কৱল কািহনীেটা, ৰ
স

েক মানুেহ িক কয়

“ কৱল কািহনীেটাৰ প িত ফল সু, িকয়েনা ই কািহনীেটা উপেভাগ কৰাত সহায়
কেৰ। শা াংশ স ীয় হ পেৰ আৰু ইয়াৰ পৰা উ াটন কৰা িতেটা স েদই
সেতজ আৰু শি শালী হয়। অেনক ঠাইত এই প িত অৱল ন কিৰ মই স ি
লাভ কিৰেছা আৰু ইয়াৰ পৰা ইিতবাচক সঁহািৰ লাভ কিৰেছাঁ। ”
বাবু গা া- কিমউিনেকচন অিফচাৰ, বাইেবল ছছাই

ইন িদ গ

পিৰচযাৰ পিৰসৰ বৃি কৰাৰ উে শ ৈল ঘুিৰ ফু েৰােত যাৱা ৩০ বছৰ ধিৰ গােটই
িব ই মাৰ কনা হ পিৰল। পিৰসৰ বৃি কৰাৰ স ি হঠাত এজন ৭৯ বছৰীয়া
কানাডাৈল অহা চীনা অনু েৱশকাৰীৰ পৰা আিহল। তওঁ কিছলঃ
“ কৱল কািহনীেটা” যিদ মই যাৱা ৪০ বছৰৰ আগেত পােলা হয়! আেলাচনাৰ
শষত বাইেবলৰ িত িবেবচনাযু
ঃ সুিধবৈল আিম ী ীয়ান িহচােপ তেন
পিৰেবশত ডাঙৰ হাৱা নািছেলা। সই কাৰেণ বাইেবল খন মাৰ বােব নতু ন
িকতাপৰ দেৰ হ পিৰেছ।
কৰূেপ িবভাগ কৰাত িনপুন কিৰ তু িলব
“িয পিৰচযা ক ই ঈ ৰৰ বাক
নাৱােৰ, তেন পিৰচযা এক ভু ৱা পিৰচযা মােথান। ঈ ৰৰ মহান আ া পালন
কৰাত, “ কৱল কািহনীেটা, ৰ পিৰচযাই এক ৰু পূণ নতৃ
হণ কিৰেছ। ”
িজম থাৰবাৰ- চিমেনৰী িশ ক, িমচন

ইনাৰ,

’ বল

“ কৱল কািহনীেটা” ৰ

িশ ণ মাৰ জীৱনৈল িকছু বছৰৰ আগেত আিহিছল, আৰু
এইেটা মাৰ াথনাৰ উ ৰ আিছল বুিল মই িব াস কেৰা। যাৱা ৩৫ বছৰ ধিৰ
কইখন মান মহােদশত িমছেনৰীৰূেপ, পৃিথৱীৰ ধান িতিনটা অ ী ীয়ান স দায়ৰ
মাজত যীচু ৰ পিৰচযা কিৰ আিহেছা। িক ঈ েৰ িবচৰাৰ দেৰ
লতােৰ মাৰ
িব াসৰ সা
িদয়াত মই সদােয় সং াম কিৰব লগীয়া হিছল।
“এই িশ েণ মাৰ জীৱন স ূণ ৰূেপ সলিন কিৰ িদেল আৰু বাক ঘাষণা কৰা
কায আৰু িশষ গঢ়া কায মাৰ বােব াভািবক আৰু আেমাদ জনক হ পিৰল!
পিব আ াৰ সহেযাগত পিৰচযা কিৰবৈল মই এিতয়া মুকিল আৰু আন েৰ
কায কিৰেলা আৰু এিতয়া িনয়িমত ৰূপত ঈ ৰৰ বাক ই মানুহৰ দয়
শ কৰা
দিখবৈল পাওঁ। ঈ ৰৰ পিৰচযা কিৰ মই সঁচাৈকেয় আন উপেভাগ কিৰেছা, আৰু
এই পিৰচযাৰ ফল িযেটা আেগেয় কিতয়াও দখা নািছেলা, তেন ফল দিখবৈল
পাইেছা। ”
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াইন থমচন – ম লী

িত াপক, িমচেনৰী, সাধু কথা কওঁতা আৰু ৰী ফ’ৰ অলৰ
পিৰচযাকাৰী,ইউ. ক

িনেজ বাইেবল অধ য়ন কিৰ িশ া আহৰণ কৰা প িতেটা সকেলা বাইেবল ু লত
আৰু
ী ীয়ান অনু ানত এটা
ধান িবষয় িহচােব থািকব লােগ। “ কৱল
কািহনীেটা” এক শি শালী আিহলা আৰু ই িয কােনা িব াসীেকই
ভবাতা
িবেলাৱা কায ত অিধক ফল সু কিৰব। ”
ৰজীনা মনলী- মৗিখক যাগােযাগৰ িবেশষ , িমচন এিবএচন ফলিচপ,

েবল।

ভবাতা সািৰত হাৱাত
থম িশ ণৰ পাছৰ পৰাই, “ কৱল কািহনীেটােৱই
উ ম উপায় হ পিৰেছ। এই হাতপু
খেনই, অসং য িশষ গিঢ় তালাত, এক
শি শালী কৗশলৰূেপ পিৰগিণত হেছ। আৰু ইেয় আমাক নতু ন উ ীপনােৰ ঈ ৰৰ
বাক অিত মূল বান ৰূেপ িবেবচনা কিৰবৈল পুনৰ উ ীিৱত কিৰেল। আিম
বাইেবলৰ কািহনীিবলাক আহৰণ কিৰেছা আৰু আমাৰ অ ৰত সাঁিচ ৰািখেছা।
“ কৱল কািহনীেটা” আিব াৰ কিৰবৈল এই হাতপুিথ খন পঢ়ক আৰু এক বৃি ধাৰী
লাক হবৈল সু-সি ত হওঁক। এইেটা কিৰেল আেপানাৰ ভু ৰ সেত িয আি ক
যা া, িস স ূণ সলিন হ যাব।
ৰভাঃ এপ’ল’চ িডিজব- স ালক ফু ফু লড িমিনি চ

ইিনং চ াৰ, িনেগৰ

“ কৱল কািহনীেটা” ৰ এক িবেশষ
ণ এই য, কািহনী কওঁতা জেন িনজৰ
ভাষােৰ কািহনীেটা কব পােৰ। িক শা বাক ৰ লগত িকবা যাগ নকিৰবৈল বা
িকবা নু চাবৈল কওঁতা জেন বিছ মেনােযাগ িদব লগীয়া হয়। ইয়াৰ আৰু এটা
বিশ মূলক ণ এইেয কািহনীেটাৰ লগত থকা
সমূেহ ইয়াক বুিজবৈল সহজ
কিৰ তােল। ইয়াৰ
াৰাই পিব
আ াই িশ াথ সকলক কািহনীত থকা
স দৰািজ কাশ কিৰ িদেয়, লগেত ইয়াক আি ক জীৱনত িক দেৰ েয়াগ
কিৰব লােগ, তােকা দখুৱাই িদেয়। এই প িতেটা িশ াথ ৰ বােব বৰ
উৎসাহজনক। এই প িতেৰ ঈ ৰৰ বাক , তওঁেলােকও য ঘাষণা কিৰব পােৰ,
সইকথা বুিজবৈল স ম কেৰ। আৰু এই কায ই িনভু লভােৱ আৰু িযদেৰ ঈ ৰৰ
গৗৰৱ হব পােৰ, সইদেৰ কবৈল শি িদেয়।
“ মৗিখক বাইেবলক
গােটই”
ু ল সমূহৰ িব বীক ধাৰণােটােৱ
সংকটজনক অৱ াত থকা ম লীৰ নতাৰ সংখ া বৃি কিৰেছ। ”

িব েতই,

মাইক হ’লেমন – এম.এ.এফ লাৰিনং টকন’লিজ,

েবল।

“মই চৰকাৰী সাংবািদক িহচােপ পিৰচযা কিৰ আেছা। মই
.িজ.এচ.িপ আৰু
এচ. .এচ ক
দেল কণাটকত শ শ নতাক িশ ণ িদয়া কায ত অংশীদাৰ
হবৈল সুিবধা পাৱাৰ বােব ঈ ৰক ধন বাদ িদওঁ। “ কৱল কািহনীেটা” ৰ প েৰ
ঈ ৰৰ বাক অধ য়ন কিৰ মই আৰু মাৰ পিৰয়ােল ঈ ৰৰ বাক বুিজবৈল,
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তওঁৰ বাক অ ৰত সাঁিচ ৰািখবৈল আৰু চৰকাৰী ব ি
তােত বাক কবৈল স ম হেছা। ”

িহচােব য’ লেক যাওঁ,

এম. কৃ চনা, এম.এ- সংবািদক, পাল ভইচ পাি চাৰ, িভ. জ পুৰ, কাণাটাকা, ভাৰত

মই থাই মানুহ িবলাকৰ মাজত যাৱা ৩০ বছৰকাল পিৰচযা কিৰ আিহেছা। মই
যিতয়া এচ.এচ. পােলা, তিতয়া অনুভৱ কিৰেলা য এই পু ক খিন এই দশৰ
লাক সকলৰ বােব এক উ ম মাধ ম।
এই দশত আটাইতৈক েয়াজনীয় কথােটা হেছ এক ম লী িত াপনৰ আে ালন।
অথাৎ বাইেবল স ীয় সত িনভু ল ভােৱ অথচ সামািজক ভােৱও খাপেখাৱাৈক
অিত ি তােৰ হ া ৰ কৰাৰ এক কৗশল। এিচয়াৰ বেলগ বেলগ দশত আৰু
থাইেল ৰ সকেলা অ লেত, “ কৱল কািহনীেটা” প েৰ িশ া িদয়াৰ পাচত, মই
দিখবৈল পাইেছা, এই প িতেটা কৱল গাঁৱলীয়া স দায়ৰ মৗিখক, িশ াথ
সকলৰ মাজেতই নহয় আনিক বিছ িশি ত চহৰীয়া অ লেতা ই এক উপযু
প িত।
ল’িৰ িডংিকনচ,

.এম-িপএইিড- বাইেবল িশ ক, অ.এম.এফ থাইেল

।

আমাৰ ৬০ গৰাকী অনাথেলাক আেছ। এওঁেলাকক িনয় নত ৰািখবৈল যেথ ক
হয়। কাৰণ িত গৰাকী ব ি েয়ই িভ সামািজক পিৰেবশ আৰু িভ ঠাইৰ পৰা
আিহেছ। “ কৱল কািহনীেটা” ৰ প েৰ তওঁেলাকক ঈ ৰৰ বাক িশেকাৱাত
সহায়ক হেছ, আৰু এিতয়া তওঁেলাক পঢ়াত বৰ ভাল হেছ, আৰু তওঁেলাক
আি কতাত বৃি পাইেছ। তওঁেলােক এিতয়া ঈ ৰৰ কািহনী সমূহ ু লত আনেকা
িবলাইেছ।
ৰভাঃ িবজয় ৰাজ- একিজিকউ ভ ডােৰ ৰ হপী হাম, কণাটক, ভাৰত

“আি কান িমছেনৰী, ম লী িত াপক আৰু মাৰ িনজ দশৰ বাইেবল ু লিশ ক িহচােব এই হাতপুিথ খন ী ীয়ান পিৰচযাত থকা সকেলা ক ৰ বােব
অনুেমাদন জনাইেছা। িয সকেল িশিকবৈল িবচােৰ আৰু মৗিখক ভােৱ বাইেবল খন
িশকাবৈল ই া কেৰ তওঁেলাকৰ বােব ই পুংখানুপংু খ ভােব বণনা কৰা এক
আিহলা। মাৰ মেত “ কৱল কািহনীেটা” ঘৰেতই আৰ হয়।
িতিনশাই শাৱাৰ
আগেত, আিম বাইেবলৰ কািহনী পেঢ়া আৰু িশেকা, আৰু এই হাতপুিথত থকা
কৗশল সমূহ কেনৈক েয়াগ কিৰব লােগ, তাক আেলাচনা কেৰা। ”
ৰভাঃ যা ব অিচেৱং অক - ছাৱাছ অৱ

িছং

চাচ-িমিনি - িত াপক, কিনয়া

দৰদী িমলাৰ আৰু “ কৱল কািহনীেটা” ৰ গাটেটা, বাইেবল কািহনী কাৱা
আে ালনৰ পথদশক। মই “ কৱল কািহনীেটা” ৰ এগৰাকী কায ক া আৰু িশি ত
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আৰু মৗিখক িশ াথ সকলৰ আগত “ কৱল কািহনীেটা” উপ াপন কিৰেছা আৰু
এেন কৰাত বাইেবলৰ কািহনীসমূহ াণব হাৱা িনেজই দিখবৈল পাইেছা।
ছালছ িচেবনী- িচইঅ, মগাভইচ,

ােবল

ইিথওিপয়া আৰু আন আন অ লেতা, পিৰচযাত িয অভাৱ আিছল, তাক “ কৱল
কািহনীেটা” ৱ পূৰ কিৰেল। তওঁেলাকৰ, শা ৰ বাক িনভু লভােব দািঙধৰাৰ িয
অংগীকাৰব তা, সইেটােৱই ইিথওিপয়াত এেনদেৰ মতিবিনময় প েৰ বাইেবলৰ
কথা কবৈল আমাক অনু ািণত কিৰেল। কািহনীকওঁতা সকলৰ যােগিদ অেনক
লাক
ী ৈল আিহেছ, আৰু তােতাতৈকও
ৰু পূণ কথােটা হল য “ কৱল
কািহনীেটা” ৰ প েয় কািহনীকওঁতা সকলৰ জীৱন সলিন কিৰ িদেছ। ঈ ৰৰ
বাক ৰ গভীৰতাৈল সামাইেযাৱাত, পিব আ াই তওঁেলাক সকেলা সত ৈল চলাই
িনেয়।
জুলী কইিফ

পাৰাে ত িমছন

প এছািচেয়ত,

েবল

মই িহমালয়ৰ জনজাতীয় লাক সকলৰ মাজত কাম কেৰাঁ। আৰু আমাৰ
জনজাতীয় লাক িবলাকৰ পৰ ৰা িবিধ সমূহ, মৗিখক ভােৱ চিল অহা থাৰ
ওপৰেতই িনভৰ কেৰ। িযেহতু এেন িবিধ সমূহৰ কােনা িলিখত নিথ-প নাই।
সই কাৰেণ তওঁেলাকৰ মাজত ভবাতা িদয়াৰ উ ম পথেটা হল কািহনী কাৱাৰ
যােগিদ। কািহনী কাৱা ( কৱল কািহনীেটা) টােৱ আমাৰ পাহাৰীয়া ৰাজ ত
ভবাতা উপ াপন কৰাৰ এটা উ ম আিহ।
ৰভাঃ িতনুইয়াংবা ইমেছন- িচিনয়ৰ পা ৰ-বাইেবল

ছাৰ, অৰুণাচল

েদশ, ভাৰত।

“ কৱল কািহনীেটা” ৱ ঈ ৰৰ বাক বুিজবৈল আমাক সহায় কিৰেল। কাৰণ এই
প িত বুিজবৈল আৰু গােটই কািহনীেটা মনত আৰু দয়ত ৰািখবৈল সহজ। ই
আমাৰ ানীয় ম লীৰ অিশি ত বৃ সকলক ঈ ৰৰ বাক আহৰণ কিৰবৈল, আৰু
তওঁেলাকৰ চু বুৰীয়া পিৰয়াল আৰু গাওঁ সমূহত বাক ঘাষণা কিৰবৈল িশ ণ
িদয়াত সহায়ক হেছ। “ কৱল কািহনী” ৰ প িতেটােৱ আমাক আগত ক অিধক
ম লী িত া কৰাত সহায় কিৰেছ।
ৰভাঃ দৱাস ায়ম- িচিনয়ৰ পা ৰ-চাচ

বাইেবলৰ সত তা িনৰী
আৰু মূল ায়ন কেৰাঁেত,
গভীৰ সাঁচ বেহাৱােল।
এটা ইয়াৰ পৰা পায়
িবচািৰ পামেন? লেগ
সহেজ সমাধান কেৰ।

া াৰ, এফ, এল, চাছ অ

েদশ,
ভাৰত

ণ আৰু েয়াগৰ বােব, কািহনী সমূহ পুনঃ পুনঃ কওঁেত
িয িনখুঁত ব ৱ া অব াহত ৰািখেছ, সইেটােৱ মাৰ মনত
এেন ভাৱিবিনময়ৰ জিৰয়েত যিতয়াই কােনা জেন িকবা
কািহনী কওঁতা জেন মা কব কািহনীেটাত ইয়াক আিম
লেগই দলেটােৱ ঈ ৰৰ বাক ৈল ঘূিৰ আেহ, আৰু ইয়াক
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পা াৰ মাইেলছ িদেবেনিডি ছ-

চ কেনকছন ইউএচএ

বাইেবল পি ত আৰু ধমত
অধ য়নৰ ক া িহচােব, বাইেবল ব াখ া কৰা
আটাইতৈক ফল সু প
হল -“ কৱল কািহনীেটা” ৰ প িতেটা। মাৰ দশত
যাৱা ২৪ বছৰ ধিৰ িশষ গঢ়া পিৰচযাত থািক এিতয়া মই উপলি কিৰেছা য,
িলিখব আৰু পিঢ়ব নজনা কােনা ব ি েকই মই িশষ ৰূেপ গঢ় িদব নাৱািৰেলা।
“ কৱল কািহনীেটা” ৰ হাতপুিথত থকা দ তােৰ, এই বৃহৎ কামেটা আৰ কিৰবৈল
মাক সমথবান কিৰেল। ধমত অধ য়নত থকা সকেলা লাকেকই, িবেশষৈক সতীথ
সকলক “ কৱল কািহনীৰ” িতেটা পৃ ােকই অনুেমাদন জনাইেছা।
ৰভাঃ লুভাঅ- জৰুচােলম িনউ লাইফ পি কে ল চাছ ই াৰেনছেনল, িড.আৰ.
কে া।

ক , ভাৰত” ৰ বৃি , ইয়াৰ জ ল েৰ পৰাই মই দিখ
“ঈ ৰৰ কািহনী
আিহেছা। বাইেবলৰ কািহনী সমূহৰ সৰলতা আৰু অনুকৰণ কিৰব পৰা শি ৰ
জিৰয়েত অেনকেলাকৰ জীৱন সলিন হাৱা মই দিখবৈল পাইেছা। মই িনি তেয,
এই দশত ভু ৰ বাতা সািৰত হবৈল হেল, লাকিবলােক বুিজব পৰাৈক িশকাব
লািগব, িশ ণ িদব লািগব আৰু িশষ গিঢ়ব লািগব।
িতগৰাকী ম লী াপন
কেৰাতাক, এই িশ ণক হণ কিৰবৈল আৰু বাইেবলৰ কািহনী ব ৱহাৰ কিৰ,
ী ৰ িনিমে িশষ গিঢ়বৈল, দৃঢ়ভােৱ অনুেমাদন জনাইেছা।
ৰভাঃ ড0 চাম আ াহাম- ডােৰ ৰ িহমাচল বাইেবল কেলজ, বৰাছাহ িমিনি ’চ, ভাৰত
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“ কৱল কািহনীেটা”
মৗিখক ভােব কৰা
অধ য়
কৱল কািহনীেটা হাত পুিথ
আেলাচনা কৰা, মেনােযাগ িদ

না আৰু সঁহািৰ

জেনাৱাৰ জিৰয়েত
বাইেবল শা অনুস ান কৰা

দৰদী এ. িমলাৰ
ঈ ৰৰ কািহনী ক
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সাৰ

আগকথাঃ আি কা
িকছু বছৰৰ আগেত মই দৰদী িমলাৰক উপসাগৰত এক আেলাচনাত লগ পাইিছেলা।
তােতই তওঁ মাৰ পিৰবাৰক আৰু মাক “ কৱল কািহনীেটা” কাৱাৰ আন কথা সূচনা কিৰেল। এেন কািহনী িবপদজনক অ লেতা বাক ঘাষণা কৰাৰ এক
উ ম ৰণ-নীিত। আিম থেম মিৰময় আৰু মাথাৰ কািহনীেটাৰ জিৰয়েত আৰ
কিৰেলা। এই সহজ কািহনীেটাত িকমান য স পদ লুকাই আিছল, তাক জািন
আিম আচিৰত হেলা।
পাচত, এই ধাৰণােটা মই দয় ম কিৰেলা আৰু নাইেজিৰয়াৰ কইটামান কালবাৰী
িমিন ীত পাতিন মিলেলা আৰু ইয়াৰ ভাৱ সাংঘা ক ফল সু বুিল জািনব
পািৰেলা। কালবাৰী িমিন ী (CAPRO) এক েদশীয় চাৰ িবভাগ হয়। আৰু এই
চাৰ িবভােগ আি কাৰ ৩০ খন দশত িভতৰুৱা ভবাতা নােপাৱা অ লত
ম লী াপন কৰা কাযত মেনািনেবশ কেৰ। আমাৰ ম লী াপনৰ কায ঃ ৬৫
খন ইউ.িপ.িজ.এচ আৰু এম.ইউ.িপ.িজ.এচ ত চিল আেছ।
িয কােনােৱ আিব াৰ কিৰব পািৰব য, ঈ েৰ এক পুৰুষৰ পৰা তাৰ পাচৰ
পুৰুষৈল িভ িভ
কােৰ লাকিবলাকৰ আগত িনজেক কাশ কেৰ। এই সা
িবলাক, আমাৰ কািহনী িবলাকত আিম ধিৰ ৰািখেছা। ী ত আৰু পিব আ াৰ
জিৰয়েত ঈ েৰ িদয়া দশেন, চমুৈক, মানৱজািতৰ িত থকা তওঁৰ
মৰ কথােক
বুজায়। আৰু এই স দেটা যন মানুেহ িবচািৰ পায় ঈ ৰৰ এেন ই া।
“ কৱল কািহনীেটা” হেছ এেন এক উপায় যাৰ াৰাই ণালী ব ভােৱ বাইেবলখন
অনুস ান কিৰব পািৰ। ই িশি ত, অিশি ত দুেয়ােকা ঈ ৰৰ বাক খৰিচ মািৰ
পিঢ়, মূল কথা বুিজ, উপেভাগ কিৰবৈল স ম কেৰ।
আি কাৰ কািহনী কাৱা িবিধেটা, মূল েবাধ জগাই তু িলবৈল আৰু জীৱন সলিন
কৰা
ান সমূহ উ ৰ পুৰুষৈল এিৰ যাৱাৰ এক শি শালী উপায়। ইয়াৰ পিৰণম
ৰূেপ েনাতা সকলৰ বােব এক পিৰিচত পিৰেবশ গিঢ় উেঠ। িবেশষৈক অিধক
সংখ ক লােক বসবাস কৰা গাৱলীয়া অ লত আৰু যত মৗিখক পৰ ৰাত
আন উপেভাগ কেৰ।
এই সম য় ৰ া কৰাৰ উপিৰও “ কৱল কািহনীেটা” ৱ াধীন ভােব িস া
উপনীত হবৈল েনাতা সকলক সহায় কেৰ। এইেটা িবেশষৈক িনভৰ কেৰ কািহনী
কওঁতা জনৰ আচৰণিবিধ আৰু একাধােৰ
াতা সকলক সাধা
ঃ িবলাকৰ
ওপৰত। এই িবলােক সং ৃ িতৰ দৱাল ভদ কিৰ আি ক বাইেবল স ীয় সত ক
িনভু ল ভােৱ িবিনময় কৰাত সমল যাগায়।
আি ক িশ া িনৰী ণ আৰু আি ক
সকলক অনুস ান কিৰবৈল অনুে ৰণা

ান েয়াগ এই দুেয়াটা পেথই
াতা
যাগায়। এই ণালীেয়
াতা সকলক,
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কািহনীিবলাকত িনিহত হ থকা বাইেবল সং া সত ক বুিজবৈল আৰু সাঁৱৰণত
ৰখাবৈল সমথবান কেৰ। আৰু এেন সত ই বাইেবলত এক ৰু পূ ণ অংশ অিধকাৰ
কিৰেছ।
ইয়াৰ ওপিৰও, “ কৱল কািহনীেটা” ৱ কািহনী কওঁতা সকলক, উপাদান সমূহৰ
ওপৰত সাৱধানতা অৱল ন কিৰবৈল অিৰহণা যাগায়। ই পটভূ িম, অ ব আৰু
না কািহনীেটাত িনজেক সােঙাৰ খাই থকা কায ত ৰু িদেয়।
“ কৱল কািহনীেটা” ৰ
াৰা
িশ ণ
া
হ উপকৃ ত হাৱা ব ি সকলৰ
আকষনীয় ম ব ৰ উপিৰও, এই িকতাপ খনত
ঃ আকােৰ অেনক সংেকত িদয়া
হেছ, িযিবলােক বাইেবলৰ কািহনীিবলাক ব ি গত ভােৱ অনুস ান কৰাত সহায়ক
হব।
“ কৱল কািহনীেটা” নামৰ িকতাপখন মই সইসকল ব ি ৈল আগবঢ়াইেছা িয
সকেল সকেলা জািতৰ মাজৰ পৰা িশষ গিঢ়বৈল আ ান পাইেছ, িবেশষৈক িলখাপঢ়া নকৰা স দায় িবলাকৰ মাজত, আৰু সই সকল ব ি ৈল িয সকেল ঈ েৰ
সেত পুনৰ মধুৰ স
ৰািখব খােজ।
আেমাচ এদাৰণেমা-ই াৰেনচেনল ডােৰ ৰ, কালবাৰী িমিনি ছ (CAPRO)

আগকথাঃ আেমিৰকা যু ৰা
যাৱা ৪০ বছেৰা ওপৰ ধিৰ, দৰদী আ টম িমলাৰক আিম জািন আিহেছা আৰু
আমাৰ মাজত অিত ভাল ব ু আেছ। “ঈ ৰৰ কািহনী” নামৰ থম চলি
খনৰ জ আৰু খৰটকীয়া বৃি , আৰু তাৰ পাছত “ কৱল কািহনীেটা” ৰ িশ ণ
অিতৈক মন কিৰব লগীয়া।
ী ীয়ােন কেনৈক হেৰাৱা লাক িবলাকৰ মাজত ী ক কাশ কিৰেছ, অেনক
িশষ গিঢ়েছ আৰু এই পিৰচযােয় কেনৈক দৃশপট সলিন কিৰেছ, ইয়াক দিখ আিম
আন কিৰেছা।
এই ৰণনীিতেয় গাওঁ
ভাৱ পলাইেছ, ঈ
ইয়ােক দিখ আিম
সকেলাঠাইেত মানুহক

আৰু পৃিথবীৰ চািৰওফােল জািতিবলাকৰ মাজত সুদৰ
ূ
সাৰী
ৰৰ বাক ৰ িত নতু ন অনুে ৰণা আৰু আেলাড়ণ আিনেছ।
বৰ উৎসািহতৈহ পিৰেছা। কািহনীেকাৱা প িতেয় সকেলােক,
আকিষত কেৰ।

“ কৱল কািহনীেটা” ৰ িনেজ অনুস ান কিৰ বাইেবল অধ য়ন কৰা ণালীেটােৱ
(The inductive Bible Study Methos of STS) অংশ
হণকাৰী সকলৰ
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অ দৃি আৰু হণ কিৰব পৰা
অধ য়ন কৰা িনয়মতৈকও এই প

ান আকষণ কেৰ। আৰু ইেয় সাধাৰণ ভােব
েয় অিধক গভীৰ অিভ তা যাগায়।

ভবাতা ব ল ভােব চািৰত হেছ, আৰু
কৃ তেত, ইয়াৰ যােগিদ যীচু ী ৰ
সকেলা বয়স, জািত, ধ , িশ া িনিবেশেষ আৰু িশি ত, অিশি ত সকেলােৰ
মাজত সত ৰ ভবাতা িবয়িপ গেছ। “ কৱল কািহনীেটা”, স ূণ অি তীয় আৰু
অসাধাৰণ ভােৱ ফল সু।
এই পিৰচযাই আমাৰ
দয়
শ কিৰেছ িকয়েনা এেন পিৰচযাৰ যােগিদ
দ তাহীন, উপায়হীন আৰু
ভাৱহীন লাকিবলাকৰ মাজত
ী ৰ
ভবাতা
চািৰত হেছ, িযসকলক সাধাৰণেত সতেত অৱ া কৰা যায়। এই পিৰচযাৰ
শি শালী ভােব িয কােনাৰ অ ৰ- িশি ত হওক বা অিশি ত হওক, ধনী
হওক বা দুখীয়া হওক, িবেশষ সুিবধা ভাগকাৰী সকেলােৰ অ ৰ
শ কিৰব
পােৰ। ই ঈ ৰৰ ৰাজ বৃি ৰ বােব এক উ ম আৰু অিত ফল সু আিহলা িহচােপ
পিৰগিণত হেছ।
ডন আৰু চ া

পটন- ফাউ াৰ আৰু ডােৰ ৰ,
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ি পচ আনিলিমেটদ।

ঈ ৰৰ পৰা অহা গভীৰ সত বা িনগূঢ় ত িবলাক বাইেবলৰ সৰল
কািহনী িবলাকেতই প ীভূত হ আেছ।
ঈ ৰৰ বাক ই সতক কিৰ কেছ য “ ী ৰ িয সৰলতা” িসেয় আমাৰ মন
টাৈল আঁতৰাই ল যাব পােৰ। (২কিৰঃ১১:৩)

ীকােৰাি
বাইেবলত, আমাৰ ভু ঈ েৰ িনজেক, আৰু তওঁৰ ই া আমাৈল কাশ কিৰেলঃ
তওঁৰ বাক ৰ বােব আিম ঈ ৰক ধন বাদ কেৰা। তওঁক সৱা কিৰবৰ বােবই
ঈ েৰ আমাক গঢ় িদেল। আৰু তওঁৰ বাক িবলাবৰ বােবই িনমাণ কিৰেল। এই
িবেশষািধকাৰৰ িনিমে আিম ঈ ৰক ধন বাদ িদওঁ আৰু পিৰচযা ফল সু হাৱা
বােব সকেলা গৗৰৱ তওঁেকই িদওঁ।
‘ঈ ৰৰ কািহনী ক ’ ৰ বােব ঈ েৰ ব হাজাৰ স া সৱক পঠােল। আৰু
তওঁেলােক শ শ ভাষাত “ঈ ৰৰ কািহনীেটা” সং ৰণ কিৰেল। আিম
সুৰৰচনাকাৰী, অনুবাদক, িবৱৰণকাৰী, বাণীব কেৰাতা, পুিজৰ যাগান ধেৰাতা
আৰু ‘ঈ ৰৰ কািহনীেটা’ ব ৱহাৰ কেৰাতা সকেলােক ধন বাদ কেৰা। এই
িযেয় যীচু ক অিতৈক ম কেৰ।
সকেলািবলাক লাক িমছেনৰী, দশীয় ক
কায ালয়ৰ ক চাৰী আৰু সংগঠক সকলৰ বােব আিম ঈ ৰৰ শংসা কেৰা।
তওঁেলােক অিত উৎসােহেৰ, ঈ ৰৰ বািহেৰ, আন কােনও নেদখাৈক পিৰচযা কিৰ
আেছ। এই হাতপুিথত থকা সকলেকা তওঁেলাকৰ কায , বুি আৰু কািহনী এই
সকেলা িবলাকক আিম সাঙু িৰ লেছা। ‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ সাৰ অংশ বৃি েপাৱা
বােব, পিৰচালক আৰু িনে শক সকলৰ িত আমাৰ ভি পূণ নম াৰ আৰু ঈ ৰক
ধন বাদ জনাওঁ। িয সকেলােক সাহেসেৰ আৰু িনভ ক ভােব তওঁৰ কািহনীিবলাক
পৃিথবীজুিৰ ঘাষণা কিৰ আেছ, তওঁেলাকৰ হ, (ব মান লাখ লাখ ব ি ) আিম
ঈ ৰৰ শংসা কেৰা।
১৯৯৪ চনত িশ ী নম মকেগৰী য় 10 খন বাইেবল স ীয় ছিব অ ন
কিৰেল। তওঁ দ তােৰ যীচু ক ‘মই হওঁ’ জনা ৰূেপ বনণা কিৰেল। তওঁৰ এেন
কৰাৰ কাৰণ হল যােত তওঁৰ বৃ া মাতৃ েয় যীচু ক যন ঈ ৰ আৰু াণকতাৰূেপ
ভাৰসা কিৰব পােৰ। নম মকেগৰী ২০১২ চনত যীচু ৰ ওচৰৈল গল আৰু তওঁৰ
মাতৃ ৰ লগ লেলৈগ। তওঁৰ িয কলা- কৗশল, সেয়ই “ঈ ৰৰ কািহনীেটা” হল।
আৰু ইেয়ই “ কৱল কািহনীেটা” িবকাশ কিৰবৈল উদগিণ যাগােল। আিম নম
মকেগৰী ক তওঁৰ সৱাৰ মেনাভাৱৰ বােব
ম কেৰা। এজন ব ি ৰ, যীচু ৰ
মৰ বােব, আৰু মাতৃ ৰ উ াৰৰ বােব থকা বা াই, িয দেৰ পৃিথবীৰ
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চািৰসীমাৈলেক
ধন বাদ কেৰা।

ভবাতা

চাৰ কৰা কায ত িবে

াৰণ ঘটােল, তাৰ বােব

ভু ৰ

টম আৰু দৰদী িমলাৰ
ঈ ৰৰ কািহনী

থম অধ ায়ঃ

ক

মৗিখক ৰণেকৗশলৰ আৱশ কতা

িশ ক িহচােব পি মীয়া দশৰ ধ িনৰেপ আৰু ী ীয়ান পিৰেবশেতা বাইেবল
খন আেন বুিজব পৰাৈক, আৰু বুিজ, জীৱন সলিন কিৰব পৰাৈক, উপ াপন
কিৰবৈল মাৰ এক ই া আিছল।
বংশানু েম উপ াপন আৰু কািহনীৰ শা াংশ আেলাচনা কৰাৰ যােগিদ সই ই া
পূৰ হল। লাকিবলাকক িনেজ িনেজই আিব াৰ কিৰবৈলেকা অনুমিত িদয়া হিছল।
ইয়াৰ াৰাই তওঁেলােক বুিজব পািৰিছল আৰু ব ি গত জীৱনেতা তাক ব বহাৰ
কিৰিছল।
“ঈ ৰৰ কািহনী: সৃি ৰ পৰা অন কালৈল,” এই চলিচ খন সৃি কিৰবৈল ঈ েৰ
মাৈল দুৱাৰ মুকিল কিৰ িদেল। জগতৰ দশক সকলৰ আগত বাইেবল খন
উপ াপন কিৰবৈল সই চলিচ খিনক বংশানু েম, কািহনী কাৱাৰ ধৰেণ ব ৱহাৰ
কিৰিছল। ৮০ িমিনটৰ, সংে েপ কািহনীেকাৱাৰ ভাব আিম দিখবৈল পােলা,
যিতয়া ইয়াক শ শ ভাষাত ঘাষণা কৰা হল। ঘাষণা কৰা কায ত আৰু
িশষ গঢ়া কায ত, কািহনী কাৱােটােৱ য অিত ৰু পূণ ভু িমকা পালন কেৰ, তাক
এই চলিচ খেন আৰু ৱণ- ৰকডৰ উপকািৰতাই আমাক বিছ সজাগ কিৰ িদেল।
পাচত, আিম অন িমছনৰ নতৃ বগৰ লগত যাগােযাগ কিৰেলা। তওঁেলােকও এটা
কািহনীেতই ৰু আেৰাপ কৰাত জাৰ িদেল। তওঁেলােকও ভাবাতা খন ঘাষণা
কৰাৰ প িত উ ত কৰাৰ আৱশ কতা উফলি কিৰেল। সই কাৰেণ, িয সকেল
িনেজ পিঢ় িশিকব নাৱািৰিছল, সই সকলৰ কাৰেণও তওঁেলােক িচ া কিৰেল।
কিৰেল। অন িমছনৰ নতৃ বগৰ পৰা
আৰু চাৰ-প িতত তওঁেলাকেকা অ ভু
আিম িয বুি
ান পােলা, সইেটােৱ আমাক আেলাচনা প েৰ িশ ািদয়া, আৰু
এেক সময়েত এটা কািহনীেত মেনােযাগ িদয়া, এই দুেয়াটা প িত এেকলগ কিৰবৈল
অনুে ৰণা পােলা। এই সংেযাজনােটােৱই “স ূণ কািহনীেটা” টাৰ ৰূপ লেল।
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কৱল কািহনীেটা” এেকটা সময়ত এটা কািহনীেতই সীমাব থােক আৰু ই বাক ৰ
গভীৰতাৈল সামাই যায়। িনিদ
ক আেলাচনা কিৰব লগা
সমূহৰ জিৰয়েত,
লাক সমূেহ িনজৰ বােব িনেজই আিব াৰ কিৰলব পােৰ। বুিজেপাৱা আৰু িনজৰ
জীৱনত ব ৱহাৰ কৰাৰ ওপিৰও, তওঁিবলােক মনেতা ৰািখব পােৰ।
িযজেন গাড়ী চহৰৈল চলাই িনেয়
পৰৱত কালত িস ঘুিৰ অহা পথেটা িচিন পায়
ইয়াৰ উপিৰও, লাকিবলােক শি ম
দিখবৈল পাইেছা।

হাৱা, আৰু সাহেসেৰ সা

িদয়া আিম

“ কৱল কািহনীেটা” ৱ বাইেবল বাতাবাহক সকলক, কািহনীিবলাক ঈ েৰ িদয়াৰ
দেৰই সদব ৱহাৰ কিৰবৈল অনুে ৰণা িদেয়। কািহনীিবলাক বুিল কেল বাইেবলৰ
িবিভ শা াংশেকা সামিৰ লাৱা হয়। এেন ৱা শা াংশ িযিবলাক থম দখাত
কািহনী নহয় যন লােগ। এই হাতপুিথ খেন সই কািহনীিবলাক আেমাদজনক আৰু
িনভু ল ভােৱ কবৈল অিৰহনা যাগায়, লগেত আেলাচনাৰ মাধ েমেৰ িশকাবৈলেকা
তথ অৱগত কেৰ। এই হাতপুিথ আৰু অন গণমাধ মৰ সাম ীৰ উপিৰও ‘ কৱল
কািহনীেটাৰ’ ক শালাত িদয়া িশ েণ লাকিবলাকৰ দ তা বৃি
কৰাত সহায়
কেৰ।
এই প িতেৰ শা

ান আহৰণ কৰা কাৰ েয়াজন?

আেমিৰকাত “ কৱল কািহনীেটা” ৰ ক শালাৈল অহা এজন ব ি েয় কেছঃ
মই পালকৰ দািয়
লাৱাৰ এবছৰৰ পাছত এটা ডাঙৰ সমস াৰ স খ
ূ ীন
হাল। মাৰ চালচটন চাউডাণ ইউিনভাৰিচ ৰ পৰা চািৰবছৰীয়া বাইেবল িড ী
আিছল আৰু গৰডন-ক’নেৱল িথয়লিজেকল চিমেনৰীৰ পৰা স ান সহকােৰ এম.এ.
িড ী লিছেলা। মই আনক িশকাবৰ বােব আৰু
িশ ণ িদবৰ বােব যু ত
আিছেলা। ঈ েৰ পিৰচযা কিৰবৈল িদয়া িনিদ ঠাইেত থািক ঈ ৰৰ মহান আ া
পালন কিৰবৈল িবচািৰিছেলা। িশ া-দী াই সকেলা ফালৰ পৰা
েকই চিল
গিছল। লাকিবলােক িশ া িন ভাল পাইিছল আৰু ধন বাদ িদ কিছল, “ভাল
িশ া, িশ ক মেহাদয়। ”
কইমাহ মানৰ িভতৰেত ভােলমান নতু ন িব াসী আিহ দওবৰীয়া ু লত গাট
খােলিহ। এেন ব ৱ া তওঁেলাকৰ বােবই কৰা হিছল। তওঁেলােক িব াস কিৰিছল,
িক অিধক বৃি পাবৈল িবচািৰিছল। তওঁেলাকক আমাৰ িমচনৰ পৰা কািশত
“স ািহক” নামৰ পুি কা খন যাগন ধিৰেলা। মই তওঁেলাকক উদগিণ িদ
কিছেলা, “ঘৰৈল গ ইয়াক পঢ়ক, আপুিন যিতয়া পুনৰ আিহব, আিম এই িবষেয়
আেলাচনা কিৰম। ”
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স াহৰ পাছত স াহ ধিৰ তওঁেলাকক মই সুিধিছেলা, “আপুিন িয পিঢ়ল, তাৰ
পৰা িক িশিকেল? আেপানাৰ সুিধব লগীয়া িকবা
আেছ নিক? আেমাদজনক
িকবা কথা পােল নিক? িক
এই সকেলা
ৰ উ ৰ এটাই আিছল“নীৰবতা। ”
ৈহ পিৰল য তওঁেলােক পাঠিবলাক পঢ়া নািছল। অৱেশষত, িনৰাশ হ
এইেটা
এিদন
ণীেত এজনক ডাঙৰ ডাঙৰৈক পিঢ়বৈল কেলা। ব সময় িবৰি কৰ
অেপ াৰ পাছত এজেন পিঢ়বৈল আগবািঢ়ল। তওঁ ব কে েৰ কইশাৰী মান বাক
বৰ লােহ লােহ পিঢ়ল আৰু ব ত শ ভু লৈক উ াৰণ কিৰিছল। তিতয়ােহ মই
জািনিছেলা য এই লাকিবলােক পাঠিবলাক ঘৰত নপেঢ়- কাৰণ তওঁেলােক পিঢ়বই
নাৱােৰ।
এই িবষয়েটা মই অিধক অনুস ান কিৰ জািনব পািৰেলা আৰু পিৰসংখ াই তাক
িনি ত কিৰেল য আমাৰ ম লীৰ চৗপােশ বসবাস কৰা এক তৃ তীয়াংশ বয়স
া
লাকেৰই হাই ু লীয়া িশ া পাৱা নািছল। এজন ডকা পালক িহচােব মাৰ
স খ
আিহলঃ িযিবলাক ব ি েয় পিঢ়ব নাৱােৰ বা পিঢ়বৈল
ূ ত এক জ ল
ই া নকেৰ, তওঁেলাকৰ আগত িক দ ৰ বাক ঘাষণা কৰা হব, আৰু িক দেৰ
তওঁেলাকক িশষ ৰূেপ গঢ় িদব পৰা হব?
দুভাগ েম, এই
ৰ উ ৰ মাৰ ওচৰত নািছল। আনিক পিৰচযাৰ বােব ৭
বছৰৈক দুখন ভবাতা চাৰ কিৰবৈল িশ ণ িদয়া অনু ানত অধ য়ন কিৰও
মই মৗিখক িশ াথ ৰ কথােটা কিতয়াও
না নািছেলা। িন িশ াই য মাৰ
পিৰচযাত ত া ান ৰূেপ িথয় িদব মই ভািববই পৰা নািছেলা। এই মৗিখক
িশ াথ সকলৰ লগত কাম কিৰবৈল মাৰ আন কােনা আিহলা নািছল। সই
কাৰেণ মই িনজেক িশ ণ া হবৈল ইয়াৈল আিহেলা।
“ কৱল কািহনীেটা” ৰ ক শালাৈল অহা সই পালকজন আৰু আন লাক সকেল
িতিনটা সাবজনীন অ িনিহত
ণৰ কথা অৱগত কিৰিছলঃ তওঁেলােক ঈ ৰৰ
বাক সাঁিচ ৰােখ, তওঁেলােক বুিজবৈল হপাহ কেৰ, আৰু বাক মনত ৰািখ িনজৰ
জীৱনত েয়াগ কিৰবৈল ই া কেৰ। আৰু তওঁেলােক সই সকেলাৰ াৰাই আনেকা
িতপালন কিৰবৈল িবচােৰ।

মৗিখক ভাৱিবিনময়ৰ আৱশ কতা িকমান

ৰু পুণ?

‘ মৗিখক িশ াথ ৰ
ণীিবভাগ কৰা মােন িক বুজায় আৰু “ মৗিখক িশ াথ ”
সকেল কেনৈক বাতা লাভ কেৰ, এই কথােটা উপলি কিৰেল বাইেবলৰ কািহনী
িবলাক উপ াপন কৰােটা িকমান ৰু পূণ তাক বুিজব পািৰ।
িযেলােক পিঢ়ব নাৱােৰ
িনবৈল অসম থ, তওঁেলােকই “ মৗিখক িশ াথ ”।
অনুস ান কিৰ জািনব পৰা গেছ য ব েতা দেশ িশি তৰ হাৰ বঢ়াই কয়
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নাইবা িন মানৰ জাখমাখৰ বােব এেন হয়। উদাহৰণ
চহী কিৰব পােৰ, আপুিন িশি ত!”

ৰূেপ, “আপুিন যিদ িনজৰ

ব অংশ িবিশ পৰী া আৰু গেবষণা, যেন ‘ নচেনল এেচছেম
অৱ এডা
িলচােৰচী াডী, ৰ াৰাই জািনব পািৰ য আেমিৰকা যু ৰা ৰ ৪৩'’ শতাংশ
লােক পিঢ়ব নাৱােৰ বা ভালদেৰ পিঢ়ব নাৱােৰ আৰু গােটই অংশেটা পিঢ় অথ
বুিজব নাৱােৰ। অিতিৰ ভােৱ, আন ৪৪' শতাংশ আেমিৰকা যু ৰা ৰ লােক
িন আৰু আেলাচনা কিৰ, বাতাৰ লাভ কৰােটা বিছ পচ
কেৰ। আন উ ত
দশ িবলাকেতা এেকটা কথাই সত হব বুিল এই আচিৰত পিৰসংখ াই ধাৰণা
িদেয়। এইেটােৱ এটা কথা িতপ কেৰ য উ ত জািতিবলােক ৮৭' শতাংশ
লােকই িশি তক িশেকাৱা পি েৰ িশ া লাভ কিৰব নাৱােৰ।
তওঁেলাক
মৗিখক িশ াথ ।
উ য়নশীল দশিবলাকত ু লীয়া িশ া ব ৱ া সীিমত। তেন দশিবলাকত িশি তৰ
হাৰ ব িন । সই কাৰেণ, সই দশিবলাকত অিশি ত বা মৗিখক িশ াথ ৰ
হাৰ আৰু অিধক বিছ।
মৗিখক িশ াথ সকেল িলিখ নাৰােখ বা িলিখব নাৱােৰ। সই কাৰেণ, তওঁেলােক
গ আকােৰ কািহনী কেলেহ মনত ৰািখব পােৰ। মৗিখক িশ াথ সকলক ধাৰণা,
িচ া, িবষয়-ব
বা চমু িববৰণ িদ বাতাৰ িদেল তওঁেলােক মনত ৰািখব
নাৱােৰ। কাৰণ সইেবাৰত কািহনী নাই।
বাইেবলত ঈ েৰ কেনদেৰ কািহনীৰ ওপৰত

ৰু

িদেছ, মন কৰক। বাইেবল খনঃ

১০' বাখ া
১৫' কিবতা আৰু
৭৫' বণনা(কািহনী)
আন কােৰাবাৰ লগত িকবা ঘটনাৰ কথা কিতয়াবা কবৈল চ া কিৰেছেন?
ঘটনােটা ক যাওঁেত আেপানাক বােৰ বােৰ সাধাত
বা িকবা ম ব িদয়াত
বাধা া
হেছেন? আেপানাৰ কািহনীেটা ক শষ কেৰ মােন, বােৰ বােৰ বাধা
া
হাৱা হতু েক, ইয়াৰ ভাৱ নাইকীয়া হ গল। িযদেৰ িলখা আেছ, সইদেৰ
গােটই কািহনীেটা উপ াপন কিৰেল, বাইেবলৰ কািহনীিবলােক স ািধক শি শালী
ৰূেপ কায কেৰ। ঈ েৰ বাইেবলৰ ৭৫' শতাংশই আমাক কািহনী ৰূেপ িদেল। সই
কাৰেণ আিমও কৱল কািহনীেটা ঈ ৰক কবৈল িদব লােগ।
ব মান বিছ চিলত প

ৰ খুঁত িবলাক

ধিৰ লওক, আপুিন এটা উপহাৰ ভালদেৰ মিৰয়াই এজন ব ু ৈল বুিল পঠােল।
িকছু িদনৰ পাছত সইেটা এেকদেৰই আেপানাৈল ঘুিৰ আিহল। আপুিন ধিৰ লব নিক
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য ব ু জেন টােপালােটাৰ িভতৰত থকা ব েটা লবৈল ই া নকিৰেল? এইেটাও হব
পােৰ নিক য িযজন ব ি ক উপহাৰেটা পঠাইিছল, তওঁ টােপালােটা খুিলব
নজািনেল?
বাইেবল স ীয় সত ক ধাৰণা ক নাইবা িবে ষনা ক িশ ােৰ
মৗিখক িশ াথ সকেল ইয়াক খুিলব নাৱােৰ।

মিৰয়াই থেলও,

আিম িয সকেল বাইেবল স ীয় সত অৱগত কিৰবৈল বা া কেৰা, ‘কািহনীেটা’
হৰাইেযাৱাৰ পিৰণাম িক হব পােৰ, তাক িবেবচনা কিৰ চাৱাৰ সময় আিহল।
ভবাতা
িনব লগীয়া আৰু িশষ গিঢ়ব লগীয়া অিধকাংশ লােকই মৗিখক
িশ াথ । আিম বাতা িদওঁতা সকেল কািহনীেটাৰ পৰা আঁতিৰ থািকেল আৰু
বাতািবলাক পুনৰ গঠন, পুনৰ সংগ ত কিৰ দান কিৰেল, মৗিখক িশ াথ
সকেল মনত ৰািখব নাৱািৰব, আৰু ব েত আিম কাৱা সত েটা বুিজবই
নাৱািৰব।
িকয় কৱল কািহনীেটা ব ৱহাৰ কিৰব লােগ
পৰ ৰাগত ভােৱ চিল অহা িবষয় ব ৰ ওপৰত িশ া িদয়া, আৰু ‘ কৱল
কািহনীেটাৰ’ দেৰ কািহনী কাৱা ধৰণৰ ৰু পূণ পাথক েটা এই িবেশষ
েটাত
িতফিলত হেছঃ কােন বা িক িশকাবৈল গেছ? িশ কৰ ছা -ছা ীৰ শা ৰ আৰু
পিব আ াৰ ভূ িমকা িক, তাক চাওঁহক আহকঃ
কােনা এটা িবষয়-ব ৰ ওপৰত িশ
আগেতই, িক িশকাবৈল গেছ, তাক িস
িশ েকই বািছ লয় আৰু
াতা সকলক,
কিৰবৈল আৰু বাখ া কিৰবৈল িদয়া হয়।
ইেয়ই একমা পথ নহয়।

া িদবৈল যাওঁেত বাতাবাহেক সময়ৰ
া কেৰ। পদ আৰু বাক াংশ িবলােকা
িশ কৰ দৃি ভি ৰ সেত
তা মাণ
এই প
ভু ল নহয়। িক িশকাবৈল

‘িবষয় ব ’ িশ াই কািহনীেটা খ -িবখ কেৰ, আৰু বাতােটা মনত ৰখাত
ক কৰ হয়। বাইেবলৰ কািহনীেবােৰ আমাৰ আ া, াণ আৰু শৰীৰেটাক
কয়। িশ েক িযমােনই কািহনীেটা ভাগ ভাগ কিৰব, আৰু বাতা িবভ
উপ াপন কিৰব, িসমােনই বাতােটা কৱল মনৈলেহ যাব, ই াণ ও আ াত
নকিৰব।

বিছ
কথা
কিৰ
কাম

িবষয় ব ৰ ওপৰত িশ া িদওঁেত, বাতাবাহেক বাইেবলৰ িবিভ অংশৰ পৰা তঁ ও
বািছেলাৱা মূলকথাৰ সত া সত িনৰূপন কিৰবৈল বাক লয়।
গাটেখাৱা
এই
লাকিবলােক মেনােযােগেৰ
েন আৰু হয়েতা টাকাও িলিখব পােৰ। িক
প ত কােনা কািহনী নথকাত টাকা িলিখব নাৱােৰ, আৰু বাতােটা ধিৰ ৰািখব
নাৱােৰ। তওঁেলাকৰ বােব ই হাড় নাইকীয়া মানুহৰ শৰীৰেটাৰ দেৰ হয়!
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গাটেখাৱা লাকিবলাকৰ মাজৰ, মৗিখক িশ াথ সকেল িশ ােটা মনত ৰািখবৈল
কােনা পথ নাই, সই কাৰেণ বাতােটা আনৈল এিৰ যাবৈলও তওঁেলাক সমথবান
নহয়। কািহনী অিবহেন বাতােটা অথপুণ নহয়।
আৰু িশি ত িশ াথ সকেলও, তওঁেলােক িলিখ ৰখা টাকাৰ সহায় নােলাৱাৈক,
বাতােটা িবলাই িদবৈল স ম নহয়। খালাখুিলৈক কবৈল গেল, তওঁেলােক িলিখ
ৰখা টাকা বহীখন বজাৰৈল যাওঁেত লগত ল নাযায়। িক িশি ত আৰু মৗিখক,
দুেয়া
নীৰ িশ াথ েয়ই, িযেকােনা ভাল সা
আৰু কািহনী আৰু দৃ া িবলাক
আগৈল আগবঢ়াই িদব পােৰ।
তােৰাপিৰ, সৰহসংখ ক
াতাৰ তেনধৰণৰ িবষয়ব ৰ ওপৰত িদয়া বাতা িনজৰ
চ ােৰ আয় কৰাৰ উপায় নাই। সই কাৰেণ িশ কজনৰ ওপৰেতই সদায় িনভৰ
কিৰ থািকব লগীয়া হয়। চৰাই জনীেয় িনজৰ বাহত মুখেমিল ৰ থকা পাৱািল
িবলাকৰ মুখত খুদকণ পলাই িদয়াৰ দেৰ, িবষয় ব ৰ ওপৰত িদয়া িশ াইও
াতাসকলৰ বােব তেন হয়।
াতাসকেল পৰবতী সাজৰ
িতেটা স াহেত
িনিমে বাট চাই থােক। অিতিৰ
ভােৱ িবষয়ব ৰ ওপৰত িদয়া িশ াই িনজৰ
বাহেটােত বিহ থকা প াচ বছৰীয়া চৰাই পাৱািল সৃি কেৰ।
ভােৱ িবষয় ব ৰ ওপৰত িদয়া িশ াৰ আৰু এটা খুঁত হলঃ িশ ক
অিতিৰ
সকেল িনজৰ মনেত ভািব িবষয়ব
বািছ লয়। তওঁেলােক ভােৱ এই িবষেয়ই
সই িবষয়েটা
াতা সকেল
নাদৰকাৰ।
িতপ কিৰবৈল িশ েক বাইেবলৰ
িবিভ অংশৰ পৰা তওঁজনা পদিবলাক বািছ লয়। িবষয়ব ক ল িশ া িদয়া
প িতেয়, িশ ক সকলক, কম পিৰিচত শা াংশ িবলাকৰ পৰা বাতা লবৈল
মেনােযাগ আকষণ নকেৰ।
সৰহ সংখ ক
তেন সভািবলাকত
ী ীয় িব াসীেয়ই
ী ীয়ান সভাৈল যায়।
সাধাৰণেত চাৰকায , অ ী ীয়ান স দায়ৰ মাজত
ভবাতা চাৰ, পিৰয়াল,
িব ,
াথনা, ঈ ৰৰ
ণসমূহ, সু তা, ব ৱসায়ত সততা, ভাৱবাণীত সততা
ইত ািদ িবষয় ব
িবলাকৰ ওপৰত িশ া হয়। এই সকেলা িবলােকই দৰকাৰী
িবষয়। িক
এই সকেলা িবলাক িবষয় ব , কািহনীিবলাকৰ আেলাচনা ও
উপ াপনৰ াৰাই িশকাব পৰা যায়।
মৗিখক ভােব কািহনী কাৱাপ িতত, িশ েক স ূণ কািহনীেটা ব ৱহাৰ কেৰ,
আৰু কািহনীত থকা কথািখিনৰ পৰাই িশ া লাৱা হয়।
িবেশষ এটা শা াংশ বা কািহনীৰ পৰা িশ েক আগতীয়াৈক কান িবষয় ব ৰ
ওপৰত িশ া িদব তাক বািছ লেল, সই শা াংশত বা কািহনীত থকা আন বাতা
এটা কািহনী
সমূহ চ ত নপেৰ। িক
ও আেলাচনাৰ জিৰয়েত পুংখানুপংু খ
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িবচািৰ পাৱা যাব।
ভােৱ অনুস ান কিৰেল, অসংখ িবষয়ব
যাক িয েয়াজন সই মেত িতজনেকই বাতা দান কিৰব।

পিব

আ াই

ল, আৰু সই িবষয়ব ৰ সত াসত িনৰূপণ কিৰবৈল
সাধাৰণেত, িবষয় ব
শা াংশ আৰু পদিবলাক বািছিদেল, বাইেবল স ীয় বাতা নােটা নজনাৈকেয় এটা
নীিতত পিৰণত হয়। িক কািহনীৰ জিৰয়েত িদয়া িশ াই, কািহনীেটাৰ িচ াধাৰাই
াতাসকলক কথা কয়।
কিতয়াবা িশ ক সকেল ভােৱ য তওঁেলােক “ কৱল কািহনীেটা” ৰ প
‘ কৱল কািহনী’ টাৰ প েয় িশ া িদয়া বা মূল
অনুকৰণ কিৰেছ। িক
উপাদান, িয উপাদােন অেনকৰ জীৱন সলিন কেৰ, তাক পিৰহাৰ কেৰ। িশ েক
কািহনীেটা কয় েকই, িক
সই কািহনীেটাৰ যােগিদ এটা ‘িবষয় ব ক’ লেহ
কথা কয়, িযেটাৰ িবষয় ব কািহনীেটােৱ হয়েতা কবই খাজা নাই।
কািহনীেটাৰ এেনদেৰ কাৱা হয়, যােত িশ কেৰা বাতােটাৰ লগত খাপ খাই পেৰ।
আচলেত িশ েকেহ কািহনীেটাৰ অনুযায়ী কথা কব লােগ। কািহনীেটাৰ যােগিদ িক
বুজাব খুিজেছ, তােকেহ কব লােগ। সঁচা অথত “ কৱল কািহনীেটা” ৰ প িত মেত
চিলবৈল হেল আপুিন িয িশ া বা অ দৃ িদবৈল িবচােৰ, সইেটা কািহনীেটাত
থািকব লািগব।
িশ ক সকেল, তওঁেলােক ইিতমেধ ই জািন থাৱা আৰু িব াস কৰা িবষেয়
িশ ািদবৈল কােনা এটা কািহনী যিদ ব ৱহাৰ কেৰ, তে
পিব
আ াই
তওঁেলাকক িয নতু ন বাতাৰ িদব খুিজেছ, তাক হৰুৱায় পলায়। বাইেবলৰ
কািহনীিবলাকৰ পৰা বা শা াংশৰ পৰা ন ন স দ আিব াৰ কিৰব পৰােটা
িশ কেৰা বােব ৰামা কৰ কথা। নৈক উদঘাটন কৰা স দ ৰািজ কেনৈক িবন
তােৰ ও
কােৰ
াতা সকলৰ আগত দািঙ ধিৰব পােৰ, সইেটা কািহনীকওঁতা
াতা সকেলও নতু ন
জনৰ বােব এক
ত া ান। ইয়ােক কিৰব পািৰেল
আিৱ াৰৰ আন লাভ কিৰব পািৰব।
অিত ৰু পূণ িস া । বাইেবল স ীয় সত ক উ তশীল জািতিবলাকক িনভাজ
ভােব িবিনময় কৰােটা আৰু পৃিথবীৰ চু েক- েন থকা নানা ফদৰ মাজত ভবাতা
ঘাষণা কৰােটা যিদ আমাৰ ল
হয়, তে আমাৰ বাইেবল িশ া বা বাইেবলৰ
বাতাৰ ঘাষণা কৰা প িতৰ আেমাল পিৰৱতন আিহবই লািগব। আিম সঁহািৰ
জনামেন? (চাওঁকঃ Making Disciples of Oral Learners, it is available for download
in print and audio format a www.oralbible.com.)
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ি তীয় অধ ায়ঃ
বাইেবল স
যীচু -আিহঃ কািহনীেটা কওঁক,
যীচু েৱ
যীচু েৱ
ৰূেপ
কৱল
পাছত,

ন আৰু কািহনী সমূহীয় পূব-দৃ া

সাধক

কেনৈক িশ া িদিছল? ২০০ বাৰতৈক অিধক
যীচু ক সুিধিছল। িক
খুউব কেমইেহ িচধািচিধৈক
ৰ উ ৰ িদিছল। ায় সৰহভাগ
ৰ সিমধান
যীচু েৱ এটা
সুিধিছল, নাইবা এটা কািহনী বা দৃ া িদিছল। যীচু েৱ
কািহনীেটাৰ কেয়ই
া আিছলেন? নহয়, সাধাৰণেত কািহনীেটা কাৱাৰ
তওঁ এটা
সুিধিছল আৰু আেলাচনা িবচািৰিছল।

যীচু েৱ এইবােবই কািহনী ব ৱহাৰ কিৰিছল নিক য তওঁ “ট’ৰাহ ু ল”ৰ পৰা
িড ী লাৱা নািছল? নাইবা তওঁ কৱল এজন বাৈঢ়েহ আিছল? নহয়, অৱেশ
সইেটা নহয়। তেনহেল বাধহয় যীচু ৰ সময়ৰ লাকিবলাক িশি ত নািছল, হয়েতা
শতকৰা ১১ জনেহ িশি ত আিছল। সই কাৰেণ যীচু েৱ বাধ হ কািহনীৈক বুজাব
লগীয়া হিছল, যােত অিশি ত লােকও যন বুিজব পােৰ। হব পােৰ…িক ৰব।
যীচু েৱ ফৰীিচ িবলাকক কেনৈক কিছল? তওঁেলাকক কওঁত, কািহনী ব ৱহাৰ
কিৰিছলেন? হয়, কিৰিছল। আৰু তওঁেলােক যীচু েৱ িদয়া বাতােটা বুিজব পািৰিছল
আৰু িকছু মােন িব ােসা কিৰিছল।
আিম িনজেক িন য় সুিধব লািগব, যীচু েৱ সই সময়ৰ আটাইতৈক নাটকীয়, মনত
সাঁচ বেহাৱাই যাৱা শ ব ৱহাৰ কিৰ, হতভ িশ া িদব পািৰেলেহঁ েতন ন? হয়,
তওঁ তেনদেৰ িশ া িদব পািৰেল…। িক যীচু েৱ এেন ৱা শ বা বাক িবলাক
বািচ লিছল, িযিবলাক সাধাৰণ
নীৰ মানুেহ বুিজব পােৰ, মা
তওঁৰ িদনৰ
উ িশি ত সকেলেহ বুিজব পৰাৈক নহয়।
যীচু েৱ আমাক ইিতহাস িশকাবৈল অহা নািছল। তওঁ এটা আধ াি ক বাতা
আিনিছল- যােত িয সকেল মেনােযাগিদ
িনব, তওঁেলােকেহ বুিজব পািৰব।
যাগদান কেৰাতা সকেল এই আি ক বাতােটা
“ কৱল কািহনীেটা” ত
(স দৰািজ) কেনৈক িবচািৰ উিলয়াব লােগ তাক আহৰণ কেৰ। ইয়াৰ বােব
আেলাচনাকােৰ কেনৈক
গঠন কিৰব লােগ আৰু কেনৈক
সুিধব লােগ
তাক িশেক। আৰু এেন ধৰণৰ
আৰু আেলাচনাই
াতা সকলক কািহনীত থকা
স দৰািজ িবচািৰবৈল স ম কেৰ।
কৰা
এই হাতপুিথত পাৱা নাইবা “ কৱল কািহনীেটা” ৰ ক শালাত আয়
নীিতগত িনেদশাৱলী িয সকেল অনুকৰণ কেৰ, তওঁেলাক এেকাজন ফল সু
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বৃি ধাৰী লাক হব পািৰব। এেনেলাক সকলৰ
ওপৰত ভু েৱ আশ বাদ কৰক।

যােগিদ

ঘািষত,

তওঁৰ বাক ৰ

আৰু িকছু অিধক বাতাৰ, অভ াস আৰু অ দৃ্ি হেল এই বৃি ধাৰী লাক সকেল
অ ায়ী িশ ক হব পািৰব। সময়ত, সই অ ায়ী িশ ক সকলক “ কৱল
কািহনী” টাৰ িশ ষক িহচােব মান প িদব পািৰব। এই সকেলা কেনৈক হব
পােৰ, এই িকতাপ খেন দখুবাব। এেন দেৰ নতা বৃি
হাৱা দিখেল আিম ভাল
পাওঁ।
বাইেবল স

দ ৰািজ িক? পথেটা

এসময়ত এজন মানুেহ িনজৰ গাঁৱখন এিৰ চহৰত কাম কিৰবৈল গল। ব তবছৰ
তাত কাম কিৰ তওঁ ভােলমান টকা অজন কিৰেল। অৱেশষত তওঁ ঘৰৈল ঘুিৰ
আিহল। আৰু সকেলােৱ তওঁক পৰম ব ু ৰূেপ আদৰিণ জনােল।
এই নতু ন ধনী মানুহজেন তওঁৰ িকছু টকা, তওঁৰ কৃ ত ব ু েকইজনক উপহাৰ
ৰূেপ িদবৈল ই া কিৰেল। সই কাৰেণ তওঁ এটা পিৰক না কিৰেলঃ তওঁ
এিদনৰ বােব গাওঁখন এিৰ গল, তাৰ পাছত আেকৗ ঘুিৰ আিহল। তাৰ পাছত
তওঁ ‘মই আেপানাৰ ব ু ’ বুিল কাৱা িতজন ব ি ক, ওচৰেত থকা পাহাৰেটাৰ
আনফােল তওঁক লগ কিৰবৈল অনুেৰাধ জনােল।
সই ধনী মানুহজেন তাৈল অহা সকেলােক একেগাট কিৰ এইদেৰ ঘাষণা কিৰ
কেল, “নদী খনৈল যাৱা এই পথেটাত, মই ম কিৰ আিহেছা আেপানােলােক এই
পেথেৰ গেল, িকছু স পদ িবচািৰ পাব। আেপানােলাক যাওঁক। আেপানােলাকৰ বােব
সাঁিচ ৰখা উপহাৰিখিন অনুস ান কিৰ িবচািৰ লওঁক। ”
সই কথা
িন, লাক িবলােক সই
ূ ৈল গল। “
কােনা কােনা লাক িকছু দৰ
পথ। আহা ইয়াক আিম চাপিৰ চাওঁ। ”
পথেটাত থকা অলপ বািল বুটিল লেল
পৰী া কিৰ চাবৈল ল গল।

ঠাই এিৰ, িনিদ পেথেৰ যা া কিৰেল।
ঁ” িসহঁ েত কেল, “এইেটা এটা আেমাদজনক
এইবুিল তওঁেলােক চাপিৰ চােল আৰু সই
আৰু সই বািলিখিন ঘৰতৈগ খৰিচ মািৰ

আন িকছু মােন, নদীখনৰ অিভমুেখ সই পেথেৰ গ থািকল। সই পথেটাৰ শষ
মূৰত যিতয়া উপি ত হলৈগ, তওঁেলােক ভাৰেভাৰােল, আৰু কেল, “এইপথেটা
আিম ভালদেৰ জােনা। ইয়াত কােনা নতু ন নাই। ইয়াত কােনা স দ আিম
িবচািৰ নপােলা। ”
সই পেথেৰ গমন কৰা বাকীেলাক সকেল, সই পিৰিচত পেথেৰ খাজ কািঢ় গেয়ই
থািকল। সই পেথেৰ গ থােকােত, তওঁেলােক ইজেন িসজেন কাৱা ই কিৰেল,
“পিৰ থকা এই বুঢ়া গছেজাপাৈল চাৱা, এই পথত চিলবৈল যন কােনা অসুিবধা
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নহয়, তাৰ বােব আমাৰ ব ু েৱ পথৰ পৰা এই গছেজাপা আতঁ ৰাই িদেল। ” আন
পদযা ী সকেলও ল
কিৰেল য পথেটা িনৰাপদ কিৰবৈল কাই য়া বনেবাৰ কা
পলােল।
উপহাৰিখিন পাবৈল দৗিৰ যাৱাৰ সলিন, এই
লােহেহ খাজ কাি়ঢ যাবৈল ধিৰেল। তওঁেলাকৰ
কেঠাৰ পিৰ মৰ ফল উপেভাগ কিৰবৈল ই া
য এই পথেটােৱই তওঁেলাকৰ বােব ব ু ৰ পৰা

লাকসকেল আগতৈকেয়া বিছ লােহ
ধনী ব ু েৱ তওঁেলাকৰ বােব কৰা
কিৰেল। তওঁেলােক উপলি কিৰেল
পাৱা এক উপহাৰ।

হঠাত, এজন পদযা ী ৰ গল আৰু িতজনেক মািতকেল, “ চাৱা এই পথেটাৰ
কাষত এই জােপাহা গছেজাপাৰ তলত। তােত চাউলৰ ব াসমূহ আেছ।
পােছ আন এজন পদযাl ীেয় িচঞৰী কেল, “ইয়াৈল চাওঁক, এই পথৰ কাষত
জাপাহা গছৰ তলত, মই এেকবােৰ নতু ন ভােলমান ৰ াৰ পা পােলা!”
ধীৰ গিতেৰ আগবঢ়াই পদযা ী সকেল, বােৰ বােৰ পথৰ কাষত লু ৱাই ৰখা
পুত ধন আিব াৰ কিৰবৈল ধিৰেল। তওঁেলােক উপলি কিৰেল য এই উপহাৰ
সমূহ তওঁেলাকৰ ধনী ব ু জেনই তওঁেলাকৰ বােবই ৰািখিছল। ধনী ব ু জেন
জািনিছল য তওঁৰ িযসকল কৃ ত ব ু , তওঁেলােক িন েয় তওঁত আ া ৰািখব,
আৰু তওঁ দখুৱা পথেটাৰ বােব তওঁক শংসা কিৰব। তেন লােকই তওঁেলাকৰ
বােব যু তাই ৰািখ থাৱা উপহাৰ সমূহ আিব াৰ কিৰব।
ধনী মানুহজেন
তওঁেলােক সাঁিচ
িনমাতাজনক আৰু
পথৰ ওপৰৰ বািল
এিতয়াও পৰী াৰ
নাই!)

হেত যু েতাৱা পেথেৰ, িয সকেল ৰমুৰৈক আগবাি়ঢ গল,
থাৱা স দৰািজ পাবৈল ব থ হল।
তওঁেলােক পথেটা
পথেটাৰ বােব ধন বাদ িদবৈল ধীৰ-সুি েৰ নগল। (িযিবলােক
ল, খৰিচ মািৰ পৰী াৰ কিৰম বুিল মন কিৰেল, তওঁেলােক
কিৰেয়ই আেছ। তওঁেলাক এিতয়াও সই পথেটাত যা া কৰা

বাইেবলৰ িতেটা কািহনীেয়ই আমাৰ বােব ঈ েৰ যু ত কিৰ থাৱা এটা পথ।
বাইেবলৰ কািহনীৰ জিৰয়েত দখুওৱা পেথিদ িয সকেল, ধীৰ-সুি েৰ আগবািঢ়ব,
তওঁেলােকই লু ৱাই থাৱা পুত ধন, িয ঈ ৰৰ উপহাৰ ৰূেপ সত , িবচািৰ
পাব। “ কৱল কািহনীেটা”ত ইয়ােকই
তকিৰ দখুওৱা হেছ।

নাথনৰ আিহ অনুসৰণ কিৰ
ি তীয় চমূেৱল ১২:১-১৪ পদত, আ া স ীয় সত কেনৈক িবিনময় কিৰব
লােগ, ঈ েৰ তাৰ এটা িবেশষ প িত ব ৱহাৰ কিৰেছ। দায়ূদ এগৰাকী িব
লাক
আিছল। ঈ েৰ তওঁক ৰজা হবৈল মেনানীত কিৰিছল। সই দায়ূদ ৰজাই শষত
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ব িভচাৰ কিৰ আৰু িতেৰাতা গৰাকীৰ
মহাপাপ কিৰেল।

ামীক

সনাধ

ৰ হতু ৱাই বধ কৰাই

সই কাৰেণ, নাথন ভাৱবাদী, দায়ুদৰ ওচৰৈল আিহল আৰু এটা কািহনী কেলঃ
এখন নগৰত দুজন মানুহ আিছল। এজন ধনী আনজন দুখীয়া। সই ধনবান জনৰ
গৰু, মৰ আিদৰ ব ত জাক আিছল। পােছ সই ধনবান জনৰ ঘৰৈল এজন
পিথক আিহলত দিৰ জনৰ মৰ পাৱিল েক চু ৰ কিৰ ল, িনজৰ ওচৰৈল অহা
মানুহেটাৰ িনিমে ৰাি েল।
ৰজা দায়ুেদ, নাথন ভাৱবাদীৰ কািহনীেটা
িন অিতশয় খং কিৰেল। উ
কািহনীেটাত দায়ুেদ নাথনক কেল, “িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত িয মানুেহ সই কাম
কিৰেল, তওঁ মৃতু ৰ যাগ । আৰু তওঁ এেকা দয়া নকিৰ এেন কাম কৰাত, তওঁ
সই মৰ পাৱািলৰ চািৰ ন ওেভাটাই িদব। ”
তিতয়া নাথেন দায়ুদক কেল, “তু িমেয়ই সই মানুহ। ”
নাথনৰ কািহনীেটা নাৰ আগেত,
ব িভচাৰ,
াচাৰ, হত া আিদ
ন?হয়! দায়ুেদ জািনিছল য
কিৰেল ন? … ক। তওঁ পাপৰ

িয দায়ূেদ ঈ ৰৰ আ াৰ বশৱতী আিছল, তওঁ
কায য অৈনিতক বা অসৎ, তাক জািনিছল
তওঁ পাপ কিৰেল?...হয়। দায়ুেদ পাপ ীকাৰ
স খ
ূ ীন নহল।

ঈ ৰৰ ভাৱবাদী এজেন, ব িভচাৰ আৰু হত াৰ িবৰুে
কেনদেৰ ঈ ৰৰ বাক
িদয়ােতা আশা কেৰ? নাথেন কেনধৰণৰ ধ িশ া েয়াগ কিৰিছল?...
ক
ত ভােৱ দায়ুদৰ িবৰু ীতা নকিৰ, নাথেন এটা কািহনী কেল।
িক ঘ ল, তাৈল মন কৰক। দায়ুেদ
দায়ুেদ ধনী মানুহ জন দাষী বুিল
দেৰ
িত পূৰণ কিৰব লােগ তােকা
কিছল য ধনী মানুহ জেন চািৰ
পাৱািলেটাৰ সলিন। আৰু মানুহ জনৰ

কেনদেৰ িতি য়া কাশ কিৰেল? হয়,
েকই ৰায় িদেল আৰু ধনী মানুহ জেন িক
ক ল? আৰু িকহৰ যাগ ?... ক। দায়ুেদ
ণ ওেভাটাই িদব লােগ চু িৰ কৰা মৰ
মৃতু দ হব লােগ!

দায়ুেদ কািহনীেটা অনুভৱ কিৰব পািৰেল-ধনী মানুজনৰ পাপেটা দখা পােল- আৰু
পােছ এটা
আি ক ান িনৰী ণ কিৰেল।
দায়ুেদ, িয
তাক মৗিখক ভােৱ িস া িদয়াৰ পাছত, নাথেন দায়ুদক
কািহনীেটাৰ িভতৰৈল ল গল আৰু দায়ুদৰ
ত আি ক ভােৱ েয়াগ কিৰেল।
পাপ কিৰিছল, তাক
“তু িমেয়ই সইজন, দায়ুদ। দায়ুেদ কেনৈক ঈ ৰৰ িবৰুে
ব বণনা কিৰেল।
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পােছ, দায়ুেদ নাথন ভাৱবাদীক কেল, “মই িযেহাৱাৰ িবৰুে পাপ কিৰেলা। ” সই
কািহনীেটাত আিম দিখবৈল পাওঁ, িয মৃ্তু ৰ শাি
ধনী মানুহজনৈল আিহব
লািগিছল, সয়া দায়ুদৰ িনজৰ পিৰয়ালৈল আিহল।
দায়ুদৰ স েক িলখা বাইেবলৰ এই কািহনীেটােৱ, “ কৱল কািহনীেটা”ৰ বিশ পূণ
ণ সমূহ দািঙ ধেৰ। বাইেবলৰ কািহনী এটা
িন সই কািহনীত থকা
ঘটনািবলাক অনুভৱ কৰাৰ পাছতেহ, অ িনিহত িবষয় িবলাক আেলাচনা কিৰবৈল
ই ক
ু হয়। কািহনীেটাৰ অ ৰ ভাগত সামাই তওঁেলােক আি ক িশ া আিৱ াৰ
কেৰ আৰু তাক পালন কিৰবৈল িত িতব হয়। আিম এই আিৱ াৰ সমুহক
“আি ক ান িনৰী ণ” বুিল কওঁ।
আেলাচনাৰ সময়ত
াতা সকেল, সকেলােৱ,
নাৈক কাৱাৰ পাছত, আৰু
কািহনীত থকা ব ি সকলৰ জীৱনত কথািবলাকত ভাগ লাৱাৰ পাছত, কািহনী
কওঁতাজেন লাকিবলাকক কািহনীেটাৰ িভতৰত িনজেক ব ি গতভােৱ সুমৱ
ু াই লয়,
আৰু, আিজৰ িদনত তেন ত া ান আৰু সুেযাগ আিহেল কেনৈক স খ
ূ ীন হব,
সই কথা িবেবচনা কেৰ। কািহনীকওঁতা জেন
সুিধ
াতা সকলক অনু ািণত
কেৰ, আৰু তওঁেলােক িক িনৰী ণ কিৰেল বা িশিকেল আৰু সই িশ া
তওঁেলাকৰ িনজৰ জীৱনত কেনদেৰ
েয়াগ কিৰব, তাক িবেবচনা কিৰবৈল
উদগিন িদেয়।
“ কৱল কািহনীেটা” ত িনজৰ জীৱনত েয়াগ কিৰব পৰা সত সমূহক “আি ক
ভােৱ েয়াগ কৰা িশ া” বুিল কাৱা হেছ। আেমাদজনক ভােৱ, আিম দখা
পাইেছা য “আি ক
ান িনৰী ণ” ৰ িবষেয় আেলাচনা কৰা সময়ত, পিব
আ াই
াতাসকলক সকলক ব ি গত ভােৱ কথা কয়, আৰু সইমেত কািহনীেটাৰ
পৰা পাৱা িশ া িনজৰ জীৱনত েয়াগ কেৰ।
িকেহ বা কােন এই কায কেৰ?
ব ি গতভােৱ ভু ক আপুিন িযমান বছৰৰ আগেতই নাজানক িকয় বা িযমােনই
আনু ািনক বা অনানু ািনক বাইেবল িশ া নাথাকক িকয়, বাইেবল খন বুিজবৈল
মা এটােহ উপায় আেছ, সইেটা হেছঃ ঈ ৰৰ লগত আমাৰ আি ক স ।
শা ত ঈ ৰৰ আি ক বাতা বা আ াৰ স ীয় বাতাসমূহ আেছ। এই বাতা সমূহ
গােটই মানৱ জািতেটাৰ বােবই হয়। সই কাৰেণ আ া-স ীয় সত সমূহ কৱল
পিব আ াৰ াৰাইেহ বুিজব পািৰ।
যীচু ী ত িব াসী অেনক লােক, ঈ ৰৰ বাক বুিজবৈল আন মানুহৰ ওপৰত
িনভৰ কৰা দখা যায়। উপাসনা গৃহৈল যাৱা সকেল আি ক িশ াৰ বােব
কান কােনা অধ য়নশীল িশকাৰুেৱ অিধক
পালকৰ বােব বাট চাই থােক।
জািনবৰ বােব বাইেবল
ু লৈল যায়। পালক িবলােকও অিধক িশিকবৰ বােব
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বাইেবল ু ল আৰু চিমনাৰ িবলাকত যাগদান কেৰ। তওঁেলােক উদগিণ পাবৰ
বােব কেমে ৰী িবলাক লয় আৰু নতু ন বাতা পাবৰ বােব সভা-সিমিত িবলাকত
যাগদান কেৰ। চমীেনৰী িশ ক সকেলও আৰু আন ব েতও, বেলগ বেলগ
িশ েক ৰচনা কৰা পুিথেবাৰ পেঢ়- ান বৃি ৰ বােব।
ঈ ৰৰ বাক ভালদেৰ বুিজবৈল িযেটা
এই সকেলা উৎস সমূহ ব মূলীয়া। িক
আটাইতৈক
উৎস, তাক, ােয় অৱ া কৰা হয়। এই উৎস, আমাৈল ঈ েৰ
‘বৰ’ ৰূেপ িদেছ। িক সই উৎস? তলত িদয়া কািহনীেটা িবেবচনা কৰকঃযীচু ৰ পৰা ব ি গত ভােৱ িতিনবছৰতৈক বিছ সময় িশ া পাৱাৰ পাছত, িশষ
সকেল তওঁৰ পৰা এক গা-মন িজকাৰ খাই উঠা বাতা পােল। যীচু েৱ তওঁেলাকক
এিৰ আঁতিৰ যাব! তওঁ িশষ সকলক কেল, “ তামােলাকৰ দয় ব া ল নহওক,
তামােলাক িনভয় হাৱা। ”
যীচু েৱ িয কথা কিছল, তােক িন িশষ সকলৰ মনত কেন ভাৱৰ উদয় হিছল,
তাক জািনব পােৰােন? …হয়, তওঁেলাক শি ত হিছল। তওঁেলাকৰ আশয কৰ,
আেপান িশ ক জন আৰু তওঁেলাকৰ লগত নাথািকব। তওঁেলাকক কােন শা না
িদব? তওঁেলাকক কােন িশ া িদব? যীচু েৱ িশষ সকলক িদয়া শষ বাতাত,
যীচু েৱ তওঁেলাকক িত িত িদিছল য তওঁেলাকক তওঁ অকলশৰীয়াৈক এিৰ
নাযাব। তওঁেলাকৰ লগত সদায় থািকবৈল এজন সহায়কতা িদম বুিল অ ীকাৰ
কিৰিছল। সইজন িশ ক, িতগৰাকী িশষ ৰ লগত, িদেন-িনশাই, স াহৰ সাত
িদেনই থািকব।
“িক িপতৃ েয় মাৰ নােমেৰ িয জনক পঠাব, সই সহায়কতা অথাৎ পিব আ াই
তামােলাকক সকেলা কথা িশকাই, মই কাৱা আটাই কথা, তামােলাকক
সাঁৱৰাব। ” ( যাহন১৪:২৬)।
িক
সই সত ৰ আ া যিতয়া আিহব তিতয়া তওঁ আটাই সত ৈল তামােলাকক
পথ দখুৱাই িনব৷ িকয়েনা তওঁ িনজৰ পৰা নকব, িক িযহেক িনব, তােক
কব, আৰু তামােলাকক ভিৱষ ত কথা জনাব৷”( যাহন ১৬:১৩)৷
ঈ ৰৰ বাক বুিজবৈল
তওঁ আমাক িদ গল৷
পিব

উৎস হল,

আ াই কেনদেৰ আি ক িশ া

তওঁৰ পিব

আ া এক বৰ, িয বৰ

দান কেৰ, তাক ঈ েৰ বুজাই কেছ৷

িক
সই
ানৰ িবষেয় এইদেৰ িলখা আেছ, চ েৱ িয িয নেদিখেল কােণ িয
িয নু িনেল আৰু মানুহৰ দয়েতা িয িয নােসামাল, ঈ েৰ তওঁক
ম কেৰাতা
িবলাকৰ িনিমে িয সকেলা যু ত কিৰেল,
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িক
ঈ েৰ আ াৰ াৰাই তাক আমাৰ আগত কাশ কিৰেল, কাৰণ আ াই
সকেলােক, এেনিক ঈ ৰৰ গভীৰ কথােকা অনুস ান কেৰ৷ িকয়েনা মানুহৰ মনৰ
কথা মানুহত থকা িনজৰ আ াত বােজ, মানুহ িবলাকৰ মাজৰ কােন জােন? সই
দেৰ ঈ ৰৰ কথাও ঈ ৰৰ আ াত বােজ, আন কােনও নামােন৷ ঈ েৰ অনু হ
কিৰ আমাক িয িয িদেল, সইেবাৰ জািনবৈল আিম জগতৰ আ া নাপাই ঈ ৰৰ
পৰা অহা আ া পােলা৷ সইেবাৰক মানুহৰ
ােনেৰ িশেকাৱা বাক েৰ আিম নৈক,
আ াই িশেকাৱা বােক েৰ, আি ক িবষয়ত আি ক বক লগাই কওঁ৷ িক
াভািবক মানুেহ ঈ ৰৰ আ াৰ কথা াহ নকেৰ, িকয়েনা তওঁৰ মানত সেয়
মুখতা, আৰু তওঁ সই কথাৰ ত ও পাব নাৱােৰ, িকয়েনা আি ক ৰূেপেহ তাৰ
িবচাৰ কৰা হয়, িক
আি ক জেন আটাইেৰ িবচাৰ কেৰ, তথািপ সই জনৰ
িবচাৰ কেৰা াৰাই কৰা নাযায়৷ িকয়েনা ভু ক িশকাবৈল, তওঁৰ মনেনা কােনা
জােন? িক
ী ত মন আমাৰ আেছ৷”(২কািৰ২:৯-১৬)৷
ব সময় ধিৰ পিব আ াৰ
নীেকাঠােটা খালী হ
তওঁৰ
ণী কাঠাত সামাও, আমাৰ হাত দািঙ
অধ য়ন কেৰােত, আিম বুিজবৈল ঈ ৰৰ পৰা
ান
থকা িবষয় ব েবাৰ বুিজব পােৰা আৰু িব াস কৰক
সমুহ িদব৷
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পিৰ আেছ৷ আহক, আিম
সমুহ সাধা- আিম কািহনী
খুিজব পােৰা- যােত তাত
য তওঁ আমাক তাৰ উ ৰ

28

তৃ তীয় অধ ায়ঃ
কৱল কািহনীেটা সংে েপ এক পৃ া
িত
“ কৱল কািহনীেটা” ৰ দ তাৰ লগত সহেজ বাইেবলৰ কািহনীেটা আহৰণ কৰা, আৰু “আি ক
স দ সমুহ” আিব াৰ কৰা, এই দুেয়াটা কথাই অ ভু আেছ৷ লগেত কািহনীেটা আেলাচনা
কিৰবৈল সুিবধা হবৰ বােব মৗিখক প িতেৰ সাধা
যু ত কৰা কথােটাও আেছ৷
উপ াপন
ইয়ােত দুটা পয ায় আেছঃ থম, কািহনীেটা কাৱা, পােছ, স
থম পয ায়ঃ কািহনীেটা িতিনবাৰৈক কাৱা হয়, যােত
অ ব িখিন ৰসাল ভােৱ পুনৰাবৃিত কিৰব৷

দৰািজ আিৱ াৰ কৰা৷
াতা সকেল কািহনীত থকা

১. কাৱা – কািহনীকওঁতা জেন কািহনীেটা কব৷ থেম কওঁেত
ছিবখন দখাত সহায় পাব আৰু ইয়াৰ চাঁপ অনুভৱ কিৰব পািৰব৷

াতা সকেল কািহনীেটাৰ

২.
ােসৱী – কািহনীকওঁতাজেন কােনাবা ই ক
ু এজনক কািহনীেটা পুনৰ কবৈল অনুেৰাধ
কেৰ৷ নাইবা দুজনৰ িভতৰেত, ইজেন আনজনক কবৈল কয়৷ তওঁেলাকৰ লগৰ িবলােক
কািহনীেটা কেল আৰু তাক কমেত কেল, াতাসকেল সাঁৱৰণত ৰািখব পািৰব৷
৩. নতৃ িদেয়- কািহনী কওঁতা জেন সকেলা াতােকই তৃ তীয়বাৰ কািহনীেটা ক নতৃ িদ
চলাই িনেয়৷এই শষবাৰ কওঁেত তওঁ কািহনীেটাত েত কেকই ব ৰােখ৷ স ূণৈক আৰু
িনভু ল ভােৱ কািহনীেটা পুনৰ কবৈল িভ িভ মূখ পদ সমূহ ব ৱহাৰ কৰা হয়৷
ি তীয় পয ায়
কািহনীকওঁতা জেন
াতা সকলক আি ক স দৰািজ িবচািৰ উিলওৱাত সহায় কেৰ৷
এিতয়া িক ,
াতা সকলক কািহনীেটা পুনৰ কবৈল নকয়৷ তাৰ সলিন, কািহনী কওঁতা
জেন, স দ ৰািজ িবচৰা আগেত, কািহনীেটাৰ এটা সৰু অংশ পুনৰাবৃি কেৰ- আৰু অনুস ান
কিৰবৈল কয়৷
১. আি ক ান িনৰী ণ- থেম, কািহনীকওঁতা জেন
সমূহৰ জিৰয়েত াতা সকলক
আি ক বাতা আিৱ াৰ কিৰবৈল উদগিণ িদেয়৷ কািহনীত থকা চিৰ িবলাকৰ কায কলাপ
ল কিৰবৈল াতা সকলক আম ণ জেনাৱা হয়৷ পােছ, ৰ সঁহািৰ জনাই াতা সকেল,
কািহনীত থকা লাকিবলাকৰ িবষেয়, ঈ েৰ কেনৈক লাকিবলাকৰ লগত আৰু ঘটনাৱলীৰ
জিৰয়েত কায কেৰ, তাক ইজেন িসজনৰ আগত মত িবিনময় কেৰ৷
২. আি ক িশ া েয়াগ কৰা- ি তীয়েত, আি ক ান িনৰী ণৰ ওপৰত িভি কিৰ, তাক
কেনৈক আিজৰ লাকিবলাকৰ জীৱনত েয়াগ কিৰব পৰা হয়, তাৈল দৃি ৰখা হয়৷
(কািহনীকওঁতা জেন আিৱ াৰ কিৰবৈল আৰু মত িবিনময় কিৰবৈল াতাসকলক নতৃ িদ
চলাই িনবৰ বােব,
সমুহ ব ৱহাৰ কেৰ৷ সই আিৱ াৰ সমূহক আিম “আি ক িশ া
েয়াগ” বুিল কওঁ৷)
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৪থ অধ ায়ঃ ‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ প

িতেৰ কেনৈক

এটা কািহনী যু ত কিৰব
‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ প িত ব ৱহাৰ কিৰ িশ া িদবৈল িতিনটা দ তাৰ েয়াজনঃ
১. কেনৈক এটা কািহনী ভালদেৰ বাছিন কিৰব, আহৰণ কিৰব আৰু
২. কেনৈক কািহনীেটাত স

