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আিদপুস্তক

জগৎ সৃষ্টির শুরু
1 শুরুেত, ঈশ্বর আকাশ ও পৃিথবী সৃষ্টি করেলন| প্রথেম পৃিথবী

সমূ্পণর্ শূনয্ িছল; পৃিথবীেত িকছুই িছল না| 2 অন্ধকাের আবৃত িছল
জলরািশ আর ঈশ্বেরর আত্মা েসই জলরািশর উপর িদেয় েভেস
েবড়ািচ্ছল|

প্রথম িদন � আেলা
3 তারপর ঈশ্বর বলেলন, “আেলা ফুটুক!” তখনই আেলা ফুটেত

শুরু করল| 4 আেলা েদেখ ঈশ্বর বুঝেলন, আেলা ভাল| তখন ঈশ্বর
অন্ধকার েথেকআেলােক পৃথককরেলন| 5ঈশ্বরআেলার নাম িদেলন,
“িদন” এবং অন্ধকােরর নাম িদেলন “রািত্র|”
সন্ধয্া হল এবং েসখােন সকাল হল| এই হল প্রথম িদন|

িদ্বতীয় িদন � আকাশ
6 তারপর ঈশ্বর বলেলন, “জলেক দুভাগ করবার জনয্

আকাশমণ্ডেলর বয্বস্থা েহাক্|” 7তাই ঈশ্বরআকাশমণ্ডেলর সৃষ্টি কের
জলেক পৃথক করেলন| এক ভাগ জল আকাশমণ্ডেলর উপের আর
অনয্ ভাগ জল আকাশমণ্ডেলর নীেচ থাকল| 8 ঈশ্বর আকাশমণ্ডেলর
নাম িদেলন “আকাশ|” সন্ধয্া হল আর তারপর সকাল হল| এটা হল
িদ্বতীয় িদন|

তৃতীয় িদন � শুকেনা জিম ও গাছপালা
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9 তারপর ঈশ্বর বলেলন, “আকােশর নীেচর জল এক জায়গায়
জমা েহাক্ যােত শুকেনা ডাঙা েদখা যায়|” এবং তা-ই হল| 10 ঈশ্বর
শুকেনা জিমর নাম িদেলন, “পৃিথবী” এবং এক জায়গায় জমা জেলর
নাম িদেলন, “মহাসাগর|” ঈশ্বর েদখেলন বয্বস্থাটা ভাল হেয়েছ|

11 তখন ঈশ্বর বলেলন, “পৃিথবীেত ঘাস েহাক্, শসয্দায়ী গাছ
ও ফেলর গাছপালা েহাক্| ফেলর গাছগুিলেত ফল আর ফেলর
েভতের বীজ েহাক্| প্রেতয্ক উিদ্ভদ আপন আপন জােতর বীজ সৃষ্টি
করুক| এইসব গাছপালা পৃিথবীেত েবেড় উঠুক|” আর তাই-ই হল|
12 পৃিথবীেত ঘাস আর শসয্দায়ী উিদ্ভদ উৎপন্ন হল| আবার ফলদায়ী
গাছপালাও হল,ফেলর েভতের বীজ হল|প্রেতয্ক উিদ্ভদআপনআপন
জােতর বীজ সৃষ্টি করল এবং ঈশ্বর েদখেলন বয্বস্থাটা ভাল হেয়েছ|

13 সন্ধয্া হল এবং সকাল হল| এভােব হল তৃতীয় িদন|

চতুথর্ িদন � সূযর্য্, চঁাদ ও তারা
14 তারপর ঈশ্বর বলেলন, “আকােশ আেলা ফুটুক| এই আেলা

িদন েথেক রািত্রেক পৃথক করেব| এই আেলাগুিল িবেশষ সভা* শুরু
করার িবেশষ িবেশষ সংেকত িহেসেব বয্বহৃত হেব| আর িদন ও বছর
েবাঝাবার জনয্ এই আেলাগুিল বয্বহৃত হেব| 15 পৃিথবীেত আেলা
েদওয়ার জনয্ এই আেলাগুিল আকােশ থাকেব|” এবং তা-ই হল|

16 তখন ঈশ্বর দুিট মহােজয্ািত বানােলন| ঈশ্বর বড়িট বানােলন
িদেনর েবলা রাজত্ব করার জনয্ আর েছাটিট বানােলন রািত্রেবলা
রাজত্ব করার জনয্| ঈশ্বর তারকারািজও সৃষ্টি করেলন| 17 পৃিথবীেক
আেলা েদওয়ার জনয্ ঈশ্বর এই আেলাগুিলেক আকােশ স্থাপন
করেলন| 18 িদন ও রািত্রেক কতৃর্ ত্ত্ব েদবার জনয্ ঈশ্বর এই
আেলাগুিলেক আকােশ সাজােলন| এই আেলাগুিল আেলা আর
* 1:14: িবেশষ সভা কেব মাস এবং বছর শুরু হেব তা িনধর্ারণ করার জনয্ ইস্রােয়লীরা
সূযর্ এবং চেন্দ্রর বয্বহার করত এবং বহু ইহুদীয় ছুিটর িদন এবং িবেশষ সভাসমুহ পূির্ণমা এবং
অমাবসয্ায় শুরু হত|
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অন্ধকারেক পৃথক কের িদল এবং ঈশ্বর েদখেলন বয্বস্থাটা ভাল
হেয়েছ|

19 সন্ধয্া হল এবং সকাল হল| এভােব চতুথর্ িদন হল|

পঞ্চম িদন � মাছ ও পাখী
20 তারপর ঈশ্বর বলেলন, “বহু প্রকার জীবন্ত প্রাণীেত জল পূণর্

েহাক্ আর পৃিথবীর ওপের আকােশ ওড়বার জনয্ বহু পাখী েহাক্|”
21 সুতরাং ঈশ্বর বড় বড় জলজন্তু এবং জেল িবচরণ করেব এমন
সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করেলন| অেনক প্রকার সামুিদ্রক জীব রেয়েছ এবং
েস সবই ঈশ্বেরর সৃষ্টি| যত রকম পাখী আকােশ ওেড় েসইসবও ঈশ্বর
বানােলন| এবং ঈশ্বর েদখেলন বয্বস্থািট ভাল হেয়েছ|

22 ঈশ্বর এই সমস্ত প্রাণীেদর আশীবর্াদ করেলন| ঈশ্বর সামুিদ্রক
প্রাণীেদর সংখয্াবৃিদ্ধ কের সমুদ্র ভিরেয় তুলেত বলেলন| ঈশ্বর
পৃিথবীেত পাখীেদর সংখয্াবৃিদ্ধ করেত বলেলন|

23 সন্ধয্া হেয় েগল এবং তারপর সকাল হল| এভােব পঞ্চম িদন
েকেট েগল|

ষষ্ঠ িদন � ডাঙার জন্তু জােনায়ার ও মানুষ
24 তারপর ঈশ্বর বলেলন, “নানারকম প্রাণী পৃিথবীেত উৎপন্ন

েহাক্| নানারকম বড়আকােরর জন্তু জােনায়ার আর বুেক েহঁেট চলার
নানারকম েছাট প্রাণী েহাক্ এবং প্রচুর সংখয্ায় তােদর সংখয্াবৃিদ্ধ
েহাক্|” তখন েযমন িতিন বলেলন সব িকছু সম্পন্ন হল|

25 সুতরাং ঈশ্বর সব রকম জন্তু জােনায়ার েতমনভােব ৈতরী
করেলন| বনয্ জন্তু, েপাষয্ জন্তু আর বুেক হঁাটার সবরকেমর েছাট
েছাট প্রাণী ঈশ্বর বানােলন এবং ঈশ্বর েদখেলন প্রিতিট িজিনসই েবশ
ভােলা হেয়েছ|

26 তখন ঈশ্বর বলেলন, “এখন এস, আমরা মানুষ সৃষ্টি কির|
আমােদর আদেল আমরা মানুষ সৃষ্টি করব| মানুষ হেব িঠক আমােদর
মত| তারা সমুেদ্রর সমস্ত মােছর ওপের আর আকােশর সমস্ত পাখীর
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ওপের কতৃর্ ত্ত্ব করেব| তারা পৃিথবীর সমস্ত বড় জােনায়ার আর বুেক
হঁাটা সমস্ত েছাট প্রাণীর উপের কতৃর্ ত্ত্ব করেব|”

27 তাই ঈশ্বর িনেজর মেতাই মানুষ সৃষ্টি করেলন| মানুষ হল তঁার
ছঁােচ গড়া জীব| ঈশ্বর তােদর পুরুষ ও স্ত্রীরূেপ সৃষ্টি করেলন| 28ঈশ্বর
তােদর আশীবর্াদ কের বলেলন, “েতামােদর বহু সন্তানসন্তিত েহাক্|
মানুেষ মানুেষ পৃিথবী পিরপূণর্ কেরা এবং েতামরা পৃিথবীর িনয়ন্ত্রেণর
ভার নাও, সমুেদ্র মােছেদর এবং বাতােস পািখেদর শাসন কেরা| মািটর
ওপর যা িকছু নেড়চেড়, যাবতীয় প্রাণীেক েতামরা শাসন কেরা|”

29 ঈশ্বর বলেলন, “আিম েতামােদর শসয্দায়ী সমস্ত গাছ ও সমস্ত
ফলদায়ী গাছপালা িদিচ্ছ| ঐসব গাছ বীজযুক্ত ফল উৎ পাদন কের| এই
সমস্ত শসয্ ও ফল হেব েতামােদর খাদয্| 30এবং জােনায়ারেদর সমস্ত
সবুজ গাছপালা িদিচ্ছ| তােদর খাদয্ হেব সবুজ গাছপালা| পৃিথবীর
সমস্ত জন্তু জােনায়ার, আকােশর সমস্ত পািখ এবং মািটর উপের বুেক
হঁােট েযসব কীট সবাই ঐ খাদয্ খােব|” এবং এই সব িকছুই সম্পন্ন
হল|

31 ঈশ্বর যা িকছু সৃষ্টি কেরেছন েসসব িকছু েদখেলন এবং ঈশ্বর
েদখেলন সমস্ত সৃষ্টিই খুব ভাল হেয়েছ|
সন্ধয্া হল, তারপর সকাল হল| এভােব ষষ্ঠ িদন হল|

2
সপ্তম িদন�িবশ্রাম

1এইভােব পৃিথবী,আকাশ এবং তােদরআভয্ন্তরীণ যাবতীয় িজিনস
সমূ্পণর্ হল| 2 েয কাজ ঈশ্বর শুরু কেরিছেলন তা েশষ কের সপ্তম
িদেন িতিন িবশ্রাম িনেলন| 3 সপ্তম িদনিটেক আশীবর্াদ কের ঈশ্বর
েসিটেক পিবত্র িদেন পিরণত করেলন| িদনিটেক ঈশ্বর এক িবেশষ
িদেন পিরণত করেলন কারণ ঐ িদনিটেত পৃিথবী সৃষ্টির সমস্ত কাজ
েথেক িতিন িবশ্রাম িনেলন|
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মানব জািতর শুরু
4এই হলআকাশ ও পৃিথবীর ইিতহাস| ঈশ্বর যখন পৃিথবী ওআকাশ

সৃষ্টি কেরিছেলন, তখন যা িকছু ঘেটিছল এটা তারই গল্প| 5 পৃিথবীেত
তখন েকান গাছপালা িছল না| মােঠ তখন িকছুই জন্মােতা না| কারণ
প্রভু তখনও পৃিথবীেত বৃষ্টি পাঠান িন এবং েক্ষেত চাষবাস করার জনয্
তখন েকউ িছল না|

6 পৃিথবী েথেক জল* উেঠ চারপােশর জিমেত ছিড়েয় পড়ল|
7 তখন প্রভু ঈশ্বর মািট েথেক ধুেলা তুেল িনেয় একজন মানুষ ৈতরী
করেলন এবং েসই মানুেষর নােক ফঁু িদেয় প্রাণবায়ু প্রেবশ করােলন
এবং মানুষিট জীবন্ত হেয় উঠল| 8 তখন প্রভু ঈশ্বর পূবর্িদেক একিট
বাগান বানােলন আর েসই বাগানিটর নাম িদেলন এদন এবং প্রভু ঈশ্বর
তঁার সৃষ্টি করা মানুষিটেক েসই বাগােন রাখেলন| 9 এবং েসই বাগােন
প্রভু ঈশ্বর সবরকেমর সুন্দর বৃক্ষ এবং খােদয্াপেযাগী ফল েদয় এমন
প্রিতিট বৃক্ষ েরাপণ করেলন| বাগােনর মাঝখানিটেত প্রভু ঈশ্বর েরাপণ
করেলন জীবন বৃক্ষিট যা ভাল এবং মন্দ িবষেয় জ্ঞান েদয়|

10 এদন হেত এক নদী প্রবািহত হেয় েসই বাগান জলিসক্ত করল|
তারপর েসই নদী িবভক্ত হেয় চারিট েছাট েছাট ধারায় পিরণত হল|
11 প্রথম ধারািটর নাম পীেশান| এই নদী ধারা পুেরা হবীলা েদশিটেক
িঘের প্রবািহত| 12 (েস েদেশ েসানা রেয়েছআর তা উঁচু মােনর| এছাড়া
এই েদেশ গন্ধদ্রবয্, গুগু্গল আর মূলয্বান েগােমদকমিণ পাওয়া যায়|)
13 িদ্বতীয় নদীর নাম গীেহান, এই নদীিট সমস্ত কুশ েদশিটেক িঘের
প্রবািহত| 14 তৃতীয় নদীিটর নাম িহেদ্দকল| এই নদী অশূিরয়া েদেশর
পূবর্ িদেক প্রবািহত| চতুথর্ নদীিটর নাম ফরাৎ|

15 কৃিষকাজ আর বাগােনর রক্ষণােবক্ষেণর জনয্ প্রভু ঈশ্বর
মানুষিটেক এদন বাগােন রাখেলন| 16 প্রভু ঈশ্বর মানুষিটেক এই
আেদশ িদেলন, “বাগােনর েয েকানও বৃেক্ষর ফল তুিম েখেত পােরা|

* 2:6: জল অথবা “এক িমিহ কুয়াশা|”
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17 িকন্তু েয বৃক্ষ ভােলা আর মন্দ িবষেয় জ্ঞান েদয় েসই বৃেক্ষর ফল
কখনও েখও না| যিদ তুিম েসই বৃেক্ষর ফল খাও, েতামার মৃতুয্ হেব!”

প্রথম নারী
18তারপের প্রভু ঈশ্বর বলেলন, “মানুেষর িনঃসঙ্গ থাকা ভােলা নয়|

আিম ওেক সাহাযয্ করার জেনয্ ওর মত আর একিট মানুষ ৈতরী
করব|”

19প্রভু ঈশ্বর পৃিথবীর ওপের সমস্ত পশুআরআকােশর সমস্ত পাখী
ৈতরী করবার জনয্ মৃিত্তকার ধূিল বয্বহার কেরিছেলন| প্রভু ঈশ্বর ঐ
সমস্ত পশুপাখীেক মানুষিটর কােছ িনেয় এেলন আর মানুষিট তােদর
প্রেতয্েকর আলাদা আলাদা নাম িদল| 20 মানুষিট সমস্ত গৃহপািলত
পশু, আকােশর সমস্ত পাখীর এবং অরেণয্র সমস্ত বনয্ প্রাণীর
নামকরণ করল| মানুষিট অসংখয্ পশু পাখী েদখল িকন্তু েস তার
েযাগয্ সাহাযয্কারী কাউেক েদখেত েপল না| 21 তখন প্রভু ঈশ্বর েসই
মানুষিঢেক খুব গভীর ঘুেম আচ্ছন্ন করেলন| মানুষিট যখন ঘুেমািচ্ছল
তখন প্রভু ঈশ্বর তার পঁাজেরর একটা হাড় বার কের িনেলন| তারপর
প্রভু ঈশ্বর েযখান েথেক হাড়িট বার কেরিছেলন েসখানটা চামড়া িদেয়
েঢেক িদেলন| 22 প্রভু ঈশ্বর মানুষিটর পঁাজেরর েসই হাড় িদেয় ৈতির
করেলন একজন স্ত্রী| তখন েসই স্ত্রীেক প্রভু ঈশ্বর মানুষিটর সামেন
িনেয় এেলন| 23 এবং েসই মানুষিট বলল,

“অবেশেষ আমার সদৃশ একজন হল|
আমার পঁাজরা েথেক তার হাড়,
আর আমার শরীর েথেক তার েদহ ৈতরী হেয়েছ|

েযেহতু নর েথেক তার সৃষ্টি হেয়েছ,
েসেহতু “নারী” বেল এর পিরচয় হেব|”
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24 এইজনয্ পুরুষ িপতামাতােক তয্াগ কের স্ত্রীর সেঙ্গ িমিলত হয়
এবং এইভােব দুজেন এক হেয় যায়|

25 তখন নরনারী উলঙ্গ িছল, িকন্তু েসজেনয্ তােদর েকান
লজ্জােবাধ িছল না|

3
পােপর শুরু

1 প্রভু ঈশ্বর যত রকম বনয্ প্রাণী সৃষ্টি কেরিছেলন েস সবগুেলার
মেধয্ সাপ সবেচেয় চালাক িছল| সাপ েসই নারীর সেঙ্গ একটা চালািক
করেত চাইল| একিদন সাপটা েসই নারীেক িজেজ্ঞস করল, “নারী,
ঈশ্বর িক বাগােনর েকানও গােছর ফল না েখেত সিতয্ই আেদশ
িদেয়েছন?”

2 তখন নারী সাপটােক বলল, “না! ঈশ্বর তা বেলন িন! বাগােনর
সব গাছগুেলা েথেক আমরা ফল েখেত পাির| 3 শুধু একিট গাছ
আেছ যার ফল িকছুেতই েখেত পাির না| ঈশ্বর আমােদর বেলিছেলন,
�বাগােনর মাঝখােন েয গাছটা আেছ, তার ফল েকানমেতই খােব না|
এমন িক ঐ গাছটা েছঁােবও না � ছঁুেলই মরেব|� ”

4 িকন্তু সাপটা নারীেক বলল, “না, মরেব না| 5 ঈশ্বর জােনন, যিদ
েতামরা ঐ গােছর ফল খাও তাহেল েতামােদর ভােলা আর মেন্দর
জ্ঞান হেব| আর েতামরা তখন ঈশ্বেরর মত হেয় যােব!”

6 েসই নারী েদখল গাছটা সুন্দর এবং এর ফল সুস্বাদু, আর এই
েভেব েস উেত্তিজত হল েয ঐ গাছ তােক জ্ঞান েদেব| তাই নারী
গাছটার েথেক ফল িনেয় েখল| তার স্বামী েসখােনই িছল, তাই েস
স্বামীেকও ফেলর একটা টুকেরা িদল আর তার স্বামীও েসটা েখল|

7 তখন েসই নারী ও পুরুষ দুজেনর মেধয্ই একটা পিরবতর্ ন ঘটল|
েযন তােদর েচাখ খুেল েগল আর তারা সব িকছু অনয্ভােব েদখেত
শুরু করল| তারা েদখল তােদর েকানও জামাকাপড় েনই| তারা উলঙ্গ|
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তাই তারা কেয়কটা ডুমুেরর পাতা েজাগাড় কের েসগুেলােক জুেড়
জুেড় েসলাই করল এবং েসগুেলােক েপাশাক িহেসেব পরল|

8 প্রভু ঈশ্বর িবেকল েবলা বাগােন েবড়ািচ্ছেলন| তঁার পােয়র শব্দ
শুেন েসই পুরুষ ও নারী বাগােন গাছগুিলর মাঝখােন িগেয় লুকােলা|
9 িকন্তু প্রভু ঈশ্বর পুরুষিটেক ডাকেলন, “তুিম েকাথায়?”

10 পুরুষিট বলল, “আপনার পােয়র শব্দ শুেন ভয় েপলাম| আিম
েয উলঙ্গ| তাই আিম লুিকেয় আিছ|”

11 প্রভু ঈশ্বর মানুষিটেক বলেলন, “েক বলল েয তুিম উলঙ্গ?
েতামার লজ্জা করেছ েকন? েয গাছটার ফল েখেত আিম বারণ
কেরিছলাম তুিম িক েসই িবেশষ গােছর ফল েখেয়ছ?”

12 েসই পুরুষ বলল, “আমার জনয্ েয নারী আপিন ৈতরী
কেরিছেলন েসই নারী গাছটা েথেক আমায় ফল িদেয়িছল, তাই আিম
েসটা েখেয়িছ|”

13 তখন প্রভু ঈশ্বর েসই নারীেক বলেলন, “তুিম এ িক কেরছ?”
েসই নারী বলল, “সাপটা আমার সেঙ্গ চালািক কেরেছ| সাপটা

আমায় ভুিলেয িদল আর আিমও ফলটা েখেয় েফললাম|”
14 সুতরাং প্রভু ঈশ্বর সাপটােক বলেলন,

“তুিম ভীষণ খারাপ কাজ কেরছ;
তার ফেল েতামার খারাপ হেব|

অনয্ানয্ পশুর েচেয়
েতামার পেক্ষ েবশী খারাপ হেব|

সমস্ত জীবন তুিম বুেক েহঁেট চলেব
আর মািটর ধুেলা খােব|

15 েতামার এবং নারীর মেধয্
আিম শত্রুতা সৃষ্টি করব

এবং তার সন্তানসন্তিত এবং েতামার সন্তান সন্তিতর মেধয্
এই শত্রুতা বেয় চলেব|

তুিম কামড় েদেব তার সন্তােনর পােয়
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িকন্তু েস েতামার মাথা চূণর্ করেব|”

16 তারপর প্রভু ঈশ্বর নারীেক বলেলন,

“তুিম যখন গভর্ বতী হেব,
আিম েসই দশাটােক দুঃসহ কের তুলব,

তুিম অসহয্ বয্থায
সন্তােনর জন্ম েদেব|

তুিম েতামার স্বামীেক আকুলভােব কামনা করেব
িকন্তু েস েতামার উপের কতৃর্ ত্ত্ব করেব|”

17 তারপর প্রভু ঈশ্বর পুরুষেক বলেলন,

“আিম েতামায় ঐ গােছর ফল েখেত বারণ কেরিছলাম|
তবু তুিম নারীর কথা শুেন িনিষদ্ধ গােছর ফল েখেয়ছ|

তাই েতামার কারেণ আিম এই ভূিমেক শাপ েদব|
ভূিম েতামােদর েয খাদয্ েদেব তার জেনয্ এখন েথেক
সারাজীবন েতামায় অিত কিঠন পিরশ্রম করেত হেব|

18 ভূিম েতামার জনয্ কঁাটােঝাপ জন্ম েদেব
এবং েতামােক বুেনা গাছপালা েখেত হেব|*

19 েতামার খােদয্র জেনয্ তুিম কেঠার পিরশ্রম করেব
েয পযর্ন্ত না মুখ ঘােম ভের যায়|

তুিম মরণ পযর্ন্ত পিরশ্রম করেব,
তারপর পুনরায় ধূিল হেয় যােব|

আিম ধুিল েথেক েতামায় সৃষ্টি কেরিছ
* 3:18: দ্রষ্টবয্ আিদ 1:18-29
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এবং যখন েতামার মৃতুয্ হেব পুনরায় তুিম ধূিলেত পিরণত হেব|”

20আদমতার স্ত্রীর নাম রাখল হবা,কারণ েস সমস্তজীিবত মানুেষর
জননী হল|

21 প্রভু ঈশ্বর পশুর চামড়া িদেয় আদম ও হবার জনয্ েপাশাক
বািনেয় তােদর পিরেয় িদেলন|

22 প্রভু ঈশ্বর বলেলন, “েদখ, ওরা এখন ভােলা আর মন্দ িবষেয়
েজেন আমােদর মত হেয় েগেছ| এখন মানুষটা জীবনবৃেক্ষর ফল
েপেড়ও েখেত পাের| আর তা যিদ খায় তাহেল ওরা িচরজীিব হেব|”

23 সুতরাং প্রভু ঈশ্বর মানুষেক এদন উদয্ান তয্াগ করেত বাধয্
করেলন| েয ভুিম েথেক আদমেক ৈতরী করা হেয়িছল, বাধয্ হেয় েস
েসই ভুিমেতই কাজ করেত থাকল| 24 প্রভু ঈশ্বর মানুষেক ঐ উদয্ান
েথেক তািড়েয় িদেলন| প্রভু করূব দূতেদর উদয্ােনর প্রেবশ পেথ
পাহারায় রাখেলন এবং িতিন আগুেনর একটা তরবািরেকও েসখােন
রাখেলন| জীবনবৃেক্ষর কােছ যাবার পথিট পাহারা েদবার জনয্ ঐ
তরবািরিট চারিদেক জ্বলজ্বল করিছল|

4
প্রথম পিরবার

1আদম ও তার স্ত্রী হবার মেধয্ েযৗন সম্পকর্ হল| হবা একিট িশশুর
জন্ম িদল| িশশুিটর নাম রাখা হল কিয়ন| হবা বলল, “প্রভুর সহায়তায়
আিম একিট মানুেষর রূপ িদেয়িছ|”

2 পের েস আর একিট িশশু প্রসব করল| এই িশশুিট হল কিয়েনর
ভাই েহবল| েহবল হল েমষপালক আর কিয়ন হল কৃষক|

প্রথম খুন
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3-4ফসল কাটার সময় প্রভুর জেনয্ কিয়ন িকছু উপহার িনেয় এল|
কিয়ন েক্ষেত যা ফিলেয়িছল তার েথেক িকছু ফসল িনেয় এল| আর
েহবল প্রভুর জনয্ তার েমষপাল েথেক বাছাই করা েসরা েমষগুেলার
েসরা অংশ িনেয় এল|*
প্রভু েহবল ও তার উপহার গ্রহণ করেলন, 5 িকন্তু প্রভু কিয়ন ও তার

উপহার প্রতয্াখয্ান করেলন| এেত কিয়েনর ভীষণ দুঃখ আর রাগ হল|
6 প্রভু কিয়নেক িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম রাগ করছ েকন? েতামার
মুখ িবষন্ন েকন? 7 তুিম যিদ ভাল কাজ কর, তখন আিম েতামায়
গ্রহণ করব| িকন্তু যিদ অনয্ায় কাজ কেরা েস পাপ থাকেব েতামার
জীবেন| েতামার পাপ েতামােক আয়েত্ত রাখেত চায়, িকন্তু েতামােকই
েসই পাপেক আয়েত্ত রাখেত হেব|”†

8 কিয়ন তার ভাই েহবলেক বলল, “চেলা, মােঠ যাওয়া যাক|”
তখন কিয়ন আর েহবল বাইের মােঠ েগল| তখন কিয়ন তার ভাই
েহবেলর উপর ঝঁািপেয় পেড় তােক হতয্া করল|

9 পের প্রভু কিয়নেক িজেজ্ঞস করেলন, “েতামার ভাই েহবল
েকাথায়?”
কিয়ন বলল, “আিম জািন না| ভাইেয়র উপর নজরদাির করা িক

আমার কাজ?”
10-11 তখন প্রভু বলেলন, “তুিম িক কেরছ? েতামার ভাইেক তুিম

হতয্া কেরছ? তার রক্ত মািটর নীেচ েথেক আমার উেদ্দেশয্ িচৎকার
করেছ| তুিম েতামার ভাইেক হতয্া কেরছ এবং েতামার হাত েথেক
তার রক্ত েনওয়ার জেনয্ পৃিথবী িবদীণর্ হেয়েছ| তাই এখন, আিম
এই ভূিমেক অিভশাপ েদব| 12অতীেত, তুিম গাছপালা লািগেয়ছ এবং
েতামার গাছপালার ভালই বাড়বৃিদ্ধ হেয়েছ| িকন্তু এখন তুিম গাছপালা
লাগােব এবং মািট েতামার গাছপালা বাড়েত আর সাহাযয্ করেব না|
* 4:3-4: েহবল � এল আক্ষিরক অেথর্, “েহবল তার প্রথমজাত েমষেদর মেধয্ েথেক
কেয়কিট এেনিছল, িবেশষ কের তােদর চির্ব|” † 4:7: িকন্তু � হেব অথবা “তুিম যিদ
উিচত কাজ না কর তেব পাপ েতামার েদারগড়ায়় ঘাপিট েমের থােক| েস েতামােক চায়, িকন্তু
েতামােকই তােক শাসন করেত হেব|”
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এই পৃিথবীেত েতামার েকানও বাড়ী থাকেব না, তুিম একজায়গা েথেক
আর এক জায়গায় ঘুের ঘুের েবড়ােব|”

13তখন কিয়ন বলল, “এই শািস্ত আমার পেক্ষ খুব েবশী! 14 েদখ,
তুিমআমায় িনবর্াসেন েযেত বাধয্ করছ|আিম েতামার কােছওআসেত
পারব না, েতামার সেঙ্গ আর আমার েদখাও হেব না| আমার েকানও
ঘরবাড়ী থাকেব না| আিম পৃিথবী জুেড় এক জায়গা েথেক আর এক
জায়গায় ঘুের েবড়ােত বাধয্ হব এবং আমায় েয েদখেব েসই হতয্া
করেব|”

15 তখন প্রভু কিয়নেক বলেলন, “না, আিম তা ঘটেত েদব না|
েতামায় যিদ েকউ হতয্া কের তাহেল তােক আরও েবশী শািস্ত েদব|”
তখন প্রভু কিয়েনর গােয় একটা িচহ্ন িদেলন যােত েকউ তােক হতয্া
না কের|

কিয়েনর পিরবার
16কিয়ন প্রভুর কাছ েথেক চেল এল এবং এদেনর পূবর্িদেক েনাদ

নামক এক েদেশ বাস করেত লাগল|
17কিয়েনর সেঙ্গ েযৗন সম্পেকর্ র ফেল তার স্ত্রী একিট পুেত্রর জন্ম

িদল| তার নাম রাখা হল হেনাক| কিয়ন একিট নগর পত্তন কের তার
নামও পুেত্রর নােম রাখল হেনাক|

18 হেনােকর ইরদ নােম একিট পুত্র হল| ইরেদর পুেত্রর নাম
মহূয়ােয়ল| আর তার পুেত্রর নাম মথুশােয়ল| আর তার পুেত্রর নাম
েলমক|

19 েলমেকর দুজন স্ত্রী িছল| একজেনর নাম আদা, আর একজেনর
নাম িসল্লা| 20আদার গেভর্ জন্ম হল যাবেলর| যারা তঁাবুেত বাস কের
এবং পশুপালন কের েসই জািতর জনক হল যুবল| 21 আদার অনয্
পুেত্রর নাম যুবল| তার সন্তানসন্তিত েথেক েয জািতর সৃষ্টি হল তারা
বীণা ও বঁািশ বাজায়| 22 েলমেকর অনয্ স্ত্রী িসল্লা এক পুেত্রর ও এক
কনয্ার জন্ম িদল| পুেত্রর নাম তুবল কিয়ন আর কনয্ার নাম নয়মা|
তুবল কিয়েনর সন্তানসন্তিত িপতল ও েলাহার কােজ দক্ষ|

23 েলমক তার দুই স্ত্রীর উেদ্দেশয্ বলল,



আিদপুস্তক 4:24 xiii আিদপুস্তক 5:5

“আদা আর িসল্লা, এিদেক কান দাও|
েলমেকর স্ত্রীরা, আমার কথা েশােনা!

একটা েলাক আমায় েমেরিছল, তাই তােক আিম হতয্া কেরিছ|
একজন তরুণআমায় আঘাত কেরিছল, তার বদেলআিম তােক
হতয্া কেরিছ|

24কিয়নেক হতয্ার শািস্ত িছল সাত গুণ,
েলমকেক হতয্ার শািস্ত সাতাত্তর গুণ েবশী!”

আদম ও হবার নতুন পুত্র লাভ
25 আদেমর সেঙ্গ েযৗন সম্পেকর্ র ফেল হবা আর একিট পুেত্রর

জন্ম িদল| তারা তার নাম রাখল েশথ| হবা বলল, “ঈশ্বর আমায় আর
একিট পুত্র িদেয়েছন| কিয়ন েহবলেক েমের েফলল, িকন্তু আমার
এখন েশথ আেছ|” 26 েশেথরও একিট পুত্র হল| েস তার নাম রাখল
ইেনাশ| েসই সময় েলােকরা প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেত শুরু করল|‡

5
আদম পিরবােরর ইিতহাস

1 এই বই হল আদম পিরবােরর িবষয় িনেয়| ঈশ্বর িনেজর ছঁােচ
মানুষেক সৃষ্টি কেরিছেলন| 2 ঈশ্বর মানুষেক পুরুষ ও স্ত্রীরূেপ সৃষ্টি
কেরিছেলন| এবং েসই সৃষ্টির িদেন ঈশ্বর আশীবর্াদ কের তােদর নাম
িদেলন “আদম|”

3আদেমর যখন 130 বছর বয়স তখন তার আর একিট পুত্র হল|
পুত্রিটেক েদখেত হুবহুআদেমর মেতা|আদম তার নাম রাখেলন েশথ|
4 েশেথর জেন্মর পর 800 বছর আদম েবঁেচিছেলন| এই সমেয়র
মেধয্ আদেমর আরও পুত্রকনয্া হল| 5 সুতরাং আদম েমাট 930 বছর
েবঁেচিছেলন| তারপর তঁার মৃতুয্ হল|
‡ 4:26: েলােকরা � করলআক্ষিরক অেথর্, “েলােকরা িযেহাবা নাম িনেত শুরু কেরিছল|”
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6 েশেথর যখন 105 বছর বয়স তখন তঁার একিট পুত্র হয়| তার
নাম রাখা হয় ইেনাশ| 7 ইেনােশর জেন্মর পের েশথ 807 বছর
েবঁেচিছেলন| ইিতমেধয্ েশেথর আরও পুত্রকনয্া হয়| 8 সুতরাং েশথ
েবঁেচিছেলন েমাট 912 বছর| তারপর তঁার মৃতুয্ হয়|

9 ইেনােশর যখন 90 বছর বয়স তখন তঁার ৈকনন নােম একিট
পুত্র হয়| 10 ৈকনেনর জেন্মর পর ইেনাশ 815 বছর েবঁেচিছেলন|
ইিতমেধয্ তঁার আরও পুত্রকনয্া হয়| 11 সুতরাং ইেনাশ েমাট 905 বছর
েবঁেচিছেলন| তারপর তঁার মৃতুয্ হয়|

12 ৈকনেনর 70 বছর বয়েস তঁার মহলেলল নােম একিট পুত্র হয়|
13 মহলেলেলর জেন্মর পর ৈকনন 840 বছর েবঁেচিছেলন| ইিতমেধয্
ৈকনেনর আরও পুত্রকনয্া হয়| 14 সুতরাং ৈকনন েমাট 910 বছর
েবঁেচিছেলন| তারপর তঁার মৃতুয্ হয়|

15 মহলেলেলর যখন 65 বছর তখন তঁার েযরদ নােম একিট
পুত্র হয়| 16 েযরেদর জেন্মর পর মহলেলল 830 বছর েবঁেচিছেলন|
ইিতমেধয্ তঁার আরও পুত্রকনয্া হয়| 17 সুতরাং মহলেলল েমাট 895
বছর েবঁেচিছেলন| তারপর তঁার মৃতুয্ হয়|

18 েযরেদর যখন 162 বছর বয়স তখন তঁার হেনাক নােম একিট
পুত্র হয়| 19 হেনােকর জেন্মর পর েযরদ 800 বছর েবঁেচিছেলন|
ইিতমেধয্ তঁার আরও পুত্রকনয্া হয়. 20 সুতরাং েযরদ েমাট 962 বছর
েবঁেচিছেলন| তারপর তঁার মৃতুয্ হয়|

21 হেনােকর যখন 65 বছর বয়স তখন মথূেশলহ নােম তঁার একিট
পুত্র হয়| 22 মথূেশলহর জেন্মর পর হেনাক আরও 300 বছর ঈশ্বেরর
সেঙ্গ পদচারণা কেরন| ইিতমেধয্ তঁার আরও পুত্রকনয্া হয়| 23 সুতরাং
হেনাক েমাট 365 বছর েবঁেচিছেলন| 24 একিদন হেনাক ঈশ্বেরর
সেঙ্গ পদচারণা করেত করেত অদৃশয্ হেয় েগেলন| ঈশ্বর তঁােক িনেয়
িনেলন|

25মথূেশলহর যখন 187 বছর বয়স তখন তঁার েলমক নােম একিট
পুত্র হয়| 26 েলমেকর জেন্মর পর মথূেশলহ 782 বছর েবঁেচিছেলন|
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ইিতমেধয্ তঁার আরও পুত্রকনয্া হয়| 27 সুতরাং মথূেশলহ েমাট 969
বছর েবঁেচিছেলন| তারপর তঁার মৃতুয্ হয়|

28 েলমেকর যখন 182 বছর বয়স তখন তঁার একিট পুত্র হল|
29 েলমক পুেত্রর নাম রাখেলন েনাহ| িতিন বলেলন, “ঈশ্বর ভূিমেক
অিভশাপ িদেয়েছন বেল কৃষকরূেপআমােদর কেঠার পিরশ্রম করেত
হয়| িকন্তু েনাহ আমােদর িবশ্রাম েদেব|”

30 েনােহর জেন্মর পর েলমক 595 বছর েবঁেচিছেলন| ইিতমেধয্
তঁার আরও পুত্রকনয্া হয়| 31 সুতরাং েলমক েমাট 777 বছর
েবঁেচিছেলন| তারপর তঁার মৃতুয্ হয়|

32 েনাহর 500 বছর বয়েস েশম, হাম এবং েযফৎ নােম িতনিট
পুত্র হয়|

6
েলােকরা মন্দ হেলা

1-4 পৃিথবীেত মানুেষর সংখয্া ক্রমশঃ েবেড় চলল| অেনেকর
অেনক কনয্া হল| ঈশ্বেরর পুেত্ররা েদখল েয তারা সুন্দরী| সুতরাং
ঈশ্বেরর পুেত্ররা যার যােক পছন্দ েস তােক িবেয় করল| এই নারীরা
সন্তােনর জন্ম িদল|
তখন প্রভু বলেলন, “মানুষ েনহাতই রক্তমাংেসর জীব মাত্র| ওেদর

দ্বারা আিমআমারআত্মােক িচরকাল পীিড়ত হেত েদব না|আিম ওেদর
120 বছর কের আয়ু েদব|”
েসই সময় এবং পরবতীর্কােল পৃিথবীেত েনিফিলম জাতীয় মানুষরা

বাস করত| প্রাচীনকাল েথেকই েনিফিলমরা মহাবীররূেপ িবখয্াত িছল|
5 প্রভু েদখেলন েয পৃিথবীেত েলােক শুধু মন্দ কাজই করেছ|

িতিন েদখেলন েয েলাক সারাক্ষণ মন্দ িজিনেসর কথাই িচন্তা করেছ|
6 পৃিথবীেত মানুষ সৃষ্টি করার জেনয্ প্রভুর অনুেশাচনা হল এবং তঁার
হৃদয় েবদনায় পূণর্ হল| 7তাই িতিন বলেলন, “পৃিথবীেত যত মানুষ সৃষ্টি
কেরিছ সবাইেকআিমধ্বংস করব| প্রেতয্ক মানুষ, প্রেতয্কজােনায়ার
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এবং পৃিথবীর উপের যা িকছু চেল িফের েবড়ায় সব িকছুেক আিম
ধ্বংস করব| বাতােস যত পাখী ওেড় েসগুেলােকওআিম ধ্বংস করব|
েকন? কারণ এই সবিকছু সৃষ্টি কেরিছ বেল আিম দুঃিখত|”

8 পৃিথবীেত শুধু একজন মানুেষর প্রিত প্রভু সন্তুষ্ট িছেলন, েস হল
েনাহ|

েনাহ ও জলপ্লাবন
9 এই হল েনােহর পিরবােরর বৃত্তান্ত| েনাহ তঁার প্রজেন্মর একজন

ভাল ও সৎ মানুষ িছেলন এবং িতিন সবর্দা ঈশ্বরেক অনুসরণ করেতন|
10 েনােহর িতন পুত্র িছল: েশম, হাম আর েযফৎ|

11-12 ঈশ্বর নীেচ পৃিথবীর িদেক দৃষ্টিপাত করেলন এবং েদখেলন
েয মানুষ তা ধ্বংস কেরেছ| সবর্ত্র িহংসাত্মক িক্রয়াকলাপ| মানুষ দুষ্ট
এবং িনষু্ঠর হেয় েগেছ এবং িনেজেদর জীবন নষ্ট কেরেছ|

13 তাই ঈশ্বর েনাহেক বলেলন, “সমস্ত েলাক েক্রাধ আর িহংসা
িদেয় পৃিথবী পিরপূণর্ কেরেছ| তাই আিম সমস্ত জীবন্ত প্রাণীেদর ধ্বংস
করব| পৃিথবী েথেক সব িকছু মুেছ েফলব| 14 েগাফর কাঠ িদেয় একটা
েনৗকা বানাও| েনৗেকার েভতের অেনকগুিল কক্ষ ৈতরী করেব এবং
কাঠ সংরক্ষেণর জনয্ বাইের আলকাতরা লাগােব|

15 “েনৗেকাটা 300 হাত লম্বা, 50 হাত চওড়া আর 30 হাত উঁচু
কের ৈতরী করেব| 16 ছােদর েথেক প্রায় 18 ইিঞ্চ নীেচ একটা জানালা
ৈতরী করেব| েনৗেকার পােশর িদেক একটা দরজা ৈতরী করেব|
উপেরর তলা, মােঝর তলাআর নীেচর তলা�এইভােব েনৗেকার িতনেট
তলা থাকেব|

17 “এবার যা বলিছ, মন িদেয় েশান| পৃিথবীেতআিম এক মহাপ্লাবন
ঘটােবা| আকােশর নীেচর যত জীবন্ত প্রাণী আেছ, সব ধ্বংস করেবা|
পৃিথবীর সমস্ত িকছুর মৃতুয্ হেব| 18 িকন্তু েতামার সেঙ্গ আমার
একটা িবেশষ চুিক্ত হেব| তুিম, েতামার স্ত্রী, েতামার পুত্ররা, েতামার
পুত্রবধূরা�েতামরা সবাই ঐ েনৗেকােত উঠেব| 19আর পৃিথবীর সমস্ত
প্রাণীর েথেক তুিম একিট কের পুরুষ আর একিট কের স্ত্রী েবেছ
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েনেব| তুিম অবশয্ই তােদর েনৗেকােত তুেল েনেব এবং েতামােদর
সেঙ্গ তােদরও বঁািচেয় রাখেব| 20 সমস্ত রকম পাখীর এক েজাড়া,
সমস্ত রকম পশুর এক েজাড়া এবং মািটেত বুেক েহঁেট চেল েসরকম
সব প্রাণীর এক-এক েজাড়া খঁুেজ বার কেরা| পৃিথবীেত যত রকম
জীবজন্তু আেছ েস সব গুেলার এক েজাড়া স্ত্রী পুরুষ েজাগাড় কের
েতামার েনৗেকােত তােদর বঁািচেয় রাখেব| 21 েতামােদর জনয্ আর
অনয্ানয্ পশুপাখীর জনয্ সমস্ত রকম খাবারও অবশয্ই েজাগাড় কের
রাখেব|”

22এই সমস্ত িকছুই েনাহ করেলন| ঈশ্বর েযমন আজ্ঞা িদেয়িছেলন,
েনাহ সবিকছু িঠক েসইভােবই পালন করেলন|

7
বনয্ার শুরু

1 তখন প্রভু েনাহেক বলেলন, “তুিম েয একজন সৎ মানুষ তা
আিম লক্ষয্ কেরিছ| এমনিক এই যুেগর দুষ্ট েলাকেদর মেধয্ও তুিম
িনেজেক সৎ  েরেখছ| সুতরাং েতামার পিরবােরর সবাইেক িনেয়
তুিম িগেয় েনৗেকােত ওেঠা| 2 পৃিথবীর সমস্ত শুিচ পশুপাখীর* সাত
সাত েজাড়া এবং অনয্ানয্ প্রেতয্ক পশুর এক এক েজাড়া নাও| এই
সমস্ত পশুপাখীেদর তুিম ঐ েনৗেকােত েতামার সেঙ্গ েনেব| 3 সমস্ত
রকম পাখীর সাতিট কের েজাড়া েনেব| এর ফেল পৃিথবীর অনয্ানয্
সমস্ত পশুপাখী আিম ধ্বংস কের েফলার পেরও এইসব পশুপাখী
সমূ্পণর্ভােব বংশেলােপর হাত েথেক রক্ষা পােব| 4 এখন েথেক িঠক
সাতিদন পের আিম পৃিথবীেত প্রবল বষর্ণ ঘটােবা| 40 িদন 40 রাত
ধের বৃষ্টি হেব| আিম পৃিথবীর সমস্ত জীবন্ত প্রাণী ধ্বংস কের েদব| যা
িকছু আিম সৃষ্টি কেরিছ, সব িনিশ্চহ্ন হেয় যােব|” 5 প্রভু যা যা করেত
বলেলন, েনাহ েস সমস্তই করেলন|
* 7:2: শুিচ পশুপাখীর পাখীরা এবং পশুরা যারা বিলর জনয্ বয্বহৃত হেত পাের বেল
ঈশ্বর বেলিছেলন|
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6 যখন েসই বষর্ন শুরু হল তখন েনােহর বয়স 600 বছর| 7 েনাহ
এবং তঁার পিরবার মহাপ্লাবন েথেক পিরত্রােণর জেনয্ েনৗেকােত
প্রেবশ করেলন| েনােহর সেঙ্গ তঁার স্ত্রী, তঁার পুত্ররা ও পুত্রবধূরা সবাই
েনৗেকােত িছেলন| 8সমস্তশুিচ ও অশুিচ পশুপাখী এবং মািটেত যারা
বুেক েহঁেট চেল েসইসব প্রাণী 9 েনােহর সেঙ্গ েনৗেকােত িগেয় উঠল|
ঈশ্বর েযমনিটআেদশ কেরিছেলন িঠক েতমনভােব স্ত্রী ও পুরুেষ জুিট
েবঁেধ সমস্ত পশুপাখী েনৗেকােত চড়েল, 10 সাত িদন পের শুরু হল
প্লাবন| পৃিথবীেত শুরু হেলা বষর্া|

11-13 েনাহর 600তম বছেরর িদ্বতীয় মােসর 17তম িদেন সমস্ত
ভূগভর্ স্থ প্রস্রবণ েফেট েবিরেয় এল, মািট েথেক জল বইেত শুরু
করল| ঐিদন মুষলধাের বৃষ্টি শুরু হল, বঁাধ েভেঙ েগল এবং সমস্ত
পৃিথবী জলপ্লািবত হেলা| েসই একই িদেন প্রচণ্ড েবেগ বৃষ্টিপাত শুরু
হল েযন আকােশর সমস্ত জানালা খুেল েগল| 40 িদন 40 রাত ধের
সমােন বৃষ্টি হেলা| েসই িদনিটেতই েনাহ ও তঁার স্ত্রী এবং তঁােদর িতন
পুত্র েশম, হাম, েযফৎ আর তােদর িতন স্ত্রী সকেলই েনৗেকায় প্রেবশ
করল| 14ঐ সব মানুষ আর পৃিথবীর যাবতীয় পশুপাখী েনৗেকার মেধয্
আশ্রয় িনেলা| সব রকেমর গৃহপািলত জন্তু এবং পৃিথবীেত যতরকেমর
পশুপাখী চেল িফের আর উেড় েবড়ায় সবাই েনৗেকার েভতের
িনরাপেদ থাকেলা| 15 সমস্ত জন্তু জােনায়ার, পাখী ইতয্ািদ েনাহর
সেঙ্গ েনৗেকােত উঠেলা। প্রাণবায়ু িবিশষ্ট সমস্ত পশুপাখী েনৗকােত
েজাড়ায়় েজাড়ায়় থাকল| 16 ঈশ্বর েযমন আেদশ িদেয়িছেলন, েনাহ
েসই অনুসাের পৃিথবীর যাবতীয় প্রাণীর এক এক েজাড়া েনৗেকােত
তুলেল, প্রভু বাইের েথেক েনৗেকার দরজা বন্ধ কের িদেলন|

17 পৃিথবীেত 40 িদন ধের বনয্া চলল|জেলর মাত্রা ক্রমশঃ উঁচু হেত
লাগল আর েসই েনৗেকা মািট েছেড় জেলর উপের ভাসেত থাকেলা|
18জল বাড়েতই থাকলআর েনৗেকা মািট েছেড়অেনক উঁচুেত ভাসেত
লাগল| 19জল এত বাড়েলা েয সবেচেয় উঁচু পবর্তগুেলা পযর্ন্ত ডুেব
েগল| 20পবর্তগুেলার মাথা ছািপেয় জল বাড়েত লাগল| সবেচেয় উঁচু
পবর্েতর উপেরও 20 ফুেটর েবশী জল দঁাড়াল|
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21-22 পৃিথবীর সমস্ত জীব মারা েগল| প্রিতিট পুরুষ ও স্ত্রী এবং
পৃিথবীর সমস্ত জন্তু জােনায়ার মারা পড়ল| সমস্ত বনয্ প্রাণী, সরীসৃপ
ধ্বংস হেয় েগল| স্থলচর যত প্রাণী শ্বাস প্রশ্বাস েনয় তারাও মারা
েগল| 23এইভােব ঈশ্বর পৃিথবীেক এেকবাের পিরষ্কার কের েফলেলন|
পৃিথবীর সমস্ত জীবন্ত অিস্তত্ব ধ্বংস কের েফলেলন| সমস্ত মানুষ,
সমস্ত জন্তু জােনায়ার, বুেক হঁাটা সমস্ত প্রাণী এবং সমস্ত পাখী এই
সব িকছুই পৃিথবী েথেক িনিশ্চহ্ন হেয় েগল| েনাহ আর েনােহর পিরবার
পিরজন এবং েনৗেকােত আশ্রয় পাওয়া পশুপাখী�েকবলমাত্র এইসব
প্রােণরঅবেশষ পৃিথবীেত েবঁেচ থাকেলা| 24একটানা 150 িদন পৃিথবী
িবপুল জলরািশেত ডুেব থাকেলা|

8
বনয্ার েশষ

1 িকন্তু ঈশ্বর েনাহর কথা ভুেল যান িন| েনাহ এবং েনােহর েনৗেকায়
আশ্রয় পাওয়া সব জীবজন্তুর কথাই ঈশ্বেরর মেন িছল| পৃিথবীর উপর
িদেয় িতিন এক বাতাস বইেয় িদেলন| এবং সমস্ত জল সের েযেত শুরু
করল|

2 আকাশ েথেক অিবশ্রান্ত বষর্ন বন্ধ হল| ভূগভর্ স্ত প্রস্রবণগুিল
েথেক জল িনগর্ত হওয়া বন্ধ হল| 3-4 পৃিথবীর উপর েথেক জলরািশ
ক্রমশঃ েনেম েযেত লাগল| 150 িদন পের জল এতটাই েনেম েগল
েয েনৗেকাটাআবার মািটস্পশর্ করেলা| েনৗকা িগেয় েঠকলঅরারেটর
একটা পবর্েত| েসটা িছল সপ্তম মােসর 17 তম িদন| 5জল ক্রমাগত
েনেম েযেত লাগেলা এবং দশম মােসর প্রথম িদেন পবর্েতর মাথাগুেলা
জেলর উপের েজেগ উঠেলা|

6 আরও 40 িদন পের েনাহ িনেজর ৈতরী েনৗেকার জানালাটা
খুলেলন| 7 তারপর িতিন েনৗেকা েথেক একটা দঁাড়কাক উিড়েয়
িদেলন| এবং যতিদন না জল েনেম িগেয় শুকেনা ডাঙা েদখা িদল
ততিদন েসই দঁাড়কাকটা েনৗেকা েথেক উেড় িগেয় এক জায়গা েথেক
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আর এক জায়গায় উেড় েবড়ােত লাগল| 8 েনাহ একটা পায়রাও
উিড়েয় িদেলন| পায়রাটা শুকেনা ডাঙা খঁুেজ পায় িকনা তা েনাহ
জানেত চাইিছেলন| িতিন জানেত চাইিছেলন েয পৃিথবী এখনও জেল
ডুেব আেছ িক না|

9 পৃিথবী তখনও জেল ঢাকা, তাই পায়রাটা বসার জায়গা না েপেয়
িফের এল েনৗেকােত| েনাহ হাত বািড়েয় পায়রাটােক ধের েনৗেকার
িভতের েটেন িনেলন|

10 সাত িদন পের েনাহ আবার পায়রাটা উিড়েয় িদেলন| 11 এবং
েসিদন িবেকেল পায়রাটা জলপাইেয়র একটা কিচ পাতা েঠঁােট িনেয়
িফের এল| পৃিথবীেত েয আবার ডাঙা েজেগ উঠেত শুরু কেরেছ
ঐ কিচ পাতািট তারই িচহ্ন| 12 সাত িদন পের েনাহ আবার পায়রাটা
উিড়েয় িদেলন| িকন্তু এবার পায়রাটা আর িফের এল না|

