
পথপর্দশক

 পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন, ভাই নিভল।
আজ রােত মন্লীেত আবার িফের আসেত পের খুবই

আনিন্ত। শুধু গলার আওয়াজটা একটু রুক্। যিদও, আজ
সকােলর বাতা এক পর্কােরর দীঘ িছল, আর আিম আনিন্ত য
এটা এখােন িছল। আর এটা িনেয় এেস, আিমও িনেজ আনন্
উপেভাগ কেরিছ, আর আিম আশা কির আপনারা এটা শুেন আনন্
পেয়েছন। [মণ্লী বলল, “আেমন।”—সম্াদক।]

2 এখন ভুেল যােবন না, সবসময় এটা মেন রাখেবন, য এই
সকল িবষয় খর্ীেষ্র দাসেক গেড় তােল। দখুন, আেগ িবশব্াস,
তারপর স  গুণ। আর এখন মেন রাখেবন, যতক্ণ না এই িবষয়গুিল
পিবতর্ আত্ার দব্ারা পিরচািলত হয় পিবতর্ আত্া ঈশব্েরর গৃহেক
আবৃত করেত পাের না। আপিন যা িকছু করুন না কন, দখুন।
এই িবষয়গুিল খর্ীেষ্র দহ তির কের, দখুন, এই িবষয়গুিল।
এখন, সটা ভুেল যােবন না, য এখােন এটা হল পর্থম, আপনার
িবশব্াস। স  গুণ, জ্ান আর এইভােব, যাগ করেত হেব, যতক্ণ
না খর্ীষ্র কাঠােমা পর্কাশ পায়, তারপর পিবতর্ আত্া তার উপের
এেস এক দহ িহসােব মুদর্ািঙ্ত করেব। এই িবষয়গুিল অবশয্ই
হওয়া উিচত। অতএব, যীশু বেলেছন, “ তামরা তাহােদর ফল
দব্ারাই তাহািদগেক িচিনেত পািরেব।” দখুন, ফল! যতক্ণ পযন্
আপনার মেধয্ এই িবষয়গুিল না পাওয়া যায় আপিন ফল িদেত
পােরন না। আর তখন যখন এই সকল িবষয়গুিল সাংসািরকতার
এবং—এবং অধািমকতার স্ান নয়, আর এইভােব, তখন সকল
অিবশব্াস বিরেয় যায়, তখন পৃিথবীর সমস্ সাংসািরক িজিনস শষ
হেয় যায়, তখন খর্ীেষ্র মেধয্ একিট নতুন পর্াণী ছাড়া আর িকছুই
থােক না। আর ইিফষীয় ৪:৩০ বেল, “আর ঈশব্েরর সই পিবতর্
আত্ােক দঃুিখত কিরও না, যাঁহার দব্ারা তামরা মুিক্র িদেনর
অেপক্ায় মুদর্ািঙ্ত হইয়াছ।” ঈশব্েরর রােজয্ মুদর্ািঙ্ত! এখন, এটা
ভুেল যােবন না। এটা এখন মেন রাখেবন, এই িবষয়গুিল পর্থেম
গর্হণ করুন। তারপর পিবতর্ আত্া দব্ারা মাহর করা হয়, সই িশখর
যটা আমােদরেক সই শরীেরর িভতের মাহর কের। িঠক আেছ।

3 আমরা বান িলটেলর জনয্ এখন একিট—একিট অনুেরাধ
এেসেছ, িশকােগা থেক, তার সব্ামীর একিট গািড় দঘুটনায় হেয়েছ
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এবং িতিন মৃতুয্র মুহূেত শয়ন করেছন, বান িলটল। আর এিডথ
রাইট, আমােদর ছাট বান এখােন য আমরা এত িদন ধের জািন,
স খুব, খুব খারাপ, আজ রােত তার বািড়েত, এবং তারা মন্লীর

কােছ এটা ঘাষণা করেত চেয়িছল যােত আমরা সকেল একেতর্ এই
অনেুরােধর জনয্ পর্াথনা করেত পাির। আর এখন আসুন আমরা এক
মুহূেতর জনয্ মাথা নত কির।

4 আমােদর মূলয্বান, সব্গীয় িপতা, আমরা এখােন একিতর্ত
হেয়িছ (িবশব্ােসর দব্ারা) আপনার িসংহাসেনর চারিদেক, আর
আমরা এই সকল অনেুরাধগুেলার জনয্ ঐশব্িরক করুণা পর্াথনা
করিছ। ভাই িলটল, একিট গািড় দঘুটনায়, মৃতুয্র কাছাকািছ। ঈশব্র,
তােক সাহাযয্ করুন। পিবতর্ আত্া তার শযয্ার পােশ অবস্ান করুন
এবং তাঁেক আমােদর কােছ িফিরেয় আননু, পর্ভু। আর সখােন
ছাট এিডথ রাইট, আিম পর্াথনা কির, ঈশব্র, পিবতর্ আত্া আজ

রােত তার িবছানার পােশ থাকেব এবং তার সব্াস্য্ আবার তার কােছ
িফিরেয় আনেব। এটা পর্দান করুন, িপতা। আপিন এই িবষয়গুিল
পর্িতশর্িত িদেয়েছন, এবং আমরা এটা িবশব্াস কির। আমরা আজ
সকােল যমন ভেবিছলাম, য আপনার কােছ দরূতব্ মােন িকছুই
না, আপিন পৃিথবীর কান এক অংেশ যতটা শিক্মান আপিন
পৃিথবীর অনয্ অংেশ ততটাই শিক্মান, কারণ আপিন সববয্াপী,
সবশিক্মান, এবং অনন্। আর আমরা পর্াথনা কির, িপতা, আপিন
যীশু খর্ীেষ্র নােম এই িনেবদন পর্দান করেবন। আেমন।

5 আজ রােত আেরা একবার এখােন উপিস্ত হওয়ার জনয্ আিম
খুবই আনিন্ত, আর…আর আিম জািন এখােন পর্চণ্ গরম। এই
পরপর িতনিট সভা, আর এটা…আিম জািন আপনােদর মেধয্
থেক অেনেক এখন আর সকােল পর্ায় পাঁচশ মাইল গািড় চালােবন।

আর আগামীকাল, আমােক পর্ায় চৗদ্শ মাইল গািড় চালােত হেব।
তাই, তাই আিম—আিম িবশব্াস কির য আপনােদর সকেলর জনয্
এটা একটা খুব ভােলা সময় িছল। আর আপনােদর সকেলর সােথ
দখা করার জনয্ আমারও এটা খুব ভােলা সময় িছল। একিট িবষয়

আমরা অনেুরাধ কেরিছ, এখােন কান জায়গা না থাকার জনয্
অেনকেকই িফিরেয় িদেত হেয়েছ, আমরা আইলগুিল খুব বিশ
জয্াম করেত পাির না, দমকল িবভাগ এর জনয্ িস্র থাকেব না।
তাই আমরা চষ্া করিছ একটু বড় গীজা ঘর নওয়ার জনয্, যােত
যখন আমরা এখােন আসেবা, আমরা লাকেদর জনয্ বসার জায়গা
করেত পাির।
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6 আর এখন, য কান সময়, আপনারা এই য়াবারনােকেল
সব্াগত, যখােন খর্ীষ্ ছাড়া আমােদর কান ধম নই, পর্ম ছাড়া
আর কান আইন নই, বাইেবল ছাড়া আর কান বই নই। আর
তাই…এবং আমােদর পালক এখােন ভাই অরমান নিভল। আর
আমােদর এখােন অেনক—অেনক লােকর শর্াতারা পর্ায় একিট
আন্ঃমহােদশীয় ভজনালয় হেয় জেড়া হেয়েছন, যখােন আপনারা
এেস আপনার িনেজর িবেবেকর িনেদশ অনযুায়ী এখােন ঈশব্েরর
উপাসনা কেরন। আমরা সব সময় আপনােদর পেয় খুিশ। আর
আপনারা যখন পারেবন তখন আসুন, আমরা সব সময় আপনােদর
পেয় খুিশ।

7 আর এখন আগামীবার, আপনােদর সেঙ্ একিতর্ত হওয়ার
জনয্, যতদরূ আিম জািন, িগজা তরী শষ হওয়ার পর হেব। আর
তারপের আিম চাই, মণ্লীর যেুগর পের, তারপর আমরা সখােন
শষ সপ্ মুদর্ায় যেত চাই, আর সই সাত শষ মুদর্া পর্কািশত

বােকয্, সটা শখােনার জনয্।
8 আর এখন অেনক সময় অসুস্ এবং পীিড়তরা আেসন, আর
এই সভাগুিলেত, যখােন দশেনর পর্েয়াজন হয়, আর িবেশষ
সাক্াৎকােরর জনয্ আেসন। যিদ আিম এেত পর্েবশ কির, তাহেল
আিম—আিম তােদর মেধয্ পাথকয্ খুেজ পাই না, আর, না, তার
পের কথা বলা আমার পেক্ কিঠন হেয় যায়। আর সবাই জােনন য
আমােদর িনরাময় সভায়, িমস্ার বক্টার বা কউ সাধারণত পর্চার
কের থােকন, এবং আিম অসুস্েদর জনয্ পর্াথনা করেত বিরেয়
আিস, কারণ এটা িকছুটা শর্মসাধয্। আর িকছু মুহূত আেগ আিম
িকছু লােকর জনয্ পর্াথনা করিছলাম, আর তখন আিম এখােন
একিট ছাট িশশুর সােথ দখা করলাম য ডাক্াররা…তার িপছেন
িকছু একটা, কানভােব জন্ িনেয়েছ। বিরেয় এেস, আিম দিখ স
মেঝর উপর বেস আেছ। সই িশশুেক কখেনাই এই রকম প গু

হেত হেব না, স ভাল হেত চেলেছ। অবশয্ই, এটা, দখুন। এটা,
আিম এটা জািন। দখুন, আিম এই বয্াপাের ইিতবাচক। তাই আমরা
িবশব্াস রাখেত চাই এবং ঈশব্েরর উপর িবশব্াস করেত চাই।
9 আপনারা পর্েতয্েক, এবং আপনারা অেনেকই আমার কােছ
অপিরিচত, সকল সবক আরও অেনেক। যিদ আিম ভুল না কির,
িতিন ভাই কর্স। এটা িক িঠক? ভাই কর্স, আিম—আিম আপনার
কােছ ক্মাপর্াথী, উৎসেগর জনয্ সখােন না যেত পের। হয়েতা
আিম একিট সপ্াহােন্র সভায় সখােন যাব, িঠক ততটাই ভােলা।
িঠক আেছ? ব্ুিমংটেন। আপিন িক ভােলা আেছন? ভােলা। এখােন
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এই ভাইেদর মেধয্ কউ কউ সবক আেছন, আমার মেন হয়।
আপিন িক একজন সবক? হয্াঁ, মহাশয়। পর্ভু আপনােক আশীবাদ
করুন। আর কতজন সবক ভবেন আেছন, আপনােদর হাত দিখ।
িঠক আেছ, সটা িঠক আেছ। আপনােদরেক এখােন পেয় আমরা
আনিন্ত, খুব খুিশ। ঈশব্র আপনােদর আশীবাদ করুন!
10 এখন, যােত আমরা তাড়াতািড় বিরেয় যেত পাির, তােদর
মেধয্ কউ কউ জিজয়া, টেনিসেত যােচ্ন, িনউইয়ক, সবতর্,
আজ রাত থেক, আজ রাত থেক শুরু কের। এখন, রাস্ায়
সাবধােন গািড় চালােবন। যিদ আপনার ঘুম পায়, আপিন মােটল
এ যেত চান না, রাস্ার পােশ গািড় দাঁড় কিরেয় ঘুেমান যতক্ন না
আপিন…আিম এই ভােবই কের থািক। দখুন, রাস্ার পােশ গািড়
দাঁড় কিরেয় ঘুেমান। চালােবন না, ঘুমন্ অবস্ায় গািড় চালােবন না।
এটা একটা খারাপ িজিনস। আর, মেন রাখেবন, এটা আপিন নন,
পরবতী বয্িক্েক আপনােক দখেত হেব। দখুন? আপিন জােনন
য আপিন কাথায় যােচ্ন, আপিন জােনন না স কাথায় যােচ্,

তাই—তাই আপনােক সই লাকিটেক দখেত হেব। সুতরাং,
িনিশ্ত থাকুন য আপিন সবদা সতক থাকেবন, এটা দখার জনয্।
11 এখন, আিম আজ রােত যাহন িলিখত সুসমাচার থেক একিট
অংশ পড়েত চাই। এখন, এই ছাট শাস্ পাঠ যটা আমরা পিড়
এবং উেল্খ কির, আমরা িক বলার চষ্া করিছ তার জনয্ আমােদর
একিট িভিত্ পর্দান কের। আর সবদা, আিম একবারও পাইিন,
যমনটা আমার মেন আেছ, পলুিপেঠ এেস, শুধু বলার জনয্ িকছু

বলার চষ্া কেরিছ। আিম সব সময় অেপক্া করার চষ্া কির,
পযেবক্ণ কির, অধয্য়ন কির, পর্াথনা কির, যতক্ণ না আিম অনভুব
কির য আমার কােছ এমন িকছু আেছ যা মানষুেক সাহাযয্ করেব।
যিদ আিম সাহাযয্ করেত না পাির, তাহেল আমার এখােন দাঁড়ােনার
কান পর্েয়াজন নই, দখুন। হল, সাহাযয্ করার চষ্া কির! আর

আজ রােত, অবশয্ই, আমােদর িভেড়র বড় অংশ আজ সকােল
চেল গেছ, আর তােদর অেনকেক বািড় যেত হেয়িছল। িকনু্,
আজ রােত, আিম আপনােদরেক বেলিছলাম যিদ আপনারা থােকন
তেব আমরা পর্ায় পঁয়তািল্শ িমিনেটর মত কথা বলার চষ্া করেবা
এমন িকছু িবষয় িনেয় যা আিম আশা কির আমােদর সাহাযয্ করেব।
আর আমরা এখন এটা যাহন িলিখত সুসমাচার, তার ১৬তম
অধয্ােয়র উপর িভিত্ কের করেবা, এবং আসুন ১৬তম অধয্ােয়
তার—তার ৭ পদ থেক পড়া শুরু কের, আর তার—তার ১৫ পদ
পযন্ পাঠ কির।
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তথািপ আিম তামািদগেক সতয্ বিলেতিছ, আমার
যাওয়া তামােদর পেক্ ভাল: কারণ আিম না গেল, সই
সহায় তামােদর িনকেটআিসেবন না; িকনু্আিম যিদ যাই,
তেব তামােদর িনকেট তাঁহােক পাঠাইয়া িদব।
আর িতিনআিসয়া পােপর সমব্েন্, ধািম্কতার সমব্েন্ ও

িবচােরর সমব্েন্, জগৎেক দাষী কিরেবন।
পােপর সমব্েন্, কননা তাহারা আমােত িবশব্াস কের না;
ধািম্কতার সমব্েন্, কননা আিম িপতার িনকেট

যাইেতিছ, ও তামরা আরআমােক দিখেত পাইেতছ না;
িবচােরর সমব্েন্, কননা এ জগেতর অিধপিত িবচািরত

হইয়ােছ।
তামািদগেক বিলবারআমারআরওঅেনক কথাআেছ,

িকনু্ তামরা এখন স সকল সহয্ কিরেত পার না।
পরনু্ িতিন, সেতয্র আত্া, যখন আিসেবন, তখন

পথ দখাইয়া তামািদগেক সমস্ সেতয্ লইয়া যাইেবন;
কারণ িতিন আপনা হইেত িকছু বিলেবন না, িকনু্ যাহা
যাহা শুেনন, তাহাই বিলেবন: এবং আগামী ঘটনাও
তামািদগেক দখাইেবন।
কারণ, িতিন আমােক মিহমািনব্ত কিরেবন: কননা যাহা

আমার, তাহাই লইয়া তামািদগেক দখাইেবন।
িপতার যাহা যাহা আেছ—আেছ, সকলই আমার; এই

জনয্ বিললাম, যাহা আমার, িতিন তাহাই লইয়া থােকন,
ও তামািদগেক দখাইেবন।

12 এখন এই ১৩তম পেদ। “পরনু্ িতিন, সেতয্র আত্া, যখন
আিসেবন, তখন পথ দখাইয়া তামািদগেক সমস্ সেতয্ লইয়া
যাইেবন। সেতয্র আত্া যখন আিসেবন, তখন পথ দখাইয়া
তামািদগেক সমস্ সেতয্ লইয়া যাইেবন।” সতয্ িক? বাকয্। “কারণ

িতিন বলেবন, িতিন িনেজর থেক কথা বলেবন না; িকনু্ িতিন
যা শুেনন, িতিন বলেবন। িতিন যা শুেনন, িতিন বলেবন।” অনয্
কথায়, িতিন সই বয্িক্ হেবন িতিন িবষয়গুিল উদঘাটন করেবন,
আপনারা দখুন। আর ইবর্ীয় ৪থ অধয্ায়, বাইেবল বেল য “ কননা
ঈশব্েরর বাকয্ সমস্ িদব্ধার খড়্ অেপক্া তীক্, সমস্ িদব্ধার খড়্
অেপক্া শিক্শালী, এবং—এবং হৃদেয়র িচন্া ও িবেবচনার সূক্
িবচারক।” দখুন, “িতিন যা শুেনন, িতিন বলেবন, আর িতিন
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আপনােক আসন্ িবষয়গুিল দখােবন।” দখুন? এটা িক করেত
যােচ্? পিবতর্ আত্া িযিন পর্ভু যীশুর নােম আসেবন।
13 আর আিম পরবতী কেয়ক িমিনট সময় িনেয় “পথপর্দশক”
শব্িটর পর্িত আপনার দিৃষ্ আকষণ করেত চাই, পথপর্দশক ।
আপনারা জােনন, আমার বেন বশ িকছু অিভজ্তা আেছ। একজন
পথপর্দশক, এমন একজন বয্িক্ আপনােক চারপাশ দখােনার
জনয্। আপিন কাথায় যােচ্ন যখন আপিন তা জােনন না
তখন আপনার একজন পথপর্দশক থাকেত হেব। িশকার, এবং
চারপােশর িবেশব্র সােথ পিরিচত হওয়ায়, আিম পথপর্দশকেদর
সােথ দখা করার সই— সই সুেযাগ পেয়িছ। এবং আিম িনেজ,
কেলারােডােত একজন পথপর্দশক, কারণ পর্েদশ সম্েক আমার
জানা আেছ, গবািদ পশু লালন পালন, এইভােব আেরা, তাই আিম
কেলারােডােত পথপর্দশন করেত পাির।
14 এখন, একজন পথপর্দশেক পথ জানেত হেব। তােক জানেত
হেব য স কাথায় যােচ্ এবং স িক করেছ, এবং রাস্ায় আপনার
যত্ িকভােব িনেত হেব। দখুন? তােক দখেত হেব যন আপিন
হািরেয় না যান। একজন পথপর্দশক হেলন একজন িনবািচত বয্িক্।
রাজয্ এই বয্িক্েক বেছ নয় যিদ স একজন পথপর্দশক হয়। আর,
এখন, বেন ভর্মেণ যাওয়ার সময়, যখােন সম্বত আপিন যেত
অভয্স্ নন, আপনার পেক্ তােদর একজন ছাড়া সখােন যাওয়া
ভােলা নয়। সিতয্ বলেত, এমন িকছু জায়গা রেয়েছ যখােন আপিন
তােদর একজন ছাড়া যেতও পারেবন না, উদাহরণসব্রূপ, কানাডা।
সই— সই পথপর্দশেক গম ওয়ােডেনর কােছ আপনার লাইেসেন্

সব্াক্র করেত হেব। তােক িনেজেক সব্াক্র করেত হেব, এবং িতিন
আপনার জনয্ দায়ী। যিদ আপনার িকছু হেয় যায়, এটা তার দািয়তব্।
তােক আপনার যত্ িনেত হেব। তােক দখেত হেব যন আপিন
হািরেয় না যান। তােক িনিশ্ত হেত হেব য িতিন আপনােক এমন
কান স্ােন পাঠােবন না যখান থেক আপিন আপনার ফরার পথ

জােনন না। আর যিদ আপিন হািরেয় যান, তােক সই পর্েদশিট এত
ভােলাভােব জানেত হেব যন স যেকােনা সময় আপনােক সখান
থেক িনেয় আসেত পােরন। তােক এই সমস্ িবষয় জানেত হেব

নতুবা স পথপর্দশক হেত পারেবন না, তােক পথপর্দশক হওয়ার
লাইেসন্ দওয়া যােব না।
15 এই িবষয়গুিলর জনয্, কখনও কখনও আপনােক একিট
অয্াপেয়ন্েমন্ও িনেত হেব, আেগ কল কের এবং বয্বস্া কের,
িরজােভশন কের বাইের বর হওয়ার জনয্। আর যিদ আপনার…
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মােঝ মােঝ স ভের যায় আর স আপনােক িনেত পাের না, পািথব
পথপর্দশক এর—এর জনয্ আপনােক িকছুক্ণ এটা বন্ রাখেত
হেব। আপনােক ঈশব্েরর পথপর্দশেকর জনয্ এটা করেত হেব না,
িতিন সবদা পর্সু্ত, সবদা পর্সু্ত।
16 এখন, যিদ আপিন এই পর্সু্িতগুিল না িনেয় থােকন, এবং
আপিন বেন ভর্মণ করার িচন্া করেছন যখােন আপিন আেগ যান
িন, আপিন হািরেয় যেত পােরন, এবং পর্াণ হারােত পােরন।
আপনার এক শতাংশ সুেযাগ রেয়েছ বন থেক বিরেয় আসার
জনয্, অথাৎ, যিদ এটা খুব ঘন না হয়, তেব আপনার িনেজর
থেক বিরেয় আসার জনয্ এক শতাংশ সুেযাগ থাকেত পাের। িকনু্

যিদ এটা খুব ঘন বনভূিম হেয় থােক, িফের আসার জনয্, আপনার
কােনা সুেযাগ নই। এটা করার কানও উপায় নই, কারণ আপিন

িনেজ মৃতুয্র পেথ হঁেটেছন, এবং তারপর আপিন—আপিন শষ,
তারপর আপিন শষ। এখন, এবং আপিন মারা যােবন যিদ আপিন
এমন একজন পথপর্দশক না িনেয় থােকন িযিন পর্েদশিটেক এবং
কীভােব িফের আসেত হয় তা জােনন।
17 আপনারা অেনেকই গত বছর টুকসন, অয্ািরেজানায়, সই
ছেলেদর স্াউট সম্িকত িনবন্িটর তার সােথ পিরিচত। যিদও,

