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ঐ নারীিট যীশুেক  
বলল, “মহাশয়,আপনার  
কােছ েতা েদখিছ িকছইু  
েনই, আর এই কূেয়াটা যেথষ্ট  
গভীর। তাহেল আপিন েকাথায়  
েসই জীবন জল পােবন? আপিন  
িক আমােদর িপতা যােকােবর  
েথেক বেড়া, িযিন আমােদরেক  
এই কূেয়াটা িদেয়িছেলন?” 

ঐ মিহলািট আশ্চযর্ হেয় েগল। েস 
বলল, “আপিন একজন ইহুিদ হেয় 
শমরীয় নারীর কােছ পান করার 
জনয্ জল চাইেছন, এটা কী কের 
সম্ভব?” তখনকার িদেন ইহুিদর 
সােথ শমরীয়েদর েকানও েলনেদন 
িছল না। 

দুপেুরর িকছ ুআেগ, গরম ও হাল্কা েরৗেদর্র সময় যীশু ক্লান্তভােব কূেয়ার পােশ 
বেস িছেল, আর িশষয্রা খাবার েকনার জনয্ শূখের েগিছল। 

েস হয়েতা আরও আশ্চযর্ হেয় 
পেড়িছল, যখন যীশু তােক 
িজজ্ঞাসা করেলন, “তিুম যিদ 
জানেত েয, আিম েক, তাহেল 
তিুম আমার কােছ জীবন জল 
চাইেত।” 

যীশু একা িছেলন, িকন্তু 
অেনকক্ষণ ধের নয়। 
শূখেরর একজন মিহলা জল 
তলুেত এল। যীশু তােক 
বলেলন, “আমােক পান 
করার জনয্ জল দাও।” 

েসখােন একিট কূেয়া িছল, েযখােন শূখরিনবাসীরা জল তলুেত আসত। অেনক 
বছর আেগ যােকাব, িযিন ইসর্ােয়েলর িপতা, িতিন এই কূেয়াটা খুঁেড়িছেলন। 
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এর মেধয্ িশষয্রা যীশুেক িকছ ুেখেত বলল, িকন্তু যীশু বলেলন, “িযিন আমােক 
পািঠেয়েছন, তার ইচ্ছা পালন করাই হল আমার খাদয্।” তার কাজ িছল 
েলাকেদরেক ঈশব্েরর কােছ আনা। 

নারীিট যীশুেক বলল, “আিম জািন মশীহ আসেছন, িতিন যখন আসেবন, তখন 
সব কথা আমােদর বলেবন।” যীশু তােক বলেলন, “আিমই েসই, েয েতামার 
সােথ কথা বলেছ।” িঠক েসই সময় যীশুর িশষয্রা এল। নারীিট তার মহামলূয্ 
জেলর কলসীটা কূেয়ার কােছ েফেল শহের িফের েগল। 

যীশু েসই নারীেক বলেলন, “যাও, আর েতামার সব্ামীেক ডাক।” নারীিট উত্তর 
িদল, “আমার েকানও সব্ামী েনই।” যীশু উত্তর িদেলন, “েতামার পাঁচিট সব্ামী 
িছল, এবং যার সােথ তিুম এখন আছ, েস েতামার সব্ামী নয়।” 

নারীিট শূখেরর সমস্ত 
েলাকেদর বলেত 
লাগল, “এস, েসই 
মানুষিটেক েদখ, আিম 
যা যা কেরিছলাম, েসই 
িবষেয় িতিন আমার 
সমস্ত অতীত বেল 
িদেয়েছন। ইিন িক 
খর্ীস্ট নয়?” েলােকরা 
শহর েছেড় যীশুেক 
েদখার জনয্ এিগেয় 
েগল। 

নারীিট িচনেত পারল েয, যীশু হেলন একজন ভাববাদী। েকাথায় ঈশব্েরর 
উপাসনা করা হেব, েজরুশােলম অথবা শমরীয়, অথবা পবর্েতর উপের - এই 
িবষয় িনেয় েস যীশুর সােথ তকর্ করার েচষ্টা করিছল। যীশু বলেলন, পর্কতৃ 
ভজনাকারী সেতয্ ও আত্মায় িপতার ভজনা করেব। 

যীশু েসই নারীেক বলেললন, “েয 
েকহ এই জল পান কের, েস 
আবার তষৃ্ণাতর্ হেব, িকন্তু আিম েয 
জল েদব, েয েকউ তা পান কের, 
েস কখনও তষৃ্ণাতর্ হেব না। েয 
জল আিম িদই, জেলর উনুই হেয় 
তার েথেক জেলর ধারা েবর হেব।” 
নারীিট বলল, “মহাশয়, আমােক 
েসই জল িদন।” 
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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„Zz¨, 
wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 

Avgv‡`i cv‡ci kvw¯—¯îƒc wZwb µz‡k g„Zz¨eib K‡ib| Gi ci hxï g„Zz¨ †_‡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 

কূেয়ার কােছ এক নারী 
 

 Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,  
 

‡hLv‡b cvIqv hvq  
 

েযাহন ৪ 

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó 
MxZmswnZv 119:130 
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ঐ নারীর কথার জনয্ 
অেনক েলাক তাঁেক 
িবশব্াস কেরিছল। তারা 
যীশুেক তােদর সােথ 
থাকেত বলল এবং িতিন 
দুই িদন ওখােন িছেলন। 
যীশুর বােকয্র জনয্ 
অেনেক যীশুেক িবশব্াস 
করল। তারা বলল, 
“আমরা শুেনিছ এবং 
েজেনিছ েয, িতিনই 
একমাতর্ খর্ীস্ট, পিৃথবীর 
মিুক্তদাতা।” 
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