
યાકોબ ઉફ ઈ યાલ 

ફાધર વગ સ પોલ 

અબાહામનો પતુર્ ઈસહાક ચાલીસ વષર્ની વય ેિરબકાને પરણ્યો હતો, પણ તેમને બાકો ન હોતા.ં આથી તેમણે 

પર્ાથર્ના કરી અને િરબકાને ગભર્ ર ો. તેના પેટમા ંબાળકો ધક્કામકુ્કી કરવા લાગ્યા.ં પર્ાથર્નામા ંપર્ભએુ િરબકાન ે

જણા યુ ંકે, “તારા પેટમા ંબે પર્જાઓ છે, જન્મથી જ પર પર િવરોધી એવી બે પર્જાઓ. એકબીજા કરતા ંવધારે 

બળવાન થશે અને મોટી નાનીની સેવા કરેશ. ” 

 

જ્યારે િરબકાને પરૂા િદવસો થયા ત્યારે એન ેજોિડયા બાળકો જન્મ્યા.ં પહલેો જન્મ્યો તે લાલ હતો. તનેે આખા 

શરીરે વાળ હતા. આથી તેનુ ંનામ એસવા પાડયુ.ં ત્યાર પછી તનેો ભાઈ જન્મ્યો અને તેના હાથે એસવાની 

એડી પકડેલી હતી. આથી તેનુ ંનામ યાકોબ પાડયુ.ં 

જ્યારે છોકરાઓ મોટા થયા ત્યારે એસાવ કુશળ િશકારી થયો અને યાકોબ શાતં પર્કૃિતનો હતો. તબંઓુમા ંિ થર 

થઈને રહતેો હતો. ઈસહાકને એસાવ વહાલો હતો. કારણ, તેના િશકારનુ ંમાસં તે ખાતો હતો, પણ િરબકાન ે

યાકોબ વહાલો હતો. 

એક વખત વગડામાથંી થાક્યા પાક્યા આવેલા એસાવે પોતાના ભાઈ યાકોબના કહવેાથી યાકોબ આગળ કસમ 

ખાઈને પોતાના પર્થમ પતુર્નો હક્ક યાકોબને વેચી દીધો. બદલામા ંયાકોબે એસાવને રોટી અને મસરૂની દાળ 

આપી. 

હવે ઈસહાક ઘરડો થયો અને તેને દેખાત ુ ંબધં થયુ.ં ત્યારે એક િદવસ તેણે પોતાનો મોટો પતુર્ એસાવન ે

બોલાવીને ક ુ.ં “હુ ંઘરડો થયો .ં હુ ંક્યારે મરી જાઉં તે કહવેાય નિહ. એટલે તુ ંજગંલમા ંજઈને મારે માટે કંઈ 

િશકાર કરી લાવ અને મને ભાવતી વાિદ ટ વાનગી બનાવી લઈ આવ, થી હુ ંખાઉં અને મરતા ંપહલેા ંતને 

આશીવાર્દ આપુ.ં” 

ઈસહાક અને એવાસ વચ્ચેની આ વાત સાભંળીને િરબકાએ ઝટ જઈને પોતાના નાના દીકરા યાકોબન ેક ુ.ં “મેં 

તારા બાપને એસાવન ેઆમ કહતેા ંસાભં યો છે. એટલે હવે, મારા દીકરા હુ ંતને કહુ ંતે પર્માણે તુ ંકર ઝોકમા ં



જા અને બે સરસ લવારા ંમારી પાસે લઈ આવ, થી હુ ંતેમાથંી તારા બાપને ભાવે એવી વાિ ટ વાનગી 

બનાવુ.ં પછી તુ ંતે તેરા બાપની આગળ લઈ જ  થી તે ખાઈને મરતા ંપહલેા ંતને આશીવાર્દ આપે.” 

યાકોબે પોતાની માતાના ક ા પર્માણે કયુર્ં. તેની માએ યાકોબે લાવેલા ંલવારાથંી બાપન ેભાવે એવી વાિદ ટ 

વાનગી તયૈાર કરી. પછી િરબકાએ યાકોબને મોટા દીકરાના ંકપડા ંપહરેા યા ંઅને લવારાની ખાલ તેના હાથ 

ઉપર અને તેની ગરદાનના સુવંાળા ભાગ ઉપર ઢાકંી દીધી. પછી બાએ તૈયાર કરેલી વાિદ ટ વાનગી લઈને 

યાકોબ પોતાના બાપજુી પાસે પહ ચી ગયો. તેણે ખાવાનુ ંઈસહાક પાસે મ ૂ ુ ંઅને તેણે ખા ુ.ં 

પછી ઈસહાકે તેને ક ુ,ં “મારા બેટા, મારી પાસે આવ અને મને બચી કર.” આથી યાકોબે તેને ચુબંન કયુર્ં. 

