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যাত্রাপুস্তক

িমশের যােকােবর পিরবার
1 যােকাব তঁার পুত্রেদর িনেয় িমশেরর পেথ চলেলন| পুত্রেদর সেঙ্গ

তােদর িনজ িনজ পিরবারও িছল| ইস্রােয়েলর পুত্ররা হল: 2 রূেবণ,
িশিমেয়ান, েলিব, িযহূদা 3 ইষাখর, সবূলূন, িবনয্ামীন, 4 দান, নপ্তািল,
গাদ এবং আেশর| 5 যােকােবর সবশুদ্ধ 70 জন উত্তরপুরুষ িছল|
েযােষফ তঁার বােরাজন পুেত্রর একজন, িকন্তু েস আেগ েথেক
িমশের িছল| 6 পের েযােষফ তঁার ভাইরা এবং ঐ প্রজেন্মর প্রেতয্েকই
মারা েগেলও 7 ইস্রােয়েলর েলাকেদর অসংখয্ সন্তান িছল| তােদর
েলাকসংখয্া খুব তাড়াতািড় েবেড় িগেয়িছল| ফলস্বরূপ িমশর েদশিট
ইস্রােয়লীয়েত ভের িগেয়িছল|

ইস্রােয়েলর েলাকেদর সমসয্া
8 েসই সময় একজন নতুন রাজা িমশর শাসন করেত লাগেলন|

এই রাজা েযােষফেক িচনেতন না| 9 রাজা তঁার প্রজােদর উেদ্দেশয্
বলেলন, “ইস্রােয়েলর েলাকেদর িদেক েচেয় েদখ, ওরা সংখয্ায়
অসংখয্ এবং আমােদর েথেক েবশী শিক্তশালী! 10 তােদর শিক্তবৃিদ্ধ
বন্ধ করবার জনয্ আমােদর িকছু একটা চতুরতার সাহাযয্ িনেতই
হেব| কারণ, এখন যিদ যুদ্ধ লােগ তাহেল ওরা আমােদর পরািজত
করবার জনয্ ওআমােদর েদশ েথেক বার কের েদবার জনয্আমােদর
শত্রুেদর সেঙ্গ হাত েমলােত পাের|”

11 িমশেরর েলাকরা তাই ইস্রােয়েলর েলাকেদর জীবনেক দুির্বষহ
কের েতালার ফিন্দ আঁটল| অতএব ইস্রােয়লীয়েদর তত্ত্বাবধান করবার
জনয্ িমশরীয়রা ক্রীতদাস মিনবেদর িনেয়াগ করল| এই দাস শাসকরা
ইহুদীেদর িদেয় েজার কের রাজার জনয্ িপেথাম ও রািমেষষ নােম দুিট
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শহর িনমর্াণ করাল| এই দুই শহের রাজা শসয্ এবং অনয্ানয্ িজিনসপত্র
মজুত কের রাখেলন|

12 িমশরীয়রা ইস্রােয়লীয়েদর কিঠন পিরশ্রম করেত বাধয্ করল|
িকন্তু তােদর যত েবশী কিঠন পিরশ্রম করােনা হেত থাকল ততই
ইস্রােয়েলর েলাকেদর সংখয্াবৃিদ্ধ এবং িবস্তার ঘটেত থাকল| ফেল
িমশরীয়রা ইস্রােয়েলর েলাকেদর আরও েবশী ভয় েপেত শুরু করল|
13আর েসইজনয্ তারা উিদ্বগ্ন হেয় ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রিত আরও
েবশী িনদর্ য় হেয় উঠল| ফলস্বরূপ িমশরীয়রা ইস্রােয়লীয়েদর আেরা
কিঠন পিরশ্রম করেত বাধয্ করল|

14 িমশরীয়রা ইস্রােয়লীয়েদর জীবন দুির্বসহ কের তুলল| তারা
ইস্রােয়লীয়েদর ইঁট ৈতির করবার জনয্ গাদা গাদা ভারী ঢালাই এর
িমশ্রণ বহন করেত এবং মােঠ লাঙল চালােত বাধয্ কেরিছল| তারা
ইস্রােয়লীয়েদর সব রকেমর কিঠন কাজ করেত বাধয্ কেরিছল|

ঈশ্বরেক অনুসরণকারী ধাইমাগণ
15 ইস্রােয়লীয় মিহলােদর সন্তান প্রসেব সাহাযয্ করবার জনয্ দুজন

ধাইমা িছল| তােদর দুজেনর নাম িছল িশফ্রা ও পূয়া| 16স্বয়ং রাজা এেস
েসই দুই ধাইমােক বলেলন, “েদখিছ েতামরা বরাবর িহব্রু মিহলােদর
সন্তান প্রসেবর সময় সাহাযয্ কের চেলেছা| েদখ, যিদ েকউ কনয্া
সন্তান প্রসব কের তাহেল িঠক আেছ, তােক বঁািচেয় েরখ, িকন্তু পুত্র
সন্তান হেল সেঙ্গ সেঙ্গই েসই সেদয্াজাত পুত্র সন্তানেক হতয্া করেব|”

17 িকন্তু ধাইমা দুজন ঈশ্বেরর প্রিত িবশ্বাস েরেখ রাজার আেদশ
অমানয্ কের পুত্র সন্তানেদর বঁািচেয় রাখল| 18 রাজা এবার তােদর
েডেক পািঠেয় বলেলন, “েতামরা এটা িক করেল? েকন েতামরা
আমার অবাধয্ হেয়ছ এবং পুত্র সন্তানেদর বঁািচেয় েরেখছ?”

19 ধাইমারা রাজােক বলল, “েহ রাজা, ইস্রােয়লীয় মিহলারা
িমশেরর মিহলােদর েথেক অেনক েবশী শিক্তশালী| আমরা তােদর
সাহােযয্র জনয্ েপৗছঁাবার আেগই ইস্রােয়লীয় মিহলারা সন্তান প্রসব
কের েফেল|” 20-21 ঈশ্বর ঐ ধাইমােদর এই আচরেণ খুশী হেলন|
তাই ঈশ্বর ধাইমােদর আশীবর্াদ করেলন এবং তােদর িনেজেদর
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পিরবার ৈতরী করেত িদেলন| ইস্রােয়লীয়রা সংখয্ায় আরও বাড়েত
থাকল এবং আরও শিক্তশালী হেয় উঠল|

22 পের ফেরৗণ িনজস্ব েলাকেদর আেদশ িদেলন, “েতামরা কনয্া
সন্তান বঁািচেয় রাখেত পােরা| িকন্তু পুত্র সন্তান হেল তােক নীলনেদ
ছঁুেড় েফলেত হেব|”

2
িশশু েমািশ

1 েলিব পিরবােরর একজন পুরুষ েলিব পিরবােররই এক কনয্ােক
িবেয় কেরিছল| 2 েস সন্তানসম্ভবা হল এবং একটা সুন্দর ফুটফুেট পুত্র
সন্তােনর জন্ম িদল| পুত্র সন্তান েদখেত এত সুন্দর হেয়িছল েয তার মা
তােক িতন মাস লুিকেয় েরেখিছল| 3 িতন মাস পের যখন েস তােক
আর লুিকেয় রাখেত পারিছল না, তখন েস একিট ঝুিড়েত আলকাতরা
মাখােলা এবং তােত িশশুিটেক েরেখ নদীর তীের লম্বা ঘাসবেন েরেখ
এেলা| 4 িশশুিটর বড় েবান তার ভাইেয়র িকঅবস্থা হেত পাের েদখবার
জনয্ দূের দঁািড়েয় ভাইেয়র ঝুিড়র িদেক লক্ষয্ রাখিছল| 5 িঠক তখনই
ফেরৗেণর েমেয় নদীেত স্নান করেত এেসিছল| েস েদখেত েপল
ঘাসবেন একিট ঝুিড় ভাসেছ| তার সহচরীরা তখন নদী তীের ঘুের
েবড়ািচ্ছল| তাই েস তার সহচরীেদর একজনেক ঝুিড়টা তুেল আনেত
বলল| 6তারপর রাজকনয্া ঝুিড়টা খুেল েদখল েয তােত রেয়েছ একিট
িশশুপুত্র| িশশুিট তখন কঁাদিছল| আর তা েদেখ রাজকনয্ার বড় দয়া
হল| ভাল কের িশশুিটেক লক্ষয্ করার পর েস বুঝেত পারল েয িশশুিট
িহব্রু|

7 এবার িশশুিটর িদিদ আড়াল েথেক েবিরেয় এেস রাজকনয্ােক
বলল, “আিম িক আপনােক সাহােযয্র জনয্ েকানও িহব্রু ধাত্রীেক
েডেক আনব েয অন্তত িশশুিটেক দুধ খাওয়ােত পারেব?”

8 রাজকনয্া বলল, “েবশ যাও|”
সুতরাং েমেয়িট েগল এবং িশশুিটর মােক েডেক আনল|
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9 রাজকনয্া তােক বলল, “আমার হেয় তুিম এই িশশুিটেক দুধ পান
করাও| এরজনয্ আিম েতামােক টাকা েদব|” তারই মা িশশুিটেক যত্ন
কের বড় কের তুলেত লাগল| 10 িশশুিট বড় হেয় উঠেল মিহলািট
তার সন্তানেক রাজকনয্ােক িদেয় িদল| রাজকনয্া িশশুিটেক িনেজর
েছেলর মেতাই গ্রহণ কের তার নাম িদল েমািশ| িশশুিটেক েস জল
েথেক েপেয়িছল বেল তার নামকরণ করা হল েমািশ|

েমািশ তার েলাকেদর সাহাযয্ করল
11 একিদন, েমািশ বড় হেয় যাবার পর েস তার িনেজর েলাকেদর

েদখবার জনয্ বাইের েগল এবং েদখল তােদর ভীষণ কিঠন কাজ
করেত বাধয্ করা হেচ্ছ| েস এও েদখল েয একজন িমশরীয় একজন
িহব্রু েছাকরােক প্রচণ্ড মারধর করেছ| 12 েমািশ চািরিদেক তািকেয়
েদখল েকউ বয্াপারটা লক্ষয্ করেছ না| তখন েমািশ েসই িমশরীয়েক
হতয্া কের তােক বািলেত পঁুেত িদল|

13 পরিদন েমািশ েদখল দুজন ইস্রােয়লীয় িনেজেদর মেধয্
মারামাির করেছ| তােদর মেধয্ একজন অনয্ায়ভােব আেরকজনেক
মারেছ| েমািশ তখন েসই অনয্ায়কারী েলাকিটর উেদ্দেশয্ বলল,
“েকন তুিম েতামার প্রিতেবশীেক মারেছা?”

14 েলাকিট উত্তের জানাল, “েতামােক েক আমােদর শািস্ত িদেত
পািঠেয়েছ? বেলা, তুিম িক আমােক মারেত এেসছ েযমনভােব তুিম
গতকাল ঐ িমশরীয়েক হতয্া কেরিছেল?”
তখন েমািশ ভয় েপেয় মেন মেন বলল, “তাহেল এখন বয্াপারটা

সবাই েজেন েগেছ|”
15 একিদন রাজা ফেরৗণ েমািশর কীির্ত জানেত পারেলন; িতিন

তােক হতয্া করেত চাইেলন| িকন্তু েমািশ িমিদয়ন েদেশ পািলেয় েগল|

িমিদয়েন েমািশ
িমিদয়েন এেস একিট কুেয়ার সামেন েমািশ বেস পড়ল| 16 েসখােন

এক যাজক িছল| তার িছল সাতিট েমেয়| কুেয়া েথেক জল তুেল
িপতার েপাষা েমষপালেক জল খাওয়ােনার জনয্ েসই সাতিট েমেয়
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কুেয়ার কােছ এল| তারা েমষেদর জল পােনর পাত্রিট ভির্ত্ত করার েচষ্টা
করিছল| 17 িকন্তু িকছু েমষপালক এেসিছল এবং তরুণীেদর তািড়েয়
িদেয়িছল| তাই েমািশ তােদর সাহাযয্ করেত এেলা এবং তােদর পশুর
পালেক জল পান করােলা|

18 তখন তরুণীরা তােদর িপতা রূেয়েলর কােছ িফের েগল| েস
বলল, “েতামরা আজ তাড়াতািড় িফের এেসছ েদখিছ!” 19 তরুণীরা
উত্তর িদল, “হঁয্া, ওখােন কুেয়া েথেক জল েতালার সময় িকছু
েমষপালক আমােদর তািড়েয় িদল| িকন্তু একজন অেচনা িমশরীয়
এেলা এবং আমােদর সাহাযয্ করল| েস আমােদর জনয্ জলও তুেল
িদল এবং আমােদর েমেষর পালেক জল পান করােলা|” 20 রূেয়ল
তার েমেয়েদর বলল, “েসই েলাকিট েকাথায়? েতামরা তােক ওখােন
েছেড় এেল েকন? যাও তােক আমােদর সেঙ্গ খাবার েনমতন্ন কের
এেসা|”

21 েমািশ রূেয়েলর সেঙ্গ থাকবার জনয্ খুশীর সেঙ্গ রাজী হল|
রূেয়ল তার েমেয় িসেপ্পারার সেঙ্গ েমািশর িবেয় িদল| 22 িবেয়র পর
িসেপ্পারা একিট পুত্র সন্তােনর জন্ম িদল| েমািশ তার নাম িদল েগেশর্াম
কারণ েস িছল প্রবােস থাকা একজন অপিরিচত বয্িক্ত|

ঈশ্বর ইস্রােয়লেক সাহাযয্ করার িসদ্ধান্ত িনেলন
23 েদখেত েদখেত অেনক বছর েপিরেয় েগল| িমশেরর রাজাও

ইিতমেধয্ই মারা িগেয়েছন| িকন্তু ইস্রােয়লীয়েদর তখনও েজার কের
কাজ করােনা হিচ্ছল| তারা সাহােযয্র জনয্ কান্নাকািট শুরু করল|
এবং েসই কান্না স্বয়ং ঈশ্বর শুনেত পািচ্ছেলন| 24 ঈশ্বর তােদর গভীর
আতর্ নাদ শুনেলন এবং িতিন স্মরণ করেলন েসই চুিক্তর কথা যা
িতিন অব্রাহাম, ইসহাক এবং যােকােবর সেঙ্গ কেরিছেলন| 25 ঈশ্বর
ইস্রােয়লীয়েদর েদেখিছেলন এবং িতিন জানেতন িতিন িক করেত
যােচ্ছন এবং িতিন িস্থর করেলন েয শীঘ্রই িতিন তঁার সাহােযয্র হাত
তােদর িদেক বািড়েয় েদেবন|
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3
জ্বলন্ত েঝাপ

1রূেয়ল ছাড়াও েমািশর শ্বশুেরর আর এক নাম িছল িযেথ্রা| িযেথ্রা
িমিদয়নীর একজন যাজক| েমািশ িযেথ্রার েমেষর পােলর েদখােশানার
দািয়ত্ব িনল| েমািশ েমেষর পাল চরােত মরুভূিমর পিশ্চম প্রােন্ত েযত|
একিদন েস েমেষর পাল চরােত চরােত ঈশ্বেরর পবর্ত েহােরেব (সীনয়)
িগেয় উপিস্থত হল| 2ঐপবর্েত েসজ্বলন্ত েঝােপর িভতের প্রভুর দূেতর
দশর্ন েপল| েমািশ েদখল েঝােপ আগুন লাগেলও তা পুেড় ছাই হেয়
যােচ্ছ না| 3 তাই েস অবাক হেয় জ্বলন্ত েঝােপর আর একটু কােছ
এিগেয় েগল| মেন মেন ভাবল িক আশ্চযর্য্ বয্াপার, েঝােপ আগুন
েলেগেছ, অথচ েঝাপটা পুেড় নষ্ট হেচ্ছ না!

4 প্রভু লক্ষয্ করিছেলন েমািশ ক্রমশঃ েঝােপর িদেক দৃষ্টিপাত
করেত করেত কােছ এিগেয় আসেছ| তাই ঈশ্বর ঐ েঝােপর িভতর
েথেক ডাকেলন, “েমািশ, েমািশ!”
এবং েমািশ উত্তর িদল, “হঁয্া, প্রভু|”
5তখন প্রভু বলেলন, “আর কােছ এেসা না| পােয়র চিট খুেল নাও|

তুিম এখন পিবত্র ভূিমেত দঁািড়েয়আেছা| 6আিম েতামার পূবর্পুরুষেদর
ঈশ্বর|আিমঅব্রাহােমর ঈশ্বর, ইসহােকর ঈশ্বর এবং যােকােবর ঈশ্বর|”
েমািশ ঈশ্বেরর িদেক তাকােনার ভেয় তার মুখ েঢেক েফলল|
7 তখন প্রভু বলেলন, “িমশের আমার েলাকেদর দুদর্ শা আিম

িনেজর েচােখ েদেখিছ| এবং যখন তােদর ওপর অতয্াচার করা
হয় তখন আিম তােদর িচৎকার শুেনিছ| আিম তােদর যন্ত্রণার কথা
জািন| 8 এখন সমতেল েনেম িগেয় িমশরীয়েদর হাত েথেক আমার
েলাকেদর আিম রক্ষা করব| আিম তােদর িমশর েথেক উদ্ধার কের
িনেয় যাব এবং আিম তােদর এমন এক সুন্দর েদেশ িনেয় যাব েয
েদেশ তারা স্বাধীনভােব শািন্তেত বাস করেত পারেব| েসই েদশ হেব
বহু ভাল িজিনেস ভরা ভূখণ্ড|* নানা ধরেণর মানুষ েস েদেশ বাস
* 3:8: বহু...ভূখণ্ড আক্ষিরক অেথর্, “েয েদেশ দুধ এবং মধুর েস্রাত বেয় যােচ্ছ|”
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কের: কনানীয়, িহত্তীয়, ইেমারীয়, পিরষীয়, িহব্বীয় ও িযবুষীয় েগাষ্ঠীর
েলাকরা েসখােন বাস কের| 9 আিম ইস্রােয়লীয়েদর কান্না শুেনিছ|
েদেখিছ, িমশরীয়রা িকভােব তােদর জীবন দুির্বষহ কের তুেলেছ|
10 তাই এখন আিম েতামােক ফেরৗেণর কােছ পাঠািচ্ছ| যাও! তুিম
আমার েলাক ইস্রােয়লীয়েদর িমশর েথেক বাইের িনেয় এেসা|”

11 িকন্তু েমািশ ঈশ্বরেক বলল, “আিম েকানও মহান বয্িক্ত নই!
সুতরাং আিম িক কের ফেরৗেণর কােছ যাব এবং ইহুদীেদর িমশর
েথেক উদ্ধার কের আনব?”

12 ঈশ্বর বলেলন, “তুিম পারেব, কারণ আিম েতামার সেঙ্গ থাকব!
আিম েয েতামােক পাঠািচ্ছ তার প্রমাণ হেব; তুিম ইস্রােয়লীয়েদর
িমশর েথেক উদ্ধার কের আনার পর এই পবর্েত এেস আমার উপাসনা
করেব|”

13 তখন েমািশ ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ বলল, “িকন্তু আিম যিদ িগেয়
ইস্রােয়লীয়েদর বিল েয, �েতামােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর আমােক
পািঠেয়েছন,� তখন তারা আমােক িজজ্ঞাসা করেব, �তার নাম িক?�
তখন আিম তােদর িক বলব?”

14 তখন ঈশ্বর েমািশেক বলেলন, “তােদর বেলা, �আিম
আিমই|� যখনই তুিম ইস্রােয়লীয়েদর কােছ যােব তখনই তােদর
বলেব, �আিমই� আমােক পািঠেয়েছন|” 15 ঈশ্বর েমািশেক আরও
বলেলন, “তুিম অবশয্ই তােদর একথা বলেব: িযেহাবা হেলন
েতামােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর, অব্রাহােমর ঈশ্বর, ইসহােকর ঈশ্বর
এবং যােকােবর ঈশ্বর| আমার নাম সবর্দা হেব িযেহাবা| এই নােমই
আমােক েলােক বংশ পরম্পরায় িচনেব|� েলাকেদর বেলা, �িযেহাবা
েতামােক পািঠেয়েছন!

16প্রভু আরও বলেলন, “যাও, ইস্রােয়েলর প্রবীণেদর একত্র কের
তােদর বেলা, �িযেহাবা, েতামােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর আমােক দশর্ন
িদেয়েছন| অব্রাহােমর, ইসহােকর, এবং যােকােবর ঈশ্বর আমােক
বেলেছন: েতামােদর সেঙ্গ িমশের যা ঘেটেছ তা সবই আিম েদেখিছ|
17 আিম িসদ্ধান্ত িনেয়িছ েয িমশেরর দুদর্ শা েথেক েতামােদর উদ্ধার
করব| আিম েতামােদর উদ্ধার করব এবং েতামােদর কনানীয়, িহত্তীয়,
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ইেমারীয়, পিরষীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীয়েদর েদেশ িনেয় যাব| আিম
েতামােদর বহু সুসম্পেদ ভরা ভূখেণ্ড িনেয় যাব|�

18 “প্রবীণরা েতামার কথা শুনেব এবং তখন তুিম প্রবীণেদর
িনেয় িমশেরর রাজার কােছ যােব| তুিম অবশয্ই যােব এবং রাজােক
বলেব েয িযেহাবা, ইস্রােয়লীয়েদর ঈশ্বর আমােদর সামেন আিবভূর্ ত
হেয়িছেলন| এখন আমােদর িতনিদন ধের মরুভূিমেত ভ্রমণ করেত
দাও| েসখােন আমরা িযেহাবা, আমােদর ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ উৎসগর্
দান করব|”

19 “িকন্তু আিম জািন েয িমশেরর রাজা েতামােদর েসখােন েযেত
েদেব না| েকবলমাত্র একিট মহান শিক্তই তােক বাধয্ করেত পাের
েতামােদর যাবার অনুমিত েদবার জনয্| 20 তাই আিম আমার িবরাট
ক্ষমতা িদেয় িমশরীয়েদর আঘাত করব| আিম ঐ েদেশ আশ্চযর্য্
সব কাণ্ড ঘটাব| আমার ঐসব অদু্ভত কাণ্ড ঘটােনার পেরই েদখেব
েয েস েতামােদর েযেত িদেচ্ছ| 21 এবং আিম ইস্রােয়লীয়েদর প্রিত
িমশরীয়েদর দয়ালু কের তুলব| ফেল েতামরা যখন িমশর তয্াগ করেব
তখন িমশরীয়রা েতামােদর হাত উপহাের ভের েদেব|

22“প্রেতয্ক ইস্রােয়লীয় মিহলা িনেজর িনেজর িমশরীয় প্রিতেবশীর
বাড়ী যােব এবং িমশরীয় মিহলার কােছ িগেয় উপহার চাইেব| এবং
িমশরীয় মিহলারা তােদর উপহার েদেব| েতামার েলাকরা উপহার
িহসােব েসানা, রূপা এবং িমিহ ও মসৃণ েপাশাক পােব| তারপর যখন
েতামরা িমশর তয্াগ করেব তখন েসই উপহারগুিল িনেজর িনেজর
েছেলেমেয়েদর গােয় পিরেয় েদেব| এইভােব েতামরা িমশরীয়েদর
সম্পদ িনেয় আসেত পারেব|”

4

েমািশর জনয্ প্রমাণ



যাত্রাপুস্তক 4:1 ix যাত্রাপুস্তক 4:9

1 তখন েমািশ ঈশ্বরেক বলেলন, “িকন্তু আপিন আমােক
পািঠেয়েছন বলেলও ইস্রােয়েলর েলাকরা তা িবশ্বাস করেত চাইেব
না| বরং তারা উেল্ট বলেব, �প্রভু েতামােক দশর্ন েদন িন|� ”

2 িকন্তু প্রভু েমািশেক িজজ্ঞাসা করেলন, “েতামার হােত ওটা িক?”
েমািশ উত্তর িদল, “এটা আমার পথ চলার লািঠ|”
3 তখন প্রভু বলেলন, “ঐ লািঠেক মািটেত ছঁুেড় েফল|”
প্রভুর কথামেতা েমািশ তার হােতর পথ চলার লািঠেক মািটেত ছঁুেড়

েফলেতই ঐ লািঠ তত্ক্ষনাত্ সােপ পিরণত হল| েমািশ তা েদেখ ভেয়
পালােত যােচ্ছ েদেখ 4 প্রভু েমািশেক বলেলন: “যাও কােছ িগেয়
সাপিটেক েলেজর িদক েথেক ধেরা|”
তখন েমািশ সাপিটর েলজ ধের েঝালােতই েদখল সাপিট আবার

লািঠেত পিরণত হল| 5 তখন প্রভু বলেলন, “লািঠ িদেয় এই
চমৎ  কািরত্ব েদখেলই েলাকরা িবশ্বাস করেব েয তুিম প্রভু, েতামার
পূবর্পুরুেষর ঈশ্বেরর েদখা েপেয়ছ| েদখা েপেয়ছ অব্রাহাম, ইসহাক
এবং যােকােবর ঈশ্বেরর|”

6 তারপর প্রভু েমািশেক বলেলন, “আিম েতামােক আরও একিট
প্রমাণ েদব| আলখাল্লার নীেচ হাত রােখা|”
তাই েমািশ আলখাল্লা খুেল হাত েভতের রাখেলা| তারপর েস তার

হাত বার কের েদখল হাতিট েশ্বতীেত ভের েগেছ|
7 তখন প্রভু বলেলন, “এবার আবার আলখাল্লার েভতের হাত

ঢুিকেয় দাও|” তাই েমািশ আবার তার হাত আলখাল্লার েভতের ঢুিকেয়
িদল এবং তা বার কের আনার পর েমািশ েদখল তার হাত আবার
আেগর মেতাই স্বাভািবক সুন্দর হেয় েগেছ|

8 তারপর প্রভু বলেলন, “যিদ েলাকরা লািঠেক সাপ বানােনার
কীির্ত েদখার পরও েতামােক িবশ্বাস না কের তাহেল হােতর বয্াপারিট
েদখােব| তখন েতামােক তারা িবশ্বাস করেব| 9 যিদ এই দুেটা প্রমাণ
েদখােনার পরও েলাকরা েতামােক িবশ্বাস না কের তাহেল নীলনদ
েথেক সামানয্ জল েনেব| েসই জল মািটেত ঢালেব এবং জল মািটেক
স্পশর্ করার সেঙ্গ সেঙ্গ তা রেক্ত পিরণত হেব|”
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10 তখন েমািশ প্রভুর উেদ্দেশয্ বলেলন, “িকন্তু প্রভু আিম েতা
একজন চতুর বক্তা নই| আিম েকােনাকােলই সািজেয় গুিছেয় কথা
বলেত পাির না| এবং এখনও আপনার সেঙ্গ কথা বলার পেরও আিম
সুবক্তা হেত পাির িন| আপিন জােনন েয আিম ধীের ধীের কথা বিল
এবং কথা বলার সময় ভাল ভাল শব্দ চয়ন করেত পাির না|”

11 তখন প্রভু তােক বলেলন, “মানুেষর মুখ েক সৃষ্টি কেরেছ?
এবং েক একজন মানুষেক েবাবা ও কালা ৈতরী কের? েক মানুষেক
অন্ধ ৈতরী কের? েক মানুষেক দৃষ্টিশিক্ত েদয়? আিম িযেহাবা| আিমই
একমাত্র এইসব করেত পাির| 12 সুতরাং যাও| যখন তুিম কথা বলেব
তখন আিম েতামায় কথা বলেত সাহাযয্ করব| আিমই েতামার মুেখ
শব্দ েজাগাব|”

13 তবু েমািশ বলল, “েহ আমার প্রভু, আমার একটাই অনুেরাধ,
আপিন এই কােজর জনয্ অনয্ একজনেক মেনানীত করুন, আমােক
নয়|”

14 েমািশর প্রিত প্রভু তখন কু্রদ্ধ হেয় বলেলন, “েবশ! তাহেল
েতামােক সাহাযয্ করার জনয্ আিম েতামার ভাই হােরাণেক েতামার
সেঙ্গ িদিচ্ছ| হােরাণ েলবীয় পিরবােরর সন্তান এবং েস েবশ ভাল বক্তা|
হােরাণ ইিতমেধয্ই েতামার সেঙ্গ েদখা করার জনয্ আসেছ| এবং েস
েতামােক েদেখ খুশীই হেব| 15 হােরাণ েতামার সেঙ্গ ফেরৗেণর কােছ
যােব| েতামােদর িক বলেত হেব তা আিম বেল েদব| িক করেত হেব
তা আিম েতামােদর িশিখেয় েদব এবং তুিম তা হােরাণেক বেল েদেব|
16 েতামার হেয় হােরাণ েলাকেদর সেঙ্গ কথা বলেব| তুিম হেব তার
কােছ ঈশ্বেরর মেতা| আর হােরাণ হেব েতামার মুখপাত্র|* 17 সুতরাং
যাও এবং সেঙ্গ েতামার পথ চলার লািঠ নাও| আিম েয েতামার সেঙ্গ
আিছ তা প্রমাণ করার জনয্ েলাকেদর এই িচহ্ন-কাযর্গুিল েদখাও|”

েমািশর িমশের প্রতয্াবতর্ ন
* 4:16: তুিম � মুখপাত্র আক্ষিরক অেথর্, “েস হেব েতামার মুখ আর তুিম হেব তার
ঈশ্বর|”
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18 েমািশ তখন তার শ্বশুর িযেথ্রার কােছ িফের েগল| েমািশ তার
শ্বশুরেক বলল, “অনুগ্রহ কেরআমােক িমশের িফের েযেত িদন|আিম
েদখেত চাই আমার েলাকরা এখনও েসখােন েবঁেচ আেছ িকনা|”
িযেথ্রা তার জামাতা েমািশেক বলল, “িনশ্চয়ই! আশা কির তুিম

েসখােন ভােলাভােবই েপৗছঁােব|”
19 িমিদয়েন থাকাকালীন প্রভু েমািশেক বলেলন, “িমশের িফের

যাওয়া এখন েতামার পেক্ষ ভাল| কারণ যারা েতামায় হতয্া করেত
েচেয়িছল তারা এখন েকউ েবঁেচ েনই|”

20 সুতরাং েমািশ তখন তার স্ত্রী ও েছেলেমেয়েদর গাধার িপেঠ
চািপেয় িমশের প্রতয্াবতর্ ন করল| সেঙ্গ েস তার পথ চলার লািঠও িনল|
এটা েসই পথ চলার লািঠ যােত রেয়েছ ঈশ্বেরর অেলৗিকক শিক্ত|

21 িমশের আসার পেথ প্রভু েমািশর সেঙ্গ কথা বেলিছেলন| িতিন
বেলিছেলন, “আিম েতামােক অেলৗিকক কাজ েদখােনার েয সব
শিক্ত িদেয়িছ েসগুেলা সব ফেরৗেণর সেঙ্গ কথা বলার সময় তার
সামেন কের েদখােব| িকন্তু আিম ফেরৗণেক একগঁুেয় এবং েজদী
কের তুলব| েস েলাকেদর িকছুেতই েছেড় েদেব না| 22 তখন তুিম
ফেরৗণেক বলেব: 23প্রভু বেলেছন, �ইস্রােয়ল হল আমার প্রথমজাত
পুত্র সন্তান| এই প্রথমজাত সন্তান একিট পিরবাের জেন্মিছল| অতীত
িদেন এই প্রথমজাত সন্তােনর গুরুত্ব িছল অসীম| এবং আিম েতামােক
বলিছ আমার পুত্রেক আমার উপাসনার জনয্ েছেড় দাও| তুিম
যিদ ইস্রােয়লেক েছেড় িদেত অস্বীকার কেরা তাহেল আিম েতামার
প্রথমজাত পুত্র সন্তানেক হতয্া করব|� ”

েমািশর পুেত্রর সুন্নত্করণ
24 িমশের েফরার পেথ েমািশ একিট পান্থশালায় রািত্রযাপন

করিছল| তখন প্রভু তােক হতয্া করেত েচষ্টা করেলন|† 25 িকন্তু
িসেপ্পারা একটা ধারােলা পাথেরর ছুির িদেয় তার পুেত্রর সুন্নৎ করল|
এবং সুন্নৎ এর চামড়া (চামড়ািট িলেঙ্গর মুখ েথেক িঁছেড় েবিরেয়িছল|)
† 4:24: তখন � করেলন এেক্ষেত্র হতয্ার অথর্ সম্ভবতঃ ঈশ্বর েমািশেক সুন্নত করেত
চাইিছেলন|
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েমািশর পােয় েছঁায়াল| তারপর েস েমািশেক বলল, “আমার কােছ
তুিম রেক্তর স্বামী|” 26 িসেপ্পারা একথা বেলিছল কারণ তার েছেলর
সুন্নৎ তােক করেতই হত| তাই েস তােদর কাছ েথেক সের এল|

ঈশ্বেরর সমু্মেখ েমািশ এবং হােরাণ
27প্রভু হােরাণেক বলেলন, “মরুপ্রান্তের িগেয় েমািশর সেঙ্গ েদখা

কেরা|” প্রভুর কথামেতা হােরাণ ঈশ্বেরর পবর্েত িগেয় েমািশর সেঙ্গ
েদখা কের তােক চুম্বন করল| 28 প্রভু েয সব কথা বলবার জনয্
েমািশেক পািঠেয়িছেলন এবং প্রভুই েয তােক পািঠেয়েছন তা প্রমাণ
করবার জনয্ েয সব অেলৗিকক কাজ করেত বেলিছেলন তার সম্বেন্ধ
সবই েমািশ হােরাণেক জানাল| প্রভু যা বেলেছন তার সবিকছু েমািশ
হােরাণেক খুেল বলল|

29 সুতরাং েমািশ এবং হােরাণ ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেধয্
প্রবীণ বয্িক্তেদর একত্র করার জনয্ েগল| 30 তখন হােরাণ েসই
কথাগুেলা বলল েযগুেলা প্রভু েমািশেক বলেত বেলিছেলন| আর
েমািশ েলাকেদর সামেন েসই সকল িচহ্ন কাযর্ কের েদখাল| 31 তার
ফেল েলাকরা িবশ্বাস করল েয প্রভু েমািশেক পািঠেয়েছন| একই সেঙ্গ
ইস্রােয়েলর েলাকরা জানল েয, ঈশ্বর তােদর দুঃখ দুদর্ শা েদেখ তােদর
সাহােযয্ এিগেয় এেসেছন| তাই তারা সকেল নতজানু হেয় ঈশ্বেরর
উপাসনা করেত লাগল|

5

ফেরৗেণর সমু্মেখ েমািশ এবং হােরাণ
1 েলাকেদর সেঙ্গ কথা বলার পর েমািশ এবং হােরাণ ফেরৗেণর

কােছ িগেয় বলল, “প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন, �আমার
সম্মানােথর্ উৎসব করার জনয্ আমার েলাকেদর মরুপ্রান্তের যাওয়ার
ছাড়পত্র দাও|� ”
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2 িকন্তু ফেরৗণ বলল, “েক প্রভু? আিম েকন তােক মানব? েকন
ইস্রােয়লেক েছেড় েদব? এমনিক এই প্রভু েক আিম তাই জািন না|
সুতরাং আিম এভােব ইস্রােয়েলর েলাকেদর েছেড় িদেত পাির না|”

3তখন হােরাণ এবং েমািশ বলল, “ইস্রােয়লীয়েদর ঈশ্বর আমােদর
সেঙ্গ কথা বেলেছন| তাই আমরা িতন িদেনর জনয্ মরুপ্রান্তের ভ্রমেণর
অনুমিত প্রাথর্না করিছ, েসখােন আমরা আমােদর প্রভু, ঈশ্বেরর
উেদ্দেশয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ করব| আমরা যিদ তা না কির তাহেল িতিন
প্রচণ্ড কু্রদ্ধ হেয় আমােদর ধ্বংস কের েদেবন| আমােদর মহামারী
অথবা যুেদ্ধর প্রেকােপ েমের েফলেবন|”

4 িকন্তু তখন িমশেরর রাজা তােদর উত্তর িদেলন, “েমািশ ও
হােরাণ, েতামরা কােজর েলাকেদর িবরক্ত করছ| ওেদর কাজ করেত
দাও| িগেয় িনেজর কােজ মন দাও| 5 েদখ, েদেশ এখন প্রচুর কমীর্
আেছ এবং েতামরা তােদর কাজ করা েথেক িবরত করছ|”

ফেরৗণ েলাকেদর শািস্ত িদেলন
6 একই িদেন ক্রীতদাস প্রভুেদর এবং ইস্রােয়লীয় তত্ত্বাবধায়কেদর

ফেরৗণ আেদশ িদেলন ইস্রােয়লীয় েলাকেদর আেরা িকছু কিঠনতর
কাজ িদেত| 7 ফেরৗণ তােদর বলেলন, “ইঁট ৈতিরর জনয্ এতিদন
েতামরা খড় সরবরাহ কেরেছা| িকন্তু ওেদর বেলা, এখন েথেক ইঁট
ৈতিরর জনয্ প্রেয়াজনীয় খড় ওরা িনেজরাই েযন খঁুেজ আেন| 8 িকন্তু
খড় খঁুেজআনেত হেব বেল ইঁেটর উৎপাদন েযন না কেম| আেগ ওরা
সারািদেন েয পিরমাণ ইঁট ৈতির করেতা িনেজরা খড় েজাগাড় কের
আনার পরওওেদরআেগর মেতা একই পিরমাণ ইঁট ৈতির করেত হেব|
আজকাল ওরা ভীষণ অলস হেয় েগেছ| এবং েসজনয্ই ওরা আমার
কােছ মরুপ্রান্তের যাওয়ার ছাড়পত্র চাইেছ| ওেদর হােত িবেশষ কাজ
েনই তাই ওরা ওেদর ঈশ্বরেক ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেত েযেত চায়|
9 তাই এই েলাকেদর আরও কিঠন পিরশ্রম করাও যােত ওরা বয্স্ত
থােক| তাহেল ওেদর আর প্রতারণামূলক কথা েশানবার সময় হেব
না|”
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10 তাই িমশেরর ক্রীতদাস প্রভু এবং ইস্রােয়লীয় তত্ত্বাবধায়করা
ইস্রােয়েলর েলাকেদর কােছ িগেয় বলল, “ফেরৗণ িসদ্ধান্ত িনেয়েছন
েয ইঁট ৈতিরর জনয্ েতামােদর আর খড় সরবরাহ করা হেব না|
11 এবার েথেক েতামরা িনেজরা খড় েজাগাড় কের আনেব| সুতরাং
যাও িগেয় খড় েজাগাড় কেরা| িকন্তু ইঁট ৈতিরর পিরমাণ আেগর
মেতাই রাখেত হেব| খড় েজাগােড়র নাম কের কম ইঁট ৈতির করেল
চলেব না|”

12 সুতরাং েলাকরা িমশেরর চািরিদেক খেড়র েখঁােজ েগল|
13 ক্রীতদাস প্রভুরা ইস্রােয়লীয়েদর আেরা কিঠন কাজ করােলা
এবং তােদর একিদেন সমান সংখয্ক ইঁট ৈতির করেত বাধয্
করল যা তারা খড় থাকাকালীন করত| 14 িমশরীয় ক্রীতদাস
প্রভুরা ইস্রােয়লীয়েদর িদেয় এই হাড়ভাঙ্গা পিরশ্রম করােনার দািয়ত্ব
চাপােলা ইস্রােয়লীয় তত্ত্বাবধায়কেদর ওপর| িমশরীয় ক্রীতদাস প্রভুরা
ইস্রােয়লীয় তত্ত্বাবধায়কেদর মারেলা এবং তােদর বলল, “েকন
েতামরা আেগর মেতা ইঁট ৈতির করেত পারেছা না? েতামরা আেগ
যা করেত পারেত এখনও েতামােদর তাই পারা উিচৎ |”

15 তখন ইস্রােয়লীয় তত্ত্বাবধায়করা ফেরৗেণর কােছ নািলশ
জানােত েগল| তারা ফেরৗণেক বলল, “আমরা েতা আপনার অনুগত
ভৃত্য়, তাহেল আমােদর সেঙ্গ েকন এরকম বয্বহার করেছন?
16 আপিন আমােদর খড় সরবরাহ বন্ধ কেরেছন| আবার বলেছন
আেগর মেতাই ইঁেটর উৎপাদন চালু রাখেত হেব| ইঁট ৈতিরর পিরমাণ
কম হেলই আমােদর মিনবরা আমােদর মারেধার করেছ| আপনার
েলাকরা এটা েতা অনয্ায় করেছ|”

17 উত্তের ফেরৗণ জানােলন, “েতামরা কাজ করেত চাও না|
েতামরা অলস হেয় েগছ| েসজনয্ই েতামরা প্রভুর উেদ্দেশয্ ৈনেবদয্
উৎসগর্ করেত যাবার বয্াপাের আমার অনুমিত েচেয়েছা| 18 যাও,
এখন আবার কােজ িফের যাও| আমরা েতামােদর েকানও খড়
সরবরাহ করব না এবং েতামােদরআেগর মেতাই সমপিরমাণ ইঁট ৈতির
করেত হেব|”
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19 তখন ইস্রােয়লীয় তত্ত্বাবধায়করা বুঝেত পারল েয তারা গভীর
সঙ্কেট পেড়েছ| তারা জানেতা েয িকছুেতই তারাআেগর পিরমাণ মেতা
ইঁট আর ৈতির করেত পারেব না|

20 ফেরৗেণর সেঙ্গ েদখা কের েফরার পেথ েমািশ এবং হােরােণর
সেঙ্গ তােদর েদখা হল| েমািশ ও হােরাণ অবশয্ তােদর সেঙ্গ েদখা
করার জনয্ই অেপক্ষা করিছল| 21 সুতরাং ইস্রােয়লীয় তত্ত্বাবধায়করা
েমািশ ও হােরাণেক বলল, “আমােদর যাওয়ার ছাড়পত্র চাওয়ার
বয্াপাের ফেরৗেণর সেঙ্গ কথা বেল েতামরা একটা মারাত্মক ভুল
কেরেছা| প্রভু েযন েতামােদর শািস্ত েদন| কারণ েতামােদর জনয্ই
ফেরৗণ ও তার শাসকরা আমােদর এখন ঘৃণা কের| েতামরাই তােদর
হােত আমােদর হতয্া করার অজুহাত তুেল িদেয়ছ|”

ঈশ্বরেক েমািশর নািলশ
22 তখন েমািশ প্রভুর কােছ িফের েগল এবং বলল, “প্রভু েকন

আপিন েলাকেদর এমন অমঙ্গল করেলন? েকন আপিন আমায়
এখােন পািঠেয়িছেলন? 23 আপিন যা বলেত বেলিছেলন আিম েস
কথাগুেলা বলেতই ফেরৗেণর কােছ িগেয়িছলাম| অথচ েসই সময়
েথেকই ফেরৗণ আপনার েলাকেদর প্রিত অতয্ন্ত খারাপ বয্বহার
করেছ| এবং আপিন ঐসব েলাকেদর সাহােযয্র জনয্ েকানও িকছুই
করেছন না|”

6
1 প্রভু তখন েমািশেক বলেলন, “ফেরৗেণর এখন আিম িক অবস্থা

করব তা তুিম েদখেত পােব| আিম তার িবরুেদ্ধ আমার মহান ক্ষমতা
বয্বহার করব এবং েস আমার েলাকেদর চেল েযেত বাধয্ করেব| েস
েয শুধু আমার েলাকেদর েছেড় েদেব তা নয়, েস তার েদশ েথেক
তােদর েজার কের পািঠেয় েদেব|” *

