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আিদপু ক

জগৎ সিৃ র

১ ১ েত, ঈ বর আকাশ ও পিৃথবী সিৃ করেলন। রথেম পিৃথবী এেকবাের শূ য িছল; পিৃথবীেত িকছইু িছল না। ২ অ কাের
আবতৃ িছল জলরািশ আর ঈ বেরর আ া সই জলরািশর উপর িদেয় ভেস বডা়ি ল।

রথম িদন—আেলা
৩ তারপর ঈ বর বলেলন, “আেলা ফটুকু!” তখনই আেলা ফটুেত করল। ৪ আেলা দেখ ঈ বর বঝুেলন, আেলা ভাল।

তখন ঈ বর অ কার থেক আেলােক পথৃক করেলন। ৫ ঈ বর আেলার নাম িদেলন, “িদন” এবং অ কােরর নাম িদেলন
“রাি র।”

স যা হল এবং সখােন সকাল হল। এই হল রথম িদন।

ি বতীয় িদন—আকাশ
৬ তারপর ঈ বর বলেলন, “জলেক ভাগ করবার জ য আকাশম েলর যব া হা ।” ৭ তাই ঈ বর আকাশম েলর সিৃ

কের জলেক পথৃক করেলন। এক ভাগ জল আকাশম েলর উপের আর অ য ভাগ জল আকাশম েলর নীেচ থাকল। ৮ ঈ বর
আকাশম েলর নাম িদেলন “আকাশ।” স যা হল আর তারপর সকাল হল। এটা হল ি বতীয় িদন।

ততৃীয় িদন— কেনা জিম ও গাছপালা
৯ তারপর ঈ বর বলেলন, “আকােশর নীেচর জল এক জায়গায় জমা হা যােত কেনা ডাঙা দখা যায়।” এবং তা-ই হল।

১০ ঈ বর কেনা জিমর নাম িদেলন, “পিৃথবী” এবং এক জায়গায় জমা জেলর নাম িদেলন, “মহাসাগর।” ঈ বর দখেলন
যব াটা ভাল হেয়েছ।

১১ তখন ঈ বর বলেলন, “পিৃথবীেত ঘাস হা , শ যদায়ী গাছ ও ফেলর গাছপালা হা । ফেলর গাছ িলেত ফল আর
ফেলর ভতের বীজ হা । রে যক উি দ আপন আপন জােতর বীজ সিৃ ক ক। এইসব গাছপালা পিৃথবীেত বেড় উঠকু।”
আর তাই-ই হল। ১২ পিৃথবীেত ঘাস আর শ যদায়ী উি দ উৎপ হল। আবার ফলদায়ী গাছপালাও হল, ফেলর ভতের বীজ
হল। রে যক উি দ আপন আপন জােতর বীজ সিৃ করল এবং ঈ বর দখেলন যব াটা ভাল হেয়েছ।

১৩ স যা হল এবং সকাল হল। এভােব হল ততৃীয় িদন।

চতথু িদন—সযূ্য, চাঁদ ও তারা
১৪ তারপর ঈ বর বলেলন, “আকােশ আেলা ফটুকু। এই আেলা িদন থেক রাি রেক পথৃক করেব। এই আেলা িল িবেশষ

সভা * করার িবেশষ িবেশষ সংেকত িহেসেব যব ত হেব। আর িদন ও বছর বাঝাবার জ য এই আেলা িল যব ত
হেব। ১৫ পিৃথবীেত আেলা দওয়ার জ য এই আেলা িল আকােশ থাকেব।” এবং তা-ই হল।

১৬ তখন ঈ বর িট মহাে যািত বানােলন। ঈ বর বডি়ট বানােলন িদেনর বলা রাজ ব করার জ য আর ছাটিট বানােলন
রাি রেবলা রাজ ব করার জ য। ঈ বর তারকারািজও সিৃ করেলন। ১৭ পিৃথবীেক আেলা দওয়ার জ য ঈ বর এই
আেলা িলেক আকােশ াপন করেলন। ১৮ িদন ও রাি রেক কতৎৃ ব দবার জ য ঈ বর এই আেলা িলেক আকােশ সাজােলন।
এই আেলা িল আেলা আর অ কারেক পথৃক কের িদল এবং ঈ বর দখেলন যব াটা ভাল হেয়েছ।

১৯ স যা হল এবং সকাল হল। এভােব চতথু িদন হল।

প ম িদন—মাছ ও পাখী
২০ তারপর ঈ বর বলেলন, “ব রকার জীব রাণীেত জল পণূ হা আর পিৃথবীর ওপের আকােশ ওডব়ার জ য ব

পাখী হা ।” ২১ সতুরাং ঈ বর বড় বড় জলজ এবং জেল িবচরণ করেব এমন সম রাণী সিৃ করেলন। অেনক রকার

*১:১৪ িবেশষ সভা কেব মাস এবং বছর হেব তা িনধারণ করার জ য ই রােয়লীরা সযূ এবং চে রর যবহার করত এবং
ব ই দীয় ছিুটর িদন এবং িবেশষ সভাসমহু পিূণমা এবং অমাব যায় হত।
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সামিু রক জীব রেয়েছ এবং স সবই ঈ বেরর সিৃ । যত রকম পাখী আকােশ ওেড় সইসবও ঈ বর বানােলন। এবং ঈ বর
দখেলন যব ািট ভাল হেয়েছ।

২২ ঈ বর এই সম রাণীেদর আশীবাদ করেলন। ঈ বর সামিু রক রাণীেদর সং যাবিৃ কের সমু র ভিরেয় তলুেত
বলেলন। ঈ বর পিৃথবীেত পাখীেদর সং যাবিৃ করেত বলেলন।

২৩ স যা হেয় গল এবং তারপর সকাল হল। এভােব প ম িদন কেট গল।

ষ িদন—ডাঙার জ জােনায়ার ও মানষু
২৪ তারপর ঈ বর বলেলন, “নানারকম রাণী পিৃথবীেত উৎপ হা । নানারকম বড় আকােরর জ জােনায়ার আর বেুক

হঁেট চলার নানারকম ছাট রাণী হা এবং রচরু সং যায় তােদর সং যাবিৃ হা ।” তখন যমন িতিন বলেলন সব িকছ ু
স হল।

২৫ সতুরাং ঈ বর সব রকম জ জােনায়ার তমনভােব তরী করেলন। ব য জ , পা য জ আর বেুক হাঁটার সবরকেমর
ছাট ছাট রাণী ঈ বর বানােলন এবং ঈ বর দখেলন রিতিট িজিনসই বশ ভােলা হেয়েছ।

২৬ তখন ঈ বর বলেলন, “এখন এস, আমরা মানষু সিৃ কির। আমােদর আদেল আমরা মানষু সিৃ করব। মানষু হেব িঠক
আমােদর মত। তারা সমেু রর সম মােছর ওপের আর আকােশর সম পাখীর ওপের কতৎৃ ব করেব। তারা পিৃথবীর সম
বড় জােনায়ার আর বেুক হাঁটা সম ছাট রাণীর উপের কতৎৃ ব করেব।”

২৭ তাই ঈ বর িনেজর মেতাই মানষু সিৃ করেলন। মানষু হল তাঁর ছাঁেচ গডা় জীব। ঈ বর তােদর পু ষ ও রী েপ
সিৃ করেলন। ২৮ ঈ বর তােদর আশীবাদ কের বলেলন, “ তামােদর ব স ান-স িত হা । মানেুষ মানেুষ পিৃথবী পিরপণূ
কেরা এবং তামরা পিৃথবীর িনয় রেণর ভার নাও, সমেু র মােছেদর এবং বাতােস পািখেদর শাসন কেরা। মািটর ওপর যা
িকছ ু নেডচ়েড,় যাবতীয় রাণীেক তামরা শাসন কেরা।”

২৯ ঈ বর বলেলন, “আিম তামােদর শ যদায়ী সম গাছ ও সম ফলদায়ী গাছপালা িদি । ঐসব গাছ বীজযু ফল
উৎ পাদন কের। এই সম শ য ও ফল হেব তামােদর খা য। ৩০ এবং জােনায়ারেদর সম সবজু গাছপালা িদি । তােদর
খা য হেব সবজু গাছপালা। পিৃথবীর সম জ জােনায়ার, আকােশর সম পািখ এবং মািটর উপের বেুক হাঁেট যসব কীট
সবাই ঐ খা য খােব।” এবং এইসব িকছইু স হল।

৩১ ঈ বর যা িকছ ু সিৃ কেরেছন সসব িকছ ু দখেলন এবং ঈ বর দখেলন সম সিৃ ই খবু ভাল হেয়েছ।
স যা হল, তারপর সকাল হল। এভােব ষ িদন হল।

স ম িদন—িব রাম

২ ১ এইভােব পিৃথবী, আকাশ এবং তােদর আ য রীণ যাবতীয় িজিনস স ূণ হল। ২ য কাজ ঈ বর কেরিছেলন তা শষ
কের স ম িদেন িতিন িব রাম িনেলন। ৩ স ম িদনিটেক আশীবাদ কের ঈ বর সিটেক পিব র িদেন পিরণত করেলন।

িদনিটেক ঈ বর এক িবেশষ িদেন পিরণত করেলন কারণ ঐ িদনিটেত পিৃথবী সিৃ র সম কাজ থেক িতিন িব রাম িনেলন।

মানব জািতর
৪ এই হল আকাশ ও পিৃথবীর ইিতহাস। ঈ বর যখন পিৃথবী ও আকাশ সিৃ কেরিছেলন, তখন যা িকছ ু ঘেটিছল এটা তারই

গ । ৫ পিৃথবীেত তখন কান গাছপালা িছল না। মােঠ তখন িকছইু জ ােতা না। কারণ রভু তখনও পিৃথবীেত বিৃ পাঠান িন
এবং েত চাষবাস করার জ য তখন কউ িছল না।

৬ পিৃথবী থেক জল †উেঠ চারপােশর জিমেত ছিডে়য় পডল়। ৭ তখন রভু ঈ বর মািট থেক ধেুলা তেুল িনেয় একজন মানষু
তরী করেলন এবং সই মানেুষর নােক ফুঁ িদেয় রাণবায়ু রেবশ করােলন এবং মানষুিট জীব হেয় উঠল। ৮ তখন রভু

ঈ বর পবূিদেক একিট বাগান বানােলন আর সই বাগানিটর নাম িদেলন এদন এবং রভু ঈ বর তাঁর সিৃ করা মানষুিটেক
সই বাগােন রাখেলন। ৯ এবং সই বাগােন রভু ঈ বর সবরকেমর সু র ব ৃ এবং খাে যাপেযাগী ফল দয় এমন রিতিট

ব ৃ রাপণ করেলন। বাগােনর মাঝখানিটেত রভু ঈ বর রাপণ করেলন জীবন ব ৃ িট যা ভাল এবং ম িবষেয় ান দয়।
১০ এদন হেত এক নদী রবািহত হেয় সই বাগান জলিস করল। তারপর সই নদী িবভ হেয় চারিট ছাট ছাট ধারায়

পিরণত হল। ১১ রথম ধারািটর নাম পীেশান। এই নদী ধারা পেুরা হবীলা দশিটেক িঘের রবািহত। ১২ ( স দেশ সানা
রেয়েছ আর তা উঁচু মােনর। এছাডা় এই দেশ গ র য, গ ্ ল আর মূ যবান গােমদকমিণ পাওয়া যায়।) ১৩ ি বতীয় নদীর

†২:৬ জল অথবা “এক িমিহ কুয়াশা।”
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নাম গীেহান, এই নদীিট সম কুশ দশিটেক িঘের রবািহত। ১৪ ততৃীয় নদীিটর নাম িহে কল। এই নদী অশিূরয়া দেশর পবূ
িদেক রবািহত। চতথু নদীিটর নাম ফরাৎ।

১৫ কৃিষকাজ আর বাগােনর র ণােব েণর জ য রভু ঈ বর মানষুিটেক এদন বাগােন রাখেলন। ১৬ রভু ঈ বর মানষুিটেক
এই আেদশ িদেলন, “বাগােনর য কানও বেৃ র ফল তিুম খেত পােরা। ১৭ িক য ব ৃ ভােলা আর ম িবষেয় ান দয়
সই বেৃ র ফল কখনও খও না। যিদ তিুম সই বেৃ র ফল খাও, তামার মতৃু্য হেব!”

রথম নারী
১৮ তারপের রভু ঈ বর বলেলন, “মানেুষর িনঃস থাকা ভােলা নয়। আিম ওেক সাহা য করার জে য ওর মত আর একিট

মানষু তরী করব।”
১৯ রভু ঈ বর পিৃথবীর ওপের সম প আর আকােশর সম পাখী তরী করবার জ য মিৃ কার ধিূল যবহার কেরিছেলন।

রভু ঈ বর ঐ সম প পাখীেক মানষুিটর কােছ িনেয় এেলন আর মানষুিট তােদর রে যেকর আলাদা আলাদা নাম িদল।
২০ মানষুিট সম গহৃপািলত প , আকােশর সম পাখীর এবং অরে যর সম ব য রাণীর নামকরণ করল। মানষুিট অসং য
প পাখী দখল িক স তার যা য সাহা যকারী কাউেক দখেত পল না। ২১ তখন রভু ঈ বর সই মানষুিটেক খবু গভীর
ঘেুম আ করেলন। মানষুিট যখন ঘেুমাি ল তখন রভু ঈ বর তার পাঁজেরর একটা হাড় বার কের িনেলন। তারপর রভু
ঈ বর যখান থেক হাডি়ট বার কেরিছেলন সখানটা চামডা় িদেয় ঢেক িদেলন। ২২ রভু ঈ বর মানষুিটর পাঁজেরর সই হাড়
িদেয় তির করেলন একজন রী। তখন সই রীেক রভু ঈ বর মানষুিটর সামেন িনেয় এেলন। ২৩ এবং সই মানষুিট
বলল,
“অবেশেষ আমার সদশৃ একজন হল।
আমার পাঁজরা থেক তার হাড,়
আর আমার শরীর থেক তার দহ তরী হেয়েছ।
যেহতু নর থেক তার সিৃ হেয়েছ,
সেহতু ‘নারী’ বেল এর পিরচয় হেব।”

২৪ এইজ য পু ষ িপতামাতােক যাগ কের রীর সে িমিলত হয় এবং এইভােব জেন এক হেয় যায়।
২৫ তখন নর-নারী উল িছল, িক সজে য তােদর কান ল ােবাধ িছল না।

পােপর

৩ ১ রভু ঈ বর যত রকম ব য রাণী সিৃ কেরিছেলন স সব েলার মে য সাপ সবেচেয় চালাক িছল। সাপ সই নারীর
সে একটা চালািক করেত চাইল। একিদন সাপটা সই নারীেক িজে স করল, “নারী, ঈ বর িক বাগােনর কানও গােছর

ফল না খেত সি যই আেদশ িদেয়েছন?”
২ তখন নারী সাপটােক বলল, “না! ঈ বর তা বেলন িন! বাগােনর সব গাছ েলা থেক আমরা ফল খেত পাির। ৩ ধু

একিট গাছ আেছ যার ফল িকছেুতই খেত পাির না। ঈ বর আমােদর বেলিছেলন, ‘বাগােনর মাঝখােন য গাছটা আেছ, তার
ফল কানমেতই খােব না। এমন িক ঐ গাছটা ছাঁেবও না—ছ ুঁেলই মরেব।’”

৪ িক সাপটা নারীেক বলল, “না, মরেব না। ৫ ঈ বর জােনন, যিদ তামরা ঐ গােছর ফল খাও তাহেল তামােদর ভােলা
আর মে র ান হেব। আর তামরা তখন ঈ বেরর মত হেয় যােব!”

৬ সই নারী দখল গাছটা সু র এবং এর ফল সু বা , আর এই ভেব স উে িজত হল য ঐ গাছ তােক ান দেব।
তাই নারী গাছটার থেক ফল িনেয় খল। তার বামী সখােনই িছল, তাই স বামীেকও ফেলর একটা টকুেরা িদল আর তার

বামীও সটা খল।
৭ তখন সই নারী ও পু ষ জেনর মে যই একটা পিরবতন ঘটল। যন তােদর চাখ খেুল গল আর তারা সব িকছ ু

অ যভােব দখেত করল। তারা দখল তােদর কানও জামাকাপড় নই। তারা উল । তাই তারা কেয়কটা ডমুেুরর পাতা
জাগাড় কের স েলােক জেুড় জেুড় সলাই করল এবং স েলােক পাশাক িহেসেব পরল।

৮ রভু ঈ বর িবেকল বলা বাগােন বডা়ি েলন। তাঁর পােয়র শদ েন সই পু ষ ও নারী বাগােন গাছ িলর মাঝখােন
িগেয় লকুােলা। ৯ িক রভু ঈ বর পু ষিটেক ডাকেলন, “তিুম কাথায়?”

১০ পু ষিট বলল, “আপনার পােয়র শদ েন ভয় পলাম। আিম য উল । তাই আিম লিুকেয় আিছ।”
১১ রভু ঈ বর মানষুিটেক বলেলন, “ ক বলল য তিুম উল ? তামার ল া করেছ কন? য গাছটার ফল খেত আিম

বারণ কেরিছলাম তিুম িক সই িবেশষ গােছর ফল খেয়ছ?”
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১২ সই পু ষ বলল, “আমার জ য য নারী আপিন তরী কেরিছেলন সই নারী গাছটা থেক আমায় ফল িদেয়িছল, তাই
আিম সটা খেয়িছ।”

১৩ তখন রভু ঈ বর সই নারীেক বলেলন, “তিুম এ িক কেরছ?”
সই নারী বলল, “সাপটা আমার সে চালািক কেরেছ। সাপটা আমায় ভিুলেয িদল আর আিমও ফলটা খেয় ফললাম।”

১৪ সতুরাং রভু ঈ বর সাপটােক বলেলন,
“তিুম ভীষণ খারাপ কাজ কেরছ;
তার ফেল তামার খারাপ হেব।
অ যা য প র চেয়
তামার পে বশী খারাপ হেব।

সম জীবন তিুম বেুক হঁেট চলেব
আর মািটর ধেুলা খােব।
১৫ তামার এবং নারীর মে য
আিম শ তা সিৃ করব
এবং তার স ান-স িত এবং তামার স ান স িতর মে য
এই শ তা বেয় চলেব।
তিুম কামড় দেব তার স ােনর পােয়
িক স তামার মাথা চণূ করেব।”

১৬ তারপর রভু ঈ বর নারীেক বলেলন,
“তিুম যখন গভবতী হেব,
আিম সই দশাটােক ঃসহ কের তলুব,
তিুম অস য যথায়
স ােনর জ দেব।
তিুম তামার বামীেক আকুলভােব কামনা করেব
িক স তামার উপের কতৎৃ ব করেব।”

১৭ তারপর রভু ঈ বর পু ষেক বলেলন,
“আিম তামায় ঐ গােছর ফল খেত বারণ কেরিছলাম।
তবু তিুম নারীর কথা েন িনিষ গােছর ফল খেয়ছ।
তাই তামার কারেণ আিম এই ভিূমেক শাপ দব।
ভিূম তামােদর য খা য দেব তার জে য এখন থেক সারাজীবন তামায় অিত কিঠন পির রম করেত হেব।
১৮ ভিূম তামার জ য কাঁটােঝাপ জ দেব
এবং তামােক বেুনা গাছপালা খেত হেব। ‡
১৯ তামার খাে যর জে য তিুম কেঠার পির রম করেব
য পয না মখু ঘােম ভের যায়।

তিুম মরণ পয পির রম করেব,
তারপর পনুরায় ধিূল হেয় যােব।
আিম ধিুল থেক তামায় সিৃ কেরিছ
এবং যখন তামার মতৃু্য হেব পনুরায় তিুম ধিূলেত পিরণত হেব।”

২০ আদম তার রীর নাম রাখল হবা, কারণ স সম জীিবত মানেুষর জননী হল।
২১ রভু ঈ বর প র চামডা় িদেয় আদম ও হবার জ য পাশাক বািনেয় তােদর পিরেয় িদেলন।
২২ রভু ঈ বর বলেলন, “ দখ, ওরা এখন ভােলা আর ম িবষেয় জেন আমােদর মত হেয় গেছ। এখন মানষুটা

জীবনবেৃ র ফল পেডও় খেত পাের। আর তা যিদ খায় তাহেল ওরা িচরজীিব হেব।”
২৩ সতুরাং রভু ঈ বর মানষুেক এদন উ যান যাগ করেত বা য করেলন। য ভিুম থেক আদমেক তরী করা হেয়িছল,

বা য হেয় স সই ভিুমেতই কাজ করেত থাকল। ২৪ রভু ঈ বর মানষুেক ঐ উ যান থেক তািডে়য় িদেলন। রভু ক ব

‡৩:১৮ র য আিদ ১:১৮-২৯.
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দূতেদর উ যােনর রেবশ পেথ পাহারায় রাখেলন এবং িতিন আ েনর একটা তরবািরেকও সখােন রাখেলন। জীবনবেৃ র
কােছ যাবার পথিট পাহারা দবার জ য ঐ তরবািরিট চারিদেক বল বল করিছল।

রথম পিরবার

৪ ১ আদম ও তার রী হবার মে য যৗন স ক হল। হবা একিট িশ র জ িদল। িশ িটর নাম রাখা হল কিয়ন। হবা
বলল, “ রভরু সহায়তায় আিম একিট মানেুষর প িদেয়িছ।”

২ পের স আর একিট িশ রসব করল। এই িশ িট হল কিয়েনর ভাই হবল। হবল হল মষপালক আর কিয়ন হল কৃষক।

রথম খনু
৩–৪ ফসল কাটার সময় রভরু জে য কিয়ন িকছ ু উপহার িনেয় এল। কিয়ন েত যা ফিলেয়িছল তার থেক িকছ ু ফসল

িনেয় এল। আর হবল রভরু জ য তার মষপাল থেক বাছাই করা সরা মষ েলার সরা অংশ িনেয় এল। ¶

রভু হবল ও তার উপহার রহণ করেলন, ৫ িক রভু কিয়ন ও তার উপহার র যা যান করেলন। এেত কিয়েনর
ভীষণ ঃখ আর রাগ হল। ৬ রভু কিয়নেক িজে স করেলন, “তিুম রাগ করছ কন? তামার মখু িবষ কন? ৭ তিুম যিদ
ভাল কাজ কর, তখন আিম তামায় রহণ করব। িক যিদ অ যায় কাজ কেরা স পাপ থাকেব তামার জীবেন। তামার পাপ
তামােক আয়ে রাখেত চায়, িক তামােকই সই পাপেক আয়ে রাখেত হেব।” §

৮ কিয়ন তার ভাই হবলেক বলল, “চেলা, মােঠ যাওয়া যাক।” তখন কিয়ন আর হবল বাইের মােঠ গল। তখন কিয়ন তার
ভাই হবেলর উপর ঝাঁিপেয় পেড় তােক হ যা করল।

৯ পের রভু কিয়নেক িজে স করেলন, “ তামার ভাই হবল কাথায়?”
কিয়ন বলল, “আিম জািন না। ভাইেয়র উপর নজরদাির করা িক আমার কাজ?”
১০–১১ তখন রভু বলেলন, “তিুম িক কেরছ? তামার ভাইেক তিুম হ যা কেরছ? তার র মািটর নীেচ থেক আমার

উে ে য িচৎকার করেছ। তিুম তামার ভাইেক হ যা কেরছ এবং তামার হাত থেক তার র নওয়ার জে য পিৃথবী িবদীণ
হেয়েছ। তাই এখন, আিম এই ভিূমেক অিভশাপ দব। ১২ অতীেত, তিুম গাছপালা লািগেয়ছ এবং তামার গাছপালার ভালই
বাডব়িৃ হেয়েছ। িক এখন তিুম গাছপালা লাগােব এবং মািট তামার গাছপালা বাডে়ত আর সাহা য করেব না। এই পিৃথবীেত
তামার কানও বাডী় থাকেব না, তিুম এক জায়গা থেক আর এক জায়গায় ঘেুর ঘেুর বডা়েব।”

১৩ তখন কিয়ন বলল, “এই শাি আমার পে খবু বশী! ১৪ দখ, তিুম আমায় িনবাসেন যেত বা য করছ। আিম তামার
কােছও আসেত পারব না, তামার সে আর আমার দখাও হেব না। আমার কানও ঘরবাডী় থাকেব না। আিম পিৃথবী জেুড়
এক জায়গা থেক আর এক জায়গায় ঘেুর বডা়েত বা য হব এবং আমায় য দখেব সই হ যা করেব।”

১৫ তখন রভু কিয়নেক বলেলন, “না, আিম তা ঘটেত দব না। তামায় যিদ কউ হ যা কের তাহেল তােক আরও বশী
শাি দব।” তখন রভু কিয়েনর গােয় একটা িচ িদেলন যােত কউ তােক হ যা না কের।

কিয়েনর পিরবার
১৬ কিয়ন রভরু কাছ থেক চেল এল এবং এদেনর পবূিদেক নাদ নামক এক দেশ বাস করেত লাগল।
১৭ কিয়েনর সে যৗন স েকর ফেল তার রী একিট পেু রর জ িদল। তার নাম রাখা হল হেনাক। কিয়ন একিট নগর

প ন কের তার নামও পেু রর নােম রাখল হেনাক।
১৮ হেনােকর ইরদ নােম একিট পু র হল। ইরেদর পেু রর নাম মহয়ূােয়ল। আর তার পেু রর নাম মথশুােয়ল। আর তার

পেু রর নাম লমক।
১৯ লমেকর জন রী িছল। একজেনর নাম আদা, আর একজেনর নাম িস া। ২০ আদার গেভ জ হল যাবেলর। যারা

তাঁবেুত বাস কের এবং প পালন কের সই জািতর জনক হল যবুল। ২১ আদার অ য পেু রর নাম যবুল। তার স ান-স িত
থেক য জািতর সিৃ হল তারা বীণা ও বাঁিশ বাজায়। ২২ লমেকর অ য রী িস া এক পেু রর ও এক ক যার জ িদল।

পেু রর নাম তবুল কিয়ন আর ক যার নাম নয়মা। তবুল কিয়েনর স ান-স িত িপতল ও লাহার কােজ দ ।
২৩ লমক তার ই রীর উে ে য বলল,

“আদা আর িস া, এিদেক কান দাও।
¶৪:৩-৪ হবল … এল আ িরক অেথ, “ হবল তার রথমজাত মষেদর মে য থেক কেয়কিট এেনিছল, িবেশষ কের তােদর
চিব।”
§৪:৭ িক … হেব অথবা “তিুম যিদ উিচত কাজ না কর তেব পাপ তামার দারগডা়য়় ঘাপিট মের থােক। স তামােক চায়,
িক তামােকই তােক শাসন করেত হেব।”
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লমেকর রীরা, আমার কথা শােনা!
একটা লাক আমায় মেরিছল, তাই তােক আিম হ যা কেরিছ।
একজন ত ণ আমায় আঘাত কেরিছল, তার বদেল আিম তােক হ যা কেরিছ।
২৪ কিয়নেক হ যার শাি িছল সাত ণ,
লমকেক হ যার শাি সাতা র ণ বশী!”

আদম ও হবার নতনু পু র লাভ
২৫ আদেমর সে যৗন স েকর ফেল হবা আর একিট পেু রর জ িদল। তারা তার নাম রাখল শথ। হবা বলল, “ঈ বর

আমায় আর একিট পু র িদেয়েছন। কিয়ন হবলেক মের ফলল, িক আমার এখন শথ আেছ।” ২৬ শেথরও একিট পু র
হল। স তার নাম রাখল ইেনাশ। সই সময় লােকরা রভরু কােছ রাথনা করেত করল। **

আদম পিরবােরর ইিতহাস

৫ ১ এই বই হল আদম পিরবােরর িবষয় িনেয়। ঈ বর িনেজর ছাঁেচ মানষুেক সিৃ কেরিছেলন। ২ ঈ বর মানষুেক পু ষ ও
রী েপ সিৃ কেরিছেলন। এবং সই সিৃ র িদেন ঈ বর আশীবাদ কের তােদর নাম িদেলন “আদম।”

৩ আদেমর যখন ১৩০ বছর বয়স তখন তার আর একিট পু র হল। পু রিটেক দখেত ব আদেমর মেতা। আদম তার
নাম রাখেলন শথ। ৪ শেথর জে র পর ৮০০ বছর আদম বঁেচিছেলন। এই সমেয়র মে য আদেমর আরও পু রক যা হল।
৫ সতুরাং আদম মাট ৯৩০ বছর বঁেচিছেলন। তারপর তাঁর মতৃু্য হল।

৬ শেথর যখন ১০৫ বছর বয়স তখন তাঁর একিট পু র হয়। তার নাম রাখা হয় ইেনাশ। ৭ ইেনােশর জে র পের শথ ৮০৭
বছর বঁেচিছেলন। ইিতমে য শেথর আরও পু রক যা হয়। ৮ সতুরাং শথ বঁেচিছেলন মাট ৯১২ বছর। তারপর তাঁর মতৃু্য
হয়।

৯ ইেনােশর যখন ৯০ বছর বয়স তখন তাঁর কনন নােম একিট পু র হয়। ১০ কনেনর জে র পর ইেনাশ ৮১৫ বছর
বঁেচিছেলন। ইিতমে য তাঁর আরও পু রক যা হয়। ১১ সতুরাং ইেনাশ মাট ৯০৫ বছর বঁেচিছেলন। তারপর তাঁর মতৃু্য হয়।

১২ কনেনর ৭০ বছর বয়েস তাঁর মহলেলল নােম একিট পু র হয়। ১৩ মহলেলেলর জে র পর কনন ৮৪০ বছর
বঁেচিছেলন। ইিতমে য কনেনর আরও পু রক যা হয়। ১৪ সতুরাং কনন মাট ৯১০ বছর বঁেচিছেলন। তারপর তাঁর মতৃু্য

হয়।
১৫ মহলেলেলর যখন ৬৫ বছর তখন তাঁর যরদ নােম একিট পু র হয়। ১৬ যরেদর জে র পর মহলেলল ৮৩০ বছর

বঁেচিছেলন। ইিতমে য তাঁর আরও পু রক যা হয়। ১৭ সতুরাং মহলেলল মাট ৮৯৫ বছর বঁেচিছেলন। তারপর তাঁর মতৃু্য
হয়।

১৮ যরেদর যখন ১৬২ বছর বয়স তখন তাঁর হেনাক নােম একিট পু র হয়। ১৯ হেনােকর জে র পর যরদ ৮০০ বছর
বঁেচিছেলন। ইিতমে য তাঁর আরও পু রক যা হয়. ২০ সতুরাং যরদ মাট ৯৬২ বছর বঁেচিছেলন। তারপর তাঁর মতৃু্য হয়।

২১ হেনােকর যখন ৬৫ বছর বয়স তখন মথেূশলহ নােম তাঁর একিট পু র হয়। ২২ মথেূশলহর জে র পর হেনাক আরও ৩০০
বছর ঈ বেরর সে পদচারণা কেরন। ইিতমে য তাঁর আরও পু রক যা হয়। ২৩ সতুরাং হেনাক মাট ৩৬৫ বছর বঁেচিছেলন।
২৪ একিদন হেনাক ঈ বেরর সে পদচারণা করেত করেত অদ ৃ য হেয় গেলন। ঈ বর তাঁেক িনেয় িনেলন।

২৫ মথেূশলহর যখন ১৮৭ বছর বয়স তখন তাঁর লমক নােম একিট পু র হয়। ২৬ লমেকর জে র পর মথেূশলহ ৭৮২
বছর বঁেচিছেলন। ইিতমে য তাঁর আরও পু রক যা হয়। ২৭ সতুরাং মথেূশলহ মাট ৯৬৯ বছর বঁেচিছেলন। তারপর তাঁর
মতৃু্য হয়।

২৮ লমেকর যখন ১৮২ বছর বয়স তখন তাঁর একিট পু র হল। ২৯ লমক পেু রর নাম রাখেলন নাহ। িতিন বলেলন,
“ঈ বর ভিূমেক অিভশাপ িদেয়েছন বেল কৃষক েপ আমােদর কেঠার পির রম করেত হয়। িক নাহ আমােদর িব রাম
দেব।”

৩০ নােহর জে র পর লমক ৫৯৫ বছর বঁেচিছেলন। ইিতমে য তাঁর আরও পু রক যা হয়। ৩১ সতুরাং লমক মাট ৭৭৭
বছর বঁেচিছেলন। তারপর তাঁর মতৃু্য হয়।

৩২ নাহর ৫০০ বছর বয়েস শম, হাম এবং যফৎ নােম িতনিট পু র হয়।

**৪:২৬ লােকরা … করল আ িরক অেথ, “ লােকরা িযেহাবা নাম িনেত কেরিছল।”
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লােকরা ম হেলা

৬ ১–৪ পিৃথবীেত মানেুষর সং যা রমশঃ বেড় চলল। অেনেকর অেনক ক যা হল। ঈ বেরর পু ররা দখল য তারা
সু রী। সতুরাং ঈ বেরর পু ররা যার যােক পছ স তােক িবেয় করল। এই নারীরা স ােনর জ িদল।

তখন রভু বলেলন, “মানষু নহাতই র মাংেসর জীব মা র। ওেদর বারা আিম আমার আ ােক িচরকাল পীিডত় হেত
দব না। আিম ওেদর ১২০ বছর কের আয়ু দব।”

সই সময় এবং পরবতীকােল পিৃথবীেত নিফিলম জাতীয় মানষুরা বাস করত। রাচীনকাল থেকই নিফিলমরা মহাবীর েপ
িব যাত িছল।

৫ রভু দখেলন য পিৃথবীেত লােক ধু ম কাজই করেছ। িতিন দখেলন য লাক সারা ণ ম িজিনেসর কথাই িচ া
করেছ। ৬ পিৃথবীেত মানষু সিৃ করার জে য রভরু অনেুশাচনা হল এবং তাঁর দয় বদনায় পণূ হল। ৭ তাই িতিন বলেলন,
“পিৃথবীেত যত মানষু সিৃ কেরিছ সবাইেক আিম বংস করব। রে যক মানষু, রে যক জােনায়ার এবং পিৃথবীর উপের যা
িকছ ু চেল িফের বডা়য় সব িকছেুক আিম বংস করব। বাতােস যত পাখী ওেড় স েলােকও আিম বংস করব। কন? কারণ
এই সবিকছ ু সিৃ কেরিছ বেল আিম ঃিখত।”

৮ পিৃথবীেত ধু একজন মানেুষর রিত রভু স িছেলন, স হল নাহ।

নাহ ও জল াবন
৯ এই হল নােহর পিরবােরর ব ৃ া । নাহ তাঁর রজে র একজন ভাল ও সৎ মানষু িছেলন এবং িতিন সবদা ঈ বরেক

অনসুরণ করেতন। ১০ নােহর িতন পু র িছল: শম, হাম আর যফৎ।
১১–১২ ঈ বর নীেচ পিৃথবীর িদেক দিৃ পাত করেলন এবং দখেলন য মানষু তা বংস কেরেছ। সব র িহংসা ক

ি রয়াকলাপ। মানষু এবং িন ুর হেয় গেছ এবং িনেজেদর জীবন ন কেরেছ।
১৩ তাই ঈ বর নাহেক বলেলন, “সম লাক রাধ আর িহংসা িদেয় পিৃথবী পিরপণূ কেরেছ। তাই আিম সম জীব

রাণীেদর বংস করব। পিৃথবী থেক সব িকছ ু মেুছ ফলব। ১৪ গাফর কাঠ িদেয় একটা নৗকা বানাও। নৗেকার ভতের
অেনক িল ক তরী করেব এবং কাঠ সংর েণর জ য বাইের আলকাতরা লাগােব।

১৫ “ নৗেকাটা ৩০০ হাত ল বা, ৫০ হাত চওডা় আর ৩০ হাত উঁচু কের তরী করেব। ১৬ ছােদর থেক রায় ১৮ ইি
নীেচ একটা জানালা তরী করেব। নৗেকার পােশর িদেক একটা দরজা তরী করেব। উপেরর তলা, মােঝর তলা আর নীেচর
তলা—এইভােব নৗেকার িতনেট তলা থাকেব।

১৭ “এবার যা বলিছ, মন িদেয় শান। পিৃথবীেত আিম এক মহা াবন ঘটােবা। আকােশর নীেচর যত জীব রাণী আেছ,
সব বংস করেবা। পিৃথবীর সম িকছরু মতৃু্য হেব। ১৮ িক তামার সে আমার একটা িবেশষ চিু হেব। তিুম, তামার

রী, তামার পু ররা, তামার পু রবধরূা— তামরা সবাই ঐ নৗেকােত উঠেব। ১৯ আর পিৃথবীর সম রাণীর থেক তিুম
একিট কের পু ষ আর একিট কের রী বেছ নেব। তিুম অব যই তােদর নৗেকােত তেুল নেব এবং তামােদর সে
তােদরও বাঁিচেয় রাখেব। ২০ সম রকম পাখীর এক জাডা়, সম রকম প র এক জাডা় এবং মািটেত বেুক হঁেট চেল
সরকম সব রাণীর এক-এক জাডা় খুঁেজ বার কেরা। পিৃথবীেত যত রকম জীবজ আেছ স সব েলার এক জাডা় রী

পু ষ জাগাড় কের তামার নৗেকােত তােদর বাঁিচেয় রাখেব। ২১ তামােদর জ য আর অ যা য প পাখীর জ য সম রকম
খাবারও অব যই জাগাড় কের রাখেব।”

২২ এই সম িকছইু নাহ করেলন। ঈ বর যমন আ া িদেয়িছেলন, নাহ সবিকছ ু িঠক সইভােবই পালন করেলন।

ব যার

৭ ১ তখন রভু নাহেক বলেলন, “তিুম য একজন সৎ মানষু তা আিম ল ্য কেরিছ। এমনিক এই যেুগর লাকেদর
মে যও তিুম িনেজেক সৎ রেখছ। সতুরাং তামার পিরবােরর সবাইেক িনেয় তিুম িগেয় নৗেকােত ওেঠা। ২ পিৃথবীর সম

িচ প পাখীর ††সাত সাত জাডা় এবং অ যা য রে যক প র এক এক জাডা় নাও। এই সম প পাখীেদর তিুম ঐ
নৗেকােত তামার সে নেব। ৩ সম রকম পাখীর সাতিট কের জাডা় নেব। এর ফেল পিৃথবীর অ যা য সম প পাখী

আিম বংস কের ফলার পেরও এইসব প পাখী স ূণভােব বংশেলােপর হাত থেক র া পােব। ৪ এখন থেক িঠক সাতিদন
পের আিম পিৃথবীেত রবল বষণ ঘটােবা। ৪০ িদন ৪০ রাত ধের বিৃ হেব। আিম পিৃথবীর সম জীব রাণী বংস কের
দব। যা িকছ ু আিম সিৃ কেরিছ, সব িনি হেয় যােব।” ৫ রভু যা যা করেত বলেলন, নাহ স সম ই করেলন।

††৭:২ িচ প পাখীর পাখীরা এবং প রা যারা বিলর জ য যব ত হেত পাের বেল ঈ বর বেলিছেলন।
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৬ যখন সই বষন হল তখন নােহর বয়স ৬০০ বছর। ৭ নাহ এবং তাঁর পিরবার মহা াবন থেক পির রােণর জে য
নৗেকােত রেবশ করেলন। নােহর সে তাঁর রী, তাঁর পু ররা ও পু রবধরূা সবাই নৗেকােত িছেলন। ৮ সম িচ ও

অ িচ প পাখী এবং মািটেত যারা বেুক হঁেট চেল সইসব রাণী ৯ নােহর সে নৗেকােত িগেয় উঠল। ঈ বর যমনিট আেদশ
কেরিছেলন িঠক তমনভােব রী ও পু েষ জিুট বঁেধ সম প পাখী নৗেকােত চডে়ল, ১০ সাত িদন পের হল াবন।
পিৃথবীেত হেলা বষা।

১১–১৩ নাহর ৬০০তম বছেরর ি বতীয় মােসর ১৭তম িদেন সম ভগূভ র রবণ ফেট বিরেয় এল, মািট থেক জল
বইেত করল। ঐিদন মষুলধাের বিৃ হল, বাঁধ ভেঙ গল এবং সম পিৃথবী জল ািবত হেলা। সই একই িদেন রচ
বেগ বিৃ পাত হল যন আকােশর সম জানালা খেুল গল। ৪০ িদন ৪০ রাত ধের সমােন বিৃ হেলা। সই িদনিটেতই
নাহ ও তাঁর রী এবং তাঁেদর িতন পু র শম, হাম, যফৎ আর তােদর িতন রী সকেলই নৗেকায় রেবশ করল। ১৪ ঐ সব

মানষু আর পিৃথবীর যাবতীয় প পাখী নৗেকার মে য আ রয় িনেলা। সব রকেমর গহৃপািলত জ এবং পিৃথবীেত যতরকেমর
প পাখী চেল িফের আর উেড় বডা়য় সবাই নৗেকার ভতের িনরাপেদ থাকেলা। ১৫ সম জ জােনায়ার, পাখী ই যািদ
নাহর সে নৗেকােত উঠেলা। রাণবায়ু িবিশ সম প পাখী নৗকােত জাডা়য়় জাডা়য়় থাকল। ১৬ ঈ বর যমন আেদশ

িদেয়িছেলন, নাহ সই অনসুাের পিৃথবীর যাবতীয় রাণীর এক এক জাডা় নৗেকােত তলুেল, রভু বাইের থেক নৗেকার
দরজা ব কের িদেলন।

১৭ পিৃথবীেত ৪০ িদন ধের ব যা চলল। জেলর মা রা রমশঃ উঁচু হেত লাগল আর সই নৗেকা মািট ছেড় জেলর উপের
ভাসেত থাকেলা। ১৮ জল বাডে়তই থাকল আর নৗেকা মািট ছেড় অেনক উঁচেুত ভাসেত লাগল। ১৯ জল এত বাডে়লা য
সবেচেয় উঁচু পবত েলা পয ডেুব গল। ২০ পবত েলার মাথা ছািপেয় জল বাডে়ত লাগল। সবেচেয় উঁচু পবেতর উপেরও
২০ ফেুটর বশী জল দাঁডা়ল।

২১–২২ পিৃথবীর সম জীব মারা গল। রিতিট পু ষ ও রী এবং পিৃথবীর সম জ জােনায়ার মারা পডল়। সম ব য
রাণী, সরীসপৃ বংস হেয় গল। লচর যত রাণী বাস র বাস নয় তারাও মারা গল। ২৩ এইভােব ঈ বর পিৃথবীেক

এেকবাের পির ার কের ফলেলন। পিৃথবীর সম জীব অি ব বংস কের ফলেলন। সম মানষু, সম জ জােনায়ার,
বেুক হাঁটা সম রাণী এবং সম পাখী এইসব িকছইু পিৃথবী থেক িনি হেয় গল। নাহ আর নােহর পিরবার পিরজন
এবং নৗেকােত আ রয় পাওয়া প পাখী— কবলমা র এইসব রােণর অবেশষ পিৃথবীেত বঁেচ থাকেলা। ২৪ একটানা ১৫০
িদন পিৃথবী িবপলু জলরািশেত ডেুব থাকেলা।

ব যার শষ

৮ ১ িক ঈ বর নাহর কথা ভেুল যান িন। নাহ এবং নােহর নৗেকায় আ রয় পাওয়া সব জীবজ র কথাই ঈ বেরর মেন
িছল। পিৃথবীর উপর িদেয় িতিন এক বাতাস বইেয় িদেলন। এবং সম জল সের যেত করল।

২ আকাশ থেক অিব রা বষন ব হল। ভগূভ র রবণ িল থেক জল িনগত হওয়া ব হল। ৩–৪ পিৃথবীর উপর থেক
জলরািশ রমশঃ নেম যেত লাগল। ১৫০ িদন পের জল এতটাই নেম গল য নৗেকাটা আবার মািট শ করেলা। নৗকা
িগেয় ঠকল অরারেটর একটা পবেত। সটা িছল স ম মােসর ১৭ তম িদন। ৫ জল রমাগত নেম যেত লাগেলা এবং দশম
মােসর রথম িদেন পবেতর মাথা েলা জেলর উপের জেগ উঠেলা।

৬ আরও ৪০ িদন পের নাহ িনেজর তরী নৗেকার জানালাটা খলুেলন। ৭ তারপর িতিন নৗেকা থেক একটা দাঁডক়াক উিডে়য়
িদেলন। এবং যতিদন না জল নেম িগেয় কেনা ডাঙা দখা িদল ততিদন সই দাঁডক়াকটা নৗেকা থেক উেড় িগেয় এক জায়গা
থেক আর এক জায়গায় উেড় বডা়েত লাগল। ৮ নাহ একটা পায়রাও উিডে়য় িদেলন। পায়রাটা কেনা ডাঙা খুঁেজ পায় িকনা

তা নাহ জানেত চাইিছেলন। িতিন জানেত চাইিছেলন য পিৃথবী এখনও জেল ডেুব আেছ িক না।
৯ পিৃথবী তখনও জেল ঢাকা, তাই পায়রাটা বসার জায়গা না পেয় িফের এল নৗেকােত। নাহ হাত বািডে়য় পায়রাটােক ধের

নৗেকার িভতের টেন িনেলন।
১০ সাত িদন পের নাহ আবার পায়রাটা উিডে়য় িদেলন। ১১ এবং সিদন িবেকেল পায়রাটা জলপাইেয়র একটা কিচ পাতা

ঠাঁেট িনেয় িফের এল। পিৃথবীেত য আবার ডাঙা জেগ উঠেত কেরেছ ঐ কিচ পাতািট তারই িচ । ১২ সাত িদন পের
নাহ আবার পায়রাটা উিডে়য় িদেলন। িক এবার পায়রাটা আর িফের এল না।

১৩ তারপর নাহ নৗেকার দরজাটা খলুেলন। নাহ তািকেয় কেনা ডাঙা দখেত পেলন। সটা িছল বছেরর রথম মােসর
রথম িদন। নাহর বয়স তখন ৬০১ বছর। ১৪ ি বতীয় মােসর ২৭তম িদেনর মে য ডাঙা স ূণ কেনা হেয় গল।

