ্টরি, ককারনা 
তকছুর পতরিি্থন ঘরট তন, তকন্তু আতত্মক িগরি, খুি গুরুত্বপূণ্থ তকছু একটা ঘরট 
তগরয়তছল, এমনতকছু ঘরটতছল কযতট ঈশ্বররর রারি্র তিষরয় আমারদর ধারণার 
কক্ষরত্ খুি গুরুত্বপূণ্থ৷ যীশু িাঁর তশষ্রদর কিই রুতট ও মাছ তিিরণ করিার 
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তনরদ্থশ তদরলন, এিং িারা তি্াতরি চরক্ষ কদখরলা কয িারদর কচারখর িামরনই 
কিই খাদ্ িস্তু ি্তদ্ পারছি এিং ২০,০০০ কলারকর িকরল কি খাদ্ গ্রহণ করল৷ 
তক ঘরটতছল? তকভারি ঘরটতছল? 

কিতটর উতের কপরি হরল, আমারদর একটু কপছরন হাঁটরি হরি এিং এই 
ঘটনার তিিরণগুতলর তদরক ভারলাভারি নির তদরি হরি৷ “আশীি্থাদ করা” এই 
শব্দতটর আক্ষতরক অর্থ হরলা প্রক করা িা শুতচক্ি করা৷ কারিই আমরা িলরি 
পাতর কয যখন যীশু কিই খারদ্র উরদেরশ্ িাক্ উচ্ারণ কররতছরলন ও িারক 
আশীি্থাদ কররতছরলন, িখন কিই রুতট ও মাছ একতট রাি্ কররক অপর রারি্ 
প্রকীক্ি হরয় তগরয়তছল৷ পাতর্থি িগরি, পাঁচতট রুতট ও দুতট মাছ তদরয় ২০,০০০ 
মানুষরক খাওয়ারনা িম্ভি নয়৷ তকন্তু ঈশ্বররর রারি্ িকলতকছু িম্ভি৷ িাস্তরি, 
এখারনই কাতহনীর কশষ নয়৷ ঘটনার কশষ হওয়ার পূরি্থ, তশষ্রা অিতশষ্ট রাকা 
খাদ্গুতল ১২ তট ঝুতেরি পূণ্থ করর তনরয়তছল৷ পাঁচতট রুতট ও দুতট মাছ, ২০,০০০ 
মানুরষর কু্ষধা তনিাররণর পরক্ষ অপয্থাপ্ত হওয়ার অিস্া কররক শুরু করর কিই 
িংখ্ক মানুষরক পতরি্প্ত করিার মি অিস্ায় কপঁরছ তগরয়তছল, আর িারপর কয 
পতরমাণ তদরয় আপতন শুরু কররতছরলন কশরষ কদখা কগল িার কররক অতধক িাতক 
পরে ররয়রছ! এটাই হরলা ঈশ্বররর রারি্র পর, যররষ্টর চাইরি অতধক! 

একিন আতত্মক তিজ্ানীরূরপ, আতম যখন কাতহনীতটর প্রতি মরনারযারগর দ্তষ্ট 
তদরয়তছলাম, িখন আতম কিই একই িমু্থলা িা িুত্ কদরখতছলাম কযতট আমার 
হতররণর কিলায় ঈশ্বর আমারক তদরয়তছরলন৷ আমার হতরন তশকাররর মাধ্রম, ঈশ্বর 

আমারক তশতখরয়তছরলন কয আমার যা তকছু 
প্ররয়ািন প্রররম কিতটর একতট অংশ আতম 
কযন ঈশ্বররর রারি্র মরধ্ িপন কতর৷ কয 
কছরলতটর কারছ রুতট ও মাছ তছল কি তেক 
এই কািতটই কররতছল৷ কি কিই খাদ্িস্তুরক 

ঈশ্বররর রারি্র কি্্থরত্বর অধীরন কররখতছল, এিং কিতট ি্তদ্ কপরয়তছল, ২০,০০০ 
মানুরষর আহার কযাগারনার পররও ১২ ঝুতে অিতশষ্ট কররক তগরয়তছল৷ লক্ষ্ করুন, 
রুতট ি্তদ্ কপরয় রুতটরি ও মাছ ি্তদ্ কপরয় মারছ রূপান্ততরি হরয়তছল৷ এইভারিই 
এতট কাি করর৷ আতম ঈশ্বররর রারি্ মাছ িপন কররি পাতর, এিং কিতট ি্তদ্ 
কপরয় মারছ রূপান্ততরি হরি পারর৷ তকন্তু আমার যতদ মারছর প্ররয়ািন রারক তকন্তু 

ঈশ্বে আিারক মশমখরয়মেরিি প্ি 
আিাে িা মকেু প্ররয়াজি প্রেরি 
প্সমেে একমে অংশ আমি প্িি 
ঈশ্বরেে োরজ্ে িরধ্ বপি কমে
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িপন করিার িন্ মাছ না রারক িাহরল কী হরি? উতেরতট হরলা- অর্থ! স্রণ 
রাখরিন, অর্থ হরলা একতট তিতনময় প্ররার ি্িস্া৷ আপতন ও আতম প্রতিতদন 
টাকার “নাম” তদরয় রাতক৷ আমরা টাকারক দুধ, িাতে, িস্ত, ও প্রতিতদন আমারদর 
যা তকছু প্ররয়ািন হয় কিগুতল িরল ডাতক৷ কারিই যখন আমরা িপন কতর; িখন 
আমরা ককিল টাকার নাম উরলেখ কররি পাতর৷ কিতট আপনার দারনর িাহারয্ 
করা কযরি পারর, তকন্তু দশমাংশ তদরয় নয়, কারণ ঈশ্বর ইতিমরধ্ই কিতটর একতট 
নাম তদরয় কররখরছন৷ আমরা লুক ৫ অধ্ারয় ি্তদ্র এই ধম্থরক কায্থকরী হরি 
কদতখ৷ 

একদা যখন কলাকিমূহ িাঁহার উপরর চাপাচাতপ কতরয়া পতেয়া ঈশ্বররর 
িাক্ শুতনরিতছল, িখন তিতন তগরনষরৎ রেরদর কূরল দাঁোইয়াতছরলন, আর 
তিতন কদতখরলন, রেরদর ধারর দুইখান কনৌকা রতহয়ারছ, তকন্তু ধীিরররা কনৌকা 
হইরি নাতময়া তগয়া িাল ধুইরিতছল। িাহারি তিতন ঐ দুইরয়র মরধ্ 
একখাতনরি, তশরমারনর কনৌকারি, উতেয়া স্ল হইরি একটু দূরর যাইরি 
িাঁহারক তিনতি কতররলন; আর তিতন কনৌকায় িতিয়া কলাকিমূহরক উপরদশ 
তদরি লাতগরলন। পরর করা কশষ কতরয়া তিতন তশরমানরক কতহরলন, িুতম 
গভীর িরল কনৌকা লইয়া চল, আর কিামরা মাছ ধতরিার িন্ কিামারদর 
িাল কিল।

তশরমান উতের কতররলন, কহ নার, আমরা িমস্ত রাতত্ পতরশ্ম 
কতরয়া তকছুমাত্ পাই নাই, তকন্তু আপনার করায় আতম িাল কিতলি। 
িাঁহারা কিইরূপ কতররল মারছর িে ঝাঁক ধরা পতেল, ও িাঁহারদর িাল 
তছঁতেরি লাতগল; িাহারি িাঁহারদর কয অংশীদারররা অন্ কনৌকায় তছরলন, 
িাঁহাতদগরক িাঁহারা িরঙ্কি কতররলন, কযন িাঁহারা আতিয়া িাঁহারদর 
িাহায্ কররন। িাঁহারা আতিয়া দুইখান কনৌকা এমন পূণ্থ কতররলন কয, 
কনৌকা দুখাতন ডুতিরি লাতগল।

- লুক ৫:১-৭
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একিন আতত্মক তিজ্ানীরূরপ, কাতহনীতটর প্রতি মরনারযারগর দ্তষ্ট কদওয়া 
যাক৷ কিই মাছগুতল তকভারি আতিভূ্থি হরয়তছল? আপতন তক কিতট কদখরি পান? 
যীশু একাকী িমুদ্র িীরর কহঁরট কিোরছিন ও তিতন একতট কনৌকা কদখরি কপরলন, 
কয কনৌকাতট কররক তিতন িনিার উরদেরশ্ তশক্ষা কদওয়ার িন্ কিতটরক ি্িহার 
কররি চান৷ তিতন কিই কনৌকাতটরক ি্িহার কররি পাররন তকনা কিতট কনৌকাতটর  
মাতলক তপিররক তিজ্ািা কররন ও তপির িরলন “তনচিয়”৷ কারণ িারা কিই 
কনৌকাতট তদরয় কাি করা কশষ করর কিরলতছল; িারা িারারাি ধরর মাছ ধরিার 
কচষ্টা কররতছল ও তকছুই ধররি পারর তন৷ যীশু কিই কনৌকাতটরক ি্িহার করিার 
পর, তিতন তপিররক আিার িমুরদ্র কযরি ও মাছ ধরিার িন্ গভীর িরল িাল 
কিলরি িরলন৷ আতম তনতচিি কয যীশুর এরহন অনুররাধ তপিররক অপ্রস্তুি করর 
িুরল তছল, কারণ তিতন উতেরর িরলতছরলন, “যীশু আমরা িারারাি ধরর মাছ 
ধরার কচষ্টা কররও তকছুই পাই তন”৷ তপির কপশায় একিন ধীির তছরলন, এিং 
তকভারি মাছ ধররি হয় িা তিতন িানরিন৷ িার অতভজ্িা অনুিারর কিই স্ারন 
ককানভারিই মাছ রাকা িম্ভি নয়৷ স্বাভাতিক ভািনা তচন্তা অনুযায়ী আিার মাছ 
ধররি যাওয়ার ককারনা মারনই হয় না৷ িারা এরই মরধ্ িারদর যন্ত্রপাতি গুতছরয় 
কিরলতছল ও একটু আরগই িারদর িাল ধুরয় কিলিার কাি কশষ কররতছল৷ 

যীশুর এই করার তকছুক্ষণ আরগই িম্ভিি তপির যীশুর এক ঘন্া দীঘ্থ 
উপরদশ শুরনতছরলন, যা িার অন্তররক এমনভারি স্পশ্থ কররতছল কযভারি এর 
পূরি্থ িারক ককারনা তকছু স্পশ্থ করর তন৷ আর আমার তিশ্বাি তপির কিই কাররণই 
যীশুর করায় রাতি হরয়তছরলন৷ কারিই তিতন িরলন, “তকন্তু আপনার করায় আতম 
িাল কিতলি”৷ তপির পুনরায় িমুরদ্র তিরর কগরলন ও এি তিপুল িংখ্ক মাছ 
ধররলন কয িার িাল তছঁরে যাওয়ার উপক্রম হরলা ও িারদর কনৌকাও ডুরি 
যাওয়ার উপক্রম হরলা৷ কি িতেঘতে িার অংশীদাররদর িংরকি পাোরলন, যারা 
িখনও িীররই তছল৷ িাইরিরল তপিররর প্রতিতক্রয়ার করা কলখা ররয়রছ, তিতন 
হিিাক হরয় তগরয়তছরলন! 