* 6:1: আিম � েদেব আক্ষিরক অেথর্, শিক্তশালী হােতর কারেণ েস ওেদর েছেড় েদেব
এবং একিট শক্ত হােতর কারেণ েস তােক ওেদর েছেড় িদেত বাধয্ করেব|
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2 ঈশ্বর তখন েমািশেক আবার বলেলন, 3 “আিমই হলাম প্রভু|
আিম অব্রাহাম, ইসহাক এবং যােকােবর সামেন িনেজেক প্রকাশ
করতাম| তারা আমায় এল্সদাই (সবর্শিক্তমান ঈশ্বর) বেল ডাকত|
আমার নাম েয িযেহাবা তা তারা জানত না| 4 আিম তােদর সেঙ্গ
একিট চুিক্ত কেরিছলাম| আিম তােদর কনান েদশ েদবার প্রিতশ্রুিত
িদেয়িছলাম| ঐ েদেশ তারা বাস করেলও েদশিট িকন্তু তােদর িনজস্ব
েদশ িছল না| 5 এখন, আিম ইস্রােয়লীয়েদর িবলাপ শুেনিছ। আিম
জািন িমশরীয়রা তােদর ক্রীতদাস কের েরেখিছল এবং আিম আমার
চুিক্তেক মেন রাখব| 6 সুতরাং ইস্রােয়েলর েলাকেদর িগেয় বেলা আিম
তােদর বেলিছ, �আিম হলাম প্রভু| আিম েতামােদর রক্ষা করব| আিমই
েতামােদর মুক্ত করব| েতামরা আর িমশরীয়েদর ক্রীতদাস থাকেব না|
আিমআমার মহান শিক্ত বয্বহার করব এবং িমশরীয়েদর ভয়ঙ্কর শািস্ত
েদব| তখন আিম েতামােদর উদ্ধার করব| 7 আিম েতামােদর আমার
েলাক কের িনলাম এবং আিম হব েতামােদর ঈশ্বর| েতামরা জানেব
েয আিম হলাম েতামােদর প্রভু, ঈশ্বর, েয েতামােদর িমশর েথেক
মুক্ত কেরেছ| 8আিম অব্রাহাম, ইসহাক এবং যােকােবর কােছ একিট
মহান প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম| আিম তােদর একিট িবেশষ েদশ দান
করার প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম| তাই আমার েনতৃেত্ব েতামরা ঐ েদেশ
যােব| আিম েতামােদর ঐ েদশিট িদেয় েদব| েসই েদশিট একান্তভােব
েতামােদরই হেব| আিমই হলাম প্রভু|� ”

9 েমািশ এই কথাগুেলা ইস্রােয়লীয়েদর বলল, িকন্তু তােদর
ৈধযর্য্হীনতা ও কেঠার পিরশ্রেমর দরুণ তারা তার কথা শুনেত
অস্বীকার করল|

10তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, 11“যাও িমশেরর রাজা ফেরৗণেক
বেলা েয তার উিচৎ ইস্রােয়লীয়েদর তার েদশ েথেক মুিক্ত েদওয়া|”

12 িকন্তু েমািশ উত্তের জানাল, “ইস্রােয়েলর েলাকরাই আমার কথা
শুনেত অস্বীকার করেছ, েসেক্ষেত্র ফেরৗণ আর িক শুনেব! েসও
আমার কথা শুনেত রািজ হেব না| এ বয্াপাের আিম একরকম িনিশ্চত|
তার উপর আিম ভােলাভােব কথা বলেতও পাির না|”
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13 িকন্তু প্রভু েমািশ এবং হােরােণর সেঙ্গ কথা বলেলন এবং তােদর
ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ ও ফেরৗেণর সেঙ্গ কথা বলেত আেদশ িদেলন|
ইস্রােয়লীয়েদর িমশর েথেক উদ্ধার কের আনেত প্রভু তােদর আেদশ
িদেলন|

ইস্রােয়েলর কেয়কিট পিরবার
14 ইস্রােয়লীয় পিরবারগুিলর েনতােদর নাম ক্রমানুসাের এইরূপ:

ইস
ইস্রােয়েলর েজয্ষ্ঠ পুেত্রর নাম িছল রূেবণ| তার পুত্ররা িছল:
হেনাক, পলু্ল, িহেষ্রাণ ও কিম্মর্|

15 িশিমেয়ােনার পুত্ররা িছল: িযমুেয়ল, যামীন, ওহদ, যাখীন,
েসাহর এবং েশৗল েয িছল এক কনানীয়া মিহলার গভর্ জাত
সন্তান|

16 েলিব 137 বছর জীিবত িছেলন| েলিবর পুত্রেদর নাম হল
েগেশর্ান, কহাত্ ও মরাির|

17 েগেশর্ােনর আবার দুই পুত্র িছল িলিব্ন ও িশিমিয়|
18কহাত্ 133 বছর পযর্ন্ত জীিবত িছল| কহােতর পুত্ররা হল অম্রম,
িযষ্হর, িহেব্রাণ এবং উষীেয়ল|

19 মরািরর দুই পুত্র হল মহিল ও মুিশ|

এই প্রেতয্কিট পিরবােরর প্রথম পূবর্পুরুষ িছল ইস্রােয়েলর সন্তান
েলিব|

20 অম্রম েবঁেচ িছল 137 বছর| অম্রম তার আপন িপিস
েয়ােকবদেক িবেয় কেরিছল| অম্রম ও েয়ােকবেদর দুই সন্তান
হল যথাক্রেম হােরাণ এবং েমািশ|

21 িযষ্হেরর পুত্ররা হল েকারহ, েনফগ ও িসিখ্র|
22আর উষীেয়েলর সন্তান হল মীশােয়ল, ইল্সাফন ও িসিথ্র|
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23 হােরাণ অম্মীনাদেবর কনয্া, নেহাশেনর েবান ইলীেশবােক িবেয়
কেরিছল| হােরাণ ও ইলীেশবার সন্তানরা হল নাদব, অবীহূ,
ইিলয়াসর ও ইথামর|

24 েকারেহর পুত্র অসীর, ইল্কানা ও অবীযাসফ হল েকারহীয়
েগাষ্ঠীর পূবর্পুরুষ|

25 হােরােণর পুত্র ইিলয়াসর পূটীেয়েলর এক কনয্ােক িবেয় করার
পের তােদর েয সন্তান হয় তার নাম েদওয়া হয় পীনহস|

এরা প্রেতয্েকই ইস্রােয়েলর পুত্র েলিবর বংশজাত|
26 হােরাণ এবং েমািশ িছল এই পিরবারেগাষ্ঠীর| প্রভু তােদর

দুজেনর সেঙ্গ কথা বেলিছেলন এবং বেলিছেলন, “আমার েলাকেদর
িমশর েথেক দেল দেল বাইের িনেয় এেসা|” 27 হােরাণ এবং
েমািশ উভেয়ই িমশেরর রাজা ফেরৗেণর সেঙ্গ কথা বেলিছল| তারাই
ফেরৗণেক বেলিছল ইস্রােয়েলর েলাকেদর িমশর েথেক েছেড় েদওয়া
েহাক্|

ঈশ্বর পুনরায় েমািশেক আহ্বান জানােলন
28 িমশের েযিদন প্রভু েমািশর সেঙ্গ কথা বলেলন, 29 িতিন তােক

বেলিছেলন, “আিমই হলাম প্রভু| আিম েতামােক যা িকছু বেলিছ তা
িমশেরর রাজা ফেরৗণেক িগেয় বেলা|”

30 িকন্তু েমািশ উত্তর িদল, “আিম ভােলাভােব কথা বলেত পাির না|
রাজা আমার কথা শুনেব না|”

7
1 প্রভু তখন েমািশেক বলেলন, “আিম েতামােক ফেরৗেণর কােছ

একজন ঈশ্বর কের তুেলিছ| আর হােরাণ েতামার ভাই হেব েতামার
ভাববাদী| 2 েতামার ভাই হােরাণেক আমার সমস্ত আেদশগুেলা
বেলা| তাহেল হােরাণ রাজােক আমার কথাগুেলা জানােব| ফেরৗণ



যাত্রাপুস্তক 7:3 xix যাত্রাপুস্তক 7:13

ইস্রােয়লীয়েদর তার েদশ েথেক চেল েযেত অনুমিত েদেব| 3 িকন্তু
আিম ফেরৗণেক েজদী কের তুলব| তাই েস েতামােদর কথা মানেব না|
তখন আিম িনেজেক প্রমােণর উেদ্দেশয্ িমশের নানারকম অেলৗিকক
অথবা অদু্ভত কাজ করেব| 4 তবুও েস েতামােদর কথা শুনেব না|
তখনআিম িমশরেক কিঠন শািস্ত েদব এবং আিম িমশর েথেকআমার
েলাকেদর বাইের েবর কের আনব| 5 যখন আিম তােদর িবেরািধতা
করব তখন িমশেরর েলাকরাও জানেত পারেব েয আিমই হলাম প্রভু|
েসই মুহুেতর্ আিমআমার েলাকেদর িমশরীয়েদর েদশ েথেক েবর কের
আনব|”

6প্রভু তােদর যা বেলিছেলন েমািশ এবং হােরাণ তা েমেন চেলিছল|
7 যখন তারা ফেরৗেণর সেঙ্গ কথা বেলিছল েসই সময় েমািশর বয়স
িছল 80 এবং হােরােণর বয়স িছল 83 বছর|

েমািশর পথ চলার লািঠ সােপ পিরণত হল
8 েমািশ এবং হােরাণেক প্রভু বলেলন, 9“ফেরৗণ েতামােদর শিক্তর

পিরচেয়র প্রমাণ িহসােব েকানও অেলৗিকক কাজ ঘিটেয় েদখােত
বলেব| তখন হােরাণেক বলেব েতামার পথ চলার লািঠিট মািটেত
ছঁুেড় েফলেত| ফেরৗেণর েচােখর সামেন মািটেত পেড় থাকা ঐ লািঠ
িনেমেষর মেধয্ সােপ পিরণত হেব|”

10 তাই েমািশ এবং হােরাণ প্রভুর কথামেতা ফেরৗেণর কােছ েগল|
হােরাণ তার সামেন লািঠিট মািটেত ছঁুেড় েফেলিছল| ফেরৗণ এবং তার
সভাসদেদর েচােখর সামেনই লািঠ সােপর রূপ িনল|

11 রাজা এই ঘটনা েদেখ তার জ্ঞানীগুণী বয্িক্ত ও যাদুকরেদর
ডাকেলন| রাজার িনজস্ব যাদুকররা তােদর মায়াবেল হােরােণর
মেতা তােদর লািঠিটও সােপ পিরণত কের েদখাল| 12 েসইসব
যাদুকররাও িনেজর িনেজর হােতর লািঠেক মািটেত ছঁুেড় েফেল
মুহুেতর্ লািঠগুিলেক সােপ রূপান্তিরত কের েদখাল| িকন্তু হােরােণর
লািঠ তােদর লািঠগুেলােক গ্রাস কের িনল| 13 তবুও ফেরৗণ উদ্ধত
হেয় থাকেলন| প্রভুর ভিবষয্দ্বাণী অনুযায়ীরাজা েমািশ এবং হােরােণর
কথায় কান িদেলন না|
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জল রেক্ত পিরণত হল
14 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, “ফেরৗণ েলাকেদর েছেড় না

েদবার েজদ ধের রইল| 15 সকােল ফেরৗণ নদীর িদেক যায়| তুিমও
তার সেঙ্গ েদখা করার জনয্ নীল নেদর তীের দঁাড়ােব| সােপ পিরণত
হয়ঐলািঠেক সেঙ্গ েনেব| 16ফেরৗণেক বলেব: �প্রভু ইস্রােয়লীয়েদর
ঈশ্বর আমােক পািঠেয়েছন| আমায় আপনােক বলেত বেলেছন েয
তঁার েলাকেদর েযন তঁার উপাসনার জনয্ মরুপ্রান্তের েযেত েদওয়া
হয়| এখনও পযর্ন্ত অবশয্ আপিন প্রভুর কথা েশােনন িন| 17 তাই প্রভু
আপনার সমু্মেখ িনেজর স্বরূপ প্রমােণর উেদ্দেশয্ িকছু কাণ্ড ঘটােবন|
এবার েদখুন আিম আমার পথ চলার লািঠ িদেয় নীল নেদর জেল
আঘাত করব এবং সেঙ্গ সেঙ্গ নদীর জল রেক্ত পিরণত হেব| 18 নদীর
সমস্ত মাছ মারা যােব এবং নদীর জেল দুগর্ন্ধ ছড়ােব| ফেল িমশরীয়রা
আর এই নদীর জল পান করেত পারেব না|� ”

19 প্রভু েমািশেক বলেলন, “হােরাণেক বেলা এই লািঠ িনেয় েস
েযন িমশেরর সমস্তজলাশয়, নদী, খাল, িবল, হ্রদ প্রেতয্কিটজায়গার
জেল স্পশর্ কের| লািঠর স্পেশর্ সমস্ত জলাশেয়র জল রেক্ত পিরণত
হেব| এমনিক কাঠ ও পাথেরর পােত্র সংগ্রহ কের রাখা পানীয় জলও
রেক্ত পিরণত হেব|”

20 সুতরাং েমািশ এবং হােরাণ প্রভুরআেদশ কাযর্কর করল| হােরাণ
ফেরৗণ ও তার সভাসদগেণর সামেনই তার হােত লািঠ উঁিচেয় ধের
নীল নেদর জেল আঘাত করল| আর সেঙ্গ সেঙ্গ নদীর জল রেক্ত
পিরণত হল| 21 নদীর সমস্ত মাছ মারা েগল এবং নদীর জেল দুগর্ন্ধ
ছড়ােত শুরু করল| ফেল িমশরীয়রা আর েসই নদীর জল পান করেত
পারল না| িমশেরর সমস্ত জলাধােরর জলই রেক্ত পিরণত হল|

22 হােরাণ ও েমািশর মেতা রাজার যাদুকররাও তােদর মায়াবেল
একই ঘটনা ঘিটেয় প্রমাণ করল তারাও কম জােন না| ফেল প্রভুর
ভিবষয্দ্বাণী অনুযায়ীফেরৗণ আবার েমািশ ও হােরােণর কথা শুনেত
অস্বীকার করেলন| 23ফেরৗণ েমািশ ও হােরােণর ঐ কথায় মেনােযাগ
না িদেয় িনেজর প্রাসােদ ঢুেক েগেলন|
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24 িমশরীয়রা নদীর জল পান করেত না েপের তারা পানীয় জেলর
সন্ধােন নদীর চারপােশ কঁুেয়া খঁুড়েত লাগল|

বয্াঙরা
25 প্রভুর নীলনেদর জলেক রেক্ত পিরণত করার পর সাতিদন পার

হল|

8
1প্রভু তখন েমািশর উেদ্দেশয্ বলেলন, “ফেরৗণেক িগেয় বেলা েয

প্রভু বেলেছন, �আমার েলােকেদর আমােক উপাসনার জনয্ েছেড়
দাও! 2 যিদ তুিম ওেদর েছেড় না দাও তাহেল আিম িমশর েদশ
বয্ােঙ ভির্ত্ত কের েদব| 3 নীল নদ বয্ােঙ ভির্ত্ত হেয় উঠেব| নদী েথেক
বয্াঙরা উেঠ এেস েতামার ঘের শযয্াকেক্ষ প্রেবশ কের িবছানায় উেঠ
বসেব| েতামার উনুেনর চুিল্ল, জেলর পাত্র বয্ােঙ ভের যােব| েতামার
সভাসদগেণর ঘরও বয্ােঙ পিরপূণর্ হেয় উঠেব| 4 েতামােদর চািরিদেক
বয্াঙরা ঘুের েবড়ােব| েতামার সভাসদগণ, েতামার েলাকেদর এবং
েতামার গােয়ও বয্াঙ েছঁেক ধরেব|� ”

5 প্রভু এরপর েমািশেক বলেলন, “তুিম হােরাণেক বেলা েস েযন
তার হােতর পথ চলার লািঠ নদী, খালিবল ও হ্রেদর ওপর িবস্তার কের
িমশর েদেশ বয্াঙ এেন ভিরেয় েদয়|”

6 হােরাণ িমশেরর জেলর ওপর তার লািঠ সেমত হাত িবস্তার
করেতই নদী, খালিবল ও হ্রদ েথেক রািশ রািশ বয্াঙ উেঠ িমশেরর
মািট েঢেক েফলল|

7 হােরােণর সেঙ্গ পাল্লা িদেত িগেয় রাজার যাদুকররাও তােদর
মায়াজাল িবস্তার কের একই কাণ্ড ঘিটেয় েদখাল| ফেল িমশেরর
মািটেত আরও অসংখয্ বয্াঙ উেঠ এেলা|

8 ফেরৗণ এবার বাধয্ হেয় েমািশ এবং হােরাণেক েডেক পািঠেয়
তােদর বলেলন, “প্রভুেক বেলা িতিন েযন আমােক এবং আমার
েলাকেদর এই বয্ােঙর উপদ্রব েথেক েরহাই েদন| আিম প্রভুেক
ৈনেবদয্ উৎসগর্ করার জনয্ েলাকেদর যাবার ছাড়পত্র েদব|”
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9 েমািশ ফেরৗণেক বলল, “বলুন, আপিন কখন চান েয এই বয্াঙরা
িফের যাক্| আিম আপনার জনয্, আপনার সভাসদগণ ও প্রজােদর
জনয্ তাহেল প্রাথর্না করব| তারপরই বয্াঙরা আপনােক এবং আপনার
ঘর েছেড় নদীেত িফের যােব| বয্াঙরা নদীেতই থােক| বলুন আপিন
কেব এই বয্াঙেদর উপদ্রব েথেক অবয্াহিত চান?”

10 উত্তের ফেরৗণ জানােলন, “আগামীকাল|”
েমািশ বলল, “েবশ আপনার কথা মেতা তাই হেব| তেব এবার

িনশ্চয়ই আপিন বুঝেত েপেরেছন েয আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর মেতা
আর েকান ঈশ্বর এখােন েনই| 11 বয্াঙরা আপনােক, আপনার ঘর
এবং আপনার সভাসদগণ ও প্রজােদর সবাইেক েছেড় িফের যােব|
েকবলমাত্র নদীেতই তারা এবার েথেক বাস করেব|”

12 এরপর েমািশ এবং হােরাণ ফেরৗেণর কাছ েথেক িফের এেলা|
ফেরৗেণর িবরুেদ্ধ পাঠােনা সমস্ত বয্াঙেদর সিরেয় েনবার জনয্ েমািশ
প্রভুর কােছ প্রাথর্না করল| 13 েমািশর প্রাথর্নায় সাড়া িদেয় প্রভু
ঘের, বাইের, মােঠ ঘােটর সমস্ত বয্াঙেক েমের েফলেলন| 14 িকন্তু
মৃত বয্ােঙর সূ্তপ পচেত শুরু করল এবং সারা েদশ দুগর্েন্ধ ভের
উঠল| 15 বয্াঙেদর উপদ্রব েথেক মুিক্ত পাওয়ার পরই ফেরৗণ আবার
একগঁুেয় ও েজদী হেয় উঠেলন| প্রভুর ভিবষয্দ্বাণী অনুযায়ীেমািশ ও
হােরাণেক েদওয়া প্রিতশ্রুিত রাজা পালন করেলন না|

উকুন
16 প্রভু তখন েমািশেক বলেলন, “হােরাণেক বেলা তার হােতর

লািঠ িদেয় মািটর ধূেলায় আঘাত করেত, এবং তারপর েসই ধূেলা
িমশেরর সবর্ত্র উকুেন পিরণত হেব|”

17 হােরাণ প্রভুর কথামেতা ধূেলােত তার লািঠ আঘাত করেতই
িমশেরর সবর্ত্র ধূেলা উকুেন পিরণত হল| এবং েসই উকুনগুেলা মানুষ
ও পশুেদর গােয়র ওপর চেড় বসল|

18 রাজার যাদুকররা এবারও একই িজিনস কের েদখােনার েচষ্টা
করল িকন্তু তারা িকছুেতই ধূেলােক উকুেন পিরণত করেত পারল
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না| িকন্তু েসই উকুনগুেলা মানুষ ও পশুেদর শরীের রেয় েগল|
19 যাদুকররা এবাের বয্থর্ হেয় িগেয় রাজা ফেরৗণেক বলল েয ঈশ্বেরর
শিক্তই এটােক সম্ভব কেরেছ| িকন্তু ফেরৗণ তােদর কথােত কান
িদেলন না| প্রভুর ভিবষয্দ্বাণী অনুসােরই অবশয্ এই ঘটনা ঘটল|

মািছ
20 প্রভু েমািশেক বলেলন, “সকােল উেঠ ফেরৗেণর কােছ যােব|

ফেরৗণ নদীর তীের যােব| তখন তােক বলেব প্রভু বেলেছন, �আমার
উপাসনার জনয্ আমার েলাকেদর েছেড় দাও| 21 যিদ তুিম তােদর
েছেড় না দাও তাহেল েতামার ঘের মািছর ঝঁাক ঢুকেব| শুধু েতামার
ঘেরই নয় েতামার সভাসদগণ ও েতামার প্রজােদর ঘেরও মািছর ঝঁাক
ঢুকেব| িমশেরর প্রেতয্কিট ঘর মািছর ঝঁােক পিরপূণর্ হেয় উঠেব|
িমশেরর মােঠ ঘােট সবর্ত্র শুধু ঝঁােক ঝঁােক মািছ উেড় েবড়ােব!
22 িকন্তু িমশরীয়েদর মেতা ইস্রােয়েলর েলাকেদর আিম এই যন্ত্রণা
েভাগ করােবা না| েগাশন প্রেদেশ, েযখােন আমার েলাকরা বাস কের,
েসখােন একিটও মািছ থাকেব না| কারণ েসখােন আমরা েলাকরা বাস
কের| এর ফেল তুিম বুঝেত পারেব েয এই েদেশ আিমই হলাম প্রভু|
23 সুতরাং আগামীকাল েথেকই তুিম আমার এই িবেভদ নীিতর প্রমাণ
পােব|� ”

24 সুতরাং প্রভু তাই করেলন যা িতিন বেলিছেলন| ঝঁােক ঝঁােক
মািছ িমশের এেস েগল| ফেরৗেণর বাড়ী এবং তঁার সভাসদগেণর
বাড়ী মািছেত ভের েগল| মািছগুেলার জনয্ সমগ্র িমশর ধ্বংস হল|
25ফেরৗণ েমািশ এবং হােরাণেক েডেক বলেলন, “েতামরা েতামােদর
ঈশ্বরেক এই েদেশর মেধয্ই ৈনেবদয্ উৎসগর্ কেরা|”

26 িকন্তু েমািশ বলল, “না, তা এখােন করা িঠক হেব না|কারণ প্রভু,
আমােদর ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ পশু বিলদান িমশরীয়েদর েচােখ ভয়ঙ্কর
বয্াপার| আমরা যিদ এখােন তা কির তাহেল িমশরীয়রা আমােদর
েদখেত েপেয় পাথর ছঁুেড় হতয্া করেব| 27 তাই িতন িদেনর জনয্
আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ করার জনয্আমােদর
মরুপ্রান্তের েযেত িদন| প্রভুই আমােদর এটা করেত বেলেছন|”
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28 সব শুেন ফেরৗণ বলেলন, “েবশ আিম েতামােদর মরুপ্রান্তের
যাবার ছাড়পত্র িদিচ্ছ েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্
করার জনয্| িকন্তু মেন েরেখা েতামরা িকন্তু েবশী দূের চেল যােব না|
এখন যাও এবং আমার জনয্ প্রাথর্না কেরা|”

29 তখন েমািশ ফেরৗণেক বলল, “েদখুন, আিম যাব এবং প্রভুেক
অনুেরাধ করব যােতআগামীকাল িতিন আপনার কাছ েথেক, আপনার
েলাকেদর কাছ েথেক এবং আপনার সভাসদগেণর কাছ েথেক
মািছগুেলা সিরেয় েনন| িকন্তু আপিন েযন আবার আেগর মেতা
প্রভুেক ৈনেবদয্ উৎসগর্ করার িবষয়িট িনেয় পের আপিত্ত করেবন
না|”

30 এই কথা বেল েমািশ ফেরৗেণর কাছ েথেক িফের এল এবং
প্রভুর কােছ প্রাথর্না করল| 31 এবং েমািশর প্রাথর্নায়় সাড়া িদেয়
প্রভু ফেরৗণেক, সভাসদগণ ও প্রজােদর মািছর উপদ্রব েথেক রক্ষা
করেলন| িমশর েথেক মািছেদর বার কের িদেলন| আর একিট মািছও
েসখােন রইল না| 32 িকন্তু ফেরৗণ আবার েজদী হেয় েগেলন এবং
েলাকেদর েযেত িদেলন না|

9
গবািদ পশুেদর অসুখ

1 তারপর প্রভু েমািশেক বলেলন, ফেরৗণেক িগেয় বল, “প্রভু,
ইস্রােয়লীয়েদর ঈশ্বর বেলেছন, �আমার েলাকেদর আমার উপাসনা
করার জনয্ েছেড় দাও|� 2 তুিম যিদ তােদর ধের রােখা এবং েযেত
বাধা দাও 3 তাহেল প্রভু েতামার গবািদ পশুেদর ওপর তঁার ক্ষমতা
প্রেয়াগ করেবন| েতামার সমস্ত েঘাড়া, গাধা, উট, গরু ও েমেষর পাল
প্রভুর েকােপ এক ভয়ঙ্কর েরােগর িশকার হেব| 4 িকন্তু প্রভু িমশেরর
পশুেদর মেতা ইস্রােয়েলর পশুেদর দুদর্ শাগ্রস্তকরেবন না| ইস্রােয়েলর
েলাকেদর েকানও পশু মারা যােব না| 5আগামীকাল এই ঘটনা ঘটাবার
জনয্ প্রভু সময় িস্থর কেরেছন|”
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6 পরিদন, প্রভু েযমন বেলিছেলন েতমন করেলন| িমশরীয়েদর
সমস্ত গৃহপািলত পশু মারা েগল| িকন্তু ইস্রােয়েলর েলাকেদর েকানও
পশু মারা েগল না| 7 ইস্রােয়লীয়েদর েকানও পশু মারা েগেছ িকনা তা
েদেখ আসেত ফেরৗণ তঁার কমর্চারীেদর পাঠােলন এবং েস জানেত
পারেলা েয ইস্রােয়লীয়েদর একিট পশুও মারা যায় িন| িকন্তু তবুও
ফেরৗণ তঁার েজদ ধের রইেলন এবং েলাকেদর েযেত িদেলন না|

েফঁাড়া
8 প্রভু েমািশ এবং হােরাণেক বলেলন, “একটা উনুন েথেক এক

মুেঠা ছাই নাও| েমািশ তুিম েসই ছাই ফেরৗেণর সামেন বাতােস ছঁুেড়
দাও| 9এই ছাই ধূিলকণা হেয় সারা িমশের ছিড়েয় পড়েব| এবং যখনই
এই ধূেলা িমশেরর েকানও মানুষ বা পশুর গােয় পড়েব তখনই তােদর
গােয় েফঁাড়া হেব|”

10 তাই েমািশ ও হােরাণ উনুন েথেক ছাই িনেয় ফেরৗেণর সামেন
দঁাড়াল| েমািশ েসই ছাই আকােশ ছঁুেড় িদল আর পশু ও মানুেষর
গােয় েফঁাড়া বার হেত লাগল| 11 যাদুকররা েমািশর সেঙ্গ প্রিতেযািগতা
করেত পারল না| কারণ তােদরও সারা গােয় েফঁাড়া িছল| িমশেরর
প্রিতিট জায়গায় এই েরাগ েদখা িদল| 12 িকন্তু এেত প্রভু ফেরৗণেক
আরও উদ্ধতকের তুলেলন| তাই ফেরৗণ তােদর কথা শুনেত অস্বীকার
করেলন| প্রভুর কথামেতাই এসব ঘেটিছল|

িশলাবৃষ্টি
13এরপর প্রভু, ইস্রােয়লীয়েদর ঈশ্বর েমািশেক বলেলন, “সকােল

উেঠ ফেরৗেণর কােছ িগেয় বলেব, প্রভু ঈশ্বর বেলেছন, �আমার
েলাকেদর আমার উপাসনা করেত েযেত দাও| 14 যিদ তুিম তা না কর,
তেব েতামােক েতামার সমস্ত রাজকমর্চারীেদর এবং েলাকেদর সমস্ত
রকেমর দুেভর্ াগ ভুগেত হেব| তখন তুিম জানেব েয এই পৃিথবীেত
আমার মেতা ঈশ্বর আর েনই, 15আিম আমার ক্ষমতা িদেয় েতামােদর
এমন েরাগ িদেত পাির যা েতামােদর পৃিথবী েথেক মুেছ েদেব| 16 িকন্তু
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আিম েতামােদর একটা কারেণ এখােন েরেখিছ| আিম েতামােদর
আমার ক্ষমতা েদখােনার জনয্ েরেখিছ| যােত সারা পৃিথবীর েলাক
আমার কথা শুনেত পাের| 17 তুিম এখনও আমার েলাকেদর সেঙ্গ
িবেরািধতা করছ এবং তােদর েযেত িদচ্ছ না| 18 তাই আগামীকাল এই
সময় আিম এক ভয়ঙ্কর িশলাবৃষ্টি ঘটােবা| িমশেরর শুরু েথেক আজ
পযর্ন্ত এই রকম ভয়ঙ্কর িশলাবৃষ্টি আর কখনও হয় িন| 19 এখন তুিম
েতামার পশুেদর একিট িনরাপদ স্থােন িনেয় যাও| েতামার েক্ষেত যা
িকছু আেছ সব একিট িনরাপদ স্থােন িনেয় যাও| েকন? কারণ েকান
েলাক যিদ েক্ষেত পেড় থােক, তেব েস মারা যােব; যিদ েকান পশু
মােঠ পেড় থােক েস মারা যােব| েতামার বাড়ীর বাইের যা িকছু পেড়
থাকেব েস সব িকছুর ওপেরই িশলাবৃষ্টি হেব|� ”

20 ফেরৗেণর েসই কমর্চারীরা যারা প্রভুর বাতর্ ােক গুরুত্ব িদেয়িছল
তারা তােদর পশু ও ক্রীতদাসেদর েক্ষত েথেক িনেয় এেলা এবং ঘের
েরেখ িদল| 21 িকন্তু েয সব কমর্চারীরা প্রভুর বাতর্ া অগ্রাহয্ কেরিছল
তারা তােদর ক্রীতদাসেদর ও পশুেদর মােঠ েরেখ িদল|

22 প্রভু েমািশেক বলেলন, “েতামার হাত আকােশর িদেক তুেল
ধেরা, তাহেল িমশেরর ওপর িশলাবৃষ্টি শুরু হেয় যােব| িমশেরর সমস্ত
েক্ষেতর মানুষ, পশু ও গাছপালার ওপর এই িশলাবৃষ্টি হেব|”

23 তাই েমািশ তার হােতর ছিড় আকােশর িদেক তুলল, তারপর
প্রভু ভূিমর ওপর বজ্রিনেঘর্াষ, িশলাবৃষ্টি ও অশিন ঘটােলন| সারা
িমশের িশলাবৃষ্টি হল| 24 িশলাবৃষ্টি হিচ্ছল এবং চািরিদেক িবদুয্ত
চমকািচ্ছল| এই ধরেণর ভয়ঙ্কর িশলাবৃষ্টি িমশেরর শুরু েথেক আজ
পযর্ন্ত আেগ কখনও হয়িন| 25 এই িশলাবৃষ্টি িমশেরর েক্ষেতর সমস্ত
িকছু, েলাকজন ও পশুসহ গাছপালা ধ্বংস কের িদল| এই িশলাবৃষ্টিেত
মািটর সমস্ত গাছ েভেঙ্গ পেড়িছল| 26 একমাত্র ইস্রােয়েলর েলাকেদর
বাসস্থান েগাশন প্রেদেশ িশলাবৃষ্টি হল না|

27 ফেরৗণ েমািশ ও হােরাণেক েডেক বলেলন, “এইবার বুেঝিছ
েয আিম পাপ কেরিছ| প্রভুই িঠক িছেলন| আিম ও আমার েলাকরা
ভুল কেরিছ| 28প্রভুর েদওয়া িশলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত আর সহয্ হেচ্ছ না|
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ঈশ্বরেক িগেয় এই ঝড় থামােত বল| তাহেল আিম েতামােদর েযেত
েদব, েতামােদর আর এখােন থাকেত হেব না|”

29 েমািশ ফেরৗণেক বলেলন, “আিম যখন শহর তয্াগ কের যােবা
তখন আিম প্রভুেক প্রাথর্নার ভঙ্গীেত আমার হাতগুেলা ওপের তুলব|
এবং তারপর বজ্রপাত ও িশলাবৃষ্টি থামেব| তখন তুিম জানেব েয এই
পৃিথবী প্রভুর অিধকাের| 30 িকন্তু আিম জািন েয তুিম এবং েতামার
কমর্চারীরা এখনও প্রভুেক শ্রদ্ধা কেরা না|”

31 য়ব ও শন গােছ ফুল এেস িগেয়িছল| তাই এই সমস্ত শসয্ নষ্ট
হেয় েগল| 32 িকন্তু েযেহতু গম ও জনার বড় হল না তাই েসগুেলা নষ্ট
হল না|

33 েমািশ ফেরৗেণর কােছ েথেক শহেরর বাইের েগল, প্রভুেক
প্রাথর্না করার ভঙ্গীেত তার হাতগুেলা ওপের তুলল এবং তৎক্ষণাৎ
বজ্র, িশলাবৃষ্টি এমনিক বৃষ্টিও েথেম েগল|

34যখন ফেরৗণ েদখেলন বৃষ্টি, বজ্রপাত ও িশলাবৃষ্টি েথেম িগেয়েছ
তখন িতিন আবার ভুল করেলন| িতিন ও তার কমর্চারীরা েজদী হেয়
েগল| 35 ফেরৗণ উদ্ধত হেলন এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর েযেত
িদেত অস্বীকার করেলন| এসবই হেয়িছল িঠক প্রভু েযমন েমািশেক
বেলিছেলন েসইরকম ভােবই|

10
পঙ্গপাল

1 তারপর প্রভু েমািশেক বলেলন, “ফেরৗেণর কােছ যাও, আিম
তােক ও তার কমর্চারীেদর েজদী কের তুেলিছ যােত আিম আমার
অেলৗিকক শিক্ত তােদর েদখােত পাির| 2 আিম এটা এই কারেণও
কেরিছ যােত েতামরা, েতামােদর সন্তান এবং নািত-নাতিনেদর আিম
িমশরীয়েদর িবরুেদ্ধ িক িক কেরিছলাম এবং িমশের েকমন কের িচহ্ন-
কাযর্গুিল কেরিছলাম তার সম্বেন্ধ বলেত পােরা| তাহেল েতামরা সবাই
জানেত পারেব েয আিমই প্রভু|”
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3 তাই েমািশ ও হােরাণ ফেরৗেণর কােছ েগল এবং বলল, “প্রভু,
ইস্রােয়লীয়েদর ঈশ্বর বেলেছন, �তুিম আর কতিদন প্রভুেক অমানয্
করেব? আমার েলাকেদর আমার উপাসনা করেত েযেত দাও| 4 তুিম
যিদ আমার আেদশ অমানয্ কর তেবআগামীকালআিম েতামােদর এই
েদেশ পঙ্গপাল িনেয় আসব| 5 পঙ্গপালরা সারা েদশ েঢেক েফলেব,
চািরিদেক এত পঙ্গপাল আসেব েয েতামরা মািট েদখেত পােব না|
িশলাবৃষ্টির হাত েথেক যা িকছু েবঁেচ িগেয়েছ েসসব পঙ্গপালরা েখেয়
েফলেব, মােঠর প্রেতয্কিট গােছর সমস্ত পাতা এই পঙ্গপালরা েখেয়
েফলেব| 6 েতামার সমস্ত ঘর, েতামার কমর্চারীেদর ঘর এবং িমশেরর
সব ঘর পঙ্গপােল ভের যােব| এত পঙ্গপাল হেব যা েতামার িপতামাতা
অথবা েতামার িপতামহরা কখনও েদেখ িন| িমশের জনবসিত গেড়
ওঠার সময় েথেক আজ পযর্ন্ত এত পঙ্গপাল আর কখনও েকউ েদেখ
িন|� ” তারপর েমািশ িপছন িফের ফেরৗণেক েছেড় চেল েগল|

7 এরপর ফেরৗেণর কমর্চারীরা তঁােক িজজ্ঞাসা করল, “আর
কতিদন আমরা এই েলাকেদর ফঁােদ পেড় থাকব? এেদর ঈশ্বর, প্রভুর
উপাসনা করেত েযেত িদন, আপিন যিদ তা না কেরন তেব আপনার
েবাঝার আেগই িমশর ছারখার হেয় যােব|”

8 তখন ফেরৗণ তঁার কমর্চারীেদর বলেলন েমািশ ও হােরাণেক
িফিরেয় আনেত| তারা এেল ফেরৗণ তােদর বলেলন, “যাও, েতামরা
েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর উপাসনা কর| িকন্তু আমােক বেল যাও িঠক
কারা কারা যােচ্ছ?”

9 েমািশ উত্তর িদল, “আমােদর সমস্ত েলাক, যুবক ও বৃদ্ধ সকেলই
যােব| আমরা আমােদর পুত্রেদর, কনয্ােদর, েমষ, গবািদ পশু এবং
প্রেতয্কিট িজিনস আমােদর সেঙ্গ িনেয় যাব| কারণ প্রভু আমােদর
সকলেকই উৎসেব আমন্ত্রণ কেরেছন|”

10 ফেরৗণ তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর ও েতামােদর
সন্তানেদর িমশের েছেড় েযেত েদওয়ার আেগ প্রভুেক সিতয্ই
েতামােদর সেঙ্গ থাকেত হেব! েদখ েতামােদর িনশ্চয়ই েকান কু-
মতলব আেছ| 11 শুধুমাত্র পুরুষরাই প্রভুর উপাসনা করেত পারেব
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কারণ প্রথেম েতামরা একথাই বেলিছেল| িকন্তু েতামােদর সব েলাক
েযেত পারেব না|” এরপর ফেরৗণ েমািশ ও হােরাণেক িবদায় িদেলন|

12প্রভু এবার েমািশেক বলেলন, “তুিম িমশেরর ওপর েতামার হাত
েমেল দাও| তােত পঙ্গপালরাআসেব| সারা িমশর পঙ্গপােল ভের যােব|
িশলাবৃষ্টিেত েয সব গাছ নষ্ট হয় িন েসগুিল পঙ্গপাল েখেয় েফলেব|”

13 েমািশ তার হােতর ছিড় িমশেরর ওপর তুেল ধরল| এবং প্রভু
পূবর্ িদক েথেক এক প্রবল বাতাস পাঠােলন| সারা িদন সারা রাত ধের
েসই হাওয়া বেয় েগল| এবং সকালেবলা েসই হাওয়ায় পঙ্গপালরা এেস
িমশের ঢুেক পড়ল| 14 পঙ্গপালরা উেড় এেস িমশেরর মািটেত বসল|
এত পঙ্গপাল ইিতপূেবর্ কখনও িমশের েদখা যায় িন আর েবাধ হয়
পরবতীর্ কােলও কখনও েদখা যােব না| 15 পঙ্গপালরা মািট েঢেক
েফলল এবং সারা েদশ অন্ধকার হেয় েগল| িশলাবৃষ্টি যা ধ্বংস কের
িন েস সমস্ত গাছ এবং গােছর ফল পঙ্গপাল েখেয় েফলল, িমশেরর
েকাথাও েকানও গাছ বা লতা-পাতাও অবিশষ্ট রইল না|

16ফেরৗণ তাড়াতািড় েমািশ ও হােরাণেক েডেক পািঠেয় বলেলন,
“আিম েতামােদর ও েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর কােছ পাপ কেরিছ|
17এবারকার মেতা আমার অপরাধ ক্ষমা কের দাও| েতামােদর প্রভুেক
বল এই পঙ্গপালগুেলােক সিরেয় িনেত|”

18 েমািশ ফেরৗেণর কাছ েথেক চেল েগল এবং প্রভুর কােছ তার
জনয্ প্রাথর্না করল| 19 প্রভু হাওয়ার িদক পিরবতর্ ন কের পিশ্চম িদক
েথেক বাতাস পাঠােলন, এই প্রবল হাওয়ায় সমস্ত পঙ্গপাল িমশর
েথেক েবিরেয় িগেয় সূফ সাগের পড়ল| িমশের আর একিটও পঙ্গপাল
রইল না| 20 িকন্তু প্রভু আবার ফেরৗণেক েজদী কের তুলেলন এবং
ফেরৗণ ইস্রােয়েলর েলাকেদর েযেত িদেলন না|

অন্ধকার
21তারপর প্রভু েমািশেক বলেলন, “েতামার হাত উপের আকােশর

িদেক তুেল দাও যােত সারা িমশর অন্ধকাের েঢেক যায়| অন্ধকার এত
গাঢ় হেব েয েতামরা তা অনুভব করেত পারেব|”
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22 তাই েমািশ আকােশর িদেক হাত তুলল, তখন কােলা েমঘ এেস
িমশরেক েঢেক েফলল| িতন িদন ধের এই অন্ধকার রইল| 23 েকউ
কাউেক েদখেত েপল না বা েকউ উেঠ েকাথাও েযেত পারল না| িকন্তু
ইস্রােয়লীয়রা েযখােন বাস করত েসখােন আেলা িছল|

24 আবার ফেরৗণ েমািশেক েডেক পািঠেয় বলেলন, “যাও িগেয়
েতামােদর প্রভুর উপাসনা কর| েতামরা েতামােদর সন্তানেদর িনেয়
েযেত পারেব িকন্তু গরু বা েমেষর দল িনেত পারেব না, এখােন েরেখ
যােব|”

25 েমািশ বলল, “না,আমােদর প্রভু ঈশ্বরেক উৎসগর্ এবং েহামবিল
েদওয়ার জনয্ আপনােক আমােদর পশুসমূহ িদেত হেব| 26 হঁয্া, এবং
আমরা আমােদর পশুসমূহ প্রভুর উপাসনার জনয্ িনেয় যাব| আমরা
একটা কু্ষরও েফেল যাব না| কারণ আমরা জািন না আমােদর প্রভু
ঈশ্বেরর উপাসনার জনয্ িঠক িক িক লাগেব| একথা আমরা আমােদর
গন্তবয্স্থেল েপৗেঁছ জানেত পারব| তাই আমরা এ সবিকছুই সেঙ্গ িনেয়
যাব|”

27প্রভু আবার ফেরৗণেক েজদী কের তুলেলন এবং ফেরৗণ তােদর
েযেত বাধা িদেলন| 28 ফেরৗণ েমািশেক বলেলন, “এখান েথেক দুর
হেয় যাও, আর কখনও েযন এখােন েতামােক না েদিখ, যিদ তুিম
এখােন আমার কােছ েদখা করেত আেসা তেব েতামায় মরেত হেব|”

29তখন েমািশ বলল, “তুিম একটা কথা িঠকই বেলেছা, আিমআর
কখনও েতামার কােছ আসব না|”

11

প্রথম জাতেকর মৃতুয্
1 প্রভু তখন েমািশেক বলেলন, “িমশর এবং ফেরৗেণর িবরুেদ্ধ

আিম আেরকিট িবপযর্য় বেয় আনব| তারপর, েস েতামােদর সবাইেক
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পািঠেয় েদেব| বস্তুত েস েতামােদর চেল েযেত বাধয্ করেব|* 2 তুিম
ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই বাতর্ া পাঠােব: �নারী ও পুরুষ িনির্বেশেষ
েতামরা িনেজর িনেজর প্রিতেবশীেদর কাছ েথেক েসানা ও রূেপার
অলঙ্কার চাইেব| 3 প্রভু িমশরীয়েদর েতামােদর প্রিত দয়ালু কের
তুলেবন| িমশেরর েলাকরা, এমনিক ফেরৗেণর কমর্চারীরা েমািশেক
এক মহান বয্িক্তর মযর্াদা েদেব|� ”

4 েমািশ েলাকেদর জানাল, “প্রভু বেলেছন, �আজ মধয্রাত নাগাদ
আিম িমশেরর মেধয্ িদেয় যাব| 5 এবং তার ফেল িমশরীয়েদর সমস্ত
প্রথমজাত পুত্ররা মারা যােব| রাজা ফেরৗেণর প্রথমজাত পুত্র েথেক
শুরু কের যঁাতাকেল শসয্ েপষনকািরণী দাসীর প্রথমজাত পুত্র পযর্ন্ত
সবাই মারা যােব| এমনিক পশুেদরও প্রথম শাবক মারা যােব| 6তারপর
সমস্ত িমশের এমন েজাের কান্নার েরাল উঠেব যা অতীেত কখনও হয়
িন এবং যা ভিবষয্েতও কখনও হেব না| 7 িকন্তু ইস্রােয়েলর েলাকেদর
েকানরকম ক্ষিত হেব না| এমন িক েকােনা কুকুর পযর্ন্ত ইস্রােয়লীয়েদর
অথবা তােদর পশুেদর িদেক েঘউ েঘউ কের িচৎকার করেব না|� এর
ফেল, েতামরা বুঝেত পারেবআিম িমশরীয়েদর েথেক ইস্রােয়লীয়েদর
সেঙ্গ কতখািন অনয্রকম আচরণ কির| 8 তখন েতামােদর সমস্ত
(িমশরীয় কমর্চারীরা) নতজানু হেব এবং আমার উপাসনা করেব| তারা
বলেব, �তুিম েতামার সমস্ত েলাকেক েতামার সেঙ্গ িনেয় চেল যাও|�
তখন েমািশ েক্রােধ ফেরৗণেক েছেড় চেল েগল|”

