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কিলকাতা

ইনসান কিরয়া নাহ হয় নাগার। নাদান হইয়া গাসা ভড়কায়
আ ার॥ আ া যিদ গাসা ভের সাজা দয় তার। দুিনয়ােত পেড় যায় সেরফ
হাহাকার॥ লেকন আ া নাগাের করায় িপয়ার। রাখেয় হােমশ আ া নফর
নার। আ া যিদ এক নার সাজা দয় কাের। উি দ না থােক তার আর
বঁািচবাের। লেকন আ ার মি এ কখন নয়। হােমশ নােত ডুেব খলকত
চৗর ী রাড ২৩ নং ভবেন কািশত।
রয়॥ এই আ ার মি
ন বিল তাের। ছািড়য়া নার পথ তরফ আ া
িফের॥ হেয়েছ আকসর এই আগেল জমােনেত। ওিসলা কিরল আ া
ইনসান বঁাচাইেত॥ তাহােদর মােঝ এেকর কিরব বয়ান। এই আরজু কির ভাই
কিরও ধয়ান॥
িনিনিব নােমেত িছল বৃ হ শহর। মাকাম তাহার িছল িটি স উপর॥
ল াই চওড়াই তার িছল এত বড়। িতন িদন যেত লােগ এ পার ওপার॥
এক লাক িবশ হাজার আদিম তােহ িছল। আওরত ব ার মার িক কিরব
বল॥ এেহন শহর িছল িক বিলব ভাই। কহ না কখন িদত আ ার দুহাই॥
গালাম শয়তান হেয় কাটাইত কাল। না জািনত কাের বেল বুরা আর ভাল॥
কিরত হাজার না নার উপর। কখন কিরত নাক খাদা তালার ডর॥ না
কের িদ তার হইল পাথর। আ ার গজব ভড়েক তােদর উপর॥ সাজা িদবা
তের আ া কিরল কসদ। চািহল মািরেত যত জন বা া মরদ॥ আবার রেহম
তখন কিরল রহীম। করম কিরল কারণ স হয় করীম॥ বঁাচাইবাের তােদর
জান নবী পাঠাইল। নবীের কিরেত ও◌াজ কুম কিরল॥ নবীর নসীহেত য
কিরেব তাওবা। আ াহ তালার িযিন কিরেবক সবা॥ তাহাের িদেবক আ া
তখনই িরহাই। নাহর সাজা হেত িদেবক বঁাচাই॥ নাগাের মারেত কিভ
আ া নািহ চায়। অগর কিভ নাগার নােত পচতায়॥
িনিনিব শহেরর লাক িছেলক ব াত। নবীর যাইেত তথা হল না
িহ ত॥ িক ভািবল িক জািন কিহেত না পাির। ইরাদা কিরল িদেল নবী এক
ভাির॥ খাদার হজুর হেত পলােত চািহল। পলােল বঁািচেব আপন িদেলেত
ভািবল॥ যাফা নােম িছল এক বৃ হ ব র। চিড়ল তথায় িগয়া জাহাজ

