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অেনক বছর আেগ, ই�ােয়েল েযানা নােম
একিট েলাক বাস করত। একিদন ঈ�র 
বলেলন, পৃিথবীর সবেচেয় বেড়া ও 

শি�শালী শহর 
নীনবীেত যাও।



েযানােক েসখানকার েলাকেদর সতকর্  
করেত বলা হেয়িছল েয, ঈ�র
জােনন েয তারা কত দ�ু।



েযানা ঈ�রেক অমানয্ করল! 
নীনবীেত যাওয়ার পিরবেতর্ , 
উে�া িদেক তশ�শ নােম একটা 
জায়গায় যাবার জনয্ েস 
জাহােজ চাপল।



ঈ�র সমুে� এক ভারী বাতাস উঠােলন। েসখােন ভীষণ ঝড় 
হেয়িছল। নািবকরা ভয় েপেত লাগল েয, জাহাজ েভে� ডুেব 
না যায়।



ঝড় আরও ভীষণ েজাের হেত লাগল। যারা জাহােজ চেড়িছল, 
তারা ভয় েপেত লাগল। তারা তােদর েদবতার কােছ �াথর্না 
করেত লাগল ও তােদর সম� িজিনসগেলা সমুে� েফেল িদেত 
লাগল, যােত জাহাজ হা�া হেয় যায়, িক� িকছুই হল না।



জাহােজ েযানা একমা� বয্ি� িছল, েয �াথর্না করিছল না, 
েস জাহােজর িনেচ শেয় গভীর ঘুেম ঘুমাি�ল। জাহােজর 
নািবক তােক েদখেত েপেয় বলল, “তুিম কী করছ, ঘুমা�? 
উেঠ পড়! েতামার ঈ�েরর কােছ �াথর্না কর। হয়েতা 
েতামার ঈ�র আমােদর কথা ভাবেবন, তাহেল আমরা �ংস 
হব না”।



জাহােজর যা�ীরা বুেঝ েগল েয, তােদর সমসয্া েযানােক 
িনেয়। েস বলল েয, েস ঈ�েরর কাছ িদেয় পািলেয় যাে�। 
তারা িজ�াসা করল, “েতামার �িত কী করা উিচত, যােত 
সমু� আমােদর জনয্ শা� হেয় যােব”। েযানা উত্তর িদল, 
“আমােক তুেল সমুে�র মেধয্ েফেল দাও, আিম িনি�ত েয 
আমার জনয্ও েতামােদর উপের 
এই িবরাট ঝড় 
এেসেছ”।



যা�ীরার েযানােক 
েফলেত চাইল না। 
তারা জাহাজটােক পােড় 
আনার েচ�া করিছল, 
িক� পারল না। 
েকবলমা� একিট 
িজিনসই তােদর 
করেত হত।



�মা েচেয় যা�ীরা 
েযানােক তুেল 
ছুেড় েফলল। 
েঢউেয়র মেধয্ 
েযানা হািরেয় 
েগল। সমু� শা� 
ও বাতাস েথেম েগল। হঠাৎ 
বাতাস ও ঝড় েথেম যাওয়ায়, 
যা�ীরা আরও েবিশ ভয় েপেয় েগল। 
তারা বুঝেত পারল েয, একমা� 
ঈ�রই এমন করেত পােরন। 
ভেয় ও অবাক হেয় তারা 
ঈ�েরর উপাসনা করল।



ইিতমেধয্ অবাধয্ বাতর্ াবাহক 
অবাক হেয় েগল। অসহায়
অব�ায় েস সমুে�র মেধয্ 
ডুবেত লাগল। েযানা 
জানত েয, েকানও িকছুই 
এর হাত েথেক তােক 
বাঁচােত পারেব না। 
েস ডুেব যােব। িক�
ঈ�েরর আর এক 
অনয্ পিরক�না িছল।



েযানােক িগেল েনওয়ার জনয্ ঈ�র একটা 
বেড়া মাছ ৈতির কেরিছেলন। মাছটা িঠক 
সমেয় এেসিছল! এক িনঃ�ােস েযানা 
সমু� েথেক মােছর েপেটর েভতর চেল 
েগল। েযানা িতনিদন মােছর েভতর 
িছেলন। �াথর্না ও িচ�া করার জনয্ 
তার অেনক সময় িছল।



অবেশেষ িতনিদন পর, েযানা ঈ�েরর বাধয্ হওয়ার �িত�া 
করল। ঈ�র সরাসিরভােব মাছিটর সােথ কথা বলেলন, আর 
েসিট েযানােক সমুে�র পােড় বিম কের বার কের িদল।



আর একবার ঈ�র েযানােক নীনবীেত েযেত 
বলেলন ও তাঁর কথা �চার করেত বলেলন। 
এই সময় েযানা েগল। শহের �েবশ কের
েযানা িচৎকার কের বলেত লাগল, “আর মা� 
চি�শ িদেনর মধয্ নীনবী �ংস হেয় যােব”।



