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পিবত্র েতৗরাত শিরফ দুছরা িছপারা
িহজরত
পিরিচিত

অউ িছপারা অইেলা িহজরত িছপারা, হজরত মুছার (আ:) উপের
নািজল অওয়া পিবত্র েতৗরাত শিরফর দুই নম্বর িছপারা। আল্লা পাকর
খাছ কুদরিত বেল েলখা অউ িছপারার মােজ আল্লা রাবু্বল আলািমেন
তান পয়দা করা আশরাফুল মখলুকাতর (সৃষ্টির েসরা জাত) েগেছ
িনজর পিরচয় জাইর করছইন। তান িনজর মুনশা-মির্জ, তান িখয়াল-
খুিশ, কুন কাম করেল তাইন খুিশ আর কুন কােম তাইন েবজার অইন,
আর তান বন্দা অকলের তাইন কেতা মায়া করইন, নাফরমান অকলের
েতৗবা করার কেতা েবিশ সুেযাগ েদইন,অউ িছপারার মােজ ইতা জানা
যায়।
হজরত ইছা আল-মসীর জন্মর অনুমান ১৪০০ বছর আেগ অউ

িছপারা েলখা অয়।
ই িছপারার মােজ আল্লার নবী হজরত মুছার (আ:) ইিতহাস আেছ।

তান জনম অইেলা িকলা, তাইন িকলা হুরু থািক বড় অইলা, েকমেন
েদশান্তির অইলা, িবয়া-শািদ করলা, আর কুন হালেত আল্লা মাবুদর
িদদার-দরশন পাইলা অতা জানা যায়।
মুছার (আ:) জমানার ৪০০ বছর আেগ, িমসরর বাদশা এক

েফরাউেন হজরত ইউছুফের (আ:) খুব মায়া করতা, ইউছুফর বাবা
হজরত ইয়াকুবর (আ:) বংশধর বিন ইসরাইলেরও খুব মায়া করতা।
িমসির অকেল এরাের বিন ইসরাইল না কইয়া, ইবরািন কইয়া ডািকতা।
ইবরািন শব্দর মািন অইেলা, িরফুিজ বা ৈবতল। ইউছুফ (আ:) মারা
যাওয়ার বােদ, আরক েফরাউন িমসরর বাদশা অইয়া বিন ইসরাইলর
উপের খুব জুর-জুলুম কিরয়া তারাের গুলাম বানাইেলা,অইেলআল্লায়
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হজরত মুছাের (আ:) েবিজলা বিন ইসরাইলের আজাদ করার লািগ,
আর তাইন তারাের েফরাউনর গুলািম থািক আজাদ করলা।
আল্লা পােক হজরত মুছার (আ:) েগেছ বিন ইসরাইল জািত আর

তামাম আদম জািতর লািগ আল্লাই শিরয়তর িচরকািলন দশটা হুকুম
জানাইলা। অউ হুকুম হক্কল নবী, রছুল, েপগাম্বের মানছইন। এর কুনু
রদ-বদল নাই।
অউ িছপারাত েদখা যায়,আল্লায় হজরত মুছাের হুকুম িদলা,আল্লার

লািগ তাইন এখান পিবত্র ঘর বানাইতা, অউ ঘরর নকশাও আল্লায়
তানের েদখাইলা। অউ ঘরর িভতের আিছল পিবত্র েহেরম শিরফ,
মানেষ ই ঘরের পিবত্র িমলন-তামু্ব কইয়া ডািকতা। ইখান অইেলা হউ
আমলর কাবা শিরফ, আস্তা দুিনয়ার হকল মুিমনর িকবলা। অইেল বিন
ইসরাইলজািত অউ সময় মুছািফরর লাখান জাগায় জাগায় িগয়া রইতা,
এরলািগ অউ এবাদত খানাের তারার লেগ কির বইয়া িনতা। হজরত
মুছার (আ:) হুকুম মািফক বিন ইসরাইেল অউ ঘর বানাইলা।
এরমােজ আেছ:
(ক) আল্লায় বিন ইসরাইলের আজাদ করলা ১:১�১৫:২১ আয়াত
(খ) মরুভুিমত বিন ইসরাইলর সফর ১৫:২২-১৮:২৭ আয়াত
(গ) মাবুদর লেগ তান বন্দার িমলনর উিছলা ১৯�২৪ রুকু
(ঘ) আল্লার পিবত্র ঘর বানািনর হুকুম ২৫-৩১ রুকু
(ঙ) আল্লার িবরুেদ্ধ বিন ইসরাইলর নাফরমািন ৩২-৩৪ রুকু
(চ) আল্লার পিবত্র ঘর বানািন ৩৫-৪০ রুকু
আল্লায় বিন ইসরাইলের আজাদ করলা

(১:১�১৫:২১)

বিন ইসরাইলর উপের জুলুম
1আল্লায় হজরত ইয়াকুবর নয়া নাম িদছলা ইসরাইল, এরলািগ তান

বংশর নাম অইেলা বিন ইসরাইল। ইয়াকুেব তান িবিব-বাইচ্চা আর
পিরবারর হকলের লইয়া িমসর েদেশা েগলািগ। অউ সময় তান লেগ
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অইয়া েযরা েগলা, এরার নাম অইেলা, 2 রুেবন, িশিময়ন, েলিব,
এহুদা, 3 ইছাখর, সবুলন, িবন-ইয়ািমন, 4 দান, নপ্তািল, ছাদু আর
আিশর। 5 ইয়াকুবর বংশর হক্কলতায় িমিলয়া সত্তইর জন আছলা। আর
ইউছুফ আগ থািকউ িমসেরা থাকতা। 6 বােদ ইউছুফ, তান ভাইয়াইন,
আর িহ আমলর হকল মারা েগলা। 7 অইেল তারার বাদর বংশধর
বািড়য়া খুব বলআলা অইলা। এরা চাইেরাবায় িছতিরয়া আস্তা িমসর
েদশ ভিরেগলা।

8 এরমােজ িমসেরা একজন নয়া বাদশা অইলা, এইন ইউছুফের
িচনইন না। 9 এইন িনজর প্রজা অকলের কইলা, “চাইয়া েদেখা, বিন
ইসরাইল অকল আমরা থািক েবিশও আর বলআলাও। 10 েত আও,
আমরা একফিন্দকির, ইতা েযনুআর না বাড়ইন।আরনায় তারা বািড়য়া
েহেশ যুদ্ধর কােলা আমরার দুশমনর লেগ িমিলয়া আমরার িবরুেদ্ধ
যুদ্ধ করেবা, বােদ আমরার েদশ থািক যাইেবািগ।”

11 েতউ তারা সদর্ ার লাগাইলা এরাের মািরয়া-ধিরয়া জুর-জুলুম
কিরয়া কাম করািনর লািগ। এরা েফরাউনর ফসল রাখার লািগ পীথুম
আর রামােষষ নামর দুইটা টাউনও বানাইলা। 12 অইেল এরার উপের
যত েবিশ জুর-জুলুম করা অইেলা, এরাও অত েবিশ বািড়লা আর
িছতিরলা। এরলািগ িমসির অকেল বিন ইসরাইলের খুব ডরাইেগলা।
13 ডরাইয়া এরােরিদ আেরা কিঠন কাম করাইলা। 14 মািট কাম, ইটর
কাম আর েখতর মােজ কষ্টর কাম করাইয়া এরার জানের িতত্বা
বানাইিলেলা।আর তারা জুর-জুলুম কিরয়া িনষু্ঠর-পাষানর লাখান কাম
করাইেতা।

15 বােদ িমসরর বাদশায় িশফ্রা আর ফুয়া নামর দুইজন ইবরািন
দাই েবিটের হুকুম িদলা, 16 “তুমরা ইবরািন েবিটন্তর দাই িগিরত
িগয়া, ইতার পুয়াইন পয়দা অইেলউ মাির লাইও, খািল পুিড়ন্তের িজতা
রািখও।” 17অইেল িহ দাই েবিটেন্ত আল্লাের ডরাইতা গিতেক, িমসির
বাদশার হুকুম না মািনয়া পুয়াইন্তেরও িজতা রাখতা। 18 েতউ বাদশায়
এরাের িনয়া িজকাইলা, “ইতা কাম েকেন করলায়? পুয়াইন্তের েকেন
িজতা রাখলায়?”
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19 তারা জুয়াপ িদলা, “ইবরািন েবিটন িমসির েবিটন্তর লাখান
নায়, তারা বউত বলআলা। দাই তারার কাছাত যাইবার আেগউ তারার
হুরুতা পয়দা অইযায়।” 20-21 অউ দুইও েবিটেয় আল্লাের ডরাইতা
কির, আল্লায় রহমত কিরয়া তারােরও আওলাদ িদলা। আর বিন
ইসরাইলও আেরা েবিশ কির বািড়য়া খুব শিক্তমান অইলা। 22 ইতা
েদিখয়া েফরাউেন িনজর প্রজা অকলের হুকুম িদলা, “ইবরািন অকলর
কুনু পুয়াইন অইেলউ তুমরা নীল নেদা ফালাই িদও, খািল পুিড়ন্তের
িজতা রািখও।”

2
হজরত মুছার (আ:) জনম

1 এরমােজ েলিব খান্দানর একজন মানেষ, তান িনজর খান্দানর
এক কইনাের শািদ করলা। 2 অউ কইনার ঘেরা এক পুয়ার জনম
অইেলা। পুয়াগু েদখেত খুব সুন্দর অওয়ায়, িতন মাস ধির লুকাই
রাখলা। 3 েহেশ আর লুকাইতা না পািরয়া, তাইন নল-খাগড়ার এক
টুকির লইলা। অউ টুকিরত মািটয়া েতল আর আলকাতরা েলিপয়া
অগুর িভতের হুরুতাের হারাইয়া, গাংগর চরর নলবনর মােজ থইয়া
আইলা। 4 আর এর িকতা দশা অয় েদখার লািগ, তার বইন দুরই
উবাইেলা।

