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পািরস বা ছাপােকারা পািরস্, িক� েবেচবার পািরস না । 



নুহ ূশব সময় ঈ�েরর 
আরাধনা কিরেছ, এজন� 
সবায় উয়াক িঘন কিরেস  
আর ঈ�েরর অবাধ�  
              হইেলক। 



এক িদেনাত ভগবান  
নুহকূ কইেলক, ব�  
িবপদ আিসেব। মুই  
পািপশ্ঠ দুিনয়াটাক েশষ  
        কির িদম। খািল  
               েতার  
               সংশার টাক  
                     বাচঁাম। 



ঈ�র নুহেূক আগেত সাবধান  
কিরল েজ একটা বানা আিসেব  
   এই দুিনয়াত আর সারা  
     দুিনয়াত ভির িদেব। 



নুহেূক একটা িনেদ�শ িদেছ, “ত�ই  
একটা বড় কােঠর জাহাজ বানা  
েজটাত েতার শংশােরর মানিষিগলা  
আর তামান জন্তূর এক েজারা  
     কিরয়া িনবার  
           পািরস্”। 



এ কাজত ঈ�র নুহকূ সব 
বু�� িদেলক। আর নুহ ূব�া�  
   হয়া েগল। 



মানিষলায় েযলা নুহ ূ
 কইেলক েজ  
 েস িক কারেন 
      জাহাজ 

 
 বানাবার  

ধে�, হেত 
 পাের মানিষিগলা 

 উয়ায় ঠাঠ্টা  
 কিরেলক, ... 



  ... িকন্তূ নুহ ূ 
  উয়ােদর বার  

  বার ভগবােনর  
কথা  

 
কইেলক 

 আর জাহাজ 
বানােলক িকন্তূ 
েকহ তার কথা  

  সুিনেলক না। 



নুহরূ িব�াশ 
ব� 
িছেলক। 



উয়ায় ঈ�রত িনঃসে�েহ 
িব�াশ কিরেলক জিদ’ও 
 �জেবােনাত ওেঠেকানা 
 েকােনা িদেনাত ব�্শ্�ঠ  

হ� নাই। 



খুব তারাতাির 
জাহােজা 
েতাইির হ�া েগল 
তামান �জিনস 
িনগাবার। 



এলা জােনায়ার-লার েবলা আিসেলক। 



ঈ�র সাত প�্জািতর �জব্-জন্তূ একটা 
আর অন� দুই রকম জািত আিনেলক। 



েছােটা-েবােড়া পািখ, িবশাল ল�া-বা েমাটা 
জােনায়ার সব জাহােজর িদেক   
  আিসেলক। 



হেত পাের মানিষলা নুহকূ খুব ল��া  
বা গালা-গালী কির’ল েযলা উয়ায় 
জােনায়ার িগলাক জাহােজাত  
উঠায়েলক্। 



এলাও উেমরা িব�াশ কেরনাই 
আর ভগবােনর িব�ে�  
পাপ কিরেলক। 



অবেসেশ 
 তামান 

 �জব-জন্তূ 
 আর জােনায়ার 
 জাহােজাত উ�ঠ  

 েগেলক। 



েসলা 
 ঈ�র নুহকূ 

 কইেলক্, 
 “ত� িম আর 

 েতামার পিরবার 
জাহােজর িভেতােরাত  

 আেসা”। 



নুহ,ূ তার বও,  
 
 

উয়ার িতন 
 েবটা ছাওয়া, 
 উয়ােদর বও 

 সব েযলা 
 জাহােজার িভতের 

 উ�ঠেলক েসলা ঈ�র 
 জাহােজার দজ�া ব� 

                কির িদেলক। 



এলা ি��� হবার 
ধিরেলক। ৪০ িদন  
ও রািত ি��� হইয়া  
েগাটা �িথিবটা  
ভির িদেলক। 



বানার 
 জল �াম 

 ও সহেরাত পািন 
 ভির িদেলক্. েযলা ি��� 

 থািমেলক েসলা পাহার্-েপাব �ত  
 সব ড� িবয়া েগল। 



তামান �াস েনবার 
�ািন সব মিরয়া েগেছ। 



যত জল বািরবার ধরেছ 
তত জাহাজখান উপরত 
উ�ঠবার নািগেলক। হেত 

পাের জাহােজার িভতেরাত 
আ�কার্, বা উচ�  বা খুব  

ভয়ানক্ িকন্তূ 
জাহাজখান বানা’র সময় 

নুহকূ থাকার জ�াগা 
িদেলক। 



বানার পাচঁ মােসর 
পােছােত ঈ�র একখান 
�কান্’ বাতাস েপঠাইেছ। 



আে� আে� জাহাজটা 
আরারাত নামক 
পাহােরর উেপারত 
থািমেলক। 



নুহ ূআেরা ৪০ িদন 
থািকেলক েযলা 
পািন কিমবার 
নাগিসল। 



নুহ ূএলা এক�ট কাক আর ঘুঘু পািখটাক 
েপঠােলক সুকনা জ�াগা খু�জবারেল। 
কুনুেঠ জ�াগা না পাইয়া ঘুঘু িফের নুহতূ 
কােছ আিসেলক। 



