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ভুমিকা

করতদন আেরা খাোরিাতেতট কেমে চমল এমিতেলাে, তদনতট তেল িুখ দুঃমখ ভরা 
একতট তদন| আেরা প্রায় নয় িের ওই পুরমনা, কোট, ভগ্ন প্রায় খাোরিাতেতটমি 
িাি কমরতেলাে, আর কিতদন আতে িাতক পমর রাকা িাক্স প্াঁটরা গুতল িাইমর 
দাতেময় রাকা আোমদর ভ্ামন িুলতেলাে| আতে ওহাইও-এর একতট ২০ একর িন 
ও িলাভূতে িহ, ৫৫ একর েমনারে ক্তষিতের উপমর তথিি আোমদর তনমিমদর 
বির্রী ৭,৭০০ িগ্থফুমটর, নিুন চিুম্াণ িাতেতটর অতভেুমখ রাত্া করতেলাে| 
কময়ক িের আমগও কর স্বমপ্নর করা কল্পনা করাও তেল দুস্কর, আি কিই স্বপ্নই 
িতি্ হময় কগমে|

রতদও আেরা কিই খাোরিাতেতট কেমে চমল আিতেলাে, িিুও আতে কিই 
পুরমনা কিই িাতেতটমক ভালিািিাে| হ্াঁ, কিই ভাঙ্া িালানার কাঁচ, অপতরস্কার 
ভাঁোর ঘর, আর রখন আেরা কিখামন িাি করিাে িখন আেরা অতিরি কর 
কেৌোতের কােে িহ্ কমরতেলাে কি িি িম্বেও| েমনর েমধ্ অমনক পুরমনা করা 
এমি পমে| আোর দুই িন্তামনর িন্ম হময়তেল ওই িাতের বিিকখানামিই|

ওই িাতেমি আোমদর কিশ তকেু িুমখর েুহূি্থও করেন তেল তিক কিেনই তেল 
কিশ তকেু আতর্থক চাপ ও আশাহ্রীনিা িেয়ও| আোমদর িানিার েি অমনক 
তকেুই ওখামন তেল| নয় িের আমগ আেরা রখন কিই পুরমনা খাোরিাতেটাই 
ঢুমকতেলাে, িখন প্রতিোমি ৩০০ ডলার িাতে ভাো কদওয়াই আোমদর পমষে 
খুি কতিন তেল, রতদও এখন কি িি ঘটনার করা তচন্তা করাই কতিন| আোমদর 
দুমটা গাতেই তেল কিশ পুরমনা, ওগুমলা লষে লষে োইল পর অতিক্রে কমরতেল, 
তকন্তু িারপমরও কিগুতলর উপর ঋমণর কিাঝা তেল| কিই িেয়, এেন েমন হি 
করন আেরা প্রমি্কতট োনুমষর কামে ঋণ্রী| আোমদর কামে ঋণ ি্রীো অতিক্রে 
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করা ও িাতিল হওয়া দশতট কক্রতডট কাড্থ তেল; দুতট ঋণ প্রদানকার্রী ককাম্াতনর 
ঋণ; আর িার িামর আোমদর দুতট গাতের পাওনা, IRS িন্ক্রী ঋণ; আোমদর 
আত্্রীয়মদর তনকট ঋণ কনওয়া হািার হািার ডলার অর্থ; আর কিই িাতলকায় 
আমরা অমনক তকেুই তেল| আেরা আতর্থকভামি শ্বািমরাধকার্রী এক ি্রীিনরাপন 
করতেলাে, কখনও কখনও েুতদর কদাকামনর োল ককনিার িন্ও আোমদর কামে 
রা তকেু তেল কিগুতলর কিতশরভাগমক িন্ক করমখ টাকা ধার করমি হি| আোমদর 
কামে রা তকেু তেল কিগুতল খুিই পুরমনা ও ভাঙ্ামচারা| আেরা ওগুমলা পুরমনা 
অিথিামিই তকমনতেলাে|   

কিই িেময় আোমদর কশাচন্রীয় আতর্থক পতরতথিতির েমধ্ ভতিষ্মির উজ্বল 
ভতিষ্মির আশা তেল না িলমলই চমল| িতি্ িলমি তক, পতরতথিতির িদল কর 
হমি পামর আতে কিই ি্াপামর খুি কিতশ আশা কদখমি পাই তন| আতে আোর 
পতরিারমক ভালিািিাে, আোর িুন্দর একিন স্ত্রী তেমলন, তকন্তু আতে িামদরমক 
আতর্থক নরমকর েমধ্ কটমন তনময় রাতচ্লাে|

আোমক ভময়র আক্রেমনর তিরুমধে লেিার িন্ হিাশানাশক ওষুধ কখমি 
হি, আর ভয় আোর বদনতন্দন ি্রীিনমক গ্াি কমর কফমলতেল| এক করায় 
আতে কোমটই িি চাইমি কিতশ িুখ্রী ি্ততি তেলাে না| আতে ি্রীিন ি্রীো তিতক্র 
করতেলাে, কতেশমনর উপর ি্রীিন চলতেল, এিং আতে অন্ ককারাও নয় িরং 
এক আতর্থক রিািমলর তদমক আমরা অতধক ডুমি রাতচ্লাে| রিষেণ না পর্থন্ত 
আোমদর কামে আর ককামনা ঋণ গ্হমণর তিকল্প অিতশষ্ট না রামক, িিষেণ 
ধ্রীমর ধ্রীমর আেরা আমরা কিতশ কিতশ কমর ঋমণর েমধ্ ডুমি রাতচ্লাে| কিই 
িেয়তটমিই আতে োনতিকভামি কভমঙ্ পমেতেলাে| ভয় ও ভ্রীতি আোর েনমক 
আচ্ন্ন কমর করমখতেল| আোর েমধ্ গ্হি্াগ্রী হওয়ার আশংকাও দানা কিমধতেল, 
রতদও কিতট কতেশন তভতত্তক তিক্রময়র িন্ ভামলা ি্াপার তেল না| 

আোর স্ত্রীর েমন হময়তেল কর তিতন িার স্বাে্রীমক হাতরময় কফলমিন, এিং কিই 
িেয় আোমদর কর চারিন িন্তান তেল, িামদরমক িে কমর কিালিার তচন্তাই 
িামক কুমেকুমে খাতচ্ল| তকন্তু তিতন প্রার্থনার শততিমি একিন দ্ঢ় তিশ্বাি্রী এিং 
তিতন আোর উপমর িিতকেু কেমে কদন তন| আেরা একমত্ প্রার্থনা কমরতেলাে 
এিং িারপর ঈশ্বমরর রামি্র ন্রীতিগুতলমক আতিস্কার করিার িন্ অতভরান 
শুরু কমরতেলাে৷ আেরা রখন প্রার্থনার উত্তর ও ঈশ্বমরর রামি্র ন্রীতিিেূমহর 
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িন্ ঈশ্বমরর িাহার্ রাচ্া শুরু করলাে, িখন আোমদর অন্তমর আশার উমরেক 
ঘটমি আরম্ভ কমর তদল| ঈশ্বর আোমদর রা তকেু কদতখময়তেমলন, রখন আেরা 
কিগুতল প্রময়াগ কমরতেলাে িখন আেরা এমকর পর এক পরাক্রে কার্থ হমি 
কদমখতেলাে| 

একতট িাতপর্থপূণ্থ েুহূি্থ িখন ঘটল রখন এক রামি ঈশ্বর আোমক কদখামলন 
কর আোমক আতর্থক তিষময়র কষেমত্ তনমির ককাম্াতন খুলমি হমি| োনুষমক ঋণ 
েুতি করমি িাহার্ করমি হমি ও িামদরমক কিই িকল ন্রীতি কশখামি হমি রা 
তিতন আোমক কদখাতচ্মলন| কিই িেময়, করমহিু আেরা তনমিরাই অমনক ঋমণর 
েমধ্ ডুমি তেলাে, কামিই তকভামি ঋণেুতি হমি হয় োনুষমক িা কদখামনার িন্ 
একতট ককাম্াতন শুরু করাটা কিশ অস্বাভাতিক িমল েমন হময়তেল| আেরা এই 
তিষময় প্রার্থনা কমরতেলাে, তকন্তু প্রভু আোমদর িমলতেমলন কর করমহিু আেরা 
এতগময় তগময়তে ও িাঁর ন্রীতিগুতল তশষো কদওয়া আরম্ভ কমরতে, িাই আেরা 
তনমিমদর স্বাধ্রীনিার িন্ানও পামিা| কিই ককাম্াতন শুরু করা তেল তিশ্বামির 
এক রাত্া, কারণ তকভামি িা করমি হয়, কি ি্াপামর আোমদর ককামনা ধারণা 
তেল না, তকন্তু আেরা কিই ি্াপামর দ্ঢ় প্রতিজ্ঞ তেলাে৷ ককাম্াতনর ি্তধে হমি 
রাকমলা, আর কিই ককাম্াতন কর পতরোণ 
অর্থ উপাি্থন কমরতেল, িা তদময় আোই 
িেমরর েমধ্ আোমদর পতরিার িমূ্ণ্থ 
ঋণ েুতি হময়তেল| পমরর অধ্াময় আতে 
আোমদর ককাম্াতনর িম্মক্থ আমরা 
অতধক তকেু করা িলি, তকন্তু এখন, 
এইটুকু কিমন রাখুন কর আোমদর ি্রীিমনর 
আেূল পতরিি্থন ঘমটতেল! ঋণ েুতি হমি 
কপমর, একতট গাতের তডলামরর কদাকামন 
ঢুমক একতট নিুন গাতের িন্ নগদ অর্থ 
প্রদান করমি কপমর, আোমদর ককেন 
কলমগতেল আোর কামে কিতট িণ্থনা করার 
ককামনা উপায় কনই| আোমদর নিুন িাতের 
নকশা করা, গ্হ তনে্থাণ করা ও অর্থ প্রদান 

আিরা যখন প্ার্থনার 
উত্তর ও ঈশ্বররর রার্যের 
নীমিসিূরের ্নযে ঈশ্বররর 
সাোযযে যাচ্া শুরু করলাি, 
িখন আিারের অন্তরর আশার 
উররেক ঘটরি আরম্ভ করর 
মেল| ঈশ্বর আিারের যা মকছু 
দেমখরেমছরলন, যখন আিরা 
দসগুমল প্রোগ কররমছলাি 
িখন আিরা এরকর পর এক 
পরাক্রি কায্থ েরি দেরখমছলাি
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করমি কপমর ককেন কলমগতেল| আেরা রা উপমভাগ করতেলাে কিতট আেরা রা 
তকেু কল্পনা করমি িষেে কিই িকল তকেুর উমধে্থ তেল|   

হ্াঁ, খাোরিাতেতটমি কিশ তকেু পুরমনা স্্তি তেল| আতে িাতে করমক কশষ 
িাক্সতট িুমল কনওয়ার িন্ কোট খািার ঘমরর েমধ্ দাঁতেময় রাকা আোর 
স্ত্রীর পাশ কাতটময় কগলাে| তিতন আোর তদমক িাকামলন| কদখলাে িার কচাখ 
তভমি কগমে| না, কি অশ্রু দুঃমখর নয়, ওগুমলা কিা আনন্দ ও আমিমগর অশ্রু| 
িখন তিতন কিই িকল করা করােন্থন করতেমলন করগুতল ওই িাতেতটমি ঈশ্বর 
আোমদর তশতখময়তেমলন| কিই িাতেমি রা তকেু ঘমটতেল কিগুতলমক তেশ্ আমিগ 
িহকামর স্রণ করমি করমি, আতে রখন কশষিামরর েি ঘমরর কভিমর কচাখ 
িুতলময়তেলাে িখন আোর কচামখও িল চমল এমিতেল| আেরা আোমদর ি্রীিমনর 
একতট অধ্াময়র িোপন ঘটাতচ্লাে এিং এক নিুন এলাকায় প্রমিশ করতেলাে| 
কিই িেয়তটমি আোমদর িােমন ক্রী তেল? কিই রাত্াতট আোমদরমক হিাশা 
করমক কটমন এমনতেল ও একতট প্রি্াশা পূণ্থ ভতিষ্মির তদমক তনময় তগময়তেল| 
আতে রখন কশষ িাক্সতটমক তনময় িাইমরর তদমক কিতরময় কগলাে, িখন আতে করমে 
কগলাে ও হাতি েুমখ িাতেতটর তদমক তফমর িাকালাে| “আতে কিাোর অভাি কিাধ 
করি না| এখন আোর কামে একতট আমরা ভামলা িায়গা রময়মে|  

অিশ্ই আোমদর নিুন িাতেমি চমল রাওয়ার ঘটনাতট তেল করাোঞ্চকর| 
তকন্তু আোমদর এই রাত্াতটর কিরা তদকতট তেল এই কর অিমশমষ তিশ্ামের কদখা 

তেমলতেল! আতে ককিলোত্ পাওনার টাকা 
কেটািার করা নয় িরং আোর ভতিষ্মির 
ি্াপামরও ভািমি কপমরতেলাে| কিশ তকেু 
িের ধমর ঈশ্বমরর তিশ্ামে রাকাতট একতট 
িমূ্ণ্থ স্বপ্ন তেল! আোমদর গাতের টাকা 
কশাধ কমর কদওয়াতট হমলা তিশ্াে| ঋণেুতি 

রাকাতট হমলা তিশ্াে| আোর ৫৫ একর িতের উপর তনতে্থি স্বমপ্নর িাতেতটর 
টাকা পতরমশাধ কমর তদমি পারা হমলা তিশ্াে| আোর স্ত্রী রখন িািার করমি 
রান িখন িার েুমখ হাতিতট কদখা এিং টাকার িন্ দুতচিন্তাগ্স্ত হমি না হওয়া 
হমলা তিশ্াে| আোমদর রা তকেু প্রময়ািন িার চাইমি অতধক রাকা, অন্মদরমক 
লষে লষে ডলার অর্থ প্রদান এিং িুিোচার প্রচার কার্থমক িাহার্ করিার েি 

দ র্ে ন্া ও আমি যা খুঁর্ 
দপরেমছলাি, দসমট আিারের 
কারছ যিটা পমরিাণ মছল, দসই 
একই পমরিারপ আপনার কারছও 
ররেরছ
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রমরষ্ট অর্থ রাকা হমলা তিশ্াে| তকন্তু কর চাপ ও ভয় আোর ি্রীিমনর শুরুর ওই 
িেরগুতলমি আোমক তঘমর করমখতেল, প্রতিতদন কিইগুমলা তনময় ঘুে করমক না 
উিাই িম্ভিি আোর ি্রীিমন িি্থি্হত পতরিি্থন| ককিলোত্ ককামনা রকেভামি 
কিঁমচ রাকার স্বপ্ন কদখিার িদমল পুনরায় উত্তে তিষময়র স্বপ্ন কদখা হমলা তিশ্াে| 
হ্াঁ, কর তদন আতে আোমদর নিুন িাতের উমদেমশ্ রাত্া করিার িন্ কশষ িাক্স 
প্াটরা গুতল গুতেময় ভ্ামন িুলতেলাে কিতট তিতি-তেিা তদন তেল তিকই| তকন্তু 
তিশ্বাি করুন, করেনডা ও আতে কর তিশ্ামের তেষ্টিার িন্ান কপময়তেলাে কিতট 
কিই িকল পুরমনা করামক কপেমন কফমল কদওয়ার তিতিিামক এিটাই পরাভূি 
কমরতেল কর আোমদর তনমিমদরমক পুনরায় দুিন কোট্ট সু্কল োত্মদর িয়ি্রী িমল 
েমন হময়তেল, রারা একিামর হািাহাতি কমর ও স্বপ্ন কদমখ|      

আতে িাতন আপতন ক্রী ভািমেন| রতদ আোরও অেন পতরতথিতি রাকমিা| 
আোর ি্রীিমন রতদ এেন ঘটনা ঘটি, আতে হািিাে, স্বপ্ন কদখিাে, আর 
ককিলোত্ ঋণ কশাধ করা োোও আতে অন্ তিষময় েমনামরাগ তদমি পারিাে| 
রতদও িইময়র এই পর্থন্ত পমে আপনার পমষে এই করাতট তিশ্বাি করাতট শতি 
হমি পামর, িিুও আতে আপনামক করা তদতচ্ কর করেনডা ও আতে রা খঁুমি 
কপময়তেলাে, কিতট আোমদর কামে রিটা পতরোণ তেল, কিই একই পতরোমপ 
আপনার কামেও রময়মে| আোর প্রার্থনা এই কর রখন আেরা আোমদর কাতহন্রীতট 
িলি, িখন আপতন তনমিও ি্রীিমনও ঈশ্বমরর তনয়ে ও ন্রীতিগুতলমক প্রময়াগ 
করমি িষেে হমিন| 

িতি্ই তিষয়তট কিেন কতিন নয়; আপনামক শুধুোত্ তিশ্ামের শততিমক খঁুমি 
িার করমি হমি!

'কহ পতরশ্ান্ত ও ভারাক্রান্ত কলাক িকল, আোর তনকমট আইি, আতে 
কিাোতদগমক তিশ্াে তদি। আোর করাঁয়াতল আপনামদর উপমর িুতলয়া লও, 
এিং আোর কামে তশষো কর, ককননা আতে ে্দুশ্রীল ও নম্রতচত্ত; িাহামি 
কিােরা আপন আপন প্রামণর িন্ তিশ্াে পাইমি। কারণ আোর করাঁয়াতল 
িহি ও আোর ভার লঘু।'

- েতর ১১:২৮-৩০
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অধযোে ১

মিশ্াি - প্ারমিক করা

তিশ্াে – ককামনা একতট তনতদ্থষ্ট অিথিামন রাকিার িন্ রাখা িা ধমর রাখা, 
শ্েিাধ্ িা িল প্রময়ামগর কে্থকামডে িতেি হওয়ার উমদেমশ্ তশতরল হওয়ার 
ঘটনা িা িেয়কাল৷ (গুগল) 

আপতন তক ক্ান্ত? আপতন তক অতধকাংশ তদন আচ্ন্ন রামকন আর কখনই 
ককানতকেুমি িতেময় পমেন না? আপনার অমর্থর প্রময়ািনটাই তক আপতন ককারায় 
কাি করমিন িা তকভামি কাি করমিন ও কিষেণ কাি করমিন এই তিষয়গুতলমক 
তনধ্থারণ কমর কদয়? এর অর্থ তক এই কর আপতন কখনই ঋণেুতি হমিন না? এেন 
েমন হয় তক আপতন কিই প্রিাদগি ইঁদুর কদৌমে ি্রীতিি রময়মেন? আপতন রতদ 
এেন অিথিায় করমক রামকন, িাহমল আপতন একা নন৷ 

আপতন তক কখনও কপৌনঃপুতনক চক্র কদমখমেন? আোর েমন হয় কদমখমেন, 
তকন্তু রতদ না কদমখ রামকন, িাহমল িতল কর এতট এেন একতট চাকা করতটমক 
একতট ইঁদুমরর খাঁচার েমধ্ রাখা হয়৷ ইঁদুরতট কিই চাকার েমধ্ উিমি পামর এিং 
রিষেণ না কি ক্ান্ত হময় রায় িিষেণ েুঁটমিই রামক৷ তকন্তু কিই চাকাতটর একতট 
োত্ িেি্া রময়মে৷ কিই ইঁদুরতট রি দ্রুি িা রিষেণ ধমরই কদৌে তদক না ককন, 
রখন কি ক্ান্ত হময় রায় ও কোটােুতট িন্ কমর, িখন কি তিক কিই িায়গামিই 
রময় রায় করখান করমক কি কদৌে শুরু কমরতেল৷ ককামনা তকেুই িদমল রায় তন৷ 
কিই ইঁদুরতট একতট পতরি্ততির ভাি তনময় িার পশমে ভতি্থ কোট েুখ করমক ঘাে 
েুেমি পামর৷ তকন্তু িার ি্রীিমনর অিথিামনর পমষে উপকার্রী হমি পামর এেন 
ককানতকেুই অতি্থি হয় তন; কি এখনও পরাধ্রীন অিথিায় একতট খাঁচায় িন্দ্রী 
অিথিায় রময়মে৷ এই অিথিাতট অতধকাংশ োনুমষর না হমলও অমনক োনুমষরই 



16

আপনার অর্থননতিক তিপ্লি: তিশ্ামের শততি

তনমিমদর ও িামদর আতর্থক ি্রীিমনর প্রতিচ্তি৷ িারা িতিাহ ধমর িারা অক্ান্ত 
পতরশ্ে কমর এিং িতিাহামন্তর একতট িংতষেতি িেময়র িন্ একতট আলাদাভামি 
তিতরময় কনয়, তকন্তু রখন কিােিার িকাল চমল আমি, িখন িারা কদখমি পায় 
কর এক িতিাহ আমগ িারা করখামন তেল তিক কিই থিামনই িারা রময় কগমে৷ িারা 
ককিলোত্ আমরকতট িতিাহ তটঁমক রাকল৷   

এতটই তেল আোর ি্রীিমনর দ্রীঘ্থ নতট িেমরর তচত্৷ আতে প্রতিতদন ১৫ করমক 
১৮ ঘন্া কাি করতেলাে, আতে পতরশ্ে্রী তেলাে, এিং আতে কমিার পতরশ্ে 
কমরতে, তকন্তু আোর দশোংশ, তিমলর ও ট্ামক্সর অর্থ পতরমশাধ করিার পর, 
হামি তকেুই রাকমিা না৷ িাধারনি আোর রা প্রময়ািন তেল িার করমক আোর 
উপাি্থন কেই হি, এিং ধ্রীমর ধ্রীমর কিঁমচ রাকিার িন্ ধার করিার একতট 
অভ্াি আতে গমে িুমলতেলাে৷ রখন আতর্থক চাপ কিমে করি, িখন আতে রি 
দ্রুি িম্ভি কদৌোিাে, তকন্তু িামি ককামনা লাভ হমিা না৷ রখন আতে করমে করিাে 
ও কিদূর এমগামি কপমরতে কিতট কদখিাে, িখন িুঝিাে কর িখনও আতে 
কপেমনর তদমকই চমলতে৷

অিশ্ই, এর ফমল তকেু গুরুির োনতিক ষেতি হময়তেল৷ প্রতিতদন আতে 
কর হিাশা ও ভময়র িামর িংগ্াে করিাে িা ধ্রীমর ধ্রীমর আোর েন ও কদমহর 
উপর প্রভাি কফলমি শুরু কমরতেল৷ ধ্রীমর ধ্রীমর ভময়র আক্রেন, ি্রীব্র ভ্রীতি ও 
পষোঘাি আোর কদমহর উপর প্রভুত্ব করমি আরম্ভ কমর তদল৷ আোর িেি্াতট 
ক্রী ডাতিামররা কিতট খুঁমি পায় তন৷ ভয় আোর ভািনামক এিটাই গ্াি কমরতেল 
কর আতে কিঁমচ রাকি নাতক োরা রামিা আতে িা িানিাে না৷ িলমি কগমল প্রায় 
নয় িের ধমরই িন্ক তদময় টাকা ধার করিার কদাকামন তগময় ও আত্্রীয়মদর কাে 
করমক অর্থ ঋণ কমরই ি্রীিন চলতেল! কিই িেয়তটমি িন্ক কদওয়ার েি আর 
তকেুই তেল না, আর আোর তনমির ভািেূতি্থ খামটা হময় তগময়তেল৷ আোর িি 
কশষ হময় তগময়তেল৷ আপতন হয়মিা আোর স্ব-ভািেূতি্থ, এিং িার িামর আোর 
ি্রীিমন অিতশষ্ট রাকা আনন্দমক একতট েয়লা রাখিার পামত্র েমধ্ রাখমি 
পারমিন৷ 

পাওনাদামররা আোর তিরুমধে োেলা করিার িন্ লাইন তদময় দাতেময় তেল, 
এিং কিই িেময়ই এতট ঘমটতেল৷ আোর প্রতিতট তনঃশ্বামির িামর আশাহ্রীনিা 
িতরময় রাকি৷ আর কিই িেয় কিই কফান কলতট এমিতেল৷ কিই কফান কলতটও 
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িকালমিলার অন্ান্ কিতশরভাগ কমলর েিই এমিতেল: “তেস্ার. ককতি, আপতন 
িামনন কর আপতন আোমদর েমকেমলর কামে এি পতরোণ অর্থ ঋণ কমরতেমলন৷ 
আপতন কিই অর্থ কখন আোমদর কামে কফরত তদমি পারমিন িমল েমন করমেন? 
রাইমহাক, তেস্ার. ককতি, কশষ তিনিার আতে রখনই কফান কমরতে আপতন এই 
একই করাই িমলমেন৷ তিনতদমনর েমধ্ আপতন রতদ আোমদর কামে টাকা না 
তনময় আমিন, িাহমল আোর েমকেল আপনার তিরুমধে এই ঋমণর িন্ োেলা 
করমিন৷ তেস্ার ককতি, আপতন তক িুঝমি পারমেন? তিন তদন৷ গুড-িাই”  

কিই কফান কলতট আোমক একমশাতট ইমটর ন্ায় আঘাি কমরতেল৷ আোমদর 
আতর্থক অিথিা ককেন কশাচন্রীয় এর আমগ আতে কর কিই করা িানিাে না িা 
নয়৷ আোর কামে ককামনা অর্থ তেল না৷ আোর কামে রা তকেু তেল কিগুতল কভমঙ্ 
তগময়তেল৷ আোর করতরিিামরটর ফাঁকা তেল৷ আোর িুন্দর পতরিার তনমিমদর 
গরে রাখিার িন্ ফায়ার কপ্লমির কামে শুময়তেল কারণ জ্বালান্রী কিল ককনিার 
েি অর্থ তেল না৷ আোর ককারাও পাতলময় রাওয়ার উপায় তেল না৷ আোর িনু্ 
ও পতরিমনরা আোর ঋমণর টাকা পতরমশাধ করমি করমি হাঁতফময় উমিতেল৷ 
তদমশহারা হময়, ধ্রীমর ধ্রীমর আতে তিঁতে কিময় উপমরর তদমক আোর কশািার ঘমর 
চমল কগলাে ও এিং তিোনার উপর আোআতে হময় শুময় পেলাে৷ আতে ফুঁতপময় 
ফুঁতপময় ককঁমদ ককঁমদ িাহামর্র িন্ প্রভুর তনকট ক্রন্দন কমরতেলাে৷

প্রভু এি দ্রুিিার িামর আোর প্রতি িাো তদময়তেমলন কিতট কদমখ আোর 
েমন হয় আতে হিচতকি হময় পমেতেলাে৷ কিতট শ্িনমরাগ্ ককামনা রি তেল না, 
তকন্তু এেন এক রি রা িহিা আোর আত্া করমক উমি এমিতেল এিং কিশ 
কিারদারভামি আোর েমনর েমধ্ প্রমিশ কমরতেল৷ প্রভু আোমক প্ররে কর 
করাতট িমলতেমলন কিতট হমলা আতে কর তিশ্ঙ্খল অিথিার েমধ্ তেলাে, কিতটর 
িামর িাঁর ককামনা িম্ক্থ কনই৷ আোর েমন হয় তিতন আোমক এই করাতট এই 
কারমণ িমলতেমলন, করমহিু, আতে আোর তচন্তা ভািনার কপ্রষোপট করমক এই 
কভমি িাোন্ তিভ্ান্ত তেলাে কর তিতন ককন আোমক িাহার্ করমেন না৷ আেরা 
একতট েহান েডেল্রীমি করিাে, রখন িম্ভি হি আেরা উদারিা কদখািাে, এিং 
কিতশরভাগ িেয়মিই আোমদর দশোংশ প্রদান করিাে৷ িার িদমল, তিতন 
আোমক িলমলন কর, কর কারমণ আতে এই িেি্ায় কফঁমি রময়তে কিতট হমলা এই 
কর িাঁর রাি্ তকভামি কার্থ কমর আতে কখনই কিতট িাতন তন৷ তিতন আোমক 
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িানামলন কর অমর্থর তিষময় িাঁর রাি্ পাতর্থি িগমির ন্ায় কার্থ কমর না, আর 
আতে রতদ েুতি হমি চাই িাহমল আোমক অর্থ ি্িথিাপনা তিষময় িাঁর রামি্র 
পন্থা পধেতি িানমি হমি৷       

েমন পমে আতে েুটমি েুটমি তিঁতে তদময় তনমচ কনমে তগময়তেলাে ও করেনডামক 
কচমপ ধমর িামক িমলতেলাে কর প্রভু এইোত্ আোর িামর করা িলমলন এিং 
িেি্া িোধামনর পর হমলা িাঁর রাি্৷ অিশ্ই, আেরা িাোন্ তিভ্ান্ত তেলাে, 
কারণ আেরা েমন করিাে কর িাঁর রাি্ ক্রী আেরা কিতট িুতঝ৷ শি হমলও, 
আেরা একতট িে েডেল্রীমি করিাে, আেরা দুিনই ঈশ্বরমক কপ্রে করিাে, 
এিং আেরা িানিাে কর আেরা স্বমগ্থ রাওয়ার পমরই রময়তে৷ আতে কিা আমগই 
এই করা িমলতে৷ তকন্তু িাঁর রামি্র তিষময় আেরা রখন অনুিন্ান করা শুরু 
কমরতেলাে, িখন কদখমি কপলাে কর িাঁর রামি্র এিং তকরূমপ কিই রাি্ কার্থ 
কমর কিই তিষময় আেরা িতি্ই খুি িাতন৷ 

ঈশ্বর আোর িামর করা িমলমেন এিং তিতন িোধামনর পরতট উমন্মাচন 
কমরমেন (করতট িাঁর রাি্) এই কারমণ আতে উতফুল্ল তেলাে৷ কিই করার অর্থ 
ক্রী কিতট িখনও কিাঝা িাতক তেল, তকন্তু আতে েমন িল কপময়তেলাে৷ িাস্তিিা 
হমলা এই কর ঈশ্বর রাি্ এই শব্দতট বিারা রা কিাঝামি কচময়তেমলন কিই তিষময় 
আোর ককামনা ধারণা তেল না৷ আোমক িুঝমি হময়তেল কর করেনডা ও আতে রার 
িন্ আকাতঙ্খি তেলাে ও করতটর িন্ান করতেলাে প্রক্িপমষে এই একতট শব্দই 
হমলা কিই উত্তরতট৷

কিইতদন করেনডা ও আতে হাি ধমর প্রার্থনা কমরতেলাে৷ প্ররমে, আেরা প্রক্ি 
অমর্থ িাঁর িাক্ তশষো করিার ও আতর্থক তিষময়র কষেমত্ তকভামি িাঁর রাি্ কার্থ 
কমর কিই তিষময় িানিার উমদেমশ্ িেয় ি্য় না করিার িন্ ঈশ্বমরর তনকট 
অনুিাপ কমরতেলাে৷ তবিি্রীয়ি, তনমিমদরমক এই কতিন পতরতথিতির েমধ্ তনময় 
আিিার িন্, পতরিামরর প্রধানরূমপ, আতে, করেনডার তনকট অনুিাপ কমরতেলাে৷ 
আেরা উভময় প্রার্থনা কমরতেলাে ও এই তিষময় একেি হময়তেলাে কর ঈশ্বমরর 
রাি্ করভামি কার্থ কমর কিতট িানিার এিং তিগি নয় িের ধমর আেরা করভামি 
ি্রীিনরাপন কমর এমিতে, কিতটর চাইমি তভন্ন এক ি্রীিনরাপন করিার িন্ 
আেরা দ্ঢ়প্রতিজ্ঞ৷
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এরপর রা ঘমটতেল কিতটমক িণ্থনা করিার িমি্থাত্তে উপায়তট হমলা একতট 
বিদু্তিক িুইমচর তদমক িাকামনা৷ এেন একতট ঘমরর েমধ্ প্রমিশ করুন করতট 
অন্কার ও িুইচতটমি চাপ তদন৷ আমলা জ্বলমি! আপতন কদখমি পামিন৷ ঈশ্বর 
রখন িাঁর রামি্র তিষময় আোমদরমক তশষো তদমি আরম্ভ কমরতেমলন, িখন 
তিষয়তট িদ্রুপ তেল৷ করন ককামনা একিন একতট িাতির িুইচমক অন কমর তদল, 
এিং পূমি্থ আেরা রা তকেু কখনই কদতখ তন কিইগুতল আেরা কদখমি কপলাে৷ 
আেরা এই করা িুঝমি শুরু কমরতেলাে কর ঈশ্বমরর রাি্ এেন িি তনয়ে কানুন 
িহ একতট িরকার কর তনয়েগুতল পতরিি্থন হয় না৷ আেরা উপলতধি করলাে কর 
আেরা কিই িকল তনয়ে িা ধে্থগুতল িানমি পাতর এিং আোমদর কর িম্মদর 
প্রময়ািন কিগুতল ি্তষ্ট করিার িন্ ঈশ্বমরর ষেেিা ও জ্ঞামনর নাগাল কপমি 
পাতর৷

আেরা খুি করাোতঞ্চি হমলও িখনও কিশ তকেুটা তিভ্ান্ত তেলাে৷ ঈশ্বমরর 
রাি্ করভামি পতরচাতলি হয়, রখন তিতন আোমদরমক কিই তিষময় তশষো তদমি 
শুরু কমরতেমলন, িখন কিশ আচির্থিনক তকেু ঘটনা ঘটমি রাকমলা৷ এই িইতটমি 
আতে কিই শুরুর তদনগুতলমি ঘমট রাওয়া কিতশরভাগ ঘটনাগুতলর করা আমলাচনা 
করি না কারণ কিই িি ঘটনাগুতল আপনার অর্থননতিক তিপ্লি: আজ্ঞািহিার শততি 
নামের ধারািাতহক এই িইগুতলর প্ররে িইতটমি ইতিপূমি্থই আমলাচনা কমরতে৷ 
আপতন garykeesee.com অরিা Amazon.com এই ওময়িিাইটগুতলমি তগময় 
ওই িইতটর একতট কতপ কপমি পামরন৷ এোোও আপনার  Faith Hunt নামের 
আোর কলখা িইতট প্রময়ািন, করতট আপনামক আোর এমকিামর শুরুর তদনগুতলমি 
তনময় রামি, রখন ঈশ্বর আোমক আোর হতরন তশকামরর োধ্মে তশষো তদমি শুরু 
কমরতেমলন কর তকভামি প্রময়ািন্রীয় তিষয়িেূমহর উতপাদন করমি হয়৷ তকন্তু 
অমনক িে ি্ত্তান্তমক িংতষেতি করিার িন্, এখামন আতে আপনামক একতট নেুনা 
তদতচ্৷   

কর করা আতে আপনামক িমলতে, আেরা তনরুপায় হময় পুমরাপুতর ঋমণর 
েমধ্ ডুমি তেলাে৷ IRS িন্ক, িন্ক্রী কারিামরর কদাকান, ১০ তট ি্রীো অতিক্রে 
করা ও িাতিল হময় রাওয়া কক্রতডট কাড্থ, এিং ২৮% হামর কনওয়া তিনতট ঋণ 
প্রদানকার্রী ককাম্াতন৷ আেরা আোমদর দাঁমির তচতকতিক, কধাপা, আোমদর 
তপিাোিা, ও আোমদর িনু্মদর কামে ঋণ্রী তেলাে৷ আপতন রামদর নাে িলমিন, 
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আেরা িামদর কামেই ঋণ্রী তেলাে৷ স্বাভাতিকভামি, ককামনা আশা তেল না৷ আতে 
কমিার পতরশ্ে করমলও, আোর আতর্থক তিক্রয় ি্িিাতট ভামলা চলতেল না৷ 
তকন্তু িারপর ঈশ্বমরর রাি্মক তকেু আকষ্থন্রীয় অিুলন্রীয় কার্থ করমি কদখিার 
পর (আিার িলতে, উপমর উতল্লতখি দুতট িই পাি করুন), আেরা এই তিষময় 
উতিাতহি হলাে কর আোমদর িেি্ার িোধান হমলা ঈশ্বমরর রাি্৷ আেরা এই 
তিষময় তনতচিি তেলাে কর আেরা িতিক পমর রময়তে, রতদও তকভামি িা িম্ভি 
হতচ্ল কিই তিষময় আোমদর ককামনা ধারণা তেল না৷

িারপর এক রামি ঈশ্বর আোমক একতট স্বপ্ন তদমলন ও কিই স্বমপ্ন আোমক 
কদখামলন কর গি ন িের ধমর আতে কর ককাম্াতনমি কে্থরি তেলাে আোমক 
কিই ককাম্াতনতট ি্াগ করমি এিং আোর তনমির ককাম্াতন শুরু করমি হমি- 
এখন এতট িুঝমি পাতর – োনুষমক ঋণ করমক েুতি হমি িাহার্ করিার িন্! 
িাতন, উদ্ভট েমন হমচ্, িাই না? আতে রতদ িতি্ই িানিাে তকভামি ঋমণর 
হাি করমক কিতরময় আিমি হয়, িাহমল অমনক িের আমগই আতে কিই কাি 
কমর কফলিাে৷ তকন্তু ঈশ্বর তিক এই কািতটই কমরতেমলন৷ আিমল আতে তকেুটা 
তিহ্বল হময় পমেতেলাে৷ তকভামি আোর তনমির ককাম্াতন শুরু করমি হমি িা 
িার েমধ্ ক্রী ক্রী তিষয় িতেি রামক কিই তিষময় আোর ককামনা ধারণা তেল না৷ 
তকন্তু োনুষমক ঋণ েুতি হমি িাহার্ করিার ককাম্াতন? তকভামি কিতট করমি 
হয়, আোমক কিই করা িলমি পামর এেন একিনমক আোর দরকার তেল!  

আতে রখন এই তিষময় প্রার্থনা করা শুরু করলাে, িখন তকভামি কিইিকল 
কাি করা করমি পামর কিই িম্মক্থ পতিত্ আত্ার িাহামর্ আতে একতট ি্রীিন-
পতরিি্থনকার্রী অতভজ্ঞিা লাভ কমরতেলাে৷ ঘটনাতট িখন ঘমটতেল রখন আোর 
ি্রীো ি্িিা িংক্রান্ত কামির িন্ আোর েমকেলমদর একিন আোমক িলি 
কমরতেল৷ আতে কিা আপনামক িলমিই ভুমল তগময়তেলাে কর এই িি রখন 
ঘটতেল িখন আতে আতর্থক কিিা প্রদানকার্রী তশমল্প ি্রীো ও আতর্থক তনরাপত্তা 
পতলতি তিক্রময়র কামি িতেি তেলাে৷ আতে িাতন, ি্াপারটা অমনকটা ফুমটা 
পাইপ ধার্রী এেন একিন িমলর কমলর তেতস্তর ন্ায়, কর অন্ িকমলর িেি্ার 
িোধান কমর, তকন্তু তনমির িেি্াটা গাময় োমখ না৷ রতদও ধ্রীমর ধ্রীমর আতে 
আোর আতর্থক কিিার কামি ি্র্থ হতচ্লাে, তকন্তু এই কষেত্তটমি আতে পূি্থিি্থ্রী 
নয় িেমর আতে িাধারণ জ্ঞামনর কর অতভজ্ঞিা িঞ্চয় কমরতেলাে, কিই িেয় 
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ঈশ্বর আোমক রা কদখামি উদ্ি হময়তেমলন কিই কষেমত্ কিতট অতি গুরুত্বপূণ্থ 
তেল৷    

আতে রখন আোর েমকেল ও িার তগন্ন্রীর িামর িামদর রান্না ঘমরর কটতিমল 
িমি তেলাে, িখন আেরা িাধারণ তিিরণ গুতল তনময় এতগময় রাতচ্লাে, রার 
েমধ্ িামদরমক তিতভন্ন প্রশ্ন করিার ও আোমদর ভাষায় রামক িমর্র কাগি 
িতল কিটা পূণ্থ করিার বিারা িামদর আতর্থক অিথিা তক ধরমনর িার একতট তচত্ 
কনওয়ার তিষয়তট অন্তভু্থতি রামক৷ িামদর কি পতরোণ ি্রীিন ি্রীো রাকা উতচি 
কিতট তনধ্থারণ করিার িন্ই েূলি এই ির্গুতল ি্িহার করা হয়৷ আেরা 
রখন িামদর ঋমণর িাতলকাতটমক কদখতেলাে, িখন িারা উভময়ই েনেরা হময় 
পমেতেল এিং িারা রখন আোমক িুতঝময় িলতেল কর িারা কিটা তনরাশা 
অনুভি কমর িখন কিই স্ত্রীতট কাঁদমি শুরু কমরতেল৷

িারা দুিমনই পূণ্থ িেময়র চাকতর করতেল এিং প্রতি োমিই িামদর অর্থ 
অকুলান হতচ্ল৷ 

আতে তনমিই কিইভামি নয় িের ি্রীিনরাপন করিার পর,  রখন ঈশ্বর 
করেনডা ও আোমক িাঁর রামি্র তিষময় তশষো তদমি শুরু কমরতেমলন, িখন 
িামদর িন্ আোর অনুভুতিতট ককেন তেল আপতন কিটা অনুোন করমি পামরন৷ 
করেনডা ও আোর েি িারাও খ্্রীষ্টতিশ্বাি্রী তেল, তকন্তু ঈশ্বমরর রাি্ তকভামি 
কার্থ কমর কিই তিষময় িামদর ককামনা ধারণা তেল না৷ কিই িেময়, ইতিপূমি্থই 
ঈশ্বর কর িকল প্রারতেক তিষয়গুতল আোমদরমক কদতখময়তেমলন, কিগুতল ি্ি্রীি 
আতে ঈশ্বমরর রাি্ িম্মক্থ কিতশ তকেু ি্াখ্া করমি পাতর তন৷ আতে িামদরমক 
কিইগুতল িমলতেলাে৷ এিং, অিশ্ই, আেরা তনমিমদর পতরতথিতিমি কর িকল 
আচির্থিনক ঘটনা ঘটমি কদমখতেলাে, িার কময়কটা িামদর িমলতেলাে৷

স্পটভামিই, আতে িলমি পাতর কর ি্রীিন ি্রীো িামদর িামদর ি্হত িেি্া 
তেল না৷ ঈশ্বমরর রাি্ িম্মক্থ ঈশ্বর আোমক রা তশষো তদতচ্মলন আতে তকেুটা 
িেয় তনময় কিইগুতল ি্াখ্া কমরতেলাে, তকন্তু িামদর আতর্থক পতরতথিতি িম্তক্থি 
িাস্তি তকেু আতর্থক িোধান কদওয়ার িন্ আতে রা করমি পাতর এেন তিষময় 
আতে আকাঙ্খ্রী তেলাে৷

কিই রামি অতফমি, আতে রখন আোর তদমনর কাি গুতেময় তনতচ্লাে এিং 
িাধারনি আোর কামে কর ফাইমলর ও কেমিমির স্তুপ রামক িামদর েধ্ করমক 
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কিইগুতলমক কিমে রাখতেলাে করগুতল আোমক কফরত তদমি হমি, হটাত ই আোর 
োরায় একটা তচন্তা কখমল কগল৷ আতে রতদ ি্রীিন ি্রীোর ি্াপারটামক োতেময় 
িামদর িােতগ্ক আতর্থক তচত্তটর তদমক ভামলাভামি দ্তষ্ট তদই িাহমল ককেন হয়? 
কিখামন আোর করণ্রীয় তকেু আমে তক? আতে রতদ অমর্থর কখাঁি কতর িাহমল 
ককেন হয়? কিই করা িলিার বিারা আতে করতট িলমি চাইতেলাে কিতট হমলা 
এই কর, িারা ইতিেমধ্ই রা তকেু করমে কিই কািতটই তকভামি িস্তায় করা 
রায় আতে রতদ িার ককামনা উপায় খুঁমি পাই িাহমল ক্রী হমি? আোর লষে্তট 
খুি িহি, িারা ইতিেমধ্ই রা তকেু করমে কিই কািতটই তকভামি িস্তায় করা 
রায় কিই পর খঁুমি পাওয়া এিং িারপর আতে কর অমর্থর হতদি পামিা কিতটমক 
িামদর cash flow িা নগদ প্রিাহ ও ঋমণর েমধ্ প্রময়াগ করি৷ ি্াপারটা িরল 
গাতণতিক তিষয় িমলই েমন হতচ্ল, তকন্তু ি্রীিন ি্রীো ি্ি্রীি অন্ ককামনা আতর্থক 
কষেত্ িম্মক্থ িতি্ই আতে কিেন তকেু িানিাে না৷ আর আোর এই করা িলা 
দরকার কর এই ঘটনাতট ইন্ারমনমটর রুমগর আমগর করা৷ আোমক কর গমিষণাতট 
করমি হি কিতট করমি হি কিমকমল তনয়মে – কফান ও ইময়মলা কপমির বিারা৷ 

করমহিু পমরর িতিামহ আোর িামর কিই েমকেমলর পুনরায় িাষোি করিার 
করা তেল, িাই আতে িারা িতিাহ ধমর কাি কমরতেলাে৷ আতে রখন প্রতিতট 
আতর্থক কষেত্মক িদন্ত করিার িন্ িেয় ি্য় কমরতেলাে িখন প্রতি োমি কি 
পতরোণ অর্থ িাঁচামনা িম্ভি কিতট কদমখই আতে অিাক হময় পমেতেলাে৷ আতে 
রখন আোর কাি িোতি করলাে, িখন িি অমর্থর িি্থমোট েূল্ হমলা প্রতি 
োমি শি শি ডলার৷ আোর আতর্থক গনক রম্রের িাহামর্, আতে িামদর িকল 
ঋমণর পতরোমণর িেতষ্ট িার করলাে, আর িারপর েুতি হওয়া অর্থমক িামদর 
স্বাভাতিক োতিক অর্থ প্রদামনর েমধ্ প্রময়াগ করলাে৷ আতে রখন কতম্উটামরর 
কিািামে চাপ তদলাে, িখন কতম্উটামরর পদ্থায় কর ফলাফলতট কভমি উিমলা 
আতে ফ্ালফ্াল কমর কিতটর তদমক িাতকময় রইলাে – ৬.২ িের৷ ফলাফল স্বরূপ 
কর ৬.২ িেরতট কদখা তগময়তেল, কিতট হমলা আোর েমকেমলর আময়র পতরোণ 
পতরিতি্থি না কমরই, িার িাতের িন্ক িহ িার িকল ঋণ পতরমশাধ করমি 
কোট রি িেয় লাগমি কিই িেয়কাল৷ হ্াঁ, তিকই পমেমেন, িার োতিক আময়র 
পতরিি্থন না ঘতটময়ই৷ আতে হিচতকি হময় তেলাে, এিং আতে কর ককারাও একটা 
ভুল কমরতে কি তিষময় তনতচিি তেলাে, িাই রিষেণ না আতে এই তিষময় তনতচিি 
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হমি পাতর কর আোর উত্তরতট িতিক িিষেণ িারিার আতে কিই অঙ্কতট কষমি 
রাকলাে৷ এেন হয় নাতক? িাহমল িিাই ককন এতট িামন না?   

িাোিাতে আতে আোর হামি রাকা অন্ কময়কিন েমকেমলর ফাইলগুতল 
িুমল তনলাে এিং কিগুতলর উপর দ্রুি কচাখ িুতলময় তনলাে এিং একই ফলাফল 
খুঁমি কপলাে৷ িামদর প্রমি্মকই তনমিমদর োতিক আময়র পতরিি্থন না ঘতটময়ই, 
িামদর িন্ক্রী িম্দ িহ ৫ করমক ৭ িেমরর েমধ্ ঋণ েুতি হমি পামর৷ আতে 
রখন আোর তহমিি তনমকশ করা কশষ করলাে িখন কিশ তকেুটা তিলম্ব হময় 
রাতচ্ল, তকন্তু িাতের পমর রওনা কদওয়ার িেয় আতে কিশ উতফুল্ল তেলাে৷ আতে 
রা িার কমরতেলাে কিগুতল রতদ িি্ হয়, আর আোর তহমিি তনমকশ কিই 
তদমকই ইতঙ্ি করতেল, িাহমল কিতট িে, িতি্ই িে একটা ি্াপার হমি৷ 

এই ধরমনর খির কপময় আোর েমকেমলর েুখটা ককেন হমি পামর কিটা 
িানিার খুি ইচ্া হতচ্ল৷ পমরর িার রখন িার িামর কদখা করমি রামিা, িখন 
একতট এক পািার িরল তিিরমণর েমধ্ আতে িংখ্াগুতল টাইপ কমর তনময় রামিা 
িমল তথির করলাে৷ আোর লষে্ ককিলোত্ িামদর আশা কদখামনা৷ এখামন আোর 
তনমির ককামনা লাভ কনই, কারণ আতে িানিাে কর ি্রীিন ি্রীো তিতক্রর আশা কনই 
িলমলই চমল৷ তকন্তু আতে এটাও িানিাে কর আতে রা আতিস্কার কমরতে কিতট 
িারা িানমি চাইমি৷ পমরর িতিামহ আতে আোর তহমিি তনমকশগুতল পুনরায় 
পর্রীষো কমর কদখলাে এিং আোর তহিাি কর িতিক কি তিষময় আতে তনতচিি 
তেলাে৷

আতে রখন দরিার কিল িািালাে, িখন আোমদর িাষোমির ি্াপামর আতে 
একতট উমত্তিনাপূণ্থ অধ্রীরিা অনুভি করলাে৷ আতে রখন িামদর রান্নাঘমরর 
কটতিমল িিলাে, িখন িামদর িংখ্াগুতল তনময় িারা িতিাহ ধমর আতে রা 
তকেু কমরতেলাে িামদরমক কিইিি করা িানালাে৷ আতে কর িকল িংখ্াগুতল 
টাইপ কমরতেলাে ধ্রীমর ধ্রীমর িামদরমক কিগুতল কদখালাে৷ তকভামি আতে েুতি 
হওয়া নগদ অর্থ প্রস্তুি কমরতেলাে িা ি্াখা করলাে৷ আতে িামদরমক রা তকেু 
কদতখময়তেলাে িার েমধ্ ককামনা ককাম্ান্রীর নাে ও কর িংখ্াগুতল কামি লাগামি 
হমি কিগুতলও িললাে৷ আতে িলমি পাতর কর েুতি হওয়া অমর্থর পতরোণ রখন 
কিমে চমলতেল িখন িারা উচ্তিি হতচ্ল৷ তকন্তু পতরমশমষ আতে রখন িামদর 
িি্থোন আময়মিই ৬.২ িেমরর েমধ্ িামদর িাতে িহ, িাতক িকল ঋণেুততির 
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করাতট িানালাে, িখন িামদর দুিমনই কাঁদমি শুরু করল, এইিার আনন্দ 
িহকামর ক্রন্দন৷ িামদর কচামখর ফল্গুধারা তনময়ই িারা কিখামন িমি তেল এিং 
আোর গমিষণার ফলাফমল িারা কর কিটা হিিাক হময় পমেতেল কিই করাই 
িমল চলতেল৷ িারা লাতফময় উিমলা ও আোমক িতেময় ধরল, আর কিই রামি 
আোমদর দারুন একটা আনমন্দর িেয় কাটমলা৷   

িতি্ কমর িলুন কিা: তকভামি স্বল্প ট্াক্স িা শুল্ক তদমি হয় IRS তক আপনামক 
কিতট িলমি? ি্ামঙ্কর কে্থ্রী তক আপনামক িলমি কর তকভামি িুদ কেটামনা এোমনা 
রায়? না, পুমরা ি্িথিাটাই আপনার অর্থ কক হরণ করিার উমদেমশ্ পতরকতল্পি 
হময়মে, অমর্থর িুরষোর িন্ নয়৷ আতে িানিাে কর আতে রা আতিস্কার কমরতে 
কিতট আমেতরকায় প্রতিতট পতরিারমক কশখামনা প্রময়ািন! আোর উপর কিই 
রামির একতট নাটক্রীয় প্রভাি পমেতেল, এিং আোর িামর প্রতিিন েমকেমলর 
িাষোি ঘটি িামদর িন্ আতে কিই একই কাি করমি চাইিাে৷   

কামিই, কিই িমর্র িাহামর্ শততিশাল্রী হময় এিং কর স্বপ্ন ঈশ্বর আোমক 
তদময়তেমলন িার তনচিয়িা িহকামর, আতে কর ি্রীিন ি্রীো ককাম্াতনমি চাকতর 
করিাে কিটা কেমে তদময় করেনডা ও আতে আোমদর তনমিমদর ককাম্াতন শুরু 
করলাে৷ আতে ওই েমকেলতটর িন্ রা কমরতেলাে তিক কিই কািটাই করিাে৷ 
প্ররে তদমকর ওই কময়কতট িের আেরা আোমদর ককাম্ান্রীর নাে তদময়তেলাে, 
“Faith-Full Family Finances” (তিশ্বাি পূণ্থ পতরিার আতরক িংথিা)৷ 
আোমদর ককাম্ান্রীর নােটাই আোমদর িম্মক্থ িিতকেু িমল তদময়তেল—আপতন 
রতদ ঈশ্বমরর রাি্ ও তিশ্বাি িুমঝ রামকন, িাহমল আপনার অর্থভাডোর পূণ্থ 
রাকমি৷ আতে োনতে একতট ককাম্াতনর পমষে এতট খুি ভামলা ককামনা নাে 
তেল না – একনাগামে পর পর দশ িার নােতটমক িলিার কচষ্টা করুন – তকন্তু 
িামিই কাি হময়তেল৷ পমর আেরা নােতটমক িদমল Forward Financial 
Group করমখতেলাে, আিও এই ককাম্ান্রীর নাে এটাই রময়মে এিং এখনও 
শততিশাল্রীভামি এতগময় চমলমে৷     

িতি্ িলমি তক, িখনও আোমদর তনমিমদর অর্থভাডোর পূণ্থ হয় তন৷ িখনও 
আোমদর কিই িকল ঋণ পতরমশাধ করা িাতক তেল, তকন্তু আেরা িানিাে কর 
আেরা কদৌোিার িন্ তনমিমদর গতিপমরর িন্ান কপময় তগময়তে৷ রখন আেরা 
আোমদর নিুন ককাম্াতনতট শুরু কমরতেলাে, িখন আেরা করাোতঞ্চি রাকমলও 
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কিই একই িেময় তকেুটা ঘািমেও তগময়তেলাে৷ একতট ককাম্াতন গমে কিালা ও 
পতরচালনা করিার তিষময় আোমদর অমনক তকেু িানা িাতক তেল, তকন্তু আোমদর 
কর িি্থি্হত িাধার েুমখােুতখ হমি হময়তেল কিতট হমলা এই কাি কমর তকভামি 
অর্থ উপাি্থন করা িম্ভি৷ আোমদর িােমন কর চ্ামলঞ্জতট তেল কিতট হমলা আোমদর 
েমন হময়তেল কর কলাকমদরমক িামদর ঋণেুতি হমি িাহার্ করিার তিতনেময় 
আেরা িামদর তনকট করমক েূল্ আদায় করমি পাতর না আর আেরা কিতট 
করমিও চাই তন৷ এতট এেন একতট িে প্রতিিন্কিা তেল রার িম্মক্থ প্রার্থনা 
করিার ও উপায় কখাঁিিার িন্ আেরা কিশ তকেুটা িেয় ি্ায় কমরতেলাে৷ 
িতিস্তামর না িমল এইটুকু িলমি পাতর কর, প্রভু আোমদরমক ককাম্াতন গমে 
কিালিার এিং কিই ককাম্াতনতটমক এেন একতট অিথিায় আনিার িন্ একতট 
তিস্য়কর পন্থা িািমল তদময়তেমলন রামি েমকেলমদর কাে করমক ককামনা রকে 
শুল্ক আদায় না কমরই অর্থ উপাি্থন করা রায়৷  

এরপর, আতে আোর েমকেলমদর ির্গুতল তনময় কর হস্তচাতলি দ্রীঘ্থ তহিাি 
তনকাশ করিাে কিতটমক িরাতবিি করিার িন্ আোমদর একতট উপায় খঁুমি িার 
করিার প্রময়ািন তেল৷ আতে িানিাে কর আেরা কর কাি করতে কিতটমক করিার 
িন্ আোমক একতট কতম্উটার কপ্রাগ্ােমক তনমির িুতিধােি কমর বির্রী কমর 
তনমি হমি, তকন্তু কতম্উটার িম্মক্থ অরিা তকভামি এেন কাউমক খঁুমি িার 
করা রায় রার কিই কাি করিার িষেেিা রময়মে কিই িম্মক্থ আোর তকেুই 
িানা তেল না৷ এইিামরও, ঈশ্বর তকেু তিস্য়কর কাি করমলন৷ আতে আোমদর 
িাতে করমক িহুদূমরর এেন একিন ি্ততির তনকট করমক একতট কফান কল 
কপময়তেলাে তরতন আোমদর তিষময় শুমনতেমলন৷ তিতন আেরা রা কতর কিতট একিন 
েমকেলরূমপ কদখমি কচময়তেমলন৷ আেরা কর কািতট করিাে তিতন কিতট পেন্দ 
কমরতেমলন, এিং আেরা রখন করা িলতেলাে, িখন আতে িানমি পারলাে কর 
তিতন একিন কতম্উটার কপ্রাগ্াে তনে্থাণকার্রী এিং িার েূল ি্রীতিকার পাশাপাতশ 
িার তনিস্ব ককাম্াতনও রময়মে৷ আতে িার িামর আোমদর রা প্রময়ািন কিই 
িম্মক্থ করা িমলতেলাে, এিং তিতন অতি উতিাহ্রী হময় িমলতেমলন কর আেরা রা 
করতে িামি তিতন িাহার্ করমি চান৷ আতে িামক িললাে কর আেরা িমিোত্ 
আোমদর ককাম্াতনতট শুরু কমরতে এিং তিতন কর কাি করমিন িমলমেন কিই 
কামির পাতরশ্তেক কদওয়ার েি অমর্থর করাগান এখনও আোমদর কামে কনই, 
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রতদও তিতন একতট িে পতরোণ োে তদময় কাি করমিন িমল িাতনময়তেমলন৷ 
িারপমরও তিতন কািতট করমি কচময়তেমলন এিং িমলতেমলন কর, কর পতরোণ 
অর্থই আয় কহাক না ককন, আতে কিইটুকু অর্থই িামক তদমি পাতর৷ কামিই আেরা 
কিই কািতটই করলাে৷  

োনুষ আোমদর ি্িিাতটমক ভামলািািমিা৷ আর ভামলািািমিই না িা ককন? 
শি হমলও পতরমষিাতট তেল তিনােূমল্, এিং োনুষ অমর্থর িন্ান কপমি ও 
ঋণেুতি হমি পেন্দ কমর৷ ি্িিাতট একতট িে অগ্গতি কমরতেল, এিং আেরা 
আোই িেমরর েমধ্ই ঋণেুতি হমি কপমরতেলাে৷ অতচমরই আোমদর কামে 
৩০০ প্রতিতনতধ চমল এমলা রারা িারা কদমশ আোমদর পতরকল্পনার করা িলি৷ 
আোমদর গাতের িন্ নগদ অর্থ প্রদান করমি পারার পাশাপাতশ আেরা আোমদর 
স্বমপ্নর িাতেতট তনে্থাণ করমি ও কিতটর িন্ও অর্থ প্রদান কমরতেলাে৷ আোমদর 
ককাম্াতনর শ্রীি্তধে ঘমটতেল এিং কিই ককাম্াতনতট এি িের ধমর আোমদরমক 
িুিোচার প্রচার ও োনুষমক িাহার্ করিার িন্ লষে লষে ডলার অর্থ দান 
করমি িষেে কমর িুমলমে৷   

আেরা কিতটমক “ঋণ পতরকল্পনা” (debt plan) িতল, আর কিতট আি 
৩০ িের পমরও তিনােূমল্ কদওয়া হমচ্৷ রি িের অতিিাতহি হমি লাগমলা 
আোমদর ককাম্াতন িার লমষে্ ি্তধে কপমি রাকমলা৷ ২০০১ িামলর আতর্থক 
তিপর্থময়র পর আেরা অিিরকাল্রীন তিতনময়ামগর প্রতি দ্তষ্ট তদময়তেলাে, এিং 
িারপর, অিশ্ই, ২০০৮ িামলর তিপর্থময়র িেময়ও কিতটই কমরতেলাে করখামন 
লষে লষে োনুষ িামদর অিিরকাল্রীন িঞ্চময়র ৫০% করমক ৮০% হাতরময়তেল৷ 
আেরা িুরতষেি তিতনময়ামগর উপাময়র উপর গমিষণা কমরতেলাে এিং ২০০১ 
িামল আোমদর ি্িিার কিই তদকতট চালু কমরতেলাে৷ আতে গমি্থর িামর িতল 
এই েুহুমি্থ আেরা আোমদর েমকেলমদর িন্ একমশা তেতলয়ন ডলামরর অতধক 
পতরোণ অমর্থর ি্িথিাপনা করতে৷ তিগি ১৬ িেমর আোমদর কদশ ও তিমশ্বর 
আতর্থক তিশ্ঙ্খলার েমধ্ও িামদর েমধ্ একিনও িামদর তিতনময়ামগর েমধ্ 
এক পয়িাও হারায় তন৷ আর আোমদর প্ল্ান িা পতরকল্পনার েিই, আোমদর 
তিতনময়াগকার্রী েমকেলমদর িন্ ককামনা শুল্ক কনই, কনই ককামনা প্রারতম্ভক িা িাতষ্থক 
প্রশািতনক শুল্ক িা দালাতল করিার শুল্ক৷ আপতন রতদ আপনার অিিরকাল্রীন অর্থ 
তনময় ঝঁুতক তনমি তনমি হাঁতফময় উমি রামকন, িাহমল আপতন 1-(800)-815-0818 
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এই নম্বমর কফান কমর Forward Financial Group এর িামর করাগামরাগ 
করমি িা Forwardfinancialgroup.com- এই ওময়িিাইমট তগময় অতধক 
ির্ কপমি পামরন৷

তিস্য়কর, িাই না? পতিত্ আত্ার তনকট করমক আিা একতট িাদাোটা 
ধারণা তচরকামলর িন্ আোমদর ি্রীিনমক পতরিি্থ্রীি কমর তদময়মে! হ্াঁ, 
আোমদরমকই পর চলমি হময়তেল তিকই, তকন্তু ককারায় চলমি হমি কিতট ঈশ্বর 
আোমদর কদতখময়তেমলন৷ “ঋণেুতি হমি কপমর, ককেন কলমগতেল গ্াতর?” শাতন্ত! 
তিশ্াে! এই তিষময় ভািুন৷ আেরা চরে আতর্থক তিপর্থয় করমক িমূ্ণ্থভামি 
ঋণেুতি হময়তেলাে৷ আেরা নগদ অমর্থ আোমদর গাতে তকমনতেলাে, িাতে বির্রী 
কমরতেলাে, এিং আোমদর অন্ান্ িকল প্রময়ািন্রীয় িস্তু তকমনতেলাে৷ দ্রীঘ্থ নয় 
িের ধমর, আতে প্রতিতট তদমনর প্রতিতট তেতনমট অি্াতধক চামপর েমধ্ রাকিাে৷ 
আোর ককামনা তিশ্াে তেল না৷ িতিামহর কর ককামনা তদন কহাক িা েুতটর তদন 
কহাক, আোর কামে িিই িোন তেল৷ আতে শাতন্তমি তেলাে না৷ আতে করখামনই 
তগময়তে, আোর আতর্থক িেি্া কিখামনই আোর তপেু তনময়মে৷ আোমদর আতর্থক 
অিথিার িন্ আতে অতিরি অপোন ও োনহাতনর তশকার হময়তে৷ ভয় তেল আোর 
তচরিঙ্্রী, ভ্রীতির আক্রেণ ও চরে তনরাশার িেয় হিাশানাশক ঔষধ তেল আোর 
ি্রীিমনর পর৷    

িকল আতর্থক পতরিি্থন, এিং অিশ্ই আোমদর ি্রীিমন আোমদর রা তকেু 
প্রময়ািন তেল কিগুতল ররাথিামন রাকিার পর, আপনার হয়মিা ভািমি ইচ্া 
করমি কর আোমদর ি্ততিগি অর্থ িম্দতটই তিিয়৷ হ্াঁ, আোমদর রা তকেু 
প্রময়ািন তেল, কশষপর্থন্ত কিইগুতল প্রাতি করা একতট িে তিিয় তেল তনচিয়, তকন্তু 
প্রক্ি আনমন্দর তিষয় হমলা ঈশ্বমরর রাি্মক কাি করমি কদখা৷ রখন করেনডা 
ও আতে িারংিার ঈশ্বমরর রাি্মক িতক্রয় হমি কদখিাে, আেরা িখন োমঝ 
োমঝই িলিাে, “িুতে তক ওটা কদমখতেমল?” 

তিক করেন একতট লাইমটর িুইচমক অন কমর তদমল, কিই আমলামি িকলতকেু 
পতর্ারভামি কদখা রায়; আপতন কিতট কদখমি পামরন৷ কিইভামিই, আপতন রখন 
অন্ত্ব তনময় ও ককামনা িোধান োোই ি্রীিনরাপন করিার পর কদখমি িষেে 
হময় উমিন, িখন কিতট একতট অপূি্থ অতভজ্ঞিা হময় উমি৷ আোমদর প্রক্ি 
িম্দ, অর্থাত ঈশ্বমরর রাি্মক খুঁমি পাওয়া তেল এক করায় তিস্য়কর৷ িখন 
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ককেন অনুভুতি হময়তেল কিই করাতট আপনামক িলিার কচষ্টা করা কিশ িহি – 
আোর ি্রীিমন প্ররেিামরর েি, তিশ্াে তেল!

নাটমকর রিতনকা পিন হময়তেল! আমগ 
রতদ, আোমদর গাতের টায়ার কফমট করি, 
িাহমল কিতট একতট তিরাট দুতচিন্তার তিষয় 
হময় উিি৷ “টাকা ককারায় পাি? আোমদর 
কক্রতডট কামড্থ তক ঋণ করিার েি এখনও 
ককামনা িুমরাগ রময়মে?” তকন্তু আি, রতদ 
ককামনা কারমণ আোমদর গাতেও নষ্ট হময় 
রায়, িাহমল আতে আোর স্ত্রীমক ককিল এই 
প্রশ্ন কতর, “এইিার ককান রমের গাতে চাও?” 

ককামনা নাটক নয়, ভ্রীতি নয়, ঋণ নয়, শুধুোত্ তিশ্াে! আেরা আোমদর কার্থ ও 
আোমদর উমদেমশ্ তথির রাকমি পাতর৷ ককানরকে কিঁমচ রাকার ি্রীিনরাপন করা 
আর নয়, এখন আেরা প্রক্ি ি্রীিন উপমভাগ করতে!   

এই িন্ আতে কিাোতদগমক িতলমিতে, ‘তক কভািন কতরি, তক পান 
কতরি’ িতলয়া প্রামণর তিষময়, তকম্বা ‘তক পতরি’ িতলয়া শর্রীমরর তিষময় 
ভাতিি হইও না; ভষে্ হইমি প্রাণ ও িস্ত হইমি শর্রীর তক িে তিষয় নয়? 
আকামশর পষে্রীমদর প্রতি দ্তষ্টপাি কর; িাহারা িুমনও না, কামটও না, 
কগালাঘমর িঞ্চয়ও কমর না, িরাতপ কিাোমদর স্বগ্থ্রীয় তপিা িাহাতদগমক 
আহার তদয়া রামকন; কিােরা তক িাহামদর হইমি অতধক কশ্ষ্ঠ নও? 

- েতর ৬:২৫-২৬

তিগি ৩৬ তট িের ধমর, আতে হািার হািার োনুমষর িামর িামদর খািার 
কটতিমলর অপর প্রামন্ত িমিতে এিং খুি ি্ততিগি স্তমর িামদর আতর্থক িংথিামনর 
তিষময় আমলাচনা কমরতে৷ আতে িারা তিশ্বি্াপ্রী হািার হািার িনিার তভমের 
িামর করা িমলতে, আর আতে করখামনই িাতকময়তে িি্থত্ একতট তিতনি কদখমি 
কপময়তে, আর কিতট হমলা প্রমি্মক তিশ্ামের িন্ান করমে!!!! প্রমি্মক িতিামহর 
কশমষর তদন, েুতট, িা অিির গ্হমণর তদমক িাতকময় রামক – রােিার ও তিশ্াে 
করিার িন্৷

পমিত্র আত্ার মনকট দররক 
আসা একমট সাোিাটা ধারণা 
মচরকারলর ্নযে আিারের 
্ীিনরক পমরিি্থ ীি করর 
মেরেরছ! েযোঁ, আিারেররকই পর 
চলরি েরেমছল মিকই, মকনু্ত 
দকারাে চলরি েরি দসমট ঈশ্বর 
আিারের দেমখরেমছরলন



29

তিশ্াে - প্রারতেক করা

িাম্প্রতিককামলর কিশ তকেু িে্রীষোগুতল পমে আতে কদমখতে কর আমেতরকানমদর 
৭০% িামদর চাকতরমক পেন্দ কমর না, এিং কিই ৭০% এর েমধ্ ২০% আিার 
িে্রীষোগুতলমি রুতি নয়, এিং অনুোন করা হয় িারা িামদর কািমক ঘ্ণা কমর৷ 
িারা করতটমক ঘ্ণা কমর ককন িারা কিই থিামন উপতথিি হয়? িারা এেন ককান 
ধরমণর োনতিক চামপর েমধ্ ি্রীিনরাপন করমে 
রার কারমণ প্রাি্তহকভামি এি পতরোণ োনতিক 
র্রেণা িহ্ করমি হমচ্? কিািাভামি িলমি 
কগমল, িারা দাি৷ (আেরা িকমলই িাই তেলাে৷ 
আেরা এেন এক প্তরি্রীমি িে হময়তে করখামন 
িফল হওয়ার একোত্ উপায় হমলা তিকল্প কপমি 
হমল রমরষ্ট অর্থ রাকমি হমি৷ তকন্তু কিশ্রীরভাগ 
োনুমষর কষেমত্ই, এেন পতরতথিতি রামক না৷) 
ি্রীিমন তিকতশি হওয়ার িামদর স্বপ্নগুতল ধ্রীমর 
ধ্রীমর ধুির িণ্থ ধারণ কমর এিং রখন িামদর িয়ি ৩০,৪০ এেনতক ৫০ এর 
ককািামিও কপঁমে রায়, িখনও িারা অগ্গতিহ্রীন চাকতরর েমধ্ পমে রামক এিং 
এইরূমপ িামদর ি্রীিন শুধুোত্ কিঁমচ রাকার লোইময়র ি্রীিমন পতরণি হয়৷

একতট িাম্প্রতিক পতরিংখ্ান িলমে আমেতরকার িনিংখ্ার ৬৯% এর এক 
হািার ডলার িঞ্চয়ও কনই1৷ কিতশরভাগ োনুষ কর োনতিক চাপ ও রািনার েমধ্ 
ি্রীতিি রামক, কিতট িামদর পতরতচতি ও আত্-েূমল্র কচিনামক িংকুতচি কমর 
কদয়৷ িরুর্রী প্রময়ািমনর কারমণ িামদর স্বপ্নগুতল েুলিুতি হময় রায় এিং একতট 
কঘালামট হিাশা কি্্থত্ব ফলামি রামক৷ আনন্দ গাময়ি হময় রায়৷

আোর েমন আমে, একতদন আতে আতর্থক িংথিান তিষময় একিন পালমকর 
িামর করা িলতেলাে৷ তিতন আোমক িমলতেমলন তিতন িার পতরচর্থা ও োনুষমক 
ভালিামিন, প্রতিতদন িকামল তিতন করাোতঞ্চি হময় ঘুে করমক ওমিন, তকন্তু 
রখন িার তনমির আতর্থক পতরতথিতির করা েমন আমি রখন কিই উচ্াি আর 
রামক না৷ তিতন আোমক িমলতেমলন কিতট িূর্থামলাকমক কঢমক কদওয়া একতট 
প্রকাডে কামলা কেঘখমডের ন্ায়, করমহিু িার েমনর েমধ্ তনরাশািনক ভািনাগুতল 
গমে ওমি এিং িামক ি্রীিমন তটঁমক রাকিার োনতিকিা, আতর্থক তনরাশা, এিং 
দশ্থনহ্রীন দািমত্বর েমধ্ পণিন্দ্রী কমর কফমল৷ 

আমর্থক চারপর 
্ীিনযাপন করা...
সৃমটির প্াক্ারল ঈশ্বররর 
এই প্কার পমরকল্পনা 
মছল না, এিং আ্ও 
আপনার ্নযে এমট িাঁর 
পমরকল্পনা নে
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ি্রীিমনর থিান দখল কমরমে অপমরর তিিয়৷ হতলউড িে পদ্থায় িনিামক 
অন্মদর তিিয় গাঁরা কদতখময় ককাতট ককাতট ডলার কাতেময়মে৷ কর িকল কলামকরা 
ি্ততিগিভামি তনমিমদর তিিমি কদখমি পামর না, িারা িে পদ্থায় উপরুতি 
োনুষমদর উপরুতি ি্রীিনরাপন করমি কদখিার বিারা, তনমিমদর ন্রীরি খাটুতনর 
ি্রীিন করমক কময়ক তেতনমটর করহাই পায় এিং িামদর স্বমপ্নর িগমি কিঁমচ 
রামক৷ 

িি্থোমন ক্র্রীো অনুষ্ঠানগুতল প্রতি িের িারা তিমশ্বর দশ্থকমদর তনকট করমক 
তিতলয়ন তিতলয়ন ডলার অর্থ িংগ্হ কমর রামক৷ ২০১৭ িামল NFL প্রতিমরাতগিা 
৭.৮ তিতলয়ন ডলার; Super Bowl, আনুোতনক ১৫.৫ তিতলয়ন ডলার উপাি্থন 
কমরতেল; এিং কিতট ককিলোত্ একতট কখলা!2 3 কলামকরা িামদর তপ্রয় দমলর 
িময় উচ্াি প্রকাশ কমর রামক৷

তকন্তু আোমদর করতট কিাঝা প্রময়ািন কিতট হমলা আোমদর িকলমক িময়র 
িন্ তনরূতপি ও ি্ষ্ট করা হময়তেল – রুমধের েমধ্, কখলার েমধ্, এিং কশষপর্থন্ত 
তিিময়র তনতেত্ত৷ কিতশরভাগ োনুমষর কষেমত্ই আতর্থক তনরাশা ককামনা ি্তিক্রে 
নয়, িামদর কামে কিটাই স্বাভাতিক – কামিই একোত্ িাঁচিার পর হমলা আেরা 
িকমল কর ি্রীিমনর স্বপ্ন কদতখ কিতটমক অপমরর ি্রীিমনর েধ্ তদময় রাপন করা৷ 
লটার্রী কিিিার ফাঁদতট ককেন? ককন “ককৌন িমনগা কক্রােপতি” কটতলতভশন কশা 
এি িনতপ্রয়? ককন ধন্রী হওয়ার তস্কে িা প্রকল্পগুতলমক এখনও কলাভন্রীয় িমল 
েমন হয়? উত্তরতট ক্রী? তিশ্াে! প্রমি্মক েুটমি েুটমি ক্ান্ত হময় কগমে, প্রমি্মক 
িম্দ িন্ামনর ভার িামদর স্বপ্নগুতলমক হরণ কমর কনওয়া অিথিায় ঘুে করমক 
উিমি উিমি ক্ান্ত হময় কগমে৷ তকন্তু আতর্থক চামপর ি্রীিনরাপন নিুন তকেু নয়; 
িাস্তমি, প্তরি্রীমি োনুষ রি কাল রািত রময়মে িিতদন ধমরই এই তিষয়তটরও 
উপতথিতি রময় কগমে৷ িমি, ি্তষ্টর প্রাকোমল ঈশ্বমরর পতরকল্পনা এতট তেল না, এিং 
আিও আপনার িন্ এতট িাঁর পতরকল্পনা নয়৷
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বিধ অমধকার

তনরাশা- তকভামি তিশ্াে করমি হয় কিতট কিাঝিার পূমি্থর আোমদর 
ি্রীিনমক আতে এইভামিই িণ্থনা করি৷ আতর্থক তিশ্ঙ্খলা ও োনতিক চামপর 
েমধ্ ি্রীিনরাপন করিার পমষে নয় িের কিশ দ্রীঘ্থ একতট িেয়৷ আোর েমন 
আমে আেরা কর োতিক ৩০০ ডলার ভাোয় খাোরিাতেতটমি রাকিাে, কমষ্ট 
ি্মষ্ট ককানরকে কিই ভাোর অর্থ পতরমশাধ করমি পারিাে৷ কিই িাতে ভাো 
তেল খুিই িস্তা৷ কিই িাতেতট কর ৮৫ একর আিাদ্রী িতের উপমর অিতথিি তেল, 
কিতটর তদমক িাতকময় িাতকময় ভািিাে কর আতে তক কখনও এই রকে একতট 
িতের োতলক হমি পারি৷  

কিই িতের োতলক ভতিষ্মি কিই িতের উপর একতট গল্ফ কখলার োি 
তনে্থাণ করমিন, এিং তিতন চাইমিন কর কিই কাি শুরু করা পর্থন্ত ককউ একিন 
কিই িতেতটর উপমর নির রাখিার িন্ কিখামন িাি করুক৷ িারা কিই 
কাি আমরা তিন করমক পাঁচ িের পর শুরু করমি িমল তথির কমরতেল৷ পুরমনা 
খাোরিাতেতট “করেন তেল কিেনই” রাকমি, আর িারা কিই িেয়কামলর েমধ্ 
কিতটর কেরােমির িন্ ককামনা অর্থ ি্য় করমি না৷ আেরা িাতেতট তনময়তেলাে, 
আর িাতেতটমি কিশ তকেুটা রমের কাি ও পতরস্কার পতরচ্ন্ন করিার পর, কিই 
পুরমনা িাতেতট একতট অনুপে কিৌন্দর্থ্ লাভ কমরতেল৷ কিখামন আোমদর তিন 
িের রাকিার পর অন্ ককারাও চমল রাওয়ার করা তেল, তকন্তু আোমদর কিখামন 
িিিাি করিার অষ্টে িতিমরর োরামিও, আেরা ককামনা তকেুর োতলক হওয়ার 
ধামরকামেও তেলাে না৷     
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ঈশ্বর আোমক িাঁর রামি্র িম্মক্থ িলিার পর, আেরা রখন িাঁর রামি্র 
ন্রীতি ও ধে্থগুতলর তিষময় অধ্য়ণ ও কিগুতলমক প্রময়াগ করা শুরু কমরতেলাে, িখন 
পতরতথিতির পতরিি্থন হওয়া শুরু হময়তেল৷ শুরুর তদমক রখন আোমদর আতর্থক 
িংথিামনর হাল তফরমি শুরু কমরতেল, িখন আেরা কোট কোট িাফল্মিও অতি 
করাোতঞ্চি হময় পেিাে৷ আোর কিই পুরমনা খাোরিাতেতটর িন্ একতট রালা 
কধায়ার কেতশন ককনিার করা েমন আমে, আর করেনডা ও আতে খুি আনতন্দি 
তেলাে, তিমশষ কমর করেনডা! রতদও িেয় তিমশমষ আতে িামক রালা কধায়ার কামি 
িাহার্ করিাে তিকই, তকন্তু আোমক আোর ি্িিার কামি ি্স্ত রাকমিও হি৷ 
কিই িেয় িাতেমি চারতট িন্তান তনময়, তিতনই িিিেয় রালা পতরস্কার করমিন৷ 
আেরা রখন কিই র্রেতট তকমনতেলাে, িখন আোর েমন আমে িামক আতে এই 
রকে তকেু একটা িমলতেলাে, “তিশ্বাি করমি পামরা কর আেরা নগদ টাকা 
তদময় একতট নিুন রালা কধায়ার কেতশন তকমনতে?” িাতন, আপতন েমন েমন তচন্তা 
করমেন, “একটা রালা কধায়ার কেতশন ককনার েমধ্ ক্রী এেন িাহাদুর্রী আমে?” 
কিশ করা, ওই কেতশন ককনিার িামর অন্ তকেুর িুলনা করিার িন্, আপনামক 
আোমদর কিই খাোরিাতের রান্নাঘমরর অন্ান্ িরঞ্জামের তদমক নির তদমি 
হমি৷ আোমদর কস্াভ ও করতরিিামরটর দুমটাই তেল িিমি রমের আর কিগুতল 
২৫ িের পুরমনা৷ কামিই কিতটর িামর িুলনা করমল, একতট নিুন রালা কধায়ার 
কেতশন ককনা তেল আোমদর পমষে একতট তিরাট িাফল্৷

ঈশ্বর করভামি আোমক এেন একতট ি্িিা আরম্ভ করিার িন্ স্বপ্ন ও 
পতরকল্পনা তদময়তেমলন করতট আোমদর আতর্থক তিশ্ঙ্খলার িোধান হময় উিমি, 
কশষ অধ্াময় আতে কিই করা িমলতে৷ আপতন হয়মিা ভািমিন, “ঈশ্বর রতদ 
আোমকও কিেন ককামনা একটা পর িমল তদমিন৷” িুখির হমলা এই কর তিতন 
কিতট করমি চান, তকন্তু কিই প্রকার িাহামর্র নাগাল পাওয়ার পূমি্থ, করভামি 
ঈশ্বমরর রাি্ পতরচাতলি হয় িার িম্মক্থ আপনামক িানমি হমি৷ কিই তদন 
স্বমপ্নর েমধ্ আতে কর প্রি্ামদশ প্রাতি কমরতেলাে কিতট ঘটিার একোত্ কারণ 
ঈশ্বর িাঁর রামি্র তিষময় আোমদর কর তশষো তদময়তেমলন কিতট এিং কিতট তিতন 
আোমদর রা কদতখময়তেমলন কিগুতলমক প্রময়াগ করিার একতট িরািতর ফলাফল৷ 
রতদও আতে আোর আমগর িইতটমি িতিস্তামর ঈশ্বমরর রামি্র তিষময় আমলাচনা 
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কমরতে, িিুও কর অিথিান করমক কাি করমি হমি আোমদরমক কিই অিথিানতট 
প্রদান করিার িন্ এখামন আোর কিতটর পুনর্রীষেণ করা প্রময়ািন৷   

কলামকরা আোমক প্রশ্ন কমর কর ঈশ্বমরর রাি্ িলমি আতে কিাঝামি চাই৷ 
রতদও আতে একিন খ্্রীষ্টতিশ্বাি্রী তেলাে িরাতপ ঈশ্বমরর রাি্ িম্মক্থ আোর 
ককামনা ধারণা তেল না৷ আতে িানিাে রখন আোর ে্িু্ ঘটমি, িারপর আতে 
স্বমগ্থ রামিা, তকন্তু ঈশ্বমরর রাি্ তিষময় ও িাস্তমি কিই রাি্ তকভামি পতরচাতলি 
হয় কি ি্াপামর আোর ককামনা কিাধ তেল না৷ এই ধারণাতটমক িুঝমি হমল,  রাি্ 
শব্দতটর অর্থ ক্রী কিতট আপনার কিাঝিার প্রময়ািন৷ আষেতরক অমর্থ, এই শব্দতটর 
অর্থ রািার কি্্থত্ব৷ একিন রািার রাি্ উতি রািার েুমখর করায় পতরচাতলি 
হময় রামক৷ িার েুমখর করা কিই আইমন পতরণি হয় রা িার রাি্ ও িার 
নাগতরকমদর ি্রীিনমক পতরচাতলি কমর৷ একতট রামি্র িামর রুতি অপর একতট 
ধারণা হমলা লষে লষে োনুমষর িনিা একতট রাি্ গমে কিামল না৷ রাি্ এেন 
একতট আইন িহ িরকামরর করমক গমে উমি করতট রািার আইনমক উতি রামি্র 
প্রমি্কিন বিধ নাগতরমকর উপমর লাগু কমর৷ ঈশ্বমরর কর স্ব্রীক্ি আইন িা 
ধে্থিহ একতট রাি্ রময়মে করগুতল িাঁর রামি্র প্রতিিন বিধ নাগতরমকর তনকট 
প্রাততিিাধ্ এই ধারণাতট অতধকাংশ খ্্রীষ্ট্রীয় তিশ্বামির েমধ্ িাতিল িমলই েমন হয়৷ 
অতধকাংশ খ্্রীষ্টতিশ্বাি্রী তিশ্বাি কমর কর ঈশ্বর ককান প্রার্থনার উত্তর কদমিন িা কার 
প্রতি তিতন পষেপাতিত্ব প্রদশ্থন করমিন কিতট তিতন তথির কমরন৷ িারা তিশ্বাি কমর 
কর িারা রতদ অতি দ্রীঘ্থ িেয় ধমর উপিাি কমর িা ঈশ্বমরর িন্ অতধক আতত্ক 
কার্থ কমর, িাহমল িারা িাঁর করুনার দ্তষ্ট লাভ করমি৷ িনু্ আোর, ইতিেমধ্ই 
আপতন িাঁর অনুগ্মহ রময়মেন৷     

অিএি কিােরা আর অিম্ক্থ্রীয় ও প্রিাি্রী নহ, তকন্তু পতিত্গমণর 
িহপ্রিা এিং ঈশ্বমরর িাট্রীর কলাক

- ইতফষ্রীয় ২:১৯

আপতন ককিলোত্ িাঁর রামি্র তনেক একিন নাগতরক নন, আপতন িাঁর 
আপন িাট্রীর কলাকও িমট, রািার একিন পুত্ িা কন্া৷ আপনার ও আোর 
কামে এর অর্থ ক্রী গালাি্রীয় ৪ অধ্ায় কিতটমক আমরা পতরস্কার কমর কদয়৷ 
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'তকন্তু আতে িতল, দায়াতধকার্রী রি কাল িালক রামক, িি কাল 
ির্্থমস্বর স্বাে্রী হইমলও দামি ও িাহামি তকেুোত্ প্রমভদ নাই; তকন্তু 
তপিার তনরূতপি িেয় পর্থ্ন্ত কি পালকমদর ও ধনাধ্ষেমদর অধ্রীন রামক। 
কিেতন আেরাও রখন িালক তেলাে, িখন িগমির অষেরোলার অধ্রীন 
দাি তেলাে। তকন্তু কাল িমূ্ণ্থ হইমল ঈশ্বর আপনার তনকট হইমি আপন 
পুত্মক কপ্ররণ কতরমলন; তিতন স্ত্রীিাি, ি্িথিার অধ্রীমন িাি হইমলন, 
করন তিতন েূল্ তদয়া ি্িথিার অধ্রীন কলাকতদগমক েুতি কমরন, করন আেরা 
দত্তকপুত্ত্ব প্রাতি হই। আর কিােরা পুত্, এই কারণ ঈশ্বর আপন পুমত্র 
আত্ামক আপনার তনকট হইমি আোমদর হৃদময় কপ্ররণ কতরমলন; ইতন 
“আর্া, তপিা” িতলয়া ডামকন। অিএি িুতে আর দাি নও, িরং পুত্; 
আর রখন পুত্, িখন ঈশ্বরকত্্ত্থক দায়াতধকার্রীও হইয়াে। 

- গালাি্রীয় ৪:১-৭

আপতন একিন পুত্ িা কন্ারূমপ িেগ্ রামি্র একিন দায়াতধকার্রী, এিং 
িাঁর রামি্র একিন নাগতরকরূমপ আপনার বিধ অতধকার রময়মে! এক তেতনমটর 
িন্ কিতটমক প্রমিশ করমি তদন – ইতিেমধ্ই আপনার কামে পূণ্থ তিষয়তট 

রময়মে৷ আপনার প্রময়ািন্রীয় এেন ককামনা 
তকেু কনই রা ইতিেমধ্ই আপনার তনকট 
কনই৷ কামিই তভষো ও ক্রন্দন করা রাোন৷ 
আপনার তনকট ইতিেমধ্ই রা রময়মে এেন 
ককামনা তকেুর িন্ আপতন তভষো করমি 
পামরন না৷ ঈশ্বর কামক িাহার্ করমিন 
এিং কামক করমিন না কিই তিষময় প্রক 
প্রকভামি তিতন তিধোন্ত গ্হণ কমরন না৷ কর 

ি্ততি ঈশ্বমরর একিন পুত্ িা কন্া, এরই েমধ্ কিই ি্ততির তনকট িাঁর িাহার্ 
রময়মে৷

আতে এই তিষয়তটমক োতক্থন রুতিরাম্রের একিন নাগতরক হওয়ার িামর িুলনা 
কতর৷ আপতন রতদ একিন নাগতরক হময় রামকন, িাহমল আইন রা িমল কিতটমক 
লাগু করিার িন্ আপনার কামে ইতিেমধ্ই োতক্থন রুতিরাম্রের িরকামরর িের্থন 

অনুভুমিগুমল সুনের, এিং 
আমি ঈশ্বররর উপমথিমি অনুভি 
কররি ভালিামস, মকনু্ত যখন 
বিধ মিষেগুমলর প্শ্ন উরি, িখন 
পমরত্রাণ প্াপ্ত করিার ্নযে 
আিার মনর্রক পমরত্রাণ প্াপ্ত 
দিাধ করিার প্রো্ন দনই
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রময়মে৷ আপনার নাগতরকমত্বর িামরই এই িুতিধাতট অন্তভু্থতি রময়মে৷ কামিই 
আপতন ঈশ্বমরর িাহার্ উপাি্থন করিার িন্ রমরষ্ট দ্রীঘ্থ িেয় ধমর উপিাি 
ও প্রার্থনা করমি পামরন না; র্রীশু রা কমরতেমলন, িার োধ্মে তিতন তিনােূমল্ 
আপনামক কিতট প্রদান কমরমেন৷ িাই কিতটমক উপমভাগ করুন৷ কিতট আপনার!  