১৫ ঈ বর তখন নাহেক বলেলন, ১৬ “ নৗেকা থেক নেম এস। তিুম, তামার রী, তামার পু ররা আর তােদর বধরূা
নৗেকা থেক এবার বাইের যাও। ১৭ তামােদর সে নৗেকার সম প পাখী িনেয় বাইের যাও। সম পাখী, সম জ
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জােনায়ার এবং বেুক হঁেট চেল এরকম সম রাণী িনেয় বাইের এেসা। ঐসব প পাখী আরও অেনক প পাখীর জ দেব
আর স সেব আবার পিৃথবী ভের যােব।”

১৮ অতএব নাহ, তাঁর রী, পু র ও পু রবধেূদর িনেয় নৗেকা থেক মািটেত নামেলন। ১৯ সম জ জােনায়ার, সম
রাণী যা বেুক হাঁেট এবং সম পাখী নৗেকা ছেড় বাইের বিরেয় এল। নৗেকা ছেড় এল জাডা়য় জাডা়য় সম প পাখী।

২০ তখন নাহ রভরু জে য একটা বদী তরী করেলন। নাহ কেয়কিট িচ প ও কেয়কিট িচ পাখী ঈ বেরর উে ে য
িনেবদন কের সই বদীেত হাম করেলন।

২১ রভু হােমর গ আ রাণ কের রীত হেলন। আপন মেন রভু বলেলন, “মানষুেক শাি দওয়ার জে য আিম আর
কখনও মিৃ কােক অিভশাপ দব না। কারণ বা যকাল থেক মানেুষর বভাব ম । সতুরাং এইমা র আিম যমনিট কেরিছলাম
আর কখনও সভােব পিৃথবীর সম রাণীেদর বংস করব না। ২২ যতিদন পিৃথবী থাকেব ততিদন শে যর চারা রাপেণর আর
ফসল কাটার িনিদ সময় থাকেব। ততিদন ঠা া, গরম, শীতকাল আর রী কাল এবং িদন, রাত হেয় চলেব।”

নতনু কের

৯ ১ ঈ বর নাহ আর তাঁর পু রেদর আশীবাদ করেলন। ঈ বর তােদর বলেলন, “ তামােদর ব স ান হা । তামােদর
উ রপু ষরা পিৃথবী পিরপণূ ক ক। ২ পিৃথবীর সম জ জােনায়ার, আকােশর সম পাখী, যতরকেমর সরীসপৃ জাতীয়

জীব যারা মািটর উপের বেুক হঁেট চেল এবং জেলর সম মাছ রে যেক তামােদর ভয় করেব। সম রাণীগণই তামােদর
শাসেন থাকেব। ৩ অতীেত তামােদর খা য িহেসেব আিম ধু সবজু উি দ তামােদর িদেয়িছলাম। এখন থেক সম
জােনায়ারই তামােদর খা য হেব। পিৃথবীর সম িকছইু আিম তামােদর িদি । সব িকছইু তামােদর। ৪ য মাংেসর মে য
সই রাণীর রাণ (র ) আেছ সই মাংস কখনও খােব না। ৫ আিম তামােদর জীবেনর জ য তামােদর র দািব করব।

অথাৎ যিদ কানও জােনায়ার কানও মানষুেক হ যা কের তাহেল আিম তার রাণ দাবী করব এবং যিদ কান মানষু অ য
কানও মানেুষর রাণ নয় আিম তারও রাণ দাবী করব।

৬ “ঈ বর মানষুেক আপন ছাঁেচ তরী কেরেছন।
তাই য মানষু অপর মানষুেক হ যা কের তার অব যই মানেুষর হােত মতৃু্য হেব।

৭ “ নাহ, তিুম ও তামার পু রেদর অেনক স ান-স িত হা । আপন পিরজনেদর িদেয় পিৃথবী পিরপণূ কেরা।”
৮ তারপর ঈ বর নাহ ও তাঁর পু রেদর বলেলন, ৯ “আিম এখন তামােক এবং তামার লাকেদর, যারা তামার পের ব মান

থাকেব তােদর রিত িত িদি । ১০ নৗেকার মে য থেক তামার সে যসব পাখী, যসব গহৃপািলত জ এবং অ যা য
যসব জােনায়ার নেমেছ তােদর সবাইেক আমার রিত িত িদি । পিৃথবীর সম রাণীর কােছ আমার রিত িত িদি ।

১১ তামােদর কােছ আমার রিত িত হল এই: পিৃথবীর সম রাণ ব যা িদেয় বংস করা হেয়িছল। িক এমন ঘটনা আর
কখনও হেব না। কানও ব যা আর কখনও পিৃথবী থেক সম রাণ িনি করেব না।”

১২ ঈ বর আরও বলেলন, “আর আিম য এই রিত িত িদলাম এর রমাণ ব প আিম তামােদর একটা িজিনস দব।
এই রমাণ থেক সকেল জানেব য আিম তামােদর সে এবং পিৃথবীর সম জীব িজিনেসর সে চিু ব । এই চিু
িচরকালীন। ১৩ রমাণটা এই য, আকােশ আিম মেঘ মেঘ সাতরেঙর এক রঙধনু বািনেয়িছ। ঐ রঙধনইু হল আমার আর
পিৃথবীর মে য চিু র িচ । ১৪ আিম যখন পিৃথবীর উপের মঘমালা ছিডে়য় দব, তখন তামরা মেঘ ঐ রঙধনু দখেত পােব।
১৫ আর আিম যখন ঐ রঙধনু দখেত পােবা, আমার তখন তামােদর ও পিৃথবীর যাবতীয় জীব িজিনেসর সে চিু র কথা
মেন পডে়ব। এই চিু র মম হল য পিৃথবীেত আর কখনও সব িব বংসী এমন ব যা হেব না। ১৬ আিম যখন মেঘর মে য ঐ
রঙধনু দখেবা তখন িচরকােলর জ য স ঐ চিু র কথা আমার মেন পেড় যােব। আমার আর পিৃথবীর রে যক রাণীর
মে য ঐ চিু র কথা আিম মেন রাখব।”

১৭ তারপর রভু নাহেক বলেলন, “পিৃথবীর সম রাণীর সে আিম য একটা চিু কেরিছ ঐ রঙধনইু তার রমাণ।”

পনুরায় সম যার
১৮ নাহর সে তাঁর পু ররাও নৗেকা থেক বিরেয় এেলা। তােদর নাম শম, হাম আর যফৎ। (হামই কনােনর িপতা।)

১৯ ঐ িতনজন হল নাহর পু র। ঐ িতন পু র হেতই পিৃথবীর সম মানষু এেসেছ।
২০ মািটেত নেম নাহ কৃিষকাজ করেলন। একটা জিমেত িতিন রা া চাষ করেলন। ২১ সই রা া থেক নাহ

রা ারস বানােলন, তারপর সই রা ারস পান কের নশায় চরু হেয় তাঁবরু িভতের েয় পডে়লন। নাহর গােয় আবরণ
থাকল না। ২২ কনােনর িপতা হাম সই উল অব ায় িনেজর িপতােক দেখ ফলেলা। তাঁবরু বাইের িগেয় স কথা ভাইেদর
বলল। ২৩ তখন শম আর যফৎ এক খ ব র িনেয় িনেজেদর িপেঠর উপর ছিডে়য় িনেলা। তারপর িপছন িদেক হঁেট হঁেট
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তাঁবরু িভতের ঢেুক ঐ ব রখ িদেয় িপতােক ঢেক িদল। এইভােব, তােদর মখু িবপরীত িদেক িছল বেল তােদর িপতার ন তা
তারা দেখিন।

২৪ রা ারেসর রভােব নাহ ঘিুমেয় পেডি়ছেলন। িতিন যখন ঘমু থেক উঠেলন তখন জানেত পারেলন তাঁর ত ণ পু র
হাম তাঁর রিত িক কেরেছ। ২৫ তখন নাহ বলেলন,
“অিভশাপ কনােনর উপের পড়কু।
তােক িচরকাল তার ভাইেদর দাস হেয় থাকেত হেব।”

২৬ নাহ আরও বলেলন,
“ শেমর রভু ঈ বেরর রশংসা কর!
কনান যন শেমর দাস হয়।
২৭ ঈ বর যফৎেক আরও জিম িদন,
ঈ বর শেমর তাঁবেুত অব ান ক ন
এবং কনান তােদর দাস হউক।”

২৮ ব যার পের নাহ ৩৫০ বছর বঁেচিছেলন। ২৯ নাহ বঁেচিছেলন মাট ৯৫০ বছর; তারপর তাঁর মতৃু্য হয়।

িবিভ জািতর বিৃ ও িব ার

১০ ১ শম, হাম ও যফৎ এই িতনজন িছল নাহর পু র। ব যার পের এই িতনজেনর আরও ব স ান স িতর জ হল।
শম, হাম ও যফেতর উ রপু ষরা:

যফেতর উ রপু ষ
২ যফেতর পু রগণ হল: গামর, মােগাগ, মাদয়, যবন, তবূল, মশক এবং তীরস।
৩ গামেরর পু রগণ হল: অি নস, রীফৎ এবং তাগম।
৪ যবেনর পু রগণ হল: ইলীশা, তশীশ, িক ীম এবং দাদানীম।

৫ ভমূ যসাগর অ েল য সকল মানেুষর বাস তারা সকেলই যফেতর স ান-স িত। রে যক পেু রর িনজ ব ভিূম
িছল। সম পিরবারই বিৃ পেত পেত একিট জািতেত পিরণত হয়। রে যক জািতর িনজ ব ভাষা িছল।

হােমর উ রপু ষ
৬ হােমর পু রগণ হল: কূশ, িমশর, পটূ এবং কনান।
৭ কূেশর পু রগণ হল: সবা, হবীলা, স া, রয়মা এবং স ক।
রয়মার পু রগণ হল: িশবা এবং দদান।

৮ িনে রাদ নােমও কুেশর এক পু র িছল। কাল রেম িনে রাদ দা ন শি মান পু েষ পিরণত হয়। ৯ রভরু স ুেখ
িনে রাদ একজন বড় িশকারী হেয় উঠল। সজ য তার সে অ যা য লাকেদর তলুনা কের সকেল বলেতা, “ঐ মানষুিট
িনে রােদর মত, এমন িক রভরু সামেনও দা ণ িশকারী।”

১০ িনে রােদর রাজ ব বািবল থেক িশিনয়র দেশ এরক অ দ এবং ক নী পয িব ৃত হেয়িছল। ১১ িনে রাদ অশেূরও
িগেয়িছল। িনে রাদ অশরূ দেশ নীনবী, রেহােবাৎ-পরুী, কলহ এবং ১২ রষণ (নীনবী এবং কলেহর ম যবতী ভভুােগ রষণ
মহানগেরর প ন হয়।)
১৩ িমশর িছল লদূীয়, অনামীয়, লহাবীয়, ন ুহীয়, ১৪ পে রাষীয়, কস ্লহূীয় আর কে ারীয় অ ল িলর অিধবাসীেদর জনক।

(পেল ীয়রা কস ্লহূীয় দশ থেক এেসিছল।)
১৫ কনান িছল সীেদােনর িপতা। সীেদান কনােনর রথম স ান। কনান িহ ীয়েদর পবূপু ষ হেতরও িপতা িছেলন। হৎ

থেক িহ ীয়েদর উ ব। ১৬ কনান িছেলন িযবষুীয়, ইেমারীয় জনেগা ী, িগগাশীয়েদর িপতা। ১৭ িহ বীয় জনেগা ী, অকীয়
জনেগা ী, সীনীয় জনেগা ী, ১৮ অবদীয় জনেগা ী, সমারীয় জনেগা ী এবং হমাতীয় জনেগা ী কনান থেক উ ুত হয়।
পের কনানীয় গা ী িল পিৃথবীর িবিভ অংেশ ছিডে়য় পডল়।
১৯ কনানীয়েদর দশ উ ের সীেদান থেক দি েণ গরার পয , পি েম ঘসা থেক পেূব সেদাম ও ঘেমারা পয এবং অ া

ও সেবায়ীর থেক লাশা পয িব ৃত িছল।
২০ এই সম মানষুই িছল হােমর উ রপু ষ। এইসব পিরবার িলর িনজ ব ভাষা ও িনজ ব দশ িছল। তারা রেম রেম

পথৃক পথৃক জািত হেয় উঠল।
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শেমর উ রপু ষ
২১ যফেতর বড় ভাই িছল শম। শেমর একজন উ রপু ষ হল এবর এবং এবর সম িহ জনেগা ীর জনক েপ

পিরিচত। ‡‡
২২ শেমর পু ররা হল: এলম, অশরূ, অফ দ, লদূ এবং অরাম।
২৩ অরােমর পেু ররা হল: উষ, হলূ, গাখর এবং মশ।
২৪ অফ েদর পু র শলহ,
শলেহর পু র এবর।

২৫ এবেরর ই পু র। এক পেু রর নাম পলগ। তার আমেল পিৃথবী িবভ হয় বেল তার ঐ নাম হয়। অ য পেু রর নাম
য ন।

২৬ য েনর পু ররা হল: অে াদদ, শলফ, হৎসমাবৎ, যরহ, ২৭ হেদারাম, উবল, িদ , ২৮ ওবল, অবীমােয়ল, িশবা, ২৯ ওফীর,
হবীলা এবং যাবব। এরা সবাই িছল য েনর পু র। ৩০ পবূ িদেক ¶¶ মষা এবং পাব য দেশর ম যবতী ভভুােগ তারা
বাস করত। মষা িছল সফার দেশর িদেক।
৩১ এরা সবাই িছল শেমর পিরবােরর অ গত। পিরবার, ভাষা, দশ ও জািত অনসুােরই তােদর সাজােনা হেয়েছ।
৩২ এই সব েলাই নােহর পু রেদর পিরবার। পিরবার িলর তািলকা তােদর জািত অনসুাের র ত করা হেয়েছ। াবেনর

পের এই পিরবার িল থেকই সারা পিৃথবীেত মনু য সমােজর িব ার হেয়েছ।

পিৃথবীর িবভাজন

১১ ১ াবেনর পের সম পিৃথবী এক ভাষােত কথা বলত। সম মানষু একই শদ িল যবহার করত। ২ সই লাকরা
পবূ িদক থেক ঘরুেত ঘরুেত িশিনয়র দেশ এেস সমতল ভিূম পল। তারা সখােন বসবাস করল। ৩ তারা বলল,

“আমরা মািট িদেয় ইঁট তরী করব, তারপর আরও শ করার জে য ইঁট েলা পাডা়ব।” তখন মানষু পাথেরর বদেল ইঁট িদেয়
বাডী় তরী করল। আর গাঁথিন শ করার জে য িসেমে র বদেল আলকাতরা যবহার করল।

৪ তারা বলল, “এস আমরা আমােদর জ য এক বড় শহর বানাই। আর এমন একিট উঁচু বানাই যা আকাশ শ করেব।
তাহেল আমরা িব যাত হব এবং এটা আমােদর এক সে ধের রাখেব। সারা পিৃথবীেত আমরা ছিডে়য় থাকব না।”

৫ সই শহর আর সই আকাশ শী দখেত রভু পিৃথবীেত নেম এেলন। মানষু িক িক তরী কেরেছ সসব রভু
দখেলন। ৬ রভু বলেলন, “সব মানষু একই ভাষােত কথা বলেছ। আর দখেত পাি য এসব কাজ করার জে য তারা

ঐ যব । তারা িক করেত পাের এ তা সেব তার । শী রই তারা যা চায় তাই করেত পারেব। ৭ তাহেল এস আমরা নীেচ
িগেয় ওেদর এক ভাষােক নানারকম ভাষা কের িদই। তাহেল তারা পর রেক বঝুেত পারেব না।”

৮ সতুরাং রভু সম লােকেদর সারা পিৃথবীেত ছিডে়য় িদেলন। ফেল মানষু আর সই শহর তিরর কাজ শষ করেত পারল
না। ৯ এই সই ান যখােন রভু সম পিৃথবীর এক ভাষােক অেনক ভাষােত িব রা করেলন। তাই এই ানিটর নাম হেলা
বািবল। এইভােব রভু তাঁেদর সই ান থেক পিৃথবীর িবিভ ােন ছিডে়য় িদেলন।

শেমর পিরবােরর কািহনী
১০ এটা হল শেমর পিরবােরর কািহনী। াবেনর বছর পের, যখন শেমর বয়স ১০০ বছর তখন তাঁর অফ দ নােম

পু রিটর জ হয়। ১১ তারপের শম ৫০০ বছর বঁেচিছেলন। তাঁর আরও পু রক যা িছল।
১২ অফ েদর ৩৫ বছর বয়েস তাঁর পু র শলেহর জ হয়। ১৩ শলেহর জে র পের অফ দ ৪০৩ বছর বঁেচিছেলন।

ইিতমে য তাঁর আরও পু রক যা হয়।
১৪ যখন শলেহর বয়স ৩০ বছর তখন এবর নােম তাঁর এক পু র হয়। ১৫ এবেরর জে র পের শলহ ৪০৩ বছর বঁেচিছেলন।

ইিতমে য তাঁর আরও পু রক যা হয়।
১৬ এবেরর যখন ৩৪ বছর বয়স তখন পলগ নােম তাঁর এক পু র হয়। ১৭ পলেগর জে র পর এবর ৪৩০ বছর বঁেচিছেলন।

ইিতমে য তাঁর আরও পু রক যা হয়।
১৮ পলেগর যখন ৩০ বছর বয়স তখন িরয়ু নােম তাঁর এক পু র হয়। ১৯ িরয়রু জে র পের পলগ আরও ২০৯ বছর

বঁেচিছেলন। ইিতমে য তাঁর আরও পু রক যা হেয়িছল।

‡‡১০:২১ শেমর … পিরিচত আ িরক অেথ, “এবেরর পু রেদর িপতা শেমর পু র হেয় জে িছল।”
¶¶১০:৩০ পবূ িদেক অথাৎ টাইি রস ও ফরাৎ নদীর ম যবতী ভভুাগ থেক পার য উপসাগর পয িব ৃত অ ল।



আিদপু ক ১১:২০ 12 আিদপু ক ১২:৯

২০ িরয়রু যখন ৩২ বছর বয়স তখন স গ নােম তাঁর এক পু র হয়। ২১ স েগর জে র পের িরয়ু ২০৭ বছর বঁেচিছেলন।
ইিতমে য তাঁর আরও পু রক যা হেয়িছল।

২২ স েগর যখন ৩০ বছর বয়স তখন নােহার নােম তাঁর এক পু র হয়। ২৩ নােহােরর জে র পের স গ ২০০ বছর
বঁেচিছেলন। ইিতমে য তাঁর আরও পু রক যা হেয়িছল।

২৪ নােহােরর যখন ২৯ বছর বয়স তখন তরহ নােম তাঁর এক পু র হয়। ২৫ তরেহর জে র পের নােহার আরও ১১৯ বছর
বঁেচিছেলন। ইিতমে য তাঁর আরও পু রক যা হেয়িছল।

২৬ তরহ ৭০ বছর বয়েস যথা রেম অ রাম, নােহার ও হারণ নােম পু রেদর জ িদেলন।

তরেহর পিরবােরর কািহনী
২৭ এটা হল তরেহর পিরবােরর কািহনী। তরহ হল অ রাম, নােহার ও হারেণর জনক। হারণ িছল লােটর জনক। ২৮ িক

তরেহর জীব শােতই আপন জ ান কলদীয়় দেশর উের হারেণর মতৃু্য হয়। ২৯ অ রাম ও নােহার জেনই িববাহ কেরন।
অ রােমর রীর নাম সারী আর নােহােরর রীর নাম িম  কা। িম  কা িছল হারেণর ক যা। হারণ িছেলন িম  কা ও িয় ার
জনক। ৩০ সারী ব যা িছল তাই তাঁর কানও স ান হয় িন।

৩১ তরহ তাঁর পিরবার িনেয় কলদীয়় দেশর উর পির যাগ করেলন। তাঁেদর পিরক না িছল কনান দেশ যাওয়ার। তরহ
তাঁর পু র অ রাম, তাঁর পৗ র লাট এবং পু রবধূ সারীেক সে িনেলন। তাঁরা হারণ নােম একটা শহের পৗঁেছ সখােনই
বাস করার িস া িনেলন। ৩২ তরহ ২০৫ বছর বঁেচিছেলন এবং হারেণই তাঁর মতৃু্য হয়।

ঈ বর অ রামেক ডাক দন

১২ ১ রভু অ রামেক বলেলন,
“তিুম এই দশ, িনেজর জািতকুটু ব

এবং িপতার পিরবার যাগ কের,
আিম য দেশর পথ দখাব সই দেশ চল।
২ তামা হেত আিম এক মহাজািত উৎপ করব।
তামােক আশীষ দব

এবং তিুম িব যাত হেব।
অ যেক আশীবাদ জানােত
লােক তামার নাম নেব।

৩ যারা তামােক আশীবাদ করেব, সই লাকেদর আিম আশীবাদ করব
এবং যারা তামােক অিভশাপ দেব, সই লাকেদর আিম অিভশাপ দব।
তামার মা যেম আিম

পিৃথবীর সব লাকেদর আশীবাদ করব।”

অ রােমর কনান যা রা
৪ অতঃপর অ রাম রভরু আ া পালন করেলন। িতিন হারণ যাগ করেলন এবং লাট তাঁর সে গেলন। অ রােমর বয়স

তখন ৭৫ বছর। ৫ অ রাম সে িনেলন রী সারী, রাতু ু র লাট এবং হারেণ তাঁেদর যা িকছ ু িছল স সবই িনেয় গেলন।
হারেণ অ রােমর যসব দাসদাসী িছল তােদরও িতিন সে িনেলন। দলবল সেমত হারণ যাগ কের অ রাম কনান দেশ
যা রা করেলন। ৬ অ রাম কনান দেশর ম য িদেয় িশিখম শহের গেলন এবং তারপের মািরেত এক িবশাল গােছর কােছ
গেলন। সই সময় কনানীয়রা সখােন বাস করেতা।

৭ রভু অ রােমর সকােশ আ রকাশ করেলন। রভু বলেলন, “ তামার উ রপু ষেদর আিম এই দশ দব।”
রভু যখােন অ রামেক দশন িদেয়িছেলন সখােন অ রাম রভরু উে ে য উৎসগ স াদেনর জ য পাথেরর একটা বদী

িনমাণ করেলন। ৮ তারপর অ রাম সই ান যাগ কের গেলন বেথেলর পবূিদেক অবি ত পবেত এবং সখােন তাঁর িশিবর
াপন করেলন। বেথল নগর িছল পি ম িদেক আর অয় িছল পবূ িদেক। সখােন অ রাম আর একিট বদী িনমাণ করেলন

এবং রভরু উপাসনা করেলন। ৯ অতঃপর িতিন পনুরায় তাঁর যা রা করেলন। িতিন নেগেভর িদেক অ রসর হেলন।
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িমশের অ রাম
১০ তখন দশটা িছল খবু । অনাবিৃ র জ য কানও শ য উৎপাদন স ব িছল না। তাই অ রাম বসবােসর জ য আরও

দি েণ িমশের গেলন। ১১ িতিন খয়াল করেলন য তাঁর রী সারী কত সু রী। তাই িমশের রেবেশর িঠক আেগ সারীেক
বলেলন, “আিম জািন তিুম সু রী। ১২ িমশরীয় পু ষরা তামায় দখেব। তারা বলেব, ‘এই মিহলা ঐ লাকটার রী।’ তারা
তখন তামােক পাওয়ার জ য আমায় মের ফলেব। ১৩ তাই সবাইেক বলেব য তিুম আমার বান। তাহেল তারা আর আমায়
হ যা করেব না। তারা আমায় তামার ভাই ভাবেব, আমার সে ভাল যবহার করেব। এইভােব তিুম আমার রাণ বাঁচােব।”

১৪ তখন অ রাম িমশের গেলন। িমশরীয় পু ষরা দখল য সারী কত সু রী। ১৫ িমশেরর নতারা কউ কউ তাঁেক
দখেলন। সারী য কত সু রী স কথা তাঁরা বয়ং ফেরৗেণর কােন তলুেলন। তাঁরা সারীেক ফেরৗেণর রাসােদ িনেয়
গেলন। ১৬ অ রামেক সারীর ভাই মেন কের ফেরৗণ অ রােমর রিত সদয় যবহার করেলন। অ রামেক ফেরৗণ মষ, গবািদ

প এবং বাঝা বইবার জ য গাধা িদেলন। সই সে দাসদাসী এবং উটও পেলন অ রাম।
১৭ আর ফেরৗণ অ রােমর রীেক িনেলন। এই কারেণ ফেরৗণ এবং তাঁর রাসােদর সব লাকেদর রভু ভয় র অসখু

িদেলন। ১৮ তখন ফেরৗণ অ রামেক ডেক বলেলন, “তিুম আমার রিত খবু অ যায় কেরছ! সারী য তামার রী স
কথা আমায় বেলা িন কন? ১৯ তিুম কন বেলিছেল য সারী তামার বান? তামার বান মেন কের আিম ওেক আমার রী
করব বেল এেনিছলাম। িক এখন তামায় তামার রী ফরত িদি । ওেক িনেয় তিুম চেল যাও!” ২০ তারপর ফেরৗণ তাঁর
লাকজনেদর আেদশ করেলন, “অ রামেক িমশেরর বাইের িনেয় যাও।” সতুরাং অ রাম ও তার রী সই দশ যাগ করেলন

এবং সে তাঁেদর সম িজিনসপ রও িনেয় গেলন।

অ রােমর কনােন র যাবতন

১৩ ১ অতঃপর অ রাম িমশর যাগ করেলন। তাঁর রী এবং তাঁেদর সম িজিনসপ র িনেয় অ রাম নেগেভর মে য
িদেয় অ রসর হেলন। তাঁর সে তখন লাটও িছল। ২ এই সময় অ রাম খবুই ধনী। তাঁর রচরু প এবং রচরু

সানা ও পা িছল।
৩ অ রাম তাঁর যা রা অ যাহত রাখেলন। নেগভ যাগ কের িতিন বেথেল িফের গেলন। সখান থেক বেথল নগর

আর অয় নগেরর ম যবতী ােন গেলন। এখােনই অ রাম ও তাঁর পিরবার আেগ একবার িশিবর াপন কেরিছেলন। ৪ এই
ানিটেতই একিট বদী িনমাণ কেরিছেলন। তাই অ রাম এই ানিটেতই রভরু উপাসনা করেলন।

অ রাম আর লােটর মে য ছাডা়ছািড়
৫ এই পযটেনর সময় অ রােমর সে লাটও িছল। লােটর অেনক প ও তাঁবু িছল। ৬ অ রাম আর লােটর এত প িছল

য তােদর উভয়েক খা য যাগাবার জ য সই দশ অসমথ িছল। ৭ এই সময় কনানীয় এবং পিরষীয় জািতরাও স দেশ বাস
করত। অ রােমর প পালকেদর সে লােটর প পালকেদর িববাদ হেত লাগল।

৮ তখন অ রাম লাটেক বলল, “ তামার আমার মে য কানও িববাদ থাকেত পাের না। তামার লাকেদর সে আমার
লাকেদর কান িববাদ হওয়া উিচত নয়। আমরা সবাই পর েরর আপনজন। ৯ আমােদর পথৃক হেয় যাওয়া উিচত। তামার
য জায়গা পছ সই জায়গােতই যাও। তিুম বাঁ িদেক গেল আিম ডান িদেক যাব। যিদ তিুম ডান িদেক যাও, আিম বাঁ িদেক

যাব।”
১০ লাট চাখ তেুল দখল, সামেন িব ৃত যদন উপ যকা। লাট দখল জায়গাটা পযা জেল সরস। (এটা রভু ক ৃক

সেদাম ও ঘেমারা বংস করার আেগর ঘটনা। তখন সায়র পয যদন উপ যকা িছল রভরু উ যােনর মত। এখানকার মািট
িছল িমশেরর মািটর মত ভাল জােতর মািট।) ১১ তাই লাট যদন উপ যকােত বাস করেব বেল িঠক করল। জেন পথৃক হেয়
গল এবং লাট পবূ িদেক এিগেয় চলল। ১২ অ রাম কনােনই থেক গেলন এবং লাট উপ যকার জনপদ িলেত বাস করেত

লাগেলন। লাট উপ যকার সূ র দি েণ সেদােম চেল গেলন এবং সখােনই তাঁবু পাতেলন। ১৩ রভু জানেতন য সেদােমর
অিধবাসীরা মহাপাপী।

১৪ লাট চেল গেল রভু অ রামেক বলেলন, “ তামার চারিদেক তািকেয় দখ। উ র, দি ণ, পবূ, পি ম চারিদেক
তাকাও। ১৫ যত জিমজায়গা দখেত পা , সব আিম তামায় এবং তামার বংশধরেদর দব। এ দশ িচরকােলর জে য তামার
হেব। ১৬ পিৃথবীর ধেূলার মত আিম তামার উ রপু ষেদর সং যাবিৃ করব। যিদ লােক পিৃথবীর সব ধেূলা নেত পাের
তাহেল তামার লাকেদর গানা যােব। ১৭ অতএব এিগেয় যাও, তামার িনেজর দেশ তিুম হঁেট বডা়ও। এই দশ আিম
তামায় িদলাম।”
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১৮ তখন অ রাম তাঁর তাঁবু উিঠেয় িনেলন। িতিন মি রর উ ব ৃ িলর কােছ বাস করেত গেলন। ানিট িছল িহে রাণ
নগেরর কােছ। সখােন অ রাম রভরু উে ে য উপাসনা করার জে য একিট বদী িনমাণ করেলন।

লাট ব ী হল

১৪ ১ িশিময়েরর রাজা িছেলন অ রাফল। অিরেয়াক িছেলন ই াসেরর রাজা। এলেমর রাজা িছেলন কদলােয়ামর এবং
গায়ীেমর রাজা িতিদয়ল। ২ এইসব রাজা, সেদােমর রাজা িবরা, ঘেমারার রাজা িবশা, অ ার রাজা িশনাব, সেবািয়েমর

রাজা িশেমবর এবং িবলার (িবলা সায়র নােমও পিরিচত িছল) রাজার সে যু করেলন।
৩ এই সম রাজােদর স যবািহনী িস ীম উপ যকায় িমিলত হল। (িস ীম উপ যকা বতমােন লবণ সমু র।) ৪ এই

রাজারা বােরা বছর ধের কদলােয়ামেরর অনগুত িছল। িক ১৩তম বছের তারা সবাই কদলােয়ামেরর িব ে িবে রাহ করল।
৫ সতুরাং ১৪তম বছের রাজা কদলােয়ামর ও তাঁর িম র রাজােদর সে িবে রাহী রাজােদর যু হল। কদলােয়ামর ও তাঁর
িম র রাজারা অ েরাৎ কণিয়েমর অিধবাসী রফায়ীয় নামক জািতেক পরা করেলন। তাঁরা হেমর সষুীয়েদরও পরা করেলন
এবং শািব-িকিরয়াথিয়েমর অিধবাসী এমীয়েদর পরা করেলন। ৬ তারপর তাঁরা হারীয়েদর পরা করেলন। হারীয়রা সয়ীর
থেক এল-পারণ (এল-পারণ ম ভিূমর কােছ অবি ত) পয পাব য দেশ বাস করত। ৭ তারপর রাজা কদলােয়ােমর উ র

িদেক গেলন এবং ঐনিম েট অথাৎ কােদেশ িগেয় সম অমােলকীয়েদর পরা করেলন। িতিন হৎসেসান তামেরর অিধবাসী
ইেমারীয়েদরও পরা করেলন।

৮ সই সময় সেদােমর রাজা, ঘেমারার রাজা, অ ার রাজা, সেবািয়েমর রাজা এবং িবলার রাজা তাঁেদর শ েদর িব ে
সি িলতভােব িস ীম উপ যকায় যু করেত গেলন। ৯ এই যেু অপর পে িছেলন এলেমর রাজা কদলােয়ামর, গায়ীেমর
রাজা িতিদয়ল, িশিনয়েরর রাজা অ রাফল এবং ইলাসেরর রাজা অিরেয়াক। অথাৎ যু টা িছল পাঁচজন রাজার িব ে চারজন
রাজার।

১০ িস ীম উপ যকায় আলকাতরায় পণূ অেনক গত িছল। সেদাম এবং ঘেমারার রাজা এবং তােদর স যরা যু ে র
থেক পািলেয় গল। অেনক স য ঐসব খােত পডল়। িক অিধকাংশই পাহােড় পবেত পািলেয় গল।

১১ সতুরাং সেদাম এবং ঘেমারার সম সর াম, তােদর সম খা যস ার, ব রািদ এবং অ যা য সব িজিনসপ র
রিতপ রা িনেয় চেল গল। ১২ অ রােমর রাতু ু র লাট তখন সেদােম বাস করিছল এবং সেদােমর শ রা লাটেক

ব ী করল, লােটর যা িকছ ু িছল সব অিধকার করল। ১৩ লােটর একিট লাকেক তারা ব ী করেত পাের িন। স পািলেয়
িগেয় যা যা ঘেটেছ সম অ রামেক জানাল। অ রাম তখন ইেমারীয়েদর মি রর গাছ িলর কােছ িশিবের বাস করিছেলন।
মি র, ইে াল এবং আেনেরর মে য পর রেক সাহা য করার এক চিু িছল। তারা অ রামেক সাহা য করার একটা চিু ও
কেরিছল।

অ রাম লাটেক উ ার করেলন
১৪ লাট ব ী হেয়েছ জানেত পের অ রাম পিরবােরর সবাইেক ডেক পাঠােলন। তােদর মে য ৩১৮ জন িশি ত স য

িছল। অ রাম তাঁর লাকেদর পিরচালনা কের শ েদর দূের দান নগর অবিধ তািডে়য় িনেয় গেলন। ১৫ সই রাে র িতিন ও
তাঁর স যরা অতিকেত শ েদর আ রমণ করেলন। তাঁরা শ েদর পরাভতূ কের দে শেকর উ ের হাবা পয িবতািডত়
করেলন। ১৬ তারপর শ রা যা যা অিধকার কেরিছল, সই সম পনু ার করেলন। লাট, লােটর সম নারী ও ভ ৃ যেদর
পয অ রাম িফিরেয় আনেলন।

১৭ তারপর অ রাম কদলােয়ামর ও তাঁর সে যাগদানকারী রাজােদর পরা কের তাঁর আেগর জায়গায় িফের এেলন। িতিন
িফের এেল সেদােমর রাজা তাঁর সে শাবী উপ যকায় (এখন এই ান রাজার উপ যকা নােম পিরিচত) দখা করেত গেলন।

ম ীেষদক
১৮ শােলেমর রাজা ম ীেষদকও অ রােমর সে সা াৎ করেত গেলন। ম ীেষদক িছেলন পরাৎ  পর ঈ বেরর একজন

যাজক। ম ীেষদক িনেয় এেলন িট ও রা ারস। ১৯ অ রামেক আশীবাদ কের ম ীেষদক বলেলন,
“ হ অ রাম, পরাৎ  পর তামােক আশীবাদ ক ন।
ঈ বর বগ ও মত্য সিৃ কেরেছন।
২০ আমরা পরাৎ  পর ঈ বেরর রশংসা কির।
িতিন শ েদর পরা করেত তামােক সাহা য কেরেছন।”

অ রাম যেু র সময় যা যা পেয়িছেলন তার থেক এক দশমাংশ ম ীেষদকেক িদেলন। ২১ সেদােমর রাজা বলেলন, “আপিন
িনেজর জে য সব রেখ িদন। শ রা য লাকেদর িনেয় গেছ ধু আমার সই লাকেদর আমােক িদন।”
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২২ িক সেদােমর রাজােক অ রাম বলেলন, “পরাৎ পর ঈ বর, িযিন বগ মত্য সিৃ কেরেছন সই রভরু কােছ আিম
শপথ করিছ। ২৩ যা িকছ ু আপনার তার িকছইু আিম রাখব না। আিম রিত িত করিছ য আিম িকছইু রাখব না। এমনিক
একটা সেুতা অথবা জেুতার িফেতও না। আিম চাই না য আপিন বলেবন, ‘অ রামেক আিম বড় লাক বািনেয়িছ।’ ২৪ আিম ধু
সটকুুই নব যা আমার যা ারা খেয়েছ। িক অ যেদর আপিন তােদর ভাগ িদন। যেু যা িজেতিছ তা আপিন িনেয় যান,

িক িকছ ু আেনর, ইে াল এবং মি রেক িদেয় যান। এরা যেু আমায় সাহা য কেরেছ।”

অ রােমর সে ঈ বেরর চিু

১৫ ১ এইসব ঘটনাবিলর পের অ রাম দশেনর মে য রভরু কথা নেত পেলন। ঈ বর বলেলন, “অ রাম িচ া কােরা
না। আিম তামায় র া করব। আিম তামায় এক মহাপরু ার দব।”

২ িক অ রাম বলেলন, “ রভু ঈ বর, আমায় খশুী করার মত আপিন িকছইু িদেত পারেবন না। কন? কারণ আমার কানও
পু র নই। তাই আমার মতৃু্যর পের আমার দে শকীয দাস ইলীেয়ষর আমার সম স ি র উ রািধকারী হেব।” ৩ অ রাম
বলেলন, “আপিন আমায় পু র দনিন। তাই য দাস আমার ঘের জ লাভ কেরেছ স-ই পােব আমার সম ধনস ি ।”

৪ তখন রভু অ রােমর সে কথা বলেলন। ঈ বর বলেলন, “ঐ দাস তামার িনেজর পু র হেব. এবং তামার ঔরসজাত
পু রই তামার সম িকছরু উ রািধকার পােব।”

৫ তখন ঈ বর অ রামেক বাইের ডেক িনেয় গেলন। ঈ বর বলেলন, “আকােশর িদেক তাকাও। দখ, সখােন কত তারা।
এত তারা য তিুম ণেতই পারেব না। ভিব যেত তামার বংশধররাও ঐরকম অ নিত হেব।”

৬ অ রাম ঈ বরেক িব বাস করেলন এবং ঈ বর অ রােমর িব বাসেক তার ধািমকতা িহেসেব িবেবচনা করেলন। ৭ এবং
ঈ বর অ রামেক বলেলন, “আিমই সই রভ,ু িযিন তামায় বািবেলর উর থেক িনেয় এেসিছেলন, যােত এই দশটা আিম
তামায় িদেত পাির। এই দশ তিুম পােব।”

৮ িক অ রাম বলেলন, “ রভু আমার , এই দশ য আিম পাব তার িন য়তা িক?”
৯ ঈ বর অ রামেক বলেলন, “আমরা একটা চিু করব। আমায় একটা িতন বছেরর বাছরু, িতন বছেরর ছাগল আর িতন

বছেরর মষ এেন দাও। একটা বা া পায়রা আর একটা ঘঘুপুাখীও এেন দাও।”
১০ অ রাম এই সম ঈ বেরর কােছ এেন িদেলন। অ রাম রাণী িল হ যা কের এবং রিতিটর িট কের খ কের ঐ

খ িল থাক-থাক কের সািজেয় রাখেলন। িক পাখী িলেক অ রাম খ কেরন িন। ১১ পের ঐসব রাণীর মাংসখে র জ য
বড় বড় পাখী ছাঁ মের এেলা। িক অ রাম স িল তািডে়য় িদেলন।

১২ বলা বাডে়ত থাকল, ঢেল পডে়ত লাগল সযূ। অ রােমর ভীষণ ঘমু পল এবং শষ পয িতিন ঘিুমেয় পডে়লন।
তখন নেম এল এক ভীষণ অ কার। ১৩ তখন রভু অ রামেক বলেলন, “ তামার কেয়কটা কথা জেন রাখা উিচৎ । তামার
উ রপু ষরা য দেশ বাস করেব সই দশ তােদর নয়, সখােন তারা িবেদশী বেল গ য হেব। এবং সই দেশর অিধবাসীরা
৪০০ বছর ধের তামার উ রপু ষেদর দাস কের রাখেব এবং তােদর উপর নানা উৎ পীডন় করেব। ১৪ িক তারপর য জািত
তামার উ রপু ষেদর দাস কের রেখিছল তােদর আিম শাি দব। তামার উ রপু ষরা সই জািত যাগ করেব এবং

তােদর সে িনেয় যােব ব ভাল িজিনস।
১৫ “তিুম িনেজ ব কাল জীিবত থাকেব। শাি েত তিুম শষ িনঃ বাস যাগ করেব। তামার সমািধ হেব তামার পিরবােরর

মে য। ১৬ চার রজ পের তামার আ ীয় বজনরা আবার এই দেশ আসেব। তখন তারা এখানকার অিধবাসী ইেমারীয়েদর
পরা করেব। তামার আ ীয় বজনেদর মা যেম আিম ইেমারীয়েদর শাি দব। এটা ভিব যেত ঘটেব। কারণ ইেমারীয়রা
এখনও আমার কােছ শাি পাওয়ার মত খারাপ হয় িন।”

১৭ সযূ অ গেল গাঢ় অ কার ঘনাল। খ করা মতৃ প িল তখনও মািটর উপের পেড় আেছ। সই সময় আ ন ও
ধাঁয়ার মতৃ প িলর অেধক খ িলর ম য িদেয় চেল গল। §§

১৮ সতুরাং ঐিদন রভু অ রামেক একটা রিত িত িদেলন এবং সই অনসুাের অ রােমর সে একটা চিু করেলন।
রভু বলেলন, “এই দশ আিম তামার উ রপু ষেদর দব। িমশর নদ এবং ফরাৎ নেদর ম যবতী িবশাল ভভূাগ আিম তােদর

দব। ১৯ এটা হল কনীয়, কিনষীয়, কে ানীয়, ২০ িহ ীয়, পিরষীয়, রফায়ীয়, ২১ ইেমারীয়, কনানীয়, িগগাশীয় এবং িযবষুীয়
বংশ িলর দশ।”

§§১৫:১৭ মতৃ … গল এর থেক বাঝা যায় য ঈ বর অ রাহােমর সে করা চিু েত “সই করেলন” অথবা “সীল” করেলন।
তখনকার িদেন যাঁরা অে যর সে চিু করেতন তাঁরা মতৃ রাণীেদর দেহর অেধক খ াংেশর মে য িদেয় হঁেট িগেয় বাঝােতন
য তাঁরা িন াবান এবং বলেতন, “যিদ আিম চিু ভ কির তেব আমারও যন একই পিরণিত হয়।”
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দাসী ক যা হাগার

১৬ ১ সারী িছল অ রােমর রী। তার ও অ রােমর কানও স ানািদ িছল না। সারী িমশর থেক একজন দাসী এেনিছল।
তার নাম হাগার। ২ সারী অ রামেক বলেলন, “ রভু আমায় স ান ধারেণর মতা দন িন। তাই তিুম আমার দাসী

হাগােরর কােছ যাও। আমােক একিট স ান দাও এবং আিম সই স ানেক িনেজর বেল রহণ করেবা।” অ রাম সারীর িনেদশ
অনসুরণ করেলন।

৩ অ রাম কনােন দশ বছর বাস করার পের এই ঘটনা ঘেট। সারী হাগারেক তাঁর বামী অ রােমর কােছ পাঠােলা। (হাগার
িছল তাঁর িমশরীয় দাসী।) ৪ অ রােমর বারা হাগার গভবতী হেলা। যখন স একথা জানেত পারল স খবু গিবতা হেয় উঠল
এবং ভাবল স তার রভ-ুপ ী সারীর চেয় ভাল। ৫ িক সারী অ রামেক বলল, “আমার দাসী এখন আমােকই িতর ার কের
এবং এর জে য তিুম দায়ী। আিমই তােক তামার কােছ পািঠেয়িছলাম। স গভবতী হল। এখন স িনেজেক আমার চেয় ভাল
মেন কের। রভু িবচার ক ন য কানটা িঠক।”

৬ িক অ রাম সারীেক বলল, “তিুমই হাগােরর গহৃক রী। তামার য রকম ইে স রকমভােবই তিুম হাগােরর যব া
করেব।” ফেল সারী তাঁর দাসী হাগারেক ঃখ িদেলন এবং হাগার সখান থেক পািলেয় গল।

হাগােরর পু র ই ােয়ল
৭ ম ভিূমর মে য এক জলপণূ কূেপর পােশ রভরু দূত হাগারেক দখেত পল। জলাশয়িট িছল শরূ যাওয়ার পেথ। ৮ সই

দূত বলল, “হাগার তিুম তা সারীর পিরচািরকা। তিুম এখােন কন? তিুম কাথায় যাে া?”
হাগার বলল, “আিম সারীর কাছ থেক পালাি ।”
৯ রভরু দূত হাগারেক বলল, “সারী তামার গহৃক রী। তার কােছ িফের যাও। তার বা য হও।” ১০ হাগারেক রভরু দূত

আরও বলল, “ তামার থেক িবশাল জনসং যার সিৃ হেব। এত িবশাল জনসং যা হেব য তােদর েন শষ করা যােব না।”
১১ রভরু দূত আরও বলল,

“হাগার, এখন তিুম গভবতী,
তিুম হেব এক পেু রর জননী।
পেু রর নাম দেব ই ােয়ল,
কারণ রভু েনেছন তামার উপর ব্যবহার হেয়েছ, িতিন তামােক সাহা য করেবন।
১২ ই ােয়ল বাধীন এবং উ াম হেব
যমন উ াম হয় ব য গাধা।
স সবার িব ে দাঁডা়েব

এবং সবাই হেব তার রিতপ ।
স ান থেক ানা ের ঘেুর বডা়েব

এবং ভাইেদর বসিতর কােছ তাঁবু গাডে়ব।”
১৩ রভু হাগােরর সে কথা বলেলন। হাগার ঈ বেরর এক নতনু নাম িদল। স তাঁেক বলল, “আপিন হেলন ঈ বর িযিন

আমায় দেখন।” স এই কথা বলল কারণ স ভাবল, “এরকম জায়গােতও ঈ বর আমায় দখেত পাে ন, আমার ভালমে র
কথা িচ া করেছন।” ১৪ সতুরাং ঐ কূেপর নাম হল বর-লহয়- রায়ী। কােদশ এবং বরদ অ েলর মে য ঐ কূেপর অব ান।

১৫ হাগার অ রােমর পেু রর জ িদল। স অ রাম পেু রর নাম িদল ই ােয়ল। ১৬ যখন হাগােরর গেভ ই ােয়েলর জ
হয় তখন অ রােমর বয়স ৮৬ বছর।

সু েতর চিু র রমাণ

১৭ ১ অ রােমর ৯৯ বছর বয়স হেল রভু তাঁর সামেন আিবভতূ হেলন। রভু বলেলন, “আিম সবশি মান ঈ বর।
আমার জ য এই কাজ িল কেরা: আমার কথামত চেলা এবং সৎ পেথ জীবনযাপন কেরা। ২ এটা যিদ কেরা তাহেল