5 থুড়া বােদ েফরাউনর পুিড় গাংেগা নাওয়াত আইলা। গাংেগার
পােরা তান বািন্দ অকল ঘুরা-ঘুিরত আিছল। তাইন চরর নল-খাগড়ার
মােজ অউ টুকির েদিখয়া, তান বািন্দের কইলা, “অউ টুকিরগু আন।”
6 টুকিরর ডালা খুিলয়া েদখলা, এর িভতের এক পুয়ায় কােন্দর। েদিখয়া
তান মায়া লািগ েগেলা। তাইন কইলা, “ইস, ইগু েতা কুনু ইবরািনর
পুয়া।”

7 অউ সময় পুয়ার বইন আইয়া েফরাউনর পুিড়ের িজকাইেলা,
“রানী মা, ই হুরুতাের দুধ খাওয়ািনর লািগ কুনু ইবরািন েবিটের পাইেল
আপনার েগেছ আনতাম িন?” 8 েফরাউনর পুিড়েয় কইলা, “যা
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আনিগ।” েতউ পুিড়েয় িগয়া পুয়ার মা�ের লইয়া আইেলা। 9 েফরাউনর
পুিড়েয় তানের কইলা, “ওেগা, আিম তুমার েবতন িদমুেন, তুিম
আমার অইয়া অউ পুয়াগুের বুকুর দুধ খাওয়াও।” অউ িহ-েবিটেয়
িনয়া হুরুতাের দুধ খাওয়াইয়া পািললা। 10 পুয়াগু িকছু বড় অওয়ার
বােদ তাইন িনয়া েফরাউনর পুিড়র েগেছ িদলাইলা। েফরাউনর পুিড়েয়
এনের িনজর পুয়া বানাই পািললা। তাইন কইলা, “আিম তাের পািন
থািক টািনয়া তুলিছ।” এরলািগ তার নাম রাখলা মুছা [মািন, টািনয়া
তুলা]।

হজরত মুছা (আ:) িমসর েদশ থািক বািগ েগলা
11 েহেশ মুছা বড় অইেগেল একিদন তান িনজর জািতর ভাইয়াইন্তর

েগেছ িগয়া েদখলা, তারা খুব কষ্টর কাম কররা। এরমােজ েদখলা, তান
িনজর ইবরািন জািতর এক েবটাের, এক িমসিরেয় মাইর-ধইর কেরর।
12 েদিখয়া চাইেরাবায় চাইয়া আর কুনু মানুষ না েদখায়, তাইন হউ
িমসিরের খুন কিরয়া বালুর তেল গািড়ল্লা। 13বাদর িদনও তাইন িহরবার
বাের েগলা। িগয়া েদখলা, দুইজন ইবরািনেয় িনেজ িনেজ মারা-মাির
কেরর। অউ তাইন দুিষ জনের কইলা, “ওবা, তুমার ভাইের েকেন
মাররায়?” 14 েহ কইেলা, “তুমাের েখিগেয় আমরার হািকম বানাইয়া
িবচার করাত পাঠাইেলা? কাইল েযলা হউ িমসিরের খুন করেছা,
অউলা আমােরও খুন কিরলতায় চাইরায় িন?” অউ মুছায় ডরাইেগলা।
তাইন বুজলা ইতা েতা জানা-জািন অইেগেছ।

15আর েফরাউেনও ইতা হুিনয়া মুছাের মািরলতা চাইলা। অউ সময়
মুছা েফরাউনর েগছ থািক বািগ েগলা। বািগয়া মািদয়ান েদেশা বসত
করার লািগ আইলা। আইয়া হনর এক কুয়ার কাছাত বইলা। 16 মািদয়ান
েদেশা েশায়াইব নামর এক ইমাম ছাব আছলা। তান সাতজন পুিড়ন
আছইন। অউ পুিড়েন্ত কুয়ার পােরা আইয়া, তারার বাফর ছাগল-
েমড়াের পািন খাওয়ািনর লািগ গামলা ভরাত লাগলা। 17 অউ সময়
অইনয্ রাখাল অকেল তারাের েখদাইয়া িদলাইেলা।অইেল মুছা উবাইয়া
তারাের সাইযয্ করলা, আর তারার পালের পািন খাওয়াইলা। 18 তারা
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তারার বাফর ধােরা িগয়া হারেল তাইন িজকাইলা, “তুমরা আইজঅেতা
জলিদ েকমেন আইলায়?” 19 তারা কইলা, “এক িমসির েবটায়
আমরাের রাখাল অকলরআত থািক বাচাইছইন। এইনআমরার ছাগল-
েমড়াের পািন তুিলয়া খাওয়াইছইন।” 20 েতউ তাইন িজকাইলা, “ই
মানুষগু কুয়াই? তুমরা তাের থইয়া আইল্লায় েকেন? এের ডািকয়া
আিনয়া খানা খাওয়াও।” 21 এরবােদ মুছায় অউ ইমামর বািড়ত রইেত
রািজ অইলা। ইমাম ছােব তান পুিড় সফুরাের মুছার লেগ শািদ িদলা।
22 বােদ সফুরার ঘেরা এক পুয়া অইেল মুছায় কইলা, “আিম েতা
ৈবতল বিনয়া িবেদেশা রইরাম।” এরলািগ অউ পুয়ার নাম রাখলা
যারছুম [মািন, ৈবতল]।

23 বউত িদন বােদ িমসরর বাদশা মিরেগলা। বিন ইসরাইেল
গুলািমর লািগ কাতরঅইয়া কান্দা-কািটকরেলা।তারার কান্দনআল্লার
েগেছ কবুলঅইেগল। 24আল্লায় তারার ফিরয়াদ হুনলা। তাইন ইব্রািহম,
ইসহাক আর ইয়াকুবর লেগ তান ওয়াদার কথা ইয়াদ করলা। 25আর
বিন ইসরাইলর বায় মুখ িফরাইলা, দয়ার নজের তারার বায় চাইলা।

3
তুর পােড়া হজরত মুছায় (আ:) আল্লার িদদার পাইলা

1 মুছায় তান হউর মািদয়ানী ইমাম ছাব েশায়াইবর ছাগল-েমড়া
রাখতা। একিদন তান ছাগলর পাল লইয়া মরুভুিমর েহশ গালাতআল্লার
পাড় তুরর কাছাত েগলা। 2 হেনা এক জংলার মােজ মাবুদর িফিরস্তায়
আগুিনর লাখান নুরর মাজ থািক তানের েদখা িদলা। মুছায় েদখলা,
জংলার মােজ আগুইন জেলর অথচ জংলা জেলর না। 3 অউ তাইন
তাইজু্জব অইয়া কইলা, “জংলা েয জেলরনা এর কারন িকতা? েত
আেরা কাছাত িগয়া েদিখছাইন।”

4 মাবুেদ েযবলা েদখলা এইন েদখার লািগ কাছাত যাইরািগ, অউ
সময় তাইন জংলার মাজ থািক ডািকয়া কইলা, “মুছা, ও মুছা!” মুছায়
কইলা, “অউনু আিম।” 5আল্লায় কইলা, “আর ছামেন আগুয়াইও না।
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তুমার পাও থািক জুতা খুিললাও। জােনা িন, তুিম অখন েয জাগাত
উবাইেছা ইখান পাকজাগা। 6হুেনা,আিম তুমার বাফরআল্লা, ইব্রািহমর
আল্লা, ইসহাকরআল্লাআর ইয়াকুবরআল্লা।” ইখান হুিনয়াউ মুছায় তান
মুখ লুকাইল্লা। আল্লার বায় চাইেত তান িদেলা ডর হামাইেগল।

7 মাবুেদ ফরমাইলা, “আিম িমসর েদেশা আমার বন্দা অকলর দুখ-
মিছবত েদিখয়ার। িমসির সদর্ ার অকলর লািগ তারার কান্দন হুিনয়ার।
তারার দুখ-কষ্ট হকলতা আিম েদখিছ। 8 েদিখয়া িমসির অকলর জুলুম
থািক তারাের বাচাইতাম কির আিম িনেজ লািময়া আইিছ। েত আিম
তারাের িমসর থািক হরাইয়া িনমুিগ। িনয়া রসাইল জিমর বউত বড়
সুন্দর এক েদশ িদমু। ইখান দুধ আর মউর ভান্ডার আলা েদশ। অউ
েদশ অইেলা অখনকুর েকনানী, িহট্টী, আেমারী, ফািরজী, িহব্বী আর
িযবুজী অকলর েদশ। 9 বিন ইসরাইলর ফিরয়াদ আমার দরবােরা
আইেছ, িমসির অকেল তারাের েযলা ছাতাইরা, ইতা আিম েদিখয়ার।
10এরলািগ আিম তুমাের েফরাউনর েগেছ পাঠাইয়ার। তুিম যাও, িগয়া
আমার বন্দা বিন ইসরাইলের িমসর থািক বার কিরয়া আেনা।”

11 মুছায় জুয়াপ িদলা, “আিম আরক জন েক, েযইন েফরাউনর
ছামেন িগয়া িমসর েদশ থািক তারাের হরাইতাম পারমু?”