9 প্রভু এরপর েমািশেক আরও বলেলন েয, “ফেরৗণ েতামার কথা
েশােন িন| েকন েশােন িন? েশােন িন বেলই েতা আিম িমশেরর ওপর
আমার মহাশিক্তর প্রভাব েদখােত েপেরিছলাম|” 10 েমািশ ও হােরাণ
ফেরৗেণর কােছ িগেয়িছল এবং এই সমস্ত অেলৗিকক কাজগুেলা
কেরিছল| িকন্তু প্রভু ফেরৗেণর হৃদয়েক উদ্ধত কেরিছেলন যােত েস
ইস্রােয়লীয়েদর তার েদশ েথেক েযেত না েদয়|
* 11:1: তারপর � করেব অথবা “তারপর েস েতামােদর এই জায়গা েথেক পািঠেয়
েদেব| েযমন একজন পুরুষ তার স্ত্রীেক পিরতয্াগ কের, েস েতামােদর েযৗতুকসহ পািঠেয়
েদেব| প্রাচীন ইস্রােয়েল, যিদ একজন পুরুষ িববাহ িবেচ্ছদ করত তােক তার স্ত্রী িবেয়েত যা
অথর্ এেনিছল েসটা অবশয্ই েফরৎ িদেত হেতা|”
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12
িনস্তারপবর্

1 েমািশ ও হােরাণ িমশের থাকার সময় প্রভু তােদর বলেলন,
2 “এই মাস হেব েতামােদর জনয্ বছেরর প্রথম মাস। 3 এই আেদশ
সমস্ত ইস্রােয়লবাসীর জনয্: এই মােসর দশম িদেন প্রেতয্েক তার
বাড়ীর জনয্ একিট কের পশু েজাগাড় করেব| পশুিট একিট েমষ
অথবা একিট ছাগলও হেত পাের| 4 যিদ তার বাড়ীেত একিট েগাটা
পশুর মাংস খাওয়ার মেতা যেথষ্ট েলাক না থােক তেব েস তার
িকছু প্রিতেবশীেক মাংস ভাগ কের খাওয়ার জনয্ িনমন্ত্রণ করেব|
প্রেতয্েকর খাওয়ার জনয্ যেথষ্ট মাংস থাকেব| 5 পশুিটেক হেত হেব
একিট এক বছেরর পুংশাবক এবং সমূ্পণর্রূেপ স্বাস্থয্বান| 6 মােসর
চতুদর্ শ িদন পযর্ন্ত এই পশুিটর ওপর েতামােদর নজর রাখেত হেব|
েসই িদন ইস্রােয়লীয় মণ্ডলীর সমস্ত েলাকরা এই পশুিটেক েগাধুিল
েবলায় হতয্া করেব| 7 েতামরা এই প্রাণীর রক্ত সংগ্রহ কের, েয
বাড়ীেত েলাকরা েভাজ খােব েসই বাড়ীর দরজার কাঠােমার ওপের
ও পােশ এই রক্ত লািগেয় েদেব|

8 “এই িদন রােত েতামরা েমষিটেক পুিড়েয় তার মাংস খােব|
েতামরা েতঁেতা শাক ও খািমরিবহীন রুিটও খােব| 9 েমষিটেক কঁাচা
অথবা জেল িসদ্ধ করা অবস্থায় েতামােদর খাওয়া উিচৎ হেব না, িকন্তু
আগুেনর তােপ েসঁকেব| েমষশাবকিটর মাথা, পা এবং িভতেরর অংশ
সব িকছুই অকু্ষন্ন থাকেব| 10 েতামরা সব মাংস রােতর মেধয্ই েখেয়
েশষ করেব| যিদ পরিদন সকােল িকছু অবিশষ্ট থােক তেব তা পুিড়েয়
েফলেব|

11 “যখন েতামরা আহার করেব তখন েতামরা যাত্রার জনয্
পুেরাপুির প্রস্তুত হেয় থাকার েপাশােক থাকেব| েতামােদর পােয় জুেতা
থাকেব, হােত ছিড় থাকেব এবং েতামরা তাড়াহুেড়া কের খােব| কারণ
এ হল প্রভুর িনস্তারপবর্|

12 “আিম িমশরীয়েদর প্রথমজাত িশশুগুিলেক এবং তােদর সমস্ত
পশুর প্রথমজাত শাবকগুিলেক হতয্া করব| এইভােব, আিম িমশেরর
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সমস্ত েদবতােদর ওপর রায় েদব যােত তারা জানেত পাের েয আিমই
প্রভু| 13 িকন্তু েতামােদর দরজায় লাগােনা রক্ত একিট িবেশষ িচেহ্নর
কাজ করেব| যখন আিম ঐ রক্ত েদখব তখন আিম েতামােদর
বাড়ীগুেলার ওপর িদেয় চেল যাব| আিম শুধু িমশেরর েলাকেদর ক্ষিত
করব| এই সব মারাত্মক েরােগ েতামােদর েকান ক্ষিত হেব না|

14 “তাই েতামরা সবসময় মেন রাখেব েয আজ েতামােদর
একিট িবেশষ ছুিটর িদন| েতামােদর উত্তরপুরুষরা এই ছুিটর িদেনর
মাধয্েম প্রভুেক সম্মান জানােব| 15 এই ছুিটেত েতামরা সাতিদন ধের
খািমরিবহীন রুিট খােব, ছুিটর প্রথম িদেন েতামরা েতামােদর বাড়ী
েথেক সমস্ত খািমর সিরেয় েফলেব| এই ছুিটেত পুেরা সাত িদন ধের
েকউ েকান খািমর খােব না| যিদ েকউ েসটা খায় তেব েসই বয্িক্তেক
ইস্রােয়লীয়েদর েথেক আলাদা কের েদওয়া হেব| 16 এই ছুিটর প্রথম
ও েশষ িদেন পিবত্র সমাগম অনুিষ্ঠত হেব| েতামরা এই িদনগুেলােত
েকান কাজ করেব না| েতামরা এই িদনগুিলেত একমাত্র েতামােদর
আহােরর জনয্ খাদয্ ৈতরী করেত পারেব| 17 েতামরা খািমরিবহীন
রুিটর উৎসেবর কথা মেন রাখেব| েকন? কারণ এই িদন আিম
েতামােদর সব েলাকেক দেল দেল িমশর েথেক েবর কের এেনিছলাম,
তাই েতামােদর সব উত্তরপুরুষ এই িদনিট স্মরণ করেব, এই িনয়ম
িচরকাল থাকেব| 18 তাই প্রথম মােসর চতুদর্ শ িদন িবেকেল েতামরা
খািমরিবহীন রুিট খাওয়া শুরু করেব| েতামরা ঐ রুিটিট ঐ মােসর
একিবংশ িদেনর সন্ধয্া পযর্ন্ত খােব| 19 সাতিদন ধের েতামােদর ঘের
েকান খািমর থাকেব না, েয েকান বয্িক্ত েস ইস্রােয়েলর নাগিরক
েহাক্ বা িবেদশী েয এই সময় খািমর খােব তােক ইস্রােয়েলর বািক
েলাকেদর েথেক আলাদা কের েদওয়া হেব| 20 এই ছুিটেত েতামরা
অবশয্ই খািমর খােব না, েতামরা েযখােনই থাক না েকন খািমরিবহীন
রুিট খােব|”

21 তাই েমািশ ইস্রােয়লীয়েদর সমস্ত প্রবীণেদর েডেক বলল,
“েতামােদর পিরবােরর জনয্ েমষশাবক েজাগাড় কর এবং
িনস্তারপেবর্র জনয্ েমষশাবকিটেক হতয্া কর| 22 এক আঁিট কের
এেসাব িনেয় পােত্র রাখা রেক্ত ডুিবেয় তা িদেয় দরজার কাঠােমার
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ওপর ও পােশর িদক রঙ কেরা| সকােলর আেগ েকউ িনেজর
বাড়ী তয্াগ করেব না| 23 এই সময়, প্রভু িমশেরর েভতর িদেয়
িমশরীয়েদর হতয্া করেত যােবন| যখন িতিন দরজার কাঠােমার পােশ
ও ওপের রেক্তর প্রেলপ েদখেবন, তখন িতিন েসই দরজাগুেলার
ওপর িদেয় যােবন|প্রভুধ্বংসকারীেক েতামােদর বাড়ীেত এেসআঘাত
করেত েদেবন না| 24 েতামরা অবশয্ই এই আেদশ মেন রাখেব,
এই িনয়ম েতামােদর ও েতামােদর উত্তরপুরুষেদর জনয্ িচরকাল
থাকেব| 25 যখন েতামরা প্রভুর প্রিতশ্রুিত মত তঁার েদওয়া ভূখেণ্ড
যােব তখন েতামােদর এই িজিনসগুিল অবশয্ই মেন রাখেত হেব|
26যখন েতামােদর সন্তানরা িজজ্ঞাসা করেব, �আমরা েকন এই উৎসব
করিছ?� 27 তখন েতামরা বলেব, �এই িনস্তারপবর্ প্রভুেক সম্মান
জানাবার জনয্| েকন? কারণ যখন আমরা িমশের িছলাম তখন প্রভু
আমােদর ইস্রােয়লবাসীেদর বাড়ীগুিলেক িনস্তার িদেয়িছেলন| প্রভু
িমশরীয়েদর হতয্া কেরিছেলন িকন্তু আমােদর েলাকেদর বাড়ীগুেলা
রক্ষা কেরিছেলন|� ”
সুতরাং েলােক নত হেয় প্রভুর উপাসনা করল| 28 প্রভু েমািশ

ও হােরাণেক এই আেদশ িদেয়িছেলন তাই ইস্রােয়লবাসী প্রভুর
আেদশমেতা কাজ করল|

29 মধয্রােত িমশেরর সমস্ত প্রথম নবজাতক পুত্রেদর প্রভু
হতয্া কেরিছেলন| ফেরৗেণর প্রথমজাত পুত্র েথেক েজেলর বন্দীর
প্রথমজাত পুত্র পযর্ন্ত| সমস্ত পশুর প্রথমজাত শাবকেকও হতয্া করা
হল| 30 েসই রােত িমশেরর প্রেতয্ক ঘের েকউ না েকউ মারা েগল|
ফেরৗণ, তঁার কমর্চারী ও িমশেরর সমস্ত েলাক উচ্চস্বের কান্না শুরু
করল|

ইস্রােয়লীয়েদর িমশর তয্াগ
31 তাই, েসই রােত ফেরৗণ েমািশ ও হােরাণেক েডেক বলেলন,

“উেঠ পড়, আমােদর সকলেক েছেড় দাও এবং চেল যাও| তুিম
ও েতামার ইস্রােয়েলর েলাকরা যা ইচ্ছা তাই করেত পার| েতামরা
েযমন বেলিছেল, িগেয় প্রভুর উপাসনা কর| 32 েতামােদর চািহদা মেতা
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সমস্ত গরু ও েমেষর দল েতামরা িনেয় েযেত পােরা| যাও! যখন
েতামরা যােব আমায় আশীবর্াদ করার জনয্ প্রভুর কােছ প্রাথর্না কেরা|”
33 িমশরীয়রা তােদর তাড়াতািড় চেল যাবার জনয্ িমনিত করল| েকন?
কারণ তারা বলল, “েতামরা না চেল েগেল আমরা সকেল মারা যাব!”

34 ইস্রােয়লীয়রা তােদর রুিটেত খািমর েদবার সময় েপল না| তারা
িভেজ ময়দার তােলর পাত্র কাপেড় জিড়েয় কঁােধ বেয় িনেয় চলল|
35 তারপর ইস্রােয়েলর েলাকরা েমািশর কথামেতা তােদর িমশরীয়
প্রিতেবশীেদর কােছ িগেয় কাপড় ও েসানা রূপার ৈতরী িজিনস চাইল|

36 প্রভু িমশরীয়েদর ইস্রােয়লীয়েদর প্রিত দয়ালু কের তুলেলন
যােত িমশরীয়রা তােদর ধনসইদ ইস্রােয়লবাসীেদর হােত তুেল েদয়!
এইভােব, ইস্রােয়লীয়রা িমশরীয়েদর লুন্ঠন করল|

37 ইস্রােয়েলর েলাকরা রািমেষষ েথেক সুেক্কােত যাত্রা করল|
িশশুরা ছাড়াই েসখােন প্রায় 600,000 েলাক িছল| 38 েসখােন প্রচুর
েমষ, গবািদ পশু এবং িজিনসপত্র িছল| তােদর সেঙ্গ অেনক অ-
ইস্রােয়লীয় েলাক িগেয়িছল| 39 েযেহতু তােদর িমশেরর বাইের েযেত
বাধয্ করা হেয়িছল, েসই েহতু তারা মাখা ময়দায়়, েযটা তারা িমশর
েথেক এেনিছল, খািমর েমশাবার সময় পায়িন| এবং যাত্রার জনয্ েকান
িবেশষ খাবার প্রস্তুত করারও সময় হয় িন| তাই তারা খািমরিবহীন
রুিটই েসঁেক িনেয়িছল|

40 ইস্রােয়লীয়বাসীরা 430 বছর ধের িমশের বাস কেরিছল|
41 প্রভুর ৈসনয্রা* 430 বছর পর েসই িবেশষ িদেন িমশর তয্াগ
কেরিছল| 42 তাই েসটা িছল একিট িবেশষ রািত্র কারণ প্রভু
তােদর িমশর েথেক বাইের বার কের আনার জনয্ লক্ষয্ রাখিছেলন|
েসইভােব, সমস্ত ইস্রােয়লবাসীরা প্রভুেক সম্মান জানােনার জনয্
িচরকাল এই িবেশষ রাতিটর প্রিত লক্ষয্ রাখেব|

43 প্রভু েমািশ ও হােরাণেক বলেলন, “এই হল িনস্তারপেবর্র বিলর
িনয়মাবলী: েকান িবেদশী এই িনস্তারপেবর্ আহার করেব না| 44 িকন্তু
যিদ েকান বয্িক্ত েকান দাস েকেন এবং তােক সুন্নৎ করায় তাহেল
* 12:41: প্রভুর ৈসনয্ ইস্রােয়েলর েলাকরা|
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েসই দাস িনস্তারপবর্ েখেত পারেব| 45 িকন্তু েয েলাক েতামার েদেশর
একজন সামিয়ক বািসন্দা বা ভাড়া করা কমীর্ তার িনস্তারপবর্ েভাজ
খাওয়া উিচৎ নয়| এই িনস্তারপবর্ শুধুমাত্র ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্|

46 “প্রেতয্ক পিরবার একিট বাড়ীেতই আহার করেব| েকানও
খাবার বাড়ীর বাইের যােব না, েমষ শাবেকর েকান হাড় ভাঙ্গেব না|
47 সমস্ত ইস্রােয়ল প্রজািতর মানুষ এই উৎসব পালন করেব| 48 যিদ
ইস্রােয়লীয় ছাড়া অনয্ েকান উপজািতর েলাক েতামােদর সেঙ্গ থােক
এবং েতামােদর খাবাের ভাগ বসােত চায় তেব তােক এবং তার
পিরবােরর প্রেতয্ক পুরুষেক সুন্নৎ করােত হেব| তাহেল েস অনয্ানয্
ইস্রােয়লীয়েদর সমকক্ষ হেয় যােব এবং তােদর সেঙ্গ খাবার ভাগ কের
েখেত পারেব| িকন্তু যিদ েকান বয্িক্তর সুন্নৎ না করােনা হয় তেব েস
এই খাবার আহার করেত পারেব না| 49 এই িনয়ম সকেলর জনয্ই
প্রেযাজয্| এই িনয়মিট ইস্রােয়লীয় অথবা অ-ইস্রােয়লীয় সকেলর জনয্
সমানভােব প্রেযাজয্|”

50 তাই প্রভু েমািশ ও হােরাণেক যা আেদশ িদেয়িছেলন সমস্ত
ইস্রােয়েলর েলাক তা পালন করল| 51তাই েসই িদন প্রভু এইভােব দেল
দেল ইস্রােয়লবাসীেদর িমশর েদশ েথেক বাইের বার কের আনেলন|

13
1 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর প্রিতিট নারীর

প্রথমজাত পুত্র সন্তানেকআমার উেদ্দেশয্ দান কর| এমনিক প্রেতয্কিট
পশুর প্রথম পুরুষ শাবকিটও আমার হেব|”

3 েমািশ েলাকেদর বলল, “এই িদনিটেক মেন েরেখা| েতামরা
িমশেরর ক্রীতদাস িছেল| িকন্তু প্রভু তঁার মহান শিক্ত িদেয় এই িদেন
েতামােদর দাসেত্বর শৃঙ্খল েথেক মুক্ত কেরেছন| েতামরা খািমরিবহীন
রুিট খােব| 4 আজ আবীব মােসর (বসন্তকােলর) এই িদেন েতামরা
িমশর তয্াগ কেরছ| 5 প্রভু েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ কনানীয়,
িহত্তীয়, ইেমারীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীয়েদর েদশ েতামােদর েদওয়ার
প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন| প্রভু েতামােদর এই িবশাল সম্পেদ ভরা শসয্
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শয্ামল েদেশ িনেয় আসার পর েতামরা অবশয্ই প্রিত বছর প্রথম
মােসর এই িবেশষ িদেন উপাসনা করেব|

6 “সাতিদন ধের েতামরা খািমরিবহীন রুিট খােব| সাত িদেনর িদন
েভাজন উৎসব করেব| এই মহােভাজ উৎসব হেব প্রভুেক সম্মান
জানােনার উেদ্দেশয্| 7 তাই সাতিদন ধের েতামরা খািমরিবহীন রুিট
খােব| েতামােদর েদেশর েকাথাও েকান খািমরিবিশষ্ট রুিট অবশয্ই
থাকেব না| 8 েসইিদন েতামরা েতামােদর সন্তানেদর বলেব, �প্রভু
আমােদর িমশর েদশ েথেক উদ্ধার কের এেনেছন বেল আমরা এই
মহােভাজ উৎসব পালন কির|�

9 “এই িবশ্রােমর িদনিটেক েকানও িবেশষ িদেন হােত বঁাধা সুেতার
মেতা েতামােদর মেন রাখা উিচৎ |* মেন রাখেব দুই েচােখর মাঝখােন
কপােল লাগােনা িতলেকর মেতা| এই ছুিটর িদনিট েতামােদর প্রভুর
িশক্ষামালােক মেন রাখেত সাহাযয্ করেব| এটা েতামােদর সাহাযয্
করেব প্রভুর মহান শিক্তেক মেন রাখেত িযিন েতামােদর িমশর েথেক
মুক্তকেরেছন| 10 সুতরাং প্রিত বছর ছুিটর িদনিটেক েতামরা প্রিত বছর
সিঠক সময় স্মরণ করেব|

11 “েতামােদর পূবর্পুরুষেদর এবং েতামােদর কােছ প্রিতশ্রুিত
মেতা প্রভু েতামােদর কনানীয়েদর েদেশ িনেয় যােবন| িকন্তু প্রভু
েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েয েতামােদর
িতিন এই েদশ িদেয় েদেবন| ঈশ্বর েতামােদর এই েদশ েদওয়ার পর,
12 েতামরা িকন্তু তঁােক েতামােদর প্রথম পুত্র সন্তান এবং ভূিমষ্ট হওয়া
প্রথম পুরুষ শাবকেক প্রভুর উেদ্দেশয্ দান করেব| 13 প্রিতিট গাধার
প্রথমজাত পুরুষ শাবকেক প্রিতিট েমষ শাবেকর িবিনমেয় প্রভুর কাছ
েথেক িকেন মুক্ত কের আনেত পারেব| যিদ মুক্ত করেত না পােরা
তাহেল গাধার শাবকিটেক ঘাড় মটেক হতয্া করেব| এবং েসটাই হেব
* 13:9: এই � উিচৎ আক্ষিরক অেথর্, “েতামার হােত একিট দাগ এবং েতামার চকু্ষদ্বেয়র
মাঝখােন একিট স্মারক িচহ্ন|” একজন ইহুদী তার সম্বেন্ধ ঈশ্বেরর িবিধগুিল মেন রাখার জনয্
তার হােত এবং কপােল েয িবেশষ িজিনসিট বঁােধ এখােন সম্ববতঃ েস কথারই উেল্লখ করা
হেচ্ছ|
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প্রভুর প্রিত ৈনেবদয্| িকন্তু মানুেষর প্রথমজাত পুত্র সন্তানেদর অবশয্ই
প্রভুর কাছ েথেক েফরৎ িনেয় আসেত হেব|

14 “ভিবষয্েত েতামােদর সন্তানরা িজজ্ঞাসা করেব, েতামরা
এগুেলা েকন করেল, �এগুেলার মােনই বা িক?� তখন েতামরা
বলেব, �আমরা িমশের দাসত্ব করতাম| িকন্তু প্রভুই তঁার মহান শিক্ত
প্রেয়াগ কের আমােদর িমশর েদশ েথেক উদ্ধার কের এেনিছেলন|
15 িমশের ফেরৗণ িছেলন ভীষণ েজদী| িতিন িকছুেতই আমােদর মুিক্ত
িদিচ্ছেলন না| তাই প্রভু তখন েস েদেশর প্রেতয্ক প্রথমজাত সন্তানেদর
হতয্া কেরিছেলন| প্রভু মানুষ ও পশু উভেয়রই প্রথমজাত পুরুষ
সন্তানেদর হতয্া কেরিছেলন| েসইজনয্ই আমরা সমস্ত প্রথমজাত পুং
পশুেদর প্রভুর কােছ উৎসগর্ কির এবং প্রভুর কাছ েথেক আমােদর
প্রথমজাত পুত্র সন্তানেদর িকেন িনই|� 16এরই িচহ্ন িহসােব েতামােদর
হােত সুেতা বঁাধা এবং দুই েচােখর মাঝখােন িতলক, যােত েতামরা
মেন রাখেত পার েয প্রভু তঁার পরাক্রম শিক্ত প্রেয়াগ কের আমােদর
িমশর েদশ েথেক উদ্ধার কের এেনেছন|”

িমশর েদশ তয্াগ করার যাত্রাপথ
17 ফেরৗণ যখন েলাকেদর চেল েযেত িদেলন, ঈশ্বর তােদর

পেলষ্টীয় েদেশর মেধয্ িদেয় ভূমধয্সাগর বরাবর সহজ সমুদ্র পথ
বয্বহার করেত েদন িন, যিদও েসটা রাস্তা িছল| ঈশ্বর বেলিছেলন,
“ঐ িদক িদেয় েগেল যুদ্ধ করেত হেব| তখন েলাকরা মত পিরবতর্ ন
কের আবার িমশেরই িফের েযেত পাের|”

18 তাই ঈশ্বর তােদর সূফ সাগেরর িদকবতীর্ মরুভূিমর মেধয্ িদেয়
িনেয় এেসিছেলন| িমশর তয্াগ করার সময় ইস্রােয়েলর েলাকরা যুেদ্ধর
েপাশােক িনেজেদর সিজ্জত করল|

েযােষফ ঘের েগল
19 েমািশ েযােষেফর অিস্থ বেয় িনেয় চলল| (েযােষফ মারা

যাবার আেগ ইস্রােয়েলর পুত্রেদর এই কাজ করার প্রিতশ্রুিত কিরেয়
িনেয়িছল| েযােষফ বেলিছল, “ঈশ্বর েতামােদর যখন রক্ষা করেবন
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তখন েতামরা িমশর েদশ েথেক আমার অিস্থ সকল বেয় িনেয়
এেসা|”)

প্রভু তঁার েলাকেদর েনতৃত্ব িদেলন
20 ইস্রােয়লীয়রা সুেক্কাৎ েছেড় এেসিছল এবং এথেম, েযটা

মরুভুিমর কােছ িছল, েসখােন তঁাবু গাড়ল| 21 প্রভু েসই সময় তােদর
পথ েদিখেয় িনেয় এেলন| েসই যাত্রার সময় প্রভু পথ েদখােনার জনয্
িদেনর েবলায় লম্বা েমঘ স্তম্ভ এবং রােতর েবলায় আগুেনর িশখা
বয্বহার করেতন| ঐ আগুেনর িশখা রােতর েবলায় তােদর পথ চলার
আেলা েজাগােতা| 22লম্বা েমঘ স্তম্ভ সারািদন তােদর সেঙ্গ থাকত এবং
রােত থাকত আগুেনর িশখা|

14
1 তারপর প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ওেদর বেলা, িমেগ্দাল এবং

সূফ সাগেরর মাঝখােন বাল্সেফােনর সামেন রািত্রযাপন করেত|
3 তাহেল ফেরৗণ ভাবেব েয ইস্রােয়েলর েলাকরা মরুভূিমেত হািরেয়
েগেছ| ওেদর আর েকাথাও যাবার জায়গা েনই| 4 তখন আিম
ফেরৗণেক সাহসী কের তুলব যােত েস েতামােদর তাড়া কের| িকন্তু
েশষ পযর্ন্তআিম ফেরৗণ ও তার েসনােদর পরািজত করব| এটা আমার
সম্মান বাড়ােব| এবং িমশেরর েলাকরা তখন জানেত পারেব েযআিমই
প্রভু|” ইস্রােয়েলর েলাকরা ঈশ্বেরর কথামেতাই কাজ করল|

ফেরৗণ ইস্রােয়লীয়েদর তাড়া করেলন
5 িমশেরর রাজা খবর েপেলন েয ইস্রােয়লীয়রা পািলেয়েছ| এই

খবর শুেন ফেরৗণ ও তঁার সভাসদরা আেগর মত মন পিরবতর্ ন
করেলন| ফেরৗণ বলেলন, “আমরা েকন ইস্রােয়লীয়েদর েযেত
িদলাম? েকন ওেদর পালােত িদলাম? এখন আমরা আমােদর
ক্রীতদাসেদর হারালাম|”

6 সুতরাং ফেরৗণ তঁার রেথ চেড় েলাকজন সেমত িফের েগেলন|
7ফেরৗণ তঁার সব েচেয় ভােলা 600জন সারথীেক িনেলন| প্রেতয্কিট
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রেথ একজন কের িবিশষ্ট সভাসদ িছল| 8 ইস্রােয়লীয়রা তােদর যুদ্ধ
জেয় উঁচু করা অস্ত্রশস্ত্র িনেয় েছেড় যািচ্ছল| িকন্তু িমশেরর রাজা
ফেরৗণ, যঁার হৃদয় প্রভুর দ্বারা উদ্ধত হেয়িছল, ইস্রােয়লীয়েদর তাড়া
করেলন| 9 িমশরীয় ৈসনয্রা তােদর তাড়া করল| ফেরৗেণর সমস্ত
অশ্বােরাহী, রথােরাহী এবং ৈসনয্ ইস্রােয়লীয়েদর ধের েফলল যখন
তারা সূফ সাগেরর কােছ বাল্সেফােনর পূেবর্ পী-হহীেরােত িশিবর
কেরিছল|

10 ইস্রােয়েলর েলােকরা েদখেত েপল ফেরৗণ এবং তঁার েসনারা
তােদর িদেক এিগেয় আসেছ| তখন তারা ভয় েপেয় প্রভুর কােছ
সাহােযয্র জনয্ িচৎকার কের উঠল| 11 তারা েমািশেক বলল, “েকন
তুিম আমােদর িমশর েথেক বার কের আনেল? েকন মরার জনয্ তুিম
আমােদর এই মরুভূিমেত িনেয় এেল? আমরা অন্ততঃ িমশের েতা
শািন্তেত মরেত পারতাম| েসখােন আর িকছু থাক না থাক প্রচুর কবর
িছল| 12 এরকম েয ঘটেত পাের তা িকন্তু আমরা আেগই বেলিছলাম|
আমরা বেলিছলাম, �অনুগ্রহ কের আমােদর িবরক্ত েকােরা না|
আমােদর এখােনই থাকেত দাও, িমশরীয়েদর েসবা করেত দাও|� এই
মরুভূিমেত এেস মরার েথেক িমশরীয়েদর দাসত্ব অেনক ভাল িছল|”

13 িকন্তু েমািশ উত্তের বলল, “ভয় েপেয় পািলেয় েযও না| েদেখা,
প্রভু িকভােব আজ েতামােদর রক্ষা কেরন| েতামরা আর েকানও িদন
িমশরীয়েদর েদখেত পােব না| 14 েতামােদর িকছুই করেত হেব না|শুধু
শান্ত হেয় েদেখ যাও িক ঘটেছ| প্রভুই েতামােদর হেয় যুদ্ধ করেবন|”

15 েসই সময় প্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম এখনও েকন আমার
সামেন কঁাদেছা! ইস্রােয়লীয়েদর এিগেয় েযেত বেলা| 16 যখন তুিম
সূফ সাগেরর ওপর েতামার হােতর লািঠ তুেল ধরেব সূফ সাগর দুভাগ
হেয় যােব| তখন েলাকরা সমুেদ্রর মাঝখােন ৈতির হওয়া েসই শুকেনা
পথ িদেয় পােয় েহঁেট েযেত পারেব| 17 আিমই িমশরীয়েদর সাহসী
কের তুেলিছ| তাই ওরা েতামােদর তাড়া করেছ| িকন্তু আিম েতামােদর
েদখাব েয আিম ফেরৗণ, তার সমস্ত ৈসনয্, তার অশ্বােরাহীসমূহ এবং
সারথীেদর েচেয় অেনক েবশী শিক্তশালী| 18তখন িমশরওজানেব েয
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আিমই প্রভু| িমশরীয়রাও আমােক সম্মান জানােব যখন আিম ফেরৗণ,
তার অশ্বােরাহীগণ এবং সারথীেদর পরািজত করব|”

প্রভু িমশেরর েসনােদর পরািজত করেলন
19 এরপর প্রভুর দূত, েয সামেন েথেক ইস্রােয়লীয়েদর েনতৃত্ব

িদিচ্ছল, েস ইস্রােয়লীয়েদর িপছন িদেক চেল এেলা| তাই এক লম্বা
েমঘস্তম্ভ মুহুেতর্ র মেধয্ই েলাকেদর সামেন েথেক িপছেন চেল এল|

20 এইভােব ঐ েমঘস্তম্ভ িমশরীয়েদর মাঝখােন িবরাজ করেত
থাকল| তখন িমশরীয়েদর জনয্ অন্ধকার থাকেলও ইস্রােয়লীয়েদর
জনয্ আেলা িছল| তাই ঐ রােত্র িমশরীয়রা ইস্রােয়লীয়েদর কােছ
আসেত পারল না|

21 েমািশ সূফ সাগেরর ওপর তার হাত েমেল ধরল| প্রভু পূবর্ িদক
েথেক প্রবল ঝেড়র সৃষ্টি করেলন| এই ঝড় সারারাত ধের চলেত
লাগল| দু�ভাগ হেয় েগল সমুদ্র| এবং বাতাস মািটেক শুকেনা কের
িদেয় সমুেদ্রর মাঝখান বরাবর পেথর সৃষ্টি করল| 22 ইস্রােয়েলর
েলাকরা ঐ পথ িদেয় েহঁেট সূফ সাগর েপিরেয় েগল| তােদর দুিদেক
িছল জেলর েদওয়াল| 23 িপছেন ফেরৗেণর সমস্ত অশ্বােরাহী েসনা ও
রথ ধাওয়া করল| 24 পরিদন সকােল েমঘস্তম্ভ ও অিগ্নিশখার ওপর
েথেক প্রভু িমশরীয় েসনােদর িদেক দৃষ্টিপাত করেলন| তখন প্রভু
ইস্রােয়লীয়েদর পক্ষ িনেয় িমশরীয় ৈসনয্বািহনীেক আতেঙ্ক েফেল
িদেলন| 25রেথর চাকা আটেক িগেয় রথ চালােনা কিঠন হেয় দঁাড়ােলা|
িমশরীয়রা িচৎকার কের উঠল, “চেলা এখান েথেক েবিরেয় যাই|
প্রভুই ইহুদীেদর হেয় আমােদর িবরুেদ্ধ লড়াই করেছন|”

26তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, “সমুেদ্রর ওপর েতামার হাত তুেল
ধর| েদখেব তীব্র জেলাচ্ছ্বাস গ্রাস করেছ িমশরীয়েদর রথ ওঅশ্বােরাহী
েসনােদর|”

27 েমািশ তার হাত সমুেদ্রর ওপর েমেল ধরেলা| তাই িদেনর
আেলা েফাটার িঠক আেগ সমুদ্র তার স্বাভািবক অবস্থায় িফের
েগল| িমশরীয়রা জেলাচ্ছ্বাস েথেক বঁাচার তািগেদ প্রাণপেন েদৗড়েত
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লাগল| িকন্তু প্রভু তােদর সমুেদ্রর জেল েঠেল িদেলন| 28জেলাচ্ছ্বাস
গ্রাস করল রথ ও অশ্বােরাহী েসনােদর| ফেরৗেণর েয সমস্ত েসনারা
ইস্রােয়লীয়েদর তাড়া কের আসিছল তারা সব ধ্বংস হল| েকউ েবঁেচ
থাকল না|

29 ইস্রােয়েলর েলাকরা সমুেদ্রর মাঝখােন ৈতির হওয়া পথ
িদেয় সূফ সাগর েপিরেয় েগল| তােদর পেথর দুপােশ িছল জেলর
েদওয়াল| 30 সুতরাং েসইিদন এইভােব প্রভু িমশরীয়েদর হাত েথেক
ইস্রােয়লীয়েদর রক্ষা করেলন| পের ইস্রােয়লীয়রা সূফ সাগেরর তীের
িমশরীয়েদর মৃত েদেহর সাির েদখেত েপল| 31 িমশরীয়েদর েসই
পিরণিত েদখার পর েথেক ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রভুর শিক্ত সম্পেকর্
িনঃসেন্দহ হল| তারা প্রভুেক ভয় ও সম্মান করেত শুরু করল| তারা
িবশ্বাস করেত শুরু করল প্রভুেক এবং তঁার দাস েমািশেক|

15
েমািশর সঙ্গীত

1 এরপর েমািশ এবং ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রভুর উেদ্দেশয্ এই
গানিট গাইল:

“আিম প্রভুর উেদ্দেশয্ গান গাইব!
িতিন মহান কাজ কেরেছন|

িতিন েঘাড়া এবং েঘাড়সওয়ারেদর সমুেদ্র ছঁুেড় েফেল িদেয়েছন|
2 প্রভুই আমার শিক্ত|
িতিন আমার পিরত্রাতা এবং আিম তঁার প্রশংসার গান গাইব|

প্রভু আমার ঈশ্বর, আিম তঁার প্রশংসা করব|
প্রভু হেলন আমার পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর|

এবং আিম তঁােক সম্মান করব|
3 প্রভু হেলন মহান েযাদ্ধা|



যাত্রাপুস্তক 15:4 xliii যাত্রাপুস্তক 15:10

তঁার নাম হল প্রভু|
4ফেরৗেণর রথ এবং েসনােদর

িতিন সমুেদ্র ছঁুেড় েফেল িদেয়েছন|
ফেরৗেণর েসরা ৈসনয্রা

সূফ সাগের ডুেব েগেছ|
5জেলর গভীের তারা তিলেয় েগেছ|

পাথেরর মেতা তারা জেল ডুেব েগেছ|

6 “প্রভু আপনার ডান হাত অসম্ভব শিক্তশালী|
প্রভু আপনার ডান হাত শত্রুবািহনীেক চুরমার কের িদেয়েছ|

7আপিনআপনার মহান রাজকীয়় ঢেঙআপনার িবরুদ্ধাচারীেদরধ্বংস
কেরেছন|

আগুেনর িশখা েযমন কের ঘর পুিড়েয় েদয়, েতমিন আপনার
েক্রাধ তােদর ধ্বংস কের িদেয়েছ|

8আপনার িনঃশ্বােসর একিট সেজার ফুত্কাের
জল জেম উেঠিছল|

েসই জেলাচ্ছ্বাস একিট িনেরট েদওয়ােল পিরণত হেয়িছল
এবং সমুেদ্রর গভীরতাও ঘন হেয় উেঠিছল|

9 “শত্রুরা বেলিছল,
�আিম তােদর তাড়া কের ধের েফলব|
আিম তােদর সমস্ত ধন-সম্পিত্ত লুঠ করব|
আিম তরবাির বয্বহার কের সব লুঠ কের েনব|
সবিকছু আমার িনেজর জনয্ িনেয় যাব|�

10 িকন্তু আপিন আপনার িনঃশ্বাস িদেয় সমুদ্রেক উিড়েয় িদেয়িছেলন
এবং তােদর েঢেক িদেয়িছেলন|

তারা সীসার মেতা েসই কু্রদ্ধ সমুেদ্রর নীেচ চেল েগেছ|
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11 “প্রভুর মেতা আর েকানও ঈশ্বর আেছ?
না! আপনার মেতা আর েকানও ঈশ্বর েনই|

আপিন অতয্ন্ত পিবত্র|
আপিন আশ্চযর্য্জনক শিক্তশালী|
আপিন মহান অেলৗিকক ঘটনা ঘটান|

12আপিন আপনার ডান হাত প্রসািরত কেরিছেলন,
তাই পৃিথবী তােদর িগেল েফেলিছল|

13আপিন আপনার মহান করুণা িদেয়
েলাকেদর রক্ষা কেরেছন|

এবং আপনার শিক্ত িদেয় ঐ েলাকেদর
আপনার পিবত্র ও সুন্দর েদেশ আপিন িনেয় এেসেছন|

14 “অনয্ানয্ েদশ এই কািহনী শুেন ভয় পােব|
পেলষ্টীয়রা ভেয় েকঁেপ উঠেব|

15 ইেদােমর েনতারা ভেয় কঁাপেব|
েমায়ােবর েনতারা ভেয় কঁাপেব|
কনানবাসীরা উদয্ম হারােব|
16ঐ শিক্তশালী েলাকরা যখন আপনার ক্ষমতার প্রমাণ পােব

তখন তারা ভয় েপেয় যােব|
ওরা পাথেরর মেতা অনঢ় হেয় থাকেব

যতক্ষণ না আপনার েলাকরা চেল যায়:
হঁয্া, েহ প্রভু, যতক্ষণ না আপনার েলাক,

যােদর আপিন িকেনিছেলন চেল যায়|
17 তােদর আপনার পবর্েত িনেয় যান েযখােন আপনার বাসস্থান এবং

েসখােন তােদর স্থাপন করুন|
আমার প্রভু, ঐজায়গাটাই হেচ্ছ েসই জায়গা েযটা আপিন ৈতরী
কেরেছন|

পিবত্র স্থান েযটােক আপনার হাত প্রিতষ্ঠা কেরেছ|
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18 “প্রভু িচরকােলর জনয্ যুেগ যুেগ শাসন করেবন|”

19 যখন ফেরৗেণর সমস্ত েঘাড়া, রথ ও অশ্বােরাহী সমুেদ্রর নীেচ
চেল েগল, তখন প্রভু আবার সমুেদ্রর জল তােদর ওপর েফরৎ 
আনেলন| িকন্তু ইস্রােয়লীয়রা সমুেদ্রর মাঝখান িদেয় শুকেনা পেথ
েহঁেট িগেয়িছল|

20তারপর হােরােণর েবান মিরয়ম, মিহলা ভাববািদনী, হােত একিট
খঞ্জনী তুেল িনল| মিরয়ম ও তার মিহলা সঙ্গীরা নাচেত ও গাইেত শুরু
করল| গােনর েয কথাগুেলা মিরয়ম উচ্চারণ করিছল তা হল:

21 “প্রভুর উেদ্দেশয্ গান কর|
িতিন মহান কাজ কেরেছন|

িতিন েঘাড়া এবং েঘাড়াসওয়ারীেদর সমুেদ্র ছঁুেড় েফেল িদেয়েছন �.”

ইস্রােয়লীয়রা মরুপ্রান্তের িগেয় পড়ল
22 ইস্রােয়েলর েলাকেদর সূফ সাগর েপেরােত েমািশ েনতৃত্ব

িদেয়িছল| িতন িদন ধের শূর মরুভূিম অিতক্রম করেত করেত তারা
জেলর সন্ধান েপল না| 23 িতন িদন পর তারা মারােত এেস েপৗছঁােলা|
মারােত জেলর সন্ধান িমলেলও েসই জল এত েতঁেতা িছল েয তা
পােনর অেযাগয্| (এরজনয্ এই জায়গার নাম রাখা হেয়িছল মারা বা
িতক্ততা|)

24 েলাকরা েমািশর কােছ এেস নািলশ জানােলা| তারা বলল,
“এখন আমরা িক পান করব?”

25 েমািশ প্রভুর কােছ েকঁেদ পড়ল| প্রভু তােক এক গােছর সন্ধান
িদেলন| েমািশ েসই গাছ ঐ েতঁেতা জেল ডুেবােতই েসই জল সুস্বাদু
হেয় উঠল|
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ঐ স্থােন প্রভু েলাকেদর িবচার কের তােদর জনয্ একিট আইন
প্রণযনও কেরিছেলন| প্রভু তােদর িবশ্বােসরও পরীক্ষা িনেলন| 26প্রভু
বলেলন, “েতামরা অবশয্ই েতামােদর প্রভু ঈশ্বরেক েমেন চলেব| িতিন
েযটা সিঠক মেন করেবন েসটাই েতামরা করেব| েতামরা যিদ প্রভুর
সমস্ত িনেদর্ শ ও িবিধ েমেন চেলা তাহেল েতামরা িমশরীয়েদর মেতা
অসুস্থ থাকেব না|আিম প্রভু, েতামােদর িমশরীয়েদর মেতা অসুস্থ কের
তুলব না| আিমই েসই প্রভু িযিন েতামােদর আেরাগয্ দান কেরেছন|”

27 তারপর েলাকরা এলীেম এেস উপিস্থত হল| েসখােন বােরািট
জেলর ঝণর্া এবং 70িট তাল গাছ িছল| তারা েসই জায়গায় জেলর
ধাের তােদর িশিবর ৈতির করল|

16
ইস্রােয়লীয়রা নািলশ করল, তাই ঈশ্বর খাদয্ পাঠােলন

1 তারপর ইস্রােয়েলর সমস্ত জনমণ্ডলী এলীম েছেড় েগল এবং
সীনয় মরুভূিমেত এেলা েযটা িছল এলীম ও সীনেয়র মাঝখােন| িমশর
েদশ েছেড় আসার িদ্বতীয় মােসর 15 িদেনর মাথায় তারা েসখােন
েপৗছঁেলা| 2 তারপর ইস্রােয়েলর সমস্ত জনমণ্ডলী মরুভূিমেত েমািশ
ও হােরােণর কােছ নািলশ করল| 3 এইসব েলাকরা বলল, “প্রভু যিদ
আমােদর িমশর েদেশ েমের েফলেতন তাহেলও ভাল িছল| অন্ততঃ
েসখােন েতা খাবার েপতাম|আমােদর ইচ্ছামেতা খাবার েসখােন মজুত
িছল| িকন্তু এখন েতামরা আমােদর এই মরুভূিমেত এেন েফলেল|
এখােন েতা আমরা খাবােরর অভােবই মারা যাব|”

4 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, “আিম েতামােদর জনয্
আকাশ েথেক খাবার েফলবার বয্বস্থা করব| েসই খাদয্ েতামােদর
খাবার েযাগয্ হেব| েলাকরা প্রিতিদন বাইের েবিরেয় এেস তােদর
প্রেয়াজনমেতা সারািদেনর খাবার কুিড়েয় িনেয় আসেব| আিম যা
বলিছ েতামরা তা করছ িকনা শুধু তা েদখার জনয্ই আিম এটা করব|
5 প্রেতয্কিদন তারা েকবলমাত্র একিদেনর মেতা পযর্াপ্ত খাবার সংগ্রহ
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করেব| িকন্তু শুক্রবার যখন তারা খাবার ৈতির করেব, তখন তারা
েদখেব েয দুিদেনর মত পযর্াপ্ত খাবার সিঞ্চত আেছ|”*

6 েমািশ এবং হােরাণ ইস্রােয়েলর েলাকেদর বলল, “রােত েতামরা
প্রভুর শিক্তর প্রমাণ পােব| েতামরা জানেব েয িতিনই েতামােদর িমশর
েথেক উদ্ধার কের িনেয় এেসেছন| 7 েতামরা প্রভুর কােছ নািলশ
জািনেয়েছা এবং িতিন তা শুেনেছন| তাই আগামীকাল সকােল েতামরা
প্রভুর মিহমা স্বচেক্ষ েদখেত পােব| েতামরা আমােদর কােছ েকবল
নািলশই জািনেয় যাচ্ছ| এখন িক আমরা খািনকটা িবশ্রাম েপেত
পাির?”