সপতােহর পাছত  
নুহ ূআবার েচ�া 
কিরেলক আর এলা 
ঘুঘু জলপাই পাতা 
িনয়া আিসেলক। 



পেরর সপতােহ নুহ ূ
বু�ঝবার পাইেলক  
েজ �িথিব সুিকয়া 
িগয়ােস কারন েস 
ঘুঘু আর িফের 
আেসনাই। 



ঈ�র নুহকূ কইেলক েয এলা 
সময় হ�’ল জাহাজ�্ট ছািরবার। 



নুহ ূআর তার েবটার পিরবার েসলা িমেল 
সব �জব-জন্তূ িগলাক ব�র  
          কেরেলক। 



কত আভাির নুহ ূহয়’ত  িনেজেক মিন 
কিরেলক েযলা উয়ায়   আর উয়ার      
           পিরবােরর  
        রক্খ� ঈ�ের  
      কিরেলক! 



তাই েস ভগবােনর সনমােন ম��র 
বানাইেলক আর তার    ভ��   
      কিরেলক।  



ঈ�র নুহকূ  
এক�ট অপুব �  
কথা িদেলক,  
েয েস এলা েকােনা  
 
 
            িদেনাত েসই  
            র্’কম বানা  
            আিনেবনা। 



ঈ�র তাক  
একটা িচন�  
িদেলক েস  
কথার,  
 
 
 
           আর েসটা  
           েহাল রামেধনু। 



এ বানার  
পাছত নুহ ূআর  
তার পিরবার নয়া  
কিরয়া জীবন আর�  
  কির িদেলক। 



সমেয় তার  
বংেসর মানিষলা  
েগাটা দুিনয়াটােত  
ছিড়য়া পিড়য়া  
   নািগল। 



আর েগাটা  
দুিনয়াটােত তামান 
জ�ািত আিসেলক নুহ ূ
আর তার েবটা িগলার 
েথেক। 



নুহ ূআর িবশাল বানা 
 

ভগবােনার গ�িগলা হামরা বাইেবেলাত  
িদিখবার পাই 

 
আিদপু�ক ৬-১০ 

“ভগবােনার কতা েজ�াতী আেন।”  
গীতসংিহতা ১১৯:১৩০ 



সমা� 



এই বাইেবেলর গ�খান হামারলাক কইেচ েয  
হামার আ�য �জনক ঈ�র হামাক সজৃন কিরেচ  
আর উয়ায় চাই েয হামারলা উয়াক েজ�েনা জািন। 

 
ভগবান জােন েয হামরা সব সমায় খারাপ কাজ কির 
আর উয়ায ইয়াক পাপ কইেচ। পােপর শা�� মরন, 
িকন্তূক উয়ায় হামারলাই এমন ভালবািসেলক েয 

উয়ার একমা� েবটাক- (যী�ক) এই দুিনয়াত েপেঠয়া 
িদেচ েযন উয়ায় হামার আর যাই েতার পােপর বােদ 
ক্রুশত মিরেলক। িকন্তূক যীশূ আবার �জিবত 

হইেলক আর �গ �ত্, তার আসল বািড়ত চিল েগেলক। 
যিদ ত�ই  

যীশূক িব�াস কিরস আর পােপর �মা চাইস তাহেল  
উয়ায় েশটা েতাক িদেব। উয়ায় এলা আিসেব  
আর েতারেঠ থািকেব আর ত�ইও উয়ার নগদ  

িচরকাল থািকর পােবা। 



যিদ ত�ই িব�াস কিরস  
এইটা সত�, তাহেল ঈ�রক ত�ই ক। 

  
ি�য় যীশূ, মুই িব�াশ কর েয ত�ই ভগবান আর  
মানিষ �প ধিরয়া েমার পােপর বােদ মিরল আর  

এলা ত�ই আরও িফিরয়া আিসিছত। দয়া কিরয়া েমার 
জীবেনাত আিসয়া েমার পাপ �মা কেরা যােত মুই  
নত�ন �জবন পাই, আর এক িদন েতারেঠ জাবার  

পাির িচরকােলর জন�। মক সাহা�� কর যােদ মুই  
েতার বাধ� হয় আর েতার েবটা িহসােব  

বািচবার পাও। আেমন। 
 

প�্িতিদন বাইেবল পর আর উয়াক সেথ  
কতা কও! েযাহন ৩:১৬ 
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