13তারপর েনাহ েনৗেকার দরজাটা খুলেলন| েনাহ তািকেয় শুকেনা
ডাঙা েদখেত েপেলন| েসটা িছল বছেরর প্রথম মােসর প্রথম িদন|
েনাহর বয়স তখন 601 বছর| 14 িদ্বতীয় মােসর 27তম িদেনর মেধয্
ডাঙা সমূ্পণর্ শুকেনা হেয় েগল|

15 ঈশ্বর তখন েনাহেক বলেলন, 16 “েনৗেকা েথেক েনেম এস|
তুিম, েতামার স্ত্রী, েতামার পুত্ররা আর তােদর বধূরা েনৗেকা েথেক
এবার বাইের যাও| 17 েতামােদর সেঙ্গ েনৗেকার সমস্ত পশুপাখী িনেয়
বাইের যাও| সমস্ত পাখী, সমস্ত জন্তু জােনায়ার এবং বুেক েহঁেট চেল
এরকম সমস্ত প্রাণী িনেয় বাইের এেসা| ঐসব পশুপাখী আরও অেনক
পশুপাখীর জন্ম েদেব আর েস সেব আবার পৃিথবী ভের যােব|”

18অতএব েনাহ, তঁার স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূেদর িনেয় েনৗেকা েথেক
মািটেত নামেলন| 19 সমস্ত জন্তু জােনায়ার, সমস্ত প্রাণী যা বুেক হঁােট
এবং সমস্ত পাখী েনৗেকা েছেড় বাইের েবিরেয় এল| েনৗেকা েছেড় এল
েজাড়ায় েজাড়ায় সমস্ত পশুপাখী|

20 তখন েনাহ প্রভুর জেনয্ একটা েবদী ৈতরী করেলন| েনাহ
কেয়কিট শুিচ পশু ও কেয়কিট শুিচ পাখী ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ িনেবদন
কের েসই েবদীেত েহাম করেলন|
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21 প্রভু েহােমর গন্ধ আঘ্রাণ কের প্রীত হেলন| আপন মেন
প্রভু বলেলন, “মানুষেক শািস্ত েদওয়ার জেনয্ আিম আর কখনও
মৃিত্তকােক অিভশাপ েদব না| কারণ বালয্কাল েথেক মানুেষর স্বভাব
মন্দ| সুতরাং এইমাত্র আিম েযমনিট কেরিছলাম আর কখনও েসভােব
পৃিথবীর সমস্ত প্রাণীেদর ধ্বংস করব না| 22 যতিদন পৃিথবী থাকেব
ততিদন শেসয্র চারা েরাপেণরআর ফসল কাটার িনির্দষ্ট সময় থাকেব|
ততিদন ঠাণ্ডা, গরম, শীতকাল আর গ্রীষ্মকাল এবং িদন, রাত হেয়
চলেব|”

9
নতুন কের শুরু

1 ঈশ্বর েনাহ আর তঁার পুত্রেদর আশীবর্াদ করেলন| ঈশ্বর তােদর
বলেলন, “েতামােদর বহু সন্তান েহাক্| েতামােদর উত্তরপুরুষরা পৃিথবী
পিরপূণর্ করুক| 2 পৃিথবীর সমস্ত জন্তু জােনায়ার, আকােশর সমস্ত
পাখী, যতরকেমর সরীসৃপ জাতীয় জীব যারা মািটর উপের বুেক
েহঁেট চেল এবং জেলর সমস্ত মাছ প্রেতয্েক েতামােদর ভয় করেব|
সমস্ত প্রাণীগণই েতামােদর শাসেন থাকেব| 3 অতীেত েতামােদর
খাদয্ িহেসেব আিম শুধু সবুজ উিদ্ভদ েতামােদর িদেয়িছলাম| এখন
েথেক সমস্ত জােনায়ারই েতামােদর খাদয্ হেব| পৃিথবীর সমস্ত িকছুই
আিম েতামােদর িদিচ্ছ| সব িকছুই েতামােদর| 4 েয মাংেসর মেধয্
েসই প্রাণীর প্রাণ (রক্ত) আেছ েসই মাংস কখনও খােব না| 5 আিম
েতামােদর জীবেনর জনয্ েতামােদর রক্ত দািব করব| অথর্াৎ  যিদ
েকানও জােনায়ার েকানও মানুষেক হতয্া কের তাহেলআিম তার প্রাণ
দাবী করব এবং যিদ েকান মানুষ অনয্ েকানও মানুেষর প্রাণ েনয়আিম
তারও প্রাণ দাবী করব|

6 “ঈশ্বর মানুষেক আপন ছঁােচ ৈতরী কেরেছন|
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তাই েয মানুষ অপর মানুষেক হতয্া কের তার অবশয্ই মানুেষর
হােত মৃতুয্ হেব|

7 “েনাহ, তুিম ও েতামার পুত্রেদর অেনক সন্তানসন্তিত েহাক্|
আপন পিরজনেদর িদেয় পৃিথবী পিরপূণর্ কেরা|”

8 তারপর ঈশ্বর েনাহ ও তঁার পুত্রেদর বলেলন, 9 “আিম এখন
েতামােক এবং েতামার েলাকেদর, যারা েতামার পের বত্তর্ মান থাকেব
তােদর প্রিতশ্রুিত িদিচ্ছ| 10 েনৗেকার মেধয্ েথেক েতামার সেঙ্গ েযসব
পাখী, েযসব গৃহপািলত জন্তু এবং অনয্ানয্ েযসব জােনায়ার েনেমেছ
তােদর সবাইেক আমার প্রিতশ্রুিত িদিচ্ছ| পৃিথবীর সমস্ত প্রাণীর কােছ
আমার প্রিতশ্রুিত িদিচ্ছ| 11 েতামােদর কােছ আমার প্রিতশ্রুিত হল
এই: পৃিথবীর সমস্ত প্রাণ বনয্া িদেয় ধ্বংস করা হেয়িছল| িকন্তু এমন
ঘটনা আর কখনও হেব না| েকানও বনয্া আর কখনও পৃিথবী েথেক
সমস্ত প্রাণ িনিশ্চহ্ন করেব না|”

12ঈশ্বর আরও বলেলন, “আরআিম েয এই প্রিতশ্রুিত িদলাম এর
প্রমাণস্বরূপ আিম েতামােদর একটা িজিনস েদব| এই প্রমাণ েথেক
সকেল জানেব েয আিম েতামােদর সেঙ্গ এবং পৃিথবীর সমস্ত জীবন্ত
িজিনেসর সেঙ্গ চুিক্তবদ্ধ| এই চুিক্ত িচরকালীন| 13 প্রমাণটা এই েয,
আকােশ আিম েমেঘ েমেঘ সাতরেঙর এক রঙধনু বািনেয়িছ| ঐ
রঙধনুই হল আমার আর পৃিথবীর মেধয্ চুিক্তর িচহ্ন| 14 আিম যখন
পৃিথবীর উপের েমঘমালা ছিড়েয় েদব, তখন েতামরা েমেঘ ঐ রঙধনু
েদখেত পােব| 15 আর আিম যখন ঐ রঙধনু েদখেত পােবা, আমার
তখন েতামােদর ও পৃিথবীর যাবতীয় জীবন্ত িজিনেসর সেঙ্গ চুিক্তর
কথা মেন পড়েব| এই চুিক্তর মমর্ হল েয পৃিথবীেত আর কখনও সবর্
িবধ্বংসী এমন বনয্া হেব না| 16 আিম যখন েমেঘর মেধয্ ঐ রঙধনু
েদখেবা তখন িচরকােলর জনয্ সম্পন্ন ঐ চুিক্তর কথা আমার মেন
পেড় যােব| আমার আর পৃিথবীর প্রেতয্ক প্রাণীর মেধয্ ঐ চুিক্তর কথা
আিম মেন রাখব|”
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17 তারপর প্রভু েনাহেক বলেলন, “পৃিথবীর সমস্ত প্রাণীর সেঙ্গ
আিম েয একটা চুিক্ত কেরিছ ঐ রঙধনুই তার প্রমাণ|”

পুনরায় সমসয্ার শুরু
18 েনাহর সেঙ্গ তঁার পুত্ররাও েনৗেকা েথেক েবিরেয় এেলা| তােদর

নাম েশম, হাম আর েযফৎ| (হামই কনােনর িপতা|) 19ঐ িতনজন হল
েনাহর পুত্র| ঐ িতন পুত্র হেতই পৃিথবীর সমস্ত মানুষ এেসেছ|

20 মািটেত েনেম েনাহ কৃিষকাজ শুরু করেলন| একটা জিমেত
িতিন দ্রাক্ষা চাষ করেলন| 21 েসই দ্রাক্ষা েথেক েনাহ দ্রাক্ষারস
বানােলন, তারপর েসই দ্রাক্ষারস পান কের েনশায চুর হেয় তঁাবুর
িভতের শুেয় পড়েলন| েনাহর গােয় আবরণ থাকল না| 22 কনােনর
িপতা হাম েসই উলঙ্গ অবস্থায় িনেজর িপতােক েদেখ েফলেলা| তঁাবুর
বাইের িগেয় েস কথা ভাইেদর বলল| 23 তখন েশম আর েযফৎ এক
খণ্ড বস্ত্র িনেয় িনেজেদর িপেঠর উপর ছিড়েয় িনেলা| তারপর িপছন
িদেক েহঁেট েহঁেট তঁাবুর িভতের ঢুেক ঐ বস্ত্রখণ্ড িদেয় িপতােক েঢেক
িদল| এইভােব, তােদর মুখ িবপরীত িদেক িছল বেল তােদর িপতার
নগ্নতা তারা েদেখিন|

24 দ্রাক্ষারেসর প্রভােব েনাহ ঘুিমেয় পেড়িছেলন| িতিন যখন ঘুম
েথেক উঠেলন তখন জানেত পারেলন তঁার তরুণ পুত্র হাম তঁার প্রিত
িক কেরেছ| 25 তখন েনাহ বলেলন,

“অিভশাপ কনােনর উপের পড়ুক|
তােক িচরকাল তার ভাইেদর দাস হেয় থাকেত হেব|”

26 েনাহ আরও বলেলন,

“েশেমর প্রভু ঈশ্বেরর প্রশংসা কর!
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কনান েযন েশেমর দাস হয়|
27 ঈশ্বর েযফৎেক আরও জিম িদন,

ঈশ্বর েশেমর তঁাবুেত অবস্থান করুন
এবং কনান তােদর দাস হউক|”

28 বনয্ার পের েনাহ 350 বছর েবঁেচিছেলন| 29 েনাহ েবঁেচিছেলন
েমাট 950 বছর; তারপর তঁার মৃতুয্ হয়|

10
িবিভন্ন জািতর বৃিদ্ধ ও িবস্তার

1 েশম, হাম ও েযফৎ এই িতনজন িছল েনাহর পুত্র| বনয্ার পের এই
িতনজেনরআরও বহু সন্তান সন্তিতর জন্ম হল| েশম, হাম ও েযফেতর
উত্তরপুরুষরা:

েযফেতর উত্তরপুরুষ
2 েযফেতর পুত্রগণ হল: েগামর, মােগাগ, মাদয়, যবন, তূবল,
েমশক এবং তীরস|

3 েগামেরর পুত্রগণ হল: অিস্কনস, রীফৎ এবং েতাগমর্|
4 যবেনর পুত্রগণ হল: ইলীশা, তশীর্শ, িকত্তীম এবং েদাদানীম|

5 ভূমধয্সাগর অঞ্চেল েয সকল মানুেষর বাস তারা সকেলই
েযফেতর সন্তানসন্তিত| প্রেতয্ক পুেত্রর িনজস্ব ভূিম িছল| সমস্ত
পিরবারই বৃিদ্ধ েপেত েপেত একিট জািতেত পিরণত হয়| প্রেতয্ক
জািতর িনজস্ব ভাষা িছল|

হােমর উত্তরপুরুষ
6 হােমর পুত্রগণ হল: কূশ, িমশর, পূট এবং কনান|
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7 কূেশর পুত্রগণ হল: সবা, হবীলা, সপ্তা, রয়মা এবং সপ্তক|
রয়মার পুত্রগণ হল: িশবা এবং দদান|

8 িনেম্রাদ নােমও কুেশর এক পুত্র িছল| কালক্রেম িনেম্রাদ দারুন
শিক্তমান পুরুেষ পিরণত হয়| 9 প্রভুর সমু্মেখ িনেম্রাদ একজন বড়
িশকারী হেয় উঠল| েসজনয্ তার সেঙ্গ অনয্ানয্ েলাকেদর তুলনা কের
সকেল বলেতা, “ঐ মানুষিট িনেম্রােদর মত, এমন িক প্রভুর সামেনও
দারুণ িশকারী|”

10 িনেম্রােদর রাজত্ব বািবল েথেক িশিনয়র েদেশ এরক অক্কদ এবং
কল্নী পযর্ন্ত িবসৃ্তত হেয়িছল| 11 িনেম্রাদ অশূেরও িগেয়িছল| িনেম্রাদ
অশূর েদেশ নীনবী, রেহােবাৎ-পুরী, েকলহ এবং 12 েরষণ (নীনবী
এবং েকলেহর মধয্বতীর্ ভুভােগ েরষণ মহানগেরর পত্তন হয়|)

13 িমশর িছল লূদীয়, অনামীয়, লহাবীয়, নপ্তুহীয়, 14 পেথ্রাষীয়,
কসূ্লহীয় আর কেপ্তারীয় অঞ্চলগুিলর অিধবাসীেদর জনক|
(পেলষ্টীয়রা কসূ্লহীয় েদশ েথেক এেসিছল|)

15 কনান িছল সীেদােনর িপতা| সীেদান কনােনর প্রথম সন্তান|
কনান িহত্তীয়েদর পূবর্পুরুষ েহেতরও িপতা িছেলন| েহৎ েথেক
িহত্তীয়েদর উদ্ভব| 16কনান িছেলন িযবুষীয়, ইেমারীয় জনেগাষ্ঠী,
িগগর্াশীয়়েদর িপতা| 17 িহব্বীয় জনেগাষ্ঠী, অকীর্য়় জনেগাষ্ঠী,
সীনীয়় জনেগাষ্ঠী, 18 অবর্দীয়় জনেগাষ্ঠী, সমারীয়় জনেগাষ্ঠী
এবং হমাতীয় জনেগাষ্ঠী কনান েথেক উদু্ভত হয়|

পের কনানীয় েগাষ্ঠীগুিল পৃিথবীর িবিভন্ন অংেশ ছিড়েয় পড়ল|
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19 কনানীয়েদর েদশ উত্তের সীেদান েথেক দিক্ষেণ গরার পযর্ন্ত,
পিশ্চেম ঘসা েথেক পূেবর্ সেদাম ও ঘেমারা পযর্ন্ত এবং অদ্মা ও
সেবায়ীর েথেক লাশা পযর্ন্ত িবসৃ্তত িছল|

20এই সমস্ত মানুষই িছল হােমর উত্তরপুরুষ| এইসব পিরবারগুিলর
িনজস্ব ভাষা ও িনজস্ব েদশ িছল| তারা ক্রেম ক্রেম পৃথক পৃথক জািত
হেয় উঠল|

েশেমর উত্তরপুরুষ
21 েযফেতর বড় ভাই িছল েশম| েশেমর একজন উত্তরপুরুষ হল

এবর এবং এবর সমস্ত িহব্রু জনেগাষ্ঠীর জনক রূেপ পিরিচত|*

22 েশেমর পুত্ররা হল: এলম, অশূর, অফর্ক্ষদ, লূদ এবং অরাম|
23অরােমর পুেত্ররা হল: উষ, হূল, েগাখর এবং মশ|
24অফর্ক্ষেদর পুত্র েশলহ,
েশলেহর পুত্র এবর|
25 এবেরর দুই পুত্র| এক পুেত্রর নাম েপলগ| তার আমেল পৃিথবী
িবভক্ত হয় বেল তার ঐ নাম হয়| অনয্ পুেত্রর নাম যক্তন|

26 যক্তেনর পুেত্ররা হল: অেল্মাদদ, েশলফ, হৎসমর্াবৎ, েযরহ,
27 হেদারাম, উবল, িদক্ল, 28 ওবল, অবীমােয়ল, িশবা,
29 ওফীর, হবীলা এবং েযাবব| এরা সবাই িছল যক্তেনর পুত্র|
30 পূবর্ িদেক† েমষা এবং পাবর্তয্ েদেশর মধয্বতীর্ ভুভােগ তারা
বাস করত| েমষা িছল সফার েদেশর িদেক|

31এরা সবাই িছল েশেমর পিরবােরর অন্তগর্ত| পিরবার, ভাষা, েদশ
ও জািত অনুসােরই তােদর সাজােনা হেয়েছ|
* 10:21: েশেমর � পিরিচত আক্ষিরক অেথর্, “এবেরর পুত্রেদর িপতা েশেমর পুত্র হেয়
জেন্মিছল|” † 10:30: পূবর্ িদেক অথর্াৎ টাইিগ্রস ও ফরাৎ নদীর মধয্বতীর্ ভুভাগ েথেক
পারসয্ উপসাগর পযর্ন্ত িবসৃ্তত অঞ্চল|
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32 এই সবগুেলাই েনােহর পুত্রেদর পিরবার| পিরবারগুিল তািলকা
তােদর জািত অনুসাের প্রস্তুত করা হেয়েছ| প্লাবেনর পের এই
পিরবারগুিল েথেকই সারা পৃিথবীেত মনুষয্ সমােজর িবস্তার হেয়েছ|

11
পৃিথবীর িবভাজন

1 প্লাবেনর পের সমস্ত পৃিথবী এক ভাষােত কথা বলত| সমস্ত মানুষ
একই শব্দগুিল বয্বহার করত| 2 েসই েলাকরা পূবর্ িদক েথেক ঘুরেত
ঘুরেত িশিনয়র েদেশ এেস সমতল ভূিম েপল| তারা েসখােন বসবাস
শুরু করল| 3তারা বলল, “আমরা মািট িদেয় ইঁট ৈতরী করব, তারপর
আরও শক্ত করার জেনয্ ইঁটগুেলা েপাড়াব|” তখন মানুষ পাথেরর
বদেল ইঁট িদেয় বাড়ী ৈতরী করল| আর গঁাথিন শক্ত করার জেনয্
িসেমেন্টর বদেল আলকাতরা বয্বহার করল|

4 তারা বলল, “এস আমরা আমােদর জনয্ এক বড় শহর বানাই|
আর এমন একিট উঁচু স্তম্ভ বানাই যা আকাশ স্পশর্ করেব| তাহেল
আমরা িবখয্াত হব এবং এটা আমােদর এক সেঙ্গ ধের রাখেব| সারা
পৃিথবীেত আমরা ছিড়েয় থাকব না|”

5 েসই শহর আর েসই আকাশস্পশীর্ স্তম্ভ েদখেত প্রভু পৃিথবীেত
েনেম এেলন| মানুষ িক িক ৈতরী কেরেছ েসসব প্রভু েদখেলন| 6প্রভু
বলেলন, “সব মানুষ একই ভাষােত কথা বলেছ| আর েদখেত পািচ্ছ
েয এসব কাজ করার জেনয্ তারা ঐকয্বদ্ধ| তারা িক করেত পাের এ
েতা সেব তার শুরু| শীঘ্রই তারা যা চায় তাই করেত পারেব| 7 তাহেল
এস আমরা নীেচ িগেয় ওেদর এক ভাষােক নানারকম ভাষা কের িদই|
তাহেল তারা পরস্পরেক বুঝেত পারেব না|”

8 সুতরাং প্রভু সমস্ত েলােকেদর সারা পৃিথবীেত ছিড়েয় িদেলন|
ফেল মানুষ আর েসই শহর ৈতিরর কাজ েশষ করেত পারল না| 9এই
েসই স্থান েযখােন প্রভু সমস্ত পৃিথবীর এক ভাষােক অেনক ভাষােত
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িবভ্রান্ত করেলন| তাই এই স্থানিটর নাম হেলা বািবল| এইভােব প্রভু
তঁােদর েসই স্থান েথেক পৃিথবীর িবিভন্ন স্থােন ছিড়েয় িদেলন|

েশেমর পিরবােরর কািহনী
10এটা হল েশেমর পিরবােরর কািহনী| প্লাবেনর দু বছর পের, যখন

েশেমর বয়স 100 বছর তখন তার অফর্ ক্ষদ নােম পুত্রিটর জন্ম হয়|
11 তারপের েশম 500 বছর েবঁেচিছেলন| তঁার আরও পুত্রকনয্া িছল|

12 অফর্ক্ষেদর 35 বছর বয়েস তঁার পুত্র েশলেহর জন্ম হয়|
13 েশলেহর জেন্মর পের অফর্ক্ষদ 403 বছর েবঁেচিছেলন| ইিতমেধয্
তঁার আরও পুত্রকনয্া হয়|

14 যখন েশলেহর বয়স 30 বছর তখন এবর নােম তঁার এক পুত্র
হয়| 15এবেরর জেন্মর পের েশলহ 403 বছর েবঁেচিছেলন| ইিতমেধয্
তঁার আরও পুত্রকনয্া হয়|

16 এবেরর যখন 34 বছর বয়স তখন েপলগ নােম তঁার এক পুত্র
হয়| 17 েপলেগর জেন্মর পর এবর 430 বছর েবঁেচিছেলন| ইিতমেধয্
তঁার আরও পুত্রকনয্া হয়|

18 েপলেগর যখন 30 বছর বয়স তখন িরয়ু নােম তঁার এক পুত্র হয়|
19 িরয়ুর জেন্মর পের েপলগআরও 209 বছর েবঁেচিছেলন| ইিতমেধয্
তঁার আরও পুত্রকনয্া হেয়িছল|

20 িরয়ুর যখন 32 বছর বয়স তখন সরূগ নােম তঁার এক পুত্র হয়|
21 সরূেগর জেন্মর পের িরয়ু 207 বছর েবঁেচিছেলন| ইিতমেধয্ তঁার
আরও পুত্রকনয্া হেয়িছল|

22 সরূেগর যখন 30 বছর বয়স তখন নােহার নােম তঁার এক পুত্র
হয়| 23নােহােররজেন্মর পের সরূগ 200 বছর েবঁেচিছেলন| ইিতমেধয্
তঁার আরও পুত্রকনয্া হেয়িছল|

24 নােহােরর যখন 29 বছর বয়স তখন েতরহ নােম তঁার এক পুত্র
হয়| 25 েতরেহর জেন্মর পের নােহার আরও 119 বছর েবঁেচিছেলন|
ইিতমেধয্ তঁার আরও পুত্রকনয্া হেয়িছল|
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26 েতরহ 70 বছর বয়েস যথাক্রেম অব্রাম, নােহার ও হারণ নােম
পুত্রেদর জন্ম িদেলন|

েতরেহর পিরবােরর কািহনী
27এটা হল েতরেহর পিরবােরর কািহনী| েতরহ হল অব্রাম, নােহার

ও হারেণর জনক| হারণ িছল েলােটর জনক| 28 িকন্তু েতরেহর
জীবদ্দশােতই আপন জন্মস্থান কলদীয়় েদেশর উের হারেণর মৃতুয্ হয়|
29 অব্রাম ও নােহার দুজেনই িববাহ কেরন| অব্রােমর স্ত্রীর নাম সারী
আর নােহােরর স্ত্রীর নাম িমল্কা| িমল্কা িছল হারেণর কনয্া| হারণ িছেলন
িমল্কা ও িয়ষ্কার জনক| 30 সারী বন্ধয্া িছল তাই তঁার েকানও সন্তান হয়
িন|

31 েতরহ তঁার পিরবার িনেয় কলদীয়় েদেশর উর পিরতয্াগ
করেলন| তঁােদর পিরকল্পনা িছল কনান েদেশ যাওয়ার| েতরহ তঁার
পুত্র অব্রাম, তঁার েপৗত্র েলাট এবং পুত্রবধূ সারীেক সেঙ্গ িনেলন| তঁারা
হারণ নােম একটা শহের েপৗেঁছ েসখােনই বাস করার িসদ্ধান্ত িনেলন|
32 েতরহ 205 বছর েবঁেচিছেলন এবং হারেণই তঁার মৃতুয্ হয়|

12
ঈশ্বর অব্রামেক ডাক েদন

1 প্রভু অব্রামেক বলেলন,

“তুিম এই েদশ, িনেজর জািতকুটুম্ব
এবং িপতার পিরবার তয্াগ কের,

আিম েয েদেশর পথ েদখাব েসই েদেশ চল|
2 েতামা হেত আিম এক মহাজািত উৎপন্ন করব|
েতামােক আশীষ েদব

এবং তুিম িবখয্াত হেব|
অনয্েক আশীবর্াদ জানােত
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েলােক েতামার নাম েনেব|
3 যারা েতামােক আশীবর্াদ করেব, েসই েলাকেদর আিম আশীবর্াদ

করব
এবং যারা েতামােক অিভশাপ েদেব, েসই েলাকেদর আিম
অিভশাপ েদব|

েতামার মাধয্েম আিম
পৃিথবীর সব েলাকেদর আশীবর্াদ করব|”

অব্রােমর কনান যাত্রা
4 অতঃপর অব্রাম প্রভুর আজ্ঞা পালন করেলন| িতিন হারণ তয্াগ

করেলন এবং েলাট তঁার সেঙ্গ েগেলন|অব্রােমর বয়স তখন 75 বছর|
5অব্রাম সেঙ্গ িনেলন স্ত্রী সারী, ভ্রাতুষু্পত্র েলাট এবং হারেণ তঁােদর যা
িকছু িছল েস সবই িনেয় েগেলন| হারেণ অব্রােমর েযসব দাসদাসী
িছল তােদরও িতিন সেঙ্গ িনেলন| দলবল সেমত হারণ তয্াগ কের
অব্রাম কনান েদেশ যাত্রা করেলন| 6অব্রাম কনান েদেশর মধয্ িদেয়
িশিখম শহের েগেলন এবং তারপের েমািরেত এক িবশাল গােছর কােছ
েগেলন| েসই সময় কনানীয়রা েসখােন বাস করেতা|

7 প্রভু অব্রােমর সকােশ আত্মপ্রকাশ করেলন| প্রভু বলেলন,
“েতামার উত্তরপুরুষেদর আিম এই েদশ েদব|”
প্রভু েযখােন অব্রামেক দশর্ন িদেয়িছেলন েসখােন অব্রাম প্রভুর

উেদ্দেশয্ উৎসগর্ সম্পাদেনর জনয্ পাথেরর একটা েবদী িনমর্াণ
করেলন| 8 তারপর অব্রাম েসই স্থান তয্াগ কের েগেলন ৈবেথেলর
পূবর্িদেক অবিস্থত পবর্েত এবং েসখােন তঁার িশিবর স্থাপন করেলন|
ৈবেথল নগর িছল পিশ্চম িদেক আর অয় িছল পূবর্ িদেক| েসখােন
অব্রাম আর একিট েবদী িনমর্াণ করেলন এবং প্রভুর উপাসনা করেলন|
9 অতঃপর িতিন পুনরায় তঁার যাত্রা শুরু করেলন| িতিন েনেগেভর
িদেক অগ্রসর হেলন|

িমশের অব্রাম
10 তখন েদশটা িছল খুব শুষ্ক| অনাবৃষ্টির জনয্ েকানও শসয্

উৎপাদন সম্ভব িছল না| তাই অব্রাম বসবােসর জনয্ আরও দিক্ষেণ
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িমশের েগেলন| 11 িতিন েখয়াল করেলন েয তঁার স্ত্রী সারী কত সুন্দরী|
তাই িমশের প্রেবেশর িঠক আেগ সারীেক বলেলন, “আিম জািন তুিম
সুন্দরী| 12 িমশরীয় পুরুষরা েতামায় েদখেব| তারা বলেব, �এই মিহলা
ঐ েলাকটার স্ত্রী|� তারা তখন েতামােক পাওয়ার জনয্ আমায় েমের
েফলেব| 13 তাই সবাইেক বলেব েয তুিম আমার েবান| তাহেল তারা
আর আমায় হতয্া করেব না| তারা আমায় েতামার ভাই ভাবেব, আমার
সেঙ্গ ভাল বয্বহার করেব| এইভােব তুিম আমার প্রাণ বঁাচােব|”

14 তখন অব্রাম িমশের েগেলন| িমশরীয় পুরুষরা েদখল েয সারী
কত সুন্দরী| 15 িমশেরর েনতারা েকউ েকউ তঁােক েদখেলন| সারী েয
কত সুন্দরী েস কথা তঁারা স্বয়ং ফেরৗেণর কােন তুলেলন| তঁারা সারীেক
ফেরৗেণর প্রাসােদ িনেয় েগেলন| 16অব্রামেক সারীর ভাই মেন কের
ফেরৗণ অব্রােমর প্রিত সদয় বয্বহার করেলন| অব্রামেক ফেরৗণ েমষ,
গবািদ পশু এবং েবাঝা বইবার জনয্ গাধা িদেলন| েসই সেঙ্গ দাসদাসী
এবং উটও েপেলন অব্রাম|

17আর ফেরৗণ অব্রােমর স্ত্রীেক িনেলন| এই কারেণ ফেরৗণ এবং
তঁার প্রাসােদর সব েলাকেদর প্রভু ভয়ঙ্কর অসুখ িদেলন| 18 তখন
ফেরৗণ অব্রামেক েডেক বলেলন, “তুিম আমার প্রিত খুব অনয্ায়
কেরছ! সারী েয েতামার স্ত্রী েস কথা আমায় বেলা িন েকন? 19 তুিম
েকন বেলিছেল েয সারী েতামার েবান? েতামার েবান মেন কের আিম
ওেক আমার স্ত্রী করব বেল এেনিছলাম| িকন্তু এখন েতামায় েতামার
স্ত্রী েফরত িদিচ্ছ| ওেক িনেয় তুিম চেল যাও!” 20 তারপর ফেরৗণ
তঁার েলাকজনেদরআেদশ করেলন, “অব্রামেক িমশেরর বাইের িনেয়
যাও|” সুতরাং অব্রাম ও তার স্ত্রী েসই েদশ তয্াগ করেলন| এবং সেঙ্গ
তঁােদর সমস্ত িজিনসপত্রও িনেয় েগেলন|

13

অব্রােমর কনােন প্রতয্াবতর্ ন
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1অতঃপর অব্রাম িমশর তয্াগ করেলন| তঁার স্ত্রী এবং তঁােদর সমস্ত
িজিনসপত্র িনেয় অব্রাম েনেগেভর মেধয্ িদেয় অগ্রসর হেলন| তঁার
সেঙ্গ তখন েলাটও িছল| 2এই সময় অব্রাম খুবই ধনী| তঁার প্রচুর পশু
এবং প্রচুর েসানা ও রূপা িছল|

3 অব্রাম তঁার যাত্রা অবয্াহত রাখেলন| েনেগভ তয্াগ কের িতিন
ৈবেথেল িফের েগেলন| েসখান েথেক ৈবেথল নগর আর অয় নগেরর
মধয্বতীর্ স্থােন েগেলন| এখােনই অব্রাম ও তঁার পিরবারআেগ একবার
িশিবর স্থাপন কেরিছেলন| 4 এই স্থানিটেতই একিট েবদী িনমর্াণ
কেরিছেলন| তাই অব্রাম এই স্থানিটেতই প্রভুর উপাসনা করেলন|

অব্রাম আর েলােটর মেধয্ ছাড়াছািড়
5 এই পযর্টেনর সময় অব্রােমর সেঙ্গ েলাটও িছল| েলােটর অেনক

পশু ও তঁাবু িছল| 6 অব্রাম আর েলােটর এত পশু িছল েয তােদর
উভয়েক খাদয্ েযাগাবার জনয্ েসই েদশ অসমথর্ িছল| 7 এই সময়
কনানীয় এবং পিরষীয় জািতরাও েস েদেশ বাস করত| অব্রােমর
পশুপালকেদর সেঙ্গ েলােটর পশুপালকেদর িববাদ হেত লাগল|

8 তখন অব্রাম েলাটেক বলল, “েতামার আমার মেধয্ েকানও
িববাদ থাকেত পাের না| েতামার েলাকেদর সেঙ্গ আমার েলাকেদর
েকান িববাদ হওয়া উিচত নয়| আমরা সবাই পরস্পেরর আপনজন|
9আমােদর পৃথক হেয় যাওয়া উিচত| েতামার েয জায়গা পছন্দ েসই
জায়গােতই যাও| তুিম বঁা িদেক েগেল আিম ডান িদেক যাব| যিদ তুিম
ডান িদেক যাও, আিম বঁা িদেক যাব|”

10 েলাট েচাখ তুেল েদখল, সামেন িবসৃ্তত যদর্ ন উপতয্কা| েলাট
েদখল জায়গাটা পযর্াপ্ত জেল সরস| (এটা প্রভু কতৃ্তর্ ক সেদাম ও
ঘেমারা ধ্বংস করার আেগর ঘটনা| তখন েসায়র পযর্ন্ত যদর্ ন উপতয্কা
িছল প্রভুর উদয্ােনর মত| এখানকার মািট িছল িমশেরর মািটর মত
ভাল জােতর মািট|) 11 তাই েলাট যদর্ ন উপতয্কােত বাস করেব
বেল িঠক করল| দুজেন পৃথক হেয় েগল এবং েলাট পূবর্ িদেক
এিগেয় চলল| 12অব্রাম কনােনই েথেক েগেলন এবং েলাট উপতয্কার
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জনপদগুিলেত বাস করেত লাগেলন| েলাট উপতয্কার সূদুর দিক্ষেণ
সেদােম চেল েগেলন এবং েসখােনই তঁাবু পাতেলন| 13প্রভু জানেতন
েয সেদােমর অিধবাসীরা মহাপাপী|

14 েলাট চেল েগেল প্রভু অব্রামেক বলেলন, “েতামার চারিদেক
তািকেয় েদখ| উত্তর, দিক্ষণ, পূবর্, পিশ্চম চারিদেক তাকাও| 15 যত
জিমজায়গা েদখেত পাচ্ছ, সবআিম েতামায় এবং েতামার বংশধরেদর
েদব| এ েদশ িচরকােলর জেনয্ েতামার হেব| 16 পৃিথবীর ধূেলার
মত আিম েতামার উত্তরপুরুষেদর সংখয্াবৃিদ্ধ করব| যিদ েলােক
পৃিথবীর সব ধূেলা গুনেত পাের তাহেল েতামার েলাকেদর েগানা যােব|
17অতএব এিগেয় যাও, েতামার িনেজর েদেশ তুিম েহঁেট েবড়াও| এই
েদশ আিম েতামায় িদলাম|”

18 তখন অব্রাম তঁার তঁাবু উিঠেয় িনেলন| িতিন মিম্রর উচ্চ
বৃক্ষগুিলর কােছ বাস করেত েগেলন| স্থানিট িছল িহেব্রাণ নগেরর
কােছ| েসখােন অব্রাম প্রভুর উেদ্দেশয্ উপাসনা করার জেনয্ একিট
েবদী িনমর্াণ করেলন|

14
েলাট বন্দী হল

1 িশিময়েরর রাজা িছেলন অম্রাফল| অিরেয়াক িছেলন ইল্লাসেরর
রাজা| এলেমর রাজা িছেলন কদলােয়ামর এবং েগায়ীেমর রাজা
িতিদয়ল| 2 এইসব রাজা, সেদােমর রাজা িবরা, ঘেমারার রাজা িবশর্া,
অদ্মার রাজা িশনাব, সেবািয়েমর রাজা িশেমবর এবং িবলার (িবলা
েসায়র নােমও পিরিচত িছল) রাজার সেঙ্গ যুদ্ধ করেলন|

3 এই সমস্ত রাজােদর ৈসনয্বািহনী িসদ্দীম উপতয্কায় িমিলত হল|
(িসদ্দীম উপতয্কা বতর্ মােন লবণ সমুদ্র|) 4 এই রাজারা বােরা বছর
ধের কদলর্ােয়ামেরর অনুগত িছল| িকন্তু 13তম বছের তারা সবাই
কদলর্ােয়ামেরর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করল| 5 সুতরাং 14তম বছের রাজা
কদলর্ােয়ামর ও তঁার িমত্র রাজােদর সেঙ্গ িবেদ্রাহী রাজােদর যুদ্ধ
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হল| কদলর্ােয়ামর ও তঁার িমত্র রাজারা অন্তেরাৎ কণর্িয়েমর অিধবাসী
রফায়ীয় নামক জািতেক পরাস্ত করেলন| তারা হেমর সুষী য়েদরও
পরাস্ত করেলন এবং শািব-িকিরয়াথিয়েমর অিধবাসী এমীয়েদর পরাস্ত
করেলন। 6তারপর তঁারা েহারীয়েদর পরাস্ত করেলন| েহারীয়রা েসয়ীর
েথেক এল-পারণ (এল-পারণ মরুভূিমর কােছ অবিস্থত) পযর্ন্ত পাবর্তয্
েদেশ বাস করত| 7 তারপর রাজা কদলর্ােয়ােমর উত্তর িদেক েগেলন
এবং ঐনিমস্পেট অথর্াৎ কােদেশ িগেয় সমস্ত অমােলকীয়েদর পরাস্ত
করেলন| িতিন হৎসেসান তামেরর অিধবাসী ইেমারীয়েদরও পরাস্ত
করেলন|

8 েসই সময় সেদােমর রাজা, ঘেমারার রাজা, অদ্মার রাজা,
সেবািয়েমর রাজা এবং িবলার রাজা তঁােদর শত্রুেদর িবরুেদ্ধ
সিম্মিলতভােব িসদ্দীম উপতয্কায় যুদ্ধ করেত েগেলন| 9 এই যুেদ্ধ
অপর পেক্ষ িছেলন এলেমর রাজা কদলর্ােয়ামর, েগায়ীেমর রাজা
িতিদয়ল, িশিনয়েরর রাজা অম্রাফল এবং ইলাসেরর রাজা অিরেয়াক|
অথর্াৎ যুদ্ধটা িছল পঁাচজন রাজার িবরুেদ্ধ চারজন রাজার|

10 িসদ্দীম উপতয্কায় আলকাতরায় পূণর্ অেনক গতর্ িছল| সেদাম
এবং ঘেমারার রাজা এবং তােদর ৈসনয্রা যুদ্ধেক্ষত্র েথেক পািলেয়
েগল| অেনক ৈসনয্ ঐসব খােত পড়ল| িকন্তু অিধকাংশই পাহােড়
পবর্েত পািলেয় েগল|

11 সুতরাং সেদাম এবং ঘেমারার সমস্ত সরঞ্জাম, তােদর সমস্ত
খাদয্সম্ভার, বস্ত্রািদ এবং অনয্ানয্ সব িজিনসপত্র প্রিতপক্ষরা িনেয়
চেল েগল| 12 অব্রােমর ভ্রাতুষু্পত্র েলাট তখন সেদােম বাস করিছল
এবং সেদােমর শত্রুরা েলাটেক বন্দী করল, েলােটর যা িকছু িছল সব
অিধকার করল| 13 েলােটর একিট েলাকেক তারা বন্দী করেত পাের
িন| েস পািলেয় িগেয় যা যা ঘেটেছ সমস্ত অব্রামেক জানাল| অব্রাম
তখন ইেমারীয়েদর মিম্রর গাছগুিলর কােছ িশিবের বাস করিছেলন|
মিম্র, ইেষ্কাল এবং আেনেরর মেধয্ পরস্পরেক সাহাযয্ করার এক
চুিক্ত িছল| তারা অব্রামেক সাহাযয্ করার একটা চুিক্তও কেরিছল|

অব্রাম েলাটেক উদ্ধার করেলন
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14 েলাট বন্দী হেয়েছ জানেত েপের অব্রাম পিরবােরর সবাইেক
েডেক পাঠােলন| তােদর মেধয্ 318 জন িশিক্ষত ৈসনয্ িছল| অব্রাম
তঁার েলাকেদর পিরচালনা কের শত্রুেদর দূের দান নগর অবিধ তািড়েয়
িনেয় েগেলন| 15 েসই রােত্র িতিন ও তঁার ৈসনয্রা অতির্কেত শত্রুেদর
আক্রমণ করেলন| তঁারা শত্রুেদর পরাভূত কের দেম্মশেকর উত্তের
েহাবা পযর্ন্ত িবতািড়ত করেলন| 16 তারপর শত্রুরা যা যা অিধকার
কেরিছল, েসই সমস্ত পুনরুদ্ধার করেলন| েলাট, েলােটর সমস্ত নারী
ও ভৃতয্েদর পযর্ন্ত অব্রাম িফিরেয় আনেলন|

17 তারপর অব্রাম কদলর্ােয়ামর ও তঁার সেঙ্গ েযাগদানকারী
রাজােদর পরাস্ত কের তঁার আেগর জায়গায় িফের এেলন| িতিন িফের
এেল সেদােমর রাজা তঁার সেঙ্গ শাবী উপতয্কায় (এখন এই স্থান
রাজার উপতয্কা নােম পিরিচত) েদখা করেত েগেলন|

মল্কীেষদক
18 শােলেমর রাজা মল্কীেষদকও অব্রােমর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত

েগেলন| মল্কীেষদক িছেলন পরাৎ  পর ঈশ্বেরর একজন যাজক|
মল্কীেষদক িনেয় এেলন রুিট ও দ্রাক্ষারস| 19অব্রামেকআশীবর্াদ কের
মল্কীেষদক বলেলন,

“েহ অব্রাম, পরাৎ  পর েতামােক আশীবর্াদ করুন|
ঈশ্বর স্বগর্ ও মতর্ য্ সৃষ্টি কেরেছন|

20আমরা পরাৎ  পর ঈশ্বেরর প্রশংসা কির|
িতিন শত্রুেদর পরাস্ত করেত েতামােক সাহাযয্ কেরেছন|”

অব্রাম যুেদ্ধর সময় যা যা েপেয়িছেলন তার েথেক এক দশমাংশ
মল্কীেষদকেক িদেলন| 21 সেদােমর রাজা বলেলন, “আপিন িনেজর
জেনয্ সব েরেখ িদন| শত্রুরা েয েলাকেদর িনেয় েগেছ শুধু আমার
েসই েলাকেদর আমােক িদন|”
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22 িকন্তু সেদােমর রাজােক অব্রাম বলেলন, “পরাৎ পর ঈশ্বর, িযিন
স্বগর্ মতর্ য্ সৃষ্টি কেরেছন েসই প্রভুর কােছআিম শপথ করিছ| 23যা িকছু
আপনার তার িকছুই আিম রাখব না| আিম প্রিতশ্রুিত করিছ েয আিম
িকছুই রাখব না| এমনিক একটা সুেতা অথবা জুেতার িফেতও না।আিম
চাই না েয আপিন বলেবন, �অব্রামেক আিম বড় েলাক বািনেয়িছ|�
24আিমশুধু েসটুকুই েনব যাআমার েযাদ্ধারা েখেয়েছ| িকন্তুঅনয্েদর
আপিন তােদর ভাগ িদন| যুেদ্ধ যা িজেতিছ তা আপিন িনেয় যান, িকন্তু
িকছু আেনর, ইেষ্কাল এবং মিম্রেক িদেয় যান| এরা যুেদ্ধআমায় সাহাযয্
কেরেছ|”

15
অব্রােমর সেঙ্গ ঈশ্বেরর চুিক্ত

1 এইসব ঘটনাবিলর পের অব্রাম দশর্েনর মেধয্ প্রভুর কথা শুনেত
েপেলন| ঈশ্বর বলেলন, “অব্রাম িচন্তা েকােরা না| আিম েতামায় রক্ষা
করব| আিম েতামায় এক মহাপুরস্কার েদব|”

2 িকন্তু অব্রাম বলেলন, “প্রভু ঈশ্বর, আমায় খুশী করার মত আপিন
িকছুই িদেত পারেবন না| েকন? কারণ আমার েকানও পুত্র েনই| তাই
আমার মৃতুয্র পের আমার দেম্মশকীয দাস ইলীেয়ষর আমার সমস্ত
সম্পিত্তর উত্তরািধকারী হেব|” 3অব্রাম বলেলন, “আপিন আমায় পুত্র
েদনিন| তাই েয দাসআমার ঘের জন্ম লাভ কেরেছ েস-ই পােবআমার
সমস্ত ধনসম্পিত্ত|”

4 তখন প্রভু অব্রােমর সেঙ্গ কথা বলেলন| ঈশ্বর বলেলন, “ঐ দাস
েতামার িনেজর পুত্র হেব. এবং েতামার ঔরসজাত পুত্রই েতামার
সমস্ত িকছুর উত্তরািধকার পােব|”

5তখন ঈশ্বর অব্রামেক বাইের েডেক িনেয় েগেলন| ঈশ্বর বলেলন,
“আকােশর িদেক তাকাও| েদখ, েসখােন কত তারা| এত তারা েয তুিম
গুণেতই পারেব না| ভিবষয্েত েতামার বংশধররাও ঐরকম অগুনিত
হেব|”
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6 অব্রাম ঈশ্বরেক িবশ্বাস করেলন এবং ঈশ্বর অব্রােমর িবশ্বাসেক
তার ধাির্মকতা িহেসেব িবেবচনা করেলন| 7 এবং ঈশ্বর অব্রামেক
বলেলন, “আিমই েসই প্রভু, িযিন েতামায় বািবেলর উর েথেক িনেয়
এেসিছেলন, যােত এই েদশটা আিম েতামায় িদেত পাির| এই েদশ তুিম
পােব|”

8 িকন্তু অব্রাম বলেলন, “প্রভু আমার গুরু, এই েদশ েয আিম পাব
তার িনশ্চয়তা িক?”

