
                  5. ে�মময় িপতার দ�ৃা� 

   লূক 15:11-32 

   আিম এেত নতুন 

লুেকর গসেপেলর 15 অধয্ােয়, িতনিট দৃ�া� রেয়েছ, হারােনা েভড়ার দৃ�া� (vv. 3-7), হারােনা মু�ার দৃ�া� (vv. 8-10), এবং ে�মময় িপতার 

দৃ�া� (vv. 11-32)। পুেরা 15 অধয্ােয়র ে��াপটিট ফরীশী এবং আইেনর িশ�কেদর মেনাভাব িনেয় উি��। যীশর এই িতনিট দৃ�াে�র িশ�ােক 

েয িজিনসিট �েরািচত কেরিছল তা হল ফরীশীেদর অিভেযাগ েয যীশ পাপীেদর �হণ কেরন এবং তােদর সােথ খান (ভ. 2)। ধম�য় অিভজাতেদর 

কাছ েথেক েয শ�িট েবর হেয়িছল তা হল যীশ শয়তােনর শি�েত তাঁর অেলৗিকক কাজগিল কেরিছেলন (ময্াথু 12:24)। �মাণ িহসােব েয যীশ 

শয়তােনর িছেলন, তারা তােদর িনেদর্শ কেরিছল যােদর সােথ �ভু যু� িছেলন, পাপী, পিততা এবং কর আদায়কারী। এই মানুষিট যিদ মশীহ হত, 

তারা বেলিছল, িতিন এই ধরেণর েলাকেদর সােথ ঘিন�তা রাখেতন না! 

যীশ এই িতনিট দ�ৃা�েক ঈ�েরর চির� এবং �কৃিতর িবষেয় তােদর দৃি�ভি� সংেশাধন করেত িশিখেয়িছেলন, অথর্াৎ, এই জগেতর হািরেয় 

যাওয়া, অভাবী এবং ভা�ার �িত তাঁর মেনাভাব কী। েয ধম�য় েনতারা উপি�ত িছেলন তারা েসই সমেয় জািতর কতৃর্ �কারী বয্ি�� িছেলন। 

মানুষ তােদর িনয়ম-কানুন েমেন চলেত বাধয্ িছল। তােদরেক েসই বয্ি� িহসােব েদখা হেয়িছল যারা সাবধানতার সােথ ঈ�েরর মেতা হেত এবং 

তােক অনুসরণ করেত েচেয়িছল। 2"বয্ব�ার িশ�করা এবং ফরীশীরা েমািশর আসেন বেসন৷ 3সুতরাং েতামােদর অবশয্ই তােদর কথা মানেত 

হেব এবং তারা যা বেল আপনােক তা করেত হেব৷ িক� তারা যা কের তা কেরা না, কারণ তারা যা �চার কের তা তারা পালন কের না" (ময্াথু 
23:2) ) যীশ যখন েদখেলন েয আইেনর িশ�করা এবং ফরীশীরা সাধারণ েলােকেদর কােছ কী মেডিলং করেছ এবং তােদর দলভু� নয় এমন 

কাউেক তােদর ঘৃণা করেছ, তখন িতিন তােদর হািরেয় যাওয়ােদর �িত িপতার হৃদয়েক িচি�ত করার জনয্ িতনিট গ� বলার িস�া� িনেয়িছেলন। 

দুিট দৃ�া� আমরা ইিতমেধয্ই আ�ািদত কেরিছ েমষ এবং মু�ার স�ােন আন� এবং উদযাপেনর সােথ সমাি�। 

অেনেক এই অনুে�দিটেক অপবয্য়ী পুে�র দৃ�া� বেল, িক� পাঠয্িট, আমার মেত, একজন উ��ৃল িপতা স�েকর্  েবিশ। আপিন আমােক একিট 

ইেলক�িনক পাথর িনে�প করার জনয্ আপনার ই-েমইল ে�া�াম শর করার আেগ, আমােক এই বেল বয্াখয্া করেত িদন েয পােঠয্ "অপবয্য়ী" 
শ�িট উে�খ করা হয়িন এবং এর অথর্ হল: 

তাড়াহেড়া কের বা অযথা অযথা": েযমন অ�েয়াজনীয় অে�র উপর অপবয্য়ী বয্য়; একিট অপবয্য়ী জীবন। দান বা �চুর পিরমােণ েদওয়া;  

হয্া,ঁ েছাট েছেলিট িছল অযথা অেযৗি�ক, িক� িপতা তার করণা, করণা এবং সুদূর েদশ েথেক িফের তার পুে�র �হণেযাগয্তার সােথ আরও 

েবিশ িবলাসবহল এবং অেযৗি�ক িছেলন। িতিন তার অেথর্র সােথ সদয় িছেলন কারণ িতিন তার েছেলেক যা চান তা িদেত হয়িন। েসই দৃি�ভি� 

মাথায় েরেখ, আসুন এখন এই অধয্ােয়র তৃতীয় দ�ৃা�িট েদিখ। 

েছাট েছেলর বািড় েথেক ঘুের েবড়ােনা 

11 যীশ আরও বলেলন, "একজন েলাক িছল যার দুিট পু� িছল৷ 12 েছাটিট তার িপতােক বলল, 'বাবা, আমার স�িত্তর অংশ আমােক িদন৷' 
তাই িতিন তার স�িত্ত তােদর মেধয্ ভাগ কের িদেলন৷ 13"এর িকছু�ণ পেরই, েছাট েছেল তার যা িকছু িছল তা এক� কের এক দূর েদেশ চেল 

েগল এবং েসখােন বনয্ জীবনযাপেন তার স�দ উজাড় কের িদল। 14িতিন সব িকছু খরচ কের েফলবার পর েসই সম� েদেশ �চ� দুিভর্ � হল, 

আর তাঁর অভাব হেত লাগল। 15তাই িতিন িগেয় ভাড়া িনেলন িনেজ েসই েদেশর একজন নাগিরেকর কােছ, িযিন তােক শূকর চরােত 

তার ে�েত পািঠেয়িছেলন। 16 শূকররা েয শঁিট খাি�ল তা িদেয় েস তার েপট ভরেত েচেয়িছল, িক� েকউ তােক িকছু 
েদয়িন (লুক 15:11-16) 