12 আল্লায় কইলা, “আিম েতা তুমার লেগ লেগ রইমু। তুিম িমসর
থািক মানষের হরাইয়া আিনয়া, তারাের লইয়া অউ পােড়া আমার
এবাদত করবায়। েতউ বুজবায় আিমউ তুমাের পাঠাইিছ।”

13 মুছায় আরজ করলা, “েদখউক্কা, আিম েযবলা বিন ইসরাইলের
িগয়া কইমু, তুমরার বাফ-দাদার আল্লায়আমাের েবিজছইন, অউ সময়
তারা যুিদ িজকাইন তান নাম িকতা, েত তারাের িকতা জুয়াপ িদতাম?”

14 আল্লায় কইলা, “আিম েযইন আিছ, আিছউ। বিন ইসরাইলের
অউলা কইও, েযন নাম �আিম আিছ� তাইন আমাের তুমরার েগেছ
েবিজছইন। 15 তুিম িগয়া তারাের কইও, �মাবুদ� েযইন হর-হােমশা
আছইন, এইন তুমরার বাফ-দাদার আল্লা, ইব্রািহমর আল্লা, ইসহাক
আর ইয়াকুবরআল্লা, এইনউআমাের তুমরার েগেছ েবিজছইন।আমার
হর-হােমশাকুর নাম �মাবুদ, েযইন আছইন�। যুেগ যুেগ, পুরুেষ
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পুরুেষ অউ নাম কাইম রইেবা। 16 তুিম যাও, িগয়া বিন ইসরাইলর
মুরিব্ব অকলের এখােনা দলা কিরয়া কও, মাবুদ, েযইন তারার বাফ-
দাদার আল্লা, ইব্রািহমর আল্লা, ইসহাক আর ইয়াকুবর আল্লা, তাইন
তুমাের িদদার িদয়া কইছইন, আিম তুমরার বায় িখয়াল করিছ, তুমরার
উপরর জুলুম-মিছবত েদখিছ, িমসেরা তুমরার বায় েযতা করা অর
এওতা িখয়াল করিছ। 17 ইতা েদিখয়া আিম কইয়ার, আিম িমসরর
গুলািম থািক তুমরাের বাচাইয়া েকনানী, িহট্টী, আেমারী, ফািরজী,
িহব্বী আর িযবুজী অকলর দুধ আর মউর ভান্ডার আলা েদেশা িনমুিগ।

18 “ইসরাইলর মুরিব্ব অকেল তুমার কথা হুনবা, তুিম তারাের লেগ
লইয়া িমসরর বাদশার েগেছ যাইও। িগয়া কইও, �মাবুদ, েযইন ইবরািন
অকলর আল্লা, তাইন আমাের দরশন িদছইন। এরলািগ আমরা তান
নােম এখান কুরবািন করতাম চাইয়ার, আমরা মরুভুিমর বায় িতন
িদনর পথ িগয়া কুরবািন িদমু, েতআমরাের যাওয়ার অনুমিত েদউক্কা।�
19 অইেল আিম জািন িমসরর বাদশায় তুমরাের যাইেত িদেতা নায়,
জুর-জবরদিস্ত করেলও িদেতা নায়। 20 েতউ আিম আমার কুদরিত
আত লাগাইমু আর অউলা আচানক গজব নািজল করমু, যােত েহ
তুমরাের যাইেত েদয়। 21 আর আিম িমসির অকলর িদলর মােজ
বিন ইসরাইলর বায় এমন এক দয়ার ভাব পয়দা করাইমু, এরা যানু
িমসর থািক খািল আেত না যাইন। 22 হকল ইসরাইিল েবিটেন্ত তারার
আির-ফির বা েযরার বািড়ত তারা রইন, অউলা িমসির েবিটন্তর েগছ
থািক তারার েসানা-রুপার গয়না-গািটআর ভালা কাপড়-চুপড় খুিজয়া
িনও। অতা িদয়া তুমরার পুয়া-পুিড়নেরও হাজাইও, অউ নমুনায় তুমরা
িমসিরন্তর ধন-ছামানা দখল করবায়।”

4
হজরত মুছায় (আ:) েকরামিত-েমােজজা পাইলা

1 মুছায় জুয়াপ িদলা, “মাবুদ, তারা যুিদ আমাের এিকন না করইন,
আমার মাত না হুনইন বা তারা যুিদ কইন, মাবুেদ তুমাের দরশন িদছইন
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না, েত আিম িকতা করতাম?” 2অউ মাবুেদ তােন িজকাইলা, “তুমার
আেতা ইগু িকতা?” তাইন কইলা, “এগু লািঠ।” 3 মাবুেদ কইলা,
“অকটা মািটত ফালাও।” মুছায় লািঠের মািটত ফালাইেতউ ইটা হাফ
অইেগল। হাফ েদিখয়াউ তাইন ফালিদ হরলা। 4 মাবুেদ তােন হুকুম
করলা, “আত বাড়াইয়া অগুর েলনেজা ধেরা।” আর তাইন ধরার
লেগ লেগ অগু িহরবার লািঠ অইেগল। 5 বােদ মাবুেদ কইলা, “তুিমও
অউলা কিরও, েতউ তারা হাছাউ এিকন করবা তারার বাফ-দাদাইন্তর
আল্লা, ইব্রািহমর আল্লা, ইসহাক আর ইয়াকুবর আল্লায় তুমাের দরশন
িদছইন।”

6 মাবুেদ িহরবার কইলা, “তুমার আত তুমার চাদ্দরর তেল হারাও।”
তাইন আত হারাইলা, আর বার করার বােদউ তান আত কুষ্ঠ-ধলেবদা
েবমাের দুধর লাখান ধলা অইেগল। 7 মাবুেদ কইলা, “তুমার আত
িহরবার হেনা হারাও।” তাইন হারাইলা আর চাদ্দরর তল থািক বার
কিরয়া েদখইন, আগর লাখান ভালা অইেগেছ।

8 মাবুেদ কইলা, “তারা যুিদ তুমাের এিকন না করইন, েত তুমার
লািঠের হাফ অওয়া েদখেল এিকন করবা, আর এওটায় এিকন না
করেল তুমার আতর েবমারর েকরামিত েদখেল তারা এিকন করবা।
9 আর যুিদ ই দুইও েকরামিতেয়ও এিকন না করইন, তুমার কথা
না মানইন, েত তুিম নীল নদ থািক থুড়া পািন আিনয়া হুকনা মািটত
ফালাইও, েদখবায় মািটত পিড়য়াউ ই পািন লউ অইিযেবা।”

10 অউ মুছায় মাবুদের কইলা, “ও মািলক, আিম েতা ভালা কির
মাত-কথাউ মাততাম পাির না, আেগও পারতাম না আর আপেন ই
গুলামর লেগ বাতিচত করার বােদও পাির না, আমার েতা িজফরা
বাড়ুয়া।” 11 মাবুেদ কইলা, “মানষর মুখ েক বানাইেছ, আিম নায়
িন? েক মানষের েবাবা, খালুয়া বা আন্দা বানাইন? চউেখ েদখার
লািগ চখুর পাওয়ার েক েদইন? ইতা েতা আিম মাবুেদউ েদই না িন?
12 েত তুিম যাও, িগয়া িকতা মাততায় আিম িহকাইয়া িদমু। তুমার মুখর
জবানের আিম সাইযয্ করমু।”
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13তাইন কইলা, “ও মািলক,আিম িমনত কিরয়ার,অইনয্ েকউরের
পাঠাই েদউক্কা।” 14 অউ মুছার উপের মাবুদর গুছা উঠেলা। তাইন
কইলা, “তুমার ভাই হারুন িবন েলিব আেছ না িন? আিম জািন,
েহ ভালা বখিততা িদেতা পাের। েহ অখন তুমার লেগ েদখা করাত
আর, তুমাের েদিখয়া েহ খুব খুিশ অইেবা। 15 তুিম িহকাইয়া িদও আর
কইও েহ িকতা মািতেতা।আিম তুমরা দুইওজনর মুখর জবানের সাইযয্
করমু। আর হেনা িগয়া িকতা করতায় আিম িহকাইয়া িদমু। 16 তুমার
ভাই হারুনর মুখ অইেবা তুমার মুখ, েহ তুমার অইয়া মানষর লেগ
মািতেবা। েপগাম্বর অকেল েযলা আল্লার কালাম কইন, হারুেন অউলা
তুমার বুিল কইেবা। 17 অউ লািঠ তুমার আেতা রািখও, ইটা িদয়া হউ
েকরামিত-েমােজজা অকল জাইর করবায়।”

18-19 মািদয়ান েদেশা থাকেতউ মাবুেদ মুছাের হুকুম করছলা,
“তুিম িমসেরা যাওিগ, কারন িমসরর েযতা মানেষ তুমাের খুন করতা
চাইছলা, ইতা অখন মির েগছইন।” েতউ মুছায় তান হউর েশায়াইবর
কাছাত িগয়া কইলা, “আিম আমার জনম মািট িমসর েদেশা যাইতাম
চাইরাম, আমার েখশ-কুটুম অকল িজতা আছইন িক না, তারার হাল-
হিককত েদখাত যাইতাম, েত আমাের যাওয়ার অনুমিত েদউক্কা।”
হউের কইলা, “আইচ্ছা, ছিহ-ছালামেত যাও।” 20অউ মুছায় তান িবিব
আর পুয়াইন্তের গাধার উপের চড়াইয়া িমসরর পেথ রওয়ানা অইলা।
তান আেতা আল্লাই েকরামিতর হউ লািঠ রাখলা।