8এবং েমািশ বলল, “েতামরা নািলশজািনেয়ছ এবং প্রভু েতামােদর
অিভেযাগ শুেনেছন| তাই আজ রােত প্রভু েতামােদর মাংস েদেবন|
এবং কাল সকােলর মেধয্ েতামরা েতামােদর চািহদা মেতা রুিটও
েপেয় যােব| েতামরা আমার কােছ এবং হােরােণর কােছও নািলশ
জািনেয় এেসছ| িকন্তু আমরা এখন দুজেন িকছু সমেয়র জনয্ িবশ্রাম
িনেত পারব বেল মেন হয়| মেন েরেখা, েতামরা আমার িবরুেদ্ধ িকংবা
হােরােণর িবরুেদ্ধ নািলশ জানাও িন, েতামরা স্বয়ং প্রভুর িবরুেদ্ধ
নািলশ জািনেয়ছ|”

9 তারপর েমািশ হােরাণেক বলল, “ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর
বেলা, প্রভুর সামেন উপিস্থত হও, কারণ প্রভু েতামােদর নািলশ
শুেনেছন|”

10 হােরাণ ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর েস কথা বলল| তখন তারা
সবাই একসেঙ্গ এক জায়গায় এেস জেড়া হল| হােরাণ যখন সবার
সেঙ্গ কথা বলিছল তখন সবাই িপছন িফের মরুভূিমর িদেক তািকেয়
েদখেত থাকল েমেঘর িভতর িদেয় প্রভুর মিহমা প্রকািশত হেচ্ছ|

11প্রভু েমািশেক বলেলন, 12 “আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর নািলশ
শুেনিছ| সুতরাং ওেদর বেলা, �আজ রােত েতামরা মাংস েখেত
পােরা এবং সকােল েতামরা যতখুিশ রুিট েখেত পােরা| তখন েতামরা
* 16:5: শুক্রবার �আেছ এিট ঘেটিছল যােত েলােকেদর শিনবার (িবশ্রােমর) িদেন কাজ
করেত না হয়|
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বুঝেব েয েতামরা েতামােদর প্রভু, েতামােদর ঈশ্বরেক, িবশ্বাস করেত
পার|� ”

13 রােত, িতিতর পাখীরা এেসিছল এবং িশিবেরর চারপােশ
বেসিছল| েলাকরা েসই পাখীগুেলােক ধের তার মাংস েখল| সকােল
িশিবেরর চারপােশ িশিশর পেড়িছল| 14 িশিশর শুিকেয় েগেল তুষার
কণার সরু স্তেরর মেতা একিট বস্তু মািটেত পেড় থাকল| 15 তা েদেখ
ইস্রােয়লবাসীরা এেক অপরেক িজজ্ঞাসা করেত শুরু করল, “এটা
আবার িক িজিনস?”† তারা জানত না েসটা িক| তাই তারা এেক
অপরেক েকৗতুহলী হেয় িজজ্ঞাসা করিছল| তখন েমািশ তােদর বলল,
“এটা এক ধরেণর খাদয্বস্তু যা প্রভু েতামােদর খাবার জনয্ িদেয়েছন|
16প্রভু বেলেছন, �প্রেতয্েকই তার প্রেয়াজন মেতা এটা কুিড়েয় েনেব|
এবং প্রেতয্কেক তার পিরবােরর প্রেতয্েকর জনয্ অন্ততঃ দু�েপায়া
কের িনেত হেব|� ”

17একথা শুেন ইস্রােয়লবাসীরা প্রেতয্েক ঐ খাদয্বস্তু কুিড়েয় িনল,
েকউ েকউ আবার অনয্েদর েথেক েবশী কুড়ােলা| 18 পের ওজেন
েদখা েগল েয যারা েবশী সংগ্রহ কেরিছল তােদর কােছ অিতিরক্ত
পিরমাণ িছল না এবং যারা কম সংগ্রহ করেত েপেরিছল তােদরও
খাবাের কম পেড় িন| প্রেতয্েকর পিরবারই পযর্াপ্ত পিরমােণ খাবার
েপল|

19 েমািশ তােদর বলল, “পেরর িদেনর জনয্ ঐ খাবার মজুত কের
েরেখা না|” 20 িকন্তু কেয়কজন েমািশর কথা না শুেন পেরর িদেনর
জনয্ ঐ খাবার েরেখ িদল| িকন্তু মজুত করা খাবারগুেলায়় েপাকা ধের
দুগর্ন্ধ ছিড়েয় েগল| তাই েমািশ ঐসব েলাকেদর ওপর কু্রদ্ধ হল|

21 প্রিতিদন সকােল প্রেতয্েক ঐ খাবার পযর্াপ্ত পিরমােণ জমা
করত| িকন্তু দুপুেরর মেধয্ ঐ খাদয্বস্তু গেল উধাও হেয় েযত|

22শুক্রবাের েলাকগুেলা িদ্বগুণ খাবার জমা করত| তারা মাথা িপছু
দু�েপায়া কের খাবার জমা করত| তাই েদেখ িবিভন্ন দেলর েনতারা
এেস েমািশেক তা জানাল|
† 16:15: এটা � িজিনস িহব্রুেত এিট হেচ্ছ েসই শেব্দর মেতা যার অথর্ “মান্না|”
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23 েমািশ তখন তােদর বলল, “প্রভুই ওেদর বেলিছেলন এটা
করেত| কারণ আগামীকাল হল প্রভুেক সম্মান প্রদশর্েনর জনয্ িবেশষ
িবশ্রােমর িদন| েতামরা আজ সব খাবার রান্না কের আজেক খাবার
পের অবিশষ্ট খাবার কালেকর জনয্ মজুত কের রাখেত পােরা|”

24 েমািশরআেদশমত, েলাকরা েসিদনকার অিতিরক্ত খাবার পেরর
িদেনর জনয্ সঞ্চয় কের েরেখ িদল| িকন্তু ঐ খাবার এতটুকু নষ্ট হল
না| তার মেধয্ একটাও েপাকা িছল না|

25 শিনবার েমািশ েলাকেদর বলল, “আজ হল প্রভুর প্রিত সম্মান
প্রদশর্েনর জনয্ িবেশষ িবশ্রােমর িদন| তাই আজ আর েকউ েতামরা
মােঠ যােব না| গতকােলর মজুত করা খাবার আজ খােব| 26 সপ্তােহর
বািক ছয় িদন খাবার সংগ্রহ করেলও প্রিত সাত িদেনর িদন হেব
িবশ্রােমর িদন| তাই িবশ্রােমর িদেন মােঠ েকানও খাবার পাওয়া যােব
না|” 27 একথা বলা সেত্ত্বও শিনবার কেয়কজন খাবােরর সন্ধােন
বাইের েগল| িকন্তু েদখল েকানও খাবার মােঠ পেড় েনই| 28 তখন
প্রভু েমািশেক বলেলন, “আর কতিদন এই েলাকরা আমার িনেদর্ শ ও
িশক্ষােকঅমানয্ করেব? 29 েদখ, প্রভু এই িবশ্রােমর িদনিট েতামােদর
অবসেররজনয্ িনির্দষ্ট কেরেছন| তাই প্রভু শুক্রবার েতামােদর দুিদেনর
জনয্ পযর্াপ্ত খাবার িদেয় েদন| সুতরাং েয েযখােনই থােকা না েকন
শিনবার িবশ্রােমর িদেন েতামরা সকেল িবশ্রাম েনেব ও আরাম
করেব|” 30 তাই েলাকজন প্রভুর কথামেতা িবশ্রােমর িদেন আরাম
করেত লাগল|

31 ইস্রােয়েলর েলােকরা ঐ খাদয্বস্তুর নাম িদল “মান্না|” মান্নােক
েদখেত সাদা রেঙর ধেন বীেজর মেতা হেলও এর স্বাদ অেনকটা
মধু িদেয় ৈতরী করা িপেঠর মেতা| 32 েমািশ বলল, “প্রভু বেলেছন:
পরবতীর্ উত্তরপুরুেষর জনয্ েতামােদর দু�েপায়া কের মান্না সঞ্চয়
কের রাখেত হেব| তাহেল পের তারা েদখেত পােব এই িবেশষ খাবার
যা আিম েতামােদর িমশর েদশ েথেক উদ্ধার কের এেন মরুভূিমেত
িদেয়িছ|”

33 তাই েমািশ হােরাণেক বলল, “একটা পাত্র নাও এবং তােত
দু�েপায়া মান্না রােখা| প্রভুর সামেন আমােদর উত্তর পুরুষেদর জনয্
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এই মান্না রােখা|” 34 (েমািশর প্রিত প্রভুর িনেদর্ শ মেতা হােরাণ
একিট পােত্র মান্না ভরল এবং সাক্ষয্ িসনু্দেকর েভতর রাখল|)
35 ইস্রােয়লীয়রা 40 বছর ধের মান্না েখেয়িছল| কনান েদেশর সীমােন্ত
এেস না েপৗছঁােনা পযর্ন্ত তারা মান্না েখেয়িছল| 36 (মান্না মাপা হত েপায়া
িহেসেব| এক েপায়া হল 8 কােপর সমান|)

17
পাথর েথেক জল িনগর্ত হল

1 সমস্ত ইস্রােয়লীয়রা একসেঙ্গ সীন মরুভূিম েথেক তােদর যাত্রা
শুরু করল| প্রভু েযমনভােব তােদর েনতৃত্ব িদেলন তারা েসইভােব এক
জায়গা েথেকআর একজায়গায় েযেত শুরুকরল| ঘুরেত ঘুরেত তারা
রফীদীেম িগেয় িশিবর স্থাপন করল| েসখােন েকানও পানীয় জল িছল
না| 2 তাই ঐসব েলাকরা আবার েমািশর সেঙ্গ তকর্ শুরু করল এবং
বলল, “আমােদর পানীয় জল দাও|”
েমািশ তােদর বলল, “েতামরা েকন আমার িবেরািধতা করেছা?

েকনই বা েতামরা প্রভুেক পরীক্ষা করেছা?”
3 িকন্তু েলাকরা তখন প্রচণ্ড তৃষ্ণাতর্ িছল| তাই তারা পুনরায় েমািশর

কােছ নািলশ জানােত শুরু করল| তারা বলল, “েকন তুিম আমােদর
িমশর েথেক বার কের আনেল? তুিম িক আমােদর, আমােদর
সন্তানেদর এবং গবািদ পশুেদর পানীয় জেলর অভােব মারার জনয্
িমশর েথেক বাইের িনেয় এেসেছা?”

4তারপর েমািশ প্রভুর কােছ েকঁেদ পড়ল এবং বলল, “আিম এেদর
িনেয় িক কির? যিদ এখুিন িকছু না করা যায় তাহেল এরা েতা সিতয্
সিতয্ আমােক পাথর িদেয় েমের েফলেব|”

5প্রভু েমািশেক বলেলন, “িকছু প্রবীণ েনতােদর িনেয় ইস্রােয়েলর
েলােকর সামেন িগেয় দঁাড়াও| সেঙ্গ েতামার পথ চলার লািঠেকও
েনেব েয লািঠ িদেয় তুিম নীল নেদ আঘাত কেরিছেল| 6আিম েতামার
সামেন েহােরব পবর্েতর (সীনয় পবর্ত) ওপর দঁাড়াব| পথ চলার লািঠ
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িদেয় ঐ পাথের আঘাত কেরা আর তখনই েদখেব পাথর েথেক জল
েবিরেয় আসেছ| ঐ জল েলাকরা পান করেত পারেব|”
েমািশ তাই করল এবং ইস্রােয়েলর প্রবীণ েনতারাও তা স্বচেক্ষ

েদখেত েপল| 7 েমািশ ঐ স্থােনর নাম িদল মঃসা ও মরীবা, কারণ
ঐ স্থােনই ইস্রােয়েলর েলাকরা তার িবেরািধতা এবং ঈশ্বেরর পরীক্ষা
িনেয়িছল| েলাকজন েচেয়িছল প্রভু তােদর সেঙ্গ আেছন িকনা তা
পরীক্ষা কের েদখেত|

অমােলকীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ
8 েসই সময় অমােলক েগাষ্ঠীর েলাকরা এল এবং রফীদীেম

ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ যুদ্ধ বািধেয় িদল| 9 তখন েমািশ
িযেহাশূয়েক বলল, “িকছু েলাকেক েবেছ িনেয় আগামীকাল েথেক
অমােলকেদর সেঙ্গ যুদ্ধকেরা|আিম েতামােক পথ চলার লািঠ েযটােত
ঈশ্বেরর পরাক্রম িবদয্মান, েসইটা িনেয় পাহােড়র ওপর েথেক লক্ষয্
করব|”

10পরিদন িযেহাশূয় েমািশর আেদশ েমেন যুদ্ধ করেত েগল| একই
সমেয় েমািশ, হােরাণ এবং হূর পাহােড়র চূড়ায় উঠল| 11যতক্ষণ পযর্ন্ত
েমািশ তার হাত তুেল রইল, ইস্রােয়লীয়রা যুদ্ধ িজতিছল, যখন েস তার
হাত নািমেয়িছল তখন তারা েহের যািচ্ছল|

12 িকছু সময় পের হাত তুেল থাকেত থাকেত েমািশ ক্লান্ত হেয়
উঠল| তখন হােরাণ ও হূর একটা িবশাল পাথের েমািশেক বিসেয়
তারা উভেয় েমািশর দুিদেক িগেয় তার হাত তুেল ধরল| সূযর্ না েডাবা
পযর্ন্ত তারা এইভােবই েমািশর হাত দুেটােক তুেল ধের রইল| 13আর
িযেহাশূয় অমােলকেদর যুেদ্ধ পরািজত করল|

14 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, “এই যুদ্ধ িনেয় একটা বই েলখ
যােত েলাকরা মেন রােখ এখােন িক ঘেটিছল এবং িযেহাশূেয়র
কােছ এটা েজাের পেড় েশানাও যােত েস জানেত পাের েয আিম
অমােলকেদর এই পৃিথবী েথেক সমূ্পণর্রূেপ িনিশ্চহ্ন কের েদব|”
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15 এরপর েমািশ একিট েবদী ৈতরী করল| েসই েবদীর নাম হল
“প্রভুই আমার পতাকা|” 16 েমািশ বলল, “আিম প্রভুর িসংহাসেনর
িদেক হাত বািড়েয় িছলাম বেলই প্রভু অমােলকেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
কেরিছেলন, েযমন িতিন সবর্দা কেরন|”

18
েমািশর শ্বশুেরর পরামশর্

1 েমািশর শ্বশুর িযেথ্রা িছল িমিদয়নীয়র যাজক| ঈশ্বর েয
একািধকভােব েমািশেক এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর সাহাযয্ কেরেছন
তা েস শুেনিছল| িযেথ্রা শুেনিছল েয প্রভু ইস্রােয়লীয়েদর িমশর
েথেক বার কের এেনেছন| 2 তাই িযেথ্রা েমািশর স্ত্রী িসেপ্পারােক িনল
এবং েমািশর সেঙ্গ েদখা করেত েগল| েমািশ তখন ঈশ্বেরর পবর্েতর
কােছ িশিবর কের রেয়েছ| েমািশর স্ত্রী িসপেপারা তখন বােপর বাড়ীেত
থাকত কারণ েমািশই তার স্ত্রীেক বােপর বাড়ী পািঠেয় িদেয়িছল|
3 িযেথ্রা তার সেঙ্গ শুধু েমািশর স্ত্রীেকই নয়, েমািশর দুই পুত্রেকও
িনেয় িগেয়িছল| প্রথম পুেত্রর নাম েগেশর্ান কারণ েস যখন জন্মায়
তখন েমািশ বেলিছল, “আিম পরেদেশ প্রবাসী|” 4 িদ্বতীয় পুেত্রর নাম
ইলীেয়ষর| নামকরেণর কারণ িহেসেব িদ্বতীয় পুেত্রর জেন্মর সময়
েমািশ বেলিছল, “আমার িপতার ঈশ্বর, আমােক সাহাযয্ কেরেছন
এবং ফেরৗেণর তরবাির েথেক রক্ষা কেরেছন|” 5 িযেথ্রা েমািশর স্ত্রী
ও দুই পুত্রেক িনেয় েমািশর িশিবের েপৗছঁােলা| েমািশ তখন ঈশ্বেরর
পবর্েতর কােছ মরুভূিমেত িশিবের িছল|

6 িযেথ্রা েমািশর উেদ্দেশয্ একিট বাতর্ ায় বেল পাঠাল, “আিম
েতামার শ্বশুর িযেথ্রা| আিম েতামার স্ত্রী ও দুই পুত্রেক সেঙ্গ কের িনেয়
এেসিছ|”

7 তখন েমািশ তঁাবু েথেক েবিরেয় এেস শ্বশুরেক হঁাটু েগেড় প্রণাম
ও চুম্বন করল| দুজেন দুজেনর শরীর ও স্বােস্থয্র েখঁাজ খবর িনেয়
েমািশর তঁাবুেত প্রেবশ করল| 8 ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্ প্রভু যা
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যা কেরেছন েমািশ তা িবস্তািরতভােব িযেথ্রােক বলল| েমািশ জানাল,
প্রভু ফেরৗণ ও িমশেরর েলাকেদর িক অবস্থা কেরেছন| যাত্রাপেথ েয
সমস্ত সমসয্ার সমু্মখীন হেত হেয়িছল েস সমস্ত সমসয্ার কথাও েস
বলল| প্রেতয্কিট সমসয্ার েক্ষেত্র প্রভু িকভােব ইস্রােয়েলর েলাকেদর
রক্ষা কেরেছন তাও েস শ্বশুরেক খুেল বলল|

9 িমশরীয়েদর হাত েথেক ইস্রােয়লীয়েদর উদ্ধার করবার সময় প্রভু
তােদর জনয্ েয সমস্ত ভাল কাজগুিল কেরিছেলন েস সম্বেন্ধ শুেন
িযেথ্রা খুশী হল| 10 িযেথ্রা বলল,

“প্রভুর প্রশংসা কেরা!
িতিনই েতামােদর িমশরীয়েদর কবল েথেক মুক্ত কেরেছন|
ফেরৗেণর হাত েথেকও প্রভু েতামােদর রক্ষা কেরেছন|

11 এখন আিম জািন সকল েদবতার েথেক প্রভুই মহান!
তারা ভাবত তারাই একমাত্র ক্ষমতার অিধকারী িকন্তু েদখ ঈশ্বর িক

কের েদখােলন!”

12 েমািশর শ্বশুর িযেথ্রা ঈশ্বেরর প্রিত সম্মানােথর্ ৈনেবদয্ ও বিল
িদল| তখন হােরাণ ও ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ প্রবীণ েনতারা এেস ঈশ্বেরর
সামেন েমািশ ও িযেথ্রার সেঙ্গ একসেঙ্গ আহার করল|

13 পরিদন েমািশ েলাকেদর িবচার করেত বসল| িবচার সভায় এত
েলাক হেয়িছল েয সবাইেক সকাল েথেক সন্ধয্া পযর্ন্ত দঁািড়েয় থাকেত
হল|

14 েমািশেক েলাকেদর িবচার করেত েদেখ িযেথ্রা তােক িজেজ্ঞস
করল, “তুিম েকন একা িবচারেকর দািয়ত্ব পালন করেছা? এবং সবাই
সারািদন ধের েকনই বা শুধু েতামার কােছই আসেছ?”

15 তখন েমািশ তার শ্বশুরেক বলল, “েলাকরা আমার কােছ
ঈশ্বেরর িসদ্ধান্ত জানেত আেস| 16 যখন মানুষেদর মেধয্ েকান িববাদ
ৈতরী হয় তখন তারা আমার কােছ আেস| আিমই িঠক কের িদই েক
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সিঠক আর েক েবিঠক| এই উপােয় আিম মানুেষর মেধয্ ঈশ্বেরর িবিধ
ও িশক্ষােক ছিড়েয় িদই|”

17 িকন্তু েমািশর শ্বশুর তােক বলল, “এটা ঐ কােজর সিঠক উপায়
নয়| 18 এটা েতামার একার কাজ নয়| তুিম একা এই কাজ করেত
পারেব না| এভােব তুিমও উদয্ম হারােব এবং েলাকরাও ক্লান্ত হেয়
পড়েব! 19 এখন মন িদেয় আমার কথা েশান| আমার িকছু উপেদশ
গ্রহণ কেরা| এবং আিম প্রাথর্না কির ঈশ্বর েযন সবর্দা েতামার সেঙ্গ
থােকন| তুিম সবর্দা েলাকেদর সমসয্া শুেন যােব এবং েসগুেলা িনেয়
তুিম সবর্দা ঈশ্বেরর কােছ বলেব| 20 তুিম ঈশ্বেরর িবিধ ও িশক্ষামালােক
েলাকেদর মেধয্ জািগেয় তুলেব| তােদর বলেব তারা েযন ঈশ্বর প্রদত্ত
িবিধেক না ভােঙ্গ| তােদর বলেব সিঠক পেথ চলেত| তােদর িক করা
উিচৎ তাও বেল েদেব| 21 িকন্তু েতামােক িকছু মানুষেক িবচারক
িহসােব এবং েনতা িহেসেব িনবর্াচন করেত হেব|

“িকছু ভাল মানুষ যােদর তুিম িবশ্বাস করেত পােরা তােদর িনবর্াচন
কেরা�তারা ঈশ্বরেক সম্মান করেব| তােদরই িনবর্াচন করেব যারা
অেথর্র জনয্ িনেজেদর িসদ্ধান্ত বদল করেব না এবং এেদর মানুষেদর
শাসক িহসােব ৈতির কেরা| 1000 জন প্রিত, 100 জন প্রিত, 50
জন প্রিত এবং 10 জন প্রিত শাসক মেনানীত কেরা| 22 এবার ঐ
েলােকেদর শাসেনর ভার এই শাসকেদর হােত েছেড় দাও| যিদ
েকানও গুরুত্বপূণর্ মামলা থােক তাহেল েসই শাসকরা িসদ্ধান্ত গ্রহেণর
জনয্ েতামার কােছআসেব| িকন্তু সাধারণ মামলার িসদ্ধান্তগুিল অবশয্
তারা িনেজরাই কের েনেব| এইভােব েতামার েবশ িকছু কােজর ভার
তারা বহন করেব এবং তার ফেল েলাকেদর েনতৃত্ব িদেত েতামারও
সুিবধা হেব| 23 যিদ তুিম এভােব এেগােত পােরা, আর ঈশ্বর যিদ
চান তাহেল তুিম েতামার দািয়ত্ব পালেন সক্ষম হেব এবং একইভােব
েলাকরাও তােদর সমসয্ার সমাধান কের ঘের িফের েযেত পারেব|”

24 িযেথ্রা যা বলল েমািশ তাই করল| 25 ইস্রােয়েলর েলাকেদর
েথেক িকছু ভাল েলাকেক েস মেনানীত করল| তারপর েস তােদর
েনতা িহেসেব তুেল ধরল| েমািশ প্রিত 1000 জেনর জনয্, প্রিত
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100 জেনর জনয্, প্রিত 50 জেনর জনয্, এবং প্রিত 10 জেনর
জনয্ শাসক িনযুক্ত করল| 26 এরপর েথেক েসই প্রধানরাই সাধারণ
েলাকেদর শাসন করেত শুরু করল| েলাকেদর মেধয্ িববাদ েদখা
িদেল তারা িনেজর িনেজর অঞ্চেলর িনির্দষ্ট প্রধােনর কােছ েযেত
লাগল সমসয্া সমাধােনর জনয্| েকবলমাত্র গুরুত্বপূণর্ েকান সমসয্া
বা মামলার িসদ্ধান্ত গ্রহণ করেত হত েমািশেক|

27 িকছুিদন পর েমািশ তার শ্বশুর িযেথ্রােক িবদায় জানাল এবং
িযেথ্রা তার েদেশ িফের েগল|

19

ইস্রােয়েলর সেঙ্গ ঈশ্বেরর চুিক্ত
1 িমশর েছেড় এেস যখন ইস্রােয়েলর েলাকরা ভ্রমণ করিছল

তখন েসই ভ্রাময্মান অবস্থার তৃতীয় মােস ইস্রােয়েলর েলাকরা সীনয়
মরুভূিমেত েপৗেঁছাল| 2 তারা রফীদীম েথেক সীনয় পযর্ন্ত ভ্রমণ
কেরিছল এবং পবর্েতর কােছ তঁাবু েফেলিছল| 3 তারপর েমািশ
পবর্েত উঠল ঈশ্বেরর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করার উেদ্দেশয্| েসই পবর্েত ঈশ্বর
েমািশেক েডেক বলেলন, “ইস্রােয়েলর েলাকজন ও মহান যােকাব
পিরবােরর েলাকজনেক একথাগুিল বেলা: 4 �েতামরা িনেজরাই
েদেখছ আিম িমশরীয়েদর িক অবস্থা কেরিছ| েতামরা েদেখেছা আিম
িকভােব ঈগল পাখীর মেতা িমশর েথেক েতামােদর বার কের আমার
কােছ এখােন িনেয় এেসিছ| 5 তাই এখন আিম েতামােদর আমার
িনেদর্ শগুেলা েমেন চলেত বলিছ| আমার চুিক্ত পালন কেরা| েতামরা
যিদ তা কেরা তাহেল েতামরা হেব আমার িবেশষ েলাক| এই পুেরা
পৃিথবীটাইআমার; িকন্তুআিম েতামােদরআমার িবেশষ েলাক িহেসেব
মেনানীত কেরিছ| 6 েতামরা যাজকেদর একিট িবেশষ রাজয্ হেব|�
েমািশ, তুিম িকন্তু আিম যা বেলিছ তা ইস্রােয়েলর েলােকেদর অবশয্ই
বলেব|”
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7 তাই েমািশ আবার পবর্ত েথেক নীেচ েনেম এেস ইস্রােয়েলর
প্রবীণ েলাকেদর প্রভুর সমস্ত িনেদর্ শ জানাল| 8 তারা সবাই সমস্বের
জানাল, “প্রভুর সব কথা আমরা েমেন চলব|”
তখন েমািশ প্রভুেক বলল েয প্রেতয্েকই তঁােক েমেন চলেব| 9এবং

প্রভু েমািশেক বলেলন, “ঘন েমেঘর মেধয্ িদেয় আিম েতামার কােছ
আসব এবং েতামার সেঙ্গ কথা বলব| এবং েতামার সেঙ্গ আমার
বাকয্লাপ প্রেতয্কিট েলাক শুনেত পােব| েলাকেদর কােছ েতামার
িবশ্বাসেযাগয্তা বাড়ােনার জনয্ই আিম এই উপােয় েতামার সেঙ্গ কথা
বলব|”
তখন েমািশ েলাকেদর যাবতীয় বক্তবয্ ঈশ্বরেক জানাল|
10 এবং প্রভু েমািশেক বলেলন, “আজ এবং আগামীকাল তুিম

একটা িবেশষ সভার জনয্ েলাকেদর প্রস্তুত কেরা| তােদর অবশয্ই
তােদর েপাশাক ধুেয় িনেত হেব| 11 এবং তৃতীয় িদেন আমার জনয্
ৈতরী থাকেত হেব| তৃতীয় িদেন আিম সীনয় পবর্ত েথেক নীেচ েনেম
আসব এবং প্রেতয্কিট মানুষ আমার দশর্ন পােব| 12-13 িকন্তু তুিম
প্রেতয্কেক বলেব পবর্ত েথেক দূের সের থাকেত| একিট েরখা েটেন
েসই েরখা ওেদর পার হেত বারণ করেব| েকান েলাক বা প্রাণী যিদ
পবর্তেকস্পশর্ কের তাহেল তার মৃত্য়ু হেব| তােক অবশয্ই পাথর িদেয়
অথবা তীর িবদ্ধ কের েমের েফলেত হেব| তােক েকউ েছঁােব না| িশঙা
েবেজ না ওঠা পযর্ন্ত প্রেতয্েক অেপক্ষা করেব| তারপর তারা পবর্েত
উঠেত পারেব|”

14 সুতরাং েমািশ পবর্ত েথেক নীেচ েনেম এেস েলাকেদর িবেশষ
সভার জনয্ প্রস্তুত করল| েলাকরা তােদর েপাশাক পিরষ্কার কের িনল|

15তখন েমািশ েলাকেদর বলল, “তৃতীয় িদেন ঈশ্বেরর সেঙ্গ িবেশষ
সভার জনয্ প্রস্তুত হও| ঐিদন পযর্ন্ত েকান পুরুষ নারীেকস্পশর্ করেব
না|”

16 তৃতীয় িদন সকােল, পবর্েতর চূড়া েথেক ঘন েমঘ নীেচ েনেম
এল| েমঘ গজর্ ন ও িবদুয্ৎ েরখায় উচ্চস্বের িশঙা েবেজ উঠল|
িশিবেরর প্রেতয্েক ভয় েপেয় েগল| 17 তখন েমািশ সবাইেক িশিবর
েথেক বার কের পবর্েতর কােছ ঈশ্বেরর সেঙ্গ সাক্ষােতর জনয্ িনেয়
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এল| 18 সীনয় পবর্ত েধঁায়ায় েঢেক েগল| চূল্লীর মেতা েধঁায়া পািকেয
পািকেয ওপের উঠেত লাগল| সমস্ত পবর্ত কঁাপেত শুরু করল|
আগুেনর িশখায় প্রভু পবর্ত েথেক নীেচ েনেম এেলন বেলই এই ঘটনা
ঘটল| 19 িশঙার শব্দ ক্রমশঃ েজারােলা হেত থাকল| েমািশ যতবার
ঈশ্বেরর সেঙ্গ কথা বলল ততবারই বেজ্রর মেতা কিঠন স্বের ঈশ্বর উত্তর
িদেত থাকেলন|

20 প্রভু সীনয় পবর্েত েনেম এেলন| এরপর প্রভু েমািশেক পবর্ত
শৃেঙ্গ তঁার কােছ েযেত বলেলন| তখন েমািশ পবর্েত চড়ল|

21 প্রভু েমািশেক বলেলন, “নীেচ িগেয় েলাকেদর বেলা ওরা েযন
আমার কােছ না আেস| আমােক েযন না েদেখ| যিদ তা কের তাহেল
অেনেক মারা পড়েব| 22আর েয সকল যাজক আমার কােছ আসেব
তােদর বেলা তারা েযন এই িবেশষ সভার জনয্ িনেজেদর ৈতির কের
আেস| যিদ তারা তা না কের তাহেল আিম তােদর শািস্ত েদব|”

23 েমািশ প্রভুেক বলল, “িকন্তু েলােক পবর্েত চড়েত পারেব না|
কারণ আপিনই েতা বেলিছেলন একিট েরখা টানেত এবং েসই েরখা
লঙঘন কের েকউ েযন পিবত্র ভূিমেত না আেস|”

24প্রভু তােক বলেলন, “নীেচ মানুেষর কােছ যাও| িগেয় হােরাণেক
েতামার সেঙ্গ িনেয় এেসা| িকন্তু েকান সাধারণ মানুষ ও যাজকেক
আমার কােছ আসেত িদও না| যিদ তারা আমার খুব কােছ আেস
তাহেল আিম তােদর শািস্ত েদব|”

25 সুতরাং েমািশ েলাকেদর এই কথাগুিল বলার জনয্ নীেচ নামল|

20
দশিট আজ্ঞা

1 তখন ঈশ্বর এই সব কথা বলেলন:

2 “আিমই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর| আিমই েতামােদর িমশেরর
দাসত্ব েথেক মুক্ত কেরিছ| তাই েতামরা এই িনেদর্ শগুিল মানেব:
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3 “আমােক ছাড়া েতামরা আর েকানও েদবতােক উপাসনা
করেব না|

4 “েতামরা অবশয্ই অনয্ েকান মূির্ত গড়েব না েযগুেলা
আকােশর, ভূিমর অথবা জেলর নীেচর েকান প্রাণীর মত েদখেত|
5 েকান মূির্ত্তর উপাসনা বা েসবা করেব না| কারণ, আিমই প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর| যারা অনয্ েদবতার উপাসনা করেব তােদর
আিম ঘৃণা কির| আমার িবরুেদ্ধ যারা পাপ করেব তারা আমার
শত্রুেত পিরণত হেব| এবং আিম তােদর শািস্ত েদব| আিম তােদর
সন্তানসন্তিত এবং পরবতীর্ প্রজন্মেকও শািস্ত েদব| 6 িকন্তু যারা
আমায় ভালবাসেব ওআমার িনেদর্ শ মানয্ করেব তােদর প্রিত আিম
সবর্দা দয়ালু থাকব| আিম তােদর হাজার প্রজন্ম পযর্ন্ত দয়া প্রদশর্ন
করব|

7“েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর নাম ভুল ভােব বয্বহার করেব
না| যিদ েকউ তা কের তাহেল েস েদাষী এবং প্রভু তােক িনেদর্ াষ
সাবয্স্ত করেবন না|

8 “িবশ্রােমর িদনিটেক িবেশষ িদন িহসােব মেন রাখেব|
9সপ্তােহ ছয় িদন কাজ কেরা| 10 িকন্তু সপ্তমিদনিট হেব অবসেরর|
প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর প্রিত সম্মান প্রদর্ শেনর িদন| সুতরাং েসই
িদেন েকউ কাজ করেব না-তুিম নয়, অথবা েতামার েছেলরা এবং
েমেয়রা, অথবা েতামার স্ত্রী, অথবা েতামার ক্রীতদাস-দাসীরা েকউ
নয়| এমনিক েতামােদর গৃহপািলত পশু এবং েতামােদর শহের বাস
করা িবেদশীরাও িবশ্রােমর িদেন েকান কাজ করেব না| 11 কারণ
প্রভু সপ্তােহ ছয় িদন কাজ কের এই আকাশ, পৃিথবী, সমুদ্র এবং
এর মধয্িস্থত সব িকছু বািনেয়েছন এবং সপ্তমিদেন িতিন িবশ্রাম
িনেয়েছন| এইভােব িবশ্রােমর িদনিট প্রভুর আশীবর্াদ ধনয্�ছুিটর
িদন| প্রভু এই িদনিটেক িবেশষ িদন িহসােব সৃষ্টি কেরেছন|

12 “তুিম অবশয্ই েতামার িপতামাতােক সম্মান করেব, তাহেল
েতামরা েতামােদর েদেশ দীঘর্ জীবনযাপন করেব| েযটা প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর িদেচ্ছন|

13 “কাউেক হতয্া েকােরা না|
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14 “বয্ািভচার েকােরা না|
15 “চুির েকােরা না|
16 “অনয্েদর সম্বেন্ধ িমথয্া েবােলা না|
17 “েতামােদর প্রিতেবশীর ঘরবাড়ীর প্রিত েলাভ েকােরা না| তার

স্ত্রীেক েভাগ করেত েচেয়া না| এবং তার দাস-দাসী, গবািদ পশু
অথবা গাধােদর আত্মসাত্ করেত েচেয়া না| অনয্েদর েকান িকছুর
প্রিত েলাভ েকােরা না|”

েলাকরা ঈশ্বরেক ভয় েপল
18 ঐ সমেয়, েলাকজন বজ্র িনেঘর্াষ শুনেত েপল এবং িবদুয্ৎ

েদখেত েপল| তারা িশঙার শব্দ শুনেত েপল এবং েদখল েধঁায়া ওপর
িদেক উঠেছ| এই েদেখ েলাকরা ভেয় কঁুকেড় েগল| পবর্ত েথেক দূের
দঁািড়েয় তারা এই ঘটনা েদখেত লাগল| 19 তখন েলাকরা েমািশেক
বলল, “তুিম যিদ আমােদর সেঙ্গ কথা বলেত চাও তাহেল তা আমরা
শুনব| িকন্তু ঈশ্বর েযনআমােদর সেঙ্গকথা না বেলন| িতিন কথা বলেল
আমরা ভেয় মারা যাব|”

20তখন েমািশ তােদর বলল, “ভয় েপও না| প্রভু েতামােদর পরীক্ষা
করেত আিবভূর্ ত হেয়েছন| িতিন চান েতামরা তঁােক সম্মান কর, যােত
েতামরা পাপ কাজ না কর|”

21 েলাকরা পবর্ত েথেক দূের দঁািড়েয় থাকল, আর তখন েমািশ
অন্ধকার েমেঘর েভতর ঈশ্বেরর কােছ েগল| 22 তখন প্রভু েমািশেক,
ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই কথাগুিল বলার জনয্ বলেলন: “েতামরা
েদেখেছা েয আিম স্বগর্ েথেক েতামােদর সেঙ্গ কথা বেলিছ| 23 সুতরাং
েতামরা আমার সেঙ্গ তুলনা কের েসানা অথবা রূেপা িদেয় অনয্ েকান
মূির্ত্ত গড়েব না|

24 “আমার জনয্ একিট িবেশষ েবদী ৈতরী কেরা| েবদী ৈতরীর
সময় মািট বয্বহার করেব| আমার প্রিত উৎসগর্ িহেসেব ঐ েবদীর
ওপর েহামবিল ও মঙ্গল ৈনেবদয্ িনেবদন করেব| বিলেত েতামােদর
গৃহপািলত েমষ অথবা গবািদ পশু বয্বহার করেব| েযখােন েযখােন
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আিম েতামােদর আমােক মেন রাখেত বেলিছ েসই সব স্থােন েতামরা
এই বিলগুিল েদেব| তখন আিম এেস েতামােদর আশীবর্াদ করব|
25 পাথেরর েবদী ৈতরী করেল েকান েলাহার অস্ত্র িদেয়, কাটা পাথর
ফলক িদেয় েসই েবদী ৈতরী করেব না| যিদ তা কেরা তাহেল েসই
েবদী গ্রহণেযাগয্ হেব না| 26 এবং আমার েবদীেত েকান িঁসিড় ৈতরী
করেব না| যিদ েবদীেত িঁসিড় থােক তাহেল ঐ িঁসিড় িদেয় মানুষ যখন
উঠেব তখন নীেচর েলাকেদর কােছ তােদর নগ্নতা প্রকাশ পােব|”

21
অনয্ িবিধ ও আজ্ঞা

1 তারপর ঈশ্বর েমািশেক বলেলন, “তুিম অনয্ এই সব িনয়েমর
কথাও েলাকেদর বলেব|

2 “তুিম যিদ ইব্রীয় দাস ক্রয় কেরা তেব েস ছয় বছর দাসত্ব করার
পর িবনামূেলয্ মুিক্ত পােব| 3যিদ েতামার দাস থাকাকালীন েস িববািহত
না হয় তাহেল মুিক্তর সমেয়ও েস একাই মুিক্ত পােব| িকন্তু যিদ েস
িববািহত হয় তাহেল েস সস্ত্রীক মুিক্ত পােব| 4 যিদ দাসিট িববািহত না
হয় তাহেল তার মিনব তােক িবেয় িদেত পাের| েস যিদ পুত্রঅথবা কনয্া
ধারণ কের তাহেল েস এবং তার েছেলেমেয়রা মিনেবর অিধকারভুক্ত
হেব এবং েস িনেজ ঐ মিনেবর কােছ থাকেব এবং দােসর িনেজর
কমর্কাল েশষ হবার পর েস একা মুিক্ত পােব|

5 “িকন্তু যিদ দাসিট বেল, �আিম আমার মিনবেক, আমার পত্নীেক
এবং েছেল-েমেয়েদর ভালবািস, তাই আিম মুক্ত হেত চাই না,� 6 যিদ
এরকম হয় তাহেল তার মিনব দাসিটেক ঈশ্বেরর কােছ িনেয় আসেব|
তারপর তার মিনব তােক একিট দরজা বা দরজার কােঠর কাঠােমার
কােছ িনেয় যােব| তারপর ছঁুচােলা একিট যন্ত্র িদেয় মিনব তার দােসর
কােন একিট ফুেটা করেব| তাহেল েসই দাস সারাজীবন তার মিনেবর
েসবা করেব|

7 “েকান বয্িক্ত যিদ তার কনয্ােক দাস িহেসেব িবিক্র করেত
চায় তাহেল তার মুিক্ত পাওয়ার িনয়ম পুরুষ দাসেদর িনয়েমর েথেক
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আলাদা হেব| 8 যিদ েসই মিহলার মিনব তার প্রিত অসন্তুষ্ট হয় তাহেল
েস তার মিহলা দাসিটেক তার িপতার কােছ েফরৎ পাঠােত পাের| যিদ
মিনবিট তােক িবেয়র প্রিতশ্রুিত েদয়, তাহেল অনয্ েলােকর কােছ
তােক িবিক্র করেত পারেব না কারণ েসটা হেব অনয্ায়| 9 যিদ তার
মিনব মিহলা দাসিটেক তার পুেত্রর সেঙ্গ িবেয় েদেব বেল প্রিতশ্রুিত
েদয় তেব তােক দােসর মেতা না েরেখ েমেয়র মেতা রাখেত হেব|

10 “যিদ মিনব অনয্ েকানও স্ত্রীেলাকেক িবেয় কের তাহেল েস
তার প্রথম স্ত্রীেক কম খাবার বা কম জামাকাপড় িদেত পারেব না| েস
তার স্ত্রীর প্রিত িববােহর অিধকার িহেসেব সব কতর্ বয্ করেব| 11 মিনব
যিদ এই িতনিট িজিনস না কের তাহেল তার স্ত্রী িবনামূেলয্ তার কােছ
েথেক মুিক্ত পােব|

12 “যিদ েকানও বয্িক্ত কাউেক আঘাত কের হতয্া কের তাহেল
েসই বয্িক্তেকও হতয্া করা হেব| 13 িকন্তু যিদ একিট দুঘর্টনায়় েকান
বয্িক্ত মারা যায় তাহেল েসটা ঈশ্বেরর অিভপ্রায় বেল ধের েনওয়া হেব|
আিম কতগুিল িবেশষ জায়গা েবেছ েদব েযগুিল েলাকরা িনরাপদ
আশ্রয় িহেসেব বয্বহার করেব| 14 িকন্তু েকানও বয্িক্ত যিদ েক্রাধ বা
ঘৃণা েথেক কাউেক হতয্া কের তেব েস শািস্ত পােব| তােক আমার
েবদী েথেক সিরেয় িনেয় িগেয় হতয্া করা হেব|

15 “েয বয্িক্ত িপতা বা মাতােক আঘাত করেব তােক হতয্া করা
হেব|

16“যিদ েকানও বয্িক্তকাউেক চুির কের দাস িহেসেব িবিক্রকরেত
চায় বা িনেজর দাস কের রাখেত চায় তাহেল তােক হতয্া করা হেব|

17 “েয বয্িক্ত তার িপতা বা মাতােক অিভশাপ েদয়, তােক হতয্া
করা হেব|

18 “পরস্পর ঝগড়া করবার সময় যিদ একজন অপর বয্িক্তেক
পাথর অথবা তার মুষ্টি িদেয় আঘাত কের তাহেল তার শািস্ত পাওয়া
উিচৎ | েয আহত েস যিদ মারা না যায় তেব েয আঘাত কেরেছ তােক
হতয্া করা হেব না| 19আহত বয্িক্ত যিদ িকছু সমেয়র জনয্ শযয্াশায়ী
থােক তাহেল েয আঘাত কেরেছ েস তার সমেয়র ক্ষিতপূরণ েদেব,
যতিদন না আহত বয্িক্ত সুস্থ হেয় ওেঠ|
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20 “কখনও কখনও মিনব তার পুরুষ বা স্ত্রী দাসেদর প্রহার কের
থােক, যিদ এই প্রহাের দাসিট মারা যায় তেব তার ঘাতক শািস্ত পােব|
21 িকন্তু যিদ দাসিট মারা না িগেয় কেয়কিদন বােদ েসের ওেঠ তেব
তার মিনবেক িকছু বলা হেব না কারণ েস তার দােসর জনয্ অথর্ বয্য
কের থােক এবং েস দাসিট তার সম্পিত্ত|

22 “দুিট মানুষ ঝগড়া করার সময় যিদ েকানও গভর্ বতী মিহলােক
আঘাত কের এবং এর ফেল যিদ তার গভর্ পাত হেয় যায় এবং অনয্
েকান ক্ষিত না হয় তাহেল েয আঘাত কেরেছ েস শুধু তােক জিরমানা
িদেয় ছাড়া েপেয় যােব| ঐ মিহলার স্বামী জিরমানার টাকার অংশ িঠক
কের েদেব| িবচারকরা এই বয্াপাের তােক সাহাযয্ করেব| 23 িকন্তু যিদ
েসই মিহলার আঘােতর ফেল েকান ক্ষিত হয় তাহেল েয তােক আঘাত
করেব তােক শািস্ত েদওয়া হেব, েয অনয্েক হতয্া করেব তােকও
মরেত হেব| একজেনর জীবেনর বদেল অেনয্র জীবন েনওয়া হেব|
24 তুিম েচােখর বদেল েচাখ েনেব, দঁােতর বদেল দঁাত, হােতর বদেল
হাত, পােয়র বদেল পা েনেব| 25 েপাড়ার বদেল েপাড়ােব, েচােটর
বদেল েচাট েদেব, কাটার বদেল কাটেব|

26 “যিদ েকান বয্িক্ত তার দােসর েচােখ আঘাত কের তােক অন্ধ
কের েদয় তাহেল েসই দাসেক মুিক্ত িদেয় িদেত হেব| তার েচাখ হল
তার মুিক্তর মূলয্, স্ত্রী বা পুরুষ দােসর েক্ষেত্র এই একই িনয়ম খাটেব|
27 যিদ েকানও মিনব তার দাসেক মুেখ আঘাত কের তার দঁাত েফেল
েদয় তেব তােক মুিক্ত িদেত হেব, তার দঁাত হেব তার মুিক্তর মূলয্, এই
িনয়ম স্ত্রী ও পুরুষ উভয় দােসর েক্ষেত্রই প্রেযাজয্ হেব|

28 “যিদ েকানও বয্িক্তর ষঁাড় েকান স্ত্রী বা পুরুষেক েমের েফেল
তাহেল ঐ ষঁাড়েক পাথর িদেয় েমের হতয্া করেত হেব| ঐ ষঁাড়েক
খাওয়াও যােব না| িকন্তু ষঁােড়র মািলক েদাষী হেব না| 29 িকন্তু যিদ
ষঁাড়িট ইিতপূেবর্ কাউেকআঘাত কের থােক এবং তার মািলকেক সতকর্
কের েদওয়া হেয় থােক, তাহেল েসই মািলকেক েদাষী সাবয্স্ত করা
হেব| েকননা েস জানা সেত্ত্বও ষঁাড়িটেক যথাস্থােন েবঁেধ বা আটেক
রােখ িন| আর যিদ এরকম ষঁাড়েক েছেড় রাখার ফেল কােরা প্রাণ যায়
তাহেল েসই ষঁাড় ও তার মািলক দুজনেকই পাথর িদেয় আঘাত কের
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েমের েফলা হেব| 30 িকন্তু মৃত বয্িক্তর পিরবার যিদ অথর্ গ্রহণ কের
তাহেল ষঁােড়র মািলকেক মারা হেব না| িকন্তু েস িবচারকেদর িনধর্ািরত
টাকার অঙ্ক জিরমানা েদেব|

31 “এই একই িনয়ম বলবৎ থাকেব যিদ ষঁাড়িট েকানও েলােকর
পুত্র বা কনয্ােক হতয্া কের| 32 িকন্তু ষঁাড়িট যিদ েকানও দাসেক হতয্া
কের তেব তার মািলকেক 30 টুকেরা রূেপা িদেত হেব মূলয্ িহেসেব
এবং ষঁাড়িটেক পাথর িদেয় মারা হেব| এই িনয়ম স্ত্রী ও পুরুষ দােসর
েক্ষেত্র একই হেব|

33 “েকানও বয্িক্ত কঁুেয়ার ওপেরর ঢাকা সিরেয় িদেত পাের বা
গভীর গতর্ খঁুেড় ঢাকা না িদেয় রাখেত পাের| যিদ েকান বয্িক্তর েপাষা
জন্তু এেস এই গেতর্ পেড় যায় তেব গেতর্ র মািলকেক দায়ী করা হেব|
34 গেতর্ র মািলকেক জন্তুিটর মূলয্ িদেত হেব িকন্তু মূলয্ েদওয়ার পর
েস জন্তুিটর েদহ িনেজর কােছ রাখার অিধকার পােব|

35 “যিদ এক বয্িক্তর ষঁাড় আেরক বয্িক্তর ষঁাড়েক হতয্া কের তখন
জীিবত ষঁাড়িটেক িবিক্র কের িদেত হেব| উভয় বয্িক্ত েসই িবক্রয়
মূেলয্র অেধর্ক ভাগ পােব এবং মৃত ষঁাড়িটর েদেহর অেধর্ক ভাগ পােব|
36 যিদ কােরা ষঁাড় অনয্ কােরা বয্িক্তর জন্তুেদর গঁুিতেয় েমের েফলার
জনয্ পিরিচত থােক, তেব েসই ষঁােড়র মািলকেক তার জনয্ দায়ী করা
হেব| যিদ ষঁাড়িট অনয্ ষঁাড়েক েমের েফেল, তাহেল তার মািলকেকই
দায়ী করা হেব কারণ েস ষঁাড়িটেক েছেড় েরেখেছ| তােক অবশয্ই
মৃত ষঁােড়র মূলয্ িদেত হেব িকন্তু মৃত ষঁাড়িট েস িনেজর জনয্ রাখেত
পাের|

22
1 “েয বয্িক্ত ষঁাড় বা েমষ চুির কেরেছ তােক িকভােব শািস্ত েদেব?