দ িবচািৰ পাব৷

৩. কেনৈক অ দৃি থকা

গঠন কিৰব আৰু সুিধব-

ৱলাৈক কব৷

দ তা ১: কেনৈক এটা কািহনী বাছিন কিৰব, আহৰণ কিৰব আৰু

ৱলাৈক কব

‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ প িতেৰ আগবঢাৰ লেগ লেগ, এটা িনে শ আপুিন মািনব লািগব আৰু
সেয় হেছ আপুিন ঈ ৰৰ বাক ত ভাৰসা কিৰব লািগব৷ ভাৰসা ৰাখক য বাইেবলৰ কািহনী
সমূহ স ূণ ৰূেপ, অিত উ মৰূেপ আমাক কাৱা হেছ িয দেৰ ঈ েৰ িলিখিছল৷ বাইেবলৰ
কািহনী কওঁেত কােনা বাতা তাত যাগ িনিদব, কােনা বাতা এিৰও নাযাব৷ আৰু কািহনীেটা
ক থকা সময়ত িশ া িনিদব বা ব াখ াও নকিৰব৷
বাইেবলৰ কািহনী সমুহৰ বাছিন কায
কােনা কােনা পিৰি িতত, চলাওঁজেন আেপানাক এটা িবেশষ কািহনী বা এটা শা াংশ বািছ
িদব পােৰ৷ িক আপুিন যিদ িনেজই কািহনী সমুহ বািছ লব িবচােৰ, তে তলত কইটামান
িনে শাৱলী িদয়া হলঃ
১. আপুিন যিদ বাইেবলৰ কািহনী কাৱাৰ সুেযাগ এবাৰেহ পাইেছ বা খুউব কম সুেযাগেহ পায়,
তে আপুিন এেন এটা কািহনী বািছলওক িযেটা াতা সকলৰ বয়সৰ বােব উপযু ৷ লগেত
আেপানাৈল িদয়া সময়েছাৱাৰ িভতৰেত শষ কিৰব পািৰব৷ াথনা কৰক যন পিব আ াই
আেপানাক পিৰচালনা কেৰ আৰু বাইেবলৰ সত সমূহ িনিহত থকা, আৰু াতা সকলৰ বােব
েয়াজনীয়, তেন কািহনী বািছ লওক৷
২. ঈ েৰ আমাক বাইেবল খন িদয়াৰ সময়ত, অসংখ ইিতহাস িস ঘটনা ঘ িছল৷ িক
ঈ েৰ, তওঁৰ ােনেৰ, মানব জািতৰ বােব েয়াজনীয়, িস কািহনী সমূহ হ বািছ লেল৷
ঈ েৰই সকেলা মানুহক দৃি কিৰিছল, সই কাৰেণ তওঁ মানুহৰ বােব িক েয়াজন, তাক
জািনিছল৷ স
ানী ঈ েৰ িবকাশ হব লগীয়া িতেটা কৃ ি , সং ৃ িত, সমাজ ব ৱ া বা
িব াসৰ প িত জািনিছল৷
বাইেবলখন সকেলা কৃ ি সং ৃ িতৰ উ ত৷ ইয়াৰ অ ব সকেলা কৃ ি -সং ৃ িতৰ উ ত৷
ইয়াৰ াৰা কািহনীকওঁতা সকলক আিম কব খুিজেছা য িতেটা কািহনীেতই ভু ঈ েৰ
সকেলা মানুহৰ বােব আ া স ীয় ৰু পূণ িশ া ৰািখেছ৷
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আেপানাৰ গাটেখাৱা সমাজক কবৈল, ৰমূৰৈক িকবা ‘ভু ল’ কািহনী এটা বািছ নলব৷ আপুিন
বািছেলাৱা কািহনীেটা কওঁেত, আপুিন জািনব য পিব আ াই তওঁৰ বাতা, উপি ত িতজন
ব ি ক দান কিৰব৷
৩. “ কৱল কািহনীেটা” ৰ প িত মেত, আিম আগতীয়াৈক িকছু মান কািহনী ভবাতা
িবেলাৱাত, আৰু িকছু মান িশষ গঢা কায ত, ব ৱহাৰ হব বুিল বািছ নলওঁ৷ এই পুিথ ব ৱহাৰ
কৰা সকলৰ পৰা আিম িনয়িমত ৰূেপ সা পাই আিহেছা য কািহনী িবলাকৰ যােগিদ িশষ
গঢা আৰু িব াসৈল অনা কায কিৰবৈল পিব আ া সমথ৷
৪. এেকিখিন াতােকই যিদ কবৈল অেনক সুেযাগ পায়, তে আপুিন বাইেবলৰ আৰ নীৰ
পৰা কািহনীিবলাক কওঁক৷ সৰহ সংখ ক বাইেবলৰ কািহনীেয়ই, আগেত ঘ েযাৱা কািহনীৰ
আধাৰত গঢৈল উ েছ৷ সই কাৰেণ স ৱ হেল, কাল মানুযায়ী কািহনী সমূহ বািছ লওক
আৰু কওক৷
৫. কািহনী কওঁেত বা বাণীব কেৰােত, আপুিন িকছু মান কািহনী বাদ িদব পােৰ৷ আপুিন
কািহনী বাদ িদেলও, পাছৰ কািহনীেটা কাৱাৰ আগেত আপুিন িন েয় িন েয় আগকথা বা
পাতিন িহচােব দুটামান কথা কব৷ সই কথাই আগেত কাৱা কািহনীেটাৰ লগত স
াপন
কৰাত সহায় কিৰব৷ আপুিন কািহনী বাদ িনিদেলও, াতা সকলক আগেত কাৱা কািহনীেটা
সাঁৱৰণ কৰাই িদয়ক, এই
ৰত আনেকা জিঢত কৰক৷ উপি ত কােনা এজন াতাক
যাৱাবাৰৰ কািহনীেটা কবৈল িদয়ক৷ এেন কিৰেল, াতা সকল সজাগ হ পিৰব৷
৬. কািহনীেটা দীঘলীয়া হেল, হয়েতা ১৫টা মান পদ থািকেল, িশকাবৈল সুিবধা হবৰ বােব,
কািহিনেটা দুভাগত িবভ কিৰব৷
াতাই তিতয়া খৰিচ মািৰ িশকব পািৰব৷ য’ ত
াভািবক ভাৱ, এটা িচ া শষ হেছ, তােত ভাগ কৰক৷ ক সমােন সমােন দুভাগ নহবও
পােৰ৷
উদাহৰণ ৰূেপ, ২ ৰাজাৱলী৫:১-২৭ পদত থকা নামানৰ কািহনীেটা৷ “ কৱল কািহনীেটা” ৰ
প িতেৰ কবৈল ই এটা অিত সু ৰ কািহনী- ইয়াৰ বােব আেপানাক িতিনঘ া সময়ৰ েয়াজন
হব৷ এই নামানৰ কািহনীেটা িতিনটা পৃথক পৃথক কািহনী সামাই আেছ৷ ইয়ােৰ ডাঙৰেটা
কািহনী এেনদেৰ ভাগ কৰা হেছঃ ১-৫, ৬-১৪, ১৫-১৯, আৰু ২০-২৯ পদৈল৷
৭. িকছু মান কািহনীত এেকাখনৈক দীঘলীয়া তািলকা থােক, কিতয়াবা নগৰ সমূহৰ তািলকা,
কিতয়াবা মানুহৰ তািলকা থােক৷ যিদ কািহনীেটা দীঘলীয়া হয়, দুটা ভাগত ভগাই লওক৷
এটা কািহনী তািলকাখন য’ৰ পৰা আৰ হেছ তাৰ পৰাই কৰক৷ি তীয়, কািহনীেটাৰ
আৰ িণেতই দুৱাষাৰ ক তািলখনৰ কথা উে খ কৰক৷ হয়েতা আপুিন এেনদেৰ, “ চৗধখন,
িভ িভ দশৰ নাগিৰক সকল আিহ আিম একেগাট হেছািহ৷” পােছ তািলকাখন শষেহাৱাৰ
পাছেতই ি তীয় কািহনীেটা কওক৷
এই প িতত বা ােটা উপ াপন কৰাৰ াৰাই, শা স ত দুটা বাইেবলৰ কািহনী িনভু ল ভােৱ
আপুিন দািঙ ধিৰব পািৰেল৷ এেনদেৰ কািহনীেটা, দুটা অংশত ভগাই লেল, কািহনীকওঁতা আৰু
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িশেকাতা, দুেয়াপ ই সহেজ মনত ৰািখব পািৰব৷ কািহনীকওঁতা সকলৰ দ তা বৃি
পাছত, তওঁেলােক দুেয়াটা কািহনীেয়ই একলগ কিৰ কব পািৰব৷

হাৱাৰ

কেনৈক কািহনীেটা বািছল’ব লােগ,তাক আপুিন জািনেল, ইয়াক কেনৈক কব লােগ, সই
প িত সমূহ িশেকা আহক৷
১. কািহনীেটা বুিজবৈল আৰু সাঁৱৰণত ৰািখবৈল আৰু িনভু লভােৱ কবৈল শি
াথনা কৰক৷

পাবৰ কাৰেণ

২. কািহনীেটা থমৰ পৰা শষৈলেক ডাঙৰ ক এবাৰ পঢক৷ (বা আেন কাৱােটা বা
পঢােটা মনেযাগিদ নক)৷ পিঢ যাওঁেত, আপুিন িকছু মান শ িবেশষভােব বািছ লব, তাৰ
অথ ভাঙিন িদবৰ বােব, আৰু িকছমান শ বািছলওক িযিবলাক শ আেপানাৰ াতাসকেল
িনজেক কাশ কিৰবৰ কাৰেণ ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ৷ উদাহৰণ ৰূেপ, ‘শংিকত’ ৰ সলিন
‘আতংিকত’ বা ‘ভয়েখাৱা’৷ আপুিন কেথাপকথন বা আেলাচনাৰ মাধ েমেৰ িশকাব িবচািৰব
পােৰ৷ িক সাৱধান হব লািগব যন কািহনীেটাৰ অ ব বাইেবলত থকাৰ দেৰই হয়৷
আপুিন এটাতৈকও অিধক ভাষাত পিঢব আৰু কব পৰা ব ি যিদ হয়, তে আপুিন
সৗভাগ বান৷ আপুিন কােনা এটা কািহনী এককভােব আয় কিৰব পািৰব৷ এটা ভাষাত
কািহনীেটা ডাঙৰৈক পঢক, পােছ আনেটা ভাষাত িযেটা ভাষাত আপুিন কািহনীেটা কব, সই
ভাষাত কািহনীেটা পুনৰাবৃিত কৰক৷
উদাহৰণ ৰূেপ, আপুিন যিদ িহ ী পিঢব পােৰ, আৰু কািহনীেটা ইংৰাজীত কব খােজ, তে
‘িহ ী’ ল চাওঁক আৰু ইংৰাজীত কািহনীেটা ডাঙৰৈক কওঁক৷ এইেটা কেৰােত আপুিন ব
শ কইটা মনত পলাবৈল চ া নকিৰব৷ তাৰ পিৰবেত আপুিন অ ব মনত ৰািখব আৰু
াভািবক ভােৱ তিতয়া কািহনীেটা কব পািৰব৷ আৰু সই দেৰ বিছ সহেজ মত িবিনময়
কিৰবৈল শ িবলাক বািছ লব পািৰব৷
৩. বাইেবল খন ব কৰক আৰু চ েকইটও ব কৰক! কািহনীেটা মনৰ পৰা ডাঙৰৈক
পুনৰাবৃি কৰক৷ অথাৎ মুখ মাতক৷ কািহনীেটা মনত পলাবৈল চ া কৰক৷ মানসপটত
কািহনীেটা, িযদেৰ ঘ িছল, সইদেৰ, অ ন কৰক৷ ক যাওঁেত কােনা অংশ পাহিৰ গেলও,
িচ া নকিৰব, ৰ নাযাব৷ কেয়ই যাওক৷ পািহৰেযাৱা অংশেটা মনত পিৰেল আপুিন পুনৰ কব
পািৰব৷ সাঁৱৰণ কৰক, ভােটৗৰ দেৰ মুখ কৰা নহয়৷
উদাহৰণ ৰূেপ, বাক ত কেছ, “যীচু েৱ িপতৰ, যােকাব আৰু যাহনক লগত লেল…” িক সই
মূ তত সই িতিনজনৰ নাম পাহিৰ যাব পােৰ, আপুিন এইদেৰ কেয়ই যাব, “যীচু েৱ িতিনজন
িশষ ক লগত লেল৷” ক যাওঁেত, মনত পিৰেল নাম কইটা ক িদব৷ ‘িসঁহত’ বুিল নৈক
“িপতৰ, যােকাব আৰু যাহন” বুিল ক িদব৷ (এই দেৰ আপুিন কািহনীেটা সজাই পৰাই লেছ৷
কািহনীেটা পিঢেযাৱা আৰু পনুৰাবৃি কৰাৰ ি য়ােৰ আগবািঢ যাওঁেত নামেকইটা কবৈল
িন য় মনত পিৰব!)
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৪. আেকৗ এবাৰ কািহনীেটা ডাঙৰৈক পঢক৷ এইদেৰ পিঢ যাওঁেত এিৰেযাৱা বা লগাই িদয়া
বা ািখিন আপুিন দখা পাব৷ কািহনীেটাৰ িকমান অংশ আপুিন মনত ৰািখব পািৰেল, তাক
দিখ হয়েতা আচিৰত হব৷
আপুিন যু ত কৰা কািহনীেটা যিদ দীঘলীয়া হয়(১২-১৫ পদতৈকও িযদ বিছ হয়) ইয়াক
দুভাগ কিৰ িশ ােটা আহৰণ কিৰব পািৰ৷ দীঘলীয়া কািহনীিবলাক াভািবক ভােৱই ভাগ
ভাগ কৰা থােক৷আপুিন কািহনীেটা দুটা দৃশ বা দুখন ছিব িহচােব মনত ৰািখব পােৰ৷ আপুিন
শ েবাৰ মুখ নকেৰ, আপুিন স ক কািহনীেটা হ, আেপানাৰ মানসপটত থকা ছিব
খনৰ মেত, মনত ৰািখব৷
৫. আেকৗ, বাইেবলখন ব কৰক, চ ব কৰক আৰু কািহনীেটা ডাঙৰৈক কওঁক৷
ডাঙৰৈক পিঢেল, িবৰি জনক শ বা কাহালৰ পৰা আপুিন ৰ া পাব, সইেবাৰ কাণত
নােসামাব৷ আৰু কািহনীেটা সাঁৱৰণত ৰািখবৈল স ম হব৷ চ ব কিৰ কািহনীেটা কেল,
আপুিন কািহনীেটাৰ ছিব খন দখা পাব৷ ছিবত থকা লাকিবলাক ও পিৰেবশেটা আেপানাৰ
মনত অ ন কৰক৷ এেন কৰাৰ পাছত, আপুিন জািনব পািৰব য থম বাৰতৈক এইবাৰ
কািহনীেটা বিছ ভালদেৰ সাঁৱৰণত ৰািখব পািৰেছ৷ আেকৗ এবাৰ কািহনীেটা উিলয়াই
ডাঙৰৈক পঢক, আৰু চাওক, আপুিন িকবা এিৰ গিছল নিক বা যাগ িদিছলেনিক৷ সৰু িকবা
এটা হেলও, তােকা
কিৰ লব৷ কাৰণ, ঈ েৰ আমাক িদয়া, কািহনীেটাৰ িতেটা অংশই,
অিত ৰু পূণ৷
৬. আৰ ণী আৰু সামৰিণৰ বাক েকইটা ক কিৰ লওক৷ কািহনীেটা কবৈল পথেটা
যু ত কৰক, কত আৰ কিৰব আৰু কেনদেৰ সামৰিণ মািৰব৷ আপুিন বািছেলাৱা
কািহনীেটা মনত ৰািখবৈল হয়েতা সহজ হব, মােন আৰ িনৰ পৰা শষৈলেক এটা সৰল পথৰ
দেৰ হব৷
৭. মৗিখক িচনসমূহ৷ ব ত সময়ত আেপানাৰ কািহনীত িকছু মান জা লতা থািকব পােৰ৷
সই জ ল কথা িবলাক কওঁেত বাদ পিৰ যাব পােৰ যিদেহ আপুিন মনেত সই কথা
আগতীয়াৈক িচন িদ নাৰােখ৷ কািহনীেটা কইবাৰ মান পুনৰাবৃি আৰু পৰী া কৰাৰ পাচত
আপুিন দখা পাব য কােনা কােনা বাতা মনত ৰাখােটা বৰ ক কৰ৷ নামিবলাক বা
কািহনীেটাৰ আন েয়াজনীয় অংশ িবলাক বােৰ বােৰ বাদ পিৰ গেছ, তে জািনব য
আেপানাৰ বােব এটা মৗিখক িচন, সই িখিনেত েয়াজন হ পিৰেছ৷
ক) শ সমূহ, নামিবলাক বা বহ বণনা, মনত ৰখােটা যিদ ক কৰ হেছ, তে এটা হাঁিহউঠা
ছিব, আেপানাৰ মনেত অ ন কৰক৷ ( জৰী লুকাছ, িয গৰাকী ব ি ক “ িৃ ত িচিকৎসক”
বুিল জনা যায়, তেখেত এই প িতেটা জনি য় কিৰ তু িলিছল৷)
উদাহৰণ ৰূেপ, যানা ভাৱবাদীৰ কািহনীেটা কওঁেত, যানাৰ িপতৃ ৰ নাম, “অিমতাই” এই
নামেটা মনত ৰখােটা আেপানাৰ বােব ক কৰ হব পােৰ৷ এেন ৱা এটা শ , আেপানাৰ িনজৰ
ভাষাত ভািৱলওক, িযেটা শ
সই নামেটাৰ িনিচনাই উ াৰণ হয়৷ ইংৰাজী ভাষাত
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কািহনীকওঁতাজেন এজন মনুহৰ এটা হাস কৰ ন া আঁিক লব পােৰ৷ যেনকা এজন মানুেহ
“ নকটাই” দালৰ সলিন বচবল খেলােত িপ া মাজােজাৰ নকটাই িহচােব ব ৱহাৰ কৰা৷
‘ নকটাই’- অিমতাই৷
আপুিন দিখব য িযমােনই ছিবখন হাস কৰ হয়, িসমােনই সই টান দেবাৰ মনত ৰািখবৈল
সহজ হ পেৰ৷ িযেকােনা ভাষােতই নকওক, আপুিন িন বা উ াৰণৰ িমল থকা শ নাইবা
হাস কৰ এখিন ছিব বািছলব, িযেটােৱ আেপানাৰ মনৈল টান শ বা িবষয়েটা মনত পলাই
িদব৷
কােনা কােনা কািহনীকওঁতাই িবেশষ িবেশষ নামেবাৰ মনত ৰথাত ৰু আেৰাপ নকেৰ৷
িযমােনই ক টকৰ নহওক িকয়, নামেবাৰ মনত ৰািখবৈল আেপানাক আিম উদগিণ িদব
খােজা৷ ভু েৱ জােন নাম উ াৰণ কৰাত ব তৰ ক হয়৷ িক , িযেহতু ভু েৱ িনেজই
চিৰ ৰ নাম বা ঠাইৰ নামেবাৰ, কািহনীিবলাও িদেছ, গিতেকই আিম সই বা ােটাও কািহনী
কাৱাৰ সময়ত অ ভু হাৱােটা িবচােৰা৷
৮. িনভু ল ভােৱ কব নাৱাৰৈলেক ক থাকক, পৰী া কিৰ থাকক৷ ওপৰত উে খ
কৰাৰ দেৰ িতেটা পদে প পুনৰাবৃি কৰক, যিতয়াৈলেক কািহনীেটা ভালদেৰ
নাজােন৷চ মুিদ ডাঙৰ ডাঙৰৈক িনভু ল ভােৱ কব নাৱাৰাৈলেক কািহনীেটা কবৈল অভ াস
কিৰেয়ই থাকক৷
কািহনীেটাত নথকা কথা যন যাগ িনিদেয় তাৰ বােব সদােয়ই সজাগ হ থািকব৷ বাইেবলৰ
আন ঠাইত থকা সই এেকটা কািহনীেতই আন িকছু সত থািকব পােৰ, তথািপ সই কািহনীৰ
সত সমূহ আিন আপুিন কাৱা কািহনীৰ লগত যাগ িনিদব৷ বাইেবলৰ িকছু মান কািহনী
এবাৰতৈক বিছ কবৰ বােব ভু েৱ, িস া লেল৷ িতবােৰই কাৱােটাত সামান ভােৱ হেলও
াথক আেছ৷ ঈ েৰ যিদ কািহনীিবলাক বেলেগ বেলেগ ৰািখবৈল মন কিৰেল, তে
আিমও তেন কৰা উিচত৷ এেকটা সময়ত এটা িববৰণীেত অধ য়ন সীমাৱ ৰািখেল, বিছ
গভীৰতাৈল যাব পৰা হয়৷ এেনদেৰ মেনােযাগ িদেল, সই িবেশষ িবৱৰণীত থকা একক
সত সমূহ মুকিল কিৰবৈল উদগিণ পায়৷ যিতয়া এেকধৰণৰ কািহনীসমূহ পাছত অনুস ান
কৰা হব, কেনদেৰ িতেটা বণনাই ইেটাৰ লগত িসেটা খাপ খাব, তাক আিব াৰ কিৰব পৰা
হব৷
অপিৰিচত ানত খাজিদয়া
আিম নতু ন নতু ন দ তা আয় কৰাৰ পাছত, আিম িয আহৰণ কিৰেলা, তাক যুি পূণ বুিল
জনাৰ পাছেতা, এই ি য়ােটাত আৰু িকছু অংশ সি িব কৰাৰ ৱণতা হয়৷ এটা উদাহৰণ
িদব খােজা৷ “ কৱল কািহনীেটা” ৰ উে েশ মই িলখা এটা িশ া, আমাৰ িকছু সংখ ক
ক চাৰীেয় িনবৈল স ত হল৷ মাৰ উে শ আিছল সই খ েটা িকমান
,তাক জনাৰ৷
িক ঈ েৰ ইয়াৰ যােগিদ এটা ব মূলীয়া িশ া মাক দান কিৰেল৷
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খ েটা ভালদেৰ বুিজ পাবৈল হেল, তওঁেলােক কািহনীেটা জািনব লািগব৷ সই কাৰেণ দুজন
ব ি ক থেম কািহনীেটা জািন লবৈল অনুেৰাধ জনােলা৷ তােৰ এগৰাকী ভ মিহলাই, “ কৱল
কািহনীেটা” ৰ চািৰটা ক শালাত উপি ত আিছল আৰু কােমা কিৰিছল৷ আন গৰাকী, এজন
স ৰ বছৰৰ অিধক বয়সৰ পুৰেু ষ ( তওঁ ২০ বছৰীয়া ডকাৰ দেৰ কাম কেৰ) আিজ পয
কািহনী কাৱাৰ পৰা িবৰত আেছ৷
মই তওঁক কেলা, “তু িম যিদ িনে শাৱলী অনুকৰণ কৰা, তেনহল এই ১০টা পদ থকা
কািহনীেটা ১০ িমিনটত তু িম আহৰণ কিৰব পািৰব৷” “ কৱল কািহিনেটা” ৰ প িতেয় কািহনী
এটা কেনৈক িশিকব পািহ সই কথা তওঁক মনত পলাই িদেলা৷ “ গােটই কািহনীেটা থমৰ
পৰা শষৈলেক এবাৰ ডাঙৰৈক পঢক৷ পিঢ যাওঁেত, কািহনীেটা সচৰাচৰ কাৱাৰ দেৰ, কিথত
ভাষােৰ কওক৷ উদাহৰণ ৰূেপ, এই কািহনীেটাত “ল কৰক” বুিল নৈক, “ চাৱা” বুিল কব
পােৰ৷ আেপানাৰ মনৰ চ েৰ চাওঁ কািহনীেটাত িক ঘ েছ৷ এবাৰ পঢাৰ পাছেতই, লেগ লেগই
চ ব কৰক আৰু ডাঙৰ কািহনীেটাৰ িযমান অংশ মনত আেছ, তাক কওক৷
“আেপানাৰ ল হল অিবকল কািহনীেটা মনত ৰখা, ব শ েবাৰ নহয়৷ পােছ আেকৗ এবাৰ
ডাঙৰৈক পঢক৷ তিতয়া এিৰ যাৱা অংশ, আপুিন দখা পাব৷ আেকৗ চ মুিদ ডাঙৰৈক ক
যাওক৷ এেনদেৰ চািৰবাৰ কৰক৷”
এই সহেযাগ কিৰব িবচৰা সৱাৰ মেনাভাৱ থকা লাকিবলােক মাৰ আগেত পৰামশ িদয়া
মেত পুনৰাবৃি কিৰেল৷ “ াভািবক ভােৱ, কিথত ভাষােৰ, ডাঙৰৈক পেঢা, মাৰ বাইেবল খন
ব কিৰ লওঁ আৰু কািহনীেটা কওঁ” তওঁিবলােক কাৱাৰ দেৰ পুনৰাবৃি কিৰেল৷
এইদেৰ তওঁেলােক আৰ কিৰেল৷ িসহঁ েত নীৰেৱ-পেঢেল! তওঁেলােক কােনা শ উ াৰণ
নকিৰেল নাইবা ডাঙৰৈকও নপিঢেল৷ মই তওঁেলাকৰ অধ য়নত বাধা িদ কেলা, “এইিখিন
আেপানােলােক কেনদেৰ পঢা উিচত আিছল?”
তওঁক দুেটা উ ৰ িদ কেল, “ডাঙৰ ক৷”
“িক মই য এেকা িন নপােলা,” মই কেলা৷
পুৰুষ জেন কেল, “হয়, মই িনজৰ বােব পিঢেছা৷”
“িক তু িম কিছলা য তু িম ডাঙৰৈক পিঢব জানা৷ তু িম সহেযাগ কিৰ, কাম কিৰ ভালেপাৱা
ব ি ৷ তে তু িমেনা পৰামশৱলী িকয় মািন চলা নাই?” মই সুিধেলা৷
তওঁ হতবুি

হ কেল, “মই নাজােনা৷ মই ভােবা মই তেন কিতয়াও কৰা নাই৷”

তাৰ পাচত মিহলা গৰাকীৈল চাই ক লা, “আৰু আপুিন, আপুিন নজািনিছল নিক য এইিখিন
ডাঙৰৈক পিঢব লািগিছল?” “হয়”৷
“মই বুিজ পাৱা নাই, আপুিন িকয় ডাঙৰৈক পঢা নাই?” তওঁ আ ািব াসহীন ভােৱ কেল,
“এেন কৰােটা মই মুখািম বুিল ভািবেলা৷”
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আিম সকেলােৱ হাঁিহেলা৷ িবেশষৈক, উ কািহনীেটা “চে য়” ৰ িবষেয় আিছল বুিল যিতয়া
জািনব পািৰেলা৷ ‘চে য়’ এেন এজন ব ি আিছল, িয যীচু ক চাবৈল বৰ হপাহ কিৰিছল৷
যীচু ক চাবৰ বােব চে য়ই িয কিৰেল, সয়া দখাত মুখািম যন িবেবিচত হয়৷ কািহনীেটাৰ
আন এটা সত এই য চে য়ই স ূণৰূেপ পৰামশৱলী মািন চিলিছল৷
অৱেশষত, িকছসময় খালামেনেৰ কথা বতৰা হাৱাৰ পাছত, তওঁেলােক, “মই এেন ৱা
আগেত কিতয়াও কৰা নাই” আৰু “এেন কিৰেল মুখািম কৰা বুজাব” আিদ ব নৰ পৰা মু
হেলা৷ তওঁেলােক কািহনীেটা ডাঙৰৈক পিঢেল, চ ব কিৰেল আৰু কািহনীেটা িযমান বাৰ
পােৰ িসমানবাৰ পুনৰাবৃিত কিৰেল৷
চািৰবাৰ স
কবেন?”

ূণ কৰাৰ পাছত, মই তওঁেলাকক সুিধেলা, “আেপানাৰ কািহনীেটা এিতয়া মাক

আচিৰত ধৰেণ, মা ১০ িমিনট ডাঙৰৈক পঢাৰ পাছত আৰু পুনৰাবৃিত কৰাৰ পাছত,
তওঁেলাক দুেয়ােয়ই কািহনীেটা সু ৰ ভােৱ কব পািৰেল৷
আশীবছৰ ওপৰ পুৰষ
ু জনক ধমািল কিৰ কেলা, “আপুিন সদায় ১০ টা পদ ১০ িমিনটত মুখ
কেৰেন?” তওঁ মা হাঁিহেল৷
ভ মিহলা গৰাকীেয় িচঞিৰ কেল, “আগেত মই এই বাইেবলৰ কািহনী িবলাক কিতয়াও
আহৰণ কিৰব পৰা নািছেলা৷ মই চ া কিৰিছেলা৷ মই আহৰণ কিৰব িবচািৰেলা, িক মই
নাৱািৰিছেলা৷”
“এই সকেলা িনে শনা সমূহ মািন চিলিছলেন?” ‘নাই’ তাই হাঁিহেল, “এই মূ তৈলেক মানা নাই৷”
এই ঘটনােতা আেপানােলাকৰ লগত আেলাচনা কিৰেলা, যােত, আেপানােলােক উদগিণ পায়
আৰু “ কৱল কািহনীেটা” ত িদয়া সকেলা উপাদান সমূহ চ া কিৰ চাব৷আপুিন যিদ এই
বাক িবলাক পিঢেছ, তে আপুিন িশি ত ব ি ৷ িক িযেহতু “ কৱল কািহনীেটা” আহৰণ
কৰা আৰু মতিবিনময় কৰা ি য়ােটা স ূণৰূেপ মৗিখক, সই কাৰেণ, অন এখন পৃিথবীত
খাজ িদবৈল আেপানাক অনুেৰাধ জনাইেছা যােত মৗিখক ি য়ােটা স ূণৰূেপ অিভ তা
লাভ কিৰব পােৰ৷
িয দেৰ “ কৱল কািহনীেটা” ত পদে প িবলাক িদয়া হেছ, িব ােসেৰ সই সকেলােক চ া
কৰক৷েসই কায ালয়ৰ ঘটনােটা ােয়ই ঘ থকা ঘটনা, আৰু ইয়াৰ পৰা জািনব পািৰেছা য
“ কৱল কািহনীত” উে িখত িনেদশনা সমূহ আংিশকভােৱ পালন কিৰেল, আপুিন িবচাৰা দেৰ
ফল নপাব৷ আপুিন “ কৱল কািহনীেটা” ৰ িনেদশনা সমূহ ইয়াত িদয়াৰ দেৰ, চ া কৰাৰ
পাছত, ভু েৱ আেপানাক অেনক ব ৱহাৰ যাগ সালসলিন কিৰব পৰা উপায় িদব, িযেয়
আেপানাৰ অধ য়নত আৰু “ কৱল কািহনীেটা” উপ াপন কৰাত অিধক সহায় কিৰব৷

37

গভীৰতাৈল সামাই যাৱা আৰু কািহনীেটা

িন আেমাদ পাৱা

১. কািহনীেটাৰ পিৰেবশেটাৈল চাওঁক৷ এেন শা বাক পঢক নাইবা নক িযেয়
কািহনীেটা কাৱাৰ পিৰেবশ সৃি কিৰব৷ কািহনীেটা আৰ হাৱাৰ ক আগেত িক ঘ গল,
তাক জািনেল, আপুিন কবৈল লাৱা কািহনীেটা বুিজবৈল অিধক ান পাব৷ আেপানাৰ
কািহনীেটা যু ত কৰাৰ পাচত, কািহনীেটাৰ বােব এক আগকথা বা পাতিন দৰকাৰ হবেনিক,
তাক িচ া কিৰব, যােত
াতা সকেল সহেজ কািহনীেটা বুিজব পােৰ৷ এেন আগকথা বা
পাতিন কেনৈক যু ত কিৰব লােগ, সই িবষেয় পাছত আেলাচনা কিৰম৷
২. স নাম পদেবাৰ বাদ িদয়ক!!! কািহনীেটাত থকা মানুহৰ নাম সমূহ আৰু িবেশষ
িবেশষ ান বা ব ৰ নামেবাৰ ব ৱহাৰ কিৰেল
াতা সকেল অিধক ভালদেৰ কািহনীেটা
অনুসৰণ কিৰব পািৰব৷ ‘এইেটা’ ‘ সইেটা’, িস- তওঁ, তাই- তওঁ, িসহঁ ত-ইহঁ ত, আিদ স নাম
পদেবাৰৰ সলিন ওপৰত কাৱাদেৰ নামেবাৰেহ উে খ কিৰব৷ স ৱ হেল কিৰব(আৰু িনজৰ
ভাষাত হণ যাগ হাৱােক কিৰব)৷
৩. কািহনীেটা ঘ েযাৱাৰ সময়েটাৈল মন কিৰব৷ (কািহনীেটা কান সময়ত, কিতয়া
ঘ িছল, আৰু ইয়াৰ পাছৰ মূল িবষয়- “কািহনীেটা সজীৱ কৰক”, এই দুেয়াটা মূখ
িবষয়৷কািহনীেটা ভালদেৰ বুিজবৈল আৰু ভালদেৰ কবৈল হেল এই দুেয়াটা িবষয়ৰ ওপৰেতই
িনভৰ কেৰ)৷
ক. বাইেবলৰ কািহনীেটা, েয়াজনীয়তৈক কম সময়ৰ িভতৰেত, খৰৈক পিঢ আিম
শষ কিৰব পােৰা৷ সই কাৰেণ কািহনীেটা খৰিচ মািৰ বুিজবৈল হেল, আিম লােহ লােহ পিঢেহ
শষ কিৰব লােগ৷ আগেত ক যাৱা “পথেটা” ৰ কািহনী মনত ৰািখব৷ িয সকেল লােহ লােহ
গিত কিৰেল, তওঁেলােকেহ লু ৱাই থাৱা স দ সমূহ িবচািৰ পােল৷
খ. কািহনীেটাৰ িতেটা খ ই মানসপটত অ ণ কৰক৷ কািহনীেটাৰ বা াসমুহক
কািহনীৰ িভতৰ ভাগত সামাই যাবৈল আেপানাক সহায় কৰক!কািহনীেটাৰ িতেটা চিৰ ই
িক ভািৱেছ, আৰু িক অনুভৱ কিৰেছ, আৰু তাৰ যােগিদ িক বুজাব খুিজেছ তাক িবেবচনা
কৰক৷
গ. এটা কথা মনত ৰািখব য যিদও বাইেবলৰ কািহনীিবলাক ব েহজাৰ বছৰৰ
আগেতই ঘ িছল, কািহনীিবলাকত থকা লাক িবলােক, থম বাৰৰ বােব, সই ঘটনাৱলীৰ
মাজত জীৱন িনবাস কিৰিছল৷ আিম িশকা কািহনীসমূহ আমাৰ বােব পিৰিচত হেলও, এটা
কথা মনত ৰাখকঃ কািহনীত থকা কােনা ব ি েয়ই কিতয়াও এেন ঘটনা, ইয়াৰ আগেত
পাৱা নািছল৷ আেপানাৰ মনেত এই ঘটনাৱলীৰ মােজেৰ লােহ লােহ গিত কৰক, যােত
কািহনীেটাত থকা লাক িবলােক পাৱা অিভ াতৰ দেৰ আপুিন ঘটনাৱলীৰ মাজত িনজেক
পুণজীিৱত কৰক৷
৪. কািহনীেটা সজীৱ কৰক৷ িতেটা চিৰ ই িক কেৰ, আৰু িক কয়, ল
কৰক, আৰু
কািহনীত থকা আন চিৰ িবলােক কেন িতি য়া কেৰ, মন কৰক৷ আিম মেনােযােগেৰ
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িনেল, তওঁেলাকৰ ক ও কথাই আমাক তওঁেলাকৰ আি ক জীৱনৰ িবষেয় ব কথাই
আিম জািনব পািৰম৷যে েৰ িনৰী ণ কিৰেল, কািহনীকওঁতা িবলােক কািহনীেটা ভালদেৰ
বুিজব পািৰব, যুি সহকােৰ, িনভু ল ভােৱ অথ কাশ কিৰব পািৰব৷
এই কথা সদােয়ই মনত ৰািখব য বাইেবলত উে খ কৰা ব ি িবলাক, িযিবলাকৰ িবষেয়
আিম পািঢেছা, নতা সকেলই হওক বা ভাৱবাদী সকেলই হওক, তওঁেলােকা আমাৰ দেৰই
মানুহ৷ অৱেশ তওঁেলাকৰ অেনেকই ঈ ৰৰ বাধ আিছল আৰু জ ল সমস াৰ মাজেতা
িব াসত দৃঢ হ আিছল৷ িতেটা
েতই িতজন ব ি েয়ই িস া লব লগীয়া হিছল আৰু
সই মেত িব াস আৰু ভাৰসা কিৰিছল৷
৫. কািহনীেটা থকা সকেলা উ ৃ িত ব
কৰক৷ কািহনীেটাত ব া জনৰ আেবগঅনুভূিত যিদ বণানা কৰা আেছ, তাক ব ৱহাৰ কৰক৷ াধ, বজাৰ, শংকা, িনৰাশ আিদ
িবচাৰক৷ চিৰ েটােৱ কাৱা কথািবলাক কওঁেত িযমান পােৰ িসমান নাটকীয়া ভি েৰ
কওক৷যিদ আেবগ-অনুভূিত তাত কাশ কৰা নাই, তথািপ আপুিন সই লাকিবলােক কেন
দেৰ কিছল, তাক মনেত ভািৱ সইদেৰ ভাৱেটা কাশ কিৰব পােৰ৷ িক এইেটা কিৰবৈল
যাওঁেত আপুিন িনি ত হব লািগব য আপুিন কািহনীেটাৰ িবপে যাৱা নাই৷ চিৰ িবলােক
িয কেছ, তাক আেবগ সািন কব পািৰেল কািহনীেটা াণব হ উেঠ৷
কািহনীেটা পিঢ, িক অনুভূিত ব াজেন কাশ কিৰেছ, সইেটা িনি ত নহেল,
িনজৰ মনেত ভািবৈল অনুভূিত কাশ নকিৰব৷ সইেটা কিৰেল কািহনীেটাত কথা
যাগিদয়া বুজাব আৰু সইেটা নকিৰবৈল ঈ েৰ আমাক সাৱধান কিৰ িদেছ!
মই তামােলাকক িয িয আ া কিৰেছা, তামােলােক “ সই সকেলােক পালন কিৰ সই মেত
কায কৰা৷ তামােলােক তাত কােনা কথা যাগ নকিৰবা বা তাৰ পৰা কােনা কথা কম
নকিৰবা”(ি তীয় িবৱৰণ ১২:৩২)
“ঈ বৰৰ েত ক বচন
, তওঁ তওঁৰ আ য় লাৱািবলাকৰ ঢাল ৰূপ৷ তওঁৰ বাক ৰ
লগত আন কথা নলগাবা লগােল তওঁ তামাক দুষীব, তােত তু িম িমছলীয়া হব৷”(িহেতাঃ
৩০:৫,৬)৷
৬. কািহনীেটা ব
কৰক৷ কািহনীেটা কবৈল অভ াস কেৰােত, আেপানাৰ ক
কািহনীেটাত থকা মনৰ ভাৱ আৰু অনুভূিত িতফিলত হব লােগ৷

ৰত,

ক. কািহনী কবৈল আৰ কেৰােত, ব েত কিতয়াবা নাটকীয় ভি মােৰ কথা কবৈল চ া
কেৰ৷ সইেটা কিৰবৈল উে জনা পূণ েৰেৰ কথা কয়৷ আৰু এইদেৰ এেক উে জনােৰ গােটই
কািহনীেটা শষ কেৰ- িক এেন উে জনােৰ, এেক অনুভূিতেৰ, ব সময় কথা ক থািকেল
দশক সকল ভাগিৰ যায় আৰু াতা সকেল মেনােযাগ িদব নাৱােৰ৷ বা ৱ জীৱনত, কােনা
কািহনীেয়ই এেন বল উে জনােৰ, িনভু ল ভােৱ, উপ াপন কিৰব পৰা নাযায়৷
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খ. কৃ তেত, কািহনীৰ কােনা কােনা অংশ, শাক, শংকা, দয়া, িনৰাশা বা আন অনুভূিতেৰ
পিৰপূণ হব পােৰ৷উে জনাপূণ েৰেৰ, সই সকেলা ভাৱ স ক ভােৱ িতিনিধ কিৰব
নাৱােৰ৷ আেপানাৰ ৰ সলিন কৰক৷ কােনা কােনা সময়ত ৰ উ কিৰ আৰু কােনা
কােনা সময়ত কামল েৰেৰ কািহনীেটা কওক৷ এেন কামল ও িন
েৰেৰ কওক যােত
াতা সকেল িনবৈল পায়৷ কােনা কােনা অংশ ৰু িদবৰ বােব লােহ লােহ পঢক বা এটা
খৰতকীয়া কায বুজাবৈল খৰৈক পঢক৷ আেপানাৰ ক ৰ ৰ কািহনীেটাৰ সমপয ায়ত
ৰাখক৷ আেপানাৰ ক ৰ ৰ ও সুৰৰ জিৰয়েত কািহনীেটাৰ িভ িভ আেৱগ- অনুভূিতেবাৰ
আপুিন দখুৱাব পােৰ৷
গ. িতেটা ভাষােতই, মানুেহ কেথাপকথন কৰা- সময়ত, িকছু মান িন িনবৈল পাৱা যায়,
িক
কৃ তেত সইেবাৰ শ নহয়৷ সইিবলাক মূখৰ পৰা আেপানা আেপািন ওলাই যায়৷
ব ত কৃ ি -সং ৃ িতেতই, িজভাৰ
বা িক
িনেয় আেৱগ-অনুভূিতৰ ইংিগত বহন
কেৰ৷ এেন িনেবাৰ িতেটা কৃ ি -সং ৃ িতৰ বােব সুকীয়া আৰু একক৷
এইেটা হব পােৰ য এটা মুিনয়ােহ- ভাগৰ বুজায়, নাইবা দীঘলীয়া িন ােস হতাশ বুজায়৷ এটা
খৰৈক লাৱা উশাহ বা হপেঢাকা কায ই ভয় বা আচিৰত হাৱা বুজায়৷ এটা হাঁিহৰ শ ই
অনুভূিত কাশ কিৰব পােৰ৷ এই সকেলা কিথত বা উ ািৰত িনেবাৰ সমাজত থােক৷
আিম পিৰেবশৰ লগত ডাঙৰ হাৱাৰ লেগ লেগ এইেবাৰ িশেকা৷
আনৰ সেত আেলাচনা বা কেথাপথন কৰাৰ যােগিদ এেন িনেবাৰ িশকক, মেনােযাগ িদয়ক
আৰু বাইেবলৰ কািহনী াভািৱক ও আেমাদজনক ভােৱ কবৈল দ তা বঢাওক৷এেন নতু ন
নতু ন িনেবাৰ িন, ৰািখ লওক আৰু তাক বাইেবলৰ কািহনী কাৱাৰ সময়ত ই াকৃ ত
ভােৱ ব ৱহাৰ কৰক৷
ঘ. বাক ক যাওঁেত, মােজ মােজ এটা যিত বা অলপ সংেকােচও বাইেবলৰ কািহনী কাৱাত
নাটকীয় ভি মা আৰু আেমাদ আিন িদব পােৰ৷ উদাহৰণ ৰূেপ,
েৰাগীৰ কািহনীেটাত,
বনণািদওতাজেন কেছ, “যীচু েৱ তওঁৰ হাত মিলেল আৰু
েৰাগীজনক চু েল৷”
কািহনীকওঁতাজেন যিদ সংেকাচ নােহাৱাৈক এই কথা কয়, তে তওঁ এটা ডাঙৰ সুেযাগ
হৰুৱােল৷
কাৰণ, যীচু েৱ এজন
েৰাগীক চু ই িদয়া কায েটা বৰ িব য়কৰ কথা৷ এই কায ই মহান
মৰ কথা বুজায়৷ কািহনীকওঁতাজেন, ধীেৰ সুি েৰ, সংেকাচ ভাৱ দখুৱাই, এই বাক
কাৱাৰ েয়াজন, কেনৈক হাত মিলেল আৰু
েৰাগীজনক চু েল৷ যীচু ৰ আৰু
েৰাগীজনৰ এই মধুৰ মূ েটা দিখব, িনব আৰু অনুভৱ কিৰব যিদেহ কািহনী
কওঁতাজেন েম েম আৰু লােহ লােহ আৰু অিধক িব য়কৰ িনেৰ কয়, “-যীচু েৱ-হাত
মিলেল-আৰু – চু েল- েৰাগীজনক৷”
ঙ. কািহনীেটাৰ িভতৰত থকা নাটকীয় মূ
বাৰ িবচাৰক৷ সু তা পােল, িকবা অসাধাৰণ
ঘটনা বা এক ৰু পূণ কথা কািহনীত থকা চিৰ েটােৱ কেল, ে ক িবৰিত বা থমিক ৰ
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যাৱা কথা ভািবব৷ এেন কিৰেল সই নাটকীয় ঘটনােটা উে ািচত হবৈল সময় পাব আৰু
াতা সকেল অনুভৱ কিৰব পািৰব৷
চ. সৰহ সংখ ক কািহনীেতই িকছু মান সাধাৰণ িবৱৰণী আেছ৷ আৰু এই িবৱৰণীেয় ব া
সকলৰ বাক ৰ লগত স
ঘটায়৷ তেন সংখ া িবলাক াভািৱক েৰেৰ কব পািৰ৷
ছ. কিতয়াবা কিতয়াবা িবৱৰণী িদওঁতা জনৰ কথাইও কািহনীেটা আেমাদজনক কিৰ
তােল৷ িবৱৰণী িদওঁতাজনৰ িবৱৰণীেয় ান সলিন হাৱা দখুৱাব পােৰ নাইবা কািহনীেটাৰ
এক িব য়কৰ অংশৈলও মন আকষণ কিৰব পােৰ৷ এেন বাক েবাৰ গভীৰ আেৱগপূণ ভােৱ
কাৱা হয়৷ এেন ভাৱ হয় যন িবৱৰণ িদওঁতাজেন
াতাসকলৰ সেত িকছু গাপন,
উে জনাপূণ বা া যন িবিনময় কিৰব িবচািৰেছ৷ এন বাক েবাৰ ডাঙৰৈক ফু চফু চাই কাৱা
ধৰেণ কাৱা হয়৷
এেনধৰণৰ কথাই লাকিবলাকক িবেশষভােৱ আেমাদজনক বাক েবাৰৈল মেনােযাগ আকষণ
কেৰ৷ আনিক দখাত সাধাৰণ যন লগা শ িবলােকা যেন- “ইিতমেধ ,” বা “এেকসময়েত”
বা “ তওঁেলাক আিহ পাৱাৰ পাছত,” আেমাদ সৃি কিৰবৈল কব পৰা যায়৷
৭. অি -ভি , ব ৱহাৰ কিৰ কািহনীেটা দশণ কৰক৷ কািহনীেটাৰ লগত খাপ খুৱাই ব ৱাহৰ
কৰা অি -ভি েৰ শংকা, লাভ- েলাভন, আ মণ, পলায়ন, িব য়, সাহস,
া, হতাশা
আৰু আন আন অনুভূিত সমূহ দশন কিৰব পােৰ৷ মনৰ আেবগ-অনুভূিত িবলাক সামান
অি -ভি েৰও দশন কিৰব পৰা হয়৷ আপুিন িথয়ৈহ থকা, চাই থকা বা অি -ভি দখুওৱাৰ
পৰাই কািহনীত থকা লাকিবলাক, সমােবশিবলাক বা ঠাইিবলাকৰ অৱ ান াপ কিৰব
পােৰ৷
কােনা এজন ব ি েয় ভাষ কওঁেত, সামান ৰূেপ আেপানাৰ ি িত সলিন কৰক, আৰু
ব ি জন িয ানত আেছ, তাৈল চাই অনুকৰণ কৰক৷ উদাহৰণ ৰূেপ, সু েহাৱা ব ি জেন
আচিৰতৈহ িনজৰ নতু নৈক সু েহাৱা শৰীৰেটা লােহ লােহ লৰচৰ কিৰব পােৰ৷ নাইবা
উে িজতৈহ আন ত জাঁপ মািৰব পােৰ৷ বাক কওঁেত আৰু গিতকেৰােত থমিক থমিক ৰেল,
কািহনী কাৱােতা নাটকীয় আৰু ব ৱ যন লােগ৷
এক সতকবাণী৷ আপুিন কািহনীেটা কাৱাৰ পাছত, াতা সকেল আেপানাৰ ওচৰৈল আিহ
যিদ কয়, “আপুিন এক মহান কািহনীকওঁতা” নাইবা “আেপানাৰ নাটক কৰাৰ দ তা দিখবৰ
ভাল লািগল৷” তেন হেল আেপানাৰ কািহনী উপ াপন কৰাৰ ি য়ােটা পুনৰ ভািৱ চাওক৷
কাৰণ কািহনীকওঁতা জন ল ণীয় বা ধান নহয়৷ ঈ ৰ বাক েহ মূল ল নীয় িবষয় হব
লােগ৷ অিতমা া নাটকীয় ভি মােৰ ঈ ৰৰ বাক ৰ পৰা মেনােযাগ আঁতৰাই িনব পােৰ৷ তেন
কিৰেল লাকিবলােক আেপানাৰ বাক নু িন, আেপানাৰ নাটকীয়া অি -ভি বাৰৈলেহ চাব৷
আপুিন কাৱা বাক ৰ বণনা িদবৰ বােব কম পিৰমােন অি ভি কৰােহ অিত উ ম৷ াতা
সকেল িক কাৱােটা িবচােৰঃ “ সই কািহনীেটাৰ যােগিদ ঈ েৰ মাক কথা কেল৷” নাইবা
“কািহনীেটাৰ ব ি জন মেয়ই৷”
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৮. কািহনী এটা কওঁেত িথয় হবেন বিহ বিহ কব? অেনক সমাজত আৰু পিৰেবশত,
কািহনীকওঁতা জেন াতা সকলৰ লগেত বিহ কাৱােতা বিছ উপযু্ বুিল িবেবচনা কেৰ৷
আিম আেপানাক িথয়েহ কবৰ বােব অভ াস কিৰবৈল পৰামশ িদওঁ৷ িথয়ৈহ কেল শাৰীিৰক
অি -ভি দখুবাৱৈল আৰু অৱ ান লবৈল সুিবধা হয়৷ এটা বৃহৎ সমাজৰ আগত কািহনী
কবৈল সুেযাগ পােল, িথয়ৈহ কাৱেটােৱই আটাইতৈক সুিবধাজনক হব৷
আিম কাৱা কািহনীসমূহ
াতাসকেল বুিজ পাৱােতা আৰু মনত ৰখােটা িবচােৰা৷
কওঁতাজনৰ অি -ভি , কাশ ভি েৰ কািহনীেটা আেমাদজনক কৰাৰ উপিৰও কািহনীেটাৰ
অ ব বুিজেপাৱাত আৰু মনত ৰখা দ তা বৃি কেৰ৷ যিদ বিহ বিহ কািহনীেকাৱােটােৱই
সুিবধাজনক হয়, তে বিহেয়ই কওঁক৷ তথািপও, আপুিন অভ াস কৰা িকছু মান অি ভি ,
িন েয় ব ৱহাৰ কিৰব পািৰব৷
৯. কািহনীেটাৰ আৰ ন৷ কািহনীেটা আৰ কিৰ এইদেৰ কওক “এইেটােৱই কািহনী” নাইবা
“এইেটা বাইেবলৰ কািহনী”৷ কািহনীেটা কবৈল আৰ কেৰােত খালা বাইেবল খন হাতত
লওক, ইয়াক একমূ তৰ বােব চাওঁক যন আপুিন ইয়াক পিঢেছেহ৷ এইেটােৱ াতাসকলক
জনাই িদব য আপুিন িয কব, সেয় বাইেবলৰ পৰােহ কব৷ আপুিন কািহনীেটােকাৱাৰ আগেত,
যিদ পিৰচয় িহচােব দুটামান কথা কবলগীয়া আেছ, তে বাইেবল খন ব কিৰ লওক৷ কাৰণ
এই আনু ািনক পিৰচয়, আেপানাৰ িনজৰ কথা, এই কথা কািহনীেটাৰ নহয়৷
কািহনী ক যাওঁেত, আপুিন দুেয়াখন হােতই অি ভি দখুৱাবৈল িবচািৰব পােৰ৷ আপুিন
কথা ক থকা অৱ ােতই লােহৈক আেপানাৰ খালা বাইবেৱখন ওচৰেত থকা টবুলৰ ওপৰত
বা ম ত ৰাখক৷ থাৱাৰ সময়েতা কথা কেয়ই থাকক, তিতয়া
াতাসকল জািনব য
আপুিন বাইেবলৰ পৰাই কািহনীেটা ক আেছ৷ আপুিন কািহনী শষ কিৰবৈল লাৱাৰ আগেতই
হাতেমিল বাইেবল খন বুটিল লওক আৰু সই সময়েতা কািহনীেটা কেয়ই থাকক৷
(আপুিন যিদ ী -িবেৰা ী অ লত কািহনী কেছ, আপুিন হাতত বাইেবল নলবও পােৰ নাইবা
এইেটা বাইেবলৰ কািহনী বুিল নকবও পােৰ৷ এেন অৱ াত, আপুিন মা কািহনীেটা কওক৷
কািহনীৰ অ ব আৰু আেলাচনাই াতাসকলৰ অ ৰ শ কিৰবৈল িদয়ক৷)
১০. মােজ মােজ সকেলােৰ ওপৰত চ ফুৰাওক! “ কৱল কািহনীেটা” ৰ িশ ণেত
আিম যাগদানকাৰী সকেলা ব ি েকই কািহনীেকাৱাৰ সময়ত, আটাইেৰ ওপৰত দৃি
ৰািখবৈল কওঁ৷ আেমাদজনক ভােৱ, এটা ক শালাত, নতু নৈক কািহনীকওঁতা জেন, কািহনী
কাৱাৰ গােটই সময়েছাৱাত মাৈলেক চাই থািকল৷ এটা নতু ন কথা আিব াৰ কৰা হল৷
তওঁক ধৰাই িদয়াৰ আগেত, মই সুিধেলা, তামােলাকৰ সমাজব ৱ াত, বাতা িদয়াৰ
সময়ত কৱল বৃ জনৈল বা উপি ত
ঠ জনৰ মুখৈল চাইেহ বাতা িদয়ােটা আশাকেৰ
নিক? তওঁ উ ৰ িদেল, “হয়, এইেটা সত ”৷
অহ, সইেটা হব নলােগ৷ এয়া সং ৃ িতৰ সংঘাট৷ “ কৱল কািহনীেটা” ৰ ি য়াৰ জিৰয়েত,
আিম িতগৰাকীেৰই দৃি আকষন কিৰব িবচােৰা আৰু উপি ত সকেলােক উদগিণ িদব
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িবচােৰা৷ আৰু সকেলােৱ নৰ সহাঁিৰ িদয়ােতা িবচােৰা৷ সই স া, আিম ানীয় িশ ক
সকলৰ লগত এই সংঘাটৰ িবষেয় খৰিচমািৰ আেলাচনা কিৰেলা৷ আিম এই কথাত স ত হেলা
য, বৃ সকলক আৰু নত সকলক আিম সমাদৰ কিৰব লািগব, িক অন সকলেকা অৱ া
কিৰব নাৱােৰা৷ আিম স ত হেলা, য কািহনীকওঁতা সকেল থেম বৃ -বৃ া সকলক বা
নতা সকলক িচনা কিৰ সমাদৰ কিৰব৷ িক
িতজন
াতাৈল চাই কথা কাৱাৰ
েয়াজন আেছ৷ তওঁেলাকৰ, সমাজত যেন ৱাই ান নহওক িকয়৷ কািহনী উপ াপন কৰা
গােটই সময়েছাৱাত, কওঁতাজেন উ খাপৰ লাকিবলাকক ক কিৰ ক থািকব৷ িক ,
লগেত, সই জুমেটাত থকা আন ব ি সকলেকা চাব ও কব৷ আৰু এইদেৰ কািহনীকওঁতাজেন
(চমৰীয়া িতেৰাতাগৰকীৰ দৃ া েটাৰ দেৰ) আিজৰ িদনত আমাৰ চু বুৰীয়া কান- তাৰ িনদশন
দািঙ ধিৰব৷
এই যুগৰ দৱতাই সকেলা মানৱ জািতৰ সমাজব ৱ াত সবল সকলক ওপৰৈল তালা আৰু
দ লিবলাকক হয় ান কৰাৰ মেনাবাৱ সােমাৱাই িদেছ৷ বাইেবেল
ৈক িতজনেকই
সমােন ৰু আেৰাপ কৰা কথা কেছ৷ যীচু েৱ এইেটা কিৰিছল৷ তওঁৰ িদনৰ সমােজ সাধাৰণ
বুিল গণ কৰা লাক সকলৰ লগেতই সময় অিতবািহত কৰা বােব আৰু তওঁেলাকৰ িত
মেনােযাগ িদয়াৰ বােবই যীচু ক কটু সমােলাচনা কিৰিছল৷
“ কৱল কািহনীেটা” ৰ কমশালাত আিম জািন িন সামােজ অৱেহলা কৰা লাক সকলক
সােঙািৰ লেছাঃ যেন-িতেৰাতা, িশ িবলাক, সহজ-সৰল, সমাজৰ াৰা বিহ ৃ ত, অিশি ত,
সাধাৰণ গা ী আিদ সমােজ অেযাগ বুিল অিভিহত কৰা সকল৷
সমাজব ৱ া বা সং ৃ িতৰ লগত, শা ৰ বাক ৰ সংঘাত হেল, ী িব াসী সকেল এক িস া
লব লািগবঃ
আেপানাৰ ক আৰু িব াস সমাজ ব ৱ াৰ াৰা পিৰচািলত হবৈল িদবেন ঈ ৰৰ
বাক ৰ াৰাই পিৰচািলত হ উ
পয ায়ৈল আগবািঢ যাবৈল িদব- তাক
িতগৰাকী িব াসীেয়ই িস া লব লািগব৷
১১. কািহনীেটা সমা কৰক৷ কািহনীেটা শষ কিৰ আপুিন
ইমানেতই সমা ” আৰু বাইেবলখন ব কৰক৷

াতাসকলক কওক, “কািহনীেটা

১২. আেপানাৰ িন ািচত কািহনী, িনবৈল ই ক
ু সকলক সঘনাই কওক৷ যিতয়াৈলেক
সাৱলীলভােৱ কব নাৱােৰ, কােনা মানুহ বা নহেল, ওচৰেত থকা প বা গছৰ আগত কওক৷
মনত ৰািখব, আপুিন স ক বাক েবাৰ নহয়, িক স ক কািহনীেহ কেছ৷
সাহসী হওক- ভাৰসা কৰক- িনিলিখব!
প তৰ ওপৰত যীচু েৱ িশ া িদয়াৰ আগেত, তওঁ থেম কথািখিন িলিখ লিছল, আৰু মজৰ
ওপৰত মিল চাই চাই ক গিছল- এেন কিৰিছল নিক? িন েয় নহয়৷ কােনাবাই আেপানাক
সা িদবৈল কেল, বা আেপানাৰ ামী বা ভায াক কেনৈক লগ পােল বা আেপানাৰ জীৱনৰ
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আটাইতৈক ভাল লগা অিভ তাৰ কথা সুিধেল, আপুিন িলিখ থাৱা টাকা বহীৰ পৰা চাই চাই
কবেনিক? কােনা কােনা িশ া, আিম অিভ তাৰ পৰা পাওঁ- আিম তাক মনত ৰােখা৷ আিম
তাক িনজৰ কিৰ লওঁ৷ ব ু ৰ লগত, আমাৰিদনৰ কথা কেলও, সাঁৱৰণ কিৰ কওঁ৷ কাৰণ
বাতােটা আিম িনজৰ কিৰ লওঁ, আৰু িযেহতু ই এটা কািহনী, সইকাৰেণ সহেজ ইয়াক
পুনৰাবৃি কিৰব পােৰা৷
আিম জােনা, “ কৱল কািহনীেটা” ৰ প িতেৰ আেপানাৰ পৰা নতু ন নতু ন দ তা িবচােৰ৷
অতীতেত, আপুিন িশ ক িহচােব বা ব া িহচােব, িশ ােতা উপ াপন কিৰবৈল, িন েয়
িলিখত টাকা বহী ব ৱহাৰ কিৰিছল৷ আপুিন ভাষণ িদেল বা নতু ন ান আহৰণ কিৰেলটাকা িলিখ লাৱাৰ েয়াজনীয়াতা আেছ৷ িক , কািহনীৰ বােব কােনা টাকাৰ েয়াজন
নাই৷
আপুিন কােৰাবাৰ ঘৰত বেনাৱা ‘চকেলট ক ’ জু ল খুউব ভাল পােল, তিতয়া আপুিন
‘ৰ নিবিধ’ খন িন েয় িবচািৰব৷ আপুিন িনজৰ ঘৰৈল গ িনজৰ বােব তেন এ ক
বনাবৈল ই া কিৰেল, তিতয়া আপুিন ‘চকেলটৰ’ সলিন সুগ ী ব আৰু মদাৰ সলিন চাউল
িদেল, তেন ধৰণৰ চকেলট ক হব জােনা? অৱেশ নহব৷ সই ক টাৰ বিশ তা
ৰ নিবিধৰ ওপৰত িনভৰ কেৰ৷
“ কৱল কািহনীেটা” ৰ িবিধ অনুকৰণ কৰক, আৰু ভাৰসা ৰাখক য “ কৱল কািহনীেটা” ৰ
প িতৰ িত পদে পেতই এটা উে শ আেছ৷
“ কৱল কািহনীেটা” ৰ আধাৰত, আপুিন কািহনী যু ত কিৰেল, কািহনীেটা আৰু
সমূহ
আেপানাৰ মনত ভৰাই ৰািখব, কােনা টাকা বহীত নহয়৷ কাৰণ ব পিৰমানৰ বাক পিঢ,
তাক িলিখ ৰখা স ৱ নহয়৷ আগেত উে খ কৰা দেৰ, িযিবলােক পেঢ, তওঁিবলােক িলিখত
টাকাৰ ওপৰত িনভৰ কিৰব লগীয়া হয়৷ িক “ কৱল কািহনীেটা” ৰ ি য়ােৰ চিলেল,
টাকা িলিখবৰ েয়াজন নাই৷ িক সাধাৰণেত নকৰা কাম এটা কিৰবৈল কওঁ৷ সইেটা হলঃ
অধ য়ন কৰক আৰু এটা পাঠ যু ত কৰক আৰু এেকা িনিলিখব! হয়, আিম ৰু সহকােৰ
কথােটা কেছা- কােনা টাকা িনিলিখব৷
“ কৱল কািহনীেটা”ৰ এক ক শালাত যাগদান কিৰবৈল আিম আেপানাক অনুেৰাধ
জনাইেছা৷ তােত আপুিন দহিমিনটত ১০টা পদ আহৰণ কৰাৰ অিভ তা লাভ কিৰব৷ লগেত,
“ কৱল কািহনীেটা” ৰ সমূহ কেনৈক সজাব লােগ তােকা ব ি গত ভােৱ সহায় কিৰব৷ এই
সকেলািবলাক কােনা টাকা িনিলখাৈক আপুিন কিৰব পািৰব৷
দ তা ২: কািহনীেটাত স

দ কেনৈক িবচািৰব

আপুিন আয় কিৰব লগীয়া ি তীয় দ তােটা হলঃ আপুিন কবৈল যু ত কৰা,
কািহনীৰ পৰা, স দৰািজ কেনৈক িবচািৰ পাব৷
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বাইেবলৰ কািহনীত ‘স দ ৰািজ’ মােন িক বুজাইেছ? িতেটা বাইেবল কািহনীত সামাই থকা
আি ক সত সমূহক আিম ‘স দৰািজ’ বুিল কওঁ৷ “আি ক ান িনৰী ণ” আৰু “আি ক
ান েয়াগ” এই দুেয়াটা এেকলগ হ “স দৰািজ” হেছ৷
কািহনীত থকা লাকিবলাকৰ জীৱনত ঈ েৰ িক কােৰ কায কিৰিছল, সই িবলােকই হল
“আি ক ান িনৰী ণ”৷ িয িবলাক আি ক সত আিজ আমাৰ জীৱনত েয়াগ কিৰব
পােৰা, সইিবলােকই হেছ, “আি ক ান েয়াগ”৷
অনুস ানকাৰী সকলক বুিজ পাৱাত সহায় কৰা৷ পাচিনৰ ক ত িলখা িফিলপ আৰু
নপুংসক জনৰ কািহনীেটা মনত পলাওক৷ ইয়াত আিম দখা পাইেছা এজন চ- দশীয়
নপুংসক৷ তওঁ ৰথত বিহ িযচয়া ভাৱবাদীৰ পু ক পিঢ গিছল৷ ভু েৱ িফিলপক, শা াংশ
বুজাই িদবৈল নপুংসকৰ ওচৰৈল পঠােল৷ কািহনী িনবৈল ভাল, িক কািহনীেটাৰ অথ বুজাই
িদয়ােটা বাইেবল স ত৷ বাইেবলত ইয়াৰ পূব-দৃ া আেছ৷
“আি ক

ান িনৰী ণ” বুিল কাৱা স

দৰািজ কেনৈক িবচািৰ পাব

কািহনীেটাত, ইিতহাসৰ দেৰ এটা ঘটনা অনুস ান কৰাই নহয়, আি ক ভােৱ িক ঘ িছল,
তােকা আপুিন িবচািৰ আিৱ াৰ কিৰব লািগব৷ বাইেবলৰ িতেটা কািহনীত, িতজন ব ি ৰ
বােব, ঈ ৰৰ এক পিৰক না আেছ৷ সই কািহনীৰ নায়ক-নািয়কা সকেল িক িশিকেল (বা
িশিকব নাৱািৰেল), ঈ েৰ তাৰ পৰা িক িশ া আহৰণ কৰােতা িবচােৰ, তাক আিম আিৱ াৰ
কিৰব লািগব৷ আগেত কাৱাৰ দেৰ, বাইেবলৰ কািহনী সাঁৱৰণত ৰখা, আৰু বুিজেপাৱাৰ এক
ি য়া হল, সই কািহনীেটা জীিৱত কিৰ ৰখা৷
কািহনীেটাৰ িতেটা চিৰ ই িক কেছ, আৰু কিৰেছ, তাৰ মাজত সামাই কািহনীেটা াণব
কিৰ ৰািখ আৰু ঈ েৰ কািহনীেটাত িক দেৰ কায কিৰছ, তাৈলও ল ৰাখক৷ এেনদেৰ
কািহনীেটাৰ মাজত সামাই পিৰেল, কািহনীেটাৰ িকছু স দ আিৱ াৰ কিৰবৈল স ম হব৷
এই আি ক স দৰািজ আিৱ াৰ কিৰবৈল, কািহনীেটা থমৰ পৰা শষৈলেক ভালদেৰ
পঢক৷ আৰু কািহনীত থকা িতজন ব ি বা ব ি সকলৰ িবষেয় িক কেছ, অলপ সময়ৈল
চাওক৷ কািহনীত থকা িতজনৰ লগত থািক িকবা এটা িশকাবৈল ঈ েৰ কায কিৰব৷
আপুিন বািছেলাৱা কিহনীেটাৰ আগৰ শা াংশত িক কেছ, যিদ ছপা কৰা বা বাণীব শা
আেছ, তে সই অংশত িক বা া আেছ তাক অনুস ান কৰােটা দৰকাৰী কথা৷ আেপানাৰ
কািহনীেটাৰ ক আগৰ শা াংশত িক কেছ, জািন লওক৷ আেপানাৰ কািহনীত থকা নায়কনািয়কা সকলৰ িবষেয় তাৰ পৰা িকবা জািনব পািৰ নিক, তওঁেলােক িক জােন, আৰু
তওঁেলােক িক অিভ তা পাইিছল তাক চাওক৷ এইেটােৱ আেপানাক সহায় কিৰব৷
‘আি ক

ান িনৰী ণ’ িবচািৰ-সংে েপ পুনিবেবচনাঃ

ানী পৰামশদাতা জন

িকছু সংখ ক গাওঁবাসীেয়, এটা নাদ আৰু পানীৰ অিধকাৰ িবচািৰ, ব তিদন ধিৰ বাদানুবাদ
কিৰ আিছল৷ তওঁেলােক, সই কাৰেণ পৰামশ িবচািৰ এজন ানী পৰামশদাতাৰ ওচৰৈল
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সােধ বুিল জনাজাত আিছল৷ কাৰণ তওঁ িবষয়েটা খৰিচ
গল৷ পৰামশদাতা জেন ব ত
মািৰ জািন লব িবচােৰ যােত এটা ভাল পৰামশ িদব পােৰ৷
সইকাৰেণ পৰামশ দাতাজেন থেম সুিধেল, অৱ ােটা ভালদেৰ বুজাই িদব পািৰবেন? খুউব
চমুৈক কওঁক, িকেহ আেপানােলাকক অশাি িদেছ?
গাওঁবাসীেয় বাদানুবাদৰ কাৰণেটা চমুৈক কাৱাৰ পাছত, পৰামশদাতাজেন বুি েৰ সুিধেল,
এই সমস ােটা আৰ েহাৱাৰ আগেত িকবা ঘ িছল নিক? তাক জািনেল সমস ােটা বুজাত
সহায় হব? গাওঁবাসীেয় সই কািজয়া কেনৈক হবৈল পােল তাক কাৱাৰ পাছত পৰামশদাতা
জেন কেল, এিতয়া মাক কৱল কািহনীেটা কওঁক, িক অনু হ কিৰ লােহ লােহ কওঁক৷ সই
কাৰেণ, মানুহিবলােক কািহনীেটা কবৈল আৰ কিৰেল৷
গাওঁবাসীেয় কািহনীেটাৰ এটা অংশ কাৱাৰ পাছত, পৰামশদাতা জেন, তওঁেলাকক ৰবৈল
কেল, আৰু সুিধেল, “এিতয়া মাক কওঁক, কািজয়াৰ এই মূ ত, আেপানােলাকৰ কােনাবাই
িকবা কিছল নিক বা িকবা কিৰিছল নিক? কাৰণ সইেটা জািনেল সমস ােটা আৰু ভালদেৰ
বুজাত সহায় হব৷
গাওঁবাসীেয় উ ৰ িদয়াৰ পাচত, পৰামশদতা জেন আেকৗ সুিধেল, “ সই সময়ত, তামােলাকৰ
কােনাবাই িকবা িস া
লিছল নিক? যিদ িস া লিছল, সই িস া েটাৰ বািহেৰও
আৰু িকবা িস া লব পৰা গলেহেতন নিক?” যিতয়াই িকবা িস া ৰ কথা কিছল,
পৰামশদাতাজেন সুিধিছল, “এেন িস া ৰ িকবা ফল পােলেন? আৰু ইয়াৰ াৰা কাৰ ওপৰত
ভাৱ পিৰিছল?”
পৰামশদাতাজেন এইদেৰ পুনৰাবৃি কিৰ থািকল, তওঁ কিছল, “আেপানােলাকৰ কািহনীেটাৰ
িবষেয় মাক আৰু কওঁক৷” তওঁেলােক অলপ কাৱাৰ পাছত, পৰামশদাতাজ কয়, “অলপ
ৰব৷” তাৰ পাছত তওঁ এেক সমূহেকই সুিধিছলঃ গাওঁবাসীেয় িক কিছল আৰু িক কিৰিছল,
িক িস া লিছল, তাৰ পিৰমনাম িক হল ইত ািদ৷
অৱেশষত. তওঁেলােক কািহনীেটা ক শষ কিৰেল৷ িযেহতু ানী পৰামশদাতাজেন গাওঁবাসীৰ
উ ৰ িবলাক মেনােযােগেৰ িনিছল, সই কাৰেণ, তওঁ কািজয়াৰ কাৰণেটা ভালদেৰ বুিজ
পােল আৰু এক সু ৰ পৰামশ িদব পািৰেল৷
“ কৱল কািহনীেটা” ত আিম ব ৱহােৰাপেযাগী বাতা সমূহ আিৱ াৰ কিৰব িবচােৰা িয
িবলাক িতেটা কািহনীেতই অ িনিহত হ থােক৷ এই স দেটা িনৰূপন কিৰবৈল, ানী
পৰামশদাতা জেন সাধাৰ দেৰ, আিমও
সােধা৷ কািহনীেটা এটা ইিতহাস৷ িতেটা
কািহনীৰ গভীৰতাৈল আিম যাওঁ৷ সই কািহনীৰ যােগিদ আিম িক আি ক আহাৰ আহৰণ
কিৰব পােৰা, তাক আিম চাব িবচােৰা৷
মনত ৰািখব, সই ানী পৰামশদাতা জেন গাওঁবাসীক কেনৈক অৱ ােটা চমুৈক কবৈল
অনুেৰাধ কিৰিছল৷ সৰহ সংখ ক বাইেবলৰ কািহনীত আৰু শা াংশেতই উে গ জনক কথা বা
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সমস া থােক৷ আিম সইেটােকই “পিৰি িত” বুিল কওঁ৷ বাইেবলৰ কািহনীেটা পঢা আৰু
েসাধাৰ আগেত আিম ইয়াৰ পিৰি িতেটা জািনব িবচােৰা৷ কািহনীেটাত থকা লাকসকল
ভাকত আেছেন, িবপদত পিৰেছ? তওঁেলাক দােধাৰ- মােধাৰ অৱ াত আেছেন আতংিকত
হ আেছ? বা িকবা মেনামািলন ঘ েছেনিক?
কািহনীেটাত থকা পিৰি িতেয়, লাকিবলাকক আমাৰ আগত আচল ৰূপত দখা িদয়াই৷ আৰু
এেন পিৰি িতৰ অিভ তা পাৱা লাকিবলাক কেন হব পােৰ বুিল আেবিগক হ কািহনীেটাৰ
িভতৰ ভাগত আিম সামাই পেৰা৷
গাওঁবাসীক কািহনীেটা কবৈল িদয়াৰ আগেত, সই পৰামশদাতা জেন গাওঁবাসীক, সই
সমস াই দখা িদয়াৰ আগেত িক ঘ িছল তােকা সুিধিছল৷ সইদেৰ, বাইেবলৰ কািহনী এটাৰ
স দৰািজ িবচােৰােত আিম কািহনীেটাৰ পটভূ িমেটা চাওঁ৷
িক এটা কথা মনত ৰািখব, যিদও বাইেবলৰ কািহনীত ইিতহাসৰ পটভূ িম জনােতা
সহায়ক হয়, আিম তােতই া নাথােকা৷ আনিক সই ানী পৰামশদাতা জেন কৰাতৈক
বিছ গভীৰতাৈল আিম যাওঁ৷ তদুপিৰ আিম আি ক পটভু িমেটাও চাওঁ৷ সই লাকিবলাকৰ
জীৱনত ঈ েৰ িক দেৰ কায কিৰিছল, সই ধাৰণেটাও চাওঁ৷এেন পিৰি িতৰ িভতৰত
তওঁেলাক কেনৈক সামাই পিৰল বা িকমান সময় ধিৰ তওঁেলােক সং াম কিৰবলগীয়া
হিছল, বা তওঁেলােক ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আৰাধনা কিৰিছল নিক, এই সকেলািবলাক কথা
জািনবৈল আিম চ া কেৰা৷ আি ক পটভূ িম জািনব পািৰেল, কািহনীেটাৰ আি ক অ ব
ভালদেৰ বুিজেপাৱাত সহায়ক হয়৷
মনতৰািখব, িক দেৰ ানী পৰামশদাতা জেন গাওঁবাসীক তওঁেলাকৰ কািহনীেটা লােহ লােহ
কবৈল অনুেৰাধ জনাইিছল, আৰু িতেটা অংশৰ পাছত, গাওঁবাসীেয় িক কিছল, আৰু িক
কিৰিছল,তাক সুিধিছল৷
“ কৱল কািহনীেটা” ত আিম কািহনীেটাৰ থমৰ পৰা আৰ কেৰা আৰু লােহ লােহ আৰু সযে
িতেটা অংশেকই মেনােযােগেৰ েনা৷ আিম িনজেক
কেৰা- বাইেবলৰ কািহনীেটাৰ পৰা,
তওঁেলাকৰ ক আৰু বাক ৰ পৰা আিম িক আি ক ান পাব পােৰা?
সই অংশেটাত উে খ কৰা িতজন ব ি ৰ কথা আিম িবেবচনা কেৰা, যীচু আৰু িপতৃ ঈ ৰৰ
কথাও৷ আিম সােধা, “িয কাৱা হিছল আৰু িক কৰা হল, িযেটা মেনানীত কিৰেল (বা
মেনানীত কিৰব পািৰেলেহেতন), মেনানীত কৰাৰ ত পিৰনাম িক আৰু ইয়াৰ ভাৱ কাৰ
ওপৰত পিৰল-এই সকেলা িবষয়িবলাকৰ পৰা আি ক ভােব মই িক আহৰণ কিৰেলা?” এই
সকেলা ৰ উ ৰত িয আিম পাওঁ, সইেবাৰক “আি ক িনৰী ণ” বুিল আিম কওঁ৷
এই ধৰেণ আৰু স-যে স দ অনুস ান কৰা কায ই, আমাক, আমাৰ দেৰ জীিৱত
লাকিবলােক, বা ৱ-জীৱন সং ামত, িক কিছল আৰু িক কিৰিছল তাক বুিজবৈল স ম
কেৰ৷ তওঁেলােক কৰা কায ৰ পিৰনাম আৰু তওঁিবলােক লাৱা িস া িবলাকৰ ভাৱ বা
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তওঁিবলােক আৰু িক কিৰব পািৰেলেহেতন, এই কথােবাৰ িবেবচনা কিৰেল, আিম ব কথা
িশিকব পােৰা৷
সই ানী পৰামশদাতাজেন সাধাৰ ব ওপৰত আিম
েসােধা৷ বাইেবলত আিম ঈ ৰৰ
অনুস ান কেৰা, যিদও সই কািহনীেটাত ঈ ৰৰ নাম উে খ নাথােক৷ সই পিৰেবশত, আৰু
সই লাকিবলাকৰ জীৱনত, ঈ েৰ িকদেৰ কায কিৰিছল, তাক আিম সদায় জািনব িবচােৰা,
আৰু লগেত ঈ ৰৰ স েক আিম িক ান আহৰণ কিৰব পােৰা সইেটাও িবেবচনা কেৰা৷
বাইেবলৰ কািহনীসমূহত উে িখত লাকিবলাক সঁচা মানুহ আিছল
িযসকেল কৃ তেত এেন পিৰি িতৰ অিভ তা লাভ কিৰিছল, সই সময়ৰ সই জীিৱত ব ি
সকলৰ িবষেয় ভািববৈল আৰ কৰক৷ উপলি কৰক য আেপানাৰ দেৰ তওঁেলাকেৰা
আেবগ-অনুভূিত আিছল৷ তেন ৱা এটা পিৰেবশত, তেন মূ ত কেন অনুভৱ কিৰিছল
তাক ধাৰণা কৰক৷ তওঁেলােক য তেন দেৰ ভবােটা অিণবায আিছল, এেন নহয়৷ তাৰ
পাছত কািহনীেটাৰ িবষেয় অিধক জািনবৈল ইয়াত থকা বেলগ বেলগ চিৰ িবলাকৈল
চাওক৷ এবাৰত এটা খ চাওক৷
কািহনীেটাৰ থম অংশেটা চাওক আৰু যে েৰ িনৰী ণ কৰক আৰু মেনােযােগেৰ নক৷
িনজেক
কৰকঃ লাকিবলােক কৰা ক ও কথাৰ পৰা আি ক জীৱনৰ িবষেয় মই িক
িশিকব পােৰা? তওঁিবলাকক ভয়াতু ৰ ন সাহসী দখা যায়, বা দুখী ন সুখীেযন অনুভৱ হয়,
ন অন িকবা আেবগ-অনুভূিত থকা ব ি েযন দখা যায়? তওঁিবলাকক তেন দেৰ ভািববৈল
বা ক কিৰবৈল িকেহ বাধ কৰাইেছ, তাক জািনব পািৰেছােন?
িতেটা খ েতই িস া িবলাক চাওঁক৷ হয়েতা সইব ি জেন বেলগ এটা িস া লব
পািৰেলেহেতন? উপলি কৰক য বাইেবলৰ িতেটা কািহনীেতই, েত কৰ বােব আনিক িপতৃ
ঈ ৰ আৰু যীচু ৰ বােবও তওঁেলােক লব পৰা অেনক িস া বা উপায় আিছল৷
আপুিন যিতয়া দিখব য বেলগ বেলগ স া য িস া িবলাক কািহনীত থকা চিৰ িবলােক
লব পািৰেলেহেতন, তেনহেল আপুিন সত েটা আিব াৰ কিৰেল৷ আপুিন জানক য এই িস া
িবলাক তওঁেলােক থেম মনত ি ৰ কিৰ লিছল৷ তাৰ িপছতেহ িস া মেত তওঁেলােক
কায কিৰিছল৷ আপুিনেহ কািহনীেটা অনুস ান কিৰেছ, গিতেক িস া েটা আপুিনেহ দিখব৷
ভািবৈল আৰ কৰকঃ ইয়াতৈক আন িক িস া লব পািৰেলেহেতন, িযেটা তওঁেলাকৰ বােব
আৰু অিধক ম লজনক হলেহেতন?
হয়েতা িস া েটা ভু ল আিছল, আৰু সইবােবই ইয়াৰ ফেলা নিতবাচক হল৷ হয়েতা িস া েটা
আিছল আৰু সইবােবই ইিতবাচক ফল পাৱা গল৷ বাধহয় িকবা আচিৰত কায ঘ ল৷
হয়েতা থেম দখাত বয়াফল যন দখা গিছল, িক পাছত ই ম লজনক হল৷ আপুিন
ভাবক৷ সই কািহনীেটাত কান ভাি ত হিছল তেন িস া েলাৱাৰ বােব, আৰু কেনৈক
ভাি ত হিছল?
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কৰকঃ এই কািহনীেটাত ঈ ৰক মই কেন দিখেছা? ঈ েৰ িয িয কিৰেল, আৰু
িনজেক
কেল, তাৰ পৰা মই ঈ ৰৰ িবষেয় িক িশ া আহৰণ কিৰব পােৰা?
হয়, এইদেৰই আিম আি ক িনৰী ণ(িশ া) আিৱ াৰ কেৰা৷ কািহনীৰ িতেটা অংশই আিম
চাওঁ, আৰু সই এেক ধৰণৰ
েকই সােধা৷ আিম শ িবলাক, ক িবলাক আৰু িস া
িবলাকচাওঁ, আৰু ইয়াৰ পিৰনাম চাওঁ, আৰু তেন িস া ৰ ভাৱ িক দেৰ আনৰ ওপৰত
পিৰেছ, তােকা চাওঁ৷ আৰু তাৰ পাছত আিম সদােয় এটা
সােধাঃ ঈ েৰ সইেলাক সকলৰ
জীৱনত িক কিৰেছ, মই িক দিখেছা?
এইদেৰ িতেটা কািহনীত, আি ক স দ িবচােৰােত,
াৱলীতৈকও িকছু ে ত বেলগ হব পােৰঃ

ানী পৰামশ দাতাজনৰ

কািহনীত এই চিৰ েটােৱ িক কিৰিছল, আৰু িক কিছল?
তওঁৰ ক

ও ব ব ই, সই ব ি জনৰ আি ক জীৱনৰ িবষেয় িক কয়?

কািহনীেটাৰ পৰা, সই ব ি জন এজন িব াসী, এজন যীচু ৰ অনুস ানকাৰী, সে হকাৰী,
নাইবা হণ কিৰবৈল অ ীকাৰ কৰা ব ি , বুিল জািনব পােৰােন?
িব াস ন সে হ দখুওৱা হিছল?
কািহনীেটাত ঈ েৰ, সতক কিৰবৈল, িশকাবৈল বা উদগিণ িদবৈল, পিৰি িতক িক দেৰ
ব ৱহাৰ কিৰেছ?