তােদর পর্িশক্ণ দওয়া হেয়িছল িকভােব িনেজেদর যত্ িনেত হেব,
তারা স্াউট িছল। আর তারা িশশু স্াউট িছল না, তারা পণূ স্াউট
িছল। এবং তারা পাহাড় ভর্মেণ যায়, আর একিট তুষারঝড় আেস,
পর্কৃিত তার অবস্ান পিরবতন কের। আর যখন তারা বুঝেত পাের
তারা হািরেয় গেছ এবং সকেল মারা যায়, কারণ তারা…িকছু,
িনয়িমত রুিটন থেক যিদ পিরবতন আেস, তারা জানত না িকভােব
বিরেয় আসেত হেব। দখুন? আর আিম ভুেল গিছ য পাহােড়

কতজন ছেল মারা িগেয়িছল, যিদও তােদর কােছ হিলকপ্ার,
আর সনয্বািহনী, আর নয্াশনাল গাড, আর সব্চ্ােসবকেদর
সাহাযয্, এবং সবিকছু িছল। িকনু্ তারা হািরেয় যায়, কউ জানত
না তারা কাথায় িছল। এবং তারা িনেজেদর যত্ িনেত পােরিন।
তারা সবাই বরেফ মারা গেছ কারণ তারা জানত না য তারা পবূ,
উত্র, পিশ্ম বা দিক্ণ কান িদেক যােচ্, উপের বা িনেচ, অথবা
এটা যমন িছল, সবিকছু একই রকম দখািচ্েলা।
18 এখন, আবহাওয়া যমনই হাক না কন একজন পথপর্দশক
জােনন িতিন কাথায় আেছন। িতিন—িতিন এটা করেত সিজ্ত।
িতিন জােনন িতিন িক করেছন। িতিন সব িকছুর সােথ পিরিচত।
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িতিন সব িকছুর চহারা চেনন, তাই িতিন অন্কাের থাকেত পােরন
এবং িতিন একিট িনিদষ্ িজিনস অনভুব করেত পােরন।
19 উদাহরণসব্রূপ, এখােন একিট পথপর্দশেকর একিট পরুােনা
কৗশল। আপনারা জােনন, যিদ আপিন তারা দখেত পান, য
কউ বলেত পারেবন আপিন কান পেথ যােচ্ন যিদ আপিন

তারা দেখন। আর আপিন সব সময় একটা িনভুল তারা দখেত
চান। শুধুমাতর্ একটা িনভুল তারা আেছ, আর এটা হল ধর্বতারা।
দখুন, শুধুমাতর্ একিট, িতিন একই জায়গায় দাঁিড়েয় আেছন। এটা

খর্ীেষ্র পর্িতিনিধতব্ কের, কাল, আজ এবং অনন্ কাল একই।
অনয্রা হয়েতা দেূর চেল যােব, িকনু্ িতিন একই রকম থােকন।
মন্লী আপনােক এই পেথ টেন আনেত পাের, অথবা কউ কউ
আপনােক অনয্ পেথ টেন িনেত পাের; িকনু্ িতিন নন, িতিন
সবদা একই।
20 িঠক আেছ, এখন, যিদ আপিন এই ধর্বতারািট দখেত না
পান, আর যিদ এটা মঘলা হেয় থােক, তারপর যিদ আপিন লক্য্
কেরন, যিদ এটা িদেনর সময় হয় এবং আপিন হািরেয় যান, যিদ
আপিন গাছগুিলর িদেক দেখন। গাছ সবসময়, শয্াওলা গােছর
উত্র িদেক থােক, কারণ গােছর দিক্ণ িদক উত্র িদেকর তুলনায়
সূেযর আেলা বিশ পায়। িকনু্ যিদ অন্কার হেয় যায় এবং আপিন
শয্াওলা দখেত না পান? যিদ আপিন আপনার চাখ বন্ কেরন
এবং কান িচন্া করার চষ্া না কেরন, আপনার চাখ বন্ করুন
আর িচকন বাকল যকু্ গাছ িনন, এইভােব গাছিটেক জিড়েয় ধরুন
যতক্ন না আপনার আ গুলগুিল একসেঙ্ আেস, এবং তারপের
সই গাছিটর চারপােশ আেস্ আেস্ ঘুরেত শুরু করুন। আর যখন

আপিন এমন জায়গায় খুেঁজ পান যখােন ছালিট পর্কৃত পরুু, ফেট
গেছ, এটা উত্র িদক (বাতােসর জনয্), এবং আপিন বলেত

পােরন আপিন কান পেথ যােচ্ন, উত্র বা দিক্ণ। আর এই ভােব,
ওহ, অেনক িকছু আেছ, িকনু্ িকভােব এই কাজগুিল করেত হয়
তা জানেত পথপর্দশেকর পর্েয়াজন। একজন সাধারণ মানষু সখােন
উেঠ বলেব, “আিম এেত কান পাথকয্ অনভুব কির না।” দখুন?
দখুন, আপনােক সই পথপর্দশেকর জনয্ পর্িশিক্ত হেত হেব।

21 আর এই ছেলরা, কান সেন্হ নই তারা ভােলা স্াউট িছল,
তারা িগটঁ বাঁধেত সক্ম হেত পাের, তারা পাথর িদেয় আগুন
জব্ালােত সক্ম হেত পাের, এবং আরও অেনক িকছু। িকনু্ আপনার
বিরেয় আসার পথ জানা, সটাই িবষয়! তারা, তারা তােদর
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বিরেয় আসার পথ জানত না, তাই তারা সকেলই মারা িগেয়িছল
কারণ তারা তােদর সােথ একজন পথপর্দশেক নয়িন।
22 একজন অবুঝ িপতা, দইু বছর আেগ, কেলারােডােত, ওহ,
িতিন পাহােড় যািচ্েলন, তার ছয়, সাত বছর বয়সী একিট ছাট
ছেল িছল। িতিন তােক তার পর্থম হিরণ িশকাের িনেয় যািচ্েলন।

তাই তারা পাহােড়র উপের উেঠ যায়, আর ছাট ছেলিট তার
বাবােক বলেলা, “আিম ক্ান্ হেয় যািচ্।”
23 “আমার িপেঠ উেঠা। আমরা এখনও যেথষ্ উঁচুেত উিঠিন,
হিরণগুেলা উঁচুেত আেছ।” লাকিট যতক্ণ পারেলা ততক্ণ
চলেত থাকল…িতিন জানেতন না, িতিন একজন শহরবাসী।
কীভােব িশকার করেত হয় বা কাথায় যেত হয় স সম্েক িতিন
িকছুই জানেতন না। কােনা বয্িক্ য বনভূিম সম্েক িকছু জােন
স জােন য হিরণ উঁচুেত থােক না। তারা সখােন যায় না। ছাগল
সখােন থােক, হিরণ নয়। তারা িনেচ সখােন যখােন তারা খাবার

খুেঁজ পায়, তােদর সখােন যেত হয় যখােন িকছু খাবার আেছ।
আর, তাই, িকনু্ এই লাকিট ভেবিছেলন, “যিদ আিম সখােন
কাথাও পাথেরর উপের উিঠ, আিম একিট বড় হিরণ খুেঁজ পাব।”

িতিন একিট ছিব দেখিছেলন যখােন কেয়কিট দাঁিড়েয়িছল—
একিট পাথেরর উপের দাঁিড়েয় িছল, আর িতিন ভেবিছেলন
সখােনই িতিন তােদরেক খুেঁজ পােবন। তােদর ময্াগািজনগুিল িক

বেল তােত মেনােযাগ দেবন না, আমার, ওহ, আমার, আপনার
দঃুসব্প্ হেব! য, সখােন শুধুমাতর্ একিট কাজ করা উিচত, একজন
পথপর্দশকেক নওয়া যার থেক আপিন জােনন আপিন কাথায়
আেছন।
24 আর সই িপতা, সখােন হঠাৎ বৃিষ্ চেল আেস, তার মেধয্
একিট দর্ত বৃিষ্ যটা হেয় থােক। আর সই লাকিট খুব দরী কের
িশকার কেরিছেলন, ততক্েণ অন্কার হেয় যায় আর িতিন তার
িফের আসার পথ খুেঁজ পানিন। আর…তখন পবেতর চূড়া অিতকর্ম
কের বাতাস আেস, আর িতিন িনেজ দর্তগিতেত যািচ্েলন, আর
সটা…

25 যিদ আপিন এর মেধয্ পেড় যান, কীভােব বঁেচ থাকেত হেব তা
আপনােক জানেত হেব। আেরকিট িবষয় আেছ, কীভােব বাঁচেত হয়
সটা জাননু! আিম গােছ উেঠিছ আর িনেচ নেমিছ, আর আিম

গােছ উেঠিছ আর িনেচ নেমিছ, উপের আর িনেচ, জীিবত থাকার
জনয্। আিম তুষারপােতর মেধয্ িগেয়িছ যখন এটা চার ফুট উভয়
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পােশ, একিট গােছর কান্ কেট শুইেয় িদেয়। আর এত কু্ধাত য
আিম এটা সহয্ করেত পািরিন! আর এই জীণ গােছর কান্ কেট,
আর তােদরেক আগুন লািগেয় আর এটা গরম হেত িদই যােত তুষার
গেল যায়। এবং তারপর সকাল পর্ায় একটা, দেুটার সময়, কাঠগুেলা
সিরেয় িদন, আর সই উষ্ মািটেত শুেয় পড়ুন, বঁেচ থাকেত। এবং
আপনােক জানেত হেব িকভােব এই কাজগুেলা করেত হয়।
26 আর এই লাকিট জানেতন না য িতিন কী করেছন, তােক
িনেদশ করার জনয্ তার সােথ কউ িছেলন না। আর িতিন তার
িনেজর ছাট ছেলেক তার বুেকর কােছ ধের রেখিছেলন যতক্ণ
না িতিন অনভুব করেলন ঠান্ােত স মারা গেছ। অিচন্নীয়!
যিদ িতিন তার সােথ শুধু একজন পথপর্দশেক িনেয় যেতন, িতিন
তােক িঠক পাহােড়র নীেচ িফিরেয় আনেত পারেতন, য কােনা
সময়ই হাক না কন, দখুন। িকনু্ িতিন অন্কার না হওয়া পযন্
অেপক্া করেলন, তারপর িতিন আর তার চারপােশর পথ দখেত
পেলন না।

27 আজেকর িখর্স্ানেদর জনয্ এটাই সমসয্া। তারা অন্কার না
হওয়া পযন্ অেপক্া কেরন, তারপর আপিন জানেত পােরন য
আপিন পথপর্দশক ছাড়া চেল গেছন। পথপর্দশক!
28 কন, আপিন িক কখনও একজন হািরেয় যাওয়া মানুষেক
দেখেছন? হািরেয় যাওয়া কােনা মানষুেক িফিরেয় আনার

অিভজ্তা িক কােরা কখেনা হেয়েছ? এটা আপনার দখা সবেচেয়
করুণ িবষয়। যখন একজন মানুষ হািরেয় যান, িতিন বনয্ হেয় যান।
িতিন জােন না িতিন িক করেছন। আমরা সখােন একজন লাকেক,
একিট ছেলেক ধেরিছলাম, আর িতিন জঙ্েল হািরেয় িগেয়িছলন,
আর িতিন ভেবিছেলন…িতিন একজন পশুপালক িছেলন, িকনু্
িতিন ভুল অঞ্েল িছেলন এবং িতিন হািরেয় িগেয়িছেলন, ঘুের
দাঁিড়েয়িছেলন। আর যখন তারা িতন িদন পের তােক খুেঁজ পান,
তখন িতিন একিট বনয্ মানেুষর মেতা দৗড়ািচ্েলন, তার শীষ
কেণ্ িচৎকার করিছেলন। তার ঠাঁট সব খেয় ফেলিছেলন, এবং
িতিন তার বন্ুক ছুেড় ফেল িদেয়িছেলন আর িতিন জানেতন
না িক করেত হেব। আর যখন তার িনেজর ভাই, যখন…তােদর
তােক ধরেত হেয়িছল আর তােক বঁেধ রাখেত হেয়িছল। যখন
তার িনেজর ভাই তার কােছ আেসন, িতিন তার সােথ পশুর মেতা
যদু্ কেরন, তােক কামড়ােনার চষ্া কেরন, িতিন জানেতন না
িতিন কাথায় আেছন। কন? িতিন হািরেয় িগেয়িছেলন। আর যখন
একজন বয্িক্ হািরেয় যান, তখন িতিন িবভর্ান্ অবস্ায় থােকন।
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আর িতিন জানেতন না য িতিন এই অবস্ায় আেছন, কারণ তার
হািরেয় যাওয়া তার উপর এই জব্র পাঠায়, এবং িতিন জােনন না
িতিন কাথায় আেছন এবং কীভােব বয্বহার করেছন।
29 যখন একজন বয্িক্ ঈশব্েরর থেক হািরেয় যান! িতিন এমন
কাজ করেবন যটা িতিন সাধারণত কেরন না। িতিন এমন কাজ
করেবন যটা— যটা মানেুষর িচন্াভাবনার বাইের। ঈশব্েরর থেক
হািরেয় যাওয়া একজন বয্িক্, ঈশব্েরর থেক হািরেয় যাওয়া একিট
মন্লী, একিট মন্লী যিট ঈশব্েরর কাছ থেক দেূর চেল গেছ,
ঈশব্েরর বাইেবেলর নীিত থেক দেূর চেল গেছ, এমন িকছু করেব
যা কখনও কখনও আপিন জীিবত ঈশব্েরর একিট মন্লীেত পােবন
বেল আশা কেরন না। তারা বােঙ্া গমস, লটাির খেল, জয়ুা
খেল, তারা যা করেত পাের তার মাধয্েম তােদর অথ উপাজন

কের। তারা যা ইচ্া তাই িশখােব, য কােনা িবষয়েক যেত িদেব,
িযিন মন্লীেত বড় অথদাতা তােক সাবাশী িদেব, এবং এই রকম
আরও অেনক িকছু, যােত তােদর এটা িনেয় যেত দওয়া হয়। সটা
িঠক। সিমিতেত িডকনেদর রাখেব যারা চার-পাঁচবার িববাহ কেরেছ,
শুধু এটার সেঙ্ থাকার জনয্, শষগুিল একিতর্ত করেত। আপনার
একটাই শষ আেছ যটা আপনােক একিতর্ত করেত হেব, সটা
হল ঈশব্েরর পর্িত আপনার কতবয্। দাঁড়ান এবং সতয্ কথা বলুন!
হািরেয় যাওয়া, হািরেয় যাওয়া বয্িক্িট িবভর্ান্ অবস্ায় আেছ, স
একজন পাগল।
30 পথপর্দশেকর বাধশিক্ আেছ, িকভােব যেত হেব এবং িক
করেত হেব। ঈশব্র…ঈশব্র সবদা তার লাকেদর জনয্ একজন
পথপর্দশক পািঠেয়েছন। ঈশব্র কখেনা বয্থ হনিন। িতিন একজন
পথপর্দশেক পাঠান, িকনু্ আপনােক সই পথপর্দশেক গর্হণ করেত
হেব। দখুন? আপনােক এটা িবশব্াস করেত হেব। িতিন যভােব
বেলেছন সভােব আপনােক যেত হেব। যিদ আপিন কান বেন
যান, এবং আপনার পথপর্দশক বেলন “আমরা এই পেথ যােবা,”
আর তবুও আপিন মেন কেরন য আপিনঅনয্ পেথ যােবন, আপিন
হািরেয় যেত যােচ্ন। তারপর যখন আপিন…ঈশব্র আমােদর
পথপর্দশন করার জনয্ আমােদর একজন পথপর্দশেক পাঠান,
আমােদর সই পথপর্দশেক অনসুরণ করেত হেব। আমরা যাই ভািব
না কন, যটা যিুক্সঙ্ত মেন হয় এবং যটা হাসয্কর মেন হয়,
আমরা এটা ভাগ করােত পাির না, একমাতর্ পথপর্দশক তা পােরন।
31 ঈশব্র, পরুাতন িনয়েম, ভিবষয্দব্ক্ােদর পর্রণ কেরিছেলন।
তারা পথপর্দশক িছেলন, কারণ পর্ভুর বাণী ভিবষয্দব্ক্ােদর কােছ
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এেসিছল। তারা পথপর্দশক িছেলন। তারা লাকেদরেক িনেদশ
িদেয়িছেলন যমনিট আমরা গত রােত কেরিছ, িযশাইয় এবং
উিষয়। তােদর িনেদশ দওয়া হেয়িছল, এবং তারা মানষুেক িনেদশ
িদেয়িছেলন এবং তােদর পথপর্দশন কেরিছেলন। আর এখন ঈশব্র
সবদা তাঁর পথপর্দশেক পািঠেয়েছন, িতিন সবদা যেুগ যেুগ,
পথপর্দশক ছাড়া িছেলন না। ঈশব্েরর সব সময় এমন কান বয্িক্ িছল
িযিন এই পৃিথবীেত তাঁর পর্িতিনিধতব্ কেরিছেলন, পর্েতয্কিট যেুগই।

32 এখন, কখনও কখনও তারা িনেদশ থেক সের যায়, “রিশ্েরখা
থেক,” যমনটা আমরা বেল থািক। যখন যীশু এই পৃিথবীেত

িছেলন, তখন িক আপনার মেন নই যীশু ফরীশীেদর বেলিছেলন,
“ তামরা অন্ পথপর্দশক”? অন্ পথপর্দশক, আধয্ািত্ক িবষেয়
অন্। দখুন? এখন, তােদর পথপর্দশক হওয়ার কথা িছল,
লাকেদর পথপর্দশক, লাকেদরেক মুিক্র পথ দখােনার কথা িছল।

িকনু্ যীশু বেলিছেলন, “ তামরা অন্!” আর িতিন বেলিছেলন,
“তােদর একা থাকেত দাও, কারণ যিদ অন্রা অন্েক পথ দখায়,
তাহেল তারা উভয়ই িক খােদ পড়েব না?” অন্ পথপর্দশক!
ওহ, িকভােব পৃিথবী এটা িদেয় দিূষত হেয়েছ, অন্ পথপর্দশনায়।
িতিন চান না য আপিন আপনার িনেজর বাধশিক্ উপর িনভর
করুন। ঈশব্র চান না য আপিন আপনার বাধশিক্ অথবা আপনার
িচন্াধারা, অথবা কান মানবসৃষ্ িচন্ার উপর িনভর করুন।

33 ঈশব্র একজন পথপর্দশেক পাঠান, আর ঈশব্র চান যন আপিন
মেন রােখন য এটা তার িনযকু্ পথপর্দশক। এবং আমােদর অবশয্ই
তােক স্রণ করেত হেব। এখােন বলা হেয়েছ, যীশু বেলেছন,
“আিম তামািদগেক ছািড়য়া যাইব না, িকনু্ আিম িপতার িনকেট
িনেবদন কিরব, এবং িতিন আর এক সহায় তামািদগেক িদেবন।”
আর এই সহায়ক, যখন িতিন আসেবন, িতিন আমােদর সকল
সেতয্র িদেক পিরচািলত করেবন। এবং ঈশব্েরর বাকয্ হল সতয্,
এবং বাকয্ হল খর্ীষ্, “আিমই পথ, ও সতয্, ও জীবন।” িতিন
বাকয্, “আিদেত বাকয্ িছেলন, এবং বাকয্ ঈশব্েরর কােছ িছেলন,
এবং বাকয্ ঈশব্র িছেলন। আর সই বাকয্ দহধারন কিরেলন
এবং আমােদর মেধয্ পর্বাস কিরেলন।” তারপর যিদ আমরা পর্কৃত
সতয্ পথপর্দশেক অনসুরণ কির, পিবতর্ আত্ােক, িতিন আমােদর
বলেবন িতিন যা দেখেছন, িতিন যা শুেনেছন, এবং কী ঘটেত
যােচ্ সটা িতিন আমােদর দখােবন। আেমন। সখােন এটা। িতিন
আপনােক আসন্ িবষয় দখােত যােচ্ন।
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34 আর আজ যখন মন্লীগুিল এটা পর্তয্াখয্ান কের, আমরা
িকভােব কখনও সব্েগ যাওয়ার আশা করেত পাির? যখন পথ
দখােনার জনয্ পিবতর্ আত্ােক আমােদর কােছ পাঠােনা হেয়িছল,

আমরা পথ দখােনার জনয্ িকছু কািডনাল, িকছু িবশপ, িকছু
সাধারণ তত্াবধায়ক বা এইরকম কাউেক নব, যখন পিবতর্
আত্ােক আমােদর পথপর্দশন করার জনয্ দওয়া হেয়েছ।
35 এবং পিবতর্ আত্া সবদা বােকয্র কথা বেল। “ তামািদগেক
বিলবার আমার আরও অেনক কথা আেছ, িকনু্ তামরা এখন স
সকল বুিঝেত পার না, পরনু্ িতিন, সেতয্র আত্া, যখন আিসেবন,
তখন পথ দখাইয়া তামািদগেক ইহােত লইয়া যাইেবন।” সই
কারেণই মুদর্ার আগমন। সপ্ম মুদর্ার সমািপ্েত, ঈশব্েরর িনগূঢ়তত্
সমাপ্ হইেব, ঈশব্র ক, িতিন িক, িতিন িকভােব বাস কেরন, তার
চিরতর্, তার সত্া জানেত। ততক্েণ আপনারএখােন উপের আসার
কথা, দখুন, আমােদর ঈশব্েরর পতুর্ ও কনয্ােদর পণূ কাঠােমােত
িনেয় আসুন, একিট মন্লী যা খর্ীেষ্র রেক্ ধৗত হেয়েছ, যা অথ
ছাড়া কর্য় করা হেয়েছ, যীশু খর্ীষ্র রেক্র দব্ারা কর্য় করা হেয়েছ।
36 এখন, আমরা এখােন, একজন পথপর্দশক, এবং িতিন হেলন
ঈশব্েরর পর্দত্ পথপর্দশক। এখন, আমরা একিট বনভুিমর মধয্ িদেয়
যািচ্, এবং আমরা আমােদর রাস্ায় কাথাও আিছ, এবং আমরা
এই পথপর্দশক ছাড়া চলেত পাির না। আর যিদ কউ অনয্ কান
পথপর্দশক পর্িতস্াপন করার চষ্া কেরন! যিদ আপিন কেরন,
িতিন আপনােক সাির থেক সিরেয় নেবন। এই পথপর্দশক পথ
জােনন! িতিন পেথর পর্িতিট ইিঞ্ জােনন। িতিন আপনার হৃদেয়র
পর্িতিট িচন্া জােনন। িতিন এখােন থাকা পর্েতয্কেকই জােনন।
িতিন জােনন আপিন ক এবং আপিন কী কেরেছন, এবং আপনার
সম্েক সবিকছু। িতিন ঈশব্েরর পর্িরত পথপর্দশক, পিবতর্ আত্া,
এবং আপনার কােছ িবষয়গুিল পর্কাশ করেবন, এবং িতিন যা
শুেনেছন তা বলেবন, আপনার কথার পনুরাবৃিত্ করেত পােরন
এবং আপিন িক বেলিছেলন তা বলেত পােরন। আেমন। আপিন
কী িছেলন, আপিন কী আেছন, আপিন কাথায় যােচ্ন সটা
আপনােক বলেবন। একজন পথপর্দশক, সিঠক পথপর্দশক, আর
িতিন আপনােক সমস্ সেতয্র িদেক পিরচািলত করেবন এবং তাঁর
বাকয্ হল সতয্।
37 এখন, পিবতর্ আত্া কখনই কান ধরেণর মানবসৃষ্ ধমমতেক
“আেমন” বলেত বাধয্ কের না। এিট শুধুমাতর্ ঈশব্েরর বাকয্েক
“আেমন” বেল িবরিত দেব, কারণ এটা তাই। পিবতর্ আত্া
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আপনােক অনয্ কান পথ দখােব না। এখন অদু্ত বয্াপার হল,
য আমরা সবাই, আমােদর সব মহান মূলয্েবাধ এবং িবষয়গুিল,