પછી ઈસહાકે તેના ંવ ો સ ૂઘંી જોયા ંઅને તેને આશીવાર્દ આપ્યા કે, “ઈ રે તારે માટે આકાશમાથંી ઝાકળ 

વરસાવો, તારા ંખેતરો ફળવતંા ંકરો અને તને મબલક પાક, પુ કળ અનાજ અને દર્ાક્ષાસાવ આપો. લોકો તારી 

સેવા કરો અને પર્જાઓ તારે પગે પડો. તુ ંતારા ં કુટંબીઓનો ઈપરી થા અને તારી માતાના પતુર્ો તારે ચરણે 

નમો. તને શાપ દેનાર ઉપર શાપ ઊતરો અને તને આશીવાર્દ આપનાર આશીવાર્દ ઊતરો.” 

ઈસહાક યાકોબને આશીવાર્દ આપી ર ો અને યાકોબ પોતાના બાપ ઈસહાક પાસેથી ગયો ત્યારે તેના ભાઈ 

એસાવે ખબૂ વાિદષઅટ વાનગી તૈયાર કરી બાપ પાસે લઈ આવીને આશીવાર્દ માગ્યા.ં ત્યારે ઈસહાક અને 

એના મોટા દીકરા એસાવને ખબર પડી કે એસાવનો નાનો ભાઈ દગાથી આવીને એનો આશીવાર્દ લઈ ગયો 

છે. 

યાકોબે તેના બાપે  આશીવાર્દ આપ્યા હતા તેને કારણે એસાવના મનમા ંયાકોબ પર્ત્યે વેરવિૃ  જાગી, તે 

મનમા ંબો યો, “મારા બાપ હવે થોડા િદવસના મહમેાન છે. એમનો શક વીત્યા પછી હુ ંમારા ભાઈ યાકોબને 

મારી નાખીશ.” પણ િરબકાન ેએસાવના ંઆ વચનોની ખબર પડી એટલે તણેે યાકોબન ેબોલાવીને ક ુ.ં “જો, 

તારા ભાઈ એસાવ તને મારી નાખીને વરે વાળવા માગે છે. એટલે હવે, મારા દીકરા, તુ ંમારંુ ક ુ ંમાન. તુ ં

એકદમ તારા મામા લાબાન પાસ ેહારાન ભાગી જા અન ેતારા ભાઈનો રોષ ઊતરે ત્યા ંસધુી થોડા સમય એની 

રહ.ે” 

પછી િરબકાના કહવેાથી ઈસહાકે યાકોબને બોલાવીને તનેે આશીવાર્દ આપ્યા અને એને કોઈ કનાની ીને ન 

પરણવાના આદેશ સાથ ેએમના મામા બથએુલને ત્યા ંમોસોપોતાિમયા મોક યો. 



યાકોબ બેર-શબાથી નીકળીને હારાન તરફ ચાલવા લાગ્યો. તે એક જગ્યાએ પહ ચી રાત ગાળવા માટે ત્યા ંજ 

રોકાયો. એક પથ્થર લઈ માથા તળે મકૂીન ેતે ત્યા ંજ સઈૂ ગયો. તેને એક વપ્ન આ યઃુ તેણે પથૃ્વી ઉપર 

આકાશ સધુી પહ ચતી એક સીડી મકેૂલી જોઈ. ત્યા ંતો ઈ ર પર્ભ ુતનેી પાસે ઊભો રહીને બો યો. “હુ ંપર્ભ ુ .ં 

તારા બાપ અબાહામનો અને ઈસહાકનો પરમે ર .ં  ભિૂમ ઉપર ત.ુ સતૂો છે એ હુ ંતને અને તારા વશંજોને 

આપીશ... જો, હુ ંતારી સાથે  ંઅને તુ ંજ્યા ંજયા ંજશે ત્યા ંત્યા ંહુ ંતારંુ રક્ષણ કરીશ અને તને પાછો આ દેશમા ં

લઈ આવીશ. મેં તને  વચન આપ્યુ ંછે તે પર્માણે કયાર્ વગર હુ ંતારો સાથ છોડવાનો નથી.” 