9 ঈশ্বর অব্রামেক বলেলন, “আমরা একটা চুিক্ত করব| আমায়
একটা িতন বছেরর বাছুর, িতন বছেরর ছাগল আর িতন বছেরর েমষ
এেন দাও| একটা বাচ্চা পায়রা আর একটা ঘুঘুপাখীও এেন দাও|”

10অব্রাম এই সমস্ত ঈশ্বেরর কােছ এেন িদেলন| অব্রাম প্রাণীগুিল
হতয্া কের এবং প্রিতিটর দুিট কের খণ্ড কের ঐ খণ্ডগুিল থাক-থাক
কের সািজেয় রাখেলন| িকন্তু পাখীগুিলেক অব্রাম দুখণ্ড কেরন িন|
11পের ঐসব প্রাণীর মাংসখেণ্ডর জনয্ বড় বড় পাখী েছঁা েমের এেলা|
িকন্তু অব্রাম েসগুিল তািড়েয় িদেলন|

12 েবলা বাড়েত থাকল, ঢেল পড়েত লাগল সূযর্| অব্রােমর ভীষণ
ঘুম েপল এবং েশষ পযর্ন্ত িতিন ঘুিমেয় পড়েলন| তখন েনেম এল এক
ভীষণ অন্ধকার| 13 তখন প্রভু অব্রামেক বলেলন, “েতামার কেয়কটা
কথা েজেন রাখা উিচৎ | েতামার উত্তরপুরুষরা েয েদেশ বাস করেব
েসই েদশ তােদর নয়, েসখােন তারা িবেদশী বেল গণয্ হেব| এবং েসই
েদেশর অিধবাসীরা 400 বছর ধের েতামার উত্তরপুরুষেদর দাস কের
রাখেব এবং তােদর উপর নানা উৎ পীড়ন করেব| 14 িকন্তু তারপর েয
জািত েতামার উত্তরপুরুষেদর দাস কের েরেখিছল তােদর আিম শািস্ত
েদব| েতামার উত্তরপুরুষরা েসই জািত তয্াগ করেব এবং তােদর সেঙ্গ
িনেয় যােব বহু ভাল িজিনস|

15 “তুিম িনেজ বহুকাল জীিবত থাকেব| শািন্তেত তুিম েশষ
িনঃশ্বাস তয্াগ করেব| েতামার সমািধ হেব েতামার পিরবােরর মেধয্|
16 চার প্রজন্ম পের েতামার আত্মীয়স্বজনরা আবার এই েদেশ
আসেব| তখন তারা এখানকার অিধবাসী ইেমারীয়েদর পরাস্ত করেব|
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েতামার আত্মীয়স্বজনেদর মাধয্েম আিম ইেমারীয়েদর শািস্ত েদব|
এটা ভিবষয্েত ঘটেব| কারণ ইেমারীয়রা এখনও আমার কােছ শািস্ত
পাওয়ার মত খারাপ হয় িন|”

17 সূযর্ অস্ত েগেল গাঢ় অন্ধকার ঘনাল| দুখণ্ড করা মৃত পশুগুিল
তখনও মািটর উপের পেড় আেছ| েসই সময় আগুন ও েধঁায়ার স্তম্ভ
মৃত পশুগুিলর অেধর্ক খণ্ডগুিলর মধয্ িদেয় চেল েগল|*

18 সুতরাং ঐিদন প্রভু অব্রামেক একটা প্রিতশ্রুিত িদেলন এবং
েসই অনুসাের অব্রােমর সেঙ্গ একটা চুিক্ত করেলন| প্রভু বলেলন,
“এই েদশ আিম েতামার উত্তরপুরুষেদর েদব| িমশর নদ এবং ফরাৎ
নেদর মধয্বতীর্ িবশাল ভূভাগ আিম তােদর েদব| 19 এটা হল েকনীয়,
কিনষীয়, কেদ্মানীয়, 20 িহত্তীয়, পিরষীয়, রফায়ীয়, 21 ইেমারীয়,
কনানীয়, িগগর্াশীয় এবং িযবুষীয় বংশগুিলর েদশ|”

16
দাসী কনয্া হাগার

1 সারী িছল অব্রােমর স্ত্রী| তার ও অব্রােমর েকানও সন্তানািদ িছল
না| সারী িমশর েথেক একজন দাসী এেনিছল| তার নাম হাগার| 2 সারী
অব্রামেক বলেলন, “প্রভু আমায় সন্তান ধারেণর ক্ষমতা েদন িন| তাই
তুিম আমার দাসী হাগােরর কােছ যাও| আমােক একিট সন্তান দাও
এবং আিম েসই সন্তানেক িনেজর বেল গ্রহণ করেবা|” অব্রাম সারীর
িনেদর্ শ অনুসরণ করেলন|

3 অব্রাম কনােন দশ বছর বাস করার পের এই ঘটনা ঘেট| সারী
হাগারেক তঁার স্বামী অব্রােমর কােছ পাঠােলা| (হাগার িছল তঁার
িমশরীয় দাসী|) 4অব্রােমর দ্বারা হাগার গভর্ বতী হেলা| যখন েস একথা
* 15:17: মৃত � েগল এর েথেক েবাঝা যায় েয ঈশ্বর অব্রাহােমর সেঙ্গ করা চুিক্তেত “সই
করেলন” অথবা “সীল” করেলন| তখনকার িদেন যঁারা অেনয্র সেঙ্গ চুিক্ত করেতন তঁারা
মৃত প্রাণীেদর েদেহর অেধর্ক খণ্ডাংেশর মেধয্ িদেয় েহঁেট িগেয় েবাঝােতন েয তঁারা িনষ্ঠাবান
এবং বলেতন, “যিদ আিম চুিক্ত ভঙ্গ কির তেব আমারও েযন একই পিরণিত হয়|”
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জানেত পারল েস খুব গির্বতা হেয় উঠল এবং ভাবল েস তার প্রভু পত্নী
সারীর েচেয় ভাল| 5 িকন্তু সারী অব্রামেক বলল, “আমার দাসী এখন
আমােকই িতরস্কার কের এবং এর জেনয্ তুিম দায়ী| আিমই তােক
েতামার কােছ পািঠেয়িছলাম| েস গভর্ বতী হল| এখন েস িনেজেক
আমার েচেয় ভাল মেন কের| প্রভু িবচার করুন েয েকানটা িঠক|”

6 িকন্তু অব্রাম সারীেক বলল, “তুিমই হাগােরর গৃহকত্রীর্| েতামার েয
রকম ইেচ্ছ েস রকমভােবই তুিম হাগােরর বয্বস্থা করেব|” ফেল সারী
তঁার দাসী হাগারেক দুঃখ িদেলন এবং হাগার েসখান েথেক পািলেয়
েগল|

হাগােরর পুত্র ইশ্মােয়ল
7 মরুভূিমর মেধয্ এক জলপূণর্ কূেপর পােশ প্রভুর দূত হাগারেক

েদখেত েপল| জলাশয়িট িছল শূর যাওয়ার পেথ| 8 েসই দূত বলল,
“হাগার তুিম েতা সারীর পিরচািরকা| তুিম এখােন েকন? তুিম েকাথায়
যােচ্ছা?”
হাগার বলল, “আিম সারীর কাছ েথেক পালািচ্ছ|”
9 প্রভুর দূত হাগারেক বলল, “সারী েতামার গৃহকত্রীর্| তার কােছ

িফের যাও| তার বাধয্ হও|” 10 হাগারেক প্রভুর দূত আরও বলল,
“েতামার েথেক িবশাল জনসমষ্টি সৃষ্টি হেব| এত িবপুল জনসংখয্া
হেব েয তােদর গুেন েশষ করা যােব না|”

11 প্রভুর দূত আরও বলল,

“হাগার, এখন তুিম গভর্ বতী,
তুিম হেব এক পুেত্রর জননী|

পুেত্রর নাম েদেব ইশ্মােয়ল,
কারণ প্রভু শুেনেছন েতামার উপর দুবর্য্বহার হেয়েছ, িতিন
েতামােক সাহাযয্ করেবন|

12 ইশ্মােয়ল স্বাধীন এবং উদ্দাম হেব
েযমন উদ্দাম হয় বনয্ গাধা|
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েস সবার িবরুেদ্ধ দঁাড়ােব
এবং সবাই হেব তার প্রিতপক্ষ|

েস স্থান েথেক স্থানান্তের ঘুের েবড়ােব
এবং ভাইেদর বসিতর কােছ তঁাবু গাড়েব|”

13প্রভু হাগােরর সেঙ্গ কথা বলেলন| হাগার ঈশ্বেরর এক নতুন নাম
িদল| েস তঁােক বলল, “আপিন হেলন ঈশ্বর িযিন আমায় েদেখন|” েস
এই কথা বলল কারণ েস ভাবল, “এরকম জায়গােতও ঈশ্বর আমায়
েদখেত পােচ্ছন, আমার ভালমেন্দর কথা িচন্তা করেছন|” 14 সুতরাং
ঐ কূেপর নাম হল েবর-লহয়-েরায়ী| কােদশ এবং েবরদ অঞ্চেলর
মেধয্ ঐ কূেপর অবস্থান|

15 হাগার অব্রােমর পুেত্রর জন্ম িদল| েস অব্রাম পুেত্রর নাম িদল
ইশ্মােয়ল| 16 যখন হাগােরর গেভর্ ইশ্মােয়েলর জন্ম হয় তখন অব্রােমর
বয়স 86 বছর|

17
সুন্নেতর চুিক্তর প্রমাণ

1অব্রােমর 99 বছর বয়স হেল প্রভু তঁার সামেন আিবভূর্ ত হেলন|
প্রভু বলেলন, “আিম সবর্শিক্তমান ঈশ্বর| আমার জনয্ এই কাজগুিল
কেরা: আমার কথামত চেলা এবং সৎ পেথ জীবনযাপন কেরা| 2 এটা
যিদ কেরা তাহেল আমােদর মেধয্ একটা চুিক্তর বয্বস্থা করব| আিম
প্রিতশ্রুিত করিছ েয েতামার বংশধরেদর আিম এক মহান জািতেত
পিরণত করব|”

3 তখন অব্রাম ঈশ্বেরর সামেন প্রণােম নত হেলন| ঈশ্বর তঁােক
বলেলন, 4 “আমােদর চুিক্তেত এিট আমার অংশ| আিম েতামােক বহু
জািতর িপতা করব| 5আিম েতামার নাম পিরবতর্ ন করব| েতামার নাম
অব্রােমর পিরবেতর্ অব্রাহাম হেব| আিম েতামায় এই নাম িদিচ্ছ কারণ
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আিম েতামায় বহু জািতর িপতা করিছ| 6আিম েতামার বংশ অিতশয়
বৃিদ্ধ করব| েতামার েথেক নতুন নতুন জািতর এবং রাজার জন্ম হেব|
7 এবং েতামার ও আমার মেধয্ এক চুিক্ত সম্পন্ন হেব| েতামার সমস্ত
উত্তরপুরুষগেণর জনয্ও এই একই চুিক্ত প্রেযাজয্ হেব| এই চুিক্ত
িচরকাল বহাল থাকেব| আিম েতামার ও েতামার উত্তরপুরুষগেণর
জনয্ ঈশ্বর থাকব| 8আিম েতামােক এবং েতামার সব উত্তরপুরুষেদর
এই কনান েদশ েদব যার মধয্ িদেয় েতামরা যাত্রা করছ|আিম েতামােক
এই েদশ িচরকােলর জনয্ েদব| আিম হব েতামার ঈশ্বর|”

9 এবং ঈশ্বর অব্রাহামেক বলেলন, “এখন েতামার িদক েথেক
এই চুিক্ত হেব এই রকম| তুিম এবং েতামার উত্তরপুরুষগণ আমার
চুিক্ত মানয্ করেব| 10 এটাই চুিক্ত যা তুিম েমেন চলেব| েতামার ও
আমার মেধয্ এটাই হল চুিক্ত| েতামার উত্তরপুরুষগেণর জেনয্ও এটাই
চুিক্ত| যত পুত্র সন্তান হেব প্রেতয্কেক সুন্নত করেত হেব| 11 েতামার
আর আমার মেধয্ চুিক্ত েয তুিম েমেন চলেব, এই সুন্নত হেব তার
প্রমাণস্বরূপ| 12 িশশু পুেত্রর বয়স আট িদন হেল এই সুন্নত সম্পন্ন
করেব| েতামার পিরবাের যত েছেলর এবং েতামার দাসেদর মেধয্ যত
েছেলর জন্ম হেব, েতামার বংশধর নয় এমন িবেদশীেদর কাছ েথেক
েতামার অথর্ িদেয় তুিম েয দাসেদর িকেনিছেল তােদর েয েছেলরা
জন্মােব, সকেলর অবশয্ই সুন্নত করেত হেব| 13 সুতরাং েতামার
জািতর প্রেতয্ক িশশু পুত্রেক সুন্নত করা হেব| েতামার পিরবােরর
অথবা ক্রীতদােসর সব পুত্রেদর এভােব সুন্নত করা হেব| 14অব্রাহাম,
েতামার ও আমার মেধয্ এটাই চুিক্ত; সুন্নত করা হয়িন এমন েকান
পুরুষ থাকেল েস হেব তার িনেজর েলাকেদর স্বজািতর েথেক িবিচ্ছন্ন|
কারণ েস বয্িক্ত আমার চুিক্ত ভঙ্গকারী|”

প্রিতশ্রুত পুত্র ইসহাক
15 ঈশ্বর অব্রাহামেক বলেলন, “েতামার স্ত্রী সারীেক আিম এক

নতুন নাম েদব| তার নতুন নাম হেব সারা অথর্াৎ রানী| 16আিম তােক
আশীবর্াদ করব| আিম তােক একিট পুত্র েদব এবং তুিম হেব েসই
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পুেত্রর িপতা| সারা হেব বহু নতুন জািতর মাতা| সারা েথেক আসেব
বহু জািতর বহু রাজা|”

17ঈশ্বরেক েয িতিন মানয্ কেরন এই কথা েবাঝাবার জেনয্ অব্রাহাম
আভূিম মাথা নত করেলন| িকন্তু িতিন িনেজর মেন েহেস বলেলন,
“আমার 100 বছর বয়স| আমার আর সন্তান হেত পাের না| এবং
সারার 90 বছর বয়স| েস সন্তােনর জন্ম িদেত পারেব না|”

18তখনঅব্রাহাম ঈশ্বরেক বলল, “আশা কির ইশ্মােয়ল েবঁেচ েথেক
আপনার েসবা করেব|”

19 ঈশ্বর বলেলন, “না! আিম বেলিছ েয েতামার স্ত্রী সারার একিট
পুত্র হেব| তুিম তার নাম েদেব ইসহাক| তার সেঙ্গ আিম আমার চুিক্ত
সম্পাদন করব| তার সেঙ্গ ঐ চুিক্ত এমন হেব যা তার উত্তরপুরুষগেণর
সেঙ্গও িচরকাল বজায় থাকেব|

20 “তুিম ইশ্মােয়েলর কথা বেলছ এবংআিম েস কথা শুেনিছ|আিম
তােক আশীবর্াদ করব| তার বহু সন্তানসন্তিত হেব| েস বােরাজন মহান
েনতার িপতা হেব| তার পিরবার েথেক সৃষ্টি হেব এক মহান জািতর|
21 িকন্তু আিম ইসহােকর সেঙ্গ চুিক্তবদ্ধ হব| সারার েয পুত্র হেব েস-ই
হেব ইসহাক পেরর বছর িঠক এই সময় েসই পুেত্রর জন্ম হেব|”

22অব্রাহােমর সেঙ্গকথা েশষ কের ঈশ্বর উপের স্বেগর্ চেল েগেলন|
23ঈশ্বর অব্রাহামেক তঁার পিরবােরর সমস্ত পুরুষ ও বালেকর সুন্নেতর
কথা বেলিছেলন| সুতরাং অব্রাহাম ইশ্মােয়ল এবং তঁার গৃেহ জন্ম
হেয়েছ এমন সমস্ত দাসেদর একেত্র সমেবত করেলন| যােদর অথর্
িদেয় ক্রয় করা হেয়িছল, েসই ক্রীতদাসেদরও িতিন সমেবত করেলন|
অব্রাহােমর বাড়ীর প্রেতয্ক পুরুষ ও বালকেক একত্র করা হল| এবং
প্রেতয্কেক সুন্নত করা হল| তােদর সকলেক একই িদেন সুন্নত করা
হল|

24 অব্রাহামেক যখন সুন্নত করা হল তখন তঁার বয়স 99 বছর|
25 এবং তঁার পুত্র ইশ্মােয়েলর সুন্নেতর সময় 13 বছর বয়স িছল|
26অব্রাহাম ও তঁার পুেত্রর একই িদেন সুন্নত করা হয়| 27 েসই একই
িদেন অব্রাহােমর বাড়ীর সমস্ত পুরুেষরাও সুন্নত হয়| েযসব দাসেদর
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অথর্ িদেয় ক্রয় করা হেয়িছল এবং েযসব দাসেদর তঁার গৃেহই জন্ম
হেয়িছল সকেলরই সুন্নত করা হল|

18
িতনজন অিতিথ

1 পের প্রভু পুনরায় অব্রাহােমর সামেন আিবভূর্ ত হেলন| মিম্রর
ওক বৃক্ষগুিলর কােছ অব্রাহাম বাস করিছেলন| একিদন অব্রাহাম
িনেজর তঁাবুর প্রেবশ পেথ বেসিছেলন| তখন িদেনর সবেচেয় চড়া
গরেমর সময়| 2 অব্রাহাম েচাখ তুেল েদখেলন েয তঁার সামেন
িতনজন আগন্তুক দঁািড়েয়| তঁােদর েদেখ অব্রাহাম তঁােদর কােছ
িগেয় অিভবাদন জানােলন| 3 অব্রাহাম বলেলন, “মহাশয়গণ, আিম
আপনােদর েসবক, আমার এখােন আপনারা িকছুক্ষণ অবস্থান করুন|
4আপনােদর পা েধায়ার জনয্ আিম জল এেন িদিচ্ছ| আপনারা গােছর
ছায়ায় িবশ্রাম করুন| 5আিম আপনােদর খাবােরর বয্বস্থা করিছ এবং
আপনারা ইচ্ছামতআহার কেরআবারআপনােদর গন্তবয্স্থলঅিভমুেখ
যাত্রা করেত পােরন|”
ঐ িতনজন বলেলন, “েবশ কথা! েযমন বলেলন, আমরা েতমনই

করব|”
6 অব্রাহাম তাড়াতািড় তঁাবুর েভতের েগেলন| অব্রাহাম সারােক

বলেলন, “চট কের িতনজেনর মত রুিটর বয্বস্থা কেরা|” 7 তারপর
অব্রাহাম তঁার েগায়ােল েদৗেড় েগেলন| সবেচেয় ভাল বাছুরটা েবেছ
িনেলন| অব্রাহাম তখনই এক ভৃতয্েক ওটােক েমের রান্না করার জেনয্
বলেলন| 8 তারপর অব্রাহাম েসই মাংস আর খািনকটা দুধ ও পনীর
এেন অিতিথ িতনজেনর সামেন রাখেলন| পিরেবশন করার জনয্
অব্রাহাম সামেন দঁািড়েয় থাকেলন এবং তঁারা গােছর ছায়ায় বেস
েভাজন করেলন|

9 তারপর তঁারা িজজ্ঞাসা করেলন, “েতামার স্ত্রী সারা েকাথায়?”
অব্রাহাম বলেলন, “ওখােন ঐ তঁাবুর মেধয্|”
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10 তখন প্রভু বলেলন, “আিম আবার বসন্তকােল আসব| তখন
েতামার স্ত্রী সারার একিট পুত্র হেব|”
তঁাবুর েভতর েথেক সারা সমস্ত কথাবাতর্ া শুনিছেলন| 11অব্রাহাম

ও সারা তখন রীিতমত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা| সন্তান জন্ম েদওয়ার বয়স সারা
অেনকিদন আেগ পার হেয় এেসেছন| 12 স্বভাবতই সারা যা শুনেলন
তা িবশ্বাস করেলন না| িনেজর মেন মেন সারা েহেস বলেলন, “আিম
বৃদ্ধা হেয়িছ আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ| সন্তান প্রসেবর পেক্ষ আমার
অেনক েবশী বয়স হেয়েছ|”

13 তখন প্রভু অব্রাহামেক বলেলন, “সারা হাসেছ| সারা ভাবেছ
েয সন্তােনর জন্ম েদওয়ার পেক্ষ তার অেনক েবশী বয়স হেয়েছ|
14 িকন্তু প্রভুর পেক্ষ িক েকানও কাজ খুব কিঠন? না! আিম েযমন
বেলিছ, আবার বসন্তকােল, েতমনই আসব এবং েতামার স্ত্রী সারার
তখন সন্তান হেব|”

15 িকন্তু সারা বলল, “আিম হািস িন!” (একথা বলেলন কারণ িতিন
ভয় েপেয়িছেলন|)
িকন্তু প্রভু বলেলন, “না! আিম জািন, তা সিতয্ নয়! তুিম

েহেসিছেল!”
16 তারপর েসই িতনজন আগন্তুক যাওয়ার জনয্ উেঠ দঁাড়ােলন|

সেদােমর িদেক দৃষ্টি িনেক্ষপ করেলন এবং সেদাম অিভমুেখ চলেত
শুরু করেলন| তঁােদর এিগেয় েদওয়ার জনয্ অব্রাহামও তঁােদর সেঙ্গ
সেঙ্গ হঁাটেত শুরু করেলন|

ঈশ্বেরর সেঙ্গ অব্রাহােমর দরাদির
17 প্রভু আপন মেন বলেলন, “এখন আিম িক করব তা িক

অব্রাহামেক বলব? 18 অব্রাহাম েথেক জন্মলাভ করেব এক মহান
ও শিক্তশালী জািত এবং অব্রাহােমর জেনয্ই পৃিথবীর সমস্ত মানুষ
আশীবর্াদ প্রাপ্ত হেব| 19 আিম অব্রাহােমর সােথ এক িবেশষ চুিক্ত
কেরিছ| প্রভুর ইচ্ছা অনুসাের জীবনযাপেনর জনয্ যােত অব্রাহােমর
সন্তানসন্তিত ও উত্তরপুরুষগণ অব্রাহােমর আজ্ঞা পালন কের তাই
এই বয্বস্থা কেরিছ| এটা কেরিছ যােত তারা নয্ায়পরায়ণ হয় ও সৎ  
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জীবনযাপন কের| তাহেল আিম প্রভু, প্রিতশ্রুত িজিনসগুিল িদেত
পারব|”

20 তারপের প্রভু বলেলন, “েয িনদারুণ পাপ েসখােন সংঘিটত
হেচ্ছ, তার জনয্ আিম সেদাম এবং ঘেমারার িবরুেদ্ধ তীব্র আতর্ নাদ
শুেনিছ| 21 যত খারাপ বেল শুেনিছ তা সিতয্ই তত খারাপ িকনা তা
আিম িনেজ িগেয় েদখব| তাহেল আিম িনিশ্চতভােব সব জানব|”

22তখন তঁারা িতনজন সেদাম অিভমুেখ হঁাটেতশুরুকরেলন| িকন্তু
অব্রাহাম প্রভুর সামেন দঁািড়েয় রইেলন| 23অব্রাহাম প্রভুর কােছ এেলন
এবং িজেজ্ঞস করেলন, “প্রভু, আপিন িক ভাল েলােকেদরও ধ্বংস
করেবন েযমন আপিন মন্দ েলােকেদর ধ্বংস কেরন? 24 সেদাম
নগের যিদ 50 জনও ভাল েলাক থােক তাহেল আপিন িক করেবন?
তাহেলও িক আপিন নগরটা ধ্বংস করেবন? িনশ্চয়ই আপিন
ঐ নগরবাসী 50 জন ভাল েলােকর জনয্ নগরটা রক্ষা করেবন?
25 তাহেল আপিন িনশ্চয়ই ঐ নগরটা বা ঐ খারাপ েলাকেদর ধ্বংস
করেত িগেয় ঐ 50 জন ভাল েলাকেদরও ধ্বংস করেবন না? যিদ
তা কেরন তাহেল ভাল এবং মন্দ েলােকেদর একই পিরণিত হেব|
তার অথর্, ভাল এবং মন্দ জাতীয় উভয় েলাকেদরই মৃতুয্দণ্ড েদওয়া
হেব| আপিন সমস্ত পৃিথবীর িবচারক| আিম জািন আপিন িঠক িবচারই
করেবন|”

26 তখন প্রভু বলেলন, “আিম যিদ সেদাম নগের 50 জন ভাল
েলাক পাই তাহেল আিম সমগ্র নগরটােকই রক্ষা করব|”

27তখন অব্রাহাম বলেলন, “আপনার তুলনায় আিম েনহাতই ধুেলা
আর ছাই| িকন্তু একটা প্রশ্ন কের আবার আপনােক িবরক্ত করিছ|
28 যিদ ভাল েলাকেদর েথেক 5জনেক খঁুেজ না পাওয়া যায় তখন িক
করেবন? নগের যিদ মাত্র 45জন ভাল েলাক থােক? মাত্র 5জনেক
পাওয়া েগল না বেল িক আপিন েগাটা নগর ধ্বংস কের েফলেবন?”
তখন প্রভু বলেলন, “যিদ আিম 45 জন ভাল েলাকেকও পাই

তাহেল ঐ নগর ধ্বংস করব না|”
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29 অব্রাহাম আবার বলেলন, “েসখােন িগেয় আপিন যিদ মাত্র
40 জন ভাল েলাকেক পান তাহেল িক আপিন পুেরা নগর ধ্বংস
করেবন?”
প্রভু বলেলন, “আিম যিদ 40 জন ভাল েলাকেকও পাই তাহেল

আিম নগরটা ধ্বংস করব না|”
30 অব্রাহাম বলেলন, “প্রভু দয়া কের আমার ওপর রাগ করেবন

না| একটা প্রশ্ন কির! যিদ নগের মাত্র 30 জন ভাল েলাকেক পান
তাহেলও িক আপিন ঐ নগর ধ্বংস করেবন?”
তখন প্রভু বলেলন, “আিম যিদ 30 জন ভাল েলাক পাই তাহেল

নগরটা ধ্বংস করব না|”
31 তখন অব্রাহাম বলেলন, “আপনােক িক আর একবার িবরক্ত

করেত পাির? যিদ েসখােন মাত্র 20 জন ভাল েলাক পান তাহেল িক
করেবন?”
প্রভু বলেলন, “আিম যিদ 20 জন ভাল েলাক পাই তাহেল আিম

নগরটা ধ্বংস করেবা না|”
32 তখন অব্রাহাম বলেলন, “প্রভু দয়া কের রাগ করেবন না,

িকন্তু েশষবােরর মেতা আর একিট প্রশ্ন িদেয় আপনােক িবরক্ত কির|
আপিন যিদ েসখােন মাত্র 10 জন ভাল েলাক পান তাহেল আপিন িক
করেবন?”
প্রভু বলেলন, “ঐ নগের 10 জন ভাল েলাক েপেলও আিম তা

ধ্বংস করব না|”
33প্রভুর অব্রাহামেক যা বলার িছল, সব বলা হেয় েগল| এবার প্রভু

তঁার পেথ চেল েগেলন এবং অব্রাহাম িনেজর বাসস্থােন িফের েগেলন|

19
েলােটর অিতিথগণ

1-2 েসিদন সন্ধয্ায় সেদাম নগের দুজন দূত এেলন| তখন েলাট
নগেরর প্রেবশ পেথ বেসিছেলন| িতিন দূতেদর আসেত েদখেলন|
েলাট ভাবেলন েয তারা সাধারণ পিথক, নগেরর মধয্ িদেয়
েকাথাও যােচ্ছ| েলাট উেঠ িগেয় তঁােদর অিভবাদন কের বলেলন,
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“মহাশয়গণ, অনুগ্রহ কের একবার আমার বাড়ীেত আসুন এবং
আপনােদর েসবা করার সুেযাগ িদন| েসখােন আপনারা হাত-পা ধুেয়
রািত্রবাস করেত পােরন| তাহেল কাল সকােল আবার আপনােদর
গন্তবয্স্থল অিভমুেখ যাত্রা করেত পারেবন|”
দূত দুজন বলেলন, “না, আমরা চেকই রািত্রবাস করব|”
3 িকন্তু েলাট িনেজর বাড়ীেত তঁােদর িনেয় যাওয়ার জেনয্

পীড়াপীিড় করেত লাগেলন| তাই দূতরা েশষ পযর্ন্ত েলােটর বাড়ীেত
েথেক রাজী হেলন| তঁারা েলােটর বাড়ীেত েগেলন| েলাট তঁােদর িকছু
পানীয় িদেলন| েলাট তঁােদর রুিট বািনেয় িদেলন এবং তঁারা েসই রুিট
েখেলন|

4 েসিদন সন্ধয্ায় ঘুেমােত যাওয়ার িঠক আেগ, নগেরর নানা প্রান্ত
েথেক নানা বয়েসর বহু েলাক েলােটর বািড়েত এল| সেদােমর েসইসব
েলােকরা েলােটর বাড়ী িঘের েফলল এবং েলাটেক িচৎকার কের
ডাকেত লাগল| 5 তারা বলল, “আজ সন্ধয্ায় যারা এেসেছ, েকাথায়
তারা? তােদর বাইের িনেয় এস�আমরা তােদর সােথ েযৗন সহবাস
করেত চাই|”

6 েলাট বাইের েবিরেয় এেস দরজা বন্ধ কের িদল| 7 েসই জনতার
উেদ্দেশয্ েলাট বলল, “না! বনু্ধরা, আিম িমনিত করিছ, এমন খারাপ
কাজ েকােরা না| 8 েদখ, আমার দুিট েমেয় আেছ�েকানও পুরুষ
তােদর স্পশর্ কের িন| েতামােদর জনয্ আিম িনেজর কনয্ােদর েদব|
েতামরা তােদর িনেয় যা খুশী করেত পােরা| িকন্তু দয়া কের এই অিতিথ
দুজেনর প্রিত িকছু েকােরা না| এই দুজন আমার ঘের এেসেছ এবং
আমার অবশয্ই এেদর রক্ষা করা উিচৎ |”

9 েযসব েলােকরা েলােটর বাড়ী িঘের েরেখিছল তারা উত্তর িদল,
“আমােদর পথ েথেক সের যাও|” তারপর তারা িনেজেদর মেধয্
বলাবিল করল, “এই েলাকটা একিদন অিতিথ িহেসেবআমােদর নগের
বাস করেত এেসিছল| এখন জ্ঞান িদেচ্ছ, আমরা িক করব না করব!”
তখন েসই েলােকরা েলাটেক বলল, “এখন েতামার প্রিত ওেদর েচেয়
আরও েবশী খারাপ বয্বহার করব|” অতএব েসই জনতা েলােটর
িদেক এিগেয় েযেত থাকল| ক্রেম দরজা েভেঙ্গ েফলার উপক্রম|
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10 িকন্তু েয দুজন পুরুষ েলােটর বািড়েত আশ্রয় িনেয়িছেলন তঁারা
হঠাৎ  দরজা খুেল েবিরেয় এেস েলাটেক েভতের েটেন িনেয় েগেলন
এবং েভতর েথেক দরজা বন্ধ কের িদেলন| 11 তারপর তঁারা বাইেরর
মারমুেখা জনতার জনয্ িকছু একটা করেলন| ফেল যুবক, বৃদ্ধ, সব
বদমাশ েলােকরা অন্ধ হেয় েগল| এর ফেল যারা বািড়র েভতর েজার
কের েঢাকার েচষ্টা করিছল তারা েভতের েঢাকার দরজাই খঁুেজ েপল
না|

সেদাম হেত পলায়ন
12অিতিথ দুজন েলাটেক িজেজ্ঞস 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 জনয্ বেলা| 13আমরা
এই নগর ধ্বংস কের েদব| এই নগর েয কত খারাপ তা প্রভু শুেনেছন|
তাই এই নগরধ্বংস কের েদওয়ার জনয্ িতিনআমােদর পািঠেয়েছন|”

14 তখন েলাট েবিরেয় িগেয় তঁার অনয্ানয্ েমেয়েদর যারা িবেয়
কেরেছ েসই েমেয়েদর স্বামীেদর অথর্াৎ  জামাইেদর সেঙ্গ কথা
বলেলন| েলাট বলল, “তাড়াতািড় কেরা! একু্ষিন এই জায়গা েছেড়
চেল যাও! প্রভু এখনই এই জায়গা ধ্বংস করেবন|” িকন্তু তারা ভাবল,
েলাট েবাধহয় তামাশা করেছন|

15পরিদন েভাের েসই দূতরা েলাটেক তাড়া িদেলন| তঁারা বলেলন,
“এই নগরবাসীেদর শািস্ত েদওয়া হেব| সুতরাং তুিম, েতামার স্ত্রী এবং
েয দুজন েমেয় েতামার কােছ থােক তােদর িনেয় শীঘ্রই এই জায়গা
েছেড় চেল যাও| তাহেল এই নগেরর সেঙ্গ েতামরা আর ধ্বংস হেব
না|”

16 িকন্তু েলােটর সব গুিলেয় েগল এবং িতিন নগর েছেড় যাওয়ার
বয্াপাের তাড়া করেলন না| সুতরাং ঐ দুজন েলাট এবং তঁার স্ত্রীর এবং
দুই েমেয়র হাত েচেপ ধরল| ঐ দুজন েলাট এবং তঁার পিরবারেক
িনরাপেদ নগেরর বাইের িনেয় েগেলন| েলাট এবং তঁার পিরবােরর
প্রিত প্রভু দয়ালু িছেলন| 17 তাই ঐ দুজন েলাট এবং তঁার পিরবারেক
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নগেরর বাইের িনেয় এেলন| তঁারা নগেরর বাইের চেল এেল েসই
দুজন দুেতর একজন বলেলন, “এবার প্রাণ বঁাচাবার জনয্ েতামরা
েদৗড় দাও! আর েপছেনর িদেক তাকােব না| উপতয্কার েকানও
জায়গােত দঁাড়ােব না| যতক্ষণ না ঐ পবর্েত েপৗছঁেব ততক্ষণ শুধুই
েদৗড়েব| থামেল, নগেরর সেঙ্গ েতামরাও ধ্বংস হেয় যােব!”

18 িকন্তু েলৗট এই দুজনেক বলেলন, “মহাশয়গণ, দয়া কেরআমায়
অত দূের েদৗেড় েযেত বলেবন না! 19আিম আপনােদর েসবকমাত্র,
তবু আমার প্রিত আপনােদর অসীম দয়া| দয়া কের আমার জীবন রক্ষা
কেরেছন| িকন্তু ঐ পবর্ত পযর্ন্ত সমস্ত পথ েদৗেড়াবার ক্ষমতা আমার
েনই| যিদ আিম খুব ধীের যাই তেব িবপদ ঘটেব এবং আিম িনহত হব!
20 েদখুন, এখােন কােছই একটা খুব েছাট শহর আেছ| আিম েসই
শহর পযর্ন্ত েদৗেড় েবঁেচ েযেত পাির|”

21 দূত েলাটেক বলেলন, “ভােলা কথা আিম েতামার অনুেরাধ
স্বীকার কেরিছ|আিম েতামােক েসটা করেত েদব|আিম ঐ শহরধ্বংস
করব না| 22 িকন্তু েসখােন শীঘ্রই েদৗেড় যাও| যতক্ষণ না িনরাপেদ ঐ
শহের তুিম েপৗেঁছাচ্ছ ততক্ষণ সেদাম ধ্বংস করেত পারব না|” (ঐ
শহেরর নাম েসায়র কারণ শহরিট খুব েছাট|)

সেদাম ও ঘেমারা ধ্বংস হল
23 সূেযর্াদেয়র সেঙ্গ সেঙ্গ েলাট েসায়ের েপৗছঁেলন| 24একই সমেয়

প্রভু সেদাম ও ঘেমারা ধ্বংস করা শুরু করেলন| প্রভু আকাশ েথেক
আগুন আর জ্বলন্ত গন্ধক বষর্ণ শুরু করেলন| 25 অথর্াৎ প্রভু ঐ
নগরগুিল ধ্বংস করেলন| সমস্ত গাছপালা, সমস্ত েলাকজন, সমগ্র
উপতয্কাটাই প্রভু ধ্বংস করেলন|

26 েলাট যখন স্ত্রী ও দুই েমেয়েক িনেয় েদৗেড় পালািচ্ছেলন তখন
েলােটর স্ত্রী িনেষধ ভুেল একবার েপছেন নগেরর িদেক তাকােলন এবং
তখনই লবেণর মূির্ত্ত হেয় েগেলন|

27 খুব সকােল অব্রাহাম আেগ েযখানটােত প্রভুর সামেন
দঁািড়েয়িছেলন েসই স্থানিটেত িতিন আবার িগেয় দঁাড়ােলন|
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28 অব্রাহাম সেদাম এবং ঘেমারার িদেক তািকেয় েদখেলন| সমগ্র
উপতয্কার ওপর দৃষ্টিপাত কের অব্রাহাম েদখেলন েয সমস্ত উপতয্কা
েথেক েধঁায়া উঠেছ| েদেখ মেন হল িবশাল অিগ্নকােণ্ডর ফলস্বরূপ ঐ
েধঁায়া|

29 ঈশ্বর উপতয্কার সমস্ত নগর ধ্বংস করেলন| িকন্তু ঈশ্বর ঐ
নগরগুিল ধ্বংস করার সময় অব্রাহােমর কথা মেন েরেখিছেলন এবং
িতিন অব্রাহােমর ভ্রাতুষু্পত্রেক ধ্বংস কেরন িন| েলাট ঐ উপতয্কার
নগরগুিলর মেধয্ বাস করিছেলন| িকন্তু নগরগুিল ধ্বংস করার আেগ
ঈশ্বর েলাটেক অনয্ত্র পািঠেয় িদেয়িছেলন|

েলাট এবং তঁার দুই েমেয়
30 েসায়ের বাস করেত েলােটর ভয় করিছল| তাই িতিন ও তঁার

দুই েমেয় পবর্েত বাস করেত চেল েগেলন| েসখােন তঁারা একটা
গুহার মেধয্ বাস করেত লাগেলন| 31 দুজেনর মেধয্ েয েমেয় বড়
েস একিদন েছাট েবানেক বলল, “পৃিথবীেত সবর্ত্র স্ত্রী ও পুরুষ িবেয়
কের এবং তােদর সন্তানািদ হয়| িকন্তু আমােদর িপতা বৃদ্ধ হেয়েছন
এবং আমােদর সন্তানািদ িদেত পাের এমন অনয্ পুরুষ এখােন েনই|
32 তাই আমরা িপতােক প্রচুর দ্রাক্ষারস পান কিরেয় েবহঁুশ কিরেয়
েদব| তারপর তঁার সেঙ্গ আমরা েযৗনসঙ্গম করব| আমােদর পিরবার
রক্ষা করার জনয্ আমরা এইভােব আমােদর িপতার সাহাযয্ েনব!”

33 েসই রােত্র দু েমেয় তােদর িপতার কােছ েগল এবং তঁােক প্রচুর
দ্রাক্ষারস পান করেত িদল| তারপর বড় েমেয় িপতার িবছানায় িগেয়
তঁার সেঙ্গ েযৗন সঙ্গম করল| েলাট এমন েনশাগ্রস্ত িছেলন েয তঁার
িবছানায় েক কখন এল এবং েক কখন েগল িকছুই বুঝেত পারেলন
না|

34 পরিদন েছাট েবানেক বড় েবান বলল, “গত রােত্র আিম িপতার
সেঙ্গ এক িবছানায় শুেয়িছ| আজ রােত আবার তঁােক দ্রাক্ষারস পান
কিরেয় েবহঁুশ কের েদব| তাহেল তুিম তঁার সেঙ্গ েযৗন সঙ্গম করেত
পারেব| এভােব আমরা সন্তানািদ েপেত আমােদর িপতার সাহাযয্ েনব|
এেত আমােদর বংশধারা অবয্াহত থাকেব|” 35 সুতরাং েসই রােত্র দু
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েমেয় আবার িপতােক েনশােত েবহঁুশ কের িদল| তারপর েছাট েমেয়
িপতার িবছানায় িগেয় িপতার সেঙ্গ েযৗন সঙ্গম করল| এবােরও েলাট
এমন েনশাগ্রস্ত িছেলন েয জানেত পারেলন না েক তার িবছানায় এল,
েক েগল|

36 েলােটর দু েমেয়ই গভর্ বতী হল| তােদর িপতাই তােদর সন্তানািদর
িপতা| 37 বড় েমেয়র হল এক পুত্র সন্তান| তার নাম হল েমায়াব|
বতর্ মােন েয েমায়াবীয় জািত আেছ তােদর আিদপুরুষ হেলন েমায়াব|
38 েছাট েমেয়ও এক পুত্র সন্তােনর জন্ম িদল| তার নাম িবন্-অিম্ম|
বতর্ মােন েয অেম্মান জািতআেছ তােদরআিদপুরুষ হেলন িবন্-অিম্ম|

20
অব্রাহােমর গরার যাত্রা

1 অব্রাহাম পূেবর্র বাসস্থান তয্াগ কের েনেগেভ েগেলন| িতিন
কােদশ এবং শূেরর মধয্বতীর্ গরার নগের বাস করা শুরু করেলন|
2 গরাের বাস করার সময় অব্রাহাম সবাইেক বলেলন েয সারা
তঁার েবান| গরােরর রাজা অবীেমলক েস কথা শুনেলন| অবীেমলক
সারােক কামনা করেলন, তাই সারােক িনেয় আসার জনয্ কেয়কজন
ভৃতয্েক পাঠােলন| 3 িকন্তু রােত্র ঈশ্বর স্বেপ্ন অবীেমলেকর কােছ
এেলন| ঈশ্বর বলেলন, “েতামার মরণ ঘিনেয় এেসেছ| েয নারীেক
তুিম এেনছ েস িববািহতা|”

4 িকন্তু অবীেমলক তখন পযর্ন্ত সারােক শযয্ার সিঙ্গনী কেরন িন|
তাই অবীেমলক বলেলন, “প্রভু, আিম েতা অপরাধ কিরিন| আপিন
িক একজন িনরপরাধেক হতয্া করেবন? 5 অব্রাহাম িনেজ আমায়
বেলেছ েয, এই নারী তার েবান| আর ঐ নারীও বেলেছ েয, ঐ পুরুষ
তার ভাই| আিম েতা েকান অপরাধ কিরিন| আিম েতা জানতামই না েয
আিম িক করিছ|”

6 তখন ঈশ্বর স্বেপ্নর মেধয্ অবীেমলকেক বলেলন, “হঁয্া, আিম
জািন তুিম িনেদর্ াষ এবং এটাও জািন েয তুিম িক করছ তা তুিম জানেত
না| েতামায় আিম বঁািচেয় িদেয়িছ| আিম েতামােকআমার িবরুেদ্ধ পাপ
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করেত িদই িন| আিমই েতামায় ঐ নারীেক শযয্ায় িনেয় েযেত িদই িন|
7 সুতরাং তুিম অব্রাহাম ও তার স্ত্রীেক িফিরেয় দাও| অব্রাহাম একজন
ভাববাদী| েস েতামার জনয্ প্রাথর্না করেব এবং তুিম তােত জীবন লাভ
করেব| িকন্তু তুিম যিদ অব্রাহাম ও তার স্ত্রীেক িফিরেয় না দাও তাহেল
আিম িনিশ্চত েয েতামার মৃতুয্ আসন্ন এবং েতামার সমস্ত পিরবােররও
মৃতুয্ হেব|”

8 সুতরাং পরিদন খুব সকােল অবীেমলক তঁার ভৃতয্েদর েডেক
তঁার স্বেপ্নর কথা বলেলন| তঁার স্বেপ্নর কথা শুেন ভৃতয্রা খুব ভীত
হেয় পড়ল| 9 তখন অবীেমলক অব্রাহামেক েডেক পািঠেয় িজজ্ঞাসা
করেলন, “েকন আপিন আমােদর প্রিত এরকম বয্বহার করেলন?
আিম আপনার প্রিত িক অনয্ায় কেরিছ? েকন িমেথয্ বলেলন েয ঐ
নারীিট আপনার েবান? আমার রাজেত্ব আপিন অেনক িবপযর্য় েডেক
এেনেছন| আমার প্রিত এসব করা আপনার উিচৎ হয় িন| 10 আপিন
িকেসর ভয় পািচ্ছেলন? েকন আপিন আমার সেঙ্গ এরকম বয্বহার
করেলন?”

11 তখন অব্রাহাম বলেলন, “আিম ভয় েপেয়িছলাম| আিম
েভেবিছলাম, এখােন েকউ েবাধহয় ঈশ্বরেক শ্রদ্ধা কের না| তাই
েভেবিছলাম, সারােক পাওয়ার জেনয্ আমােক েকউ হতয্া করেতও
পাের| 12 সারা আমার স্ত্রী, আবার আমার েবানও বেট| সারা আমার
িপতার কনয্া বেট, িকন্তু আমার মাতার কনয্া নয়| 13 ঈশ্বর আমােক
িপতৃগৃহ েথেক দূের েকাথাও িনেয় যােচ্ছন| ঈশ্বর আমােক অেনক
েদেশ িনেয় েগেছন| যখন এরকম হল তখন আিম সারােক বললাম,
�আমার জনয্ িকছু কেরা; েযখােনই আমরা যাব, সবাইেক বলেব েয
তুিম আমার েবান|� ”

14 তখন অবীেমলক আসল বয্াপারটা বুঝেলন| তাই অবীেমলক
অব্রাহােমর হােত সারােক িফিরেয় িদেলন| েসই সেঙ্গ অবীেমলক
অব্রাহামেক িকছু দাস, েমষ ও গবািদ পশুও িদেলন| 15 এবং
অবীেমলক বলেলন, “চারিদেক তািকেয় েদখুন| এসবই আমার জিম|
আপনার েযখােন খুশী েসখােন থাকেত পােরন|”
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16 আর অবীেমলক সারােক বলেলন, “েতামার ভাই অব্রাহামেক
আিম 1200 েরৗপয্মুদ্রা িদেয়িছ| যা িকছু ঘেটেছ েসসেবর জেনয্ আিম
দুঃিখত এটা েবাঝােতই এই েরৗপয্মুদ্রা| সবাই জানুক েয আিম নয্ায়
েমেন কাজ কেরিছ|”

17-18 অবীেমলেকর পিরবােরর সমস্ত নারীর গভর্ ধারেণর ক্ষমতা
প্রভু হরণ কেরিছেলন| অবীেমলক সারােক অিধকার কেরিছেলন বেল
প্রভু এই কাজ কেরিছেলন| িকন্তু অব্রাহাম ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না
করেলন এবং ঈশ্বর অবীেমলক, অবীেমলেকর স্ত্রী ও দাসীেদর
সন্তােনর জন্ম েদওয়ার ক্ষমতা িফিরেয় িদেলন|

21
অবেশেষ সারার সন্তান লাভ

1 প্রভু সারার জনয্ েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, তা রক্ষা করেলন|
প্রভু সারার জনয্ েদওয়া প্রিতশ্রুিত সম্পন্ন করেলন| 2 সারা গভর্ বতী
হেলন এবং এই েবশী বয়েস অব্রাহােমর জনয্ একিট পুত্র সন্তান প্রসব
করেলন| ঈশ্বর েযভােব প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েসভােবই সব সম্পন্ন
হল| 3সারা একিট পুেত্রর জন্ম িদেলন এবং অব্রাহাম তার নাম রাখেলন
ইসহাক| 4 ইসহােকর আট িদন বয়স হেল, েযমনিট ঈশ্বর বেলিছেলন
িঠক েসইভােব অব্রাহাম তঁােক সুন্নত করেলন|

5 ইসহােকর জেন্মর সময় অব্রাহােমর বয়স িছল 100 বছর| 6এবং
সারা বলেলন, “ঈশ্বর আমােক আনিন্দত কেরেছন| েয শুনেব েসই
আমার সুেখ সুখী হেব| 7 েকউ ভােব িন েয আিম অব্রাহােমর পুেত্রর
জন্ম েদব| িকন্তু এই বৃদ্ধ বয়েসও আিম অব্রাহামেক পুত্র িদেত
েপেরিছ|”

ঘেরর মেধয্ অশািন্ত
8 ইসহাক ক্রমশঃ বড় হেত লাগল| শীঘ্রই েস শক্ত খাবার খাওয়ার

মত বড় হল| তখন অব্রাহাম একটা মস্ত েভাজ িদেলন| 9 অব্রাহােমর
প্রথম সন্তােনর জন্ম িদেয়িছল হাগার নােম িমশরীয় দাসী| সারা
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েদখেলন হাগােরর েসই পুত্র ইসহাকেক িনেয় মজা করেছ| তাই সারা
িবচিলত হেলন| 10 সারা অব্রাহামেক বলেলন, “ঐ দাসী আর তার
পুেত্রর হাত েথেক আমােদর বঁাচাও| ওেদর িবদায় কের দাও! যখন
আমােদর মৃতুয্ হেব তখনআমােদর যা িকছু ধন-সম্পদ ইসহাকই পােব|
আিম চাই না েয আমার পুত্র ইসহােকর সেঙ্গ আমার দাসীর পুত্রও
সবিকছুর ভাগ পাক!”

11 এেত অব্রাহাম খুব িবচিলত হেলন| িতিন তঁার পুত্র ইশ্মােয়েলর
জেনয্ উিদ্বগ্ন হেলন| 12 িকন্তু অব্রাহামেক ঈশ্বর বলেলন, “ঐ পুত্র
আর দাসীর জেনয্ িচন্তা েকােরা না| সারা যা চায় তা-ই কেরা| েতামার
একমাত্র উত্তরািধকারী হেব ইসহাক| 13 িকন্তু েতামার দাসী পুত্রেকও
আিম আশীবর্াদ করব| েস েতামার পুত্র সুতরাং তার পিরবার েথেকও
আিম এক মহান জািত সৃষ্টি করব|”

14 পরিদন খুব েভাের অব্রাহাম িকছু খাদয্ ও পানীয় জল এেন
হাগারেক িদেলন| তাই সম্বল কের হাগার পুত্রেক িনেয় চেল েগল|
হাগার েসই স্থান তয্াগ কের েবর্-েশবা মরুভূিমর মেধয্ ঘুের েবড়ােত
লাগল|

15 িকছুক্ষণ পের সব জল ফুিরেয় েগল| িপপাসা েমটাবার জেনয্
আর িকছু থাকল না| তখন হাগার তার পুত্রেক একটা েঝােপর নীেচ
রাখল| 16 হাগার খািনকটা দূের েহঁেট েগল| তারপর েসখােনই বেস
পড়ল| হাগােরর ভয় হল, জেলর অভােব তার পুত্র েবাধ হয় মারা যােব|
পুেত্রর মৃতুয্ েস েদখেত পারেব না| তাই েসখােন বেস বেস েস কঁাদেত
লাগল|

17ঈশ্বর েসই পুেত্রর কান্না শুনেত েপেলন এবং স্বগর্ েথেক ঈশ্বেরর
দূত হাগারেক বলল, “িক হেয়েছ? ভয় েপও না! প্রভু েতামার পুেত্রর
কান্না শুনেত েপেয়েছন| 18 যাও, পুত্রেক িগেয় েদখ| ওর হাত ধের
এিগেয় চেলা| আিম তােক এক বৃহৎ  জািতর িপতা করব|”

19 তখন হাগার ঈশ্বেরর কৃপায় একটা কূপ েদখেত েপল| তারপর
হাগার েসই কূেপর জেল িনেজর জলপাত্র পূণর্ করল| তারপর েসই
জল িনেয় িগেয় পুত্রেক পান করাল|
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20 েসই পুত্র বড় হেত লাগল আর ঈশ্বর সারাক্ষণ তার সেঙ্গ
থাকেলন| ইশ্মােয়ল েসই মরুভূিমর মেধয্ই বড় হেত লাগল|ক্রেমক্রেম
েস হল একজন িশকারী| তীরধনুেক েস হেয় উঠল খুব দক্ষ| 21 তার
মা এক িমশরীয় কনয্ার সেঙ্গ তার িবেয় িদল| তারা েসই পারণ নােমর
মরুভূিমেতই বাস করেত লাগল|

অবীেমলেকর সেঙ্গ অব্রাহােমর দরাদির
22 তারপর অবীেমলক ও ফীেখাল অব্রাহােমর সেঙ্গ কথা বলেলন|

ফীেখাল িছেলন অবীেমলেকর ৈসনয্বািহনীর প্রধান| তঁারা অব্রাহামেক
বলেলন, “েতামার সব কােজেতই ঈশ্বর েতামার সেঙ্গ আেছন|
23 সুতরাং ঈশ্বেরর সাক্ষােত তুিম আমায় একটা প্রিতশ্রুিত দাও|
প্রিতজ্ঞা কেরা েয তুিম আমার ও আমার সন্তানসন্তিতর প্রিত
নয্ায়পরায়ণ থাকেব| প্রিতশ্রুিত দাও েয তুিম আমার প্রিত এবং েয
েদেশ বাস করছ েসই েদেশর প্রিত নয্ায়পরায়ণ হেব| প্রিতশ্রুিত দাও
েয আিম েতামার প্রিত েযরকম নয্ায়পরায়ণ, তুিমও আমার প্রিত
েসরকম নয্ায়পরায়ণ হেব|”

24এবং অব্রাহাম বলেলন, “আিম প্রিতজ্ঞা করিছ েযআপিনআমার
প্রিত েযরকমআচরণকেরেছনআিমওআপনার প্রিত েসরকমআচরণ
করব|” 25 তারপর অব্রাহাম অবীেমলেকর কােছ একটা অিভেযাগ
করেলন| অব্রাহাম অবীেমলেকর কােছ অিভেযাগ করেলন েয তঁার
দাসরা একটা পানীয় জেলর কূপ অিধকার কের েরেখেছ| েসই কূপিট
অব্রাহােমর দাসরা খনন কেরিছল|

26 িকন্তু অবীেমলক বলেলন, “েক এরকম কেরেছ আিম জািন না|
আপিন েতা এর আেগ এ বয্াপাের কখনও িকছু বেলন িন!”

27 সুতরাং অব্রাহাম আর অবীেমলক দুজেন চুিক্তবদ্ধ হেলন|
অবীেমলক চুিক্তর প্রমাণ িহেসেব অব্রাহামেক কেয়কটা েমষ আর
গবািদ পশু িদেলন| 28 অব্রাহাম অবীেমলেকর সামেন সাতটা েমষ
পৃথক কের রাখেলন|

29অবীেমলক অব্রাহামেক িজেজ্ঞস করেলন, “আমার সামেন এই
সাতটা েমষ পৃথক কের রাখেলন েকন?”
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30 অব্রাহাম উত্তর িদেলন, “আপিন যখন এই সাতটা েমষ আমার
কাছ েথেক েনেবন তখন প্রমািণত হেব েয আিম এই কূপ খনন
কেরিছলাম|”

31 তারপর েথেক ঐ কূেপর নাম হল েবর্-েশবা| কারণ ঐ স্থােন
দুজেন পরস্পেরর কােছ প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন|

32 অতএব েবর্-েশবােত অব্রাহাম ও অবীেমলক দুজেন একটা
চুিক্ত সম্পাদন করেলন| তারপর অবীেমলক তঁার ৈসনয্াধক্ষয্েদর িনেয়
পেলষ্টীয়েদর েদেশ িফের েগেলন|

33 েবর্-েশবােত অব্রাহাম একটা িচরহিরৎ  ঝাউগাছ েরাপণ
করেলন| েসখােন িতিন প্রভু শাশ্বত ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেলন|
34অব্রাহাম পেলষ্টীয়েদর েদেশ বহুকাল বাস করেলন|

22
অব্রাহাম, েতামার পুত্রেক বিল দাও!