এিং তিতন খ্্রীষ্ট র্রীশুমি আোতদগমক িাঁহার িতহি উিাইমলন ও িাঁহার 
িতহি স্বগ্থ্রীয় থিামন িিাইমলন; উমদেশ্ এই, খ্্রীষ্ট র্রীশুমি আোমদর প্রতি 
প্রদতশ্থি িাঁহার েধুর ভাি বিারা করন তিতন আগাে্রী রুগপর্থ্াময় আপনার 
অনুপে অনুগ্হ-ধন প্রকাশ কমরন।

- ইতফষ্রীয় ২:৬-৭

“িাঁহার িতহি স্বগ্থ্রীয় থিামন িিাইমলন” এই িাক্াংশতট ঈশ্বমরর রামি্ 
আপনার বিধ অিথিামনর তিষময় িলমে৷ র্রীশু তপিার দতষেণ তদমক উপতিষ্ট, এিং 
আপতনও কিই থিামন রময়মেন, কারণ আপতন খ্্রীমষ্টর কদহ৷ কিই কারমণ, ঈশ্বমরর 
রা তকেু রময়মে, র্রীশুর িামর আপতন কিই িকল তকেুর িহ-দায়াদ৷ আতে িাতন 
কিই তিষময় ভািা অতিশ্বাি্, তকন্তু এতটই িি্৷ আপনার িকল তকেু রময়মে; 
আপতন ঈশ্বমরর িাট্রীর কলাক, এিং এতট পাতরিাতরক তিষয়! তকন্তু করমহিু তদয়ািল 
আপনার প্রক্ি পতরচয় ও আপনার তনকট রা তকেু রময়মে কিগুতলমক আোল 
করিার কচষ্টা কমরমে, িাই অতধকাংশ োনুষ, এেনতক খ্্রীষ্টতিশ্বাি্রীরাও, কিই িকল 
কলামকমদর ন্ায় ি্রীিনরাপন কমর, রারা কিঁমচ রাকিার িন্ প্তরি্রীর অতভশতি 
প্রতক্রয়ার বিারা আিধে রময়মে!  

কর প্রধান তিষয়তট আোর ি্রীিনমক পতরিতি্থি কমরতেল কিতট হমলা রখন 
আতে িুঝমি কপমরতেলাে কর ঈশ্বমরর রাি্ একতট আইন িা ধে্থ িম্বতলি একতট 
িরকার িা িাইমিমলর পতরভাষায় রামক কি্্থত্বভার িলা হয়, এিং কিই রামি্র 
একিন নাগতরকরূমপ কিই রামি্ আোর বিধ অতধকার ও িুতিধা রময়মে৷ 
অনুভুতিগুতল িুন্দর, এিং আতে ঈশ্বমরর উপতথিতি অনুভি করমি ভালিাতি, 
তকন্তু রখন বিধ তিষয়গুতলর প্রশ্ন উমি, িখন পতরত্াণ প্রাতি করিার িন্ আোর 
তনমিমক পতরত্াণ প্রাতি কিাধ করিার প্রময়ািন কনই৷ এতট একতট বিধ তিষয়৷ 
োতক্থন রুতিরাম্রের একিন নাগতরক হওয়ার িন্ আোর তনমিমক একিন োতক্থন 
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নাগতরকরূমপ অনুভি করিার প্রময়ািন কনই৷  আমগ করমকই আতে িাতন কর 
কিতট একতট আইতন তিষয়, এিং এই কদমশ আোর িন্ম হওয়ার কারমণ আোর 
নাগতরকত্ব িুতনতচিি হময়মে৷ ঈশ্বমরর িাষোমি রখন আপতন ধাতে্থক রামকন এিং 
আপতন ক্রী রকে অনুভি কমরন িার পতরিমি্থ আপনার ি্রীিন রখন ঈশ্বমরর 
রামি্র ধমে্থর উপর তভতত্ত কমর গমে ওমি, িখন পতরতথিতির পতরিি্থন ঘমট!  

আর িাঁহার উমদেমশ আেরা এই িাহি প্রাতি হইয়াতে কর, রতদ িাঁহার 
ইচ্ানুিামর তকেু রাচ্া কতর, িমি তিতন আোমদর রাচ্া শুমনন। আর 
রতদ িাতন কর, আেরা রাহা রাচ্া কতর, তিতন িাহা শুমনন, িমি ইহাও 
িাতন কর, আেরা িাঁহার কামে রাহা রাচ্া কতরয়াতে, কিই িকল পাইয়াতে। 

-- ১ করাহন ৫:১৪-১৫

এক তেতনমটর িন্ এই িামক্র িম্মক্থ তচন্তা করুন; এতট আোর তপ্রয় 
পদগুতলর একতট৷ আতে রতদ িাঁর ইচ্ানুিামর ককামনা তকেু রাচ্া কতর, আতে 
িাতন তিতন কিতট শ্িণ কমরন! আপতন আপনার কান তদময় কর শব্দ িরঙ্ শ্িণ 
কমর রামকন এই িাক্ কিতটর প্রতি ইতঙ্ি করমে না৷ এতট একতট আইতন তিি্তি৷ 
একিন তিচারক ও িার আদালি কমষের করা তচন্তা করুন৷ একিন তিচারক 
রতদ ককামনা একতট কোকদেোর শুনাতন গ্হণ করমি চান, িার অর্থ হমলা তিতন 
আইন রা িমল িার উপর তভতত্ত কমর ককামনা একতট তিষময়র তনস্পতত্ত করমি 
িম্মি হময়মেন৷ আোমদর কিলায়, করমহিু আেরা রািার আইন অনুিামর রাচ্া 
কমরতে, িাই এরই েমধ্ আেরা িাতন কর তিতন িাঁর তনমির আইন লাগু করমিন৷ 
কিইভামিই, আেরা ফলাফল িম্মক্থ তনতচিি; ককামনা অনুোন করার অিকাশ 
কিখামন রাকমি না৷  

করেন ধরুন করমহিু োতক্থন রুতিরাম্রে ককামনা রািা কনই িাই এতট ককামনা 
রাি্ নয়, তকন্তু রুতিরা্রে এেন তকেু আইন বিারা পতরচাতলি হময় রামক, করগুতল 
প্রতিিন বিধ নাগতরমকর িন্ িোন ও প্রাততিিাধ্৷ কিই একইভামি ঈশ্বমরর 
রাি্ও তকেু আইমনর িা ধমে্থর বিারা পতরচাতলি হয়, কর আইনগুতল ককানরূপ 
পষেপাতিত্ব োোই প্রতিিন নাগতরমকর তনকট প্রাততিিাধ্৷ িাইমিমল আেরা কর 
কাতহন্রীগুতল পাি কতর, কিগুতল ককিলোত্ আোমদরমক েুগ্ধ করিার িন্ নয় 
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িরং আোমদর তনতেত্ত কিই িকল ধে্থগুতলমক ি্াখ্া করিার িন্ও কদওয়া 
হময়মে রামি আেরা কিগুতলমক তশখমি ও ি্িহার করমি পাতর৷ ঈশ্বমরর রাি্ 
তকভামি পতরচাতলি হময় রামক োনুমষর কামে কিতট ি্াখ্া করিার িেময় র্রীশু 
িহুিার “ঈশ্বমরর রাি্ এইরূপ” এই িাক্াংশতট ি্িহার করমিন৷ র্রীশু রখন 
দ্ষ্টান্তকরাগুতল িলমিন িখন তিতন ঈশ্বমরর রামি্র কিই ধে্থগুতলর তদমক ইতঙ্ি 
করমিন৷ তিতন তকভামি কিই ধে্থগুতল কার্থকর হয় িার একতট দ্শ্ েতি তদমিন 
অরিা ককন ককামনা ঘটনা ঘমট কিতটমক তচতনিি করমিন৷ তকেু কারমণর িন্, 
োনুমষর এই তিষময় ককামনা ধারণা কনই কর ঈশ্বমরর রামি্র তকেু ধে্থ রময়মে রা 
কিই রামি্র কার্থকার্রীিা পতরচাতলি কমর৷ অমনমক েমন কমর কর ঈশ্বর তনমির 
ইচ্ােি রখন িখন রা তকেু করমি পামরন, কারণ তিতন ঈশ্বর৷ আতে এই তিষময় 
একেি হি কর ঈশ্বমরর তনমির ইচ্ােি রা তকেু করিার ষেেিা রময়মে; িমি, 
তিতন িাঁর তনমির আইমনই িাঁধা৷ আতে িাতন এই করাটা আপনার কামে অদু্ভি 
িমল েমন হমি পামর, তকন্তু তনমির করার িের্থমন, আিুন োক্থ ৬ অধ্ায়তটমি 
একটু কচাখ িুতলময় কনওয়া রাক৷      

িখন র্রীশু িাহাতদগমক কতহমলন, আপনার কদশ ও আত্্রীয় স্বিন এিং 
আপনার িাট্রী তভন্ন আর ককারাও ভািিাদ্রী অিম্মাতনি হন না। িখন তিতন 
কি থিামন আর ককান পরাক্রে-কার্থ্ কতরমি পাতরমলন না, ককিল কময়ক 
িন করাগগ্স্ত কলামকর উপমর হস্তাপ্থণ কতরয়া িাহাতদগমক িুথি কতরমলন। 
আর তিতন িাহামদর অতিশ্বাি প্ররুতি আচির্থ্ জ্ঞান কতরমলন। পমর তিতন 
চাতরতদমক গ্ামে গ্ামে ভ্েণ কতরয়া উপমদশ তদমলন।

- োক্থ ৬:৪-৬

আপতন রখন এই পদগুতলমক পাি কমরন, িখন দুতট তিষয় আপনার কচামখ 
পো উতচি কর তিষয়গুতল ঈশ্বমরর রামি্র কার্থকাতরিা িম্মক্থ আপনামক 
অন্তদ্্থতষ্ট কদয়৷

ককান পরাক্রে-কার্থ্ কতরমি পাতরমলন না....
িি্থপ্ররে অমনক খ্্রীষ্টতিশ্বাি্রীরা এই পদতটমক কদমখ তন, এিং আপতন রতদ 

িমলন কর িাইমিমল এেন তকেু পতরতথিতি রময়মে করখামন র্রীশু িুথি করমি পামরন 
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তন, িাহমল িমঙ্ িমঙ্ িারা আপনার িামর িক্থ িুমে কদমি৷ তকন্তু আপতন কিা 
কদখমিই কপমলন কর র্রীশু পরাক্রে কার্থ করমি পারমলন না৷ আপতন রখন িুঝমি 
পারমিন কর ঈশ্বমরর রাি্ তকেু ধে্থ িা ন্রীতির বিারা পতরচাতলি হয়, িারপর 
আপতন এই কাতহন্রীর েমধ্ গভ্রীরিরভামি দ্তষ্ট তদমি আরম্ভ করমিন৷ অতধকাংশ 
খ্্রীষ্টতিশ্বাি্রীমদর পমষে োেুতল ধারণাতট হমি এই কর র্রীশু িুথি না করার তিধোন্ত 
তনময়তেমলন৷ আপনার রতদ ঈশ্বমরর রামি্র বিধিার িম্মক্থ ককামনা ধারণা 
না রামক িাহমল এই করাতটমকই করৌততিক িমল েমন হমি৷ র্রীশুর তনকট করাগ 
আমরাগ্কার্রী শততি রাকা িম্বেও তিতন িা কমরন তন, বিধ কি্্থত্ব িম্মক্থ ককামনা 
ধারণা োোই এই করা িানমল কিা স্বাভাতিকভামিই আপতন এই তিধোমন্ত উপন্রীি 
হমিন কর তিতন িুথি না করিার তিধোন্ত তনময়তেমলন৷ এোো আর তক কারণ 
রাকমি পামর?

রখন ককউ ককউ ককামনা একতট িেি্া িা কক্মশর করা িমল রার েমধ্ তদময় 
হয় িারা তনমিরা অরিা িামদর ককামনা একিন িনু্ পার হমচ্, িখন আপতন 
হয়ি িামদরমক এই করাগুতল িা এই িকল িাক্গুতলর েি অন্ ককামনা করা 
িলমি শুনমিন, “ঈশ্বর এতট ঘটমি তদময়তেমলন” িা “ঈশ্বরই ভামলা িলমি 
পারমিন” িা “ঈশ্বর এই িমির িেস্ত তকেু তনমির তনয়্রেমণ করমখমেন”৷ িাধারণ 
খ্্রীষ্টতিশ্বাি্রীরা এই িায়গামিই আটমক রামক৷ ঈশ্বমরর রামি্র ন্রীতিগুতল অরিা 
প্রক্িপমষে র্রীশুমক ককান তিষয়তট িাধা তদময়তেল কিতট না কিমন, িারা একোত্ 
কর উপিংহামর উপন্রীি হমি পামর কিতট হমলা কিই িকল কলামকমদর িুথি করাতট 
তনচিয় ঈশ্বমরর ইচ্া তেল না৷ আোর িনু্, িাইমিল িমল না কর তিতন িুথি না 
করিার তিধোন্ত তনময়তেমলন৷ িাইমিল িমল কর িামদর তিশ্বামির ঘাটতির কারমণ 
তিতন িামদরমক িুথি করমি পামরন তন৷ আপতন রখন উপলতধি করমিন কর এই 
কাতহন্রীমি আমরাগ্ িাধমন িাধাতট ঈশ্বমরর আমরাগ্ করিার ইচ্ার অভাি নয়, 
িরং, কিখামন কি্্থমত্বর আতত্ক তকেু ন্রীতি তেল করগুতল ঈশ্বমরর ষেেিামক রাতেময় 
তদময়তেল৷ 

অন্ান্ কাতহন্রীগুতলমি, আপতন উপলতধি করমিন কর ককামনা একতট পতরতথিতিমি 
ঈশ্বমরর ইচ্ামক অন্তভু্থতি করিার িা না করিার (করেনতট এই কাতহন্রীমি কদখা 
কগল) িন্ ঈশ্বমরর শততির কি্্থত্ব রাকিার কপেমন আইতন কারণ রময়মে৷ িুিরাং, 
তকভামি ঈশ্বমরর রামি্র এই ন্রীতিগুতল কার্থ কমর, কিতট িানা আপনার পমষে 
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অতি িরুর্রী৷ ককামনা একতদন রখন আপনার স্বগ্থ করমক একতট পরশ লাভ 
করিার প্রময়ািন হমি পামর, িখন আপতন চাইমিন না কর স্বমগ্থর ষেেিার শট্থ 
িাতক্থট ঘটুক, িরং, আপনার ি্রীিমন ঈশ্বমরর ইচ্ামক উতপন্ন করিার স্বাধ্রীনিা 
কিই শততির রাকুক৷ আর তিক কিই কারমণই আতে এই িইতট তলমখতে৷

প্রক্ি অমর্থ আপনার রাত্া শুরু করিার িন্, আতে িুপাতরশ করি কর আপতন 
আপনার েমনর একতট পতরচ্ন্ন অিথিা িহকামর শুরু করুন এিং এতট উপলতধি 
করুন কর ককন ঈশ্বর ককামনা তকেু কমরন িা কমরন না িারা ি্রীিন ধমর কিই 
িম্তক্থি কর ধে্থ্রীয় উত্তরগুতল আপতন শুমনমেন কিগুতলমক তিিি্থন তদমি হমি৷ 
আতে আশা কতর কর এখন আপতন িামনন কর, 
কোট্ট কেমল িন ককন োরা তগময়তেল, এই তিষময় 
িলমি তগময় িাধারণভামি কর ি্াখ্া কদওয়া হময় 
রামক, আপনামক কিই ি্াখ্া িাতিল করমি হমি৷ 
“ঈশ্বরই ভামলা িামনন, তিতনই িকল তকেু তনয়্রেণ 
কমরন” ইি্াতদ৷ না, র্রীশু ককন িুথি করমি পামরন 
তন কিতট এিং  প্তরি্রীমি ঈশ্বমরর পরাক্রমের 
প্রিাহমক কর ধে্থ িা ন্রীতিগুতল তনয়্রেণ কমর কিগুতল 
আপনার িানা প্রময়ািন৷ “র্রীশু ককন িুথি করমি 
পামরন তন?” আপনার এই প্রশ্নতটর উত্তর িানা 
প্রময়ািন৷ আতে রতদ িতল কর কিই প্রশ্নতটর একতট 
উত্তর রময়মে, িাহমল আোর করাতট কিতশরভাগ 
োনুষমক অিন্তুষ্ট কমর িুলমি৷ তকন্তু আতে শুধু 
কিই করাটাই িলতে রা িাইমিল িমল, এিং আতে 
পুনরায় িলতে কর আপনামক অতি অিশ্ই কিই প্রশ্নতটর উত্তর িানমি হমি৷ 

ওই কাতহন্রীতটমি র্রীশু ককন িুথি করমি পামরন তন িার একতট িরল ও 
িংতষেতি উত্তর হমলা কিই িুথিিা িাধন করিার েি বিধ অতধকার স্বমগ্থর কামে 
তেল না৷ কিই অতধকারতট পাতর্থি রামি্ একিন পুরুষ িা নার্রী স্বগ্থ রা িমল কিই 
িম্মক্থ িমূ্ণ্থ একেনা হময় িামদর তিশ্বামির বিারা প্রদান কমর রামক৷ রতদও 
আেরা উভময়ই এই তিষময় একেি হি কর র্রীশুর কামে োনুষমক িুথি করিার 
পরাক্রে ও ইচ্া দুই তেল, তকন্তু িা িম্বেও তিতন িা করমি পামরন তন৷ র্রীশু 

িাঁর প্মিজ্াগুমল 
আিারেররক 
আররাগযেিার, 
পুনরুদ্াররর, আমর্থক 
িৃমদ্, এিং আররা 
অরনক মকছুর প্মিজ্া 
করর - দকিলিাত্র দলেশ 
িা মিপয্থরের কাররণ 
যািনা সেযে করিার 
সক্ষিিা রাকাই নে
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তনমিই িমলতেমলন কর িুথি করমি ি্র্থ হওয়াতট িাঁর তনিস্ব ককামনা দুি্থলিার 
কারমণ ঘমট তন, িরং কিতট হময়তেল কারণ োনুমষর তিশ্বাি তেল না৷ এতটমক তলমখ 
রাখুন! এখামন একতট প্রধান তিষয় রময়মে! তিশ্বাি!

আোর আমগর িইতটমি, তিশ্বাি কামক িমল, তকভামি কিতট কাি কমর, 
আোমদর ককন তিশ্বামির প্রময়ািন, ককন ঈশ্বমরর তিশ্বাি প্রময়ািন, তকভামি 
আেরা তিশ্বাি পাই, এিং তকভামি আেরা িানমিা কর আেরা তিশ্বামি রময়তে তকনা 
এই িকল তিষয় ি্াখ্া করিার িন্ আতে অমনকটা িেয় ি্য় কমরতে৷ ঈশ্বমরর 
রামি্র এই িি্থাতধক েূল ন্রীতিতটর তিষময় আপনার ধারণা গুরুত্বপূণ্থ, এই করা 
িলমল িুতিচার করা হমি না৷ এতট ি্রীিন ও ে্িু্র েি! 

তকেুতদন আমগ আতে একতট িু-পতরতচি খ্্রীষ্ট্রীয় তেতনত্রি িা পতরচর্থাকার্রী 
িংথিার পষে করমক একতট িংিাদপত্ কপময়তেলাে৷ দুভ্থাগ্িশি, এই পত্তটর 
তিষয়িস্তু অতধকাংশ খ্্রীষ্টতিশ্বাি্রীরা রা তিশ্বাি কমর একদে কিই রকে৷ এখামন 
আতে তকেুটা িলতে৷

পত্তট তবিি্রীয় তিিরণ ৩১:৬ করমক কনওয়া একতট েহান িাক্ বিারা শুরু 
হময়মে৷

কিােরা িলিান হও ও িাহি কর, ভয় কতরও না, িাহামদর হইমি 
েহাভময় ভ্রীি হইও না; ককননা কিাোর ঈশ্বর িদাপ্রভু আপতন কিাোর 
িতহি রাইমিমেন, তিতন কিাোমক োতেমিন না, কিাোমক ি্াগ কতরমিন না

িারপর কিই পত্তট এই করাগুতল িমল...
“ঈশ্বর ি্রোিিাদ ও রািনা ককন রাতেময় কদন না? ককন তিতন োনুমষর ে্িু্ 

হমি কদন? প্রমশ্নর ি্তধে ঘমট, এিং এই তিষময় িি্তট হমলা এই কর আেরা 
কোমটই িকল প্রমশ্নর উত্তর িাতন না৷ ককন ঈশ্বর তকেু তকেু ঘটনা ঘটিার িুমরাগ 
কদন আেরা িা িাতন না৷ আেরা করতট িাতন িা হমলা ঈশ্বমরর কপ্রে তিধে৷ 
িাঁর পর িি্থদাই আোমদর পমরর উমধে্থ৷ আোমদরমক িাঁর কিই প্রতিজ্ঞািেূহমি 
তিশ্বাি করমি হমি রা আোমদর িমল কর তিতন আোমদর িহ্ ি্রীোর অতধক তকেু 
কদমিন না, তকন্তু তিতন রা তকেু আোমদর কদন, তিতন পমরর প্রতিতট পদমষেমপ 
আোমদর িামর রাকমিন৷  
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ভুল ভুল ভুল! িলা ভামলা কর িাইমিল আোমদরমক তিক এর তিপর্রীি করাতট 
িমল৷

েনুষ্ রাহা িহ্ কতরমি পামর, িাহা োো অন্ পর্রীষো কিাোমদর 
প্রতি ঘমট নাই; আর ঈশ্বর তিশ্বাি্; তিতন কিাোমদর প্রতি কিাোমদর 
শততির অতিতরতি পর্রীষো ঘতটমি তদমিন না, িরং পর্রীষোর িমঙ্ িমঙ্ 
রষোর পরও কতরয়া তদমিন, করন কিােরা িহ্ কতরমি পার

- ১ কতরন্থ্রীয় ১০:১৩ 

িাঁর প্রতিজ্ঞাগুতল আোমদরমক আমরাগ্িার, পুনরুধোমরর, আতর্থক ি্তধে, এিং 
আমরা অমনক তকেুর প্রতিজ্ঞা কমর – ককিলোত্ কক্শ িা তিপর্থময়র কারমণ 
রািনা িহ্ করিার িষেেিা রাকাই নয়৷ তিধে কপ্রে িোধান কদয়৷ এই তিষময় 
আতে লম্বা আমলাচনা করমি পাতর, তকন্তু, দুভ্থাগ্িশি অতধকাংশ োনুষ ঈশ্বমরর 
িম্মক্থ এতটই তিশ্বাি কমর৷ ককামনা োনুষ তকভামি এই করা তচন্তামিও আনমি 
পামর কর ঈশ্বর, রার কপ্রে তিধে, তিতন একিন ি্ততিমক ক্ান্ামরর েি করাগ 
কদমিন িা রখন িাঁর তনকট কিই িি করাগ্রীমদর িুথি করিার ষেেিা রময়মে, 
িা িম্বেও তিতন িামদরমক িুথি করমি অস্ব্রীকার করমিন, িা আোর কিাঝার 
ষেেিার িাইমর৷ রখন িামদরমক এই িম্মক্থ প্রশ্ন করা হয়, িখনও িামদর 
িাধারণ উত্তরতট হয় এইরূপ: িাঁর পর আোমদর পর নয়৷ েস্করা করমেন নাতক? 
আোমদর তনকট তিধে কপ্রে কনই িা িম্বেও আেরা আোমদর িন্তানমদর প্রতি 
এেনতট করি না! অপরতদমক, তিতন িাঁর িামক্ িাঁর পতরকল্পনার করা অতি স্পষ্ট 
কমরমেন৷ কিই িংিাদপত্তট িলমি কচময়তেল কর তিতন আোমদর রা তকেু কদন, 
আেরা রখন কিগুতলর কারমণ রািনা কভাগ করি িখন তিতন কিই পমরর প্রতিতট 
পদমষেমপ তিতন রাকমিন৷ ঈশ্বর তক আোমদর এেন তকেু তদমি চমলমেন করতট 
েন্দ? না, িাইমিল রখন আোমদর িমল কর তিতন আোমদর িামর রময়মেন এিং 
কখনই তিতন আোমদর পতরি্াগ করমিন না, িখন িার অর্থ এই কর ঈশ্বর িাঁর 
প্রতিজ্ঞামক িফল করিার িন্ আোমদর িামর কিই থিামন রাকমিন! িনু্ আোর, 
ঈশ্বর আোমদর শত্রু এমহন তশষো ঈশ্বর হমি নয়৷ আতে কর ঈশ্বমরর পতরচর্থা 
কতর এতট িাঁর প্রতিতনতধত্ব কমর না, এিং আতে আশা কতর, আপতন এতটমক িহ্ 
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করমিন না৷ আপনার েডেল্রী রতদ এই প্রকামরর আিি্থনা তশষো কদয়, িাহমল 
আপনার উতচি অতিলমম্ব কিই েডেল্রী ি্াগ করা! 

ঈশ্বর কপ্রে এিং িাক্ িমল কর কপ্রে কখনও ি্র্থ হয় না৷ িমি, করতট ি্র্থ 
হয়, কিতট হমলা ঈশ্বমরর অতধকার, পাতর্থি িগমি িা রামি্ হস্তমষেপ করিার িাঁর 
কিই িষেেিা, রা আোমদর তিশ্বামির বিারা উতপন্ন হয়৷ আিারও, এতট ককামনা 
গাময় কাঁটা কদওয়ার েি তিষয় নয়, অনুভুতির তিষয় নয়, িা অন্ ককামনা তকেু 
নয়, এতট একতট আইতন তিষয়৷ এতট তনেক একতট আইতন তিষয় করতট আপনার 
অিশ্ই িানা প্রময়ািন৷ কর করা আতে িমলতে, করমহিু পাতর্থি রামি্ োনুমষর 
অতধকার রময়মে, িাই ঈশ্বর রা খুতশ িাই করমি পামরন না৷ কিই পতরতথিতিতটমি 
ঈশ্বমরর পরাক্রে তনময় আিিার ও ধাতে্থকিা উতপন্ন করিার উমদেমশ্ স্বগ্থমক 
অতধকার কদওয়ার িন্ স্বমগ্থর িামর আপনার চুততি, আপনার তিশ্বাি এইগুতল 
প্রময়ািন৷ িনু্, তিশ্বাি কামক িমল এিং ঈশ্বমরর করমক গ্হণ করিার িন্ ককন 
কিই তিশ্বামির প্রময়ািন হয় আপনামক অিশ্ই িা িানমি হমি৷

আপতন রতদ আোর পূি্থিি্থ্রী িইতট (আপনার অর্থননতিক তিপ্লি: আজ্ঞািহিার 
শততি) না পমে রামকন, িাহমল তিশ্বাি কামক িমল আতে িংমষেমপ কিতটর 
পর্থামলাচনা কতর৷ রতদও আপতন ধমর তনমিই পামরন কর তিশ্বাি এই শব্দতটমক 
ি্িহারকার্রী প্রায় প্রতিিন খ্্রীষ্টতিশ্বাি্রী িানমি কর তিশ্বাি কামক িমল, তকন্তু 
আপনার ধারণা ভুল৷ বিধ অতধকার িংক্রান্ত একতট গুরুত্বপূণ্থ ঈশ্বমরর রাি্ 
তিষয়ক ধারণামক িুঝমি কগমল আোমদর অল্পিল্প ইতিহামির পোমশানা করমি 
হমি৷

আিুন করাে্রীয় ৪:১৮-২১ কদখা রাক:

অব্রাহাে প্রি্াশা না রাতকমলও প্রি্াশারুতি হইয়া তিশ্বাি কতরমলন, 
করন ‘এইরূপ কিাোর িংশ হইমি,’ এই িচন অনুিামর তিতন িহুিাতির 
তপিা হন। আর তিশ্বামি দুর্্থল না হইয়া, িাঁহার িয়ি প্রায় শি িতির 
হইমলও, তিতন আপনার ে্িকল্প শর্রীর, এিং িারার গমভ্থর ে্িকল্পিাও 
কটর পাইমলন িমট, িরাতপ ঈশ্বমরর প্রতিজ্ঞার প্রতি লষে্ কতরয়া অতিশ্বাি 
িশিঃ িমন্দহ কতরমলন না; তকন্তু তিশ্বামি িলিান্  হইমলন, ঈশ্বমরর কগৌরি 
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কতরমলন, এিং তনচিয় িাতনমলন, ঈশ্বর রাহা প্রতিজ্ঞা কতরয়ামেন, িাহা 
িফল কতরমি িের্থও আমেন। 

অব্রাহে আোমদর তিশ্বামির আতদতপিারূমপ পতরতচি৷ তিতন এই তিষময় িমূ্ণ্থ 
আশ্বস্ত তেমলন কর ঈশ্বর রা তকেু প্রতিজ্ঞা কমরতেমলন কিতট করিার েি ষেেিা 
িাঁর রময়মে৷ ঈশ্বমরর িামর ঐক্েত্ত হময়, িমূ্ণ্থভামি আশ্বস্ত রাকামক তিশ্বাি 
িলা হয়৷ কিই চুততিতট োো, ঈশ্বর পাতর্থি রামি্ কার্থ করমি পামরন না৷ িাই 
আপতন প্রশ্ন করমি পামরন, “ককনই িা ককামনা তকেু করিার িন্ ঈশ্বমরর এেন 
ককামনা ি্ততিমক প্রময়ািন হমি কর ি্ততিতট িাঁমক ককামনা তকেু করিার িুমরাগ 
কদমি িা তিতন করতট করমিন িমল েনথি কমরমেন কিই কাি করমি িাঁমক িাধা 
কদমি? তিতন কিা ঈশ্বর৷” এই প্রমশ্নর উত্তরতট কদওয়ার িন্, আোমদরমক ি্তষ্টর 
আতদকামল আদমের িেময়র তদমক, দ্রুি দ্তষ্টপাি করমি হমি৷ 

িুতে দূিগণ অমপষো িাহামক অল্পই নূ্ন কতরয়াে, প্রিাপ ও িোদর-
েুকুমট তিভূতষি কতরয়াে; এিং কিাোর হস্তক্ি িস্তু িকমলর উপমর 
িাহামক থিাপন কতরয়াে; িকলই িাহার পদিমল িাহার অধ্রীন কতরয়াে।” 
িস্তুিঃ িকলই িাহার অধ্রীন করামি তিতন িাহার অনধ্রীন তকেুই অিতশষ্ট 
রামখন নাই; তকন্তু এখন এ পর্থ্ন্ত, আেরা িকলই িাহার অধ্রীন্রীক্ি 
কদতখমিতে না। 

- ইব্র্রীয় ২:৭-৮

এই পদগুতল ি্তষ্ট কামল আদে ও হিার করা িলমে৷ দয়া কমর লষে্ করমিন 
কর প্তরি্রীমি এেন তকেুই তেল না রা িামদর বিধ অতধকামরর অধ্রীনস্ত নয়৷ 
আদেমক ঈশ্বমরর রামি্র পষে করমক প্রতিতনতধত্বেূলক অতধকামরর িাহামর্ 
প্তরি্রীর উপমর কি্্থত্ব করিার উমদেমশ্ প্তরি্রীমি রাখা হময়তেল৷ তিতন িেগ্ 
ভূতের উপমর রািত্ব কমরতেমলন৷

পমর ঈশ্বর কতহমলন, আেরা আোমদর প্রতিেূতত্ত্থমি, আোমদর িাদ্মশ্ 
েনুষ্ তনম্ম্থাণ কতর; আর িাহারা িেুমরের েতি্মদর উপমর, আকামশর 
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পষে্রীমদর উপমর, পশুগমণর উপমর, িেস্ত প্তরি্রীর উপমর, ও ভূতেমি 
গেনশ্রীল রািি্রীয় ির্রীি্মপর উপমর কত্্ত্থত্ব করুক

- আতদপুস্তক ১:২৬

কামিই, আিারও, আেরা কদতখ কর আদে প্রতিতনতধত্বেূলক অতধকামরর 
িাহামর্ প্তরি্রীর উপমর কি্্থত্ব কমরতেমলন এিং কগৌরি (অতভমষক িা শততি)  ও 
িোদমর ভুতষি হময়তেমলন৷ এেন তকেুই তেল না রা িাঁর অধ্রীমন তেল না৷ িরং, 
আপতন রতদ ি্তষ্ট তিিরণ পাি কমরন, িাহমল কদখমিন িাস্তমি আদে প্রান্রীমদর 
নােকরণ কমরতেমলন, এিং তিতন িেগ্ প্তরি্রীর উপমর তেমলন৷ করেনতট আেরা 
িকমল িাতন, আদে শয়িামনর উপর তনি কি্্থমত্বর থিানতট হাতরময় কফমলতেমলন, 
কর শয়িান হিামক প্রিতঞ্চি কমরতেল এিং আদেমক ঈশ্বমরর কি্্থত্বভামরর 
তিরুমধে তিমরোহ করমি প্রমলাতভি কমরতেল, আর আদে কিই তিমরোহ কমরতেল৷ 
কপৌল ২ কতরন্থ্রীয় ৪:৪ এ তলমখতেমলন কর আদমের তিমরোমহর োধ্মে, শয়িান 
এই িগমির কদমি পতরণি হময়মে৷ তিতন িমলন তন কর শয়িান একিন কদিিা, 
তিতন িমলতেমলন কর শয়িান এই িগমির কদিিা, অর্থাত িার কামে এখানকার 
বিধ আতত্ক অতধকার তেল৷ রতদও োনুষ িারপমরও এই প্তরি্রীমি িাি করি, 
তকন্তু আতত্কভামি কি তেল ঈশ্বমরর তনকট ে্ি৷ োনুমষর আত্া, করতটমক ঈশ্বমরর 
আত্ার িামর একমত্ গেনাগেন করিার উমদেমশ্ ি্তষ্ট করা হময়তেল, িখন কিই 
আত্া িাঁর করমক তিতচ্ন হময় তগময়তেল৷ োনুষ িার তনমির কিাধ, েন, ইচ্া ও 
আমিগ বিারা চাতলি হওয়া শুরু কমরতেল৷ 

পমর কি িাঁহামক উপমর লইয়া তগয়া েুহূত্ত্থকাল েমধ্ িগমির িেস্ত 
রাি্ কদখাইল। আর তদয়ািল িাঁহামক িতলল, কিাোমকই আতে এই িেস্ত 
কত্্ত্থত্ব ও এই িকমলর প্রিাপ তদি; ককননা ইহা আোর কামে িেতপ্থি 
হইয়ামে, আর আোর রাহামক ইচ্া, িাহামক দান কতর; অিএি িুতে রতদ 
আোর িমু্মমখ পতেয়া প্রণাে কর, িমি এ িকলই কিাোর হইমি

- লুক ৪:৫-৭

আপতন লষে্ করমিন কর শয়িান িমল কর প্তরি্রীর উপর িার কর কি্্থত্ব 
রময়মে, কিতট িার প্রতি “িেতপ্থি” হময়তেল৷ আেরা তনচিয় িাতন কর িামক কর 
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ি্ততি এই কি্্থত্ব তদময়তেল, ি্তষ্টকামল কিই ি্ততি তেল এই কি্্থমত্বর বিধ অতধকার্রী৷ 
কিই ি্ততি হমলা আদে৷ এতট গুরুত্বপূণ্থ৷ িাস্তমি, শয়িান রতদ অনিধভামি পাতর্থি 
রামি্ তিঁদ ককমট কঢাকার কচষ্টা করি, িাহমল িামক িতষেনাি ধাকো তদময় িাইমর 
তনতষেতি করা হি৷ আপতন রতদ এেন একিন পুতলশ অতফিামরর করা তচন্তা করমি 
পামরন তরতন ককামনা তকেুমক রােিার আমদশ কদন, িাহমল আতে ককন িলতে কর 
শয়িানমক িলপূি্থক তনমষেপ করা হি, কিই তিষময় আপনার একতট ভামলা ধারণা 
হমি৷ অতফিার কর ি্াচ পমে রামকন কিতট দশ্থায় কর িার েুমখর করামক িের্থন 
করিার িন্ োতক্থন রুতিরাম্রের িেগ্ শততি ও ষেেিা কার্থকর রময়মে৷   

আদে ঈশ্বমরর কি্্থত্বভামরর পমষে কি্্থত্ব করিার কর তকর্রীটতট পতরধান 
কমরতেমলন (তিতন কর পদের্থাদায় তেমলন), কিতট িামক িাহার্ করিার িন্ 
ঈশ্বমরর িেস্ত পরাক্রে আনয়ন কমরতেল৷ প্তরি্রীমি আদমের পদের্থাদার কারমণ, 
পাতর্থি রামি্ শয়িামনর কোমটই ককামনা অতধকার তেল না৷ কি আদে ও হিা 
কি্্থক শাতিি তেল৷ পাতর্থি রামি্ অতধকার লাভ করিার িন্ শয়িামনর একোত্ 
বিধ উপায় তেল আদে রতদ তনমি িার তকর্রীট নাতেময় কদয়৷ তকন্তু আদেমক 
িলপূি্থক কিই কাি করািার ককামনা অতধকার শয়িামনর তেল না৷ শয়িান িানি 
কর একোত্ কর ি্ততি আদমের েস্তক করমক কিই তকর্রীট অপিারণ করমি পামর, 
কি হমলা আদে তনমিই৷ কিই কারমণই শয়িানমক িার েলনা করিার ফতন্দর 
আশ্য় তনমি হময়তেল৷ কিই েলনাতট ক্রী তেল? শয়িান কিাঝামি কচষ্টা কমরতেল 
কর ঈশ্বর তিশ্বাি্ নন এিং িার হৃদময় িামদর িন্ েঙ্ল তচন্তা কনই৷ কি হিামক 
িুতঝময়তেল কর ঈশ্বরমক অোন্ করিার েমধ্ লাভ আমে এিং ঈশ্বমরর তনয়ে-
কানুনগুতল িামক ও আদেমক লাভিনক তকেু তিষয় করমক তিরি করমে৷  

শয়িানমক আদে ও হিামক িার করা তিশ্বাি করামি অরিা িামদরমক 
ঈশ্বমরর িদমল িার তনমির িামর রুতি করমি হি৷

কিািা করায়, এতট হমলা তিশ্বাি৷ তিশ্বািমক ঈশ্বর রা তকেু িমলন কিই 
তিষময় “পূণ্থ আশ্বস্ত” হওয়ারূমপ িণ্থনা করা করমি পামর৷ আদে ও হিা এই করা 
প্রি্াখ্ান কমরতেল কর ঈশ্বমরর িাক্ তিশ্বাি্ এিং িার পতরিমি্থ শয়িান রা 
িমল কিই তিষময় একেি হময়তেল৷ িারা িারপর িামদর তিশ্বাি অনুরায়্রী কার্থ 
কমরতেল, করতট ঈশ্বমরর রামি্ িামদর ধাতে্থকিামক অকার্থকর কমর িুমলতেল 
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এিং শয়িানমক োনুমষর কার্থকলামপর উপর বিধ অতধকার প্রদান কমরতেল৷ 
ফলাফল? আদে, রার পাতর্থি রামি্র উপমর কি্্থত্ব তেল, কি রখন শয়িামনর 
িামর তেত্িা করল িখন আতত্কভামি ঈশ্বরমক িাইমর কিমল তদল! শয়িানমক 
অনুিরণ করিার িন্ আদে িার তকর্রীট, িার কি্্থমত্বর থিান িলাঞ্জতল তদল৷ 
কিই কাি করিার বিারা, কি েূলি তনমির ি্রীিন করমক ঈশ্বরমক িাইমর কিমল 
তদল৷ অমনক কলাক িমল উিমি, “না, এেনটা হমি পামর না; আদে পাতর্থি িগত 
করমক ঈশ্বরমক িাইমর কিমল তদমি পামর তন!” তকন্তু রিদুর োনুমষর কার্থকলামপর 
প্রশ্ন উমি, কি তনঃিমন্দমহ কিতটই কমরতেল৷ আতে আপনার কামে কিতট প্রোণ 
করি৷ আিুন আমরকতটিার আতদপুস্তক ৩:১৭-১৯ কদখা রাক৷ আদে পাপ করিার 
পর, ঈশ্বর িার কামে তগময়তেমলন ও িামক িমলতেমলন, 

এই িন্ কিাোর তনতেত্ত ভূতে অতভশতি হইল; িুতে রািজ্্রীিন কক্মশ 
উহা কভাগ কতরমি; আর উহামি কিাোর িন্ কন্ক ও কশয়ালকাঁটা 
িতন্মমি, এিং িুতে কষেমত্র ওষতধ কভািন কতরমি। িুতে ঘম্ম্থাতি েুমখ 
আহার কতরমি, কর পর্থ্ন্ত িুতে ে্তত্তকায় প্রতিগেন না কতরমি; িুতে ি 
িাহা হইমিই গ্হ্রীি হইয়াে; ককননা িুতে ধূতল, এিং ধূতলমি প্রতিগেন 
কতরমি।

লষে্ করুন, িাক্ িমল, “কিাোর তনতেত্ত ভূতে [প্তরি্রী] অতভশতি হইল৷” 
কিািা করায় অতভশতি হওয়ার অর্থ হমলা ঈশ্বমরর উপতথিতি ও আশ্রীি্থামদর  
অভাি৷ প্তরি্রীর উপমর আদমের কি্্থত্ব তেল, কি পাতর্থি রামি্ ঈশ্বমরর বিধ 
অতধকার রাতেময় তদময়তেল৷ েূলি ঈশ্বর িলমেন, “এই কর আদে, কিাোর কারমণ, 
আোর হাি িাঁধা৷ আতে কিাোয় িাহার্ করমি পাতর না৷” িারপর তিতন আদেমক 
িমলন কর এখন িার কিঁমচ রাকাতট তনমির কমিার ও কষ্টকর পতরশ্মের বিারা, 
িার তনমির উপর তনভ্থর করমি৷ আতে এতটমক তটঁমক রাকিার িন্ “প্তরি্রীর 
অতভশামপর প্রতক্রয়া” িমল রাতক৷ আেরা িকমল এখামনই িে হময় উমিতে – 
তটঁমক রাকা ও ভময়র রাি্৷ আেরা দুতচিন্তা করমি তশমখতে, আোমদর িন্মগ্হমনর 
পর করমক ভয় আোমদর ভািনার উপর কি্্থত্ব কমরমে৷ প্তরি্রীর অতভশামপর 
প্রতক্রয়ার িম্মক্থ আমরা আমলাচনা করিার িন্ আতে এই পমদর উপর পুনরায় 
আর একটু েমনামরাগ তদমি চাই, তকন্তু এখন, আতে এই তিষময় তনতচিি হমি 
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চাই কর শয়িান পাতর্থি রামি্র প্রমিমশর িুমরাগ করভামি লাভ কমরতেল আপতন 
কিই করা িুঝমি কপমরমেন৷ িামক পাতর্থি রামি্ এেন একিন পুরুষ িা নার্রীর 
িন্ান কপমি হময়তেল রার কামে পাতর্থি রামি্ িামক প্রমিশ করািার িন্ বিার 
উনু্মতি করিার ঈশ-প্রদত্ত বিধ অতধকার তেল৷ আদমের কামে কিই চাতি তেল, 
এিং শয়িান আদেমক তদময় কিই বিার কখালািার িন্ িামক প্রিতঞ্চি করমি 
কপমরতেল৷ এখন, পুনরায় ইব্র্রীয় ২:৭-৮ কদখা রাক৷

িুতে দূিগণ অমপষো িাহামক অল্পই নূ্ন কতরয়াে, প্রিাপ ও িোদর-
েুকুমট তিভূতষি কতরয়াে; এিং কিাোর হস্তক্ি িস্তু িকমলর উপমর 
িাহামক থিাপন কতরয়াে; িকলই িাহার পদিমল িাহার অধ্রীন কতরয়াে।” 
িস্তুিঃ িকলই িাহার অধ্রীন করামি তিতন িাহার অনধ্রীন তকেুই অিতশষ্ট 
রামখন নাই; তকন্তু এখন এ পর্থ্ন্ত, আেরা িকলই িাহার অধ্রীন্রীক্ি 
কদতখমিতে না। 

- ইব্র্রীয় ২:৭-৮

লষে্ করুন কর এই পদ িমল কর ঈশ্বর িাহার অনধ্রীন তকেুই অিতশষ্ট 
রামখন তন৷ রতদও এই শাস্তাংশতট িহু পূমি্থর একতট ঘটনার করা িলমে, তকন্তু 
এই পদতটর ইংমরতি িংস্করমণ is এই িাহার্কার্রী তক্রয়াপদতট present tense 
িা িি্থোন কামল ি্িহার করা হময়মে৷ প্তরি্রীমি োনুমষর িি্থোন অিথিামক 
িণ্থনা করিার িন্ কিতট ি্িহৃি হময়মে৷ রতদও আদমের পামপর োধ্মে োনুষ 
প্তরি্রীমি িার আতত্ক কি্্থত্ব খুইময় কফমলতেল, তকন্তু োনুষ প্তরি্রীমি িার বিধ 
িিিামির অতধকার হারায় তন, কিইভামিই is শব্দতটর ি্িহার হময়মে৷ প্তরি্রীর 
উপমর োনুমষর এই কর বিধ ের্থাদা রময়মে িার কারমণ, এিং োনুমষর উপমর 
শয়িামনর বিধ আতত্ক দুমগ্থর কারমণ, ঈশ্বর  িহিা পাতর্থি রামি্ ঢুমক পেমি 
ও িাঁর আপন করার কখলাপ করমি পামরন না৷ কিতট করমল শয়িান িলমি কর 
ঈশ্বর আপন তনয়ে ভঙ্ কমরমেন৷   

ঈশ্বরমক পাতর্থি রামি্ এেন একিন পুরুষ িা স্ত্রীর িন্ান করমি হমি কর 
িাঁর িামর চুততিমি আিধে হমি, রা প্তরি্রীমি ঈশ্বমরর রাি্ রামি বিধ অতধকার 
লাভ কমর কিই উমদেমশ্ আতত্ক বিার উনু্মতি করমি৷ তিক করভামি শয়িানমক 
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বিার রষেক আদমের োধ্মে কাি করমি হময়তেল, কিইভামিই এখন ঈশ্বরমক, 
প্তরি্রীমি িাঁর রাি্মক অতধকার প্রদান করিার িন্, নার্রী ও পুরুমষর োধ্মে 
কাি করমি হমি, রারা প্তরি্রীর বিার রষেক৷ স্বগ্থ রা িমল কিই তিষময় আপনার 
েন ও অন্তরমক পূণ্থভামি আশ্বস্ত করামকই তিশ্বাি িলা হয়৷ ঈশ্বমরর রাি্মক 
রতদ প্তরি্রীমি অতধকার লাভ করমি হয়, িাহমল অিশ্ই তিশ্বাি রাকমি হমি৷ 
তকভামি তিশ্বাি অি্থন করমি হয় িা আপতন তিশ্বামি রময়মেন তকনা তকভামি 
কিতট িানমি হয় কিিি করা ি্াখ্া করিার িন্ এখামন আতে িেয় ি্য় করি 
না৷ এই ধারািাতহমক আোর প্ররে িইমি এই িকল তকেুর আমলাচনা রময়মে৷ 
এই আমলাচনার উমদেমশ্র িন্, আতে তনতচিি হমি চাই কর তিশ্বাি কামক িমল 
কিতট এিং এখামন এই পাতর্থি রামি্ স্বগ্থমক আিিার িন্ ককন কিই তিশ্বামির 
প্রময়ািন হয় আপতন িা িামনন৷  

আশা কতর র্রীশু ককন িাঁর তনি নগমর অমনক আচির্থ কার্থ করমি “পামরন 
তন” কিই িম্মক্থ এখন আপনার আমগর চাইমি অতধক ভামলা ধারণা রময়মে 
– কিইখামনর কলামকমদর তিশ্বাি তেল না৷ কিই কারমণ, স্বমগ্থর ককামনা আতত্ক 
অতধকার তেল না৷ আতে রা িলতে কিতটমক কদখামি এেন একতট েহান পমদর বিারা 
আতে এই আমলাচনার ইতি টানি৷

িকমলই করাে্রীয় ১০:১০ শুমনমেন: 

কারণ হৃদময়ই িুতে তিশ্বাি কমরা ও ধাতে্থক িমল গণ্ হও এিং 
কিাোর েুমখ িা স্ব্রীকার কমরা ও পতরত্াণ পাও

শামস্তর এই অংশতটমক খ্্রীষ্টতিশ্বাি্রীরা করাোন পর িমল আখ্াতয়ি কমর রামক, 
এতট কিই চারতট পমদর একতট রা আোমদর কদখায় কর তকভামি পতরত্াণ প্রাতি 
করা রায়৷ তকন্তু করাে্রীয় ১০:১০ আপনামক কর প্রতক্রয়া কদখামচ্ আপতন তক িতি্ই 
িেয় তনময় কিতটর িম্মক্থ তচন্তা কমর কদমখমেন? আপনার অন্তমরর িাহামর্ই 
আপতন তিশ্বাি কমরন িা স্বমগ্থর িামর চুততিিধে হন৷ স্বমগ্থর িামর আপনার অন্তমরর 
চুততিিধে রাকাতট স্বমগ্থর পমষে প্তরি্রীমক িয় করামক বিধ কমর কিামল৷ এই পদ 
িমল আপতন রখন স্বমগ্থর করায় তিশ্বাি কমরন, িখন আপতন ধাতে্থক প্রতিপন্ন 
হন৷ ন্ায়তিচার হমলা আইমনর শািন৷ কামিই আপনার অন্তমরর তিশ্বাি, স্বগ্থ রা 
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তকেু িমল কিতটমক গ্হণ করিার একতট বিধ অতধকার স্বগ্থ ও প্তরি্রীর িাষোমি 
আপনামক প্রদান কমর৷ কারণ কিতট পাতর্থি রামি্ স্বগ্থমক বিধিা প্রদান কমর৷ 
তকন্তু লষে্ করুন, এখনও ককামনা তকেু ঘমট তন৷ এই পদতটর একতট তবিি্রীয় ভাগ 
রময়মে: “... কিাোর েুমখ িা স্ব্রীকার কমরা ও পতরত্াণ পাও৷” আপতন কদখমিন, 
রতদও আপনার অন্তর স্বমগ্থর িামর চুততিিধে রাকমি পামর, কর চুততিতট প্তরি্রীমি 
স্বমগ্থর প্রমিশমক বিধ কমর, তকন্তু রিষেণ না আপতন, অর্থাত পাতর্থি রামি্র 
একিন পুরুষ িা নার্রী, রার পাতর্থি রামি্র উপমর একতট অতধকার রময়মে, কিই 
অতধকার পাতর্থি রামি্র েমধ্ েুতি কমরন, িিষেণ ককানতকেুই ঘমট না৷ ককন? 
কারণ এই থিামন আপনার অতধকার রময়মে; আপনামক োো স্বমগ্থর কিই অতধকার 
কনই!

আতে কিাোমদর িতি্ িলতে, কিােরা প্তরি্রীমি রা আিধে করমি িা 
স্বমগ্থও আিধে হমি এিং প্তরি্রীমি রা তকেু েুতি করমি িা স্বমগ্থও েুতি হমি

- েতর ১৮:১৮

আতে এইোত্ কর তিষয় িম্মক্থ িললাে, এই পদতট েূলি কিই করাই 
িলমে৷ আপতন প্তরি্রীমি রা তকেু িধে করমিন, স্বগ্থ কিতটমক িের্থন করমি, এিং 
প্তরি্রীমি আপতন রা তকেু েুতি করমিন, স্বগ্থ কিতটমক িের্থন করমি৷ আপনামক 
োো স্বগ্থ কিতট করমি পামর না৷ স্বগ্থ আপনার পতরচর্থা করমে, এিং একিন 
পুরুষ িা নার্রী তরতন তিশ্বামি রময়মেন িা স্বমগ্থর িামর চুততিিধে আমেন, রিষেণ 
না পাতর্থি রামি্ কিই কি্্থত্ব েুতি না কমরন স্বগ্থ িিষেণ িতক্রয় হমি পামর না৷ 

তকভামি পাতর্থি রামি্ স্বমগ্থর কি্্থত্ব ও পরাক্রেমক েুতি করমি হয় কিতট 
কিাঝাটাই িি্থাতধক গুরুত্বপূণ্থ৷ আোর ি্রীিমন কিতট গুরুত্বপূণ্থ তেল এিং আতে 
তনম্নতলতখি কর ইমেলতট কপময়তেলাে কিখামনও কিই একই করা রময়মে৷

“নেস্কার! আোর স্বাে্রী ও আতে আোমদর তিস্য়কর ‘তিশ্বামির অনুিন্ান’- 
এর ঘটনা আপনামক িলমি চাই! ২০১১ িামল, আেরা আোমদর ‘স্বমপ্নর গ্মহ’ 
িাি করতেলাে, তকন্তু আেরা নুন আনমি পান্তা ফুরামনার অিথিায় কিঁমচ তেলাে, 
এিং োমঝ োমঝ েুতদ খানার টাকা কশাধ করিার ও আোমদর িাতেমক গরে 
রাখিার টাকা কদওয়ার িন্ আোমদর কক্রতডট কাড্থগুতলমক ি্িহার করিাে৷ 
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আেরা কিঁমচ তেলাে তিকই তকন্তু িে্ধে হতচ্লাে না৷ আতে আোমদর েডেল্রীর 
আরাধনা দমলর প্রধান তেলাে, তকন্তু আোমদর তিশ্বাি আোমদর আতর্থক তিষময়র 
িামর রুতি তেল না৷ আতে  Daystar চ্ামনমল আপনার Fixing the Money 
Thing অনুষ্ঠানতট কদমখতেলাে, করতট আোর দ্তষ্ট আকষ্থণ কমরতেল, আতে Fixing 
the Money Thing িইতট ও িার িামর Financial Revolution তিতড অড্থার 
কমরতেলাে৷ আেরা িি্থদা এই তিতডতট শুনিাে ও এমক অপরমক িইতট পাি কমর 
কশানািাে৷

“আেরা কর তিশ্বামি কনই কিই ি্াপামর আোমদর ককামনা ধারণা তেল না! 
আেরা িানিাে কর এই স্বমপ্নর িাতেতটমক রষো করমি হমল, ঈশ্বমরর রামি্ 
তকভামি অর্থ পতরচাতলি হয় কি িম্মক্থ আোমদর তকেু উত্তর প্রময়ািন৷ আেরা 
Faith Life Ministries এ একতট ২০০ ডলামরর ি্রীি িপন কমরতেলাে (রার 
েূল্ আোমদর তনকট ২০০০ ডলামরর িেিুল্ও হমি পারমিা৷ কিই িেয় ওই 
পতরোণ অর্থও আোমদর কামে অমনক তেল!) এিং িািামরর েমধ্ আোমদরমক 
এেন একতট কামির িন্ান কদওয়ার িন্ ঈশ্বমরর িামর চুততিিধে হময়তেলাে কর 
কািতট আতে িাতেমি করমি পারি৷

“ঈশ্বর আোমদর তনমিমদর িাতেমিই কগামডেনডুমডা কুকুরোনা পালন করিার 
একতট ি্িিার পতরকল্পনা প্রদান কমরতেমলন৷ আেরা কিল্লা ও কগ্তি নামের 
দুতট কগামডেনডুমডা কুকুরোনা ক্রয় কমরতেলাে, িামদরমক তদময় কগামডেনডুমডা 
কুকুরোনা প্রিি করিার উমদেমশ্ িামদর লালনপালন কমরতেলাে, এিং আেরা 
ঈশ্বমরর িামর অংশ্রীদাতরত্ব কমরতেলাে৷ আেরা িানিাে আেরা কুকুরোনা বির্রী 
করমি পাতর না!! আেরা আোমদর দুতট কুকুরমক পালন কমরতেলাে, এিং ২০১৪ 
িামল, আোমদর তনকট িািামর তিতক্র করিার িন্ ১৩ তট কুকুরোনা হময় 
তগময়তেল, রামদর প্রতিতটর েূল্ ১২০০ ডলার৷ এই িের, ২০১৫ কি আোমদর 
কামে ৬৩ তট কুকুরোনা তেল, িামদর িকমল িুথি৷ আোমদর কুকুরোনাগুতল 
তিতক্র কমর, আোমদর গ্হ ি্ি্রীি িাতক িকল ঋণ করমক েুতি হময়তেলাে৷ এখন 
আোমদর কামে িরুর্রী অিথিাকাল্রীন প্রময়ািন কেটািার িন্ একতট পূণ্থ অর্থ 
িহতিলও রময়মে৷  

“আোমদরমক র্রীতিেি অিাক কমর তদময়ই, আোর ো আোমদর কামে 
িানমি কচময়তেমলন কর আেরা িার দুতট কগামডেনডুমডা কুকুরমক লালন করমি 
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চাই তকনা, কারণ তিতন অিির গ্হণ করতেমলন! ঈশ্বর আোমদরমক তিনােূমল্ 
আমরা দুতট ডুমডা কুকুর তদময় আশ্রীি্থাদ কমরতেমলন! আর িুলাই োমি, আোর 
স্বাে্রী আোমদর থিান্রীয় সু্কমল হাই সু্কল পতরচালমকর পমদ উন্ন্রীি হময়তেমলন!! এক 
িেমরই, আোমদর আয় তবিগুন হময় েয় অমঙ্কর ঘমর চমল তগময়তেল!! তিশ্বামির 
অনুিন্ান িফল হময়তেল!! আেরা ঈশ্বমরর রামি্র ধে্থগুতলর নাগাল কপময়তেলাে৷ 
এখন, আেরা িকল প্রকার ঈশ্বমরর রামি্র কামি ি্রীি িপন কতর এিং প্রতি 
রতিিার আোমদর থিান্রীয় েডেল্রীমি আরাধনা পতরচালনা করিার আমগ অনলাইমন 
আপনার েডেল্রীমি করাগদান কমর রাতক! তকভামি ঈশ্বমরর রাি্ পতরচাতলি হময় 
রামক আোমদরমক কিই তিষময় তশষো কদওয়ার িন্ আপনামক ধন্িাদ!”

- কারলা
এই িতিামহ এই দম্তিই আোমক একতট পরিি্থ্রী একতট ইমেল পাতিময়তেমলন৷ 
“খুশ্রীর ইস্ার! তিতন উমিমেন! আেরা আোমদর অনলাইন পালক গ্াতরমক 

একতট খির তদমি চাইতেলাে৷ দয়া কমর িামক িাতনময় কদমিন কর এই িের 
তররূশামলমে আেরা র্রীশুর িন্ম পালন কমরতেলাে (নগদ অর্থ প্রদান কমর)৷ 
এোোও আেরা আোমদর তকমশার কেমল কাট্থারমক রদ্থন নদ্রীমি িাতিাইতিি 
করমি কপমর, এিং িন্্ামিলায় তহলিং অম্রিতলয়ার িামর গাল্রীলিাগমর আরাধনা 
করমি কপমর ধন্ হময়তে! তক দারুন!!! আেরা আতর্থক তিষময়র িোধান করমি 
কপমর অতি ক্িজ্ঞ! 

এখন আোমদর কামে ১২১ তট কুকুরোনা রময়মে৷ আোমদরমক একতট 
কুকুরোনার দাে িাতেময় ২,৩০০ ডলার করমি হময়তেল কারণ ওমদর অমপষেোন 
কক্রিামদর িাতলকাতট খুি দ্রীঘ্থ হময় রাতচ্ল! ঈশ্বমরর ধন্িাদ কহাক৷” 

- কারলা
ঈশ্বমরর রাি্ আপনার ি্রীিমন রা করমি এতট িার একতট উতক্ষ্ট উদাহরণ৷ 

এই ইমেলতট পাওয়ার পর আতে এই িতিামহ কারলামক একিার কফান কমরতেলাে 
এিং তিতন খুি করাোতঞ্চি তেমলন!!! তিতন িমলতেমলন কর এই িেমর িারা িামদর 
িাতের ঋণ পতরমশাধ কমর কদমিন৷ তিতন প্ররমে কর ইমেইলতট পাতিময়তেমলন 
আপতন রতদ কিতট কদমখ রামকন, িাহমল কদখমি পামিন কর কিই িেয় তিতন এই 
করাগুতল িমলতেমলন (উপমরর ইমেইল করমক উধ্েি করা হময়মে):
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“আেরা নুন আনমি পান্তা ফুরামনার অিথিায় কিঁমচ তেলাে, এিং োমঝ োমঝ 
েুতদ খানার টাকা কশাধ করিার ও আোমদর িাতেমক গরে রাখিার টাকা কদওয়ার 
িন্ আোমদর কক্রতডট কাড্থগুতলমক ি্িহার করিাে৷ আেরা কিঁমচ তেলাে তিকই 
তকন্তু িে্ধে হতচ্লাে না৷”

এখন, োত্ দুিের পর, িারা কিই িাতের অর্থ পতরমশাধ করমি? ঈশ্বমরর 
রাি্! 
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ঈশ্বররর রা্যেই েরলা আপনার সিাধান

ঈশ্বমরর রাি্ তকভামি কিই িি ধে্থ ও ন্রীতিগুতলর বিারা পতরচাতলি হয় 
করগুতল কখনও পতরিতি্থি হয় না, এখন রখন কিই িম্মক্থ আপনার একতট েূল 
ধারণা হময় তগময়মে, িখন আতে কিই িকল ধে্থগুতলর প্রতি েমনামরাগ্রী হওয়া শুরু 
করমি চাই িাস্তমি আপনার আতর্থক িঙ্তির, ও কশষ পর্থন্ত আপনার তিশ্ামের  
উপর করগুতলর একতট প্রভাি রময়মে৷  

তকন্তু কিখামন রাওয়ার আমগ, ককন আতে এই িইতটর নােকরণ তিশ্ামের 
ষেেিা কমরতে এিং আতরক িঙ্তি ও ঈশ্বমরর রামি্র কপ্রষোপমট তিশ্াে এই 
শব্দতটর বিারা আতে ক্রী কিাঝামি কচময়তে কিতট আতে ি্াখ্া করমি চাই৷ আচিমর্থর 
তিষয়, তিশ্াে কর আতর্থক িঙ্তির িামর িংরুতি রাকমি পামর কিতট আোর োরায় 
আমি তন, এই ধারণাতট ঈশ্বমরর তেল৷ 

এইরূমপ আকাশেণ্ডল ও প্তরি্রী এিং িদুভয়থি িেস্ত িস্তুিূ্হ িোতি 
হইল। পমর ঈশ্বর িতিে তদমন আপনার ক্ি কার্থ্ হইমি তনি্ত্ত হইমলন, 
কিই িতিে তদমন আপনার ক্ি িেস্ত কার্থ্ হইমি তিশ্াে কতরমলন। আর 
ঈশ্বর কিই িতিে তদনমক আশ্রীর্্থাদ কতরয়া পতিত্ কতরমলন, ককননা কিই 
তদমন ঈশ্বর আপনার ি্ষ্ট ও ক্ি িেস্ত কার্থ্ হইমি তিশ্াে কতরমলন।

- আতদপুস্তক ২:১-৩

প্ররেি, আতে এই তিষয়তট পতরস্কার কমর তদই: ঈশ্বর ক্ান্ত তেমলন িমল 
িতিে তদমন তিশ্াে কমরন তন৷ ঈশ্বর ক্ান্ত হন না৷ তিতন তিশ্াে কমরতেমলন 
কারণ  িাক্ িমল কর, িকলতকেু িমূ্ণ্থ এিং িাঁর কার্থ িোতি হময়তেল৷ তিতন 
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ি্তষ্টর ষষ্ঠ তদমনর কশমষ োনুষমক িতিে তদমন ি্রীতিি রাকিার উমদেমশ্ ি্তষ্ট 
কমরতেমলন৷ িতিে তদমন ককানরকে ভময়র ভািনা, কিঁমচ রাকার ভািনা, অিুথিিা, 
িা প্রময়ািন্রীয় িস্তু প্রাতি করিার িন্ ককামনারূপ কিদনাদায়ক শ্ে িা ঘাে 
ককানতকেুই তেল না৷ িার পতরিমি্থ, আদমের ভািনা শুধুোত্ ঈশ্বমরর, িার স্ত্রীর, 
িাঁর কমে্থর ও উমদেমশ্র প্রতি তথির রাকার করা তেল৷ িার রা তকেু প্রময়ািন 
তেল কিগুতল তেল িার কামির িুতিধামর্থ এিং ি্রীিনতট তেল প্রস্তুি ও প্রাততিিাধ্; 
ঈশ্বমরর পতরকল্পনা িমূ্ণ্থ তেল৷ আদমের রা তেল োনুষ আি কিতট পাওয়ার স্বপ্ন 
কদমখ, দুতচিন্তা েুতি একতট ি্রীিন, প্রময়ািন্রীয় িস্তুর তিষময় তিনু্দোত্ দুতচিন্তা না 
কমর িামদর ইচ্ার ও িম্ক্থগুতলর প্রতি েমনামরাগ কদওয়ার িষেেিা রাকা৷ 
দুভ্থাগ্িশি, আদে রখন তিমরোহ কমরতেল, কি িখন ঈশ্বমরর িরিরাহ হাতরময় 
কফমলতেল, এিং িখন করমক শুরু কমর আি পর্থন্ত োনুষ ি্রীিমনর প্রময়ািন্রীয় 
িস্তুর কপেমন েুটমি (কিদনাদায়ক পতরশ্ে ও ঘাে িহ) িাধ্ হময়মে৷      

ককননা পরিাি্রীময়রাই এই িকল তিষয় কচষ্টা কতরয়া রামক; কিাোমদর 
স্বগ্থ্রীয় তপিা ি িামনন কর, এই িকল রেমি্ কিাোমদর প্রময়ািন আমে। 
তকন্তু কিােরা প্ররমে িাঁহার রাি্ ও িাঁহার ধাতম্ম্থকিার তিষময় কচষ্টা কর, 
িাহা হইমল ঐ িকল রেি্ও কিাোতদগমক কদওয়া হইমি। '

- েতর ৬:৩২-৩৩

ি্রীিমনর প্রময়ািন্রীয় তিষময়র অনুিন্ান করা একতট ভার্রী কিাঝা ও কিতট 
ি্রীিন িম্মক্থ োনুমষর ধারণামক তিক্ি কমর৷ িম্মদর প্রমলাভন, কিঁমচ রাকিার 

িন্ প্রময়ািন্রীয় কিদনাদায়ক পতরশ্ে ও ঘাে 
করমক েুতি হওয়া, োনুষ এিমিরই স্বপ্ন কদমখ৷ 
একিন ককাতটপতি হওয়ার একোত্ অর্থ হমলা, 
ককাতটপতি হমল িুতঝ করািগামরর িন্ োনতিক 
চাপ ও কিাঝা লঘু হমি এিং আেরা উমদেশ্ 
ও কমে্থর প্রতি েমনামরাগ্রী হমি পারি৷ লটার্রী 
এই কারমণ অি্াতধক িনতপ্রয় কারণ লটার্রী 
ককামনা রকে পতরশ্ে োোই িম্মদর করাগান 

দযমট আপনারক মনর্র 
উরদেশযে খুঁর্ িার করিার 
সুরযাগ োন করর, দসই সিৃমদ্ 
লাভ করিার ও মনর্র কারয্থ 
মথির রাকিার ্নযে, আপনার 
দয সকল উত্তর প্রো্ন, 
দসগুমল ঈশ্বররর রার্যের িরধযে 
ররেরছ
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তদময় রামক ও কিতট প্তরি্রীর অতভশতি অর্থননতিক প্রতক্রয়া করমক অি্হতি কদয়৷ 
রািারাতি ধন্রী হময় রাওয়ার পন্থাগুতলর িামদর িকল প্রকার রূমপই িারিারন্ত 
ঘটমে, এিং কিগুতল অতিরি আোমদর ইমেইল ও কফিিুক কপামষ্টর েমধ্ ভমর 
রামচ্৷ কামিই আোমদর আতর্থক িংথিামনর প্রিমঙ্, আোমদর একতট প্রমশ্নর উত্তর 
তদমি হমি: কিই িতিে তদন করখামন প্রমি্কতট তিষয় িমূ্ণ্থ, অষেি ও প্রাততিিাধ্ 
তেল, কিখামন তফমর রাওয়ার ককামনা পর রময়মে তক? উত্তরতট হমলা হ্াঁ রময়মে! 
তকভামি কিতট ঘমট কিতট িানা ও ঈশ্বমরর রামি্র কিই িকল ধে্থমক িুঝমি 
পারা করগুতল কিই প্রকামরর ফল উতপন্ন করমি, এইগুতলই এই িইতটর উমদেশ্৷ 
আতে িাতন ি্রীিন তিষময় আপনার অতভজ্ঞিা িা েডেল্রী ও খ্্রীষ্টতিশ্বাি্রীরাও তবিেি 
কপাষণ কমর িলমি পামর কর আতে রা িলতে িা িি্ হমি পামর না৷ কারণ িহু 
খ্্রীষ্টতিশ্বাি্রীরা “দতররেিা পতিত্” এই ঈশি্বেমক গ্হণ কমর তনময়মে৷ তকন্তু আতে 
আপনামক আশ্বস্ত করতে কর করতট আপনামক তনমির উমদেশ্ খুঁমি িার করিার 
িুমরাগ দান কমর, কিই িে্তধে লাভ করিার ও তনমির কামর্থ তথির রাকিার িন্, 
আপনার কর িকল উত্তর প্রময়ািন, কিগুতল ঈশ্বমরর রামি্র েমধ্ রময়মে৷ 

ধন্ দ্রীনহ্রীমনরা, কারণ ঈশ্বমরর রাি্ কিাোমদরই
- লুক ৬:২০

দতররে হওয়ার িেি্ার িোধান হমলা ঈশ্বমরর রাি্! ঈশ্বর রখন আোমক 
িাঁর রামি্র আতর্থক ন্রীতির তিষময় তশষো কদওয়া শুরু কমরতেমলন, িখন এতটই 
তেল কিই প্ররে পদ রার প্রতি তিতন আোমক চাতলি কমরতেমলন৷ অিশ্ই, এই 
ধারনাতটমক িুঝমি হমল, আপনামক িানমি হমি কর ঈশ্বমরর রামি্র ধারণার অর্থ 
ক্রী, করতট ইতিেমধ্ই আতে উমল্লখ কমরতে৷ আর আোর েমন হয় কর আদে রখন 
পাপ কমরতেল িখন এমদান উদ্ামন আিমল রা ঘমটতেল কিই তিষময় আপনার 
তনচিয় একতট স্পষ্ট ধারণা রময়মে৷ িাই আতে িাোিাতে তিষয়গুতলর পর্থামলাচনা 
করতে৷  

এমকিামর শুরুমি, আদে ও হিা ককামনা তকেুর তিষময় দুঃতখি তেল না; 
প্রতিতদন িামদর ভািনামক ককামনা রকে অিুথিিা িতনি িা তনমিমদর প্রময়ািন 
না কেটিার িেি্া গ্াি করি না৷ প্রতিতদন, িামদরমক ককিলোত্ িামদর প্রতি 
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অতপ্থি কার্থভামরর তিষময় ভািমি হি৷ িামদর কাি তেল ঈশ্বরমক কপ্রে করা, 
এমক অপরমক ভালিািা, এিং ঈশ্বর িামদরমক কর প্তরি্রী ও উদ্ান তদময়তেমলন 
িার ি্বোিধান করা৷ িামদর ি্রীিন করমক ভয় িমূ্ণ্থভামি অনুপতথিি তেল৷ তকন্তু 
আদে রখন তিমরোহ করল, িখন অিশ্ই িকলতকেুর পতরিি্থন ঘটল৷ করেনতট 
আতে িমলতে, শয়িান এই িগমির অতধপতি হময় তগময়তেল, োনুষ ঈশ্বর করমক 
তিতচ্ন্ন হময় পমেতেল, এিং ঈশ্বর োনুমষর উপর বিধ অতধকার কাময়ে করা 
করমক তিতচ্ন্ন হময় পমেতেমলন৷ আদে ি্রীিমনর একতট নিুন িাস্তিরূপ কদমখ 
হিচতকি হময়তেমলন৷  আদে পাপ করিার পর, ঈশ্বর িাঁর প্রতি কর িাক্ 
আনয়ন কমরতেমলন কিগুতল হমলা এইরূপ৷ 

কিাোর তনতেত্ত ভূতে অতভশতি হইল; িুতে রািজ্্রীিন কক্মশ উহা কভাগ 
কতরমি; আর উহামি কিাোর িন্ কণ্টক ও কশয়ালকাঁটা িতন্মমি, এিং 
িুতে কষেমত্র ওষতধ কভািন কতরমি। িুতে ঘে্থাতি েুমখ আহার কতরমি, কর 
পর্থন্ত িুতে ে্তত্তকায় প্রতিগেন না কতরমি; 

- আতদপুস্তক 3:17-19

এরপর র্রেণাদায়ক শ্ে, ঘাে, ভয়, দুঃখ ও তটঁমক রাকিার োনতিকিা আদে 
ও হিার ভািনামক গ্াি কমরতেল৷ িামদর উমদেশ্, রা তেল িামদর তনতেত্ত ঈশ্বমরর 
পতরকল্পনা, িখন কিতট কদৌে ও তটঁমক রাকিার লোইময়র েমধ্ হাতরময় তগময়তেল৷ 
আদমের রািক্রীয় কার্থ, িার উমদেশ্, িখন ি্রীিমনর ভািনা ও প্রময়ািন্রীয় 
িােগ্্রীর প্রময়ািমনর বিারা পদদতলি হময় পমেতেল৷ তিতন িার আত্পতরচময়র 
তিষময় দ্তষ্ট হাতরময় কফমলতেমলন৷ িখন তিতন ককিলোত্ কর উমদেশ্তটমক কদখমি 
পাতচ্মলন কিতট হমলা তটঁমক রাকা, রার িন্ অতিরাে শ্ে ও ঘাে ঝরামনার 
প্রময়ািন তেল৷ কিই তদন করমক শুরু কমর আি পর্থন্ত কিতশ তকেুর পতরিি্থন 
ঘমট তন৷ 

আি, একিন পালকরূমপ, আতে কদমখতে কলামকরা আোমক কর িি্থি্হত 
প্রশ্নতট কমর রামক, কিতট হমলা, “আোর ি্রীিমন আোর ক্রী করার করা?” িারা 
কর কারমণ এই প্রশ্নতট কমর রামক কিতট হমলা আদমের িেয় করমক পাতর্থি রামি্, 
প্রময়ািন কেটামনার িন্ েুমট চলাই হমলা কিই লষে্ রার বিারা িাতক িকলতকেুর 
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পতরোপ করা হময় রামক৷ িাধারণি, অমর্থর উপর তভতত্ত কমর তিধোন্ত গ্হণ করা 
হয়, উমদেমশ্র উপর তভতত্ত কমর নয়৷ অর্থ ও কিই অমর্থর প্রময়ািন োনুষমক এেন 
কাি করমি িাধ্ কমর করতট িারা ঘ্ণা কমর৷ িাস্তমি, অতধকাংশ োনুমষর এই 
ধারণা কনই কর িাস্তমি িারা কারা৷ এই কলখাতটমক দাগ তদময় রাখুন, “রিষেণ 
না আপতন ঈশ্বরমক িানমিন, িিষেণ আপনার ি্রীিমনর িন্ িাঁর পতরকল্পনার 
করা আপতন কখনই িানমি পারমিন না৷ তিতনই আপনামক রচনা কমরতেমলন”৷ 

োনুষ িামদর তনমিমদর পতরচয় িন্ামনর তিষময় অতি ষুেধাি্থ৷ িগমি 
িামদরমক কদমখ ককিলোত্ িংখ্া িমলই েমন হমলও, ঈশ্বমরর তনকট িারা 
অতি তিমশষ এিং এেন দষেিা ও িম্ভিনা বিারা তনতে্থি অনুপে ি্তষ্ট রা অন্ 
কামরা কামে কনই৷ তকন্তু করমহিু িারা ঈশ্বরমক কচমন না এিং কর কারমণ িারা 
তনমিমদরও কচমন না, িাই িারা িকল ভুল থিামন িামদর েূল্ িন্ান কমর৷ িারা 
িামদর িংস্্কতি কর করা িমল রামক কিতটমক গ্হণ করিার বিারা কিই িংস্্কতিমক 
িামদর েূল্ তনধ্থারণ করিার িুমরাগ তদময় কদয়৷ তকন্তু তেতডয়া িা গণ োধ্ে কর 
তচত্ অতঙ্কি কমর ও িংস্্কতির দপ্থণ এই িিই অথিায়্রী োয়ার ন্ায়৷ রিষেমণ 
আপতন তচন্তা করমিন কর কিই িংস্্কতি করতটমক গ্হণ করাগ্ িমল আপতন কিই 
অনুিামর চলমেন, িিষেমণ আপতন কদখমিন কর কিই িংস্্কতিতট িদমল কগমে ও 
এরই েমধ্ আপতন তপতেময় পমেমেন৷

আোর প্াতরমি রাকা ও করেনডার িামর রাস্তা তদময় কহঁমট রাওয়ার করা েমন 
পমে৷ তনঃিমন্দমহ, প্াতরি ফ্াশমনর িন্ খ্াি; আর কিই িেমরর ফ্াশন তেল 
শুধুই ধুির ও কামলা রমের৷ প্রতিতট কদাকামনর িানালাগুতলমি শুধুোত্ ধুির ও 
কামলা রমের িাো কাপমে ভতি্থ তেল৷ আতে রখন রাস্তার তদমক নির তদলাে, 
রাস্তার দু ধামরই আতে শিশি কলাকমক কহঁমট করমি কদখলাে৷ আতে কদমখ অিাক 
হলাে কর ককারাও একতিনু্দ রেও কদখা রামচ্ না৷ প্রতিতট ি্ততি, ি্তিক্রেহ্রীন 
ভামি, ধুির ও কামলা িমণ্থর কাপে পতরতহি তেল৷ কিখামন শিশি কলাক তেল 
রামদরমক কদমখ একই রকে েমন হতচ্ল৷ কশষিার কমি ককামনা ি্ততি আপনামক 
িমলতেল কর িার তপ্রয় রং হমলা ধুির ও কামলা? তকন্তু কিইতদন কিই িনিা 
তনতচিি তেল কর িামদর তপ্রয় রং ধুির ও কামলা৷  

করমহিু প্রময়ািন্রীয় িম্দ িন্ামনর চাপ এিই প্রিল এিং কিতট আোমদর 
পতরচয়মক তিক্ি কমর, িাই রা তকেু আোমদর িাহার্ করমি পামর িমল আোমদর 
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েমন হয় আেরা কিতটমকই িন্ান ও স্ব্রীকার কমর কফতল৷ করেনডা ও আতে কিশ 
তকেু িের ধমর করতট প্রচার কমর আিতেলাে আোমদর কিই করাতট িলার একতট 
অভ্াি হময় তগময়তেল: “আপতন রতদ আপনার আতর্থক িেি্ার িোধান না কমরন, 
িাহমল আপতন কখনই আপনার গন্তমি্র িন্ান পামিন না!” তটঁমক রাকিার 
একিন দাি হময় রাকমল অমনক তিকমল্পর তিষময় অনুিন্ান িা কিই িকল 
িুমরাগ ি্তষ্ট করিার িন্ খুি কে িেয় পাওয়া রায়৷ কর করা আতে িমলতে, 
িি্ হমলা এই কর কিতশরভাগ িেময় োনুষ হয় প্রময়ািন্রীয় িম্দ িন্ান অরিা 
কিতট িঞ্চয় করিার লষে্মক োরায় করমখই িামদর তিধোন্তগুতল গ্হণ কমর রামক৷ 
িারা কিিমনর িন্ িামদর ইচ্াগুতলমক এিং িম্মদর িন্ দশ্থনমক পতরি্াগ 
কমর৷ িাস্তিিা হমলা এই কর আেরা আোমদর কিদনাদায়ক শ্ে ও ঘামের তটঁমক 
রাকিার োনতিকিার বিারা এিটাই তপষ্ট রময়তে কর আেরা স্বপ্ন কদখা িন্ কমর 
তদময়তে৷ ভয় আোমদর স্বপ্নমক পণিন্দ্রী কমর রামখ, এিং প্রময়ািন্রীয় িম্মদর 
অভাি অিম্ভমির তনকট আোমদর স্বপ্নগুতলমক রুধে কমর রামখ৷ 

আতে কিই তদনগুতলর করা েমন করমি পাতর রখন আোর স্বপ্ন তেল িাতে 
কফরিার িন্ গাতের খরমচর িন্ রমরষ্ট অর্থ রাকা, ি্রীিন পতরিি্থনকার্রী 
তিষয়গুতলর করা কিা কেমেই তদলাে৷ কিই তদনগুতলমি আোর ভািনার েমধ্ 
ককামনা িে দশ্থন তেল না৷ কর িকল কল্পনাগুতল আোর পমষে একতত্ি করা িম্ভি 
তেল কিগুতলমক শুধুোত্ োতিক ভাো প্রদামনর রতিদতট ককমে তনময় করি৷ আতে 
স্ব্রীকার করি কর আপনার কামে রখন খামদ্র িংথিান করা কতিন হয় িা আপতন 
রখন আিন্ন কষ্টকর আতর্থক দুতচিন্তার িমু্মখ্রীন হন িখন তটঁমক রাকার িাইমর 
ককানতকেু কদখা কতিন হময় পমে৷   

