
i

আছমািন িকতাব
হজরত ইউনুছ নবীর ছিহফা

িছলিট ভাষায় তরজমা
পিরিচিত

অউ ছিহফাতআমরা খুব বড় বড় নানান কুদরিত ঘটনার কথা পাইমু।
পয়লা, আল্লা পাকর একজন নবীেয় আল্লার হুকুম মানেত রািজ অইলা
না। দুছরা, মাছর েপেটা এক মানুষ িতন িদন, িতন রাইত িজন্দা রইলা।
িতন নম্বর, অউ নবী যেতা জাগাতউ েগলা না েকেন, িগয়া েদখলা,
কািফর-মুশিরক অকেল, মুির্তপুজাির মানেষ, তান চাইেতও েবিশ
আল্লাের মােন, আর আল্লার মির্জ-মুনশা তারা আেরা ভালামেন্ত বুেজ।
অউ নবী অইলা হজরত ইউনুছ (আ:)। আসেল, তাইন আল্লার হুকুম না
মানার িপছেন বড় এক কারনও আিছল, কারন অইেলা, আল্লায় েতা
তানের িননভ টাউেনা তবিলগ করার লািগ পাঠাইতা চাইলা, আর ই
িননভর মানুষ আছলা হউ জমানার হকল থািক িনষু্ঠর আর জুলুমবাজ
জািত। খািল ইখান নায়, তারা হােমশা ইউনুছ নবীর িনজর জািত বিন
ইসরাইলর লেগ লাড়াই-যুদ্ধ করতা।
আছমািন িকতাব পিবত্র ইিঞ্জল শিরেফা, হজরত ইছা আল-মসীেয়

তান িনজর জািতর মানষর দুষ েদখাইয়া কইলা, “ইউনুছ নবী েযলা
মাছর েপেটা িতন িদন, িতন রাইত আছলা, আিমও অউলা িতন িদন,
িতন রাইত মািটর তেল রইমু। িকয়ামতর িদন হউ িননভ টাউনর মুদর্ া
অকল উিঠয়া হাির, ই জমানার মানষর দুষ জাইর করবা। কারন ইউনুছ
নবীর তবিলগ হুিনয়া তারা েতৗবা করিছলা। অইেল অখন েতা ইউনুছ
থািকওআেরা মহান একজন ইেনা আছইন, তা-ও মানেষ েতৗবা কেরর
না।”
মুল কথা অইেলা, হজরত ইছা আল-মসীর জমানার মানেষ এক

আল্লাের িঠকউ মানতা, তারা খুব আল্লা-িবল্লা করতা, অইেল তারা
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গুনা-নাফরমািনর কাম বাদ না েদওয়ায়, গুনার লািগ েতৗবা না করায়
আল্লার দরবােরা দুিষ রইলা। অইেল িননভ টাউনর হউ নাফরমান
জুলুমবাজ আর মুির্তপুজাির মানেষ েযবলা েতৗবা করলা, তারা লেগ
লেগ আল্লার দরবােরা দয়া-েমেহরবািন পাইলা, আর িনিচ্চত গজব
থািক বািচেগলা। আল্লা েতা রহমানুর রিহম, তাইন িনজর বন্দার খাছ
দুশমনেরও মায়া করইন, অইেল আল্লা পাকর অউ দয়া-মায়ার লািগ
ইউনুছ (আ:) নবীেয় পয়লা গুছা করলা, যুিদও েহেশ তাইন বুজ
পাইলা।
হজরত ইছা আল-মসীর জন্মর ৭৫০-৮০০ বছর আেগ অউ ছিহফা

েলখা অইেছ।
এরমােজ আেছ:
(ক) হজরত ইউনুছ (আ:) বািগ যাওয়া ১ রুকু
(খ) মাছর েপেটা হজরত ইউনুছর েতৗবা ২ রুকু
(গ) িননভ টাউেনা তবিলগ করা ৩ রুকু
(ঘ) ইউনুছর গুছা আর আল্লার মায়া-মমতা ৪ রুকু

হজরত ইউনুছ (আ:) বািগ যাওয়া
1 মাত্তার পুয়া ইউনুছর েগেছ মাবুদর অউ ওহী নািজল অইেলা,

