
পৰ্তাৰক জাকব

অকঁিনহতঁৰ বােব বাইেবলখন
আগবঢ়াইেছ



িলিখেছ: Edward Hughes

বয্াখয্া কিৰেছ: M. Maillot, Lazarus
Alastair Paterson

�হণ কিৰেছ: M. Kerr, Sarah S.

অনুবাদ কিৰেছ: 
ডঃ শাি� ৰাণী িসং, এম. এচ. িচ. িপ. এইচ. িড.

�কাশ কিৰেছ: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.
অনুমিত: এই কািহনীেটা নকল বা ছপা কৰা অিধকাৰ

আেপানাৰ আেছ, িক� ইয়াক িব�ী নকিৰব৷



ঈশ্বৰে কেতিয়াবা আপোনাৰ 
পৰিয়াললৈ কেঁচুৱা এটা 
পঠিয়াইছিল নেকি ?  কিমান 

ৰোমাঞ্চকৰ !  ইস্হাক 
আৰু ৰিবেকাই নিশ্চয়ে 
দুগুণ আনন্দিত হৈছিল । 
ঈশ্বৰে তেওঁলোকক
যমজ সন্তান দিবলৈ গৈ

আছিল ।



শিশুৱে ৰিবেকাৰ 
ভিতৰত সংগ্ৰাম 
কৰিছিল ।যেতিয়া 
তাই প্ৰাৰ্থনা
কৰিছিল, ঈশ্বৰে
কৈছিল যে তাইৰ 
দুই পুত্ৰই দুখন
ৰাষ্ট্ৰক নেতৃত্ব 
দিব – আৰু সৰুজন 
অধিক হ'ব 
।সাধাৰণত প্ৰথম
সন্তান অধিক 
আছিল ।অৱশেষত
কেঁচুৱাবোৰৰ 
জন্ম হৈছিল ।



যমজ সন্তান একে নাছিল । ডাঙৰ লৰা এচাউ বৰ 
লোমশ আছিল আৰু ডাঙৰ হৈ এজন দক্ষ চিকাৰী 
হৈছিল ।জেকব মসৃণ ছালৰ আছিল আৰু ঘৰৰ 
চাৰিওফালে কাম কৰি ভাল পাইছিল । দেউতাক 
আইজাকে এচাউক আটাইতকৈ ভাল পাইছিল । 
মায়ে যাকোবৰ পক্ষ লৈছিল ।



এদিন এচাউৰ ভোক লাগিছিল । তেওঁ যাকোবক কৈছিল, "মোক 
খাদ্য দিয়ক ।"  "মোক তোমাৰ জন্মগত অধিকাৰ বিক্ৰী 
কৰক," যাকোবে দাবী কৰিলে । প্ৰথম সন্তানক দিয়া ঈশ্বৰৰ 

প্ৰতিজ্ঞাৰ প্ৰতি এচাউৱে 
গুৰুত্ব দিয়া নাছিল । 
তেওঁ যাকোবৰ 
সৈতে চুক্তি 

কৰিছিল । এতিয়া 
জেকবে তেওঁলোকৰ 
দেউতাকৰ মৃত্যুৰ 
সময়ত পৰিয়ালটোৰ 
মুৰব্বী হ'ব ।



ঈশ্বৰে এদিন ৰাতি আইজাকৰ সৈতে কথা পাতিছিল ।  "মই 
তোমাৰ পিতৃ অব্ৰাহামৰ ঈশ্বৰ । মই তোমাৰ লগত আছো । মই 
তোমাৰ বংশধৰ সকলক আশীৰ্ব্বাদ কৰিম ।"  যদিও ইচহাকে 

ঈশ্বৰৰ উপাসনা কৰিছিল, তথাপিও তেওঁৰ পুত্ৰ 
এচাউৱে হিট্টিসকলৰ দুগৰাকী পত্নীক বিয়া 
কৰাইছিল, যি সকলে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিয়ে ।



আইজাকৰ বয়স বাঢ়িছিল ।  "অনুগ্ৰহ 
কৰি মোক সতেজ মাংস আনি দিয়ক," 
তেওঁ এচাউক কৈছিল ।  "তেতিয়া মই 
আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰিম ।"  এই 
বিশেষ আশীৰ্বাদ পিতৃৰ পৰা প্ৰথম 
সন্তানলৈ আছিল । এচাউ লৰা লৰিকৈ 
চিকাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহিল ।কিন্তু 
ৰিবেকাই শুনিছিল । তাই বিচাৰিছিল যে 
যাকোব আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হওক ।