যিদ েস প্রাণীিটেক হতয্া কের বা িবিক্র কের েদয় তেব েস েসটা েফরৎ 
িদেত পারেব না, তাই তােক একটা চুির করা ষঁােড়র বদেল পঁাচটা
ষঁাড় িকেন িদেত হেব বা একটা েমেষর বদেল চারিট েমষ িদেত হেব|
তােক চুিরর জনয্ জিরমানা িদেত হেব| 2-4 যিদ তার কােছ িকছু না
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থােক তাহেল তােক দাস িহেসেব িবিক্র কের েদওয়া হেব| যিদ তুিম
েলাকিটর কােছ জন্তুিটেক েদখেত পাও, তেব েচারেক অবশয্ই চুির
করা জন্তুিটর মূেলয্র িদ্বগুণ মূলয্ িদেত হেব| প্রাণীিট ষঁাড় বা গাধা বা
েমষ যাই েহাক্ না েকন িনয়ম একই থাকেব|

“যিদ িঁসধ েকেট চুির করার সময় েকানও েচার মারা যায় তেব
েকউই েদাষী হেব না| িকন্তু যিদ এটা িদেনর েবলায় হয় তাহেল েয
হতয্া করেব েস দায়ী হেব|

5 “যখন একিট বয্িক্ত তার গৃহপািলত জন্তুেদর তার িনেজর েক্ষেত
অথবা দ্রাক্ষােক্ষেত চরেত েদয়, িকন্তু তারা যিদ িবপেথ িগেয় অনয্
কােরা েক্ষেত অথবা দ্রাক্ষােক্ষেত চের েবড়ায় তাহেল তােক তার
েক্ষেতর অথবা দ্রাক্ষােক্ষেতর সবেচেয় ভােলা ফসল িদেয় ক্ষিতপূরণ
িদেত হেব|

6 “েকউ যিদ তার প্রিতেবশীর শেসয্র গাদা অথবা েয শসয্ কাটা
হয়িন তা অথবা পুেরা েক্ষতিট পুিড়েয় েফেল, তাহেল যা িকছু পুেড়
েগেছ তার ক্ষিতপূরণ তােক িদেত হেব|

7 “েকানও বয্িক্ত তার টাকা বা অনয্ িকছু তার প্রিতেবশীর কােছ
রাখেত িদেত পাের| িকন্তু যিদ প্রিতেবশীর বািড় েথেক েসই িজিনস
চুির হেয় যায় তেব িক করেব? েচারেক খঁুেজ বার করার েচষ্টা করেব|
যিদ েচারেক পাওয়া যায় তেব েচার চুির করা িজিনেসর মূেলয্র িদ্বগুণ
জিরমানা েদেব| 8 যিদ েচারেক খঁুেজ পাওয়া না যায়, তাহেল ঈশ্বর
িবচার করেবন েযখান েথেক চুির হেয়েছ েসই বািড়র মািলক েদাষী
িক না| বািড়র মািলক ঈশ্বেরর কােছ যােব এবং ঈশ্বর িবচার করেবন
েয েস িকছু চুির কেরেছ িক না|

9 “যিদ েকানও দুই বয্িক্ত উভেয়ই েকানও ষঁাড় বা গাধা বা েমষ বা
েকানও হারােনা বস্তুেক িনেজর বেল দাবী কের তাহেল তারা দুজেনই
ঈশ্বেরর কােছ যােব| ঈশ্বর যােক েদাষী করেবন েস অপর বয্িক্তেক
েসই িজিনসিটর মূেলয্র িদ্বগুণ দাম েদেব|

10 “েকানও বয্িক্ত তার েকান প্রাণীর রক্ষণােবক্ষেণর জনয্ তার
প্রিতেবশীেক অল্প সমেয়র জনয্ ভার িদেত পাের| েসটা গাধা বা ষঁাড়
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বা েমষ হেত পাের িকন্তু যিদ েসই প্রাণীআহত হয় বা মারা যায় বা কােরা
অলেক্ষয্ চুির হেয় যায় তাহেল িক করেব? 11তখন েসই প্রিতেবশীেক
প্রভুর নােম শপথ কের বলেত হেব েয েস চুির কের িন| তখন প্রাণীর
মািলক েসই শপথ গ্রাহয্ করেব এবং প্রিতেবশীেক েসই মৃত প্রাণীর
জনয্ েকান জিরমানা িদেত হেব না| 12 িকন্তু যিদ েসই প্রিতেবশী চুির
কের থােক তেব তােক জিরমানা িদেত হেব| 13 যিদ েকান বনয্ জন্তু
প্রাণীিটেক েমের েফেল তেব তার েদহ প্রমাণ িহেসেব েদখােত হেব|
তাহেল প্রিতেবশীেক জিরমানা িদেত হেব না|

14 “যিদ েকানও বয্িক্ত তার প্রিতেবশীর কাছ েথেক ধার েনয় তেব
েস তার জনয্ দায়ী থাকেব| যিদ েকান প্রানী আহত হয় বা মারা যায়
তেব প্রিতেবশী প্রানীর মািলকেক জিরমানা েদেব| প্রিতেবশীই দায়ী
কারণ মািলক েসখােন উপিস্থত িছল না| 15 িকন্তু যিদ প্রানীর মািলক
েসখােন উপিস্থত থােক তাহেল প্রিতেবশীেক জিরমানা িদেত হেব না|
যিদ প্রিতেবশী প্রানীিটেক বয্বহােরর জনয্ টাকা েদয় তাহেল তােক
প্রাণীিট আহত হেল বা মারা েগেল জিরমানা িদেত হেব না| েস ঐ
প্রানীিট বয্বহােরর জনয্ যা মূলয্ িদেয়েছ তাই যেথষ্ট|

16 “যিদ, েকানও বয্িক্ত একজন অবাগদত্তা কুমারী েমেয়র সেঙ্গ
েযৗন সম্পেকর্ িলপ্ত হয় তাহেল েস অবশয্ই তার িপতােক পুেরা েযৗতুক
েদেব এবং তােক িবেয় করেব| 17 যিদ তার িপতা েমেয়িটেক েসই
বয্িক্তর সেঙ্গ িবেয় িদেত নাও চান তাহেলও তােক েমেয়িটর জনয্
পুেরা অথর্ িদেত হেব|

18 “যিদ েকান স্ত্রীেলাক দুষ্ট কূহক কের তেব তােক বঁাচেত িদও না|
19 “েকান মানুষ যিদ েকান পশুর সেঙ্গ েযৗন সম্পকর্ কের তেব

তােক অবশয্ই হতয্া করেব|
20 “যিদ েকান বয্িক্ত মূির্ত্তেক ৈনেবদয্ েদয় তেব তােক হতয্া করেব|

েতামরা অবশয্ই েকবলমাত্র প্রভুর কােছই ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেব|
21“মেন রাখেব েতামরা ইিতপূেবর্ িমশের িবেদশী িছেল তাই েতামরা

েকান িবেদশীেক ঠকােব না বা আঘাত করেব না| 22 “েকান িবধবা
বা অনাথ িশশুর কখনও েকানও ক্ষিত কেরা না| 23 যিদ তুিম ঐসব
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িবধবা ও অনাথেদর িনযর্াতন কর তাহেল আিম তােদর দুদর্ শার কথা
েজেন যাব| 24 এেত আিম েরেগ িগেয় েতামােক হতয্া করব, যার
ফেল েতামার স্ত্রী িবধবা হেব এবং েতামার সন্তানরা অনাথ হেব|

25 “যিদ আমার েলাকেদর মেধয্ েকউ দিরদ্র হয় এবং তােক তুিম
িকছু টাকা ধার দাও, তাহেল ঐ টাকার ওপর েকান সুদ দাবী কেরা
না অথবা তােক সুদ িদেত বাধয্ কেরা না| সুদ িনেয় েয টাকা েদয়
তার মেতা বয্বহার কেরা না| 26 যিদ েকানও বয্িক্ত েতামার কােছ ধার
েশাধ করার প্রমাণ িহেসেব তার গােয়র শীতবস্ত্র বন্ধক রােখ তেব তুিম
সূযর্ােস্তর আেগ তােক েসটা িফিরেয় েদেব| 27 যিদ তার শীতবস্ত্র না
থােক তেব েস শীেত কষ্ট পােব এবং তার কান্না আিম শুনেত পােবা
কারণ আিম দয়ালু|

28 “ঈশ্বর বা জনগেণর েনতােদর কখনও অিভশাপ িদও না|
29 “ফসল কাটার সময় প্রথম শেসয্র দানা ও প্রথম ফেলর রস

বছেরর েশষ পযর্ন্ত অেপক্ষা না কেরই আমােক েদেব|
“েতামােদর প্রথম সন্তানেক আমার কােছ উৎসগর্ করেব|

30 েতামােদর প্রথমজাত গরু বা েমষও আমােক েদেব| প্রথম
নবজাতকেক তার মােয়র কােছ সাত িদন েরেখ অষ্টম িদেন আমােক
িদেয় েদেব|

31 “েতামরা আমার িবেশষ েলাক, েকান বনয্ প্রাণীর েমের েফলা
পশুর মাংস খােব না| েসই মাংস কুকুরেক েখেত েদেব|

23
1 “অনয্েদর িবরুেদ্ধ িমেথয্ অপবাদ রিটও না| যিদ তুিম আদালেত

সাক্ষী িদেত যাও তাহেল একজন খারাপ েলাকেক সাহােযয্র জনয্
িমথয্া সাক্ষয্ িদও না|

2 “সবাই যা করেছ তুিমও তাই করেত েযও না| যিদ একিট েগাষ্ঠীর
মানুষ অনয্ায় কের তাহেল তুিমও তােদর দেল িগেয় িভেড় েযও না,
বরং তুিম তােদর ইন্ধন না জুিগেয় যা সিঠক এবং নয্ায়য্ তাই কেরা|
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3 “েকান মামলা-মকদ্দমায় েকান দিরদ্র েলাকেক েতামার িবেশষ
অনুগ্রহ করা অবশয্ই উিচৎ নয়|

4 “যিদ েকানও বয্িক্তর বলদ অথবা গাধা হািরেয় যায় আর তা
যিদ তুিম খঁুেজ পাও তাহেল সেঙ্গ সেঙ্গ তুিম হািরেয় যাওয়া বলদ
বা গাধািটেক তার মািলেকর কােছ িফিরেয় েদেব| এমনিক েস যিদ
েতামার শত্রু হয় তাহেলও তুিম এটাই করেব|

5 “যিদ েকান মালবাহী পশু মােলর ভাের আর চলেত না পারার
মেতা অবস্থায় েপৗেঁছ যায় তাহেল তুিম েসই পশুিটর ভার লাঘব করেত
সেচষ্ট হেব| েসই পশুিট যিদ েতামার শত্রুও হয় তাহেলও তুিম তা
করেব|

6 “েকানও দিরেদ্রর সেঙ্গ েকানরকম অনয্ায় হেত িদও না| সাধারণ
মানুষেদর মেতাই একই িবধােন েসই দিরেদ্রর িবচার হওয়া উিচত|

7 “কাউেক েদাষী িহেসেব িচিহ্নত করার আেগ সেচতন
েথেকা| কােরা িবরুেদ্ধ িমথয্া অপবাদ িদও না| েকানও িনেদর্ াষ
মানুষেক শািস্ত েপেত েদখেল তার িবরুেদ্ধ রুেখ দঁািড়েয় অনয্ােয়র
প্রিতবাদ জানােব| েয একজন িনেদর্ াষ মানুষেক হতয্া কের েস একজন
পাপী এবং আিম কখনই তােক ক্ষমা করব না|

8 “যিদ েকউ েতামােক তার অনয্ায় কাজকেমর্র সঙ্গী হবার জনয্
ঘুষ িদেত চায় তাহেল তুিম েসই বয্িক্তর প্রস্তাব গ্রহণ করেব না| কারণ
ঘুেষর অথর্ সতয্েক েদখার দৃষ্টি েঢেক েদয় এবং এই ধরেণর ঘুেষর
অথর্ ভাল মানুষেদর িমথয্া বলেত প্রলুদ্ধ কের|

9 “েকানও িবেদশীর সেঙ্গ খারাপ বয্বহার করেব না কারণ এক
সময় েতামরা যখন িমশের িছেল েতামরাও তখন েস েদেশ িবেদশী
িহেসেবই বাস করেত|

িবেশষ ছুিটর িদন
10 “ছয় বছর ধের জিমেত চাষ কেরা, বীজ েবােনা, ফসল ফলাও|

11 িকন্তু সপ্তম বছেরআর িনেজর জিমেক চােষর জনয্ বয্বহার করেব
না| সপ্তম বছরিট হেব জিমর িবেশষ িবশ্রােমর সময়| তাই জিমেত েস
বছর আর েকানও চাষ করেব না| তবু যিদ েসই জিমেত েকানও ফসল



যাত্রাপুস্তক 23:12 lxviii যাত্রাপুস্তক 23:18

ফেল তাহেল েসই ফসল গরীব মানুষেদর িদেয় িদেত হেব এবং বাকী
যা পেড় থাকেব তা েখেত েদেব বনয্ প্রানীেদর| েতামােদর দ্রাক্ষােক্ষত
ও জলপাই গাছগুিলর েক্ষেত্রও একই িনয়ম খাটােব|

12 “সপ্তােহ ছিদন কাজ করার পর সপ্তম িদনিট ছুিটর িদন িহসােব
েঘাষণা কেরা| ছুিটর িদন শুধু িবশ্রােমর জনয্ তুেল রাখেব| তুিম
অবশয্ই েতামার ক্রীতদাসেদর এবং িবেদশীেদর এবং এমন িক েতামার
গৃহপািলত ষঁাড় এবং গাধােদর সামিয়ক অবকাশ েদেব|

13 “এই সমস্ত িনয়মগুেলা তুিম সাবধােন েমেন চলেব| অনয্
েদবতােদর নামও উচ্চারণ কেরা না; েতামার মুেখ েযন ওগুেলা না
শুনেত পাওয়া যায়|

14 “েতামােদর জনয্ বছের িতনিট িবেশষ ছুিটর িদন থাকেব|
েতামােদর আমােক উপাসনার জনয্ িনির্দষ্ট স্থােন আসেত হেব|
15 প্রথম ছুিটর িদনিট হেব খািমরিবহীন রুিটর উৎসব| আমার িনেদর্ শ
মেতা তা পালন করা হেব| এই সময় েতামরা েয রুিট খােব তা হেব
খািমরিবহীন| সাত িদন এই ভােব চলেব| েতামরা এই িনেদর্ শ পালন
করেব আবীব মােস| কারণ এই সময়ই েতামরা িমশর েথেক িফের
এেসিছেল| এই আবীব মােস েতামরা প্রেতয্েক আমােক উৎসগর্ করার
জনয্ িকছু না িকছু িনেয় আসেব|

16 “িদ্বতীয় ছুিটর িদনিট হেব ফসল কাটার উৎসব| গ্রীেষ্মর প্রথম
িদেক এই িদ্বতীয় ছুিটর িদন হেব| েস সময় েতামরা েক্ষেতর ফসল
কাটেব|

“তৃতীয় ছুিটর িদনিট হেব ফসল েতালার উৎসব| বছেরর েশেষ
যখন েতামরা জিম েথেক সব শসয্ ঘের তুলেব তখনই এই উৎসব
পািলত হেব|

17 “সুতরাং প্রেতয্ক বছের িতনিদন সকেল েসই িনির্দষ্ট িবেশষ
স্থােন জেড়া হেয় েতামােদর প্রভুর সেঙ্গ কাটােব|

18 “যখন েতামরা পশু বিল িদেয় তার রক্ত প্রভুর উেদ্দেশয্ উৎসগর্
করেব তখন আর খািমর েদওয়া রুিট উৎসগর্ করেব না| এবং ঐ
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বিলর মাংস েতামরা একিদেন েখেয় েনেব, পেরর িদেনর জনয্ জিমেয়
রাখেব না|

19 “েক্ষত েথেক ফসল েতালার সময় সব ফসল তুেল প্রথেম িনেয়
আসেব েতামােদর ঈশ্বেরর গৃেহ|

“েকান ছাগ িশশুেক তার মােয়র দুেধ ফুিটেয়া না|”

ইস্রােয়লেক তার স্বেদশ িফিরেয় িদেত ঈশ্বর সাহাযয্ করেবন
20 ঈশ্বর বলেলন, “েদখ েতামােদর জনয্ আিম একজন দূত

পাঠািচ্ছ| আিম েতামােদর জনয্ েয স্থান িনবর্াচন কেরিছ েতামােদর
েসইখােন িনেয় যাওয়ার জনয্ আমার পাঠােনা দূত েতামােদর েনতৃত্ব
েদেব| ঐ দূত েতামােদর রক্ষা করেব| 21 ঐ দূতেক অমানয্ না কের
তােক অনুসরণ কেরা| তার িবরুেদ্ধ কখনওঅসেন্তাষ প্রকাশ কেরা না|
ঐ দূেতর শরীের আমার শিক্ত আেছ; সুতরাং েস েকানরকম অনয্ায়
বরদাস্ত করেব না| 22 েতামরা তার সব কথা েমেন চলেব| আমার সব
কথাও অক্ষের অক্ষের পালন করেব| যিদ েতামরা তা কেরা তাহেল
আিম েতামােদর সেঙ্গ থাকব| েতামােদর শত্রুেদর িবেরািধতা করব
এবং যারা েতামার িবরুেদ্ধ যােব আিম তােদরও শত্রুেত পিরণত হব|”

23 ঈশ্বর বলেলন, “আমার েপ্রিরত দূত েতামােদর আেগ আেগ
যােব| েস েতামােদর েনতৃত্ব েদেব�ইেমারীয়, িহত্তীয়, পিরষীয়,
কনানীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীয়েদর িবরুেদ্ধ| িকন্তু আিম তােদর
প্রেতয্কেক পরািজত করব|

24 “তােদর েদবতােদর েতামরা পূজা করেব না| েতামরা েসইসব
েদবতােদর কােছ নতজানু হেব না| তােদরজীবনযাপেনর সেঙ্গ েতামরা
িনেজেদর জড়ােব না| েতামরা তােদর মূির্তেদর ধ্বংস করেব এবং
েতামরা তােদর েদবতােক মেন রাখার সমস্ত স্তম্ভ েভেঙ্গ েফলেব|
25 েতামরা সবর্দা েতামােদর প্রভুর েসবা অবশয্ই করেব| আিম
েতামােদর রুিট ও জলেক আশীবর্াদ করব| আিম েতামােদর কাছ
েথেক সমস্ত েরাগ সিরেয় েনব| 26 েতামােদর মিহলারা সন্তান ধারেণ
সক্ষম হেয় উঠেব| তােদর েকউই সন্তান প্রসবকােল মারা যােব না|
আিম েতামােদর দীঘর্ জীবন েদব|
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27 “েতামরা যখন েতামােদর শত্রুেদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেব তখন আিম
েতামােদর শিক্ত েজাগােবা| েতামােদর শত্রুেদর যােত েতামরা হারােত
পােরা তােত আিম সাহাযয্ করব| েতামােদর শত্রুরা হতচিকত হেয়
যুদ্ধেক্ষত্র েথেক পালােত শুরুকরেব| 28আিম েতামােদরআেগ একটা
ভীমরুল* পাঠাব| েসই েতামােদর শত্রুেদর েজার কের তািড়েয় েদেব|
িহব্বীয়, কনানীয় ও িহত্তীয়রা েতামােদর েদশ তয্াগ কের পালােব|
29 িকন্তু আিম শীঘ্রই ঐ সমস্ত মানুষগুেলােক েজার কের েতামােদর
েদশ েথেক তাড়াব না| অন্তত এক বছর আিম ওেদর তাড়াব না| কারণ
তাহেল খুব তাড়াতািড় েতামােদর েদশ জনমানব শূনয্ হেয় পড়েব|
ফেল েস সময় বনয্ প্রানীরা ঢুেক পেড় বংশবৃিদ্ধর দ্বারা েদশটােক
দখল কের েনেব এবং তখন েসই সমস্ত প্রানীরাই েতামােদর সমসয্া
সৃষ্টি করেব| 30তাই আিম খুব ধীের ধীের ঐ মানুষগুেলােক েতামােদর
েদশ েথেক তাড়াব| েতামরাওক্রমশঃ েদেশর অভয্ন্তের প্রেবশ করেত
থাকেব আর আিমও ওেদর এেক এেক তাড়ােত থাকব|

31 “সূফ সাগর েথেক ফরাৎ নদী পযর্ন্ত সমস্ত জিম েতামােদর িদেয়
েদব| েতামােদর েদেশর পিশ্চম সীমান্ত হেব পেলষ্টীয়েদর সমুদ্র পযর্ন্ত|
আর পূবর্ িদেকর সীমান্ত হেব আরব েদেশর মরুভূিম| এই সীমানার
মেধয্ বসবাসকারী প্রেতয্কেক আিম েতামােদর িদেয়ই পরািজত কের
তািড়েয় ছাড়ব|

32 “েতামরা ঐ সমস্ত েলাকেদর সেঙ্গ অথবা তােদর েদবতােদর
সেঙ্গ েকানরকম চুিক্ত করেব না| 33 তােদর েতামােদর েদেশ একদম
থাকেত েদেব না| যিদ থাকেত দাও তাহেল তােদর ফঁােদ পা িদেয়
েতামরা আমার িবরুেদ্ধ পাপ করেব এবং েতামরা ঐ েলাকেদর
েদবতােদর পূজা করেত বাধয্ হেব|”

24

* 23:28: ভীমরুল এিট একিট েমৗমািছর মত পতঙ্গ| এিট একিট সিতয্ ভীমরুল হেত পাের
অথবা ঈশ্বেরর দূত অথবা তঁার মহান ক্ষমতা হেত পাের|
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ঈশ্বর এবং ইস্রােয়েলর চুিক্ত
1 প্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম, হােরাণ, নাদব, অবীহূ এবং

ইস্রােয়েলর 70 জন প্রবীণ েনতৃবৃন্দ পবর্েতর ওপর উেঠ এেস দূর
েথেক আমার উপাসনা কেরা| 2 িকন্তু েমািশ একাই প্রভুর কােছ
আসেব| অনয্রা েযন প্রভুর কােছ না যায়| এমনিক বাকী েলাকরা
েমািশর সেঙ্গ পবর্েত উঠেব না|”

3 প্রভুর সমস্ত িনেদর্ শ ও সমস্ত িবিধ েমািশ েলাকেদর বলল| তখন
সবাই রাজী হল এবং বলল, “আমরা প্রভুর সমস্ত িনেদর্ শ েমেন চলব|”

4 তখন েমািশ একিট খাতায় প্রভুর সমস্ত িনেদর্ শ িলেখ রাখল|
পরিদন সকােল েস েজেগ উঠল এবং পবর্েতর পাদেদেশ একিট েবদী
এবং ইস্রােয়েলর দ্বাদশ পিরবারেগাষ্ঠী অনুসাের বােরািট স্তম্ভ িনমর্াণ
করল| 5 তারপর েমািশ ইস্রােয়েলর যুবকেদর পাঠাল প্রভুর েবদীেত
িকছু উৎসেগর্র জনয্| এই যুবকরা েহামবিল ও মঙ্গল ৈনেবদয্ স্বরূপ
প্রভুর কােছ ষঁাড়গুিল উৎসগর্ করল|

6পশু বিলর সময় েমািশ পাত্রগুিলেত অেধর্ক রক্ত রাখল এবং বাকী
রক্ত েবদীর ওপর েঢেল িদল|

7 েমািশ তখন খাতািট িনেয় তােত েলখা চুিক্তগুিল েচঁিচেয় পড়েত
থাকল| েলাকরা তা শুেন বেল উঠল, “আমরা প্রভুর েদওয়া িবিধগুিল
শুেনিছ এবং আমরা তা মানেত রািজ আিছ|”

8 তখন েমািশ েলাকেদর মােঝ উেঠ দঁাড়াল এবং ঐ পাত্রগুিলেত
রাখা রক্ত িছিটেয় িদল| েস বলল, “েদখ, এই হেচ্ছ েসই রক্ত যা
েতামােদর সেঙ্গ প্রভুর চুিক্তর সূচনা কের| চুিক্তিটেক বয্াখয্া করার
জনয্ই ঈশ্বর েতামােদর জনয্ িবিধ প্রণযন কেরেছন|”

9 এরপর েমািশ, হােরাণ, নাদব, অবীহূ এবং ইস্রােয়েলর 70 জন
প্রবীণ েনতৃবৃন্দ েসই পবর্েত চড়ল| 10পবর্েতর ওপর তারা ইস্রােয়েলর
ঈশ্বরেক েদখেত েপল| ঈশ্বর নীলআকােশর মেতা স্বচ্ছ নীলকান্ত মিণর
রাস্তার ওপের দঁািড়েয় িছেলন| 11 ইস্রােয়েলর প্রবীণেদর প্রেতয্েক
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ঈশ্বরেক েদখেত েপল| িকন্তু ঈশ্বর তােদর ধ্বংস কেরন িন|* পিরবেতর্
তারা সবাই একেত্র েভাজন ও পান করল|

েমািশ ঈশ্বেরর িবিধর জনয্ েগল
12প্রভু েমািশেক বলেলন, “পবর্েতর ওপরআমার কােছ এেসা এবং

ওখােন থােকা| আিম েলাকেদর জনয্ আমার িশক্ষামালা ও িবিধগুিল
দুেটা প্রস্তর ফলেক িলেখ েরেখিছ| আিম এই প্রস্তর ফলকগুিল
েতামােক িদেত চাই|”

13 তখন েমািশ ও তার পিরচারক িযেহাশূয় ঈশ্বেরর কােছ যাওয়ার
জনয্ পবর্েত চড়েলা| 14 েমািশ প্রবীণ েনতৃবৃেন্দর উেদ্দেশয্ বলল,
“এখােন েতামরা আমােদর দুজেনর জনয্ অেপক্ষা কেরা| আমরা
েতামােদর কােছ িফেরআসব|আিম যাবার পর েতামােদর কােরা েকান
সমসয্া হেল হােরাণ ও হূেরর কােছ যােব|”

েমািশ ঈশ্বেরর সাক্ষাৎ েপল
15 েমািশ যখন পবর্েত উঠল তখন পবর্ত েমেঘ আচ্ছন্ন িছল|

16 সীনয় পবর্েত প্রভুর মিহমা স্থায়ী হল| ছয় িদন পবর্ত েমেঘ েঢেক
রইল এবং সপ্তম িদেন ঈশ্বর েমেঘর েভতর েথেক েমািশর সেঙ্গ কথা
বলেলন| 17 আর তখন ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রভুর মিহমা েদখেত
েপল| েযন এক আগুেনর েগালা জ্বলিছল পবর্েতর চূড়ায়|

18 তখন েমািশ েমেঘর মেধয্ িদেয়ই পবর্েতর চূড়ায় উঠেত লাগল|
েমািশ ঐ পবর্েত 40 িদন ও 40 রাত কািটেয়িছল|

25
পিবত্র িবষেয় উপহার

* 24:11: ইস্রােয়েলর � কেরন িন বাইেবল বেল েয েলােক ঈশ্বরেক েদখেত পােব না|
িকন্তু ঈশ্বর েচেয়িছেলন েয এই েনতারা জানুক িতিন িক রকম| েসজনয্ িতিন তােদর তঁােক
একিট িবেশষ উপােয় েদখেত িদেয়িছেলন|
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1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা আমার
জনয্ উপহার িনেয় আসেত| তারা বয্িক্তগতভােব িনেজেদর মেন মেন
িঠক কের েনেব তারা আমােক িক িদেত চায়| আমার হেয় তুিম েসই
উপহারগুিল গ্রহণ কেরা| 3 এই হল তার ফদর্ যা যা তুিম তােদর েথেক
গ্রহণ করেব: েসানা, রূেপা এবং িপতল, 4 নীল, েবগুনী এবং লাল
সূেতা ও মসৃণ শেনর কাপড় এবং ছাগেলর েলাম, 5 েমেষর লাল রেঙর
চামড়া, মসৃণ চামড়া, বাবলা কাঠ, 6প্রদীেপর েতল,অিভেষেকর েতল,
সুগিন্ধ মশলা, সুগিন্ধ ধূপ ৈতিরর মশলা| 7 এগুিল ছাড়াও অলীক মিণ
এবং অনয্ানয্ মিনমািণকয্ েযগুেলা যাজক দ্বারা পিরিহত এেফাদ এবং
বক্ষাবরেণর ওপর বয্বহৃত হেব তা গ্রহণ কেরা|”

পিবত্র তঁাবু
8 ঈশ্বর আরও বলেলন, “েলাকরা আমার জনয্ একিট পিবত্র

স্থান ৈতরী করেব| তখন আিম তােদর মেধয্ থাকেত পারব| 9 আিম
েতামােদর পিবত্র তঁাবু এবং তার আসবাবপত্রািদ েকমন েদখেত হওয়া
উিচৎ েদখাব| এবং আিম েযমনিট েদখাব িঠক েতমিন একিট তঁাবু
ৈতরী করেব|

সাক্ষয্ িসনু্দক
10 “একিট িবেশষ িসনু্দক ৈতরী করেব| িসনু্দকিট েতামরা বাবলা

কাঠ িদেয় ৈতরী করেব| পিবত্র িসনু্দকিটর ৈদঘর্য্ হেব 2.5 হাত, প্রস্থ
1.5 হাত এবং উচ্চতা 1.5 হাত| 11 পুেরা িসনু্দকিটর েভতের বাইের
েসানা িদেয় মুেড় েদেব| েতামরা অবশয্ই তার চারধাের েসানার ঝালর
েদেব| 12 েতামরা িসনু্দকিটেক বেয় েনওয়ার জনয্ চারিট েসানার
আংটা িসনু্দকিটর চারিদেক লাগােব| দুিদেক দুেটা কের েসানার কড়া
বা আংটা থাকেব| 13 এরপর িসনু্দকিটেক বহন করার জনয্ দুেটা
বাবলা কােঠর দণ্ড বানােব| এই দণ্ডিটও েসানা িদেয় েমাড়া থাকেব|
14এরপর িসনু্দকিটর দু প্রােন্তর আংটার মেধয্ দণ্ডগুিল েঢাকােব এবং
িসনু্দকিটেক বেয় িনেয় যাওয়ার কােজ বয্বহার করেব| 15এই দণ্ডগুিল
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অবশয্ই িসনু্দকিটর হাতার েভতরিদেক দৃঢ় হেয় থাকেব এবং েসগুেলা
কখনও খুেল েনওয়া হেব না|”

16 ঈশ্বর বলেলন, “আিম েতামােদর চুিক্তিট েদব| তা ঐ িসনু্দেক
েরেখ েদেব| 17 আড়াই হাত লম্বা ও েদড় হাত চওড়া একিট েসানার
আচ্ছাদন ৈতরী করেব| 18 েপটােনা েসানা িদেয় দুইিট করূব দূত বানাও
এবং েসানার আচ্ছাদেনর দুই প্রােন্ত তােদর রােখা| 19আচ্ছাদেনর দুই
েকাণায় তােদর েরেখ একই আচ্ছাদেনর নীেচ ওেদর স্থাপন করেব|
এরপর দূতেদর এবং আচ্ছাদনিটেক একিট অখণ্ড বস্তু করবার জনয্
তােদর যুক্ত কেরা| 20 দূতেদর ডানা দুিটেক অবশয্ই আকােশর িদেক
িবসৃ্তত কের িদেত হেব| এবার ডানা সেমত দূেতর মূির্তেক িসনু্দেক
এমনভােব রাখেব েযন দুজেনই মুেখামুিখ আচ্ছাদেনর িদেক তািকেয়
থােক|

21 “আিম েতামােদর চুিক্তিট েদব এবং েতামরা তা িসনু্দেক
রাখেব এবং িসনু্দেকর ওপর ঐ ঢাকনািট িদেয় েদেব| 22 আিম
যখন েতামােদর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করব তখন আিম পরস্পর মুেখামুিখ
ঐ দূতেদর মাঝখােন আচ্ছাদেনর ওপর েথেক কথা বলব|
ইস্রােয়লবাসীেক েদবার জনয্ আিম আমার সমস্ত আেদশসমূহ
েতামােদর েদব|

েটিবল
23 “বাবলা কােঠর একিট েটিবল ৈতরী করেব| েটিবলিট ৈদেঘর্য্

হেব 2 হাত, প্রেস্থ 1 হাত এবং উচ্চতায় 1.5 হাত| 24 েটিবলিট খঁািট
েসানা িদেয় েমাড়া থাকেব এবং েটিবেলর চারিদেক েসানার িনেকল
করা থাকেব| 25 তারপর েটিবেলর চািরিদেক 1 হাত চওড়া একিট
কােঠর কাঠােমা ৈতরী করেব এবং ঐ কােঠর কাঠােমােত েসানার
িনেকল করা থাকেব| 26 েটিবেলর চার পায়ায় চারিট েসানার কড়া
ৈতরী কের রাখেব| 27 পায়ায় েসানার কড়া চারিট েটিবেলর ওপর
রাখা কাঠােমা বরাবর েসাজা তুেল আনেব| এবার চারিট কড়ায দণ্ড
ঢুিকেয় েটিবলিটেক বহন করা যােব| 28 বাবলা কােঠরই দণ্ড ৈতরী
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কের েযগুিল েসানারপােত মুেড় েটিবলিটেক বহন করেব| 29 েসানার
থালা, চামচ, মগ ও পাত্র ৈতরী করেব| মগ ও পাত্র েপয় ৈনেবদয্র
জনয্ বয্বহার করা হেব| 30 েটিবেলর ওপর আমার জনয্ িবেশষ রুিট
রাখেব| এবং তা েযন সবর্ক্ষণই আমার সামেন রাখা থােক|

দীপদান
31 “এরপর একিট দীপদান বানােব| খঁািট েসানােক িপিটেয় একিট

সুদৃশয্ দীপদান ৈতরী করেব| এই দীপদােনর কাণ্ড, শাখা, েগালাধার
প্রভৃিত সব অখণ্ড হেব|

32 “এই দীপদােন অবশয্ই ছয়িট শাখা থাকেত হেব| িতনিট শাখা
একিদেক প্রসািরত থাকেব এবং অনয্িদেক থাকেব িতনিট শাখা|
33 প্রেতয্ক শাখায় িতনিট ফুল থাকেব| ঐ দীপদােনর ফুলগুিল বাদাম
ফুেলর মেতা হেব এবং তােত মুকুলও থাকেব| 34 দীপদােনর জনয্
আরও চারেট ফুল ৈতরী করেব| এই ফুলগুিল হেব বাদাম ফুেলর
মেতা, সেঙ্গ মুকুলও থাকেব. 35 দীপদােনর ছয়িট শাখা থাকেব|
হাতেলর বা দীপদােনর কােণ্ডর দুিদক েথেক যথাক্রেম িতনিট কের
শাখা েবিরেয় আসেব| কােণ্ডর েযখােন শাখাগুিল িমশেছ েসখােন
ফুল ও মুকুল ৈতরী কের লাগােব| 36 পুেরা দীপদানিট, এবং শাখা
ফুলগুিলও খঁািট েসানার হওয়া চাই| এবং পুেরাটাই একছঁােচ অথর্াৎ 
অখণ্ড হেত হেব| 37 এরপর সাতিট প্রদীপ বানােব দীপদােন রাখার
জনয্| এই প্রদীপগুিলই দীপদােনর সামেন আেলািকত কের রাখেব|
38 প্রদীেপর িচমটািটও েসানার হওয়া চাই| েয থালািটেত দীপদানিট
রাখা হেব েসিটেকও েসানার হেত হেব| 39ঐ দীপদান ও দীপদােনর
আনুষিঙ্গক অংশ ৈতরী করেত অবশয্ই 75 পাউণ্ড েসানা বয্বহার
করেত হেব| 40 পবর্েতর ওপর আিম েতামােদর যা যা েদিখেয়িছ তা
ৈতরী করার সময় সবর্দা সতকর্ েথেকা, েযন েকান ভুল না হয়|”
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26
পিবত্র তঁাবু

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, “পিবত্র তঁাবুিট ৈতরী করেব 10িট পদর্ া
িদেয়| পদর্ াগুিল ৈতরী হেব মসৃণ শেনর কাপেড় এবং নীল, েবগুনী ও
লাল সুেতায়| একজন দক্ষ কািরগর পদর্ ািট বুনেব এবং তােত েস করূব
দূেতর িচত্র েসলাই করেব| 2 প্রেতয্কিট পদর্ া একই রকম আকৃিতর
ৈতরী করেব| প্রেতয্কিট পদর্ া ৈদেঘর্য্ 28 হাত ও প্রেস্থ 4 হাত হেব|
3 এক ভাগ করবার জনয্ 5িট পদর্ ােক যুক্ত কেরা| পদর্ াগুিল সমান দু
ভােগ ভাগ করেব| 4 এক ভােগর েশষ পদর্ ািটর ধার জুেড় ফঁাস ৈতরী
করবার জনয্ নীল কাপড় বয্বহার কর| 5 দুই ভােগর েশষ পদর্ া দুিটেত
50িট নীল কাপেড়র ঝালর থাকেব| 6পদর্ াগুিলেক একেত্র যুক্তকরবার
জনয্ 50িট েসানার আংটা ৈতরী কর| এটা পিবত্র তঁাবুিটেক একসেঙ্গ
যুক্ত করেব একিট অখণ্ড তঁাবু করবার জনয্|

7 “একিট তঁাবু ৈতরী করবার জনয্ ছাগেলর েলাম িদেয় ৈতরী
এগােরািট পদর্ া বয্বহার কেরা| এই তঁাবুিট হেব আেগর পিবত্র তঁাবুর
আচ্ছাদন| 8 এই সমস্ত পদর্ াগুিল অবশয্ই একই আকৃিতর হেব|
প্রেতয্কিট পদর্ া হেব 30 হাত লম্বা এবং 4 হাত চওড়া| 9 এগােরািট
পদর্ া দুভােগ ভাগ কের এক ভােগ পঁাচটা ও অনয্ ভােগ ছয়িট পদর্ া
রাখেব| পিবত্র তঁাবুর সামেন ষষ্ঠ পদর্ ািট ভঁাজ কের রাখেব| 10 প্রিতিট
ভােগর েশেষ পদর্ ার নীেচ 50িট ফঁাস লাগাও| 11 এবার পদর্ াগুিল
একত্র করার জনয্ 50িট িপতেলর আংটা ৈতরী করেব এবং একসেঙ্গ
েসগুিল টাঙ্গােব| 12 এই তঁাবুর েশষ পদর্ ািটর অেধর্ক অবশয্ই পিবত্র
তঁাবুর িপছন িদেক ঝুেল থাকেব| 13 অনয্ িদেকও 1 হাত কের পদর্ া
পিবত্র তঁাবুর ভূিমেদশ েথেক নীেচর িদেক ঝুেল থাকেব| এইভােব
পিবত্র তঁাবুেক পরবতীর্ তঁাবুিট চািরিদক েথেক আচ্ছাদেনর মেতা িঘের
থাকেব| 14 েভতেরর তঁাবু েথেক বাইেরর তঁাবুেত যাওয়ার জনয্ দুখািন
চামড়ার ছাদ ৈতরী করেব| একিট হেব পুং েমেষর পাকা চামড়ায ৈতরী
এবং অনয্িট হেব উৎকৃষ্ট চামড়ার|
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15 “পিবত্র তঁাবুিটেক খাড়া কের রাখার জনয্ বাবলা কােঠর একিট
কাঠােমা ৈতরী করেব| 16 ঐ কাঠােমািট হেব 10 হাত উঁচু ও 1.5
হাত চওড়া| 17 প্রেতয্কিট কাঠােমার নীেচ দুেটা পায়া থাকেব| পিবত্র
তঁাবুর প্রেতয্কিট কাঠােমা একইআকােরর হেব| 18পিবত্র তঁাবুর দিক্ষণ
িদেকরজনয্ 20িটকাঠােমা বানােব| 19কাঠােমাগুিলর নীেচ লাগােনার
জনয্ রূেপা িদেয় 40িট ভূিমমূল ৈতরী করেব| প্রেতয্কিট কাঠােমার
েগাড়ায় দুিট কের রূেপার পায়া বা ভূিমমূল থাকেব| 20 উত্তর িদেকর
জনয্ আরও 20িট কাঠােমা ৈতরী করেব| 21একই রকম ভােব কুিড়িট
কাঠােমার দুিট কের পায়ার জনয্ আরও 40িট রূেপার পায়া ৈতরী
কের লাগােব| 22 পিবত্র তঁাবুর িপছন িদক অথর্াৎ পিশ্চম িদেকর জনয্
আরও ছয়খািন কাঠােমা বানােব| 23 পিবত্র তঁাবুর িপছন িদেক দুই
েকােণর জনয্ দুখািন কাঠােমা বানােব| 24 দুই েকাণার কাঠােমা দুখািন
পরস্পেরর সেঙ্গ নীেচর িদেক যুক্ত থাকেব| ওপের একিট কড়া এই
দুখািন কাঠােমােক একেত্র ধের রাখেব| দু িদেকর েকাণােতই একই
রকম হেব| 25 এই রকম েমাট আটিট কাঠােমা থাকেব এবং 16িট
রূেপার পায়া থাকেব|