উপর॥ ভািবল পৗিছেল পের দিরয়ার পার। থািকেব না স মুলুেক খাদার
একতার॥ ইনসােনর বওকুিফ দখহ ভািবয়া। খাদায় হজুর হেত যায়
পালাইয়া॥
িতন িদন স জাহােজ সফর কিরল। বীচ দিরয়ােত িগয়া আেখর
পৗিছল॥ চাির িদেগ ন শান কহ কাথা নাই। উপের আসমান নীেচ সেরফ
দিরয়াই॥ ডািহেন বােয়েত সব ধুয়ঁ ার মতন। জিজরা জমীন কাথা না িছল
যখন॥ সহেজ সহেজ তু ফান আইেলক ভাির। ঢউ উিঠেলক তেব
জাহােজাপির॥ কািটল পােলর দিড় চট চট চট। ফািটল নােয়র কাঠ পট পটা
পট॥ জাহাজ কিরল তেব টল টলা টল॥ ডর সামাইল তেব িদেলেত সকল॥
দাহাই দাহাই ডােক যত মা া িছল। আপন ২ খাদায় সকেলা ডািকল॥
রফেত ২ তু ফান বািড়েত লািগল। বঁািচবার আশা তখন সকেল ছািড়ল।
কহ বেল খাল দিড় কহ বেল ছাড়। কহ বেল পাল তাল বাদাম উপর॥
কহ বেল ছঁাক জল ফুরিত কিরয়া। জাহাজ এইবার বুিঝ যাইেব ডুিবয়া॥
কহ বেল হালকা কর সাল ফেল দও। কহ বেল বেস বেস খাদার নাম
লও॥ জাহােজ যেতক মা া চড় াজ িছল। হেরেক হেরক কাম কিরেত
লািগল॥ এক আদমী িছল লেকন জাহাজ অ র। ঘুমাইেতিছল তার িছল
না খবর॥ স িছল ইউনাস নবী বিল ন ভাই। আ ার হজুর হেত যাইল
পলাই॥ জমীন আশমান যার কুদরেত হইল। পাক পির া বার কলােম
গিঠল॥ তাহার হজুর হেত পলােত ক পাের। যিদও িছপায় িগয়া পাতাল
িভতের॥ খাদা বাড়াইল হাত তাহার উপর। ধিরল তাহাের িগয়া বীচ
সমু র॥ যিদও তমাম মাল পািনেত ফিলল। তবুও তু ফােন জাহাজ ডুিবেত
লািগল॥ তখন স ার দেখ বড়ই মুি ল। সুরিত ডািলবাের কিরেলক িদল॥
বিলল সবাের ডািক ন মিলভাই। ডািলব সুরিত আিম নােমেত সবাই॥
তাহােত পাইব টর কাহার ক েনেত। পিড়য়ািছ আমরা আজ এই
িবপেদেত॥ তাহােত যাহার নােম সুরিত উিঠেব। িবপেদ পেড়িছ তার কসুের
জািনেব॥ অতএব তারা যখন সুরিত কিরল। ইউনােসর নােম তখন সুরিত
উিঠল॥ পুিছল তাহারা িগয়া মালারা সবাই। কাহার নােত িবপদ বল দিখ
ভাই॥ কাথাকার লাক তু িম িকেসর পসাদার। শহর তামার বল জবান
তামার॥ ইউনাস জবাব িদয়া কিহল তাহাের। ই ািন লাক আিম বিলনু