પછી યાકોબે ઊઠીને માથા તળે મકેૂલા પથ્થર ઉપર તેલનો અિભષેક કય . તેણે તે જગ્યાનુ ંનામ બેથેલ પાડયુ ં

અને માનતા રાખી કે, “જોઈ ઈ ર મારી સાથે રહશેે અને  પર્વાસમા ંમારંુ રક્ષણ કરશે... તો પર્ભનુ ેહુ ંમારા 

પરમે ર માનીશ... અને ઈ ર મને  કાઈં આપશે તે બધાનો દસમો ભાગ હુ ંતેને અવ ય ધરાવીશ.” 

પછી યાકોબ આગળ પર્વાસ કરતા ંપોતાના મામા લાબાનને અન ેતેની દીકરી રાહલેને મળીને બધી વાચો કહી 

સભંળાવી. લાબાનને બે દીકરીઓ હતી. મોટીનુ ંનામ િલયા અને નાનીનુ ંનામ રાહલે િલયા બહ ુ પીળી નહોતી, 

પણ રાહલે ટડી અને પાળી હતી. યાકોબ રાહલેના પર્ેમમા ં હતો. તેણે નાની દીકરી રાહલેના હાથ માટે 

લાબાનને ત્યા ંસાત વરસ કામ કરવાનુ ં વીકાયુર્ં. 

સાત વષર્ પરૂા ંથયા ંત્યારે યાકોબે લાબાનને ક ુ.ં “મારી મુ ત પરૂી થઈ છે. એટલે મને મારી પત્ની સ પી દો, 

થી હુ ંતનેી સાથે ઘર માડું.ં” લાબાને તે િદવસે ગામના બધા લોકોને ભેગા કરીને ભોજન આપ્યુ.ં પણ સાં  

તેણે યાકોબને ખબર ન પડે એ રીતે તાની મોટી ગીકરી િલયાને લાવીને યાકોબને સોપી અને તેણે તેની સાથે 

સસંાર માડંયો. સવારમા ંયાકોબ જુએ છે તો િલયા હતી. 

રાહલેને બદલે િલયાને આપવા બદલ યાકોબે વાધંો ઉઠા યો ત્યારે લાબાને ક ુ ંઅમારા દેશમા ંમોટી પહલેીં 

નાનીને વળાવવાનો િરવાજ નથી. તુ ંએની સાથે લગ્નિવિધનુ ંઅઠવાિડયુ ંપરંુૂ કર. એ પછી હુ ંતને રાહલે પણ 

પરણાવીશ, જો તુ ં બીજાં સાત વરસ મારે ત્યા ં કામ કરવા બધંાતો હોય તો. “યાકોબ કબલૂ થયો. તેણે 

લગ્નિવિધનુ ંઅઠવાિડયુ ંપરંુૂ કયુર્ં. ત્યાર પછી લાબાને પોતાની દીકરી રાહલે તેને પરણાવી. આથી યાકોબે રાહલે 

સાથે પણ ઘ માડંયુ.ં તેને િલયા કરતા ંરાહલે ઉપર વધારે પર્મે હતો. પછી તણેે બીજાં સાત વષર્ લાબાનને ત્યા ં

કામ કયુર્ં.”  



યાકોબને લાબાનને ત્યા ંકરેલા કામની મજૂરી પેટે પુ કળ ઘેટાબંકરા ંમ યા.ં યાકોબના ંઘેટાબંકરાનંા ંટોળા ંઅને 

દાસદાસીઓની સખં્યા ખબૂ વધી ત્યારે લાબાનના છોકરીઓને લાગ્યુ ં કે અમારા બાપનુ ંસવર્ વ યાકોબે લઈ 

લીધુ ં છે. અને અમારા બાપની િમલકતમાથંી જ એણે પોતાની બધી સપંિ  મેળવી છે. વળી યાકોબને પણ 

લાગ્યુ ંરે લાબાન પણ તેના પર્ત્યે પહલેાનંી પઠેે મીઠી નજર રાખતો નથી. ત્યારે પર્ભએુ યાકોબને ક ુ,ં “ત ુતારા 

વડવાઓના દેશમા,ં તારા વતનમા ંજા અને હુ ંતારી સાથમા ંરહીશ.” 