26 “পিবত্র তঁাবুর কাঠােমাগুিল েজাড়া লাগােনার জনয্ বাবলা
কাঠ বয্বহার করেব| পিবত্র তঁাবুর প্রথম িদেক পঁাচিট েজাড়া তক্তা
থাকেব| 27 অনয্িদেকও পঁাচিট তক্তা েজাড়া েদওয়া থাকেব| এবং
িপছনিদেকও পঁাচিট েজাড়া তক্তা থাকেব| 28 তক্তাগুিলর মাঝখােন
একিট েকন্দ্রিস্থত হুড়েকা লাগােত হেব|

29 “কাঠােমাগুিল তারপর েসানা িদেয় মুেড় েদেব| তক্তাগুিল
আটকােনার জনয্আংটা বয্বহার করেব|আংটাগুিলওঅবশয্ই েসানার
হেব| কীলকগুিলেক েসানা িদেয় েঢেক দাও| 30 এইভােব পবর্েতর
ওপর েদখােনা পিরকল্পনা অনুযায়ী অবশয্ই েতামােদর পিবত্র তঁাবুিট
ৈতরী করেত হেব|

পিবত্র তঁাবুর অভয্ন্তর
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31 “পিবত্র তঁাবুর েভতর িবভাজেনর জনয্ মসৃণ শেনর কাপেড়র
পদর্ া বানােব| ঐ পদর্ ার ওপর অবশয্ই করূব দূেতর েচহারা থাকেত
হেব| লাল, নীল, েবগুনী সূেতার কারুকােযর্য্ তা ফুেট উঠেব| 32 বাবলা
কােঠর চারিট খঁুিট ৈতরী কের েসানা িদেয় তাও মুেড় েদেব| চারেট
খঁুিটেত েসানার আংটা লাগােব| খঁুিটের নীেচ রূেপার পায়া লাগােব|
এবার পদর্ ািট েসানার আংটায় লািগেয় টািঙ্গেয় েদেব খঁুিটর সেঙ্গ|
33পদর্ ািট েসানার আংটাগুিলর নীেচ টািঙেয দাও| তারপর িঠক পদর্ ার
িপছেন সাক্ষয্িসনু্দক রাখেব| টাঙােনা পদর্ া িদেয় পিবত্র স্থান এবং অিত
পিবত্র স্থােনর মেধয্ িবভাজন করেব| 34 অিত পিবত্র স্থান িহসােব
সাক্ষয্িসনু্দেকর ওপর একিট আবরণ রাখেব|

35 “পিবত্র স্থােন পদর্ ার উেল্টা িদেক িনির্মত িবেশষ েটিবলিট
রাখেব| েটিবলিট বসােনা হেব পিবত্র তঁাবুর উত্তর িদেক| এবার
দীপদানিটেক বসােব দিক্ষণ িদেক েটিবেলর েথেক খািনকটা দূের|

পিবত্র তঁাবুর দরজা
36 “এবাের একিট পদর্ া িদেয় পিবত্র তঁাবুর প্রেবশ পথ েঢেক েদেব|

পদর্ ািট বানােব লাল, নীল, েবগুনী সুেতা ও মসৃণ শেনর কাপড় িদেয়|
এবং তােত িচত্র ফুিটেয় তুলেব| 37 এই পদর্ া টাঙােনার জনয্ েসানার
আংটা বানােব| এবং বাবলা কােঠর পঁাচিট খঁুিট বানােব| েসগুিলও
েসানার পােত েমাড়া থাকেব| পঁাচিট খঁুিটর পায়া িপতল িদেয় বানােব|”

27
েহামবিলর জেনয্ েবদী

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, “বাবলা কােঠর একিট েবদী বানােব|
েবদীখানা হেব েচৗেকা আকােরর| েবদীিট উচ্চতায় হেব 3 হাত, লম্বায়
হেব 5 হাত এবং চওড়ায় হেব 3 হাত| 2 েবদীর চার েকাণার প্রেতয্কিটর
জনয্ একিট কের িশখর বানাও এবং প্রেতয্কিট িশখর েবদীর েকানায়



যাত্রাপুস্তক 27:3 lxxix যাত্রাপুস্তক 27:14

যুক্ত কর যােত তারা অখণ্ড হয়| তারপর ওিটেক িপতেলর পাত িদেয়
মুেড় দাও|

3 “েবদীর সমস্ত যন্ত্রপািত এবং বাসন-েকাসন িপতল িদেয় ৈতরী
কর| েবদী েথেক ছাই তুেল েনওয়ার জনয্ পাত্র, তার েবলচাসমূহ,
িসঞ্চনকারী পাত্রসমূহ, আঁকিশ এবং উনুন ৈতরী কর| বয্বহােরর পর
েবদীর েহামবিলর ছাই িদেয় এগুেলা পিরষ্কার করেব| 4 েবদীর জনয্
ছাকনীর আকােরর একিট ঝঁাঝির রাখেব| ঝঁাঝিরর চারেকাণার জনয্
িপতেলর আংটা বানােব| 5 েবদীর নীেচ এই ঝঁাঝির রাখেব| িকন্তু এর
উচ্চতা হেব েবদীর মধয্ভাগ পযর্ন্ত|

6 “েবদীর জনয্ িপতেল েমাড়া বাবলা কােঠর খঁুিট বয্বহার করেব|
7 েবদীর দুপােশ লাগােনা আংটার মেধয্ খঁুিট ঢুিকেয় েবদীেক েযখােন
ইেচ্ছ বেয় িনেয় েবড়াও| 8 খািল ধারগুিলেত কােঠর তক্তা বয্বহার
কের েবদীিট একিট শূনয্ িসনু্দেকর আকাের বানাও| এবং পবর্েত আিম
েযভােব েদখালাম িঠক েসইভােবই বানােব|

পিবত্র তঁাবুর প্রাঙ্গেণ আদালত চত্বর
9 “পিবত্র তঁাবুর জনয্ একিট আদালত চত্বর বানােব| দিক্ষণ িদেক

100 হাত লম্বা পদর্ া েদওয়া েদওয়াল থাকেব| এই পদর্ া মসৃণ শেনর
কাপেড়র ৈতরী হওয়া চাই| 10 কুিড়িট খঁুিট এবং খঁুিটগুেলার নীেচ 20িট
িপতেলর িভিত্ত ৈতরী কর| আংটা এবং পদর্ ার দণ্ডগুিল রূেপা িদেয়
ৈতরী কর| 11 উত্তরিদেকও একইভােব 100 হাত লম্বা একিট পদর্ ার
েদওয়াল থাকেব| এর জনয্ অবশয্ই 20িট খঁুিট ও 20িট িপতেলর
িভিত্ত থাকেব| এই খঁুিটগুিলর জনয্ আংটাসমূহ ও পদর্ ার দণ্ডগুিল হেব
রূেপার ৈতরী|

12 “আদালত চত্বেরর পিশ্চম িদেক 50 হাত লম্বা পদর্ া থাকেব| আর
এর জনয্ চাই দশিট খঁুিট ও পায়া| 13 পূবর্ িদেকও 50 হাত লম্বা পদর্ া
থাকেব| 14 এই পূবর্ িদকিটই হেব প্রেবশ পথ| প্রেবশ পেথর একিদেক
থাকেব 15 হাত লম্বা পদর্ া| তার জনয্ও চাই িতনিট খঁুিট ও পায়া|
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15 অনয্িদেকও করেত হেব একই বয্াপার েসই 15 হাত লম্বা পদর্ া
ও তার জনয্ চাই 3িট খঁুিট ও 3িট পায়া|

16 “আদালত চত্বেরর পথিট ঢাকেত বানােব 20 হাত লম্বা পদর্ া|
পদর্ া ৈতরী হেব িমিহ মসীনাবেস্ত্রর এবং লাল, নীল, েবগুনী ও লাল
সুেতার এবং তােত সুন্দর িচত্র ফুিটেয় তুলেব| পদর্ ািট টাঙ্গােনার জনয্
চারিট খঁুিট ও চারিট পায়া থাকেব| 17 উেঠােনর চািরিদেকর সমস্ত
খঁুিট পদর্ ার রূেপার দণ্ড িদেয় যুক্ত হেব| খঁুিটর ওপর পদর্ া টাঙ্গােনার
আংটাগুিল হেব রূেপার এবং খঁুিটর নীেচ পায়াগুিল হেব িপতেলর|
18আদালত চত্বরিট হেব 100 হাত লম্বা ও 50 হাত চওড়া| আদালত
চত্বেরর চািরিদেক 5 হাত উচ্চতার টানা পদর্ ার েদওয়াল থাকেব| পদর্ ািট
হেব িমিহ মসীনা কাপেড়র| খঁুিটর নীেচর পায়াগুিল হেব িপতেলর|
19 পিবত্র তঁাবু ৈতরীর যাবতীয় িজিনসপত্র হেব িপতেলর| উেঠােনর
চািরিদেকর, পদর্ ায় বয্বহােরর জনয্ কীলকগুিল িপতেলর ৈতরী হেব|

প্রদীপ জ্বালােনার েতল
20 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর আেদশ কেরা, তারা েযন প্রেতয্ক

সন্ধয্ায় েয প্রদীপ জ্বালােনা হেব তার জনয্ সব েথেক ভাল জলপাইেয়র
েতল িনেয় আেস| 21 হােরাণ ও তার পুত্রেদর কাজ হল প্রিত সন্ধয্ায়
প্রভুর সামেন প্রদীপ জ্বালােনার জনয্ প্রদীপ ৈতরী কের রাখা| আর
সাক্ষয্ িসনু্দেকর ঘেরর বাইের পদর্ া িদেয় িবভাজন করা অনয্ একিট
ঘের বা সমাগম তঁাবুর ঘের তারা সন্ধয্া েথেক সকাল পযর্ন্ত সবর্দা
প্রভুর সামেন প্রদীপ জ্বািলেয় রাখেব| ইস্রােয়েলর েলাকরা এবং তােদর
পরবতীর্ উত্তরপুরুষরা এই িচরস্থায়ী িবিধ েমেন চলেব|”

28

যাজেকর েপাশাক
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1 প্রভু েমািশেক বলেলন, “েতামার ভাই হােরাণ ও তার পুত্রগণ
নাদব, অবীহূ, ইলীয়াসর এবং ঈথামরেক েতামার কােছ আসেত বেলা|
তারাই যাজকরূেপ ইস্রােয়েলর েলাকেদর হেয় আমােক েসবা করেব|

2 “েতামার ভাই হােরােণর জনয্ একিট িবেশষ ধরেণর েপাশাক
বানােব| ঐ েপাশাক হােরাণেক িবেশষ সম্মান ও েগৗরব প্রদান করেব|
3কেয়কজন দক্ষ দির্জ েসই েপাশাক ৈতরী করেব|আিম েসই দির্জেদর
িবেশষ জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদান কেরিছ| েসই দির্জেদর বেলা হােরােণর
জনয্ িবেশষ েপাশাক ৈতরী করেত| এই েপাশাকই প্রমাণ করেব
েসই যাজক আমােক িবেশষ ভােব েসবা করেছ| তখন েস আমােক
যাজেকর মেতাই েসবা করেব| 4তােদর েয েপাশাকগুিল বানােত হেব
তা হল এই: একিট বক্ষাবরণ, একিট এেফাদ, একিট নীল রেঙর
পিরচ্ছদ এবং একিট সাদা েবানা বস্ত্র, একিট পাগিড় এবং একিট
েকামর বন্ধনী| এই িবেশষ েপাশাক পিরচ্ছদগুিল বানােনা হেব হােরাণ
ও তার পুত্রেদর জনয্| এই েপাশাক পরার পেরই ওরা আমায় যাজক
িহেসেব েসবা করেত পারেব| 5 েপাশাকগুিলেত বয্বহার হেব েসানার
জির, মসৃণ মসীনা এবং লাল, নীল, েবগুনী সুেতা|

এেফাদ এবং েকামর বন্ধনী
6 “এেফাদ বানােত েসানার জির, মসৃণ শেনর কাপড় ও লাল,

নীল, েবগুনী সুেতা বয্বহার করেব| দক্ষতার সেঙ্গ অিত যেত্ন তা ৈতরী
করেত হেব| 7 এেফােদর প্রিতিট কঁােধ একিট কের কঁাধ পট্টি থাকেব|
এেফােদর দুই েকাণার সেঙ্গ কঁাধ পট্টি সংযুক্ত হেব|

8 “এেফােদর জনয্ েকামর বন্ধনী ৈতরীর সময় দজীর্েদর সতকর্
থাকেত হেব| এেফােদর মেতা েকামর বন্ধনীেতও েসানার জির, মসৃণ
শেণর কাপড় ও লাল, নীল, েবগুনী সুেতা বয্বহার করা হেব|

9 “দুেটা েগােমদমিন নাও এবং তার ওপর ইস্রােয়েলর পুত্রেদর
নাম েখাদাই কর| 10 ছয় জেনর নাম এক মিণেত ও অনয্ ছয় জেনর
নাম অপর মিণেত েখাদাই করেব| নাম েখাদাই করার সময় বয়স
অনুযায়ীবড় েথেক েছাট এইভােব পর পর সাজােব| 11 শীলেমাহেরর
মেতা নামগুেলা েখাদাই কের েসানা িদেয় বঁািধেয েনেব| 12এবাের ঐ
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দুিট মিণ এেফােদর দুই কঁােধ লাগােব| হােরাণ যখন প্রভুর সামেন
দঁাড়ােব তখন েস ইস্রােয়েলর পুত্রেদর নােমর স্মারক িহেসেব ঐ
িবেশষ আচ্ছাদনিট পরেব| 13 এেফােদর দুই কঁােধ যােত েখাদাই করা
মিণ দুিট সিঠকভােব আটেক থােক তার জনয্ খঁািট েসানা বয্বহার
করেব| 14 খঁািট েসানার দুিট িশকল ৈতরী কর, প্রেতয্কিট দিড়র মত
পাকােনা এবং তােদর ঐ মিণ দুিটর সেঙ্গ আটেক দাও|

বক্ষাবরণ
15 “মহাযাজেকর জনয্ বক্ষাবরণ ৈতরী করেব| দক্ষ দির্জরা

এেফােদর মেতাই যত্ন কের বক্ষাবরণ ৈতরী করেব| বক্ষাবরণ ৈতরী
হেব েসানার জির, মসৃণ মসীনা কাপড় ও লাল, নীল, েবগুনী
সুেতা িদেয়| 16 বক্ষাবরণিটেক চারেকাণা করবার জনয্ অবশয্ই দুবার
ভঁাজ করেত হেব| এর ৈদঘর্য্ হেব 1 িবঘত্ ও প্রস্থ হেব 1 িবঘত্ |
17 বক্ষাবরেণ চার সািরেত মিণমািনকয্ বসাও| প্রথম সািরেত থাকেব
চূনী, পীতমিণ ও মরকত| 18 িদ্বতীয় সািরেত থাকেব পদ্মরাগ, নীলকান্ত
ও পান্না| 19 তৃতীয় সািরেত থাকেব েপাখরাজ, িয়স্ম ও কটােহলা|
20 চতুথর্ সািরেত থাকেব ৈবদুযর্য্, েগােমদ ও সূযর্য্কান্ত মিণ| এই
মিণগুিল িনেজর িনেজর সািরেত েসানায় আঁটা থাকেব| 21 বােরািট
মিণর ওপর ইস্রােয়েলর সন্তানেদর নাম আলাদা আলাদা কের েখাদাই
থাকেব| সীলেমাহেরর মেতা ঐ মিণগুিলেত বােরাজেনর নাম েখাদাই
করা থাকেব|

22 “বক্ষাবরেণর ওপেরর অংশিটর জনয্ খঁািট েসানা িদেয়
প্রেতয্কিটেক দিড়র মত পািকেয েশকল ৈতরী কর| 23 দুেটা েসানার
আংটা লাগােনা থাকেব বক্ষাবরেণর দুই েকােণ| 24 দুেটা েসানার েচন
বক্ষাবরেণর দুপােশরআংটায় লাগােব| 25পাকােনা েশকল দুিটর অনয্
প্রান্ত এেফােদর কঁােধর পট্টিগুেলার সেঙ্গ অবশয্ই সামেন িদেয় েজাড়া
থাকেব| 26আরও দুেটা েসানার আংটা বািনেয় বক্ষাবরেণর অনয্ দুই
প্রােন্ত লাগােব| এেফােদর পের বক্ষাবরেণর িভতর ভােগ এই আংটা
থাকেব| 27 আরও দুেটা েসানার আংটা এেফােদর সামেনর িদেক
কঁােধর পট্টির নীেচ লাগােব| এেফােদর েকামর বন্ধনীর ওপের এই
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আংটা স্থাপন করেত হেব| 28 বক্ষাবরণ েথেক এেফাদ যােত খেস
পেড় না যায় তার জনয্ বক্ষাবরেণর আংটার সেঙ্গ এেফােদর আংটা
নীল রেঙর িফেত িদেয় েবঁেধ েনেব| এইভােব বক্ষাবরণ েকামর বন্ধনীর
কাছাকািছ েথেক এেফাদেকও ধের রাখেত সক্ষম হেব|

29 “হােরাণ পিবত্র স্থােন প্রেবশ করেল তােক বক্ষাবরণ পরেতই
হেব| এইভােব যখন েস প্রভুর সামেন দঁাড়ােব তখন েস তার বেক্ষর
ওপর স্মারক িহেসেব ইস্রােয়েলর বােরাজন সন্তােনর নাম পের
থাকেব| 30আর েসই বক্ষাবরেণর অভয্ন্তের উরীম ও তূম্মীম রাখেব|
প্রভুর সামেন েগেল সবর্দা েসগুিল হােরােণর হৃদেয়র ওপর থাকেব|
এইভােব হােরাণ প্রভুর সামেন ইস্রােয়েলর সন্তানেদর িবচার প্রিতিনযত
িনেজর হৃদেয়র ওপর বেয় িনেয় েবড়ােব|

যাজকেদর অনয্ানয্ েপাশাক
31 “এেফােদর জনয্ একিট সমূ্পণর্রূেপ নীল রেঙরআলখাল্লা ৈতরী

করেব| 32 আলখাল্লার মাঝখান িদেয় মাথা েঢাকােনার জনয্ একিট
িছদ্র করেব এবং এই িছদ্রিটর চারধার জুেড় একিট েবানা কাপেড়র
টুকেরা েসলাই কের দাও যােত এিট িঁছেড় না যায়| এই কাপড় িছদ্রিটর
চারিদেক গলাবন্ধনীর কাজ করেব, ফেল তা িঁছেড় যােব না| 33 লাল,
নীল, েবগুনী সুেতা িদেয় ডািলেমর মেতা সুেতার েগালা ৈতরী কর এবং
আলখাল্লার নীেচ ঝুিলেয় েদেব আর সুেতার বেলর মাঝখােন েসানার
েছাট েছাট ঘন্টা লাগােব| 34 পুেরা আলখাল্লার নীেচর চািরিদেক এই
রকম একটা কের সুেতার েগালা ও একটা কের েসানার ঘন্টা লাগােনা
হেব| 35যাজকরূেপ প্রভুেক েসবা করার সময় হােরাণ এইআলখাল্লািট
পরেব| প্রভুর সামেন দঁাড়ােনার জনয্ হােরাণ পিবত্র স্থােনর িদেক
এেগােল ঐ ঘন্টাগুিল বাজেব এবং পিবত্র স্থান েছেড় বাইের আসবার
সময়ও ঘন্টাগুিল বাজেব| এইভােব হােরাণ কখনও মারা যােব না|

36 “িনমর্ল েসানার ফলক বািনেয় তােত শীলেমাহেরর মেতা
জনগেণর উেদ্দেশয্ েখাদাই করেব এই কথাগুিল: এিট প্রভুর কােছ
উৎসগীর্কৃত| 37 েসানার ফলকিটেক নীল িফেতেত আবদ্ধ করেব|
পাগিড়র ওপর চািরিদেক নীল িফেত বঁাধা থাকেব| পাগিড়র সামেনর
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িদেক থাকেব েসানার ফলকিট| 38 হােরাণ পাগিড় সেমত ঐ েসানার
ফলকিট মাথায় পরেব|আরতা সবসময় হােরােণর মাথায় থাকেব| তার
ফেল ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রভুেক েয সমস্ত উপেঢৗকন েদেব হােরাণ
তা েদাষ মুক্ত কের সব িকছু পিবত্র কের তুলেব যােত েসই সমস্ত
উপেঢৗকন প্রভু গ্রহণ করেত পােরন|

39 “মসৃণ সাদা মসীনা সুেতা িদেয় আরও একটা আলখাল্লা বুনেব|
পাগিড়ও বানােব মসৃণ মসীনা কাপেড়র| িচিহ্নত েকামর বন্ধনী বানােব|
40 হােরােণর পুত্রেদর জনয্ও গােয়র েপাশাক, েকামর বন্ধনী ও পাগিড়
বানােব| এই েপাশাকই তােদর েগৗরবািন্বত ও সম্মািনত করেব| 41 এই
েপাশাকগুিল েতামার ভাই হােরাণ ও তার পুত্রেদর পরােব| যাজক
িহেসেব অিভেষেকর জনয্ তােদর গােয় িবেশষ সুগিন্ধ েতল েছটােব|
এইভােব তারা পিবত্র হেব এবং প্রভুর েসবা করার েযাগয্ যাজক হেয়
উঠেব|

42 “যাজকেদর নগ্নতা ঢাকার জনয্ শরীেরর েভতেরর েপাশাক
মসৃণ মসীনা কাপেড় ৈতরী হেব| এই েভতেরর েপাশাক তােদর জঙঘা
েথেক েকামর পযর্ন্ত েঢেক রাখেব| 43 সমাগম তঁাবুেত প্রেবেশর সময়
হােরাণ ও তার পুত্রেদর অবশয্ই এই েপাশাকগুিল পরােত হেব| পিবত্র
স্থােন প্রভুর েসবার উেদ্দেশয্ েবদীর কােছ আসেত হেল তােদর এই
েপাশাক পরেত হেব| তারা যিদ এই েপাশাক না পের তাহেল তােদর
মরেত হেব কারণ তারা অপরাধী| এই েপাশাক পরার িবিধ হােরাণ ও
তার পরবতীর্ বংশধরেদর িচরস্থায়ীভােব েমেন চলেতই হেব|”

29
যাজক িনেয়ােগর উৎসব

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, “এখন আিম েতামােক বলব আমার
েসবায় িবেশষ যাজক িহেসেব িনেয়াগ করার জনয্ হােরাণ ও তার
পুত্রেদর িক িক করেত হেব| একিট িনেদর্ াষ েছাট বলদ ও দুিট
েমষশাবক েজাগাড় কেরআেনা| 2তারপর উৎকৃষ্ট মােনর গেমরআটা
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েথেক খািমরিবহীন রুিট ৈতরী কেরা এবং একই আটা বা ময়দা িদেয়
জলপাইেয়র েতল িমিশেয় িপেঠ ৈতরী করেব| েতেল ভাজা সরুচাকলী
িপেঠও বানােব| 3 এই রুিট ও িপেঠগুিল ঝুিড়েত ভরেব| এবার এই
ঝুিড়িট এবং ষঁাড় ও েমষ দুিট সমাগম তঁাবুেত িনেয় এেসা|

4 “এরপর হােরাণ ও তার পুত্রেদর সমাগম তঁাবুর দরজায় িনেয়
আসেব| পিরষ্কার জেল তােদর স্নান করােব| 5 িবেশষভােব বানােনা
েপাশাকিট হােরাণেক পরােব| তােক েবানা সাদা েপাশাকিট এবং নীল
বস্ত্র সেমত এেফাদ পরােব| এেফােদর সেঙ্গ যুক্ত করেব বক্ষাবরণ|
এরপর সুদৃশয্ েকামরবন্ধনী লািগেয় েদেব| 6তার মাথায় পাগিড় পরাও
এবং পাগিড়িট িঘের িবেশষ পিবত্র মুকুটিট পরাও| 7এবার অিভেষেকর
েতল হােরােণর মাথায় িছিটেয় েদেব| এইভােব হােরাণ যাজকরূেপ
অিভিষক্ত হেব|

8 “এরপর হােরােণর পুত্রেদর ঐ স্থােন িনেয় এেস সাদা আলখাল্লা
পরােব| 9 তােদর েকামের বঁাধেব েকামরবন্ধনী| তােদর মাথায় পরােব
িশেরাভূষণ| এইভােব তারা যাজক িহসােব িচিহ্নত হেব| িচরস্থায়ী
অিধকার িবিধ অনুযায়ী তারা যাজক পেদ উত্তীণর্ হেব| এইভােব তুিম
হােরাণ ও তার পুত্রেদর যাজক িহসােব অিভিষক্ত করেব|

10 “এবার েসই বলদেক সমাগম তঁাবুর সামেন আেনা| হােরাণ
ও তার পুত্ররা েসই বলেদর ওপর তােদর হাত রাখেব| 11 সমাগম
তঁাবুর প্রেবশপেথ ঐ বলদিটেক প্রভুর উপিস্থিতেত বিল দাও| প্রভু তা
েদখেবন| 12 েসই বলদ বিলর িকছু পিরমাণ রক্ত নাও এবং েতামার
আঙু্গল িদেয় েবদীর শৃঙ্গগুিলর ওপের ঐ রেক্তর প্রেলপ লািগেয় দাও|
বািক রক্ত েবদীর নীেচ ছিড়েয় েদেব| 13 এবার বিল েদওয়া েসই
বলেদর শরীেরর সমস্ত চির্ব, যকৃৎ এবং চির্ব এবং দুেটা মুত্রগ্রন্থী ও তার
চারপােশর চির্ব জেড়া কের েবদীর ওপর জ্বালােব| 14এবার ঐ বলেদর
মাংস, চামড়া এবং েগাবর তঁাবুর বাইের িনেয় যাও এবং তা আগুেন
পুিড়েয় দাও| এই পদ্ধিতেত যাজকেদর পাপেমাচেনর েহামবিল হেব|

15 “এবার হােরাণ ও তার পুত্রেদর বেলা একিট েমেষর ওপর
হাত রাখেত| 16 ঐ েমষিটেক েকেট েফল| তার এবং বিলর রক্ত
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সংগ্রহ কর এবং ঐ রক্ত েবদীর চারপােশ লািগেয় দাও| 17 এরপর
েমষিটেক খণ্ড খণ্ড কের কােটা| েমেষর অভয্ন্তর ভাগ এবং পা-গুিল
েধাও| এই অংশগুিল অনয্ানয্ অংেশর সেঙ্গ এবং মাথার সেঙ্গ রােখা|
18 এবার েসগুিল েবদীেত এেন পুিড়েয় েদেব| েবদীেত েপাড়ােল তা
হেব েহামবিল| প্রভুর উেদ্দেশয্ আগুেনর উপহার| প্রভু এর গেন্ধ খুশী
হেবন|

19 “এবার অনয্ একিট েমষ িনেয় এেসা এবং হােরাণ ও তার
পুত্রেদর বেলা মাথায় হাত রাখেত| 20 ছাগলিটেক বিল দাও ও তার
একটু রক্ত নাও এবং েসিট হােরাণ ও তার পুত্রেদর ডান কােনর
লিতেত লািগেয় দাও| একটু রক্ত লাগাও ডান হােতর বুেড়া আঙুেল
এবং িকছু রক্ত লাগােব ডান পােয়র বুেড়া আঙুেল| এরপর বাকী রক্ত
েবদীর চারিদেক েঢেল েদেব| 21 এবার েবদী েথেক একটু রক্ত তুেল
নাও এবং একিট িবেশষ অিভেষেকর েতেলর সেঙ্গ িমিশেয় হােরাণ ও
তার পুত্রেদর ওপর ও তােদর েপাশােকর ওপর িছিটেয় েদেব| এেত
েবাঝা যােব েয হােরাণ ও তার পুত্রেদর েপাশাকগুিল প্রভুর কােছ
উৎসগীর্কৃত|

22 “এরপর েসই েমেষর চির্ব ছািড়েয় েনেব| (এটা েসই ছাগল
বা েমষ েযটা হােরােণর মহাযাজকরূেপ অিভেষেকর সময় বয্বহৃত
হেয়েছ|) বিল েদওয়া ছাগেলর েলেজর এবং শরীেরর েভতেরর চির্ব
ছািড়েয় েনেব| যকৃত্ ও মুত্রগ্রন্থীর ওপেরর চির্ব এবং ডান পােয়র চির্বও
সংগ্রহ করেব| 23 এবার প্রভুর সামেন রাখার জনয্ খািমরিবহীন রুিট
এবং েতেল ভাজা িপেঠ ভির্ত্ত ঝুিড়িটেক আনেব| ঝুিড় েথেক একিট
রুিট, একিট েতেলভাজা িপেঠ ও একিট েছাট সরুচাকলী িপেঠ তুেল
েনেব| 24 এই িজিনসগুিল হােরাণ ও তার পুত্রেদর েদেব এবং ওেদর
বলেব এইগুিল হােত িনেত এবং প্রভুর সামেন েসগুিল েদালােত| এটা
হেব েদালনীয় ৈনেবদয্| 25 এবার এই িজিনসগুিল তােদর কাছ েথেক
িনেয় নাও এবং তােদর েবদীর ওপর রােখা এবং এইগুিল েমেষর সেঙ্গ
পুিড়েয় দাও| এিট একিট েহামবিল| এর গন্ধ প্রভুেক খুশী করেব|
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26 “এরপর বিল েদওয়া েমষিটর বক্ষ েকেট েনেব| (হােরােণর
মহাযাজেকর পেদ অিভেষক উৎসেব এই েমষিটেক বয্বহার করা
হেয়িছল|) েমষিটর বক্ষ প্রভুর সামেন েদালনীয় ৈনেবদয্র মত েদালাও
এবং তারপের েরেখ দাও| এিট েতামার খাবার জনয্ থাকেব|
27 হােরােণর মহাযাজকরূেপ অিভেষেকর িশষ্টাচাের বয্বহৃত ছাগেলর
পা ও স্তন এই িবেশষ অঙ্গ দুিট পিবত্র হল| এবার ঐ দুিট অঙ্গ হােরাণ ও
তার পুত্রেদর িদেয় েদেব| 28এরপর েথেক সবর্দা ইস্রােয়েলর জনগণ
প্রভুেক যাজেকর মাধয্েম ঐ িবেশষ অঙ্গ দুিট উৎসগর্ করেব| তারা
যখন যাজকেক ঐ অঙ্গ দুিট েদেব তা হেব প্রভুেক েদওয়ারই সমান|

29 “িবেশষভােব ৈতরী করা িবেশষ েপাশাকগুেলা হােরােণর জনয্
ৈতরী করা হেলও েসগুেলা যত্ন কের েরেখ েদেব| কারণ হােরােণর
পর েয মহাযাজক হেব েস ঐ েপাশাকগুেলা পেরই প্রভুর েসবা করেব|
30 হােরােণর পর তার েছেলেদর মেধয্ েথেকই একজন মহাযাজেকর
দায়়ভার সামলােব| েস যখন সমাগম তঁাবুেত পিবত্র স্থােনর েসবায়
িনেযািজত হেব তখন েস সাতিদন ঐ েপাশাকগুেলাই পরেব|

31 “হােরােণর মহাযাজকরূেপ অিভেষক উৎসেব বয্বহৃত েমেষর
মাংস েসদ্ধ কর| পিবত্রস্থােনই ঐ মাংস রান্না হেব| 32 সমাগম তঁাবুর
সামেনর দরজায় বেস হােরাণ ও তার পুত্ররা ঐ রান্না করা মাংস খােব|
ঝুিড়র রুিট িদেয় তারা মাংস খােব| 33এই পদ্ধিতেত তােদর পাপেমাচন
হেব এবং তারা প্রায়িশ্চেত্তর মাধয্েম যাজক িহেসেব আত্মপ্রকাশ
করেব| আর কাউেক ওগুেলা েখেত েদওয়া হেব না, কারণ েসগুিল
পিবত্র| 34 যিদ েকান খাবার রুিট বা মাংস অবিশষ্ট থােক তাহেল
পরিদন সকােল েসগুেলা পুিড়েয় েফলেত হেব| েকউ এ খাবার খােব
না কারণ এই খাবার িবেশষ উপােয় িবেশষ সমেয় েখেত হয়|

35 “আমার আেদশ মেতা তুিম হােরাণ ও তার পুত্রেদর এগুিল
করােব| আিম যা যা বেলিছ তুিম তােদর জনয্ িঠক তাই করেব| তােদর
যাজক পেদ অিভেষেকর িশষ্টাচার সাত িদন ধের চলেব| 36 সাতিদন
ধের তুিম প্রেতয্কিদেন একিট কের বলদ বিল েদেব| হােরাণ ও তার
পুত্রেদর পাপেমাচেনর জনয্ এই উপায় অবলম্বন করেত হেব| এই
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প্রায়িশ্চত্ত েবদীেক পূণয্ করার জনয্ করেত হেব| এবং েবদীেক পিবত্র
করার জনয্ জলপাইেয়র েতল ঢালেব| 37 তুিম সাত িদন ধের প্রায়িশ্চত্ত
কের সাতিদন ধের েবদীেক পূণয্ ও পিবত্র কের তুলেব| েস সময়
েবদীিট অিত পিবত্র স্থান হেয় উঠেব| েবদীর সংস্পেশর্ যা আসেব তাই-
ই পিবত্র হেয় যােব|

38“প্রেতয্কিদন তুিম েবদীেত িকছু না িকছু ৈনেবদয্ েদেব| েতামােক
এক বছর বয়েসর দুেটা েমষ বিল িদেতই হেব| 39 একটা েমষেক
সকােল ও অনয্িটেক সন্ধয্ায় বিল েদেব| 40 যখন তুিম প্রথম েমষিটেক
বিল েদেব তখন তার সেঙ্গ এক েপায়া খঁািট জলপাই েতল আর িতন
েপায়া দ্রাক্ষারেসর সেঙ্গ আট বািট ভাল গেমর আটাও উৎসগর্ কেরা|
41এবার িদ্বতীয় েমষিট েগাধূিল েবলায় বিল েদেব| এিটর শসয্ ৈনেবদয্
এবং এিটর েপয় ৈনেবদয্ হেব সকােলর ৈনেবদয্র মেতাই| এটা হেব
একিট সুগন্ধ েসৗরভ, প্রভুেক িনেবিদত একিট েহামবিল| এবং প্রভু তা
িনঃশ্বােস গ্রহণ করেবন এবং তার গন্ধ প্রভুেক খুশী করেব|

42 “প্রভুর প্রিতিদেনর ৈনেবদয্গুেলােকই পুিড়েয় েফলেত হেব|
সমাগম তঁাবুর দরজােতই এটা করেব| প্রভুেক ৈনেবদয্ েদবার সময়
সবর্দা এটাই করেব| আিম, প্রভু েতামােদর সেঙ্গ কথা বলার জনয্
ওখােনই দশর্ন েদব| 43 ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করব ঐ
স্থােনই এবং আমার মিহমা ঐ স্থানেক পিবত্র কের তুলেব|

44 “তাই সমাগম তঁাবুেক আিম পিবত্র কের তুলব এবং েবদীেকও
পিবত্র কের তুলব| হােরাণ ও তার পুত্ররা যােত আমােক যাজক
হেয় েসবা করেত পাের তার জনয্ আিম ওেদরও পিবত্র কের তুলব|
45 ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গইআিম থাকব|আিমই হব তােদর ঈশ্বর|
46 েলাকরা জানেবআিমই তােদর প্রভু এবং ঈশ্বর| তারা জানেত পারেব
েয আিমই �েসই জন� েয তােদর েনতৃত্ব িদেয় িমশর েথেক বাইের
এেনেছ তাই আিম তােদর মােঝই বাস করব| আিমই তােদর প্রভু,
আিমই তােদর ঈশ্বর|”
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30
ধূপ জ্বালাবার েবদী

1প্রভু েমািশেক বলেলন, “বাবলা কােঠর একটা েবদী ৈতরী করেব|
ধূপদান িহসােব এই েবদী বয্বহার করেব| 2 েবদীিট হেব চারেকাণা|
েবদীর ৈদঘর্য্ ও প্রস্থ হেব 1 হাত কের এবং উচ্চতা হেব 2 হাত|
েবদীর এই শৃঙ্গগুিল েবদীর সেঙ্গ একিট অখণ্ড টুকেরা হেব| 3ওিটেক
খঁািট েসানা িদেয় মুেড় দাও�এর উপিরভােগ, েবদীেক িঘের তার
চার ধাের এবং েবদীর চারধাের তার শৃঙ্গগুিল েসানার িনেকল দাও|
4 েসানার িনেকেলর নীেচ েবদীর িবপরীত দুিদেক দুেটা েসানার আংটা
লাগােব| এই আংটায় দণ্ড ঢুিকেয় েবদীেক বেয় িনেয় যাওয়া হেব|
5 দণ্ডও বাবলা কােঠর হেব এবং দণ্ডেক েসানা িদেয় মুেড় েদেব|
6 ধূপেবদীিট িবেশষ পদর্ ার সামেন বসাও| ঐ পদর্ ািট সাক্ষয্িসনু্দেকর
ওপর েয আচ্ছাদন আেছ তার সামেন থাকেব| এটা েসই স্থান েসখােন
আিম েতামােদর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করব|

7 “প্রিত সকােল হােরাণ যখন বািতগুেলা িঠক করেতআসেব তখন
েস েবদীেত সুগিন্ধ ধূপ জ্বালােব| 8 সন্ধয্ায় যখন েস প্রদীপ জ্বালােত
আসেব তখনও তােক েবদীেত ধূপ জ্বালােত হেব| এখন েথেক, এই
ধূপ িনয়িমতভােব প্রভুর সামেন অপর্ণ করেত হেব| 9এই েবদীর ওপর
অনয্ েকান ধূপ অথবা েহামবিল উৎসগর্ করেব না| েকান রকম শসয্
ৈনেবদয্ ও েপয় ৈনেবদয্র জনয্ এই েবদী বয্বহার করা হেব না|

10 “বছের একবার হােরাণ প্রভুর প্রিত একিট িবেশষ পশু উৎসগর্
করেব| মানুেষর পাপেমাচেনর উেদ্দেশয্ েস পাপ বিলর রক্ত িদেয়
প্রায়িশ্চত্ত করেব| পাপেমাচেনর ৈনেবদয্র রক্ত িদেয় এই প্রায়িশ্চত্ত
করেত হেব| এিট প্রভুর কােছ সবেচেয় পিবত্র| এই িদনিট িচিহ্নত হেব
প্রায়িশ্চেত্তর িদন িহেসেব| এই িদনিট হেব প্রভুর কােছ একিট িবেশষ
িদন|”

মিন্দেরর কর
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11 প্রভু েমািশেক বলেলন, 12 “ইস্রােয়েলর জনসংখয্া গণনা
কেরা তাহেল বুঝেত পারেব কতজন ইস্রােয়েল বসবাস কের| তােদর
প্রেতয্েক প্রভুেক িকছু না িকছু অথর্ দান করেব| যিদ প্রেতয্েক এটা
েমেন চেল তাহেল তােদর জীবেন েকান ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেব না| 13এই
েলাকেদর প্রেতয্কেক আমলাতািন্ত্রক মান অনুযায়ী 1/2 েশকল িদেত
হেব| এই আমলাতািন্ত্রক েশকেলর ওজন হল 20 েগরা| এই 1/2
েশকল প্রভুর প্রিত একিট ৈনেবদয্| 14 কুিড় বছর হেল তােক গণনার
আওতায় আনা হেব| এবং গণনার আওতায় চেল আসা প্রেতয্েক এই
ৈনেবদয্ েদেব প্রভুর প্রিত| 15 বড় েলাকরা 1/2 েশকেলর েবশী েদেব
না আবার গরীবরা 1/2 েশকেলর কম েদেব না| তােদর জীবেনর
প্রায়িশ্চেত্তর জনয্ প্রেতয্কেক অবশয্ই সমপিরমাণ ৈনেবদয্ প্রভুেক
অপর্ণ করেত হেব| 16 প্রায়িশ্চত্ত ৈনেবদয্র সমস্ত অথর্ জমা কর এবং
ঐ অথর্ সমাগম তঁাবুর যাবতীয় খরেচর জনয্ বয্বহার কর| এই ৈনেবদয্
এরকমভােব প্রভুেক তঁার েলাকেদর কথা মেন রাখাবার জনয্| তারা
তােদর িনেজেদর জীবেনর জনয্ মূলয্ েদেব|”

পিরষ্কার করার পাত্র
17 প্রভু েমািশেক বলেলন, 18 “িপতেলর একিট পায়া ৈতরী কের

তার ওপর একিট িপতেলর পাত্র বসােব| এই পােত্র অনয্ সব িকছু
পিরষ্কার কের েধায়া হেব| সমাগম তঁাবু ও েবদীর মাঝখােন ঐ পাত্র
বিসেয় তােত জল ভির্ত্ত করেব| 19 হােরাণ ও তার পুত্ররা ঐ পােত্রর
জেল তােদর হাত পা েধােব| 20 যখনই তারা সমাগম তঁাবুেত প্রেবশ
করেব অথবা প্রভুর কােছ ৈনেবদয্ েপাড়াবার জনয্ েবদীর কােছ
আসেব তখনই তােদর ঐ পােত্রর জল িদেয় িনেজেদর পিরষ্কার করেত
হেব যােত তারা মারা না যায়| এটা েমেন চলেল তারা মারা যােব না|
21 যিদ তারা মরেত না চায় তাহেল এই িবিধ তােদর েমেন চলেত
হেব| এই িবিধ হােরাণ এবং তার উত্তরপুরুষেদর িচরকাল েমেন চলেত
হেব|”
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অিভেষেকর েতল
22 প্রভু েমািশেক বলেলন, 23 “সুগিন্ধ মশলা খঁুেজ আেনা| 12

পাউণ্ড ওজেনর তরল মস্তিক, 6 পাউণ্ড ওজেনর সুগিন্ধ দারুিচিন, 6
পাউণ্ড ওজেনর সুগিন্ধ এবং 24 বােরা পাউণ্ড ওজেনর সূক্ষ্ম ধরেণর
দারুিচিন িনেয় এেসা| এগুিলেক প্রচিলত েশকেলর মান অনুযায়ীওজন
কর| 1 গয্ালন জলপাইেয়র েতলও এেনা|

25 “সুগিন্ধ অিভেষেকর েতল ৈতরী করবার জনয্ এই িজিনসগুিল
িবেশষেজ্ঞর মেতা েমশাও| 26 সমাগম তঁাবুর ওপর ও সাক্ষয্িসনু্দেকর
ওপর ঐ েতল িছিটেয় দাও| এর ফেল ঐ িজিনসগুেলার িবেশষত্ব
প্রকাশ পােব| 27 েটিবল এবং েটিবেলর ওপর রাখা েপ্লেট ওই েতল
িছেটােব| দীপদান ও তার সকল পাত্র ও ধূপেবদীেতও ঐ েতল
িছেটােব| 28 েহামবিলর েবদীেত এবং েহামবিলর জনয্ বয্বহৃত সমস্ত
পােত্র এবং হাত পা েধায়ার েসই পাত্র ও পােত্রর নীেচ রাখা পায়ােতও
ঐ েতল িছিটেয় দাও| 29প্রভুর েসবার জনয্ এই সমস্ত িজিনসগুেলােক
েতামােক পিবত্র কের তুলেত হেব| তাহেলই তারা পিবত্র হেয় উঠেব|
এই িজিনসগুেলােক অনয্ িকছু স্পশর্ করেল েসগুেলাও পিবত্র হেয়
উঠেব|