আমােদর মে য একটা চিু র যব া করব। আিম রিত িত করিছ য তামার বংশধরেদর আিম এক মহান জািতেত পিরণত
করব।”

৩ তখন অ রাম ঈ বেরর সামেন রণােম নত হেলন। ঈ বর তাঁেক বলেলন, ৪ “আমােদর চিু েত এিট আমার অংশ।
আিম তামােক ব জািতর িপতা করব। ৫ আিম তামার নাম পিরবতন করব। তামার নাম অ রােমর পিরবেত অ রাহাম
হেব। আিম তামায় এই নাম িদি কারণ আিম তামায় ব জািতর িপতা করিছ। ৬ আিম তামার বংশ অিতশয় বিৃ করব।
তামার থেক নতনু নতনু জািতর এবং রাজার জ হেব। ৭ এবং তামার ও আমার মে য এক চিু স হেব। তামার
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সম উ রপু ষগেণর জ যও এই একই চিু রেযা য হেব। এই চিু িচরকাল বহাল থাকেব। আিম তামার ও তামার
উ রপু ষগেণর জ য ঈ বর থাকব। ৮ আিম তামােক এবং তামার সব উ রপু ষেদর এই কনান দশ দব যার ম য িদেয়
তামরা যা রা করছ। আিম তামােক এই দশ িচরকােলর জ য দব। আিম হব তামার ঈ বর।”

৯ এবং ঈ বর অ রাহামেক বলেলন, “এখন তামার িদক থেক এই চিু হেব এই রকম। তিুম এবং তামার উ রপু ষগণ
আমার চিু মা য করেব। ১০ এটাই চিু যা তিুম মেন চলেব। তামার ও আমার মে য এটাই হল চিু । তামার
উ রপু ষগেণর জে যও এটাই চিু । যত পু র স ান হেব রে যকেক সু ত করেত হেব। ১১ তামার আর আমার মে য
চিু য তিুম মেন চলেব, এই সু ত হেব তার রমাণ ব প। ১২ িশ পেু রর বয়স আট িদন হেল এই সু ত স করেব।
তামার পিরবাের যত ছেলর এবং তামার দাসেদর মে য যত ছেলর জ হেব, তামার বংশধর নয় এমন িবেদশীেদর কাছ
থেক তামার অথ িদেয় তিুম য দাসেদর িকেনিছেল তােদর য ছেলরা জ ােব, সকেলর অব যই সু ত করেত হেব। ১৩ সতুরাং
তামার জািতর রে যক িশ পু রেক সু ত করা হেব। তামার পিরবােরর অথবা রীতদােসর সব পু রেদর এভােব সু ত

করা হেব। ১৪ অ রাহাম, তামার ও আমার মে য এটাই চিু ; সু ত করা হয়িন এমন কান পু ষ থাকেল স হেব তার িনেজর
লাকেদর বজািতর থেক িবি । কারণ স যি আমার চিু ভ কারী।”

রিত ত পু র ইস ্হাক
১৫ ঈ বর অ রাহামেক বলেলন, “ তামার রী সারীেক আিম এক নতনু নাম দব। তার নতনু নাম হেব সারা অথাৎ রানী।

১৬ আিম তােক আশীবাদ করব। আিম তােক একিট পু র দব এবং তিুম হেব সই পেু রর িপতা। সারা হেব ব নতনু জািতর
মাতা। সারা থেক আসেব ব জািতর ব রাজা।”

১৭ ঈ বরেক য িতিন মা য কেরন এই কথা বাঝাবার জে য অ রাহাম আভিূম মাথা নত করেলন। িক িতিন িনেজর মেন
হেস বলেলন, “আমার ১০০ বছর বয়স। আমার আর স ান হেত পাের না এবং সারার ৯০ বছর বয়স। স স ােনর জ

িদেত পারেব না।”
১৮ তখন অ রাহাম ঈ বরেক বলল, “আশা কির ই ােয়ল বঁেচ থেক আপনার সবা করেব।”
১৯ ঈ বর বলেলন, “না! আিম বেলিছ য তামার রী সারার একিট পু র হেব। তিুম তার নাম দেব ইস ্হাক। তার সে

আিম আমার চিু স াদন করব। তার সে ঐ চিু এমন হেব যা তার উ রপু ষগেণর সে ও িচরকাল বজায় থাকেব।
২০ “তিুম ই ােয়েলর কথা বেলছ এবং আিম স কথা েনিছ। আিম তােক আশীবাদ করব। তার ব স ান-স িত হেব।

স বােরাজন মহান নতার িপতা হেব। তার পিরবার থেক সিৃ হেব এক মহান জািতর। ২১ িক আিম ইস ্হােকর সে চিু ব
হব। সারার য পু র হেব স-ই হেব ইস ্হাক। পেরর বছর িঠক এই সময় সই পেু রর জ হেব।”

২২ অ রাহােমর সে কথা শষ কের ঈ বর উপের বেগ চেল গেলন। ২৩ ঈ বর অ রাহামেক তাঁর পিরবােরর সম পু ষ
ও বালেকর সু েতর কথা বেলিছেলন। সতুরাং অ রাহাম ই ােয়ল এবং তাঁর গেৃহ জ হেয়েছ এমন সম দাসেদর একে র
সমেবত করেলন। যােদর অথ িদেয় রয় করা হেয়িছল, সই রীতদাসেদরও িতিন সমেবত করেলন। অ রাহােমর বাডী়র

রে যক পু ষ ও বালকেক এক র করা হল। এবং রে যকেক সু ত করা হল। তােদর সকলেক একই িদেন সু ত করা
হল।

২৪ অ রাহামেক যখন সু ত করা হল তখন তাঁর বয়স ৯৯ বছর। ২৫ এবং তাঁর পু র ই ােয়েলর সু েতর সময় ১৩ বছর
বয়স িছল। ২৬ অ রাহাম ও তাঁর পেু রর একই িদেন সু ত করা হয়। ২৭ সই একই িদেন অ রাহােমর বাডী়র সম পু ষরাও
সু ত হয়। যসব দাসেদর অথ িদেয় রয় করা হেয়িছল এবং যসব দাসেদর তাঁর গেৃহই জ হেয়িছল সকেলরই সু ত করা
হল।

িতনজন অিতিথ

১৮ ১ পের রভু পনুরায় অ রাহােমর সামেন আিবভতূ হেলন। মি রর ওক ব ৃ িলর কােছ অ রাহাম বাস করিছেলন।
একিদন অ রাহাম িনেজর তাঁবরু রেবশ পেথ বেসিছেলন। তখন িদেনর সবেচেয় চডা় গরেমর সময়। ২ অ রাহাম

চাখ তেুল দখেলন য তাঁর সামেন িতনজন আগ ক দাঁিডে়য়। তাঁেদর দেখ অ রাহাম তাঁেদর কােছ িগেয় অিভবাদন জানােলন।
৩ অ রাহাম বলেলন, “মহাশয়গণ, আিম আপনােদর সবক, আমার এখােন আপনারা িকছ ু ণ অব ান ক ন। ৪ আপনােদর পা
ধায়ার জ য আিম জল এেন িদি । আপনারা গােছর ছায়ায় িব রাম ক ন। ৫ আিম আপনােদর খাবােরর যব া করিছ এবং

আপনারা ই ামত আহার কের আবার আপনােদর গ য ল অিভমেুখ যা রা করেত পােরন।”
ঐ িতনজন বলেলন, “ বশ কথা! যমন বলেলন, আমরা তমনই করব।”
৬ অ রাহাম তাডা়তািড় তাঁবরু ভতের গেলন। অ রাহাম সারােক বলেলন, “চট কের িতনজেনর মত িটর যব া কেরা।”

৭ তারপর অ রাহাম তাঁর গায়ােল দৗেড় গেলন। সবেচেয় ভাল বাছরুটা বেছ িনেলন। অ রাহাম তখনই এক ভ ৃ যেক ওটােক
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মের রা া করার জে য বলেলন। ৮ তারপর অ রাহাম সই মাংস আর খািনকটা ধ ও পনীর এেন অিতিথ িতনজেনর সামেন
রাখেলন। পিরেবশন করার জ য অ রাহাম সামেন দাঁিডে়য় থাকেলন এবং তাঁরা গােছর ছায়ায় বেস ভাজন করেলন।

৯ তারপর তাঁরা িজ াসা করেলন, “ তামার রী সারা কাথায়?”
অ রাহাম বলেলন, “ওখােন ঐ তাঁবরু মে য।”
১০ তখন রভু বলেলন, “আিম আবার বস কােল আসব। তখন তামার রী সারার একিট পু র হেব।”
তাঁবরু ভতর থেক সারা সম কথাবাতা নিছেলন। ১১ অ রাহাম ও সারা তখন রীিতমত ব ৃ -ব ৃ া। স ান জ দওয়ার

বয়স সারা অেনকিদন আেগ পার হেয় এেসেছন। ১২ বভাবতই সারা যা নেলন তা িব বাস করেলন না। িনেজর মেন মেন
সারা হেস বলেলন, “আিম ব ৃ া হেয়িছ আর আমার বামীও ব ৃ । স ান রসেবর পে আমার অেনক বশী বয়স হেয়েছ।”

১৩ তখন রভু অ রাহামেক বলেলন, “সারা হাসেছ। সারা ভাবেছ য স ােনর জ দওয়ার পে তার অেনক বশী বয়স
হেয়েছ। ১৪ িক রভরু পে িক কানও কাজ খবু কিঠন? না! আিম যমন বেলিছ, আবার বস কােল, তমনই আসব এবং
তামার রী সারার তখন স ান হেব।”

১৫ িক সারা বলেলন, “আিম হািস িন!” (একথা বলেলন কারণ িতিন ভয় পেয়িছেলন।)
িক রভু বলেলন, “না! আিম জািন, তা সি য নয়! তিুম হেসিছেল!”
১৬ তারপর সই িতনজন আগ ক যাওয়ার জ য উেঠ দাঁডা়েলন। সেদােমর িদেক দিৃ িনে প করেলন এবং সেদাম অিভমেুখ

চলেত করেলন। তাঁেদর এিগেয় দওয়ার জ য অ রাহামও তাঁেদর সে সে হাঁটেত করেলন।

ঈ বেরর সে অ রাহােমর দরাদির
১৭ রভু আপন মেন বলেলন, “এখন আিম িক করব তা িক অ রাহামেক বলব? ১৮ অ রাহাম থেক জ লাভ করেব এক

মহান ও শি শালী জািত এবং অ রাহােমর জে যই পিৃথবীর সম মানষু আশীবাদ রা হেব। ১৯ আিম অ রাহােমর সােথ এক
িবেশষ চিু কেরিছ। রভরু ই া অনসুাের জীবনযাপেনর জ য যােত অ রাহােমর স ান-স িত ও উ রপু ষগণ অ রাহােমর
আ া পালন কের তাই এই যব া কেরিছ। এটা কেরিছ যােত তারা যায়পরায়ণ হয় ও সৎ  জীবনযাপন কের। তাহেল আিম

রভ,ু রিত ত িজিনস িল িদেত পারব।”
২০ তারপের রভু বলেলন, “ য িনদা ণ পাপ সখােন সংঘিটত হে , তার জ য আিম সেদাম এবং ঘেমারার িব ে তী র

আতনাদ েনিছ। ২১ যত খারাপ বেল েনিছ তা সি যই তত খারাপ িকনা তা আিম িনেজ িগেয় দখব। তাহেল আিম িনি তভােব
সব জানব।”

২২ তখন তাঁরা িতনজন সেদাম অিভমেুখ হাঁটেত করেলন। িক অ রাহাম রভরু সামেন দাঁিডে়য় রইেলন। ২৩ অ রাহাম
রভরু কােছ এেলন এবং িজে স করেলন, “ রভ,ু আপিন িক ভাল লােকেদরও বংস করেবন যমন আপিন ম লােকেদর
বংস কেরন? ২৪ সেদাম নগের যিদ ৫০ জনও ভাল লাক থােক তাহেল আপিন িক করেবন? তাহেলও িক আপিন নগরটা বংস

করেবন? িন য়ই আপিন ঐ নগরবাসী ৫০ জন ভাল লােকর জ য নগরটা র া করেবন? ২৫ তাহেল আপিন িন য়ই ঐ নগরটা
বা ঐ খারাপ লাকেদর বংস করেত িগেয় ঐ ৫০ জন ভাল লাকেদরও বংস করেবন না? যিদ তা কেরন তাহেল ভাল এবং
ম লােকেদর একই পিরণিত হেব। তার অথ, ভাল এবং ম জাতীয় উভয় লাকেদরই মতৃু্যদ দওয়া হেব। আপিন সম
পিৃথবীর িবচারক। আিম জািন আপিন িঠক িবচারই করেবন।”

২৬ তখন রভু বলেলন, “আিম যিদ সেদাম নগের ৫০ জন ভাল লাক পাই তাহেল আিম সম র নগরটােকই র া করব।”
২৭ তখন অ রাহাম বলেলন, “আপনার তলুনায় আিম নহাতই ধেুলা আর ছাই। িক একটা র কের আবার আপনােক

িবর করিছ। ২৮ যিদ ভাল লাকেদর থেক ৫ জনেক খুঁেজ না পাওয়া যায় তখন িক করেবন? নগের যিদ মা র ৪৫ জন ভাল
লাক থােক? মা র ৫ জনেক পাওয়া গল না বেল িক আপিন গাটা নগর বংস কের ফলেবন?”

তখন রভু বলেলন, “যিদ আিম ৪৫ জন ভাল লাকেকও পাই তাহেল ঐ নগর বংস করব না।”
২৯ অ রাহাম আবার বলেলন, “ সখােন িগেয় আপিন যিদ মা র ৪০ জন ভাল লাকেক পান তাহেল িক আপিন পেুরা নগর

বংস করেবন?”
রভু বলেলন, “আিম যিদ ৪০ জন ভাল লাকেকও পাই তাহেল আিম নগরটা বংস করব না।”

৩০ অ রাহাম বলেলন, “ রভু দয়া কের আমার ওপর রাগ করেবন না। একটা র কির! যিদ নগের মা র ৩০ জন ভাল
লাকেক পান তাহেলও িক আপিন ঐ নগর বংস করেবন?”

তখন রভু বলেলন, “আিম যিদ ৩০ জন ভাল লাক পাই তাহেল নগরটা বংস করব না।”
৩১ তখন অ রাহাম বলেলন, “আপনােক িক আর একবার িবর করেত পাির? যিদ সখােন মা র ২০ জন ভাল লাক পান

তাহেল িক করেবন?”
রভু বলেলন, “আিম যিদ ২০ জন ভাল লাক পাই তাহেল আিম নগরটা বংস করেবা না।”
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৩২ তখন অ রাহাম বলেলন, “ রভু দয়া কের রাগ করেবন না, িক শষবােরর মেতা আর একিট র িদেয় আপনােক
িবর কির। আপিন যিদ সখােন মা র ১০ জন ভাল লাক পান তাহেল আপিন িক করেবন?”

রভু বলেলন, “ঐ নগের ১০ জন ভাল লাক পেলও আিম তা বংস করব না।”
৩৩ রভরু অ রাহামেক যা বলার িছল, সব বলা হেয় গল। এবার রভু তাঁর পেথ চেল গেলন এবং অ রাহাম িনেজর

বাস ােন িফের গেলন।

লােটর অিতিথগণ

১৯ ১–২ সিদন স যায় সেদাম নগের জন দূত এেলন। তখন লাট নগেরর রেবশ পেথ বেসিছেলন। িতিন দূতেদর
আসেত দখেলন। লাট ভাবেলন য তারা সাধারণ পিথক, নগেরর ম য িদেয় কাথাও যাে । লাট উেঠ িগেয় তাঁেদর

অিভবাদন কের বলেলন, “মহাশয়গণ, অনু রহ কের একবার আমার বাডী়েত আসনু এবং আপনােদর সবা করার সেুযাগ িদন।
সখােন আপনারা হাত-পা ধেুয় রাি রবাস করেত পােরন। তাহেল কাল সকােল আবার আপনােদর গ য ল অিভমেুখ যা রা

করেত পারেবন।”
দূত জন বলেলন, “না, আমরা চেকই রাি রবাস করব।”
৩ িক লাট িনেজর বাডী়েত তাঁেদর িনেয় যাওয়ার জে য পীডা়পীিড় করেত লাগেলন। তাই দূতরা শষ পয লােটর বাডী়েত

থেক যেত রাজী হেলন। তাঁরা লােটর বাডী়েত গেলন। লাট তাঁেদর িকছ ু পানীয় িদেলন। লাট তাঁেদর িট বািনেয় িদেলন
এবং তাঁরা সই িট খেলন।

৪ সিদন স যায় ঘেুমােত যাওয়ার িঠক আেগ, নগেরর নানা রা থেক নানা বয়েসর ব লাক লােটর বািডে়ত এল।
সেদােমর সইসব লােকরা লােটর বাডী় িঘের ফলল এবং লাটেক িচৎকার কের ডাকেত লাগল। ৫ তারা বলল, “আজ স যায়
যারা এেসেছ, কাথায় তারা? তােদর বাইের িনেয় এস—আমরা তােদর সােথ যৗন সহবাস করেত চাই।”

৬ লাট বাইের বিরেয় এেস দরজা ব কের িদেলন। ৭ সই জনতার উে ে য লাট বলেলন, “না! ব ুরা, আিম িমনিত
করিছ, এমন খারাপ কাজ কােরা না। ৮ দখ, আমার িট মেয় আেছ— কানও পু ষ তােদর শ কের িন। তামােদর জ য
আিম িনেজর ক যােদর দব। তামরা তােদর িনেয় যা খশুী করেত পােরা। িক দয়া কের এই অিতিথ জেনর রিত িকছ ু
কােরা না। এই জন আমার ঘের এেসেছ এবং আমার অব যই এেদর র া করা উিচৎ ।”

৯ যসব লােকরা লােটর বাডী় িঘের রেখিছল তারা উ র িদল, “আমােদর পথ থেক সের যাও।” তারপর তারা িনেজেদর
মে য বলাবিল করল, “এই লাকটা একিদন অিতিথ িহেসেব আমােদর নগের বাস করেত এেসিছল। এখন ান িদে , আমরা
িক করব না করব!” তখন সই লােকরা লাটেক বলল, “এখন তামার রিত ওেদর চেয় আরও বশী খারাপ যবহার করব।”
অতএব সই জনতা লােটর িদেক এিগেয় যেত থাকল। রেম দরজা ভে ফলার উপ রম।

১০ িক য জন পু ষ লােটর বািডে়ত আ রয় িনেয়িছেলন তাঁরা হঠাৎ  দরজা খেুল বিরেয় এেস লাটেক ভতের টেন
িনেয় গেলন এবং ভতর থেক দরজা ব কের িদেলন। ১১ তারপর তাঁরা বাইেরর মারমেুখা জনতার জ য িকছ ুএকটা করেলন।
ফেল যবুক, ব ৃ , সব বদমাশ লােকরা অ হেয় গল। এর ফেল যারা বািডর় ভতর জার কের ঢাকার চ া করিছল তারা
ভতের ঢাকার দরজাই খুঁেজ পল না।

সেদাম হেত পলায়ন
১২ অিতিথ জন লাটেক িজে স করেলন, “ তামার পিরবােরর আর কউ িক এই শহের বাস কের? তামার জামাই, ছেল,

মেয় িকংবা পিরবােরর আর কউ িক এখােন আেছ? যিদ থােক তাহেল তােদর এখনই এই জায়গা ছেড় চেল যাওয়ার জ য
বেলা। ১৩ আমরা এই নগর বংস কের দব। এই নগর য কত খারাপ তা রভু েনেছন। তাই এই নগর বংস কের দওয়ার
জ য িতিন আমােদর পািঠেয়েছন।”

১৪ তখন লাট বিরেয় িগেয় তাঁর অ যা য মেয়েদর যারা িবেয় কেরেছ সই মেয়েদর বামীেদর অথাৎ জামাইেদর সে
কথা বলেলন। লাট বলল, “তাডা়তািড় কেরা! এ ুিন এই জায়গা ছেড় চেল যাও! রভু এখনই এই জায়গা বংস করেবন।”
িক তারা ভাবল, লাট বাধহয় তামাশা করেছন।

১৫ পরিদন ভাের সই দূতরা লাটেক তাডা় িদেলন। তাঁরা বলেলন, “এই নগরবাসীেদর শাি দওয়া হেব। সতুরাং তিুম,
তামার রী এবং য জন মেয় তামার কােছ থােক তােদর িনেয় শী রই এই জায়গা ছেড় চেল যাও। তাহেল এই নগেরর

সে তামরা আর বংস হেব না।”
১৬ িক লােটর সব িলেয় গল এবং িতিন নগর ছেড় যাওয়ার যাপাের তাডা় করেলন না। সতুরাং ঐ জন লাট এবং তাঁর
রীর এবং ই মেয়র হাত চেপ ধরেলন। ঐ জন লাট এবং তাঁর পিরবারেক িনরাপেদ নগেরর বাইের িনেয় গেলন। লাট

এবং তাঁর পিরবােরর রিত রভু দয়ালু িছেলন। ১৭ তাই ঐ জন লাট এবং তাঁর পিরবারেক নগেরর বাইের িনেয় এেলন।
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তাঁরা নগেরর বাইের চেল এেল সই জন েতর একজন বলেলন, “এবার রাণ বাঁচাবার জ য তামরা দৗড় দাও! আর
পছেনর িদেক তাকােব না। উপ যকার কানও জায়গােত দাঁডা়েব না। যত ণ না ঐ পবেত পৗঁছেব তত ণ ধইু দৗডে়ব।

থামেল, নগেরর সে তামরাও বংস হেয় যােব!”
১৮ িক লৗট এই জনেক বলেলন, “মহাশয়গণ, দয়া কের আমায় অত দূের দৗেড় যেত বলেবন না! ১৯ আিম আপনােদর

সবকমা র, তবু আমার রিত আপনােদর অসীম দয়া। দয়া কের আমার জীবন র া কেরেছন। িক ঐ পবত পয সম
পথ দৗেডা়বার মতা আমার নই। যিদ আিম খবু ধীের যাই তেব িবপদ ঘটেব এবং আিম িনহত হব! ২০ দখনু, এখােন কােছই
একটা খবু ছাট শহর আেছ। আিম সই শহর পয দৗেড় বঁেচ যেত পাির।”

২১ দূত লাটেক বলেলন, “ভােলা কথা আিম তামার অনেুরাধ বীকার কেরিছ। আিম তামােক সটা করেত দব। আিম
ঐ শহর বংস করব না। ২২ িক সখােন শী রই দৗেড় যাও। যত ণ না িনরাপেদ ঐ শহের তিুম পৗঁেছা তত ণ সেদাম
বংস করেত পারব না।” (ঐ শহেরর নাম সায়র কারণ শহরিট খবু ছাট।)

সেদাম ও ঘেমারা বংস হল
২৩ সেূযাদেয়র সে সে লাট সায়ের পৗঁছেলন। ২৪ একই সমেয় রভু সেদাম ও ঘেমারা বংস করা করেলন। রভু

আকাশ থেক আ ন আর বল গ ক বষণ করেলন। ২৫ অথাৎ রভু ঐ নগর িল বংস করেলন। সম গাছপালা,
সম লাকজন, সম র উপ যকাটাই রভু বংস করেলন।

২৬ লাট যখন রী ও ই মেয়েক িনেয় দৗেড় পালাি েলন তখন লােটর রী িনেষধ ভেুল একবার পছেন নগেরর
িদেক তাকােলন এবং তখনই লবেণর মিূ হেয় গেলন।

২৭ খবু সকােল অ রাহাম আেগ যখানটােত রভরু সামেন দাঁিডে়য়িছেলন সই ানিটেত িতিন আবার িগেয় দাঁডা়েলন।
২৮ অ রাহাম সেদাম এবং ঘেমারার িদেক তািকেয় দখেলন। সম র উপ যকার ওপর দিৃ পাত কের অ রাহাম দখেলন য
সম উপ যকা থেক ধাঁয়া উঠেছ। দেখ মেন হল িবশাল অি কাে র ফল ব প ঐ ধাঁয়া।

২৯ ঈ বর উপ যকার সম নগর বংস করেলন। িক ঈ বর ঐ নগর িল বংস করার সময় অ রাহােমর কথা মেন
রেখিছেলন এবং িতিন অ রাহােমর রাতু ু রেক বংস কেরন িন। লাট ঐ উপ যকার নগর িলর মে য বাস করিছেলন।

িক নগর িল বংস করার আেগ ঈ বর লাটেক অ য র পািঠেয় িদেয়িছেলন।

লাট এবং তাঁর ই মেয়
৩০ সায়ের বাস করেত লােটর ভয় করিছল। তাই িতিন ও তাঁর ই মেয় পবেত বাস করেত চেল গেলন। সখােন তাঁরা

একটা হার মে য বাস করেত লাগেলন। ৩১ জেনর মে য য মেয় বড় স একিদন ছাট বানেক বলল, “পিৃথবীেত সব র
রী ও পু ষ িবেয় কের এবং তােদর স ানািদ হয়। িক আমােদর িপতা ব ৃ হেয়েছন এবং আমােদর স ানািদ িদেত পাের

এমন অ য পু ষ এখােন নই। ৩২ তাই আমরা িপতােক রচরু রা ারস পান কিরেয় ব ঁশ কিরেয় দব। তারপর তাঁর সে
আমরা যৗনস ম করব। আমােদর পিরবার র া করার জ য আমরা এইভােব আমােদর িপতার সাহা য নব!”

৩৩ সই রাে র মেয় তােদর িপতার কােছ গল এবং তাঁেক রচরু রা ারস পান করেত িদল। তারপর বড় মেয় িপতার
িবছানায় িগেয় তাঁর সে যৗন স ম করল। লাট এমন নশা র িছেলন য তাঁর িবছানায় ক কখন এল এবং ক কখন গল
িকছইু বঝুেত পারেলন না।

৩৪ পরিদন ছাট বানেক বড় বান বলল, “গত রাে র আিম িপতার সে এক িবছানায় েয়িছ। আজ রােত আবার তাঁেক
রা ারস পান কিরেয় ব ঁশ কের দব। তাহেল তিুম তাঁর সে যৗন স ম করেত পারেব। এভােব আমরা স ানািদ পেত

আমােদর িপতার সাহা য নব। এেত আমােদর বংশধারা অ যাহত থাকেব।” ৩৫ সতুরাং সই রাে র মেয় আবার িপতােক
নশােত ব ঁশ কের িদল। তারপর ছাট মেয় িপতার িবছানায় িগেয় িপতার সে যৗন স ম করল। এবােরও লাট এমন
নশা র িছেলন য জানেত পারেলন না ক তার িবছানায় এল, ক গল।

৩৬ লােটর মেয়ই গভবতী হল। তােদর িপতাই তােদর স ানািদর িপতা। ৩৭ বড় মেয়র হল এক পু র স ান। তার নাম
হল মায়াব। বতমােন য মায়াবীয় জািত আেছ তােদর আিদপু ষ হেলন মায়াব। ৩৮ ছাট মেয়ও এক পু র স ােনর জ
িদল। তার নাম িব -অি । বতমােন য অে ান জািত আেছ তােদর আিদপু ষ হেলন িব -অি ।

অ রাহােমর গরার যা রা

২০ ১ অ রাহাম পেূবর বাস ান যাগ কের নেগেভ গেলন। িতিন কােদশ এবং শেূরর ম যবতী গরার নগের বাস করা
করেলন। ২ গরাের বাস করার সময় অ রাহাম সবাইেক বলেলন য সারা তাঁর বান। গরােরর রাজা অবীেমলক

স কথা নেলন। অবীেমলক সারােক কামনা করেলন, তাই সারােক িনেয় আসার জ য কেয়কজন ভ ৃ যেক পাঠােলন। ৩ িক
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রাে র ঈ বর বে অবীেমলেকর কােছ এেলন। ঈ বর বলেলন, “ তামার মরণ ঘিনেয় এেসেছ। য নারীেক তিুম এেনছ স
িববািহতা।”

৪ িক অবীেমলক তখন পয সারােক শ যার সি নী কেরন িন। তাই অবীেমলক বলেলন, “ রভ,ু আিম তা অপরাধ
কিরিন। আপিন িক একজন িনরপরাধেক হ যা করেবন? ৫ অ রাহাম িনেজ আমায় বেলেছ য, এই নারী তার বান। আর ঐ
নারীও বেলেছ য, ঐ পু ষ তার ভাই। আিম তা কান অপরাধ কিরিন। আিম তা জানতামই না য আিম িক করিছ।”

৬ তখন ঈ বর বে র মে য অবীেমলকেক বলেলন, “ যাঁ, আিম জািন তিুম িনেদাষ এবং এটাও জািন য তিুম িক করছ
তা তিুম জানেত না। তামায় আিম বাঁিচেয় িদেয়িছ। আিম তামােক আমার িব ে পাপ করেত িদই িন। আিমই তামায় ঐ
নারীেক শ যায় িনেয় যেত িদই িন। ৭ সতুরাং তিুম অ রাহাম ও তার রীেক িফিরেয় দাও। অ রাহাম একজন ভাববাদী। স
তামার জ য রাথনা করেব এবং তিুম তােত জীবন লাভ করেব। িক তিুম যিদ অ রাহাম ও তার রীেক িফিরেয় না দাও

তাহেল আিম িনি ত য তামার মতৃু্য আস এবং তামার সম পিরবােররও মতৃু্য হেব।”
৮ সতুরাং পরিদন খবু সকােল অবীেমলক তাঁর ভ ৃ যেদর ডেক তাঁর বে র কথা বলেলন। তাঁর বে র কথা েন ভ ৃ যরা

খবু ভীত হেয় পডল়। ৯ তখন অবীেমলক অ রাহামেক ডেক পািঠেয় িজ াসা করেলন, “ কন আপিন আমােদর রিত এরকম
যবহার করেলন? আিম আপনার রিত িক অ যায় কেরিছ? কন িমে য বলেলন য ঐ নারীিট আপনার বান? আমার রাজে ব

আপিন অেনক িবপযয় ডেক এেনেছন। আমার রিত এসব করা আপনার উিচৎ হয় িন। ১০ আপিন িকেসর ভয় পাি েলন?
কন আপিন আমার সে এরকম যবহার করেলন?”

১১ তখন অ রাহাম বলেলন, “আিম ভয় পেয়িছলাম। আিম ভেবিছলাম, এখােন কউ বাধহয় ঈ বরেক র া কের না।
তাই ভেবিছলাম, সারােক পাওয়ার জে য আমােক কউ হ যা করেতও পাের। ১২ সারা আমার রী, আবার আমার বানও
বেট। সারা আমার িপতার ক যা বেট, িক আমার মাতার ক যা নয়। ১৩ ঈ বর আমােক িপতগৃহৃ থেক দূের কাথাও িনেয়
যাে ন। ঈ বর আমােক অেনক দেশ িনেয় গেছন। যখন এরকম হল তখন আিম সারােক বললাম, ‘আমার জ য িকছ ুকেরা;
যখােনই আমরা যাব, সবাইেক বলেব য তিুম আমার বান।’”

১৪ তখন অবীেমলক আসল যাপারটা বঝুেলন। তাই অবীেমলক অ রাহােমর হােত সারােক িফিরেয় িদেলন। সই সে
অবীেমলক অ রাহামেক িকছ ু দাস, মষ ও গবািদ প ও িদেলন। ১৫ এবং অবীেমলক বলেলন, “চারিদেক তািকেয় দখনু।
এসবই আমার জিম। আপনার যখােন খশুী সখােন থাকেত পােরন।”

১৬ আর অবীেমলক সারােক বলেলন, “ তামার ভাই অ রাহামেক আিম ১২০০ রৗ যমু রা িদেয়িছ। যা িকছ ুঘেটেছ সসেবর
জে য আিম ঃিখত এটা বাঝােতই এই রৗ যমু রা। সবাই জানকু য আিম যায় মেন কাজ কেরিছ।”

১৭–১৮ অবীেমলেকর পিরবােরর সম নারীর গভধারেণর মতা রভু হরণ কেরিছেলন। অবীেমলক সারােক অিধকার
কেরিছেলন বেল রভু এই কাজ কেরিছেলন। িক অ রাহাম ঈ বেরর কােছ রাথনা করেলন এবং ঈ বর অবীেমলক,
অবীেমলেকর রী ও দাসীেদর স ােনর জ দওয়ার মতা িফিরেয় িদেলন।

অবেশেষ সারার স ান লাভ

২১ ১ রভু সারার জ য য রিত িত িদেয়িছেলন, তা র া করেলন। রভু সারার জ য দওয়া রিত িত স
করেলন। ২ সারা গভবতী হেলন এবং এই বশী বয়েস অ রাহােমর জ য একিট পু র স ান রসব করেলন। ঈ বর

যভােব রিত িত িদেয়িছেলন সভােবই সব স হল। ৩ সারা একিট পেু রর জ িদেলন এবং অ রাহাম তার নাম রাখেলন
ইস ্হাক। ৪ ইস ্হােকর আট িদন বয়স হেল, যমনিট ঈ বর বেলিছেলন িঠক সইভােব অ রাহাম তাঁেক সু ত করেলন।

৫ ইস ্হােকর জে র সময় অ রাহােমর বয়স িছল ১০০ বছর। ৬ এবং সারা বলেলন, “ঈ বর আমােক আনি ত কেরেছন।
য নেব সই আমার সেুখ সখুী হেব। ৭ কউ ভােব িন য আিম অ রাহােমর পেু রর জ দব। িক এই ব ৃ বয়েসও আিম

অ রাহামেক পু র িদেত পেরিছ।”

ঘেরর মে য অশাি
৮ ইস ্হাক রমশঃ বড় হেত লাগল। শী রই স শ খাবার খাওয়ার মত বড় হল। তখন অ রাহাম একটা ম ভাজ িদেলন।

৯ অ রাহােমর রথম স ােনর জ িদেয়িছল হাগার নােম িমশরীয় দাসী। সারা দখেলন হাগােরর সই পু র ইস ্হাকেক িনেয়
মজা করেছ। তাই সারা িবচিলত হেলন। ১০ সারা অ রাহামেক বলেলন, “ঐ দাসী আর তার পেু রর হাত থেক আমােদর
বাঁচাও। ওেদর িবদায় কের দাও! যখন আমােদর মতৃু্য হেব তখন আমােদর যা িকছ ু ধন-স দ ইস ্হাকই পােব। আিম চাই না
য আমার পু র ইস ্হােকর সে আমার দাসীর পু রও সবিকছরু ভাগ পাক!”

১১ এেত অ রাহাম খবু িবচিলত হেলন। িতিন তাঁর পু র ই ােয়েলর জে য উি ব হেলন। ১২ িক অ রাহামেক ঈ বর
বলেলন, “ঐ পু র আর দাসীর জে য িচ া কােরা না। সারা যা চায় তা-ই কেরা। তামার একমা র উ রািধকারী হেব
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ইস ্হাক। ১৩ িক তামার দাসী পু রেকও আিম আশীবাদ করব। স তামার পু র সতুরাং তার পিরবার থেকও আিম এক
মহান জািত সিৃ করব।”

১৪ পরিদন খবু ভাের অ রাহাম িকছ ু খা য ও পানীয় জল এেন হাগারেক িদেলন। তাই স বল কের হাগার পু রেক িনেয়
চেল গল। হাগার সই ান যাগ কের ব - শবা ম ভিূমর মে য ঘেুর বডা়েত লাগল।

১৫ িকছ ু ণ পের সব জল ফিুরেয় গল। িপপাসা মটাবার জে য আর িকছ ু থাকল না। তখন হাগার তার পু রেক একটা
ঝােপর নীেচ রাখল। ১৬ হাগার খািনকটা দূের হঁেট গল। তারপর সখােনই বেস পডল়। হাগােরর ভয় হল, জেলর অভােব

তার পু র বাধ হয় মারা যােব। পেু রর মতৃু্য স দখেত পারেব না। তাই সখােন বেস বেস স কাঁদেত লাগল।
১৭ ঈ বর সই পেু রর কা া নেত পেলন এবং বগ থেক ঈ বেরর দূত হাগারেক বলল, “িক হেয়েছ? ভয় পও না!

রভু তামার পেু রর কা া নেত পেয়েছন। ১৮ যাও, পু রেক িগেয় দখ। ওর হাত ধের এিগেয় চেলা। আিম তােক এক
বহৃৎ  জািতর িপতা করব।”

১৯ তখন হাগার ঈ বেরর কৃপায় একটা কূপ দখেত পল। তারপর হাগার সই কূেপর জেল িনেজর জলপা র পণূ করল।
তারপর সই জল িনেয় িগেয় পু রেক পান করাল।

২০ সই পু র বড় হেত লাগল আর ঈ বর সারা ণ তার সে থাকেলন। ই ােয়ল সই ম ভিূমর মে যই বড় হেত লাগল।
রেম রেম স হল একজন িশকারী। তীরধনেুক স হেয় উঠল খবু দ । ২১ তার মা এক িমশরীয় ক যার সে তার িবেয়

িদল। তারা সই পারণ নােমর ম ভিূমেতই বাস করেত লাগল।

অবীেমলেকর সে অ রাহােমর দরাদির
২২ তারপর অবীেমলক ও ফীেখাল অ রাহােমর সে কথা বলেলন। ফীেখাল িছেলন অবীেমলেকর স যবািহনীর রধান।

তাঁরা অ রাহামেক বলেলন, “ তামার সব কােজেতই ঈ বর তামার সে আেছন। ২৩ সতুরাং ঈ বেরর সা ােত তিুম আমায়
একটা রিত িত দাও। রিত া কেরা য তিুম আমার ও আমার স ান-স িতর রিত যায়পরায়ণ থাকেব। রিত িত
দাও য তিুম আমার রিত এবং য দেশ বাস করছ সই দেশর রিত যায়পরায়ণ হেব। রিত িত দাও য আিম তামার

রিত যরকম যায়পরায়ণ, তিুমও আমার রিত সরকম যায়পরায়ণ হেব।”
২৪ এবং অ রাহাম বলেলন, “আিম রিত া করিছ য আপিন আমার রিত যরকম আচরণ কেরেছন আিমও আপনার

রিত সরকম আচরণ করব।” ২৫ তারপর অ রাহাম অবীেমলেকর কােছ একটা অিভেযাগ করেলন। অ রাহাম অবীেমলেকর
কােছ অিভেযাগ করেলন য তাঁর দাসরা একটা পানীয় জেলর কূপ অিধকার কের রেখেছ। সই কূপিট অ রাহােমর দাসরা
খনন কেরিছল।

২৬ িক অবীেমলক বলেলন, “ ক এরকম কেরেছ আিম জািন না। আপিন তা এর আেগ এ যাপাের কখনও িকছ ু বেলন
িন!”

২৭ সতুরাং অ রাহাম আর অবীেমলক জেন চিু ব হেলন। অবীেমলক চিু র রমাণ িহেসেব অ রাহামেক কেয়কটা মষ
আর গবািদ প িদেলন। ২৮ অ রাহাম অবীেমলেকর সামেন সাতটা মষ পথৃক কের রাখেলন।

২৯ অবীেমলক অ রাহামেক িজে স করেলন, “আমার সামেন এই সাতটা মষ পথৃক কের রাখেলন কন?”
৩০ অ রাহাম উ র িদেলন, “আপিন যখন এই সাতটা মষ আমার কাছ থেক নেবন তখন রমািণত হেব য আিম এই

কূপ খনন কেরিছলাম।”
৩১ তারপর থেক ঐ কূেপর নাম হল ব - শবা। কারণ ঐ ােন জেন পর েরর কােছ রিত িত িদেয়িছেলন।
৩২ অতএব ব - শবােত অ রাহাম ও অবীেমলক জেন একটা চিু স াদন করেলন। তারপর অবীেমলক তাঁর

স যাধ ্যেদর িনেয় পেল ীয়েদর দেশ িফের গেলন।
৩৩ ব - শবােত অ রাহাম একটা িচরহিরৎ ঝাউগাছ রাপণ করেলন। সখােন িতিন রভু শা বত ঈ বেরর কােছ রাথনা

করেলন। ৩৪ অ রাহাম পেল ীয়েদর দেশ ব কাল বাস করেলন।

অ রাহাম, তামার পু রেক বিল দাও!

২২ ১ এই সম িকছরু পের ঈ বর িঠক করেলন য িতিন অ রাহােমর িব বাস পরী া করেবন। তাই ঈ বর ডাকেলন,
“অ রাহাম!”