এই যুবক স�েকর্ আমরা �থম েয িজিনসিট ল�য্ কির তা হল তার দািবদার মেনাভাব। িতিন সদয়ভােব িজ�াসা কেরন না, 
এবং তার পছে�র শে�র সােথ অনু�হ এবং েকৗশেলর অভাব রেয়েছ। তার উে�শয্ িনেয় েকােনা আেলাচনা েনই। েস তার 
বাবার কােছ দাবী করেছ, বাবা কতটা দয়ালু েজেন। িতিন কাযর্করভােব বেলেছন: "আপিন যখন মারা যান বা অবসর েনেবন 
তার েচেয় এখন আমােক উত্তরািধকােরর অংশ িদন।" যুবেকর মেনর মেধয্ েয িকছু িচ�া চলিছল তার বাবা জানেতন এবং 
যুবকিট এত টাকা িদেয় কী করেত চায় েস স�েকর্ িকছুটা ধারণা িছল। দুই েছেলই েবশ খুিশ িছল েয বাবা তার স�িত্ত 
দুজেনর মেধয্ ভাগ কের েদেবন। েমািশর আইন অনুসাের বড় েছেল দুই-তৃতীয়াংশ এবং েছাট েছেল এক-তৃতীয়াংশ েপেয়েছ 
(ি�তীয় িববরণ 21:17)। িঠক তখনই, েছাট েছেল নগদ হােত পাওয়ার জনয্ তার স�দ তয্াগ কের। 



�� 1) িপতা েকন তার েছেলেক অেপ�া করার পিরবেতর্ তার েছেলেক যা েচেয়িছেলন তা িদেয়িছেলন? 

 

েছাট েছেল বাবার বািড়েত থাকেত থাকেত �া�। িতিন একজন মানুষ হেত েচেয়িছেলন এবং তার িপতার 
সরকার এবং েচােখর বাইেরর িব�েক অনুভব করেত েচেয়িছেলন। বাবা তার সােথ তকর্ বা তকর্  করার েচ�া 
কেরনিন। এমন িকছু িশ�া আেছ যা একজন বাবা েছেলেক েশখােত পাের না। তােদর অবশয্ই অিভ� হেত 
হেব। বয্থা একজন ভােলা িশ�ক। আমরা আমােদর স�ানেদর েসই িশ�া েথেক র�া করেত পাির না যা 
েকবল বয্থাই তােদর েশখােত পাের। অ�বয়সীরা সব ধরেণর িজিনেসর জনয্ িপতামাতার উপর িনভর্ র করেত 
িশেখেছ, িক� িকছু িশ�া তখনই অিজর্ ত হয় যখন েকউ তার িনেজর দুই পােয় দাঁড়ায়। �িতিট বািড়েত 
েকােনা না েকােনা সমেয়, বা�ােদর িনজ েথেক উড়েত বাসা েথেক েছেড় িদেত হেব। িকেশার বয়সগিল এমন 
বছর হওয়া উিচত যখন িপতামাতারা তােদর স�ানেদর বড় হেত এবং �িনভর্ র হওয়ার জনয্ িশ�া িদে�ন এবং 
��ত করেছন। এিট �ায়ই একিট দুঃখজনক সময় যখন একজন যুবক তােদর িপতামাতার যেত্নর অধীেন েথেক 
মুি� পায়। আশা করা যায়, েসই সময় আসার আেগই ধািমর্ক চির� গিঠত হয়। এমনিক যখন ভাল বাবা-
মােয়রা তারণয্েক িবে�র জনয্ ��ত করার জনয্ তােদর সবর্াত্মক েচ�া কেরেছন, তখন িতিন কখনও কখনও 
যা িশেখেছন তা েথেক দূের চেল যােবন। 

যীশ বেলিছেলন েয েছাট েছেল "একিট দূর েদেশ রওনা হেয়িছল এবং েসখােন বনয্ জীবনযাপেন তার স�দ 
ন� কেরিছল" (ভ. 13)। পের, বড় েছেল তার ভাইেক পিততােদর সােথ থাকার জনয্ অিভযু� কের (v. 
30), যিদও েস এখনও তার ভাইেক েদেখিন। েস িকভােব বুঝেব তার ভাই তার বাবার স�িত্ত পিততােদর 
সােথ ন� করেছ? খুব স�বত ভাইেয়রা এিট স�েকর্ একসােথ কথা বেলিছল, অথর্াৎ, েছাটিট তার বড় ভাইেক 
তার সােথ আনার েচ�া করেছ। যারা পাপ করার ই�া েপাষণ কের তারা �ায়ই একা এিট করা কিঠন বেল 
মেন কের। পাপ স� পছ� কের। িচ�ার জীবেন পাপ শর হয়। একজন মানুষ েস যা মেন কের েস তা নয়, 
িক� েস যা মেন কের, েস (অয্ানন)। ি�েফন চানর্ক বেলেছন: "েযমন েমােমর উপর সীলেমাহেরর ছিব 
ছাপােনা হয়, েতমিন হৃদেয়র িচ�াগিল কেমর্র উপর মুি�ত হয়।" সিঠক িচ�া সিঠক জীবনযাপন িনেয় আেস; 
মেন রাখেবন েয আপনার িচ�া ঈ�েরর কােছ ক��র। আমরা যা ভািব েস সবই িতিন জােনন। ম� এবং 
পাপী িচ�া �িতিট বয্ি�র কােছ আসেব, িক� িচ�াগিল তখনই পাপ হেয় যায় যখন আমরা েসই িচ�াগিলেত 
থািক এবং েসগিল আমােদর মেনর বীজতলায় িশকড় ধের এবং অ�ুিরত হয়। এিট েদখার একিট উপায় হল: 
আমরা পািখেদর আমােদর মাথার চারপােশ উড়েত বাধা িদেত পাির না, তেব আমরা তােদর চুেল বাসা বাঁধেত 
বাধা িদেত পাির। 

14িক� �েতয্েকই �লু� হয় যখন, তার িনেজর ম� কামনা �ারা, তােক েটেন িনেয় যাওয়া হয় এবং �লু� 
করা হয়৷ 15অতঃপর, ই�া গভর্ ধারেণর পের, তা পােপর জ� েদয়; এবং পাপ, যখন এিট পূণর্ বয়� হয়, 
মৃতুয্েক জ� েদয় (েজমস 1:14-15) 