িযিবলােক িবতংভােৱ জািনবৈল িবচােৰ, তওঁেলাকৰ বােব িকছু মান
নমুনা িহচােব িদয়া
হল৷ আি ক স দ িবচািৰবৰ বােব ইয়াক ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ৷ এইয়া পৰামশ িহচােবেহ
আেপানাৈল িদয়া হল৷
িনজেক আপুিন

কৰকঃ

 কািহনীেটাত মাক আচিৰত কিৰ তালাৰ িকবা কথা বা ক আেছ নিক? ঈ ৰৰ
কায , নাইবা লাকিবলাকৰ, নাইবা লাকিবলাকৰ আচৰণৰ পিৰনাম? ঈ েৰ আমাৈল
িদয়া বাইেবলৰ কািহনীেটা মেনােযােগেৰ নক, আৰু আচিৰত কিৰ তালাৰ কাৰণেটা
আিব াৰ কৰক৷
 এই ঘটনােটা ঘটাৰ আগেত িক হিছল, সই উে িখত চিৰ িবলাক কান, আৰু
তওঁেলােক িকয় তেনদেৰ আচৰণ কিৰেছ, সই িবষেয় িকছু ান পাব পােৰােনিক?
 ঈ ৰৰ বিশ সূচক ণ সমূহ, যেনঃ সহনশীলতা, িচৰসিহষুতা, াধ, ান, ন ায়,
মৰম, অনু হ,দয়া, দু লৰ িত িচ া, সকেলা লাকৰ িত সম-ময দা নাইবা ম
আিদৰ িকবা ণ ইয়াত দখা পাওঁেন?
 সই ণ সমূহ ঈ েৰ কাৈল দশণ কিৰেছ, আৰু তাৰ পৰা মই িকবা িশিকব পােৰােন?
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 কািহনীেটাৰ পৰা মই জািনব পােৰােনিক য তাত উে িখত ব ি সকল িব াসী ন
অিব াসী লাক?
 কািহনীেটাত থকা কােনা ব ি ৰ িকবা সমস া আেছেন? সই সমস েটা িকমান গভীৰ?
 সমস াত পিৰ থকা লাকজেন যিদ ঈ ৰৈল সহায় িবচািৰ গেছ, তে তওঁ িক দেৰ
সহায় িবচািৰেছ?
 সই লাকজেন ভয়-ভি েৰ, ন অহংকাৰভােৱেৰ ঈ ৰৰ কাষ চািপেছ?
 ঈ েৰ তেন জনৈল িক দেৰ সঁহািৰ িদেছ, আৰু সইেটােৱ আমাক িক দখুৱাব খুিজেছ?
 সই কািহনীেটাত ঈ ৰৰ আ া পালনকাৰী কােনা নতা আেছেন, আৰু ঈ ৰৰ বাধ ৈহ
চলাৰ পিৰনাম িক হল?
 সই কািহনীেটাত ঈ ৰৰ আ া নমনা কােনা নতা আেছেন? আৰু আ া নমনাৰ
বােব তওঁৰ িক পিৰনাম হল?
 কািহনীেটাত থকা কােনা লােক তওঁেলাকৰ িব াস বা দৃি ভি সলিন কিৰেছেন?
 কািহনীত থকা কােনা চিৰ ই িব াস, ম, দয়া,
াধ, ভয়, আশা, প পািততা,
সে হ, লাভ, িব াি , অ তা,
া, সমাদৰ, অস ান, অ িব াস বা আন দৃি ভি
দখুৱাইেছেন?
 সই লাকিবলাকৰ িব াস, অনুভৱ, কথা বা ক সমূহৰ িত ঈ েৰ কেন িতি য়া
কাশ কিৰেছ, আৰু ঈ ৰৰ সই িতি য়াই আমাক িক বাতা িদেয়?
 কািহনীেটাত থকা কােনা চিৰ ই তওঁেলাকৰ আচৰণ সলিন কিৰেছেন?
 িকেহ তওঁেলাকৰ জীৱন সলিন কিৰেল?
 তওঁেলাক সলিন হাৱাৰ পাচত, তওঁেলাকৰ িক অৱ া হল? তাৰ াৰা আিম িক িশ া
পােলা?
 কািহনীেটাত িকবা আচিৰত বা অেলৗিকক ঘটনা আেছেন? আৰু যিদ আেছ, সই ঘটনা
সমূেহ লাকিবলাকৰ জীৱনত কেনদেৰ ভাৱি ত কিৰিছল?
“আি ক েয়াগ” বুিল কাৱা স

দ সমূহ কেনৈক আিব াৰ কিৰব

আি ক েয়াগ িবচািৰ৷েকােনা এটা কািহনী যে েৰ চাৱাৰ পাছত, এই কািহনীেটাৰ
যােগিদ মই িক িশিকব পােৰা, তাক জািনব িবচােৰা৷ এই সময়েছাৱােতই আিম আি ক ান
িবচােৰা৷ কািহনীেটাৰ মাজত আিম িনেজ সামাই পিৰেল আিম এই আি ক ান আমাৰ
জীৱনত েয়াগ কিৰব পািৰম৷ কািহনীেটাত থকা লাকিবলাকৰ দৃি েৰ আিম চাব লািগব৷
তাৰ পাছত এটা এটাৈক অংশ অধ য়ন কিৰ ‘আি ক িনৰী ণ’ সমূহ উিলয়াব লািগব৷
“ কৱল কািহনীেটা” ৰ কৃ তকায তাৰ ছিব হল- আি ক ান েয়াগ কিৰব পৰােতা আৰু
কািহনীেটাত থকা আি ক িনৰী ণৰ ওপৰত ই িনভৰ কেৰ৷
এই

সমূহ িনজেক সাধকঃ

১. হ?... কািহনীেটাত দখা পাৱা সই পিৰি িতেটা… সই দেৰ আিজও ঘেট নিক?
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২. যিদ ঘেট, িক দেৰ সই এেক ধৰণৰ ঘটনা ঘ ব পােৰ?
৩. তেন ঘটনা মাৰ জীৱনত ঘ িছলেন- নাইবা মই জনা কােনাবা লাকৰ জীৱনত?
৪. এইেটা এিতয়াই ঘ েছেন? তে এইেটা কেনৈক ঘ েছ, আৰু কািহনীত িয আেছ, তাৰ াৰা
কেনৈক সহায় পাব পািৰ?
ব ি গত জীৱনত আি ক
এইেবােৰা সুিধব পােৰঃ

ান

েয়াগৰ বােব এেন ধৰণৰ

সমূহ ব ৱহাৰ কৰক৷

হয়, সইেটা মাৰ জীৱনত ঘ িছল৷ মই িক কিছেলা? মই িক কিৰিছেলা?
 মাৰ অন উপায় আিছলেন? মই িক িস া লেলা?
 মই িক কিৰব পািৰেলােহেতন? মাৰ এেন িস া ৰ পিৰনাম িক হল?
 মাৰ এেন িস া ৰ ফলত কান কান ভাবাি ত হল? আৰু কেন দেৰ ভাৱি ত
হল?
 এেন ধৰণৰ সমস াত যিদ মই এিতয়া ভূ িগব লগা হয় মাৰ িতি য়া কেন হব?
 কািহনীেটাত িয িয ঘ ল তাৰ পৰা মই িক িশ া পােলা আৰু সই িশ াই মাৰ এেন
পিৰি িতত িক কিৰব লািগব তাক জািনবৈল সহায় কিৰবেন?
অৱেশষত, কািহনীেটাত, িনজেক সাধকঃ
 ঈ েৰ মাৰ জীৱনত নাইবা মাৰ দেৰ অৱ াত থকা লাকৰ জীৱনত কেন দেৰ কায
কিৰেছ?
 ঈ ৰৰ স ে আৰু তওঁৰ কৃ িতৰ স ে মই িক িশিকেলা নাইবা মই িক িশ া লাৱা
উিচত আিছল?
থমবাৰ কািহনী এটা পিঢ যাওঁেত ইয়াৰ অ ব দিখ, আেপানাৰ মনত খিলেমিল লািগব
পােৰ৷ কািহনীেটাত থকা লাকজনক ঈ েৰ এেন দেৰ িতি য়া িকয় কিৰেল বুিল ভািৱ
আপুিন আচিৰত হব পােৰ৷ কিতয়াবা আেপানাৰ এেন ভাৱ হয় য হয় এইেটা এটা সু ৰ
কািহনী,িক ইয়াত কােনা আি ক ান পাবৈল নাই৷ আৰু মাৰ জীৱনৰ লগত ইয়াৰ
কােনা স
নাই এেন ভাৱ হব পােৰ৷
এইেটা িবেবচনা কৰক৷ বাইেবলৰ িতেটা কািহনীেতই অেনক আি ক ান থােক৷
সইেবাৰ আিম আিজও ব ৱহাৰ কিৰব পােৰা৷তলত দুটা শা াংশ িদয়া হল৷ ঈ েৰ বাইেবলত
িদয়া বাতা সমূহৰ কায কািৰতাৰ িবষেয় আপুিন িকবা আিৱ াৰ কিৰব পািৰব নিক চাওক৷
এই আি ক ান বা অ দৃি েয় আেপানাক উদগিন িদব আৰু আপুিন জািনব ঈ েৰ তেন দেৰ
কায কেৰ৷ আৰু জািনবৈল স ম হব য “আি ক ান িনৰী ণ” আৰু “আি ক ান
েয়াগ” ৰ িশ া বাইেবলৰ িতেটা শা াংশেতই িনিহতৈহ আেছ৷
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“ গােটই শা ঈ ৰৰ িন ািসত, আৰু যােত ঈ ৰৰ মানুহ িস আৰু সকেলা সৎক ৰ িনিমেত
সুসি ত হব পােৰ, তাৰ কাৰেণ িশ াৰ, অনুেযাগৰ,
ৰিণ আৰু ধাি কতা স ীয় শাসনৰ
অেথ লাভজনক৷”(২তীমঃ৩:১৬,১৭)৷
“ তওঁিবলাকৈল আিহ ৰূেপ এইেবাৰ ঘ িছল, আৰু শষযুগৰ মানুহ িয আিম, আমাক চতনা
িদবৈল িলখা আেছ৷ এই কাৰেণ িয কােনােৱ িথেৰ আেছা বুিল ভােব, তওঁ যন নপেৰ তাৰ
িনিমে সাৱধান হওক৷ িয িয পৰী া মানুিবলাকত চেল তাৰ বািহেৰ তামােলাকৈল আন
পৰী া ঘটা নাই৷ িক ঈ ৰ িব াসী, তওঁ তামােলাকৈল শি ৰ অিতিৰ পৰী া ঘ বৈল
িনিদব৷ িক যােত তামােলােক সিহব পািৰবা, তাৰ কাৰেণ পৰী াই সেত সািৰবৰ উপােয়া
কিৰব৷”(১কিৰঃ১০:১১-১৩)৷
এই পদেবাৰৰ পৰা জািনব পৰা হয় য বাইেবলৰ সকেলা বাক ই, আনিক কািহনীত থকা
কথােবােৰা, আমাৈলেহ আৰু আমাৰ বােবেহ িলখা হেছ৷ ঈ েৰ, কািহনীেটা সু ৰ হওক
বুিলেয়ই বাক েবাৰ তেনদেৰ িলখা নাই৷ সইবােব, বাইেবলৰ কািহনী সমূহত িক আেছ তাক
যে েৰ চাব লােগ, আৰু সই বাতা সমূহৰ যােগিদ আমাক িক কবৈল িবচািৰেছ, তাক
আিৱ াৰ কিৰব লােগ৷
কািহনীকওঁতা ও
কেৰাতা িহচােব আপুিন লবলগীয়া িকছু মান পদে প আেছ৷ এই িবলােক
াতা সকলক সত সমূহ িনেজ িনেজই িবচািৰ পাৱাত সহায় কিৰব৷
যিতয়াৈলেক আপুিন িনেজ স দ সমূহ আিৱ াৰ কিৰব নাৱােৰ, যিতয়াৈলেক
াতাসকলক স দসমূহ িবচািৰ উিলওৱাত আপুিন সাহয় কিৰব নাৱােৰ
কািহনীকওঁতা িহচােব আপুিন যিদ কািহনীেটাৰ াৰা অনু ািণত হাৱা নাই, তে পুনৰ ভু ৰ
কাষ চাপক আৰু আপুিন পাবৈল ব থেহাৱা সত সমূহ যন িবচািৰ পায় তাৰ বােব াথনা
কৰক৷স পদ িবচািৰ পাবৈল িযিবলাক িনে শনা িদয়া হেছ সই সকেলা অনুকৰণ কৰাৰ
পাছেতা যিদ আপুিন আি ক ান লাভ কৰা নাই, তিতয়া হেল আনক িশকাবৈল আপুিন
এিতয়াও যু ত হাৱা নাই৷
আপুিন কািহনীত থকা িকছু স দ িবচািৰ পাবৈল স ম হাৱাৰ পাছেতই, আপুিন
সমুহ
যু ত কিৰব পািৰব৷ আৰু এই
সমূেহ াতাসকলক কািহনীেটাত থকা স দ সমূহ িনেজ
িনেজই িবচািৰ উিলয়াবৈল স ম কিৰব৷

িকয়

সুিধব লােগ-ইয়াৰ ৰু তা

আপুিন খাজকািঢ ফু িৰবৈল যাওঁেত যিদ এক স দ আিৱ াৰ কেৰ, তে আপুিন
ৰামাি তৈহ পিৰব৷ আপুিন সই স দৈল ঘুিৰ আিহ ব ু বগৰ লগত িবিনময় কিৰেল,
তওঁেবােৰ তাক পাই অিত আনি ত হব৷ িক তওঁেলাকৰ সই আন আপুিন িনেজ িবচািৰ
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পাৱা িয আন , তাৰ লগত তু লনা নহব৷ িনেজ আিৱ াৰ কিৰ পাৱােটা এটা বেলগ
আন ৷
সহেজ উ ৰ িদব পৰা
সাধক৷ িবেশষৈক আেলাচনা ি য়ােৰ িশ া িদয়াৰ আৰ িনেত
“ কৱল কািহনীেটা” ৰ প িতেৰ অধ য়নৰ ধাৰণােটা কৃ তকায হবৈল হেল এইেটা অিত ৰু
িদব লগীয়া কথা৷
বাইেবলত আ া স ীয় সত সমূহ য আেছ অেনক মানুেহ তাক নাজােন৷ আন িকছু মােন
জােন য বাইেবলত অেনক আি ক স দ আেছ, িক সইিবলাক য িবচািৰ উিলয়াবৈল
তওঁেলাক সমথ, তাক নজােন৷ সাধাৰণ এটা বা া যিদ তওঁেলােক আিব াৰ কিৰব পােৰ
আৰু তাৰ বােব তওঁেলাকক যিদ উদগিণ িদয়া হয়, তে তওঁেলােক আৰু অিধক সত
উদঘাটন কিৰবৈল অনুে ৰণা পাব৷
ব ত িব াসীেয়ই বাইেবলৰ বাক আৰু অথ মেনােযােগেৰ নাত অভ নহয়৷ উে শ পূণ
সমূহ (যিদও সইিবলাক হয়-নহয়
হব পােৰ) ‘আি ক িনৰী ণ’ কিৰবৈল আগবঢাই
িনয়াত উপযু ও ব ৱহাৰ যাগ ৷
“ কৱল কািহনীেটা” ৰ প িতত, আিম নতু ন িশকােৰা িবলাকৰ লগত থেম কাম কেৰােত,
তওঁেলাকক পানপ য়াৈক স দ িবচািৰ উিলয়াবৈল নতৃ িদওঁ৷ আৰু স দেটা
তওঁেলাকৰ হাতত গতাই িদওঁ৷ দ িশ কজেন আেন গম নােপাৱাৈকেয় ৰ সহাঁিৰ িদওঁতা
সকলক নতৃ িদ চলাই িনেয়৷িশকােৰা সকলৰ এেন ভাৱ হয় যন স দ আিৱ াৰ কৰাত
তওঁেলাকৰেহ অিৰহনা অিধক! িশকােৰা সকেল িনজৰ েচ ােৰ স দৰ এটা সৰু অংশও যিদ
উে ািচত কিৰবৈল স ম হয়, তিতয়া তওঁেলােক আৰু অিধক স দ িবচািৰবৈল অনু ািণত
হয়৷
বাইেবল ু লৰ িশ া া সকেল সাধাৰণেত কেনৈক শা াংশ িবে ষণ কিৰব লােগ তাক জােন,
িক শা াংশ সমূহ কািহনী িহচােপ মেনােযােগেৰ ণাত হয়েতা সময় িদয়া নাই৷ “ কৱল
কািহনীেটা” ৰ প িতেয় কািহনীেটা এক কৰা ৰখাৰ আৰু অকলশৰীয়াৈক সত ৰ আধাৰ িহচােব
অনুস ান কিৰবৈল দ তা বঢায়৷
এটা গাঁতত খাজিদয়া
কিতয়াবা কিতয়াবা আপুিন এেন ব ি িন েয় লগ পায় (িয িবলাকৰ কােনা ধ স ীয়
িশ া হয়েতা নাই) তওঁেলােক ভােৱ য বাইেবল স ে জািনৱলগীয়া সকেলা কথা
জােন৷েতওঁেলাকক সহায় কিৰবৰ কাৰেণ আপুিন এটা
কিৰব পােৰ৷ এই ৰ াৰাই এই
অহংকাৰী লাকিবলাক আেপানা-আেপািন এটা “গাঁতত” সামাই পিৰব৷ ‘গাঁত’ মােন এটা
ু পূণ ধাৰণা৷িযেটা ধাৰণা কািহনীেটাৰ তথ সহকােৰ িতপ কিৰব পৰা নাযায়৷ আপুিন
সুিধব, িক তাৰ উ ৰ কািশত নহয়৷ আপুিন ু পূণ উ ৰেটা িন ‘হূ হ’ ই
আেমাদজনক বুিল িতি য়া কাশ কিৰ, িনজৰ কায ত আ ৱাই যাওক৷
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উ ৰেটা জল-জল পট-পট ক ওলাই পিৰব৷ িবেবচনা
এইদেৰ আেলাচনা চিল থািকেল
নকৰাৈক উ ৰ িদওঁতা সকেল িনজৰ ভু ল িনেজই উপলি কিৰব৷ আপুিন তওঁেলাকক ধৰাই
িদয়া নাই, িক
তওঁেলােক কৰা ভু লেটােৱ তওঁেলাকক কাশ কিৰ দখুৱাই িদব য,
তওঁেলােক থেম ভাবাৰ দেৰ িসমান জােনা বুিল ভািবিছল, িসমান নাজােন৷ বুি েৰ সজা
ফা ত পৰা সই অিভ াতাই অংহকাৰী অংশ হণকাৰী সকলক িশ া আহৰণ কিৰবৈল আৰু
মেনােযাগ িদবৈল অিধকভােৱ অনু ািণত কিৰব৷
সমেয় সমেয় লাকিবলােক আিৱ াৰ কেৰ, য তওঁেলােক আগেত না কািহনীেটা(িযেটা
িনভু ল বুিল ভািবিছল) কৃ তেত অথ ৰ ওপৰত িতি ত নহয়৷ আৰু তওঁেলােক কািহনীেটাৰ
অেনক কথাই বুজা নািছল৷ তওঁেলােক উপলি কেৰ য তওঁেলােক অিধক দািয় শীল হব
লািগব আৰু কািহনীত থকা সত েটা জািনবৈল অিধক মেনােযাগ িদ িনব লািগব৷
পিব আ া- মহান িশ কজনা
আিম িব াসী সকেল, পিৰ াণ া নােহাৱা লাকৰ আগত কৱল যাহন ৩:১৬ পদেটাৰ
কথােহ কওঁেন? তাৰ পাছত সই পদেটাৰ কথা আেলাচনা নকেৰােন? তওঁক পিব আ াইেহ
িশকাব বুিল ভািব সই শা পদ আেলাচনা নকৰাৈক থােকােন? নহয়, যতদূৰ স ৱ হয় আিম
সই পদেটা আেলাচনা কেৰা৷ বাইেবেল কেছ য পিব আ াই আমাক সকেলা সত ৈল
পথেদখুৱাই িনব৷ িক পৃিথবীৰ িবিভ ঠাইত “ কৱল কািহনীেটা” মতিবিনময় কিৰ জািনব
পািৰেছা য, অেনক িব াসীেয়, বাইেবলৰ কািহনী িবলাকত য স দ সমূহ
ৈহ আেছ,তাক
নাজােন৷ ঈ েৰ য তওঁেলাকক িশকাব এই কথােটা বােদই িদয়ক
এটা শূণ

নীেকাঠাৰ স খ
ূ ত িথয়ৈহ পিব আ াই এিতয়াও িশকাবৈল বাটচাই আেছ৷

“ কৱল কািহনীেটা” ৰ মেত কােনা এটা কিহনী যু ত কৰা সময়ত, সই কািহনীেটাত থকা
স দ সমূহ আমাক দখুৱাই িদবৈল আিম ভু ক কওঁ৷ আৰু িযিবলাক
ই আনক স দ
সমূহ িবচািৰ উিলওৱাত চলাই িনব, তেন সমূহ যু ত কিৰব যন পােৰা, তাৰ বােব তওঁৰ
পৰা সহায় িবচােৰা৷
াতা সকেল সই স দ আিব াৰ কিৰেল, পিব আ াই য
ণীেকাঠাত থকা িতজনৰ অ ৰত কথা কেল, তাক আিম ীকাৰ কেৰা৷
মােজ সম য় আেপানাৰ াতাসকলৰ পৰা
আিহব পােৰ৷ তাৰ উ ৰ িন েয় বাইেবলত
থকা অন কািহনী আৰু বা া সমুহৰ পৰাই িদব লািগব৷ আপুিন উ ৰেটা আৰু ইয়াৰ উৎসেটা
জািনেল, স ূণ উ ৰেটা তিতয়াই িদবেন, সংে েপ সঁহািৰ জনাব, তাৰ বােব ান িবচািৰ
ঈ ৰৰ কাষ চাপক৷নাইবা এইদেৰ কব, “সু ৰ
ইয়াৰ বােব আিম বাট চাম৷ িকয়েনা
এইেটা স ূণ নতু ন িদশ৷ আেপানাৰ এই সু ৰ েটাৰ লগত স ক ৰািখ, মই বেলগ সময়ত
কৱল কািহনীেটা কবৈল পিৰক না কিৰেছা৷”
াতাসকলৰ িত সংেবদনশীল হব৷ পিব আ া নাইবা ব ি ৰ আি ক আহাৰৰ িত থকা
ভাকেটােৱ, তেন অ ত ািশত
কিৰবৈল তওঁক অনু ািণত কিৰব পােৰ৷ কািহনীেটাৰ
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আিহেল, জািনবৈল াথনা কৰক- িকবা সত আিৱ াৰ কিৰবৈল ঈ ৰৰ াৰা
বািহৰৰ
পিৰচািলত এটা সুেযাগ িদয়া হেছ নিক৷ এেন সুেযাগ নেহৰুৱাব, সই ৰ উ ৰ িদয়ক!
“ কৱল কািহনীেটা” ৱ দখুওৱা প িত, কািহনীকওঁতা সকেল ব ৱহাৰ কিৰ, মা েয় উ ত
মানৰ
সাধাৰ দ তা অজন কেৰ৷ লাকিবলােক িনেজ স দৰািজ িবচািৰ পাবৈল
স মেহাৱাৰ লেগ লেগ, ানী নতা সকেল জােন য তওঁেলােক
ইংিগত িদয়াৰ পৰা
িবৰত থািকব, আৰু লাকিবলাকক েম অিধক আিৱ াৰ কিৰবৈল সুেযাগ িদব৷ আিৱ াৰ
িচ াধাৰা ঈ ৰৰ িয বৰ, তাক লাকিবলাকৰ অ ৰত জগাই তালােটা এক িশহৰণকাৰী
আন ৷
ম দশণ কৰক
এই আেলাচনা ি য়ােটা ব ৱহাৰ কিৰেল, কৃ তকায তাৰ ছািব কা , ১কিৰঃ১৩:১ পদত
উে িখত কথােটাও ব ৱহাৰ কিৰব লািগব৷ আিম ম দখুৱাব লািগব৷ “যিদও মই গদূতৰ
ভাষােৰ কথাকওঁ, মাৰ অ ৰত ম নাথািকেল, মই মােথা বািজ থকা কাঁহ৷”
এইেটা জািন লওক
ব ত মানুেহ সমাজৰ আগত িথয়ৈহ কথা কবৈল আতংিকত হ পেৰ৷ গিতেক, সই সকলৰ
আগত কথা কওঁেত আপুিন অিধক ৰণাদায়ক হব লািগব৷ কিতয়াবা কিতয়াবা আপুিন
হয় তা নতা বা পালক সকলেকা িশ া িদেয়৷ তওঁেলাক সমাজৰ আগত িনঃসে েহ
সহজভােৱ থািকব পােৰ৷ তথািপ তঁ েলাকৰ ব তেকই ৰাজ ৱা ভােৱ ধেৰাওৱা হাৱা নাই!
সইকাৰেণ, আপুিন আেলাচনা মাধ েমেৰ িশ ািদওঁেত আতংিকত হাৱা আৰু িযিবলাকক
ৰাজ ৱা ভােৱ ধেৰাৱা হাৱা নাই , বা ধৰায় িদয়া কায ত অভ নহয়, এই দুেয়া িবধ
লাকৰ িত সংেবদনশীল হব লািগব৷
াতাসকেল কািহনীেটা পুনৰ কওঁেত, বা ে া ৰ
িদওঁেত, বা িনজক িনৰী ণ কিৰ পাৱা কথা কওঁেত, এইেটা মনত ৰািখব৷ লাকিবলােক
সামান ভােৱ বা সাধাৰণভােৱ উ ৰ িদেলও কািহনীকওঁতা জেন বা িশ েক িবনয়ীভােৱ
ধৰণী কায কৰােতা অিত েয়াজন৷
সদায় মনত ৰািখব, উ ভােৱ ধৰিণ কৰাতৈক ন তােৰ হাঁিহমূেখ ধৰাই িদেল ব ি জেন
সহজভােৱ হণ কিৰব পােৰ৷মনত ৰািখব, কািহনীকওঁতা িহচােব দলেটাৰ পিৰেবশ
আপুিনেয়ই িনয় ণ কিৰব লািগব৷ আপুিন িকবা এটা মেনানীত কিৰব পােৰ৷ আপুিন
াতাসকলক অনু ািণত কিৰ এটা অনুস ান আৰু আিৱ াৰ কৰা মেনাবৃি গঢ িদব পােৰ
যােত তওঁেলাকৰ ধাৰণা আৰু ভাৱধাৰা দািঙ ধিৰব পােৰ, নাইবা আপুিন এক উে গ আৰু
িনৰাশৰ পিৰেবশ সৃি কিৰ অংশ হণ কাৰীসকলক এেন ভাব আিন িদব পােৰ যন গােটই
আেলাচনা সময়েটা এটা পৰী ােহ আৰু এই পৰী াত তওঁেলােক ধ উ ৰেটােৱই িদব
লািগব৷আেপানাৰ কািহনীেটা মনত ৰািখবৈল আৰু
সুিধবৈল ক কিৰ থকা সময়ত,
লাকিবলাকৰ কথা ভািবব িযসকল লাকক আপুিন পিৰচালনা কিৰেছ৷ তওঁেলাকক সহঁ িৰ
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িদয়ক আৰু সদায় মনত ৰািখব য আেপানাৰ দ তা নহয়, িক
মেহ সাৰ কথা৷

দ তা ৩: কেনৈক

তওঁেলাকৰ িত দখুওৱা

সািজব লােগ

ধান উে শ আৰু বাইেবলৰ কািহনী কাৱা ফল, আৰু তাৰ পাছত এইেবাৰৰ আেলাচনাঃ
ঈ ৰৰ ল

ন সমুহৰ স

েক িশ া আহৰণ কৰা

ঈ েৰ মানুহৰ বােব আৰু মানবজািতৰ পৰা িক িবচােৰ-তাক িশকা
সত েটাক আমাৰ িনজৰ বােবই জািনেলাৱা আৰু মািনেলাৱা৷
“ কৱল কািহনীেটা” ৰ কনীয়াৰ এটা ক শালাত যাগদান কৰাৰ পাছত এগৰাকী ম লী
িত াপেক এটা িনৰী ণৰ কথা কিছল৷ এওঁ ঈ ৰ স ীয় িশ ণৰ কথাত বৰ দৃঢ আিছল,
তওঁ পিৰচযাৰ বােব িনজৰ ব ৱসায়ও বাদ িদিছল৷ িক চািৰবছৰৰ পাছেতা তওঁ,
গাওঁখনত পিৰচযা কিৰ কােনা ফল দখা নপােল৷
এই ক শালাৈল আিহবৈল তওঁ দুিদন উটৰ িপ ত, এিদন ‘এয়াৰ বাচত,’ আৰু এিদন বাচত
উ আিহব লগীয়া হিছল৷ ‘ক শালােটা’ ত িয িশকাইিছল তাক তওঁ ভাল পাইিছল, আৰু
িনজেক শি শালী যন অনুভৱ কিৰিছল৷ তওঁ কিছল, “আিজপয , আেন মাক িয
িশকাইিছল, তাকেহ িশকাইিছেলা, িক বাইেবলৰ পৰা িনেজ কেনৈক িশ া আহৰণ কিৰব
লােগ তাক জনা নািছেলা৷”
“এিতয়া মই জািনেছা য িয ঠাইৈল মই িনেজ যাৱা নাই, তাৈল আনেলাকেকা
চলাই িনব নাৱােৰা”
এই কাৰেণই আিম
ব ৱহাৰ কেৰা৷ থেম কািহনীকওঁতা সকেল ঈ ৰৰ বাক ৰ পৰা নতু ন
বা া আহৰণ কেৰ আৰু তাৰ পাছত,
সমূহৰ াৰাই আনেকা িনেজিশকা অমূল সত সমূহৈল
পথ দখুৱাই িনেয়৷
“ৰু টােকাৰা”ৰ াৰা পথেদখুৱাই িনয়ােটা এটা দ তা, িযেটা আিম “ কৱল কািহনহীেটা”ৰ
ক শালাত িশকাওঁ৷ “ কৱল কািহনহীেটা” ৰ পৰা িশেকাৱা সকেল, থম অৱ াত, এটা
“ ধ”
িধেয়ই লাকিবলাকক স দ িবচািৰবৈল িদব খােজ৷ এেন প িতেৰ কাৎিচতেহ
কাম কেৰ৷ এটা চৰাইক, সজােটাৈল ফু চু লাই িনবৈল স খ
ূ ত এখন ৰু থ িদেলই নহব৷ তাৰ
সলিন, সজােটাৈল যাৱাৰ পথত, সৰু সৰু ৰু ৰ টােকাৰা লািন িনিছগাৈক থওক৷ সই সৰু সৰু
টােকাৰােবাৰ খাই খাই চৰাইেটা সজােটাৰ িভতৰত সামাবৈগ৷ সইদেৰ আপুিনও, আ া
স ীয় স দ আিৱ াৰ কিৰবৈল, কইবা লািনও
কৰাৰ আৱশ কতা আেছ৷
অনু হ কিৰ মন কৰক৷এিতয়া “আ াম আৰু চাৰী” ৰ কািহনীেটা অভ াসৰ বােব িদয়া
হেছ৷ ইয়াত আৰু ইয়াৰ পাছত উে খ কৰা এই হাতপুিথৰ কািহনীেবাৰেতা অেনক আি ক
ান িনৰী ণ, আি ক ান েয়াগ আৰু
সমূহ আেপানাৰ বােব িলখা হেছ৷ িক “ কৱল
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সমূহ িলিখ লবৈল কিতয়াও িনিশকাওঁ৷
কািহনহীেটা”ৰ ক শালাত আিম আেপানাক
আপুিন সমূহ িলিখেলাৱাৰ কােনা েয়াজন নাই৷ এই হাতপুিথত িলিখতভােব সমূহ িদয়া
হেছ যােত িশি ত সকেল, িথতােত পাৱা ক শালাত িশিকব নাৱাৰা কথািখিন, ইয়াৰ
যােগিদ িনজেক মানিসক ভােব ত কিৰব পােৰ৷ এই সমূহ নমুনা িহচােবেহ িদয়া হেছ৷
সময়ত িনজৰ অধ য়ন আৰু আনক িশেকাৱাৰ জিৰয়েত, আপুিন িনেজই
কৰাৰ দ তা
অজন কিৰব পািৰব৷
কািহনীকওঁতা িহচােব, কািহনীিবলাকৰ আেলাচনা কিৰ যাওঁেত, িশকােৰা সকেল, িনৰী ণ
আৰু েয়াগ সমূহ আপুিন
কৰাৰ আগেতই, আিৱ াৰ কিৰবৈল স ম হব পােৰ৷ এেনদেৰ
আগতীয়াৈক স দসমূহ িশ াথ সকেল িবচািৰ পাৱােতা বা নীয়৷ লাকিবলােক কেনৈক
শা ৰ গভীৰতাৈল গ িনেজ িনেজই স দ আিৱ াৰ কিৰবৈল স ম হেছ, ই তােকই বুজায়৷
আনক স

দ সমূহৈল পিৰচািলত কিৰবৰ বােব

সমূহ িবকিশত কৰা

আপুিন উদঘাটন কৰা স দ সমূহ আেনও িবচািৰ পাৱাত সহায় কিৰবৰ বােব
যু ত
কিৰবৈল কািহনীেটাৰ আৰ নীৈল যাওঁক৷ আপুিন আি ক ান িনৰী ণৰ বােব িনেজ
ব ৱহাৰ কৰা
সমূহ মনত পলাওক৷ সই এেকিখিন েকই আনৰ
েতা পুনৰ ব ৱহাৰ
কিৰব পােৰ৷ মনেত কািহনীেটা সাঁৱৰণ কৰক৷ আপুিন আিব াৰ কৰা আি ক ান
িনৰী ণৰ কথা ভাৱক৷ মনত ৰািখব কািহনীেটাৰ িতেটা অংশেত ানী পৰামশদাতা জেন
অেনক
সাধাৰ েয়াজনীয়তা কেন দেৰ দখুৱাইিছল৷ এেনদেৰেহ আপুিন আি ক ান
সমূহ িনৰী ণ কিৰ আিৱ াৰ কিৰিছল৷
ানী পৰামশদাতা জেন সাধাৰ দেৰই আপুিনও াতা সকলক এলািন
আেপানাৰ দেৰ, তওঁেলােকও আিৱ াৰ কিৰবৈল সমথ হব পােৰ৷

কিৰব পােৰ যােত

উদাহৰণ ৰূেপ, আপুিন যিদ আিদঃ ১২:১০-২০ পদত থকা কািহনীেটা কেছ, আপুিন যু ত
কিৰ থােকােতই থম পদেকইটােতই অেনক কথা িনৰী ণ কিৰব৷
পােছ সই দশত আকাল হল আৰু আকাল অিতশয়ৰূেপ বৃি পাইেযাৱাত অ ােম িমচৰ দশত
বাস কিৰবৈল নািম গল৷ তওঁ িমচৰ দশত সামাবৈল ধেৰােত তওঁৰ ভায া চাৰীক কেল,
চাৱা তু িমেয সু ৰী িতেৰাতা তাক মই জােনা৷ এই কাৰেণ িমচৰীয়া িবলােক তামাক দিখ,
তু িম মাৰ ভায া বুিল মাক বধ কিৰ তামাক জীয়াই ৰািখব৷ িমনিত কেৰা, তামাৰ াৰাই
মাৰ ম ল, আৰু তামাৰ পৰাই মাৰ াণ ৰ া পিৰবৰ িনিমে তু িম, মই তওঁৰ ভনীেয়ক
বুিল কবা৷” (আিদঃ১২:১০১-২০)৷
কািহনীেটা জািন আপুিন িন েয় মন কিৰেছ য, অ ােম আৰ ণীেতই এটা পথ বািছ লেল৷
তওঁ ঈ ৰত ভাৰসা কিৰব পািৰেলেহেতন, িক তাৰ পিৰবেত তওঁ শংিকত হল৷ অ ীকৃ ত
দশৰ পৰা তওঁ আঁতিৰ গল, আকাল হাৱাৰ বােব তওঁ িমচৰ দশৈল নািম গল, আৰু অ ােম
িনজৰ িনৰাপ াৰ বােব চাৰীক িমছা মািতবৈল কেল৷( কােনা কােনাৰ মনত এইেটা দিখ
সংঘাত হব, কাৰণ িমচৰৈল নািম যাৱােতা ভু ল আিছল, পাচত যা বৰ আৰু তওঁৰ
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ত কেছ য
পিৰয়ালৰজীৱনেতা তেন এটা ঘটনা ঘটা দখা পাওঁ৷ অৱেশ যােকাবৰ
ঈ েৰ তওঁেলাকক পথদশক হ চলাই িনেল৷ সই কাৰেণ, “ঈ েৰ চলাই িনেল” এই দুটা
পিৰেবশৰ াথক েটা ইয়ােত দখা যায়৷)
এেন ধৰণৰ আৰু অেনক আিৱ াৰৰ পাছত, এই িনৰী ণৰ ওপৰত িভি কিৰ আপুিন হয়েতা
িকছু মান আি ক ান েয়াগৰ িবিধ
ত কিৰেলেহেতন৷ আপুিন দখা পাইেছ য ঈ েৰ
তওঁৰ বাক পালন কেৰাতা আৰু তওঁৰ ই াৰ দেৰ চেলাতা সকেলােক িত িত িদেছ৷
আপুিন আৰু দিখব য মানুহৰ জীৱনত ‘ হঁ চা’ পৰা সময়ত আিম ভু ল িস া লব পােৰা আৰু
ঈ ৰৰ ওচৰৈল যাৱাৰ পিৰবেত মানুহত আ য় লওঁ৷ আি ক ান েয়াগৰ সময়ত এেন
ভু ল িবচাৰ লাৱা হব পােৰ৷ লগেত আপুিন এইেটাও উপলি কিৰেছ য কিতয়াবা জীৱনত
খৰেখদাৈক লাৱা িস া ৰ বােব আিম অিধক পাপ কেৰা- হয়েতা িমছা কথাৈক বা অিভসি
কিৰ আৰু আমাত ভাৰসা কেৰাতা সকলেকা পাপত সাঙু িৰ ল আিম পাপৰ উপিৰ পাপ কেৰা৷
এিতয়া আেপানাৰ িনৰী ণ,

ৈল ৰূপা ৰ কৰক

কািহনীেটাৰ পৰা
যু ত কৰক৷ আপুিন াতাসকলক আি ক স
সমূহ িবকিশত কৰাৰ লেগ লেগ, সমূহ ক কিৰ লওঁক৷

দ আিৱ াৰ কিৰবৈল

ইয়াত িকছু মান
িদয়া হল৷ আি ক ান িনৰী ণৰ ওপৰত িভি
ব ৱহাৰ কিৰেল অেনক আিৱ াৰৰ পথ মুকিল কিৰ িদব৷

কিৰ, এইিবলাক

১. এই কািহনীেটাৰ আগেত, ঈ েৰ অ ামক কৈল যাবৈল কিছল আৰু তওঁৰ কাৰেণ ঈ েৰ িক
কিৰম বুিল কিছল?
২. আিম দিখেলা য আকাল হাৱাৰ কাৰেণ অ ােম অ ীকৃ ত দশখন এিৰ সহায় িবচািৰ
িমচৰৈল গিছল৷ তােক নকিৰ অ ােম আন িক কিৰব পািৰেলেহেতন?
৩. অ ােম কিছল য িমচৰীয়া িবলােক তওঁক বধ কিৰব বুিল ভয় কিৰিছল-কািহনীেটাত এই
কথা পাওঁ৷ অ ামৰ ভয়েটাৰ িবষেয় আপুিন িক ভােৱ? তাৰ পৰা অ ামৰ িবষেয় আিম িক
িশকাব পােৰা?
৪. ইয়াৰ আগৰ কািহনীেটাৰ িবষেয় আিম এেকলেগ আেলাচনা কিৰিছেলা৷ ঈ েৰ অ ামক
িকবা িত িত িদিছল বুিল মনত পেৰেন? আৰু সইেটােৱ অ ামক শংিকত নৈহ সাহসী হবৈল
সহায় কিৰেল হঁ েতেন?
৫. অ ামৰ ঘিন
দখা পাইেছ?

কােনাবাই অ ামৰ অিব াসৰ ফল ভাগ কিৰিছল ন? আপুিন ইয়াত িক

৬. তওঁৰ পাপৰ ভাৱ দখা পাইেছেন?
তলত নমূনা িহচােব িকছু
কিৰ িদব

িদয়া হল৷ ইয়াৰ াৰা আি ক
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ান েয়াগ কিৰবৈল পথ মুকিল

১. ঈ েৰ অ ামক এটা ঠাইৰ স েক িনে শণা িদিছল, িয ঠাইত থািকেল তওঁ আশীবাদ
কিৰব৷ িক পিৰি িত জ ল হাৱা বােব অ ােম সই ঠাই এিৰেল৷ আপুিন ভােবেন য ঈ েৰ
আিজও তওঁৰ অনুকৰণ কাৰী সকলক এেন এক ঠাই বা ানৈল িনব পােৰ, িক জ ল
পিৰি িত হেল লাকিবলােক, আগেত ঈ েৰ কেনৈক চলাইিছল,তাক পাহিৰ যাব? সইেটা িক
কােৰ ঘ ব পােৰ? আেপানাৰ জীৱনত তেন ঘ িছলেন? বা আপুিন জনা কােনা ব ি ৰ
জীৱনত?
২. আিম দখা পাইেছা য যিদও ঈ েৰ মেনানীত কৰা ঠাইেতই অ ােম বসবাস
কিৰিছল,তথািপ অ ােম এক ভয়ংকৰ পিৰি িতৰ স খ
ূ ীন হল৷ আিজৰ িদনেতা, ঈ ৰৰ
অনুকৰণকাৰী সকেল এেন িবপদজনক পিৰি িতৰ মূখামুিখ হব লগীয়া হয়েন? তওঁেলাক
কেন ধৰণৰ িবপদৰ স খ
ু ীন হব পােৰ? আপুিন কােনা ব ি ক জােনেন িয জেন জীৱনৰ
িত এেন ভয়ংকৰ পিৰি িতৰ মুখামুিখ হিছল? অ ামৰ িস া ত এেন িকছু কথা আেছ
িযেটােৱ আমাক ক ন পিৰি িতত ইয়াতৈক ভাল িস া লাৱাত সহায় কিৰব?
৩.অ াম আেৱগৰ াৰা পিৰচািলত হিছল আৰু ঈ ৰৰ বাক ৰ িত িব াসৰ অভাৱ দশণ
কিৰিছল৷ আিজও লাকিবলােক আেবগৰ াৰা পিৰচািলত হয়েন? আৰু ঈ েৰ বাইেবলত িক
কেছ তাক পাহিৰ যায়েন? সইেটা কেন দখায়? এই কািহনীত থকা িক কথাই, িবপদৰ
সময়ত বিছ সাৱধােনেৰ িচ া কিৰবৈল আমাক সহায় কেৰ?
৪.অৱ া যিতয়া বয়া হল, অ ােম ঈ েৰ যাবৈল কাৱা ান এিৰ িমচৰৈল নািম গল৷ আিজৰ
িদনত কােৰাবাৰ জীৱনত এেন ঘ েছেন? আেপানাৰ জীৱনত এেন ঘ েছেন? নাইবা আপুিন
িচিন পাৱা কােনা ব ি ৰ জীৱনত?
৫. যিদ কােনা ক ন পিৰি ত আমাৰ জীৱনৈল আেহ, অ ােম িয কিৰেল, তাৰ পৰা, আিম িক
কৰা উিচত বা অনুিচত, তেন িকবা ধাৰণা িদব পােৰেন? কেন ধাৰণা িদব পােৰ?
৬. আিজৰ িদনত তেন সময় আেছেন য আিম আমাৰ ভু ল আেৱগৰ বশৱত হ িস া সমূহ
লম? যিতয়া িবপদ আেহ, কেন ধৰণৰ আেৱেগ লাকসমূহক পিৰচািলত কেৰ? আপুিন বা
আন কােনাবাই আেবগৰ বশবত ৈহ অসফল িস া লব লগীয়া হিছল ন? সই অিভ তাৰ
কথা আমাৰ আগত কবেন?
৭. মনত ৰািখব, অ ামাৰ অিব াসৰ েণ িকমানেলােক ভূ িগব লগা হিছল? আিজও ঈ ৰত
আমাৰ ভাৰসা নথকাৰ বােব আেন ভূ িগব লগীয়া হেছেন? সইেটােৱ িক বুজায়? আেপানাৰ
জীৱনত বা আপুিন জনা কােনা ব ি ৰ জীৱনত তেন ঘ েছেন?
এইয়া কইটামান মােথান িনৰী ণ আৰু েয়াগৰ
থম অংশেটাৰ পৰা সুিধবপৰা ৷

৷ আিদপু কত থকা সই কািহনীেটাৰ

মন কৰক৷আেপানাৰ মনত কািহনীত থকা লাকিবলােক িক কিছল, িক কিৰিছল আৰু
তওঁেলােক িয িস া লেল বা লব পািৰেলেহেতন, এই সমূহ থািকব পােৰ৷ তথািপও আপুিন
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াতা সকলৰ
সমূহৰ িত িনৰী ণ আৰু উ ৰসমূহৰ িত সদায় সহাঁিৰ
আেপানাৰ
জনাব লািগব৷ আপুিন আেলাচনা কৰা কািহনীেটাত তওঁেলােক আন িকবা স দ দখা পাব
পােৰ নাইবা িকবা
ও থািকব পােৰ৷ ানী পৰামশদাতা জেন িয সুিধিছল তাৰ ওপৰত
িভি কিৰ
সমূহ সাধক৷ লাকিবলােক বেলগ িকবা স দ পােল, আেলাচনােটা চলােয়ই
থািকব৷ সই সময়েছাৱাত আেপানাৰ
ও আিৱ াৰ সমূহ হয়েতা একাশৰীয়া কিৰ থব
লগীয়া হব পােৰ, আৰু কািহনীত থকা আন স দৰ স েক আেলাচনা কিৰব লািগব৷ পিব
আ াই, াতা সকলক পানপ য়াৈক কথা কেল, তাক দিখবৈল িকমান সু ৰ৷
কািহনীেটাৰ আগকথা কেনৈক যু ত কিৰব
কািহনীেটাত থকা আি ক স দ সমূহ অনুস ান কিৰ শষ কৰাৰ পাছত, কািহনীেটাৰ বােব
িকবা আগকথা েয়াজন হবেনিক আপুিন িবেবচনা কিৰব৷ সকেলা িনৰী ণ আৰু েয়াগ সমূহ
আিৱ াৰ কৰাৰ পাছেতেহ আিম আগকথা যু ত কেৰা৷ কাৰণ আগকথাত সই সকেলা কথা
সি িব কৰাৰ েয়াজনীয়তা আেছ৷
‘আগকথাই
াতাসকেল িনব লগীয়া কািহনীেটাৰ পটভু িম আগতীয়াৈক যু ত কেৰ৷
শা ত, এই কািহনীেটাৰ আগেছাৱাত িক ঘ গল, তাৰ পিৰে ি তত
াতাসকলক
কািহনীেটা বুিজ হণ কিৰবৈল যু ত কেৰ৷
আগকথাত িক িবষয় সমূহ থােক?
১. আগকথাত কইটামান বাক েহ থািকব লােগ৷ ই তথ িচ ৰ দেৰেহ, কািহনীৰ দেৰ নহয়৷
াতাসকলৰ মেনােযাগ আকষণ কিৰবৰ বােব ইয়াক চমুৈক ৰখা উিচত৷ কাৰণ কািহনীত
িদয়া বাতাতৈকও, তথ িচ ত থকা কথািবলাক মনত ৰখা বিছ টান৷
আগকথাত ব ৱহাৰ কিৰব পৰা িতিনটা কাৰণ িদয়া হলঃ
ক. কািহনীেটা যথা ানত ৰািখবৰ বােব আগকথা ব ৱহাৰ কৰক৷ আৱশ ক হেল পিৰি িতৰ
লগত স িত ৰািখ কািহনীেটা উপ াপন কৰক৷
খ. কিতয়াবা এটা কািহনীৰ িভতৰত পিৰভাষা থােক, িযেটা াতা সকলৰ বােব নতু ন বা
িব াি কৰ হব পােৰ৷ তেন ৱা পিৰভাষা থািকেল ‘আগকথাত’ বাখ া িক বুজাই িদব পােৰ৷
শ বা পিৰভাষা, িযিবলাকৰ ব াখ াৰ েয়াজন আেছ সইেবাৰ এেন হব পােৰঃ ‘নামঘৰ’,
‘মানুহৰ পু ’ ‘ভাৱবাদীৰ স ান িবলাক’ ইত ািদ৷
গ. কালত, াতা সকল কািহনীেটাৰ পৰা স দ আিৱ াৰ কৰােতা আপুিন আশা কিৰব
পােৰ৷ এইেটা পুৰিণ িনয়মৰ বাতা জািনেল তওঁেলােক কব পািৰব৷ উদাহৰণ ৰূেপ, আপুিন,
যাহন ১ অধ ায়ৰ কািহনীেটা কব পােৰ৷ ইয়াত কেছ, “জগতৰ পাপ িনওঁতা মৰ পাৱালীক
চাৱা৷” আগকথাত আপুিন উে ক কিৰব পােৰ য বাইেবলত অেনক বাৰ ঈ েৰ তওঁৰ
অনুকাৰী িবলাকক তওঁেলােক পাপ কিৰেল এটা মৰ বিল ৰূেপ আগবঢাবৈল কিছল৷
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২. আেপানাৰ াতাসকেল কািহনীেটা বুিজবৰ বােব বা ৰ সহাঁিৰ জনাবৰ বােব িয িয বাতা
জািনব লােগ বুিল ভােৱ, সই সকেলা িবলাক ‘আগকথাত’ সামিৰ লব৷
৩. মনত ৰািখব, কিতয়াবা কিতয়াবা ‘আগকথা’ৰ কােনা েয়াজন নহব পােৰ৷
৪. “ কৱল কািহনীেটাত” আিম কৱল বাইবলত পাৱা বা ােহ ব ৱহাৰ কেৰা৷ বাইেবলৰ
বািহৰৰ বা া নহয় বা ীক বা িহ শ ৰ অথও ভাঙিন নকেৰা৷ কাৰণ তেনধৰণৰ িশ া
খুউব কম সংখ ক লাকৰ বােবেহ েয়াজন৷ আিম সকেলা িব াসীেকই অনু ািণত আৰু
শি ম কিৰব িবচােৰা, যােত সকেলােৱ কািহনীসমূহৰ জিৰয়েত, শা ৰ কথা আনৰ আগত
ভাগ লব পােৰ৷ আিম িনেজ আিহ ৰূপৈহ, আিম িশকােৰা সকলক দশণ কিৰব লািগব
কেনৈক ঈ ৰৰ বাক ত লুকাই থকা গভীৰ সত সমূহ আিৱ াৰ কিৰব পািৰ৷ কািহনীেটাত
িব াস ৰািখবৈল িশকাওক৷
৫. ‘আগকথা’ হল আপুিন সংকলন কৰা বাইেবলৰ বা া৷ ‘আগকথা’ ক শষ কৰাৰ পাছত এই
দেৰ ক সমা কৰকঃ “এিতয়া এইেটােৱই কািহনীেটা” নাইবা “এইেটােৱই বাইেবলৰ
কািহনীেটা৷” ইয়াতৈক বিছ কাৱাৰ েয়াজন নাই কািহনীেটােৱ িনেজই লাকিবলাকক কওক,
এই কািহনীত কাৰ িবষেয় কাৱা হেছ৷
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প ম অধ ায়ঃ আমাৰ

িত আৰু উপ াপন কৰাৰ

দ তা সমূহ- আহক, চ া কিৰ চাওঁহক
থেম, এই নমূনাৰূেপ িদয়া কািহনীেটা িশকক
পােছ তওঁেলােক যাওঁেত যাওঁেত তওঁ এখন গাঁৱত সামাল, তােত মাথা নােমেৰ এজনী
িতেৰাতাই তওঁক িনজৰ ঘৰত আলহীৈক ৰািখেল৷ আৰু মিৰময় নােমেৰ তওঁৰ ভনীেয়েক ,
ভু ৰ চৰণৰ ওচৰত বিহ, তওঁৰ বাক িন থািকল৷ িক মাথাই অেনক আলৈপচান ধিৰ
ব া ল হ তওঁৰ ওচৰৈল আিহ কেল, হ ভু , আলৈপচান ধিৰবৈল মাৰ ভনীেয় য মাক
অকেলই এিৰেল ইয়াৈল আপুিন মন নকেৰেন? এেতেক মাক সহায় কিৰবৈল তাইক আ া
িদয়ক৷ তাত ভু েৱ উ ৰ িদ তওঁক কেল, মাথা,মাথা, তু িম অেনক িবষয়ত িচি ত আৰু ব
হ আছা, িক
েয়াজনীয় এটােহ৷ িকয়েনা মিৰমেয় সই উ ম ভাগ মেনানীত কিৰেল, তাক
তওঁৰ পৰা িনয়া নহব৷(লুক১০:৩৮-৪২)
িতঃ আি ক স
স

দ িবচািৰ

দ অনুস ান ১- আি ক িনৰী ণসমূহ

কািহনীেটা জািনবৈল অধ য়ন কৰা সময়ত আপুিন হয়েতা িকছু মান মূল বান স দ দখা
পাব৷ পুনৰ কািহনীেটাৈল চাওক আৰু লােহ লােহ এটা এটা অংশ মেনােযাগ িদ চাওঁক, আৰু
ানী পৰামশদাতাজনৰ সমূহ ব ৱহাৰ কৰক৷ তিতয়া আপুিন আৰু অিধক স দ িবচািৰ
পাব৷
ানী পৰামশদাতাজনৰ িতেটা
ই চ া কিৰ চাওঁকঃ এই কািহনীেটাৰ পিৰি িত কেন?
ইিতহাসত বা আি ক জীৱনত এই কািহনীেটাৰ আগেত িকবা ঘ িছল ন? িযেটােৱ এই
কািহনীেটা ভালদেৰ বুিজ পাৱাত সহায় কিৰব? লাকিবলাকৰ কথা আৰু কামৰ পৰা আি ক
জীৱনৰ বােব িক িশিকব পােৰা? িকবা িস া লিছলেন? আন িকবা িস া লব
পািৰেলেহতেন? সই িস া িবলাকৰ পিৰনাম িক হল? আৰু সই িস া সমূহৰ ভাৱ কাৰ
ওপৰত পিৰল? ানী পৰামশদাতা জেন ব ৱহাৰ কৰা আিহলা পািত ব ৱহাৰ কৰক- মােন
ব েতা
সাধক৷ তওঁ সাধা
িবলাকৰ উপিৰও, আিম আৰু এটা
লােগ- এেন
পিৰি িতত আৰু লাকিবলাকৰ জীৱনত ঈ েৰ িক দেৰ কায কিৰিছল?
এেন িবলাক

ই আেপানাক আি ক

ান িনৰী ণ কিৰবৈল সহায় কিৰবঃ

১. মাথাই অকেল কামিবলাক কিৰবৈল অসমথ হ িকছু দু ল িস া লেল৷ যিদও মাথাই
যীচু ক িনম ণ কিৰিছল, তথািপ মাথা িনজৰ দুদশাৰ বােব আনক দাষােৰাপ কিৰেল৷ মাথাই
যীচু ক জগৰীয়া কিৰেল৷ তওঁ যীচু ৰ ওপৰত ভু চলােল৷ তওঁ যীচু ক সহায় খুিজবৈল ব থ
হল৷
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২. মাথাই যীচু ক ভু বুিল সে াধন কিৰেছ, িক
তওঁেহ গৰাকী৷
৩. মাথাই দখুওৱা অ

তওঁ এেনদেৰ আচৰণ কিৰেছ যন যীচু নহয়

া বা অৱমাননাৰ িত যীচু েৱ কােনা িতি য়া কাশ নকিৰেল৷

৪. যীচু েৱ মৰেমেৰ মাথাক ধৰায় িদেল৷
৫. মাথাই ভািবিছল তওঁ তেন কৰােটা অিত েয়াজনীয় আিছল৷ িক
মিৰয়েম িয ভাগ মেনানীত কিৰেল সইেটােহ অিত েয়াজনীয়৷

যীচু েৱ কেল য

৬. মাথাৰ আগত দুটা মেনানীত কিৰব পৰা পথ আিছল৷
৭. মিৰমেয় যীচু ক মেনানীত কিৰেল৷ এইেটা তওঁৰ সমাজ ব ৱ াৰ িবৰুে , আৰু তওঁৰ িত
আনৰ িয আশা আিছল, তাৰ িবৰুে কৰা িস া ৷
৮. মিৰয়েম িয ভাগ মেনানীত কিৰেল, যীচু েৱ তাক কিতয়াও তওঁৰ পৰা িনবৈল িনিদব৷
স

দ অনুস ান-২ আি ক

ান েয়াগ

আিম তািলকা ভু কৰা আৰু আপুিন িনেজ িবচািৰেপাৱা আি ক ান িনৰী ণৰ ওপৰত
িভি কিৰ আপুিন আি ক ান েয়াগৰ স পদ িবচািৰ কািহনীেটাৈল উভিত চাওঁক৷
থেম, আপুিন িনেজ িবচািৰ পাৱা আি ক ান িনৰী ণ এটা মনত পলাওক, পােছ,
কইটামান মূল েসাধক, যেনঃ আিজও এেন ঘটনা ঘেটেন? িক কােৰ ই ঘ ব পােৰ? মাৰ
িনজৰ জীৱনত বা মই জনা আনেকােনা ব ি ৰ জীৱনত এেন ঘ েছেন? মাৰ িনজৰ জীৱনত
যিদ ই কিতয়াবা ঘেট, এই কািহনীেটাত িক আেছ িযেটােৱ মাৰ সহায় কিৰব পােৰ?
তলত িকছু মান আি ক
কিৰব পােৰঃ
১. আপুিন কামত অিত ব

ান েয়াগৰ

িদয়া হল- এেন

ই আেপানাক এই

ত সহায়

নহব৷ এেন ব তাই আেপানাক ঈ ৰৰ বাক িশকাত বাধা িদব৷

২. এইেটা বৰ পিৰতাপৰ িবষয় য, আমাৰ জীৱনত সমস া আিহেল আিম ঈ ৰক কওঁ,
“আপুিন মাৰ কথা িচ া নকেৰেন?”
৩. আিম আমাৰ শি ৰ অিতিৰ
িদয়ােটা িকমান মুখামী৷

কাম হাততৈল তাক স

কিৰব নাৱািৰ, ঈ ৰক দাষ

৪. আমাৰ সমস া সমূহ কেনৈক সমাধা কিৰম বুিল ঈ ৰক ক থািকম নিক?
৫. আিম িনেজ কিৰব পৰাতৈক, অিধক কাম আিম হাতত লওঁেনিক? আনিক ঈ ৰৰ বােবও
িযেটা কাম হয়েতা ঈ েৰ আমাক কিৰবৈল আ া কৰা নাই৷

64

৬. পিৰি িত যিতয়া আিম ভৱাৰ দেৰ নহয়, তিতয়া িকমানবাৰ য ঈ ৰৰ
সি হান হ পেৰা৷

মৰ িত আিম

৭. যীচু েৱ ধয েৰ আৰু িচৰসিহ ু তােৰ মাথাক ধৰায় িদিছল৷ অেনক সময়ত আিম ঈ ৰক
হয় ান কিৰেলও, ঈ ৰ ধয শীল আৰু আমাক কামল মােতেৰ কথা কয়৷
৮. যীচু েৱ মাথাৰ নামধিৰ মািতিছল৷ ইয়ােত মাথাৰ লগত যীচু ৰ ব ি গত স , আৰু
মাথাৰ িত থকা সঁচা িচ াৰ কথা জািনব পৰা যায়৷ সইদেৰ যীচু েৱ আমাৰ নাম জােন, আৰু
আমাক ব ি গত ভােৱ কথা কয়৷
৯. ৰ াবঢা কিৰ বা অন পিৰচযা কিৰ সময় কেটাৱা কােনা ভু ল নহয়৷ িক আমাৰ ক ই
যিদ ঈ ৰৰ বাক নাৰ পৰা আমাক বি ত কেৰ, তে আিম উ ম ভাগ বািছেলাৱা নাই৷
১০.যীচু েৱ মাথাৰ আচৰণৰ িবষেয় এক িনণায়ক িববৃিত িদ কেছ, য মিৰয়েমেহ উ মভাগ
মেনানীত কিৰেল৷ িয কােৰ মাথাই মিৰয়মৰ কায ব কিৰ তওঁক সহায় কৰােতা
িবচািৰিছল, তাৈল চাই বুজা যায় য মাথাইেহ উ ম ভাগ মেনানীত কৰা বুিল ভািবিছল৷
কিতয়াবা কিতয়াবা আিম ভািৱ লওঁ য আিম িয কিৰ আেছা, িসেহ আটাইতৈক েয়াজনীয়৷
হয়েতা, ঈ ৰৰ দৃি ত সয়া েয়াজনীয় নহবও পােৰ৷
১১. কিতয়াবা কিতয়াবা আিম িনেজই পিৰি িত িনয় ন কিৰব িবচােৰা, ঈ ৰৰ িক ই া
তাক জািনবৈল আিম ঈ ৰৰ কাষ নাচােপা৷ আিম িনেজ িনেজই আমাৰ কাৰেণ িক ভাল ও
েয়াজন, তাক িস া কেৰা৷ হয়েতা আমাৰ িস া ই লাকিবলাকক ঈ ৰৰ কাষৰ পৰা
আঁতৰায় আেন, আৰু ঈ ৰৰ ই া িস কৰাত বাধা ৰূপ হওঁ৷
১২. যীচু েৱ কেল য মিৰয়েম িয উ ম ভাগ মেনানীত কিৰেল, তওঁৰ পৰা তাক িনবৈল
িনিদব৷
শষ িবচাৰত, ঈ েৰ আিম কৰা ক চাই হয়েতা দিখব য আিম ঈ ৰৰ নামত িয উ ম ক
বুিল কিৰেলা সেয় হয়েতা উ ম নহল৷ িক , উ ম যিদ হয়, তে আমাৰ পৰা তাক
কিতয়াও কািঢ িনিনব৷
১৩. ব ত সময়ত হয়েতা আিম আমাৰ পৰ
লািগব৷

ৰা বা পিৰয়ালৰ ই াৰ িবৰুে ও িস া লব

এিতয়া আপুিন স দিবলাক লাভ কিৰেল৷ আপুিন এিতয়া কািহনীেটাৰ আৰ নীৈল ঘুিৰ
যাওঁক আৰু
সমূহ এেনদেৰ যু ত কৰক িযেয়
াতাসকলক স দ িবলাক িনেজ
আিৱ াৰ কিৰবৈল পথ দখুৱাব৷ ইয়াৰ পাছত “ কৱলকািহনীেটা” ৰ ক শালাত উপ াপন
কৰা কায আিম চাম৷ তাত আপুিন যু ত কৰা িকছু
ও হয়েতা ব ৱহাৰ কৰা দিখবৈল
পাব৷
আহক, আিম পুনিবেবচনা কেৰা কৃেত আপুিন কািহনী এটা কেল িক কেৰ…
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উপ াপন কৰা কায

থম পযায়ঃ

কািহনীেটা িতিনবাৰৈক কাৱা
কািহনীেটা িতিনবাৰৈক িনবৈল িদেল,
িনভু ল ভােৱ িদবৈল সহায়ক হব৷

াতাসকেল ভালদেৰ জািনবৈল আৰু

সমূহৰ উ ৰ

১. আপুিন কািহনীেটা কওঁক
২. কােনা এজনক কািহনীেটা পুনৰ কবৈল কওক৷
৩. কািহনীেটাৰ জিৰয়েত আগবািঢ যাওক৷ (আচলেত কািহনীেটা আপুিন পুনৰ ক
গেছ, িক
াতাসকলক মােজ মােজ কবৈল সাঙু িৰ লওক, তওঁেলােকও কািহনীেটা আপুিন
ক যাওঁেত আেপানাক সহায় কিৰব)৷
থমবাৰ-আপুিন কািহনীেটা কওক
িনভু লভােৱ আৰু খুউব আেমাদজনক ভােৱ কািহনীেটা কওক৷ কািহনীেটা ক যাওঁেত, হাত
আৰু শাৰীিৰক অি -ভি বণনা কৰক৷
ু কােনা এজনক কািহনীেটা কবৈল অনুেৰাধ কৰক
ি তীয়বাৰ- ই ক
ই ক
ু ব ি সকলক পুনৰ কবৈল অনুেৰাধ কৰাৰ মূল উে শ হল- সমাজৰ আগত
লাকিবলাকক ডাঙৰ ক কবৈল অনুে ৰণা িদয়া৷
াই কথা কাৱাৰ াৰাই দলেটােৱ, এই
ি য়ােটাত, থেম িনজেক জিঢত কেৰ৷
াই কািহনী কাৱাজনক ভালব ৱহাৰ িদেল আৰু
স ান দখুৱােল তঁ েৱই য কৱল উদগিণ পাব এেন নহয় দলেটাৰ আন ব ি সকেলও
ডাঙৰৈক কথা কবৈল অনু ািণত হব৷
“ কৱল কািহনীেটা” ৰ ি য়াত, এই অংশেতই লাকিবলােক কািহনীেটা আহৰণ কিৰ লব
পািৰব বুিল আিম আশা নকেৰা৷ আগেত উে খ কৰা দেৰ
াই কািহনীেটা পুনৰ কাৱাৰ
আগেত উে খ কৰা দেৰ
াই কািহনীেটা পুনৰ কাৱাৰ ডাঙৰ ণেটা হল য ই
লাকিবলাকক ডাঙৰৈক কবৈল উদগিণ িদেয়৷
ু ব ি ক আ ান কৰাৰ ব ত উপায় আেছ৷
ই ক
থম উপায়৷ এেনদেৰ কওক, “আপুিন আেপানাৰ কাষেত থকা ব ি জনৰ ফােল মুখ
ঘুৰাওক৷ আেপানােলাকৰ এজেন কািহনীেটা আনজনক কওক৷” আগেত উে খ কৰা দেৰ,
এেনদেৰ
াই কািহনীেকাৱাৰ ডাঙৰ ণেটা হল য এই েচ াই লাক িবলাকক ডাঙৰৈক
কথা কবৈল অনু ািণত কেৰ৷ব তেলােক সমাজৰ আগত উ কথা কবৈল সংেকাচ কেৰ৷
লাকিবলাকক
াই কথা কবৈল উদগিণ িদবৰ বােব এইেটা এটা ব ু পূণ উপায়৷
লাকিবলােক সাধাৰণেত িনজৰ িচনািক জনৰ কাষেত বেহ৷ সইকাৰেণ তেন জন ব ি ৰ
আগত কািহনীেটা কবৈল িন য় সাহস পাব৷
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ী ীয়ান সমাজেতা সাধাৰণেত ভাষণ িদয়া িনয়েমেৰ িশ া িদয়া হয়৷আিম লাকিবলাকক
এেন এটা পিৰেবশ িদবৈল চ া কিৰব লােগ, য’ত িনজৰ মনৰ ভাৱ কাশ কিৰব পািৰব আৰু
িশ া আহৰণ উপায় বৃি পাব৷ ইজেন িসজনৰ আগত কািহনীেটা কবৈল অনুেৰাধ জেনাৱােটা
াই কািহনী কবৈল সহায় কৰাৰ এটা উ ম উপায়৷
এইিখিনেত এটা সংেকত িদব খুিজেছা! আপুিন কািহনীেটা ক যাওঁেত যিদ কােনা এটা অংশ
বাদ পিৰ গল বুিল ভােৱ, তে এই সময়েছাৱােতই কািহনীেটা িনভু ল ভােৱ কবৈল পুনৰ
িনৰী ণ কৰক৷ আন লাক িবলােক ইজেন িসজনৰ আগত কািহনীেকাৱাত ব থািকব৷ সই
কাৰেণ আপুিন িক কিৰ আেছ, তাৈল কিতয়াও ল নকিৰব৷
ি তীয় উপায়৷ভিবষ েতও এই উপায়েটা অৱল ন কৰক৷ থম উপায়েটা অভ াস কৰাৰ
পাছত, তওঁেলাক সাহসীৈহ উ ব৷ কাৰণ, তওঁেলােক “ কৱল কািহনীেটা” যৗথভােব
কাৱাৰ কায ইিতমেধ স
কিৰেছ৷
আপুিন সাধক, গােটই দলেটাৰ আগত কািহনীেটা কােনাবাই কবৈল ই া কেৰেন? খৰৈক
লগেত কওক, “আপুিন িযমান জােন, িসমােনই কওক৷” হািহ মুেখ দলেটাক অনু ািণত কৰক৷
আপুিন পাছৈল গ একাষৰীয়া হওক, যােত ই ক
ু ব ি জেন আগৈল আিহ আেপানাৰ ঠাইত
িথয় হবিহ পােৰ৷
াই কােনা ব ি কবৈল আিহেল, তওঁৰ বােব বাতচাপিৰ িদ শংসা কৰক৷ আেকৗ হাঁিহ
মািৰ এেনদেৰ কওঁক, “আপুিন কৱল কািহনীেটা কওক৷ আগকথা িখিন কব নালােগ, িকবা
পাহিৰ গেলও িচ া নকিৰব, কাৰণ আপুিন কািহনীেটা এবাৰেহ িনেছ৷ মা সই অংশৰ পৰা
আৰ কৰক,” আৰু তাৰ পাছত কািহনীেটাৰ থম শাৰী আপুিনেয়ই পুনৰাবৃি কিৰ িদয়ক৷
াই কবৈল অহাজনৰ পৰা কেমও ১০ ফু ট আঁতৰত থাকক৷ ব ি জনৰ এেকবােৰ ওচৰেত
িথয় হেল, তওঁ দলেটাৈল নচাই, আেপানাৈলেহ অনুেমাদন পাবৰ বােব চাই থািকব৷ তওঁৰ
পৰা অিধক দূৈৰত থািকেলও, তওঁ অকলশৰীয়া অনুভৱ কিৰব৷ তওঁ কািহনীেটা ক
থােকােতও, আপুিন তওঁৈল চাই থািকব, আৰু তওঁত য আপুিন আেমাদ পাইেছ আৰু তওঁৰ
কথাত হয়ভৰ িদেছ, তাক দখুৱাব৷ আেপানাৰ মুখ আৰু শৰীৰৰ অি -ভি ৰ াৰাই তাক
দখুৱাব, এই কথা পাহিৰ নাযাব৷
আেপানাৰ দৃি ,
াই কািহনীকবৈল অহা ব ি জনৰ ওপৰত ৰাখক৷ এই সময়েছাৱাত,
আপুিন কােৰা লগত কথা নপািতব৷ আেপানাত ভাৰষা কিৰ তওঁ আিহল৷ সই ভাৰসা,
তওঁৈল মেনােযাগ িদ অটু ত ৰাখক৷
কািহনীেটা ভালদেৰ ক শষকৰাৰ পাছত, তওঁক ধন বাদ িদয়ক, আৰু সই কািহনীেটা তওঁ
পুনৰ কাৱাত, আপুিন য িকমান সুখী,তাক জািনবাৈল িদয়ক৷ আপুিন য তওঁৈল মেনােযাগ
িদ িন আিছল, তাৰ মাণ িদবৈল তওঁ কাৱা দুই এটা বাক কওঁক বা অি -ভি
দখুৱাওক৷
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কিতয়াবা কিতয়াবা,কািহনীেটা পুনৰ কওঁেত কওঁেত, তওঁ িকছু মান পাহিৰও যাব পােৰ,
নাইবা অ
ভােৱ কব পােৰ৷ তেন ঘ েল, আপুিন আন
াতাসকলক ভু লেটা ধৰায়
িদবৈল নকব৷ আপুিনেয়ই হওক বা আন কােনাবাই হওক, তেন কিৰেল, কািহনী কওঁতা জেন
অশাি পাব আৰু িনৰুৎসাহী হব৷
তােৰাপিৰ, ভু লৈক কাৱা কািহনীেটাৰ ভু লঅংশেবাৰ ধৰাবৈল গেল,
াতাসকলৰ মনত
অিধক খিলেমিলৰ সৃি হব৷ এেনদেৰ ভু লেবাৰৈক ধৰাবৈল যাৱাতৈক, তওঁেকাৱা িকছু
ভাল কথা বা ভাল কামৰ কথা উে খ কৰক৷ এেন কিৰেল বাকী াতাসকেল উদগিণ পাব৷
যেনঃ “ তামাৰ সাহসেটা দিখ মই বৰ ভাল পাইেছা৷” “তু িম িয ধৰেণ নাটকীয় ভােৱ উ ৃ িত
িদ কথা কইটা কলা, তাক মই ভাল পাইেছা৷” এেনদেৰ তওঁক িবেশষভােব ম ব িদ
অনু ািণত কৰক৷
যিদ কািহনীেটা দীঘল হয় নাইবা কািহনীেটা কবৈল কােনা ই ক
ু নহয়, তে আপুিন এটা কাম
কিৰব পােৰ৷ আপুিন এই দেৰ কব পােৰ, কওঁক, “ মাৰ এটা কথা মনত খলাইেছ৷” কািহনীেটা
ভােল কইজন ব ি েয় পুনৰ কব লািগব, পািৰবেন? আেপানােলাকৰ কােনাবা এজেন আৰ
কৰক, তাৰ পাছত আন এজেন তাৰ পাছৰ িখিন কওঁক৷ তাৰ পাছত আন এজেন, এইদেৰ
িতজেন অলপ অলপৈক কািহনীেটা ক শষ কৰক৷ আৰু আেপানাৰ িয মনত আেছ, তােকেহ
কওঁক৷”
ভােল সংখ ক লাকক এইদেৰ কািহনীেটা কবৈল অনুমিত িদেল, তওঁেলাক সাহসী হ উ ব৷
২৫ খন দশত কািহনীেকাৱাৰ অিভ তাৰ পৰা কব পােৰা য িনজ ই ােৰ কািহনীকবৈল অহা
লাক থােকই৷ যিদ কােনা ব ি েয়ই িনজ ই ােৰ ওলাই নােহ, তে মই িনজেকই
“ দাষােৰাপ” কেৰা৷ আৰু মই কম, “আেপানােলােক জােন, মই হয়েতা কািহনীেটা, আেকৗ এবাৰ
চাৱাৰ েয়াজন আেছ, তিতয়া আমাৰ বােব ই আৰু আৰামদায়ক হব৷” তাৰ পাছত মই
িনেজই আগভাগৈল কািহনীেটা আৰ ভ কেৰা৷
িনজ ই ােৰ কািহনী কবৈল অহাজেন যিদ কািহনীেটা িবেশষেনেৰ অল ৃ ত কেৰ বা নতু ন বাতা
যাগ িদেয়, সই কথা উে খ কৰাৰ েয়াজন আেছ৷ াতাসকেল কািহনীেটাত িক নতু ন বাতা
যাগিদয়া হল, তাৈল ল কিৰব, লগেত আপুিন সইিবলাক কেনদেৰ হণ কেৰ, তােকা
চাব৷এেনদেৰ অল ৃ ত কৰা কায ক যিদ সাধাৰণ কথা বুিল ভািৱ আওকাণ কেৰ, অথাৎ
সইিবলাক কথা উে খ নকেৰ, অথাৎ “অনুেমাদন” নকেৰ তে আপুিন সানকােলই তাৰ
বােব অনুত হব লািগব৷
আওকান কৰা ভাৱ এৰাই চলাৰ পিৰনাম৷ ঈ ৰৰ বাক ৰ লগত নতু ন বাতা যাগিদয়া
কায েটাক, “ কৱল কািহনীেটা” ৰ ি য়াত অনুিমত িদয়া হয় বুিল কেল, বাইেবল িবশাসী
সকেল িন েয় িনৰাশ হব৷ (আিম অৱেশ ই অনুমিত িনিদওঁ)৷ এইদেৰ হেল আনেলােকও ধিৰ
লব য ঈ ৰৰ বাক ৰ লগlত, নতু ন বাতা সংেযাগ কিৰব পািৰ৷
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কৃ তেত, এেন কায ক সহানুভুিতশীল দৃি েৰ সামাধা কিৰব পািৰ৷ এেন কিৰেল আপুিন মা
এটা ব ু পূণ হাঁিহ মাৰক আৰু অিত হপােহেৰ কওক, “আপুিন ইমান ই ক
ু ! আপুিন অিতিৰ
বাতা আমাৰ আগত ণােল, সই কথা মই ভােৱা কািহনীেটাত নাই! বাইেবলৰ কৱল এই
কািহনীেটাত থকা কথািখিনেক কাৱােতা আমাৰ বােব সঁচাই এটা ত া ানমূলক কায ৷”
আটাইতৈক ৰু পূণ কথােটা এইেয, কািহনীেটা িযমােনই সু ৰ ক বা বয়াৈক নকওক িকয়,
আপুিন ধন বাদ িদবৰ বােব, িবেশষ িকবা এটা কথা িবচািৰ লব৷
মনত ৰািখব য, িনজ ই ােৰ কািহনীেটা পুনৰ কবৈল িদয়াৰ মূল উে শ হল, তওঁেলাকক
ডাঙৰৈক কবৈল উদগিণ িদয়া৷ এই সময়ৰ িভতৰেত, কােনা এজন কািহনী কওঁতাই য
ধৈক কব পািৰব, সইেটা আিম আশা নকেৰা৷ কািহনীেটা ভালদেৰ িশিকবৰ বােব এেকৰােহ
কইবা বােৰা ক থকােটা ও আিম অনুেমাদন নকেৰা৷ িযেহতু এবাৰেহ অংশ হকাৰীসকেল
কািহনীেটা িনেছ, গিতেক, থেম কবৈল অহাজেন, ভু ল কৰােটা াভািৱক৷ পােছ, আৰু
অিধক ই ক
ু ব ি েয় কািহনীেটা কব, আৰু অিধক ভু ল তওঁেলােক কিৰব, আৰু সই
ভু লিবলাক লাকিবলােক মনত ৰািখব৷
ই ক
ু ব ি সকলক এেকৰােহ বােৰ বােৰ কািহনীেটা কবৈল িদেল, আৰু ভু লেবাৰ সমাজৰ
আগেত ধৰায় থািকেল, তওঁেলাকৰ আ িব াস হৰাই যাব, িযেটা আ িব াস গঢাৰ
আেপানাৰ ল ৷ তেন কিৰেল কৱল অিত সাহসী কইজেনেহ চ া কিৰব আৰু আনিবলাক
িপছ হঁ িক যাব আৰু সমাজৰ আগত লি ত হাৱাৰ ভয়ত, ডাঙৰৈক কবৈল সহাঁিৰ িনিদব৷
বােৰ বােৰ কািহনীেটা ক থািকেল ধৈক কব পৰা অৱ া হবৈগ যিদও বাইেবলৰ কািহনীসমূহ
আনেলাকক িশকাবৈল, এেকটা কািহনীেক বােৰ বােৰ কবৈল আিম অনুেমাদন নকেৰা৷ ভােটৗৰ
দেৰ নুবুজাৈক মূখ কৰা, এেকটা বা ােক পুনঃ পুনঃ ক িশকােটা আেমাদজনক নহব আৰু ই
আমিনদায়ক হব পােৰ৷
কৱল কািহনীেটাৰ ি য়াত লাকিবলাকক কািহনীেটা স ূণৰূেপ িশেকাৱােটা আমাৰ উে শ
নহয়৷ আমাৰ উে শ হল – য লাকিবলােক কািহনীেটা ভালদেৰ বুিজ পাওক, আেলাচনা
কৰক আৰু িনজৰ জীৱনত েয়াগ কৰক ৷
স ূণ কািহনীেটাৰ প িতেৰ উপ াপন কৰা কািহনীেবাৰ চাৱাৰ পাছত আৰু স ূণ
আেলাচনা কৰাৰ অ ত, এটা সময়ত আিম িনি ত হব পািৰম য কািহনীেটা তওঁেলােক
িনভূ লভােৱ িশিকেলেন নাই, শষৰ ফােল এই িবষেয় অিধক বণনা কৰা হেছ৷
স

ণ
ূ কািহনীেটা উপ াপনৰ পাছত দুটা পদে েপ, াভািৱক ভােৱই, কািহনী িশকাৰ
ত া ান সমাধান কেৰ৷ পুনঃ পুনঃ কাৱাৰ জিঢয়েত সইেটােৱ লাক সকলৰ মনত
কািহনীেটা ছাপ মািৰ িদেয়৷ তাৰ উপিৰও কািহনী কওঁতাজেন কািহনীেটাৰ আি ক
িনৰী ণৰ সমূহ যিতয়া সােধ, তিতয়া তওঁেলােক কািহনীেটাৰ িতেটা খ ৰ সমূহৰ
ওপৰত িনভৰ কেৰ ৷ এইদেৰ াতাসকেল কািহনীেটাৰ এটা এটা অংশ কালানু েম েন ৷
এইেটােৱ কািহনীেটাক শি শালী কেৰ ৷
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পৃিথৱীৰ কােনা এক নতু ন ঠাইৈল কমশালা চলাবৈল গেল ানীয় নতাসকেল আমাক
একাষৰীয়াৈক ল যায়৷ তওঁেলােক ব ি গত ভােৱ আমাক কয়, “আিম আেপানােলাকক
িনৰাশ কিৰব খাজা নাই, এই লাক িবলােক আেপানােলাকৰ ৰ উ ৰ িনিদব৷” এই কথা
কাৱাত আিম অিত আ িৰকতােৰ কেলা, ‘ধন বাদ, িক ঘেট আিম চাম৷”
িতেটা ঠাইেত িতেটা কমশালােতই লাক িবলােক
ৰ উ ৰ িদিছল, আৰু অথপূণভােৱ
আেলাচনাত ভাগ লিছল৷ (এই কথাই ানীয় নতা সকলক ি ত কিৰিছল৷ ) অংশ হণ
কাৰীসকলৰ এেন স ীয় সঁহািৰ িদয়াৰ কাৰণ হ’ল, “স ূণ কািহনীেটাৰ ি য়াৰ ধীেৰ ধীেৰ
আ ৱাই যাৱাৰ অৱ ান আৰু উদগিন িদয়া কায , িয এই ি য়ােটাৰ মূল কথা ৷
ডাঙৰৈক ে া ৰ িদবৈল সাহসেগাটাবৰ বােব কােনা কােনা লাকৰ বিছ সময়ৰ েয়াজন
হয়৷ ী ীয়ান িশ াৰ পিৰেবশত তওঁেলাকক ডাঙৰৈক নকবৈল হয়েতা িশেকাৱা হিছল৷
আন িকছু মােন সমাজৰ আগত ভু ল হব বুিল ভয় কিৰ ডাঙৰৈক কথা নকয়৷ আন িকছু মােন
ভােৱ তওঁেলাকৰ আ া স ীয় কােনা যুি পূণ বৰঙিন িদবৈল নাই৷ কৃ তেত আিম িভ
িভ পিৰেবশত দিখবৈল পাইেছা য, দৈক িচ া নকিৰবৈল আৰু নতু ন ধাৰণা স েক
আেলাচনা নকিৰবৈল মানুহৰ এটা িনয়মত পিৰণত হ পিৰেছ৷ সই অৱ াৰ আিম পিৰব ন
িবচােৰা৷
অৱ া পিৰব তনৰ উদাহৰণ সমূহ
স ূণ কািহনীেটা দশনৰ িদনেকটাৰ শষত এগৰাকী িশি ত ৭০ দশকৰ ওপৰ ব ি েয়
কিছল, এইেটা মাক চি শ বছৰৰ আগেতই েয়াজন আিছল৷ আিম চীনা সকেল কিতয়াও
আেলাচনাই নকেৰা৷ আিম িক কিৰব লািগব আৰু িক িব াস কিৰব লািগব তােকা আমাক
কাৱা হয়৷ এইেটা ভাল কথা ৷ থমবাৰৰ বােব আিম িনজেক আিৱ াৰ কিৰব পািৰেছা৷
নপালত অিশি ত গাঁৱলীয়ােলাকসকেল এটা কমশালাত ডাঙৰৈক ে া ৰ িদবৈল িকছু সময়
লিছল৷ িক
তওঁেলাকৰ সঁহািৰৰ িত আ হ দখুৱাত তওঁেলাক জা ত হ উ ল৷
অৱেশষত, েতেকই স ীয় আেলাচনাত জিঢত হ পিৰল৷ এজন অিশি ত ব ি েয় এেনদেৰ
কিছল, “অিশি ত লাকেকা য ঈ েৰ কথা কিছল, তাক মই জনা নািছেলা৷”
থাইেল ৰ এখন গাঁৱত এটা কমশালাৰ অ ত এগৰাকী িশ েক জনাইিছল,“ থম অৱ াত
মিহলািবলােক এেকবােৰ উ ৰ
িদয়া নািছল৷ ভােলমান িদনৰ পাছতেহ তওঁেলােক জািনব পািৰেল য তওঁেলােকও কথা কব
পােৰ, আৰু তওঁেলাকৰ কথােৰা মূল আেছ৷ এই কথা জনাৰ পাছত আিম তওঁেলাকক উ ৰ
িদয়াত বাধা িদব নাৱাৰা হেলা৷
তৃ তীয়বাৰ – কািহনীেটা থমৰ পৰা শষৈলেক নতৃ

িদ চলাওক ৷

থমবাৰ আপুিন কািহনীেটা কেল ৷ তাৰ পাছত ই ক
ু ব ি জেন কেল ৷এিতয়া তৃ তীয়বাৰ
আপুিন কািহনীেটা ক যাওঁেত েত কেক,আেপানাৰ লগেত কািহনীেটা চাবৈল কওক ৷
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এইবাৰ কািহনীেটা ক যাওঁেত মােজ মােজ মনত নপৰাৰ দেৰ ৰ যাব, যন কািহনীকওঁতাক ,
কােনাবা এটা অংশ মনত পলাবৈল সহায়ৰ েয়াজন হেছ৷ তাৰমােন এইেটা নহয় য
াতাসকেল মনত পলাব পােৰেন নাৱােৰ, তাক পৰী া কৰােতা৷ তাৰ সলিন
কািহনীকওঁতা জেন আশােৰ
াতাসকলৰ মুখৈল চাব, যন ইয়াৰ পাছৰ বাক েকইটা
কােনাবা এজেন ক িদব৷মনত ৰািখব, এইয়া ি তীয়বাৰ
াতাসকেল স ূণ কািহনীেটা
িনেছ৷ সই কােৰণ িকছু অংশেহ পুনিবেবচনা কৰা নুবুজায়৷ আপুিন সকেলােক কািহনীেটা
স ক ও িনভূ লভােৱ কবৈল সহায় কৰক৷
এই কািহনীেটা আগবঢাই িনওঁেত , এেনদেৰ আৰ কৰক যন কািহনীেটা আপুিনেহ কেছ৷
িতেটা বাক ত, আপুিন আৰ কৰক, পােছ নজনাৰ দেৰ ৰ িদয়ক, লগেত আপুিন
নােকাৱািখিন াতাসকলক কবৈল িদয়ক৷
উদাহৰণ ৰূেপ, আপুিন কব পােৰ “যীচু েৱ কােনা এখন নগৰৈল গিছল আৰু তওঁ অকেল
গিছল য...? আপুিন ৰ িদয়ক, আৰু এেন ভ ীমা িদয়ক যন আেপানাক সহায়ৰ েয়াজন
হেছ আৰু আশােৰ বাট চাওঁক৷ বাকী অংশ লাকিবলাকক কবৈল িদয়ক৷ িসহঁ েত যিতয়া কব
, “ তওঁৰ িশষ সকল লগত আিছল, তিতয়া আপুিন কব , ‘হয়’ নাইবা ‘বৰভাল’ বুিল কব ৷
এইদেৰ , গােটই কািহনীেটা ক কিৰ উ ৰ আশাকিৰ চলাই িনয়ক ৷
সাধাৰণেত লাকসমূেহ নাম ও পিৰমাণ মনত ৰািখবৈল টান পায়৷ এেনদেৰ নতৃ িদ
সহজভােৱ পিৰচািলত কিৰবৈল, আিম সাধাৰণেত মানুহৰ নামেবাৰ মনত পলাবৈল নকওঁ৷
কিতয়া নামেটা উিচত তাক িবেবচনা কিৰ কব লািগব৷ এই চমু কািহনীেটাত মাথা মিৰয়ম
আৰু যীচু ৰ নাম বােৰ বােৰ উে খ কৰা হেছ, সইকাৰেণ
াতাসকেল সহেজ তওঁেলাকৰ
নামেবাৰ মনত পলাব পােৰ৷
া ব ৱহাৰ কৰক৷ সহজ
সাধক৷ এইেটােৱ তওঁেলাকক
সাহসী কিৰব৷এইদেৰ কািহনীেটা আেলাচনা কিৰ থািকেল, বিছ মু ভােৱ আেপানাৰ
াৱলীৰ উ ৰ িদব৷
আপুিন সাধক, ‘মাথাই কাক িনম ণ কিৰিছল আৰু িক কিৰবৈল িনম ণ কিৰিছল?’ িসহঁ েত
কাৱাৰ পাছত, ‘মাথাই যীচু ক তওঁৰ ঘৰৈল আিহবৈল িনম ণ কিৰিছল৷” তিতয়া আপুিন
কব,‘ ক’৷
কিতয়াবা কািহনী কওঁতাজেন, মাজেত ৰ াতাসকলক বাকী থকা অংশ কবৈল িদব,
কািহনীেটা এেনদেৰ কব পােৰ, “মাথাৰ এগৰাকী আেপান মানুহ আিছল বুিল কািহনীেটাত
কেছ৷ তওঁেকান হয়, আৰু তওঁৰ িবষেয় আমাক িক কাৱা হেছ?আৰু যিতয়া তওঁিবলােক
উ ৰ িদ কব “মিৰয়ম, মাথাৰ ভনীেয়ক আিছল আৰু মিৰয়েম ভূ ৰ চৰণত বিহ তওঁৰবাক
িন আিছল৷” তিতয়া আপুিন কব, “ ধ উ ৰ”৷
আপুিন কওক,“মাথাৰ এটা সমস া আিছল বুিল তওঁ ভািৱিছল৷ মাথাৰ সমস ােটা িক
আিছল?”
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াতা সকলৰ পৰা সহাঁিৰ পাবৰ বােব, আপুিন মােজ মােজ থমিক ৰ’ব যন কািহনীেটাৰ
বাকী অংশ আপুিন পাহিৰ গ’ল! বাকী থকা অংশ ক’বৈল িদয়া ণালীেটা ব ৱহাৰ কিৰ থাকক৷
ইয়াৰ াৰা আপুিন তওঁিবলাকক কািহনীেটা আেপানাক সাঁৱৰাই িদবৰ বােব সুেযাগ পাব
আৰু তথািপ যিদ াতাসকেল সহাঁিৰ নজনােল, আপুিন িনেজই কািহনীেটা লােহ লােহ ক’বৈল
আৰ কিৰব, ইয়াৰ াৰাই তওঁিবলােক কািহনীেটা মনত পলাবৈল সুেযাগ পাব আৰু বাকী
থকা অংশ পূৰণ কিৰবৈল স ম হ’ব৷
কািহনীেটাত থকা মূল শ েকইটা কেয়া লািকবলাকক বাকী অংশ ক’বৈল সাঁৱৰণ কৰাই িদব
পােৰ৷ আেপানাৰ
সমূহত, মূল শ থকােতা িনতা ই েয়াজন, কাৰণ এেন শ ই ইংিগত
বহন কেৰ, আৰু তাৰ াৰাই াতাসকেল কােনা বা্তা বাদ নপৰাৈক কািহনীৰ বাকী অংশ
ক’ব পািৰব৷
মূল শ ৰ অিবহেন৷ উদাহৰণ ৰূেপ, আপুিন কািহনীেটা পুনিবেবচনা কেৰােত যিদ কয়,
আৰু মাথাই কিছল? কােনাবাই হয়েতা
ৈক কব পােৰ, মাথাই কিছল, মিৰয়মক সহায়
কিৰবৈল আ া কৰক৷” এইেটা
উ েৰই হয়৷ িক এই কথা কাৱাৰ আগেত মাথাই আৰু
এটা কথা কিছল, ‘ ভু আলৈপচান ধিৰবৈল মিৰয়েম মাক অকেলই এিৰেল, ইয়াৈল আপুিন মন
নকেৰেন?’ এই উ ৰেটা বাদ পিৰ গ’ল৷ েটা িনিদ কিৰ নক’ ল, াতাসকেল ব অংশ
বাদ িদ উ ৰ িদব পােৰ৷ গিতেক মূল বা ৰু পূণ শ েবাৰ লেহ, সমূহ সুিধব লােগ৷
মূল শ সহঃ আপুিন িবচৰা উ ৰেটা পাবৈল এেন এটা
েসাধক িযেটােৱ কািহনীেটাৰ
অ ব ৰ কথা
াতাসকলক মনত পলাই িদেয়৷ উদাহৰণ ৰূেপ “মাথাই যীচু ক, িক
অনুেৰাধ কিৰিছল? ” আেপানাৰ
ত “অনুেৰাধ কৰা” শ কইটা ব ৱহাৰ কিৰ আপুিন
াতাসকলক মাথাই যীচু ক িক অনুেৰাধ কিৰিছল, তাক মনত পলাবৈল ভািৱত কিৰেল৷”
উ ৰ িবচািৰ পাৱাত অিধক সহায়ক হবৈল
াতাসকলক, উ ৰেটা িসমান
নহেলও,
আপুিন ইিতবাচক সঁহািৰ িদয়ক৷ এই কায ই তওঁেলাকক অিধক মুকিল মেনেৰ কথা কবৈল
উদগিণ িদব৷ উদাহৰণ ৰূেপ এই
েটা সুিধ চাওক৷ “মাথাই যীচু ক িক বুিল সে াধন
কিৰিছল, তওঁ িক উপািধ ব ৱহাৰ কিৰিছল ?” তওঁেলােক কব পােৰ,‘ৰি ’ নাইবা ‘ ভু ’৷
যিদ ‘ ভু ’ বুিল কয়, আপুিন
বুিল কওক৷ যিদ ‘ৰি ’ বুিল কয়,আপুিন কব পােৰ, “ ক,
মাথাই যীচু ক ‘ ভু ’ বুিল সে াধন কিৰিছল৷ যিদও াতাজেন কাৱাৰ দ ৰ ‘ৰি ’ উ ৰেটা
স ক উ ৰ নািছল, তথািপ সই ব ি জনৰ ক ধাৰণােটা আিছল৷ ইয়াৰ াৰা আপুিন
উদগিণমূলক সঁহািৰ িদেল আৰু আেপানাৰ িবন উ ৰেটােৱ কািহনীেটা িনভূ ল কিৰ ৰািখেল৷
এইদেৰ কািহনীেটা থমৰ পৰা শষৈলেক ক যাওঁেত, আপুিন এেনধৰণৰ সমূহ সুিধব পােৰ,
কােন যীচু ক ঘৰৈল িনম ণ কিৰিছল ? কািহনীেটাত, মিৰয়েম িক ক কিৰেছ৷ মাথাই িক
কায ত িনজেক ব কিৰিছল? তােত এটা সমস া হল? সমস ােটা বণনা কৰক৷ মাথাই
কিতয়া যীচু ক কথা কেল আৰু িক বুিল সে াধন কিৰেল? মাথাই যীচু ক িক কিৰবৈল কেল ?
মাথাই সমস ােটা কেনদেৰ সমাধা কিৰব িবচািৰিছল? যীচু েৱ িক িবষয়ত মাথাক অিত িচি ত
বুিল কিছল? যীচু েৱ কেল নিক,“মিৰয়ম কাঠােটাৰ পৰা ওলাইেযাৱা৷” হয়েন? নহয়৷
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আপুিন ক কেছ, যীচু েৱ সইেটা কাৱা নািছল৷ মাথা আৰু মিৰয়মৰ িস া ৰ িবষেয় যীচু েৱ
িক কেল ?
মন কিৰব আিম সহেজ চ ত পৰা িকছু ভু ল পৰামশ িদিছেলা ৷ সৰলমেন, এেন ধৰণৰ চ ত
পৰা ভু ল কথা কেলও, লাকিবলােক আেপানাক সহায় কিৰবৈল িবচািৰব৷ এেন েচ াই
াতাসকলক আচিৰত কিৰব আৰু ব ৰািখব৷ িক ইয়াক খুওব কেমেহ ব ৱহাৰ কিৰব,
হয়েতা এবাৰেহ৷
তৃ তীয়বাৰ কাৱাৰ সময়েছাৱাত, কািহনীেটা
াতাসকলৰ মনত সাঁচ বিহ যায়৷ তদুপিৰ,
এেনধৰণৰ সহজ
সমূেহ
াতাসকলক ডাঙৰৈক উ ৰ িদবৈল উদগিন িদেয়৷ আগেত
কাৱাৰ দেৰ, এেন সহজ
ৰ উ ৰ িদেল আৰু িন ত হেল তওঁেলাকৰ আ িব াস বািঢ.
যায়৷ ইয়াৰ পাছত িদয়া “ কৱল কািহনী”ৰ দুটা অংশত, এই আ িব াসৰ েয়াজন হব৷
কাৰণ সইেকইটা িকছু ত া হানমূলক ৷ আেলাচনাৰ গােটই সময়েছাৱাত,
াতা সকেল
স দ িবচািৰ থািকব আৰু তাক ডাঙৰৈক ক জনাব ৷
আপুিন যু তেন? আহক, উপ াপন কৰাত আমাৰ দ তা কেন তাক চ া কিৰ
চাওঁ৷

উপ াপনৰ ি তীয় পয ায়ঃ আি ক

ান

িনৰী ণৰ আেলাচনা
আি ক ান িনৰী ণ৷ এই কািহনীেটা যু ত কেৰােত, আিম অেনক আি ক ানৰ স দ
আৰু আি ক ান েয়াগৰ স দ পােলা৷ এই কািহনীেটা িশকাওঁেত ইয়াতৰ আিৱ াৰ িকছু
অংশ বা গােটইিখন আপুিন উপ াপন কিৰব পােৰ৷
কািহনীেটা থমৰ পৰা শষৈলেক নতৃ িদ চলাইিনয়াৰ পাছত, কািহনীেটা উপ াপন কেৰােত,
আপুিন কান অংশ আেলাচনা কিৰব থেম তাক কওক৷ এইদেৰ কব পােৰ, “কািহনীেটাৰ
থম অংশত...” আৰু তাৰ পাছত গােটই অংশেটােকই কওক৷ িযেটা কািহনীত ৭ ৰ পৰা ১৪
পদৈক আেছ, তাক ৩-৪ টা ভাগত ভাগ কৰক৷ াভািৱকেত য’ত শষ হেছ, সইেটা চাওক৷
তথ িচ ৰ দেৰই কােনা অি ভি নেদখুৱাৈকেয় কওক৷
কািহনীেটা ভাগ ভাগ কিৰ, বেলগ বেলগ ধৰেণেৰ কথা কাৱাৰ কাৰেণ, াতাসকেল গেমই
নপাব৷ তওঁেলােক কািহনীেটাৰ কােনা কােনা অংশ আেলাচনা কিৰেছ বুিল ভািবব আৰু এই
কায ই কািহনীেটা আেকৗ এবাৰ নাৰ সুেযাগ পাব আৰু ইেয় কািহনীেটা মনত ৰািখবৈল সহায়
কিৰব৷
নমুনা িহচােব তলত িদয়া
সমূেহ, আপুিন আিৱ াৰ কৰা িকছু মান স দৈল পথ দখুৱাই
িনব ৷ লগেত মাথা মিৰয়মৰ কািহনীেটাৰ ক শালাত সংখ ানুসােৰ িদয়া িনৰী ণ সমূহত
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িযিবলাক বঁকা আখেৰেৰ িলখা হেছ সই িবলাক কািহনীকওঁতাজেন দলেটাক সুিধব পােৰ৷
িযিবলাক শ বঁকা আখেৰেৰ িলখা নাই, সইিবলাক স াব উ ৰ বা স দ হব পােৰ ৷ আৰু
সইিবলাক দলেটােৱ ডাঙৰৈক কব পােৰ৷
১. (১ আৰু ২ নং
ৰ যােগিদ কািহনীত থকা অৱ ােটা বুিজবৈল লাকিবলাকক আ ান
জনাব লােগ৷ আৰু আেবিগকভােৱ আকষণ কিৰব লােগ) এই কািহনীেটাত যীচু েৱ যন
মিৰয়মৰ আচৰণক শলািগেছ, আৰু মাথাৰ আচৰণক সমােলাচনা কিৰেছ৷ মই
েন
?(উ ৰৰ বােব ৰওক) মাৰ খিলেমিল লািগেছ৷ অিতিথ পৰায়ণতা ভালেন ? (উ ৰৰ বােব
অেপ া কৰক) ঘৰেত অিতথৰ বােব ৰাি -বািঢ.খুউৱােটা ভাল কথােন ? (উ ৰ বােব অেপ া
কৰক) মই বিছ অনুিস ৎ হ পিৰেছা এইকাৰেণ-যীচু , মিৰয়মৰ বােব সুখী আৰু মাথাক শলাগ
লাৱা নাই ৷
২)
ইয়াৰ উপিৰও, এই কািহনীেটােৱ দখুৱাইেছ য ৰ া-বঢা কৰাতৈক বাইেবল অধ য়ন
কৰােটা ভাল এই বুিল যিদ আিম িস া কেৰা৷ তেনহেল, ভ েলাক সকল, আেপানােলাকৰ
বােব কােন ব া-বঢা কিৰব? (উ ৰ বােব অেপ া কৰক) ভ েলাক সকল আৰু এটা কথা হল
আেপানােলাকৰ ভায া সকলক অিতিথৰ বােব আহাৰ যু ত কিৰবৈল কাৱােটা ভাল কথােন?
কাৰণ তেন কিৰেল বাইেবল অধ য়ন কিৰব নাৱািৰব আৰু তওঁেলাকক কব য এই
কািহনীেটােৱ িশকায় য িসহঁ তৰ এই কায িসমান মূল ৱান নহয়?(উ ৰৰ বােব ৰওক)
যীচু েৱ িক দখুৱাইেছ? হয়েতা এই কািহনীেটা আিম আেকৗ অধ য়ন কৰাৰ েয়াজন আেছ?