আদে রখন ঈশ্বমরর রাি্মক কহলায় হাতরময় কফমলতেমলন, িখন িার ি্রীিমনর 
উপমর ে্িু্, ভয়, তটঁমক রাকা ও ভ্রীতির এক নিুন িগত প্রভুত্ব কমরতেল৷ আতে 
তনতচিি কর ভয় কপমল ককেন লামগ আেরা িকমলই িা িাতন৷ আতে তনমিই 
করমহিু দ্রীঘ্থ নয় িের ধমর আতর্থক তিশ্ঙ্খলার কারমণ রািনাগ্থি তেলাে, এিং 
কশষপর্থন্ত ভ্রীতির আক্রেণ িহ্ কমর, ও হিাশা নাশক ওষুধ কখময় কিঁমচ তেলাে, 
িাই আতে আোর তনমির ভ্রীতি, লজ্া ও ভময়র ি্রীিমনর অিংখ্ ঘটনা আতে 
স্রণ করমি পাতর৷ প্তরি্রীর তটঁমক রাকার অতভশামপর প্রতক্রয়ার েমধ্ ি্রীিনরাপন 
করাতট আোমদর িকলমক ি্রীিমনর প্রতি একতট কনতিিাচক দ্তষ্টভতঙ্র িামর 
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ধািথি কমরমে৷ ককউ ককউ অন্মদর িুলনায় ভামলাভামি এতটমক কোকাতিলা কমর, 
তকন্তু খ্্রীষ্ট ি্ি্রীি, এই কনতিিাচক েমনাভাি আোমদরমক ক্রোগি িমল চমল কর 
আেরা পর্থাতি নই৷   

আপতন তক কখনও কাউমক িলমি শুমনমেন, “কিতশ উমত্ততিি হময় পে না”? 
কেমলমিলায়, আতে রতদ এেন ককামনা তকেুর ি্াপামর উমত্ততিি হময় পেিাে, 
আোর িািার দ্তষ্টমি করতট েুখ্থিা, িাহমল তিতন িলমিন, “একতদন িুতে িে 
হমি৷” িার এই করার কারমণ আোর িািা করগুতলমক প্রময়ািন্রীয় িমল তনধ্থারণ 
কমর তদমিন কিগুতল ি্ি্রীি িাধারনি, অন্ ককামনা তকেুর তিষময় আতে স্বপ্ন 
কদখিাে না৷ আতে তিশ্বাি কতর আোর িািা একতট েদ্প পতরিামর কিমে উিিার 
কারমণ আঘািপ্রাতি হময়তেমলন, এিং িামকও িে হময় উিিার িেময় এই 
কািতটই করমি হময়তেল৷  

িতি্ িলমি তক, রখন করমক আোমদর িন্ম হময়মে িখন করমক আেরা 
িকমল কপশাদার করাধোরূমপই িে হময়তে৷ পাতর্থি রামি্ ভয় হমলা িাধারণ ভাষা৷ 
আপতন রতদ একটু রামেন ও তচন্তা কমরন িাহমল কদখমিন কর কর িেয় আেরা 
িন্মগ্হণ কমরতেলাে িখন করমক এই না শব্দতট খুি গভ্রীমর কপ্রাতরি রময়মে৷ 
“না, িুতে ওটা কপমি পামরা না”৷ “না, তিতনিটামক ওখামনই করমখ দাও৷ “না, 
িুতে ওখামন করমি পামরা না”৷ “না, িুতে ওটার ি্য়ভার িহন করমি পামরা না”৷ 
ধ্রীমর ধ্রীমর, কর িকল কার্থকলাপ আোমদর প্রক্ি অিথিার প্রতি আোমদর েনমক 
অিার কমর কিামল, কিই িকল কাি করমক কদাতচি করহাই পাওয়া োো আেরা 
কর ককামনা তিষময় “হ্াঁ” িলাই িন্ কমর তদই৷ করেন আোমদর তপ্রয় িহিপাচ্ 
খািারগুতলমক অতধক গরে কমর কদওয়া৷

একতট িে্রীষোর তহিাি অনুরায়্রী একতট তশশু রখন িে হময় উমি কিই িেয় 
গমে কি না অরিা করমি না এই শব্দগুতল ১৪৮,০০০ এর অতধক িংখ্ক িার 
শুমন রামক, তকন্তু হ্াঁ িূচক িাক্গুতল োত্ কময়ক হািার িার শুমন রামক৷4

িম্প্রতি আতে আোমদর িাতিতরক িম্মদর অতধমিশন আময়ািন কমরতেলাে, 
আর েমঞ্চর উপমর আতে একতট ২০১৭ কফরার্রী েমডমলর গাতে করমখতেলাে, 
তনতচিিভামিই এতট একতট প্রিংশন্রীয় গাতে৷ এই গাতের োতলক আোর েডেল্রীমি 
আমিন এিং নগদ অমর্থ গাতেতট ক্রয় কমরতেমলন৷ গাতেতটর েূল্ ৪ লষে ডলামরর 
কাোকাতে৷ রখন অংশগ্হণকার্রীরা িকমল কভিমর প্রমিশ কমরতেল, িখন িারা 
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গাতেতটর িাতরফ কমরতেল ও কিতটর তদমক িাতকময়তেল, িকমল গাতেতটর উপমর 
দ্তষ্ট তদতচ্ল৷ তকন্তু রতদও িারা িকমল গাতেতটর িাতরফ কমরতেল, তকন্তু গাতেতটমক 
েমঞ্চর উপর রাখার বিারা আতে কর েিতটমক প্রতিতষ্ঠি করতেলাে কিতটর উমদেশ্ 
পাতর্থি লষে্ অি্থমনর ি্রীিননশল্রীমক উবুিধে করা নয়, িরং, িামদরমক একতট 
তশষো কদওয়া৷ কর িকল কলামকরা কিই গাতেতটর আমশপামশ িমো হময়তেল, িারা 
িকমল িলতেল কর িারা এই গাতেতটমক চালামি চায়৷  

আতে িানিাে িারা প্তরি্রীর কর র্রেণাদায়ক শ্ে ও ঘামের প্রতক্রয়ায় “না” 
িলার করেতনং িা প্রতশষেণ গ্হণ কমরতেল, কিতটই অিমচিনভামি তচতকার কমর 
িলতেল, “না, িুতে কখনই এেন একতট গাতে তকনমি পারমি না! না, কখনই 
ওই রকে গাতে ককনিার িাের্থ্ কিাোর হমি না; এই তিষময় তচন্তাও কমরা না৷” 
িারা কর  “না” িলার প্রতশষেণ গ্হণ কমরতেল, আেরা িকমলই কর প্রতশষেণ গ্হণ 
কমরতেলাে, িার কারমণ, কিখামন উপতথিি অতধকাংশ োনুষ কখনই িতি্ িতি্ই 
একতট কফরার্রী গাতের োতলক হওয়ার করা োরামিও আমন তন৷ কারণ কিই না 
িলার োনতিকিা কিতটমক কদখমি িা গ্হণ করমি পামর তন৷ িমি, আতে রতদ 
প্রতি ঘন্ায় গাতেগুতলমক পাল্ামি রাতক, দাে্রী করমক িিমচময় িস্তা দামের গাতে 
পর্থন্ত, িাহমল কশষপর্থন্ত, েমঞ্চর েমধ্ আোর এেন একতট গাতে রাকমি করটা 
কদমখ িারা এই করা তচন্তা করমি ও িলমি, “আোর এই গাতেতট পেন্দ; আোর 
এেন একতট গাতে ককনা উতচি৷” 

পার্থক্তট ক্রী তেল? কিতট আর তকেুই নয় িরং িারা ক্রীভামি তনমিমদরমক, 
তনমিমদর িাের্থ্মক কদমখতেল, এিং গাতেতটর েূল্৷ হ্াঁ, এেনটা হমিই পামর 
কর কিই থিামন গুতটকময়ক কলাক তেল রারা হয়ি েমন েমন িমলমে, “একতদন 
আতে এই গাতে তকনি,” অরিা িম্ভিি এেন তকেু োনুষ তেল রামদর কামে 
অর্থ তেল এিং রারা গাতেতটমক তভন্নভামি কদমখতেল৷ তকন্তু আতে তনতচিি কর 
অতধকাংশ োনুমষর কষেমত্, এই রকে একতট গাতের োতলক হওয়াতট িামদর 
ভািনার পতরতধর েমধ্ও তেল না৷ কর ধনিান ি্ততিতট নগদ অমর্থ গাতেতট ক্রয় 
কমরতেমলন িার কামে িাস্তমি েয়তট কফরার্রী গাতে রময়মে৷ িার তচন্তাভািনায়, 
গাতেতট শুধুোত্ দারুন একতট গাতে৷ তিতন রখন গাতেতট কদমখতেমলন, িখন তিতন 
কিতটমক ককনিার করা কল্পনা কমরতেমলন, এিং িারপর ইিাতল করমক গাতেতটমক 
অড্থার করার প্রতক্রয়া শুরু কমরতেমলন, িারপর রুতিরাম্রে িার িাতেমি কিই গাতে 
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কপঁমে তগময়তেল৷ করমহিু িার কামে িম্দ তেল িাই গাতেতট ক্রয় করিার িার 
দশ্থন অনুরায়্রী কার্থ করা িার পমষে শতি তেল না৷ এখামন তিশ্াে করিার পমষে 
একতট গুরুত্বপূণ্থ তিষয় কদখা রায় – িম্দ হমলা দশ্থমনর-িপষে৷ 

েুখ্ তিষয়:

িম্দ হমলা দশ্থমনর-িপষে

িম্দ োো ককামনা দশ্থন রামক না; রামক ককিলোত্ তটঁমক রাকা৷ প্তরি্রীর 
দতররেিার অতভশামপর প্রতক্রয়া আোমদর স্বপ্ন ও ভতিষ্িমক চুতর কমর তনময়মে৷ 
আতে িাতন কফরার্রী একতট েূলগি উদাহরণ, তকন্তু কিতট আোর করামক প্রতিতষ্ঠি 
কমরতেল৷ কিখামন উপতথিি কলামকরা তনমিমদরমক কিই রকে একতট গাতের োতলক 
হওয়ার স্বপ্নও কদখমি কদয় তন, কারণ িামদর কচামখ কিতট তেল প্রাততির অিাধ্৷ 
িারা রতদ েুহুমি্থর িন্ তনমিমদরমক কিই গাতের োতলক হওয়ার স্বপ্ন কদখিার 
িুমরাগ তদময় রাকমিা, িাহমল প্তরি্রীর অতভশামপর প্রতক্রয়ায় িামদর প্রতশষেণতট 
িামদর তদমক কচাখ রাতেময় িমল উিি, “টাকার অপচয়!” তকন্তু আপনার িি্থোন 
ি্াঙ্ক একাউমন্ ২৫ তিতলয়ন ডলার নগদ অর্থ করমক রামক (আতে শুধুোত্ একতট 
েি প্রতিষ্ঠা করতে), িাহমল ক্রী ঘটমি? িাহমল কিই গাতেতটমক এিই িস্তা িমল 
েমন হমি কর আপতন শুধুোত্ িতিামহর কশমষর তদনগুতলমি ি্িহার করিার িন্ই 
অেন একতট গাতে তকমন কফলমিন৷ িিই হমলা দ্তষ্টভতঙ্র ি্াপার, এিং করমহিু 
ঈশ্বমরর িাক্ িমল কর িাঁর প্রতিতট প্রতিজ্ঞা “হ্াঁ” ও “আমেন (িাই কহাক)”, 
িাই করভামি ঈশ্বর তচন্তা কমরন কিইভামি তচন্তা করিার িন্ আপনার দ্তষ্টভতঙ্র 
পতরিি্থন প্রময়ািন৷ 

কারণ ঈশ্বমরর রি প্রতিজ্ঞা, িাঁহামিই কিই িকমলর ‘হাঁ’ হয়, কিই 
িন্ িাঁহার বিারা ‘আমেন’ও হয়, করন আোমদর বিারা ঈশ্বমরর কগৌরি হয়

- ২ কতরন্থ্রীয় ১:২০

অতভধামনর েমি, দ্তষ্টভতঙ্র িংজ্ঞা হমলা: ককামনা তকেুর প্রতি একতট তনতদ্থষ্ট 
েমনাভাি িা ককামনা তকেুর িম্তক্থি একতট পর িা উপায়; একতট দ্তষ্টমকাণ, 



62

আপনার অর্থননতিক তিপ্লি: তিশ্ামের শততি

েমনাভাি, তচত্াঙ্কন তিদ্া, িা ি্াখ্া৷ কিািা করায়, দ্তষ্টভতঙ্ হমলা ককামনা তকেুর 
িম্মক্থ আপতন তকভামি তচন্তা কমরন৷

কর ধারনাতট িম্মক্থ আতে আপনামক ভািামি চাই কিতট হমলা এই৷ শয়িামনর 
িশ্িা স্ব্রীকার করিার পূমি্থ আদে একিন রািপুত্ তেল৷ কামিই আপতন রতদ 
কিই পিমনর পর কদমখ রামকন, িাহমল আপতন িামক তিশ্ঙ্খল পতরিার (িার পুত্ 
কতয়ন, আপন ভ্ািা কহিলমক হি্া কমরতেল) িহ একিন হিভাগ্ োনুষরূমপ 
কদখমিন এিং আপতন িামক ককানরূপ গুরুত্ব কদমিন না৷ তকন্তু আপতন করতট 
কদমখন তন কিতট হমলা এই কর িার তশরায় তশরায় রািক্রীয়িা প্রিাতহি হতচ্ল৷ 
রতদও আপতন িামক কিই আকামর কদমখন তন, তকন্তু িাস্তমি িামক ি্রীিমন প্রভুত্ব 
ও রািত্ব করিার িন্ ি্তষ্ট করা হময়তেল৷ এই একই িি্ আপনার কষেমত্ও 
প্রমরাি্৷ আপতন ককারায় িাি কমরন, আপনার ক্রী রময়মে, এিং আপনার িি্থোন 
পতরতথিতি ককেন, ককিলোত্ এই িমির উপর তভতত্ত কমর তনমির তদমক দ্তষ্টপাি 
করমি ও তনমির িষেেিার তিচার করমি পামরন না৷ আপনামক তনমির তনতে্থি 
ষেেিার তদমক দ্তষ্টপাি করমি হমি৷  

আতে কিইিি তদমনর করা স্রণ করমি পাতর রখন আতে তকেু কতিন 
পতরতথিতির েমধ্ তদময় রাতচ্লাে, এিং আতে এেন তকেু িে িেি্ার িমু্মখ্রীন 
হতচ্লাে করতট আোর করমকও িে কদখাতচ্ল৷ আতে এেন তকেু তিধোমন্তর 

িমু্মখ্রীন হময়তেলাে করগুতলর িন্ িখন 
আোর কামে রি পতরোণ অর্থ তেল িার 
চাইমি অমনক অতধক অমর্থর প্রময়ািন তেল৷ 
আোর েমন হময়তেল কর ঈশ্বর আোমক রা 
করমি িলতেমলন কিতট আতে িাতন, তকন্তু 

কিই কামি ঝাঁতপময় পেিার কষেমত্ আতে তকেুটা ভ্রীি তেলাে৷ কিই িেয় প্রভু 
আোমক একতট স্বপ্ন তদময়তেমলন৷ আতে একতট পাহামের চূোয় একতট কঘাোর 
উপর িওয়ার তেলাে৷ আোর হামি তেল একতট িরিাতর৷ আোর ন্রীমচ কিই 
পাহামের পাদমদমশ হািার হািার না হমলও শিশি শত্রুপমষের বিন্ আোর 
তিরুমধে িামদর িরিাতর উঁচু কমর ধমর কঘারিওয়ার অিথিায় রময়মে৷ আতে কিই 
পাহামের একপামশ িমূ্ণ্থ একাক্রী তেলাে এিং তনতচিিভামিই শত্রুর িংখ্া 
তিপুল তেল৷ আোর স্বমপ্নর েমধ্ একতট কন্ঠস্বর এই করাগুতল উচ্ারণ কমরতেল, 

দযভারি ঈশ্বর মচন্তা কররন 
দসইভারি মচন্তা করিার ্নযে 
আপনার েৃমটিভমগির পমরিি্থন 
প্রো্ন
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“গ্াতর, তনমিমক কোট কভমিা না! এই করা কশানাোত্, আতে আোর িরিাতর 
উঁতচময় ধমর কিই পাহামের িলমদমশ শত্রুমদর তনকট কিমগ আোর কঘাো েুতটময় 
কনমে করমি রাকলাে, িিষেমণ িারাও আোর েুমট আিা কদমখ, িামদর িরিাতর 
উঁতচময় আোর তদমক লষে্ কমর পাহামের উপর তদমক কিমে আিতেল৷ আতে 
িখন িামদর তদমক লাফামি লাফামি এতগময় কগলাে, িখন তচতকার কমর িমল 
উিলাে,  “করার!” 

রখন ঘুে ভাঙ্মলা, িখন আতে িানিাে কর প্রভুই আোর িামর করা 
িলতেমলন ও আোমক িাহি করাগাতচ্মলন, তকন্তু ওই করার শব্দতটর অর্থ কর ক্রী 
কিটা আোর িানা তেল না৷ আোর েডেল্রীমি একিন কলাক তেল কর ৩০ িের 
পালকত্ব কমরতেল, এিং অমনক ভাষা তশষো কমরতেল৷ কিই শমব্দর অর্থ ক্রী 
কিতট িার িানা আমে তকনা আতে িামক কিতট তিজ্ঞািা কমরতেলাে এিং কি 
িমলতেল কর কি কিতট পর্রীষো কমর কদখমি৷ কি পমরর তদন আোমক কফান করল 
ও িলমলা কর করার শমব্দর অর্থ কেঘধ্বতনর পুত্৷ আতে িামক ধন্িাদ িানালাে 
এিং প্রভু আোমক রা িলতেমলন কিই করায় আচির্থ হলাে৷ শত্রুমদর তনকট, আতে 
কেঘধ্বতনর ন্ায় গি্থন কতর! তদয়ািলমক রতদ না আতে িতল কর আতে কিটা দুি্থল, 
িাহমল আতে রখন করা িতল, িখন িার কামে কিতট কেঘধ্বতনর ন্ায় গি্থন 
(শততি) িমল েমন হয়৷  

২০১০ িামল আতে আোমদর এমকিামর প্ররে িম্মদর অতধমিশমন প্রচার 
করতেলাে ও এই গল্পতট িলতেলাে৷ আতে রখন কিই কাতহন্রী িমলতেলাে, িখন 
প্রভু আোমক কিই স্বপ্নতটমি রা িমলতেমলন কশমষ কিই করাতট আতে উমল্লখ 
কমরতেলাে৷ “গ্াতর, শত্রু রখন কিাোয় আিমি কদমখ, িখন িুতে কেঘধ্বতনর 
ন্ায় গি্থন কর”৷ কর েুহুমি্থ আতে িমলতেলাে, “কেঘধ্বতনর ন্ায় গি্থন িমল েমন 
হয়”, িখনই একতট উচ্স্বমরর কেঘগি্থমন আকাশ-িািাি পূণ্থ হময়তেল৷ ককামনা 
ি্তষ্টপাি হয় তন, িার আমগ ককামনা কেঘধ্বতনরও হয় তন, তকন্তু িারা রাি ধমর 
কেঘধ্বতনর গি্থন কশানা তগময়তেল৷ কিই রামি ওখামন কর কলামকরা তেল িারা 
হিচতকি হময় পমেতেল৷ তকন্তু আতে রিটা আনমন্দ পূণ্থ তেলাে িিটা ককউ তেল 
না, কারণ আতে িানিাে কর আতে রা তকেু িমলতেলাে, করমহিু কিগুতল প্রভুর 
িকল িন্তামনর কষেমত্ প্রমরাি্ হময়তেল, িাই আোর করার উপমর প্রভু িার 
“আমেন” তলমখ তদতচ্মলন৷ রাই কহাক না ককন, কিই রামি কটতলতভশন ক্ামেরা 
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ঘুরতেল, এিং আপতন রতদ কিই অনুষ্ঠানতট কদখমি চান িাহমল আপতন এই 
তলঙ্কতটমি তক্ক করমি পামরন:  https://youtu.be/rtx1XYJGIAg.

কামিই আপনামক কর ধারণাতটমক িুঝমি হমি কিতট হমলা এই৷

দামিরা িে স্বপ্ন কদমখ না!

দামিরা ককান তিষময় স্বপ্ন কদমখ? করমে রাওয়া, এই িামদর স্বপ্ন৷ িারা একতট 
তদমনর দুপুমরর পর করমক িারাতট কিলা তিমকল ৫ টা িািিার স্বপ্ন কদমখ ও 
িি্থষেণ িামদর নির তনমিমদর হািঘতের তদমক রামক, িারা চায় রােমি ও কাি 
কেমে করমি৷ িারা লম্বা েুতটর, অিির গ্হণ করার, এিং িারা রামি কাি করা 
রাোমি পামর কিই কারমণ অমর্থর স্বপ্ন কদমখ৷ দামিরা রােিার স্বপ্ন কদমখ, আমরা 
কাি ি্তষ্ট করিার নয়! দািিুলভ োনতিকিা িা দ্তষ্টভতঙ্ কার্থ উদ্ভািন িা ি্তষ্ট 
কমর না; তকভামি কাি করমক করহাই তেলমি পামর কিই উপাময়র িন্ান কমর৷ 
একিন দাি ইতিেমধ্ই হিিুতধে হময় রময়মে ও প্রতিতদন িামক পাশ কাতটময় কর 
িম্ভিনাগুতল চমল রামচ্ কিতট কি কদমখ না৷  

পুচ্ নয় তকন্তু েস্তক হওয়ার িন্, আপনার োনতিকিামক একিন দাি 
করমক পতরিতি্থি হময় একিন োতলক িা স্র্রোর ন্ায় হমি হমি৷ আপনামক 
পুনরায় স্বপ্ন কদখা শুরু করমি হমি৷ আপতন তনমিমক রা েমন কমরন কিখান করমক 
দুমরর তদমক দ্তষ্টপাি করমি হমি, কারণ রতদও আপনার তনমির কামে তনমিমক 
দুি্থল িমল েমন হয়, তদয়ািমলর কামে আপতন কেঘধ্বতনর ন্ায়৷ আপনার তশরা 
উপতশরায় রািক্রীয় রতি প্রিাতহি হয়, আপনামক ককিলোত্ এই তিষময় তচন্তা 
করমি ও কিইরূপ কার্থ করমি হমি৷

আোর একিন অতি ধন্রী িনু্ আমে৷ িার অমনক িুন্দর িাতে রময়মে, 
কিইগুতলর িিকতট িেুরে িা হ্রমদর ধামর৷ একতদন রখন আতে িার িামর িাষোি 
করমি তগময়তেলাে, িখন আেরা কপািাশ্ময়র কভির তদময় কনৌকাগুতলর োঝখান 
তদময় কহঁমট কিোতচ্লাে৷ আেরা রখন একটা কনৌকা পার কমর অপর একতট কনৌকার 
পাশ তদময় হাঁটতেলাে, িখন আোর িনু্তট আোর কামে কনৌকাগুতলর োতলকমদর 
নাে িলতেমলন৷ আোমদর করমপাকরনতট ককেন চলতেল আতে আপনামক িার 
একতট উদাহরণ কদি, তকন্তু কনৌকার োতলকমদর নােগুতল এখন আোর স্রমণ 
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আর কনই, িাই আতে িামদর একতট কমর কতল্পি নাে ি্িহার করি৷ িাই আোর 
িনু্র করািাি্থাগুতল তেল তকেুটা এই ধরমণর: “এই কনৌকাতট তিতল তস্মরর, তরতন 
ওহাইও কেতডকাল িাতভ্থমিি এর োতলক৷ পমরর কনৌকাতটর োতলক হমলন িন 
রিার, তরতন রিাি্থ এডে রিাি্থ নামের একতট আইতন প্রতিষ্ঠামনর োতলক৷ পমরর 
কনৌকাতট রালফ টাইডওময়মলর, হাই ত্রিমটর উপর ওই িুন্দর িুমিার কদাকানতট 
হমলা ওনার৷”

আেরা রখন কনৌকার িাতরর পাশ তদময় রাতচ্লাে, এিং প্রায় কগাটা কুতে 
কনৌকা পার হময় রাওয়ার পর আতে িুঝমি পারলাে কর কনৌকাগুতলর প্রতিতটর 
োতলক এেন ি্ততিরা রামদর একতট কমর ি্িিা রময়মে৷ একতটও কনৌকার োতলক 
আপনার কচনা ওই িাদাোটা িুমরশ িািুর েি নন, তরতন থিান্রীয় আইি তক্রে 
তিতক্রর কদাকামন নয়টা পাঁচটা তডউতট কমরন৷ এইিার, ভািমিন না কর আতে 
পাোর আইি তক্রে তিতক্রর কদাকামন কাি করিার তিমরাধ্রী৷ কিতশরভাগ কষেমত্ই 
আতে একিন কে্থ্রীরূমপ কাি করিার তিমরাধ্রী নই৷ আতে ককিলোত্ আপনামক 
কিই প্রকার োনুষমদর উদাহরন তদতচ্ রামদর তনকট িম্দ রময়মে৷ 

আতে রা িলতে দয়া কমর কিতটর প্রতি েমনামরাগ তদন৷ িামদর কামে কর অর্থ 
রময়মে কিতট িে তিষয় নয়, িামদর োনতিকিাটাই হমলা আিল করা৷ কঘাোর 
আমগ গাতে িাঁধমিন না অর্থাত পর্থায়ক্রমে না কমর এমলামেমলাভামি কাি করমিন 
না৷ কিতশরভাগ োনুষ িলমি, “রতদ আোর কামে অি টাকা রাকমিা কিই না 
ভামলা হি৷” িামদর রা িলা উতচি কিতট হমলা, “িারা করেন তচন্তা কমর আতেও 
রতদ কিেন কমর ভািমি পারিাে!” ি্রীিন ও তনমিমদর িম্মক্থ ওই কলাকগুতলর 
একতট তভন্ন দ্তষ্টভতঙ্ রময়মে৷ 

অতধকাংশ পতরিারগুতল কখনই কিই পতরোণ আময়র ধমর কামে কপঁোমি 
পামর না কর পতরোণ অর্থমক প্রময়ািনাতধক উপাি্থন িমল গণ্ করা করমি পামর৷ 
িাম্প্রতিককামলর একতট িে্রীষো িমল কর আমেতরকার কে্থ্রীমদর ৫১% এক িেমর 
৩০,০০০ ডলামরর কে অর্থ উপাি্থন কমর৷5 আোমদর কদমশর অমধ্থমকর কিতশ 
িংখ্ক োনুষ এক িেমর ৩০,০০০ ডলামরর কে অর্থ উপাি্থন কমর?! আপনার 
িয়ি রতদ কুতের ঘমর হময় রামক, এিং আপতন ককিলোত্ রাত্া শুরু কমরমেন, 
অরিা আপতন এেন একতট অিথিায় রময়মেন কারণ আপতন কিই অিথিায় রাকমি 
চান, এিং রতদ অর্থ আপনার িাতলকার প্ররমে না করমক রামক িাহমল কিা 
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ভামলাই, তকন্তু আতে িাতন আোমদর কদমশর অমধ্থমকর অতধক িনগমণর কষেমত্ 
এতট িি্ নয়৷ আতে িাতন িামদর অতধক অমর্থর প্রময়ািন৷ তিশ্বাি করুন, আতে 
৩৬ িেমরর কিতশ িেয় ধমর আোর আতর্থক পতরমষিা তশমল্প কাি করিার িুিামদ 
হািার হািার পতরিামর তগময়তে, এিং আতে এতট ি্ততিগিভামি কদমখতে৷ 

িাহমল িামদর তনকট অতধক উপাি্থন কনই ককন? ি্রীিন কিটা অন্ায়্রী িা 
আপতন তকভামি ককানতকেুর তশকার হময়মেন িা অন্ ককামনা অনর্থক তিষময় 
আপতন তচতকার করমি শুরু করিার আমগ, আতে আপনামক িলি কর এতট দুতট 
কারমণ হময় রামক৷ প্ররেি, িারা প্তরি্রীর দতররেিার অতভশামপর প্রতক্রয়ার েমধ্ 
কফঁমি রময়মে এিং িারা ঈশ্বমরর রাি্ ও িাঁর িম্মদর ন্রীতিগুতলর করা িামন 
না৷ তবিি্রীয়ি, িামদর পচনশ্রীল কনতিিাচক ভািনা রময়মে, এরও কারণ িারা কর 
প্তরি্রীর অতভশামপর প্রতশষেণ প্রাতি কমরমে কিতট, এিং করমহিু িারা িোধামনর 
পর খুঁমি পায় না, রতদও কিই িোধামনর পর িহমিই কদখা রায়৷ েূলি, দািমদর 
োনতিকিাই হমলা দািমত্বর, কর করাতট আতে িমল আিতে৷ রখন িারা তিশ্ামের 
িন্ান কমর িখন কিই তিশ্ামের িুমরাগ িারা খুঁমি পায় না৷ একরা োনমিই 
হমি কর, প্রক্ি িোধানিূত্ োো, োনুষ তনরাশ হময় পমে৷  

আতে আোর কিতেনারগুতলমি কর উদাহরনতট ি্িহার কমর রাতক আপনামক 
কিতট তদই৷ েমন করুন, আতে আপনামক িমলতে কর একতট িহি িাক্মিই আতে 
আপনার িি অমর্থর িেি্া িোধান কমর তদমি পাতর৷ আপনার কাগি ও কলে 
বির্রী রাখুন কারণ আতে গ্ারাতন্ কদি কর কিই িাক্তটই আপনার িেি্ার 
িোধান হমি৷ করতড? কিশ, এই হমলা কিই িাক্: এই িের ৫ তেতলয়ন ডলার 
আয় করুন৷ রখন আতে েঞ্চ করমক এই করাতট িতল, প্রমি্মক হািমি শুরু কমর৷ 
তকন্তু িারা হামি ককন? কারণ িারা ওই পতরোণ অর্থ উপাি্থন করমে একরা িারা 
ভািমিই পামর না, িা িারা তচন্তা কমর না কর িামদর বিারা এক িেমর ৫ তেতলয়ন 
ডলার অর্থ উপাি্থন করা িম্ভি৷ 

িারপর আতে িামদর িতল কর িারা রা কদখমি পায় না কিতট কখনই িারা 
অতধকার করমি পারমি না৷ িারপর আতে অনুশ্রীলন্রীতটর পুনরাি্তত্ত কতর, তকন্তু 
এইিার আতে ক্রোগি িংখ্াগুতলমক কে করমি রাতক: ২০০,০০০ ডলার, 
১০০,০০০ ডলার, ৭০,০০০ ডলার িা ৪০,০০০ ডলার৷ িিমশমষ আতে িামদর 
িতল, “আতে এেন একতট িংখ্ায় কনমে আিমিা করখামন আপনারা িলমিন, “তিক 
আমে, তিক আমে, আতে এই টাকা করািগার করমি পারি”৷
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িারপর আতে িামদরমক আমরকতট কাতহন্রী িতল৷ েমন করুন আতে রতিান্রী 
ি্িিায় একিন ধন্রী ি্িিায়্রী৷ আতে চ্রীমন িল পািামি চাই, এিং কিগুতলমক 
প্াক কমর িাহামি কিালিার িন্ আোর িাহামর্র প্রময়ািন৷ আতে িামদর িতল 
কর িারা কর িলগুতল িামক্স ভমর কদমি কিই প্রতিতট িমলর িন্ আতে িামদরমক 
৫০০ ডলার অর্থ কদি৷ িারা একতদমন ২০০ তট িল িাক্সিন্দ্রী করমি পামর ধমর 
তনমল, একতদমন িারা প্রায় ১০০,০০০ ডলার উপাি্থন করমি পারমি৷ আতে 
িামদরমক িলগুতলমক প্াক করিার িন্ কিই একই হামর পাতরশ্তেক কদওয়ার 
এক িেমরর একতট চুততিও করমি চাইি৷ এখন, আতে রতদ িামদর িতল কর িামদর 
িেি্ার িোধান হমলা িামরা োমি ৫০ লষে ডলার উপাি্থন করা, িাহমল িামদর 
উত্তরতট ক্রী হমি? “িহি, ককামনা িেি্া কনই, ওই করমট কাি করমল আপতন 
িহমিই ৫০ লষে ডলার উপাি্থন করমি পারমিন৷” 

পার্থক্তট ক্রী তেল? তকেুই না, শুধু একতট পতরকল্পনা৷ কিই পতরকল্পনাতটই 
িকল পতরিি্থন িূতচি কমর৷ কর ঈশ্বর আপনার তনে্থাণ কমরতেমলন তিতন কিই 
পতরকল্পনাতট িামনন, আর আপনামক ককিলোত্ কিতট শুনমি হমি৷ কামিই 
ঈশ্বমরর রামি্র কষেমত্ও ি্াপারটা একই৷ ঈশ্বর রখন আোমক কিই ি্িিাতট 
শুরু করিার কিই স্বপ্নতট তদময়তেমলন এিং ক্রীভামি কিতট করমি হমি িা 
কদতখময়তেমলন, িখনও আোর আময়র পতরিি্থন ঘমট তন—তকন্তু কভিমর কভিমর 
আতে তচতকার করতেলাে, “এতট িহি! আোর অমর্থর িেি্াগুতল তেমট কগমে; 
আোর কামে পতরকল্পনাতট রময়মে!”

“ককননা, িদাপ্রভু িমলন, আতে কিাোমদর পমষে কর িকল িঙ্কল্প 
কতরমিতে, িাহা আতেই িাতন; কিই িকল েঙ্মলর িঙ্কল্প, অেঙ্মলর নয়, 
কিাোতদগমক কশষ ফল ও আশাতিতধে তদিার িঙ্কল্প!”

-তররতেয়২৯:১১

ঈশ্বমরর তনকট আপনার েঙ্লামর্থ পতরকল্পনা রময়মে! রখন আপতন িানমি 
পামরন আপনার েঙ্মলর িন্ ঈশ্বমরর তনকট পতরকল্পনা রময়মে, িখন রুধেতটর 
অধে্থ িোপন হময় রায়! কদখুন, অমর্থর িেি্া িোধান করা অিটাও িতটল 
তকেু নয়৷ িম্দ হমলা দশ্থমনর-িপষে! এতট িতি্ই কিশ িরল৷ ককামনা েুতদরেি্ 
না রাকার িোধান হমলা েুতদরেি্ রাকা৷ একতট অতধক িে গ্মহর প্রময়ািমনর 
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িোধান হমলা একতট িে গ্হ৷ একতট ভরিামরাগ্ গাতের িোধান হমলা কিেন 
একতট গাতে ক্রয় করা৷  

আতে িাতন এখামন আতে দু ধরমণর করা িলতে, তকন্তু আতে কিশ তকেু িের 
একতট ভাো গাতে চাতলময়তে৷ িখন আোমক এক োইল দূর করমকও আিমি 
কদখা করি, কারণ আতে করখামনই করিাে কিখামনই আতে গাতের ধঁুয়া কেমে 
আিিাে৷ আতে িাতন কর রখন আপনামক ককামনা িায়গায় করমি হয় িখন 

গাতের িেি্া কিটা ঝকোতর হমি পামর৷ 
আতেও এও িাতন কর একতট গাতের কশারুমে 
তগময় একতট নিুন গাতের িন্ নগদ অর্থ 
প্রদান করমি ককেন লামগ৷ ককেন লামগ 
িলুন কদতখ! আর ককামনা কটনশন নয়, ককামনা 
দুঃখ নয়৷ ককন? কারণ আোর প্রময়ািনতট 

তেমট কগমে ও আতে শাতন্তমি রময়তে৷ গাতের িেি্ার িামর লেিার িদমল আোর 
রা করিার করা কি তিষময় আতে েমনামরাগ্রী হমি পাতর৷

আিল িাস্তিিা হমলা কিতশরভাগ োনুষমক িামদর ি্রীিমনর অতধকাংশ িেয় 
িুমে োনতিক চামপর অধ্রীমন রাকা পর্থন্ত িাস্তি আতর্থক িেি্ার িামর রুঝমি 
হয়৷ িামদর রা তকেু কনই ককিলোত্ কিগুতলমক পাওয়ার িন্ই িারা হয়ি 
অমনক ঘন্া ধমর কাি কমর৷ িনু্, আপনার ি্রীিমনর িন্ ঈশ্বমরর পতরকল্পনা 
এেনতট নয়৷  

করেনতট আমগও আতে িমলতে, োনুষ কর ধরমনর কাি করমি অপেন্দ কমর 
কিই কামির কিিন পাওয়ার িন্ও িারা িামদর স্বপ্ন ও ইচ্াগুতলমক তিিি্থন 
কদয়৷ দামিরা িাধারণি খুি িুখ্রী হয় না! দুভ্থাগ্িনকভামি, এই কিই থিান 
করখামন োনুষ িাি কমর, তনমিমদর ি্রীিমন িামদর অিথিামনর কারমণ অিুখ্রী, 
তিরতি, ও তনরাশ৷ তকন্তু িাস্তমি, কিগুতল হমলা তনেক এেন িি দ্তষ্টভতঙ্ করগুতল 
আতর্থক স্বাধ্রীনিা করমক িতরময় তনময় রায়, অরিা, করেনতট আতে িমলতে, একতট 
পতরকল্পনা রাকা৷  

আতে আপনামক একতট ি্ততিগি উদাহরন তদই৷ আপনামদর েমধ্ অমনমকই 
িামনন কর আতে তশকার করমি ও োে ধরমি, িাইক চেমি, পাহামে উিমি, 
িাইমর কর ককামনা করমি ভালিাতি৷ আতে ওহাইওমি একতট কোট ক্তষমষেমত্র 

ঈশ্বররর রার্যের এক্ন 
নাগমরকরূরপ, আপনার বিধ 
অমধকার ররেরছ, এিং প্মিমট 
ধি্থ ও নীমি আপনার মনকট 
উপলব্ধ ররেরছ
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এলাকায় িে হময়তে, করতট কপ্লইন টাউনতশপ নামে পতরতচি৷ িায়গাতটমক এই 
কারমণ কপ্লইন টাউনতশপ িলা হময় রামক, কারণটা আপতন অনুোন করমিই 
পামরন কর িায়গাতট িেিল৷ অিশ্ই, ক্ষকমদর পমষে িায়গাতট অনুকুল, তকন্তু 
থিানতটমি খুি কিতশ আকষ্থন্রীয় প্রাক্তিক কিৌন্দর্থ্ কনই৷ আতে আোর িাধ্েি 
তশকার ও োে ধরা তিষয়ক প্রতিতট পতত্কার গ্াহক তেলাে৷ করেন Outdoor 
Life, Sports Afield, Field & Stream ও অন্ান্ পতত্কা৷ আতে পতচিমের 
িন্ ও িুন্দর পি্থিগুতলমি ও আপালাতচয়ামনর (Appalachian) িিুি ভরা 
উপি্কায় োে ধরিার ও তশকার করিার েহান ঘটনাগুতল পাি করিাে৷ আোর 
িাতে করমক কিই থিানতট পূি্থ তদমক োত্ এক ঘন্ার রাস্তা৷ িা িম্বেও আতে কখনই 
ওই অঞ্চমল রাই তন৷ আতে ৪০ িের িয়মি প্ররেিার পি্থি কদমখতেলাে৷    

ককন? কারণ আোর কামে ভ্েন করিার িন্ অর্থ তেল না, আোর তনমির 
গাতে তেল, আোর শহমরর েধ্ তদময় ইন্ার কস্ট I-৭০ েহািেকতট  পতচিেতদমক 
তগময় রতক পি্থিোলার েধ্ তদময় তগময়মে৷ তকন্তু িাস্তি িি্ হমলা আতে কখনই 
এক িামরর িন্ও কিখামন রাওয়ার করা ভাতি তন, িা তনমিমক কখনও, “একতদন 
আতে ওখামন রামিা” এই করাটা ভািমি তদই তন৷ আতে পতত্কার ঝাঁ-চকচমক 
েতির োধ্মে কিই থিানগুতলর বিারা েুগ্ধ হিাে তকন্তু কখনই রাওয়ার করা তচন্তা 
কতর তন৷ আোর কামে কিই িকল থিান করন চাঁমদর েমধ্ তেল; আোর েমনর 
েমধ্ কিখামন রাওয়ার ককামনা িম্ভািনাই তেল না৷ আোর িয়ি রখন ৪০ িের 
এিং কশষপর্থন্ত রখন আতে পতচিে তদমক রাত্া কমরতেলাে, িখন িারাটা ি্রীিন 
ধমর আতে করতট করমক িতঞ্চি তেলাে কিতটমক তিশ্বাি করমি পাতর তন৷ এখন, 
িেমর কে কমর একিার পি্থমি না করমি পারমল আোর চমল না৷ িনু্, এই 
েুহুমি্থ আপতন রা কদমখন িার িুলনায় অতধক তকেু রময়মে! ি্রীিমনর একতট তভন্ন 
দ্তষ্টমকাণ রময়মে করতটমক আপনার কদখা ও অনুভি করা প্রময়ািন৷  

ঈশ্বমরর রাি্ ক্রীভামি কার্থ কমর এিং ইতিেমধ্ই আপনার কামে রা তকেু 
আমে িমল কিই রাি্ িমল, রখন আপতন কিতট িুঝমি ও িানমি আরম্ভ করমিন, 
িখন আপনার দ্তষ্টমকাণ পতরিি্থ্রীি হমি!

অিএি কিােরা আর অিেপক্থ্রীয় ও প্রিাি্রী নহ, তকন্তু পতিত্গমণর 
িহপ্রিা এিং ঈশ্বমরর িাট্রীর কলাক

-ইতফষ্রীয় ২:১৯
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ঈশ্বমরর রামি্র একিন নাগতরকরূমপ, আপনার বিধ অতধকার রময়মে, এিং 
প্রতিতট ধে্থ ও ন্রীতি আপনার তনকট উপলধি রময়মে৷ এতট করেনডা ও আোর 
িেি্া তেল৷ রতদও আেরা খ্্রীষ্টতিশ্বাি্রী তেলাে ও ঈশ্বরমক কপ্রে করিাে, িিুও 
আেরা ঈশ্বমরর রামি্র এেন নাগতরক তেলাে রামদর রাি্তটর ধে্থ ও ন্রীতিগুতলর 
িম্মক্থ ককামনা জ্ঞান তেল না৷ প্তরি্রীর অতভশামপর প্রতক্রয়াতট আোমদরমক কর 
ি্রীোিধে দ্তষ্টভতঙ্ তদময়তেল, িার কারমণ আোমদর স্বপ্ন তেল না৷ তকন্তু জ্ঞানই 
হমলা শততি৷

উদাহরণস্বরূপ, আদালমি, একতট িাষের করা ইিারা চুততির কাগি প্রোন 
কমর কর আপনার িাতেমি িাি করিার একতট আইনি অতধকার আপনার রময়মে৷ 
উতি িাতেতটমি িাি করিার আপনার বিধ অতধকারমক িুতনতচিি করিার িন্ 
একতট িাষের করা দস্তামিি ও ন্ায়তিচার লাভ করিার িুমরাগ কর রময়মে, কিই 
তিষময়র জ্ঞান আপনামক শাতন্ত ও স্বাচ্ন্দ্ প্রদান কমর৷ কিই একইভামি, ঈশ্বর 
রা িমলন ও আপনার িন্ ঈশ্বমরর রামি্র কামে রা তকেু রময়মে, কিই তিষয়ক 
জ্ঞান, রা তকেু বিধভামি আপনার, কিগুতলমক ধমর রাখিার িাহি আপনামক প্রদান 
কমর৷ করেন ধরুন, ক্ষমকর িে্তধে ককারায়? অমর্থর েমধ্ তক? না৷ িাহমল কি 
কর ি্রীি িপন কমর কিটাই তক িে্তধে? না৷ কিই ক্ষকতট ি্রীি িপন ও ফিল 
কাটিার কর িকল তনয়ে তিষয়ক জ্ঞামনর অতধকার্রী কিতটই কিই িে্তধে৷ কি রিই 
দতররে কহাক না ককন, তকভামি ধন্রী হমি হয় কিটা িার িানা আমে৷ ঈশ্বর পাতর্থি 
রামি্র িন্ কর িকল তনয়ে তথির কমরমেন কি কিগুতলর নাগাল কপময় কগমে৷ 
ি্রীিিপনকাল ও শষ্ কগালািাি করমণর প্রতক্রয়া কিই ক্ষমকর িন্ িারংিার 
ফল উতপন্ন করমি পামর৷

কি শষ্ কিিার তনয়েগুতল কিামঝ ও কিগুতলর প্রতি িার পূণ্থ আথিা রময়মে৷ 
কি ভূতের েমধ্ হািার হািার ডলার েূমল্র ি্রীি পুঁমি কফমল, তকন্তু িরাতপ 
কি ভ্রীি নয়৷ আপতন এেন একিন ক্ষকমক খুঁমি পামিন না কর িার ফিল 
লাগািার পর িার রোক্টমরর পামশ িমি োতটর উপমর কি রি পতরোণ অর্থ েুঁমে 
কফমল তদময়মে িার দুঃমখ ক্রন্দন কমর৷ না, কি ি্রীমির েূমল্র কারমণ ক্রন্দন 
করমি না৷ কি কিই িকল ধমে্থর উপমর আথিাশ্রীল রাকমি রা প্রাক্তিক পাতর্থি 
রাি্মক পতরচালনা কমর৷ কি তক আপনামক িলমি পামর কর একতট ি্রীি ক্রীভামি 
কিমে ওমি? আোর িমন্দহ আমে, তকন্তু কি আপনামক িলমি পামর কর ক্তষকাি 
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করিার িন্ কি আমরা অতধক িতের িন্ান করমে৷ এই একই করা আপনার ও 
আোর কষেমত্ও িি্৷ রতদ আেরা ঈশ্বমরর রামি্র ধে্থগুতল না িাতন ও কিগুতলর 
প্রতি আোমদর আথিা রতদ না রামক, িাহমল ঈশ্বর আোমদর িন্ কর ি্রীিনরাপন 
তনধ্থাতরি কমর করমখমেন আেরা কিতট উপমভাগ করমি পাতর না৷ 

শুরুর কিই তদনগুতলমি িিচাইমি অতধক করাোঞ্চকর কর ঘটনাগুতলর িাষে্রী 
আেরা তেলাে িামদর একতট কিই িেয় ঘমটতেল রখন আতে একিন কলামকর 
কাে করমক একতট কফান কল কপময়তেলাে৷ আতে িামক “ডন” নাে তদতচ্৷ ডন 
তকেু োরাত্ক আতর্থক িেি্ার িমু্মখ্রীন হতচ্ল৷ কি শুমনতেল কর আতে োনুষমক 
িামদর আতর্থক িংথিান তিষময় িাহার্ কতর৷   

ডমনর িামর রখন আোর প্ররে িাষোি ঘমট, িখন কি খুি তনরুতিাতহি 
ও ঋণগ্স্ত হময় আোর অতফমি এমিতেল৷ কিই িেময় িার ি্রীিমন ককানতকেুই 
িতিক ভামি চলমে িমল েমন হতচ্ল না৷ আতে রখন িার িামর িমি করা 
িললাে, িখন আতে িানমি পারলাে কর িার চার োমির িাতে ভাো িাতক 
রময়মে ও অন্ান্ প্রায় িকল কদনা কশাধ করাও িাতক৷ িামদর বিিাতহক ি্রীিমন 
িেি্া তেল – িামদর আতর্থক অিথিার কারমণ িার স্ত্রী হয়রান হময় পমেতেমলন 
এিং ডমনর প্রতি িার েমন িম্মান চমল রাওয়া শুরু কমর তদময়তেল কারণ কি 
িার স্ত্রী ও িামদর পাঁচ িন্তামনর ভরণমপাষণ করমি অিের্থ তেল৷ িাস্তিিা হমলা 
ডন তনমির প্রতি িম্মান হাতরময় কফমলতেল, এিং কি নানা প্রমশ্ন িি্থতরি তেল৷ 

িখন িার কর চাকতরতট তেল কিতট তেল ওহাইও রামি্র িি্থত্ িাথি্ ি্রীো 
তিক্রয় করা, তকন্তু িার িফলিার অভাি িামক দ্রুি একতট তিপর্থয়পূণ্থ অর্থননতিক 
পমরর তদমক কিমল তদতচ্ল৷

িকল তকেু ডমনর তিপমষে কগমলও, আতে িার েমধ্ িম্ভিনা কদমখতেলাে৷ কি 
তশখমি ও কাি করমি ইচু্ক তেল৷ এই শততিশাল্রী রুগলিন্দ্রীতট িামক চাকতর 
তদমি ও িার ভতিষ্মির কল্ানামর্থ আোর তনমিমক তিতনময়াগ কমর কদওয়ার 
কষেমত্ রমরষ্ট আগ্হ্রী কমর িুমলতেল৷ কশষ পর্থন্ত, কিতট এেন একতট তিতনময়াগ 
তেল করতট আোমদর উভময়র কষেমত্ ি্হত লভ্াংশ প্রদান কমরতেল৷

কিই িেয় আোর নি্রীন ককাম্াতনতট আোমদর তিমক্রিামদর একতটর তনকট 
করমক িমিোত্ হাওয়াই বি্রীপপুঞ্জ ভ্েমণর একতট পুরস্কার তিমিতেল, এিং আোর 
েমন হময়তেল ডমনর িামর ঈশ্বমরর রাি্ তিষয়ক আমলাচনা করিার কিতট একতট 
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েহান িুমরাগ হমি৷ রতদও ডন একিন খ্্রীষ্টতিশ্বাি্রী তেল, তকন্তু এই তিষময় িার 
ধারণা আোর ধারণার েি তেল না৷ এিং রতদও আতে কিশ কময়কিার অর্থননতিক 
কষেমত্ ঈশ্বমরর ন্রীতিগুতলর তিষময় িার িামর আমলাচনা করিার কচষ্টা কমরতেলাে, 
িিুও আতে রা িলতেলাে কি কিতটমক তিশ্বাি কমরতেল িমল আোর েমন হয় তন৷

আতে ডমনর েমনামরাগ আকষ্থণ করিার এেন একতট উপাময়র িন্ান 
করতেলাে করতট িামক এই করা উপলতধি করমি িাহার্ করমি কর, ঈশ্বমরর রাি্ 
তকভামি কার্থ কমর কিতট িানিার বিারা কিও িফলিা লাভ করমি পামর৷ িমি, 
ডন এিটাই তনরুতিাতহি তেল কর িার পমষে তনমিমক তিশ্বাি করা এিং িতি্ই 
পতরিি্থন কর ঘটমি পামর কিতট তিশ্বাি করা কতিন হময় পমেতেল৷ আতে িানিাে 
এই হাওয়াই বি্রীপপুঞ্জ ভ্েণতট আোর িুমরাগ৷ 

ডন ও আোর কর িেময় ওখামন রাওয়ার িন্ রাত্া শুরু করিার করা তেল, 
িার কময়ক িতিাহ আমগ করমকই আেরা কিখামন রা রা কদখি ও করি কিই 
তিষময় করা িমলতেলাে৷ একতট তিমশষ ককৌিুহল তিমশষভামি ডমনর দ্তষ্ট আকষ্থণ 
কমরতেল৷ কি প্রশান্ত েহািাগমরর নয়নাতভরাে িমল একতট ন্রীলাভ োতল্থন ধরমি 
কচময়তেল৷ “হাওয়াই বি্রীপপুঞ্জ তিমশ্বর ন্রীলাভ োতল্থমনর রািধান্রী”, উমত্ততিিভামি 
ডন আোমক করাগুতল িমলতেল৷ “আতে িারাি্রীিন ধমর একতট ন্রীলাভ োতল্থন 
ধরমি কচময়তে; এটা আোর একটা স্বপ্ন৷” িতিামহর েমধ্ প্ররেিার আতে ডমনর 
কচামখ একতট উজ্বল রতমি কদমখতেলাে৷ আিমল ককামনা একতট তিষয় িামক 
করাোতঞ্চি কমর িুমলতেল, এিং আতে িানিাে কর িার কিই উমত্তিনাতট একতট 
শততিশাল্রী তশষোর বিার উনু্মতি কমর কদমি৷  

আতে িামক িমলতেলাে, “ডন, ঈশ্বমরর রামি্র নাগাল পাওয়ার বিারা  হাওয়াই 
বি্রীপপুমঞ্জ িুতে কর একতট ন্রীলাভ োতল্থন ধরমি পামরা কিই তিষময় আশা নয়, 
িরং তনতচিিভামি িানা িম্ভি, একরা তক কিাোর িানা তেল?” আোর করায় 
ডন তিভ্ান্ত হময় কগমলও আমরা অতধক িানিার িন্ উতিাহ্রী হময়তেল, এিং 
আতে ঈশ্বমরর রাি্ তিষয়ক আোর ি্াখ্া িুমল ধরা িাতর করমখতেলাে৷ আতে 
োক্থ ১১:২৪ উধ্েি কমরতেলাে, কর পদ িমল, “এই িন্ আতে কিাোতদগমক 
িতল, রাহা তকেু কিােরা প্রার্থনা ও রাচ্া কর, তিশ্বাি কতরও কর, িাহা পাইয়াে, 
িাহামি কিাোমদর িন্ িাহাই হইমি৷” ডমনর পমষে এই করা তিশ্বাি করা এক 
করায় রমরষ্ট কতিন তেল৷ ঈশ্বমরর রাি্ ও তকভামি িার তনমির তিশ্বািমক েুতি 
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করমি হয় এই তিষময় িামক িুঝমি িাহার্ করিার িন্ আতে তকেুটা িেয় 
ি্য় কমরতেলাে৷ এিং, কামিই, আেরা আোমদর রাত্া শুরু করিার পূমি্থ, ডন ও 
িার স্ত্রী একেি হময় প্রার্থনা ও তিশ্বাি কমরতেল কর িারা একতট ন্রীলাভ োতল্থন 
কপময়মে৷ এোোও িারা িামদর লামভর পমষে ঈশ্বমরর রামি্ একতট আতর্থক ি্রীি 
িপন কমরতেল৷ আোর প্রময়ািন্রীয় ককামনা তকেুর িন্ আতে রখন আোর তিশ্বাি 
েুতি করিাে িখন এতট করমি পতিত্ আত্া আোয় তশষো তদময়তেমলন৷   

এর েমধ্, তশকার করিার িন্ ডমনর রা রা করণ্রীয় তেল িমল কি িানি 
কিই িকল তকেু কি কমরতেল৷ কিখামন কর কর কনৌকাগুতল পাওয়া রামি ও িামদর 
েূমল্র তিষময় কি কখাঁি খির তনময়তেল ও িিমশমষ িার কর ক্ামটেনমক ভামলা 
িমল েমন হময়তেল িামক কি িুক কমরতেল৷ িিতকেু তথির করা হময় তগময়তেল 
এিং আেরা হাওয়াই- এর ন্রীল িমলর কামে রাওয়ার িন্ কিশ করাোতঞ্চি হময় 
পমেতেলাে৷

কনৌ রাত্ার তদনতট এমলা, এিং রখন আেরা কনৌকায় চাপলাে, িখন কিশ 
গমি্থর িামর ক্ামটেনমক িললাে কর আি আেরা একতট ন্রীলাভ োতল্থন ধরি৷ 
তিতন তেপ তদময় অন্ান্ কর িকল োে ধরা রায়, আেরা কিগুতল ধরমি িফল হি 
এেন আশা ি্তি কমরতেমলন িমট, তকন্তু তিতন আোমদর তনতচিি কমর িমলতেমলন 
কর তদনতট ন্রীলাভ োতল্থন ধরিার কষেমত্ আোমদর পমষে অনুকুল নয়৷ তিগি চার 
োি ধমর প্রতিতদন দুতট কনৌকা ভাো করা িল তিহামর তগময়, িার িঙ্্রীরা োত্ 
একতট ন্রীলাভ োতল্থন আনমি কপমরমে৷ এর একতট িে কারণ হমলা োতল্থনমদর 
ঋিু িখনও শুরু হয় তন, ককননা োতল্থন হমলা পতররায়্রী োে৷ তনরুতিাতহি না 
হময়, আেরা িামক স্বশ্ধেভামি িললাে কর আেরা একতট োতল্থন পামিা এিং 
আোমদর িািিরঞ্জাে বির্রী করমি রাকলাে৷   

েয় ঘন্া ধমর তেপ িঞ্চারণ করিার পমরও রখন একিারও আোমদর তেমপ 
ককামনা রকে স্পশ্থ অনুভূি হমলা না, িখন আতে একটু দুতচিন্তাগ্স্ত হময় পমেতেলাে 
কর ককামনা তকেু না ঘটা ডমনর তিশ্বািমক দুি্থল কমর িুলমি পামর৷ আোর শঙ্কায় 
আতে তচতকার কমর িার প্রতি একতট প্রশ্ন েুঁমে তদলাে৷ ডমনর উপমর রাকা 
একতট কিিুর উপমর আোর আিন করমক আতে কচঁতচময় িমল উিলাে, “ডন, আতে 
কিাোয় একতট প্রশ্ন করমি চাই৷ িুতে কখন কিই ন্রীলাভ োতল্থনতট কপময়তেমল? 
রখন িার কদখা কেমল নাতক রখন আেরা প্রার্থনা কমরতেলাে?” কিশ িাহি তনময়, 
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ডন শততিশাল্রীভামি িিাি তদময়তেল, “গ্াতর, খুিই কিািা করা৷ আতে রখন প্রার্থনা 
কমরতেলাে িখনই আতে কিতট কপময়তেলাে৷” িার উত্তরতট রখন আোর কামন 
এমলা িখন আতে করাোতঞ্চি ও প্রি্য়্রী হময় উমিতেলাে৷ িখনই আতে িানমি 
পারলাে কর ডন গুরুত্ব িহকামর আোর তনমদ্থশ গ্হণ কমরমে ও কিই োতল্থনতট 
পাওয়ার তিষময় কি দ্ঢ়তনতচিি৷ 

কময়ক তেতনট পমরই, ডমনর তেমপর দতের গুতটতট ঘুরমি শুরু করল এিং 
কিতট িেুমরের তদমক কিঁমক কগল এিং িঙ্্রীরা “োে পমেমে” িমল কচঁতচময় উিল৷

ক্ামটেন িামহি িিক্থ কমর তদময় িলমলন, “কিতশ উমত্ততিি হমিন না৷ হ্াঁ, 
োেটা িে িমন্দহ কনই, তকন্তু এই োে ন্রীলাভ োতল্থন নয়৷ োতল্থনরা িমলর উপমর 
কভমি উমি ও িািামির েমধ্ তিরাট লাফ কদয় আর এই োেতট িমলর গভ্রীমর 
রময়মে৷” িেয় ধ্রীমর ধ্রীমর িময় করমি রাকল, ডন কিই োেতটর িামর লোই 
করা িাতর রাখমলা৷ কিই োেতট িখনও িমলর উপতরিমলর এি কামে আমি তন, 
করখান করমক কিতটমক কদখা করমি পামর৷ ডন রিটা ক্ান্ত হময় তগময়তেল, োেতট 
িার করমকও অতধক ক্ান্ত তেল এিং অতচমরই কি হাল কেমে তদল৷ রখন ডন িুমিা 
গুতটময় কিই িে, িুন্দর ন্রীলাভ োতল্থনতট উপমর কটমন িুলমলা, িখন কি এিং 
আতে তিতস্ি না হমলও, কনৌকাতটমি রাকা িাতক িকমল িাকরুধে হময় পমেতেল৷  

ডন ও িার োমের েতিতট অন্মদর তনকট ঈশ্বমরর রামি্র িাস্তিিার 
িাষে্রূমপ ও আোর কামে কিই িাস্তিিার একতট অতিরি স্ারকরূমপ আি 
পর্থন্ত আোর অতফমি রময়মে৷ িাইমর করমক কদখমল, ওটা একতট োে োো আর 
তকেু নয়৷ তকন্তু ডমনর কামে কিই োতল্থনতটর অর্থ কিতটর করমক অমনক অতধক 
তেল৷ রতদ ঈশ্বমরর রাি্ কিই োতল্থনতটর কষেমত্ কার্থকর হময় রামক, িাহমল িার 
ি্রীিমন িার রা তকেু প্রময়ািন কিগুতলর কষেমত্ও কিই রাি্ তনতচিিভামিই কার্থ 
করমি৷ ডমনর িন্, এই ঘটনাতট িার ি্রীিমন ঈশ্বমরর রামি্র তক ধরমণর প্রভাি 
রাকমি পামর কিতট উপলতধি করিার িূচনা োত্ তেল৷

আতে এই কাতহন্রীতটমক পেন্দ কতর, এিং আতে োনুমষর তনকট ঈশ্বমরর 
রামি্র প্রক্ি অতভজ্ঞিা রাকমি কদখা ভালিাতি৷ আতে আপনার িন্ও এতটই 
চাই!
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অধযোে ৪

আমি ঈশ্বররর রার্যের একমট প্ধান চামিকামির 
সন্ান দপরেমছ!

আোমদর িকমলর কামেই আোমদর গ্হ, আোমদর গাতে ও অন্ রা তকেু 
আেরা িুরতষেি রাখমি চাই কিই িকল তকেুর িন্ তভন্ন ধরমনর চাতি রামক৷ এই 
চাতিগুতল কভিমর রা তকেু িুরতষেি রময়মে কিগুতলমক প্রাতি করমি িা কিগুতলমক 
কামি লাগািার অতধকার কদয়৷ করেন একতট গাতে৷ একিন খ্্রীষ্টতিশ্বাি্রীরূমপ দ্রীঘ্থ 
নয় িের আতর্থক তিশ্ঙ্খলা ও তনরাশার েমধ্ ি্রীিনরাপন করিার কারমণ, আতে 
িানিাে ককামনা একটা তকেু কনই, ককামনা একটা তকেু ভুল রময়মে৷ কাউমক কিতট 
িমল কদওয়ার প্রময়ািন তেল না৷ আোর রা িানিার প্রময়ািন তেল কিতট হমলা 
ভুলতট ক্রী ও তকভামি কিতটমক িোধান করা করমি পামর৷

কিই ভগ্নপ্রায় খাোরিাতের তিোনায় আোআতেভামি শুময় আতে রখন প্রভুর 
কামে িাঁর িাহামর্র তনতেত্ত ক্রন্দন কমরতেলাে, িখন তিতন আোমক িমলতেমলন 
কর আোর িেি্াতট হমলা এই কর িাঁর রাি্ তকভামি পতরচাতলি হময় রামক 
আতে কখনই কিতট িাতন তন৷ কিই একতট োত্ িামক্ আতে কিই চাতির করা 
শ্িণ কমরতেলাে, িা আোর িলা উতচি কর চাতির িা প্রময়ািন্রীয় চাতিগুতলর 
উতি তেল কিই করাতট - ঈশ্বমরর রাি্৷ ঈশ্বর আোমক িলতেমলন কর আোর 
িেি্ার িোধান হমলা িাঁর রাি্৷ তকভামি িাঁর রাি্ পতরচাতলি হয় কিই 
তিষময় িানিার িন্ আতে কখনই িেয় তদই তন, তকন্তু রতদ তদিাে, িাহমল আতে 
আোর উত্তর খঁুমি কপময় করিাে৷ কিই তদন রখন ঈশ্বর িাঁর রামি্র তিষময় 
আোর জ্ঞামনর অভাি িম্মক্থ করা িমলতেমলন, িখন রাি্ িলমি তিতন ক্রী 
কিাঝামি কচময়তেমলন কি িম্মক্থ আোর ককামনা ধারণা তেল না৷ তকন্তু আতে 
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িাঁমক উচ্কমন্ঠ ও পতর্ারভামি িলমি শুমনতেলাে কর িাঁর রাি্ তকভামি কার্থ 
কমর িা রতদ আতে িানমি পারিাে, িাহমল আতে কর িকল উত্তরগুতল িন্ান 
করতে কিগুতল আতে খুঁমি কপিাে৷ িাই আোর কামে, “আোর রাি্ তকভামি 
পতরচাতলি হময় রামক কিতট িানিার িন্ িুতে কখনই িেয় ি্য় কমরা তন” এই 
িাধারণ উততিতটর েমধ্ একতট প্রধান চাতি তেল৷ অিশ্ই, কিই উততিতট তনমি 
তনমিই অমনক করা িমলতেল, এিং আোর ি্রীিন রূপান্তমরর কষেমত্ কিতটই তেল 
আোর প্ররে প্রধান চাতি৷

কারণ একতট িালক আোমদর িন্ িতন্ময়ামেন, একতট পুত্ আোতদগমক 
দত্ত হইয়ামে; আর িাঁহারই স্কমন্র উপমর কি্্থত্বভার রাতকমি, এিং িাঁহার 
নাে হইমি- ‘আচির্থ ে্রে্রী, তিক্রেশাল্রী ঈশ্বর, িনািন তপিা, শাতন্তরাি’। 
দাযূ়মদর তিংহািন ও িাঁহার রামি্র উপমর কি্্থত্বি্তধের ও শাতন্তর ি্রীো 
রাতকমি না, করন িাহা িুতথির ও িুদ্ঢ় করা হয়, ন্ায়তিচামর ও ধাতে্থকিা 
িহকামর, এখন অিতধ অনন্তকাল পর্থন্ত। িাতহন্রীগমণর িদাপ্রভুর উমদ্াগ 
ইহা িম্ন্ন কতরমি। 

-তরশাইয় ৯:৬-৭

ঈশ্বমরর রাি্ কর িাস্তমি এেন একতট রাি্ রা িরকার িা কি্্থত্বভামরর 
ও ধে্থগুতলর উপর তভতত্ত কমর কার্থ কমর এই কিাধতট আোর কচাখমক ঈশ্বমরর 
রামি্র এেন একতট কিাধগে্িার প্রতি উনু্মতি কমরতেল করতট আমগ আতে কখনও 
িানিাে না৷ ঈশ্বমরর রাি্ ন্ায়তিচার (আইমনর শািন) ও ঈশ্বমরর ধাতে্থকিা 
(িাঁর তিতধ) বিারা থিাতপি  হময়তেল ও পতরচাতলি হমচ্ এই জ্ঞান আোমক 
কদতখময়তেল কর ঈশ্বমরর রামি্ রা তকেু ঘমট কিতট কিই রামি্র ধে্থ িা ন্রীতির 
একতট ফলশ্রুতি৷ আতে হয়ি প্রখর িুতধে িম্ন্ন নই, তকন্তু এইটুকু কিাঝিার েি 
িুতধে আোর তেল কর ঈশ্বমরর রাি্ রতদ ন্রীতির উপমর তভতত্ত কমর পতরচাতলি হময় 
রামক িাহমল আতে কিই ন্রীতিগুতল তশষো করমি ও কিগুতলমক তনমির ি্রীিমন 
প্রময়াগ করমি পাতর৷ রখন ঈশ্বর করেনডা ও আোর কামে িাঁর ধে্থগুতল প্রকাশ 
করমি ও আোমদরমক কিগুতল তশষো তদমি আরম্ভ কমরতেমলন, িখন আতে 
উপলতধি করা আরম্ভ কমরতেলাে কর িাইমিমলর প্রতিতট কাতহন্রীর েমধ্ কিইিি 
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চাতিকাতিগুতল রময়মে কর কাতহন্রীগুতল তকভামি ঈশ্বমরর রাি্ পতরচাতলি হয় কিতট 
িানার িন্ আোর িানিার প্রময়ািন৷ আতে িাইমিমলর প্রতিতট কাতহন্রীমক 
তভন্নভামি পাি করা আরম্ভ কমরতেলাে৷ “ককন ওটা ঘমটতেল? ককন কিটা হমলা 
না?” “এই কাতহন্রীতটমি ককান ককান ন্রীতিগুতল প্রকাতশি হময়মে? তকভামি কিতট 
ঘমটতেল?” এমহন েমনাভাি তনময় আতে প্রতিতট কাতহন্রী পাি করিাে৷     

আতে তনমিমক একিন আতত্ক তিজ্ঞান্রী িমল আখ্াতয়ি করা আরম্ভ 
কমরতেলাে, এিং রখন পতিত্ আত্া আোর তনকট এমকর পর আমরকতট ন্রীতিমক 
প্রকাশ করমিন িখন আতে করাোতঞ্চি হিাে৷ আতে এতট কদমখ আমরা অতধক 
করাোতঞ্চি তেলাে কর আতে করিকল ন্রীতিগুতল আতিস্কার কমরতে কিগুতল তিক 
করভামি িাইমিমল কার্থকর হময়তেল, কিই একইভামি আোর তনমির ি্রীিমনও 
কাি করমি পামর৷ কলামকরা আোমক প্রশ্ন কমর, “গ্াতর, ঈশ্বমরর রামি্র ন্রীতি 
িলমি আপতন ক্রী িলমি চান?” িাধারণি আতে িামদরমক িারা এখামন এই 
পাতর্থি রামি্ কর িকল কভৌতিক ধে্থগুতল ি্িহার কমর রামক িামদরমক কিইগুতলর 
তিষময় স্রণ কতরময় তদই – োধ্াকষ্থণ, 
পদার্থ তিদ্ার ধে্থগুতল, এিং প্রক্তিমক কর 
িকল ধে্থগুতল পতরচাতলি কমর কিগুতল৷ 

একিন ক্ষক রখন ইচ্া িখন এই 
ধে্থগুতলমক ি্িহার কমর; কিগুতল রামি 
কাি কমর কিই কারমণ কিই ক্ষমকর 
প্রার্থনা করিার প্রময়ািন হয় না৷ রখনই 
কি কিই ধে্থগুতলমক প্রময়াগ করমি 
চায়, িখনই কিগুতল কাি কমর৷ কর 
ককউ  কিগুতল ি্িহার করমি চায় কিই 
প্রমি্কিমনর তনকট কিগুতল প্রাততিিাধ্ 
রামক৷ কিই একইভামি, ঈশ্বমরর রাি্ 
এেন কিগুতল ধমে্থর িাহামর্ পতরচাতলি 
হয়, করগুতলমক িানা করমি পামর৷ করমহিু 
কিগুতল ধে্থ িা ন্রীতি িাই কখনই কিগুতল 

যখন ঈশ্বর দ র্ে ন্া ও আিার 
কারছ িাঁর ধি্থগুমল প্কাশ 
কররি ও আিারেররক 
দসগুমল মশক্ষা মেরি আরম্ভ 
কররমছরলন, িখন আমি 
উপলমব্ধ করা আরম্ভ 
কররমছলাি দয িাইরিরলর 
প্মিমট কামেনীর িরধযে দসইসি 
চামিকামিগুমল ররেরছ দয 
কামেনীগুমল মকভারি ঈশ্বররর 
রা্যে পমরচামলি েে দসমট 
্ানার ্নযে আিার ্ানিার 
প্রো্ন
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আপনার অর্থননতিক তিপ্লি: তিশ্ামের শততি

পতরিতি্থি হয় না, এিং কিগুতলমক তশষো করা করমি এিং ঈশ্বমরর রামি্ ি্রীিমনর 
প্রতি প্রময়াগ করা করমি পামর৷

িমি একটা করা, আপতন রখন একিার খ্্রীমষ্টর তনকট আমিন, িখন আপতন 
িাঁর রামি্র একিন নাগতরক, এিং িেগ্ রাি্ই আপনার৷ রামি্র এই ন্রীতিগুতল 
আপনার পমষেও িানা ও প্রময়াগ করা করমি পামর৷

কলামকরা আোমক িলমি, “কিশ ভামলা, আতে এতটর এই অংশতট িুঝলাে, 
তকন্তু ঈশ্বমরর রামি্ একতট ন্রীতির একতট উদাহরণ আোমক তদন৷” অমনক 
অমনক ন্রীতি রময়মে৷ এরই েমধ্ আতে কিগুতলর কময়কতট িম্মক্থ তলমখতে, করেন 
অতধকামরর ন্রীতি, তিশ্বামির ন্রীতি, এিং িহেি হওয়ার ন্রীতি, রতদও আতে আমগর 
অধ্াময় কিগুতলমক এইভামি নাোতঙ্কি কতর তন৷ আিার, অমনক ন্রীতি রময়মে, 
এিং এই ন্রীতিগুতলর প্রমি্কতটমক কামর্থর ও প্রময়ামগর তভতত্তমি কশ্ণ্রীতিভাগ 
করা করমি পামর, করগুতল কিই িি অংশ করগুতলর প্রতি তনতচিিভামিই আেরা 
েমনামরাগ তদমি চাই৷ আতে কর করা িলতে কিতটমক ি্াখ্া করমি িহায়ক হমি 
এেন একতট কাতহন্রী আপনামক িলি৷ 

আোর একতট পাইপার োইমরি তিোন রময়মে, করতটমক আতে িভাগুতলমি 
িারুমরামগ রাওয়ার, েমকেলমদর িামর িাষোি করিার ও ি্িিার প্রময়ািমন 
ভ্েণ করিার িন্ ি্িহার কতর৷ একতট অতধমিশমন করাগ কদওয়ার িন্ আতে 
কমলারামডা রাওয়ার পতরকল্পনা কমরতেলাে, এিং আতে িিক্থভামি কিই রাত্ার 
িাতরখতটর আমশপামশই আোর তিোনতটর আইন কোিামিক প্রময়ািন্রীয় িাতষ্থক 
রষেণামিষেমণর পর্রীষো কতরময় কনওয়ার তদনষেণতট তথির কমরতেলাে৷ ি্াপারতট ক্রী 
কিতট রতদ আপনার িানা না রামক, িাহমল িতল, োতক্থন রুতিরাম্রে কর তিোনগুতল 
উড্ডয়ন কমর, কিগুতলর প্রতিতটমক িেমর একিার কমর িাতষ্থক রষেণামিষেমণর 
পর্রীষোয় উত্ত্রীণ্থ হওয়ার প্রময়ািন হয়৷ আোমদর পাইলমটর কিই োইমরি 
তিোনতটমক তনময় আিিার ও িারপর আোমদরমক িভাথিমল উতেময় তনময় 
রাওয়ার করা তেল৷ তকন্তু করতদন িার কিই তিোনতটমক আনমি রাওয়ার করা 
তেল, িার তিক আমগর তদন কদাকান করমক কফান এমিতেল এিং িারা িাতনময়তেল 
কর িারা দুঘ্থটনািশিঃ তিোনতটর িােমনর িহকার্রী তিোনচালমকর কাঁচ তনতে্থি 
িাযু় প্রতিমরাধ্রী িে্থতট কভমঙ্ কফমলমে৷ িারা তিনােূমল্ই কিই কাঁচতট িদমল কদমি 
তিকই, তকন্তু কিই কাঁচ িদমলর প্রতক্রয়াতট কশষ হমি আমরা তিনতদন িেয় লাগমি৷ 
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আর িারপমরই তিোনতট উেমি পারমি৷ িার অর্থ করেনডা ও আোমক একতট 
িাতনতি্ক তিোমন চমে কমলারামডা করমি হমি৷ িার িন্ ককামনা অতভমরাগ 
করিার অতভপ্রায় কনই, তকন্তু আেরা করখামনই রাই না ককন রতদ িম্ভি হয় িাহমল 
আেরা িিিেয় তনমিমদর তিোনতটমি চমে করমিই পেন্দ কতর৷ আেরা িাোন্ 
হিাশ হময়তেলাে তকন্তু কিই অতধমিশমন রাওয়ার িমন্দািস্ত কমরতেলাে৷ এইিার 
আোমদর পতরকল্পনাতট তেল এই কর ওহাইও কি আোমদর তফরতি রাত্ার িেয় 
পাইলট আোমদরমক তিোমন িুমল কনমি৷    

আোমদর অতধমিশমনর েমধ্ই দুতদন, একতট দেকা তশলাি্তষ্ট ওই অঞ্চলতটমি 
আঘাি হামন৷ কিই তশলাি্তষ্টতট এিই প্রকাডে তেল কর কিতট কিই িেগ্ অঞ্চলতটর 
ষেতিিাধন কমরতেল৷ ককামনা ককামনা এলাকামি, িরমফর প্রকাডে চাঁইগুতল িাতের 
োদ কভদ কমর তনমচ কনমে তগময়তেল৷ শিশি গাতের কেরােমির অমরাগ্ ষেতি 
হময়তেল৷ ভিন ও োদগুতলর ষেতি হময়তেল৷ আোর তিোন চালক রখন আোমদরমক 
তনমি এমিতেল, িখন কিও কিই একই FBO (তিোন রাখিার িােতয়ক থিান 
তিমশষ) কি তিোনতটমক করমখ এমিতেল, করখামন আেরাও আোমদর তিোনতটমক 
করমখ আিিাে রতদ অতধমিশন শুরুর িেময় আেরা আোমদর তিোনতটমি চমে 
আিমি পারিাে৷ আোর কচামখ একতট তিস্য়কর দ্শ্ ধরা পমেতেল৷ প্রতিতট 
তিোন কিই থিামনই রাখা তেল, করখামন আোর তিোনতটরও রাকিার করা তেল৷ 
ঈশ্বমরর অনুগ্মহর বিারা, আোর তিোনতট কিখামন তেল না, এিং কিই কারমণ 
কিতটর ককামনা ষেতি হয় তন৷ এতট একতট রমরষ্ট তিস্য়কর ঘটনা, তকন্তু তকভামি 
এতট ঘটল? আতে িলমি চাইতে এতট তক তনেক একতট কাকিাল্রীয় ঘটনা নাতক 
আোর তিোনতটর ওখামন না রাকিার কারণ কিই আতত্ক ধে্থ, ককামনা না 
ককানভামি আতে করতটর িুতিধা গ্হণ কমরতেলাে৷ 

আতে তনতচিিভামি িাতন কর, আতে কর আতত্ক তনয়েমক প্রস্তুি করমখতেলাে 
এতট িারই ফলাফল৷ আতে আপনামক তকেুষেমণর েমধ্ই কিতট িলি৷ একতট 
তনয়ে িুঝমি পারমল কিই তনয়েতট রখনই আপনার প্রময়ািন হমি িখনই কিই 
ফলাফমলর পুনরাি্তত্ত করার িুমরাগ কমর কদমি৷ এমষেমত্, আতে এেন একতট 
তনয়মের চচ্থা কমরতেলাে কর তনয়েতট এমকিামর শুরুর তদমক ঈশ্বর রখন প্ররে 
আোমক িাঁর রামি্র তনয়ে ও কার্থকার্রীিার তিষময় প্রতশষেণ কদওয়া আরম্ভ 
কমরতেমলন, িখন তশষো তদময়তেমলন৷ 
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ঈশ্বর আোমক কর তনয়ে িা ধে্থতট কদতখময়তেমলন আতে কিতট আপনামক 
কদখাই, িারপর আতে আপনামক কদখামিা কর আতে তকভামি কিতটমক প্রময়াগ 
কমরতেলাে৷ েমন রাখমিন, িাইমিমলর প্রতিতট কাতহন্রী আপনামক ঈশ্বমরর রাি্ 
ও কিই রাি্ করভামি কার্থ কমর কিই িম্মক্থ তকেু কদখামচ্৷ আতে তনমিমক 
একিন আতত্ক বিজ্ঞাতনক িমল রাতক৷ আতে রখন িাইমিল পাি কতর, িখন আতে 
িি্থদা কিই িকল তনয়ে িা ধমে্থর অমবিষণ কতর করগুতল ককামনা তকেু ঘতটময়মে িা 
ককামনা একতট তিষয়মক ঘটমি কদয় তন৷ আতে আপনামক কর তশষোতট কদখামি চাই 
কিতটর িামর িম্ক্থরুতি কাতহন্রীতট আেরা োক্থ ৬ অধ্াময় পাই৷   

পমর তদিা প্রায় অিিান হইমল িাঁহার তশষ্গণ তনকমট আতিয়া 
িাঁহামক কতহমলন, এতট তনি্থন থিান, এিং তদিাও অিিান-প্রায়; ইহাতদগমক 
তিদায় করুন, করন ইহারা চাতরতদমক পল্ল্রীমি পল্ল্রীমি ও গ্ামে গ্ামে তগয়া 
আপনামদর তনতেত্ত খাদ্রেি্ তকতনমি পামর। 

তকন্তু তিতন উত্তর কতরয়া িাঁহাতদগমক কতহমলন, কিােরাই উহাতদগমক 
আহার কদও। িাঁহারা কতহমলন, আেরা তগয়া তক দুই শি তিতকর রুতট 
তকতনয়া লইয়া উহাতদগমক খাইমি তদি?