1 এই সমস্ত িকছুর পের ঈশ্বর িঠক করেলন েয িতিন অব্রাহােমর
িবশ্বাস পরীক্ষা করেবন| তাই ঈশ্বর ডাকেলন, “অব্রাহাম!”
এবং অব্রাহাম সাড়া িদেলন, “বলুন!”
2 তখন ঈশ্বর বলেলন, “েতামার একমাত্র পুত্র যােক তুিম ভালবাস

েসই ইসহাকেক েমািরয়া েদেশ িনেয় যাও| েসখােন পবর্তগুিলর মেধয্
একিটর ওপের তােকআমার উেদ্দেশয্ বিল দাও|আিম েতামােক বলব
েকান পবর্েতর ওপর তুিম তােক বিল েদেব|”

3 পরিদন সকােল ঘুম েথেক উেঠ অব্রাহাম যাত্রার জেনয্ গাধার
িপেঠ িজন সাজােলন| সেঙ্গ ইসহাকেক িনেলন, আর িনেলন দুজন
ভৃতয্েক| অব্রাহাম েহােমর জনয্ কাঠ কাটেলন| তারপর ঈশ্বর েযখােন
েযেত বেলিছেলন েসই স্থােনর উেদ্দেশয্ রওনা িদেলন| 4 িতনিদন
চলার পর অব্রাহাম দূের দৃষ্টিপাত করেলন আর গন্তবয্স্থল েদখেত
েপেলন| 5 তখন ভৃতয্ দুজেনর উেদ্দেশয্ অব্রাহাম বলেলন, “গাধাটা
িনেয় েতামরা এখােন অেপক্ষা কেরা, আিম েছেলেক িনেয় িনির্দষ্ট
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স্থানিটেত যাব এবং উপাসনা করব| পের েতামােদর কােছ িফের
আসব|”

6 অব্রাহাম েহােমর জেনয্ েকেট আনা কাঠ েছেলর কঁােধ িদেলন|
এবং সেঙ্গ িনেলন খঁাড়া ও আগুন| তারপর অব্রাহাম ও তঁার েছেল
দুজেনই উপাসনা সম্পাদন করার জনয্ িনির্দষ্ট স্থানিটেত েগেলন|

7 ইসহাক িপতা অব্রাহামেক বলল, “িপতা!”
অব্রাহাম উত্তর িদেলন, “বেলা, পুত্র!”
ইসহাক বলল, “িপতা! েহােমর জেনয্ সব আেয়াজন েদখেত

পািচ্ছ, িকন্তু েহােমরআেগ বিল েদওয়ার জেনয্ েমষশাবক েকাথায়?”
8 অব্রাহাম বলেলন, “আমার পুত্র, স্বয়ং ঈশ্বর বিলর জনয্

েমষশাবেকর বয্বস্থা করেবন|”
সুতরাং অব্রাহাম আর ইসহাক দুজেন িমেল িনির্দষ্ট স্থানিটেত

েগেলন| 9 তঁারা েসই স্থানিটেত েপৗছঁেলন েযখােন ঈশ্বর েযেত
বেলিছেলন| েসখােন অব্রাহাম একিট েবদী ৈতরী করেলন| েবদীর
উপের অব্রাহাম কাঠগুেলা সাজােলন| তারপর অব্রাহাম তঁার পুত্র
ইসহাকেক বঁাধেলন এবং েবদীর উপের সাজােনা কাঠগুেলার উপর
তােক েশায়ােলন| 10 এবার অব্রাহাম খঁাড়া বার কের ইসহাকেক বিল
েদওয়ার জেনয্ ৈতরী হেলন|

11 িকন্তু তখন প্রভুর দূত অব্রাহামেক বাধা িদেলন| েসই দূত স্বগর্
েথেক “অব্রাহাম, অব্রাহাম” বেল ডাকেলন|
অব্রাহাম েথেম িগেয় সাড়া িদেলন, “বলুন|”
12 দূত বলেলন, “েতামার পুত্রেক হতয্া েকােরা না, তােক েকান

রকম আঘাত িদও না| এখন আিম েদখেত পািচ্ছ, তুিম ঈশ্বরেক ভিক্ত
কেরা এবং তঁার আজ্ঞা পালন কেরা| প্রভুর জনয্ তুিম েতামার একমাত্র
পুত্রেক পযর্ন্ত বিল িদেত প্রস্তুত|”

13 তখন অব্রাহাম একটা েমষ েদখেত েপেলন| একটা েঝােপ তার
িশং আটেক েগেছ| সুতরাং অব্রাহাম েসই েমষটা ধের এেন বিল
িদেলন| ঐ েমষটাই হল ঈশ্বেরর জনয্ অব্রাহােমর বিল| আর রক্ষা েপল
অব্রাহােমর পুত্র ইসহাক| 14 সুতরাং অব্রাহাম ঐ স্থানিটর একটা নাম
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িদেলন, “িযেহাবা-িযির|”* এমন িক আজও েলােকরা বেল, “এই
পবর্েত প্রভুেক েদখা যায়|”

15 স্বগর্ েথেক প্রভুর দূত িদ্বতীয়বার অব্রাহামেক েডেক বলেলন,
16 “আমার জনয্ তুিম েতামার একমাত্র পুত্রেকও বিল িদেত প্রস্তুত
িছেল| আমার জনয্ তুিম এত বড় কাজ কেরছ বেল আিম েতামার
কােছ প্রিতশ্রুিত িদিচ্ছ। আিম প্রভু, িনেজরই িদবয্ কের প্রিতশ্রুিত
করিছ েয, 17 আিম েতামােক অবশয্ আশীবর্াদ করব| আকােশ যত
তারা, আিম েতামার উত্তরপুরুষেদরও সংখয্াও তত করব| সমুদ্রতীের
যত বািল, েতামার উত্তরপুরুষরাও তত হেব| এবং েতামার বংশ তােদর
সমস্ত শত্রুেদর পরাস্ত করেব| 18 পৃিথবীর প্রেতয্ক জািত েতামার
উত্তরপুরুষেদর মাধয্েম আশীবর্াদ পােব| তুিম আমার আজ্ঞা পালন
কেরছ বেল েতামার উত্তরপুরুষেদর জনয্ আিম একাজ করব|”

19 তখন অব্রাহাম তঁার ভৃতয্েদর কােছ িফের েগেলন| তঁারা সকেল
েবর্-েশবােত িফের এেলন এবং অব্রাহাম েবর্-েশবােতই েথেক
েগেলন|

20 এইসব ঘটনার পের অব্রাহােমর কােছ এই খবর এল, “েশােনা,
েতামার ভাই নােহার এবং তার স্ত্রী িমল্কারও এখন সন্তানািদ হেয়েছ;
21প্রথম পুেত্রর নাম উষ, িদ্বতীয় পুেত্রর নাম বূষ, তৃতীয় পুত্র কমূেয়ল
হল অরােমর িপতা| 22তারপের আেছ েকষদ, হেসা, িপল্দশ, িষদ্লক
এবং বথুেযল|” 23 বথুেয়ল হল িরিবকার িপতা| এই আট পুেত্রর মাতা
হল িমল্কা এবং িপতা হল নােহার| আর নােহার হেচ্ছ অব্রাহােমর ভাই|
24 তাছাড়া দাসী রূমার েথেকও নােহােরর আরও চারজন পুত্র িছল|
এই চার পুেত্রর নাম েটবহ, গহম, তহশ এবং মাখা|

23
সারার মৃতুয্

* 22:14: িযেহাবা-িযির এর অথর্ “প্রভু েদেবন” অথবা “প্রভু েদন|”
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1 সারা 127 বছর েবঁেচিছেলন| 2 কনান েদেশর িকিরয়থ অবর্
অথর্াৎ  িহেব্রাণ নগের তঁার মৃতুয্ হল| অব্রাহাম ভীষণ দুঃখ েপেলন,
সারার জেনয্ অেনক কঁাদেলন| 3 তারপর স্ত্রীর মৃতেদহ েরেখ েহেতর
জনেগাষ্ঠীর সেঙ্গ কথা বলেত েগেলন| 4 িতিন বলেলন, “েদশ পযর্টন
করেত করেত আপনােদর েদেশ এেস আিম পরবাসী িহেসেব বাস
করিছ| ফেল আমার মৃত স্ত্রীেক কবর েদওয়ার মত আমার েকানও
জায়গা েনই| আিম যােত স্ত্রীেক কবর িদেত পাির তার জনয্ দয়া কের
আমায় খািনকটা জায়গা িদন|”

5 েহেতরা উত্তের বলল, 6“মহাশয়,আমােদর মেধয্আপিন ঈশ্বেরর
মহান েনতােদর একজন| আমােদর েশ্রষ্ঠ জিমেত আপিন আপনার
মৃত স্ত্রীেক সমািধস্থ করেত পােরন| আপনার স্ত্রীেক আপিন আপনার
পছন্দমত জায়গােত সমািধস্থ করেল েকউ আপনােক বাধা েদেব না|”

7অব্রাহাম উেঠ দঁািড়েয় তঁােদর নমস্কার করেলন| 8অব্রাহাম তঁােদর
বলেলন, “আপনারা সিতয্ই যিদ আমার মৃত স্ত্রীেক কবর েদওয়ার
বয্াপাের সাহাযয্ করেত চান তাহেল আমার হেয় েসাহেরর পুত্র
ইেফ্রােণর সেঙ্গ কথা বলুন| 9 ইেফ্রােণর েক্ষেতর েশেষ েয মেক্পলার
গুহাটা আেছ েসটা আিম িকনেত চাই| ইেফ্রাণ ঐ গুহার মািলক| যা
দাম হয়, সবটাই আিম েদব| আিম চাই েয আমার স্ত্রীর কবেরর জনয্
েয ঐ জায়গা িকনিছ আপনারা সবাই তার সাক্ষী থাকুন|”

10 যােদর সেঙ্গ অব্রাহাম কথা বলিছেলন তঁােদর মেধয্ ইেফ্রাণ
উপিবষ্ট িছেলন| এখন ইেফ্রাণ অব্রাহামেক বলেলন, 11 “না, মহাশয়,
এখােনই ঐ েক্ষত এবং গুহািটও আিম আমার েলােকেদর সামেন
আপনােক েদব| আপিন যােত আপনার ইচ্ছা মত আপনার স্ত্রীেক
সমািধস্থ করেত পােরন েসজেনয্ ঐ জিম, গুহা আিম আপনােক
েদব|”

12 তখন অব্রাহাম সমেবত েহেতর েলাকেদর সিবনয় নমস্কার
করেলন| 13 সকেলর উপিস্থিতেত িতিন ইেফ্রাণেক বলেলন, “িকন্তু
আিম ঐ জিমর পুেরা দাম আপনােক িদেত চাই| আমার েদওয়া দাম
আপিন দয়া কের গ্রহণ করুন, আিম িনির্ধধায় আমার স্ত্রীেক কবর
িদই|”
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14 উত্তের ইেফ্রাণ অব্রাহামেক বলেলন, 15 “মহাশয়, আমার কথা
শুনুন|আপনার ওআমার কােছ 10পাউণ্ডওজেনর রূেপার েতা েকান
দাম েনই| সুতরাং আপিন জিমটা িনন এবং েসখােন িনিশ্চেন্ত আপনার
স্ত্রীেক সমািধস্থ করুন|”

16 অব্রাহাম বুঝেত পারেলন েয ইেফ্রােণর কথার মেধয্ই জিমটার
মূলয্ উিল্লিখত রেয়েছ| সুতরাং অব্রাহাম ঐ মূলয্ই ইেফ্রাণেক িদেলন|
ইেফ্রােণর জেনয্ অব্রাহাম 10 পাউণ্ড রূেপা ওজন করেলন এবং েসই
রূেপা বিণকেক িদেলন|

17-18 সুতরাং ইেফ্রােণর জিমর স্বত্ত্বািধকারীর পিরবতর্ ন হল| মিম্রর
পূবর্িদেক মেক্পলায় ঐ জিম অবিস্থত| এখন ঐ জিমর স্বত্ত্বািধকারী
হেলন অব্রাহাম| িতিন ঐ জিমর অন্তগর্ত গুহা এবং সমস্ত বৃক্ষািদর
স্বত্ত্বািধকারী হেলন| সমস্ত নগরবাসী ইেফ্রাণ ও অব্রাহােমর মেধয্ ঐ
চুিক্ত সম্পাদন প্রতয্ক্ষ করেলন| 19তারপর অব্রাহাম মিম্রর (িহেব্রােণ)
িনকটস্থ জিমেত অথর্াৎ কনান েদেশর এক গুহার মেধয্ তঁার স্ত্রী
সারােক সমািধস্থ করেলন| 20অব্রাহাম েহেতর জনেগাষ্ঠীর কাছ েথেক
ঐ জিম ও জিমর মেধয্কার গুহা িকনেলন| এখন ঐ জিম গুহা হল
অব্রাহােমর সম্পিত্ত এবং ঐ জায়গা িতিন সমািধস্থল িহেসেব বয্বহার
করেত লাগেলন|

24
ইসহােকর স্ত্রী

1অব্রাহাম অতয্ন্ত বৃদ্ধ বয়স পযর্ন্ত জীিবত িছেলন| অব্রাহাম ও তঁার
কৃত সমস্ত কেমর্ প্রভুর আশীবর্াদ িছল| 2 অব্রাহােমর সমস্ত সম্পিত্ত
েদখােশানার জেনয্ একজন পুরােনা ভৃতয্ িছল| অব্রাহাম েসই ভৃতয্েক
একিদন েডেক বলেলন, “আমার উরুর নীেচ হাত দাও| 3এখনআমার
কােছ তুিম একটা প্রিতজ্ঞা কেরা| স্বগর্ ও মেতর্ য্র ঈশ্বর প্রভুর সাক্ষােত
আমায় কথা দাও েয কনােনর েকান কনয্ােকআমার পুত্র িবেয় করেব,
এরকমটা তুিম কখনও হেত েদেব না| আমরা কনানীয়েদর মেধয্ বাস
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কির বেট, িকন্তুআমার পুেত্রর সেঙ্গ েকানওকনানীয় কনয্ার িবেয় হেত
েদেব না| 4আমার েদেশ আমার স্বজািতর কােছ িফের যাও| েসখােন
আমার পুত্র ইসহােকর জেনয্ পাত্রী খঁুেজ বার কের তােক এখােন িনেয়
এস|”

5 ভৃতয্িট তঁােক বলল, “এমন েতা হেত পাের েয েকানও পাত্রী
আমার সেঙ্গ এেদেশ আসেত রাজী হল না| তাহেল িক আিম আপনার
পুত্রেক আমার সেঙ্গ িনেয় আপনার জন্মভূিমেত যাব?”

6 অব্রাহাম তােক বলল, “না! আমার পুত্রেক ঐ েদেশ িনেয়
েযও না| 7 স্বেগর্র প্রভু স্বয়ং ঈশ্বর আমার স্বেদশ েথেক সপিরবাের
আমায় এখােন িনেয় এেসেছন| ঐ েদশ আমার িপতার ও পিরবােরর
স্বেদশ িছল| িকন্তু প্রভু কথা িদেয়েছন েয এই নতুন েদশ হেব আমার
পিরবােরর স্বেদশ| প্রভু েতামার আেগ তঁার দূত পাঠােবন যােত তুিম
আমার পুেত্রর জনয্ একিট পাত্রী পছন্দ কের তােক এখােন আনেত
পার| 8 িকন্তু যিদ েসই পাত্রী েতামার সেঙ্গ এই েদেশ আসেত না
চায় তাহেল তুিম েতামার শপথ েথেক মুিক্ত পােব| িকন্তু তুিম কখনও
আমার পুত্রেক েসই েদেশ িফিরেয় িনেয় যােব না|”

9 সুতরাং ভৃতয্িট তার মিনেবর উরুর নীেচ হাত িদেয় েসই রকমই
শপথ করল|

সন্ধােনর শুরু
10 পিরচারকিট অব্রাহােমর দশিট উট িনেয় েসই স্থান তয্াগ করল|

সেঙ্গ িনেয় েগল নানা ধরেণর সুন্দর সুন্দর উপহার| েস েগল নােহােরর
নগর েমেসাপেটিমযােত| 11 নগেরর বাইের েসই ভৃতয্ জেলর কূেপর
িদেক েগল| সন্ধয্ার সময় নগেরর েমেয়রা েসই কূেপ জল িনেত
েবিরেয় এল| ভৃতয্িট উটগুেলােক েসখােন হঁাটু েগেড় বসাল|

12 ভৃতয্িট বলল, “প্রভু, আপিন আমার মিনব অব্রাহােমর ঈশ্বর|
আজআমার মিনেবর পুেত্রর জনয্ একিট েযাগয্ পাত্রী িনবর্াচেনআপিন
আমায় সাহাযয্ করুন| অনুগ্রহ কের আমার প্রভু অব্রাহামেক এই দয়া
করুন| 13 এখােন কূেপর ধাের আিম দঁািড়েয় আিছ| নগেরর তরুণী
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রমনীরা এই কূেপর জল িনেত আসেছ| 14 ইসহােকর জেনয্ েকান
পাত্রীিট উপযুক্ত তা জানার একটা িবেশষ ইিঙ্গত েদখেত পাব বেল
এখােন আিম অেপক্ষা করিছ| েসই িবেশষ ইিঙ্গতিট হল এই: আিম
েমেয়িটেক বলব, �েতামার কলসী েথেক আমায় একটু জল দাও|�
েসই েমেয়িটই েয উপযুক্ত তা আিম বুঝেত পারব যিদ েস বেল, �িনন,
এই জেল েতষ্টা েমটান| আপনার উটগুেলােকও আিম জল িদিচ্ছ|�
এরকমটা যিদ ঘেট তাহেলআিম বুঝবআপনার কাছ হেতআসা েসটাই
প্রমাণ েয ঐ েমেয়ই ইসহােকর জেনয্ সিঠক পাত্রী এবং আিম জানব
েয আপিন আমার মিনবেক দয়া কেরেছন|”

একিট পত্নী পাওয়া েগল
15 ভৃতয্ প্রাথর্না েশষ করার আেগই িরিবকা নােম একিট তরুনী

কূেপর কােছ এল| িরিবকা বথুেযেলর কনয্া| বথুেযল িছল অব্রাহােমর
ভাই নােহার ও তার স্ত্রী িমল্কার পুত্র| জল েনওয়ার কলসী কঁােধ িনেয়
িরিবকা কূেপর কােছ এল| 16 িরিবকা অসাধারণ সুন্দরী| েস কখনও
েকান পুরুেষর সেঙ্গ ঘুমায িন| েস িছল কুমারী| কূেপর ধাের িগেয়
েস কলসী ভের জল িনল| 17 তখন েসই ভৃতয্ তাড়াতািড় তার কােছ
িগেয় বলল, “দারুণ তৃষ্ণা, দয়া কের েতামার কলসী েথেক একটু জল
দাও|”

18 িরিবকা সেঙ্গ সেঙ্গ কঁাধ েথেক কলসী নািমেয় তার আঁজলায
জল েঢেল িদেয় বলল, “এই িনন, তৃষ্ণা েমটান|” 19 তােক জল
েখেত েদওয়ার পের িরিবকা বলল, “আপনার উটগুেলােকও আিম
জল িদিচ্ছ|” 20তখন িরিবকা কলসী খািল কের সবটা জল েঢেল িদল
উেটেদর পানপােত্র| তারপর আবার কূপ েথেক আরও জল আনেত
েগল| এভােব েস সবগুেলা উটেকই জল পান করেত িদল|

21 েসই ভৃতয্ নীরেব িরিবকার সমস্ত কাজ লক্ষয্ করেত লাগল|
েস িনিশ্চত হেত চাইিছল েয প্রভু তার প্রাথর্না শুেনেছন িকনা এবং
ইসহােকর জেনয্ কনয্া সন্ধান সফল হেয়েছ িকনা| 22 উটগুেলার
জলপান েশষ হেল েস িরিবকােক একটা 1/4 আউন্স ওজেনর
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েসানার আংিট িদল| তাছাড়া েস এক-একিট 5আউন্স ওজেনর দুখানা
েসানার বালাও িরিবকােক িদল| 23 ভৃতয্িট িরিবকােক িজেজ্ঞস করল,
“েতামার িপতা েক? েতামার িপতার গৃেহ িক আমার েলাকেদর রােত
থাকার েকানও বয্বস্থা হেত পাের?”

24 িরিবকা উত্তর িদল, “বথুেযল আমার িপতা| িতিন িমল্কা ও
নােহােরর পুত্র|” 25 তারপর েস বলল, “উটগুেলােক েখেত েদওয়ার
মত খড় আর আপনােদর ঘুেমােত েদওয়ার মত জায়গা দুেটাই
আমােদর আেছ|”

26 ভৃতয্িট সাষ্টােঙ্গ প্রিণপাত কের প্রভুর উপাসনা করল| 27 েস
বলল, “ধনয্ প্রভু, আমার মিনব অব্রাহােমর ঈশ্বর| আমার মিনেবর
প্রিত প্রভু দয়া ও িবশ্বস্ততার বয্বহার কেরেছন| প্রভু আমােক আমার
মিনেবর আত্মীয়েদর বাড়ীেত িনেয় এেসেছন আমার মিনেবর পুেত্রর
জনয্ েযাগয্ পাত্রী খঁুেজ বার করার জনয্|”

28 তখন িরিবকা ছুেট িগেয় যা যা ঘেটেছ েসসব তার পিরবােরর
সবাইেক বলল| 29-30 িরিবকার এক ভাই িছল| তার নাম লাবন| েসই
আগন্তুক যা িকছু বেলেছ, েসইসব িরিবকা যখন বলিছল তখন লাবন
মন িদেয় সব শুনিছল এবং লাবন যখন তার িদিদর আঙুেল আংিট
আর হােত বালা েদখল তখন ছুেট েবিরেয় িগেয় েসই কূেপর ধাের
এল| েসই েলাকিট তখন কূেপর ধাের উটগুেলা িনেয় দঁািড়েয় িছল|
31লাবন বলল, “মহাশয়, আপনােকআমােদরআলেয় স্বাগত জানাই|
আপনার এখােন দঁািড়েয় থাকার দরকার েনই| আপনােদর িবশ্রােমর
জনয্ আিম সমস্ত বেন্দাবস্ত করিছ এবং আপনােদর উটগুেলার জেনয্
আমােদর বাড়ীেত জায়গা আেছ|”

32 তাই অব্রাহােমর ভৃতয্ তােদর বাড়ীর েভতের েগল| উটগুেলার
েথেক েবাঝা নামােত লাবন তােদর সাহাযয্ করল এবং উটগুেলােক
খাবােরর জনয্ খড়ও িদল| লাবন তারপর েসই ভৃতয্ ও তার েলাকেদর
পা েধাওয়ার জনয্ জল িদল| 33 তারপর লাবন তােদর খাওয়ার জনয্
খাবার িদল| িকন্তু ভৃতয্িট েখেত রাজী হল না| েস বলল, “আিম েকন
এেসিছ তা না বেল আিম খাব না|”
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তখন লাবন বলল, “তাহেল আমােদর বলুন|”

িরিবকার জেনয্ দরাদির
34 তখন েসই ভৃতয্ বলল, “আিম অব্রাহােমর পিরচারক| 35 িকন্তু

সমস্ত িবষেয়ই আমার মিনবেক আশীবর্াদ কেরেছন| আমার মিনব
এখন এক মহান বয্িক্ত| অব্রাহামেক প্রভু অেনক েমেষর পাল এবং
প্রচুর গবািদ পশু িদেয়েছন| অব্রাহােমর এখন অেনক েসানা, রূপা,
অেনক দাসদাসী| অব্রাহােমর অেনক উট ও গাধা আেছ| 36 আমার
মিনেবর স্ত্রী িছেলন সারা| অেনক বয়েস িতিন একিট পুেত্রর জন্ম
িদেলন এবং আমার মিনব তঁার সমস্ত ধন-সম্পদ তঁার এই পুত্রেক
িদেয়েছন| 37আমার মিনব আমায় একটা শপথ িনেত বাধয্ কেরেছন|
আমার মিনব আমায় বলেলন, �আমার পুত্রেক তুিম কনােনর েকানও
কনয্ােক িবেয় করেত েদেব না| আমরা কনােনর েলাকেদর মেধয্
বাস কির বেট, িকন্তু আিম চাই না েয েস কনােনর েকানও কনয্ােক
িবেয় কের| 38 সুতরাং তুিম শপথ কেরা েয তুিম আমার িপতার েদেশ
যােব| আমার আত্মীয়স্বজনেদর কােছ যাও এবং আমার পুেত্রর জেনয্
একজন পাত্রী িনবর্াচন কেরা|� 39তখনআিমআমার মিনবেক বললাম,
�েসই পাত্রী আমার সেঙ্গ এই েদেশ আসেত না চাইেতও পাের|�
40 িকন্তু আমার মিনব বলেলন, �আিম প্রভুর েসবা কেরিছ এবং েসই
একই প্রভু তঁার দূত পাঠােবন েতামার সেঙ্গ েতামার সাহােযয্র জনয্|
আমার আত্মীয়স্বজনেদর মেধয্ই তুিম আমার পুেত্রর জেনয্ পাত্রী খঁুেজ
পােব| 41 িকন্তু তুিম যিদ আমার িপতার েদেশ যাও আর তঁারা যিদ
আমার পুেত্রর জনয্ েমেয় িদেত অস্বীকার কেরন, তাহেল তুিম এই
শপেথর দায় েথেক মুক্ত হেব|�

42 “আজ আিম এই কূেপর পােড় এেস প্রাথর্না করলাম, �প্রভু,
আপিন আমার মিনব অব্রাহােমর ঈশ্বর, দয়া কের আমার এই যাত্রােক
সফল করুন| 43আিম এই কূেপর পােশ দঁািড়েয় জল েনওয়ার জনয্
আসা একিট েমেয়র জেনয্ অেপক্ষা করব| েস জল িনেত এেল আিম
বলব, “দয়া কের েতামার কলসী েথেকআমায় একটু জল পান করেত
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দাও|” 44 এেত উপযুক্ত পাত্রী একটা িবেশষভােব উত্তর েদেব| েস
বলেব, “এই জল আপিন পান করুন আর আপনার উটগুেলােকও
আিম জল পান করেত েদব|” েয েমেয় এইভােব উত্তর েদেব, আিম
জানব, েস-ই আমার মিনেবর পুেত্রর জনয্ উপযুক্ত পাত্রী হেব যােক
প্রভু িনবর্াচন কেরেছন|�

45 “আমার প্রাথর্না েশষ করার আেগই িরিবকা জল েনওয়ার জেনয্
কূেয়া তলায় এল| জেলর কলসীটা তার কঁােধ িছল| আিম তার কােছ
তৃষ্ণা িনবারেণর জনয্ জল চাইলাম| 46 তখনই েস কঁাধ েথেক কলসী
নািমেয় আমার আঁজলায় খািনকটা জল েঢেল িদল| তারপর েস বলল,
�এই জল আপিন পান করুন আর আপনার উটগুেলার জনয্ আিম
আরও জল িদিচ্ছ|� তখন আিম েসই জল পান করলাম এবং েমেয়িট
উটগুেলােকও জল পান করেত িদল| 47 তখন আিম তােক িজেজ্ঞস
করলাম, �েতামার িপতা েক?� েস বলল, �বথুেযল আমার িপতা|
িতিন িমল্কা ও নােহােরর পুত্র|� তখন আিম তােক আংিট আর বালা
েজাড়া িদলাম| 48আর প্রিণপাত কেরআিম প্রভুেক ধনয্বাদ জানালাম|
আিম প্রভুেক আমার মিনব অব্রাহােমর ঈশ্বরেক প্রশংসা করলাম|
আমায় েসাজা আমার মিনেবর ভাইেয়র নাতিনর কােছ েপৗেঁছ েদওয়ার
জেনয্ ধনয্বাদ জানাই প্রভুেক| 49 এখন আমায় বলুন, আপিন িক
আমার মিনেবর প্রিত সদয় এবং িবশ্বস্ত হেয় তঁােক আপনার কনয্ািটেক
েদেবন? না িক গররাজী হেবন? আপিন খুেল বলুন যােত আিম িক
করব, না করব িঠক করেত পাির|”

50 তখন লাবন এবং বথুেয়ল উত্তর িদেলন, “আমরা েদখেত
পািচ্ছ, সবই প্রভুর ইচ্ছা অনুসাের হেচ্ছ| সুতরাং েতামােক আমরা এিট
বদলাবার জনয্ িকছুই বলেত পাির না| 51তাই িরিবকােক িদলাম| ওেক
িনেয় যাও| ওর সেঙ্গ েতামার মিনেবর পুেত্রর িবেয় দাও| প্রভুর এটাই
ইচ্ছা|”

52 যখন অব্রাহােমর ভৃতয্ একথা শুনল েস প্রভুর সামেন ভূিমেত
প্রিণপাত করল| 53 তখন েস েযসব উপহার সামগ্রী এেনিছল েসসব
িরিবকােক িদল| েস তােক খুব সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় এবং
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েসানা ও রূপার নানা অলঙ্কার িদল| তার ভাই এবং মােকও িদল বহু
রকম মূলয্বান সামগ্রী| 54 তারপর তারা খাওয়াদাওয়া েসের েসখােন
রািত্রযাপন করল| পরিদন খুব সকােল উেঠ তারা বলল, “এখনআমার
মিনেবর কােছ আমােদর িফের েযেত হেব|”

55 তখন িরিবকার মা ও ভাই বলল, “িরিবকা আরও িকছুিদন
আমােদর কােছ থাকুক| আর দশ িদন আমােদর কােছ থাক| তারপর
েস েযেত পাের|”

56 িকন্তু ভৃতয্ তােদর বলল, “আমায় েদরী কিরেয় েদেবন না| প্রভু
আমার যাত্রা সফল কেরেছন| এবার আমার প্রভুর কােছ তাড়াতািড়
িফের যাওয়া দরকার|”

57 িরিবকার মা ও ভাই বলল, “িরিবকােক েডেক আিন�ও িক বেল
েশানা যাক্|” 58 তঁারা িরিবকােক েডেক িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম িক
এঁর সেঙ্গ এখনই েযেত চাও?”
িরিবকা বলল, “হঁয্া, আিম যাব|”
59 সুতরাং তঁারা অব্রাহােমর ভৃতয্ ও তার েলাকজেনর সেঙ্গ

িরিবকােক েযেত িদেলন| িরিবকােক েছাটেবলা েথেক েয দাসী মানুষ
কেরেছ েস-ও তােদর সেঙ্গ চলল| 60 যখন িরিবকা যাত্রা শুরু করল
তঁারা তােক বলেলন,

“আমােদর েবান, তুিম হও লক্ষ লক্ষ জেনর জননী|
েতামার উত্তরপুরুষগণ শত্রুেদর পরািজত কের দখল করুক
তােদর নগরগুিল|”

61 তারপর িরিবকা ও তার দাসী উেটর িপেঠ চেড় অব্রাহােমর ভৃতয্
ও তার েলাকজনেদর অনুগমন করল| সুতরাং েসই ভৃতয্ িরিবকােক
িনেয় মিনেবর গৃেহর পেথ যাত্রা করল|

62 ইসহাক তখন েবর্-লহয়্-েরায়ী তয্াগ কের েনেগেভ বাস
করিছেলন| 63 একিদন সন্ধয্ায় একােন্ত ধয্ান করার জেনয্ ইসহাক
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িনজর্ ন প্রান্তের েবড়ােত িগেয়িছেলন| ইসহাক েচাখ তুেল েদখেলন েয
দূর েথেক উেটর সাির আসেছ|

64 িরিবকাও ইসহাকেক েদখেত েপেলন| তখন েস উেটর িপঠ
েথেক লািফেয় েনেম পড়ল| 65 ভৃতয্েক িজেজ্ঞসকরল, “েকঐতরুণ
মােঠর মেধয্ িদেয় আমােদর িদেক এিগেয় আসেছ?”
ভৃতয্ উত্তর িদল, “ঐ আমার মিনেবর পুত্র|” শুেন িরিবকা ওড়না

িদেয় তার মুখ ঢাকল|
66 েসই ভৃতয্ যা-যা ঘেটেছ সব ইসহাকেক বলল| 67 তখন ইসহাক

েমেয়িটেক তঁার মােয়র তঁাবুেত িনেয় েগেলন| েসিদন েথেক িরিবকা
হল ইসহােকর স্ত্রী| ইসহাক তােক খুব ভালবাসেলন| তােক ভালেবেস
ইসহাক মােয়র মৃতুয্র েশােক সান্ত্বনা েপেলন|

25
অব্রাহােমর পিরবার

1 অব্রাহাম আবার িববাহ করেলন| তঁার নতুন স্ত্রীর নাম কটুরা|
2 অব্রাহােমর ঔরেস কটুরা িসম্রণ, যকষণ, মদান, িমিদয়ন, িযশবক
এবং শূহেরর জন্ম েদন| 3 যকষণ িছেলন িশবা ও দদােনর জনক|
অশূরীয়, িলযুশ্মীয় আর লটুনীয় অিধবাসীরা িছল দদােনর উত্তরপুরুষ|
4 ঐফা, এফর, হেনাক, অবীদ এবং ইল্দায়া িছল িমিদয়েনর
সন্তানসন্তিত| অব্রাহাম ও কটুরার িববােহর ফেল এইসব পুত্রেদর
জন্ম হয়| 5-6 মৃতুয্র আেগ অব্রাহাম তঁার রিক্ষত দাসীেদর গভর্ জাত
পুত্রেদর নানা রকম উপহার িদেয় তােদর পূবর্ েদেশ পাঠান| িতিন
তােদর ইসহােকর কাছ েথেক দূের পািঠেয় িদেয় তঁার যা িকছু িছল
সব ইসহাকেক েদন|

7অব্রাহাম 175 বছর বয়স পযর্ন্ত েবঁেচ িছেলন| 8তারপর অব্রাহাম
ক্রমশঃ দুবর্ল হেয় অবেশেষ েশষ িনঃশ্বাস তয্াগ করেলন| সুদীঘর্ ও
সুখী জীবন িছল তঁার| িতিন মারা েগেলন এবং তঁােক তঁার আপনজেনর
কােছ িনেয় যাওয়া হল| 9 তঁার দুই পুত্র ইসহাক আর ইশ্মােয়ল িমেল
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তঁার মৃতেদহ মেক্পলার গুহােত কবর িদল| েসাহেরর পুত্র ইেফ্রােণর
জিমেত ঐ গুহা| জায়গাটা িছল মিম্রর পূবর্ িদেক| 10 এই েসই গুহা
েযটা অব্রাহাম েহেতর সন্তানেদর কাছ েথেক িকেনিছেলন| েসখােন
স্ত্রী সারার কবেরর পােশ অব্রাহামেক কবর েদওয়া হল| 11অব্রাহােমর
মৃতুয্র পের ঈশ্বর ইসহাকেক আশীবর্াদ করেলন| ইসহাক েবর্-লহয়-
েরায়ীেত বসবাস করেত থাকেলন|

12 ইশ্মােয়েলর বংশ বৃত্তান্ত এই: অব্রাহাম ও হাগােরর পুত্র িছেলন
ইশ্মােয়ল| (হাগার িছেলন সারার িমশরীয় দাসী|) 13 ইশ্মােয়েলর
পুত্রেদর নামগুেলা হল: প্রথম পুত্র িছল নবােয়াত্ , তারপর জন্মায়
েকদর, তারপের যথাক্রেম অেদ্বল, িমবসম্, 14 িমশ্ম, দুমা, মসা,
15 হদদ, েতমা, িযটুর, নাফীশ এবং েকদমা| 16 এইগুিল হল
ইশ্মােয়েলর পুত্রেদর নাম| প্রেতয্েকর এক-একটা েছাট বসিত িছল
এবং প্রেতয্কিট বসিত আেস্ত আেস্ত শহের পিরণত হয়| বােরািট পুত্র
েযন বােরা জন রাজপুত্র এবং প্রেতয্েকর িনজস্ব জনবল| 17 ইশ্মােয়ল
137 বছর েবঁেচিছেলন| তারপর তঁার মৃতুয্ হয় এবং তঁােক তঁার
পূবর্পুরুষেদর কােছ িনেয় যাওয়া হয়| 18 ইশ্মােয়েলর উত্তরপুরুষরা
সমগ্র মরুভূিম অঞ্চেল বসিত স্থাপন কের| এই অঞ্চলিট িছল িমশেরর
কােছ হুবীলা েথেক শূর পযর্ন্ত িবসৃ্তত এবং এখান েথেক তা িবসৃ্তত
িছল অশূিরযা পযর্ন্ত| ইশ্মােয়েলর উত্তরপুরুষরা প্রায়ই তার ভাইেয়র
েলােকেদর আক্রমণ করত|

ইসহােকর পিরবার
19 এবার ইসহােকর কািহনী। ইসহাক নােম অব্রাহােমর এক পুত্র

িছল| 20 যখন ইসহােকর বয়স 40 হল তখন িতিন িরিবকােক িবেয়
করেলন| িরিবকা িছেলন পদ্দন্ অরাম অঞ্চেলর েমেয়| তঁার িপতা
বথুেযল এবং অরামীয় লাবন িছেলন তঁার ভাই| 21 ইসহােকর স্ত্রীর
সন্তানািদ হিচ্ছল না| তাই িতিন প্রভুর কােছ তঁার স্ত্রীর জেনয্ প্রাথর্না
করেলন এবং প্রভু তঁার প্রাথর্না শুনেল িরিবকা গভর্ বতী হেলন|
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22 গভর্ বতী অবস্থায় িরিবকা যন্ত্রণা েভাগ করিছেলন কারণ তঁার
গেভর্ দুিট িশশু এেক অপরেক েজাের েঠলােঠিল করিছল| গভর্ স্থ
িশশুর জেনয্ িরিবকা অেনক কষ্ট েপেত থােকন| িতিন প্রভুর কােছ
প্রাথর্না কের জানেত চাইেলন, “আমার েকন এমন হেচ্ছ?” 23 প্রভু
উত্তের বলেলন,

“েতামার গেভর্ র মেধয্
দুিট জািত আেছ|

তুিম দুই মহান বংেশর শাসকেদর জন্ম েদেব|
তােদর মেধয্ িবেচ্ছদ ঘটেব|

এক পুেত্রর অেপক্ষা অনয্ পুত্র শিক্তশালী হেব|
েছাট পুেত্রর েসবা করেব বড় পুত্র|”

24 যথাসমেয় িরিবকা দুিট যমজ সন্তােনর জন্ম িদেলন| 25 প্রথম
সন্তােনর গােয়র রং িছল লাল| গােয়র ত্বক িছল েলামশ বেস্ত্রর মত|
তাই তার নাম রাখা হল এেষৗ| 26তারপের যখন িদ্বতীয় সন্তানিটর জন্ম
হল তখন তার শক্ত মুেঠার মেধয্ এেষৗর পােয়র েগাড়ািল ধরা িছল|
তাই তার নাম রাখা হল যােকাব| এেষৗ এবং যােকােবর জেন্মর সময়
ইসহােকর বয়স িছল 60 বছর|

27 েছেল দুিট বড় হেত লাগল| এেষৗ হল একজন দক্ষ িশকারী|
েস জঙ্গেল প্রান্তের ঘুের েবড়ােত ভালবাসত| িকন্তু যােকাব িছল শান্ত
প্রকৃিতর| েস তঁাবুেতই থাকত| 28 ইসহাক এেষৗেক ভালবাসেতন|
এেষৗর িশকার করা পশুর মাংস েখেত িতিন ভালবাসেতন| িকন্তু
িরিবকা যােকাবেক ভালবাসেতন|

29 একবার এেষৗ িশকার েথেক িফের এল| কু্ষধায় েস িছল ক্লান্ত ও
দুবর্ল| তখন যােকাব এক হঁািড় িশম েসদ্ধ করিছল| 30এেষৗ যােকাবেক
বলল, “িক্ষেধর জ্বালায় আিম ক্লান্ত| আমায় এই লাল বীন িকছু েখেত
দাও|” (েসজনয্ সবাই তােক ইেদাম বেল|)
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31 িকন্তু যােকাব বলল, “তাহেল তুিম আজ বড় পুেত্রর অিধকার
আমায় িবিক্র কেরা|”

32 এেষৗ বলল, “িক্ষেধর েচােট আিম এমিনেতই আধমরা হেয়
েগিছ| মেরই যিদ যাই তাহেল িপতার সব সম্পিত্ত আমার েকান কােজ
লাগেব? তাই আমার ভাগ আিম েতামায় েদব|”

33 িকন্তু যােকাব বলল, “আেগ প্রিতজ্ঞা কেরা েয েতামার ভাগ
আমায় েদেব|” অতএব যােকােবর কােছ এেষৗ প্রিতজ্ঞা করল| এেষৗ
িপতার সম্পিত্ত েথেক িনেজর ভাগ যােকাবেক িবিক্র করল| 34 তখন
যােকাব এেষৗেক রুিট ও খাবার িদল| এেষৗ েখেয়েদেয় পিরতৃপ্ত হেয়
চেল েগল| সুতরাং এেষৗ প্রমাণ করল েয বড় পুেত্রর অিধকার িনেয়
তার েকানও মাথাবয্থা েনই|

26
অবীেমলেকর কােছ ইসহােকর িমথয্াভাষণ

1একবার দুির্ভক্ষ হল|অব্রাহােমর সময় েযমন হেয়িছল এই দুির্ভক্ষটা
েতমনই িছল| তখন ইসহাক পেলষ্টীয়েদর অবীেমলেকর সেঙ্গ েদখা
করার জনয্ গরাের েগেলন| 2 প্রভু ইসহাকেক দশর্ন িদেলন এবং
বলেলন, “িমশের েযও না| আিম েতামায় েয েদেশ বাস করার
পরামশর্ িদিচ্ছ েসই েদেশ বাস কেরা| 3 েসই েদেশ থােকা এবং আিম
েতামার সেঙ্গ থাকব| আিম েতামায় আশীবর্াদ করব| এই যত জিমজমা
েদখছ সব আিম েতামায় ও েতামার পিরবারেক েদব| েতামার িপতা
অব্রাহামেক আিম যা-যা প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম েস সব কথা আিম রাখব|
4 আকােশর তারার মত েতামার উত্তরপুরুষরা হেব অসংখয্ এবং
েতামার পিরবার এই সমস্তজিমর মািলক হেব| েতামার উত্তরপুরুষেদর
মাধয্েম পৃিথবীর সমস্ত জািত আমার আশীবর্াদ পােব| 5 েতামার িপতা
অব্রাহাম আমার কথা, আমার আেদশ, আমার িবিধ, আমার িনয়ম সব
িকছু পালন কেরিছল এবং আিম তােক যা যা করেত বেলিছলাম সব
কেরিছল বেল আিম এটা করব|”
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6 সুতরাং ইসহাক গরাের েথেক েগেলন এবং েসখােনই বাস
করেত লাগেলন| 7 ইসহােকর স্ত্রী িরিবকা িছল অপূবর্ সুন্দরী| গরােরর
বািসন্দারা িরিবকার সম্পেকর্ ইসহাকেক িজজ্ঞাসাবাদ করেত লাগল|
ইসহাক বলেলন, “ও আমার েবান|” িরিবকােক তার স্ত্রী িহেসেব
পিরচয় িদেত ইসহাক ভয় েপল| ইসহােকর ভয় হল েয িরিবকােক
পাওয়ার জনয্ তারা তােক হতয্া করেত পাের|

8 তারপর ইসহাক েসখােন বহুিদন েথেকিছেলন| একিদন
অবীেমলক জানালা িদেয় ইসহাক ও তার স্ত্রী িরিবকােক েখলা করেত
েদখেলন| 9তখনঅবীেমলক ইসহাকেক েডেক পাঠােলন|অবীেমলক
বলেলন, “এই নারী আসেল েতামার স্ত্রী| আমায় েকন িমেথয্ কের
বেলিছেল েয এ েতামার েবান?”
ইসহাক বলল, “আিম ভয় েপেয়িছলাম েয এেক স্ত্রী বেল পিরচয়

িদেল ওেক পাওয়ার জনয্ আপিন আমায় হতয্া করেবন|”
10 অবীেমলক বলেলন, “আমােদর প্রিত অতয্ন্ত অনয্ায় অিবচার

কেরছ| আমােদর মেধয্ েকউ যিদ েতামার স্ত্রীেক শযয্াসিঙ্গনী করেতা
তাহেল েস মহাপােপর ভাগী হত|”

11 সুতরাং অবীেমলক তঁার সমস্ত প্রজােদর সাবধান কের িদেলন|
িতিন বলেলন, “েকউ এই েলাকিটর বা এর স্ত্রীর েকান ক্ষিত করেব
না| যিদ েকউ এেদর েকানও ক্ষিত কের তাহেল তার শািস্ত হেব মৃতুয্|”

ইসহাক ধনী হেলন
12 ইসহাক তঁার েক্ষেত চাষ করেলন| এবং েস বছর খুব ভাল ফসল

হল| প্রভু তঁােক খুব আশীবর্াদ করেলন| 13 ইসহাক ধনী হেলন| িতিন
আরও অেনক ধন উপাজর্ ন করেলন| এভােব িতিন একজন অতয্ন্ত
ধনবান বয্িক্ত হেলন| 14 িতিন প্রচুর েমষপাল ও েগা-পােলর মািলক
হেলন| তঁার িবশাল ধন ও অেনক দাস-দাসী িছল| সমস্ত পেলষ্টীয়
মানুষরা তঁােক ঈষর্া করেত লাগল| 15 ফেল অেনক কাল আেগ
অব্রাহাম ও তঁার েলাকজন েযসব কূপ খনন কেরিছেলন েসগুেলা
পেলষ্টীয়রা বুিজেয় েফলল| 16 এমনিক অবীেমলক পযর্ন্ত ইসহাকেক
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বলেলন, “আমােদর েদশ েছেড় চেল যাও| তুিম আমােদর অেপক্ষা
অেনক েবশী শিক্তশালী হেয় েগছ|”

17 সুতরাং ইসহাক েসই স্থান তয্াগ কের সঙ্কীণর্ গরার নদীর ধাের
এেস িশিবর স্থাপন করেলন| ইসহাক েসখােন অবস্থান কের েসখােনই
বসবাস করেত লাগেলন| 18এর বহুকাল আেগ অব্রাহাম প্রচুর কূপ বা
জলাশয় খনন কেরিছেলন| অব্রাহাম মারা েগেল পেলষ্টীয়রা েসইসব
কূপ মািট িদেয় বুিজেয় েফেলিছল| 19তখন ইসহাক িফের িগেয়আবার
েসই কূপগুিল খনন করেলন| ইসহােকর ভৃতয্রাও েছাট নদীিটর কােছ
একটা কূপ খনন করল এবং তারা েসই কূেপর মেধয্ একিট জেলর
ঝণর্া েদখেত েপল| 20 গরার উপতয্কায় যারা েমষ চরাত তােদর
সেঙ্গ ইসহােকর েলাকজনেদর িববাদ বাধল| তারা বলল, “এই জল
আমােদর|” তাই ইসহাক ঐ কূপিটর নাম িদেলন এষক| িতিন কূপিটর
ঐ নাম িদেলন, কারণ ঐখােনই তকর্ াতির্কটা হেয়িছল|

21 ইসহােকর েলাকরা আর একিট কূপ খনন করল| েসই কূপ িনেয়
ইসহােকর েলাকেদর সেঙ্গ স্থানীয় েলাকেদর আবার িববাদ বাধল| তাই
ইসহাক ঐ কূপিটর নাম িদেলন িসটনা|

22 েসখান েথেক সের িগেয় ইসহাক আবার একিট কূপ খনন
করেলন| এবার ঐ কূপ িনেয় েকউ িববাদ করেত এল না। তাই ইস্হাক
ঐ কূপিটর নাম িদেলন রেহােবাত্| ইসহাক বলেলন, “এবার প্রভু
আমােদর জনয্ একটা জায়গা েপেয়েছন| এখােনই আমরা বহুগুণ হব
ও সফল হব|”

23 েসখান েথেক ইসহাক েগেলন েবর্-েশবােত| 24 েসই রােত্র
প্রভু ইসহােকর সেঙ্গ কথা বলেলন| প্রভু বলেলন, “আিম েতামার
িপতা অব্রাহােমর ঈশ্বর| ভয় েপও না| আিম েতামার সেঙ্গ আিছ এবং
েতামায়আশীবর্াদ করিছ| েতামার পিরবারেকআিম এক মহান পিরবাের
পিরণত করব| আমার িবশ্বস্ত েসবক অব্রাহােমর জনয্ আিম একাজ
করব|” 25 সুতরাং ইসহাক এক েবদী িনমর্াণ কের েসখােন প্রভুর
উপাসনা করেলন| ইসহাক েসই জায়গায় তঁাবু স্থাপন করেলন আর
তঁার পিরচারকরা েসখােন কূপ খনন করেলা|
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26 গরার েথেক অবীেমলক এেলন ইসহােকর সেঙ্গ েদখা করেত|
অবীেমলেকর সেঙ্গ তঁার উপেদষ্টা অহূষত্  এবং তঁার ৈসনয্াধয্ক্ষ
ফীেকালও এেলন|

27 ইসহাক িজজ্ঞাসা করেলন, “আমার কােছ এেসেছন েকন?
আেগ আপিন আমার সেঙ্গ বনু্ধর মত বয্বহার কেরন িন| এমনিক
আপনার রাজয্ েথেক আপিন আমায় তািড়েয় িদেয়িছেলন|”

28 উত্তের তঁারা বলেলন, “এখন আমরা েজেনিছ েয প্রভু আপনার
সেঙ্গ আেছন| আমরা মেন কির েয আমােদর মেধয্ একটা চুিক্ত হওয়া
উিচৎ | আমরা চাই আপিন আমােদর কােছ শপথ িনন| 29 আমরা
আপনােক কখনওআঘাত কির িন| আপিনও িদবয্ করুন েয আমােদর
কখনও আঘাত করেবন না| আমরা আপনােক বিহষ্কার কেরিছলাম|
এখন এটা পিরষ্কার েয প্রভু আপনােক আশীবর্াদ কেরেছন|”

30 সুতরাং ইসহাক অভয্াগতেদর জনয্ এক েভাজসভার আেয়াজন
করেলন| সবাই পিরতৃিপ্তর সেঙ্গ পানেভাজন করেলন| 31 পরিদন খুব
সকােল তঁারা এেক অপেরর কােছ একিট প্রিতজ্ঞা করেলন| তারপর
তঁারা শািন্তপূণর্ভােব িবদায় িনেলন|

32 েসইিদন ইসহােকর ভৃতয্রা এেস তারা েয কূপ খনন কেরিছল
তার কথা জানাল| তারা বলল, “ঐ কূেপর মেধয্ জল পাওয়া েগেছ|”
33 তাই ইসহাক ঐ কূেপর নাম িদেলন িশিবয়া এবং এখনও ঐ নগরী
েবর্-েশবা নােম পিরিচত|

এেষৗর পত্নীগণ
34এেষৗর যখন 40 বছর বয়স হল তখন েস দুজন িহত্তীয় রমণীেক

িববাহ করল| একজন িছল েবিরর কনয্া িযহূদীত্ | অনয্জন িছল
এলেনর কনয্া বাসমৎ | 35 এই িববাহ দুিটেত ইসহাক এবং িরিবকা
মানিসকভােব িবপযর্স্ত হেয়িছেলন|
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27
ইসহােকর সেঙ্গ যােকােবর চালািক

1 ইসহাক ক্রমশঃ বৃদ্ধ হেলন, ক্ষীণ হল তঁার দৃষ্টিশিক্ত�আর িকছু
ভাল েদখেত পান না| একিদন িতিন বড় পুত্রেক ডাকেলন, “এেষৗ!”
এেষৗ উত্তর িদল, “আিম এখােন|”
2 ইসহাক বলেলন, “আিম বৃদ্ধ হেয়িছ| শীঘ্রই মারাও েযেত পাির|

3 তাই েতামার তীরধনুক িনেয় িশকাের যাও| আমার খাওয়ার জেনয্
একটা িকছু িশকার কেরআেনা| 4আিম ভালবািস এমন েকানও খাবার
ৈতরী কর| আমায় খাবার এেন দাও, আিম খাই| মৃতুয্র আেগ েতামায়
আশীবর্াদ কের যাই|” 5 তখন এেষৗ িশকার করেত েবিরেয় েগল|
এসব কথা ইসহাক যখন এেষৗেক বলিছেলন তখন িরিবকা সব

শুনিছেলন| 6 িরিবকা তঁার িপ্রয় পুত্র যােকাবেক বলেলন, “েশান,
েতামার িপতা েতামার ভাই এেষৗেক িক বলিছেলন সব শুেনিছ|
7 েতামার িপতা বলেলন, �আমার খাওয়ার জেনয্ একটা জােনায়ার
িশকার কেরআেনা|আমায় েরঁেধ দাও, আিম খাই| তাহেলআিম মৃতুয্র
আেগ েতামায় আশীবর্াদ করব|� 8 এখন েশান বাবা, আিম যা বিল তা
কেরা| 9 আমােদর ছাগেলর েখঁায়ােড় যাও, দুেটা ছাগল ছানা িনেয়
এস| েতামার িপতা েযমন মাংস েখেত ভালবােস েতমন কের আিম
েরঁেধ েদব| 10 তারপর েসই খাবার িনেয় িপতার কােছ যােব| মৃতুয্র
আেগ িতিন েতামায় আশীবর্াদ করেবন|”

11 িকন্তু যােকাব মা িরিবকােক বলল, “আমার ভােযর গা ভির্ত্ত
েলাম| িকন্তু আমার শরীেরর ত্বক মসৃণ| 12 িপতা আমায় ছঁুেলই েটর
পােবন েয আিম এেষৗ নই| তাহেল িপতা আমায় আশীবর্াদ েদেবন না|
বরং অিভশাপ েদেবন| েকন? েকননা আিম তঁার সেঙ্গ চালািক করেত
িগেয়িছলাম|”

13 সুতরাং িরিবকা তােক বলেলন, “যিদ িতিন অিভশাপ েদন তেব
তা আমার ওপর আসুক| আিম েযমন বলিছ েতমনিট কেরা| যাও,
আমার জনয্ ছাগল িনেয় এস|”
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14 তখন যােকাব দুেটা ছাগল িনেয় এেস তার মােক েসগুিল
িদল| তার মা িঠক েযভােব ইসহাক েখেত ভালবােসন েসই িবেশষ
ভােব ছাগল দুেটা রান্না করেলন| 15 তারপর িরিবকা বড় পুত্র এেষৗর
িপ্রয় জামাকাপড় িনেলন| েসই জামাকাপড় পিরেয় িদেলন েছাট
পুত্র যােকাবেক। 16 আর যােকােবর হােত ও গলায় লািগেয় িদেলন
ছাগেলর চামড়া| 17 তারপর িরিবকা েসই রান্না করা মাংস িনেয় এেস
যােকাবেক িদেলন|

18 যােকাব িপতার কােছ িগেয় ডাকল, “িপতা|”
তার িপতা সাড়া িদেলন, “তুিম েক বাবা?”
19 যােকাব বলল, “আিম েতামার বড় পুত্র এেষৗ| তুিম েযমন

বেলিছেল আিম সব েতমনভােব কের এেনিছ| এখন উেঠ বেসা,
েতামার জেনয্ যা িশকার কেরিছ, খাও আেগ| আমায় পের আশীবর্াদ
েকােরা|”

20 িকন্তু ইসহাক তঁার পুত্রেক িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম িক কের এত
তাড়াতািড় জােনায়ার িশকার করেল?”
যােকাব উত্তর িদল, “কারণ প্রভু, েতামার ঈশ্বর আমােক

জােনায়ারগুিল তাড়াতািড় খঁুেজ েপেত সাহাযয্ কেরেছন|”
21 তখন ইসহাক যােকাবেক বলেলন, “কােছ এস বাবা, আিম

েতামায় ছঁুেয় েদিখ, তুিম সিতয্ই আমার পুত্র এেষৗ িকনা|”
22 সুতরাং যােকাব তার িপতা ইসহােকর কােছ েগল| ইসহাক তার

গােয় হাত বুিলেয় বলল, “েতামার গলার স্বর যােকােবর মত েশানােচ্ছ,
িকন্তু েতামার হাত এেষৗর মত েলামশ|” 23 ইসহাক বুঝেত পারেলন না
েয এ আসেল যােকাব| কারণ তার হাত এেষৗর হােতর মেতাই েলামশ|
সুতরাং ইসহাক যােকাবেক আশীবর্াদ করেলন|

24 ইসহাক িনঃসেন্দহ হবার জেনয্ আবার িজেজ্ঞস করল, “তুিম
সিতয্ই আমার পুত্র এেষৗ েতা?”
যােকাব উত্তর িদল, “হঁয্া, িপতা, আিমই এেষৗ|”

যােকাবেক আশীবর্াদ
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25 তখন ইসহাক বলেলন, “আমােক আমার পুেত্রর িশকার করা
পশুগুিলর েথেক খাবার এেন দাও| আিম েসটা েখেয় েতামায়
আশীবর্াদ করেবা|” তখন যােকাব খাবারটা িদল এবং ইসহাক তা
েখেলন|তারপর যােকাব িকছু দ্রাক্ষারস িদেল ইসহাক তা পান করেলন|

26 তারপর ইসহাক তােক বলেলন, “কােছ এস, আমায় চুমু দাও|”
27 সুতরাং যােকাব তার িপতার কােছ িগেয় তঁােক চুম্বন করল| তখন
ইসহাক যােকােবর জামা কাপেড় এেষৗর জামা কাপেড়র গন্ধ েপল
এবং তােক আশীবর্াদ করেলন| ইসহাক বলেলন,

“েয প্রান্তর প্রভুর আশীবর্াদ ধনয্, আমার সন্তান েসই প্রান্তেরর গন্ধ
বেহ|

28 েতামােক প্রভু প্রচুর বৃষ্টি িদন যােত প্রচুর ফসল আর দ্রাক্ষারস হয়|
29 বহু জািত েতামায় েসবা করেব

এবং েতামার প্রিত নত থাকেব|
ভাই জ্ঞািতেদর ওপের েতামার প্রভুত্ব বহাল হেব|

েতামার মাতার পুত্রগণ েতামার অধীন হেব এবং তারা েতামার
আেদেশ চলেব|

েতামােক যারা শাপ েদেব তারা হেব অিভশপ্ত,
যারা েতামােক আশীবর্াদ করেব তারা আশীবর্াদ পােব|”

এেষৗর জনয্ “আশীবর্াদ”
30 ইসহাক যােকাবেক আশীবর্াদ করা েশষ করেলন| তারপর েযই

যােকাব িপতার কাছ েথেক আশীবর্াদ িনেয় চেল েগল অমিন এেষৗ
িফের এল িশকার েথেক| 31 িপতা িঠক েযমন েখেত ভালবােস িঠক
েসভােব এেষৗ মাংস রঁাধল| তারপর খাবারটা িনেয় এল িপতার কােছ|
িপতােক েস বলল, “িপতা, আিম েতামার পুত্র| ওেঠা, েতামার জনয্
িশকার কের আিম মাংস েরঁেধ িনেয় এেসিছ, খাও, তারপের আমায়
আশীবর্াদ কেরা|”
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32 িকন্তু ইসহাক িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম েক?”
েস উত্তর িদল, “আিম েতামার পুত্র�েতামার বড় পুত্র এেষৗ|”
33তখন ইসহাক মহা উিদ্বগ্ন হেলন| িজেজ্ঞসকরেলন, “তাহেল তুিম

আসার আেগ েক মাংস রান্না কের এেন িদল আমায়? আিম সমস্ত
মাংস েখেয় তােক আশীবর্াদ করলাম| এখন েসই আশীবর্াদ িফিরেয়
েনওয়ার পেক্ষও েঢর েদরী হেয় েগেছ|”

34এেষৗ তার িপতার কথা শুনল| েস খুব কু্রদ্ধ ও িতক্ত হেয় উঠল|
েস িচৎকার কের েকঁেদ উঠল| িপতােক বলল, “তাহেল আমােকও
আশীবর্াদ কেরা, িপতা!”