মনত ৰািখব মাথাই কেনৈক যীচু ক িনজৰ ঘৰৈল িনম ণ কিৰিছল? এই কািহনীেটাত
এেন িকছু কথা আেছেন িযেটাৱ আমাক দখুৱায় য, যীচু েৱ এজন িবেশষ ব ি আিছল, তাক
মাথাই জািনিছল? (উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)
৩)

াতাসকেল উে খ কিৰব পােৰ য, মাথাই যীচু ক “ ভু ” বুিল কিছল, য মিৰয়েম, যীচু ৰ
িশ া িনিছল, নাইবা মাথাই লগ কৰা সময়ত যীচু ৰ লগত িশষ সকল আিছল আৰু এই
সকেলােবােৰ তওঁক স সাধাৰণতৈক ওপৰত ৰািখিছল৷ এই সকেলা িবলােকই যুি পূণ
িতি য়া বা সহাঁিৰ৷
৪) আিম এই কািহনীেটাত দিখবৈল পাইেছা য মাথাৰ ভনীেয়ক মিৰয়েম যীচু ৰ চৰণৰ ওচৰত
বিহ যীচু ৰ বাক িন আিছল৷ “যীচু ৰ চৰণৰ ওচৰত বিহ” এই কথাই িক বুজায়?(উ ৰৰ
বােব অেপ া কৰক)৷আপুিন স তেন! কােৰাবাৰ চৰণৰ ওচৰত বিহ থকা মােন, ৰু-িশষ ৰ
িভ পূণ স ৰ কথােক কাৱা হেছ৷ আেপানােলােক কাৱাৰ দেৰ, এই কায ই বাধ তা আৰু
একা তা থকা বুজায়৷
৫) মাথাই যীচু ক িক বুিল সে াধন কিৰিছল?(উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক) ভূ মােন িক
বুজায়? (মই হাত দািঙ কব খুিজেছা, ই উ ান িদয়ােতা বুজায়, লাক িবলােক ভবা নািছল
“ ভূ ” মােন য মাথাই যীচু ৰ িবষেয় জািনিছল তাক িকেহ আমাক দখুৱায়? (উ ৰৰ বােব
অেপ া কৰক)৷ গিতেক মথাই যীচু ক এজন িবেশষ ব ি বুিল জািনিছল, িযজনক তওঁ
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িহচােব গণ কিৰব পােৰ৷ মাথাই কিছল, “ তওঁ ভূ ” এই কথা জািনও, তওঁ পাকঘৰেত ব
থািকল আৰু যীচু ৰ বাক না নািছল৷ ইয়াৰ পৰা, মাথাৰ আচৰণৰ িবষেয় আপুিন িক ভােৱ৷
(উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক) তওঁৰ কথা আৰু কামৰ িমল থকা দখা পাইেছেন ? কািহনীেটাৰ
এই অংশৰ পাৰ আপুিন িক দখা পাইেছ?
৬) কািহনীেটাত কাৱা হেছ য – মাথাই অত ািধক কামৰ বাজাত আিছল আৰু অকেলই

আলৈপচান ধিৰিছল৷ মাথাই িকমান ডাঙৰ ভাজৰ বা খাৱা ব ৰ আেয়াজন কিৰিছল৷
কািহনীেটাৰ পৰা জািনব পােৰােন? (উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)৷ যীচু ক আম ণ কৰােতা
কাৰ পিৰক না আিছল? (উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)

মাৰ এটা
আেছ৷ যীচু েৱ িকবা ৰু পূণ উপেদশ িদব বুিল জািনও, তওঁ ইমান বিছ সময়
খৰচ কিৰ িকবা এটা িবেশষ আেয়াজন িকয় কিৰবৈল লিছল? মাথাৰ িস া েটাৰ িবেষয়
আপুিন িক ভােৱ? (উ ৰ বােব অেপ া কৰক) আিম দখা পাইেছা য মাথাই অকেলই
ব তেবিছ কাম কিৰব লগীয়া হেছ বুিল যীচু ক আপি দশাইেছ, িক তাই িনেজেহ তওঁৰ
সকেলা সময় ৰ াবঢাত ব ৱহাৰ কিৰবৈল িস া কিৰিছল৷ মাথাৰ যুি ৰ িবষেয় আপুিন িক
ভােৱ? (উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)
৭) হূঁ ম? মাথাই কৃতেত যীচু ৰ পৰা িক িবচািৰিছল? (উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক, কােনাবাই
উ ৰ িদেল তওঁৈল আচিৰতৈহ চাওক) তাই িক কিছল?(ইয়াৈল আপুিন মন নকেৰণ?) মাৰ
মনত সে হ হয়৷ মাথাৰ কথাৰ পৰা, যীচু ৰ ওপৰত তওঁ ভাৰষা কৰা িকবা কথা বুজা যায়েন
? (উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)
৮) মাথাই তওঁৰ সমস া কেনদেৰ সমাধা কিৰবৈল িবচািৰিছল?কাৰণ মাথাই কিছল? “যীচু ,
আপুিন মিৰয়মক কওক, তওঁ যন মাক সহায় কেৰ৷”(উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক) মাথাই
যীচু ক কেন ব ৱহাৰ িদেছ? ভূ ক স ান িদয়াৰ দেৰ িদেছেন?(উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)৷
মই স ত ৷ তওঁ এেন ব ৱহাৰ িদেছ যন তওঁেহ যীচু ৰ ভু আৰু যীচু তওঁৰ সৱক ৷ মাথাই
তওঁৰ ব ৱহাৰৰ াৰাই অন ৰ িত কেনভাৱ আেছ, তােকই কাশ কিৰেছ নিক? িক কােৰ
? (উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)৷
৯) মাথাই কাৱা কথা

নাৰ পাছত,আিম দখা পাওঁ য যীচু েৱ তওঁক উ ৰ িদেছ, আপুিন
িকবা যুি িবচািৰ পাইেছেন যীচু েৱ িকয় মাথাক ধৰাই িদেছ আৰু মিৰয়মক শংসা
কিৰেছ৷” যীচু েৱ কাৱা সই েয়াজনীয় এটা িবষয় িক?(উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)৷

১০) িনেজ অেনক কাম কিৰব লগীয়া হাৱাৰ বােব, মাথাই কান দুজন ব ি ক দাষােৰাপ
কিৰেছ? (উ ৰৰ বােব বাট চাওক)৷ হয়৷ মিৰয়ম আৰু যীচু ক৷ মাথাই তওঁেলাকক
দাষােৰাপ কৰােটা কেনদেৰ কেছ ? (উ ৰৰ বােব বাট চাওঁক) মাথাই কিছল, “যীচু ,
আলৈপচান ধিৰবৈল মাৰ ভনীেয় য মাক অকেলই এিৰেল, ইয়াৈল আপুিন মন নকেৰেন?”
আৰু মন কৰক, মাথাই কিছল য মিৰয়েম সকেলা কাম তওঁৰ ওপৰেত এিৰেল, কথােটা মনত
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ৰািখব, যীচু ক কােন িনম ণ কিৰিছল? (উ ৰৰ বােব বাট চাওক) ইমান ডাঙৰ ভাজ িদবৈল
কােন িস া লিছল? (উ ৰৰ বােব বাট চাওক)
এই কািহনীেটাত কাৰ নাম উে খ কৰা নাই িযেয় মাথাৰ বােব এেন অশাি ৰ অৱ া কিৰিছল?
(উ ৰৰ বােব বাট চাওক) হয়, মাথাই িনজাৈক, এই অশাি ৰ কাৰক িহচােব গণ কৰা নািছল৷
১১) মন কৰক য মাথাই এেন িস া লিছল িযেয় তওঁক যীচু ৰ উপেদশ নাৰ পৰা বি ত
কিৰিছল৷ মাথাই সমস ােটা সমাধান হাৱা হেল (িযেটা সমস া তওঁ িনেজই সৃি কিৰিছল)
আন কােৰাবাৰ ওপৰত ভাৱ পািৰলেহেতন?(উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক) হয়, মিৰয়েম
যীচু ৰ উপি িত ত াগ কিৰব লগীয়া হলেহেতন ৷ মাথাৰ সমস ােটা কেনদেৰ সমাধান হব পােৰ
বুিল আপুিন ভােৱ ? (উ ৰৰ বােব বাট চাওক)
১২) মাথাই যীচু ক কেন স ান দখুৱাইেছ (উ ৰৰ বােব বাট চাওক) িয ধৰেণ মাথাই যীচু ক
কথা কেছ,তাৰ াৰা অস ান কৰােহ বুজাইেছ৷ থমেত, মাথাই তওঁৰ সমস ােটাৈল মন
নকৰা কাৰেণ যীচু ক দাষ িদেছ, আৰু তাৰ পাছত যীচু ক এেনদেৰ কথা কেছ যন যীচু , মাথাৰ
সৱক৷
১৩) মাথাৰ কথাৈল িতি য়া কাশ কৰাৰ সময়ত যীচু আেবিগক হিছল ন? (উ ৰৰ বােব
অেপ া কৰক)৷ আেমাদজনক কথা৷ সকেলােৰ আগত মাথাই যীচু ক দাষী সাব কৰা আৰু
যীচু ক আ া কৰা – এেন পিৰি িতত যীচু েৱ আৰু িকদেৰ সহাঁিৰ জনাব পািৰেলেহেতন?
(উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক) মই সইেটাও দখা পাইেছা৷ এেনদেৰ অস ান দশন কৰা বােব
যীচু েৱ খং কিৰব পািৰেলেহেতন৷ নাইবা তওঁ লি ত হ কাঠােটাৰ পৰা ওলাই এিৰ যাব
পািৰেলেহেতন৷ িক যীচু েৱ সইদেৰ িতি য়া কাশ নকিৰেল৷ যীচু েৱ মাথাক কেনৈক
কথা কিছল- বণনা কৰা (উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক) যীচু েৱ মৰেমেৰ মাথাক বুজাই িদেল
য- তাই ব ত কথাত িচি ত হ আেছ, য মিৰয়েম িয মেনানীত কিৰেল তাক তওঁৰ পৰা
িনয়া নহব৷
১৪) অন কােৰও মাথাই যীচু ক অৱমাননা কিৰেছ বুিল আপুিন ভােৱেন? (উ ৰৰ বােব
অেপ া কৰক) যীচু এৰগাকী স ানীয় িশ ক আিছল৷ মন কৰক য মাথাই কৱল যীচু কেহ
সমােলাচনা কিৰিছল এেন নহয়৷ এেন কায ৰ াৰাই যীচু ক স ূণ অৱমাননা কিৰিছল৷
মাথাৰ ৰ উ ৰ িদওঁেত, যীচু েৱ অহ াৰ ন ন তা দশন কিৰিছল? কেনৈক? (উ ৰৰ
বােব অেপ া কৰক)
১৫) যীচু েৱ মাথাক িক বুিল মািতিছল আৰু কেনৈক তওঁৰ িচ াৰ কথা উে খ কিৰিছল,
যীচু েৱ তওঁক জািনিছলেন? (উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)৷ হয়, যীচু েৱ মাথাৈল অকৃ ি ম
আ হ দখুলাইিছল৷ তওঁ নামধিৰ মাথাক মািতিছল৷ যীচু েৱ এবাৰ নহয়, দুবাৰৈক তওঁৰ
নাম লিছল!
১৬) মাথাই িয ধৰেণ িচি ত হ আিছল, সইেটা তওঁৰ বােব নতু ন কথা আিছল নিক? ন
এইেটা তওঁৰ অভ াস আিছল? (উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক) যীচু েৱ উে খ কিৰিছল য মাথাই
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অেনক িবষয়ত িচি ত আিছল- ইয়াৰ মােন, এইেটােৱ বুজায় য মাথাৰ এটা অভ াসেহ
আিছল৷
১৭) কািহনীেটাত এেন ইংিগত পাওঁেন, িযেটােৱ আমাক দখুৱায় য মাথাই পাকঘৰত আহাৰ
যু ত কিৰ, নাইবা যীচু ৰ চৰণৰ ওচৰত বিহও উপেদশ িনব পািৰেলেহন? এই দুটাৰ িভতৰত
িযেকােনা এটা পথ মেনানীত কিৰব পৰা অৱ া আিছল নিক?(উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)
হয় মই ভােৱা৷ যীচু েৱ আমাক জািনবৈল িদেছ য মাথাই তেন এটা পথ মেনানীত কিৰব
পািৰেলেহেতন৷ যীচু েৱ এেনদেৰ কিছল, “মিৰয়েম সই উ মভাগ মেনানীত কিৰেল৷” এই
বাক ৰ াৰাই মাথাই িক মেনানীত কিৰেল বুিল যীচু েৱ কেছ? (উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)
১৮) যীচু েৱ কিছল,“মাথা, মাথা, তু িম অেনক িবষয়ত িচি ত আৰু ব েহ আছা, িক
েয়াজনীয় এটােহ৷” মিৰয়মৰ দৃি ভ ী আৰু মেনানীত কৰা কায আৰু মাথাৰ দৃি ভ ী আৰু
মেনানীত কৰা কায ৰ স েক যীচু েৱ িক কেছ? (উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক) মিৰয়েম
েয়াজনীয়েটা মেনানীত কিৰেল৷
১৯) মাথাই ভািৱিছল নিক য তওঁ িয মেনানীত কিৰেল সইেটােহ েয়াজনীয়?(উ ৰৰ বােব
অেপ া কৰক) মাথাই িয কিৰিছল, সইেটা যীচু েৱ েয়াজনীয় বুিল ভািৱিছলেন ? (উ ৰৰ
বােব অেপ া কৰক) খাৱােটা েয়াজনীয়েন?(উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক) এেটা বুিজবৰ
বােব মাক সহায় কৰক৷ যীচু েৱ উিচত আৰু অনুিচত স ে
এই কািহনীেটাৰ
যােগিদ িক কব িবচািৰেছ বাৰু?
২০) িয সমাজ ব ৱ াত অিতিথ সৱাক অ ািধকাৰ িদয়া হয়, তাত মিৰয়মৰ
পৰা িক আশা কিৰব বাৰু? (উ ৰ বােব অেপ া কৰক)মিৰয়মৰ িস া লাৱাত
অসুিবধা হিছল নিক? মিৰয়েম িনজৰ ই া পালন কিৰবৰ বােব আন িবষয়
িবলাকৰ িবৰুে যাব লগা হল হয় নিক?(উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)অহ, হয়,
তাইৰ সমাজ আৰু তাইৰ পিৰয়ালৰ ই াৰ িবৰুে ৷
২১) আিম দিখবৈল পােলা য মাথাই যিতয়া উপলি কিৰেল য তাইৰ কাম
িখিন তাই স ূণ কিৰব নাৱািৰব তিতয়া তাই িক কিৰেল৷ অলপ সময়ৰ বােব
িচ া কিৰ চাওঁক৷ মাথাই তাইৰ কাম িখিন স ূণ কিৰবৰ বােব আন িকবা
উপায় আিছল নিক? (উ ৰ বােব অেপ া কৰক)৷ মাথাৰ বােব আন ব
িবলাক সমাধান থকা যন দখা যায়৷ (মাথাই তাইৰ কায স ূণ কিৰবৰ বােব
আন িক িক উপায় অৱল ন কিৰব পািৰেল হয় তাক িবচািৰ উিলয়াবৰ বােব
মানুহ িবলাক উৎসাহীত কৰক৷)
২২) মাথাৰ বােব স
কৰক) সহায়ৰ বােব
(উ ৰৰ বােব অেপ া
িস া ত উপনীত হয়

াব আন িক উপায় আিছল? (উ ৰৰ বােব অেপ া
মাথাই আন কান ব ি ৰ ওচৰৈল যাব পািৰেলেহন?
কৰক) এই কািহনীেটা
িন আৰু আেলাচনা কিৰ এেন
য, মাথাই যীচু ৰ ওচৰৈল গ যীচু ক অনুেৰাধ কিৰব
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লািগিছল, “ ভূ খাৱাৰ এই সকেলা আেয়াজন মই অকেলই কিৰব নাৱােৰা৷ মই
িক কিৰম, ভূ ?’
২৩) লাজ ৰীয়া ভাৱৰ বােব মাথাই যীচু ৰ ওচৰৈল যাব নাৱািৰেল আৰু সহায়
খুিজব নাৱািৰেল নিক ? (উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক) মাথাৰ দৃ ভি ৰ
িবষেয় আপুিন িক কব? (উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক) মাথাৰ দৃ ভি ৰ লগত
যীচু ৰ দৃ ভ ী তু লনা কিৰ চাওক ৷
২৪)মাথাৰ িস া ৰ লগত মিৰয়মৰ িস া তু লনা কৰক৷ এই দুেয়াটা িস া এেক
ন, বেলগ বেলগ? (উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক) কান গৰাকী ভ মিহলাই
যীচু ক িদেছ আৰু কান গৰাকীেয় যীচু ৰ পৰা হণ কিৰেছ? (উ ৰৰ বােব
অেপ া কৰক) কানেটা ক
যীচু েৱ অিধক
ৰু িদেছ ? (উ ৰৰ বােব
অেপ া কৰক) ইয়াৰ পৰা আিম িকবা বুিজব পােৰােন?(উ ৰৰ বােব অেপ া
কৰক)
াতাসকেল দখা পাব য মাথাই যীচু ৰ বােব িকবা কিৰেছ আৰু মিৰয়েম যীচু ৰ
পৰা হণ কিৰেছ৷ ইয়াত যীচু েৱ কব খুিজেছ য অ ঃত এই মু ত, কাম কৰােটা
েয়াজনীয় নহয়৷ এইেটােৱ ক আৰু অনু হ’ৰ িবষেয় এটা ডাঙৰ আেলাচনাৰ পথ
মুকিল কিৰ িদব পােৰ৷
আেপানাৰ

সমূেহ আেপানাৰ িশ া িদয়াৰ ধৰণেটা দখুৱাবঃ

আপুিন অনুস ান কিৰ পাৱা আচিৰত িনৰী ণ সমূহ লাক সমূেহ িবচািৰ পাৱাত
সহায় কিৰবৈল, কেন ধৰণৰ
ৰ অৱতাৰণা কিৰব, তাক িস া কৰাৰ
আেগেত, িশ ক সকেল
কৰাৰ ধৰণিবলাক আিম জনােটা েয়াজন৷
কািহনী কওঁতা সকলৰ
সাধাৰ ধৰণেটাৰ ওপৰেতই
াতাসকেল কেনদেৰ
বুেজ,
সই কথা
িতপ
কেৰ৷ কািহনীকওঁতাজনৰ কথা
কাৱাৰ সুৰ
ভি মা,শৰীৰৰ অি -ভি ,আৰু
েসাধাৰ ধৰণ, ইত ািদ িবলােক আপুিন এজন
উ -িশ ক, দয়ালু িশ ক বা এেকপথৰ যা ী, তাক দখুৱাই িদব৷
উ -িশ কৰ ধাৰণেটা ‘স ূণ কািহনীেটা’ৰ প িতৰ লগত ভালদেৰ িমল নখায়৷
উ ধৰণেটােৱ, অংশ হণ কাৰী সকলক ভািৱবৈল বাধ কেৰ – ‘ কৱল এটােহ
উ ৰ আেছ, আৰু মই যিদ ভু ল উ ৰ িদওঁ, তে
মাক সমাজৰ আগেত
লি ত কৰা হব৷” সইকাৰেণ লাক িবলােক উ ৰ িদবৈল ভয় কেৰ আৰু সঁহািৰ
নজনায়৷অংশ হণকাৰী সকেল উপলি কেৰ, যন কািহনীকওঁতা জেন কেছ, “মই ানৰ
উ িশখৰত িথয়ৈহ আেছা৷” আেপানােলাক এই উ িশখৰত উ বৈল জা তৈহ, মাৰ িয
ান আেপানােলােকও য আয় কিৰেল, তাক দখুৱাবেন?
িশকােৰা সকেল এেন আেলাচনাত অংশ হণ কিৰব৷ িক আপুিন মনিদ চােল দিখব য খুউব
কম সংখ ক অংশ হণ কাৰীেয়েহ, িয সকল তী বুি স
ন আৰু
উ ৰ িদয়াত অভ ,
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সঁহািৰ জনাইেছ৷ কম সংখ ক বচা বচা লােকেহ এই ধৰণােটা ভাল পায়৷ তওঁেলােক এই
বাছকবনীয়া ণীৰ অংশীদাৰ হব পৰােতা উপেভাগ কথা বুিল ভােৱ কাৰণ এই বােৰবৰণীয়া
ণীৰ লােক অন অিধকাংশ লাকতৈক অেনক বিছ কথা তওঁেলােক জােন৷
দুভাগ েম, সমাজৰ এই বাছকবনীয়া নীেটােৱ, অংশ হণ নকৰা অিধকাংশ লাকৰ
কল ানৰ কথা িচ া নকেৰ৷ সই এিৰ যাৱা লাক সকেল কিতয়াও িনজেক বুি য়ক বুিল
নভািৱব৷ তওঁেলাক িনজৰ স েক অিনি ত৷ তওঁেলােক আগবিঢ ওপৰৈল উ যাব
পািৰব বুিল নভােৱ৷
সতীথ-আেৰাহনকাৰী, কািহনীকওঁতা সকেল দ তােৰ সকেলা
াতােক উপলি কিৰবৈল
সহায় কিৰব য তওঁেলােক এেকলেগ প ত- আেৰাহন কিৰেছ আৰু আি ক ান আিৱ াৰ
কিৰেছ৷
সতীথ-আেৰাহণকাৰী ভূ িমকা হণ কৰােটা এক অিত ত া ানমূলক ব ি , িযেটা
কািহনীকওঁতাজেন হণ কিৰব পােৰ৷ িক এেন ভূ িমকা েত কৰ বােবই বৰ তৃ ি দায়ক৷ ই
াভািৱক ভােৱই েত েকই অংশ হণ কিৰবৈল আকিষত কেৰ৷ এেন ভূ িমকাই অংশ
হনকাৰী বা কািহনীকওঁতা সকলৰ মনত অহংকাৰ নজ ায়৷
এবাৰ এটা ক শালাত, খাৱাৰ ছু সময়ত, এগৰাকী উপি ত থােকাতাই, কািহনীকওঁতা
িবলােক সতীথ-আেৰাহনকাৰী হাৱা িবষয়েটা মূল াংকন কিৰিছল৷ এই ভ মিহলাগৰাকীেয়
কিছল, “মই মাথা-মিৰয়মৰ কািহনীেটা সচাঁৈকেয় ভাল পাইিছেলা৷ই মাক ব কথা ভািববৈল
বাধ কৰােল৷ আপুিন জােনেন এই কািহনীেটাৰ মই আটাইতৈক িক ভাল পাইিছেলা?” হাঁিহ মািৰ
মই সুিধেলা, “িক?”
“ সই সময়েছাৱাত, যিতয়া আপুিন উ ৰ সমূহ িনেজ নামািনিছল আৰু আেপানাৰৈহ উ ৰ
িবচািৰবৈল আমাক কিছল৷”
“অহ!”মই কেলা৷ “এইেটা ভাল কথা৷” “ কৱল কািহনীেটা” ৰ ক শালাত মই িয িশকাইেছা
তাৰ আিহ হব পািৰেলা৷ কৃ তেত পৃিথবীৰ িবিভ ঠাইত এই কািহনীেটা অেনকবাৰ কিছেলা,
সই কাৰেণ মই েসাধাৰ আগেতই লাকিবলােক কাৱা সৰহ ভাগ উ ৰ জািনিছেলা৷ িক
মই আেপানােলাকক এটা সুেযাগ িদব িবচািৰিছেলা৷ সই কাৰেণ মই ৰ গিছেলা৷”
তওঁ মূৰ দুিপয়ােল৷ “অহ, সইেটা মই জােনা, মই কব খুিজেছা িয িয সময়ত আপুিন উ ৰ
সমূহ নাজািনিছল আৰু আমাক আিৱ াৰ কিৰবৈল কিছল সই িবষেয়েহ কেছা৷ মই এইেটা
ভাল পাইিছেলা য, আপুিনও য সকেলা কথা নজােন, তাক আমাক জনাবৈল , শ ােবাধ কৰা
নািছল৷”
“হূ হ!” মই মনেত ভািৱেলা৷ মই মাৰ কাম কিৰেলা৷ আিম অনুস ান কৰা আৰু দলেটােৱ
আিব াৰ কৰা সৰহ ভাগ কথাই য মই জােনা, সইেটা কথাত জাৰ িদ থকাৰ মাৰ কােনা
েয়াজন নাই৷ তওঁ আৰু আন উপি ত থােকাতা সকেলােৱ অ ঃকৰেণেৰ সেত অংশ হণ
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কিৰেল৷ তওঁেলােক ভািববৈল আৰু অনুস ান কিৰবৈল
ভােৱ এেকলেগ প তেটা আেৰাহণ কিৰেলা৷

াধীনতা পােল৷ আিম আ িৰক

অনু হ কিৰ মনত ৰািখব মাৰ পিৰিচত কািহনীসমূহ উপ াপন কৰাৰ সময়েতা, অংশ
হণকাৰী সকেল মই নজনা আি ক ান িনৰী ণ আৰু আি ক ান েয়াগ আিৱ াৰ
কিৰেয়ই থােক৷ সই নতু ন ‘তথ ’ সমূহ মই
সুিধ পাৱা ত ফল নহয়৷ সই স দ সমূহ
পিব আ াৈল মেনােযাগ িদওঁতা সকলৰ বােব পিব আ াই দান কৰা আি ক ান আৰু
াণব আেলাচনাৰ সময়ত উদঘাটন কৰা স দ৷ ‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ আেলাচনা চ ৰই
ব ি সকলক আিৱ াৰ কিৰবৈল
িলত কেৰ, ই লাকসকলৰ বােব মতিবিনময় কিৰবৈল
এক সুেযাগও িদেয়৷
কেনৈক সতীথ আেৰাহণ কাৰী হব পািৰ
সমূহৰ গাঠিনেয়, অংশ হণ কাৰী সকলক হয় উদগিণ িদব নহয় িনৰুৎসাহ কিৰব৷
উদাহৰণ ৰুেপ, যিদ কািহনীকওঁতা জেন সােধ, “আ াহােম িকমান উট আিনিছল?” াতা
সকেল জােন য ইয়াৰ এটা স ক উ ৰ আেছ৷ তওঁেলােক ভািবব, মই িন য়
উ ৰেটা
িদব লািগব৷ এেনধৰণৰ ই নীেকাঠাত সামাই থকা অনুভৱ আিন িদেয় আৰু আেলাচনা
ব ৈহ যায়৷
তাৰ সলিন, আপুিন কথা কাৱাৰ সুৰেটা এেনদেৰ ব ৱহাৰ কৰক যন আপুিন
অনুসি ৎসু হেছ আৰু সুিধেছ, “বাৰু, আ াহামৰ িকমান উট আিছল?...”
আেপানাৰ ভি মা, মুখৰ
কাশভি
আৰু কথাৰ সুৰেটােৱ বুজাব য আপুিন
সংখ ােটা িনেজই মনত পলাবৈল চ া কিৰেছ৷ সইেটােৱ ই ক
ু ব ি সকলক সহায়
আগবঢাবৈল উদগিণ িদব৷ কােনাবাই যিদ কয় “১২”, তিতয়া আপুিন কব,
“আহক, আিম চাওঁ, ১২টাই আিছলেন অলপ অিধক আিছল…? তাৰ মাজেত
কােনাবাই যিদ কয় “১৪টা আিছল,” তিতয়া আপুিন কব পােৰ, আহ, মই স ত,
মই ভােবা ১৪ টাই আিছল৷ ধন বাদ, ভাল উ ৰ৷”
আেপানাৰ যন সহায়ৰ েয়াজন হেছ, এেন ভাৱ দখুৱােল, লােক মুকিল মেনৰ
সহাঁিৰ িদব৷ কািহনীেটা ক নতৃ িদয়া সময়েতই হওক বা িনৰী ণ আৰু েয়াগৰ
েতই হওক, লাকিবলােক সহায় কিৰবৈল আগবািঢ আিহব, আৰু অংশ হণ
কিৰবৈল আৰু ভাৱিবিনময় কিৰবৈল আন পাব৷
আেপানাৰ
সমূহ সাধাৰ চােনিকেটােৱ, লাকসমূহৰ বােব এক পিৰেবশৰ সৃি
কেৰ৷ িশ ক ও পালক সকেল িশ া িদেল, লাকসমূেহ উপলি কেৰ য তওঁেলাক
পি ত আৰু তওঁেলােক সকেলা উ ৰ জােন৷ পৃিথবীৰ সৰহ সংখ ক লােকই
আেলাচনা এক িশ া আহৰণৰ পথ িহচােব কিতয়াও অিভ তা পাৱা নাই৷
কািহনীকওঁতা জেন, সমােলাচনা মূলক িচ াধাৰাৰ
সমূহ সঁহািৰ জেনাৱা নতু ন
ব ি সকলক অংশ হণ কৰাবৈল য বান হব পােৰ৷ এইেটা কিৰবৈল উ
ুল
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িশ কজনৰ দেৰ িয জেন কৱল ‘ ’ উ ৰেটােহ িবচােৰ, িনজেক
দশণ কিৰব নলািগব৷ তেন আচৰণ কিৰব নলািগব৷

তেনদেৰ

আনিক আি ক
ান আিৱ াৰ কৰাৰ পাছেতা কািহনীকওঁতা জেন আন
ও
িব েয়েৰ সহাঁিৰ জনাব পােৰ৷ আপুিন এেনদেৰ কব পােৰ, “অহ, মই সইেটা
পছ
কেৰা৷” “মই ভােবা আপুিন িকবা এটা পাইেছ৷” নাইবা “ সইেটা কৃ তেত
অিত উ ম৷”
মােজ সমেয় কািহনীেটাৰ লগত খাপেনােখাৱা বা
েযন নলগা কথাৰ তওঁেলােক
আেপানাৰ
সেত িবিনময় কিৰব পােৰ৷ সতীথ আেৰাহণকাৰী িহচােব,
কািহনীকওঁতাজেন ন তােৰ
ধৰাই িদব পােৰ বা
ীকৰণ িবচািৰব পােৰ৷
এেনদেৰ
ীকৰণ িদ ধৰাই িদেল উ ৰ িদওঁতাজেন িবেমাৰত নপিৰব৷
উদাহৰণ ৰূেপ, কােনাবা এজেন এটা িববৃিত িদেছ, আৰু তওঁ এইেটা যুি পূণ
বুিল ভািৱেছ,িক
আপুিন িনি ত য কািহনীেটাত এই কথােটা নাই৷ তিতয়া
আপুিন কব, “অহ, কািহনীেটাৰ কান ঠাইত এই কথােটা আেছ, িবচািৰ উিলওৱাত
মাক সহায় কৰক চান?” তওঁৰ িববৃিতেটা, কািহনীেটাত নাই বুিল আপুিন যিদও
জােন, আেপানাৰ মৃদশ
ু ীল িতি য়াৰ বােব সমাজৰ আগত তওঁ লি ত নহব৷
আৰু সই ব ি জনৰ মন মুকিলৈহেয় ৰব আৰু অনুস ানত লািগ থািকবৈল উদগিণ
পাব৷
যিদ িকবা এটা ধাৰণাৰ স েক আেপানাৰ লগত মতিবিনময় কেৰ, যিদ আপুিন
ভােৱ য সইেটা অ
বা সে হৰ অৱকাশ আেছ, তে
এইদেৰ আপুিন
সমস ােটা সমাধান কিৰবঃ আপুিন দলেটাক এই স েক িকছু কথা সংেযাগ কিৰবৈল
অনুেৰাধ কিৰব৷ আপুিন এেনদেৰ কব পােৰঃ “হূ হ, আেমাদজনক, আন িবলােক িক
ভােৱ? কািহনীেটাত আিম িক দখা পাইেছা?” এইদেৰ গােটই দলেটাক আেলাচনাত
লগাই িদেল, আপুিন িনজেক ডাঙৰ কৰা নুবুজাব বা উ - ু ল িশ ক জনৰ
িনিচনা নহব৷ পিব আ াক মহান িশ ক িহচােব হণ কৰক আৰু ঈ ৰৰ বাক ই
শষ কথা হওক৷
মনত ৰািখব, আপুিন িযমােনই িকবা এটা নজনাৰ ভাও ধিৰব, িসমােনই লাকসমূহ
আেপানাৰ সহায়ক হব৷ তেন এজন ব ি ৰ ছিবেকই আপুিন
সমূহ সুিধ আৰু
আেলাচনত নতৃ িদ লাক সমূহৰ আগত দশণ কিৰবৈল চ া কিৰব৷ আগেত
ক অহাদেৰ,
ণী কাঠাৰ দেৰ এটা পিৰেবশ সৃি কিৰবৈল নাচাব৷ কাৰণ তেন
পিৰেবশত লাকসূেহ ভু ল হব বুিল কােনা উ ৰ িদবৈল সংেকাচ কেৰ৷
আেপানাৰ
সমূহ চতযু
শে েৰ আৰু বাক াংশেৰ দািঙ ধৰক৷ এইদেৰ, “মই
আচিৰত হওঁ যিদেহ...?” “এইেটা হব পােৰ...?” “এইেটােৱ িকবা স াৱনা থকা
বুজায়েনিক?” “এইেটা দখা যায়েন...?” “আপুিন িক দিখেছ?” “এইেটােৱ িক
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বুজায়?” সই সকেলা স াব , িব ৃ ত ধৰণৰ বাক াংশই কািহনীকওঁতাজনক এেকলেগ
আিৱ াৰ কৰাৰ এটা পিৰেবশ যাগান ধৰাত সহায় কেৰ৷
“ কৱল কািহনীেটা” ৰ ি য়াত, আটাইতৈক ত া ান মূলক দ তােটা, িযেটা
আহৰণ কিৰবৈল ব ত অভ াসৰ েয়াজন, হেছ
সমূহ- সাধাৰ দ তা৷ আপুিন
িনজেক অ
দখুৱাবৈল চ া কৰা নাই, বা আপুিন িযেটা কৃ তেত জােন, তাক
নাজােনা বুিল কব খাজা নাই৷ বৰ এইেটা
েসাধাৰ এটা ধৰণ(চােনিক)৷
ইয়াৰ াৰা ইয়ােক বুজায় য আপুিনও এগৰাকী সতীথ িশকােৰা৷ এেনধৰণৰ
বাক াংশেৰ গ ত
সমূেহ লাগসমূহক তওঁেলাকৰ উ ৰ সমূহ িবিনময় কিৰবৈল
উদগিণ িদব৷

উপ াপন ি তীয় পয ায়ঃ আি ক

ান েয়াগ স

েক আেলাচনা

আি ক ান েয়াগ৷ ইয়াৰ আগেত, মাথা-মিৰয়মৰ কািহনীেটা চাওঁেত আিম
িব য়কৰ আি ক
ান েয়াগ সমূহ পােলা৷ ঈ ৰৰ বাক ৰ পৰা আিম িকছু মান
ৰু পূণ কথা আিৱ াৰ কিৰেলা৷ আৰু সই আিৱ াৰ সমূহ আিজ আমাৰ জীৱনত
কেনৈক ঈ েৰ েয়াগ কিৰব িবচােৰ, সই িবষেয়ও আিম িচ া কিৰেলা৷
“ কৱল কািহনীেটা”ৰ ি য়াৰ পাছৰ অংশেতা হেছ
সাধা৷ এই কায ই
াতাসকলক আেলাচনাৈল আৰু আপুিন আিৱ াৰ কৰা আি ক
ান েয়াগ সমূহ
পাবৈল আ ৱাই ল যাব৷এই দ তা ত া ানমূলক, আৰু ই আমাক পুৰ ৃ ত কেৰ৷
আপুিন িনেজ আিৱ াৰ কৰা স দ সমূহ পানপ য়াৈক
াতাসকলক হ া ৰ কিৰ
িদয়াৰ লাভেটা িতেৰাধ কিৰব লািগব৷ তাৰ সলিন,
াতাসকলক িনেজ স দ
সমূহ আিব াৰ কিৰবৈল সহায় হবৰ বােব, আপুিন
সমূহ
তকৰণৰ দ তা
বৃি কৰক৷
তলত আিহ ৰূপ িকছু মান
িদয়া হল৷ এইিবলােক মাথা-মিৰময়ৰ কািহনীেটাত
থকা আি ক ান েয়াগ সমূহ িবচািৰ উিলওৱাত ব ৱহাৰ কিৰব পািৰব৷ আগৰ
দেৰই, আি ক ান েয়াগ সমূহ আিৱ াৰ কৰাৰ পাছত, কািহনীেটা থমৰ পৰা
শষৈলেক িনৰী ণ কৰা হয়৷ ল
কিৰব য িতবােৰই
েটা সাধাৰ আগেত,
কািহনীেটাৰ এটা সৰু অংশ আৰু এটা আি ক
ান িনৰী ন, থেম পুনৰায়
ব াখ া কৰা হয়৷ তাৰ পাছত িকছু মান
সাধা হয়৷ এই
সমূেহ
াতাসকলৰ আি ক
ান েয়াগ সমূহ বিছ িনিদ কিৰ িদেয়, আৰু ব ি গত
জীৱনত েয়াগ কিৰব পৰা অৱ াৈল ল আেহ৷
১) কািহনীেটাৰমেত, মিৰয়েম আলৈপচান নধিৰেল, তাৰ সলিন যীচু ৰ চৰণৰ
ওচৰত বিহ যীচু ৰ উপেদশ
িনবৈল মেনানীত কিৰেল৷ যীচু েৱ কাৱা বাক
বাইেবলত আেছ৷ আিজ আিমও মিৰয়মৰ দেৰ যীচু ৰ চৰণৰ ওচৰত বিহবৈল
মেনানীত কিৰব পােৰােন? (উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক৷)
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াতাসকেল তলত িদয়া দেৰ আি ক ান সমূহ েয়াগ কিৰব৷
আিম আশাকেৰা,
আিজ, ঈ ৰৰ বাক অধ য়ন কৰা বা ঈ ৰৰ ভজনা কৰা মােন যীচু ৰ চৰণৰ
ওছৰত বিহ উপেদশ
নাৰ দেৰই৷ যীচু ৰ চৰণৰ ওচৰত বিহ থকা কায েটােৱ
ঈ ৰৰ বাক ত আ িৰকতােৰ মেনােযাগ িদয়ােতা বুজায়৷
২) মাথাই যীচু ক অেনক আলৈপচান ধিৰবৈল মেনানীত কিৰেল আৰু ব া ল হ
পিৰল৷ আিজও আমাৰ তেন সমস া হব পােৰেন? আপুিন িক ভােৱ? (উ ৰৰ
বােব অেপ া কৰক) আিজও লােক ী ীয়ান পিৰচযাত বা কাযালয়ত বা ঘৰত,
িনেজ কিৰব পৰাতৈক অিধক দািয় লয়েন? িক দেৰ এইেটা হব পােৰ?(উ ৰৰ
বােব অেপ াকৰক)৷ কিতয়াবা ী ীয়ান পিৰচযাত নাইবা আন
েতা আিম
কিৰবৈল িবচৰা ক ৰািজেয় আমাক ব া ল কিৰ তু িলেল, আৰু ভু ৰ চৰণৰ
ওচৰত বিহ উপেদশ নাৰ পৰা বি ত কিৰেল, আপুিন কেন িতি য়া কাশ
কিৰব?(উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)৷
৩) মাথাই িনজৰ মেত ভাল ক কিৰবৈল মেনানীত কৰাৰ দেৰ, সইেটা যীচু ৰ
ই া নািছল, আিজও লােক ভাল ক কিৰবৈল মেনানীত কেৰেন?(উ ৰৰ বােব
অেপ া কৰক) আিজও লােক দখাত ভাল ক
মেনানীত কাৰেণ? ঈ ৰৰ
কাৰেণ বুিল লােক িক দেৰ িকবা এটা কিৰবৈল মেনানীত কেৰ, কৃ তেত সয়া
ঈ েৰ িবচৰাই নাই? আপুিন িনেজ তেন কিৰেছেন? বা আনৰ জীৱনত তেন
কিৰেছেন? এই িবষেয় কব পােৰেন?
ঈ ৰৰ কাৰেণ িকবা এটা কিৰবৈল মেনানীত কৰা কায ই, িকদেৰ আমাক ঈ ৰৰ
ওচৰৰ পৰা আঁতৰাই ল যায়? আৰু আিম ঈ ৰৰ লগত সময় িদব নাৱাৰা
হওঁ?(উ ৰ বােব অেপ া কৰক) ঈ ৰৰ পৰা িশ া আহৰণ কৰাৰ সময়িখিন,
আিম মেনানীত কৰা পিৰচযা কায ই, আমাক অিত ব
কিৰ ৰািখেছ বুিল
উপলি কিৰেল, আিম িক কিৰব পােৰা?(উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)
৪) মাথাই মিৰয়মক, আলহী আলৈপচান ধৰা কায ত সহায় নকৰা বােব
দাষােৰাপ কিৰিছল, যিদও িদনেটা কায সূচী তওঁৰ িনজৰ আিছল যিদও যীচু েৱ
মিৰয়মক আলৈপচান ধিৰবৈল কাৱা নািছল৷ আিজও, লােক যিতয়া িনেজ
িনয় ণ কিৰব পৰাতৈক অিধক দািয় হাতত লয়, তিতয়া তওঁেলােক কাক
দাষােৰাপ কেৰ? মই কব খুিজেছা, লােক খৰেখদাৈক অিধক দািয়
হণ কেৰ
আৰু অিত ব
হ পেৰ, তাৰ বােব তওঁেলােক আনক দাষ িদেয়েন? আপুিন িক
ল
কিৰেছ?(উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)৷
৫) আিম দখা পাইেছা য মাথাই তওঁৰ সমস াৈল িচ া নকৰা কাৰেণ সােহেৰ
যীচু ক দাষােৰাপ কিৰেছ৷ আিজকািলও, পিৰি িতৰ বােব বা িনেজ মেনানীত কৰা
কায ৰ বােব, লােক আিজও আনক দাষােৰাপ কেৰেন?(উ ৰৰ বােব অেপ া
কৰক)৷িনেজ মেনানীত কৰা িস া ৰ বােব আৰু সই িস া তৰ বােব আৰু সই
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িস া ৰ ফলত পিৰি িত বয়া হাৱা বােব, আনিক ঈ ৰেকা তওঁৰ সমস াৈল মন
কৰা নাই বুিল লােক দাষােৰাপ কেৰেন?
৬) আিম দিখেলা য মাথাই জািনিছল যীচু এগৰাকী ৰু আিছল আৰু তওঁৰ
িশষ সকল আিছল৷ তওঁ যীচু ক ভু বুিল কিছল, ইয়াৰ অথ হল, তওঁ যীচু ক
নতাৰূেপ হন কিৰিছল, িয জন তওঁতৈক
আিছল৷তাৰ পাছত তওঁৰ
সমস ােটা সমাধান কিৰবৈল িক কিৰব লািগব সই িবষেয় যীচু ক আ া কিৰিছল৷
আিমও, িনেজ সৃি কৰা সমস াৰ বােব লােক িব
ৰ ঈ ৰৰ ওচৰত াথনা
কেৰেন? আৰু কেনৈক সমস া সমাধান কিৰব লােগ তাক কয়েন?(উ ৰৰ বােব
অেপ া কৰক)
এইেটা, লাকিবলােক কেনৈক কিৰব পােৰ?(উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)আিম
ঈ ৰক “ ভু ” বুিল কওঁ আৰু তাৰ পাছত আিম িনেজ সৃ কৰা সমস া সমূহ
কেনৈক সমাধা কিৰব লােগ, তাক কওঁ, ইয়াৰ িকবা অথ আেছেন? আপুিন িক
ভােৱ?(উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)
৭) দাষী কৰােটা আেমাদজনক কথা৷ লােক িনেজই িনয় ণৰ বািহৰত দািয় ৈল
যিদ ঈ ৰক কয়, “অন েলােক মাক সহায় কৰা নাই, ইয়াৈল আপুিন মন
নকৰেণ?” এই বুিল কেল ঈ ৰৰ কেন অনুভৱ হব? (উ ৰৰ বােব অেপ া
কৰক)
৮) আিম দিখেলা য মিৰয়েম উ ম ভাগ মেনানীত কিৰেল, তথািপও বােয়ক
মাথাই মিৰয়মক সই িস া ৰ বােব দাষ িদেছ৷ আিজও এেন ঘটনা ঘেটেন?
লােক উ ম িস া মেনানীত কেৰ, তাৰ পাচত তওঁেলাকক হয় ান কৰা হয়
আৰু কােনা কােনােৱ তওঁক আন িকবা এটা কিৰবৈল কয়? (উ ৰৰ বােব
অেপ া কৰক) কেন ধৰেণেৰ, কেন ৱা ঠাইত, এইেটা ঘ ব পােৰ? হয়েতা ঘৰত
ক থলীত, িবদ ালয়ত, পিৰচযাত নাইবা আিম পিৰচযা কৰা লাকিবলাকৰ
িভতৰেতা ঘ ব পােৰ?(উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)
৯) এটা উ ম িস া
লাৱাৰ পাছত, িনলজ ব ৱহাৰ িদেল, কেন অনুভৱ
হব?(উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)যীচু েৱ তেন অনাদৰ ব ৱহাৰক কেনদেৰ
িনয় ণ কিৰিছল, সইেটা দিখেলা৷ তওঁ িযদেৰ িতি য়া ব
কিৰেল, তাৰ পৰা
আিম িক িশ া আহৰণ কিৰব পােৰা?
১০) আপুিন, মাথাৰ দেৰ শাৰীিৰক ভােৱ ব
থািকও, এেকটা সময়েত ঈ ৰৰ
পৰা িশ া আহৰণ কৰা আৰু ঈ ৰৰ ভজনা কৰােটা স ৱ বুিল ভাবােন? এইেটা
কেনদেৰ হব পােৰ বণনা কৰক৷(উ তৰৰ বােব অেপ া কৰক)
১১) আন হােতিদ, আপুিন ভােৱেন য কােনা এজন ব ি েয় এেন এক ানত
থােক, য’ত সই ব ি জনক, মিৰয়মৰ দেৰ উপেদশ িন, বাইেবল অধ য়ন কিৰ
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সই ব ি ৰ িচ া, কৃ তেত আন কােনা কাম বা ক ৰ
থকা দখা যায়, িক
ওপৰত মেনািনেবশ কেৰ? (উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)আপুিন কিতয়াবা তেন
অৱ াত িনজেক থকা পাইেছেন? বা আপুিন জনা কােনা ব ি ক?(উ ৰৰ বােব
অেপ া কৰক)৷
১২) মই সই সময় িবলাকৰ কথা ভািৱেছা, যিতয়া মই বাইেবল পিঢ আিছেলা
বা াথনা কিৰ আিছেলা, তিতয়া মাৰ মনেটা িম ফু িৰিছল, আৰু মই আন কথা
িচ া কিৰ আিছেলা৷ মই কিৰব লগীয়া কাম িবলাকৰ কথা িচ া কিৰিছেলা৷
আেপানােলাকৰ কােৰাবাৰ জীৱনত এেন ঘ েছেন?(অলপ সময় ৰওক৷) মাথামিৰয়মৰ কািহনীেটাৰ আধাৰত, এই মন মনৰ কথােটা কেনদেৰ বনণা কিৰব?
(উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)
১৩) যীচু েৱ মাথাক কেল য মিৰয়েম িয মেনানীত কিৰেল, তাক তওঁৰ পৰ
িনয়া নহয়৷ আিজও, যীচু ৰ লগত স ৰ বােব লােক এেন িস া লয়েন? যেন,
যীচু ত িব াস ৰখা, গভীৰ স
ৰখা িত িত বা স ূণ সময় িদ পিৰচযাৈল
বািহৰৈল ওলাই যাৱা, যাৰ বােব তওঁেলাকৰ পিৰয়াল বা সমােজ সমােলাচনা
কিৰব পােৰ? (উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক) কেন ৱা ধৰণৰ িস া ই এেন
সংঘাত আিনব পােৰ?(উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)
মিৰয়মৰ িস া ৰ বােব যীচু েৱ কেল আৰু তওঁৰ িস া স ে প নকৰাৰ িবষেয়ও
িয কেল, সই কথা আমাৰ বােব িকমান অথপূণ হব? যিদ হয়, কেনদেৰ?
(উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)
১৪) িযেকােনা ধমৰ িবষেয় ভাৱক৷ (ৰওক) সই ধ েটাত, সৱক িবলােক
উপাস দৱতা বা দবীিবলাকৰ বােব, তওঁিবলােক স কিৰবৈল বা তওঁেলাকক
আকষণ কিৰবৈল কায কিৰেছেন? সই ধ ত, িবনামূেল উপাস দৱ- দৱীৰ পৰা
িকবা পাইেছেন? এই কািহনীেটাৰ পৰা, কেন আচৰণ যীচু েৱ অিধক ৰু িদেয়
তাক জািনবৈল িকেহ আমাক সহায় কেৰ?(ৰওক)
১৫) আিম দিখেলা, য মাথাই িনেজ িনয় ণ কিৰব পৰাতৈক অিধক কাম তওঁৰ
হাতত আিছল, তিতয়া তওঁ মিৰয়ম আৰু যীচু ক দাষােৰাপ কিৰেল, িক িনজেক
দাষ িদয়া নাই৷ যিতয়া মাথাই িনেজ কিৰব লগীয়া কাম িবলাক স ূণ কিৰবৈল
অসমথ হল, তিতয়া তওঁ িক কৰা উিচত, তাক আ য়দাতা যীচু ক সুিধবৈল
আওকান কিৰেল৷ এই কথােটা মনত ৰািখ আপুিন ভািৱ চাওঁক আিম অিধক
িত িত সমূহ কেন দেৰ িনয় ণ কেৰা৷ এই কািহনীেটােৱ
ানযু
িস া ৰ
িবষেয় আমাক িক িশ া িদেয়?(উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)
১৬) যীচু েৱ মিৰয়মক সমাদৰ কিৰেল৷ কাৰণ তওঁ যীচু ৰ পৰা উপেদশ িনবৈল
মেনানীত কিৰেল৷ এই িস া ৰ বােব মিৰয়েম তওঁৰ সমাজ ব ৱ া আৰু তওঁৰ
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ত াশাৰ িবৰুে
িথয় হব লগীয়া হিছল৷
চািৰও কােষ থকা লাকিবলাকৰ
এইেটােৱ আমাক িক িশকায়? (উ ৰৰ বােব অেপ া কৰক)ঈ ৰক অনুস ান
কিৰবৈল বা ঈ ৰৰ সেত সময় কটাবৈল, আিমও কিতয়াবা সমাজ ব ৱ া বা
লাকিবলাকৰ আমাৰ িত থকা আশাৰ িবপৰীেত িস া লব লগীয়া হয়েন?
কেনৈক?
আপুিন এই মা
মাথা-মিৰয়মৰ কািহনীেটা, “ কৱল কািহনীেটা”ৰ
ি য়ােৰ
উপ াপন কৰা কায সমা
কিৰেল৷ আপুিন আেপানাৰ সময়িখিন িবিভ ন
উপােয়েৰ পিৰচযা কিৰ শষ কিৰব পােৰ৷ আপুিন াথনােৰ সামৰিণ মািৰব পােৰ,
তলত িদয়া দেৰ িকছু মান
ও সুিধব পােৰ৷ যেনঃ





এই কািহনীেটাৰ পৰা িক িশিকেল?
এই কািহনীেটাৰ যােগিদ ঈ েৰ আেপানাক িক দখুৱােল?
ঈ ৰৰ স ে আপুিন িক িশিকেল?
অহা স াহত সহায়ক হবৈল আপুিন িক আিৱ াৰ কিৰেল?

সংেযাগ খঃ এটা আিহ ৰূেপ কািহনী মােজেৰ যা া, অিধক অনুশীলন যাগান
ধেৰ৷
সৃজনশীল সৱলীকৰণ
কািহনীেটাৰ িবতং অনুস ানৰ এটা উপিৰি লাভ এই য অংশ হণকাৰী সকেল
কািহনীেটা
ৈক সু ৰভােৱ িশিকব পািৰব৷ এটা কািহনী স ূণ ভােৱ অনুস ান
কৰাৰ পাছত আৰু আি ক ান েয়াগ কিৰ, কািহনীকওঁতাজেন কািহনীেটা মানুহৰ
মনত দৈক সুমুৱাই িদবৈল নতু নৈক সমল যাগাব লািগব৷
উদাহৰণ ৰূেপ, পাচঁ িদনীয়া এটা ক শালাত, উপি ত থকা ব ি সকলক ২১ টা
বাইেবলৰ কািহনী গভীৰ ভােৱ বাখ া কিৰ দখুওৱা হল৷ পাছত, ইমানিবলাক
বাইেবলৰ কািহনী মনত ৰািখবৈল তওঁেলাকক, পুনৰ সমল যাগাব লািগব৷
তওঁেলােক পুনৰ পয ােলাচনা কিৰব লািগব, তওঁেলােক অভ াস কিৰ থািকব
লািগব৷ তিতয়ােহ তওঁেলােক সইিবলাক মনত ৰািখব পািৰব৷
তওঁেলােক ইজেন িসজনৰ আগত কািহনীেটা কবৰ বােব কািহনীেটা এটা গান বা
গীতৰ ৰূপত িলিখবৈল অনুেৰাধ কিৰব পােৰ৷ িক
িনভু ল হব লািগব৷ মৗিখক
ভােৱ কাৱা িযেকােনা প িত, িযেটােৱ লাকিবলাকক কািহনীেটা িনভু ল ভােৱ মনত
ৰািখবৈল সহায় কেৰ, সেয় উ ম৷
এই সৃজনশীল সৱলীকৰণ লাকিবলাকৰ বােব বৰ লাভজনক, িবেশষৈক িযিবলােক
পিঢব নাৱােৰ, বা িনজৰ ভাষাত বাইেবল নাই আৰু তওঁেলােক বুিজব পৰা
ভাষাত কািহনীসমূহ বাণীব
কৰা নাই৷ িযিবলাক অংশ হনকাৰী িশি ত নহয়
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আৰু িয লাকিবলাকৰ িনজৰ ভাষাত বাণীব কৰা বাইেবল বা বাইেবলৰ কািহনী
নাই, তওঁেলাকৰ বােব িযমান স ৱ িসমান সহায়ৰ েয়াজন৷
এইেটা আেমাদজনক কথা৷ সমস াৰ সমাধান সদােয়ই
-আপুিন সইিবলাক
পাৱাৰ পাছত৷ এই দােধাৰ- মােধাৰ অৱ াই আমাক এক উ ত ফল সু সমাধান
আিৱ াৰ কিৰবৈল স ম কিৰেল৷ িযিবলাক লাকৰ বাণীব
বাইেবলৰ কািহনী
নাই, ক শালাত থােকােত তওঁেলােক যিদ িনজৰ মাতৃ ভাষাত কািহনী কেছ,
তে , সময় উিলয়াই সই কািহনীিবলাক বাণীব কিৰব লােগ৷
“ কৱল কািহনীেটা” ৰ কইবছৰ মানৰ িভতৰত, আিম এটা বাক ংশ িন াণ
কিৰেলা সেয় হল-“ দয়ৰ মানা” আিম কিছেলা, আপুিন কািহনীেটা িশকাৰ
পাছত, কািহনীেটা আেপানাৰ দয়ৰ মানাত থােক৷
পাছত, শশ কািহনী আহৰণ কৰােতা,অিশি ত িবলাকৰ মাজত আিম এটা সমস া
দিখেলা৷ তওঁেলােক কািহনীিবলাক জািনিছল, িক
তওঁেলােক কািহনীিবলাকৰ
এখন তািলকা িলিখ ৰািখব নাৱািৰিছল৷ কানিবলাক কািহনী জািনিছল তাক
তওঁেলােক মনত ৰািখব নাৱািৰিছল৷
সইেটােৱই আমাক “ দয়ৰ মানাত” থাৱা িকতাপ বৃি কিৰবৈল তৎপৰ কিৰেল৷
িকছু মান কাড বেনাৱা হল, আৰু িতখন কাডত এখন ছিব আঁিক িদয়া হল৷ সই
ছিবখন চাৱাৰ লেগ লেগই িবেশষ এটা কািহনীৈল মনত পলাই িদেয়৷ এই
ছিবেবাৰ ধ মূলক নহয়৷ সইিবলাক িকছু মান ছিবৰ ৰখা মােথান৷ সইেটােৱ
এককভােৱ
সই িবেশষ কািহনীেটাৈলেহ মনত
পলায় িদেয়৷
সই কাডৰ
পৃ ািবলাকৰ ওপৰত ধাতু ৰ েলপ িদয়া হয়, অথাৎ ‘ লিমেনচন’ কিৰ িদয়া হয়৷
আৰু সইিবলাক এটা ডাঙৰ চািব সােমাৱা িব াত গাঁ
িদয়া হয়৷আৰু সই
িবলােকই কািহনীকওঁতাজনৰ ব ি গত দয়ৰ মানাত থাৱা িকতাপ হ পেৰ৷
(িশি ত সকেলও এইিবলাক ভাল পায়৷)
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অধ ায়ঃ আেলাচনাত আগভাগৈল

নতৃ

িদবৰ বােব,

সাধাৰণ ইি ত সমূহ
আেলাচনাত আগবঢাৰ লেগ লেগ, ঈ েৰ আেপানাৰ অতীতৰ অিভ তাক আৰু
বাইেবলৰ
ানক,
সমূহ গিঢবৈল ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ৷ আপুিন িক িবষেয়
আেলাচনা কিৰব তাক পিব আ াই জােন, আৰু আেপানাক িশকাবৈল পিব
আ াই পিৰচালনা কিৰব আিম আেপানাক হ া ৰ কিৰব পৰা এটা
ৰু পূণ
দ তা, িযেটােৱ আেলাচনাচ
কৃ তকায তাৈল আ ৱাই িনব, সইেটােৱই হল“মেনােযাগ িদ
না আৰু সঁহািৰ িদয়া৷” কািহনী এটা যু ত কেৰােত, আপুিন
ঈ ৰৰ বাক ৈল ভালদেৰ মেনােযাগ িদয়ক, আৰু কািহনীকওঁতা িহচােব, কািহনীেটাত
ঈ েৰেদখুওৱা আি ক
ান েয়াগ সমূহৰ িত সঁহািৰ িদব লািগব৷েসই এেক
দেৰই, আেলাচনা চিল থকা সময়ত আপুিন মেনােযাগ িদয়ক আৰু সঁহািৰ িদয়কঅথাৎ লাকসমূেহ কাৱা কথাৈল কাণ পািত িনব আৰু সইদেৰ উ ৰ িদ সঁহািৰ
জনাব৷
ি য় বৃ জন
িদনেটাৰ এক িনিদ মূহূ ত, এখন িবেশষ গাঁৱৰ লাক সমূেহ বেলগ বেলগ
বৃ েলাকৰ চািৰওফােল বা ালাপ কিৰবৰ বােব গাট খােল৷েকােনা কােনােৱ
ানৰ
বা া িদওঁতা বৃ জনৰ লগত বিহল৷ আনেকােনােৱ এেন এজন বৃ েলাকৰ লগত
বিহল, িযজেন সকেলা লােক কাৱা কথা মেনােযােগেৰ েন আৰু লগত বেহ বুিল
জনাজাত আিছল৷ িক
সৰহ সংখ ক গাওঁবাসীেয়ই এগৰাকী িবেশষ বৃ েলাকৰ
লগত সময় কটাবৈল ই া কিৰেল৷ কৃ তেত গাওঁবাসীসকেল মৰমেত তওঁক “ি য়
বৃ জন” বুিল অিভিহত কিৰিছল৷
এই ি য় বৃ জেন অেনক
ানদায়ক বাতা িদয়াৰ উপিৰও তওঁ খুব মেনােযােগেৰ
আনৰ কথাও কাণ পািত েন৷ সই দ তা সমূহৰ উপিৰও, এই ি য় বৃ জেন
অিতিৰ
অ দৃি
দশন কেৰ৷ তওঁ তওঁৰ
ান কেনৈক নৱ জ ক িদ যাব
লােগ,তাক জােন৷ এইেটা কাম তওঁেলাক সমূহক িচ া কিৰবৈল আৰু আিৱ াৰ
কিৰবৈল সুেযাগ িদয়াৰ যােগিদ কেৰ৷ তওঁৰ সমসামিয়ক লাকসমূহতৈকও যিদও
অিধক
ান তওঁৰ আেছ, তথািপ তওঁৰ ওচৰৈল অহা লাকসকলক, তওঁেলাকৰ
িচ াধাৰা ও ধাৰণা িবলাক িবিনময় কিৰবৈল উদগিণ িদেয়৷ এই বৃ জেন ােয়
কথা নকয়-যিদও তওঁৈল সাধা
সমূহৰ উ ৰ তওঁ জােন, এইেটা কৰা কাৰেণ
তওঁৰ ওচৰৈল অহা লাকিবলােক ভািৱবৈল আৰু সমস া সমাধান কিৰবৈল সুেযাগ
পায়৷
এই ি য় বৃ জেন, তওঁৰ পু িবলাকক, আনিক তওঁৰ ভায া ও জীেয়ক সকলেকা
তওঁেলাকৰ মনৰ ভাৱ কাশ কিৰবৈল উদগিণ িদেয়৷ আনক কাৱাৰ সুেযাগ
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ানৰ
িদবৈল তওঁেকােনা ভয় নকেৰ, কাৰণ, তওঁ জােন য তওঁ গভীৰ
গৰাকী৷ তওঁ জােন য তওঁ িযমােনই সাহস তওঁৰ অনুগামী সকলক িদব পােৰ,
িসমােনই তওঁক নতৃ ক স দ বুিল হণ কিৰব৷
সইদেৰ, তওঁৰ অনুগামী সকেলও তওঁৰ নতৃ ৰ আিহ
হণ কেৰ, আৰু
তওঁেলােকও আনক আি ক
ান আিৱ াৰ কিৰবৈল উদগিণ িদেয়৷ এই বৃ জনৰ
স ানিবলাক,
ানী আৰু সাহসী িহচােব বৃি
পাইেছ আৰু তওঁেলােক এই বৃ
জনৰ পথৰ অনুগামী হেছ৷ বাইেবেল কয়, পৃিথবীত থােকােত যীচু ৰ পিৰচযাৰ
থম ছাৱাত, ৫০০০ হজাৰতৈক অিধকেলােক তওঁৰ উপেদশ িনবৈল আিহিছল৷
িক এই লাকসমূহক আহাৰৰ েয়াজন হিছল৷
যীচু েৱ থেম এটা
সুিধেল আৰু িফিলপক আৰু তওঁৰ িশষ সকলক, কেনৈক
সমস ােটা সমাধা কিৰব, সই িবষেয় ভািববৈল এটা সুিবধা িদেল৷ িক
যীচু ক
এটা আচিৰত কায কিৰ দখুৱাবৰ বােব অনুেৰাধ কিৰবৈল কােনা জেনই
পিৰপ তা দখুৱাব নাৱািৰেল৷ সই কাৰেণ যীচু েৱ এ সৰু লৰাৰ হাতত থকা
অলপ আহাৰেকই বৃি কিৰ উপি ত সকেলােৰ বােব আহাৰ যাগােল৷ আৰু এই
আচিৰত ক ৰ াৰাই িশষ সকলৰ উ ৰেটা দশণ কিৰেল৷
বােৰ বােৰ যীচু েৱ, তওঁৰ িশষ সকলক, আৰু আনেকা ভািৱবৈল আৰু উ ৰ িদবৈল
এটা সুেযাগ িদিছল৷ তাৰবােব তওঁ ভি পূণ দৃি ভি ব ৱহাৰ কিৰিছল৷ িতিন
বছৰ ধিৰ যীচু েৱ তওঁৰ িশষ সকলক িশ ণ িদ আিছল৷ তওঁেলাকক মেনােযাগ
িদ তওঁৰ বাক
িনবৈল আৰু িচ া কিৰবৈল আৰু িব াস কিৰবৈল আৰু সই ান
েয়াগ কিৰবৈল উদগিণ িদিছল৷ যীচু েৱ তওঁেলাকক পিৰচযা কিৰবৈল আৰু নতৃ
িদবৈল যু ত কিৰ আিছল৷
আিজ, বাইেবল শা াংশ “ কৱল কািহনীেটা”ৰ আিহেৰ যিতয়া আেলাচনা কৰা হয়,
ব েতা ম লীৰ নতৃ বগ আৰু িমচনৰ পিৰচযাকাৰী সকেল যাগদান কেৰ৷ িয
সকেল িশ া িদেয় আৰু নতৃ
িদেয়, তওঁেলাকতৈক এই সকলৰ অিধক
ান
আেছ, আনিক তওঁেলাকৰ পিৰয়ালৰ লাকতৈকও৷ আিম তওঁেলাকক
শংসা
কেৰা৷ আেলাচনা চ ত তওঁেলােকই
থেম সদায় উ ৰ িনিদেয়৷ ধেয েৰ
তওঁেলােক িনজৰ আি ক ান িবিনময় কিৰবৈল বাট চাই থােক৷
আনক সঁহািৰ িদবৈল সুেযাগ িদয়া, এই
ানী আ িব াসী নতৃ বৃ ক ল
কিৰ
িকমান য আন
লােগ৷ লাকিবলাকক ভািববৈল আৰু িনজৰ ভাৱৰািজক ৰু
িদবৈল উদগিণ িদয়াৰ মূল এই নতা সকেল বুিজ পায়৷েসই ি য় বৃ জনৰ দেৰ
আৰু যীচু ৰ দেৰ, এই নতা সকেল আনক িব াসী হবৰ বােব উদগিণ িদবৈল
জােন৷ এই নতা সকেল এইেটাও জােন, তওঁেলাকৰ গভীৰ
ানৰ
েয়াজন
কিতয়া হব, তওঁেলােক উপযু
সময়ত তওঁেলাকৰ আি ক
ান মু ভােৱ
িবিনময় কেৰ৷
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মেনােযাগিদ

না আৰু সহাঁিৰ িদয়াৰ ত া ান সমূহ

‘ কৱল কািহনীেটা’ আিহেয় িশ াদানৰ বােব দ তা সমূহ আয় কিৰবৈল চ া কিৰ
থকা অৱ াত অেনক কথা মনত ৰািখব লািগব৷ নতু নৈক এই প ত কাম
কিৰবৈল অহা সকেল িবেশষৈক “ কৱল কািহনীেটা”ৰ উপ াপন, কািহনীেটা কাৱা,
েসাধা আিদত দৃি িনে প কেৰ৷ আেমাদজনক ভােৱ তওঁেলােক এই ি য়ােটাত
ইমােনই ক ীভু ত হ থােক য তওঁেলােক অিত ৰু পূণ অংশ এটা এিৰ থ
যায়- সেয় হেছ- লাকসমূহ!আেপানাৰ কামেটা হল বাইেবলৰ কািহনীেটা আনৰ
লগত আেলাচনা কৰা৷ তওঁেলাকৰ কথাৰ িত মেনােযাগ িনিদেল আৰু িয সােধ
তাৰ সঁহািৰ িনিদেল আৰু তওঁেলাকৰ পৰা অহা অৱদান সমুহত ৰু িনিদেল
আেলাচনাই নহব৷
িচ া কিৰবৈল উদগিণ িদয়াৰ এটা উ ম পথ হল- বা ালাপ কৰা৷ এটা কািহনীৰ
পৰা অমূল স দৰািজ আিৱ াৰ কিৰবৈল সময় কেটাৱাৰ পাছত, আনৰ লগত
কািহনীেটাৰ স েক আেলাচনা কিৰবৈল আন ৰ িবষয়ৈহ পেৰ৷ সই কাৰেণ
আপুিন কৱল উপ াপনৰ কথা নাভািব আৰু আপুিন কম বুিল আঁচিন কৰা কথা
নাভািব,
েসাধক আৰু লাকসমূেহ িক কয় তাৈল মেনােযাগ িদয়ক৷ কািহনীেটাৰ
স েক তওঁেলাকৰ সেত কথা পাতক৷ তওঁেলাকৰ লগত বাতালাপ কৰক৷
বাতালাপৰ সময়ত আপুিন যু ত কিৰ ৰখা িকছু মান
ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ৷
এই
সমূেহ, আপুিন কািহনীেটা ক যাওঁেত তওঁেলাকক অনুে ৰণা িদব৷ আশা
কৰা হওক, আপুিন যু ত কেৰােত িবচািৰ পাৱা িকছু স দ, আপুিন সাধা
সমূহৰ জিৰয়েত, লাক সমূেহও িবচািৰ পাব৷ আিম ায় সকেলােৱই, িতিদেনই
আনৰ সেত কথা পােতা৷ আৰু এই কথা পািতবৈল আিম িলিখত টাকা ব ৱহাৰ
নকেৰা৷আমাৰ ভাল লগা কথািবলাক আিম আেলাচনা কেৰা৷ সই কাৰেণ উি
নহব আৰু আৰােমেৰ বাইেবলৰ কািহনী আেলাচনা কৰক৷ এই ি য়াত িযেহতু
মেনােযাগিদ না আৰু সঁহািৰ িদয়ােতা মূল কথা, সই কাৰেণই আিম কওঁ, “স ূণ
কািহনীেটাৰ” মূল সূ হল-মেনােযাগিদ না আৰু সঁহািৰ জেনাৱা৷
কায ে

ত মেনােযাগিদ

না আৰু সঁহািৰ জেনাৱা

“ কৱল কািহনীেটা”ৰ আধাৰত অনুস ান কৰা অেনক কািহনীৰ িভতৰত
হেছ, গীতমালা ২৩৷ িয সকেল বাইেবল জােন, তওঁেলাকৰ বােব এই শা
পিৰিচত৷ িক
ইয়াক লােহ লােহ পিঢ গেল আৰু
সমূহ সুিধ গেল
গীতমালােটা ঈ েৰ আমাৈল িক িদেছ, তাক জািনেল আচিৰত হব লগীয়া
পােৰ৷

এটা
াংশ
সই
হব

িকছু িদনৰ আগেত, আমাৰ ডােৰ ৰ ৰেমেশ, বৗ ধমাৱল ী দশত, মাক কিছল
য তওঁ গীতমালা ২৩ অধ ায়েটা “ কৱল কািহনীেটা’’ৰ আিহত িশ া িদ আিহেছ৷
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(মনত ৰািখব, নপালত বাস কৰা এই মানুহজনক ‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ আিহত
কেনৈক িশকাব লােগ, তওঁক মেয়ই িশকাইিছেলা৷) তওঁ য এটা গীতমালাকৈল
কৱল কািহনীেটা আিহত িশকাব, এইেটা এটা ধেমলীয়া িবষয় যন দখা গিছল৷
সই কাৰেণ মই সুিধিছেলা, “এইেটা মাক িশকাবেন?” সইিদনৰ সই সময়েটাৰ
কথা মই কিতয়াও পাহিৰ নাযাম৷
এই
িতেবদনত
কািহনীেটাৰ,
আৰু
কািহনীকওঁতা
জনৰ
িত
মাৰ
অমেনােযািগতােটা চাওক৷ লগেত ৰেমেশ িক দেৰ ৰু
টােকাৰা িদ স দৰ কাষৈল
মাক চলাই আিনিছল, আৰু িনেজ থমিক কিছল, আৰু মাক স দেটা আিৱ াৰ
কিৰবৈল সুেযাগ িদিছল,তােকা মন কৰক৷
তওঁ গােটই কািহনীেটাৰ িবষেয় অৱেশ
সুিধিছল,িক
এক িবেশষ বাতাৰ
আঁত িদয়া বােব ৰেমশ আিজও িজিলিক আেছ৷ কািহনীেটা বৃি ৰ বােব সাধা
অেনক
ই মই বাদ িদম, মা সই আঁতেটাৰ কথােটােহ মই উনুিকয়াইেছা৷
ৰেমেশ সুিধিছল, “ থম, মৰেটাক, মৰ ৰখীয়াৰ লগত কেন স

দখুৱাইেছ?”

ব বছৰৰ আগেত িশিক থাৱা উ ৰেটা মই িদেলা৷ “ মাৰ ৰ ক৷ ইয়াৰ অথ হল
য আিম ভু যীচু ক ব ি গত িহচােব জািনব পােৰা৷”
িক ৰেমেশ মাক তেনদেৰ িচধাই ওপৰৈল যাব িদয়া নাই৷ “ কৱল কািহনীেটা”ৰ
প িতত আিম থেম কািহনীেটােৱ িক কেছ তাক মেনােযােগেৰ
িনব লািগব৷
আৰু তাৰ পাছতেহ, আিম আি ক ান আমাৰ জীৱনত েয়াগ কিৰব লািগব৷
ৰেমেশ মাক ধীৰ গিতেৰ যাবৈল আৰু কািহনীেটােৱ িক কিছল, তাক মেনােযােগেৰ
িনবৈল আৰু পিৰিচত শা াংশ সাৱধােনেৰ চাবৈল বাধ কিৰেল৷ তওঁ কািহনীেটা
মেনােযােগেৰ িনবৈল মাক ব কিৰ ৰািখেল৷
মই মেনােযাগিদ িনবৈল স ত হেলা এই ভািবেয়ই য তেন কিৰেল মই তওঁৰ
কৗশলেটা পৰী া কিৰব পািৰম৷
ভােৱ কবৈল গেল মই আচিৰত হিছেলা য
মাৰ ছা জেন এই শা াংশৰ পৰা মাক না িক িশকাব৷ কাৰণ এই অংশেটা মই
ইমান ভালৈক জােনা আৰু ইয়াক অেনকবাৰ িশকাইেছা, আনিক এই িবষেয় ৱ ও
িলিখেছা৷ ` সুিধেল, “এইিখিন মৰেটােৱ কেছ, নহয় জােনা?”
মই স িত জনাই মূৰ দুিপয়ােলা৷
“বাৰু মৰেটােৱ ৰ কৰ িবষেয় কেনৈক কেছ? মৰেটােৱ ৰ ক জনক কেনদেৰ
উে খ কিৰেছ?”
মই সুিধেলা, “ মৰেটােৱ
খুিজেছেনিক?”

ৰ কক

“ তওঁ”বুিল
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কেনৈক

কেছ,

এইেটা

কব

ক সইেটােৱই,” ৰেমেশ কেল৷ “িক
“হয়,
ৰ কক কত দখা পাইেছ?”

আপুিন

দখা নাইেন

মৰেটােৱ

“অহ? িক?”মই সইেটা দখাই নািছেলা৷
“ মৰেটা ক’ত আৰু ৰ ক জন কত? ইয়াক চাওঁক?”
ৰেমেশ মাক আ েহেৰ চাই আিছল, কাৰণ তওঁ মাক িকবা এটা দখােটা
িবচািৰিছল িযেটা মই দখা পাৱা নািছেলা৷(“ কৱল কািহনীেটা”ৰ ি য়াত আিম
লাক িবলাকক আিম আিব াৰ কিৰ পাৱােটা িবচািৰ পাবৈল জাৰ নকেৰা) িক
ৰেমেশ জাৰৈক মাৰ লগত িকবা এটা িবিনময় কিৰবৈল িবচািৰিছল৷এই িবেশষ
মূহূ েটাত, ৰেমেশ মাক ধীৰ সুি েৰ কািহনীেটাৰ িবষেয় িচ া কিৰবৈল জাৰ
িদয়ােটা হণীয় আিছল বুিল জািনিছল, কাৰণ আিম দুেয়া ইজেন িসজনক ভালদেৰ
জািনিছেলা৷)
“হূ হ, মই ভােবা যিদ
আগত থািকব?”

মৰেটাক চলাই িনেছ,

তে

মৰ ৰ ক জন,

মৰেটাৰ

“হয়! সইেটােৱই,”ৰেমেশ কেল৷ “এিতয়া কািহনীেটাৈল যাওঁ-মৃতু ছাঁয়াৰ উপত কাৰ
অংশৈল৷ ইয়াত মৰেটােৱ, ৰ কক কেনদেৰ উে খ কিৰেছ?”
“ তওঁ” বুিল উে খ কিৰেছ, মই উ ৰ িদেলা৷
“অহ! আেকৗ চাওঁক,”ৰেমেশ কেল৷ “কািহনীেটােৱ কেছ, আৰু মই কােনা আপদৈল
ভয় নকেৰা কাৰণ- মাৰ লগত কান আেছ?” মৰেটােৱ ৰ কজনক িক কেল?
মৰেটােৱ ৰ ক জনক িক বুিল উে খ কিৰেছ?
“ৰব,”মই িচঞিৰ কেলা, “তু িম” বুিল কেছ৷ আও৷ ইয়াত এটা পিৰবতন দখা
পাইেছা৷ মই এইেটা আগেত কিতয়াও ল
কৰা নািছেলা৷ এিতয়া মৰেটােৱ
ৰ কজনক কথা কেছ, ৰ কজনৰ িবষেয় নহয়৷ এইেটা সু ৰ৷”
“হয়, ল
কিৰেয়ই থাকক৷ এিতয়া ৰ কজন কত আেছ,
সলিন দিখেল? ল
কৰক৷”
“িক ল

দখা পাইেছেন? িক

কিৰম?” মই সুিধেলা৷

“ল
কৰক িক সলিন হল৷ ইয়াক ল
কৰক৷ থম অৱ াত
মৰেটাৰ আেগ আেগ গিছল৷ এিতয়া মৰেটা ক’ত?”

মৰৰ কজন

“বৰ ভাল কথা, মই এিতয়া বুিজেলা৷” মই িচঞিৰ কেলা৷ থম অৱ াত মৰ
ৰ ক জন মৰেটাৰ আগত আিছল, এিতয়া মৰৰ ক জন মৰেটাৰ কাষত
আেছ৷”
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“হয়, থেম তওঁ আগত আিছল, তওঁ এিতয়া কাষত আেছ, ৰেমেশ িমিচিকয়াই
হাঁিহেল৷ “িক
অকল সয়াই নহয়৷ ল
কিৰেয়ই থাকক৷ কািহনীেটােৱ কেছ,
“তু িম” আেকৗ এবাৰ৷ মৰেটােৱ কেছ, “তু িম মাৰ মূৰ তেলেৰ িতয়াইছা৷” যিদ
মৰ ৰ েক তল ঢািলেছ মৰেটাৰ মূৰত, তিতয়াহেল মৰৰ ক জনক এিতয়া
কত দখা পাইছা?
“মই দখা পাইেছা! মৰতৈক অিধক উ তাত৷”
“ল
কিৰেয়ই থাকক,” ৰেমেশ উদগােল৷ “কািহনীেটােৱ কেছ, “অৱেশ ম ল
আৰু দয়া আয়ুসৰ সকেলা কালত মাৰ পাছত যাওঁতা হব৷ মৰেটােৱ কেছ তওঁ
আৰু ক’ত ৰ ক জনৰ উপি িত অনুভৱ কেৰ৷ সইেটা দখা পাইেছেন?”
“হয়, মই দখা পাইেছা৷ সইেটা িক আচিৰত৷”
ইিতমেধ ৰেমেশৰ মূখম ল পাহিৰত হ পিৰল৷ “ মৰৰ কজন আগত আৰু কাষত
আৰু ওপৰত আৰু পাছত৷ তওঁ মৰেটাৰ চািৰওফােল আেছ৷”
িযেহতু আিম কািহনীেটাৰ শষ অংশত আিহ পােলািহ, সই কাৰেণ আি ক
ান
েয়াগৰ বােব আিহেলা৷ আিম এইেটা নকৰাৈক কেনৈক থািকম? কািহনীেটাত
এেকলেগ অধ য়ন কিৰ আিম িয দিখেলা তাৰ পৰা পাৱা আি ক
ান েয়াগৰ
িবষেয় আিম দুেয়া কথা পািতেলা, আেলাচনা কিৰেলা৷ িক আিৱ াৰৰ নতু ন িয
আঁত পােলা, ৰ ক যীচু কেনৈক আমাৰ আগত, কাষত, ওপৰত আৰু পাছত
আেছ, এই কথাই আেলাচনাত ধান ান পােল৷
ইেয কেন এটা শাি ৰ উপলি

আিছল!

অিতিৰ ম ব ৷ িকছু সময়ৰ পাছত কাযালয়ত, ক চাৰী সকেল আমাৰ এই
পিৰচযাত কিৰেযাৱা ভু লেবাৰৰ িবষেয় আৰু ঈ েৰ কেনৈক বােৰ বােৰ সইেবাৰ
অিত ম কিৰ যাবৈল দয়া দখুৱাইিছল, এই িবষেয় আেলাচনা কিৰ আিছল৷ মই
কেলা, “ঈ ৰ কৃ তেত আমাৰ পাছত আেছ৷ িতিদেন, আমাৰ দনি ন জীৱনৰ
ত া ান িবলাক সমাধান কিৰবৈল যাওঁেত, ঈ ৰ আমাৰ দৃঢ দূগ৷ তওঁ কেছ,
“আ ৱাই যাৱা, িচি ত নহবা৷ মই তামাক ঢািক ৰািখম৷ মই তামাক িনি ত
কিৰম যােত কােনও পাছফােল আিহ পুেত তামাক আঘাত কিৰব নাৱােৰ৷”
তাৰপাছত, গীতমালাৰ কািহনীেটা পুনৰ মনৈল আিহল৷ “অহ, মাৰ সইেটা
গীতমালা, ২৩ অধ ায়েটােৱই হয়৷ ঈ েৰ আমাৰ পাছফাল ঢািক ৰািখেছা, এইেটােৱ
আিজ আিম এইদেৰ কব পােৰা, ‘ম ল আৰু দয়া মাৰ আয়ুসৰ সকেলা কালত
মাৰ পাছত যাওঁতা হব৷”
‘হূ হ? িশ েক ছা ৈল মেনােযাগ িদ
িনেছ৷’

িনেছ-দুেয়া এেকটা পিৰিচত শা াংশৰ পৰাই
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ানীয় িব াসী সকেল, ইউেৰাপ আৰু পি মীয়া দশৰ পৰা অহা
আমাৰ
নতাসকলক এেনধৰণৰ মতিবিনময় কিৰ িশ া িদয়া কায বিচ চিলত হেছ৷
ভাৰতবষ, ট’গ মাজাি ক, নাইগাৰ, আৰু িফলীপাইন আিদ বেলগ বেলগ দশৰ
পৰা িমছেনৰী সকল আিহ এই ানীয় িশ ক সকলৰ াৰা “ কৱল কািহনীেটা”ৰ
প িতত িশ ণ া হব লািগেছ৷
স েশষত, “ কৱল কািহনীেটা” মােন
ক লাকসমূহক বুজায় – িয লাকসমূেহ
ঈ ৰৰ বাক ৈল মেনােযাগ িদেয়৷ মনেযাগিদ
না আৰু সঁহািৰ িদয়া েত কৰ
বােবই সহজলভ ৷ ইয়াৰ ফলাফল সমূেহ
দশণ কেৰেয কৱল উ খাপৰ
নতাসকেলই নহয়, িয নতা সকেল ঈ ৰৰ পৰা িন তওঁেলাকৰ
ান আনক
দান কেৰ৷ কৃ তেত, সই ানীয় িশ ক সকল িয সকেল, অনুেৰাধ
েম
িমছেনৰী সকলক িশ ণ িদ আেছ, তওঁেলাক ৩য় আৰু ৪থ পুৰষ
ু ৰ ‘ কৱল
কািহনীেটাৰ’ আধাৰত িশ া আহৰণ কৰা লাক৷
ব বনণা িযেয় কৃতকায তাৈল িনেয়
আিম আশাকেৰা ওপৰত িদয়া িতেবদন সমূেহ আেপানাক “ কৱল কািহনীেটা”ৰ
স েক জািনবৈল আৰু ইয়াৰ িকছু নতু ন দ তা আহৰণ কিৰবৈল আেপানাক
অনু ািণত কিৰেছা৷িশি ত িশকােৰা সকলক স সাৰণ কিৰব পৰা এটা অংশৰ
পৰা আৰ কেৰা, আহক৷ িলিখ নলেল
িবলাক মনত ৰািখবৈল অস ৱ যন
যিদও আপুিন ভােৱ, তথািপ আপুিন
িবলাক িনিলিখব৷ এইেটা ৰু পূণ কথা৷
সমূহ মনত পলাবৈল কািহনীেটা
থমৰ পৰা শষৈলেক মনেত ভাৱক৷
কািহনীেটােৱ িনেজ ইয়াৰ অ ব
মনৈল আিন িদব, আৰু আপুিন
ানী
পৰামশদাতাজনৰ দেৰ িকছু মান
সুিধব পািৰব৷ কািহনীেটা আেপানাৰ মেত
মনত ৰািখব, কািহনীেটােৱই আেপানাৰ টাকা হ পিৰব৷
আেপানাৰ পিৰচয় মূলক আৰ নীেটা পুনৰ িবেবচনা কৰক৷ এিতয়া আপুিন
কািহনীেটাত
ৈহ থকা স দ সমূহ আিৱ াৰ কিৰেল৷ আপুিন যু েতাৱা
পিৰচয়মূলক আৰ ণীেটা অলপ দীঘলীয়া বা চু
কিৰব, পােৰ৷ আেপানাৰ
কািহনীেটাত থকা বা া যিদ ‘আৰ নীেটা’ত সামাই আেছ, তে , তেন বা া সমূহ
‘পিৰচয়মূলক’ আৰ ণীেটাৰ পৰা বাদ িদয়ােতা ানী লাকৰ কাম হব৷
উদাহৰণ ৰূেপ, থম অৱ াত আপুিন হয়েতা আ ামৰ কািহনীেটা পিৰচয় কৰাই
িদব িবচািৰিছল-আিদ১২:১-৯ পদৈল, এইদেৰ ক, “এইেটা এেন এজন মানুহৰ
কািহনী, িযজনক ঈ েৰ তওঁৰ িনজেলাক, িনজ দশ ত াগ কিৰ, এটা নতু ন জািত
িত া কিৰবৈল মািতিছল৷” তাৰ পাছত আি ক স দ িবচািৰ সই শা াংশ
চাওঁেত দিখেল য আ ামৰ স েক িবেশষ বাতা কািহনীেটাত সামাই আেছ৷
তেন
ত সই বাতােটা পিৰচয় মূলক আৰ নীেটাৰ পৰা বাদ িদব৷
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ান পােল, অলপ বা া সংেযাগ কিৰ
যিদ আপুিন কািহনীেটাত িকছু আি ক
িদেল, সইেটা অিধক ভালদেৰ বুিজব পািৰব বুিল ভােৱ, তে , পিৰচয় মূলক
আৰ নীত তাক কওক৷
উদাহৰণ ৰূেপ, মাথা-মিৰয়মৰ কািহনীত এটা স দ, মাথাই অেনক অিতিথৰ
বােব এটা ডাঙৰ ভাজ আেয়াজন কিৰবৈল মেনানীত কৰা কথাৰ ওপৰত
িতি ত৷ আন এটা স দ হল িযেটা মাথাই িশষ সকলৰ সা ােত যীচু ক
সমােলাচনা কিৰ আৰু যীচু ৰ ওপৰত ভু
দখুৱাই আৰু তািচল
ান কিৰ
দখুওৱা আ য জনক কথােটা৷ যীচু আৰু তওঁৰ িশষ সকেল কােনা এখন নগৰত
েৱশ কৰাৰ পৰাই কািহনীেটা আৰ হয়৷ কািহনীেটাত আমাক মা
কাৱা হেছ
য মাথাই যীচু ক িনজৰ ঘৰৈল আম ণ কিৰিছল৷ কািহনীেটাত এইেটা কাৱা হাৱা
নাই য িশষ সকেলা যীচু ৰ লগত আিহিছল৷ আেলাচনােটা
হবৰ বােব,
কািহনীেটাৰ এটা পিৰচয় মূলক আৰ ণী িদয়ােতা
ানৰ কথা হব৷ এেনদেৰ কব
পািৰ “যীচু পৃিথবীত থােকােত, তওঁ িকছু েলাকক তওঁৰ লগত ফু িৰবৈল মেনানীত
কিৰিছল৷ এই লাকিবলাক অথাৎ িশষ িবলাক সদায় যীচু ৰ লগত ফু িৰিছল৷”
আমাক কাৱা হেছ য কম সময়ৰ বােবেহ যীচু অকেল গিছল নাইবা যীচু েৱ
কইজন মান িশষ ক লগত লিছল িক খুউব সময়ৰ বােবেহ৷ উে িখত সময়ৰ
বািহেৰ বাকী সকেলা সময়েত িশষ িবলাক যীচু ৰ লগেত ফু িৰিছল৷ এই বাতােটােৱ
াতাসকলক জািনবৈল িদব য যীচু যাৱা মােন িশষ সকেলা লগত গিছল৷
কািহনীকওঁতা ব ি
িহচােব, আপুিন এটা কথা সদায় ধিৰ লব লািগব য,
আেলাচনা চ ত উপি ত থকা এজন বা তােতাৈক বিছ সংখ ক লাকেৰই
কািহনীেটাত িয কব আৰু পিৰচয় মূলক আৰ ণীত িয কব, তাৰ বািহেৰ
বাইেবলৰ আন
ান নাথােক৷ সই কাৰেণ “ কৱল কািহনীেটা” ফল সু আেলাচনা
কিৰবৈল হেল,
সমূহৰ উ ৰ িদবৈল সমথ হবৰ বােব, েয়াজনীয় বাতাসমূহ
আগতীয়াৈক পিৰচয়মূলক আৰ নীত বা কািহনীেটাও থািকব লািগব৷
উপি ত থকা িতজনেকই যিদ আপুিন িকছু মান কািহনী িশকাইেছ, তওঁেলাকক
আপুিন এেন ধৰণৰ
সুিধব পােৰ, িযেবােৰ, আগেত এেকলেগ িশিক লাভ কৰা
বা া সমূহক গঢ িদব পােৰ৷ মনত ৰািখব য সৰহ সংখ ক কািহনীেতই যেথ
বা া
ৈহ থােক৷ সই কাৰেণ, সাধাৰণেত বাইেবলৰ আন ঠাইৈল কািহনীেটা
ভালদেৰ িশকাবৰ বােব, যাবৰ েয়াজন নাই৷
মােজ সমেয়, পিৰচয়মূলক আৰ নীত বাইেবলৰ পৰা অিতিৰ বা া যাগান ধিৰব
পােৰ, যেন
েৰাগী, িব ামিদন, খাৱােবাৱা আিদৰ বােব ঈ ৰৰ িবধানিক বা
চমৰীয়া িবলাকৰ
িত যীচু ৰ ভাৱ-এইিবলাক বা াই কািহনীেটাৰ ঘটনাৱলীৰ
গভীৰতাৈল সামাইৈল যাব পােৰ৷
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কেৰা, সই সকেলা
সেয় িয নহওক, পিৰচয়মূলক আৰ ণীত আিম িয িয অ ভু
বাইেবলৰ পৰাই হব লািগব৷ বাইেবলৰ বািহৰৰ কােনা উৎসৰ পৰা নহয়৷ আিম
জােনা য বাইেবেলই হেছ একমা অপিৰবতনশীল, িনখুত
ঁ
িনভৰেযাগ উৎস৷
তােৰাপিৰ, বাইেবলৰ বািহৰৰ উৎস ব ৱহাৰ কিৰেল, বাইেবল িশ ণ নথকা বা
ঈ ৰত িবষয়ক িশ ণ া
নােহাৱা বা বাইেবলৰ িলখা িকতাপ নথকা ব ি
িবলােক ভািৱব য তওঁেলােক বাইেবলৰ কািহনীিবলাক আনৰ লগত ভাগলব
নাৱািৰব-এেন নতীবাচক ভাৱ আিহব৷
কািহনীেটা আেলাচনা কিৰ শষ কৰাৰ পাছত, আপুিন হয়েতা কািহনীেটাৰ িভতৰেৰ
তীক থকা িবষয়এটা পিৰচয় কৰাব িবচািৰেছ৷
াতাসকলক এই
তীকেটাৰ অথ উিলয়াবৈল সহায় কিৰবৰ বােব আপুিন আন এটা “কািহনী”
কওঁক৷ আপুিন এই নতু ন কািহনীৈল তওঁেলাকক ল যাওঁক বা বাইেবলৰ অন
শা াংশৈল যাওঁক৷ এইেটা, “ কৱল কািহনীেটা”ৰ আিহেৰ কওঁক৷ এইেটা কৰক,
যিদেহ আপুিন িযেটা কািহনী উপ াপন কিৰেছ, তাৰ গভীৰ আি ক িবষয়েবাৰ
াতা সকেল উপলি কিৰব পািৰেছ, বুিল ভািৱেছ৷ নাইবা যিদেহ পিব আ াই
আেপানাক এইেটা কিৰবৈল উদগিণ িদেয়৷
কািহনীেটাৰ স েক আপুিন িদয়া অিতিৰ বা ােটা যেথ
হব লািগব যােত
াতা সকেল সহেজ ইয়াক েয়াগ কিৰব পােৰ৷ এই ধৰেণ ক আৰ কিৰব
পােৰঃ “আন এটা কািহনী আেছ, িযেটা এই কািহনীেটা ঘ েযাৱাৰ ব ত িদনৰ
পাছত ঘ িছল৷” তাৰ পাছত তওঁেলাকক এটা শা াংশৈল ল যাওঁক, যত িকছু
তীকিচ অ িনিহত হ আেছ৷ এই ি তীয় কািহনীেটা িন েয় বাইেবলৰ ‘নতু ন
িনয়মত’ থািকব৷
উদাহৰণ ৰূেপ, আপুিন যিদ মািচ আৰু িপতলৰ সাপেটাৰ কািহনীেটা কেল, িযেটা
গণনাঃ২১:৪-৯ পদত আেছ, আৰু আেপানাৰ দলেটােৱ যিদ আি ক ান আিৱ াৰ
কিৰেল আৰু েয়াগ কিৰেল, তে আপুিন এেন দেৰ কবৈল অনুভৱ কিৰব পােৰ,
“বাইেবলৰ সকেলা কািহনী এেকলেগ আেলাচনা কিৰ শষ কিৰবৈল ব ত দীঘলীয়া
সময় লব৷ এটা কািহনী আ ছ, িযেটা বাইেবলত ব ত পাছৈল আেছ৷ সই
কািহনীেটােক ইয়াৰ পাছেত মই কবৈল িবচািৰেছা৷ এইেটােৱ আমাক মািচ আৰু
িপতলৰ
সাপেটাৰ
িবষেয়
অিধক
তথ
আিৱ াৰ
কিৰবৈল
সহায়
কিৰব৷”(আেপানাৰ যিদ সময় থােক, আপুিন এটা চমু পিৰচয় দািঙ ধিৰব আৰু
তাৰ পাছত যাহন ৩:১-১৬ পদৈল কওঁক৷ যিদ সময় সীিমত হয়, আপুিন এটা
চমু পিৰচয় িদব, লগেত ১-১৩ পদৈল মূল পদ িবলাকৰ সাৰ অংশৰ কথাও কব৷
আৰু তাৰ পাছত, যীচু েৱ সই ধাি ক মানুহজনক কাৱা, ১৪-১৬ পদৈল, চমু
“কািহনীেটা” কওক৷ মনত ৰািখব, এইেটা কৱল কািহনীেটাৰ আিহেতই কব৷)
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“অৰণ ত মািচেয় যেনৈক সাপেটা তু িলিছল, তেনৈক মানুহৰ পু ও উে ািলত হব
লােগ, যােত তওঁত িব াস কৰা সকেলােৱ অন জীৱন পাব পােৰ৷ কাৰণ ঈ েৰ
জগত ইমান
ম কিৰেল য তওঁ িনজৰ একমা পু েক দান কিৰেল, যােত িয
কােনাৱ তওঁত িব াস কেৰ, তওঁ ন নহয় িক অন জীৱন পায়৷”
কািহনীেটাৰ

