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েযােষেফর �া�ন মিনব পটীফর ভুল কের
তােক েজেল পািঠেয়িছল। েজেলর মেধয্ েযােষফ
সাহাযয্কারী ও বাধয্ িছল। েজেলর �ধান
কারাপাল তার উপর িব�াস কের েজেলর
জীবনেক সংঘব� কেরিছল, 
কারণ ঈ�র
েযােষেফর সে�
িছেলন। সবার
জনয্ কারাগার
এক সু�র �ান
হেয় উেঠিছল।



রাজার রুিট ও মদ ��তকারক েজেলেতই িছল।
েযােষফ একিদন তােদর িজ�াসা করল, “েতামরা
এত দুঃিখত েকন?” তারা উৎতর িদল, “েকউ
আমােদর �ে�র মােন বলেত পারেছ না।” েযােষফ
বলল, “ঈ�র পােরন, আমােক ��টা বল।”



েযাষফ মদ ��তকারেক বলল, “েতামার �ে�র মােন হল েয, 
িতন িদেনর মেধয্ তুিম রাজা ফেরৗেণর কােজ িনযু� হেব।
তখন আমােক �রণ েকােরা ও ফেরৗণেক বল আমােক েছেড়

িদেত।” রুিট প�তকারেকর
পে� িছল একটা
দুঃখজনক খবর।
েযােষফ বলল, 
“িতনিদেনর মেধয্
তুিম মারা যােব।” 
দুিট ��ই সতয্
হেয়িছল।



মদ ��তকারক েযােষফ স�েকর্ ভুেলই িগেয়িছল
যত�ণ না ফেরৗণ একিদন এক সময্ায় পড়েলন।
িতিন িচৎকার কের বলেলন, “আিম একটা �� েদেখিছ।”

তার একজন গণী বয্ি�ও
তার মােন বলেত পারল
না। তখন মদ ��তকারেকর
েযােষেফর কথা মেন পড়ল।
েস ফেরৗণেক েযােষেফর
স�েকর্ বলল।



ফেরৗণ তাড়াতািড় েলাক পাঠােলন। েযােষফ রাজােক বলল, 
“আপনার �� হল ঈ�র েথেক এক বাতর্ া। িমশর েদেশ সাত বছর
�চুর শসয্ হেব, তারপর সাত বছর ভয়ানক দুিভর্ � হেব।”



েযােষফ ফেরৗণেক বলল, “সাত
বছর শসয্ সং�হ করার এক
পিরক�না করুন, নয়েতা আপনার
েলাক দুিভর্ ে� অনাহাের
মারা যােব।” 
ফেরৗণ বলেলন, 
“ঈ�র েতামার
সােথ আেছন, 
আমার পের
তুিম িমশেরর
সকল ভার
�হণ কর।”



সাত বছর �চুর শসয্ আসল। তারপর সাত বছর দুিভর্ �। িমশর ছাড়া সব জায়গায়
খােদয্র অভাব িছল। কারণ তারা িবচ�েণর সােথ শসয্ জমা কেরিছল। েযােষেফর
মাতৃভূিমেত যােকােবর পিরবারও দুিভর্ ে� অনাহাের িছল।



সম� েদেশর েলাকজন শসয্ িকনেত িমশের িগেয়িছল। যােকাব তার স�ানেদর
আেদশ িদল, “েতামরাও যাও, নাহেল েতামরা অনাহারা মারা পড়েব।” 

িমশের েপৗঁেছ যােকােবর স�ােনরা খাদয্ িকনেত ৈতির হল।



যােকােবর স�ােনরা নতজানু হেয িমশেরর দািয়ে�
থাকা েলাকিটেক �ণাম করল। তারা তােদর ভাই
েযােষফেক িচনেত পারল না; িক� েযােষফ জানত।
েযােষেফর �রেণ িছল তার েছাটেবলার েসই ��।
ঈ�র তােক তার সম� ভাইেদর ঊে�র্ উঠােলন।



েযােষফ অেনক িবচ�ণ িছেলন। িতিন
ককর্ শ �ের তােদর সােথ কথা বলেলন
ও িশিময়নেক ব�ক িহসােব রাখেলন।



িতিন আেদশ িদেলন, “খাদয্ নাও, বািড়েত যাও ও েতামােদর
েছাট ভাইেক এখােন িনেয় আস, তাহেল আিম জানব েতামরা চর
নও।” ভাইেয়রা মেন করল, অেনক বছর আেগ
ভাইেক �ীতদাস িহসােব িবি� করার জনয্, 
ঈ�র েবাধহয় তােদর সাজা িদে�ন।



যােকাব ও তারর স�ােনরা কী করেব, তা বুঝেত পারল না। “আমােদর টাকা শেসয্র
মধয্ িদেয় িফের এেসেছ। এবং শাসক িবনয্ামীনেক িনেয় আসেত বেলেছন।” 
যােকাব িবনয্ামীনেক েযেত িদল না, িক� খাদয্ েশষ হেয় আসিছল।
তাই বাধয্ হেয় তােদর িমশের েযেত হল
এবং িবনয্ামীনও তােদর সােথ েগল।



