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যানা ১:১৬

যানা ভাববাদীর পু ক
ঈ বেরর আ বান আর যানার পলায়ন
রভু অিম েয়র পু র যানার সে কথা বেলিছেলন। রভু বেলিছেলন, ২ “নীনবী একটা বড় শহর। আিম েনিছ,
সখানকার লাকরা নানা রকম খারাপ কাজকম করেছ। কােজই সই শহের যাও এবং লাকেদর বল তারা যন সই খারাপ
কাজ করা ব কের।”
৩ যানা ঈ বেরর আেদশ মানেত চানিন সজ য যানা রভুর কাছ থেক পালােনার চ া কেরিছেলন। যানা যােফােত
গেলন। যানা সখােন একটা নৗকা দখেত পেয়িছেলন যটা অেনক দূেরর শহর তশীেশ যাি ল। যানা নৗকােত উেঠ যাবার
ভাডা় িদেলন। ঈ বেরর কাছ থেক পািলেয় যাবার জ য যানা ঐ নৗকায় তশীশ পয রমন করেত চেয়িছেলন।

১

১

ভারী ঝড়
৪ িক

রভু সমুে র একটা বড় রকেমর ঝড় আনেলন। বাতাস সমু রেক খুবই
কের তুলেলা। ঝডট় া এতই শি শালী
িছল য নৗকািট ভেঙ টুকেরা টুকেরা হবার উপ রম হল। ৫ ডুেব যাওয়ার হাত থেক র া করার জ য লাকরা নৗকািটেক
হা া করেত চ া করল। স জ য তারা নৗকার মাল েলা ছঁেু ড় সমুে র ফেল িদেত আর করল। মািঝরা খুবই ভয় পেয়
গল। রে যেক তােদর দবতােদর উে ে য রাথণা করেত আর করল।
যানা নৗকার এেকবাের প া ােগ চেল গেলন এবং িতিন েয় পডে় লন ও ঘুেমােত গেলন। ৬ নৗকার রধান মািঝ
যানােক দখেত পল এবং বলল, “উেঠ পেডা় ! তুিম কন ঘুমাে া? তুিম তামার দবতার কােছ রাথনা কেরা! দবতা হয়েতা
তামার রাথনা নেবন এবং আমােদর র া করেবন!”
এই ঝেডর় কারণ িক িছল?
৭ তখন

লাকরা এেক অপরেক বলল, “আমরা অব যই ঘুঁিট চেল জানেত চ া করব এই েযাগ েলা কন আমােদর ভাে য
ঘটেছ।”
স জ য লােক ঘুঁিট চালল এবং দখা গল, যানার জে যই এই েযাগ েলা ঘটেছ। ৮ তখন লাকরা যানােক বলল,
“ দখ তামার দােষই এই ভয় র ঝড় আমােদর ভাে য ঘটেছ! সজ য আমােদর বল তুিম িক কেরেছা? তামার পশা িক?
তুিম কাথা থেক আসেছা? তামার দশ কাথায়? তামার লাকরা কারা?”
৯ যানা লাকেদর বলেলন, “আিম একজন ই রীয় (ইহদী)। আিম রভু, বেগর ঈ বেরর উপাসনা কির, িতিন সই ঈ বর
ূ
িযিন সমু র ও ভূিম স ৃি কেরেছন।”
১০ যানা লাক জনেদর বলেলন, িতিন রভুর কাছ থেক পািলেয় যাি েলন। লাকরা এই কথা জেন খুবই ভয় পেয় গল।
যানােক তখন তারা িজে স করল, “তুিম তামার ঈ বেরর িব ে কন এমন ভয় র কাজ কেরছ?”
১১ বাতাস ও সমুে রর ঢউ রমশঃ শি শালী হেত আর করিছল। তাই লাকরা যানােক িজে স করল, “আমরা আমােদর
র া করার জ য িক করেবা? সমু রেক শা করবার জ য আমরা তামার রিত িক করব?”
১২ যানা লাকেদর বলেলন, “আিম জািন আিম ভুল কেরিছ সই জ যই সমুে র ঝড ় এেসেছ। আমােক সমুে র ছঁেড ় ফেল
ু
দাও। তাহেল সমু র শা হেয় যােব।”
১৩ িক লাকরা যানােক সমু র ছঁেড ় িদেত চাইল না। নৗকািটেক তীের িফিরেয় আনার চ া করেত লাগল। িক তারা
ু
সফল হল না। রচ বাতাস এবং উ াল সমুে রর ঢউ আরও শি শালী হেয় উঠেত লাগল!
যানার শাি
১৪