আমরা পর্েতয্কেক পিবতর্ আত্ার দব্ারা পিরচািলত বেল দািব কির,
এবং আমােদর সকেলর মেধয্ িদন এবং রােতর মত পাথকয্ রেয়েছ।
38 িকনু্ যখন পৗল, সই ছাট্ ফরীশী, িযিন পিবতর্ আত্া
পেয়িছেলন, যখন অনিনয় তােক বাপ্াইিজত কেরিছেলন, এবং

িতিন আরেব িগেয় িতন বছর অধয্য়ন কেরন, িফের এেস, এবং
চৗদ্ বছর ধের কান িবষেয় মন্লীর সােথ পরামশ কেরনিন, িকনু্

যখন িতিন িফের এেস িপতেরর সেঙ্ দখা করেলন, িযরূশােলেমর
মন্লীর পর্ধান, উপেদশাবলীর উপর তােদর একই মতামত িছল।
কন? একই পিবতর্ আত্া! যখােন িপতর যীশু খর্ীেষ্র নােম

বাপ্াইিজত করিছেলন, সখােন পৗল তােক কউ না বলেলও
িতিন একই কাজ করিছেলন। যখােন িপতর পিবতর্ আত্ার
বািপ্স্া, এবং পিবতর্তা ইতয্ািদ িবষেয় িশক্া িদেয়িছেলন, পৗল
মন্লীর সােথ পরামশ না কেরই একই কাজ কেরিছেলন, কারণ এটা
একই পথপর্দশক িছল। তাহেল আজ আমরা িকভােব লাকরা এই
সতয্গুেলা অসব্ীকার কের? যখন িপতর িশিখেয়িছেলন িতিন যা
কেরিছেলন যন িতিন মন্লীেক কীভােব শৃঙ্লায় আনেত পােরন,
পৗেলর একই মতাদশ িছল, কারণ তােদর একই পথপর্দশক িছেলন।

39 সই পথপর্দশক একজনেক এই পেথ িনেয় যােব না, এবং
অনয্জনেক অনয্ পেথ িনেয় যােব না, আর একজনেক পবূিদেক
এবং অপরজনেক পিশ্েম পাঠােব না। দখুন, িতিন আপনােদরেক
একসােথ রাখেবন। আর যিদ আমরা পিবতর্ আত্ােক আমােদর
একসােথ রাখেত িদই, তাহেল আমরা এক হব। যিদ—যিদ
আমরা শয়তানেক আপনােক ভুল পেথ টানেত না িদই, তাহেল
আমরা এক হৃদয়, এক মন, একমত হব, এক আত্ার দব্ারা,
পিবতর্ আত্া, ঈশব্েরর পথপর্দশক িযিন আমােদর সকল সেতয্র
িদেক পিরচািলত করেবন। সটা িঠক। িকনু্ আপনােক আপনার
পথপর্দশকেক অনসুরণ করেত হেব। হয্াঁ, মহাশয়।
40 নীকদীেমর িদেক দখুন, তার একজন পথপর্দশেকর পর্েয়াজন
িছল, যিদও িতিন একজন বুিদ্মান বয্িক্ িছেলন। িতিন একজন
অধয্ক্ িছেলন, বয়স পর্ায় আিশ বছর। িতিন ফরীশী িছেলন,
অথবা—অথবা সানেহিডর্ন কাট, কাউিন্ল, িমিনস্ািরয়াল
অয্ােসািসেয়শন। িতিন িছেলন তােদর সবেশর্ষ্ পরুুষেদর একজন,
ইসরােয়েলর একজন িশক্ক, তােদর একজন গুরু। ভাবুন, একজন
পর্ধান িশক্ক! হয্াঁ, িতিন আইন জানেতন, িকনু্ যখন নতুন জন্



পথপর্দশক 15

নওয়ার কথা আেস, তখন তার একজন পথপর্দশেকর পর্েয়াজন
িছল। িতিন এর জনয্ কু্ধাত িছেলন। িতিন জানেতন য সখােন
িকছু িভন্ হেত হেব। সই রােত খর্ীেষ্র পর্িত তার অিভবয্িক্ সটা
পর্মাণ কের। এটা এটাও পর্মাণ কের য, তােদর বািক সকেলর
অনভূুিত, িকনু্ তার মেধয্ য— য আগর্হ িছল সটা অনয্ কােরার
মেধয্ িছল না। তােদর মেধয্ কউই সখােন আেসিন এবং িতিন যা
কেরেছন সটা কেরনিন। আপনারা সবাই, রােতর বলায় আসার
জনয্ নীকদীেমর িনন্া কের থােকন। িতিন সখােন িগেয়িছেলন।
িতিন পৗঁেছিছেলন। আিম জািন অেনক লােকরা এমনিক শুরুও
কের না, িদন হাক আথবা রাত। িকনু্ িতিন সখােন পৗঁেছিছেলন,
এবং তার একজন পথপর্দশেকর পর্েয়াজন িছল, আর িতিন
বলেলন, “রিবব্, আমরা,” সানেহিডর্ন কাট থেক, “আমরা জািন
আপিন একজন িশক্ক ঈশব্েরর কাছ থেক এেসেছন।” কন িতিন
এটা জানেতন? িতিন পর্মািণত হেয়িছেলন। দখুন, িতিন জানেত
চেয়িছেলন এই নতুন জেন্র অথ কী, এবং িতিন সাজা সিঠক

বয্িক্র কােছ চেল গেলন, কারণ ঈশব্র পর্মাণ কেরিছেলন য িতিন
তাঁর পথপর্দশক, যীশু। দখুন িতিন িক বেলিছেলন, “রিবব্, আমরা
জািন আপিন ঈশব্েরর িনকট হইেত আগত গুরু, কননা আপিন এই
য সকল িচহ্-কাযয্ সাধন কিরেতেছন, ঈশব্র সহবত্ী না থািকেল

এ সকল কহ কিরেত পাের না।”
41 এটা সখােন একিট পর্মাণ িছল, য তার মেধয্ একজন জীিবত
ঈশব্র িছেলন। িতিন িক সাক্য্ িদেয়েছন, “আপনা হইেত কাযয্
সকল সাধন কির না; িকনু্ িপতা িযিন আমােত থােকন। সতয্ আিম
তামািদগেক বিলেতিছ, পতুর্ আপনা হইেত িকছুই কিরেত পােরন

না; কবল িপতােক যাহা কিরেত দেখন, তাহাই কেরন। কননা
িতিন যাহা যাহা কেরন, পতুর্ও সই সকল তদর্প কেরন।” অনয্
কথায়, ঈশব্র তােক দিখেয়িছেলন িক করেত হেব, আর িতিন িগেয়
শুধু কাজিট কেরিছেলন। িতিন িকছু কেরনিন যতক্ণ না ঈশব্র তােক
এটা করেত বেলন। আেমন। এটাই আসল সতয্ ঘটনা। যিদ আমরা
সের যাই এবং অেপক্া কির যতক্ণ না আত্া আমােদর এটা করেত
অনপুর্ািণত কের! সটাই। আর তারপর খর্ীেষ্র মেধয্ সম্ূণরূেপ
হািরেয় যান যন তােক আমার মত কের আপনােক ধাক্া িদেত না
হয়, িকনু্ সামানয্ মাথা হিলেয় তার পর্থম সম্িত, আপিন পর্সু্ত
আর িকছুই আপনােক থামােত যােচ্ না, কারণ আপিন জােনন য
এটা ঈশব্েরর ইচ্া।
42 তার একজন পথপর্দশেকর দরকার িছল। িতিন িছেলন পর্মািণত
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পথপর্দশক। িতিন এই পথপর্দশেকর দব্ারা পিরচািলত হেত পােরন
কারণ িতিন জানেতন এই পথপর্দশক ঈশব্েরর দব্ারা অনপুর্ািণত।
িতিন জানেতন য তােক য ঐিতহয্গুিল পিরেবশন করা
হেয়িছেলন, সম্বত ফরীশীরা, সদ্ূকীরা এবং অনয্ কউ, িতিন
সই ধমিবশব্াস সারাজীবন সবা কের িগেয়েছন এবং িকছুই ঘটেত
দেখনিন। িকনু্ এখােন একজন মানুষ দশৃয্পেট আেসন, িতিন

বেলিছেলন য িতিন বাইেবেলর পর্িতশর্ত অিভিষক্ বয্িক্। তারপর
িতিন ঘুের দাঁিড়েয় ঈশব্েরর কাজগুিল কেরন। যীশু বেলিছেলন,
“আমার িপতার কাযয্ যিদ না কির, তেব আমােক িবশব্াস কিরও না।
িকনু্ আমােক িবশব্াস না কিরেলও, সই কােযয্ িবশব্াস কর যাহা আিম
কির, কারন তাহারা আমার সাক্য্ দয়।”
43 তাহেল, অবাক হওয়ার িকছু নই য নীকদীম বলেত পারেলন,
“রিবব্, আমরা জািন, আপিন ঈশব্েরর িনকট হইেত আগত গুরু,
কননা আপিন এই য সকল িচহ্-কাযয্ সাধন কিরেতেছন, ঈশব্র

সহবত্ী না থািকেল এ সকল কহ কিরেত পাের না।” দখুন, তার
একজন পথপর্দশেকর পর্েয়াজন িছল, যিদও িতিন এই িবষেয়র
একজন গুরু িছেলন। িতিন তার মন্লীর একজন পর্ধান িছেলন।
তার মযাদা িছল, এবং তার িছল—তার িবিশষ্ স্ান িছল,
এবং িতিন একজন মহান বয্ািক্ িছেলন; কােনা সেন্হ নই,
দেশর সকল বয্ািক্র কােছ সম্ািনত। িকনু্ যখন নতুন কের জন্
নওয়ার কথা আেস, তখন তার একজন পথপর্দশেকর পর্েয়াজন

িছল! আমােদরও তাই, হয্াঁ, আমােদর একজন পথপর্দশেকর
পর্েয়াজন আেছ।
44 কণীিলয়, িতিন একজন মহান বয্ািক্ িছেলন, একজন সম্ািনত
বয্ািক্। িতিন গীজা িনমাণ কেরিছেলন। িতিন ইহুিদেদর সম্ান
করেতন কারণ িতিন জানেতন য তােদর ধম সিঠক। এবং িতিন
দান িদেতন, এবং িতিন পর্িতিদন পর্াথনা করেতন, িকনু্ যখন
পিবতর্ আত্া আেসন (মন্লীেত িকছু যাগ করা হয়), তার
একজন পথপর্দশেকর পর্েয়াজন িছল। ঈশব্র তার জনয্ পিবতর্ আত্া
পািঠেয়িছেলন। িতিন এটা িপতেরর মাধয্েম পািঠেয়িছেলন, “িপতর
এই কথা কিহেতেছন, এমন সমেয় তাহার উপের পিবতর্ আত্া
পিতত হইেলন।” [ টেপর খািল অংশ—সম্াদক।] ঈশব্র িপতেরর
মাধয্েম পথপর্দশেক বয্বহার কেরিছেলন। িতিন তার বয্বহার
কেরিছেলন, কারণ িতিন কণীিলয়েক সিঠক পেথ পিরচািলত
কেরিছেলন। আর যখন িতিন কথা বলিছেলন, তখন পিবতর্ আত্া
তােদর উপর পরজাতীয়েদর উপর পিতত হইল। তখন িতিন
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বলেলন, “ কহ িক জল িনবারণ কিরয়া, ইহাঁেদর বাপ্াইিজত
হইবার বাধা িদেত পাের?” দখুন, এখনও পথপর্দশক কথা
বলেছন, িপতর নন। কারণ এটা একটা ইহুিদেদর দল িছল…
অথবা পরজাতীয়েদর, “অপিরষ্ার, নাংরা” তার কােছ, এবং
িতিন যেতও চানিন। িকনু্ পথপর্দশক বেলিছেলন, “আিম তামােক
পাঠািচ্।” আপিন এমন কাজ কেরন যা আপিন ভােবন না য
আপিন করেবন, যখন পথপর্দশক পেুরাপিুর িনয়ন্ণ নয়, যখন
আপিন তােক িনেদশনা করেত দন। ওহ, পিবতর্ আত্ার দব্ারা
পিরচািলত হওয়া কত চমৎকার। িতিন সই পথপর্দশক। িঠক আেছ।
িতিন িপতেরর মাধয্েম কথা বেলিছেলন এবং তােক বেলিছেলন য
তােক কী করেত হেব। তখন যখন তারা সবাই পিবতর্ আত্া পেলন,
তখন িতিন বলেলন, “আমরা জল িনবারণ করেত পাির না, এটা
দেখ য তারা পিবতর্ আত্া পেয়েছন যমনটা আমরা শুরুেত

কেরিছলাম।” আর তারা পর্ভু যীশুর নােম তােদর বাপ্াইিজত
করেলন। এখন, ক তােক এটা করেত পিরচািলত কেরিছল? তার
মেধয্ য পথপর্দশক িছেলন। যীশু িক তােদর বেলনিন, “ তামরা
িকরূেপ িক বিলেব, স িবষেয় ভািবত হইও না, কারণ ইহা আপিন
নন িযিন বিলেতেছন; িকনু্ তামােদর িপতার য আত্া তামােদর
অন্ের কথা কেহন, িতিনই বিলেবন”? আেমন।
45 সই নপংুসক, িযরূশােলম থেক আসিছেলন। আর ঈশব্েরর
সই সমেয় পৃিথবীেত একজন পথপর্দশক িছেলন, পিবতর্ আত্া,

এবং তার িনেচ সখােন একজন লাক িছল িযিন এই পথপর্দশেকর
দব্ারা পিরপণূ িছেলন। িতিন এমনিক একজন পর্চারকও িছেলন না,
িতিন িছেলন একজন িডকেনর মেতা। আর িতিন সখােন অসুস্েদর
িনরাময় করিছেলন এবং শয়তানেদর বািহর কের িদেয়িছেলন,
এবং একিট বড় আেলাড়ন সৃিষ্ কেরিছেলন, শহের পর্চুর আনন্
হেয়িছল। তার চারপােশ শত শত লাক জেড়া হেয়িছল, এবং
পথপর্দশক বলেলন, “এটাই যেথষ্, আেসা এই পেথ িফের যাই।”
িতিন তার পথপর্দশেকর সােথ িববাদ কেরনিন।
46 আপনার পথপর্দশেকর কথার কখনও িবেরাধ করেবন না। তােক
অনসুরণ করুন। যিদ আপিন না কেরন, আপিন হািরেয় যােবন।
এবং, মেন রাখেবন, যখন আপিন তােক ছেড় চেল যােবন, আপিন
এখন িনেজর উপর িনভরশীল, তাই আমরা পথপর্দশেকর কাছাকািছ
থাকেত চাই।
47 তাই রাস্ায়, িতিন বেলিছেলন, “িফিলপ, এেদরেক এখনই
ছেড় দও এবং মরুভূিমেত যাও যখােন কউ নই। িকনু্ আিম
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তামােক সখােন পাঠািচ্, এবং যখন আিম তামােক সখােন
িনেয় যাই তখন সখােন কউ থাকেব।” এখােন একজন িনঃসঙ্
নপংুসক আেসন, িতিন ইিথওিপয়ার রানীর কােছ একজন মহান
মানষু িছেলন। আর িতিন আসিছেলন, িযশাইয় ভাববাদীর পসু্ক
পড়িছেলন। আর পথপর্দশক বলেলন, “ঐ রেথর সঙ্ ধর।”

আর িতিন বলেলন, “আপিন যাহা পাঠ কিরেতেছন, তাহা িক
বুিঝেত পািরেতেছন?”
48 িতিন বলেলন, “ কহ আমােক বুঝাইয়া না িদেল কমন কিরয়া
বুিঝেত পািরব?” হ, আমার! িকনু্ িফিলেপর কােছ পথপর্দশক
িছেলন। আেমন। আর িতিন একই শাস্ থেক শুরু কেরিছেলন,
এবং তাঁর কােছ খর্ীেষ্র পর্চার কেরিছেলন। আেমন। পথপর্দশক!
তােক িকছু ধমমত বলেবন না, িতিন তােক পথপর্দশেকর সম্েক
বেলিছেলন, খর্ীষ্! এবং িতিন তােক কাথাও জেল বাপ্াইিজত
কেরন। অবশয্ই, এটা িছল। ওহ, আিম এটা খুবই পছন্ কির!
49 যখন ইসর্ােয়ল পর্িতশর্ত দেশর জনয্ িমশর তয্াগ কেরিছল,
যাতর্াপসু্ক ১৩:২১ এ, ঈশব্র জানেতন য তারা আেগ কখনও
এই পেথ ভর্মণ কেরিন। এটা মাতর্ চিল্শ মাইল িছল, িকনু্ তবুও
তােদর সােথ যাওয়ার জনয্ তােদর িকছু দরকার িছল। তারা
পথ হািরেয় ফলত। তাই িতিন, ঈশব্র, তােদর জনয্ একজন
পথপর্দশেক পািঠেয়িছেলন। যাতর্াপসু্ক ১৩:২১, এর মেতা িকছু,
“আিম তামার অেগর্ আমার দতূেক পর্রণ কিরব, অিগ্স্ম্, যন
তামরা পেথ গমন কিরেত পােরা,” এই পর্িতশর্ত দশ পযন্ তােদর

পথ দখােনার জনয্। আর ইসর্ােয়েলর সন্ানরা সই পথপর্দশকেক
অনসুরণ কেরিছল, অিগ্স্ম্ (রােত), িদেনর বলায় মঘস্ম্।
যখন এটা থেম যত, তারাও থেম যত। যখন এটা যাতর্া শুরু
করেতা, তারাও যাতর্া শুরু করেতা। আর যখন িতিন তােদর সই
দশ এর কাছাকািছ িনেয় আসেলন, এবং তারা সটা নওয়ার জনয্

পর্সু্ত িছল না, িতিন তােদর আবার মরুভূিমেত িনেয় গেলন। িতিন
তােদর সােথ যেতন না।
50 সটাই হল, ধমসম্দােয়র আজেকর অবস্া। কান সেন্হ
নই িকনু্ ঈশব্েরর দীঘ সিহষু্তা, যমনটা নােহর সমেয় িছল,

ধমসম্দায় শষ হেয় যত যিদ এটা সংেশাধন কের িদত আর িনয়ম
শৃঙ্লায় িনেয় আসেতা। িকনু্ তােক আমােদর ঘুিরেয় ঘুিরেয় ঘুিরেয়
পিরচালনা করেত হেয়েছ।
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51 ইসর্ােয়ল খুব কমই জানত, যখন তারা উল্াস কেরিছল, িমশেরর
মৃত সনয্েদর দেখ, ডুেব যাওয়া ঘাড়া দেখ, ফরাউেনর রথ
উেল্ যাওয়া দেখ, তারা তােদর িবজয় পেয়েছ, আত্ায় মািশ,
আত্ায় গান গাইেছন, মিরয়ম আত্ায় নাচেছন, এবং ইসর্ােয়েলর
মেয়রা সমুদর্তেটর উপের এবং িনেচ ছুটেছন, উল্াস করেছন এবং

নাচেছন, তারা দধু এবং মধু থেক মাতর্ কেয়ক িদন দেূর িছেলন।
তারা খুব কমই জানেতন য তারা চিল্শ বছর দেূর আেছন, কারণ
তারা ঈশব্র এবং পথপর্দশেকর িবরুেদ্ বচসা শুরু কেরন।
52 এবং আমরা িনেজেক একই ভােব খুেঁজ পাই। আিম এখান
থেক শর্ভেপােট যাই। আর পিবতর্ আত্া ধনয্বাদ িদবেস পেড়,

পঞ্াশ বছর আেগ, লুইিসয়ানা—লুইিসয়ানােত, ধনয্বাদ িদবেস।
সই সময় থেক মন্লী িকভােব পেড় গেছ! আপিন িক বুঝেত
পেরেছন য রামান কয্াথিলক িগজা শুরুেত পেন্েকাস্াল

মন্লী িছল? এটাই সতয্। সটা িঠক। এটা িছল একিট
পেন্েকাস্াল মন্লী, িকনু্ আনষু্ািনক ভাবাপন্ িবিশষ্ বয্িক্রা

পর্েবশ করেত শুরু কের এবং ঈশব্েরর শাস্েক—শাস্েক তােদর
ঐিতেহয্ পিরবতন কের, এর সেঙ্ ধমীয় মতবাদ যাগ কেরন আর
এমিন কেরই অেনক িকছু। আর দখুন তারা এখন িক পেয়েছ, এর
কানিটেতই শােস্র একিট কণাও নই। তারা অনয্ িকছুর জনয্ িকছু