এবং অ রাহাম সাডা় িদেলন, “বলনু!”
২ তখন ঈ বর বলেলন, “ তামার একমা র পু র যােক তিুম ভালবাস সই ইস ্হাকেক মািরয়া দেশ িনেয় যাও। সখােন

পবত িলর মে য একিটর ওপের তােক আমার উে ে য বিল দাও। আিম তামােক বলব কান পবেতর ওপর তিুম তােক বিল
দেব।”
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৩ পরিদন সকােল ঘমু থেক উেঠ অ রাহাম যা রার জে য গাধার িপেঠ িজন সাজােলন। সে ইস ্হাকেক িনেলন, আর িনেলন
জন ভ ৃ যেক। অ রাহাম হােমর জ য কাঠ কাটেলন। তারপর ঈ বর যখােন যেত বেলিছেলন সই ােনর উে ে য রওনা

হেলন। ৪ িতনিদন চলার পর অ রাহাম দূের দিৃ পাত করেলন আর গ য ল দখেত পেলন। ৫ তখন ভ ৃ য জেনর উে ে য
অ রাহাম বলেলন, “গাধাটা িনেয় তামরা এখােন অেপ া কেরা, আিম ছেলেক িনেয় িনিদ ানিটেত যাব এবং উপাসনা করব।
পের তামােদর কােছ িফের আসব।”

৬ অ রাহাম হােমর জে য কেট আনা কাঠ ছেলর কাঁেধ িদেলন। এবং সে িনেলন খাঁডা় ও আ ন। তারপর অ রাহাম ও
তাঁর ছেল জেনই উপাসনা স াদন করার জ য িনিদ ানিটেত গেলন।

৭ ইস ্হাক িপতা অ রাহামেক বলল, “িপতা!”
অ রাহাম উ র িদেলন, “বেলা, পু র!”
ইস ্হাক বলল, “িপতা! হােমর জে য সব আেয়াজন দখেত পাি , িক হােমর আেগ বিল দওয়ার জে য মষশাবক

কাথায়?”
৮ অ রাহাম বলেলন, “আমার পু র, বয়ং ঈ বর বিলর জ য মষশাবেকর যব া করেবন।”
সতুরাং অ রাহাম আর ইস ্হাক জেন িমেল িনিদ ানিটেত গেলন। ৯ তাঁরা সই ানিটেত পৗঁছেলন যখােন ঈ বর যেত

বেলিছেলন। সখােন অ রাহাম একিট বদী তরী করেলন। বদীর উপের অ রাহাম কাঠ েলা সাজােলন। তারপর অ রাহাম
তাঁর পু র ইস ্হাকেক বাঁধেলন এবং বদীর উপের সাজােনা কাঠ েলার উপর তােক শায়ােলন। ১০ এবার অ রাহাম খাঁডা় বার
কের ইস ্হাকেক বিল দওয়ার জে য তরী হেলন।

১১ িক তখন রভরু দূত অ রাহামেক বাধা িদেলন। সই দূত বগ থেক “অ রাহাম, অ রাহাম” বেল ডাকেলন।
অ রাহাম থেম িগেয় সাডা় িদেলন, “বলনু।”
১২ দূত বলেলন, “ তামার পু রেক হ যা কােরা না, তােক কান রকম আঘাত িদও না। এখন আিম দখেত পাি , তিুম

ঈ বরেক ভি কেরা এবং তাঁর আ া পালন কেরা। রভরু জ য তিুম তামার একমা র পু রেক পয বিল িদেত র ত।”
১৩ তখন অ রাহাম একটা মষ দখেত পেলন। একটা ঝােপ তার িশং আটেক গেছ। সতুরাং অ রাহাম সই মষটা ধের

এেন বিল িদেলন। ঐ মষটাই হল ঈ বেরর জ য অ রাহােমর বিল। আর র া পল অ রাহােমর পু র ইস ্হাক। ১৪ সতুরাং
অ রাহাম ঐ ানিটর একটা নাম িদেলন, “িযেহাবা-িযির।” *এমন িক আজও লােকরা বেল, “এই পবেত রভেুক দখা যায়।”

১৫ বগ থেক রভরু দূত ি বতীয়বার অ রাহামেক ডেক বলেলন, ১৬ “আমার জ য তিুম তামার একমা র পু রেকও
বিল িদেত র ত িছেল। আমার জ য তিুম এত বড় কাজ কেরছ বেল আিম তামার কােছ রিত িত িদি । আিম রভ,ু
িনেজরই িদ য কের রিত িত করিছ য, ১৭ আিম তামােক অব য আশীবাদ করব। আকােশ যত তারা, আিম তামার
উ রপু ষেদরও সং যাও তত করব। সমু রতীের যত বািল, তামার উ রপু ষরাও তত হেব। এবং তামার বংশ তােদর
সম শ েদর পরা করেব। ১৮ পিৃথবীর রে যক জািত তামার উ রপু ষেদর মা যেম আশীবাদ পােব। তিুম আমার
আ া পালন কেরছ বেল তামার উ রপু ষেদর জ য আিম একাজ করব।”

১৯ তখন অ রাহাম তাঁর ভ ৃ যেদর কােছ িফের গেলন। তাঁরা সকেল ব - শবােত িফের এেলন এবং অ রাহাম ব -
শবােতই থেক গেলন।

২০ এইসব ঘটনার পের অ রাহােমর কােছ এই খবর এল, “ শােনা, তামার ভাই নােহার এবং তার রী িম  কারও এখন
স ানািদ হেয়েছ; ২১ রথম পেু রর নাম উষ, ি বতীয় পেু রর নাম বষূ, ততৃীয় পু র কমেূয়ল হল অরােমর িপতা। ২২ তারপের
আেছ কষদ, হেসা, িপ শ, িষ লক এবং বথেুযল।” ২৩ বথেুয়ল হল িরিবকার িপতা। এই আট পেু রর মাতা হল িম  কা এবং
িপতা হল নােহার। আর নােহার হে অ রাহােমর ভাই। ২৪ তাছাডা় দাসী মার থেকও নােহােরর আরও চারজন পু র িছল।
এই চার পেু রর নাম টবহ, গহম, তহশ এবং মাখা।

সারার মতৃু্য

২৩ ১ সারা ১২৭ বছর বঁেচিছেলন। ২ কনান দেশর িকিরয়থ অব অথাৎ িহে রাণ নগের তাঁর মতৃু্য হল। অ রাহাম ভীষণ
ঃখ পেলন, সারার জে য অেনক কাঁদেলন। ৩ তারপর রীর মতৃেদহ রেখ হেতর জনেগা ীর সে কথা বলেত

গেলন। ৪ িতিন বলেলন, “ দশ পযটন করেত করেত আপনােদর দেশ এেস আিম পরবাসী িহেসেব বাস করিছ। ফেল আমার
মতৃ রীেক কবর দওয়ার মত আমার কানও জায়গা নই। আিম যােত রীেক কবর িদেত পাির তার জ য দয়া কের আমায়
খািনকটা জায়গা িদন।”

*২২:১৪ িযেহাবা-িযির এর অথ “ রভু দেবন” অথবা “ রভু দন।”



আিদপু ক ২৩:৫ 24 আিদপু ক ২৪:১৩

৫ হেতরা উ ের বলল, ৬ “মহাশয়, আমােদর মে য আপিন ঈ বেরর মহান নতােদর একজন। আমােদর র জিমেত
আপিন আপনার মতৃ রীেক সমািধ করেত পােরন। আপনার রীেক আপিন আপনার পছ মত জায়গােত সমািধ করেল
কউ আপনােক বাধা দেব না।”

৭ অ রাহাম উেঠ দাঁিডে়য় তাঁেদর নম ার করেলন। ৮ অ রাহাম তাঁেদর বলেলন, “আপনারা সি যই যিদ আমার মতৃ রীেক
কবর দওয়ার যাপাের সাহা য করেত চান তাহেল আমার হেয় সাহেরর পু র ইে রােণর সে কথা বলনু। ৯ ইে রােণর

েতর শেষ য মে পলার হাটা আেছ সটা আিম িকনেত চাই। ইে রাণ ঐ হার মািলক। যা দাম হয়, সবটাই আিম দব।
আিম চাই য আমার রীর কবেরর জ য য ঐ জায়গা িকনিছ আপনারা সবাই তার সা ী থাকুন।”

১০ যােদর সে অ রাহাম কথা বলিছেলন তাঁেদর মে য ইে রাণ উপিব িছেলন। এখন ইে রাণ অ রাহামেক বলেলন,
১১ “না, মহাশয়, এখােনই ঐ ত এবং হািটও আিম আমার লােকেদর সামেন আপনােক দব। আপিন যােত আপনার ই া
মত আপনার রীেক সমািধ করেত পােরন সজে য ঐ জিম, হা আিম আপনােক দব।”

১২ তখন অ রাহাম সমেবত হেতর লাকেদর সিবনয় নম ার করেলন। ১৩ সকেলর উপি িতেত িতিন ইে রাণেক বলেলন,
“িক আিম ঐ জিমর পেুরা দাম আপনােক িদেত চাই। আমার দওয়া দাম আপিন দয়া কের রহণ ক ন, আিম িনি ধায়
আমার রীেক কবর িদই।”

১৪ উ ের ইে রাণ অ রাহামেক বলেলন, ১৫ “মহাশয়, আমার কথা ননু। আপনার ও আমার কােছ ১০ পাউ ওজেনর
েপার তা কান দাম নই। সতুরাং আপিন জিমটা িনন এবং সখােন িনি ে আপনার রীেক সমািধ ক ন।”

১৬ অ রাহাম বঝুেত পারেলন য ইে রােণর কথার মে যই জিমটার মূ য উি িখত রেয়েছ। সতুরাং অ রাহাম ঐ মূ যই
ইে রাণেক িদেলন। ইে রােণর জে য অ রাহাম ১০ পাউ েপা ওজন করেলন এবং সই েপা বিণকেক িদেলন।

১৭–১৮ সতুরাং ইে রােণর জিমর বৎ বািধকারীর পিরবতন হল। মি রর পবূিদেক মে পলায় ঐ জিম অবি ত। এখন ঐ
জিমর বৎ বািধকারী হেলন অ রাহাম। িতিন ঐ জিমর অ গত হা এবং সম ব ৃ ািদর বৎ বািধকারী হেলন। সম
নগরবাসী ইে রাণ ও অ রাহােমর মে য ঐ চিু স াদন র য করেলন। ১৯ তারপর অ রাহাম মি রর (িহে রােণ)
িনকট জিমেত অথাৎ কনান দেশর এক হার মে য তাঁর রী সারােক সমািধ করেলন। ২০ অ রাহাম হেতর জনেগা ীর
কাছ থেক ঐ জিম ও জিমর মে যকার হা িকনেলন। এখন ঐ জিম হা হল অ রাহােমর স ি এবং ঐ জায়গা িতিন
সমািধ ল িহেসেব যবহার করেত লাগেলন।

ইস ্হােকর রী

২৪ ১ অ রাহাম অ য ব ৃ বয়স পয জীিবত িছেলন। অ রাহােমর ওপর ও তাঁর কৃত সম কেম রভরু আশীবাদ িছল।
২ অ রাহােমর সম স ি দখােশানার জে য একজন পরুােনা ভ ৃ য িছল। অ রাহাম সই ভ ৃ যেক একিদন ডেক

বলেলন, “আমার উ র নীেচ হাত দাও। ৩ এখন আমার কােছ তিুম একটা রিত া কেরা। বগ ও মেত্যর ঈ বর রভরু
সা ােত আমায় কথা দাও য কনােনর কান ক যােক আমার পু র িবেয় করেব, এরকমটা তিুম কখনও হেত দেব না। আমরা
কনানীয়েদর মে য বাস কির বেট, িক আমার পেু রর সে কানও কনানীয় ক যার িবেয় হেত দেব না। ৪ আমার দেশ
আমার বজািতর কােছ িফের যাও। সখােন আমার পু র ইস ্হােকর জে য পা রী খুঁেজ বার কের তােক এখােন িনেয় এস।”

৫ ভ ৃ যিট তাঁেক বলল, “এমন তা হেত পাের য কানও পা রী আমার সে এেদেশ আসেত রাজী হল না। তাহেল িক
আিম আপনার পু রেক আমার সে িনেয় আপনার জ ভিূমেত যাব?”

৬ অ রাহাম তােক বলল, “না! আমার পু রেক ঐ দেশ িনেয় যও না। ৭ বেগর রভু বয়ং ঈ বর আমার বেদশ থেক
সপিরবাের আমায় এখােন িনেয় এেসেছন। ঐ দশ আমার িপতার ও পিরবােরর বেদশ িছল। িক রভু কথা িদেয়েছন য
এই নতনু দশ হেব আমার পিরবােরর বেদশ। রভু তামার আেগ তাঁর দূত পাঠােবন যােত তিুম আমার পেু রর জ য একিট
পা রী পছ কের তােক এখােন আনেত পার। ৮ িক যিদ সই পা রী তামার সে এই দেশ আসেত না চায় তাহেল তিুম
তামার শপথ থেক মিু পােব। িক তিুম কখনও আমার পু রেক সই দেশ িফিরেয় িনেয় যােব না।”

৯ সতুরাং ভ ৃ যিট তার মিনেবর উ র নীেচ হাত িদেয় সই রকমই শপথ করল।

স ােনর
১০ পিরচারকিট অ রাহােমর দশিট উট িনেয় সই ান যাগ করল। সে িনেয় গল নানা ধরেণর সু র সু র উপহার।

স গল নােহােরর নগর মেসাপেটিমযােত। ১১ নগেরর বাইের সই ভ ৃ য জেলর কূেপর িদেক গল। স যার সময় নগেরর
মেয়রা সই কূেপ জল িনেত বিরেয় এল। ভ ৃ যিট উট েলােক সখােন হাঁটু গেড় বসাল।

১২ ভ ৃ যিট বলল, “ রভ,ু আপিন আমার মিনব অ রাহােমর ঈ বর। আজ আমার মিনেবর পেু রর জ য একিট যা য
পা রী িনবাচেন আপিন আমায় সাহা য ক ন। অনু রহ কের আমার রভু অ রাহামেক এই দয়া ক ন। ১৩ এখােন কূেপর
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ধাের আিম দাঁিডে়য় আিছ। নগেরর ত ণী রমনীরা এই কূেপর জল িনেত আসেছ। ১৪ ইস ্হােকর জে য কা পা রীিট উপযু
তা জানার একটা িবেশষ ইি ত দখেত পাব বেল এখােন আিম অেপ া করিছ। সই িবেশষ ইি তিট হল এই: আিম মেয়িটেক
বলব, ‘ তামার কলসী থেক আমায় একটু জল দাও।’ সই মেয়িটই য উপযু তা আিম বঝুেত পারব যিদ স বেল, ‘িনন, এই
জেল ত া মটান। আপনার উট েলােকও আিম জল িদি ।’ এরকমটা যিদ ঘেট তাহেল আিম বঝুব আপনার কাছ হেত আসা
সটাই রমাণ য ঐ মেয়ই ইস ্হােকর জে য সিঠক পা রী এবং আিম জানব য আপিন আমার মিনবেক দয়া কেরেছন।”

একিট প ী পাওয়া গল
১৫ ভ ৃ য রাথনা শষ করার আেগই িরিবকা নােম একিট ত নী কূেপর কােছ এল। িরিবকা বথেুযেলর ক যা। বথেুযল িছল

অ রাহােমর ভাই নােহার ও তার রী িম  কার পু র। জল নওয়ার কলসী কাঁেধ িনেয় িরিবকা কূেপর কােছ এল। ১৬ িরিবকা
অসাধারণ সু রী। স কখনও কান পু েষর সে ঘমুায় িন। স িছল কুমারী। কূেপর ধাের িগেয় স কলসী ভের জল িনল।
১৭ তখন সই ভ ৃ য তাডা়তািড় তার কােছ িগেয় বলল, “দা ণ ত ৃ া, দয়া কের তামার কলসী থেক একটু জল দাও।”

১৮ িরিবকা সে সে কাঁধ থেক কলসী নািমেয় তার আঁজলায জল ঢেল িদেয় বলল, “এই িনন, ত ৃ া মটান।” ১৯ তােক
জল খেত দওয়ার পের িরিবকা বলল, “আপনার উট েলােকও আিম জল িদি ।” ২০ তখন িরিবকা কলসী খািল কের সবটা
জল ঢেল িদল উেটেদর পানপাে র। তারপর আবার কূপ থেক আরও জল আনেত গল। এভােব স সব েলা উটেকই জল
পান করেত িদল।

২১ সই ভ ৃ য নীরেব িরিবকার সম কাজ ল ্য করেত লাগল। স িনি ত হেত চাইিছল য রভু তার রাথনা েনেছন
িকনা এবং ইস ্হােকর জে য ক যা স ান সফল হেয়েছ িকনা। ২২ উট েলার জলপান শষ হেল স িরিবকােক একটা ১/৪ আউ
ওজেনর সানার আংিট িদল। তাছাডা় স এক-একিট ৫ আউ ওজেনর খানা সানার বালাও িরিবকােক িদল। ২৩ ভ ৃ যিট
িরিবকােক িজে স করল, “ তামার িপতা ক? তামার িপতার গেৃহ িক আমার লাকেদর রােত থাকার কানও যব া হেত
পাের?”

২৪ িরিবকা উ র িদল, “বথেুযল আমার িপতা। িতিন িম  কা ও নােহােরর পু র।” ২৫ তারপর স বলল, “উট েলােক খেত
দওয়ার মত খড় আর আপনােদর ঘেুমােত দওয়ার মত জায়গা েটাই আমােদর আেছ।”

২৬ ভ ৃ যিট সা াে রিণপাত কের রভরু উপাসনা করল। ২৭ স বলল, “ধ য রভ,ু আমার মিনব অ রাহােমর ঈ বর।
আমার মিনেবর রিত রভু দয়া ও িব ব তার আচরণ কেরেছন। রভু আমােক আমার মিনেবর আ ীয়েদর বাডী়েত িনেয়
এেসেছন আমার মিনেবর পেু রর জ য যা য পা রী খুঁেজ বার করার জ য।”

২৮ তখন িরিবকা ছেুট িগেয় যা যা ঘেটেছ সসব তার পিরবােরর সবাইেক বলল। ২৯–৩০ িরিবকার এক ভাই িছল। তার নাম
লাবন। সই আগ ক যা িকছ ু বেলেছ, সইসব িরিবকা যখন বলিছল তখন লাবন মন িদেয় সব নিছল এবং লাবন যখন তার
িদিদর আঙেুল আংিট আর হােত বালা দখল তখন ছেুট বিরেয় িগেয় সই কূেপর ধাের এল। সই লাকিট তখন কূেপর ধাের
উট েলা িনেয় দাঁিডে়য় িছল। ৩১ লাবন বলল, “মহাশয়, আপনােক আমােদর আলেয় বাগত জানাই। আপনার এখােন দাঁিডে়য়
থাকার দরকার নই। আপনােদর িব রােমর জ য আিম সম বে াব করিছ এবং আপনােদর উট েলার জে য আমােদর
বাডী়েত জায়গা আেছ।”

৩২ তাই অ রাহােমর ভ ৃ য তােদর বাডী়র ভতের গল। উট েলার থেক বাঝা নামােত লাবন তােদর সাহা য করল এবং
উট েলােক খাবােরর জ য খডও় িদল। লাবন তারপর সই ভ ৃ য ও তার লাকেদর পা ধাওয়ার জ য জল িদল। ৩৩ তারপর
লাবন তােদর খাওয়ার জ য খাবার িদল। িক ভ ৃ যিট খেত রাজী হল না। স বলল, “আিম কন এেসিছ তা না বেল আিম
খাব না।”

তখন লাবন বলল, “তাহেল আমােদর বলনু।”

িরিবকার জে য দরাদির
৩৪ তখন সই ভ ৃ য বলল, “আিম অ রাহােমর পিরচারক। ৩৫ িক সম িবষেয়ই আমার মিনবেক আশীবাদ কেরেছন।

আমার মিনব এখন এক মহান যি । অ রাহামেক রভু অেনক মেষর পাল এবং রচরু গবািদ প িদেয়েছন। অ রাহােমর
এখন অেনক সানা, পা, অেনক দাসদাসী। অ রাহােমর অেনক উট ও গাধা আেছ। ৩৬ আমার মিনেবর রী িছেলন সারা।
অেনক বয়েস িতিন একিট পেু রর জ িদেলন এবং আমার মিনব তাঁর সম ধন-স দ তাঁর এই পু রেক িদেয়েছন। ৩৭ আমার
মিনব আমায় একটা শপথ িনেত বা য কেরেছন। আমার মিনব আমায় বলেলন, ‘আমার পু রেক তিুম কনােনর কানও ক যােক
িবেয় করেত দেব না। আমরা কনােনর লাকেদর মে য বাস কির বেট, িক আিম চাই না য স কনােনর কানও ক যােক
িবেয় কের। ৩৮ সতুরাং তিুম শপথ কেরা য তিুম আমার িপতার দেশ যােব। আমার আ ীয় বজনেদর কােছ যাও এবং আমার
পেু রর জে য একজন পা রী িনবাচন কেরা।’ ৩৯ তখন আিম আমার মিনবেক বললাম, ‘ সই পা রী আমার সে এই দেশ
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আসেত না চাইেতও পাের।’ ৪০ িক আমার মিনব বলেলন, ‘আিম রভরু সবা কেরিছ এবং সই একই রভু তাঁর দূত পাঠােবন
তামার সে তামার সাহাে যর জ য। আমার আ ীয় বজনেদর মে যই তিুম আমার পেু রর জে য পা রী খুঁেজ পােব।

৪১ িক তিুম যিদ আমার িপতার দেশ যাও আর তাঁরা যিদ আমার পেু রর জ য মেয় িদেত অ বীকার কেরন, তাহেল তিুম
এই শপেথর দায় থেক মু হেব।’

৪২ “আজ আিম এই কূেপর পােড় এেস রাথনা করলাম, ‘ রভ,ু আপিন আমার মিনব অ রাহােমর ঈ বর, দয়া কের আমার
এই যা রােক সফল ক ন। ৪৩ আিম এই কূেপর পােশ দাঁিডে়য় জল নওয়ার জ য আসা একিট মেয়র জে য অেপ া করব।
স জল িনেত এেল আিম বলব, “দয়া কের তামার কলসী থেক আমায় একটু জল পান করেত দাও।” ৪৪ এেত উপযু পা রী

একটা িবেশষভােব উ র দেব। স বলেব, “এই জল আপিন পান ক ন আর আপনার উট েলােকও আিম জল পান করেত
দব।” য মেয় এইভােব উ র দেব, আিম জানব, স-ই আমার মিনেবর পেু রর জ য উপযু পা রী হেব যােক রভু

িনবাচন কেরেছন।’
৪৫ “আমার রাথনা শষ করার আেগই িরিবকা জল নওয়ার জে য কূেয়া তলায় এল। জেলর কলসীটা তার কাঁেধ িছল।

আিম তার কােছ ত ৃ া িনবারেণর জ য জল চাইলাম। ৪৬ তখনই স কাঁধ থেক কলসী নািমেয় আমার আঁজলায় খািনকটা জল
ঢেল িদল। তারপর স বলল, ‘এই জল আপিন পান ক ন আর আপনার উট েলার জ য আিম আরও জল িদি ।’ তখন আিম
সই জল পান করলাম এবং মেয়িট উট েলােকও জল পান করেত িদল। ৪৭ তখন আিম তােক িজে স করলাম, ‘ তামার িপতা
ক?’ স বলল, ‘বথেুযল আমার িপতা। িতিন িম  কা ও নােহােরর পু র।’ তখন আিম তােক আংিট আর বালা জাডা় িদলাম।

৪৮ আিম রিণপাত কের রভেুক ধ যবাদ জানালাম। আিম রভরু, আমার মিনব অ রাহােমর ঈ বেরর রশংসা করলাম।
আমায় সাজা আমার মিনেবর ভাইেয়র নাতিনর কােছ পৗঁেছ দওয়ার জে য রভেুক ধ যবাদ জানাই। ৪৯ এখন আমায় বলনু,
আপিন িক আমার মিনেবর রিত সদয় এবং িব ব হেয় তাঁেক আপনার ক যািটেক দেবন? অথবা আপিন গররাজী হেবন?
আপিন খেুল বলনু যােত আিম িক করব, না করব িঠক করেত পাির।”

৫০ তখন লাবন এবং বথেুয়ল উ র িদেলন, “আমরা দখেত পাি , সবই রভরু ই া অনসুাের হে । সতুরাং তামােক
আমরা এিট বদলাবার জ য িকছইু বলেত পাির না। ৫১ তাই িরিবকােক িদলাম। ওেক িনেয় যাও। ওর সে তামার মিনেবর
পেু রর িবেয় দাও। রভরু এটাই ই া।”

৫২ যখন অ রাহােমর ভ ৃ য একথা নল স রভরু সামেন ভিূমেত রিণপাত করল। ৫৩ তখন স যসব উপহার সাম রী
এেনিছল সসব িরিবকােক িদল। স তােক খবু সু র সু র জামা কাপড় এবং সানা ও পার নানা অল ার িদল। তার ভাই
এবং মােকও িদল ব রকম মূ যবান সাম রী। ৫৪ তারপর তারা খাওয়াদাওয়া সের সখােন রাি রযাপন করল। পরিদন খবু
সকােল উেঠ তারা বলল, “এখন আমার মিনেবর কােছ আমােদর িফের যেত হেব।”

৫৫ তখন িরিবকার মা ও ভাই বলল, “িরিবকা আরও িকছিুদন আমােদর কােছ থাকুক। আর দশ িদন আমােদর কােছ থাক।
তারপর স যেত পাের।”

৫৬ িক ভ ৃ য তােদর বলল, “আমায় দরী কিরেয় দেবন না। রভু আমার যা রা সফল কেরেছন। এবার আমার রভরু
কােছ তাডা়তািড় িফের যাওয়া দরকার।”

৫৭ িরিবকার মা ও ভাই বলল, “িরিবকােক ডেক আিন—ও িক বেল শানা যা ।” ৫৮ তাঁরা িরিবকােক ডেক িজে স
করেলন, “তিুম িক এঁর সে এখনই যেত চাও?”

িরিবকা বলল, “ যাঁ, আিম যাব।”
৫৯ সতুরাং তাঁরা অ রাহােমর ভ ৃ য ও তার লাকজেনর সে িরিবকােক যেত িদেলন। িরিবকােক ছাটেবলা থেক য দাসী

মানষু কেরেছ স-ও তােদর সে চলল। ৬০ যখন িরিবকা যা রা করল তাঁরা তােক বলেলন,
“আমােদর বান, তিুম হও ল ল জেনর জননী।
তামার উ রপু ষগণ শ েদর পরািজত কের দখল ক ক তােদর নগর িল।”

৬১ তারপর িরিবকা ও তার দাসী উেটর িপেঠ চেড় অ রাহােমর ভ ৃ য ও তার লাকজনেদর অনগুমন করল। সতুরাং সই
ভ ৃ য িরিবকােক িনেয় মিনেবর গেৃহর পেথ যা রা করল।

৬২ ইস ্হাক তখন ব -লহ - রায়ী যাগ কের নেগেভ বাস করিছেলন। ৬৩ একিদন স যায় একাে যান করার জে য
ইস ্হাক িনজন রা ের বডা়েত িগেয়িছেলন। ইস ্হাক চাখ তেুল দখেলন য দূর থেক উেটর সাির আসেছ।

৬৪ িরিবকাও ইস ্হাকেক দখেত পেলন। তখন স উেটর িপঠ থেক লািফেয় নেম পডল়। ৬৫ ভ ৃ যেক িজে স করল, “ ক
ঐ ত ণ মােঠর মে য িদেয় আমােদর িদেক এিগেয় আসেছ?”

ভ ৃ য উ র িদল, “ঐ আমার মিনেবর পু র।” েন িরিবকা ওডন়া িদেয় তার মখু ঢাকল।
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৬৬ সই ভ ৃ য যা-যা ঘেটেছ সব ইস ্হাকেক বলল। ৬৭ তখন ইস ্হাক মেয়িটেক তাঁর মােয়র তাঁবেুত িনেয় গেলন। সিদন
থেক িরিবকা হল ইস ্হােকর রী। ইস ্হাক তােক খবু ভালবাসেলন। তােক ভালেবেস ইস ্হাক মােয়র মতৃু্যর শােক সা বনা
পেলন।

অ রাহােমর পিরবার

২৫ ১ অ রাহাম আবার িববাহ করেলন। তাঁর নতনু রীর নাম কটরুা। ২ অ রাহােমর ঔরেস কটরুা িস রণ, যকষণ, মদান,
িমিদয়ন, িযশবক এবং শহূেরর জ দন। ৩ যকষণ িছেলন িশবা ও দদােনর জনক। অশরূীয়, িলয়ু ীয় আর লটশুীয়

অিধবাসীরা িছল দদােনর উ রপু ষ। ৪ ঐফা, এফর, হেনাক, অবীদ এবং ই ায়া িছল িমিদয়েনর স ান-স িত। অ রাহাম
ও কটরুার িববােহর ফেল এইসব পু রেদর জ হয়। ৫–৬ মতৃু্যর আেগ অ রাহাম তাঁর রি ত দাসীেদর গভজাত পু রেদর
নানা রকম উপহার িদেয় তােদর পবূ দেশ পাঠান। িতিন তােদর ইস ্হােকর কাছ থেক দূের পািঠেয় িদেয় তাঁর যা িকছ ু িছল সব
ইস ্হাকেক দন।

৭ অ রাহাম ১৭৫ বছর বয়স পয বঁেচ িছেলন। ৮ তারপর অ রাহাম রমশঃ বল হেয় অবেশেষ শষ িনঃ বাস যাগ
করেলন। সদুীঘ ও সখুী জীবন িছল তাঁর। িতিন মারা গেলন এবং তাঁেক তাঁর আপনজেনর কােছ িনেয় যাওয়া হল। ৯ তাঁর
ই পু র ইস ্হাক আর ই ােয়ল িমেল তাঁর মতৃেদহ মে পলার হােত কবর িদল। সাহেরর পু র ইে রােণর জিমেত ঐ
হা। জায়গাটা িছল মি রর পবূ িদেক। ১০ এই সই হা যটা অ রাহাম হেতর স ানেদর কাছ থেক িকেনিছেলন। সখােন
রী সারার কবেরর পােশ অ রাহামেক কবর দওয়া হল। ১১ অ রাহােমর মতৃু্যর পের ঈ বর ইস ্হাকেক আশীবাদ করেলন।

ইস ্হাক ব -লহয়- রায়ীেত বসবাস করেত থাকেলন।
১২ ই ােয়েলর বংশ ব ৃ া এই: অ রাহাম ও হাগােরর পু র িছেলন ই ােয়ল। (হাগার িছেলন সারার িমশরীয় দাসী।)

১৩ ই ােয়েলর পু রেদর নাম েলা হল: রথম পু র িছল নবােয়া  , তারপর জ ায় কদর, তারপের যথা রেম অে বল,
িমবস , ১৪ িম  ম, মা, মসা, ১৫ হদদ, তমা, িযটরু, নাফীশ এবং কদমা। ১৬ এই িল হল ই ােয়েলর পু রেদর নাম।

রে যেকর এক-একটা ছাট বসিত িছল এবং রে যকিট বসিত আে আে শহের পিরণত হয়। বােরািট পু র যন বােরা
জন রাজপু র এবং রে যেকর িনজ ব জনবল। ১৭ ই ােয়ল ১৩৭ বছর বঁেচিছেলন। তারপর তাঁর মতৃু্য হয় এবং তাঁেক তাঁর
পবূপু ষেদর কােছ িনেয় যাওয়া হয়। ১৮ ই ােয়েলর উ রপু ষরা সম র ম ভিূম অ েল বসিত াপন কের। এই অ লিট
িছল িমশেরর কােছ বীলা থেক শরূ পয িব ৃত এবং এখান থেক তা িব ৃত িছল অশিূরয়া পয । ই ােয়েলর উ রপু ষরা

রায়ই তার ভাইএর লােকেদর আ রমণ করত।

ইস ্হােকর পিরবার
১৯ এবার ইস ্হােকর কািহনী। ইস ্হাক নােম অ রাহােমর এক পু র িছল। ২০ যখন ইস ্হােকর বয়স ৪০ হল তখন িতিন

িরিবকােক িবেয় করেলন। িরিবকা িছেলন প অরাম অ েলর মেয়। তাঁর িপতা বথেুযল এবং অরামীয় লাবন িছেলন তাঁর
ভাই। ২১ ইস ্হােকর রীর স ানািদ হি ল না। তাই িতিন রভরু কােছ তাঁর রীর জে য রাথনা করেলন এবং রভু তাঁর

রাথনা নেল িরিবকা গভবতী হেলন।
২২ গভবতী অব ায় িরিবকা য রণা ভাগ করিছেলন কারণ তাঁর গেভ িট িশ এেক অপরেক জাের ঠলােঠিল করিছল।

গভ িশ র জে য িরিবকা অেনক ক পেত থােকন। িতিন রভরু কােছ রাথনা কের জানেত চাইেলন, “আমার কন এমন
হে ?” ২৩ রভু উ ের বলেলন,
“ তামার গেভর মে য
িট জািত আেছ।

তিুম ই মহান বংেশর শাসকেদর জ দেব।
তােদর মে য িবে দ ঘটেব।
এক পেু রর অেপ া অ য পু র শি শালী হেব।
ছাট পেু রর সবা করেব বড় পু র।”

২৪ যথাসমেয় িরিবকা িট যমজ স ােনর জ িদেলন। ২৫ রথম স ােনর গােয়র রং িছল লাল। গােয়র বক িছল লামশ
বে রর মত। তাই তার নাম রাখা হল এেষৗ। ২৬ তারপের যখন ি বতীয় স ানিটর জ হল তখন তার শ মেুঠার মে য
এেষৗর পােয়র গাডা়িল ধরা িছল। তাই তার নাম রাখা হল যােকাব। এেষৗ এবং যােকােবর জে র সময় ইস ্হােকর বয়স িছল
৬০ বছর।
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২৭ ছেল িট বড় হেত লাগল। এেষৗ হল একজন দ িশকারী। স জ েল রা ের ঘেুর বডা়েত ভালবাসত। িক যােকাব
িছল শা রকৃিতর। স তাঁবেুতই থাকত। ২৮ ইস ্হাক এেষৗেক ভালবাসেতন। এেষৗর িশকার করা প র মাংস খেত িতিন
ভালবাসেতন। িক িরিবকা যােকাবেক ভালবাসেতন।

২৯ একবার এেষৗ িশকার থেক িফের এল। ুধায় স িছল া ও বল। তখন যােকাব এক হাঁিড় িশম স করিছল।
৩০ এেষৗ যােকাবেক বলল, “ি েধর বালায় আিম া । আমায় এই লাল বীন িকছ ু খেত দাও।” ( সজ য সবাই তােক
ইেদাম বেল।)

৩১ িক যােকাব বলল, “তাহেল তিুম আজ বড় পেু রর অিধকার আমায় িবি র কেরা।”
৩২ এেষৗ বলল, “ি েধর চােট আিম এমিনেতই আধমরা হেয় গিছ। মেরই যিদ যাই তাহেল িপতার সব স ি আমার

কান কােজ লাগেব? তাই আমার ভাগ আিম তামায় দব।”
৩৩ িক যােকাব বলল, “আেগ রিত া কেরা য তামার ভাগ আমায় দেব।” অতএব যােকােবর কােছ এেষৗ রিত া

করল। এেষৗ িপতার স ি থেক িনেজর ভাগ যােকাবেক িবি র করল। ৩৪ তখন যােকাব এেষৗেক িট ও খাবার িদল। এেষৗ
খেয়েদেয় পিরত ৃ হেয় চেল গল। সতুরাং এেষৗ রমাণ করল য বড় পেু রর অিধকার িনেয় তার কানও মাথা যথা নই।

অবীেমলেকর কােছ ইস ্হােকর িম যাভাষণ

২৬ ১ একবার িভ হল। অ রাহােমর সময় যমন হেয়িছল এই িভ টা তমনই িছল। তখন ইস ্হাক পেল ীয়েদর
অবীেমলেকর সে দখা করার জ য গরাের গেলন। ২ রভু ইস ্হাকেক দশন িদেলন এবং বলেলন, “িমশের যও

না। আিম তামায় য দেশ বাস করার পরামশ িদি সই দেশ বাস কেরা। ৩ সই দেশ থােকা এবং আিম তামার সে
থাকব। আিম তামায় আশীবাদ করব। এই যত জিমজমা দখছ সব আিম তামায় ও তামার পিরবারেক দব। তামার িপতা
অ রাহামেক আিম যা-যা রিত া কেরিছলাম স সব কথা আিম রাখব। ৪ আকােশর তারার মত তামার উ রপু ষরা হেব
অসং য এবং তামার পিরবার এই সম জিমর মািলক হেব। তামার উ রপু ষেদর মা যেম পিৃথবীর সম জািত আমার
আশীবাদ পােব। ৫ তামার িপতা অ রাহাম আমার কথা, আমার আেদশ, আমার িবিধ, আমার িনয়ম সব িকছ ু পালন কেরিছল
এবং আিম তােক যা যা করেত বেলিছলাম সব কেরিছল বেল আিম এটা করব।”

৬ সতুরাং ইস ্হাক গরাের থেক গেলন এবং সখােনই বাস করেত লাগেলন। ৭ ইস ্হােকর রী িরিবকা িছল অপবূ সু রী।
গরােরর বািস ারা িরিবকার স েক ইস ্হাকেক িজ াসাবাদ করেত লাগল। ইস ্হাক বলেলন, “ও আমার বান।” িরিবকােক
তার রী িহেসেব পিরচয় িদেত ইস ্হাক ভয় পেলন। ইস ্হােকর ভয় হল য িরিবকােক পাওয়ার জ য তারা তাঁেক হ যা
করেত পাের।

৮ তারপর ইস ্হাক সখােন ব িদন থেকিছেলন। একিদন অবীেমলক জানালা িদেয় ইস ্হাক ও তার রী িরিবকােক খলা
করেত দখেলন। ৯ তখন অবীেমলক ইস ্হাকেক ডেক পাঠােলন। অবীেমলক বলেলন, “এই নারী আসেল তামার রী।
আমায় কন িমে য কের বেলিছেল য এ তামার বান?”

ইস ্হাক বলেলন, “আিম ভয় পেয়িছলাম য এেক রী বেল পিরচয় িদেল ওেক পাওয়ার জ য আপিন আমায় হ যা
করেবন।”

১০ অবীেমলক বলেলন, “আমােদর রিত অ য অ যায় অিবচার কেরছ। আমােদর মে য কউ যিদ তামার রীেক
শ যাসি নী করেতা তাহেল স মহাপােপর ভাগী হত।”

১১ সতুরাং অবীেমলক তাঁর সম রজােদর সাবধান কের িদেলন। িতিন বলেলন, “ কউ এই লাকিটর বা এর রীর কান
িত করেব না। যিদ কউ এেদর কানও িত কের তাহেল তার শাি হেব মতৃু্য।”

ইস ্হাক ধনী হেলন
১২ ইস ্হাক তাঁর েত চাষ করেলন। এবং স বছর খবু ভাল ফসল হল। রভু তাঁেক খবু আশীবাদ করেলন। ১৩ ইস ্হাক

ধনী হেলন। িতিন আরও অেনক ধন উপাজন করেলন। এভােব িতিন একজন অ য ধনবান যি হেলন। ১৪ িতিন রচরু
মষপাল ও গা-পােলর মািলক হেলন। তাঁর িবশাল ধন ও অেনক দাস-দাসী িছল। সম পেল ীয় মানষুরা তাঁেক ঈষা করেত

লাগল। ১৫ ফেল অেনক কাল আেগ অ রাহাম ও তাঁর লাকজন যসব কূপ খনন কেরিছেলন স েলা পেল ীয়রা বিুজেয়
ফলল। ১৬ এমনিক অবীেমলক পয ইস ্হাকেক বলেলন, “আমােদর দশ ছেড় চেল যাও। তিুম আমােদর অেপ া অেনক
বশী শি শালী হেয় গছ।”

১৭ সতুরাং ইস ্হাক সই ান যাগ কের স ীণ গরার নদীর ধাের এেস িশিবর াপন করেলন। ইস ্হাক সখােন অব ান কের
সখােনই বসবাস করেত লাগেলন। ১৮ এর ব কাল আেগ অ রাহাম রচরু কূপ বা জলাশয় খনন কেরিছেলন। অ রাহাম মারা
গেল পেল ীয়রা সইসব কূপ মািট িদেয় বিুজেয় ফেলিছল। ১৯ তখন ইস ্হাক িফের িগেয় আবার সই কূপ িল খনন করেলন।
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ইস ্হােকর ভ ৃ যরাও ছাট নদীিটর কােছ একটা কূপ খনন করল এবং তারা সই কূেপর মে য একিট জেলর ঝণা দখেত পল।
২০ গরার উপ যকায় যারা মষ চরাত তােদর সে ইস ্হােকর লাকজনেদর িববাদ বাধল। তারা বলল, “এই জল আমােদর।”
তাই ইস ্হাক ঐ কূপিটর নাম িদেলন এষক। িতিন কূপিটর ঐ নাম িদেলন, কারণ ঐখােনই তকাতিকটা হেয়িছল।

২১ ইস ্হােকর লাকরা আর একিট কূপ খনন করল। সই কূপ িনেয় ইস ্হােকর লাকেদর সে ানীয় লাকেদর আবার িববাদ
বাধল। তাই ইস ্হাক ঐ কূপিটর নাম িদেলন িসটনা।

২২ সখান থেক সের িগেয় ইস ্হাক আবার একিট কূপ খনন করেলন। এবার ঐ কূপ িনেয় কউ িববাদ করেত এল না। তাই
ইস ্হাক ঐ কূপিটর নাম িদেলন রেহােবা । ইস ্হাক বলেলন, “এবার রভু আমােদর জ য একটা জায়গা পেয়েছন। এখােনই
আমরা ব ণ হব ও সফল হব।”

২৩ সখান থেক ইস ্হাক গেলন ব - শবােত। ২৪ সই রাে র রভু ইস ্হােকর সে কথা বলেলন। রভু বলেলন, “আিম
তামার িপতা অ রাহােমর ঈ বর। ভয় পও না। আিম তামার সে আিছ এবং তামায় আশীবাদ করিছ। তামার পিরবারেক

আিম এক মহান পিরবাের পিরণত করব। আমার িব ব সবক অ রাহােমর জ য আিম একাজ করব।” ২৫ সতুরাং ইস ্হাক
এক বদী িনমাণ কের সখােন রভরু উপাসনা করেলন। ইস ্হাক সই জায়গায় তাঁবু াপন করেলন আর তাঁর পিরচারকরা
সখােন কূপ খনন করেলা।

২৬ গরার থেক অবীেমলক এেলন ইস ্হােকর সে দখা করেত। অবীেমলেকর সে তাঁর উপেদ া অহষূ  এবং তাঁর
স যা য ফীেকালও এেলন।

২৭ ইস ্হাক িজ াসা করেলন, “আমার কােছ এেসেছন কন? আেগ আপিন আমার সে ব ুর মত যবহার কেরন িন।
এমনিক আপনার রা য থেক আপিন আমায় তািডে়য় িদেয়িছেলন।”

২৮ উ ের তাঁরা বলেলন, “এখন আমরা জেনিছ য রভু আপনার সে আেছন। আমরা মেন কির য আমােদর মে য একটা
চিু হওয়া উিচৎ । আমরা চাই আপিন আমােদর কােছ শপথ িনন। ২৯ আমরা আপনােক কখনও আঘাত কির িন। আপিনও িদ য
ক ন য আমােদর কখনও আঘাত করেবন না। আমরা আপনােক বিহ ার কেরিছলাম। এখন এটা পির ার য রভু আপনােক
আশীবাদ কেরেছন।”

৩০ সতুরাং ইস ্হাক অ যাগতেদর জ য এক ভাজসভার আেয়াজন করেলন। সবাই পিরতিৃ র সে পানেভাজন করেলন।
৩১ পরিদন খবু সকােল তাঁরা এেক অপেরর কােছ একিট রিত া করেলন। তারপর তাঁরা শাি পণূভােব িবদায় িনেলন।

৩২ সইিদন ইস ্হােকর ভ ৃ যরা এেস তারা য কূপ খনন কেরিছল তার কথা জানাল। তারা বলল, “ঐ কূেপর মে য জল
পাওয়া গেছ।” ৩৩ তাই ইস ্হাক ঐ কূেপর নাম িদেলন িশিবয়া এবং এখনও ঐ নগরী ব - শবা নােম পিরিচত।

এেষৗর প ীগণ
৩৪ এেষৗর যখন ৪০ বছর বয়স হল তখন স জন িহ ীয় রমণীেক িববাহ করল। একজন িছল বিরর ক যা িযহদূী  ।

অ যজন িছল এলেনর ক যা বাসমৎ । ৩৫ এই িববাহ িটেত ইস ্হাক এবং িরিবকা মানিসকভােব িবপয হেয়িছেলন।

ইস ্হােকর সে যােকােবর চালািক

২৭ ১ ইস ্হাক রমশঃ ব ৃ হেলন, ীণ হল তাঁর দিৃ শি —আর িকছ ু ভাল দখেত পান না। একিদন িতিন বড় পু রেক
ডাকেলন, “এেষৗ!”

এেষৗ উ র িদল, “আিম এখােন।”
২ ইস ্হাক বলেলন, “আিম ব ৃ হেয়িছ। শী রই মারাও যেত পাির। ৩ তাই তামার তীরধনকু িনেয় িশকাের যাও। আমার

খাওয়ার জে য একটা িকছ ু িশকার কের আেনা। ৪ আিম ভালবািস এমন কানও খাবার তরী কর। আমায় খাবার এেন দাও,
আিম খাই। মতৃু্যর আেগ তামায় আশীবাদ কের যাই।” ৫ তখন এেষৗ িশকার করেত বিরেয় গল।

এসব কথা ইস ্হাক যখন এেষৗেক বলিছেলন তখন িরিবকা সব নিছেলন। ৬ িরিবকা তাঁর ি রয় পু র যােকাবেক বলেলন,
“ শান, তামার িপতা তামার ভাই এেষৗেক িক বলিছেলন সব েনিছ। ৭ তামার িপতা বলেলন, ‘আমার খাওয়ার জে য একটা
জােনায়ার িশকার কের আেনা। আমায় রঁেধ দাও, আিম খাই। তাহেল আিম মতৃু্যর আেগ তামায় আশীবাদ করব।’ ৮ এখন
শান বাবা, আিম যা বিল তা কেরা। ৯ আমােদর ছাগেলর খাঁয়ােড় যাও, েটা ছাগল ছানা িনেয় এস। তামার িপতা যমন মাংস
খেত ভালবােস তমন কের আিম রঁেধ দব। ১০ তারপর সই খাবার িনেয় িপতার কােছ যােব। মতৃু্যর আেগ িতিন তামায়

আশীবাদ করেবন।”
১১ িক যােকাব মা িরিবকােক বলল, “আমার ভােয়র গা ভি লাম। িক আমার শরীেরর বক মসণৃ। ১২ িপতা আমায়

ছ ুঁেলই টর পােবন য আিম এেষৗ নই। তাহেল িপতা আমায় আশীবাদ দেবন না। বরং অিভশাপ দেবন। কন? কননা আিম
তাঁর সে চালািক করেত িগেয়িছলাম।”
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১৩ সতুরাং িরিবকা তােক বলেলন, “যিদ িতিন অিভশাপ দন তেব তা আমার ওপর আসকু। আিম যমন বলিছ তমনিট
কেরা। যাও, আমার জ য ছাগল িনেয় এস।”

১৪ তখন যােকাব েটা ছাগল িনেয় এেস তার মােক স িল িদল। তার মা িঠক যভােব ইস ্হাক খেত ভালবােসন সই
িবেশষ ভােব ছাগল েটা রা া করেলন। ১৫ তারপর িরিবকা বড় পু র এেষৗর ি রয় জামাকাপড় িনেলন। সই জামাকাপড়
পিরেয় িদেলন ছাট পু র যােকাবেক। ১৬ আর যােকােবর হােত ও গলায় লািগেয় িদেলন ছাগেলর চামডা়। ১৭ তারপর িরিবকা
সই রা া করা মাংস িনেয় এেস যােকাবেক িদেলন।

১৮ যােকাব িপতার কােছ িগেয় ডাকল, “িপতা।”
তার িপতা সাডা় িদেলন, “তিুম ক বাবা?”
১৯ যােকাব বলল, “আিম তামার বড় পু র এেষৗ। তিুম যমন বেলিছেল আিম সব তমনভােব কের এেনিছ। এখন উেঠ

বেসা, তামার জে য যা িশকার কেরিছ, খাও আেগ। আমায় পের আশীবাদ কােরা।”
২০ িক ইস ্হাক তাঁর পু রেক িজে স করেলন, “তিুম িক কের এত তাডা়তািড় জােনায়ার িশকার করেল?”
যােকাব উ র িদল, “কারণ রভ,ু তামার ঈ বর আমােক জােনায়ার িল তাডা়তািড় খুঁেজ পেত সাহা য কেরেছন।”
২১ তখন ইস ্হাক যােকাবেক বলেলন, “কােছ এস বাবা, আিম তামায় ছ ুঁেয় দিখ, তিুম সি যই আমার পু র এেষৗ িকনা।”
২২ সতুরাং যােকাব তার িপতা ইস ্হােকর কােছ গল। ইস ্হাক তার গােয় হাত বিুলেয় বলেলন, “ তামার গলার বর যােকােবর

মত শানাে , িক তামার হাত এেষৗর মত লামশ।” ২৩ ইস ্হাক বঝুেত পারেলন না য এ আসেল যােকাব। কারণ তার হাত
এেষৗর হােতর মেতাই লামশ। সতুরাং ইস ্হাক যােকাবেক আশীবাদ করেলন।

২৪ ইস ্হাক িনঃসে হ হবার জে য আবার িজে স করল, “তিুম সি যই আমার পু র এেষৗ তা?”
যােকাব উ র িদল, “ যাঁ, িপতা, আিমই এেষৗ।”

যােকাবেক আশীবাদ
২৫ তখন ইস ্হাক বলেলন, “আমােক আমার পেু রর িশকার করা প িলর থেক খাবার এেন দাও। আিম সটা খেয় তামায়

আশীবাদ করেবা।” তখন যােকাব খাবারটা িদল এবং ইস ্হাক তা খেলন। তারপর যােকাব িকছ ু রা ারস িদেল ইস ্হাক তা
পান করেলন।

২৬ তারপর ইস ্হাক তােক বলেলন, “কােছ এস, আমায় চমুু দাও।” ২৭ সতুরাং যােকাব তার িপতার কােছ িগেয় তাঁেক চু বন
করল। তখন ইস ্হাক যােকােবর জামা কাপেড় এেষৗর জামা কাপেডর় গ পেলন এবং তােক আশীবাদ করেলন। ইস ্হাক
বলেলন,
“ য রা র রভরু আশীবাদ ধ য, আমার স ান সই রা েরর গ বেহ।
২৮ তামােক রভু রচরু বিৃ িদন যােত রচরু ফসল আর রা ারস হয়।
২৯ ব জািত তামায় সবা করেব
এবং তামার রিত নত থাকেব।
ভাই ািতেদর ওপের তামার রভু ব বহাল হেব।
তামার মাতার পু রগণ তামার অধীন হেব এবং তারা তামার আেদেশ চলেব।
তামােক যারা শাপ দেব তারা হেব অিভশ ,

যারা তামােক আশীবাদ করেব তারা আশীবাদ পােব।”

এেষৗর জ য “আশীবাদ”
৩০ ইস ্হাক যােকাবেক আশীবাদ করা শষ করেলন। তারপর যই যােকাব িপতার কাছ থেক আশীবাদ িনেয় চেল গল অমিন

এেষৗ িফের এল িশকার থেক। ৩১ িপতা িঠক যমন খেত ভালবােস িঠক সভােব এেষৗ মাংস রাঁধল। তারপর খাবারটা িনেয়
এল িপতার কােছ। িপতােক স বলল, “িপতা, আিম তামার পু র। ওেঠা, তামার জ য িশকার কের আিম মাংস রঁেধ িনেয়
এেসিছ, খাও, তারপের আমায় আশীবাদ কেরা।”

৩২ িক ইস ্হাক িজে স করেলন, “তিুম ক?”
স উ র িদল, “আিম তামার পু র— তামার বড় পু র এেষৗ।”

৩৩ তখন ইস ্হাক মহা উি ব হেলন। িজে স করেলন, “তাহেল তিুম আসার আেগ ক মাংস রা া কের এেন িদল আমায়?
আিম সম মাংস খেয় তােক আশীবাদ করলাম। এখন সই আশীবাদ িফিরেয় নওয়ার পে ও ঢর দরী হেয় গেছ।”

৩৪ এেষৗ তার িপতার কথা নল। স খবু ও বীত র হেয় উঠল। স িচৎকার কের কঁেদ উঠল। িপতােক বলল,
“তাহেল আমােকও আশীবাদ কেরা, িপতা!”
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৩৫ ইস ্হাক বলেলন, “ তামার ভাই আমার সে চালািক কেরেছ! স এেস তামার আশীবাদ িনেয় গেছ!”
৩৬ এেষৗ বলল, “তার নাম যােকাব। ওর জে য ঐ নামই িঠক। আমার সে ভাই বার চালািক করল। রথমবার কৗশেল

স রথম স ান িহেসেব আমার যা অিধকার িছল তার থেক বি ত কেরেছ এবং এবার আমার রা য আশীবাদ থেক আমােক
বি ত করল।” তারপর এেষৗ িজে স করল, “আমার জ য িক তামার আর কান আশীবাদ অবিশ নই?”

