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েনাহ এন উগ্গা মানুষ আিছলেদ েয ঈশব্রর
উপাসনা গইেত্তা। েবক মানুষ ঈশব্রর কথা
ন হুিন তাঁের ঘণৃা গইেজ্জ। একিদন ঈশব্র 
এককানা নাড়া িদেয়েন েনাহের কইেয়েদ,
“খারাপ কােজ ভরা এই দুিনয়ার আঁই েশষ 
গির িদয়মু।” হুদা েতায়ার পিরবার রক্ষা 

পাইব।
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েশষিন্দ েবক পশু 
পাখীঅল েযেত্ত 
জাহাজত উঠা 
েশষ হইেয় এেত্ত ঈশব্র 
েনাহের আমন্তর্ণ জানাইেয়। 
ঈশব্র কইেয়, “তঁুই ও েতায়ার 
পিরবার” েনাহ, েনাহর বউ 
িতন েপায়া আর েপায়ার বউঅল 
জাহাজর মইেধয্ উিড েগইেয়।

জাহাজ ৈতয়ার গরা েশষ অইেল পর েবক রকমর পশু-পাখী আইসেতা শুরু 
গইেজ্জ। েবয়াক জাতর িভতরতুন শুিচ পশু সাত েজাড় গির আর অশুিচ পশু এক 

েজাড় গির আইেন্ন। েছাড, বড় পশু পাখীগুণ আর িবশাল বড় পশুগুন 
জাহাজর িমক্কা যাইত লাইেগ্গ। 

মানুষজন েবক িকছু েদিখ 
হাসাহািস গইত্ত লাইেগ্গ। 
আর েনাহ ইতারার কােছ 
েবকিগন 
বুঝাই িদেয়। 

েকয়ারলাই 
জাহাজ ৈতয়ার 
গরা অর। েনাহ ঈশব্রর 
কথা েবক মাইনষের 
কইেয় িকন্তু েকয় তার 
কথা ন হুেন। 

েনাহ েযেত্ত েবয়াক পশুের জাহাজত তুইলেতা লাইেগ্গ। 
এেত্ত মানুষঅল িচল্লাই িচল্লাই েনাহের
অসম্মােনর কথা কইেতা লাইেগ্গ। ইতারা
ঈশব্রর িবরুেদ্ধ পাপর কাজ গরারতুন ন
থােম। ইতারাের জাহােজর 
মেধয্ ঢুকত ন কয়। 

ঈশব্রর পর্িত েনাহর খবু েবশী িবশব্াস 
আিছল। যিদও এয়ার আেগ, কেত্তও 
বৃিষ্ট ন হয়। তবুও েনাহ ঈশব্রের 
িবশব্াস গইেজ্জ। মালপতর্ ভিরবার
লাই জাহাজ একবাের পর্স্তুত 
হই েগইেয়। 

ঈশব্র েনাহের এই কতা কই সাবধান গইেজ্জ েদ এই দুিনয়াের েশষ 
গির িদবারলাই উগ্গা বড় বনয্া পাঠাইব। ঈশব্র েনাহের আেদশ িদ 
কইেয় েদ, “গােছর জাহাজ ৈতয়ার গর িযবা েবয়াক পশু আর 

েতায়ার পিরবারর লাই যেথষ্ট বড়”। ঈশব্র েনাহের হুকুম
িদেয় িক িক গরা পিরব। েনাহ জাহাজ বানাইবার

লাই বয্স্ত হই পইেজ্জ। 
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এক হপ্তা পর েনাহ আবার েচষ্টা
গইেজ্জ। এবাের কবুতর েঠাঁডত গির
জলপাই গাছর উগ্গা েনায়া পাতা লই
িফির আইেষয্। পরর হপ্তাত েনাহ বুিঝত
পাইেজ্জ দুিনয়া ফয়ুাই েগইেয়, কারণ 
কবুতর ইবা িফির েনা আইেয়। 

পাঁচমাস ধির বনয্া হইবার পের ঈশব্র শুকনা বাতাস 
পাঠাইেয়। আেস্ত আেস্ত জাহাজইবা এরারট নােম উগ্গা 
পাহাড়র উঅের দাঁড়াইেয়। েনাহ জাহাজর িভতের আরও 
চিল্লশ িদন রইেয় পািন কিম নজন পযর্ন্ত। 