"�েলািভত" অনুবািদত �ীক শে�র অথর্ েটাপ িদেয় মাছ ধরা। ম� আকা�া এবং িচ�াভাবনাগিল শয়তান 
আমােদর আঁকেড় ধরার জনয্ বয্বহার কের। দয্ আমরা তার কথা যত েবিশ শনব, আমােদর পােপর দাস� 
তত েবিশ হেব এবং িপতার বািড় েথেক তত েবিশ দূের থাকেব। এই যুবক েটাপ িনেয়িছল এবং �েলাভেনর 
সােথ সাতঁার েকেটিছল, যত�ণ না, হঠাৎ, শ� মাছ ধরার রড ধের টানল এবং হকিটেক বািড়েত িনেয় 
েগল। িতিন েকান স�দ ছাড়াই ধরা পেড়িছেলন, এবং েকউ তােক সাহাযয্ করেব না। ফলাফল েবদনাদায়ক 
িছল। 

 

আিম 1977 সােল ি�ে�র সােথ েদখা কির, িক� তার আেগ, আিম গাজঁা েসবন কির এবং মাদক �হণ কির। 
আমার জীবনধারা এবং �-িচে�র �িত িবর� হেয়, আিম বুঝেত েপেরিছলাম েয আমার অভয্াসিট আমােক 



ধের েরেখেছ যখন আিম এিটর একিট অংশ েফেল িদেয়িছলাম, শধুমা� পেরর িদন আরও িকছু েকনার জনয্। 
যখন "আমার �া�ণেক গাজঁা ধূমপােনর জনয্ বয্বহার করার অনুমিত েদওয়ার জনয্" আমােক কারাগাের েযেত 
হেয়িছল, তখন আিম জানতাম েয আমােক আমার মাদেকর ব�ন েথেক মু� হেত হেব, এিট আমার জীবনেক 
িবশৃ�ল কের তুলিছল। শধুমা� যখন আিম �ীে�র কােছ আমার জীবন িদেয়িছলাম, আিম েশষ পযর্� অভয্াসিট 
কািটেয় ওঠার শি� েপেয়িছ। পাপ একিট কিঠন কাজ মা�ার. েছাট েছেলর টাকা ফুিরেয় েগেল, জিমেত �চ� 
দুিভর্ � এেল তার অব�া পাে� যায়। �েয়াজন �ায়ই উপায় ঈ�র আমােদর মেনােযাগ েপেত পিরচালনা. তার 
বাবার কাছ েথেক দূর েদেশ জীবন আর আেগর মেতা উেত্তজনা ধেরিন। বরং েস হতভাগা হেয় েগল। তার 
জীবন �ত িনেচ েনেম েগল। 

�� 2) আপিন তার িন�গামী সিপর্ল কথা বলেত েয েট�ট িক িজিনস েদখেত? কখনও এমন একিট সময় 
এেসেছ যখন আপিন অনুভব কেরেছন েয আপনার জীবন িনয়�েণর বাইের চেল যাে�? একিট অভয্াস িক 
কখনও আপনার "েসরা েপেত"? 

এমন সমেয় তার েকােনা আয় িছল না যখন খাদয্ই িছল অতয্� মূলয্বান। সাধারণত, িতিন চাকির িনেত 
পারেতন, িক� দুিভর্ ে�র কারেণ চাকিরর অভাব িছল। একিট কৃিষিনভর্ র অথর্নীিতেত, েযমন পয্ােল�াইেনর, 
যিদ কােরা জিম বা অথর্ না থােক, িজিনসগিল সিতয্ই মিরয়া হেয় উঠেত পাের। একজন সাধারণ িদনমজরু 
িহেসেব তােক মােঠ পাঠােতন এমন একজেনর কােছ িতিন িনেজেক িনেয়াগ কেরিছেলন (আ�িরক অেথর্ িতিন 
িনেজেক "আঠােলা")। অভাব�� হওয়া এবং খাবােরর জনয্ অনয্ কােরা উপর িনভর্ র করা তার কােছ ন� 
িছল। সবেচেয় খারাপ বয্াপার িছল েয তােক শূকরেদর খাওয়ােনার জনয্ িপগ েপেন কাজ করােনা হেয়িছল। 
একিট শূকর িছল এমন একিট �াণী যা ইহিদেদর কােছ েকাশার নয়। ে�াক 16-এ, েয শ�িট "শঁিট" অনুবাদ 
করা হেয়েছ তা হল কয্ােরাব পডস। রাি� আচা (�ায় 320 ি��া�) একবার ম�বয্ কেরিছেলন, "যখন 
ই�ােয়লীয়রা কয্ােরাব পডগিলেত �াস পায়, তখন তারা অনুত� হয়।" কয্ােরাব গাছ (েসরােটািনয়া িসিলকা) 
হল একিট িচরহিরৎ গ� বা গাছ ভূমধয্সাগরীয় অ�েল, এর েভাজয্ বীেজর শঁিটর জনয্ চাষ করা হয়। 

 

            

 

একজন ইহিদ নাগিরেকর কােছ, শধুমা� শূকরেক খাওয়ােনাই নয়, শূকররা েয কয্ােরাব শঁিট খাি�ল তার জনয্ 
�ুধাতর্ হওয়াও একিট ছিব যা এই েলাকিট তার জীবেন পাথেরর নীেচ আঘাত কেরিছল। 

যুবক পেু�র জাগরণ এবং অনুতাপ 

 

17 েস যখন �ােন এল, তখন েস বলল, “আমার বাবার কতজন ভাড়ােট েলােকর কােছ খাবার েনই, আর 
এখােন আিম অনাহাের মরিছ! 18আিম রওনা হব এবং আমার িপতার কােছ িফের যাব এবং তাঁেক বলব, 
িপতা, আিম �গর্ ও আপনার িবরে� পাপ কেরিছ৷ 19আিম আর েতামার পু� বেল ডাকার েযাগয্ নই; আমােক 
েতামার ভাড়া করা েলাকেদর মত কের দাও।" 20 তাই িতিন উেঠ বাবার কােছ েগেলন (লুক 15:17-20)। 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Carobs.JPG


�� 3) এই যুবেকর তার �েয়াজেনর �িত জা�ত হওয়ার বণর্না িদেত িগেয়, �ভু "যখন েস তার �ােন 
আেস" (v. 17) শ�গিল বয্বহার কেরেছন৷ শ�িট আপনার কােছ কী েবাঝায়? অনুতাপ িক, এবং পােঠয্র 
েকান শ�গিল তার অনুতােপর ইি�ত েদয়? 