৩৭ ইস ্হাক উ র িদেলন, “না, তার জ য বড় দরী হেয় গেছ। আিম তামায় শাসন করার অিধকারও যােকাবেক িদেয়
ফেলিছ। আমার আশীবােদ স পােব তার সম ভাইেদর সবা। আর আিম তােক রচরু শ য আর রা ারেসর জ য

আশীবাদ িদেয়িছ। তামায় আশীবাদ করার জ য আর িকছ ু বািক নই।”
৩৮ িক এেষৗ আশীবােদর জে য িপতােক পীডা়পীিড় কের বলল, “িপতা তামার কােছ িক ধমুা র একিটই আশীবাদ

আেছ?” এেষৗ কাঁদেত করল।
৩৯ তখন ইস ্হাক বলেলন,

“তিুম কখনও উবর জিম পােব না,
তিুম কখনও পযা বষা পােব না।
৪০ তামােক লডে়ত হেব জীবেনর জ য
এবং রাতার ভ ৃ য হেব তিুম।
িক লেড় তিুম হেব স ূণ বাধীন।
মিু পােব তামার রাতার শাসন থেক।”

যােকাব দশ যাগ করল
৪১ তারপর এই আশীবােদর জ য এেষৗ যােকাবেক ঘণৃা করেত করল। মেন মেন এেষৗ ভাবল, “আমার িপতা শী রই

মারা যােবন। তার জ য শাক করার সময় শষ হবার পের আিম যােকাবেক হ যা করব।”
৪২ িরিবকা জানেলন য এেষৗ যােকাবেক হ যা করার কথা ভাবেছ। িতিন যােকাবেক ডেক পাঠােলন। যােকাবেক িতিন

বলেলন, “ শান, তামার ভাই এেষৗ তামায় হ যা করার কথা ভাবেছ। ৪৩ তাই আিম যা বিল তা-ই কেরা। আমার ভাই লাবন
বাস কের হারেণ। তার কােছ িগেয় তিুম লিুকেয় থােকা। ৪৪ তার কােছ তিুম িকছিুদন থােকা যতিদন না তামার ভাইেয়র রাগ
পেড।় ৪৫ িকছিুদন পের তামার ভাই, তিুম তার রিত িক কেরছ না কেরছ সব ভেুল যােব। তখন আিম তামায় িফিরেয় আনার
জে য একিট ভ ৃ য পাঠাব। আিম একই িদেন আমার পু রেক হারােত চাই না।”

৪৬ তারপর িরিবকা ইস ্হাকেক বলেলন, “ তামার পু র এেষৗ িহ ীয়েদর ক যােক িবেয় কেরেছ। এ আমার মােট ভাল লােগ
িন। কননা তারা আমােদর আপনজন নয়। যােকাবও যিদ ঐ মেয়েদর কাউেক িবেয় কের তাহেল আিম িনঘাত মারা যাব।”

২৮ ১ ইস ্হাক যােকাবেক ডেক পাঠােলন এবং তােক আশীবাদ করেলন। তারপর ইস ্হাক যােকাবেক একিট আ া করেলন।
িতিন বলেলন, “তিুম কখনও কনােনর মেয় িবেয় করেব না। ২ তাই এই জায়গা ছেড় প -অরােম চেল যাও।

তামার দাদামশায় বথেূয়েলর কােছ যাও। তামার মামা লাবেনর ক যােদর কান একজনেক িবেয় কেরা। ৩ রাথনা কির য
সবশি মান ঈ বর তামায় আশীবাদ করেবন এবং তামায় ব স ান-স িত দেবন। তিুম যােত এক মহান জািতর জনক
হও তার জ য আিম রাথনা কির। ৪ যভােব ঈ বর অ রাহামেক আশীবাদ কেরিছেলন সভােব িতিন যন তামায় ও তামার
স ান-স িতেক আশীবাদ কেরন-এই রাথনা কির এবং আিম রাথনা কির য য দেশ তিুম বাস করেব সই দশ তামার
হেব। ঈ বর এই দশ অ রাহামেক িদেয়িছেলন।”

৫ তখন ইস ্হাক যােকাবেক প -অরাম নামক ােন পাঠােলন। যােকাব গল িরিবকার ভাই লাবেনর কােছ। বথেুয়ল লাবন
ও িরিবকার জনক এবং যােকাব ও এেষৗর মা হেলন িরিবকা।

৬ এেষৗ জানেত পারল য তার িপতা ইস ্হাক যােকাবেক আশীবাদ কেরেছন। এেষৗ জানল য ইস ্হাক যােকাবেক প ন-
অরােম পািঠেয়েছন সখােন িবেয় করার জে য। ইস ্হাক য যােকাবেক কনােনর মেয় িবেয় না করার আেদশ িদেয়েছন স
কথাও এেষৗ জানল। ৭ এেষৗ জানল য যােকাব িপতামাতােক মেন চেলেছ এবং প -অরােম গেছ। ৮ এসেবর থেক এেষৗ
বঝুল য তােদর িপতা ইস ্হাক চাইেতন না য পু ররা কউ কনােনর মেয়েদর িবেয় কের। ৯ এেষৗর তখনই জন রী িছল।
িক স ই ােয়েলর কােছ িগেয় আরও একিট িবেয় করল। এবার স ই ােয়েলর ক যা মহল  েক িবেয় করল। অ রাহােমর
আর এক পু র ই ােয়ল। মহল  নবােয়ােতর বান।

ঈ বেরর গহৃ বেথল
১০ যােকাব ব - শবা ছেড় হারেণ গল। ১১ হারেণ যাওয়ার পেথ সযূা হল। তখন যােকাব রাত কাটাবার জ য একটা

জায়গায় গল। সখােন একটা পাথর দখেত পেয় স তার ওপের মাথা রেখ ঘিুমেয় পডল়। ১২ ঘেুমর মে য যােকাব একটা
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ব দখল। স দখল, মািট থেক একটা িসঁিড় গেছ বেগ। যােকাব দখল য ঈ বেরর দূতরা ঐ িসঁিড় িদেয় ওঠানামা
করেছ। আর যােকাব দখল য রভু িসঁিডে়ত দাঁিডে়য় আেছন। ১৩ রভু বলেলন, “আিমই রভ,ু তামার িপতামহ অ রাহােমর
ঈ বর। আিম ইস ্হােকর ঈ বর। য জিমেত তিুম এখন েয় আছ তা আিম তামােক দব। এই জিম আিম তামােক এবং
তামার বংশেক দব। ১৪ তামার ব সং যক উ রপু ষ হেব। তারা পিৃথবীর ধেূলার মেতা অসং য হেব। তারা পবূ, পি ম,

উ র ও দি েণ ছিডে়য় পডে়ব। পিৃথবীর সব জািতরা তামার এবং তামার উ রপু ষেদর মা যেম আশীবাদ পােব।
১৫ “আিম তামার সে আিছ। তিুম য কান জায়গায় যাও না কন আিম তামােক র া করব এবং এই দেশ আবার িফিরেয়

আনব। আিম তামার কােছ যা রিত া কেরিছ তা পণূ না করা পয আিম তামায় যাগ করব না।”
১৬ যােকাব ঘমু থেক উেঠ বলল, “আিম জািন রভু এই জায়গায় রেয়েছন। িক আিম না ঘমুােনা পয জানতাম না য

িতিন এখােন রেয়েছন।”
১৭ যােকাব ভয় পল। স বলল, “এ এক মহান জায়গা। এই হল ঈ বেরর গহৃ। এই হল বেগর বার।”
১৮ যােকাব খবু ভাের উেঠ পডল়। য পাথের মাথা রেখ েয়িছল তা দাঁড় কিরেয় াপন করল। তারপর স সই পাথেরর

উপর তল ঢালল। এইভােব স সই পাথরেক ঈ বেরর রনােথ ৃিত িচ ব প করল। ১৯ সই জায়গার নাম িছল লসু
িক যােকাব তার নাম বেথল রাখল।

২০ এরপর যােকাব এক রিত া কের বলল, “যিদ ঈ বর আমার সহায় থােকন, যিদ িতিন আমােক এ যা রায় র া কেরন,
যিদ িতিন আমার খা য ও পরেণর কাপড় যাগান, ২১ আর যিদ আিম শাি েত আমার িপতার গেৃহ িফরেত পাির, যিদ ঈ বর
এই সম িকছইু সাধন কেরন তাহেল রভইু আমার ঈ বর হেবন। ২২ এই পাথর আিম ৃিত েপ াপন করিছ। এটা

রমাণ করেব য এ জায়গা ঈ বেরর উে ে য এক পিব র জায়গা এবং ঈ বর আমােক যা িকছ ু দেবন তার দশ ভােগর এক
ভাগ অংশ আিম ঈ বরেক দব।”

যােকােবর সে রােহেলর সা াৎ

২৯ ১ তারপর যােকাব আবার তার যা রা পেথ চলল। স পবূিদেকর দেশ গল। ২ যােকাব তািকেয় দখল মােঠ একটা
কূপ রেয়েছ। কূেপর ধাের িছল িতন পাল মষ। মষরা এই কূেপর জলই পান করত। একটা বড় পাথর িদেয় কূেপর

মখুটা ঢাকা িছল। ৩ পােলর সব মষ জেডা় হেল মষপালকরা কূেপর মখু থেক পাথরটা গিডে়য় িদেতা। তখন সব মষরা জল
পান করত। মষেদর জল পান শষ হেল মষপালকরা সই পাথরটা আবার যথা ােন গিডে়য় িদত।

৪ সখানকার মষপালকেদর যােকাব বলল, “ভাইরা, তামরা কাথা থেক এেসছ?”
তারা উ ের বলল, “আমরা হােরাণ থেক এেসিছ।”
৫ তখন যােকাব বলল, “ তামরা িক নােহােরর পু র লাবনেক চন?”
মষপালকরা উ ের বলল, “আমরা তাঁেক িচিন।”

৬ তখন যােকাব বলল, “িতিন কমন আেছন?”
তারা বলল, “িতিন ভাল আেছন। সব িকছ ু িঠকঠাক রেয়েছ। দখনু, তাঁর ক যা রােহল এখন মষপাল িনেয় আসেছন।”
৭ যােকাব বলল, “ দখ, এখনও িদেনর আেলা রেয়েছ এবং সযূ ডবুেত এখনও দরী। মষ জেডা় করার সময় তা এখন

নয়। তাই তােদর জল পান কিরেয় মােঠ আবার চরেত দাও।”
৮ িক মষপালকরা বলল, “সব মষপাল এক জায়গায় জেডা় না হওয়া পয আমরা তা করেত পাির না। তারপর আমরা

কূেপর মখু থেক পাথর সিরেয় দব আর সব মষ জল পান করেত পারেব।”
৯ য সময় যােকাব মষপালকেদর সে কথা বলিছল, স সময় রােহল তার িপতার মষপাল িনেয় এল। (রােহেলর কাজ

িছল মষেদর য নওয়া।)
১০ রােহল িছল লাবেনর ক যা। লাবন িছেলন যােকােবর মাতার অথাৎ িরিবকার ভাই। যােকাব রােহলেক দেখ এিগেয়

িগেয় পাথর সিরেয় তার মামার মষেদর জল িদল। ১১ পের যােকাব রােহলেক চমুু খেয় উঁচু গলায় কাঁদেত লাগল। ১২ যােকাব
রােহলেক বলল য স তার িপতার পিরবােরর িদক িদেয় আ ীয়—িরিবকার পু র। তাই রােহল দৗেড় বাডী় িগেয় তার িপতােক
তা জানাল।

১৩ লাবন তাঁর বােনর পু র যােকােবর কথা নেলন। এবার তাই লাবন দৗেড় তার সে দখা করেত গেলন। লাবন তােক
জিডে়য় ধের চমুু খেলন এবং িনেজর বাডী়েত িনেয় এেলন। যা ঘেটিছল তার সব িকছ ু যােকাব লাবনেক বলল।

১৪ তখন লাবন বলেলন, “তিুম য আমার পিরবােরর একজন এ বডই় আনে র!” তাই লাবন যােকােবর সে এক মাস
কাটােলন।
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যােকােবর সে লাবেনর চালািক
১৫ একিদন লাবন যােকাবেক বলেলন, “পাির রিমক িবনা আমার জ য তামার এই পির রম করাটা িঠক হে না। তিুম

আমার আ ীয়, দাস নও। আিম তামায় িক পাির রিমক দব?”
১৬ লাবেনর িট ক যা িছল। বডি়টর নাম লয়া এবং ছাটিটর নাম রােহল।
১৭ রােহল সু রী িছল। লয়ার চাখ িট শা িছল। †১৮ যােকাব রােহলেক ভােলাবাসল। যােকাব লাবনেক বলল, “আিম

সাত বছর কাজ করব যিদ আপিন আমােক আপনার কিন া ক যা রােহলেক িবেয় করেত দন।”
১৯ লাবন বলেলন, “অ য কারও সে িবেয় হওয়ার থেক তামার সে িবেয় হওয়াটা ওর পে ম ল হেব। তাই আমােদর

সে থেক যাও।”
২০ তাই যােকাব থেক গল এবং লাবেনর জ য সাত বছর কাজ করল। িক রােহলেক স ভালবাসত বেল এই সাত বছর

সময় তার কােছ অ বেল মেন হল।
২১ সাত বছর পর যােকাব লাবনেক বলল, “রােহলেক আমায় িদন, আিম তােক িবেয় করব। আপনার কােছ পির রম করার

ময়াদ শষ হেয়েছ।”
২২ তাই লাবন সখানকার সম লাকেক ভােজ িনমি রত করেলন। ২৩ সই রাে র লাবন তাঁর ক যা লয়ােক যােকােবর

কােছ িনেয় এেলন। যােকাব ও লয়া যৗন সহবাস করেলন। ২৪ (লাবন তার দাসী িস ােক তার ক যার দাসী হবার জ যও
িদেলন।) ২৫ সকাল বলা যােকাব দখেলন িতিন লয়ার সােথ রাত কািটেয়েছন। যােকাব লাবনেক বলল, “আপিন আমার সে
চালািক কেরেছন। রােহলেক িবেয় করার জ য আপনার জ য কত কেঠার পির রম কেরিছ, তেব কন আপিন আমার সে এই
চালািক করেলন?”

২৬ লাবন বলেলন, “আমােদর দেশর রথা অনযুায়ী বড় ক যার আেগ ছাট ক যার িবেয় আমরা িদই না। ২৭ িক িববাহ
উৎসেবর পেুরা স াহটা কাটাও আর আিম রােহেলর সে তামার িবেয় দব। িক তিুম আরও সাতবছর আমার সবা করেব।”

২৮ সতুরাং যােকাব তাই করল এবং িববাহ অনু ােনর স াহিট শষ করল। তখন লাবন তাঁর ক যা রােহলেক যােকােবর
রী হেত িদেলন। ২৯ (লাবন তার দাসী িব হােক রােহেলর দাসী িহেসেব িদেলন।) ৩০ সতুরাং যােকাব রােহেলর সে ও যৗন

সহবাস করল। আর যােকাব রােহলেক লয়ার থেকও বশী ভালবাসত। যােকাব লাবেনর জ য আরও সাত বছর পির রম
করল।

যােকােবর পিরবার বিৃ পল
৩১ রভু দখেলন য যােকাব লয়ার থেক রােহলেক বশী ভালবােস। তাই রভু লয়ােক স ান রসেবর জ য স ম

করেলন। িক রােহেলর স ান হল না।
৩২ লয়া এক পেু রর জ িদেলন। িতিন তার নাম রাখেলন েবণ। লয়া তার এই নাম িদেলন কারণ িতিন বলেলন, “ রভু

আমার ক সকল দেখেছন। আমার বামী আমায় ভালবােসন না। তাই এবার আমার বামী আমায় ভালবাসেতও পােরন।”
৩৩ লয়া আবার গভবতী হেলন এবং তাঁর আর একিট পু র হল। িতিন তার নাম রাখেলন িশিমেয়ান। লয়া বলেলন, “আিম

য ভালবাসা থেক বি ত তা রভু েনেছন তাই িতিন আমােক এই পু র িদেয়েছন।”
৩৪ লয়া আবার গভবতী হেলন এবং তাঁর আর একিট পু র হল। িতিন এই পেু রর নাম লিব রাখেলন। লয়া বলেলন,

“এবার অব যই আমার বামী আমায় ভালবাসেবন। আিম তাঁেক িতনিট পু র িদেয়িছ।”
৩৫ এরপর লয়া আর একিট পেু রর জ িদেলন। িতিন এই পেু রর নাম রাখেলন িযহদূা। লয়া তার এই নাম রাখেলন

কারণ িতিন বলেলন, “এখন আিম রভরু রশংসা করব।” এবার লয়ার আর স ান হল না।

৩০ ১ রােহল দখল য স যােকাবেক কান স ান িদেত পাের িন। রােহল তাই তার বান লয়ার রিত ঈষাি বত হল।
তাই রােহল যােকাবেক বলল, “আমায় স ান িদন নতবুা আিম মারা যাব!”

২ যােকাব রােহেলর রিত হল। স বলল, “আিম ঈ বর নই। ঈ বরই তামার গভ কের রেখেছন।”
৩ তারপর রােহল বলল, “আপিন আমার দাসী িব হােক িনন। তার সােথ শয়ন ক ন এবং স আমার জ য স ান রসব

করেব। তাহেল আিম তার মা যেম মাতা হেত পারব।”
৪ তাই রােহল িব হােক যােকােবর কােছ পাঠাল। যােকাব িব হার সে যৗন সহবাস করল। ৫ িব হা গভবতী হেয় যােকােবর

জ য এক পেু রর জ িদল।

†২৯:১৭ লয়ার … িছল এিট িবন রভােব বলার একিট উপায় য লয়া দখেত খবু সু রী িছল না।
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৬ রােহল বলল, “ঈ বর আমার রাথনা েনেছন। িতিন তাই আমায় এক পু র িদেত মন করেলন।” তাই রােহল এই
স ােনর নাম দান রাখল।

৭ িব হা আবার গভবতী হেয় ি বতীয় পেু রর জ িদল। ৮ রােহল বলল, “আিম আমার বােনর সে ভারী রিত বি তা
কেরিছ এবং আিম িজেতিছ।” তাই স সই পেু রর নাম িদল ন ািল।

৯ লয়া দখেলন য তাঁর আর স ান হবার স াবনা নই। তাই িতিন তাঁর দাসী িস ােক যােকাবেক িদেলন। ১০ এবার
িস ার এক পু র হল। ১১ লয়া বলেলন, “আিম খবুই সৗভা যবতী।” তাই িতিন এই পেু রর নাম গাদ রাখেলন। ১২ িস া
আর একিট পেু রর জ িদল। ১৩ লয়া বলেলন, “আিম অ য আনি ত! এখন হেত রী লাকরা আমায় ধ যা বলেব।”
তাই িতিন তার নাম আেশর রাখেলন।

১৪ গম কাটার সময় েবণ েত িগেয় একিট িবেশষ ধরেণর ফলু ‡ দখেত পল। েবণ সই ফলু িল তার মা লয়ার কােছ
িনেয় এল। িক রােহল লয়ােক বলল, “ তামার পেু রর আনা ঐ ফেুলর িকছ ু আমােক দাও।”

১৫ লয়া উ ের বলেলন, “তিুম এর মে যই আমার বামীেক িনেয় িনেয়ছ। এখন তিুম আমার পেু রর ফলু িলও িনেত
চাইছ?”

িক রােহল বলল, “তিুম তামার পেু রর আনা ফলু আমায় িদেল আজ রাে র আমার বামীর সে সহবাস করেত পােব।”
১৬ ত থেক রােত যােকাব বাডী় িফরল। লয়া তােক দেখ তার সে সা াৎ করেত বাইের এেলন। িতিন বলেলন, “আজ

রােত তিুম আমার সে শােব। আিম তামার জ য মূ য িহসােব আমার পেু রর ফলু িদেয় িদেয়িছ।” তাই সই রাে র যােকাব
লয়ার সে শয়ন করল।

১৭ এরপর ঈ বেরর দয়ায় লয়া আবার গভবতী হেলন। িতিন প ম পেু রর জ িদেলন। ১৮ লয়া বলেলন, “আিম আমার
দাসীেক আমার বামীর কােছ পাঠােনার বতন িহসােব ঈ বর আমােক এই স ান িদেলন।” িতিন সই পেু রর নাম ইষাখর
রাখেলন।

১৯ লয়া আবার গভবতী হেয় ষ পেু রর জ িদেলন। ২০ লয়া বলেলন, “ঈ বর আমােক অপবূ উপহার িদেলন। এখন
িন য়ই যােকাব আমােক রহণ করেবন কারণ আিম তাঁেক িট পু র িদেয়িছ।” তাই লয়া সই পেু রর নাম সবলূনূ রাখেলন।

২১ পের লয়া একিট ক যার জ িদেলন। িতিন তার নাম রাখেলন দীণা।
২২ এবার ঈ বর রােহেলর রাথনা নেলন। ঈ বর রােহেলর গভ মু করেলন। ২৩–২৪ রােহল গভবতী হেয় এক পেু রর

জ িদল। রােহল বলল, “ঈ বর আমার ল া দূর কেরেছন” এবং এক পু র িদেয়েছন। তাই রােহল ঈ বর আমােক আর
একিট পু র িদন, একথা বেল তার নাম রাখল যােষফ।

লাবেনর সে যােকােবর চালািক
২৫ যােষেফর জে র পর যােকাব লাবনেক বলল, “এবার আমােক আমার বাডী় িফরেত িদন। ২৬ আমােক আমার রী

ও পু রেদর িনেয় যেত িদন। আিম ১৪ বছর পির রম কের তােদর আপনার কাছ থেক লাভ কেরিছ। আপিন জােনন আিম
ভালভােবই আপনার সবা কেরিছ।”

২৭ লাবন তােক বলেলন, “এখন আমায় িকছ ু বলেত দাও! আিম জািন তামার জ যই রভু আমায় মেনানীত কেরেছন।
২৮ আমায় বল তামার পাির রিমক িহসােব িক িদেত হেব আর আিম তামায় তা দব।”

২৯ যােকাব উ ের বলল, “আপিন জােনন য আিম আপনার জ য কেঠার পির রম কেরিছ। আমার তৎ বাবধােন আপনার
প বল ভালই রেয়েছ এবং বিৃ পেয়েছ। ৩০ যখন আিম এেসিছলাম তখন আপনার অ ই িছল। িক এখন আপনার রচরু
হেয়েছ। রিতবার আিম আপনার জ য িকছ ু কাজ করেল রভু আপনােক আশীবাদ কেরেছন। এখন সময় এেসেছ আমার
িনেজর জ য কাজ করার। সময় এেসেছ আমার িনেজর গহৃ তরীর।”

৩১ লাবন িজ াসা করেলন, “তাহেল আিম তামায় িক দব?”
যােকাব উ ের বলল, “আিম আপনার কাছ থেক িকছ ু চাই না। কবল চাই আপিন আমার রেমর বতন িদন। কবল এই

একিট কাজ ক ন; আিম িফের িগেয় আপনার মষপােলর য নব। ৩২ িক আজেক আমােক আপনার সম প পােলর মে য
িদেয় যেত িদন এবং য সম মেষর গােয় গাল গাল দাগ এবং ডারা কাটা দাগ রেয়েছ তােদর রে যকেক িনেত িদন।
আর সম কােলা ছাগ িশ ও আমােক িনেত িদন। এবং গাল গাল দাগ ও ডারা কাটা দাগ রেয়েছ এমন সম রী ছাগ
িশ ও আমার হা । সই হেব আমার বতন। ৩৩ তাহেল আিম আপনার রিত িব ব িকনা তা সহেজই বঝুেত পারেবন।

‡৩০:১৪ িবেশষ ধরেণর ফলু অথবা “িবষা উি দ।” এই িহ শদিটর অথ “ রম উি দ।” লােক মেন করত এই উি দ িল
রীেলােকর স ান লােভ সাহা য কের।



আিদপু ক ৩০:৩৪ 35 আিদপু ক ৩১:১৮

আপিন এেস আমার প পাল দখেত পােরন। যিদ কান ছাগ িচ র িবিচ র না হয় এবং মষ কােলা রেঙর না হয় তাহেলই
আপিন বঝুেত পারেবন য আিম চিুর কেরিছ।”

৩৪ লাবন বলেলন, “এেত আমার স িত রেয়েছ। তিুম যা চাইেল আমরা সই মত করব।” ৩৫ িক সই িদন লাবন সম
িচ র িবিচ র পংু ছাগল এবং িচতল রী ছাগল িলেক লিুকেয় ফলেলন এবং কােলা মষ িলেক লিুকেয় ফলেলন। লাবন
তাঁর পু রেদর সই সম পাহারা িদেত বলেলন। ৩৬ তাই তাঁর পু ররা িচ র-িবিচ র সই সকল প িনেয় তােদর অ য এক
জায়গায় চিরেয় িনেয় িতন িদন পেথর দূর ব বজায় রাখেলন। বাকী প যা পেড় রইল যােকাব তার য িনল। িক সই পােল
িচ র িবিচ র অথবা রঙীন কান প ই িছল না।

৩৭ তাই যােকাব ঝাউ ও বাদাম গােছর কিচ ডালপালা কাটল এবং ডােলর ছাল িকছটুা কের ছাডা়ল যােত ডারা কাটা দখায়।
৩৮ যােকাব সই ডাল িল প েদর জল খাওয়ার জায়গার সামেন রাখল। প রা সই ােন জল পান করেত এেল ৩৯ স মও
করল। এরপর সই ডােলর সামেন স ম করা প েদর িচ র িবিচ র, ডারাকাটা অথবা কােলা শাবক জ াল।

৪০ প পােলর জ য সম প র মে য থেক যােকাব িচ র িবিচ র ও কােলা প েদর পথৃক করল। যােকাব তার প েদর
লাবেনর প েদর থেক আলাদা কের রাখল। ৪১ য কান সময় বলবান প রা স ম করেল যােকাব সই ডাল িল তােদর সামেন
রাখত। বলবান প রা সই ডালপালার সামেন স ম করত। ৪২ িক বল প রা স ম করেল যােকাব সখােন ডাল িল রাখত
না। তাই বল প েদর শাবক িল লাবেনর হল। আর বলবান প েদর শাবক িল হল যােকােবর। ৪৩ এইভােব যােকাব বশ
ধনী হেয় উঠল। তার অেনক প , ভ ৃ য, উট এবং গাধা হল।

র ােনর সময় যােকােবর পলায়ন

৩১ ১ একিদন যােকাব নল য লাবেনর পু ররা কথাবাতা বলেছ। তারা বলল, “আমােদর িপতার সবিকছইু যােকাব িনেয়
িনেয়েছ। যােকাব খবুই ধনী হেয়েছ। ওর এই ধেনর সবটাই স আমােদর িপতার কাছ থেক িনেয়েছ।” ২ যােকাব

ল ্য করল য লাবন অতীেতর মত আর ব ুমেনাভাবাপ নয়। ৩ রভু যােকাবেক বলেলন, “ তামার পবূপু েষরা য দেশ
বাস করেতন, তামার সই িনেজর দেশ িফের যাও। আিম তামার সে সে থাকব।”

৪ তাই যােকাব রােহল ও লয়ােক সই মােঠ দখা করেত বলল যখােন স তার মষপাল ও ছাগপাল রেখিছল। ৫ যােকাব
রােহল ও লয়ােক বলল, “আিম দখিছ য তামােদর িপতা আমার ওপর রেগ গেছন। অতীেত সব সময় িতিন আমার
সে ব ুে বর মেনাভাব পাষণ করেতন িক িতিন আর সরকম নন। িক আমার িপতা ঈ বর আমার সে রেয়েছন।
৬ তামরা উভেয়ই জান আিম তামােদর িপতার জ য আমার সা যমত কেঠার পির রম কেরিছ। ৭ িক তামােদর িপতা
আমােক ঠিকেয়েছন। এই িনেয় দশবার িতিন আমার বতন বদেলেছন। িক এই সকল সময় ঈ বর লাবেনর সম চালািক
হেত আমােক র া কেরেছন।

৮ “একবার লাবন বলেলন, ‘িব ু িচি ত সম ছাগল তিুম রাখেত পার। তাই হেব তামার বতন।’ িতিন এই কথা বলার পর
সম প র িব ু িচি ত শাবক জ াল। তাই সসব আমারই হল। িক তখন লাবন বলেলন, ‘সব িব ু িচি ত ছাগল আমার।
তিুম ডারা কাটা ছাগ িল রাখেত পার। সই হেব তামার বতন।’ িতিন একথা বলার পর সম প ডারাকাটা শাবেকর জ
িদল। ৯ সতুরাং ঈ বরই প িলেক তামার িপতার কাছ থেক িনেয় আমায় িদেয়েছন।

১০ “একিট বে আিম দখলাম, দেলর সে স ম করেছ য পু ষ ছাগলরা, তােদরই গােয় ডারাকাটা এবং ছাপমারা।
১১ ঈ বেরর দূত সই বে আমার সে কথা বলেলন, ‘যােকাব!’

“আিম উ র িদলাম, ‘আে !’
১২ “দূত আমােক উ র িদেলন, ‘ দখ, কবল ডারাকাটা ও িব ু িচি ত ছাগলরাই স ম করেছ। আিমই তা ঘটাি । লাবন

তামার রিত য সম অ যায় কেরেছন তার সম ই আিম দেখিছ। আিম এমনটা করিছ যােত সম ছাগ শাবক তামারই
হয়। ১৩ আিম সই ঈ বর িযিন বেথেল তামার কােছ এেসিছলাম। সই ােন তিুম এক বদী াপন কেরিছেল। তিুম সই
বদীেত ওিলভ তল ঢেলিছেল এবং আমার কােছ এক রিত া কেরিছেল। এখন আিম চাই য তিুম য দেশ জে িছেল সই
দেশ িফের যাবার জ য র ত হও।’”

১৪ রােহল ও লয়া যােকাবেক উ ের বলেলন, “আমােদর িপতা তাঁর মতৃু্যর সময় আমােদর জ য িকছ ু রেখ যােবন না।
১৫ িতিন আমােদর সে এমন যবহার কেরন যন আমরা িবেদশী। িতিন আমােদর তামার কােছ িবি র কেরেছন এবং তারপর
য অথ আমােদর পাবার কথা তা িতিন খরচ কের ফেলেছন। ১৬ ঈ বর এই সম ধন আমােদর িপতার কাছ থেক িনেয়েছন

যার মািলক এখন আমরা এবং আমােদর স ানরা। সইজ য ঈ বর যমনিট বেলেছন সই মেতাই আপনার কাজ করা উিচৎ ।”
১৭ সইজ য যােকাব যা রার জ য র ত হল। স তার সব পু রেদর ও রীেদর উেটর িপেঠ ওঠাল। ১৮ তারপর তারা

কনান দেশ িফের গল যখােন যােকােবর িপতা বাস করেতন। যােকােবর সম প পাল তার সামেন সামেন হঁেট চলল।
প -অরােম থাকাকালীন স য সম িকছ ু অজন কেরিছল তার সব িকছ ু িনেয় চলল।
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১৯ সই সময় লাবন মষেদর লাম ছাঁটেত গেলন। িতিন সই কােজ যাওয়ার পের রােহল তার ঘের ঢেুক তার িপতার
ঠাকুর েলােক চিুর করল।

২০ যােকাব অরামীয় লাবেনর সে চালািক করল কারণ তার চেল যাবার িবষেয় স তাঁেক জানাল না। ২১ যােকাব তার পিরবার
ও সম স ি িনেয় ত বিরেয় পডল়। তারা ফরাৎ নদী পার হেয় পবতময় রেদশ িগিলয়েদর িদেক রওনা িদেলন।

২২ িতন িদন পের লাবন জানেত পারেলন য যােকাব পািলেয় গেছ। ২৩ তাই লাবন তাঁর লাকজন জেডা় কের যােকােবর
পছেন ধাওয়া কের চলেলন। সাত িদন পর লাবন যােকাবেক পাব য িগিলয়দ দেশর কােছ দখেত পেলন। ২৪ সই রােত

ঈ বর বে লাবেনর কােছ গেলন। ঈ বর বলেলন, “সাবধান! যােকােবর সে ভেব িচে কথা বােলা!”

চিুর যাওয়া ঈ বেরর খাঁজ
২৫ পেরর িদন সকাল বলা লাবন যােকাবেক দখেত পেলন। যােকাব পবেতর উপের তার তাঁবু খািটেয়িছল। তাই লাবন ও

তাঁর লাকজন পবতময় রেদশ িগিলয়েদ তাঁেদর তাঁবু খাটােলন।
২৬ লাবন যােকাবেক বলেলন, “তিুম কন আমার সে চালািক করেল? কন তিুম আমার ক যােদর যু ব ীেদর মত ধের

িনেয় গেল? ২৭ তিুম আমােক না জািনেয় কন পালােল? যিদ আমায় বলেত তেব আিম একটা ভােজর আেয়াজন করতাম।
বাজনার সােথ নাচ গােনর যব াও করতাম। ২৮ তিুম আমার নািত নাতিনেদর চমুু খেত ও ক যােদর িবদায় জানাবারও সেুযাগ
িদেল না। এইভােব তিুম খবু অে র মত কাজ কেরছ। ২৯ তামােক আঘাত করার মতা আমার রেয়েছ। িক গত রােত
তামার িপতার ঈ বর আমার বে আমার কােছ এেলন। িতিন আমােক সাবধান কের িদেলন যােত তামার কান িত না

কির। ৩০ আিম জািন তিুম তামার বাডী় িফের যেত চাও আর সইজ যই তিুম চেল এেসছ। িক কন তিুম আমার ঘর থেক
ঠাকুর েলােক চিুর করেল?”

৩১ যােকাব উ ের বলল, “আিম ভয় পেয়িছলাম তাই আপনােক না বেল চেল এেসিছ! আিম ভেবিছলাম আপিন হয়েতা
আমার কাছ থেক আপনার ক যােদর িছিনেয় নেবন। ৩২ িক আিম আপনার ঠাকুর েলা চিুর কির িন। যিদ এখােন আমার
সে র কান যি ঐ ঠাকুর েলােক িনেয় থােক তেব তােক হ যা করেত হেব। আপনার লাকরাই এই িবষেয় আমার সা ী
হেব। আপনার যা িকছ ুতা আপিন খুঁেজ দখেত পােরন। যা আপনার তা িনেয় িনন।” (যােকাব জানেতন না য রােহল লাবেনর
ঠাকুর েলা চিুর কেরেছ।)

৩৩ তাই লাবন িগেয় যােকােবর তাঁবু এবং তারপর লয়ার তাঁবু খুঁেজ দখেলন। তারপর সই ই দাসীর তাঁবওু খুঁেজ দখেলন।
িক সই ঠাকুর েলােক তােদর ঘের খুঁেজ পেলন না। তারপর লাবন রােহেলর তাঁবরু িদেক গেলন। ৩৪ রােহল ঠাকুর েলােক
উেটর গিদর তলায় লিুকেয় তার ওপের বেস িছেলন। লাবন সম তাঁবু ত ত কের খুঁেজও ঠাকুর েলােক খুঁেজ পেলন না।

৩৫ রােহল তার িপতােক বলল, “িপতা আমার উপর রাগ করেবন না। আিম আপনার সামেন উেঠ দাঁডা়েত পারিছ না কারণ
আমার মািসক চলেছ।” তাই লাবন তাঁবরু িভতের দখেলন িক তাঁর ঠাকুর েলা খুঁেজ পেলন না।

৩৬ তখন যােকাব খবু রেগ িগেয় বলল, “আিম িক দাষ কেরিছ? কান আইন ভে িছ? িক অিধকাের আপিন আমােক তাডা়
কের থামােত এেসেছন? ৩৭ আমার যা িকছ ু রেয়েছ তার সবিকছইু আপিন খুঁেজ দেখেছন। িক আপনার িকছইু খুঁেজ পান িন
আর যিদ পেয় থােকন তেব তা দখান। সটা এখােনই রাখনু যােত আমােদর লাকরা তা দখেত পায়। আমােদর লােকরাই
িবচার ক ক আমােদর মে য কারা িঠক। ৩৮ আিম ২০ বছর আপনার জ য কাজ কেরিছ। এই সময় আপনার কান মষশাবক
বা ছাগিশ জ াবার সময় মারা যায় িন। আর আিম আপনার পােলর কান মষ মের খাই িন। ৩৯ কান সময় ব য প র বারা
কান মষ মারা গেল আিম সবসময় িনেজ আপনার কােছ এেস বিল িন য আমার দােষ এটা হয় িন। িক িদন রাত আিম
িত বীকার কেরিছ। ৪০ িদেনর বলা সযূ্য যন আমার শি িনঙেড় িনত এবং রােত শীেত ঘমু আমার চাখ থেক উধাও

হেয় যত। ৪১ আিম ২০ বছর ধের আপনার কােছ দােসর মত কাজ কেরিছ। রথম ১৪ বছর আিম আপনার ই ক যা লাভ
করার জ য খেটিছ। শষ ৬ বছর আিম আপনার প লাভ করার জ য খেটিছ। এবং এই সময় আপিন দশ বার আমার বতন
বদেলেছন। ৪২ িক আমার পবূপু েষর ঈ বর, অ রাহােমর ঈ বর এবং ইস ্হােকর ভয়। ¶আমার সে িছেলন। ঈ বর আমার
সে না থাকেল আপিন আমােক খািল হােত িবদায় িদেতন। িক ঈ বর আমার ক সকল ও আমার পির রম দখেলন। এই
জ যই গত রােত ঈ বর রমাণ কেরেছন য আিম িঠক।”

¶৩১:৪২ ইস ্হােকর ভয় ঈ বেরর একিট নাম।
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যােকাব ও লাবেনর চিু
৪৩ লাবন যােকাবেক বলেলন, “এই মিহলারা আমারই ক যা। এই স ানরা ও এই প রাও আমারই। যা িকছ ু দখছ এ

সবই তা আমারই, িক আমার ক যােদর ও নািত নাতিনেদর আমার কােছ রাখার জ য িকছইু করেত পাির না। ৪৪ সইজ য
এস তামার সে এক চিু কির। আমােদর এই চিু র রমাণ ব প আমরা এক পাথেরর থাম াপন করব।”

৪৫ চিু র রমাণ িহসােব যােকাব একটা বড় পাথর খুঁেজ এেন সটা াপন করল। ৪৬ স তার িনেজর লাকেদরও পাথর এেন
রািশ কের রাখেত বলল। তারপর সই পাথেরর রািশর ধাের বেস খাওয়া দাওয়া করল। ৪৭ লাবন সই ােনর নাম রাখেলন
িযগ সাহ থা। িক যােকাব সই ােনর নাম িদল গ -এদ।

৪৮ তখন লাবন বলেলন, “পাথেরর এই রািশ আমােদর চিু রণ করেত সাহা য করেব।” এই কারেণ যােকাব সই ােনর
নাম গ -এদ রাখল।

৪৯ তারপর লাবন বলেলন, “আমরা পর েরর থেক দূের চেল গেল রভু যন আমােদর পাহারা দন।” সইজে য সই
ােনর নাম িম া রাখা হল।

৫০ তারপর লাবন বলেলন, “মেন রেখা তিুম যিদ আমার ক যােদর আঘাত কর তেব ঈ বর তামােক শাি দেবন। তিুম
যিদ অ য আর কান রী লাকেক িবেয় কর তেব মেন রেখা ঈ বর ল ্য রাখেছন। ৫১ আমােদর মে য ািপত ও
এই রািশ করা পাথর েলা রণ কিরেয় দেব আমােদর চিু র কথা। ৫২ আিম কখনই এই পাথর েলা পার হেয় তামার সােথ
লডা়ই করেত যােবা না এবং তিুমও অব যই পার হেয় আমার সে লডা়ই করেত আসেব না। ৫৩ আমরা যিদ এই চিু ল ন
কির তেব অ রাহােমর ঈ বর, নােহােরর ঈ বর এবং তােদর পবূপু েষর ঈ বর আমােদর িবচাের দাষী ক ন।”

যােকােবর িপতা ইস ্হাক ঈ বরেক “ভয়” বেল ডাকেতন। তাই যােকাব সই নাম যবহার কের রিত া করল। ৫৪ তারপর
যােকাব সই পবেত একটা প বিলদান েপ উৎসগ করল। আর তার আপনজনেদর ভােজ িনম রণ করল। খাওয়া-দাওয়া
শষ হেল তারা সই রাতটা পাহােডই় কাটাল। ৫৫ পেরর িদন ভাের লাবন তাঁর নািত নাতিনেদর ও ক যােদর চমুু খেয় িবদায়

জানােলন। িতিন তােদর আশীবাদ কের ঘের িফের গেলন।

এেষৗর সােথ পনুিমলন

৩২ ১ যােকাবও সই ান হেত উেঠ চলল। পেথ স ঈ বেরর দূতগেণর দখা পল। ২ তােদর দেখ যােকাব বলল, “এ
ঈ বেরর িশিবর!” সই জ য স সই ােনর নাম মহনিয়ম রাখল।

৩ যােকােবর ভাই এেষৗ থাকত সয়ীের। এই জায়গাটা িছল পাহাডী় দশ ইেদােম। যােকাব এেষৗর কােছ বাতাবাহকেদর
এই বেল পাঠাল, ৪ “এইসব কথা আমার মিনব এেষৗেক িগেয় বেলা। আপনার দাস যােকাব বেল: আিম এত িল বছর লাবেনর
কােছ কািটেয়িছ। ৫ আমার অেনক গ , গাধা, মষপাল, লাকজন ও দাসী রেয়েছ। মহাশয় আিম এই বাতা পািঠেয় অনেুরাধ
করিছ, আপিন আমােদর রহণ ক ন।”

৬ বাতাবাহকরা যােকােবর কােছ িফের এেস বলল, “আমরা আপনার ভাই এেষৗেয়র কােছ িগেয়িছলাম। িতিন আপনার সােথ
দখা করেত আসেছন। তাঁর সােথ ৪০০ জন লাক রেয়েছ।”

৭ এই বাতায় যােকাব ভীত হল। স তার লাকজনেদর ই দেল ভাগ করল। স তার মষপাল, প পাল ও উেটর পালেক
ই ভােগ ভাগ করল। ৮ যােকাব বলল, “যিদ এেষৗ এেস এক দলেক বংস কের তেব অপর দল িন য় পািলেয় র া পােব।”

৯ যােকাব বলল, “ হ আমার িপতা অ রাহােমর ঈ বর, আমার িপতা ইস ্হােকর ঈ বর! রভু তিুমই আমােক আমার দেশ
আমার পিরবােরর কােছ িফের যেত বেলিছেল। তিুম বেলিছেল আমার ম ল করেব। ১০ তিুম আমার রিত কত ক ণা কেরছ।
আমার কত ম ল কেরছ। রথমবার যখন আিম য ন পার হি লাম তখন কবল পথ চলার লািঠ ছাডা় আমার কােছ িকছইু
িছল না। িক এখন আমার সব িকছ ু রচরু বেল েটা দল হেয়েছ। ১১ দয়া কের আমায় আমার ভাইেয়র হাত থেক, এেষৗর
হাত থেক র া কর। আমার ভয় হয় য স আমােদর, এমনিক স ানেদর সে মােয়েদরও হ যা করেব। ১২ রভু তিুম আমায়
বেলিছেল, ‘আিম তামার ম ল করব। আিম তামার বংশধরেদর সং যায় সমেু রর বািলর মত করব যা েন শষ করা যায়
না।’”

১৩ সই ােন যােকাব রাত কাটাল। এেষৗেক উপহার িহসােব দবার জ য িজিনস গাছাল। ১৪ যােকাব ২০০িট ছাগী, ২০িট
ছাগ, ২০০িট মষী ও ২০িট মষ িনল। ১৫ আরও িনল ৩০িট উট এবং তােদর বা া, ৪০িট গ , ১০িট ষাঁড,় ২০িট গ ভী ও
১০িট গ ভ। ১৬ যােকাব রিতিট প পাল তার দাসেদর হােত িদল। তারপর যােকাব তার দাসেদর বলল, “ রিতিট প র পাল
পথৃক কর। আমার আেগ আেগ যাও আর রিতিট পােলর মে য িকছটুা দূর ব রেখা।” ১৭ যােকাব তার দাসেদর আ া িদল।

রথম দেলর প য দােসর হােত তােক স বলল, “যখন আমার ভাই এেষৗ এেস তামােক িজে স করেব, ‘এ সব প কার?
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তিুম কাথায় যা ? তিুম কার দাস?’ ১৮ তখন তিুম বলেব, ‘এইসব প আপনার দাস যােকােবর। যােকাবই এইসব উপহার
িহসােব আপনার কােছ পািঠেয়েছন. আর যােকাব িনেজও পছন পছন আসেছন।’”

১৯ যােকাব ি বতীয়, ততৃীয় এবং অ য সব দাসেদর ঐ একই কাজ করেত বলল। স বলল, “এেষৗর সে দখা হেল
তামরাও সবাই ঐ একই কাজ করেব। ২০ তামরা বলেব, ‘এই উপহার আপনার জে য আর আপনার দাস যােকাব আমােদর
পছেনই আসেছন।’”