পর্িতস্াপন কেরিছল, পিবতর্ আত্ার পিরবেত এক টুকেরা রুিট।
তারা িনমিজ্ত করা থেক িছিটেয় পর্িতস্াপন কের। তারা “পর্ভু
যীশু খর্ীষ্” থেক “িপতা, পতুর্ এবং পিবতর্ আত্া” পর্িতস্াপন
কের। তারা ঈশব্েরর এই সমস্ মহান অনেুচ্দগুিল পর্িতস্াপন
কেরিছল যা আমােদর জনয্ রাখা হেয়িছল, এবং তারা শাস্ীয়
মতবাদ থেক অেনক দেূর, অেনক দেূর।
53 আর পঞ্াশ বছর আেগ লুইিসয়ানােত পিন্েকাস্াল পেড়
যায়, এবং যিদ এটা আরও দইুশ বছর দাঁিড়েয় থােক, তেব এটা
কয্াথিলক চােচর থেকও অেনক দেূর চেল যােব, যিদ এটা গত
পঞ্াশ বছর ধের এভােবই পেড় থােক, কারণ তারা এটার সােথ
যাগ করেছ, পর্িতিনয়ত। পরুেনা িদেনর পর্চারকরা চেল গেছন।

রাস্ার সভাগুিল, আপিন কখনও আেরকিটর কথা শুনেত পােবন
না। আমরা যা িকছু পেয়িছ সটা হল একদল হিলউড এর সােথ
যকু্ হেয়েছ, বব- কিশক মিহলারা ছাট কাপড় পিরধান কের,
মকআপ কের, এবং অনয্ সবিকছু, িনেজেদর িখর্স্ান বেল। িগটার

িনেয় িকছু ছাট্ িরিক, সখােন উপের ও িনেচ দৗেড়, আর
মিহলারা চাপা কাপড় পিরধান কের অেনকটা…িঠক একটা চমসার
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উইনােরর মত চামড়া—চামড়া পর্ায় বাইের, প্য্াটফেম কাঁপেছ,
প্য্াটফেমর উপের এবং িনেচ দৗড়ােনা, কােনর দলু ঝুিলেয় নাচা,
এবং এর মেধয্ একিট নতুন এই ভূিমর মিহলা চুেলর স্াইল, তারপর
িনেজেক িখর্স্ান বেল।
54 আমােদর িক পর্েয়াজন আেছ সটা হল একিট পরুােনা
ধাঁেচর, ঈশব্েরর পর্িরত, ঝলসােনা ধম যা মন্লীর বাইের সই
জাগিতকতােক দরূ করেব। আমােদর পিবতর্ আত্া এবং আগুেনর
কােছ িফের আসেত হেব, সই িজিনসিটেত িফের আসেত হেব যা
আবজনা পিুড়েয় দয়, পরুেনা িদেনর পর্চার িফিরেয় আেন, সব্গেক
উঁচু কের, এবং নরেক গরম কের, বন্ুেকর বয্ােরলেক সাজা কের।
আমােদর সই রকম পর্চার দরকার। িকনু্ আপিন আজ এটা করুন,
আপনার শর্াতারা আপনােক ভাট কের বর কের িদেব।
55 কখনও কখনও ভাল পর্চারকরা তােদর মণ্লীর দব্ারা িবপথগামী
হয়। সই কারেণই আমার কান ধমসম্দায় নই। আমার একটা
সদর দপ্র আেছ, সটা সব্গ থেক। িতিন যখােনই পাঠান, আিম
সখােন যাই। িতিন যা বেলন, আিম তাই বিল। আমরা কান

ধমসম্দায় চাই না। এই মন্লী যিদ কখনও ধমসম্দােয়র কথা
বেল, আপিন িঠক তখনই আপনার পালকেক হািরেয়েছন। আিম এর
আেশপােশ থাকব না, পাঁচ িমিনেটর জনয্ও না। পর্েতয্কিট মন্লী
যারা কখনও ধমসম্দায় তরী কেরিছল বীেজর কােছ িগেয়িছল,
এবং আমােক বলুন এমন একিট যারা সটা কেরিন, আর আমােক
বলুন এমন একিট য আবার কখনও উেঠেছ। পিবতর্ আত্ােক
মন্লীর িনেদশনা দওয়ার জনয্ পাঠােনা হেয়েছ, িকছু মানেুষর দল
নয়। পিবতর্ আত্া সবজ্ানী। পরুুষরা কেঠার, উদাসীন হেয় যায়।
56 ঈশব্র তােদর বেলিছেলন য িতিন তােদর জনয্ একজন
পথপর্দশেক পাঠােবন, িতিন তােদর পথ দখােবন। এবং যতক্ণ
তারা আগুেনর স্ম্িট অনসুরণ কেরিছল, তারা িঠক িছল। িতিন
তােদর সই পর্িতশর্ত দেশর ফটেকর িদেক িনেয় গেলন, এবং
তারপর যতদরূ তােক যেত হেয়িছল। তারপর িযেহাশূয়, সই
মহান যাদ্া, মেন রাখুন সই িদেনর কথা যখন িতিন তােদর
বেলিছেলন, “িনেজেক পিবতর্ করুন, তৃতীয় িদন ঈশব্র এখােন যদ্ন
নদী খুলেবন এবং আমরা পার হেত যািচ্”? এখন দখুন িতিন িক
বেলেছন (আিম এটা পছন্ কির) শােস্, িতিন বলেলন, “সদাপর্ভুর
িনয়ম-িসন্ুেকর িপছেন থাকেবন, কারণ আপনারা আেগ এই পেথ
যানিন।”
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57 িনয়ম-িসন্ুক িক িছল? বাকয্। এখন আপনার ধমসম্দােয়র
পেথ চলেবন না, বােকয্র িপছেন থাকুন, কারণ আপিন আেগ এই
পেথ যানিন। আর, ভাই, যিদ িখর্স্ান ধমসম্দায়েদর িনেজেক
পরীক্া করার কান সময় থােক, সটা এখনই। আমরা সই মুহূেত
আিছ যখােন এই মহান সভা রােম চলেছ, পাথকয্ তির করা
হেচ্, ধমসম্দায়গুিলর সংঘ, যখন এই সমস্ ধমসম্দায়গুিল
একিতর্ত হেয় পশুর পর্িতমূিত গঠন কের, িঠক বাইেবল যমন বেল।
আর আপনারা জােনন য আমরা আজ সকােল বাতায় কী বেলিছ।
আর আমরা এখােন আিছ, িঠক সবিকছু দরজার সামেন, িকনু্
লাকরা এখনও ধমমেতর অনসুরণ করেছ। আপিন বােকয্র িপছেন

থাকুন! বাকয্ আপনােক পথ দখােব, কারণ বাকয্ হল খর্ীষ্, এবং
খর্ীষ্ হেলন ঈশব্র, এবং ঈশব্র হেলন পিবতর্ আত্া।
58 বােকয্র িপছেন থাকুন! ওহ, হয্াঁ, মহাশয়! সই পথপর্দশেকর
সােথ থাকুন। এর িঠক িপছেন থাকুন। এর সামেন যােবন না, আপিন
এর িপছেন থাকুন। তােক আপনােক পিরচালনা করেত িদন, আপিন
তার পিরচালনা করেবন না। আপিন তােক ছেড় িদন।
59 িযেহাশূয় বেলিছেলন, “এখন, আপনারা আেগ কখেনা এই পথ
িদেয় যানিন, আপনােদর এই পথ সম্েক কােনা জ্ান নই।”
60 এটাই আজেকর অসুিবধা। িবস্ীণ পেথ আপনােক পিরচািলত
করার জনয্ আপনার কান পথপর্দশেকর পর্েয়াজন নই। ওহ,
আপিন সব গিল এবং সবিকছু জােনন। আপিন পােপর সমস্ উপায়
জােনন। সখােন নই…ওহ, আপিন অেনক িদন ধের আেছন।
কউ আপনােক স সম্েক িকছু বলার চষ্া করার দরকার নই,

আপিন সমস্ শটকাট জােনন। সটা িঠক, পর্েতয্কিট পাপ, এর
সম্েক আপিন সব জােনন। িকভােব চুির করেত হয় সটা কউেক
বলেত হেব না; আপিন এটা জােনন। িকভােব অিভশাপ িদেত হয়
সটা কউেক বলেত হেব না; আপিন এটা জােনন। এই খারাপ

কাজগুেলা িকভােব করেত হয় সটা কউেক বলেত হেব না, কারণ
এটা পর্িতিট গােছ সবতর্ পাস্ করা আেছ।
61 িকনু্, মেন রাখেবন, আপনারা যারা িখর্স্ান, আপনারা
অিতকর্ম কেরেছন। আপনারা অনয্ দেশ আেছন। আপনারা নতুন
ভােব জন্গর্হণ কেরেছন। আপনারা সই দেশ আেছন, সব্গীয়
দেশ। আপনারা পর্িতশর্ত দেশ আেছন।

62 আপনারা দখেত পােরন, আপনারা এখােন আপনার পথ
জােনন। ওহ, আমার, হয্াঁ। আপনারা জােনন িক—িক, একিট
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িনিদষ্ হােত িকভােব কাডেক দাঁড় করােনা যায়। আপনারা জােনন
পাশা কী, যখন এটা গিড়েয় যায়, এর অথ কী, এবং এইরকম
সবিকছু। িকনু্ যখন পিবতর্তা এবং নয্ায়পরায়ণতা এবং ঈশব্েরর
শিক্ সম্েক জানার িবষয় আেস, এবং পিবতর্ আত্া িকভােব
কাজ কের এবং এটা িক কের, আপিন বােকয্র িঠক িপছেন থাকুন,
পথপর্দশেকর। দখুন? আপিন আেগ কখনও এই পেথ যানিন।
63 িঠক আেছ, আপিন বেলন, “আিম বশ বুিদ্মান বয্ািক্ িছলাম,
কেলেজ আমার—আমার দিুট িডিগর্ িছল।” আপনার এটা ভুেল
যাওয়া ভােলা। হয্াঁ, মহাশয়।
64 “আিম িশক্ালেয়র মেধয্ িদেয় িগেয়িছ।” আপনার এটা ভুেল
যাওয়া ভােলা। হয্াঁ, মহাশয়। আপিন বরং পথপর্দশেকর িপছেন
থাকুন। িতিন আপনােক পিরচালনা করেবন। িতিন পথ জােনন;
আপিন জােনন না। আপিন আেগ এই পেথ যানিন। “িঠক আেছ,”
আপিন বেলন, “তােদর আেছ।”
65 দখুন যিদ তােদর থােক। যীশু বেলেছন, “যারা এই পথ িদেয়
গেছ, এই িচহ্গুেলা তােদর অনসুরণ করেব। আমার নােম, তাহারা

ভূত ছাড়াইেব, তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কিহেব; তাহারা সপ
তুিলেব এবং পর্াণনাশক িকছু পান কিরেলও তাহােত কান মেত
তাহােদর হািন হইেব না। তাহারা পীিড়তেদর উপের হস্াপণ কিরেব,
আর তাহারা সুস্ হইেব।” তােদর অিধকাংশই এটা পর্তয্াখয্ান
কের, অসব্ীকার কের, বেল য এটা এমনিক অনুপর্ািণত নয়। তারা
পথপর্দশেক অনসুরণ করেছ না। তারা একিট মানবসৃষ্ ধম অনসুরণ
করেছ। আপিন বােকয্র িঠক িপছেন থাকুন, কারণ আপিন এই পেথ
যানিন, আপিন জােনন।
66 িকনু্ আপনার নূতন জন্ হেয়েছ, এবং আপিন পিবতর্তায়
জন্গর্হণ কেরেছন। আপিন এই পেথ আেগ যানিন। আপিন…
আপিন যিদ এই পথ িদেয় যান, আপনােক পিবতর্তার মধয্ িদেয়
আসেত হেব, কারণ এটা একিট নতুন দশ, একিট নতুন জীবন,
একজন নতুন বয্ািক্।
67 আপিন মন্লীেত আেসন এবং আপিন শুনেত পান য
কউ উঠেছ, তারসব্ের িচৎকারকারী, “ঈশব্েরর মিহমা হাক!

হােললুইয়া!”
68 কন, আপিন বলেবন, “আমার, ঈশব্র, তারা আমার মন্লীেত
কখনও এটা কেরনিন! আিম উেঠ বিরেয় যাব!” উম-হুম। দখুন?
সতক হান।
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69 বােকয্র িপছেন থাকুন, এখন, পথপর্দশক আপনােক পিরচালনা
করেত িদন। “ তামািদগেক সমস্ সেতয্ লইয়া যাইেবন, এবং সই
সমস্ িবষয় পর্কাশ কিরেবন যাহা আিম তামািদগেক বিলয়ািছ।
িতিন তামািদগেক তাহা দখাইেবন। িতিন আগামী ঘটনাও
তামািদগেক জানাইেবন,” পর্কৃত পথপর্দশক। িবশেপর কােছ যােবন

না; পথপর্দশেকর কােছ যান। পথপর্দশেকর ছাড়া কােরা কােছ যােবন
না। িতিনই সই বয্িক্ যােক আপনার পিরচালনার জনয্ পাঠােনা
হেয়েছ। িতিনই সই বয্িক্ িযিন এটা করেবন। ঈশব্র আপনার জনয্
একজন পথপর্দশক িদেয়েছন। ঈশব্েরর দওয়া পথ িনন।
70 আজ এর সমসয্া হল, য লাকরা মন্লীেত আেসন তারা
কেয়ক িমিনট বেস থােকন, এমন িকছু ঘেট যায় যটােত তারা
অভয্স্ নয়।
71 আিম একিট ঠান্া গতানগুিতক মন্লী থেক একজন মিহলার
পর্শংসা কির, শুধু তার জনয্ পর্াথনা িছল। ঈশব্র সই মিহলােক
সুস্ করেবন। িতিন এটা বুঝেত পােরিন। িতিন এর সম্েক িকছুই
জানত না। িতিন িভতের আেসন, িতিন বেলন য িতিন জানেতন
না। িকনু্ আিম তােক বললাম, “আসুন এবং আমােক দখুন।”
িতিন ভীতু এবং পশ্াৎপদ িছেলন, িকনু্ পথপর্দশক তােক বলেত
থােকন, “চেলা এেগাই।” িতিন বুঝেত পারেলন। এটাই। দখুন,
কারণ আমােদর এই িবষয়গুিলর িদেক পিবতর্ আত্া পিরচািলত
কেরন। দখুন, ঈশব্েরর একিট পর্দত্ উপায় আেছ।
72 আপনারা িক কখেনা…আপনারা িক বুেনা হাঁস উপর িদেয় যেত
দখেছন, হাঁস দিক্ণ িদেক যােচ্? িঠক আেছ, এখন মেন রাখেবন,
সই ছাট্ বৃদ্ হাঁসিট কাথাও একিট পকুুের জন্গর্হণ কেরিছল।
স পবূ, উত্র, পিশ্ম এবং দিক্ণ জােন না। কানাডার পাহােড়
সই পকুুর ছাড়া স িকছুই জােনন না। স কখনই সই পকুুেরর

বাইের যাই িন, তেব স জন্গর্হণ কেরিছল একজন পথপর্দশক হেয়।
সই ছাট্ হাঁেসর জন্ হেয়িছল একজন পথপর্দশক হওয়ার জনয্।

আর সই পর্থম ঘটনা, এক রােত পাহােড়র চূড়া পিরেয় একিট বড়
তুষারঝর আেস। িক ঘেট? সই ঠান্া হাওয়া সখান িদেয় নেম
আেস। আিম কল্না করেত পাির স কাঁপেছ, বলেছ, “মা, এর
মােন িক?” দখুন, স আেগ কখনও সই ঠান্া আবহাওয়া অনভুব
কের িন। স চারিদেক লক্য্ করেত শুরু কের, স পকুুেরর িকনারার
চারপােশ লক্য্ করেত শুরু কের, এটা জমেত শুরু কেরেছ, পকুুের
বরফ জমেছ। স জােন না, িকনু্ হঠাৎ কেরই… স হাঁেসর সই
পােলর পথপর্দশক িহেসেব জন্গর্হণ কেরিছল। যখন এটা তােক
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আঘাত করেব তখন স িঠক পকুুরিট মাঝখােন লািফেয় উঠেব।
আপনারা যা চান তাই বলেত পােরন। আমরা এটােক অনেুপর্রণা
বিল, অথবা আপিন এটােক বলেত পােরন, ওহ, শুধু পর্বৃিত্, যাই
হাক না কন। স িঠক সই পকুুেরর মাঝখান থেক উেড় যােব, সই
ছাট্ চঁচুিট উপের তুেল, এবং ডাকেব, “হংক-হংক, হংক-হংক!”

আর পকুুেরর পর্িতিট হাঁস তার কােছ আসেব। কন? তারা তােদর
পথপর্দশকেক চেন, িঠক যভােব স ডাক দয়।
73 “বসু্তঃ তূরীর ধব্িন যিদ অস্ষ্ হয়, তেব ক যেুদ্র জনয্
সুসজ্ হইেব?” িঠক। তূরীর ধব্িন যিদ অস্ষ্ হয় তাহেল ক
িনেজেক যেুদ্র জনয্ পর্সু্ত করেত পাের?
74 িঠক আেছ, যিদ সই ছাট্ হাঁসিট একিট অস্ষ্ ধব্িন দয়,
তাহেল ক িনেজেক উড়ােনর জনয্ পর্সু্ত করেত যােচ্? সই
ছাট্ হাঁসিট তার ছাট্ িবলিট সখােন উিঠেয়, চীৎকার করেব,

“হংক-হংক, হংক-হংক!” আর পর্িতিট ছাট হাঁস তার কােছ
আসেব। “হংক-হংক, হংক-হংক!” এখােন তারা। মহান একিট
জয়ন্ী তােদর হেব, িঠক সই পকুুেরর িঠক মাঝখােন, শুধু ঘুের
আর ঘুের আর ঘুের। িকছুক্ণ পের স অনভুব কের য এটা তার
উপর আসেছ, তােক চেল যেত হেব। স তার ছাট ডানাগুেলা
নািমেয় পকুুর থেক উেড় যােব, বাতােস উেড় এবং চার বা পাঁচবার
ঘুের, এবং যতটা সাজা স লুইিসয়ানা যেত পাের, তার িপছেন
পর্িতিট হাঁস। “হংক-হংক, হংক-হংক,” স এখােন আসেছ। কন?
স একজন পথপর্দশক! আেমন! হাঁস তােদর পথপর্দশকেক জােন,

মন্লী সটা জােন না। হয্াঁ, স জােন িক করেত হেব।
75 আলাস্া প্ামব্ থেক, বৃদ্ হাঁসেদর দখুন। এখন, একিট বৃদ্ হাঁস
সবসময় তােদর নতৃতব্ দয়, এবং তােদরেক সই হাঁসিটর িদেক খুব
ভােলা কের নজর িদেত হয়। তােদর জানেত হেব সই হাঁসিট কী
িনেয় কথা বলেছ। আপনারা িক পর্ায় চার বছর আেগ পর্কািশত লুক
ময্াগািজেন পেড়িছেলন, যখােন একিট বৃদ্ হাঁস একসময় জানত
না স কী করেছ এবং স একদল হাঁসেক ইংলয্ােন্ িনেয় যায়? সটা
িঠক। ইংলয্ােন্ তােদর আেগ কখেনা দখা যায়িন। কন? তারা
কখেনা তােদর—তােদর নতােক লক্য্ কেরিন। সই বৃদ্া হাঁসিট
জানত না স কাথায় যােচ্। আর এখন তারা সখােন এবং িফের
আসেত পারেছ না।
76 এইসব হাঁসেদর সােথ এটাই আজেকর বয্াপার, এরা এখনও
ঝাঁেক ঝাঁেক উড়েছ। তারা বেল, লুক ময্াগািজেন বেল, এই
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হাঁসেদর দল ঝাঁেক ঝাঁেক উড়েছ এবং ইংলয্ােন্র চারপােশ উেড়
বড়ােছ, িকনু্ তারা জােন না কীভােব িফের আসেত হেব। আমার

জানা িকছু হাঁসেদর সােথ এমনই হেয়েছ। আপনার একিট ঝাঁক
আেছ, আর একিট বড় দীঘস্ায়ী সভা, এবং িকছু পনুরুজ্ীবনবাদী
সােথ িনেয় এেস িকছুক্ণ পর্চার কের, িকনু্ আপিন জােনন না
আপিন কাথায় যােচ্ন। ঝাঁেক ঝাঁেক উড়েছ, কারণ আপনােক
ধমসম্দােয়র মেদান্ত্তায় পিরচালনা করার জনয্ আপনার কােছ
িকছু হাঁস রেয়েছ; আর ঈশব্েরর বােকয্ িফের যাওয়ার জনয্ নয়,
পিবতর্ আত্ার বািপ্স্ার িদেক নয়। আর তারপের আমরা িবস্য় হই
কন আমােদর সমেয় আমরা পনুরুজ্ীবন পাই না। উম-হুম। দখুন?