নীনবীর েলােকরা ঈ�েরর বােকয্ িব�াস করল। তারা 
অনাহাের, চেটর কাপড় পের ঈ�রেক েদখাল েয, তারা তােদর 
পােপর জনয্ দঃুিখত, এমনিক রাজাও ঈ�েরর সামেন নত 
হেলন। িতিন িসংহাসন েছেড় চেটর কাপড় পের ছাইেয়র উপর 
বসেলন। িতিন �েতয্কেক তােদর দ�ু পথ, িহংসা েথেক িফের 
ঈ�েরর িদেক মন েফরােত বলেলন 
ও �াথর্না করেত বলেলন, 
যােত ঈ�র তােদর 
�মা কেরন।



ঈ�র তােদর �মা কেরিছেলন। যখন তারা 
জানেত পারল েয, ঈ�র তােদর পাপ �মা 

কের িদেয়েছন, েসটা তােদর কােছ
এক সুেখর িদন 
িছল। িক� এক 
বয্ি� খুব �ু� 
িছল, েযানা।



েযানা েকন �ু� িছল? েস 
ঈ�রেক বলল, “আিম জািন, 
তুিম দয়াময় ঈ�র ও 
করণাময়, ে�ােধ ধীর, 
দয়ােত মহান”। আনয্ভােব
বলা যায় েযানা জানত েয, 
যারা তােদর পােপর জনয্
দঃুিখত ও তাঁর বাধয্ হয়, 
ঈ�র তােদর �মা কের
েদন। এটা মেন হি�ল েয, 
েযানা নীনবীর েলাকেদর 
পছ� করত না, েস চাইত
না েয তােদর �মা 
করা েহাক।



েযানা ঈ�েরর উপর এতই রাগ কেরিছল েয, েস বলল, 
“আমার �াণ িনেয় নাও, জীবেনর েথেক মৃতুয্ ভােলা”।



েযানা শহেরর বাইের
বেস েদখিছল েয, ঈ�েরর 
পেরর পদে�পটা কী?
ঈ�র একটা িবরাট গাছ 
বানােলন, যার পাতাগেলা 
অেনক বেড়া। এটা খুব
তাড়াতািড় বেড়া হল ও 
�খর েরাদ েথেক েযানােক 
সারািদন ছায়া িদল।



পরিদন ঈ�র একিট কীট পাঠােলন, েযটা গাছটােক েমের 
েফলল। তারপর ঈ�র একিট পরম বাতাস ৈতির করেলন, 
েযটা েযানােক মৃতুয্র কথা িচ�া করেত বাধয্ কেরিছল। এই 
সম� িবষয়গেলা েযানােক আরও েবিশ �ু� কেরিছল।



তারপর ঈ�র েযানােক বলেলন, “েতামার িক 
রাগ করার েকানও অিধকার আেছ? তুিম ঐ 
গাছটার �িত রাগ করছ, েযটার �িত 
তুিম েকানও কাজ করিন ও তােক 
বাড়াওিন। এটা রােতর েবলায় 
বেড়া হেয়েছ, আর 

রােতর েবলায় 
মারা েগেছ”।



“নীনবীর �িত েকন আিম
করণা করব না। একটা 
মহান শহর, হাজার েলােকর 
বসিত এখােন”।



েযানা ও বেড়া মাছ

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

েযানা

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

MxZmswnZv 119:130



The End

26

mgvß

60



evB‡e‡ji GB Mí gnvb Ck¦i m¤ú‡K© Avgv‡`i wk¶v †`q whwb Avgv‡`i wbg©vb 

K‡i‡Qb Ges wZwb Pvb ‡hb Avcwb Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb| 

Ck¦i Rv‡bb Avgiv g›` KvR K‡iwQ, hv‡K wZwb cvc e‡jb| cv‡ci kvw¯— n‡”Q g„Zz¨, 

wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 

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

RxweZ n‡jb Ges ¯̂‡M© P‡j †M‡jb| hw` Avcwb hxï‡K wKk¦vm K‡ib Ges Avcbvi 

cv‡ci Rb¨ Zuvi Kv‡Q ¶gv Pvb, Zvn‡j wZwb ¶gv Ki‡eb| wZwb Avm‡eb Ges 

Avcbvi Aš—‡i evm Ki‡eb, Ges AvcwbI Zuvi ms‡M Abš—Kvj a‡i _vK‡eb| 

Avcwb hw` GB mZ¨‡K wek¦vm K‡ib, Zvn‡j Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨ GB K_v¸‡jv ejyb: 

wcÖq hxï, Avwg wek¦vm Kwi †h Zzwg Avgvi cÖfy, Ges Avgvi cv‡ci Rb¨ Zzwg gvbyl 

n‡q R‡b¥wQ‡j, Avi GLb Zzwg Avevi RxweZ n‡q D‡V‡Qv| `qvK‡i Avgvi Rxe‡b 

G‡mv Ges Avgvi cvc ¶gv K‡iv, hv‡Z Avwg bZzb Rxeb †c‡Z cvwi, Ges †Zvgvi 

ms‡M †hb Abš—Kvj a‡i _vK‡Z cvwi| Avgv‡K mvnvh¨ Ki †hb †Zvgvi mš—vb 

wnmv‡e †Zvgvi eva¨ _vK‡Z cvwi Ges †Zvgvi Rb¨ ‡eu‡P _vK‡Z cvwi| Av‡gb|   

evB‡ej co–b Ges cÖwZw`b Ck¦‡ii ms‡M K_v ejyb! †hvnb 3:16
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