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কন আরাের ৈতয়ার গইেজ্জ? মাইনষর শুরু েকনগির ঈশব্রর কতা বাইেবেল ইয়ান 
আরাের কয়। বহুত বছর আগদব্ী ঈশব্র পইল্লা মানুষ ৈতয়ার গির ইবার নাম 
িদইলেদ আদম। ঈশব্র আদমের এই দুিনয়ার ধইুল িদেয়েন ৈতয়ার গইেজ্জ। েযেত্ত 
ঈশব্র আদমর িভতের পরান বাতাস ঢকুাই িদেয়, েহেত্ত আদম পরান পাইেয়। 

এদন নােম এককান সুন্দর বাগানর িভতের ইতাের রাখা হইেয়।



ঈশব্র আদমের ৈতয়ার গিরবার আগদব্ী সুন্দর সুন্দর িজিনষ িদেয়েন ঈশব্র এই 
দুিনয়াের অসম্ভব সুন্দর গির সাজাই তুইেল্ল। আেস্ত  আেস্ত গির ঈশব্র েবয়াক 
পাহাড়ী জায়গা, সমান জায়গা, গন্ধওয়ালা ফলু, আর লামব্া লামব্া গাছ, ফররনান 
পাখনাওয়ালা পাখী আর েবাঁ েবাঁ গেরেদ েমৗমািছ, পািনর মইেদয্ গড়াগিড় গের 
েদ বড় িতিম মাছ আর িপছলা রকম শামকু ৈতয়ার গইেজ্জ। আসল কতা হইেয়েদ 
ঈশব্র পিৃথবীর মইেদয্ যা িকছু আেছ েবক কিছু ৈতয়ার গইেজ্জ-

একবাের েবক িকছু। 



দুিনয়ার শুরুত, ঈশব্র েকা িকছু 
ৈতয়ার গিরবার আেগ ঈশব্র বােদ 
েকান িকছু েনা আিছল। েনাআিছল 
মানুষ েনা আিছল েকান জাগা, আর 
িজিনষ পত্তর। এক্কবাের েকান িকছু 
নয়। ফরও নয় আঁধারও নয়, নয় 
উদব্ী নয় নীচন্দী নয়। নয় 
গত কাইল, নয় আেজায়া
একমাতর্ ঈশব্র আিছল। যার 
শুরু েনা আিছল এেত্ত ঈশব্রই
কাজ গইেজ্জ। 



দুিনযার শুরুত ঈশব্র আকাশ আর 
দুিনয়া ৈতয়ার গইেজ্জ।



আর এই দুিনয়ার েকােনা ধরন েনা আিছল। 
এেকব্বাের খািল আিছল। আর উঅের
েবকিকছু আঁধারত ঢাহা আিছল। 
েহেত্ত ঈশব্র কইেয়েদ
“ফর হইবাল্লাই।”



আর এেত্ত ফল হইেয়। ঈশব্র ফরর নাম িদেয়েদ িদন আর আঁধারর নাম িদেয়েদ 
রাইত। এনগির সইন্ধয্া েগইেয়, েবয়নও েগইেয়। ইবা আিছল েদ পইলা িদন।



িদব্তীয় িদনত ঈশব্র আকাশর নীেচিন্দ নদী, সাগর আর দইজ্জার পারর পািন 
একািন্দ জমা গইেজ্জ। তৃতীয় িদনত ঈশব্র কইেয়েদ হুয়ানা জাগা েদহা েজাক। 
আর ইয়ান হইেয়। 



ঈশব্র আরও হুকুম িদেয় ইয়ার পের েখর ফলু, জংগল, 
গাছ-গাছািল েদহা িদেয়ক। আর ইয়ান হইেয়।

এনগির সইন্ধয্া েগইেয় েবয়ানও 
েগইেয় ইবা আিছলেদ 

িতন লমব্র িদন।



ইবার পরিদ্দ ঈশব্র সূযর্য্, চাঁদ আর এত েবশী তারা 
ৈতয়ার গইেজ্জেদ কিনক্কাই গুিনত ন পারেরর। 
আর সইন্ধয্াও েগইেয় েগাই েবয়ানও েগইেয় েগাই 
আর ইবা আিছলেদ চাইর লমব্র িদন। 



ঈশব্েরর পরর ফরদর মইেদয্ আিছল, 
পাখী, মাছ আর সমদুর্র জন্তু। পাঁচ লমব্র 
িদনত ঈশব্র গুড়া টনুটিুন পাখী আর 
লামব্া পাখনাওয়ালা উটপাখী আর 
গুড়াগুড়া েকচ্ কী মাছ, ডর ডর িকিরচর 
মত মাছ ৈতয়ার গইেজ্জ। ঈশব্র দুিনয়ার 
েঘর ভরাইেয় েদ নানা মাছ ৈতয়ার 
গির। আর নানা বইত্তা পাখী বইত্ত। 
আনন্দ গের আকাশত সাগরত আর 
মািডর মইেধয্। এনগির সইন্ধয্া ও েগল 
গই েবয়ানও েগল গই। ইবা আিছল েদ 
পাঁচ লমব্র িদন। 