যােকাব বলল, “যিদ আিম এই লাকেদর উপহার সেমত আমার আেগ পাঠাই তেব হয়েতা এেষৗ আমায় মা কের রহণ
করেবন।” ২১ তাই যােকাব এেষৗেক উপহার িল পাঠাল। িক সই রােত যােকাব তাঁবেুত রইল।

২২ পের সই রােত উেঠ যােকাব সখান থেক চেল গল। স তার সােথ তার ই রী, ই দাসী ও তার এগােরািট স ানেক
িনেয় যে বাক নদী পার হল। ২৩ যােকােবর পিরবার নদী পার হেয় গেল স তার সম িজিনসপ রও পার হবার জ য পাঠাল।

ঈ বেরর সােথ যু
২৪ অবেশেষ যােকাব নদী পার হবার জ য রইল। িক স একা পার হবার আেগ একজন পু ষ এেস তার সে ম যু

করেলন। সযূ্য ওঠার আেগ পয সই পু ষিট তার সে যু করেলন। ২৫ পু ষিট যখন দখেলন িতিন যােকাবেক পরািজত
করেত পারেছন না তখন যােকােবর পােয় আঘাত করেলন; তােত যােকােবর পােয়র হাড় সের গল।

২৬ তারপর সই পু ষিট যােকাবেক বলেলন, “আমায় যেত দাও, সযূ্য উঠেছ।”
িক যােকাব বলল, “আপিন আমােক আশীবাদ না করেল আিম আপনােক যেত দব না।”
২৭ সই পু ষিট তােক িজ াসা করেলন, “ তামার নাম িক?”
যােকাব উ র িদল, “আমার নাম যােকাব।”
২৮ তখন সই পু ষিট বলেলন, “ তামার নাম যােকােবর পিরবেত ই রােয়ল হেব। আিম তামার এই নাম রাখলাম কারণ

তিুম ঈ বেরর সে ও মানেুষর সে যু কেরছ িক পরািজত হও িন।”
২৯ তখন যােকাব তােক িজে স করল, “দয়া কের বলনু আপনার নাম িক?”
িক সই পু ষিট বলেলন, “িক জ য আমার নাম িজে স করছ?” সই সময়ই পু ষিট যােকাবেক আশীবাদ করেলন।
৩০ তাই যােকাব সই জায়গার নাম পনেূয়ল রাখল। যােকাব বলল, “এই ােনই আিম ঈ বরেক মেুখামিুখ দখলাম িক

তাও রােণ বাঁচলাম।” ৩১ স পনেূয়ল পার হেল সযূ্য উঠল। যােকাব পােয়র জ য খাঁডা়েত খাঁডা়েত চলল। ৩২ সইজ য
আজও ই রােয়লীয়রা উ সি র পশী ভাজন কের না, কারণ যােকােবর সই পশীই আহত হেয়িছল।

যােকাব সাহেসর পিরচয় িদেলন

৩৩ ১ যােকাব তািকেয় দখল এেষৗ আসেছন। এেষৗ তাঁর সে ৪০০ জন লাক িনেয় আসিছেলন। যােকাব তার পিরবারেক
চারিট দেল ভাগ করল। লয়া এবং তার স ানরা একিট দেল, রােহল ও যােষফ আর একিট দেল এবং ই দাসী

ও তােদর স ানরা আরও িট দেল িছল। ২ যােকাব তার দাসীেদর স ানেদর সামেন রাখল। লয়া এবং তার স ানেদর স
তােদর পছেন রাখল। যােকাব রােহল ও যােষফেক সবেশেষ রাখল।

৩ যােকাব িনেজ এেষৗর িদেক এিগেয় গল। এর ফেল এেষৗর সােথই রথেম তার সা াৎ হল। যােকাব তার ভাইেয়র িদেক
হঁেট যাবার সময় সাতবার আভিূম রণত হল।

৪ এেষৗ যােকাবেক দখেত পেয় তার সােথ দখা করার জ য দৗেড় গেলন। এেষৗ যােকােবর গলা জিডে়য় ধের চমুু
খেলন। তারপর তাঁরা জেনই কাঁদেলন। ৫ এেষৗ তািকেয় সই রীেলাক ও িশ েদর দখেত পেয় বলেলন, “ তামার সােথ

ঐ লাকজনরা কারা?”
যােকাব উ ের বলেলন, “ঈ বর অনু রহ কের আমােক এইসব স ান-স িতেদর িদেয়েছন।”
৬ তারপর স ানেদর িনেয় ই দাসী এেষৗর সে দখা করেত গল। তারা তাঁর সামেন স র রিণপাত করল। ৭ এরপর

লয়া ও তার স ানরা এেষৗর সে দখা কের তাঁর সামেন স র ভােব উপডু় হেয় তাঁেক রণাম করল। শেষ রােহল ও
যােষফ এেষৗর সে দখা কের উপডু় হেয় রণাম করল।

৮ এেষৗ বলেলন, “আিম এখােন আসার সময় য জনসমােরাহ দখেত পলাম তা এবং এইসব প ই বা িকেসর জ য?”
যােকাব বলল, “ঐ সব আপনার জ য আমার উপহার। যন আপিন আমােক রহণ কেরন।”
৯ িক এেষৗ বলেলন, “ তামােক উপহার িদেত হেব না ভাই আমার যেথ রেয়েছ।”
১০ যােকাব বলল, “তা না, আমার িমনিত এই যিদ সি যসি য আপিন আমােক রহণ কের থােকন তেব আিম য উপহার

আপনােক িদই তা রহণ ক ন। আিম আবার আপনার মখু দখেত পেয় আনি ত। যন ঈ বেররই মখু দশন করলাম।
আপিন য আমােক রহণ করেলন এেতই আিম খবু খশুী। ১১ সইজ য িবনয় কির আিম য য উপহার আপনার জ য এেনিছ
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তা রহণ ক ন। ঈ বর আমার রিত অনু রহ কেরেছন তাই আমার রেয়াজেনর অিতির ই রেয়েছ।” এইভােব যােকাব
তার উপহার িল বীকার করার জ য এেষৗর কােছ িবনিত করল। সইজ য এেষৗ উপহার িল বীকার করেলন।

১২ তারপর এেষৗ বলেলন, “এবার তিুম তামার যা রা পেথ চলেত পার। আিম তামার সে যাব।”
১৩ িক যােকাব তােক বলল, “আপিন জােনন য আমার িশ রা বল এবং আমােক আমার প পাল স েক সাবধান হেত

হেব। যিদ আিম তােদর একিদেন এতদূর যেত বা য কির, তেব সব প ই মারা পডে়ব। ১৪ সইজ য আপিন আেগ আেগ
যান। গবািদপ এবং অ যা য প েদর িনরাপ া িনি ত করেত এবং স ানরা যােত খবু া না হেয় পেড় সই িদক দেখ
আিম খবু ধীর গিতেত যাব। আিম সয়ীের আপনার সে দখা করব।”

১৫ তাই এেষৗ বলেলন, “তেব তামােক সাহা য করার জ য আমার িকছ ু লাক তামার কােছ রেখ যাই।”
িক যােকাব বলল, “আপিন বডই় দয়ালু িক সটারই বা রেয়াজন িক?” ১৬ সিদন এেষৗ সয়ীেরর পেথ যা রা

করেলন। ১৭ িক যােকাব সেু ােত গল। সই জায়গায় স িনেজর জ য একটা গহৃ তরী করল আর তার প পােলর জ য
ছাউিন তরী করল। এইজ য সই জায়গার নাম রাখা হল সেু াৎ।

১৮ যােকাব িনরাপেদ প -অরাম হেত যা রা কের কনান দেশর িশিখম নগের এেস উপি ত হল। সই শহেরর কােছ
এক মােঠর মে য স িশিবর াপন করল। ১৯ িশিখেমর িপতা হােমােরর কাছ থেক যােকাব ঐ মাঠিট ১০০ রৗ য খ িদেয়
িকেনিছল। ২০ যােকাব সই জায়গায় ঈ বেরর উপাসনা করার জ য এক বদী তরী কের তার নাম রাখল, “এ ইেলােহ,
ই রােয়েলর ঈ বর।”

দীণার ওপর বলাৎ কার

৩৪ ১ দীণা িছল যােকাব এবং লয়ার ক যা। একিদন দীণা সই জায়গার মেয়েদর সে দখা করেত গল। ২ হেমার
িছেলন সই দেশর রাজা, তাঁর পু র িশিখম দীণােক দখেত পেলন। িশিখম দীণােক ধের িনেয় িগেয় বলাৎ  কার

করেলন। ৩ িশিখম দীণার রেম পেড় তােক িবেয় করার জ য অননুয় করেত লাগেলন। ৪ িশিখম তাঁর িপতােক বলেলন, “দয়া
কের ওেক আমার জ য এেন দাও যন আিম িবেয় করেত পাির।”

৫ যােকাব জানেত পারল য ছেলিট তার ক যার সােথ ঐ মারা ক খারাপ কাজিট কেরেছ। িক যেহতু তার সব কিট
পু রই মােঠ প চরােত িগেয়িছল, সই জ য তারা ঘের িফের না আসা পয িতিন িকছইু করেলন না। ৬ সই সময় িশিখেমর
িপতা হেমার যােকােবর সে কথা বলেত এেলন।

৭ যােকােবর পু ররা মােঠই জানেত পারল িক ঘেটেছ। ঘটনা েন তারা খবুই রেগ গল কারণ িশিখম যােকােবর ক যােক
বলাৎ  কার কের ই রােয়লেক ল ায় ফেলিছেলন। িশিখেমর করা এই ভয় র ঘটনা নেত পেয়ই ভাইরা ত থেক িফের
এল।

৮ িক হেমার ভাইেদর বলেলন, “আমার পু র িশিখম দীণােক খবুই চায়। অনু রহ কের ওেক িবেয় করেত দাও। ৯ এই
িববাহ বাঝােব য তামােদর সে আমােদর এক িবেশষ চিু হেয়েছ। তখন আমােদর পু ররা তামােদর ক যােদর এবং
তামােদর পু ররা আমােদর ক যােদর িবেয় করেত পারেব। ১০ তামরা আমােদর সে এই একই দেশ থাকেত পারেব।
তামরা এখানকার জিমর মািলক হেব ও যবসা করেত পারেব।”

১১ িশিখম িনেজও যােকাব ও ভাইেদর সে কথা বলেলন। িশিখম বলেলন, “দয়া কের আমায় রহণ কর। তামরা আমােক
যা করেত বলেব তাই-ই করব। ১২ যিদ তামরা আমায় কবল দীণােক িবেয় করেত দাও, তেব তামােদর চাওয়া য কান
উপহার আিম তামােদর দব। তামরা যা চাইেব তাই-ই দব, কবল দীণােক িবেয় করেত দাও।”

১৩ যােকােবর পু ররা িশিখম ও তার িপতােক িম যা বলেব বেল িঠক করল। ভাইরা তােদর রাগ সামলােত পারিছল না
কারণ িশিখম তােদর বান দীণার রিত এই জঘ য কাজ কেরিছেলন। ১৪ তাই ভাইরা তাঁেক বলল, “আপিন সু ত নন বেল
আপনার সে আমােদর বােনর িবেয় িদেত পাির না। যিদ আমরা আমােদর বানেক আপনােক িবেয় করেত িদই তা হেব
আমােদর পে এক অপমান। ১৫ িক আপিন এই একিট কাজ করেল আমরা তার সে আপনার িবেয় িদেত পাির। আপনার
শহেরর রে যকিট পু ষেক আমােদর মত সু ত হেত হেব। ১৬ তাহেল আপনােদর পু ররা আমােদর ক যােদর এবং আমােদর
ক যারা আপনােদর পু রেদর িবেয় করেত পারেব। তাহেল আমরা এক জািত হব। ১৭ যিদ আপিন সু ত হেত অ বীকার কেরন
তেব আমরা দীণােক িনেয় যাব।”

১৮ এই চিু হেমার এবং িশিখমেক খবু আনি ত করল। ১৯ দীণার ভাইরা যা করেত বলল তােত িশিখম খশুী হেয় রাজী
হেলন।

িশিখম িছেলন তাঁর পিরবাের সবেচেয় স ানীয় যি । ২০ হেমার ও িশিখম তাঁেদর শহেরর সমাগম ােন গেলন। তাঁরা
শহেরর পু ষেদর সে কথা বলেলন। ২১ তাঁরা বলেলন, “ই রােয়েলর এই লাকরা আমােদর ব ু হেত চায়। তারা আমােদর
দেশ বাস ক ক ও আমােদর সে যবসা ক ক। আমােদর সকেলর জ য যেথ জায়গা আমােদর রেয়েছ। তােদর সে
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আমােদর পার িরক িববাহও হেত পাের। আমােদর ছেলরা তােদর মেয়েদর িবেয় করেত পাের এবং তােদর মেয়রা আমােদর
ছেলেদর িবেয় করেত পাের। ২২ িক একিট িবষয় আমােদর সবাইেক মেন িনেত হেব। আমােদর সব পু ষেক সু ত হেত

হেব, যমনিট ই রােয়েলর লাকরা হেয় রেয়েছ। ২৩ একাজ করেল আমরা তােদর গা- মষািদর পাল ও প র বারা এবং
স ি র বারা ধনী হব। সতুরাং তােদর সে আমােদর এই চিু করা উিচৎ , তাহেল তারা এখােন আমােদর সে থাকেব।”
২৪ সমেবত সম লাক হেমার ও িশিখেমর কথা েন স িত জানাল। আর সব পু ষরা সই সময় সু ত হল।

২৫ িতন িদন পেরও সু ত হওয়া লাকরা তখনও পীিডত় িছল। যােকােবর ই পু র িশিমেয়ান ও লিব জানত য ঐ লাকরা
এই সমেয় বল থাকেব। তাই তারা শহের ঢেুক সখানকার সম লাকেক হ যা করল। ২৬ দীণার ভাই িশিমেয়ান ও লিব এই
জেন িমেল হেমার ও তার পু র িশিখমেক হ যা করল। তারা িশিখেমর বাডী় থেক দীণােক বার কের িনেয় এল। ২৭ যােকােবর

পু ররা শহেরর সব িকছ ুলঠু করল। িশিখম তােদর বােনর সে র াচার করার জ য তারা তখনও রেগ িছল। ২৮ তাই ভাইরা
সম প , গাধা এবং শহের ও েত যা িকছ ু িছল তার সবই িনেয় িনল। ২৯ সই লােকেদর সব ব এমনিক তােদর রী ও
িশ েদর অিধকার করল।

৩০ িক যােকাব িশিমেয়ান ও লিবেক বলল, “ তামরা আমায় অেনক িবপেদ ফেলছ। এই অ েলর সম লাক এখন
আমায় ঘণৃা করেব। কনানীয় ও পিরষীয় সম লাকরা আমার িব ে উেঠ দাঁডা়েব। আমরা এখােন অ কেয়কজন রেয়িছ।
যিদ এই জায়গার লাকরা একে র আমােদর সে যু করেত আেস, তেব আিম তা বংস হেবাই, এমনিক আমার সম
লাকও আমার সে বংস হেব।”

৩১ িক ভাইরা বলল, “ঐ লাকরা আমােদর বােনর সে ব যার মত য যবহার কেরেছ সটাও িক উিচৎ িছল? না, ঐ
লােকরা আমােদর বােনর রিত অ যায় কেরেছ।”

যােকাব বেথেল

৩৫ ১ ঈ বর যােকাবেক বলেলন, “ বেথল শহের যাও। সখােন বাস কর আর উপাসনার জ য একটা বদী তরী কর।
রণ কর এলেক। তিুম যখন তামার ভাই এেষৗর কাছ থেক পািলেয় যাি েল তখন সখােন এই ঈ বরই তামায়

দশন িদেয়িছেলন।” সখােন তামার ঈ বেরর উপাসনার জ য বদী তরী কর।
২ তাই যােকাব তার পিরবার ও তার সম দাসেক বলল, “ তামােদর কােছ কাঠ ও ধাতরু য সম পতুলু ঠাকুর রেয়েছ তার

সম ই বংস কর। িনেজেদর পিব র কর এবং পির ার কাপড় পর। ৩ আমরা এই জায়গা ছেড় বেথেল যাব। সখােনই আিম
আমার ঈ বেরর উে ে য একিট বদী তরী করব, এই ঈ বরই স েটর সময় আমায় সাহা য কেরিছেলন। আিম যখােনই
িগেয়িছ সখােনই এই ঈ বর আমার সে িগেয়েছন।”

৪ সইজ য লাকরা িবেদেশর সম ঠাকুর েলােক যােকােবর কােছ এেন িদল। তারা যােকাবেক তােদর কােনর ল িল
এেন িদল। যােকাব এসব িকছ ু িশিখম শহেরর কােছ একটা এলা গােছর তলায় পুঁেত রাখল।

৫ যােকাব আর তার পু ররা সই জায়গা পির যাগ করল। সই ােনর লাকরা তােদর তাডা় কের হ যা করেত চেয়িছল।
িক তারা ভীষণ ভয় পেয় যােকাবেক আর অনসুরণ করল না। ৬ এরপর যােকাব আর তার লাকরা লেুস গল। লেুসর বতমান
নাম বেথল। এিট কনান দেশ অবি ত। ৭ যােকাব সই জায়গায় একিট বদী তরী কের তার নাম রাখল “এ বেথল।”
যােকাব এই নাম বেছ িনল কারণ ভাইেয়র কাছ থেক পািলেয় যাবার সময় এইখােন ঈ বর তাঁর সামেন আিবভতূ হেয়িছেলন।

৮ িরিবকার দাই দেবারার সখােনই মতৃু্য হল। তারা তােক বেথেল একটা অেলান গােছর নীেচ কবর িদল এবং সই জায়গার
নাম রাখল অেলা বাখৎু  ।

যােকােবর নতনু নাম
৯ প -অরাম থেক যােকাব যখন িফের এল ঈ বর তাঁেক আবার দশন িদেলন এবং তােক আশীবাদ করেলন। ১০ ঈ বর

যােকাবেক বলেলন, “ তামার নাম যােকাব িক আিম তামার অ য নাম রাখব। এখন থেক তামােক যােকাব বেল ডাকা হেব
না, তামার নাম হেব ই রােয়ল।” তাই ঈ বর তার নাম রাখেলন ই রােয়ল।

১১ ঈ বর তােক বলেলন, “আিমই সবশি মান ঈ বর এবং আিম তামায় এই আশীবাদ করিছ। তামার অেনক স ান-
স িত হা , এক মহাজািত হেয় বেড় ওেঠা। তামার থেকই অ য অেনক জািত এবং রাজারা উৎপ হেব। ১২ আিম অ রাহাম
ও ইস ্হাকেক য দশ িদেয়িছলাম সই দশই এখন তামায় িদি । তামার পের তামার বংশধরেদর আিম সই দশ দব।”
১৩ এরপর ঈ বর সই জায়গা থেক চেল গেলন। ১৪–১৫ এই ােন যােকাব একিট রণ াপন করল। সই পাথেরর
উপের রা ারস ও তল ঢেল যােকাব সটা পিব র করল। এটা িছল এক িবেশষ জায়গা কারণ এখােনই ঈ বর যােকােবর
সে কথা বেলিছেলন। এবং যােকাব এই জায়গার নাম রাখল বেথল।
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রােহল রসেবর পর মারা গেলন
১৬ যােকাব এবং তার দল বেথল যাগ করল। তারা ই রােত পৗঁছাবার আেগই রােহেলর রসেবর সময় এল। ১৭ িক

এইবার রসবকােল রােহেলর ভীষণ ক হল, রসব বদনা তী র হেয় উঠল। রােহেলর ধা রী এই দেখ বলেলন, “ভয় পও
না রােহল! তিুম আেরকিট পেু রর জ িদেত চেলছ।”

১৮ রােহল পু রিট রসব করার সময়ই মারা গল। মারা যাবার আেগ রােহল পু রিটর নাম রাখল িবেনানী। িক যােকাব
তার নাম রাখল িব যামীন।

১৯ রােহলেক ই রাথ যাবার পেথই কবর দওয়া হল। (ই রাথই বৎ েলহম।) ২০ রােহলেক স ান জানােত যােকাব তার
কবের একিট াপন করল। সই িবেশষ িট আজও সখােন রেয়েছ। ২১ এরপর ই রােয়ল আবার তাঁর যা রা পেথ
চলেলন। িতিন িম ল এদর দি েণ তাঁর তাঁবু খাটােলন।

২২ ই রােয়ল এই ােন অ কাল রইেলন। এই ােনই েবণ তার িপতার দাসী িব হার কােছ গল এবং তার সােথ শয়ন
করল। ই রােয়ল এই খবর জানেত পের অ য হেলন।

ই রােয়ল পিরবার
যােকােবর ১২িট পু র িছল।

২৩ যােকাব এবং লয়ার পু ররা হল: যােকােবর রথম জাত পু র েবণ, িশিমেয়ান, লিব, িযহদূা, ইষাখর ও সবলূনূ।
২৪ যােকাব এবং রােহেলর পু ররা হল যােষফ ও িব যামীন।
২৫ িব হা িছেলন রােহেলর দাসী। যােকাব ও িব হার পু ররা হল দান এবং ন ািল।
২৬ িস া িছেলন লয়ার দাসী। যােকাব এবং িস ার পু ররা হল গাদ ও আেশর।
প -অরােম যােকােবর এই কিট পেু রর জ হয়।

২৭ যােকাব িকিরযথ অ বয় ি ত মি র নামক ােন তার িপতা ইস ্হােকর কােছ গল। এই জায়গােতই অ রাহাম ও ইস ্হাক
বাস করেতন। ২৮ ইস ্হাক ১৮০ বৎস র বঁেচ িছেলন। ২৯ এরপর ইস ্হাক ব ৃ ও পণূায়ু হেয় মারা গেলন। তাঁর ই পু র এেষৗ
ও যােকাব তাঁর িপতােক য ােন কবর দওয়া হেয়িছল সইখােনই তাঁেক কবর িদল।

এেষৗর পিরবার

৩৬ ১ এেষৗর (ইেদাম) বংশ ব ৃ া এই। ২ এেষৗ কনান দেশর এক রীেলাকেক িবেয় কেরন। এেষৗর রীরা িছেলন:
িহ ীয়, এেলােনর ক যা আদা, অনার ক যা অহলীবামা, অনা িছেলন িহ বীয় িসিবেয়়ােনর পৗ রী। ৩ এবং ই ােয়েলর

ক যা বাসমৎ , বাসমেতর বােনর নাম নবােয়াত। ৪ এেষৗ এবং আদার পেু রর নাম ইলীফস। বাসমেতর পেু রর নাম িছল
েয়ল। ৫ অহলীবামার িতনিট পেু রর নাম িযয়শূ, যালম ও কারহ। এেষৗর এই পু ররা কনান দেশ জে িছেলন।

৬–৮ এেষৗ এবং যােকােবর রচরু স ি এবং ব লাকজন হেয় যাবার জ য তােদর পে একসে থাকা অস ব হেয়
উঠল। তােদর রচরু প পাল িছল বেল সই জিমিট, যখােন তারা থাকত, তােদর রেয়াজন মটােত পারত না। তাই এেষৗ
তার ভাই যােকােবর কাছ থেক চেল গেলন। এেষৗ তার রী, পু র, ক যা, সম দাস-দাসী, গ এবং অ যা য প এবং
কনান দেশ তার আর যা িকছ ু িছল সব িনেয় পবতময় রেদশ সয়ীের চেল গেলন। (এেষৗ ইেদাম নােমও পিরিচত এবং
ইেদাম সয়ীর দেশর অপর নাম।)

৯ এেষৗ হেলন ইেদামীয়েদর পবূপু ষ। পাব য সয়ীর (ইেদাম) রেদেশ বসবাসকারী এেষৗর পিরবারেগা ীর নাম িল:
১০ এেষৗ এবং আদার পু র ইলীফস। এেষৗ এবং বাসমেতর পু র েয়ল।
১১ ইলীফেসর পাঁচিট পু র িছল: তমন, ওমার, সেফা, গিয়তম ও কনস।
১২ িত া নােম এেষৗর একজন দাসীও িছল। িত া ও ইলীফেসর পেু রর নাম অমােলক।
১৩ েয়েলর চার পেু রর নাম নহৎ, সরহ, শ ও িমসা।
এরা িছল এেষৗর রী বাসমেতর নািত।
১৪ এেষৗর ততৃীয় রীর নাম িছল অহলীবামা, ইিন িছেলন অনার ক যা। (অনা িছেলন িসিবেয়়ােনর পু র।) এেষৗ এবং

অহলীবামার স ানরা হল: িযয়শূ, বালম ও কারহ।
১৫ এেষৗ হেত উৎপ পিরবারেগা ী িল হল িন প:
এেষৗর রথম পু র ইলীফস থেক উৎপ তমন, ওমার, সেফা, কনস, ১৬ কারহ, গিয়তম ও অমােলক।
এই সম পিরবারেগা ী এেষৗর রী আদা থেক উৎপ ।
১৭ এেষৗর পু র েয়ল িছেলন নহৎ, সরহ শ ও িমসার িপতা।
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এই সম পিরবােরর মা িছেলন এেষৗর রী বাসমৎ ।
১৮ এেষৗর রী অহলীবামা, অনার ক যা, িযয়শূ, যালম ও কারেহর জ িদেলন। ঐ িতনজন িছেলন তাঁেদর পিরবােরর িপতা।
১৯ এেষৗ হেত উৎপ ঐ পু ষরা রে যেক িছেলন তাঁেদর িনজ পিরবারেগা ীর নতা।
২০ হারীয়় সয়ীেরর এই পু ররা সই দেশ বাস করত।
এরা হল লাটন, শাবল, িশিবেয়ান, অনা, ২১ িদেশান, এৎ সর, ও দীশন। এই পু ররা িছল ইেদাম দেশ সয়ীর হেত আসা

হারীয়় পিরবােরর গা ীর নতাসকল।
২২ লাটন িছেলন হাির এবং হমেনর িপতা। (িত া িছেলন লাটেনর বান।)
২৩ শাবল িছেলন অ বন, মানহৎ, এবল, শেফা ও ওনেমর িপতা।
২৪ িসিবেয়়ােনর ই পু র িছল অয়া ও অনা। (অনাই সই জন িযিন তাঁর িপতার গাধােদর চরাবার সময় ম ভিূমেত উ

র রবণ খুঁেজ পেয়িছেলন।)
২৫ অনা িছেলন িদেশান ও অহলীবামার িপতা।
২৬ িদেশােনর চার পু র িছল। তােদর নাম: িহ ন, ই বন, িয রণ ও করাণ।
২৭ এৎসেরর িতন পু র িছল। তােদর নাম িব হন, সাবন ও আকন।
২৮ দীশেনর ই পু র িছল। তােদর নাম উষ ও অরাণ।
২৯ হারীয় পিরবার িলর দলপিতেদর নাম িল এইরকম: লাটন, শাবল, িসিবেয়ান, ৩০ অনা, িদেশান, এৎসর ও দীেশান।

সয়ীর দেশ য পিরবার িল বাস করত, এই লাকরা িছল তােদর দলপিতগণ।
৩১ সই সময় ইেদােম রাজারা রাজ ব করেতন। ই রােয়েল রাজ শাসন চালু হবার ব পেূবই ইেদােম রাজারা রাজ ব

করেতন।
৩২ িযেয়ােরর পু র বলা ইেদাম দেশ রাজ ব কেরন, তার রাজধানীর নাম িদ হাবা।
৩৩ বলার মতৃু্যর পর যাবব রাজা হেলন। যাবব িছেলন ব রা িনবাসী সরেহর পু র।
৩৪ যাবেবর মতৃু্যর পর হশূম রাজ ব করেলন। হশূম িছেলন তমন দশীয়।
৩৫ হশূেমর মতৃু্যর পর বদেদর পু র হদদ সই নগর শাসন করেলন। (হদদই মায়াব দেশ িমিদয়নেদর পরািজত কেরিছেলন।)

হদদ এেসিছেলন অবীৎ শহর থেক।
৩৬ হদেদর মতৃু্যর পর স সই দশ শাসন করেত থােকন। স এেসিছেলন মে রকা থেক।
৩৭ সে র মতৃু্যর পর শৗল সই দশ শাসন করেত থােকন। শৗল এেসিছেলন ফরাৎ নদীর ধাের ি র রেহােবাৎ থেক।
৩৮ শৗেলর মতৃু্যর পর বা হানন সই দেশ রাজ ব কেরন। বা হানন িছেলন অ  েবােরর পু র।
৩৯ বা হানেনর মতৃু্যর পর হদর সই দেশ রাজ ব কেরন। হদর িছেলন পায়ু শহেরর লাক। হদেরর রীর নাম মেহটেবল;

ইিন িছেলন মে েদর ক যা। (মে েদর িপতার নাম মষাহেবর।)
৪০–৪৩ এেষৗ িছেলন ইেদাম পিরবার িলর িপতা। ইেদাম পিরবার িল হল:
িত , অ বা, িযেথ  , অহলীবামা, এলা, পীেনান, কনস, তমন, িমমস, মগদীেয়ল ও ঈরম। এই পিরবার িলর নাম অনসুােরই

তােদর বসিত ােনর নাম হল।

ব দশক যােষফ

৩৭ ১ যােকাব কনান দেশই বাস করেত লাগল। এই সই দশ যখােন পেূব তার িপতা বাস করেতন। ২ যােকােবর
পিরবােরর ব ৃ া এইরকম।

যােষফ তখন ১৭ বছর বয় যবুক। তাঁর কাজ িছল মষ ও ছাগেলর তৎ বাবধান করা। যােষফ এই কাজ করেতন তাঁর
ভাইেদর সে অথাৎ িব হা ও িস ার স ানেদর সে । (িব হা ও িস া তাঁর সৎ মা িছেলন।) ভাইরা ম কাজ করেল যােষফ
তা তাঁর িপতােক এেস জানােতন। ৩ যােষফ িছেলন ই রােয়েলর ব ৃ াব ার স ান। এই জ য ই রােয়ল তাঁর অ যা য
পু রেদর চেয় যােষফেকই বশী ভালবাসেতন। যােকাব তােক একটা িবেশষ জামা উপহার িদেয়িছল। জামািট িছল ল বা
এবং বশ সু র। ৪ যােষেফর ভাইরা দখল য তােদর িপতা তােদর চাইেত যােষফেকই বশী ভালবােসন। এইজ য তারা
তােক ঘণৃা করেত লাগল। তারা যােষেফর সােথ ব ুভােব কথা বলেতও চাইল না।

৫ একিদন যােষফ একটা ব দখেলন। পের িতিন তাঁর ভাইেদর সই ব টা বলেলন। এরপর তাঁর ভাইরা তাঁেক আরও
ঘণৃা করেত থাকল।

৬ যােষফ বলেলন, “আিম একটা ব দেখিছ। ৭ দখলাম আমরা সকেল েত কাজ করিছ। আমরা সকেল গেমর আঁিট
বাঁধিছলাম, এমন সময় আমার আঁিটটা উেঠ দাঁডা়ল। আর আমার আঁিটর চারপােশ গাল কের িঘের থাকা তামােদর আঁিট েলা
এেক এেক আমারিটেক রণাম জানাল।”
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৮ তাঁর ভাইরা বলল, “তিুম িক মেন কর এর অথ তিুম আমােদর রাজা হেয় আমােদর উপর রাজ ব করেব?” তাঁর ভাইরা
তােদর স বে দখা এই বে র জ য তাঁেক আরও ঘণৃা করেত লাগল।

৯ এরপর যােষফ আেরকিট ব দেখ সই ব স বে তাঁর ভাইেদর বলেলন, “আিম আেরকিট ব দেখিছ। দখলাম
সযূ্য, চাঁদ এবং এগােরািট তারা আমােক রণাম করেছ।”

১০ যােষফ তাঁর িপতােকও এই ব িট স বে বলেলন। িক তাঁর িপতা এর সমােলাচনা কের বলেলন, “এ িক ধরেণর
ব ? তিুম িক িব বাস কর য তামার মা, তামার ভাইরা, এমনিক আিমও তামায় রণাম করব?” ১১ যােষেফর ভাইরা

তাঁেক ঈষা করত। িক যােষেফর িপতা সসব মেন রাখেলন আর ভেব অবাক হেলন য এর অথ িক হেত পাের।
১২ একিদন যােষেফর ভাইরা িশিখেম গল তােদর িপতার মষ চরােত। ১৩ যােকাব যােষফেক বলল, “িশিখেম যাও।

সখােন তামার ভাইরা আমার মষ চরাে ।”
যােষফ উ র করেলন, “আিম যােবা।”

১৪ যােষেফর িপতা বলেলন, “যাও িগেয় দখ তামার ভাইরা িনরাপেদ আেছ িকনা। তারপর িফের এেস আমােদর জািনও
মষেদর অব া কমন।” এইভােব যােষেফর িপতা তােক িহে রাণ উপ যকা থেক িশিখেম পাঠােলন। ১৫ িশিখেম যােষফ

পথ হারােল একজন লাক তাঁেক মােঠ ঘেুর বডা়েত দখল। সই লাকিট বলল, “তিুম িক খুঁেজ বডা় ?”
১৬ যােষফ উ র িদেলন, “আিম আমার ভাইেদর খাঁজ করিছ। বলেত পােরন তারা তােদর মষ িনেয় কাথায় গেছ?”
১৭ সই লাকিট বলল, “তারা তা চেল গেছ। আিম তােদর দাথেন যাবার কথা বলেত েনিছলাম।” তাই যােষফ তাঁর

ভাইেদর খুঁজেত গেলন এবং দাথেন তােদর খুঁেজ পেলন।

যােষফ দাস িহসােব িব রীত হেলন
১৮ যােষেফর ভাইরা তােক দূর থেক আসেত দেখ তােক হ যা করার পিরক না করল। ১৯ ভাইরা িনেজেদর মে য

বলাবিল করল, “ঐ দখ ব দশক যােষফ আসেছ। তােক মের ফলার ২০ এই তা সেুযাগ। তােক আমরা য কান একটা
খািল কূেপর মে য ফেল িদেয় িপতােক িগেয় বলেত পাির য এক বেুনা জ তােক মের ফেলেছ। এইভােব আমরা ওেক
দখাব য তার ব েলা অসার।”

২১ িক েবণ যােষেফর রাণ বাঁচােত চাইল। ২২ স বলল, “আমরা তােক হ যা করব না। এস, আমরা তােক হ যা না
কের বরং িবনা আঘােত ঐ কেনা কূেপর মে য ফেল িদই।” েবেণর পিরক না িছল যােষফেক এইভােব উ ার কের তার
িপতার কােছ ফরত পাঠােনার। ২৩ যােষফ তার ভাইেদর কােছ এেল তারা তাঁেক আ রমণ কের তাঁর সু র ল বা জামাটা
িছঁেড় ফলল। ২৪ এরপর তারা তাঁেক ধের ছ ুঁেড় িদল এক কেনা কূেপর মে য।

২৫ যােষফ যখন কূেপর মে য, সই সময় তাঁর ভাইরা খেত বসল। এইসময় তারা একদল বিণকেক দখেত পল যারা
িগিলয়দ থেক িমশের যা রা করিছল। তােদর উট েলা বহন করিছল ব রকম মশলা ও ধন দৗলত। ২৬ তাই িযহদূা তার
ভাইেদর বলল, “আমােদর ভাইেক হ যা কের আর তার মতৃু্যর সংবাদ গাপন কের আমােদর িক লাভ হেব? ২৭ এর থেক
লাভ হেব যিদ আমরা তােক এই বিণকেদর কােছ িব রী কের িদই। এভােব আমরা আমােদর িনেজর ভাইেয়র মতৃু্যর জ য
দাষীও হব না।” অ য ভাইরাও স িত জানাল। ২৮ িমিদয়নীয় বিণকরা কােছ আসেতই ভাইরা যােষফেক কূপ থেক তেুল

আনেলা। তারা তােক ২০িট রৗ যমু রার িবিনমেয় িব রী কের িদল। বিণকরা এবার তােক িমশের িনেয় চলল।
২৯ এই সময় েবণ সখােন তার ভাইেদর সে িছল না। স জানেতাও না য তারা যােষফেক িব রী কের িদেয়েছ।

েবণ কূেপর ধাের িফের এেস দখল যােষফ সখােন নই। তখন স ঃখ রকাশ করার জ য িনেজর কাপড় িছঁেড় ফলল।
৩০ ভাইেদর কােছ িফের িগেয় েবণ বলল, “ ছেলটা সখােন নই, এখন আিম িক করব?” ৩১ ভাইরা তখন একটা ছাগল মের
তার রে যােষেফর সু র শালটা রািঙেয় িদল। ৩২ এরপর তারা সই শালটা তােদর িপতােক দখাল। ভাইরা বলল, “আমরা
এই শালটা পেয়িছ, দখনু তা এটা যােষেফর িকনা?”

৩৩ তােদর িপতা শালটা দেখ িচনেত পারল য সটা যােষেফরই। িপতা বলল, “ যাঁ, এটা তা তারই! হয়েতা কােনা ব য
জ তােক মের ফেলেছ। আমার পু র যােষফেক এক িহং র প খেয় ফেলেছ!” ৩৪ পু র শােক যােকাব তার কাপড়
িছঁেড় ফলল, তারপর চট ব র পের দীঘ সময় তার পেু রর জ য শাক করল। ৩৫ যােকােবর পু র ক যারা তােক সা বনা
িদেত চাইল। িক যােকাবেক সা বনা দওয়া গল না। স বলল, “আমার মতৃু্য-িদন পয আিম আমার পেু রর জ য ঃখ
কের যাব।” §তাই যােকাব যােষেফর জ য ঃিখত হেয় রইল।

৩৬ িমিদয়নীয় বিণকরা পের যােষফেক িমশের িনেয় িগেয় ফেরৗেণর র ক সনাপিত পাটীফেরর কােছ িবি র কের িদল।

§৩৭:৩৫ আমার … যাব আ িরক অেথ, “আিম ঃেখ পাতােল আমার পেু রর কােছ যাব।”
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িযহদূা ও তামর

৩৮ ১ সই সময় িযহদূা তার ভাইেদর ছেড় হীরা নােম একিট লােকর সে বাস করেত গল। হীরা িছেলন অ মীয়
শহেরর লাক। ২ সখােন িযহদূা এক কনানীয় রীেলাকেক দখেত পেয় তােক িবেয় করল। মেয়িটর িপতার নাম

িছল শয়ূ। ৩ কনানীয় মেয়িট একিট পেু রর জ িদেয় তার নাম রাখল এর। ৪ পের স আেরকিট পেু রর জ িদেয় তার নাম
রাখল ওনন। ৫ পের তার শলা নােম আেরকিট পু র হল। ততৃীয় পেু রর জে র সময় িযহদূা কষীেব বাস করিছল।

৬ িযহদূা তামর নােম এক ক যােক এেন তার সে রথম পু র এেরর িবেয় িদল। ৭ িক এর অেনক ম কাজ করায় রভু
তার রিত অস হেলন এবং তােক হ যা করেলন। ৮ তখন িযহদূা এেরর ভাই ওননেক বলল, “যাও তামার মতৃ ভাইেয়র

রীর সে শয়ন কর। তার বামী হও। িনেজর ভাই এেরর জ য বংশ উৎপ কর।”
৯ ওনন বঝুল িমলেনর ফেল স ান-স িত হেল তা তার হেব না। ওনন তাই যৗন স ম করল। স তার শরীেরর অ য ের

বীয্য যাগ করল না। ১০ এই কােজ রভু হেলন এবং ওননেকও মের ফলেলন। ১১ তখন িযহদূা তার বৗমা তামরেক
বলল, “যাও, তামার িপতার বাডী় িফের যাও। য পয না আমার ছাট পু র শলা বড় হয় স পয িবেয় না কের সখােনই
থাক।” িযহদূা আসেল ভয় পেয়িছেলন, ভেবিছেলন অ য ভাইেদর মেতা হয়েতা শলাও মারা যােব। তামর তার িপতার বাডী়
িফের গল।

১২ পের িযহদূার রী, শেূয়র ক যার মতৃু্য হল। শােকর সময় গেল িযহদূা তার অ মীয় ব ু হীরার সােথ মষেদর লাম
ছাঁটেত িত ায় গল। ১৩ তামর জানেত পারল য তার ব র িত ায় তাঁর মষেদর লাম ছাঁটেত যাে ন। ১৪ তামর িবধবা বেল
য কাপড় পরত তা খেুল ফেল অ য কাপড় পরল ও তার মখু ওডন়া িদেয় ঢাকল। তারপর স িত ার কােছ অবি ত ঐনিয়ম

শহেরর িদেক য রা া চেল গেছ তার ধাের বসল। তামর জানত য িযহদূার ছাট পু র শলা এখন বড় হেয়েছ িক তবু
শলার সােথ তার িবেয় দবার কান পিরক নাই িযহদূা কের িন।

১৫ িযহদূা সই পেথ যেত যেত তােক দেখ ভাবল বাধ হয় ব যা। ( ব যার মত তার মখু ওডন়া িদেয় ঢাকা িছল।)
১৬ িযহদূা তার কােছ িগেয় বলল, “এস আমার সােথ শাও।” (িযহদূা জানত না য এই িছল তামর, তার পু রবধ।ূ)

স বলল, “আমায় কত দেবন?”
১৭ িযহদূা উ র করল, “আমার প পাল থেক তামার জ য একটা বা া ছাগল পািঠেয় দব।”
স বলল, “িঠক আেছ। িক ছাগলটা পৗঁছাবার আেগ আমার কােছ িকছ ু ব ক রাখনু।”

১৮ িযহদূা িজে স করল, “ তামােক য ছাগল পাঠাব তার রমাণ িহসােব তিুম আমার কােছ িক চাও?”
তামর বলল, “িচিঠেত মারবার তামার ঐ মাহর, ও তার সেুতা এবং হাঁটার ছিডট়াও আমায় দাও।” িযহদূা তােক ঐ

িজিনস েলা িদল। তারপর িযহদূা ও তামর সহবাস করেল তামর গভবতী হল। ১৯ তামর ঘের িফের মেুখর ওডন়াটা খেুল ফেল
িবধবার সােজ সাজল।

২০ পের িযহদূা তার ব ু হীরােক ঐনিয়েম পাঠাল সই ব যােক ছাগলটা িদেত। িযহদূা হীরােক আরও বলল যন স তার
কাছ থেক সই মাহর ও ছিডট়া িনেয় আেস। িক হীরা তােক খুঁেজ পল না। ২১ হীরা ঐনিয়ম শহেরর লাকেদর িজ াসা
করল, “রা ার ধাের বেস থাকা ব যাটা কাথায়?”