ৰিবেকাৰ এটা পৰিকল্পনা 
আছিল । যেতিয়া তাই লগে 
লগে ইচহাকে ভাল পোৱা 
খাদ্য ৰান্ধিছিল, যাকোবে 
এচাউৰ কাপোৰ পিন্ধিছিল 
আৰু তেওঁৰ হাত আৰু ডিঙিত 
লোমশ জন্তুৰ ছাল 
পিন্ধিছিল । ইস্হাকে
ভালদৰে দেখা নাছিল । 
হয়তো তেওঁলোকে তেওঁক 
প্ৰতাৰণা কৰিব পাৰে ।



যাকোবে আইজাকলৈ খাদ্য 
আনিছিল । ইস্হাকে এইদৰে
কৈছিল: "আপুনি যাকোবৰ দৰে 
লাগিছে, কিন্তু আপোনাৰ 
হাতবোৰ এচাউৰ দৰে অনুভৱ 
হয় ।"  ইস্হাকে খাদ্য খোৱাৰ 
পিছত পুত্ৰক তেওঁৰ সন্মুখত 
আঁঠু কাঢ়ি আশীৰ্ব্বাদ
কৰিলে ।



যাকোব যোৱাৰ ঠিক পিছতে 
এচাউ আইজাকৰ ওচৰলৈ 
আহিল ।  "এয়া আপোনাৰ 
খাদ্য," তেওঁ ক'লে । 
আইজাকে জানিছিল যে তেওঁক 
প্ৰতাৰণা কৰা হৈছিল । "মই 
আশীৰ্ব্বাদ সলনি কৰিব 
নোৱাৰোঁ," তেওঁ কান্দিছিল 
। এচাউৰ হৃদয় ঘৃণাৰে ভৰি 
পৰিল । তেওঁ জেকবক হত্যা 
কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ।



ৰিবেকাই এচাউৰ ভাবুকি শুনিছিল । 
তাই যাকোবক কৈছিল, " আপোনাৰ 
খুৰাকৰ ঘৰলৈ যাওক, যেতিয়ালৈকে 
আপোনাৰ ভায়েকে আপুনি কৰা 
কামবোৰ পাহৰি নাযায় ।"  ইস্হাকে 
সন্মত হৈছিল যে যাকোবে তেওঁৰ 
মাকৰ পৰিয়ালৰ পৰা পত্নী বিচাৰিব 
লাগে । গতিকে জেকবে ঘৰ 

এৰিলে ।



সেই নিশা যাকোবে
গাৰুৰ বাবে শিল এটা লৈ

শুবলৈ ৰৈছিল । সম্ভৱতঃ তেওঁ 
অকলশৰীয়া আছিল, সম্ভৱতঃ
ভয় খাইছিল । কিন্তু তেওঁ 
অকলশৰীয়া নাছিল । 
ঈশ্বৰে তেওঁৰ সৈতে 
এক আশ্চৰ্যকৰ 
সপোনত কথা 
পাতিছিল ।



"মই তোমাৰ পিতৃ, অব্ৰাহাম আৰু আইজাকৰ 
ঈশ্বৰ । মই তোমাৰ সৈতে আছোঁ । মই তোমাক এই 
মাটি দিম । আপোনাৰ পৰিয়ালৰ দ্বাৰা পৃথিৱীৰ সকলো 
পৰিয়াল আশীৰ্ব্বাদপ্ৰাপ্ত হ'ব ।"  ঈশ্বৰে কথা 
কোৱাৰ পিছত যাকোবে সাৰ পালে । তেওঁ ভয় খাইছিল ।



জেকবৰ খুৰাক লাবানে তেওঁক 
আদৰণি জনাইছিল ।জেকবে
তেওঁৰ সম্পৰ্কীয় ভাই ৰাহেলক 
ভাল পাইছিল আৰু লাবানক সাত 
বছৰ সেৱা কৰিছিল যাতে তেওঁ 
তাইক বিয়া কৰাব পাৰে । 

কিন্তু, বিয়াৰ নিশা, 
লাবানে জেকবক 
প্ৰতাৰণা কৰিছিল ।



"এয়া লেয়া, ৰাহেল নহয়," যাকোবে অভিযোগ কৰিছিল ।  
"আপুনি মোক প্ৰতাৰণা কৰিছিল ।"  "আটাইতকৈ ডাঙৰ 
ছোৱালীজনীক প্ৰথমে বিয়া কৰাব লাগিব," লাবানে কৈছিল ।  
"এতিয়া ৰাহেলকো বিয়া কৰাওক  আৰু মোক 
আৰু সাতবছৰ সেৱা কৰক ।"  জেকবে সন্মত 
হ'ল । সম্ভৱতঃ তেওঁ আইজাক আৰু এচাউৰ 