30 “যাজকরূেপ িবেশষ উপােয় আমােক েসবার জনয্ হােরাণ ও
তার পুত্রেদর গােয়ও ঐ েতল িছিটেয় েদেব| 31 ইস্রােয়েলর েলাকেদর
বেলা েয এই অিভেষেকর েতল হল পিবত্র| ইস্রােয়েলর েলাকেদর
বেলা েয এই েতল অবশয্ই তােদর বংশ পরম্পরায় একমাত্র আমার
জনয্ই বয্বহৃত হেব| 32 সাধারণ সুগিন্ধ িহেসেব েকউ েযন এই েতল
বয্বহার না কের| এই সূত্র অনুসাের অনয্ েকান েতল ৈতরী করেব না|
এই েতল পিবত্র এবং েতামােদর কােছ এর িবেশষ অথর্ আেছ| 33 যিদ
েকউ এই পিবত্র েতল সাধারণ সুগিন্ধ িহসােব ৈতরী কের অথবা এিট
কােরা ওপর আেরাপ কের, তার েলাকেদর েথেক তােক িবতািড়ত
কের েদওয়া হেব|”

ধূপ
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34 এরপর প্রভু েমািশেক বলেলন, “এই সুগিন্ধ মশলাগুেলা
েজাগাড় কের আেনা: ধুেনা, নখী, গুগু্গল, কুনু্দরু| মেন রাখেব
প্রেতয্কিট মশলার পিরমাণ হেব সমান| 35 পিরষ্কার লবেনর সেঙ্গ এই
সুগিন্ধ মশলাগুেলা েমশাও এবং সুগিন্ধ ৈতরী করার মেতা সুগিন্ধ ধূপ
বানাও| এই প্রিক্রয়া ধূপেক খঁািট এবং পিবত্র করেব| 36 খািনকটা
পাউডােরর মেতা ধূেপর গঁুেড়া কের িনেয় েসই িমিহ করা ধূেপর
গঁুেড়া েয সমাগম তঁাবুেত আিম েতামােদর দশর্ন েদব তার মেধয্
রাখা সাক্ষয্িসনু্দেকর সামেন রাখেব| িবেশষ প্রেয়াজেনই শুধুমাত্র এই
ধূেপর গঁুেড়া বয্বহার করেব| 37 প্রভুর জনয্ িবেশষ প্রেয়াজন ছাড়া
এর বয্বহার হেব না| 38 সুগিন্ধ ধূেপর গন্ধ অনুভব করেত েকউ যিদ
িনেজর জনয্ এই ধূেপর গঁুেড়া িনেয় যায় তাহেল েস সমাজচূয্ত হেব|”

31

বৎসেলল এবং অহলীয়াব
1 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “আমার িবেশষ কােজর জনয্

আিম িযহূদা বংশীয় একজনেক িনবর্াচন কেরিছ| তার নাম হল
বৎসেলল| বৎসেলল হল হূেরর েপৗত্র এবং উিরর পুত্র| 3 আিম
বৎসেললেক ঈশ্বেরর আত্মা, পটুতা, দক্ষতা এবং সমস্ত রকেমর কলা
ও িশেল্পর জ্ঞান িদেয় ভের িদেয়িছ| 4 বৎসেলল একজন ভাল িশল্পকার
এবং েস েসানা, রূেপা ও িপতল েথেক নানা িজিনসপত্র ৈতরী করেত
পাের| 5 বৎসেলল নানা মিণ মািণকয্ কাটেত ও তােত েখাদাই কের
সুন্দর অলঙ্কার ৈতরী করেত পাের| েস কােঠর িশল্পকেমর্ও পারদশীর্|
বৎসেলল সব ধরেণর কাজ করেত পাের| 6 বৎসেলেলর সেঙ্গ কাজ
করার জনয্ আিম অহলীয়াবেক িনবর্াচন কেরিছ| অহলীয়াব হল দান
পিরবারেগাষ্ঠীর অহীষামেকর পুত্র| আিম বাকী কািরগরেদর সব রকম
দক্ষতা িদেয়িছ যােত ওরা েতামােক েদওয়া আমার িনেদর্ শগুেলা পালন
করেত পাের:
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7 সমাগম তঁাবু,
সাক্ষয্িসনু্দক,
সাক্ষয্ িসনু্দেকর ওপেরর আচ্ছাদন এবং সমাগম তঁাবুর সমস্ত
আসবাবপত্র|

8 েটিবল ও তার ওপর রাখা যাবতীয় সব িকছু,
আনুষিঙ্গক অংশসহ
খঁািট েসানার বািতস্তম্ভিট এবং ধূপেবদী|
9 েহামবিলর েবদী এবং েবদীেত বয্বহৃত িজিনসপত্র|
হাত পা েধায়ার পাত্র ও পােত্রর নীেচর পায়া|
10 যাজক হােরােণর জনয্ েবানা িবেশষ েপাশাক পিরচ্ছদ
এবং হােরােণর পুত্ররা যখন যাজেকর কাজ করেব তখন তােদর
জনয্ েবানা িবেশষ েপাশাক পিরচ্ছদ|

11 সুগিন্ধ অিভেষেকর েতল,
পিবত্র স্থােন বয্বহােরর সুগিন্ধ ধূপ|

আিম েতামােক িঠক েযভােব িনেদর্ শ িদেয়িছ িঠক েসইভােবই তােদর
এই িজিনসগুেলা ৈতরী করেত হেব|”

িবশ্রােমর িদন
12 প্রভু েমািশেক বলেলন, 13 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই

কথাগুিল বেলা: েতামরা অবশয্ই আমার িবশ্রােমর িদন িবিধ অনুসাের
পালন করেব| েতামরা এটা অবশয্ই করেব কারণ প্রজেন্মর পর প্রজন্ম
এটা েতামার এবং আমার মেধয্ একিট প্রতীক িচহ্ন িহসােব িবরাজ
করেব| এই িচহ্ন েদখােব েয, আিমই প্রভু, েতামােদর পিবত্র কেরিছ|

14 “এই িবশ্রােমর িদনেক একিট িবেশষ িদেনর মযর্াদা েদেব| যিদ
েকউ এই িবেশষ িবশ্রােমর িদনেক অনয্ একিট সাধারণ িদেনর মেতা
পালন কের তাহেল তােক অবশয্ই হতয্া করেত হেব| যিদ েকউ এই
িবশ্রােমর িদেনও কাজ কের, তাহেল তােক তার েলাকেদর েথেক
িবতািড়ত করেত হেব| 15 কাজ করার জনয্ সপ্তােহর বািক ছয় িদন
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িনির্দষ্ট থাকেব িকন্তু সপ্তম িদনিট হেব িবেশষ িবশ্রােমর িদন| এই িদনিট
েতালা থাকেব প্রভুর প্রিত সম্মান প্রদশর্েনর িদন িহেসেব| এই িবেশষ
িবশ্রােমর িদেন েকউ কাজ করেল তার মৃত্য়ু অিনবাযর্| 16 িবশ্রােমর
িদনিটেক সবর্দা মেন েরেখ ইস্রােয়েলর মানুষ িবেশষ িদন িহেসেব
পালন করেব| তারা সবর্দা এটা েমেন চলেব| এটা হল আমার ও তােদর
মেধয্ এক িচরস্থায়ী বেন্দাবস্ত| 17 িবশ্রােমর িদনিট একিট িচরস্থায়ী িচহ্ন
িহেসেব েবঁেচ থাকেব আমার ও ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেধয্| প্রভু
সপ্তােহর ছয় িদন পিরশ্রম কের এই স্বগর্ ও মতর্ য্ ৈতরী কেরেছন| িকন্তু
সপ্তম িদেন িতিন িবশ্রাম ও অবসেরর মেধয্ কািটেয়েছন|”

18 সীনয় পবর্েত এরপর প্রভু েমািশর সেঙ্গ কেথাপকথন েশষ
করেলন| তারপর িতিন বেন্দাবস্ত েলখা দুেটা সমান্তরাল পাথর ফলক
েমািশেক িদেলন| ঈশ্বর িনেজর হােত ঐ দুই পাথর ফলেক িলেখেছন|

32
েসানার বাছুর

1পবর্ত েথেক েমািশর নামেত েদরী হেচ্ছ েদেখ েলাকরা উিদ্বগ্ন হেয়
হােরাণেক িঘের ধরল| তারা বলল, “েমািশ আমােদর পথ েদিখেয়
িমশর েদশ েথেক বার কের এেনেছ িকন্তু আমরা েতা এখান েথেক
িকছুই বুেঝ উঠেত পারিছ না েয েমািশর িক হেয়েছ| সুতরাং এেসা,
আমরা আমােদর েনতৃত্ব েদবার জনয্ েদবতােদর ৈতরী কির|”

2 হােরাণ তখন ঐ েলাকেদর বলল, “েতামরা আমার কােছ
েতামােদর স্ত্রী, পুত্র, কনয্ােদর কােনর েসানার দুল এেন দাও|”

3 সুতরাং সবাই তােদর স্ত্রী, পুত্র ও কনয্ােদর কােনর দুল এেন
হােরাণেক িদল| 4 হােরাণ সবার কাছ েথেক েসানার দুলগুেলা িনেয়
েসগুেলা গিলেয় একিট বাছুেরর মূির্ত গড়ল| হােরাণ বাটািল িদেয়
বাছুেরর মূির্ত গড়ল এবং েসানা িদেয় মূির্তিটর আচ্ছাদন ৈতরী করল|
তখন েলাকরা বলল, “েহ ইস্রােয়ল, এই েতামার েদবতা িযিন

েতামােক িমশর েদশ েথেক বাইের এেনেছন|”
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5 সব েদখার পর হােরাণ বাছুেরর মূির্তর সামেন একিট েবদী ৈতরী
করল| এরপর হােরাণ েঘাষণা কের জানাল, “আগামীকাল প্রভুর
সম্মানােথর্ একিট িবেশষ চড়ুই ভািত উৎসব পালন করা হেব|”

6 পরিদন খুব েভাের েলাকরা উেঠ িকছু পশুেক েমের েহামবিল ও
মঙ্গল ৈনেবদয্ িদল| তারপর তারা বেস পাত েপেড় খাওয়া দাওয়া কের
আনন্দ সূ্ফির্তেত েমেত উঠল|

7 িঠক েসই সমেয় প্রভু েমািশেক বলেলন, “েতামার েলাকরা,
যােদর তুিম িমশর েদশ েথেক েবর কের এেনেছা, তারা মারাত্মক
পাপ কােজ িলপ্ত হেয়েছ| 8 আমার িনেদর্ শ সমূ্পণর্রূেপ অগ্রাহয্ কের
েসানা গিলেয় তারা একিট বাছুেরর মূির্ত ৈতরী কেরেছ| তারা গলা েসানা
িদেয় ৈতরী একিট বাছুেরর মূির্তেক পূেজা করেছ এবং তােক ৈনেবদয্
িদেচ্ছ| আবার তারা বলেছ, �ইস্রােয়ল, এই হেচ্ছ েতামার েদবতা িযিন
েতামােক িমশর েথেক বার কের এেনেছন|� ”

9প্রভু েমািশেক বলেলন, “আিম ঐ েলাকেদর ভাল কের িচিন| ওরা
ভীষণ েজদী ও উদ্ধত| 10 সুতরাং আমােক একা থাকেত দাও| আিম
তােদর ওপর কু্রদ্ধ, আিম তােদর ধ্বংস করব| তারপর আিম েতামােক
িদেয় একটা বড় জািতর সৃষ্টি করব|”

11 িকন্তু েমািশ িবনেয়র সেঙ্গ, প্রভু তার ঈশ্বরেক অনুেরাধ করল,
“আপিন েক্রাধ িদেয় আপনার েলাকেদর ধ্বংস করেবন না| আপিন
আপনার শিক্ত ও পরাক্রম িদেয় ঐ মানুষেদর িমশর েদশ েথেক বাইের
এেনিছেলন| 12 িকন্তু আপিন যিদ ওেদর ধ্বংস কেরন তাহেল
িমশরীয়রা বলেত পাের, �প্রভু িনেজর েলাকেদর জনয্ খারাপ িকছু
করার পিরকল্পনা কেরিছেলন| তাই িতিন ঐ েলাকেদর িমশর েথেক
েবর কের িনেয় িগেয়িছেলন| িতিন েচেয়িছেলন পবর্েতর ওপর িনেয়
িগেয় তােদর হতয্া করেত| িতিন েচেয়িছেলন তােদর পৃিথবী েথেক
সিরেয় িদেত|� তাই আপিন তােদর ওপর রাগ করেবন না| দয়া
কের আপনার মনেক বদলান| আপনার জনগণেক ধ্বংস করেবন না|
13আপনার দাসগণ অব্রাহাম, ইসহাক এবং যােকাবেক স্মরণ করুন|
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এবং আপিন তােদর কােছ িনেজর নােম শপথ িনেয় বেলিছেলন:
�আিম প্রিতজ্ঞা করিছ েয আকােশর অসংখয্ তারার মেতা েতামােদর
বংশ বৃিদ্ধ হেব| এই েদশ েতামােদর বংশধরেদর িদেয় েদব| ওরা
এখােন িচরকােলর জনয্ থাকেব|� ”

14 তাই প্রভু তঁার মন পিরবতর্ ন করেলন এবং তঁার েলাকেদর ধ্বংস
করবার ভীিত প্রদশর্ন পালন করেলন না| 15 তখন েমািশ ঘুের দঁাড়াল
এবং পবর্েতর নীেচ নামল| তার হােত িছল বেন্দাবস্ত েলখা দুই পাথর
ফলক| ঐ দুই পাথর ফলেকর দুপােশই েলখা িছল প্রভুর িনেদর্ শগুিল|
16 ঈশ্বর িনেজর হােত ঐ দুই পাথর ফলক ৈতরী কের িনেজই ঐ
িনেদর্ শগুিল িলেখেছন|

17 িযেহাশূয় িশিবেরর গভীের েলাকজেনর েকালাহল শুনেত েপল
এবং েমািশেক বলল, “মেন হেচ্ছ িশিবেরর েলাকরা যুদ্ধ করেছ|”

18 উত্তের েমািশ বলল, “এই েকালাহল েকান যুদ্ধ জেয়র উল্লাস
নয় আবার পরাজেয়র কান্নাও নয়| আিম িকন্তু গান বাজনা শুনেত
পািচ্ছ|”

19 েমািশ েসই িশিবেরর কােছ েগল| েস েদখল েসানার বাছুেরর
মূির্তিট এবং েলাকরা তা িনেয় নাচানািচ করেছ| এসব েদেখ েমািশ
েরেগ েগল, রােগর েচােট হাত েথেক পাথর ফলকগুিল নীেচ েফেল
িদল এবং পবর্েতর পাদেদেশ তােদর েভেঙ্গ চূণর্িবচূণর্ কের িদল|
20 েমািশ েসই েসানার বাছুেরর মূির্তেক আগুেন ছঁুেড় েফেল িদল|
তারপর আগুেন েসই মূির্ত গেল েগেল েসই ছাই জেল িমিশেয়
ইস্রােয়েলর েলাকেদর েসই জল পান করেত বাধয্ করল|

21 েমািশ হােরাণেক বলল, “এই েলাকরা েতামার সেঙ্গ িক কেরিছল
েয তুিম ওেদর এমন পােপর িদেক েঠেল িদেল?”

22 হােরাণ উত্তর িদল, “মহাশয়, রাগ কেরা না| তুিম েতা জােনা
এরা সব সময়ই ভুল পেথ পা বাড়ায| 23ওরা আমায় বেলিছল, �েমািশ
আমােদর িমশর েদশ েথেক েনতৃত্ব িদেয় েবর কের আনেলও এখন
িকন্তু তার েকান খবর পাওয়া যােচ্ছ না| তাই আমােদর জনয্ এমন
েদবতাসমূহ ৈতরী কের দাও যারা আমােদর েনতৃত্ব েদেব|� 24 তখন
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আিম ওেদর বেলিছলাম, �যিদ েতামােদর েকান েসানার দুল থােক
তাহেল আমােক সব দাও|� ওরা আমােক েসানার দুল িদেল আিম
েসগুেলা আগুেন েফেল িদেল আগুন েথেক ঐ বাছুরিট বার হেয়
এেলা|”

25 েমািশ েদখল হােরাণ েলাকেদর ওপর িনয়ন্ত্রণ হািরেয়েছ এবং
তারা েস্বচ্ছাচারী হেয় উেঠেছ| েলাকরা বনয্ হেয় উেঠেছ| এবং তােদর
সমস্ত শত্রুরা এই েবাকামী েদখেত েপেয়েছ| 26 তাই েমািশ েসই
িশিবেরর প্রেবশ দ্বাের দঁািড়েয় বেল উঠল, “েকউ যিদ প্রভুেক
অনুসরণ করেত চাও তাহেল আমার কােছ এেসা|” এবং েলিব
বংশজাত েলাকরা সবাই েদৗেড় েমািশর কােছ চেল এল|

27 তখন েমািশ তােদর বলল, “প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর িক বেলন
তা আিম েতামােদর বলব: �প্রেতয্েক তার িনেজর িনেজর তরবাির
হােত তুেল িনেয় িশিবেরর এ প্রান্ত েথেক ও প্রােন্ত িগেয় সমস্ত
েলাকেদর হতয্া কের তােদর শািস্ত দাও| প্রেতয্েক তার বনু্ধ ভাই এবং
প্রিতেবশীেক হতয্া করেব|� ”

28 েলিব বংশজাত প্রেতয্ক মানুষ েমািশর িনেদর্ শ পালন করল|
েসই িদন অন্তত 3000 ইস্রােয়লবাসীেক হতয্া করা হেয়িছল| 29তখন
েমািশ বলল, “আজ েথেক প্রভু েতামােদর তঁার েসবার জনয্ উৎসগর্
কেরেছন এবং আজ িতিন েতামােদর আশীবর্াদ কেরেছন কারণ
েতামরা প্রেতয্েক েতামােদর পুত্রেদর এবং ভাইেদর িবরুেদ্ধ ঝগড়া
কেরছ|”

30 পরিদন সকােল েমািশ সবাইেক বলল, “েতামরা মারাত্মক পাপ
কাজ কেরেছা িকন্তু এখন আিম প্রভুর কােছ যাব এবং েচষ্টা করব
যােত িতিন েতামােদর এই পাপেক ক্ষমা কের েদন|” 31 সুতরাং েমািশ
আবার প্রভুর কােছ িফের িগেয় বলল, “প্রভু অনুগ্রহ কের শুনুন| ওরা
েসানার েদবতা ৈতরী কের মারাত্মক পাপ কেরেছ| 32 এখন আপিন
ওেদর এই পাপেক ক্ষমা কের িদন| যিদ আপিন ওেদর ক্ষমা না কেরন
তাহেল আপনার েলখা পুস্তক* েথেক আমার নাম মুেছ িদন|”
* 32:32: পুস্তক এিট হল “জীবন পুস্তক,” ঈশ্বেরর সব েলাকেদর নাম এেত েলখা আেছ|
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33প্রভু েমািশেক বলেলন, “েয আমার িবরুেদ্ধ পাপ কাজ কেরেছ
আিম েকবল তার নামই আমার পুস্তক েথেক েকেট েফলব| 34 তাই
এখন তুিম নীেচ িগেয় েলাকেদর েয েদেশ িনেয় েযেত বেলিছ েসই
েদেশ িনেয় যাও| আমার দূত েতামােদর আেগ পথ েদখােত েদখােত
যােব, পাপীর যখন িবনােশর সময় হেব তখন েস শািস্ত পােবই|”
35 তাই প্রভু েলাকেদর ওপর একিট মহামারী ছিড়েয় িদেলন কারণ
তারা হােরাণেক বাছুেরর মূির্ত ৈতরী করেত বাধয্ কেরিছল|

33

“আিম েতামার সেঙ্গ যাব না”
1 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম এবং েতামার েলাকেদর,

যােদর তুিম িমশর েথেক এেনিছেল তােদর অবশয্ই এখান েথেক
চেল েযেত হেব| অব্রাহাম, ইসহাক ও যােকাবেক আিম েয েদশ
েদব বেল প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম েসই েদেশ চেল যাও| আিম প্রিতজ্ঞা
কেরিছলাম েয আিম ওেদর পরবতীর্ উত্তরপুরুষেদর ঐ েদশ িদেয়
যাব| 2 তাই আিম েতামার আেগ একজন দূত পাঠাব এবং কনানীয়,
ইেমারীয়, িহত্তীয়, পিরষীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীয়েদর পরািজত কের ঐ
েদশ েথেক তািড়েয় েদব| 3 েতামরা েসই ভাল েদেশ যাও েসখােন
সব িকছু সুন্দর| িকন্তু আিম েতামার সেঙ্গ যাব না| েতামরা ভীষণ
একগঁুেয় ও েজদী| েতামরা আমােক কু্রদ্ধ কেরছ| যিদআিম েতামােদর
সেঙ্গ যাই তাহেল হয়েতা আিম েতামােদর ধ্বংস করেত পাির|” 4 এই
দুঃসংবাদ েশানার পর েলাকরা ভীষন হতাশ হেয় পড়ল এবং তারা
মিণমািণকয্ বয্বহার করা বন্ধ কের িদল| 5 েকন? কারণ েমািশেক
প্রভু বেলেছন, “ইস্রােয়লবাসীেক বেলা, �েতামরা একগঁুেয় েজদী
প্রকৃিতর মানুষ| খুব কম সমেয়র জনয্ও আিম যিদ েতামােদর সেঙ্গ
ভ্রমণ কির তাহেল েতামােদর িবনাশ হেত পাের| সুতরাং যখন আিম
িস্থর করব ইস্রােয়লেক িক করেত হেব তখন েতামরা িনেজেদর েদহ
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েথেক অলঙ্কারািদ খুেল েফল|� ” 6 সুতরাং ইস্রােয়লবাসীরা েহােরব
পবর্ত েথেক তােদর যাত্রাপেথ িনেজেদর অলঙ্কারািদ খুেল েফলল|

অস্থায়ী সমাগম তঁাবু
7 েমািশ িশিবেরর একটু দূের অনয্ একিট তঁাবু স্থাপন করল| েমািশ

এই তঁাবুর নাম িদল “সমাগম তঁাবু|” প্রভুেক েকউ যিদ িকছু িজজ্ঞাসা
করেত চায় তাহেল েস িশিবেরর বাইের ঐ সমাগম তঁাবুেত েযেত
পাের| 8 যখন খুিশ েমািশ ঐ সমাগম তঁাবুেত েযত| সবাই তােক
লক্ষয্ করত| সকেল িনজস্ব তঁাবুর দরজায় দঁািড়েয় েমািশর সমাগম
তঁাবুর অভয্ন্তের যাওয়া েদখেতা| 9 েমািশ যখনই ঐ সমাগম তঁাবুেত
প্রেবশ করেতা তখনই তঁাবুর দরজায় েমঘস্তম্ভ েনেম আসত এবং প্রভু
তখন েমািশর সেঙ্গ কথা বলেতন| 10 েলাকরা সমাগম তঁাবুর দরজায়
েমঘস্তম্ভ েদখেত েপেলই তারা িনেজর িনেজর তঁাবুর মেধয্ হঁাটু েগেড়
ঈশ্বেরর উপাসনা করেতা|

11 এভােবই প্রভু েমািশর সেঙ্গ মুেখামুিখ কথা বলত| প্রভু বনু্ধর
মেতা েমািশর সেঙ্গ কথা বলেতন| প্রভুর সেঙ্গ কথা েশষ করার পর
েমািশ িশিবের িফের েযত িকন্তু েমািশর পিরচারক (দাস), নূেনর পুত্র
িযেহাশূয় তঁাবুর বাইের েবেরাত না|

েমািশ প্রভুর মিহমা দশর্ন করল
12 েমািশ প্রভুেক বলল, “আপিন এই েলাকেদর েনতৃত্ব িদেত

বেলিছেলন িকন্তু আমার সেঙ্গ আপিন কােক পাঠােবন তা িকন্তু বেলন
িন| আপিন বেলেছন, �আিম েতামােক ভাল কের িচিন এবং েতামার
ওপর আিম সন্তুষ্ট|� 13আিম যিদ সিতয্ই আপনােক সন্তুষ্ট কের থািক
তাহেল আমােক আপনার িশক্ষা ও জ্ঞান িদন| আিমআপনােক জানেত
চাই| তাহেলআিমআপনােক বরাবর সন্তুষ্টকরেত পারব| মেন রাখেবন
েয তােদর সবাই আপনার েলাক|”

14 প্রভু উত্তের বলেলন, “আিম িনেজ েতামার সেঙ্গ যাব, আিম
েতামােক িবশ্রাম েদব|”
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15 তখন েমািশ প্রভুেক বলল, “আপিন যিদ আমােদর সেঙ্গ না
যান তাহেল আমােদর এই স্থান েথেক সরােবন না| 16 তাছাড়া, আমরা
িক কের বুঝব আপিন আমার এবং আপনার েলাকেদর ওপর সন্তুষ্ট?
আপিন যিদ আমােদর সেঙ্গ যান তাহেল বুঝব আপিন আমােদর ওপর
সন্তুষ্ট হেয়েছন|আপিন যিদআমােদর সেঙ্গ না আেসন, তাহেলআমার
এবং আপনার েলাকেদর মেধয্ এবং পৃিথবীর অনয্ জািতর মেধয্ আর
েকান পাথর্কয্ থাকেব না|”

17 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, “েবশ আিম েতামার ইচ্ছা পূরণ
করব|কারণআিম েতামার ওপর সন্তুষ্ট এবংআিম েতামােক ভাল কের
জািন|”

18 তখন েমািশ বলল, “দয়া কের আপনার মিহমা আমায় েদখান|”
19 তখন প্রভু উত্তর িদেলন, “আিম আমার সমস্ত গুণাবলীেক

েতামার সামেন িদেয় গমণ করােবা| আিমই প্রভু এবং েতামরা যােত
শুনেত পাও েসইজনয্ আিম আমার নাম েঘাষণা করব| কারণ আমার
যােক খুশী আিম আমার করুণা ও ভালবাসা েদখােত পাির| 20 িকন্তু
েতামরা আমার মুখ েদখেত পােব না|আমােক েদখার পর েকউ বঁাচেত
পারেব না|”

21 “আমার খুব কােছই একিট পাথর আেছ; েতামরা েসই পাথেরর
ওপর দঁাড়ােত পােরা| 22 ঐ স্থান িদেয়ই আমার মিহমা প্রকাশ পােব|
আিম েতামােদর ঐ পাথেরর একিট িবশাল ফাটেল েরেখ েদব এবং
আিম যখন ওখান িদেয় যাব তখনআমার হাত েতামােদর েঢেক েদেব|
23এরপরআিম েতামােদর ওপর েথেক হাত সিরেয় েনব এবং েতামরা
আমার িপছন িদক েদখেত পােব িকন্তু আমার মুখ েদখেত পােব না|”

34
নতুন প্রস্তর ফলক

1 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, “পূবর্বতীর্ দুিট প্রস্তর ফলক, েয
দুিট তুিম েভেঙ্গিছেল েসরকম আেরা দুিট প্রস্তর ফলক তুিম ৈতরী কর|
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প্রথম ফলক দুিটেত েযসব কথা েলখা হেয়িছল েসইসব কথা আিম
আবার এই ফলক দুিটেত িলখব| 2কাল সকােল প্রস্তুত হেয় িনও এবং
আমার সেঙ্গ েদখা করবার জনয্ সীনয় পবর্েতর চূড়ায় এেসা| 3 আর
েকউ েতামার সেঙ্গআসেব না| অনয্ কাউেক েযন পবর্েতর েকাথাও না
েদখা যায়| এমনিক েকানও পশুর দল বা েমেষর পালেকও পবর্েতর
নীেচ চরেত েদওয়া যােব না|”

4 তাই েমািশ প্রথম পাথেরর ফলেকর মেতা আরও দুিট ফলক
ৈতরী করল| তারপর পরিদন সকােল উেঠ সীনয় পবর্েতর চূড়ায় েগল|
েমািশ প্রভুর আেদশ অনুসাের সব িকছু করল| েস পাথেরর ফলক দুিট
সেঙ্গ কের িনেয় েগল| 5 অতঃপর প্রভু েমেঘর মেধয্ েমািশর কােছ
েনেম এেলন এবং তার সেঙ্গ দঁাড়ােলন এবং তঁার নাম (প্রভুর) েঘাষণা
করেলন|

6 প্রভু েমািশর সামেন িদেয় েগেলন এবং বলেলন, “িযেহাবা, প্রভু
হেলন দয়ালু ও করুণাময়| িতিন েক্রােধর বয্াপাের ৈধযর্য্শীল| িতিন
পরমেস্নেহ পিরপূণর্ এবং িবশ্বস্ত| 7 হাজার হাজার পুরুষ ধের প্রভু তঁার
করুণা েদখান| িতিন ভুল কাজ, অবাধয্তা এবং পাপ ক্ষমা কের েদন|
িকন্তু তবু িতিন েদাষীেদর শািস্ত িদেত েভােলন না| িতিন েকবলমাত্র
েদাষীেদরই শািস্ত েদন না, তােদর দণ্ডনীয় অপরােধর জনয্ তােদর
তৃতীয় ও চতুথর্ পুরুেষর উত্তরপুরুষেদরও শািস্ত েদন|”

8তখন েমািশ সেঙ্গ সেঙ্গ হঁাটু েগেড় বসল ওআভুিম মাথা নত কের
প্রভুর কােছ প্রাথর্না করল এবং বলল, 9“প্রভু,আপিন যিদআমার প্রিত
সন্তুষ্ট হন তাহেল আমােদর সেঙ্গ চলুন| আিম জািন আমরা েজদী িকন্তু
আমােদর অপরাধ ক্ষমা কের িদন| আমােদর ওপর আপনার িনেজর
পূণর্ অিধকার আেছ বেল মেন করুন এবং আমােদর গ্রহণ করুন|”

10 তখন প্রভু বলেলন, “আিম েতামার েলাকেদর সেঙ্গ এই চুিক্ত
কির েয আিম েতামার েলাকেদর সামেন এমন সব আশ্চযর্য্ কাযর্ করব
যা ইিতপূেবর্ পৃিথবীর েকানও েদেশ হয় িন| তখন েতামােদর চারপােশর
সমস্ত জািতসমূহ েদখেত পােব আিম কত মহান| তারা এইসব আশ্চযর্য্
িজিনস েদখেব যা আিম েতামােদর জনয্ করব| 11 আিম যা আেদশ
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িদিচ্ছ,আজতা পালন কর তাহেলআিম েতামােদর শত্রুেদর েতামােদর
েদশ তয্াগ করেত বাধয্ করব| আিম ইেমারীয়, কনানীয়, িহত্তীয়,
পিরষীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীয়েদর িবতাড়ন করব| 12 সাবধান! েতামরা
েযখােন যােচ্ছা েসখানকার েলাকেদর সেঙ্গ েকানও চুিক্ত েকােরা না|
তাহেল েতামরা িবপেদ পড়েব| 13তােদর েবদী ধ্বংস কর| েয পাথরেক
তারা পূেজা কের তা েভেঙ্গ েফেলা| তােদর পিবত্র দণ্ডগুিল ধ্বংস
কেরা| 14 অনয্ েকানও েদবতােক পূজা কেরা না কারণ আমার নাম
ঈষর্া| আিম হলাম ঈষর্াপরায়ণ ঈশ্বর|

15 “ঐ েদেশর েলাকেদর সেঙ্গ েকানও চুিক্ত না করার বয্াপাের
সাবধান েথেকা| কারণ েতামরা তােদর েদবতােদর পূেজা কের এবং
তােদর ৈনেবদয্ উৎসগর্ কের বয্িভচার করেব| তারা তােদর ৈনেবদয্
ভক্ষণ করেত েতামােদর িনমন্ত্রণ করেব| 16 েতামরা যিদ তােদর
কনয্ােদর পুত্রবধূরূেপ গ্রহণ কেরা তাহেল ঐ মিহলারা েতামােদর
পুত্রেদর তােদর ঐ েদবতােদর পূেজা করােব এবং তারা েতামােদর
পুত্রেদর প্রভুর প্রিত অিবশ্বস্ত কের তুলেব|

17 “েকানও মূির্ত্ত ৈতরী করেব না|
18 “খািমরিবহীন রুিটর উৎসব পালন করেব| আিম েতামােদর

েযমন আেদশ িদেয়িছলাম েসই মেতা সাতিদন ধের খািমরিবহীন রুিট
খােব| েতামরা এটা আবীব মােস করেব কারণ ঐ মােস েতামরা িমশর
েছেড় েবিরেয় এেসিছেল|

19 “েকানও নারীর প্রথম গভর্ জাত পুত্র সন্তান হেব আমার|
এমনিক গবািদ পশুর অথবা েমেষর প্রথমজাত পুরুষশাবকও আমার
অিধকারভুক্ত| 20 েতামরা যিদ গাধার প্রথমজাত পুরুষশাবকেক
রাখেত চাও, তেব েতামরা একিট েমষশাবেকর িবিনমেয় তা রাখেত
পােরা| িকন্তু েতামরা যিদ ঐ গাধার শাবকিটেক একিট েমেষর িবিনমেয়
না েকেনা তাহেল েতামােদর ঐ গাধার ঘাড় মটকােত হেব| েতামােদর
সমস্ত প্রথমজাত পুত্র সন্তানেদরআমার কােছ েথেক েফরৎ িনেত হেব|
িকন্তু েকানও েলাকই উপহার ছাড়া আমার কােছ আসেব না|
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21 “েতামরা ছযিদন যাবৎ পিরশ্রম করেব ও সপ্তম িদেন িবশ্রাম
েনেব| চােষর বীজ েরাপন ও ফসল কাটার সময় েতামরা অবশয্ই
িবশ্রাম েনেব|

22 “সাত সপ্তােহর উৎসব পালন করেব| গম কাটার পর প্রথম কাটা
ফসেলর দানাগুেলা এই উৎসেবর জনয্ বয্বহার করেব এবং বছেরর
েশেষ ফসল কাটার উৎসব পালন করেব|

23 “বছের িতনবার েতামােদর সমস্ত েলাক সবর্শিক্তমান প্রভু,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর সামেন উপিস্থত হেব|

24 “েতামরা যখন েতামােদর েদেশ যােব তখন আিম েতামােদর
শত্রুেদর েসখান েথেক িবতািড়ত করেত বাধয্ করব| আিম েতামােদর
েদেশর সীমা িবস্তার কের েদব যােত েতামরা আরও েবশী জিম
পাও| েতামােদর অবশয্ই প্রিত বছের িতনবার প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর
সামেন েযেত হেব| এবং তখন েকউ েতামােদর েদশ অিধকার করার
েচষ্টা করেব না|

25 “যখন েতামরা আমােক ৈনেবদয্ িহসােব রক্ত উৎসগর্ করেব
তখন তার সেঙ্গ খািমর েদেব না|

“িনস্তারপেবর্ উৎসগীর্কৃত মাংস পরিদন সকাল পযর্ন্ত রাখা উিচৎ 
হেব না|

26 “েতামােদর েক্ষেতর প্রথম ফসল প্রভুেক েদেব| ঐ ফসল প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বেরর গৃেহ িনেয় আসেব|

“কখনও েকানও ছাগিশশুেক তার মােয়র দুধ িদেয় রান্না করেব
না|”

27 তারপর প্রভু েমািশেক বলেলন, “েতামােক আিম যা বেলিছ সব
িকছু িলেখ রােখা| এইগুিলই হল েতামার এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর
মেধয্ চুিক্তর দিলল|”

28 েমািশ েসখােন প্রভুর সেঙ্গ 40 িদন ও 40 রাত বাস কেরিছল|
েমািশ 40 িদন েকান িকছু েভাজন করল না বা জল পান করল না|
েমািশ দুিট পাথেরর ফলেকর ওপর চুিক্তর কথাগুিল িলেখিছল|

েমািশর উজ্জ্বল মুখ
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29তারপর েমািশ সীনয় পবর্ত েথেক েনেম এল| েস েসই চুিক্ত েলখা
পাথেরর ফলক দুিট বেয় িনেয় এল| প্রভুর সেঙ্গ কথা বলার পর েমািশর
মুখ জ্বলজ্বল করিছল| িকন্তু েমািশ িনেজ তা জানত না| 30 হােরাণ ও
ইস্রােয়েলর অনয্ সব েলাকরা তার উজ্জ্বল মুখ েদেখ তার কােছ েযেত
ভয় পািচ্ছল| 31তখন েমািশ তােদর েডেক পাঠাল| েমািশ হােরাণ এবং
দলপিতর সেঙ্গ কথা বলল| 32 তারপর সমস্ত ইস্রােয়লবাসী েমািশর
কােছ এল| সীনয় পবর্েত প্রভু েযসব আেদশ িদেয়েছন েমািশ েসই
আেদেশর কথা তােদর েশানাল|

33 েমািশ তার কথা েশষ কের িনেজর মুখ আবরণ িদেয় েঢেক
েফলল| 34 িকন্তু েমািশ যখনই প্রভুর সেঙ্গ কথা বলেত েযত তখন েস
যতক্ষণ না বাইের আসত ততক্ষণ েসই আবরণ খুেল রাখত| েমািশ
যখন প্রভুর সািন্নধয্ েথেক েবিরেয় আসত এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর
প্রভুর আেদশসমূহ বলত, 35 তখন তারা েমািশর মুখমণ্ডেলর ওপর
একিট দীিপ্ত েদখেত েপত| তাই েস আবার তার মুখ েঢেক েফলত।
পেরর বার প্রভুর সেঙ্গ কথা বলেত না যাওয়া পযর্ন্ত েস ঐভােবই মুখ
েঢেক রাখত|

35
িবশ্রােমর িদন সংক্রান্ত িনয়ম

1 েমািশ সমস্ত ইস্রােয়লবাসীেক একত্র করল| েস তােদর বলল,
“প্রভু েতামােদর যা আেদশ কেরেছন তা আিম েতামােদর বলব:

2 “েতামরা ছয়িদন ধের কাজ করেব িকন্তু সপ্তম িদনিট িবেশষভােব
িবশ্রােমর জনয্ থাকেব| েতামরা ঐিদন িবশ্রাম েনেব এবং এইভােব
প্রভুেক সম্মান জানােব| েয বয্িক্ত সপ্তম িদন কাজ করেব তােক হতয্া
করা হেব| 3 ঐ িবশ্রােমর িদন েতামােদর বাড়ীর েকাথাও েতামরা
আগুন পযর্ন্ত জ্বালােব না|”

পিবত্র তঁাবুর জনয্ িজিনসপত্র
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4 েমািশ ইস্রােয়েলর সমস্ত মণ্ডলীেক বলল, “এইগুিল হল প্রভুর
আেদশসমূহ: 5প্রভুর জনয্ িবেশষ উপহার সংগ্রহ কর| প্রেতয্েক মেন
মেন িঠক কের েনেব েতামরা িক েদেব| তারপর েতামরা প্রভুর কােছ
উপহারসমূহ আনেব| েসানা, রূেপা, িপতল; 6 নীল, েবগুনী ও লাল
সুেতা ও সূক্ষ্ম মসীনা বস্ত্র; ছাগেলর েলাম; 7লাল রঙ করা েমষ চমর্ ও
মসৃণ চমর্; বাবলা কাঠ; 8 প্রদীেপর জনয্ েতল, অিভেষেকর েতেলর
জনয্ মশলাপািত এবং সুগিন্ধ ধূপকািঠর জনয্ মশলা এেন েতামরা
প্রভুেক েদেব| 9 এেফাদ ও বক্ষাবরেণর জনয্ েগােমদ ও অনয্ানয্
মূলয্বান মিণমািণকয্ও সেঙ্গ এেনা|

10 “েতামােদর মেধয্ যারা দক্ষ কািরগর তারা এেস প্রভুর
আেদশমেতা িজিনস ৈতরী কেরা: 11 পিবত্র তঁাবু, তার বাইেরর তঁাবু,
তার আস্তরণ, আংটাগুিল, তক্তাসমুহ, আগল, খঁুিট ও িভিত্তসমূহ;
12 পিবত্র িসনু্দক, তার খঁুিটগুিল, আস্তরণ এবং পদর্ া যা পিবত্র িসনু্দক
েযখােন রাখা আেছ েসই জায়গা েঢেক েদয়; 13 েসই েটিবল ও তার
পায়াগুিল, েটিবেলর ওপেরর সমস্ত িজিনস এবং েটিবেলর ওপেরর
িবেশষ রুিট; 14 বািতর জনয্ বািতদানসমূহ, তার আনুষিঙ্গক অঙ্গ এবং
বািতর জনয্ েতল; 15 ধূপ েবদী এবং তার খঁুিটসমূহ; অিভেষেকর
েতল এবং সুগিন্ধ ধূপ; েয পদর্ া পিবত্র তঁাবুর প্রেবশদ্বার েঢেক রাখেব;
16 েহামবিলর জনয্ েবদী এবং তার িপতেলর জাল, খঁুিটগুিল এবং তার
বাসনেকাসন, িপতেলর পাত্র ও তার দান; 17 প্রাঙ্গেণর চারিদেকর
পদর্ া, তােদর খঁুিট ও িভিত্তসমূহ এবং প্রাঙ্গেণর প্রেবশদ্বােরর পদর্ া
18 সমাগম তঁাবুর জনয্ এবং প্রাঙ্গেণর জনয্ কীলকগুিল এবং তােদর
দিড়গুিল; 19 পিবত্র স্থােন পরার জনয্ যাজেকর িবেশষ বস্ত্র � এসবই
েতামরা আনেব| এই িবেশষ বস্ত্র যাজক হােরাণ ও তার পুত্ররা পরেব|
তারা যখন যাজক হেব তখন তারা এই বস্ত্র পরেব|”

েলাকেদর মহান ৈনেবদয্
20তারপর ইস্রােয়েলর সমগ্র মণ্ডলী েমািশর কাছ েথেক চেল েগল|

21 প্রেতয্েক, যােদর হৃদেয় প্রবৃিত্ত ও মেন ইচ্ছা হল তারা প্রভুর জনয্
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উপহার িনেয় এল| এই উপহার সামগ্রীগুিল সমাগম তঁাবুর জনয্, তঁাবুর
েভতেরর প্রেয়াজনীয় িজিনস এবং িবেশষ বস্ত্র ৈতরীর কােজ লাগােনা
হল| 22 পুরুষ, স্ত্রী যারা ইচু্ছক িছল প্রভুর জনয্ উপহার সামগ্রী িনেয়
এেলা| তারা িপন, দুল, আংিট ও অনয্ানয্ গয়না িনেয় এল এবং সমস্ত
প্রভুেক িদেয় িদল| এটা িছল প্রভুর জনয্ িবেশষ ৈনেবদয্.

