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একিদন যীশ �েদর ধাের িশ�া িদি�েলন।
তাঁর কথা শনেত অেনক মানুষ জেড়া
হেয়িছল।



সামেন একটা েনৗকা েদখেত েপেয়, িতিন তােত
উঠেলন। এখন িতিন েলাকেদর েদখেত পাে�ন এবং
তারাও যীশেক েদখেত ও শনেত পারিছল।



যীশ েছাট েছাট গ� বলেত শরু করেলন। িতিন সাধারণ
িবষয় িনেয় গ� বলেতন, যা েলাকেদর ঈ�েরর িবষেয়
েশখাত।



“একজন কৃষক বীজ ছড়াি�েলন।” যীশর গ� িছল একদম ছিবর
মেতা পির�ার।



কৃষেকর কাজ করাটােক েলােকরা বুঝেত পারত। তারা এটা
অেনকবার েদেখেছ।



িকচু বীজ পেথর পােশ পড়ল।
�িণেকর মেধয্ েসগেলা পািখরা
েখেয় েফলল।



িকছু বীজ মােঠর পাথুের জিমেত পড়ল। �িণেকর মেধয্ তারা
দুবর্ল হেয় পড়ল। সূেযর্র �খর তােপ তারা মূছর্ া েগল, কারণ
তােদর িশকড় ফাঁপা জিমেত িছল।



অনয্ বীজগেলা কাঁটা জিমেত িশকড় েপেড়িছল। তারা ফল
িদল না। কাঁটাগাছগিল তােদর িঘের েরেখিছল, সূযর্িকরণ ও

বৃি� েথেক বি�ত িছল।



বাদবািক বীজগিল সু�র জিমেত পেড়িছল।
িকছু সময় েপিরেয় যাবার পর, েসগিল সেতজ
গােছ পিরণত হেয় নতুন নতুন বীজ উৎপ�
করল। কৃষক িন�য় খুব খুিশ হেয়িছল।



গে�র েশেষ িশষয্রা যীশর কােছ এল। তারা িজ�াসা করল, “আমােদর উপমার
মাধয্েম িশ�া িদে�ন েকন?”



যীশ বলেলন, “তারা যিদ সিতয্ ঈ�রেক ভােলাবােস, তাহেল উপমার মাধয্েম ঈ�র
স�ে� বুঝেত সুিবধা হেব। যারা ঈ�রেক ভােলাবােস না, তারা উপমা বুঝেত পারেব
না।”



যীশ উপমািট বয্াখয্া করেলন। িতিন
বলেলন, “বীজ হল ঈ�েরর বাকয্। েয বীজগিল
পেথর পােশ পেড়েছ, তা হল িকছু মানুষ ঈ�েরর বাকয্

েশােন, িক� বুঝেত
পাের না। ঈ�র
তােদর যা বেল, 

শয়তান
েসগিল
ভুিলেয়
েদয়।”



“িকছু েলাক খুব তাড়াতািড় ঈ�েরর বাকয্ �হণ কের। তারা হল
পাথুের জিমেত পড়া বীজ, িক� ঈ�রেক ভােলাবাসার জনয্ েকউ তােদর

ঠা�া করেল, অথবা িকছু কিঠন অব�ার মেধয্ পড়েল, তারা দুঃেখর মেধয্ পেড়।”



“এই েসই েলােকরা, যারা আন� সহকাের ঈ�রেক অনুসরণ করেব বেল শরু
কের। তারাই িফের িগেয় ঈ�েরর বাকয্েক অমানয্ কের। ঈ�রেক অনুসরণ করার মূলয্
েদয় না। কত দুঃখজনক েয, তারা ঈ�রেক খুিশ করার পিরবেতর্ , 
ব�ু-বা�বেদর খুিশ কের।”



“এই উপমায় কাঁটা
হল, জাগিতক দুি��া
এবং টাকা-পয়সার

�িত ে�ম, যা তােদর
জীবনেক ভিরেয় েদয়।
তারা খুব বয্�, তারা
আরও টাকার জনয্
েচ�া করেছ এবং আর
একটা িবষয় হল েয, 
তারা ঈ�রেক তােদর
জীবন েথেক িবদায়
িদেয়েছ।”



“িক� েয বীজগিল ভােলা জিমেত পড়ল এবং ভােলা শসয্ িদল, 
েসটা হল এমন েয, ঈ�েরর বাকয্ তােদর হৃদেয় �েবশ করল এবং তােদর
জীবনেক পিরবতর্ ন করল। এইসব েলােকরা ঈ�রেক স�ান ও েসবা কের।”



জনতা যীশেক ছাড়েত চাইল না। অেনেক ঈ�রেক অনুসরণ ও খুিশ করেত চাইল।
কীভােব ঈ�রেক মানয্ করা যায়, তা যীশর উপমা তােদর বুঝেত সাহাযয্ কেরেছ।
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Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

মিথ ১৩

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó
MxZmswnZv 119:130



mgvß



evB‡e‡ji GB Mí gnvb Ck¦i m¤ú‡K© Avgv‡`i wk¶v †`q whwb Avgv‡`i wbg©vb 
K‡i‡Qb Ges wZwb Pvb ‡hb Avcwb Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb| 

Ck¦i Rv‡bb Avgiv g›` KvR K‡iwQ, hv‡K wZwb cvc e‡jb| cv‡ci kvw —̄ n‡”Q g„Zz̈ , 
wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 

Avgv‡`i cv‡ci kvw —̄¯̂iƒc wZwb µz‡k g„Zz̈ eib K‡ib| Gi ci hxï g„Zz̈ †_‡K 
RxweZ n‡jb Ges ¯̂‡M© P‡j †M‡jb| hw` Avcwb hxï‡K wKk¦vm K‡ib Ges Avcbvi 

cv‡ci Rb¨ Zuvi Kv‡Q ¶gv Pvb, Zvn‡j wZwb ¶gv Ki‡eb| wZwb Avm‡eb Ges 
Avcbvi Aš—‡i evm Ki‡eb, Ges AvcwbI Zuvi ms‡M Abš—Kvj a‡i _vK‡eb| 

Avcwb hw` GB mZ¨‡K wek¦vm K‡ib, Zvn‡j Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨ GB K_v¸‡jv ejyb: 
wcÖq hxï, Avwg wek¦vm Kwi †h Zzwg Avgvi cÖfy, Ges Avgvi cv‡ci Rb¨ Zzwg gvbyl 
n‡q R‡b¥wQ‡j, Avi GLb Zzwg Avevi RxweZ n‡q D‡V‡Qv| `qvK‡i Avgvi Rxe‡b 
G‡mv Ges Avgvi cvc ¶gv K‡iv, hv‡Z Avwg bZzb Rxeb †c‡Z cvwi, Ges †Zvgvi 

ms‡M †hb Abš—Kvj a‡i _vK‡Z cvwi| Avgv‡K mvnvh¨ Ki †hb †Zvgvi mš—vb wnmv‡e 
†Zvgvi eva¨ _vK‡Z cvwi Ges †Zvgvi Rb¨ ‡eu‡P _vK‡Z cvwi| Av‡gb|   

evB‡ej co–b Ges cÖwZw`b Ck¦‡ii ms‡M K_v ejyb! †hvnb 3:16
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