2 “তুিম রওয়ানা েদও, আর িননভ নামর হউ বড় টাউেনা যাও, িগয়া
আমার গজবর কথা জানাও। তারার নাফরমািন আমার দরবােরা জাইর
অইেগেছ।” 3অইেল ইউনুেছ মাবুদর হুকুমর বরেখলাফ কিরয়া বািগয়া
েস্পন েদেশা যাওয়ার লািগ রওয়ানা অইেগলা। তাইন জাফা নামর
জাজর ঘােটা িগয়া েস্পন েদেশা যাওরা এখান জাজ পাইয়া, জাজর
ভাড়া আদায় কিরয়া িভতের হামাইয়া মাবুদর ছামেন থেন বািগতা কির
নাইয়াইন্তর লেগ অইয়া রওয়ানা িদলাইলা।

4 অইেল মাবুেদ দিরয়ার মােজ এক েবজুইতা তুফান ছািড়লা।
তুফানর েঠলায় জাজখান ভাংিগ যাওয়ার দশা অইেলা। 5 নাইয়াইেন্ত
ডরাইয়া যারিযর েদবতার েগেছ কান্দা-কািট করাত লাগলা। আর
জাজর ভার কমািনর লািগ মাল-ছামানা দিরয়াত ফালাই িদেলা। অইেল
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ইউনুছ জাজর তলর তালাত লািময়া হুিত রইলা, হুিতয়া েবদুম ঘুেমা
পড়লা। 6 অউ সময় জাজর সারং ইউনুছর েগেছ িগয়া কইলা, “ওই
িময়া! তুিম েকমেন ঘুমাইরায়? কুন্তা হুনরায় নায় িন? উেঠা, তুমার
েদবতাের ডােকা। অইেতা পাের তাইন আমরার বায় িখয়াল করবা,
আমরার জান িবনাশ অইেতা নায়।”

7 বােদ নাইয়াইেন্ত এেক-অইনয্য় কইেলা, “আও আমরা লটাির
মািরয়া েদিখ, কার দুেষ ই মিছবত আইেছ।” েতউ তারা লটাির
মারেলা আর লটািরর মােজ ইউনুছর নাম উঠেলা। 8অউ তারা তানের
িজকাইলা, “কওছাইন, কার দুেষ আমরার উপের ই মিছবত আইেছ?
তুিম িকতা কাম কেরা? কুয়াই থািক আইেছা? কুন েদশর মানুষ?
তুিম কুন জাতর মানুষ?” 9 ইউনুেছ জুয়াপ িদলা, “ভাইয়াইনের, আিম
একজন ইবরািন, ইসরাইল জািতর মানুষ।আিম েবেহস্তর মািলকআল্লা
মাবুদর এবাদত কির, তাইনউ দিরয়া আর জিমন পয়দা করছইন।”
10 তাইন আেরা কইলা, মাবুদর ছামেন থেন বািগবার িনয়েত তাইন
আইয়া জােজা উঠছইন। ইখান হুিনয়া তারা খুব ডরাইয়া কইলা, “হায়,
হায়! তুিম ইতা কুন জাতর কাম করলায়?”

11 দিরয়ার তুফান েযবলা আেরা েবজুইতা ভাব ধরেলা, অউ সময়
তারা তানের িজকাইেলা, “আমরা তুমাের িকতা করেল দিরয়া িথর
অইেবা?” 12 ইউনুেছ জুয়াপ িদলা, “আমাের ধিরয়া দিরয়াত ফালাই
েদও, েতউ দিরয়া শািন্ত অইিযেবা। আিম েতা জািন, আমার দুেষউ
আপনাইন্তর উপের ই গজিব তুফান আইেছ।” 13 অইেল নাইয়াইেন্ত
তােন না ফালাইয়া জাজখান িকনােরা িভড়ািনর লািগ জান-পরান
সিপয়া দাড় বাইলা, তুফানর জুর খািল বাড়েতউ রইেলা, এরদায়
তারা জাজখান িকনােরা িনতা পারলা না। 14 েতউ তারা আল্লার
েগেছ ফিরয়াদ করেলা, কইেলা “ও মাবুদ, রহম কেরা, অউ মানষর
জানর লািগ তুিম আমরাের মািরও না, ই িন-অপরািধর জানর কারেন
আমরাের দািয় কিরও না। ও মাবুদ, ইতা হকলতাউ েতা তুমার মুনশা।”
15বােদ তারা ইউনুছ নবীের ধিরয়া দিরয়াত ফালাই িদেলা,আর দিরয়ার