21 মাবুেদ মুছাের হুকুম িদলা, “তুিম িমসেরা িগয়া হারেল আমার
েদওয়া েকরামিত অকল েফরাউনর ছামেন েদখাইও, অইেল আিম
তার িদলের পাষান বানাইিলমু, েহ মানষের ছাড়েতা নায়। 22 তুিম
েফরাউনের কইও, মাবুেদ িনেজ কইছইন, �বিন ইসরাইল েতা আমার
বড় পুতর লাখান। 23 আিম িনেজ তুমাের হুকুম করছলাম, আমার
এবাদেতা যাইতা কির তুিম আমার পুতের ছািড় িদতায়, অইেল তুিম
মানেছা না। এরদায় আিমও তুমার বড় পুতের মািরিলমু।� ”

24 বােদ িমসেরা যাওয়ার পেথা রাইত কাটাইবার জাগাত আইেল
মাবুেদ মুছাের মািরিলতা কির মুখামুিখ অইলা। 25 অইেল তান িবিব
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সফুরায় এখান ধারাইল পাথর লইয়া তান পুয়ার মছলমািন করাইল্লা
আর অকটা তান জামাই মুছার পাওর মােজ েছায়াইয়া কইলা, “লউর
বদলা আিম তুমাের জামাই িহসােব পাইিছ।” 26 েতউ মুছাের মাবুেদ
ছািড়িদলা। মছলমািন কামর েবয়াপাের সফুরায় েতা অউ কথাউ
কইছলা।

27 এরমােজ মাবুেদ হারুনের কইলা, “তুিম মরুভুিমত িগয়া মুছার
লেগ েদখা কেরা।” অউ তাইন েগলা আর আল্লার পাড় তুরর েগেছ
আইয়া মুছাের পাইয়া চুমা িদলা। 28 আর মাবুেদ েযতা েযতা কইবার
লািগ মুছাের হুকুম িদছলা, মুছায় ইতা হক্কলতা হারুনের জানাইলা।
মাবুেদ যেতা লাখান েকরামিত েদখািনর হুকুম িদছইন, ইতা হকলতাউ
তাইন হারুনের বুজাইলা।

29 বােদ মুছা আর হারুন িমসর েদেশা িগয়া বিন ইসরাইলর হকল
মুরিব্বের দলা করলা। 30 মাবুেদ মুছাের যততা কইছলা, হারুেন ইতা
হকলতা তারাের জানাইলা, আর হউ েকরামিত অকলও মানষর ছামেন
েদখাইলা। 31 এরলািগ মানেষ ইতা এিকন করলা। তারা েযবলা হুনলা,
মাবুেদ তারার বায় িখয়াল করছইন, তারার উপরর জুলুম-মিছবত
েদখছইন, অউ তারা তানের সইজদা করলা।

5
েফরাউনর লেগ পয়লা সাক্ষাত

1 মুছা আর হারুেন িগয়া েফরাউনের কইলা, “মাবুদ, েযইন বিন
ইসরাইলর আল্লা, তাইন িনেজ কইছইন, আমার বন্দা অকলের তুিম
ছািড় েদও, আমার নােম হজ করার লািগ, তারা মরুভুিমত িহজরত
করেত অইেবা, তুিম তারাের ছােড়া।” 2 েফরাউেন জুয়াপ িদেলা, “ই
মাবুদ আরক জন েক, েযন হুকুম মািনয়া আিম বিন ইসরাইলের ছািড়
িদতাম? ইলা কুনু মাবুদের আিম িচিন না, আর বিন ইসরাইলেরওআিম
ছাড়তাম নায়।” 3 তারা কইলা, “ইবরািন অকলর আল্লায় আমরাের
দরশন িদছইন। এরলািগ আমরা িমনত কিরয়ার আমরাের মরুভুিমর
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বায় িতন িদনর পথ িগয়া, আমরার মাবুদ আল্লার নােম কুরবািন করেত
েদউক্কা, আরনায় তাইন হয়ত আমরাের গজিব েবমার িদয়া বা যুদ্ধর
মােজ ফালাইয়া মাির লাইবা।” 4 িমসরর বাদশায় জুয়াপ িদলা, “ও
মুছা আর হারুন, তুমরা মানষের েকেন কােমা থািক িফরাইরায়? যাও,
তুমরাও িগয়া কােমা লােগা। 5 েদখরায় িন, েদেশা তুমরার মানুষ বউত
বািড় েগছইন, আর তুমরার লাই পাইয়া ইতায় কুনু কাম কররা না।”

6 অউ েফরাউেন হউ িদনউ িমসির জািলম সদর্ ার আর ইবরািন
ছুেবদার অকলের হুকুম করলা, 7 “ইট বানাইবার লািগ তুমরা মানষের
আগর লাখান েখর-েনরা আিনয়া িদওনা, তারা িগয়া ইতা েযাগাড়
করউক। 8অইেল আেগ তারা যতখান ইট বানাইেতা অখনও অতখান
বানাইেত অইেবা, এখানও কমঅইেতা নায়। ইতা আলিসয়া অইেগছইন
কির,অেনাআইয়া তারারআল্লার নামর কুরবািন করতা কইয়া িচল্লাইরা।
9 তুমরা তারাের আেরা কষ্টর কােমা লাগাও, েতউ ইতায় কুনু লাখান
বােজ মাত না হুিনয়া কামর মােজ মন িদবা।”

10 অউ িহ সদর্ ার আর ছুেবদার অকল বারই িগয়া মানষের কইলা,
“েফরাউেন কইছইন, অখন থািক তাইন আর ইট বানািনর েখর যুগাই
িদতা নায়। 11 তুমরা েযন থািক পােরা েখর-েনরা যুগাইও, অইেল
তুমরার কাম কুন্তাউ কমাইল অইেতা নায়।” 12অউ মানেষ েখর-েনরা
তুকাইবার লািগ হারা িমসর েদেশা িছতির েগলা। 13আর সদর্ ার অকেল
বাের বাের তাগদা িদয়া কইেলা, “আেগ েখর যুগাইয়া েদওয়ার বালা
তুমরা পরেতক িদন যতখান ইট বানাইতায়, অখনও অতখান বানাও।”
14 েফরাউনর জািলম সদর্ ার অকেল বিন ইসরাইলর উপের েয ছুেবদার
লাগাইিছল, হউ সদর্ ার অকল আইয়া ছুেবদার অকলের মাইর-ধইর
কিরয়া িজকাইেলা, “তুমরা আেগ যতখান ইট িদতায়, অখন অতখান
েদওনা েকেন?”

15 অউ বিন ইসরাইলর ছুেবদার অকেল আইয়া েফরাউনর েগেছ
নািলশ িদলা, “আপনার ই গুলাম অকলর লেগ ইলা েববহার েকেন
কররা? 16 সদর্ ার অকেল আমরাের েখর-েনরা যুগাই েদইন না, তা-ও
ইট বানাইবার হুকুম েদইন আর আপনার ই গুলাম অকলের মাইর-
ধইর করইন, অইেল দুষ েতা আপনার িনজর সদর্ ারর।” 17 েফরাউেন
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জুয়াপ িদেলা, “তুমরা আলিসয়া, কুিড়য়া, এরলািগ কইরায় মাবুদর
নােম কুরবািন করাত যাইতাম। 18 যাও, কাম কেরা িগয়া। তুমরাের
েখর েদওয়া যাইেতা নায়, তা-ও পরেতক িদন যতখান ইট বানাইবার
কথা আিছল, অতখানউ বানাইেত অইেবা।”

19 অউ বিন ইসরাইলর ছুেবদার অকেল বুজলা, তারা িবপদর
মােজ পড়ছইন, কারন তারাের হুকুম করা অইেছ, আেগ যতখান
ইট বানািন লাগত, অখনও অতখান ইট বানাইেত অইেবা, কম
অইেতা নায়। 20 তারা েফরাউনর েগছ থািক যাওয়ার পেথা মুছা
আর হারুনর লেগ েদখা অইেলা, এরা উবাইয়া বার চাওয়াত আছলা।
21 ছুেবদার অকেল কইলা, “মাবুেদ আপনারার পাওনা সাজা িদবা,
আপনারা েফরাউন আর তার উিজর-নািজরর েগেছ আমরাের পচা-
গান্দা বানাইয়া,আমরাের খুন করার লািগ তেলায়ার িনয়া তারারআেতা
িদছইন।”

22 অউ মুছায় িহরবার িগয়া মাবুদর েগেছ ফিরয়াদ করলা, “ও
দীন দুিনয়ার মািলক, তুিম েকেন তুমার বন্দাের মিছবেতা ফালাইলায়?
আর আমাের িকতাল্লািগ েবিজলায়? 23 েফরাউনর েগেছ তুমার কথা
হুনািনর বাদ থািকউ তুমার বন্দা অকলর উপের জুলুম েতা আেরা
বািড়েছ। অইেল তুিম েতা কুন্তাউ করলায় না।”

6
1 মাবুেদ মুছাের কইলা, “েফরাউনর িকতা দশা অয় তুিম েদিখও,

আমার আতর জুর েদখেলউ েহ মানষের ছািড় িদেবা। জুরআলা আতর
কুদরত েদখেলউ েহ তার েদশ থািক এরাের েখদাই িদেবা।”

বিন ইসরাইলর লগর ওয়াদা আল্লার ইয়াদ আেছ
2 আল্লায় মুছার লেগ বাতিচত কির কইলা, “আিম �মাবুদ েযইন