23 েয সমস্ত েলােকর কােছ িমিহ শেনর কাপড় িছল এবং নীল,
েবগুনী ও লাল সুেতা িছল তারা তা িনেয় প্রভুর কােছ এেলা, যােদর
কােছ ছাগেলর েলাম বা লাল রঙ করা েমেষর চামড়া বা মসৃণ চামড়া
িছল তারা েসগুেলা িনেয় এল এবং প্রভুেক িদল| 24 যারা প্রভুেক রূেপা
বা িপতল িদেত চাইল তারা েসটা িনেয় এল| যােদর কােছ বাবলা কাঠ
িছল যা সমাগম তঁাবু িনমর্ােণর কােজ বয্বহার করা েযেত পাের তারা
েসটা আনল এবং তা প্রভুেক িদল| 25 প্রিতিট দক্ষ মিহলা তােদর হাত
িদেয় সুেতা েকেট িমিহ শেনর কাপড় বুনল এবং লাল, নীল ও েবগুনী
সুেতা কাটল| 26 ঐ দক্ষ মিহলারা যারা সাহাযয্ করেত চাইল, তারা
ছাগেলর েলাম েথেক কাপড় ৈতরী করল|

27 ইস্রােয়লবাসীেদর দলপিতরা েগােমদ ও অনয্ানয্ মিণমািণকয্
িনেয় এেলা েযগুিল এেফাদ ও যাজেকর বক্ষাবরেণর উপর লাগােনা
হেব| 28তারা মশলা ও জলপাই েতলও িনেয় এল, এগুিল সুগিন্ধ ধূপ,
অিভেষেকর েতল ও প্রদীেপর েতল িহেসেব বয্বহৃত করবার জনয্|

29 সমস্ত পুরুষ ও নারী, যারা সাহাযয্ করেত চাইিছল তারা
প্রভুর জনয্ উপহার সামগ্রী িনেয় এল| তারা িনেজেদর ইচ্ছায়
স্বতঃসূ্ফতর্ ভােবই এই উপহারসামগ্রী প্রদান করল| প্রভু েমািশ ও তার
েলাকেদর েযসব িজিনস বানােতআেদশকেরিছেলন েসইসব িজিনসই
এই উপহার সামগ্রীর সাহােযয্ ৈতরী করা হল|

বৎসেলল ও অহলীয়াব
30 তারপর েমািশ ইস্রােয়লবাসীেদর বলল, “েদখ, প্রভু িযহূদা

বংেশর হূেরর েপৗত্র, উিরর পুত্র বৎসেললেক মেনানীত কেরেছন|
31 িতিন তােক ঐশ্বিরক ক্ষমতা িদেয়েছন| িতিন তােক জ্ঞােন ও
সবর্প্রকার িবদয্ায় পারদশীর্ কের তুেলেছন| 32 েস েসানা, রূেপা ও
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িপতেলর িজিনস ৈতরী কের তার ওপর কারুকাযর্ করেত পাের|
33 েস মূলয্বান পাথর ও মিণমািণকয্ েকেট বসােত পাের| েস কাঠ
িদেয়ও সবর্প্রকার িজিনস ৈতরী করেত পাের| 34 প্রভু বৎসেলল ও
অহলীয়াবেক িশক্ষাদান করার িবেশষ ক্ষমতা িদেয়েছন| অহলীয়াব হল
দান বংশীয় অহীষামেকর পুত্র| 35 প্রভু এই দুজনেকই সবর্প্রকার কাজ
করার জনয্ িবেশষ দক্ষতা িদেয়েছন| তারা ছুেতার এবং ধাতুর কােজ
দক্ষ| তারা িমিহ শেনর কাপড়, নীল, েবগুনী এবং লাল সুেতার সাহােযয্
কাপেড় কারুকাযর্ কের ও কাপড় েবােন| তারা পশম িদেয়ও কাপড়
বুনেত পাের|

36
1 “অতএব বৎসেলল, অহলীয়াব ও অনয্ানয্ সব দক্ষ কািরগরেদর

অবশয্ই প্রভুর আেদশ অনুসাের কাজিট করেত হেব| প্রভু এেদর জ্ঞান
ও বুিদ্ধ িদেয়েছন যােত এরা পারদির্শতার সেঙ্গ পিবত্র স্থান ৈতরীর
কাজ করেত পাের|”

2-3 তারপর েমািশ বৎসেলল, অহলীয়াব এবং েযসব েলাকেদর
প্রভু িবেশষ দক্ষতা িদেয়িছেলন তােদর েডেক ইস্রােয়লবাসীেদর আনা
উপহার সামগ্রীগুিল তােদর হােত তুেল িদল| এই সব েলাকরা পিবত্র
স্থান ৈতরীর কােজ সাহাযয্ করার জনয্ই এেসিছল এবং তারা এই
উপহারগুিল ঈশ্বেরর পিবত্র স্থান ৈতরীর কােজ লাগাল| েলাকরা
প্রেতয্ক িদন সকােলই উপহার িনেয় আসত| 4 েশষকােল ঐসব
কািরগররা পিবত্র স্থােনর কাজ েছেড় েমািশর কােছ এল| তারা বলল,
5 “আমােদর তঁাবুর কাজ েশষ করার জনয্ যা প্রেয়াজন তার েচেয়
েলাকরা অেনক েবশী িজিনস এেনেছ|”

6 তখন েমািশ িশিবেরর চারিদেক খবর পাঠাল: “েকানও নারী বা
পুরুষ পিবত্র স্থােনর জনয্ আর েকানও উপহার ৈতরী করেব না|” তাই
েলাকেদর উপহার না িদেত বাধয্ করা হল| 7 তারা প্রেয়াজেনর েচেয়
অেনক েবশী িজিনস এেনিছল|
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পিবত্র তঁাবু
8 তারপর দক্ষ কািরগররা পিবত্র তঁাবু ৈতরী করবার কাজ আরম্ভ

করল| তারা িমিহ শেনর কাপড়, েবগুনী, নীল ও লাল সুেতা িদেয় দশিট
পদর্ া ৈতরী করল| তারা তার ওপর সূেতা িদেয় ঈশ্বেরর িবেশষ ডানাযুক্ত
করূব দূেতর ছিব বসাল| 9 প্রেতয্কিট পদর্ াই িছল সমান মােপর�28
হাত লম্বা এবং 4 হাত চওড়া| 10 তারপর কািরগররা েসই পদর্ াগুিল
জুেড় দুভােগ ভাগ করল| পঁাচিট কের পদর্ া িনেয় এেককিট ভাগ হেলা|
11 তারা নীল কাপড় িদেয় প্রেতয্ক ভােগর পদর্ ার িকনারায় একিট
ফঁাস ৈতরী করল| 12 প্রিতিট ভােগর পদর্ ার ধাের 50িট কের ফঁাস
িদল| ফঁাসগুিল িছল এেক অপেরর িবপরীেত| 13 তারা দুিট পদর্ ােক
েজাড়া েদবার জনয্ 50িট েসানার আংটা ৈতরী করল| এইভােব পিবত্র
তঁাবুিটেক একসেঙ্গ একিট খেণ্ড যুক্ত করা হল|

14 তারপর কািরগররা েসই পিবত্র তঁাবুর আচ্ছাদেনর জনয্
আেরকিট তঁাবু ৈতরী করল| তারা ছাগেলর েলাম িদেয় এগােরািট পদর্ া
বানাল| 15 সবগুিল পদর্ াই িছল সমান মােপর � 30 হাত লম্বা এবং 4
হাত চওড়া| 16 তারপর পঁাচিট পদর্ া জুেড় একিট ও ছয়িট পদর্ া জুেড়
আেরকিট ভাগ করা হল| 17 দুই ভােগর পদর্ ার মােঝই 50িট কের ফঁাস
লাগােনা হল| 18 দুই ভােগর পদর্ াগুিল জুেড় একিট তঁাবু বানােনার জনয্
তারা 50িট িপতেলর আংটা ৈতরী করল| 19তারপর তারা পিবত্র তঁাবুর
জনয্ আেরা দুিট আচ্ছাদন ৈতরী করল| একিট বানােনা হেলা লাল রঙ
করা েভড়ার চামড়া িদেয় আর অনয্িট বানােনা হল মসৃণ চামড়া িদেয়|

20 তারপর কািরগররা পিবত্র তঁাবুেক দঁাড় করােনার জনয্ বাবলা
কােঠর কাঠােমা বানােলা| 21 প্রিতিট কাঠােমা িছল 10 হাত লম্বা ও
1.5 হাত চওড়া| 22প্রিতিট কাঠােমা পাশাপািশ দুিট তক্তা েজাড়া িদেয়
ৈতরী হেয়িছল| প্রিতিট কাঠােমা িছল একইরকম| 23 এইভােব তারা
পিবত্র তঁাবুর কাঠােমাগুেলা ৈতরী করল| তারা পিবত্র তঁাবুর দিক্ষণ
িদেকরজনয্ 20িটকাঠােমা ৈতরী করল| 24তারপরঐকাঠােমার জনয্
40িট রূেপার পায়া ৈতরী করল| প্রেতয্কিট কাঠােমােত দুিট কের পায়া
িছল| প্রিতিট তক্তার ধাের একিট কের পায়া| 25 তঁাবুর উত্তর িদেকর
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জনয্ও তারা 20িট কাঠােমা ৈতরী করল| 26 তারা 40িট রূেপার িভিত্ত
ৈতরী করল, প্রেতয্ক কাঠােমার জনয্ দুিট কের িভিত্ত| 27 তঁাবুর িপছেন
পিশ্চম িদেকর জনয্ তারা আেরা দুিট কাঠােমা ৈতরী করল| 28 পিবত্র
তঁাবুর িপছেন েকানার িদেকর জনয্ও তারা দুিট কাঠােমা ৈতরী করল|
29 এই কাঠােমাগুিলেক একত্র কের নীেচর িদেক েজাড়া েদওয়া হল
এবং ওপর িদেক একটা আংটা িদেয় দুিদেকর েকানার কাঠােমাগুিল
েজাড়া হল| 30পিবত্র তঁাবুর পিশ্চম িদেকর জনয্ েমাট আটিট কাঠােমা
িছল| েসখােন 16িট রূেপার পায়াও িছল যা প্রিতিট কাঠােমােত দুিট
কের লাগােনা হল|

31 তারপর কািরগররা বাবলা কাঠ িদেয় কাঠােমার আগল ৈতরী
করল| তঁাবুর প্রথম পােশ পঁাচিট আগল, 32অনয্ িদেক পঁাচিট আগল
লাগােলা এবং েপছনিদেক অথর্াৎ পিশ্চম িদেক পঁাচিটআগল লাগােলা|
33 মােঝর আগলিটেক রাখা হল কাঠােমার একপ্রান্ত েথেক আেরক
প্রান্ত জুেড়| 34 কাঠােমাগুিলেক েসানায় মুেড় েদওয়া হল| তারপর
তারা েসানার আংটা ৈতরী করল আগলগুিল ধের রাখার জনয্ এবং
আগলগুিল েসানা িদেয় মুেড় েদওয়া হল|

35 তারা িমিহ শেনর কাপড় িদেয় পদর্ াসমূহ ৈতরী করল এবং তারা
িবেশষ পদর্ ািট ৈতরী করবার জনয্ নীল, েবগুনী ও লাল সূেতা ৈতরী
করল| তারা েসগুেলার ওপর করূব দূতেদর েচহারা েসলাই করল|
36 চারিট বাবলা কােঠর খঁুিট বািনেয় েসানা িদেয় মুেড় েদওয়া হল|
তারা খঁুিটর জনয্ েসানার আংটা ৈতরী করল এবং চারিট কের রূেপার
পায়া ৈতরী করল| 37 তারপর তারা তঁাবুেত েঢাকার জনয্ িমিহ শেনর
কাপড় এবং নীল, েবগুনী ও লাল সুতা বয্বহার কের দরজার পদর্ া
ৈতরী করল। এর ওপর তারা সুতার কাজও করল| 38তারপর তারা এই
েঢাকার দরজার পদর্ ার জনয্ পঁাচিট খঁুিট ওআংটা ৈতরী করল| তারপর
এই খঁুিটর ও পদর্ ার আংটার মাথাগুিল েসানা িদেয় মুেড় েদওয়া হল|
তারপর খঁুিটর জনয্ পঁাচিট কের িপতেলর পায়া প্রস্তুত করা হল|
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37
সাক্ষয্িসনু্দক

1 বৎসেলল বাবলা কাঠ িদেয় পিবত্র িসনু্দক ৈতরী করল| িসনু্দকিট
2.5 হাত লম্বা, 1.5 হাত চওড়া আর 1.5 হাত উঁচু| 2 তারপর েস
িসনু্দেকর েভতর ও বাইেরর িদক খঁািট েসানা িদেয় মুেড় িদল| েস
িসনু্দেকর চািরিদেক েসানার জির িদেয়ও িঘের িদল| 3 এরপর েস
চারিট েসানার আংটা চারেকাণায় রাখল িসনু্দকিট বেয় িনেয় যাওয়ার
জনয্| এর একিদেক দুিটআংটা লাগােনা িছল এবং দুিটআংটা লাগােনা
িছল এর অনয্ িদেক| 4 িসনু্দকিট বেয় িনেয় যাওয়ার জনয্ বাবলা
কােঠর খঁুিট ৈতরী কের েস েসগুিল খঁািট েসানায় মুেড় িদল| 5তারপর
েস পিবত্র িসনু্দেকর প্রিতিট ধাের আংটাগুিলর েভতর িদেয় খঁুিটগুিল
ঢুিকেয় িদল| 6 তারপর েস খঁািট েসানা িদেয় আচ্ছাদনিট ৈতরী করল|
এটা িছল 2.5 হাত লম্বা ও 1.5 হাত চওড়া| 7 তারপর েস েপটােনা
েসানা িদেয় দুিট করূব দূত ৈতরী করল এবং েসগুেলা আচ্ছাদেনর
দুধাের েরেখ িদল| 8 তারপর েস করূব দূেতর মূির্ত্ত দুিট পাপেমাচন
স্থােনর আচ্ছাদেনর সেঙ্গ জুেড় একত্র করল| 9 দূতরা ডানা আকােশ
ছিড়েয় পিবত্র িসনু্দকিটেক েঢেক িদল| দূতরা পরস্পর মুেখামুিখ হেয়
পাপেমাচন স্থােনর িদেক তািকেয় রইল|

িবেশষ েটিবল
10 বৎসেলল বাবলা কাঠ িদেয় একিট 2 হাত লম্বা, 1 হাত চওড়া

ও 1.5 হাত উঁচু েটিবল বানাল| 11 েটিবেলর চারধার খঁািট েসানার
পাত িদেয় েস মুেড় িদল| এবং তার চারধাের একিট েসানার ঝালর
লািগেয় িদল| 12 তারপর েস একিট 1 হাত চওড়া কাঠােমা ৈতরী
করল েটিবেলর সব ধার িঘের এবং কাঠােমার চারপােশ েসানার
ঝালর লাগােলা| 13তারপর েস েটিবেলর চারেকাণায় চারপায়ায় চারিট
েসানার আংটা লাগাল| 14 েস েটিবলটােক বইবার জনয্ আংটাগুেলা
কাঠােমার খুব কােছ আটেক িদল| 15 তারপর েস েটিবলিট বেয়
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িনেয় যাওয়ার জনয্ বাবলা কােঠর খঁুিট ৈতরী করল| খঁািট েসানা িদেয়
খঁুিটগুিলও মুেড় িদল| 16 এরপর েস েটিবেল বয্বহােরর জনয্ েসানার
েপ্লট, চামচ, বািট ও কলসী বানাল| েপয় ৈনেবদয্ ঢালার জনয্ বািট ও
কলসী ৈতরী করা হল|

বািতদান
17 তারপর েস েসানার বািতদানিট ৈতরী করল| েস খঁািট েসানা

হাতুিড় িদেয় েপটােলা এবং ৈতরী করল বািতদােনর িবসৃ্তত পাদানী|
েস ফুল, পাতা, কঁুিড় িদেয় কারুকাযর্ কের সবিকছু একেত্র জুেড়
িদল| 18 বািতদােনর ছয়িট শাখা - একিদেক িতনিট অপরিদেক আরও
িতনিট| 19 প্রিতিট ডােল থাকল িতনিট কের ফুল| েসগুিল কাঠ
বাদােমর ফুেলর মেতা তােত কঁুিড় ও পাতা রাখা হল| 20 বািতদােনর
দেণ্ড আরও চারিট ফুল রাখা হল কঁুিড় ও পাপিড় সেমত যা েদখেত
বাদাম ফুেলর মেতা| 21 তােত এেকক িদেক িতনিট কের েমাট ছয়িট
ডালও রাখা হল| প্রিত েজাড়া ডালগুিলর নীেচ েযগুিল িবসৃ্তত পাদানীর
সেঙ্গ যুক্ত িছল, েসখােন কঁুিড় ও পাপিড়সহ একিট ফুল িছল| 22 পুেরা
বািতদানিট খঁািট েসানায় ফুলপাতাসহ একসােথ েজাড়া িদেয় ৈতরী করা
হল| 23 এই বািতদােনর জনয্ সাতিট প্রদীপ ৈতরী করা হল| তারপর
েস খঁািট েসানা িদেয় সলেতর িচমটা ও শীষদানী পাত্র ৈতরী করল|
24 েস েমাট 75 পাউণ্ড খঁািট েসানা বয্বহার কের এই বািতদান ও তার
আনুষিঙ্গক িজিনসপত্র ৈতরী করল|

ধূপ জ্বালাবার েবদী
25 এরপর ধূপ-ধূনা েপাড়াবার জনয্ েস বাবলা কাঠ িদেয় একিট

ধূপদানী ৈতরী করল| এটা িছল 1 হাত লম্বা, 1 হাত চওড়া এবং 2
হাত উচ্চতা িবিশষ্ট একিট েচৗেকানা িজিনস| ধূপদােনর চারেকােণর
প্রিতিটেত একিট কের শৃঙ্গ িছল| এই শৃঙ্গগুিল ও ধূপেবদী একিট
অখণ্ড টুকেরা িছল| 26 েস ধূপদােনর ওপর চারপাশ এবং শৃঙ্গগুিল
খঁািট েসানা িদেয় মুেড় িদল| তারপর ধূপদােনর চারপাশ েসানার জির
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িদেয় মুেড় িদল| 27 এই জিরর নীেচ দুধাের আংটা লাগােনা হল| এই
আংটা লাগােনা হল বেয় িনেয় যাওয়ার খঁুিট ধের রাখার জনয্| 28 েস
এই খঁুিটগুিল বাবলা কাঠ িদেয় ৈতরী কের েসানা িদেয় মুেড় িদল|

29তারপর েস একজন সুগিন্ধ প্রস্তুতকারক েযমন কের সুগন্ধ ৈতরী
কের েসইভােব পিবত্র অিভেষেকর েতল এবং খঁািট ও সুগিন্ধ ধূপ-ধূনা
ৈতরী করল|

38
েহামবিলর েবদী

1 তারপর বৎসেলল বাবলা কাঠ িদেয় েহামবিলর েবদী ৈতরী
করেলন| এটা িছল 5 হাত লম্বা, 5 হাত চওড়া ও 3 হাত উচ্চতা
িবিশষ্ট েচৗেকানা আকােরর| 2 তারপর েস েবদীর প্রেতয্কিট েকােণর
জনয্ একিট কের শৃঙ্গ বানােলা এবং তােদর েকাণায় জুেড় িদল যােত
তা অখণ্ড হয় এবং েবদীিট িপতল িদেয় েঢেক িদল| 3 েস েবদীেত
বয্বহােরর সব সরঞ্জাম িপতল িদেয় ৈতরী করল| েস পাত্র, েবলচা,
বািট, কঁাটা চামচ, চাটু ইতয্ািদ ৈতরী করল| 4 তারপর েস িপতল িদেয়
জােলর মেতা একিট ঝঁাঝির ৈতরী করল| েবদীর েবেড়র নীেচ েথেক
মাঝখান পযর্ন্ত এই ঝঁাঝির বসােনা হল| 5তারপর েস েবদীিট বেয় িনেয়
যাওয়ার খঁুিট লাগাবার জনয্ ঝঁাঝিরর চারেকাণায় চারিটআংটা লাগাল|
6তারপর েস বাবলা কাঠ িদেয় খঁুিট ৈতরী কের িপতল িদেয় মুেড় িদল|
7 েবদীিট বেয় িনেয় যাওয়ার জনয্ খঁুিটগুেলা আংটার িভতের ঢুিকেয়
েদওয়া হল| েবদীর ধারগুেলা ৈতরী করা হল তক্তা িদেয়| এটা িছল
একটা খািল িসনু্দেকর মেতা ফঁাপা|

8 তারপর েস িপতল িদেয় পাত্র এবং পােত্রর পায়া ৈতরী করল|
এটা মিহলােদর েদওয়া িপতেলর আয়না েথেক েনওয়া হেয়িছল| এই
মিহলারা সমাগম তঁাবুর প্রেবশ দরজায় েসবা করার জনয্ এেসিছল|

পিবত্র তঁাবুর চািরিদেকর প্রাঙ্গণ
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9 তারপর েস প্রাঙ্গেণর চািরিদেক পদর্ ার একিট েদওয়াল ৈতরী
করল| দিক্ষণ িদেক েস 100 হাত লম্বা পদর্ ার একিট েদওয়াল ৈতরী
করল| এই পদর্ াগুেলা িছল িমিহ শেনর কাপড় িদেয় ৈতরী| 10 কুিড়িট
খঁুিটর সাহােযয্ এই পদর্ াগুিলেত অবলম্বন েদওয়া িছল| খঁুিটগুেলা িছল
20িট িপতেলর িভিত্তর উপর| খঁুিটরআংটা ও পদর্ ার বন্ধনী িছল রূেপার
ৈতরী| 11 উত্তর িদেকর প্রাঙ্গেণও িছল 100 হাত লম্বা পদর্ ার একিট
েদওয়াল| েসখােন 20িট িপতেলর িভিত্তর ওপর 20িট খঁুিট িছল| খঁুিটর
আংটা ও পদর্ ার বন্ধনী িছল রূেপার|

12পিশ্চমিদেকর প্রাঙ্গেণ থাকল 50 হাত লম্বা পদর্ ার েদওয়াল| আর
থাকল 10িট খঁুিট ও 10িট িভিত্ত| খঁুিটর আংটা ও পদর্ ার বন্ধনী ৈতরী
করা হল রূেপা িদেয়|

13 প্রাঙ্গেণর পূবর্ িদেক 50 হাত চওড়া| প্রাঙ্গেণ প্রেবেশর দরজা
রাখা হল এই িদেকই| 14 প্রেবশ দরজার িদেকর পদর্ া িছল 15 হাত
লম্বা| এইিদেক িতনিট খঁুিট ও িতনিট িভিত্ত িছল| 15অনয্িদেকর প্রেবশ
দরজাও িছল 15 হাত লম্বা| ঐিদেক িতনিট খঁুিট ও িতনিট পায়া িছল|
16 প্রাঙ্গেণর চািরিদেকর সব পদর্ াই িছল িমিহ শেনর কাপেড়র ৈতরী|
17 খঁুিটর িভিত্তগুেলা িছল িপতেলর ৈতরী| দণ্ডগুিলর আংটা ও পদর্ ার
বন্ধনী িছল রূেপা িদেয় ৈতরী| খঁুিটর মাথাগুেলা িছল রূেপা িদেয় েমাড়া|
প্রাঙ্গেণর সব খঁুিটেতই িছল রূেপার পদর্ াবন্ধনী|

18 প্রাঙ্গেণর প্রেবশ দরজার পদর্ া ৈতরী করা হল িমিহ শেনর
কাপড় িদেয়| এবং নীল, েবগুনী ও লাল সুেতা িদেয়| পদর্ ার ওপর
সুেতার কারুকাযর্ও করা হল| পদর্ ািট িছল 20 হাত লম্বা এবং 5 হাত
উঁচু| এগুেলা প্রাঙ্গেণর চািরিদেকর পদর্ ার সমান উঁচু| 19 পদর্ া েঠকা
েদওয়া হল চারিট খঁুিট ও চারিট িপতেলর পায়া িদেয়| খঁুিটর আংটা
ৈতরী করা হল রূেপা িদেয়| খঁুিটর ওপেরর িদক আর পদর্ ার বন্ধনী
রূেপার| 20পিবত্র তঁাবুর সমস্ত কীলকগুেলা এবং প্রাঙ্গেণর চািরিদেকর
পদর্ াগুেলা িছল িপতেলর ৈতরী|

21 েমািশ েলবীয়েদর আেদশ িদল পিবত্র তঁাবু বা সােক্ষয্র তঁাবু
ৈতরীর কােজ যা িকছু বয্বহার করা হেয়েছ তা একিট তািলকায়
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িলেখ রাখেত| এই তািলকার দািয়ত্ব েদওয়া হল যাজক হােরােণর পুত্র
ঈথামরেক|

22 িযহূদা বংশীয় হূেরর েপৗত্র ও উিরর পুত্র বৎসেলল েমািশেক
েদওয়া প্রভুর আেদশ অনুসাের সব িকছু ৈতরী করল| 23 দান বংশীয়
অহীষামেকর পুত্র অহলীয়াব তােক এই কােজ সাহাযয্ করল| েস
একজন দক্ষ কািরগর ও কারুিশল্পী| েস িমিহ শেনর কাপড়, নীল,
েবগুনী ও লাল সুেতা েবানায পারদশীর্ িছল|

24 এই পিবত্র স্থান িনমর্ােণর জনয্ 2 টেনরও েবশী েসানা েদওয়া
হেয়িছল| এটা িছল সরকাির িহসাব অনুযায়ীওজন|

25-26 যতজন েলাকেক েগানা হেয়িছল তারা সবাই আমলাতািন্ত্রক
পিরমাণ অনুসাের 3.75 টন রূেপা িদেয়িছল| কুিড় বছর বা তার েবশী
বয়েসর েলাকেদর েগানা হেয়িছল| েমাট 603,550 জন পুরুষ িছল
এবং প্রেতয্কেক আমলাতািন্ত্রক পিরমাপ অনুসাের 1.5আউন্স রূেপা
কর িহেসেব িদেত হেয়িছল| 27 তারা 3.75 টন রূেপা বয্বহার কের
প্রভুর পিবত্র স্থান এবং পদর্ ার জনয্ 100িট িভিত্ত ৈতরী কেরিছল|
তারা পিবত্র স্থােনর িভিত্তর জনয্ এবং পদর্ ার পায়ার জনয্ 3.75 টন
রূেপা বয্বহার কেরিছল| েমাট 100িট িভিত্ত করা হেয়িছল| তারা প্রিতিট
িভিত্তর জনয্ 75 পাউণ্ড রূেপা বয্বহার কেরিছল| 28 বািক 50 পাউণ্ড
রূেপা িদেয় আংটা পদর্ ার বন্ধনী ৈতরী কেরিছল এবং খঁুিটর মাথা মুেড়
িদেয়িছল|

29 প্রভুেক 26.5 টেনরও েবশী িপতল ৈনেবদয্ েদওয়া হেয়িছল|
30 ঐ িপতল িদেয় সমাগম তঁাবুর প্রেবশ দরজার পায়া ৈতরী করা
হেয়িছল| িপতল িদেয়, েবদী ও ঝঁাঝির ৈতরী হেয়িছল| েবদীেত
প্রেয়াজনীয় সমস্ত িজিনসপত্র িপতল িদেয় ৈতরী করা হেয়িছল|
31 প্রাঙ্গেণর চািরিদেকর পদর্ া ও প্রেবশ দরজার পদর্ ার পায়াও িপতল
িদেয় বানােনা হেয়িছল| পিবত্র তঁাবুর খঁুিট এবং প্রাঙ্গেণর চারিদেকর
পদর্ ার জনয্ িপতল বয্বহার করা হেয়িছল|
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39
যাজেকর িবেশষ বস্ত্র

1 যাজকরা যখন প্রভুর পিবত্র স্থােন েসবা করেব তখন তারা েয
িবেশষ েপাশাক পরেব, েসটা কািরগররা নীল, েবগুনী ও লাল সুেতা
িদেয় ৈতরী করল| তারা েমািশেক েদওয়া প্রভুর আেদশ অনুযায়ী
হােরােণর জনয্ িবেশষ েপাশাক ৈতরী করল|

এেফাদ
2 তারা িমিহ শেনর কাপড়, েসানার জির, নীল, েবগুনী ও লাল

সুেতা িদেয় এেফাদ ৈতরী করল| 3 তারা েসানা িপিটেয় সরু পাত
ৈতরী কের তারপর তা েথেক েসানার জির বানাল| তারপর তারা েসই
েসানার জির নীল, েবগুনী, লাল সুেতা ও শেনর কাপেড়র সােথ
একসােথ বুনল| এটা খুবই দক্ষ কািরগেরর কাজ| 4 তারা এেফােদর
জনয্ কঁােধর কাপড় বানাল েযটা এেফােদর দুই েকােন েবঁেধ েদওয়া
হল| 5 তারা েকামরবন্ধনী বুেন এেফােদর সােথ জুেড় িদল| েমািশেক
েদওয়া প্রভুর আেদশ অনুযায়ীএটাও এেফােদর মতই িমিহ শেনর
কাপড় নীল, েবগুনী ও লাল সুেতা এবং েসানার জির িদেয় েবানা হল|
6কািরগররা এেফােদর জনয্ েসানার ওপর েগােমদ বসােলা| তারা ঐ
পাথরগুেলার ওপর ইস্রােয়েলর পুত্রেদর নাম েখাদাই করল| 7তারপর
তারা এই মিণগুেলা এেফােদর ওপর বিসেয় িদল| এই অলংকারগুিল
ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্ একিট স্মারক হেয় থাকেব| এসবই করা
হেয়িছল েমািশেক েদওয়া প্রভুর আেদশ অনুসাের|

বক্ষাবরণ
8 তারপর তারা বক্ষাবরণ ৈতরী করল| িঠক এেফােদর মেতাই

এটাও িছল একজন দক্ষ কািরগেরর কাজ| এটা ৈতরী করা হল
েসানার জির, িমিহ শেনর কাপড় এবং নীল, েবগুনী ও লাল কাপড়
িদেয়| 9 বক্ষাবরণিটেক অেধর্ক কের ভঁাজ কের চারেকাণা একিট
পেকেটর আকার েদওয়া হল| এটা িছল 9 ইিঞ্চ লম্বা আর 9
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ইিঞ্চ চওড়া| 10 তারপর কািরগররা বক্ষাবরণিটর ওপর চার সাির
মিণমািণকয্ বসােলা| প্রথম সািরেত িছল চূনী, পীতমিণ ও মরকত|
11 িদ্বতীয় সািরেত িছল পদ্মরাগ, নীলকান্ত ও পান্না, 12 তৃতীয়
সািরেত িছল েপাখরাজ, িযস্ম ও কটােহলা| 13 চতুথর্ সািরেত িছল
ৈবদুযর্য্, েগােমদ ও সূযর্কান্তমিণ| এইসব মিণ েসানার ওপর বসােনা
হল| 14 বক্ষাবরণিটর ওপর েমাট বােরািট মিণ িছল| ইস্রােয়েলর
প্রেতয্ক পুেত্রর জনয্ িছল একিট কের মিণ| প্রেতয্ক অলঙ্কােরর ওপর
শীলেমাহেরর মেতা ইস্রােয়েলর বােরািট পিরবারেগাষ্টীর একিট কের
নাম েখাদাই করা িছল|

15কািরগররা বক্ষাবরেণর জনয্ খঁািট েসানার েশকলসমূহ বানােলা|
এই েশকলগুিল দিড়র মত পাকােনা িছল| 16 কািরগররা দুিট েসানার
আংটা বািনেয় বক্ষাবরেণর দুই েকােণ আটেক িদল| তার কঁােধর
জনয্ দুিট েসানার স্থালীও ৈতরী করল| 17 তারা েসানার েচন
দুিটেক বক্ষাবরেণর েকােণর আংটার সােথ েবঁেধ িদল| 18 তারা
আেরা দুিট েসানার আংটা বািনেয় বক্ষাবরেণর অপর দুিট েকােণ
আটেক িদল| এটা িছল বক্ষাবরেণর িভতেরর িদেক এেফােদর িঠক
পেরই| তারা েসানার েশকেলর অপর প্রান্তগুিল সামেনর িদক িদেয়
এেফােদর কঁােধর পট্টির েসানার অলঙ্কােরর সেঙ্গ যুক্ত কেরিছল|
19 তারপর তারা আেরা দুিট েসানার আংটা ৈতরী করল এবং
েসগুিল এেফােদর পােশ বক্ষাবরেণর েভতরিদেকর ধাের আটেক
িদল| 20 তারা আেরা দুিট েসানার আংটা বসাল কঁােধর পট্টির নীেচ
এেফােদর সামেন| এই আংটাগুিল িছল বন্ধনীর কােছ, েকামরবন্ধনীর
ওপর| 21 তারপর তারা একিট নীল িফেতর সাহােযয্ বক্ষাবরণীর
আংটার সােথ এেফােদর আংটা েবঁেধ িদল| এইভােব প্রভুর আেদশ
অনুযায়ীবক্ষাবরণিট এেফােদর সােথ শক্তভােব বঁাধা থাকল|

যাজকেদর অপর েপাশাক
22 তারপর তারা এেফােদর জনয্ সমূ্পণর্রূেপ নীল কাপড় িদেয়

একিট েপাশাক বুনল| 23 তারা আলখাল্লার মাঝখােন একিট ফুেটা
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করল এবং এই ফুেটার চারধার িদেয় এক টুকেরা কাপড় েসলাই কের
িদল, ফুেটািট যােত না েছঁেড় তার জনয্|

24 তারপর তারা িমিহ শেনর কাপড় এবং নীল, েবগুনী ও লাল
সুেতা িদেয় েবদানা ৈতরী করল| এই েবদানাগুিল তারা আলখাল্লার
নীেচর ধাের ঝুিলেয় িদল| 25তারা খঁািট েসানার ঘন্টা ৈতরী করল এবং
েসগুিল আলখাল্লার নীেচর ধাের েবদানার মােঝ মােঝ লািগেয় িদল|
26আলখাল্লার নীেচর ধাের প্রেতয্কিট েবদানার মাঝখােন একিট কের
ঘন্টা লাগােনা হল| েমািশেক েদওয়া প্রভুর আেদশমতই প্রভুর েসবা
করার সময় যাজেকর পরার জনয্ েপাষাক ৈতরী করা হল|

27 দক্ষ কািরগররা হােরাণ ও তার পুত্রেদর জনয্ িমিহ শেনর
কাপেড়র জামা ৈতরী করল| 28 তারা িমিহ শেনর কাপড় িদেয় একিট
পাগিড়, মাথায় বঁাধার িফেত ও েভতের পরার েপাশাক ৈতরী করল|
29 েমািশেক েদওয়া প্রভুর আেদশমেতা তারা িমিহ শেনর কাপড় এবং
নীল, েবগুনী ও লাল সুেতা িদেয় কাপেড়র ওপর সঁুেচর কাজ কের
বন্ধনী ৈতরী করল| 30 তারপর তারা খঁািট েসানা েথেক েসানার পাত
ৈতরী করল পিবত্র মুকুেটর জনয্| তারা েসানার ওপর এই কথাগুিল
েখাদাই করল; পিবত্র প্রভুর কােছ| 31 তারপর তারা এই েসানার
পাতিটেক একিট নীল িফেতর সেঙ্গ েবঁেধ িদল| তারা েমািশেক েদওয়া
প্রভুর আেদশ অনুসাের নীল িফেতিটেক পাগিড়র সেঙ্গ জিড়েয় েবঁেধ
িদল|

েমািশর দ্বারা পিবত্র তঁাবু পযর্েবক্ষণ
32অবেশেষ পিবত্র তঁাবু বা সমাগম তঁাবুর কাজ েশষ হল| েমািশেক

প্রভু যা যা আেদশ িদেয়িছেলন ইস্রােয়লবাসী িঠক েসইভােবই সবিকছু
করল| 33 তারপর তারা েমািশেক েডেক পিবত্র তঁাবু ও তার েভতেরর
সব িজিনস েদখাল| তারা েমািশেকআংটা,কাঠােমা,আগল, খঁুিট এবং
পায়া েদখাল| 34তারা তােক তঁাবুর লাল রঙ করা েমেষর চামড়ার ৈতরী
আবরণ েদখাল| তারা তােক মসৃণ চামড়ার ৈতরী আবরণও েদখাল|
তােক সেবর্াচ্চ পিবত্রতম স্থােনর প্রেবশ দরজার পদর্ াও েদখােনা হল|
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35 েমািশেক সাক্ষয্ িসনু্দকিটও েদখােনা হল| িসনু্দকিট বহন করার
জনয্ খঁুিট ও িসনু্দকিটরআবরণও তারা েদখাল| 36তারা তােক েটিবল
ও তার উপের রাখা িজিনস এবং িবেশষ রুিটও েদখাল| 37 তারা
তােক খঁািট েসানার ৈতরী দীপদান ও তার দীপগুিলও েদখাল| তারা
দীেপর জনয্ বয্বহৃত েতল ও দীেপর আনুষিঙ্গক অংশগুিলও েদখাল|
38 েমািশেক েসানার েবদী, অিভেষেকর েতল, সুগন্ধী ধূপ-ধূনা এবং
তঁাবুর প্রেবশ দরজার পদর্ াও েদখােনা হল| 39 তারা িপতেলর েবদী ও
িপতেলর খুরা েদখাল| তারা েবদী বহন করার খঁুিট ও েবদীেত বয্বহাযর্য্য্
সব িজিনস েদখাল| পাত্র এবং পােত্রর পায়াও েদখাল|

40তারা েমািশেক প্রাঙ্গেণর চািরিদেকর পদর্ া, তার খঁুিট এবং পায়াও
েদখাল| প্রাঙ্গেণর প্রেবশ দরজার পদর্ া, দিড়, তঁাবুর খঁুিট এবং পিবত্র
তঁাবু বা সমাগম তঁাবুর সমস্ত িকছুই েমািশেক েদখােনা হল|

41 তারা পিবত্র স্থােন েসবার জনয্ যাজকেদর েপাশাক, হােরাণ
এবং তার পুত্রেদর জনয্ ৈতরী িবেশষ েপাশাক েমািশেক েদখাল| এই
েপাশাক হােরােণর পুত্ররা যাজেকর কাজ করার সময় পরেব|

42 ইস্রােয়লবাসীরা েমািশেক েদওয়া প্রভুর আেদশ মেতাই সমস্ত
কাজ কেরিছল| 43 েমািশ সবিকছু ভাল কের পযর্েবক্ষণ কের েদখল
েয সবিকছুই হুবহু প্রভুর আেদশ মেতাই হেয়েছ| তাই েমািশ তােদর
আশীবর্াদ করল|

40
েমািশ পিবত্র তঁাবু স্থাপন করল

1তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, 2“প্রথম মােসর প্রথম িদেন েতামরা
পিবত্র তঁাবু অথর্াৎ সমাগম তঁাবু স্থাপন করেব| 3সাক্ষয্ িসনু্দকিট পিবত্র
তঁাবুেত রােখা এবং আবরণ িদেয় েঢেক দাও| 4 েটিবলিট িনেয় এেসা
এবং ওপের েয সব িজিনস থাকার কথা েসগুিল রােখা| তারপর
দীপদানিট তঁাবুেত িনেয় এেস দীপগুিল িঠক জায়গা মেতা রােখা|
5 এরপর তঁাবুেত ৈনেবদয্ েদওয়ার জনয্ েসানার েবদীিট িনেয় এেসা|



যাত্রাপুস্তক 40:6 cxix যাত্রাপুস্তক 40:19

সাক্ষয্ িসনু্দকিটর সামেন েবদীিট রােখা| পিবত্র তঁাবুর প্রেবশ দরজায়
পদর্ া টািঙেয দাও|

6 “েহামবিল েদওয়ার জনয্ েবদীিট পিবত্র তঁাবুর প্রেবশ দরজার
সামেন রােখা| 7 হাতমুখ েধাওযার জনয্ পাত্রিটেত জল েরেখ েসিট
সমাগম তঁাবু ও েবদীর মাঝখােন রােখা| 8 প্রাঙ্গেণর চািরিদেক পদর্ ার
েদওয়াল টািঙেয দাও| তারপর প্রাঙ্গেণর প্রেবশ দরজায় পদর্ া লািগেয়
দাও|

9 “অিভেষক েতল বয্বহার কের পিবত্র তঁাবু ও তার েভতেরর
সবিকছুর অিভেষক কেরা| তুিম যখন ঐসব িজিনেসর ওপর েতল
েছটােব তখন সবিকছু পিবত্র হেয় যােব| 10 েহামবিলর জনয্ েবদীিট
অিভেষক কেরা এবং অিভেষেকর েতল িদেয় েবদীর সমস্ত িজিনস
অিভিষক্ত কেরা| এেত েবদীিট খুব পিবত্র হেয় উঠেব| 11পাত্র ও পাত্র
দানেক পিবত্র করবার জনয্ তােদর অিভেষক কেরা|

12 “হােরাণ ও তার পুত্রেদর সমাগম তঁাবুর প্রেবশ দরজায় িনেয়
এেসা| তােদর জল িদেয় স্নান করাও| 13 তারপর হােরাণেক িবেশষ
েপাশাক পরাও| তােক েতল িদেয় অিভেষক কের পিবত্র কেরা| তাহেল
েস যাজকরূেপ আমার েসবা করেত পারেব| 14তার পুত্রেদর েপাশাক
পরাও| 15তার পুত্রেদর িঠক েসভােব অিভেষককরাও েযভােব তােদর
িপতােক কেরছ| তাহেল তারাও যাজক িহেসেব আমার েসবা করেত
পারেব| যখন তুিম তােদর অিভেষক করেব তখন তারা যাজক হেয়
যােব| এবং এই পিরবার আগামী িদেনও িচরকােলর মত যাজেকর
কাজ করেব|” 16 েমািশ প্রভুর আেদশ েমেন তঁার িনেদর্ শ মেতা
সবিকছু করল|

17 তাই িঠক সমেয় পিবত্র তঁাবু স্থাপন করা হল| তারা িমশর
েছেড় যাবার িদ্বতীয় বছেরর প্রথম মােসর প্রথম িদন তঁাবু স্থাপন করা
হেয়িছল| 18 েমািশ তঁাবুর িভিত্তগুেলা জায়গামত স্থাপন করল| তারপর
েস িভিত্তগুেলার ওপর কাঠােমািট বসাল এবং আগল িদেয় খঁুিটগুেলা
বসাল| 19তারপর েমািশ পিবত্র তঁাবুর ওপর বাইেরর তঁাবু বসাল| এবং
তার ওপর আচ্ছাদন িদল| েস সব িকছুই প্রভুর আেদশ মেতা করল|
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20 েমািশ চুিক্তপত্র িনেয় পিবত্র িসনু্দেক রাখল| খঁুিটগুেলা িসনু্দেকর
ওপর েরেখ েসিটেক আবরণ িদেয় েঢেক িদল| 21 তারপর েমািশ
পিবত্র িসনু্দকিট পিবত্র তঁাবুেত রাখল| িসনু্দকিটর সুরক্ষার জনয্
েস িঠক জায়গায় পদর্ া টাঙ্গােলা এবং এভােবই েস প্রভুর আেদশ
মেতা সাক্ষয্ িসনু্দকিটর সুরক্ষার বয্বস্থা করল| 22 তারপর েস পিবত্র
তঁাবুর উত্তরিদেক পিবত্র স্থােনর পদর্ ার সামেন েটিবলিট রাখেলা|
23 প্রভুর আেদশ অনুসাের েমািশ প্রভুর সামেন েটিবেলর ওপর রুিট
রাখল| 24 তারপর েস তঁাবুিটর দিক্ষণ িদেক েটিবেলর িবপরীত িদেক
দীপদানিট রাখল| 25 প্রভু েযমনিট আেদশ কেরিছেলন েসই মেতা
েমািশ দীপগুিল স্থাপন করল এবং েসগুেলা প্রভুর সামেন রাখল|

26এরপর েমািশ সমাগম তঁাবুর পদর্ ার সামেন েসানার েবদীিট রাখল|
27প্রভুরআেদশ মেতা েমািশ তার েভতের সুগিন্ধ ধূপ-ধূেনা েপাড়ােলা|
28 তারপর েমািশ পিবত্র তঁাবুর প্রেবশ দরজায় পদর্ া টাঙােলা|

29 েমািশ েহামবিলর েবদীিট সমাগম তঁাবুর প্রেবশ দরজার সামেন
রাখল| তারপর েমািশ েসই েবদীেত একিট েহামবিল িদল| েস প্রভুেক
শসয্ ৈনেবদয্ও িদল| েস সবিকছুই প্রভুর আেদশ মেতা করল|

30 েমািশ এরপর সমাগম তঁাবু ও েবদীর মাঝখােন হাত মুখ েধাওযার
জনয্ জল ভির্ত্ত পাত্রিট রাখল| 31 হাত ও পা েধায়ার জনয্ েমািশ,
হােরাণ ও তার পুত্ররা এই পােত্রর জল বয্বহার করল| 32 তারা
প্রেতয্কবার তঁাবুেত েঢাকার সময় এবং েবদীর কােছ যাওয়ার সময়
তােদর হাত পা ধুেয় িনল|এসব িকছুই করা হল প্রভুরআেদশঅনুসাের|

33 তারপর েমািশ পিবত্র তঁাবুর প্রাঙ্গেণর চািরিদেক পদর্ া িদেয়
িদল| েস েবদীিট প্রাঙ্গেণ েরেখ প্রাঙ্গেণর প্রেবশ দরজায় পদর্ া লাগাল|
এইভােবই েমািশ তার সব কাজ েশষ করল|

প্রভুর মিহমা
34এরপরই েমঘ এেস পিবত্র সমাগম তঁাবু েঢেক েফলল|এবং প্রভুর

মিহমায় পিবত্র তঁাবু পিরপূণর্ হল| 35 েমািশ সমাগম তঁাবুেত ঢুকেত
পারল না|কারণ তা েমেঘ েঢেক িছল এবং প্রভুর মিহমায় িছল পিরপূণর্|



যাত্রাপুস্তক 40:36 cxxi যাত্রাপুস্তক 40:38

36 এই েমঘই ইস্রােয়েলর েলাকেদর েদিখেয় িদেয়িছল েয কখন
যাত্রা শুরু করেত হেব| যখন পিবত্র তঁাবুর ওপর েথেক েমঘ সের
যােব তখনই ইস্রােয়েলর েলাকরা যাত্রা শুরু করেত পারেব| 37 সুতরাং
যখন েমঘ পিবত্র তঁাবুর ওপর িছল তখন েলাকরা তােদর যাত্রা শুরু
করার েচষ্টা কেরিন| যতক্ষণ না েমঘ ওপের উেঠিছল ততক্ষণ তারা
েসখােনই িছল| 38 তাই প্রভুর েমঘ িদেনর েবলায় িছল সমাগম তঁাবুর
ওপের এবং রােত আগুন িছল েমেঘর েভতের| তাই ইস্রােয়েলর সমগ্র
পিরবার তােদর পুেরা যাত্রাপেথ েমঘিট েদখেত পািচ্ছল|
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