আল-ইউনুছ 1:16 iv আল-ইউনুছ 2:8

তুফানর েঢউ দম লইিলেলা। 16 ই হালত েদিখয়া তারা মাবুদের খুব
ডরাইলা। তারা মাবুদর নােম পশু-কুরবািন িদলা আর মান্নত মানলা।

17 মাবুেদ খুব বড় এক মাছের যুগাই থইছলা ইউনুছের িগিলিলবার
লািগ, তাইন িতন িদন, িতন রাইত হউ মাছর েপেটা রইলা।

2
মাছর েপেটা হজরত ইউনুছর (আ:) েতৗবা

1 ইউনুেছ মাছর েপেটা থেন মাবুদ আল্লার দরবােরা েদায়া করলা।

2 মিছবেতা পইড়া মউলা ডািকলাম তের,
রহম কিরয়া তুই জুয়াপ িদেল েমাের।

পাতালর েপেটা বইয়া আিম কািন্দলাম,
কবুল কিরলায় আরজ রিহম রহমান।

3 দিরয়ার মুেরা বনু্ধ েমাের ফালাইলায়,
তুমার পািনর েঢউেয় আমায় ভাসাই লইয়া যায়।

4 িমেল না িদদার তুমার নাই কাণ্ডাির,
তাল্লািশ কিরয়া মুকাম িজিকর কির।

5 েঢউওর মােজেত পিড় জান ধড়ফড় কের,
দিরয়ার লতা-পাতায় েপিচিলেলা েমাের।

6 পাতালর তেল িগয়া িমেলর না িকনার,
খেরিদ চাইয়া েদিখ দুয়ার নাই আর।

বিন্দ অইয়া কািন্দ আিম িনরাশ বদেন,
আজাদ কিরলায় মউলা গইন গাড়া থেন।

7জান আমার যায় যায় অইেলা যখন,
কাতর অইয়া েগা বনু্ধ কিরনু স্মরন।

িভক্ষা মাংিগলাম কাংগাল দরবাের তুমার,
আরেশা থািকয়া দয়াল েদখাইলায় িদদার।

8 মুির্তপুজা কের যারা না পাইব রহমত,
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এলািম কিরয়া তারা আরাইেলা কুদরত।
9শুকুর-গুজার কেরা ইউনুছ মাবুদ েমেহরবান,

তুমার দরবাের আিম কিরমু কুরবান।
িলল্লা-ছদগা দান-খয়রাত সিপমু তের,

নাজাতর মািলক-মউলায় বাচাও আমাের।

10 বােদ মাবুেদ হউ মাছের হুকুম িদলা, মােছ ইউনুছের িনয়া হুকনা
জিমনর উপের বাইত কির ফালাই িদেলা।

3
িননভ টাউেনা তবিলগ করা

1 বােদ ইউনুছর উপের দুছরা বার মাবুদর অউ ওহী নািজল অইেলা।
2তাইন কইলা, “তুিম রওয়ানা েদও, অখন হউ বড় টাউন িননভ যাও,
আর আিম তুমাের েযতা বাতাই িদমু তুিম অউতা তারার েগেছ এলান
কেরা।” 3 মাবুদর হুকুম মািফক ইউনুছ রওয়ানা অইয়া িননভ েগলা।
িননভ অইেলা খুব বড় টাউন, ই টাউনর এক মাথা থািক আরক মাথাত
যাইেত িতন িদন লাগেতা। 4 ইউনুছ হউ টাউেনা হামাইয়া একিদনর পথ
েগলা, িগয়া এলান করলা, কইলা, “ও িননভর বািসন্দা অকল, আর
চািল্লশ িদন বােদ িননভ টাউন উলট-পালট অইিযেবা।”

5 ইখান হুিনয়া িননভর মানেষ আল্লার উপের ইমান আনলা, তারা
েরাজা রাখার লািগ এলান করলা, আর হুরু-বড় হকেল দুখ জাইর
করার লািগ ছলার চট িফিন্দলা। 6 ই খবর িগয়া বাদশার দরবােরা
আিজেলা, তাইনও বাদশাই গিদ ছািড়য়া িফন্নর েলবাছ খুিলয়া, ছলার
চট িফিন্দয়া ছািলর মােজ বইলা। 7 আর তাইন আস্তা িননভ টাউেনা
অউ এলান করাইলা, “বাদশা আর তান উিজর-নািজর অকলর হুকুম
অইেলা: মানুষ বা পশু, গরু-ছাগল েকউ কুনুজাত দানা-পািন কুন্তাউ
মুেখা িদও না। 8 মানুষ আর পশু, হকেল িমিলয়া ছলার চট িফিন্দয়া
িদেল-জােন আল্লার নাম লও, হকেল যারিযর নাফরমািনর পথ ছােড়া
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আর জুর-জুলুম বাদ িদয়া আল্লার বায় িফেরা। 9অইেতা পাের আল্লায়
রহম করবা, গজবর িখয়াল বদলাইিলবা, তান দাউ দাউ করা গুছা অেন
ঠান্ডা অইিযেবা, আর আমরা িবনাশ অইতাম নায়।”