তকভারি কিতট ঘরটতছল? ককারনা কু্ িা িুত্ আরছ তক? আমরা তক িা িানরি 
পাতর? িংরক্ষরপ িলরি হরল, পূরি্থ আমরা কয আজ্ািহিার নীতির করা আরলাচনা 
কররতছলাম, এ হরলা িারই ক্ষমিা৷ যখন তপির যীশুরক মাছ ধরিার কনৌকাতট 
ি্িহার কররি তদরয়তছরলন, িখন কিই কনৌকা ও কারিারতটর রাি্ পতরিতি্থি 
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হরয়তছল৷ কিই কারিারতট প্তরিীর অতভশপ্ত প্রতক্রয়ার অধীন কররক কিতররয় এরি 
ঈশ্বররর রারি্র অতধকাররর অন্তগ্থি হরয়তছল৷ ঈশ্বররর রারি্র অতধকাররর 
অন্তগ্থি হওয়ায়, ঈশ্বররর পরক্ষ জ্ারনর একতট িাক্ গ্রহণ করিার ও  যীশুরক 
মারছর তনভু্থল অিস্ান প্রদান করিার ধিধ অতধকার রাকা িম্ভিপর হরয়তছল; “ 
গভীর িরল মাছ ররয়রছ”৷

কারিই এই ঘটনাতটর তিরলিষণ করা যাক৷ যীশু কিই তপিররর কররক মাছ 
ধরিার কনৌকাতট ধার কনন, তযতন তকছুক্ষণ আরগই দীঘ্থ এক রািি্াপী মাছ ধরিার 
কচষ্টা কররও ককারনা তকছু না কপরয় তিরর এরিরছন৷ এই কররাপকররনর মরধ্, 
কনৌকাতট ঈশ্বররর রারি্র অতধকাররর অন্তগ্থি হরয় কগরলা৷ মারছর িতেক অিস্ান 
ককানতট কিতট পতিত্ আত্মার মাধ্রম এইিার যীশু িানরি পাররলন৷ িারপর 
যীশু তপিররর কনৌকাতটরক তনভু্থল কিই স্ারনর তদরক পরতনরদ্থশ কররন৷ িারপর 
তপিররর কনৌকাতট মারছর দ্ারা প্রায় ডুিুডুিু অিস্ায় কপঁরছ যায়৷ িার অংশীদাররর 
কনৌকাতটরও ধ্ি মারছর ভারর কিই একই অিস্া হরয় কগল৷ িাহরল তকভারি মাছ 
ধরা পরেতছল? িহি করায়, স্বগ্থ কররক আগি িরািতর তনরদ্থরশর একতট িারক্র 
মাধ্রম৷ একরা কিা মানরিই হরি কয, মাছ ককারায় আরছ কিই করা যতদ িানা 
রারক িাহরল কয ককউ মাছ ধররি পারর৷ এইমাত্ আমরা কয করা িললাম কিই 
তিষরয় তচন্তা করুন৷ ঈশ্বর িিতকছু িারনন; তিতন আপনারক িাহায্ কররি ও তক 
কররি হরি িা িলরি পাররন৷

যখন করেনডা ও আতম কভরঙ্গ পরেতছলাম ও ঈশ্বররর রারি্র তিষরয় িানরি 
শুরু কররতছলাম, িখন রারির কিলা ঈশ্বর আমারক এমন একতট ি্িিা শুরু 
করিার স্বপ্ন কদতখরয়তছরলন, কযতট তকভারি আতম শুরু করি আমার িতি্ই িা 
িানা তছল না৷ আি ২৮ িছর পর এখনও কিই ি্িিাতট চালু ররয়রছ, প্রতি িছর 
তিপুল পতরমাণ আয় হরছি৷ তিগি ২৮ িছরর এই ি্িিাতট আমারক লক্ষ লক্ষ 
ডলার অর্থ পতরচয্থা কারয্থ ও মানুষরক িাহায্ করিার কক্ষরত্ িপন করিার িুরযাগ 
তদরয়রছ৷ তকভারি? আতম স্বগ্থ কররক িাণী শ্িণ কররতছলাম, এিং কারিই আপতনও 
কিতট শুনরি পাররন! আতম আপনারক একতট উদাহরণ তদই৷    

করয়ক িছর আরগ আতম ঈশ্বররর রাি্ তিষয়ক একতট পাঁচ রাতত্ ি্াপী 
অতধরিশন আরয়ািন করতছলাম৷ তদ্িীয় রারির অতধরিশরনর পর তক্রি নারমর 
একিন ি্ততি আমার কারছ এরলন ও আমারক িার িন্ প্রার্থনা কররি িলরলন৷ 
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আতম িারক প্রনে করলাম কয ককান তিষরয় িার প্রার্থনার প্ররয়ািন৷ িারপর তিতন 
আমারক িার ঘটনা িলরলন৷ তিতন একিন কলারকর িারর ি্িিা কররতছরলন৷ 
কিই কলাকতট ি্িিা কররক অর্থ আত্মিাৎ করর কনওয়ায় ি্িিাতট কদওতলয়া হরয় 
তগরয়তছল৷ ভদ্ররলারকর চিুর্থ তিিাহ চলতছল, ধিিাতহক িীিন ভারলা যাতছিল না, 
এিং িার মাত্ ৪০ িছর িয়ি৷ তিতন আমারক িরলতছরলন কয তিতন এিই হিাশ 
হরয় পরেতছরলন কয তিতন একতট গুতল ভতি্থ তপস্তল হারি িুরল তনরয়তছরলন, এিং 
তকছু িময় গাতে চাতলরয় এতদক ওতদক ঘুরর কিতেরয় তছরলন, এিং আত্মহি্ার 
উরদেরশ্ একতট িন্ধ কপরিল পারম্র কারছ গাতে রাতমরয় তছরলন৷ 

িখন প্রায় কভার ৩ কট, এিং তিতন যখন কিখারন গুতল ভতি্থ তপস্তলতট হারি 
তনরয় িরি তছরলন, িার কমািাইল কিানতট কিরি উরেতছল৷ িখনই কি কিই নম্বরতট 
তচনরি কপরর তগরয়তছরলন৷ িার প্রাতিন-অংশীদাররর কিান কল৷ তিতন কমারটই 
িার িারর করা িলরি চাইতছরলন না, িাই তিতন কিই কলতট গ্রহণ কররন তন৷ 
িারিার কিই কিান িািরিই রাকরলা৷ অিরশরষ যখন তক্রি কিই কিানতট তরতিভ 
কররিন িরল তস্র কররলন, িার আরগ ১১ িার কিই কিান কিরিতছল৷ িার 
প্রাতিন-িঙ্গীর মুখ কররক কিতেরয় আিা প্ররম করাতট তছল, “িুতম ককারায় আছ 
আর তক করছ?” যখন তক্রি িারক উতের তদরয়তছরলন, িখন িার প্রাতিন-িঙ্গী 
িরলতছরলন, “ককারাও যারি না; আতম এখনই ওখারন এরি আিতছ!” আপাি 
দ্তষ্টরি, তকছুতদন আরগই কিই ি্ততি ঈশ্বররক তনরির িীিন উৎিগ্থ কররতছরলন 
এিং কিই করা তিতন তক্রিরক িলরি চাইতছরলন৷ অদু্িভারি, কভার ৩ কটর িময় 
তক্ররির িারর করা িলিার একতট িাতগদ তিতন অনুভি কররতছরলন, এিং তক্রি 
িার কিারনর উতের না কদওয়া ির্বেও, তিতন িারংিার কচষ্টা করর যাতছিরলন৷  

যখন তক্ররির িঙ্গীতট এরলন, তিতন তক্রিরক প্রভুর তদরক চালনা কররলন, 
এিং তক্ররির িীিরন আমূল পতরিি্থন ঘরট কগল৷ প্ররি্কতট তিষয় উতেম হরি 
শুরু কররতছল৷ তিতন একতট ভারলা মন্ডলী কপরয়তছরলন, িার ধিিাতহক িীিন 
উন্নি হরি শুরু কররতছল৷ িিতকছুই ভারলাভারি চলতছল শুধুমাত্ িার আয় 
ছাো৷ তক্ররির ককারনা চাকতর তছল না, এিং তিতন আমারক কিই কাররণই প্রার্থনা 
কররি অনুররাধ কররতছরলন৷ আতম আপনারক এই িইরয়র মাধ্রম কয করা িলতছ, 
অতধরিশরনর মাধ্রম, কিই একই তিষয় আতম তশক্ষা তদিাম, আমারদর তনরিরদর 
িক্ষমিার িাইরর ঈশ্বররর রাি্ তকভারি তিস্য়কর তিষয় িাধন কররি পারর৷
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পতিত্ আত্মা তকভারি আমারদর চালনা কররি ও পরতনরদ্থশ ও আইতডয়া িা 
ধ্ানধারণা প্রদান করর িাহায্ কররি পাররন, তক্রি যখন এই ি্াপারর তচন্তা 
কররতছরলন, িখন িহিাই িার মারায় একতট িুতদ্ কখরল তগরয়তছল৷ আতর্থকভারি 
িার কারছ অরনক তিকল্প পর কখালা তছল না৷ তকন্তু তিতন িুস্বাদু পতনররর পুর 
কদওয়া তপরে ধিরী কররিন৷ িার তিরশষত্ব তছল এই কয িার পতনররর তপরেগুতল 
তছল িাস্্িম্মি, তিতন িানরিন কয তিতন িারািীিরন যি তপরে কদরখরছন, িারদর 
িুলনায় িারটাই কিরা৷ িাস্তরি, তক্রি িার িনু্ধমহরল এই কাররণ পতরতচি তছরলন 
কযরহিু তিতন এমন একিন ি্ততি তযতন কিরা পতনররর তপরে িানারি পাররন৷ 
স্ানীয় িাস্্কর খািাররর কদাকানগুতলরি তিতন কিশ করয়কিার তগরয়তছরলন, 
তকন্তু তিতন কিই কদাকানগুতলরি কয কিঁকা খাদ্ পাওয়া যায় কিগুতল পরীক্ষা করর 
কদরখতছরলন তকন্তু কিগুতলর িিগুরলার মরধ্ই ঘাটতি তছল৷ তক্ররির কারছ কিতশ 
তিকল্প তছল না, তকন্তু িার মরন হরয়তছল এই একতট তিকল্প িার কারছ ররয়রছ, 
পতনররর তপরে তিতক্র করা৷ তিতন এই তিষরয় তনতচিি তছরলন কয তিতন যতদ িার 
িানারনা পতনররর তপরেগুতলর একতট স্ানীয় িাস্্কর খািাররর কদাকানতটরি তনরয় 
যান, আর িারা যতদ কিতট পরীক্ষা করর কদরখ, িাহরল িারা কিতট তিতক্র কররি 
চাইরি৷ তিতন তনতচিি তছরলন কয িার তপরে গুতল িারদর তপরের চাইরি অতধক 
তিতক্র হরি৷ িাই কযমন ভািা কিমন কাি৷ তিতন আরগ কররক তকছু না িরলই 
একতট পতনররর তপরে রান্না কররলন ও কিতটরক িাস্্কর খািাররর কদাকানতটরি 
তনরয় কগরলন৷ আর তক্রি যখন কিখারন তগরয় হাতির হরয়তছরলন িখন িিকতট 
িাস্্কর খািাররর কদাকানগুতলর CEO ওই একই িমরয় ওই কদাকানতট পতরদশ্থরন 
কিখারন তছরলন৷ কিই CEO িার তপরে কখরয় কদখরি ও পরর িারক খির তদরি 
রাতি হরয় কগরলন৷ 

কিই রারিও আমার িারর করা িলিার িন্ িভার কশরষ তক্রি পুনরায় 
আমার কারছ এরলন৷ তিতন যা করররছন িা তিতন আমারক িলরলন ও িার িারর 
কিই িাস্্কর খািাররর কদাকানতটর িারর িার চুততির িম্রক্থ একরত্ পুনরায় 
প্রার্থনা করিার িন্ আমারক অনুররাধ কররলন৷ কিশ, পররর তদন আিার কিই 
িভায় তক্রিরক কদখলাম, আর তিতন পুলতকি তছরলন! তিতন আমারক িলরলন কয, 
কয কদাকানতটরি CEO িার ধিরী পতনররর তপরে পরীক্ষা কররতছরলন, শুধুমাত্ 
কিই কদাকানতটর িন্ই নয়, িরং িারদর অন্ান্ িকল শাখাগুতলর িন্ও িারক 
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পতনররর তপরে কিঁকরি িরলরছন৷ তিতন তক্ররির কারছ এও িানরি কচরয়তছরলন 
কয তিতন আর তক তক ধিরী কররি পাররন৷ তক্রি হিিাক হরয় তগরয়তছরলন! 
আচিয্থিনক ভারি, অতধরিশরনর কশষ তদরন কিই CEO কিখারন উপতস্ি 
হরয়তছরলন, তিতন এতগরয় এরিতছরলন এিং প্রভুরক িার হৃদয় তদরয়তছরলন ও 
পতিত্ আত্মায় িাপ্তাইতিি হরয়তছরলন৷ দুই িপ্তাহ পর আতম িার একতট তচতে 
কপরয়তছলাম, কিই তচতেরি তিতন িরলতছরলন কয তিতন ঈশ্বররর রারি্ িপন কররি 
চান৷ তিতন িার ককাম্াতনর কশয়াররর দশ শিাংশ আমারদর কিইি লাইি নাউ 
পতরচয্থা কারি তদতছিরলন৷ অতিশ্বাি্! ঈশ্বর একতট িুতদ্ তনরয় শূন্ কররক তিরাট 
িে তকছু ধিরী কররি পাররন৷
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সংগ্রহ কেুি, ঘি্ণাক্ত হরবি িা!