 তিতন িাঁহাতদগমক িতলমলন, কিাোমদর কামে কয়খানা রুতট আমে? 
তগয়া কদখ। িাঁহারা কদতখয়া কতহমলন, পাঁচখাতন রুতট এিং দুইতট োে 
আমে। 

িখন তিতন িকলমক িিুি ঘামির উপমর দমল দমল িিাইয়া তদমি 
আজ্ঞা কতরমলন। িাহারা শি শি িন ও পঞ্চাশ পঞ্চাশ িন কতরয়া িাতর 
িাতর িতিয়া কগল। পমর তিতন কিই পাঁচখাতন রুতট ও দুইতট োে লইয়া 
স্বমগ্থর তদমক ঊধ্ব্থদ্তষ্ট কতরয়া আশ্রীি্থাদ কতরমলন এিং কিই রুতট কয়খাতন 
ভাতঙ্য়া কলাকমদর িমু্মমখ রাতখিার িন্ তশষ্তদগমক তদমি লাতগমলন; আর 
কিই দুইতট োেও িকলমক ভাগ কতরয়া তদমলন। িাহামি িকমল আহার 
কতরয়া ি্তি হইল। পমর িাঁহারা গুঁোগাঁোয় ভরা িামরা ডালা এিং োেও 
তকেু িুতলয়া লইমলন। রাহারা কিই রুতট কভািন কতরয়াতেল, িাহারা পাঁচ 
হািার পুরুষ। 

-োক্থ ৬:৩৫-৪৪
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এতট একতট েহান কাতহন্রী ও ঈশ্বমরর রামি্র কার্থকর হওয়ার একতট 
উদাহরণ৷ পাঁচতট রুতট ও দুতট োে তদময় ২০,০০০ োনুষমক কভািন করামনা! 
তকন্তু আপতন িমলন, “গ্াতর, িাইমিল িমল কর কিখামন ককিলোত্ ৫,০০০ পুরুষ 
তেল৷” হ্াঁ, কিতট তিক, তকন্তু আতে অনুোন করমি পাতর কর কিইথিামন স্ত্রীমলাক 
ও তশশুরাও তেল৷ কামিই আতে অনুোন করতে কর কিখামন প্রায় ২০,০০০ োনুষ 
তেল৷

তশমষ্রা রখন খামদ্র তিষয়তট তনময় র্রীশুর তনকট এমিতেল, িখন র্রীশু 
িামদরমক ঈশ্বমরর রামি্র িম্মক্থ তকেু তশষো তদমি কচময়তেমলন, িাই তিতন 
িমলতেমলন, “কিােরাই উহাতদগমক আহার কদও৷” র্রীশুর এই করা িামদর রমরষ্ট 
হিচতকি কমরতেল৷ িারা ককারা করমক কিই ধরমণর খাদ্ পামি? িম্দ িা 
অমর্থর করাগামনর উতিরূমপ একোত্ করতটমক িারা িুঝি, - অর্থাত পতরশ্ে 
করা- িারা কিই ধারণাতটর িাহামর্ই উত্তর তদময়তেল৷ িারা িমলতেল, “কিতট 
করমি কগমল কিা একিন োনুমষর আট োমির কিিন প্রময়ািন হমি!” প্তরি্রীর 
অতভশামপর কষ্টকর পতরশ্ে ও ঘামের প্রতক্রয়ায় িামদর কষ্টাতি্থি অমর্থর দ্তষ্টভতঙ্ 
করমক কদখমল, অি কলাকমক আহার কদওয়াটা অিম্ভি৷   

তকন্তু ঈশ্বমরর রামি্, কার্থ প্রতক্রয়ার তভন্ন ধে্থ িকলতকেুমক িম্ভিপর কমর 
কিামল৷ র্রীশু িামদরমক প্তরি্রীর অতভশাপ প্রতক্রয়ার উমধে্থ কদখমি িাহার্ করমি ও 
িারা করন ঈশ্বমরর রাি্ হমি একতট নিুন আশা কদখমি পামর কিতট কচময়তেমলন৷ 
এরপর র্রীশু িামদরমক িনিার আহার করাগামনর িন্ িামদর কামে ক্রী ক্রী 
উপলধি রময়মে কিতট কদখমি িমলতেমলন৷ িারা িনিার েমধ্ তগময় িন্ান 
কমরতেল এিং িারপর িারা িাতনময়তেল কর িারা পাঁচতট রুতট ও দুতট োে 
কপময়মে তকন্তু িারা িানমিা কর ওইটুকু খাদ্ রেি্ তদময় তকেুই হমি না৷ এরপর 
র্রীশু িামদরমক রুতট ও োে তনময় আিমি িমলতেমলন৷ কিগুতলমক িাঁর হামি 
ধমর, তিতন কিগুতলর িন্ প্রার্থনা কমরতেমলন ও কিগুতলমক আশ্রীি্থাদ কমরতেমলন৷ 
িারপর তিতন কিগুতলমক িনিার েমধ্ তিিরণ করিার উমদেমশ্ িাঁর তশষ্মদর 
হামি িুমল কদন৷ অিশ্ই কাতহন্রীর িাতক অংশ আপনার িানা; ২০,০০০ োনুমষর 
প্রমি্মক কপট ভমর কখময়তেল এিং িারপমরও ১২ ঝুতে খামদ্র অিতশষ্টাংশ তেল৷

আোর প্রশ্ন হমলা: “ককন র্রীশু কিই রুতট ও োে িনিার েমধ্ তিিরণ করমি 
িলিার পূমি্থ িাঁর তনমির কামে আনমি িমলতেমলন? র্রীশুর তশষ্রা রখন খাদ্ 
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রেি্ খুঁমি কপময়তেল িখন র্রীশু ককনই িা এতগময় তগময় িামদরমক কিই খাদ্ 
তিিরণ করা শুরু কমর তদমি িলমলন না? িামদর তক প্ররমে র্রীশু কি্্থক কিই 
খাদ্মক আশ্রীি্থাদ কতরময় কনওয়ার দরকার তেল?” িতিক উত্তরতট হমলা র্রীশুমক 
প্ররমে রুতট ও োেমক আশ্রীি্থাদ করমি হি৷ আপতন কদখমি পামচ্ন কর, িাঁর 
তশষ্রা প্ররমে রখন কিই রুতট ও োে খুঁমি কপময়তেল, িখন কিগুতল পাতর্থি 
রামি্, োনুমষর কি্্থত্ব ও অতধকামরর অধ্রীমন তেল৷ কিই অিথিায়, কিই খাদ্িস্তুর 
উপমর র্রীশুর ককামনা অতধকার তেল না৷ তকন্তু রখন কস্বচ্ায় কিই রুতট ও োে 
িাঁর তনকমট আনা হময়তেল, িখন তিতন কিগুতলমক আশ্রীি্থাদ করমি কপমরতেমলন৷ 
আশ্রীি্থাদ শব্দতটর অর্থ হমলা শুতচ িা প্রক করা৷ এখন, এখামন ঈশ্বমরর রামি্র 
একতট ধে্থ উমন্মাতচি হময়মে৷   

র্রীশু রখন কিই রুতট ও োেমক আশ্রীি্থাদ কমরতেমলন, িখন কিই োে ও 
রুতট রাি্গুতলমক পতরিি্থ্রীি কমরতেল৷

েূলগিভামি, রুতট ও োমের উপমর কি্্থত্ব পতরিি্থ্রীি হময়তেল৷ িারপর 
োনুমষর আহামরর তনতেত্ত কিই রুতট ও োেমক ি্তধে করিার বিধ অতধকার 
ঈশ্বমরর তনকট চমল এমিতেল৷

র্রীশু রতদ কিই রুতট ও োে না তনমিন ও কিইগুতলমক আশ্রীি্থাদ না করমিন, 
িাহমল কিগুতল ি্তধে কপি না৷

আেরা রখন আোমদর খাদ্মক আশ্রীি্থাদ কতর, িখন আেরাও কিই একই 
ধমে্থর প্রময়াগ কতর, রতদও আোর েমন হয় োনুষ রখন িামদর খামদ্র তনতেত্ত 
প্রার্থনা কমর িখন িামদর েমধ্ অতধকাংশই িুঝমি পামর না কর আিমল িারা 
ক্রী করমে৷ তকন্তু কিািাভামি িলমি কগমল, আেরা রখন আোমদর খামদ্র তনতেত্ত 
প্রার্থনা কতর, িখন কিই প্রার্থনা রামি্র পতরিি্থন ঘটায়, এইভামি আেরা ককামনা 
ষেতিকারক খাদ্িস্তু কখময় কফলমল ঈশ্বর রামি আোমদর িুরষো করমি পামরন, 
িাঁমক কিই িুমরাগ কদয়৷ এখামন আোমক একতট পাশ্ব্থট্রীকা করাগ করমি হমি৷ 
আেরা রতদ কস্বচ্ায় ক্রোগি স্বল্প পুতষ্ট রুতি প্ামকটিাি খাদ্, এিং কর িকল 
খাদ্ আোমদর পমষে িামি িমল আেরা িাতন কিগুতল কখময় ি্রীিনরাপন করমি 
রাতক, িাহমল আেরা রা িপন কতর কিগুতলই কেদন করি৷ তকন্তু আেরা রতদ 
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তিপজ্নক ককামনা তকেু কখময় কফতল, এেন তকেু রা আোমদর ষেতি করমি িমল 
আেরা িুঝমি পাতর তন, িাহমল ঈশ্বমরর িাক্ আোমদর িুরষো করমি, তিক 
করেন কমর কিই িাক্ আোর তিোনতটমক রষো কমরতেল৷ কিতশরভাগ োনুষমক 
করেনভামি আপতন িামদর খামদ্র তনতেত্ত তনয়েিাত্রেকভামি প্রার্থনা করমি শুনমি 
পান, আতে কিই ধরমণর প্রার্থনার করা িলতে না৷ তকন্তু আতে তিশ্বামি প্রার্থনা 
করিার করা িলতে, ঈশ্বর কর আোমদর েধ্ করমক অিুথিিা দূর কমর কদন কিই 
কহিু িাঁর ধন্িাদ করা, িাঁর েহান রামি্র একিন নাগতরকরূমপ, আোমদরমক 
িাঁর প্রতিজ্ঞা উপমভাগ করিার িুমরাগ কদয়৷ 

এিং প্রাণনাশক তকেু পান কতরমলও িাহামি ককান েমি িাহামদর 
হাতন হইমি না৷

-োক্থ ১৬:১৮

আিমকর িগমি, তনমিমদরমক তিশ্াে প্রদান করিার িন্ ঈশ্বমরর িুরষোমি 
আোমদর আথিা রাকা প্রময়ািন৷ প্রতিতট কষেত্তিমশমষ এেন কিশ তকেু তিষয় 
রময়মে রা আোমদর শাতন্ত চুতর করমি পামর৷ িার েমধ্ আেরা কর খাদ্ গ্হণ 
কতর কিতটও অন্তভু্থতি রময়মে৷ তিশ্বাি করুন, আপতন তনতচিি রাকমি পামরন কর 
খামদ্র োধ্মে আপনার িাথি্, পাতর্থি রামি্ শয়িামনর তিরুমধে ফলপ্রিু হওয়ার 
িন্ আপনার িষেেিা, ইি্াতদ চুতর করিার একতট ফতন্দ তদয়ািমলর রময়মে৷ 

তফতলপ্রীয় ৪:৬-৭ এ আেরা আোমদর িেি্া, আোমদর তিতভন্ন তিষয়, 
আোমদর েমনর শাতন্ত, িাস্তমি আোমদর ি্রীিমনর িিতকেুই ঈশ্বমরর রামি্র 
অতধকামরর অধ্রীমন তনময় আিিার আমরকতট উদাহরণ কদখমি পাই৷

ককান তিষময় ভাতিি হইও না, তকন্তু িি্থতিষময় প্রার্থনা ও তিনতি বিারা 
ধন্িাদ িহকামর কিাোমদর রাচ্া িকল ঈশ্বরমক জ্ঞাি কর। িাহামি 
িেস্ত তচন্তার অি্রীি কর ঈশ্বমরর শাতন্ত, িাহা কিাোমদর হৃদয় ও েন খ্্রীষ্ট 
র্রীশুমি রষো কতরমি। 

-তফতলপ্রীয় ৪:৬-৭
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আেরা রখন ককামনা একতট তিষয় িম্মক্থ প্রার্থনা কতর, িখন কিই প্রার্থনা 
কিই িেি্া িা তিষয়তটমক ঈশ্বমরর রামি্র অতধকামরর অধ্রীমন তনময় আমি৷ 
আেরা রতদ কিই িম্মক্থ প্রার্থনা না কতর, িাহমল ঈশ্বমরর হাি িাঁধা৷ কিই 
কারমণই িাইমিল িমল, অতিরি প্রার্থনা কর (১ তরষলন্রীক্রীয় ৫:১৭) এিং কিােরা 
প্রাতি হও না, কারণ কিােরা রাচ্া কর না (রামকাি ৪:২)৷

আতে রখন আোর তিোনতটমক ক্রয় কমরতেলাে ও রখন আতে ককামনা তকেু 
ক্রয় কতর, িখন আতে কিতটর উপমর আোর হস্তাপ্থণ কমর, কিতটর তিষময় প্রার্থনা 
কতর, এিং করমহিু কিতট ঈশ্বমরর রামি্র ও আোর কামর্থর কিিা কমর কিই 
কারমণ কিতটর রা করিার করা কিতট রামি িাতধি হমি পামর কিই কারমণ 
কিতটমক আতে ঈশ্বমরর রামি্র অতধকামরর অধ্রীমন তনময় আতি৷ এই কারমণই 
আোর তিোনতট শয়িান ও িার অনুচরমদর ধরা কোঁয়ার িাইমর রময়মে৷ কিই 
তিোমন ককামনা অতনষ্ট আোর তনকট আিমি না৷

প্রায় এক োি আমগ, একতট অতধমিশন কশমষ আতে আোর োইমরি তিোনতট 
চমে হাউস্ন করমক ওহাইও কি আিতেলাে৷ আেরা রখন অন্কার গ্াে্ অঞ্চমলর 
উপর তদময় রাতচ্লাে িখন অন্কার কনমে কগমে৷ করমহিু কদমশর উপর তদময় 
একতট ঝে িময় রাতচ্ল িাই আোমদর ডান ও িাে তদমক তকেুটা দুমর আকামশ 
তিদু্মির সু্তলঙ্ কদখা রাতচ্ল৷ কিই ঝমের কারমণ আোমদরমক আোমদর 
গতিপমরর পতরিি্থন করমি হতচ্ল, রামি আেরা ঝমের গতিপর করমক আলাদা 
রাকমি পাতর, আর কিই কারমণ, আোমদরমক তহিামির অতধক জ্বালান্রী পুোমি 
হময়তেল৷ কামিই িুরতষেিভামি আোমদর িাতে কফরা ও উড্ডয়নরি তিোমনর 
িংরতষেি জ্বালান্রীর পতরোণ তিষয়ক FAA প্রতিধামনর শি্থগুতল পূণ্থ করামক 
তনতচিি করিার িন্, আেরা তকেুটা জ্বালান্রী ভমর কনওয়ার উমদেমশ্ লুইিতভল, 
ককনটাতকমি রােমিা িমল তথির করলাে৷ রখন আেরা অিিরণ কমরতেলাে িখন 
আোমদর তিোমন ৩০ গ্ালন জ্বালান্রী তেল, তকন্তু িখনও আোমদর এক ঘন্ার 
পর পাতে কদওয়া িাতক তেল আর আেরা জ্বালান্রী ঘাটতির েুমখ পেমি চাই 
তন৷ আেরা FBO এর েমধ্ তিোনতটমক তনময় কগলাে ও িামদরমক প্রতিতট উইং 
ট্ামঙ্কর েমধ্ ২০ গ্ালন কমর জ্বালান্রী ভমর কদওয়ার িন্ িললাে৷ িামি কমর 
আোমদর কামে ৭০ গ্ালন পতরোণ জ্বালান্রী রাকমলা, করতট ওহাইও কি কপৌোিার 
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িন্ অিতশষ্ট দূরত্ব অতিক্রে করিার পমষে রমরষ্ট, কারণ োইমরি তিোন এক 
ঘন্ায় ২২ গ্ালন জ্বালান্রী দহন কমর রামক৷

আেরা রখন FBO এর েমধ্ অমপষো করতেলাে, িখন কাউন্ামর রাকা 
কেময়তট আোমদর িমলতেল কর কি ৪০ গ্ালন জ্বালান্রীর তিল কমর তদমি পারমি৷ 
রখন কি কিই করাতট িলতেল, িখন লাইনে্ান অর্থ কলনমদমনর ি্াপামর তকেু 
কাগি কলমের কাি তনময় হাতির হমলা৷ কেময়তট কলাকতটর হাি করমক কিই 
কাগিগুতল তনল, কিগুতলর তদমক িাকামলা ও িারপর িলমলা, “এখামন তকেু ভুল 
রময়মে৷ নম্বরগুতল তেলমে না৷” লাইনে্ান িলমলা কর কি জ্বালান্রী ভমর তদময়মে ও 
পমর কি নম্বরগুতল তিক কমর তনমি পারমি৷ কেময়তট িলমলা “তিক আমে”, তকন্তু 
এও িলমলা কর রিষেণ না নম্বরগুতল িতিক হয়, িিষেণ কি আোমক রতিদ তদমি 
পারমি না, তকন্তু িামক কিই রতিদ আোমদর কামে ইমেইল কমর পািামি হমি৷ 
আেরা িললাে, “কিশ” এিং লাইনে্ামনর িামর তিোমনর তদমক হাঁটা তদলাে৷ 
আোর পাইলট লাইনে্ানমক একতটিার রাচাই কমর কদমখ তনমি িলল কর কি 
িতি্ই দুতদমক ২০ গ্ালন কমর জ্বালান্রী ভমরমে তকনা, আর কিই কলাকতট উত্তমর 
িলমলা, “হ্াঁ, আতে দুতদমক ২০ গ্ালন কমর ভমর তদময়তে৷”

কামিই আেরা ওহাইওর উমদেমশ্ তিোন উোন শুরু করলাে, আর আোমদর 
তিোন রাত্ার প্রায় ৪০ তেতনট পর, হটাত কমরই িাে তদমকর ট্াঙ্কতট খাতল 
হময় কগল৷ আেরা র্রীতিেি ঘািমে তগময়তেলাে৷ এটা তকভামি হমি পামর? এক 
তেতনট পর, ডান তদমকর ট্াঙ্কতটও খাতল হময় কগল৷ িখন একতট অন্কার রামির 
েধ্রাতত্, আর আেরা োতট করমক ১৫,০০০ তফট উচ্িায় তেলাে৷ আর আোমদর 
ককামনা জ্বালান্রী তেল না৷ কলামক আোমক িলমি, “আপনার তিোমন তক জ্বালান্রী 
োপিার র্রে কনই?” কি কিা রময়মে, তকন্তু জ্বালান্রী ভরিার িেয় আোমদর 
তিোমনর জ্বালান্রী পতরোপক র্রেতট ধ্রীমর ধ্রীমর উপমরর তদমক ওমি৷ আপতন রতদ 
কখনও পুরমনা িািআি্থান গাতে চাতলময় রামকন, িাহমল িম্ভিি আতে কর তিষময় 
িলতে কিতট আপতন িুঝমি পারমিন৷ ওই গাতেগুতলর জ্বালান্রী পতরোপক র্রে নিুন 
কমর ভরা জ্বালান্রীর কষেমত্ ধ্রীমর কাি কমর৷ 

িুিরাং, এমষেমত্, আোর পাইলট কিই লাইনে্ানতটমক  িরািতর প্রশ্ন কমরতেল 
কর কি কর পতরোণতট তলমখমে কিই পতরোণ জ্বালান্রী ভমরতেল তকনা৷  আেরা 
তনমিরা কিই কলাকতটমক আোমদর তিোমনর কামে জ্বালান্রীর রোক তনময় এমি 
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তকেুটা জ্বালান্রী ভরমি কদমখতেলাে৷ আোর পাইলট জ্বালান্রীর রোকমক তিোমনর 
েমধ্ জ্বালান্রী ভরমি কদখিার ও কোট ৪০ গ্ালন পতরোণ জ্বালান্রী কর তিোমন 

ভরা হময়মে কিতট দুিার কেৌতখকভামি রাচাই 
করিার বিারা িার উতচি কি্থি্ পালন 
কমরতেল৷ রখন আেরা জ্বালান্রী ভরা রাচাই 
কমর তন, িারপর আেরা একতট তডতিট্াল 
জ্বালান্রী পতরোপক র্রে িিাই করতট আোমদর 
প্রক্ি জ্বালান্রী দহমনর এক গ্ালমনর এক 

দশোংমশরও তহিাি রামখ৷ আেরা কভমিতেলাে িুরতষেি রাকিার িন্ আোমদর 
রা রা করণ্রীয় আেরা  কিগুতলর িিতকেুই কমরতে৷

আেরা একতট িরুর্রী অিথিা কঘাষণা কমরতেলাে ও আোমদরমক কগ্টার 
তিনতিনাতট তিোনিন্দমর অিিরণ করমি হময়তেল, করখামন অিিরণ করাতট 
কোমটই কিেন ককামনা িেি্া তেল না কারণ রখন ট্াঙ্কগুতল খাতল হময় তগময়তেল, 
িখন আেরা তিক কিই তিোনিন্দমরর উপমরই তেলাে, তকন্তু ঘটনাতট কর 
তকেুটা শ্বািরুধেকর তেল কিই তিষময় ককামনা িমন্দহ কনই৷ পমর আেরা িানমি 
কপমরতেলাে কর কিই লাইনে্ানতট কিতদন িার ি্রীিমন প্ররেিামরর িন্ ককামনা 
একতট তিোমন জ্বালান্রী ভমরতেল৷ আর কি প্রতিতট ট্ামঙ্ক ২০ গ্ালন নয়, ২ গ্ালন 
কমর জ্বালান্রী ভমরতেল৷ তকভামি তেটার কদখমি     

হয় কিতট কি িানমিা না৷ িতি্ই তক? আর িাি্রীয় কিই ককাম্াতনতট একোত্ 
কর কািতট কমর রামক কিতট হমলা তিোমন জ্বালান্রী ভমর কদওয়া – অতিশ্বাি্! শত্রু 
ষেতিিাধন করিার িন্ রা তকেু কমরতেল কিতট িে ককামনা তিষয় নয়, তকন্তু 
আেরা রতদ ১৫,০০০ তফট উচ্িায় অন্ ককামনা থিামন জ্বালান্রীহ্রীন হময় পেিাে 
িাহমল কিতট তিরাট িে একতট িেি্া হমি পারমিা৷ আগাে্রীমি আোমদর 
তিপমষের অন্ ককামনা চক্রান্তমক ি্র্থ করিার িন্, িখন করমক জ্বালান্রী ভরিার 
িেময় আেরা আোমদর প্রতক্রয়ার তকেুটা পতরিি্থন কমরতেলাে৷ এখন আর আেরা 
জ্বালান্রী ভরিার িন্ তিোনমক ককামনা একিন লাইনে্ামনর হামি কেমে তদই 
না৷ এখন আেরা িকল জ্বালান্রী ভরিার থিামন তনমিরা লাইনে্ামনর িামর করমক 
কিই কাি পর্থমিষেণ কতর৷ আেরা রতদ আোমদর কচষ্টার ি্াপামর শ্লর ও ধ্রীর 
হিাে অরিা আিহাওয়া খারাপ রাকমিা িাহমল কিই ঘটনাতট একতট তিপর্থময় 

পামর্থি রার্যে কায্থকরী েওোর, 
সুরমক্ষি রাকিার, ও সমপরের 
অমধকারী েওোর ্নযে ঈশ্বররর 
রার্যে মকছু নীমি িা ধি্থ ররেরছ 
দযগুমলরক আপনারক ্ানরি েরি
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পতরণি হমি পারমিা; তকন্তু অিশ্ই কিেন তকেুই ঘমট তন কারণ আোর কামে 
একতট তনয়মের িুরষো রময়মে৷ আোর তিোমনর িামর ঘমট রাওয়া তিোনতটর ও 
িার িামর িামর আোর তনমির িুরষো িম্তক্থি এই উভয় ঘটনাই তেল আোর 
তনয়মের ফলশ্রুতি, ঈশ্বমরর রামি্ আোর বিধ অতধকার৷ অিশ্ই, আতে করভামি 
কিই তিোনতট কপময়তেলাে কিই কাতহন্রী প্ররমেই আতে আপনামক িলমি পারিাে, 
তকন্তু এই েুহুমি্থ কিই করায় আিতে না৷ আোর েমন হয় আপতন আিল করা 
িুঝমি কপমরমেন—ঈশ্বর চেতকার!  

পাতর্থি রামি্ কার্থকর্রী হওয়ার, িুরতষেি রাকিার, ও িম্মদর অতধকার্রী 
হওয়ার িন্ ঈশ্বমরর রামি্ তকেু ন্রীতি িা ধে্থ রময়মে করগুতলমক আপনামক 
িানমি হমি৷ শয়িান আোমদর ঘ্ণা কমর তিকই, তকন্তু কি আোমদর রাোমি 
পামর না, ঈশ্বমরর প্রশংিা কহাক৷ িুরষোও তিশ্াে, ককামনা দুঃখ, এিং ককামনা ভয় 
কনই! এতট আপনার বিধ অতধকার৷ 

রাই কহাক না ককন, এইোত্ আতে কর ধে্থতটর করা িণ্থনা করলাে ও করতটমক 
আতে কামি লাতগময়তেলাে, কিতটর নাে রতদ আপনার িানা না রামক, িাহমল িতল, 
আতে কিতটমক অতধকামরর ধে্থ িমল রাতক৷

শুরুর তদমক ঈশ্বর িাঁর রাি্ িম্তক্থি অন্ কর পদতট আোমক তদময়তেমলন 
কিতট তেল লুক ৬:২০  

ধন্ দ্রীনহ্রীমনরা, কারণ ঈশ্বমরর রাি্ কিাোমদরই
-লুক ৬:২০

ঈশ্বর প্ররমে রখন করেনডা ও আোমক এই পদতট কদতখময়তেমলন, িখন 
“ঈশ্বমরর রাি্” িলমি তিতন তক িলমি কচময়তেমলন কিতট আেরা অধ্য়ণ করা 
আরম্ভ কমরতেলাে৷ পুনরায়, তিতন আোমদর কদতখময়তেমলন কর তিতন এেন একতট 
রামি্র রািা, করতট তকেু ন্রীতি িা ধমে্থর বিারা শাতিি ও পতরচাতলি হময় রামক৷ 
উদাহরণস্বরূপ, আোমদর দতষেমনর িড্থার িা ি্রীোমন্তর তদমক িাকান৷ প্রতি িের, 
হািার হািার োনুষ োতক্থন রুতিরাম্রে অনুপ্রমিশ করিার কচষ্টা কমর৷ ককন কমর? 
এর কারণ তক এটা কর িারা করখামন িাি কমর কিখামন িুন্দর দ্শ্পট কনই? না, 
কোমটই িা নয়৷ িারা োতক্থন রুতিরাম্রের িরকামরর িন্ এখামন আিিার কচষ্টা 
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কমর৷ আোমদর িরকামরর এেন তকেু আইন রময়মে রা োনুমষর অতধকারমক 
িুরতষেি কমর ও অমনক স্বাধ্রীনিার ি্য়ভার িহন করমি পামর করগুতল অন্ান্ 
কদমশ কনই: িম্তত্তর োতলকানা, আপনার তনিস্ব ি্িিার োতলকানার অতধকার, 
আপনার ইচ্ােি আরাধনা করিার অতধকার, এিং িাক স্বাধ্রীনিা৷ এই িি তকেু 
অন্ান্ অমনক কদমশ পাওয়া রায় না৷

এরই েমধ্ আেরা ঈশ্বমরর রাি্, িকল চাতিকাতির তভতত্তেূল, ন্রীতিিেূহ, 
এিং ঈশ্বর আোমদরমক নাগতরকরূমপ কর িকল ধে্থগুতল তদময়মেন, কিগুতলর 
িম্মক্থ তকেুটা আমলাচনা কমরতে৷ এই িকল ধে্থগুতলর তিষময় আপনার জ্ঞান 
িা জ্ঞামনর অভাি ি্রীিন ও ে্িু্, িয় ও পরািময়র েধ্কার পার্থক্ হমি পামর৷ 
কিই নয় িের ধমর দুি্থল কমর কদওয়া আতর্থক ভময়র বিারা রািনাগ্স্ত হময় ও 
এখন কিিি করমক েুতি হময়, ঈশ্বমরর রামি্র একিন নাগতরক হওয়ার অর্থ ক্রী 
ও কর িকল ধে্থ ও ন্রীতিোলা কিই রাি্মক গমে কিামল কিগুতল িানিার গুরুত্ব 
কিটা কিই তিষময় আতে রমরষ্ট কিার তদময় িলমি পাতর না৷ 

হািার হািার িের ধমর প্তরি্রী তিদ্োন রময়মে, িা িম্বেও আি আেরা 
কর িকল তিষয় উপমভাগ কমর রাতক কিগুতলর অমনক তকেুই কিাধগে্ তেল না৷ 
উদাহরণস্বরূপ, আতে চাই ১৯০৬ খ্্রীষ্টামব্দ কেিাচুমিটি রামি্র, ব্াফ-ব্রান্-রক 
িাগমর প্রাক িেতদন িন্্াতট ককেন তেল কিতট আপতন কল্পনা করুন৷ এেন 
তকেু ঘমটতেল করতট কিতদন িগত িদমল তদময়তেল৷ করতিন্াডে কফমিডোর িেুমরে 
ভািোন িাহািগুতলমি ওহ কহাতল নাইট গানতট একতট কিিার িরমঙ্র বিারা 
িাতিময়তেমলন ও লুক ২ অধ্ায় পাি কমরতেমলন৷ এতটই তেল তিমশ্বর প্ররে কিিার 
িম্প্রচার৷ এখন, আেরা এিি করা না কভমিই একতট কিল কফান হামি িুমল তনই 
ও প্তরি্রীর কর ককামনা োনুমষর িামর করা িলমি পাতর৷ 

অরিা ১৮৭৯ িামলর িানুয়ার্রী োিতট ককেন তেল? টোি এতডিন িফলভামি 
বিদু্তিক িাতি আতিস্কার কমরতেমলন, আর এখন প্তরি্রীর প্রতিতট কদশ বিদ্তিক 
শততির ধে্থগুতলমক ও কর ধে্থগুতল রামি কদখিার িন্ পদার্থ তিদ্ামক পতরচাতলি 
কমর কিগুতলমক ি্িহার কমর৷ 

অরিা ১৯০৩ িামলর ১৭ তডমিম্বমরর তদনতট ককেন তেল? কিতদন রাইট 
ভাি্বিয় িফলভামি প্ররে উমোিাহাি উড্ডয়ন কমরতেমলন, আর এখন আেরা 
একতট আধুতনক রাত্্রীিাহ্রী িে তিোমনর েমধ্ চমে িিমি ও তকেু ঘন্ার েমধ্ 
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তিমশ্বর িি্থত্ উমে কিোমি পাতর৷ A380, িি্থি্হত িাতনতি্ক রাত্্রীিাহ্রী তিোন, 
রার ওিন ১.২ তেতলয়ন পাউডে, কিতট ৮০০ এর কিতশ রাত্্রী তনময় ৯ ঘন্ার 
অতধক িেয় ধমর জ্বালান্রী না ভমরই কোটােুতট প্রতি ঘন্ায় ৬০০ োইল গতিমিমগ 
প্তরি্রীর তিতভন্ন প্রামন্ত উেমি পামর৷ অষ্টাদশ শিমক োনুষ রতদ এেন তকেু কদখমি 
কপি, িাহমল িারা হয়মিা এেন ককামনা িস্তু কদখা োত্ জ্ঞান হাতরময় কফলি৷ 
তকন্তু এখন, আোমদর কামে এতট একতট িুইমচ চাপ তদময় একতট বিদু্তিক িাতি 
জ্বাতলময় কদওয়ার েিই িাধারণ একতট ি্াপার৷

এখামন কর করাতট আতে প্রতিতষ্ঠি করতে কিতট হমলা এই িকল ধে্থগুতল 
ইতিপূমি্থই এখামন তেল, িি িেয় তেল, রখন োনুষ ি্তষ্ট হময়তেল িখন করমকই 
পাতর্থি রামি্ তেল৷ োনুমষর ি্িহামরর িন্ িি্থদা কিগুতল উপলধি তেল, তকন্তু 
োনুষই কিগুতলমক কদমখ তন৷ োনুষ পাতখমক উমে করমি কদমখতেল, কি িজ্র-
তিদু্িও কদমখতেল, তকন্তু িা িম্বেও কি িুঝমি পামর তন৷  

এই একই করা শামস্তর কষেমত্ও িি্৷ ঈশ্বমরর িামক্র অর্থ ক্রী কিই িম্মক্থ 
ধে্থ ি্রীোনা তনধ্থারণ কমরমে৷ িেমরর পর িের ধমর আপতন ও আতে শুমন এমিতে 
কর, ওইিি হওয়ার তদন কশষ হময় কগমে, ঈশ্বর এখন আর পরাক্রে কার্থ কমরন 
না৷ পতিত্ আত্ার িরদানগুতল শুধুোত্ কপ্রতরিমদর িন্, অরিা কপৌমলর কন্ক 
একতট অিুথিিা তেল৷ িাস্তমি, ঈশ্বমরর িাক্ কিশ িরল৷ িাক্ রা িমল িার অর্থ 
কিতটই৷ তকন্তু ঈশ্বমরর রামি্ তভতত্তেূল হমলা কিই প্ররে প্রধান চাতিকাতি করতট 
অন্ান্ িকল বিারমক উনু্মতি করিার িন্ আপনার কামে অিশ্ই রাকমি হমি৷

এইিার এখামন আমরকতট প্রধান চাতিকাতি রময়মে:

তনয়ে িা ধে্থগুতল পামল্ রায় না!

একতট নুতে পাররমক কফমল তদন কিতট পমে রামি৷ কিিার কিতট পতিি 
হমি? প্রতিিার! োধ্াকষ্থণ-এর ধে্থতট তনতচিি করমি কর আপতন প্রতিিার একই 
ফলাফল পামিন৷ ঈশ্বমরর রামি্র তিষময়ও এই করাতট িি্৷
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োঁটিার দচরে উরে যাওো উত্তি 

হাঁটিার কচময় উমে রাওয়া উত্তে! রখন আতে এই অধায়তট তলমখতেলাে, িখন 
আতে কানাডামি আোমদর গ্্রীষ্মকাল্রীন িাতে করমক আোর তনমির তিোমন চমে 
োতট করমক ২৩,০০০ তফট উচ্িায় করমক প্রতি ঘন্ায় ২৫০ োইল গতিমিমগ 
িাতে তফরতেলাে৷ অমনক িের ধমর আেরা ওহাইও করমক কানাডামি গাতে 
চাতলময় করিাে৷ কিতট ৩১ ঘন্ার দ্রীঘ্থ ও ক্াতন্তকর পর৷ পমরর তদন কিখামন 
কপৌোমনার িন্ আোমক িারারাি ধমর গাতে চালামি হি৷ হ্াঁ, কময়কিার 
আেরা আোমদর রাত্াপমর তিরতি তনময়তেলাে, ও কিখামন কপঁোিার িন্ দুতদন 
িেয় তনময়তেলাে, তকন্তু রখন আপনার কামে োত্ দু িতিামহর েুতট রামক আর 
গাতেমিই চার তদন ককমট রায়, িখন কিই গাতেমিই আপতন অমনক অতধক িেয় 
নষ্ট কমর কফমলন৷ তকন্তু, আতে রখন কানাডামি তগময় কপৌোিাে িখন আতে ক্ান্ত 
হময় পেিাে, আর িারপর আোমক কিই একই ৩১ ঘন্ার পর অতিক্রে কমর 
ওহাইওমি তফমর আিমি হি৷

আতে িিিেয় এমরামপ্লন পেন্দ করিাে এিং রখন আোর িয়ি ১৯ িখন 
করমকই আোর তিোনচালমকর লাইমিন্ িা োেপত্ তেল, তকন্তু কখনই আতে 
উমোিাহাি ককনিার করা তচন্তা কতর তন৷ আপতন তক উমোিাহামির দাে 
কদমখমেন? তকন্তু আতে ঈশ্বমরর রামি্র করা রি অতধক িানতেলাে, আতে িিই 
অতধক উপলতধি কমরতেলাে কর আতেই কিই ি্ততি কর তনমির “না” ও দতররেিার 
তচন্তা বিারা কিই উমোিাহামির োতলক হওয়ামক কিতকময় রাখতেলাে৷ িাস্তমি, 
আোর কামে এখন দুতট উমোিাহাি রময়মে, একতটমক আতে প্রমোমদর িন্ 
ি্িহার কতর, কিতট আোর প্ররে তিোন, এিং িারপর কিই কপ্লনতট করতটমক 
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আতে ভ্েমণর িন্ ি্িহার কতর৷ করকরা পূি্থিি্থ্রী একতট অধ্াময় আতে উমল্লখ 
কমরতেলাে, আোমদর “না িলিার প্রতশষেণ” আোমদর স্বপ্ন িা িম্ভািনামক 
তিমিচনা কমর না৷ কিগুতল প্রসু্তটি হওয়ার আমগই আেরা কিগুতলমক িন্ কমর 
তদই৷

আতে আমগ কখনই একতট তিোন ককনিার করা তচন্তা কতর তন৷ তিোন 
ককনাও কর িম্ভি আতে কোমটও কিতট কদতখ তন৷ কিশ কময়কিের, আতে কর িকল 
তিোমন চমেতেলাে কিগুতল তেল ভাো করা৷ তকন্তু আতে রখন ঈশ্বমরর রামি্ 
ন্রীতিগুতলর তিষময় অধ্য়ণ কমরতেলাে ও কদমখতেলাে কর আোর ি্রীিমন ঘমট 
রাওয়া একতটর পর অপর একতট ঘটনা কিই রাি্মক প্রদশ্থন কমর, িখন আতে 
তথির কমরতেলাে কর আতে আোর তনমির কপ্লমনর িন্ ঈশ্বরমক তিশ্বাি করি৷ কিই 
িেয় একতট তিোন ককনিার েি অর্থ আোর কামে তেল না, তকন্তু আতে কচকিই 
করমক একতট কচক িার কমর তনময়তেলাে ও কিতটর তিিরণ কলখিার থিামন আতে 
তলমখতেলাে “আোর তিোমনর িন্” আতে কর ধরমণর তিোন কপমি চমলতেলাে 
আতে তিক কিতটই কিখামন উমল্লখ কমরতেলাে৷ আোর স্ত্রী ও আতে োক্থ ১১:২৪ 
অনুিামর, আতে রখন প্রার্থনা কমরতে, িখনই কিই প্রাতর্থি িস্তু প্রাতি কমরতে, এই 
করা তিশ্বাি কমর, ঈশ্বমরর রামি্ কিই কচকতট িপন কমরতেলাে৷ ঈশ্বমরর রাি্ 
তিষয়ক তশষোর এমকিামর কগাঁোর তদমক এই কািতটই আোমক করিার করা 
প্রভু কদতখময়তেমলন৷ আতে আোর ি্রীিমন িহুিার এই পধেতিতটমক ফল উতপাদন 
করমি কদমখতেলাে৷ 

কময়ক িতিাহ পমর, আতে রুতটনোতফক শার্রীতরক পর্রীষো করািার িন্ 
একিন ডাতিামরর কামে তগময়তেলাে এিং তিতন আোমক হটাত কমর িমলতেমলন, 
“আপতন তক এেন কাউমক কচমনন তরতন এমরামপ্লন তকনিার তিষময় আগ্হ্রী?” 
আতে কিশ অিাক হময়তেলাে, কারণ আমগ ককউ কখনও আোমক এই ধরমণর 
প্রশ্ন কমর তন৷ আতে তিজ্ঞািা কমরতেলাে, “কপ্লনতট তক ধরমণর?” কপ্লনতট ককান 
ধরমণর িা তিতন িতিস্তামর িমলতেমলন এিং িাতনময়তেমলন কর কিই তিোনতট 
থিান্রীয় একতট তিোনিন্দমর রময়মে, আতে চাইমল কিতটমক এক ঝলক কদমখ 
আিমি পাতর৷ আচির্থিনকভামি, আতে কর তিোমনর িন্ িপন কমরতেলাে কিতট 
তিক কিই ধরমণরই তিোন তেল! আতে তিোনিন্দমরর পাশ তদময় তগময়তেলাে ও 
কিতটর তদমক দ্তষ্টপাি কমরতেলাে, আর কিই তিোনতট দারুন অিথিায় তেল৷ আতে 
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িানিাে তিোনতট আোর৷ তকন্তু একতট িেি্া তেল; কিই তিোন ক্রয় করিার েি 
অর্থ আোর কামে তেল না৷ আতে কিই ডাতিারমক িাতনময়তেলাে কর আতে কিই 
তিোনতটর তিষময় কিশ আগ্হ্রী ও আতে পমর িার িামর করাগামরাগ করি৷  

দু িতিাহ অতিক্রান্ত হময়তেল ও আোর ভাই আোমক কফান কমরতেল৷ কিই 
ভাই আোর িািার করঁমস্তারায় কাি করি৷ িার পামশই আোর ককনা একতট 
ভিন তেল৷ োত্ কময়ক োি আমগই নমভম্বর োমি আতে কিই ভিমনর োতলকানা 
গ্হণ কতর৷ আতে কিই ভিনতটমক আোর আতর্থক পতরমষিা প্রদানকার্রী ককাম্াতনর 
অতফি পতরিমর রূপান্ততরি করি িমল পতরকল্পনা করতেলাে৷ আতে কর উমদেমশ্ 
ভিনতট ি্িহার করমি কচময়তেলাে, ভিনতট কিতটর িন্ প্রময়ািন্রীয় িাতনতি্ক 
োমনর উপরুতি তেল না, কামিই আতে িানিাে কর ভিনতটর পুনঃতনে্থাণ করমি 
হমি৷ আতে একিন গ্হ তনে্থাণকার্রীর িামর করাগামরাগ কমরতেলাে কর ভিনতটর 
নকশা অতঙ্কি কমরতেল আর আেরা একতট চুততিমি িাষের কমরতেলাে৷ িমি, 
আেরা তথির কমরতেলাে কর আেরা আিহাওয়ার করা োরায় করমখ কাি শুরু 
করিার িন্ িিন্তকাল পর্থন্ত অমপষো করি৷    

কিই ভিনতটর আমগর োতলক আোমক িমলতেল কর শ্রীিকামল ভিনতটর 
কভির িল িন্ রময়মে, িাই আতে কিতট কখনও পর্রীষো কমরও কদতখ তন৷ আোর 
ভাই আোমক কফব্রুয়ার্রী োমির কশমষর তদমক কফান কমরতেল রখন  উষ্ণ িািাি 
শ্রীমির িরফ গলামি শুরু কমর তদময়তেল৷ ভাই আোমক িমলতেল কর আোর 
ভিনতট নষ্ট হময় কগমে কারণ ভিন করমক রাস্তায় িল গতেময় পেমে৷ কিই করার 
অর্থতট ক্রী কিতট কি ও আতে িানিাে – আমগর োতলক রা িমলতেল, িার করােি 
িল কোমটও িন্ করা হয় তন৷ আতে রখন ষেতিতট পর্রীষো কমর কদখলাে, িখন 
কদখমি কপলাে কর উপমরর িলার িাররুমের পাইপগুতল, এিং িার িামর িামর 
তনমচর িলার িাররুে ও রান্নাঘমরর পাইপগুতলর, িিকতট কফমট তগময়তেল ও 
ভিনতটমি িল ভমর তগময়তেল৷ শুকমনা কদওয়াল, তিতলং, ও কদওয়ামলর উপমরর 
নকল আিরণগুতল খমি পমেতেল৷

প্ররমে, কিতটমক কদমখ একতট তিরাট তিপর্থয় িমল েমন হময়তেল, তকন্তু আোর 
গ্হ পুনতন্থে্থাণ পতরকল্পনার েমধ্ কদওয়াল করমক িেস্ত আিরণ িুমল কফলিার ও 
নিুন আকামরর ঘর িানামনার করাও তেল৷ িাইমরর তদমকর আিরণতটমকও পামল্ 
কফলিার করা তেল৷ কামিই, িাস্তমি, কিই িল কোমটই ভিনতটর ককামনা ষেতি 
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কমর তন৷ ককামনা ষেতি রতদ হময় রামক িাহমল কিগুতল কিই িি িায়গায় হময়তেল 
করগুতলমক এেতনমিও িমূ্ণ্থভামি পুনতন্থে্থাণ করমিই হি৷ িমি, আতে রখন কিই 
ভিনতট তকমনতেলাে, িখন আতে কিতটর ি্রীো কতরময়তেলাে৷ কিই ি্রীোতটর েমধ্ 
কিই ষেতিগুতল অন্তভু্থতি তেল, আর কিই ি্রীো িংথিা আোর নামে একতট কচক 
তলমখ তদময়তেল --- আপতন আন্দাি করমিই পারমেন --- কিই অর্থ তদময় আতে 
আোর তিোনতট ক্রয় কমরতেলাে৷ কিই পাইপার ওয়াতরয়র কপ্লনতট, িহমি উোমনা 
রায়, আর আতে প্রায়শই আনন্দ উপমভামগর িন্ ওতটমক আকামশ তনময় রাই৷ 
আতে রখনই কিই তিোনতট কমর ভ্েণ কতর, িখন পয়িা তদময় ককনা তিোমন চো 
কর কি আনমন্দর কিটা কভমি আতে চেতক্ি হই৷ কিই তিোনতট এখনও আোর 
কামে রময়মে, ২০ িের ধমর কিতট চালু রময়মে৷  

রতদও এই কাতহন্রীতটমি কর ঘটনাগুতল ঘমটতেল কিগুতল কিশ চেকপ্রদ, িিুও 
করভামি ঘটনাগুতল ঘমট কিই তিষময় একতট ভ্ান্ত তচন্তাভািনা িহকামর আতে 
আপনামক কেমে তদমি চাই না৷ আোর এই ঘটনাতটর েি িিিেয় িিতকেুর 
িহিা আগেন ঘমট না৷ ঈশ্বর আপনামক আপনার তিোন ক্রময়র িন্ প্রময়ািন্রীয় 
অর্থ উপাি্থন করিার ককামনা একতট িুমরামগর তদমক চাতলি করমি পামরন, অরিা 
আপতন িতি্ই িস্তা দামে একতট তিোন কপমি পামরন৷ আপতন রখন ঈশ্বমরর 
রামি্ ি্রীি িপন কমরন িখন তনমির কর োনতিকিা আপতন চান কিতট হমলা 
ঈশ্বর আপনামক তশকার ও কিই তশকারতট ধরিার একতট পন্থা প্রদশ্থন করমিন৷ 
তবিি্রীয় তিষয় হমলা আপনার গমে কিালা তিশ্বাি ও িষেেিার েমধ্ রাকা৷ আতে 
এেন তকেু কলাক কদমখতে রারা েমন কমর কর িামদর গাতের টাকা তকভামি 
কেটামি হমি করমহিু ঈশ্বর িামদর কিই পর কদখামিন, িাই িারা িহমিই এক 
তরেতলয়ন ডলার অমর্থর িন্ ি্রীি িপন করমি পামর৷ আপনার কিা এক তরেতলয়ন 
ডলার অমর্থর িন্ প্রময়ািন্রীয় তিশ্বাি কনই! আপতন কর থিামন রময়মেন কিখান 
করমক আরম্ভ করুন ও ঈশ্বমরর রামি্র ধে্থগুতল প্রময়াগ করা ও ঈশ্বমরর রামি্র 
ধে্থগুতলর উপমর আপনার ভরিা ও ঈশ্বর আপনামক রা কদখান কিতটমক ধরিার 
স্ব্রীয় িষেেিা তনে্থাণ করা শুরু করুন৷  

তকন্তু আতে চাই আপতন এখামন একতট তিষয় িুঝুন৷ ওই তিোনতট ক্রয় করিার 
পূমি্থ আতে ২০ িেমরর অতধক িেয় ধমর একিন তিোনচালক তেলাে৷ আপনার 
তক েমন হয় ঈশ্বমরর রামি্র ধে্থগুতল ২০ িের পূমি্থ কাি কমরতেল? হ্াঁ, অিশ্ই 
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কমরতেল৷ আোর ধারণা, িা িলা উতচি আোর কিাধগে্িার অভাি, আোমক 
একতট তিোন ক্রয় করিার দশ্থন কদখিার িুমরাগ কদয় তন৷ 

োনুষ হািার হািার িের ধমর পাতখমদর আকামশ উেমি কদমখমে, প্রমি্মকর 
কচামখর িােমন প্রতিতদন তদিামলামক উড্ডয়মনর ধে্থ কার্থকর্রী হময়মে, িা িম্বেও 
ককউই কিই ধে্থমক কদমখ তন৷ আপতন ক্রী কদখমেন না? কিই তিষময় তচন্তা করুন৷ 

শুরুর তদনগুতলমি ঈশ্বমরর রামি্র করাগামনর েমধ্ তিশ্াে করা িম্মক্থ ঈশ্বর 
কর িকল শাস্ত িাক্ আোমক তশষো তদময়তেমলন িার একতট হমলা তহমিাপমদশ 
১০:২২  

িদাপ্রভুর আশ্রীি্থাদই ধনিান কমর, এিং তিতন িাহার িতহি েমনাদুঃখ 
কদন না

-তহমিাপমদশ ১০:২২

আতে আমগ আতদপুস্তক ৩:১৭ করমক কর ন্রীতিিেূমহর করা িমলতেলাে এই 
পদতট  শামস্তর কিই অংমশর িামর িম্ক্থরুতি৷ 

এই িন্ কিাোর তনতেত্ত ভূতে অতভশতি হইল; িুতে রািজ্্রীিন কক্মশ 
উহা কভাগ কতরমি; আর উহামি কিাোর িন্ কণ্টক ও কশয়ালকাঁটা 
িতন্মমি, এিং িুতে কষেমত্র ওষতধ কভািন কতরমি। িুতে ঘে্থাতি েুমখ 
আহার কতরমি, কর পর্থন্ত িুতে ে্তত্তকায় প্রতিগেন না কতরমি; িুতে কিা 
িাহা হইমি গ্হ্রীি হইয়াে; ককননা িুতে ধূতল, এিং ধূতলমি প্রতিগেন 
কতরমি

-আতদপুস্তক  ৩:১৭-২০

আদে রখন ঈশ্বমরর রাি্মক হাতরময় কফমলতেল, িখন কি কিই রামি্র 
কিাগান হাতরময় কফমলতেল, তটঁমক রাকিার িন্ িার কামে একোত্ তনমির 
শততিটুকুই কিঁমচ তেল৷ তকন্তু করমহিু আপতন ও আতে ইতিেমধ্ই িানমি কপমরতে, 
আেরা ককিলোত্ কিদনাপূণ্থ শ্ে ও ঘামের বিারা কিই স্বাধ্রীনিার তনকট কপঁোমি 
পাতর না করতটমক আেরা অধ্রীরভামি আকাঙ্খা কতর৷ তকন্তু এখন একতট শুভিংিাদ 
রময়মে!!! র্রীশু দতররেমদর তনকট িুিোচার প্রচার করমি এমিতেমলন!



96

আপনার অর্থননতিক তিপ্লি: তিশ্ামের শততি

িাি্থমভৌে িদাপ্রভুর আত্া আোর উপমর আমেন, কারণ িদাপ্রভু 
আোমক অতভতষতি কমরমেন, করন দতররেমদর কামে িুিোচার প্রচার কতর

-তরশাইয় ৬১:১

র্রীশুমক দতররেমদর তনকট িুিোচার প্রচার করিার িন্ কপ্ররণ করা হময়তেল৷ 
দতররেমদর কামে শুভিংিাদ ক্রী হমি? খুি কিািা, িামদরমক িম্মদর পাতর্থি 
অতভশামপর প্রতক্রয়ায় অভাি ও দতররেিার িন্মন আিধে রাকমি হমি না৷ তিশ্বাি 
করুন, দ্রীঘ্থ নয় িের ধমর শুধুোত্ ঋণ ও োনতিক চাপ ি্ি্রীি অন্ ককামনা 
তকেু োো ি্রীিনরাপন করিার পর – আোর িরং িলা উতচি তটঁমক রাকিার 
পর – শামস্তর এই অংশতট আোর কামে শুভিংিাদ তেল তিকই, তকন্তু কিতট 
তেল তিভ্াতন্তিনক৷ পদতট রা িমলমে িতি্ই তক কিতটর অর্থ কিতটই? পদতট রা 
িমলমে িতি্ই রতদ কিতটর অর্থ তিক কিতটই হি, িাহমল তক কিতট কিশ ভামলা 
একটা ি্াপার হি না, প্রভুর আশ্রীি্থাদ িতি্ই ককামনা না ককানভামি আোমদর 
ি্রীিমনর েমধ্ িম্দ আনয়ন করি? এই পদতটর করা িতি্ তকনা ও তকভামি 
কিতট প্রময়াগ করমি হয়, কিতট আোর িতি্ই িানা প্রময়ািন তেল৷ িমি, একতট 
তিষয় আতে তিকই িুমঝতেলাে, কিতট হমলা কিদনাপূণ্থ পতরশ্ে ও ঘামের অতভশাপ 
ককিলোত্ তটঁমক রাকিার স্তমরই প্রময়ািন্রীয় তিষয়গুতল প্রদান কমর- এিং তটঁমক 
রাকাতট কোমটই রমরষ্ট নয়৷ আোর করমক অতধক আর ককউই এই অতভশাপ করমক 
েুতি হমি চায় তন, তকন্তু িা িম্বেও তকভামি কিতটমক আোর ি্রীিমন িাস্তিায়ন করা 
করমি পামর কি ি্াপামর আোর তিনু্দোত্ ধারণা তেল না৷ আোর েমন হয় অমনক 
খ্্রীষ্টতিশ্বাি্রীগণ এইভামি ি্রীিনরাপন কমর রামক— িারা ঈশ্বমরর প্রতিজ্ঞাগুতলমক 
পাি কমর, তকন্তু িা িম্বেও তকভামি কিগুতলমক িামদর তনমিমদর ি্রীিমন খাপ 
খাওয়ামি ও িারপর প্রকাশ করমি হয়, িা িামন না৷

আতে রখন অধ্য়ণ করমি আরম্ভ কমরতেলাে এিং প্রভু রখন ঈশ্বমরর রামি্র 
তিষময় আোর ধারণার েমধ্ আোমক চাতলি কমরতেমলন, িখন অব্রাহে তকভামি 
এি িম্দশাল্রী হময় তেমলন,  আতে িা পমেতেলাে৷ রােুন! িাহমল প্তরি্রীর 
অতভশামপর প্রতক্রয়াতটর ক্রী হময়তেল; অব্রাহে তকভামি কিতটমক িয় কমরতেমলন?  

অব্রাে পশুধমন ও স্বণ্থ করৌমপ্ অতিশয় ধনিান্ তেমলন
-আতদপুস্তক১৩:২
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তিতন ধনিান হময়তেমলন- না, িাইমিল িমল অতিশয় ধনিান – তকন্তু তকভামি? 
হ্াঁ, আপতন িলমিই পামরন, “এর কারণ তিতন হমলন অব্রাহে৷” না, কিতট কারণ 
নয়, এিং এই হমলা কিই থিান করখামন আপনামক আপনার ঈশ্বমরর রামি্র 
ধে্থগুতলর ধারণাতটমক ধরমি হমি৷ আপতন কর কিই তিষময় ধে্থ িা ন্রীতিগুতল 
েমনামরাগ কদয় না৷ িামদর তনকট ি্ততিতিমশমষর প্রতি ককামনা িোদর কনই৷ 
রতদ ককামনা ি্ততি, কর ককামনা ি্ততি, তনউ ইয়ক্থ তথিি এেপায়ার কস্ট তিতডেং 
করমক প্ারািুট োোই ঝাপ কদয়, িাহমল িারা রি েহান িা রি ষুেরে ি্ততিই 
কহাক না ককন, কিই লম্ফমনর ফলাফলতট িামদর প্রমি্মকই িানমি পারমি৷ 
োধ্াকষ্থণ শততির ধে্থ িকল িেময়ই কাি করমি৷ িাহমল প্তরি্রীর অতভশাপ 
রাকা িম্বেও তকভামি অব্রাহে িে্ধেশাল্রী হময়তেমলন? িার কাতহন্রীর েমধ্ তক 
এেন তকেু িুত্ রময়মে রা আেরা খঁুমি িার করমি পাতর? এই উত্তরতটর একতট 
অংশ আতদপুস্তক ১২ অধ্াময় পাওয়া করমি পামর৷ কিই অধ্াময় ঈশ্বর অব্রােমক, 
পরিি্থ্রীমি অব্রাহে হময় উিিার িন্, িার ি্রীিন ও িার িংশধর িম্তক্থি 
একতট প্রতিজ্ঞা কমরতেমলন৷

িদাপ্রভু অব্রােমক কতহমলন, িুতে আপন কদশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও বপি্ক 
িাট্রী পতরি্াগ কতরয়া, আতে কর কদশ কিাোমক কদখাই, কিই কদমশ চল। 
আতে কিাো হইমি এক েহািাতি উতপন্ন কতরি, এিং কিাোমক আশ্রীর্্থাদ 
কতরয়া কিাোর নাে েহত কতরি, িাহামি িুতে আশ্রীর্্থামদর আকর হইমি। 
রাহারা কিাোমক আশ্রীর্্থাদ কতরমি, িাহাতদগমক আতে আশ্রীর্্থাদ কতরি, 
কর ককহ কিাোমক অতভশাপ তদমি, িাহামক আতে অতভশাপ তদি; এিং 
কিাোমি ভূেণ্ডমলর রািি্রীয় কগাষ্ঠ্রী আশ্রীর্্থাদ প্রাতি হইমি

-আতদপুস্তক ১২:১-৩ 

এই প্রতিজ্ঞাতট অব্রাহে ঈশ্বরমক তিশ্বাি কমরন ও িাঁর িাধ্ হন তকনা 
িার উপর তনভ্থরশ্রীল তেল, এিং পতরতচিমদর ি্াগ করা ও তিতন ককান থিামন 
রাতচ্মলন কিতট না িানার িন্ েহান তিশ্বামির প্রময়ািন হয়৷  
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'তিশ্বামি অব্রাহাে, রখন আহূি হইমলন, িখন কর থিান অতধকারামর্থ 
প্রাতি হইমিন, কিই থিামন রাইিার আজ্ঞা োন্ কতরমলন, এিং ককারায় 
রাইমিমেন িাহা না িাতনয়া রাত্া কতরমলন। '

-ইব্র্রীয় ১১:৮

কামিই আেরা কদতখ কর ঈশ্বর এেন একিন োনুমষর োধ্মে পাতর্থি িগমি 
বিধ প্রমিশাতধকার লাভ কমরতেমলন তরতন িাঁমক তিশ্বাি কমরতেমলন, রখন কিই 
তিশ্বামির ককামনা রুততি তেল না৷ অব্রাহমের তিশ্বাি ঈশ্বরমক িামক ি্ততিগিভামি 
আতশি্থাদ করমি িষেে কমরতেল৷ তকন্তু পরিতি্থমি, অব্রাহমের তিশ্বামির কারমণ, 
ঈশ্বর িার িামর িার িংশধরমদর িম্তক্থি একতট তনয়ে থিাপন কমরতেমলন৷ 
এতটমক অদু্ভি িমল েমন করমিন না৷ স্রণ রাখমিন, োনুষ ি্তষ্টর পর শয়িান 
তনমিও তিক এইভামিই পাতর্থি রামি্র প্রমিশাতধকার প্রাতি কমরতেল৷ ইব্র্রীয় ২:৭-
৮ কি করভামি িতণ্থি রময়মে, আদে, রার প্তরি্রীর উপমর বিধ অতধকার তেল, কি 
ঈশ্বমরর পতরিমি্থ শয়িানমক তিশ্বাি করমি িমল তথির কমরতেল৷

অব্রাহমের তিশ্বাি, রা িার ি্রীিমন স্বমগ্থর প্রভামির একতট বিধ বিার উনু্মতি 
কমরতেল, কিতট িামক প্রচুর পতরোমন িে্ধে হমি িষেে কমর িুমলতেল৷ এই 
িে্তধে অব্রাহমের িংশধরমদর িকমলর েমধ্ ি্াতি হময়তেল৷ রখন আতে এই 
তিষময় অতধকির অধ্য়ণ কমরতেলাে, িখন আতে অব্রাহমের িে নাতি করামষমফর 
িম্মক্থ পাি কমরতেলাে৷ আতে ঈশ্বমরর রাি্ ও করভামি কিই রাি্ কার্থ কমর 
কিই তিষময় একতট ি্হত উদাহরণ ও ধারণার িন্ান কপময়তেলাে, এিং তিমশষ 
কমর তহমিাপমদশ ১০:২২ িাস্তমি কর তিষময় ইতঙ্ি কদয় কি তিষয়তট কিমনতেলাে৷

ঘটনার পমষে অনুকুল পতরমিশ ি্তষ্ট করিার িন্, করামষমফর ভ্ািারা িামক 
ঘ্ণা কমরতেল এিং িামক দাি ি্িিায়্রীমদর োধ্মে দািত্ব করিার িন্ তিক্রয় 
কমর তদময়তেল৷ কিই দাি ি্িিায়্রীরা কিই অঞ্চল তদময় প্রায়শই রািায়াি করি৷ 
িারা করামষফমক তেশমর তনময় তগময়তেল, করখামন িারা িামক তেশর্রীয় িােতরক 
িাতহন্রীর রষেক কিনাপতি কপাট্রীফমরর তনকট তিক্রয় কমরতেল৷ অব্রাহে রিটা 
িে্ধে হময়তেমলন িিটা িে্ধে হওয়ার স্ব্রীয় িষেেিার িম্মক্থ একতট ি্হত 
রহমি্র িন্ান তনম্নতলতখি শাস্তাংমশর েমধ্ আতে কপময়তেলাে৷
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করামষফ তেির কদমশ আন্রীি হইমল পর, কর ইমিাময়ল্রীময়রা িাঁহামক 
িরায় লইয়া তগয়াতেল, িাহামদর তনকমট ফমরৌমণর কম্ম্থচার্রী কপাট্রীফর 
িাঁহামক ক্রয় কতরমলন; ইতন রষেক-কিনাপতি, এক িন তেস্র্রীয় কলাক। 
আর িদাপ্রভু করামষমফর িহিত্ত্থ্রী তেমলন, এিং তিতন িফলকম্ম্থা হইমলন, ও 
আপন তেস্র্রীয় প্রভুর গ্মহ রতহমলন। আর িদাপ্রভু িাঁহার িহিত্ত্থ্রী আমেন, 
এিং তিতন কর তকেু কমরন, িদাপ্রভু িাঁহার হমস্ত িাহা িফল কতরমিমেন, 
ইহা িাঁহার প্রভু কদতখমলন। অিএি করামষফ িাঁহার দ্তষ্টমি অনুগ্হ প্রাতি 
হইমলন, ও িাঁহার পতরচারক হইমলন, এিং তিতন করামষফমক আপন িাট্রীর 
অধ্ষে কতরয়া িাঁহার হমস্ত আপনার ির্্থস্ব িেপ্থণ কতরমলন। 

কর অিতধ তিতন করামষফমক আপন িাট্রীর ও ির্্থমস্বর অধ্ষে কতরমলন, 
কিই অিতধ িদাপ্রভু করামষমফর অনুমরামধ কিই তেস্র্রীয় ি্ততির িাট্রীর 
প্রতি আশ্রীর্্থাদ কতরমলন; িাট্রীমি ও কষেমত্ তথিি িাঁহার িেস্ত িম্মদর 
প্রতি িদাপ্রভুর আশ্রীর্্থাদ িতত্ত্থল। অিএি তিতন করামষমফর হমস্ত আপনার 
ির্্থমস্বর ভার তদমলন, আপতন তনি আহার্রীয় রেি্ ি্ি্রীি আর তকেুরই 
ি্বে লইমিন না। 

-আতদপুস্তক ৩৯:১-৬

শামস্তর এই অংশতট পতর্ারভামি িমল কর িদাপ্রভুর আশ্রীি্থাদই করামষমফর 
িে্তধের কারণ তেল৷ তকন্তু িদাপ্রভুর আশ্রীি্থাদতট ক্রী তেল িা এখনও ক্রী রময়মে? 
আতে লষে্ কমরতেলাে কর কিতট তেল িদাপ্রভুর আশ্রীি্থাদতট, িদাপ্রভুর “একতট” 
আশ্রীি্থাদ নয়৷ িে ককামনা তকেুর িম্মক্থ আোমদর িকমলই িলি কর “কিতট 
একতট আশ্রীি্থাদ তেল”৷ তকন্তু এই শাস্তাংশতট িাধারণ ককামনা একতট উত্তে তিষয় 
ঘটিার করা িলমে না৷ এই অংশতট “আশ্রীি্থাদতটর” করা িলমে৷

আতে উপলতধি কমরতেলাে কর িাস্তমি িদাপ্রভুর আশ্রীি্থাদতট তেল, ঈশ্বর 
এিং অব্রাহমে ও িার িংশধরমদর েধ্কার কর তনয়েতট থিাতপি হময়তেল কিতট৷ 
তিমশষভামি কিই তনয়মের েমধ্ অব্রাহমের প্রতি কর িকল প্রতিজ্ঞা প্রদত্ত হময়তেল 
আশ্রীি্থাদ হমলা কিতটই৷ একতট আইতন চুততিপমত্র েমধ্ িংতশ্লষ্ট উভয় পমষেরই 
কি্থি্ ও িাধ্িাধকিাগুতল কলখা রামক, তকন্তু কিই চুততিতট উভয় পমষের প্রাপ্ 
লাভগুতলর করাও ি্াখ্া কমর৷ এই কষেমত্ অব্রাহমের প্রতি কর িকল প্রতিজ্ঞা 
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প্রদত্ত হময়তেল, কিতট তেল এই চুততির লামভর তদকতট৷ এই িকল িুমরাগিুতিধা 
কভাগ করিার িন্ কর িাধ্িাধকিাতট তেল, িা হমলা িদাপ্রভুর আমদশ ও 
ি্িথিার অনুিরণ করা৷ আতে িুস্পষ্টভামি এও কদমখতেলাে কর করামষফ িার বিধ 
অতধকামরর েমধ্ রা তকেু িশিি্থ্রী কমরতেল, কিইগুতলও কিই একই প্রতিজ্ঞা িা 
লাভিেূমহর েমধ্ অন্তভু্থতি হময়তেল৷ 

িারপর তহমিাপমদশ ১০:২২ আোর তনকট পতরস্কার হতচ্ল৷ একতট বিধ 
চুততিরূমপ অব্রাহমের প্রতি প্রদত্ত ঈশ্বমরর প্রতিজ্ঞািেূহ, প্তরি্রীর দতররেিার 
প্রতক্রয়ামক িাতিল কমরতেল৷ অব্রাহেমক প্রদত্ত আশ্রীি্থাদ িামক ও িার 
িংশধরমদরমক িে্তধে ও প্রভাি িহ আশ্রীি্থাদ করামক ঈশ্বমরর পমষে বিধ কমর 
িুমলতেল৷ এক িেয় ঈশ্বর কচময়তেমলন কর োনুমষর তনকট কিই িে্তধে ও প্রভাি 
রাকুক৷ এখন আোমদর ধারণাতটমক িন্ন্রীর েমধ্ করমখ আেরা তহমিাপমদশ 
১০:২২ পাি করি৷    

একতট প্রধান চাতিকাতি

িদাপ্রভুর আশ্রীি্থাদ [অব্রাহেমক প্রদত্ত প্রতিজ্ঞািেূহ] িম্দ আনয়ন কমর 
এিং তিতন িার িামর েমনাদুঃখ কদন না৷

“তিতন িাহার িতহি েমনাদুঃখ কদন না” এই িাক্াংশ আতদপুস্তক ৩:১৭ 
এর প্তরি্রীর অতভশামপর প্রতক্রয়ার করা িমল – করতট র্রেনাদায়ক কমিার শ্ে 
ও ঘাে ঝরামনার োধ্মে ঘমট৷ “েমনাদুঃখ” এর ইব্র্রীয় প্রতিশব্দতটর অর্থও হমলা 
পতরশ্ে! আপতন তক এতট কদখমি পান? অব্রাহমের প্রতি প্রদত্ত প্রতিজ্ঞািেূমহর 
োধ্মে োনুষ প্তরি্রীর র্রেনাদায়ক কমিার শ্ে ও ঘাে ঝরামনার অতভশামপর 
ি্রীোিধেিা করমক েুতি হমি পামর৷ আতে িাতন আপতন ক্রী ভািমেন—“এই িকল 
প্রতিজ্ঞািেূহ ককিলোত্ অব্রাহে ও িার িংশধরমদর কদওয়া হময়তেল৷” হ্াঁ, কিটা 
তিক, তকন্তু আপনামক আমরকতট শাস্তাংশ কদখামি হমি, গালাি্রীয় ৩:১৩-১৪  

খ্্রীষ্টই েূল্ তদয়া আোতদগমক ি্িথিার শাপ হইমি েুতি কতরয়ামেন, 
কারণ তিতন আোমদর তনতেমত্ত শাপস্বরূপ হইমলন; ককননা কলখা আমে, “কর 
ককহ গামে টাঙ্ান রায়, কি শাপগ্স্ত” ; করন অব্রাহামের প্রাতি আশ্রীর্্থাদ 
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খ্্রীষ্ট র্রীশুমি পরিাতিগমণর প্রতি িমত্ত্থ, আেরা করন তিশ্বাি বিারা অঙ্্রীক্ি 
আত্ামক প্রাতি হই। 

-গালাি্রীয় ৩:১৩-১৪

এখন তিশ্বামির োধ্মে, র্রীশু খ্্রীমষ্ট তিশ্বাি্রীরূমপ আেরা অব্রাহমের প্রতি প্রদত্ত 
প্রতিজ্ঞািেূমহর েমধ্ অংশগ্হণ কতর৷ িাহমল অব্রাহমের প্রতি প্রদত্ত প্রতিজ্ঞািেূহ 
ক্রী ক্রী? আেরা তবিি্রীয় তিিরণ ২৮ অধ্াময় িাতলকাভুতি প্রতিজ্ঞািেূমহর একতট 
িাতলকা পাই৷

'আতে কিাোমক অদ্ কর িকল আজ্ঞা আমদশ কতরমিতে, রত্নপূর্্থক 
কিই িকল পালন কতরিার িন্ রতদ িুতে আপন ঈশ্বর িদাপ্রভুর রমি 
েমনামরাগ িহকামর কণ্থপাি কর, িমি কিাোর ঈশ্বর িদাপ্রভু প্তরি্রীথি 
িেস্ত িাতির উপমর কিাোমক উন্নি কতরমিন; 

আর কিাোর ঈশ্বর িদাপ্রভুর রমি কণ্থপাি কতরমল এই িকল 
আশ্রীর্্থাদ কিাোর উপমর িতত্ত্থমি ও কিাোমক আশ্য় কতরমি। িুতে নগমর 
আশ্রীর্্থাদরুতি হইমি ও কষেমত্ আশ্রীর্্থাদরুতি হইমি। কিাোর শর্রীমরর 
ফল, কিাোর ভূতের ফল, কিাোর পশুর ফল, কিাোর কগারুমদর িতি ও 
কিাোর কেষ্রীমদর শািক আশ্রীর্্থাদরুতি হইমি। 

কিাোর চুপতে ও কিাোর েয়দার কািুয়া আশ্রীর্্থাদরুতি হইমি।
 তভিমর আতিিার িেময় িুতে আশ্রীর্্থাদরুতি হইমি, এিং িাতহমর 

রাইিার িেময় িুতে আশ্রীর্্থাদরুতি হইমি।
 কিাোর কর শত্রুগণ কিাোর তিরুমধে উমি, িাহাতদগমক িদাপ্রভু 

কিাোর িমু্মমখ আঘাি করাইমিন; িাহারা এক পর তদয়া কিাোর তিরুমধে 
আতিমি, তকন্তু িাি পর তদয়া কিাোর িমু্মখ হইমি পলায়ন কতরমি। 

িদাপ্রভু আজ্ঞা কতরয়া কিাোর কগালাঘর িম্বমন্ ও িুতে কর ককান 
কামর্থ্ হস্তমষেপ কর, িতিম্বমন্ আশ্রীর্্থাদমক কিাোর িহচর কতরমিন; 
এিং কিাোর ঈশ্বর িদাপ্রভু কিাোমক কর কদশ তদমিমেন, িরায় কিাোমক 
আশ্রীর্্থাদ কতরমিন। 

িদাপ্রভু আপন তদি্ানুিামর কিাোমক আপন পতিত্ প্রিা িতলয়া থিাপন 
কতরমিন; ককিল কিাোর ঈশ্বর িদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন ও িাঁহার পমর 



102

আপনার অর্থননতিক তিপ্লি: তিশ্ামের শততি

গেন কতরমি হইমি। আর প্তরি্রীথি িেস্ত িাতি কদতখমি পাইমি কর, 
কিাোর উপমর িদাপ্রভুর নাে ক্রীতত্ত্থি হইয়ামে, এিং িাহারা কিাো হইমি 
ভ্রীি হইমি। আর িদাপ্রভু কিাোমক কর কদশ তদমি কিাোর তপি্পুরুষমদর 
কামে তদি্ কতরয়ামেন, কিই কদমশ তিতন েঙ্লামর্থই কিাোর শর্রীমরর ফমল, 
কিাোর পশুর ফমল ও কিাোর ভূতের ফমল কিাোমক ঐশ্বর্থ্শাল্রী কতরমিন।

 ররাকামল কিাোর ভূতের িন্ ি্তষ্ট তদমি ও কিাোর হমস্তর িেস্ত 
কমম্ম্থ আশ্রীর্্থাদ কতরমি িদাপ্রভু আপনার আকাশরূপ েঙ্ল-ভাণ্ডার খুতলয়া 
তদমিন; এিং িুতে অমনক িাতিমক ঋণ তদমি, তকন্তু আপতন ঋণ লইমি 
না। আর িদাপ্রভু কিাোমক েস্তকস্বরূপ কতরমিন, পুচ্স্বরূপ কতরমিন 
না; িুতে অিনি না হইয়া ককিল উন্নি হইমি; ককিল কিাোর ঈশ্বর 
িদাপ্রভুর এই কর িকল আজ্ঞা রত্নপূর্্থক পালন কতরমি আতে কিাোমক 
অদ্ আমদশ কতরমিতে, এই িকমলমি কণ্থপাি কতরমি হইমি; আর অদ্ 
আতে কিাোতদগমক কর িকল করা আজ্ঞা কতরমিতে, অন্ কদিগমণর কিিা 
করণামর্থ িাহামদর অনুগাে্রী হইিার িন্ কিাোমক কিই িকল করার 
দতষেমণ তক িামে তফতরমি হইমি না। '

-তবিি্রীয় তিিরণ ২৮:১-১৪

রতদও এই িকল প্রতিজ্ঞাগুতল পুরািন তনয়মের, িিুও এইগুতল এখন 
আপনার উপমভামগর িন্ রময়মে৷ পার্থক্তট হমলা এই কর পুরািন তনয়মে োনুষ 
রা কমরতেল িার োধ্মে কিই িকল আশ্রীি্থাদ প্রাতি কমরতেল, তকন্তু আেরা নুিন 
তনয়মের অধ্রীমন করমক র্রীশু খ্্রীমষ্টমি আোমদর তিশ্বামির োধ্মে কিই িকল 
আশ্রীি্থাদ প্রাতি কতর৷ পরিাতিরূমপ, আপনামক ও আোমক, িতন্িধে করা হময়মে, 
এিং এখন, র্রীশু খ্্রীমষ্টর োধ্মে আেরা অব্রাহমের ন্ায় একই আশ্রীি্থামদর 
অতধকার্রী হময়তে৷ তকন্তু অব্রাহমের তনেক পাতর্থি আশ্রীি্থামদর চাইমি আোমদর 
তনকট অতধক রময়মে, আোমদর তনকট নুিন িমন্মর আতত্ক আশ্রীি্থাদ রময়মে৷ 
এখন আোমদর তনকট অব্রাহমের িাগতিক, পাতর্থি আশ্রীি্থাদ রময়মে, এোো 
আোমদর তনকট স্বমগ্থর অনন্ত আশ্রীি্থাদও রময়মে এিং ঈশ্বমরর পুত্ কন্ারূমপ 
িাস্তমি পতিত্ আত্া আোমদর অন্তমর তনিাি কমরন৷ স্রণ রাখমিন, ককিলোত্ 
পুত্ ও কন্ারাই উত্তরাতধকার প্রাতি কমর; দামিরা নয়৷ রতদও অব্রাহে ঈশ্বরমক 
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কপ্রে করমিন, তকন্তু নুিন িন্ম ি্ি্রীি, পতিত্ আত্া িার েমধ্ তেমলন না, িা 
তিতন স্বমগ্থ প্রমিশও করমি পামরন তন৷ অিশ্ই র্রীশু পামপর েূল্ পতরমশাধ 
করিার পর তিতন স্বগ্থ লাভ কমরতেমলন৷ 

িখন আতে িুঝমি কপমরতেলাে কর তহমিাপমদশ ১০:২২ রখন িমল কর ঈশ্বর 
ধনিম্মদর অতধকার্রী কমরন ও তিতন িার িামর ককামনা েনদুঃখ রুতি কমরন 
না, িখন কিতটর আিল অর্থ ক্রী৷ ইব্র্রীয় ভাষায় “েমনাদুঃখ” -এর অর্থ হমলা 
কমিার পতরশ্ে, করতট কিই িেয় আতে িুঝমি কপমরতেলাে কর কিতট প্তরি্রীর 
অতভশামপর র্রেনাদায়ক কমিার শ্ে ও ঘাে ঝরামনার প্ররার করা িমল৷ আতে 
িুঝমি কপমরতেলাে কর এই িতন্ িা তনয়েতট, ঈশ্বমরর িাহামর্র এই আশ্রীি্থাদ ও 
িাঁর উপকার, অব্রাহেমক প্তরি্রীর অতভশামপর উমধে্থ িুমলতেল, ও িামক িে্ধে 
কমরতেল৷ আতে উপলতধি কমরতেলাে কর তবিি্রীয় তিিরণ ২৮ অধ্াময় করভামি 
কিই আশ্রীি্থামদর লাভগুতলর করা িতণ্থি হময়মে, কিগুতল আোমক পতর্ারভামি 
কদতখময়তেল কর আোমক িে্ধে হমি হমি৷ এই িকল প্রতিজ্ঞািেূমহর প্রভামি 
আতে পুচ্ হওয়ার িন্ নয়, িরং েস্তক হওয়ার িন্, ঋণগ্াহ্রী নয় িরং ঋণদািা 
হওয়ার তনধ্থাতরি হময়তেলাে৷ এতট ঈশ্বমরর প্রতিতট িন্তামনর বিধ অতধকার৷ 
করামষমফর ন্ায়, আোর তনকট ঈশ্বমরর আশ্রীি্থাদ রময়মে, এিং আোর িে্ধে 
হওয়া উতচি৷ এোো আোর তনকট ঈশ্বমরর িেগ্ রামি্র ধনিম্দও রময়মে৷ 
একিন পুত্রূমপ, ইতিেমধ্ই এর িকল তকেু আইনি আোর হময় তগময়মে৷ 

আতে রখন পুনরায় আতদপুস্তক ৩৯ অধ্াময় করামষমফর কাতহন্রীর প্রতি 
দ্তষ্টপাি করলাে, িখন আতে স্পষ্টভামি কদখমি কপলাে কর করামষমফর িাফল্ই 
কপাট্রীফমরর দ্তষ্ট আকষ্থণ কমরতেল, এিং কিই দ্শ্োন িফলিাতটই িগমির 
িাতিগমণর দ্তষ্ট আকষ্থণ কমরতেল ও িামদরমক ঈশ্বমরর কলামকমদর েমধ্ একতট 
পার্থক্ কদখিার িুমরাগ কমর তদময়তেল৷ 

আর প্তরি্রীথি িেস্ত িাতি কদতখমি পাইমি কর, কিাোর উপমর 
িদাপ্রভুর নাে ক্রীতত্ত্থি হইয়ামে, এিং িাহারা কিাো হইমি ভ্রীি হইমি। 
আর িদাপ্রভু কিাোমক কর কদশ তদমি কিাোর তপি্পুরুষমদর কামে তদি্ 
কতরয়ামেন, কিই কদমশ তিতন েঙ্লামর্থই কিাোর শর্রীমরর ফমল, কিাোর 
পশুর ফমল ও কিাোর ভূতের ফমল কিাোমক ঐশ্বর্থ্শাল্রী কতরমিন৷

-তবিি্রীয়তিিরণ ২৮:১০-১১
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আতদপুস্তক ৩৯:৬ এও আমরকতট িুত্ রময়মে করতট আতে টুমক করমখতে 
এিং আতে চাই আপতন কিতট কদখুন৷ কপাট্রীফমরর করা িলমি তগময় এই পদতট 
িমল, “অিএি তিতন করামষমফর হমস্ত আপনার ির্্থমস্বর ভার তদমলন, আপতন 
তনি আহার্রীয় রেি্ ি্ি্রীি আর তকেুরই ি্বে লইমিন না৷” আতে এই পদতট 
কদমখতেলাে! আেরা কর তিশ্ামের করা িলতে এখামন কিতটর একতট উদাহরণ 
রময়মে৷ কপাট্রীফর কর খাদ্ কখমিন কিতট ি্ি্রীি িামক অন্ ককামনা তকেুর িন্ 
তচতন্তি হমি হি না৷ এতট এই ইতঙ্ি িহন কমর কর িার পতরিামর করামষফ 
কর িাফল্, িদাপ্রভুর ির তনময় এমিতেল, কিতটর ফমল কপাট্রীফর িার কামি 
েমনাতনমিশ করমি কপমরতেল, তটঁমক রাকিার িন্ কি তচতন্তি তেল না!  

করেনডা ও আোর েুমখর একতট করা রময়মে রা আেরা িহু িের ধমর ি্িহার 
কমরতে, “রিষেণ না আপতন আতর্থক তিষময়র িোধান কমরন, িিষেণ আপতন 
কখনই আপনার অতভষ্ট লষে্ খঁুমি পামিন না,” এিং িাস্তমি আপতন কক কিটাও 
কখনই আপতন আতিস্কার করমি পারমিন না৷ আপতন কখনই তনমির ভুতেকা, 
তনমির ইচ্ার ককন্দ্রথিল, প্রক্ি িমন্তামষর উমদেশ পামিন না৷ আপতন তটঁমক 
রাকামক ককন্দ্র কমর িকল তিধোন্ত গ্হণ করমিন, অমর্থর িন্ান ও িঞ্চয় করমিন, 
একিন ি্ততি হওয়ার অর্থ ককিলোত্ কিিমনর অর্থ উপাি্থন করা নয়৷ এখামন 
আেরা কপাট্রীফমরর উপমর িদাপ্রভুর আশ্রীি্থামদর প্রভাি কদতখ, কর ঈশ্বমরর রাি্ 
িম্মক্থ ককামনা তকেু িানি না৷ িার িকল তিষয়াশয় করামষমফর ি্বোিধামন 
কদওয়ার বিারা, িার িম্তত্ত, িার তচন্তাভািনা কিই তনয়মের অধ্রীমন থিানান্ততরি 
হময়তেল রা করামষফ িহন করতেল৷ কর েুহুমি্থ কিই থিানান্তরণ ঘমটতেল, আপতন 
৩৯ অধ্াময়র ৫ পমদ পতর্ারভামি কিই েুহূি্থমক কদখমি পামিন৷

কর অিতধ তিতন করামষফমক আপন িাট্রীর ও ির্্থমস্বর অধ্ষে কতরমলন, 
কিই অিতধ িদাপ্রভু করামষমফর অনুমরামধ কিই তেস্র্রীয় ি্ততির িাট্রীর প্রতি 
আশ্রীর্্থাদ কতরমলন; িাট্রীমি ও কষেমত্ তথিি িাঁহার িেস্ত িম্মদর প্রতি 
িদাপ্রভুর আশ্রীর্্থাদ িতত্ত্থল

-আতদপুস্তক ৩৯:৫
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এখামনও আেরা পাতর্থি রামি্র এেন তকেুমক ঈশ্বমরর রামি্র অধ্রীমন 
থিানান্ততরি হমি ও আেূল পতরিি্থন িাতধি হমি কদতখ, করতট প্তরি্রীর অতভশামপর 
পাত্৷ এতটর িমু্মখ্রীন হওয়া রাক: ঈশ্বর রতদ আপনামক িাঁর প্রজ্ঞা বিারা িাহার্ 
করমেন, আপনামক িতিক তিধোমন্তর তদমক চাতলি করমেন, এিং িম্ভাি্ খাি-
গমি্থর তিষময় আপনামক িমচিন করমেন, কিমষেমত্ কর ককউ িে্ধে হমি পামর! 
আপতন তক কিতট কদখমি পান? িদাপ্রভুর আশ্রীি্থাদ আপনার!

প্রভু রখন আোমক ঈশ্বমরর রামি্র তিষময় তশষো তদতচ্মলন, িখন রখন 
আতে এই অংশতট অধ্য়ণ করতেলাে, িখন আতে এই করা তচন্তা কমর তিভ্ান্ত 
হময়তেলাে কর এই আশ্রীি্থাদতটর কারমণ করামষমফর ি্রীিমন অিাধারণ িাফল্ 
এমিতেল, অরচ আি খ্্রীষ্টতিশ্বাি্রীমদর েমধ্ আতে রামদর তচতন ও িাতন িামদর 
কিতশরভাগ িামদর কদনার অর্থ কেটামি তগময় নামিহাল হমচ্৷ আতর্থকভামি িমূ্ণ্থ 
েুতি হওয়া কর িম্ভি কিতটই অতধকাংশ োনুষ েমন কমর না৷ রতদও, আোমদর 
তনকট পুরািন তনয়মের প্রতিজ্ঞাগুতলর িুলনায় আমরা উত্তে প্রতিজ্ঞার উপর তভতত্ত 
কমর গমে ওিা তনয়ে িা িতন্ রময়মে৷ রতদও আতে িুস্পষ্টভামি প্রভুর আশ্রীি্থাদমক 
িুঝমি কপমরতেলাে, িিুও িখনও আতে িানিাে না কর আোর কর উত্তর িা 
িোধানগুতলর প্রময়ািন তেল, তিক তকভামি কিই আশ্রীি্থাদ কিই িোধানগুতলমক 
উতপন্ন কমরতেল – তকন্তু ঈশ্বর আোমক রা তকেু তশষো তদতচ্মলন, রখন আতে 
কিগুতলমক প্রময়াগ ও কিগুতলর পর্রীষেণ করা শুরু কমরতেলাে িখন আতে আমরা 
অতধক িানমি ও অতধক স্বাধ্রীনিা উপমভাগ করতেলাে৷ 

িারপর আতে নুিন তনয়মের তদমক আোর দ্তষ্ট ঘুতরময়তেলাে ও তকভামি 
ঈশ্বমরর রাি্ কিখানকার পতরতথিতি ও পতরমিশ পতরিতি্থি করতেল কিই িম্মক্থ 
আমরা অতধক িানিার িন্ র্রীশু ও িাঁর পতরচর্থার তদমক নির তদময়তেলাে৷ 

'একদা রখন কলাকিেূহ িাঁহার উপমর চাপাচাতপ কতরয়া পতেয়া ঈশ্বমরর 
িাক্ শুতনমিতেল, িখন তিতন তগমনষরত হ্রমদর কূমল দাঁোইয়াতেমলন, 
আর তিতন কদতখমলন, হ্রমদর ধামর দুইখান কনৌকা রতহয়ামে, তকন্তু ধ্রীিমররা 
কনৌকা হইমি নাতেয়া তগয়া িাল ধুইমিতেল। িাহামি তিতন ঐ দুইময়র 
েমধ্ একখাতনমি, তশমোমনর কনৌকামি, উতিয়া থিল হইমি একটু দূমর 
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রাইমি িাঁহামক তিনতি কতরমলন; আর তিতন কনৌকায় িতিয়া কলাকিেূহমক 
উপমদশ তদমি লাতগমলন। 

পমর করা কশষ কতরয়া তিতন তশমোনমক কতহমলন, িুতে গভ্রীর িমল 
কনৌকা লইয়া চল, আর কিােরা োে ধতরিার িন্ কিাোমদর িাল কফল। 
তশমোন উত্তর কতরমলন, কহ নার, আেরা িেস্ত রাতত্ পতরশ্ে কতরয়া 
তকেুোত্ পাই নাই, তকন্তু আপনার করায় আতে িাল কফতলি। 

িাঁহারা কিইরূপ কতরমল োমের িে ঝাঁক ধরা পতেল, ও িাঁহামদর িাল 
তেঁতেমি লাতগল; িাহামি িাঁহামদর কর অংশ্রীদামররা অন্ কনৌকায় তেমলন, 
িাঁহাতদগমক িাঁহারা িমঙ্কি কতরমলন, করন িাঁহারা আতিয়া িাঁহামদর 
িাহার্ কমরন। িাঁহারা আতিয়া দুইখান কনৌকা এেন পূণ্থ কতরমলন কর, 
কনৌকা দুখাতন ডুতিমি লাতগল।

 িাহা কদতখয়া তশমোন তপির র্রীশুর িানুর উপমর পতেয়া কতহমলন, 
আোর তনকট হইমি প্রথিান করুন, ককননা, কহ প্রভু, আতে পাপ্রী। কারণ 
িামল এি োে ধরা পতেয়াতেল িতলয়া তিতন, ও রাঁহারা িাঁহার িমঙ্ 
তেমলন, িকমল চেতক্ি হইয়াতেমলন; আর তিিতদময়র পুত্ রামকাি ও 
করাহন, রাঁহারা তশমোমনর অংশ্রীদার তেমলন, িাঁহারাও কিইরূপ চেতক্ি 
হইয়াতেমলন। িখন র্রীশু তশমোনমক কতহমলন, ভয় কতরও না, এখন অিতধ 
িুতে ি্রীিনামর্থ োনুষ ধতরমি। পমর িাঁহারা কনৌকা কূমল আতনয়া িকলই 
পতরি্াগ কতরয়া িাঁহার পচিাদগাে্রী হইমলন। '

-লুক ৫:১-১১

একতদন িকালমিলা তিনিন কিমলর ি্রীিমন ঈশ্বমরর রাি্ তকভামি প্তরি্রীর 
অতভশামপর প্রতক্রয়ামক পামল্ তদময়তেল এখামন িার একতট কাতহন্রী রময়মে৷ 
আপতন রতদ শামস্তর অংশতট পাি কমরন িাহমল আপতন কদখমিন তপির, রামকাি 
ও করাহন িারারাি ধমর োে ধরিার কচষ্টা কমরও একতটও োে ধরমি পামর তন, 
একতটও না৷ এমকিামর প্তরি্রীর কিদনাদায়ক পতরশ্ে ও ঘাে ঝরািার প্রতক্রয়া, 
িারা িারারাি কাি কমরও িামদর পতরশ্মের প্রতি িুতিচার করমি পামর তন৷ 
তকন্তু র্রীশু রখন ঈশ্বমরর রাি্ ও িার কার্থকাতরিার নাগাল পান, িখন কিই 
একই ধ্রীিমররা এি অতধক িংখ্ক োে ধমর কর িামদর কনৌকাগুতল প্রায় ডুমি 
করমি রামক! 
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রােুন!!! এইোত্ আেরা রা পাি কমরতে, আিুন কিই ি্াপামর তচন্তা কতর৷ 
তকেু কনই, ককামনা োে কনই, কাোমলর ন্ায় অিথিাতট, এি িংখ্ক ধ্ি োমে 
পতরণি হময়তেল কর দুতট কনৌকামক প্রায় ডুতিময় তদতচ্ল?  এখনও োনুষ এই 
কাতহন্রীতট পাি কমর এিং শিশি িের ধমর িারা এই কাতহন্রী পাি কমর এমিমে 
আর এই ঘটনা এখনও কর িামদর কষেমত্ ঘটমি পামর িারা কিতট কদমখ না 
এেনতক কল্পনাও করমি পামর না৷ ককন? িাদাোটা উত্তরতট হমি এই কর র্রীশু 
কিই থিামন তেমলন ও তিতন কিই কার্থ কমরতেমলন৷ আতে োক্থ ৬ অধাময় কর 
কাতহন্রীতট কদতখময়তেলাে কিতটর করা স্রণ করুন করখামন কলামকরা তিশ্বামি না 
রাকায় র্রীশু োনুষমক িুথি করমি পামরন তন, এিং কিই কারমণ, ঈশ্বমরর রামি্র 
ককামনা অতধকার কিখামন তেল না? কিই পতরতথিতিমি স্বমগ্থর কাি করিার পূমি্থ 
ককামনা একিন ি্ততিমক কিই কাি করিার অতধকার স্বগ্থমক প্রদান করমি হি৷ 

তশমোন উত্তর কতরমলন, “কহ নার, আেরা িেস্ত রাতত্ পতরশ্ে কতরয়া 
তকেুোত্ পাই নাই, তকন্তু আপনার করায় আতে িাল কফতলি৷”

তপির স্বমগ্থর িামর চুততিিধে হময়তেমলন, এিং এই কাতহন্রীমি স্বগ্থ িার বিধ 
প্রমিশাতধকার লাভ কমরতেল৷ আিারও, আেরা কদতখ কর ঈশ্বমরর রামি্র বিারা 
পাতর্থি রাি্ রূপান্ততরি হময়তেল৷ কিশ অদু্ভি ি্াপার, িাই না? তিক করভামি োনুষ 
হািার হািার িের ধমর আকামশ পাতখ উেমি কদমখমে, তকন্তু িামদর পমষেও কর 
আকামশ উড্ডয়ন িম্ভি কিতট িারা উপলতধি করমি পামর তন, আর কিই কারমণই 
িারা কখনই উেিার কচষ্টা কমর তন৷ আিমকর তদমনর খ্্রীষ্টতিশ্বাি্রীরাও িদ্রুপ৷ 
িারা উপলতধি কমর না কর িামদর শূন্ িাল িময় কিোমনার প্রময়ািন কনই৷ 
ি্রীিমন িে্ধে হওয়ার কষেমত্ িামদরমক িাহার্ করিার িন্ স্বমগ্থর শততির প্রতি 
িামদর অতধকার রময়মে৷ আতে চাই এখামন আপতন এই তিষয়তট লষে্ করুন: কর 
ধ্রীিমররা ককামনা োে পায় তন, িারাই পমর এি পতরোণ োে কপময়তেল কর দুতট 
কনৌকা ডুমি রাওয়ার উপক্রে হময়তেল!   