সই জ য লাকরা রভুর কােছ িচৎকার কের বলল, “ রভু আমরা এই লাকিটেক তার খারাপ কােজর জ য সমুে র
ছঁেু ড় ফেল িদি । কােজই দয়া কের বলেবন না য আমরা এক িনেদাষ লাকেক মের ফলার জ য দয়া কের আমােদর মের
ফলেবন না। আমরা জািন আপিন হে ন রভু, এবং আপিন যা চাইেছন তা সবিকছইু করেত পােরন। িক দয়া কের আপিন
আমােদর রিত সদয় হান।”
১৫ সই জ য লাকরা যানােক সমুে র ফেল িদল। ঝড ় থেম গল—সমু র আবার শা হল! ১৬ লাকরা এই ঘটনা দেখ
ভয় পেয় গল এবং তারা রভুেক খুব ভয় পত। তারা রভুর নােম িবেশষ শপথ িনল এবং নেব য উৎসগ করল।
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১৭ আর রভু যানােক িগেল ফলার জ য একটা বড ় মাছ িঠক কের রেখিছেলন। যানা মােছর পেটর মে য িতন িদন ও
িতন রাি র রইেলন।

যানার রাথনা
১ মােছর

পেটর মে য থাকাকালীন যানা রভু, তাঁর ঈ বেরর কােছ রাথনা কের বেলিছেলন,
খুব খারাপ অব ার মে য িছলাম।
আিম রভুেক সাহাে যর জ য ডাকলাম
এবং িতিন আমােক উ র িদেলন!
আিম কবেরর আেরা গভীের িছলাম
রভু, আিম আপনােক িচৎকার কের ডাকলাম
এবং আপিন আমার রব নেত পেলন!
৩ “আপিন আমােক সমুে র ফেল িদেয়িছেলন।
আপনার শি শালী ঢউ আমার উপর পেডি় ছল।
আিম গভীর, অিত গভীর সমুে র ডুেব গলাম।
আমার চািরিদেক কবলই জল িছল।
৪ তখন আিম ভাবিছলাম,
‘এখন আমােক বা য হেয়ই সইখােন যেত হেব যখােন আপিন আমােক দখেত পােবন না।’
িক আিম সাহাে যর জ য তবু আপনার পিব র মি েরর িদেক চেয়িছলাম।”
৫ “সমুে রর জল আমার চািরিদক িঘের ধরল।
জল আমার মুখ ঢেক িদল,
আিম িনঃ বাস িনেত পারিছলাম না।
রমশঃ আিম গভীর থেক গভীরতর সমুে র চেল যেত থাকলাম।
সমুে রর শবাল আমার মাথার চািরিদক জিডে় য় গল।
৬ আিম সমুে রর তলেদেশ িছলাম,
যখান থেক পাহাড় েলা আর হেয়েছ।
আিম ভেবিছলাম আিম এই কারাগাের সারা জীবেনর জ য ব ী হেয় গিছ।
িক রভু আমার ঈ বর, আমােক আমার কবেরর ম য থেক বার কের আনেলন!
ঈ বর, আপিন আবার আমােক জীবন দান করেলন!
৭ “আমার আ া সব আশা ছেড ় িদেয়িছল।
িক তখন আিম রভুেক রণ করলাম।
রভু, আিম আপনার কােছ রাথনা কেরিছলাম।
এবং আপিন আপনার পিব র মি ের আমার রাথনা িল েনিছেলন।
৮ “কেয়ক জন লাক মূ যহীন মূি পূেজা কের।
িক ঐ মূি িল কখনই তােদর সাহা য করেব না।
৯ পির রাণ কবল রভুর কাছ থেকই আেস!
রভু আিম আপনার উে ে য উৎসগ করব এবং আিম আপনার রশংসা করব ও আপনােক ধ যবাদ জানােবা।
আিম আপনার কােছ িবেশষ রিত িত করব
এবং য িল করব বেল আিম রিত িত কেরিছলাম সই সব কাজ েলা আিম করব।”
১০ তখন রভু ওই মাছিটর সে কথা বলেলন এবং মাছিট বিম কের যানােক জিমর উপের ফলল।