আপতন তক গ্রীমেকারল এক দীঘ্থ কদৌরের পর ককারনা একতট কঘাোরক 
কদরখরছন? িারা ঘারম তভরি যায়; ওরদর এক ধররনর কিনার মি ঘাম হয়, 
কযতটরক ল্াদার িলা হয়৷ আপতন িলরি পাররন কয িারা করোর পতরশ্ম করররছ৷ 
আমারক িি িময় এই প্রনে করা হয়, “গ্াতর, আপতন তক এই করা িলরছন কয 
আমার কাি করা উতচি নয়?” না, আতম িা িতল তন িা ঈশ্বররর িাক্ও কিই 
করা িরল না৷ তকন্তু আপতন কযভারি কাি কররন িার মরধ্ একতট তিস্তর িারাক 
ররয়রছ৷ কযমন ধরুন, তপির ও িার অংশীদাররদর িম্রক্থ আমরা কয কাতহনীতট 
পাে কররতছ৷ িারা দুই কনৌকা ভতি্থ এি মাছ ধররতছল কয কনৌকাগুতল ডুরি যাওয়ার 
উপক্রম হরয়তছল৷ িারা মাছ ধরিার কারি িারা রাি পতরশ্ম কররও িািল্ পায় 
তন৷ িারপর অিশ্ যীশু এতগরয় এরিতছরলন ও একতট জ্ারনর িারক্র িাহারয্ 
মাছ ককারায় আরছ কিতট িারদর কদতখরয়তছরলন৷ কিই কক্ষরত্ও, িারা পতরশ্ম 
কররতছল, তকন্তু কিতট একতট িমূ্ণ্থ তভন্ন প্রকাররর পতরশ্ম৷ িারা যখন তনতচিি 
হরয় মাছগুতলরক কটরন কনৌকায় িুলতছল িখন িারা পতরশ্ম কররতছল৷ তকন্তু িারা 
তক মাছ ধরতছল?

আতম িাতন কয আতম এখারন করার িাল িুনতছ৷ ইংররতি ভাষায় আমরা 
অরনক তকছুর িন্ মাছ ধরা (fishing) করাতটরক ি্িহার করর রাতক৷ একিন 
নারী িাহিা কুোরনার কচষ্টা (fishing) করতছল৷ কলাকতট িার পরকরট িার 
চাতিগুতলরক খঁুরি পাওয়ার (fishing) িন্ হািোতছিল৷ আমরা যখন ককারনা 
তকছুর িন্ধান করা কিাঝাই িখন আমরা ইংররতিরি fishing করাতট ি্িহার 
কতর৷ িাহরল তপির তক মাছ ধরতছরলন? আতম আপনারক আরগই িরলতছ, কয 
আতম যখন তশকারর যাই, আতম িখন প্রায় ৪০ তমতনরটর মরধ্ই আমার হতরণ 
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কপরয় যাই৷ আতম তক তশকার করতছ? অন্ করায়, আপতন যতদ কিরনই যান কয 
মাছ ককারায় আরছ, িাহরল তক আপতন মাছ ধররছন? আতম যতদ িাতন কয আতম 
হতরন পাতছি, িাহরল কিতট তক তশকার করা হরলা? আতম এই করা ককিলমাত্ এই 
কাররণই িলতছ যারি আপতন পার্থক্তট ধররি পাররন৷ হ্াঁ, আতম পতরশ্ম করতছ 
তেকই, তকন্তু আতম িারারাি পতরশ্ম করর তকছুই ধরতছ না, এমন নয়৷ আমার 
িীিরন যা প্ররয়ািন, প্রররমই, কিতট প্রাপ্ত করিার দ্ারা, িারপর আতম ঈশ্বররর 
রারি্ পতরশ্ম কররি িক্ষম হই৷ কিতট আমার তপিার ি্িিা ও আমার উরদেশ্৷

আতম এতটরক িংগ্রহ করা িলি!

মতর ১৭:২৭খ এ তপির যখন যীশুর তনকট এরি তকভারি িারদর কর প্রদান 
কররি হরি কিতট তিজ্ািা কররতছরলন, িখন যীশু এই করাগুতল িরলতছরলন: 

িুতম িমুরদ্র তগয়া িেশী কিল, িাহারি প্রররম কয মাছটী উতেরি, 
কিইটী ধতরয়া িাহার মুখ খুতলরল একটী টাকা পাইরি; কিইটী লইয়া আমার 
এিং কিামার তনতমতে উহাতদগরক কদও

লক্ষ্ করুন যীশু এই করা িরলন তন, “কিশ, তপির, আমারদর কর তদরি 
হরি৷ আতম কিামায় িতল তক, িুতম িরং তিন মারির িন্ নগরর চরল যাও, একটা 
কাি কিাগার কর, িারপর কিামার হারি আমারদর কর প্রদান করিার মি অর্থ 
যখন চরল আিরি, িখন না হয় দরলর িারর কযাগ তদও”৷ না, যীশু িা িরলন 
তন৷ ককন? কারণ তপিররক যতদ তচন্তাভািনা করিার প্তরিীর অতভশপ্ত প্রতক্রয়ায় 
তিরর কযরি হয়, িাহরল িারক িার মূল কাি কছরে তদরি হরি ও পয়িার 
কপছরন কছাটা শুরু কররি হরি৷ িার পতরিরি্থ, তকভারি ঈশ্বররর রাি্ কায্থ করর 
ও পাতর্থি িগরি রাকাকালীন তকভারি আমারদর িীিনযাপন কররি হরি, যীশু 
আমারদর কিতট কদখান৷ তপিররর উতেরতট আপনারও উতের৷ যীশু তপিররক ককিল 
এই করাই িরলতছরলন কয কযখারন কযাগান ররয়রছ, কিখারন িার কয প্রতক্রয়াতট 
ি্িহার করা প্ররয়ািন কিতট হরলা শি্রছিদন করা, এিং িার কিতটই অরবেষণ 
করা উতচি৷ তপিররক শুধুমাত্ িংগ্রহ কররি হি৷   
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আমরা যখন যীশুরক িাঁর তশষ্রদর িারর রাকরি কদতখ, িখন িারা যখন 
ঈশ্বররর রাি্রক কায্থ কররি কদখি, িখন িারা িাধারনি তিতস্ি হরয় কযি৷ 
িাইরিল িরল কয মাক্থ ১১ অধ্ারয় যীশু যখন িাঁর মুরখর করারিই ডুমুর ি্ক্ষতটরক 
শুতকরয় তদরয়তছরলন, িখন তপির অতভভুি হরয় পরেতছরলন৷ যখন লািার িার 
ম্িু্র চারতদন পর কির কররক কিতররয় এরিতছল, িখন িারা চমৎক্ি হরয়তছল৷ 
যখন তপির, যারকাি ও কযাহন কিই িকল মাছগুতল ধররতছল, িখন িারা চমৎক্ি 
হরয়তছল৷ করেনডা ও আতম িছররর পর িছর ধরর যখন ঈশ্বররর রাি্ তকভারি 
কায্থকরী হয় কিতট অতিরাম অতধক কররক অতধকির কিরন চরলতছলাম, িখন, 
“িুতম তক এতট কদরখতছরল?” এই করা িরল, আমারদর মুখ হা করা অিস্ায় 
তিতস্ি হরয়তছ৷ কযরহিু আমরা পতিত্ আত্মার িাহারয্র িাহচরয্থ িংগ্রহ করিার 
তিষরয় করা িলতছ, িাই আমারক আপনারক মতর ৬ অধ্ারয় তনরয় কযরি হরি৷ 
আমার িাইরিরল এই অনুরছিদতটর উপররর তদরক, “দুঃখ কররি না!” এমন 
একতট উপ তশররানাম ররয়রছ, আতম এটা ভারলািাতি৷    

ককহই দুই কতে্থার দািত্ব কতররি পারর না; ককননা কি হয় ি এক 
িনরক কদ্ষ কতররি, আর এক িনরক কপ্রম কতররি, নয় ি এক িরনর 
প্রতি অনুরতি হইরি, আর এক িনরক িুছি কতররি; কিামরা ঈশ্বর এিং 
ধন উভরয়র দািত্ব কতররি পার না। 

এই িন্ আতম কিামাতদগরক িতলরিতছ, ‘তক কভািন কতরি, তক পান 
কতরি’ িতলয়া প্রারণর তিষরয়, তকম্বা ‘তক পতরি’ িতলয়া শরীররর তিষরয় 
ভাতিি হইও না; ভক্ষ্ হইরি প্রাণ ও িস্ত হইরি শরীর তক িে তিষয় নয়? 
আকারশর পক্ষীরদর প্রতি দ্তষ্টপাি কর; িাহারা িুরনও না, কারটও না, 
কগালাঘরর িচিয়ও করর না, িরাতপ কিামারদর স্বগ্থীয় তপিা িাহাতদগরক 
আহার তদয়া রারকন; কিামরা তক িাহারদর হইরি অতধক কশ্ষ্ নও? আর 
কিামারদর মরধ্ কক ভাতিি হইয়া আপন িয়ি এক হস্তমাত্ ি্তদ্ কতররি 
পারর? 

আর িরস্তর তনতমতে ককন ভাতিি হও? কক্ষরত্র কানুে পুরপের তিষরয় 
তিরিচনা কর, কিগুতল ককমন িারে; কি িকল শ্ম করর না, িূিাও 
কারট না; িরাতপ আতম কিামাতদগরক িতলরিতছ, শরলামনও আপনার িমস্ত 
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প্রিারপ ইহার একটীর ন্ায় িুিতজিি তছরলন না। ভাল, কক্ষরত্র কয ি্ণ 
আি আরছ ও কাল চুলায় কিতলয়া কদওয়া যাইরি, িাহা যতদ ঈশ্বর এরূপ 
তিভূতষি কররন, িরি কহ অল্পতিশ্বািীরা, কিামাতদগরক তক আরও অতধক 
তনচিয় তিভূতষি কতররিন না? 