লােক উ র িদল, “এখােন কখনই কান ব যা িছল না তা।”
২২ তাই িযহদূার ব ু িফের এেস বলল, “ সই রীেলাকেক খুঁেজ পলাম না। সখানকার লাকজন বলল সখােন কান

ব যা কখনই িছল না।”
২৩ তাই িযহদূা বলল, “ সইসব িজিনস তার কােছই থাকুক। আিম চাই না য লাক আমােদর িনেয় হােস। আিম ছাগলটা

তােক িদেত চেয়িছলাম িক খুঁেজ পলাম না। এটাই যেথ ।”

তামর গভবতী হল
২৪ িতন মাস পের কউ একজন িযহদূােক বলল, “ তামার পু রবধু তামর ব যার কাজ কেরেছ আর এখন স গভবতী

হেয়েছ।”
তখন িযহদূা বলল, “তােক বাইের িনেয় এেস পিুডে়য় দাও।”
২৫ সই লাকিট তামরেক হ যা করেত এেল স তার ব রেক এক খবর পাঠাল। তামর বলল, “ য লাকিট আমায় গভবতী

কেরেছ এই িজিনস িল তার। এই িজিনস িলর িদেক দখ। এ েলা কার? এই মাহর ও সেুতা কার? এই ছিডট়া কার?”
২৬ িযহদূা সই িজিনস েলা িচনেত পের বলল, “ সই িঠক। আমারই ভলু হেয়েছ। আিম আমার পু র শলােক দব বেল

রিত া কেরও তােক িদই িন।” এরপর িযহদূা িক তার সােথ আর সহবাস করল না।
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২৭ তামেরর রসেবর সময় উপি ত হেল তারা দখল তার যমজ স ান হেত চেলেছ। ২৮ রসেবর সময় একটা বা া তার
হাত বার করেল ধাইমা তার হােত একটা লাল সেুতা বাঁধল আর বলল, “এই বা াটা আেগ জ ােব।” ২৯ িক বা াটা তার হাত

িটেয় িনেল অ য বা াটা রথেম জ াল। তাই সই ধাইমা বলল, “তিুম রথেম ঠেল বিরেয় আসেত পেরছ!” তাই তারা
তার নাম পরস রাখল। ৩০ এরপর অ য িশ িটর জ হল, যার হােত লাল সেুতা বাঁধা িছল। তারা এর নাম রাখল সরহ।

যােষফেক িমশের পাটীফেরর কােছ িব রী করা হল

৩৯ ১ বিণকরা যারা যােষফেক িকেনিছল, তারা তােক িমশের িনেয় গল এবং ফেরৗেণর র কেদর সনাপিত পাটীফেরর
কােছ িবি র কের িদল। ২ িক রভু যােষফেক সাহা য করেলন। যােষফ সফলকমা হেলন। যােষফ সই িমশরীয়

পাটীফেরর অথাৎ তার মিনেবর বাডী়েতই বাস করেতন।
৩ পাটীফর দখেলন য রভু যােষেফর সােথ রেয়েছন এবং যােষফ যা িকছ ুকেরন তােতই িতিন তােক সফল হেত দন।

৪ সইজ য পাটীফর খশুী হেয় যােষফেক তাঁর িনেজর বাডী়র অ য কের তারই হােত সব িকছরু ভার িদেলন। ৫ যােষফেক
সই বাডী়র অ য করা হেল রভু পাটীফেরর বাডী় এবং তাঁর সব িকছেুক আশীবাদ করেলন। যােষেফর জ যই রভু

একাজ করেলন। আর িতিন পাটীফেরর েত যা জ াত তােকও আশীবাদযু করেলন। ৬ তাই পাটীফর তাঁর বাডী়র সব
িকছরু ভারই যােষেফর হােত িদেয় িদেলন, কবল িনেজর খাবারটা ছাডা় আর িকছরুই জ য িতিন িচি ত িছেলন না।

যােষফ পাটীফেরর রীেক র যা যান করেলন
যােষফ িছেলন অ য পবান ও সদুশন পু ষ। ৭ িকছ ু সময় পের যােষেফর মিনেবর রীও তাঁেক পছ করেত

করল। একিদন স তােক বলল, “আমার সে শাও।”
৮ িক যােষফ র যা যান কের বলেলন, “আমার মিনব জােনন তাঁর বাডী়র রিতিট িবষেয়র রিত আিম িব ব ।

িতিন এখানকার সব িকছরুই দায়-দািয় ব আমােক িদেয়েছন। ৯ আমার মিনব আমােক এই বাডী়েত রায় তাঁর সমান ােনই
রেখেছন। আিম কখনই তাঁর রীর সে েত পাির না। এটা মারা ক ভলু কাজ! ঈ বেরর িব ে পাপ কাজ।”

১০ রীেলাকিট রাজই যােষফেক এ কথা বলত, িক যােষফ রাজী হেতন না। ১১ একিদন যােষফ িনেজর কাজ করেত
বাডী়র ভতের গেলন। সই সময় সই বাডী়েত কবল একা িতিনই িছেলন। ১২ তাঁর মিনেবর রী সই সময় তাঁর কাপড় টেন
ধের বলল, “আমার সে িবছানায় এস।” িক যােষফ সই বাডী় থেক এত ত দৗেড় পালাল য জামাটা রীেলাকিটর
হােতই রেয় গল।

১৩ রীেলাকিট দখল য যােষফ তার হােতই জামাটা ফেল বাডী়র বাইের দৗেড় বিরেয় গেছ। তাই স িচ া কের িঠক
করল যা ঘেটেছ স স বে িম যা কথা বলেব। ১৪ স তার বাডী়র ভ ৃ যেদর ডেক বলল, “ দখ! এই ই রীয় রীতদাসেক
িক আমােদর িনেয় ঠা া করার জ য এখােন আনা হেয়েছ? স িভতের এেস আমােক আ রমণ করার চ া কেরিছল, িক আিম
চঁিচেয় উঠলাম। ১৫ আমার িচৎকাের স ভয় পেয় পালাল। িক স তার জামাটা ফেল গেছ।” ১৬ তারপর তার বামী অথাৎ 
যােষেফর মিনব আসা পয স সই জামাটা তার কােছ রেখ িদল। ১৭ বামীেকও স ঐ একই ঘটনা বলল। স বলল, “ য

ই রীয় দাসিটেক তিুম এখােন এেনছ, স আমােক আ রমণ করার চ া কেরিছল। ১৮ িক স আমার কােছ আসেতই আিম
িচৎকার কের উঠলাম। স দৗেড় পালাল বেট িক তার জামাটা ফেল গল।”

১৯ যােষেফর মিনব তাঁর রীর সব কথা েন হেলন। ২০ তাই রাজার শ েদর য কারাগাের রাখা হত, পাটীফর
যােষফেক সইখােন রাখেলন। যােষফ সখােন রইেলন।

যােষফ কারাগাের
২১ িক রভু যােষেফর সে িছেলন। রভু যােষেফর রিত দয়া কের চলেলন। িকছিুদন পের সই কারাগােরর র কেদর

রধােনর কােছ িতিন ি রয় হেলন। ২২ সই কারাগােরর সম ব ীেদর ভার যােষেফর হােত িদেলন। সই পেদ অিধি ত য
কান পদািধকারী বাভািবকভােব যা কেরন, যােষফ তাই করেতন। ২৩ সতুরাং যােষেফর অধীেনর কান কাজই কারািধকারীেক

তৎ বাবধান করেত হত না। এটা হেয়িছল কারণ রভু তাঁর সে িছেলন এবং তাঁেক সব কােজ সফল কেরিছেলন।

যােষফ িট বে র যা যা করেলন

৪০ ১ পের ফেরৗেণর ই ভ ৃ য ফেরৗেণর রিত িকছ ুঅ যায় কাজ করল। এই ভ ৃ যরা িছল তাঁর িটওয়ালা ও রা ারস
পিরেবশনকারী। ২ ফেরৗণ রধান িটওয়ালা ও রা ারস পিরেবশনকারীর উপর হেয়িছেলন। ৩ তাই ফেরৗণ

তােদর যােষেফর সােথ একই কারাগাের রাখেলন। পাটীফর, ফেরৗেণর কারার কেদর রধান সই কারাগােরর দািয়ে ব
িছেলন। ৪ রধান কারার ক সই ই ব ীেক যােষেফর পিরচযার অধীেন রাখেলন। সই ইজন লাকই িকছ ু সময় সই
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কারাগাের রইল। ৫ একিদন রাে র ই ব ীই ব দখল। (এই ই ব ী িছল িমশেরর রাজার িটওয়ালা ও রা ারস
পিরেবশনকারী।) রে যক ব ীই িভ িভ ব দখল এবং রিতিট বে র িনজ ব অথ িছল। ৬ পেরর িদন সকােল
যােষফ তােদর কােছ িগেয় দখেলন য তারা ি া র । ৭ যােষফ িজ াসা করেলন, “ তামােদর এত িবষ দখাে
কন?”

৮ লাক িট উ র করল, “গত রােত আমরা ব দেখিছ িক বে র অথ বঝুিছ না। সই বে র অথ বলার বা তা
বিুঝেয় দবার কউ নই।”

যােষফ তােদর বলেলন, “ঈ বরই একজন িযিন বােঝন ও বে র অথ বলেত পােরন। তাই আমার অনেুরাধ, তামােদর
ব েলা বল।”

রা ারস পিরেবশেকর ব
৯ সতুরাং রা ারস পিরেবশক যােষফেক তার ব বলল, “আিম বে একটা রা ালতা দখলাম। ১০ সই লতায়

িতনেট শাখা িছল। আিম দখলাম শাখা িলেত ফলু হল এবং রা া ফলল। ১১ আিম ফেরৗেণর পানপা র ধেরিছলাম, তাই
সই রা া েলােক সই কােপ িনঙেড় িনলাম। তারপর সই পানপা র ফেরৗণেক িদলাম।”

১২ তখন যােষফ বলেলন, “ সই বে র অথ আিম তামায় বলিছ। িতনিট শাখার অথ িতন িদন। ১৩ িতন িদন শষ হবার
আেগই ফেরৗণ তামায় মা কের আবার তামাক কােজ বহাল করেবন। তিুম ফেরৗেণর জ য আেগ য কাজ করেত তাই-ই
করেব। ১৪ িক তিুম ছাডা় পেল আমায় রণ কেরা। আমার রিত দয়া কেরা। ফেরৗণেক আমার স বে বেলা যােত আিম
কারাগার থেক বিরেয় আসেত পাির। ১৫ আমােক জার কের আমার িনেজর জায়গা, ই রীয়েদর দশ থেক িনেয় যাওয়া
হেয়েছ। কারাগাের থাকার মত কান অ যায়ই আিম কির িন।”

িটওয়ালার ব
১৬ িটওয়ালা দখল অ য ভেৃ যর ব টা ভাল। তখন স যােষফেক বলল, “আিমও একটা ব দেখিছ। দখলাম

আমার মাথায় িটর িতনেট ঝিুড় রেয়েছ। ১৭ উপেরর ঝিুডে়ত সব রকেমর সঁকা খাবার িছল। সই খাবার রাজার জ য িছল
িক পাখীরা ঐ খাবার খেত লাগল।”

১৮ যােষফ বলেলন, “আিম তামােক বে র অথ বলিছ। িতনেট ঝিুডর় অথ িতন িদন। ১৯ িতন িদেনর মে য রাজা তামােক
কারাগার থেক মিু দেবন। িতিন তামার িশরে দ কের একটা বাঁেশর মাথায় ঝিুলেয় দেবন। আর পাখীরা তামার দেহর
মাংস খােব।”

যােষেফর কথা মেন রইল না
২০ ততৃীয় িদনটা িছল ফেরৗেণর জ িদন। ফেরৗণ তাঁর সব দাসেদর জ য ভােজর আেয়াজন করেলন। সই সমেয় ফেরৗণ

িটওয়ালা ও রা ারস পিরেবশকেক কারাগার থেক মিু িদেলন। ২১ ফেরৗণ পানপা র বাহকেক মিু িদেয় পনুরায় তােক
তার কােজ িনেয়গ করেলন। আর সই পানপা র বাহক আবার ফেরৗেণর হােত পানপা র িদেত লাগল। ২২ িক ফেরৗণ

িটওয়ালােক ফাঁিস িদেলন। যােষফ যমনিট বেলিছেলন সরকম ভােবই সব ঘটনা ঘটল। ২৩ িক সই পানপা র বাহকেদর
যােষফেক সাহা য করার কথা মেন রইল না। স যােষেফর িবষয় ফেরৗণেক িকছইু বলল না, যােষেফর কথা ভেুল গল।

ফেরৗেণর ব

৪১ ১ বছর পর ফেরৗণ একটা ব দখেলন। দখেলন িতিন নীল নদীর ধাের দাঁিডে়য় রেয়েছন। ২ বে নদী থেক
সাতটা গ উেঠ এেস ঘাস খেত লাগল। গ েলা িছল পু , দখেতও ভােলা। ৩ এরপর নদী থেক আরও সাতটা

গ উেঠ এেস পােডর় পু গ েলার গা ঘঁেস দাঁডা়ল। িক ঐ গ েলা রাগা িছল, দখেতও অসু । ৪ সই সাতটা
অসু গ সাতটা পু গ েলােক খেয় ফলল। তখনই ফেরৗেণর ঘমু ভে গল।

৫ ফেরৗণ আবার েত গেলন; আবার ব দখেলন। এইবার দখেলন একটা গােছ সাতটা শীষ বেড় উঠেছ। শীষ েলা
পু এবং শে য ভরা। ৬ তারপর দখেলন আরও সাতটা শীষ উঠেছ। িক শীষ েলা অপু আর পেূবর বাতােস ঝলেস গেছ।
৭ এরপর ঐ রাগা রাগা সাতটা শীষ পু সাতটা শীষেক খেয় ফলল। ফেরৗেণর ঘমু আবার ভে গল। িতিন বঝুেলন য িতিন

ব দখিছেলন। ৮ পেরর িদন সকােল রােত দখা ব েলার জ য ফেরৗেণর মন অি র হেয় উঠল। তাই িতিন িমশেরর
সম যা কর ও ানী লাকেদর ডেক পাঠােলন। ফেরৗণ তাঁর ব তােদর বলেলন িক কউ তার অথ বলেত পারল না।
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ভ ৃ যিট যােষেফর কথা বলল
৯ তখন পানপা রবাহেকর যােষেফর কথা মেন পডল়। ভ ৃ যিট ফেরৗণেক বলল, “আমার সােথ যা ঘেটিছল তা মেন পডে়ছ।

১০ আপিন আমার ও িটওয়ালার উপর রেগ িগেয়িছেলন এবং আমােদর ব ী কেরিছেলন। ১১ তারপর এক রােত স ও আিম
ব দখলাম। রে যকিট বে র আলাদা অথ িছল। ১২ আমােদর সােথ কারাগাের এক ই রীয় যবুক িছল। স িছল র ীেদর

অিধকারী ভ ৃ য। আমরা তােক আমােদর ব বলেল স তার মােন বেল িদল। ১৩ আর স যা বলল বা েব তাই-ই ঘটল।
স বেলিছল য আিম মিু পেয় আবার পরুােনা কাজ িফের পাব—ঘটলও তাই। িটওয়ালা স বে বেলিছল য স মারা

যােব—ঘটলও তাই।”

বে র যা যা করেত যােষেফর ডাক পডল়
১৪ তাই ফেরৗণ যােষফেক ডেক পাঠােল জন র ী ত তােক কারাগার থেক বার কের আনল। যােষফ দািড় কামােলন,

পির ার জামা পরেলন। তারপর ফেরৗেণর সে দখা করেত গেলন। ১৫ ফেরৗণ যােষফেক বলেলন, “আিম একটা ব
দেখিছ িক কউ তার যা যা করেত পারেছ না। আিম েনিছ য তিুম ব নেল তার যা যা করেত পার।”

১৬ উ ের যােষফ বলেলন, “আিম পাির না! িক হয়েতা ফেরৗেণর জ য ঈ বর তার অথ বেল দেবন।”
১৭ তখন ফেরৗণ যােষফেক বলেত লাগেলন, “আমার দখা বে আিম নীল নদীর ধাের দাঁিডে়য়িছলাম। ১৮ তখন নদী

থেক সাতটা গ উেঠ এেস ঘাস খেত করল। গ েলা িছল পু , দখেতও সু র। ১৯ তারপর আিম নদী থেক আরও
সাতিট গ উেঠ আসেত দখলাম। িক এই গ েলা রাগা রাগা, দখেতও অসু । ঐরকম িব রী গ আিম িমশের কখনও
দিখ িন। ২০ তারপর রাগা অসু গ েলা রথেম আসা পু গ েলােক খেয় ফলল। ২১ িক তাও তােদর চহারা
রাগা আর অসু ই রইল। দেখ মেনই হেব না য তারা সই মাটা মাটা গ েলা খেয়েছ। তারপর আমার ঘমু ভে গল।

২২ “আমার পেরর বে আিম দখলাম একটা গােছ সাতটা শীষ বেড় উঠেছ। শীষ েলা পু শে যর দানায় ভরা। ২৩ তারপর
স েলার পের সাতটা আরও শীষ উেঠ এেলা। িক এ েলা রাগা আর পেূবর বাতােস ঝলসােনা িছল। ২৪ এরপর সই অপু

শীষ েলা পু শীষ েলােক খেয় ফলল।
“আমার যা করেদর আিম এই ব েলা বললাম বেট িক তারা তার অথ বলেত পারল না। ব েলার অথ িক?”

যােষফ বে র যা যা করেলন
২৫ তখন যােষফ ফেরৗণেক বলেলন, “এই ই বে র িবষয়টা এক। ঈ বর শী রই যা করেত চেলেছন তা আপনার কােছ

রকাশ কেরেছন। ২৬ উভয় বে র রকৃত অথ এক। সাতটা ভাল গ এবং সাতটা ভাল শীষ সাতটা ভাল বছরেক বাঝাে ।
২৭ আর সাতটা রাগা গ , সাতটা অপু শীষ বাঝায় সাতটা িভে র বছর। সাতটা ভাল বছেরর পর িভে র সাত বছর
আসেব। ২৮ শী র যা ঘটেত চেলেছ ঈ বর তাই-ই আপনােক দিখেয়েছন। য ভােব আিম বললাম ঈ বর সইভােবই এসব
ঘটােবন। ২৯ সাত বছর িমশের রচরু শ য উৎপ হেব। ৩০ িক তারপর আসেব িভে র সাতটা বছর। িমশেরর লাকরা
ভেুল যােব অতীেত কত শ যই না হত। এই িভে দশ ন হেব। ৩১ লাকরা ভেুল যােব শে যর রাচযু্য বলেত িক বাঝায়।

৩২ “ফেরৗণ, আপিন একিট িবষয় িনেয় িট ব দেখছন। কারণ ঈ বর য সি যই তা ঘটােত চেলেছন তা আপনােক
দখােত চাইেলন। আর িতিন শী রই তা ঘটােবন। ৩৩ তাই ফেরৗণ, আপনার উিচৎ একজন সবুিু ও ানবান লাক খুঁেজ তােক

িমশর দেশর জ য িনযু করা। ৩৪ তারপর আপিন অ য লাকেদর িনেয়াগ ক ন যন তারা খা য সং রহ কের। সাতিট
ভাল বছেরর রে যকিট লাক তােদর উৎ প শে যর এক প মাংশ সই লাকেদর িদক। ৩৫ এইভােব ঐ লাকরা ঐ সাতিট
ভাল বছের রচরু খা য সং রহ কের রেয়াজন না পডা় পয শহের শহের সং রহ কের রাখেব। এইভােব ফেরৗণ, আপনার
অধীেন ঐ খা য আসেব। ৩৬ তারপর িভে র সাত বছের িমশর দেশর জ য খা য থাকেব। আর িভে িমশর বংস হেয়
যােব না।”

৩৭ এই পিরক না ফেরৗেণর মনপতুঃ হল আর তাঁর আিধকািরকরাও মেন িনল। ৩৮ তারপর ফেরৗণ তােদর বলেলন, “ঐ
কাজ করার জে য মেন হয় না আমরা যােষেফর থেক আর ভাল কাউেক পাব! ঈ বেরর আ া তার সে রেয়েছ আর সই
জ যই স ানবান!”

৩৯ তাই ফেরৗণ যােষফেক বলেলন, “ঈ বর তামােক এই সম যখন জািনেয়েছন তখন তামার মত ানী আর ক হেত
পাের? ৪০ আিম তামােক আমার িনয় রেণর জ য িনযু করলাম, সম লাক তামার আেদশ পালন করেব। মতার িদক
থেক কবল আিম তামার চেয় বড় থাকব।”

৪১ ফেরৗণ যােষফেক িবেশষ অনু ােনর মা যেম রা যপাল করেলন। ফেরৗণ যােষফেক বলেলন, “আিম তামােক সম র
িমশেরর রা যপাল িহেসেব িনযু করলাম।”
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৪২ তারপর ফেরৗণ তাঁর আংিট খেুল যােষেফর হােত পিরেয় িদেলন। সই আংিটেত রাজকীয় ছাপ িছল। ফেরৗণ তােক িমিহ
কাপােসর পাশাক িদেলন এবং তার গলায় সানার হার পিরেয় িদেলন। ৪৩ ফেরৗণ যােষফেক ি বতীয় রেথ চডে়ত িদেলন।
র করা যােষেফর রেথর আেগ আেগ যেত যেত লাকেদর বলেত থাকল, “ যােষেফর সামেন হাঁটু গােডা়।”

এইভােব যােষফ সম র িমশেরর রা যপাল হেলন। ৪৪ ফেরৗণ তােক বলেলন, “আিম রাজা ফেরৗণ, সতুরাং আিম যা চাই
তাই করব িক িমশেরর আর কউ তামার আ া ছাডা় হাত অথবা পা তলুেত পারেব না।”

৪৫ ফেরৗণ যােষেফর আর এক নাম সাফন  -পােনহ রাখেলন। ফেরৗণ যােষফেক আসনৎ  নােম এক ক যার সে িবেয়ও
িদেলন। স িছল ওন নামক শহের যাজক পাটীফেরর ক যা। এইভােব যােষফ সম িমশর দেশর রা যপাল হেলন।

৪৬ যােষেফর ৩০ বছর বয়েস িতিন িমশর দেশর রাজার সবা করেত করেলন। িতিন সম িমশর দশ ঘরুেলন।
৪৭ সাত বছর িমশের খবু ভাল শ য উৎপ হল। ৪৮ আর ঐ সাত বছর ধের যােষফ িমশের খাবার স য় করেলন। রে যক
শহের শহের যােষফ সই শহেরর আেশপােশর েত যা জ াত তার থেক সং রহ করেতন। ৪৯ যােষফ সমেু রর বািলর
মত এত শ য সং রহ করেলন য তা মাপা গল না কারণ তা মাপা স ব িছল না। ৫০ যােষেফর রী আসনৎ িছেলন ওন
শহেরর যাজেকর ক যা। িভে র রথম বছর আসার আেগই যােষফ এবং আসনেতর িট পু র হল। ৫১ রথম পেু রর
নাম রাখা হল মনঃিশ। যােষফ এই নাম িদেলন কারণ িতিন বলেলন, “ঈ বর আমার সম ক ও আমার বাডী়র সম িচ া
ভেুল যেত িদেলন।” ৫২ যােষফ ি বতীয় পেু রর নাম রাখেলন ই রিয়ম। যােষফ এই নাম রাখেলন কারণ িতিন বলেলন,
“আমার মহাকে র মে যও ঈ বর আমােক ফলবান কেরেছন।”

িভে র সময় এল
৫৩ সাত বছর লাকরা খাে যর জ য রচরু শ য পল। তারপর সই বছর েলা শষ হল। ৫৪ এবার িভে র সাতটা বছর
হল িঠক যমনিট যােষফ বেলিছেলন। সই অ েলর কান দেশ কাথাও কান খা য শ য জ ােলা না। িক িমশেরর

লাকেদর জ য যেথ খা য িছল. কারণ যােষফ শ য জমা কের রেখিছেলন। ৫৫ িভে র সময় হেল লাকরা খাে যর
জ য ফেরৗেণর কােছ এেস কা াকািট করল। ফেরৗণ িমশরীয়েদর বলেলন, “যাও যােষফেক িগেয় িজে স কর িক করেত
হেব।”

৫৬ সব জায়গায় িভ দখা িদেল যােষফ দাম থেক লাকেদর শ য িবি র করেত করেলন। িভ িমশেরও
ভয়াবহ প িনল। ৫৭ সব রই সই িভ রবল হল, ফেল িমশেরর আেশপােশর দশ থেকও লাকরা শ য িকনেত এেলা।

ব সি য হেলা

৪২ ১ কনান দেশও রবলভােব িভ হেলা। যােকাব জানেত পারল য িমশর দেশ শ য রেয়েছ। তাই যােকাব তার
পু রেদর বলল, “আমরা িকছ ু না কের কন এখােন বেস রেয়িছ? ২ নলাম িমশর দেশ শ য িবি র হে । চল

সখােন িগেয় আমরা শ য িকিন। তাহেল আমরা বাঁচব। মরব না!”
৩ তাই যােষেফর দশ ভাই িমশের শ য িকনেত গেলন। ৪ যােকাব িক িব যামীনেক পাঠােলন না। ( কবল িব যামীনই

যােষেফর সেহাদর ভাই িছেলন।) যােকাব ভয় পেলন পােছ িব যামীেনর খারাপ িকছ ু ঘেট।
৫ কনােনও িভ ভয়াবহ প িনল ফেল কনান দেশর ব লাক িমশের শ য িকনেত গল। তােদর মে য ই রােয়েলর

স ানরাও িছেলন।
৬ সই সময় যােষফ িমশর দেশর রা যপাল িছেলন। আর য সব লাক িমশের শ য িকনেত আসত তােদর উপর যােষফ

নজর রাখেতন। তাই যােষেফর ভাইরাও তার কােছ এেস হঁট হেয় রণাম করল। ৭ যােষফ তাঁর ভাইেদর দেখ িচনেত
পারেলন, িক এমন ভান করেলন যন তােদর চেননই না। িতিন তােদর সে ককশভােব কথা বলেলন। িতিন বলেলন,
“ তামরা কাথা থেক এেসছ?”

ভাইরা উ র িদল, “আমরা কনান দশ থেক এখােন খা য িকনেত এেসিছ।”
৮ যােষফ জানেতন য এই লাকরাই তার ভাই িক তারা যােষফেক িচনল না। ৯ আর ভাইেদর িনেয় যােষফ য ব িল

দেখিছেলন তা তাঁর মেন পেড় গল।
যােষফ তাঁর ভাইেদর বলেলন, “ তামরা এখােন শ য িকনেত আস িন! তামরা চর। তামরা আমােদর বল জায়গা েলা

জানেত এেসছ।”
১০ িক তাঁর ভাইরা বলল, “তা নয় মহাশয়! আমরা আপনার দাস, কবল খা য িকনেত এেসিছ। ১১ আমরা ভাইরা এক

িপতার স ান। আমরা সৎ লাক, আমরা কবল খা য িকনেত এেসিছ।”
১২ তখন যােষফ তােদর বলেলন, “তা নয়, িক তামরা আমােদর কাথায় বলতা তাই দখেত এেসছ।”
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১৩ আর ভাইরা বলল, “না! আমরা সবাই ভাই ভাই! আমােদর পিরবাের আমরা বােরা ভাই। আমােদর সকেলর িপতা
একজনই। ছাট ভাই এখনও আমােদর িপতার কােছ রেয়েছ। অ য ভাইিট ব বছর আেগ মারা গেছ। আমরা আপনার দাস,
কনান দশ থেক এেসিছ।”

১৪ িক যােষফ তােদর বলেলন, “না! আিম দখিছ আমার কথাই িঠক। তামরা চরই বেট। ১৫ িক তামরা য স য
বলছ তা আিম তামােদর রমাণ করেত দব। ফেরৗেণর নােম িদি য িদেয় বলিছ, য পয না তামােদর ছাট ভাই এখােন
আেস আিম তামােদর যেত দব না। ১৬ আিম তামােদর একজনেক যেত দব য ছাট ভাইেক আমার কােছ িনেয় আসেব,
সই সমেয় তামরা কারাগাের থাকেব। আমরা দখব য তামােদর কথা সি য িকনা, যিদও আমার িব বাস য তামরা

চর।” ১৭ তারপর যােষফ তােদর িতনিদেনর জ য কারাগাের রাখেলন।

িশিমেয়ানেক ব ক েপ রাখা হল
১৮ িতন িদন পের যােষফ তােদর বলেলন, “আিম ঈ বরেক ভয় কির! এই কাজ করেল তামরা বাঁচেব। ১৯ তামরা যিদ

সি যই সৎ লাক হও তেব তামােদর এক ভাই এখােন এই কারাগাের থাকুক। অ যরা শ য বহন কের আপনজেনর কােছ
িনেয় যেত পাের। ২০ িক তামরা অব যই ছাট ভাইেক এখােন আমার কােছ িনেয় আসেব। তাহেল আিম জানব য তামরা
স য বলছ এবং তামরা রােণ বাঁচেব।”

ভাইরা এেত স িত জানাল। ২১ তারা এেক অপরেক বলল, “আমরা যােষেফর রিত য অ যায় কাজ কেরিছলাম তার
জ য এই শাি পাি । আমরা তাঁর ক দেখও তাঁর রােণর জ য িমনিত নেত অ বীকার কেরিছলাম, আর এখন তাই
আমরা এই সম যায় পেডি়ছ।”

২২ তখন েবণ তােদর বলল, “আিম তামােদর বেলিছলাম ঐ ছেলটার রিত কান অ যায় কেরা না। িক তামরা আমার
কথা নেত চাও িন। তাই এখন তার মতৃু্যর জ য আমরা শাি পাি ।”

২৩ যােষফ ভাইেদর সে কথা বলার জ য অনবুাদক যবহার করিছেলন। তাই ভাইরা বঝুল না য যােষফ তােদর ভাষা
বঝুেত পারেছন। িক যােষফ যা নিছেলন তার সব িকছইু বঝুেলন। তােদর কথাবাতা যােষফেক ঃিখত করল। ২৪ তাই
যােষফ তােদর থেক দূের িগেয় কাঁদেলন। িকছ ু ণ পের যােষফ আবার তােদর কােছ িফের এেলন। িতিন িশিমেয়ানেক ধের

তােদর সামেনই বাঁধেলন। ২৫ যােষফ তাঁর ভ ৃ যেদর বলেলন যন তােদর ব া েলা শে য ভের দয়। ভাইরা শে যর জ য
যােষফেক টাকা িদল। িক যােষফ স টাকা না িনেয় তােদর ব ােতই ফরত রাখেলন। তারপর িতিন তােদর পথ যা রার

জ য রেয়াজনীয় িজিনস িলও িদেলন।
২৬ তাই ভাইরা গাধার িপেঠ শ য চািপেয় রওনা হল। ২৭ সই রাে র ভাইরা রাত কাটােনার জ য এক জায়গায় এেস থামল।

এক ভাই গাধার খাবার শ য বার করার জ য ব া খলুেতই ব ায় তার টাকা দখেত পল। ২৮ স অ য ভাইেদর বলল, “ দখ,
শ য িকনেত য টাকা িদেয়িছলাম তা ফরত এেসেছ।” কউ ব ায় টাকা ফরত রেখেছ। এেত ভাইরা খবু ভয় পেয় গল।
তারা এেক অ যেক বলল, “ঈ বর আমােদর রিত এ িক কেরেছন?”

ভাইরা যােকাবেক ঘটনার িববরণ িদল
২৯ ভাইরা তােদর কনান দেশ িপতা যােকােবর কােছ িফের গল। যা ঘেটেছ তার সব িকছ ুতারা যােকাবেক বলল। ৩০ তারা

বলল, “ সই দেশর রা যপাল আমােদর সে ককশভােব কথা বলেলন। িতিন ভাবেলন আমরা চর! ৩১ িক আমরা তাঁেক
বললাম য আমরা চর নই, আমরা সৎ লাক। ৩২ আমরা তাঁেক আমােদর িপতার কথা এবং ছাট ভাই কনান দেশ িপতার
সে বাডী়েত রেয়েছ তার কথা এবং এক ভাই য মারা গেছ তার কথাও বললাম।”

৩৩ “তখন সই দেশর রা যপাল আমােদর এই কথা বলেলন, ‘ তামরা য সৎ লাক তার রমাণ দবার একটা পথ রেয়েছ।
আমার এখােন তামােদর এক ভাইেক রেখ যাও। তামােদর শ য তামােদর পিরবােরর কােছ িনেয় যাও। ৩৪ তারপর তামােদর
ছাট ভাইেক আমার কােছ িনেয় এেসা। তাহেল আিম বঝুব তামরা সৎ লাক, অথবা তামরা চর হেয় আমােদর বংস করেত

এেসছ িকনা। তামরা যিদ সি য বলছ রমাণ হয় তেব আিম তামােদর ভাইেক ফরত দব আর তামরা আবার ব ে
এই দশ থেক শ য িকনেত পারেব।’”

৩৫ তারপর ভাইরা তােদর ব া থেক শ য বার করেত করেলা। আর রে যক ভাই িনেজর িনেজর ব ায় িনেজর
িনেজর টাকা খুঁেজ পেলা। ভাইরা ও তােদর িপতা সই টাকা দেখ ভীত হল।

৩৬ যােকাব তােদর বলেলন, “ তামরা িক চাও আিম আমার সব স ানেদর হারাই? যােষফ চেল গেছ। িশিমেয়ানও নই।
আর এখন তামরা িব যামীনেকও িনেয় যেত এেসছ।”

৩৭ িক েবন তার িপতােক বলল, “িপতা, যিদ আিম িব যামীনেক তামার কােছ িফিরেয় না আিন তেব তিুম আমার ই
স ানেক হ যা কেরা।”



আিদপু ক ৪২:৩৮ 50 আিদপু ক ৪৩:২৪

৩৮ িক যােকাব বলেলন, “আিম িব যামীনেক তামােদর সে যেত দব না। তার ভাই মতৃ আর আমার রী রােহেলর
পু রেদর মে য সই অবিশ । িমশের যাবার পেথ তার যিদ িকছ ু হয় তেব তা আমােক মেরই ফলেব। তাহেল এই ঃেখ
তামরা আমােক, এই ব ৃ মানষুেক মের ফলেব।”

িব যামীেনর িমশের যাওয়ার জ য যােকােবর স িত

৪৩ ১ িভে র সময়টা সই দেশর পে খারাপ হল। ২ িমশর থেক আনা সব শ যই লাকরা খেয় শষ কের ফলল।
যখন সইসব শ য শষ হল, যােকাব তার িট পু রেক বলল, “িমশের িগেয় খাবার জ য আরও শ য িকেন আেনা।”

৩ িক িযহদূা যােকাবেক বলল, “িক সই দেশর রা যপাল আমােদর সাবধান কের িদেয় বেলেছন, ‘ তামরা তামােদর
ভাইেক িনেয় না এেল আিম তামােদর সে কথা বলব না।’ ৪ আপিন িব যামীনেক আমােদর সে পাঠােল আমরা আবার শ য
িকনেত যেত পাির। ৫ িক িব যামীনেক না পাঠােল আমরা যাব না। সই রা যপাল আমােদর সাবধান কের িদেয় বেলেছন
তােক না িনেয় আসা চলেব না।”

৬ ই রােয়ল বলেলন, “ কন তামরা তাঁেক বলেল য তামােদর আেরক ভাই রেয়েছ? কন তামরা আমায় এই রকম িবপেদ
ফলেল?”

৭ ভাইরা উ ের বলল, “ লাকিট অেনক র িজ াসা করিছেলন। িতিন আমােদর ও আমােদর পিরবার স বে সব িকছ ু
জানেত চাইিছেলন। িতিন এও িজ াসা করেলন, ‘ তামােদর িপতা িক এখনও জীিবত আেছন? তামােদর বাডী়েত িক আর কান
ভাই রেয়েছ?’ আমরা কবল তাঁর রে র উ র িদেয়িছ। আমরা জানতাম না য িতিন ছাট ভাইেক িনেয় আসেত বলেবন।”

৮ তখন িযহদূা তার িপতা ই রােয়লেক বলল, “িব যামীনেক আমার সে যেত িদন। আিম তার য নব। আমােদর িমশের
যেতই হেব, না গেল আমরা সবাই মারা যাব, এমনিক আমােদর স ানরাও মরেব। ৯ আিম িনি তভােব তার িনরাপ ার িদেক

নজর রাখব। আিমই তার দািয় ব নব। আিম যিদ তােক ফরত না আিন তেব িচরকাল তামার কােছ অপরাধী থাকব।
১০ আমােদর যিদ আেগ যেত িদেত তেব আমরা ি বতীয়বার খাবার িনেয় আসেত পারতাম।” ১১ তখন তােদর িপতা ই রােয়ল
বলেলন, “এই যিদ সি য হয় তেব িব যামীনেক তামােদর সে নাও। িক রা যপােলর জ য িকছ ু উপহার িনেয় যও।
সই সম িজিনস যা আমরা আমােদর দেশ সং রহ কেরিছ তা িনেয় যাও। তার জ য মধ,ু প া, বাদাম, ধেূনা, আঠা এবং

সগু র য এইসব িনেয় যাও। ১২ এইবার তামােদর সে ি ব ন টাকা িনও। গতবার দাম মটাবার পর য টাকা তামােদর
কােছ ফরৎ এেসিছল তা সে নাও। হেত পাের রা যপােলর ভলু হেয়িছল। ১৩ িব যামীনেক িনেয়ই তার কােছ যাও। ১৪ আমার

রাথনা তামরা যখন রা যপােলর সামেন দাঁডা়েব তখন যন সবশি মান ঈ বর তামােদর সাহা য কেরন। রাথনা কির স
যন িব যামীন ও িশিমেয়ানেক িনরাপেদ িফের আসেত দয়। যিদ তা না হয় তেব আিম পু র হারােনার শােক আবার মষুেড়

পডব়।”
১৫ তাই ভাইরা রা যপালেক দবার জ য উপহার েলা িনল আর সে আেগ যা িনেয়িছল তার ি ব ন টাকা িনল। এইবার

িব যামীনও তার ভাইেদর সােথ িমশের গল।

ভাইেদর যােষেফর বাডী়েত িনম রণ জানােনা হল
১৬ িমশের যােষফ িব যামীনেক তার ভাইেদর সে দখেত পেয় ভ ৃ যেদর বলেলন, “ঐ লাকেদর আমার বাডী় িনেয়

এস। প মের রা া কর। এই লাকরা আজ পেুর আমার সে খােব।” ১৭ ভ ৃ যিট কথা মত কাজ করল। স ঐ লাকেদর
যােষেফর বাডী়র িভতর িনেয় এল।

১৮ যােষেফর বাডী় যাবার সময় ভাইরা ভয় পেয় গল। তারা বলল, “গতবার য টাকা আমােদর ব ায় ফরৎ দওয়া
হেয়িছল তার জ যই বাধহয় আমােদর এখােন আনা হে । ঐ িবষয়িটেকই আমােদর িব ে রমাণ িহেসেব যবহার কের
তারা আমােদর গাধা কেড় িনেয় আমােদর দাস কের রাখেব।”

১৯ তাই ভাইরা যােষেফর বাডী়র রধান ভেৃ যর কােছ গল। ২০ তারা বলল, “সি য বলিছ গতবার আমরা শ য িকনেত
এেসিছলাম। ২১–২২ বাডী় ফরার পেথ আমরা ব া খেুল রে যক ব ায় আমােদর টাকা খুঁেজ পলাম। আমরা জািন না টাকা
সখােন িক কের এেলা। িক আমরা সই টাকা ফরৎ দবার জ য িনেয় এেসিছ। আর এবােরর শ য কনার জ যও টাকা

এেনিছ।”
২৩ িক সই ভ ৃ য বলল, “ভয় পও না, আমায় িব বাস কর। তামােদর ঈ বর, তামােদর িপতার ঈ বর িন য়ই উপহার

িহসােব সই টাকা তামােদর ব ায় ফরৎ িদেয়েছন। আমার মেন আেছ তামরা গতবার শে যর জ য দাম িদেয়িছেল।”
তারপর সই ভ ৃ যিট িশিমেয়ানেক কারাগার থেক বাইের আনল। ২৪ ভ ৃ যিট তােদর যােষেফর বাডী় িনেয় গল। স তােদর

জল িদেল তারা পা ধেুয় িনল। তারপর স তােদর গাধােদর খাবার খেত িদল।
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২৫ ভাইরা নেত পল য তারা যােষেফর সে খােব। তাই তারা পরু পয তােদর উপহার সাজাল। ২৬ যােষফ বাডী়
িফরেল ভাইরা তােদর সে কের আনা উপহার তাঁেক িদল। তারপর তারা হাঁটু গেড় তােক রণাম করল।

২৭ যােষফ তারা কমন আেছ িজে স করেলন। তারপর বলেলন, “ তামােদর ব ৃ িপতা যাঁর স বে আমােক বেলিছেল
িতিন কমন আেছন? িতিন িক এখনও জীিবত আেছন?”

২৮ ভাইরা উ র িদল, “ যাঁ, মহাশয়, আমােদর িপতা এখনও জীিবত আেছন।” তারপর তারা আবার যােষেফর সামেন হাঁটু
গেড় তাঁেক রণাম করল।

২৯ তখন যােষফ িব যামীনেক দখেত পেলন। (িব যামীন ও যােষফ িছেলন এক মােয়র স ান।) যােষফ বলেলন,
“এই িক তামােদর ছাট ভাই যার স বে তামরা আমায় বেলিছেল?” তারপর যােষফ িব যামীনেক বলেলন, “বৎ স, ঈ বর
তামায় আশীবাদ ক ন।”

৩০ সই সময় যােষফ ঘর থেক দৗেড় বিরেয় গেলন। যােষফ তাঁর ভাই িব যামীনেক য ভালবােসন তা রকাশ করেত
চাইেলন। তাঁর কা া পল, িক িতিন চাইেলন না য তাঁর ভাইরা তাঁেক কাঁদেত দখকু। তাই যােষফ দৗেড় তাঁর ঘের িগেয়
কাঁদেত লাগেলন। ৩১ তারপর যােষফ তাঁর মখু ধেুয় বাইের বিরেয় এেলন। িনেজেক সামেল িনেয় িতিন বলেলন, “এখন খাবার
সময় হেয়েছ।”

৩২ ভ ৃ যরা যােষেফর জ য একটা টিবেল যব া করল। অ য টিবেল তাঁর ভাইেদর বসার যব া হল, এছাডা়
িমশরীয়েদর জ য আলাদা আেরকটা টিবেল যব া করা হল। িমশরীয়রা মেন মেন িব বাস করত য ই রীয়েদর সে
বেস তােদর খাওয়াটা উিচত কাজ নয়। ৩৩ যােষেফর ভাইরা তাঁর সামেনর টিবেলই বসল। ভাইরা ছাট থেক বডজ়ন পরপর
বেসিছল। িক ঘটিছল তাই ভেব ভাইরা িব েয় এেক অপেরর িদেক চাইল। ৩৪ ভ ৃ যরা যােষেফর টিবল থেক খাবার এেন
তােদর িদি ল। তেব ভ ৃ যরা িব যামীনেক অ যেদর চাইেত পাঁচ ণ বশী খাবার িদল। ভাইরা যােষেফর সে খল, পান
করল য পয না তারা রায় ম হেয় গল।

যােষফ ফাঁদ পাতেলন

৪৪ ১ তারপর যােষফ তাঁর ভ ৃ যেদর এক আেদশ িদেয় বলেলন, “ওেদর রে যেকর ব া বইবার মতা অনসুাের শ য
ভি কের দাও। আর রে যেকর টাকাও তােদর শে যর সে রেখ দাও। ২ আমার ছাট ভাইেয়র ব ায় তার টাকাটা

রেখা এবং তার সে আমার িবেশষ েপার পয়ালাটাও রেখা।” ভ ৃ যরা যােষেফর কথা মত কাজ করল।
৩ পেরর িদন ভারেবলা ভাইেদর গাধায় কের দেশ ফরার জ য িবেদয় করা হল। ৪ তারা শহর ছেড় বেরােল যােষফ

তাঁর ভ ৃ যেক বলেলন, “যাও, ওেদর িপছ ু নাও। ওেদর থািমেয় বল, ‘আমরা তামােদর রিত িক ভাল যবহার কির িন? তেব
তামরা কন আমােদর সে খারাপ যবহার করেল? কন তামরা আমার মিনেবর েপার পয়ালা চিুর করেল? ৫ আমার মিনব
সই পয়ালা থেক পান কেরন এবং গণনার জ যও যবহার কেরন। তামরা যা কেরছ তা অ যায় কাজ।’”

৬ ভ ৃ যিট সই মত কাজ করল। স সখােন পৗঁেছ ভাইেদর থামােলা। যােষফ যা বলেত বেলিছেলন, ভ ৃ যিট সই মত
কথা বলল।

৭ িক ভাইরা ভ ৃ যিটেক বলল, “রা যপাল কন এইরকম কথা বলেছন? আমরা সইরকম কান কাজ করেতই পাির না।
৮ আমরা আমােদর ব ায় য টাকা আেগর বার পেয়িছলাম তা িফিরেয় এেনিছলাম। তাহেল িন য়ই আমরা তামার মিনেবর
বাডী় থেক সানা িক পা িকছইু চিুর করেত পাির না। ৯ তিুম যিদ সই েপার পয়ালা আমােদর কারও ব ায় খুঁেজ পাও তেব
তার মতৃু্য হা । তিুম তােক তাহেল হ যা করেত পােরা এবং সে ে র আমরাও তামার দাস হব।”

১০ ভ ৃ যিট বলল, “আমরা তামােদর কথা মতই কাজ করব। িক আিম সই জনেক হ যা করব না। আিম েপার পয়ালা
খুঁেজ পেল সই জন আমার দাস হেব, অ যরা যেত পাের।”

িব যামীন ফাঁেদ ধরা পডল়
১১ তখন রে যক ভাই তাডা়তািড় মািটেত িনেজেদর ব া খেুল ফলল। ১২ ভ ৃ যিট ব া িল দখেত লাগল। য থেক
কের কিনে র ব া খুঁেজ দখেল িব যামীেনর ব ায় সই পয়ালা খুঁেজ পাওয়া গল। ১৩ ভাইরা এেত অ য ঃিখত হল।

তারা তােদর শাক রকাশ করেত জামা িছঁেড় ফলল। িনেজেদর ব া আবার গাধায় চািপেয় শহের িফের চলল।
১৪ িযহদূা তার ভাইেদর িনেয় যােষেফর বাডী় গল। যােষফ তখনও বাডী়েত িছেলন। ভাইরা তার সামেন মািটেত পেড়

তাঁেক রণাম করল। ১৫ যােষফ তােদর বলেলন, “ তামরা কন এ কাজ কেরছ। তামরা িক জানেত না য আিম গণনা করেত
পাির? এ কােজ আমার থেক ভােলা কউ নই।”
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১৬ িযহদূা বলল, “মহাশয়, আমােদর বলবার িকছইু নই। যা যা করারও পথ নই। আমরা য িনেদাষ তা রমাণ করারও
পথ নই। অ য কান অ যায় কােজর জ য ঈ বর আমােদর িবচাের দাষী কেরেছন। সইজ য আমরা সবাই এমনিক,
িব যামীনও, আপনার দাস হব।”

১৭ িক যােষফ বলেলন, “আিম তামােদর সবাইেক দাস করব না। কবল য পয়ালা চিুর কেরেছ সই আমার দাস হেব।
বাকী তামরা তামােদর িপতার কােছ শাি েত িফের যাও।”

িযহদূা িব যামীেনর জ য িমনিত করেলন
১৮ তখন িযহদূা যােষেফর কােছ িগেয় বলেলন, “মহাশয়, দয়া কের আমােক সব কথা পির ার কের আপনােক বলেত িদন।

দয়া কের আমার রিত রাগ করেবন না। আিম জািন আপিন ফেরৗেণর সমান। ১৯ আমরা আেগ যখন এখােন এেসিছলাম তখন
আপিন িজে স কেরিছেলন, ‘ তামােদর একজন িপতা আর ভাই আেছ িক?’ ২০ আমরা আপনােক উ র িদেয়িছলাম, ‘আমােদর
এক িপতা আেছন, িতিন ব ৃ । আমােদর এক ছাট ভাই রেয়েছ। আমােদর িপতা তােক ভালবােসন কারণ স তাঁর ব ৃ বয়েসর
স ান। আর সই ছাট ভাইেয়র িনেজর এক ভাই মারা গেছ। তাই তার মােয়র পু রেদর মে য একমা র সই বঁেচ আেছ
এবং তার িপতা তােক খবু ভালবােসন।’ ২১ তারপর আপিন বলেলন, ‘তেব সই ভাইেকই আমার কােছ িনেয় এস। আিম তােক
দখেত চাই।’ ২২ আর আমরা আপনােক বললাম, ‘ সই ছাট ভাই িপতােক ছেড় আসেত পাের না। আর িপতা তােক হারােল
শােকেত মারাই যােবন।’ ২৩ িক আপিন আমােদর বলেলন, ‘ তামােদর অব যই সই ভাইেক আনেত হেব নতবুা আিম শ য

িবি র করব না।’ ২৪ তাই আমরা িফের িগেয় আপিন যা বেলিছেলন তা আমােদর িপতােক জানালাম।
২৫ “পের আমােদর িপতা বলেলন, ‘যাও, িগেয় আরও িকছ ু শ য িকেন আেনা।’ ২৬ আর আমরা িপতােক বললাম, ‘আমরা

ছাট ভাইেক না িনেয় যেত পাির না। রা যপাল বেলেছন ছাট ভাইেক না দখেল িতিন আমােদর কােছ শ য িবি র করেবন
না।’ ২৭ তখন আমােদর িপতা বলেলন, ‘ তামরা জান আমার রী রােহেলর িট স ান হয়। ২৮ তােদর একজনেক আিম যেত
িদেল ব য জ তােক মের ফলল। সই থেক আর কখনও তােক দিখিন। ২৯ তামরা যিদ অ য জনেকও আমার কােছ থেক
িনেয় যাও আর তার যিদ িকছ ু ঘেট তাহেল আিম শােক মারা যাব।’ ৩০ এখন ভেব দখনু ছাট ভাইেক িনেয় বাডী় না িফরেল
িক ঘটেব—এই ছাট ভাই িপতার রােণর জ য অ য বপণূ! ৩১ ছাট ভাইেক আমােদর সে না দখেল আমােদর
িপতা মারাই যােবন আর দাষটা হেব আমােদরই। তাহেল আমরা আমােদর ব ৃ িপতােক এই ঃেখর কারেণ মের ফলব।