আছইন�। 3আিম ইব্রািহম, ইসহাক আর ইয়াকুবর েগেছ সবর্-শিক্তমান
আল্লা নােম িদদার িদতাম, �মাবুদ েযইন আছইন� নােম তারাের িদদার
িদতাম না। 4আিম তারার লেগ অউ ওয়াদা করছলাম, আিম তুমরাের
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েকনান েদশ িদমু, েয েদেশা তুমরা মুছািফর অইয়া রও, অউ েদশউ
আিম তুমরাের িদমু। 5খাছ কির িমসির অকেল বিন ইসরাইলের গুলািম
করািনর লািগ এরার কান্দন হুিনয়া, আমার হউ ওয়াদা ইয়াদ করলাম।
6অখন তুিম িগয়া বিন ইসরাইলের কও, মাবুেদ কইছইন, আিম মাবুদ,
আিম তুমরাের িমসির অকলর তল থািক বার কিরয়া আনমু, তারার
গুলািম থািক আজাদ করমু। তারাের েদখার মত সাজা িদয়া, আমার
কুদরিত আতিদ তুমরাের খালাছ করমু। 7 েহেশ তুমরাের আমার িনজর
বন্দা বানাইমু, আিম িনেজ তুমরার আল্লা অইমু। েতউ তুমরা বুজবায়,
আিম আল্লাউ তুমরার মাবুদ, আর িমসির অকলর ভারর তল থািক
আিমউ তুমরাের বাচাইিছ। 8 আিম ইব্রািহম, ইসহাক, ইয়াকুবর লেগ
েয েদশর কথা ওয়াদা করিছ, হউ েদেশা তুমরাের লইয়া যাইমু, তুমরা
হউ েদশর মািলক অইবায়। আিমউ মাবুদ।”

9 মুছায় িগয়া ইতা হকলতা তারাের জানাইলা, অইেল িহ েবথায়া
জুলুম-তকিলফ আর গুলািম করেত করেত মন-মরা অইযাওয়ায়,
তারা আর মুছার মােত কান িদলা না।

10 অউ মাবুেদ মুছাের কইলা, 11 “তুিম িগয়া িমসরর বাদশা
েফরাউনের কও, েহ যানু তার েদশ থািক এরাের যাইেত েদয়।”
12 মুছায় জুয়াপ িদলা, “বিন ইসরাইেলউ েযবলা আমার মাত হুেনর
না, েত েফরাউেন িকলা হুনেবা? আর আমার েতা মাতেত মুেখা লািগ
যায়।” 13 েতউ মাবুেদ মুছা আর হারুনের কইলা, “তুমরা বিন ইসরাইল
আর িমসরর রাজা েফরাউনের কও, মাবুেদ আমরাের হুকুম িদছইন,
বিন ইসরাইলের িমসর থািক বার কির েনওয়ার লািগ।”

হজরত মুছা আর হারুনর (আ:) বাফ-দাদাইন্তর পিরচয়
14 মুছা নবীর িনজর জািত বিন ইসরাইলর পরধান মুরিব্ব অইলা

হজরত ইয়াকুব, আল্লায় অউ ইয়াকুবর নয়া নাম িদছলা ইসরাইল।
ইসরাইলর পুয়াইন অইলা রুেবন, িশিময়ন, েলিব সহ েমাট বােরাজন,
অউ েলিব অইলা মুছা আর হারুন খান্দানর মুল মুরিব্ব।
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ইসরাইলর বড় পুয়া রুেবনর পুয়াইন অইলা হেনাক, ফালু, হািছর আর
কির্ম, এরা রুেবন খান্দানর মুল মুরিব্ব।

15 িশিময়নর পুয়াইন অইলা িযমুেয়ল, যামীন, ওহদ, যাখীন, েসাহর
আর তার েকনানী বউর তরফা পুয়া েশৗল, এরা িশিময়ন খান্দানর মুল
মুরিব্ব।

16খান্দান তািলকা িহসােব েলিবর পুয়াইন অইলা জারছুন, কাহাতআর
মারাির। েলিব একেশা সাড়িতশ বরছ বািচছলা।

17যারিযর গুষ্টির পরধান িহসােব জারছুনর পুয়াইন অইলা িলবিন
আর শািম্ম।

18 কাহাতর পুয়াইন অইলা ইমরান, ইজহার, েহবরন আর
উজ্জল। কাহাত একেশা েতিত্রশ বরছ বািচছলা।

19 মারািরর পুয়াইন অইলা, মহিল আর মুিশ।
এরাউ অইলা েলিবর খান্দানর মুল মুরিব্ব।

20 ইমরানর পুয়াইন অইলা মুছা আর হারুন। ইমরােন তান ফুফু
ইউখােবজের িবয়া করছলা, তান েপেটা এরার জনম অইিছল। ইমরান
একেশা সাড়িতশ বরছ বািচছলা।

21 ইজহারর পুয়াইন অইলা কুরাহ, েনফগ, িজখির।
22 উজ্জলর পুয়াইন িমশােয়ল, ইিলজাফন আর িযতির। 23 আর
হারুেন আিমনাদাবর পুিড় নািহশর বইন ইিলেশবাের িবয়া করায়,
তান হুরুতা অইলা নাদাব, আিবহু, আিল-আজর আর ইছামার।

24 কুরাহর পুয়াইন অইলা অসীর, ইলকানা, অিবয়াসফ। এরা কুরাহী
অকলর মুল মুরিব্ব।

25আিল-আজরর পুয়া অইলা পীনহস। হারুনর পুয়া আিল-আজের
পুিটেয়লর পুিড়ের িবয়া করায় তাইর েপেটা পীনহসর জনম
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অইিছল।
গুষ্টি িহসােব এরা অইলা েলিব খান্দানর মুল মুরিব্ব।

26 অউ হারুন আর মুছাের মাবুেদ হুকুম করছলা, তুমরা বিন
ইসরাইলের িসপাই দলর লাখান িমসর থািক বার কেরা। 27 মুছা আর
হারুেনউ বিন ইসরাইলের িমসর থািক বার কির আনার কথা িমসরর
বাদশা েফরাউনর লেগ মািতছলা।

মাবুেদ হজরত মুছা আর হারুনের (আ:) হুকুম িদলা
28 মাবুেদ মুছার লেগ েযিদন িমসর েদেশা বাতিচত করলা, 29 হউ

িদন তাইন কইলা, “আিম মাবুদ। েত তুমাের অখন েযতা েযতা কইমু,
ইতা হকলতা তুিম িমসরর বাদশা েফরাউনের কইও।” 30 মুছায় মাবুদর
দরবােরা আরজ করলা, “েদখউক্কা, আমার েতা মাতেত মুেখা লািগ
যায়, েফরাউেন কুনু আমার মাত হুনেবা িন?”

7
1অউ মাবুেদ মুছাের কইলা “হুেনা, আিম েফরাউনর েগেছ তুমাের

আল্লার লাখান বানাইমু। আর তুমার ভাই হারুনের বানাইমু তুমার নবী।
2আিম তুমাের েযলা হুকুম করমু, তুিম অউলা হারুনের কইবায়, আর
হারুেন অতা েফরাউনের কইেবা; যােত েহ বিন ইসরাইলের তার েদশ
থািক ছািড় েদয়। 3 অইেল আিম েফরাউনর িদলের পাষান কিরিলমু।
িমসর েদেশা আিম বউত েকরামিতআর কুদরিত িললা-েখলা েদখাইমু।
4 তারবােদও েফরাউেন তুমরার মাতর দাম িদেতা নায়। েতউ আিম
িমসরর উপের আমার আত লাগাইয়া, েদখার মত সাজা িদয়া িমসর
েদশ থািক আমার িনজর বন্দা বিন ইসরাইলের িসপাইর লাখান দেল
দেল বার করমু। 5 িমসরর মােজ আমার িনজর আত লাগাইমু, িমসির
অকলর মাজ থািক বিন ইসরাইলের বার কিরয়া আনমু, অউিদন তারা
বুজবা আিমউ মাবুদ।” 6 বােদ মুছা আর হারুেন অউলা করলা, মাবুদর
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হুকুম মািফক কাম করলা। 7 েফরাউনর লেগ মাত-কথার সময় মুছার
বয়স আিছল আিশ, আর হারুনর িতরািশ বরছ।

হজরত হারুনর (আ:) েকরামিতর লািঠ
8অউ সময় মাবুেদ মুছা আর হারুনের কইলা, 9 “েফরাউেন েযবলা

কইেবা, তুমরার িনজর কুনু েকরামিত কাম েদখাও, েতউ তুিম হারুনের
কইও, তার লািঠ িনয়া েফরাউনর ছামেন ফালাইেতা, ফালািনর লেগ
লেগউ ইটা হাফ অইিযেবা।” 10 বােদ মুছা আর হারুন েফরাউনর েগেছ
েগলা, িগয়া মাবুদর হুকুম মািফক কাম করলা। হারুেন েফরাউন আর
তার উিজর-নািজরর ছামেন হউ লািঠ ফালািনর লেগ লেগউ ইটা হাফ
অইেগল। 11 অউ েফরাউেনও তার গুিনন আর যাদুিগর অকলের
আনাইেলা, তারাও তারার যাদু-মন্ত্র িদয়া অউলা েদখাইলা। 12 তারা
হকেলউ যারিযর লািঠ ছাড়েলা, আর এওতা হাফ অইেগল, অইেল
হারুনর লািঠেয় তারার হক্কল লািঠের িগিলিলেলা। 13 ইতা েদিখয়াও
েফরাউনর িদল পাষান রইেলা, েহ এরার মােত কান িদেলা না, েযলা
মাবুেদ আেগ কইছলা।

আল্লার পয়লা গজব, পািন লউ অইেগল
14 বােদ মাবুেদ মুছাের কইলা, “েফরাউনর িদল েতা পাষান, েহ