াতাসকলৰ সহাঁিৰৈল মেনােযাগ িদ

নক

লাকিবলাকৰ পৰা পাৱা উ ৰ সমূেহ, তওঁেলাকৰ অভাৱ আৰু
সমূহ বুিজ
পাৱাত আেপানাক সহায় কিৰব৷ সই আি ক
ান সমূেহ আেপানাক মৗিলক
সমূহ গঠন কিৰবৈল সহায় কিৰব৷ এইেটােৱই “সময়ৰ িশ া” বুিল কাৱা হয়৷
সৰহসংখ ক
ই, লাকসমূেহ িক কিৰিছল নাইবা ঈ েৰ িক কিৰিছল, সই
িবষেয় হাৱা উিচত
এই
সমূেহ
াতা সকলক আ াস ীয় সত সমূহ আিৱ াৰ কিৰবৈল আ ৱাই
িনব৷
িতজন চিৰ ই কাৱা কথােবাৰ আৰু ক ৰািজ, পুনিবেবচনা কৰক৷
“িকয়”
সমূহ কেৰােত সাৱধান হব, িকয়েনা এেন
ই অনুমানৰ িভি ত
উ ৰ সমূহ িদেয় আৰু ইয়াক শা ৰ বাক ৰ াৰাই মািণত কিৰব নাৱােৰ৷ “িক”
বুিল সাধা
সমূহ সাধাৰণেত আটাইতৈক ভাল৷ আেমাদজনক ভােৱ, এেন ‘িক’
সমূেহ মনেত ভািৱ কথা ‘িকয়’
ৰ উ েৰা আিৱ াৰ কিৰবৈল পিৰচািলত
কেৰ৷
িনৰী ণমূলক

সাধক

কািহনীেটাৰ থম অংশ পুনৰ কাৱাৰ পাচত, আপুিন হয়েতা এইদেৰ কব পােৰঃ
“কািহনীেটাৰ এই
থম অংশত িব াসৰ স ে
আমাক িকবা জািনবৈল
িদেয়েন?( সই অংশেটাৰ এটা চিৰ বািচলওক)” “ সই ব ি জেন িক িবষয়ত
ৰু িদিছল এই কথা কািহনীেটােৱ কেনৈক দশণ কিৰেছ?”
আপুিন কওকঃ “ঈ ৰৰ ল ণ বা কৃ িতৰ িবষেয় এই অংশৰ পৰা িকবা জািনব
পােৰােন?”বা ইয়াত আিম িব তা দখা পাওঁেন?” কািহনীেটাৰ িতেটা অংশ
অনুস ান কেৰােত, এই কথা ল
কিৰব য কািহনীত থকা ব ি সকলৰ কথা
বা ক ই, অনাদৰ বা ভয়, বা দােধাৰ মােধাৰ অৱ া, বা লাভ বা দয়া , বা
সাহস বা ভাৰসা বা
া দশণ কিৰেছ নিক৷ িনি ত কৰক য, িযিবলাক
আপুিন সুিধব, তাৰ উ ৰ কািহনীেটাত থকা বা াৰ পৰাই হব লািগব৷ সই
সমূহৰ িভতৰত িযিবলাক
ৰ উ ৰ, “হয়” বা “নহয়” বুিল সহাঁিৰ আেহ,
আপুিন “হয়” সঁহািৰ িদয়া
সমূহৰ কায কৰক-এইদেৰ, “আমাক সহায় কৰক৷
এই কািহনীেটাৰ কান অংশত সইেটা দখা পাইেছ?”
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েম

েম

াতাসকলক কািহনীেটাৰ সত সমূহ েয়াগ কিৰবৈল সহায় কৰক৷

আি ক
ান েয়াগৰ বােব স দ িবচািৰ আেলাচনাত আগবািঢ যাওঁেত, অিত
সাৱধানতােৰ লাকিবলাকৰ সঁহািৰৈল মেনােযাগ িদব৷সুেযাগ ল সুিধব, তওঁেলােক
বা তওঁেলােক জনা কােনা ব ি ৰ জীৱনত, এেনধৰণৰ অনুভৱ বা িতি য়া
দখা পাইিছল নিক?(সে হ, ভয়, িব াস, আশা, খিলেমিল ভাৱ ইত ািদ)৷‘হয়’
বুিল কেল বা শৰীৰৰ ভি মাই যিদ তেন ইি ত িদেয় সইেটা
েসাধাৰ উ ম
সময়, “ কােনাবাই সই অিভ তাৰ কথা কবেন?”
ব ি গত জীৱনৰ আি ক

ান েয়াগৰ কথা িবিনময় কৰক

আি ক
ান েয়াগৰ স েক আেলাচনা সমা হেল, যিদ ঈ েৰ এেন কিৰবৈল
উদগায়, তে আপুিন কব কেনৈক কািহনীেটাৰ িকছু অংশই আেপানাক
শ
কিৰেল৷ নাইবা আপুিন সুিধব পােৰ কািহনীেটাৰ কােনা িবেশষ অংশই তওঁেলাকৰ
জীৱনত িকবা ভাৱ পলাইেছ নিক৷
ভাল

ৰ মূল উপাদান সমূহ৷ আেপানাৰ

সমূহৰ উ ৰ িন েয়ঃ

 কািহনীেটাত থািকব লািগব
 কািহনীেটাৰ াৰা মািণত হব লািগব
কািহনীেটাৰ বািহৰৰ বা া৷ যিদেহ এটা অিত ৰু পূণ আি ক ান বা েয়াগৰ
সত েটা দশন কিৰবৰ বােব কািহনীেটাৰ বািহৰৰ এটা পদ েয়াজন হয়, তে
আপুিন সই শা স ত বা ােটা, পিৰচয়মূলক আৰ নীেটাত সাঙু িৰ লব পােৰ৷
সই এেকদেৰ, সকেলা আি ক
ান
েয়াগ সমূহ কািহনীেটাত থকা সত েৰ
মািণতৈহ উপ াপন কৰাৰ পাছত, অিতিৰ শা পদ িদব পািৰব৷
িক
এেনদেৰ কাৎিচতেহ কিৰব৷ কাৰণ, কািহনীেটাৰ বািহৰৰ শা পদ ব ৱহাৰ
কিৰেল,
াতাজেন কািহনীকওঁতাজনৰ অনুস ানৰ ওপৰতেহ িনভৰ কিৰব,
কািহনীেটাৈল মেনােযাগ িনিদব৷মনত ৰািখব, কািহনীকওঁতা সকেল বাইেবল বা াৰ
ওপৰত
ািপত, িযিবলাকৰ িশ া
াতা সকেল আগেত লাভকিৰিছল, তাৰ
ওপৰেতা
সুিধব পােৰ৷
ভাল উ ৰ িদেল৷েযিতয়া লাকিবলােক হণেযাগ উ ৰ িদেয়, তওঁেলাকক উদগিণ
িদয়ক৷ এেন ধৰণৰ বাক কওকঃ “সু ৰ উ ৰ”,“মই কিতয়াও সইেটা ভবা
িনিছেলা,” বা “ই বৰ অথপূণ৷”
িসমান ভাল উ ৰ নহেল৷আপুিন যিদ ভােৱ য
াতা সকেল িদয়া উ ৰ অ ,
তে আপুিন কব, “আহক আিম আেকৗ চাওঁ কািহনীেটাৰ মেত ই হয়েন নহয়?”
উ ৰ যিদ ভু ল মািণত হয়, তে
দাষেটা িনেজই গাত পািত লব আৰু কব,

99

“মই দুিখত, এই অংশেটা ভালদেৰ আেলাচনা কিৰব
মাৰ
ৰ গাঠঁিনেটা ক নহল৷”

নাৱািৰেলা” বা “হব পােৰ

যিদেহ
াতাৰ
েটা বা উ ৰেটা িবষয় ব ৰ স ূণ বািহৰত আপুিন এইদেৰ
কব পােৰ, “ সইেটা এটা িবষয় ব , িযেটা আিম আন এটা সময়ত আেলাচনা
কিৰব পােৰা” বা “হয়েতা ইয়াৰ পাছৰ কািহনীেটাত, ইয়াৰ উ ৰ আিম পাম৷”
িকছু মান
পদিচ ৰ দেৰ আৰু ইয়াৰ পৰা এেকা জািনব নাৱািৰ আৰু গােটই
দলেটােৱই মূল পথৰ পৰা আঁতিৰ যায় যিদেহ তেন
ৰ উ ৰ িদবৈল সময় লয়৷
যিদ দলেবাৰ ডাঙৰ হয় বা সময় তাকৰ হয়৷
েসাধা, আৰু
াতাসকলৰ
উ ৰ সমূহৰ
িত সঁহািৰ জেনাৱােটােৱই “ কৱল কািহনীেটা” ৱ ব ৱহাৰ কৰা
মানদ ৷ যিদ সমেয় নু লায়, বা দলেটা ডাঙৰ হাৱাৰ বােব যিদ উ ৰ নাত
অসুিবধা হয়, তে অন উপায়ও আেছ৷ “ কৱল কািহনীেটা” ৰ প িত ব ৱহাৰ
কৰা িশ ক সকেল আলংকািৰক
সুিধব পােৰ৷(আলংকািৰক- উ ৰ আশা
নকৰা)
াতাসকলক
ৰ উ ৰ িক হব ভািৱবৈল অনুেৰাধ কৰা হয়, িক
তওঁেলােক উ ৰেটা ডাঙৰৈক কাৱােটা আশা কৰা নহয়৷ কািহনী কওঁতা িহচােব
িতিন বা চািৰ চেক ,
াতা সকলক উ ৰৰ বােব ভািৱবৈল সময় িদয়ক৷
িনভু লতা ৰ া কৰাঃ পূণিবেবচনাৰ অ িনিহত

ণ

“ কৱল কািহনীেটা” ৰ আিহেৰ আেলাচনা কৰাৰ এটা ডাঙৰ সুিবধা হল- “পুনৰ
িবেবচনা কিৰব পৰা” শি শালী আিহলােটা৷
“ কৱল কািহনীেটা”ৰ আিহত পুনিবেবচনা কৰােতা বিচ লাভযু
হয় যিদেহ
বাইেবলৰ কািহনীিবলাক কালানু েম উপ াপন কৰা হয়৷ পিৰচয়মূলক আৰ ণী
এটা িদয়াৰ সলিন, িশ ক জেন, আগৰ আেলাচনা সভাত েনাতা সকলক, কািহনী
আৰু আিৱ াৰ সমূহৰ কথা সুিধব পােৰ বা পুনিবেবচনা কিৰব পােৰ৷
কাৰণ, এেন িশ া িদয়া আেলাচনা চ ত, নতু ন লাক উপি ত থািকব পােৰ,
নাইবা আগৰ বঠকত উপি ত থািকব পােৰ৷ আগৰবাৰৰ কািহনীেটা পুনিবেবচনা
কিৰেল, আগৰ বঠকত অনুপি ত থকা সকেলও, এইবাৰ তওঁেলােক জািনবৈল
পাব৷ এেন, পুনিবেবচনাই িশকােৰা সকলক, কািহনীেটা মনৰ পৰা দাহািৰবৈল এটা
সুেযাগ িদয়া হয়৷
তােৰাপিৰ, যাগদানকাৰী সকলক, আগেত িশকা আৰু আয় কৰা িকছু স দ
িবিনময় কিৰবৈল, অনুেৰাধ কৰা উিচত৷ পুনিবেবচনাই লাকিবলাকক বাতাসমূহ
দৃঢভােৱ মনত ৰািখবৈল আৰু আনৰ আগত কবৈল স ৱ কিৰ তােল৷ আগৰ
স াহত আহৰণ কৰা কািহনীেটাৰ লাভালাভ িক হল, তাৰ সা
নাৰ এইেটােৱই
এক সু দৰ ঠাই৷
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লগেত, এই লাকিবলাকক, আগৰ আেলাচনাত িক িশিকেল তাক কবৈল সুেযাগ
িদেল, িশ ক জেনও িনি ত ভােৱ জািনব পােৰ য আগৰবাৰৰ কািহনীেটা, আৰু
ইয়াৰ স দ সমূহ িনভু ল ভােৱ আৰু ভালদেৰ বুিজ পাইেছ বা বুিজ পাৱা নাই৷
যিদ আগৰ আেলাচনা চ ত যাগদান কৰা লাকিবলােক তওঁেলাকক িশেকাৱা
কািহনীেটা কব নাৱােৰ বা িশ ােতা অ
হয়, তে এইেটােৱই িশ কজনৈল
এটা ইি ত িদেয় য, তওঁ েত কৰ বােবই কািহনীেটা পুনিবেবচনা কিৰব লািগব৷
আগৰবাৰৰ কািহনীেটা যিদ িতজন ব ি েয়ই বুিজ
নতু ন কািহনী িশেকাৱাৰ কােনা যুি নাই৷
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পাৱা নাই,

তে

আৰু এটা
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স ম অধ ায়ঃ িনভুল

েয়াগ হাতীেটা আিৱ াৰ কৰা

কািহনীকওঁতা সকেল, তওঁেলাকৰ অনুস ান দ তা বৃি
কৰাৰ লেগ লেগ
তওঁেলােক, আগেত অধ য়ন কৰা শা াংশৰ বাদপিৰ যাৱা কথােবােৰা চ ত
পলাবৈল আৰ কেৰ৷ িযমােনই সু
নহওক, িতেটা নতু ন আিৱ ােৰই আমাক
ৰামাি ত কেৰ৷ িযিক নহও, সই সৰু আেমাদজনক কথােবাৰ পাৱাৰ পাচত,
কািহনীকওঁতা জেন স ূণ কথািখিন যন পাহিৰ নায়ায় তাৰবােব, সাৱধান হব
লািগব৷কািহনীকওঁতা সকেল, িন য়ৈক মনত ৰািখব লািগব য বাইেবলখন কৱল
ইিতহােসই নহয়, ই তােতাৈক অিধক ওপৰত৷েতওঁেলােক আি ক বা ােটা কিতয়াও
হেৰাৱাব নলািগব৷
উদাহৰণ ৰূেপ, লােক দায়ূদ আৰু গিলয়াথৰ কািহনীেটা কয়, তওঁেলােক কয়েয
দায়ূদ এটা সৰু লৰা আিছল, তওঁ ৰ কৰ দ তা অ ন কিৰেল, তােৰাপিৰ, তওঁ
সাহসী আৰু আ িব াসী আিছল৷আৰু তাৰ াৰাই এটা দত কায় লাকক পৰা
কিৰ জয়যু তা লাভ কিৰেল৷ তাৰ পাচত িশ া
েয়াগ এইদেৰ কেৰঃ
“ তামােলােকও দায়ুদৰ দেৰ, িবপদ ও স টৰ স খ
ূ ত সাহসী হব লােগ৷”
িনি ত ভােৱ এইেটা সু ৰ বাতা৷ িক , এই কািহনীেটাত
িশ ােন?

কৱল এইেটােৱই

যিদও কািহনীেটাৰ ওপৰত ঘাষনা কৰাৰ দেৰ, বাতােটা অ িনিহতৈহ আেছ,
তথািপও, ইয়াত সামাই থকা মহৎ আি ক বা ােটা আওকান কৰা হেছ
কািহনীেটাৰ মেত, দায়ুেদ এইেটা জািনিছল য সই দত কায় মানুহজনক আৰু
শ প
পেল ীয়া িবলাকক, িযিবলােক অসাৰ দৱতােবাৰত ভাৰষা কিৰিছল,
তওঁেলাকক পৰা কািৰবৈল ঈ ৰ সমথ িক
ই ােয়ল আৰু তওঁেলাকৰ ৰজা
চৗেল (িয সকেল একমা স য ঈ ৰত িনভৰ কিৰ গিলয়াথ আৰু অসাৰ দৱতা
সকলক পৰা কিৰবৈল) সুেযাগেটা হৰুৱােল৷ তওঁেলােক যু ত, ঈ ৰত ভাৰসা
নকিৰেল৷ িক পেল ীয়া িবলাক তওঁেলাকৰ গিলয়াথবীৰ আৰু তওঁেলাকৰ অসাৰ
দৱতােবাৰ সকেলােবাৰ পৰা হল, যিতয়া দখাত এজন অিত নগন ব ি েয়
িব াসত আগবািঢ আিহল৷
সকেলা কািহনীেতই, আপুিন অেনক লাভজনক, সৰু সৰু সত সমূহ িবচািৰ পাব৷
িক , আপুিন িনি ত হওক য আপুিন গােটই কািহনীেটা মেনােযাগ িদ যন
েন, যােত কািহনীত িনিহত হ থকা
ভু শীল আি ক
ান সমূহ যন
খােমাচমািৰ ধিৰ লব পােৰ৷ এই খােমাচমািৰ ধৰােটােক আিম “হাতীেটা িবচািৰ
পাৱা সূ ” বুিল অিভিহত কেৰা৷ তলত িদয়া ৰূপক গ েটােৱ কািহনীকওঁতা িহচােব
আমাক েত কেকই সামি ক ভাৱ, কািহনীেটাৰ িনভু লতা বজাই ৰািখবৈল, সাঁৱৰাই
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িদব পােৰ৷ িবেশষৈক কািহনীেটাত অ িনিহত
অনুস ান কৰাৰ সময়ত৷

হ থকা আি ক স

দ িবলাক

থম, হাতীেটা হেৰাৱা কািহনীঃ
এেন ধৰণৰ সাধু কথা হয়েতা আগেত আপুিন
িনেছ৷ পাঁচজন অ
মানুহ
আিছল৷ তওঁেলােক কিতয়াও হাতীেদখা নািছল৷ তওঁেলাকক কাৱা হল, “ হৰা,
তামােলাক এটা হাতীৰ কাষত িথয়ৈহ আছা. অনু হ কিৰ হাতীেটা কেন ৱা বণনা
কৰক৷” হঠাত, চািৰজন অ ই হাতীেটাৰ িয িয অংশ হােতেৰ চু ইিছল তাক
অনুভৱ কিৰবৈল ধিৰেল৷
এজন অ ই নজ ডাল চু ই অনুভৱ কিৰেল য “হাতীেটা গছৰ ডাল এটাৰ দেৰ৷”
আন এজন অ ই হাতীৰ কাণ এখন চু ই অনুভৱ কিৰেল, আৰু কেল, “হাতীেটা
িন য় এখন ডাঙৰ গছ পাতৰ দেৰ৷”
আন এজন অ ই হাতীৰ
ড়েটা ধিৰেল আৰু পাছৈল জাঁপ মািৰ আিহল, আৰু
কেল, “এইেটা এটা দীঘল সাপ৷”
চতু থজন অ ই হাতীৰ পটেটাৰ চািৰওফােল ধিৰবৈল
নাৱািৰেল৷ সই কাৰেণ, তওঁ কেল, হাতীেটা এটা কা
িক ই িশলেটাৰ দেৰ টান নহয়, আৰু ই লৰচৰ কেৰ৷”

চ া কিৰেল৷ িক
ঘূৰণীয়া িশলৰ দেৰ,

প মজন অ ই ইিতিকং কিৰ কেল, “অহ, হাতীেটা চু ই অনুভৱ কিৰ বনণা
কিৰবৰ
েয়াজন নাই৷ মই হাতীৰ ডাঙৰ
ড় ডালৰ শ
মই অেনকবাৰ
িনেছা৷ সকেলােৱই জােন য হাতীেটা এটা ডাঙৰ বাদ য ৰ দেৰ৷”
িতজন অ ই হাতীেটাৰ এটা এটা অংশেহ বণনা কিৰেল৷ িক
কােনা এজেনই
অংশ সমূহৰ কথা বুিজ নপােল নাইবা কেনৈক িসহঁ ত খাপ খাই লগৈহ থােক,
তােকা নাজািনেল৷ সইকাৰেণ, তওঁেলােক গােটই িবষয়েটােকই বুিজ নপােল৷
তওঁেলােক হাতীেটা কেন ৱা জািনবই নাৱািৰেল৷
আিম যিতয়া বাইেবলৰ কািহনীত স দ িবচােৰা, আিম মনত ৰািখব লািগব য
িতেটা কািহনীেতই স ূণতা আেছ৷ এই স ূণতােটা আিম “হাতী” বুিল কেছা৷
কািহনীেটা দীঘল হেল, কইবাটাও অংশ থােক, এখন নাটকৰ দেৰ, য’ত এটাতৈক
অিধক দৃশ থােক৷ এই সকেলােবাৰ দীঘলীয়া কািহনীত,
িতেটা দৃশ েতই
িনজাববীয়াৈক সত ৰ হাতী থােক৷
কিতয়াবা আিম যিতয়া এটা পিৰিচত কািহনী পেঢা, আমাৰ কািহনীেটাৰ িত
আমাৰ এটা পূ ধাৰণা থািকব পােৰ৷ তেন ধাৰণা থািকেল কািহনীেটা কৃ তেত
আিম
িনব নাৱােৰা৷ সইজন অ ব ি ৈল মনত পলাব িয জেন হাতীেটা
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অনুস ান কিৰবৈল অলেপা
তওঁৈকিছল হাতীেটা এটা
বাইেবল শা াংশৰ িবষেয়
কািহনীেটাৰ স ূণ সত েটা

সময় নলেল, কাৰণ তওঁ ইমােনই িনি ত আিছল য
বাদ য েহ৷ সইদেৰ আিমও ভািৱব পােৰা য এই
ইিতমেধ আমাৰ জনা আেছ, আৰু ফল ৰুেপ আিম
হৰুৱাই পলাব পােৰা৷

সইদেৰ, অ মানুহ কইজনৰ দেৰ আিমও এেকটা ভু লেক কিৰব পােৰা৷ কািহনীৰ
কােনা কােনা অংশ খােমাচ মািৰ ধিৰ থািকেল আৰু আগৈল জািনবৈল ই া নকিৰ
িসমানেত স
থািকেল এইেটা হব পােৰ৷ গােটই কািহনীেটা িবেবচনা নকিৰেল িয
ধৰেণ বেলগ বেলগ অংশ সংল কিৰেলেহ স ূণতা হয়-তাক আওকাণ কিৰেল,
এেন ভু ল হব পােৰ৷ আৰু আিম স ূণ হাতীেটা হৰুৱাব পােৰা৷
স ূণ কািহনীেটা িনভু ল ভােৱ বাধগম হবৈল হেল, াথনােৰ আৰু সতকতােৰ
মেনােযাগ িদব লািগব৷ আপুিন আিৱ াৰ কৰা বেলগ বেলগ সত সমূহৰ মূল
আেছ৷ িক
সই িভ িভ অংশেবােৰ, িনভু লভােৱ, স ূণ হাতীেটাৰ বণনা িদব
নাৱািৰব৷
বাইেবলৰ কািহনীত হাতীেটা িবচািৰ পাৱা উদাহৰণ
থেম মাক ১:৪০-৪৫ পদৈল পঢক৷ তাৰ িপছত হাতীেটা িবচাৰকঃ
আৰু এজন
েৰাগী তওঁৰ ওচৰৈল আিহ, িবনয় কিৰ, তওঁৰ আগত আঠু ৈল
তওঁক কেল, আপুিন যিদ ই া কেৰ, তে মাক িচ কিৰব পােৰ৷ তােত তওঁৰ
মৰম লািগ, হাতেমিল তওঁক চু ই কেল, মই ই া কিৰেছা, িচ হাৱা৷ তিতয়াই
তওঁৰ পৰা
েৰাগ িছল, আৰু তওঁ িচ হল৷
আৰু তওঁ তওঁক কেঠাৰ আ ািদ, তিতয়াই তওঁক িবদায় িদ কেল, সাৱধান
হাৱা, কােকা এেকা নকবা, িক
যাৱা, পুেৰািহতৰ আগত িনজেক দখুওৱাৈগ,
আৰু মািচৰ িয িয উৎসগ কিৰবৈল আ া িদেল, লাকক সা িদবৈল, তু িম িচ
হবৰ অেথ, সইেবাৰ উৎসগ কৰাৈগ৷ িক
তওঁ ওলাই গ,
এেনৈক ঘাষনা
কিৰবৈল, আৰু কথা কাশ কিৰবৈল ধিৰেল য তওঁ কাশ ৰূেপ কােনা নগৰত
আৰু সামাব নাৱািৰ বািহেৰ িনজন ঠাইেবাৰও থািকল, আৰু চািৰওফালৰ পৰা
মানুহিবলাক তওঁৰ ওচৰৈল আিহল৷
এই কািহনীেটাত অেনক আচিৰত আৰু
ৰ পূণ স
হাতীেটা দখা পাইেছেন? ােয় িশ ক সকল ব থ হয়৷

দ

তওঁেলােক এইিবলাক দখা পায়, যেনঃ
১. মানুহজনৰ িব াসেটা য যীচু েৱ তওঁক সু
২. যীচু েৱ তওঁক

িচ কিৰবৈল ই া কিৰেল৷
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কিৰব পােৰ৷

সামাই আেছ৷ িক

৩. যীচু ৰ শি েটা যীচু েৱ সু

কিৰবৈল সমথ

৪. যীচু ৰ মৰম আৰু দয়া
৫.যীচু েৱ এজন

েৰাগী

শ কিৰ

ম দখুৱােল

৬. এজন অ শ
ৃ ৰ লগত যীচু ৰ একা তা৷
িক

পােছ তওঁেলােক এই িনৰী ণ সমূেহা যাগ িদেয়ঃ

১. সু েহাৱা মানুহজনক এইকথা কােকা নকবৈল হাক িদিছল, িক
িনজেক
পুেৰািহতৰ ওচৰৈল গ দখুওৱাবৈল কিছল৷ িক এই মানুহজন ইমােনই আনি ত
হিছল য, তওঁ িনজেক িনয় ণ কিৰব নাৱািৰেল, সই কাৰেণ তওঁ যীচু েৱ িক
কিৰেল তাৰ সা
িদেল৷ তাৰ পােছ আি ক
ান েয়াগত তওঁৰ আন আৰু
শংসাৰ কথা কয়
২.সু েহাৱা মানুহজেন যিদও িয ঘ ল তাক আনক কব নলািগিছল, িক অিত
আন ৰ বােব তওঁ সা
িদেল৷ আি ক
ান
েয়াগ কিৰ িশ ক সকেল
সা দানৰ ৰু ৰ কথা কয়৷
৩. িযেহতু এই মানুহজেন, তওঁ য সু হল এই কথা এেনৈক কেল য যীচু
নগৰৰ বািহৰৈল যাব লগীয়া হল আৰু “চািৰওফালৰ পৰা মানুহ িবলাক তওঁৰ
ওচৰৈল আিহল৷” মানুহজেন এেনদেৰ ঘাষনা কৰা বােব আগতৈক অেনক বিচ
লাক সু হবৈল যীচু ৰ ওচৰৈল আিহবৈল স ম হল৷আি ক
ান েয়াগ কিৰ
কয় য ঈ ৰৰ ই া এই সু েহাৱা ব ি জনৰ যােগিদ িস হল৷
আহক আিম এই কািহনীেটা এবাৰ চাওঁহক, আৰু চাম িকমান আচিৰত স
সমূেহ গােটইেটা সংল কিৰ ৰািখেছ৷

দ

ওপৰত উে খ কৰা ৯টা স েদ কািহনীেটাৰ এক িনভু ল ছািব দািঙ ধেৰেন বা
িকবা এটা মূল
অংশ বাদিদয়া হেছেনিক? এইেটাও হব পােৰ নিক য মা
হাতীেটাৰ আধাঅংশেহ আিৱ াৰ কৰা হল?
এই কািহনীেটাত থকা অেনক স দ সমূহৰ আেলাচনা কৰােতা েয়াজন আেছ,
যেন সু তা আৰু
ৰাগীৰ িব াস৷ আিম যিদ কািহনীেটাত থকা িকছু কথা বাদ
িদওঁ বা কািহনীেটাত নথকা আন কথা িশকাওঁ, তে ইয়াৰ পৰা পাবলগীয়া
আি ক ানৰ স ূণতােটা নাপাম৷
আিম কািহনীেটা মেনােযাগ িদ েনা, কইটামান মূল বাক াংশ লওঁ আৰু সই িদনা
িক ঘ ল তাৰ িবষেয় কথা পােতা৷ িযেহতু আিম সকেলােৱ যীচু ৰ িবষেয় সাহেসেৰ
সা
িদয়া ধাৰণােটা ভাল পাওঁ, সইকাৰেণ, মানুহজনৰ ক েটা ভাল দখা
পাইেছা৷ মুঠৰ ওপৰত, অেনক মানুহক, অেনক ঠাইত, যীচু েৱ িক কিৰেল, তওঁ
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কেল, লগেত ঈ ৰৰ সাবেভৗম ৰ িবষেয় কবৈল সুেযাগ পােল, ভাল পাওঁ৷ সইেটা
কথাও আিম দখুৱাইেছা৷
িক , এিতয়া কািহনীেটাৰ এটা অংশ, ধীেৰ সুি েৰ পিঢম আৰু চাম ইয়াত আিম
িক আিৱ াৰ কিৰব পােৰা৷
যীচু েৱ সু েহাৱা
কিছল?

েৰাগী জনক িক কিৰব লােগ, আৰু িক কিৰব

নলােগ বুিল

নতু নৈক সু েহাৱা ব ি জনক, এই দুটা পৰামশ, ই া কিৰেল কিৰব পােৰ বুিল
কিছল নিক?
নহয়৷ কৃ তেত যীচু েৱ কেঠাৰ ভােৱ আ া কিৰিছল-নকবা, এই সু েহাৱা অৱ া
কথা কােকা নকবা বুিল কিছল৷ তওঁক পুেৰািহতৰ ওচৰৈল সা ৰ অেথ যাবৈল
কাৱা হিছল৷ িচ হবৰ অেথ মািচৰ িবধানৰ মেত কায কিৰবৈল কিছল৷
আিম যিদ, অিত আন ৰ কথা কওঁ, সা িদয়াৰ
শংসাকৰা বা ঈ ৰৰ
সাবেভৗম ৰ কথা কওঁ, তিতয়া হেল, কািহনীেটােৱ িয কেছ, তাক কাৱা হবেন?
িন েয় নহব৷ ঈ েৰ আমাক যেথ বা া, এই গােটই শা াংশত িদেছ, যােত সই
িদনেটাত িক ঘ ল তাক যন আিম বুিজব পােৰা৷
আিম যিদ কািহনীেটা ভালদেৰ মেনােযাগ িনিদও, তে

আিম হাতীেটা হেৰাৱাম৷

ভালদেৰ যু ত হাৱা কািহনীকওঁতা িশ ক সকেল থেম কািহনীেটাৰ সংগেটাৈল
মন িদেয়৷ এই কািহনীেটাৰ আগৰ বাক েকইটাই, যীচু ৰ ই াৰ কথা, আমাক
দখুৱায়৷
“তােত তওঁ তওঁেলাকক কেল, আিম ওচৰৰ আন আন গাঁৱৈল যাওঁহক, তােতা
মই ঘাষণা কিৰম, িকয়েনা সই িনিমে ই মই ওলাই আিহেলা৷ পােচ তওঁ গ
গালীল দশখনেত, তওঁ িবলাকৰ নাম ঘেৰ নাম ঘেৰ
চাৰ কিৰেল, আৰু
ভু তেবাৰক খদােল৷”(মাক১:৩৮-৩৯)
৩৮ পদত
কিৰেলেন?

কেছ

য যীচু েৱ আন গাওঁৈলও যাবৈল িবচািৰিছল, এই কথােটা মন

েৰাগীজনক, পুেৰািহতৰ স ে , যীচু েৱ িক কিছল?...কািহনীেটাত কেছ...যীচু েৱ
েৰাগী জনক, পুেৰািহতৰ ওচৰৈল যাবৈল কেঠাৰ আ া কিৰিছল৷ আৰু মািচৰ
িবধানৰ মেত,
িচ হবৰ অেথ, সইেবাৰ উৎসগ কিৰবৈল আ া কিৰিছল৷
সইমেত, থমেত আিম দখা পাইেছা য মািচৰ ``` পালন কিৰবৈল িদয়া যীচু ৰ
আ া, সু েহাৱা
েৰাগী জেন অৱ া কিৰেল৷ লগেত দখা পাওঁ য আইনমেত
েৰাগীজন ব ৱ া অনুযায়ী সু নহল৷
107

েৰাগীজেন, সা ৰ অেথ পুেৰািহতক দখুৱাবৈল িদয়া যীচু ৰ কেঠাৰ আ া,
পালন কিৰবৈল বাধ নহল৷ কািহনীেটাৰ াৰা আিম কব পােৰা নিক য যীচু েৱ
এই কথােতা পুেৰািহত সকেল জনােতা িবচািৰিছল আৰু িবিধমেত মািণত হাৱােতা
িবচািৰিছল৷ গিতেক িচ া কৰক, সু েহাৱা মানুহ জেন কাক স ান দখুৱােল?
যীচু কেন? ন পুেৰািহত সকলক? ন পুৰিণ িনয়মৰ ঈ েৰ িদয়া ব ৱ াক? ...
হয়৷ মানুহজেন কৱল িনজেকেহ স ািনত কিৰেল, িনজৰ ই ােটােক হ সমাদৰ
কিৰেল৷
সু
কৰাৰ পাছত, সই সু েহাৱা
কািহনীেটাত ঈ েৰ কেছ, য যীচু েৱ
নাৱািৰেল৷

েৰাগী জনৰ মইমত
ভাবৰ বােব,
কাশ ৰূেপ কােনা নগৰত আৰু সামাব

সু
হাৱা,
েৰাগীজনৰ িব াস, আৰু যীচু েৱ কৰা অেনক আচিৰত কায কৰা
দখা-এই সকেলা িবলাক ডাঙৰ সত ৷ িক আিম যিদ
ৰাগীজনৰ অবাধ তা
আৰু যীচু ৰ িত অস ান দশণ কৰা, িয যীচু েৱ তওঁক সু কিৰেল, এই সত
যিদ বাদ িদওঁ, তে হাতীেটাৰ বাকী আধােডাখৰ নেদখাৰ দেৰ হব৷
আিম যিদ সু েহাৱা বা ােটা ৰু সহকােৰ লওঁ, তে সু েহাৱা
েৰাগীজনৰ
অবাধ তাৰ কথাত ৰু সহকােৰ লব লািগব৷ কািহনীেটাৰ শষৰ অংশত, আন
বা সা দানৰ িবষেয় নহয়, ইয়াত মইমত ভাৱ বা িনজৰ ই া পুৰণৰ কথােহ
কাৱা হেছ৷ ইয়াত সইেলাক সকলৰ কথা কেছ, িয সকেল, জীৱন সলিন হাৱা
বােব, ঈ ৰৰ পৰা পােল, আৰু তাৰ পাছত তওঁৰ আ া পালন নকিৰ অবাধ তাত
চেল৷
কািহনীেটা যে েৰ অধ য়ন কিৰেল(িনজৰ ধাৰণা কািহনীত যাগ িনিদ) গােটই
সত েটা, হাতীেটা িবচািৰ পাৱা যাবঃ যীচু আচিৰত ধৰেণ আৰু তওঁৰ দয়াৰ
েণেৰ এজন অ শ
ল নতু ন জীৱন আিন িদেল৷ নতু ন জীৱন লাভ কিৰ
ৃ বি
সই মানুহজেন িনজৰ ই ােৰ চিলেল আৰু ঈ ৰৰ অবাধ হল িযজন ঈ েৰ
অলপেত তওঁক সু কিৰেল, তওঁেকই অমান কিৰেল৷ এইেটােৱই হাতীেটা, িযেটা
এই কািহনীেটাত আওকান কৰা হেছ৷
েৰাগী জেন সু কাৰী জনতৈক সু তােটাতেহ বিছ
ৰু িদয়া হেছ গেছ৷
গােটই বাইেবল খনত, অেনক কািহনীত, লাকিবলাকক সই এেকটা ভু লেক কৰা
দখা যায়৷মানুেহ ‘ধািমক’ পাপ কেৰ৷ অিত উৎসািহতৈহ তওঁেলােক “ঈ ৰৰ
কাৰেণ” কাম কেৰ, িক ঈ ৰৰ বাক কাণ িনিদ িনজৰ ই াৰ দেৰ কেৰ৷ সা
িদয়ােতা ভু লেনিক? নহয়- কৃ তেত আমাক সা
হবৈলেয়ই কেছ৷ সই সময়ত
আৰু সই ঠাইl সা
িদয়ােতা যীচু ৰ আঁচিন মেত ভু ল আিছল নিক? স ূণৰূেপ
ভু ল!
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েযন লগা আনিক ব ত ধািমকতাযু
যন লগা
িয সকল ব ি েয় দখাত
কােনা কায ্ কেৰ, ঈ েৰ তেন কায ক িকদেৰ চায়, তাৰ এটা কালজয়ী উদাহৰণ
আেছ- থম চমুেৱলৰ পু কত৷ ইয়াত আিম দখা পাইেছা এজন লােক ধ কায
কিৰ আেছ, িক
কায কৰাৰ সময়েটা আৰু পিৰেবশেটা ঈ ৰৰ অবাধ তা
হাৱােটােহ বুজাইেছ৷ ঈ েৰ তওঁৰ িনে শনাৰ িবৰুে কৰা কায ক অিত ৰু ৰ
পাপ বুিল গণ কিৰেছ৷
তােত চমুেৱেল কেল, িযেহাৱাৰ বাক পালন কৰাত যেনৈক তওঁ সে াষ পায়,
তেনৈক হাম আৰু বিলদানত জােনা তওঁ সে াষ পায়? চাৱা বিলদানতৈক
আ াপালন উ ম, আৰু মৰৰ তলতৈক বাক ৈল কাণিদয়া উ ম, িকয়েনা িবে াহ
আচৰণ কৰা, ম লিত পাপৰ তু ল ৷ আৰু অৱশেহাৱা, দৱ-পূজা কৰা আৰু
গৃহেদৱতা মনাৰ সমান৷ তু িম িযেহাৱাৰ বাক অ াহ কিৰলা, এই িনিমে
তওঁক
তামাক অ াহ কিৰ ৰজাবাবৰ পৰা চােল৷
দাষ
মা কিৰ, বা দাষমু
কিৰ
েৰাগীজনৰ অবাধ তাই যিতয়া এই
কািহনীেটাৰ ওপৰত আেলাচনা চলাওঁ, মানৱ জািতৰ আটাইতৈক সদায় কিৰ থকা
পাপকিৰবৈল অনু াপ িদেছ৷ কিতয়াবা এই পাপেটা সংেবদনশীল কাৰণ আিম
ইয়াৰ িবৰুে িচঞৰা নাই, “মই ঈ ৰৰ পথবাদ িদ িনজৰ পথ লেলা৷” আিম যিদ
ঈ ৰৰ বাক আওকাণ কেৰা, আৰু যিদ িনজৰ ই াৰ দেৰ চিলব িবচােৰা, তে
এইেটা পাপ৷ বাধ হীনতাই অবাধ তা৷
আিম কািহনীেটাৰ ি তীয় অংশেটা কিতয়াও আওকান কিৰব নাৱােৰা, অবাধ তাৰ
ক
আৰু পিৰনাম৷ কােনা কাৰণ দশাই যিদ আিম
েৰাগী জনৰ অবাধ তা
মা কেৰা, তিতয়া হেল সাধাৰণ বুিল ভবা পাপ সমূহ কিৰবৈল উদগিণ িদয়া
হব৷ অথাৎ ঈ ৰৰ ই াক বাদ িদ িনজ ই া পূৰ কৰা িস া ক উদগিণ িদয়া
হব৷ আিজ কািল কােনা কােনা িব াসীৰ মুখত না যায়, “অহ, মই জােনা,
ঈ ৰৰ বাক ই এই পিৰি িতেটাৰ িবষেয় িক কেছ, িক
এইেটা আন উপােয়েৰ
কৰােতা মাৰ যুি
আেছ৷” এই দেৰ কাৱােতা িক য দুখলগা কথা! িনজৰ
ক ৰ কথা কাৎিচতেহ মানুহ িবলােক এেন দেৰ কয়, “মই ঈ ৰৰ বাক মািন
নচেলা, কাৰণ ঈ ৰৰ িস া তৈক মাৰ িস া উ ম৷”
ব ত িশ েকই এই কথােটা ভালদেৰ মেনােযাগ িনিদেয়, সই কাৰেণ আিম এই
শা াংশেটা বািচ লেলা৷আিম আিহ ৰুেপ দখুৱাব খুিজেছা য আিম িকমান সহেজ
কািহনীেটাৰ পূণতা বাদিদব পােৰা আৰু ইয়ােক কিৰ ঈ ৰৰ বাক ৰ স ূণ বা ােটা
আওকান কেৰা৷
ঈ ৰৰ বাক , আনিক কািহনী িশেকাৱােতা আমাৰ একা দািয় ৷ এই হাতীেটাৰ
উদাহৰণ িদয়া হল, যােত ঈ েৰ িক কেছ, তাক অিত যে েৰ আৰু িবশদ ভােৱ
যন েন, তাক সাঁৱৰণ কৰাই িদবৰ বােবই৷
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‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ ধৰণােৰ িশ া িদেল আিম গােটই কািহনীেটা অিত যে েৰ
িনব লািগব, াথনা কিৰব লািগব আৰু কািহনীেটাত ঈ েৰ িয কয়, তাত
ভাৰষা ৰািখব লািগব৷ আিম দখা পাব িবচািৰেছা কেনৈক িভ িভ অংশ
সংল ৈহ এটা কািহনীেয় পূণতা লাভ কেৰ৷
েৰাগী কািহনীেটাত অবাধ তাৰ পিৰনাম িক হব পােৰ, তাক ঈ েৰ আমাক
দখুবাইেছ৷ সয়া িয নহওক, আপুিন ল
কিৰব য বাইেবলৰ ব ত কািহনীেতই
মানুেহ কৰা পাপৰ পিৰনাম িক , তাক দখুউৱা নাই৷ সই কািহনী সমূহৰ পৰাও,
ঈ ৰৰ বাধ হাৱা িবচ ণতা স েকও আিম িশকাব পােৰা, কাৰণ আিম তওঁৰ
নতৃ ত ভাৰষা কেৰা, কৱল অবাধ তাৰ পিৰনামৈল ভয় কিৰেয়ই নহয়৷
মােক িলখা ভবা াৰ পৰা এই কািহনীেটা স ূণ ভােৱ িশেকাৱা াৰাই, াণকতা
যীচু ৰ অবাধ হাৱাৰ দুখ আৰু পিৰনাম িক লাকিবলােক তাক জািনব পািৰব৷
াণকতা যীচু েৱ আমাৈল জীৱন আেন, আৰু লগেত সু েহাৱাৰ আন আেন৷ আিম
যিদ কািহনীেটাত অবাধ তা কথােটা ঢািক ৰােখা বা বাদ িদওঁ, তে আিম
কািহনীেটা বুিজব নাৱািৰেলা আৰু িব াসী সকলক িব ােসেৰ ঈ ৰৰ বাধ হবৈল
উদগিণ িদবৈল অপাৰগ হেলা৷
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অ ম অধ ায়ঃ অিশি

ত সকল আৰু মৗিখক বাইেবল ু ল সমূহ

িশি ত আৰু অিশি তক ল যৗথভােৱ ক শালা
ােয় পিঢব নজনা সকেলও কৱল কািহনীেটাৰ ক শালাত যাগদান কেৰ৷
সইকাৰেণ এই অিশি ত সকেল িশিকব লগীয়া কািহনী সমূহ িন েয় তওঁেলাকক
পিঢ
নাব লািগব৷ তওঁেলাকক কব লািগব, বা ৱন ৰকড বজাই
নাব
লািগব৷
বাণীব
কৰা কািহনীসমূহ ক শালাত
েয়াজন হেল, আিম সৗৰশি ৰ াৰা
চািলত াব ৰকড িবলাক ব ৱহাৰ কেৰা৷ এইিবলাক ‘ মগা-ভেয়জ’() আৰু
আেন উৎপাদন কৰা৷ “ঈ ৰৰ কািহনী” আৰু এখন নতু ন িনয়ম যাগদানকাৰী
সকলৰ মাতৃ ভাষাত মগা ভেয়জ ৰ াৰাই উৎপাদন কৰা হয়৷ “ঈ ৰৰকািহনী
ক ” ই বাণীব কিৰেয়ই আেছ আৰু বাইেবলৰ কািহনীসমূহ বৃি কিৰেয়ই আেছ৷
যিতয়াই স ৱ হয়, ক শালাৰ পাছত, ক শালাত িতিনিধ কৰা িতখন গাৱঁৰ
বােব এটা াব েৰকড িদয়া হয়৷ িযজেন উ
ৰকডেটা হণ কেৰ, তওঁেকই
ত াবধায়কৰ দািয় িদয়া হয়৷ িক
তওঁ অন যাগদানকাৰী সকলৰ লগেতা
সহভািগতা কেৰ৷ এই াব ৰকডৰ যােগিদ িতজনেকই আৰু অিধক কািহনী
আহৰণ কিৰবৈল সমথবান কেৰ৷
অেনক
ত, গােটই গাওঁবাসীেয়ই বাইেবলৰ কািহনী িন উপেভাগ কেৰ৷ ােয়,
ক শালাত উপি ত থকােকাতা সকেল াব েৰকডেটা ইমােনই ব মূলীয়া বুিল গণ
কেৰ য তওঁেলােক সই মূল বান উপহাৰেটা িনজৰ ম লীৰ পালকৈল হ া ৰ কিৰ
িদেয়৷ পালক সকেল সই ৰকডেটা তওঁেলাকৰ পিৰচযাত ব ৱহাৰ কেৰ৷ এই
াব েৰকেড সই অ লৰ অিশি ত সকলৰ বােব অিধক বাইেবলৰ কািহনী আহৰণ
কিৰবৈল এক উৎস িহচােব কাম কেৰ৷ তােৰাপিৰ, এই
াব েৰকড িবলােক,
বাইেবলৰ কািহনী সমূহ িনভু ল ভােব ৰখাত সহায় কেৰ৷
আেমাদজনকভােৱ,
িববৰিণৰ মেতই,
অিশি ত দুেয়া
িনেজ কািহনীেটা
কািহনীেটা িশিকব

এই “ কৱল কািহনীেটা”ৰ
িশ ণেকই, এই হাতপুিথত িদয়া
গােটই িব েতই িদয়া হয়৷ এেকটা ক শালােতই িশি ত আৰু
নীৰ ব ি েকই িশ ণ িদয়া হয়৷ এইেটা দখা যায় য ােয়
পিঢ িশকা সকলতৈক, পিঢব নজানা সকেল বিছ ভালদেৰ
পােৰ, আৰু ইয়াক ভালদেৰ কব পােৰ৷

আচিৰত ভােৱ, অিশি ত িশকােৰা সকেল, কািহনীেটাত থকা ব আি ক স পদ
িবচািৰ উিলওৱাত তী
সামথ দখুৱায়৷ িক
িতজন িশকােৰােৱই, িশি েতই
হওক বা অিশি েতই হওঁক, থম অৱ াত,
সমূহ আনক পিৰচালনা কিৰবৈল
আৰু আেলাচনাৰ যােগিদ স দ িবচািৰবৰ বােব,
সমূহ
ত কিৰবৈল ক
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ত কৰােতা এটা আয়
কিৰব লগীয়া হয়৷ মনত ৰািখব,
দ তা আৰু এইেটা িশি ত আৰু অিশি ত সকেলােৰ বােব লভ ৷
এটা অ ত ািশত (আি ক

কিৰ লব পৰা

ান) েয়াগ

দাৱািনউ, ইউগানদাৰ এটা ক শালাত, এজন বৃ েলােক এটা িশ া িদিছল, িযেটা
আি কাৰ
.িজ.এচ.িপৰ স ালক আৰু মই কিতয়াও নাপাহিৰম৷আি কাৰ
স ালক, িয জনৰ মূল, “গাঁৱত,” তেখেত এই িতেবনদ িদিছল৷
“মানুহিবলাক দুখীয়া আৰু কােনা এজন িব াসীেয়ই এই ক শালােটাত পিঢব
নাৱােৰ৷ এই ঠাইখন বৰ পুৰিণকলীয়া!
“এজন িবেশষ কািহনীকওঁতাক, মই ল
কিৰেলা, এেজাপা গছৰ তলত িথয় হল,
আৰু তওঁৰ থম “ কৱল কািহনীেটা”ৰ প িতত কািহনীেটা ৫ জনীয়া পুৰষ
ু
দলেটাৰ আগত উপ াপন কিৰেল৷ সই কািহনীেটা তওঁেলােক অধ য়ন কৰা
নািছল৷ ৬৫ বছৰীয়া এই বৃ জেন, ি তীয় ৰাজাৱিলৰ পৰা হেৰাৱা ঠাৰ খনৰ
কািহনীেটা কিছল৷ তওঁ এইেলাক িবলাকক কেনদেৰ আেলাচনাত আগবঢাই িনিছল,
তাৈল ল
কিৰ আিছেলা৷
“তাৰ পাছত, কািহনী কওঁতাজেন, আি ক
ান িক দেৰ েয়াগ কিৰব লােগ,
সই িবষয়ৈল আিহল৷ ‘ তওঁ কেল, মনত ৰািখব, ইলীচাৰ িশষ জনৰ িকমান িচ া
হিছল, কাৰণ ঠাৰখন খুিজ অনা হিছল৷ দলেটাৰ লাকিবলােক মূৰ দুিপয়ােল৷
‘আিম আেলাচনা কিৰ আিছেলা, ইলীয়া আৰু ঈ েৰ কেনৈক এই িবষেয় আ হ
দখুৱাইিছল আৰু িশষ জনক ঠাৰ খন িবচািৰ পাৱাত সহায় কিৰিছল৷’
“আনৰ পৰা খুিজ অনা িক ব
িসজনক চাই কা
জাকািৰেল৷

আেপানাৰ ঘৰত আেছ?

লাকিবলােক ইজেন

“কািহনীকওঁতা জেন নৰােনেপৰাৈক লািগেয়ই থািকল৷ আেপানাৰ ঘৰত িনজৰ
নােহাৱা এেন িক ব
আেছ? আেকৗ এই লাক সকেল মূৰ জাকািৰ কেল,
“আমাৰ ঘৰত আনৰ পৰা অনা কােনা ব েৱই নাই৷ কাৰণ তওঁেলাকৰ ঘৰত
খুব কম ব আিছল৷ কাৰণ তওঁেলা দুখীয়া আিছল৷
কািহনীকওঁতাজন অলপ যন িনৰাশ হল, কাৰণ তওঁ িয আিৱ াৰ কিৰ পােল,
আন সকেল তাক দখা নািছল৷ সই কাৰেণ তওঁ ঘপহৈক আেকৗ কেল,
‘আেপানােলাকৰ ভায া িবলাক? তওঁেলাকৰ গৰাকী আেপানােলাক নিক?’
“হয়৷ তওঁেলাক আমাৰ িনজৰ, সকেলােৱ কেল, ‘আিম চািৰটাৈক ছাগলী িদেছাতওঁেলাকক পাবৰ বােব৷’
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সই ছাগলীেবাৰক কােন ‘জীৱন’
“মই জােনা,” কািহনী কওঁতাজেন কেল৷ িক
িদেল? আৰু সই ছাগলীেবাৰক ডাঙৰ দীঘল কিৰবৈল কােন শি িদেল? ঈ েৰেহ
িদেল! সইকাৰেণ আেপানােলাকৰ ভায ািবলাকৰ গৰাকী ঈ ৰেহ, আেপানােলাক
নহয়! মানুহ কইজেন ইজেন িসজনৈল আচিৰত হ চােল আৰু কািহনীকওঁতাজনৰ
লগত একমত হল৷
“হয়, আেপানােলােক িনজৰ ভায ািবলাকক কেন ব ৱহাৰ িদেছ- যন িনজৰেহ,
যন ঈ ৰৰ পৰা খুিজ পাৱা নহয়৷ মই িনজৰ ভায াক কাবাইেছা, িৰয়াইেছা
যন তওঁ মাৰ িনজৰেহ ব , মই িয ই া তােক কিৰেছা৷ িক জািনব তওঁ
মাৰ নহয়৷ তওঁক ঈ ৰৰ পৰা খুিজেহ পাইেছা৷ মই তওঁক ঈ ৰৰ হ বুিল ভািব
ভাল ব ৱহাৰ িদব লািগব৷লগেত, মাৰ লৰা- ছাৱালী িবলাকৰ গৰাকীও ঈ ৰেহ
মই নহয়৷’
সই মূ েতই তওঁ কাি বৈল আৰ কিৰেল, লাজত মুখ ঘুৰাই আঁতিৰ গল, আৰু
অনুত
হল আৰু ঈ ৰৈল মন ঘুৰােল৷ সইদেৰ উপি ত আনেলাক সকেলও
কাি বৈল ধিৰেল৷ কাৰণ পিব আ াই তওঁেলাকেকা কথা কিছল৷ তঁ ওেলাকেৰা
দুগােলিদ চ - লা বািগৰ গল৷ এই সময়েছাৱাত উপ াপনৰ কায িকছু সময়ৰ বােব
ব থািকল৷
এই কািহনীেটা যিতয়া মাক জেনাৱা হল, মই ভািৱবৈল ধিৰেলা এই বাতােটা, এই
কািহনীেটাত সঁচাৈকেয় আেছেন? অৱেশ মই জােনা, খুিজ অনা ব ৰ ওপৰত মূল
িদয়া হেছ কািহনীেটাত৷ িক
এইেটা, সঁচাই জােনা ইয়াত েয়াগ কিৰব পািৰ?
দখ দখৈক সই লাকসকলৰ বােব সইিদনাৰ বােব ই যুি পূণ আিছল৷ তাৰ
পাছত মই ভািবেলা, অহ, মাৰ! মই মাৰ কমচাৰী সকলক কেন ব ৱহাৰ িদেছা,
মেয়ই যন তওঁেলাকৰ মািলক, বুিল তওঁেলাকক, ভু ল কিৰেল, গািল পািৰেছােন?
ন তওঁেলাকক ঈ ৰৰ পৰা খুিজ অনা ব ি িহচােব ভাল আচৰণ কিৰেছা? মাৰ
হদয়ৈলও দাষী দাষী ভাৱ আিহল৷ মই ও িনজেক দাষীেযন অনুভৱ কিৰেলা৷
(এই অিশি ত বৃ জেন ঈ ৰৰ বাক বুিজবৈল, আৰু আি ক
ান
েয়াগ
কিৰবৈল, যুি
দশণ কিৰিছল ন? ৰু পূণ সত েটা আিৱ াৰ কিৰবৈল, আন
গাঁৱলীয়া ব ি
সকলক সহায় কিৰবৰ বােব
সমূহ ব ৱহাৰ কিৰিছলেন?
পিৰচযাত থকা এজন নতাক িয জেন ঈ ৰৰ বাক জােন, তওঁক এজন অিশি ত
আৰু বেলগ সমাজ ব ৱ াৰ পৰা অহা ব ি েয় আি ক েয়াগৰ িশ া িদবৈল
সমথেন? হয়, হয় আৰু হয়৷)
মৗিখক বাইেবল ু ল সমূহ
দৈক বাইেবল অধ য়ন কৰা ক শালাত দখুওৱা িয আ হ দখা পাৱা গল, তােৰ
পৰাই মৗিখক বাইেবল ু ল সমূহ গা-কিৰ উ ল৷ ানীয় পালক আৰু নতৃ বগই
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কািহনীসমূহ জািনবৈল অিধক সুেযাগৰ বােব অনুেৰাধ জনােল৷ আৰু তােৰ ফল ৰূেপ
এই মৗিখক বাইেবল ু লসমূহৰ বােব এই আিহৰ জ হল৷
মৗিখক বাইেবল ু লত যাগদান কিৰবৈল ই ক
ু সকেল এখন দখা জমা িদেয়,
নাইবা
ানীয় সমাজৰ পালক িবলােক ই ক
ু
লাকসকলৰ নাম প য়ায়৷ ১২
গৰাকী লাক মেনানীত কৰা হয়৷ ইয়াৰ অিধকাংশই ক শালাত যাগদান কৰা
ব ি ৷ তাৰ পাছত, মেনানীত লাকসকলক অিতিৰ
এক স াহৰ বােব ‘ কৱল
কািহনীেটা’ৰ পৰামশদাতা সকেল িবেশষ িশ ণ িদেয়৷ সই পৰামশদাতা জেনই
মৗিখক বাইেবল ু লৰ অধ
িহচােব কায কেৰ৷
অিধকাংশ ু েলই এবছৰীয়া আঁচিন৷ সই পাঠ মৰ স ভত, ছা -ছা ী সকেল
দুস াহৰ বােব এেকলগ হয়, আৰু তাৰ পাছত, দুস াহৰ বােব িনজ ঘৰৈল যায়৷
িকছু মােন িনয়িমত ভােৱ ু লৈল অহা যাৱা কেৰ৷ অধ জেন িত দুস াহৰ
অ ত, িতিনিদনৰ বােব ু ল পিৰদশণ কিৰবৈল চ া কেৰ৷ ছা -ছা ী সকেল
িনজৰ আহাৰ িনেজই ানীয় ভােৱ যু ত কিৰ লয় নাইবা ঘৰৰ পৰাও লগত ল
আেহ৷ ানীয় পালক আৰু িব াসী সকেল, েয়াজন অনুসিৰ থকা মলাৰ ব ৱ া
কিৰ িদেয়৷
ছা -ছা ী সকলৰ পঠ ম হল, ‘ কৱল কিহনীেটা’ ৰ প িত ব ৱহাৰ কিৰ িশ া
আহৰণ কৰা- গােটই বাইেবলৰ ২৯৬ টা কািহনী আেলাচনা কৰা৷ পাঠ মৰ
বছৰেটাৰ শষত যিদ কােনা ব ি েয় গােটই কািহনী কইটা িশিকব পৰা নাই,
সই ব ি জেন গােটই কইটা কািহনী িনিশেক মােন, িড ী পাবৰ বােব ৰব
লািগব৷ ‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ প িত মেত ক শালা পিৰচালনা কৰাৰ দ তা অজন
কৰা, আৰু চাৰ কায কৰা, যাক ব ৱহািৰক
ান বুিল কাৱা হয়, এই সকেলা
িবলাক িশ ণৰ অ ভু ৷
এগৰাকী ‘অধ ই’ এখন আচিৰত ু ল আেয়াজন কিৰেল৷ তওঁৰ ম লীৰ িয
সকলেলােক ফু লৰ বাগানত কাম কেৰ, তওঁেলাকৰ দিনক দুপৰীয়া আহাৰৰ সময়ত
এেকলেগ গাট খাৱাবৈল িস া কিৰেল৷ এই ‘দুপৰীয়া আহাৰ খাৱা সময়ৰ ু ল’
িবলাক
েম বৃি
পাবৈল ধিৰেল৷ চািৰখন
ু লৰ বাগানত, লাকিবলােক,
তওঁেলাকৰ সময়েটা, িশ া আহৰণ কিৰবৈল, আৰু ৫টা কািহনী এটা স াহত
আেলাচনা কিৰবৈল আৰ কিৰেল৷ আন আন ক
সকেলও কািহনী িনবৈল ই া
কিৰেল৷ সই কাৰেণ তওঁেলােকও যাগদান কিৰেল৷ থম চািৰমাহৰ িভতৰেত,
অেনক লােক পিৰ াণ পােল, আৰু ১৬টা নতু ন ম লী ািপত হল৷
নগৰত, আৰু িকছু মান মৗিখক “ব ৱসায়ী” ু লত, তওঁেলােক সদােয়ই িদনেটাৰ
কামৰ অ ত গাট খায়৷ এই দুেয়াে নী ু লেতই ২৯৬ টা কািহনী িশকাৰ ল
িহচােব লেছ৷
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ভাৰতবষত, িকছু মান মৗিখক বাইেবল ু ল, িতস
বা চািৰটা পিৰয়াল এেকলগৈহ এেন ু ল গ ত হয়৷

াই ঘৰত

গাট খায়৷ িতিন

িফিলপাইনচৰ এজন নতাই সা ািহক ৰিড’অ কায সূচী এটা চলায়৷ তওঁ, ‘ কৱল
কািহনীেটা’ৰ আিহত, ু িডঅ’ত এটা সৰু দলক পানপতীয়া স চাৰ কেৰ৷
লাকিবলােক তওঁৰ
ৰ উ ৰ সমূহ ফােনেৰ িদিছল৷ কােনা কােনা বাতা
স াসবাদী সকেল দখল কিৰ ৰখা অ লৰ পৰাও আিহিছল৷
এই কায সূচীিবলাক আৰ কৰাৰ পাচত, তওঁ ৰিডঅ’ৰ যােগিদ এটা ক শালা
চলাবৈল িস া কিৰেল৷ ৰিড’অৰ যােগিদ এটা সৰু দলক পানপতীয়া সম চাৰ
কেৰ৷ লাকিবলােক তওঁৰ
ৰ উ ৰ সমূহ ফােনেৰ িদিছল৷ কােনা কােনা
বাতা স াসবাদী সকেল দখল কিৰ ৰখা অ লৰ পৰাও আিহিছল৷
এই কায সূচী িবলাক আৰ
কৰাৰ পাচত, তওঁ ৰিডঅ’ ৰ যােগিদ এটা
ক শালা চলাবৈল িস া কিৰেল৷ ৰিড’অ ক শালােটা কৃ তকায তা মািণত হল
যিতয়া এই কািহনীকওঁতা নতা জেন মৗিখক বাইেবল ু লৰ স েক ৰিড’অত
কথা কেল৷িয সকল ব ি েয় ৰিড’অ কমশালাৰ যােগিদ িশ া লাভ কিৰিছল
তওঁেলােক ফান কিৰিছল আৰু সুিধিছল, “আমাৰ দশত িকয় আিম এখন ু ল
পািতব নাৱােৰা?”
সই অনুেৰাধৰ পাছৰ পৰাই ‘ মাবাইল মৗিখক ু ল আৰ হল৷ িতিনটা ানত,
৭, ১৩ আৰু ১৭ জনীয় দলেবােৰ িনজ িনজৰ ানত এেকলগ হ গাট খাইিছল
আৰু কািহনী িশিকিছল৷ স াহত িতিনবাৰ ছা
সকেল ‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ
পৰামশদাতা সকলৈল ফান কিৰিছল আৰু কািহনীত পাৱা আিৱ াৰ সমূহৰ িবষেয়
কথা পািতিছল৷
সই িবলাক াপন হাৱাৰ দুবছৰৰ িভতৰেত “ কৱল কািহনীেটা” ৰ
বাইেবল ু লৰ সংখ া, ৯ খন দশত, এটাৰ পৰা ৬০ টাৈল বৃি পােল৷

মৗিখক

মৗিখক বাইেবল ু লৰ ায় ৪০ শতাংশই িশি ত, আৰু বাইেবল ু লৰ িড মা
থকা ব ি ৷ তওঁেলাকৰ অিধকাংশই পালক বা চাৰক ৰূেপ পিৰচযা কিৰ আেছ৷
মৗিখক বাইেবল

ু লত, ছা -ছা ীৰ স

মৗিখক বাইেবল ু লৰ ভাৱ- চ

াদনৰ হাৰ ৯৫ শতাংশ৷

আঘাত, িব য়, পােছ িমি ত

া

আমাৰ আি কা স ালক জেন যিতয়া এই জৰুৰী
েটাৈল ফান কিৰেল, তিতয়া
তওঁ িয চ আঘাত পােল, তাক িচ া কিৰ চাওঁকঃ “ লক িভ িৰয়া আইেল ত
ক শালােটা আৰ কৰা ক চাৰী সকেল অলপেত এটা নতু ন সমস াৰ স খ
ূ ীন
হল৷ এই অ লৰ লাক িবলােক পুৰষ
ু ৰ ব িববাহ থাত িব াস কেৰ৷ কৱল
সয়াই নহয় অিতিথ পিৰচাৰক আৰু এই ক শালাৰ সৰহ সংখ ক পালক আৰু
115

নতাই ব িববাহ থাত িব াসী৷আিম িক কৰা উিচত? এই সমস া সমাধানৰ
বােব আিম কইটামান িবেশষ কািহনী বািচ লমেন?”
িয সকল ী ীয়ানক িশেকাৱা হিছল, সই সকল য ব িববাহ থাত িব াসী,
এই আচিৰত খবৰ পাই আঘাত পােলা, তাৰ পৰা সু অনুভৱ কৰাৰ পাচত, মই
ভু ক সুিধেলা য আিম কান িবলাক কািহনী ব ৱহাৰ কিৰম৷ বৰ সানকােলই
তওঁ মাক সাঁৱৰাই িদেল, িযেটা আিম এেকৰােহ ক আিহেছা “ তওঁেলাকক
িশকাবৰ বােব তু িম কােনা িবেশষ কািহনী বািচ লব নলােগ৷ পিব আ াই,
িনয়িমত ক শালাত ব ৱ ত হাৱা কািহনী সমূহেকই, ব ৱহাৰ কিৰব৷ সইিবলাকৰ
যােগিদেয়ই পিব আ াই কািহনী েনাতা িতজেনই কথা কব৷”
“তু িম িনি তেন?” আমাৰ স ালেক সুিধেল৷ “মনত ৰািখব িকমান আওহতীয়া এই
ঠাই? িয জন িশ েক মাৈল ফান কিৰিছল, তওঁ এেজাপা গছৰ ডালত ৰ
আেছ৷ সই ীপেটাৰ শষ ভাগত এটাই ঠাই আেছ, য’ত তওঁেলােক ফােনেৰ কথা
পািতব পােৰ সংেযাগ পাবৈল তওঁেলােক এেজাপা গছৰ ওপৰত উ ব লগীয়া হয়!
এইেটােৱই আেপানাৰ িনণায়ক উ ৰেন?”
মই আ াস িদ কেলা য ভু েৱ এইেটােৱই উ ৰ মাক িদিছল৷ আমাৰ বােব এইেটা
আিছল য ব িববাহ ী ীয়ান জীৱনৰ বােব নহয়৷ মই িবচািৰিছেলা ভু েৱ
তঁ ওৰ সময়ত, ইয়াক সমাধান কৰক৷ সই কাৰেণ, িশ ক জন গছৰ পৰা
তলৈল নািমল৷ আৰু আিম সকেলােৱ াথনা কিৰেলা৷
ক শালােটা সমা , হাৱাৰ পাছত, দলেটা ঘৰৈল ঘুিৰ গল আৰু ঘৰৰ পৰা এই
িতেবদনেটা আমাৈল পঠােলঃ “ িশ ণৰ তৃ তীয় িদনা, এটা দেল এটা কািহনী
যু ত কিৰ এক শি শালী আেলাচনাত বিহল-অনুমান কৰক িক িবষেয়-ব িববাহ!
আচায জনক ভােৱ, কােনা িশ েকই এই িবষয় ব েটা অনা নািছল! এেকােৱই
সমাধা নহল, িক
ভােৱ জািনব পৰা হলেয পিব আ াই তওঁেলাকৰ
দয়ত এটা বীজ িসঁিচেলঃ
“এই িব াসী সকল আৰু তওঁেলাকৰ পালক সকেল আমাক আ িৰ ধিৰেল আৰু
কেল, ‘ ী ীয়ান িশ ক আমাৰ এই
ীপৈল এই
থম বাৰ আিহেছ৷ আৰু
আেপানােলােক আমাৈল বাইেবল আিনেল আৰু ইয়াক আিম বুিজব পৰাৈক
আিনেল৷’ তওঁেলােক এখন মৗিলক বাইেবল
ীপেটাত
িত া
ু ল তওঁেলাকৰ
কিৰবৈল আমাক অনুেৰাধ জনােল৷ আিম কেলা, “হয়”৷”
দুস াহৰ পাছত ু লখন আৰ হল৷
স ালকৰ পৰা এক আচিৰত িতেবদন
৬০টা কািহনী িশিকেল, আৰু আেলাচনা
আিম নাজােনা কানেকইটা কািহনীৰ

ু লত িতিন মাহ থকাৰ পাছত, আমাৰ
পােলা৷( তিতয়াৈলেক সই ১২ জন ছা ই
কিৰেল৷আমাৰ স ালেক জনােল, “যিদও
াৰা ঈ েৰ ছা সকলক এটা পিৰব ন
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আিনবৈল ব ৱহাৰ কিৰেল, তথািপ এই অ লৰ পালক সকেল এক িস া ত উপনীত
হল য “ব িববাহ থা” ভু ল৷ তওঁেলােক অেনক ভায া নলবৈল এক িনয়ম
কিৰেল৷ লগেত এইেটাও িস া
কিৰেল য শা ক সমাদৰ কিৰবৈল হেল,
এগৰাকীতৈকও বিছ ভাযা থকা িবলােক পালক পদৰ পৰা নািমব লািগব৷”
তিতয়াৰ পৰাই এই িব াসী সকেল িনজৰ স
অটু ত ৰািখেছ৷ তওঁেলাকৰ
এবছৰীয়া পাঠ ৰম সমা কিৰ এই ১২ গৰাকী ছা ই িড ী ল, তওঁেলােক আন
এখন মৗিখক বাইেবল ু ল িত া কিৰবৈল ওলাই গল৷
লগেত, িয জন ব ি েয় থেম িশ ক সকলক তওঁেলাকৰ থমেটা কমশালা
পিৰচালনা কিৰবৈল আ ান জনাইিছল, তওঁ ু লৰ উপািধ লাভ কৰা িদনা এই
ৰণীয় সা েটা িদিছল‘মই িতিনবছৰ ধিৰ আি কাৰ ‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ স ালকক ভাি ত কিৰবৈল
চ া কিৰ আিহিছেলা৷ আমাৰ “অৰেফেনজ” ৰ বােব টকাৰ েয়াজন আিছল, আৰু
মই ভািবআিছেলা, িযেহতু তওঁৰ পি মীয়া দশৰ লগত স
আেছ, গিতেক তওঁ
িন েয় মাক সহায় কিৰব৷’
হয়, যাৱাবছৰ আিম এ কলগ হেলা, িক
তওঁ মাক এেকা টকা িনিদেল৷ তাৰ
সলিন, তওঁৰ কম ৰদলেটােৱ, মাক আৰু আমাৰ লগৰীয়া িব াসী সকলক, ঈ ৰৰ
বাক ৰ পৰা কেনৈক িশ া আহৰণ কিৰব পািৰ, তােকেহ িশকােল!
মই আিজ জনাবৈল পাই সুখী হেছা য যাৱা স াহৈলেক, আমাৰ মুঠ ৭০ গৰাকী
মাউৰাৰ বােব আিথক সাহায পাৱা হল! এইেটা আমাৰ ৰূপা িৰত সমােজ, আিম
িনজৰ মাউৰা সকলক িনেজই আিথক সাহায আগবঢাওঁ৷
(আিম গােটই সমাজেটাৰ এই আেমাল পিৰব নৈল িব েয়েৰ চাই আিছেলা৷
লাকিবলােক, ঈ ৰৰ বাক ৈল মেনােযােগেৰ
িন বুিজ পােল, তওঁেলােক মন
পালটন কেৰ, আৰু দৈক খাপিন পািত ধিৰ থকা পৰ ৰাক সলিন কেৰ৷
তওঁেলােক সহায়হীন িবলাকৰ িত
ম দশণ কেৰ, আৰু আনিক িনজৰ িনজ
উপাজনৰ পৰাও সহায় আগবঢায়৷ কৃ ত বাক পালন কেৰাতা জনৰ িবষেয়,
যা ব ১:২৭ পদত বণনা কিৰেছ, “মাউৰা আৰু িবধবা িবলাকক তওঁিবলাকৰ
শৰ কালত চাবৈল যাৱা আৰু সংসাৰৰ পৰা িনজেক িন ল ৰূেপ ৰাখা, এেয়ই
িপতৃ ঈ ৰৰ আঘাত
আৰু িন ল ধ ক ৷”)
মৗিখক বাইেবল ু লৰ উপািধ া সকেল কামেটা অব াহত ৰােখ
পুঁিজেয় আঁেটমােন, আিম িতগৰাকী উপািধ া ক এটাৈক সৗৰশি ৰ াৰা চািলত
য িদওঁ৷ অিধক সংখ ক উপািধ া ব ি েয়ই পালক, িশ ক আৰু চাৰক
িহচােব পিৰচযা কিৰ থােক৷ তােৰাপিৰ, ায় শতকৰা 2৫ ভােগই নতু নৈক ািপত,
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আৰু ‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ পdৰিশ ক ৰূেপ পিৰচযা
মৗিখক বাইেবল ু লৰ অধ
কিৰবৈল িনজেক িনেয়ািজত কেৰ৷
.িজ.এচ.িপ এ কম খৰচৰ যাতায়তৰ ভাড়া
আৰু িশ ক আৰু অধ ক সকলৰ খাৱােবাৱাৰ খৰচ বহন কেৰ৷ কিতয়াবা
অভাৱত থকা িশ ক সকলক সামান পািৰ িমক িদয়া হয়৷
আ িলক

মতা

এজন গাৱলীয়া স ালেক তওঁৰ দশৰ ু ল সমূহত পিৰচযা কিৰবৈল িনম ণ
পােল৷ ইিতমেধ ই
ু ল-পিৰচযােত জিঢত হাৱাৰ উপিৰও ‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ
ক
সকেল, কমশালা চেলাৱা আৰু মৗিখক বাইেবল ু ল সমূহ চাৱািচতা কৰা
কায ত স ীয় ভােৱ লািগ আিছল৷
এই িনয় ণেটােৱ “আ িলক মতা” িবকাশ কিৰবৈল অনুে ৰণা যাগােল৷ এইেটা
হল, এখন আঁচিন, িযেয় দ তােৰ আৰু ফল সূভােৱ পূিজঁ, সময় আৰু ক ক
পিৰচালনা কেৰ৷ িতেটা অ লত থকা, এই কৗশলৰ াৰা পিৰচযা, ক শালা আৰু
এখন মৗিখক বাইেবল ু লক সংেযাগ কৰা হেছ৷ এটা অ লত গড় িহচােব ২৫
খন বেলগ বেলগ গাওঁ থােক৷ এই কামেটা স
কিৰবৈল, িতিনজন িশ ক
এটা অ লৈল, িতিনটা বেলগ বেলগ সময়ত যায়, আৰু ৯ মাহৰ িভতৰত এই
কামেটা কেৰ৷ এই িতিনটা িশ ণ কায সমা কৰাৰ পাছত, এজন িশ েক,
সই অ লৰ নতু নৈক
ািপত
মৗিখক বাইেবল
ু লখন পিৰদশন কিৰ
থােক৷ িশ ক জেন িতমােহ এবাৰৈক, মুঠ ১১ মাহ পিৰদশণ কিৰ উদগিণ িদেয়
আৰু মৗিখক বাইেবল ু লখন চাৱািচতা কেৰ৷
“এই মতাৰ” িভতৰত, ‘ঈ ৰৰ কািহনী’ নামৰ িকতাপ, সৗৰশি ৰ াৰা চািলত
য সমূহ, বাইেবলৰ অ ব আৰু িশ ণ আৰু অন ান উপায় সমূহ অ ভু
কৰা
হয়৷ কাৰণ িতেটা পিৰদশেনই ব অংশ িবিশ উে শ িস
কেৰ, িশ কৰ
মনৰ খৰচ আৰু খাৱা খৰচ ৰািহ হয়৷ এটা অ লত ােয় ২৫০০ শতৈকও
অিধকেলাক ভািৱত হয়৷ পিৰদশণ স ূণ হেল, ানীয় নতা সকল িশ ন া
আৰু সি ত হয়৷ আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই বাইেবলখন ব ৱহাৰ কিৰ, লাক সকেল
বুিজব পৰা আৰু েয়াগ কিৰব পৰা উপােয়েৰ, পিৰচালনা আৰু পিৰচযা কিৰবৈল
মতা িদয়া হয়৷
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নৱম অধ ায়ঃ কেটলা প ৰ কাঁইট
উভালা িচ াৰ আিহ সলিন
কেটলা প ৰ কাঁইট উভািলিদয়াঃ মৗিখক ৰণনীিত হণৰ সং াম
কেটলা প েৱ ইয়াৰ গাত লািগ থকা কাঁইট িবলাক দৃঢ ভােৱ আন(শ ) জ ৰ
গাত খুিচ িনজেক ৰ া কেৰ৷ ইয়াৰ চাকা কাঁইট িবলাক সহেজ আন জ ৰ গাত
সামাই যায়, িক
সই কাইটেটাত এটা সৰু হােকাটা থকা বােব উিলয়াই অনােটা
ক কৰ হয়৷
“কাইঁটেবাৰ টািন উভািল পেলাৱা মােন”, আিম ঘাষণা কৰা আৰু িশ ািদয়াৰ
মািণত কালজয়ী সফল প িত আঁতৰাই িদয়াৰ কথা কাৱা নাই৷
কেটলা প ৰ কাঁইটমােন ব মূল ধাৰণা বাৰ যেনঃ





(িলিখেলাৱা) টাকা নােহাৱাৈক ফল সূভােৱ আপুিন িশকাব নাৱােৰ৷
শা াংশৰ বািহৰৰ পৰাও আপুিন বাতা লব লগীয়া হয়৷
পৰ ৰা কৗশলৰ বািহৰত আপুিন দৈক িশকাব নাৱােৰ৷
অিশি ত সকেল বাইেবল খন িনেজ অধ য়ন কিৰ যুি েৰ কথািবলাক িচ া
কিৰব নাৱােৰ৷

আিম অিভ তাৰ পৰা জািনব পািৰেছা য, থম অৱ াত, লাকিবলােক ‘ কৱল
কািহনীেটা’ ভােলমান নীিতৰ লগত যুঁজ িদব লগীয়া হয়৷ িবেশষৈক বাইেবল
িশ াত িশ ন া সকল, মৗিখক িশ াথ সকলতৈক বিছ যুঁিজব লগা হয়৷
‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ পূণ সাথকতা উপেভাগ কিৰবৈল, আিম তওঁেলাকক িতেটা
উপাদান আ িৰকতােৰ চ া কিৰবৈল আ ান জনাইেছা৷ স ূণ পণত, িশি ত
পালক আৰু নতা সকেল এই নতু ন অিভ তা িবলাক চ া কৰােতা, যেন, টাকা
িনিলখাৈক িশ া িদয়া, এইেটা কৰা মােন কেটলা প ৰ গাত দৃঢভােৱ লািগ থকা
কাঁইট টািন উঘািল িদয়াৰ দেৰ হব৷ আিম টােনা-উভােলা৷ িশকােৰা িবলােক
জােৰৰ িচঞেৰ, ‘উহ’৷ িক
কাঁইটেটা ওলাই যাৱাৰ পাছত, িশকােৰা িবলােক
আচয আৰু আন
দশণ কেৰ৷ িযেহতু তওঁেলােক দখা পায় য তওঁেলােক এক
নতু ন দ তা লাভ কিৰেল, িযেটােৱ সঁচাই কাম কেৰ৷
পৰ ৰাগত ভােৱ চিল অহা উপ াপনৰ লগত ‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ আিহৰ
তু লনা
কািহনীৰ পৰা িশ ািদয়াৰ চিলত িনয়ম৷ ঈ ৰৰ বাক েকাৱা, আৰু িশেকাৱাৰ,
পৰ ৰাগত ভােৱ, চিল অহা িনয়ম মেত, এটা শা াংশ লাৱা হয়, ইয়াক পঢা
হয়, আৰু এপদ এপদৈক অথ কাশ কৰা হয়৷ কিতয়াবা শা াংশ পঢাও নহয়,
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িশ কজেন, পােন পােনই িতেটা পদ িশকাই যায়৷ তাৰ পাছত সই পঢা বাক
িবলাকৰ ওপৰত িভি কিৰ িশ ােতা িদয়া হয়৷ আৰু তওঁ কাৱা সত েটাৰ
ওপৰত জাৰ িদবৈল বা মািণত কিৰবৈল বাইেবলৰ পৰা আন আন পদিবলােকা
দািঙ ধৰা হয়৷
কিতয়াবা কিতয়াবা, বাইেবলৰ বািহৰৰ পৰাও বাতা উপ াপন কৰা হয়, পাছত
ীক বা িহ
ভাষাৰ অথও উে খ কৰা হয়৷ লাকিবলাকক আকিষত কিৰ
ৰািখবৰ বােব, িশ াৰ মাজেত, কিতয়াবা হাঁিহৰ খাৰাক যােগাৱা হয় বা এটা
কািহনী কাৱা হয়৷
িশ াৰ মাজেতই আি ক
ান েয়াগ কৰা হয়, নাইবা িশ াৰ শষত ইয়াক
কাৱা হয়৷ মনত ৰািখব, িশ কজনৰ াৰােহ এই েয়াগ কৰা হয়৷
াতা
সকেল িক কৰা উিচত, বা িক কৰা অনুিচত, এেন কােৰেহ িদয়া হয়৷ এেন দেৰ
চিল অহা থােৰ িশ া িদয়া, বা উপ াপন কৰােতা, িন েয় ভু ল নহয়৷ িক ,
কােনা শা াংশ, এেন দেৰ িশেকাৱােটােৱই এক মা পথ বা উপায় নহয়৷
‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ প িত৷ ইয়াৰ িবপৰীেত, ‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ প িত মেত,
াতা সকলক, বাইেবলৰ পৰা আি ক
ান আিৱ াৰ কিৰবৈল সহায়েহ কৰা
হয়৷ তওঁৰ লাকিবলাক স ীয় ভােৱ বাইেবল অধ য়নত অংশ হণ কিৰ, ঈ ৰৰ
বাক ৰ পৰা িনেজ িনেজই নতু ন আিৱ াৰ কিৰ আন
লাভ কৰক, পালক
সকলৰ এেন আ িৰক ই া৷ এই প িতেৰ কাম কৰা পালক সকেল, লাকিবলােক
িনজ িনেজ অধ য়ন কিৰ আিৱ াৰ কৰাৰ িয আন , তাক দিখবৈল ভাল পায়৷
এগৰাকী অিত উ িশি ত পালক তথা নতাই িয গৰাকীেয় আেমিৰকাৰ ছা ছা ী সকলৰ মাজত
ভবা াৰ চাৰ কায কেৰ, তওঁ ‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ
ক শালাত যাগদান কিৰিছল৷ অিতশয় িনপুন এই িলখক জেন, এিতয়া তওঁৰ
পিৰচযাত এই প িতেটা সাঙু িৰ লেছ৷ তওঁ িলিখেছঃ
‘‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ প িত, আৰু অিধক িশি ত প িতৰ পাথক েটা হল, এই য,
‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ প িতত বাইেবল খনক ইিতহাসৰ গাঁঠিনত, বাণীব
কৰা
ঘটনাৱলী বুিল গণ কৰা হয়, আৰু কৃ তেত এেনদেৰ ঘ িছল বুিল িব াস কৰা
হয়৷ িক , অিধক িশি ত প িতত বাইেবলখন এখন িকতাপ-যাৰ সাংেকিতক
বাতাৰ অথ উিলয়াব লােগ, আৰু অে াপচাৰ কৰা দেৰ ভাগ ভাগ কিৰব লােগএেন দেৰেহ যন গণ কৰা হয়৷‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ গাঠিনত আিম ঘটনািবলাক
চল ৰূপত দিখবৈল পাওঁ আৰু সমা ৰাল ভােৱ বা ৱ জীৱনত পিৰব নৰ এটা
সাঁত, বাৱা দখা যায়৷( যেন, যাগদানকাৰী সকলৰ আেৱগ-অনুভুিত, আি ক
যাগা যাগ ইত ািদ৷)
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‘‘ কৱল কািহনীেটা’ গােটই িব
এই সহাঁিৰেটা পাইেছাঃ সাধাৰণ
প িতৰ দ তা সমূহ অিধক
নিক য কম িশি ত সকল
নহয়!’

জুিৰ আৰ কৰাৰ লােগ
উ
িশি ত সকলতৈক,
সানকােল আয় ব কেৰ৷
উ
িশি ত সকলতৈক

লেগ, আিম বােৰ বােৰ
কমিশি ত সকেল এই
এইেটােৱ ইয়ােক বুজায়
বিছ বুি য়ক? অৱেশ

আিম এইেটা ীকাৰ কেৰা৷ কােনােৱ যিদ এটা িবেশষ প িত অধ য়ন কেৰ আৰু
ইয়াক ব ৱহাৰ কিৰ িকছু পিৰমােন কৃ তকায ও হয়, তওঁেলােক ইিতমেধ িযেটা
জােন, তাৰ িবপৰীত এটা প িত িশকােতা ডাঙৰ ত া ান ৰূপ৷ আগেত ক
অহাৰ দেৰ, উ
িশি ত সকেল সাধাৰণেত, ‘ কৱল কািহনীেটা’ ৰ সকেলা
উপাদান সমূহ ব ৱহাৰ কিৰবৈল অিধক সং াম কেৰ৷
এই অি ৰতাৰ মূল , কাৰণ িবচািৰ উিলওৱােটা সহজ৷ ‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ
কমশালাত
যাগদান কৰা,
ায় সকেল উ
িশি ত
ী ীয়ােনই, যিদও
আ িৰকতােৰ এই প িতত মনিদেয়, তথািপও, শা আহৰণ কেৰােত আৰু ইয়াক
মৗিখক আিহত উপ াপন কিৰবৈল চ া কেৰােত, এই নতু ন পথেটা আচিৰত যন
অনুভৱ হয়৷কাৰণ তওঁেলাকক িয প িত, ইিতমেধ িশেকাৱা হল, আৰু যাৰ
ওপৰত তওঁেলাকৰ পিৰচযা িনমান কৰা হল, সইেটা মৗিখক নহয়৷ সই কাৰেণ,
তওঁেলাকৰ এই প িতৰ বিহ অংশ িবিশ নতু ন উপাদান সমূহৰ িতি য়া ৰূেপ,
তওঁেলােক এই ি য়াৰ কইটামান অংশেহ িনেয়াগ কেৰ৷
অ ি ৰ িদশ িবলাক এেনধৰণৰঃ
তু লনামূলক ভােৱ সমা ৰাল শা াংশ বাদ িদয়া৷
কােনা িলিখত টাকা নােহাৱাৈক িশ া আহৰণ কৰা৷
কােনা টাকা নােহাৱাৈক িশ া িদয়া৷
এটা শা াংশেতই আৱ থািক উপ াপন কৰা৷
শা াংশৰ বািহৰৰ কােনা বাতা সংেযাগ নকৰা
ব ৃ তাৰ সলিন আেলাচনাৰ মাধ েমেৰ সত সমূহৈল আগবঢাই ল যাৱা
কািহনীেটা, ডাঙৰৈক নপঢাৈক,
াতাসকলৰ আগত উপ াপন কৰা(নাইবা
সামান ৰূেপ পঢা হয়)
 এটা কািহনী, অেলখ বা িনঃস অৱ াত ভাৰষা কৰা
 আেলাচনাৰ সময়েছাৱাত ব িবষয় ব আিৱ াৰ কিৰবৈল িদয়া৷ িব াস
কৰা হয় য, িশ েক িয িশকায় আৰু িয আেলাচনা হয়, তাৰ পৰাই
আিৱ াৰ সমূহ হব৷









মনকিৰব লগীয়া৷ আিম িন েয়, সই ব ৃ তা বা ভাষণ িদয়া কৗশল সমূহ ভু ল
বুিল নকও বা সইিবলাক বাদ িদব লােগ বুিলও নকওঁ৷ িক িব জুিৰ উ হাৰত
লাকিবলাকৰ িয সজাগতা বৃি পাইেছ, িয সকলক মৗিখক কৗশলৰ জিডয়েত
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ভবাতা িদব লািগব, এেন পিৰে ি তত, এই নতু ন আৰু বহল সািৰত িশ া
িদয়া ণালী সমূহ, হণ কিৰ লাৱাৰ ৰু আিম দখা পাইেছা৷ আিম, ী ীয়ান
পালক আৰু িশ ািবদ সকেল দখুউৱা আ হক আদৰিণ জনাইেছা৷ তওঁেলােক শা
উপ াপন কেৰােত তওঁেলাকৰ সংৰি ত প িতৰ লগেত ‘ কৱল কািহনীেটা’ ৰ
মৗিখক ৰণ কৗশলও সাঙু িৰ লেছ৷
তলত িদয়া দুেয়াখন িতেবদেনই (এখন থাইেল ৰ পৰা, আন খন নাইেজিৰয়াৰ
পৰা) ওপৰত উে খ কৰা অ ি ৰ িদশ িবলাকৰ উ ৰ দশণ কিৰেছ৷ এই
িতেবদেন মৗিখক ৰণেকৗশল সাঙু িৰ লাৱাত ৰু আেৰাপ কেৰ৷
থাইেল ৰ এজন যুব-ক

েয় পযেব ণ কিৰিছলঃ

“মই পাঠৰ ল
যু ত কৰাত, আৰু এই
ল ৈল, পাঠ আৰ কৰাত, স ূণ
অভ ৷ পাঠেটাৰ গােটই সময়েছাৱাত সই ল েটা সবল কিৰবৈল মই সদায়
িনি ত হওঁ৷ আৰু মাৰ
াতা সকেল যন ইয়াক নেহৰুৱায়, তাৰ বােব
সামৰিণত ইয়াক পুনৰ যাগিদ কওঁ৷ িক
এেনদেৰ িশ া িদয়াৰ পাছেতা, মাৰ
াতা সকেল, পাঠেটা মনত ৰখা দখা নাযায়৷
“ কৱল কািহনীেটা” ৰ প িতত সদােয় এটা
ল
থােক, আৰু এইেটা, মা
আিহ ৰূপ ল
সমূহৰ লগত সমা ৰাল ভােৱ থােক৷ িক ডাঙৰ পাথক েটা এই
য এই প িতত
াতা সকেল িনেজ িনেজই, িসহঁ েত মাৰ
ৰ উ ৰ িদয়াৰ
যােগিদ, মাৰ ল
আিৱ াৰ কৰাৰ কাৰেণ, এই ল
সমূহ তওঁেলাকৰ মন
আৰু দয়ত আৱ
হ থােক৷ ইয়াৰ পিৰনাম ৰূেপ তওঁেলােক ব ত দীঘলীয়া
সময়ৈলেক মই িশকাবৈল িবচৰা কথািবলাক, সাঁৱৰণত ৰািখ থব পােৰ৷”
িকছু মান অিত িবেবকবাণ ী ীয়ান নতাই এটা সময়ত, কৱল এটা কািহনীেত
আৱ
থািক িশ া িদয়াৰ সং া ত, িবেশষ িচ া ব
কিৰিছল৷ তওঁেলােক,
িবেশষৈক এটা কািহনী বা শা াংশ ল, শা ৰ আন অিতিৰ
শা পদ ব ৱহাৰ
নকৰাৈক, িশ া িদয়াত সতক হিছল৷েতওঁেলােক সুিধিছল, “ াতাসকলক দখুৱাব
পৰা হবেন কেনৈক বাইেবলৰ িতেটা কািহনীেয়ই, ঈ ৰৰ উ াৰৰ পিৰক নাৰ
এটা অংশ, আৰু কেনৈক, যীচু েৱ ু চত িস কৰা ক ৈল আঙু িলয়াই দখুৱাব
পািৰব?( তওঁেলােক লুক ২৮:২৯ আৰু পাচিনক
৮:৩৫ পদৰ কথা উে খ
কিৰিছল৷) তওঁেলােক, তাৰ পাছত কিছল, “আিম শা ৰ ডাঙৰ ছিবখনৰ
কািহনীেটাৰ পৰা ( ভবাতাৰ) যিতয়া পৃথক কিৰ িদয়া হয়, তে বাইেবলৰ
কািহনীিবলাক তৎ ণাত নিতক িশ া িদয়া পাঠেলেহ সলিন হয়৷ স ূণ
ভবাতাখন তওঁেলােক নপাব৷”
এইিবেবচনা পূণ িবষয়েটা আিম কইবা কােৰ সঁহািৰ জনাব িবচািৰেছা৷ ু চৰ
শ িবলােক, যীচু ক সদায় তলৈল িনবৈল চ া কিৰব, মানৱ জািতৰ িনঃসহায়,
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ান
পাপময় অৱ াৰ কথা আওকাণ কিৰব, আৰু ঈ ৰৰ পিৰক নাৰ আচিনও তু
কিৰব৷(চয়তানৰ) সই ৱ নািবলাকৰ িত আিম মানিসক ভােৱ অিত সজাগ৷
এেকটা কািহনীেত আৱ থকা
ৰ উ ৰ এেয় য আিম পিব আ াৰ সামথ
আৰু পিব আ াৰ ভু িমকাৰ ওপৰত িনভৰ কিৰেছা৷ তেৱঁই কািহনীেটাৰ পৰা
তওঁৰ বাতা আমাক কব৷ আনিক, কািহনী কওঁতাজেন বা িশ ক জেন
আগতীয়াৈক িবষয়-ব বািচ নলেলও৷ আিম আেলাচনা কিৰেল, আৰু গভীৰ ভােৱ
আৰু ৰু িদ কািহনীৰ টাপালাত ব ৈহ সকেলািবলাক কথা মুকিল কিৰ িদেল, এেন
হাৱা আিম বােৰ বােৰ দিখ আিহেছা৷
যিতয়া ব ৃ তা িদয়া আিহেৰ শা বাক কাৱা হয়, সই আিহেটােৱ িশ কক,
পিৰ াণৰ বা া িনবৈল যু তৈহ থকা জনক িবচািৰ উিলয়াবৈল অনুমিত িনিদেয়৷
িক
“ কৱল কািহনীেটা”ৰ আেলাচনা প িতেৰ িদয়া িশ াই,কািহনীকওঁতা জনক
বা িশ কজনক লাকিবলাকৰ লগত কথা পািতবৈল সুেযাগ িদেয় আৰু সমথবান
কেৰ৷ আি ক িবষয়ৰ স ে
দলেটােৱ ‘কেথাপকথন’ কিৰব পােৰ৷েসই
কেথাপকথনৰ সময়ত, কােনাবাই ঈ ৰৰ িবষেয় অিধক জািনবাৈল িবচািৰেল বা
যীচু ক কেনৈক জািনব পািৰ তাক সুিধেল, কািহনী কওঁতাজেন সই িবেশষ
অভাৱেটা পূৰ কিৰ িদব পােৰ৷কািহনীকওঁতা জেন পেৰা ভােৱ, ভবা ােটা দািঙ
ধিৰব পােৰ, আৰু ঈ ৰৰ পিৰ াণৰ পিৰক নাক কাশ কৰা শা পদ সমূহ,
যিতয়া েয়াজন হয়, িদব পােৰ৷ পিব আ াই শা পদৰ যােগিদ ব ি
সমূহক
কথা কয় আৰু পিৰ াণৈল লাকিবলাকক আকষণ কেৰ৷ তলত িদয়া িতেবদনত
এই কথা দেখাৱা হেছ৷
আনেকােনােৱ নকেৰ, কৱল ঈ েৰেহ সই কািহনীেটা বুটিল লব- নাইেজিৰয়া৷
পাঁচটা “ কৱল কািহনীেটা”ৰ কমশালা, পূব আৰু পি ম নাইেজিৰয়াত অনুি ত
কৰা হিছল৷ িতিনমাহৰ পাছত, সই
িশ কজন নাইেজিৰয়াৈল, “ তওঁেলােক
পােলেন” তাক চাবৈল আিহল৷ িযেহতু সই িশ ণৰ সময়ত িয িয িশেকাৱা
হিছল, সই সকেলািবলাক চািৰটা ভাষাৈল অনুবাদ কৰা হিছল, সই কৰােণ তওঁ
িনি ত নািছল৷
“ তওঁেলােক কৱল পাৱাই নহয়,”
কিৰেছ, আৰু ব ৱহােৰা কিৰেছ!”