আপনােক সই িনিদষ্ আওয়াজ শুনেত হেব! সই আওয়াজ হল
সুসমাচােরর তূরী যা সুসমাচার থেক বর হয়, ঈশব্েরর পর্িতিট বাকয্
থেক। ধমমত থেক নয়, ধমসম্দায় থেক নয়; িকনু্ বাইেবল
থেক, পিবতর্ আত্া থেক। “এই িচহ্গুিল তাহােদর অনুবত্ী হইেব

যাহারা িবশব্াস কের।” দখুন? আর সখােন তারা রাস্া িদেয় যায়।
77 একিট বৃদ্ হাঁস একবার, তারা বেলিছল, একিট দলেক মের
ফেল, অন্কােরর মধয্ িদেয় তােদর উড়ােনার চষ্া কের, স
কাথায় যািচ্ল স িনেজও জানত না, আর তারা সবাই সখােন

পাহােড়র সেঙ্ আঘাত কেরিছল, এবং তােদর মেধয্ িকছু িবিচ্ন্
হেয় যায়, ফেট যায়। িনশ্ই! তােদরেক তােদর সই িনিদষ্
আওয়াজ জানেত হেব। সই বৃদ্ হাঁসিট, যিদ তার কােছ সই িনিদষ্
আওয়াজ থাকত এবং সবাই এটা জানত, তােদর ছাট ঝাঁেক জয়ন্ী
কের আর তারা দিক্েণ চেল যত। তারা িকেসর জনয্ সখােন যায়?
যখােন ঠান্া নই।

78 এখন, যিদ ঈশব্র একিট হাঁসেক শীতলতা এড়ােনার জনয্ পযাপ্
জ্ান িদেয় থােকন, তাহেল তােক মন্লীেক কতটা দওয়া উিচত?
যিদ একিট হাঁস পর্বৃিত্র দব্ারা এটা করেত পাের, তাহেল মন্লীেত
পিবতর্ আত্ার সম্েক িক? এটা আমােদর পরুােনা আনষু্ািনকতা
এবং ধমমত এবং িবষয়গুিল থেক পিবতর্ আত্ার একিট গৗরবময়,
অপবূ বািপ্স্ার িদেক িনেয় যাওয়া উিচত। এটা স  গুণ, জ্ান,
ধয, ধািমকতা এবং পিবতর্ আত্া িনেয় আেস। পর্কৃত পথপর্দশক
সটােতই পিরচালনা করেবন, কারণ িতিন সুসমাচার ছাড়া আর

িকছুই বলেবন না, শুধু ঈশব্েরর বাকয্। অবশয্ই, আপনার একজন
পথপর্দশেকর পর্েয়াজন আেছ!
79 যখন, পিণ্তরা, তারা ঈশব্র সম্েক িকছুই জানেতন না।
তারা িছল—তারা িছল জাদ-ুকমী, জয্ািতষী। তারা পবূিদেক
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িছেলন। আপনারা জােনন, বাইেবল বেল, “আমরা পবূব্েদেশ
তাঁহার তারা দিখয়ািছ, ও তাঁহার উপাসনা কিরেত আিসয়ািছ।”
তারা পিশ্ম থেক এেসিছেলন, তারা পবূ িদেক তাকান এবং তার
তারা দেখিছেলন…বা পিশ্েম তািকেয়িছেলন, তারা িছল পবূ
িদেক। “আমরা পেূব িছলাম, এবং পিশ্েম তার তারা দেখিছলাম।”
দখুন? “আমরা পেূব তার তারা দেখিছ।” আর, দখুন, তারা

পেূব িছেলন। “যখন আমরা পেূব িছলাম তখন আমরা নক্তর্িট
দেখিছলাম, এবং আমরা তাঁর উপাসনা করেত এেসিছ।”

80 আিম কল্না করেত পাির য সই পিণ্তরা যাওয়ার জনয্ পর্সু্ত
হেচ্ন। আিম কল্না করেত পাির য তােদর একজেনর স্ী তােক
বেলিছেলন, বেলিছেলন, “ দেখা, সবিকছু গুিছেয় নওয়া হেয়েছ,
িকনু্ তামার কম্াস কাথায়?”

িতিন বেলিছেলন, “আিম—আিম এইবার কম্াস বয্বহার
করেত যািচ্ না।”
81 বেলিছেলন, “তুিম িকভােব পাহাড় পিরেয় যােব?” মেন
রাখেবন, তােদর টাইিগর্স নদী পার হেয় সমতলভূিম িদেয় নেম
আসেত হেয়িছল, আর সই… কন, তােদর উেটর উপর দইু
বছর ভর্মণ করেত হেয়িছল। িকভােব তারা এটা করেত যােচ্?
বেলিছেলন, “িঠক আেছ, তুিম একিট কম্াসও িনচ্ না।”

বেলিছেলন, “না।”
“ কমন কের যােব?”

82 “আিম ঈশব্েরর দখােনা পেথ যািচ্। সই তারা আমােক সই
রাজার কােছ িনেয় যােব।” এটাই।
83 “আমরা তাঁর তারােক পেূব দেখিছ, এবং পিশ্েম তাঁর
উপাসনা করার জনয্ সমস্ পথ অনুসরণ কেরিছ। িতিন কাথায়?”
তারা ঈশব্েরর দখােনা পথ অনসুরণ কেরিছল। িকছুক্েণর মেধয্
তারা সখােন একগুচ্ ধমমেতর সােথ আবদ্ হেয় গল। তারা
িযরূশােলেম পর্েবশ কের এবং রাস্ায় এইিদেক সইিদেক যেত শুরু
কের, এই ভােলা পাশাক পিরিহত লােকরা, বলেত থােক, “িতিন
কাথায়? ইহুিদেদর রাজা িতিন কাথায় জন্গর্হণ কেরেছন?” িঠক

আেছ, িতিনই িছেলন মাথা, সটা িছল িযরূশােলেম। অবশয্ই বড়
িগজােক এর সম্েক িকছু জানা উিচত। “িতিন কাথায়? ইহুিদেদর
রাজা িতিন কাথায় জন্গর্হণ কেরেছন? আমরা তার তারােক পেূব
দেখিছ, আমরা তাঁর উপাসনা করেত এেসিছ। িতিন কাথায়?”
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84 কন, তারা অমুক পালেকর কােছ িগেয়িছল আর অমুক পর্ধান
যাজেকর কােছ িগেয়িছল, তােদর কউই এই সম্েক িকছুই
জানেতন না। “ কন, একজন জন্গর্হণ কেরেছন ইহুিদেদর রাজা,
িতিন কাথায়?” তারা জানেতন না।
85 িকনু্ পাহােড়র পােশ সখােন একদল রাখাল সময় কাটািচ্ল,
হয্াঁ, মহাশয়, কারণ তারা ঈশব্েরর পর্দত্ পেথ এেসিছল।
86 তাই তারা সখােনই থেক গল, এবং সরাসির িতিন বলেলন,
“আিম আপনােক বলব আমােদর িক করা উিচত, আমােদর বাড
িমিটং করা উিচত।” তাই তারা সানেহিডর্ন কাউিন্ল ডেকিছল,
আর—আর ভেবিছল যিদ তারা এর সম্েক িকছু শুেন থােক।
“না, আমরা তার সম্েক িকছুই জানতাম না।”
87 আজও একই বয্াপার। তারা এই পথপর্দশেকর সম্েক িকছুই
জােন না, এই পিবতর্ আত্া িযিন সুস্ কেরন, পরূণ কেরন, উদ্ার
কেরন, পনুরায় আসেছন। য পথপর্দশক আমােদর এই সব ঘটনা
বেলেছন, এখােন আমরা িঠক তােদর মােঝই আিছ। একজন
হৃদেয়র িচন্ার িবচক্ণকারী; তারা এই সম্েক িকছুই জােনন না,
তারা এেক মেনািবদয্া বা িকছু বেল। তারা জােন না এর সম্েক িক
বলা উিচত।
88 সুতরাং, আপনারা দখুন, সই জ্ানী বয্িক্রা, যতক্ণ…
মেন রাখেবন, যখন তারা িযরূশােলেম পর্েবশ করেলন, তারািট
অদশৃয্ হেয় যায়। আর যতক্ণ আপিন আপনােক ঈশব্েরর কােছ
পিরচালনা করার জনয্ ধমমত এবং ধমসম্দােয়র িদেক দেখন,
ঈশব্েরর সাহাযয্ আপনােক ছেড় যােব। িকনু্ যখন তারা অসুস্ এবং
ক্ান্ হেয় পেড়ন, আর সগুেলা ছেড় দন, সই ইহুিদেদর ধমমত
ও সম্দায়েক তয্াগ কেরন, এবং িযরূশােলম থেক বিরেয় যান,
তখন তারািট আবার আিবভূত হয় এবং তারা অতয্ন্ আনিন্ত
হেয় উল্াস কের। তারা আবার পথপর্দশকেক দখেত পল! ওহ,
এটা কমন, একিট পরুাতন ঠান্া পর্চিলত িগজায় যান, তারপর
একিট ভাল জায়গায় িফের যান যারা আগুেন আেছ, পথপর্দশেক
পিরচালনা করেত দখুন, এটা িক পাথকয্! হয্াঁ, “আমরা তার
তারােক পেূব দেখিছ এবং আমরা তাঁর উপাসনা করেত এেসিছ।”
89 িযেহাশূয় তােদর বেলিছেলন, “সদাপর্ভুর িনয়ম-িসন্ুেকর
িপছেন থাকেবন, কারণ আপনারা আেগ এই পেথ যানিন।” ঈশব্র
সই িনয়ম-িসন্ুেক কাথাও যেত দেবন না িকনু্ যটা িঠক। সবাই

এটা অনসুরণ কের, এবং এটা িঠক যদ্ন নদী পার হেয় যায়।
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90 পিবতর্ আত্ার দব্ারা আজও একই। হয্াঁ, মহাশয়। একমাতর্ িবষয়
যটা আমরা জািন, পিবতর্ আত্া হাক বা না হাক, আমরা এর

পর্কা-…পর্কাশ দখেত পাই, পর্কাশন যা ঈশব্েরর বাকয্েক সতয্
পর্মািণত কের।
91 এখন, খুব বিশিদন হয়িন, িকছু ভাইেদর কােছ রক্ এবং
তল িছল, এবং তারা যিদ সভােব করেত চায় তেব িঠক আেছ।

আিম… সটা আমার কােছ কান পর্মাণ নয়। এটা একটা শােস্র
পর্মাণ, দখুন, যতক্ণ পযন্ এটা পর্মাণ করেছ ঈশব্র িক বেলেছন,
সটা িঠক আেছ। তারা বেলিছেলন, “ সই জনয্ই আপিন পিবতর্

আত্া পেয়েছন, আপিন আপনার হােত তল পেয়েছন।” এখন,
আিম—আিম এর জনয্ যেত পাির না। দখুন? না, আিম িবশব্াস
কির না য তেলর সােথ এর কানও সম্ক আেছ। আর সই রক্
যিদ িনরাময় কের এবং পিরতর্ােণর জনয্ যায়, তাহেল যীশু খর্ীেষ্র
রেক্র কী হেয়িছল? যিদ সই তল িনরাময় কের, তাহেল তার
বতর্াঘােতর িক হেব? দখুন? দখুন?

92 আিম পথপর্দশেকর উপিস্িত পছন্ কির, িযিন বােকয্র সতয্তা
আপনার কােছ িনেয় আেসন, তখন আপিন জানেত পারেবন
য আপনার লক্য্ িস্র হেয়েছ আর আপিন িবপরীেত সংখয্া

গণনার জনয্ পর্সু্ত। সটা িঠক, উেড় যাওয়ার জনয্ পর্সু্ত হিচ্।
হয্াঁ, মহাশয়। হয্াঁ, কারণ কন? িযিন পথপর্দশক িতিনই এটােক
বাস্ব কেরন।
93 আিম এখােন একিট বাকয্ পেয়িছ, আিম এই বাকয্িট
িদেয়িছলাম, িকনু্ আিম এটা পড়েত চাই। িদব্তীয় িপতর, ১ম
অধয্ায়, ২১তম পদ।

কারণ…ভাববাণী কখনও মনেুষয্র ইচ্াকর্েম উপনীত হয়
নাই: িকনু্ মনেুষয্রা পিবতর্ আত্া দব্ারা চািলত হইয়া ঈশব্র
হইেত যাহা পাইয়ােছন, তাহাই বিলয়ােছন।

94 ভিবষয্দব্াণী িকভােব এল? মানেুষর ইচ্ার দব্ারা নয়,
ধমসম্দােয়র ধমমেতর দব্ারা নয়; িকনু্ ঈশব্েরর ইচ্ায়, যখন পিবতর্
মানষু পিবতর্ আত্ার দব্ারা অনপুর্ািণত হেয়িছল। িতিন সবদা ঈশব্েরর
পথপর্দশক িছেলন। িতিন পিবতর্ আত্া িছেলন িযিন অিগ্স্েম্র
িভতের িছেলন, িতিন পিবতর্ আত্া, কান বয্িক্ িযিন জােনন
য িতিনই খর্ীষ্ িছেলন। মািশ িমশর তয্াগ কেরিছেলন, িতিন

িমসেরর সমস্ ধন অেপক্া খর্ীেষ্র দনুাম মহাধন জ্ান কেরিছেলন।
খর্ীষ্ িছেলন একজন। িঠক আেছ, যখন তারা সখােন দাঁিড়েয়
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বেলিছেলন, “িঠক আেছ, আপিন বলেছন য আপিন… কন,
তামার বয়স এখনও পঞ্াশ বৎসর হয় নাই, তুিম িক অবর্াহামেক
দিখয়াছ?”

95 িতিন বেলিছেলন, “অবর্াহােমর জেন্র পবূব্াবিধ, আিম
আিছ।” আিম সই জন িযিন মািশর সােথ জব্লন্ ঝােপ আগুেনর
স্েম্ দখা কেরিছলাম। হয্াঁ, মহাশয়। িতিন ঈশব্র িছেলন দহধারণ
কেরন। তৃতীয় বয্িক্ নয়; একই বয্িক্ িভন্ কাযালেয়। িতনিট ঈশব্র
নয়; একই ঈশব্র তার িতনিট কাযালয়। সিঠকভােব।
96 িঠক আেছ, এখন, বাকয্। সব সময়, যখন ঈশব্র পর্দান কেরন,
িতিন সেবাত্ম পর্দান কেরন। যখন ঈশব্র তার মন্লীেক পাক্
করার একিট উপায় পর্দান কেরিছেলন, তখন িতিন সেবাত্ম পর্দান
কেরিছেলন। যখন িতিন আদম ও হবােক দন, এদন উদয্ােন, িতিন
তােদর যা িদেয়েছন সটা হল তাঁর বাকয্। “ তামরা বাকয্র িপছেন
থাকেব, তামরা িনরাপেদ থাকেব। আর তামরা যিদ এটার থেক
বিরেয় আেসা, যিদন তামরা এটা খােব সিদন তামরা মারা

যােব।” ঈশব্র কখনও তাঁর কৗশল পিরবতন কেরনিন। আর শয়তান
কখেনা তার কৗশল পিরবতন কেরিন; স িকভােব আদম ও হবা
মেধয্ পর্েবশ করিছল, স আজও তােদর মেধয্ পর্েবশ কের। কন?
এটােক যিুক্ িদেয় বলার চষ্া কের। “এখন, এটা যিুক্সঙ্ত য
ঈশব্র করেবন না। ওহ, ঈশব্র বেলেছন,” শয়তান বলল, “িকনু্ িনশ্য়
একজন পিবতর্ ঈশব্র তা করেবন না।” িনশ্য়ই িতিন করেবন, কারণ
িতিন বেলেছন িতিন করেবন!
97 আর এটাই আজ লােকরা বেল, “ওহ, এখন অেপক্া করুন!
আপিন এখন িবশব্াস করেবন না, যিদ আিম িগজায় যাই এবং আিম
আমার দশমাংশ দান কির, এবং আিম এটা কির, ওটা কির, ঈশব্র
আমােক সখােন ফেল দেবন?” যিদ না একজন মানুেষর নতুন
জন্ হয়, স ঈশব্েরর রাজয্েক বুঝেত পারেব না! দখুন? কান
অজহুাত চলেব না! “িঠক আেছ, সই দিরদর্ বৃদ্, সই দিরদর্
বৃদ্া মিহলা, সখােন একিট ভােলা পরুােনা পর্ান আেছ।” ঈশব্রেক
দখার একমাতর্ উপায় হল, নতুন কের জন্ নওয়া। এটাই শুধু

দরকার। আিম ততটা গুরুতব্ িদই না, কত ছাট, কত বয়সী, কতটা
তরুণ, তারা িক কেরেছ, তারা কতবার মন্লীেত গেছ, তারা
কতগুিল ধমসম্দায় সমব্েন্ জােন, তারা কতগুেলা ধমমত বণনা
করেত পাের। আপনােক নতুন কের জন্ িনেত হেব অথবা আপিন
িভিত্েতও নই, শুরু করার জনয্। এটা একদম িঠক।
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98 সুতরাং, আপনারা দখুন, আপনার পথপর্দশেকর দরকার। িতিন
আপনােক সেতয্র িদেক পিরচািলত করেবন, এবং সতয্ হল বাকয্।
িতিন আপনােক পিরচািলত করেবন। আর এটা সব সময় এই রকমই
হয়। ঈশব্রেক কখেনা িকছুই পিরবতন করেত হয় না, কারণ িতিন
অসীম এবং িতিন জােনন কানটা ভােলা। িতিন সববয্াপী, িতিন
সবজ্, িতিন—িতিন সমস্ িকছু। এটা িঠক, ঈশব্র, তাই তােক
পিরবতন করেত হয় না। িঠক আেছ।

99 িতিন আপনােক য পেথ পিরচালনা কেরন তার িনিশ্তকারী।
পিবতর্ আত্া, পথপর্দশক, িতিন য বাকয্িট িশক্া িদেচ্ন
তার িনিশ্তকারী। এখন, লূক পথপর্দশেকর দব্ারা পিরচািলত
হেয়িছেলন, বলার জনয্, “ তামরা সমুদয় জগেত যাও, সমস্ সৃিষ্র
িনকেট সুসমাচার পর্চার কর। য িবশব্াস কের ও বাপ্াইিজত হয় স
পিরতর্াণ পাইেব, িকনু্ য অিবশব্াস কের তাহার দণ্াজ্া করা যাইেব।
আর যাহারা িবশব্াস কের, এই িচহ্গুিল তাহােদর অনবুত্ী হইেব;
তাহারা আমার নােম ভূত ছাড়াইেব, তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা
কিহেব, তাহারা সপ তুিলেব, এবং পর্াণনাশক িকছু পান কিরেলও
তাহােত কান মেত তাহােদর হািন হইেব না, তাহারা পীিড়তেদর
উপের হস্াপণ কিরেব আর তাহারা সুস্ হইেব।” আর বাইেবল বেল
য, “তারা সবতর্ বিরেয় যায়,” পথপর্দশেকর দব্ারা চািলত হেয়,

আপনারা জােনন, “পর্চার কিরেত লািগেলন; অনবুত্ী িচহ্সমূহ
দব্ারা।” এটা িক িছল? পথপর্দশক পর্মাণ করিছেলন এটাই সতয্!

100 এটা ঈশব্েরর নীিত িছল। সভােবই এটা রাখা হেয়িছল। এটা তার
কমসূিচ; িতিন এটা পিরবতন করেত পােরন না, কারণ িতিন অনন্।
আেমন। িতিন এটা পিরবতন করেত পারেবন না; িতিন ঈশব্র। আিম
বদলােত পাির; আিম একজন পরুুষ। আপিন বদলােত পােরন;
আপিন একজন পরুুষ অথবা মিহলা। িকনু্ ঈশব্র পিরবতন হেত
পােরন না। আিম সসীম; আিম ভুল করেত পাির এবং ভুল বলেত
পাির, আমরা সবাই পাির। িকনু্ ঈশব্র পােরন না, এবং ঈশব্র হেত
পােরন। তার পর্থম িসদ্ান্ িনভুল। ঈশব্র দেৃশয্ যভােব কাজ কেরন,
সভােবই তােক সব সময় কাজ করেত হয়। যিদ িতিন একজন

পাপীেক বাঁচােনার জনয্ ডেক থােকন, তেব িতিন একিট িবষেয়র
িভিত্েত তােক রক্া কের থােকন। পেরর বার যখন পাপী আেস,
তােক একই ভােব কাজ করেত হয়, অথবা যখন িতিন পর্থমবার
কাজ কেরিছেলন তখন িতিন ভুল কেরিছেলন। আেমন। আিম তােক
ভালবািস। আিম জািন এটা সতয্।
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101 আমার বয়স িতপ্ান্ বছর, সােড় তিতর্শ বছর ধের এখােন
সুসমাচার পর্চার করিছ, আিম কখেনা তােক বয্থ হেত দিখিন।
আিম দেখিছ এটা পরীক্া হেত িবশব্জেুড় সাতবার, সব ধরেণর
ধম এবং অনয্ সব িকছুর মেধয্, এক সমেয় পাঁচ লাখ লােকর
আেগ, এবং এটা কখনও বয্থ হয়িন। আিম কান বই থেক িকছু
বলিছ না, আিম বয্িক্গত অিভজ্তা থেক বলিছ, আিম জািন
য ঈশব্র তাঁর বােকয্র িপছেন দাঁিড়েয় আেছন এবং তােক সম্ান

কেরন। এখন, যিদ আপনার কান ধরেণর ধম মতবাদ থােক, তাহেল
আপিন সটা ভালভােব দখুন। িকনু্ পিবতর্ আত্া, ঈশব্েরর বাকয্েক
সমথন করেব।
102 যাহন, ১ম অধয্ায় তার ১ম পেদ, িতিন বেলেছন িতিন বাকয্,
িতিন পথপর্দশক: “আিদেত বাকয্ িছেলন, এবং বাকয্ ঈশব্েরর কােছ
িছেলন, এবং বাকয্ ঈশব্র িছেলন। আর সই বাকয্ দহধারন করেলন,
এবং আমােদর মেধয্ পর্বাস কিরেলন।” আমার!
103 পর্িরত ২:৩৮, িপতর বলার জনয্ পিরচািলত হেয়িছেলন,
িকভােব পিবতর্ আত্া গর্হণ করেবন, িতিন বেলিছেলন, “মন
িফরাও, এবং তামরা পর্েতয্ক জন তামােদর পাপেমাচেনর
িনিমত্ যীশু খর্ীেষ্র নােম বাপ্াইিজত হও, তাহা হইেল পিবতর্
আত্ারূপ দান পর্াপ্ হইেব।” হয্াঁ, এটাই করণীয়। পর্থেম,
আপনার পাপ, আপনার অিবশব্ােসর জনয্ অনুতাপ করুন, য
আপিন এই িবষয়গুিল অিবশব্াস কেরেছন। অনুতাপ করুন,
এবং তারপর বািপ্স্ িনন, এবং তারপর পথপর্দশক আপনােক
সখান থেক িনেয় যােবন। দখুন, এটাই আপনার কতবয্।