অিএি ইহা িতলয়া ভাতিি হইও না কয, ‘তক কভািন কতরি?’ িা ‘তক 
পান কতরি?’ িা ‘তক পতরি?’ ককননা পরিািীরয়রাই এই িকল তিষয় 
কচষ্টা কতরয়া রারক; কিামারদর স্বগ্থীয় তপিা ি িারনন কয, এই িকল দ্ররি্ 
কিামারদর প্ররয়ািন আরছ। তকন্তু কিামরা প্রররম িাঁহার রাি্ ও িাঁহার 
ধাতম্ম্থকিার তিষরয় কচষ্টা কর, িাহা হইরল ঐ িকল দ্রি্ও কিামাতদগরক 
কদওয়া হইরি। অিএি কল্কার তনতমতে ভাতিি হইও না, ককননা কল্ 
আপনার তিষয় আপতন ভাতিি হইরি; তদরনর কষ্ট তদরনর িন্ই যররষ্ট।'

- মতর ৬:২৪-৩৪

যীশু িরলন আপতন দুই প্রভুর কিিা কররি পাররন না৷ আপতন ভািরি পাররন 
কয আপতন দুই প্রভুর কিিা কররি পাররন, তকন্তু িা আপতন পাররন না৷ আপতন 
একিনরক আর ককিলমাত্ একিনরকই কপ্রম কররিন৷ কিতট কক আতম কিতট 
িরল তদরি পাতর৷ কয আপনার প্ররয়ািন কমটারি পাররি িরল আপতন ভরিা 
কররন িারক৷ তকভারি প্রভুর রাি্ কাি করর কিই তিষরয় িানিার িন্ আতম 
কয কখনই িময় ি্য় কতর তন এই তিষরয় যখন কিই পুররনা খামারিাতেতটরি 
প্রভু আমার িারর করা িরলতছরলন, িখন তিতন িলতছরলন কয আদরি তিতন 
আমার প্রভু নন৷ যার উপরর আমার পূণ্থ আস্া তছল ও যারক আতম কিিা ও ভরিা 
করতছলাম, প্রভু কিই একমাত্ ি্ততি তছরলন না৷ হ্াঁ, আতম গীি্থায় কযিাম, উদার 
তছলাম, ঈশ্বররক কপ্রম করিাম ও আতম িানিাম কয আতম স্বরগ্থ চরলতছ৷ তকন্তু 
আতর্থক তিষরয় ঈশ্বররর প্রতক্রয়া কী ও তকভারি িাঁর রাি্ কায্থ করর কিই তিষরয় 
িানিার িন্ আতম কখনই িময় ি্য় কতর তন৷

ককননা কযখারন কিামারদর ধন, কিইখারন কিামারদর মনও রাতকরি
- লুক ১২:৩৪
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“ককননা কযখারন কিামারদর ধন, কিইখারন কিামারদর মনও রাতকরি” ধীরর 
ধীরর এতট পাে করুন৷ অরনরকই এতটরক ঘুতররয় তদরয় িরল রারক, “কযখারন 
আপনার মন, কিখারনই আপনার ধন রাকরি৷” তকন্তু এই িাক্তট এই করা িরল 
না, এিং এইভারি এতট কায্থও করর না৷ কলারকরা মরন করর এর অর্থ হরলা কয 
িারা রতিিার িকারল ঈশ্বররক কপ্রম কররি পারর, এিং কিখারনই িারদর ধন 
রাকরি৷ ভুল! কয প্রতক্রয়া আপনার প্ররয়ািন কমটারি পারর িরল আপতন তিশ্বাি 
কররন, কিখারনই আপনার ধন রারক৷

যীশু িরলন আমরা িিাই উরটো িুরঝতছ!
আমারদর িীিরন অর্থ নয়, ঈশ্বর চান প্ররম স্ান তিতন কনরিন৷ যতদ অর্থ 

আমারদর ধন হয়, িাহরল কিতট আমারদর িময়, আমারদর অগ্রাতধকার ও ভালিািা 
দাতি করর প্ররম স্ান কনরি৷ কিই কাররণই যখন কর প্রদারনর িময় এরিতছল, 
িখন টাকা করািগাররর িন্ তপিররক িার প্রক্ি কম্থভার কছরে কযরি হয় তন৷ 
কিই কাররণই আমারদররক ঘম্থাতি না হরয় িরং িংগ্রহ করিার িন্ ঈশ্বররক 
প্রতশক্ষণ তদরি হয়৷ যীশুরক আমারদররক ঈশ্বররর রারি্র পর তশক্ষা তদরি হয়, 
তকভারি আমারদর প্ররয়ািরনর িন্ ঈশ্বররক তিশ্বাি কররি হয়, আমরা কযন 
িি্থান্তঃকররণ ঈশ্বররক কপ্রম কররি পাতর কিই িন্, কিইরূরপ তিতন আমারদর 
হৃদয়রক মুতি কররন! যীশু িরলতছরলন, “ভক্ষ্ হইরি প্রাণ ও িস্ত হইরি শরীর তক 
িে তিষয় নয়?”  তিতন িলতছরলন িীিন মারন তিষয় িম্ততে রাকা নয়৷ িীিরনর 
উরদেশ্ হরলা কিই িকল িস্তু আপনারক ও প্তরিীরি আপনার কম্থভাররক িাহায্ 
করর৷

িা ির্বেও আমরা কী কদতখ? অতধকাংশ মানুষ ওই িকল িস্তুর কিিা করিার 
িন্ তিরামহীন ছুরটাছুতট কররছ৷ কলারকরা িন্ধকী িম্ততের টাকা কমটািার, গাতের 
ঋণ কমটািার, তিলগুতল কশাধ করিার িন্ ছুরট 
চরলরছ৷ যীশু িরলন এতট িীিন নয়! এখন, 
আমার িারর িক্থ িুরে কদরিন না ও আমারক 
এই করা িলরি শুরু কররিন না কয, “এখারন 
কদখুন, যীশু তনরিই কিা িরলন কয তিষয় িম্ততে 
রাকা খারাপ৷”  না, তিতন কিই করা িরলন তন৷ 
তিতন ৩৩ িম পরদ িরলরছন কয আপতন যতদ 

িমদ অে্ণ আিারদে 
ধি হয়, তাহরি প্সমে 
আিারদে সিয়, আিারদে 
অগ্রামধকাে ও ভািবাসা 
দামব কেরব
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প্রররম ঈশ্বররর রাি্ ও িাঁর ধাতম্থকিার কচষ্টা কররন, িাহরল ওই িকল িস্তু 
আপনার িীিরন যুতি করা হরি৷ আমরা িমি্া কযখারন পাই কিতট তিষয় নয়; 
হৃদরয় আমরা িমি্া পাই৷ আমারদর কারছ তিষয় িম্ততে না রাকুক, ঈশ্বর যতদ 
এমনটা চাইরিন, িাহরল যীশু আমারদর কিই করা িলরিন৷ িার পতরিরি্থ তিতন 
িরলন কয আমরা যতদ ঈশ্বররর পরর িীিনযাপন কতর, িাহরল িগি কিই িকল 
তিষরয়র কপছরন ছুরট কিোয়, কিগুতলরক আমারদর িীিরন যুতি করা হরি৷

অন্ করায়, িীিন মারন িস্তুর কিিা করা নয়, তকন্তু পতরিারপর তিষয়, 
অতধকাংশ মানুষ শুধুমাত্ কিই কািতটই কররছ৷ িারদর ককারনা পছন্দ কনই; িারা 
দাি৷ দুই প্রভুর কিিা করা অিম্ভি এিং তিষয় িম্রদর কিিা করা িীিন নয়৷ 
এরপর যীশু আররা খুরল িরলন কয আররকতট প্রতক্রয়া ররয়রছ, আতর্থক প্রশাতন্ত ও 
িম্রদর একতট স্ান যা আপনারক িীিনযাপন করিার িন্ মুতি করর৷ কিতটরক 
রাি্ িলা হয়৷

এখারন মতর ৬ অধ্ারয় যীশু িাঁর তশক্ষায় ঈশ্বররর রারি্র স্বরূরপর তিষরয় 
আমারদর দুতট উদাহরণ কদন৷ তিতন িরলন, “আকারশর পক্ষীরদর প্রতি দ্তষ্টপাি 
কর; িাহারা িুরনও না, কারটও না, কগালাঘরর িচিয়ও করর না, িরাতপ কিামারদর 
স্বগ্থীয় তপিা িাহাতদগরক আহার তদয়া রারকন” (২৬ পদ)

পাতখরদর কপাকামাকরের কগালািাতে রারক না!

িারদর কয প্রাি্তহক প্ররয়ািন কিতট কমটািার দাতয়ত্ব িারা তনরিরা কনয় না৷
না, তপিা িারদর আহার তদরয় রারকন৷ প্রতিতদন িারদর যা প্ররয়ািন, িারদর 

শুধুমাত্ কিটুকু িংগ্রহ কররি হয়৷ আপতন তক কিতট কদখরি পান? িারা িারদর 
িীিরনর িন্ কষ্টিাধ্ পতরশ্ম করর ঘম্থাতি হয় না৷ িারা িংগ্রহ করর!

িুরলরা শ্ম করর না িা িূিা কারট না!

“আর িরস্তর তনতমতে ককন ভাতিি হও? কক্ষরত্র কানুে পুরপের তিষরয় 
তিরিচনা কর, কিগুতল ককমন িারে; কি িকল শ্ম করর না, িূিাও 
কারট না; িরাতপ আতম কিামাতদগরক িতলরিতছ, শরলামনও আপনার িমস্ত 
প্রিারপ ইহার একটীর ন্ায় িুিতজিি তছরলন না”। (২৮ পদ)
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িংগ্রহ করুন, ঘম্থাতি হরিন না!

িুরলরা কষ্টিাধ্ পতরশ্ম ও ঘাম ঝতররয় িস্ত ধিরী করর তনরিরদর িুিতজিি 
করর না৷ না, স্বগ্থীয় তপিা িারদর িস্ত পতরতহি কররন৷ যীশু এরপর আপনারক ও 
আমারক আমারদর উতেরগুতল তদরি রারকন৷ িীিনযাপরনর আররকতট পর ররয়রছ, 
ঈশ্বররর রারি্র পর! যীশু িরলন, “তকন্তু কিামরা প্রররম িাঁহার রাি্ ও িাঁহার 
ধাতম্ম্থকিার তিষরয় কচষ্টা কর, িাহা হইরল ঐ িকল দ্রি্ও কিামাতদগরক কদওয়া 
হইরি” (৩৩ পদ)৷ “ঈশ্বররর রারি্র তিষরয় কচষ্টা” এর অর্থ তক? এর অর্থ কিই 
রাি্ তকভারি কাি করর কিতট আতিস্ার করা! কয িকল ধম্থ কিই রাি্রক 
পতরচাতলি করর কিগুতলরক অধ্য়ন করুন৷ ঈশ্বররর প্রতক্রয়া তকভারি কাি করর 
িা িানুন!

আতম যতদ আপনারক একতট তিমারন চাতপরয় তনরয় এমন একতট কদরশ তগরয় 
কছরে তদরয় আতি, কয কদরশ আপতন পূরি্থ কখনও যান তন, িাহরল আপনার প্ররম 
অিশ্করণীয় কািতট হরি কিই কদশ তকভারি পতরচাতলি হয় কিতট িানা: িারা 
তকভারি কভািন করর, তকভারি িারা কিচা-ককনা করর, িারদর কদশ কয িকল 
আইরনর দ্ারা পতরচাতলি হয়৷ এই একই করা ঈশ্বররর রারি্র কক্ষরত্ও িি্৷ 
আপনারক যতদ ঈশ্বররর রারি্র একতট অংশ হরয় কিই রারি্র িুতিধাগুতল কভাগ 
কররি হয় িাহরল ঈশ্বররর রাি্ তকভারি কাি করর আপনারক িা িানরি হরি৷ 
আতম আমার িরািতর অতভজ্িা কররক িাতন কয ঈশ্বররর রাি্ কযভারি কায্থ করর 
আতম যখন কিতট িানিাম না, িখন আতম কিটা িুরযাগ হাতররয় তছলাম৷ আপনার 
উতেরতট িরল৷ আপনার একতট অর্থননতিক তিপ্লি প্ররয়ািন৷ একতট তিপ্লরি মানুষ 
িারদর প্রতিতষ্ি িরকাররর তিরুরদ্ তিরদ্রাহ করর ও আররকতট নিুন িরকাররক 
ক্ষমিায় আরন৷ আপনার কিই একই কাি করিার প্ররয়ািন৷ আপনারক প্তরিীর 
অতভশপ্ত প্রতক্রয়ার কিই পুরািন িরকাররক িার িকল অভাি ও হিাশা িহ 
উৎখাি কররি ও িীিনযাপরনর একতট নিুন ধারারক উপরভাগ কররি হরি 
– অর্থাৎ নিুন আইন িহ, ককারনা অভাি ি্িীি, এিং মহান আনন্দ িহকারর 
ঈশ্বররর রারি্ িাি কররি হরি!    
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অধ্ায় ১১

হাঁোে চাইরত উরড় িাওয়া সহজ!

