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বরতীময় একজন অন্ধ মানুষ। েস িযরীেহার পেথর পােশ বেস িভক্ষা চাইিছল। 
িকছ ুদয়াময় েলােকরা এ পথ িদেয় যাওয়ার সময় সম্ভবত একটা েছাট্ট পয়সা 
অথবা িকছ ুখাবার িদত। বরতীময় কাজ করেত পারত না, কারণ েস েদখেত 
েপত না। েস একমাতর্ িভক্ষা করেত পারত। 

1 2



কাপড় েফেল েরেখ বরতীময় উেঠ যীশুর কােছ এল। 

বরতীময়েক যীশুর কােছ 
েপৗঁছােত হেব, িকন্তু 
জনতা সরিছল না। তারা 
“শশশশ” কের তােক 
চপু করেত বলল। 

“যীশু, দায়দূ সন্তান, আমার পর্িত 
করুণা করুন!” বরতীময় েকন িচৎকার 
করিছল? েকন েস িচন্তা করিছল েয, 
যীশু তােক সাহাযয্ করেত পােরন? 
েবাধহয় েস অনয্েদর কােছ শুেনিছল 
যীশু সুস্থ করিছেলন। েবাবা, কালা, 
েখাঁড়া ও িকছ ুঅন্ধ েলাকেক যীশু সুস্থ 
কেরিছেলন। বরতীময় িচৎকার কের 
বলেত লাগল, “যীশু, দায়দূ সন্তান, 
আমার পর্িত কপৃা কর।” তার কণ্ঠসব্র 
আশায় বাজেত লাগল। 

িকন্তু বরতীময় চপু িছল না। কর্মাগত বলেত 
থাকল। হঠাৎ যীশু দাঁড়ােলন! েশান! অন্ধ 
মানুষিটেক তাঁর কােছ আনার জনয্ আেদশ িদেলন। 
েলােকরা বরতীময়েক বলল, “ওেহ, সাহস কর; 
ওঠ, যীশু েতামােক ডাকেছন।” 

একিট িবষেয় বরতীময় িস্থর 
িছল েয, যিদ এখন সাহাযয্ 
পাওয়া না যায়, েবাধহয় আর 
এই সুেযাগ পাওয়া যােব না। 
যীশু এই রাস্তা িদেয় েবাধহয় 
আর যােবন না। 

একিদন বেড়া রাস্তা খবু বয্স্ত িছল। বরতীময় অেনক েলােকর পােয়র আওয়াজ 
শুনেত েপল। িকছ ুেযন অিনয়মমািফক হিচ্ছল। েসটা কী, েস সম্পেকর্ অন্ধ 
মানুষিট শীঘর্ বুঝেত পারল। নাসরতীয় যীশু শহর এেসিছেলন। যীশুেক েদখার 
জনয্ এবং তাঁর কথা শুনেত জনতা একতর্ হেয়িছল। 
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সমস্ত েলােকরা যখন এটা েদখল, 
তারা ঈশব্েরর ধনয্বাদ করল। তারা 
ঈশব্েরর পতুর্ যীশুর অদ্ভতু শিক্তেক 
েদেখ িনল েয, িতিন এক দিরদর্ 
িভখািরর েচােখর দৃিষ্ট িফিরেয় 
িদেচ্ছন। 

তখন যীশু বরতীময়েক বলেলন, “েতামার দৃিষ্ট িফের পাও, েতামার িবশব্াস 
েতামােক রক্ষা করল।” 

না, অন্ধ বরতীময় যীশুর কােছ েসানা অথবা সুন্দর 
জামা চায়িন। েস কী েচেয়িছল, তা িক তিুম জান? 

েযইমাতর্ েস তার দিৃষ্ট িফের 
েপল, েস যীশুেক অনুসরণ 
করেত লাগল। েস যা বলেত 
পারত তা হল, “ঈশব্র  
আশ্চযর্কারী!  
িতিন আমােক  
সুস্থ কেরেছন।”  
বরতীমেয়র  
জনয্ এটা একটা  
িবস্ময়কর ঘটনা। 

বরতীময় েদখেত েচেয়িছল, “পর্ভু, আিম েযন আমার দৃিষ্ট িফের পাই।” 
ঈশব্েরর সষৃ্ট পািখ, গাছ এবং সমস্ত েসৗন্দযর্। েস  
েদখেত েচেয়িছল েযন েস িনেজর েদখােশানা  
                      করেত পাের এবং আর  
                          িভক্ষা করেত না  
                                    হয়। 

যীশু িজজ্ঞাসা করেলন, “তিুম কী চাও?” তইু 
কীভােব উত্তর িদেত? তিুম িক অেনক টাকা-পয়সা 
অথবা জামা-কাপড় চাইেত? বরতীময় কী েচেয়িছল? 
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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 
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Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,  
 

‡hLv‡b cvIqv hvq  
 

মাকর্ ১০; লকু ১৮; েযাহন ৯ 

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