তামাের। আসমান জিমন তয়ার কুদরেত যাহার। পিরসিতশ কির আিম
ওেহদ খাদার॥ িযেহাবা নােমেত ম র এই দুিনয়ায়। িহকমেত তাকেত তাের
হথা কবা পায়॥ িনিনিব শহের মােৱ ভিজেলক সই। আ ার খবর যন
সখা িগয়া দই॥ িনিনিবর লাক িন জাত বড় বদ। তথায় যাইেত মার না
হল িহ দ॥ ভািবলাম তামােদর জাহােজ উিঠয়া। খাদার হজুব হেত যার
পলাইয়া॥
সকেল বিলল বকফ তামার মতন। চেকেত না দিখলাম আমরা
কখন॥ খাদা তালার হাত হেত পলান িক যায়। আিসয়া ধেরেছ তাের বীচ
দিরয়ায়॥ এখন বল তা দিখ উপায় িক কির। মাকুফ তু ফান হয় মােদর
উপির॥ নবীর িদেলেত তেব র উপিজল। বঁািচেত স জনা তার নািহক
চািহল॥ নার সমজ যেব িদল মােঝ হয়। িজি িগেত িধককার আদিম তেব
কয়॥ মিরেত বাসনা কের িজি িগ ছািড়য়া। তােত ভােব খাদার হাত যাব
এড়াইয়া॥ বােরক না ভােব িদেল মিরেত বঁািচেত। হােমশ আিছেগা মারা
তাহার হােতেত॥ পাতাল মােঝেত যিদ যাইয়া লুকাই। খাদাও হািজর
আেছ দখ সই াই। ইউনাস বিলল তেব আমাের ধিরয়া। পািনেত সবাই
িমেল দহ হ ফিলয়া॥ ইহােত হইেব মফুফ পািনর তু ফান। বঁািচেব ইহােত
আিজ তামােদর জান॥ িনয়া তাহার বাত তা বু কিরল। িহ ত দিখয়া
তার হয়রাণ হইল। িহ ত না কের কহ তােহ ফিলবাের। কাউিশশ কিরলা
ব জিম পাইবাের॥ বীচ দিরয়ায় কাথা জিম পাওয়া যায়। হয়রাণ হইল ভািব
িক কের উপায়॥ বক ের িদেত ফেল ডর হল িদেল। হইেব নারাজ খাদা
ভােব সেব িমেল॥ আেখর কিরলা দুয়া খাদার দরগাহ। মাপ কিরও মােদর
যা হেব নাহ॥ বক ের দিরয়ােত ফিলবাের চাই। কননা তামার মি
জািননু ইহাই॥ যত কাম কের লাক যিদ দুয়া কের। বা নািহ থােক মতলব
হািসল কিরবাের॥ হেরেকর তের এই লািজম দখা যায়। হেরক কােমেত
ডােক ও◌ােহদ খাদায়॥ বােদেত ইহার তাের পািনেত ফিলল। সমু র তাের
পেয় তেব ঠা া হল॥ চমিকয়া গল লাক মাজরা দিখয়া। দুয়া কিরেলক
কত মানত কিরয়া॥ িযেহাবার সামেন তারা কুরবান কিরল। িযেহাবােক িজ া
খাদা সকেল ভািবল॥

তয়ার তখন িছল খাদার কুেম। ব ত বড়া এক মছিল তাহার
করেম॥ পািনেত পিড়েত ইউনাস তাের িনগিলল। একবাের িগয়া ইউনাস
িশকেম পঁৗিছল॥ িতন িদন িতন রাত অ ের রিহল। বাদ তাের জিমেনেত
উগিলয়া িদল॥ কুম তখন হেলা তাহার উপর। মনািদ করহ িগয়া িনিনিব
শহর॥ চি শ িদন বােদ শহর হইেব গারত। শহর ও তমাম আর যত ইমারত॥
তা বু কিরল ইউনাস উপের উিঠয়া। হায়রাণ হইল শহর িনিনিব দিখয়া॥
ইউনাস পঁৗিছল যখন শহর িভতর। মুনািদ কিরল তখন লােকর উপর॥
চি শ িদন পের গারত হইেব শহর। তাবা কের আ া তালায় এই বলা ধর॥
িনয়া নবীর কথা হয়রাণ হইল। চট পের খাক মেখ তারা তাবা কল॥
মজবুত ইমান কির খাদােক ধিরল। যত দূর পাের তারা সেব তাবা কল॥
রাজা কিরেলক কত নমাজ কিরল। রাজা উজীর সেব িমেল িদেল
পচতাইল॥ ন া বা া সেব তারা ধিরল খাদায়। করম কিরল খাদা আপন
িহয়ায়॥ নাগার তাবা যখন আপন িদেল কের। করম করেয় আ া তাহার
উপের॥ িনিনিব উপর তখন করম কিরল। মকরর সাজা তখন টলাইয়া িদল॥
ইউনাস যাইয়া শহর বািহের তখন। ই াজাের রইল গজব পিড়েব কখন॥
চি শ িদন রাত যখন জিরয়া গল। গজব এলািহ নািহ শহের পিড়ল॥
আ াের কিহল নিব িম ত কিরয়া। মাের তু িম দও আরাম মৗত ভিজয়া॥
তামার রেহম বড়া আিম জািনতাম। তার জেন জাহােজেত আিম
ভািগলাম। গাসসা করেত িধমা তু িম রেহেমেত বড়। ভাি েত চািহয়া তু িম
ফর তাের গড়॥ অতএব িজি িগর নািহ কান কাম। মৗত তু িম ভজ
মাের আরজ কিরলাম॥ নবীর মতলব খাদা বুিঝেলক ভাল। হইল গাসসা
নবীর িদেলেত ভািবল॥ রােতর িভতের এক উগাইল গাছ। যথায় ইউনাস
নবীর ঘেরর কানাছ॥ রােতর মােঝেত গাছ এেতক বািড়ল। সারা ঘের ঐ
গাছ ছায়া কেরিছল॥ ঐ গাছ যখন নবী িবহােন দিখল। ছায়া পেয় তার
িদেল বড় খুিশ হল॥ দুশরা রােত খাদা তালা কীড়াের ভিজল। কীড়া এেস
ঐ গাছ জেড়েত কািটল॥ যখন উিঠল ধুপ িবহান হইল। পাতা লতা সব
গােছর কাইয়া গল॥ লু চিলেলক যখন পূরব হইেত। গশ আইেলক তথন
নবী উপেরেত। গাছ েল গেছ দেখ রি দা হইল। খাদার নজিদেগ ফর
মৗত চািহল॥ খাদা তালা তখন তাের কিহেলক বাত। গাসসা আপন িদল
হেত করহ তফাত॥ গােছের তা কিভ তু িম নািহ লাগাইেল। জল সেচা নাই