একজেনর অনুভূিতেত আসা, বা িকং েজমস সং�রণ এিট অনুবাদ কের, "িতিন িনেজর কােছ এেসিছেলন," 
একজন বয্ি�র বা�বতার �িত জা�ত হওয়ার বণর্না েদয়। িতিন িনেজর পােশ িছেলন, িক� এখন িতিন 
স�ূণর্রেপ উপলি� কেরিছেলন েয জীবন কী হেয় উেঠেছ এবং িতিন কীভােব তার জীবনযাপন করেছন তার 
পাগলািম এবং েবাকািম বুঝেত েপেরিছেলন। সেলামন, Ecclesiastes-এ েলখা, আমােদরেক বেল, “মানুেষর হৃদয় 
ম�তায় পূণর্ এবং তারা জীিবত থাকাকালীন তােদর অ�ের পাগলািম থােক” (Ecclesiastes 9:3)। ঈ�েরর 
সােথ স�েকর্ র বাইের থাকা পাগলািম এবং েবাকািম। আমরা আধয্ািত্মক রািশয়ান রেলট েখেল আমােদর িচর�ন 
আত্মার সােথ েবাকািম কির, িব�াস কির েয আমােদর মৃতুয্ আজ নয়। যাইেহাক, আমরা জািন না একিট িদন 
িক আনেত পাের। আমরা িদেন িদেন আমােদর আধয্ািত্মক ব�ুেকর বয্ােরল েঘারােত থািক, এই আশায় েয 
েচ�াের একিট বুেলট আমােদর জীবনেক েশষ কের না, এইভােব িচরতের আমােদরেক ি��-হীন অন�কােলর 
জনয্ িনবর্ািসত কের। আজ নাজােতর িদন, তাহেল এই ��টা অনয্ িদন �িগত রাখা েকন? "েয েকউ �ভুর 
নােম ডাকেব েস পির�াণ পােব" (েরামানস 10:13) 

সে�িটসই বেলিছেলন, "পরী�ািবহীন জীবন েবঁেচ থাকার েযাগয্ নয়।" যখন েছাট েছেলিট পাথেরর নীেচ আঘাত কেরিছল, 
তখন তার একমা� উপায় িছল উপের তাকােনা। িতিন তার জীবন পরী�া করেত শর কেরন, কীভােব িতিন িনেজেক এমন 
একিট অব�ােন িনেয় েযেত েপেরিছেলন তার �িতফলন। িবেবচনা করা এবং �িতফিলত করা হল িনেজেদর মেধয্ অবসর 
েনওয়া, একিট িজিনসেক অনয্িটর সােথ তুলনা করা এবং িজিনসগিলেক সংেশাধন করার িস�া� েনওয়া। মেনর এই অব�া 
ঈ�েরর অনু�হ। �িতফলন, যিদও, অনুতাপ নয়. �িতফলন এবং �তয্য় আমােদর অনুতােপর িদেক িনেয় যায়। এই যুবক তার 
জীবেনর একিট ৈনিতক জায় িনেয়িছেলন। যত�ণ না েস িনেজেক ৈনিতকভােব েভেঙ পড়া এবং মূলয্হীন অব�ায় েদখেত না 
পায় তত�ণ পযর্� েকউ তার জীবেনর িদক পিরবতর্ ন করেত পাের না। আমরা �ায়শই িবে�র �াণকতর্ ার জনয্ সামানয্ মূলয্ 
েনই যত�ণ না আমরা ভ�তার জায়গায় েপৗঁছাই। জন �য্ােভল এিটেক এভােব েরেখিছেলন: "পাপ আমােদর কােছ িত� না 
হওয়া পযর্� ি�� িমি� নন।" 

সে�িটসই বেলিছেলন, "পরী�ািবহীন জীবন েবঁেচ থাকার েযাগয্ নয়।" যখন েছাট েছেলিট পাথেরর নীেচ আঘাত কেরিছল, 
তখন তার একমা� উপায় িছল উপের তাকােনা। িতিন তার জীবন পরী�া করেত শর কেরন, কীভােব িতিন িনেজেক এমন 
একিট অব�ােন িনেয় েযেত েপেরিছেলন তার �িতফলন। িবেবচনা করা এবং �িতফিলত করা হল িনেজেদর মেধয্ অবসর 
েনওয়া, একিট িজিনসেক অনয্িটর সােথ তুলনা করা এবং িজিনসগিলেক সংেশাধন করার িস�া� েনওয়া। মেনর এই অব�া 
ঈ�েরর অনু�হ। �িতফলন, যিদও, অনুতাপ নয়. �িতফলন এবং �তয্য় আমােদর অনুতােপর িদেক িনেয় যায়। এই যুবক তার 
জীবেনর একিট ৈনিতক জায় িনেয়িছেলন। যত�ণ না েস িনেজেক ৈনিতকভােব েভেঙ পড়া এবং মূলয্হীন অব�ায় েদখেত না 
পায় তত�ণ পযর্� েকউ তার জীবেনর িদক পিরবতর্ ন করেত পাের না। আমরা �ায়শই িবে�র �াণকতর্ ার জনয্ সামানয্ মূলয্ 
েনই যত�ণ না আমরা ভ�তার জায়গায় েপৗঁছাই। জন �য্ােভল এিটেক এভােব েরেখিছেলন: "পাপ আমােদর কােছ িত� না 
হওয়া পযর্� ি�� িমি� নন।" 

েছাট েছেল বািড় িফের ভাবেত লাগেলা এবং েস িক িক কথা বলেব তা সংেশাধন কের পুনর�ার করা যায়। েস জােন েয 
তার েকান িকছুর অিধকার েনই এবং তােক �াম ও তার বড় ভাইেয়র ল�া ও অব�ার স�ুখীন হেত হেব। িতিন পেদ 
েদউিলয়া, এবং িতিন এখন তার িপতার চাকর হেত ��ত। আিম ল�য্ কির েয িতিন ঈ�েরর নাম উে�খ কেরন না বরং, 
এই শ�িট বয্বহার কেরন, "আিম �েগর্র িবরে� পাপ কেরিছ।" অেনক ইহিদর কােছ, ঈ�েরর নাম সবেচেয় পিব�। আিম 
যখন ই�ােয়েল থাকতাম, আিম �ায়ই ঈ�েরর জনয্ িহ� শে�র পিরবেতর্ H'Shem Adonai (�ভুর নাম) শ� বয্বহার করেত 
শেনিছ। স�বত এই যুবকিট িতিন েকবল এখন ঈ�র এবং িচর�ন িজিনেসর �িতই ��াশীল িছেলন না, িবেশষ কের তার 
বাবার �িতও িযিন তােক এত ভােলাবাসেতন 