অনতুপ্ হওয়া আপনার কতবয্। বািপ্স্ নওয়া আপনার কতবয্।
তারপর এটা পথপর্দশেকর কতবয্ আপনােক সখান থেক িনেয়
যাওয়া, আপনােক স  গুেণ জ্ান, িজেতিন্য়তা, ধয, ভিক্
এবং ভর্াতৃেস্েহ পিরচািলত করা, আর পিবতর্ আত্া আপনােক
সীলেমাহর কেরন। দখুন? তখন আপিন ঈশব্েরর একিট পণূ
কাঠােমা, ঈশব্েরর একজন পর্কৃত পরুুষ, ঈশব্েরর একজন পর্কৃত
মিহলা, খর্ীেষ্র মেধয্ নাঙ্র করা। আিম এটা ভালবািস, খর্ীেষ্র
মেধয্ নাঙ্র করা।
104 হয্াঁ, পিবতর্ আত্ার দব্ারা মাক পিরচািলত হেয়িছেলন, মাক ১৬
অধয্ায় িলখেত, অবশয্ই।
105 যাহন পিরচািলত হেয়িছেলন যখন িতিন পর্কািশত বাকয্
িলেখন। িতিন পথপর্দশেকর দব্ারা পিরচািলত হেয়িছেলন। িতিন এটা
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বলার জনয্ও পথপর্দশেকর দব্ারা পিরচািলত হেয়িছেলন, “যিদ কহ
এই ভাববাণী-গর্েন্র বচন হইেত িকছু হরণ কের, অথবা ইহার সিহত
আর িকছু যাগ কের, তেব ঈশব্র এই গর্েন্ িলিখত জীবন-বৃক্ হইেত
ও পিবতর্ নগর হইেত তাহার অংশ হরণ কিরেবন।”
106 এখন, আপিন িকভােব ঈশব্েরর বােকয্র সেঙ্ িকছু পর্িতস্াপন
করেত পােরন, আর বেলন য আপিন পিবতর্ আত্ার দব্ারা
পিরচািলত? বাঝা যােচ্ না, তাই না? না, মহাশয়। তা হয় না।
107 িতিন আমার জীবেনর পথপর্দশক িছেলন। িতিন আমােক
জীবেনর িদেক পিরচািলত কেরেছন। িতিনই আমােক জীবেনর িদেক
পিরচািলত কেরিছেলন এবং িতিনই আমার জীবন। তােক ছাড়া
আমার কান জীবন নই। তােক ছাড়া আিম আর িকছু চাই না।
িতিনই আমার সব িকছু। আমার কেষ্র সমেয়, িতিন আমার পােশ
দাঁড়ান। গতকাল িতিন আমােক আশীবাদ কেরিছেলন, আজও তারা
একই কাজ কেরেছন। আিম িক আশা করেত পাির? অনন্ কাল
একই, তাঁর নােমর পর্শংসা হউক! আেমন। হয্াঁ, মহাশয়। িতিন
পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন। িতিন এটা করেবন। িতিন আমার জীবন,
িতিনই আমার পথপর্দশক, সেবসবা। আিম তােক িবশব্াস কেরিছ।
আমার িকছু কিঠন পরীক্া হেয়েছ। আিম যখােনই যাই তােক িবশব্াস
কির। আিম চাই আপনারাও এটা করেবন। আপনারা যিদ পিরষ্ার
হেত যান, আপনারা মিহলারা, তার উপর িবশব্াস করুন। আপনারা
যিদ শহেরর বাইের যান, তার উপর িবশব্াস করুন।
108 একটা সময় িছল যখন আিম ভেবিছলাম য আিম একজন
ভােলা িশকারী িছলাম, আপনারা জােনন, অেনক িশকার কেরিছ।
আিম ভেবিছলাম, “আিম অবয্থ, কউ পারেব না…আপিন
আমােক পথভর্ষ্ করেত পারেবন না। আমার মা অেধক ইিন্য়ান
িছেলন, আর আিম এটা পছন্ করতাম। হ, আমার! আপিন
আমােক জঙ্েল পথভর্ষ্ করেত পারেবন না, আিম জািন আিম
কাথায় আিছ।”

109 এবং আমার হািনমুেন, আিম স্ীেক িকছুটা পর্তািরত
কেরিছলাম, আিম তােক বেলিছলাম, “তুিম জােনা, িপর্য়, তইশ
অেক্াবের িবেয় করা আমােদর জনয্ ভােলা হেব।” কারন, পর্ভু
আমােক তখনই করেত বেলিছেলন।
110 এবং আিম ভেবিছলাম, “এখন, এই হািনমুেনর জনয্,
আিম আমার অথ সঞ্য় কেরিছলাম, এবং আিম তােক নায়াগর্া
জলপর্পােতর কােছ িনেয় যতাম, এবং এডাইরনেডক এর উপের
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িগেয় একটু িশকার করতাম।” দখুন? তাই আিম তােক এবং
িবিলেক িনেয় গলাম, স ছাট িছল। তাই আমােক তােক হািনমুেন
িনেয় যেত হেয়িছল, আর এটা একটা িশকার ভর্মণও িছল,
আপনারা জােনন। তাই—তাই আিম ভেবিছলাম য এটা করা
ভাল হেব। আর তাই আিম তােক িনেয় গলাম, এবং…
111 আিম িমস্ার ডন্নেক িলেখিছলাম, রঞ্ার। আর আমরা
হািরেকন পবেত যািচ্লাম। আর আিম বললাম, “িমস্ার ডন্ন,
আিম আসিছ, আিম এই শর কােল আপনার সােথ িকছু ভালুক
িশকার করেত চাই।”
112 আর িতিন বেলিছেলন, “িঠক আেছ, িবিল, চেল এেসা।” তাই
িতিন বলেলন, “আিম একিট িনিদষ্ তািরেখ সখােন থাকব।” িঠক
আেছ, আমার স্ী আর আিম একিদন আেগ সখােন পৗঁেছিছলাম,
আর িবিল, এবং কিবনিট তালাবদ্ িছল। সখােন জঙ্েলর মেধয্
ছাট্ একচালা িছল।

113 যখােন, ভাই ফর্ড সাথময্ান আর আিম িকছুিদন আেগ
িগেয়িছলাম এবং সখােন দাঁিড়েয় িছলাম। পিবতর্ আত্া, আিম
তােক সখােন দাঁিড়েয় থাকেত দেখিছ, সই হলুদ আেলা ঝােপর
মেধয্ ঘুরেছ, এবং ফর্ড িঠক সখােন দাঁিড়েয় িছেলন। িতিন
বলেলন, “একপােশ এেসা, আিম তামার সােথ কথা বলেত চাই।
আগামীকাল,” বলেলন, “সাবধান, তারা তামার জনয্ একিট ফাঁদ
পেতেছ।” বলেলন, “সতক থােকা!” এটা িক িঠক, ভাই ফর্ড?

আর আিম সই রােত শত শত লাকেক বেলিছলাম, ভারমন্ এ,
আিম বললাম, “আমার জনয্ একিট ফাঁদ পাতা হেয়েছ; আিম এটা
দখেত যািচ্। আিম জািন না এটা কাথায়।” আর িঠক পেরর

রােত, সখােন এটা আেস, সখােন এটা িছল। বলল, “এখােন
সই ফাঁদ যটা পাতা হেয়েছ।” হয্াঁ, মহাশয়। িকনু্ পিবতর্ আত্া

আমােক িক করেত হেব তা িনেদশ কেরন। আর, ওহ, আমার, এটা
সিঠক িছল! ওহ, আপনারা অেনেকই জােনন এটা কী িছল। আমার
এটা বলার সময় নই।
114 িকনু্ সই সময় সই স্ােন দাঁিড়েয়, সই িদন ঠাণ্া পড়েত শুরু
কের। িমস্ার ডন্ন পরিদন আসিছেলন, আিম বললাম, “তুিম
জােনা, িপর্য়, আিম যিদ বািড়েত িনেয় যাওয়ার জনয্ একিট—
একিট বড় হিরণ পাই তেব ভােলা হেব।” আিম বললাম, “আমরা
কেরিছ…আমােক এই টাকাগুেলা সঞ্য় করেত হেয়িছল, আর
আমরা সেবমাতর্ িবেয় কেরিছ।” আর আিম বললাম, “যিদ আিম
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আজ একটু িশকার কির তাহেল আমরা আমােদর শীেতর জনয্ মাংস
পেয় যাব।”

115 আর স বলল, “িঠক আেছ, এিগেয় যাও, িবিল।” বলল,
“এখন, তামার মেন আেছ, আিম কখেনাই এই বেন আিসিন,”
স বেলিছল। স পাহােড় পর্ায় পঁিচশ মাইল উপের িছল, আপনারা

জােনন, আর স বলল, “আিম এর সম্েক িকছুই জািন না।” আর
স বলল, “তাই আিম…”

116 আিম বললাম, “িঠক আেছ, এখন তামার মেন আেছ, দইু বছর
আেগ আিম সই িতনিট ভালুকেক মেরিছলাম। ওটা িঠক সখােন
পাহােড়র চূড়ায় িছল।” আর আিম বললাম, “এখন, আিম একটা
বড় হিরণ িনেয় আসব আর িকছু ভালুক,” আর আিম বললাম,
“আমােদর শীেতর জনয্ মাংস হেয় যােব।” িঠক আেছ, বশ ভােলা
শানায়, আপনারা জােনন। (আর আমরা ব্য্াকেবির তুেল িনই,

আর আমােদর জনয্ কয়লা কারন—কারন তখন শীত িছল; আর
তখন িবিল এটা িবিকর্ কের, আর আিম টহল থেক ফরার পর
মডা আর আিম একিট সন্য্া বেছ িনলাম।) তখন আিম—আিম

বললাম, “িঠক আেছ, আিম আমার রাইেফল তুলেত যািচ্, আিম
এখােন যািচ্।” আিম বললাম, “এখােন পর্চুর হিরণ আেছ, আিম
একিট খুেঁজ আনব।” আর আিম বললাম, “তুিম জােনা,” আিম
বললাম, “তারপর আিম তার সেঙ্ দখা করেবা।” আর আিম
বললাম, “িঠক আেছ…আিম িকছুক্েণর মেধয্ িফের আসব।”

স বলল, “িঠক আেছ।”
117 তাই, যখন আিম শুরু করলাম, এটা এক ধরেণর িনচু িছল।
আর আপনারা যারা িনউ হয্াম্শায়ােরর মানষু, এবং সখােন িনউ
ইংলয্ােন্, যখন কুয়াশা নেম আেস তখন এর অথ কী তা জােনন,
অথবা পাহােড়র অনয্ কাথাও, আপিন কাথায় আেছন তা আপিন
জােনন না। সটাই সবিকছু। আপিন আপনার হাত সামেন দখেত
পান না। তাই তখন আিম একটা—একটা ছাট িগিরখােতর মেধয্
িদেয় নীেচ নামেত থািক, অেনকটা, নীেচ নেম, আর পবতমালার
অনয্ পােশ িগেয় উপের উঠার জনয্। আর আিম একটা িচতাবাঘ
লক্য্ কির, আপনারা তােক দেশর এই অংেশ তাই বেলন। আমরা
এটােক বিল, পিশ্েম, একটা বনিবড়াল। তারা এেক বেল, সখােন,
পাহািড় িসংহ। এরা সব একই পর্াণী। আসেল, এটা একটা পমুা।
একই িবড়াল, পর্ায় নয় ফুট লমব্া, ওজন পর্ায় একশ পঞ্াশ, দইুশ
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পাউন্। স রাস্া অিতকর্ম কের, আর আমার বন্ুকিট দর্ত িপছেল
যায়, তােক গুিল করার জনয্ এটা যেথষ্ দর্ত িছল না।
118 িঠক আেছ, আিম পাহােড়র উপর িদেয় দর্ত গলাম, সই
বনিবড়ােলর িপছেন ধাওয়া কের, যখান থেক স গেছ সটা
লক্য্ কের, আপনারা জােনন। আিম তােক শুনেত পািচ্লাম। তার
চারিট পা িছল। আিম জানতাম স দইু পােয়র পর্াণী িছল না, চার
পা িছল। আর আিম জানতাম স হিরণ িছল না, কারণ হিরণ দর্ত
লািফেয় যায়। আর স খুব সহেজই সের যত, িবড়াল, আপনারা
জােনন, এই রকম। আর একিট ভাল্ুক হাঁটার সময় তার পা গিড়েয়
যায়। আর তাই আিম জানতাম এটা অবশয্ই একিট বনিবড়াল হেব।
আর স একিট লেগর িপছেন িছল এবং আিম তােক দিখিন, যখণ
তার আভাস পাওয়া গল, স চেল গেছ।
119 আর আিম দখলাম যখােন স পাতাগুিলেক সিরেয় িছল,
আপনারা জােনন, পাহােড়র চূড়ায়, এবং এইভােব িনেচ, আর
আিম লক্য্ কিরিন য মঘ নেম আসেছ, আপনারা জােনন, কুয়াশা
নেম আসেছ। আিম নেম গলাম, নেম গলাম একটা দারুণ

উপতয্কার মধয্ িদেয় এবং এই বনিবড়ালেক অনসুরণ কের পর্কােণ্র
মেধয্ চেল গলাম। আিম ভেবিছলাম, “আিম িকছুক্ণ মেধয্ তােক
ধরব।” আিম একিট জায়গা দখেত চাই, এবং আিম একিট উঁচু
জায়গায় ছুেট িগেয়, এবং চারপােশ এইভােব দেখ, এবং চারপােশ
উঁিক িদেয়, যিদ আিম তােক দখেত পাই; খুব মেনােযাগ িদেয় শুেন,
এবং িনেচ নেম, আবার িনেচ নেম। আপিন জঙ্েলর খস খস
আওয়াজ শুনেত পেতন, আমার সামেন, বাইের চেল যাওয়ার
মেতা। দখুন, তখন স গােছ আঘাত করিছল তাই আিম তােক
অনসুরণ করেত পািরিন। দখুন, স চালাক হেয় যায়, গােছ উেঠ
গাছ থেক গােছ লািফেয় যেত থােক। তখন স জানত আিম
তােক অনসুরণ করেত পারব না। ওহ, আিম ভেবিছলাম, “ওহ,
যাইেহাক!”
120 আর আিম িগিরখােত িফের যেত শুরু করলাম, আর আিম
একিট ভাল্ুক, একিট বুেড়া পরুুষ ভাল্ুকেকর গন্ পলাম। আিম
ভাবলাম, “আিম তােক এখনই পেয় যাব, বালক, এটা ভাল!”
আিম গন্ পলাম, এবং আিম একটু এিগেয় গলাম, আর আিম
সব ধরেনর লক্ণ এবং সবিকছুর উপর নজর রেখিছলাম। আিম
িকছুই দখেত পলাম না; িপছেন িফের, এবং পাহােড়র অনয্
িদেক িফের গলাম। আর তারপর আিম লক্য্ করেত শুরু কির,
কুয়াশা হেচ্। আিম আবার গন্ পলাম, স কাথাও বাতােস
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িছল। আিম বললাম, “না। এখন, িক হেয়িছল, বাতাস এইিদক
থেক আসিছল, এবং আিম আিস…ভালুেকর গন্ ওইিদক থেক

আসিছল, আর আিম ঘুের আসলাম আর বাতাস এখন এই
অনয্ িদক থেক আসেছ। তাই যখােন পর্থমবার ভাল্ুেকর গন্
পেয়িছলাম সখােন আমােক িফের যেত হেব, এবং সখান থেক

এিগেয় যেত হেব।”
121 আর আমার ফরার পেথ, আিম িগিরখােতর িদেক তাকালাম,
আিম ঝাপগুেলােক সরেত দখলাম। আর যখন আিম তাকালাম,
িকছু কােলা মেতা সের গল। আিম ভাবলাম, “এই য স।” আিম
বন্ুেকর মেধয্ একিট গুিল ভরলাম, দর্ত, এবং িস্র হেয় দাঁিড়েয়
রইলাম। আর, যখন এটা সরেলা, এটা একটা বড় হিরণ িছল, খুব
বড়। আিম ভাবলাম, “ যভােবই হাক, আিম এটাই চাইিছলাম।”
হিরণটােক গুিল করলাম।
122 আিম ভাবলাম, “িঠক আেছ!” আিম কখনই লক্য্ কিরিন য
এটা এক ধরেণর…যখন আিম তােক িঠক করলাম, দখলাম…
আিম আমার হাত পিরষ্ার কের আর আমার ছুির িঠক করলাম,
এটা িভতের রেখ। আর আিম ভাবলাম, “ঈশব্েরর মিহমা হউক!
ধনয্বাদ, পর্ভু যীশু, আপিন আমােক শীতকােলর জনয্ মাংস
িদেয়েছন। ঈশব্েরর মিহমা হউক!” আর আিম আমার বন্ুক িনেয়
িনলাম। আিম ভাবলাম, “আিম এখনই িগিরপেথ িফের যাব।” আিম
বললাম, “এই দেখা, বালক, ঝড় আসেছ। আিম ভােলায় ভােলা
এখান থেক বিরেয় যাই আর মডা এবং তােদর কােছ িফের যাই।”
আিম বললাম, “আমােক তাড়াতািড় করেত হেব।”
123 আিম িগিরপেথ গলাম, আমার বড় লাল কাটটার বাতাম
খুেল ফললাম, এবং আিম িগিরখাত িদেয়এইভােব দৗড়ািচ্লাম।
পর্থম িবষয় আপিন জােনন, আিম ভেবিছলাম, “আমার, আিম
কাথায় অনয্ পথ ধেরিছলাম?” বাতাস ইিতমেধয্ই নেম এেসেছ,

গাছগুেলা একসেঙ্ লুিটেয় পড়েছ। আিম ভেবিছলাম, “আমার,
আিম কাথায় অনয্ পথ ধেরিছলাম?” আিম ঘুের এলাম। আিম—
আিম জানতাম আিম সরাসির হািরেকন পবেতর িদেক যািচ্। িকনু্
আিম থামলাম, আর আিম ঘামিছলাম, আিম ভাবলাম, “িক বয্াপার
এখােন? আিম আধা ঘন্া বা িতন চতুথাংশ চেল গিছ, আর আিম
য জায়গািটেত অনয্ পথ ধেরিছলাম তা খুেঁজ পািচ্ না।” আিম

উপের তাকালাম, আর সখােন আমার হিরণ ঝুলােনা। আিম িঠক
একই জায়গায় িছলাম। আিম ভাবলাম, “িঠক আেছ, আিম িক
কেরিছলাম?”
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124 িঠক আেছ, আিম আবার চলেত শুরু করলাম। আিম ভাবলাম,
“আিম এইবার এটা িঠক কের ফলব, আিম শুধু লক্য্ করিছলাম
না।” আিম পর্িতটা ছাট্ নড়াচড়া লক্য্ করিছলাম, লক্য্ করিছলাম।
আিম খুজঁেত থাকলাম, খুজঁেত থাকলাম, খুজঁেত থাকলাম। মঘ
আসেছ, আিম জািন একিট তুষারঝড় আসেছ, কুয়াশা নেম
এেসিছল, এবং তারপর আিম লক্য্ করা শুরু কির। আিম ভাবলাম,
“আিম আেরকটু এিগেয় যাব,” চলেত থাকলাম, চলেত থাকলাম,
চলেত থাকলাম, চলেত থাকলাম, চলেত থাকলাম, চলেত
থাকলাম, চলেত থাকলাম। আর আিম ভাবলাম, “িঠক আেছ, এটা
অদু্ত, মেন হেচ্ আিম এই জায়গািট আেগ দেখিছ।” এবং আিম
তাকালাম, আর সখােন আমার হিরণ ঝুলােনা। দখুন?
125 আপিন িক জােনন আিম কাথায় িছলাম? ইিন্য়ানরা এেক
“মৃতুয্র পথ” বেল থােক। দখুন, আপিন একিট বৃেত্ ঘুের
বড়ােচ্ন, গাল গাল কের। িঠক আেছ, আিম ভেবিছলাম আিম

খুব ভাল একজন পথপর্দশক কান থােবই পথ হারােবা না। দখুন,
আমােক জঙ্েল কউ বলার িছল না, আিম আমার চারপােশর পথ
জানতাম। দখুন?
126 আর আিম আবার শুরু করলাম। আিম বেলিছলাম, “আিম এই
ভুল করেত পাির না।” আর আিম আবার িফের আিস।
127 আিম িগিরখাত ধের িকছুটা এিগেয় গলাম, তারপর বাতাস
পর্বািহত হেত শুরু করেলা। ওহ, আমার, সবতর্ তুষার! পর্ায়
অন্কােরর িদেক। আর আিম জানতাম য মডা সই রােত জনহীন
স্ােন মারা যােব, স জানেতা না িকভােব িনেজর যত্ িনেত হেব।
আর িবিলর বয়স মাতর্ চার বছর িছল, িতন বছর, ছাট্ িজিনস।
এবং আিম ভাবলাম, “তারা িক করেব?” িঠক আেছ, আিম এতদরূ
পযন্ এেসিছ আর আিম িকছু শয্াওলার িবছানা খুেজ পাই, আিম
ভেবিছলাম, “আিম কাথাও একিট সমতেল আিছ, এবং আিম

িকছুই দখেত পািচ্ না, এটা সব কুয়াশাচ্ন্।” আিম এখন ঘুের
বড়ািচ্লাম।

128 সাধারণত, যিদ আমার সােথ কউ থাকেতা, তেব আিম একিট
জায়গা খুেঁজ পতাম। আিম অেপক্া করতাম এবং ঝড় শষ না
হওয়া পযন্ অেপক্া করতাম, এক অথবা দইু িদন, এবং বিরেয়
আসতাম। আমার হিরেণর টুকেরাটা কেট…আমার িপেঠর উপর,
এবং িভতের িগেয়, খেয়, আর এই সম্েক ভুেল যতাম। িকনু্
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আপিন তা করেত পারেবন না, এবং আপনার স্ী এবং বাচ্া
সখােন জঙ্েল আেছ, কষ্ পােচ্। দখুন?