আপতন যতদ ইতিহারি তিরর যান এিং কিই িময় তনউ ইয়ক্থ শহর কররক 
িান রোতন্সরস্া শহরর কযরি হরল, আপনারক কনৌকায় চরে কযরি হি৷ পানামা 
খাল উনু্তি হওয়ার পূরি্থ দতক্ষন আরমতরকা ভ্রমন কররি প্রায় এক িছর িময় 
কলরগ কযি৷ পরিি্থীকারল, যখন ওররগন পর চালু হরলা, কিই িময় কিই যাত্াতট 
প্রায় চার মারির মরধ্ িমাপ্ত করা িম্ভিপর হরয়তছল৷ আি, আপতন চার ঘন্ার 
মরধ্ কিই স্ারন কপঁছারি পাররন৷ তকভারি? একতট নিুন ধরম্থর নাগাল পাওয়ার 
দ্ারা, উড্য়রনর ধম্থ৷ উড্য়রনর এই ধম্থতট এই প্তরিীরি িিিময় তছল- পাতখরা 
প্রতিতদন কিই ধম্থ ি্িহার করি- তকন্তু মানুষ কিটা িুঝরি পারর তন৷ উেিার 
প্রাক্তিক ধরম্থর মিই, অতধকাংশ খ্ীষ্টতিশ্বািীগণই িারদর িীিরনর অতধকাংশ 
িময়কাল ি্াপী ঈশ্বররর রারি্র  ধম্থগুতলর তিষরয় পাে কররলও, কিগুতলর িম্রক্থ 
কমারটই িরচিন নয়৷ ঈশ্বররর রাি্ এখারনই ররয়রছ, আপনার মরধ্ই ররয়রছ, 
আর এই রারি্র িুরযাগ িুতিধা কভাগ করিার একতট ধিধ অতধকার আপনার 
ররয়রছ৷ প্রাক্তিক িগরি, উড্য়রনর ধম্থ অতভকষ্থ-এর ধম্থরক িাতিল করর না, 
কিতটরক িাঁতক কদয় মাত্৷ অন্ করায়, কয ধম্থগুতল উড্য়নরক পতরচাতলি করর, 
যিক্ষণ আপতন কিই িকল ধরম্থর অধীরন কায্থ কররিন, যতদও কিই িমরয়ও 
মাধ্াকষ্থণ িল কায্থকর রাকরি, িা ির্বেও িিক্ষণ আপতন উেরি পাররিন৷ 
আপনারক একমি হরিই হরি কয এক িছর ধরর কনৌকাতিহার করিার িুলনায় 
চার ঘন্ার উোন িহিির! কিশ, িাহরল আপনার পুরািন ধীর গতিিম্ন্ন 
প্রতক্রয়ারক তপছরন কিরল তদরয় দ্রুি কাি করিার পন্ায় কাি করা শুরু করুন৷  

আপতন তক কখনও রািা প্রিাপতি (Monarch butterfly) কদরখরছন? 
এখারন ওহাইও কি শরৎ কারল, আপতন হািার হািার রািা প্রিাপতিরক শীরির 
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আপনার অর্থননতিক তিপ্লি: আজ্ািহিার ক্ষমিা

িন্ধারন দতক্ষন তদরক উরে কযরি কদখরি পারিন৷ িারা প্রায় ২,০০০ মাইল পর 
পাতে তদরয় মতসেরকারি যাত্া করর৷ তকন্তু এখারনই হরলা মুশতকল৷ িারা পূরি্থ 
কখনই কিখারন যায় তন! িাহরল তকভারি ও কখন কিই কদরশ পাতে িমারি 
হরি িারা কিতট তকভারি িানরি পারর? যতদ ঈশ্বর রািা প্রিাপতিরদর িীতিি 
রাকিার িন্ একতট পর প্রস্তুি কররি পাররন, িাহরল আপনার িন্ও িাঁর 
তনকট একতট উপায় ররয়রছ৷ প্রিাপতি তকভারি এই কাি করর?

কিই পতরভাষাতটরক িলা হয় metamorphosis িা রূপান্তর৷ এখারন মূল 
শব্দতট হরলা “morph” এই শব্দতট, যার অর্থ পতরিি্থন৷ অতধকাংশ কলাক িারন 
কয রািা প্রিাতির প্রিাপতিগুতল একতট প্রিাপতির আকারর িারদর িীিনযাত্া 
শুরু করর না৷ িার পতরিরি্থ, িারা একতট শুঁরয়ারপাকা রূরপ আত্মপ্রকাশ করর৷ 
শুঁরয়ারপাকা পয্থারয়, যিতদন পয্থন্ত না কশষরমষ িারা একতট ি্হৎ পতরিি্থরনর 
িন্ প্রস্তুি হয়, িিতদন িারা একতট আকন্দ িািীয় উতদ্রদর উপর িাি করর 
ও আকারর ি্তদ্ পায়৷ তনতদ্থষ্ট একতট আকার তিতশষ্ট হওয়ার পর, িারা একতট 
গুতটরপাকা তনম্থাণ করর, কিতট এমন একতট কখালি যার মরধ্ শুঁরয়ারপাকাতট ৭ 
কররক ১৫ তদরনর িন্ তনরিরক িতন্দ করর রারখ৷ এরপর, কিই গুতটরপাকা কররক 
প্রিাপতির প্রকাশ ঘরট এিং শুঁরয়ারপাকা রাকা অিস্ায় কি কযতট করর তন, কিমন 
আচরণ কররি ও নিরূপ প্রাপ্ত হরি৷ কি একতট িমূ্ণ্থ নিুন স্তররর অতস্তরত্ব 
িীিনযাপন করর ও িীতিি রারক৷ কি উরে! একতট আকন্দ গারছ পরে রাকিার 
পতরিরি্থ, এখন িার কযখারন ইছিা কিখারন উরে কিোরি পারর৷ কি িুন্দর এিং 
িার মরধ্ এমন চাকতচক্ ও কিৌন্দয্থ্ ররয়রছ, প্রক্তিরি যার িুতর কমলা ভার৷ 

তকন্তু প্রিাপতি কয িি্থাতধক তিস্য়কর কািতট করর কদখায়, িা হরলা তিপদ 
কররক দুরর উরে যাওয়া৷ আপতন কদখরিন, রাি প্রিাপতিরা হাে তহম করা শীরির 
মািগুতলরি তকছুরিই িীতিি রাকরি পারর না৷ উতেরাচিরলর পরক্ষ কিই ধররনর 
িলিাযু় স্বাভাতিক৷ কিই িলিাযু়রি এই প্রিাপতিগুতল মারা যারি৷ তকন্তু ঈশ্বর এই 
প্রাণীতটরক তিপদ কররক উরে তগরয় দুরর চরল যাওয়ার িন্ একতট উপায় করর 
কররখরছন৷ কিই উপায় হরলা ২০০০ মাইল দুররর এমন একতট স্ারন উরে চরল 
যাওয়া কযখারন আরগ িারা কখনই যায় তন৷ প্রিাপতিগুতল কিখারন যাওয়ার রাস্তাই 
িা তকভারি িানরি পারর? িারা তকভারি এিতকছু করর? রূপান্তররর দ্ারা৷ আর 
িাইরিল িরল কয, তেক ওই রাি প্রিাপতির মি, এই একই পদ্তির মাধ্রম 
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আপতনও আপনার িমি্াগুতলর উপর তদরয় উরে কযরি পাররন৷ এমনতক কিই 
িকল পতরতস্তিরিও, কযগুতলর কমাকাতিলা তকভারি কররি হয় কি তিষরয় আপনার 
তিনু্দমাত্ ধারণা কনই৷  

তস্টভ নারমর আমার একিন িনু্ধ, এক রারি িার গাতেতটরক চাতলরয় িাতের 
পরর কিরিার িমরয় একতট হতরণরক ধাক্কা মাররন৷ িার গাতের প্রভূি ক্ষতি 
হরয়তছল৷ দুভ্থাগ্ক্ররম, এক িপ্তাহ পর, িারদর িাতক রাকা একমাত্ গাতে, অর্থাৎ 
িারদর পাতরিাতরক গাতের ইতজিনতট পুরে যায়৷ তস্টরভর িীমা ককাম্াতনতট িার 
গাতের ক্ষতির িন্ িারক তিনামূরল্ দু িপ্তারহর িন্ গাতে তদতছিল, তকন্তু িারদর 
পাতরিাতরক গাতেতট এমন ককারনা িীমা িুরক্ষার অন্তভু্থতি তছল না কযতট কিই 
গাতেতটরক িদল করিার কক্ষরত্ িহায়ক হরি৷ তস্টভ ও খাররন তক কররিন িা 
িানরিন না৷ তস্টরভর ি্িিার িন্ িার গাতে রাকাতট অি্ািশ্কীয় তছল, কারণ 
তিতন কিলরির কাি কররিন এিং প্রতিতদন রারি কিলি িা তিক্ররয়র কারির 
কিান আিি ও িারক গাতে চাতলরয় কযরি হি৷   

িারা যিতদন ধরর ঈশ্বররর রারি্র তশক্ষা গ্রহণ কররতছরলন, কিতট িারদর 
পরক্ষ এই করা িানিার িন্ যররষ্ট তছল কয ঈশ্বর িারদর িমি্ার িমাধান৷ কিই 
িময়, িারদর কারছ িাস্তরি এমন অতিতরতি ককারনা অর্থ তছল না, যার দ্ারা িারা 
িারদর গাতেগুতল িদল করর তনরি পাররন৷ কারিই িারা িানরিন কয িারদর 
একমাত্ আশা ঈশ্বর ও িাঁর রাি্৷ তিনামূরল্ গাতে ি্িহার করিার দুই িপ্তারহর 
িময়িীমা অতি দ্রুি িুতররয় আিতছল, এিং িারপররও ককারনা িমাধান িূত্ 
তমলতছল না৷ আচিয্থিনকভারি, কয তদন কররক তস্টরভর পুনরায় ভাো করা গাতে 
ি্িহার করিার করা তছল, িার তেক আরগর রারি তস্টরভর কারছ এমন একিন 
ি্ততির কিান কল আরি তযতন িারক িরলন কয তিতন িার গাতেতট দান করর তদরি 
চান, আর কযরহিু তিতন িানরিন কয তস্টভ আমার মন্ডলীরি আরিন, িাই তিতন 
এই করা িানিার িন্ তস্টভরক কিান কররতছরলন কয তস্টভ আমারদর মন্ডলীর 
এমন ককারনা পতরিাররর করা িারনন তকনা যারদর গাতেতটর প্ররয়ািন রাকরি 
পারর৷ তস্টভ িৎক্ষনাি িার তনরির অিস্ার করা খুরল িরলন ও িরলন তিতন 
তনরির ও িার পতরিাররর িন্ ক্িজ্তচরতে গাতেতটরক তনরি চান৷ কি কিা ভারলা 
করা, তকন্তু তস্টরভর ছয়তট কছাট িন্তান তছল, এিং একতট কছাট গাতেরি তকছুই 
হরি না৷ িরি, িারদর মরন ভরিা কযাগািার িন্ এই গাতেতটর কদখা তমরলতছল৷   
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পররর রতিিারর তিতন িস্তীক গীি্থার িামরন এরলন ও িারদর পরিি্থী গাতের 
িন্ আমারক িারদর িরঙ্গ প্রার্থনা কররি অনুররাধ কররলন৷ খাররন িলরলন, 
“পাদ্রীিািু, আমরা তিশ্বাি কতর কয আমরা, তিশ্বারির দ্ারা একতট কহান্ডা ওতডতি 
গাতে কপরয়তছ, এিং কযরহিু আমরা কিই লরক্ষ্ একতট িীি িপন কররতছ, িাই 
আমরা চাই আপতন আমারদর িারর িহমি কহান”৷ আতম িললাম, “আতম তনচিয় 
একমি হি”৷ কারিই আমরা প্রার্থনা করলাম৷ আমার তেক মরন কনই, কয তেক 
কি িপ্তাহ পর আমরা একতদন িারদর িাতেরি ঢুরকতছলাম, িরি মরন হয়, তিন 
িা চার িপ্তারহর কিতশ নয়৷ যখন আমরা িারদর িাতে কগলাম, িখন আমরা 
িারদর রান্নাঘরর প্ররিশ করলাম, আর িারদর করতরেিাররটররর দরিায় একতট 
কহান্ডা ওতডতির ছতি লাগারনা তছল৷ খাররন িলরলন, প্রতিতদন তিতন যখন ওই 
করতরেিাররটরতটর দরিাতট কখারলন, িখন তিতন কিই ছতিতটর উপর িার হাি 
রারখন ও কিই গাতেতটর িন্ ঈশ্বররর ধন্িাদ কররন৷  