প্ৰতি নিজৰ 
প্ৰৱঞ্চনাৰ 
কথা মনত 
পেলাইছিল ।



যাকোবৰ এঘাৰজন পুত্ৰ আছিল ।
বছৰ পাৰ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ
তেওঁৰ পৰিয়ালক কনানলৈ ঘূৰাই নিবলৈ 
আকাংক্ষা কৰিছিল । তেওঁৰ মাক 
দেউতাক তাত আছিল । কিন্তু 
এচাউয়েও তেওঁক হত্যা কৰাৰ 
প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল । এইটো 
সুৰক্ষিত আছিল নেকি ?  



এদিন ঈশ্বৰে তেওঁক ঘূৰি আহিবলৈ 
কৈছিল । যাকোবে তেওঁৰ পৰিয়ালক 
একত্ৰিত কৰিছিল আৰু ঘৰলৈ
যাবলৈ জাক কৰিছিল ।



এইটো কি ভ্ৰমণ আছিল । এচাউ 
চাৰিশ মানুহৰ সৈতে জেকবক লগ 
কৰিবলৈ আহিছিল !  কিন্তু তেওঁ 
জেকবক আঘাত কৰা নাছিল ।
তেওঁ জেকবক লগ কৰিবলৈ 
দৌৰিছিল আৰু তেওঁক এটা ডাঙৰ 
আলিঙ্গন দিছিল । যাকোব আৰু 
এচাউ আকৌ বন্ধু আছিল আৰু 
যাকোব সুৰক্ষিত 

ভাৱে 
ঘৰত 

আছিল ।



“েতামাৰ বাকয্ �কােশ দীি� িদেয়৷”
গীতমালা ১১৯:১৩০ পদ
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ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

আিদপসু্তক ২৫ - ৩৩



সমা�



বাইেবলৰ এই কািহনীেয় আমাক আমাৰ আ�যর্য্জনক ঈ�ৰৰ িবষেয় কয়, 
িযজনাই আমাক িন�র্ াণ কিৰেল আৰু িয জনাই আিম েতওঁৰ িবষেয় জনােতা বা�া কেৰ৷

ঈ�েৰ জােন েয আিম েবয়া কাম কিৰেলা, যাক েতওঁ পাপ বুিল আখয্া িদেছ৷ পাপৰ শাি� ৈহেছ মৃতুয্, িক�
ঈ�েৰ েতামাক ইমান ে�ম কেৰ েয, েতওঁ িনজৰ একমা� পু� যীচুক পঠাই িদিছল, যােত েতওঁ েতামাৰ পাপৰ
কাৰেণ শাি� পাই �ুচত মৃতুয্ বৰণ কেৰ৷ তাৰ িপছত যীচু জীিৱত হ’ল আৰু েতওঁৰ ঘৰ �গর্ৈল গ’ল৷ তুিম যিদ
যীচুত িব�াস কৰা আৰু েতামাৰ পাপেবাৰ �মা কিৰবৈল েকাৱা, েতিতয়া েতওঁ িন�েয় কিৰব! েতওঁ এিতয়াই

আিহ েতামাত িনবাস কিৰব, আৰু তুিম িচৰকাল েতওঁৰ লগত িনবাস কিৰবা৷

তুিম যিদ এই সতয্ত িব�াস কৰা, েতিতয়া ঈ�ৰক এইদেৰ েকাৱা:
ি�য় যীচু, মই িব�াস কেৰা েয, আপুিন ঈ�ৰ, েমাৰ পাপৰ কাৰেণ মৃতুয্ বৰণ
কিৰবৈল আপুিন মানুহৰ ৰূপ ধাৰণ কিৰেল, আৰু এিতয়া আপুিন আেকৗ জীিৱত৷
েমাৰ জীৱনৈল আহঁক আৰু েমাৰ পাপেবাৰ �মা কৰক, যােত এিতয়া মই নতুন
জীৱন পাব পােৰা, আৰু এিদন িচৰিদনৰ কাৰেণ আেপানাৰ লগত থািকবৈল
আেপানাৰ ওচৰৈল যাব পােৰা৷ আেপানাৰ বাধয্ ৈহ আেপানাৰ স�ানৰ দেৰ

আেপানাৰ কাৰেণ জীয়াই থািকবৈল েমাক সহায় কৰক৷ আেমন৷

বাইেবলখন পঢ়া আৰু �িতিদেন ঈ�ৰৰ লগত কেথাপকথন কৰা! 
েযাহন ৩:১৬ পদ৷
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