ইয়ার ফের ঈশব্র আবার কতা কইেয় ঈশব্র কইেয়েদ মািডরতুন এন েবকিকন 
েফাক আর সরীসৃপ ৈতয়ার ওখ িজউনরতুন িনজর িনজর জাতের বাড়াইবার শিক্ত 
থািকব। এেড আিছলেদ দুিনয়ার কাঁপাইবার-নান হািতঅল আর বয্স্ত 
েমৗমািছঅল। দুষ্টািম গের েদ বান্দর আর কুিমর নানা বইত্তা েফাক, কাঠ-িবড়ালী 
আর ইদঁুররনান িবিচ্ছির জন্তু দল বািধেয়েন চেলেদ লামব্া গলাওয়ালা িজরাফ আর 
িবলাই। ঈশব্র েবক ধরেনর জােনায়ার ঐ িদনত ৈতয়ার গইেজ্জ।

এনগির সইন্ধয্াও েগল গই, েবয়ানও েগল গই। ইবা হইেয়েদ 
ছ লমব্র িদন।



ঈশব্র ছ লমব্র িদনত আরও িকছু কাজ গইিজল। িযউনর মইেধয্ িকছু আিছলেদ 
েবশী অসাধারণ েবক িকছু িঠক গির রাইেক্কেদ মাইনষর লাই। এয়ার পর ঈশব্র 
কইেয়েদ, “আরা আরার অংেগ িমল গির মানুষ ৈতয়ার গির আর ইতারা দুিনয়ার 
েবক িকছুর উওের রাজতব্ গরুক”। ইতাল্লাই ঈমব্র ইবাঁর িনজর মতন
গিরেয়েন মানুষ ৈতয়ার গইেজ্জ। অয় ঈশব্র 
িনজর মতন গিরেয়েন মানুষ বানাইেয়। 



ঈশব্র আদমের কইেয়দ “তঁুই 
েতাঁয়ার ইচ্ছামত এই বাগানর 
মইেধয্ েয গাছরতুন মেন কয় 
এই গাছর ফল খাইত পািরবা
িকন্তু ভালা খারাপ জ্ঞােনর েয 
গাছছান আেছ ইবার ফল তঁুই 
না খাইও। যিদ ইবার ফল তঁুই 
েখা তইেল খামাকব্াই েতাঁয়ার 
মরণ হইব।”



আর সদাপর্ভ ুঈশব্র কইেয়েদ “মাইনষর গায় গায় থাকন ভালা নয়। আঁই তাের 
সাহাযয্ গিরবারল্লাই একজন ৈতয়ার গইজ্জম। েবক পশু, পাখীগুন ঈশব্র আদেমর 
কােছ লই আইেষয্। আদম ইতারার েবকগুনর নাম 
িদেয়। আদম আসেল েবশী চালাকর অংেগ এই কাম
গইেজ্জ। িকন্তু েবয়াক পশু পাখীঅলর মইেধয্
আদমরলাই েকান েযাগয্ অংগী েনা আিছল।”



ঈশব্র আদমর মইেধয্ গভীর ঘমু আইেন্ন। ঘমু জােদ্দ এন সমত ইবারতুন এককান 
হািড্ড লইেয়েন ঈশব্র আদমর হািড্ডরতুন একজন মাইয়ামানুষ ৈতয়র গইেজ্জ। 
ঈশব্রর ৈতয়ার গড়া এই মাইয়া মানুষ আিছল েদ আদমর 
লাই একজন সিঠক অংগী।



ঈশব্র ছ িদনর মইেধয্ েবক িকছু ৈতয়ার গইিজ্জল। এরফর ঈশব্র 
সাত িদনের আশীবর্াদ গইেজ্জ আর এই িদনের িবশর্াম গিরবার িদন 
গির ৈতয়ার গইেজ্জ। এদন বাগানর মইেধয্ আদম আর তার বউ 
হবা িঠকভােব আিছল। িঠকমতন ঈশব্রর কথার বাইধয্ আর সুখী 
আিছল। ঈশব্রই ইতারার দুইজনর পর্ভ,ু বন্ধ ুআিছল আর েবক
িকছুর েযাগান দাতাও আিছল। 



ঈশব্র েযেত্ত েবক কিছু ৈতয়ার গইেজ্জ

ঈশব্রর বাইকয্ পিবতর্ বাইেবেলর তুন গল্পওয়া লওয়া অইেয়

গল্প ইবার মইেদয্ আেছ েদ

আিদপসু্তক ১-২ অধয্ায়

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



েশষ



This Bible story tells us about our wonderful 
God who made us and who wants us to know Him.

God knows we have done bad things, which He calls sin.  
The punishment for sin is death, but God loves us so much 
He sent His Son, Jesus, to die on a Cross and be punished 
for our sins.  Then Jesus came back to life and went home 
to Heaven!   If you believe in Jesus and ask Him to forgive 

your sins, He will do it!  He will come and live in you now, 
and you will live with Him forever. 

If you want to turn from your sins, say this to God:
Dear God, I believe that Jesus died for me and 

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

to live for You as Your child.  Amen.

Read the Bible and talk with God every day!  John 3:16
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