35 ইসহাক বলেলন, “েতামার ভাই আমার সেঙ্গ চালািক কেরেছ!
েস এেস েতামার আশীবর্াদ িনেয় েগেছ!”

36 এেষৗ বলল, “তার নাম যােকাব| ওর জেনয্ ঐ নামই িঠক|
আমার সেঙ্গ ভাই দুবার চালািক করল| প্রথমবার েকৗশেল েস প্রথম
সন্তান িহেসেব আমার যা অিধকার িছল তার েথেক বিঞ্চত কেরেছ
এবং এবার আমার প্রাপয্ আশীবর্াদ েথেক আমােক বিঞ্চত করল|”
তারপর এেষৗ িজেজ্ঞস করল, “আমার জনয্ িক েতামার আর েকান
আশীবর্াদ অবিশষ্ট েনই?”

37 ইসহাক উত্তর িদেলন, “না, তার জনয্ বড় েদরী হেয় েগেছ|আিম
েতামায় শাসন করার অিধকারও যােকাবেক িদেয় েফেলিছ| আমার
আশীবর্ােদ েস পােব তার সমস্ত ভাইেদর েসবা| আরআিম তােক প্রচুর
শসয্ আর দ্রাক্ষারেসর জনয্আশীবর্াদ িদেয়িছ| েতামায়আশীবর্াদ করার
জনয্ আর িকছু বািক েনই|”

38 িকন্তু এেষৗ আশীবর্ােদর জেনয্ িপতােক পীড়াপীিড় কের বলল,
“িপতা েতামার কােছ িক শুধুমাত্র একিটই আশীবর্াদ আেছ?” এেষৗ
কঁাদেত শুরু করল|

39 তখন ইসহাক বলেলন,

“তুিম কখনও উবর্র জিম পােব না,
তুিম কখনও পযর্াপ্ত বষর্া পােব না|
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40 েতামােক লড়েত হেব জীবেনর জনয্
এবং ভ্রাতার ভৃতয্ হেব তুিম|

িকন্তু লেড় তুিম হেব সমূ্পণর্ স্বাধীন|
মুিক্ত পােব েতামার ভ্রাতার শাসন েথেক|”

যােকাব েদশ তয্াগ করল
41তারপর এইআশীবর্ােদর জনয্ এেষৗ যােকাবেক ঘৃণা করেত শুরু

করল| মেন মেন এেষৗ ভাবল, “আমার িপতা শীঘ্রই মারা যােবন| তার
জনয্ েশাক করার সময় েশষ হবার পেরআিম যােকাবেক হতয্া করব|”

42 িরিবকা জানেলন েয এেষৗ যােকাবেক হতয্া করার কথা ভাবেছ|
িতিন যােকাবেক েডেক পাঠােলন| যােকাবেক িতিন বলেলন, “েশান,
েতামার ভাই এেষৗ েতামায় হতয্া করার কথা ভাবেছ| 43 তাই আিম
যা বিল তা-ই কেরা| আমার ভাই লাবন বাস কের হারেণ| তার কােছ
িগেয় তুিম লুিকেয় থােকা| 44 তার কােছ তুিম িকছুিদন থােকা যতিদন
না েতামার ভাইেয়র রাগ পেড়| 45 িকছুিদন পের েতামার ভাই, তুিম
তার প্রিত িক কেরছ না কেরছ সব ভুেল যােব| তখন আিম েতামায়
িফিরেয় আনার জেনয্ একিট ভৃতয্ পাঠাব| আিম একই িদেন আমার দু
পুত্রেক হারােত চাই না|”

46 তারপর িরিবকা ইসহাকেক বলেলন, “েতামার পুত্র এেষৗ
িহত্তীয়েদর কনয্ােক িবেয় কেরেছ| এ আমার েমােট ভাল লােগ িন|
েকননা তারা আমােদর আপনজন নয়| যােকাবও যিদ ঐ েমেয়েদর
কাউেক িবেয় কের তাহেল আিম িনঘর্াত মারা যাব|”

28
1 ইসহাক যােকাবেক েডেক পাঠােলন এবং তােক আশীবর্াদ

করেলন| তারপর ইসহাক যােকাবেক একিট আজ্ঞা করেলন| িতিন
বলেলন, “তুিম কখনও কনােনর েমেয় িবেয় করেব না| 2 তাই এই
জায়গা েছেড় পদ্দন্-অরােম চেল যাও| েতামার দাদামশায বথূেয়েলর
কােছ যাও| েতামার মামা লাবেনর কনয্ােদর েকান একজনেক
িবেয় কেরা| 3 প্রাথর্না কির েয সবর্শিক্তমান ঈশ্বর েতামায় আশীবর্াদ
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করেবন এবং েতামায় বহু সন্তানসন্তিত েদেবন| তুিম যােত এক মহান
জািতর জনক হও তার জনয্ আিম প্রাথর্না কির| 4 েযভােব ঈশ্বর
অব্রাহামেক আশীবর্াদ কেরিছেলন েসভােব িতিন েযন েতামায় ও
েতামার সন্তানসন্তিতেক আশীবর্াদ কেরন-এই প্রাথর্না কির এবং আিম
প্রাথর্না কির েয েয েদেশ তুিম বাস করেব েসই েদশ েতামার হেব|
ঈশ্বর এই েদশ অব্রাহামেক িদেয়িছেলন|”

5 তখন ইসহাক যােকাবেক পদ্দন্-অরাম নামক স্থােন পাঠােলন|
যােকাব েগেলন িরিবকার ভাই লাবেনর কােছ| বথুেযল লাবন ও
িরিবকার জনক এবং যােকাব ও এেষৗর মা হেলন িরিবকা|

6 এেষৗ জানেত পারল েয তার িপতা ইসহাক যােকাবেক
আশীবর্াদ কেরেছন|এেষৗ জানল েয ইসহাক যােকাবেক পদ্দন-অরােম
পািঠেয়েছন েসখােন িবেয় করার জেনয্| ইসহাক েয যােকাবেক
কনােনর েমেয় িবেয় না করার আেদশ িদেয়েছন েস কথাও এেষৗ
জানল| 7 এেষৗ জানল েয যােকাব িপতামাতােক েমেন চেলেছ এবং
পদ্দন্-অরােম েগেছ| 8 এসেবর েথেক এেষৗ বুঝল েয তােদর িপতা
ইসহাক চাইেতন না েয পুত্ররা েকউ কনােনর েমেয়েদর িবেয় কের|
9 এেষৗর তখনই দুজন স্ত্রী িছল| িকন্তু েস ইশ্মােয়েলর কােছ িগেয়
আরও একিট িবেয় করল| এবার েস ইশ্মােয়েলর কনয্া মহলত্ েক িবেয়
করল| অব্রাহােমর আর এক পুত্র ইশ্মােয়ল| মহলত্ নবােয়ােতর েবান|

ঈশ্বেরর গৃহ ৈবেথল
10 যােকাব েবর্-েশবা েছেড় হারেণ েগল| 11 হারেণ যাওয়ার পেথ

সূযর্াস্ত হল| তখন যােকাব রাত কাটাবার জনয্ একটা জায়গায় েগল|
েসখােন একটা পাথর েদখেত েপেয় েস তার ওপের মাথা েরেখ ঘুিমেয়
পড়ল| 12 ঘুেমর মেধয্ যােকাব একটা স্বপ্ন েদখল| েস েদখল, মািট
েথেক একটা িঁসিড় েগেছ স্বেগর্| যােকাব েদখল েয ঈশ্বেরর দূতরা ঐ
িঁসিড় িদেয় ওঠানামা করেছ| আর যােকাব েদখল েয প্রভু িঁসিড়েত
দঁািড়েয় আেছন| 13 প্রভু বলেলন, “আিমই প্রভু, েতামার িপতামহ
অব্রাহােমর ঈশ্বর| আিম ইসহােকর ঈশ্বর| েয জিমেত তুিম এখন শুেয়
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আছ তা আিম েতামােক েদব| এই জিম আিম েতামােক এবং েতামার
বংশেক েদব| 14 েতামার বহু সংখয্ক উত্তরপুরুষ হেব| তারা পৃিথবীর
ধূেলার মেতা অসংখয্ হেব| তারা পূবর্, পিশ্চম, উত্তর ও দিক্ষেণ ছিড়েয়
পড়েব| পৃিথবীর সব জািতরা েতামার এবং েতামার উত্তরপুরুষেদর
মাধয্েম আশীবর্াদ পােব|

15 “আিম েতামার সেঙ্গআিছ| তুিম েয েকান জায়গায় যাও না েকন
আিম েতামােক রক্ষা করব এবং এই েদেশআবার িফিরেয়আনব|আিম
েতামার কােছ যা প্রিতজ্ঞা কেরিছ তা পূণর্ না করা পযর্ন্ত আিম েতামায়
তয্াগ করব না|”

16 যােকাব ঘুম েথেক উেঠ বলল, “আিম জািন প্রভু এই জায়গায়
রেয়েছন| িকন্তু আিম না ঘুমােনা পযর্ন্ত জানতাম না েয িতিন এখােন
রেয়েছন|”

17 যােকাব ভয় েপল| েস বলল, “এ এক মহান জায়গা| এই হল
ঈশ্বেরর গৃহ| এই হল স্বেগর্র দ্বার|”

18 যােকাব খুব েভাের উেঠ পড়ল| েয পাথের মাথা েরেখ শুেয়িছল
তা দঁাড় কিরেয় স্থাপন করল| তারপর েস েসই পাথেরর উপর েতল
ঢালল| এইভােব েস েসই পাথরেক ঈশ্বেরর স্মরনােথর্ সৃ্মিত িচহ্নস্বরূপ
করল| 19 েসই জায়গার নাম িছল লুস িকন্তু যােকাব তার নাম ৈবেথল
রাখল|

20 এরপর যােকাব এক প্রিতজ্ঞা কের বলল, “যিদ ঈশ্বর আমার
সহায় থােকন, যিদ িতিন আমােক এ যাত্রায় রক্ষা কেরন, যিদ িতিন
আমার খাদয্ ও পরেণর কাপড় েযাগান, 21 আর যিদ আিম শািন্তেত
আমার িপতার গৃেহ িফরেত পাির, যিদ ঈশ্বর এই সমস্ত িকছুই সাধন
কেরন তাহেল প্রভুই আমার ঈশ্বর হেবন| 22এই পাথর আিম সৃ্মিতস্তম্ভ
রূেপ স্থাপন করিছ| এটা প্রমাণ করেব েয এ জায়গা ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্
এক পিবত্র জায়গা এবং ঈশ্বরআমােক যা িকছু েদেবন তার দশ ভােগর
এক ভাগ অংশ আিম ঈশ্বরেক েদব|”
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29
যােকােবর সেঙ্গ রােহেলর সাক্ষাৎ

1 তারপর যােকাব আবার তার যাত্রা পেথ চলল| েস পূবর্িদেকর
েদেশ েগল| 2 যােকাব তািকেয় েদখল মােঠ একটা কূপ রেয়েছ|
কূেপর ধাের িছল িতন পাল েমষ| েমষরা এই কূেপর জলই পান করত|
একটা বড় পাথর িদেয় কূেপর মুখটা ঢাকা িছল| 3 পােলর সব েমষ
জেড়া হেল েমষপালকরা কূেপর মুখ েথেক পাথরটা গিড়েয় িদেতা|
তখন সব েমষরা জল পান করত| েমষেদর জল পান েশষ হেল
েমষপালকরা েসই পাথরটা আবার যথাস্থােন গিড়েয় িদত|

4 েসখানকার েমষপালকেদর যােকাব বলল, “ভাইরা, েতামরা
েকাথা েথেক এেসছ?”
তারা উত্তের বলল, “আমরা হােরাণ েথেক এেসিছ|”
5তখন যােকাব বলল, “েতামরা িক নােহােরর পুত্র লাবনেক েচন?”
েমষপালকরা উত্তের বলল, “আমরা তঁােক িচিন|”
6 তখন যােকাব বলল, “িতিন েকমন আেছন?”
তারা বলল, “িতিন ভালআেছন| সব িকছু িঠকঠাক রেয়েছ| েদখুন,

তঁার কনয্া রােহল এখন েমষপাল িনেয় আসেছন|”
7 যােকাব বলল, “েদখ, এখনও িদেনর আেলা রেয়েছ এবং সূযর্

ডুবেত এখনও েদরী| েমষ জেড়া করার সময় েতা এখন নয়| তাই
তােদর জল পান কিরেয় মােঠ আবার চরেত দাও|”

8 িকন্তু েমষপালকরা বলল, “সব েমষপাল এক জায়গায় জেড়া না
হওয়া পযর্ন্ত আমরা তা করেত পাির না| তারপর আমরা কূেপর মুখ
েথেক পাথর সিরেয় েদব আর সব েমষ জল পান করেত পারেব|”

9 েয সময় যােকাব েমষপালকেদর সেঙ্গ কথা বলিছল, েস সময়
রােহল তার িপতার েমষপাল িনেয় এল| (রােহেলর কাজ িছল েমষেদর
যত্ন েনওয়া|)

10 রােহল িছল লাবেনর কনয্া| লাবন িছেলন যােকােবর মাতার
অথর্াৎ  িরিবকার ভাই| যােকাব রােহলেক েদেখ এিগেয় িগেয় পাথর
সিরেয় তার মামার েমষেদর জল িদল| 11 পের যােকাব রােহলেক চুমু
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েখেয় উঁচু গলায় কঁাদেত লাগল| 12 যােকাব রােহলেক বলল েয েস
তার িপতার পিরবােরর িদক িদেয় আত্মীয় - িরিবকার পুত্র| তাই রােহল
েদৗেড় বাড়ী িগেয় তার িপতােক তা জানাল|

13 লাবন তঁার েবােনর পুত্র যােকােবর কথা শুনেলন| এবার তাই
লাবন েদৗেড় তার সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন| লাবন তােক জিড়েয়
ধের চুমু েখেলন এবং িনেজর বাড়ীেত িনেয় এেলন| যা ঘেটিছল তার
সব িকছু যােকাব লাবনেক বলল|

14 তখন লাবন বলেলন, “তুিম েয আমার পিরবােরর একজন এ
বড়ই আনেন্দর!” তাই লাবন যােকােবর সেঙ্গ এক মাস কাটােলন।

যােকােবর সেঙ্গ লাবেনর চালািক
15 একিদন লাবন যােকাবেক বলেলন, “পািরশ্রিমক িবনা আমার

জনয্ েতামার এই পিরশ্রম করাটা িঠক হেচ্ছ না| তুিম আমার আত্মীয়,
দাস নও| আিম েতামায় িক পািরশ্রিমক েদব?”

16 লাবেনর দুিট কনয্া িছল| বড়িটর নাম েলয়া এবং েছাটিটর নাম
রােহল|

17 রােহল সুন্দরী িছল| েলয়ার েচাখ দুিট শান্ত িছল|* 18 যােকাব
রােহলেক ভােলাবাসল| যােকাব লাবনেক বলল, “আিম সাত বছর
কাজ করব যিদ আপিন আমােক আপনার কিনষ্ঠা কনয্া রােহলেক
িবেয় করেত েদন|”

19 লাবন বলেলন, “অনয্ কারও সেঙ্গ িবেয় হওয়ার েথেক
েতামার সেঙ্গ িবেয় হওয়াটা ওর পেক্ষ মঙ্গল হেব| তাই আমােদর সেঙ্গ
েথেক যাও|”

20 তাই যােকাব েথেক েগল এবং লাবেনর জনয্ সাত বছর কাজ
করল| িকন্তু রােহলেক েস ভালবাসত বেল এই সাত বছর সময় তার
কােছ অল্প বেল মেন হল|

21সাত বছর পর যােকাব লাবনেক বলল, “রােহলেক আমায় িদন,
আিম তােক িবেয় করব| আপনার কােছ পিরশ্রম করার েমযাদ েশষ
হেয়েছ|”
* 29:17: েলয়ার � িছল এিট িবনম্রভােব বলার একিট উপায় েয েলয়া েদখেত খুব সুন্দরী
িছল না|
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22 তাই লাবন েসখানকার সমস্ত েলাকেক েভােজ িনমিন্ত্রত
করেলন| 23 েসই রােত্র লাবন তঁার কনয্া েলয়ােক যােকােবর কােছ
িনেয় এেলন| যােকাব ও েলয়া েযৗন সহবাস করেলন| 24 (লাবন
তার দাসী িসল্পােক তার কনয্ার দাসী হবার জনয্ও িদেলন|) 25 সকাল
েবলা যােকাব েদখেলন িতিন েলয়ার সােথ রাত কািটেয়েছন| যােকাব
লাবনেক বলল, “আপিন আমার সেঙ্গ চালািক কেরেছন| রােহলেক
িবেয় করার জনয্ আপনার জনয্ কত কেঠার পিরশ্রম কেরিছ, তেব
েকন আপিন আমার সেঙ্গ এই চালািক করেলন?”

26 লাবন বলেলন, “আমােদর েদেশর প্রথা অনুযায়ী বড় কনয্ার
আেগ েছাট কনয্ার িবেয় আমরা িদই না| 27 িকন্তু িববাহ উৎসেবর
পুেরা সপ্তাহটা কাটাও আর আিম রােহেলর সেঙ্গ েতামার িবেয় েদব|
িকন্তু তুিম আরও সাতবছর আমার েসবা করেব|”

28 সুতরাং যােকাব তাই করেলন এবং িববাহ অনুষ্ঠােনর সপ্তাহিট
েশষ করেলন| তখন লাবন তার কনয্া রােহলেক যােকােবর স্ত্রী হেত
িদেলন| 29 (লাবন তার দাসী িবল্হােক রােহেলর দাসী িহেসেব িদেলন|)
30 সুতরাং যােকাব রােহেলর সেঙ্গও েযৗন সহবাস করেলন| আর
যােকাব রােহলেক েলয়ার েথেকও েবশী ভালবাসত| যােকাব লাবেনর
জনয্ আরও সাত বছর পিরশ্রম করল|

যােকােবর পিরবার বৃিদ্ধ েপল
31 প্রভু েদখেলন েয যােকাব েলয়ার েথেক রােহলেক েবশী

ভালবােস| তাই প্রভু েলয়ােক সন্তান প্রসেবর জনয্ সক্ষম করেলন|
িকন্তু রােহেলর সন্তান হল না|

32 েলয়া এক পুেত্রর জন্ম িদেলন| িতিন তার নাম রাখেলন রূেবণ|
েলয়া তার এই নাম িদেলন কারণ িতিন বলেলন, “প্রভু আমার কষ্ট
সকল েদেখেছন| আমার স্বামী আমায় ভালবােসন না| তাই এবার
আমার স্বামী আমায় ভালবাসেতও পােরন|”

33 েলয়া আবার গভর্ বতী হেলন এবং তঁার আর একিট পুত্র হল|
িতিন তার নাম রাখেলন িশিমেয়ান| েলয়া বলেলন, “আিম েয
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ভালবাসা েথেক বিঞ্চত তা প্রভু শুেনেছন তাই িতিন আমােক এই পুত্র
িদেয়েছন|”

34 েলয়া আবার গভর্ বতী হেলন এবং তঁার আর একিট পুত্র হল| িতিন
এই পুেত্রর নাম েলিব রাখেলন| েলয়া বলেলন, “এবার অবশয্ইআমার
স্বামী আমায় ভালবাসেবন| আিম তঁােক িতনিট পুত্র িদেয়িছ|”

35 এরপর েলয়া আর একিট পুেত্রর জন্ম িদেলন| িতিন এই পুেত্রর
নাম রাখেলন িযহূদা| েলয়া তার এই নাম রাখেলন কারণ িতিন বলেলন,
“এখন আিম প্রভুর প্রশংসা করব|” এবার েলয়ার আর সন্তান হল না|

30
1 রােহল েদখল েয েস যােকাবেক েকান সন্তান িদেত পাের

িন| রােহল তাই তার েবান েলয়ার প্রিত ঈষর্ািন্বত হল| তাই রােহল
যােকাবেক বলল, “আমায় সন্তান িদন নতুবা আিম মারা যাব!”

2 যােকাব রােহেলর প্রিত কু্রদ্ধ হল| েস বলল, “আিম ঈশ্বর নই|
ঈশ্বরই েতামার গভর্ রুদ্ধ কের েরেখেছন|”

3 তারপর রােহল বলল, “আপিন আমার দাসী িবল্হােক িনন| তার
সােথ শয়ন করুন এবং েস আমার জনয্ সন্তান প্রসব করেব| তাহেল
আিম তার মাধয্েম মাতা হেত পারব|”

4 তাই রােহল িবল্হােক যােকােবর কােছ পাঠাল| যােকাব িবল্হার
সেঙ্গ েযৗন সহবাস করল| 5 িবল্হা গভর্ বতী হেয় যােকােবর জনয্ এক
পুেত্রর জন্ম িদল|

6 রােহল বলল, “ঈশ্বর আমার প্রাথর্না শুেনেছন| িতিন তাই আমার
এক পুত্র িদেত মনস্থ করেলন|” তাই রােহল এই সন্তােনর নাম দান
রাখল|

7 িবল্হা আবার গভর্ বতী হেয় িদ্বতীয় পুেত্রর জন্ম িদল| 8 রােহল
বলল, “আিম আমার েবােনর সেঙ্গ ভারী প্রিতদ্বিন্দতা কেরিছ এবং
আিম িজেতিছ|” তাই েস েসই পুেত্রর নাম িদল নপ্তািল|

9 েলয়া েদখেলন েয তার আর সন্তান হবার সম্ভাবনা েনই| তাই
িতিন তঁার দাসী িসল্পােক যােকাবেক িদেলন| 10 এবার িসল্পার এক
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পুত্র হল| 11 েলয়া বলেলন, “আিম খুবই েসৗভাগয্বতী|” তাই িতিন
এই পুেত্রর নাম গাদ রাখেলন| 12 িসল্পা আর একিট পুেত্রর জন্ম িদল|
13 েলয়া বলেলন, “আিম অতয্ন্ত আনিন্দত! এখন হেত স্ত্রী েলাকরা
আমায় ধনয্া বলেব|” তাই িতিন তার নাম আেশর রাখেলন|

14গম কাটার সময় রূেবণ েক্ষেত িগেয় একিট িবেশষ ধরেণর ফুল
* েদখেত েপল| রূেবণ েসই ফুলগুিল তার মা েলয়ার কােছ িনেয়
এল| িকন্তু রােহল েলয়ােক বলল, “েতামার পুেত্রর আনা ঐ ফুেলর
িকছু আমােক দাও|”

15 েলয়া উত্তের বলেলন, “তুিম এর মেধয্ই আমার স্বামীেক িনেয়
িনেয়ছ| এখন তুিম আমার পুেত্রর ফুলগুিলও িনেত চাইছ?”
িকন্তু রােহল বলল, “তুিম েতামার পুেত্রর আনা ফুল আমায় িদেল

আজ রােত্র আমার স্বামীর সেঙ্গ সহবাস করেত পােব|”
16 েক্ষত েথেক রােত যােকাব বাড়ী িফরল| েলয়া তােক েদেখ তার

সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত বাইের এেলন| িতিন বলেলন, “আজ রােত তুিম
আমার সেঙ্গ েশােব| আিম েতামার জনয্ মূলয্ িহসােব আমার পুেত্রর
ফুল িদেয় িদেয়িছ|” তাই েসই রােত্র যােকাব েলয়ার সেঙ্গ শয়ন করল|

17 এরপর ঈশ্বেরর দয়ায় েলয়া আবার গভর্ বতী হেলন| িতিন পঞ্চম
পুেত্রর জন্ম িদেলন| 18 েলয়া বলেলন, “আিম আমার দাসীেক আমার
স্বামীর কােছ পাঠােনার েবতন িহসােব ঈশ্বর আমােক এই সন্তান
িদেলন|” িতিন েসই পুেত্রর নাম ইষাখর রাখেলন|

19 েলয়া আবার গভর্ বতী হেয় ষষ্ঠ পুেত্রর জন্ম িদেলন| 20 েলয়া
বলেলন, “ঈশ্বরআমােকঅপূবর্ উপহার িদেলন| এখন িনশ্চয়ই যােকাব
আমােক গ্রহণ করেবন কারণ আিম তােক দুিট পুত্র িদেয়িছ|” তাই
েলয়া েসই পুেত্রর নাম সবূলূন রাখেলন|

21 পের েলয়া একিট কনয্ার জন্ম িদেলন| িতিন তার নাম রাখেলন
দীণা|
* 30:14: িবেশষ ধরেণর ফুল অথবা “িবষাক্ত উিদ্ভদ।” এই িহব্রু শব্দিটর অথর্ “েপ্রম
উিদ্ভদ।” েলােক মেন করত এই উিদ্ভদগুিল স্ত্রীেলােকর সন্তান লােভ সাহাযয্ কের।
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22এবার ঈশ্বর রােহেলর প্রাথর্না শুনেলন| ঈশ্বর রােহেলর গভর্ মুক্ত
করেলন| 23-24 রােহল গভর্ বতী হেয় এক পুেত্রর জন্ম িদল| রােহল
বলল, “ঈশ্বর আমার লজ্জা দূর কেরেছন এবং এক পুত্র িদেয়েছন|”
তাই রােহল ঈশ্বর আমােক আর একিট পুত্র িদন, একথা বেল তার নাম
রাখল েযােষফ|

লাবেনর সেঙ্গ যােকােবর চালািক
25 েযােষেফরজেন্মর পর যােকাব লাবনেক বলল, “এবারআমােক

আমার বাড়ী িফরেত িদন| 26 আমােক আমার স্ত্রী ও পুত্রেদর িনেয়
েযেত িদন| আিম 14 বছর পিরশ্রম কের তােদর আপনার কাছ
েথেক লাভ কেরিছ| আপিন জােনন আিম ভালভােবই আপনার েসবা
কেরিছ|”

27 লাবন তােক বলেলন, “এখন আমায় িকছু বলেত দাও! আিম
জািন েতামার জনয্ই প্রভু আমায় মেনানীত কেরেছন| 28 আমায় বল
েতামার পািরশ্রিমক িহসােব িক িদেত হেবআরআিম েতামায় তা েদব|”

29 যােকাব উত্তের বলল, “আপিন জােনন েয আিম আপনার জনয্
কেঠার পিরশ্রম কেরিছ| আমার তত্ত্বাবধােন আপনার পশুবল ভালই
রেয়েছ এবং বৃিদ্ধ েপেয়েছ| 30 যখন আিম এেসিছলাম তখন আপনার
অল্পই িছল| িকন্তু এখনআপনার প্রচুর হেয়েছ| প্রিতবার আিম আপনার
জনয্ িকছু কাজ করেল প্রভু আপনােক আশীবর্াদ কেরেছন| এখন
সময় এেসেছ আমার িনেজর জনয্ কাজ করার| সময় এেসেছ আমার
িনেজর গৃহ ৈতরীর|”

31 লাবন িজজ্ঞাসা করেলন, “তাহেল আিম েতামায় িক েদব?”
যােকাব উত্তের বলল, “আিম আপনার কাছ েথেক িকছু চাই না|

েকবল চাই আপিন আমার শ্রেমর েবতন িদন| েকবল এই একিট কাজ
করুন; আিম িফের িগেয় আপনার েমষপােলর যত্ন েনব| 32 িকন্তু
আজেক আমােক আপনার সমস্ত পশুপােলর মেধয্ িদেয় েযেত িদন
এবং েয সমস্ত েমেষর গােয় েগাল েগাল দাগ এবং েডারা কাটা
দাগ রেয়েছ তােদর প্রেতয্কেক িনেত িদন| আর সমস্ত কােলা ছাগ
িশশুও আমােক িনেত িদন| এবং েগাল েগাল দাগ ও েডারা কাটা দাগ
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রেয়েছ এমন সমস্ত স্ত্রী ছাগ িশশুও আমার েহাক্◌্| েসই হেব আমার
েবতন| 33তাহেল আিম আপনার প্রিত িবশ্বস্ত িকনা তা সহেজই বুঝেত
পারেবন| আপিন এেস আমার পশুপাল েদখেত পােরন| যিদ েকান
ছাগ িচত্র িবিচত্র না হয় এবং েমষ কােলা রেঙর না হয় তাহেলই আপিন
বুঝেত পারেবন েয আিম চুির কেরিছ|”

34 লাবন বলেলন, “এেত আমার সম্মিত রেয়েছ| তুিম যা চাইেল
আমরা েসই মত করব|” 35 িকন্তু েসই িদন লাবন সমস্ত িচত্র িবিচত্র
পুং ছাগল এবং িচতল স্ত্রী ছাগলগুিলেক লুিকেয় েফলেলন এবং কােলা
েমষগুিলেক লুিকেয় েফলেলন| লাবন তার পুত্রেদর েসই সমস্ত পাহারা
িদেত বলেলন| 36 তাই তার পুত্ররা িচত্র-িবিচত্র েসই সকল পশু িনেয়
তােদর অনয্ এক জায়গায় চিরেয় িনেয় িতন িদন পেথর দূরত্ব বজায়
রাখেলন| বাকী পশু যা পেড় রইল যােকাব তার যত্ন িনল| িকন্তু েসই
পােল িচত্র িবিচত্র অথবা রঙীন েকান পশুই িছল না|

37 তাই যােকাব ঝাউ ও বাদাম গােছর কিচ ডালপালা কাটল এবং
ডােলর ছাল িকছুটা কের ছাড়াল যােত েডারা কাটা েদখায়| 38 যােকাব
েসই ডালগুিল পশুেদর জল খাওয়ার জায়গার সামেন রাখল| পশুরা
েসইস্থােনজলপান করেত এেল 39সঙ্গমওকরল|এরপর েসই ডােলর
সামেন সঙ্গম করা পশুেদর িচত্র িবিচত্র, েডারাকাটা অথবা কােলা
শাবক জন্মাল|

40 পশুপােলর জনয্ সমস্ত পশুর মেধয্ েথেক যােকাব িচত্র িবিচত্র
ও কােলা পশুেদর পৃথক করল| যােকাব তার পশুেদর লাবেনর
পশুেদর েথেক আলাদা কের রাখল| 41 েয েকান সময় বলবান
পশুরা সঙ্গম করেল যােকাব েসই ডালগুিল তােদর সামেন রাখত|
বলবান পশুরা েসই ডালপালার সামেন সঙ্গম করত| 42 িকন্তু দুবর্ল
পশুরা সঙ্গম করেল যােকাব েসখােন ডালগুিল রাখত না| তাই দুবর্ল
পশুেদর শাবকগুিল লাবেনর হল| আর বলবান পশুেদর শাবকগুিল
হল যােকােবর| 43এইভােব যােকাব েবশ ধনী হেয় উঠল| তার অেনক
পশু, ভৃতয্, উট এবং গাধা হল|
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প্রস্থােনর সময় যােকােবর পলায়ন
1একিদন যােকাব শুনল েয লাবেনর পুত্ররা কথাবাতর্ া বলেছ| তারা

বলল, “আমােদর িপতার সবিকছুই যােকাব িনেয় িনেয়েছ| যােকাব
খুবই ধনী হেয়েছ| ওর এই ধেনর সবটাই েস আমােদর িপতার কাছ
েথেক িনেয়েছ|” 2 যােকাব লক্ষয্ করল েয লাবন অতীেতর মত
আর বনু্ধমেনাভাবাপন্ন নয়| 3 প্রভু যােকাবেক বলেলন, “েতামার
পূবর্পুরুেষরা েয েদেশ বাস করেতন, েতামার েসই িনেজর েদেশ িফের
যাও| আিম েতামার সেঙ্গ সেঙ্গ থাকব|”

4 তাই যােকাব রােহল ও েলয়ােক েসই মােঠ েদখা করেত বলল|
েযখােন েস তার েমষপাল ও ছাগপাল েরেখিছল| 5 যােকাব রােহল
ও েলয়ােক বলল, “আিম েদখিছ েয েতামােদর িপতা আমার ওপর
েরেগ েগেছন| অতীেত সব সময় িতিন আমার সেঙ্গ বনু্ধেত্বর মেনাভাব
েপাষণ করেতন িকন্তু িতিন আর েসরকম নন| িকন্তুআমার িপতা ঈশ্বর
আমার সেঙ্গ রেয়েছন| 6 েতামরা উভেয়ই জানআিম েতামােদর িপতার
জনয্ আমার সাধয্মত কেঠার পিরশ্রম কেরিছ| 7 িকন্তু েতামােদর িপতা
আমােক ঠিকেয়েছন| এই িনেয় দশবার িতিনআমার েবতন বদেলেছন|
িকন্তু এই সকল সময় ঈশ্বর লাবেনর সমস্ত চালািক হেত আমােক রক্ষা
কেরেছন|

8 “একবার লাবন বলেলন, �িবনু্দ িচিহ্নত সমস্ত ছাগল তুিম রাখেত
পার| তাই হেব েতামার েবতন|� িতিন এই কথা বলার পর সমস্ত পশুর
িবনু্দ িচিহ্নত শাবক জন্মাল| তাই েসসবআমারই হল| িকন্তু তখন লাবন
বলেলন, �সব িবনু্দ িচিহ্নত ছাগল আমার| তুিম েডারা কাটা ছাগগুিল
রাখেত পার| েসই হেব েতামার েবতন|� িতিন একথা বলার পর সমস্ত
পশু েডারাকাটা শাবেকর জন্ম িদল| 9 সুতরাং ঈশ্বরই পশুগুিলেক
েতামার িপতার কাছ েথেক িনেয় আমায় িদেয়েছন|
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10“একিটস্বেপ্নআিম েদখলাম, দেলর সেঙ্গ সঙ্গম করেছ েয পুরুষ
ছাগলরা, তােদরই গােয় েডারাকাটা এবং েছাপমারা| 11 ঈশ্বেরর দূত
েসই স্বেপ্ন আমার সেঙ্গ কথা বলেলন, �যােকাব!�

“আিম উত্তর িদলাম, �আেজ্ঞ!�
12 “দূত আমােক উত্তর িদেলন, �েদখ, েকবল েডারাকাটা ও িবনু্দ

িচিহ্নত ছাগলরাই সঙ্গম করেছ| আিমই তা ঘটািচ্ছ| লাবন েতামার প্রিত
েয সমস্ত অনয্ায় কেরেছন তার সমস্তই আিম েদেখিছ| আিম এমনটা
করিছ যােত সমস্ত ছাগ শাবক েতামারই হয়| 13আিম েসই ঈশ্বর িযিন
ৈবেথেল েতামার কােছ এেসিছলাম| েসই স্থােন তুিম এক েবদী স্থাপন
কেরিছেল| তুিম েসই েবদীেত ওিলভ েতল েঢেলিছেল এবং আমার
কােছ এক প্রিতজ্ঞা কেরিছেল| এখন আিম চাই েয তুিম েয েদেশ
জেন্মিছেল েসই েদেশ িফের যাবার জনয্ প্রস্তুত হও|� ”

14 রােহল ও েলয়া যােকাবেক উত্তের বলেলন, “আমােদর িপতা
তার মৃতুয্র সময় আমােদর জনয্ িকছু েরেখ যােবন না| 15 িতিন
আমােদর সেঙ্গ এমন বয্বহার কেরন েযন আমরা িবেদশী| িতিন
আমােদর েতামার কােছ িবিক্র কেরেছন এবং তারপর েয অথর্
আমােদর পাবার কথা তা িতিন খরচ কের েফেলেছন| 16 ঈশ্বর এই
সমস্ত ধন আমােদর িপতার কাছ েথেক িনেয়েছন যার মািলক এখন
আমরা এবংআমােদর সন্তানরা| েসইজনয্ ঈশ্বর েযমনিট বেলেছন েসই
মেতাই আপনার কাজ করা উিচৎ |”

17 েসইজনয্ যােকাব যাত্রার জনয্ প্রস্তুত হল| েস তার সব
পুত্রেদর ও স্ত্রীেদর উেটর িপেঠ ওঠাল| 18 তারপর তারা কনান েদেশ
িফের েগল েযখােন যােকােবর িপতা বাস করেতন| যােকােবর সমস্ত
পশুপাল তার সামেন সামেন েহঁেট চলল| পদ্দন্-অরােম থাকাকালীন
েস েয সমস্ত িকছু অজর্ ন কেরিছল তার সব িকছু িনেয় চলল|

19 েসই সময় লাবন েমষেদর েলাম ছঁাটেত েগেলন| িতিন েসই
কােজ যাওয়ার পের রােহল তার ঘের ঢুেক তার িপতার ঠাকুরগুেলােক
চুির করল|

20 যােকাব অরামীয় লাবেনর সেঙ্গ চালািক করল কারণ তার চেল
যাবার িবষেয় েস তঁােক জানাল না| 21 যােকাব তার পিরবার ও সমস্ত
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সম্পিত্ত িনেয় দ্রুত েবিরেয় পড়ল| তারা ফরাৎ নদী পার হেয় পবর্তময়
প্রেদশ িগিলয়েদর িদেক রওনা িদেলন|

22 িতন িদন পের লাবন জানেত পারেলন েয যােকাব পািলেয়
েগেছ| 23 তাই লাবন তঁার েলাকজন জেড়া কের যােকােবর েপছেন
ধাওয়া কের চলেলন| সাত িদন পর লাবন যােকাবেক পাবর্তয্ িগিলয়দ
েদেশর কােছ েদখেত েপেলন| 24 েসই রােত ঈশ্বর স্বেপ্ন লাবেনর
কােছ েগেলন| ঈশ্বর বলেলন, “সাবধান! যােকােবর সেঙ্গ েভেব িচেন্ত
কথা েবােলা!”

চুির যাওয়া ঈশ্বেরর েখঁাজ
25 পেরর িদন সকাল েবলা লাবন যােকাবেক েদখেত েপেলন|

যােকাব পবর্েতর উপের তার তঁাবু খািটেয়িছল| তাই লাবন ও তঁার
েলাকজন পবর্তময় প্রেদশ িগিলয়েদ তঁােদর তঁাবু খাটােলন|

26 লাবন যােকাবেক বলেলন, “তুিম েকন আমার সেঙ্গ চালািক
করেল? েকন তুিম আমার কনয্ােদর যুদ্ধ বন্দীেদর মত ধের িনেয়
েগেল? 27 তুিম আমােক না জািনেয় েকন পালােল? যিদ আমায়
বলেত তেব আিম একটা েভােজর আেয়াজন করতাম| বাজনার সােথ
নাচ গােনর বয্বস্থাও করতাম| 28 তুিম আমার নািত নাতিনেদর চুমু
েখেত ও কনয্ােদর িবদায় জানাবারও সুেযাগ িদেল না| এইভােব তুিম
খুব অেজ্ঞর মতকাজকেরছ| 29 েতামােকআঘাত করার ক্ষমতাআমার
রেয়েছ| িকন্তু গত রােত েতামার িপতার ঈশ্বর আমার স্বেপ্ন আমার
কােছ এেলন| িতিন আমােক সাবধান কের িদেলন যােত েতামার েকান
ক্ষিত না কির| 30 আিম জািন তুিম েতামার বাড়ী িফের েযেত চাও
আর েসইজনয্ই তুিম চেল এেসছ| িকন্তু েকন তুিম আমার ঘর েথেক
ঠাকুরগুেলােক চুির করেল?”

31 যােকাব উত্তের বলল, “আিম ভয় েপেয়িছলাম তাই আপনােক
না বেল চেল এেসিছ! আিম েভেবিছলাম আপিন হয়েতা আমার কাছ
েথেক আপনার কনয্ােদর িছিনেয় েনেবন| 32 িকন্তু আিম আপনার
ঠাকুরগুেলা চুির কির িন| যিদ এখােন আমার সেঙ্গর েকান বয্িক্ত ঐ
ঠাকুরগুেলােক িনেয় থােক তেব তােক হতয্া করেত হেব| আপনার
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েলাকরাই এই িবষেয় আমার সাক্ষী হেব| আপনার যা িকছু তা আপিন
খঁুেজ েদখেত পােরন| যা আপনার তা িনেয় িনন|” (যােকাব জানেতন
না েয রােহল লাবেনর ঠাকুরগুেলা চুির কেরেছ|)

33তাই লাবন িগেয় যােকােবর তঁাবু এবং তারপর েলয়ার তঁাবু খঁুেজ
েদখেলন| তারপর েসই দুই দাসীর তঁাবুও খঁুেজ েদখেলন| িকন্তু েসই
ঠাকুরগুেলােক তােদর ঘের খঁুেজ েপেলন না| তারপর লাবন রােহেলর
তঁাবুর িদেক েগেলন| 34 রােহল ঠাকুরগুেলােক উেটর গিদর তলায়
লুিকেয় তার ওপের বেস িছেলন| লাবন সমস্ত তঁাবু তন্ন তন্ন কের
খঁুেজও ঠাকুরগুেলােক খঁুেজ েপেলন না|

35রােহল তার িপতােক বলল, “িপতা আমার উপর রাগ করেবন না|
আিম আপনার সামেন উেঠ দঁাড়ােত পারিছ না কারণ আমার মািসক
চলেছ|” তাই লাবন তঁাবুর িভতের েদখেলন িকন্তু তঁার ঠাকুরগুেলা
খঁুেজ েপেলন না|

36 তখন যােকাব খুব েরেগ িগেয় বলল, “আিম িক েদাষ কেরিছ?
েকান আইন েভেঙ্গিছ? িক অিধকাের আপিন আমােক তাড়া কের
থামােত এেসেছন? 37আমার যা িকছু রেয়েছ তার সবিকছুই আপিন
খঁুেজ েদেখেছন| িকন্তু আপনার িকছুই খঁুেজ পান িন আর যিদ েপেয়
থােকন তেব তা েদখান| েসটা এখােনই রাখুন যােত আমােদর েলাকরা
তা েদখেত পায়| আমােদর েলােকরাই িবচার করুক আমােদর মেধয্
কারা িঠক| 38আিম 20 বছর আপনার জনয্ কাজ কেরিছ| এই সময়
আপনার েকান েমষশাবক বা ছাগিশশু জন্মাবার সময় মারা যায় িন|
আর আিম আপনার পােলর েকান েমষ েমের খাই িন| 39 েকান সময়
বনয্ পশুর দ্বারা েকান েমষ মারা েগেল আিম সবসময় িনেজ আপনার
কােছ এেস বিল িন েয আমার েদােষ এটা হয় িন| িকন্তু িদন রাত
আিম ক্ষিত স্বীকার কেরিছ| 40 িদেনর েবলা সূযর্য্ েযন আমার শিক্ত
িনঙেড় িনত এবং রােত শীেত ঘুম আমার েচাখ েথেক উধাও হেয়
েযত| 41আিম 20 বছর ধের আপনার কােছ দােসর মত কাজ কেরিছ|
প্রথম 14 বছর আিম আপনার দুই কনয্া লাভ করার জনয্ েখেটিছ|
েশষ 6 বছর আিম আপনার পশু লাভ করার জনয্ েখেটিছ| এবং
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এই সময় আপিন দশ বার আমার েবতন বদেলেছন| 42 িকন্তু আমার
পূবর্পুরুেষর ঈশ্বর, অব্রাহােমর ঈশ্বর এবং ইসহােকর ভয়।* আমার
সেঙ্গ িছেলন| ঈশ্বর আমার সেঙ্গ না থাকেল আপিন আমােক খািল
হােত িবদায় িদেতন| িকন্তু ঈশ্বর আমার কষ্ট সকল ও আমার পিরশ্রম
েদখেলন| এই জনয্ই গত রােত ঈশ্বর প্রমাণ কেরেছন েয আিম িঠক|”

যােকাব ও লাবেনর চুিক্ত
43 লাবন যােকাবেক বলেলন, “এই মিহলারা আমারই কনয্া| এই

সন্তানরা ও এই পশুরাওআমারই| যা িকছু েদখছ এ সবই েতা আমারই,
িকন্তু আমার কনয্ােদর ও নািত নাতিনেদর আমার কােছ রাখার জনয্
িকছুই করেত পাির না| 44 েসইজনয্ এস েতামার সেঙ্গ এক চুিক্ত কির|
আমােদর এই চুিক্তর প্রমাণ স্বরূপ আমরা এক পাথেরর থাম স্থাপন
করব|”

45 চুিক্তর প্রমাণ িহসােব যােকাব একটা বড় পাথর খঁুেজ এেন
েসটা স্থাপন করল| 46 েস তার িনেজর েলাকেদরও পাথর এেন রািশ
কের রাখেত বলল| তারপর েসই পাথেরর রািশর ধাের বেস খাওয়া
দাওয়া করল| 47লাবন েসই স্থােনর নাম রাখেলন িযগর্ সাহদুথা| িকন্তু
যােকাব েসই স্থােনর নাম িদল গল্-এদ|

48 তখন লাবন বলেলন, “পাথেরর এই রািশ আমােদর চুিক্ত স্মরণ
করেত সাহাযয্ করেব|” এই কারেণ যােকাব েসই স্থােনর নাম গল্-এদ
রাখল|

49 তারপর লাবন বলেলন, “আমরা পরস্পেরর েথেক দূের চেল
েগেল প্রভু েযন আমােদর পাহারা েদন|” েসইজেনয্ েসই স্থােনর নাম
িমস্পা রাখা হল|

50তারপর লাবন বলেলন, “মেন েরেখা তুিম যিদ আমার কনয্ােদর
আঘাত কর তেব ঈশ্বর েতামােক শািস্ত েদেবন| তুিম যিদ অনয্ আর
েকান স্ত্রী েলাকেক িবেয় কর তেব মেন েরেখা ঈশ্বর লক্ষয্ রাখেছন|
51 আমােদর মেধয্ স্থািপত স্তম্ভ ও এই রািশ করা পাথরগুেলা স্মরণ
* 31:42: ইসহােকর ভয় ঈশ্বেরর একিট নাম|
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কিরেয় েদেব আমােদর চুিক্তর কথা| 52আিম কখনই এই পাথরগুেলা
পার হেয় েতামার সােথ লড়াই করেত যােবা না এবং তুিমও অবশয্ই
পার হেয় আমার সেঙ্গ লড়াই করেত আসেব না| 53 আমরা যিদ এই
চুিক্ত লঙঘন কির তেব অব্রাহােমর ঈশ্বর, নােহােরর ঈশ্বর এবং তােদর
পূবর্পুরুেষর ঈশ্বর আমােদর িবচাের েদাষী করুন|”
যােকােবর িপতা ইসহাক ঈশ্বরেক “ভয়” বেল ডাকেতন| তাই

যােকাব েসই নাম বয্বহার কের প্রিতজ্ঞা করল| 54 তারপর যােকাব
েসই পবর্েত একটা পশু বিলদান রূেপ উৎসগর্ করল| আর তার
আপনজনেদর েভােজ িনমন্ত্রণ করল| খাওয়া-দাওয়া েশষ হেল তারা
েসই রাতটা পাহােড়ই কাটাল| 55 পেরর িদন েভাের লাবন তঁার নািত
নাতিনেদর ও কনয্ােদর চুমু েখেয় িবদায় জানােলন| িতিন তােদর
আশীবর্াদ কের ঘের িফের েগেলন|

32

এেষৗর সােথ পুনির্মলন
1 যােকাবও েসই স্থান হেত উেঠ চলল| পেথ েস ঈশ্বেরর দূতগেণর

েদখা েপল| 2তােদর েদেখ যােকাব বলল, “এ ঈশ্বেরর িশিবর!” েসই
জনয্ েস েসই স্থােনর নাম মহনিয়ম রাখল|

3 যােকােবর ভাই এেষৗ থাকত েসয়ীের| এই জায়গাটা িছল পাহাড়ী
েদশ ইেদােম| যােকাব এেষৗর কােছ বাতর্ াবাহকেদর এই বেল পাঠাল,
4 “এই সব কথা আমার মিনব এেষৗেক িগেয় বেলা| আপনার দাস
যােকাব বেল: আিম এতগুিল বছর লাবেনর কােছ কািটেয়িছ| 5আমার
অেনক গরু, গাধা, েমষপাল, েলাকজন ও দাসী রেয়েছ| মহাশয়আিম
এই বাতর্ া পািঠেয় অনুেরাধ করিছ, আপিন আমােদর গ্রহণ করুন|”

6 বাতর্ াবাহকরা যােকােবর কােছ িফের এেস বলল, “আমরা
আপনার ভাই এেষৗেয়র কােছ িগেয়িছলাম| িতিন আপনার সােথ েদখা
করেত আসেছন| তঁার সােথ 400 জন েলাক রেয়েছ|”
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7এই বাতর্ ায় যােকাব ভীত হল| েস তার েলাকজনেদর দুই দেল ভাগ
করল| েস তার েমষপাল, পশুপাল ও উেটর পালেক দুই ভােগ ভাগ
করল| 8 যােকাব বলল, “যিদ এেষৗ এেস এক দলেক ধ্বংস কের তেব
অপর দল িনশ্চয় পািলেয় রক্ষা পােব|”

9 যােকাব বলল, “েহ আমার িপতা অব্রাহােমর ঈশ্বর, আমার িপতা
ইসহােকর ঈশ্বর! প্রভু তুিমই আমােক আমার েদেশ আমার পিরবােরর
কােছ িফের েযেত বেলিছেল| তুিম বেলিছেল আমার মঙ্গল করেব|
10 তুিম আমার প্রিত কত করুণা কেরছ| আমার কত মঙ্গল কেরছ|
প্রথমবার যখন আিম যদ্দর্ ন পার হিচ্ছলাম তখন েকবল পথ চলার
লািঠ ছাড়া আমার কােছ িকছুই িছল না| িকন্তু এখন আমার সব িকছু
প্রচুর বেল দুেটা দল হেয়েছ| 11 দয়া কের আমায় আমার ভাইেয়র হাত
েথেক, এেষৗর হাত েথেক রক্ষা কর| আমার ভয় হয় েয েস আমােদর,
এমনিক সন্তানেদর সেঙ্গ মােয়েদরও হতয্া করেব| 12প্রভু তুিম আমায়
বেলিছেল, �আিম েতামার মঙ্গল করব| আিম েতামার বংশধরেদর
সংখয্ায় সমুেদ্রর বািলর মত করব যা গুেন েশষ করা যায় না|� ”

13 েসই স্থােন যােকাব রাত কাটাল| এেষৗেক উপহার িহসােব েদবার
জনয্ িজিনস েগাছাল| 14 যােকাব 200িট ছাগী, 20িট ছাগ, 200িট
েমষী ও 20িট েমষ িনল| 15আরও িনল 30িট উট এবং তােদর বাচ্চা,
40িটগরু, 10িট ষঁাড়, 20িটগদ্দর্ ভী ও 10িটগদ্দর্ ভ| 16যােকাব প্রিতিট
পশুপাল তার দাসেদর হােত িদল| তারপর যােকাব তার দাসেদর বলল,
“প্রিতিট পশুর পাল পৃথক কর| আমার আেগ আেগ যাও আর প্রিতিট
পােলর মেধয্ িকছুটা দূরত্ব েরেখা|” 17 যােকাব তার দাসেদর আজ্ঞা
িদল| প্রথম দেলর পশু েয দােসর হােত তােক েস বলল, “যখনআমার
ভাই এেষৗ এেস েতামােক িজেজ্ঞস করেব, �এ সব পশু কার? তুিম
েকাথায় যাচ্ছ? তুিম কার দাস?� 18 তখন তুিম বলেব, �এইসব পশু
আপনার দাস যােকােবর| যােকাবই এইসব উপহার িহসােব আপনার
কােছ পািঠেয়েছন. আর যােকাব িনেজও েপছন েপছন আসেছন|� ”