েযােষফ যখন িবনয্ামীনেক েদখেলন, িতিন তার চাকরেদর মহােভাজ ��ত করার
আেদশ িদেলন। ভাইেদর িনম�ণ করা হল। েযােষফ িজ�াসা করল, “েতামােদর বাবা
িক সু� সবলভােব েবঁেচ আেছন?” েবাধহয় িতিন ভাবিছেলন েয, কীভােব তার
পিরবারেক একসােথ এখােন িনেয় আসা যায়।



েযােষফ জানেত চাইিছল, অেনক বছর আেগ তার
ভাইেয়রা েয পাপ কেরিছল, তার জনয্ তারা দুঃিখত
িকনা। েভাজ হেয় যাবার পর েস তার ভাইেদর িবরুে�
চুিরর অিভেযাগ আনল। েযােষফ
বলল, “েতামােদর সাজা
িদেত, আিম িবনয্ামীেক
�ীতদাস িহসােব রাখব।”

িযহূদা অনুনয় কের বলল, 
“�ভু, ওর পিরবেতর্ আমার
জীবন নাও।” েযােষফ বুঝেত
পারল, েয িযহূদা েযােষফেক
িব�ী করার ��াব িদেয়িছল, 
েস সিতয্ই পিরবিতর্ ত হেয়েছ।



আর িকছুেতই েস তার পিরবােরর �িত ে�ম লুিকেয়
রাখেত পারল না। সম� িমশরীয়েদর বাইের বার

কের িদয়, েস কাঁদেত লাগল। “আিম
েযােষফ েতামােদর ভাই, 
যােক েতামরা
িমশের িবি�
কের িদেয়িছেল।”
অবাক ও ভয়
েপেয় ভাইেয়রা
িকছু বলল না।



েযােষফ তার ভাইেদর উৎসাহ িদেলন।
“ঈ�র আমােক িমশেরর কতর্ া

বািনেয়েছ, যােত এই
দুিভর্ ে� আিম েতামােদর
জীবন র�া করেত পাির।
যাও, আমার বাবােক িনেয়
এস, আিম েতামােদর
েদখােশানা করব।”



যােকাব ও েযােষফ
িমশের এক� হল
এবং সম� পিরবার
সুখ ও শাি�েত বাস
করেত লাগল।
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Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

আিদপু�ক ৩৯-৪৫

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó
MxZmswnZv 119:130



mgvß



evB‡e‡ji GB Mí gnvb Ck¦i m¤ú‡K© Avgv‡`i wk¶v †`q whwb Avgv‡`i wbg©vb 
K‡i‡Qb Ges wZwb Pvb ‡hb Avcwb Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb| 

Ck¦i Rv‡bb Avgiv g›` KvR K‡iwQ, hv‡K wZwb cvc e‡jb| cv‡ci kvw —̄ n‡”Q g„Zz̈ , 
wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 

Avgv‡`i cv‡ci kvw —̄¯̂iƒc wZwb µz‡k g„Zz̈ eib K‡ib| Gi ci hxï g„Zz̈ †_‡K 
RxweZ n‡jb Ges ¯̂‡M© P‡j †M‡jb| hw` Avcwb hxï‡K wKk¦vm K‡ib Ges Avcbvi 

cv‡ci Rb¨ Zuvi Kv‡Q ¶gv Pvb, Zvn‡j wZwb ¶gv Ki‡eb| wZwb Avm‡eb Ges 
Avcbvi Aš—‡i evm Ki‡eb, Ges AvcwbI Zuvi ms‡M Abš—Kvj a‡i _vK‡eb| 

Avcwb hw` GB mZ¨‡K wek¦vm K‡ib, Zvn‡j Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨ GB K_v¸‡jv ejyb: 
wcÖq hxï, Avwg wek¦vm Kwi †h Zzwg Avgvi cÖfy, Ges Avgvi cv‡ci Rb¨ Zzwg gvbyl 
n‡q R‡b¥wQ‡j, Avi GLb Zzwg Avevi RxweZ n‡q D‡V‡Qv| `qvK‡i Avgvi Rxe‡b 
G‡mv Ges Avgvi cvc ¶gv K‡iv, hv‡Z Avwg bZzb Rxeb †c‡Z cvwi, Ges †Zvgvi 

ms‡M †hb Abš—Kvj a‡i _vK‡Z cvwi| Avgv‡K mvnvh¨ Ki †hb †Zvgvi mš—vb wnmv‡e 
†Zvgvi eva¨ _vK‡Z cvwi Ges †Zvgvi Rb¨ ‡eu‡P _vK‡Z cvwi| Av‡gb|   

evB‡ej co–b Ges cÖwZw`b Ck¦‡ii ms‡M K_v ejyb! †hvnb 3:16
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