আোর িনু্, এখামন পার্থক্তট হমলা রামি্র, কাতহন্রীর চতরত্মদর নয়৷ আপতন 
ভািমি পামরন কর আপনার ভতিষ্ি িমল তকেু কনই, ককানতকেু অি্থন করমি 
পামরন তন, ককামনা তকেুই িফল হমচ্ না৷ তকন্তু িাস্তমি, আপনার একোত্ 
প্রময়ািন হমলা, ঈশ্বমরর রামি্র িাহামর্ আপনার ি্রীিনমক একতট িফল 
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কাতহন্রীমি পতরণি করা৷ হ্াঁ, আপনার তনমির ভুতেকা রময়মে৷ িামদরমক োে 
ধরমি করমি হময়তেল – িামদরমক িামদর িামলর কখয়াল রাখমি হময়তেল, এিং 
োে ধরিার িন্ বির্রী রাকমি হময়তেল—তকন্তু োে ককারায় ধরমি হমি ঈশ্বর 
রতদ কিতট কদতখময় কদন, িাহমল কর ককউ োে ধরমি পারমি৷ 

শুনুন, প্তরি্রীর েুমটােুতট করিার ও ঘাে ঝরািার অতভশামপর প্রতক্রয়া বিারা 
এই কাি হয় না৷ আপতন আপনার স্বমপ্নর কপেমন ধাওয়া করিার িন্ রমরষ্ট ি্রীব্র 
গতিমি ও রমরষ্ট দ্রীঘ্থ পর েুটমি িষেে নন৷ কার্থ তিতধের িন্ আপতন আপনার 
দাঁি কচমপ রাখুন ও তনমির িমল কচষ্টা করুন, ঈশ্বমরর এেন অতভপ্রায় কখনই 
তেল না৷

ঈশ্বমরর রামি্র ধে্থ ও প্রতিজ্ঞাগুতলর নাগাল পাওয়ার বিারা, আেরা কহঁমট 
রাওয়ার পতরিমি্থ উমে করমি পাতর৷ আতে এতটমক একতট তভন্নভামি িতল৷ রতদও 
োধ্াকষ্থণ শততির ধে্থ এখনও িতক্রয়ভামি কাি করমে, িিুও আেরা তভন্ন একতট 
ধমে্থর িাহার্ তনময় উেমি পাতর, ও ি্রীিনরাপন করিার একতট িমূ্ণ্থ নিুন পর 
উপমভাগ করমি পাতর৷ কিই ধে্থতট হমলা উমত্তালমনর ধে্থ৷ 

স্রণ রাখমিন, আপতন রখন খ্্রীমষ্টর তনকট আমিন, িখন আপতন ঈশ্বমরর 
রামি্র একিন িদি্৷ একিন নাগতরকরূমপ, আপতন বিধ অতধকারগুতল কভাগ 
করমেন; এিং একিন পুত্ িা কন্ারূমপ, আপতন এই তিধোমন্ত উপন্রীি হমচ্ন 
কর িম্তত্তর উপমর আপনার একতট অতধকার রময়মে৷ আপনার বিধ অতধকার ও 
লাভগুতল আপনামক প্তরি্রীর দতররেিা, করাগ ও ি্র্থিার অতভশামপর উমধে্থ থিাপন 
কমরমে৷

একিন ইস্রাময়ল্রীয় কর িার িারা ি্রীিন ধমর দািত্ব কমর এমিমে, িার 
কামে এই পদতট ককেন েমন হমি একিার কভমি কদখুন কিা৷ িাস্তমি, কিই িকল 
োনুষগুমলা িামদর স্রণাি্রীি কাল করমক শুধুোত্ দািত্বমকই িানমিা৷ ইস্রাময়ল 
িাতি রখন প্রতিজ্ঞাি কদমশর অতভেুমখ রাত্া করতেল িখন এই করাগুতল কোতশ 
িামদরমক িমলতেমলন৷ 

'কিাোর তপি্পুরুষ অব্রাহামের, ইস্ হামকর ও রামকামির কামে কিাোর 
ঈশ্বর িদাপ্রভু কিাোমক কর কদশ তদমি শপর কতরয়ামেন, কিই কদমশ 
তিতন কিাোমক উপতথিি কতরমল পর িুতে রাহা গাঁর নাই, এেন ি্হত ি্হত 
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ও িুন্দর িুন্দর নগর, এিং রাহামি তকেুই িঞ্চয় কর নাই, উত্তে উত্তে 
রেমি্ পতরপূণ্থ এেন িকল গ্হ, ও রাহা খুদ নাই, এেন িকল খতনি কূপ, 
এিং রাহা প্রস্তুি কর নাই, এেন িকল রোষোমষেত্ ও তিিমষেত্ পাইয়া 
রখন িুতে কভািন কতরয়া ি্তি হইমি, িতকামল আপনার তিষময় িািধান 
রাতকও, তরতন তেির কদশ হইমি, দাি-গ্হ হইমি, কিাোমক িাতহর কতরয়া 
আতনয়ামেন, কিই িদাপ্রভুমক ভুতলয়া রাইও না। '

-তবিি্রীয় তিিরণ ৬:১০-১২

িামিক দািরূমপ, ককামনা তকেু করিার একোত্ উপায় তহিামি িারা করতট 
িানমিা িা হমলা র্রেণাদায়ক পতরশ্ে ও ঘাে ঝরামনা৷ তকন্তু এখামন ঈশ্বর িামদর 
িলমেন কর িামদর রা তকেু প্রময়ািন িামদর তনিস্ব শ্ে কিতট িামদর রুতগময় 
কদমি না৷ িারা কর ককামনা তকেুর িন্ আর পতরশ্ে করমি না তিতন িামদর 
কিেন করা িলতেমলন না, তকন্তু িারা এেন প্ররার েমধ্ আর আিধে রাকমি না 
রার েমধ্ শুধুোত্ ি্রীতিি রাকিার িন্ শ্ে করমি হয়৷ ঈশ্বর িমলন কর তিতন 
িামদর কর কদমশ তনময় রামচ্ন িারা কিই কদমশ িে্ধে হমি৷ 

আতে রা িলতে কিতটমক অতধকির ি্াখা কমর এেন আমরকতট ঘটনার 
করা িমল আতে এই অধ্ায়তট কশষ করি৷ করেনডা ও আোর গাতের ি্াপামর 
কিেন আগ্হ কনই৷ তকেু কলামকর এই তিষময় আগ্হ 
রময়মে, এিং িারা কর িকল গাতে পেন্দ কমর 
কিই িকল গাতের করা িারা আপনামক িলমি 
পারমি৷ তকেু কারমণর িন্, আেরা কখনই গাতের 
তিষময় কিেন োরা ঘাোই তন৷ এখন, আোমক ভুল 
িুঝমিন না৷ আেরা িুন্দর তিতনি ভালিাতি, তকন্তু 
আেরা কখনই িতল তন কর আোমদর অেুক গাতেতট 
প্রময়ািন৷ িাধারণি আেরা একতট কমর গাতে তকতন 
ও কিতটমক দশ িেমরর েি িেয় ধমর চালাই৷ 
অিশ্ই, আেরা আোমদর গাতেগুতলর ভামলাভামি রত্ন তনই, এিং কিগুমলামক 
কদমখ কখনই পুরািন গাতে িমল েমন হয় না, তকন্তু রিতদন কিগুতল িুদ্শ্ রামক 
ও ভামলাভামি চমল, আেরা খুতশ রাতক৷  

আপনার একিাত্র 
প্রো্ন েরলা, 
ঈশ্বররর রার্যের 
সাোরযযে আপনার 
্ীিনরক একমট 
সফল কামেনীরি 
পমরণি করা
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তকন্তু কময়ক িের আমগ, আোমদর েডেল্রীমি আেরা একতট অতধমিশমনর 
আময়ািন করতেলাে, আর কিতটর িন্ আেরা দুতট এিক্ামলইড গাতে ভাো 
কমরতেলাে৷ আেরা আোমদর অতিতরমদর ঘুতরময় আনিার িন্ ওই গাতেগুতলমক 
ভাো কমরতেলাে৷ িামদর ভ্েমণর িন্ আেরা একতট িুন্দর রান তদমি কচময়তেলাে৷ 
আেরা কর কিইিারই প্ররেিামরর িন্ গাতে ভাো কমরতেলাে িা নয়৷ আেরা 
আমগও কিতট কমরতে৷ তকন্তু এইিারই প্ররে িামরর েি আেরা গাতেগুতলর একতটমক 
চাতলময়তেলাে, আর ককামনা একতট অনুষ্ঠামনর িন্ আমরকতটমক আোমদর িাতেমি 
এমন করমখতেলাে৷ কিই অনুষ্ঠানতটর িেময় আেরা ককন একতট গাতেমক চাতলময় 
তেলাে কি ি্াপামর আতে তনতচিি নই, তকন্তু আেরা হটাত কমরই একতট গাতেমক 
চাতলময় িাতেমি তনময় এমিতেলাে৷ আর আপতন িামনন তক? গাতেতটমক আোমদর 
কিশ পেন্দ হময়তেল৷ গাতেতট করভামি চমলতেল ও কিতটমক করেন কদখমি লাগতেল, 
কিতট করেনডা ও আোর েমন ধমরতেল৷ কিই িেয়, আেরা একতট িুদ্শ্ কহাডো 
পাইলট গাতে চালািাে, তকন্তু তনতচিিভামিই এিক্ামলইড পাইলমটর চাইমি এক 
ধাপ উপমর তেল৷ গাতেতট প্ল্াতটনাে েুতি িাদা েমডমলর ষুেরেির িংস্করমণর তেল৷ 
আপতন রতদ এই এিক্ামলইড গাতেগুতলর িম্মক্থ কিতশ কিমন রামকন, িাহমল 
আপতন িামনন কর কিগুতলর দুতট িাইি িা োপ হয়, একটা হয় লম্বা ও অন্তট 
িুলনােূলক খি্থকার৷ আেরা আমরকটু অতধক কে্থ িতপর গতিশ্রীলিা তিতশষ্ট 
খি্থকার গাতেতটমক কিতশ পেন্দ কমরতেলাে কারণ আোমদর েমন হময়তেল কর কিই 
গাতেতট আেরা কিতশ ভামলাভামি ি্িহার করমি পারি৷ আতে রখন করেনডামক 
তনময় কিই এিক্ামলইড গাতেতট চাতলময় রাতচ্লাে, িখন তিতন িলমলন, “িামনা, 
আোর এই গাতেটা কিশ ভামলা কলমগমে; আোর েমন হয় আোমদর এই রকে 
একতট গাতে রাকা উতচি৷” আতে একেি হময়তেলাে৷ “আোমদর এই েুতি িাদা 
েমডমলর কোট িাইমির এই রকে একতট গাতে পাওয়া উতচি৷” আেরা উভময় 
একেি হময়তেলাে৷

রতদও আেরা কাউমক আোমদর আলাপচাতরিার তিষময় িানাই তন, িিুও 
প্রায় এক োি পর, আতে রখন আোর খিমরর কাগিতট িুমল আনিার িন্ 
িাইমর কহঁমট রাতচ্লাে, িখন আোর কিল কফানতট কিমি উমিতেল৷ কফামনর 
অপর প্রামন্ত কর ি্ততি তেল আতে িার গলা তচনমি কপমরতেলাে৷ তিতন আোমদর 
েডেল্রীমি আমিন৷ তিতন িলমলন, “হ্ামলা”, এিং িারপর তিতন আোমক িলমলন 
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কর তিতন আোমক একতট এিক্ামলইড গাতে তকমন তদমি চান৷ এক তেতনমটর িন্ 
আতে হিচতকি হময় তগময়তেলাে, তকন্তু িললাে, “দারুন ি্াপার!” িারপর তিতন 
আোমক তিজ্ঞািা করমলন কর আতে ককান রমের গাতে চাই, আর আতে িামক 
িললাে কর আেরা েুতি িাদা রমের গাতেতট পেন্দ কমরতে৷ তিতন িলমলন, “আতে 
রখন আপনার িন্ ওই রকে গাতের িন্ান পামিা, িখন আপনামক আিার কফান 
করি৷” িমি, আতে লম্বা নাতক খামটা েমডমলর গাতে চাই কিটা তিতন আোমক 
তিজ্ঞািা কমরন তন৷ একোি ককমট তগময়তেল ও আতে কভমিতেলাে কিই ি্ততি 
হয়ি গাতের করা ভুমল তগময়মেন, তকন্তু, তিতন কফান কমরতেমলন ও আোমদরমক 
আিমি িমলতেমলন, ও িমলতেমলন কর তিতন আোমদর িন্ এিক্ামলইড গাতের 
িন্ান কপময়মেন, আর কিতট এখন তনময় রাওয়ার িন্ প্রস্তুি৷

রখন আেরা িার িামর িাষোি করলাে, আেরা কিখামন একতট কোট 
িংস্করমণর িুদ্শ্ েুতি িাদা রমের এিক্ামলইড গাতে রাখা রময়মে কদখলাে৷ 
গাতেতট িেস্ত তদক করমকই তনঁখুি তেল, একতটও আঁচমরর দাগ তেল না, প্রক্ি 
অমর্থই তনঁখুি৷ আেরা িামক িললাে কর গাতেতট িতি্ই আোমদর খুি পেন্দ৷ 
িারপর তিতন ষেো চাইমলন, িলমলন কর গাতেতট কপমি কিশ দ্রীঘ্থ িেয় কলমগ কগল, 
তিতন লম্বা েমডমলর গাতেতট পাওয়ার কচষ্টা কমরতেমলন, তকন্তু তিতন শি কচষ্টার 
পমরও এই গাতেতটমকই কপময়মেন৷ আেরা কহমি িললাে, “এই কোট আকামরর 
গাতেটাই আেরা কচময়তেলাে৷” আেরা ওই গাতেতট চাতলময় িাতে এলাে ও কিই 
গাতেতট চালামি কপমর আোমদর েমন হমলা আেরা প্তরি্রীর েমধ্ িিমচময় কিতশ 
ধন্রী ি্ততি৷ তকন্তু আিল করা িামনন তক? অমনক তদন ধমরই এই এিক্ামলইড 
গাতেগুতল আমশপামশ চলামফরা করি৷ আোর কখনই অেন একতট গাতের োতলক 
হওয়ার করা েমন হয় তন! এই ঘটনাতটমক িমূ্ণ্থভামি িুঝমি হমল, আপনার এই 
করাতট কিমন রাখা দরকার কর অি্রীমি আটতট গাতে দান কমর তদময়তেলাে, িাই 
গাতের তিষময় আতে ভূতেমি ি্রীি িপন কমরই করমখতেলাে৷ তকন্তু আতে কখনই 
েুখ ফুমট িতলতন কর আোর একতট গাতে চাই৷ 

পুনচিঃ- আতে িাতন আপতন ক্রী তচন্তা করমেন, আপতন ভািমেন এই ধরমণর 
ঘটনাগুতল ককিলোত্ প্রচারকমদর ি্রীিমনই ঘমট৷ কিশ, ৩৬ িের ধমর আতে 
আতর্থক কষেমত্ কাি করতে ও আতে অমনক প্রচারকমদর িামর করা িমলতে৷ 
আপনামক িতি্ িলতে, িামদর কিতশরভাগই দ্রীনদশাগ্থি ি্রীিনরাপন কমর রামক৷ 
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না, আেরা ঈশ্বমরর রামি্র তিষময় প্রচার কতর িমল এই িকল ঘটনা ঘমট না, 
এইগুতল ঘমট কারণ আেরা কিই রামি্ তনিাি কতর ও আোমদর ি্রীিমন কিই 
রামি্র ধে্থগুতলমক প্রময়াগ কতর৷ িতি্ িলমি তক, আতে আোর েডেল্রী শুরু 
করিার আমগই ঋণেুতি হময়তেলাে৷ আতে রামি আোর কদনার টাকা কেটামি 
পাতর কিই কারমণ একটা কাি করিার িন্ আোমক আোর েডেল্রী শুরু করমি 
হয় তন৷ করেনডা ও আতে রা আতিস্কার কমরতেলাে — অর্থাত, ঈশ্বমরর রামি্র 
িুিোচার! কিতট োনুষমক িলিার িন্ই আোর েডেল্রী শুরু কমরতেলাে৷ 
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অধযোে ৬

মিরলর অর্থ পমররশাধ করা ছাোও ্ীিরন আররা 
অরনক মকছু ররেরছ!

ি্রীিমন আতে কর ঝমের েুমখােুতখ হতচ্লাে কিখামন দাঁতেময় এই ঘটনাতটমক 
একতট িংতষেতি েরুদ্ামনর ন্ায় েমন হতচ্ল৷ আেরা একতদন দুপুমর আোমদর 
কিই পুরমনা খাোরিাতেতটমি প্রায় িনা পঞ্চাশ কলাকমক িনি্তিি (আগুন জ্বাতলময় 
আনন্দ উপমভাগ করা), হট ডগ কভািন, ও িহভাতগিা করিার িন্ আে্রেণ 
িাতনময়তেলাে৷ এই ঘটনাতট অমর্থর টানাটাতনর কারমণ প্রচডে োনতিক চামপর কিই 
িেরগুতলর েমধ্ ঘমটতেল৷ িখন আর একতট িতিাহ ি্রীতিি রাকিার িন্ আোমক 
িংগ্াে করমি হতচ্ল৷ আতে এই অনুষ্ঠানতটর িন্ অমপষোয় তেলাে ককননা 
োনতিকভামি আতে ক্ান্ত হময় পমেতেলাে, এিং আোর প্রময়ািন তেল ইতিিাচক 
ককামনা তকেুমি একটু েমনামরাগ কদওয়া৷ কিই িন্্াতট একতট দারুন িফল িন্্া 
তেল: রান্না িান্না দারুন হময়তেল, আোমদর অমনক িনু্রা িামদর িন্তানমদর তনময় 
এমিতেল, আর আেরা িকমল কিশ েিা করতেলাে৷ রখন দরিায় কো নােিার 
আওয়াি হময়তেল কিই িেয় িাতেমি ভতি্থ কলাকিন৷ আতে ভািলাে আোমদর 
িভায় কদর্রী কমর আিা ককামনা একিন অতরতি দরিায় কো নােমে, তকন্তু 
আতে রখন দরিা খুললাে, িখন তিদু্ি িংথিার একিন কে্থ্রী আোমক িম্ভাষণ 
করমলন৷ তিতন নম্রভামি িলমলন কর তিতন তিদু্মির অনাদায়্রী তিমলর িন্ আোর 
িাতের িংমরাগ তিতচ্ন্ন করমি এমিমেন৷ আতে ভ্রীি হময় পমেতেলাে৷ আোর 
িাতেমি অতরতি অভ্াগিমদর তভে তেল ও আোর তিদু্ি প্রময়ািন তেল, িাোো 
এর ফমল কর অস্বতস্তকর পতরতথিতি ি্তষ্ট হমি কিই কারমণ আতে শতঙ্কি তেলাে৷   
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আতে িাোিাতে কিই কে্থ্রীতটমক িাতে করমক তপতেময় তগময় এক তেতনমটর িন্ 
িাতের কপেমনর উমিামন তগময় দাঁোমি িললাে৷ আতে িামক তিজ্ঞািা করলাে 
কর তিদু্ি িংমরাগতট ধমর রাখিার িন্ কি টাকা প্রময়ািন ও তিতন আোমক 
একতট টাকার অঙ্ক িলমলন৷ আতে ভািলাে, “খুি কিতশ”৷ “আপতন তক একটু 
টাকার অঙ্কটা কোমি পামরন?” তিতন এক তেতনমটর িন্ তকেু একটা ভািমলন 
ও অিমশমষ আোমক একটা কে অমঙ্কর টাকার করা িলমলন৷ আতে তিজ্ঞািা 
করলাে “আপতন তক এই কচকতট িো করিার আমগ েঙ্লিার পর্থন্ত করমখ তদমি 
পারমিন?” তিতন িলমলন, “কনা প্রিমলে”, আর আতে কচকতট তলমখ তদলাে৷ কিই 
শুক্রিার কিই ি্াঙ্ক একাউন্ এ ককামনা অর্থ তেল না, আর কিই েঙ্লিামরর 
েমধ্ও ককারা করমক অর্থ আিমি িাও আতে িানিাে না, তকন্তু আর রাই কহাক 
না ককন, কিই পুমরা িতিাহন্ত িুমে তিদু্ি তেল৷ কিই েঙ্লিার আতে তিক ক্রী 
কমরতেলাে িা আর আোর েমন কনই, িম্ভিি িন্ক কদওয়ার েি ককামনা তকেু 
আতে খুঁমি কপময়তেলাে৷ 

কিতট তেল আতর্থক তিপর্থময়র েমধ্ ি্রীতিি রাকিার আোমদর ি্রীিমনর একতট 
তদন৷ এইিার এইভামি ন িের কিঁমচ রাকিার করা কল্পনা করুন! ওই প্রকার 
চামপর েমধ্ ি্রীতিি রাকা িকল দশ্থনমক স্তধি কমর তদময়তেল এিং একতট তদন কর 
আনন্দ আনমি পামর কিতটর প্রতিতট কফাঁটা ি্রীিন করমক তনগ্থি কমর কদয়৷ প্রতিতট 
ভািনা ককিলোত্ তটঁমক রাকার প্রতি ককন্দ্র্রীভূি রামক, পমরর কদনাতট কেটািার 
িন্ ককারায় অর্থ পাওয়া রামি? গি িতিামহ আতে তক খুি কিতশ খরচা কমর 
কফমলতে? আতে রামি খরমচর ি্রীো অতিক্রে না কতর কিতট তনতচিি করিার িন্ 
আোর তক ক্ালকুমলটর িা গনক র্রেতট হামি কমর তনময় েুতদখানা রেি্ ক্রয় করা 
উতচি? তকভামি িিমরমক িস্তায় ককামনা তকেু করা িম্ভি িি্থদা কিই তিষময় তচন্তা 
করা৷ িনু্, এতটমক ি্রীিনরাপন করা িমল না! েতর ৬:২৫ ক্রী িমল একিার কদখুন৷   

এই িন্ আতে কিাোতদগমক িতলমিতে, ‘তক কভািন কতরি, তক পান 
কতরি’ িতলয়া প্রামণর তিষময়, তকম্বা ‘তক পতরি’ িতলয়া শর্রীমরর তিষময় 
ভাতিি হইও না; ভষে্ হইমি প্রাণ ও িস্ত হইমি শর্রীর তক িে তিষয় নয়?

-েতর ৬:২৫
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র্রীশু িলমেন ি্রীিমনর তিষয়িস্তুগুতল ি্রীিন নয়! এখামন ি্রীিমন রা তকেু 
রময়মে কিগুতল ি্রীিনমক, আোমদর উমদেশ্মক িাহার্ করিার িন্ রময়মে৷ তকন্তু 
করমহিু আদে ঈশ্বমরর রামি্র করাগানমক হাতরময় কফমলতেল, িাই ি্রীিন লডেভডে 
হময় তগময়তেল এিং এখন রা তকেু ি্রীিনমক িাহার্ কমর কিগুতল কখাদ ি্রীিমনর 
চাইমিও অতধক গুরুত্বপূণ্থ৷ প্রক্ি ি্রীিন ক্রী োনুমষর কিই তিষময়ই ককামনা 
ধারণা কনই, এিং িাস্তমি িারা কারা তনতচিিভামিই িারা কিতট িামন না৷ আপতন 
কর কাউমক তিজ্ঞািা করুন কর কি কক, আর িারা আপনামক িলমি কর িারা 
ক্রী কমর৷ “আতে একিন ডাতিার, আতে একিন িতে-িাতের দালাল” ইি্াতদ৷ 
না, এইগুতল আপনার পতরচয় নয়; এইগুতল হমলা আপতন কর কাি কমরন কিতট৷ 
োনুষ িার স্বপ্ন হাতরময় কফমলমে৷ আোর করার অর্থ হমলা োনুষ এখন তকভামি 
আমরা অতধক অর্থ উপাি্থন করা রায় কিই স্বপ্ন কদমখ তকন্তু কি উমদেমশ্র স্বপ্নতট 
হাতরময় কফমলমে৷ অন্ করায়, রা তকেু িি্থাতধক অর্থ করাগান কদয় কিতটই িার 
স্বমপ্ন পতরণি হয়৷ িমি, করমহিু প্রতিতট ি্ততিমক তভন্ন গুন ও িষেেিা িহকামর 
অনুপেরূমপ ি্তষ্ট করা হময়মে িাই িারা এেন এক একতট কপশায় তনরুতি রামক 
কর তিষময় িামদর অনুরাগ রামক না৷ ি্রীিন দ্রীঘ্থ হময় পমে, দ্রীঘ্থির হমি রাকা 
িতিাহগুতল িতিাহামন্তর েুততির িন্ অমপষো কমর, অরিা দ্রীঘ্থির হমি রাকা ি্রীিন 
অিির গ্হণ করিার িন্ অমপষো কমর৷

কামিই আতে আপনামক একটা প্রশ্ন কতর৷ আপনার রতদ অমর্থর ককামনা 
প্রময়ািন না রাকি, আপনার ি্রীিনকামল আপতন রি পতরোণ অর্থ ি্য় করমি 
পামরন িার করমক অতধক অর্থ রতদ আপনার কামে রাকি, িাহমল আপতন 
ক্রী করমিন? কিষেমত্ এই েুহুমি্থ আপতন রা করমেন, িম্ভিি িার িুলনায় 
তভন্ন ককামনা পতরকল্পনা আপনার রাকি৷ করেনতট আতে পূমি্থ উমল্লখ কমরতে, 
পতরিংখ্ান করমক আতে িাতন কর, আমেতরকানমদর রখন প্রশ্ন করা হময়তেল কর 
িারা িামদর কপশাতটমক পেন্দ কমর তকনা, িখন িামদর ৭০% ই েি তেল কর 
িারা করতট পেন্দ কমর িারা কিই কাি করমে না৷ আতে চাই কর আপনারা এই 
করাতট িুঝুন কর এই কর অর্থ িা িম্মদর তপেমন েুমট চলা, কামি িফল হওয়ার 
চাপ, এিং আগাে্রীকামলর িন্ অতিরি দুতচিন্তাগ্স্ত হময় রাকা, শুরুমি কোমটই 
ঈশ্বমরর পতরকল্পনা তেল না৷
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পমর ঈশ্বর আপনার প্রতিেূতত্ত্থমি েনুষ্মক ি্তষ্ট কতরমলন; ঈশ্বমরর 
প্রতিেূতত্ত্থমিই িাহামক ি্তষ্ট কতরমলন, পুরুষ ও স্ত্রী কতরয়া িাহাতদগমক ি্তষ্ট 
কতরমলন। পমর ঈশ্বর িাহাতদগমক আশ্রীর্্থাদ কতরমলন; ঈশ্বর কতহমলন, 
কিােরা প্রিািন্ত ও িহুিংশ হও, এিং প্তরি্রী পতরপূণ্থ ও িশ্রীভূি কর, 
আর িেুমরের েতি্গমণর উপমর, আকামশর পতষেগমণর উপমর, এিং 
ভূতেমি গেনশ্রীল রািি্রীয় ি্রীিিন্তুর উপমর কত্্ত্থত্ব কর। 

ঈশ্বর আরও কতহমলন, কদখ, আতে িেস্ত ভূিমল তথিি রািি্রীয় 
ি্রীমিাতপাদক ওষতধ ও রািি্রীয় িি্রীি ফলদায়্রী ি্ষে কিাোতদগমক তদলাে, 
িাহা কিাোমদর খাদ্ হইমি। আর ভূচর রািি্রীয় পশু ও আকামশর রািি্রীয় 
পষে্রী ও ভূতেমি গেনশ্রীল রািি্রীয় ক্রীট, এই িকল প্রাণ্রীর আহারার্থ হতরত 
ওষতধ িকল তদলাে। িাহামি কিইরূপ হইল। 

পমর ঈশ্বর আপনার তনতম্ম্থি িস্তু িকমলর প্রতি দ্তষ্ট কতরমলন, আর 
কদখ, কি িকলই অতি উত্তে। আর িন্্া ও প্রািঃকাল হইমল ষষ্ঠ তদিি 
হইল।

-আতদপুস্তক 1:27-31

োনুষমক ি্তষ্টর ষষ্ঠতদমন ি্তষ্ট করা হময়তেল – িতিকভামি িলমি কগমল, 
ষষ্ঠতদমনর কশষভামগ৷ োনুষমক ষষ্ঠতদমনর কশষভামগ ি্তষ্ট করা হময়তেল কারণ 
িামক িতিেতদমন ঈশ্বমরর িামর তনিাি করিার উমদেমশ্ িামক ি্তষ্ট করা হময়তেল, 
কর তদনতটমক আেরা তিশ্ােতদন িমল িাতন৷ 

এইরূমপ আকাশেণ্ডল ও প্তরি্রী এিং িদুভয়থি িেস্ত িস্তুিূ্হ িোতি 
হইল। পমর ঈশ্বর িতিে তদমন আপনার ক্ি কার্থ্ হইমি তনি্ত্ত হইমলন, 
কিই িতিে তদমন আপনার ক্ি িেস্ত কার্থ্ হইমি তিশ্াে কতরমলন। আর 
ঈশ্বর কিই িতিে তদনমক আশ্রীর্্থাদ কতরয়া পতিত্ কতরমলন, ককননা কিই 
তদমন ঈশ্বর আপনার ি্ষ্ট ও ক্ি িেস্ত কার্থ্ হইমি তিশ্াে কতরমলন। 

-আতদপুস্তক 2:1-3

িাইমিল িমল কর ঈশ্বর িতিে তদমন তিশ্াে কমরতেমলন৷ তিতন ক্ান্ত তেমলন না! 
িার কাি িোতি হময়তেল৷ িকলতকেু িোতি হময়তেল৷ রখন প্তরি্রীমি োনুমষর 
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তিমলর অর্থ পতরমশাধ করা োোও ি্রীিমন আমরা অমনক তকেু রময়মে!

আতিভ্থাি ঘমটতেল িার আমগই োনুমষর প্তরি্রীমি রা তকেুর প্রময়ািন হমি 
কিগুতল প্তরি্রীর েমধ্ তেল৷ োনুমষর রখন রা তকেু প্রময়ািন কিই িকল িম্মদর 
করাগান তেল৷ কদনা কশাধ করিার, অিুথি হময় পেিার ককামনা দুতচিন্তা তেল না৷ 
োনুমষর একতট ত্রুতটহ্রীন কদহ ও তনঁখুি স্ত্রী তেল৷ িামদর একোত্ কর তিষয়তটমি 
েমনামরাগ তদমি হি কিতট হমলা এমক 
অপমরর প্রতি, ঈশ্বমরর প্রতি, এিং 
িামদর কার্থ ও িামদর উমদেমশ্র 
প্রতি৷ আদে প্তরি্রীর উপর কি্্থত্ব 
করিার দাতয়মত্ব তেল; কি ঈশ্বমরর 
রামি্র কি্্থত্ব ও ষেেিার বিারা 
িমূ্ণ্থভামি প্তরি্রীর উপমর রািত্ব 
কমরতেল৷ তকন্তু িারপর রা হময়তেল 
িা আেরা ইতিেমধ্ই িাতন৷ আদে 
ও হিা ঈশ্বমরর রামি্র তিরুমধে 
তিমরোহ কমরতেল ও িামদর অিথিান, 
িামদর িম্মদর করাগান, ও িামদর উমদেশ্ হাতরময় কফমলতেল৷ তটঁমক রাকাই 
িামদর উমদেমশ্ পতরণি হময়তেল৷ এরপর দুঃখ ও ভয় িামদর তচন্তামক ও তটঁমক 
রাকিার িংগ্ােমক গ্াি কমর কফমলতেল৷ আতদপুস্তক ৩:১৭ অনুিামর, কিতটর িন্ 
প্রময়ািন তেল র্রেণাদায়ক শ্ে ও ঘাে ঝরামনা৷ 

আদে িতিে তদন হাতরময় কফমলতেল!

এরপর ককামনা তিশ্াে, ককামনা শাতন্ত তেল না৷ একতট অন্কার অিমূ্ণ্থিা 
আদমের ি্রীিনমক তঘমর ধমরতেল, এিং শূন্গমভ্থর চাইমি এতগময় রাকিার িন্ 
িামক েুটমি হময়তেল৷ িখন করমকই োনুষ এই অিমূ্ণ্থিার অিথিামি িাি 
কমরমে৷ তকন্তু আশা তেল৷ োনুষ রখন পামপ পতিি হময়তেল, ঈশ্বর োনুষমক 
একতট স্ারকিস্তু তদময়তেমলন, একতদন কর তিতন িাঁর ি্তষ্টর পুনরুধোর করমিন, 
এতটমক আপতন িার একতট তচত্ িলমি পামরন৷ কিই তদনতটমক তিশ্ােিার িা 
িার্ার আখ্া কদওয়া হময়তেল৷ িার্ার -এই শব্দতটর আষেতরক অর্থ হমলা তিশ্াে৷ 
োনুষমক িতিামহর িতিেতদনতট তিশ্ােতদনরূমপ কদওয়া হময়তেল৷ করেনটা আপতন 

সমপে আিারেররক একমট মিশ্ারির 
থিরল সম্ভািযে পলােরনর মিষরে 
প্লুব্ধ করর৷ দসমট এিন একমট 
থিান দযখারন আিরা আসরল যা 
কররি চাই দসই মিষরে িরনারযাগী 
েরি পামর, মটরঁক রাকার পমরিরি্থ  
উরদেশযেপূণ্থ ্ীিনযাপন কররি 
পামর৷
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কল্পনা করমি পামরন, ককামনা কাি না করিার িন্ তিশ্ােিামরর প্রময়ািন 
তেল; কিইতদন ঘাে ঝরামনা ও ককামনা র্রেণাদায়ক শ্ে করিার অনুেতি তেল না৷ 
এতট এেন একতট তদন তেল, রখন োনুষমক কাি করমক তনি্ত্ত হমি হি, িার 
পতরিামরর িামর আমোদপ্রমোদ ও ঈশ্বমরর আরাধনা করমি হি৷ তিশ্ােিার শুরু 
হওয়ার পূমি্থই কিই তদমনর িন্ রা তকেু প্রময়ািন কিগুতলর িমন্দািস্ত করমি হি৷ 
এেনতক তিশ্ােিামরর আমগর তদমনর রামিই কিই তদমনর খাদ্ প্রস্তুি রাখমি হি৷ 
কিইতদনতট তেল প্রময়ািন্রীয় িস্তুর পূণ্থ িরিরাহ িহকামর তিশ্াে গ্হমণর একতট 
তদন এিং িম্ভাি্ িকল প্রময়ািনগুতল ইতিপূমি্থই কেটামনা হি৷ োনুষ রােমি 
পারমিা ও তটঁমক রাকা ি্তিমরমক অন্ ককানতকেুর তিষময় ভািিার িুমরাগ কপি৷ 

তিশ্ােিার এইটুকুই তেল, কিতট একতট তদন৷ তকন্তু োনুষ িখন করমকই একতট 
তিশ্ামের ি্রীিমনর স্বপ্ন কদমখ আিমে৷ িম্দ আহরমণর োনুমষর এই কচষ্টাই হমলা 
র্রেণাদায়ক শ্ে ও ঘাে ঝরামনা করমক েুতি হওয়ার িার ইচ্ার িতহঃপ্রকাশ, 
করতট িার িেগ্ ি্রীিনমক কারারুধে কমর করমখমে৷ িম্দ আোমদরমক একতট 
তিশ্ামের থিমল িম্ভাি্ পলায়মনর তিষময় প্রলুধি কমর – কিতট এেন একতট থিান 
করখামন আেরা আিমল রা করমি চাই কিই তিষময় েমনামরাগ্রী হমি পাতর, তটঁমক 
রাকার পতরিমি্থ উমদেশ্পূণ্থ ি্রীিনরাপন করমি পাতর৷   

আি, তিশ্ােিার, িতিেতদন, আপতন কিতটমক শতন িা রতি কর ককামনা িামরই 
পালন করুন না ককন, আোমদর িংস্্কতিমি কিই তদনতটমক উচ্ িোদমর উচ্্রীক্ি 
করা হয় না৷ হ্াঁ, অতধকাংশ োনুষ েডেল্রীমি করাগদান কমর ও রতিিার িকামল 
েডেল্রীমি রায়৷ িা হমলও িােতগ্কভামি িংস্্কতির তদমক দ্তষ্টপাি করমল, আপতন 
অন্ কর ককামনা কামির তদন করমক রতিিার তভন্ন একরা িলমি পারমিন না৷ আতে 
রখন কোট তেলাে, িখন কদখিাে রতিিামর িিতকেু িন্ রাকি৷ আপতন রতিিামর 
হামট-িািামর করমি পারমিন না; রতিিার আপতন গ্ািও তকনমি পারমিন না৷ 
রতিিামর আোর িািার রা তকেু প্রময়ািন কিগুতলর েিুদ তনতচিি করিার িন্ 
িামক শতনিার রামিই গ্াি তকমন রাখমি হি৷ আোর তিষময় আপনার রতদ 
কিতশ তকেু িানা রামক, িাহমল আপতন তনচিয় িামনন কর আতে তশকার ভালিাতি, 
তকন্তু একিন তশকার্রীরূমপ, আতে রতিিার িকামল তশকামরও করমি পারিাে 
না৷ রতিিামর তশকার করা কিআইতন তেল৷ কলাকিন রতিিামর িামদর িুন্দরিে 
িাোকাপে পতরধান করি ও পতরিামরর িামর খানাতপনায় কেমি উিি৷ তকন্তু 
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হ্াঁ, এখন কিিি আর কনই, িিই পামল্ কগমে৷ তকন্তু তিশ্ােিামরর প্রক্ি তচত্ 
িদমল রায় তন৷

তকন্তু রি ভামলাভামিই তিশ্ােিার প্রস্তুি কহাক না ককন, পাতরিাতরক কভািন-
পান রিই িুস্বাদু কহাক না ককন, কিােিামরর আগেন হমচ্৷ রিদুর আোর েমন 
পমর “কিােিামরর িকামলর ন্রীল” (অর্থাত িতিাহামন্তর েুতট উপমভাগ করিার পর 
কিােিার কামি কফরিার কারমণ োনুমষর কর দুঃখ হয়) এই িাকভতঙ্তট আিমঙ্কর 
িোর্থক হময় উমিমে৷ কিােিার িকালগুতলমক িণ্থনা করিার িন্ “আোমক কামি 
করমি হমি” ও “কিই পুরমনা রািাকমল তফরমি হমি” এই ধরমনর িাকভতঙ্গুতল 
ি্িহৃি হি৷ আর আপতন রতদ শান্ত হময় এই তিষময় তচন্তা কমরন, িাহমল 
এতটমক প্রায় দািমত্বর েি কশানায়৷ তকন্তু ঈশ্বমরর ধন্িাদ আি শুক্রিার! আিও, 
িতিাহান্ত ও তিশ্ােিার অতধকাংশ োনুমষর িন্ একতট িংতষেতি তিশ্ামের থিান 
প্রদান কমর রামক৷ তকন্তু কিতট ষেনথিায়্রী এিং কিােিামরর িকামলর রানিট 
অমপষো কমর রামক৷  

তকন্তু রতদ অনন্ত তিশ্ােিামরর ি্রীিনরাপন করিার িতি্ই ককামনা উপায় 
রাকি িাহমল ককেন হি? রতদ িতি্ই ি্রীিনরাপমনর এেন একতট পর রাকি 
করতট ভয় করমক েুতি, িম্মদর করাগামন, উমদেমশ্ পতরপূণ্থ, ও তিশ্ামের একতট 
থিমল িাি করিার করাগ্, িাহমল কিতট কিই না অপূি্থ হি! করেনডা ও আতে 
রখন কদখমি কপময়তেলাে কর আোমদর ি্রীিমনর িন্ তিশ্ােিামরর তিশ্াে 
একতট তিকল্পরূমপ রময়মে, িার আমগ আেরা নয় িের ধমর উতপামির, ভময়র, 
অিুথিিার ও অতনচিয়িার এক ি্রীিনরাপন কমরতে৷ আতে কোমটই েিা করতে না!

িুিরাং ঈশ্বমরর প্রিামদর তনতেত্ত তিশ্ােকামলর কভাগ িাক্রী রতহয়ামে। 
ফলিঃ কররূপ ঈশ্বর আপন কম্ম্থ হইমি তিশ্াে কতরয়াতেমলন, কিেতন কর 
ি্ততি িাঁহার তিশ্ামে প্রমিশ কতরয়ামে, কিও আপনার কম্ম্থ হইমি তিশ্াে 
কতরমি পাইল। অিএি আইি, আেরা কিই তিশ্ামে প্রমিশ কতরমি রত্ন 
কতর, করন ককহ অিাধ্িার কিই দ্ষ্টান্ত অনুিামর পতিি না হয়।

-ইব্র্রীয় ৪:৯-১১
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িনু্, এই হমলা নুিন তনয়ে৷ আি ঈশ্বমরর কলামকমদর িন্ ির্ামরর একতট 
তিশ্াে প্রাততিিাধ্ রময়মে৷ শাস্ত ইতঙ্ি কদয় কর আেরা ঈশ্বমরর তিশ্ামে ও আোমদর 
কাি করমক তিশ্ামে প্রমিশ করমি পাতর৷ এইোত্ আেরা রা অধ্য়ণ করলাে 

কিতট স্রণ রাখুন: ঈশ্বমরর তিশ্াে িমল কর 
িকলতকেু িােতগ্ক, িমূ্ণ্থ, এিং িম্মদর 
করাগান প্রস্তুি ও প্রাততিিাধ্৷ তটঁমক রাকিার 
োনতিকিা, দতররেিার বিারা কারারুধে অিথিা, 
অিুথিিা ও করাগ করমক এক েুততি রময়মে৷ 
নিুন তিকল্প রময়মে! তিশ্ােিার ককিলোত্ 
পুরািন তনয়মের ির্ তেল না, আিও কিতট 

আোমদর িন্ রময়মে৷ আতে আপনামক পুনরায় পুরািন তনয়মের িকল ি্িথিার 
ও র্রীতিন্রীতির অধ্রীমন ি্রীিনরাপন করিার িম্মক্থ িলতে, আপনার এমহন ধারণা 
বির্রী হওয়ার আমগই আতে িমল তদতচ্ কর না, আতে কিতট িলতে না৷ িরং ইব্র্রীয় 
পুস্তমক কর তিশ্ামের করা িলা হময়মে আতে কিই তিশ্ােমক পর্রীষো করমি 
চাই৷ কারণ রখন করেনডা ও আতে আতিস্কার কমরতেলাে কর এখামন ঈশ্বমরর 
রামি্র একতট অতি গুরুত্বপূণ্থ চাতিকাতি লুতকময় রময়মে করতট ঈশ্বমরর ইচ্ানুরায়্রী 
আোমদর ি্রীিমন কার্থ করমে ও প্রময়ািন কেটামচ্৷ 

চতকিকার্রী: এখন িার্ার আর ককামনা একতট তদন নয়! 

আতে আশা কতর এই উততিতট আপনার দ্তষ্ট আকষ্থণ কমরমে৷ তকভামি িার্ার 
িা তিশ্ােতদন পালন করা উতচি কিতট তনময় খ্্রীমষ্টর কদমহ অর্থাত েডেল্রীমি িহু 
আলাপ আমলাচনা হময়মে: শতনিার, রতিিার, নাতক শুক্রিার িূর্থাস্ত করমক শুরু 
কমর শতনিার িূর্থাস্ত পর্থন্ত৷ িেগ্ েডেল্রী তিশ্ােিামরর তনি তনি ি্াখ্া প্রস্তুি 
কমর এমিমে৷ আতে একিন দলমভদ্রী এই করা কভমি প্রচডে তিরতি হময় এই 
িইতট ঘমরর এক ককানায় েুমে কফলিার আমগ, দয়া কমর আোমক এক েুহুমি্থর 
িন্ আোর করাটা শুনুন, এিং আতে একিার কলি্রীয় ২:১৬-১৭ এ কচাখ 
িুতলময় তন৷

যমে সমিযেই ্ীিনযাপরনর এিন 
একমট পর রাকি দযমট ভে 
দররক িুক্ত, সমপরের দযাগারন, 
উরদেরশযে পমরপূণ্থ, ও মিশ্ারির 
একমট থিরল িাস করিার দযাগযে, 
িােরল দসমট কিই না অপূি্থ েি!
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'অিএি কভািন তক পান, তক উতিি, তক অোিি্া, তক তিশ্ােিার, 
এই িকমলর িম্বমন্ ককহ কিাোমদর তিচার না করুক; এ িকল ি আগাে্রী 
তিষময়র োয়াোত্, তকন্তু কদহ খ্্রীমষ্টর। '

-কলি্রীয় ২:১৬-১৭

কপৌল রা িমলন কিই তিষময় গভ্রীর েমনামরাগ তদন৷ আগাে্রীমি রা তকেু 
আিমি চমলমে তিশ্ােিার কিগুতলর োয়া; িমি, িাস্তি তিষয় খ্্রীমষ্ট পাওয়া রায়৷ 
তিশ্ােিার আিল তকেু নয়, কিতট ককিলোত্ োয়া৷ রতদ খ্্রীষ্ট প্রক্ি তিষয় হময় 
রামকন, িাহমল তিতন কক ও তিতন রা কমরতেমলন তিশ্ােিার কিগুতলর োয়া৷ আতে 
এই তিষয়তটমক এইভামি িলতে: পাতর্থি রামি্ আদে কর র্রেণাদায়ক শ্ে ও ঘাে 
ঝরািার প্ররা তনময় এমিতেমলন কিতটমক লাঘি িা পতরিি্থন করিার ককামনা শততি 
তিশ্ােিামরর েমধ্ কনই৷ আপতন রতদ তিশ্ােিারমক ধে্থ্রীয়ভামি িোদর কমরন, 
িাহমলও কিতটর বিারা িা কিতটর েমধ্ আপনামক েুতি করিার ককামনা ষেেিা 
কনই৷ তকন্তু খ্্রীমষ্টর েমধ্ আপতন রা তকেু প্রাতি করমিন, তিশ্ােিার হমলা িার োয়া, 
িার একতট তচত্৷ 

আতে রখন প্ররে কশ্ণ্রীমি কলখাপো করিাে, িখন আোমদর তশষেক আোমদর 
িকলমক তদময় আোমদর োরামক এক পাশ করমক কদমখ িার একতট োয়াতচত্ 
অঙ্কন কতরময়তেমলন৷ িারা একতট প্রমিক্টর কেতশমনর িােমন আোমদরমক িতিময় 
তদময়তেমলন, আর একতট িাদা কাগমির উপর আোমদর োরার োয়া পমেতেল, 
িারপর িারা আোমদর োয়ার িাইমরর তদমকর করখাগুতলমক অঙ্কন কমরতেমলন ও 
আোমদর োয়াতচত্ প্রস্তুি কমরতেমলন৷ আেরা কিই তচত্গুতল ককমট োি্ তদিমি 
আোমদর োময়মদর কামে তনময় তগময়তেলাে৷ কিই োয়া আোর তকেুটা িাদ্শ্মক 
িুমল ধমরতেল তিকই, তকন্তু কিতটর েমধ্ আোর িারিত্তা, আোর চতরত্ িা ি্ততিত্ব 
ধরা পমেতন৷ তকন্তু কিতট আোর িম্মক্থ তকেু ির্ তদময়তেল৷ 

তিশ্ােিার এই কািতটই কমরতেল৷ এর োয়াতট কাি না করমি, ককামনা 
র্রেণাদায়ক শ্ে না করমি ও ঘাে না ঝরামি িমলতেল৷ িমি, কিতট তেল ককিলোত্ 
একতট োয়া, আিল তিষয় কিতট তেল না৷ তকন্তু কিতট র্রীশু খ্্রীমষ্টর প্রতি অঙু্তল 
তনমদ্থশ কমরতেল, তরতন িাস্তমি, আোমদরমক ি্িথিার শাপ ও প্তরি্রীর অতভশামপর 
প্ররা করমক েুতি কমরমেন, এিং আোমদরমক ঈশ্বমরর পুত্ ও কন্ারূমপ ও িাঁর 
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েহান রামি্র নাগতরকরূমপ পুনঃথিাতপি কমরমেন! এই কষেমত্ও, একতদন র্রীশু 
আোমদর তনকট রা তকেু তফতরময় কদমিন, এতট তেল িার একতট েতি৷ এতট এেন 
একতট িোতি হময় রাওয়া কার্থ করখামন ি্রীিমন আোমদর রা তকেু প্রময়ািন কিগুতল 
আোমদর প্রতি তফতরময় কদওয়া হময়মে৷ িমি, ইব্র্রীয় পুস্তক করেনতট িমল, আেরা 
তিশ্বামির োধ্মে এই তিশ্ামে প্রমিশ কমরতে৷ স্রণ রাখমিন, এই পাতর্থি রামি্ 
স্বমগ্থর অতধকার থিাতপি করামক বিধ করিার িন্ তিশ্বামির প্রময়ািন৷ কু্রমশর 
উপমর র্রীশু উচ্স্বমর িমলতেমলন, “িোতি হইল!”, তিক করভামি ষষ্ঠ তদমনর 
িোততিমি ঈশ্বর িমলতেমলন কর িোতি হময়মে৷

আিমকর তদমন অতধকাংশ োনুমষর কামে তিশ্ােিার একতট ধে্থ্রীয় তদন৷ োনুষ 
ঈশ্বমরর তদনরূমপ তিশ্ােিামরর প্রতি দ্তষ্টপাি কমর রামক, এেন একতট তদন কর 
তদন গ্রীি্থায় রাওয়ার, ঈশ্বমরর িন্ তকেু করিার, ও অন্ান্ ধে্থ্রীয় কাি করিার 
িন্ আেরা িাঁর প্রতি িাধ্ রাতক৷ র্রীশুর তশষ্মদরও এই একই তচন্তাভািনা তেল, 
িাই র্রীশুমক িামদর িংমশাধন করমি হময়তেল৷

তিশ্ােিার েনুমষ্র তনতেত্তই হইয়ামে, েনুষ্ তিশ্ােিামরর তনতেত্ত হয় নাই
-োক্থ ২:২৭

তিশ্ােিার েনুমষ্র তনতেত্তই হময়মে, েনুষ্ তিশ্ােিামরর তনতেত্ত হয় তন৷ 
আপতন তক িামনন িহু োনুষ রতদ গ্রীি্থায় না করমি পামর িাহমল িামদর েমধ্ 
পাপমিাধ হয়? িাস্তমি, িারা তনমিরাই রখন েডেল্রী, িখন ককনই িা িারা 
েডেল্রীমি উপতথিি না হওয়ার কারমণ অপরাধ কিামধ কভামগ? আতে একরা িলতে 
না কর আোমদর কোমটই আরাধনামি একতত্ি হওয়া উতচি নয়, তকন্তু এই 
োনতিকিাতট দশ্থায় কর তিশ্ােিামরর তিষময় িামদর দ্তষ্টভতঙ্তট ভ্ান্ত৷ 

আতে িাতন হয়ি এখনও আপতন তিভ্ান্ত, কামিই আতে করাহন ১১ অধ্াময় 
র্রীশুর একতট উততির তদমক েমনামরাগ কদওয়ার বিারা তিষয়তটর আমরকটু গভ্রীমর 
রামিা৷

র্রীশু আতিয়া শুতনমি পাইমলন, লািার িখন চাতর তদন কিমর আমেন। 
বিরতনয়া তররূশামলমের িতন্নকট, কেমিশ এক কক্রাশ দূর; আর তরহূদ্রীমদর 
অমনমক োর্থা ও েতরয়মের তনকমট আতিয়াতেল, করন িাঁহামদর ভ্ািার 
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তিমলর অর্থ পতরমশাধ করা োোও ি্রীিমন আমরা অমনক তকেু রময়মে!

তিষময় িাঁহাতদগমক িান্ত্বনা তদমি পামর। রখন োর্থা শুতনমলন, র্রীশু 
আতিমিমেন, তিতন তগয়া িাঁহার িতহি িাষোত কতরমলন, তকন্তু েতরয়ে 
গ্মহ িতিয়া রতহমলন। 

োর্থা র্রীশুমক কতহমলন, প্রভু, আপতন রতদ এখামন রাতকমিন, আোর 
ভাই েতরি না। আর এখনও আতে িাতন, আপতন ঈশ্বমরর কামে কর তকেু 
রাচ্া কতরমিন, িাহা ঈশ্বর আপনামক তদমিন। 

র্রীশু িাঁহামক কতহমলন, কিাোর ভাই আিার উতিমি।
োর্থা িাঁহামক কতহমলন, আতে িাতন, কশষ তদমন পুনরুত্ামন কি উতিমি। 
র্রীশু িাঁহামক কতহমলন, আতেই পুনরুত্ান ও ি্রীিন; কর আোমি 

তিশ্বাি কমর, কি েতরমলও ি্রীতিি রাতকমি; আর কর ককহ ি্রীতিি আমে, 
এিং আোমি তিশ্বাি কমর, কি কখনও েতরমি না; ইহা তক তিশ্বাি কর? 

তিতন কতহমলন, হাঁ, প্রভু, আতে তিশ্বাি কতরয়াতে কর, িগমি রাঁহার 
আগেন হইমি, আপতন কিই খ্্রীষ্ট, ঈশ্বমরর পুত্।

-করাহন ১১:১৭-২৭

র্রীশু িমলতেমলন কর তিতনই পুনরুত্ান; কিতট ককিলোত্ একতট তদন তিমশষ 
নয়৷ আোমদর তনতেত্ত কু্রমশর উপর র্রীশু রা তকেু কমরতেমলন, তিশ্ােিার িার 
একতট োয়া তেল এিং এখনও রময়মে৷ র্রীশুই হমলন প্রক্ি তিশ্ােিার ও িাঁর 
েমধ্ই আেরা ঈশ্বমরর রামি্র নাগাল পাওয়ামক ও কিই রামি্ রা তকেু রময়মে 
কিগুতলমক খুঁমি পাই৷ এইরূমপ, আেরা তিশ্াে কপমি পাতর! 

কামিই, এখন চলুন ইব্র্রীয় পুস্তমক আোমদর নুিন তনয়মের পদতটমি তফমর 
রাই৷ 

িুিরাং ঈশ্বমরর প্রিামদর তনতেত্ত তিশ্ােকামলর কভাগ িাক্রী রতহয়ামে। 
ফলিঃ কররূপ ঈশ্বর আপন কম্ম্থ হইমি তিশ্াে কতরয়াতেমলন, কিেতন কর 
ি্ততি িাঁহার তিশ্ামে প্রমিশ কতরয়ামে, কিও আপনার কম্ম্থ হইমি তিশ্াে 
কতরমি পাইল। অিএি আইি, আেরা কিই তিশ্ামে প্রমিশ কতরমি রত্ন 
কতর, করন ককহ অিাধ্িার কিই দ্ষ্টান্ত অনুিামর পতিি না হয়।

-ইব্র্রীয় ৪:৯-১১
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তিশ্ােিামরর োয়াতট িমল কর কিই তদমন আপনার রা তকেু প্রময়ািন িার িন্ 
পতরশ্ে করা ও ঘাে ঝরামনা আপনার পমষে তনতষধে, তকন্তু র্রীশু রা কমরতেমলন, 
অর্থাত কিঁমচ রাকিার িন্ পতরশ্ে করিার ও ঘাে ঝরামি হমি, প্তরি্রীর এেন 
অতভশামপর প্ররা করমক আোমদরমক েুততিদান, কিই তিশ্ােিার ককিলোত্ 
আোমদরমক িাঁর কিই কামির একতট আভাি তদতচ্ল৷ অন্ করায়, তিশ্ােিার 
রার তচত্ অতঙ্কি কমরতেল কিতট খ্্রীমষ্টমি িাস্তিরূপ ধারণ কমরতেল৷ িাস্তমি, র্রীশু 
এমকিামর প্ররে কর িাক্ প্রচার কমরতেমলন কিতট তিশ্ােিারমক লষে্ কমরই তেল৷ 
তরশাইয় ৬১ অধ্াময়, িাঁর কিই এমকিামর প্ররে উপমদমশর িাক্গুতল আেরা 
কদখমি পাই, করগুতল তিতন লুক ৪ অধ্াময় প্রচার কমরতেমলন৷

িাি্থমভৌে িদাপ্রভুর আত্া আোর উপমর আমেন, কারণ িদাপ্রভু 
আোমক অতভতষতি কমরমেন, করন দতররেমদর কামে িুিোচার প্রচার কতর

-তরশাইয় ৬১:১

দতররেিথিা করমক েুততির একতট পর রময়মে, এই করা িলিার বিারা র্রীশু 
িলতেমলন কর র্রেণাদায়ক শ্ে ও ঘাে ঝরািার প্তরি্রীর অতভশামপর প্ররা করমক 
েুততিলামভর একতট পর রময়মে৷ িম্দ িন্ামনর এই কর দািত্ব কিতটই োনুষমক 
িন্দ্রী কমর করমখতেল ও িারা তিশ্াে িন্ামন অপারগ তেল৷ তকন্তু ককামনা একতদন 
কর তিষয়তটর পুনরুধোর ঘটমি, কিই তিষময় ঈশ্বর িাঁর কলাকমদরমক কর তচত্তট 
তদময়তেমলন কিতট শুধুোত্ তিশ্ােিার নয়৷ তিশ্াে িতিরও তেল৷

িুতে িাি িতিমরর কশমষ ঋণ ষেো কতরমি। কিই ঋণষেোর এই 
ি্িথিা; কর ককান েহািন আপন প্রতিিাি্রীমক ঋণ তদয়ামে, কি আপনার 
দত্ত কিই ঋণ ষেো কতরমি, আপন প্রতিিাি্রী তকম্বা ভ্ািার তনকট হইমি 
ঋণ আদায় কতরমি না, ককননা িদাপ্রভুর [আমদমশ] ঋণষেোর কঘাষণা 
হইয়ামে। িুতে তিিাি্রীময়র কামে আদায় কতরমি পার; তকন্তু কিাোর 
ভ্ািার তনকমট কিাোর রাহা আমে, িাহা কিাোর হস্ত ষেো কতরমি।

 িাস্ততিক কিাোর েমধ্ কাহারও দতররে হওয়া অনুপরুতি; কারণ কিাোর 
ঈশ্বর িদাপ্রভু কিাোর অতধকারামর্থ কর কদশ তদমিমেন, কিই কদমশ িদাপ্রভু 
কিাোমক তনচিয়ই আশ্রীর্্থাদ কতরমিন; ককিল আতে অদ্ কিাোমক এই কর 
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তিমলর অর্থ পতরমশাধ করা োোও ি্রীিমন আমরা অমনক তকেু রময়মে!

িেস্ত আজ্ঞা তদমিতে, ইহা রত্নপূর্্থক পালনামর্থ কিাোর ঈশ্বর িদাপ্রভুর 
রমি কণ্থপাি কতরমি হইমি। ককননা কিাোর ঈশ্বর িদাপ্রভু করেন কিাোর 
কামে অঙ্্রীকার কতরয়ামেন, কিেতন কিাোমক আশ্রীর্্থাদ কতরমিন; আর িুতে 
অমনক িাতিমক ঋণ তদমি, তকন্তু আপতন ঋণ লইমি না; এিং অমনক িাতির 
উপমর কত্্ত্থত্ব কতরমি, তকন্তু িাহারা কিাোর উপমর কত্্ত্থত্ব কতরমি না।

-তবিি্রীয় তিিরণ ১৫:১-৬

লষে্ করুন, প্রতি িাি িেমর িামদরমক িেস্ত ঋণ ষেো করমি হি৷ 
এখামনও আেরা ঈশ্বরমক িকলতকেু িমূ্ণ্থ হময়মে এতট কদখািার িন্ িাি 
িংখ্াতট ি্িহার করমি কদতখ৷ ককামনা অভাি কনই; োনুমষর প্রময়ািন্রীয় িকলতকেু 
তিতন প্রদান কমরমেন৷ িারপমরও ককউ রতদ িামদরমক িামদর ঋণ েুকুি করমি 
িলায় ঈশ্বমরর প্রজ্ঞার তিষময় প্রশ্ন কিামল, কিই িন্ তিতন আমরাও িমলতেমলন, 
“িাস্ততিক কিাোর েমধ্ কাহারও দতররে হওয়া অনুপরুতি; কারণ কিাোর ঈশ্বর 
িদাপ্রভু কিাোর অতধকারামর্থ কর কদশ তদমিমেন, কিই কদমশ িদাপ্রভু কিাোমক 
তনচিয়ই আশ্রীর্্থাদ কতরমিন” তিতন এরপর িমলতেমলন কর িারা আশ্রীি্থাদরুতি 
হমি রামি িারা ঋণ গ্হ্রীিা নয় িরং ঋণ প্রদানকার্রী হমি পামর৷ এইিামরও 
আেরা কদখমি পাই কর র্রেণাদায়ক শ্ে ও ঘাে ঝরািার প্তরি্রীর অতভশামপর 
প্ররামক ি্রীিমনর একতট নিুন ি্িথিার বিারা িাতিল ও ি্র্থ করা হময়তেল, করতট 
আোমদরমক পাপ ও ে্িু্র ি্িথিার অতভশাপ করমক উন্ন্রীি কমরতেল৷   

তিশ্ােিামরর েিই, িারা একতট কগাটা িের ধমর র্রেণাদায়ক শ্ে করমি ও 
ঘাে ঝরামি পারমিা না; িুিরাং, িামদর শষ্ িপন করিার অনুেতি তেল না৷ তকন্তু 
িারপর ঘটনাগুতল আর একটু ভয়ানক হময় উমিতেল৷ িামদরমক কর ককিলোত্ 
িামদর তনকট ঋণ গ্হণকার্রীমদর ষেো করমি হি িাই নয়, িারা িামদর শষ্ 
ি্রীি িপনও করমি পারমিা না৷ এই অিথিায়, ককউ এই করা িলমিই পামর, 
“আোর তরিমি রা তকেু রময়মে, িা তদময় আতে একতদন চাতলময় তনমি পাতর, তকন্তু 
ককামনা কাি না কমর পুমরা একতট িের কিঁমচ রাকা, কিশ কতিন৷” 

কামিই, এখামনও কিই োয়াতট আোমদরমক আোমদর ঋণগুতল েুকুি কমর 
কদওয়ার করা িলমে৷ তিতন িামদরমক িমলতেমলন কর িামদর ঋণ করিার প্রময়ািন 
হমি না, কারণ িামদর তনকট এি পতরোণ িম্দ রাকমি রামি িারা ঋণগ্াহ্রী 
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নয় িরং ঋণদািা হমি৷ ঋণ হমলা অভামির উপর তভতত্ত কমর গমে ওিা একতট 
তিমস্ে িা প্ররা, তকন্তু ঈশ্বর িমূ্ণ্থভামি িামদর অভাি কেটামিন িাই ঋমণর 
আর প্রময়ািন রাকমি না৷ তিশ্ােিামরর োয়াতট প্তরি্রীর অতভশামপর প্ররার িাইমর 
ি্রীিনরাপমনর একতট নিুন পমরর করা িলমি তগময় িমল, “কিাোমক শষ্ি্রীি 
িপন করমি হমি না”৷ এখন, এর িিতকেু র্রীশু খ্্রীমষ্টমি পাওয়া রায়৷ 

তকন্তু দাঁোন, আমরা তকেু রময়মে — রা তকেু আগিপ্রায় তেল িার ি্হত্তে 
তচত্তট ঈশ্বমরর কলামকমদরমক কদখামনা িখনও িাতক তেল৷ কিতটমক করামিমলর 
িতির িলা হি৷
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অধযোে ৭

এমট অসম্ভি!

আপতন এখন করতট পাি করমিন কিতট তিস্য়কর৷ আতে একটু গুতেময় িতল৷ 
আিমল আপতন ভািমিন কর এতট িমূ্ণ্থভামি অিম্ভি৷ আতে করামিমলর িতিমরর 
করা িলতে, আপনার আতর্থক িঙ্তিমি র্রীশু করতট করমি চান, কিই তিষময় এতট 
হমলা পুরািন তনয়মে তলতখি েহানিে তচত্, িা িম্বেও এই িতিরতট ককান 
করা িলমে খুি অল্প িংখ্ক োনুষই কিতট িামন ও কিামঝ৷ ইতিপূমি্থই আেরা 
তিশ্ােিার ও তিশ্ামের িতিমরর িম্মক্থ আমলাচনা কমরতে, খ্্রীমষ্ট আোমদর রা 
তকেু আমে, এইগুতলর উভময়ই কিতটর োয়া, তকন্তু এখন আেরা িে অনুষ্ঠামনর 
তনকট এমিতে, করামিমলর িতির৷  

এর নােতটর েমধ্ই একতট উতিমির গন্ রময়মে, িাই না? তকন্তু, আতর্থক 
তিষময়র পতরেডেমল, কিতশরভাগ োনুমষর তনকট – আর আতে রখন িলতে কিতশরভাগ 
োনুষ, পতরিামপর করা হমলা, খ্্রীষ্টতিশ্বাি্রীরাও এর অন্তভু্থতি--উদরাপমনর েি 
তিমশষ তকেুই কনই৷ কর করা আমগও িমলতে, আি প্রায় ৩৬ িের আতে আতর্থক 
কষেমত্ িতক্রয় রময়তে৷ এই িেময়র েমধ্ আতে কিশ তকেু ককাম্াতনর োতলক 
হময়তে, এিং কিই একই িেময় লষে লষে োনুষ না হমলও, কে পমষে হািার 
হািার োনুমষর ি্ততিগি আতর্থক িংথিামনর উপর কাি কমরতে৷ িাই কিই 
তিষময়র নাতে নষেত্ িিই আোর িানা৷ আর িাধারনি চকচমক নিুন গাতে 
অরিা িুদ্শ্ িুি্হত গ্মহর তপেমনর কাতহন্রী ক্রী কিও আতে িাতন৷ িাধারনি 
এইগুতল হমলা তিপুল ঋণ ও োনতিক চাপ৷ শুনুন, আতে তকন্তু একতট িুন্দর গাতে 
িা িে িাতে রাকাতটর িেমলাচনা করতে না৷ আিমকর তদমন ি্রীিনরাপন করিার 
িন্ অমনক অমর্থর প্রময়ািন৷
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আর প্তরি্রীর অতভশামপর প্ররাতট হমলা একতট কিঁমচ রাকিার প্ররা করতট 
োনুষমক স্বাধ্রীন করিার কষেমত্ রমরষ্ট নয়৷ তিশ্বাি করুন, কর হািার হািার 
োনুমষর িামর আতে িাষোি কমরতেলাে, িামদর কিতশরভাগই খারাপ কলাক নয়৷ 
িারা তনমিমদর কচষ্টায় রা তকেু করমি পামর, িারা প্রানপণ কিই কচষ্টাই কমর 
চমলতেল, তকন্তু িারা ঈশ্বমরর রাি্ িা আতে এই িইতটমি রা আমলাচনা করতে 
িার ককানতটই িানমিা না৷ আপতন তনচিয় িামনন কর করেনডা ও আতে িার্ার এর 
তিশ্ামের িম্মক্থ িানিার পূমি্থ তনমিরাই দ্রীঘ্থ ও কতিন নয়তট িের আতর্থকভামি 
তনমপেতষি ি্রীিনরাপন কমরতেলাে৷ এইভামি এি দ্রীঘ্থ িেয় ি্রীিনরাপন করিার 
পর, কি পতরোণ তিপর্থয় আপতন িহ্ কমরন কিতট আপতন কটর পান না ও 
কিগুতলমকই স্বাভাতিক িমল ভামিন ৷ কিশ তকেু িের পূমি্থ, ঈশ্বর আোর ষুেরে 
ভািনা িম্মক্থ হস্তমষেপ কমরতেমলন ও আোমক িাতনময়তেমলন কর আোর উতচি 
করামিমলর িতিরমক উপমভাগ করা, আনন্দ করা, তকন্তু আতে িা কতর তন৷ হ্াঁ, 
আতে ঋণ েুতি হময়তেলাে; হ্াঁ, আতে তকেু তিস্য়কর ঘটনা ঘটমি কদমখতেলাে; 
আর হ্াঁ, আতে িুখ্রী ও িন্তুষ্ট তেলাে৷ তকন্তু আতে স্বপ্ন কদখা িন্ কমরতেলাে, ও 
ঈশ্বর কিতট িানমিন, এিং তিতন কচময়তেমলন আতে পুনরায় প্রিাতরি হই, রামি 
আতে ি্তষ্ট করা স্বপ্ন কদখা িাতর রাতখ৷ আতে তকেুটা িমো হময় তগময়তেলাে, খুতশ 
তেলাে তকন্তু অনেন্রীয়৷ করেনটা আতে িমলতে কর আতে একতট আতর্থক পতরমষিা 
প্রদানকার্রী ককাম্াতনর োতলক, এিং প্রতি িেমর আোর ককামনা একিন তিমক্রিা 
পূি্থিি্থ্রী িতিমরর িাফল্ উদরাপন করিার িন্ আোমক একতট অনুষ্টামন আে্রেণ 
করি৷ কিখামন প্রায় ২৫০ িমনর েি উচ্ পর্থাময়র অংশ্রীদার ও কার্থতনি্থাহ্রী 
উপতথিি হি৷ এই অনুষ্ঠানতট তেল েূলি দারুন তকেু থিামন ভ্েমণর একতট অনুষ্ঠান, 
রার িন্ তনমিমদর ককামনা খরচ করমি হি না, তকন্তু কিরা কময়কিমনর িন্ 
তিমশষ স্ব্রীক্তি ও কিানামির কচক প্রদান হি৷ করমহিু আতে একতট ি্হত েডেল্রীর 
পালকত্ব, তটতভর অনুষ্ঠান করা, ও তনমির ককাম্াতন পতরচালনা করমি ি্স্ত 
রাকিাে, িাই আোর িি িেয় েমন হি কর ওই উপমরর স্ব্রীক্তি পাওয়ার েি 
স্তমর উন্ন্রীি হওয়ার িন্ কর পতরোণ উতপাদন প্রময়ািন কিতট করিার েি িেয় 
আোর কনই৷  

তকন্তু একিার, আতে রখন কিই িভামি িমি তেলাে ও কদমখতেলাে কর কিরা 
১০ িন অংশ্রীদার স্ব্রীক্তি লাভ করমে ও িামদর এক লষে ডলামরর কিানামির 
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কচক গ্হণ করমে, িখন আতে দ্ঢ় তনতচিি হময়তেলাে৷ আতে ভািলাে, “আোরও 
ওই েমঞ্চ স্ব্রীক্তিলামভর িন্ রাকা উতচি৷ আতে ঈশ্বমরর একিন িন্তান ও 
পতিত্ আত্া আোর পরােশ্থদািা৷ আোর ওই েমঞ্চ দাঁতেময় ঈশ্বমরর েঙ্লভামির 
করা িলা ও কিতট প্রদশ্থন করা উতচি!” কামিই করেনডা ও আতে কিই েুহুমি্থই 
আোমদর েনতথির কমরতেলাে কর পমরর িের আেরা ওই েমঞ্চ উিি৷ তকন্তু 
তকভামি? কি তিষময় আোমদর ককামনা ধারণা তেল না৷ 

তিগি দশ িের ধমর, আতে এই একতট ককাম্াতনর িামর কাি কমর, িেমর 
৩ করমক ৪ তেতলয়ন ডলার ি্িিা করতেলাে, তকন্তু কিরা দমশর েমধ্ িায়গা 
কপমি হমল কর উতপাদমনর প্রময়ািন কিতট তেল ১১ তেতলয়ন ডলামরর েি৷ 
তকভামি কিই স্তমর তগময় কপৌোমিা কিই তিষময় আোর ককামনা ধারণা তেল না 
িা আোর কামির িেয়িূচ্রীমি কিতট আমদৌ িম্ভি 
তকনা কিই তিষময়ও আতে তনতচিি তেলাে না৷ রতদও 
একতট তিষয় আতে কিমনতেলাে৷ কিতট হমলা আতে 
আোর তনমির শততিমি কিতট করমি পারি না৷ 
কামিই করেনডা ও আতে একতট আতর্থক ি্রীি িপন 
কমর, আোমদর তিশ্বািমক েুতি কমর, ও আোমদর 
লষে্ অতি্থি হময়মে এই তিমিচনা কমর, প্রার্থনা ও 
আোমদর লষে্ তনরুপণ কমরতেলাে৷ ঘটনাতটমক িংমষেমপ িলমি কগমল, পমরর 
িেমরর িানুয়ার্রী োমি, রখন নিুন িের িমিোত্ শুরু হতচ্ল, িখন তকভামি 
আোর লমষে্ কপঁোমি হয় ঈশ্বর কিতট একতট স্বমপ্ন আোমক কদতখময়তেমলন৷ 
তিক ক্রী করমি হমি িা তিতন আোমক কদতখময়তেমলন; এিং তিতন আোমক রা 
তকেু কদতখময়তেমলন, রিষেণ আতে কিই কাি করি, িিষেণ আতে কিই লমষে্ 
কপঁোমিা৷ িামনন একতট তিক্রময়র বিারাই কিই িের আেরা কিই ১১ তেতলয়ন 
ডলামরর ি্িিা কমরতেলাে! পরিি্থ্রী িমম্মলমন ককাম্ান্রীর কিরা ১০ িমনর িামর 
েমঞ্চ ওিা ও কিই এক লষে ডলামরর কচক গ্হণ করিার েমধ্ কর তক করাোঞ্চ 
তেল িমল কিাঝামনা রায় না! কিই অতভজ্ঞিাতট কি দারুন আপতন তক িানমি 
চান? কিতট একতট তিরাট িে পাতট্থ তেল৷ আেরা কর ককিলোত্ কিই কিানামির 
অর্থ িহকামর আোমদর লমষে্ কপৌমে তগময়তেলাে িাই নয়, তকন্তু কিই িেমর 
আোমদর আয় একলামফ কময়ক লষে ডলার ি্তধে কপময়তেল৷ আোর কামে কিতট 

কি পমরিাণ মিপয্থে 
আপমন সেযে কররন 
দসমট আপমন দটর পান 
না ও দসগুমলরকই 
স্াভামিক িরল ভারিন
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একতট পাতট্থ িা আমোদ-প্রমোমদর েি েমন হয়! কামিই আতে রখন করামিমলর 
িতিমরর ন্ায় পুরািন তনয়মের তকেু পমি্থর তিষময় আমলাচনা আরম্ভ কতর, িখন 
এই আমলাচনাতট িেই একমঘময় এই করা কভমি ঘুতেময় পেমিন না, কারণ কিতট 
কোমটই তিরততিকর আমলাচনা নয়৷ স্রণ রাখমিন পাতট্থমি িাতেল হমল ি্রীিন 
আমরা ভামলাভামি চমল, িাই ইস্রাময়ল কর ি্হত্তে পি্থ/পাতট্থ উদরাপন করি চলুন 
একিার কিতট কদতখ, এিং তকভামি আপনার তনমির ি্রীিমন কিেন আনন্দ পাওয়া 
করমি পামর কিতট িাতন৷

করামিমলর িতির

আর িুতে আপনার িন্ িাি তিশ্ােিতির, িাি গুণ িাি িতির, 
গণনা কতরমি; িাহামি কিাোর গতণি কিই িাি গুণ িাি তিশ্ােিতিমর 
ঊনপঞ্চাশ িতির হইমি। িখন িতিে োমির দশে তদমন িুতে িয়ধ্বতনর 
িুর্রীিাদ্ কতরমি; প্রায়তচিত্ততদমন কিাোমদর িেস্ত কদমশ িূর্রী িািাইমি। 
আর কিােরা পঞ্চাশত্তে িতিরমক পতিত্ কতরমি, এিং িেস্ত কদমশ 
িরাকার িেস্ত তনিাি্রীর কামে েুততি কঘাষণা কতরমি; উহা কিাোমদর িন্ 
করামিল [িূর্রীধ্বতনর েমহাতিি] হইমি; এিং কিােরা প্রতিিন আপন আপন 
অতধকামর তফতরয়া রাইমি, ও প্রতিিন আপন আপন কগাষ্ঠ্রীর তনকমট তফতরয়া 
রাইমি। কিাোমদর তনতেত্ত পঞ্চাশত্তে িতির করামিল হইমি; কিােরা ি্রীি 
িুতনও না, স্বিঃ উতপন্ন শি্ কেদন কতরও না, এিং আমঝাো রোষোলিার 
ফল িংগ্হ কতরও না। ককননা উহাই করামিল, উহা কিাোমদর পমষে পতিত্ 
হইমি; কিােরা কষেমত্াতপন্ন শি্াতদ ভষেণ কতরমি পাতরমি। ঐ করামিল 
িতিমর কিােরা প্রতিিন আপন আপন অতধকামর তফতরয়া রাইমি।

-কলি্রীয় পুন্তক ২৫:৮-১৩

করমহিু আতে করামিল িতিমরর আমলাচনা করা শুরু কমরতে, িাই আতে 
তকেুটা প্রারতেক কাি কমর তনই, করগুতল ইতিেমধ্ই আপনার লষে্ করা উতচি 
তেল৷ করামিল িতির প্রতি পঞ্চাশ িতিমর একিার অনুতষ্ঠি হি, এিং কিতট 
একতট তিশ্াে িতিমরর তিক পর পরই অনুতষ্ঠি হি, অর্থাত উনপঞ্চাশিে িেমরর 
পমর৷ আোর েমন হয় ইতি েমধ্ই আপতন একতট প্রকাডে িেি্ামক আতিভু্থি 
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হমি কদখমেন, িাই নয় তক? তিশ্াে িতির চলাকাল্রীন, ইস্রাময়ল্রীরা িামদর 
শষ্ি্রীি িপন করমি পারমিা না৷ কিই িেমরর পর করামিল িতিমররও শষ্ি্রীি 
িপন না করিার কিই একই শি্থ তেল৷ িাহমল িারকরা হমলা এই কর, পরপর 
দু িের ইস্রাময়ল্রীমদর ককামনা শষ্ উতপাদন হমিা না, এিং িারপর িামদর 
খাদ্ িরিরাহমক পুনরায় গুদােিাি করিার আগ পর্থন্ত িামদরমক িামদর শষ্ 
পতরপকে হওয়ার ও কিই শষ্ িংগ্হ করিার িন্ ি্ি্রীয় িতিরও অমপষো করমি 
হি৷ রারা িুখাদ্ কভািন উপমভাগ কমর িা শষ্ তিক্রয় কমর ি্রীতিকা তনি্থাহ 
কমর এতট িামদর কর কামরার পমষে একতট গুরুির িেি্া হময় উিমি পামর৷ 
রখন করামিল িতির িম্তক্থি ির্গুতল কোতশ ইস্রাময়ল্রীয়মদর তনকট কঘাষণা 
করতেমলন, িখন কিতটর কারমণ কর তিভ্াতন্ত ি্তষ্ট হময়তেল আপতন কিতট আন্দাি 
করমি পারমেন তনচিয়৷ রতদও, তনঃিমন্দমহ তিন িেমরর কে্থতিরতি একতট িুন্দর 
আইতডয়া িা প্রস্তাি তেল, তকন্তু কাউমক কিা এর িন্ েূল্ তদমি হি৷ িারা রখন 
এই তিষময় শুমনতেল, িখন িারা কোতশমক প্ররে কর প্রশ্নতট কমরতেল, কিতট হমলা, 
“তকভামি কিতট িম্ভি?”