মানষের ছাড়েত রািজ নায়। 15 েত তুিম িবয়ািন বালা েফরাউনর েগেছ
যাইও, েগেল েদখবায় েহ পািনর েগেছ যাইেবা, তুিম তার লেগ েদখা
করার লািগ নীল নদর পােরা উবাইও। তুমার েয লািঠ হাফ অইিছল,
অউ লািঠ আেতা কির িনও। 16 িনয়া তাের কইও, �মাবুদ, েযইন
ইবরািন অকলর আল্লা, তাইন িনেজ আমাের পাঠাইছইন আপনাের
অখান কইতাম, তুিম আমার বন্দা অকলের ছািড় েদও, তারা আমার
বেন্দিগ করার লািগ মরুভুিমত িহজরত করউক, তা-ও অখনও তুিম
হুনরায় না। 17 এরলািগ অখন তুিম বুজবায়, আিমউ মাবুদ।� অখান
কইয়া হাির তুিম কইও, �েদখউক্কা, আিম িনজর আতর লািঠ িদয়া অউ
নীল নদর পািনত বািড় মারমু, আর হক্কল পািন লউ অইিযেবা। 18 হক্কল
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মাছ মিরিযেবা আর পচা গন্দ বারইেবা, েতউ িমসির অকেল অউ নীল
নদর পািন খাইতা পারতা নায়।� ”

19মাবুেদ মুছাের কইলা, “হারুনের অউকথা কও, তুিম িনজর লািঠ
লইয়া িমসির অকলর হক্কল পািনর উপের, েদশর গাংগ-নালা, খাল-
িবল, আওর-বাওর চাইেরাবায় তুমার আত বাড়াও, েতউ ইতার হক্কল
পািন লউ অইিযেবা। পাথর খুিদয়া বানাইল বা লাকিড়র পািতল-কলসর
মােজ থওয়া পািনও লউ অইিযেবা।”

20অউ মুছা আর হারুেন মাবুদর হুকুম মািফক অউলা করলা, তাইন
লািঠ উচা কির েফরাউন আর তার উিজর-নািজরর ছামেন নীল নদর
পািনত বািড় মারলা, েতউ হকল পািন লউ অইেগল। 21 নীল নদর
হকল মাছ মিরেগল, হকল পািনত পচা গন্দ বারইেলা, িমসির অকেল
পািন আর খাইতা পারলা না, িমসর েদশর হকল পািন লউ অইেগল।
22 িমসির যাদুিগর অকেলও তারার যাদু-মন্ত্র ছািড়য়া অউলা করেলা,
এেত েফরাউনর িদল পাষান রইেলা। েহ এরার মােতা কান িদেলা না,
েযলা মাবুেদ আেগ কইছলা। 23 বােদ েফরাউেন মুছা আর হারুনের
িপছ িদয়া তার রাজবািড়ত েগেলািগ, ইতা কুন্তাতউ কান িদেলা না।
24অইেল কুনু িমসিরেয় গাংগর পািন খাইেত না পারায়, পািন খাওয়ার
লািগ গাংগর পারর চাইেরাবায় তারা গাত খুিদলা।

25 নীল নদর পািনত মাবুদর গজব নািজল অওয়ার বােদ সাত িদন
গুজির েগল।

8
আল্লার দুছরা গজব, েবঙ

1অউ সাত িদন বােদ মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিম েফরাউনর েগেছ
যাও, িগয়া তাের কও, মাবুেদ িনেজ কইরা, আমার েখজমত করার
লািগ আমার বন্দা অকলের ছািড় েদও। 2 তারাের না ছািড়য়া কুনু বাধা
িদেল, আিম েবঙ িদয়া তুমার আস্তা েদেশা গজব ঢালমু। 3আস্তা নীল
নদ েবেঙ ভিরিযবা, আর ইতা আইয়া তুমার রাজবািড়ত, হুিতবার ঘেরা,
তুমার িবছনাত উিঠবা। আর তুমার উিজর-নািজরর ঘেরা, তুমার প্রজা
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অকলর ঘেরা, তুমার উন্দাল আর িপঠা বানাইবার গামলাতও আইয়া
হামাইবা। 4 তুমার, আর তুমার উিজর-নািজরর, আর প্রজা অকলর
গতেরা েবঙ উিঠবা।”

5 বােদ মাবুেদ মুছাের কইলা, “হারুনের কও, তুিম নীল নদ আর
খাল-িবলর উপের হউ লািঠ আলা আত বাড়াইয়া আস্তা িমসেরা েবঙ
আনাও।” 6 অউ হারুেন িমসরর হকল পািনর উপের তান আত
বাড়াইলা, েতউ েবঙাইেন্ত আইয়া িমসর েদশ ভিরয়া ঝাম অইেগলা,
কুনু জাগা খািল রইেলা না। 7 অইেল যাদুিগর অকেলও তারার যাদু-
মন্ত্র িদয়া িমসেরা অউলা েবঙ আনেলা।

8 বােদ েফরাউেন মুছা আর হারুনের আনাইয়া কইলা, “মাবুদর
েগেছ আরজ কেরা, তাইন আমার েগছ থািক আর আমার প্রজা
অকলর েগছ থািক ই েবঙ অকল হরাইয়া েনউক্কা, তাইেল আিম
মানষের ছািড় িদমু, যােত তারা িগয়া মাবুদর নােম কুরবািন করেতা
পাের।” 9 অউিগ মুছায় েফরাউনের কইলা, “আপেন আমাের িঠক
কির কউক্কা, আিম কুন সময়কুর লািগ িমনিত করতাম, কুন সময়
আপনার ঘর, আপনার উিজর-নািজর আর প্রজা অকলর ঘর থািক
েবঙ অকল হিরয়া যাইতািগ, িগয়া খািল গাংেগা রইতা?”

10 তাইন কইলা “কাইলকুর লািগ।” অউ মুছায় কইলা, “আপনার
জবান মতউ অউক, যােত আপেন বুজতা পারইন, আমরার মাবুদ
আল্লার হমািন আর েকউ নাই। 11 েবঙাইেন্ত আপনার েগছ থািক,
আপনার ঘর-বািড় থািক, আপনার উিজর-নািজর আর প্রজা অকলর
ঘর থািক হিরয়া িগয়া খািল নীল নেদা রইবা।”

12 মুছা আর হারুন েফরাউনর েগছ থািক বাের েগলা, িগয়া মুছায়
মাবুদর েগেছ ফিরয়াদ করলা, েফরাউনর উপর থািক েবঙর গজব
হরািনর লািগ। 13 মাবুেদ মুছার আরিজ কবুল করায়, তারার বািড়-
ঘর, উঠান আর বন্দর হকল েবঙ মিরেগল। 14 আর মানেষ ইতাের
জাগায় জাগায় দলা করেল, পিছয়া েদেশা গন্দ বারইেলা। 15 অইেল
েফরাউেন েযবলা েদখেলা, গজব েতা হিরেগেছ, অউ েহ তার িদল
পাষান কিরেল্লা। এরার মােতা আর কান িদেলা না, েযলা মাবুেদ আেগ
কইছলা।
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আল্লার িতন নম্বর গজব, মশা
16 বােদ মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিম হারুনের কও, তুিম তুমার

লািঠ বাড়াইয়া মািটর ধুিলত বািড় মােরা, েতউ ই ধুইল মশা অইয়া আস্তা
িমসর েদশ ভিরিযেবা।”

17 তারা অউলা করলা, হারুেন তান লািঠ আলা আত বাড়াইয়া
মািটর ধুিলত বািড় মারলা, েতউ মািটর হক্কল ধুইল মশা অইেগল।
অউ মশায় মানুষ, জানুয়ার আর িমসরর হক্কলবায় ভিরেগল। 18আর
যাদুিগর অকেলও তারার যাদু-মন্ত্র িদয়া অউলা মশা বানাইেতা চাইেলা,
অইেল পারেলা না। মানুষ আর জানুয়ারর মােজ মশা রইেলা। 19 েতউ
যাদুিগর অকেল েফরাউনের কইলা, “ইতা েতা আল্লার কুদরত।” তা-
ও েফরাউনর িদল পাষান রইেলা, েহ এরার মােত কান িদেলা না, েযলা
মাবুেদ আেগ কইছলা।

আল্লার চাইর নম্বর গজব, পুকর পাল
20 বােদ মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিম ফজের উিঠয়া েফরাউনর

েগেছ আিজর অও, েগেল েদখবায় েহ পািনর েগেছ আইেবা। তুিম
তাের অউলা কইও, মাবুেদ িনেজ কইরা, আমার েখজমত করার লািগ
তুিম আমার বন্দা অকলের ছািড় েদও। 21 যুিদ না ছােড়া তাইেল আিম
তুমার, তুমার উিজর-নািজর, তুমার প্রজা অকলর উপের, আর তুমার
ঘরাইন্তর মােজ কামড়াওরা পুকর পাল পাঠাইমু, ইতা পােল-পােল
আইয়া িমসির অকলর ঘেরা আর তারার বসত-িভটা সহ হকল জাগাত
ঝাম অইিযবা। 22অইেলআিমআমার বন্দা অকলর বসত খানা েগাশন
এলাকাের ইতা থািক বাচাইমু, ইেনা পুকর পাল আইতা নায়। েতউ তুিম
বুজতায় পারবায়, আিম মাবুদ ই েদেশা আিছ। 23 আিম েতা আমার
বন্দা আর তুমার প্রজার মােজ তফাত-পাথর্কয্ করমু, কাইল ই নমুনা
েদখবায়।” 24আর মাবুেদ অউলা করলা, েফরাউন আর তার উিজর-
নািজরর ঘেরা কামড়াওরা পুকর পাল আইেলা, আস্তা িমসর েদশর
হক্কলবায় পুকর লািগ সবর্নাশ অইেগল।
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25 েতউ েফরাউেন মুছা আর হারুনের ডাকাইয়া কইলা, “তুমরা
যাও, েদশর িভতের তুমরার আল্লার নােম কুরবািন কেরািগ।” 26 মুছায়
কইলা, “ইলা করা িঠক নায়, কারনআমরার মাবুদ আল্লার নােম িমসির
অকলর িঘন্না করা কুরবািন করেত অইেবা। আর েদখউক্কা, িমসির
অকলর ছামেন তারার িঘন্না করা কুরবািন করেল তারা েতা আমরাের
কাংকড়িদ ইটাইয়া মািরিলবা। 27 েত আমরার মাবুদ আল্লায় েযলা হুকুম
করবা, আমরা মরুভুিমর বায় িতন িদনর পথ হিরয়া িগয়া, তান নােম
অউলা কুরবািন করমু।”