৩২ “এই ছাট ভাইেয়র দািয় ব আিমই িনেয়িছলাম। আিম িপতােক বেলিছলাম, ‘আিম যিদ তােক তামার কােছ িফিরেয় না
আিন তেব সারাজীবন আিম অপরাধী হেয় থাকব।’ ৩৩ তাই এখন আমার এই িভ া, দয়া কের ছাট ভাইেক তার ভাইেদর সে
িফরেত িদন। আর আিম এখােন আপনার দাস হেয় থািক। ৩৪ ঐ ছাট ভাই না িফরেল আিম িপতােক মখু দখােত পারেবা না।
ভেব ভয় পাি আমার িপতার িক হেব।”

যােষফ িনেজর পিরচয় িদেলন

৪৫ ১ যােষফ আর িনেজেক সামেল রাখেত পারেলন না। িতিন সখােন উপি ত সম লােকর সামেন কঁেদ উঠেলন
এবং বলেলন, “সবাইেক চেল যেত বেলা।” তাই সব লাক চেল গল। কবল যােষেফর ভাইরা সে রইল। তখন

যােষফ িনেজর পিরচয় িদেলন। ২ যােষফ খবু উ বের কাঁদিছেলন, আর ফেরৗেণর বাডী়র সম িমশরীয়রা তা নেত পল।
৩ যােষফ তাঁর ভাইেদর বলেলন, “আিম তামােদর ভাই যােষফ। আমার িপতা ভাল আেছন তা?” িক ভাইরা উ র িদল না
কারণ তারা হতবিু হল, ভয় পল।

৪ তাই যােষফ আবার তাঁর ভাইেদর বলেলন, “এখােন আমার কােছ এস। দয়া কের এখােন এস।” তাই ভাইরা যােষেফর
কােছ গল। যােষফ তােদর বলেলন, “আিম তামােদর ভাই যােষফ। আিমই সই, যােক তামরা দাস িহসােব িমশেরর জ য
বেচ িদেয়িছেল। ৫ এখন িচ া কেরা না। তামরা যা কেরিছেল তার জ য রাগও কেরা না। ঈ বেরর পিরক না অনসুােরই

আিম এখােন এেসিছ। আিম তামােদর রাণ বাঁচােতই এখােন এেসিছ। ৬ িভে র কবল েটা বছরই কেটেছ। এখনও আরও
পাঁচ বছর কান চাষ হেব না, ফসলও ফলেব না। ৭ সতুরাং ঈ বর আমােক তামােদর আেগই এখােন পািঠেয়েছন যােত আিম
তামােদর লাকজনেদর এই দেশ এেন বাঁচােত পাির। ৮ আমােক য এখােন পাঠােনা হেয়েছ তােত তামােদর দাষ নই। এ

িছল ঈ বেরর পিরক না। ঈ বরই আমােক ফেরৗেণর িপতার ােন বিসেয়েছন। আিম তার সম বাডী়র সম িমশর দেশর
রা যপাল হেয়িছ।”

ই রােয়ল িমশের আমি রত হেলন
৯ যােষফ বলল, “ তামরা তাডা়তািড় আমার িপতার কােছ যাও। তাঁেক বল তাঁর পু র যােষফ এই বাতা পািঠেয়েছ: ‘ঈ বর

আমােক িমশেরর রা যপাল কেরেছন। তাই এখােন আমার কােছ চেল আসনু। দরী করেবন না। এখনই চেল আসনু। ১০ আপিন
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আমার কাছাকািছ গাশন রেদেশ থাকেত পােরন। আপিন, আপনার স ানরা, আপনার নািত-নাতিনরা এবং আপনার সম
প েদরও িনেয় আসনু। ১১ িভে র পেরর পাঁচ বছর আিম আপনার য নব। ফের আপিন এবং আপনার পিরবােরর যা আেছ
তার িকছইু হািরেয় যােব না।’”

১২ যােষফ তাঁর ভাইেদর বলেলন, “আিম য সি য সি যই যােষফ তা তামরা চােখই দখছ। এখন আমার ভাই
িব যামীনও জােন য আিম তামােদর ভাই, তামােদর সে কথা বলিছ। ১৩ আিম িমশর দেশ য স ান অজন কেরিছ স
স বে িপতােক বেলা। এখােন তামরা যা যা দখছ স স বে তাঁেক বেলা। এবার ওঠ, যত তাডা়তািড় পার আমার িপতােক
এখােন িনেয় এস।” ১৪ এরপর যােষফ িব যামীনেক বেুক জিডে়য় ধের জেনই কাঁদেত লাগেলন। ১৫ যােষফ অ যা য
ভাইেদরও চমুু খেয় কাঁদেলন। এরপর ভাইরা তাঁর সে কথা বলেত করল।

১৬ ফেরৗণও জানেত পারেলন য যােষেফর ভাইরা তাঁর কােছ এেসেছ। এই খবর ফেরৗেণর সারা ঘের ছিডে়য় পডে়ল
ফেরৗণ ও তাঁর দাসরা অ য স হেলন। ১৭ ফেরৗণ যােষফেক বলেলন, “ তামার ভাইেদর বল তােদর য পিরমাণ শে যর

রেয়াজন তা িনেয় যন কনান দেশ যায়। ১৮ আরও বল যন তারা তােদর িপতা এবং তােদর পিরবােরর সবাইেক িনেয়
আমার কােছ এইখােন িফের আেস। আিম তামােদর বাস করার জ য িমশের সব চাইেত ভাল জিম দব। আর তামার পিরবার
এখানকার সব চেয় ভাল খাবার খেত পােব।”

১৯ তারপর ফেরৗণ বলেলন, “আমােদর মালবাহী গাডী় েলার মে য য েলা ভােলা তার িকছ ু তামার ভাইেদর দাও।
তােদর বেলা যন, তারা কনান দেশ িগেয় তােদর িপতা এবং িনেজর িনেজর রী ও পু র ক যা িনেয় গাডী় কের িফের
আেস। ২০ সখান থেক তােদর সম স ি িনেয় আসার যাপাের তারা যন িচ া না কের, কারণ িমশেরর সম উ ম
িজিনস তােদর।”

২১ ই রােয়েলর স ানরা তাই করেলন। ফেরৗণ যমন আেদশ কেরিছেলন সই মতন যােষফ তােদর ভােলা িকছ ু মালবাহী
গাডী় িদেলন আর যা রার জ য যেথ খাবারও িদেলন। ২২ যােষফ তাঁর রে যক ভাইেক সু র জামা জাডা়ও িদেলন। িক
যােষফ িব যামীনেক িদেলন পাঁচ জাডা় জামা আর ৩০০ রৗ য মু রা। ২৩ যােষফ তাঁর িপতার জ যও উপহার পাঠােলন।

িতিন দশটা গাধার িপেঠ ব া ভের িমশেরর ব উ ম িজিনস পাঠােলন। আর তার িপতার ফরবার পেথ যা রার জ য আরও
দশিট রী গাধার িপেঠ কের শ য, িট এবং অ যা য খাবার পাঠােলন। ২৪ তারপর যােষফ তাঁর ভাইেদর িবদায় িদেলন।
আর তারা যখন পেথ যাে যােষফ তােদর বলেলন, “ সাজা বাডী় যাও। পেথ ঝগডা় কেরা না।”

২৫ তাই তারা িমশর দশ ছেড় তােদর িপতার কােছ কনান দেশ িগেয় পৗঁছাল। ২৬ ভাইরা বলল, “িপতা যােষফ এখনও
জীিবত! আর িতিনই সম িমশেরর িনযু রা যপাল।” তােদর িপতা এই েন হতবিু হেয় রইেলন; রথেম তা তাঁর
িব বাসই হল না। ২৭ িক তারপর তারা যােষফ যা বেলিছেলন তা বলল। আর যােষফ তাঁেক িমশর দেশ িনেয় যাবার জ য
মালবাহী গাডী় েলা পািঠেয় িছেলন তা যখন যােকাব দখেলন, তখন িতিন আনে উে িজত হেয় উঠেলন। ২৮ ই রােয়ল
বলেলন, “এবার আিম তামােদর কথা িব বাস করিছ। আমার পু র যােষফ এখনও বঁেচ আেছ! আহা, মতৃু্যর আেগ আিম
তােক দখেত পাব!”

ঈ বর ই রােয়লেক আ বাস িদেলন

৪৬ ১ ই রােয়ল িমশর দেশর উে ে য যা রা করেলন। রথেম িতিন ব - শবােত গেলন। সখােন ই রােয়ল
তাঁর িপতা ইস ্হােকর ঈ বেরর উপাসনা করেলন এবং বিল িদেলন। ২ রাে র ঈ বর বে যােকােবর সে কথা

বলেলন। ঈ বর বলেলন, “যােকাব, যােকাব।”
ই রােয়ল উ র িদেলন, “এই য আিম।”
৩ তখন ঈ বর বলেলন, “আিম ঈ বর, তামার িপতার ঈ বর! িমশের যেত ভয় কেরা না। িমশের আিম তামােক এক

মহাজািতেত পিরণত করব। ৪ আিম তামার সে িমশের যাব আর তামােক সখান থেক িফিরেয় আনব। তিুম িমশের মারা
যােব িক যােষফ তামার সে থাকেব। তিুম মারা গেল যােষফই তার িনেজর হাত িদেয় তামার চাখ বিুজেয় দেব।”

ই রােয়ল িমশের গেলন
৫ তারপর যােকাব ব - শবা ছেড় িমশেরর িদেক যা রা করেলন। ই রােয়েলর পু ররা িনেজেদর িপতা যােকাবেক এবং

রে যেক িনেজর পু র ক যা ও রীেদর িনেয় িমশের চলেলন। ফেরৗণ য মালবাহী গাডী় েলা পািঠেয়িছেলন সই েলা
কেরই তাঁরা গেলন। ৬ তাঁরা তাঁেদর প পাল এবং কনান দেশ তাঁেদর যা যা িছল সব িনেয় চলেলন। সতুরাং ই রােয়ল
িমশের তাঁর সম স ান এবং তােদর পিরবার িনেয়ই গেলন। ৭ তাঁর সে িছল তাঁর পু ররা এবং নািতরা, তাঁর ক যারা এবং
নাতিনরা। সতুরাং তাঁর সম পিরবার তাঁর সােথ িমশের গেলন।
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যােকােবর পিরবার
৮ ই রােয়েলর পু ররা এবং তাঁর বংশধররা যাঁরা তাঁর সে িমশের িগেয়িছেলন তাঁেদর নাম িল এই:

েবণ িছেলন য পু র। ৯ েবেণর পু ররা িছেলন হেনাক, প ু, িহে রাণ ও কিম।
১০ িশিমেয়ােনর পু ররা িছেলন িযমেূয়ল, যামীন, ওহদ, যাখীন, সাহর আর এছাডা় শৗল। ( শৗেলর মা িছেলন একজন কনানীয়

রীেলাক।)
১১ লবীর পু ররা িছেলন গেশান, কহাৎ ও মরাির।
১২ িযহদূার পু ররা হেলন এর, ওনন, শলা, পরস ও সরহ। (এর ও ওনন কনান দেশই মারা িগেয়িছল।) পরেসর পু ররা

হেলন িহে রাণ ও হামলূ।
১৩ ইষাখেরর পু ররা হেলন তালয়, পযু, যাব ও িশে রাণ। ১৪ সবলূেূনর পু ররা হেলন সরদ, এেলান ও যহেলাল।
১৫ েবণ, িশিমেয়ান, লিব, িযহদূা, ইষাখর ও সবলূনূ িছেলন যােকাব ও লয়ার স ানগণ। প -অরােম লয়ার এই স ানরা
জে িছল। তার দীনা নােম একিট ক যাও িছল। তার পিরবাের মাট সদ য সং যা িছল ৩৩ জন।
১৬ গােদর পু ররা িছেলন িসিফেয়ান, হিগ, শনূী, ইে বান, এির, অেরাদী ও অেরলী।
১৭ আেশেরর পু ররা িছেলন িয া, িয বা, িযশিব, বিরয় এবং তােদর বান সরহ। বিরেয়র পু ররা অথাৎ হবর ও ম ীেয়লও

িছেলন।
১৮ যােকােবর এই পু ররা িছেলন তাঁর রী দাসী িস ার। (িস াই সই দাসী যােক লাবন তাঁর ক যা লয়ার সােথ
িদেয়িছেলন।) তাঁর পিরবােরর মাট সদ য িছেলন ১৬ জন।
১৯ িব যামীনও যােকােবর সে িছেলন। িব যামীন িছেলন যােকাব ও রােহেলর পু র। ( যােষফও রােহেলর পু র। িক

যােষফ ইিতমে য িমশের িছেলন।)
২০ িমশের যােষেফর ই পু র হয়। তােদর নাম মনঃিশ ও ই রিয়ম। ( যােষেফর রীর নাম িছল আসনৎ । িতিন িছেলন

ওন শহেরর যাজক পাটীফেরর ক যা।)
২১ িব যামীেনর পু ররা হল বলা, বখর, অে বল, গরা, নামন, এহী, রাশ, মু ীম, ীম ও অদ।
২২ এঁরা িছেলন যােকাব ও তার রী রােহেলর স ান। পিরবােরর মাট সদ য সং যা ১৪ জন।
২৩ দােনর পু র িছেলন হশূীম।
২৪ ন ািলর পু র িছেলন যহিসেয়ল, গিূন, বৎসর ও িশে ম।
২৫ এঁরা িছেলন যােকাব ও িব হার স ান। (িব হা-ই সই দাসী যােক লাবন তাঁর ক যা রােহেলর সােথ পািঠেয়িছেলন।) এই
পিরবােরর মাট সদ য সং যা িছল সাত।

২৬ সরাসির যােকাব হেত উৎপ উ রপু ষেদর মাট ৬৬ জন তাঁর সে িমশের িগেয়িছেলন। (এই সং যার মে য যােকােবর
পু রেদর রীেদর গণনা করা হয় িন।) ২৭ আবার যােষেফরও ই স ান িছেলন যাঁরা িমশের জে িছেলন। সতুরাং িমশের
যােকােবর পিরবােরর মাট সদ য সং যা হল ৭০ জন।

ই রােয়ল িমশের পৗঁছােলন
২৮ যােষেফর সে কথা বলার জ য যােকাব িযহদূােক তাঁর আেগ পাঠােলন। এর পের যােকাব এবং তাঁর পু ররা গাশন

রেদেশ পৗঁেছােলন। িযহদূা গাশন রেদেশ যােষেফর সে কথা বলেত গেলন। যােকাব এবং তাঁর পিরবােরর লাকজন
এরপর সই রেদেশ পৗঁছােলন। ২৯ যােষফ যখন নেলন য তাঁর িপতা আসেছন তখন িতিন রথ র ত কের গাশন রেদেশ
তাঁর িপতা ই রােয়েলর সে দখা করেত গেলন। যােষফ তাঁর িপতােক দেখ গলা জিডে়য় ধের ব ণ কাঁদেলন।

৩০ তখন ই রােয়ল যােষফেক বলেলন, “এখন আিম শাি েত মরেত পারব। আিম তামার মখু দখলাম এবং জানলাম য
তিুম এখনও জীিবত।”

৩১ যােষফ তাঁর ভাইেদর এবং িপতার পিরবােরর বাকীেদর বলেলন, “আিম ফেরৗণেক বলেত যাি য তামরা এখােন
এেসছ। আিম ফেরৗণেক বলব, ‘আমার ভাইরা এবং িপতার পিরবােরর বাকী সবাই কনান দশ ছেড় এখােন আমার কােছ
এেসেছন। ৩২ পিরবােরর সবাই মষপালক। তারা সবসময়ই মষপাল ও গা-পাল রেখ থােক। তারা তােদর প ও আর যা
িকছ ু তােদর িছল সবই তােদর সে িনেয় এেসেছন।’ ৩৩ ফেরৗণ তামােদর ডাকেল িজে স করেব, ‘ তামরা িক কাজ কর?’
৩৪ তামরা তােক বলেব, ‘আমরা মষপালক। সারাজীবন ধেরই আমরা মষ পালন কের আসিছ। আমােদর আেগ আমােদর
পবূপু ষরা মষপালক িছেলন।’ ফেরৗণ তামােদর গাশন রেদেশ থাকেত দেবন। িমশরীয়রা মষপালকেদর পছ কেরন
না, সইজ য তামােদর গাশন রেদেশ থাকাটাই ভাল হেব।”
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ই রােয়ল গাশেন বাস করেত লাগেলন

৪৭ ১ যােষফ ফেরৗেণর কােছ িগেয় বলেলন, “আমার িপতা, আমার ভাইরা এবং তাঁেদর পিরবােরর সবাই এখােন
এেসেছন। তাঁরা তাঁেদর প ও সব ব িনেয় কনান দশ থেক চেল এেসেছন। তাঁরা এখন গাশন রেদেশ রেয়েছন।”

২ ফেরৗেণর সামেন যাবার জ য ভাইেদর মে য পাঁচজনেক মেনানীত করেলন।
৩ ফেরৗণ ভাইেদর িজে স করেলন, “ তামরা িক কাজ কর?”
ভাইরা ফেরৗণেক বলল, “মহাশয় আমরা মষপালক। আর আমােদর আেগ আমােদর পবূপু ষরাও মষপালক িছেলন।”
৪ তারা ফেরৗণেক বলল, “কনান দেশ ভয়াবহ িভ হেয়েছ। তাই প েদর খাবার ঘােসর অভাব হেয়েছ। তাই আমরা এই

দেশ বাস করব বেল এখােন এেসিছ। দয়া কের আমােদর গাশন রেদেশ থাকেত িদন।”
৫ তখন ফেরৗণ যােষফেক বলেলন, “ তামার িপতা ও তামার ভাইরা তামার কােছ এেসেছন। ৬ তােদর থাকবার জ য তিুম

িমশের য কান জায়গা বেছ িনেত পােরা। তামার িপতা এবং তামার ভাইেদর সব চাইেত ভাল জিমটা িদও। তােদর গাশন
রেদেশ বাস করেত দাও। আর তারা যিদ দ মষপালক হয় তেব তারা আমার প পােলরও য িনেত পাের।”

৭ তখন যােষফ তাঁর িপতােক ফেরৗেণর সে দখা করবার জ য ডেক আনেলন। যােকাব ফেরৗণেক আশীবাদ করেলন।
৮ ফেরৗণ তাঁেক িজ াসা করেলন, “আপনার বয়স কত?”

৯ যােকাব ফেরৗণেক বলেলন, “আমার আয়রু এই অ বয়েস আমােক অেনক সম যার স ুখীন হেত হেয়েছ। আিম কবল
১৩০ বছর বয় । আমার িপতা এবং আমার পবূপু ষরা আমার চাইেতও বশী বয়স বঁেচিছেলন।” ১০ যােকাব ফেরৗণেক
আশীবাদ করেলন এবং তাঁর সামেন থেক িবদায় িনেলন।

১১ ফেরৗেণর কথামত যােষফ তাঁর িপতা ও ভাইেদর িমশের জিমজমা িদেলন। রািমেষষ শহেরর কােছ ি ত সই জিম িমশেরর
সব জিমর চেয় সরা িছল। ১২ আর যােষফ তাঁর িপতা, তাঁর ভাইেদর এবং তাঁর সম পিরজনেদর তাঁেদর রেয়াজনীয় খা য
সরবরাহ করেলন।

যােষফ ফেরৗেণর জ য জিম িকনেলন
১৩ িভ আরও ভয়াবহ হেয় উঠল, ফেল দেশ কাথাও কান খা য রইল না। এই দা ণ িভে র জে য িমশর এবং

কনান দশ দির র হেয় পডল়। ১৪ দেশর লাকরা আরও শ য িকনেত থাকল আর যােষফ সই অথ জিমেয় ফেরৗেণর কােছ
িনেয় আসেতন। ১৫ িকছ ু পের িমশরীয় এবং কনানীয়েদর সব অথ শষ হেয় গল। কারণ তারা সম অথই শ য িকনেত যয
কেরিছল। তাই িমশরীয়রা যােষেফর কােছ িগেয় বলল, “আমােদর খা য িদন। আমােদর অথ শষ হেয় গেছ। আমরা খেত
না পেল আপনার চােখর সামেন মারা যাব।”

১৬ িক যােষফ উ র িদেলন, “ তামােদর গা-পাল দাও, আিম তামােদর খাবার দব।” ১৭ এইভােব খা য কনার জ য
লাকরা তােদর গা-পাল, ঘাডা় এবং অ যা য প র যবহার করেলন। সই বছের যােষফ প র বদেল তােদর খা য িদেলন।

১৮ িক পেরর বছের লাকেদর খাবার কনার জ য প এবং অ য িকছ ু িছল না। তাই লাকরা যােষেফর কােছ িগেয় বলল,
“আপিন জােনন আমােদর কােছ আর কান অথ নই। আর আমােদর সব প ও এখন আপনারই। সতুরাং আপিন যা দখেছন
আমােদর সই দহ ও আমােদর জিম ছাডা় আমােদর কােছ আর িকছইু নই। ১৯ সি যই আমরা আপনার চােখর সামেন মারা
যাব। িক আপিন আমােদর খা য িদেল আমরা ফেরৗণেক আমােদর জিম দব এবং আমরা তাঁর দাস হব। আমােদর বপন
করার বীজ িদন। তাহেল আমরা মরব না। আর জিমেত আবার আমােদর জ য শ য হেব।”

২০ তাই যােষফ িমশেরর সম জিম ফেরৗেণর জ য িকেন িনেলন। লাকরা ুধার জ য িমশেরর সম জিম ফেরৗেণর
কােছ িবি র কের িদল। ২১ আর িমশেরর সব র লাকরা ফেরৗেণর দাস হল। ২২ যােষফ কবল যাজকেদর জিম িকনেলন না।
যাজকেদর জিম িবি র করারও রেয়াজন িছল না। কারণ ফেরৗণ তােদর কােজর জ য পাির রিমক িদেতন আর তারা সই
অথ িদেয় খা য িকনত। ২৩ যােষফ লাকেদর বলেলন, “এখন আিম তামােদর এবং তামােদর জিম ফেরৗেণর জ য িকেন
িনেয়িছ। তাই আিম এরপর তামােদর জিমেত বপন করার বীজ দব। আর তামরা তা বপন করেত পার। ২৪ শ য ছদেনর
সময় তামরা অব যই উৎপ শে যর পাঁচ ভােগর এক ভাগ ফেরৗণেক দেব। বাকী পাঁচ ভােগর চার ভাগ শ য তামােদর
হেব। তামরা তামােদর খাে যর জ য সই রাখা শে যর বীজ পেরর বছর বপন করার জ য যবহার করেত পারেব। আর
তােত তামােদর পিরবার ও স ানেদর জ যও খা য থাকেব।”

২৫ লাকরা বলল, “আপিন আমােদর রাণ বাঁিচেয়েছন। আমরা ফেরৗেণর দাস হেয় খশুী।”
২৬ তাই যােষফ সই সময় জিমর যাপাের আইন তরী করেলন। আর সই আইন আজও বলবৎ রেয়েছ। সই আইন

অনযুায়ী জিমেত উৎপ সবিকছরু পাঁচ ভােগর এক ভাগ ফেরৗেণর। যাজকেদর জিম ছাডা় সম জিম ফেরৗেণর।
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“িমশের কবর নয়”
২৭ ই রােয়ল িমশেরর গাশন রেদেশই ায়ী হেলন। তাঁর পিরবার সং যায় বিৃ পল এবং িবশাল হেয় উঠল। িমশর

দেশ তাঁরা িকছ ু জিম পেলন এবং সফল হেলন।
২৮ যােকাব িমশের ১৭ বছর বঁেচ িছেলন সতুরাং তাঁর বয়স হল ১৪৭ বছর। ২৯ সময় হল যখন ই রােয়ল বঝুেলন য িতিন

শী রই মারা যােবন। তাই িতিন তাঁর পু র যােষফেক িনেজর কােছ ডাকেলন। িতিন বলেলন, “যিদ তিুম আমায় ভালবাস
তেব আমার উ র নীেচ হাত রাখ এবং রিত া কর য তিুম তামার কথায় িব ব হেব। আিম মারা গেল আমায় িমশের
কবর িদও না। ৩০ য জায়গায় আমার পবূপু ষেদর কবর দওয়া হেয়েছ সখােনই আমায় কবর িদও। আমােক িমশর থেক
বেয় িনেয় িগেয় আমােদর পািরবািরক কবের কবর িদও।”

যােষফ উ র িদেলন, “আিম রিত া করিছ আপনার কথা মেতাই কাজ করব।”
৩১ তারপর যােকাব বলেলন, “আমার কােছ িদ য কর।” তখন ই রােয়ল িবছানায় তাঁর মাথা নািমেয় ঈ বেরর উপাসনা

করেলন। **

মনঃিশ ও ই রিয়েমর জ য আশীবাদ

৪৮ ১ িকছ ুসময় পের যােষফ জানেত পারেলন য তাঁর িপতা খবু অসু । তাই যােষফ তাঁর ই পু র মনঃিশ ও ই রিয়মেক
িনেয় তাঁর িপতার কােছ গেলন। ২ যােষফ সখােন পৗঁছােল ই রােয়লেক কউ খবর িদেলন, “আপনার পু র যােষফ

আপনােক দখেত এেসেছন।” ই রােয়ল খবু বল হেয় পেডি়ছেলন, িক িতিন খবু চ া কের কান মেত িবছানায় উেঠ বসেলন।
৩ তখন ই রােয়ল যােষফেক বলেলন, “কনান দেশর লসূ নামক জায়গায় সবশি মান ঈ বর আমার সামেন আিবভতূ

হেয়িছেলন। সখােন ঈ বর আমায় আশীবাদ কেরিছেলন। ৪ ঈ বর আমায় বেলিছেলন, ‘আিম তামােক ব বংশ করব। তামার
অেনক স ান-স িত হেব এবং তারা মহান হেব। এই দশ তামার বংশধররা িচরকােলর জ য তােদর অিধকাের রাখেব।’ ৫ আর
এখন তামার ই পু র, আমার আসার আেগই িমশর দেশ এেদর জ হেয়িছল। তামার ই পু র মনঃিশ ও ই রিয়ম আমার
কােছ িনেজর পেু রর মতই হা । তারা আমার কােছ েবণ ও িশিমেয়ােনর মত হা । ৬ সতুরাং ঐ ই জন পু র আমারই
হা । তারা আমার সব িকছরু অংশীদার হেব। িক এছাডা় তামার যিদ আর অ য পু র থােক তেব তা তামারই হা । আর

তারা ই রিয়ম ও মনঃিশর কােছ স ােনর মতই হা অথাৎ ভিব যেত তারা ই রিয়ম ও মনঃিশর অিধকারভু সব িকছরুই
অংশীদার হেব। ৭ প -অরাম থেক আসার সময় রােহল মারা গেলন। এই ঘটনায় আিম অ য ঃখ পলাম। আমরা
যখন ই রােথর িদেক যাি লাম তখন কনান দেশ িতিন মারা গেলন। আিম তােক সখােন ই রাথ যাবার পেথর ধাের কবর
িদলাম।” (ই রাথ বৎ েলেহেমর অপর নাম।)

৮ তখন ই রােয়ল যােষেফর পু রেদর দেখ িজ াসা করেলন, “এই বালকরা কারা?”
৯ যােষফ তাঁর িপতােক বলেলন, “এরা আমার পু ররা, ঈ বরই এেদর আমায় িদেয়েছন।”
ই রােয়ল বলেলন, “ তামার ছেলেদর আমার কােছ িনেয় এস। আিম তােদর আশীবাদ করব।”
১০ ই রােয়ল ব ৃ হেয়িছেলন এবং চােখও ভােলা দখেত পেতন না। তাই যােষফ ই পু রেক িপতার খবু কােছ িনেয়

এেলন। ই রােয়ল তােদর গলা জিডে়য় চমুু খেলন। ১১ তারপর ই রােয়ল যােষফেক বলেলন, “আিম ভাবেতই পাির িন য
কখনও তামার মখু দখেত পাব। িক দখ ঈ বর আমােক, তামায় এমনিক তামার পু রেদরও দখেত িদেলন।”

১২ তারপর যােষফ ই রােয়েলর কাল থেক তাঁর পু রেদর িনেলন এবং তারা ই রােয়েলর সামেন মাথা নত করল।
১৩ যােষফ ই রিয়মেক তাঁর ডানিদেক এবং মনঃিশেক তার বাঁ িদেক রাখেলন। (সতুরাং ই রিয়ম ই রােয়েলর বাম িদেক
ও মনঃিশ তার ডান িদেক রইল।) ১৪ িক ই রােয়ল তাঁর হাত আডা়আিড় ভােব রেখ তাঁর ডান হাত ছাট পু র ই রিয়েমর
মাথায় রাখেলন। ই রােয়ল তাঁর বাম হাত বড় পু র মনঃিশর মাথায় রাখেলন। মনঃিশ রথমজাত হেলও িতিন বাম হাত তার
উপের রাখেলন। ১৫ ই রােয়ল যােষফেক আশীবাদ কের বলেলন,
“আমার পবূপু ষ অ রাহাম ও ইস ্হাক আমােদর ঈ বেরর উপাসনা করেতন।
আর সই ঈ বরই সারা জীবন আমায় বহন কেরেছন।
১৬ িতিনই সই দবদূত িযিন আমায় সব সম যা থেক র া কেরেছন।
আমার রাথনা, িতিনই এই পু রেদর আশীবাদ করেবন।
এখন এই পু ররা আমার এবং আমার পবূপু ষ অ রাহাম ও ইস ্হােকর নােম আ যাত হা ।

**৪৭:৩১ তখন … করেলন অথবা “তখন ই রােয়ল তাঁর লািঠর মাথায় পজূা করেলন।” “লািঠর” িহ রিতশদিট “শ যা”
ও বাঝায়। এবং “পজূার” িহ রিতশদিট “নত হওয়া” অথবা “ হলান দওয়া” এরকমও বাঝায়।
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আমার রাথনা তারা যন পিৃথবীেত বিৃ পেয ব বংশ ও ব জািত হয়।”
১৭ যােষফ যখন দখেলন তাঁর িপতা ডান হাত ই রিয়েমর মাথায় রেখেছন, তখন িতিন খশুী হেলন না। যােষফ িপতার

হাত ই রিয়েমর মাথা থেক তেুল ধের মনঃিশর মাথায় রাখেত চাইেলন। ১৮ যােষফ তাঁর িপতােক বলেলন, “আপিন আপনার
ডান হাত ভলু জেনর মাথার উপর রেখেছন। মনঃিশই রথমজাত। তার উপেরই ডান হাত রাখনু।”

১৯ িক তাঁর িপতা তক কের বলেলন, “আিম জািন বৎস, আিম জািন। মনঃিশ রথমজাত, স মহান হেব, ব েলােকর িপতা
হেব িক ছাট জন বড় জেনর চেয়ও মহান হেব আর তার বংশ আরও অেনক হেব।”

২০ তাই ই রােয়ল সই িদন এই বেল আশীবাদ করেলন,
“ই রােয়ল কাউেক আশীবাদ করেত
তামােদরই নাম যবহার করেব।

তারা বলেব, ‘ঈ বর তামােক যন
মনঃিশ ও ই রিয়েমর মেতা কেরন।’”

এইভােব ই রােয়ল মনঃিশর চাইেত ই রিয়মেক বড় করেলন।
২১ তারপর ই রােয়ল যােষফেক বলেলন, “ দখ আমার মতৃু্যর সময় কােছ এেস গেছ। িক ঈ বর তামার সে থাকেবন।

িতিনই তামােক আবার তামার পবূপু ষেদর দেশ িনেয় যােবন। ২২ আিম তামােক যা িদলাম তা তামার ভাইেদর িদই িন।
ইেমারীয়েদর হাত থেক য পাহাড় আিম জয় কের িনেয়িছলাম তা তামায় িদি । আিম সই পাহাড় জয় করেত আমার তরবাির
ও ধনকু যবহার কেরিছলাম এবং আিম জয়ী হেয়িছলাম।”

যােকাব তাঁর পু রেদর আশীবাদ করেলন

৪৯ ১ এরপর যােকাব তাঁর পু রেদর তাঁর কােছ ডাকেলন এবং বলেলন, “আমার বাছারা এখােন আমার কােছ এস।
ভিব যেত িক ঘটেব তা আিম তামােদর বলিছ।

২ “যােকােবর পু ররা এস, একসােথ এেস শান
তামােদর িপতা ই রােয়ল িক বলেছন।

েবণ
৩ “ েবণ আমার রথম জাত, তিুমই তা আমার রথম স ান,
পু ষ িহসােব আমার শি র রথম রমাণ।
তিুম আমার স ানেদর মে য
সবেচেয় স ািনত এবং শি মান।
৪ িক ব যার মত তামার কােম া,
তিুম তা দমন কেরা িন।
সইজ য তিুম স ািনত স ান িহসােব
তামার রাধা য হারােব।

তিুম তামার িপতার শ যায় উেঠিছেল
আর তার এক রীর সােথ েয়িছেল।
তিুম সই শ যায় ঘিুমেয়ছ
এবং সই শ যােক অপিব র কেরছ।

িশিমেয়ান ও লিব
৫ “িশিমেয়ান ও লিব ভাই ভাই।
তারা যা া এবং তারা তােদর তরবাির িনেয় যু করেত ভালবােস।
৬ আিম তােদর গাপন সভায় অংশ নব না।
আিম তােদর ম পিরক নায় অংশ নব না।
তারা রােগ মানষু হ যা করল।
এবং কবল ঠা া করেত প েদর আঘাত করল।
৭ তােদর রাগ এক অিভশাপ, কারণ তা রচ ।
উ হেয় উঠেল তারা িন ুরতায় পণূ হয়।
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তারা যােকােবর দেশ তােদর অংশ পােব না।
তারা সম ই রােয়েল ছিডে়য় পডে়ব।

িযহদূা
৮ “িযহদূা তামার ভাইরা তামার রশংসা করেব।
তিুম তামার শ েদর পরািজত করেব।
তামার ভাইরা তামার কােছ জানু পাতেব।

৯ আমার বাছা, তিুম িশকােরর ওপর দাঁিডে়য় থাকা িসংেহর মেতা।
স িব রাম করেল তােক িবর করার সাহস কার আেছ?

১০ িযহদূার বংশ থেকই রাজারা উঠেব।
তার বংশ য শাসন করেব
এই িচ রকৃত রাজা না আসা পয রইেব।
পের ব লাক বা য হেয় তার সবা করেব।
১১ স তার গাধার শাবকেক উ ম রা ালতা িদেয় বাঁধেব।
স উ ম রা ারেস িনেজর ব র ধৗত করেব।

১২ তার চাখ রা ারস পান কের লাল,
তার দাঁত ধ পান কের সাদা।

সবলূনূ
১৩ “সবলূনূ সমেু রর কােছ বাস করেব।
তার সমেু রাপকুল জাহােজর পে হেব িনরাপদ।
সীেদান পয িব ৃত হেব তার দশ।

ইষাখর
১৪ “ইষাখর খ েরর মত কিঠন পির রম কেরেছ।
ভারী বাঝা বহন করার পর স িব রাম করেব।
১৫ স দখেব তার িব রাম ান উ ম।
তার দশ হেব মেনাহর।
তখন স ভারী বাঝা বইেত স ত হেব।
দান িহসােব কাজ করেত স িত জানােব।

দান
১৬ “দান ই রােয়েলর অ য বংেশর মেতাই
িনেজর রজােদর িবচার করেব।
১৭ দান হেব পেথর ধােরর সােপর মেতা।
স পেথ েয় থাকা িবষধর সােপর মতই হেব।
সই সাপ, য ঘাডা়র পােয় দংশন কের

চালকেক মািটেত ফেল দয়।
১৮ “ হ রভ,ু আিম তামার পির রােণর অেপ া করিছ।

গাদ
১৯ “এক দল দসু্য গাদেক আ রমণ করেব।
িক গাদ তােদর িপছেন তাডা় করেব।

আেশর
২০ “আেশেরর দেশ উ ম খা য উৎপ হেব।
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রাজার উপযু খা যই স যাগােব!

ন ািল
২১ “ন ািল মু হিরণীর মেতা,
আর তার বা য তােদর সু র িশ র মেতা।

যােষফ
২২ “ যােষফ ব য গাধার মেতা,
স ফেল ঢাকা লতার মেতা, বসে বেড় ওঠা শাখার মেতা,
বডা়র গােয় বেড় ওঠা লতার মেতা।

২৩ অেনক লাক তার িবেরািধতা কেরেছ এবং তার সে যু কেরেছ।
ধনকুধারীরা তার শ হেয়েছ।
২৪ িক স তার পরা রমী ধনু ও দ বা র সাহাে য যু জয় কেরেছ।
স মতা পায় যােকােবর এক বীেরর কাছ থেক,

এক মষপালেকর কাছ থেক, ই রােয়েলর শেলর কােছ থেক।
২৫ তামার িপতার ঈ বেরর কাছ থেক ঈ বর তামায় আশীবাদ ক ন।
সবশি মান ঈ বর তামায় আশীবাদ ক ন,
উপেরর আকাশ হেত আশীবাদ বষান,
আর গভীর জল থেকও আশীবাদ ক ন।
িতিন তামােক ন ও গভ হেতও আশীবাদ ক ন।
২৬ আমার পবূপু ষরা অেনক আশীবাদ ভাগ কেরেছন।
িক তামার িপতা আিম আরও বশী আশীবাদ পেয়িছ।
তামার ভাইরা তামায় সব িকছ ু থেক বি ত করল;

িক এখন আিম পবেতর সমান উঁচু আশীবাদ
তামার মাথায় রািশকৃত করলাম।

িব যামীন
২৭ “িব যামীন ুধাত নকেড।়
সকােল স িশকার কের খেত বেস।
িবকােল যা পেড় থােক তা ভাগ কের নয়।”

২৮ এই হল ই রােয়েলর বােরা বংশ। আর এই কথা েলা তােদর িপতা তােদর বেলিছেলন। িতিন রে যকিট স ানেক
তােদর উপযু আশীবােদ আশীবাদ করেলন। ২৯ তারপর ই রােয়ল তােদর এই িনেদশ িদেয় বলেলন, “মতৃু্যর পর আিম চাই
আমার লাকেদর সে পনুিমিলত হেত, সতুরাং হতীয় ইে রােণর েত য হা আেছ সখােন আমার িপতপৃু ষেদর সই

হায় আমায় কবর িদও। ৩০ সই কবর কনান দেশ মি রর কােছ মে পলা েত রেয়েছ। সই ত অ রাহাম ইে রােনর
কাছ থেক িকেনিছেলন যন কবর িদেত পােরন। ৩১ অ রাহাম ও তার রী সারাও সই কবের সমািহত হেয়িছেলন। ইস ্হাক
ও তার রী িরিবকােকও সই কবের সমািহত করা হেয়িছল। আিম আমার রী লয়ােকও সখােন সমািহত কেরিছ। ৩২ সই

হা হতীয়েদর কাছ থেক কনা সই েতর মে য রেয়েছ।” ৩৩ যােকাব তাঁর পু রেদর সে কথা বলা শষ কের েয়
পডে়লন। িবছানায় পা উিঠেয় রাখেলন, তারপর মারা গেলন।

যােকােবর অে যি ি রয়া

৫০ ১ ই রােয়ল মারা গেল যােষফ অ য ঃিখত হেলন। িতিন কাঁদেলন এবং তাঁর িপতােক জিডে়য় ধের চমুু খেলন।
২ যােষফ তাঁর ভ ৃ যেদর িপতার দহ র ত করেত বলেলন। (এই ভ ৃ যরা িচিকৎসক িছল।) িচিকৎসেকরা িমশরীয়রা

য িবেশষভােব দহ র ত কের সইভােব যােকােবর দহ কবর দবার জ য র ত করল। ৩ দহ িবেশষভােব র ত করার
সময় কবর দবার আেগ তারা ৪০ িদন পয অেপ া করল। তারপর ৭০ িদন ধের িমশরীয়রা যােকােবর জ য শাক পালন
করল। ৪ শােকর ৭০ িদন শষ হেল যােষফ ফেরৗেণর আিধকািরকেদর বলেলন, “ফেরৗণেক দয়া কের এই কথা বলনু: ৫ ‘আমার
িপতা যখন মতৃু্যশ যায় িছেলন তখন আিম তাঁর কােছ রিত া কেরিছলাম য তাঁেক কনান দেশ এক হায় সমািহত করব।
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এই হা িতিন িনেজর জ য র ত কেরিছেলন। তাই দয়া কের আমার িপতােক কবর িদেত িদন। তারপর আিম আবার আপনার
কােছ আসব।’”

৬ ফেরৗণ বলেলন, “ তামার রিত া পালন কর। যাও তামার িপতােক কবর দাও।”
৭ তাই যােষফ তাঁর িপতােক সমািহত করেত চলেলন। ফেরৗেণর সম আিধকািরক, ফেরৗেণর নতারা এবং িমশেরর

রবীণরা যােষেফর সােথ গেলন। ৮ যােষেফর পিরবােরর সবাই, তাঁর ভাইরা ও তাঁর িপতার পিরবােরর সবাই, তাঁর সে
গেলন। গাশন রেদেশ কবল তাঁেদর স ান-স িত ও প রা থেক গল। ৯ সই এক িবরাট দল হল। এমনিক এক

দল সিনকও রেথ ও ঘাডা়য় চেড় চলল। ১০ তারা যদন নদীর পবূিদেক গােরন আটেদর ††খামাের এেলা। এই ােন তারা
ই রােয়েলর জ য দীঘ সময় ধের শাক সভা করল। সই শাক সভা সাত িদন ধের চলল। ১১ কনান দেশর লাকরা গােরন
আটেদর সই অে যি ি রয়া দেখ বলেলন, “িমশরীয়েদর এ দা ণ িবষাদময় শােকর অনু ান!” সইজ য য ন নদীর
পােরর সই জায়গার নাম হল আেব -িম রয়ীম। ১২ সতুরাং যােকােবর পু ররা তাঁেদর িপতার কথানসুাের কাজ করেলন।
১৩ তাঁরা তাঁর দহ কনান দেশ বহন কের এেন মে পলার হােত কবর িদেলন। অ রাহাম হতীয় ইে রােণর কাছ থেক
মি রর কােছ য ত িকেনিছেলন এই কবর সখােনই িছল। অ রাহাম কবর দবার জ যই এটা িকেনিছেলন। ১৪ যােষফ
তাঁর িপতােক কবর দবার পর তাঁর দেলর সবাই িমশের িফের গেলন।

ভাইরা তবওু যােষফেক ভয় কের চলল
১৫ যােকাব মারা গেল যােষেফর ভাইরা ঃি া র হল। তারা এই ভেব ভীত হল য ব বছর আেগ তারা যােষেফর

রিত যা কেরিছল, যােষফ হয়েতা তার রিতফল দেবন। তারা বলল, “হয়েতা যােষফ এখনও আমরা যা কেরিছলাম তার
জ য আমােদর ঘণৃা কেরন।” ১৬ এইজ য ভাইরা যােষফেক এই বেল পাঠাল:

“িপতা মারা যাবার আেগ আপনােক এই বাতা িদেত বেলিছেলন। ১৭ িতিন বলেলন, ‘ যােষফেক আমার এই অনেুরাধ,
স যন দয়া কের তার ভাইেদর অ যায় কাজ মা কের দয়।’ সই জ য আমরা এখন আমােদর আপনার রিত করা
সই অ যায় কােজর মা চাই। আমরা সই ঈ বেরর দাস িযিন আপনার িপতারও ঈ বর।”

এই খবের যােষফ খবু ঃখ পেলন এবং কাঁদেলন। ১৮ তাঁর ভাইরা তাঁর সামেন িগেয় রণাম করেলন এবং বলেলন,
“আমরা আপনার দাস হব।”

১৯ তখন যােষফ তােদর বলেলন, “ভয় কেরা না, আিম ঈ বর নই! শাি দবার অিধকার আমার নই। ২০ এটা সি য য
তামরা আমার অিন করার পিরক না কেরিছেল, িক রকৃতপে ঈ বরই আমার জ য ভাল িকছ ু পিরক না করিছেলন।

আমার মা যেম ঈ বেরর অেনেকর রাণ বাঁচােনার পিরক না িছল। ২১ আর ঘটলও তা-ই। তাই ভয় পও না। আিম তামােদর
এবং তামােদর স ানেদর সহায় হব।” এইভােব যােষফ ভাইেদর ভােলা ভােলা কথা বলেল তারা ভােলা বাধ করল।

২২ যােষফ তাঁর িপতার পিরবােরর সে িমশের রইেলন। যােষফ ১১০ বছর বয়েস মারা গেলন। ২৩ যােষেফর
জীবনকােলই যােষফ এও দখেলন য তাঁর পু র মনঃিশর মাখীর নােম একিট পু র হল। যােষেফর জীবনকােলই মাখীেরর
পু ররা জ াল এবং যােষফ তাও দেখ যেত পারেলন।

যােষেফর মতৃু্য
২৪ অি ম শ যায় যােষফ তাঁর ভাইেদর বলেলন, “আমার মতৃু্যর সময় িনকট, িক আিম জািন ঈ বর তামােদর য

নেবন এবং এই দশ থেক বাইের িনেয় যােবন সই দেশ, য দশ িতিন অ রাহাম ইস ্হাক ও যােকাবেক দেবন বেল
রিত া কেরিছেলন।”

২৫ তারপর যােষফ তাঁর লাকেদর একিট শপথ িনেত বলেলন য ঈ বর তােদর যখন নতনু দেশ িনেয় যােবন, তখন তারা
যন তাঁর অি বহন কের িনেয় যায়।

২৬ যােষফ ১১০ বছর বয়েস িমশের মারা যান। িচিকৎসকরা তাঁর দেহ ঔষধ িদেয় িমশের এক কিফেনর মে য রাখেলন।

††৫০:১০ গােরন আটেদর এর অথ “আটেদর শ য মাডা়ই করার খামার।”
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