তওঁ জনােল, “ তওঁেলােক ইয়াক পালনও

‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ ্ িশ ক জনক এজন চাৰেক কেল য তওঁ ৯ জন দুধষ
মুচিলম লাকক ভু ৈল আিনেল৷ চাৰক জেন মতিবিনময় কিৰ কেল, িকেহ এই
লাকেকইজনক
ভবাতা পাৱাত সহায় কিৰেল৷নতু ন িব াসী কইজেন তওঁক
কিছল, “কািহনী সমূহত থকা লাকিবলাকৰ িবষেয় আিম জািনিছেলা, িক

123

কাৰােণ গােটই কািহনীেটা আমাক
আেলাচনা কৰা নািছল৷”

কাৱা নাই আৰু আমাৰ লগত

কানেটা কািহনীেয় তওঁেলাকক
শ কিৰেল, তাক সাধাত
“ মািচ আৰু িশলেটা৷” আপুিন জােনই, যা াপু ক ১৭ অধ ায়৷

কােনও

চাৰক জেন কেল,

“ কৱল কািহনীেটা” ৰ এজন িচিনয়ৰ িশ ক িহচােব, এই কথাই মাক আচিৰত
কিৰেল৷ মই সুিধেলা, “ সই কািহনীেটাৰ কানেটা কথাইেনা তওঁেলাকক
শ
কিৰেল?”
“ কৱল কািহনীেটা”ৰ

িশ েক বণনা কিৰেলঃ

চাৰক জেন কিছল য নতু ন িব াসী কইজেন তঁ ওক সুিধিছল, “এই কািহনীেটা
নাৰ পাছত আৰু আেলাচনা কৰাৰ পাছত, আিম দিখেলা য মািচ এজন িব াসী
নতা আিছল,িক
লাকিবলােক মািচক স ান নকিৰিছল৷আিম আচিৰত হিছেলা
য মািচ ঈ ৰৰ ওচৰৈল গল আৰু সুিধেল মানুহিবলাকক িক কৰা উিচত৷
মািচেয়, লাক িবলাকৰ ম লৰ িচ া কিৰিছল৷ আমাৰ নতা সকেল আমাৰ কথা
িচ া নকেৰ আৰু ঈ েৰ লাকিবলাকক শাি িনিদেল৷ ঈ েৰ তওঁেলাকক পানী
িদেল৷ তওঁ দয়া দখুৱােল৷ আিম সইজন ঈ ৰক জািনব খােজা৷”
মই িনজৰ মনেত ভািবেলাঃ
চাৰ কায ৰ বােব সই কািহনীেটা মই বািচ
লেলােহেতন ন? মুচলমান সকলৰ আগত কবৈল সইেটা ভাল কািহনী িহচােব মাৰ
তািলকাত থািকল হেতন ন? নহয়৷ মই এইেটা বািচ নলেলােহেতন-হয়-আগেত
বািচ নলেলও মই জািনবৈল আৰ কিৰেলা য িয িবলােক ঈ ৰক জািনবৈল হপাহ
কেৰ, আৰু ঈ েৰ তওঁৰ গােটই বাক ৰ যােগিদ (কািহনী িবলাকেকা ধিৰ)
তওঁক িবচাৰােলাকক আকষণ কেৰ৷
সই কািহনীেটা মাৰ তািলকাত থাকেকই বা নাথাকক সইেটা পিব আ াৰ
তািলকাত আিছল৷ “ কৱল কািহনীেটা” ৰ প িত ব ৱহাৰ কিৰেল, এইেটা আিম
বােৰ বােৰ দিখবৈল পাওঁ৷ তওঁ িলখাৰ দেৰই ঈ ৰৰ বাক স ূণ ৰূেপ
ৰণ
কিৰেল, আৰু ইয়াৰ স দ ৰািজ
াতাসকেল আিব াৰ কিৰেল, আৰু আেলাচনা
কিৰেল, ঈ ৰৰ অেলৗিকক শি িবৰাজমান হয়৷
যা াপু কৰ ১৭ অধ ায়ৰ কািহনীেটা ব ৱহাৰ কেৰাতা সকলক, এই কািহনীেটাৰ
পাছেতই আন এটা কািহনী কবৈল উদগিণ জনাওঁ৷
াতাসকেল হয়েতা এটা িশলৰ
পৰা কেনৈক জীৱন-দায়ক পানী ওলাইিছল, সইকথা আেলাচনা কিৰিছল৷
সইকাৰেণ, তওঁেলাকৰ চ িব ময়ত ডাঙৰ হ যাব, যিতয়া তওঁেলােক ১কিৰ
১০:১-৬ পদত থকা কািহনীেটা
িনব৷ তওঁেলােক অতীতত ঘটা িশলৰ আৰু
পানীৰ ঘটনােটা থকা অংশেটাৰ ৰু বুিজব পািৰব৷ “সকেলােৱ সই এেক আি ক
জল পান কিৰিছল, কাৰণ তওঁিবলাকৰ পােচ পােচ চলা আি ক িশলৰ পৰা
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তওঁিবলােক পান কিৰিছল, সই িশেলই ী !” লাকিবলােক এই নতু ন কািহনীেটাৰ
ন ােটা িচিনব পািৰব, ইয়াত যীচু ৰ ছিবখন তওঁেলােক দিখব!
আেলাচনা কৰক ‘মুি ’ৰ স েক! ওপৰত িদয়া দুেয়াটা কািহনীেয় এটাৰ পাছত
আন এটা-দুেয়াটাই ন াসহ ঈ ৰ পিৰক না দশণ কেৰ৷ এই ি তীয় কািহনীেটা
ন াসহ, মুছলমান সকলক কাৱা হিছলেন? নহয়, কাৱা নািছল৷ নাইেজিৰয়াৰ
িতেবদন খনত, আপুিন মন কিৰিছলেন, মািচৰ কািহনীেটাত িক আিছল িযেটােৱ
৯ জন লাকক আকষণ কিৰিছল আৰু ঈ ৰক কেনৈক জািনব পািৰম বুিল
সুিধিছল?হয়৷ এয়া আিছল ঈ ৰৰ দয়াৰ িনি ত মান, আৰু লাকিবলােক সই
দয়াময় ঈ ৰক জািনব িবচািৰিছল৷ চাৰক জেন সইেলাক সকলক িব াসৰ পথৰ
স ান িদেল৷ তওঁ, তওঁেলাকক কেল কেনৈক ঈ ৰৰ পু , যীচু ৰ যােগিদ একমা
ঈ ৰক জািনব পািৰ৷ মািচৰ কািহনীেটা কাৱা
চাৰক জেন আনে েৰ
তওঁেলাকক এই কথা বাখ া কিৰ বুজাই িদেল৷
প িবলাকৰ িবষেয় িক কয়?
বাইেবলৰ কািহনীিবলাক িশেকাৱাৰ আগৰ িয প িত তাক স ূণ সলিন কিৰ,
মৗিখক প িতেৰ িশেকাৱা কায ক, অেনেক
কেৰ৷ তওঁেলােক ঈ ৰৰ বাক ক
ম কেৰ, আৰু তওঁেলােক জােন য ঈ ৰৰ আটাই আলচ াসংিগক৷েতওঁেলােক
এই উ ম
েটা সােধঃ “প িবলাকৰ িবষেয় িক কয়?”
এটা এইেটা৷ ব ত িদন ধিৰ বাইেবলৰ কািহনীিবলাকক খ খ কৰা হিছল,
ভাগ ভাগ কৰা হিছল, আৰু িবষয়-ব ৰ ওপৰত িদয়া িশ াক বণনা কিৰবৰ
বােব ব ৱহাৰ কৰা হিছল৷ দুভাগ েম, মৗিখক িশকােৰা সকেল বুিজবৰ বােব,
আৰু সাঁৱৰণত ৰািখবৰ বােব, এই কািহনীিবলাক যেন দেৰ িলখা হিছল,
তেনদেৰ নােতা েয়াজন হ পিৰেছ৷
িন য়ৈক, যিদ মৗিখক ৰণেকৗশল আৰু কািহনীসমূহৰ ব ৱহাৰ, সি িব কিৰ,
িব ৰ ৮০ শতাংশ লােক বাইেবলৰ ৭৫ শতাংশ
ভােৱ বুিজব পৰা হয়, তে
এইেটােৱ আন -উৎসৱৰ এটা কাৰণ হব পােৰ৷ কাৰণ আগেত আিম িয দেৰ
উপ াপন কিৰিছেলা তাক তওঁেলােক নুবুিজিছল৷
আিম উদগিণ পাইেছা কাৰণ ী ীয়ান িশ ািবদ, পালক আৰু িমছেনৰী সকেল,
বাইেবলৰ কথা িশেকাৱা আৰু ঘাষণা কৰাৰ, বাইেবল স ীয়, শি শালী পথেটা,
আিৱ াৰ কিৰেছ৷“ কৱল কািহনীেটা”ৰ সফলতা অকল ত জনােটােৱই নহয়৷ িয
সকেল কািহনী সমূহ, পূণৰূেপ আৰু গভীৰতােৰ আেলাচনাকিৰ মৗিখক প িতত
উপ াপন কিৰবৈল চ া কিৰেছ, তওঁেলােক সত াসত িনৰূপন কিৰব পৰা আৰু
ইিতবাচক ফল দখা পাইেছ৷
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“ কৱল কািহনীেটা”ৰ প িতেৰ বাইেবলৰ কািহনীিবলাক িশেকাৱাৰ, উদ মী সহাঁিৰ
পাৱা দখা গেছ৷ থম পাঁচ বছৰৰ িভতৰেত, ই আ জািতক পযায়ৈল যাৱাৰ
পাছত, অেনক অ লত ইয়াক ব ৱহাৰ কৰােটােৱই ইয়াৰ
মাণ৷ “ কৱল
কািহনীেটা”ৰ প িত ৯০ খন দশত চিলতৈহ আেছ৷
“ কৱল কািহনীেটা”ৰ খৰতকীয়া বৃি ৰ এটা উদাহৰণ আমাৈল িফিলপাইনচৰ
িতিনটা কম-শালা চেলাৱাৰ পাছত, আিহল৷ এজন পিৰচালেক আমাৈল এইদেৰ িলিখ
পঠােলঃ, “কমশালা হ যাৱাৰ চািৰ মাহৰ পাছত, মই ভােলমান যাগদান কাৰীৰ
লগত যাগােযাগ কিৰেলা, আৰু জািনবৈল পােলা ১৪০০ গৰাকী ব ি
িশ ণ া
হেছ, আৰু ২৫ টা ভাষাত িশেকাৱা হেছ৷”
আেমিৰকাৰ এগৰাকী ‘উইি ফ’ বাইেবল অনুবাদেক “ কৱল কািহনীেটা”ৰ স েক
িশ া আহৰণ কিৰেল৷ তওঁ িনজৰ গাৱঁৰ কইজন মান নতাক এটা ক শালাৈল
পঠােল৷ িতিন মাহৰ পাছত, িফিলিপনচ গাঁৱৰ ৫ গৰাকী ব ি ক শালা চলােল৷
িকছু িদনৰ পাছত, উইি ফ বাইেবল অনুবাদক জেন িলিখেল, “িশি ত পালক
কইগৰাকীেয় সুিধিছল, আেপানােলােক আেকৗ কিতয়া আিহ আমাক অিধক
িশকাবিহ? পালক কইগৰাকীেয় ধিৰবই নাৱািৰেল য এই গৰাকী
িশ কৰ
িভতৰেৰ িয সকেল িশ ণ িদিছল তাৰ ৩ গৰাকী অিশি ত আিছল!”
নতু নৈক
মতা া েহাৱা মৗিখক িশকােৰা সকেল, তওঁেলাকৰ সৰহ সংখ েকই
অিশি ত, আনৰ সেত, অিত উৎসােহেৰ বাইেবলৰ কািহনী সমূহ বা ালাপ কিৰ,
ানৰ পিৰচয় দািঙ ধিৰেছ৷ থম বছৰেতই তওঁিবলােক লাভ কৰা সফলতাৰ
িতেবদন সমূহ পাই আিম ৰামাি ত হ পিৰিছেলা!আি ক ফল িবলােকই িশ া
িদেয় য “ঈ ৰৰ বাক শি শালী, আৰু এই বাক ৰ টােপালােবাৰেত অথাৎ
কািহনীিবলাকত
ৈহ আেছ৷”
অহ, িক

তথািপ...প িবলাকৰ িবষেয় িক কয়?

“ কৱল কািহনীেটা” ৰ মৗিলক সু ৰ সমূহ বাইেবলৰ িয কােনা অংশেতই
কিৰব পািৰ৷

েয়াগ

“ কৱল কািহনীেটা”ৰ ১০০ শতাংশ প িত ব ৱহাৰ কিৰ কেনৈক প িবলাকৰ
িকছু মান শা াংস, উপ াপন কিৰব পািৰ, তাক আিম ক শালা সমূহত দশণ
কিৰেছা৷ উপ াপন আৰু দশনৰ বােব আিম ােয় এটা কািহনী প িবলাকৰ পৰা
আৰু গীতমালা অ ভু
কেৰা৷ বাইেবলৰ এই অংশসমূহ কািহনী িহচােব বৰ
পিৰিচত নহয়, িক
আিম দশণ কিৰ দখুৱাও য প িবলাকত থকা ব েতা
অংশ, গীতমালা আৰু ভাৱবাদী সকলৰ পু ক সমূহ দৃি স ীয় আৰু কািহনীৰ মম
বুিজব পৰা িবধৰ৷
সইবােব,এইিবলােকা “ কৱল কািহনীেটা”ৰ
ি য়ােৰ
ফল সুৰূেপ উপ াপন কিৰব পািৰ৷
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গীতমালা এক অধ ায় পঢক বা নক, হয়েতা সই পাঁচটা পদ আেপানাৰ িনেচই
পিৰিচত৷ চ
ব
কৰক৷
ানী পৰামশ দাতাজনক
সাধক৷ল
কৰক,
গীতমালা এক অধ ায়ত উে খ কৰা দুিবধ মানুেহ িক কিৰেছ৷ যে েৰ তওঁেলাকৰ
ক ৰািজ, তওঁেলােক িক মেনানীত কিৰেল, তাৰ পিৰমান, আৰু ভাৱ ল
কৰক৷
ঈ েৰ তওঁেলাক জীৱনত িক দেৰ িতি য়া কাশ কিৰেছ, তাৈল ল
কৰক৷
লগেত ঈ ৰৰ কৃিত বা াভাবৰ স েক িক জািনব পািৰ সই িবষেয়ও চাওক৷
আেকৗ চ
ব
কৰক৷ আন এটা পিৰিচত শা াংশ িবেবচনা কিৰ
চাওঁক৷আেপানাৰ মনৰ দৃি েৰ চাওঁক, গীতমালা ২৩ অধ ায়ত মৰ ৰ ক জনৰ
বণনা িক দেৰ কিৰেছ, কেনৈক তওঁ মৰিবলাকক যে েৰ িনেজ চলাই
িনেয়৷(ৰেমশৰ কািহনীেটাত আৰু গীতমালা ২৩ অধ ায়ত আিম িয কেলা, তােতাৈক
আপুিন অেনক বিছ
িনব পািৰব৷) সই মৰৈল মেনােযােগেৰ
নক৷ গােটই
কািহনীেটা চাৱাৰ পাছতেহ, আপুিন পুনৰ ঘুিৰ যাওক, আৰু কািহনীেটাত িক ল
কিৰেল, তাৰ পৰা েয়াগ কিৰব পৰা
সমূহ সাধক৷ মৰ ৰূপ িয আিম,
আমাৰ বােব, আৰু মহান মৰ ৰ ক যীচু ৰ স েক, িক েযাজ হব পােৰ?
িযচয়া ১:১০-২০, ৰামীয়া ১:১৪-২৫ আৰু যা ব ১:২২-২৭ পদিবলাকৈল চাওক,
আৰু কািহনীৰ মম বুিজবৈল চ া কৰক৷ ীকাৰ কেৰা য এই শা াংশ সমূহ,
এটা মানিবিশ কািহনীতৈক ও অিধক ত া ানমূলক৷ এই িবলাকত সংলাপ আেছ,
আৰু লাকিবলােক িবিশ ঘটনাৰ অিভ তা লাভ কিৰেছ৷ লােহ লােহ পঢক৷ মন
কৰক, উ চিৰ িবলােক িক কেছ আৰু িক কিৰেছ৷ তওঁেলােক িকবা মেনানীত
কিৰেছেন? তেনদেৰ মেনানীত কৰাৰ, িকবা ফল বা ভাৱ দখা পাইেছেন?
ঈ েৰ
ভােৱ, িতেটা শা াংশেতই তওঁৰ কৃ িত বা াভাৱ, অেনক কােৰ
কাশ কিৰেছ৷ “ কৱল কািহনীেটা”ৰ সূ সমূহ ব ৱহাৰ কৰক৷ আি ক িনৰী ণৰ
বােব আেপানাৰ অনুস ান
ক সই শা াংশৰ ওপৰেত কৰক৷ এইেটা সমা
কৰাৰ পাছত, কািহনীেটাৰ আৰ নৈল ঘুিৰ যাওক, আৰু িবেবচনা কৰক, কেনৈক
আপুিন িবচািৰ পাৱা িনৰী ণ, আিজ আিম আমাৰ জীৱনত েয়াগ কিৰব পােৰা৷
গােটই বাইেবলত আিম িতিনধৰণৰ শা াংশ পাঁওঃ
 কািহনী শা াংশ
 অধ কািহনী শা াংশ
 কািহনী নােহাৱা শ াংশ
এই িতিনিবধৰ িভতৰত কািহনীযু
শা াংশ সমূহ মনত ৰািখবৈল আটাইতৈক
সহজ, িযেহতু কািহনীেটাত থকা ক , মানস পটত ভাঁিহ থােক৷ কািহনীিবলাক
বা ৱ জীৱনত ঘটা ঘটনা৷ সইিবলাকত চিৰ আেছ, বা ালাপ আেছ, ক আেছ,
মতিবিনময় আেছ৷ ইয়াৰ পিৰনাম ৰূেপ কািহনী সমূহ, ছিব িবলাকৰ লগেত
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উপেভাগ কিৰব পৰা হয়, তওঁেলাকক দখা
না যায় আৰু অনুভৱ কিৰব পৰা হয়৷

পাৱা যায়-আৰু – তওঁেলাকৰ মাত

অধকািহনীযু শা াংশ সমূহ িশিকবৈল বিছ ত া ান মূলক৷ দখাত, এই িবলাক
স ূণ কািহনী নহয় যিদও, এই িবলাকেৰা দৃি
স ীয় অংশেবাৰ আেছ৷
সইকাৰেণ আিম িয দেখা আৰু িয
েনা, তাক মনত ৰািখব পােৰা৷
অধকািহনীযু
শা াংশ বাৰত কম ভাৱিবিনময় থােক আৰু বিচৈক এেকাি
নাইবা ই বণনামূলক হয়৷ ভাৱবাদী সকলৰ িকতাপ সমূহৰ সৰহ সমখ েকই
অধকািহনীযু
শা াংশৰ িভতৰত পেৰ৷ অধকািহনীযু
শা াংশৰ উদাহৰণ সমূহ
হলঃগীতমালা ১ অধ ায়, ৰামীয়া ১১ অধ ায় আৰু যা ব প ৷
মনত ৰািখবৈল আটাইতৈক ক কৰ শা াংশ সমূহ হল কািহনী নথকা শা াংশ সমূহ,
কাৰণ এই িতিনিবধৰ িভতৰত এইিবলােকই ছিব নথকা শা াংশ৷ এইিবলাক
িনে শণা মূলক এেকাি , িবষয় ব -থকা শা াংশ৷ প িবলাকৰ বিচ অংশই
কািহনীনথকা শা াংশ৷ যিদও প িবলাক কািহনীনথকা শা াংশ সইিবলােকা “ কৱল
কািহনীেটা”ৰ কৗশেলেৰ উপ াপন আৰু িশকাব পৰা হয়৷ ভালদেৰ কাৱা
কািহনীেয়
াতাসকলৰ মনজয় কিৰব পােৰ৷ প িবলাক ৱলভােৱ অনুভুিত পূণ
ঈ ৰৰ পৰা অহা৷ উপ াপনৰ সময়ত িশ ক সকেল এই অনুভুিত উপলি কিৰব
লািগব আৰু সই অনুভুিত উপলি
কিৰ পিঢব লািগব বা আনক কব
লািগব৷পিৰচযা কেৰােত, মনত ৰািখবৈল ক কৰ,কািহনী নথকা শা াংশ িনয় ণ
কিৰবৈল হেল, সইিবলাক ডাঙৰৈক পিঢব লােগ, আৰু তাৰ পাছত, “ কৱল
কািহনীেটা”ৰ সূ মেত িশকাব লােগ৷
কািহনী নথকা শা াংশ মৗিখক পি তেৰ িশকাবৈল িয সমস া, তাক সমাধান
কিৰবৈল, এবাৰত কইটামান পদেহ বািচ লব লােগ৷ এবাৰত কইটামান পদ
বািচৈল িশ া িদয়া কামেটা, মানিবিশ বাখ ামূলক ঘাষণা কৰা প িতও ব ৱ ত
হয়৷ সই পদসমূহ, অনুভূিত সহকােৰ যিদ কাৱা হয় আৰু কালানু েম আেলাচনা
কৰা হয় তে
াতাসকেল তাক মনত ৰািখব পািৰব৷ সংগ স িত ৰািখবৈল
বাইেবল বাতােটাৰ চমু পিৰচয় িদ, বািচেলাৱা পদসমূহৰ িভতৰেত আৱ থািক
বাতা িদব লােগ৷ এইেটা অৱেশ ত া ান মূলক৷
এইেটা কিৰব পৰা হবেন? বাইেবলৰ অন শা াংশৈল নৈগ কৱল বািচ
পদেকইটাৰ ওপৰেত আেলাচনা কিৰৈল যেথ হবন? সই পদৰ ওপৰত অথ
কিৰবৈল বাইেবলৰ বা বািহৰৰ উৎস ব ৱহাৰ থািকবেন?
হয়, এইেটা কিৰব পৰা যায়, আৰু এইেটা আিম ক শালা সমূহত
দখুৱাইেছা৷
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লাৱা
কাশ

দশণ কিৰ

এেকাটা চমু পদক ল আিম ঈ ৰৰ বাক ৰ উবৰতা, উদাহৰণ আৰু মান সহ,
দশণ কিৰেছা৷ থেম আিম এটা চমু পিৰচয়
াতা সকলক কওঁ৷ লগেত
কািহনীেটা আেলাচনা আৰু িবকাশ কিৰবৈল, স েটা আৰু েয়াজনীয় বাইেবল
স ীয় বা া িদওঁ৷আিম কওঁ, “যীচু েৱ িযৰূচােলমত, তওঁৰ অি ম বাক সমূহ
িশষ সকলক কিছল, িয জৰুচােলমক থম ম লীৰ বােব ধান কায ালয় ৰূপ
হল৷ তওঁৰ িশষ সকেল যীচু ৰ লগত িতিনবছৰ ধিৰ এেকলেগ অেনক ঠাইত
ফু িৰিছল৷ আনিক িযহূ িদয়াৰ এক িব ৃ ণ অ লত, আৰু সমােজ হয়
ান কৰা
লাকৰ বসিত অ ল চমিৰয়ােতা ফু িৰিছল৷”
তাৰ পাছত আিম পাঁচিনক ১:৮ পদত থকা ‘কািহনীেটা’ কওঁ৷ হয়, আিম ১ পদ
দীঘলীয়া কািহনীও “ কৱল কািহনীেটা”ৰ প িতেৰ কওঁ৷ তাত িকমান িবচািৰ পাম
আৰু আেলাচনা কিৰবলগীয়া আেছ, আিম সই পদেটাৰ শষ ভাগেহ সামিৰ লওঁ৷
এই কািহনীেটােৱ সহেজ ৩০ িমিনট সময় পুৰ কিৰব৷ ঈ ৰৰ বাক ত অভ , আৰু
িযিবলাকৰ বােব বাইেবল খন নতু ন, সই সকেলা লােকই আ িৰকতােৰ
আেলাচনাত যাগদান কেৰ৷ িব য়কৰ আিব াৰ আৰু আনিক অ িস
আি ক
ানও েয়াগ কৰা হয়৷ তােতাৈক ডাঙৰ কথা হল য তওঁেলােক শা াংশ বুিজ
দয় ম কিৰ আৰু গৰাকী হ ক শালা এিৰ যায়, আৰু তওঁেলােক কািহনীেটা
িনেজই আনৰ লগত মনিবিনময় কিৰব পােৰ আৰু সইদেৰ কেৰও৷
পালক আৰু ী ীয়ান িশ ািবদ সকেল, গভীৰ ভােব এই স াৱনােটা িচ া কৰাৰ
েয়াজন আেছঃ সাধাৰণেত ী ীয়ান সমাজত চিল থকা, ব ৃ তািদ আৰু বাক
ঘাষণা কিৰ উপ াপন কৰা িনয়মেতা খুওব ফল সু বুিল কব নাৱািৰ৷ িবেশষৈক
বাইেবল স ীয় সত সমূহ
াতািবলােক আহৰণ কৰােতা, আৰু সইমেত জীৱনত
চলােতা, তাক দান কিৰব নাৱািৰব৷ িযিবলােক বাইেবল িশ া িদেয় তওঁেলােক
এই প িতত থকা, মতিবিনময়,
াতাই িনেজ আিৱ াৰ কৰা, আিদ ি য়ােটাত
সি িব কৰা উিচত৷
িযিবলােক “ কৱল কািহনীেটা”ৰ প িত ব ৱহাৰ কিৰেছ, তওঁেলােক
ােনেৰ
পাচিনক ৰ িকতাপ খন িশকাওঁেত প িবলাকৰ পৰা শা াংশ পিৰচয় কৰাই িদেছ৷
এই পালক আৰু িশ ক সকেল ভাৱিবিনময় কিৰ পাচঁ িনক ৰ কািহনী সমূহ
িশকায়, আৰু এেন কেৰােত, “পাচিনক ত” উে িখত িমছেনৰী যা াৰ লগত খাপ
খাৱা, প িবলাকৰ কথাও আেলাচনাৈল আেন৷ মনত ৰািখব, িয িবলাক সূ ই
“ কৱল কািহনীেটা” ৰ প িত ফল সু কেৰঃ যেন,
েসাধা আৰু ভাৱিবিনময়
কিৰ আেলাচনা কৰা, আি ক ান িনৰী ণ কৰা আৰু আি ক ান েয়াগ কৰা
এই সকেলািবলাক সূ প িবলাকৰ
েতা েযায হয়৷
িক

শা পদ আখেৰ আখেৰ মূখ কৰাৰ িবষেয় িক কয়?

মুখ

পদৰ কথা কেল দুটা িচ া মনৈল আেহঃ
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থমেটা হল অিত

ৰু পূণ

েয়াজনীয়, আৰু বাইেবলৰ িনে শ “আমাৰ দয়ত ঈ ৰৰ বাক লু ৱাই ৰাখা”
িবষয়েটা, আৰু ি তীয়েত, মুখ কৰা আৰু ‘ সাঁৱৰণত ৰখা’ এই দুেয়াটা কথাৰ
পাথক েটা িক তাক ব িন ভােৱ চাৱাৰ েয়াজনীয়তা৷
ঈ ৰৰ অনু হত, ব েতা িব াসীেয়ই ‘বাইেবল সাঁৱৰণ কায সূচী’ ত জিঢত হেছ৷
এই কায সূচীত আখেৰ আখেৰ বাক মনত ৰখাত জাৰ িদেয় আৰু লগেত, পদঅধ ায়েতা উ ৃ িত িদেয়৷ আিম িযিবলােক, যুৱ অৱ াত, আমাৰ মন স ীৈহ
থােকােত অেনক বাক মনত ৰািখেলা, সই সু ৰ িবিধৰ বােব িচৰিদেন কৃ ত ৈহ
ৰম৷আিম ইয়াৰ পৰা অিতৈক উপকৃ ত হেলা৷ বাইেবলৰ বাক সাঁৱৰণত ৰখাৰ
ত া ান িবলাক হলঃ অিত কমেলােকেহ বুজন সংখ ক বাক মনত ৰািখব পােৰ,
আৰু ব ত িদনৈল মনত ৰািখ থবৈল হেল সঘনাই অভ াস কৰা দৰকাৰ৷িক এই
হাতপু ত দখুৱাই িদয়াৰ দেৰ, আপুিন কািহনী এটা িশিকব পােৰ, আৰু কইবাৰ
মান কাৱাৰ পাছত, আপুিন দিখব য ইয়াক পূনিবেবচনা কৰাৰ কােনা েয়াজন
নহয়৷ কািহনীেটা ছিবৰ দেৰ আেপানাৰ সাঁৱৰণত থািকব, আৰু ই আেপানাৰ মনত
দৈক সামাই যাৱা বােব, ইয়াক দাহািৰ কাৱােতা াভািবক আৰু সহজ হ পেৰ৷
এটা ৩৭ ঘ ীয়া “ কৱল কািহনীেটা”ৰ ক শালাত, যাগদানকাৰী সকেল কেমও ২১
টা বেলগ বেলগ কািহনী েন আৰু স ীয়ভােৱ আেলাচনা কেৰ৷ আগেত কাৱাৰ
দেৰ, এটা কািহনী যিতয়া পূণিবেবচনা কৰা হয় আৰু কইবাবােৰা কাৱা হয়,
ইয়াক িনভু ল ভােৱ কব পৰা যায় আৰু জীৱনৰ বােব মনত ৰ যায়৷ ক শালাত
আেলাচনা কৰা এই ২১টা কািহনীত ১৪৮ টা পদ আেছ!
আচিৰত!িব য়কৰ! ১৪৮ টা পদ িশিক ‘ দয়ৰ
মানাত’
াভািৱকেত, সময়েতা আৰু অসময়েতা কবৈল সমথবান হেল,
ী ীয়ানতৈক, ই বাইেবল িশ া িদবৈল, ব ত ওপৰত ৰািখব৷

জমা ৰািখ,
আন অেনক

মুখ কৰা আৰু সাঁৱৰণত ৰখা৷ বেলগ বেলগ ভাষাত িলখা বাইেবল িবলাকৰ
তু লনা কৰক৷ সইিবলাক এেকই দখা যায়েন? বাক েবাৰ সকেলা এেকই ন?
নহয়৷ কৃ তেত, ছপা কৰা বাইেবল িবলােক বেলগ বেলগ আখৰ ব ৱহাৰ কিৰব
পােৰ৷বাক িবলাক স ূণ বেলগ দখায়৷ কাৱা কথােবােৰা
িনবৈল স ূণ
বেলগ৷ িক
সইেবাৰৰ এটা কথাত িমল আেছ আৰু সই সাবজনীয় অথেটা
িতখন বাইেবলেতই এেক থকা উিচত৷
সইেটা িক? হয়৷
সইেটােৱই
হল...ধাৰনেটা..বাতােটােহ....বাক িবলাক নহয়৷ বাতােটা কিতয়াও সলিন নহয়,
হয়েতা, হব পােৰ বাক িবলাকৰ স ূণৰূেপ সলিন৷
“ কৱল কািহনীেটা” ত
েত কেকই অিতশয় সাৱধান হবৈল কওঁ, সয়া হলঃ
ঈ ৰৰ বাক ৰ লগত কােনা কথা যাগ িনিদব, নাইবা িবেয়াগ নকিৰব, নাইবা
কািহনীৰ স ক অ ব সলিন নকিৰব৷ এইেটা, অসাৱধানতােৰ বাক বািচলেল বা
মূখৰ কথাৰ সুৰ সলিন বা ক ৰ াৰাইও হব পােৰ৷ বাইেবলৰ কািহনীিবলাক
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আটাইতৈক বিছ ৰু িদয়া হয়,
বা ালাপৰ দেৰ কবৈল আিম উদগাওঁ৷ িক
ধাৰণােটা বা বা ােটা যন কিতয়াও সলিন নহয়, লািগেল সই বাতা বা ধাৰনা
িযমােনই দখাত ৰু হীন যন নালাগক িকয়৷ ঈ ৰৰ বাক িনজৰ অ ৰত সাঁিচ
ৰখাৰ মৗিলক উপায় হল ইয়াক মুখ কৰা, সাঁৱৰণত ৰখা৷ কািহনী আৰু
শা াংশ মনত ৰখাত স ক, হব লােগ আৰু লগেত বাতালাপৰ দেৰ কেল আমাৰ
সাঁৱৰণৰ বাকচত ই সদায় ৰ যাব৷
অিশি ত সকেল িনেজ বাইেবল অধ য়ন কিৰ অথ কাশ কিৰব পােৰেণ?
কিতয়াবা কিতয়াবা, লােক ভােব য িশি ত সকেলেহ সমােলাচনা াক িচ া
কিৰব পােৰ৷ িক
ইয়াৰ িবপৰীেত িযিবলাক িশি ত নহয়, আৰু নহব,
তওঁেলােকেহ যু্ি পূণ বা সমােলাচনা ক িচ ািবদ বুিল ধাৰণা কৰা হয়৷
িন য়ৈক, এেনেবাৰ যুি ৰ িভি
ৰূেপ ধাৰণােবাৰৰ আেলাচনা অব াহত থকা
ভাল৷ বাধহয়, সমােলাচনা ক িচ া আৰু যুি পূণ সং া আৰু এইেবাৰৰ িশ া
আহৰণৰ
ত থকা ভু িমকা
ভােৱ বুিজেলাবাৰ েয়াজনীতা আেছ৷ িবেশষৈক
মৗিখক িশ াথ ৰ সং া ত৷
বাইেবলৰ দৃি েকানৰ পৰা আিম এই িস া ত উপনীত হব পােৰােনিক য যুি পূণ
ভােৱ িচ া কৰাৰ শি
কৱল িশি ত সকলক হ দান কৰা হেছ?
এই িস া য িব াসেযাগ নহয় তাক আিম জািনব পােৰা, কাৰণ সকেলা মানুহক
ঈ ৰৰ িতমূি েৰ সৃি কৰা হিছল(আিদঃ১:২৬-২৭)৷গিতেক সকেলা মানুহেকই
মুি
ও ভালেবয়া িবিবচনা কিৰবৈল বৰ দান কৰা হেছ৷ আৰু মানুহ পাপত
পিতত হাৱাৰ পাছেতা ভালেবয়া িবচাৰ কিৰবৈল িবেবচনা শি
আিছল৷ যিদও
তওঁেলােক সই িবেবচনা শি ত াগ কিৰব পােৰ৷( ৰামায়ী ১:১৯-২৩)৷
এইেটা উে খ কৰােতা আেমাদজনক কথা হব (মাক ১২:২৪পদত) য যিতয়া উ
িশি ত চদুকী িবলােক যীচু ক ফা ত পলাবৈল তওঁক এটা
সুিধিছল, তিতয়া
যীচু েৱও তওঁেলাকক এটা
সুিধেল, “ধ শা আৰু ঈ ৰৰ পৰা ম তামােলােক
নজনাই তামােলাকৰ াি ৰ কাৰণ নহয় ন?”
আিম জােনা য ধাি ক চদুকী িবলােক, ধ শা ৰ কথািবলাক ‘জািনিছল’৷ সই
কাৰেণ, যীচু েৱ চদুকীিবলাকক, ঈ ৰৰ বাক ৰ আি ক অথ বুিজবৈল িবেবচনা
শি ৰ অভাৱ থকাৰ কথােহ উে খ কিৰেছ৷ কাৰণ এই ধ য় নতা সকলৰ,
আ াস ীয় কথািবলাক িচ া কিৰবৈল, িবেবচনা শি ৰ, অভাৱ ঘ িছল৷
তওঁেলােক মৗিলক বাতােটা বুিজ পাবৈল ব থ হিছল৷ ফল ৰূেপ, তওঁেলাকৰ
সমােলাচনা ক িচ া আৰু যুি ৰ দ তাসমূহ সত ক উদঘাটন কৰাত ব াথ হিছল৷
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হেছ সমাজ ব ৱ াৰ
আগেত উে খ কৰাৰ দেৰ, আিম দখা পাওঁ য ধ শা
ওপৰত৷ “ কৱল কািহনীেটা”ৰ প িত ব ৱহাৰ কৰা কািহনীকওঁতা সকেল আিৱ াৰ
কিৰেছ য যিতয়াৈলেক তওঁেলােক পিৰচয়মূলক আৰ নীত,
েয়াজনীয় কথা
িবলাক দািঙ ধেৰ, তিতয়াৈলেক বাইেবলৰ কািহনী সমূহৰ পৰা অসংখ স দ
াতা সকেল িবচািৰ উিলয়াব পািৰব, তওঁেলাকৰ িশ া থাকেকই বা নাথাক বা
পিঢবৈল সমথ হওেকই বা নহওক৷
পাচিন কম ৪:১৩ পদত পাওঁ যীচু েৱ মেনানীত কৰা কইজন মান িশষ ৰ িশ াগত
পটভূ িমৰ িবষেয় আমাক মনত পলাই িদেয়৷ ইয়াত দখা পাওঁ য িপতৰ আৰু
যাহেন, চদুকী আৰু আন ধ য় নতা সকলক যীচু ৰ িবষেয় সেজােৰ বাক
ঘাষণা কিৰ
াধাি ত কিৰিছল৷ সই কাৰেণ সই ধ য় নতাসকেল তওঁেলাক
দুেয়াজনেক আটক কিৰবৈল আেদশ জািৰ কিৰিছল৷ আৰু তাৰ পাছত মহাসভাৰ
আগৈল
ৰ উ ৰ িদবৈল আিনিছল৷ িপতেৰ, পিব আ াৰ াৰাই চািলতৈহ এক
যুি পূণ আৰু শৃ লাযু
বাক ধ য় নতা আৰু যীচু ৰ িবষেয় ঘাষণা কিৰেল৷
আৰু এই বা াই উ িশি ত ব ী কেৰাতা সকলক হতভ কিৰেল৷
মহাসভাত থকা লাকিবলাক িপতৰৰ বাক ৰ াৰা ভাি ত হিছলঃ “ তিতয়া
িপতৰ আৰু যাহনৰ এেন সাহ দিখ আৰু তওঁেলাক অপি ত সমান মানুহ যন
বুিজ, তওঁেলােক িব য় মািনেল, আৰু তওঁেলাক যীচু ৰ স ী আিছল বুিল
তওঁেলাকক িচিন পােল”(পাচিন ক ৪:১৩)
আিজৰ িদনত এেন ঘেটেন? িশ াগত অহতা নথকা যীচু ৰ িশষ সকেল
মেনােযােগেৰ ঈ ৰৰ বাক
েনেন? আৰু তাৰপাছত যুি পূণ ভােৱ িনগূঢ ত
আিৱ াৰ কিৰ আনক িশকায়েন?
িমছন

ৰ পৰা িতেবদেন হয়েতা এই

ৰ উ ৰ িদব পােৰ

ঈ ৰৰ বাক ই দয়ৰ গাপন অংশত কথা কয়৷ কিতয়াবা কিতয়াবা পি মীয়া
দশৰ “ কৱল কািহনীেটা”ৰ িশ ক সকেল গাৱলীয়া পিৰেবশত িশ ন িদয়াৰ
সুেযাগ পায়, নাইবা এই প িত ব ৱহাৰ হাৱা দখা পায়৷ আিম কইজন মান
পি মীয়া দশৰ িশ েক, কিনয়াৰ ‘ইকালাকালা’ৰ গাঁৱত পিৰদশণ কিৰিছেলা৷
আগেত আি কাৰ “ কৱল কািহনীেটা”ৰ
িশ ক সকেল সই গাঁৱত পিৰচযা
কিৰিছল, আৰু কািহনী সমূহ ব ৱহাৰ কিৰিছল, আৰু “ কৱল কািহনীেটা”ৰ
প িতেৰ িব াসীসকলক িশ ণ িদিছল৷
আমাৰ পথদশক জেন কিছল, “আিম থম যিতয়া ইয়াৈল আিহিছেলা, “ম লী”
য় গান গাইিছল, হাততািল িদিছল, বাক কিছল আৰু হয়েতা এটা শা পদ
পিঢিছল-বচ ইমােনই!িব াসী সকেল বাইেবলৰ িবষেয় খুউব কমেহ জািনিছল৷
এিতয়া এই পালক সকেল, পিৰ াণ আৰু বৃি , দিখবৈল পাইেছ৷”
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আিম িয দিখেলা তাত আমাৰ লগ লওক
ইকালাকালা গাঁৱৰ িগজাঘৰেটা েবশ কিৰেলা, আপুিন িচেম ৰ টু ৰা, চালত ন
পাত দখা পাব৷ আপুিন দিখব এই গীজাঘৰ, কা া গা ীৰ ৬০ গৰকী ব ি েয়
পূৰ হ আেছ৷ গীজাঘৰৰ ব ত ১৫ গৰাকী পালক৷ তওঁেলােক ১১টা ম লীক
িতিনিধ কিৰেছ৷ এওঁেলাক সকেলােৰই কায সূচী আৰ হাৱাৈল বাট চাই আেছ৷
আপুিন দখা পাব, িতেৰাতা িবলােক িপ া ৰঙ-িবৰঙৰ পাচাক সমূহ আৰু টু পী
িবলাক, আৰু পুৰুষ িবলােক িপ া তওঁেলাকৰ আটাইতৈক সু ৰ কাট আৰু টাই
সমূহ৷ আপুিন ভালদেৰ ল
কিৰেল দখাপাব সৰহ ভাগ কােটই বেলগ বেলগ
জাখৰ, অিত ডাঙৰ আৰু ীণকায় মানুহিবলাকৰ গাত যন ওলিম আেছ৷ তাৰ
পাচত দিখব ওৱিল যাৱা হাতৰ কােপাৰ আৰু পায়জামােবাৰ পাতল, িঢলাৈহ
গেছ৷ আপুিন ভািৱেছ-“ কােন জােন দওঁবৰীয়া এই পাচাকেবাৰ িকমান জন
ব ি েয় আগেত ব ৱহাৰ কিৰেল!”
আেপানাক কাৱা হিছল য এই বঠক ৪ বজাৰ লেগ লেগ সমৰিণ পিৰব, যােত
লাকিবলােক ‘িহপপটামাচ’ িবলাক ওলাই অহাৰ আগেতই নদীখন পাৰৈহ যাব
পােৰ৷ তােৰাপিৰ, অিধক সংখ ক ম লীৰ লােকই ৪ঘ া ধিৰ খাজকািঢ ঘৰৈল
যাব লগীয়া হয়৷ তওঁেলাকৰ ঘৰিবলাক ঘূৰণীয়া আৰু মা েৰ সজা জুপুিৰ ঘৰ!
সই সভাত, এগৰাকী আি কাৰ দশৰ লােক আিদঃ৩৫:১-৫ পদৈল কবৰ বােব ও
আেলাচনা বােব িনজেক যু ত কিৰেছ৷ ইয়াক ‘ ািহিল’ ভাষাত উপ াপন কিৰব
আৰু কা া ভাষাৈল অনুবাদ কিৰব৷ আপুিন পাছৰ ব ত বিহেছ, আৰু আি কাৰ
অনুবাদকজেন, িক ঘ েছ তাক ইংৰাজীেত আেপানাক কেছ৷
লাকিবলােক আেলাচনা কিৰিছল কেনৈক ঈ েৰ যা বক ব ত িদন ধিৰ ৰ নাব ণা িদিছল, আৰু এিতয়া ঈ েৰ যা ব আৰু তওঁৰ পিৰয়ালক ‘ বেথলৈল’ ঘূিৰ
যাবৈল আ ান কিৰেছ, িয বেথলত যা েব ঈ ৰৰ লগত স খ
ূ াস ূিখ হিছল৷
“এিতয়া িসহঁ েত আেলাচনা কিৰেছ য যা ব এজন ভাল আি ক নতা, আৰু তওঁ
িনজৰ পিৰয়ালক পিব কিৰবৈল মূিতিবলাক ত াগ কিৰবৈল কেছ৷ তওঁেলােক
যা বক “ঈ ৰৰ বাধ লাক” বুিল কেছ৷
“কািহনীকওঁতা জেন ক সুিধেছ, ‘যা েব এই কািহনীেটাত এিতয়ােহ এজন ভাল
নতা হেছেন, আগৰ পৰাই এজন ভি পূণ নতা আিছল? আৰু তাৰ পাছত তওঁ
সুিধেল, “যা েব মূি িবলাক গাটাই ল িক কিৰেল? তাৰ পৰা িকবা জািনব পৰা
যায়েন?’
লাকিবলাকক িনজৰ মাজেত, যু্ি তক কৰা দখা গল৷

133

িকছু সময়ৰ পাছত আেপানাৰ অনুবাদক জেন, আেপানাৰ কােণ কােণ ফু চফু চাই
কেল, “ তওঁেলােক এিতয়া কািহনীেটাত, আৰু অিধক িকবা এটা দখা পাইেছ৷
তওঁেলােক কিছল, যা েব তওঁৰ পিৰয়ালৰ সকেলা মূিতিবলাক গাটাই সই
িবধম ব িবলাক এেজাপা ওক গছৰ তলত, িচিখমত লু ৱাই থেল! তওঁ
ঠাইেডাখৰ িচন িদ ৰািখেল! এিতয়া লাকিবলােক যা বৰ লুভীয়া ভাৱৰ কথা
চচা কিৰেছ৷ তওঁ, ঈ েৰ য যাগাব, সই কথাও ভাৰষা নকিৰেল!
“ তওঁ এজন আেপাচ কেৰাতা, এৰা ধৰা কিৰ চলা লাক!কাৰণ তওঁ পিৰয়ালৰ
মূিতেবাৰ ৰািখবৈল অনুমিত িদেল” িসহঁ েত কেছ৷ এজন লােক এেনদেৰ কেল,
“তাত থকা ব ৰ িভতৰত কাণফু িলও আিছল৷ সই কাৰেণ যা েব িন য় তওঁৰ
ঘৰত মূিতেবাৰ ৰখাৰ আগেতই তাক জািনিছল৷”
ম লীৰ সমেবত লাকিবলােক যা বৰ ক কা আেলাচনা কিৰ থকাৰ সময়েত,
এগৰাকী ভ মিহলাই িথয়ৈহ আৰু উে জনােৰ অি -ভি
দখুবাই কা া ভাষােত
িকবা এটা ক আিছল৷
তামােলাকৰ অনুবাদেক ফু চফু চাই কেছ, “ভ মিহলা গৰাকীেয় কেছ,‘আিম এিতয়া
ী ীয়ান, িক তথািপও আমাৰ তািবজ আৰু পূজ দৱতােবাৰ লু ৱাই ৰািখেছা৷
আিম সইেবাৰ লু ৱাই ৰািখব নলািগব৷ আিম সইেবাৰক িন য়
ংস কিৰব
লািগব৷
তাৰ কইিমিনটমানৰ পাছত এজন শকত-আৱত মানুহ িথয় হল, আৰু ম ম
শ
কিৰ িকবা এটা ডাঙৰৈক কেল, এই কথাত তাত থকা সকেলােৱ স িত
কাশ কিৰেল৷
িসেনা িক কেল, তাক জািনবৈল আপুিন উৎকি ত হ আিছেল৷ সই কাৰেণ
আপুিন খৰধৰৈক হাউিল দাভাষীৰ কাণত পৰা সুিধেল, “ তওঁ িক কেছ? দাভাষী
জেন মানুহজনক কাৱা সকেলা কথা িনবৈল বাট চাই আিছল, আৰু তাৰ পাছত
ফু চফু চাই কেল, “এই মানুহ জেন এই বুিল কেছ, ‘মই’ মাৰ পিৰয়াল শাসন কেৰা৷
মই িয কওঁ, িসহঁ েত তােক কেৰ৷ িক মই যা বৰ দেৰ তওঁেলাকক আি কৰূেপ
পিৰচালনা কৰা নাই৷ মই িন েয় পিৰবতন হব লািগব৷”
( সই িদনা, সই বাইেবল কািহনীেটাত, ম লীৰ সকেলােৱই যা বৰ ভ ািম
আিৱ াৰ কিৰেল৷ পুৰুষ আৰু িতেৰাতা িয কইজেন িথয়ৈহ কথা কিছল,
দুেয়াগৰাকী ব ি েয়ই িনজৰ পাপিবলাক দখা পােল৷
আৰু
অিশি
িনজৰ
লািগল

সই িদনাই, আিম ঈ ৰৰ কািহনীৰ অেলৗিকক শি
দখা পােলা৷ এই
ত মৗিখক আদান- দান কেৰাতা সকেল গভীৰ সত িবচািৰ পােল, আৰু
জীৱনত েয়াগ কিৰেল৷ এইেটা কিৰবৈল িমছেনৰী সকলক হয়েতা ব বছৰ
হেতন৷)
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কিতয়াও পলম নহয়, কিতয়াও নেহৰুৱায়৷েনপালৰ নাৱাল পাৰাচী িজলাত
এগৰাকী বজ আিছল৷ তওঁ জীৱনৰ ৬৬ বছৰৰ িভতৰত কিতয়াও পিঢবৈল
িনিশিকেল-অথচ তওঁ শ শ লাকক িনয় ণ কিৰিছল, সই লাক িবলােক তওঁৈল
িব য় আৰু ভেয়েৰ চাইিছল৷৬০ বছৰ বয়সৰ পৰাই তওঁ যীচু ৰ িবষেয় িনিছল,
িক যীচু ক য তওঁৰ েয়াজন আিছল, তাক তওঁ ভবা নািছল৷িনি ত ভােৱ,
তওঁ যীচু ৰ নামত াথনা কৰা লাকিবলাকৰ কথা আৰু তওঁেলাকৰ াথনাৰ
উ ৰ পাৱা কথাও
িনিছল৷ িক
আ ািবলােক এই বজক সহায় কিৰিছল,
গিতেক যীচু ৰ সহায় তওঁক িকয় লােগ?
এিদন এই লাকজনৰ না েটাৰ বয়াৈক অসু ৈহ পিৰল৷ ায় মেৰা মেৰা অৱ া
হল৷ সই বজ জেন ম মািতেল আৰু লৰােটাক সু কিৰবৰ বােব আ ােবাৰক
কা িত-িমনিত কিৰেল, িক লৰােটা সু
হ নু ল, অৱ া আৰু বয়াৈলেহ গল৷
অৱেশষত, হতাশাত ভূ িগ, সই বৃ জন যীচু ৰ অনুগামী সকলৰ ওচৰৈল গল৷ আৰু
লৰােটাৰ বােব াথনা কিৰবৈল অনুেৰাধ জনােল৷ তওঁেলােক াথনা কিৰেল, ৰাগ
আঁতিৰ গল আৰু লৰােটা সু ৈহ উ ল৷ িক , তথািপও সই বৃ জন যীচু ৰ
অনুগামী নহল৷ বৃ জেন বজািল কিৰেয়ই জীৱন িনবাস কিৰ থািকল৷
িতিনমাহৰ পাছত, এই বৃ জনৰ ভায াই, তেৱাঁ এগৰাকী িব াসী আিছল, “ কৱল
কািহনীেটা”ৰ এটা কমশালাত যাগদান কিৰিছল৷ আেবিল তওঁ ঘৰৈল ঘূিৰ আিহ
িনজৰ ামীক, সই ক শালাত িশিক আহৰণ কৰা এটা কািহনীৰ কথা কেল৷
২ৰাজাৱিল ৫ৰ পৰা নামানৰ কািহনীেটা নপালীেয় কিছল আৰু যাগদানকাৰী
সক ল আেলাচনা কিৰিছল৷ তওঁেলােক জািনবৈল পােল য নামান, িচিৰয়া দশৰ
সন বািহনীৰ সনাধ
আিছল, আৰু তওঁৰ
েৰাগ আিছল৷ আৰু যিদও,
িচিৰয়া, ই ােয়লৰ শ
আিছল, তথািপ যিতয়া নামােন
িনবৈল পােল য
ই ােয়লৰ এজন ভাৱবাদীৰ াৰাই তওঁ সু হব পােৰ, তিতয়া নামােন িনজৰ
ঘাৰােবাৰ আৰু ৰেথ সেত ই ােয়লৈল আিহল, িক
নামান যিতয়া ভাৱবাদী
ইলীচাৰ ঘৰৈল গল, ইলীচাই, নামােন শাশা কৰাৰ দেৰ কাম নকিৰেল৷ কৃ তেত
ভাৱবাদী জেন নামানক অিভন ন জনাবৈলও ওলাই নািহল! তাৰ পিৰবেত, তওঁৰ
দাস জনেহ ওলাই আিহল আৰু ভাৱবাদীজনৰ পৰামশ নামানক জনােল য ানীয়
এখন নদীত তওঁ ৭ বাৰ জােবাৰ মািৰব লােগ, তিতয়া তওঁ সু হব৷ নামােন
াধত সই ঠাই এিৰ িচ গল৷েতওঁ কেল য ভাৱবাদী জেন তওঁৰ বােব বেলগ
িকবা এটা কিৰব বুিল আশা কিৰিছল, “দে চকত থকা আবামা আৰু ফাৰপা নদী
জােনা ই ােয়লৰ আটাই জলত ক উ ম নহয়? মই জােনা সইেবাৰত জােবাৰ
মািৰ িচ হব নাৱািৰম?”
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নামানৰ দাসিবলােক অনুেৰাধ কৰাৰ পাছতেহ, নামান স ত হল৷ তওঁ নদীৈল
গল, সাতবাৰ ভাৱবাদীেয় কাৱাৰ দেৰ জােবাৰ মািৰেল-আৰু লেগ লেগই তওঁ
সু হল৷
এই বজ জেন এই কািহনীেটা নাৰ পাছত, তওঁৰ ভাযাক কেল, “মেয়ই নামান!
মাৰ অহ ােৰই মাক যীচু ৰ অনুগামী হবৈল বাধা জ াইেছ৷”
পাছিদনা, সই বজ জেন, তওঁৰ ভাযাৰ সিহত ক শালাৈল গল৷ তােত
এজন িশ কক কেল, “মই যীচু ৰ অনুগামী হবৈল িবচােৰা” তওঁক পৰামশ
হল, তাৰ পাছত তওঁ পিৰ াণৰ বােব াথনা কিৰেল৷ পাছত, এই অিশি ত
লাকজেন, িয জেন অিত াকৃ ত জগতত জীৱনৰ সৰহ সময় কটােল,
সুিধেল, মহাশয় িয অলপেত ঘ ল তাক গাটেখাৱা লাকিবলাকৰ আগত কব
হবেন? তওঁৰ ব ব এেন ধৰণৰ আিছলঃ

তওঁ
িদয়া
বৃ
তওঁ
পৰা

“নামান এগৰাকী অহ াৰী লাক আিছল, আৰু সই অহ াৰৰ বােব তওঁ, সু তা,
ােয় হৰুৱাৰ উপ ম হিছল৷ মইও এজন অহ াৰী লাক৷ মই ব ত বছৰ
আগেতই জািনিছেলা য মই যীচু ৰ অনুগামী হব লােগ, িক
তাক মই ীকাৰ
কৰা নািছেলা৷ লাকিবলােক মাক স ােনেৰ চাইিছল আৰু মই সই স ান হৰুৱাব
খাজা নািছেলা, যিদও ঈ েৰ মাৰ নািত লৰােটাক সু
কিৰ িদেল৷ মাৰ
অহ াৰৰ িনিমে , মই মাৰ পিৰ াণ হেৰাৱাব লগা হিছল৷ িক
এিতয়া মই
যীচু ৰ অনুগামী হেলা৷”
িনি ত ভােৱ িযেকােনােৱ, িশি ত বা অিশি ত হওক, বাইেবলৰ আি ক
ান
আিৱ াৰ কেৰ, তাৰ বােব পিব আ ােকই থেম ধন বাদ িদব লািগব৷ এই
া ন বজ গৰাকীেয়, বাইেবলৰ কািহনী নাৰ পাছত, িনজৰ যুি ৰ দ তা সমূহ
দখা পােল৷ সই আিব াৰৰ গভীৰতাই িশ ােকা অিত ম কিৰেল৷
আেমাদজনক ভােৱ, এই সকেলা চাৰ
ৰ িতেবদনৰ মেত, িযিবলাক লােক
পিৰচযা কিৰিছল, আৰু ক শালা সমূহক নতৃ িদিছল, তওঁেলাক ২য়,৩য় আৰু
চতু থ পুৰুষৰ, থলুৱা “ কৱল কািহনীেটা”ৰ িশ কেহ আিছল৷ এই সকেলােৱই
মৗিখক বাতালাপ সমাজ ব ৱ াৰ পৰা অহােলাক, আৰু তওঁেলাক থম পুৰুষ,
গাৱঁলীয়া আিছল৷
কেমনেটৰী (Commentary)ব ৱহাৰৰ

ত িক কয়?

ধ শা অধ য়ন কেৰাতা সকলৰ বােব ‘ ৰ কা’ এক ানৰ স াৰ৷ যুগ যুগ
ধিৰ ী ীয়ান সকেল ইয়াৰ াৰা লাভাি ত হ আিহেছ, কৱল ভি পূণ পুৰুষ আৰু
িতেৰাতাৰ কিথত আি ক ানৰ াৰাই নহয়, িক
তওঁেলােক িলিখত ভােৱ এিৰ
থ যাৱা আি ক
ানৰ পৰাও এেনদেৰ উপকৃ ত হেছ৷িকছু িকছু
ত,
ৰ
কা িলেখাতা জনৰ ম ব অনুস ান কিৰেল, কােনা জেন ব ি গতভােৱ িনজৰ
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সই বাতা
মনৰ ভাৱ কাশ কিৰ কৰা কথাৈল, িন থকা যন লােগ৷ িক
হণ কৰাৰ এটা সু
পাথক এইেটা হব পােৰঃ আিম কািশত িলিখত িশ া
িবলাক, িবেশষভােৱ িনভু ল বুিল ভােবা৷ এইেটা সত য এখন
ৰ কা কাশ
কৰাৰ আগেত ব ত সময়, িদবলগীয়া হয়, অধ য়ন কিৰব লগীয়া হয়, আৰু
সাধাৰণেত, িকবা কাৰৰ
ও থািক যায়৷ িযিক নহওক, উৎসেটা যেৰ পৰাই
নাহক, ই অেনক লাকৰ ম ব বা িলিখত বাতা হব পােৰ কানেটা সত এই
দুেয়ােকা বাইেবলৰ শা ৰ বাক ৰ াৰােহ মািণত হব লািগব৷
আমাক িয িশেকাৱা হয়, তাক তথ
দখুৱায় িদেয়৷

সহকােৰ

িতপ ন কিৰবৈল

ভু েৱ আমাক

“পােছ ভাই িবলােক পলম নকিৰ, ৰািতেয় পৗল আৰু চীলক িবৰয়া নগৰৈল পঠাই
িদেল৷…িথচলনীকীৰ লাকতৈক এওঁিবলাকৰ সুমিত আিছল, িকয়েনা তওঁেলােক
স ূণ আ েহেৰ বাক হণ কিৰ এেয় হয় িক নহয়, তােক জািনবৈল িনেতৗ িনেতৗ
শা আেলাচনা কিৰেল৷”(পাচিনঃ১৭:১০,১১)
িবৰয়া নগৰৰ এইেলাকিবলাকক শংসা কৰা হিছল৷ কাৰণ
িদয়া হিছল, সেয় সত হয়েন নহয়, তাক শা ৰ লগত,
কিৰবৈল শা অধ য়ন কিৰিছল৷ িবৰয়া নগৰৰ িব াসী
কথাই, শষ িস া বুিল মান কিৰিছল৷ আপুিন
েকই
িশ াক!

তওঁেলাকক িয িশ া
সত সহকােৰ মািণত
সকেল, শা ত িলখা
কেছ! পাঁচিন পৗলৰ

আিজও আিম, এই উদাহৰণেকই অনুকৰণ কিৰ, সকেলা বাতা, বাইেবলৰ বাক ৰ
লগত জুিখব লািগব- সেয় কােনা ব ি ৰ বা কােনা িলিখত
কাৰ বা আন
িযেকােনা িলিখত সাম ীৰ পৰাই হওক, বাইেবলত িলখা কথাই শষ িস া হব
লািগব৷
িয িবলাক লাকৰ (িলিখত) শা পািঢবৈল উপায় আেছ তেনেলাকক কািহনীৰ
যােগিদ পিৰচযা কেৰােত, আেলাচনাৰ শষত,
াতাসকলক, কািহনীৰ স
থকা
শা পদ িবলাক িদবৈল নাপাহিৰব৷ শা পদিবলাক পােল,
াতাসকেল, আপুিন
িশেকাৱা আৰু আেপানাৰ সেত আেলাচনা কৰা কথািবলাকৰ িনভু লতা, মান কিৰব
পািৰব৷
আি কাৰ এখন ডাঙৰ সভাত, েত েকই কািহনীসমূহৰ সফলতা আৰু “ কৱল
কািহনীেটা”ৰ মৗিখক প িতৰ িবষয়ত শংসা কিৰ আিছল৷ এজন আ হী(অলপ
সুিবধাবাদীও)কািহনী সমূহৰ িশ া আহৰণ কিৰ থকা যুৱেক এটা আেমাদজনক
সুিধিছল৷
তওঁ
কিছল,
“আেপানােলােক
আমাক
ৰ
কা
(Commentary)প য়াব পািৰবেন?” থম অৱ াত মই িবি ত হ চক খাই
গেলা৷ পােছ মই সহাঁিৰ িদ কেলা, “ সইেটা আেয়াজন কিৰব পৰা হব৷” মই হাঁিহ
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কেলা,
আমাৰ
সত তা
এিতয়া

“আপুিন যিতয়া গােটই ২১০ টা কািহনী িশিক শষ কিৰব, তিতয়া
লগত যাগােযাগ কিৰব৷ সই ধৰেণই, আপুিন
ৰ কাত থকা বা াৰ
িনৰূপন কিৰবৈল স ম হব৷( মৗিখক বাইেবল ু লৰ ছা -ছা ী িবলােক
২৯৬টা কািহনী িশেক৷)

কােনা
কােনা
ী ীয়ান
সমাজত,
অিভমত
িদওঁতা
সকলৰ
(commentators)ম ব ক, শা ই সকলভােৱ কাৱা বাক তৈক ব ওপৰত ৰািখব
খােজ৷ব
সময়ত, লাকিবলােক, বাক বুিজবৈল , অিভমত িদওঁতা সকলৰ
ওপৰত িনভৰ কেৰ৷ কাৰণ এই িশকােৰা সকলৰ, ঈ ৰৰ বাক িনেজ অধ য়ন
কিৰবৈল ই া শি
নাই বা আ িব ােসা নাই৷ বৰ , বাইেবল, অধ য়ন কিৰ
িশকাতৈক, তঁ ওেলােক িশি ত সকলৰ আৰু ঈ ৰ ত জনা লাকৰ কািশত
দৃি ভি কেহ সত ৰূেপ সি িব কেৰ৷
আিম িন য়ৈক এই ভু ল ধাৰণাৰ ীকাৰ হব নলািগব য যিদও বাইেবল খন
সাধাৰণ মানুহ বােবই হয়,ইয়াৰ িনগূঢ ত আৰু মহামূল স দ িবলাক কৱল
িশি ত বাইেবল িশ া থকা লােকেহ বুিজব পােৰ৷ আিম িনি ত ভােব এই
কথােটা জািনব লািগব য ঈ ৰৰ বা া এইেয সকেলােলােক গভীৰ আ া স ীয়
সত সমূহ জনাৰ অিধকাৰ আেছ৷ কৱল িনয়িমত ৰূেপ িশ া আহৰণ কিৰবৈল
সুেযাগ পাৱা এমু িবেশষ নী লাকৰ বােব নহয়৷
এক অথত, বাইেবলৰ কািহনী এটাৰ িবষেয় আেলাচনাত যাগদান কৰােতা িলখক
সকেল ‘ ৰ
কা’ত িদয়া ব মূলীয়া বাতাসমূহ উপেভাগ কৰাৰ িনিচনাই হয়৷
সেয় িয নহওক, আেলাচনা চিল থকা সময়ত কােনােৱ যিদ কািহনীেটাৰ িবষেয়
িকবা মত আগবঢায়, সইেটা
হবও পােৰ বা নহবও পােৰ, আমাৰ সুিধবৈল
াধীনতা আেছ, “কািহনীেটাৰ কান অংশত সইকথােটা আেছ চাবৈল মাক সহায়
কিৰব ন?” ক সই এেক দেৰ, ‘ ৰ কা’ ত িদয়া বাতা সমূহৰ িব তা
মাণ কিৰবৈল তেন াধীনতা অনুভৱ কিৰ সই এেক
েকই সুিধবৈল আিম
উদগিণ িদওঁ৷
কৃ তেত, কােনা এটা শা াংশৰ অথৰ িবষেয় কােনাবাই যিতয়া এটা পৰামশ
িদেয়, তওঁেলােক বা ৱেত, এগৰাকী অিভমত দািঙ ধেৰাতাৰ ভূ িমকা পালন কেৰ৷
সই কাৰেণ, িযেকােনােৱ কােনা মত আগবঢায়, লািগেল তওঁ এজন নবীচ, বা
নতু ন িশকােৰা হব পােৰ, নাইবা এগৰাকী উ
িশি ত বাইেবল িশ ণ া
ব ি হব পােৰ িয গৰাকীেয় ব বছৰৰ অধ য়নৰ ফল, দািঙ ধিৰব পােৰ, আমাৰ
সকেলােৰ এটা দািয় আেছ৷
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দশম অধ ায়ঃ কৱল কািহনীেটাৰ প
কািহনী কওঁতা সকলৰ

িতত

নীিবভাগ

বৃি ধাৰীেলাক৷ সকেলা ক শালােতই, যাগদানকাৰী সকেল িশ ণ পায় আৰু
ব ি গত িশ কৰ াৰা িশ ণ িদয়া হয়৷ আমাৰ দািয় আৰু আন
হল
কেনৈক “ কৱল কািহনীেটা”ৰ প িতত িশ া িদব লােগ, সই বা ােটা হ া ৰ
কৰােটা৷ িশকােৰা সকেল “ কৱল কািহনীেটা”ৰ ধাৰণা িবলাক অভ াস কিৰব
লািগব আৰু তওঁেলাকৰ দ তা, কায মতা সু ৰ কিৰব লািগব৷
“ কৱল কািহনীেটা”ৰ ক শালাত যাগদান কৰা এজন ব ি
“বৃি ধাৰী” লাক
আিছল৷ সইেটা সদৰী হাৱাৰ পাছত, সৰহ সংখ ক যাগদান কিৰেয়ই এই প িতৰ
‘ধাৰণা’ িবলাক ভালদেৰ ব ৱহাৰ কিৰবৈল সমথবান হল, আৰু তওঁেলাকৰ
ভালশালী সমাজৰ মাজৈল
গ তওঁেলােক আেলাচনাৰ জিড়য়েত, সফলতােৰ
বাইেবলৰ কািহনী সমূহ কয়, আৰু সত সমূহ স া ৰ কেৰ৷
আিম জাৰিদ, বৃি ধাৰী সকলক ওলাই গ বাইেবলৰ কািহনীসমূহ কবৈল উদগিণ
িদওঁ আৰু অনুেৰাধ কেৰা৷ আিম, আনিক বেলগ বেলগ ধৰণৰ সমল যাগান
ধেৰা িয িবলাক বৃি ধাৰী সকেল ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ৷ যােত খৰটকীয়াৈক “ কৱল
কািহনীেটা”ৰ ি য়া সমূহ হ া ৰ কিৰব পৰা হয়৷ সই িবলাক হলঃ পিৰচযা,
বৃি , ইত ািদ( The Ministry, The Multiplies booklet)
বৃি ধাৰী িবলােক স ীয় কািহনীকওঁতা হবৈল িনজেক যু ত কিৰ থকা অৱ াত,
তওঁেলােক “ কৱল কািহনীেটা”ৰ ক শালা নতৃ
িদবৈল বা আনু ািনক ভােব
আনক “ কৱল কািহনীেটা”ৰ নামত িশ ণ িদবৈল যু ত নহয়৷
িক
কিতয়াবা কিতয়াবা অলপেত “ কৱল কািহনীেটা”ৰ িশ া আহৰণ কৰা
লাক সকেল কািহনীসমূহ কাৱাৰ উপিৰও অিধক িকছু কিৰবৈল িবচােৰ৷
তওঁেলােক, কেনৈক এই প িতেৰ আনৰ লগত বা ালাপ কিৰব পােৰ, সই িবষেয়
কবৈল অিত অনু ািণত হ থােক৷ আিম তওঁেলাকৰ এই উে জনা দিখ ভাল পাওঁ,
আৰু িন েয়, আিম বৃি
দিখবৈল িবচােৰা৷ অনানু ািনক ভােৱ, নতু ন বৃি ধাৰী
সকেল সফলতােৰ কািহনীেটাত থকা স দসমূহ কেনৈক িবচািৰ উিলয়াব লােগ
তাক দখুৱাব পােৰ৷“ কৱল কািহনীেটা” নতু ন লাক সকলৈল হ া ৰ কৰাৰ সয়া
থম পদে প৷ “ কৱল কািহনীেটা” ল অহা নতু ন লাকসকলৰ ঈ ৰ ভি ,
ানী
পৰামশ দাতাজনৰ িকছু
তওঁেলাকৰ অধ য়নৰ সময়ত ব ৱহাৰ কিৰেল, বৃি
পাব৷
বৃি ধাৰী সকেল, “ কৱল কািহনীেটা”ৰ বুক মাকত এটা কািহনী দশন কিৰব
পােৰ, আৰু
িবলাকৰ বাখ া িদব পােৰ, আৰু সই বুকমাকচ িবলাক িশকােৰা
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িবলাকৰ মাজত ভগাই িদব পােৰ৷ কােনা এটা
পােৰ আৰু তওঁেলাকক “ কৱল কািহনীেটা”ৰ ‘ই
বাইেবল আৰু বৃি ধাৰী অিডঅ’
ইিনংৰ সমল
আৰু দলেটােৱ সই কািহনী সমূহ আেলাচনা কিৰ
বৃি ধাৰী সকেল পিৰদশণ কিৰব৷

দলক তওঁেলােক আম ণ জনাব
াৰ এক ভ িদচকভািৰ অৱ িদ
িবলাক ব ৱহাৰ কিৰবৈল িদব,
থকাৰ সময়ত তওঁেলাকৰ কায

সৰহ সংখ ক বৃি ধাৰীেয়ই,“ কৱল কািহনীেটা”ৰ অ িনিহত
ণ িবলাক, এটা
কািহনীৰ কা
প িত
দ শনৰ
যােগিদ, আনক
দান কিৰব পােৰ৷
ভাৱিবিনময়ক অিভ তা আৰু বাইেবলৰ কািহনীৰ গভীৰ আিৱ ােৰই হেছ,
“ কৱল কািহনীেটা”ৰ স ে
তওঁিবলাকৰ উদ মী আৰু
াত হবৈল কৰা
আটাইতৈক সফল উপায়৷ এই নতু ন কািহনীকওঁতা সকেল, তওঁেলাকৰ দশণেটা
দািঙ ধৰা সময়ত, “ কৱল কািহনীেটা” ব ৱহাৰ কিৰ পাৱা অিভ তাৰ কথাও
িবিনময় কিৰব পােৰ৷ লগেত িকছু মান িলিখত বা াও িদব পৰা যায়৷
িয সকল লােক কৱল কািহনীেটাৰ প িত সমূহ িনয়ািৰৈক িশকাব িবচােৰ, আিম
তওঁেলাকক সতক কিৰ কওঁ য তওঁেলােক এইেকইটা কথাৈল মন িদবঃ
তওঁেলাকৰ “ কৱল কািহনীেটা”ৰ, িতেটা ি য়াৰ স ে
ব মূল ধাৰণা
থািকব লািগব৷
 এটা
“ কৱল কািহনীেটা”ৰ আিহ, দশণ কিৰবৈল সমথ হব লািগব৷
 “ কৱল কািহনীেটা”ৰ সং া, ইয়াৰ উে শ আৰু ব ৱহাৰৰ স েক জািন
লব লািগব৷


কােনা কােনা বৃি ধাৰীেলােক, স ূণ
িশ ণ পাৱাৰ আগেতই,আৰু “ কৱল
কািহনীেটা”ৰ পৰা িশ ক িহচােব অনুেমাদন লাভ কৰাৰ আগেতই, এই স েক
ক শালা আেয়াজন কিৰ িশ ণ িদব িবচােৰ৷ কাৰণ “ তওঁেলােক ইয়াক সহজ
কিৰ ৰািখব খােজ আৰু আনক এই নতু ন বাতাসমূহ খৰতকীয়াৈক িদব খােজ৷”
কইবা বােৰা আিম দখা পাইেছা য িকছু মান উদ মী, সৎ উে শ পূণ বৃি ধাৰী
লােক, অনািধকাৰ ভােৱ “ কৱল কািহনীেটা”ৰ স েক িশ ণ িদেছ৷ িক
সই
কমশালা নতৃ
িদয়ােলাক সকল, স ূণৰূেপ িশ ক িহচােব িশ ণ া েলাক
নহয়৷ সই কাৰেণ, তওঁেলােক “ কৱল কািহনীেটা”ৰ স েক স ূণ িশ ণ িদব
নাৱািৰেল৷ তওঁেলাকৰ াৰা িশ ণ পাৱা সকল িবেশষভােৱ লাভবান নহল৷
িক আটাইতৈক বয়া কথােটা হল, িয সকল ব ি েয় এক সফল, ফল সু আিহেৰ
িশ া িদ, কািহনী সমূহ আেলাচনা
কিৰ,
িশ ণ পাবৈল আশােৰ আিহিছল,
তওঁেলাকৰ সই আশা ফলবতী নহল বা সে াসজনক অিভ তা নাপােল৷
সই কাৰেণ, সই কমশালা যাগদানকাৰী সকল, আধা
ত হ এিৰ গল, আৰু
তােতাৈক বয়া কথােটা হল, তওঁেলােক এটা ভু ল ধাৰণা লেলেয তওঁেলােক “ কৱল
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দশনৰ ফল ৰূেপ
কািহনীেটা”ৰ স ূণ অিভ তা লাভ কিৰেল৷ এই দূ ল
তওঁেলােক, “ কৱল কািহনীেটা”ৰ অনুেমািদত িশ কৰ াৰা পিৰচািলত ক শালাত
যাগদান কিৰবৈল মুেঠই আ হী নহয়৷ তওঁেলােক ভােৱ য তওঁেলক এেন
ক শালাৰ অিভ তা ইিতমেধ জুিত লেছ, ই তওঁেলাকৰ জীৱনত কামত নািহল৷
দুখৰ কথা এই য, আিম কিতয়াও তওঁেলাকক এই “ কৱল কািহনীেটা”ৰ গােটই
দ তা সমূহ িশকাবৈল সুেযাগ নাপােলা৷
“ কৱল” মােন “সহজ” নহয়৷
এক পলকেত, চাবৈল গেল “ কৱল কািহনীেটা” বুিল কেল কােনা কােনা লােক
ভািৱব য ইয়াৰ অথ হল, ‘সহজ৷’ আৰু ভািৱব য ইয়াত মা কািহনীেটােহ কব
লােগ৷ এটা ক শালাত যিদ অকল কািহনীেকাৱােটােহ হয়, তে আিম এই িশ ণ
এিদনেত স
কিৰব পািৰেলােহেতন৷ িক
কৃ তেত, “ কৱল কািহনীেটা”ত িশ া
িদয়াত আৰু চাৰৰ ৰণেকৗশলত ব অংশত আিহৰ বা ন াৰ সালসলিন কৰা
কথা সি িৱ কৰা হেছ৷
লগেত, ইয়াত অিধক আিহ, সাল-সলিন অ ভু
কৰা কথা আেছ- ব ি গত
পযায়ত তথা পিৰচযাত
েয়াগৰ
েতা কেনৈক লাক সমূেহ িশেক, আৰু
কেনৈক অিধক সফলতােৰ বাইেবলৰ বা া সমূহ আনক অৱগত কিৰব পৰা হয়৷
এই সকেলা কথা ইয়াত সি িব কৰা হেছ৷
কমশালা নতৃ িদয়া লাক সকেল, ব েতা সময় আৰু অনুশীলন িবিনেয়াগ কিৰেছ,
যােত বৃি ধাৰী সকলক ক ে ৰণা যাগাব পােৰ৷ বৃি ধাৰী সকলেকা, সফলতােৰ
িশ া িদবৈল সমথহবৰ বােব, সই এেক সময় আৰু অনুশীলন িবিনেয়াগ কিৰবৈল
আিম অনুেৰাধ জনাইেছা৷
“ কৱল কািহনীেটা”ৰ াৰা আনক িশ ণ িদবৈল হেল, িনেজও উপযু
িশ ণ
া হব লািগব৷ অন থাই কািহনী কওঁতা সকলক উ ৰ পুৰুষ, পযা
িশ ণৰ
অভাৱত শষৈহ যাব৷ উপযু
িশ ণ পা
নােহাৱাৈক িয সকেল পিৰচযাত
কািহনী সমূহ ব ৱহাৰ কৰাত সং াম কিৰব লগীয়া হেছ, তওঁেলােক িনৰাশ হ
ভু ল িস া লব, আৰু কবেয কািহনীেকাৱা প িতেটােৱ কাম নকেৰ, আৰু ইয়াক
সমূিল ত াগ কিৰব৷
আৰ িনৰ ৩৭ ঘ া িশ েণ, যাগদানকাৰী সকলক, “ কৱল কািহনীেটা”ৰ
সমূহ কেনৈক ব ৱহাৰ কিৰব লােগ, তাক দশন কিৰ দখুৱায়৷ তওঁেলােক
িশ ণ িদবৈল বাতা লাভ কেৰ, আৰু সই দ তা অনুশীলন কিৰবৈলেকা
সমূহ পায়৷ িক
সই বা াত, এটা ক শালা কেনৈক নতৃ িদব লােগ,
কেনৈক িনণয় কিৰব লােগ বা ল
সমূহ আৰু “ কৱল কািহনীেটা”ৰ ি
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প িত
আনক
সুেযাগ
িশ ণ
য়া ও

প িত সমূহ কেনৈক পিৰব ন ও ব ৱহাৰ কিৰব লােগ
সি িব কৰা হাৱা নাই৷

সই কথা এই বাতাত

এইেটােৱ িক বুজায়? বৃি ধাৰী সকেল িশষ বৃি কৰা কায ত জিডত হব নাৱােৰ
আৰু “ কৱল কািহনীেটা”ৰ দ তা সমূহ ব ৱহাৰ আৰু আনক িশ া আহৰণঁত
সহায় কিৰব নাৱাৰা কথােটােক বুজায় নিক? সমূিল নহয়৷ কৃ তেত, আিম িশষ
গঢাৰ পটভু িমত, “ কৱল কািহনীেটা”ৰ এেন দ তা সমূহ ব ৱহাৰ কিৰবৈল,
উদগিণেহ জনাওঁ৷ (িশষ বৃি কৰণর বা অিধক বা া পাবৈল, এই হাতপুিথৰ ১১
অধ ায় চাওকঃব ৱহাৰৰ
ান সমূহ-িশ া আহৰণৰ উপায় সমূহ-“ কৱল
কািহনীেটা”ৰ বৃি ৷)
আেপানাৰ দলেটা িশ ণ হাৱােতা িবচােৰেন? আমাৰ লগত যাগােযাগ কৰক৷
আিম আেপানাৰ সিহত কাম কিৰবৈল পােল আনি ত হম৷ আৰু আপুিন যিদ ই া
কেৰ, আিম আেপানাক স ূণ সময় িদ কাম কৰা িশ ক িহচােব গঢ িদবৈল,
এক আচিন
ত কিৰবৰ বােব ভাল পাম৷
আমাৰ িবেশষ এেয় য, আিম খৰিচ মািৰ িশ ণ িদ নতৃ িদবৈল আগবঢাই
িদওঁ৷ তওঁেলাক অনুেমািদত িশ ক হব পােৰ- িযমান সানকােল তওঁেলােকঃ
 ক শালাৰ সূচীপ জািনব
 “ কৱল কািহনীেটা”ৰ কািহনী সমূহ কাৱাত দ তা দখুৱাব
 “ কৱল কািহনীেটা”ৰ িশ ণৰ িতেটা উপাদানৰ কাৰণ আৰু অিভ ায়
জািনব
 ডােয়গিনচ ক িশ ণত সামথ দখুৱাব
 এগৰাকী জ
িশ কৰ আগত “ কৱল কািহনীেটা”ৰ িনেদশাৱলী ব ৱহাৰ
কিৰ ক শালা নতৃ িদব পৰা মতা দশন কিৰব পািৰব৷
িশ ক সকলঃ সহকাৰী, অ ায়ী, অনুেমািদত, জ
ওপৰত
নীিবভাগ কৰা িশ কৰ িযেকােনা এটাত িনজেক যু ত কিৰবৈল, আিম
ক
সকলক িব াসৰ সাৰকথা সমূহত এক মন আৰু এক
দয় হাৱােতা
িবচােৰা৷
ত ািশত
িশ ক
সকলক
িবচােৰা(ওেৱবচাইটত আেছ)
ধ

তলত

িদয়া

য় মতবাদৰ িববৃিত

আিম তলত উে খ কৰা সত সমূহত ধিৰ থােকাঃ
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ৰ

লগত

স ত

হাৱােটা

 পুৰিণ িনয়ম আৰু নতু ন িনয়ম গােটই বাইেবল খন ঈ ৰ িন ািসত একমা
িকতাপ৷
 িতিনজনৰ সমি -ি মূিত
 মনুষ ৰ পতন, তাৰ পািৰণাম নিতক অৱনিমত, নতু ন জ ৰ েয়াজনীয়তা
 যীচু ী স ূণ মানুহ, মাৰীৰ গভত জ , িন াপ জীৱন, আমাৰ সলিন
যীচু ী ৰ যাতনা ভাগ আৰু মৃতু ,পুনৰু ান আৰু গােৰাহন, তওঁৰ পুনৰ
আগমন এই পৃিথবীৈল৷
 কৱল িব াসৰ াৰাই ধািমকতা লাভ৷ কৱল ী ত িব াস কৰাৰ াৰাইেহ
পিৰ াণ
 ধাি ক আৰু অধাি ক দুেয়ােৰ পুনৰু ান হব৷
 পিৰ াণ া সকলৰ অন জীৱন আৰু অিব াসী হেৰাৱা িবলাকৰ অন
শাি -নৰক৷
সহকাৰী িশ ক সকল৷ এটা কমশালাত যাগদান কৰাৰ পাছত, সৰহ সংখ ক
বৃি ধাৰীেয়ই সৰু এটা দলক সহায় কিৰবৈল যাগ তা অজন কেৰ৷ “ কৱল
কািহনীেটা”ৰ ক শালাত ‘ ফদ এটাৰ নতাৰ দেৰ, সহকাৰী িশ ক িহচােব সহায়
কিৰব পািৰব৷
অ ায়ী িশ ক সকল৷ কেমও এটা কমশালাত িতিনিদন সহায় কৰাৰ পাছত,
সহকাৰী িশ ক সকেল, িযিবলােক আ ৱাই যাবৈল ই া কেৰ, তওঁেলােক,
িত
আৰু উপ াপনৰ ি য়ােটা
ভােৱ বুজাই িদবৈল স ম হব লািগব৷ তদুপিৰ
তওঁেলােক
েমেৰ,
ােনেৰ, আৰু িবন তােৰ “ কৱল কািহনীেটা” আনক
িশেকাৱাত স মতা দখুৱাব পািৰব লািগব৷ অনুেমািদত িশ ক এজেন, অ ায়ী
িশ কক অনুেমাদন জনাব আৰু িযিবলােক যাগ তা অজন কিৰব, তওঁেলাকক
অ ায়ী িশ কৰ উপািধ িদব পািৰব৷
অনুেমািদত িশ ক সকল৷এটা বা তােতাৈক বিছ কমশালাত সহায় কৰাৰ
পাছত, অ ায়ী িশ ক সকেল, অনুেমািদত িশ কৰ ান পাবৰ বােব আেবদন
কিৰব পােৰ৷ আেবদনকাৰী সকেল, জ
িশ কৰ আগত, “ কৱল কািহনীেটা”ৰ
কমশালাৰ সকেলা িদশেতই আৰু ‘ধাৰণা’ সমূহৰ িবেশষ দ তা
দশণ কিৰ
দখুৱাবৈল সমথ হব লািগব৷
অনুেমািদত িশ ক সকেল িবভাগীয় “ কৱল কািহনীেটা”ৰ কমশালা সমূহ নতৃ িদ
পিৰচালনা কিৰব পািৰব৷ িক
আনক, অনুেমািদত িশ ক বুিল, অনুেমাদন
জনাব নাৱািৰব৷
জ
িশ ক সকল৷
িশ েক, থেম জ

জ
িশ কৰ ান পাবৈল হেল, এগৰাকী অনুেমািদত
িশ কৰ লগত িশকাব লািগব আৰু িশ াত, মূল ায়ন
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কৰাত আৰু নতু ন কািহনী কওঁতা সকলক উদগিণ িদয়া কাযত পাগতািল দখুৱাব
লািগব৷ আৰু কমশালা সংগ ত কৰাত আৰু নতৃ িদয়াত সমথ হব লািগব৷
জা
িশ ক সকেল “ কৱল কািহনীেটাৰ কমশালা নতৃ িদয়াৰ উপিৰও অহতা স
অ ায়ী িশ কক, অনুেমাদন জনাই ‘অনুেমািদত িশ কৰ’ ানৈল পেদা িত িদব পােৰ৷
“ কৱল কািহনীেটাৰ” মৗিখক বাইেবল মূল সমূহৰ কাৰেণ িশ ক সকলক বতমান অসংখ
দশত নতৃ ৰখা হেছ৷ তওঁেলাক থলুৱা অনুেমািদত িশ কসমূহৰ পৰাই আিহেছ৷
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,

একাদশ অধ ায়ঃ ব ৱহাৰ কিৰব পৰা

ানসমূহ িশ া আহৰণৰ

উপায় সমূহ আৰু “ কৱল কািহনীেটাৰ সাৰ
‘ কৱল কািহনীেটা’ ব ৱহাৰ কিৰব পৰা ান সমূহ
আেপানাৰ বতমানৰ পিৰচযাত, “ কৱল কািহনীেটা”ৰ প িতক সাঙু িৰ লওক৷
আপুিন িশ িবলাকৰ, ১৩-১৯ বছৰীয়া লৰা- ছাৱালীৰ, যুৱক-যুৱতীৰ বা বয়স া সকলৰ
বা িযেকােনা বয়সৰ ব ি ৰ পিৰচযাত থািকব পােৰ “ কৱল কািহনীেটা’ৰ প িতেৰ
আেপানাৰ আেলাচনাক উ ীিৱত কিৰব আৰু আেপানাৰ লাকিবলাকক, ঈ ৰৰ বাক
অধ য়ণত জিঢত কিৰব৷ িনৰী ণ আৰু েয়াগৰ সংখ া, িনয় ণত ৰািখ, আপুিন কািহনীেটাৰ
উপ াপনৰ দীঘতা চমু কিৰ হাতত থকা সময়ৰ লগত িমলাই ল’ব পােৰ৷ আগেত আিম
উে খ কিৰেছা য, কািহনীেটা পুনৰ ক’বৈল আেপানাক এজন ই ক
ু ব ি ৰ েয়াজন৷ যিদ
আেপানাৰ সময় সীিমত, ধৰক কািহনীেটাৰ জিঢয়েত পিৰচযা কিৰবৈল 30 িমিনটতৈক কম
সময় হয়, আপুিন উপ াপনৰ সই অংশেটা বাদ িদব পােৰ৷ কািহনীেটা আপুিন িনেজ কওক,
আৰু পােন পােনই কািহনীটা আগবঢাই ল যাওক৷ এই প িতেয় তিতয়াও কাম কিৰব৷
কেথাপকথন আৰু কৱল কািহনীেটা৷ কৱল কািহনীেটাৰ প িতত কােনা কািহনী
ক’বৈল সময়ৰ যিদ অভাৱ হয়, তে আপুিন িকছু মান সৃজনশীল কাম কিৰব পােৰ৷ িশ ণ
সমূহত লাকিবলােক কৱল কািহনীেটাৰ মৗিলক কথা কইটা ভালদেৰ বুিজ পাৱাৰ পাছত,
এই েয়াগৰ স

েক আিম িশ ণ িদওঁ৷ চমুৈক, এইেটা এেনদেৰ কেৰাঃ

৭ টা পদ থকা এটা কািহনী ১ িমিনটতৈক অলপ সময়ৈল আপুিন ক’ব পােৰ৷ আৰু ৫-১০
িমিনটৰ িভতৰত কইটামান বচা বচা িনৰী ণ আৰু েয়াগৰ কথা ক’ব পােৰ৷ কািহনীেটা
কওক৷ এটা এটাৈক

িতেটা অংশ আেকৗ কওক৷

আিৱ াৰ কৰাৰ পাছত, েয়াগৰ

িতবাৰেত, মা

সমূহ সাধক৷ িতেটা

সই অংশেটা দাহাৰক, িযেটা অংশত স

কইটামান িনৰী ণ

সাধাৰ আগেত কািহনীেটাৰ

দেটা সামাই আেছ আৰু িযেটা স

দ লাকিবলােক

আিৱ াৰ কৰােটা আপুিন িবচােৰ৷
আপুিন যিদ মা ক ১:৪০-৪৫ ক’ ল, আপুিন

েটা এইদেৰ পাতিন মিলব পােৰ,

েৰাগীজেন যিতয়া আঁঠুৈল যীচু ক অনুেৰাধ কিৰ ক’ ল, “আপুিন যিদ ই া কেৰ, তে ,
আপুিন মাক সু কিৰব পােৰ৷” এই কথা

িন যীচু ৰ কেনদেৰ তওঁক িত মৰম উপিজল,

তাক মনত ৰািখব৷” তাৰ পাছত আেপানাৰ
কওক৷ িয জািনল, তাৰ ওপৰত িভি কিৰেয়ই

সাধক৷ সইেটােৱই ছািবকা , কািহনীেটা
সাধক৷ তিতয়া তওঁেলােক আেপানাৰ

ৰ উ ৰ িদব পািৰব৷পালকসকেল খাপ খুৱাই লয়৷ পুৰুেষ পুৰেু ষ চিল অহা, আৰু ৰ ণশীল
ধম য় স

দায় আৰু সমাজৰ পালক িবলােক সাধাৰণেত, কৱল কািহনীেটাৰ প িতত,
145

গীজাঘৰত িশ া িদবৈল ি

ােবাধ কেৰ৷ িশ া িদ থকা অৱ াত,

সাধােতা, সৰহ

সংখ ক ম লীেতই কােনা িনয়ম নহয়৷ তদুপিৰ কািহনীেটা পঢাতৈক, কািহনীৈক েনাৱােতা,
কােনা কােনা সমাজত এটা ডাঙৰ পদে প৷ ‘ কৱল কািহনীেটাৰ ক শালাত যাগদান
কৰা, (পৃিথৱীৰ িবিভ ঠাইত) পালকসকেল এই ধাৰণােটা ভাল পােল আৰু তলত িদয়া দেৰ
সমাধানৰ সূ িবচািৰ পােলঃ
১.