অনুতাপ শধুমা� একজেনর পােপর জনয্ অনুত� নয় বরং আমােদর মন এবং জীবেনর িদক পিরবতর্ ন কের। যত�ণ না 
একজন বয্ি� িপতার বািড়র পথ ৈতির কের, তত�ণ েস েকবল হৃদেয়র �তয্েয়র অধীেন থােক। িক� এই যুবক তার ব�ৃতা 
��ত কেরন এবং িস�া� েনন েয িতিন তার ে�েত িদনমজরু হেয় তার বাবার েসবা করেবন। শ�গিল, "েস উেঠ তার 



িপতার কােছ েগল" (ভ. 20) তার অনুতাপেক বণর্না কের। শধুমা� শ� নয় সি�য় পদে�প থাকেত হেব। একজন বয্ি�র 
ই�া জিড়ত 

�� 4) আপিন যিদ এই গ�িট আেগ কখনও না শেন থােকন তেব পু� িফের আসার পর আপিন কী ঘটেব বেল ধের 
িনেতন? আপিন িক মেন কেরন েসই িদেন যীশর ে�াতারা িফের আসা পু�েক তার িপতার ঘের িফিরেয় েনওয়ার জনয্ কী 
ঘটেব বেল আশা কেরিছল? 

গে�র এই মুহেতর্ সম� ে�াতারা অবাক হেয় যােব েয েছেলিট বাবা, পিরবার এবং েয শহের েস বাস করত েসই ল�ার �ের 
িনেয় এেসিছল। ে�াতােদর মেন তারা ভাবিছল েছেলর িবে�ােহর জনয্ তার �হণেযাগয্ শাি� কী হেব। এই ধরেনর ঘটনা আবার 
ঘটেত থামােত নয্াযয্ শাি�র সব ধরেনর িচ�া ফরীশীেদর মেন িছল, িক� �তয্ািশত িন�া েশানার পিরবেতর্ , যীশর পরবত� 
কথাগিল তােদর মূেল হতবাক কেরিছল 

�িডগাল ফাদার 

িক� যখন েস এখনও অেনক দূের িছল, তখন তার িপতা তােক েদেখন এবং তার জনয্ করণােত ভের ওেঠন; িতিন তার 
েছেলর কােছ েদৗেড় েগেলন, তার চারপােশ তার অ� িনে�প করেলন এবং তােক চু�ন করেলন। 21"পু� তােক বলল, 'িপতা, 
আিম �গর্ ও েতামার িবরে� পাপ কেরিছ৷ আিম আর েতামার পু� বেল ডাকার েযাগয্ নই৷' 22"িক� িপতা তাঁর দাসেদর 
বলেলন, 'শী�! সেবর্াত্তম েপাশাকিট এেন তােক পিরেয় দাও। আঙুেল আংিট আর পােয় সয্াে�ল পিরেয় িদন। 23 েমাটাতাজা 
বাছুরিট এেন েমের েফল। আসুন একিট েভাজ এবং উদযাপন করা যাক. 24কারণ আমার এই েছেল মারা িগেয়িছল এবং 
আবার জীিবত হেয়েছ; েস হািরেয় েগেছ এবং পাওয়া েগেছ।' তাই তারা উদযাপন করেত শর কের (লুক 15:20-24) 

এই িপতা ল�াজনক আচরণ কেরেছন, ফরীশীরা েভেবিছল। শূকেরর জনয্ ই�ােয়েল েকান �েয়াজন িছল না, এবং যীশ 
বেলিছেলন েয পু� একিট দূর েদেশ চেল েগেছ (v. 13), তাই িতিন স�বত একিট সংল� েদেশ অইহদীেদর মেধয্ (অ-ইহদী) 
িছেলন। িতিন েযখােনই িছেলন না েকন, আমরা অনুমান করেত পাির েয িতিন বািড় েথেক কেয়ক মাইল দেূর িছেলন। এই 
িপতা ঈ�র িপতার একিট ছিব, বািড় েথেক অেনক দেূর, অেপ�া কের এবং তার েছেলেক খঁুজেছন। তার েছেলর পােপর উপর 
েকান রাগ িছল না; এই বাবা যখন তার েছেলেক দূর েথেক েদেখন, তখন তার একমা� আেবগ িছল সমেবদনা 

Dictionary.com বেল েয সমেবদনা হল অেনয্র দুঃখ-কে�র গভীর সেচতনতা এবং তা েথেক মুি� েদওয়ার ই�া। িপতা তার 
েছেলেক েদখেত েপেয় তার কােছ ছুেট যাওয়ার জনয্ তার েপাশােকর নীেচর অংশিট তুেল িনেলন। মধয্�ােচয্, এিট এমন িকছু 
যা একিট পিরবােরর একজন বয়� �ধান কেরন না। েসই সমেয় েলােকরা কখনই তােদর পা েদখায়িন, এবং শধুমা� জররী 
অব�া বা লড়াইেয়র সময় একজন েলাক চলাচেলর �া�ে�য্র জনয্ তার েপাশাকিট তার েবে� আটেক রাখত। তারা সবাই 
েভেবিছল বাবার প� েথেক এটা ল�াজনক আচরণ। তারা সকেলই ভাবেত লাগেলা যীশ এই গ�িট িনেয় েকাথায় যাে�ন, 
কারণ েকান বাবা এমন কাজ করেবন না। যিদও এই বাবা বািড় েথেক দূের থাকাকালীন তার েছেলর জনয্ ক� েপেয়িছেলন। 

 