19 যােকাব িদ্বতীয়, তৃতীয় এবং অনয্ সব দাসেদর ঐ একই কাজ
করেত বলল| েস বলল, “এেষৗর সেঙ্গ েদখা হেল েতামরাও সবাই ঐ
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একই কাজ করেব| 20 েতামরা বলেব, �এই উপহার আপনার জেনয্
আর আপনার দাস যােকাব আমােদর েপছেনই আসেছন|� ”
যােকাব বলল, “যিদ আিম এই েলাকেদর উপহার সেমত আমার

আেগ পাঠাই তেব হয়েতা এেষৗ আমায় ক্ষমা কের গ্রহণ করেবন|”
21তাই যােকাব এেষৗেক উপহারগুিল পাঠাল| িকন্তু েসই রােত যােকাব
তঁাবুেত রইল|

22পের েসই রােত উেঠ যােকাব েসখান েথেক চেল েগল| েস তার
সােথ তার দুই স্ত্রী, দুই দাসী ও তার এগােরািট সন্তানেক িনেয় যেব্বাক
নদী পার হল| 23 যােকােবর পিরবার নদী পার হেয় েগেল েস তার
সমস্ত িজিনসপত্রও পার হবার জনয্ পাঠাল|

ঈশ্বেরর সােথ যুদ্ধ
24 অবেশেষ যােকাব নদী পার হবার জনয্ রইল| িকন্তু েস একা

পার হবার আেগ একজন পুরুষ এেস তার সেঙ্গ মল্লযুদ্ধ করেলন| সূযর্য্
ওঠার আেগ পযর্ন্ত েসই পুরুষিট তার সেঙ্গ যুদ্ধ করেলন| 25 পুরুষিট
যখন েদখেলন িতিন যােকাবেক পরািজত করেত পারেছন না তখন
যােকােবর পােয় আঘাত করেলন; তােত যােকােবর পােয়র হাড় সের
েগল|

26 তারপর েসই পুরুষিট যােকাবেক বলেলন, “আমায় েযেত
দাও, সূযর্য্ উঠেছ|”
িকন্তু যােকাব বলল, “আপিন আমােক আশীবর্াদ না করেল আিম

আপনােক েযেত েদব না|”
27 েসই পুরুষিট তােক িজজ্ঞাসা করেলন, “েতামার নাম িক?”
যােকাব উত্তর িদল, “আমার নাম যােকাব|”
28 তখন েসই পুরুষিট বলেলন, “েতামার নাম যােকােবর পিরবেতর্

ইস্রােয়ল হেব| আিম েতামার এই নাম রাখলাম কারণ তুিম ঈশ্বেরর
সেঙ্গ ও মানুেষর সেঙ্গ যুদ্ধ কেরছ িকন্তু পরািজত হও িন|”

29 তখন যােকাব তােক িজেজ্ঞস করল, “দয়া কের বলুন আপনার
নাম িক?”
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িকন্তু েসই পুরুষিট বলেলন, “িক জনয্ আমার নাম িজেজ্ঞস
করছ?” েসই সময়ই পুরুষিট যােকাবেক আশীবর্াদ করেলন|

30 তাই যােকাব েসই জায়গার নাম পনূেয়ল রাখল| যােকাব বলল,
“এই স্থােনই আিম ঈশ্বরেক মুেখামুিখ েদখলাম িকন্তু তাও প্রােণ
বঁাচলাম|” 31 েস পনূেয়ল পার হেল সূযর্য্ উঠল| যােকাব পােয়র
জনয্ েখঁাড়ােত েখঁাড়ােত চলল| 32 েসইজনয্ আজও ইস্রােয়লীয়রা
উরুসিন্ধর েপশী েভাজন কের না, কারণ যােকােবর েসই েপশীই
আহত হেয়িছল|

33
যােকাব সাহেসর পিরচয় িদেলন

1 যােকাব তািকেয় েদখেলন এেষৗ আসেছন| এেষৗ তার সেঙ্গ 400
জন েলাক িনেয়আসিছেলন| যােকাব তার পিরবারেক চারিট দেল ভাগ
করল| েলয়া এবং তার সন্তানরা একিট দেল, রােহল ও েযােষফ আর
একিট দেল এবং দুই দাসী ও তােদর সন্তানরা আরও দুিট দেল িছল|
2 যােকাব তার দাসীেদর সন্তানেদর সামেন রাখল| েলয়া এবং তার
সন্তানেদর েস তােদর েপছেন রাখল| যােকাব রােহল ও েযােষফেক
সবেশেষ রাখল|

3 যােকাব িনেজ এেষৗর িদেক এিগেয় েগল| এর ফেল এেষৗর
সােথই প্রথেম তার সাক্ষাৎ হল| যােকাব তার ভাইেয়র িদেক েহঁেট
যাবার সময় সাতবার আভূিম প্রণত হল|

4 এেষৗ যােকাবেক েদখেত েপেয় তার সােথ েদখা করার জনয্
েদৗেড় েগেলন| এেষৗ যােকােবর গলা জিড়েয় ধের চুমু েখেলন|
তারপর তঁারা দুজেনই কঁাদেলন| 5 এেষৗ তািকেয় েসই স্ত্রীেলাক ও
িশশুেদর েদখেত েপেয় বলেলন, “েতামার সােথ ঐ েলাকজনরা
কারা?”
যােকাব উত্তের বলেলন, “ঈশ্বর অনুগ্রহ কের আমােক এইসব

সন্তানসন্তিতেদর িদেয়েছন|”
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6 তারপর সন্তানেদর িনেয় দুই দাসী এেষৗর সেঙ্গ েদখা করেত
েগল| তারা তঁার সামেন সশ্রদ্ধ প্রিণপাত করল| 7এরপর েলয়া ও তার
সন্তানরা এেষৗর সেঙ্গ েদখা কের তঁার সামেন সশ্রদ্ধভােব উপুড় হেয়
তঁােক প্রণাম করল| েশেষ রােহল ও েযােষফ এেষৗর সেঙ্গ েদখা কের
উপুড় হেয় প্রণাম করল|

8 এেষৗ বলেলন, “আিম এখােন আসার সময় েয জনসমােরাহ
েদখেত েপলাম তা এবং এইসব পশুই বা িকেসর জনয্?”
যােকাব বলল, “ঐ সবআপনার জনয্ আমার উপহার| েযন আপিন

আমােক গ্রহণ কেরন|”
9 িকন্তু এেষৗ বলেলন, “েতামােক উপহার িদেত হেব না ভাই আমার

যেথষ্ট রেয়েছ|”
10যােকাব বলল, “তা না,আমার িমনিত এই যিদ সিতয্সিতয্আপিন

আমােক গ্রহণ কের থােকন তেব আিম েয উপহার আপনােক িদই তা
গ্রহণ করুন| আিম আবার আপনার মুখ েদখেত েপেয় আনিন্দত| েযন
ঈশ্বেররই মুখ দশর্ন করলাম| আপিন েয আমােক গ্রহণ করেলন এেতই
আিম খুব খুশী| 11 েসইজনয্ িবনয় কির আিম েয েয উপহার আপনার
জনয্ এেনিছ তা গ্রহণ করুন| ঈশ্বর আমার প্রিত অনুগ্রহ কেরেছন
তাই আমার প্রেয়াজেনর অিতিরক্তই রেয়েছ|” এইভােব যােকাব তার
উপহারগুিল স্বীকার করার জনয্ এেষৗর কােছ িবনিত করল| েসইজনয্
এেষৗ উপহারগুিল স্বীকার করেলন|

12 তারপর এেষৗ বলেলন, “এবার তুিম েতামার যাত্রা পেথ চলেত
পার| আিম েতামার সেঙ্গ যাব|”

13 িকন্তু যােকাব তােক বলল, “আপিন জােনন েয আমার িশশুরা
দুবর্ল এবং আমােক আমার পশুপাল সম্পেকর্ সাবধান হেত হেব|
যিদ আিম তােদর একিদেন এতদূর েযেত বাধয্ কির, তেব সব পশুই
মারা পড়েব| 14 েসইজনয্ আপিন আেগ আেগ যান| গবািদপশু এবং
অনয্ানয্ পশুেদর িনরাপত্তা িনিশ্চত করেত এবং সন্তানরা যােত খুব
ক্লান্ত না হেয় পেড় েসই িদক েদেখ আিম খুব ধীর গিতেত যাব| আিম
েসয়ীের আপনার সেঙ্গ েদখা করব|”
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15 তাই এেষৗ বলেলন, “তেব েতামােক সাহাযয্ করার জনয্ আমার
িকছু েলাক েতামার কােছ েরেখ যাই|”
িকন্তু যােকাব বলল, “আপিন বড়ই দয়ালু িকন্তু েসটারই বা

প্রেয়াজন িক?” 16 েসিদন এেষৗ েসয়ীেরর পেথ যাত্রা শুরু করেলন|
17 িকন্তু যােকাব সুেক্কােত েগল| েসই জায়গায় েস িনেজর জনয্
একটা গৃহ ৈতরী করল আর তার পশুপােলর জনয্ ছাউিন ৈতরী করল|
এইজনয্ েসই জায়গার নাম রাখা হল সুেক্কাৎ|

18 যােকাব িনরাপেদ পদ্দম্-অরাম হেত যাত্রা কের কনান েদেশর
িশিখম নগের এেস উপিস্থত হল| েসই শহেরর কােছ এক মােঠর মেধয্
েস িশিবর স্থাপন করল| 19 িশিখেমর িপতা হােমােরর কাছ েথেক
যােকাব ঐ মাঠিট 100 েরৗপয্ খণ্ড িদেয় িকেনিছল| 20 যােকাব েসই
জায়গায় ঈশ্বেরর উপাসনা করার জনয্ এক েবদী ৈতরী কের তার নাম
রাখল, “এল্ ইেলােহ, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর|”

34
দীণার ওপর বলাৎ কার

1 দীণা িছল যােকাব এবং েলয়ার কনয্া| একিদন দীণা েসই জায়গার
েমেয়েদর সেঙ্গ েদখা করেত েগল| 2 হেমার িছেলন েসই েদেশর রাজা,
তঁার পুত্র িশিখম দীণােক েদখেত েপেলন| িশিখম দীণােক ধের িনেয়
িগেয় বলাৎ  কার করেলন| 3 িশিখম দীণার েপ্রেম পেড় তােক িবেয়
করার জনয্ অনুণয করেত লাগেলন| 4 িশিখম তঁার িপতােক বলেলন,
“দয়া কের ওেক আমার জনয্ এেন দাও েযন আিম িবেয় করেত
পাির|”

5 যােকাব জানেত পারল েয েছেলিট তার কনয্ার সােথ ঐ মারাত্মক
খারাপ কাজিট কেরেছ| িকন্তু েযেহতু তার সব কিট পুত্রই মােঠ পশু
চরােত িগেয়িছল, েসই জনয্ তারা ঘের িফের না আসা পযর্ন্ত িতিন
িকছুই করেলন না| 6 েসই সময় িশিখেমর িপতা হেমার যােকােবর সেঙ্গ
কথা বলেত এেলন|
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7 যােকােবর পুত্ররা মােঠই জানেত পারল িক ঘেটেছ| ঘটনা শুেন
তারা খুবই েরেগ েগল কারণ িশিখম যােকােবর কনয্ােক বলাৎ  কার
কের ইস্রােয়লেক লজ্জায় েফেলিছেলন| িশিখেমর করা এই ভয়ঙ্কর
ঘটনা শুনেত েপেয়ই ভাইরা েক্ষত েথেক িফের এল|

8 িকন্তু হেমার ভাইেদর বলেলন, “আমার পুত্র িশিখম দীণােক খুবই
চায়| অনুগ্রহ কের ওেক িবেয় করেত দাও| 9 এই িববাহ েবাঝােব েয
েতামােদর সেঙ্গ আমােদর এক িবেশষ চুিক্ত হেয়েছ| তখন আমােদর
পুত্ররা েতামােদর কনয্ােদর এবং েতামােদর পুত্ররা আমােদর কনয্ােদর
িবেয় করেত পারেব| 10 েতামরা আমােদর সেঙ্গ এই একই েদেশ
থাকেত পারেব| েতামরা এখানকার জিমর মািলক হেব ও বয্বসা
করেত পারেব|”

11 িশিখম িনেজও যােকাব ও ভাইেদর সেঙ্গ কথা বলেলন| িশিখম
বলেলন, “দয়া কের আমায় গ্রহণ কর| েতামরা আমােক যা করেত
বলেব তাই-ই করব| 12 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|”

13 যােকােবর পুত্ররা িশিখম ও তার িপতােক িমথয্া বলব বেল
িঠক করল| ভাইরা তােদর রাগ সামলােত পারিছল না কারণ িশিখম
তােদর েবান দীণার প্রিত এই জঘনয্ কাজ কেরিছেলন| 14 তাই ভাইরা
তঁােক বলল, “আপিন সুন্নত নন বেলআপনার সেঙ্গআমােদর েবােনর
িবেয় িদেত পাির না| যিদ আমরা আমােদর েবানেক আপনােক িবেয়
করেত িদই তা হেব আমােদর পেক্ষ এক অপমান| 15 িকন্তু আপিন
এই একিট কাজ করেল আমরা তার সেঙ্গ আপনার িবেয় িদেত পাির|
আপনার শহেরর প্রেতয্কিট পুরুষেক আমােদর মত সুন্নত হেত হেব|
16 তাহেল আপনােদর পুত্ররা আমােদর কনয্ােদর এবং আমােদর
কনয্ারা আপনােদর পুত্রেদর িবেয় করেত পারেব| তাহেল আমরা এক
জািত হব| 17 যিদ আপিন সুন্নত হেত অস্বীকার কেরন তেব আমরা
দীণােক িনেয় যাব।”
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18 এই চুিক্ত হেমার এবং িশিখমেক খুব আনিন্দত করল| 19 দীণার
ভাইরা যা করেত বলল তােত িশিখম খুশী হেয় রাজী হেলন|

প্রিতেশাধ
িশিখম িছেলন তঁার পিরবাের সবেচেয় সম্মানীয় বয্িক্ত| 20 হেমার ও

িশিখম তঁােদর শহেরর সমাগম স্থােন েগেলন| তঁারা শহেরর পুরুষেদর
সেঙ্গ কথা বলেলন| 21 তঁারা বলেলন, “ইস্রােয়েলর এই েলাকরা
আমােদর বনু্ধ হেত চায়| তারা আমােদর েদেশ বাস করুক ওআমােদর
সেঙ্গ বয্বসা করুক| আমােদর সকেলর জনয্ যেথষ্ট জায়গা আমােদর
রেয়েছ| তােদর সেঙ্গ আমােদর পারস্পিরক িববাহও হেত পাের|
আমােদর েছেলরা তােদর েমেয়েদর িবেয় করেত পাের এবং তােদর
েমেয়রা আমােদর েছেলেদর িবেয় করেত পাের| 22 িকন্তু একিট িবষয়
আমােদর সবাইেক েমেন িনেত হেব| আমােদর সব পুরুষেক সুন্নত
হেত হেব, েযমনিট ইস্রােয়েলর েলাকরা হেয় রেয়েছ| 23 একাজ
করেলআমরা তােদর েগা-েমষািদর পাল ও পশুর দ্বারা এবং সম্পিত্তর
দ্বারা ধনী হব| সুতরাং তােদর সেঙ্গ আমােদর এই চুিক্ত করা উিচৎ ,
তাহেল তারা এখােনআমােদর সেঙ্গ থাকেব|” 24সমেবত সমস্ত েলাক
হেমার ও িশিখেমর কথা শুেন সম্মিত জানাল| আর সব পুরুষরা েসই
সময় সুন্নত হল|

25 িতন িদন পেরও সুন্নত হওয়া েলাকরা তখনও পীিড়ত িছল|
যােকােবর দুই পুত্র িশিমেয়ান ও েলিব জানত েয ঐ েলাকরা এই
সমেয় দুবর্ল থাকেব| তাই তারা শহের ঢুেক েসখানকার সমস্ত েলাকেক
হতয্া করল| 26 দীণার ভাই িশিমেয়ান ও েলিব এই দুজেন িমেল
হেমার ও তার পুত্র িশিখমেক হতয্া করল| তারা িশিখেমর বাড়ী েথেক
দীণােক বার কের িনেয় এল| 27যােকােবর পুত্ররা শহেরর সব িকছু লুঠ
করল| িশিখম তােদর েবােনর সেঙ্গ ভ্রষ্টাচার করার জনয্ তারা তখনও
েরেগ িছল| 28 তাই ভাইরা সমস্ত পশু, গাধা এবং শহের ও েক্ষেত
যা িকছু িছল তার সবই িনেয় িনল| 29 েসই েলােকেদর সবর্স্ব এমনিক
তােদর স্ত্রী ও িশশুেদর অিধকার করল|
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30 িকন্তু যােকাব িশিমেয়ান ও েলিবেক বলল, “েতামরা আমায়
অেনক িবপেদ েফেলছ| এই অঞ্চেলর সমস্ত েলাক এখন আমায়
ঘৃণা করেব| কনানীয় ও পিরষীয় সমস্ত েলাকরা আমার িবরুেদ্ধ উেঠ
দঁাড়ােব| আমরা এখােন অল্প কেয়কজন রেয়িছ| যিদ এই জায়গার
েলাকরা একেত্র আমােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত আেস, তেব আিম েতা
ধ্বংস হেবাই, এমনিকআমার সমস্ত েলাকওআমার সেঙ্গধ্বংস হেব|”

31 িকন্তু ভাইরা বলল, “ঐ েলাকরা আমােদর েবােনর সেঙ্গ েবশয্ার
মত েয বয্বহার কেরেছ েসটাও িক উিচৎ  িছল? না, ঐ েলােকরা
আমােদর েবােনর প্রিত অনয্ায় কেরেছ|”

35
যােকাব ৈবেথেল

1 ঈশ্বর যােকাবেক বলেলন, “ৈবেথল শহের যাও| েসখােন বাস
কর আর উপাসনার জনয্ একটা েবদী ৈতরী কর| স্মরণ কর এলেক|
তুিম যখন েতামার ভাই এেষৗর কাছ েথেক পািলেয় যািচ্ছেল তখন
েসখােন এই ঈশ্বরই েতামায় দশর্ন িদেয়িছেলন|” েসখােন েতামার
ঈশ্বেরর উপাসনার জনয্ েবদী ৈতরী কর।

2 তাই যােকাব তার পিরবার ও তার সমস্ত দাসেক বলল,
“েতামােদর কােছ কাঠ ও ধাতুর েয সমস্ত পুতুল ঠাকুর রেয়েছ তার
সমস্তই ধ্বংস কর| িনেজেদর পিবত্র কর এবং পিরষ্কার কাপড় পর|
3 আমরা এই জায়গা েছেড় ৈবেথেল যাব| েসখােনই আিম আমার
ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ একিট েবদী ৈতরী করব, এই ঈশ্বরই সঙ্কেটর সময়
আমায় সাহাযয্ কেরিছেলন| আিম েযখােনই িগেয়িছ েসখােনই এই
ঈশ্বর আমার সেঙ্গ িগেয়েছন|”

4 েসইজনয্ েলাকরা িবেদেশর সমস্ত ঠাকুরগুেলােক যােকােবর
কােছ এেন িদল| তারা যােকাবেক তােদর কােনর দুলগুিল এেন িদল|
যােকাব এসব িকছু িশিখম শহেরর কােছ একটা এলা গােছর তলায়
পঁুেত রাখল|
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5 যােকাব আর তার পুত্ররা েসই জায়গা পিরতয্াগ করল| েসই
স্থােনর েলাকরা তােদর তাড়া কের হতয্া করেত েচেয়িছল| িকন্তু তারা
ভীষণ ভয় েপেয় যােকাবেকআর অনুসরণ করল না| 6এরপর যােকাব
আর তার েলাকরা লুেস েগল| লুেসর বতর্ মান নাম ৈবেথল| এিট কনান
েদেশ অবিস্থত| 7 যােকাব েসই জায়গায় একিট েবদী ৈতরী কের তার
নাম রাখল “এল্ ৈবেথল|” যােকাব এই নাম েবেছ িনল কারণ ভাইেয়র
কাছ েথেক পািলেয় যাবার সময় এইখােন ঈশ্বর তঁার সামেন আিবভূর্ ত
হেয়িছেলন|

8 িরিবকার দাই দেবারার েসখােনই মৃতুয্ হল| তারা তােক ৈবেথেল
একটা অেলান গােছর নীেচ কবর িদল এবং েসই জায়গার নাম রাখল
অেলান্ বাখুৎ  |

যােকােবর নতুন নাম
9 পদ্দন্-অরাম েথেক যােকাব যখন িফের এল ঈশ্বর তঁােক আবার

দশর্ন িদেলন এবং তােক আশীবর্াদ করেলন| 10 ঈশ্বর যােকাবেক
বলেলন, “েতামার নাম যােকাব িকন্তু আিম েতামার অনয্ নাম রাখব|
এখন েথেক েতামােক যােকাব বেল ডাকা হেব না, েতামার নাম হেব
ইস্রােয়ল|” তাই ঈশ্বর তার নাম রাখেলন ইস্রােয়ল|

11 ঈশ্বর তােক বলেলন, “আিমই সবর্শিক্তমান ঈশ্বর এবং আিম
েতামায় এই আশীবর্াদ করিছ| েতামার অেনক সন্তান-সন্তিত েহাক্,
এক মহাজািত হেয় েবেড় ওেঠা| েতামার েথেকই অনয্ অেনক জািত
এবং রাজারা উৎপন্ন হেব| 12 আিম অব্রাহাম ও ইসহাকেক েয েদশ
িদেয়িছলাম েসই েদশই এখন েতামায় িদিচ্ছ| েতামার পের েতামার
বংশধরেদরআিম েসই েদশ েদব|” 13এরপর ঈশ্বর েসইজায়গা েথেক
চেল েগেলন| 14-15এই স্থােন যােকাব একিট স্মরণস্তম্ভ স্থাপন করল|
েসই পাথেরর উপের দ্রাক্ষারস ও েতল েঢেল যােকাব েসটা পিবত্র
করল| এটা িছল এক িবেশষ জায়গা কারণ এখােনই ঈশ্বর যােকােবর
সেঙ্গ কথা বেলিছেলন| এবং যােকাব এই জায়গার নাম রাখল ৈবেথল|

রােহল প্রসেবর পর মারা েগেলন
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16 যােকাব এবং তার দল ৈবেথল তয্াগ করল| তারা ইফ্রােত
েপৗছঁাবার আেগই রােহেলর প্রসেবর সময় এল| 17 িকন্তু এইবার
প্রসবকােল রােহেলর ভীষণ কষ্ট হল, প্রসব েবদনা তীব্র হেয় উঠল|
রােহেলর ধাত্রী এই েদেখ বলেলন, “ভয় েপও না রােহল! তুিম
আেরকিট পুেত্রর জন্ম িদেত চেলছ|”

18 রােহল পুত্রিট প্রসব করার সময়ই মারা েগল| মারা যাবার আেগ
রােহল পুত্রিটর নাম রাখল িবেনানী| িকন্তু যােকাব তার নাম রাখল
িবনয্ামীন|

19 রােহলেক ইফ্রাথ যাবার পেথই কবর েদওয়া হল| (ইফ্রাথই
ৈবৎ েলহম|) 20 রােহলেক সম্মান জানােত যােকাব তার কবের একিট
স্তম্ভ স্থাপন করল| েসই িবেশষ স্তম্ভিট আজও েসখােন রেয়েছ|
21এরপর ইস্রােয়লআবার তার যাত্রা পেথ চলেলন| িতিন িমগ্দল এদর
দিক্ষেণ তঁার তঁাবু খাটােলন|

22 ইস্রােয়ল এই স্থােন অল্পকাল রইেলন| এই স্থােনই রূেবণ তার
িপতার দাসী িবল্হার কােছ েগল এবং তার সােথ শয়ন করল| ইস্রােয়ল
এই খবর জানেত েপের অতয্ন্ত কু্রদ্ধ হেলন|

ইস্রােয়ল পিরবার
যােকােবর 12িট পুত্র িছল|

23 যােকাব এবং েলয়ার পুত্ররা হল: যােকােবর প্রথম জাত পুত্র
রূেবণ, িশিমেয়ান, েলিব, িযহূদা, ইষাখর ও সবূলূন|

24 যােকাব এবং রােহেলর পুত্ররা হল েযােষফ ও িবনয্ামীন|
25 িবল্হা িছেলন রােহেলর দাসী| যােকাব ও িবল্হার পুত্ররা হল দান
এবং নপ্তািল|

26 িসল্পা িছেলন েলয়ার দাসী| যােকাব এবং িসল্পার পুত্ররা হল গাদ
ও আেশর|

পদ্দন্-অরােম যােকােবর এই কিট পুেত্রর জন্ম হয়|
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27 যােকাব িকিরযথ অব্বর্য িস্থত মিম্র নামক স্থােন তার িপতা
ইসহােকর কােছ েগেলন| এই জায়গােতই অব্রাহাম ও ইসহাক বাস
করেতন| 28 ইসহাক 180 বৎস র েবঁেচ িছেলন| 29এরপর ইসহাক বৃদ্ধ
ও পূণর্ায়ু হেয় মারা েগেলন| তঁার দুই পুত্র এেষৗ ও যােকাব তার িপতােক
েয স্থােন কবর েদওয়া হেয়িছল েসইখােনই তােক কবর িদেলন|

36

এেষৗর পিরবার
1 এেষৗর (ইেদাম) বংশ বৃত্তান্ত এই| 2 এেষৗ কনান েদেশর এক

স্ত্রীেলাকেক িবেয় কেরন| এেষৗর স্ত্রীরা িছেলন: িহত্তীয়, এেলােনর
কনয্া আদা, অনার কনয্া অহলীবামা, অনা িছেলন িহব্বীয় িসিবেয়়ােনর
েপৗত্রী| 3 এবং ইশ্মােয়েলর কনয্া বাসমৎ , বাসমেতর েবােনর নাম
নবােয়াত| 4এেষৗ এবং আদার পুেত্রর নাম ইলীফস| বাসমেতর পুেত্রর
নাম িছল রূেয়ল| 5 অহলীবামার িতনিট পুেত্রর নাম িযয়ূশ, যালম ও
েকারহ| এেষৗর এই পুত্ররা কনান েদেশ জেন্মিছেলন|

6-8 এেষৗ এবং যােকােবর প্রচুর সম্পিত্ত এবং বহু েলাকজন হেয়
যাবার জনয্ তােদর পেক্ষ একসেঙ্গ থাকা অসম্ভব হেয় উঠল| তােদর
প্রচুর পশুপাল িছল বেল েসই জিমিট, েযখােন তারা থাকত, তােদর
প্রেয়াজন েমটােত পারত না| তাই এেষৗ তার ভাই যােকােবর কাছ
েথেক চেল েগেলন| এেষৗ তার স্ত্রী, পুত্র, কনয্া, সমস্ত দাস-দাসী,
গরু এবং অনয্ানয্ পশু এবং কনান েদেশ তার আর যা িকছু িছল সব
িনেয় পবর্তময প্রেদশ েসয়ীের চেল েগেলন| (এেষৗ ইেদাম নােমও
পিরিচত এবং ইেদাম েসয়ীর েদেশর অপর নাম|)

9 এেষৗ হেলন ইেদামীয়েদর পূবর্পুরুষ| পাবর্তয্ েসয়ীর (ইেদাম)
প্রেদেশ বসবাসকারী এেষৗর পিরবারেগাষ্ঠীর নামগুিল:
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10 এেষৗ এবং আদার পুত্র ইলীফস| এেষৗ এবং বাসমেতর পুত্র
রূেয়ল|

11 ইলীফেসর পঁাচিট পুত্র িছল: ৈতমন, ওমার, সেফা, গিযতম ও
কনস|

12 িতম্না নােম এেষৗর একজন দাসীও িছল| িতম্না ও ইলীফেসর
পুেত্রর নাম অমােলক|

13 রূেয়েলর চার পুেত্রর নাম নহৎ, েসরহ, শল্ম ও িমসা|
এরা িছল এেষৗর স্ত্রী বাসমেতর নািত|
14 এেষৗর তৃতীয় স্ত্রীর নাম িছল অহলীবামা, ইিন িছেলন অনার
কনয্া| (অনা িছেলন িসিবেয়়ােনর পুত্র|) এেষৗ এবং অহলীবামার
সন্তানরা হল: িযয়ূশ, বালম ও েকারহ|

15 এেষৗ হেত উৎপন্ন পিরবারেগাষ্ঠীগুিল হল িনম্নরূপ:
এেষৗর প্রথম পুত্র ইলীফস েথেক উৎপন্ন ৈতমন, ওমার, সেফা,
কনস, 16 েকারহ, গিয়তম ও অমােলক|

এই সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠী এেষৗর স্ত্রী আদা েথেক উৎপন্ন|
17 এেষৗর পুত্র রূেয়ল িছেলন নহৎ, েসরহ শল্ম ও িমসার িপতা|
এই সমস্ত পিরবােরর মা িছেলন এেষৗর স্ত্রী বাসমৎ |
18 এেষৗর স্ত্রী অহলীবামা, অনার কনয্া, িযয়ূশ, যলম ও েকারেহর
জন্ম িদেলন| ঐ িতনজন িছেলন তােদর পিরবােরর িপতা|

19 এেষৗ হেত উৎপন্ন ঐ পুরুষরা প্রেতয্েক িছেলন তঁােদর িনজ
পিরবারেগাষ্ঠীর েনতা|

20 েহারীয়় েসয়ীেরর এই পুত্ররা েসই েদেশ বাস করত|
এরা হল েলাটন, েশাবল, িশিবেয়ান, অনা, 21 িদেশান, এৎ সর, ও
দীশন| এই পুত্ররা িছল ইেদাম েদেশ েসয়ীর হেত আসা েহারীয়়
পিরবােরর েগাষ্ঠীর েনতাসকল|
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22 েলাটন িছেলন েহাির এবং েহমেনর িপতা| (িতম্না িছেলন
েলাটেনর েবান|)

23 েশাবল িছেলন অল্বন, মানহৎ, এবল, শেফা ও ওনেমর িপতা|
24 িসিবেয়়ােনর দুই পুত্র িছল অয়া ও অনা| (অনাই েসই জন িযিন
তঁার িপতার গাধােদর চরাবার সময় মরুভূিমেত উষ্ণ প্রস্রবণ
খঁুেজ েপেয়িছেলন|)

25অনা িছেলন িদেশান ও অহলীবামার িপতা|
26 িদেশােনর চার পুত্র িছল| তােদর নাম: িহম্দন, ইশ্বন, িযত্রণ ও
করাণ|

27 এৎসেরর িতন পুত্র িছল| তােদর নাম িবল্হন, সাবন ও আকন|
28 দীশেনর দুই পুত্র িছল| তােদর নাম উষ ও অরাণ|
29 েহারীয় পিরবারগুিলর দলপিতেদর নামগুিল এইরকম: েলাটন,
েশাবল, িসিবেয়ান, 30অনা, িদেশান, এৎসর ও দীেশান| েসয়ীর
েদেশ েয পিরবারগুিল বাস করত, এই েলাকরা িছল তােদর
দলপিতগণ|

31 েসই সময় ইেদােম রাজারা রাজত্ব করেতন| ইস্রােয়েল রাজ শাসন
চালু হবার বহু পূেবর্ই ইেদােম রাজারা রাজত্ব করেতন|

32 িযেয়ােরর পুত্র েবলা ইেদাম েদেশ রাজত্ব কেরন, তার রাজধানীর
নাম িদন্হাবা|

33 েবলার মৃতুয্র পর েযাবব রাজা হেলন| েযাবব িছেলন বস্রা িনবাসী
েসরেহর পুত্র|

34 েযাবেবর মৃতুয্র পর হূশম রাজত্ব করেলন| হূশম িছেলন ৈতমন
েদশীয়|

35 হূশেমর মৃতুয্র পর েবদেদর পুত্র হদদ েসই নগর শাসন করেলন|
(হদদই েমায়াব েদেশ িমিদয়নেদর পরািজত কেরিছেলন|) হদদ
এেসিছেলন অবীত্ শহর েথেক|

36 হদেদর মৃতুয্র পর সম্ল েসই েদশ শাসন করেত থােকন| সম্ল
এেসিছেলন মেস্রকা েথেক|
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37 সেম্লর মৃতুয্র পর েশৗল েসই েদশ শাসন করেত থােকন| েশৗল
এেসিছেলন ফরাৎ নদীর ধাের িস্থর রেহােবাত্ েথেক|

38 েশৗেলর মৃতুয্র পর বাল্হানন েসই েদেশ রাজত্ব কেরন| বাল্হানন
িছেলন অেক্বােরর পুত্র|

39 বাল্হানেনর মৃতুয্র পর হদর েসই েদেশ রাজত্ব কেরন| হদর
িছেলন পায়ু শহেরর েলাক| হদেরর স্ত্রীর নাম মেহটেবল; ইিন
িছেলন মেট্টেদর কনয্া| (মেট্টেদর িপতার নাম েমষাহেবর|)

40-43 এেষৗ িছেলন ইেদাম পিরবারগুিলর িপতা| ইেদাম পিরবারগুিল
হল িতম্ন, অল্বা, িযেথত্ , অহলীবামা, এলা, পীেনান, কনস, ৈতমন,
িমব্মস, মগদীেয়ল ও ঈরম| এই পিরবারগুিলর নাম অনুসােরই তােদর
বসিত স্থােনর নাম হল|

37
স্বপ্নদশর্ক েযােষফ

1 যােকাব কনান েদেশই বাস করেত লাগল| এই েসই েদশ েযখােন
পূেবর্ তার িপতা বাস করেতন| 2যােকােবর পিরবােরর বৃত্তান্ত এইরকম|
েযােষফ তখন 17 বছর বয়স্ক যুবক| তার কাজ িছল েমষ, ছাগেলর

তত্ত্বাবধান করা| েযােষফ এই কাজ করেতন তার ভাইেদর সেঙ্গ অথর্াৎ 
িবল্হা ও িসল্পার সন্তানেদর সেঙ্গ| (িবল্হা ও িসল্পা তঁার সৎ মা িছেলন|)
ভাইরা মন্দ কাজ করেল েযােষফ তা তঁার িপতােক এেস জানােতন|
3 েযােষফ িছেলন ইস্রােয়েলর বৃদ্ধাবস্থার সন্তান| এই জনয্ ইস্রােয়ল
তার অনয্ানয্ পুত্রেদর েচেয় েযােষফেকই েবশী ভালবাসেতন| যােকাব
তােক একটা িবেশষ জামা উপহার িদেয়িছল| জামািট িছল লম্বা এবং
েবশ সুন্দর| 4 েযােষেফর ভাইরা েদখল েয তােদর িপতা তােদর চাইেত
েযােষফেকই েবশী ভালবােসন| এইজনয্ তারা তােক ঘৃণা করেত
লাগল| তারা েযােষেফর সােথ বনু্ধভােব কথা বলেতও চাইল না|
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5 একিদন েযােষফ একটা স্বপ্ন েদখেলন| পের িতিন তার ভাইেদর
েসই স্বপ্নটা বলেলন| এরপর তার ভাইরা তােক আরও ঘৃণা করেত
থাকল|

6 েযােষফ বলেলন, “আিম একটা স্বপ্ন েদেখিছ| 7 েদখলাম আমরা
সকেল েক্ষেত কাজ করিছ| আমরা সকেল গেমর আঁিট বঁাধিছলাম,
এমন সময় আমার আঁিটটা উেঠ দঁাড়াল| আর আমার আঁিটর চারপােশ
েগাল কের িঘের থাকা েতামােদর আঁিটগুেলা এেক এেক আমারিটেক
প্রণাম জানাল|”

8তার ভাইরা বলল, “তুিম িক মেন কর এরঅথর্ তুিমআমােদর রাজা
হেয় আমােদর উপর রাজত্ব করেব?” তার ভাইরা তােদর সম্বেন্ধ েদখা
এই স্বেপ্নর জনয্ তােক আরও ঘৃণা করেত লাগল|

9 এরপর েযােষফ আেরকিট স্বপ্ন েদেখ েসই স্বপ্ন সম্বেন্ধ তার
ভাইেদর বলেলন, “আিম আেরকিট স্বপ্ন েদেখিছ| েদখলাম সূযর্য্, চঁাদ
এবং এগােরািট তারা আমােক প্রণাম করেছ|”

10 েযােষফ তঁার িপতােকও এই স্বপ্নিট সম্বেন্ধ বলেলন| িকন্তু তঁার
িপতা এর সমােলাচনা কের বলেলন, “এ িক ধরেণর স্বপ্ন? তুিম
িক িবশ্বাস কর েয েতামার মা, েতামার ভাইরা, এমনিক আিমও
েতামায় প্রণাম করব?” 11 েযােষেফর ভাইরা তঁােক ঈষর্া করত| িকন্তু
েযােষেফর িপতা েসসব মেন রাখেলন আর েভেব অবাক হেলন েয
এর অথর্ িক হেত পাের|

12 একিদন েযােষেফর ভাইরা িশিখেম েগল তােদর িপতার েমষ
চরােত| 13যােকাব েযােষফেক বলল, “িশিখেম যাও| েসখােন েতামার
ভাইরা আমার েমষ চরােচ্ছ|”
েযােষফ উত্তর করেলন, “আিম যােবা|”
14 েযােষেফর িপতা বলেলন, “যাও িগেয় েদখ েতামার ভাইরা

িনরাপেদ আেছ িকনা| তারপর িফের এেস আমােদর জািনও েমষেদর
অবস্থা েকমন|” এইভােব েযােষেফর িপতা তােক িহেব্রাণ উপতয্কা
েথেক িশিখেম পাঠােলন| 15 িশিখেম েযােষফ পথ হারােল একজন
েলাক তঁােক মােঠ ঘুের েবড়ােত েদখল| েসই েলাকিট বলল, “তুিম
িক খঁুেজ েবড়াচ্ছ?”
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16 েযােষফ উত্তর িদেলন, “আিম আমার ভাইেদর েখঁাজ করিছ|
বলেত পােরন তারা তােদর েমষ িনেয় েকাথায় েগেছ?”

17 েসই েলাকিট বলল, “তারা েতা চেল েগেছ| আিম তােদর
েদাথেন যাবার কথা বলেত শুেনিছলাম|” তাই েযােষফ তার ভাইেদর
খঁুজেত েগেলন এবং েদাথেন তােদর খঁুেজ েপেলন|

েযােষফ দাস িহসােব িবক্রীত হেলন
18 েযােষেফর ভাইরা তােক দূর েথেক আসেত েদেখ তােক হতয্া

করার পিরকল্পনা করল| 19 ভাইরা িনেজেদর মেধয্ বলাবিল করল,
“ঐ েদখ স্বপ্নদশর্ক েযােষফ আসেছ| তােক েমের েফলার 20 এই েতা
সুেযাগ| তােক আমরা েয েকান একটা খািল কূেপর মেধয্ েফেল িদেয়
িপতােক িগেয় বলেত পাির েয এক বুেনা জন্তু তােক েমের েফেলেছ|
এইভােব আমরা ওেক েদখাব েয তার স্বপ্নগুেলা অসার|”

21 িকন্তু রূেবণ েযােষেফর প্রাণ বঁাচােত চাইল| 22 েস বলল,
“আমরা তােক হতয্া করব না| এস, আমরা তােক হতয্া না কের
বরং িবনা আঘােত ঐ শুকেনা কূেপর মেধয্ েফেল িদই|” রূেবেণর
পিরকল্পনা িছল েযােষফেক এইভােব উদ্ধার কের তার িপতার কােছ
েফরত পাঠােনার| 23 েযােষফ তার ভাইেদর কােছ এেল তারা তােক
আক্রমণ কের তার সুন্দর লম্বা জামাটা িঁছেড় েফলল| 24 এরপর তারা
তােক ধের ছঁুেড় িদল এক শুকেনা কূেপর মেধয্|

25 েযােষফ যখন কূেপর মেধয্, েসই সময় তার ভাইরা েখেত বসল|
এইসময় তারা একদল বিণকেক েদখেত েপল যারা িগিলয়দ েথেক
িমশের যাত্রা করিছল| তােদর উটগুেলা বহন করিছল বহু রকম মশলা
ও ধন েদৗলত| 26 তাই িযহূদা তার ভাইেদর বলল, “আমােদর ভাইেক
হতয্া কের আর তার মৃতুয্র সংবাদ েগাপন কের আমােদর িক লাভ
হেব? 27এর েথেক লাভ হেব যিদ আমরা তােক এই বিণকেদর কােছ
িবক্রী কের িদই| এভােব আমরা আমােদর িনেজর ভাইেয়র মৃতুয্র জনয্
েদাষীও হব না|” অনয্ ভাইরাও সম্মিত জানাল| 28 িমিদয়নীয় বিণকরা
কােছ আসেতই ভাইরা েযােষফেক কূপ েথেক তুেল আনেলা| তারা
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তােক 20িট েরৗপয্মুদ্রার িবিনমেয় িবক্রী কের িদল| বিণকরা এবার
তােক িমশের িনেয় চলল|

29 এই সময় রূেবণ েসখােন তার ভাইেদর সেঙ্গ িছল না| েস
জানেতাও না েয তারা েযােষফেক িবক্রী কের িদেয়েছ| রূেবণ কূেপর
ধাের িফের এেস েদখল েযােষফ েসখােন েনই| তখন েস দুঃখ প্রকাশ
করার জনয্ িনেজর কাপড় িঁছেড় েফলল| 30 ভাইেদর কােছ িফের
িগেয় রূেবণ বলল, “েছেলটা েসখােন েনই, এখন আিম িক করব?”
31ভাইরা তখন একটা ছাগল েমের তার রেক্ত েযােষেফর সুন্দর শালটা
রািঙ্গেয় িদল| 32 এরপর তারা েসই শালটা তােদর িপতােক েদখাল|
ভাইরা বলল, “আমরা এই শালটা েপেয়িছ, েদখুন েতা এটা েযােষেফর
িকনা?”

33 তােদর িপতা শালটা েদেখ িচনেত পারেলন েয েসটা
েযােষেফরই| িপতা বলেলন, “হঁয্া, এটা েতা তারই! হয়েতা েকােনা
বনয্ জন্তু তােক েমের েফেলেছ| আমার পুত্র েযােষফেক এক িহংস্র
পশু েখেয় েফেলেছ!” 34 পুত্র েশােক যােকাব তার কাপড় িঁছেড়
েফলল, তারপর চট বস্ত্র পের দীঘর্ সময় তার পুেত্রর জনয্ েশাক করল|
35 যােকােবর পুত্র কনয্ারা তােক সান্ত্বনা িদেত চাইল| িকন্তু যােকাবেক
সান্ত্বনা েদওয়া েগল না| েস বলল, “আমার মৃতুয্ িদন পযর্ন্ত আিম
আমার পুেত্রর জনয্ দুঃখ কের যাব|”* তাই যােকাব েযােষেফর জনয্
দুঃিখত হেয় রইল|

36 িমিদয়নীয় বিণকরা পের েযােষফেক িমশের িনেয় িগেয়
ফেরৗেণর রক্ষক েসনাপিত েপাটীফেরর কােছ িবিক্র কের িদল|

38
িযহূদা ও তামর

1 েসই সময় িযহূদা তার ভাইেদর েছেড় হীরা নােম একিট েলােকর
সেঙ্গ বাস করেত েগল| হীরা িছেলন অদুল্লমীয় শহেরর েলাক|
* 37:35: “আমার � যাব” আক্ষিরক অেথর্, “আিম দুঃেখ পাতােল আমার পুেত্রর কােছ
যাব|”
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2 েসখােন িযহূদা এক কনানীয় স্ত্রীেলাকেক েদখেত েপেয় তােক িবেয়
করল| েমেয়িটর িপতার নাম িছল শূয়| 3কনানীয় েমেয়িট একিট পুেত্রর
জন্ম িদেয় তার নাম রাখল এর| 4পের েসআেরকিট পুেত্রর জন্ম িদেয়
তার নাম রাখল ওনন| 5 পের তার েশলা নােম আেরকিট পুত্র হল|
তৃতীয় পুেত্রর জেন্মর সময় িযহূদা কষীেব বাস করিছল|

6 িযহূদা তামর নােম এক কনয্ােক এেন তার সেঙ্গ প্রথম পুত্র এেরর
িবেয় িদল| 7 িকন্তু এর অেনক মন্দ কাজ করায় প্রভু তার প্রিত অসন্তুষ্ট
হেলন এবং তােক হতয্া করেলন| 8 তখন িযহূদা এেরর ভাই ওননেক
বলল, “যাও েতামার মৃত ভাইেয়র স্ত্রীর সেঙ্গ শয়ন কর| তার স্বামী
হও| িনেজর ভাই এেরর জনয্ বংশ উৎপন্ন কর|”

9 ওনন বুঝল িমলেনর ফেল সন্তানসন্তিত হেল তা তার হেব না|
ওনন তাই েযৗন সঙ্গম করল| েস তার শরীেরর অভয্ন্তের বীযর্য্ তয্াগ
করল না| 10 এই কােজ প্রভু কু্রদ্ধ হেলন এবং ওননেকও েমের
েফলেলন| 11 তখন িযহূদা তার েবৗমা তামরেক বলল, “যাও, েতামার
িপতার বাড়ী িফের যাও| েয পযর্ন্ত নাআমার েছাট পুত্র েশলা বড় হয় েস
পযর্ন্ত িবেয় না কের েসখােনই থাক|” িযহূদা আসেল ভয় েপেয়িছেলন,
েভেবিছেলনঅনয্ ভাইেদর মেতা হয়েতা েশলাও মারা যােব| তামর তার
িপতার বাড়ী িফের েগল|

12 পের িযহূদার স্ত্রী, শূেয়র কনয্ার মৃতুয্ হল| েশােকর সময় েগেল
িযহূদা তার অদুল্লমীয় বনু্ধ হীরার সােথ েমষেদর েলাম ছঁাটেত িতম্নায
েগল| 13 তামর জানেত পারল েয তার শ্বশুর িতম্নায় তার েমষেদর
েলাম ছঁাটেত যােচ্ছন| 14 তামর িবধবা বেল েয কাপড় পরত তা খুেল
েফেল অনয্ কাপড় পরল ও তার মুখ ওড়না িদেয় ঢাকল| তারপর েস
িতম্নার কােছ অবিস্থত ঐনিয়ম শহেরর িদেক েয রাস্তা চেল েগেছ তার
ধাের বসল| তামর জানত েয িযহূদার েছাট পুত্র েশলা এখন বড় হেয়েছ
িকন্তু তবু েশলার সােথ তার িবেয় েদবার েকান পিরকল্পনাই িযহূদা কের
িন|

15 িযহূদা েসই পেথ েযেত েযেত তােক েদেখ ভাবল েবাধ হয়
েবশয্া| (েবশয্ার মত তার মুখ ওড়না িদেয় ঢাকা িছল|) 16 িযহূদা তার
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কােছ িগেয় বলল, “এস আমার সােথ েশাও|” (িযহূদা জানত না েয
এই িছল তামর, তার পুত্রবধূ|)
েস বলল, “আমায় কত েদেবন?”
17 িযহূদা উত্তর করল, “আমার পশুপাল েথেক েতামার জনয্ একটা

বাচ্চা ছাগল পািঠেয় েদব|”
েস বলল, “িঠক আেছ| িকন্তু ছাগলটা েপৗছঁাবার আেগ আমার

কােছ িকছু বন্ধক রাখুন|”
18 িযহূদা িজেজ্ঞস করল, “েতামােক েয ছাগল পাঠাব তার প্রমাণ

িহসােব তুিম আমার কােছ িক চাও?”
তামর বলল, “িচিঠেত মারবার েতামার ঐ েমাহর, ও তার সুেতা

এবং হঁাটার ছিড়টাও আমায় দাও|” িযহূদা তােক ঐ িজিনসগুেলা িদল|
তারপর িযহূদা ও তামর সহবাস করেল তামর গভর্ বতী হল| 19 তামর
ঘের িফের মুেখর ওড়নাটা খুেল েফেল িবধবার সােজ সাজল|

20 পের িযহূদা তার বনু্ধ হীরােক ঐনিয়েম পাঠাল েসই েবশয্ােক
ছাগলটা িদেত| িযহূদা হীরােক আরও বলল েযন েস তার কাছ েথেক
েসই েমাহর ও ছিড়টা িনেয় আেস| িকন্তু হীরা তােক খঁুেজ েপল না|
21 হীরা ঐনিয়ম শহেরর েলাকেদর িজজ্ঞাসা করল, “রাস্তার ধাের বেস
থাকা েবশয্াটা েকাথায়?”
েলােক উত্তর িদল, “এখােন কখনই েকান েবশয্া িছল না েতা|”
22 তাই িযহূদার বনু্ধ িফের এেস বলল, “েসই স্ত্রীেলাকেক খঁুেজ

েপলাম না| েসখানকার েলাকজন বলল েসখােন েকান েবশয্া কখনই
িছল না|”

23 তাই িযহূদা বলল, “েসইসব িজিনস তার কােছই থাকুক| আিম
চাই না েয েলাক আমােদর িনেয় হােস| আিম ছাগলটা তােক িদেত
েচেয়িছলাম িকন্তু খঁুেজ েপলাম না| এটাই যেথষ্ট|”

তামর গভর্ বতী হল
24 িতন মাস পের েকউ একজন িযহূদােক বলল, “েতামার পুত্রবধু

তামর েবশয্ার কাজ কেরেছ আর এখন েস গভর্ বতী হেয়েছ|”
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তখন িযহূদা বলল, “তােক বাইের িনেয় এেস পুিড়েয় দাও|”
25 েসই েলাকিট তামরেক হতয্া করেত এেল েস তার শ্বশুরেক এক

খবর পাঠাল| তামর বলল, “েয েলাকিট আমায় গভর্ বতী কেরেছ এই
িজিনসগুিল তার| এই িজিনসগুিলর িদেক েদখ| এগুেলা কার? এই
েমাহর ও সুেতা কার? এই ছিড়টা কার?”