আর রতদ কিােরা িল, কদখ, আেরা িতিে িতিমর তক খাইি? কদখ, 
আেরা ি কষেমত্ িপন কতরি না, ও উতপন্ন ফল িংগ্হ কতরি না; িমি 
আতে ষষ্ঠ িতিমর কিাোতদগমক আশ্রীর্্থাদ কতরি; িাহামি তিন িতিমরর 
িন্ শি্ উতপন্ন হইমি। পমর অষ্টে িতিমর কিােরা িপন কতরমি, ও 
নিে িতির পর্থ্ন্ত পুরািন শি্ কভািন কতরমি; রািত ফল না হয়, িািত 
পুরািন শি্ কভািন কতরমি।

-কলি্রীয় পুন্তক ২৫:২০-২২

ঈশ্বর িামদরমক এেন একতট তিস্য়কর উত্তর তদময়তেমলন, করতটমক এই 
িইতটর অিতশষ্ট অংমশ অনুিন্ান করিার িন্ আেরা অমনকটা িেয় ি্য় করি৷ 
তিতন িমলতেমলন কর তিতন ষষ্ঠ িতিমর এেন একতট আশ্রীি্থাদ কপ্ররণ করমিন 
কর কিই ষষ্ঠ িতির করমক শুরু কমর করামিল িতিমরর পমর রিতদন পর্থন্ত না 
নিুন শষ্ কগালায় ওমি কিই তিন িতিমরর কভািমনর িন্ রমরষ্ট পতরোণ শষ্ 
উতপাতদি হমি৷ এখামন ি্তষ্টর তদনগুতলর িামর একতট িাদ্শ্ রময়মে৷ িাইমিল 
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িমল কর ষষ্ঠ তদমন ঈশ্বর িাঁর ি্তষ্ট কার্থ িোতি কমরতেমলন ও তিশ্াে তনময়তেমলন৷ 
রতদও তিতন তিশ্াে কমরতেমলন, তকন্তু তিতন ক্ান্ত তেমলন না৷ িরং, তিতন িাঁর কার্থ 
িোধা কমরতেমলন৷ োনুমষর রা তকেু প্রময়ািন তেল কিগুতল ি্তষ্ট করা হময়তেল 
ও উপলধি তেল৷ 

এইিার ঈশ্বর ইস্রাময়লমক প্রময়ািমনর অতধমকর একতট তচত্ কদখাতচ্মলন, করতট 
প্তরি্রীর র্রেণাদায়ক শ্ে ও ঘাে ঝরািার অতভশামপর প্ররার চাইমি িমূ্ণ্থ তিপর্রীি 
অিথিান গ্হণ কমর৷ তিতন কচময়তেমলন কর িারা িাঁমক িামদর করাগানদািারূমপ 
কদখুক ও িুঝুক কর তিতন িামদর একতট ি্হত িরিরাহ িহকামর করাগান কদন৷ 
এখামনও, রতদও এতট িামদর িেময় িামদর তনকট ঈশ্বমরর করাগামনর একতট তচত্ 
তেল, িিুও রিতদন পর্থন্ত না র্রীশুর আগেন ঘমটতেল িিতদন পর্থন্ত কিই োয়া 
আোমদর রা কদখাতচ্ল আেরা িা কদখমি পাই তন৷ স্বাভাতিকভামি কদখমি কগমল, 
কিই তিন িেমর ককামনা শষ্ি্রীি িপন না কমর কিঁমচ রাকার ককামনা উপায় তেল 
না৷ কিই একইভামি, স্বাভাতিকভামি, প্তরি্রীর অতভশামপর প্ররার অধ্রীমন িাি 
কমর, আপনার তদন ও রািগুতলমি ঘাে না ঝরামল, আতর্থকভামি ককামনা তকেু 
লাভ করিার ককামনা উপায় কনই৷ কিতট িমূ্ণ্থ করিার পমষে রমরষ্ট ি্রীব্র গতিমি 
আপতন ককানভামিই কদৌোমি পামরন না৷ রখন িািামর আপনার কদনা রময়মে, 
িখন একিার আপতন আপনার িি্থোন কপশা করমক তিন িের দুমর রাকিার 
কচষ্টা কমর কদখুন কিা, আপতন তনতচিিভামিই কদউতলয়া হময় রামিন৷ তকন্তু ঈশ্বর 
িামদরমক নিুন পমরর একতট তচত্ কদখামি কচষ্টা করমেন, এেন একতট তচত্ 
করখামন তিতন িাঁর কলামকমদর প্রময়ািন কেটান, তিক ি্তষ্টকামল করভামি আদমের 
িন্ ঈশ্বর রা তকেু প্রস্তুি করমখতেমলন, কি কিগুতলর িকলতকেু প্রাতি কমরতেল৷ 

আমরা দুতট তিষয় রময়মে করগুতল আোমদর কদখা প্রময়ািন ও করগুতল 
করামিমলর িতির আোমদর কদখায়৷ আিারও আেরা ভূতেমক তিশ্াে তনমি কদতখ, 
এই পঞ্চাশিে িতির চলাকাল্রীন ককামনা পতরশ্ে ও ঘাে ঝরি না৷ আপতন আমরা 
লষে্ করমিন কর িেস্ত িতে িার আিল োতলমকর কামে কফরত তদময় তদমি হি৷ 
রখন ইস্রাময়ল িাতি রদ্থন নদ্রী পার কমরতেল, িখন প্রতিতট কগাষ্ঠ্রী ও প্রতিতট 
পতরিারমক িতে কদওয়া হময়তেল করগুতলমক িারা অতধকার করমি ও কিই িতের 
বিারা িারা িামদর কিঁমচ রাকিার িন্ প্রময়ািন্রীয় খাদ্ উতপাদন ও অর্থ উপাি্থন 
করমি৷ এক করায়, িতে তেল িামদর িম্তত্ত৷ িার উপমরই িারা িামদর ফিল 
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চাষ করি ও পশুপালন করি৷ কামিই িেস্ত িতে িার প্রক্ি োতলমকর তনকট 
তফতরময় কদওয়ার অর্থ তেল িে্ধে হওয়ার িষেেিামকই তফতরময় কদওয়া৷    

এমষেমত্ও, র্রীশু আোমদর তনতেত্ত রা তকেু কমরতেমলন এতট িার একতট োয়া৷ 
োয়া িমল কর িে্তধে ইস্রাময়ল িাতির নাগতরকমদর তনকট তফতরময় তদমি হি৷ 
িাস্তিিা আোমদর তনকট কিই একই করা িমল, কর আোমদর িে্তধে আোমদর 
তনকমটই তফতরময় কদওয়া হময়মে, ঈশ্বমরর রামি্র 
অতধকারগুতল পুনরায় আোমদর হময়মে৷

ি্ি্রীয় একতট তিষয় করামিমলর িতির আোমদর 
কদখায়, এিং কিতট হমলা িকল দািমদরমক েুতি 
কমর তদমি হি ও িারা িামদর পতরিামরর তনকট 
তফমর করি৷ এতট ি্হত একতট তিষয়৷ আিারও, োয়া 
িমল কর আপতন আর দাি নন, িরং আপতন একিন 
পুত্ িা কন্া৷ খ্্রীমষ্টর েধ্কার িাস্তিিা িমল কর 
আপতন আর দাি নন, িরং ঈশ্বমরর িাতটর িম্দ 
ও িে্তধের উপর পূণ্থ অতধকার প্রাতি কিই িাতটর একিন পুত্ িা কন্া৷   

কামিই এইোত্ আপতন রা তকেু িানমি পারমলন কিই তিষময় তচন্তা করুন৷ 
আদে রা তকেু হাতরময় কফমলতেল র্রীশু আোমদর িা তফতরময় তদময়মেন৷ র্রীশু 
আোমদরমক ঈশ্বমরর পুত্ ও কন্া বির্রী কমর দািত্ব করমক  েুতি কমরমেন৷ 
তিতন আোমদরমক প্তরি্রীর র্রেণাদায়ক শ্ে ও ঘাে ঝরািার অতভশামপর প্ররা 
করমক আোমদর েুতি কমরমেন এিং িদোরা আোমদর হামির কার্থমক প্রচুররূমপ 
আশ্রীি্থাদ করিার িুমরাগ তিতন ঈশ্বরমক তদময়মেন৷ রতদও র্রীশু এই িকল তকেুর 
িন্ েূল্ পতরমশাধ কমরতেমলন, িিুও আোমদর এখনও িানমি হমি কর এখামন 
এই পাতর্থি রামি্ আোমদর িাস্তি ি্রীিমনর েমধ্ তকভামি এই লাভগুতলমক কামি 
লাগামনা রায়৷ এই িায়গামিই িহু িহু খ্্রীষ্টতিশ্বাি্রী ভুল কমর কফমল৷ ঈশ্বমরর 
রাি্ কর কিগুতল ধে্থ িা ন্রীতির বিারা পতরচাতলি হয় কি করা না কিমনই, পুত্ 
ও কন্া ও নাগতরকরূমপ িামদর বিধ অতধকারগুতল না কিমনই, িারা তিশ্বাি কমর 
কর ঈশ্বর কামক আশ্রীি্থাদ করমিন িা তিতন খােমখয়াল্রীভামি তনি্থাচন কমরন৷ কিই 
িন্ িারা ঈশ্বমরর রামি্র ন্রীতিগুতলর অধ্য়ণ কমর না, করগুতলর েমধ্ কিই 
িকল তিষয়গুতলমক িাস্ততিকরূমপ উপমভাগ ও প্রময়াগ করিার চাতিকাতি রময়মে, 

িাস্তরি মিশ্ািিার 
আিারের যা মকছু 
দেখার্ছ, যখন আপমন 
দসমট ্ানরিন, িখন 
আপনার আমর্থক 
্ীিরন িৃেৎ পমরিি্থন 
ঘটরি পারর৷
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িাইমিল করগুতলমক িামদর তনমিমদর িমল কঘাষণা কমর৷ আতে আপনামক িলতে 
কর িাস্তমি তিশ্ােিার আোমদর রা তকেু কদখামচ্, রখন আপতন কিতট িানমিন, 
িখন আপনার আতর্থক ি্রীিমন ি্হত পতরিি্থন ঘটমি পামর৷

আোর েডেল্রীর একিন ভরেমলাক আোমক তিশ্বাি ও তকভামি ঈশ্বমরর রাি্ 
কাি কমর এই িম্মক্থ তশষো তদমি কশানা আরম্ভ কমরতেমলন৷ িার স্ত্রী ও 
িন্তামনরা একিামর একতট পতরিাররূমপ এই িকল ধে্থগুতল অধ্য়ণ কমরতেমলন৷ 
নিুন িের রখন এতগময় এমিতেল, িখন িারা তিক কমরতেমলন কর িারা িামদর 
বিধ অতধকারগুতলমক কামি লাগামিন ও কিই িেমরই িারা কর দুতট ভাো করা গ্হ 
অি্থন কমরতেমলন িার কদনা পতরমশাধ করিার িন্ তিশ্বাি করমিন৷ আতে রতদ 
িতিকভামি স্রণ করমি পাতর, িাহমল িামদর কিই দুতট িাতের কদনা কেটািার 
িন্ কোট ৪ লষে ডলামরর েি অর্থ প্রময়ািন তেল৷ কামিই কিই িেমরই ওই 
দুতট িাতের কদনা পতরমশাধ করিার লমষে্ িারা প্রার্থনা কমরতেল ও একতট ভামলা 
অমঙ্কর আতর্থক ি্রীি িপন কমরতেল৷ িামদর িন্ কিতট একতট ি্হত প্রিার তেল, 
তকন্তু এই ভরেমলাকতট এেন একতট কষেমত্ কার্থ করমিন কিখামন এই পতরোণ 
অর্থ উপাি্থন করিার িন্ রমরষ্ট িংখ্ক েমকেল এিং/অরিা ি্হত পতরোমণর 
েমকেলমদর কামির চুততি পাওয়ার িম্ভিনা তেল৷ কিই পতরিামরর িকমল একমত্ 
প্রার্থনা কমরতেল ও এতট কর িাস্তমি ঘটমি কিই তিষময় িারা একেি হময়তেমলন৷ 
প্রতি িতিামহ কিই পতরিারতট িামদর লমষে্র পুনতি্থমিচনা করি ও পুনরায় শাস্ত 
পাি করি রা িামদরমক কিই ধরমণর একতট ফলাফমলর প্রি্াশায় দাঁতেময় 
রাকিার িন্ বিধ তভতত্ত প্রদান কমরতেল৷ অিশ্ই, এই ভরেমলাকতট িানমিন কর 
িামক িার কাি করমি হমি৷   

িেরতট এমগামি রাকমলা, অতি তনতচিিভামিই, কময়কতট িে কামির চুততি 
একতট িম্ভিনামি পতরণি হমলা, তকন্তু এিগুতল ি্হত প্রতিষ্ঠান রাকার কারমণ, 
কিশ কময়ক তেতলয়ন ডলামরর চুততিগুতলর দ্রুি িম্াদন ঘমট না৷ কিই িেমরর 
প্রায় োঝ িরাির, এই ভরেমলাকতট িার ককাম্ান্রীর িন্ একতট তিরাট অমঙ্কর 
কারিার হস্তগি কমরতেমলন, কিতট এিটাই িে অমঙ্কর তেল কর কিই িেমর িার 
ককাম্ান্রীর কোট উতপাদমনর প্রায় ৪০% -এর িেিুল তেল৷ কিই চুততির প্রাপ্ 
কতেশমনর কচমকর িাহামর্ তিতন িার একতট ভাো করা িাতের কদনা কশাধ 
কমর তদমি কপমরতেমলন৷ কিই িেমরর কশমষর তদমক, আমরকতট িংথিা ইতঙ্ি 
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তদময়তেল কর আোর এই িনু্তট িামদরমক কর চুততি করিার অফার তদতচ্মলন, 
িারা িতি্ই কিই কময়ক তেতলয়ন ডলামরর চুততিতট িাষের করমি৷ তকন্তু কিই চুততি 
িম্াদমনর িাতরখতট ক্রোগি পতরিতি্থি হতচ্ল৷ প্রময়ািন্রীয় কাগিপত্ বির্রী 
হতচ্ল, িারপর চুততির িাতরখতট এতগময় রাতচ্ল, কামিই কিই কাগিগুতলমক 
পুনরায় বির্রী করমি হতচ্ল, আর িারপর আিার িাতরমখর পতরিি্থন হতচ্ল৷ 
কিই িের নমভম্বর োি নাগাদ আোর িনু্তটমক িলা হমলা কর তিতন কর পতরচালন 
দমলর িামর কাি করতেমলন কিতটমক পতরিতি্থি করা হময়মে ও একতট নিুন 
দল কার্থভার গ্হণ করমি৷     

আোর িনু্তট হিিাক হময় তগময়তেমলন, এর অর্থ ক্রী কিতট তিতন িানমিন৷ 
আগি কিই নিুন পতরচালন দল কিই অে্রীোংতিি চুততির তিষময় তকেু িানি না, 
অিশ্ কিতট িিতদমন, িাতিল ও অমকমিা হময় তগময়তেল৷ িামক এই নিুন দমলর 
িামর কিই প্রতক্রয়াতট এমকিামর কগাঁো করমক পুনরায় নিুন কমর শুরু করমি 
হি৷ তিতন রখন নিুন পতরচালকমদর দমলর িামর িাষোি কমরতেমলন, িখন 
িামদরমক িার ককাম্ান্রীর িুপাতরশগুতলর প্রতি দ্তষ্টপাি করিার কষেমত্ কিশ 
িহায়ক িমল েমন হময়তেল৷ িার িুপাতরশগুতল রাচাই করিার পর নমভম্বমরর কশষ 
নাগাদ িারা আোর িনু্মক িমলতেল কর িারা তিষয়তটমক তনময় এতগময় করমি চায়৷ 
তকন্তু এইিামরও কাগিপমত্র কািগুতল তিলতম্বি হময় তগময়তেল এিং নিুন িের 
শুরু হওয়ার োত্ দুতদন আমগ কাগিপমত্র পুনতল্থখমনর কাি িোতি হময়তেল৷ 
আোর িনু্র কামে িারা কফান কমর িমলতেল কর িারা িাষোি করমি চায় ও 
দস্তামিমি িাষেমরর কািগুতল কিমর তনমি চায়, এিং তিতন রতদ কিই তদন িামদর 
িামর িাষোি করমি ও িাষেমরর কািগুতল করমি পামরন, িাহমল িারা িামক 
নগদ অর্থ প্রদান করমি৷ ওই চুততিতটর কারমণ আোর িনু্ কর পতরোণ কতেশমনর 
অর্থ উপাি্থন কমরতেমলন কিতট কিই িেমর িামদর কিই দুতট িাতের কদনা কেটািার 
লষে্ অি্থমনর পমষে রমরষ্ট তেল, করগুতলর িন্ তিতন ও িার পতরিার িামদর 
তিশ্বািমক তথির কমরতেমলন৷ 

ককিলোত্ ঈশ্বমরর রামি্র ন্রীতিগুতল অধ্য়ণ করাই কিই ভরেমলাকমক এই 
প্রকামরর একতট উচ্োত্ার লমষে্র করা কল্পনা করিার িুমরাগ তদময়তেল ও 
কল্পনা করিার অনুমপ্ররণা রুতগময়তেল, কারণ এর আমগ তিতন কখনই এি িে 
অমঙ্কর অমর্থর োতলক হন তন িা আমগর ককামনা িেমরই এি পতরোণ অর্থ উপাি্থন 
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কমরন তন, রামি েমন হমি পারমিা কর িার লষে্ অি্থন করিার ককামনা িম্ভিনা 
রময়মে৷ তিতন আোমক িমলতেমলন কর কিই তিিয়মক উদরাপন করিার িন্ িারা 
আমোদপ্রমোদ কমরতেল! আোর িন্তানমদর েমধ্ একিমনর ি্রীিমন আমরকতট 
“িতি্ই কিতট ঘমটতেল” িাি্রীয় একতট ঘটনা ঘমটতেল৷ অিশ্ই, আোর িন্তানমদর 
িকমল িামদর িারা ি্রীিন ধমর ঈশ্বমরর রাি্মক কার্থ করমি কদমখতেল৷ আতে 
কি িকল ন্রীতির তিষময় আমলাচনা করতে অিশ্ই িামদর িকমল কিগুতল প্রময়াগ 
কমরতেল ও ঈশ্বরমক আচির্থ কার্থ করমি কদমখতেল৷ রতদও িামদর িয়ি কুতের 
ককািায়, িা িম্বেও িামদর প্রমি্মকর তনমিমদর গাতের পাওনা তেতটময় তদময়তেল; 
িামদর কিতশরভাগই তনমিমদর িাতের অর্থ কশাধ হময় কগমে িা প্রায় কশামধর েুমখ 
রময়মে৷ আোর িে কেমল, তটে, নগদ অমর্থ একতট িাতে তকনমি কচময়তেল৷ িাই 
কি িার িামিমটর েমধ্ িুতিধা দামে একতট িাতে পাওয়ার িন্ ঈশ্বরমক তিশ্বাি 
কমর, িার ি্রীি িপন কমরতেল৷ িার তনে্থান কামর্থ রমরষ্ট দষেিা রময়মে, কামিই 
কি এেন একতট িাতে তকনমিও ভ্রীি তেল না করতটর কেরােি প্রময়ািন৷      

কি কিশ তকেুতদন ধমর িাতের কখাঁি করতেল তকন্তু েমনর েি িাতে পাতচ্ল 
না৷ তকন্তু একতদন, গাতে চাতলময় রাওয়ার িেয় এই িাতেতট িার কচামখ পমে৷ 
িাতেতট তিতক্র তেল তকন্তু এর আমগ িাতেতট িার কচামখ পমেতন৷ িাতেতট তনলামের 
িন্ তেল, এিং রখন কি িাতেতটমক কদখল, কি কদখমি কপল কর িাতেতটমি তকেু 
কাি করমি হমি, তকন্তু িাতেতটমক কদমখ কিশ েমন ধমরতেল৷ কি িতে-িাতের 
এমিন্ িা দালালমক কফান কমরতেল ও িাতেতটর দােতট িামক তদময় পর্রীষো 
কতরময়তেল৷ কি িার তনমির কানমক তিশ্বাি করমি পারতেল না – ৩৭,০০০ 
ডলার৷ কি কভমিতেল, “তকন্তু তকভামি কিতট হমি পামর?”

কিই এমিন্ িাতেতটর তিষময় কখাঁিখির তনময়তেল ও একতট আচির্থ ঘটনা 
িমলতেল৷ িাতেতট িতি্ই তনলামে উমিতেল, আর প্রায় েয়োি আমগ িাতেতটর েূল্ 
১১০,০০০ ডলার ধার্থ করা হময়তেল৷ কিতট তনলামের েূল্, তকন্তু িাস্তমি কময়ক 
িের আমগ িাতেতটমক ১৬০,০০০ ডলার েূমল্ তিক্রয় করা হময়তেল৷ দ্শ্ি, 
তিগি েয় োি পূমি্থ রখন করমক এই িাতেতট তনলামে তিতক্রর িন্ িাতলকাভুতি 
হময়তেল, িখন করমক এই পর্থন্ত ককউই িাতেতটর প্রতি ককামনা আগ্হ প্রদশ্থন 
কমর তন৷ ককন ককউ িাতেতটর প্রতি আগ্হ কদখামচ্ না কিতট িুঝমি না কপমর 
িারপর করমক ি্াঙ্ক অতিরি িাতেতটর েূল্ কতেময় চমলমে৷ তকন্তু িারপর তটে 
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ও িার এমিন্ রখন আমরকটু কিতশ কখাঁি খির তনল, িখন িারা কদখমি কপল 
কর ককন ককউ ওই িাতের প্রতি আগ্হ্রী নয়৷ িাতেতট িমূ্ণ্থ তভন্ন একতট শহমর 
তভন্ন একতট তিকানায় িাতলকাভুতি তেল, আর অনুিন্ান করিার িন্ কর কফান 
নম্বরতট কদওয়া তেল কিতটও তেল ভুল৷ কামিই ককউই িানি না কর িাতেতট 
কিই থিামন রময়মে! িাতেতট গ্ামের একতট কোট রাস্তার উপমর রাকায়, একতট 
গতলর কশষ প্রামন্ত রাকায় কিখামন ককামনা রানিট তেল না৷ কর তদন তটে িাতেতট 
কদমখতেল কিই তদন পর্থন্ত িাতেতটর দাে ক্রোগি কমে আিতেল৷ আচির্থ ি্াপার৷ 
আতে তটেমক িমলতেলাে কর িাতেতট ককিলোত্ িার িন্ই লুকোইি তেল! তিতন 
িাতেতটমক পুনরায় রং কমরতেল ও িাতেতটমি দুতট কাি কমরতেল ও িাতেতটমক 
১৬০,০০০ ডলার দামে তিতক্র কমরতেল৷

আোর কন্া এতে (Amy) কফইি লাইফ চামচ্থ আরাধনা পতরচালনা কমর৷ িার 
ও কিিন- এর পতরিামরর িদি্ িংখ্া চার করমক কিমে পাঁচ হওয়াই িামদর 
একতট িুলনােূলক িে িাতের প্রময়ািন তেল৷ ২০১৭ িামলর গ্্রীষ্মকামল এখামন 
ওহাইওমি কিশ িস্তা দাে তেল, এিং করিি িাতে তিক্রময়র িন্ িাতলকাভুতি 
তেল কিগুতল এক হতিার েমধ্ তিতক্র হময় রাতচ্ল৷ িামদর প্রি্াশা েি আোই 
করমক তিন লষে ডলার েূমল্র েমধ্, ৫ করমক ১০ একর িতে িহ, িাতের েমধ্ 
িল িরিরাহ িমেি, একতট রমরষ্ট িে িাতে তকেুমিই পাওয়া রাতচ্ল না৷ কিই 
গ্্রীষ্মকামল কিই এলাকামি ১ একর িতের উপর কগায়ালঘরগুতলও দু লষে ডলামরর 
অতধক েূমল্ তিতক্র হতচ্ল৷ কিশ তকেু িাতে কদখিার িন্ েুমটােুতট করিার পর, 
িারা গ্হ িন্ান করা িন্ ও প্রার্থনা কমরতেল৷ পরতনমদ্থশনার িন্ একতট ি্রীি 
িপন কমর, িারা প্রভুমক িমলতেল, “আেরা এইভামি কখাঁিাখুতি কমর কমর খুি 
কিতশ ি্স্ত হময় পমেতে৷ আোমদর িাতেতট ককারায় রময়মে িা িুতে িামনা, িতিক 
িেময় আোমদর কিই িাতে কদখািার িন্ আেরা কিাোর কামে অনুমরাধ করতে৷ 
আেরা আর অনলাইমন িন্ান করি না, ও এই িাতের িম্মক্থ আোমদর িতে-
িাতের এমিমন্র িামর করা িলি না!” 

তকন্তু একরামি একতট চেকপ্রদ ঘটনা ঘটমলা৷ িারা রখন িাতেমি ঢুকমলা, 
িখন িামদর কন্া, কিই িেয় ওর িয়ি োত্ চার িের তেল, কি িলমলা, “ো, 
এখন রাওয়ার িেয়”৷ এতে িামক প্রশ্ন করমলা, “ক্রী িলমি চাইে িুতে?” িার 
চার িেমরর তশশুকন্া িলমলা, “এখন আোমদর কিই লম্বা তিঁতে কদওয়া িাতেতটমি 
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রাওয়ার িেয় কর তিঁতেতট আোর ঘমর উমি কগমে,” এতে িামক প্রশ্ন করমলা, 
“ককান িাতেতট? িুতে তক ককামনা স্বপ্ন কদমখে?” িার কেময় িামক িলমলা কর হ্াঁ, 
কি স্বপ্ন কদমখমে৷ কিই রামির পর, িারা দুতট তশশুমক তিোনায় শুইময় তদময়তেল, 
এতে িার কেময়র িামর হওয়া করািাি্থাতটমক অগ্াহ্ করমি পামর তন ও কিিনমক 
িমলতেল কর িামদর হয়ি অনলাইমন িন্ান করা উতচি৷

হ্াঁ, িতি্ই িখনই একতট তনলামে তিক্রময়র িাতেমক িাতলকাভুতি করা 
হময়তেল, ১০ একর িতে িহ একতট তবিিল িাতে ও িার িােমন একতট হ্রদ 
রময়মে৷ রতদও, িারা কর তিন লষে ডলামরর েমধ্ িাতে ক্রয় করিার িন্ ি্রীি 
িপন কমরতেল, এই িাতেতটর েূল্ িার করমক ২৬ হািার ডলার কিতশ৷ িারা 
এই রুততি তদল কর িারা কিা কে দামের তিষময় দরাদতর করমিই পামর, কামিই 
িারা িামদর িতে-িাতের দালালমক কফান করমলা৷ পমরর তদন িামদর এমিন্ 
ক্াতরডার উমদেমশ্ রওনা হতচ্ল, তকন্তু িারা রতদ িকাল ৯ টা নাগাদ িি কামির 
আমগ িাষোি করমি পামর িাহমল িম্ভিি কিই এমিন্ িামদরমক কিই িাতেতট 
কদখামি পারমি৷ কিিন ও এতে িমলতেল কর িারা কিই থিামন িামদর িামর 
িাষোি করমি৷ 

কিই এমিন্তট রতদও কদর্রী কমর কিই িাতেমি কপঁমেতেল, তকন্তু িাতেতটমক 
কদমখ তনঁখুি িমলই েমন হময়তেল৷ িাতেতটর িমূ্ণ্থ কষেত্ফল, ১০ একর িতে, 
এিং িােমন রাকা হ্রদ, িিতকেুমকই কদমখ তনঁখুি িমল েমন হময়তেল৷ উপতর 
পাওনাতট তেল এই কর পুমরা িায়গাতটর চাতরপামশ িঙ্ল তদময় কঘরা তেল; দ্শ্তট 
অপূি্থ তেল৷ িারা রখন িাতেতটর েমধ্ প্রমিশ কমরতেল, িখন িামদর কেময় রখন 
প্রকাডে কিই কপঁচামনা তিঁতে কিময় েুমট কিািা তনমির ঘমর প্রমিশ করমলা, িখন 
কি উমত্তিনায় তচতকার করতেল৷ িংমষেমপ িলমি কগমল িলমি হয় কর কিিন 
ও এতে িমলতেল কর িারা একতট প্রস্তাি তদমি চায়৷ রখন কিই এমিন্ িাতের 
তিিরণগুতল পর্রীষো করতেল, িখন কি কদখমি কপল কর কিই তদন দুপুমরর েমধ্ই 
িকল অফার িা প্রস্তািগুতল কপঁমে তদমি হমি৷ কিই িেয়তট হমি এক ঘন্ার 
কে িেয় িাতক তেল! িামদর চার িেমরর তশশুতট রতদ িামদরমক িার স্বমপ্নর 
করা না িানামিা, এিং কিই রামি িারা রতদ অনলাইমন িন্ান না করি, িাহমল 
এই িাতেতট হািোো হময় করমি পারমিা৷ িারা িাতেতটর তনলামের েূল্ অর্থাত 
৩ লষে ২৬ হািার ডলার প্রস্তাি কমরতেল ও িাতেতটমক কপময়তেল৷ িারা অতি 
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এতট অিম্ভি!

আনতন্দি তেল৷ রতদও িাতেতটর োদতটর কিশ ভামলাই অিথিা তেল, িিুও িদন্ত 
চলাকাল্রীন, িদন্তকার্রী িমলতেল কর আনুোতনক পাঁচ িেমরর েমধ্ োদতটমক 
িদমল কফলমি হমি৷ কিিমনর োরায় একতট ফতন্দ এমিতেল৷ কি েমন েমন তিক 
করমলা কর করমহিু তকেুতদমনর েমধ্ই িাতের োদতটর কাি করামি হমি িাই 
কি ি্ামঙ্কর কামে িাতেতটর েূল্মক কতেময় কদওয়ার আমিদন িানামি৷ িামদর 
এমিন্ িামদরমক কিই কচষ্টাটুকুও করমি তনমষধ কমরতেল৷ কি িমলতেল কর 
িাতেতট “কর অিথিায় তেল কিই অিথিামিই” কিতটমক তিতক্রর প্রস্তাি করা হময়তেল, 
আর কি কখনই তনলামে তিতক্র হওয়া ককামনা িাতেমি ত্রুতট রাকিার কারমণ 
ি্াঙ্কমক দাে কোমি কদমখ তন৷ তকন্তু কিিন ও এতে িামদর আত্ায় ি্ামঙ্কর 
তনকট একতট আমিদন পত্ তলমখ িাতের দাে কোিার িন্ অনুমরাধ করিার 
করা িামদর আত্ায় অনুভি কমরতেল৷ আপতন তিকই অনুোন কমরমেন, ি্াঙ্ক 
িামদরমক ২ লষে ৯৬ হািার ডলামর িাতেতট তদময়তেল, অর্থাত িারা কর ৩ লষে 
ডলার ি্য় করিার িন্ ঈশ্বমর তিশ্বাি কমরতেল, িার করমকও এই অঙ্কতট কে৷ 
িারা ঈশ্বরমক তিক করভামি অনুমরাধ কমরতেল তিতন তিক কিইভামিই িাতেতট 
এমনতেমলন৷ িারা রখন েূল্ তনধ্থারণকার্রীমক িাতেতটর েূল্ কি হমি পামর িমল 
তিতন েমন কমরন তিজ্ঞািা কমরতেল, িখন কিই ি্ততি িমলতেল “৫ লষে ডলার”৷ 
িনু্ আোর, এমকই িমল তবিগুন অংশ৷

করেনটা আপতন কদখমি পান, আপনার িকল িন্তামনরা ঈশ্বমরর রামি্র 
ি্রীিননশল্রী উপমভাগ করমে৷ এেনতক, আোর কতনষ্ট িন্তান, তকমস্্থন, োত্ ২০ 
িের িয়মি, এই িের, নগদ অমর্থ িার প্ররে িাতেতট তকনমলা৷ তকভামি? তকভামি 
ঈশ্বমরর রামি্র আদমল চলমি হয় িারা িকমল কিতট িামন!
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অধযোে ৮

মবিগুন অংশ

িাস্তমি তিশ্ােিামরর তিশ্াে তকভামি কাি কমর ও আপনার তনমির ি্রীিমনর 
িন্ তকভামি এর েমধ্ হাি কদওয়া িম্ভি এই তিষময় আতে আমরকটু অতধক 
প্রমিশ করমি চাই৷ আেরা করামিমলর িতিমরর আোমদর কাতহন্রীর েমধ্ তফমর 
করমি ও আোমদর আমলাচ্ শামস্তর অংমশর তদমক দ্তষ্টপাি করমি চাই৷ কিখামন 
আেরা কদতখ কর কলামকরা রখন প্রশ্ন কমরতেল কর তিন িের ককামনা শষ্ োো 
তকভামি িারা ি্রীতিি রাকমি, িখন ঈশ্বমরর উত্তরতট তক তেল৷ প্রশ্নতট ভামলা!

আর রতদ কিােরা িল, কদখ, আেরা িতিে িতিমর তক খাইি? কদখ, 
আেরা ি কষেমত্ িপন কতরি না, ও উতপন্ন ফল িংগ্হ কতরি না; িমি 
আতে ষষ্ঠ িতিমর কিাোতদগমক আশ্রীর্্থাদ কতরি; িাহামি তিন িতিমরর 
িন্ শি্ উতপন্ন হইমি। পমর অষ্টে িতিমর কিােরা িপন কতরমি, ও 
নিে িতির পর্থ্ন্ত পুরািন শি্ কভািন কতরমি; রািত ফল না হয়, িািত 
পুরািন শি্ কভািন কতরমি।

-কলি্রীয় পুন্তক ২৫:২০-২২

এই শাস্তাংমশ আেরা কদতখ কর, ষষ্ঠ িতিমর কর তিপুল পতরোণ শষ্ িংগ্হ 
করা হি, িার কারমণ করামিমলর িতির, এিং িার িামর িামর কিই িতিমরর 
পূমি্থ কর তিশ্ামের িতির এই উভয় িতিমর খাদ্ গ্হণ িম্ভি হময়তেল, এমষেমত্ 
কিতট কশষ করামিল িতিমরর পর করমক আটচতল্লশিে িতির৷ কিই তিপুল পতরোণ 
শষ্ উতপাদন োো তিশ্ােিামরর তিশ্াে িম্ভি হি না৷ আমরকতট শামস্তর অংশ 
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আপনার অর্থননতিক তিপ্লি: তিশ্ামের শততি

কদখা রাক, করতট এই তিষয়তটমক আমরা অতধক পতরস্কার কমর কদমি িমল আোর 
তিশ্বাি৷

আর প্রতিতদন প্রািঃকামল িাহারা আপন আপন কভািনশততি অনুিামর 
কুোইি, তকন্তু প্রখর করৌরে হইমল িাহা গতলয়া রাইি। পমর ষষ্ঠ তদমন 
িাহারা তবিগুণ খাদ্, প্রতিিমনর তনতেমত্ত দুই দুই ওের, কুোইল, আর 
েণ্ডল্রীর অধ্মষেরা িকমল আতিয়া কোতশমক জ্ঞাি কতরমলন। িখন তিতন 
িাঁহাতদগমক কতহমলন, িদাপ্রভু িাহাই িতলয়াতেমলন; কল্ তিশ্ােপর্্থ, 
িদাপ্রভুর উমদেমশ পতিত্ তিশ্ােিার; কিাোমদর রাহা ভাতিিার ভাি, ও 
রাহা পাক কতরিার পাক কর; এিং রাহা অতিতরতি, িাহা প্রািঃকামলর 
িন্ িুতলয়া রাখ। 

িাহামি িাহারা কোতশর আজ্ঞানুিামর প্রািঃকাল পর্থ্ন্ত িাহা রাতখল, 
িখন িাহামি দুগ্থন্ হইল না, ক্রীটও িতন্মল না। পমর কোতশ কতহমলন, 
অদ্ কিােরা ইহা কভািন কর, ককননা অদ্ িদাপ্রভুর তিশ্ােিার; অদ্ 
োমি ইহা পাইমি না। কিােরা েয় তদন িাহা কুোইমি, তকন্তু িতিে তদন 
তিশ্ােিার, কি তদন িাহা তেতলমি না। 

িরাচ িতিে তদমনও কলাকমদর েমধ্ ককহ ককহ িাহা কুোইিার িন্ 
িাতহর হইল; তকন্তু তকেুই পাইল না। িখন িদাপ্রভু কোতশমক কতহমলন, 
কিােরা আোর আজ্ঞা ও ি্িথিা পালন কতরমি কি কাল অিম্মি রাতকমি? 
কদখ, িদাপ্রভুই কিাোতদগমক তিশ্ােিার তদয়ামেন, িাই তিতন ষষ্ঠ তদমন দুই 
তদমনর খাদ্ কিাোতদগমক তদয়া রামকন; কিােরা প্রতিিন স্ব স্ব থিামন রাক; 
িতিে তদমন ককহ তনি থিান হইমি িাতহমর না রাউক। িাহামি কলামকরা 
িতিে তদমন তিশ্াে কতরল।

-রাত্াপুস্তক ১৬:২১-৩০

তনঃিমদমহ, এই অনুমচ্দতট, কিই োন্নার িম্মক্থ িলমে রা োনুমষর আহামরর 
িন্ প্রতিতদন স্বগ্থ করমক পতিি হি ও  এই করা িানায় কর িতিে তদমন, অর্থাত 
তিশ্ােিামর কিই োন্না তেলমি না৷ িারা একতদমনর িন্ও কিই খাদ্মক িাঁতচময় 
রাখমি পারমিা না, কারণ খাদ্ রেি্তট অতি দ্রুি পঁমচ করি৷ ককিলোত্ ষষ্ঠ 
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তদমন িারা কিই খাদ্ িংগ্হ করমি পারমিা ও এক রামির িন্ তিনা পচমন 
কিই খাদ্মক িংরতষেি কমর রাখমি পারমিা৷ প্রতিতদন ককন অতি দ্রুি োন্না 
পঁমচ করি কিই িম্তক্থি একতট করাোঞ্চকর পাশ্ব্থতটকা তবিি্রীয় তিিরণ ৮:১৬ কি 
পাওয়া রায়৷

তরতন কিাোর তপি্পুরুষমদর অজ্ঞাি োন্না বিারা প্রান্তমর কিাোমক প্রতিপালন 
কতরমলন; করন তিতন কিাোর ভাি্রী েঙ্লামর্থ কিাোমক নি কতরমি ও কিাোর 
পর্রীষো কতরমি পামরন

ঈশ্বর কিই িাতিমক িামদর আহামরর িন্ প্রতিতদন িাঁর তদমক দ্তষ্টপাি 
করিার িন্ প্রতশতষেি করতেমলন তিকই, তকন্তু িামদর ি্রীিমনর প্রতিতট প্রময়ািমনর 
িন্ও তিতন কিই কািতট করতেমলন৷ ঈশ্বর িানমিন কর িারা ককিলোত্ খামদ্র 
প্রময়ািমনর অতধক তদমক অগ্ির হতচ্ল; অতচমরই িারা প্রাচ্রীর কঘরা নগর ও 
বদি্াকার োনুষমদর িমু্মখ্রীন হমি৷ কিই প্রকামরর পতরতথিতিমি িাঁর প্রতি িামদর 
অতিচল ভরিাই ি্রীিন ও ে্িু্র েমধ্ প্রমভদ হময় দাঁোমি৷

আিুন রাত্াপুস্তক ১৬:২৯ কি তফমর রাই৷ এখামন আপতন পতর্ারভামি 
কদখমি পান কর তিশ্ােপমি্থর তিশ্ােতট ককিলোত্ ষষ্ঠ তদমন িামদর প্রতি প্রদত্ত 
তবিগুন অংমশর কারমণই িম্ভি হময়তেল৷ 

কদখ, িদাপ্রভুই কিাোতদগমক তিশ্ােিার তদয়ামেন, িাই তিতন ষষ্ঠ তদমন দুই 
তদমনর খাদ্ কিাোতদগমক তদয়া রামকন; কিােরা প্রতিিন স্ব স্ব থিামন রাক; িতিে 
তদমন ককহ তনি থিান হইমি িাতহমর না রাউক

আপতন তক এতট কদখমলন? তিশ্ােিামরর তিশ্াে ককিলোত্ তবিগুন অংমশর 
বিারা িম্ভিপর হময়তেল৷ এতট এিই গুরুত্বপূণ্থ কর আতে আপনামক এই করা তলমখ 
তনমি িলি৷

তবিগুন অংশ ি্ি্রীি তিশ্ােিামরর তিশ্াে অিম্ভি!

আতে এতটমক একতট তভন্ন প্রিমঙ্ রাখতে৷ আপনার তনকট রমরমষ্টর অতধক না 
রাকমল, প্তরি্রীর েুমট কিোমনা ও ঘাে ঝরািার অতভশামপর প্ররা করমক আপতন 
কখনই তিশ্াে পামিন না৷ করেনডা ও আতে করখামনই রাই না ককন  কলামকমদর 
িতল কর, “আপনারা রতদ অমর্থর িেি্ার িোধান না কমরন, িাহমল কখনই 
আপনারা তনমিমদর গন্তি্ খুঁমি পামিন না!” ককন? কারণ প্রময়ািমনর অতধক 
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না রাকমল, আপনার তিকল্প রাকমি না, এিং আপতন আপনার িেগ্ ি্রীিনি্াপ্রী 
তটঁমক রাকিার দাি হময় রাকমিন৷ 

স্রণ রাখমিন, আমগর একতট অধ্াময় আেরা তবিি্রীয় তিিরণ ২৮:১১-১৩ 
-এ অব্রাহমের আশ্রীি্থামদর লাভগুতলর করা পাি কমরতেলাে৷ কিখামন আেরা 
পতর্ারভামি কদমখতেলাে কর তটঁমক রাকিার ি্রীিনরাপন করা আপনার অদ্ষ্ট 
নয়! আপতন রতদ ভুমল তগময় রামকন, িাহমল আমরকতটিার কিতটমক কদখা রাক৷  

'আর িদাপ্রভু কিাোমক কর কদশ তদমি কিাোর তপি্পুরুষমদর কামে 
তদি্ কতরয়ামেন, কিই কদমশ তিতন েঙ্লামর্থই কিাোর শর্রীমরর ফমল, 
কিাোর পশুর ফমল ও কিাোর ভূতের ফমল কিাোমক ঐশ্বর্থ্শাল্রী কতরমিন।

 ররাকামল কিাোর ভূতের িন্ ি্তষ্ট তদমি ও কিাোর হমস্তর িেস্ত 
কমম্ম্থ আশ্রীর্্থাদ কতরমি িদাপ্রভু আপনার আকাশরূপ েঙ্ল-ভাণ্ডার খুতলয়া 
তদমিন; এিং িুতে অমনক িাতিমক ঋণ তদমি, তকন্তু আপতন ঋণ লইমি না। 
আর িদাপ্রভু কিাোমক েস্তকস্বরূপ কতরমিন, পুচ্স্বরূপ কতরমিন না; িুতে 
অিনি না হইয়া ককিল উন্নি হইমি; ককিল কিাোর ঈশ্বর িদাপ্রভুর এই 
কর িকল আজ্ঞা রত্নপূর্্থক পালন কতরমি আতে কিাোমক অদ্ আমদশ 
কতরমিতে, এই িকমলমি কণ্থপাি কতরমি হইমি; '

-তবিি্রীয় তিিরণ ২৮:১১-১৩

দতররেিা, তটঁমক রাকা, কদউতলয়া এইগুতল আপনার আহ্বান নয়৷ আপনার ঋণ 
প্রদানকার্রী হওয়ার করা ঋণগ্াহ্রী নয়, েস্তক হওয়ার করা পুচ্ নয়! ঈশ্বমরর 
রাি্ এেনই িে্ধে৷ এতটই হমলা তিশ্ােপমি্থর তিশ্াে, প্রময়ািমনর অতধক, তবিগুন 
অংশ!

আতে িাতন আপতন এখন ক্রী ভািমেন, “িাো, কি কিা ভামলাই হমি, গ্াতর, 
তকন্তু এই েুহুমি্থ আোর ি্রীিন কোমটই কিই রকে নয়৷” িামি ককামনা িেি্া 
কনই, আেরা কপেমনর তদমক িাকাতচ্ না, তকন্তু ঈশ্বর রা িমলন আেরা কিইতদমক 
দ্তষ্ট তদতচ্, এিং আোমদর িম্মক্থ ঈশ্বমরর রাি্ রা তকেু িমল কিতট প্রি্াশা 
করতে৷ আোমদর ি্রীিমনর রূপতট ককেন হওয়ার করা কিতট না কিমন, একতট 
ররারি তচত্ না রাকমল, আেরা ফতন্দ ও িামলর এিং প্তরি্রীর অতভশামপর তিক্ি 
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প্ররার েমধ্ পতিি হি৷ আোমদর পতরতথিতির েমধ্ নয়, িরং ঈশ্বর রা িমলন 
কিতটর িামর একেি হময় রাকামক তিশ্বাি িলা হয়৷

ঈশ্বর তকভামি করেনডা ও আোমক তবিগুন অংমশর তিষময় তশষো তদময়তেমলন, 
কি করা িলিার পূমি্থ, আতে আপনামক নুিন তনয়ে করমক একতট কাতহন্রী িলমি 
চাই, কর কাতহন্রীতট তবিগুন অংশ তিষয়ক নুিন তনয়মের িি্থি্হত কাতহন্রী িমল আতে 
তিশ্বাি কতর৷ 

আতে আপনামক কর গল্পতট িলমি চাই কিতট 
এেন একতট কাতহন্রী করতট পূমি্থ িহুিার আপতন 
শুমনমেন তিকই, তকন্তু িম্ভিি তবিগুন অংশ অরিা 
এখন ঈশ্বমরর রাি্ তিষয়ক কর ধারণা আপনার 
রময়মে কি প্রিমঙ্ কাতহন্রীতট আপতন কশামনন তন৷ 
কাতহন্রীতট আেরা লুক ১৫ অধ্াময় কদখমি পাই, 
অপি্য়্রী পুমত্র কাতহন্রী৷ আোর িামর রাকুন৷

আতে িাতন আপতন কাতহন্রীতট আমগও পাি কমরমেন, তকন্তু নিুন অন্তদ্্থতষ্ট 
িহকামর একিামর এই কাতহন্রীতট পাি করা রাক৷  

আর তিতন কতহমলন, এক ি্ততির দুই পুত্ তেল; িাহামদর েমধ্ কতনষ্ঠ 
আপন তপিামক কতহল, তপিঃ, িম্তত্তর কর অংশ আোর ভামগ পমে, িাহা 
আোমক কদও। িাহামি তিতন িাহামদর েমধ্ ধন তিভাগ কতরয়া তদমলন। 
অল্প তদন পমর কিই কতনষ্ঠ পুত্ িেস্ত একত্ কতরয়া লইয়া দূরমদমশ চতলয়া 
কগল, আর িরায় কি অনাচামর তনি িম্তত্ত উোইয়া তদল। কি িেস্ত ি্য় 
কতরয়া কফতলমল পর কিই কদমশ ভার্রী আকাল হইল, িাহামি কি কমষ্ট 
পতেমি লাতগল। িখন কি তগয়া কিই কদমশর এক িন গ্হমথির আশ্য় 
লইল; আর কি িাহামক শূকর চরাইিার িন্ আপনার োমি পািাইয়া 
তদল; িখন, শূকমর কর শুঁট্রী খাইি, িাহা তদয়া কি উদর পূণ্থ কতরমি িাঞ্া 
কতরি, আর ককহই িাহামক তদি না। 

তকন্তু কচিনা পাইমল কি িতলল, আোর তপিার কি েিুর কিশ্রী কিশ্রী 
খাদ্ পাইমিমে, তকন্তু আতে এখামন ষুেধায় েতরমিতে। আতে উতিয়া আোর 
তপিার তনকমট রাইি, িাঁহামক িতলি, তপিঃ, স্বমগ্থর তিরুমধে এিং কিাোর 

আিারের পমরমথিমির 
িরধযে নে, িরং ঈশ্বর 
যা িরলন দসমটর সারর 
একিি েরে রাকারক 
মিশ্বাস িলা েে
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িাষোমি আতে পাপ কতরয়াতে; আতে আর কিাোর পুত্ নামের করাগ্ নই; 
কিাোর এক িন েিুমরর েি আোমক রাখ। পমর কি উতিয়া আপন 
তপিার তনকমট আতিল। 

কি দূমর রাতকমিই িাহার তপিা িাহামক কদতখমি পাইমলন, ও 
করুণাতিষ্ট হইমলন, আর কদৌতেয়া তগয়া িাহার গলা ধতরয়া িাহামক চুম্বন 
কতরমি রাতকমলন। িখন পুত্ িাঁহামক কতহল, তপিঃ, স্বমগ্থর তিরুমধে ও 
কিাোর িাষোমি আতে পাপ কতরয়াতে, আতে আর কিাোর পুত্ নামের 
করাগ্ নই। 

তকন্তু তপিা আপন দািতদগমক িতলমলন, শ্রীঘ্র কতরয়া িি কচময় ভাল 
কাপেখাতন আন, আর ইহামক পরাইয়া কদও, এিং ইহার হামি অঙু্র্রী কদও 
ও পাময় িুিা কদও; আর হৃষ্টপুষ্ট িােুরট্রী আতনয়া োর; আেরা কভািন 
কতরয়া আমোদ প্রমোদ কতর; কারণ আোর এই পুত্ েতরয়া তগয়াতেল, 
এখন িাঁতচল; হারাইয়া তগয়াতেল, এখন পাওয়া কগল। িাহামি িাহারা 
আমোদ প্রমোদ কতরমি লাতগল। 

িখন িাঁহার কি্ষ্ঠ পুত্ কষেমত্ তেল; পমর কি আতিমি আতিমি রখন 
িাট্রীর তনকমট পঁহুতেল, িখন িাদ্ ও ন্মি্র শব্দ শুতনমি পাইল। আর 
কি এক িন দািমক কামে ডাতকয়া তিজ্ঞািা কতরল, এ িকল তক? কি 
িাহামক িতলল, কিাোর ভাই আতিয়ামে, এিং কিাোর তপিা হৃষ্টপুষ্ট 
িােুরট্রী োতরয়ামেন, ককননা তিতন িাহামক িুথি পাইয়ামেন। 

িাহামি কি কু্রধে হইয়া উতিল, তভিমর রাইমি চাতহল না; িখন িাহার 
তপিা িাতহমর আতিয়া িাহামক িাধ্িাধনা কতরমি লাতগমলন। তকন্তু কি 
উত্তর কতরয়া তপিামক কতহল, কদখ, এি িতির আতে কিাোর কিিা কতরয়া 
আতিমিতে, কখনও কিাোর আজ্ঞা লঙ্ঘন কতর নাই, িরাতপ আোমক 
কখনও একট্রী োগিতি কদও নাই, করন আতে তনি তেত্গমণর িতহি 
আমোদ প্রমোদ কতরমি পাতর; তকন্তু কিাোর এই কর পুত্ কিশ্ামদর িমঙ্ 
কিাোর ধন খাইয়া কফতলয়ামে, কি রখন আতিল, িাহারই িন্ হৃষ্টপুষ্ট 
িােুরট্রী োতরমল। 

তিতন িাহামক িতলমলন, িতি, িুতে ির্্থদাই আোর িমঙ্ আে, আর 
রাহা রাহা আোর, িকলই কিাোর। তকন্তু আোমদর আমোদ প্রমোদ ও 
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আনন্দ করা উতচি হইয়ামে, কারণ কিাোর এই ভাই েতরয়া তগয়াতেল, 
এখন িাঁতচল; হারাইয়া তগয়াতেল, এখন পাওয়া কগল।

-লুক ১৫:১১-৩২

এই কাতহন্রীমি আেরা কদতখ কর কতনষ্ঠ পুত্ তপিার িম্তত্তমত্ত তনমির অংশ 
তনময় গ্হি্াগ্রী হয়৷ এতট এই কাতহন্রীর একতট গুরুত্বপূণ্থ তিিরণ কারণ এতট িার 
অতধকামরর অংমশর তদমক ইতঙ্ি কদয়৷ িাই েমন রাখমিন কর এই কতনষ্ঠপুত্তট 
ইতিেমধ্ই িার অতধকামরর অংশতট কপময় তগময়তেল; কি িম্তত্তমি আর ককামনা 
দাতি করমি পামর না৷

কতনষ্ঠ আপন তপিামক কতহল, তপিঃ, িম্তত্তর কর অংশ আোর ভামগ 
পমে, িাহা আোমক কদও। িাহামি তিতন িাহামদর েমধ্ ধন তিভাগ 
কতরয়া তদমলন।

এরপর এই কাতহন্রীতট আোমদর িমল কর কিই কতনষ্ঠ পুত্ ককারায় চমল 
তগময়তেল: দুরমদমশ৷ আপনার পমষে এই করা কিাধগে্ করাতট গুরুত্বপূণ্থ কর 
কতনষ্ঠ পুত্ িার তপিার গ্হ ি্াগ কমরতেল, করতট এই তদমক ইতঙ্ি কদয় কর কি 
িার িরিরাহ, িার িুরষো, এিং কর কদমশ িার তপিার গ্হতট তেল কিই কদমশর 
আইনগুতলমক কপেমন কফমল এমিতেল৷ কি একতট দুরমদমশ পাতে তদময়তেল, কর 
কদশতটমি তভন্ন র্রীতিন্রীতি ও তভন্ন ি্রীিননশল্রী তেল৷ আতে তনতচিি কর এই রুিক 
পুত্তট রা করতেল কিই তিষময় িতি্ই িার ককামনা ধারণা তেল না৷ রখন কি 
তপিার গ্মহ তেল িখন কি একিন পুত্ হওয়ার িুতিধাগুতল কভাগ কমরতেল৷ 
কি রখন কিখামন রাকি িখন িার তপিার রা তকেু তেল কিই িকলতকেু িার 
প্রতিও প্রাততিিাধ্ তেল৷ তকন্তু তকেু কারমণর িন্, িার েমন হময়তেল কি তকেু 
একটা পামচ্ না, অন্ ককামনা থিামন এেন ককামনা িুমরাগ রময়মে করগুতল করমক 
কি িতঞ্চি হমচ্৷ 

আপতন রতদ এরই েমধ্ কাতহন্রীতটমক িুঝমি না কপমর রামকন, িাহমল িতল, 
িাস্তমি, র্রীশু আোমদরমক োনিিাতির কাতহন্রী, আদমের কাতহন্রী িলমেন৷ এই 
কাতহন্রীমি আদে হমলা কিই কতনষ্ঠ পুত্ কর িার তপিার গ্হ ি্াগ কমরতেল৷ 
আদমের েমন হময়তেল কর ঈশ্বমরর, িার তপিার পতরচর্থা কমর চলার চাইমি 
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অন্ ককারাও িার একতট আমরা ভামলা ভতিষ্ি রময়মে৷ আতে িাতন আপতন ক্রী 
ভািমেন, “কিশ কিা, আদে রতদ কতনষ্ঠ পুত্ হময় রামক, িাহমল কর কাতহন্রীতট 
িলা হমচ্ িার েমধ্ বি্ষ্ঠ পুত্তট কক?” আতে এই আমলাচনার কশমষ এই প্রমশ্নর 
উত্তর কদি, তকন্তু এখন, এইটুকুই স্রণ রাখুন কর আদে কিই কতনষ্ঠ পুত্ কর 
গ্হি্াগ কমরতেল৷ 

রতদও আদে ও হিার িিতকেুই তেল, তকন্তু িারা প্রিাতরি হময় এই করামি 
তিশ্বাি কমরতেল কর িামদর তপিার গ্মহ রাকিার চাইমি অন্ ককামনা থিামন 
অতধক তকেু রময়মে৷ রখন আদে িার তপিার গ্মহর তিরুমধে তিমরোহ করমলা 
ও গ্হ কেমে রাওয়ার তিধোন্ত গ্হণ করমলা, িখন কি একতট নিুন পতরচালন 
ি্িথিার, একতট নিুন কার্থন্রীতি িম্বতলি একতট নিুন রামি্র অধ্রীমন এল৷ 
িাইমিল কিই রাি্মক অন্কামরর রাি্ িমল, রা শয়িান কি্্থক শাতিি৷ আতে 
তনতচিি আদে এই নিুন রামি্র দতররেিা ও অিহায়িার বিারা অপ্রস্তুি হময় 
পমেতেল৷ প্ররেতদমক, িিতকেু দারুন িমল েমন হময়তেল৷ রিষেণ িার তনকট অর্থ 
তেল, িিষেণ কিতট ককিলোত্ একতট তিরাট পাতট্থ িা প্রমোদ উতিমির ন্ায় তেল! 
তকন্তু রখন কি উপলতধি করমি পারমলা কর কি একতট ভুল কমর কফমলমে, িিষেণ 
অমনক কদর্রী হময় তগময়তেল৷ িারপর, রখন িার িম্তত্তর অপি্য় হময় কগল, 
িখন কি তনমিমক পরাতিি কদখল৷ একিেয়, িার কর েমনর েমধ্ দশ্থন পতরপূণ্থ 
তেল, কিই েনতটই িখন ি্রীতিি রাকিার িন্ বদতনক কামির প্রতি েমনামরাগ্রী 
হময় পমেতেল৷ আগাে্রীকাল িমল তকেুই রাকমি না৷ িিিেয় আি রাকমি আর 
কিই আি-এর েমধ্ ককামনা প্রতিজ্ঞা কনই৷  

অল্প তদন পমর কিই কতনষ্ঠ পুত্ িেস্ত একত্ কতরয়া লইয়া দূরমদমশ 
চতলয়া কগল, আর িরায় কি অনাচামর তনি িম্তত্ত উোইয়া তদল

িারপর কিই কতনষ্ঠ পুত্তট তনমিমক এেন একতট রামি্র েমধ্ কদখমি কপল 
করতট িমূ্ণ্থ ও পতরপূণ্থভামি কদউতলয়া হময় কগতেল, কিতট এেন একতট রাি্ করতট 
ক্রোগি চরে দুতভ্থমষের অিথিায় তটঁমক রামক৷ কিই পুত্তট রা কদখমে – োনুষ 
ষুেধায় োরা পেমে—কিতটর িামর োতনময় কনওয়ার কচষ্টা কমর৷ অি িে্ধে একতট 
পতরিার করমক আিিার ফমল, কি রা কদমখ কিগুতলর তিষময় তচন্তা করিার ফমল 
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িার েমনর উপর চাপ ি্তষ্ট হয়৷ তকন্তু িার উদমর কর ষুেধা কিদনার ি্তষ্ট কমর 
কিতট িামক েমন কতরময় কদয় কর কি রা কদমখ কিতট িাস্তি৷ কিঁমচ রাকিার িন্, 
কি এখন রাস্তায় তভষো করিার িন্ তনমিমক িাধ্ কমর৷ অন্কামরর রামি্, ভূতে 
ককিলোত্ কন্ক ও কশয়ালকাঁটা উতপন্ন কমর, আর কিটুকু উতপাদন করিার 
িন্ও র্রেণাপূণ্থ পতরশ্ে করা ও ঘাে ঝরামনা আিতশ্ক৷ খুি অভামি পমে, কিই 
পুত্তটমক ককউ রামি িাহার্ কমর কিই কারমণ কি তভষো কমর৷ তকন্তু প্রমি্মকর 
অিথিায় একইরকে৷ ককউই িামক কিতশ তকেু কদমি না কারণ িার েিই িাতক 
িকমলও কিই একই চরে দুতভ্থমষের কোকাতিলা করমে৷  

এখামন কিই কতনষ্ঠ পুত্তটর িন্ একতট চরে েুহুমি্থর আগেন ঘটমলা, 
করতট এেন একতট পতরিি্থন রা আপনামক ও আোমক এিং িেগ্ োনিিাতিমক 
প্রভাতিি কমরমে৷ িার িমূ্ণ্থ ি্রীিতকামলর েমধ্ এই প্ররেিার, কিই কতনষ্ঠ 
পুত্তট, একিন কিিনভুক, কর কাতয়ক পতরশ্ে কমর, কিেন একিন ভ্ি্ হওয়ার 
িন্ অনুনয় তিনয় কমর৷ এতট িার ি্ততি-পতরচয় ও িাস্তমি কি কক িার একতট 
পুমরাদস্তুর তিক্তি৷ এখন কি আর একিন িোদর ও িম্দশাল্রী অতি িম্মান্রীয় 
ি্ততির পুত্ নয়, এখন কি একিন দরওয়ান, িা একিন কিাই, িা একতট িতে-
িাতের দালাল, িা পত্িাহক, এিং আমরা অমনক তকেু হমি পামর৷ কি কক এখন 
কিতট িার পতরচয় নয়, িরং কি ককান্ কাি কমর িার পতরতচতি কিটাই৷ কি িার 
পতরচয় হাতরময় কফমলমে! িার পতরচময়র ষেতিতটমক আমরা অতধক িুমল ধরিার 
িন্, র্রীশু িমলন কর, কি এিই েতরয়া হময় উমিতেল কর কি শুকরমদর খাওয়ামনার 
কাি তনময়তেল৷ তরহুদ্রীমদর পমষে শুকরমক অশুতচ িমল গণ্ করা হি, এিং র্রীশু 
িনিামক িমলন কর কতনষ্ঠ এই পুত্তট এিটাই েতরয়া হময় পমেতেল কর িার 
ি্রীিমনর কর ককামনা উমদেশ্ রাকমি পামর কি তিষময় কি তিমিচনা কমর তন৷ এখন 
কি লজ্া ও অিজ্ঞার ি্রীিনরাপন কমর৷ একদা কি কর রািক্রীয়িা কভাগ কমরতেল 
এখন কিতট একতট িুদুর অি্রীমির স্্তি৷   

কি িেস্ত ি্য় কতরয়া কফতলমল পর কিই কদমশ ভার্রী আকাল হইল, 
িাহামি কি কমষ্ট পতেমি লাতগল। িখন কি তগয়া কিই কদমশর এক িন 
গ্হমথির আশ্য় লইল; আর কি িাহামক শূকর চরাইিার িন্ আপনার 
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োমি পািাইয়া তদল; িখন, শূকমর কর শুঁট্রী খাইি, িাহা তদয়া কি উদর পূণ্থ 
কতরমি িাঞ্া কতরি, আর ককহই িাহামক তদি না। 

আতে আশা কতর আপতন এই কাতহন্রী ও আিমকর োনিিাতির েধ্কার 
তেলতট কদখমেন৷ রখন দুিন ি্ততি এমক অপমরর িামর িাষোি কমর, িখন িারা 
ক্রী িমল? “আপতন কপশা তহিামি ক্রী কমরন?” িা “আপতন ককারায় কাি কমরন?” 
িা “আপতন ক্রী কমরন?” আপতন রখন কাউমক প্রশ্ন কমরন কর কিই ি্ততি কক, 
িখন িারা কর কািতট কমর িাধারনি িারা আপনামক কিটাই িলমি৷ ককন? 
কারণ প্তরি্রীর অতভশামপর প্ররামি, আেরা িকমল তনমিমদর পতরচয় খুইময়তে, 
এিং কিই পতরচয় কখাঁিার িন্ আেরা েতরয়া হময় কচষ্টা করতে৷ কর ি্ততি দ্তষ্ট 
আকষ্থণ কমর ও রার গুরুত্ব রময়মে িমল েমন হয়, আেরা কিেন কর ককামনা 
ি্ততির নকল কতর৷ এই িিতকেুই তপিার গ্হ ি্াগ করিার আদমের তিধোমন্তর 
কারমণ হময়তেল৷ আোমদর তটঁমক রাকিার েমনাভামি, আেরা তনমিমদর আিল 
পতরচময়র তিষময় তিমিচনা কতর না৷ তকন্তু িাহি্রী কহান, আোমদর কাতহন্রীর এই 
কতনষ্ঠ পুত্তট এই তিশ্ঙ্খলার েমধ্ রামক তন; এিং করমহিু আেরা এই কাতহন্রীতটর 
অনুিরণ কতর, িাই আশা কতর কর আপতন িুঝমি কপমরমেন কর আপনারও ওই 
অিথিায় রাকিার প্রময়ািন কনই৷  

িাইমিল িমল কর একতদন এই রুিক পুত্তট িতম্বি তফমর পায় ও স্রণ কমর 
কর িার তপিার গ্মহ ভ্ি্রাও রিটা আহার করমি পামর িার িুলনায় অতধক 
কপময় রামক৷ আতে কল্পনা করমি পাতর কর কিই পুত্তটর চরে ষুেধার িেময়, এক 
িেয় কি কর িকল িুখাদ্ উপমভাগ করি কিইগুতলর করা েমন পমেতেল৷ তবিি্রীয় 
তিশ্বরুধে চলাকাল্রীন আোর হ্ারডে কাকা একতট B-17 রুধে তিোমনর কিিার 
নাতিক তেমলন৷ তিতন একিন ক্ষক িম্প্রদায় ও ক্ষক পতরিামরর কলাক৷ প্রতি 
রতিিার িার ো েুরগ্রীর ভািা োংি, কিদে আলুর েডে, িাতেমি বির্রী হািরুতট, 
িিুি ি্রীন িা েটরশুতট, ও আমরা অমনক িুস্বাদু িিতি িম্বতলি একতট িেির 
ধরমণর খাদ্ পতরমিশন করমিন৷ এোো, কশষপামি িিিেয় িাতেমি বির্রী িো 
িা ককক কিা রাকিই৷ কিই খাদ্গুতল কর কি িুস্বাদু হি আতে িা ভামলা কমরই 
িাতন কারণ িার ো আোর িাকুরো তেমলন৷  
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রুধে চলাকাল্রীন আোর কাকার তিোনতটমক িাে্থান্রীর আকাশি্রীোয় গুতল 
কমর নাতেময় আনা হয়, এিং তিতন অমনক োি একতট িাে্থান িন্দ্রী তশতিমর 
কাতটময়তেমলন৷ খাদ্ তেল না িলমলই চমল৷ একতদন আতে আোর কাকামক 
তিজ্ঞািা কমরতেলাে কর তিতন ওই তদনগুতলমি তকভামি কিঁমচ তেমলন, এিং তিতন 
আোমক িমলতেমলন কর কিই তদনগুতলমি তিতন ককিলোত্ িার োময়র হামির 
বির্রী ভািা েুরগ্রীর োংি ও কিদে আলু োখার করাই ভািমি পারমিন৷ আতে 
তনতচিি এই কতনষ্ঠ পুত্তটর কিই একইরকে অতভজ্ঞিা হময়তেল ও কি করতট করমক 
িতঞ্চি হতচ্ল কিতট উপলতধি কমরতেল৷ তকন্তু করমহিু এরই েমধ্ িার তপিার 
িম্তত্তমি িার প্রাপ্ অংশ কি কপময় তগময়তেল, িাই তপিার িম্তত্তমি িার আর 
ককামনা দাতি রাকমি পামর না৷ িাই কি েমন েমন একতট পতরকল্পনা কমরতেল৷ কি 
িাতে রামি ও িামক একিন দামির ন্ায় রাখিার িন্ িার তপিামক িাধ্িাধনা 
করমি৷ িার তচন্তামি, একিন কিিনভুক ি্ততিরূমপ কাি করাই তেল, িার 
একোত্ উপায়৷ 

তকন্তু কচিনা পাইমল কি িতলল, আোর তপিার কি েিুর কিশ্রী কিশ্রী 
খাদ্ পাইমিমে, তকন্তু আতে এখামন ষুেধায় েতরমিতে। আতে উতিয়া আোর 
তপিার তনকমট রাইি, িাঁহামক িতলি, তপিঃ, স্বমগ্থর তিরুমধে এিং কিাোর 
িাষোমি আতে পাপ কতরয়াতে; আতে আর কিাোর পুত্ নামের করাগ্ নই; 
কিাোর এক িন েিুমরর েি আোমক রাখ। পমর কি উতিয়া আপন 
তপিার তনকমট আতিল। 

কামিই কি িার পতরকল্পনা তনময় ও শয়ন করিার েি একতট থিান ও খাওয়ার 
েি খামদ্র তিতনেময় কাি করিার একতট িুমরাগ কদওয়ার িন্ িার তপিামক 
অনুনয় তিনয় করিার উমদেমশ্ তনমির িাতের তদমক রওনা হয়৷ তকন্তু িাইমিল এই 
কাতহন্রীর একতট আচির্থিনক ফলাফমলর করা িমল৷ কি রখন িাতের কাোকাতে 
কপৌোয়, িখন দূর হমি িার তপিা িামক কদমখন ও িার িামর িাষোি করিার 
িন্ কদৌমে তগময় িামক আতলঙ্ন কমরন৷ এইখান করমক এই কাতহন্রীতটর নাে 
তপিার ভালিািার কাতহন্রী কদওয়া উতচি কারণ রতদও কিই কতনষ্ঠ পুত্ শুকমরর 
তিষ্টার বিারা আি্ি তেল িা িম্বেও তপিা িামক আতলঙ্ন কমরতেমলন৷ র্রীশুর 
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কশ্ািারা িানি কর কিই আতলঙ্ন কিই তপিামক আতত্কভামি অশুতচ করমি৷ 
তকন্তু এই তপিাতট কস্বচ্ায় িার পুমত্র কারমণ অশুতচ হময় তগময়তেমলন৷ িারপর 
তিতন িার কামে কর কিরা কাপেতট রময়মে কিতট আনমি িমলন ও িার পুমত্র 
েতলনিা আচ্াদন করিার িন্ িার গাময়র উপর কিতট চাতপময় কদন৷  তিতন 
িার কি্্থমত্বর পতরচয়িাহ্রী কোহরাতঙ্কি অঙু্র্রীতট কনন ও িার পুমত্র অঙু্তলমি 
কিতট পতেময় কদন৷ তিতন িামক পতরধান করমি কদওয়ার িন্ পাদুকা কদন, 
করতট ইতঙ্ি কদয় কর িেগ্ িম্তত্তর উপর পুনরায় কিই কতনষ্ঠ পুমত্র অতধকার 
রময়মে৷ তকন্তু তপিা িার কতনষ্ঠ পুত্মক িিমশষ কর িস্তুতট প্রদান কমরন কিতটই 
িার বি্ষ্ঠ পুমত্র কক্রামধর কারণ হময় দাঁোয়৷ তপিা িার পুমত্র প্রি্ািি্থমনর 
কারমণ হৃষ্টপুষ্ট িােুরতটমক আনমি ও কিতটমক কেমর কিতটর োংি পতরমিশন 
করমি িমলন৷ অমরাগ্ হওয়া িম্বেও, কতনষ্ঠ পুত্তটমক একিন িন্তান হওয়ার 
থিান ও িুতিধাগুতলমক কফরত কদওয়া হময়মে, িি্থিমু্মমখ ও েুতিভামি একিন 
পুত্রূমপ িোদর করা হময়মে, এিং িাতের কেমলরূমপ িামক িার পূমি্থর অিথিায় 
িমূ্ণ্থভামি পুনি্থহাল করা হময়মে৷

কিশ, তবিগুন অংমশর িামর এই িিতকেুর ককান িম্ক্থ রময়মে? িিটাই৷ 
কতনষ্ঠ পুমত্র গ্হি্াগ্রী হওয়া ও পুনরায় তফমর আিিার ঘটনাতট কর ইতঙ্ি িহন 
কমর ও আতে এখন রা িলি র্রীশুর তরহুদ্রী র্রীতিন্রীতির িামর অভ্স্ত কশ্ািারা 
রামি কিতট িুঝমি পামর, কিই কারমণ র্রীশু এই কাতহন্রীতটমক ি্িহার কমরতেমলন৷ 
তরহুদ্রী িোিি্িথিার েমধ্ বি্ষ্ঠ পুত্ তনমি করমকই তবিগুন অংশ প্রাতি করি৷ 
আপতন তনচিয় স্রণ করমি পারমেন কর বি্ষ্ঠ পুত্তট গ্হি্াগ্রী হয় তন, তকন্তু 
কতনষ্ঠ পুত্ই গ্হি্াগ কমরতেল ও তফমর এমিতেল৷ আপতন এও স্রণ করমি 
পামরন কর কি রখন চমল তগময়তেল, িখন কি িম্তত্তমি িার বিধ অংশ, িার 
বিধ ভাগতট িমঙ্ কমর তনময় তগময়তেল৷ এরপর কিই িম্তত্তমি িা িার েধ্কার 
ককামনা তকেুমি িার আর ককামনা দাতি তেল না৷ তকন্তু রখন কিই কতনষ্ঠ পুত্তট 
তফমর এমিতেল ও তপিা িামক পুত্রূমপ পুনঃথিাতপি কমরতেমলন, এিং তিমশষ 
কমর তিতন রখন িার প্রি্ািি্থনমক উদরাপন করিার উমদেমশ্ হৃষ্টপুষ্ট িােুরতটমক 
তদময়তেমলন, িখন বি্ষ্ঠ পুত্তট কু্রধে হময়তেল৷ বি্ষ্ঠ পুমত্র েমনর েমধ্, কিই 
িােুরতট িার িম্তত্তরূমপ তেল, কারণ কিতট িম্তত্তর েমধ্ িার অংশ তেল৷    
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কামিই এখামনই েূল তিষয়তট রময়মে৷ রতদও কতনষ্ঠ পুত্তট এরই েমধ্ িার 
প্রাপ্ অংশতট প্রাতি কমরতেল, িিুও িামক পুত্রূমপ পুনঃথিাতপি করা হময়তেল ও 
এরপর কি তবিি্রীয় অংশতট কভাগ করতেল৷ এর অর্থ এই কর িাস্তমি কি িম্তত্তর 
েমধ্ তবিগুন অংশ কপময়তেল৷ বি্ষ্ঠ ভ্ািার দ্তষ্টমকাণ করমক ি্াপারতট কোমটই 
ন্ায়িঙ্ি তেল না, এিং কক্রামধর িমশ, কি িার তপিামক কিই করা িমল৷ কি 
দাতি কমর কর এি িের ধমর কি িার তপিার িন্ পতরশ্ে করিার তিষময় কি 
িার প্রতি তিশ্বস্ত রময়মে তকন্তু কতনষ্ঠ পুত্তট পতরিামরর োনহাতন ি্ি্রীি আর 
তকেুই কমর তন৷ িাহমল ককনই িা কি তবিগুন অংশ প্রাতি করমি?

িাহমল কিতট তক ন্ার্ তেল? প্তরি্রীর র্রেনাদায়ক শ্ে ও ঘাে ঝরািার 
অতভশামপর প্ররার দ্তষ্টভতঙ্ করমক, আেরা িকমলই িলি কর কিতট ন্ার্ নয়৷ 
িম্ভিি আেরা বি্ষ্ঠ পুমত্র পষোিলম্বন করি কর তিশ্বস্তভামি পতরশ্ে কমরতেল 
এিং িার তপিার িন্ কি রা কমরতেল িার উপমর তভতত্ত কমর কি িার প্রতি 
অতিচার হময়মে িমল দাতি করমি পামর৷ 

তকন্তু ককানতট ন্ার্ কিতট আেরা ক্রীমির উপর তভতত্ত কমর তিচার কতর? 
তপিাই তক কিই ি্ততি নন তরতন কার প্রতি অনুগ্হ করমিন কিই তিধোন্ত কনমিন? 
আোমদর িকমলর কর প্তরি্রীর অতভশামপর প্রতশষেণ রময়মে কিতট তনমদ্থশ করমি 
কর তপিা রতদ িার কতনষ্ঠ পুত্মক িম্তত্তর আমরকতট অংশ প্রদান কমরন, িাহমল 
বি্ষ্ঠ পুত্তটমক অল্প িম্তত্ত তনময়ই িন্তুষ্ট রাকমি হমি৷ তকন্তু িাস্তিিা িা নয়৷ 
তপিা এিই ধনিান কর িার দামিমদরও প্রময়ািমনর অমপষো অতধক রময়মে৷

শয়িান চায় না কর আোমদর ঈশ্বর কি েহান িা প্রক্িপমষে আপতন কক 
কিতট আপতন িানুন৷ কি শুরু করমকই আোমদর তপিার িম্মক্থ তের্া প্রচার কমর 
এমিমে৷ ি্রীো করািনাগুতল দাতি কমর কর রখন তিপর্থয় আঘাি হামন িখন কিগুতল 
ঈশ্বমরর একতট কাি৷ ধে্থ্রীয় িংথিাগুতল দাতি কমর রামক কর ঈশ্বর দতররেিার 
শপমর প্র্রীি হন৷ োনুষ দাতি কমর কর ভামলা োনুষমদর প্রতি ঈশ্বর অেঙ্ল 
কমরন৷ পামে আপতন িতম্বি তফমর পান ও আপনার িকল অন্তঃকরণ িহকামর 
ঈশ্বমরর তনকট তফমর আমিন, িাই শয়িান আপনামক আপনার আিল পতরচময়র 
তিষময় অন্ কমর রামখ৷ আতে আপনামক আশ্বস্ত করমি পাতর কর রখন আপতন িাঁর 
প্রতি কফমরন, িখন এই কাতহন্রীতটমি কতনষ্ঠ পুত্তটমক রার বিারা স্বাগি িানামনা 
হময়তেল, আপতনও কিই একই তিষময়র পুনরাি্তত্ত কদখমি পামিন৷  
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আচ্া িলুন কিা “িে পুত্তট কক?” কদতখ আপতন কিতট িুঝমি কপমরমেন 
তকনা৷

িখন িাঁহার কি্ষ্ঠ পুত্ কষেমত্ তেল; পমর কি আতিমি আতিমি রখন 
িাট্রীর তনকমট পঁহুতেল, িখন িাদ্ ও ন্মি্র শব্দ শুতনমি পাইল। আর 
কি এক িন দািমক কামে ডাতকয়া তিজ্ঞািা কতরল, এ িকল তক? কি 
িাহামক িতলল, কিাোর ভাই আতিয়ামে, এিং কিাোর তপিা হৃষ্টপুষ্ট 
িােুরট্রী োতরয়ামেন, ককননা তিতন িাহামক িুথি পাইয়ামেন। 

িাহামি কি কু্রধে হইয়া উতিল, তভিমর রাইমি চাতহল না; িখন িাহার 
তপিা িাতহমর আতিয়া িাহামক িাধ্িাধনা কতরমি লাতগমলন। তকন্তু কি 
উত্তর কতরয়া তপিামক কতহল, কদখ, এি িতির আতে কিাোর কিিা কতরয়া 
আতিমিতে, কখনও কিাোর আজ্ঞা লঙ্ঘন কতর নাই, িরাতপ আোমক 
কখনও একট্রী োগিতি কদও নাই, করন আতে তনি তেত্গমণর িতহি 
আমোদ প্রমোদ কতরমি পাতর; তকন্তু কিাোর এই কর পুত্ কিশ্ামদর িমঙ্ 
কিাোর ধন খাইয়া কফতলয়ামে, কি রখন আতিল, িাহারই িন্ হৃষ্টপুষ্ট 
িােুরট্রী োতরমল। 

তিতন িাহামক িতলমলন, িতি, িুতে ির্্থদাই আোর িমঙ্ আে, আর 
রাহা রাহা আোর, িকলই কিাোর। তকন্তু আোমদর আমোদ প্রমোদ ও 
আনন্দ করা উতচি হইয়ামে, কারণ কিাোর এই ভাই েতরয়া তগয়াতেল, 
এখন িাঁতচল; হারাইয়া তগয়াতেল, এখন পাওয়া কগল।

বি্ষ্ঠ পুত্তট িমল কর এই িিকতট িের ধমর কি িার তপিার তনতেত্ত দাি্কে্থ 
কমর এমিমে, তকন্তু িারপমরও িার তপিা িামক িার িনু্মদর িামর আমোদ 

প্রমোদ করিার িন্ একতটও োগিতি কদন 
তন৷ কি কর করা িলমে আতে কিতটর ি্াখ্া 
করতে৷ “তপিা, িুতে অন্ায়্রী!” তকন্তু উত্তমর 
তপিা রা িমলন কিতট লষে্ করুন৷ 

“িুতে ির্্থদাই আোর িমঙ্ আে, আর রাহা রাহা আোর, িকলই কিাোর৷”
রােুন!!!!

শেিান চাে না দয আিারের 
ঈশ্বর কি িোন িা প্কৃিপরক্ষ 
আপমন দক দসমট আপমন ্ানুন
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এখন, আপতন তক িুঝমি পামরন কর বি্ষ্ঠ পুত্তট কক? আিমল বি্ষ্ঠ পুত্তট 
িার  তপিার েঙ্লভাি  উপমভাগ করিার িন্ আত্-ধাতে্থকিার ভ্ান্ত ধারণা 
তনময় িার তপিার িন্ দাি্কে্থ করমি অতি ি্স্ত তেল৷ তপিার তনকট রা তকেু 
তেল কিই িিতকেুই প্ররে করমক িার তেল৷

হ্াঁ, তিকই ধমরমেন, বি্ষ্ঠ পুত্তট প্ররে তনয়মের ি্িথিার প্রতিতনতধত্ব কমর৷ 
প্ররে পুত্তট কখনই িার তপিার গ্মহর িুমরাগগুতলর কখনই কভাগ করমি পামর 
তন কারণ কি িার তপিার অনুমোদমনর তনতেত্ত অতি ি্স্ত তেল৷ রতদও বি্ষ্ঠ 
পুত্তটর তবিগুন অংমশর উপমর অতধকার তেল, তকন্তু িাস্তমি একোত্ কতনষ্ঠ পুত্তটই 
কিতটমক উপমভাগ কমরতেল৷

আপতন কিই কতনষ্ঠ পুত্! 
আপনার তনকট তবিগুন অংশ রময়মে৷ আপতন কিই পুত্ রামক িার কামির 

উপমর তভতত্ত কমর গ্হণ করা হয় তন তকন্তু খ্্রীমষ্ট আপনার পতরচময়র উপমর 
তভতত্ত কমর করা হময়মে – ঈশ্বমরর একিন পুত্ িা কন্া, এেন একতট িম্তত্ত 
উপমভাগ করমেন রার িন্ আপনামক কে্থ করমি হয় তন িরং আপনার তপিার 
তনকট হমি তিনােূমল্ প্রাতি কমরমেন৷
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প্রো্রনর অমধক! 

আতে িুতঝ হয়ি আপতন এই অধ্াময়র তশমরানামের তিষময় িতন্হান, তকন্তু 
আপতন এই তদমকই অগ্ির হমচ্ন, প্রময়ািমনর অতধক৷ করমহিু আতে আপনামক 
িাম্প্রতিকিে, আধুতনক অর্থ উপাি্থমনর পন্থা কদখাতচ্ কিই কারমণ নয়, িরং 
ঈশ্বমরর একিন িন্তানরূমপ আপনার তপিার গ্মহর 
েঙ্ল ও িে্তধে কভাগ করিার বিধ অতধকার আপনার 
রময়মে৷ তবিগুন অংমশর ধারণাতট, অর্থাত প্রময়ািমনর 
অতধক রাকা, আপনার ি্রীিমন এই েুহুমি্থ আপতন 
তনমিমক কর অিথিায় কদখমি পান, কিখামন দাঁতেময় 
কিতটমক কল্পনা করা অিম্ভি িমল েমন হমি পামর৷ 
তকন্তু কিই থিান করমকই আপনার েুততির রাত্া শুরু 
করিার প্রময়ািন- আপনার তচন্তার েমধ্৷ আপনার 
ভািনা রতদ ঈশ্বমরর িামক্র িামর একেি না হয়, 
িাহমল কখনই আপতন িাঁর িুমরাগ-িুতিধা উপমভাগ 
করমি পারমিন না৷ িুিরাং আপনার আমশপামশ 
আপতন রা কদমখন কিখান করমক আপনার চষুে 
উন্ম্রীতলি করুন ও ঈশ্বমরর রামি্র েমধ্ আপনার 
রা তকেু রময়মে িমল তিতন িমলন কিগুতলর প্রতি দ্তষ্ট তনিন্ করুন৷ ঈশ্বর রা তকেু 
িলমেন করমহিু কিগুতল আপনার ি্রীিমন আপতন কদখমি পান না কিই কারমণ 
িাঁর করার তিমরাতধিা করা িন্ করুন৷ িার পতরিমি্থ িরং এই করা তিশ্বাি 
কমর ঈশ্বমরর িামক্র িাহামর্, আপনার পতরতথিতির িামর তিিাদ করা শুরু করুন 

এই িুহুরি্থ  আপমন 
মনর্রক দয অিথিাে 
দেখরি পান, দসখারন 
োঁমেরে দসমটরক কল্পনা 
করা অসম্ভি িরল িরন 
েরি পারর৷ মকনু্ত দসই 
থিান দররকই আপনার 
িুমক্তর যাত্রা শুরু 
করিার প্রো্ন- 
আপনার মচন্তার িরধযে
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কর, ঈশ্বর রা তকেু আপনার িমল িমলন, কিই অনুিামর কিই িকল পতরতথিতিমক 
এক িুমত্ আিধে হমি হমি৷ আতে আপনার েিই এেন একিন কলাক কর কিই 
কািগুতলই কমরতেল রা এখন আতে আপনামক করমি িলতে৷ ঈশ্বর রা িমলন 
িামি তিশ্বাি করুন! ঈশ্বমরর িাক্ ি্র্থ হমি পামর না, ও কিতট করমকামনা 
পতরতথিতিমি একতট পতরিি্থন িাধন করমি পামর৷ করেন ধরুন আোর কামে 
এেন একিন কশ্ািার ইমেইল রময়মে তরতন িতন্হান তেমলন কর, তিতন িিতকেু 
শুমনমেন নাতক কশামনন তন?  

“আতে আোর ২২ িেমরর িংগ্ােমক রি কে িংখ্ক িামক্ িলা িম্ভি 
িলিার কচষ্টা করি৷ আোর স্বাে্রী ও আতে উভময়ই খ্্রীষ্ট্রীয় পতরিামর িে হময়তেলাে 
ও আেরা তনয়তেি েডেল্রীমি উপতথিি হিাে৷ আেরা রুি িংঘ, িামডে সু্কল ইি্াতদর 
েমধ্ও রুতি তেলাে৷ আেরা রখন তিিাহ কমরতেলাে, িখন তিিামহর প্ররে িের 
আতর্থক অিথিা ভামলাই তেল... কি আি ২২ িের আমগর করা৷ িারপর করমক 
“আতর্থক তিষয়”তট র্রেণা ও িংগ্ামের এক অতিরাে উতি তেল, আর আোর 
তিশ্বাি িি্থদা কম্োন রাকি কারণ আতে িুঝমি পারিাে না কর, রা তকেু 
ঘটিার করা িমল শাস্ত কঘাষণা কমর ককন কিগুতল ঘটমে না৷ রতদ ঈশ্বমরর িাক্ 
শাশ্বি ও তিনাশহ্রীন হময় রামক এিং তিতন রতদ গিকাল, আি ও অনন্তকাল 
একই হময় রামকন, িাহমল হমচ্টা ক্রী? হয় তিতন শহ্রীদ হময় কগমেন, িা একিন 
তের্ািাদ্রী িা উন্মাদ!