বেলগ বেলগ পালকসকেল কৱল কািহনীেটাৰ প িত অনানু ািনক যুৱ সি লিনত

ব ৱহাৰ কৰা কথা আমাক জনাইেছ৷ যুৱ িবলাকৰ পৰা ইিতবাচক সঁহািৰ পাৱা গেছ৷
পাছত িপতৃ -মাতৃ সকেল পালক িবলাকৰ ওচৰৈল আিহ সােধ, আপুিন িকয় আমাক এইদেৰ
িনিশকায়?”
২. আন িকছু মান পালেক কৱল কািহনীেটাৰক প িতেতই িগজাঘৰত িশ া িদেয়৷ কািহনীেটা
কাৱাৰ সলিন,

তওঁেলােক কািহনীেটা শা ৰ পৰা পেঢ৷

তওঁেলােকও ৰ ণশীল,

আনু ািনকতােৰ পঢাৰ পৰা, এক াণৱ আেমাদজনক প িতৈল আগবািঢ গ’ল! তওঁেলােক
এইেটা কািহনী কাৱা ধৰেণ কয়৷ পাছত, পালক িবলােক আি ক
আি ক ান

েয়াগৰ

সমূহ সােধ৷ িকছু মােন আেন

নাৈক ডাঙৰৈক উ ৰ িদবৈল

উদগিন িদেয়, আন িকছু মােন ব ৃ তা িদয়া দেৰ মেনা াহী ভােৱ
উ ৰ ডাঙৰৈক িদয়াৰ েয়াজন নাই৷ পালেক এটা
এেনদেৰ ৰ যাৱাত উ ৰেটা স

ান িনৰী ণ আৰু
েসােধ িযিবলাক

ৰ

সাধাৰ পাছত, অলপ থমিক ৰ যায়৷

েক ভািববৈল লাকিবলােক সময় পায়৷ এইেটা দৰকাৰী

কথা৷ অলপ নীৰৱতা বজাই ৰখাৰ দ তােটা িবকাশ হ’বৈল অৱেশ সময় লােগ৷
৩. িকছু মােন কৱল কািহনীেটা এেন দেৰ মূলায়ন কেৰ, এইেটা এটা পথ৷ আমাৰ পৰা
ব ত দূৈৰত থকা পিঢব নজনা ব ি সকলক ইয়াৰ

াৰাই

ভবাতা িদব পৰা হেছ৷’

বাইেবলখন এেনদেৰ আনৰ আগত উপ াপন কিৰ, িয ইিতবাচক সঁহািৰ পাৱা গেছ,
এইেটােৱ, কৱল কািহনীেটাৰ প িতত িশ া িদবৈল ম লী িবলাকত দুৱাৰ খুিল িদেছ৷
৪. কােনা কােনা পালেক ‘ কৱল কািহনীেটা তওঁেলাকৰ দওবৰীয়া মূল কায সূচী
পিৰচালনা কৰা

নতা সকলৰ মাজত,

চলন কিৰেছ৷ আনিবলােক, স াহৰ বাকী

িদশেকইটাত, পিৰয়াল গীজাত ব ৱহাৰ কিৰেছ৷
৫. আন িকছু মােন কৱল কািহনীেটা নতু ন িব াসী সকলক িশ া িদয়াত ব ৱ াৰ কিৰেছ৷
িব াসৰ ভ

াপন কিৰব পৰা কািহনী সমূহ, পিৰচযা বৃি

কৰা পি কা িবলাকত পাৱা

যায়৷
স

ূ ৰূেপ কৱল কািহনীেটা চল অৱ াত, কােনা সঁহািৰ নােহাৱাৈকঃ
ণ

১. দলেটা যিদ ডাঙৰ হয় নাইবা সঁহািৰ িদয়াৰ পিৰেৱশ নাই, তিতয়াহ’ ল, কৱল
কািহনীেটাৰ ব ৱহাৰৰ প িতেটা সলিন কিৰব লািগব৷ এইেটা কিৰব পৰা যায়৷ কৱল
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কািহনীেটাৰ সকেলা অংশ (কািহনীেটা পুনৰ কাৱাৰ বােদ) এজন ব ি ৰ াৰাই কিৰব পৰা
যায়, অৱেশ িশকােৰা সকলৰ পৰা
উে শ পূণ
২ .

িনব পৰাৈক কােনা সঁহািৰ আশা কিৰব নলািগব৷

সাধক৷ উ ৰেটা ভািব উিলয়াবৈল সময় িদয়ক৷

কৱল কািহনীেটাৰ প িতেৰ কািহনীিবলাক ৰিডঅ’ বা

িভৰ যােগ উপ াপন কিৰব

পৰা যায়৷ কািহনীেটা পুনৰ বাৰ ক’ব পৰা নাযাব, িক

এই

অংশিবলাক বাদ নপিৰব৷ ইয়াৰ মূলম েটা হ’ল য িতেটা
িকছু মান অথহীন কথাই পূৰ কিৰব লািগব, নাইবা, এটা ক

ি য়ােটাৰ আন আন

ৰ পাছৰ ৫ ছেক

সময়,

কিৰব লািগব িযেটােৱ ভািববৈল

বাধ কিৰব৷ আিম অথহীন বুিল কওঁ, কাৰণ আপুিন যিদ অথপূণ কথা কেয়ই থােক, তে
লাকিবলােক আেপানাৰ কথাৈলেহ মেনােযাগ িদব, আৰু আেপানাৰ

ৰ উ ৰসমূহৰ কথা

নাভািবব৷ উদাহৰণ ৰূেপ, এইিবলাক অথপূণ কথাঃ আপুিন িক ভােব?

“আেপানাৰ

উ ৰেটা?”
অথহীন কথা মােন িকছু মান শ

িয শ ৰ অথ নাই বুিল লােক কয়৷ িক

নীৰৱতাৰ সময়িখিন পূৰ কেৰ৷ এেনেবাৰ অথহীন শ ই
িক

লাকিবলােক ৰিডঅ’ৰ পৰা এেকা

ৰূেপ, অথহীন শ

এই শ ই

াতাসকলৰ মন আঁতৰাই িনিনব৷

না নাই বুিল

ান সলিন নকিৰব৷ উদাহৰণ

এইিবলাক হ’ব পােৰ – “হাস………….. আঁহ……. আহ ………..

উম…………৷
কৱল কািহনীেটাৰ ওেৱব ছাইটত মাথা মিৰয়মৰ ৰিডঅ’ত িদয়া আিহেটা পাব৷ ইয়াত
অথহীন কথাৰ ধৰণেটা সি িৱ কৰা হেছ৷
৩. আপুিন যিদ কৱল কািহনীেটাৰ প িতৰ এজন দ
ৰিডঅ’

ব ি , আৰু ৩ বা ৪ গৰাকী ব ি ক

ু িডঅ’ত মাই েফােনেৰ যাগােযাগ ৰািখব পােৰ৷ তেনহ’ ল আপুিন এক

আকষণীয় ৰিডঅ’ কায সূচী আেয়াজন কিৰব পািৰব৷ িফিলপাইনচত কািহনী কওঁতা সকেল
স

চাৰত ৬৫০ টাতৈক অিধক শা াংশ আৰু ফান কল পায়! বেলগ বেলগ দশত এই

প িতেটা আৰু অন ৰিডঅ’ প িতও কৃ তকাযতােৰ ব ৱহাৰ কিৰ আিহেছ৷
নাটকঃ িবেনাদন আৰু শি শালী
নাটক সমূহ উপ াপন কিৰবৈল চাবৈলেকা আেমাদজনক৷ ইয়াৰ যােগিদ কািহনীসমূহ
বা ৱত ৰূপািয়ত কিৰ দখুৱাব পািৰ৷ থমবাৰ কািহনীেটা কাৱাৰ এয়া এক অন উপায়৷
ইয়াক ব ৱহাৰ কৰক৷ কািহনীেটাৰ িবিভ চিৰ সমূহ নীৰেৱ অিভনয় কিৰবৈল সহায়কাৰী
সকলক অনুেৰাধ কৰক৷ সহায়কাৰী সকেল অিভনয় কিৰ যাওঁেত, কািহনী কওঁতাজেন বচন
িবলাক ক যাব লািগব৷ িযেহতু
উপ াপন কৰা
সইদেৰ িযসকল

াতাসকেল মা এজন কািহনী কওঁতাই গােটই কািহনীেটা

েন সই কাৰেণ তওঁেলােক কািহনীেটা ঘুৰাই আেপানাক কবৈল সমথ হয়৷
াতাই গােটই কািহনীেটা এজন ব ি ৰ মুেখিদ
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েন, তওঁেলােক ঘৰৈল গ

কািহনীেটা পিৰয়ালৰ আনেলাকক আৰু িযিবলােক আগেত

না নািছল, তওঁেলাকক কবৈল

সমথ হয়৷
আিম অিভনয় কেৰাতা সহায়কাৰী সকলক চিৰ সমূহৰ বচনিবলাক কবৈল উদগিণ িনিদওঁ৷
সহায়কাৰী সকলক বচন সমূহ কবৈল িদেল, ই এখন নাটকৰ দেৰ হয়৷ যিদও নাটকৰ
জিঢয়েত কািহনী উপ াপন কৰােতা আেমাদজনক আৰু উপি ত জনতাক আন

িদব পােৰ,

তথািপ এেন কিৰেল কািহনীেটা পুনৰ কাৱাৰ সামথ হৰাই যায়৷তদুপিৰ ব েতা লােক বচন
মািতেল, কািহনীেটা িনভূ লভােৱ উপ াপন কৰাত ক হয়৷কাৰণ অেনকেলােক বচন সমূহ
িশিকব লািগব আৰু তওঁেলাকৰ কব লগীয়া অংশ মনত ৰািখব লািগব৷ উপ াপনৰ সময়েত,
বচন সমূহ পাহিৰ গেল, এটা

ৰু পূণ বাইেবলৰ কািহনী, কৗতু ক অিভনয়ৈল পিৰণত হয়৷

সতক হব লািগব যােত কািহনীৰ ৰু পূণ বা ােটা যন ভেকা –ভাওনােল পিৰণত নহয়৷
“ঈ ৰৰ কািহনীেটা

ক ই”, িশিকবৈল আৰু কৱল কািহনীেটা িবকাশ কিৰবৈল,

লগেত, অসখ উৎসও যােচঃ
১) কৱল কািহনীেটাৰ হাতপুিথ৷ ইয়াক ৱনৰ বােব বাণীব
িকতাপৰ আকাৰেতা

কৰা আৰু পিঢবৰ বােব

পাৱা যায়৷ যত “ কৱল কািহনীেটাৰ”

ি য়ােটাৰ স

েক

পুংখানুপংু খভােৱ বণনা কৰা আেছ৷
২) কৱল কািহনীেটাৰ ল

ি ৰ কৰা৷ আিম িশ ক সকলক উপহাৰ িহচােব দান

কেৰা৷ই দীঘ ত দুঘ াৰ পৰা দুিদনৈলেক হব পােৰ৷ইয়াৰ ভাৱৰ স
হয়৷ এই ল

ি ৰ আৰু ইয়াৰ ভাৱৰ স

েক মত িবিনময় কৰা

েক মত িবিনময় কৰা হয়৷ এই ল

ি ৰ যিদ

চািৰঘ া জাৰা বা তােতাৈক বিচ দীঘলীয়া হয়,আিম িনে শনা সমূহৰ যাগান ধেৰা.
৩) কৱল কািহনীেটাৰ িতিনিদনীয়া ক শালা৷ এই আিহৰ যােগিদ কায প িত
দশন কিৰ দখুওৱা হয়৷ এই িতিনিদনীয়া

িশ ণৰ অ ত যাগদানকাৰী সকেল যেথ

দ তা অজন কেৰ, তওঁেলােক কািহনীসমূহ ব ৱহাৰ কিৰ, অনুশীলন কিৰ, বৃি ধাৰী িশ ক
হব পােৰ৷
৪) কৱল কািহনীেটাৰ এক িবৰিত ক শালা৷ আিম দুটা অংশ িবিশ উপৰা-উপিৰ
ক শালা অনুি ত কেৰা৷ কাৰণ ই আেলাচনাৰ বােব এক ম িদেয় আৰু ই উপযু

িশ ক

যু ত কেৰ৷ এই িশ ক সকেল ইয়াক পাছত, আনেকা িশ ষন িদবৈল স ম হয়৷ ই এটা
আদশগত, উপযু

ক শালা ইয়াৈল দূৰ-দুৰিণৰ পৰা িশ কৰ দল, িশ ণ িদবৈল আেহ

আৰু অেনক ব ি েয়ই, দুৰ-দূৰিণৰ পৰা আিহ ইয়াত যাগদান কেৰ৷
থম ১৮ ঘ াত, এজন িশ ক আৰু িতিনগৰাকী যাগদানকাৰীেৰ গ ত এটা সৰু দলক
িশেকাৱা হয়৷ এই ১৮ ঘ ােজাৰা িব ৃ ত িশ া আৰু অনুশীলনৰ পাছত, এই নতু নৈক িশ ণ
া বৃি ধাৰী সকেল, সহকাৰী িশ ক িহচােব ভূ িমকা পালন কেৰ৷ তওঁেলােক, অিতিৰ
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১৯ ঘ াৰ বােব যাগদান কৰা এটা ডাঙৰ দলক,
আদশগতভােৱ,এই অিতিৰ

িশ ণ িদয়া কায ত সহায় কেৰ৷

ক শালােটা, এজন সহকাৰী িশ ক আৰু ৫ গৰাকী যাগদান

কাৰীকৈল পিৰচালনা কৰা হয়৷
এই ৩৭ ঘ া জাৰা িশ ণৰ অ সাধাৰণেত ৫ িদনৰ িভতৰত কৰা হয়, এই সহকাৰী
িশ ক সকলৰ সৰহ সংখ েকই অ ায়ী

িশ ক হব পােৰ৷ আগেত কাৱাৰ দেৰ, আৰু

অিধক অনুশীলন আৰু নতৃ ৰ অিভ তােৰ, এই অ ায়ী

িশ ক সকেল অনুেমািদত

িশ ক হব পািৰব৷
৫)

কৱল কািহনীেটাৰ ম লী বৃি

ক শালা৷ এই ক শালােটা

ৰবাৰ

গধুিল,শিনবাৰ আৰু দওবােৰ কৰা হয়, নাইবা কৱল শিনবাৰ আৰু দওবােৰ কৰা হয়৷
এইদেৰ চািৰ স াহ িতেটা স াহত ১৪ ঘ াৈক িশ া িদয়াৰ পাছত,ম লীৰ সকেলা লােকই
অহতাস

বৃি ধাৰী লাক হব পােৰ ৷পাঁচৰ পৰা সাত স াহৰ িভতৰত এই ডাঙৰ ম লীৰ

েত েকই (৫০,০০০ হাজাৰৈলেক সদস -সদস া থকা ম লী) িশ ণ া হব পােৰ ৷ লগেত,
ইয়াত িশ ণ া িকছু মানক , কৱল কািহনীেটাৰ িশ ক িহচােৱ অনুেমাদন কিৰবৈল
সমথ হব৷ আচয জনকভােৱ এেন ম লীবৃি ৰ ক শালা সমূহত, এটা বা দুটা স াহৰ
িশ ণতেহ যাগদান কিৰব ৷
৬) কৱল কািহনীেটাৰ ঘৰুৱা কমশালা৷ এজন অনুেমািদত িশ েক িতিনজন িব াসীক
এটা ঘৰত অনুি ত কমশালাৈল িনম ্ ৰণ কেৰ৷ এই িশ ক জেন আৈড় ঘ ােজাৰা বঠক
অনুি ত কেৰ৷ স াহত এবাৰৈক৷ ছয় স াহত কমশালােটা সমা কিৰব৷
এেনধৰণৰ কমশালাই িযসকল ব ি েয় চাকিৰ থকা বােব, বা পিৰয়ালৰ অন ান
দািয়

বহন কিৰব লগীয়া

যাগদান কিৰব

নাৱােৰ,

হাৱা বােব, দীঘলীয়াৈক অনুি ত
তেন ব ি ক

যাগদান কিৰবৈল সুিবধা

তােৰাপিৰ, ঘৰত িনভেয় আৰােমেৰ িশিকবৈল এটা পিৰেৱশ
লাজ ৰীয়া

ভাৱৰ

হাৱাৰ বােব৷

িকছু মান সমল িদওঁ, আৰু

উপযু

বৃি ধাৰী

যাগান ধেৰা,

িদওঁ৷

িশ কজেন আৰু িতিনজন ব ি ক, কৱল কািহনীেটাৰ

লাক হ’বৈল

লাকক, ি তীয়েতা ৬ স াহ

দান কেৰ৷

পাৱা হয়, িবেশষৈক

েয়াজনীয় িনে শনা আিম

িশ ণৰ সময় সূচী বাি

ছয়টা বঠকৰ পাছত, এই

হাৱা কমশালাত

িশ ণ িদেয়৷

সই িতিনজন নতু ন বৃি ধাৰী

জাৰা ঘৰুৱা ক শালাত

িদয়া হয়৷ আৰু এই িতিনজনৰ,

যাগদান কিৰবৈল উদগিন

িতজেনই নতু নৈক িতিনজন িতিনজন ব ি ক

িনম ণ কিৰবৈল উদগিন িদয়ঁক৷
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আমাৰ পাঁচিদনীয়া আৰু ম লী বৃি
িশ ক জেন, নতু নৈক

িশ ণ

িনেয়৷ ছয়-স াহ জাৰা
িতিনজন

া

িশ ণ স

িতিনজনৈক

িশ ণত

কািহনীেটা”ৰ দ তা আয়

বঠকৰ

বি ক
কেৰ৷

সইদেৰ

িদ চলাই
েতােকই

তওঁেলােক

“ কৱল

েত েকই িতিনজন িতিনজনৈক িনম ণ কেৰ আৰু
তেনহেল ইয়াৰ পাছৰ ছয় স াহ

বেলগ ঘৰত, এেন সংখ ক

ৰখা হয়৷ আৰু

নতৃ

েম

িশ কৰ অিভ তা লাভ কেৰ৷

শষত, এই দলেটা ৩৬ জনৈল বৃি

‘ কৱল বািহনীেটা’ৰ অেনক ক

েম

থম িতিনজেন

ইয়ােৰাপিৰ,

কেৰ আৰু সহকাৰী

ি য়ােটা চলাই থােক,

থািকব) বেলগ

নতা পয ায়ৈল

ূণ হাৱাৰ পাছত,

সহায়

এই বাৰজন ব ি েয় যিদ এইদেৰ
িশ ণৰ এই

ক শালাত কৰা িনিচনাৈক

ক

পাব৷ (লগেত

থমজন

জাৰা

িশ কও

লাকক, ঠাই যু ত কিৰ িদব পােৰ৷

িশ ণৰ সময়ত সৰু সৰু দলত ভাগ কিৰ

িশ ণ িদেয়৷ এই চািৰজনীয়া দল

বােৰ আন

কাঠা

িবলাকৈল ভােগ ভােগ যাব পােৰ – নাইবা তওঁেলােক ঘৰৰ বািহৰেতা এেকলগ হ
িমিলত হব পােৰ৷
‘ কৱল কািহনীেটা’ত অ ভূ
অিধক বৃি ধাৰী লাকক
কিৰব পােৰ, নাইবা

নতু ন

িশ ণ
দুবছৰৰ

া

সকেল তওঁেলাকৰ সংখ া

কাৱা দ তােটা

চাৰ কায ত

তওঁেলােক “ কৱল কািহনীেটা”ৰ প িতেৰ বাইেবল

ভু ৰ কাষৈল অিধক ওচৰ চািপ যাব পােৰ৷
অিধক সংখ েকই যিদ আনেলাকক

ক শালা” টাৰ

সই

াৰাই

এজন

অনুেমািদত

আন ৬০০০

িশষ গঢা আৰু পৰামশদাতা গঢাৰ এক
বৃি

বি

তওঁেলােক বাইেবলৰ কািহনী

িভতৰেত,

কািহনীেটাৰ”

াি

িশ ণ িদ, বঢাব পােৰ৷ তওঁেলােক গৃহ-দল সমূহ আৰ

ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ৷ নাইবা,
অধ য়ন কিৰ

িশ ণ

ভাৱ িকয় ইমান

হজাৰ

িশ ণ িদবৈল আৰ
িশ েক

লাকক

আৰ

কেৰ৷

কৰা

“গৃহ

ভাি ত কিৰব৷

এইেটা

াভািৱক আৰু কায কৰী আিহ৷ “ কৱল

বিছ আৰু ইয়াৰ

াৰা িকয় ইমান অিধক িশষ

হয় তাৰ কাৰণ এেয় য এই প িতত, ঈ ৰৰ বাক ত অিধক মেনােযাগ িদ

না হয় আৰু আি ক িশ া ব ি গত জীৱনত

েয়াগ কৰাৰ ওপৰত

ৰু

িদয়া

হয়৷
৯. িশষ -বৃি ৷

লাকসমূহ “ কৱল কািহনীেটা’ৰ ক শালাত

িশ ণ

া ৈহ,

কািহনী বৃি ধাৰী লাক িহচােব ওলাই যায়, তওঁেলাকৰ নতু ন দ তা সমূহ, এজন
এজনৈক,

বা

দল

িহচােব,

গণমাধ ম আৰু িবষয় সূচীেয়,

ব ৱহাৰ

কিৰবৈল

যু তৈহ

যায়৷

বেলগ

বেলগ

যেন, বৃি ৰ পিৰচযা (Minstry that Multiplies)
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ই

দখুৱায়

আটাইতৈক

কেনৈক দ তাসমূহ কািহনী পিৰচযাৰ জিঢয়েত আয়

কিৰব পািৰ৷

েয়াজনীয় কথােটা হ’ল, এই বাতাই আমাক কম পিৰমােণ হেলও,

কেনৈক “ কৱল কািহনীেটাৰ” পৰামশৱলী িশকােৰা সকলক, এিৰ যাব পািৰ,
আমাক িনে শনা িদেয় (Top links on web site, “Training Info” and
“Resources,” lead to the various selections available.)
৮. সৰু পুি কা৷ সা

কৱল কািহনীেটা আৰু ঈ ৰৰ কািহনী

কেনৈক মত

িবিনময় কিৰব পািৰ তাৰ উপায় আিদ বণনা কিৰ, িতিন ভাগ কিৰ ভাজ কৰা
পুি কা৷
৯. বৃি ধাৰী লাকৰ

ৱণ– িশ ণ৷ দৈক ‘ কৱল কািহনীেটা’ বাইেবলৰ কািহনী

যু ত কৰা অিভ তা এই সকেলা িবলাক দলত আেলাচনা কিৰ ভাৱিবিনময় কৰাৰ
বােব পিৰক না কৰা

হেছ৷ দলিবলােক ২ ঘ াৰ পৰা ৬ ঘ াৈলেক আেলাচনা

কেৰ আৰু আি ক

ান আিৱ াৰ কেৰ৷ MP3, CD or Solar players ত

সহজলভ ৷ বেলগ বেলগ ভাষাত পাৱা যায়৷
১০. বাইেবলৰ আি ক বাতা ভাৱিবিনময় কিৰ আিৱ াৰ কৰা৷ অল ািৰক আৰু
দলত আেলাচ

সমূহৰ সিহত বাইেবলৰ কািহনী সমূহ৷

ু ল সমূহৰ বােব

ণী

িবলাকৰ বােব আৰু গৃহ দল িবলাকৰ বােব ব ৱহাৰ কৰক ৷ িব াসী আৰু
অনুস ানকাৰী সকেল আ িৰকতােৰ অংশ
৯০ িমিনট

হণ কেৰ৷ আিৱ াৰৰ বােব গেড় ৬০-

DVD আৰু Audioৰ বােব খৰচ কেৰ৷ ইয়াক

কইবাটাও ভাষাত

পাৱা যায়৷
১১. ই াৰেনটত িশ াৰ সাম ীসমূহ৷ কৱল কািহনীেটা’ৰ ওপৰত িলিখত
আৰু িভিডঅ’ আিহত অেনক স

দৰ বাতা অিত সহজলভ

াব

– Simply the

story.org. ত খবৰ কৰক ৷ ‘ কৱল কািহনীেটৰ’ িব ৃ ত িবৱৰণ, ইয়াৰ আৰ নী,
FAQs, এপলেজিত
লগীয়া

, ডাউনলেদবুল িৰচে ,িব জুিৰ ব ৱ ত সা

িশ ণ সমূহ,

মৗিখক বাইেবল

সমূহ আিহব

ু ল সমূহ, আিহ ৰপ কািহনীসমূহ আৰু

অিধক৷ ৩ িমিনটৰ িভিডঅ’ টা “িক আৰু িকয়” (what & why) ম লীত
ব ৱহাৰ কৰক to vision cast sts training for short term mission trips.
িশ াৰ সাম ী আৰু

ৱ

িনয়মীয়াৈক “ কৱল কািহনীেটাৰ ওেৱব-চাইটত যাগিদ

থকা হেছ৷
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১২. চল অনুশীলন আৰু িদহা পৰামশ িদয়া৷ ‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ স সাৰণ
াচ সমূহৰ জিঢয়েত, চল Skype story practice বঠক সমূহত আৰু িদহা
পৰামশ িদওঁতা কায সূচীত যাগদান কৰাৰ কথা িবেবচনা কৰক৷
১৩. অিডঅ’ হাতপুিথ৷ ‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ হাতপুিথখন বাণীব কিৰ ৰখা CD
খন সহজলভ ৷ কৱল কািহনীেটাৰ” িশ ণৰ সময়ত DVD খনৰ বােব অনুস ান
কৰক৷
১৪.
টু ইটাৰ৷
‘ কৱল
কািহনীেটা’ৰ
স েক
টু ইটাৰত
চাওকhttp://www.twitter.com/SimplyTheStory
১৫. আেয়াজন আৰু ব ৱ া কৰা৷ ক শালা আেয়াজন কিৰবৈল ই া কিৰেল এই
হাত পুিথখনৰ শষৰ ফােল িদয়া কনা তািলকাখন চাওক আৰু স ালকৰ লগত
যাগােযাগ কৰক৷ নাইবা ওেৱব চাইডত ‘Hosting’ অনুস ান কৰক আৰু এই
স েক সকেলা িন শনা সং হ কৰক ৷
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সংেযাজন ক িশ ণ সমী া

-প

কািহনী কওঁতা …………………………………… িশ ক………………………………………..তািৰখ ……………………………………………….
‘ কৱল কািহনীেটাৰ’ প িত স েক িব ত িববৰণ এই হাতপুিথত িদয়া হেছ৷ কািহনীকওঁতা সকলক সুৱৰ
ঁ াই িদয়ক, “মই আেপানােলাকক পাছত িশ ণ
িদম৷ আেপানাৰ কািহনী উপ াপন কৰাৰ আগেতই এই কথােটা মনত ৰািখব৷ আেপানাৰ কমশালাত থকা যাগদানকাৰী সকল িযমােনই িশি ত নহওক,
আপুিন আেপানাৰ কািহনীেটা
াতা দশক সকলৰ আগত উপ াপন কিৰব যন, তওঁেলাক মৗিলক বা ালাপ কেৰাতা লাকেহ ৷ আৰু তওঁেলােক
কািহনীেটাৰ অ ব েহ জােন৷(আৰু আন কািহনী সমূহৰ উপাদান সমূহ িয বতমান িশ ণৰ সময়ত কাৱা হেছ৷)
এই কথািখিনেয় আেপানাক িশ কজনক ভালৈক বুিজবৈল সহায় কিৰব৷ কািহনীকওঁতা সকেল…………
(১) পিৰচয়মূলক আৰ িনেত বাইেবলৰ বািহৰৰ কােনা বাতা িনিদব ৷
(২)
েয়াজন হেল চমুৈক দুৱাষাৰ কওক৷ কািহনীেকাৱাৰ আগেত ৷
(৩) বাইেবলৰ কািহনীেটাৰ িনভু লতা বজাই ৰািখব৷ কােনা বাতা এিৰ নাযাব নাইবা সংেযাগ নকিৰব৷
(৪) বাইেবলৰ এটা কািহনীেতই আৱ থাকক, বাইেবলৰ এেক কািহনীৰ আন িবৱৰণ তাত সংেযাগ নকিৰব৷
(৫) ই ক
ু ব ি সকলৰ সঁহািৰ বা ে া ৰৈল, িবেবচনাপূণ, উদিগনমূলক িতি য়া কাশ কৰক৷
(৬) সহাঁিৰ িদওঁতাসকলৰ িবেশষ
সমূহৰ উ ৰ িদওঁেত, াভািৱক নমনীয়তা দশন কৰক৷
(৭)
াতাসকলক জিঢত কিৰবৈল, কািহনীেটা ক যাওঁেত, আেমাদজনকভােৱ কািহনীেটা আৰ কৰক৷
(৮)
েসাধাৰ ধৰেণেৰ আি ক ান িনৰী ণৈল নতৃ িদ পিৰচালনা কৰক, যােত মৗিখক িশকােৰা সকেলও যন সহাঁিৰ জনাব পােৰ৷
(৯) মৗিখক িশকােৰা সকেলও যন সহাঁিৰ জনাব পােৰ, তাৰবােব
সুিধ, আি ক ান েয়ােগেৰ মত িবিনেয়াগ কৰক৷
(১০) ধ িশ ামূলক ব ৃ তা িনিদব৷
(১১) িনজৰ পচ ৰ িবষয়ব এটা িশকাবৈল, কািহনীেটা ব ৱহাৰ নকিৰব ৷ বৰ , শা বাক ৰ যােগিদ, ঈ েৰ তওঁেলাকক সত েটা দখুৱাই িদব,
ঈ ৰৰ দ তা ওপৰত িব াস ৰািখব, কািহনীেটােৱই তওঁেলাকক বাতা িদয়ক৷
(১২) কৱল কািহনীেটাৰ উপ াপন কৰা িয ৫টা বেলগ বেলগ উপাদান আেছ তাক বাখ া কিৰবৈল আৰু উদাহৰণ িদ দশন কিৰবৈল সমথবান
হওক৷
িশ কৰ মান িনণয় প ত কািহনী কওঁতাজেন ৫ টা উপাদান দশন কিৰেল ন নাই সইেটা িতফিলত হয়৷ িয উপাদান বাদপিৰ গল বা
নহল,
তিতয়াহেল NTY(Not there yet) যাগ তা অনুসােৰ এিতয়াও
ম িনধাৰণ হাৱা নাই, বুিল আখ া পাব৷ যিদ কােনা উপাদান বাদ পিৰ যাৱা নাই
তিতয়াহেল – ‘G’ অথাৎ (Got it) তওঁক যাগ বুিল িনধাৰণ কৰা হব৷
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িশ কৰ

যাগ তা িনধাৰণ

কািহনীকওঁতাজন

তািৰখ

কািহনীেটাৰ নাম

স

কািহনী

পুনৰেকাৱা

Lead through

িনৰী ণ

েয়াগ

সামি ক অনুেমাদন সমূহ
আশাকৰাতৈক িবেশষ িকবা এটা ভাল কিৰেল, িশ েক তলত িদয়া ‘িবভাগমেত’ শংসাসূচক ম ব িদব পােৰ৷ কােনাবা িদশত হয়েতা আৰু অিধক অনুশীলনৰ েয়াজন আেছ বুিল
ভােৱ তােকা ম ব ত কাশ কিৰব৷ বাকী ‘িবভাগ িবলাক’ত এেকােৱই িনিলিখব, যিদেহ সইেবাৰ াভািৱকমেতই হেছ৷ এই িবেবচনা কৰা তািলকাখেন িশ কজনক, পাছত িক কব
লািগব, তাক কবৈল সহায় কিৰব৷ কািহনীকওঁতাজনৰ যিদ আঁত হৰাই পলায়, তে আেকৗ কািহনী আৰ কিৰব পােৰ৷

িশ কৰ সমী া িতিনবাৰৈক কািহনী উপ াপন কৰা –
কািহনী , ম ব
(১) আৰ িণ
(২) িনভূ লতা
(৩) নাৰ আ হ
(৪) কািহনীত (মন িদয়া)
(৫)কািহনীতিনভৰ কৰা
(৬)অি ভি ,অিভনয়
া সৱা, ম ব

১)
া সৱাৰ বােব উৎসাহীত কৰা
২) উৎসাহ যােগাৱা
৩) স া সৱক সকলক

ধেৰাৱা
Lead through, comments ?

(১)
(২)
(৩)
(৪)

তৎপৰতােৰ, স ূণ কিৰেল
িবিভ ধৰেণেৰ(৩)
অংশ হণ
িনভূ লতা
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িশ কৰ সমী া দুইিবধৰ আি ক স
আি ক ান িনৰী ণ,ম ব
(১) মূল শ ব ৱহাৰ
সমূহৰ ধৰণ
(২) মৗিখক
(৩) বুিজবৈল কৰা অি ভি
(৪) স ক িনৰী ণ
(৫) পৰ ৰৰ আেলাচনা
(৬) দলীয় মতিবিনময়
(৭) ব ু পূণ পৰ ৰৰ মতিবিনময়
(৮) িনি তকৰণ
(৯) কািহনীত থকা উ ৰ সমূহ
(১০) স দ উিলয়াবৈল কেনদেৰ নতৃ
(১১) মেনােযােগেৰ নাত
(১২) কািহনীেয় িনেজ বাতা িদয়া

িদেছ
আ

(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
(৮)

ৰ কাৰ-ধৰণ
মৗিখক
বুিজবৈল কৰা অি ভি
িনি ত েয়াগ সমূহ
পৰ ৰৰ আেলাচনা
দলীয় মতিবিনময়
ব ু পূণ পৰ ৰৰ মত িবিনময়
িনি ত কৰণ
কািহনীত আি ক ান েয়াগ আেছ

(৯)

েয়াগ কিৰবৈল নতৃ

িদ চলাই িনয়া বা

ান েয়াগ ম ব

েয়াগ কিৰবৈল কাৱা হল৷

(১০) উ ৰ সমূহ পাবৈল স ম
(১১) ধমমূলক ব ৃ তা বাদ িদয়া হেছ
সামি ক ভােৱ দলেটাক পিৰচালনা কৰা
(1)সমস া পিৰচালনা
(২) কািহনীৰ বািহৰৰ
ৰ উ ৰৰ সঁহািৰ
(৩) দলেটা বণনা
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সংেযাজনা খঃ এটা আিহমূলক কািহনীৰ মােজেৰ যা া
সমূহ কেনৈক
ত কিৰব লােগ
চে য়, লুক ১৯:১-১০
এই অধ ায়েটাৰ নামেটােৱই ইি ত িদেয় য আিম এিতয়া আন এটা আিহমুলক
কািহনীৰ মাধ েমেৰ যা া কিৰম৷ আিম চে য়ৰ কািহনীেটা বািচ লেলা৷ এই
কািহনীেটা আিম বািচেলাৱাৰ কাৰণ হল এেয় য চে য়ক এটা ায় সহজ কািহনী
বুিল গণ কেৰ, আৰু এই কািহনীেটা কৱল িশ সকলৰ বুিলেহ ভােৱ৷ হয়৷ িক
ইয়ােৰা গভীৰ অথ আেছ৷
এই কািহনীেটা ােয় এেনধৰেণ কাৱা হয়,“ চে য় নামৰ এজন চু -চাপৰ মানুেহ
যীচু ক চাবৈল ই া কিৰিছল৷ সইকাৰেণ তওঁ এেজাপা গছৰ ওপৰত উ ল, যােত
মানুহৰ জুমেটাৰ ওপেৰিদ তওঁ যীচু ক দখা পায়৷ জুমেটাৰ মানুহ িবলােক এই
মানুহজন ভাল নপায়িছল ৷ কাৰণ তওঁ এজন কৰেতালা, িক যীচু েৱ এই চু
চাপৰ মানুহজনক ল
কিৰেল আৰু সই মানুহ জনৰ ঘৰত দুপৰীয়াৰ আহাৰ
খাবৈল আিহল৷ চে য় ব ত সুখী হল আৰু স িতৰ আধা ভাগ দুখীয়া িবলাকক
দান কিৰেল,আিম চে য়ৰ দেৰ হব লােগ৷
যিদও ওপৰত উে খ কৰাৰ দেৰই এই বা ােটা কািহনীেটাৰ িভতৰত সামাই আেছ,
ইয়াত তােতাৈক অিধক কথা িবচািৰব লগা আেছ৷ আিম কৱল কািহনীেটাৰ
প িতেৰ গেল, কািহনীেটাৰ অেনক গভীৰ স দ সমূহ আিৱ াৰ কিৰব পৰা হব ৷
চে য়ৰ িবষেয় থকা এই শা াংশ অনুস ান কেৰােত, আিম কেনদেৰ
ত কিৰব লােগ,
সই িবষয়েটাত মেনােযাগ িদম৷ দখাত মৗিখক প িত নহয় যন লগা ধৰেণ আিম মত
িবিমময় প িত ব ৱহাৰ কিৰম৷ আিম স াব িনৰী ণ সমূহ, আি ক ান েয়াগ আৰু
সমূহ িলিখম৷ আপুিন জানক য আপুিন মনেত ভািব িয কেৰ, তােকই আিম িলিখম৷ িক
ত কৰণৰ িবষেয় কথা পািতবৈল য়ং আিম আেপানাৰ লগত নাই, সই কাৰেণ আিম
ি তীয় উ ম প িতেটা হণ কিৰেলা৷ আিম মানিসক ি য়ােটা আেপানাক িনিদ – আিম
ইয়াত িলিখেলা বঁকা আেখেৰেৰ িলখা শ িবলাক অথৰ দেৰ আপুিন হয়েতা ভািৱব পােৰ৷
িলিখত
সমূহ আিহ ৰুেপ িদয়া হল৷ আেলাচনাত উদগিন িদবৈল এই
সমূহ
আপুিন সুিধব পােৰ ৷
স দ িবচািৰ উিলওৱাত আৰু সই স দ সমূহৰ পৰা
সমূহ
ত কৰাত
বাইেবলৰ এই কািহনী
িত কৰণেটা এটা িবেশষ অ গিত৷ এইেটা যিতয়া আপুিন
মনত ৰািখব, কািহনীেটােৱই আেপানাৰ টাকা হব৷ কািহনীেটা এটা Clotheslineৰ
দেৰ৷ এই Clotheslineৰ কােষ আপুিন মনেত লােহ লােহ খাজ কািঢ গেল,
আেপানাৰ স দ আৰু
াৱলী সই শাৰীত ওলিম থিকব৷
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এই আিহ ৰুপ যা াৰ আকাৰ দিখেল, আপুিন হয়েতা চকখাব আৰু কব, ‘এইেটা
বৰ দীঘল৷” আৰু গ থািকেল আনেলােক কাৱাৰ দেৰ, আপুিনও কব,“ইয়াক
ব তবাৰ পুনৰাবৃি কৰা হেছ৷’ সঁচাকথা কবৈল গল, এই আিহেটা আেপানাৰ
িশ া আহৰণ কৰা প িতৰ লগত খাপ নখাব পােৰ৷ িক
তথািপও এই
আিহেটাৰ পৰা িশিকবৈল চ া কৰক, আিম উদগিন িদওঁ৷ আৰু আপুিন চাওক
এই
সমুহ
ত কৰাত, আেপানাক সহায় কিৰব ন নকেৰ৷
কৃ তেত, এই অধ ায়েটােৱই িকছু েলাকক কেনৈক
ধাৰণা িদেল৷

সমূহ

ত কিৰব লােগ, তাৰ

আপুিন, চে য় কািহনীেটা অনুস ান কিৰেল, থম অৱ াত আিম ইয়াত দািঙধৰা
স দ সমূহৰ দেৰ, ইমান স দ িবচািৰ নপােলােহেতন৷ মনত ৰািখব, এই িবেশষ
কািহনীেটা পৃিথবীৰ িবিভ ঠাইত আিম িশকাইেছা৷ সই সময়ত, আনৰ লগত
আেলাচনা কেৰােত, এই কািহনীেটাৰ পৰা অেনক কথা আিম িশিকেলা৷ সময়ৰ লেগ
লেগ আিম অেনক ব আিৱ াৰ কিৰ গাটােলা৷ সইেটােৱ আমাক আেপানােলাকৰ
লগত এই অসংখ স দ সমূহ িবিনময় কিৰবৈল সু-সি ত কিৰেছ৷ বা িৱক,
আপুিন অেনক লাকৰ পৰা আি ক ান বুটিলেছ৷ আৰু এইেটা, ‘ কৱল কািহনেটাৰ
িনয়মীয়াৈক ঘ থকা দলীয় আেলাচনীৰ ফল৷
আপুিন,‘ কৱল কািহনীেটাৰ প িতেৰ কািহনীসমূহ
ত আৰু উপ াপন কিৰ
থােকােত, আপুিনও অিধক অিধকৈক স দসমূহ আিৱ াৰ কিৰব৷ পাচত আপুিন
এই কািহনীেটা পুনৰ ঘুিৰ চােল আৰু অিতিৰ স দ িবচািৰ পাব৷ ঈ ৰৰ বাক
তেন ৱা৷ ইয়াৰ সত সমূহ িবচািৰ আপুিন শষ কিৰব নাৱািৰব!
এই অধ ায়েটা তলত িদয়া ধৰেণ পিৰক না কৰা হেছ আপুিন চে য়ৰ কািহনীেটা
পিঢ িশ া আহৰণ কৰাৰ পাছত, কেনৈক কািহনীেটাত স দ অনুস ান কিৰব
লােগ আিম তাক দখুৱাইেছা৷ আৰু আনক নতৃ
িদ স দ িবচৰাত সহায়
কিৰবৈল
সমূহ
ত কিৰেছা৷
আিম আভাষ িদয়া মেত, িকছু মান আি ক
ান িনৰী ণৰ সেত আপুিন স ত
নহবও পােৰ বা এেনদেৰ ল
নকিৰবও পােৰ৷এইেটা অগতানুগিতক নহয়, নাইবা
ইয়াক সমস া বুিলও গণ কিৰব নলােগ৷ আনক িশকাবৈল, “ কৱল কািহনীেটা”ৰ
প িত ব ৱহাৰ কিৰেল, আপুিন ব ি গতভােৱ আৰু
ভােৱ কািহনীেটাত িয
দেখ, তােকেহ িবিনময় কিৰব৷
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আিম আেপানােলাকৈল আগবেঢাৱা িকছু মান অিভমত বা িচ া কৱল আেলাচনাৰ
বােবেহ হয়েতা হব৷এই িচ াধাৰা যিতয়া এক লগৈহ আেলাচনা কিৰব, ভূ েৱ,
ােয় আনৰ াৰা কথা কব৷ আৰু সই শা াংশৰ পৰাই এক নতু ন বাধশি
পাহৰৈল আিহব৷
আিৱ াৰ কিৰবৈল আনক সমথবান কৰা
সমূহ
ত কৰােতা “ কৱল
কািহনীেটা’ৰ বােব এক ডাঙৰ ত া ান৷ আিম আশা ৰািখেছা, ইয়াত ব ৱহাৰ
কৰা পুনৰাবৃি েৰ এই নতু ন দ তা আৰামদায়ক হাৱাত সহায় কিৰব৷
এই কািহনীেটা িশকবৈল যাওঁেত, সয়মৰ অভাবৰ বােব বা অন কাৰণত হেলও,এই
স দ সমূহৰ কইটামান স দ িযেকােনা সময়ত উপ াপন কিৰব পািৰব৷
আহক আিম আৰ কেৰাএই অনুশীলনেটা কৰাৰ আগেত, থেম এই দহটা পদ থকা কািহনীেটা ‘ কৱল
কািহনীেটা’ৰ প িতেৰ িশিক লওক৷ (কািহনীেটাৰ পদিবলাক তলত িদয়া হেছ)৷
কািহনীেটা,এই হাত পুিথত বণনা কৰাৰ দেৰ িশিক লওক৷ কািহনী কেনৈক
ত
কিৰব লােগঃ
(১) ডাঙৰ ডাঙৰৈক এই দহটা পদ থকা কািহনীেটা ভালদেৰ পঢক৷
(২) পিঢ যাওঁেত (কেথাপকথন কেৰােত) াভািৱকেত ব ৱহাৰ কৰা শ েবাৰেক
ব ৱহাৰ কৰক ৷ কােনা কােনা বাইেবলত ‘পাি কান’ বুিল কেছ৷ আপুিন
‘কৰেতালা’ বুিল কব পােৰ৷
(৩) মনেত ভাৱক, গােটই কািহনীেটাত িক ঘ েছ৷
(৪) আপুিন পিঢ স ূণ কৰাৰ ক পাছেতই, চ ব কৰক আৰু পুনৰাবৃি
কৰক, ডাঙৰৈক কািহনীেটাৰ িযমানিখিন মনত ৰািখব পােৰ িসমানিখিন৷ আেপানাৰ
মানসপটত কািহনীেটা চাওক৷ আপুিন স ক কািহনীেটােহ মনত পলাবৈল চ া
কিৰেছ- স ক শ েবাৰ নহয়৷
(৫) থমৰ পৰা আেকৗ পঢক, ডাঙৰৈক৷ এইবাৰ আপুিন এিৰ থ যাৱা অংশ
বা দুঘটনা েম সি িব কৰা অংশ দখা পাব৷
(৬) চ ব কৰক৷ আেকৗ পুনৰাবৃি কৰক, ডাঙৰৈক আৰু ক যাৱাৰ লেগ
লেগ অি -ভি েৰ অিভনয় কিৰ যাওঁক৷
এইদেৰ চািৰবাৰ মান পঢাৰ পাছত আৰু পুনৰাবৃি কৰাৰ পাছত, লাক সমূেহ
ল
কিৰব য িসহঁ েত গােটই কািহনীেটা সু ৰৈক িনভু ল ভােৱ কবৈল স ম
হেছ৷ কািহনীেটাৰ অনুস ান কৰাৰ লেগ লেগ আপুিন কািহনীেটাৰ লগত অিধক
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পিৰিচত হব৷ পিৰচযা কৰাৰ আগেত, আপুিন আৰু অিধকবাৰ পঢাত আৰু
পুনৰাবৃি ত সময় িদব৷এইদেৰ কিৰেল স ক ভােৱ
ৈক জািনব৷
যিদ, চািৰবাৰৰ পৰা ছয়বাৰৈল এেনদেৰ কৰাৰ পাছেতা কািহনীেটাৰ অ ব মনত
পলাবৈল যুজ
ঁ
কিৰব লগীয়া হেছ, তে
এইেটা হব পােৰ য আপুিন
অিন াকৃ তভােৱ আগৰ পিৰিচত প িতৈল ঘুিৰ গেছ৷ আৰু নতু ন প িতেৰ
সাৱঁৰণ কিৰবৈল চ া কৰা নাই৷
অতীতৰ িশ া আহৰণৰ অিভ তােটাৰ বােব,আপুিন আগৰ পিৰিচত প িতৈল ঘুিৰ
গেছ৷ আৰু এইেটা কিৰ,আপুিন ‘ কৱল কািহনীেটা’ৰ কায িনেদশনা সলিন কিৰ
িদেছ৷
সইকাৰেণ কািহনীেটা মনত ৰখাত যিদ আেপানাৰ বৰ ক
হয়, আেপানাক
িনেদশনা সমূহ পুনৰাবৃি
কিৰবৈল উদগিন িদেছা৷ওপৰত িদয়া পদে প সমূহ
অনুকৰণ কৰক আৰু আেকৗ এবাৰ ‘চে য় কািহনীেটা- “ কৱল কািহনীেটাৰ
প িতেৰ িশিকবৈল চ া কৰক৷ এইবাৰ িলিখত কািহনীেটা কিতয়াও পুেত জুিখ
নচাব৷ মনত ৰািখব, ডাঙৰৈক পঢক আৰু ডাঙৰৈক পুনৰাবৃি কৰক৷
“পােছ তওঁ িযৰীেহা নগৰত সামাই তাৰ মােজিদ যাবৈল ধিৰেল৷ আৰু চাৱা,চে য়
নােমেৰ এজন মানুহ আিছল, তওঁ এজন ধান কৰেতালা আৰু ধনী আিছল৷ তওঁ
যাচু ক চাৈবল, অথাৎ যীচু েনা কানজন, তাক চাবৈল কাৰ বাৰ কিৰেল, িক
লাকসমূহৰ কাৰেণ, তওঁক দখা পাব নাৱািৰেল, কাৰণ তওঁ চু
চাপৰ আিছল৷
তােত তওঁ আগৈহ লিৰ গ, তওঁক চাবৈল এেজাপা িডমৰু গছত উ ল৷ িকয়েনা
তওঁ সইিপেনই যাবৈল উদ ত আিছল৷ পােছ যীচু েৱ সই ঠাই পালত ওপৰৈল চাই
তওঁক কেল. হ চে য়, বগাই নািম আহা, িকয়েনা মই আিজ তামাৰ ঘৰত
থািকব লােগ৷ তােত তওঁ বগাই নািম আিহ আনে েৰ তওঁক আলহী ক ৰািখেল.
তােক দিখ সকেলােৱ ভাৰেভাৰাই কেল, এওঁ পাপী মানুহৰ আলহী হেছ৷ তিতয়া
চে য়ই িথয়ৈহ ভূ ৰ আগত কেল, হ ভূ চাওক, মাৰ িয স ি আেছ, তাৰ
আধািখিন দিৰ
লাকক দান কেৰা আৰু িমছা অপবাদ িদ কােনা মানুহৰ যিদ
িকবা লেছা, তে তাৰ চািৰ ণ ওভতাই িদওঁ৷ তােত যীচু েৱ তওঁক কেল, আিজ
এই ঘৰৈল পিৰ াণ আিহল, িকয়েনা এেৱাঁ আ াহামৰ স ান৷ কাৰণ, িয হৰাল,
তাক িবচািৰ ৰ া কিৰবৈল মানুহৰ পু্ আিহল’ (লুক ১৯:১-১০)৷
অনু হ কিৰ সাৱধােনেৰ ল কৰক৷
আেপানাৰ কািহনী
ত কৰাৰ পাছত,আপুিন
তকৰণৰ সময়ত পাৱা
িযিবলাক ধাৰণা তথ সহকােৰ িতপ কিৰবৈল সমথ হাৱা নাই, তে কািহনীেটা
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িশেকাৱাৰ সময়ত তেন ধাৰণা িবলাক আনক িনিশকাব৷ তেন ধাৰণা িবলাক
একাষৰীয়াৈক ৰাখক৷ বাধহয় আন এটা সময়ত তথাসমূহ পাৱাৰ পাছত তাক
িশকাব পািৰব৷ কােনাবা সময়ত, আপুিন কািহনীেটা উপ াপন কিৰ থােকােত
সমূহ সুিধ থােকােত, ভূ েৱ হয়েতা অিতিৰ
সত আেপানাক জািনবৈল িদবআৰু এইেটা
তাসকলৰ পৰা সঁহািৰ পাৱাৰ পাছত হব পােৰ৷ মােজ সমেয়
আেলাচনাৰ মােধেমেৰ িশকাই যাওঁেত, আেপানাৰ আগত ধাৰণািবলাক, সত বুিল
মািণত হব পােৰ৷
আৰু অিধক পঢাৰ আগেত ◌ঃ আিম আেপানাক আৰু িকছু সময় চে য় কািহনীেটাৰ
িবষেয় িচ া কিৰবৈল পৰামশ িদওঁ৷ আৰু চাওক,আপুিন িক আি ক স দ
আিৱ াৰ কিৰব পােৰ৷ এই অভ ােস আেপানাক,আেপানাৰ দ তাসমূহ অনুশীলন
কিৰবৈল সুেযাগ িদব৷
তাৰ পাছত, কািহনীেটা মনত সেতজৈহ থােকােতই,আেপানাৰ িনৰী ণ সমূহৰ লগত
আমাৰ িখিন তু লনা কিৰব পােৰ৷ আিম উে খ কাৰ িকছু স দ হয়েতা আপুিন
িবচািৰ পাব৷ সইদেৰ আিম বঁকা আখেৰৰ,আিম ভবা িকছু িনৰী ণ িযেটা আপুিন
ভবা নািছল,এখন তািলকা কিৰব পােৰা৷ এইদেৰ স দ অনুস ান কিৰ আন
লভক৷
আিম িচ া কৰা িকছু মান আি ক িনৰী ণ৷
(১) দখাত যীচু ৰ িত থকা আ হী লােকই,যীচু ৰ ওচৰৈল অহাত চে য়ক বাধা
িদিছল৷
(২)চে য় নামৰ এই মানুহজন উ তাত কম িক
পদবীত উ আিছল৷ তওঁ
ধনী আিছল আৰু শীষ কৰেতালা িবষয়া আিছল৷ তথািপও যীচু ক চাবৈল তওঁৰ
বৰ ই া আিছল৷ সহজ প াই কাম নকৰা বােব চে য়ই উে শ পূণভােৱ িনজ পথ
ত াগ কিৰবৈল িস া কিৰেল৷
(৩) তওঁৰ অমযদাপূণ কমৰ বােব অথাৎ অেনক লাকৰ আগত আিলবাটত
দৗিৰ যাৱা আৰু গছৰ ওপৰত উঠা কাযত তওঁ অপমািনত বাধকৰা নািছল৷
এই স ানীয় লাকজনক ৰাইজৰ স াব ইিতিকং আৰু সমাজৰ দৃি ত হয় হব
লগীয়া িচ া ধাৰণাই,যীচু ক চাৱাৰ পৰা ৰখাব নাৱািৰেল৷
(৪) তওঁৰ চািৰওফােল আ িৰথকা এজুম মানুহৰ িভৰৰ মাজত যীচু ৰ কাষ
চািপবৈল হঁ চা- ঠলা কিৰিছল৷ তওঁ িক
কােনাজনেকই বািছেলাৱা নািছল৷ তাৰ
পিৰবে , যীচু েৱ দূৰত থকা,এজন আচ ৱা গছত উ থকা ব ি েহ বািছ লেল৷
(৫) যীচু েৱ চে য়ক নামধিৰ মািতেল৷ইয়াৰ
াৰাই আিম জািনব পােৰা
মানুহজনৰ িত যীচু ৰ ব ি গত িচ া৷
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(৬) চে য়ৰ ঘৰৈল যীচু েৱ িনেজই যাম বুিৱ কেল৷ এেনদেৰ কাৱােতা ব ত
সমাজত অিতমা া সাহস দখুওৱা বুজাইেছ৷িক িন য়ৈক ঘ ব, সই স েক
যীচু েৱ
া আৰু সাহ দখুৱােল৷
(৭) কােনা এজন ব ি েয় িবেশষৈক এজন নতাই যাৰ পাছত অেনক লাক আিহ
আেছ, সই লাক সমূেহও, তওঁেলাকৰ নতাই িয ফােল চায়, সইফােলই চ
ঘুৰাব৷ তাৰমােন এইেটােকই বুজায় য অকল যীচু েৱই চে য়ই চাৱা নািছল তওঁৰ
লগত অহা গােটই লাক সমূেহই চাইিছল৷ তওঁক যীচু েৱ দখা পাৱাত চে য়ই
ভয় কৰা নািছল বা দােধাৰ- মােধাৰ অৱ াত পৰা নািছল৷ বৰ
চে য়ই
আন েহ দশন কিৰেল৷
(৮) যীচু েৱ তওঁৰ ঘৰৈল িকয় যাব লােগ, তাৰ কাৰণ চে য়ক কাৱা
নািছল৷এইেটা আেমাদজনক কথা য চে য়ই যীচু ৰ আ ানক স ক সঁহািৰ িদবৈল
সংেকাচ কৰা নািছল৷ তওঁ খৰধৰ কিৰেল, কৃ তেত, তওঁ ভাৰষা ৰািখেল৷
(৯) যীচু ৰ িবষেয় িনজৰ িভতৰেত ভাৰেভাৰাই, লাক সমূেহ চে য়ৰ িবৰুে
কথা কেল, এওঁ পাপী মানুহৰ আলহী হবৈল গেছ৷ “হবৈল গেছ” মােন যীচু
ইিতমেধ সই ঠাই এিৰেছ বা এিৰ গল৷ যীচু েৱ তওঁেলাকৰ সমােলাচনা জািনিছল
৷ িক
তওঁ িনজেক ৰ া কিৰবৰ বােব লাক সমূহৰ সমােলাচনাৰ উ ৰ
িনিদেল৷ আৰু চে য়ৰ ঘৰৈল যা াত থািকল৷
(১০) লাক সমূহৰ আপি েটা আিছল, এওঁ পাপী মানুহৰ আলহী হবৈল গেছ৷
ইয়াৰ অথ হল- লাক সমূেহ িনজেক পাপী বুিল ান কৰা নািছল৷
(১১) লাক সমূেহ িনজেক যীচু ৰ অনুগামী ৰূেপ ভূ িমকা পালন কিৰিছল৷
তওঁেলাক যীচু ৰ লগত ফু িৰিছল৷ তওঁেলােক যীচু ক ঘিৰ ধিৰিছল৷ লাকসমূহ
যীচু ৰ ইমােনই ওচৰত আিছল য, তওঁেলাকৰ বােবই চে য়ই যীচু ক দখা পাৱা
নািছল৷ যিদও তওঁেলাকৰ সমােলাচনাৰ পৰা জািনব পৰা যায়েয তওঁেলােক যীচু ৰ
িবষেয় িচ া কিৰিছল, যীচু েৱ কাৰ লগত খাইিছল, তথািপও এইেটা এেন বুজায়
যন চে য়ৰ ঘৰখন নহয়, তওঁেলাকৰ মাজৰ কােনাবা এজনৰ ঘৰখনেহ
বািছেলাৱােটা স ক হলেহেতন৷ আচলেত লাক সমূেহ এইে ত যীচু ৰ লগত
একমত হব নাৱািৰ, যীচু ক স ণৰূেপ হয় ান কৰা বুজাইেছ৷
(১২) িবচাৰকতাৰূপী এই লাকসমূহৰ িনজাববীয়া িকছু মান ব মূলধাৰণা আিছল৷
িক
যীচু ৰ মুখৰ আগত
কিৰবৈল তওঁেলাকৰ আ িব াস নািছল৷যীচু ৰ
মতাৰ িবষেয় লাক সমূহৰ কােনা ধাৰণা নািচল৷ সইকাৰেণ তওঁেলােক এেন
আচৰণ কিৰিছল যন, যীচু েৱ তওঁেলাকৰ আপি সমূহ
নাই নপাইিছল, িযেহতু
তওঁেলােক িনজৰ িভতৰেতেহ কথা পািতিছল৷
(১৩) চে য় এজন ধনীেলাক আিছল৷ তওঁ তওঁৰ বহল দয়ৰ পিৰচয় দািঙ
ধিৰেল, যিতয়া তওঁ কেল য স ি ৰ আধািখিন তওঁ দিৰ ক িবলাই িদব৷
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(১৪) চে য়ই ঘাষণা কিৰিছল য তওঁ যিদ িমছা অপবাদ িদ কােৰাবাৰ পৰা
িকবা লেছ তে তওঁ চািৰ ণৈক ওেভাটাই িদব৷ চে য়ই এইেটা কাৱা নািছল য
‘যিদেহ মই আইনমেত দ নীয় হম’ তিতয়ােহ মই চািৰ ণৈক ওেভাতাই িদম৷
চে য়ই এেন িস া িনজৰ িবেবচনােৰ লিছল৷
কােনাবাই হয়েতা কব পােৰ য চে য়ই ইিতমেধ ই আগেতই দিৰ ক দান িদিছল,
িক
লাক সমূহৰ মতামেত সইেটা নকয়৷ যিদ তওঁ দিৰ ক তওঁৰ আধািখিন
আগেতই িদেল হয়েতা সইেটা তওঁ
পুেত কিৰিছল৷ িক
িমছা অপবাদ িদ
চািৰ ণ যিদ ইিতমেধ িদেলই তে
চে য়ক লাকিবলােক এগৰাকী ধািমক
ব ি ৰূেপ দখা পােলেহেতন৷ কািহনীেটাৰ পৰা আিম এইেটােৱই জােনা য – এই
ঘটনাই কােনাবা এটা মু তত চে য়ই িনজেক পাপী বুিল ীকাৰ কিৰিছল আৰু
িনেজক ধৰাব িবচািৰিছল৷যীচু েৱ কেল য সই ঘৰৈল সইিদনাই পিৰ াণ আিহল
৷ আিম দখা পাইেছা চে য়ই অিব াস মহানুভৱতা দশন কিৰেছা৷
(১৫) থম অৱ াত এেনদেৰ ভািৱব পােৰ য চে য়ই যীচু ৰ দৃি ত আি কবােৱ
হণীয় হবৈল িবচািৰিছল৷ িক
আিম জােনা চে য়ই যীচু ত িব াস কিৰিছল৷
কাৰণ যীচু েৱ তওঁক কিছল, আিজ এই ঘৰৈল পিৰ াণ আিহল৷ এই কািহনীেটাত
চে য়ই একমা এজন ব ি আিছল, িযজেন পিৰ াণ লাভ কিৰেল৷
(১৬) কািহনীেটাত যীচু েৱ ত ভােৱ চে য়ক কিছল, ‘আিজ এই ঘৰৈল পিৰ াণ
আিহল’৷ যীচু েৱ আৰু কেল, ‘িকয়েনা এেৱাঁ আ াহামৰ স ান ৷ইয়াৰ পৰা আিম
জােনা য, চে য়ৰ বািহেৰও, আনেলাক সমূহ তাত উপি ত আিছল৷ আৰু এইেটাও
জনা যায় য যীচু েৱ িযজনৰ িবষেয় কিছল তওঁক সলিন কিৰেল আৰু যীচু েৱ
লাকসমূহৰ আগত চে য়ৰ সপে
কিছল৷
(১৭) যীচু েৱ কিছল, কাৰণ িয হৰাল তাক িবচািৰ ৰ া কিৰবৈল মানুহৰ পু
আিহল৷’ এই কথাই িনি তভােৱ চে য়ক স ািনত কিৰিছল আৰু এেন বুজা যায়
যন যীচু েৱ লাকসমূহৰ ভাৰ ভাৰিণৰ উ ৰ এই এষাৰ বাক ৰ াৰাই িদিছল৷
(১৮) এই কািহনীেটাত আিম যীচু ক দখা পাইেছা- িয এজন িবিশ
নতা
আিছল, তওঁ িনেজই সকেলােৰ দৃি ত অিত ঘৃণণীয় ব ি
এজনক য
লেছ৷
যীচু েৱ ব ি জনৰ নামেটাও জািনিছল৷ সেকলা জনমতৰ িবৰুে
যীচু েৱ কায
কিৰিছল৷ যীচু েৱ জািনিছল লাকসমূেহ গাপেন িক কিছল৷ তােৰাপিৰ চে য়ই
সইিদনাই পিৰ াণ লাভ কিৰেল বুিল কবৈল যীচু ৰ
মতা আিছল৷ এই সেকলা
কথা চাই আিম কব পােৰা য যীচু য়ং ঈ ৰ৷
(১৯) কািহনীেটাৰ থম ভাগেতই
ৰূেপ দখা যায় য চে য়ই যীচু ক িবচািৰ
আিছল৷ পাচত এইেটা যীচু েৱ চে য়ক িবচািৰ পাৱা কািহনী হল৷
আি ক িনৰী ণৰ
সমূহৰ
িত কৰণঃ
অনুশীলনৰ বােব, িযিবলাক
ই আনক, ওপৰত উে খ কৰা িনৰী ণ সমূহৈল
পথ দখুৱাই িনব, তেনধৰণৰ
কেনৈক
ত কিৰব লােগ তাক আিম
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াতাসকলক এটা িনৰী ণৈল দৃি
দখুৱাম৷ আপুিন দখা পাব য কিতয়াবা
আকষণ কিৰবব বােব কইবাটাও
ব ৱহাৰ কিৰব লগীয়া হেছ৷
িযেহতু িতেটা
াতাসকলক আি ক িনৰী ণসমূহৈল পথ দখুৱাই িনবৰ বােব
ত কৰা হয়, সইবােব আিম িচ া কিৰ উিলওৱা িনৰী ণ সমূহৰ তািলকাখন
সহায় হবৰ বােব পুনৰ িদেলা৷
আিম ‘So’ অথাৎ আি ক িনৰী ণ ‘আিন’ বুিল তািলকাখনত উে খ কিৰেছা৷
তাৰ পাছত আিহ ৰূেপ িকছু মান
িদয়া হল৷ এই
মূেহ আি ক িনৰী ণৰ
‘আিন ’ বুিল িলিখেছা৷ এইেটােৱ আেপানাক, কেনৈক ‘িনৰী ণ’ আিৱ াৰ
কিৰবৈল আনক পথ দখুৱাব লােগ তাক ভালদেৰ বুজাত সহায় কিৰব৷
এইেটা এজনী চৰাইক সৰু সৰু ৰচীৰ টােকাৰা িদ িদ সজােটাৈল চলাই িনয়াৰ দেৰ
হয়৷
এই
সমূহৈল ভালদেৰ ল
কিৰল দখা পাব য
ানী পৰামশ দাতাজেন
সাধা ৰ লগত এইেটাৰ স
আেছ৷ কািহনীেটাত থকা ব ি সকলৰ িবষেয়,আিম
আি কভােৱ িক িশিকব পােৰা, তাক সুিধব পােৰা, তওঁেলােক িক কিছল বা িক
কিৰিছল. নাইবা িক িস া
তওঁেলােক লিছল লব পািৰেলেহেতন৷ আৰু ঈ ৰৰ
ল ণ বা কৃ িতৰ স ে িক জািনব পািৰ, তােকা চাওঁ৷
(১) ‘আ-িন” – আি ক িনৰী ণ (So – spiritual observations) দখাত
যীচু ৰ িত আ হীেলাক িবলােকই চে য়ক যীচু ৰ ওচৰৈল যাৱাত বাধা
ৰূপ
হিছল৷
“আিন ” – এই কািহনীেটাত আিম দিখেলা য চে য়ই যীচু ক চাবৈল িবচািৰিছল,
িক
তওঁ যীচু ৰ ওচৰ চািপব নাৱািৰেল৷ চে য় চু
–চাপৰ হাৱাৰ ওপিৰও,
আিম দিখেলা য লাকসমূেহ চে য়ৰ পথত সামাই আিহল৷ লাকসমূেহ িক কিৰ
আিছল য চে য়ৰ পথেটা ব হল?
আিম যিদ কওঁেয িয লাক সমূেহ যীচু ৰ কাষ চািপব িবচািৰছল,
তওঁেলােকই এজন অনুস ান কাৰীক যীচু ক চাৱাত বাধা িদেল, এই কথােটােৱ
লাক সমূহৰ িবষেয় িক দশন কেৰ ?
(২) ‘আ-িন’ – চে য় নামৰ এই মানুহজন চু -চাপৰ আিছল, িক
তওঁৰ
পদবী ওখ আিছল৷ তওঁ এজন ধনীেলাক আিচল৷ আৰু শীষ কৰেতালা িবষয়া
আিছল৷ তথািপও তওঁৰ যীচু ক চাবৈল বৰ ই া আিছল, সইবােব সহজ পথত
যিতয়া চাব নাৱািৰেল, চে য়ই উে শ পূণভােৱ অন পথ লবৈল িস া কিৰেল৷
‘অিন ’ – চে য়ৰ সামািজক, ব ৱসািয়ক আৰু আিথক মযাদা কেনদেৰ বণনা
কিৰব?
* চে য়ই িকছু মান দুদা
লাকক িকছু ধন িদ, যীচু ৰ ওচৰৈল যাবৈল পথ মুকিল
কিৰেল নিক? হয়? নহয়?
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ক আেছ, আিম ইয়াত িক িস া
লাৱা দিখেলা? যিতয়া এই ব ি জেন
*
সহজ উপােয়েৰ যীচু ক চাব নাৱািৰেল, তিতয়া তওঁ িকমান চৰম পযায়ৈল গল?
(৩) ‘আ-িন’ – লাক সমূেহ, এই স ানীয় ব ি জনক সমাজৰ আগত
মযাদাহীনভােৱ আিলবাটত দৗিৰ যাৱা আৰু গছৰ ওপৰৈল উ
যাৱা কায ক
ইিতিকং কিৰব পােৰ বুিল ভািব, চে য়ই যীচু ক চাবৈল শ ােবাধ নকিৰেল৷
‘অিন ৰ’ –
* কািহনীেটাৰ থম অংশত আিম এেন িকবা এটা দিখেছােন, িযেটােৱ সই
অ লৰ লােক , চে য়ৰ িবষেয় িক ভািৱিছল তাক জািনব পৰা যায়?
* চে য় এজন স ানীয় ব ি আিছল আৰু গছত উ গণ কিৰিছল৷ আিলবাটত
দৗিৰ যাৱা আৰু গছত উ যীচু ক চাবৈল যাৱা কায িবলাক এেনধৰণৰ ব ি ৰ
বােব াভািৱক যন লােগেন? এেন কায কৰাত চে য়ৰ ব ি গত জীৱনৰ িত
িকবা ভাবুিক আিছলেন ? কেনৈক ?
(৪) আ-িন – তওঁৰ চািৰওফােল আ িৰ থকা মানুহ িবলাকৰ হঁ চা ঠলাৰ
মােজিদ আিম যীচু ক আিলবাটত খাজকািঢ যাৱা দিখেলা৷ সকেলা মানুেহ ঠিল
হঁ িচ যীচু ৰ কাষৈল গিছল৷ িক
তওঁ কােনা এজনেকই বািছ নলেল৷ তাৰ
সলিন, যীচু েৱ মা এজন ব ি ৈল ল
কিৰেল৷ তওঁ িক
দূৈৰৰ আিছল,
আচঁ ৱা ধৰণৰ সই মানুহজন এেজাপা গছৰ ওপৰত উ আিছল৷
‘আিন ’ –
* যীচু েৱ আিলবাটত খাজকািঢ যাওঁেত অেনকেলােক তওঁক আ িৰ ধিৰিছল৷ সই
লাক সমূহৰ িভতৰত কানজন ব ি ক যীচু েৱ সঁহািৰ জনাইিছল?
* যীচু ৰ আচৰেণ আমাক িক দশন কেৰ?
(৫) ‘আ-িন’ – যীচু েৱ চে য়ক নামধিৰ মািতেল– এইেটােৱ বুজায় য যীচু েৱ
মানুহজনৰ কাৰেণ িচ া কিৰিছল৷
‘আিন ’ – মই িচ া কেৰা৷ চে য়ক যীচু েৱ িয
কিছল, তাত এেন কথা আেছেন
িযেটােৱ চে য়ৰ িত য যীচৰ িচ া আিছল, তাক দশন কেৰ?
(৬) আ-িন – যীচু েৱ িনেজই চে য়ৰ ঘৰত থািকম বুিল কিছল৷ অেনক
সমাজত এেন কৰােতা অিতিৰ সাহসৰ পিৰচয়৷ িক িন তভােৱ ঘ ব, তাৰ
িত যীচু েৱ
ান আৰু সাহ
দশন কিৰেল৷ যন যীচু েৱ ভিৱষ তেটা
জািনিছল৷
(৭) আ-িন – যিতয়া কােনা ব ি েয় িবেশষৈক এজন নতাই, িযজনক
অেনকেলােক অনুসৰণ কেৰ, তওঁ যিদ ওপৰৈল চায়, তওঁৰ লগেত লাক
িবলােকও ওপৰৈল চাব৷ ইয়াৰ অথ এইেয কৱল যীচু েৱইেয চে য়ৈল চাইিছল,
এেন নহয়, গােটই লাক িবলােকই চাইিছল৷ চে য়ই কােনা ভয় দশন কৰা
নািছল বা তওঁক য যীচু েৱ ‘িবচািৰ’ পােল, তাৰ বােব দােধাৰ মােধাৰ
অৱ াত পৰা নািছল৷ বা িৱক, তওঁ আন েহ দশন কিৰিছল৷
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‘আিন ’ –
*
আপুিন কিতয়াবা কােনা মানুহৰ জুমৰ মাজত আৰু সই জুমৰ পৰা
কােনাবা এজেন ওপৰৈল এেকৰােহ িকবা এটা চাই থকা অৱ াত পাইেছেন ? সই
জুমেটাৰ লাক সকেল তিতয়া িক কিৰ থােক ?
*
যীচু ৰ
বািহেৰও
চে য়ক
গছেজাপাত
আন
কােনাবাই
দিখিছল
নিক? কেনৈক? এই কথা কািহনীেটাৰ পৰা আিম জািনব পােৰােন?
*
চে য় নামৰ এই মানুহজনক এক দােধাৰ মােধাৰ অৱ াত ধৰা হ’ল আৰু
েত েকই তওঁক দিখেল৷ এজন ধনী আৰু মতাশালী ব ি ক,এেন এটা সাধাৰণ
ঠাইত, অথাৎ এেজাপা গছৰ ওপৰত দখা পােল, তওঁ কেন অনুভৱ কিৰব?
*
চে য়ই িনজেক লু ৱাই ৰািখবৈল চ া কিৰিছলেন ? বা িকবা ‘বাহানা’
বনাইিছল নিক?
(৮) ‘আ-িন’ – চে য়ক যীচু েৱ তওঁৰ ঘৰৈল িকয় আিহব লােগ, তাৰ কাৰণ
কাৱা নািছল৷ এইেটা বৰ আেমাদজনক কথা য চে য়ই যীচু ৰ আ ানৰ িত
স ক সহাঁিৰ জনাবৈল সংেকাচ কৰা নািছল৷ চে য়ই খৰেখদাৈক নািম আিহল৷
চে য়ই আ া ৰািখেল৷
‘আিন ’- যীচু েৱ চে য়ক গছৰ পৰা নািম আিহবৈল কওঁেত তওঁ কেন
িতি য়া দখুৱােল ৷ ক কেন সহাঁিৰ িদেল? ইয়াৰ পৰা চে য়ৰ িবষেয় আিম
িক জািনব পােৰা?
(৯) ‘আ-িন’ – যীচু ৰ িবষেয় লাকসমূেহ িনজৰ িভতৰেত ভাৰ ভাৰাল আৰু
চে য়ৰ িবৰুে কেল – ‘এওঁ পাপী মানুহৰ আলহী হবৈল গেছ৷’ ‘হবৈল ’ এই
কথাই বুজায় য যীচু এই মা সই ঠাই এিৰেল বা এিৰ গল৷
চে য়ৰ স খ
ূ ত যীচু েৱ লাক সমূহক িয কেল, তাৰ াৰা অিম জােনা য
যীচু েৱ তওঁেলাকক সমােলাচনা জািনিছল৷ যীচু েৱ লাকসমূহৰ সমােলাচনাৰ পৰা
িনজেক ৰ া নকিৰেল, আৰু তওঁ চে য়ৰ ঘৰৈল যা াত থািকল৷
‘আিন ’ –
*
তওঁেলাকৰ ভাৰ- ভাৰিণৰ পৰা বুজা যায় য লাক সমূেহ চে য়তৈক
িনজেক
ান কিৰিছল? লাক সমূহৰ ভাৱ চে য়ৰ ওপৰত পিৰিছলেন?
*
যীচু েৱ চে য়ৰ ঘৰৈল যা া কিৰেয়ই থািকল৷ লাকসমূহৰ সমােলাচনাক
যীচু েৱ কেন িতি য়া দখুৱাব পািৰেলেহেতন?
*
লাকসমূহৰ সমােলাচনাৰ িত কােনা িতি য়া যীচু েৱ কাশ নকিৰেল৷
ইয়াৰ পৰা আিম িক িশিকব পােৰা?
(১০) ‘আ-িন’ – লাকসমূহৰ আপি েটা য যীচু েৱ “পাপী মানুহৰ আলহী হবৈল
গেছ৷’ ইয়াৰ অথ হ’ল লাকসমূেহ ভািৱিছল য তওঁেলাক পাপী নহয়৷
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*
লাকসমূেহ িনজৰ িভতৰেত িয কথা পািতিছল তাৰ পৰা চে য়ৰ আি ক
জীৱনৰ িবষেয় িকবা জািনব পােৰােন ?
*
লাকসমূেহ িয কিছল, তাৰ পৰা তওঁেলাকৰ আি ক জীৱনৰ িবষেয় িকবা
জািনব পােৰােন ?
(১১) “আ-িন” – লাকসমূেহ যীচু ৰ অনুগামী ৰূেপ ভূ িমকা পালন কিৰিছল৷
তওঁেলােক যীচু ৰ সেত ফু িৰিছল৷ তওঁক ঘিৰ ধিৰিছল৷ লাকসমূহ যীচু ৰ িনেচই
কাষত লািগ আিছল৷ সইবােব চে য়ই যীচু ক আনিক দখাই নপােল৷ যিদও
তওঁেলাকৰ সমােলাচনাৰ পৰা জািনব পৰা যায় য তওঁেলােক যীচু ৰ িবষেয় িচ া
কিৰিছল৷ যীচু েৱ কাৰ লগত খাইিছল, তথািপও এইেটা এেন বুজায় যন চে য়ৰ
ঘৰখন নহয়, তওঁেলাকৰ মাজৰ কােনাবা এজনৰ ঘৰখনেহ বািচ লাৱােটা স ক
হলেহেতন৷ আচলেত এই
ত লাকসমূেহ যীচু ৰ লগত একমত হব নাৱািৰ৷
যীচু ক স ণৰূেপ হয় ান কৰা বুজাইেছ৷
‘আিন ’ –
*
মই িচ া কিৰেছা, কািহনীেটাৰ আৰ ণীত এেন িকছু কথা আেছ নিক যৰ
পৰা আিম ভািৱব পািৰম য লাক সমূহ যীচু ৰ ‘অনুগামী’ আিছল ?
*
লাকসমূহ যীচু ৰ লগত ফু িৰিছল৷ তওঁক ঘিৰ ধিৰিছল৷ তওঁেলাকৰ
শাৰীিৰক কমৰ পৰা আৰু যীচু েৱ কাৰ লগত তওঁৰ ব ি গত সময় কটাইেছ, সই
কথাত দখাত িচি ত হাৱা কায ই, তওঁেলাকৰ িবষেয় িক জািনব পৰা যায়?
*
িক , কৃ তেত তওঁেলােক যীচু ক িক স ান দখুৱাইেছ, িবেশষৈক, যীচু েৱ
চে য়ৰ ঘৰৈল যাৱা স কত কাৱা কথাৰ াৰাই?
(১২) ‘আ-িন’ – এই িবচাৰকতা ৰূপ লাক সমূহৰ িনজা িকছু মান ব মূল
ধাৰণা আিছল৷ িক যীচু ক
কিৰবৈল তওঁেলাকৰ আ া িব াস নািছল৷ যীচু ৰ
মতা স েক লাক সমূহৰ কােনা ধাৰণা নািছল৷ িনজৰ িভতৰেত কেথাপকথন
কিৰ থকা বােব তওঁেলােক ভািৱিছল, যীচু েৱ তওঁেলাকৰ আপি সমূহ না নািছল৷
‘আিন ’ –
*
তামােলাকৰ মনত পেৰেন কেনৈক লাকসমূহ িবপাঙত পিৰিছল আৰু সই
কাৰেণ যীচু ক তওঁেলােক সুিধেল , তওঁ কেনৈক তওঁক িবচৰা লাকসমূহক এিৰ,
এজন পাপীৰ ঘৰৈল যাব? নাই ? আপুিন ক কেছ৷ তওঁেলােক তেন িতি য়া
দখুৱা নািছল৷ তওঁেলােক িক কিৰেল? *
তওঁেলাকৰ আচৰেণ আমাক িক
দখুৱায়? তওঁেলােক সঁচাই যীচু ক সমাদৰ কিৰিছলেন?
(১৩) ‘আ-িন’- ধনী ব ি
চে য়ই তওঁৰ আধািখিন দিৰ েলাকক দান কৰা
কথা ঘাষণা কৰাৰ াৰাই তওঁৰ দয়ৰ পিৰচয় দািঙ ধিৰেল৷
*
‘আিন ’-চে য়ই িক মহান সংক কিৰেল ?
*
ইয়াৰ াৰাই চে য়ৰ মুল েবাধ সলিন হল বুিল কব পােৰা নিক?
(১৪) ‘আ-িন’- চে য়ই ঘাষণা কিৰেল য িমছা অপবাদ িদ কােনা মানুহৰ
িকবা লেছা, তে তাৰ চািৰ ণ ওেভাতাই িদওঁ৷ চে য়ই কাৱা নািছল, “যিদ মই
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আইনমেত দ নীয় হওঁ, তে মই চু িৰ কৰা ধনৰ চািৰভাগ ঘুৰাই িদম৷” চে য়ই
এই সংক তওঁৰ িনজা মতােৰ, খুিচ মেত লিছল৷
কােনাবাই কব পােৰ য চে য়ই ইিতমেধ ই দিৰ িবলাকক টকা ঘুৰাই িদিছল, িক
লাক সমূহৰ ম ব ই সইেটা নকয়৷ যিদ আধািখিন টকা তওঁ দিৰ ক িদিছেল,
সইটা কথা গাপেন ৰািখব পািৰেলােহেতন৷ িক
ইিতমেধ ই যিদ, িমছা অপবাদ
িদ স িতৰ আধািখিন ওেভাতাই িদেল, লাক সমূহৰ দৃি ত তওঁ এজন ধািমক
ব ি বুিল গিণত হল হেতন৷
কািহনীেটাৰ পৰা আিম জািনব পােৰা য- এই ঘটনােটাৰ কােনাবা এটা মু তেত
চে য়ই, তওঁ য এজন পাপী, তাক ীকাৰ কিৰিছল আৰু তওঁ িনজেক ধৰিনৈল
আিনবৈল িবচািৰিছল৷ যীচু েৱ কিছল, এই ঘৰৈল আিজ পিৰ াণ আিহল৷আিম দখা
পাওঁ য চে য়ই অিব াস উদাৰতা ইয়াত দশন কিৰেছ৷
‘আিন ’*
কািহনীেটাত এেন কথা আেছ নিক িযেটােৱ ইি ত িদেয় য চে য়ক িবধােন
চাৰ বুিল অিভিহত কিৰিছল বা িবধানমেত তওঁক দাষী সাব
কৰা হিছল,
সইকাৰেণ এিতয়া আইনৰ হােতাৰাৰ পৰা মু
হবৰ বােব আধািখিন দিৰ েলাকক
দান কিৰেছ?
*
কািহনীেটাৰ পৰা আিম জািনব পােৰা নিক য চে য়ই যীচু ক লগ পাৱাৰ
আগেতই টকা ঘুৰাই িদিছল বা যীচু েৱ তওঁৰ ঘৰৈল অহাৰ পাছত তওঁ িস া
কিৰিছল৷
*
লাকসমূহৰ ৰায়ৰ ওপৰত িভি কিৰ আিম কব পােৰা নিক য চে য়
অিব াস ৰূেপ এজন সাধু কৰেতালা আিছল, আৰু ইিতমেধ ই তওঁ আধািখিন স ি
দিৰ েলাকক িদিছল?
*
িমছা অপবাদ িদ টকা লাৱা সকলৰ ওচৰৈল যাবৈল আৰু িনেজ টকা ঘুৰাই
িদবৈল- চে য়ই কাৰেণ িকমান ক ন হল হয়?
*
কািহনীেটাৰ পৰা জািনব পােৰা নিক য যীচু ৰ লগত সা ৎ হােৱাৰ
পাছত,চে য়ৰ জীৱন সলিন হ গল? আপুিন ইয়াক কেনৈক জািনব পােৰ?
(১৫) ‘আ-িন’ – থম অ াত এেনভাৱ হব পােৰ যন চে য়ই যীচু ৰ পৰা
আি কতা
য় কিৰবৈল চ া কিৰেছ৷ িক আিম জােনা য চে য়ই সইিদনাই
যীচু ত িব াস কিৰিছল, কাৰণ যীচু েৱ িনেজই কিছল, এই ঘৰৈল আিজ পিৰ াণ
আিহল৷” এই কািহনীেটাত চে য়ই একমা ব ি
িযজেন িনেজ এজন পাপী বুিল
ীকাৰ কিৰিছল আৰু তওঁেৱই একমা ব ি
আিছল,িয জেন পিৰ াণ লাভ
কিৰেল৷
‘আিন ’ –
*
আপুিন ভােৱেন য চে য়ই যীচু ৰ পৰা অনু হ
য় কিৰবৈল চ া
কিৰিছল?
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*
কািহনীেটাত এেন িকবা আেছন, যাৰ পৰা আিম জািনব পািৰম য চে য়ই
সই িদনেটাত সঁচা অথত তওঁৰ জীৱন এক আি ক পিৰবতন পাইিছল?
*
যীচু ৰ বাক ৰ পৰা আিম জািনব পােৰােন য চে য়ই িব াসত আিহল?
*
কািহনীেটাত কােন, িনেজ এজন পাপী বুিল ীকাৰ কিৰেল?
*
কািহনীেটাত কােন তওঁেলােকও য পাপী তাক জািনব নাৱািৰেল?বা িনজৰ
িনজৰ পাপ দখা নপােল?
*
কািহনীেটাত িকমান মানুেহ যীচু ত ভাৰসা ৰািখেল?
*
িসিবলােক যীচু ৰ সািনধ লাভ কিৰিছল আৰু িব াসত আিহল আৰু িযিবলােক
সািনধ লাভ কিৰও িব াসত আিহল আৰু িযিবলােক সািনধ লাভ কিৰও িব াসত
নািহল- তওঁিবলাকৰ মাজত াথনােটা কেনদেৰ িবচািৰ পাব ?
(১৬) ‘আ-িন’ – কািহনীেটাত আিম দখা পাইেছা য যীচু েৱ
ত ভােৱ
চে য়ক কিছল, ‘আিজ এই ঘৰৈল পিৰ াণ আিহল৷’ যীচু েৱ আৰু কেল, ‘িকয়েনা
এেৱাঁ আ াহামৰ স ান৷” ইয়াৰ পৰা আিম জািনব পােৰা য চে য়ৰ বািহেৰও
আন লাক তাত উপি ত আিছল৷ আৰু দখা পাইেছা য িযজনৰ লগত তওঁ
কথা পািতিছল, তওঁ তওঁক সলিন কিৰেল আৰু যীচু েৱ চে য়ৰ সপে
কথা
কিছল৷
‘আিন ’ –
*
এই কািহনীেটাত, চে য়ই িনজৰ িব াসৰ কথা যীচু ৰ আগত
ীকাৰ
পিৰিছল, এেন ভাৱ হয় যন তওঁেলাকৰ দুজনৰ মাজতেহ কেথাপকথন হিছল৷
িকয়েনা যীচু েৱ কিছল, এঁেৱা আ াহামৰ স ান৷ ইয়াৰ পৰা বুিজব পােৰােনা িক
য তাত আনেলােকা উপি ত আিছল৷
*
মই কব খুিজেছা, থমেত যীচু েৱ চে য়ৰ লগত কথা পািত আিছল৷ আৰু
তাৰ পাছত যীচু েৱ কেছ ‘এঁেৱা’৷ এইকথা যীচু েৱ কাক কিছল যন লােগ?
*
যীচু েৱ চে য়ৰ প
ল কথা কাৱা যন বুজায়েন?
*
যীচু েৱ লাকসমূহক িনজৰ িবষেয় আৰু চে য়ৰ িবষেয় িক বুজাবৈল চ া
কিৰিছল?
*১৭)‘আ-িন’ – যীচু েৱ কিছল, “কাৰণ িয হৰােল তাক িবচািৰ ৰ া কিৰবৈল
মানুহৰ পু আিহল৷” এই কথাই িনি তভােৱ চে য়ক স ািনত কিৰিছল আৰু
এইেটােৱই লাক সমূহক সমােলাচনা কৰাৰ যন এটা চমু িববৃি ৷
‘আিন ’ –
*
যীচু েৱ এই কািহনীেটা এইদেৰ সামৰিণ মািৰেল- কাৰণ িয হৰােল তাক
িবচািৰ ৰ া কিৰবৈল মানুহৰ পু আিহল৷’ যীচু ৰ এই চমু িববৃিতেটাত িক দখা
পাইেছ৷
*
আপুিন ভােৱেন য যীচু েৱ লাক সমূহক িনজৰ অৱ ােটা িনেজ বুিজ পাৱােতা
িবচািৰছল?
*
আেপানাৰ ধাৰণােটা ব াখ া কৰক৷
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১৮) ‘আ-িন’ – এই কািহনীেটাত আিম দিখেছা য সকেলােৱ ঘৃণা কৰা এজন
ব ি ক এজন িবেশষ নতা ব ি গতভােৱ য
লেছ৷ যীচু েৱ মানুহজনৰ নাম
জািনিছল৷ যীচু েৱ জনমতৰ িবৰুে
গিছল৷ িনজৰ িভতৰেত লাক সমূেহ িক কথা
পািতিছল তােকা জািনিছল৷ ইয়ােৰাপিৰ , চে য়ই সইিদনাই পিৰ াণ পােল বুিল
কবৈলও তওঁৰ মতা আিছল৷ এই সেকলা কথা িবেবচনা কিৰ চােল আিম কব
পােৰা য যীচু য়ং ঈ ৰ আিছল৷
‘আিন ’ –
* এই কািহনীেটাও.যীচু েৱ িক িক কম কৰা আিম দখা পাইেছা৷ আৰু সই
ক েবােৰ কন কাৰৰ ব
হয় তাক জািনব পািৰেন?
* যীচু েৱ কাৱা বা কৰা এেন িকবা আেছেন যাৰ াৰাই আিম ভািৱ লব পােৰা
য যীচু সাধাৰণ মানুহতৈক ওপৰ আিছল? উদাহৰণ ৰূেপ- কেনধৰণৰ ব ি েয়
আনৰ মনৰভাৱ জািনব পােৰ আৰু কাৰ পাপ মা কৰা হ’ল, তাক তৎ ণাত
কব পােৰ?
১৯) ‘আ-িন’ – কািহনীেটাৰ
থম ভাগত, এইেটা
য চে য়ই যীচু ক
িবচািৰিছল৷ তাৰ পাছত ই, যীচু েৱ চে য়ক িবচািৰ উিলওৱা কািহনী হ’ল৷
‘আিন ’ –
* কািহনীেটাৰ আৰ িণত, চে য়ই যীচু ক িবচািৰেছ বুিল কবেন ?
* এইেটােৱ আমাক িক দখুৱায় ?
* িক , কািহনীেটাৰ িভতৰ ভাগৈল সামাই চাই আপুিন কব নিক য চে য়ক
িবচািৰেছ?
* কািহনীেটাৰ কত ইয়াক দখা যায়?
* সই কােৰণ এইেটা িক ? চে য়ই যীচু ক িবচািৰেছেন বা যীচু েৱ চে য়ক
িবচািৰেছেন বা যীচু েৱ চে য়ক িবচািৰেছ?
* দুেয়াটাই
হব পােৰেন? আপুিন িক ভােৱ?
আিম দখা আি ক েয়াগসমূহঃ
ত কৰা৷ িতেটা েয়াগ
ইয়াৰ পাছৰ পদে প হ’ল আি ক েয়াগ সমূহ
কেনৈক এটা িনিদ িনৰী ণৰ ওপৰত িভি কেৰ, ইয়াক দখুৱাবৰ বােব, আিম
আেকৗ এবাৰ িনৰী ণ সমূহৰ তািলকাখন িদম৷ িতেটা িনৰী ণৰ পাছেতই ইয়াৰ
আি ক েয়াগ দখুওৱা হব৷
অৱেশষত িনৰী ণৰ বােব যেনদেৰ শনসমূহ িদয়া হিছল, সইদেৰ আি ক
েয়াগৰ বােবও
সমূহৰ পৰামশ আেপানাক িদম৷
এই সকেলা পুনৰাবৃি , আিম অ ভূ
কিৰেছা যােত আপুিন
সমূেহ
েয়াগৈল চলাই িনেয় আৰু তাৰ পাছত কেনৈক
সমূেহ
াতাসকলক সই
েয়াগ সমূহৈল চলাই িনেয় ইয়াক পযােলাচনা কিৰব পািৰব৷
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১. ‘আ-িন’- যীচু ৰ িত দখাত আ হী লাক সমূেহই, চে য়ক যীচু ৰ কাষৈল
অহাত বাধা ৰূপ হিছল৷
‘আ ’ আিম িয সকেল যীচু ৰ অনুগামী বুিল দাবী কেৰা কিতয়াবা যীচু ৰ
কাষ চািপবৈল ইমােনই দৃি িনে প কেৰা (বা ধি ক হবৈল) চ া কেৰা য
আিম অিন াকৃ ত ভােৱ বা অসাবধান ভােৱ যীচু ক িবচৰা লাক সমূহক আঁতৰাই
ৰােখা৷
২. চে য় নামৰ এই মানুহজন শাৰীিৰক ভােৱ চু
চাপৰ িক পদমযদাত উ
আিছল৷ তওঁ এজন ধনী মানুহ আিছল আৰু শীষ কৰেতালা িবষয়া আিছল৷ িক
তওঁ যীচু ক চাবৈল ইমােনই হপাহ কিৰিছলেয, যিতয়া সহজ ভােৱ তওঁ চাব
নাৱািৰেল, চে য়ই ই াপূ ক ভােৱ অন পথ এটা বািচ লেল
‘আ- ’- যীচু ক চাবৈল হেল, আিম আমাৰ অহংকাৰ িন েয় একাষৰীয়া কিৰ থব
লািগব, আৰু তওঁক পাবৰ বােব, আৰু তওঁৰ অনুগামী হবৈল- িয েয়াজন তাক
কিৰব লািগব৷
৩. ‘আ-িন’- আিলবাটত দৗিৰ যাৱা আৰু গছৰ ওপৰত উঠা এেন ময দাহীন
সাধাৰণ কায লাক সমূেহ ইিতিকং কিৰব পােৰ বুিল ভািৱ, চে য়ই যীচু ক চাৱাৰ
পৰা িবমূখ নহল৷
‘আ- ’- আমাৰ অহ াৰৰ বােব বা মানুহৈল ভয় কিৰ, বা মানুেহ আমাক িক
কব, বুিল ভািৱ যীচু ক নজনাৈক থািকব নলােগ, হয়েতা যীচু ৰ বােব আিম িয
কিৰম, তাৈল চাই মানুেহ আমাক মূখািম কিৰেল বুিল ভািৱব পােৰ, বা কান
কােনা সমাজৰ দৃি ত ঘৃণনীয় হব পােৰ, তথািপ আিম ইয়াক কিৰবই লািগব৷
৪. ‘আ-িন’- মানুহৰ িভৰৰ মাজত হঁ চােঠলাৈক যীচু ক খাজকািঢ যাৱা আিম
দিখবৈল পাইিছেলা৷ সকেলা লােক হঁ চােঠলা কিৰ যীচু ৰ কাষৈল আিহবৈল চাইেছ,
িক
তওঁেলাকৰ মাজৰ কােনা এজনেকই যীচু েৱ বািচ নলেল৷ তাৰ সলিন যীচু েৱ
মা এজন ব ি ৈল ল
কিৰেল, িয জন তওঁৰ পৰা দূৈৰত আিছল৷ আৰু
আচ ৱাৈক,এই মানুহ জন এেজাপা গছত উ আিছল৷
‘আ- ’- সইিদনা অেনকেলােক যীচু ৰ অনু হ িবচািৰিছল৷ তওঁেলােক যীচু ত বৰ
আ হ দখুৱাইিছল, িক
তওঁ, তওঁেলাকক আওকান কিৰেল, আৰু এজন ব ি ক
মেনানীত কিৰেল৷ আিজ, পৃিথৱীত অেনক লােক এেন ভাওধেৰ যন তওঁেলাকৰ
ঈ ৰৈল বৰ হপাহ ও ধাউিত আেছ, িক তাৰ িভতৰত অেনেকই আচল নহয়৷
যীচু েৱ আচল অনুস ান কাৰীজনক মেনানীত কিৰেল৷ ঈ েৰ আমাৰ মন জােন,
আৰু জােন সঁচাই আিম তওঁক িবচািৰেছােন?
৫. ‘আ-িন’- যীচু েৱ চে য়ক নামধিৰ মািতেল, এইেটােৱ ইয়ােক বুজায় য যীচু ৰ,
তওঁৰ িত ব ি গত িচ া আিছল৷
‘আ ’- ইয়াত আিম ঈ ৰক এজন ব ি
ৰূেপ দখা পাইেছা৷ িয গৰাকীেয়
ব ি েয় আিম কত আেছা তাক জােন, আৰু আমাক নােম সেত িচিন পায়৷ িয
িবলােক তওঁখ িবচােৰ তওঁেলাকৰ িত য ঈ ৰ দয়ালু, তওঁ যন আমাক নােম
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সেত জানক- তওঁ য আমাক ব ি গত ভােৱ জােন- এইেটা শা নাদায়ক কথা৷
চে য়ই যীচু ক চাবৈল হপাঁহ কিৰিছল, িক
এইেটা আৰু িকমান য আচযজনক
কথা, যিতয়া যীচু েৱ চে য়ক নামধিৰ মািতেল৷
৬. ‘আ-িন’- যীচু েৱ িনেজই চে য়ৰ ঘৰত থািকম বুিল কেল, এেনদেৰ
কাৱােতা
কােনা কােনা সমাজত অিত সাহসীকতাৰ পিৰচয়৷ িক ঘ ব, এই স েক যীচু েৱ
া আৰু সাহ দখুৱাইিছল৷ যন তওঁ ভিৱষ তেটা জািনিছল৷
‘আ- ’- এইেটা বৰ আচিৰত, আৰু অনু্ে সণামূলক কথা য যীচু েৱ তওঁক িবচৰা
সকলৰ লগত থািকব খােজ, আৰু যীচু েৱ ভিৱষ ত িক ঘ ব তাক জােন৷
৭. ‘আ-িন’- কােনা ব f য়, িবেশৈক এজন নতাই যাৰ পােছ পােছ
লাক আেহ, তওঁ যিদ ওপৰৈল চায়, তে
লাক সমূেহও, তওঁেলাকৰ
িকেনা চাইেছ বুিল, ওপৰৈল চাব৷ তাৰ মােন এইেটােৱ বুজায় য কৱল
চে য়ক চাৱা নািছল, গােটই লাক সমূেহই চাইিছল৷ তওঁক চাৱাৰ বােব
কােনা ভয় পাৱা নািছল বা দােধাৰ মােধাৰ অৱ ােটা পৰা নািছল৷
তওঁ আন
হ দশণ কিৰেল৷