প্রায় এক িপ্তাহ পর, আমার িতচি আমারক কিান কররলন ও িানারলন, 
“পাদ্রীিািু, আি আমারদর কারছ একটা কিশ ইন্াররতস্টং কিান কল এরিতছল”৷ 
এক ভদ্ররলাক মন্ডলীরক একতট গাতে তদরি চাইতছরলন৷ িখন. কিই িমরয়, তস্টভ 
ও খাররন তকভারি একতট নিুন গাতের িন্ িারদর তিশ্বাি মুতি কররতছরলন 
িা ককান ধররনর গাতে িারা চাইতছরলন, কিই ি্াপারর ককউই তকছু িানি না৷ 
িাই আতম আমার িতচিরক িললাম, “গাতেতট কী ধররনর?” তিতন উতের তদরলন, 
“এতট একতট কহান্ডা ওতডতি”৷ “গাতেতটর অিস্াতট ককমন?” তিতন িানারলন কয 
ওই ভদ্ররলাক িরলরছন কয গাতেতটর মরধ্ একতট আচরের দাগ পয্থন্ত কনই ও 
গাতেতট িুন্দর অিস্ায় ররয়রছ এিং ককিলমাত্ ৭০,০০০ মাইল ছুরটরছ৷ আতম 
িারক িললাম কয গাতেতটর কযখারন যাওয়ার করা কিতট আমার িানা আরছ৷ 
আতম করেনডারক এই িম্রক্থ িললাম ও িারক খাররনরক কিান কররি িললাম৷ 
করেনডা যখন কিান কররলন, িখন তিতন খাররনরক তিজ্ািা কররলন কয িারা 
ককমন আরছন এিং িারদর গাতের প্ররয়ািরনর তিষরয় িারা তক ককারনা অগ্রগতি 
কদরখরছন৷ এই করা কশানামাত্ খারররনর প্ররম িিািতট তছল, “হ্াঁ, গাতেতট 
পাওয়ার পরর আমরা আররকতট তদন এতগরয় কগতছ!” করেনডা িলরলন, “আছিা, 
আপনারা যিটা কাছাকাতছ আরছন িরল মরন কররছন, িার কররকও কিতশ কারছ 
ররয়রছন৷ এরি গাতেতট তনরয় যান”৷ 
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আতম এই রকম কাতহনী পছন্দ কতর, আপতনও তনচিয় পছন্দ কররন? এর 
পররও কাতহনী এতগরয় চলল, কযরহিু ঈশ্বররর রাি্ কয প্ররয়ািন কমটায়, এই 
তিষরয় তস্টভ ও খাররন আররা অতধক তিশ্বাি অি্থন কররতছরলন৷ 

কিই িময়তটরি তস্টভ ও খাররন একতট িাতে চাইতছরলন৷ িারা কিশ করয়কিছর 
ভাোিাতেরি িাি করতছরলন, এিং িারা 
তচন্তা কররতছরলন কয িারদর তনরিরদর 
িাতে কনওয়ার িময় এরি কগরছ; তকন্তু 
িাতের িন্ প্রররমই কয কমাটা অরঙ্কর 
অরর্থর প্ররয়ািন রারক িারদর কারছ কিই 
পতরমান অতিতরতি অর্থ তছল না৷ িারা 
িতম ককনিার ি্াপারর কখাঁিখির কনওয়ার 
িন্ অিংখ্ ি্ারঙ্ক তগরয়তছরলন, এিং 
কিই িকল ি্ারঙ্কর কিই একই শি্থ তছল, 
কমাট মূরল্র ৫০ শিাংশ অতগ্রম প্রদান৷ 
কিই িমরয়, িারদর নিুন িাংিাতরক 
িীিরন, কিই শি্থ পূরণ করিার িন্ ওই 
পতরমাণ অর্থ কমারটই িারদর হারি তছল 
না৷ খাররন তনরুৎিাতহি হরয় পরেতছরলন এিং আমারক এই তিষরয় প্রনে 
কররতছরলন৷ আমরা এই তিষরয় একমি হলাম কয ঈশ্বর ককারনা একতট পর করর 
কদরিন৷ িাই িারা তিতভন্ন িম্ততে ও িাতের িন্ধান কররি শুরু করর তদরলন৷

িারা কি িকল িায়গা কদরখতছল িারদর মরধ্ একতট িারদর মরন ধররতছল৷ 
িারা কয অচিরল গ্হ তনম্থাণ কররি কচরয়তছরলন, কিতট কিই এলাকারি তছল, এিং 
৫৫ একর িতম মাত্ ৫৫,০০০ ডলারর তিতক্র তছল৷ এইিাররও, িারদর কারছ 
অতগ্রম অর্থ প্রদান করিার মি নগদ িারদর তছল না৷ িরি, আতম একতট গ্রামীন 
ি্ারঙ্কর করা শুরনতছলাম, কয ি্াঙ্কতট কিই এলাকায় তছল না, ি্াঙ্কতট প্রায় দু ঘন্া 
পর দুরর তছল, কিই ি্াঙ্কতট িতমর নগরদর একতট অংশরূরপ ইকুইতট কশয়াররর 
কাগি গ্রহণ করর৷ কিতট অি্িহৃি িতমর িন্ কিশ অস্বাভাতিক ি্াপার৷ আতম 
িারদররক এই তিষরয় িরলতছলাম, আর িারা কিই ি্ারঙ্কর িারর করা িলিার 
িন্ একতট িময় তনধ্থারণ কররতছরলন৷ কিই িতমতটর িরকার তনধ্থাতরি মূল্ 

অরিক সিয়, আিো প্িমেরক 
সম্ভবপে বরি িরি কমে 
প্সগুমিে দ্াো আিারদে 
ভমবি্তরক পমেিাপ করে োমক 
মকতুি আিো িমদ ঈশ্বরেে 
বাক্রক আিারদে ভাবিাে 
পমেবত্ণি ঘোরিাে সুরিা� িাত্র 
করে মদই, তাহরি ঈশ্বরেে 
পরক্ষ সকি মকেু কো সম্ভব 
হরয় উেরব
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তছল ১ লক্ষ ডলাররর উপরর, আর কিই ি্াঙ্ক িরলতছল কয িারদর ককারনা নগদ 
অরর্থর প্ররয়ািন কনই৷ কারিই িারা ককারনা নগদ অর্থ ছাোই কিই িতমতট ক্রয় 
কররতছরলন ও কিই িুন্দর গ্রাম্ িতমরি একতট িুদ্শ্ গ্হ তনম্থাণ কররতছরলন৷ 
ককারনা তকছুর িন্ই নগদ অরর্থর প্ররয়ািন হয় তন৷ আি পয্থন্ত তস্টভ ও খাররন 
অতিরি িম্দ্শালী হরয় চরলরছন, কারণ করেনডা ও আমার মি িারাও, ঈশ্বররর 
রারি্র পর অনুযায়ী কায্থ কররন৷  

আমার মন্ডলী িুরে এই ধররনর ঘটনা ঘরটরছ, আর আতম এই একই 
ধররণর ঘটনাগুতল আপনার িীিরনও প্রি্াশা কতর৷ আমারদর প্ররয়ািনগুতল পূণ্থ 
করিার উরদেরশ্ ঈশ্বর তিস্য়কর ও িময় কক্ষরত্ অদু্ি কাি কররি পাররন৷ 
অরনক িময়, আমরা কযতটরক িম্ভিপর িরল মরন কতর কিগুতলর দ্ারা আমারদর 
ভতিষ্িরক পতরমাপ করর রাতক৷ তকন্তু আমরা যতদ ঈশ্বররর িাক্রক আমারদর 
ভািনার পতরিি্থন ঘটারনার িুরযাগ মাত্ করর তদই, িাহরল ঈশ্বররর পরক্ষ িকল 
তকছু করা িম্ভি হরয় উেরি৷ 

আর এই যুরগর অনুরূপ হইও না, তকন্তু মরনর নূিনীকরণ দ্ারা 
স্বরূপান্ততরি হও; কযন কিামরা পরীক্ষা কতরয়া িাতনরি পার, ঈশ্বররর ইছিা 
তক, যাহা উতেম ও প্রীতিিনক ও তিদ্

- করামীয় ১২:২

তিশ্বািীরূরপ আমারদর এই িগরির অনুরূপ হরল চলরি না৷ কপৌল প্তরিীর 
অতভশারপর প্রতক্রয়ার ও িাগতিক িীিন ধারার, এিং আমরা কযভারি তচন্তা 
কতর, তিরশষভারি কিতটর তদরক অঙু্গতল তনরদ্থশ করতছরলন৷ আপতন তক কখনও 
একতট নকশা কদরখ ককারনা একতট কপাশাক ধিরী িা ককানতকছু িাতনরয়রছন? যতদ 
কিতট করর রারকন, এিং যতদ তনতম্থি কিই িস্তুতটরক কদরখ আপনার পছন্দ না 
হয়, িাহরল যতদ কিই একই নকশা কদরখ পুনরায় আপতন কিটা িানািার কচষ্টা 
কররন, িাহরল কী ঘটরি? আপতন কিই একই িল পারিন৷ কারিই কপৌল িলরছন 
কয মরনর নুিনীকরণ দ্ারা আমারদর রূপান্ততরি হওয়া প্ররয়ািন; আমরা যার 
অনুরূরপ িীিনযাপন কতর আমারদর কিতট পতরিতি্থি কররি হরি৷ িগি কযভারি 
তচন্তা করর আমারদর কিতট কররক তভন্নভারি তচন্তা করিার প্ররয়ািন৷
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“স্বরূপান্ততরি” এই শব্দতটর অর্থ তকছুক্ষণ আরগ আমরা কয “morph” 
শব্দতটর িম্রক্থ আরলাচনা কররতছলাম িার অরর্থর অনুরূপ৷ এর অর্থ পতরিি্থন৷ 
আমারদর একতট metamorphosis িা পতরিি্থন প্ররয়ািন! আমারদর ঈশ্বররর 
ন্ায় তচন্তা করা প্ররয়ািন৷ আমারদর ঈশ্বররর রারি্র ভািনার ন্ায় তচন্তা করা 
প্ররয়ািন৷ একতট কদয্থ, িতন্দ, োন্ডায় তনতচিি ম্িু্মুখী শুরয়ারপাকার দ্তষ্টরকাণ 
কররক তচন্তা করিার পতরিরি্থ আমারদর িীিরনর িমূ্ণ্থ এক নি পর িহরযারগ 
ঈশ্বরর ভরিা রাখা প্ররয়ািন৷ িারপরর এিং ককিল িারপররই আমরা আমারদর 
িমি্ার উরদ্্থ উেরি পারি এিং প্রতিতট পতরতস্তিরি ঈশ্বররর ত্রুতটহীন ও 
প্রীতিিনক ইছিা তক কিতট িানিার িন্ প্রস্তুি রাকরি পারি৷ আমরা যতদ 
ভািনাতচন্তার কিই পতরিি্থনরক স্বীকার করর না তনই, িাহরল আমারদর পুররনা 
মানতিকিা ক্রমাগি এই করা িলরি রাকরি, “না,না, আতম এটা কররি পারি 
না৷ না, এতট কযভারি ঘরট আতম িা কদখরি পাই না”৷ 

কক করি ভািরি কপররতছল কয ওই কুদ্শ্ শুরয়ারপাকা কখনও অি িুন্দর 
ও অি তনঁখুিভারি উেরি পাররি? শুরয়ারপাকার তদরক িাতকরয় ও িারক কয 
২০০০ মাইল পর অিশ্ই কযরি হরি, কিই করা ভািরল, আপতন মারা নাতেরয় 
িলরিন, “অিম্ভি!” তকন্তু ঈশ্বররর রারি্ িকলতকছু িম্ভি৷ আমার তদরকই কদখুন৷ 
যখন আমার কটতলতভশরনর অনুষ্ান হয়, িখন কিতটরি আমারক একিন আতর্থক 
তিরশষজ্রূরপ কদতখরয় অনুষ্ানতট শুরু হয়৷ কখনও আতম আমার শুরয়ারপাকার 
তদনগুতলর তদরক তিরর িাতকরয় িতল, “তিস্য়কর ি্াপার!” 