বৃ� বাবা �মা করেত এতই ��ত িছেলন েয িতিন যুবকিটেক তার কথা বলার সুেযাগও েদন না। কথাগেলা বুক েথেক 
নামার আেগই বাবা যুবক েছেলেক েমেন েনয়। এই গ�িট বণর্না কের একজন বাবা তার েছেলেক ভীষণ ভােলাবােস। বাইেবেলর 
ইংেরজ রাজা েজমস সং�রণ বেল, "িতিন তার ঘােড় পেড়িছেলন এবং তােক চু�ন কেরিছেলন।" মূল �ীক কাল এই সতয্িট 
েবর কের এেনেছ েয িতিন তার পু�েক বারবার চু�ন করেতন এবং চু�ন করেত থাকেলন, তার পুে�র অিনয়ি�ত চু�েন 
অেযৗি�ক হেয় উঠেতন। েছেলর গােয় আজও ঝুেল থাকা শেয়ােরর দুগর্� িনেয় বাবার মেন েকােনা ভাবনা েনই। তােক েদেখই 
েস খুব খুিশ! েছেলর অনুতাপ �কােশর আেগই বাবা তার দয়া �কাশ করেলন। এই শ�গিল ঈ�েরর দয়ার কথা বেল এবং 
যারা তাঁর ভালবাসা েথেক আলাদা িছল তােদর সােথ িমিলত হওয়ার জনয্ তাঁর ��িতর কথা বেল৷ অবেশেষ, যুবকিট, কা�ার 
সময়, আিম িনি�ত, তার ব�ৃতার িকছু অংশ েবর করেত পিরচালনা কের যা েস ��ত কেরিছল। “িপতা, আিম �গর্ এবং 
আপনার িবরে� পাপ কেরিছ। আিম আর েতামার েছেল বেল ডাকার েযাগয্ নই" (v. 21) 

যাইেহাক, বাবা তােক েকেট েদন এবং তার সােথ থাকা চাকরেদর সােথ িকছু িজিনস আনেত বেলন। 

�� 5) যীশ যখন এই দ�ৃা�িট উপ�াপন কেরিছেলন, তখন েকন িতিন িপতােক পুে�র কােছ েদৗড়ােত বাধয্ 
কেরিছেলন এবং এিট ঈ�েরর চিরে�র েকান িদকিট �দশর্ন কের? েছেলর জনয্ েকান িতনিট িজিনস আনা 
হেয়িছল এবং আপিন িক মেন কেরন েয এই িজিনসগিল ি��ান িহসােব আমােদর �িতিনিধ� করেত পাের? 



তােদর "েসরা েপাশাক" আনেত বলা হেয়িছল। �ীক পােঠ এখােন একিট ি�গণ েজার েদওয়া হেয়েছ, অথর্াত্ 
েপাশাক, েসই �ধান েপাশাক। আমরা এখােন একিট েকাট স�েকর্ কথা বলিছ না; এই েপাশাকিট েছেলর 
স�ােনর জায়গায় পুনর�ােরর কথা বেল। এটা ধািমর্কতার েপাশােকর কথা বেল যা আমােদর পােপর শূকরেক 
েঢেক রােখ। িরং কতৃর্ � এবং অয্াটিনর্র �মতার কথা বেল। েসই িদেন, অিফিসয়াল নিথেত �া�র করার জনয্ 
আংিট বয্বহার করা হত। �ায়শই, িরংিটর উপর একিট ছাপ িছল েয, যখন গরম েমােম েঠেল েদওয়া হয়, 
তখন এিট পিরবােরর সরকারী সীলেমাহর িছল। েজােসফেক ফারাও কতৃর্ ক এমন একিট আংিট েদওয়া হেয়িছল 
যখন িতিন েফরাউেনর �ে�র বয্াখয্া করার পের িমশেরর ি�তীয় কমাে� উ�ীত হন (েজেনিসস 41:42) 

আমরাও, �ীে�র কাজ করার জনয্ আমােদর ঈ�েরর �ারা কতৃর্ � ও �মতা েদওয়া হেয়েছ (ময্াথু 28:18-
20)। েছেলেক জতুা েদওয়া হেলা। েকান �ীতদাস কখনও জতুা পরত না, এবং িপতা তার পু�েক খািল পােয় 
েযেত েদেবন না। িতিন পু� িছেলন, দাস িছেলন না। আমােদর পােয় শাি�র গসেপল (ইিফিসয়ানস 6:15) 
�ারা শ� করা হেয়েছ, এবং আমরা ঈ�েরর পু� হেয়িছ (1 জন 3:2)। ভৃতয্েদর বলা হেয়িছল এই িদেনর 
জনয্ েমাটাতাজা বাছুর েমের েফলেত। এই বাবা ধীের ধীের বাছুরেক েমাটাতাজা করিছেলন, েজেনিছেলন েয, 
েকানও িদন, তাঁর েছেল বািড় িফরেল িতিন উদযাপন করেবন। এই সম� অনু�েহর উপহার িছল দাস বািড়েত 
িফের আসা এবং পু�ে� পুনর�ার করা। 

যীশ যখন েছেলর বািড় িফের যাওয়ার বণর্না িদি�েলন, তখন আমার মেন হয় িতিন পাপীেদর এবং কর 
আদায়কারীেদর িদেক তািকেয় িছেলন তাঁর মুেখ উ� �হণেযাগয্তার হািস, িক� যখন িতিন বড় েছেলর কথা 
বলেত শর করেলন, তখন িতিন ফরীশীেদর এবং িশ�কেদর মুেখামুিখ হেলন। আইন. 

বড় েছেল 

25এিদেক, বড় েছেল মােঠ িছল। বািড়র কােছ এেস েস গান আর নােচর আওয়াজ শনেত েপল। 26তখন 
িতিন একজন দাসেক েডেক িজ�াসা করেলন িক হে�? 27 “েতামার ভাই এেসেছ,' েস উত্তর িদল, “আর 
েতামার বাবা েমাটাতাজা বাছুরিটেক েমেরেছ কারণ েস তােক সু� ও িনরাপেদ িফিরেয় িদেয়েছ।” 28 বড় 
ভাই েরেগ েগেলন এবং িভতের েযেত অ�ীকৃিত জানােলন, তাই তার বাবা বাইের িগেয় তােক অনুেরাধ 
করেলন। 29িক� েস তার বাবােক বলল, “েদখ! এই সম� বছর আিম আপনার জনয্ দাস� কেরিছ এবং 
কখনও আপনার আেদশ অমানয্ কিরিন। তবুও আপিন আমােক একিট বা�া ছাগলও েদনিন যােত আিম আমার 
ব�ুেদর সােথ উদযাপন করেত পাির। 30িক� েতামার এই েছেল েয েতামার স�িত্ত পিততােদর সােথ ন� 
কেরেছ, যখন বািড়েত আেস, তখন তুিম তার জনয্ েমাটাতাজা বাছুরিট েমের েফেলা"' 31"'আমার েছেল," 
িপতা বলেলন, "তুিম সবর্দা আমার সােথ আছ, এবং আমার যা িকছু আেছ তা েতামার। 32িক� আমােদর 
উদযাপন করেত হেয়িছল এবং আনি�ত হেত হেয়িছল, কারণ েতামােদর এই ভাইিট মারা িগেয়িছল এবং আবার 
জীিবত হেয়েছ; েস হািরেয় িগেয়িছল এবং পাওয়া েগেছ" (লুক 15:25-32) 