129 তাই আিম ভাবেত শুরু কির, “আিম িক করেত পাির?” তাই
আিম একটু এিগেয় গলাম। আর আিম ভাবলাম, “এখন, অেপক্া
করা যাক। যখন আিম সই পর্থম উপতয্কা অিতকর্ম করলাম,
বাতাস আমার মুেখ িছল, তাই আিম অবশয্ই এই পেথ এেসিছ।
আিম িনিশ্তভােব এই পেথ এেসিছ।” আর আিম পর্কােণ্র পেথ
নেমিছ, িকনু্ আিম জানতাম না আিম কাথায় িছলাম। আিম

বললাম, “ওহ!” আিম নাভাস হেত শুরু কেরিছ। আর আিম
ভাবলাম, “এক িমিনট অেপক্া কেরা, িবল, তুিম হািরেয় যাওিন,”
িনেজেক পর্তারণা করার চষ্া করিছ। আপিন পর্তারণা করেত
পারেবন না। না, না। সই অভয্ন্রীণ িবেবক আপনােক বেল য
আপিন ভুল।
130 ওহ, আপিন—আপিন বলেত চষ্া করেছন, “ওহ, আিম রক্া
পেয়িছ, আিম িগজায় যাই।” আপিন িচন্া করেবন না, আপিন
সই মৃতুয্শযয্া না আসা পযন্ অেপক্া করুন, এবং আপিন জানেত

পারেবন এটা িভন্। আপনার িবেবক আপনােক বেল। আপনার
িভতেরর িকছু আপনােক বেল য আপিন ভুল করেছন। দখুন?
আপিন জােনন যিদ আপিন মারা যান তেব আপিন পিবতর্ ঈশব্েরর
সােথ দখা করেত পারেবন না। যমনিট আমরা গত রােত তােক
দেখিছ, এমনিক পিবতর্ দতূেদরও তার সামেন দাঁড়ােত িনেজেদর

মুখ আবরণ কের রাখেত হয়। আপিন িকভােব যীশু খর্ীেষ্র রেক্র
বাইের দাঁিড়েয় আবৃত থাকেবন?
131 আিম ভেবিছলাম, “ওহ, আিম এটা তির করব।” আিম শুরু
করলাম। আর আিম জানেত পারলাম আিম িকছু শুনেত পািচ্।
তারপর আিম ঘাবেড় গলাম। আর আিম ভাবলাম, “এখন, যিদ
আিম এটা কির, আিম টুকেরা টুকেরা হেয় যােবা।” একজন হািরেয়
যাওয়া মানষু সাধারণত এটাই কের, স জঙ্েল টুকেরা টুকেরা হেয়
যায়। তারপর স তার বন্ুক নয়, িনেজেক গুিল করেব; অথবা
একিট খােদ পেড় িগেয় তার পা ভেঙ যায়, এবং সখােন স পেড়
থােক, স সখােনই মারা যােব। তাই আিম ভাবলাম, “আিম িক
করেত যািচ্?” তাই আিম হাঁটা শুরু করলাম।
132 আর আিম শুনেত পাই কউ বলেছ, “আিম সঙ্টকােল অিত
সুপর্াপয্ সহায়।” আিম শুধু হাঁটেত থাকলাম।
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133 আিম ভাবলাম, “এখন, আিম জািন য আিম এখন একটু পথ
হািরেয়িছ, আিম শুনেত পািচ্ আমার সােথ একিট কণ্সব্র কথা
বলেছ।” আিম চলেত থাকলাম। আিম চলেত থাকলাম, “িফস,
িফস, িফস,” িশস িদেচ্, আপনারা জােনন। আিম ভাবলাম,
“এখন, আিম হািরেয় যাইিন। তুিম জােনা তুিম কাথায় আেছা,
বালক! তামার সমসয্া িক? তুিম হািরেয় যেত পােরা না। তুিম—
তুিম খুব ভাল িশকারী, তুিম হািরেয় যেত পােরা না।” সব্-অহংকার,
আপনারা জােনন, িনেজেক পর্তারণা করিছ।
134 আপিন পর্তারণা করেত পােরন না।এখােন িভতের একটা ছাট
চাকা ঘুরেছ, বলেছ, “বালক, তুিম হািরেয় গেছা এবং তুিম জােনা
তুিম হািরেয় গেছা। দখুন, তুিম হািরেয় গেছা।”
135 আিম এিগেয় যেত থাকলাম। “ওহ, আিম হািরেয় যাইিন!
আিম িঠক হেয় যাব। আিম আমার পথ খুেজ বর করেবা।”
িজিনসগুিল হাসয্কর দখেত শুরু কের, বাতাস চেল আেস। তুষার
উড়েত শুরু কের, ছাট্ হািমিন তুষার, আমরা এেক বিল “িনেচ
পড়া।” আিম ভাবলাম, “একজন স্ী এবং িশশু! আিম নই…”
আিম ভাবলাম, “ হ, আমার!”
136 সরাসির আিম আবার শুনলাম, বলেলা, “আিম সঙ্টকােল
অিত সুপর্াপয্ সহায়।” আর আিম তখন সুসমাচােরর একজন সবক
িছলাম, এখােন এই ভবেন পর্চার করিছলাম।
137 তাই আিম ভাবলাম, “িঠক আেছ, আিম িক করেত পাির?”
আিম থেম গলাম, সবতর্ দখলাম, এবং ইিতমেধয্ কুয়াশা নেম
এেসেছ। আিম…এটাই িছল। তখন িকছুই করা যত না। আিম
ভাবলাম, “ওহ, আিম িক করেত পাির?” আিম ভাবলাম, “মহাশয়,
আিম বঁেচ থাকার উপযকু্ নই, আমার খুব বিশ আত্িবশব্াস িছল।
আিম ভেবিছলাম আিম একজন িশকারী, িকনু্ আিম নই।”
138 আর, ভাই, আিম সবসময় তােক িবশব্াস কেরিছ। শুিটং, আিম
সখােন রকড কেরিছ। এবং একজন জেল, আিম খুব খারাপ

একজন, িকনু্ আিম সবসময় তােক িবশব্াস কেরিছ। শুিটং, আিম
খুব খারাপ একজন শুটার, িকনু্ িতিন আমােক এটােত িবশব্ রকড
করেত িদেয়েছন। দখুন? হিরণ িশকার কেরিছ, সাতেশা, আটেশা
গজ দরূ থেক। সখােন একিট বন্ুক পেয়িছলাম, একিট শট িমস
না কেরই পঁয়িতর্শিট খলার মাথােক মের িছলাম। য কাথাও
পড়ুন, যিদ আপিন পােরন। দখুন? আিম নই, এটা িতিন। আিম
তােক িবশব্াস কেরিছ।
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আিম সখােন িছলাম, আিম ভাবলাম, “আিম িক করেত পাির?
আিম িক করেত পাির?”
139 আিম রেখিছলাম… সটা কােছ আসেত থাকেলা, কােছ
আসেত থাকেলা, “আিম সঙ্টকােল অিত সুপর্াপয্ সহায়, অিত
সুপর্াপয্ সহায়।”
140 আিম ভাবলাম, “ঈশব্র িক আমার সােথ কথা বলেছন?” আিম
আমার টুিপ খুেল ফললাম। আমার টহল টুিপ িছল, তার চারপােশ
লাল রুমাল মাড়ােনা িছল। আিম এটা শুইেয় িদলাম। আমার
কাট খুেল ফললাম, এটা আদর্ িছল। আর আিম আমার কাট

িনেচ রাখলাম, আমার বন্ুকিট একিট গােছর পােশ রাখলাম। আিম
বললাম, “সব্গীয় িপতা, এখন আিম িনেজর বাইের চেল যািচ্,
আিম একিট কণ্সব্র আমার সােথ কথা বলেত শুনিছ। এটা িক
আপিন?” আিম বললাম, “পর্ভু, আিম আপনার কােছ সব্ীকার
করেত যািচ্ য আিম কান িশকাির নই। আিম নই, আিম—আিম
আমার পথ খুেঁজ পািচ্ না। আপনােক আমােক সাহাযয্ করেত
হেব। আিম বঁেচ থাকার উপযকু্ নই, এবং আিম যা কেরিছ তা
করিছ, এখােন এেস ভাবিছ আিম এই সম্েক খুব ভােলা কের
জািন, হািরেয় যাওয়ার কথা নয়। আপনােক আিম চাই, পর্ভু।
আমার স্ী একজন ভদর্ মিহলা। আমার সন্ান, আমার ছাট ছেল,
তার মা চেল গেছ, এবং িতিন তার মা হওয়ার চষ্া করেছন,
এবং আিম সেবমাতর্ তােক িবেয় কেরিছ। আর এখােন স, একিট
বাচ্া, সখােন জঙ্েল, তারা দজুেনই আজ রােত মারা যােব। এই
বাতােস, এটা শূেনয্র থেক িনেচ দশ এ নেম যােব আর কীভােব
বাঁচেত হেব সটা তারা জােন না। তারা আজ রােত মারা যােব।
তােদর মরেত িদও না, ঈশব্র। আমােক তােদর কােছ িনেয় যাও,
যােত আিম দখেত পাই য তারা না মারা যায়। আিম হািরেয়
গিছ! আিম হািরেয় গিছ, ঈশব্র! আিম—আিম আমার চারপােশ

পথ খুেঁজ পািচ্ না আপিন িক আমােক সাহাযয্ করেবন না?
আর আমােক ক্মা করুন, আমার িনেজর আত্েকিন্ক পেথর
জনয্! আিম আপনােক ছাড়া িকছুই করেত পাির না, আপিন আমার
পথপর্দশক। আপিন আমােক সাহাযয্ করুন, পর্ভু।”
141 আিম উঠলাম, আর আিম বললাম, “আেমন।” আমার
রুমালিট তুেল িনলাম; আমার কাট, এটা তুেল িনলাম; আমার
টুিপিট আবার রাখলাম; আমার বন্ুক তুেল িনলাম। আিম বললাম,
“এখন আিম িনেজেক ভােলা ভােব িঠক করব য আমােক িকভােব
যেত হেব, আমার সরা বাধগময্তার দব্ারা; এবং আিম সাজা
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এক পেথ যাব, কারণ আিম কাথাও একটা বৃেত্ ঘুের বড়ািচ্,
আিম জািন না কাথায়। িকনু্ পর্ভু ঈশব্র, আমার পথপর্দশক, আপিন
যভােব আমােক বলেবন আিম স পেথই যাব।”

142 আিম এই পেথ হাঁটেত শুরু করলাম। আিম বললাম, “এটাই
সই পথ, এবং আমােক এটা িবশব্াস করেত হেব। আিম এই পেথ

যািচ্। আিম সাজা এই পেথ যািচ্। আিম পিরবতন করেবা না,
আিম এই পেথ যািচ্। আিম জািন আিম িঠক। আিম এই পেথ
যািচ্।” যিদ আিম সই পেথ চেল যতাম, আিম কানাডায় চেল
যতাম। দখুন?

143 িঠক তখনই আিম অনভুব করলাম আমার কাঁেধ কউ স্শ
কেরেছ, একিট হাত, এটা একজন মানুেষর হােতর মেতা মেন হল,
তাই, আিম তাড়াতািড় ঘুের ঘুের দখলাম। সখােন কউ দাঁিড়েয়
িছল না। আিম ভাবলাম, “এটা িক িছল?” এখােন আমার সামেন
বাইেবল রাখা আেছ। ঈশব্র, আমার পথপর্দশক এবং িবচারক,
এখােন দাঁিড়েয় আেছন। আিম উপেরর িদেক তাকালাম। আর িঠক
িপছেন এই িদেক, সই কুয়াশািট সের গল যন আিম হািরেকন
মাউেন্েনর চূড়ায় দগুিট দখেত পাই। এটার থেক সরাসির দেূর
চেল যািচ্লাম, আমার িশকােরর সরা যাগয্তা, আিম এটার থেক
দেূর যািচ্লাম, সন্য্ার সময় দির হেয় যািচ্ল। আিম দর্ত ঘুরলাম,
িনেজেক এই ভােব অিভমুখ কের। আিম আমার টুিপ ধের হাত
উঠালাম, আিম বললাম, “আমােক পথপর্দশন করুন, ঈশব্র, আপিন
আমার পথপর্দশক।”
144 আিম শুরু করলাম। আমােক সরাসির সাজা উপের যেত
হেয়িছল পর্তারণা এবং সবিকছু সখােন আসিছল, পের আর পের।
তারপর অন্কার হেয় গল। হিরণ আমার সামেন ঝাঁিপেয় যািচ্ল,
আর সবিকছু। আিম িনেজেক এই পেথ রাখা ছাড়া িকছুই ভাবেত
পািরিন, এই পাহােড়র িঠক উপের।
145 আর আিম জািন যিদ আিম দগুিটেত উঠেত পাির, িমস্ার
ডন্ন আর আিম…আিম সই বসেন্ তার লাগােত সাহাযয্

কেরিছলাম। আমরা হািরেকন মাউেন্ন থেক টিলেফােনর তার
লািগেয় িছলাম, পর্ায় সােড় িতন বা চার মাইল িনেচ পযন্, িঠক
িনেচ ছাউিন পযন্। আর এটা িঠক একটু পেথর িনেচ চেল গেছ,
িকনু্, সখােন তুষারপাত হেয়েছ, আপিন পথিট বলেত পারেবন
না। দখুন? এবং বাতাস বইেছ এবং সবিকছু, এটা অন্কার এবং
তুষারঝড় হিচ্ল এবং, যােচ্ন, আপিন বলেত পারেবন না আপিন
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কাথায় িছেলন। িঠক আেছ, একমাতর্ িজিনস যা আিম করেত
জািন, অন্কার হেয় যাওয়ার পের, এবং আিম জানতাম না…আিম
জািন আিম এক পেথ যািচ্লাম, এবং িঠক পাহােড়র উপের। কারণ
আমার পাহােড় ওঠার কথা িছল, এবং দগুিট িঠক পাহােড়র চূড়ায়
অবিস্ত িছল, আর আমার কােছ পৗঁছােনার জনয্ পর্ায় ছয় মাইল
পথ িছল। ভাবুন, সই কুয়াশার সের যাওয়া, ছয় মাইল, শুধু একিট
িছদর্, যতক্ণ না আিম এটা দখেত পাই!
146 আর তারপের আিম—আিম আমার এই হােত আমার
রাইেফলিট তুেল িনই, আর এই হাতটা উপের কির, কারণ আিম
গােছর সেঙ্ সই— সই তারিট পেরক িদয়া আটেক িছলাম সটা
িনেচ নেম গেছ, কিবন পযন্ টিলেফােনর তার, যন স তার
স্ীর সােথ কথা বলেত পাের, এবং তারপর সখান থেক ডাকেত
পাের, পাহাড় থেক। আর আিম তােক শর কােল সটা িনেচ িনেয়
যেত সাহাযয্ করেত যািচ্লাম। আর আিম আমার হাত এইভােব

তুেল রেখিছলাম, এই বেল, “ হ ঈশব্র, আমােক সই তারিট স্শ
করেত িদন।” হঁেট, এবং আমার হাত এত বয্থা হেয় যায়, ক্ান্
হেয় যায়, আিম খুব কেষ্ এটা ধের রাখেত পাির, এবং আমােক
এটা নামােত হল। আর আিম বন্ুকিট সিরেয় সটােত রািখ; কেয়ক
ধাপ িপিছেয় যাই যােত আিম িনিশ্ত হই য এটা হািরেয় যাইিন,
তারপর আমার হাত উপের তুেল, হাঁটা শুরু কির, হাঁটেত থািক।
দির হেয় যােচ্, অন্কার, বাতাস বইেছ। ওহ, আিম একটা গােছর

ডাল ধের, আিম বলব, “এটাই! না, এটা নয়।” ওহ, এটা দয়…
তােক একটা অিনিশ্ত আত্য়াজ িদেত দেবন না।
147 িকছুক্ণ পর, যখন আিম আশা ছেড় দওয়ার জনয্ পর্সু্ত
িছলাম, আমার হােত িকছু আঘাত কের। হ, আমার! আমােক
পাওয়া িগেয়িছল, যখন আিম হািরেয় িগেয়িছলাম। আিম সই
তারিট ধেরিছলাম। আিম রাইেফলটা িনেচ নািমেয় িদলাম, আমার
টুিপটা আমার মাথা থেক খুেল ফললাম, আর আিম সখােন
দাঁিড়েয় থেক। আিম বললাম, “ হ ঈশব্র, যখন আপিন হািরেয়
যান, তখন খুেঁজ পাওয়া িক একটা অনুভূিত।” আিম বললাম, “এই
তােরর িঠক শষ পযন্, আিম এটা কখেনাই ছেড় িদব না। আিম এই
তারিট ধের রাখব। এটা আমােক সরাসির পথপর্দশন করেব যখােন
এই পৃিথবীেত যা আমার কােছ িপর্য় তার কােছ, িঠক িনেচ সখােন।
আমার স্ী আর সন্ান, উন্ত্ভােব, আিম কাথায় আিছ সটা
জােন না, িকভােব আগুন জব্ালােত হয় সটা জােন না, িক করেত
হেব সটা জােন না, এবং বাতাস বইেছ, আর গােছর ডাল ভেঙ্
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পেড় যােচ্।” আিম তার ছেড় যেত সাহস পািচ্লাম না। আিম
সই তারিট ধের রেখিছলাম যতক্ণ না এটা আমােক সিঠক িদক

িনেদশনা দয় যখােন পৃিথবীেত আমার িপর্য় সবিকছু িছল।
148 এটা একটা ভয়ঙ্র অিভজ্তা িছল, এবং আমার পথ বর করার
জনয্ একিট দদুান্ অিভজ্তা, িকনু্ এটা এর অেধকও িছল না।
একিদন আিম পােপ হািরেয় িগেয়িছলাম। আিম িগজার পর িগজায়
িগেয়িছলাম, িকছু খুেঁজ বর করার চষ্া করিছলাম। আিম সেভন্-
ড এডেভিন্স্েদর কােছ িগেয়িছলাম, তারা আমােক বলেলন,

“িবশর্ামবার পালন করুন, মাংস খাওয়া বন্ করুন।” আিম বয্াপিটস্
চােচ িগেয়িছলাম, পর্থম বয্াপিটস্ চাচ, িতিন বলেলন, “শুধু উেঠ
দাঁড়ান আর তােদর বলুন য আপিন ঈশব্েরর পতুর্ যীশু খর্ীষ্েক িবশব্াস
কেরন, আর আিম আপনােক বাপ্াইিজত করব, এটাই।” সখােন
িকছুই িছল না। িকনু্ একিদন, একিট কয়লার শেড, আিম আমার
হাত উপের উিঠেয় িছলাম, আিম িকছু একটা ধরলাম; অথবা,
আিম বলেত পাির, িকছু একটা আমােক ধের ফলেলা। এটা িছল
একটা পর্াণ বাঁচােনার দিড়, পথপর্দশক। এবং িতিন আমােক এতদরূ
িনরাপেদ িনেয় এেসেছন, আিম সই দিড় থেক আমার হাত সিরেয়
নব না। আিম তার হাত ধের আিছ। ধমমত, ধমসম্দায় যা করেত

চায় তা করেত িদন, আিম পথপর্দশকেক ধের রেখিছ। পৃিথবীেত
যা িকছু আেছ এবং সব্েগ যা িকছু আেছ, আমার কােছ কখেনা
মূলয্বান, সটা এই দিড়র শেষ। িতিন আমােক এতদরূ িনরাপেদ
িনেয় এেসেছন, আিম বািক পথ তােক িবশব্াস করব। “যখন িতিন
পিবতর্ আত্া আসেবন, িতিন আপনােক পথপর্দশন করেবন এবং
আপনােক সব িকছুর মেধয্ িনেয় যােবন…”
149 বনু্রা, িতিন আমােক িনেয় এেসেছন যখােন আিম আজ
আিছ। আিম যা িতিন আমােক তির কেরেছন। আিম আনেন্র
সােথ তােক আপনার সােথ পিরচয় কিরেয় িদেত পাির। িতিন
একমাতর্ পথপর্দশক যার সম্েক আিম িকছু জািন, এখােন
পৃিথবীেত অথবা উপের সখােন। যখন আিম িশকাের যাই তখন
িতিন আমার পথপর্দশক। যখন আিম মাছ ধরেত যাই িতিন আমার
পথপর্দশক। আিম যখন কােরা সােথ কথা বিল তখন িতিন আমার
পথপর্দশক। আিম পর্চার করার সময় িতিন আমার পথপর্দশক। আিম
ঘুমােনার সময় িতিন আমার পথপর্দশক।
150 আর যখন আমার মারা যাওয়ার সময় আসব, িতিন নদীর তীের
দাঁিড়েয় থাকেবন। িতিন আমােক পথ দিখেয় িনেয় যােবন। “আিম
কান মন্েক ভয় করব না, কারণ আপিন আমার সােথ আেছন।
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আপনার দণ্ এবং আপনার যিষ্, তারা আমােক সংেশাধন করেব
এবং আমােক নদী পার করেব।”

আসুন আমরা পর্াথনা কির।
151 সব্গীয় িপতা, আিম পথপর্দশেকর জনয্ কৃতজ্, িযিন আমােক
পিরচালনা কেরন। ওহ, কখনও কখনও, িপতা, আিম তােক আমার
আেশপােশ শুনেত পাই না, আিম ভয় পেয় যাই। আিম তােক
আমার কাছাকািছ চাই কারণ আিম জািন না কান সময় আিম নদীর
উপর দৗড়ােত যািচ্। আিম চাই যন িতিন আমার কােছ থােকন।
আমােক কখেনা ছেড় যােবন না, পর্ভু। আিম কথা বলেত পাির না,
আিম পর্চার করেত পাির না, আিম জঙ্েল িশকার করেত পাির না,
আিম তীের মাছ ধরেত পাির না, আিম আমার গািড় চালােত পাির
না, আপনােক ছাড়া আিম িকছুই করেত পাির না। আপিন আমার
পথপর্দশক। আিম আজ রােত এই মণ্লীর কােছ বলেত পের
অেনক খুিশ, িকভােব আপিন আমােক এই সব িবষেয় িনেদশনা
িদেয়েছন, আপিন আমােক িকভােব এেনেছন!
152 আিম অনয্ একিদন ভেবিছলাম; কেয়ক বছর আেগ, এখােন
রাস্ায় দাঁিড়েয়, কারণ আমার পিরবার ভুল কেরিছল, কউ আমার
সােথ কথা বলেব না। সহভািগতার জনয্ আিম একাকী িছলাম।
কউ আমার সােথ িকছু করেত চায়িন। তারা বেলিছল, “তার বাবা

একজন অৈবধ বয্বসায়ী।” এবং, পর্ভু, দেখিছ কউ আমার সােথ
কথা বলেব না। আর আিম মানষুেক ভােলাবািস। িকনু্ একিদন
যখন আিম সই দিড়িট ধের ফললাম! এখন আিম ভািব, পর্ভু,
আমােক একটু সের যেত হেব এবং একটু িবশর্ােমর জনয্ বেন যেত
হেব। এটা িক কেরেছ? বয্িক্তব্ নয়, িশক্া নয়; আমার িকছুই নই।
িকনু্ এটা আপিনই িছেলন, পর্ভু। আপিন, পর্ভু। আপিন আমােক
লক্য্ িস্র করেত িদেয়েছন, আপিন আমােক বড় মাছ ধরেত
িদেয়েছন, কারণ আপিন জােনন আিম এটা করেত চেয়িছলাম।
আপিন আমােক বাবা ও মা দর িদেয়েছন। আপিন আমােক ভাই
ও বান দর িদেয়েছন। আপিন আমােক আমার সব্াস্য্ িদেয়েছন।
আপিন আমােক স্ী িদেয়েছন। আপিন আমােক পিরবার িদেয়েছন।
আপিন আমার পথপর্দশক, পর্ভু। আমােক আপনার হাত ধরেত িদন,
আমােক কখনই আলগা হেত িদেয়ন না। যিদ এক হাত ক্ান্ হেয়
যায়, আিম হাত পিরবতন করব। আমােক সাহাযয্ করুন, পর্ভু।
153 আর এখন এখােন যন পর্েতয্েক সই একই পর্াণ বাঁচােনার দিড়
ধের রাখেত পাের, পর্ভু, পিবতর্ আত্া িযিন আমােদর জীবন, জীবন
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দানকারী সম্দ। আর িতিন আমােদর সবাইেক অদেূর সই সুখী
দেশর িদেক পিরচািলত করেত পােরন, যখােন জীবেনর পিরশর্ম
শষ হেয়েছ এবং পৃিথবীেত আমােদর কাজ শষ হেয়েছ, এবং তখন