28 েফরাউেন কইলা, “আিম তুমরাের ছািড় িদয়ার, তুমরা মরুভুিমত
িগয়া তুমরারআল্লার কুরবািন কেরা।অইেল েবিশ দুরই যাইও না, তুমরা
আমার লািগও িমনত কিরও।” 29অউ মুছায় কইলা, “েদখউক্কা, আিম
আপনার েগছ থািক হিরয়া িগয়া মাবুদর েগেছ িমনিত করমু, েতউ
কাইল আপনার েগছ থািক, আপনার উিজর-নািজর আর আপনার
প্রজা অকলর েগছ থািক পুকর পাল হিরিযবা। অইেল মানেষ মাবুদর
কুরবািন করাত যাইেতআপেনআর কুনু ভাওতাবািজ করইন না যানু।”

30 বােদ মুছায় েফরাউনর েগছ থািক িগয়া মাবুদর েগেছ িমনিত
করলা। 31 আর মাবুেদ মুছার আরিজ মািফক কাম করলা। েফরাউন,
তার উিজর-নািজর আর তার প্রজা অকলর েগছ থািক হক্কল পুক
হিরেগলা, এগুও রইলা না। 32 অইেল িহরবার েফরাউেন তার িদল
পাষান কিরেল্লা, মানষের ছাড়েলা না।

9

আল্লার পাচ নম্বর গজব, পশুর মরিক
1 বােদ মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিম েফরাউনর কাছাত িগয়া তাের

কও, মাবুদ, েযইন ইবরািন অকলর আল্লা, তাইন িনেজ কইরা, আমার
এবাদত করার লািগ আমার বন্দা অকলের ছািড় েদও। 2 তারাের
ছাড়েত রািজ না অইয়া অখনও বাধা িদেল, 3 হুিনয়া রােখা, বন্দর
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মােজ তুমার পশুইন্তর উপের, েঘাড়াইন্তর, গাধাইন্তর, উট, আর গরু-
ছাগল, েমড়াইন্তর উপেরও আিম মাবুেদ আত িদমু, েবথায়া েবমারর
মরিক ছািড়মু। 4অইেলআিম মাবুেদ িমসররআর বিন ইসরাইলর পশুর
মােজ তফাত করমু; বিন ইসরাইলর কুনু পশু মরতা নায়।”

5 আর মাবুেদ সময়ও িঠক কিরয়া িদলাইলা, ছামনর কাইল তাইন
েদেশা ই কাম করবা। 6 হাছাউ বাদর িদন মাবুেদ অউলাউ করলা, েতউ
িমসরর হক্কল পশু মিরেগলা, অইেল বিন ইসরাইলর এগু পশুও মরলা
না। 7 েফরাউেন মানুষিদ খবর লইয়া েদখেলা, বিন ইসরাইলর এগু
পশুও মরছইন না; তা-ও তার িদল পাষান রইেলা, েহ মানষের ছাড়েলা
না।

আল্লার ছয় নম্বর গজব, িবষ-ফুির
8 অউ মাবুেদ মুছা আর হারুনের কইলা, “তুমরা দুইওজেন মুইট

ভিরয়া উন্দালর ছািল আেনা, আিনয়া মুছায় অউ ছািলের েফরাউনর
ছামেন উপেরিদ িছটাই েদও। 9 েদখবায়েন, ইতা হারা িমসর েদশর
মােজ পাতলা ধুইল অইয়া হকল জাগার মানুষ আর পশুইন্তর গতেরা
গজিব িবষ-ফু ির অইেবা।” 10 েতউ তারা উন্দালর ছািল আিনয়া
েফরাউনর ছামেন উবাইয়া, মুছায় উপেরিদ িছটাই িদলা, এেত মানষর
আর পশুইন্তর গতেরা িবষ-ফুির ফুিটেলা। 11 আর অউ পুিরর লািগ
যাদুিগর অকেল মুছার ছামেন উবাইতা পারলা না, হকল িমসির
আর যাদুিগর অকলর গতেরাও িবষ-ফুির অইেলা। 12 অইেল মাবুেদ
েফরাউনর িদল পাষান কিরল্লা। েহ এরার মােত কান িদেলা না, েযলা
মাবুেদ আেগ কইছলা।

আল্লার সাত নম্বর গজব, িহল-তুফান
13 বােদ মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিম িবয়ােন উিঠয়া েফরাউনর

ছামেন উবাইয়া অউলা কইও, মাবুদ, েযইন ইবরািন অকলর আল্লা,
তাইন িনেজ কইরা, আমার এবাদত করার লািগ আমার বন্দা অকলের
ছািড় েদও। 14 নাইেল ইিফরা আিম তুমার, তুমার উিজর-নািজর আর
তুমার প্রজা অকলর মােজ আমার হক্কল জাতর গজব ছািড়মু। েতউ
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তুিম বুজবায়, হারা দুিনয়াইত আমার হমািন েকউ নাই। 15 এর আেগউ
আিমআমারআত বাড়াইয়া েবথায়া মরিক িদয়া তুমােরআর তুমার প্রজা
অকলের মারতাম পারলাম অেন; তুিম দুিনয়াই থািক িবনাশ অইেগলায়
অেন। 16আসেল এর লািগউআিম তুমাের দুিনয়াইত অতিদন বাচাইিছ,
যােত তুমাের আমার িললা-েখলা েদখাই, আর হারা দুিনয়াইত আমার
নাম জাইর অয়। 17 তুিম অখনও আমার বন্দা অকলের ছাড়রায় না,
তুমার েবটািগির েদখাইরায়, 18 েত েদিখও, কাইল ই সমেয় আিম অউ
লাখান িহল-তুফান আর েমঘ িদমু, েযতা িমসরর জনম থািক আইজ
পযর্ন্ত কুনুিদন অইেছ না। 19 এরলািগ বন্দর মােজ তুমার পশুইন আর
যততা আেছ, ইতাের আিনয়া ঘেরা হারাও; মানুষ বা পশুইন েযতা
ঘেরা হামাইতা নায়, ইতার উপের িহল পিড়য়া হক্কলিট মরবা।” 20 েতউ
েফরাউনর উিজর-নািজরর মােজ েযরা মাবুদর জবােন ডরাইলা, তারা
জলিদ কির িনজর গুলাম আর পশুইন্তের ঘরর িভতের আনাইলা;
21অইেল মাবুদর জবানের েযতায় দাম িদেলা না, তারার গুলাম আর
পশুইন্তের বন্দর মােজ থইেলা।

22 বােদ মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিম আছমানর বায় িনজর আত
বাড়াও, েতউ িমসরর হক্কলজাগাত িহল-তুফান অইেবা, িমসরর মানুষ,
পশু আর েখতর হকল গাছ-গাছািলর উপের ইতা পড়েবা।” 23 অউ
মুছায় তান আতর লািঠ উপেরিদ তুললা, মাবুেদ িমসর েদশর উপের
েমঘর ডাক-িজলকািনর লেগ িহল-তুফান েদওয়াইলা; আর আছমািন
ঠাঠা জিমেনা পড়েলা। 24 অউ িহলর লেগ েমঘর িজলকািন আর
ঠাঠাও আিছল। ই লাখান গজিব িহল-তুফান িমসর েদশর জনম থািক
কুনুিদনও অইেছ না। 25 হারা িমসর েদশর বন্দর মাজর হক্কল মানুষ
আর পশুইন্তর উপেরও খুব জুের জুের িহল পড়েলা,আর েখতর হকল
ফসল নষ্ট অইেগল আর হকল গাছ-গাছািলও ভাংিগ েগল। 26 খািল
বিন ইসরাইলর বসত খানা েগাশন এলাকাত িহল-তুফান অইেলা না।

27 বােদ েফরাউেন মানুষ পাঠাইয়া মুছা আর হারুনের আনাইয়া
কইেলা, “ইিফরা আিম অপরাধ করিছ। মাবুদ েতা পাক-পিবত্র, অইেল
আিমআরআমার প্রজা অকলঅপরািধ। 28 েত গজিব েমঘর ডাকআর
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িহল-তুফান েতা বউত অইেছ, আর জারতাম পািরয়ার না। এরলািগ
আিম অখন তুমরাের ছািড় িদমু, আর আটকাইতাম নায়। তুমরা আমার
লািগ মাবুদর েগেছ িমনত কেরা।”

29 মুছায় তাের কইলা, “আিম টাউনর বাইের িগয়াউ মাবুদর েগেছ
আত তুলমু, েতউ েমঘর ডাক, িহল-তুফান বন্দ অইিযব, যােতআপেন
বুজতা পারইন ই দুিনয়াই েতা মাবুদর। 30 অইেল আিম েতা জািন,
আপেন বা আপনার উিজর-নািজর অকেল অখনও আল্লা মাবুদের
ডরাইরা না।”