એથી યાકોબે પોતાની બનંે પત્નીઓ િલયા અને રાહલેને તેડાવીન ેપર્ભનુા આદેશમ મજુબ પોતાના વતનમા ં

પાછા જવાની વાત કરી. િલયા અને રાહલે બનંે સહમત થઈ. યાકોબે પોતાના દીકરાઓને અને પત્નીઓને ઊંટ 

ઉપર ચડાવી દીધા.ં પછી પોતાના ંબધા ંઢોરને હાકંતો હાકંતો, મસેોપોતાિમયામા ં  ં કંઈ મ યુ ંહત ુ ંતે બધુ ં

લઈને, પોતાના બાપ ઈસહાક પાસે કનાન દેશમા ંજવા નીકળી પડયો. લાબાન પોતાના ઘેટાનુ ંઊન કાપવા 

ગયો હતો તે દરિમયાન લાબાનને જાણ કયાર્ વગર યાકોબ ભાગી નીક યો હતો. પણ તર્ી  િદવસે જ્યારે 

લાબાનને ખબર પડી ત્યારે તેણે પોતાના માણસોને લઈને યાકોબનો પીછો કય . તેણે સાતમા ંિદવસ ેયાકોબને 

પકડી પાડ., પણ ઈ રે લાબાનને વપ્નમા ં દશર્ન દઈને. યાકોબને સારંુ માઠંુ કંઈ નિહ કહવેાના આપેલા 

આદેશ મજુબ લાબાન યાકોબ સાથે સમજૂતી કરીને પોતાના માણસો સાથે પાછો ગયો અને યાકોબ પોતાને 

ર તે આગળ વધ્યો. 

પછી યાકોબે પોતાના ભાઈ એસાવની કૃપાદિ ટ મેળવવા માટે આગળથી કાસદો મોક યો. કાસદોએ પાછા 

આવીને યાકોબને ક ુ ંકે તેના ભાઈ તેને મળવા માટે સામેથી ચારસો માણસો સાથે લઈને આવે છે. આ વાત 

સાભંળીને યાકોબ ડરી ગયો. પછી તેણે પોતાની પાસે  હત ુ ંતેમાથંી પોતાના ભાઈ એસાવ માટે ભેટો પોતાની 

આગળ મોકલી. 

ર તામા ંત ેરાતે પરોઢ થયુ ં ત્યા ંસધુી કોઈએ યાકોબ સાતે કુ તી કયાર્ કરી, પણ તે યાકોબને હરાવી શકયા 

નિહ. એટલે તેણે યાકોબને આશીવાર્દ આપતા ંક ુ.ં “હવે તારંુ નામ યાકોબ નિબ પણ ઈ ાયલ કહવેાશે. તુ ં

ઈ ર સાથે અને માણસો સાથે લડીને જીત્યો છે.” 

યાકોબે સામે જોયુ ંતો એનો જોિડયો ભાઈ એસાવ ચારસો માણસો સાથે આવતો હતો. પણ યાકોબની બીક 

આ થાને હતી. એસાવ તેને મળવા દોડી આ યો અને તેને ગળે વળગીને ચુબંન કરવા લાગ્યો. આમ 



સહીસલામત યોકોબ અને એની સાથેના લોકો અને ઢોરઢાખંરા કનાન દેશમા ંઆવેલા શખેમને શહરે પહ ચીને 

શહરે આગળ મકુામ કય . ત્યા ંતેણે એક ય દેવી ઊભી કરી અને તે ઈ ાયલના ઈ રને નામ અપર્ણ કરી. 

પછી ઈ રના આદેશ મજુબ યાકોબ પોતાના માણસો લઈને કનાન દેશમા ંબેથલ આવી પહ ચ્યો અન ેત્યા ંતેણે 

એક ય દેવી બાધંી. યાકોબના બાર દીકરાઓ હતા. 

યહદૂી ઈિતહાસમા ંયાકોબ ઉફેર્ ઈ ાયલનુ ંઆગવુ ં થાન છે. ઈ ાયલીઓના બાર વશંોની ગણના યાકોબના ં

બાર સતંાનોથી પણ થાય છે.  એટલે જ યહદૂી પર્જાને યાકોબના વશંજ અથવા તો ઈ ાયલી પર્જા તરીકે 

ઓળખવામા ંઆવે છે. ઈ.સ. 1948 મા ં થાપેલા ઈ ાયલ રાજ્યનુ ંનામ પણ બાઈબલમા ંઉ લેખ કરાયેલી 

ઈ ર્ાયલી પર્જામાથંી લેવામા ંઆ યુ ંછે. 

 

 