 

এই ধম�য় েনতারা িনেজেদরেক গিবর্ত মেন কের েয তারা তােদর �িতিনিধ যারা ঈ�েরর জনয্ েবঁেচ িছল। 
যীশ যখন তােদর মুেখামুিখ হন এবং বড় ভাইেয়র মেনাভাব বণর্না কেরন, তখন আপনার িক মেন হয় না েয 
তারা িনেজেক আয়নায় েদখেত শর কেরেছ? 

�� 6) বড় ভাই স�েকর্  আপনার কােছ কী দাঁড়ায়? তার কথা ও কাজ তার চির� স�েকর্  িক �কাশ কের? 

আমরা �থম েয িজিনসিট পিড় তা হল বড় ভাই মােঠর বাইের, বাবার েথেক দূের থাকার একিট রপক। এটা বলেছ েয িতিন 

তার ভাইেয়র িফের আসার কথা জানেতন না। পািটর্  চলেছ বেল বাবা কাউেক মােঠ পাঠানিন। িতিন জানেতন েয বড় ভাই তার 

েছাট ভাই স�েকর্  সামানয্তম িচ�া কেরন না, এবং তার পিরবেতর্ , িতিন তার িফের আসার জনয্ রাগ করেবন। িপতা 



ই�াকৃতভােব বড় েছেলর কাছ েথেক তথয্ েগাপন েরেখিছেলন কারণ বড় েছেলর তার বাবার সােথ েকান স�কর্  িছল না িযিন 

জানেতন েয িতিন তার েছাট ভাইেক তু� কেরেছন। 

বাবা িবিভ� সময় েছাট েছেলেক খঁুজেত েগেল বড় ভাই পাত্তা েদনিন। বড় ভাই যিদ েছাট েছেলিটেক বািড় েফরার পেথ েদখেত 

েপত, তেব েস তার বাবােক েদখার আেগই তােক আবার িবদায় কের িদত। বড় েছেলেক বলেত আমরা �ায় শনেত পাই; 

"আপিন িক বুঝেত পারেছন না আপিন িকভােব বাবা এবং পিরবােরর অপমান কেরেছন? আপিন দুগর্�! আপনার বাবা 
আপনার উপর রাগ; আপিন যা করার পের বািড়েত আসার সাহস হয় না!" এই সব কথাই শয়তান আমােদর কােন িফসিফস 

কের যখন আমরা আমােদর িপতার ঘের িফের যাওয়ার কথা ভাবেত শর কির। আমরা যারা িপতামাতা, তারা এই আয়াতগিল 

েথেক আমােদর স�ানেদর ঈ�েরর কােছ িফিরেয় আনার িবষেয় অেনক িকছু িশখেত পাির 

সারািদেনর পির�ম েশেষ বড় েছেল বািড় িফরল। গান এবং পািটর্  চলেছ শেন িতিন অবাক হেয় েগেলন। অিবলে� সে�হজনক, 

িতিন বািড়েত যােব না. ধািমর্ক েলােকরা তােদর স�েকর্  সতকর্  থােক যারা িপতার সােথ সিঠক স�কর্  �াপেন �কৃত আনি�ত। 

িতিন িভতের যােবন না, িক� পিরবেতর্ , িতিন একজন চাকরেক িজ�াসা করেলন িক হে�। িতিন চাকরেদর কাছ েথেক জানেত 

েপেরিছেলন েয, "েতামার িপতা েমাটাতাজা বাছুরিটেক েমের েফেলেছন কারণ িতিন তােক িনরাপেদ িফিরেয় িদেয়েছন" (ভ. 

27)। বাবা কেয়ক মাস ধের েয িবেশষ বাছুরিট ৈতির করেছন তা কসাই করা হেয়েছ, থুতু লাগােনা হেয়েছ এবং অেনক ব�ু এবং 

�িতেবশীেদর জনয্ েখাদাই করা হেয়েছ যারা উদযাপন করেছ 

 

গে�র এই মুহেতর্ , ফরীশীরা অবেশেষ গে�র িকছু অথর্ েদেখিছল। বড় েছেলর ে�ােভর কথা শেন বাবা েছাট েছেলেক 

েপেয়িছেলন। তারা স�বত মেন কেরিছল েয বড় েছেল িপতার িবরে� তার মেনাভাব জােয়জ িছল। িভেড়র মেধয্ থাকা 

ফরীশীরা আশা কেরিছল েয িপতা তার ল�াজনক আচরণ েদখেবন েয েছাট েছেলেক েকােনা শাি� ছাড়াই বািড় িফের েযেত 

েদেবন। যাইেহাক, তারা �েতয্েক, আশার সােথ, েদখেত শর কেরিছল েয বড় েছেলিটও তার মেনাভােবর কারেণ তার বািড় 

এবং বাবা েথেক িবি�� হেয় েগেছ। িকছু অনুবােদ আবার েসই শ�িট আেছ, অথর্াৎ, েস তােক িনরাপেদ িফিরেয় িদেয়েছ, অথবা 

েস তােক সানে� �হণ কেরেছ, েযমন িকছু ইংেরিজ অনুবাদ বেল। িতনিট দ�ৃাে�র অধয্ােয়র শরেত তােদর িনেজেদর কথা মেন 

কিরেয় েদওয়া হেয়েছ েযখােন তারা বেলিছল, "এই েলাকিট পাপী এবং কর আদায়কারীেদর �হণ কের" (লুক 15:2) যারা 

শনিছল তােদর জনয্ িজিনসগিল একি�ত হেত শর কের। এই দৃ�া�গিল তােদর �েতয্েকর স�েকর্  এবং ঈ�েরর আ�যর্জনক 