আর বাধকয্ থাকেব না, দবুল মানষু থাকেব না, আর ক্ািন্কর রাত
থাকেব না, আর কান্া ও পর্াথনা নয়, আর বদীর ডাক নয়, িকনু্
আমরা সখােন িচরকাল তরুণ থাকব, অসুস্তা এবং দঃুখ আর
থাকেব না। সখােন আর পাপ থাকেব না, এবং আমরা আগামী সব
যেুগ ধের ঈশব্েরর ধািমকতায় জীিবত থাকব, িনরবিচ্ন্ অনন্কােল
ধের। এটা পর্দান করুন, িপতা।
154 আর এখন, িপতা, যিদ আজ রােত এখােন কউ থােকন িযিন
কখেনা সই পর্াণ বাঁচােনার দিড় ধেরন িন, তারা যন এখনই এটা
খুেঁজ পান। এবং পিবতর্ আত্া িযিন আমােক পথ দিখেয়েছন…
এবং আিম আমার হৃদয় থেক বলেত পাির, আপনার বােকয্র উপর
আমার হাত রেখ, িতিন সবদা সিঠক িছেলন। আিম অেনকবার ভুল
কেরিছ। িকনু্ িতিন সিঠক। তােক আমার সেঙ্ থাকেত িদন, পর্ভু।
আমােক তার সােথ থাকেত িদন। আর এখােন অনয্রা, যারা আজ
রােত তােক চেন না, তারা যন তার অপিরবতনীয় হাত ধেরন,
যােত তারা পথিনেদিশত হেত পােরন।
155 আর একিদন আমরা নদীর কােছ আসেবা। সিদন সকােলও
কুয়াশা থাকেব। পরুেনা সমুদর্ গজন করেব, পরুেনা যদ্ন, ঢউ
আছেড় পড়েব, মৃতুয্ আমােদর জীবনেক শব্াসেরাধ করেব। িকনু্,
ঈশব্র, আিম—আিম ভয় পাব না। আিম এটা অেনক আেগ িনষ্িত্
কেরিছ। আিম শুধু একজন যাদ্া িহেসেব, িশরস্াণ খুেল ফলেত
চাই, ঘুের দাঁড়ােত চাই, সই দিড় আমােক কাথায় পথ দিখেয়েছ
তা দখেত পেথর িদেক িফের তাকান। আিম য বনভূিম িদেয়
এেসিছ সটা দখুন, এবং পর্িতিট বাধা এবং পাথেরর পর্িতিট
সূ্প যটােত আিম আঘাত পেয়িছ, িকনু্ সই দিড় ধের। আপিন
যমন বেলেছন, পদয্েলখক বেলেছন, “িকছু জেলর মাধয্েম, এবং

িকছু বনয্ার মাধয্েম, িকছু গভীর পরীক্ার মাধয্েম, িকনু্ সবাই
রেক্র মাধয্েম।” আর আিম এটা িনেত চাই, এখােন সই পরুােনা
তেলায়ার, যটা আমােক রাস্ায় রক্া কেরেছ, আর এটােক তার
খােপ িভতের রাখুন, িচৎকার করুন, “িপতা, আজ সকােল নৗকা
পািঠেয় িদন, আিম ঘের আসিছ।” আপিন সখােন থাকেবন, পর্ভু।
আপিন এটা পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন। আপিন বয্থ হেত পারেবন না।
156 এখন যারা এখােন আেছন তােদর সবাইেক আশীবাদ করুন।
আর যিদ তারা এই দিড় িকভােব ধের রাখেত হয় তা না জােনন,
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এবং এটােক কখেনা স্শ না কের থােকন, পিবতর্ হাত এখন উঠুক,
আগর্হী হাত, আকািঙ্ত হাত, এবং পর্াণ বাঁচােনার দিড়িট স্শ
করুন যটা তােদর হৃদেয়র আকাঙ্ার িদেক িনেয় যােব, িসদ্ শািন্
এবং সনু্িষ্, খর্ীেষ্ িবশর্াম।
157 আমােদর মাথা নত কের, সখােন িক কউ হাত উিঠেয়
বলেবন, “আমােক। আমার হাত ধরুন”? ওহ, ঈশব্র আপনার
মঙ্ল করুন।

যখন পথ কর্মবধমান িবষণ্ হেত থােক, মূলয্বান
পর্ভু, কােছ থাকুন,

যখন আমার জীবন পর্ায় শষ হেয় যােব;
সই নদীেত যখন আিম দাঁড়াব, আমার পা
পিরচালনা করুন, আমার হাত ধরুন,

আমার হাত ধরুন, মূলয্বান পর্ভু, আমােক
এিগেয় িনেয় যান।

158 আেরকজন িক তার হাত উঠােবন, বলুন, “পর্ভু, আিম আজ
রােত পর্াণ বাঁচােনার দিড়র স্শ অনভুব করেত চাই। আিম
অনভুব করেত চাই য খর্ীষ্ আমােক আমার পাপ ক্মা কেরেছন,
এবং আিম এই সময় থেক একিট নতুন পর্াণী হেত চাই”?
ঈশব্র আপনােক আশীবাদ করুন। আেরকজন িক বলেবন, “পর্ভু,
আপনােক স্শ করেত িদন। আমােক িনেজেক হািরেয় যেত
িদন”? ঈশব্র আপনােক আশীবাদ করুন, বান। “আমােক িনেজেক
হািরেয় যেত িদন, এবং খুেঁজ পাই, পর্ভু, আপনার মেধয্।” ঈশব্র
আপনােক আশীবাদ করুন। ঈশব্র আপনােক আশীবাদ করুন। সটা
িঠক। “আমােক িনেজেক হািরেয় যেত িদন, পর্ভু। আমােক ভুেল
যেত িদন।” ঈশব্র আপনােক আশীবাদ করুন, ভাই। “আমােক…”

ঈশব্র আপনােক আশীবাদ করুন, বান। “আমােক আমার সমস্
জ্ান হািরেয় যেত িদন।” ঈশব্র আপনােক আশীবাদ করুন, বান।
মানবসৃষ্ িস্মগুিলেত িবশব্াস করেবন না। পথপর্দশকেক অনসুরণ
করুন, িতিন আপনােক সমস্ সেতয্র িদেক পিরচািলত করেবন।
“আমােক পিরচালনা করুন, পর্ভু যীশু, আমােক পিরচালনা
করুন।” িপছেন সখােন ঈশব্র আপনােক আশীবাদ করুন। ওহ,
অেনক হাত উেঠ গেছ, পিরতর্াণ চাইেছ। এখন যখন আমরা…
159 এখােন বদীেত, আপিন বদীেত আসেত বলেত পারেবন না,
কারণ লােকরা বেস আেছ। িকনু্ িতিন িঠক এখােনই আেছন।
আপিন ভাল জােনন, যখন আপিন হাত তুেলিছেলন, আপনার



পথপর্দশক 47

হৃদেয় িকছু ঘেটিছল। যীশু বেলেছন, “ য বয্িক্ আমার বাকয্ শুেন
ও িযিন আমােক পাঠাইয়ােছন তাঁহােক িবশব্াস কের, স অনন্
জীবন পর্াপ্ হইয়ােছ।” মােন? তারপের সখােন সেরাবের জল
ভরা আেছ। বািপ্স্ার জনয্ পর্চুর সময় আেছ। আসুন আমরা
পর্াথনা কির।

160 আমােদর সব্গীয় িপতা, এই ছাট্ খিন্ত বাতািট আজ রােত
এই ককশ কণ্সব্র িদেয়, পিবতর্ আত্া িনশ্য়ই কােরা মেধয্ গেছন।
িতিন সখােন গেছন যখােন যাওয়ার উেদ্শয্ িছল, আর সখােন
অেনেক আেছন, পর্ভু, আজ রােত, পেনেরা বা িবশ জন হাত
তুেলেছন, য তােদর পথপর্দশেকর পর্েয়াজন আেছ। তােদর বুঝেত
িদন য তারা িনেজেদর বাকা বানােনার চষ্া করেছ। তারা বলার
চষ্া করেছ “আিম িঠক আিছ,” িকনু্ গভীরভােব তারা জােন য

তারা িঠক নই। আর তারা আপনােক অনভুব করেত চায়, পর্ভু।
তারা পথপর্দশেক চায়। তারা িনবন্ীকরণ করেত চায়। আপনার
কােছ স্ান কখেনাই ফুিরেয় যায় না। তারা এই ভর্মেণর জনয্
িনবন্ীকরণ করেত চায়। তারা জােনন না িকভােব সখােন যেত
হয়। তােদরেক সখােন িকভােব িনেয় যেত হয় তা কউ জােন
না; শুধু একমাতর্ আপিন। তারা ঈশব্েরর পর্দত্ পথপর্দশেকর জনয্
আসেছ, পিবতর্ আত্ার জনয্। তারা তােদর হাত তুেলেছ।

161 হ পিবতর্ আত্া এবং পথপর্দশক, তােদর উপর নেম আসুন।
পর্িতিট পাপ ক্মা করুন। তােদর অনয্ায় ক্মা করুন। আজ রােত
তােদর খর্ীেষ্র দেহ িনেয় যান, যখােন তারা সই তােরর মধয্
িদেয় পর্বািহত ঈশব্েরর সর্াতেক অনভুব করেত পাের যটা তােদরেক
যদ্েনর িদেক এবং যদ্ন থেক পর্িতশর্ত দেশ িনেয় যােব। তারা
যন সরাসির বােকয্র িপছেন চেল। বাকয্ বেল, “মন িফরাও, এবং

যীশু খর্ীেষ্র নােম বাপ্াইিজত হও।” তারা যন অনয্ভােব চষ্া না
কের। তারা যন বােকয্র িঠক িপছেন চলেত পাের, কারণ িতিনই
একজন িযিন পথপর্দশক। সটাই হল— সটাই আেরাহেণর ধাপ
যতক্ণ না আমরা পথপর্দশেক ধরেত পাির। এটা পর্দান করুন, পর্ভু।
তারা আপনার হউক। তারা এখন আপনার হােত, টর্িফ িহসােব,
কানও মানষু তােদরেক তুেল ফলেত পাের না। আিম িবশব্াস কির
য আপিন তােদর উদ্ার করেবন, পিরতর্াণ পর্াপ্ মানষু িহেসেব।

আিম িবশব্াস কির তারা তােদর হাত উঁচু কেরেছ, তারা িনেজেদর
থেক এটা করেত পারত না যিদ না তােদর সােথ কউ কথা বেল

থােক। সটা আপিন িছেলন, পিবতর্ আত্া আর পথপর্দশক।
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162 তারা দখেছ য সময় শষ হেচ্, কুয়াশা পৃিথবীেত উপের
আসেছ, িবশাল ধমমত আর—আর িবষয়গুিল একিতর্ত হেচ্,
গীজাগুিল সংঘবদ্ হেচ্, একিতর্ত হেচ্। আর, হ ঈশব্র, তারা কত
বলার চষ্া করেছ, “যােদর একিট িবেশষতব্ আেছ তােদরেক এখান
থেক ছেড় আলাস্ায় যেত হেব।” আর এই সমস্ িবষয়গুিল যটা

তারা হুমিক িদেচ্, এটা আমােদর জনয্ নতুন নয়, মহান পথপর্দশক
আমােদর সটা দিখেয়েছন বােকয্র পেথ। আমরা শুধু সই অংশ
িদেয় যািচ্।
163 িপতা ঈশব্র, আপিন আজ রােত তােদর সােথ কথা বেলেছন,
এবং আিম তােদরেক এখন আপনােক িদেয়িছ বােকয্র টর্িফ
িহেসেব। যীশুর নােম।
164 এখন, এখােন ডেস্ রাখা আেছ, িপতা, রুমালগুিল, এটা
অসুস্ বয্িক্েদর জনয্, হয়েতা, কােনা ছাট িশশু, কােনা মা,
কােনা বান, কােনা ভাই; হয়েতা ছাট চুেলর িপন তােদর মেধয্

আটেক আেছ। আর এখন আিম তােদরেক আমার কােছ ধের রািখ।
এখন, আমােদর বাইেবেল শখােনা হেয়েছ য তারা পৗেলর শরীর
থেক রুমাল এবং গামছা িনেয়িছল, এবং অসুস্ মানষু সুস্ হেয়

উেঠিছল, অশুিচ আত্া মানেুষর থেক বাইের চেল যত। এখন
আমরা বুঝেত পাির, পর্ভু, পৗল একজন মানষু িছেলন, িতিন
কবল একজন মানুষ িছেলন। িকনু্ এটা পিবতর্ আত্ার অিভেষক

িছল যটা তার উপের িছল িযিন রুমালেক আশীবাদ কেরিছেলন,
এবং মানেুষর িবশব্াস িছল য িতিন আপনার পর্িরত। এখন পৗলেক
আমােদর কাছ থেক িনেয় নওয়া হেয়েছ, িকনু্ পথপর্দশেক নয়,
িতিন এখনও এখােন আেছন। আর, ঈশব্র, আিম পর্াথনা কির যন
আপিন এই রুমালগুিলেত আশীবাদ কেরন, এবং পথপর্দশক যন
তােদর সই জায়গায় িনেয় যেত পাের, সম্ূণ আত্সমপেণ।
165 আমােদর আবার বলা হেয়েছ যখন ইসর্ােয়ল তােদর
পথপর্দশকেক অনসুরণ করিছল, এবং তারা যদ্েনর কােছ
এেসিছল, িঠক িনেচ (বরং) লািহত সাগের। কতেবয্র সীমানার
মেধয্ই তােদর থািমেয় দওয়া হেয়িছল, এবং পথপর্দশক তােদর
সখােন িনেচ িনেয় গেলন। িক? তাঁর মিহমা দখােনার জনয্।

আর যখন সমস্ আশা শষ হেয় যায়, তখন ঈশব্র সই আগুেনর
স্েম্র নীেচ তাকান, এমনিক বয়স্ মৃত সাগরও ভয় পেয় গল
এবং স িফের গল, এবং পর্িতশর্ত দেশ যাওয়ার জনয্ ইসর্ােয়েলর
জনয্ একিট পথ তির করা হেয়িছল।



পথপর্দশক 49

166 সিতয্ই, পর্ভু, আপিন এখনও একই ঈশব্র। এই লােকরা
হয়েতা িখর্স্ান, তারা হয়েতা িঠক কতেবয্র পেথ, িকনু্ তােদর
এই কাণযকু্ স্ােন িনেয় আসা হেয়েছ যখােন অসুস্তা তােদর
কাণঠাসা কের রেখেছ। আজ রােত যীশুর রেক্র মধয্ িদেয়
দখুন, সই শয়তান ভয় পােয় যােব, স িফের যােব, এবং

আপনার সন্ানরা সুসব্ােস্য্র পর্িতশর্িতর মেধয্ চেল যােব। এটা পর্দান
করুন, িপতা। আিম আমার দহ থেক তােদর কােছ পাঠাই যীশু
খর্ীেষ্র নােম।
167 আিম আপনার সামেন এই মণ্লীেক তুেল িদিচ্, িবশব্ােসর
দব্ারা আিম তােদরেক সব্েগ ঈশব্েরর মিহমািনব্ত বদীেত িনেয় যাই।
অসুস্তার পর্িতিট আকাঙ্ার জনয্, তােদর যা িকছু আেছ যটা
ভুল, তােদর জীবেন কাথাও যা িকছু ভুল আেছ, ঈশব্র, তােদর শুদ্
করুন, তােদরেক আপন কের িনন। তােদর সুস্ করুন, িপতা। আর
সই শিক্ িযিন যীশুেক কবর থেক উিঠেয়েছন, তােদর নশব্র দহেক

তব্রািনব্ত করুন এবং খর্ীেষ্ তােদর নতুন সৃিষ্ করুন। তােদরেক
সুসব্াস্য্ এবং আপনােক সবা করার শিক্ িদন।
168 আমােক স্রণ করুন, হ পর্ভু। আিম আপনার দাস। পর্াথনার
পর্েয়াজেন দাঁিড়েয় আিছ, আমােক সাহাযয্ করুন। আর আিম
পর্াথনা কির য পিবতর্ আত্া আমােদর পথ দখােবন এবং আমােদর
বয্বহার করেবন, এবং যীশু খর্ীষ্েক তাঁর মিহমািনব্ত আগমেন
সামনাসামিন দখা পযন্ আমােদর পিরচালনা করুন যখন আমরা
সব্গােরাহণ এর সময় আকােশ তার সােথ দখা কির। খর্ীেষ্র নােম
আমরা এটা চাই। আেমন।

আিম তােক ভালবািস, আিম…(আপিন িক
ভােলাবােসন?)

কারণ িতিন আমােক পর্থম ভােলােবেসেছন
আর আমার পিরতর্াণ কর্য় কেরেছন
কালেভরীর বৃেক্।

169 এখন, যিদ আপনারা এেক অপরেক না ভােলাবােসন যােক
আপনারা দেখেছন, আপিন তােক কীভােব ভােলাবাসেবন যােক
আপিন দেখনিন? এখন যখন আমরা গান কির আিম তােক
ভালবািস, আসুন আমরা আমােদর পােশর জেনর সেঙ্ ভালবাসার
আন্িরক হাত িমলাই।

আিম তােক ভালবািস…
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ঈশব্র আপনােক আশীবাদ করুন…?…ঈশব্র আপনােক
আশীবাদ করুন…?…ঈশব্র আপনােক আশীবাদ করুন…?…
ঈশব্র আপনােক আশীবাদ করুন, ভাই নিভল…?…উহ-হু। ঈশব্র
আপনােক আশীবাদ করুন…?…

কালেভরীর বৃেক্।
এখন আসুন আমরা তাঁর িদেক হাত উঠাই।

আিম তােক ভালবািস, আিম তােক ভালবািস
কারণ িতিন আমােক পর্থম ভােলােবেসেছন
আর আমার পিরতর্াণ কর্য় কেরেছন
কালেভরীর বৃেক্।

170 একিট ভাল গােনর জনয্, আপিন িক একিট শুনেত চান?
আিম জািন য ইিন্য়ানাপিলস থেক আমােদর এখােন একজন
ধমপর্চারক সঙ্ীত পিরচালক আেছন। আিম িবশব্াস কির িতিন
কয্ােডল টবারেনকেল গান কেরন। এটা িক িঠক? িঠক আেছ,
মহাশয়। কয্ােডল টবারেনকেল সটাই তার স্ান। ই হাওয়াড
কয্াডেলর কথা কতজেনর মেন আেছ? হ, আমার! ঈশব্র তার
মূলয্বান আত্ােক শািন্ িদন। বাতােসর মিকংবাড, একজন মিহলা
যার গান আিম শুনেত পছন্ করতাম, আিম আমার জীবেন যত
জনেক গান গাইেত শুেনিছ তােদর চেয় ভাল, িতিন িমেসস
কয্ােডল, তার গাওয়া গান, “আপিন িক আজ সকােল আপনার
ঘর থেক বর হেয়েছন, আপিন িক আমােদর তর্াণকতা খর্ীেষ্র নােম
পর্াথনা করার কথা ভেবেছন, আজ একিট ঢাল িহসােব?”
171 এক সকােল িঠক রাস্ার ওপাের, একিট ছাট পরুােনা দইু
কেক্র কুটীর ঘের, আিম উঠলাম, িভতের িগেয় আগুন জব্ালােত
যািচ্লাম। স্াভ জব্লিছল না। আর আিম এটা জব্ালােত চষ্া
কেরিছ, আর বাতাস চেল আেস, িজিনসটা উিড়েয় আমার মুেখ
ফেল দয়। আর এটা ঠান্া িছল, এবং আিম জমাট বঁেধ

িগেয়িছলাম। আর পেুরা মেঝ জেুড় তুষার িছল, এবং আিম খািল
পােয় িছলাম; এই ছাট্ িটেনর স্াভ জব্ালােত চষ্া করিছলাম,
তার উপর ছাট ওেভন পাইপ িছল। আর আিম শুধু… মডা ও আিম
সেবমাতর্ িবেয় কেরিছ। আর আিম চষ্া করিছলাম, পরুােনা ভজা
কাঠ িছল আর সটা জব্লেতা না, আর আিম সখােন বেস িছলাম,
আিম ভাবলাম, “ হ, আমার! আিম এটা আবার চষ্া করব।”
কােজ করেত হেয়িছল, আর সই পরুােনা স্াভেক এইভােব
হাওয়া করেত হেয়িছল। আর আিম িগেয় রিডও চালু করলাম,
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আর িতিন গান গাইেত শুরু করেলন, “আপিন িক আজ সকােল
আপনার ঘর থেক বর হেয়েছন, আপিন িক পর্াথনা করার কথা
ভেবিছেলন,” আিম মেঝেত পেড় গলাম, “আমােদর তর্াণকতা

খর্ীেষ্র নােম, আজ একিট ঢাল িহসােব?” ওহ, আিম সই মিহলার
কণ্ শুনেত কত ভালবািস!
172 যখন আিম নদী পার হেয় যাই, আিম িবশব্াস কির আিম সখােন
বেস িমেসস কয্ােডলেক শুনেত পােবা। আপনারা জােনন, আিম
সবসময় একিট অয্াপেয়ন্েমন্ কেরিছ। নদীর এই পােড়, সখােন
সই িচরসবুজ গাছ আেছ, আপনারা জােনন, জীবেনর বৃক্; এবং

নদীর ওপাের, সখােন একিট সব্গদতূেদর গায়কদল আেছ যারা
িদবা রাতর্ গান গায়, কারণ সখােন রাত নই, সারািদন গান গায়,
দখুন। আিম িনেজর জনয্ একিট জায়গা খুেজ িনেয় বেস আর এটা

শুনব। আিম িবশব্াস কির আিম সখােন িমেসস কয্ােডলেক গান
গাইেত শুনব।
173 ঈশব্র আমােদর ভাইেক আশীবাদ করুন। আিম তার নাম
ভুেল গিছ। তার নাম িক, ভাই? [ সই ভাই বলেলন, “ নড
উলময্ান।”—সম্াদক।] ভাই নড উলময্ান এখন আপনার
জনয্ গান গাইেবন। ভাই উলময্ান, আজ রােত আপনােক
পেয় খুিশ হলাম। [ভাই উলময্ান গান গাইেলন আমার হৃদেয়র
ভজনালয় ।] 
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