অেনক
নতাই
যীচেৱই
চে য়ই
কৃ তেত,

‘আ- ’- আমাক যিতয়া অ ী ীয়ান আৰু ঈ ৰ আনুগত হীন লাকিবলােক চায়,
আৰু ঈ ৰক জািনবৈল িবচৰাবােব আমাক মূখ বা িনেবাধ বুিল ভােৱ, তিতয়া
আিম কিতয়াও তওঁেলাকৰ াৰা ভািৱত হব নলািগব৷ ঈ েৰ য আমাৰ
কাৰেণ িচ া কেৰ, এই কথা জনাৰ পাছত আিম আন
কাশ কিৰব লােগ৷
৮. ‘আ-িন’- যীচু েৱ চে য়ৰ ঘৰৈল িকয় যাব, তাক তওঁ কাৱা নািছল৷ যীচু েৱ
মািত পেঠাৱাত, চে য়ই স ক সঁহািৰ িদবৈল সংেকাচ কৰা নািছল৷ এইেটা
আেমাদজনক কথা৷ তওঁ খৰেখদা কিৰেল৷ আচলেত তওঁ আ া ৰািখেল৷
‘আ- া’- যিদ কিতয়াবা, ঈ েৰ আমাক কােনা কাযৰ িনিমে মািতেছ বুিল
আিম জােনা, আিম িনি ত ভােৱ সঁহািৰ িদব লােগ৷ আৰু তওঁৰ িনেদশনা মেতই,
সঁহািৰ িদব লােগ৷ লােগ লেগই আ া পালন কিৰব লােগ৷ পলমৈক আ া পালন
কৰা মােন অবাধ হাৱাই বুজায়৷
৯. ‘আ-িন’- লাকসমূেহ িনজৰ িভতৰেত যীচু ৰ িবৰুে
ভাৰ ভাৰাই চে য়ৰ
িবৰুে
কথা কেল৷ কেনৈক “ তওঁ পাপী লাকৰ ঘৰত আলহী হবৈল গেছ৷”
হবৈল… গেছ’ মােন যীচু এই মা গেছ বা তওঁ আগেতই গল৷
চে য়ৰ সে াখেতই যীচু েৱ লাক সমূহক িক কেল, তাৰ াৰাই আিম জােনা য
যীচু েৱ তওঁেলাকৰ সমােলাচনা জিনিছল৷ লাকসমূহৰ সমােলাচনাৰ পৰা যীচু েৱ
আ াৰ া কিৰবৈল িনিবচািৰেল, আৰু চে য়ৰ ঘৰৈল যা াত থািকল৷
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আিম িন য়ৈক আমাৰ
‘আ- ’- আমাৰ আৰ িন সু ৰ হব পােৰ৷ িক
গিতপথত থািকব লািগব, যিদও আমাৰ চািৰওফােল বসবাস কৰা লাক সমূহৰ
পৰা কটু ম ব
েনা৷ এেন ম ব হয়েতা ধাি ক লাক সমূহৰ পৰাও আিহব
পােৰ৷
১০. ‘আ-িন’- লাকসমূহৰ আপি েটা আিছল, “যীচু েৱ পাপীেলাকৰ ঘৰত আলহী
হবৈল গেছ৷” তাৰ মােন লাক সমূেহ ভািৱিছল য তওঁেলাক পাপী নহয়৷
‘আ- ’- আহ াৰী লােক িনজেক কথা ও ক ৰ াৰাই কাশ কেৰ৷ সই
গ েলাক সমূহৰ দেৰ যন আিম নহও৷ তওঁেলােক িনজৰ পাপ ীকাৰ নকেৰ৷
১১. ‘আ-িন’- লাক সমূেহ যীচু ৰ ‘অনুগামী’ বুিল ভাও ধিৰিছল৷ তওঁেলােক
যীচু ৰ লগত ফু িৰিছল, তওঁেলােক তওঁক ঘিৰ ধিৰিছল৷ লাক সমূহ যীচু ৰ
ইমােনই কাষত আিছল য চে য়ই তওঁেলাকৰ বােব যীচু ক দখা পাবই নাৱািৰেল৷
যিদও তওঁেলাকৰ ম ব ত যীচু ৰ িত িচ া থকা যন লােগ, যীচু েৱ কেন মানুহৰ
লগত খাইেছ বুিল, তথািপ, তওঁেলােক যন কব খুিজিছল তওঁেলাকৰ মাজেৰই
কােনাবা এজনৰ ঘৰখনেহ স ক হল হয়৷ কৃ তেত, যীচু েৱ কােৰাবাৰ ঘৰত
ফু িৰবৈল যাৱা িস া ত লাক সমূেহ একমত হব নাৱািৰেল আৰু তাৰ াৰাই
লাক সমূেহ যীচু ক স ূণৰূেপ অৱমাননা কিৰেল৷
‘আ- ’- যীচু ৰ অনুগামী বুিল দাবী কৰা সকেলােৱই যীচু ক কৃ তেত নাজােন,
নাইবা তওঁক সমাদৰ নকেৰ, নাইবা তওঁৰ ই ােকা নামােন৷ কােনা কানেৱ
িনজেক ধাি ক বুিল ভাও ধেৰ, িক
কৃ তেত তওঁেলােক ঈ ৰৰ বাক ৰ িত
কােনা ৰু িনিদেয়৷
১২. ‘আ-িন’- িবচাৰকতা ৰূপ লাক সমূহৰ িকছু মান ব মূল ধাৰণা আিছল,
িক যীচু ৰ সে াখত
সুিধবৈল তওঁেলাকৰ আ ািব াস নািছল৷ যীচু ৰ মতা
স েক লাক সমূহৰ কােনা ধাৰণা নািছল৷ তওঁেলােক, িনজৰ িভতৰেত কথা
পািতেল, যীচু েৱ, তওঁেলাকৰ আপি
িন নপাব বুিল ভািৱিছল৷
‘আ- ’- লাকসমূহৰ কাযকলাপ, ব পিৰমােন আিজৰ িদনৰ লাকিবলাকৰ দেৰই
আিছল৷ তওঁেলােক ভােৱ- িনজৰ িভতৰেত, ইজেন িসজেন, ফু চফু চাই কথা কেল
ঈ েৰ নু িনব, নাইবা আ াৰত বা পুত ঠাইত কৰা ক েবাৰ নেদিখব৷
১৩.‘আ-িন’- ধনবান চে য়ই স
পিৰচয় িদেল৷

ি ৰ আদিখিন দিৰ ক িদ িনজৰ বহল মনৰ

‘আ- ’- যীচু ৰ সেত মুখামুিখ হেল, সই ব ি ৰ জীৱনৰ দৃি ভি
সলিন হবই৷
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১৪. ‘আ-িন’ চে য়ই ঘাষণা কিৰিছল য িমছা অপবাদ িদ কান মানুহৰ যিদ
িকবা লেছাঁ, তে তাৰ চািৰ ন ওেভাতাই িদওঁ৷ এই বুিল কাৱা নািছল “যিদ
আইমেত দ নীয় হও আৰু িমছা অপবাদ িদ যিদ িকবাৈলেছা তে , মই চািৰ ণ
ওেভাতাই িদম৷ চে য়ই এেন িস া মু
মেনেৰ লিছল কােৰাবাৰ হঁ চাত পিৰ
লাৱা নািছল৷”
কােনাবাই এইেটা কব পােৰ য চে য়ই
লাক সমূহৰ ম ব ই সইেটা নকয়৷ যিদ
তওঁ
পু কিৰ ৰািখব পািৰেলেহেতন৷
চািৰ ণ ওেভাটাই িদয়া হেল, লাকসমূেহ
হেতন৷

ইিতমেধ ই দিৰ ক টকা িদিছল৷ িক
দিৰ ক আদিখিন স ি িদেলই, সইেটা
িক , িমছা অপবাদ িদ লাকিবলাকৰ
চে য়ক ধি ক ব ি
বুিল গণ কিৰেল

এই কািহনীেটাৰ পৰা আিম এইেটা জািনব পােৰা য এই ঘটনােটাৰ কােনাবা এটা
মূ ত, চে য়ই িনজৰ পাপ ীকাৰ কিৰিছল, আৰু িনজেক ধৰাব িবচািৰিছল৷
যীচু েৱ কিছল য সই ঘৰৈল সই িদনাই পিৰ াণ আিহল৷ আিম দিখবৈল পাইেছা
য চে য়ই অিব াস মহানভু ৱ দশণ কিৰেছ৷
‘আ- ৰ’- চে য় এজন ধনী মানুহ আিছল, এজন শীষ কৰেতালা িবষয়া, যাৰ
লুভীয়া পথেবাৰ সলিন হ গল৷ তওঁ সাধু আৰু উদাৰ মনৰ ব ি হল৷ এই শীষ
কৰেতাৱা িবষয়াজেন িনজেক ন কিৰ কেল য, “িমছা অপবাদ িদ কােনা
মানুহৰ যিদ িকবা লেছা, তে তাৰ চািৰ ণ ওেভাটাই িদওঁ৷” আিম যিতয়া
যীচু ত িব াস কেৰা, আৰু আমাৰ পাপ ীকাৰ কেৰা, আিম ন তা দশণ কিৰব
লােগ আৰু ই াকৃ ত ভােৱ অতীতৰ ভু লেবাৰ উদাৰতােৰ ক কিৰ লব লােগ৷
১৫. ‘আ-িন’ – থম অৱ াত এইেটা ভািৱব পােৰ য, চে য়ই যীচু ৰ পৰা
আি ক স িত
য় কিৰব িবচািৰিছল৷ িক আিম জােনা য চে য়ই সইিদনাই
যীচু ত িব াস কিৰিছল, কাৰণ যীচু েৱ কিছল, “আিজ এই ঘৰৈল পিৰ াণ আিহল”৷
কািহনীেটাত, চে য়ই একমা
ব ি , িযজেন িনেজ এজন পাপী বুিল
ীকাৰ
কিৰিছল, আৰু তেৱঁই একমা ব ি আিছল, িয জেন পিৰ ান লাভ কিৰেল৷
‘আ- ’ – পিৰ াণ সইিবলােকেহ পায় , িযিবলােক েথেম
িনজেক পাপী বুিল
ীকাৰ কেৰ৷
১৬) ‘আ-িন’ – কািহনীেটাত, যীচু েৱ ত ভােৱ কেল “আিজ এই ঘৰৈল পিৰ াণ
আিহল, যীচু েৱ আৰু কেল, িকয়েনা এেৱাঁ আ াহমৰ স ান৷ এই কথাৰ পৰা আিম
জািনব পােৰা য চে য়ৰ বািহেৰও,আনেবােৰা তাত উপি ত আিছল৷ আৰু যীচু ৰ
কথাৰ পৰা জািনব পােৰা য তওঁেৰ সেত কথা পািত থকা লাকজনৰ জীৱন
তওঁ সলিন কিৰেল আৰু যীচু েৱ লাক সমূহৰ আগত চে য়ৰ সপে
কথা ক
আিছল৷
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‘আ- ’ – আিম যীচু ক চে য়ৰ লগত, কমৰত অৱ াত দখা পােলা৷
চে য়ই, যীচু ৈল িব ােসৰ মন পালটন কিৰেল৷ লগেত দখা পাইেছা সই গােটই
সময় ছাৱাত সই ভূ ল িবচােৰাতা লাক সমূেহ, তওঁেলাকৈল চাই আিছল৷ যীচু েৱ
তিতয়াও সই িনজেক ধািমক বুিল ভােৱাতা লাকসমূহক বুজাবৈল চ া কিৰিছল
য তওঁেলাকেৰা পিৰ াণৰ েয়াজন আেছ৷ আৰু চে য়ই ঈ ৰৰ মেনােযাগ আকষণ
কিৰবৈল এজন যাগ ব
এই কথা বুিজবৈল যন তওঁেলাকৰ মন মুকিল হয়৷
আিজও িনজেক ধািমক বুিল ভবা অেনক লাক আেছ, িযিবলােক যীচু ত িব াস
কিৰ জীৱন সলিন হাৱা ব ি সকলক কটু বাক কয়৷
১৭) ‘আিন’ – যীচু ৰ িববৃি , তওঁৰ এই পৃিথৱীৈল অহাৰ অিভ ায় হল –
“িয হৰাল, তাক িবচািৰ ৰ া কিৰবৈল৷” ই িনি তভােৱ , চে য়ই স ািনত
কিৰেল, আৰু ই এটা চমু িববৃিত িযেটােৱ লাক সমূহক সমােলাচনা কিৰেল৷?
‘আ- া’ – আিম ঈ ৰৰ দৃি ত হণীয় হবৈল হেল, িনজৰ পাপময় অৱ া
আৰু হৰাই যাৱা অৱ াৰ কথা ীকাৰ কিৰব লািগব আৰু ইয়াৰ পৰা উ াৰ
কিৰবৈল ঈ ৰৰ ওচৰত আ সমপণ কিৰব লািগব৷
১৮) ‘আ-িন’ – এই কািহনীেটাত, আিম এগৰাকী িবেশষ নতা যীচু ক
সকেলােৱ ঘৃণা কৰা এজন ব ি ক, ব ি গতভােৱ য
লাৱা দখা পাইেছা৷ যীচু েৱ
মানুহজনৰ নামেটা জািনিছল, লাকসমূহৰ মতামতৰ িবৰুে যীচু েৱ গিছল৷ লাক
সমূেহ িনজৰ িভতৰেত িক কথা পািতিছল তাক যীচু েৱ জািনিছল৷ লগেত চে য়ই
সই িদনাই পিৰ াণ পােল বুিল কবৈলও যীচু ৰ মতা আিছল৷ এই সকেলা কথা
িবেবচনা কিৰ চােল আিম কব পােৰা য যীচু য়ং ঈ ৰ ৷
‘আ- ’ – ঈ েৰ আমাৰ লগেত কেনৈক স
ৰািখব খােজ তাক জািনবৈল হেল
যীচু েৱ লাক সমূহৰ লগত আৰু চে য়ৰ লগত কেনদেৰ মত িবিনময় কিৰিছল,
তাক চাব পােৰা৷
১৯) ‘আ-িন” – কািহনীেটাৰ থম ভাগত, এইেটা
ৈক জািনব পৰা হয় য
চে য়ই যীচু ক িবচািৰ আিছল৷ তাৰ পাছত ই যীচু েৱ চে য়ক িবচািৰ উিলওৱা
কািহনীৈহ পেৰ৷
“আ- ” – আিম কািহনীেটাত দখা পাইেছা য চে য়ই যীচু ক িবচািৰিছল,
আৰু যীচু েৱও চে য়ক িবচািৰিছল৷ দুেয়াটাই সত ৷ আিম িন য় ঈ ৰক িবচািৰব
লািগব৷ িক এটা কথা জানক য এেক সময়েত ঈ েৰও আমাক পাবৈল িবচােৰ৷

আি ক েয়াগৰ
সমূহৰ
িতকৰণঃ
শষেত আি ক
েয়াগৰ
সমূহ চাওঁহক৷ আি ক িনৰী ণসমূহ
আি ক
েয়াগ সমূহৰ তািলকাখন আেকৗ িদয়া হেছ যােত আপুিন
ঘটনা েম চাব পােৰ ৷ আি ক েয়াগৰ
িবলাক তলত চমুৈক “SAQ”
আি ক ৱ েয়াগৰ শঅনসমূহ অথাৎ “আ- - ” বুিল নামাকৰণ কৰা
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আৰু
স ণ
ু
অথাৎ
হেছ৷

, আিম তািলকা ভূ
মনত ৰািখব, ব ত সময়ত আপুিন িশকা শষৰ দুটা
নকেৰা –
েকইটা হল “আেপানাৰ জীৱনত কিতয়াবা এেন ঘ েছেন বা আপুিন
জনা কােনা ব ি ৰ জীৱনত?” আৰু “এই কািহনীেটাৰ কানেটা কথাই এেন
পিৰি িতত, আেপানাক সহায় কিৰব পােৰ ?” কািহনী কওঁতাজেন এেনেবাৰ
েয়াজন অনুসিৰ সুিধব পােৰ ৷
‘আ-িন’ – দখাত যীচু ৰ িত আ হী লাকসমূেহই, চে য়ক যীচু ৰ কাষৈল
যাৱাত বাধা ৰূপ হল৷
‘আ- ’- আিম িয সকেল যীচু ৰ অনুগামী বুিল দাবী কৰা, কিতয়াবা
আিম ইমােনই ধ ক ত ব ৈহ পেৰা য অিন াকৃ তভােৱ যীচু ৰ অনুস ানকাৰী
িবলাক যীচু ৰ পৰা আঁতৰ হ যায়৷
‘আ- -প’ – ধ ক ব থকা লাক সমূেহই আ িৰকতােৰ ঈ ৰক িবচৰা
লাকৰ আগত বাধা ৰূেপ িথয় িদয়ােটা স ৱেন ?
কেন ধৰেণ সইেটা ঘ ব পােৰ?
২) আ-িন – চে য় নামৰ এই মানুহজন চু চাপৰ আিছল, িক পদ মযাদাত
ওখ আিছল৷ তওঁ ধনী মানুহ আিছল আৰু তওঁ শীষ কৰেতালা িবষয়া আিছল৷
তওঁ যীচু ক চাবৈল ইমােনই ই ক
ু আিছল য সহজভােৱ যিতয়া চাব নাৱািৰেল
,চে য়ই ই াকৃ তভােৱ অন পথ লবৈল িস া কিৰেল৷
‘আ- ’- আিম যিতয়া যীচু ক িবচােৰা আিম আমাৰ অহ াৰ একাষৰীয়া
কিৰ ৰািখব লািগব৷ আৰু তওঁক পাবৰ বােব আৰু তওঁৰ অনুকৰণ কিৰবৈল
িয েয়াজন তাক কিৰব লািগব৷
‘আ- - ’ –
* চে য়ৰ দেৰ, অহ াৰক একাষৰীয়াৈক থ যীচু ৰ কাষ চািপবৈল লাকসমূহৰ
আিজ সময় হবেন ?
* সই সময়েটা কিতয়া হব?
* আপুিন বা আপুিন িচিন পাৱা কােনা ব ি ৰ এেন অিভ তাৰ কথা, কব
পািৰবেন?
৩) ‘আ-িন’- আিলবাটত দৗিৰ যাৱা আৰু গছত উঠাৰ দেৰ
সাধাৰণ,
লৰামতীয়া কামেবাৰ কৰা দিখেল লাক সমূেহ মাক ইিতিকং কিৰব আিদ
িচ াই এই স ানীয় ব ি জনক যীচু ক চাৱাত বাধা িদব নাৱািৰেল৷
‘আ- ’- অহ াৰক বা মানুেহ আমাক িক কব বুিল কৰা ভয়ক আিম
কিতয়াও,যীচু ক জনাত বাধা ৰূপ হবৈল িদব নলােগ৷ হব পােৰ যীচু ৰ বােব
আিম িয কিৰম সয়া আনৰ দৃি ত মুখািম বা সমাজৰ দৃি ত তু
িবেবিচত
হব পােৰ, তথািপ আিম তাক কিৰবই লািগব৷
‘আ- - ’* ঈ ৰক িবচােৰাতা লাকক, আিজও লাকসমূেহ ইিতিকং কৰাৰ সময়
আেছেন?
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* ইিতিকং কিৰেল আমাৰ কেন অনুভৱ হয়?
* ঈ ৰক িবচৰা কাৰেণ আপুিন বা আপুিন িচিন পাৱা আন কােনাবাই
কিতয়াবা িকবা লঘু বা সমাজৰ দৃি ত হয় বুিল ভবা কায কিৰব লগীয়া
হেছ নিক?
* ইিতিকং বা উপহাসৰ পৰা এৰাই চলােতা আমাৰ বােব পৰী া হব নিক ?
* চে য়ৰ এই কািহনীেটাত কানেটা আিহেৰ আমাক স ক িস া
লাৱাত
সহায় কিৰব?
“আ-িন”৪) আিম দিখেলা, যীচু েৱ লাকসমূহৰ হঁ চা ঠলাৰ মােজিদ আিলবাটত খাজ
কািঢ গেছ, লাক সমূেহ তওঁক বিৰ ধিৰেছ৷ যিদও অেনক লােক তওঁক
ঠিল হঁ িচ কাষৈল গেছ, যীচু েৱ কােকা বািচ নলেল৷ িক তাৰ সলিন, যীচু েৱ
এজন ব ি ৈল দৃি িনে প কিৰেল, িযজন তওঁৰ পৰা দূৈৰত আিছল আৰু
আচ ৱাৈক এই ব ি জন গছত উ আিছল৷
“আ- ”- সইিদনা অেনকেলােক যীচু ৰ অনু হ িবচািৰিছল তওঁিবলােক
যীচু ত আ হ দখুৱাইিছল, িক যীচু েৱ তওঁেলাকক আওকান কিৰেল আৰু এজন
লাকক হ মেনানীত কিৰেল৷ আিজও অেনক লােক এেনদেৰ ভাও জােৰ যন
তওঁেলাক ঈ ৰত বৰ আ হী ৷ সই সকলৰ অেনেকই কৃ ত ভ
নহয়৷
যীচু েৱ িযজন আচল, তওঁক মেনানীত কিৰেল৷ ঈ েৰ আমাৰ মন জােন আৰু
জােন সঁচাই আিম তওঁক িবচািৰেছােন নাই ৷
‘আ- - ’- িকমান শতাংশ লাক আিজ পৃিথৱীত, কােনাবা ধ ৰ
অংশীদাৰ?
আপুিন কিতয়াবা কােনা ধািমক লাকক লগ পাইেছেন, িয কৃ তেত ঈ ৰৰ
অনুগামী নহয়?
* এই কথােটা মনত ৰািখ আৰু কািহনীেটাত িয দিখেলা সই কথা িবেবচনা
কিৰ, এইেটাৈল চাওঁ আহক৷ পৃিথৱীত িযমান ধািমক লাক আেছ, সই িবলাকৈল
চাই আপুিন ভােৱেন য তােৰ িকছু মােন কৱল ধমৰ ৰীিত-নীিতেহ মািন চেল আৰু
তােৰ িকছু মান লাকেহ ঈ ৰৰ কৃ ত অনুস ানকাৰী ৷
* এই কািহনীেটাত কৃ ত অনুস ানকাৰীজনৰ িক হল?
* আেপানাৰ বােব আিজ সইেটােৱ িক বুজায়?
৫) ‘আ-িন’- যীচু েৱ চে য়ক নামধিৰ মািতেল, এইেটােৱ যীচু ৰ মানুহজনৰ
িত থকা িচ াৰ কথােক সূচায়৷
‘আ- ’- ইয়াত ঈ ৰক এজন ব ি ৰূেপ দখা পাইেছা, িয জেন আিম কত
আেছা তাক জােন আৰু আমাক নােম সেত জােন ৷ তওঁক িবচৰা লাকৰ িত
য ঈ ৰ দয়ালু এইেটা যিদ আিম বুেজা, তওঁ আমাক নােম সেত জােনােয
িবচােৰা- তওঁেয আমাক নাম সেত জােন – এই কথােটা বৰ স ষজনক৷চে য়ই
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যীচু ক জািনবৈল আ হ কিৰ আিছল৷যীচু েৱ যিতয়া চে য়ক নাম ধিৰ মািতেল,
এইেটা আৰু িকমান য আচিৰত কথা হ’ল৷
“আ- - ’ –
 যীচু েৱ িয ধৰেণ চে য়ক কথা কিছল, সইেটােৱ আেপানাৈল আশাৰ
স াৰ কিঢয়াই আেনেন?
 িকয় তাক বুজাই িদব পািৰবেন ?
 কানেটা উ ম যন লােগ৷ এজন অনুভূিতবিজত ঈ ৰ, ন আেপানাক
জােনাতা এজন ঈ ৰ?
 আেপানাক জােনাতা এজন ঈ ৰ যিদ হয়, তে ভাল িক হব, বয়া িক
হব৷
 ঈ েৰ ব ি গতভােৱ আেপানাৰ কথা কেছেন?
৬) ‘আ-িন’ – যীচু েৱ চে য়ৰ ঘৰত িনেজই থািকম বুিল কেল ৷ এেনদেৰ
কাৱােতা ব ত সমাজত সাহিকতাৰ পিৰচয় ভিৱষ ত িক িন য়ৈক ঘ ব, সই
স েক যীচু েৱ ান আৰু সাহসৰ পিৰচয় িদেল, যন তওঁ ভিৱষ েতা জািনিছল৷
‘আ- ’- তওঁক িবচৰােলাকৰ লগত যীচু েৱ থািকবৈল ই া কেৰ আৰু তওঁেয
ভিৱষ ত িক ঘ ব তােকা জােন, এই কথা আচিৰত আৰু অনুে ৰণা মূলক ৷
‘আ- - ’ –
 আিম দিখেলা য যীচু েৱ জািনিছল পিৰদশনেটা িন েয় হব৷ সই
কথােটােৱ আেপানাক যীচু ত সাহ ৰািখবৈল উদগিন িদেয়েন? ব াখ া
কৰক৷
 কািহনীেটাত পাওঁ, যীচু েৱ িনেজই চে য়ৰ ঘৰত থািকম বুিল কেল৷
তওঁক িবচািৰ থকাজনৰ লগত থািকম বুিল তওঁ মন কিৰেল৷ আিজ
আমাৰ বােব সই কথােটােৱ িক জািনবৈল িদেয়?
৭. ‘আ-িন’ – কানা ব ি েয় িবেশষৈক এজন নতাই যিতয়া ওপৰৈল চায়,
তওঁৰ লগত অহা বা তওঁৰ অনুগামী সকেলও িন েয় ওপৰৈল চাব৷ তাৰ মােন
এইেটােৱই বুজায় য অকল যীচু েৱই চে য়ক চাৱা নািছল গােটই লাক সমূেহও
চাইিছল৷ চে য়ই ভয় দশন কৰা নািছল নাইবা তওঁক য িবচািৰ পােল সই
কথাত তওঁ দােধাৰ- মােধাৰ নৈহিছল৷ বা িৱকেত তওঁ আন েহ দশন কিৰেল৷
‘আ- ’ – আমাক যিতয়া আনুগত হীন িব াসী িবলােক বা অ ী ীয়ান লাক
সকেল চাই থােক আৰু ঈ ৰক জািনবৈল িবচৰা বােব আমাক মুখ বুিল কয় বা
বুিধয়ক নহয় বুিল ভােৱ, আিম তওঁেলাকৰ
াৰা কিতয়াও
ভািৱত হব
নলািগব৷ আিম যিতয়া জােনা য ঈ েৰ আমাৰ কাৰেণ ব ি গত ভােৱ িচ া
কেৰা, তিতয়া আিম আনে েৰ সঁহািৰ জনাব লােগ৷
‘আ- - ’ – ঈ ৰক জািনবৈল অনুস ান কৰা লােক তওঁেলাকৰ পিৰয়ালৰ
বা সমাজৰ বা সমাজ ব ৱ াৰ পৰা বেলগ হব লগীয়া অৱ া হয় নিক ?
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* আপুিন এেন হাৱা কিতয়াবা দিখেছেন?
* চ য়ৰ আচৰণত আৰু তওঁ িয মেনানীত কিৰেল, তাৰ পিৰনামত এেন িকবা
এটা দখা পাইেছেন ৷ িযেটােৱ কােনা ব ি বা িবেশষ ৰু পূণ িবষয়ৰ পৰা
পৃথেক থািকবৈল আমাক আিজ অনু ািণত কিৰব পােৰ?
* ঈ ৰৰ আ ানক আিম আনে েৰ সঁহািৰ জনাব পােৰােন?
৮)‘আ-িন’- যীচু েৱ চে য়ক তওঁৰ ঘৰৈল যাৱাৰ কাৰণ কাৱা নািছল৷ যীচু ৰ
আ ানক স ক সঁহািৰ িদয়াত চে য়ই সংেকাচ কৰা নািছল৷ তওঁ খৰেখদা
কিৰেল৷ বা িৱকেত তওঁ আ া দখুৱােল৷
‘আ- ’ – কিতয়াবা যিদ ঈ েৰ আমাক িকবা কাযৰ বােব আ ান কিৰেছ বুিল
আিম জােনা,আিম িন য়ৈক সঁহািৰ জনাব লািগব আৰু তওঁৰ িনেদশনাৰ মেতই
সঁহািৰ জনাব লািগব৷ খৰেখদাৈক আ া পালন কৰােটােৱ আ া দশন কেৰ৷
পলমৈক আ া পালন কৰা মােন অবাধ হাৱা বুজায়৷
‘আ- - ’- আিম কািহনীেটাত দিখেলা য যীচু েৱ লাকসমূহৰ ব ি গত কথাও
জািনিছল আৰু তওঁ এজন ব ি ক নাম ধিৰ মািতেল৷আিজও যিদ যীচু েৱ কােনা
লাকক মােত, তওঁেলােক কেনদেৰ সহাঁিৰ িদব পােৰ?
কােনাবা এটা সময়ত যিদ আিম জােনােয যীচু েৱ আমাক পিৰচযাৰ বােব
মািতেছ, এই কািহনীেটােৱ আমাক কেনদেৰ সদায় কিৰব পােৰ?
আিম দিখেলা চে য়ই খৰেখদাৈক আৰু আনে েৰ সহাঁিৰ জনােলা৷ ঈ ৰক
সহাঁিৰ জেনাৱা
ত, িক িক িনবাচন
মতা আমাৰ থািকব পােৰ? পলমৈক
আ া পালন কৰা কথােটা আপুিন কেনদেৰ ণীিবভ কিৰব?
৯) ‘আ-িন’- যীচু ৰ িবপে
িনজৰ িভতৰেত ভাৰ ভাৰাই লাক সমূেহ
চে য়ৰ িবপে কথা কেল, কেনৈক তওঁ পাপী মানুহৰ আলহী হবৈল গল৷’ হবৈল
গল মােন যীচু েৱ এইমা গল নাইবা িকছু সময়ৰ আগেতই গল৷
চে য়ৰ স ণ
কাৱা কান কথাৰ পৰা আিম জােনা য যীচু েৱ তওঁেলাকৰ
ূ
কটু সমােলাচনাৰ কথা জািনিছল? লাকসমূহৰ কটু সমােলাচনাক তওঁ কােনা
ৰু িনিদেল আৰু িনজৰ সপে
কথা নকেল আৰু চে য় ঘৰৈল বুিল যা াত
থািকল৷
‘আ- ’ – আমাৰ আৰ ন সু ৰ হব পােৰ৷ িক
গিতপথত থািকবৈলেকা
আিম স ম হব লািগব৷ আনিক আমাক চািৰ ফালৰ লাকসমূহৰ পৰা কটু বাক
আিহব পােৰ বা ধািমক বুিল ভবা লাক সমূহৰ পৰাও এেন -সমােলাচনা আিহব
পােৰ, তথািপ আিম আমাৰ যা াত অলৰ হ িথেৰ থািকব লািগব৷
‘আ- - ’– লাক সমূেহ দখেদখাৈক যীচু ৰ িবষেয় পৰচচা কিৰিছল আৰু
চে য়ক -সমােলাচনা কিৰিছল৷ আিজও মানুেহ এক সু ৰ িস া
লাৱাৰ বােব
িনজেক
বুিল ভবােলাক সকেল তওঁক হয় ান কেৰেন?
* িক কােৰ সইেটা ঘ ব পােৰ?
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* আেন আমাক হণ নকিৰেল তওঁেলাকক কেন সহাঁিৰ িদব লােগ বা আিম
কেন িতি য়া কাশ কিৰব লােগ এই স েক এই কািহনীেটাৰ পৰা িক
িশিকব পােৰা?
১০) ‘আ-িন’ – লাক সমূহৰ আপি েটা আিছল য যীচু েৱ “পাপীেলাকৰ ঘৰত
আলহী হবৈল গেছ৷” ইয়াৰ াৰা এইেটা বুিজব পািৰেয লাক সমূেহ িনজেক
পাপী ান কৰা নািছল৷
‘আ- ’ – কােনােলােক িনজেক কথা আৰু ক ৰ
াৰাই
কাশ কেৰ৷ সই
অহংকাৰী লাক িবলাকৰ দেৰ আিম নহওঁক িযসকেল পাপ কিৰেছা বুিল
কিতয়াও ীকাৰ নকেৰ৷
‘আ- - ’–
 আিজ, মানুহ িবলােক যিতয়া ঈ ৰক িবচােৰ, তিতয়া সই সকল লাক িয
সকেল িনজেক িস
আৰু পিব বুিল কাশ কেৰ তওঁিবলােক কােনা
উপেদশ িদেয়েন?
 িনজেক ধাি ক বুিল গণ কৰা জনক তু িম িক বুিলবা?
 িনজেক ধাি ক গণ কৰা াভাৱেটা এজন কৃ ত ঈ ৰৰ িব াসীৰ হব লােগ
বা হবই লােগ- আপুিন িক ভােব৷
১১) “আ-িন”- লাক সমূেহ যীচু ৰ ‘অনুগামীৰূেপ ভূ িমকা পালন কিৰিছল৷
তওঁেলােক যীচু ৰ সেত ফু িৰিছল আৰু তওঁক বিৰ ধিৰিছল৷ লাকসমূহ যীচু ৰ
ইমােনই কাষত আিছল য তওঁেলাকৰ বােব চে য়ই যীচু ক চাবই নাৱািৰেল৷
তওঁেলাকৰ সমােলাচনাই যীচু ৰ
িত থকা িচ াৰ কথা চাবই নাৱািৰেল৷
তওঁেলাকৰ সমােলাচনাই যীচু ৰ িত থকা িচ াৰ কথা বুজায় কাৰণ তওঁেলােক
যীচু েৱ কাৰ লগত খাব সইকথা কিছল৷ তথািপও, তওঁেলােক যন কব খুিজিছল,
তওঁেলাকেৰ মাজৰ কােনাবা এঘৰত যীচু েৱ যাৱা কাৱা কৰা হেল বিচ বাল
আিছল যীচু েৱ কাৰঘৰৈল যাব, এই কথাত একমত হব নাৱাৰ াৰাই বা িৱেক
লাক সমূেহ যীচু ৰ িত স ূণ অৱমাননা দশন কিৰিছল৷
‘আ- ’ – যীচু ৰ অনুগামী বুিল দাবী কৰা সেকলােৱই য যীচু ক কৃ তেত জােন
এেন নহয় নাই বা তওঁক য সমাদৰ কেৰ বা তওঁৰ ই াক সমাদৰ কেৰ এেন
নহয়৷ ধািমক ৰূেপ কায কৰা অেনক লাকৰ বা িৱেক ঈ ৰৰ বাক ৰ িত স ান
নাই৷
‘আ- - ’ আেপানাৰ মনত আেছেন কেনৈক লাকসমূেহ যীচু ক
ম কৰাৰ ভাও
ধিৰিছল, িক
তওঁেলােক যীচু েৱ কাৰ ঘৰত আলহী হব, যীচু ৰ এই
িস া
একমত হব নাৱািৰ যীচু ক সমােলাচনা কিৰিছল, ইয়ােত
তওঁেলাকৰ মনৰ কথা কাশ হ পিৰল৷
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কৃ তেত
 আিজও মানুেহ ঈ ৰৰ অনুগামী বুিল আচৰণ কেৰেন, িক
তওঁেলােক ঈ ৰতৈক িনজেকেহ বিছ সমাদৰ কেৰ?
 সইেটা কেন দখাব?
১২) ‘আ-িন’- এই িবচাৰ ক াৰূপী লাক সমূহৰ িকছু মান ব মূল ধাৰণা
আিছল ৷ িক
যীচু ৰ যেথাযত
কিৰবৈল তওঁেলাকৰ আ িব াস নািছল৷
লাকসমূহৰ, যীচু ৰ
মতাৰ স ে
কােনা ধাৰণা নািছল৷ তওঁেলাকৰ আপি
সমূহ িনজৰ িভতৰেত আেলাচনা কিৰেল, যীচু েৱ তওঁেলাকৰ কথা নু িনব বুিল
ভািৱিছল- ক তেন আচৰণ তওঁেলােক কিৰিছল৷
‘আ- ’ – লাকসমূহৰ কমৰািজ আিজৰ িদনৰ লাক িবলাকৰ দেৰই,
তওঁেলােক ভােৱ য তওঁেলােক িনজৰ িভতৰেত ফু চ-ফু চাই কথা পািতেল, ঈ েৰ
নু েন বা তওঁেলােক আ াৰত আৰু পুেত িয কেৰ তাক নেদেখ৷
‘আ- - ’ –
* আিম কািহনীেটাত দিখেলা য লাকিবলােক িনজৰ িভতৰেত িয কথা
পািতিছল, তাক যীচু েৱ জািনিছল৷
* তওঁিবলােক িয কিৰ আেছ, তাক কােনও নাজােন আনিক, ঈ েৰও নাজােন
বুিল ভািৱ তওঁেলােক পুেত কথা কয় আৰু আ াৰত ক
কেৰ, বুিল আপুিন
ভােৱ নিক?
* িক কােৰ লাকিবলােক তেন কিৰব পােৰ?
* ঈ েৰ সকেলােক দেখ এই সত েটােৱ আিম গাপেন িয কওঁ বা কেৰা তাৰ
ওপৰত কেনদেৰ ভাৱ পলায়?
১৩) ‘আ-িন’ – তওঁৰ স ি ৰ আধািখিন দিৰ ক িদওঁ বুিল কাৱাৰ াৰাই,
ধনী ব ি চে য়ই িনজৰ মনৰ পিৰচয় দশন কিৰেল৷
‘আ- ’- যীচু ৰ লগত সা াত হেল, ব ি ৰ জীৱনৰ দৃি ভি আৰু মূল েবাধৰ
সলিন হয়৷
‘আ- - ’ – আিজ, কেনৈক সচাঁ অথত যীচু ৰ লগত সা াত হেল এজন
ব ি ৰ জীৱনৰ দৃি ভি আৰু মূল েবাধৰ সলিন হব পােৰ?
* কেনৈক যীচু ৰ লগত হাৱা সা ােত আমাক ভাি ত কেৰ তাৰ িক িক
উদাহৰণ হব পােৰ? ‘আ-িন’ – চে য়ই ঘাষণা কিৰিছল য িমছা অপবাদ িদ
যিদ কােৰাবাৰ পৰা িকবা লিছল তাৰ চািৰ ণ ওেভাটাই িদব৷ চে য়ই কাৱা
নািছল য “যিদেহ আইেন তওঁক দূষী সাব
কেৰ” তিতয়া হেল তওঁ িমছা
অপবাদ িদ িয আিনিছল তাৰ চািৰ ণ ওেভাটাই িদব৷চে য়ই িনজৰ মনেত এেন
কিৰবৈল িস া কিৰেল৷
‘আ- ’ কােনাবাই ইয়াক কব পােৰ য চে য়ই ইয়াৰ আগেতই দিৰ ক ধন
িদিছল, িক
লাকসমূহৰ মতামতৰপৰা জািনব পৰা হয়েয তওঁ সইেটা কৰা
নািছল৷ যিদ দিৰ ক আধািখিন ধন িদিছেলই, তে তওঁ তাক পুেতেহ কিৰিছল৷
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িমছা অপবাদ িদ লাৱা ধনৰ চািৰ ণ যিদ ওেভাটাই িদেল হয়, তে চে য় লাক
সমূহৰ দৃি ত এজন ধািমক ব ি বুিল গণ হলেহেতন৷
‘আ-িন’ কািহনীেটাৰ পৰা আিম জািনব পােৰা য এই ঘটনােটাৰ কােনাবা
এটা মু তত চে য়ই িনজৰ পাপ ীকাৰ কিৰিছল আৰু িনজৰ জীৱনেটা ঈ ৰৰ
দৃি ত হণীয় হাৱােতা িবচািৰিছল৷ তিতয়া যীচু েৱ কেল য সইিদনাই পিৰ াণ
আিহল৷ আিম দখা পাইেছা চে য়ই অিব াস উদাৰতা দশন কিৰিছল৷
‘আ- ’- চে য় এজন ধনী মানুহ আিছল, এজন শীষ কৰেতালা িবষয়া
আিছল িযজনৰ লুভীয়া ভাৱ সলিনৈহ গল৷ তওঁ সৎ আৰু উদাৰ ব ি হল এই
শীষ কৰেতালা িবষয়াজেন আনিক ইমােনই িনজেক ন কিৰেল য িমছা অপবাদ
িদ কােৰাবাৰ পৰা যিদ িকবা লিছল তাৰ চািৰ ণ ওেভাতাই িদবৈল ীকাৰ
কিৰেল৷ আিম যীচু ত িব াস কিৰেল আৰু আমাৰ পাপসমূহ ীকাৰ কিৰেল আিম
ন তা দশন কিৰ অতীতত কৰা ভূ লৰ ধৰিণ কিৰবৈলও ই ক
ু হব লািগব৷
‘আ- - ’ যীচু ৈল অহাৰ পাছত, চে য়ৰ জীৱন স ণৰূেপ সলিনৈহ গল৷ আপুিন
কনাবাই যীচু ত জীৱন স ন কৰাৰ পাচত তওঁেলাকৰ জীৱন
স ূণৰূেপ সলিন হ যাৱা এেনেলাক দখা পাইেছেন?
 যিদ দিখেছ, তে িক িক িবেশষ িদশত তওঁেলাকৰ আচৰণৰ সলিন
হেছ?
 তওঁেলােক ভূ ল কৰা ব ি সকলৰ ওচৰৈল গ,ভূ ল ধৰাবৈল কেন
ধৰণৰ অনুভূি আৰু দৃি ভি
তওঁেলাকৰ দয়ত থািকব লািগব?
 যীচু ৰ অনুগামী হাৱাৰ পাছত কােনা ব ি ক, লাক সমূহৰ িবৰুে
কৰা অতীতৰ পাপৰ ধৰিণ কৰা আপুিন কিতয়াবা দখা পাইেছেন?
তাৰ পিৰণাম িক হল?
১৫) “আ-িন”- থম অৱ াত এইেটা ভািবব পােৰ য চে য়ই যীচু ৰ পৰা অনু হ
য় কিৰবৈল িবচািৰিছল৷ িক আিম জােনা য চে য়ই সই িদনাই যীচু ত িব াস
কিৰেল কাৰণ যীচু েৱ তওঁক কিছল, “আিজ এই ঘৰৈল পিৰ াণ আিহল৷”
কািহনীেটাত, চে য়ই একমা ব ি ,িযজেন পাপ ীকাৰ কিৰেল আৰু তওঁেৱই
একমা ব ি , িয জেন পিৰ ান লাভ কিৰেল৷
‘আ- ’- পিৰ ান পাবৈল হেল থেম িনজৰ পাপ ীকাৰ কিৰব লািগব৷
‘আ- - ’ চে য়ই যীচু ৰ পৰা অনু হ িকিনবৈল চ া কিৰিছল ন নাই, সই
িবষেয় আিম কথা পািতিছেলা৷ আিজও মানুেহ ভাল ক
কিৰ বা
ধন িদ ঈ ৰক সুখী কিৰবৈল িবচােৰ নিক? আৰু তাৰ াৰাই
ঈ ৰৰ অনু হ য় কিৰবৈল িবচােৰ নিক ?
 িক িক উপােয়েৰ এইেটা তওঁেলােক কিৰব পােৰ?
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 আপুিন এেনদেৰ কৰােটা ভািৱিছলেনিক নাইবা তেন কােন লাকক
জােন নিক?
 আিম দিখেলা য কািহনীেটাত চে য়ই একমা ব ি িয িনেজ এজন
পাপী বুিল ীকাৰ কিৰিছল৷ ধন আৰু আন লাকৰ িত থকা দৃি
ভি সলিন কিৰ, চে য়ই কৃ ত মন সলিনৰ পিৰচয় দািঙ ধিৰেল
আৰু যীচু েৱও চে য়ৰ ঈ ৰৈল মন পালটন কৰা সত াসত িনৰূপণ
কিৰেল৷
 আিজ িনেজ িনজৰ পাপ ীকাৰ কিৰবৈল মানুেহ মানিসক যুজ
ঁ কিৰব
লগীয়া হয়েন ?
 এই কািহনীেটাৰ িভি ত, পাপ ীকাৰ কৰােতা মানুহৰ বােব িকমান
ৰু পূণ বুিল আপুিন িচ া কেৰ?
১৬) ‘আ-িন’- কািহনীেটাত যীচু েৱ পেৰা ভােৱ চে য়ক কিছল, ‘আিজ এই
ঘৰৈল পিৰ াণ আিহল৷”
যীচু েৱ কথা ক আিছল আৰু কেল, “িকয়েনা এেৱাঁ আ াহামৰ স ান৷” ইয়াৰ পৰা
আিম জািনব পােৰা য চে য়ৰ বািহেৰও তাত আনেলােকা উপি ত আিছল আৰু
আিম দখা পাইেছা য তওঁ িযজনৰ লগত কেথাপকথন কিৰিছল, তওঁক সলিন
কিৰেল আৰু যীচু েৱ লাক সমূহৰ আগত চে য়ৰ সপে কথা কিছল
‘আ- ’-আিম দিখেলা, যীচু েৱ চে য়ৰ লগত কমৰত অৱ াত আিছল আৰু চে য়ই
িব াসত যীচু ৈল ………..কিৰেল৷ সই সময়েছাৱাত কটু ম ব কেৰাতা লাক সমূেহ
তওঁেলাকেলই চাই আিছল৷ তিতয়াও যীচু েৱ িনজেক ধািমক বুিল গণ কেৰাতা
সই লাক সকলক পাবৈল িবচািৰিছল, তওঁেলাকেৰা য যীচু ক েয়াজন আেছ,
আৰু চে য়ও য ঈ ৰৰ দয়াপাবৈল যাগ এই কথােটা দিখবৈল যন চ মুকিল
হয় তাৰ কাৰেণ তওঁ চ া কিৰিছল৷ আিজও িনজেক ধািমক বুিল গণ কেৰাতা
লাক সমূহ আেছ আৰু তওঁেলােকই যীচু ৰ অনুগামী সকলৰ সলিন হাৱা জীৱন
দিখ কটু সমােলাচনা কেৰ৷
‘আ- - ’ চে য়ই যীচু ত িব াস কিৰেল৷ যিদও কােনও চে য়ক ভাল নাপাইিছল,
তথািপও িনজেক ধািমক বুিল গণ কেৰাতা লাক সমূহৰ আগত, যীচু েৱ
অৱেহিলত চে য়ৰ সপে কথা কিছল৷ জীৱন িনবাহৰ ৰীিত আৰু বৃি ৰ
বােবই অেনেক লাক সমূহক হয় ান কেৰেন?
 কেনধৰণৰ লাকক আেন পাপী বুিল গণ কেৰ?িবেশষৈক িনজেক ধািমক
বুিল গণ কৰা লাক সমূেহ ?
 এেন ঘটনা ঘটা আপুিন কিতয়াবা দিখেছেন?
 আপুিন যিদ এেন দিখেছ, িনজেক ধািমক বুিল গণ কেৰাতা লাক সমূেহ
পাপীজেন আি ক সহায় িবচািৰ, যীচু ক লগ কৰােতা চাবৈল িবচােৰ ন?
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 লাক সমূহৰ ওপৰত যীচু েৱ এিৰ িনিদেল৷ এইেটােৱ িক বুজায়?
১৭) ‘আ-িন’ – যীচু ৰ িববৃিত তওঁৰ অহাৰ উে শ আিছল, ‘িয হৰাল তাক
িবচািৰ ৰ া কিৰবৈল মানুহৰ পু আিহল.’ যীচু ৰ এই িববৃিতেটাৰ াৰাই
লাকমূহৰ ওপৰত দাষেটা জািপ িদয়া হিছল৷
‘আ- ’- আিম ঈ ৰৰ অনু হ পাবৈল হেল,আিম িনজৰ হেৰাৱা অৱ ােটা আৰু
পাপময় অৱ ােটাৰ কথা ীকাৰ কিৰব লািগব আৰু উ াৰৰ বােব ঈ ৰৰ
ওচৰত সমিপত হব লািগব৷
‘আ- - ” কািহনীেটাৰ শষত যীচু ৰ চমু ব ব ত এেন কােনা কথা আেছ ন িযেটােৱ
ঈ েৰ আমাৰ পৰা িক িবচােৰ তাক দখুৱায়?
 সই ল ত উপনীত হবৈল এই জগতৰ িকমান লাক সমথবান?
 আমাৰ পাপময় আৰু হেৰাৱা অৱ া ীকাৰ কৰােতা সহজ ন টান?
 যীচু ৰ িবষেয় নাৰ পাছেতা িকছু মান মানুেহ যীচু ত িব াস নকেৰ িকয়?
এই কািহনীেটাৰ পৰা তাক জািনব পােৰােন?
 এই কািহনীেটােৱ আেপানাক িক কথা কয়?
১৮) এই কািহনীেটাত আিম এগৰাকী িবেশষ ৰু পূণ নতাই, সকেলােৱ ঘৃণা কৰা
এজন ব ি ক িনেজই য
লাৱা দখা পাইেছা৷যীচু েৱ মানুহজনৰ নামেটা
জািনিছল৷ যীচু েৱ সকেলা লাকৰ মতামতৰ িবৰুে গল৷
িনজৰ িভতৰেত লাক সমূেহ িক কথা পািতিছল তাক যীচু েৱ জািনিছল৷ আৰু
চে য়ই সইিদনাই পিৰ াণ পােল বুিল কবৈলও যীচু ৰ মতা আিছল৷ কািহনীেটাত
থকা কবৈলও যীচু ৰ
মতা আিছল৷কািহনীেটাত থকা এই সকেলা কথা িবেবচনা
কিৰ আিম কব পােৰা য যীচু ঈ ৰ হয়৷
‘আ- ’ – ঈ েৰ আমাক কেনদেৰ কথা কব পােৰ, তাক জািনবৈল হেল, যীচু েৱ
লাক সমূহৰ আৰু চে য়ৰ সেত কেনেদৰ মত িবিনময় কিৰিছল তাৈল আিম চাব
পােৰা৷
‘আ- - ’ আিজ ঈ েৰ কেনৈক তওঁেলাকৰ লগত কথা পািতব পােৰ বুিল জািনবৈল
িবচৰা লাক আেছ বুিল আপুিন ভােৱেন?
 িক িক িবষয় লাক সমূেহ জািনবৈল িবচােৰ?
 আেপানাৰ আৰু আনেলাকৰ
সমূহৰ উ ৰ কেনৈক পাব?
১৯) ‘আ-িন’- কািহনীেটাৰ
থম ভাগত,এইেটা
য চে য়ই যীচু ক
িবচািৰিছল৷ পাছত ই,যীচু েৱ চে য়ক িবচৰা এটা কািহনী হয়৷
‘আ- ’- আিম কািহনীেটাত দিখেলা য চে য়ই যীচু ক িবচািৰিছল আৰু যীচু েৱও
চে য়ক িবচািৰিছল৷দুেয়াটাই সত ৷আিম িন েয় ঈ ৰক িবচািৰব লািগব৷িক
জািনব লগীয়া আৰু আেমাদজনক কথা য ঈ েৰও আমাক িবচােৰ৷
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‘আ- - ’ – আিজ লাক সমূেহ ঈ ৰক িবচাৰাৰ েয়াজন আেছ বুিল আপুিন
ভােৱেন ?
 ঈ েৰ মানুহক িবচৰা িবষেয় কািহনীেটাও আপুিন দখা পাইেছেন?
 এইেটা িবেৰাধ িচ ােন? কানেটা হব লােগ বুিল আপুিন ভােৱ৷
 ঈ েৰ মানুহক িবচােৰেন? মানুেহ ঈ ৰক িবচােৰ?
 দুেয়াটাই হব পােৰেনিক? কেনৈক বাখ া কিৰব?
 এইেটােৱ আমাক িক কব খােজ?
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সংেযাজন – গঃ ব ৱহাৰ কেৰাতাৰ ভাৱৰ িতেবদনসমূহ
িদহা পৰামশ আৰু সংখ াবৃি
“মই অিশি ত যিদও যাৱা পাঁচ বছৰ ধিৰ পালক আৰু চাৰক িহচােব ভূ ক
পােলা৷ ভূ ৰ পিৰচযা কিৰবৈল মই িবচািৰিছেলা আৰু িয কােনা এখন বাইেবল
কেলজত বাইেবলৰ
ান পাবৈল িবচািৰিছেলা৷ মই িযেহতু অিশি ত আিছেলা,
বাইেবল কেলজত মাক
হণ নকিৰেল৷ িগজাঘৰত িদয়া িশ াও মাৰ বােব
বুিজবৈল টান পাইিছেলা, কাৰণ সই িশ া িশি ত সকলক িদয়া ধৰেণ িদিছল৷
“ ভবাতা খন মাৰ পিৰয়াল ও ব ু বগৰ আগত ঘাষণা কিৰবৈল মই যুঁজ কিৰব
লগীয়া হিছল৷ এেন এটা পিৰি তত ভূ েৱ আমাৰ জীৱনৈল আৰু পিৰচযা কিৰবৈল
TGSP আিন িদেল৷ তাৰ বােব মই ঈ ৰক ধন বাদ িদওঁ৷
ওৱাইবাবু –

চাৰক/পালকএম. এম. িব.িচ –কণাটকা, ভাৰত

“মনেত ভািৱ লওক – এটা মানুহৰ িদন৷ বেলগ সমাজৰ পৰা অহা, িবিভ
বয়সৰ িব াসী আৰু অিব াসী, স ীয়ভােৱ ব ৈহ ভূ ক িবচািৰেছ আৰু ঈ ৰৰ
বাক ত স দ আিৱ াৰ কিৰেছ৷ “ কৱল কািহনীেটাৰ”কমশালত ঘ
থকা এয়া
এখন ছিব আপুিন পােল৷
আিম “ কৱল কািহনীেটাৰ প িত চাৰ
ত, বয়স া সকলৰ বাইেবল
অধ য়নত আৰু আমাৰ িশ
আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ পিৰচযা ইয়াক
েয়াগ
কিৰেছা৷ কৱল কািহনীেটাৰ ধাৰণােটােৱ মাৰ বাইেবল িশ াত ভাি ত কিৰেছ৷
পালক

ীট জনচন কালবাৰীচােপল আেমিৰকা

কৱল কািহনীেটা আমাৰ সময়েতই আৰু এই যু েতই ঈ ৰৰ মহান আওতা পূণ
কিৰবৰ বােব ম লীৈল িদয়া ঈ ৰৰ এক কৗশল৷ ঈ ৰৰ বাক ব াখ া কিৰ বুজাই
িদয়া প িতেটােতই যিদও আিম কইবা শিতকা ধিৰ থািকেলা ইয়াত আিম িকছু
সীমাব তা দিখেলা৷
“এিতয়া এই হাতপুিথৰ যােগিদ কৱল কািহনীেটাৰ প িতেটা িশকাৰ পাছত. মই
সাহেসেৰ কব পােৰা য এটা তােতাৈক উ ম, পথ িশষ
িতকৰণৰ বােব আেছ৷
কৱল কািহনীেটােৱ মাৰ ব বাদী দৃি ভি সলিন কিৰ িদেল আৰু বাইেবল শা
গভীৰভােৱ বুিজবৈল চ মুকিল কিৰ িদেল৷ অিশি ত লােকেৰ পিৰপূণ মাৰ দশ
দি ণ চু দানত “ কৱল কািহনী” টাৰ িয ৰু তাক মই দখা পাইেছা৷ িক
ইয়াৰ ভাৱ ,আনিক মাৰ দেৰ িশি ত লাকৰ ওপৰেতা পৰা দখা পাইেছা৷
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“ গােটই িব জুিৰ থকা ী ীয়ান নতা সকলৰ বােব মই এই িশ াৰ সাম ী
সেজােৰ অনুেমাদন জনাইেছা৷ মই াথনা কিৰম যন TGSP য় এই িশ ণ
লবৈল , এই হাতপুিথ খেনই আৰ ণৰ উ ম উপায়৷
ৰভা দািনেয়ল ছাগাই গক এংিলকান ম লী, চু দান

“মই এজন পি ত আৰু” চাৰ স েক অধ য়ন কেৰাতা ধ ত জােনাতা লাক
আৰু মই Fuller Theoloxical Seminerৰ পৰা িপ.এইচ.িদ.িড ীদাৰী লাক আৰু
ব বছৰ ধিৰ অিত উ িশিশত লাকৰ মাজত কাম কিৰ আেছা৷ আধুিনক
পি মীয়া িশ া ব ৱ াই িকমান পিৰমােন মাক ব াখ া কিৰ ৰািখেল, তাৰ িত
মই স ূণ সজাগ হ পিৰেলা৷
িবকিশত আে ালনৰ নতৃ
িদয়া আৰু িত াপক দৰদীৰ “ কৱল কািহনীেটা”ৰ
অফু ৰ কমশি ৰ জিড়য়েত এটা কথা মই জািনেলা য আমাৰ মহান িশ ক
যীচু েৱ কািহনীৰ যােগিদেহ িশ া িদিছল, আনিক তওঁৰ িদনৰ উ িশি তেটাৰা
(Torah) পি ত সকলেকা ৷ কৱল কািহনীেটাৰ বৃি ধাৰী কািহনীকওঁতা হাৱা
বােব মাৰ িয দী সকলৰ িত থকা পিৰচযাৰ প িতেয়ই সলিন হ গল৷
মই কৃ তেত সলিন কিৰব লগীয়া হ’ল, পুনৰ িশিকব লগীয়া হ’ল আৰু উৱিল
যাৱা মানিসক িচ াধাৰাৰ পৰা ওলাই আিহব লগীয়া হ’ল৷
“ কৱল কািহনীেটা” ৱ অিত আধুিনক পি মীয়া দশত, কািহনীেকাৱা এটা পথ
িবচািৰ উিলওৱাত সহায় কিৰেছ আৰু আন আন দশিবলাকেতা মৗিলক িশকােৰা
সকলৰ মাজত ম লী গঠনত সহায়ক হেছ৷ কািহনীৰ যােগিদ িতগৰাকী িশ েকই
তওঁৰ পিৰচযাৰ বৃি
হাৱা দিখবৈল পাব৷ সই ল ত উপনীত হবৈল, “ কৱল
কািহনীেটা”এটা পথ িহচােব মই অনুেমাদন জনাইেছা৷
িবল যৰাকাৰ, িপ.এইচ.িদ, েফচৰ অৱ যুদীয় ী ীয়ান
উিলয়াম কৰী ই াৰেনচেনল ািডচ ইউিনভাৰিচ , আেমিৰকা৷

কাৰৰ
িযেটা সময়ত িব ৰ সম স দায়ৰ অিধক সংখ ক লােকই িবিভ
সামািজক ন ায়ৰ সূেযাগৰ পাছত দিখ গেছ, একে ণীেলােক ধািমকতাৰ বােব
ভাক আৰু িপয়াঁহত আেছ৷ সই ভাক আৰু িপয়াঁহত তৃ
হব পািৰব একমা
ঈ ৰৰ বাক যীচু ী ৰ াৰাইেহ৷
“ কৱল কািহনীেটা িশষ গঢাৰ িয গভীৰ অিভগমন, ই যীচু ৰ আচিৰত শি
িব াস উ লাই তােল৷” ভি
উপাসনাৰ সময়ত “ কৱল কািহনীেটা’’ আিম
আমাৰ নািত-নীিতনী িবলাকৰ বােব ব ৱহাৰ কেৰা৷ “ কৱল কািহনী”ত
িশ ণ া আমাৰ ম লীৰ পালক সকল, সৰু সৰু দলত িবভ
কিৰ যুৱক
িবলাকক িশ া িদয়াত ব ৱহাৰ কেৰ৷
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আমাৰ িমছনৰ পালক সকেল আৰু কিম েয় অন িশতানৰ পৰা আিন “ কৱল
কািহনী” টাৰ কায সুচী আৰু মৗিলক বাইেবল মূল সমূহৰ িবকাশৰ বােব পূিঁ জ খৰচ
কিৰেছ৷ এেনদেৰ কৰা বাইেবল অধ য়নৰ সুেযাগ িবলােক চাৰ কায আৰু িশষ
গড়া কায বৃি কিৰ আিহেছ৷ কল ানকাৰী ৰা ই আৰু মানুহক ক কিৰ গিঢ
উঠা ধম য় ৰীিত নীিতেয় সংৰ ণ কিৰ ৰখা ভূ ৱা মুি
দাতা আৰু ভূ ৱা
ভবা াৰ বােব িনৰাশাই আ িৰ ৰাখা আেমিৰকান ই াৰিচ ৈল আমাক অলপেত
আম ণ জনাইেছ৷ িনভু ল
ভবাতাখনেহ অকমা
আশা৷ কাৰণ,
ভূ েৱ
কািহনীেটা”ৰ দেৰ িয স াৰ আমাৰ আেছ তােৰ,আিম িব াস কেৰা, থান-বান হ
যাৱা সমাজখনক উ াৰ আৰু পুনসমং াপন কৰাত ভূ েৱ সহায় কিৰব৷
মাক চ

189

- সভাপিত, চাচ িব াৰ ফাউে ছন,

েৱল

িদহা পৰামশ আৰু সংখ া বৃি
এই

থম িতিনটা সা
TG-SP কায িনবাহক সিমিতৰ াৰা িদহা-পৰামশ িদয়া
লাকৰ পৰা আিহিছল৷ িয সকলক িদহা-পৰামশ িদ িশ ণ া কৰা হিছল,
তওঁেলােকও আনেলাকক িশ ণ িদেছ আৰু তওঁেলাকৰ পৰা িশ ণ া সকেলও
আনেলাকক িশ ণ িদেছ৷এইেটােৱই ঈ ৰৰ পথ নহয় জােনা?

ই ুৰ এজন পালেক িথয় হল আৰু মাক কেল, “ম লীেটা এিৰয়া সংকটত, কাৰণ
বাইেবল জনা আমাৰ অভাৱ…..িয সকেল আেপানাক িশ ণ িদেল, তওঁেলাকক
অনু হ কিৰ কওঁক,
“ ামুেৱলক িবচপসকলৰ িপতৃ হবৈল
মতা িদয়া বােব
আেপানাক ধন বাদ৷”
ামুেৱল মুিচয়া – িচই অ ইে ত পাঠ িৰচৰেছচ, কিনয়া
“ কৱল কািহনীেটা”ৰ প িতেয় আৰু অিধক আি ক নতা িশ ণ িদয়াত আমাক
সহায় কিৰেছ৷ আৰু সংখ া বৃি
হেছ, অিধক আি ক নতা গিঢ উ েছ৷
তওঁেলােক ম লী চাৱা িচতা কিৰেছ আৰু চাৰ কায েতা তওঁেলাক গেছ৷ তওঁৰ
বাক িশি ত –অিশি ত িশ
বৃ সকেলােৰ বােব ৷ িপতৃ -পু পিৱ আ াৰ
সহভািগতা পাৱা মােন এক স ণ পুি কৰ আহাৰ খাৱাৰ দেৰ৷
ড০ মাক মুনীয়া া অলইি য়া কাউি ল / িজএচিপ-ইি য়া
িক ভাষােৰ মই আেপানােলাকৈল কৃ ত তা কাশ কিৰম? মই ভূ ক ধন বাদ িদওঁ,
আৰু হািতয়াৰ ৰুপ কৱল কািহনীেটা’ৰ বােবও ধন বাদ িদওঁ৷ মাৰ িবশ বছৰীয়া
পিৰচযাত, ইেয়ই আটাইতৈক বিছ ব ৱহাৰৰ উপেযাগী হ’ল৷ “ কৱল কািহনীেটা” ৱ
িনি তভােৱ ঈ ৰৰ বাক ৰ গভীৰতাৈল আৰু বহলভােৱ বুিজবৈল মাক সহায়
কিৰেল৷ তদুপিৰ মাৰ সাংগঠিনক জীৱনেত ইয়াক য়াগ কিৰব পৰা হল৷ ইয়াৰ
পৰা পাৱা িশ াই কােনা িস া লাৱাৰ আগেত, মাক ভািববৈল িদেয়৷ তদুপিৰ
ই মাৰ দলেটাক দুৰদিশতা স
কিৰেল আৰু কায ত ইয়াৰ
ভাৱ দখা
পাইেছ?
ৰেমশ চাপেকাটা – িচইঅ’ িকংদম ইনেভ েম
নপাল
অ’ৰেগনাইেজচ’ন ফাই ং এেগইন িহউেমন
িফিকং
পান থেম মই সকেলা গৗৰৱ আৰু আ িৰক ধন বাদ স শি মান ভূ যীচু ৈল
উছগা কিৰেলা মাৰ াথনাৰ স ী, ম লীৰ বৃ জন, ভাই ৰেমশৈলও ধন বাদ৷
মই যিতয়া তওঁক লগ পাইিছেলা, মই ী ত নতু ন িব াসী আিছেলা আৰু মাৰ
পিৰচযাত এ নতু নৈক জ া িশ ৰ দেৰ আিছল৷ পুি কৰ আহাৰ খুৱাই ডাঙৰ190

দীঘল কিৰবৈল মাক এগৰাকী আি ক মাতৃ ৰ েয়াজন হিছল৷ ৰেমেশ মাক
“ কৱল কািহনীেটা”ৰ
িশ ণ িদেল৷ এইেটােৱই আিছল আৰ ণ৷ সই সময়ত
ী ত িব াসী লাক তেনই কম আিছল৷ মা এটাই সহভািগতাৰ দল আিছল আৰু
সইেটাও অিত দু ল আিছল৷ তওঁ আমাৰ ম লীেতই “ কৱল কািহনীেটা”ৰ
িশ ণ চলাই থািকল৷
এিতয়া অিত কম সময়ৰ িভতৰেত “ কৱল কািহনীেটা”ৰ িশ ণৰ জিড়য়েত ঈ েৰ
আঠটা ম লী াপন কিৰেল আৰু এই বছৰ আিম আৰু দুটা নতু ন ম লী িত া
কিৰবৈল আচঁ িন লেছা৷
মই “ কৱল কািহনীেটা”ৰ পি িতেটা ম লী বৃি কৰণ কায ত ব ৱহাৰ কিৰিছেলা৷
আৰু এইেটা কাৰণেতই আচিৰত ধৰেণ মই “ কৱল কািহনীেটা”ৰ
িশ ণত
যাগদান কিৰবৈল িনম ণ পােলা৷
ধন বাদ, ভাই
আপুিন মাক
কিৰবৈল আৰু
কািহনীেটা”

ৰেমশ৷ মই মা পিখলাজনীৰ শৰীৰেটােহ আিছেলা, আৰু এিতয়া
স ণ
ত কিৰেছ৷ তওঁৰ নাম মিহমাি ত
ূ পিখলাজনী কিৰবৈল
মাক আৰু মাৰ পিৰচযাত আশ বাদ কিৰবৈল িয সকেল “ কৱল
ত কিৰেল, ভূ ৰ সই দাস সকলৈল ধন বাদ৷

িপ.এচ.কৃ া িপ, িযমায়াৰ- সহঃ সাধাৰণ স
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াদক, নচেনল ছােচচ ফলি প, অৱ নপাল৷

িনিষ

সংেযাজন ঘঃ এজন নতাৰ আিৱ াৰ
দশত ী ক নজনা লাকৰ মাজত এগৰাকী িমছেনৰী

িনিছেলা ,মই অকেণা
মই যিতয়া থমবাৰ মৗিখক বাইেবল িশ াৰ িবষেয়
ই ক
ু নািছেলা৷ মই কাৰণ দশাইিছেলা য িশ সকলৰ বাইেবল কািহনীিবলাক ক,
আিম কিতয়াও শা ৰ বাক ত
িতি ত, এটা আেমিৰকাত এখন “িমছন
কনফােৰ ”ত উপি ত আিছেলা, তিতয়া মই গােটই পৃিথৱীেত মৗিখক বাইেবলৰ
দ তা স েক িশ া িদয়া,এহাল দ তীৰ লগত এেকলেগ আিছেলা৷ মই
তওঁেলাকক সকেলা ধৰণৰ
িনে প কিৰেলা৷ আনিক, তওঁেলাকৰ লগত মেণা
কিৰেলা আৰু সই কাৰেণ
িশ ণৰ এটা বঠকৰ িভিডঅ’ ৰকিডং কিৰব
পািৰেলা৷
মই দৃঢতােৰ অি কাৰব
য ম লীেয়ই হওক বা িতগৰাকী িব াসীেয়ই হওক,
ঈ ৰৰ বাক ৰ ওপৰতেহ িতি ত হব লােগ৷েকােনও শা ৰ সত সমূহৰ লগত
এেনেয় পিৰিচত হব নাৱােৰ, তওঁ িনেজই ঈ ৰৰ বাক অধ য়ন কিৰব লািগব,
ব াখ া দািঙ ধিৰব লািগব আৰু সত ৰ বাক স কভােৱ িবভাগ কৰাত িনপুন হব
লািগব৷ এইেটা যিদ কিৰব নাৱািৰ তে িব াসীসকল সকেলা ধ ৰ মুল ম ত
িব াস কিৰব আৰু ইেয় মহা সমস াৰ সৃি কিৰব৷
মই িনেজ বাইেবল অধ য়ন কিৰ, অথ ভািঙ,ব াখ া দািঙ ধিৰ ঈ ৰৰ বাক
বুিজবৈল কৰা হপাহ কিম যাৱা নাই, বৰ
বািঢেহ গেছ৷ মৗিখক বাইেবল
িশ াৰ ধাৰণাই ইয়াক ান কৰা নাই, বৰ বৃি েহ কিৰেছ৷েমৗিখক বাইেবল িশ া
িদয়া এেন কৰাত মই শ ােবাধ কিৰিছেলা৷ এইেটা স ৱ হৱেন? আৰু এেন কৰােটা
িকয় েয়াজন হব?
থম কথা, এইেটা িকয় েয়াজন? মৗিখক বাইেবল িশ াৰ দ তা সমূহ িশকাওঁতা
িতজেনই যিদ আৰু সা
থকা ি প সমূহৰ যাগান ধেৰ৷ মই পাৱাতৈক এই
িবলােকই ভালদেৰ ইয়াৰ েয়াজনীয়তা স েক কব৷
এটা ডাঙৰ িনণায়ক মূ ত আিহল, ২০০৪ চনত লুচানা কিম
ফৰ ওৱ
ইভানেজিলমৰ িম ংৰ এটা িতেবদনত তথ সহকােৰ দািঙ ধিৰিছেলা য ইংেল
বা আেমিৰকা আিদ উ িশি ত দশেতা মৗিখক িশকােৰা সকলৰ শতকৰা হাৰ
ভািৱব নাৱাৰাৈক বিচ৷ যত উ িশি ত লাকৰ সংখ া কম, তেন ঠাইত ই
অিধক জ ল৷
১৭ বছৰ ধিৰ আমাৰ দলেটােৱ িমচল িফ ত কাম কিৰ আিহেছ৷ আিম এেকবােৰ
মৗিখক প িতেৰ চাৰ কায কিৰেছা – আিম কােনা িলিখত সাম ী ব ৱহাৰ
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নকেৰা- আমাৰ দলেটাৰ উপ াপন কেৰ৷ তাৰ ফলত আিম উে খনীয় ফল
দিখবৈল পাইেছা, অেনক লােক ভূ যীচু ত িব াস াপন কিৰেল৷
আিম পুনৰায় উ কায ত চ ফু ৰাওঁেত আিম তৎ ণাত িশি ত লাকক িশেকাৱা
পি িতৈল সলিন কিৰেলা৷ আিম িব াসী সকলক েত কেকই এেকাখনৈক বাইেবল
িদেলা, তওঁেলাকক লগ কিৰ পিঢবৈল অধ য়ন কিৰবৈল আৰু কেনৈক বাইেবল পিঢ
ব াখ া কিৰব লােগ – এই সকেলা িশকাইিছেলা৷ এেন ধৰণৰ প িত হণ কৰাত,
আিম যন এখন পকােদৱালত মুৰেটা খুি য়াই লাৱাৰ দেৰ হ’ল৷ নতু ন িব াসী
সকল িনশক য়া হল৷ তওঁেলাক িব াসত বৃি
নপােল৷ চঁ চা হ পিৰল আৰু
িব াসৰ পৰা িপছ হঁ িক গল৷
আিম এখন গাঁৱত েৱশ কিৰেলা, ায় ২০ গৰাকীেলােক দেয়েৰ ী ক হণ
কিৰবৈল সংক ব হল৷ বাইেবল শা পঢাত আিম ৰু িদেলা, িনেজ কেনৈক
পিঢব লােগ, লগেত ব ি গতভােৱ তওঁেলাকক সময় িদেল আৰু িনজৰ সা ও
িদেলা৷
আিজ সইিবলাকৰ এজেনও ী ত দৃঢ িব াসী হ থকা নাই৷ তােৰ িভতৰত
িকছু মােন হয়েতা িবচািৰিছল৷ িক ইমান িদনৰ পাছত এইেটা এেন দখা গল যন
তওঁেলােক কিতয়াও ঈ ৰৰ বাক পাৱাই নািছল৷ বাক
দয়ত নােসামাল ৷
তওঁেলাকৰ পঢা আৰু অধ য়েনা কােনা কামত নািহল৷
তােতাৈক ডাঙৰ কথা হল- তওঁেলােক কিতয়াও শা
হণ নকিৰেল আৰু মত
িবিনমেয়া নকিৰেল৷ আিম িযিবলাকক পিৰচযা কেলা, তওঁিবলােকও যিদ আনক
পিৰচযা নকেৰ, তে
ী ক নজনা িবলােক কেনৈক ভু ৰ বাতা িনব?
মৗিখকভােৱ বাইেবল িশ া িদেল কইটামান মৗিলক সুিবধা আেছ৷ থম, অেনেক
বাইেবলৰ সত সমূহ দয় ম কিৰব পািৰব, িযেটা বাইেবল পিঢবৈল িদয়াৰ াৰাই
তওঁেলােক কিৰব নাৱািৰব৷ ি তীয়েত লাকসমূেহ এই সত সমূহ আনৰ আগত
কবৈল, ই ক
ু হব- এইেটােৱই অি ম “ জনন পিৰচযা”৷ অথাৎ এক পুৰুষৰ পৰা
আন পুৰষ
ু ৈল ঈ ৰৰ বাক িদ যাব পৰা ব ৱ া বা অনুকৰণ কৰা কায ৷
আন এটা সুিবধা হল – পৃিথৱীত িনিষ অ ল সমূহত, লাক সমূেহ কতৃ প ৰ
লগত সংঘাতৰ স খ
িচিদ আৰু
ু ীন নহব৷ মই এইদেৰ ক যাব পােৰা৷ িক
িভিডঅ’ ি পিবলাক
ত কৰা হেছ আৰু ইয়াৰ যােগিদ এই প িতেটাৰ
ৰণেকৗশলৰ স েক জািনব পািৰব৷
ি তীয়
েটা মাৰ কাৰেণ অিত ৰু পূণ, “ মৗিখকভােৱ ঈ ৰৰ বাক অধ য়ন
আৰু সমােলাচনা মূলক ব াখ া কিৰ িশ া িদয়ােতা স ৱেন?
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ব ত সংগঠনেতই িকছু মান িবভাগ আেছ িযিবলােক মৗিকক প িতেৰ বাইেবল
িশ া িদেয় আৰু ইয়াৰ িবকাশ সাধন কেৰ৷ইয়াৰ সৰহ সংখ েকই ই াৰেনচেনল
অেৰিল
নটওৱক(ION)ৰ সদস ৷ িকছু মান সংগঠন আেছ িযিবলাকৰ মৗিলক
বাইেবল িশ া িদয়াত িবেশষ িশ ণ আেছ৷মই ভােলেকইখন সংগঠনৰ অনুস ান
কিৰেলা৷ তওঁিবলাকৰ িলিখত সাম ী সমূহ লেলা আৰু িভ.িড.অ’ সমূেহা চােলা৷
তওঁেলাকৰ গৃহ কাযালয়ৈল মই গেলা আৰু সুিধেলা, “ গােটই সংগঠন িবলাকৰ
িভতৰত, মৗিলক ভােৱ বাইেবল িশ া িদয়াত, কানেটা আটাইতৈক ভাল?”
উ ৰত তওঁেলােক কেল য “ কৱল কািহনীেটা” নামৰ সংগঠন টােৱই আটাইতৈক
ভাল৷ মই তিতয়া ওেৱবচাইটেটা চােলা, সাম ী সমূহ সং াহ কিৰেলা, আৰু চাই
দিখেলা য সঁচাই এটা পাথক আেছ৷
তওঁেলাকৰ এটা কথা মাৰ আটাইতৈক ভাল লািগল য তওঁেলােক মৗিলক ভােৱ
িনেজ িনেজ িশ া লাভ কিৰবৈল িশকায়৷ ব াখ া কৰাত, মৗিলকতাত, বাইেবল
অধ য়নত আপুিন িযমান পােৰ িসমােনই কাষৈল যাব পােৰ৷
মই জািনেলা য মই িয িবচািৰিছেলা তাক পােলা৷ SKY ৰ যােগিদ তওঁেলাকৰ
লগত যাগােযাগ কিৰেলা৷
নেৱ ৰৰ থম ভাগত, “ কৱল কািহনীেটা”ৰ পৰা দুজন িশ ক আিহল আৰু
তওঁেলােক ৫ িদন ধিৰ এটা িশ ণ িশিবৰ পািতেল৷ থম দুিদন িশ ক সকলৰ
বােব আিছল(িযিবলাকক আমাৰ দলৰ পৰাই মেনানীত কৰা হিছল৷) আৰু তাৰ
পাছৰ িতিনিদন অকপেত পাৱা িশ ণ া সকলৰ বােব৷ আমাৰ দলেটাৰ বাকী
সকলক “ কৱল কািহনীেটাৰ িশ ক সকলৰ সহায়ৈল িশ ণ িদয়া হল৷ আৰু
আমাৰ িমচনৰ কায ত এই প িতেটা সংেযাজন কিৰবৈল আৰ কিৰেলা আৰু
এইেটােৱ আমাৰ িমছনত সাংঘা ক ভােৱ সফলতা আিন িদেছ৷
আিম ইয়াক তৎ ণাত ব ৱহাৰ কিৰেলা আৰু িয িহচােব ই চিল আেছ তাৰ
িতেবদন পাই মই কৃ তেত সুখী হেছা৷ ইয়াৰ মােন এইেটা নুবজ
ু ায় য আিম
বাইেবল নপেঢা ৷ ঈ ৰৰ িলিখত বাক ব াখ া কিৰ বুজাই িনিদও৷ হা ৷ ই দূৰ
হওক৷ এইেটােৱ এিতয়াও িনণায়ক ভূ িমকা পালন কেৰ৷
আিম মািলক ভােৱ িক কিৰেছা
(১) ঈ ৰৰ িলিখত বাক ত আমাৰ অধ য়নৰ লগত িমলাই লওঁ বা খাপ
খুৱাই লওঁ৷ এই প িতেয় আমাৰ অধ য়নক বাদ িনিদেয়
(২) পিঢব নজনা বা পিঢব নােখাজা লাকৰ মাজত এই প িতেয় কাম
কেৰ৷
(৩) ই এেন এটা প িত িযেটা মানুেহ অিত সু ৰভােৱ কিৰব পােৰ৷
আিম সবসাধারণক এইে ত যাগদান কিৰবৈল আ ান জনাইেছা৷
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(৪) আনৰ লগত মতিবিনময় কিৰবৈল ই অিত
িযিবলাকক পিৰচযা কেৰা, তওঁ িবলাকৰ যােগিদ ই বৃি
(৫)িনিষ েদশত ঈ ৰৰ বাক ফলদায়ক হবৈল ই
(৬)ই বািহৰৰ কােনা পূিঁ জ, কৗশল বা অন
িনভৰ নকেৰ৷ এইেটােৱই আটাইতৈক বিছ জনন কিৰব

সহজ কিৰ িদেয়৷ আিম
পায়৷
অিত উ ম উপায়৷
িশ া সাম ীৰ ওপৰত
পৰা িমছনৰ ৰণেকৗশল৷

আেকৗ মই বেলগ বেলগ সংগঠনৰ পৃথক পৃথক ৰাপ দিখেলা, িক
তওঁিবলাকৰ
ব েতই
কৃ তেত বাইেবলখন
মৗিখক ৰূপত
কাৱা
হাৱা নাই৷ “ কৱল
কািহনীেটা” ৱ কৃ তেতই বাইেবলখন িনভু লভােৱ কাৱাত ৰু িদেয় শা ৰ এটা
অংশ লয়, ইয়াক মুখ কেৰ, স ক আখেৰ আখেৰ নহয়, িক আপুিন িয কব,
সইয়া বাইেবলৰ বাক ৰ পৰােহ কব িযদেৰ, িলিখত ঈ ৰৰ বাক আিম পেঢা, ক
তাৰ অনুৰূপ৷
ঈ ৰৰ (িলিখত) বাক ই হেছ আইন৷এইেটােৱই হল উৎস৷ আিম এই বাক
িন েয় িশকাব লািগব আৰু িনভূ লভােৱ ইয়াৰ অথ ভাঙিন কিৰব লািগব৷িক এই
িলিখত বাক ৰ পৰাই আিম মৗিখক বাক পাওঁ৷ যিতয়া আিম বাইেবলখন মৗিখক
বােৱ িশকাও, আমাৰ আগত বাইেবলখন খালা হ থােক,ইয়াৰ অথ এইেয আিম
িশেকাৱা বাক বাইেবলৰ পৰাইেহ – িলিখত বাক ৰ পৰাই লাৱা হেছ৷আৰু ইয়াৰ
াৰা আিম দশন কেৰা য বাইেবল শা ইেহ আমাৰ উৎস৷
আিদম ম লীত মানুেহ শা ৰ পৰা পিঢিছল আৰু লাকিবলাক মেনােযাগিদ
িনিছল৷ পৗেল প সমূহ প য়াইিছল আৰু অনুেৰাধ কিৰিছল য এই প িবলাক
সকেলােৱ নাৈক ডাঙৰৈক পিঢব লােগ৷ এটা ‘িচিদ’ত মই এটা
পােলা আৰু
এই
পাই মই আচিৰত হেলা – থম শিতকাত শতকৰা িকমানজন লােক
পিঢব বা িলিখব জািনিছল-িযেটা সময়ত এেকিদনাই ৩০০০ হজাৰ লাক ম লীৰ
অ ভূ
হিছল? উ ৰত মাক কাৱা হল য কৱল শতকৰা ৫ জন ব ি েয়েহ
িলিখব বা পিঢব জািনিছল৷
“ কৱল কািহনীেটা” মই পচ কৰাৰ এটা কাৰণ হল য এই প িতত বাইেবলখন
িনভু লভােৱ কাৱা হয়৷ আনেটা কাৰণ হল য িশ ক সকেল লাক িবলাকক
কেনৈক বাইেবল িনেজ অধ য়ন কিৰ ব াখ া কিৰব লােগ, তােকা িশকায় কািহনীেটা
কাৱাৰ পাছত, তওঁেলােক িয িনল, তাৰ পৰাই লাকিবলাকক
সােধ যােত
িনভূ ল ব াখ া িদব পােৰ, আৰু ইয়াৰ িশ া িনজৰ জীৱনত কেনৈক েয়াগ কিৰব
পােৰ তাৈলও চ িদেয়৷
এইেটা কৃ েতত পূণিবকাশত, কৗশলপূণভােৱ িশেকাৱা এক ৰু পূণ অ ৷
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ঈ ৰৰ কািহনীঃ সৃি ৰ পৰা অন কালৈল
“ কৱল কািহনীেটাৰ” িপতৃ ৰূপ ঈ ৰৰ কািহনীেটাৰ, িব জুিৰ িয শি শালী ভাৱ
তাৰ ফল ৰূেপই আিম “ কৱল কািহনী”ৰ পূণিবকাশ কিৰব পািৰেলা৷ ৮০ িমিনট
জাৰা বাইেবলৰ এই “ শ দৃশ ’ত পুৰিণ আৰু নতু ন িনয়মৰ পৰা
ৰু পূণ
কািহনীসমূহ সাঙু িৰ লাৱা হেছ৷ আৰু াব আৰু দৃশ এই দুেয়াটা আকাৰেতই
কেছটেবাৰ সহজলভ ৷ ২০১১ চনৈলেক“ঈ ৰৰ কািহনীেটা” ৩০০ টাতৈক অিধক
ভাষাত উিলওৱা হল৷
ঈ ৰৰ কািহনীেটাৰ এটা ভাললগা কথা এইেয ইয়াক সৗৰশি ৰ াৰা চািলত াব
কেছটত বাণীব কৰা হেছ৷
চু দানত এজন িকেশােৰ, তওঁৰ সহপা ৰ ওপৰত বৰ
াধ ৰািখিছল৷ সই
কাৰেণ তওঁ, সই লৰােটাক বধ কিৰবৰ বােব লগত এখন চু ৰীৈল
ফু িৰিছল৷ সই
ণীৰ িশ কজেন অলপেত তওঁেলাকৰ ভাষাত থকা,
সৗৰশি ৰ াৰা চািলত,‘ঈ ৰৰ কািহনীেটা”ৰ এটা কেছট লাভ কিৰিছল৷
সই অম লীয়া িদনেটাত িশ কজেন কিয়ন আৰু হবলৰ কািহনীেটা বজাই
নােল৷
সই খঙাল লৰাজেন যিতয়া বাইেবলৰ কািহনীেটা
িনেল, তওঁৰ মনত
িকবা এটা ঘ ল৷ তওঁ ছু ৰীখন উিলয়াই লেল-আৰু সই ছু ৰীখন
িশ কজনক িদেল৷ তওঁ িনজৰ
-ক না কথা ীকাৰ কিৰেল৷ ঈ েৰ
তওঁৰ দয়খন চু েল৷ সইিদনাই লৰাজেন ঈ ৰৰ ওচৰত তওঁৰ পাপৰ মা
িবচািৰেল আৰু যীচু ক াণকতাৰূেপ হণ কিৰেল৷
ঈ ৰৰ বাক ই কথা কয়৷ িয সকেল“ কৱল কািহনীেটা” ব ৱহাৰ কেৰ, তওঁেলাকক
ঈ ৰৰ কািহনী িনজৰ ভাষাত ব ৱহাৰ কিৰবৈল আিম উদগিন জনাওঁ৷
“ঈ ৰৰ কািহনী” িচিদ আৰু এমিপত সৗৰশি
ব ৱহাৰ কিৰ
িনব পােৰ৷
িভিদঅ’ত শ শ টা চিৰ ৰূপায়ণ কৰা হেছ আৰু এইিবলােক বাইেবলৰ কািহনী
িবলাক সজীৱ কিৰ তােল৷
ঈ ৰৰ কািহনী, ব ি গত ভােৱ আৰু
িভত চাৱা ব ল
লােক, ইিতবাচক
সহাঁিৰ জনাইেছ আৰু যীচু ভ
হেছ৷হাজাৰ হাজাৰ িমচেন ও পিৰচযা িবভােগ
‘ঈ ৰৰ কািহনী’ ব ৱহাৰ কিৰেছ৷
এগৰাকী কািহনী কওঁতাৰ আিহত িনিমত ‘ঈ ৰৰ কািহনী’ য়
াতাসকলক
বাইেবলৰ অ ব
পুনৰ কবৈল সমথবান কেৰ৷ আটাইতৈক ৰু পূণ কথা হল,
মৗিখক সমাজ ব ৱ াৰ পৰা লাক সমূেহ ‘ কৱল কািহনীেটা’
িন িব ােসেৰ
সহাঁিৰ জনায়৷ সৃি ৰ পৰা আৰ কিৰ, মনুষ ৰ পতন আৰু ঈ ৰৰ অ ীকাৰ য
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ভবাতা বুিজবৈল এক ভ
াপন কৰা
এজন াণক া আিহব, ইয়াৰ াৰাই
হয়৷ ‘ঈ ৰৰ কািহনী’ৰ ভাৱ ও শি আিম চাৰ কায ত ও িশষ গঢা কায ত
দিখবৈল পাইেছা৷
ঈ ৰৰ কািহনী,ি প চাট সহ, সৗৰ শি ৰ াৰা চািলত য ত ব ৱহাৰ কিৰ,
গাঁৱলীয়া
চাৰক সকলক চল
িচেনমা হলৈল সলিন কিৰ িদেছ৷ অিতিৰ
হািথয়াৰ যেন- আেলাচনা, পুি কা আৰু ৰিডঅ’ িলখিন আিদেয় ব ল ভােৱ
ঈ ৰৰ কািহনীেটা সজীৱ কিৰ তালাত অিৰহনা যাগায়৷
www.Gods-Story.org/Info@Gods-Story.org
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World Contacts
Africa: Eafrica@Gods-Story.org
Ethiopia: Ethiopia@SimplyTheStory.org
West Africa “French & English”:
STSWestAfrica@SimplyTheStory.org
West Africa “French”:
STSWestAfrica@SimplyTheStory.org
Europe: BT@SimplyTheStory.org
India: IndiaDirector@Gods-Story.org
Nepal: Nepal@SimplyTheStory.org
South East Asia: Thailand@SimplyTheStory.org
“Spanish”: LatinAmerica@SimplyTheStory.org
Oceania: Oceania@SimplyTheStory.org
Philippines: eb@SimplyTheStory.org
USA: info@SimplyTheStory.org
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