তু িম ও গােছর তেল॥ একই রােতেত সই উিঠল বািড়ল। একই রােতেত
সই বরবাদ হইল॥ তাহার লািগয়া তামার এত খদ হয়। এক লাক িবশ
হাজার আদিম যােত রয়॥ তাহা ছাড়া অওরত বা া আেছ তােত কত।
কমেন এমন শহর আিম কির হত॥ ছাট বড় যত লাক তথায় আিছল। চট
পের খাক মেখ সেব তাবা কল॥ তাহা সকেলর তাবা আমার হজুর।
আিসয়া পঁৗিছল আিম রহেমেত পুর॥ রিহম আমার নাম রেহেমেত বড়।
ইনসােন হােমশা বিল তামরা তাবা কর॥ যত লাক কের তাবা আমার
কুেমেত। দািখল কিরব তােদর আপন বাদশাহােত॥ তাবা নািহ কের য
কুেম আমার। দাজেক ভিজব তাের দাজক ঘর তার॥ আ া তালার
মি যখন জািনেত পািরল। খােমােশ হইয়া নবী তখন রিহল॥ আ ার করম
হল িনিনিব উপর। বকিশল যত নাহ হেয়িছল তার॥
ক া তা সকল তু িম এখন িনেল। নিসহত িক তু িম হািশল
কিরেল॥ নিসহত যাহা িকছু ইহ হেত পাই। বয়ান কিরনু আিম ন বিল
ভাই॥ দুিনয়া িনিনিব শহর জািনেবক ভাই। আমরা সেব নাগার দুিনয়ােত
রই॥ না কের মারা সব হেয়িছ লাচার। গাসসা ভড়িকয়ােছ মােদর উপের
খাদার॥ তবিভ খাদা হইয়ােছ বড় মেহরবান। বড়ই তাহার করম বড় তার
শান॥ এই জমানােত িতিন ভিজল বটাের। ইমান য আিনেবক তাহার
উপের॥ বঁািচেবক সই জন গজব হইেত। নজাত পাইেব সই সব
আেখেরেত॥ বাদশাহােত খাদা তালার দািখল হইেব। খাদার বরকেত সাজা
সই এড়াইেব॥ আিসয়া ফরজ খাদা এই দুিনয়ােত। কারবািনল আপন
জান নার বাবেত॥ উঠাইল সব সাজা আপন উপের। তকিলফ উঠাইল
কত আপন শরীের॥ আেখেরেত জান িদল গােছর উপর। গানাগাের না
রিহল মৗেতর ডর॥ আপন কলােম িতিন বিলয়ােছ ভাই। নাগার যত আছ
তামরা সবাই॥ আইস নজিদগ মার যিদ মা া হও। নাজাত আমর কােছ
এেস সেব লও॥ অতএব আরজু এই তামার িখদমেত। আপনােক সুেঁ প
দও মসীর কদেমেত॥ ইমান আনহ তু িম তাহার উপর। তামার থািকেব নাক
মৗেতর তর॥ যখন কিরেব কুচ দুিনয়া হইেত। দািখল তখন হেব খাদার
বাদশাহােত॥ খাদার ওিসলা তু িম না ধিরেল ভাই। কখনই পােব নাক জােনর
রহাই॥ এক রাজ ইসা মসীহ নাসহত িদল। চািরিদেগ িয িদরা ঘিরয়া