২

২ “আিম

ঈ বর ডাকেলন এবং যানা আ া পালন করেলন
১ তখন

৩ কর।”

রভু আবার যানার সে কথা বলেলন, ২ “ঐ ব ৃহৎ শহর নীনবীেত যাও এবং আিম তামােক যা বিল তাই রচার

৩ তাই যানা রভুর আ াপালন করেলন এবং নীনবীেত গেলন। নীনবী িছল বশ বড ় শহর। শহরটােত ঘুরেত একজন
লােকর িতন িদন সময় লাগত।
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৪ যানা শহরিটর ক র েল িগেয় জনসাধারণেক ধেমাপেদশ িদেত আর করেলন। যানা বলেলন, “আর ৪০ িদন পর,
নীনবী বংস হেয় যােব!”
৫ নীনবীবাসীরা ঈ বেরর কাছ থেক এই বাতা পেয় িব বাস করল। লাকরা িকছ সমেয়র জে য খাওয়া-দাওয়া ব কের
ু
তােদর পাপ কাজ স বে িচ া করল। লাকরা তােদর ঃখ রকাশ করার জ য িবেশষ ধরেণর জামাকাপড় পরল। শহেরর
সব লাকরাই তা করল, মহান থেক সাধারণ সকেলই।
৬ নীনবীর রাজা এই কথা েলা নেলন এবং িতিন িনেজও তার িনেজর খারাপ কােজর জ য ঃিখত হেলন। সজ য রাজা
তাঁর িসংহাসন ছেড় িদেলন। তাঁর িবেশষ পাশাকও ছেড় ফলেলন এবং িতিন য ঃিখত তা দখাবার জ য িবেশষ ধরেনর
পাশাক পরেলন। তারপর রাজা ছাইেয়র মে য বসেলন। ৭ রাজা একিট িবেশষ বাতা িলেখ বাতািট শহের ররণ করেলন:
রাজা এবং তাঁর শাসকগেণর আেদশ:
িকছ ু সমেয়র জ য লাকরা এবং প রা অব যই িকছ ু খােব না। প র পালেক মােঠ চরেত দওয়া হেব না। নীনবীেত
জীিবত িকছইু কান খা য বা পানীয় জল খােব না। ৮ িক রে যক লাক এবং রে যক প তার ঃখ রকাশ করার
জ য একিট িবেশষ পাশাক পরেব। লাকেক ঈ বেরর কােছ উ বের কাঁদেত হেব। রে যক লােকর জীবনযা রার
প িত পিরবতন করেত হেব এবং তারা খরাপ কাজ করা ব করেব। ৯ তখন ঈ বরও হয়েতা পিরবিতত হেবন এবং িতিন
য কাজ করার কথা ভেবিছেলন তা করেবন না। হয়েতা ঈ বরও বদেল যােবন এবং
হেবন না। তাহেল আমরা
য় রা হব না।
১০ লােক য সব কাজ কেরেছ তা ঈ বর দেখিছেলন। ঈ বর দখেলন য, লােক খারাপ কাজ করা ব কেরেছ। কােজই
ঈ বর বদেল িগেয়িছেলন এবং যা ভেবিছেলন তা করেলন না। লাকেক ঈ বর শাি ও িদেলন না।