“দ্রুি ২০১৩ িামলর ২৮কশ িানুয়ার্রীর তদমক এতগময় রাই.... কিতদন আতে 
আোর স্বাে্রীমক িমলতেলাে, ‘হয় ঈশ্বর কদখা তদন না হয় আতে হাঁটা তদই’৷... আতে 
েডেল্রী ও ঈশ্বরমক তনময় হাঁতফময় উমিতেলাে৷ আতে রখন টুতকটাতক তকেু কামির 
িন্ িাতে করমক কিতরময়তেলাে, িখন কশষপর্থন্ত আোর স্বাে্রী পতিত্ আত্ার তিনয় 
শ্িণ কমরতেমলন ও করা িলিার িন্ আোমদর একিন তপ্রয় িান্ি্রীমক আিমি 
িমলতেমলন৷ আোর স্বাে্রীর করা িলা কশষ হময় কগমল, কিই িান্ি্রীতট িমলতেমলন 
কর আোমদরমক কশানািার িন্ িার কামে তকেু রময়মে – গ্ার্রী ককতি৷ িার িামর 
রা হময়তেল কিই তিষময় তিতন িার িাষে্ তদময়তেমলন৷ কামিই, আতে রখন িাতে 
তফরলাে, িখন আোমদর কিই িান্ি্রী রা তকেু িমলতেমলন, আোর স্বাে্রী আোমক 
কিই করাগুতল িলমলন ও আমরা িলমলন কর পমরর তদমন তিতন কিতটমক আনমিন৷  
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“তক ঘমটতেল আতে িা িাতন না (কারণ আতে পালক ও তশষেকমদর তনকট 
হমি রমরষ্ট পতরোণ িকল “আতত্ক তিষময়র” িম্মক্থ শুমনতেলাে), তকন্তু আতে 
িামক কফান কমরতেলাে ও কিই তদন িন্্ায় িার িেয় হমি তকনা তিজ্ঞািা 
কমরতেলাে৷ একতট অতি িুষারপামির রামির েমধ্, আতে ককামনা প্রকামর িার 
িাতে তগময়তেলাে৷ আতে রখন গাতেমি কচমপ রাতচ্লাে িখন আতে ঈশ্বরমক 
িমলতেলাে, ‘রতদ এটাই ভামলা হয় িাহমল িাই কহাক!’ 

“পমরর তদন আেরা কশানা আরম্ভ কমরতেলাে, এিং আোমদর দুিমনই িমূ্ণ্থ 
অতভভূি হময় পমেতেলাে৷ কিতট কিাধগে্ হওয়া শুরু কমরতেল৷ কিই িকল 
পদগুতল: তিশ্বাি, আপনার স্ব্রীকামরাততির প্রতি অটল রাকা৷ কশষপর্থন্ত ধাঁধার 
িকল খডেগুতল ররাথিামন তেল৷ কময়কিের আমগ আেরা ঈশ্বমরর রামি্র িম্মক্থ 
শুমনতেলাে, তকন্তু ককউই পধেতির তিষময় তশষো কদওয়ার প্রময়ািন কিাধ কমর তন... 
তকভামি কিই থিামন কপঁোমনা করমি পামর! করতট আপতন কমরতেমলন৷ 

“কামিই, আেরা রা তকেু কিমনতেলাে অতিলমম্ব কিগুতল কার্থকর কমরতেলাে... 
আোমদর িন্ক্রী িম্তত্তর অর্থ প্রদান করিার িন্ আোমদর অমর্থর প্রময়ািন 
তেল৷ তদনতট তেল ি্হস্পতিিার, আর আোর স্বাে্রী আোর িামপর িাতেমি কোটখামটা 
তকেু কাি িোতি কমরতেমলন... িারা আোমক তিজ্ঞািা কমরই রাতচ্মলন কর 
আোর স্বাে্রীমক কি পাতরশ্তেক তদমি হমি (িারা িানমিন কািগুতল কতিন)৷ 
আতে িামদর িমলতেলাে, ‘িারা রি টাকা তদমি চান’৷ িন্মকর অর্থ প্রদান 
করিার িন্ কিই অর্থ রমরষ্ট নয়... তকন্তু িমি কিা ি্হস্পতিিার হময়মে৷

“শুক্রিার, কর িনু্তট আোমদর তিতডতট ধার তদময়তেমলন িার িামর কদখা 
করমি রাওয়ার করা তেল৷ কিইতদন খুি অতধক োত্ায় িুষারপাি ঘমটতেল, তকন্তু 
আোর স্বাে্রী ও আতে দুিমনই কিই িান্ি্রীতটর িামর িিমি ও ঈশ্বমরর রাি্ ও 
তকভামি কিই রাি্ কার্থ কমর কিই িম্মক্থ িার িামর করা িলমি কচময়তেলাে৷ 

“িার িাতে করমক কিতেময় আিিার পূমি্থ, তিতন প্রার্থনা করমি কচময়তেমলন, 
এিং তিতন আোমদর হামি একতট কচক ধতরময় তদময়তেমলন

... আোমদর ি্রীিমন িপন করিার িন্ প্রভু িার অন্তরমক প্রভাতিি 
কমরতেমলন৷ কিতট আোমদরমক িমূ্ণ্থভামি হিচতকি কমরতেল৷ িারপর আেরা 
কিই কচকতটমক খুমলতেলাে... কিই িন্ক ও অন্ান্ কোটখাট তিমলর অর্থ কেটািার 
পমষে কিই অমর্থর পতরোণতট প্রময়ািমনর অতধক তেল!
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“আতে আোর স্বাে্রীমক িমলতেলাে কর আোর প্রময়ািন শুধু এইটুকুই তেল! 
ঈশ্বমরর তিশ্বস্তিার তিষময় আোমক স্রণ কতরময় কদওয়ার িন্ আতে কিই 
কচকতটর একতট েতি িুমলতেলাে৷ তকন্তু, শত্রু রা কদমখতেল কিতট িার ভামলা 
লামগতন, এিং িমঙ্ িমঙ্ (আতে িলমি চাইতে অনতিতিলমম্বই!!!) কি আোমদর 
ি্রীি চুতর কমর কনওয়ার কচষ্টা কমরতেল৷ আেরা তনতচিি হময়তেলাে কর িি্ হমলা 
কিতটই, এিং আোমদর ভতিষ্িমক তিনষ্ট কমর এেন ককানতকেুই আেরা িলমি 
রাতি তেলাে না৷ শত্রু তেল নামোেিান্দা... তকন্তু আেরা তনমিমদর অিথিামন শতি 
ও িে্থ পতরতহি তেলাে৷

“(এখন, আর তকেু িলিার পূমি্থ, আপনামক িুঝমি হমি কর আতে তেলাে 
একিন কপার খাওয়া ইিাল্রীয়, কর, করিি ‘িে্তধে তিষয়ক তশষোগুতল’ শুমনতেল 
কিগুতলর কারমণ তিরতি হময় তগময়তেল... এিং আোর স্বাে্রী িা িানমিন৷ প্রক্ি 
পরাক্রেকার্থতট তেল এই কর আতে তিষয়তটমক িমূ্ণ্থভামি িুঝমি কপমরতেলাে ও 
কিতটমক ধমর তেলাে... োমঝ োমঝ আোর স্বাে্রী আোর তদমক িাকান ও ক্রী কর 
একটা ঘমট কগল কিই কভমি তিতস্ি হন!

“আেরা ২০১৩ িামলর োচ্থ োমি আোমদর তিশ্বাি েুতি কমরতেলাে ও িাতক 
পমে রাকা তিমলর অর্থ, টাক্স ইি্াতদ তেতটময় কদওয়ার িন্ আোমদর তনে্থাণকার্রী 
িংথিা রামি কদে লষে ডলামরর একতট চুততি কপমি পামর কিই লমষে্ ি্রীি িপন 
কমরতেলাে৷ কিই িেমররই ৫ই এতপ্রল এক তদমনই আেরা দুতট চুততি কপময়তেলাে 
রার কোট েূল্ িামে চার লষে ডলার!!! রখন করমক আেরা ঈশ্বমরর রামি্র 
ন্রীতিগুতল প্রময়াগ করা আরম্ভ কমরতেলাে িার োত্ দুোি পমরই এতট ঘমটতেল৷

“আেরা আোমদর িন্তানমদর রুতি কমরতেলাে এিং িারা ‘এই হমলা পতরতথিতি’ 
কদমখতেল৷ এরপর, িারা তনমিমদর িাতলকা প্রস্তুি কমরতেল এিং িামদর রা চায় 
িার উমদেমশ্ িারা িামদর লষে্রীর ভাঁোর করমক ি্রীি িপন কমরতেল৷ আোমদর 
প্রতিতট ঘমর িাইমিমলর িাক্ রময়মে, এিং আোমদর পাঁচ িের িয়ি্রী তশশুতট 
কিগুতলর তনকট রায় ও িমল ওমি, ‘আতে তিশ্বাি কতর কর আতে এতট কপময়তে’

“আেরা অতি ক্িজ্ঞ কারণ এখন আোমদর তনকট কদওয়ার েি অর্থ রময়মে 
এিং ঋণেুতি হওয়ার ও আোমদর কার্থ িোধা করিার কষেমত্ আেরা আমরকতট 
তদন এতগময় তগময়তে!
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“পাষ্টার গ্ার্রী, আপনামক আমগ কর ইমেইলগুতল পাতিময় তেলাে িেয় কমর 
কিগুতলর উত্তর কদওয়ার িন্ আপনামক ধন্িাদ৷ আেরা িাতন কর আপনার হামি 
অফুরন্ত িেয় কনই, এিং আপতন এই কািতট করিার িন্ কর িেয় ি্য় কমরমেন 
কিতট কদখায় কর ঈশ্বমরর েহান রামি্র এই িাি্থা প্রচার করিার িন্ আপতন 
কিটা আগ্হ্রী৷” 

প্রতিতদন আতে এই ধরমনর ইমেইল পাই৷ আপনার ও আোর েি োনুমষরা 
খ্্রীমষ্ট িামদর পতরচয় িম্মক্থ আতিস্কার করমে, তকভামি ঈশ্বমরর রাি্ কাি 
কমর িা িানমে, এিং লাভগুতল উপমভাগ করমে৷ িাহমল তকভামি আতে ও 
করেনডা তবিগুন অংমশর ন্রীতিগুতলমক আতিস্কার কমরতেলাে? এই অধ্াময় কিই 
করা আতে আপনামক িলি ও আতে িাতন কর আপনার কামে আোমদর কাতহন্রীতট 
উতিাহি্ঞ্জক হমি৷ 

আতে এই িইময়র প্ররে অংমশ আপনামক িমলতে কর রখন করেনডা ও আতে 
ঈশ্বমরর রাি্ করমক ধে্থ ও ন্রীতিগুতল িানা শুরু কমরতেলাে, িখন আোমদর 
ি্রীিমনর আেূল রূপান্তর ঘমটতেল৷ অতি কমষ্ট ি্রীিনরাপন করা, ভময়র আক্রেণ 
িহ্ করা, হিাশানাশক ওষুধ কিিন ও চরে আশাহ্রীনিা  করমক উমদেশ্ ও 
িরিরাহপূণ্থ একতট ি্রীিমন রূপান্তর ঘমটতেল৷ আেরা িারংিার এই িকল ঘটনা 
ঘটমি কদমখতেলাে কর কারমণ আেরা তনচুিপ হিাে ও িলিাে, “িুতে তক ওটা 
কদমখতেমল? তক আচির্থ!” িাইমিল করেনতট িমল আেরা তিক কিেনভামিই ঈশ্বমরর 
রাি্মক কার্থ করমি কদখিাে ও আেরা এই ধরমণর প্রশ্ন করিাে, “ওটা তকভামি 
ও ককন ঘটল?” িা “আেরা ককান ন্রীতির েমধ্ প্রমিশ কমরতে?” রতদও আেরা 
প্রময়ািমনর অতধক কভাগ করতেলাে, তকন্তু কর ঘটনাতট এখন আতে আপনামক িলি 
কিতটর েি কমর অিটা স্পষ্টভামি আেরা তবিগুন অংশমক আমগ কদতখ তন৷ আেরা 
তবিগুন অংশ কভাগ করতেলাে তিকই, তকন্তু, রিষেণ পর্থন্ত না তবিগুন অংমশর তিষময় 
ঈশ্বর আোমদর ধারণা ি্তধে কমরতেমলন, িিষেণ আেরা করতটমক কদখতেলাে 
কিতটমক কর িাস্তমি তবিগুন অংশ িলা হয় কিতট আেরা িানিাে না৷ ঈশ্বর করভামি 
একতট ি্হত্তর উপাময় তবিগুন অংশ কিাঝিার কষেমত্ আোমদর িাহার্ কমরতেমলন 
কিতটমক ি্াখ্া করিার পূমি্থ, আতে আোমদর প্রধান শামস্তর পদতটর উপমর এক 
তেতনমটর িন্ পুনরায় কচাখ িুতলময় তনমি চাই৷ (িন্ন্রীর েমধ্ রাকা শব্দগুতল 
আোর কনাট, কিতট েূল শামস্তর অংশ নয়) 
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িুিরাং ঈশ্বমরর প্রিামদর তনতেত্ত তিশ্ােকামলর কভাগ িাক্রী রতহয়ামে। 
ফলিঃ কররূপ ঈশ্বর আপন কম্ম্থ হইমি তিশ্াে কতরয়াতেমলন [কারণ িাঁর 
কাি িোতি হময়তেল], কিেতন কর ি্ততি িাঁহার তিশ্ামে প্রমিশ [তিশ্বাি] 
কতরয়ামে, কিও আপনার কম্ম্থ হইমি [প্তরি্রীর র্রেণাদায়ক শ্ে, ঘাে ও 
তটঁমক রাকার প্ররা] তিশ্াে কতরমি পাইল। 

-ইব্র্রীয় ৪:৯-১০

এিষেমণ আপতন কিমন কগমেন কর তিশ্ােিামরর এই তিশ্াে খ্্রীমষ্টমি তিশ্বাি্রী 
নুিন তনয়মের প্রতিতট ি্ততির প্রতি একতট প্রতিজ্ঞা ও এতট ককিলোত্ পুরািন 
তনয়মের তিষয় নয়৷ আপতন এও িামনন কর প্রময়ািমনর অতধক না রাকমল, িা 
রাত্াপুস্তক ১৬ অধ্াময় আেরা করতট কদমখতে, তবিগুন অংশ না রাকমল, তিশ্ােিার 
িম্ভি নয়৷ দয়া কমর তবিগুন অংমশ গেনাগেন করামক এই কভমি ভুল িুঝমিন 
না কর রখনই ঈশ্বর আপনামক একতট লমষে্ অগ্ির হমি িমলন িখন প্রতিতট 
কষেমত্ই আপনার হামি তিরাট অমঙ্কর উব্িত্ত নগদ অর্থ রাকমি৷   

আোর ি্রীিমন এেন িেয় তেল রখন আোর ি্ামঙ্কর খািায় এক টাকাও তেল 
না তকন্তু র্রীশু আোমক ককামনা একতট লমষে্ অগ্ির হমি িমলতেমলন৷ পরিি্থ্রীমি 
আতে উপলতধি কমরতেলাে কর ঈশ্বর কখনই অমর্থর তিষময় দুতচিন্তাগ্স্ত তেমলন 
না ও ককারা করমক অর্থ আিমি কিতট তিতন িানমিন৷ তকন্তু তিতন কিতট প্রকাশ 
করমি কদন তন, পামে রখন িাস্তমি কিই অমর্থর প্রময়ািন হমি িার পূমি্থ শত্রু 
কিতটমক চুতর করিার কচষ্টা কমর৷ আতে আপনামক িিক্থ কতর, এই ধরমনর একতট 
পতরতথিতিমি ককিলোত্ িখনই এতগময় রাওয়ার তিধোন্ত গ্হণ করুন রখন আপতন 
তনতচিি হমিন কর কি ধরমণর কার্থ করিার িন্ আপতন পতিত্ আত্ার রি শ্িণ 
কমরমেন৷ এখামনও, অর্থ ভাডোর প্রস্তুি না রাকা অিথিায় র্রীশু রতদ আপনামক 
ককামনা একতট লমষে্র অতভেুমখ অগ্ির না হমি িমলন, িাহমল কি পমর হাঁটমিন 
না৷ ঈশ্বমরর িেময়র ও িরিরামহর উপলধি হওয়ার িেয় পর্থন্ত অমপষো করুন৷

িাধারণভামি, তিশ্বাি্রীরূমপ আোমদরমক তনমিমদর ি্রীিমন আতর্থক অতিপ্লািমনর 
েমধ্ ি্রীিনরাপন করিার িন্ আহ্বান করা হয়৷ আোমদর তপিার ন্ায় আেরাও 
দ্রীনহ্রীন নই িরং প্রতিতট কষেমত্ উদার হমি িষেে৷ আতে ককিলোত্ এই কারমণ 
এই করাতট উমল্লখ কমরতেলাে কারণ আতে অিংখ্ ইমেইল কপময়তে করখামন 
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কলামকরা িহিা ঝাঁপ তদময় পমে ও ঈশ্বমরর িেয় হািোো কমর কফমল৷ শুনুন, 
ককিলোত্ ঈশ্বর আপনামক তকেু কদখান িমল িার অর্থ এই নয় কর কিই তদমক 
রাওয়ার িেয় এমি কগমে৷ অমনক িেয় তিতন আপনামক পরতনমদ্থশনা ও প্রস্তুি 
হওয়ার িেয় কদওয়ার িন্ তকেু প্রদশ্থন কমরন৷ আোর অতভজ্ঞিা করমক িলমি 
পাতর কর, িেয় হমলা তনমদ্থশনা শ্িণ করিার েিই গুরুত্বপূণ্থ প্ররে তিমিচ্ তিষয়৷    

র্রীশু রখন করাহন িাতিাইিক কি্্থক রদ্থন নদ্রীমি িাতিাইতিি হওয়ার ও 
প্রান্তমর ৪০ তদিারাত্ কাটািার পর, িার আপন নগমর পতরচর্থা আরম্ভ কমরতেমলন, 
িখন তিতন িাঁর থিান্রীয় িোিগ্মহ তগময়তেমলন, তরশাইয় পুস্তক হামি তনময়তেমলন, 
একষতট্টিে অধ্ায় খুমলতেমলন ও কিতট পাি কমরতেমলন৷ আেরা এই ঘটনামক 
লুক ৪:১৮-২১ এর েমধ্ তলতপিধে হমি কদতখ৷ 

প্রভুর আত্া আোমি অতধষ্ঠান কমরন, কারণ তিতন আোমক অতভতষতি 
কতরয়ামেন, দতররেমদর কামে িুিোচার প্রচার কতরিার িন্; তিতন আোমক 
কপ্ররণ কতরয়ামেন, িতন্দগমণর কামে েুততি প্রচার কতরিার িন্, অন্মদর 
কামে চষুেদে্থান প্রচার কতরিার িন্, উপদ্রুিতদগমক তনস্তার কতরয়া তিদায় 
কতরিার িন্, প্রভুি প্রিন্নিার িতির কঘাষণা কতরিার িন্”। 

পমর তিতন পুস্তকখাতন িন্ কতরয়া ভ্মি্র হমস্ত তদয়া িতিমলন। 
িাহামি িোি-গ্মহ িকমলর চষুে িাঁহার প্রতি তথির হইয়া রতহল। আর 
তিতন িাহাতদগমক িতলমি লাতগমলন, অদ্ই এই শাস্ত্রীয় িচন কিাোমদর 
কণ্থমগাচমর পূণ্থ হইল। '

শামস্ত রার করা িলা হময়মে তিতনই কর কিই ি্ততি এই তিষময় ইতঙ্ি কদওয়ার 
িন্ কলামকরা র্রীশুর প্রতি কু্রধে তেল৷ তকন্তু র্রীশু কিই থিানতটমি তগময় পাি 
করা িন্ কমরতেমলন কিইতদমক তনতিেভামি েমনামরাগ তদন৷ িাস্তমি তরশাইয় ৬১ 
অধ্াময়র এক করমক দুই পদ িমল,

প্রভু িদাপ্রভুর আত্া আোমি অতধষ্ঠান কমরন, ককননা নম্রগমণর 
কামে িুিোচার প্রচার কতরমি িদাপ্রভু আোমক অতভমষক কতরয়ামেন; 
তিতন আোমক কপ্ররণ কতরয়ামেন, করন আতে ভগ্নান্তঃকরণ কলাকমদর ষেি 
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িাঁতধয়া তদই; করন িতন্দ কলাকমদর কামে েুততি, ও কারািধে কলাকমদর কামে 
কারামোচন প্রচার কতর; করন িদাপ্রভুর প্রিন্নিার িতির ও আোমদর 
ঈশ্বমরর প্রতিমশামধর তদন কঘাষণা কতর; 

লষে্ করুন র্রীশু িাক্তটর োমঝই করমে তগময়তেমলন৷ তিতন “আোমদর 
ঈশ্বমরর প্রতিমশামধর তদন কঘাষণা কতর” এই অংশতট পাি কমরন তন৷ ককন? 
কারণ, তিতন কিই িাক্তটর প্ররে, “করন িদাপ্রভুর প্রিন্নিার িতির” এই 
অংশতটমি রােমি কচময়তেমলন৷ িদাপ্রভুর প্রিন্নিার িতির ককানতট? করামিমলর 
িতির! র্রীশু েূলি কঘাষণা করতেমলন কর তিশ্ােিার, তিশ্ােপমি্থর োয়া রা তকেু 
আোমদর কদতখময়তেল, কিগুতল এখন পূণ্থ হমলা ও এখন এখামন রময়মে, কারণ 
তিতন এমিমেন৷ র্রীশু আোমদর তনতেত্ত রা তকেু কমরমেন তরশাইয় পুস্তমকর িেগ্ 
অংশতট আোমদর কিতট িমল৷ তবিগুন অংমশর িম্মক্থ, িাি করমক শুরু কমর নয় 
পদ পর্থন্ত অংশতট একিার কদমখ তনন৷ 

'অপোমনর পতরিমত্ত্থ কলামকরা আপন আপন অতধকামর আনন্দরি 
কতরমি, িজ্ন্ আপনামদর কদমশ তবিগুণ অংশ পাইমি; িাহামদর তচরথিায়্রী 
আহ্াদ হইমি। ককননা আতে িদাপ্রভু ন্ায়তিচার ভালিাতি, অধম্ম্থরুতি 
অপহরণ ঘ্ণা কতর; আর আতে িমি্ িাহামদর তক্রয়ার ফল তদি, ও িাহামদর 
িতহি তচরথিায়্রী এক তনয়ে কতরি। আর িাহামদর িংশ িাতিগমণর েমধ্, 
ও িাহামদর িন্তানগণ কলাকি্মন্দর েমধ্ পতরতচি হইমি; কদতখিাোত্ 
িকমল িাহাতদগমক তচতনমি কর, িাহারা িদাপ্রভুর আশ্রীর্্থাদপ্রাতি িংশ। '

-তরশাইয় ৬১:৭-৯

দুি্থল হময় রাওয়া আতর্থক অিথিার কারমণ লাঞ্চনার করা অিশ্ই আতে 
িুতঝ৷ অমনক িার আোমদর আতর্থক অিথিার কারমণ আোমক লাতঞ্চি ও অপ্রস্তুি 
হমি হময়মে৷ আোর েমন আমে একিার আতে আোমদর প্রায় ২০ িন িনু্মক 
কামের একতট করস্তরামি িমো কমরতেলাে৷ ককান তিমশষ উপলমষে আেরা আনন্দ 
করতেলাে রতদও কিটা আোর এখন েমন কনই, তকন্তু আতে ওই অনুষ্ঠামনর 
করস্তরার তিল কেটামি আতে রাতি হময়তেলাে৷ আোর েমন আমে খাওয়া দাওয়া 
করিার িেয় আতে কিশ কটনশমন তেলাে কারণ ওই রকে একতট অনুষ্ঠান 
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আময়ািন করিার েি অর্থ িতি্ই আোর কামে তেল না৷ আতে কর ি্িিাতয়ক 
চুততিতটর িন্ কাি করতেলাে কিখান 
করমকই ওই অর্থ পাওয়া রামি িমল আোর 
আশা তেল৷ তকন্তু কিতট তিলতম্বি হময়তেল৷ 
আোর কামে একোত্ কর কক্রতডট কাড্থতট 
তেল কিতট িাতিল হময় রায় তন তিকই তকন্তু 
কিতটর িমি্থাচ্ ি্রীোমি কপঁমে তগময়তেল, 
আর কিতট আর একতটিার কাি করমি 
তকনা কি তিষময় আতে তনতচিি তেলাে 
না৷ আর তিক কিতটই ঘটল, খাওয়ার পর 
কিই কাড্থতট গ্হ্রীি হয় তন৷ আোমক অতি 
লাতঞ্চি অিথিায়, নম্রভামি আোর একিন অতিতরমক কিই তদমনর তিল কেটািার 
িন্ অনুমরাধ করমি হময়তেল৷ 

িামনন, এই রকে অমনক ঘটনা আোর ি্রীিমন রময়মে, তকন্তু আপতন অি 
ঘটনা গুনমি পারমিন তকনা কি তিষময় আতে তনতচিি নই৷ তকন্তু ঈশ্বমরর প্রশংিা 
কহাক কর, র্রীশুর োধ্মে, আোমদর রারা কদমখন কিই িকল োনুষমক োনমিই 
হমি কর আেরা এেন োনুষ রামদর প্রভু আশ্রীি্থাদ কমরমেন!

তবিগুন অংশ আপনার, র্রীশুই আপনার তিশ্ােিামরর তিশ্াে, এিং তিতন 
আপনার তবিগুন অংশ! আপতন রতদ আোর আমগর ককামনা একতট িই পাি কমর 
রামকন, িাহমল আপতন িামনন কর প্রভু আোমক হতরণ তশকামরর োধ্মে িাঁর 
রামি্র িম্মক্থ অমনক তকেু তশষো তদময়তেমলন৷ িাস্তমি হতরণ তশকারই তেল কিই 
রান করতট ি্িহার কমর ঈশ্বর িি্থপ্ররে িাঁর রামি্র তিষময় আোর দ্তষ্ট আকষ্থণ 
কমরতেমলন৷ আতে কিশ কময়ক িের ধমর অিফলভামি ে্গয়া কমরতেলাে৷ রতদও 
আতে আোর প্রমচষ্টার কপেমন তনমির অর্থ ও িেয় তনময়াতিি কমরতেলাে, তকন্তু 
কশষ কেষ আোর হামি ককামনা িফলিা ও পশু োংি রাকি না৷ িতি্ করা 
িলমি, ককানতদনই আতে একিারও লষে্মভদ করমি পাতর তন৷ কিই িেরতটমি 
আতে রখন আগাে্রী ে্গয়া কামলর করা তচন্তা করতেলাে, িখন ঈশ্বর আোর 
িামর করা িমলতেমলন৷ তিতন িমলতেমলন, “এই িের ে্গয়ার তিষময় িুতে আোর 
িাহার্ তনচ্ না ককন?!” িাঁর করার অর্থ ক্রী কি তিষময় অিশ্ই আোর ককামনা 

দকিলিাত্র ঈশ্বর আপনারক 
মকছু দেখান িরল িার অর্থ 
এই নে দয দসই মেরক 
যাওোর সিে এরস দগরছ৷ 
অরনক সিে মিমন আপনারক 
পরমনরে্থশনা ও প্সু্তি েওোর 
সিে দেওোর ্নযে মকছু 
প্েশ্থন কররন
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ধারণা তেল না, তকন্তু তিতন আোমক একতট কচমকর প্ষ্ঠা তনমি িলমলন ও একতট 
তনতদ্থষ্ট পতরোণ অমর্থর অমঙ্কর িামর কিতটর কেমো কলখিার থিামন “আোর ১৯৮৭ 
পুং-ে্মগর িন্” এই করাতট তলখমি িলমলন ও কিতটমক একতট পতরচর্থা িংথিার 
তনকট কপ্ররণ কমর তদমি িলমলন৷ তিতন আোমদর এও িলমলন কর আেরা রখন 
কিই কচমকর তিষময় প্রার্থনা করি িখন করেনডা ও আোর হাি করন কিই কচমকর 
উপমর রামক ও আেরা করন োক্থ ১১:২৪ পদ দাতি কতর৷   

োক্থ ১১:২৪ িমল,

এই িন্ আতে কিাোতদগমক িতল, রাহা তকেু কিােরা প্রার্থনা ও রাচ্া 
কর, তিশ্বাি কতরও কর, িাহা পাইয়াে, িাহামি কিাোমদর িন্ িাহাই 
হইমি

িংমষেমপ িলমি কগমল, কিই িের আতে দতররেিার িমূ্ণ্থ একতট অপতরতচি 
খমডের েমধ্ প্রমিশ কমরতেলাে আর ৪০ তেতনমটর েমধ্ আতে আোর পুং-হতরণ 
শািকতট কপময় তগময়তেলাে৷ তিগি ৩০ িের ধমর করেনডা ও আতে এই ধাপগুতলর 
অনুিরণ কমর আিতে, এিং িার পর করমক প্রতি িের িি্থদা আতে ৩০ করমক 
৪০ তেতনমটর েমধ্ আোর হতরণ তশকার কমরতে৷ এই িেরগুতলর েমধ্, তশকার 
করিার িেময় আতে ঈশ্বরমক তকেু অতি আচির্থ কাি করমি কদমখতে, এিং 
তশকামরর োধ্মেও আতে ঈশ্বমরর রামি্র ধে্থগুতলর িম্মক্থ কিশ কময়কতট তশষো 
কপময়তে৷ (কিই িকল ঘটনাগুতল আোর Faith Hunt িইতটমি রময়মে)৷

িাধারণভামি আতে এখামন ওহাইওমি শরত কামল ককাডে গামনর চাইমি ি্রীর-
ধনুক তদময় তশকার করা অতধক পেন্দ কতর৷ ওহাইও কি এক িেমর কর কতট হতরণ 
আপতন তশকার করমি পামরন কিই িংখ্াতট কিশ ভামলাই, আর করমকামনা িেমরই 
কিই িংখ্ার উধে্থি্রীো হমলা েয়৷ আোর পতরিামরর আহামরর িন্ আোমক 
কখনই অিগুমলা হতরণ তশকার করমি হয় তন৷ আোর িাতের করতরিিামরটরতট 
িাধারনি এক িেমর দুতট তকম্বা তিনতট হতরমণর োংমিই কিশ পূণ্থ রাকি৷ এখন 
আতে কর করা িলমি চমলতে কিতটমক েূল্ কদওয়ার িন্, আপনার কিমন রাখা 
দরকার কর আতে কখনই একই তদমনর িকাল িা িন্্ার তশকামরর িেময় একই 
গাে করমক দুতট হতরণমক গুতলতিধে কতর তন৷ রাই কহাক, আপতন রতদ তশকার্রী না 
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হময় রামকন, িাহমল িতল, আেরা একতট গামের উপমর কলাহার স্্াডে িা েঞ্চ 
লাতগময় িার উপর করমক ি্রীর তনমষেপ কমর তশকার কতর৷ স্বাভাতিকভামি, আতে 
রখন একতট হতরণমক োরিাে, িখন আতে িঙ্ল কেমে করিাে ও অন্ একতদন 
অন্ একতট হতরণ তশকামরর িন্ তফমর আিিাে৷ তকন্তু আতে কর িন্্ার করা 
িলতে কিই তদন প্রভু আোমক তকেু একটা কশখামি চাইতেমলন৷

কিই তদনতট তেল তশকামরর পমষে অনুকুল তদনগুতলর একতট, তকেুটা কেঘলা 
তেল ও হালকা ি্তষ্টপাি হতচ্ল রার ফমল োমঝ োমঝ োতট তভমি রাতচ্ল৷ 
তদনতট তেল রতিিার িন্্া, কিই তদন িকাল করমক কিশ কতট গ্রীি্থায় উপািনা 
পতরচালনা করিার ফমল আতে তকেুটা ক্ান্ত হময় পমেতেলাে, আর আতে িঙ্মল 
রাওয়ার অমপষোয় তেলাে৷ করেনডা তকেু ককনাকাটার িন্ িাইমর রাতচ্মলন, এিং 
তিতন ও আতে এই তিষময় একেি হময়তেলাে কর করতরিিামরটমরর েমধ্ তকেুটা 
োংি রাখিার পমষে কিই রািতট একতট উপরুতি িেয়৷ তিতন রখন গাতের তদমক 
রওনা তদময়তেমলন িখন আতে আোর তশকামরর েদ্মমিশতট পেতেলাে ও আোর 
িরঞ্জােগুতলমক িমো করতেলাে৷ তিতন রখনই কিতরময় রাওয়ার িন্ গাতেতটমক 
চালু করতেমলন আতে তিক িখনই িাতের িাইমর কিতরময় এমিতেলাে৷ তিতন 
রখন গাতেতটমক চালু করমলন িখন গাতেতটর িানালার কাঁচতট নাতেময় আোমক 
িলমলন, “তবিগুন অংশ”৷ তিতন আোমক ককন কিই করা িমলতেমলন আতে িা 
িানিাে না, রতদও পরিি্থ্রীমি তিতন আোমক িমলতেমলন কর কিই েুহুমি্থ তিতন 
প্রভুমক কিই করাতট িলমি শুমনতেমলন ও আোমক কিই করাতট িলিার চালনা 
অনুভি কমরতেমলন৷

ওই িের আেরা তিনতট হতরমণর িন্ ি্রীি িপন কমরতেলাে, এিং কিই 
তদনতট তেল তশকার করিার ঋিুর প্ররে তদন৷ আতে িামক একতট দ্রুি চুম্বন 
তদময়তেলাে ও িমলতেলাে কর আতে একেি, এিং আতে িঙ্মলর তদমক পা 
িাতেময়তেলাে৷ আতে রখন আোর গামের েমঞ্চর উপমর উমিতেলাে িখন আতে 
দুইিার শ্রীষ তদময় পশুমদর অনুরূপ শব্দ কমরতেলাে৷ ১৫ তেতনমটর েমধ্ একতট ৮ 
পময়মন্র হতরন শািক েুমট এমিতেল, আতে একতট ৪০ গমির তনশানা কমরতেলাে, 
আর আোর তশকার ভুপাতিি হময়তেল৷ কিতট তেল দারুন একতট ি্াপার! আতে 
গাে করমক কনমে এমিতেলাে ও আোর হতরণশািকতটর তদমক কহঁমট তগময়তেলাে, 
তকন্তু িারপর আোর করেনডার করাতট েমন পমেতেল, তবিগুন অংশ, কামিই করখামন 
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কিই হতরনতশশুতট পমে তেল আতে কিতটমক ওখামন করমখই আোর গােতটর তদমক 
কফরত এমিতেলাে ও পুনরায় কিই েঞ্চতটমি চমর িমিতেলাে৷  

আতে গাে করমক তনমচ কনমে, কহঁমট চমল কিতরময়, এিং িারপর েমঞ্চর কামে 
তফমর এমি পুনরায় কিখামন চমর হিভম্ব হময় িকলতকেু ভািমি শুরু করলাে৷ 
আতে ওই হতরণ শািকতটর কামে রাওয়ার ফমল আোর গাময়র িম্ভাি্ কর ঘ্রাণ 
কিখামন েতেময় পমেতেল, এিং তশকার করিার িন্ কর স্বল্প পতরোণ বিধ িেয় 
িাতক তেল, এই দুতট কারণমক এক করমল, স্বাভাতিক অিথিায় কিই িেময়র েমধ্ 
আমরকতট তশকার করিার িম্ভিনা খুিই দুি্থল৷ তকন্তু গামের উপমর ১৫ তেতনট 
রাকমি না রাকমিই, আোর গামের তিক ন্রীমচ একতট িাটন হতরণশািক কহঁমট 
এমিতেল, এিং আতে কিতটমক অভ্ান্ত তনশানায় তশকার কমরতেলাে৷ আচির্থ, একই 
গাে করমক দুিার ি্রীর তনমষেপ কমরতেলাে ও পরপর দুতট হতরণ কপময়তেলাে৷ 
আতে আমগ কখনই কিতট কতর তন৷ কিতট আোর েমনামরাগ আকষ্থণ কমরতেল ও 
আতে িানিাে কর করেনডা কর তবিগুন অংমশর করা িমলতেমলন এতট কিতটই৷   

পরিি্থ্রী পাঁচ িেমর, আোর কিই একই অতভজ্ঞিা হময়তেল৷ িারপর করমক 
রিিার আতে ি্রীর ধনুমকর িাহামর্ তশকার করমি করিাে, আতে কময়ক তেতনমটর 
ি্িধামন একই গাে করমক দুতট হতরণ কপিাে৷ আতে িানিাে কর কিতট স্বাভাতিক 
নয়, এিং আতে এই করা উপলতধি কমর তবিগুন অংমশ িাি করা শুরু কমরতেলাে 
কর, ঈশ্বর পুনরায় িাঁর রামি্র িম্মক্থ আোমক আর একতট পাি তশষো তদতচ্মলন৷ 

আতে িি িেয় িনু্দক ভালিািিাে, এিং অিশ্ই, আতে তশকার করমি 
পেন্দ কতর৷ আোর িনু্দমকর তনিস্ব িংগ্হ রময়মে করগুতল আতে তশকামর ি্িহার 
কতর, এিং আোর কর িনু্দকগুতল তেল কিগুতল তনময় আতে রমরষ্ট খুতশ তেলাে৷ 
করেনডা ও আোর ৬০ একর িতে আমে, রার েমধ্ প্রায় ২৫ একর িঙ্ল ও আমরা 
১৫ একর িলাভূতে তেল৷ কর ককামনা শরতকামল কিই িলাভূতেতট শুস্ক অরিা িমল 
ভতি্থ রাকমি পামর৷ কিতট তনভ্থর কমর গ্্রীষ্মকামল কিটা ি্তষ্ট হময়তেল িার উপর৷ 

কিই িেরতটমি, গ্্রীষ্মকামল কিশ ভামলাই ি্তষ্ট পমেতেল, কামিই শরতকাল্রীন 
হাঁি তশকামরর িেয় রখন এমিতেল িখন কিই তিলতট িমল পূণ্থ তেল৷ রখনই 
কিই তিমল িল রাকি িখন কর ককামনা িেরই কিই তিমলর েমধ্ হাঁি আিি, 
তকন্তু আতে কখনই ওমদর তদমক কিেন েমনামরাগ তদই তন৷ তকন্তু কিই িের তিমলর 
িল কিশ গভ্রীর তেল, ও কিই তিমলর েমধ্ িে িে ঝাঁক হাি আিতেল, আর 
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আতে কলাভ িােলামি পাতর তন৷ রতদও আমগ ককানতদন আতে ওমদর তশকার করমি 
রাই তন, তকন্তু কিইিার আতে কভমিতেলাে কর আতে তিমলর কামে রামিা ও হাঁি 
তশকামরর কচষ্টা করি৷ তশকার কিশ ভামলাই হময়তেল৷ িি িায়গামিই হাঁি তেল, 
এিং কিই িের আেরা রামির খািামর কময়কিার হাঁমির োংি কখময়তেলাে৷ 

কিই িের হাঁি তশকামরর িেয়, আতে কখয়াল কমরতেলাে কর অমনক িেয় 
হাঁিগুতল শটগামনর পাল্লার একটু িাইমর তদময় পাতলময় রাতচ্ল৷ আতে িখন আোর 
প্রতিতদমনর অল অ্ারাউডে শটগান ি্িহার করতেলাে, করতট আতে িাধারনি 
খরমগাশ ও রঙ্্রীন পাতখ তশকার করিার িন্ ি্িহার করিাে, তকন্তু করমহিু 
হাঁিগুতল আোর শটগানতটর করঞ্জ িা পাল্লার তিক িাইমর তদময় উমে রাতচ্ল, 
িাই আোর েমন পমে তগময়তেল কর আতে একতট নিুন ধরমণর শটগামনর করা 
শুমনতেলাে করগুতলমক শুধুোত্ হাঁি তশকামরর িন্ই িানামনা হময়তেল৷ কিগুতল 
আিরমণ আচ্াতদি রাকি এিং কিগুতল হাঁি তশকামরর নিুন িুমলট তনমষেমপ 
িষেে, করগুতল আমরা িে গুতল িহন কমর, রার ফমল আমরা দূর করমক গুতলতিধে 
করা রায়৷ আোর েমন আমে কর আোর েমন হি কর একিেয় কিই িনু্দকগুতল 
পর্রীষো কমর কদখা উতচি৷  

হাঁি তশকামরর িেয় অতিক্রান্ত হওয়ার এক োি পর আতে এলাকার একতট 
কখলাধুলার িািিরঞ্জামের কদাকামন তেলাে করখামন আতে িলকুকুেট িনু্দক িকো 
আঁটা একতট িনু্দমকর িাক কদখমি কপময়তেলাে৷ আতে তকেুষেণ কিইগুতলর তদমক 
িাতকময় তেলাে, তকন্তু ২০০০ ডলার দাে কলখা িকো কদমখ ও দশ োি পর রখন 
আিার হাঁি তশকামরর িেয় হমি িিতদন পর্থন্ত এই িনু্দক আোর দরকার হমি 
না এই করা কভমি, আতে কিই িনু্দক ককনিার ি্াপামর অমপষো করিার তিধোন্ত 
তনময়তেলাে৷ তকন্তু ককামনা তকেু না কভমিই, আতে উচ্স্বমর িমলতেলাে, “প্রভু, এই 
িনু্দকতট আোর পেন্দ৷” আতে রখন কিই কদাকান করমক কিতরময় এমিতেলাে 
িখন আতে কি িম্মক্থ কিতশ তকেু তচন্তা কতর তন, তকন্তু কময়ক িতিাহ পমর আতে 
একতট কমপ্থামরট তিক্রয় িংক্রান্ত তেতটংময় ভাষণ তদতচ্লাে, গ্রীি্থার তেতটং নয়, 
কমপ্থামরট িংথিার তেতটং৷ আোর উপথিাপনার কশমষ, কার্থ তনি্থাহ্রী আতধকাতরক 
আোমক ভাষণ কদওয়ার িন্ ধন্িাদ িাতনময়তেমলন ও িমলতেমলন, “আেরা 
আপনামক একতট উপহার িহকামর আি রামির িত্িিার িন্ ধন্িাদ িানামি 
চাই৷” তিতন রখন তিক কিই শটগানতট তনময় এমিতেমলন, করতট োত্ কময়ক িতিাহ 
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আমগ আতে কখলাধুলার িরঞ্জাে তিতক্রর কদাকামন কদমখ এমিতেলাে, িখন আোর 
েূে্থা রাওয়ার কিাগার৷ “প্রভু আতে এই িনু্দকতট কনি” আোর এই করা এিং 
অি্রীমি আতে িনু্দক দান কমরতেলাে, এই দুতট তিষয় কিই িনু্দকতট লাভ করিার 
কারণ৷   

এই ধারািাতহক িইময়র আপনার অর্থননতিক তিপ্লি: আজ্ঞািহিার শততি  
নােক প্ররে িইতটমি, আতে কিই ন্রীতিতটর করা আমলাচনা কমরতে রার কারমণ 
কিই িনু্দকতটর কদখা তেমলতেল৷ আতে কিতটমক কামস্ত ন্রীতি িমল রাতক, এিং কিতট 
োক্থ ৪:২৬-২৯ এ পাওয়া রায়৷ আপতন রতদ এখনও ওই িইতট পাি না কমর 
রামকন, িাহমল আতে ওই িইতটর একতট কতপ িংগ্হ করিার পরােশ্থ কদি৷ 
কিই িনু্দকতটর আগেন তনঃিমন্দমহ চেতকার একতট ি্াপার তেল তিকই, তকন্তু 
এতট কিই প্রক্ি ঘটনা নয় রার উপর আতে েমনামরাগ তদমি চাই৷ তকন্তু আতে 
আপনামক কর ঘটনাতট িলমি চাই কিতটমক এতট িরাতবিি কমরতেল৷ 

রখন কিই িনু্দকতট এমলা, িারপর আতে িুঝমি পারলাে কর তকভামি আতে 
কিই িনু্দকরূপ্রী শষ্তটমক শুরু কমরতেলাে, একতদন এক েুহুমি্থর িন্ আতে অন্ 
কিই িকল িনু্দমকর করা কভমিতেলাে করগুতলমক আতে তকনমি কচময়তেলাে৷ শি 
হমলও, আতে ডিন ডিন িনু্দক িপন কমরতেলাে, কামিই আতে কভমিতেলাে 
কর আতে ঈশ্বমরর রামি্র ধে্থগুতল তনময় পর্রীষো তনর্রীষো করি৷ আোর িনু্দমকর 
িংগ্মহর েমধ্ একোত্ কর িনু্দকতট তেল না কিতট হমলা একতট উপমর ও তনমচ 
রাকা কদানালা শটগান৷ কিগুতল িুদ্শ্ শটগান, আর িাধারনি কিগুতল িস্তা 
দামের শটগান নয়৷ িাই আতে িমলতেলাে, “কহ প্রভু, আতে ওই ধরমনর একতট 
উপর ও ন্রীমচ রাকা দুতট নল ওয়ালা শটগান কপমি চাই!”  

এক োি পর, আতে তেতনত্রি িা পতরচর্থার একিন পাট্থনার িা অংশ্রীদামরর 
কাে করমক একতট কফান কল পাই, এিং তিতন আোমক িমলতেমলন কর তিতন 
আোমক ওই উপর তনমচ রাকা তবি-নল তিতশষ্ট একতট শটগান তকমন তদমি চান৷ 
আতে করাোতঞ্চি হময়তেলাে ও তিতন িমলতেমলন কর তিতন পামি্থল কমর কিতট 
আোর কামে পািামিন৷ কতদন পর আতে কিই পামি্থলতটমি দুতট ওই ধরমনর তবি-
নল তিতশষ্ট শটগান কপময়তেলাে, এক করায় চেতকার! লষে্ করুন, আতে দুতট 
শটগান কপময়তেলাে৷ আতে ভািলাে “তক আচির্থ ঘটনা”৷ আতে কিই অংশ্রীদারমক 
কফান কমরতেলাে ও তিতন আোমক কর িুন্দর শটগানগুতল পাতিময়তেমলন িার িন্ 
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িামক ধন্িাদ িাতনময়তেলাে৷ কতদমনর েমধ্ তিতন আোমক আমরা দুতট শটগান 
পাতিময়তেমলন৷ আতে রখন িামক পুনরায় কফান কমর ধন্িাদ িাতনময়তেলাে, 
িখন তিতন িমলতেমলন, “আপতন কর ধন্িাদ িানামনার িন্ তনমি আোমক কফান 
কমরতেমলন, িামি আতে খুি খুতশ হময়তেলাে, কিই কারমণ আতে আপনামক আমরা 
দুতট শটগান পািামি কচময়তেলাে”৷ আতে উপহারগুতল কপময় অতভভূি তেলাে, তকন্তু 
এখামন আতে একতট নকশা কদখমি শুরু কমরতেলাে৷ প্রতিিার দুতট কমর শটগান? 
তবিগুন অংমশর গন্ পাওয়া রামচ্৷ 

প্রায় দুোি আমগ, একতদন িকামল আতে একতট েডেল্রীমি তশষো তদতচ্লাে 
এিং িারপর কিই তদন রামিই ওই একই শহমরর অন্ একতট েডেল্রীমি আোর 
তশষো কদওয়ার করা তেল৷ িকামলর উপািনার পর, একতট কলাক আোর কামে 
এমিতেল ও িমলতেল, “আোর কামে ব্রাউতনং ককাম্াতনর কর িুন্দর আধা িয়ংতক্রয় 
শটগানতট রময়মে, আতে কিতট আপনার কামে পাতিময় কদি৷” এইিামরও, আতে 
করাোতঞ্চি হময়তেলাে৷ অিাক কাডে, অন্ েডেল্রীতটমি িান্্কাল্রীন উপািনার 
িেময়, একিন োনুষ আোর তনকমট এমিতেল ও িমলতেল, “আতে একতট নিুন 
রাইমফল তনময় এমিতে৷ ওটা এখনও িামক্সর েমধ্ই রময়মে ও আতে ওটা আপনামক 
তদমি চাই৷” কিতট োতল্থন ককাম্াতনর একতট িুন্দর ৩০/৩০ েমডমলর দুরি্রীন 
রুতি িনু্দক তেল৷ ওই িনু্দকতটর তিষময় োমঝ োমঝই আতে িাতরফ করিাে তকন্তু 
কখনই তকনমি পাতর তন৷ এইিামরও আতে হিচতকি হময়তেলাে তকন্তু িারপর 
তিষয়তট আোর কিাধগে্ হময়তেল—তবিগুন অংশ৷   

আিার, ওই ঘটনার কময়ক িতিাহ কপমরামি না কপমরামিই, কিই একই ঘটনা 
ঘমটতেল—একই তদমন আোমক দুতট শটগান কদওয়া হময়তেল৷ আতে শুধু এইটুকুই 
িলমি পাতর কর তনতচিিভামিই আতে এেন একিন োনুষ কর দারুন শটগান কপময় 
ধন্ হময়মে৷ তকন্তু আতে কর প্রতিতট ঘটনা িতল, িিিেয় আতে প্রশ্ন কতর, “তকভামি 
এতট ঘটল?” অিশ্ই, আমগই আতে িমলতে কর অি্রীমি আতে অমনকগুমলা িনু্দক 
িপন কমরতেলাে তকন্তু কিই িেয় পর্থন্ত কখনই আতে িতল তন, “কহ প্রভু, আতে 
ওই িনু্দকতট কনি”৷ এটাও কামস্ত ন্রীতি করতট আপনার িানা প্রময়ািন৷ তকন্তু এই 
কামস্ত ন্রীতি ি্ি্রীি, আতে অতি তভন্ন ও স্পষ্ট একতট উপাময় আতে তবিগুন অংমশর 
ন্রীতির েমধ্ প্রমিশ করতেলাে ও আতে িানমি চাইতেলাে কর তিক তকভামি আতে 
কিতট করতেলাে৷ আতে তিশ্বাি কতর কর প্রভু আোমক কদতখময়তেমলন কর আোমদর 



172

আপনার অর্থননতিক তিপ্লি: তিশ্ামের শততি

অমনমকই ঈশ্বমরর রাি্ করমক শষ্মচ্দন করিার এই অতি গুরুত্বপূণ্থ তদকতট 
হাতরময় কফমলমে, এিং আতে পমরর অধ্াময় এই প্রিঙ্তট তনময় আমলাচনা করিার 
িন্ তকেুটা িেয় কনি৷ তকন্তু কিতট করিার পূমি্থ, কিই িেমর আর ক্রী ক্রী ঘমটতেল 
কিই করা আপনামক িলমি হমি৷ 

আতে রখন পামি্থমলর েমধ্ শটগানগুতল কপময়তেলাে, িখন এই ঘটনাতট 
ঘমটতেল—এিং এতট তেল পতরস্কার ও স্পষ্টভামি তবিগুন অংশ কদখিার িামর 
িম্তক্থি কিই িকল কাতহন্রীগুতলর একতট  করখামন ককামনা প্রশ্ন করিার অিকাশ 
তেল না৷ এতট তবিগুন অংমশর একতট উদাহরণ৷ এই কাতহন্রীতট আোর রানিাহনগুতলর 
িামর িম্ক্থরুতি তেল, তিমশষ ভামি আোর েুতি িাদা কাতড্থল্াক এিক্ামলড 
গাতেতটর িামর, করতট আোমক কদওয়া হময়তেল, ও করতটর তিষময় কময়কতট অধ্ায় 
আমগ আতে উমল্লখ কমরতে৷

করেনটা আতে এই িইময় আমগ িমলতে, করেনডা ও আোর গাতের তিষময় 
কিেন আগ্হ তেল না৷ রিতদন পর্থন্ত গাতেগুতল খারাপ না হময় রায় িা কিৌন্দর্থ্ 
হাতরময় না কফমল িিতদন আেরা কিগুতলমক ি্িহার কমর রাতক৷

আর এই ঘটনাতটর কষেমত্ও, আোমক উমল্লখ করমিই হমি কর পূমি্থ করেনডা 
ও আতে কিশ কময়কতট গাতে তদময় তদময়তেলাে ও আোমদর তিশ্বামির উপর তভতত্ত 
কমর পতর্ারভামি এই দাতি কতর তন কর, আেরা রা দান কমরতে কিখান করমক 
আেরা তকেু লাভ করমি পাতর৷ তকন্তু ঘটনাতট রতদ আপনার েমন রামক, আোমদর 
অতধমিশন চলাকাল্রীন রখন আেরা ভাোয় কনওয়া কিই এিক্ামলড গাতেতটমক 
চাতলময়তেলাে ও িমলতেলাে, “এই গাতেতট আোমদর পেন্দ; আোমদর েমন হয় 
আোমদর এরকে একতট গাতে রাকা উতচি,” িখন আেরা এেন আশা করতেলাে 
না কর ককউ আোমদর কফান করমি ও িলমি কর িারা আোমদর এই রকে একতট 
গাতে তকমন তদমি চায়৷ তকন্তু, কিতটই ঘমটতেল৷ এিং, আেরা অিশ্ই কাউমক িতল 
তন কর আোমদর এই রকে একতট গাতে প্রময়ািন৷ কামিই আপনামক আমগও 
করেন িমলতেলাে কর, েুতি িাদা কোট িংস্করমণর এিক্ামলড গাতেতট এমিতেল 
ও এক করায় কিতট অনিদ্৷ আতে গাতেতটমক পেন্দ কতর৷  

তকন্তু ওই ঘটনাতটর একতট আমরা অতধক তিস্য়কর পাশ্ব্থ ঘটনা রময়মে করতট এই 
গি গ্্রীষ্মকামল ঘমটতেল৷ গি গ্্রীষ্মকাল আিমি আিমি আেরা কিই এিক্ামলড 
গাতেতটমক প্রায় কদে িের চাতলময়তেলাে, আর একতদন আতে লষে্ কমরতেলাে 
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কর ইতঞ্জন পর্রীষো করিার িাংমকতিক িাতিতট জ্বমল উমিতেল৷ আতে ভািলাে, 
“এটা কিেন িে ককামনা ি্াপার না”, তকন্তু আতে গাতেতটমক পর্রীষো কতরময় 
তনমি কচময়তেলাে, িাই আতে একিন গাতের তডলারমক তদময় তিষয়তট তনর্রীষেণ 
কতরময় তনময়তেলাে৷ িারা িলমলা কর এটা ককামনা 
িেি্া নয়৷ গাতের কিন্রতট গাতের গ্াি তনগ্থেণ 
নল করমক িাোন্ একটু কিল িুমল তনতচ্ল, তকন্তু 
কিতট ককামনা িেি্ার ি্তষ্ট করমি না৷ আতে রিতদন 
গাতেতট চালামি চাইি গাতের ইতঞ্জন িিতদন তটঁমক 
রাকমি৷ আতে িামদর তিজ্ঞািা কমরতেলাে কর ককন 
কিতট কিল িুলমি৷ আোর এিক্ামলড গাতেতটমি 
একতট after- market exhaust system (কধায়া 
তনগ্থেমনর একতট প্রণাল্রী তিমশষ) লাগামনা রময়মে, এিং িামদর েমন হময়তেল, 
কিতটই এই িাতিতট জ্বমল উিিার একতট কারণ হমি পামর৷ িারা আিার িমলতেল 
কর ইতঞ্জনতট ভালই আমে ও ইতঞ্জনতটর দ্রীঘ্থাযু়র তিষময় আোর আশািাদ্রী হওয়া 
উতচি৷ 

কর ি্ততি আোমক গাতেতট তদময়তেমলন, করায় করায় িার িামর, আতে আোর 
গাতের কিন্র িাতি জ্বমল ওিার িেি্াতটর করাতট কপমেতেলাে৷ তিতন িমলতেমলন, 
“হ্াঁ, তিকই, আতে অন্ কময়কতট GMC ককাম্াতনর গাতেমি এই িেি্াতট 
কদমখতে৷” তিতন আমরা িমলতেমলন, “আিমল, পুরমনা গাতেমি এই িেি্া হওয়া 
কিশ িাধারণ ি্াপার”৷ তিতন এই করাও িমলতেমলন কর ওই িেি্াতট আোর 
গাতের উপর ককামনা ভামিই ককামনা কুপ্রভাি কফলমি না, এিং পরিি্থ্রী ১০ িের 
িা িারও অতধক িেয় তিনা িেি্ায় আোর কিই গাতেতট চালামি পারার করা৷     

তিতন িানমিন কর তকেুতদন আমগই ক্াতরডামি আতে একটা িাতে তকমনতেলাে৷ 
ওটা আোর ও করেনডার িাতে৷ তিতন রখন িলমলন, “আতে আপনামক রা িতল 
শুনুন৷ আপতন এই গাতেতট চাতলময় ক্াতরডামি চমল রান ও কিখামনই গাতেটা 
ি্িহার করুন, আর এখামন ওহাইওমি চালািার িন্ আতে আপনামক আমরকতট 
গাতে তকমন কদি” িখন আতে িাকহ্রীন হময় িমি তেলাে৷ হ্াঁ, এখন আোর দুতট 
েুতি িাদা, কোট িংস্করমণর এিক্ামলড গাতে রময়মে করগুতল িি তদক করমক 
তনঁখুি৷ িামদর েমধ্ ওই গাতেতট কিা রময়মেই করতটমি োমঝ োমঝ কিন্র িাতি 

আমি রা্া ও িাঁর 
রার্যের অনুসরণ 
কমর, মকনু্ত দসই রার্যে 
আমি প্রো্রনর 
অমধক পাই, দযমট েরলা 
মবিগুন অংশ
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জ্বমল উমি৷ ওই দুতটই িি তদক করমক তনঁখুি! এতটও, কিই “িুতে কদমখে তক?” 
িাি্রীয় েুহূি্থগুতলর একতট৷ করেনডা ও আতে রখন ওই িুন্দর গাতেগুতল চালাই 
িখন আোমদর তনমিমদরমক তচেতট কাটমি হয়৷ এই গাতেগুতলর ককানতটর িন্ই 
আেরা অর্থ ি্য় কতর তন৷ তকন্তু এমষেমত্, আেরা িানিাে কর কিতট তবিগুন অংশ৷  

আতে ককানভামি দপ্থ প্রকাশ করিার িন্ আপনামক এই গল্পগুতল িলতে না, 
তকন্তু িনু্, আতে ধন্! আতে তবিগুন অংশ উপমভাগ করতে, আর আপতন িামনন 
তবিগুন অংশ িলমি প্রময়ািমনর অতধক কিাঝায়৷ আোর িনু্দমক িািা একতট িনু্দক 
রাখিার তিনু্ক রময়মে, করগুতল প্রময়ািমনর চাইমি অতধক৷ আোর দুতট একই 
ধরমণর এিক্ামলড গাতে রময়মে৷ ওই গাতেগুতল আোমক পয়িা তদময় তকনমি 
হয় তন৷ আোর েমন হয় আপতন আোর িামর একেি হমিন কর এগুতল আোর 
প্রময়ািমনর অতধক! আর এেনটা নয় কর আতে আপনামক পাতর্থি তিষময়র কপেমন 
পমে রাকার িন্ ইন্ন করাগাতচ্৷ আতে হালকাভামি তিতনিপত্ ধমর রাতক, এিং 
আতে িস্তুর আরাধনা কতর না িা কিগুতলর কপেমন েুমট কিোই না৷ আতে রািা 
ও িাঁর রামি্র অনুিরণ কতর, তকন্তু কিই রামি্ আতে প্রময়ািমনর অতধক পাই, 
করতট হমলা তবিগুন অংশ!

বধর্থ্ ধরুন, আতে এখনও প্রভুর েঙ্লভাি ও তবিগুন অংমশর িাষে্ প্রদান 
করা িাঙ্ কতর তন৷

তিগি ২০ িের ধমর আোর স্ত্রীর স্বপ্ন তেল িেুমরের ি্রীমর একতট িাতে 
হমি৷ না, করাতট একটু গুতেময় িতল৷ তিতন কচময়তেমলন তচরকামলর িন্ ওখামন 
একতট িাতে রাকুক৷ এক করায় তিতন িাগর কপ্রে্রী! রাই কহাক, অমনক িের 
ধমরই তিতন িাগর পামের িতে িাতের িন্ান কমর আিমেন৷ অি্রীমি রখন 
িুতিধািনক দামে িার পেমন্দর িাতে পাওয়া করি, িখন ককামনা একতট পতরচর্থা 
প্রকমল্প আোমদর টাকা আটমক করি, ও আোমদর অমপষো করমি হি৷ এই 
িের, আতে রখন িাতের তনমচ িমি কিরত করিার িাইমকলতট চালাতচ্লাে িখন 
আতে প্রার্থনা করতেলাে৷ হটাত কমরই, প্রভু আোমক একতট অতি শততিশাল্রীভামি 
আোমক প্রভাতিি কমরতেমলন, “করেনডা ক্াতরডার কর শহরতটমি িাতে কপমি 
চায় ওমক কিখামন করমি, ও িামক এই িতিাহমি িার িাগর পামের িাতে তকমন 
কফলমি িমলা৷” কি তক করা, এই িতিাহমিই? আতে রখন কিই করাতট শুমনতেলাে 
িখন আোর আত্ামি একতট শততিশাল্রী িাতগদ তেল৷ কামিই প্রভু আোমক রা 
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িমলতেমলন, আতে করেনডামক কিই করা িাতনময়তেলাে, এিং আেরা আোমদর 
একিন িান্ি্রীর িামর করাগামরাগ কমরতেলাে তরতন ওই শহমর িাি করমিন৷ 
িার কামে িানমি কচময়তেলাে কর তিতন িাতে িন্ান করিার িন্ করেনডামক 
কময়কতদন িার গাতেমি চাতপময় কঘারামিন তকনা৷ তিতন িমলতেমলন কর িানমন্দ 
তিতন কিতট করমিন৷

কামিই করেনডা অনলাইমন িন্ান কমরতেমলন ও তিতন কর িাতেগুতলমক 
কদখমি কচময়তেমলন এেন ২৫ তট িাতের একতট িাতলকা তিতন প্রস্তুি কমরতেমলন৷ 
তিতন রখন ওখামন কপৌতেময় তগময়তেমলন, িখন তিতন িার ২৫ তট িাতের িাতলকা 
করমক কাটোট কমর ক্রয় করিার পমষে িম্ভািনােয় ৫ তট িাতে কদখমিন িমল 
তথির কমরতেমলন ও তিতন িমলতেমলন কর ওই িাতেগুতলর েমধ্ একতট িার 
পেন্দ৷ এেিািথিায়, আতে তিোনমরামগ কিখামন তগময়তেলাে ও িার িামর করাগ 
তদময়তেমলন৷ তিতন আোমক কিই পাঁচতট িাতে ও কর িাতেতট িার পেন্দ তেল কিতট 
আোমক কদতখময়তেমলন৷ আেরা িাতলকাতটমক ৫ করমক ২ এ নাতেময় এমনতেলাে—
কিগুতলর েমধ্ কর িাতেতট তিতন পেন্দ কমরতেমলন কিতট এিং আমরকতট খুি িুন্দর 
িাতে তেল, তকন্তু করেনডা কর িাতেতট পেন্দ কমরতেমলন কিই িাতেতট কিতটর েি 
অি িুন্দর তেল না৷ আোমক োনমিই হমি করেনডা কর িাতেতট পেন্দ কমরতেমলন, 
রখন আতে কিই িাতেতট কদমখতেলাে, িখনই আতে িানিাে কর এই িাতেতট 
িার, এিং কশষ পর্থন্ত আেরা িাতেতটর একতট দর কহঁমকতেলাে৷ িাতের োতলক 
আোমদর প্রস্তামি রাতি হময়তেমলন ও আেরা আোমদর নিুন িাতেতট ক্রয় করিার 
িন্ একতট চুততি কমরতেলাে৷  

কময়ক িতিাহ পমর, আেরা রখন ওহাইও কি আোমদর িাতেমি তিশ্াে 
তনতচ্লাে, িখন করেনডা হাঁফামি হাঁফামি এমি িমলতেমলন, “ওটা আোর িাতে!” 
আতে িমলতেলাে, “আতে িাতন, ওটা কিাোর িাতে৷ কর িতিামহ আতে কিাোমক 
িাগমরর ি্রীমর পাতিময়তেলাে ঈশ্বর আোমক িমলতেমলন কর কিই িতিামহই আোমক 
কিাোর িাগর পামের িাতেতট কিাোয় তকমন তদমি হমি৷” 

তিতন িমলতেমলন, “না, িুতে িুঝমি পামরা তন; ওটা আোর িাতে৷” তিতন খুমল 
িলমলন কর তিতন কিশ কময়ক িের ধমরই ওই এলাকায় িাতের কখাঁি করতেমলন, 
এিং আেরা কর িাতেতট তকনতেলাে, একতদন তিতন একতট িতে িাতে িংক্রান্ত 
তিজ্ঞাপমন কিই িাতেতটর েতি কদমখতেমলন৷ তিতন রখন েতিতট কদমখতেমলন, 
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িখন কিতট িার পেন্দ হময় তগময়তেল৷ তিতন িাতেতটর প্রমি্কতট তিতনি পেন্দ 
কমরতেমলন, করেন, িাতেতটর কস্পন্রীয় ভুেধ্িাগর্রীয় থিাপি্কার্থ, কেমঝর নকশা, 
িাতের অিথিান, িিতকেুই৷ তিতন কিই েতিতটমি িার আঙু্ল করমখ, “প্রভু, িাতেতট 
আোর চাই” এই করা িলার করা স্রণ কমরতেমলন৷ তকন্তু তিতন িানমিন কর 
িাতেতট অতি েূল্িান ও ইতি পূমি্থই আেরা অন্ প্রকল্পমি আোমদর নগদ অর্থ 
তিতনময়াগ কমর কফমলতেলাে, কামিই তিতন কিই িেময় আোমদর অর্থ িংথিামনর 
পাল্লার েমধ্ পাওয়া করমি পামর এেন অন্ িাতেগুতলর তদমক নির তদতচ্মলন৷ 
তকন্তু অন্ ককামনা িাতে আোমদর ভামগ্ কিামটতন, এিং আেরা কখনই ককামনা 
একতট িাতের োতলমকর িামর চুততি করিার পর্থাময় কপঁোমি পাতর তন৷ িখনও 
ককামনা একতট িাতের তিষময় আেরা ঐক্েত্ত হমি পাতর তন৷ 

আপনার এও িানা উতচি কর দু িের আমগ আেরা এই শহরতটমি িাগর 
পামের একতট িাতের িন্ ি্রীি িপন কমরতেলাে৷ কিই িেময় আোমদর 
স্ব্রীকামরাততিতট তেল এই কর এই শহমর আোমদর একতট িেুরে বিকমির ধামর 
িাতে রময়মে, আেরা এরই েমধ্ কিতট কপময়তে, এিং কর তদন আেরা িাতেতটর 
িন্ িপন কমরতেলাে কিই তদনই আেরা কিতট কপময় তগময়তেলাে৷ আেরা করতদন 
করেনডার িেুরে পামের িাতেতটর পমষে পরস্পমরর হাি ধমরতেলাে ও ঐক্েত্ত 
হময়তেলাে কিতদমনর কিই থিান ও কালতটর করা আতে স্রণ করমি পাতর৷ 
তকন্তু  রখন আেরা চুততিিধে হময়তেলাে, িখন দুই িের পূমি্থ করেনডা কর েতিতট 
কদমখতেমলন কিতটর করা স্রণ ও এই উপলতধি কমরতেমলন কর এই িাতেতট 
েতিমি কদখা কিই িাতেতটই, িার িাতে! 

কিই িাতেতটর ইতিহামির ি্াপামর কখাঁিখির কনওয়ার পর, আেরা কদখমি 
কপময়তেলাে কর িাতের োতলক িতি্ই কময়ক িের আমগ িাতেতট তিতক্র কমর 
কদওয়ার কচষ্টা কমরতেমলন, তকন্তু িাতেতট তিতক্র হয় তন ও তিতন িাতেতটমক তিতক্র 
করা করমক তিরি হময়তেমলন৷ রখন করেনডা তিক্রয়মরাগ্ িতে িাতের িাতলকায় 
িাতেতটমক কদমখতেমলন ঘটনাতট কিই িেময়র৷ তকন্তু িাতের োতলক পুনরায় 
িাতেতটমক িাতলকাভুতি করিার তিধোন্ত গ্হণ কমরতেমলন, এিং ককন আতে 
“কিাোমক এই িতিাহমি িাতেতট তকনমি হমি” এই তনমদ্থশ িহকামর করেনডামক 
িাগমর পািামনার িন্ আকতস্ক িাতগদ অনুভি কমরতেলাে, িার কারণ এতটই৷ 
তিতন আপনামক িলমিন কর িাধারনি এইভামি আতে অর্থ ি্য় কতর না৷ িেয়টাই 
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িিতকেু৷ কিইিার আোর অর্থ অন্ ককামনা প্রকমল্প রুতি তেল না, ও কিতট িাতের 
িন্ েিুদ তেল৷ আতে তনতচিি কর কিই িেয় অমনক কলাক কিই িাতেতটর তদমক 
লষে্ রাখতেল এিং কিতটই কিই িাতগদ অনুভি করিার কারণ৷ আচির্থিনকভামি, 
দুিের আমগ করেনডা রখন িাতেতট প্ররে কদমখতেমলন িাতেতটর িখন কর দাে ধার্থ 
করা হময়তেল িার িুলনায় দামের ি্তধে ঘমট তন৷ আতে তিশ্বাি কতর ঈশ্বর করেনডার 
িন্ িাতেতটমক আগমল রাখতেমলন৷

তকন্তু এই কাতহন্রীর তবিগুন অংমশর ভাগতট এখামন৷ রখন আোমদর চুততিিধে 
হওয়া িাতেতটর তিক্রয় প্রতক্রয়া িোতি করিার িন্ তকেুটা িেয় িাতক তেল, িখন 
আেরা করেনডার োময়র তনকট করমক একতট কফান কল পাই৷ গি ৩২ িের 
ধমর কানাডামি তিতন একতট িাতের োতলক তেমলন৷ কিশ তকেু িের ধমর কিশ 
কময়কিার আেরা কিখামন তগময় করমকতে ও িাতেতট ও িার অিথিানতট আেরা 
ভালিািিাে৷ িাতেতট তিক িমলর উপমর রাকা একতট বি্রীমপর উপমর রময়মে৷ িলা 
ভামলা কর িাতেতটর কপেমনর তদমকর কামির পাটািমনর করমক িাগমরর দূরত্ব 
প্রায় ৩০ তফট৷ করেনডার িািা ও োময়র িয়ি হতচ্ল ও িারা তিধোন্ত তনময়তেমলন 
কর িারা এি দুমর রাকা একতট িাতের রষেণামিষেণ ও কিতটর কপেমন অর্থ ি্য় 
করমি চান না৷ িারা আোমদর কামে এমিতেমলন ও তিজ্ঞািা কমরতেমলন কর কিই 
িাতেতট তকনমি আেরা আগ্হ্রী তকনা, আর আতে িামদর না িমলতেলাে৷ রতদও 
আতে িায়গাতট ভালিািিাে, তকন্তু ওহাইও করমক কিতটর দুরত্ব তেল গাতেমি ৩১ 
ঘন্ার েি, এিং এই দূরমত্বর কারমণ আোর েমন হয় তন কর আতে োমঝ োমঝই 
ওখামন করমি পারি৷ কামিই িারা একিন িতে িাতের দালামলর কামে তগময় 
িাতেতট তিক্রময়র িন্ িাতলকাভুতি কমরতেমলন, তকন্তু িাতেতটমক দু িের ক্রয় 
তিক্রময়র িািামর রাখিার পমরও ককামনা কক্রিা িাতেতটর তিষময় কিেন আন্ততরক 
আগ্হ প্রকাশ কমর তন৷    

কামিই িখন রখন আেরা আোমদর িাগর পামের িাতেতটর তিক্রয় প্রতক্রয়ার 
িোততির িন্ অমপষেোন তেলাে, িখন িারা কফান কমরতেমলন ও িমলতেমলন কর 
িারা িাতেতটমক তিতক্র করিার কচষ্টা কমরতেমলন তকন্তু িফল হন তন, এিং আেরা 
রতদ িাতেতটমক তকনমি চাই ও পতরিামরর েমধ্ রাতখ িাহমল িারা িাতেতটর 
দাে কতেময় অমধ্থমক তনময় আিমি রাতি আমেন৷ আতে রখন কিই তিষময় তচন্তা 
কমরতেলাে, িখন কদখলাে আোর িন্তামনরা কোট করমক ওখামন তগময় িে 
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হময়মে, আর িায়গাতট খুি েমনারে৷ কামিই করেনডা ও আতে কিই তিষময় প্রার্থনা 
কমরতেলাে ও িামদর িমলতেলাে কর আেরা িাতেতট তকনি৷ আোমদর কামে ওই 

িাতেতট ক্রয় করিার েি নগদ অর্থ তেল৷ 
িাোো তিগি িেমর আোর ককাম্াতনর িন্ 
আতে একতট তিোন তকমনতেলাে, রার কারমণ 
৩১ ঘন্ার রাস্তা অতিক্রে করিার পতরিমি্থ 
আেরা োত্ ৫ ঘন্ামিই ওখামন কপঁমে 
করমি পারিাে৷ কিতট ওখামন রাওয়াতটমক 
অমনক কিতশ িুতিধািনক কমরতেল৷   

ওই দুতট িাতে ক্রয় করিার পর, আতে একতদন আোর অতফমি িমি তেলাে 
রখন আকতস্ক আোর োরায় এই তচন্তাতট ধাকো কেমরতেল, “একটু রামো, এতটই 
কিা তবিগুন অংশ!” আোর স্ত্রী িহু িের ধমর একতট িাগর পামের িাতের স্বপ্ন 
কদমখ আিতেমলন৷ আর এখন, োত্ দুোমির েমধ্, োতক্থন রুতিরাম্রের দতষেন 
অংমশ িার একতট িাতে রময়মে, করতট শ্রীিকামল কিশ উষ্ণ রামক, তকন্তু গ্্রীষ্মকামল 
রাকিার পমষে কিতট অতিতরতি গরে৷ তকন্তু কানাডামি কর িাতেতট রময়মে কিতটমি 
গ্্রীষ্মকামল কিশ উপরুতি িাপোত্া রামক তকন্তু শ্রীিকামল কিতট অতি শ্রীিল৷ 
আেরা উপলতধি কমরতেলাে কর এখন উভয় ঋিুর িন্ িার কামে একতট কমর 
িাগর পামের িাতে রময়মে৷ অতিশ্বাি্৷ রখন ওই দুতট িাতের হস্তান্তর িম্ন্ন 
হময়তেল, িখন আেরা অিশ্ই িমলতেলাে, “িুতে তক ওটা কদমখে?” আোর েমন 
হয় আপতনও োনমিন কর এই ঘটনাতটর িামর তবিগুন অংমশর িাদ্শ্ রময়মে! 
আচির্থ!  

তকভামি ঈশ্বর করেনডা ও আোর তনকট ককামনা তকেুর দুতট কমর অংশ আনয়ন 
কমরতেমলন আতে কিগুতলর কিশ তকেু উদাহরণ ি্িহার করলাে৷ আোর তিশ্বাি 
তবিগুন অংশ কর িতক্রয় ঈশ্বর আোমদরমক স্পষ্টভামি কিতট কদখািার িন্ই 
এগুতলমক ি্িহার কমরতেমলন৷ তকন্তু আতে তনতচিি করমি চাই কর তবিগুন অংশ 
ককামনা তকেুর একমিাো প্রাতি করিার েমধ্ই ি্রীোিধে রময়মে, এেন ভািনা করন 
আপনার েমধ্ না আমি৷ িাস্তমি, তবিগুন অংশ হমলা প্রময়ািমনর অতধক রাকা৷ 
ঈশ্বর তবিগুন অংমশর িম্মক্থ আোর দ্তষ্ট আকষ্থণ করিার িন্ ককামনা তকেুর 
এক কিাোর এই অতি িুস্পষ্ট উদাহরণগুতল ি্িহার করতেমলন৷ িাই রা তকেুই 

মবিগুন অংশ দকারনা মকছুর 
একর্াো প্াপ্ত করিার িরধযেই 
সীিািদ্ ররেরছ, এিন ভািনা 
দযন আপনার িরধযে না আরস৷ 
িাস্তরি, মবিগুন অংশ েরলা 
প্রো্রনর অমধক রাকা
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কহাক না ককন, ককামনা তকেুর প্রচুর পতরোণ িরিরাহই হমলা তবিগুন অংশ৷ আতে 
আশা কতর আপতন তবিগুন অংশ ও তিশ্ােিামরর তিশ্ামের িাস্তিিামক িুঝমি 
পারমেন৷ ঈশ্বমরর রামি্ ি্রীিন অতি েধুর! এখন আতে রখন এই অধ্ায়তট 
তলখতে, িখন আতে কানাডামি আোমদর িাতেমি িমি রময়তে, িানালার িাইমর 
িাগমরর তদমক িাতকময় রময়তে৷ িাতেতট করমক োত্ ২৫ গি দুমর িােুতরেক 
শঙ্খতচল ও হাঁি িেুমরের ি্রীর িরাির কখলা করমে৷ কিখামন রময়মে শাতন্ত, ককামনা 
তনষু্ঠরিা কনই, িিতকেুর েূল্ পতরমশাধ করা হময়মে, এিং আশ্রীি্থাদ রময়মে৷ আতে 
একতট কার্থভামর তনরুতি রময়তে, আোর তপিার রামি্র িুিোচার প্রচার করিার, 
আতে িাঁর িাতটর একিন পুত্, িাঁর েহান রামি্র একিন নাগতরক, এিং আতে 
তবিগুন অংশ উপমভাগ করতে! 

তকভামি ঈশ্বমরর রাি্ ও কর িকল ধে্থ কিই রাি্মক পতরচাতলি কমর কিগুতল 
আোমদর ও িার িামর িামর কিই িকল হািার হািার োনুমষর ি্রীিমন প্রভাি 
কফমলমে, রারা িামদর কাতহন্রীগুতলমক ইমেইল কমর আোমদর কামে পািায়, 
করেনডা ও আতে কিগুতল তনময় অমনক গল্প তলখমি পাতর৷ কর করা আতে িমলতে, 
িাইমিমল আপতন কিই িকল তকেু পাি করমি পামরন, তকন্তু কিই িাইমিলমকই 
আপনার কচামখর িােমন ঘটমি কদখাতট খুি করাোঞ্চকর একতট তিষয়৷ 

এখামন আতে ককিলোত্ একতট পাশ্ব্থতটকা রুতি করমি চাই৷ তকভামি ঈশ্বর 
করেনডা ও আোমক আশ্রীি্থাদ কমরমেন ও আেরা কর রাত্াপর অতিক্রে কমরতে 
োনুষমক কিতট িলা আোর পমষে তকেুটা ঝঁুতক কনওয়ার িাতেল৷ অমনক িেয় 
োনুষ এতটমক ভুল ভামি কনয়৷ কখনও কখনও িারা েমন করমি পামর কর আেরা 
আত্শ্লাঘাপূণ্থ িা দপ্থকার্রী৷ িা িারা ভামি কর আেরা িামদর দশোংমশর িা 
িামদর উপহামরর অর্থ তনময়তে ও তনমিমদর িন্ ি্য় কমরতে৷ দয়া কমর িুঝমিন 
কর করেনডা ও আতে আোমদর তটতভ িম্প্রচামরর করমক ককামনা অর্থ তনই না, এিং 
আেরা আোমদর পিন িােগ্্রী তিতক্রর অর্থ গ্হণ কতর না৷ িমি হ্াঁ, আেরা কর 
েডেল্রীর পালকত্ব কতর কিখান করমক আেরা অিশ্ই কিিন কপময় রাতক৷ তকন্তু 
আোমদর ি্িিা রময়মে ও িিিেয় কিতট তেল, এিং ঈশ্বর কিগুতলমক আশ্রীি্থাদ 
কমরন৷ আেরা আোমদর ি্ততিগি ঘটনা িলিার বিারা এতট তনতচিি করমি 
কচময়তে কর আপতন করন আোমদর অন্তরমক িানমি পামরন৷ আোর েমন হময়তেল 
কর িাস্তমি আেরা রা ঘটমি কদমখতে এিং কিই ঘটনাগুতল িম্মক্থ ঈশ্বর আোমদর 
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রা তকেু তশষো তদময়মেন কিতট আপনামক িানামনা প্রময়ািন৷ আতে আপনামক কর 
ফলাফলগুতলর করা িলতে কিগুতল গ্াতর ও করেনডা ককতির ফলাফল নয়; আেরা 
অিটা ভামলা নই! না, আেরা রা তকেু কদমখতে ও আেরা রা তকেু উপমভাগ করতে 
কিগুতল হমলা আোমদর তপিার ও আোমদর ি্রীিমন িাঁর রামি্র ফলাফল৷ আেরা 
এই কারমণ কিই কাতহন্রীগুতল িলতে কারণ আেরা এইটুকুই চাই কর আপতন করন 
কিতট িুঝমি পামরন! শুনুন, আেরা শূন্ করমক এখামন এমিতে, এিং একোত্ কর 
কারমণ আতে এই িইতট তলখতে কিতট হমলা আপনার িন্! আতে চাই কর আপতন 
িানুন কর তকভামি কিতট কাি কমর রামি আোর েি আপতনও িুঝমি পামরন ও 
ঈশ্বমরর তনকট আপনার িন্ রা তকেু রময়মে কিগুতল প্রাতি কমরন৷ 

কিাঝিার কচষ্টা করুন কর আতে ি্রীব্রভামি দতররেিামক ঘ্ণা কতর৷ নয় িের 
কিই ক্রোগি োনতিক চাপ ও ভময়র েমধ্ িাি করাতট আষেতরক অমর্থ প্তরি্রীর 
েমধ্ তথিি নরমক িাি করিার ন্ায় তেল! আশা কতর আপতন স্রণ করমিন কর 
তিশ্ােপমি্থর তিশ্াে আপনার েিই আোরও িমট! তকভামি তিশ্ােপমি্থর তিশ্ামে 
প্রমিশ করমি হয় পমরর অধ্াময় আতে আপনামক কিতট িুঝমি িাহার্ করি৷   

এতট এই অধ্ায়তটর একতট পাশ্ব্থতটকা োত্৷ কর েুহুমি্থ আতে উপমরর লাইনতট 
কলখা িোতি করলাে, তিক িখনই আোর কিমক্রটাতর িা িতচি আোর অতফমি 
এমলন ও িলমলন কর আোর িন্ একতট িাক্স এমিমে৷ আতে তিতস্ি হময় কিতটমক 
খুললাে ও দুতট অতি িুন্দর শটগান কদখমি কপলাে৷ িাহ, কিশ উতিাহি্ঞ্জক কিা! 
েমন হমচ্ এই োত্ আতে কর করা িললাে ঈশ্বর করন িার উপমরই “আমেন” 
েুরোতঙ্কি করমলন৷ 

এই িইতট োপাখানায় রাওয়ার ও আতে প্ররে িইভতি্থ রোক পাওয়ার পর, 
আতে আোমদর আটলান্া Revolution অতধমিশমন প্ররে িামরর িন্ এই িকল 
ন্রীতিগুতল তশষো কদওয়ার িন্ করাোতঞ্চি তেলাে৷ আতে এ কারমনও করাোতঞ্চি 
তেলাে কারণ োনুমষর কামে কপঁোমনার িন্ আোর কামে অমনক নিুন িই তেল৷ 
আতে রখন িত্িিা কদওয়ার উমদেমশ্ নাচঘমর রাওয়ার িন্ প্রস্তুি হতচ্লাে, িখন 
আোর িতচি আোমক কডমক িলমলন কর কর ভরেমলাক আোমক প্ররে িনু্দমকর 
কিটতট তদময়তেমলন তিতন আোমক কফান কমরমেন এিং এই েুহুমি্থই আোর িামর 
িার করা িলা প্রময়ািন৷ কামিই আতে িামক িতষেনাি কফান করলাে৷ তিতন 
খুি করাোতঞ্চি হময় আোমক িলমলন কর তিতন একটু আমগই পামি্থল করিার 
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অতফমি তগময়তেমলন ও আোমক আমরা দুতট িনু্দক কপ্ররণ কমরমেন! িার িামর, 
তিতন করেনডামকও একতট িনু্দক পাতিময় তেমলন, এিং করমহিু তিতন িানমিন কর 
করেনডা তশকার কমরন তন, িাই তিতন িামক একশ ডলামরর কনামট ১৫০০ ডলার 
পাতিময়তেমলন৷ আতে হিচতকি হময় পমেতেলাে৷ আোর েমন হমলা আতে রা 
করতেলাে স্বয়ং ঈশ্বর িামি আমরকতটিার ি্রীলমোহর লাতগময় তদময়তেমলন, এিং 
একভামি, তিতন আোমক কিই কাি করা অি্াহি রাখমি িলতেমলন৷ োনুমষর 
এতট িানা প্রময়ািন – ঈশ্বর চান কর আপতন এতট িানুন! রাইমহাক, িাতে তফমর 
আতে িাক্সতট কখালিার িন্ উদগ্্রীি তেলাে৷ করেনডা ও আতে আোর কদখা 
িিমচময় িুন্দর তেলরুতি ব্রাউতনং ককাম্ান্রীর উপর তনমচ রাকা কদানালা শটগান 
কপময়তেলাে৷ দুতট িনু্দকই তেল এমকিামর নিুন৷ আোর কামে একতট ব্রাউতনং 
ককাম্াতনর কগাডে েমডমলর আংতশক স্বয়ংতক্রয় ২০ কগমির িনু্দক তেল, আর 
িাোো, করেনডার িন্ িার ১৫০০ ডলার অর্থ কিা তেলই৷ তবিগুন অংশ!   

আপতন এই করা তচন্তা কমর তিতস্ি হমি পামরন কর অিগুতল িনু্দক ক্রী 
প্রময়ািন৷ হ্াঁ, আোমক স্ব্রীকার করমিই হমি কর এই েুহুমি্থ আোর কামে 
অমনকগুতল খুি িুন্দর শটগান রময়মে, কিগুতল িস্তা দামেরও নয়, আর আতে এই 
একই প্রশ্ন কমরতে৷ ঈশ্বর আোমক িানান কর িাঁর িম্দ কি তিরাট, ও আতে 
রা প্রি্াশা কতর িার িুলনায় িাঁর করাগান আমরা অতধক, আতে করন িা কদখমি 
পাই, কিই কারমণই তিতন আোমক এিগুতল অতি েূল্িান ও িুদ্শ্ শটগান 
কপ্ররণ কমরতেমলন৷ আতে কিতট িুতঝ! আতে িা কদতখ!  