উেিার করা িলরি তগরয় মরন পেল, ঈশ্বররর রাি্ কযভারি কাি করর  
করেনডা ও আতম যখন কিতট িানরি শুরু কররতছলাম, িখন আতম মনতস্র 
কররতছলাম কয আমার একতট উরোিাহাি প্ররয়ািন৷ আমার িয়ি যখন ১৯ িখন 
কররকই আতম উরোিাহাি চাতলরয় এরিতছ, আর িিিময় আতম ভাো করা তিমান 
উোিাম, তকন্তু কখনই আমার তনরির ককারনা তিমান তছল না৷ আর িার কারণ 
আপতন অিশ্ই িারনন; তিমান ক্রয় করিার মি অর্থ আমার তছল না৷ কারিই 
একতদন আতম এই তিষরয় িুতনতচিি হলাম কয এর ককারনা যুততি কনই; ঈশ্বররর 
রারি্র পরক্ষ একতট তিমান কতেন তকছু নয়৷ আমার কারছ কযতট িম্ভি িরল মরন 
হয়, ঈশ্বররর রাি্রক আতম কিইটুকুরিই িা ককন িীমািদ্ করতছ? কারিই আতম 
একতট ি্াঙ্ক কচক তলখলাম, কিই কচকতটর কমরমারি “আমার তিমারনর িন্” 
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(এিং কিই তিমারনর তিিরণগুতলর িাতলকা করলাম) তলখলাম৷ আতম কিই কচরকর 
উপর আমার হাি কররখতছলাম ও মাক্থ ১১:২৪ অনুিারর যখন আতম প্রার্থনা 
কররতছ, িখনই কিই তিমান আতম গ্রহণ কররতছ, এই তিশ্বাি িহকারর কিই কচকতট 
ডাকরযারগ কপ্ররণ কররতছলাম৷   

“এই িন্ আতম কিামাতদগরক িতল, যাহা তকছু কিামরা প্রার্থনা ও 
যাচ্া কর, তিশ্বাি কতরও কয, িাহা পাইয়াছ, িাহারি কিামারদর িন্ 
িাহাই হইরি”

এই ঘটনার পর এক মািও পূণ্থ হয় তন, আতম তনয়মমাতিক শারীতরক 
পরীক্ষার িন্ একিন ডাতিাররর তনকট তগরয়তছলাম৷ িমূ্ণ্থ অপ্রি্াতশিভারি 
ডাতিারিািু যখন িলরলন, “আপতন এমন কাউরক কচরনন তক তযতন একতট তিমান 
তকনরি চান?” আতম িখন চমরক উেলাম৷ আমার মরন হরয়তছল কয কিতট অদু্ি 
একতট করা৷ আতম প্রনে করলাম, “তক ধররনর তিমান?” আতম তিতস্ি ও পুলতকি 
হরয়তছলাম কারণ প্রার্থনা করিার িময় আতম কয ধররনর তিমারনর করা তিশ্বাি 
কররতছলাম কিই ধররনর তিমারনর করাই তিতন আমারক িরলতছরলন৷ িাই আতম 
িারক তিজ্ািা করলাম কয ককারায় কগরল কিই তিমানতটরক কদখা যারি, আর 
তিতন িলরলন আমার িাতের পারশ কয আচিতলক তিমানিন্দর ররয়রছ, কিখারন 
কিই তিমানতট ররয়রছ৷ আতম খুরল িতল৷ আমার িাতেতট আচিতলক তিমানিন্দররর 
একতট প্রারন্তর তনকট অিতস্ি৷ কয তিমানগুতল ওখারন অিিরণ করর কিগুতলরক 
িরািতর আমার িাতের উপর তদরয়ই উরে আিরি হয়৷ িারাতদন তিমানগুতলরক 
আিরি ও কযরি কদখা, আর তিমারনর রানওরয় িা কদৌোিার পরতট আমার িদর 
দরিা কররক মাত্ এক মাইল দুরর হওয়ার অর্থ আমার তনরির একতট তিমান 
রাকরিই হরি!

কারিই আতম আমার একিন িনু্ধরক আমার িারর কিখারন যাওয়ার ও কিই 
তিমানতটরক কদখিার িন্ িলি করলাম, তযতন িার িারা িীিন ধরর তিমান 
চাতলরয়রছন ও তিতন তিমান চালকরদর একিন প্রতশক্ষকও তছরলন িরট৷ আমরা 
যখন তিমানতটর উপরর কচাখ কিালালাম, িখনই আতম িানিাম কয এতট আমার 
তিমান; তিমানতট একদম তনঁখুি তছল! আতম যা কচরয়তছলাম এই তিমানতট তেক 
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কিতটই তছল৷ িরি, আমার িমি্া িলরি ককিল একতটই তছল, যখনই আতম 
একতট তিমান ক্রয় কররি কচরয়তছ, িছররর পর িছর ধরর আতম কিই একই 
িমি্ার মুরখামুতখ হরয় এরিতছলাম – কিই তিমান ক্রয় করিার মি অর্থ আমার 
তছল না৷ আপনার কখনও কিই িমি্া হরয়তছল? তকন্তু এইিার আতম ভয় কপরয় 
তপতছরয় পেিার পাত্ তছলাম না৷ আতম িানিাম কয এই তিমানতট আমার; ঈশ্বর 
তকভারি কিই অরর্থর কিাগার করর কদরিন িখনও কিই তিষরয় আমার ককারনা 
ধারণা তছল না৷ 

দুই মাি আরগ করেনডা ও আতম আমারদর ককাম্াতনর অতিরির িন্ স্ান 
খুঁিতছলাম৷ আমরা কয িায়গায় আমারদর ি্িিা কররি কচরয়তছলাম কিতট 
আমারদর িানা তছল, তকন্তু কিই এলাকায় ককারনা িায়গা তিতক্র তছল না; কারিই 
আমরা অন্ এলাকায় িায়গার িন্ধান করা শুরু করর তদরয়তছলাম৷ আমরা এমন 
দুতট ভিন খুঁরি কপরয়তছলাম কযগুতলরক িলা যায় আমরা তকরনই কিরলতছলাম, 
তকন্তু কিই তিতল্ডং গুতল ক্রয় করিার তিষরয় আমরা আমারদর আত্মায় িাধা অনুভি 
কররতছলাম৷ কয এলাকারি আমারদর অতিি হওয়ার করা তছল িরল পূরি্থ আমরা 
িানিাম, আমরা িারিার কিই এলাকাতটরিই ককারনা একতট স্ান প্রাপ্ত করিার 
আশায় তিরর কযরি রাকলাম৷ আমরা যখন আমারদর তিদ্ারন্তর তিষরয় প্রার্থনা 
করতছলাম, িখন একতদন আমার িািা আমারক কিান কররলন ও এই করাগুতল 
িলরলন, “আতম িাতন কয িুতম িলরি কয এতট ঈশ্বররর কাি, তকন্তু কিামার মা 
ও আতম আরলাচনা কররতছ, আর আমারদর অতিরির িন্ কয ভিনতট ররয়রছ, 
আমরা কিতট কিামায় কিামার অতিরির িন্ তদরি চাই”৷ িারদর কয ভিনতট 
তছল কিতট কিই এলাকারিই তছল কযখারন আতম আমার অতিিরক তনরয় যাওয়ার 
িন্ প্ররয়ািনীয় স্ান খুঁরি পারিা িরল আশা কররতছলাম৷ আতম আচিয্থ হরয় 
তগরয়তছলাম!    

যা ঘরটতছল কিতট িুঝরি হরল আপনার িানা প্ররয়ািন কয কিই িময় আমার 
িািা তিশ্বািী তছরলন না৷ যখনই আপতন িার কারছ ঈশ্বররর করা উরলেখ কররিন 
তিতন কিতট তনরয় অতিশয় ি্ঙ্গ-তিদ্রুপ কররিন৷ িাস্তরি, ি্াপারতট এিই মন্দ 
তছল কয আতম িার িারর ঈশ্বর তিষয়ক ককারনা করা কমারটই িলরি পারিাম না৷ 
আতম এই প্রার্থনাও করিাম কয িার তনকট খ্ীষ্টরক প্রচার করিার িন্ ঈশ্বর 
কযন িার িীিরনর চলার পরর অন্ কাউরক কপ্ররণ কররন৷ আতম িানিাম আতম 
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িার কারছ কপঁছারি পারি না; তিতন আমার 
করায় কণ্থপাি কররিন না৷ তকন্তু আমার 
িািা িার ৮০ িছর িয়ি হরয় যাওয়ার 
করয়ক িছর পর পতরত্াণ কপরয়তছরলন৷ 
আচিয্থিনকভারি, তিতন আমারদর তটতভর 
অনুষ্ান কদরখ এিং ঈশ্বর কয িকল আচিয্থ 
কায্থ করতছরলন কিগুতল কদরখ পতরত্াণ 
কপরয়তছরলন৷ তিতন িার িীিরনর কশষ িারে 
তিন িছর একিন পতরিতি্থি মানুষরূরপ ও 
প্রতিতট িপ্তাহারন্ত মন্ডলীরি উপতস্ি হরয় 

কাতটরয়তছরলন৷ একতদন মন্ডলী কশষ হওয়ার তেক একটু পররই, আতম হলঘরর 
কহঁরট তগরয়তছলাম৷ আতম আমার িািারক, আমার মন্ডলীর একিন িদি্ ও  িার 
কিশ করয়ক িছররর পতরতচি একিন ভদ্ররলারকর িারর করা িলরি কদখরি 
কপলাম৷ আতম যখন িারদর তদরক এতগরয় কগলাম, িখন আতম কিই ভদ্ররলাকরক 
আমার িািারক তিজ্ািা কররি শুনরি কপলাম কয তিতন ককন মন্ডলীরি আিা 
শুরু কররলন৷ আমার িািা উতের তদরলন কয তিতন এমন অরনক তকছু কদরখরছন 
যা তিতন িুতঝরয় িলরি পাররিন না৷ ঈশ্বররর ধন্িাদ কহাক! এইভারিই এইগুতল 
হওয়া উতচি৷    

তকন্তু আমার িািা পতরত্াণ গ্রহণ করিার পূরি্থ কয কিান কলতট কররতছরলন, 
আমারদর কিতটর করায় তিরর কযরি হরি৷ তিতন আমারদর কিই ভিনতট তদরয়তছরলন, 
কিটা কিরন করেনডা ও আতম হিিাক হরয় তগরয়তছলাম৷ আমরা তনঃিরন্দরহ িানিাম 
কয কিতট ঈশ্বররর কাি; এিং িািা যখন কিান কররতছরলন িখন িারক আমরা 
িলরি পারিাম, “হ্াঁ, িািা, িুতম তেকই িরলছ; এতট ঈশ্বররর কাি!”

কিই ভিনতট যারি আমারদর অতিরির কািকরম্থর উপরযাগী হরয় উেরি পারর 
কিই কাররণ কিতটরক িাতনতি্ক ি্িহাররর রীতির উপরযাগী করর কিালিার িন্ 
তকছু িে ধররণর িংস্ার কররি হরিা৷ আমার িািা তডরিম্বর মারি কিই ভিনতট 
আমারদর তদরয়তছরলন, এিং িংস্াররর কাি করিার িন্ আতম িিন্তকাল পয্থন্ত 
আমারক অরপক্ষা কররি হরিা৷ ভিনতট কাররা দ্ারা ি্িহৃি না হওয়া অিস্ায় 
শীিকারল িন্ধ অিস্ায় তছল, এিং আমার িািা িরলতছরলন কয তিতন িরলর 

আিাে জীবি, িা একসিয় 
মেরঁক োকা ও ভীমতে িরধ্ 
সীিাবদ্ধ মেি, প্সমে এখি 
ঈশ্বরেে োরজ্ে দ্াো েূপাতিমেত 
হরয়রে প্সই োরজ্ে ধি্ণগুমিে 
িা�াি পাওয়াে দ্াো, আমি 
অপমেসীি সম্ভাবিাে জীবি খুঁরজ 
প্পরত সিে্ণ হরয়মে
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হাঁটার চাইরি উরে যাওয়া িহি!