ঈ বেরর কৃপা যানােক

করল

যানা ভাবেলন এটা খুবই খারাপ য ঈ বর শহরিট র া কেরেছন। যানা
হেয়িছেলন। ২ যানা রভুেক অিভেযাগ
কের বলেলন, “আিম জািন এইসব ঘটনাই ঘটেব! আিম আমার দেশ িছলাম এবং আপিনই আমােক এখােন আসেত
বেলিছেলন। সই সময়, আিম জানতাম য আপিন এই ম শহেরর লাকেদর মা করেবন। স জ য আিম িঠক কেরিছলাম
তশীেশ পািলেয় যাব। আিম জািন য আপিন খুবই দয়ালু ঈ বর! আিম জািন য আপিন লাকেদর মা কেরন এবং কাউেক
শাি দন না। আিম জািন য আপিন ক ণায় পিরপূণ! আিম জািন য যিদ এই লাকরা তােদর ম কাজকম ব কের, তাহেল
আপিন তােদর বংস করার পিরক না পিরবতন করেবন। ৩ সজ য এখন আপনােক িজ াসা করিছ, রভু দয়া কের আমােক
হ যা ক ন। আমার পে বঁেচ থাকার চেয় ম ৃতু্যই ভােলা হেব!”
৪ তখন রভু বলেলন, “তুিম িক মেন কর য, আিম ওই লাকেদর বংস করলাম না বেল তামার রাগ করা িঠক হে ?”
৫ এইসব যাপােরর জ য যানা
হেয়ই রইেলন। স জ য স শহর থেক চেল গেলন। যানা শহেরর কােছই
পূবিদেক একটা জায়গায় িগেয় হািজর হেলন। সখােন যানা তার িনেজর জ য একটা আ রয় তরী করেলন। তখন িতিন
সখানকার ছাউিনর তলায় ছায়ােত বসেলন এবং শহের িক ঘটেব তা দখার জ য অেপ া করেত লাগেলন।

৪

১

কু মেডা় গাছ ও কীট পত
৬ তৎ

নাৎ রভু একিট কু মেডা় গাছ হওয়ার আেদশ িদেলন এবং সিট যানার ওপর খুব তাডা় তািড় যানার মাথা ছািডে় য়
বেড় উঠল। তােত যানার পে আরােম থাকবার জ য একিট ঠা া জায়গা তরী হল। এই গাছিটর জ য যানা খুবই খুিশ
হল।
৭ পেরর িদন সকােল, ঈ বর একিট কীটেক ওই গাছিটর অংশ খাবার জ য পাঠােলন। কীটিট গাছিট খেত আর করল
এবং গাছিট মের গল।
৮ সূয যখন ম য আকেশ এেলা তখন ঈ বর পূব িদক থেক গরম হাওয়া বইেয় িদেলন। যানার মাথার িঠক ওপের সূয
খুবই গরম হেয় উঠেলা এবং যানা খুবই বল হেয় পডে় লন। যানা মরবার জ য ঈ বেরর অনুমিত চাইেলন। িতিন বলেলন,
“আমার বঁেচ থাকার চেয় মের যাওয়াই বরং ভােলা।”
৯ িক ঈ বর যানােক বলেলন, “তুিম িক মেন কর য ধু মা র গাছিট মের যাবার জ যই তামার রাগ করা িঠক হেয়েছ?”
যানা উ র িদেলন, “ যাঁ, আমার রাগ করাই উিচত! আিম এেতাই
য মরেত চাই।”
১০ এবং রভু বলেলন, “তুিম ওই চারা গাছটার জ য িকছই করিন! তােক তুিম বািডে় য় তালিন! রাি রেবলায় চারাগাছটা
ু
বেড় উেঠিছেলা এবং পেরর িদন সকােলই মের গেছ। আর এখন তুিম ওই গাছটার জ য ঃিখত! ১১ তুিম যিদ ওই চারাগাছটার
জ য এত মনঃ ু হেত পােরা, তাহেল অব যই আিম ঐ বড় শহর নীনবীর জ য ঃখ বাধ করেত পাির এবং তােক মা
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করেত পাির। ওই শহের ব লাক এবং জীবজ আেছ। সং যায় ১২০,০০০ বশী মানুষ ওই শহের আেছ, এবং তারা তােদর
ম কােজর স বে জানত না।”