অধযোে ১০

মবিগুন অংরশর রেসযে

তিশ্ােপমি্থর তিশ্াে কামক িমল ও তকভামি কিতট তবিগুন অংমশর োধ্মে 
িম্ভি হয় এখন আতে কি তিষময় আমলাচনা কিমর কফমলতে৷ আপনার েমনর 
েমধ্ কর প্রশ্নতট রাকা উতচি কিতট হমলা, “তকভামি আতে তবিগুন অংমশর েমধ্ 
প্রমিশ কতর?” আপতন প্রশ্নতট কমরমেন িমল আতে খুতশ! এই প্রমশ্নর উত্তর খঁুমি 
িার করিার িন্ কিই কাতহন্রীমি তফমর রাওয়া রাক করখামন র্রীশু ৫০০০ িন 
পুরুষমক পাঁচতট রুতট ও দুতট োে িহকামর আহার তদময়তেমলন৷

পমর তদিা প্রায় অিিান হইমল িাঁহার তশষ্গণ তনকমট আতিয়া 
িাঁহামক কতহমলন, এতট তনি্থন থিান, এিং তদিাও অিিান-প্রায়; ইহাতদগমক 
তিদায় করুন, করন ইহারা চাতরতদমক পল্ল্রীমি পল্ল্রীমি ও গ্ামে গ্ামে তগয়া 
আপনামদর তনতেত্ত খাদ্রেি্ তকতনমি পামর। 

তকন্তু তিতন উত্তর কতরয়া িাঁহাতদগমক কতহমলন, কিােরাই উহাতদগমক 
আহার কদও। িাঁহারা কতহমলন, আেরা তগয়া তক দুই শি তিতকর রুতট 
তকতনয়া লইয়া উহাতদগমক খাইমি তদি?

 তিতন িাঁহাতদগমক িতলমলন, কিাোমদর কামে কয়খানা রুতট আমে? 
তগয়া কদখ। িাঁহারা কদতখয়া কতহমলন, পাঁচখাতন রুতট এিং দুইতট োে 
আমে। 

িখন তিতন িকলমক িিুি ঘামির উপমর দমল দমল িিাইয়া তদমি 
আজ্ঞা কতরমলন। িাহারা শি শি িন ও পঞ্চাশ পঞ্চাশ িন কতরয়া িাতর 
িাতর িতিয়া কগল। পমর তিতন কিই পাঁচখাতন রুতট ও দুইতট োে লইয়া 
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স্বমগ্থর তদমক ঊধ্ব্থদ্তষ্ট কতরয়া আশ্রীি্থাদ কতরমলন এিং কিই রুতট কয়খাতন 
ভাতঙ্য়া কলাকমদর িমু্মমখ রাতখিার িন্ তশষ্তদগমক তদমি লাতগমলন; আর 
কিই দুইতট োেও িকলমক ভাগ কতরয়া তদমলন। িাহামি িকমল আহার 
কতরয়া ি্তি হইল। পমর িাঁহারা গুঁোগাঁোয় ভরা িামরা ডালা এিং োেও 
তকেু িুতলয়া লইমলন। রাহারা কিই রুতট কভািন কতরয়াতেল, িাহারা পাঁচ 
হািার পুরুষ। 

-োক্থ ৬:৩৫-৪৪

এর আমগ আেরা এই কাতহন্রীতটর িম্মক্থ আমলাচনা কমরতেলাে, তকন্তু 
কাতহন্রীতটমি তবিগুন অংশ তিষয়ক িতি্ই তকেু িে িুত্ রময়মে৷ এই কাতহন্রীমি, 

র্রীশু অতিপ্রাক্িভামি রুতট ও োেমক ি্তধে 
কমরতেমলন, এিং িনিা কপট না ভরা পর্থন্ত 
কখময়তেল৷ আতে অনুোন করতে কর নার্রী ও 
তশশু িমেি কিই থিামন ২০,০০০ োনুমষর 
িোগে ঘমটতেল; এিং পাঁচতট রুতট ও দুতট 
োে তদময় ওই িংখ্ক োনুমষর প্রমি্কমক 
ভর কপট খাওয়ামনা তেল তনতচিিভামিই 
িমূ্ণ্থ ঐশ্বতরক কাি৷ এিং এই কারমণ, 

আেরা ঈশ্বমরর রামি্র ও করভামি কিই রাি্ কাি কমরতেল কিই তিষময় আনন্দ 
করমি পাতর৷ তকন্তু কিতদন রা ঘমটতেল, শুধুোত্ োনুষমক আহার কদওয়াটাই 
কিতটর িমূ্ণ্থ তচত্ নয়, এিং আপতন রতদ ওখামনই করমে রান, িাহমল আপতন 
তবিগুন অংশ হাতরময় কফলমিন৷ আিুন আমরকটু অতধক িদন্ত করা রাক৷   

িাহামি িকমল আহার কতরয়া ি্তি হইল। পমর িাঁহারা গুঁোগাঁোয় 
ভরা িামরা ডালা এিং োেও তকেু িুতলয়া লইমলন। রাহারা কিই রুতট 
কভািন কতরয়াতেল, িাহারা পাঁচ হািার পুরুষ

কামিই শামস্তর এই অংশতট আোমদর ক্রী িলমে? প্রমি্মক ি্ততি কমর 
খাওয়ার পর ১২ ডালা রুতট ও োে িুমল কনওয়া হময়তেল৷ তবিগুন অংমশর িংজ্ঞা 
হমলা প্রময়ািমনর অতধক রাকা৷ প্রময়ািনতট হমলা োনুমষর ি্ততি পর্থন্ত খাদ্ গ্হণ 

শুধুিাত্র পমরিৃপ্ত েওোর 
মেরক লক্ষযে রাখিার পমরিরি্থ  
্ীিনযাপন করিার একমট 
িুলনািূলক উত্তি উপাে 
ররেরছ৷ আপমন পমরিৃপ্ত েওোর 
িানমসকিা মনরে দিমশ মকছু 
গেরি পাররিন না
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করা, তকন্তু োনুষ পতরি্তি হওয়ার পর ১২ ডালা গুঁোগাঁো পমে রাকাতট হমলা 
তবিগুন অংশ, রা প্রময়ািমনর অতধক৷ আপনার কচিনার েমধ্ তকেুটা িেময়র িন্ 
এই পার্থক্তটমক কগঁমর রাখুন৷ আতে চাই আপতন আপনার েমনর েমধ্ তবিগুন 
অংমশর একতট িুস্পষ্ট তচত্ রাখুন৷ এই কাতহন্রীর প্ররে অংশতটমক – অর্থাত ৫০০০ 
োনুষমক কপট ভমর খাওয়ামনা—িম্াদন করিার িন্ তকভামি র্রীশু ঈশ্বমরর 
রামি্র পরাক্রেমক আনয়ন কমরতেমলন কি তিষময় অতধক গভ্রীমর রাওয়ার েি 
িেয় এখামন আোর কনই৷ তকন্তু আপতন আপনার অর্থননতিক তিপ্লি: আজ্ঞািহিার 
শততি নামের ধারািাতহক এই িইগুতলর প্ররে িইতটমি এই তিষয়তটর পূণ্থ ি্াখ্া 
কপময় রামিন৷

িার পতরিমি্থ, আতে তবিগুন অংশ, অতিপ্লািমনর উপর, এিং এই কাতহন্রীতটমি 
তকভামি কিতট ঘমটতেল কিই তদমক েমনামরাগ তনিধে করমি চাই৷ হ্াঁ, এতট 
একতট তিস্য়কর কাতহন্রী – ২০০০০ োনুষ প্রমি্মক পতরি্তি হময়তেল, তক দারুন 
ঘটনা! তকন্তু ককিলোত্ পতরি্তি হওয়া োোও ঈশ্বমরর রামি্ আমরা অমনক তকেু 
রময়মে, রতদও অতিপ্লািমন রাওয়ার পূমি্থ তনতচিিভামিই আপনার পতরি্তি হওয়ার 
প্রময়ািন রময়মে৷ পতরি্তি হওয়া কিা দারুন ি্াপার, তকন্তু আগাে্রীকাল ক্রী হমি? 
আতে করটা িলমি চাইতে কর আপনার লষে্ রতদ হয় ককিলোত্ পতরি্তি হওয়া, 
িাহমল পুনরায় আপতন রখন ষুেধাি্থ হমিন িখন আপনার ক্রী হমি? অমনক 
খ্্রীষ্টতিশ্বাি্রী পতরি্ততির অিথিায় রময়মে, তকন্তু িারা তবিগুন অংশ করমক িতঞ্চি 
রামক৷ তবিগুন অংশই ঈশ্বমরর তিশ্ােপমি্থর তিশ্াে তনময় আমি৷ পতরি্তি রাকা 
ককিলোত্ একতট িােতয়ক িোধান৷ কিতট করাগামনর িেি্ার িোধান কমর না৷ 
এই েুহুমি্থ আপতন ষুেধাি্থ না হমলও আপতন কর পুনরায় ষুেধাি্থ হমিন কিতট িানা 
ভময়র বিারমক উনু্মতি কমর, রা আপনামক েুতটময় তনময় কিোয় ও একতট তটঁমক 
রাকার োনতিকিা িহকামর পতরশ্ে করায়৷ না, শুধুোত্ পতরি্তি হওয়ার তদমক 
লষে্ রাখিার পতরিমি্থ ি্রীিনরাপন করিার একতট িুলনােূলক উত্তে উপায় 
রময়মে৷ আপতন পতরি্তি হওয়ার োনতিকিা তনময় কিতশ তকেু গেমি পারমিন 
না৷ ককিলোত্ আিমকর তদমনর প্রতি েমনামরাগ কদওয়ার পতরি্ততির স্তমরর েমধ্ 
দূরদতশ্থিা ি্রীোিধে রামক৷ ককিলোত্ পতরি্তি রাকামক একতট লষে্রূমপ রাখাতট 
হমলা র্রেণাদায়ক শ্ে ও ঘাে ঝরামনার প্তরি্রীর অতভশামপর প্ররার েমধ্ তটঁমক 
রাকার লষে্৷    
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পতরি্তি আিমকর তদমনর িন্ কভািন কমর; তবিগুন অংশ একতট আগাে্রীকাল 
তনে্থাণ কমর!

িংস্্কতি ও অতধকাংশ েডেল্রীগুতল তকরূপ তচন্তা কমর কিই তিষময় আতে 
আপনামক একতট উদাহরণ তদই৷ কর ককামনা ি্ততিমক প্রশ্ন করুন কর িামদর 
আতর্থক পতরতথিতি ককেন ও আপতন নানান উত্তর পামিন, খুি কিতশ ভামলা উত্তর 
িম্ভিি পামিন না৷ তকন্তু আপতন রতদ ভামলা একতট উত্তর পান, ককউ রতদ িমল, 
“আোমদর অিথিা কিশ ভামলা”, িাহমল িামদর প্রশ্ন করুন, “িাহমল আপতন 
কিতদন আমগ আপনার িাতের ঋণ তেতটময় তদময়মেন?” িারা িম্ভিি আপনার 
তদমক িাকামি ও আপনামক িলমি, “আিমল, আোর িাতের কদনাটা এখনও 
তেতটময় উিমি পাতর তন৷ আতে িলমি কচময়তেলাে কর আেরা আোমদর িকল 
তিমলর অর্থ তেতটময় তদতচ্ আর ি্ামঙ্ক আোমদর তকেু টাকা রময়মে৷” আপতন িলুন, 
“িাহ, দারুন! আপনারা কিশ ভামলাই আমেন৷ আচ্া, আপনামদর ি্ামঙ্কর খািায় 
তক ১০ হািার ডলামরর অতধক (প্রায় আট লষে টাকা) রময়মে?” অিশ্ই, আোর 
ধারণা ককউই এই প্রশ্ন করমি না, তকন্তু আপতন রতদ এই প্রশ্ন কমরন, িাহমল িারা 
উত্তমর িলমি, “না, অি কনই, িমি ৮০০ ডলার (৬৪ হািার টাকার েি) রময়মে৷ 
িতি্ই, এই কলাকগুমলা েমন কমর কর করমহিু িামদর একতট িুন্দর গাতে রময়মে, 
একতট ভামলা িাতে আমে, আর ি্ামঙ্ক তকেু টাকা আমে, িাই িামদর আতর্থক 
অিথিা কিশ ভামলা৷ িারা পতরি্ততির ি্রীিনরাপন করমে৷ তকন্তু এর করমকও অতধক 
তকেু রময়মে! রতদ আপনার িাতের কদনা তেমট রাওয়ার পমরও আপনার ি্ামঙ্ক 
১ লষে িা ৫ লষে ডলার রামক িাহমল কিতট ককেন হমি? অতধকাংশ োনুমষর 
কামেই কিতট হমি ি্রীিমন প্রময়ািমনর অতধক রাকার একতট তচত্৷ পতরি্ততি েহান 
তিষয় ও কিতটর প্রময়ািন্রীয়িা রময়মে, তকন্তু খাদ্ ভাডোমর ১২ ডালা রুতট ও োে 
রাকা হমলা প্রময়ািমনর অতধক, এিং কিখামন রময়মে শাতন্ত! 

একতদন আতে একিন েমকেমলর িামর িমি তেলাে ও িার আতর্থক িঙ্তির 
তিষময় আমলাচনা করতেলাে৷ আতে রখন িার ঋমণর পতরোমণর উপর কচাখ 
িুলাতচ্লাে, িখন আতে লষে্ কমরতেলাে কর কক্রতডট কামড্থ িার ঋমণর পতরোণ 
প্রায় ৪০০০০ ডলার৷ আর আতে িার িম্মদর তদমক দ্তষ্ট তদতচ্লাে, ও লষে্ 
কমরতেলাে কর িার কচতকং একাউমন্ প্রায় ৪০০০০ ডলামরর েি অর্থ তেল৷ আতে 
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িমলতেলাে, “কিা, এটা এেন ককামনা িে িেি্া নয়৷ আপনার কামে আপনার 
তিনতট কক্রতডট কামড্থর িমূ্ণ্থ ঋণ কেটািার েি নগদ অর্থ রময়মে৷ কক্রতডট কামড্থ 
আপনার িুমদর হার হমলা ১৮%, এিং আপনার কচতকং একাউমন্র িুমদর হার 
হমলা ১%৷ নগদ টাকা তদময় আপনার কক্রতডট কামড্থর ঋণ তেতটময় তনন!” তকন্তু ক্রী 
িামনন? কিা িমলতেমলন কর তিতন িা করমি চান না৷ িার করায় আতে কিখামন 
তিতস্ি হময় িমি তেলাে ও িামক প্রশ্ন কমরতেলাে ককন৷ তিতন িমলতেমলন কর 
িার কচতকং একাউমন্ টাকা রাকমল তিতন িুরতষেি ও আতর্থকভামি ধন্রী কিাধ 
কমরন৷ আতে হা কমর িার তদমক িাতকময় তেলাে, “আপনামক ধনিান কিাধ করায় 
োমনটা ক্রী? এটা একতট ভ্ে৷ রতদও আপনার কচতকং একাউমন্ ৪০০০০ ডলার 
অর্থ রময়মে, তকন্তু িাস্তমি আপনার কামে কিই অর্থ কনই কারণ আপতন আপনার 
কক্রতডট কাড্থ ককাম্াতনগুতলর তনকট কিই পতরোণ অর্থ ঋণ কমরমেন৷ আপনার 
ধারণা ভ্ান্ত, এিং আপতন একতট প্রিারণামক তিশ্বাি কমর িহু অর্থ প্রদান কমর 
চমলমেন”৷ 

আেরা প্রায় ঘন্া খামনক করা িমলতেলাে, এিং তিতন কখনই িুঝমি পামরন 
তন কেপমষে কর িার কচতকং একাউমন্ রা তকেু রময়মে িার একতট ি্হত অংশ 
ককন িার ঋণ পতরমশামধর কামি লাগামনার তিষময় িার তিমিচনা করা উতচি৷ 
তিতন আোমক স্রণ কতরময় তদময়তেমলন কর তিতন ওই অমর্থর িন্ কমিার শ্ে 
কমরতেমলন৷ আমরকতট ঘন্া িামক কিাঝামনার কচষ্টা করিার পর আতে হাল কেমে 
তদময়তেলাে ও িাতে তফমর এমিতেলাে৷ তিতন প্রিাতরি হময়তেমলন; কিই অর্থমক 
িার কচতকং একাউমন্ রাখিার কচষ্টা করিার েমধ্ ককামনা তনরাপত্তা তেল না৷ হ্াঁ, 
আতে িাতন কর রখন িার কামে ইমেইমলর েমধ্ ি্ামঙ্কর খািার তিিরণতট আমি 
ও কিই তিিরণ্রীতট কদখায় কর িার নামে ি্ামঙ্ক ৪০০০০ ডলার রময়মে িখন কিতট 
ভামলা লামগ৷ তকন্তু তিতন ককারায় রময়মেন কিই তিষময় প্রক্ি তচত্তট পাওয়ার িন্ 
িামক কক্রতডট কামড্থর তিলতটও খুলমি হমি৷ 

িন্তুতষ্ট েহান একতট তিষয়, এিং কিই পতরি্তিভািতট আপনামক তনরাপত্তার 
একতট ভুয়া ধারণার তদমক প্রমলাতভি করমি পামর৷ তকন্তু আপনামক একটুখাতন 
ভতিষ্মির তদমক দ্তষ্টপাি করমি হমি িানমি হমি কর এইোত্ আপতন রা তকেু 
ভষেণ করমলন, কিতট কময়ক ঘন্া পমরই আপনার রা তকেু প্রময়ািন হমি িা 
তদমি পারমি না৷ আপতন পুনরায় ষুেধাি্থ হমিন৷ আপতন রতদ ককিলোত্ দ্রুি 
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িোধামনর, প্রময়ািন্রীয় িস্তুর িরিরামহর চটিলতদ িন্তুতষ্টর কচষ্টা কমরন, িাহমল 
একোত্ কর তিষয়তট িাস্তমি আপনার ি্রীিন পতরিি্থন করমি পামর কিতট করমক 
িতঞ্চি হমিন- তবিগুন অংশ৷

রখন আেরা িকমল প্তরি্রীর র্রেণাদায়ক শ্ে ও ঘাে ঝরািার অতভশামপর 
প্ররামি কিমে উমিতেলাে, িখন আেরা একতট তিষময়র িািনা করিাে, রাো! 
আতে এই করাতট পূি্থিি্থ্রী একতট অধ্াময় উমল্লখ কমরতেলাে৷ আেরা আমরকতট 
কাি িা আমরকতট িুমরামগর স্বপ্ন কদতখ তন, কারণ, িতি্ িলমি তক, আেরা 
ইতিপূমি্থই ি্রীিনমক তনময় িাকহ্রীন হময় পমেতেলাে এিং পরিি্থ্রী েুতটর িেয় 
পর্থন্ত ককানক্রমে ি্রীিনমক চাতলময় তনময় রাতচ্লাে৷ আপতন কদখমিন, দামিরা 
অতধক কাি করিার ি্াপামর আকাঙ্খা কমর না৷ দামিরা একতট তিষময়র স্বপ্ন 
কদমখ, কিতট হমলা শুক্রিার রাি, কিােিার িকাল নয়৷ ককন? কারণ দামিরা 
ককিলোত্ একতট তিষময়র স্বপ্ন কদমখ—রাো৷ শুনুন, িি্থতরি ও “রােিার িন্ 
ি্তিি্স্ত হময় রাওয়া” োনতিকিা আপনামক কখনই ককামনা থিামন তনময় রামি 
না৷ একিন স্বগ্থদূিও রতদ আপনার শয়নকমষে এমি আপনামক ঈশ্বমরর তনকট 
হমি প্রাতি একতট আইতডয়া িা ধারণার করা িমল, িা হমলও আপনার োনতিকিা 
আপনামক কটমন ধমর রাকমি৷ 

তবিগুন অংশমক ধরিার িন্ আপনামক অিশ্ই পতরি্তি হওয়ার িাইমর 
কদখমি হমি!

তবিগুন অংমশর কষেমত্ এই উততিতট প্রধান তিষয়৷ আতে িাতন এই েুহুমি্থ এই 
করাতটর কিেন ি্হত ককামনা অর্থ কনই, তকন্তু ভতিষ্মি রাকমি৷ আতে রা িলমি 
চাই আপনামক কিতট কদখািার িন্ আতে োমক্থর পতরিমি্থ, করাহমনর পুস্তক 
করমক কিই ৫০০০ কলাকমক খাওয়ামনার কাতহন্রীতটর তদমক আমরকতটিার দ্তষ্টপাি 
করমি চাই৷ কিই কাতহন্রীতটর প্রতি করাহমনর দ্তষ্টভতঙ্মি, আেরা কিই একই 
কাতহন্রীতট কদখমি পাই তকন্তু কিখামন কতিপয় এেন তকেু তিিরণ পাওয়া রায় 
করগুতল আেরা োমক্থর িংস্করমণ পাই না৷ 

িখন র্রীশু কিই রুট্রী কয়খাতন লইমলন, ও ধন্িাদ কতরমলন, এিং 
রাহারা িতিয়াতেল, িাহাতদগমক ভাগ কতরয়া তদমলন; কিইরূমপ োে কয়ট্রী 



189

তবিগুন অংমশর রহি্

হইমিও, িাহারা রি ইচ্া কতরল, তদমলন। আর িাহারা ি্তি হইমল তিতন 
আপন তশষ্তদগমক কতহমলন, অিতশষ্ট গুঁোগাঁো িকল িংগ্হ কর, করন 
তকেুই নষ্ট না হয়। 

-করাহন ৬:১১-১২

কাতহন্রীর এই িংস্করণতটমি আেরা কদতখ র্রীশুই িামদরমক তগময় গুঁোগাঁো 
িংগ্হ করমি ও রামি ককানতকেুর অপচয় না হয় িা িমলতেমলন৷ আতে চাই 
আপতন এই িুঝুন৷ করমহিু তশষ্রা িুমরাগতট কদখমি পায় তন িাই িাঁমক িামদরমক 
এই করাতট িলমি হময়তেল৷ তনমিমক িামদর থিামন করমখ কদখুন৷ আপতন পূণ্থ ও 
পতরি্তি, আর আপতন ককিলোত্ তিোনায় গোগতে তদমি ও তদিাতনরোয় করমি 
চান৷ আপনার প্তরি্রীর অতভশামপর প্রতশষেণ ও দািিুলভ োনতিকিার কারমণ, 
রখন আপতন পতরি্তি হন, িখন করমে রাওয়ার িেয় হয়৷ আপতন কদখমেন কর 
দামির োনতিকিা ককিলোত্ িখনই কাি কমর রখন কাি করমি িাধ্ রামক, 
তকন্তু রখন কাি করমি িাধ্ রামক না, রখন কিতট পতরি্তি হময় রায়, িখন কিতট 
করমে রায়৷ তশষ্মদর কচামখর িােমন রা তকেু তেল র্রীশুমক িামদরমক কিগুতলমক 
িংগ্হ করমি িলমি হময়তেল৷ িামদর চাতরপামশ ভূতের উপর গুঁোগাঁো পমে 
তেল, িা িম্বেও িারা কিগুতলমক িুমল কফলিার িন্ ককামনা কচষ্টা কমর তন৷ তকন্তু 
িা হমলও, িামদর েমনর েমধ্, পাতখমদর িন্ কিই গুঁোগাঁোমক কফমল রাখা োো 
কিতটর আর ক্রী েূল্ তেল?

র্রীশু িামদরমক খুি গুরুত্বপূণ্থ তকেু তিষয় তশষো কদওয়ার কচষ্টা করতেমলন৷ 
িামদরমক গুঁোগাঁো িংগ্হ করমি ও ককানতকেু নষ্ট না করমি িলিার পর একতট 
েন্তি্ কমরন! তকন্তু িাঁর কিই উততির অর্থ ক্রী? কিশ করা, অন্তি িখনকার েি 
কিা প্রমি্মক ভরমপট কখময়মে, প্রমি্মকই পতরি্তি, ককউই আর রুতট িা োে চায় 
না৷ তকন্তু িেি্াতট এখামনই – আপনার রা প্রময়ািন িার িুলনায় অতধক িংগ্হ না 
করমি পারমল তিশ্ােপমি্থর ককামনা তিশ্াে রামক না৷ রখন ষষ্ঠ তদমন ইস্রাময়ল্রীয়রা 
োন্না িংগ্হ করি, িখন িামদরমক িামদর রিটা প্রময়ািন িার িুলনায় অতধক 
িংগ্হ করিার তনমদ্থশ কদওয়া হময়তেল৷ িাহমল কিইতদন িামদর রিটা প্রময়ািন 
িার িুলনায় অতধক িংগ্হ করাতট িতিে তদমন, তিশ্াে করিার তদমন িামদর 
প্রময়ািন্রীয় খামদ্র িম্ভামর পতরণি হি৷ র্রীশু িাঁর তশষ্মদর পতরি্ততির অতধমকর 
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তদমক দ্তষ্টপাি করিার ও ঈশ্বমরর রামি্র পূণ্থ িরিরামহর তদমক িাকামনার 
তশষো তদতচ্মলন৷ আিারও, আপতন পতরি্ততি তদময় ককানতকেু তনে্থাণ করমি পামরন 
না, তবিগুন অংশ তদময় আতে কগঁমর িুলমি পামরন৷ পতরি্ততি আিমকর তদমনর খাদ্ 
তনঃমশতষি কমর তদময়মে তকন্তু ১২ ডালা গুঁোগাঁো আপনামক আগাে্রীকামলর তিকল্প 
প্রদান কমর৷

এখামনই কিই েূল ন্রীতিতট রময়মে করতট আতে চাই আপতন কদখুন৷
র্রীশু রিষেণ পর্থন্ত না গুঁোগাঁোর প্রতি িাঁর তশষ্মদর দ্তষ্ট আকষ্থণ কমরতেমলন 

িিষেণ পর্থন্ত িারা কিগুতলমক কদখমি পায় তন তিকই, িিুও ইতিপূমি্থই ঈশ্বর 
িামদরমক তিশ্ােপমি্থর তিশ্াে তদময়তেমলন, অর্থাত তবিগুন অংশ তদময়তেমলন৷ তকন্তু 
িারা কিতটমক কদখমি পায় তন৷ এর আমগই ঈশ্বমরর রাি্ খাদ্ করাগান তদময়তেল, 
রুতট ও োমের ি্তধে ঘতটময়তেল, এিং িকল োনুষমক আহার তদময়তেল—তকন্তু 
ঈশ্বমরর রাি্ িি্থদা তবিগুন অংশ রুতগময়তেল৷ ঈশ্বর কখনই ককিলোত্ পতরি্তি 
করিার িন্ করাগামিন না; তিতন িি্থদা প্রময়ািমনর অতধক িরিরাহ করমিন৷ 
িেি্াতট হমলা হয়ি আপতন কিতটমক কদখমেন না!

কদও, িাহামি কিাোতদগমকও কদওয়া রাইমি; কলামক তিলষেণ পতরোমণ 
চাতপয়া ঝাঁকতরয়া উপতচয়া কিাোমদর ককামল তদমি; কারণ কিােরা কর 
পতরোমণ পতরোণ কর, কিই পতরোমণ কিাোমদরও তনতেমত্ত পতরোণ করা 
রাইমি।

-লুক ৬:৩৮

কদও, িাহামি কিাোতদগমকও কদওয়া রাইমি; কলামক তিলষেণ পতরোমণ চাতপয়া 
ঝাঁকতরয়া উপতচয়া কিাোমদর ককামল তদমি৷ তকন্তু এখামন এই পমদর িোততি ঘমট 
না৷ আপনার কচমপ ঝাঁতকময় কদওয়া পতরোণতট হমলা কিই তদমনর িন্ আপনার 
প্রাপয় িস্তুিেূহ৷

তকন্তু এই পদতট আমরা িমল “উপতচয়া!” এই উপতচয়া পোতট হমলা তবিগুন 
অংশ৷ ঈশ্বর িি্থদা তবিগুন অংশ িরিরাহ কমর, ককিলোত্ রমরষ্ট নয়!!!! তকন্তু 
আপতন রতদ কি তিষময় িমচিন না রামকন, ও শষ্ রতদ উপতচয়া পমে রায়, 
িাহমল আপতন হয়ি কিতটমক ভূতেমি পমে রাওয়ার িুমরাগ কমর কদমিন করমহিু 
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আপতন আপনার িমু্মখথি পতরি্ততির অংশতটর উপমর িমূ্ণ্থ েমনামরাগ তদময় 
তেমলন ও উপমচ পো অংশতটমক ধরিার িন্ প্রস্তুি তেমলন না৷ এেন করার 
বিারা, আপতন তবিগুন অংশমক ধরমি ও কিতট উপমভাগ করমি ি্র্থ হমিন৷ তকন্তু 
আপতন রতদ পতরপূণ্থ িরিরামহর তিষয় কিমন ও অনুোন কমর, উপলতধি করমিন 
কর তকভামি ঈশ্বমরর রাি্ কার্থ কমর, িাহমল আপতন কার্থ করমি এিং ঈশ্বর রা 
তকেু প্রদান কমরন, কিগুতলমক ধরিার িন্ প্রস্তুি রাকমিন৷ 

আতে আপনামক আমরকতট উদাহরণ তদই৷

'তশমোন উত্তর কতরমলন, কহ নার, আেরা িেস্ত রাতত্ পতরশ্ে 
কতরয়া তকেুোত্ পাই নাই, তকন্তু আপনার করায় আতে িাল কফতলি। 
িাঁহারা কিইরূপ কতরমল োমের িে ঝাঁক ধরা পতেল, ও িাঁহামদর িাল 
তেঁতেমি লাতগল; িাহামি িাঁহামদর কর অংশ্রীদামররা অন্ কনৌকায় তেমলন, 
িাঁহাতদগমক িাঁহারা িমঙ্কি কতরমলন, করন িাঁহারা আতিয়া িাঁহামদর 
িাহার্ কমরন। িাঁহারা আতিয়া দুইখান কনৌকা এেন পূণ্থ কতরমলন কর, 
কনৌকা দুখাতন ডুতিমি লাতগল। িাহা কদতখয়া তশমোন তপির র্রীশুর িানুর 
উপমর পতেয়া কতহমলন, আোর তনকট হইমি প্রথিান করুন, ককননা, কহ 
প্রভু, আতে পাপ্রী। কারণ িামল এি োে ধরা পতেয়াতেল িতলয়া তিতন, ও 
রাঁহারা িাঁহার িমঙ্ তেমলন, িকমল চেতক্ি হইয়াতেমলন; আর তিিতদময়র 
পুত্ রামকাি ও করাহন, রাঁহারা তশমোমনর অংশ্রীদার তেমলন, িাঁহারাও 
কিইরূপ চেতক্ি হইয়াতেমলন। িখন র্রীশু তশমোনমক কতহমলন, ভয় 
কতরও না, এখন অিতধ িুতে ি্রীিনামর্থ োনুষ ধতরমি। '

-লুক ৫:৫-১০

এতট হমলা এেন একতট কাতহন্রীর অংশ তিমশষ কর কাতহন্রীতট পূমি্থ আেরা পাি 
কমরতেলাে৷ তপিমরর দুতট কনৌকা তেল ঈশ্বমরর রামি্র কারমণ করগুতলর োমের 
ভামর িমল ডুমি রাওয়ার উপক্রে হময়তেল৷ এই ঘটনাতট তেল োে ধরিার তিষময় 
িার জ্ঞামনর তিপর্রীি ও কিতট িাঁমক হিিাক কমরতেল৷ তকন্তু পমরর িার র্রীশু 
রখন িামক িমলতেমলন, “এই কর তপির, চমলা গভ্রীর িমল রাই, আর িুতে রি 
ইচ্া োে ধরমি পারমি” িখন ক্রী ঘমটতেল িমল আপনার েমন হয়? আপতন 
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তক েমন কমরন কর তপির দুতট কনৌকা কনমিন? আোর িমন্দহ আমে৷ তিতন িার 
িনু্মদর কাে করমক রিগুমলা িম্ভি কনৌকা ধার ও কিই কনৌকাগুতলমক একতত্ি 
করমিন৷ ককন? কারণ িার একতট তভন্ন প্রি্াশা এিং করভামি ঈশ্বমরর রাি্ কার্থ 
কমর কিই তিষময় একতট ধারণা রাকমি৷ 

এই কগাটা আমলাচনাতটর েূল উমদেশ্ হমলা আপতন রামি কিামঝন কর ঈশ্বর কর 
িরিরাহ কপ্ররণ করমেন আপতন কিতটর পুমরাতট কদখমেন না৷ অিশ্ই, অতধকাংশ 
িেময় কিই করাগানতট কাঁচা টাকার রূপ গ্হণ করমি না৷ তকন্তু কিতট িুতধে, স্বগ্থ্রীয় 
কার্থকলাপ, ও পতিত্ আত্া কি্্থক পর তনমদ্থশনার আকামর হমি৷ আেরা রতদ 
তবিগুন অংশ িম্তক্থি ররারি ধারণা িহকামর প্রস্তুি না রাতক, িাহমল আোমদর 
প্তরি্রীর অতভশামপর তটঁমক রাকিার প্রতশষেমণর কারমণ আেরা কিগুতলমক পাশ 
কাতটময় চমল রামিা৷

এই রুতট ি্তধে হময় রাওয়ার কাতহন্রীতটমি, তকভামি ঈশ্বমরর রাি্ কার্থ কমর, 
ক্রী প্রি্াশা করমি হমি, ও ক্রী অনুোন করমি হমি, র্রীশু িাঁর তশষ্মদরমক 
কিই তিষময় তশষো কদওয়ার কচষ্টা করমেন৷ করমহিু িামদর দািমত্বর োনতিকিা 
চাতরতদমক েতেময় রাকা রুতটগুতলর েধ্কার িম্ভিনা কদমখ তন, িাই িামদরমক 
দ্তষ্টপাি করিার কষেমত্ র্রীশুমক প্রতশষেণ তদমি হময়তেল: “কিােরা ক্রী কদমখা? 
িাকাও! কিাোমদর িন্ ঈশ্বর রা তকেু প্রস্তুি করমখমেন কিােরা কিগুতলর িিতকেু 
কদখে না৷” 

আতে এক েুহুমি্থর িন্ আপনামক রাত্াপুস্তক ১৬ এর করা েমন কতরময় 
তদমি চাই কারণ কিখামন আমরা একতট তিষয় রময়মে রা আতে তনমদ্থশ করমি চাই৷

আর প্রতিতদন প্রািঃকামল িাহারা আপন আপন কভািনশততি অনুিামর 
কুোইি, তকন্তু প্রখর করৌরে হইমল িাহা গতলয়া রাইি। পমর ষষ্ঠ তদমন 
িাহারা তবিগুণ খাদ্, প্রতিিমনর তনতেমত্ত দুই দুই ওের, কুোইল, আর 
েণ্ডল্রীর অধ্মষেরা িকমল আতিয়া কোতশমক জ্ঞাি কতরমলন। িখন তিতন 
িাঁহাতদগমক কতহমলন, িদাপ্রভু িাহাই িতলয়াতেমলন; কল্ তিশ্ােপর্্থ, 
িদাপ্রভুর উমদেমশ পতিত্ তিশ্ােিার; কিাোমদর রাহা ভাতিিার ভাি, ও 
রাহা পাক কতরিার পাক কর; এিং রাহা অতিতরতি, িাহা প্রািঃকামলর 
িন্ িুতলয়া রাখ। 
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িাহামি িাহারা কোতশর আজ্ঞানুিামর প্রািঃকাল পর্থ্ন্ত িাহা রাতখল, 
িখন িাহামি দুগ্থন্ হইল না, ক্রীটও িতন্মল না। পমর কোতশ কতহমলন, 
অদ্ কিােরা ইহা কভািন কর, ককননা অদ্ িদাপ্রভুর তিশ্ােিার; অদ্ 
োমি ইহা পাইমি না। কিােরা েয় তদন িাহা কুোইমি, তকন্তু িতিে তদন 
তিশ্ােিার, কি তদন িাহা তেতলমি না। 

িরাচ িতিে তদমনও কলাকমদর েমধ্ ককহ ককহ িাহা কুোইিার িন্ 
িাতহর হইল; তকন্তু তকেুই পাইল না। িখন িদাপ্রভু কোতশমক কতহমলন, 
কিােরা আোর আজ্ঞা ও ি্িথিা পালন কতরমি কি কাল অিম্মি রাতকমি? 
কদখ, িদাপ্রভুই কিাোতদগমক তিশ্ােিার তদয়ামেন, িাই তিতন ষষ্ঠ তদমন দুই 
তদমনর খাদ্ কিাোতদগমক তদয়া রামকন; কিােরা প্রতিিন স্ব স্ব থিামন রাক; 
িতিে তদমন ককহ তনি থিান হইমি িাতহমর না রাউক। িাহামি কলামকরা 
িতিে তদমন তিশ্াে কতরল।

-রাত্াপুস্তক ১৬:২১-৩০

কর করাতট আেরা িমল আিতে কর, তবিগুন অংশই হমলা কিই তিষয় রা 
তিশ্ােপমি্থর তিশ্ােমক িম্ভিপর কমরতেল৷ তকন্তু আচিমর্থর করা, রতদও ইতিপূমি্থই 
ঈশ্বর ষষ্ঠ তদমন তবিগুন অংশ িরিরাহ কমরতেমলন, িা িম্বেও িামদর েমধ্ 
অমনমকই তিশ্ােিামর কিতটর িন্ামন িাইমর তগময়তেল ও তকেুই পায় তন৷ ঈশ্বর 
কর কিতট িরিরাহ করিার তিষময় তিশ্বস্ত তেমলন না ি্াপারতট িা নয়৷ িারা 
কিতট কদখমি পায় তন কারণ ইতিেমধ্ই ষষ্ঠ তদমন কর তবিগুন অংশ িামদর কদওয়া 
হময়তেল কি তিষময় িামদর উপরুতি ককামনা ধারণা তেল না৷ স্বাভাতিকভামিই, িারা 
ককিলোত্ একতদমনর েি রমরষ্ট পতরোণ খাদ্ িংগ্হ কমরতেল৷ এইিার, িতিে 
তদমন ষুেধাি্থ হওয়ার পর, িারা কোমটই ককামনা তকেু পায় তন৷ িামদর তচন্তাধারা 
করমক কদখমল হয়ি েমন হমি পামর ঈশ্বর িামদর প্রতি স্ব্রীয় প্রতিজ্ঞা রষো করমি 
ি্র্থ হময়তেমলন৷ তকন্তু ঈশ্বর ি্র্থ হন তন; িারাই তবিগুন অংমশর ন্রীতির তিষময় 
কোমটই িমচিন তেল না৷ িারা রতদ িানি, িাহমল িাহমল তভন্নভামি পতরকল্পনা 
করি৷

আি কি োনুষ িামদর রা তকেু প্রময়ািন কিগুতলর িন্ামন হমন্ হময় 
ঘুরমে, তকন্তু িারা উপলতধি করমে না কর ঈশ্বর ইতিপূমি্থই কিই প্রময়ািমনর িস্তুতট 
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কপ্ররণ কমরমেন? আোর েমন হয় উপমরর পংততিতটমি এই তিষয়তট িতি্ই কিশ 
ককৌিুহল উমরেককার্রী কর রমরষ্ট পতরোণ িংগ্হ না করিার কারমণ িাস্তমি ঈশ্বর 
িামদর প্রতি কু্রধে তেমলন!!!! তকভামি আোমদর েডেল্রীগুতলমি কিতট তশষো কদওয়া 
হমি আতে কি তিষময় তচন্তা কতর৷ 

আর তরতন িপনকার্রীমক ি্রীি ও আহামরর িন্ খাদ্ করাগাইয়া রামকন, 
তিতন কিাোমদর িপমনর ি্রীি করাগাইমিন এিং প্রচুর কতরমিন, আর 
কিাোমদর ধাতম্ম্থকিার ফল ি্তধে কতরমিন; এইরূমপ কিােরা ির্্থপ্রকার 
দানশ্রীলিার তনতেমত্ত ির্্থতিষময় ধনিান্  হইমি, আর এই দানশ্রীলিা 
আোমদর বিারা ঈশ্বমরর প্রতি ধন্িাদ িম্ন্ন কমর।

-2 কতরন্থ্রীয় ৯:১০-১১

এখামন কপৌল ঈশ্বমরর রামি্র প্রভািমক ‘কিােরা ির্্থপ্রকার দানশ্রীলিার 
তনতেমত্ত ির্্থতিষময় ধনিান্  হইমি’ রূমপ কিশ িুস্পষ্টভামি ি্াখ্া কমরন৷ িনু্ 
আোর, এর িন্ প্রময়ািন তবিগুন অংশ৷ প্রময়ািমনর অতধক রাকা োো আপতন 
িি্থ তিষময় দানশ্রীল হমি পামরন না৷

তকভামি আোর ি্িিাতট আোমদর একিন তিমক্রিার িামর কাি কমর এক 
িেমর ৩ করমক ৪ তেলয়ন ডলার উতপাদন স্তর করমক ি্তধে কপময় কিই একই 
তিমক্রিার িামর কাি কমরই এক িেমর ১১ তেতলয়ন ডলার হময়তেল, কিকরা 
আমগর একতট অধ্াময় আতে আপনামক িমলতেলাে৷ এই িকল ি্তধেগুতল োত্ এক 
িের িেময়র েমধ্ই ঘমটতেল৷ তকভামি কিতট ঘমটতেল কিতটও আতে আপনামক 
িমলতে৷ এক রামি ঈশ্বর আোমক একতট স্বপ্ন তদময়তেমলন ও তকভামি কিতট করমি 
হয় কিতট িমলতেমলন৷ তকন্তু তিতন আোমক রা িমলতেমলন এখন কিকরা আপনামক 
িলা প্রময়ািন, কারণ এখন আপনার কামে কিতট অর্থিহ হময় উিমি৷ আোর 
স্বপ্নতটমি তিতন কিািািুতি আোমক তিনতট শব্দ তদময়তেমলন৷ হ্াঁ, তিকই পেমলন, 
ককিল তিনতট শব্দ৷ কিই তিনতট শব্দই কিই িেমর আোর উপাি্থনমক হািার 
হািার ডলার ি্তধে কমরতেল৷ িার িন্ িখন পর্থন্ত আতে কর িািারিািকরণ 
ও তিজ্ঞাপন করতেলাে িার চাইমি কিতশ তকেু আোমক করমি হয় তন৷ আতে 
তনমিমক োো আোর ককাম্াতনর কার্থকলামপর েমধ্ ককামনা তকেু পতরিি্থন কতর 
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তন৷ আতে ি্ততিগিভামি করভামি ককামনা তকেু করতেলাে ওই তিনতট শব্দ আোমক 
কিতটমক পতরিি্থন করিার তনমদ্থশ তদময়তেল, এিং কিই পতরিি্থনতট আোমদর 
ি্িিা ও আোর আয়মক চারগুন ি্তধে কমরতেল৷ আপতন প্রশ্ন করুন, “কিই তিনতট 
শব্দ ক্রী ক্রী?” িেময়র িবি্িহার কর--- এতট োো আর তকেুই নয়৷ 

হ্াঁ, িেময়র িবি্িহার কর৷ “ি্াি, এই টুকুই? এই তিনতট শব্দই এই িকল 
তকেু কমরতেল?” হ্াঁ, কমরতেল৷ আপতন রখন িুঝমিন কর ঈশ্বর িাঁর িরিরামহর 
িামর িি্থদা তবিগুন অংশমক কপ্ররণ কমরন, িখন আপতন িুঝমি পারমিন কর তিতন 
আোমক ক্রী িলতেমলন৷

অন্ান্ িকল কিলি িা তিক্রয় ককাম্ান্রীর ন্ায়, আোর ককাম্ান্রীও োনুষমক 
িাহার্ করিার বিারা লাভ উপাি্থন কমর রামক৷ কর ককাম্ান্রী োনুষমক িাহার্ 
করিার কষেমত্ অতধক উত্তে, িারা িিই অতধক অর্থ উপাি্থন করমি৷ রতদও 
এই করাতট িি্, পাশাপাতশ এটাও তিক কর অমনক কিলি ককাম্ান্রীগুতল িামদর 
েমকেলমদর প্রময়ািন কেটামি ি্র্থ হয়৷ হয় কক্রিামদর িামর দুি্থল করাগামরামগর 
ও কক্রিা পতরমষিার োধ্মে, অরিা িামদর িংথিার িন্ নিুন েমকেল িন্ান ও 
িামদর রষো করিার অভামির োধ্মে িামদর এই ি্র্থিা ঘমট৷   

আোমদর কষেমত্ আেরা অি্াতধক ি্স্ত তেলাে, আর রতদও কিই ি্স্তিা 
েন্দ তিষয় নয়, িরাতপ আতে আোর েমকেলমদর রি দ্রুি উত্তর তদমি চাইিাে, 
কখনও কখনও আেরা িামদরমক অিটা দ্রুিিার 
িামর উত্তর তদই তন৷ ি্ততিগিভামি আতে আোমদর 
তিতনময়াগকার্রী েমকেলমদর িামর কাি কতর 
ও আতে কিই কাি ভালিাতি৷ রখন একিন 
িম্ভািনােয় তিতনময়াগকার্রী েমকেল কফান কমরন, 
এিং ি্ততিগিভামি কিই ি্ততির িামর করাগামরাগ 
করিার িন্ কিই কািতট আোমক কদওয়া হয়, 
তকন্তু কখনও কখনও আোর ি্স্ত কে্থিূচ্রীর কারমণ, 
আতে প্ররে ২৪ ঘন্ার েমধ্ কিই ি্ততিমক কফান 
কমর উিমি পাতর না৷ আোর অতভপ্রায়তট িাধু, তকন্তু 
আতে কিই কািতট িমূ্ণ্থ কমর উিমি পাতর না৷ 
করেনটা আপতন িামনন, রখন োনুষ প্রশ্ন কমর, 

প্ভু আিারক 
িলমছরলন দয দসই 
অমিপ্ািন, মিশ্ািপরি্থর 
মিশ্াি, আরগ দররকই 
মছল, মিমন আরগ 
রাকরিই দসসি 
যুমগরে মেরেমছরলন৷ 
মকনু্ত আমিই দসমট 
দেখমছলাি না!
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িখন ককাম্ান্রী িামদরমক িামদর উত্তর তদময় রামক করতট িামদর কারিার চালায়৷ 
কখনও কখনও একিন িম্ভিনােয় েমকেলমক িামদর ি্ততিগি তিতনময়ামগর 
তিষময় আমলাচনা করিার উমদেমশ্ কফান করমি কদর্রী করাতট অমনক কিতশ কদর্রী 
হময় করমি পামর৷ িারা অন্ কাউমক কফান করমি পামর রারা িামদর প্রশ্নগুতলর 
উত্তর কদওয়ার কষেমত্ আমরা কিতশ িেয় তদমি পামর৷ এেন অমনক তকেু রাকমি 
পামর রা ভুল হময় করমি পামর, তকন্তু রখন োনুষ উত্তর িানমি চায় িখন কিই 
উত্তমরর িামর িেি্ার িোধানমক রাকমি হমি৷

কামিই প্রভু রখন আোমক কিই তিনতট শব্দ তদময়তেমলন, িখন আতে 
কিমনতেলাে কর কিই শব্দগুতলর অর্থ ক্রী৷ আোমক রতদ িতি্ই কিই েঞ্চতটর 
উপমর উিমি হয়, কিরা দমশর েমধ্ িায়গা কমর তনমি হয় এিং কিই এক লষে 
ডলামরর কিানাি কচকতট গ্হণ করমি হয় িাহমল আোমক তভন্নভামি তিষয়গুতলর 
প্রতি দ্তষ্ট তদমি হমি৷ আোমক িেময়র িবি্িহার করমি হমি! কামিই আতে 
করভামি কাি করিাে িার েমধ্ তকেুটা পতরিি্থন কমরতেলাে৷ আতে একতট তনয়ে 
িাতনময়তেলাে, ককামনা ি্ততি রতদ তিতনময়ামগর পরােশ্থ কপমি কফান কমর, িাহমল, 
িম্ভি হমল,  দুই তেতনমটর েমধ্ আতে িামদরমক ঘুতরময় কফান করি, এিং আতে 
িতষেনাি িামদর িামর িাষোি করি৷ আোর েমকেলরা কগাটা কদশ িুমর রময়মে, 
এিং এই প্রতিশ্তিতট এেন একতট প্রতিশ্রুতি তেল করতটমক রষো করা কতিন 
হমি৷ তকন্তু আতে কিতট করিার কষেমত্ দ্ঢ়প্রতিজ্ঞ তেলাে৷ আতে আোর ককাম্ান্রীর 
ে্ামনিার িািুমক কডমক পাতিময়তেলাে ও ঈশ্বর রা তকেু িমলতেমলন িামক কিই 
করা িাতনময়তেলাে এিং িামক আোর িকল প্রতিতনতধমদরমক িুমরামগর কদখা 
পাওয়া োত্ কিতটমক কামি লাগািার কিই একই োনতিকিা রাখিার করা িমল 
তদমি িমলতেলাে৷ রখন কিই িেমরর িোততি ঘমটতেল, িখন কিই তিমক্রিার তনকট 
কিরা দমশ থিান পাওয়ার িন্ প্রময়ািন্রীয় ১১ তেতলয়ন ডলামরর অতধক ি্িিা 
আেরা কমরতেলাে৷ তকন্তু িার িামর িামর, আেরা আোমদর অন্ান্ তিমক্রিামদর 
িন্ তেতলয়ন ডলামরর অতিতরতি ি্িিা প্রাতি িা িংরতষেি কমরতেলাে৷ 

এখামনই কিই ি্হত রহি্ উমন্মাচমনর েুহূি্থতট রময়মে৷ রখন ককামনা েমকেল 
আোমদর িামর করা িলমি চাইি িখন আেরা দ্রুি িার প্রতি িাো তদিাে, 
ককিলোত্ এইটুকু করা োো আেরা কিেন তভন্নধে্থ্রী ককামনা তকেু কতর তন৷ 
আপতন কদখমেন কর, প্রভু আোমক িলতেমলন কর কিই অতিপ্লািন, তিশ্ােপমি্থর 
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তিশ্াে, আমগ করমকই তেল, তিতন আমগ রাকমিই কিিি রুতগময় তদময়তেমলন৷ তকন্তু 
আতেই কিতট কদখতেলাে না!

কামিই তকভামি তবিগুন অংশমক িতক্রয় করমি হয় কিেন ককামনা ঈশ্বমরর 
রামি্র ন্রীতি কনই৷ িি্থদাই তবিগুন অংশ রময়মে৷ ঈশ্বর িি্থদা একতট তবিগুন 
অংমশর স্তমর করাগান তদময় রামকন৷

ঈশ্বর কখনই ককিলোত্ আিমকর তদমনর িন্ করাগান কপ্ররণ কমরন না৷ 
তকন্তু িি্থদা কিতটর িামর তবিগুন অংশ কপ্ররণ কমর রামকন!

এখামনও, িেি্াতট হমলা আেরাই কিই তবিগুন অংশমক কদতখ না৷

তকন্তু িার করমকও িে িেি্াতট হমলা আেরা কিতটর িন্ান করিার করাও 
িানিাে না!!!! 

“করন তকেুই নষ্ট না হয়!” র্রীশুর এই উততিতট আোর কিশ ভামলা লামগ৷ ঈশ্বর 
িি তকেু পাতিময়তেমলন, এিং তিতন চান আপতন কিগুতল প্রাতি কমরন৷ তিতন রখন 
কলামকমদর তনকট আমগই োন্না কপ্ররণ কমর তদময়তেমলন, িার পমরও তিতন রখন 
কদমখতেমলন কর, িতিে তদমন িারা কিই োন্নার িন্ান করতেল িখন তিতন দুঃতখি 
হময়তেমলন৷ তিতন কোতশমক স্রণ কতরময় তদময়তেমলন কর তিতন ষষ্ঠ তদমনই কিই 
োন্না িষ্থণ কমরতেমলন, রামি িারা কিতটমক িঞ্চয় কমর রাখমি ও তিশ্ােপি্থ 
উপমভাগ করমি পামর৷ েূলি তিতন িামদরমক কর করা িলতেমলন, “তিশ্ােপি্থ 
আোর তনতেত্ত নয়, এতট কিাোমদর িন্৷ কিই কারমণই আতে কিাোমদর তনকট 
তবিগুন অংশ কপ্ররণ কমরতে৷” আপতন র্রীশুমক প্রায় কিই একই করা িলমি 
কশামনন৷ “িনু্গণ, খািামরর অংশগুতল িুমল কফল, ও এক িায়গায় িমো কমরা৷ 
কিাোর রামি তবিগুন অংশ উপমভাগ করমি ও তিশ্াে কপমি পামরা িাই ঈশ্বর 
এইগুতল কিাোমদর িন্ কপ্ররণ কমরমেন, এইগুতলমক িুমল নাও৷”

পাঁচতট রুতট ও দুতট োে তদময় ৫০০০ কলামকর আহার কদওয়ার র্রীশুর এই 
কাতহন্রীমি, তশষ্রা গুঁোগাঁো কদমখ তন৷ িারা কিইগুতলর িন্ানও করতেল না৷ 
তকন্তু ককানটা িুমল রাখমি হমি র্রীশু িামদর কিই করা িমলতেমলন, এিং কিই 
খাদ্ নষ্ট হময় রায় তন৷ আি আোমদরমক পতরি্ততির অতধক কদখিার ও তবিগুন 
অংশমক িংগ্হ করিার িন্ পতিত্ আত্ামক িাহার্ করমি হয়৷ আেরা রতদ 
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িাঁমক অনুমরাধ কতর িাহমল আেরা রা তকেু কদখতে না তিতন কিগুতল কচামখ আঙু্ল 
তদময় আোমদর কদতখময় কদমিন৷ আশা কতর এিষেমণ আপতন েূল তিষয়তট িানমি 
কপমরমেন কর ইতিেমধ্ই আপনামক তবিগুন অংশ প্রদান করা হময়মে; আপনামক 
ককিলোত্ কিতটমক িংগ্হ করমি হমি৷  

করমহিু প্তরি্রীর অতভশামপর র্রেনাদায়ক কমিার শ্ে ও ঘাে ঝরামনার প্ররা 
করমক িাঁচিার একোত্ পর হমলা তবিগুন অংশ, িাই শয়িান কিতটমক ঘ্ণা কমর৷ 
হ্াঁ, কি হয়ি খ্্রীষ্টতিশ্বাি্রীমদর এই করা কিাঝািার কচষ্টা করমি পামর কর িারা 
রতদ ককিলোত্ িামদর তিমলর অর্থ তেতটময় কদয়, ি্রীিন চালামনার িন্ কাি 
কমর, িাহমলই িিতকেু তিক আমে৷ তকন্তু এেন একিন খ্্রীষ্টতিশ্বাি্রী রার কামে 
ঈশ্বমরর রাি্মক িাহার্ করিার িন্ অর্থ রময়মে ও কর আতর্থক ভয় ও দুঃতচিন্তা 
করমক েুতি হময় ি্রীিনরাপন কমর--- এখন এেন একিন ি্ততিমক শয়িান 
রাতেময় তদমি চায়৷ শয়িামনর অতভপ্রায় হমলা আপনামক আপনার ি্রীিমনর িেস্ত 
িেয় িুমে ভগ্ন কমর রাখা এিং আপনামক এেন একতট অনুি্থর তটঁমক রাকার 
ি্রীিননশল্রীমি িতন্দ কমর রাখা করখামন আপনার ককামনা প্রভাি রাকমি না৷ অর্থ 
হমলা প্রভাি! শয়িান তনতচিিভামিই আপনামক ঈশ্বমরর আশ্রীি্থাদ করমক আটমক 
রাখমি কচষ্টা করমি৷ কিই কারমণই আতে রা িলমি চমলতে কিতট আপনার পমষে 
কিাঝা খুিই গুরুত্বপূণ্থ৷

তবিগুন অংশ লুকোইি রময়মে!

কিশ, এখন তশষ্মদরমক চাপেুতি করিার িেয়৷ িারা ককন অতিপ্লািনতটমক 
কদখমি পায় তন িার একতট কারণ তেল৷ হ্াঁ, আেরা কর করা িমল আিতে, অিশ্ই 
িারা কদখতেল না, তকন্তু িতি্ই আমরকতট কারণ তেল৷ আপতন িাধারনি েয়লা 
িুমল কনন না! আতে িলমি চাইতে কর চাতরপামশ কর রুতট ও োমের টুকমরাগুমলা 
পমে তেল, িামদর তচন্তায় কিগুতল তনেক কফমল কদওয়া খাদ্াংশ তেল৷

কর প্রদান করিার িন্ তপিমরর কর েুরোতট প্রময়ািন তেল ককন কিতট একতট 
োমের েুমখর কভিমর লুমকামনা তেল? ককই িা োমের েুমখর েমধ্ টাকা খঁুিমি 
রামি? ককই িা ভািমি কপমরতেল কর করিি দষে কপশাদার কিমলরা িারারাি ধমর 
োে ধরিার কচষ্টা কমরও তকেুই পায় তন, িারা একিন রতর্র েুমখর করামি 
িামদর দুতট কনৌকা ভতি্থ কমর োে ধরমি পারমি, করতট িামদর ি্রীিমনর িি্থি্হত 
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োে ধরা হমি? ককই িা ভািমি কপমরতেল কর ২ রািািল্রী ৪ অধ্াময়র কিই 
স্ত্রীমলাক রার কামে ককামনা অর্থ তেল না, একটু খাতন বিল োো িাতেমি আর 
তকেুই তেল না, এিং কি কর কদউতলয়া 
হময় কগমে কিই করা কঘাষণা করমি রামি 
এেন িেয় ককামনা এক উপাময় এি 
অতধক পতরোণ বিল লাভ করমি রা িার 
িকল ঋণ তেতটময় কদমি ও িামক ঋণেুতি 
হময় ি্রীিনরাপন করিার িুমরাগ কদমি? 
ককউই ভািমি পামর তন৷ কক কভমিতেল 
কর গ্াতর ককতি, কি িার ক্ামির িি্থতনম্ন 
নম্বর প্রাপমকর চাইমি তিক আমগর ধামপ 
করমক কলখাপো িোতি কমরতেল, কি আি 
একিন ককাতটপতি হময় রামি ও প্রতিতদন িেগ্ তিমশ্বর হািার হািার োনুমষর 
উমদেমশ্ করা িলমি? ককউ না! এই িকল ঘটনাগুতলর েমধ্, ঈশ্বর পতরতথিতির 
পতরিি্থন ঘটািার িন্ অপ্রি্াতশিমক ি্িহার কমরতেমলন৷  

রতদ অতিপ্লািন, তবিগুন অংশ িুস্পষ্ট হি, উনু্মতি রাকি, িাহমল শয়িান 
কিতটমক কদমখ কফলমি পারমিা ও কিতটমক ধমর কফলিার ও চুতর করিার কচষ্টা 
করি৷ কিই কারমণই উনু্মতিভামি িাঁর িম্মদর তিিরণ প্রকাশ কমরন না৷ 
কিগুতল গুতি রামক৷ আপতন িন্তুষ্ট রাকুন ও ঈশ্বমরর করাগানমক উপমভাগ করুন, 
আপনার এমহন পতরতথিতি শয়িান চায় না, তকন্তু আপতন রতদ অতিপ্লািমনর ও 
তিশ্ােপমি্থর তিশ্ামের উপমর উমি রামকন, িাহমল কি কিতটমক িতি্ই ঘ্ণা কমর৷   

পাতর্থি রামি্ ঈশ্বর করভামি কাি কমরন কি িম্মক্থ আতে আপনামক এেন 
তকেু কদখাই করতট আপনার কিাঝিার প্রময়ািন৷ 

তকন্তু আেরা তনগূঢ়ি্বেরূমপ ঈশ্বমরর কিই জ্ঞামনর করা কতহমিতে, কিই 
গুতি জ্ঞান, রাহা ঈশ্বর আোমদর প্রিামপর িন্ রুগপর্থ্াময়র পূমর্্থ তনরূপণ 
কতরয়াতেমলন। এই রুমগর শািনকত্ত্থামদর েমধ্ ককহ িাহা িামনন নাই; 
ককননা রতদ িাতনমিন, িমি প্রিামপর প্রভুমক কু্রমশ তদমিন না। 

-১ কতরন্থ্রীয় ২:৭-৮

শেিারনর অমভপ্াে েরলা 
আপনারক আপনার ্ীিরনর 
সিস্ত সিে ্ুরে ভগ্ন করর 
রাখা এিং আপনারক এিন 
একমট অনুি্থর মটরঁক রাকার 
্ীিনশশলীরি িমনে করর রাখা 
দযখারন আপনার দকারনা প্ভাি 
রাকরি না
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এই পদতট আোমদর স্পষ্টভামি কদখায় কর শয়িান রতদ ঈশ্বমরর পতরকল্পনা 
কিমন কফলি িাহমল কি তনমির ককৌশল িদমল কফলি! এই কারমণই ঈশ্বরমক 
আচ্াদমনর ন্রীমচ কাি করমি হয়৷ রা তকেু স্পষ্ট কি ধরমনর কর ককামনা তিষময়র 
প্রতি শয়িান প্রতিতক্রয়া িানামি৷ রিষেণ পর্থন্ত না কিই একই কারমণ আপতন 
আপনার িে্ধে িম্দ ধারণ িা িংগ্হ না কমরন, িিষেণ কিই িম্দমকও 
দ্তষ্টমগাচর করা রায় না৷ আতে কিশ তকেু িের ধমর একতট করা িমল আিতে৷ 
ঈশ্বমরর িম্দ আপনার করমক লুকোইি কনই, িরং আপনার স্বামর্থ লুকোইি 
রময়মে৷  

আপনার স্বামর্থ আপনার তনকট করমক লুকোইি রময়মে!

আোমক অমনক কলাক িমল কর ঈশ্বর রতদ িাঁর উত্তর কদওয়ার িন্ েধ্রাি 
পর্থন্ত অমপষো না কমরন িাহমল কিই না ভামলা হয়৷ তকন্তু িনু্ আোর, ঈশ্বর 
ভ্রীি-িন্তস্ত নন৷ তিতন িামনন কখন তিমলর অর্থ প্রদান করমি হমি, এিং আপনার 
লামভর িন্ই ঈশ্বর অতি িতেঘতে িাঁর হস্ত প্রদশ্থন কমরন না, পামে শয়িান 
কিতটমক ককমে তনময় রায়৷ 

আর আতে কিাোমক অন্কারাি্ি ধনমকাষ ও গুতি থিামন িতঞ্চি তনতধ 
তদি; করন িুতে িাতনমি পার, আতে িদাপ্রভুই কিাোর নাে ধতরয়া ডাতক, 
আতে ইস্রাময়মলর ঈশ্বর

-তরশাইয় ৪৫:৩

গুতি থিামন িতঞ্চি তনতধ? এতট িমি্থাত্তে হতলউড েতির কাতহন্রীর চাইমিও 
কিতশ ভামলা৷ আোর ি্িিাতয়ক ি্রীিমন তবিগুন অংশ ধরিার কষেমত্ ঈশ্বর করভামি 
আোমক িাহার্ কমরতেমলন িার একতট দ্ষ্টান্ত তদই৷ কিশ কময়কিের আমগ আতে 
িমি িমি আোর আতর্থক পতরমষিা ককাম্ান্রীর কিই িেমরর লাভ ষেতির খতিয়ান 
কদখতেলাে৷ রতদও আতে পতরি্তি তেলাে – আতে ঋণেুতি তেলাে ও ি্ামঙ্ক আোর 
তকেু অর্থ তেল—িা িম্বেও আতে িানিাে কর আমরা তকেু রময়মে৷ আতে ঈশ্বমরর 
রামি্ তিতনময়াগ করমি পাতর এেন কিশ তকেু প্রকল্পগুতল কদমখতেলাে, করিার 
েি অমনক তকেুই রময়মে, আর কিগুতলর িিকতটর িন্ই অমর্থর প্রময়ািন৷      
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আতে রখন এই তিষময় প্রার্থনা কমরতেলাে, িখন প্রভু আোর িামর গুঁোগাঁো 
এই পতরভাষাতট তনময় কমরাপকরন শুরু কমরতেমলন৷ তিতন রা িলতেমলন প্ররমে 
কিতট আোর োরায় কঢামক তন, তকন্তু আতে রি দ্রীঘ্থ িেয় ধমর এই তিষময় প্রার্থনা 
ও িাঁর রি শ্িণ কমরতেলাে, আতে িি অতধক কিতট িুঝমি কপমরতেলাে৷ আেরা 
করেনতট এই কাতহন্রীতটমি পাি করলাে, গুঁোগাঁোমক অগ্াহ্ করা হময়তেল৷ 
কিগুতলর েূল্মক েূল্হ্রীন ভািা হময়তেল – কারণ কিগুতলমক েূল্হ্রীন িা কিমকমল 
প্ররায় কিগুতলর েূল্ তনধ্থাতরি হময়মে এেন েমন কমর কিই েূল্হ্রীন িস্তুমক 
কুতেময় তনমি তগময় কর শততির প্রময়ািন হমি কিই িন্৷ অরিা িম্ভিি, কিগুতলর 
িম্ভাি্ ি্িহামরর কষেমত্ একতট ত্রুতটপূণ্থ ও ি্রীোিধে ধারণা িামদর িি্থোন ধারণা 
করমক িম্ভাি্ েূল্ ি্তধের ধারণামক ি্রীোিধে কমর কিামল৷ 

আতে তনতচিি আপতন োনুষমক িহুিার এই করা িলমি শুমনমেন, “এইভামিই 
আেরা িিিেয় এই কাি কমরতে৷” কিশ, আতে আপনামক িলমি পাতর তবিগুন 
অংশ িম্ভিি এইভামি আিমি না৷

আতে রখন কিই িমর্র কাগিতটর তদমক িাতকময়তেলাে, িখন ঈশ্বর কিই 
িকল টুকমরার প্রতি আোর দ্তষ্ট আকষ্থণ কমর তেমলন করগুতল আতে কটতিমলর 
উপমর কফমল করমখতেলাে ও করগুতল আোর িুমল কনওয়া উতচি৷ আোমদর প্রতিতট 
েমকেমলর িামর আেরা িাধ্িােূলকভামি কর কািগুতল কতর িামদর একতট হমলা 
িামদর কিটা িা ক্রী ক্রী িম্দ রময়মে এিং িার পাশাপাতশ িামদর ঋমণর 
পতরোণতট কদখিার িন্ িামদর উপমর আেরা একতট িমূ্ণ্থ ির্িহুল তিিরণ 
বির্রী কতর৷ িামদর কামে এেন ককামনা অর্থ আমে তকনা িারপর আেরা কিতটর 
িন্ান কতর, কর অর্থতটমক আেরা িামদর ঋণ দূর্রীকরমণর অতভেুমখ কামি লাগামি 
পাতর৷ অিশ্ই আেরা কিই ির্ িম্বতলি কাগমি িামদর িি্থোন িন্ক্রী িম্মদর 
অিথিা িা হাল ও িুমদর হার িাতলকাভুতি কতর, িার িামর ঋমণর শি্থািল্রীগুতলও 
অন্তভু্থতি রামক৷ কিই িেময়, আেরা আোমদর েমকেলমদর িামদর গ্হ িন্মকর 
তিপর্রীমি প্রাতি ঋমণর পতরোমণর ি্রীোতট ি্ামঙ্কর কাে করমক কচময় কনওয়ার 
িন্ িুপাতরশ করিাে, রামি িামদর কক্রতডট কামড্থর উচ্ িুমদর হামরর ঋণ 
পতরমশাধ করা রায়, কিইভামি কিই িেময় ২১% করমক ৬% হামর িামদর ঋমণর 
িুদমক নাতেময় আনা হি৷ এই উপায় অিলম্বন কমরই একতট পতরিার এক োমি 
cash flow িা নগমদর প্রিামহ গমে ৫০০ করমক ৬০০ ডলার অর্থ িঞ্চয় করমি 
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পারমিা৷ রখন তনমি করমকই এেন পতরতথিতি ি্তষ্ট হমিা, িখন আেরা আোমদর 
েমকেলমদর িামদর তনমিমদর ি্ামঙ্ক কফরত পািািাে রামি িারা অন্ান্ ঋণ 
পতরমশামধর িন্ ি্ামঙ্কর তনকট করমক িে অমঙ্কর ঋণ কপমি পামর৷

আতে রখন আোর ির্গুতল কদখতেলাে, িখন পতিত্ আত্া আোর তদমক 
এই িন্ক্রী ঋমণর তিষয়তটমক িুমল ধমরতেমলন৷ “িুতে এই িন্ক্রী কািতট ককন 
পতরচালনা কমরা না? আতে রখন তিষয়তট তনময় তচন্তা কমর তেলাে, িখন কিতটমক 
রুততি িঙ্ি িমল েমন হময়তেল৷ ইতিেমধ্ই আোমদর তনকট আোমদর েমকেলমদর 
আথিা রময়মে; ইতিেমধ্ই আোমদর কামে িামদর ির্ রময়মে; এিং িি্থমশমষ, 
আেরাই কিই কলাক রারা িামদরমক প্ররমে িামদর ঋণমক পুনগ্থিন করিার 
পরােশ্থ তদময়তেলাে৷

ি্িিার এই তদকতট িদারতক করিার িন্ আোমক একতট িমূ্ণ্থ নিুন ি্িিা 
িানমি হমি, কিতটর িন্ লাইমিন্ িা োেপত্ পাওয়ার ও প্রতশষেমণর ক্ািগুতল 
পাশ করমি হমি, আমরা অমনক তকেু করমি হমি৷ কিই িি তকেু করিার েি 
িেয় আোর কামে তেল না৷ তকন্তু আতে রখন এই তিষময় অতিরি প্রার্থনা করমি 
রাকলাে, িখন প্রভু আোমক আোর িন্ক্রী ককাম্াতন গমে কিালিার ও চালািার 
িন্ অন্ ককামনা একিন ি্ততিমক তনরুতি করিার িন্ অনুপ্রাতণি কমরতেমলন, 
আর আতে কিতটই কমরতেলাে৷ আেরা তনমিরা কিই িন্ক্রী কািতট পতরচালনা 
করায় প্ররে িেমরই অতিতরতি ১৬০০০০ ডলার উপাি্থন ঘমর এমিতেল৷ আতে কর 
গুঁোগাঁোর তদমক িাতকময় রাকমলও কখনই কিতটমক কদতখ তন, কিতটমক রতদ কচামখ 
আঙু্ল তদময় কদখামনার িন্ পতিত্ আত্ামক িুমরাগ না কমর তদিাে, িাহমল এই 
পতরোণ অর্থ আতে কখনই লাভ করমি পারিাে না৷

এরপর আতে এেন আমরা অমনক তকেুমক ধমরতেলাে করগুতল তেল গুঁোগাঁো, 
এিং পতিত্ আত্া আোমক করগুতল কদতখময়তেমলন৷ এেনই একতট টুকমরা করতটমক 
আতে অগ্াহ্ করতেলাে—িার কারণতট হমলা অন্ োনুষমদরমক আতে িলমি 
শুমনতেলাে কর ওই কষেত্তট প্রমিশ করিার েি উপরুতি নয়, এিং িামদর 
কিই করামি আোর একতট অনেন্রীয় ধারণা ি্তষ্ট হময়তেল—পরিি্থ্রীমি কিতটই 
আোমদর িন্ একতট ি্হত িফলিামি পতরণি হময়তেল৷ কশষপর্থন্ত রখন আতে 
িমিতেলাে ও কিতটর তদমক দ্তষ্ট তদময়তেলাে, িখন আতে উপলতধি কমরতেলাে কর 
এই উতপাদন কষেত্তটর িম্মক্থ আতে রা তকেু ির্ কপময়তেলাে কিগুতল িিই 
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তেল ভুল, আর িাস্তমি, কিতট আোমদর ককাম্ান্রীর তেল অতি োনানিই তিষয় 
তেল৷ কিই গুঁোগাঁোতট আোর ককন্দ্র্রীয় ি্িিার পতরকল্পনার চাইমি আমরা অতধক 
আয় ি্তষ্ট কমরতেল, কিতট তেতলয়ন তেতলয়ন ডলার অর্থ আনয়ন কমরমে৷ িাস্তি 
অমর্থই কিতট তেল িহু তেতলয়ন ডলামরর গুঁোগাঁো!      

িাই আপনার কামে আতে এতটমক অতি স্পষ্ট কমর তদতচ্৷ তবিগুন অংশমক 
প্রি্ামদমশর োধ্মে ধরা হয়! কিািা করায় প্রি্ামদশ হমলা এেন তকেু রা পতিত্ 
আত্া আপনার তনকট প্রকাশ করমেন এিং করতট আপতন তনমির কচষ্টায় িানমি 
পারমিন না৷ িুিরাং পতিত্ আত্া এেন ককামনা তকেুমক আপনার তনকট প্রকাশ 
কমরন িা কি তিষয়তটর প্রতি আপনার চষুে উমন্মাচন কমরন, করতট তনমি করমক 
আপতন িানমিন না৷ এতটমক প্রি্াদ্ষ্ট জ্ঞান িমল৷  

তবিগুন অংমশর কষেমত্ প্রি্ামদশ হমলা প্রধান তিষয়!

িারপর কলামকরা আোমক প্রশ্ন কমর, “তকভামি আতে পতিত্ আত্ার রি 
শ্িণ কতর? তকভামি এই গুতি ধারণা ও িুমরাগগুতলমক ধরমি হয় তকভামি আতে 
কিতট শ্িণ কতর” খুি ভামলা প্রশ্ন৷ এই িইতটমি ঈশ্বমরর রি শ্িণ করিার 
তিষময় গভ্রীর আমলাচনা করিার েি িেয় আোর কনই৷ িাই আতে আপনামক 
আোর কলখা The Baptism of the Holy Spirit শ্রীষ্থক আমরকতট িই পাি 
করিার পরােশ্থ কদি৷ আপতন িইতট Amazon িা আোমদর ওময়িিাইট করমক 
িইতট তকনমি পামরন৷ আেরা করন এখামন এই পাতর্থি রামি্, শয়িামনর কচামখর 
িােমন িে্ধে হমি পাতর, এিং কি কিই তিষময় রামি তকেুই করমি না পামর, কিই 
উমদেমশ্ আোমদর তনকট ঈশ্বমরর গুতি পতরকল্পনাগুতলমক প্রকাশ করিার কষেমত্ 
পতিত্ আত্া করভামি কাি কমরন, ওই িইতটমি আপতন এই তিষময় অতধক ির্ 
কপমি পামরন৷ তকন্তু আপতন রামি িতিক তদমক এতগময় করমি পামরন, িাই আিুন 
একিার ১ কতরন্থ্রীয় ১৪:২ পমদর তদমক দ্তষ্ট কদওয়া রাক৷

ককননা কর ি্ততি তিমশষ ভাষায় করা িমল, কি োনুমষর কামে নয়, 
তকন্তু ঈশ্বমরর কামে িমল; কারণ ককহ িাহা িুমঝ না, িরং কি আত্ার 
তনগূঢ়ি্বে িমল
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৪ পদ িমল,

কর ি্ততি তিমশষ ভাষায় করা িমল, কি আপনামক গাঁতরয়া িুমল

কগঁমর কিালা শব্দতটর অর্থ হমলা তনমদ্থশ িা ধারণা আনয়ন করা৷ আোর কিতট 
প্রময়ািন ও আপনারও কিতট দরকার৷ এখামন িাইমিল রখন পরভাষায় করা 
িলিার তিষময় িমল, অরিা রখন কপৌল এতটমক আত্ামি প্রার্থনা করা িমল িণ্থনা 
কমরন, িখন – পতিত্ আত্ার এই কার্থতট িম্মক্থ আপতন রা তকেু শুমন রাকুন 
না ককন, ককামনা ি্ততি রতদ আপনামক িমল রামক কর কপ্রতরিমদর িমঙ্ই এই 
িরদানতট তিল্রীন হময় কগমে, অরিা এতট শয়িামনর করমক আমি--আতে আপনামক 
আপনার িাইমিলতট পাি করমি উতিাতহি কতর! আত্ামি প্রার্থনা করা হমলা এক 
করায় পাতর্থি রামি্ আপনার োধ্মে স্বয়ং পতিত্ আত্ার প্রার্থনা, রামি রা তকেু 
ঘমটমে তদয়ািল কিতট িানমি না পামর অরচ পতিত্ আত্ার ইচ্া িাতধি হয়৷ 
আত্ামি প্রার্থনা করা স্বমগ্থর িাণ্রী শ্িণ করিার কষেমত্ একতট েুখ্ চাতিকাতি, 
এিং আতে রা তকেু িললাে কিতট অধ্য়ণ করিার িন্ আপনামক আতে উতিাতহি 
কতর৷ আর আপনার রতদ ককামনা প্রশ্ন রামক িাহমল আোর িইতট িংগ্হ করুন, 
এিং আতে িাতন কিই িইতট আোমদর ি্রীিমন পতিত্ আত্ার এই তিস্য়কর 
কার্থতটর তিষময় অতধক অন্তদ্্থতষ্ট লাভ করমি আপনামক িাহার্ করমি৷ 

আতে শামস্তর দুতট পমদর িাহামর্ এই িইতটর ইতি টানমি চাই রা েূলি এই 
অধ্ায়তটমক িোতি কমর৷

পরন্তু, কর শততি আোতদমগমি কার্থ্ িাধন কমর, কিই শততি অনুিামর 
তরতন আোমদর িেস্ত রাচ্ার ও তচন্তার তনিান্ত অতিতরতি কম্ম্থ কতরমি 
পামরন, েণ্ডল্রীমি এিং খ্্রীষ্ট র্রীশুমি রুগপর্থ্াময়র রুমগ রুমগ িেস্ত 
পুরুষানুক্রমে িাঁহারই েতহো হউক। আমেন।

-ইতফষ্রীয় ৩:২০-২১

আপতন এেন ককামনা তকেুর তিষময় কখনই রাচ্া করমি পামরন না রার 
তিষময় আপতন তচন্তা কমরন তন৷ িি্থোমন আোর কামে দুতট উমোিাহাি রময়মে, 
একতট কোট তিোন করতট আতে আনন্দ করিার িন্ উোই, আর অপরতট আোর 
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ি্িিাতয়ক তিোন করতটমক আতে িখন আকামশ উোই রখন আতে কদমশর েমধ্ 
ককামনা থিামন রাই৷ আতে রখন ি্িিার িন্ একতট তিোন ক্রয় করিার করা 
তিমিচনা করতেলাে, িখন কিতটর দাে শুমন আতে হিিাক হময় তগময়তেলাে৷ 
উমোিাহাি িস্তা নয়! আতে তপেু হটমি ভািমি শুরু কমরতেলাে, “আোর 
ি্িিাতয়ক তিোন োোও কাি চমল রামি৷ রিই কহাক, তিোন তকনমি কগমল 
অমনক টাকা লাগমি৷” তকন্তু প্রতি িতিামহই আতে ি্িিাতয়ক তিোন িংথিার তিোমন 
চমে ভ্েন করতেলাে, এিং একতট োমি আতে ২৩ িার তিোন ভ্েন কমরতেলাে৷ 
খুি ক্াতন্তকর তেল৷ হ্াঁ আতে িলমি পারিাে কর আোর করাগান রময়মে৷ আোর 
িকল তিোন রাত্ার ভাো তেতটময় কদওয়া হময়তেল; ভাো কেটািার িন্ অমর্থর 
িংথিামনর তিষময় ককামনা িেি্া তেল না৷ তকন্তু আোর তিোন ভ্েণ ক্াতন্তকর হময় 
পমেতেল৷ রাত্াপমরর তিোনগুতল িাতিল অরিা কদর্রী কমর চলি, এিং তিশ্ঙ্খল 
পতরতথিতি হময় পমেতেল৷ আোর কর তিশ্ােপমি্থর তিশ্াে প্রময়ািন তেল, এতট িা 
নয়৷

কশষমেষ, আতে স্ব্রীকার কমরতেলাে কর কিমষেমত্ আতে ঈশ্বরমক ি্রীোিধে 
কমর কফলতেলাে৷ তিতন তবিগুন অংমশর ঈশ্বর৷ দুঃমখর িামর িলতে, করেনডা ও 
আতে কিই তিোনতট ক্রয় করিার কষেমত্ এক িেমরর অতধক িেয় ধমর ইিস্তিঃ 
কমরতেলাে৷ পতরমশমষ, ঈশ্বর কিই তিোনতটর তিষময় আোমদর েমনামরাগ আকষ্থণ 
কমরতেমলন ও আোমদরমক িমলতেমলন তিতন দু িের ধমর আোমদরমক কিই 
তিোনতট কদওয়ার িন্ কচষ্টা চাতলময় আিমেন! আেরা অনুিাপ কমরতেলাে ও 
আোমদর েনতথির কমরতেলাে৷ আেরা কর ি্িিাতয়ক তিোনতট কপমি কচময়তেলাে 
ও করতট আোমদর প্রময়ািন তেল আেরা তিক কিই তিোনতটর িন্ই আোমদর 
ি্রীি িপন কমরতেলাে; এিং রখন আেরা কিতট কমরতেলাে; িখন দু োমির 
েমধ্ আোমদর তনকট কিই তিোনতট এমি তগময়তেল৷ কিই িেয় চলাকাল্রীন ঈশ্বর 
আোমক তকেু ি্িিাতয়ক চুততির তিষময় তিচষেণিা ও আনুকুল্ প্রদান কমরতেমলন, 
এিং রখন আোর প্রময়ািন হময়তেল িখন অমর্থর করাগান তেল৷ 

হ্াঁ, ঈশ্বর তবিগুন অংমশর ঈশ্বর৷ িার বিারা তভন্ন তকেু হময়তেল তক? কিশ, 
আোর ি্রীিমন িাতনতি্ক তিোমন ভ্েন করিার িুলনায় তনমির তিোমন ভ্েন 
করমি িষেে হওয়ার পার্থক্তটর িামর ৫০ োইল দুমর আপনার একতট পূি্থ 
তনতদ্থষ্ট কামির থিামন রাওয়ার িেয় আপনার িাইমক চমে রাওয়া িা একতট গাতে 
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চাতলময় রাওয়ার পার্থক্তটর িামর িুলনা করা করমি পামর৷ তক আচির্থ ি্াপার 
কদখুন! কর দুতট িের ধমর আতে ককিলোত্ পতরি্তি হওয়ার তদমক লষে্ তথির কমর 
িমি তেলাে এিং কিই তবিগুন অংমশর তিষময় অন্ তেলাে রা িার পূমি্থই ঈশ্বর 
আোর িন্ প্রদান কমরতেমলন, িখন ঈশ্বর আোমক কিই তিোনতট কদওয়ার কচষ্টা 
করতেমলন৷ আোর প্রময়ািন তেল ককিলোত্ কিই তদমক একিার িাকামনা৷   

আপতন হয়মিা এেন একতট গাতে চালামচ্ন কর গাতেতটর এই েুহুমি্থই 
কেরােমির প্রময়ািন রময়মে৷ আপতন রখন ঘুে করমক উমিন িখন প্রার্থনা কমরন 
রামি কিই গাতেতট চালু হয়৷ ফাঁকা ি্ামঙ্কর িইময়র তদমক িাকামনা ও কিতটর 
উপমর তভতত্ত কমর তিধোন্ত গ্হণ করা িন্ করুন৷ িার পতরিমি্থ তবিগুন অংমশর 
ঈশ্বরমক আপনামক গুঁোগাঁো, কিই িকল গুতি তিষয় প্রদশ্থন করিার িুমরাগ 
কমর তদন, করগুতল েুতি হওয়ার ও তিশ্ােপমি্থর শাতন্ত ও তিশ্াে উপমভাগ করিার 
িন্ আপনার িানা প্রময়ািন৷ তিতন আপনামক পতরকল্পনা প্রদান করমিন ও 
আপতন রতদ ককিল িাঁমক প্রশ্ন কমরন িাহমলই তকভামি কিতট করমি হয় তিতন 
আপনামক িা কদখামিন৷ র্রীশু করেন িমলতেমলন, “ককামনা তকেুই করন নষ্ট না 
হয়!” ইতিেমধ্ই তবিগুন অংশ আপনার িন্ প্রদান করা হময়মে!   

িুিরাং ঈশ্বমরর প্রিামদর তনতেত্ত তিশ্ােকামলর কভাগ িাক্রী রতহয়ামে। 
ফলিঃ কররূপ ঈশ্বর আপন কম্ম্থ হইমি তিশ্াে কতরয়াতেমলন, কিেতন কর 
ি্ততি িাঁহার তিশ্ামে প্রমিশ কতরয়ামে, কিও আপনার কম্ম্থ হইমি তিশ্াে 
কতরমি পাইল।

-ইব্র্রীয় ৪:৯-১০



আতে তিশ্বাি কতর এই িইতট আপনার ও প্রভু র্রীশু খ্্রীমষ্টর িামর আপনার 
গেনাগেমনর পমষে একতট আশ্রীি্থামদর কারণ হময়মে৷ কর করা আতে িইমি 
িমলতে, এই িইতট “আপনার অর্থননতিক তিপ্লি” ধারািাতহক পুস্তকোলার তবিি্রীয় 
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