26 িযহূদা েসই িজিনসগুেলা িচনেত েপের বলল, “েসই িঠক|
আমারই ভুল হেয়েছ| আিম আমার পুত্র েশলােক েদব বেল প্রিতজ্ঞা
কেরও তােক িদই িন|” এরপর িযহূদা িকন্তু তার সােথ আর সহবাস
করল না|

27 তামেরর প্রসেবর সময় উপিস্থত হেল তারা েদখল তার যমজ
সন্তান হেত চেলেছ| 28প্রসেবর সময় একটা বাচ্চা তার হাত বার করেল
ধাইমা তার হােত একটা লাল সুেতা বঁাধল আর বলল, “এই বাচ্চাটা
আেগ জন্মােব|” 29 িকন্তু বাচ্চাটা তার হাত গুিটেয় িনেল অনয্ বাচ্চাটা
প্রথেম জন্মাল| তাই েসই ধাইমা বলল, “তুিম প্রথেম েঠেল েবিরেয়
আসেত েপেরছ!” তাই তারা তার নাম েপরস রাখল| 30 এরপর অনয্
িশশুিটর জন্ম হল, যার হােত লাল সুেতা বঁাধা িছল| তারা এর নাম
রাখল েসরহ|

39
েযােষফেক িমশের েপাটীফেরর কােছ িবক্রী করা হল

1 বিণকরা যারা েযােষফেক িকেনিছল, তারা তােক িমশের িনেয়
েগল এবং ফেরৗেণর রক্ষকেদর েসনাপিত েপাটীফেরর কােছ িবিক্র
কের িদল| 2 িকন্তু প্রভু েযােষফেক সাহাযয্ করেলন| েযােষফ
সফলকমর্া হেলন| েযােষফ েসই িমশরীয় েপাটীফেরর অথর্াৎ  তার
মিনেবর বাড়ীেতই বাস করেতন|

3 েপাটীফর েদখেলন েয প্রভু েযােষেফর সােথ রেয়েছন এবং
েযােষফ যা িকছু কেরন তােতই িতিন তােক সফল হেত েদন|
4 েসইজনয্ েপাটীফর খুশী হেয় েযােষফেক তার িনেজর বাড়ীর অধয্ক্ষ
কের তারই হােত সব িকছুর ভার িদেলন| 5 েযােষফেক েসই বাড়ীর



আিদপুস্তক 39:6 cxiv আিদপুস্তক 39:16

অধয্ক্ষ করা হেল প্রভু েপাটীফেরর বাড়ী এবং তার সব িকছুেক
আশীবর্াদ করেলন| েযােষেফর জনয্ই প্রভু একাজ করেলন| আর িতিন
েপাটীফেরর েক্ষেত যা জন্মাত তােকও আশীবর্াদযুক্ত করেলন| 6 তাই
েপাটীফর তার বাড়ীর সব িকছুর ভারই েযােষেফর হােত িদেয় িদেলন,
েকবল িনেজর খাবারটা ছাড়া আর িকছুরই জনয্ িতিন িচিন্তত িছেলন
না|

েযােষফ েপাটীফেরর স্ত্রীেক প্রতয্াখয্ান করেলন
েযােষফ িছেলন অতয্ন্ত রূপবান ও সুদশর্ন পুরুষ| 7 িকছু সময় পের

েযােষেফর মিনেবর স্ত্রীও তােক পছন্দ করেত শুরু করল| একিদন েস
তােক বলল, “আমার সেঙ্গ েশাও|”

8 িকন্তু েযােষফ প্রতয্াখয্ান কের বলল, “আমার মিনব জােনন তঁার
বাড়ীর প্রিতিট িবষেয়র প্রিত আিম িবশ্বস্ত| িতিন এখানকার সব িকছুর
দায় দািয়ত্বই আমােক িদেয়েছন| 9আমার মিনব আমােক এই বাড়ীেত
প্রায় তঁার সমান স্থােনই েরেখেছন| আিম কখনই তঁার স্ত্রীর সেঙ্গ শুেত
পাির না| এটা মারাত্মক ভুল কাজ! ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ পাপ কাজ|”

10 স্ত্রী েলাকিট েরাজই েযােষফেক এ কথা বলত, িকন্তু েযােষফ
রাজী হেতন না| 11 একিদন েযােষফ িনেজর কাজ করেত বাড়ীর
েভতের েগেলন| েসই সময় েসই বাড়ীেত েকবল একা িতিনই িছেলন|
12 তার মিনেবর স্ত্রী েসই সময় তার কাপড় েটেন ধের বলল, “আমার
সেঙ্গ িবছানায় এস|” িকন্তু েযােষফ েসই বাড়ী েথেক এত দ্রুত েদৗেড়
পালাল েয জামাটা স্ত্রীেলাকিটর হােতই রেয় েগল|

13স্ত্রীেলাকিট েদখল েয েযােষফ তার হােতই জামাটা েফেল বাড়ীর
বাইের েদৗেড় েবিরেয় েগেছ| তাই েস িচন্তা কের িঠক করল যা ঘেটেছ
েস সম্বেন্ধ িমথয্া কথা বলেব| 14 েস তার বাড়ীর ভৃতয্েদর েডেক বলল,
“েদখ! এই ইব্রীয় ক্রীতদাসেক িক আমােদর িনেয় ঠাট্টা করার জনয্
এখােন আনা হেয়েছ? েস িভতের এেস আমােক আক্রমণ করার
েচষ্টা কেরিছল, িকন্তু আিম েচঁিচেয় উঠলাম| 15আমার িচৎকাের েস
ভয় েপেয় পালাল| িকন্তু েস তার জামাটা েফেল েগেছ|” 16 তারপর
তার স্বামী অথর্াৎ েযােষেফর মিনব আসা পযর্ন্ত েস েসই জামাটা তার
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কােছ েরেখ িদল| 17 স্বামীেকও েস ঐ একই ঘটনা বলল| েস বলল,
“েয ইব্রীয় দাসিটেক তুিম এখােন এেনছ, েস আমােকআক্রমণ করার
েচষ্টা কেরিছল| 18 িকন্তু েসআমার কােছআসেতইআিম িচৎকার কের
উঠলাম| েস েদৗেড় পালাল বেট িকন্তু তার জামাটা েফেল েগল|”

19 েযােষেফর মিনব তার স্ত্রীর সব কথা শুেন কু্রদ্ধ হল| 20 তাই
রাজার শত্রুেদর েয কারাগাের রাখা হত, েপাটীফর েযােষফেক
েসইখােন রাখল| েযােষফ েসখােন রইেলন|

েযােষফ কারাগাের
21 িকন্তু প্রভু েযােষেফর সেঙ্গ িছেলন| প্রভু েযােষেফর প্রিত

দয়া কের চলেলন| িকছুিদন পের েসই কারাগােরর রক্ষকেদর
প্রধােনর কােছ িতিন িপ্রয় হেলন| 22 েসই কারাগােরর সমস্ত
বন্দীেদর ভার েযােষেফর হােত িদেলন| েসই পেদ অিধিষ্ঠত
েয েকান পদািধকারী স্বাভািবকভােব যা কেরন, েযােষফ তাই
করেতন| 23 সুতরাং েযােষেফর অধীেনর েকান কাজই কারািধকারীেক
তত্ত্বাবধান করেত হত না| এটা হেয়িছল কারণ প্রভু তার সেঙ্গ িছেলন
এবং তােক সব কােজ সফল কেরিছেলন|

40
েযােষফ দুিট স্বেপ্নর বয্াখয্া করেলন

1 পের ফেরৗেণর দুই ভৃতয্ ফেরৗেণর প্রিত িকছু অনয্ায় কাজ
করল| এই ভৃতয্রা িছল তঁার রুিটওয়ালা ও দ্রাক্ষারস পিরেবশনকারী|
2 ফেরৗণ প্রধান রুিটওয়ালা ও দ্রাক্ষারস পিরেবশনকারীর উপর
কু্রদ্ধ হেয়িছেলন| 3 তাই ফেরৗণ তােদর েযােষেফর সােথ একই
কারাগাের রাখেলন| েপাটীফর, ফেরৗেণর কারারক্ষকেদর প্রধান েসই
কারাগােরর দািয়েত্ব িছেলন| 4 প্রধান কারারক্ষক েসই দুই বন্দীেক
েযােষেফর পিরচযর্ার অধীেন রাখেলন| েসই দুইজন েলাকই িকছু সময়
েসই কারাগাের রইল| 5 একিদন রােত্র দুই বন্দীই স্বপ্ন েদখল| (এই দুই
বন্দী িছল িমশেরর রাজার রুিটওয়ালা ও দ্রাক্ষারস পিরেবশনকারী|)
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প্রেতয্ক বন্দীই িভন্ন িভন্ন স্বপ্ন েদখল এবং প্রিতিট স্বেপ্নর িনজস্ব অথর্
িছল| 6 পেরর িদন সকােল েযােষফ তােদর কােছ িগেয় েদখেলন েয
তারা দুিশ্চন্তাগ্রস্থ| 7 েযােষফ িজজ্ঞাসা করেলন, “েতামােদর এত িবষন্ন
েদখােচ্ছ েকন?”

8 েলাক দুিট উত্তর করল, “গত রােত আমরা স্বপ্ন েদেখিছ িকন্তু
স্বেপ্নর অথর্ বুঝিছ না| েসই স্বেপ্নর অথর্ বলার বা তা বুিঝেয় েদবার
েকউ েনই|”
েযােষফ তােদর বলেলন, “ঈশ্বরই একজন িযিন েবােঝন ও স্বেপ্নর

অথর্ বলেত পােরন| তাই আমার অনুেরাধ, েতামােদর স্বপ্নগুেলা বল|”

দ্রাক্ষারস পিরেবশেকর স্বপ্ন
9 সুতরাং দ্রাক্ষারস পিরেবশক েযােষফেক তার স্বপ্ন বলল, “আিম

স্বেপ্ন একটা দ্রাক্ষালতা েদখলাম| 10 েসই লতায় িতনেট শাখা িছল|
আিম েদখলাম শাখাগুিলেত ফুল হল এবং দ্রাক্ষা ফলল| 11 আিম
ফেরৗেণর পানপাত্র ধেরিছলাম, তাই েসই দ্রাক্ষাগুেলােক েসই কােপ
িনঙেড় িনলাম| তারপর েসই পানপাত্র ফেরৗণেক িদলাম|”

12 তখন েযােষফ বলেলন, “েসই স্বেপ্নর অথর্ আিম েতামায়
বলিছ| িতনিট শাখার অথর্ িতন িদন| 13 িতন িদন েশষ হবার আেগই
ফেরৗণ েতামায় ক্ষমা কের আবার েতামাক কােজ বহাল করেবন| তুিম
ফেরৗেণর জনয্ আেগ েয কাজ করেত তাই-ই করেব| 14 িকন্তু তুিম
ছাড়া েপেল আমায় স্মরণ কেরা| আমার প্রিত দয়া কেরা| ফেরৗণেক
আমার সম্বেন্ধ বেলা যােতআিম কারাগার েথেক েবিরেয়আসেত পাির|
15আমােক েজার কের আমার িনেজর জায়গা, ইব্রীয়েদর েদশ েথেক
িনেয় যাওয়া হেয়েছ| কারাগাের থাকার মত েকান অনয্ায়ই আিম কির
িন|”

রুিটওয়ালার স্বপ্ন
16 রুিটওয়ালা েদখল অনয্ ভৃেতয্র স্বপ্নটা ভাল| তখন েস

েযােষফেক বলল, “আিমও একটা স্বপ্ন েদেখিছ| েদখলাম আমার
মাথায় রুিটর িতনেট ঝুিড় রেয়েছ| 17 উপেরর ঝুিড়েত সব রকেমর
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েসঁকা খাবার িছল| েসই খাবার রাজার জনয্ িছল িকন্তু পাখীরা ঐ খাবার
েখেত লাগল|”

18 েযােষফ বলেলন, “আিম েতামােক স্বেপ্নর অথর্ বলিছ| িতনেট
ঝুিড়র অথর্ িতন িদন| 19 িতন িদেনর মেধয্ রাজা েতামােক কারাগার
েথেক মুিক্ত েদেবন| িতিন েতামার িশরেশ্ছদ কের একটা বঁােশর মাথায়
ঝুিলেয় েদেবন| আর পাখীরা েতামার েদেহর মাংস খােব|”

েযােষেফর কথা মেন রইল না
20 তৃতীয় িদনটা িছল ফেরৗেণর জন্ম িদন| ফেরৗণ তঁার সব দাসেদর

জনয্ েভােজর আেয়াজন করেলন| েসই সমেয় ফেরৗণ রুিটওয়ালা
ও দ্রাক্ষারস পিরেবশকেক কারাগার েথেক মুিক্ত িদেলন| 21 ফেরৗণ
পানপাত্র বাহকেক মুিক্ত িদেয় পুনরায় তােক তার কােজ িনেয়গ
করেলন| আর েসই পানপাত্র বাহক আবার ফেরৗেণর হােত পানপাত্র
িদেত লাগল| 22 িকন্তু ফেরৗণ রুিটওয়ালােক ফঁািস িদেলন| েযােষফ
েযমনিট বেলিছেলন েসরকম ভােবই সব ঘটনা ঘটল| 23 িকন্তু েসই
পানপাত্র বাহকেদর েযােষফেক সাহাযয্ করার কথা মেন রইল না| েস
েযােষেফর িবষয় ফেরৗণেক িকছুই বলল না, েযােষেফর কথা ভুেল
েগল|

41
ফেরৗেণর স্বপ্ন

1 দু বছর পর ফেরৗণ একটা স্বপ্ন েদখেলন| েদখেলন িতিন নীল
নদীর ধাের দঁািড়েয় রেয়েছন| 2স্বেপ্ন নদী েথেক সাতটা গরু উেঠ এেস
ঘাস েখেত লাগল| গরুগুেলা িছল হৃষ্টপুষ্ট, েদখেতও ভােলা| 3এরপর
নদী েথেক আরও সাতটা গরু উেঠ এেস পােড়র হৃষ্টপুষ্ট গরুগুেলার
গা েঘঁেস দঁাড়াল| িকন্তু ঐ গরুগুেলা েরাগা িছল, েদখেতও অসুস্থ|
4 েসই সাতটা অসুস্থ গরু সাতটা হৃষ্টপুষ্ট গরুগুেলােক েখেয় েফলল|
তখনই ফেরৗেণর ঘুম েভেঙ্গ েগল|
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5 ফেরৗণ আবার শুেত েগেলন; আবার স্বপ্ন েদখেলন| এইবার
েদখেলন একটা গােছ সাতটা শীষ েবেড় উঠেছ| শীষগুেলা পুষ্ট এবং
শেসয্ ভরা| 6 তারপর েদখেলন আরও সাতটা শীষ উঠেছ| িকন্তু
শীষগুেলা অপুষ্ট আর পূেবর বাতােস ঝলেস েগেছ| 7এরপর ঐ েরাগা
েরাগা সাতটা শীষ পুষ্ট সাতটা শীষেক েখেয় েফলল| ফেরৗেণর ঘুম
আবার েভেঙ্গ েগল| িতিন বুঝেলন েয িতিন স্বপ্ন েদখিছেলন| 8 পেরর
িদন সকােল রােত েদখা স্বপ্নগুেলার জনয্ ফেরৗেণর মন অিস্থর হেয়
উঠল| তাই িতিন িমশেরর সমস্ত যাদুকর ও জ্ঞানী েলাকেদর েডেক
পাঠােলন|ফেরৗণ তার স্বপ্ন তােদর বলেলন িকন্তু েকউ তার অথর্ বলেত
পারল না|

ভৃতয্িট েযােষেফর কথা বলল
9 তখন পানপাত্রবাহেকর েযােষেফর কথা মেন পড়ল| ভৃতয্িট

ফেরৗণেক বলল, “আমার সােথ যা ঘেটিছল তা মেন পড়েছ| 10আপিন
আমার ও রুিটওয়ালার উপর েরেগ িগেয়িছেলন এবং আমােদর
বন্দী কেরিছেলন| 11 তারপর এক রােত েস ও আিম স্বপ্ন েদখলাম|
প্রেতয্কিট স্বেপ্নর আলাদা অথর্ িছল| 12 আমােদর সােথ কারাগাের
এক ইব্রীয় যুবক িছল| েস িছল রক্ষীেদর অিধকারী ভৃতয্| আমরা তােক
আমােদর স্বপ্ন বলেল েস তার মােন বেল িদল| 13 আর েস যা বলল
বাস্তেব তাই-ই ঘটল| েস বেলিছল েযআিম মুিক্ত েপেয়আবার পুরােনা
কাজ িফের পাব�ঘটলও তাই|রুিটওয়ালা সম্বেন্ধ বেলিছল েয েস মারা
যােব�ঘটলও তাই|”

স্বেপ্নর বয্াখয্া করেত েযােষেফর ডাক পড়ল
14 তাই ফেরৗণ েযােষফেক েডেক পাঠােল দুজন রক্ষী দ্রুত

তােক কারাগার েথেক বার কের আনল| েযােষফ দািড় কামােলন,
পিরষ্কার জামা পরেলন| তারপর ফেরৗেণর সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন|
15ফেরৗণ েযােষফেক বলেলন, “আিম একটা স্বপ্ন েদেখিছ িকন্তু েকউ
তার বয্াখয্া করেত পারেছ না| আিম শুেনিছ েয তুিম স্বপ্ন শুনেল তার
বয্াখয্া করেত পার|”
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16 উত্তের েযােষফ বলেলন, “আিম পাির না! িকন্তু হয়েতা
ফেরৗেণর জনয্ ঈশ্বর তার অথর্ বেল েদেবন|”

17 তখন ফেরৗণ েযােষফেক বলেত লাগেলন, “আমার েদখা স্বেপ্ন
আিম নীল নদীর ধাের দঁািড়েয়িছলাম| 18 তখন নদী েথেক সাতটা গরু
উেঠ এেস ঘাস েখেত শুরু করল| গরুগুেলা িছল হৃষ্টপুষ্ট, েদখেতও
সুন্দর| 19 তারপর আিম নদী েথেক আরও সাতিট গরু উেঠ আসেত
েদখলাম| িকন্তু এই গরুগুেলা েরাগা েরাগা, েদখেতও অসুস্থ| ঐরকম
িবশ্রী গরু আিম িমশের কখনও েদিখ িন| 20 তারপর েরাগা অসুস্থ
গরুগুেলা প্রথেম আসা হৃষ্টপুষ্ট গরুগুেলােক েখেয় েফলল| 21 িকন্তু
তাও তােদর েচহারা েরাগা আর অসুস্থই রইল| েদেখ মেনই হেব না েয
তারা েসই েমাটা েমাটা গরুগুেলা েখেয়েছ| তারপর আমার ঘুম েভেঙ্গ
েগল|

22 “আমার পেরর স্বেপ্ন আিম েদখলাম একটা গােছ সাতটা শীষ
েবেড় উঠেছ| শীষগুেলা পুষ্ট শেসয্র দানায ভরা| 23তারপর েসগুেলার
পের সাতটা আরও শীষ উেঠ এেলা| িকন্তু এগুেলা েরাগা আর
পূেবর বাতােস ঝলসােনা িছল| 24 এরপর েসই অপুষ্ট শীষগুেলা পুষ্ট
শীষগুেলােক েখেয় েফলল|

“আমার যাদুকরেদর আিম এই স্বপ্নগুেলা বললাম বেট িকন্তু তারা
তার অথর্ বলেত পারল না| স্বপ্নগুেলার অথর্ িক?”

েযােষফ স্বেপ্নর বয্াখয্া করেলন
25তখন েযােষফফেরৗণেক বলেলন, “এই দুই স্বেপ্নর িবষয়টা এক|

ঈশ্বর শীঘ্রই যা করেত চেলেছন তা আপনার কােছ প্রকাশ কেরেছন|
26 উভয় স্বেপ্নর প্রকৃত অথর্ এক| সাতটা ভাল গরু এবং সাতটা ভাল
শীষ সাতটা ভাল বছরেক েবাঝােচ্ছ| 27আর সাতটা েরাগা গরু, সাতটা
অপুষ্ট শীষ েবাঝায় সাতটা দুির্ভেক্ষর বছর| সাতটা ভাল বছেরর পর
দুির্ভেক্ষর সাত বছর আসেব| 28 শীঘ্র যা ঘটেত চেলেছ ঈশ্বর তাই-
ই আপনােক েদিখেয়েছন| েয ভােব আিম বললাম ঈশ্বর েসইভােবই
এসব ঘটােবন| 29 সাত বছর িমশের প্রচুর শসয্ উৎপন্ন হেব| 30 িকন্তু
তারপর আসেব দুির্ভেক্ষর সাতটা বছর| িমশেরর েলাকরা ভুেল যােব
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অতীেত কত শসয্ই না হত| এই দুির্ভেক্ষ েদশ নষ্ট হেব| 31 েলাকরা
ভুেল যােব শেসয্র প্রাচুযর্য্ বলেত িক েবাঝায়|

32 “ফেরৗণ, আপিন একিট িবষয় িনেয় দুিট স্বপ্ন েদেখছন| কারণ
ঈশ্বর েয সিতয্ই তা ঘটােত চেলেছন তা আপনােক েদখােত চাইেলন|
আর িতিন শীঘ্রই তা ঘটােবন| 33তাই ফেরৗণ, আপনার উিচৎ একজন
সুবুিদ্ধ ও জ্ঞানবান েলাক খঁুেজ তােক িমশর েদেশর জনয্ িনযুক্ত করা|
34 তারপর আপিন অনয্ েলাকেদর িনেয়াগ করুন েযন তারা খাদয্
সংগ্রহ কের| সাতিট ভাল বছেরর প্রেতয্কিট েলাক তােদর উৎ পন্ন
শেসয্র এক পঞ্চমাংশ েসই েলাকেদর িদক| 35 এইভােব ঐ েলাকরা
ঐ সাতিট ভাল বছের প্রচুর খাদয্ সংগ্রহ কের প্রেয়াজন না পড়া পযর্ন্ত
শহের শহের সংগ্রহ কের রাখেব| এইভােব ফেরৗণ, আপনার অধীেন
ঐ খাদয্ আসেব| 36 তারপর দুির্ভেক্ষর সাত বছের িমশর েদেশর জনয্
খাদয্ থাকেব| আর দুির্ভেক্ষ িমশর ধ্বংস হেয় যােব না|”

37এই পিরকল্পনা ফেরৗেণর মনপুতঃ হলআর তঁারআিধকািরকরাও
েমেন িনল| 38তারপর ফেরৗণ তােদর বলেলন, “ঐকাজকরার জেনয্
মেন হয় না আমরা েযােষেফর েথেক আর ভাল কাউেক পাব! ঈশ্বেরর
আত্মা তার সেঙ্গ রেয়েছ আর েসই জনয্ই েস জ্ঞানবান!”

39 তাই ফেরৗণ েযােষফেক বলেলন, “ঈশ্বর েতামােক এই সমস্ত
যখন জািনেয়েছন তখন েতামার মত জ্ঞানী আর েক হেত পাের?
40 আিম েতামােক আমার িনয়ন্ত্রেণর জনয্ িনযুক্ত করলাম, সমস্ত
েলাক েতামার আেদশ পালন করেব| ক্ষমতার িদক েথেক েকবলআিম
েতামার েচেয় বড় থাকব|”

41 ফেরৗণ েযােষফেক িবেশষ অনুষ্ঠােনর মাধয্েম রাজয্পাল
করেলন| ফেরৗণ েযােষফেক বলেলন, “আিম েতামােক সমগ্র
িমশেরর রাজয্পাল িহেসেব িনযুক্ত করলাম|”

42 তারপর ফেরৗণ তঁার আংিট খুেল েযােষেফর হােত পিরেয়
িদেলন| েসই আংিটেত রাজকীয় ছাপ িছল| ফেরৗণ তােক িমিহ
কাপর্ােসর েপাশাক িদেলন এবং তার গলায় েসানার হার পিরেয়
িদেলন| 43 ফেরৗণ েযােষফেক িদ্বতীয় রেথ চড়েত িদেলন| রক্ষকরা
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েযােষেফর রেথর আেগ আেগ েযেত েযেত েলাকেদর বলেত থাকল,
“েযােষেফর সামেন হঁাটু গােড়া|”
এইভােব েযােষফ সমগ্র িমশেরর রাজয্পাল হেলন| 44 ফেরৗণ

তােক বলেলন, “আিম রাজা ফেরৗণ, সুতরাং আিম যা চাই তাই করব
িকন্তু িমশেরর আর েকউ েতামার আজ্ঞা ছাড়া হাত অথবা পা তুলেত
পারেব না|”

45 ফেরৗণ েযােষেফর আর এক নাম সাফনত্ -পােনহ রাখেলন|
ফেরৗণ েযােষফেক আসনত্ নােম এক কনয্ার সেঙ্গ িবেয়ও িদেলন|
েস িছল ওন নামক শহের যাজক েপাটীফেরর কনয্া| এইভােব েযােষফ
সমস্ত িমশর েদেশর রাজয্পাল হেলন|

46 েযােষেফর 30 বছর বয়েস িতিন িমশর েদেশর রাজার েসবা
করেত শুরু করেলন| িতিন সমস্ত িমশর েদশ ঘুরেলন| 47 সাত বছর
িমশের খুব ভাল শসয্ উৎপন্ন হল| 48আর ঐ সাত বছর ধের েযােষফ
িমশের খাবার সঞ্চয় করেলন| প্রেতয্ক শহের শহের েযােষফ েসই
শহেরর আেশপােশর েক্ষেত যা জন্মাত তার েথেক সংগ্রহ করেতন|
49 েযােষফ সমুেদ্রর বািলর মত এত শসয্ সংগ্রহ করেলন েয তা মাপা
েগল না কারণ তা মাপা সম্ভব িছল না| 50 েযােষেফর স্ত্রী আসনৎ
িছেলন ওন শহেরর যাজেকর কনয্া| দুির্ভেক্ষর প্রথম বছর আসার
আেগই েযােষফ এবং আসনেতর দুিট পুত্র হল| 51 প্রথম পুেত্রর নাম
রাখা হল মনঃিশ| েযােষফ এই নাম িদেলন কারণ িতিন বলেলন,
“ঈশ্বর আমার সমস্ত কষ্ট ও আমার বাড়ীর সমস্ত িচন্তা ভুেল েযেত
িদেলন|” 52 েযােষফ িদ্বতীয় পুেত্রর নাম রাখেলন ইফ্রিয়ম| েযােষফ
এই নাম রাখেলন কারণ িতিন বলেলন, “আমার মহাকেষ্টর মেধয্ও
ঈশ্বর আমােক ফলবান কেরেছন|”

দুির্ভেক্ষর সময় এল
53 সাত বছর েলাকরা খােদয্র জনয্ প্রচুর শসয্ েপল| তারপর েসই

বছরগুেলা েশষ হল| 54 এবার দুির্ভেক্ষর সাতটা বছর শুরু হল িঠক
েযমনিট েযােষফ বেলিছেলন| েসই অঞ্চেলর েকান েদেশ েকাথাও
েকান খাদয্ শসয্ জন্মােলা না| িকন্তু িমশেরর েলাকেদর জনয্ যেথষ্ট
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খাদয্ িছল. কারণ েযােষফ শসয্ জমা কের েরেখিছেলন| 55 দুির্ভেক্ষর
সময়শুরু হেল েলাকরা খােদয্র জনয্ ফেরৗেণর কােছ এেস কান্নাকািট
করল|ফেরৗণ িমশরীয়েদর বলেলন, “যাও েযােষফেক িগেয় িজেজ্ঞস
কর িক করেত হেব|”

56সবজায়গায় দুির্ভক্ষ েদখা িদেল েযােষফগুদাম েথেক েলাকেদর
শসয্ িবিক্র করেত শুরু করেলন| দুির্ভক্ষ িমশেরও ভয়াবহ রূপ িনল|
57 সবর্ত্রই েসই দুির্ভক্ষ প্রবল হল, ফেল িমশেরর আেশপােশর েদশ
েথেকও েলাকরা শসয্ িকনেত এেলা|

42

স্বপ্ন সিতয্ হেলা
1কনান েদেশও প্রবলভােব দুির্ভক্ষ হেলা| যােকাব জানেত পারল েয

িমশর েদেশ শসয্ রেয়েছ| তাই যােকাব তার পুত্রেদর বলল, “আমরা
িকছু না কের েকন এখােন বেস রেয়িছ? 2 শুনলাম িমশর েদেশ
শসয্ িবিক্র হেচ্ছ| চল েসখােন িগেয় আমরা শসয্ িকিন| তাহেল আমরা
বঁাচব| মরব না!”

3 তাই েযােষেফর দশ ভাই িমশের শসয্ িকনেত েগেলন| 4 যােকাব
িকন্তু িবনয্ামীনেক পাঠােলন না| (েকবল িবনয্ামীনই েযােষেফর
সেহাদর ভাই িছেলন|) যােকাব ভয় েপেলন পােছ িবনয্ামীেনর খারাপ
িকছু ঘেট|

5 কনােনও দুির্ভক্ষ ভয়াবহ রূপ িনল ফেল কনান েদেশর বহু
েলাক িমশের শসয্ িকনেত েগল| তােদর মেধয্ ইস্রােয়েলর সন্তানরাও
িছেলন|

6 েসই সময় েযােষফ িমশর েদেশর রাজয্পাল িছেলন| আর েয
সব েলাক িমশের শসয্ িকনেত আসত তােদর উপর েযােষফ নজর
রাখেতন| তাই েযােষেফর ভাইরাও তার কােছ এেস েহঁট হেয় প্রণাম
করল| 7 েযােষফ তঁার ভাইেদর েদেখ িচনেত পারেলন, িকন্তু এমন
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ভান করেলন েযন তােদর েচেননই না| িতিন তােদর সেঙ্গ ককর্ শভােব
কথা বলেলন| িতিন বলেলন, “েতামরা েকাথা েথেক এেসছ?”
ভাইরা উত্তর িদল, “আমরা কনান েদশ েথেক এখােন খাদয্ িকনেত

এেসিছ|”
8 েযােষফ জানেতন েয এই েলাকরাই তার ভাই িকন্তু তারা

েযােষফেক িচনল না| 9 আর ভাইেদর িনেয় েযােষফ েয স্বপ্নগুিল
েদেখিছেলন তা তঁার মেন পেড় েগল|

েযােষফ তার ভাইেদর গুপ্তচর বেল আখয্া িদেলন
েযােষফ তঁার ভাইেদর বলেলন, “েতামরা এখােন শসয্ িকনেতআস

িন! েতামরা গুপ্তচর| েতামরা আমােদর দুবর্ল জায়গাগুেলা জানেত
এেসছ|”

10 িকন্তু তঁার ভাইরা বলল, “তা নয় মহাশয়! আমরা আপনার দাস,
েকবল খাদয্ িকনেত এেসিছ| 11 আমরা ভাইরা এক িপতার সন্তান|
আমরা সৎ েলাক, আমরা েকবল খাদয্ িকনেত এেসিছ|”

12তখন েযােষফ তােদর বলেলন, “তা নয়, িকন্তু েতামরা আমােদর
েকাথায় দুবর্লতা তাই েদখেত এেসছ|”

13 আর ভাইরা বলল, “না! আমরা সবাই ভাই ভাই! আমােদর
পিরবাের আমরা বােরা ভাই| আমােদর সকেলর িপতা একজনই| েছাট
ভাই এখনও আমােদর িপতার কােছ রেয়েছ| অনয্ ভাইিট বহু বছর
আেগ মারা েগেছ| আমরা আপনার দাস, কনান েদশ েথেক এেসিছ|”

14 িকন্তু েযােষফ তােদর বলেলন, “না! আিম েদখিছ আমার কথাই
িঠক| েতামরা গুপ্তচরই বেট| 15 িকন্তু েতামরা েয সতয্ বলছ তা আিম
েতামােদর প্রমাণ করেত েদব| ফেরৗেণর নােম িদিবয্ িদেয় বলিছ, েয
পযর্ন্ত না েতামােদর েছাট ভাই এখােন আেস আিম েতামােদর েযেত
েদব না| 16আিম েতামােদর একজনেক েযেত েদব েয েছাট ভাইেক
আমার কােছ িনেয় আসেব, েসই সমেয় েতামরা কারাগাের থাকেব|
আমরা েদখব েয েতামােদর কথা সিতয্ িকনা, যিদও আমার িবশ্বাস
েয েতামরা গুপ্তচর|” 17 তারপর েযােষফ তােদর িতনিদেনর জনয্
কারাগাের রাখেলন|
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িশিমেয়ানেক বন্ধকরূেপ রাখা হল
18 িতন িদন পের েযােষফ তােদর বলেলন, “আিম ঈশ্বরেক ভয়

কির! এই কাজ করেল েতামরা বঁাচেব| 19 েতামরা যিদ সিতয্ই সৎ 
েলাক হও তেব েতামােদর এক ভাই এখােন এই কারাগাের থাকুক|
অনয্রা শসয্ বহন কের আপনজেনর কােছ িনেয় েযেত পাের| 20 িকন্তু
েতামরা অবশয্ই েছাট ভাইেক এখােন আমার কােছ িনেয় আসেব|
তাহেলআিমজানব েয েতামরা সতয্ বলছ এবং েতামরা প্রােণ বঁাচেব|”
ভাইরা এেত সম্মিত জানাল| 21তারা এেক অপরেক বলল, “আমরা

েযােষেফর প্রিত েয অনয্ায় কাজ কেরিছলাম তার জনয্ এই শািস্ত
পািচ্ছ| আমরা তার কষ্ট েদেখও তার প্রােণর জনয্ িমনিত শুনেত
অস্বীকার কেরিছলাম, আর এখন তাই আমরা এই সমসয্ায় পেড়িছ|”

22 তখন রূেবণ তােদর বলল, “আিম েতামােদর বেলিছলাম ঐ
েছেলটার প্রিত েকান অনয্ায় কেরা না| িকন্তু েতামরা আমার কথা
শুনেত চাও িন| তাই এখন তার মৃতুয্র জনয্ আমরা শািস্ত পািচ্ছ|”

23 েযােষফ ভাইেদর সেঙ্গ কথা বলার জনয্ অনুবাদক বয্বহার
করিছেলন| তাই ভাইরা বুঝল না েয েযােষফ তােদর ভাষা বুঝেত
পারেছন| িকন্তু েযােষফ যা শুনিছেলন তার সব িকছুই বুঝেলন|
তােদর কথাবাতর্ া েযােষফেক দুঃিখত করল| 24 তাই েযােষফ তােদর
েথেক দূের িগেয় কঁাদেলন| িকছুক্ষণ পের েযােষফ আবার তােদর
কােছ িফের এেলন| িতিন িশিমেয়ানেক ধের তােদর সামেনই বঁাধেলন|
25 েযােষফ তঁার ভৃতয্েদর বলেলন েযন তােদর বস্তাগুেলা শেসয্ ভের
েদয়| ভাইরা শেসয্র জনয্ েযােষফেক টাকা িদল| িকন্তু েযােষফ েস
টাকা না িনেয় তােদর বস্তােতই েফরত রাখেলন| তারপর িতিন তােদর
পথ যাত্রার জনয্ প্রেয়াজনীয় িজিনসগুিলও িদেলন|

26 তাই ভাইরা গাধার িপেঠ শসয্ চািপেয় রওনা হল| 27 েসই রােত্র
ভাইরা রাত কাটােনার জনয্ এক জায়গায় এেস থামল| এক ভাই গাধার
খাবার শসয্ বার করার জনয্ বস্তা খুলেতই বস্তায় তার টাকা েদখেত
েপল| 28 েস অনয্ ভাইেদর বলল, “েদখ, শসয্ িকনেত েয টাকা
িদেয়িছলাম তা েফরত এেসেছ|” েকউ বস্তায় টাকা েফরত েরেখেছ|
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এেত ভাইরা খুব ভয় েপেয় েগল| তারা এেক অনয্েক বলল, “ঈশ্বর
আমােদর প্রিত এ িক কেরেছন?”

ভাইরা যােকাবেক ঘটনার িববরণ িদল
29 ভাইরা তােদর কনান েদেশ িপতা যােকােবর কােছ িফের েগল|

যা ঘেটেছ তার সব িকছু তারা যােকাবেক বলল| 30তারা বলল, “েসই
েদেশর রাজয্পাল আমােদর সেঙ্গ ককর্ শভােব কথা বলেলন| িতিন
ভাবেলন আমরা গুপ্তচর! 31 িকন্তু আমরা তঁােক বললাম েয আমরা
গুপ্তচর নই, আমরা সৎ েলাক| 32আমরা তঁােকআমােদর িপতার কথা
এবং েছাট ভাই কনান েদেশ িপতার সেঙ্গ বাড়ীেত রেয়েছ তার কথা
এবং এক ভাই েয মারা েগেছ তার কথাও বললাম|”

33 “তখন েসই েদেশর রাজয্পাল আমােদর এই কথা বলেলন,
�েতামরা েয সৎ েলাক তার প্রমাণ েদবার একটা পথ রেয়েছ| আমার
এখােন েতামােদর এক ভাইেক েরেখ যাও| েতামােদর শসয্ েতামােদর
পিরবােরর কােছ িনেয় যাও| 34 তারপর েতামােদর েছাট ভাইেক
আমার কােছ িনেয় এেসা| তাহেল আিম বুঝব েতামরা সৎ  েলাক,
অথবা েতামরা গুপ্তচর হেয় আমােদর ধ্বংস করেত এেসছ িকনা|
েতামরা যিদ সিতয্ বলছ প্রমাণ হয় তেব আিম েতামােদর ভাইেক
েফরত েদব আর েতামরা আবার স্বচ্ছেন্দ এই েদশ েথেক শসয্ িকনেত
পারেব|� ”

35তারপর ভাইরা তােদর বস্তা েথেক শসয্ বার করেত শুরুকরেলা|
আর প্রেতয্ক ভাই িনেজর িনেজর বস্তায় িনেজর িনেজর টাকা খঁুেজ
েপেলা| ভাইরা ও তােদর িপতা েসই টাকা েদেখ ভীত হল|

36 যােকাব তােদর বলেলন, “েতামরা িক চাও আিম আমার সব
সন্তানেদর হারাই? েযােষফ চেল েগেছ| িশিমেয়ানও েনই| আর এখন
েতামরা িবনয্ামীনেকও িনেয় েযেত এেসছ|”

37 িকন্তু রূেবন তার িপতােক বলল, “িপতা, যিদ আিম িবনয্ামীনেক
েতামার কােছ িফিরেয় না আিন তেব তুিম আমার দুই সন্তানেক হতয্া
কেরা|”

38 িকন্তু যােকাব বলেলন, “আিম িবনয্ামীনেক েতামােদর সেঙ্গ
েযেত েদব না| তার ভাই মৃত আর আমার স্ত্রী রােহেলর পুত্রেদর মেধয্
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েসই অবিশষ্ট| িমশের যাবার পেথ তার যিদ িকছু হয় তেব তা আমােক
েমেরই েফলেব| তাহেল এই দুঃেখ েতামরা আমােক, এই বৃদ্ধ মানুষেক
েমের েফলেব|”

43
িবনয্ামীেনর িমশের যাওয়ার জনয্ যােকােবর সম্মিত

1 দুির্ভেক্ষর সময়টা েসই েদেশর পেক্ষ খারাপ হল| 2 িমশর েথেক
আনা সব শসয্ই েলাকরা েখেয় েশষ কের েফলল| যখন েসইসব শসয্
েশষ হল, যােকাব তার দুিট পুত্রেক বলল, “িমশের িগেয় খাবার জনয্
আরও শসয্ িকেন আেনা|”

3 িকন্তু িযহূদা যােকাবেক বলল, “িকন্তু েসই েদেশর রাজয্পাল
আমােদর সাবধান কের িদেয় বেলেছন, �েতামরা েতামােদর ভাইেক
িনেয় না এেল আিম েতামােদর সেঙ্গ কথা বলব না|� 4 আপিন
িবনয্ামীনেক আমােদর সেঙ্গ পাঠােল আমরা আবার শসয্ িকনেত
েযেত পাির| 5 িকন্তু িবনয্ামীনেক না পাঠােল আমরা যাব না| েসই
রাজয্পাল আমােদর সাবধান কের িদেয় বেলেছ তােক না িনেয় আসা
চলেব না|”

6 ইস্রােয়ল বলেলন, “েকন েতামরা তঁােক বলেল েয েতামােদর
আেরক ভাই রেয়েছ? েকন েতামরা আমায় এই রকম িবপেদ
েফলেল|”

7 ভাইরা উত্তের বলল, “েলাকিট অেনক প্রশ্ন িজজ্ঞাসা করিছেলন|
িতিন আমােদর ও আমােদর পিরবার সম্বেন্ধ সব িকছু জানেত
চাইিছেলন| িতিন এও িজজ্ঞাসা করেলন, �েতামােদর িপতা িক এখনও
জীিবত আেছন? েতামােদর বাড়ীেত িক আর েকান ভাই রেয়েছ?�
আমরা েকবল তঁার প্রেশ্নর উত্তর িদেয়িছ| আমরা জানতাম না েয িতিন
েছাট ভাইেক িনেয় আসেত বলেবন|”

8 তখন িযহূদা তার িপতা ইস্রােয়লেক বলল, “িবনয্ামীনেক আমার
সেঙ্গ েযেত িদন| আিম তার যত্ন েনব| আমােদর িমশের েযেতই
হেব, না েগেল আমরা সবাই মারা যাব, এমনিক আমােদর সন্তানরাও
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মরেব| 9আিম িনিশ্চতভােব তার িনরাপত্তার িদেক নজর রাখব| আিমই
তার দািয়ত্ব েনব| আিম যিদ তােক েফরত না আিন তেব িচরকাল
েতামার কােছ অপরাধী থাকব| 10 আমােদর যিদ আেগ েযেত িদেত
তেব আমরা িদ্বতীয়বার খাবার িনেয় আসেত পারতাম|” 11 তখন
তােদর িপতা ইস্রােয়ল বলেলন, “এই যিদ সিতয্ হয় তেব িবনয্ামীনেক
েতামােদর সেঙ্গ নাও| িকন্তু রাজয্পােলরজনয্ িকছু উপহার িনেয় েযও|
েসই সমস্ত িজিনস যা আমরা আমােদর েদেশ সংগ্রহ কেরিছ তা িনেয়
যাও| তার জনয্ মধু, েপস্তা, বাদাম, ধূেনা, আঠা এবং সুগন্ধদ্রবয্ এইসব
িনেয় যাও| 12 এইবার েতামােদর সেঙ্গ িদ্বগুন টাকা িনও| গতবার দাম
েমটাবার পর েয টাকা েতামােদর কােছ েফরৎ এেসিছল তা সেঙ্গ
নাও| হেত পাের রাজয্পােলর ভুল হেয়িছল| 13 িবনয্ামীনেক িনেয়ই
তার কােছ যাও| 14আমার প্রাথর্না েতামরা যখন রাজয্পােলর সামেন
দঁাড়ােব তখন েযন সবর্শিক্তমান ঈশ্বর েতামােদর সাহাযয্ কেরন| প্রাথর্না
কির েস েযন িবনয্ামীন ও িশিমেয়ানেক িনরাপেদ িফের আসেত েদয়|
যিদ তা না হয় তেব আিম পুত্র হারােনার েশােক আবার মুষেড় পড়ব|”

15 তাই ভাইরা রাজয্পালেক েদবার জনয্ উপহারগুেলা িনল আর
সেঙ্গ আেগ যা িনেয়িছল তার িদ্বগুন টাকা িনল| এইবার িবনয্ামীনও
তার ভাইেদর সােথ িমশের েগল|

ভাইেদর েযােষেফর বাড়ীেত িনমন্ত্রণ জানােনা হল
16 িমশের েযােষফ িবনয্ামীনেক তার ভাইেদর সেঙ্গ েদখেত েপেয়

ভৃতয্েদর বলেলন, “ঐ েলাকেদর আমার বাড়ী িনেয় এস| পশু েমের
রান্না কর| এই েলাকরা আজ দুপুের আমার সেঙ্গ খােব|” 17 ভৃতয্িট
কথা মত কাজ করল| েস ঐ েলাকেদর েযােষেফর বাড়ীর িভতর িনেয়
এল|

18 েযােষেফর বাড়ী যাবার সময় ভাইরা ভয় েপেয় েগল| তারা
বলল, “গতবার েয টাকা আমােদর বস্তায় েফরৎ েদওয়া হেয়িছল তার
জনয্ই েবাধহয়আমােদর এখােনআনা হেচ্ছ|ঐ িবষয়িটেকইআমােদর
িবরুেদ্ধ প্রমাণ িহেসেব বয্বহার কের তারা আমােদর গাধা েকেড় িনেয়
আমােদর দাস কের রাখেব|”
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19 তাই ভাইরা েযােষেফর বাড়ীর প্রধান ভৃেতয্র কােছ েগল|
20তারা বলল, “সিতয্ বলিছ গতবার আমরা শসয্ িকনেত এেসিছলাম|
21-22 বাড়ী েফরার পেথ আমরা বস্তা খুেল প্রেতয্ক বস্তায় আমােদর
টাকা খঁুেজ েপলাম| আমরা জািন না টাকা েসখােন িক কের এেলা|
িকন্তুআমরা েসই টাকা েফরৎ েদবার জনয্ িনেয় এেসিছ|আরএবােরর
শসয্ েকনার জনয্ও টাকা এেনিছ|”

23 িকন্তু েসই ভৃতয্ বলল, “ভয় েপও না, আমায় িবশ্বাস কর|
েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর িপতার ঈশ্বর িনশ্চয়ই উপহার িহসােব েসই
টাকা েতামােদর বস্তায় েফরৎ িদেয়েছন| আমার মেন আেছ েতামরা
গতবার শেসয্র জনয্ দাম িদেয়িছেল|”
তারপর েসই ভৃতয্িট িশিমেয়ানেক কারাগার েথেক বাইের আনল|

24 ভৃতয্িট তােদর েযােষেফর বাড়ী িনেয় েগল| েস তােদর জল িদেল
তারা পা ধুেয় িনল| তারপর েস তােদর গাধােদর খাবার েখেত িদল|

25 ভাইরা শুনেত েপল েয তারা েযােষেফর সেঙ্গ খােব| তাই তারা
দুপুর পযর্ন্ত তােদর উপহার সাজাল| 26 েযােষফ বাড়ী িফরেল ভাইরা
তােদর সেঙ্গ কের আনা উপহার তঁােক িদল| তারপর তারা হঁাটু েগেড়
তােক প্রণাম করল|

27 েযােষফ তারা েকমন আেছ িজেজ্ঞস করেলন| তারপর বলেলন,
“েতামােদর বৃদ্ধ িপতা যঁার সম্বেন্ধ আমােক বেলিছেল িতিন েকমন
আেছন? িতিন িক এখনও জীিবত আেছন?”

28ভাইরা উত্তর িদল, “হঁয্া, মহাশয়, আমােদর িপতা এখনও জীিবত
আেছন|” তারপর তারা আবার েযােষেফর সামেন হঁাটু েগেড় তঁােক
প্রণাম করল|

েযােষফ তার ভাই িবনয্ামীনেক েদখেলন
29 তখন েযােষফ িবনয্ামীনেক েদখেত েপেলন| (িবনয্ামীন ও

েযােষফ িছেলন এক মােয়র সন্তান|) েযােষফ বলেলন, “এই িক
েতামােদর েছাট ভাই যার সম্বেন্ধ েতামরা আমায় বেলিছেল?” তারপর
েযােষফ িবনয্ামীনেক বলেলন, “বৎ স, ঈশ্বর েতামায় আশীবর্াদ
করুন|”



আিদপুস্তক 43:30 cxxix আিদপুস্তক 44:4

30 েসই সময় েযােষফ ঘর েথেক েদৗেড় েবিরেয় েগেলন| েযােষফ
তঁার ভাই িবনয্ামীনেক েয ভালবােসন তা প্রকাশ করেত চাইেলন| তঁার
কান্না েপল, িকন্তু িতিন চাইেলন না েয তঁার ভাইরা তঁােক কঁাদেত
েদখুক| তাই েযােষফ েদৗেড় তঁার ঘের িগেয় কঁাদেত লাগেলন|
31 তারপর েযােষফ তঁার মুখ ধুেয় বাইের েবিরেয় এেলন| িনেজেক
সামেল িনেয় িতিন বলেলন, “এখন খাবার সময় হেয়েছ|”

32 ভৃতয্রা েযােষেফর জনয্ একটা েটিবেল বয্বস্থা করল| অনয্
েটিবেল তঁার ভাইেদর বসার বয্বস্থা হল, এছাড়া িমশরীয়েদর জনয্
আলাদা আেরকটা েটিবেল বয্বস্থা করা হল| িমশরীয়রা মেন মেন
িবশ্বাস করত েয ইব্রীয়েদর সেঙ্গ বেস তােদর খাওয়াটা উিচত কাজ নয়|
33 েযােষেফর ভাইরা তঁার সামেনর েটিবেলই বসল| ভাইরা েছাট েথেক
বড়জন পরপর বেসিছল| িক ঘটিছল তাই েভেব ভাইরা িবস্মেয় এেক
অপেরর িদেক চাইল| 34 ভৃতয্রা েযােষেফর েটিবল েথেক খাবার এেন
তােদর িদিচ্ছল| তেব ভৃতয্রা িবনয্ামীনেক অনয্েদর চাইেত পঁাচগুণ
েবশী খাবার িদল| ভাইরা েযােষেফর সেঙ্গ েখল, পান করল েয পযর্ন্ত
না তারা প্রায় মৎত হেয় েগল|

44
েযােষফ ফঁাদ পাতেলন

1 তারপর েযােষফ তঁার ভৃতয্েদর এক আেদশ িদেয় বলেলন,
“ওেদর প্রেতয্েকর বস্তা বইবার ক্ষমতা অনুসাের শসয্ ভির্ত্ত কের দাও|
আর প্রেতয্েকর টাকাও তােদর শেসয্র সেঙ্গ েরেখ দাও| 2 আমার
েছাট ভাইেয়র বস্তায় তার টাকাটা েরেখা এবং তার সেঙ্গআমার িবেশষ
রূেপার েপয়ালাটাও েরেখা|” ভৃতয্রা েযােষেফর কথা মত কাজ করল|

3 পেরর িদন েভারেবলা ভাইেদর গাধায় কের েদেশ েফরার জনয্
িবেদয় করা হল| 4 তারা শহর েছেড় েবেরােল েযােষফ তঁার ভৃতয্েক
বলেলন, “যাও, ওেদর িপছু নাও| ওেদর থািমেয় বল, �আমরা
েতামােদর প্রিত িক ভাল বয্বহার কির িন? তেব েতামরা েকনআমােদর
সেঙ্গ খারাপ বয্বহার করেল? েকন েতামরা আমার মিনেবর রূেপার
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েপয়ালা চুির করেল? 5আমার মিনব েসই েপয়ালা েথেক পান কেরন
এবং গণনার জনয্ও বয্বহার কেরন| েতামরা যা কেরছ তা অনয্ায়
কাজ|� ”

6 ভৃতয্িট েসই মত কাজ করল| েস েসখােন েপৗেঁছ ভাইেদর
থামােলা| েযােষফ যা বলেত বেলিছেলন, ভৃতয্িট েসই মত কথা বলল|

7 িকন্তু ভাইরা ভৃতয্িটেক বলল, “রাজয্পাল েকন এইরকম কথা
বলেছন? আমরা েসইরকম েকান কাজ করেতই পাির না| 8 আমরা
আমােদর বস্তায় েয টাকা আেগর বার েপেয়িছলাম তা িফিরেয়
এেনিছলাম| তাহেল িনশ্চয়ইআমরা েতামার মিনেবর বাড়ী েথেক েসানা
িক রূপা িকছুই চুির করেত পাির না| 9 তুিম যিদ েসই রূেপার েপয়ালা
আমােদর কারও বস্তায় খঁুেজ পাও তেব তার মৃতুয্ েহাক্| তুিম তােক
তাহেল হতয্া করেত পােরা এবং েসেক্ষেত্রআমরাও েতামার দাস হব|”

10 ভৃতয্িট বলল, “আমরা েতামােদর কথা মতই কাজ করব| িকন্তু
আিম েসই জনেক হতয্া করব না| আিম রূেপার েপয়ালা খঁুেজ েপেল
েসই জন আমার দাস হেব, অনয্রা েযেত পাের|”

িবনয্ামীন ফঁােদ ধরা পড়ল
11 তখন প্রেতয্ক ভাই তাড়াতািড় মািটেত িনেজেদর বস্তা খুেল

েফলল| 12 ভৃতয্িট বস্তাগুিল েদখেত লাগল| েজয্ষ্ঠ েথেক শুরু কের
কিনেষ্ঠর বস্তা খঁুেজ েদখেল িবনয্ামীেনর বস্তায় েসই েপয়ালা খঁুেজ
পাওয়া েগল| 13 ভাইরা এেত অতয্ন্ত দুঃিখত হল| তারা তােদর েশাক
প্রকাশ করেত জামা িঁছেড় েফলল| িনেজেদর বস্তা আবার গাধায়
চািপেয় শহের িফের চলল|

14 িযহূদা তার ভাইেদর িনেয় েযােষেফর বাড়ী েগল| েযােষফ
তখনও বাড়ীেত িছেলন| ভাইরা তার সামেন মািটেত পেড় তােক প্রণাম
করল| 15 েযােষফ তােদর বলেলন, “েতামরা েকন এ কাজ কেরছ|
েতামরা িক জানেত না েয আিম গণনা করেত পাির? এ কােজ আমার
েথেক ভােলা েকউ েনই|”

16 িযহূদা বলল, “মহাশয়, আমােদর বলবার িকছুই েনই| বয্াখয্া
করারও পথ েনই| আমরা েয িনেদর্ াষ তা প্রমাণ করারও পথ েনই| অনয্
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েকান অনয্ায় কােজর জনয্ ঈশ্বর আমােদর িবচাের েদাষী কেরেছন|
েসইজনয্ আমরা সবাই এমনিক, িবনয্ামীনও, আপনার দাস হব|”

17 িকন্তু েযােষফ বলেলন, “আিম েতামােদর সবাইেক দাস করব
না| েকবল েয েপয়ালা চুির কেরেছ েসইআমার দাস হেব| বাকী েতামরা
েতামােদর িপতার কােছ শািন্তেত িফের যাও|”

িযহূদা িবনয্ামীেনর জনয্ িমনিত করেলন
18 তখন িযহূদা েযােষেফর কােছ িগেয় বলেলন, “মহাশয়, দয়া

কের আমােক সব কথা পিরস্কার কের আপনােক বলেত িদন| দয়া
কের আমার প্রিত রাগ করেবন না| আিম জািন আপিন ফেরৗেণর
সমান| 19 আমরা আেগ যখন এখােন এেসিছলাম তখন আপিন
িজেজ্ঞস কেরিছেলন, �েতামােদর একজন িপতা আর ভাই আেছ
িক?� 20আমরা আপনােক উত্তর িদেয়িছলাম, �আমােদর এক িপতা
আেছন, িতিন বৃদ্ধ| আমােদর এক েছাট ভাই রেয়েছ| আমােদর িপতা
তােক ভালবােসন কারণ েস তার বৃদ্ধ বয়েসর সন্তান| আর েসই েছাট
ভাইেয়র িনেজর এক ভাই মারা েগেছ| তাই তার মােয়র পুত্রেদর মেধয্
একমাত্র েসই েবঁেচ আেছ এবং তার িপতা তােক খুব ভালবােসন|�
21 তারপর আপিন বলেলন, �তেব েসই ভাইেকই আমার কােছ িনেয়
এস| আিম তােক েদখেত চাই|� 22 আর আমরা আপনােক বললাম,
�েসই েছাট ভাই িপতােক েছেড় আসেত পাের না| আর িপতা তােক
হারােল েশােকেত মারাই যােবন|� 23 িকন্তু আপিন আমােদর বলেলন,
�েতামােদর অবশয্ই েসই ভাইেক আনেত হেব নতুবা আিম শসয্ িবিক্র
করব না|� 24 তাই আমরা িফের িগেয় আপিন যা বেলিছেলন তা
আমােদর িপতােক জানালাম|