িংরযাগ িন্ধ করর তদরয়তছরলন৷ িুিরাং, আতম কিই তিমানতট কদখরি যাওয়ার 
প্রায় এক িপ্তাহ পর পয্থন্ত শীরির মািগুতলরি ঘটনা প্রিাহ ওই অিস্ায় আটরক 
তছল৷ আমার ভাই আমারক কিান কররন ও িরলন কয আতম যতদ আমার কিই 
ভিনতটরি যাই কিটা ভারলা হরি, কিই ভিন কররক িরলর ধারা কিতররয় এরি 
রাস্তায় তগরয় পেরছ৷ পতরতস্তি উতেপ্ত হরয় উরেতছল এিং আপািভারি আমার 
িািা ভুল িরলতছরলন; শীিকারল িল িন্ধ করা হয় তন৷ আতম িতেঘতে গাতে তনরয় 
কিই ভিরন তগরয় কপঁছালাম, এিং কদখলাম কয উপররর িলার একতট িাররুম 
কররক কিশ করয়ক তদন িা করয়ক িপ্তাহ ধরর িল গতেরয় পেতছল৷ তনরচর িলার 
িিকতট প্লাস্টাররর ধিরী কদওয়ালগুতল মূল কদওয়াল কররক খরি পরেতছল৷

আতম িাতন আপািদ্তষ্টরি এই ঘটনাতটরক একতট খারাপ ঘটনা িরলই মরন 
হরি, তকন্তু আপতন যা িারনন না এিং আমার ভাই কযতট িানরিন না, কিতট হরলা, 
আতম ইতিপূরি্থই কগাটা ভিরনর িমস্ত প্লাস্টাররর কিাড্থগুতলরক এিং ভিনতটর 
িাইররর তদরকর িকল আিরণগুতলরক িতররয় কিলিার ও ভিনতটরক িমূ্ণ্থ নিুন 
ধাঁরচ গরে কিালিার একতট চুততিরি িাক্ষর কররতছলাম৷ আর দু িপ্তারহর মরধ্ই 
কিই কাি শুরু হওয়ার করা তছল৷ কারিই িরলর দ্ারা িাতধি কিই ক্ষতিতট 
কমারটই ককারনা িমি্া তছল না, কারণ ক্ষতি হওয়া িিতকছুরকই িতররয় কিলরিই 
হরিা৷ তকন্তু এরপর – আমার িীমা িংস্াতট ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার িন্ আমার কারছ 
একতট কচক পাতেরয়তছল, কিই কচকতটরি আমার তিমান ককনিার িন্ যররষ্ট অর্থ 
তছল! 

আতম তক এতট কদরখতছলাম? আতম আমার তিমান ও আমার অতিরির ভিন 
কপরয়তছলাম, িিগুরলাই তক ককারনা ঋণ এিং আতম কি কিারর ছুটরি পাতর 
প্ররাগি এই নাটকতট ছাোই হরয়তছল? হ্াঁ, কিটাই ঘরটতছল! এখন যখন আতম 
কিই তিমানতটরক উোই, আতম ক্তষিতমর উপর তদরয় উরে যাই, িখন আমার 
স্ররণ আরি কয কিই তিমানতটরক উোরনা ঈশ্বররর রারি্র ন্ায়৷ কিই রারি্র 
কায্থকাতরিা ও ধম্থগুতল আমারদররক একতট তভন্ন মাত্ায় িীিনযাপন করিার 
িুরযাগ করর কদয়৷ শুরয়ারপাকা ও প্রিাপতির ন্ায়, কিই শুরয়ারপাকাগুতল িারদর 
পারয়র িাহারয্ কদৌরে কখনই মতসেরকারি তগরয় কপঁছারি পাররি না৷ আমার 
িীিন, যা একিময় তটঁরক রাকা ও ভীতির মরধ্ িীমািদ্ তছল, কিতট এখন 
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ঈশ্বররর রারি্র দ্ারা রূপান্ততরি হরয়রছ৷ কিই রারি্র ধম্থগুতলর নাগাল পাওয়ার 
দ্ারা, আতম অপতরিীম িম্ভািনার িীিন খুঁরি কপরি িমর্থ হরয়তছ৷ 

আতম এই িইতটর ইতি টানতছ৷ আতম আপনারক একতট পদ তদরয় কযরি চাই৷ 
আতম িাতন কয আপতন আপনার িারা িীিন ধরর এই পদতট শুরনরছন৷ তকন্তু 
আমার মরন হয় এখন এই পদতট আপনার কারছ িমূ্ণ্থ নিুন একতট অর্থ িহন 
কররি৷

কহ পতরশ্ান্ত ও ভারাক্রান্ত কলাক িকল, আমার তনকরট আইি, আতম 
কিামাতদগরক তিশ্াম তদি। আমার কযাঁয়াতল আপনারদর উপরর িুতলয়া লও, 
এিং আমার কারছ তশক্ষা কর, ককননা আতম ম্দুশীল ও নম্তচতে; িাহারি 
কিামরা আপন আপন প্রারণর িন্ তিশ্াম পাইরি। কারণ আমার কযাঁয়াতল 
িহি ও আমার ভার লঘু।

- মতর ১১:২৮-৩০

যীশু আমারদর তনকট কররক আমারদর কযাঁয়াতল অর্থাৎ, প্তরিীর অতভশারপর 
প্রতক্রয়ার কষ্টিাধ্ পতরশ্ম ও ঘাম ঝরারনার প্রতক্রয়া গ্রহণ করিার িন্ 
এরিতছরলন৷ এখন আমারদর িাঁর কযাঁয়াতল িুরল তনরি হরি (কিতট িমাপ্ত হরয়রছ) 
এিং আমারদর প্রারণর িন্ তিশ্াম খঁুরি তনরি হরি (িপ্তম তদন, প্রক্ি তিশ্ামিার)৷

কপাটীির যা কররতছরলন, আপতনও যখন কিতটই কররন, অর্থাৎ ঈশ্বররর 
রারি্র মি করর িীিন পতরচালনা করা, িখন আপতন তনরির িীিরন তিস্য়কর 
ঘটনা পতরচয় কপরি পাররন৷ আিই তনরিরক ঈশ্বররর রারি্র ধম্থগুতলর িারর 
িাতরিদ্ করিার তিদ্ান্ত গ্রহণ করুন এিং আজ্ািহিার ক্ষমিা উপরভাগ কররি 
শুরু করুন৷ আিই আপনার আতর্থক তিপ্লরির িূচনা করুন, িীিনযাপরনর পুরািন 
পর, পুরািন কি্্থত্বভার, প্তরিীর দাতরদ্রিার, অিুস্িার, ও তনরাশার অতভশপ্ত 
প্রতক্রয়ারক িলাজিতল তদন৷ আপনার পুরািন শুরয়ারপাকার পররক পতরি্াগ 
করুন এিং যীশু আপনারক কয ঈশ্বররর রারি্র ধম্থগুতলরক স্পশ্থ করিার িুরযাগ 
তদরয়রছন কিগুতলরক ি্িহার করর উেরি শুরু করর তদন৷ আপতন কিই রারি্র 
একিন প্রিা৷  

আপনার ধিধ অতধকার আরছ!
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যতদ এই িইতট আপনার মরধ্ আগ্রহ িাতগরয় রারক, এিং আপতন ঈশ্বররর 
রারি্র একিন তশক্ষার্থী হরিন িরল দ্ঢ়প্রতিজ্ হরয় রারকন, িাহরল আতম 
আপনারক GaryKeesee.com এই ওরয়িিাইটতট কদখরি িলি৷ কিই ওরয়িিাইরট 
আপতন িরর্র একতট িম্ভার পারিন যা আপনারক ঈশ্বররর রারি্ িাহায্ কররি 
ও পরতনরদ্থশ প্রদান কররি৷ আতম আপনারক একিন Team Revolution 
Partner িা দলগি তিপ্লরির অংশীদার হওয়ার িন্ উৎিাতহি করি কযখারন 
আপতন তিরশষ কম্থকান্ড ও প্রতশক্ষণ কিশন িা িত্ পারিন৷     

আতর্থক তিষরয় িয়লাভ করিার িন্ আতত্মক ও পাতর্থি, স্বাভাতিক এই উভয় 
ধররণর জ্ারনর প্ররয়ািন হয়৷ ঋণমুতি হওয়ার তিষরয়, এিং আপনার িন্ আমার 
Forward Financial Group ককাম্াতনর দ্ারা প্রস্তুি একতট তিনামূরল্র ঋণ-
মুততি প্রকরল্পর তিষরয় ির্ কপরি, 1-800-815-0818 নম্বরর কিান করুন৷   

অর্থ উপাি্থন কররি িানা যিটা গুরুত্বপূণ্থ, আপনার কষ্টাতি্থি অিিরকালীন 
অরর্থর িুরক্ষা করাও তেক িিটাই গুরুত্বপূণ্থ, তিরশষ করর এই অর্থননতিক 
তিশ্ঙ্খলার িমরয়৷ আমার ককাম্াতন মানুষরক িুরতক্ষিভারি অর্থ তিতনরয়াগ করিার 
কক্ষরত্ িাহায্ করিার তিষরয় মরনারযাগ তদরয় রারক৷ আমারদর মরক্কলরদর িন্ 
একশ তমতলয়ন ডলাররর অতধক অর্থ তিতনরয়াগ করিার পররও, আমারদর কদরশ 
তিগি ১৫ িছররর অর্থননতিক তিশ্ঙ্খলার মরধ্ও, িারদর একিরনরও এক 
পয়িার ক্ষতি হয় তন৷ আিারও িলতছ, কিান করা ও পরামশ্থ কনওয়া রেী িা 
তিনামূরল্৷ িরর্র িন্  1-800-815-0818  এ কিান করুন৷  

করেনডা ও আতম ি্ততি তিরশষ ও পতরিারগুতলরক িীিরন িয়লাভ করিার িন্ 
িাহায্ কররি িমতপ্থি৷ কিই কাররণই করেনডা িার Drenda নামক কটতলতভশন 
িম্প্রচার প্ররযািনা করর রারকন৷ এতট এমন একতট অনুষ্ান যা পাতরিাতরক িীিন 
ও িকল িয়রির মতহলারদর উৎিাতহি করিার লক্ষ্ তনরয় গরে উরেরছ৷ অতধক 
িরর্র িন্ দয়া করর Drenda.com ওরয়িিাইট কদখুন৷    

িিরশরষ, করেনডা ও আতম চাইি কয আপতন িমগ্র িগরির মন্ডলী ও 
পালকরদররক িাহায্ করিার তিষয়তটরক তিরিচনা করুন৷ আমারদর H-3 অতভযান 
প্রকল্প হরলা মানুষরক িীিরনর ি্িহাতরক তদক তনরয় মানুষরক িাহয্ করিার 
তিষরয় আমারদর অন্তররর একতট িতহঃপ্রকাশ৷ H-3 প্রতি িছর িারা তিরশ্বর 
পালকরদররক হািার হািার তশক্ষা িামগ্রী প্রদান করর রারক৷ আমরা কু্ষধাি্থরদর 



আহার কযাগাই, তিতভন্ন কদরশ কি িকল পতরচয্থা কযৌন পাচার চক্ররক রামািার 
লরক্ষ্ কাি কররছ িারদর িাহায্ কতর, অনার আশ্মগুতলরক িাহায্ কতর, 
অরনক কদরশ পালকরদর আতর্থক িহয়িা তদরয় রাতক, এিং এখারন ওহাইও কি 
মতহলারদর একতট তনিাি স্লরকও পতরচালনা কতর৷ আমারদর লক্ষ্ হরলা প্তরিীর 
িি্থত্ মানুষরক ঈশ্বররর রারি্র এিং কয স্বাধীনিা ও িন্তুতষ্ট আমারদর িকরলর 
রাকুক িরল ঈশ্বর চান, কিই তিষরয় তশতক্ষি করর কিালিার কক্ষরত্ িাহায্ করা৷  

আপনারক আমারদর তিস্য়কর কাতহনী িলিার িুরযাগ করর কদওয়ার িন্ 
অরনক ধন্িাদ৷ এইিার ঈশ্বররর রারি্র িাহারয্ তনরির একতট তিস্য়কর 
কাতহনী ধিরী করুন৷



পাওয়ার অি অ্াতলরিন্স (আজ্ািহিার ক্ষমিা)
পাওয়ার অি করস্ট
পাওয়ার অি কিরনররাতিতট
পাওয়ার অি ্রি্ারটতি
পাওয়ার অি প্রতভশন
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