দাড়াল॥ ইসাের কিহল লাক তার দরিময়ান। তু িম য মশীহ তার দখাও
িনশান॥ রি দা হইল ইসা িদেলর িভতর। দান কিরল তেব তাহাের উ র॥
এত কাল তামােদর দরিময়ােন আিছ। করামত কত মত রাজ দখা
ইেতিছ॥ হায় হায় িকবা স িদল তামােদর। িনশান দিখেত খােহশ কিরেতছ
ফর॥ এলািহ িনশান আর কত দখাইব। একই পিশন গাই তামাের কিহব॥
পুরা যেব পিশন গাই আমার হইেব। আিম য ইসা মসীহ তখন জািনেব॥
ইউনাস নােমেত নবী আিছেলক িযিন। িতন িদন মছিল পেট রিহেলক
িতিন॥ িতনিদন বােদ সই উগিলয়া িদল। আপন িশকেম আর রািখেত
নািরল॥ জািনেব তাহার মত ইনসান বটাের। িতন িদন থা ত হেব জিমন
অ ের॥ িতন িদন বিশ জিম রািখেত নািরেব। িতন িদন বােদ মাের উিঠেত
হইেব॥
পিশনেগাই দখ ভাইপূিরত হইল। ইসােক মািরয়া সেব কবের রািখল॥
যমন বয়ান ইসা আপিন কিরল। িতন িদন বােদ কবর হইেত উিঠল॥ জািহর
হইল অেনক লােকর উপর। পেথ ঘােট দখা িদল গল লােকর ঘর॥ পূরা
হল পশন গাই দিখয়া সবাই। তাহার উপর ইমান আিনেলক ভাই॥ অতএব
আরজু এই িখদমেত তামার। ইমান আনহ তু িম উপর তাহার॥ সচ মুচ জন
ভাই িদেলর অ র। তাহা বই নাই নজাত দুিনয়া উপর॥ তাের যিদ কর তু িম
এেব অবেহলা। বড়ই মুি ল হেব আকবেতর বলা॥ অতএব ন তু িম মান
নিসহত। তাবা কির ইসা মসীহ কর িখদমত॥ ফর জন িনিনিবেত ইউনাস
যমন। মছিল পট হইেত বািহর হইল যখন॥ মুনািদ কিরল িগয়া সই
শহেরেত। ইসা মসীহ কের ভাই এই জমানােত॥ কবর হইেত বািহর হইল
যখন। শািগেদর কুম দান কিরল তখন॥ যন সব দুিনয়ােত সকেলেত িগয়া।
আগাহ কের সকল জােন তার বাত িদয়া॥ মসীিহ সকেল সই কুম মািনয়া।
মুনািদ কিরেছ সব দুিনয়ােত িগয়া॥ তকিলফ উঠােছ কত দখহ ভািবয়া। তবু
তারা নািহ দয় মসীেহের ছািড়য়া॥ অেনেক িলেখেছ বই অেনকরকম। যাহােত
বরবাদ হয় লােকর ভরম॥ এই েপ খাদাবে র যত লাক আেছ। সকেলর
কােছ িগয়া ইি ল নাইেতেছ॥ এই প ইসা মসীহ মুনািদ কিরেছ। সই
কােল ইউনাস নবী যমন কিরয়ােছ॥ ইমান আিনেব সই নজাত পাইেব।
নতু বা জ র সাজা আেখর হইেব॥ ইি ল তাহার িকতাব দুিনয়ােত িগয়া।