25 “পের আমােদর িপতা বলেলন, �যাও, িগেয় আরও িকছু শসয্
িকেনআেনা|� 26আরআমরা িপতােক বললাম, �আমরা েছাট ভাইেক
না িনেয় েযেত পাির না| রাজয্পাল বেলেছন েছাট ভাইেক না েদখেল
িতিনআমােদর কােছ শসয্ িবিক্র করেবন না|� 27তখনআমােদর িপতা
বলেলন, �েতামরা জানআমার স্ত্রী রােহেলর দুিট সন্তান হয়| 28তােদর
একজনেক আিম েযেত িদেল বনয্ জন্তু তােক েমের েফলল| েসই
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েথেক আর কখনও তােক েদিখিন| 29 েতামরা যিদ অনয্ জনেকও
আমার কােছ েথেক িনেয় যাও আর তার যিদ িকছু ঘেট তাহেল আিম
েশােক মারা যাব|� 30 এখন েভেব েদখুন েছাট ভাইেক িনেয় বাড়ী
না িফরেল িক ঘটেব�এই েছাট ভাই িপতার প্রােণর জনয্ অতয্ন্ত
গুরুত্বপূণর্! 31 েছাট ভাইেক আমােদর সেঙ্গ না েদখেল আমােদর
িপতার মারাই যােবন আর েদাষটা হেব আমােদরই| তাহেল আমরা
আমােদর বৃদ্ধ িপতােক এই দুঃেখর কারেণ েমের েফলব|

32 “এই েছাট ভাইেয়র দািয়ত্ব আিমই িনেয়িছলাম| আিম িপতােক
বেলিছলাম, �আিম যিদ তােক েতামার কােছ িফিরেয় না আিন তেব
সারাজীবন আিম অপরাধী হেয় থাকব|� 33 তাই এখন আমার এই
িভক্ষা, দয়া কের েছাট ভাইেক তার ভাইেদর সেঙ্গ িফরেত িদন| আর
আিম এখােনআপনার দাস হেয় থািক| 34ঐ েছাট ভাই না িফরেলআিম
িপতােক মুখ েদখােত পারেবা না| েভেব ভয় পািচ্ছ আমার িপতার িক
হেব|”

45
েযােষফ িনেজর পিরচয় িদেলন

1 েযােষফ আর িনেজেক সামেল রাখেত পারেলন না| িতিন
েসখােন উপিস্থত সমস্ত েলােকর সামেন েকঁেদ উঠেলন এবং বলেলন,
“সবাইেক চেল েযেত বেলা|” তাই সব েলাক চেল েগল| েকবল
েযােষেফর ভাইরা সেঙ্গ রইল| তখন েযােষফ িনেজর পিরচয় িদেলন|
2 েযােষফ খুব উচ্চস্বের কঁাদিছেলন, আর ফেরৗেণর বাড়ীর সমস্ত
িমশরীয়রা তা শুনেত েপল| 3 েযােষফ তঁার ভাইেদর বলেলন, “আিম
েতামােদর ভাই েযােষফ| আমার িপতা ভাল আেছন েতা?” িকন্তু
ভাইরা উত্তর িদল না কারণ তারা হতবুিদ্ধ হেলন, ভয় েপেলন|

4 তাই েযােষফ আবার তঁার ভাইেদর বলেলন, “এখােন আমার
কােছ এস| দয়া কের এখােন এস|” তাই ভাইরা েযােষেফর কােছ েগল|
েযােষফ তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর ভাই েযােষফ| আিমই
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েসই, যােক েতামরা দাস িহসােব িমশেরর জনয্ েবেচ িদেয়িছেল|
5এখন িচন্তা কেরা না| েতামরা যা কেরিছেল তার জনয্ রাগও কেরা না|
ঈশ্বেরর পিরকল্পনা অনুসােরই আিম এখােন এেসিছ| আিম েতামােদর
প্রাণ বঁাচােতই এখােন এেসিছ| 6 দুির্ভেক্ষর েকবল দুেটা বছরই
েকেটেছ| এখনওআরও পঁাচ বছর েকান চাষ হেব না, ফসলও ফলেব
না| 7 সুতরাং ঈশ্বর আমােক েতামােদর আেগই এখােন পািঠেয়েছন
যােত আিম েতামােদর েলাকজনেদর এই েদেশ এেন বঁাচােত পাির|
8 আমােক েয এখােন পাঠােনা হেয়েছ তােত েতামােদর েদাষ েনই|
এ িছল ঈশ্বেরর পিরকল্পনা| ঈশ্বরই আমােক ফেরৗেণর িপতার স্থােন
বিসেয়েছন| আিম তার সমস্ত বাড়ীর সমস্ত িমশর েদেশর রাজয্পাল
হেয়িছ|”

ইস্রােয়ল িমশের আমিন্ত্রত হেলন
9 েযােষফ বলল, “েতামরা তাড়াতািড় আমার িপতার কােছ

যাও| তঁােক বল তার পুত্র েযােষফ এই বাতর্ া পািঠেয়েছ: �ঈশ্বর
আমােক িমশেরর রাজয্পাল কেরেছন| তাই এখােন আমার কােছ
চেল আসুন| েদরী করেবন না| এখনই চেল আসুন| 10আপিন আমার
কাছাকািছ েগাশন প্রেদেশ থাকেত পােরন| আপিন, আপনার সন্তানরা,
আপনার নািতনাতিনরা এবং আপনার সমস্ত পশুেদরও িনেয় আসুন|
11 দুির্ভেক্ষর পেরর পঁাচ বছর আিম আপনার যত্ন েনব| ফের আপিন
এবং আপনার পিরবােরর যা আেছ তার িকছুই হািরেয় যােব না|�

12 েযােষফ তার ভাইেদর বলেলন, “আিম েয সিতয্ সিতয্ই েযােষফ
তা েতামরা েচােখই েদখছ| এখন আমার ভাই িবনয্ামীনও জােন
েয আিম েতামােদর ভাই, েতামােদর সেঙ্গ কথা বলিছ| 13 আিম
িমশর েদেশ েয সম্মান অজর্ ন কেরিছ েস সম্বেন্ধ িপতােক বেলা|
এখােন েতামরা যা যা েদখছ েস সম্বেন্ধ তঁােক বেলা| এবার ওঠ,
যত তাড়াতািড় পার আমার িপতােক এখােন িনেয় এস|” 14 এরপর
েযােষফ িবনয্ামীনেক বুেক জিড়েয় ধের দুজেনই কঁাদেত লাগেলন|
15 েযােষফঅনয্ানয্ ভাইেদরও চুমু েখেয় কঁাদেলন| এরপর ভাইরা তঁার
সেঙ্গ কথা বলেত শুরু করল|



আিদপুস্তক 45:16 cxxxiv আিদপুস্তক 45:27

16 ফেরৗণও জানেত পারেলন েয েযােষেফর ভাইরা তঁার কােছ
এেসেছ| এই খবর ফেরৗেণর সারা ঘের ছিড়েয় পড়েল ফেরৗণ ও
তঁার দাসরা অতয্ন্ত সন্তুষ্ট হেলন| 17 ফেরৗণ েযােষফেক বলেলন,
“েতামার ভাইেদর বল তােদর েয পিরমাণ শেসয্র প্রেয়াজন তা িনেয়
েযন কনান েদেশ যায়| 18 আরও বল েযন তারা তােদর িপতা এবং
তােদর পিরবােরর সবাইেক িনেয় আমার কােছ এইখােন িফের আেস|
আিম েতামােদর বাস করার জনয্ িমশের সব চাইেত ভাল জিম েদব|
আর েতামার পিরবার এখানকার সব েচেয় ভাল খাবার েখেত পােব|”

19তারপর ফেরৗণ বলেলন, “আমােদর মালবাহী গাড়ীগুেলার মেধয্
েযগুেলা ভােলা তার িকছু েতামার ভাইেদর দাও| তােদর বেলা েযন,
তারা কনান েদেশ িগেয় তােদর িপতা এবং িনেজর িনেজর স্ত্রী ও পুত্র
কনয্া িনেয় গাড়ী কের িফের আেস| 20 েসখান েথেক তােদর সমস্ত
সম্পিত্ত িনেয়আসার বয্াপাের তারা েযন িচন্তা না কের, কারণ িমশেরর
সমস্ত উত্তম িজিনস তােদর|”

21 ইস্রােয়েলর সন্তানরা তাই করেলন| ফেরৗণ েযমন আেদশ
কেরিছেলন েসই মতন েযােষফ তােদর ভােলা িকছু মালবাহী গাড়ী
িদেলন আর যাত্রার জনয্ যেথষ্ট খাবারও িদেলন| 22 েযােষফ
তঁার প্রেতয্ক ভাইেক সুন্দর জামা েজাড়াও িদেলন| িকন্তু েযােষফ
িবনয্ামীনেক িদেলন পঁাচ েজাড়া জামা আর 300 েরৗপয্ মুদ্রা।
23 েযােষফ তঁার িপতার জনয্ও উপহার পাঠােলন| িতিন দশটা গাধার
িপেঠ বস্তা ভের িমশেরর বহু উত্তম িজিনস পাঠােলন| আর তার িপতার
েফরবার পেথ যাত্রার জনয্ আরও দশিট স্ত্রী গাধার িপেঠ কের শসয্,
রুিট এবং অনয্ানয্ খাবার পাঠােলন| 24তারপর েযােষফ তঁার ভাইেদর
িবদায় িদেলন| আর তারা যখন পেথ যােচ্ছ েযােষফ তােদর বলেলন,
“েসাজা বাড়ী যাও| পেথ ঝগড়া কর না|”

25 তাই তারা িমশর েদশ েছেড় তােদর িপতার কােছ কনান েদেশ
িগেয় েপৗছঁাল| 26ভাইরা বলল, “িপতা েযােষফ এখনও জীিবত! আর
িতিনই সমস্ত িমশেরর িনযুক্ত রাজয্পাল|” তােদর িপতা এই শুেন
হতবুিদ্ধ হেয় রইেলন; প্রথেম েতা তঁার িবশ্বাসই হল না| 27 িকন্তু
তারপর তারা েযােষফ যা বেলিছেলন তা বলল| আর েযােষফ তঁােক
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িমশর েদেশ িনেয় যাবার জনয্ মালবাহী গাড়ীগুেলা পািঠযিছেলন তা
যখন যােকাব েদখেলন, তখন িতিন আনেন্দ উেত্তিজত হেয় উঠেলন|
28 ইস্রােয়ল বলেলন, “এবার আিম েতামােদর কথা িবশ্বাস করিছ|
আমার পুত্র েযােষফ এখনও েবঁেচ আেছ! আহা, মৃতুয্র আেগ আিম
তােক েদখেত পাব!”

46
ঈশ্বর ইস্রােয়লেক আশ্বাস িদেলন

1 ইস্রােয়ল িমশর েদেশর উেদ্দেশয্ যাত্রা শুরুকরেলন| প্রথেম িতিন
েবর্-েশবােত েগেলন| েসখােন ইস্রােয়ল তঁার িপতা ইসহােকর ঈশ্বেরর
উপাসনা করেলন এবং বিল িদেলন| 2রােত্র ঈশ্বর স্বেপ্ন যােকােবর সেঙ্গ
কথা বলেলন| ঈশ্বর বলেলন, “যােকাব, যােকাব|”
ইস্রােয়ল উত্তর িদেলন, “এই েয আিম|”
3 তখন ঈশ্বর বলেলন, “আিম ঈশ্বর, েতামার িপতার ঈশ্বর! িমশের

েযেত ভয় কেরা না| িমশের আিম েতামােক এক মহাজািতেত পিরণত
করব| 4আিম েতামার সেঙ্গ িমশের যাব আর েতামােক েসখান েথেক
িফিরেয় আনব| তুিম িমশের মারা যােব িকন্তু েযােষফ েতামার সেঙ্গ
থাকেব| তুিম মারা েগেল েযােষফই তার িনেজর হাত িদেয় েতামার
েচাখ বুিজেয় েদেব|”

ইস্রােয়ল িমশের েগেলন
5 তারপর যােকাব েবর্-েশবা েছেড় িমশেরর িদেক যাত্রা করেলন|

ইস্রােয়েলর পুত্ররা িনেজেদর িপতা যােকাবেক এবং প্রেতয্েক িনেজর
পুত্র কনয্া ও স্ত্রীেদর িনেয় িমশের চলেলন| ফেরৗণ েয মালবাহী
গাড়ীগুেলা পািঠেয়িছেলন েসইগুেলা কেরই তঁারা েগেলন| 6 তঁারা
তঁােদর পশুপাল এবং কনান েদেশ তােদর যা যা িছল সব িনেয়
চলেলন| সুতরাং ইস্রােয়ল িমশের তার সমস্ত সন্তান এবং তােদর
পিরবার িনেয়ই েগেলন| 7 তঁার সেঙ্গ িছল তঁার পুত্ররা এবং নািতরা,
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তঁার কনয্ারা এবং নাতিনরা| সুতরাং তঁার সমস্ত পিরবার তঁার সােথ
িমশের েগেলন|

যােকােবর পিরবার
8 ইস্রােয়েলর পুত্ররা এবং তার বংশধররা যারা তঁার সেঙ্গ িমশের

িগেয়িছেলন তােদর নামগুিল এই:
বূেবণ িছেলন েজয্ষ্ঠ পুত্র| 9 রূেবেণর পুত্ররা িছেলন হেনাক, পলু্ল,

িহেষ্রাণ ও কির্ম|
10 িশিমেয়ােনর পুত্ররা িছেলন িযমূেয়ল, যামীন, ওহদ, যাখীন,

েসাহর আর এছাড়া েশৗল| (েশৗেলর মা িছেলন একজন কনানীয়
স্ত্রীেলাক|)

11 েলবীর পুত্ররা িছেলন েগেশর্ান, কহাত্ ও মরাির|
12 িযহূদার পুত্ররা হেলন এর, ওনন, েশলা, েপরস ও েসরহ| (এর

ও ওনন কনান েদেশই মারা িগেয়িছল|) েপরেসর পুত্ররা হেলন িহেষ্রাণ
ও হামূল|

13 ইষাখেরর পুত্ররা হেলন েতালয়, পুয, েযাব ও িশেম্রাণ|
14 সবূলূেনর পুত্ররা হেলন েসরদ, এেলান ও যহেলাল| 15 রূেবণ,
িশিমেয়ান, েলিব, িযহূদা, ইষাখর ও সবূলূন িছেলন যােকাব ও েলয়ার
সন্তানগণ| পদ্দম্-অরােম েলয়ার এই সন্তানরা জেন্মিছল| তার দীনা
নােম একিট কনয্াও িছল| তার পিরবাের েমাট সদসয্ সংখয্া িছল 33
জন| 16 গােদর পুত্ররা িছেলন িসিফেযান, হিগ, শূনী, ইেষ্বান, এির,
অেরাদী ও অেরলী|

17 আেশেরর পুত্ররা িছেলন িযন্না, িযশ্বা, িযশিব, বিরয় এবং
তােদর েবান েসরহ| বিরেয়র পুত্ররা অথর্াৎ  েহবর ও মল্কীেয়লও
িছেলন| 18 যােকােবর এই পুত্ররা িছেলন তঁার স্ত্রী দাসী িসল্পার| (িসল্পাই
েসই দাসী যােক লাবন তঁার কনয্া েলয়ার সােথ িদেয়িছেলন|) তঁার
পিরবােরর েমাট সদসয্ িছেলন 16 জন|
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19 িবনয্ামীনও যােকােবর সেঙ্গ িছেলন| িবনয্ামীন িছেলন যােকাব
ও রােহেলর পুত্র| (েযােষফও রােহেলর পুত্র| িকন্তু েযােষফ ইিতমেধয্
িমশের িছেলন|)

20 িমশের েযােষেফর দুই পুত্র হয়| তােদর নাম মনঃিশ ও ইফ্রিয়ম|
(েযােষেফর স্ত্রীর নাম িছল আসনত্ | িতিন িছেলন ওন শহেরর যাজক
েপাটীফেরর কনয্া|)

21 িবনয্ামীেনর পুত্ররা হল েবলা, েবখর,অেস্বল, েগরা, নামন, এহী,
েরাশ, মুপ্পীম, হুপ্পীম ও অদর্ |

22 এনারা িছেলন যােকাব ও তার স্ত্রী রােহেলর সন্তান| পিরবােরর
েমাট সদসয্ সংখয্া 14 জন|

23 দােনর পুত্র িছেলন হূশীম|
24 নপ্তািলর পুত্র িছেলন যহিসেয়ল, গূিন, েবৎসর ও িশেল্লম|
25 এঁরা িছেলন যােকাব ও িবল্হার সন্তান| (িবল্হা-ই েসই দাসী যােক

লাবন তার কনয্া রােহেলর সােথ পািঠেয়িছেলন|) এই পিরবােরর েমাট
সদসয্ সংখয্া িছল সাত|

26সরাসির যােকাব হেত উৎপন্ন উত্তরপুরুষেদর েমাট 66জন তার
সেঙ্গ িমশের িগেয়িছেলন| (এই সংখয্ার মেধয্ যােকােবর পুত্রেদর
স্ত্রীেদর গণনা করা হয় িন|) 27আবার েযােষেফরও দুই সন্তান িছেলন
যঁারা িমশের জেন্মিছেলন| সুতরাং িমশের যােকােবর পিরবােরর েমাট
সদসয্ সংখয্া হল 70 জন|

ইস্রােয়ল িমশের েপৗছঁােলন
28 েযােষেফর সেঙ্গ কথা বলার জনয্ যােকাব িযহূদােক তঁার

আেগ পাঠােলন| এর পের যােকাব এবং তঁার পুত্ররা েগাশন প্রেদেশ
েপৗেঁছােলন| িযহূদা েগাশন প্রেদেশ েযােষেফর সেঙ্গ কথা বলেত
েগেলন| যােকাব এবং তঁার পিরবােরর েলাকজন এরপর েসই প্রেদেশ
েপৗছঁােলন| 29 েযােষফ যখন শুনেলন েয তঁার িপতা আসেছন তখন
িতিন রথ প্রস্তুত কের েগাশন প্রেদেশ তঁার িপতা ইস্রােয়েলর সেঙ্গ
েদখা করেত েগেলন| েয়েষফ তঁার িপতােক েদেখ গলা জিড়েয় ধের
বহুক্ষণ কঁাদেলন|
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30 তখন ইস্রােয়ল েযােষফেক বলেলন, “এখন আিম শািন্তেত
মরেত পারব| আিম েতামার মুখ েদখলাম এবং জানলাম েয তুিম
এখনও জীিবত|”

31 েযােষফ তঁার ভাইেদর এবং িপতার পিরবােরর বাকীেদর
বলেলন, “আিম ফেরৗণেক বলেত যািচ্ছ েয েতামরা এখােন এেসছ|
আিম ফেরৗণেক বলব, �আমার ভাইরা এবং িপতার পিরবােরর বাকী
সবাই কনান েদশ েছেড় এখােন আমার কােছ এেসেছন| 32পিরবােরর
সবাই েমষপালক| তারা বরাবরই েমষপাল ও েগা-পাল েরেখ থােকন|
তারা তােদর পশু ও আর যা িকছু তােদর িছল সবই তােদর সেঙ্গ িনেয়
এেসেছন|� 33 ফেরৗণ েতামােদর ডাকেল িজেজ্ঞস করেব, �েতামরা
িক কাজ কর?� 34 েতামরা তােক বলেব, �আমরা েমষপালক|
সারাজীবন ধেরই আমরা েমষ পালন কের আসিছ| আমােদর আেগ
আমােদর পূবর্পুরুষরা েমষপালক িছেলন|� ফেরৗণ েতামােদর েগাশন
প্রেদেশ থাকেত েদেবন| িমশরীয়রা েমষপালকেদর পছন্দ কেরন না,
েসইজনয্ েতামােদর েগাশন প্রেদেশ থাকাটাই ভাল হেব|”

47
ইস্রােয়ল েগাশেন বাস করেত লাগেলন

1 েযােষফ ফেরৗেণর কােছ িগেয় বলেলন, “আমার িপতা, আমার
ভাইরা এবং তঁােদর পিরবােরর সবাই এখােন এেসেছন| তঁারা তােদর
পশু ও সবর্স্ব িনেয় কনান েদশ েথেক চেল এেসেছন| তঁারা এখন
েগাশন প্রেদেশ রেয়েছন|” 2 ফেরৗেণর সামেন যাবার জনয্ ভাইেদর
মেধয্ পঁাচজনেক মেনানীত করেলন|

3ফেরৗণ ভাইেদর িজেজ্ঞস করেলন, “েতামরা িক কাজ কর?”
ভাইরা ফেরৗণেক বলল, “মহাশয় আমরা েমষপালক| আর

আমােদর আেগ আমােদর পূবর্পুরুষরাও েমষপালক িছেলন|”
4 তারা ফেরৗণেক বলল, “কনান েদেশ ভয়াবহ দুির্ভক্ষ হেয়েছ|

তাই পশুেদর খাবার ঘােসর অভাব হেয়েছ| তাই আমরা এই েদেশ
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বাস করব বেল এখােন এেসিছ| দয়া কের আমােদর েগাশন প্রেদেশ
থাকেত িদন|”

5 তখন ফেরৗণ েযােষফেক বলেলন, “েতামার িপতা ও েতামার
ভাইরা েতামার কােছ এেসেছন| 6তােদর থাকবার জনয্ তুিম িমশের েয
েকান জায়গা েবেছ িনেত পােরা| েতামার িপতা এবং েতামার ভাইেদর
সব চাইেত ভাল জিমটা িদও| তােদর েগাশন প্রেদেশ বাস করেত দাও|
আর তারা যিদ দক্ষ েমষপালক হয় তেব তারা আমার পশুপােলরও যত্ন
িনেত পাের|”

7 তখন েযােষফ তঁার িপতােক ফেরৗেণর সেঙ্গ েদখা করবার
জনয্ েডেক আনেলন| যােকাব ফেরৗণেক আশীবর্াদ করেলন|
8ফেরৗণ তঁােক িজজ্ঞাসা করেলন, “আপনার বয়স কত?”

9 যােকাব ফেরৗণেক বলেলন, “আমার আয়ুর এই অল্প বয়েস
আমােক অেনক সমসয্ার সমু্মখীন হেত হেয়েছ| আিম েকবল 130
বছর বয়স্ক| আমার িপতা এবং আমার পূবর্পুরুষরা আমার চাইেতও
েবশী বয়স েবঁেচিছেলন|” 10 যােকাব ফেরৗণেক আশীবর্াদ করেলন
এবং তঁার সামেন েথেক িবদায় িনেলন|

11 ফেরৗেণর কথামত েযােষফ তঁার িপতা ও ভাইেদর িমশের
জিমজমা িদেলন| রািমেষষ শহেরর কােছ িস্থত েসই জিম িমশেরর সব
জিমর েচেয় েসরা িছল| 12 আর েযােষফ তঁার িপতা, তঁার ভাইেদর
এবং তঁার সমস্ত পিরজনেদর তঁােদর প্রেয়াজনীয় খাদয্ সরবরাহ
করেলন|

েযােষফ ফেরৗেণর জনয্ জিম িকনেলন
13 দুির্ভক্ষ আরও ভয়াবহ হেয় উঠল| ফেল েদেশ েকাথাও েকান

খাদয্ রইল না| এই দরুণ দুির্ভেক্ষর জেনয্ িমশর এবং কনান েদশ
দিরদ্র হেয় পড়ল| 14 েদেশর েলাকরা আরও শসয্ িকনেত থাকল আর
েযােষফ েসই অথর্ জিমেয় ফেরৗেণর কােছ িনেয় আসেতন| 15 িকছু
পের িমশরীয় এবং কনানীয়েদর সব অথর্ েশষ হেয় েগল| কারণ তারা
সমস্ত অথর্ই শসয্ িকনেত বয্য কেরিছল| তাই িমশরীয়রা েযােষেফর
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কােছ িগেয় বলল, “আমােদর খাদয্ িদন| আমােদর অথর্ েশষ হেয়
েগেছ| আমরা েখেত না েপেল আপনার েচােখর সামেন মারা যাব|”

16 িকন্তু েযােষফ উত্তর িদেলন, “েতামােদর েগা-পাল দাও, আিম
েতামােদর খাবার েদব|” 17 এইভােব খাদয্ েকনার জনয্ েলাকরা
তােদর েগা-পাল, েঘাড়া এবং অনয্ানয্ পশুর বয্বহার করেলন| েসই
বছের েযােষফ পশুর বদেল তােদর খাদয্ িদেলন| 18 িকন্তু পেরর
বছের েলাকেদর খাবার েকনার জনয্ পশু এবং অনয্ িকছু িছল না|
তাই েলাকরা েযােষেফর কােছ িগেয় বলল, “আপিন জােননআমােদর
কােছআর েকান অথর্ েনই|আরআমােদর সব পশুও এখনআপনারই|
সুতরাং আপিন যা েদখেছনআমােদর েসই েদহ ওআমােদর জিম ছাড়া
আমােদর কােছ আর িকছুই েনই| 19 সিতয্ই আমরা আপনার েচােখর
সামেন মারা যাব| িকন্তুআপিনআমােদর খাদয্ িদেলআমরা ফেরৗণেক
আমােদর জিম েদব এবং আমরা তঁার দাস হব| আমােদর বপন করার
বীজ িদন| তাহেলআমরা মরব না| আরজিমেতআবার আমােদর জনয্
শসয্ হেব|”

20তাই েযােষফ িমশেরর সমস্ত জিম ফেরৗেণর জনয্ িকেন িনেলন|
েলাকরা কু্ষধার জনয্ িমশেরর সমস্ত জিম ফেরৗেণর কােছ িবিক্র কের
িদল| 21আর িমশেরর সবর্ত্র েলাকরা ফেরৗেণর দাস হল| 22 েযােষফ
েকবল যাজকেদর জিম িকনেলন না| যাজকেদর জিম িবিক্র করারও
প্রেয়াজন িছল না| কারণ ফেরৗণ তােদর কােজর জনয্ পািরশ্রিমক
িদেতন আর তারা েসই অথর্ িদেয় খাদয্ িকনত| 23 েযােষফ েলাকেদর
বলেলন, “এখন আিম েতামােদর এবং েতামােদর জিম ফেরৗেণর
জনয্ িকেন িনেয়িছ| তাই আিম এরপর েতামােদর জিমেত বপন করার
বীজ েদব| আর েতামরা তা বপন করেত পার| 24 শসয্ েছদেনর সময়
েতামরা অবশয্ই উৎপন্ন শেসয্র পঁাচ ভােগর এক ভাগ ফেরৗণেক
েদেব| বাকী পঁাচ ভােগর চার ভাগ শসয্ েতামােদর হেব| েতামরা
েতামােদর খােদয্র জনয্ েসই রাখা শেসয্র বীজ পেরর বছর বপন
করার জনয্ বয্বহার করেত পারেব| আর তােত েতামােদর পিরবার ও
সন্তানেদর জনয্ও খাদয্ থাকেব|”
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25 েলাকরা বলল, “আপিন আমােদর প্রাণ বঁািচেয়েছন| আমরা
ফেরৗেণর দাস হেয় খুশী|”

26 তাই েযােষফ েসই সময় জিমর বয্াপাের আইন ৈতরী করেলন|
আর েসই আইন আজও বলবৎ রেয়েছ| েসই আইন অনুযায়ী জিমেত
উৎপন্ন সবিকছুর পঁাচ ভােগর এক ভাগ ফেরৗেণর| যাজকেদর জিম
ছাড়া সমস্ত জিম ফেরৗেণর|

“িমশের কবর নয়”
27 ইস্রােয়ল িমশেরর েগাশন প্রেদেশই স্থায়ী হেলন| তঁার পিরবার

সংখয্ায় বৃিদ্ধ েপল এবং িবশাল হেয় উঠল| িমশর েদেশ তঁারা িকছু
জিম েপেলন এবং সফল হেলন|

28 যােকাব িমশের 17 বছর েবঁেচ িছেলন সুতরাং তঁার বয়স হল
147 বছর| 29 সময় হল যখন ইস্রােয়ল বুঝেলন েয িতিন শীঘ্রই মারা
যােবন| তাই িতিন তঁার পুত্র েযােষফেক িনেজর কােছ ডাকেলন| িতিন
বলেলন, “যিদ তুিম আমায় ভালবাস তেব আমার উরুর নীেচ হাত রাখ
এবং প্রিতজ্ঞা কর েয তুিম েতামার কথায় িবশ্বস্ত হেব| আিম মারা েগেল
আমায় িমশের কবর িদও না| 30 েয জায়গায় আমার পূবর্পুরুষেদর
কবর েদওয়া হেয়েছ েসখােনই আমায় কবর িদও| আমােক িমশর
েথেক বেয় িনেয় িগেয় আমােদর পািরবািরক কবের কবর িদও|”
েযােষফ উত্তর িদেলন, “আিম প্রিতজ্ঞা করিছ আপনার কথা মেতাই

কাজ করব|”
31 তারপর যােকাব বলেলন, “আমার কােছ িদবয্ কর|” তখন

ইস্রােয়ল িবছানায় তার মাথা নািমেয় ঈশ্বেরর উপাসনা করেলন|*

48
মনঃিশ ও ইফ্রিয়েমর জনয্ আশীবর্াদ

* 47:31: তখন � করেলন অথবা “তখন ইস্রােয়ল তঁার লািঠর মাথায় পূজা করেলন|”
“লািঠর” িহব্রু প্রিতশব্দিট “শযয্া” ও েবাঝায়| এবং “পূজার” িহব্রু প্রিতশব্দিট “নত হওয়া”
অথবা “েহলান েদওয়া” এরকমও েবাঝায়|”
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1 িকছু সময় পের েযােষফ জানেত পারেলন েয তঁার িপতা খুব
অসুস্থ| তাই েযােষফ তঁার দুই পুত্র মনঃিশ ও ইফ্রিয়মেক িনেয় তঁার
িপতার কােছ েগেলন| 2 েযােষফ েসখােন েপৗছঁােল ইস্রােয়লেক েকউ
খবর িদেলন, “আপনার পুত্র েযােষফ আপনােক েদখেত এেসেছন|”
ইস্রােয়ল খুব দুবর্ল হেয় পেড়িছেলন, িকন্তু িতিন খুব েচষ্টা কের েকান
মেত িবছানায় উেঠ বসেলন|

3 তখন ইস্রােয়ল েযােষফেক বলেলন, “কনান েদেশর লূস নামক
জায়গায় সবর্শিক্তমান ঈশ্বর আমার সামেন আিবভূর্ ত হেয়িছেলন|
েসখােন ঈশ্বর আমায় আশীবর্াদ কেরিছেলন| 4 ঈশ্বর আমায়
বেলিছেলন, �আিম েতামােক বহু বংশ করব| েতামার অেনক
সন্তানসন্তিত হেব এবং তারা মহান হেব| এই েদশ েতামার বংশধররা
িচরকােলর জনয্ তােদর অিধকাের রাখেব|� 5আর এখন েতামার দুই
পুত্র, আমারআসারআেগই িমশর েদেশ এেদর জন্ম হেয়িছল| েতামার
দুই পুত্র মনঃিশ ও ইফ্রিয়ম আমার কােছ িনেজর পুেত্রর মতই েহাক্|
তারা আমার কােছ রূেবণ ও িশিমেয়ােনর মত েহাক্| 6 সুতরাং ঐ দুই
জন পুত্র আমারই েহাক্| তারা আমার সব িকছুর অংশীদার হেব| িকন্তু
এছাড়া েতামার যিদ আর অনয্ পুত্র থােক তেব তা েতামারই েহাক্|আর
তারা ইফ্রিয়ম ও মনঃিশর কােছ সন্তােনর মতই েহাক্ অথর্াৎ ভিবষয্েত
তারা ইফ্রিয়ম ও মনঃিশর অিধকারভুক্ত সব িকছুরই অংশীদার হেব|
7 পদ্দম্-অরাম েথেক আসার সময় রােহল মারা েগেলন| এই ঘটনায়
আিম অতয্ন্ত দুঃখ েপলাম| আমরা যখন ইফ্রােথর িদেক যািচ্ছলাম
তখন কনান েদেশ িতিন মারা েগেলন| আিম তােক েসখােন ইফ্রাথ
যাবার পেথর ধাের কবর িদলাম|” (ইফ্রাথ ৈবৎ েলেহেমর অপর নাম|)

8 তখন ইস্রােয়ল েযােষেফর পুত্রেদর েদেখ িজজ্ঞাসা করেলন,
“এই বালকরা কারা?”

9 েযােষফ তঁার িপতােক বলেলন, “এরা আমার পুত্ররা, ঈশ্বরই
এেদর আমায় িদেয়েছন|”
ইস্রােয়ল বলেলন, “েতামার েছেলেদর আমার কােছ িনেয় এস|

আিম তােদর আশীবর্াদ করব|”
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10 ইস্রােয়ল বৃদ্ধ হেয়িছেলন এবং েচােখও ভােলা েদখেত েপেতন
না| তাই েযােষফ দুই পুত্রেক িপতার খুব কােছ িনেয় এেলন| ইস্রােয়ল
তােদর গলা জিড়েয় চুমু েখেলন| 11 তারপর ইস্রােয়ল েযােষফেক
বলেলন, “আিম ভাবেতই পাির িন েয কখনও েতামার মুখ েদখেত
পাব| িকন্তু েদখ ঈশ্বর আমােক, েতামার এমনিক েতামার পুত্রেদরও
েদখেত িদেলন|”

12 তারপর েযােষফ ইস্রােয়েলর েকাল েথেক তার পুত্রেদর
িনেলন এবং তারা ইস্রােয়েলর সামেন মাথা নত করল| 13 েযােষফ
ইফ্রিয়মেক তঁার ডানিদেক এবং মনঃিশেক তার বঁা িদেক রাখেলন|
(সুতরাং ইফ্রিয়ম ইস্রােয়েলর বাম িদেক ও মনঃিশ তার ডান িদেক
রইল|) 14 িকন্তু ইস্রােয়ল তঁার হাত আড়াআিড় ভােব েরেখ তঁার ডান
হাত েছাট পুত্র ইফ্রিয়েমর মাথায় রাখেলন| ইস্রােয়ল তঁার বাম হাত
বড় পুত্র মনঃিশর মাথায় রাখেলন| মনঃিশ প্রথমজাত হেলও িতিন বাম
হাত তার উপের রাখেলন| 15 ইস্রােয়ল েযােষফেক আশীবর্াদ কের
বলেলন,

“আমার পূবর্পুরুষ অব্রাহাম ও ইসহাক আমােদর ঈশ্বেরর উপাসনা
করেতন|

আর েসই ঈশ্বরই সারা জীবন আমায় বহন কেরেছন|
16 িতিনই েসই েদবদূত িযিন আমায় সব সমসয্া েথেক রক্ষা কেরেছন|

আমার প্রাথর্না, িতিনই এই পুত্রেদর আশীবর্াদ করেবন|
এখন এই পুত্ররা আমার এবং আমার পূবর্পুরুষ অব্রাহাম ও ইসহােকর

নােম আখয্াত েহাক্|
আমার প্রাথর্না তারা েযন পৃিথবীেত বৃিদ্ধ পেয বহু বংশ ও বহু
জািত হয়|”

17 েযােষফ যখন েদখেলন তঁার িপতা ডান হাত ইফ্রিয়েমর
মাথায় েরেখেছন, তখন িতিন খুশী হেলন না| েযােষফ িপতার হাত
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ইফ্রিয়েমর মাথা েথেক তুেল ধের মনঃিশর মাথায় রাখেত চাইেলন|
18 েযােষফ তঁার িপতােক বলেলন, “আপিন আপনার ডান হাত ভুল
জেনর মাথার উপর েরেখেছন| মনঃিশই প্রথমজাত| তার উপেরই ডান
হাত রাখুন|”

19 িকন্তু তঁার িপতা তকর্ কের বলেলন, “আিম জািন বৎস, আিম
জািন| মনঃিশ প্রথমজাত েস মহান হেব, বহুেলােকর িপতা হেব িকন্তু
েছাট জন বড় জেনর েচেয়ও মহান হেব আর তার বংশ আরও অেনক
হেব|”

20 তাই ইস্রােয়ল েসই িদন এই বেল আশীবর্াদ করেলন,

“ইস্রােয়ল কাউেক আশীবর্াদ করেত
েতামােদরই নাম বয্বহার করেব|

তারা বলেব, �ঈশ্বর েতামােক েযন
মনঃিশ ও ইফ্রিয়েমর মেতা কেরন|� ”

এইভােব ইস্রােয়ল মনঃিশর চাইেত ইফ্রিয়মেক বড় করেলন|
21 তারপর ইস্রােয়ল েযােষফেক বলেলন, “েদখ আমার মৃতুয্র

সময় কােছ এেস েগেছ| িকন্তু ঈশ্বর েতামার সেঙ্গ থাকেবন| িতিনই
েতামােক আবার েতামার পূবর্পুরুষেদর েদেশ িনেয় যােবন| 22 আিম
েতামােক যা িদলাম তা েতামার ভাইেদর িদই িন| ইেমারীয়েদর হাত
েথেক েয পাহাড় আিম জয় কের িনেয়িছলাম তা েতামায় িদিচ্ছ| আিম
েসই পাহাড় জয় করেত আমার তরবাির ও ধনুক বয্বহার কেরিছলাম
এবং আিম জয়ী হেয়িছলাম|”

49
যােকাব তঁার পুত্রেদর আশীবর্াদ করেলন
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1এরপর যােকাব তঁার পুত্রেদর তঁার কােছ ডাকেলন এবং বলেলন,
“আমার বাছারা এখােন আমার কােছ এস| ভিবষয্েত িক ঘটেব তা
আিম েতামােদর বলিছ|

2 “যােকােবর পুত্ররা এস, একসােথ এেস েশান
েতামােদর িপতা ইস্রােয়ল িক বলেছন|

রূেবণ
3 “রূেবণ আমার প্রথম জাত, তুিমই েতা আমার প্রথম সন্তান,

পুরুষ িহসােব আমার শিক্তর প্রথম প্রমাণ|
তুিম আমার সন্তানেদর মেধয্

সবেচেয় সম্মািনত এবং শিক্তমান|
4 িকন্তু বনয্ার মত েতামার কােমচ্ছা,

তুিম তা দমন কেরা িন|
েসইজনয্ তুিম সম্মািনত সন্তান িহসােব

েতামার প্রাধানয্ হারােব|
তুিম েতামার িপতার শযয্ায় উেঠিছেল

আর তার এক স্ত্রীর সােথ শুেয়িছেল|
তুিম েসই শযয্ায় ঘুিমেয়ছ

এবং েসই শযয্ােক অপিবত্র কেরছ|

িশিমেয়ান ও েলিব
5 “িশিমেয়ান ও েলিব ভাই ভাই|

তারা েযাদ্ধা এবং তারা তােদর তরবাির িনেয় যুদ্ধ করেত
ভালবােস|

6 তারা েগাপেন মন্দ িবষয় পিরকল্পনা করল|
আমার আত্মা তােদর পিরকল্পনার অংশ েনেব না|

তােদর েগাপন সতয্ আিম স্বীকার করব না|
তারা রােগ মানুষ হতয্া করল|
েকবল ঠাট্টা করেত পশুেদর আঘাত করল|
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7 তােদর রাগ এক অিভশাপ, কারণ তা প্রচণ্ড|
উন্মৎত হেয় উঠেল তারা িনষু্ঠরতায় পূণর্ হয়|

তারা যােকােবর েদেশ তােদর অংশ পােব না|
তারা সমস্ত ইস্রােয়েল ছিড়েয় পড়েব|

িযহূদা
8 “িযহূদা েতামার ভাইরা েতামার প্রশংসা করেব|

তুিম েতামার শত্রুেদর পরািজত করেব|
েতামার ভাইরা েতামার কােছ জানু পাতেব|

9আমার বাছা, তুিম িশকােরর ওপর দঁািড়েয় থাকা িসংেহর মেতা|
েস িবশ্রাম করেল তােক িবরক্ত করার সাহস কার আেছ?

10 িযহূদার বংশ েথেকই রাজারা উঠেব|
তার বংশ েয শাসন করেব

এই িচহ্ন প্রকৃত রাজা না আসা পযর্ন্ত রইেব|
পের বহু েলাক বাধয্ হেয় তার েসবা করেব|
11 েস দ্রাক্ষালতা িদেয় তার গাধা বঁাধেব|

গাধার শাবকেক উত্তম দ্রাক্ষালতায়় বঁাধেব|
উত্তম দ্রাক্ষারেস িনেজর বস্ত্র েধৗত করেব|

12 তার েচাখ দ্রাক্ষারস পান কের লাল,
তার দঁাত দুধ পান কের সাদা|

সবূলূন
13 “সবূলূন সমুেদ্রর কােছ বাস করেব|

তার সমুেদ্রাপকুল জাহােজর পেক্ষ হেব িনরাপদ|
সীেদান পযর্ন্ত িবসৃ্তত হেব তার েদশ|

ইষাখর
14 “ইষাখর খচ্চেরর মত কিঠন পিরশ্রম কেরেছ|

ভারী েবাঝা বহন করার পর েস িবশ্রাম করেব|
15 েস েদখেব তার িবশ্রাম স্থান উত্তম|

তার েদশ হেব মেনাহর|
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তখন েস ভারী েবাঝা বইেত সম্মত হেব|
দান িহসােব কাজ করেত সম্মিত জানােব|

দান
16 “দান ইস্রােয়েলর অনয্ বংেশর মেতাই

িনেজর প্রজােদর িবচার করেব|
17 দান হেব পেথর ধােরর সােপর মেতা|

েস পেথ শুেয় থাকা িবষধর সােপর মতই হেব|
েসই সাপ, েয েঘাড়ার পােয় দংশন কের

চালকেক মািটেত েফেল েদয়|

18 “েহ প্রভু, আিম েতামার পিরত্রােণর অেপক্ষা করিছ|

গাদ
19 “এক দল দসুয্ গাদেক আক্রমণ করেব|

িকন্তু গাদ তােদর িপছেন তাড়া করেব|

আেশর
20 “আেশেরর েদেশ উত্তম খাদয্ উৎপন্ন হেব|

রাজার উপযুক্ত খাদয্ই েস েযাগােব!

নপ্তািল
21 “নপ্তািল মুক্ত হিরণীর মেতা,

আর তার বাকয্ তােদর সুন্দর িশশুর মেতা|

েযােষফ
22 “েযােষফ কৃতকাযর্ হেয়েছ|

েস ফেল ঢাকা লতার মেতা, বসেন্ত েবেড় ওঠা শাখার মেতা|
েবড়ার গােয় েবেড় ওঠা লতার মেতা|

23অেনক েলাক তার িবেরািধতা কেরেছ এবং তার সেঙ্গ যুদ্ধ কেরেছ|
ধনুকধারীরা তার শত্রু হেয়েছ|
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24 িকন্তু েস তার পরাক্রমী ধনু ও দক্ষ বাহুর সাহােযয্ যুদ্ধ জয় কেরেছ|
েস ক্ষমতা পায় যােকােবর এক বীেরর কাছ েথেক, এক
েমষপালেকর কাছ েথেক েয ইস্রােয়েলর পবর্ত স্বরূপ,
েমষপালক অথর্াৎ ইস্রােয়েলর ৈশেলর কােছ|

25 েতামার িপতার ঈশ্বেরর কাছ েথেক ঈশ্বর েতামায় আশীবর্াদ
করুন|

“সবর্শিক্তমান ঈশ্বর েতামায় আশীবর্াদ করুন,
উপেরর আকাশ হেত আশীবর্াদ বষর্ান, আর গভীর জল েথেকও
আশীবর্াদ করুন|

িতিন েতামােক স্তন ও গভর্ হেতও আশীবর্াদ করুন|
26আমার পূবর্পুরুষরা অেনক আশীবর্াদ েভাগ কেরেছন|
িকন্তু েতামার িপতা আিম আরও েবশী আশীবর্াদ েপেয়িছ|
েতামার ভাইরা েতামায় সবিকছু েথেক বিঞ্চত করল;

িকন্তু এখন আিম পবর্েতর সমান উঁচু আশীবর্াদ েতামার মাথায়
রািশকৃত করলাম|

িবনয্ামীন
27 “িবনয্ামীন কু্ষধাতর্ েনকেড়|

সকােল েস িশকার কের েখেত বেস|
িবকােল যা পেড় থােক তা ভাগ কের েনয়|”

28 এই হল ইস্রােয়েলর বােরা বংশ| আর এই কথাগুেলা তােদর
িপতা তােদর বেলিছেলন| িতিন প্রেতয্কিট সন্তানেক তােদর উপযুক্ত
আশীবর্ােদ আশীবর্াদ করেলন| 29তারপর ইস্রােয়ল তােদর এই িনেদর্ শ
িদেয় বলেলন, “মৃতুয্র পর আিম চাই আমার েলাকেদর সেঙ্গ
পুনির্মিলত হেত, সুতরাং েহতীয় ইেফ্রােণর েক্ষেত েয গুহা আেছ
েসখােন আমার িপতৃপুরুষেদর েসই গুহায় আমায় কবর িদও| 30 েসই
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কবর কনান েদেশ মিম্রর কােছ মেক্পলা েক্ষেত রেয়েছ। েসই েক্ষত
অব্রাহাম ইেফ্রােনর কাছ েথেক িকেনিছেলন েযন কবর িদেত পােরন|
31 অব্রাহাম ও তার স্ত্রী সারাও েসই কবের সমািহত হেয়িছেলন|
ইসহাক ও তার স্ত্রী িরিবকােকও েসই কবের সমািহত করা হেয়িছল|
আিম আমার স্ত্রী েলয়ােকও েসখােন সমািহত কেরিছ| 32 েসই গুহা
েহতীয়়েদর কাছ েথেক েকনা েসই েক্ষেতর মেধয্ রেয়েছ|” 33 যােকাব
তার পুত্রেদর সেঙ্গ কথা বলা েশষ কের শুেয় পড়েলন| িবছানায় পা
উিঠেয় রাখেলন, তারপর মারা েগেলন|

50
যােকােবর অেন্তয্ষ্টিিক্রয়া

1 ইস্রােয়ল মারা েগেল েযােষফ অতয্ন্ত দুঃিখত হেলন| িতিন
কঁাদেলন এবং তঁার িপতােক জিড়েয় ধের চুমু েখেলন| 2 েযােষফ তঁার
ভৃতয্েদর িপতার েদহ প্রস্তুত করেত বলেলন| (এই ভৃতয্রা িচিকৎসক
িছল|) িচিকৎসেকরা িমশরীয়রা েয িবেশষভােব েদহ প্রস্তুত কের
েসইভােব যােকােবর েদহ কবর েদবার জনয্ প্রস্তুত করল| 3 েদহ
িবেশষভােব প্রস্তুত করার সময় কবর েদবার আেগ তারা 40 িদন
পযর্ন্ত অেপক্ষা করল| তারপর 70 িদন ধের িমশরীয়রা যােকােবর
জনয্ েশাক পালন করল| 4 েশােকর 70 িদন েশষ হেল েযােষফ
ফেরৗেণর আিধকািরকেদর বলেলন, “ফেরৗণেক দয়া কের এই কথা
বলুন: 5 �আমার িপতা যখন মৃতুয্শযয্ায় িছেলন তখন আিম তঁার
কােছ প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম েয তঁােক কনান েদেশ এক গুহায় সমািহত
করব| এই গুহা িতিন িনেজর জনয্ প্রস্তুত কেরিছেলন| তাই দয়া কের
আমার িপতােক কবর িদেত িদন| তারপর আিম আবার আপনার কােছ
আসব|� ”

6 ফেরৗণ বলেলন, “েতামার প্রিতজ্ঞা পালন কর| যাও েতামার
িপতােক কবর দাও|”

7 তাই েযােষফ তঁার িপতােক সমািহত করেত চলেলন| ফেরৗেণর
সমস্ত আিধকািরক, ফেরৗেণর েনতারা এবং িমশেরর প্রবীণরা
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েযােষেফর সােথ েগেলন| 8 েযােষেফর পিরবােরর সবাই, তঁার ভাইরা
ও তঁার িপতার পিরবােরর সবাই, তঁার সেঙ্গ েগেলন| েগাশন প্রেদেশ
েকবল তােদর সন্তানসন্তিত ও পশুরা েথেক েগল| 9 েসই এক িবরাট
দল হল। এমনিক এক দল ৈসিনকও রেথ ও েঘাড়ায় চেড় চলল|
10 তারা যদর্ ন নদীর পূবর্িদেক েগােরন আটেদর* খামাের এেলন| এই
স্থােন তারা ইস্রােয়েলর জনয্ দীঘর্ সময় ধের েশাক সভা করেলন|
েসই েশাক সভা সাত িদন ধের চলল| 11 কনান েদেশর েলাকরা
েগােরন আটেদর েসই অেন্তয্ষ্টি িক্রয়া েদেখ বলেলন, “িমশরীয়েদর
এ দারুণ িবষাদময় েশােকর অনুষ্ঠান!” েসইজনয্ যদ্দর্ ন নদীর পােরর
েসই জায়গার নাম হল আেবল্-িমস্রযীম| 12 সুতরাং যােকােবর পুত্ররা
তােদর িপতার কথানুসাের কাজ করেলন| 13 তারা তঁার েদহ কনান
েদেশ বহন কের এেন মেক্পলার গুহােত কবর িদল| অব্রাহাম েহতীয়়
ইেক্রােণর কাছ েথেক মিম্রর কােছ েয েক্ষত িকেনিছেলন এই কবর
েসখােনই িছল| অব্রাহাম কবর েদবার জনয্ই এটা িকেনিছেলন|
14 েযােষফ তঁার িপতােক কবর েদবার পর তঁার দেলর সবাই িমশের
িফের েগেলন|

ভাইরা তবুও েযােষফেক ভয় কের চলল
15 যােকাব মারা েগেল েযােষেফর ভাইরা দুঃিশ্চন্তাগ্রস্ত হল| তারা

এই েভেব ভীত হল েয বহু বছর আেগ তারা েযােষেফর প্রিত যা
কেরিছল, েযােষফ হয়েতা তার প্রিতফল েদেবন| তারা বলল, “হয়েতা
েযােষফ এখনও আমরা যা কেরিছলাম তার জনয্ আমােদর ঘৃণা
কেরন|” 16এইজনয্ ভাইরা েযােষফেক এই বেল পাঠাল: “িপতা মারা
যাবার আেগ আপনােক এই বাতর্ া িদেত বেলিছেলন| 17 িতিন বলেলন,
�েযােষফেক আমার এই অনুেরাধ, েস েযন দয়া কের তার ভাইেদর
অনয্ায় কাজ ক্ষমা কের েদয়|� েসই জনয্ আমরা এখন আমােদর
েতামার প্রিত করা েসই অনয্ায় কােজর ক্ষমা চাই| আমরা েসই ঈশ্বেরর
দাস িযিন েতামার িপতারও ঈশ্বর|”
* 50:10: েগােরন আটেদর এর অথর্ “আটেদর শসয্ মাড়াই করার খামার|”



আিদপুস্তক 50:18 cli আিদপুস্তক 50:26

এই খবের েযােষফ খুব দুঃখ েপেলন এবং কঁাদেলন| 18 তঁার ভাইরা
তঁার সামেন িগেয় প্রণাম করেলন এবং বলেলন, “আমরাআপনার দাস
হব|”

19 তখন েযােষফ তােদর বলেলন, “ভয় কেরা না, আিম ঈশ্বর
নই! শািস্ত েদবার অিধকার আমার েনই| 20 এটা সিতয্ েয েতামরা
আমার অিনষ্ট করার পিরকল্পনা কেরিছেল, িকন্তু প্রকৃতপেক্ষ ঈশ্বরই
আমার জনয্ ভাল িকছু পিরকল্পনা করিছেলন| ঈশ্বেরর আমার মাধয্েম
অেনেকর প্রাণ বঁাচােনার পিরকল্পনা িছল| 21আর ঘটলও তা-ই| তাই
ভয় েপও না| আিম েতামােদর এবং েতামােদর সন্তানেদর সহায় হব|”
এইভােব েযােষফ ভাইেদর ভােলা ভােলা কথা বলেল তারা ভােলা েবাধ
করল|

22 েযােষফ তঁার িপতার পিরবােরর সেঙ্গ িমশের রইেলন| েযােষফ
110 বছর বয়েস মারা েগেলন| 23 েযােষেফর জীবনকােলই েযােষফ
এও েদখেলন েয তঁার পুত্র মনঃিশর মাখীর নােম একিট পুত্র হল|
েযােষেফর জীবনকােলই মাখীেরর পুত্ররা জন্মাল এবং েযােষফ তাও
েদেখ েযেত পারেলন|

েযােষেফর মৃতুয্
24 অিন্তম শযয্ায় েযােষফ তঁার ভাইেদর বলেলন, “আমার মৃতুয্র

সময় িনকট, িকন্তু আিম জািন ঈশ্বর েতামােদর যত্ন েনেবন এবং এই
েদশ েথেক বাইের িনেয় যােবন েসই েদেশ, েয েদশ িতিন অব্রাহাম
ইসহাক ও যােকাবেক েদেবন বেল প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন|”

25 তারপর েযােষফ তঁার েলাকেদর একিট শপথ িনেত বলেলন েয
ঈশ্বর তােদর যখন নতুন েদেশ িনেয় যােবন, তখন তারা েযন তঁার
অিস্থ বহন কের িনেয় যায়|

26 েযােষফ 110 বছর বয়েস িমশের মারা যান| িচিকৎসকরা তঁার
েদেহ ঔষধ িদেয় িমশের এক কিফেনর মেধয্ রাখেলন|
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