অনু�হ েকবলমা� ঈ�র ছাড়া ফরীশীেদর �িতই নয়, পাপী এবং কর আদায়কারীেদর �িতও 

বড় ভাই গিবর্ত িছেলন এবং এই কেয়কিট আয়ােত "আিম," "আিম," এবং "আমার," এর মেতা শ�গিল বয্বহার 

কেরিছেলন। উইিলয়াম বাকর্ েল, লুেকর বইেয়র উপর তার ম�েবয্ বেলেছন: 

1) তার মেনাভাব েদখায় েয তার িপতার �িত তার আনুগেতয্র বছরগিল গরতর কতর্ েবয্র বছর িছল এবং 
ে�মময় েসবা নয় 

2) তার মেনাভাব সহানুভূিতর স�ূণর্ অভােবর একিট। িতিন তার েছাট ভাইেক আমার ভাই িহসােব নয় বরং "আপনার েছেল" 

িহসােব উে�খ কেরেছন 

বড় ভাই উদযাপন করেবন না েয হািরেয় যাওয়া এবং মৃত েছেল পাওয়া েগেছ এবং এখন জীিবত এবং পিরবােরর কােছ 

পুনর�ার করা হেয়েছ। িতিন স�ূণর্রেপ তার ভাইেক অ�ীকার কেরিছেলন িঠক েযমন ফরীশীরা তােদর ভাই এবং েবান 

ই�ােয়লীয়েদর সােথ কেরিছল যারা "পাপী"। িতিন বাবার মেতা উে�গ এবং ভালবাসার িকছুই েদখানিন। তার অ�ের যা আেছ 



তা বাবার কােছ ছিড়েয় পেড়। 29“িক� েস তার বাবােক বলল, 'েদখ! এই সম� বছর আিম আপনার জনয্ দাস� কেরিছ এবং 

কখনও আপনার আেদশ অমানয্ কিরিন'' (ভ. 29)। আমরা তােক যা বলেত শিন তা হল েয িপতা অবােধ যা েদন তা অজর্ ন 

করার জনয্ িতিন এত বছর ধের দাস� করেছন - তার উত্তরািধকার। েকন িতিন দূের দাস� করা হেয়েছ? এই মেনাভাব তাঁর 

কথা শেন ফরীশীেদর হৃদেয় িছল৷ িনয়ম-িভিত্তক কােজর বয্ব�া েরেখ আপিন ঈ�রেক খুিশ করেত পারেবন না! "িব�াস ছাড়া 
ঈ�রেক খুিশ করা অস�ব" (িহ� 11:6) ফরীশীরা অনুভব কেরিছল েয তারা তােদর ভাল কােজর �ারা �েগর্ তােদর �ান অজর্ ন 

কেরেছ, িক� তারা স�ূণর্রেপ ঈ�েরর অনু�হ েথেক বি�ত হেয়িছল। তােদর অনু�হ এবং দয়ার �েয়াজন েনই, তারা 

েভেবিছল। আমরা আপনার আেদশ অমানয্ কিরিন! আপিন আমার ব�ুেদর সােথ আমােক পািটর্  েদনিন, তার মেনাভাব িছল। 

আমরা যারা অেনক বছর ধের বাবার খামাের আিছ, আমরা বড় ভাইেয়র কাছ েথেক কী িশখেত পাির? 

আমােদর অবশয্ই িপতার জনয্ "দাস�" স�েকর্  সতকর্  থাকেত হেব (v.29)৷ আমরা েয কাজগিল কির তা কখনই িপতার 

িনকটবত� হওয়ার আনে�র িবক� হেত পাের না। বড় েছেল তার পাপ মেনাভােবর �ারা িনেজর এবং তার িপতার মেধয্ দূর� 

ৈতির কেরিছল। যখন তারা েসখােন বেস যীশর কথা শনিছল, তখন বড় েছেলর ছিব ফরীশী এবং আইেনর িশ�কেদর 

মেনাভাব �কাশ কেরিছল। আইেনর �ু�তম আেদশ পালেন তােদর িবশদ মেনােযােগর জনয্ ঈ�র তােদর িকছু ঋণী বেল মেন 

কের তােদর জীবনযাপন কেরিছেলন। হািরেয় যাওয়ােক তার বািড়েত িফের পাওয়া েযমন িপতার মহান আন�, েতমিন পােপর 

দাসেদর িপতার কােছ িফের আসা আমােদর সবেচেয় বড় আন� হওয়া উিচত। আমােদর আেশপােশর এবং আমােদর েথেক 

অেনক দূের যারা এই ঘটনা ঘটেছ তা েদখার জনয্ আমােদর সবর্দা পির�ম করা উিচত। েকউ বািড়েত এেল আমােদর সবসময় 

উদযাপেনর মেনাভাব থােক। 

 

যীশ হঠাৎ 32 ে�ােক দৃ�া�িট ব� কের িদেল, তারা সকেলই ঝুেল পেড়িছল। িতিন তােদর কােছ েয বড় �� েরেখ েগেছন তা হল, 

"বড় েছেল িক কেরেছ?" েস িক অনুত� হেয় বাবার কােছ �মা েচেয়িছল তার েথেক দূের থাকার জনয্? েস িক েভােজ িগেয় তার 
ভাইেক পুেরাপুির �হণ কেরিছল? �েতয্ক ফরীশী শনিছল েয িপতার মহান আন� হল তাঁর স�ানেদর তাঁর বািড়েত �াগত 

জানােনা এবং অন�কাল ধের একসােথ উদযাপন করা। িতিন এিট তােদর �েতয্েকর জনয্ েছেড় িদেয়িছেলন এবং আমােদরও 

গ�িট েশষ করার জনয্। আমরা িক এই করণাময় এবং করণাময় ঈ�র এবং িপতার কােছ বািড় িফের যাব? 

 

�াথর্না: িপতা, আপনােক ধনয্বাদ আপনােক এমন আন� এবং অতুলনীয় ভালবাসার সােথ আপনার িনেজর বািড়েত আমােদর 

�হণ করার জনয্। আমরা েযন সবসময় অনয্েদর সােথ েযভােব আচরণ কির েসভােব আচরণ কির। আমীন। 

িকথ টমাস 

ওেয়বসাইট: www.groupbiblestudy.com 

ইেমইল: keiththomas@groupbiblestudy.com 

 