বনয্ার পািনর 
লাই েবক শহর আর 
েগরাম ডুিব েগইেয়। েযেত্ত বৃিষ্ট 
পড়া বন্ধ হইেয় এেত্তও পাহাড়-পবর্ত 
পািনর নীেচ আিছেলা। শব্াস লই যারা 
বাঁেচ ইতারা েবেক মির েগইেয়। 

েনাহ জাহাজর জানালা খিুল িদই উগ্গা কাক আর উগ্গা কবুতর ছািড় িদইল। 
িবশর্াম গিরবার লাই েকান জাগা খুঁিজ ন পাই কবুতর ইবা েনাহর কাছত 
িফির আইেষয্। 

পািন বািড় যাইবার লাই বুিল জাহাজ ভািস 
উিঠেলা। েহেত্ত হইত পাের জাহাজর িভতের 
আঁধার আিছেলা। ঝাঁকুিন িদত লাইেগ্গ। 
িভতের যারা আিছেলা েবেক ডরাইেয়। িকন্তু 
এই জাহাজইবা বনয্ারতুন েনাহের িনরাপদ 
রাইেখয্। 

এয়ার পর বৃিষ্ট শুরু হইেয় 
চিল্লশ িদন আর রাইত।
মহাবনয্ার ফেল দুিনয়া 
পািনত ডুিব েগইেয়।
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েশষ

বনয্ার পরদব্ী েনাহ আর ইতার
পিরবার নতুন গির জীবন
শুরু গইেজ্জ। এই সমত তার বংশধরঅল আরা 
দুিনয়ার মইেধয্ বািড় যাইেতা লাইেগ্গয্। দুিনয়ার
েবক জািত েনাহ আর ইতার পয়ুা 
মাইয়াঅলর মইধয্রতুন আইেসয্। 

েনাহর মননান কতৃজ্ঞতাত েকন 
েযন ভির উইেটা লাইেগ্গ। 
েনাহ উগ্গা েবদী ৈতয়ার
গইেজ্জ আর ভয়ংকর বনয্ার
তুন ঈশব্র েয তাের আর
তার পিরবারের বাঁচাইেয় এই
কতারলাই তাঁর উপাসনা গইেজ্জ। 

েনাহ আর মহাবনয্া

ঈশব্রর বাইকয্ পিবতর্ বাইেবেলর তুন গল্পওয়া লওয়া অইেয়

গল্প ইবার মইেদয্ আেছ েদ

আিদপসু্তক ৬-১০  অধয্ায়

“েতাঁয়ার বাইকয্ই আঁর জীবনর আেলার েকবার (দরজা).” গীতসংিহতা 
১১৯:১৩০ পদ

ঈশব্র েনাহের 
এককান সুন্দর 
পর্িতজ্ঞা িদেয়। ঈশব্র 
আর কেনািদন বনয্া 
িদেয়ের মাইনষর পাপর 
িবচার ন গিরেবা। ঈশব্র েয 
পর্িতজ্ঞা গইেজ্জ ইবা 

মনত রািখবারলাই বিল 
উগ্গা িচহ্ন িদেয়। ঈশব্রর 
পর্িতজ্ঞার িচহ্ন আিছেলা
েদ আকাশর মইেধয্ রংধনু। 

ঈশব্র েনাহের কইেয় জাহাজরতুন বাইর হইবার সময় 
হইেয়। েনাহ আর ইতার পিরবারর েবকগুন পশুঅলের
জাহাজরতুন নামাইেয়। 
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This Bible story tells us about our wonderful God who 
made us and who wants us to know Him.

God knows we have done bad things, which He calls sin.  
The punishment for sin is death, but God loves us so 

much He sent His Son, Jesus, to die on a Cross and be 
punished for our sins.  Then Jesus came back to life and 
went home to Heaven!   If you believe in Jesus and ask 
Him to forgive your sins, He will do it!  He will come and 

live in you now, and you will live with Him forever. 
If you want to turn from your sins, say this to God:

Dear God, I believe that Jesus died for me and 
now lives again.  Please come into my life and 

forgive my sins, so that I can have new life now, 
and one day go to be with You forever.  Help me 

to live for You as Your child.  Amen.
Read the Bible and talk with God every day!  John 3:16 21