10 আল্লায় তারার ই হালত েদখলা, তারা যারিযর নাফরমািনর পথ
বাদ িদয়া েতৗবা করছইন। েদিখয়া তাইনও তান ইরাদা বদলাইিললা,
তারাের আেগ িবনাশ করার কথা কইেলও অখন আর িবনাশ করলা
না।

4

হজরত ইউনুছর (আ:) গুছা আর আল্লার মায়া-মমতা
1 অইেল ইউনুেছ ইতার লািগ েতখেতা অইয়া খুব গুছা করলা।

2 তাইন মাবুদর দরবােরা ফিরয়াদ করলা, “ও মাবুদ, আিম েদেশা
থাকেতউ েতা জানতাম ইলাখান অইেবা। এরদায় আিম আেগউ েস্পন
েদেশা হিরয়া যাইতামিগ চাইছলাম। আিম েতা জািন, তুিম দয়া-মমতায়
ভরা আল্লা, গুছা কেরা ধীর গিতেয়, রহম কেরা েবিহসাব, আর গজব
নািজলর েবয়াপাের তুমার মির্জ বদলাইলাও। 3 ও মাবুদ, আিম অখন
আরজ কররাম, তুিম আমার জানখান েনওিগ, আমার েতা বাচা থািক
মরাউ ভালা।” 4 মাবুেদ জুয়াপ িদলা, “তুমার গুছা করা িঠক অরিন?”
5 বােদ ইউনুছ টাউনর বারা েগলা, িগয়া পুেবিদ এক জাগাত েডরা
টাংগাইয়া, েডরার েছবাত বইরইলা।আর টাউনর িকতা দশা অয় অউতা
েদখার লািগ বার চাওয়াত রইলা।

6 মাবুদ আল্লায় হেনা এক গাছ যুগাইলা। ই গাছর লত বািড়য়া লাম্বা
অইয়া, ইউনুছর কষ্ট কমািনর লািগ তান মাথার উপের আরামর েছবা
িদেলা।আর ইউনুেছও ই গাছর েছবা পাইয়া খুবআল্লােদ গদগদ করলা।
7 অইেল বাদর িদন ফজর অখেতা আল্লায় এগু পুক যুগাইলা। পুেক
আইয়া গাছর গুিড় কািটিদেলা, কাটার বােদ ইগু হুকাইেগল। 8 বােদ
েযবলা সুরুজ উঠেলা, অউ সময়আল্লায় পুবািল গরম হাওয়া যুগাইলা।
রইেদ ইউনুছর মাথাত খুব গরম লাগেলা, তাইন েবউশ অইিযবার দশা।
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েতউ ইউনুেছ মরন মাংিগলা, কইলা, “আমার েতা বাচা থািক মরনউ
ভালা।”

9অইেল আল্লায় ইউনুছের কইলা, “ই গাছর লািগ তুমার গুছা করা
কুনু িঠক অরিন?” তাইন কইলা, “ইতার কারন আেছ। আিম গুছা
কিরয়াউ মরমু।” 10 মাবুেদ কইলা, “তুিম েতা ই গাছর লািগয়া কুনু
কষ্ট করেছা না, আর ইগু বড়ও করেছা না। ইগু েতা খািল এক রাইেত
অইেছ, আর এক রাইেতউ মিরেগেছ, েতবউ ইগুর লািগ তুমার মায়া
লাগেছ। 11 অইেল ই িননভ টাউেনা েতা এক লাখ িবশ আজাররও
েবিশ মানুষআছইন, েযরা িনজর ডাইন-বাউ িকতা িচেন না।আর বউত
েহমান-জানুয়ারও আছইন, েত অেতা বড় টাউনর বায় আিম িকতা
মায়া-মমতা করতাম না িন?”
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