িদেতেছ খপর ইসা জাত না বািছয়া॥ তামার তেরেত ইি ল আছেয় তয়ার।
পাঠ কর লেয় তাহা ঘের আপনার॥ ইনসাফ কিরয়া তু িম কবুল কের লও।
মসীহের আপন তঁ ই সুেঁ প তু িম দও॥ এমন বকেত তু িম না কিরও হলা।
মুি ল যন নািহ পেড় মৗেতর বলা॥ পােয় িদয়া ঠল নাক এমন এহসান।
ঠিলেল হইেব নাক মুি েল আসান॥
তমাম॥

খাদা
দুিনয়ােক এমন িপয়ার কিরেলন,

য িতিন আপনার এক জাত বটােক
িদেলন;
যন য কহ তঁ াহার উপর

ইমান লয়,
স ন না হয়, িক হােমশার িজি িপ

পায়।
যুহা কী ই ীল ৩;১৬।

এই লখািট বতমােন পাবিলক ডােমইেনর
আওতাভু কারণ এিটর উ স ল ভারত এবং
ভারতীয় কিপরাইট আইন, ১৯৫৭ অনুসাের এর
কিপরাইট ময়াদ উ ীণ হেয়েছ। লখেকর মৃতু র ৬০
বছর পর ( নােম ও জীব শায় কািশত) বা থম
কােশর ৬০ বছর পর ( বনােম বা ছ নােম এবং
মরেণা র কািশত) পি কাবেষর সূচনা থেক তঁ ার
সকল রচনার কিপরাইেটর ময়াদ উ ীণ হেয় যায়।
অথা ২০১৮ সােল, ১ জানুয়াির ১৯৫৮ সােলর পূেব
কািশত (বা পূেব মৃত লখেকর) সকল রচনা
পাবিলক ডােমইেনর আওতাভু হেব।

এই িডিজটাল সং রণ স

েক

এই ই-বই অনলাইন াগার উইিকসংকলন[১] হেত া ।
ােসবীেদর
ারা িনিমত এই ব ভাষী িডিজটাল াগার উপন াস, কিবতা, প -পি কা
ইত ািদ সম ধরেণর কাশনার মু সংকলন গেড় তালার জন
অ ীকারব ।
আমরা কিপরাইটমু অথবা মু লাইেসে র অধীেন কািশত বই িলেক
িবনামূেল দান কের থািক। আপিন আমােদর ই-বই িলেক ি েয়িটভ
কম অ াি িবউশন- শয়ারঅ ালাইক ৩.০ আনেপােটড লাইেস [২] বা
িজএনইউ ি ডকুেম শন লাইেসে র[৩] শতাধীেন বািণিজ ক উে শ সহ
য কান উে েশ ব বহার করেত পােরন।
উইিকসংকলন সবদা নতু ন সদস েদর জন উ ু । এই ই-বইেয় িকছু ভুল
াি থেক যাওয়া স ব, সে ে আপিন এই পাতায় জানােত পােরন[৪]।
িনে তািলকাভু

ব বহারকারীরা এই ই-বইেয় অবদান রেখেছন:

Bodhisattwa
Mahir256
Hrishikes
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