31 ই সময় েখতর হকল নািলয়া গাছ আর বািলর্ নষ্ট অইেগল, কারন
নািলয়া গাছর ফুলআর বািলর্র ছড়া বারই েগিছল। 32অইেল কুনু জাতর
গমর গাছ বড় না অওয়ায় ইতার েখিত অইেলা না।

33 েতউ মুছায় েফরাউনর ছামেন থািক টাউনর বাের িগয়া মাবুদর
েগেছ আত তুললা, লেগ লেগ েমঘর ডাক, িহল-তুফান বন্দ অইেলা,
েমঘর জিড়ও বন্দ অইেগল। 34 অইেল েফরাউন আর তার উিজর-
নািজর অকেল েমঘ, েমঘর ডাকআর িহল পড়া বন্দ অইেগেছ েদিখয়া
তারার িদল পাষান কিরল্লা। েফরাউেন িহরবার গুনা করেলা। 35 তার
িদল পাষান অইযাওয়ায়, েহ বিন ইসরাইলের ছাড়েলা না, মাবুেদ আেগ
েযলা মুছাের কইছলা।

10
আল্লার আট নম্বর গজব, পংগপাল

1 মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিম েফরাউনর েগেছ যাও; আিম েতা
তার আর তার উিজর-নািজরর িদলের পাষান কিরিলিছ, যােত তারার
ছামেন আিম আমার কুদরিত িললা-েখলা েদখাইতাম পাির। 2 আিম
িমসির অকলর উপের েযতা েযতা কিঠন গজব িদিছ, তারার মােজ
কুদরিত েযতা িললা-েখলা জাইর করিছ, তুিম ইতা তুমার আওলাদ
আর নািত-পুিতর েগেছ গফ করতায় পােরা, আর আিমউ েযন মাবুদ
ইটা বুজতায় পােরা।”
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3 েতউ মুছা আর হারুেন েফরাউনর েগেছ িগয়া কইলা, “আল্লা,
েযইন ইবরািন অকলর মাবুদ, তাইন িনেজ কইরা, তুিম আমার ছামেন
মাথা েনায়াইেত আর কতিদন হরাইল রইতায়? হুেনা, তুিম আমার বন্দা
অকলের আমার এবাদত করার লািগ ছািড় েদও। 4 তারাের ছাড়েত
রািজ না অইেল েদিখও, আিম কাইল তুমার সীমানাত পংগপাল অকল
ছািড়মু। 5 ইতায় আইয়া তুমার আস্তা জিমনের অউলা েবিরিলবা, কুনু
মানেষ মািট েদখেতা পারেতা নায়। িহল-তুফান থািক যততা বািচেগেছ,
েখতর মােজ যত গাছ-গাছািল রইেছ, ইতা হক্কলতা তারা খাইিলবা।
6 তুমার িনজর ঘর-বািড়, তুমার উিজর-নািজরর ঘরাইন, আর হক্কল
িমসির অকলর ঘরাইন ভিরয়া ঝাম অইিযবা। তুমার ময়-মুরিব্ব আর
তারার বাফ-দাদা অকেলও দুিনয়াইত তারার জনম থািক আইজ পযর্ন্ত
কুনুিদন অউলা েদখছইন না।” অখান কইয়াউ তাইন মুখ িফরাইয়া
েফরাউনর েগছ থািক বাের েগলািগ।

7 েফরাউনর উিজর-নািজের তাের কইেলা, “ই েবটায়আর কতিদন
আমরাের ছাতাইেতা? অতার আল্লা মাবুদর এবাদতর লািগ অতাের
ছািড় েদউক্কা। আপেন অখনও কুন্তা বুজরা না িন, আস্তা িমসর
েদশনু ছারখার অইযার?” 8 অউ েফরাউেন মুছা আর হারুনের
িহরবার আনাইেলা, আনাইয়া কইেলা, “তুমরা যাওিগ, িগয়া তুমরার
আল্লা মাবুদর এবাদত কেরা। অইেল েক েক যাইতায় চাইরায়?”
9 মুছায় কইলা, “আমরা েতা মাবুদর নােম হেজা যাইরাম। েত
আমরার হুরুতাইন, মুরিব্ব, পুয়া-পুিড়ন আর গরু-ছাগল লইয়া
যাইমু।” 10 েফরাউেন কইেলা, “আইচ্ছা, আিম যুিদ হাছাউ তুমরাের
হুরুতা-মুরুতা িদয়া ছািড় েদই, েত তুমরার অউ মাবুদও যানু তুমরার
লেগ অইয়া যায়িগ। খবরদার! তুমরার মতলব েতা ভালা নায়। 11 না,
ইলা েতা অইেতা নায়, তুমরার হক্কলতা িনেত িদতাম নায়। তুমরা েযবলা
যাইতায়উ চাইরায়, েত খািল েবটাইন যাওিগ।” অখান কইয়া হাির
েফরাউেন তার ছামেন থািক মুছা আর হারুনের েখদাই িদেলা।

12 েতউ মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিম িমসর েদশর উপের
পংগপালর লািগ আত তুেলা, পংগপােল আইয়া িমসরর জিমনর হকল
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গাছ-গাছািল খাইিলেবা। িহল-তুফান থািক যততা বািচেছ, ইতা হক্কলতা
খাইিলেবা।”

13 মুছায় িমসরর উপের তান লািঠ েমিলয়া ধরলা, আর মাবুেদ
হারা িদন, হারা রাইত েদশর মােজ পুবািল হাওয়া ছাড়লা, অউ পুবািল
হাওয়ায় িবয়ােন পংগপাল লইয়া আিজেলা। 14 হারা িমসর েদশর
উপের পংগপােল ঝাম অইেগলা। িমসরর হকল জাগাত পংগপােল
িগছ-িগছ করলা, খুব েবজািত পংগপাল আইলা, অউলা পংগপাল এর
আেগও কুনু িদন অইছইন না আর বােদও কুনু িদন অইতা নায়। 15তারা
আস্তা জিমনর উপর গুিরিললা, েদশ আন্দাইর অইেগল, আর জিমনর
যত েখত, গাছ-গাছািল িহল-তুফান থািক বািচ েগিছল, ইতা হক্কলতা
খাইিললা। আস্তা িমসরর কুনু গাছ-গাছািল বা েখতর ফসল কুন্তাউ
রইেলা না। 16 েফরাউেন জলিদ কির মুছা আর হারুনের আনাইয়া
কইেলা, “আিম েতা তুমরা আর তুমরার আল্লা মাবুদর েগেছ গুনাগার
অইেগিছ। 17 েত িমনত কিরয়ার, খািল এখান বার আমার গুনা মাফ
কির েদও। আমার েগছ থািক ই কা�ল অকলের হরাই েনওয়ার লািগ,
তুমরার আল্লা মাবুদের িমনত কেরা।”

18 অউ মুছায় েফরাউনর েগছ থািক হিরয়া িগয়া মাবুদর েগেছ
িমনত করলা; 19আর মাবুেদ খুব জুের পিচ্চমা হাওয়া ছাড়লা, ইতায়
পংগপাল অকলের েখদাইয়া ছাফ কিরয়া নীল দিরয়াত ফালাইেলা,
িমসরর কুনু জাগাত এগু পুকও রইেলা না। 20অইেল মাবুেদ েফরাউনর
িদল পাষান কিরল্লা, েহ বিন ইসরাইলের ছাড়েলা না।

আল্লার নয় নম্বর গজব, আন্দাইর
21 বােদ মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিম আছমান মুখা তুমার আত

বাড়াও; েতউ হারা েদেশা অেতা ঘেনা আন্দাইর অইেবা, ই আন্দাইর
আত িদয়া েছায়া যাইব।” 22 মুছায় আছমান মুখা আত বাড়াইেল িতন
িদন পযর্ন্ত হারা িমসর েদশ খুব ঘেনা আন্দাইর অইেলা। 23 িতন িদন
েকউ েকউরর মুখও েদখেতা পারেলা না, েকউ জাগা থািক লড়েতা
পারেলা না। অইেল বিন ইসরাইল অকলর ঘেরা কুনু েরাশিনর অভাব
আিছল না। 24 েফরাউেন মুছাের আনাইয়া কইেলা, “যাও, তুমরা িগয়া
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তুমরার মাবুদর এবাদত কেরা, তুমারর হুরুতাইনেরও েনওিগ, খািল
তুমরার গরু-ছাগলর পাল থাকউক।”

25 মুছায় কইলা, “আমরার মাবুদ আল্লার নােম িদবার লািগ, পশু
কুরবািন আর জালাইল কুরবািনর পশুইন আমরার লেগ িনেত অইেবা।
26আমরার লেগ অইয়া আমরার পশুইনও যাইবা, পশুর এখান খুরাও
থইয়া যাইতাম নায়। আমরার মাবুদ আল্লার এবাদতর লািগ অন থািক
কুরবািন করা লাগেবা, আর িকতা িকতা কুরবািন করতাম, ইতা আমরা
হেনা না েগেল কইতাম পারতাম নায়।”

27অইেল মাবুেদ েফরাউনর িদল পাষান কিরল্লা, েহ এরাের ছাড়েত
রািজ অইেলা না। 28 েফরাউেন কইেলা, “আমার ছামেন থািক বােগা।
খবরদার! আমার মুখর ছামেন আর কুনু িদন আইও না। আমার ছামেন
েযিদন আইবায়, িহিদন জান খুয়াইবায়।” 29 মুছায় কইলা, “ভালাের
ভালা! আিম শখ কিরয়া কুনু িদনউ আপনার মুখ েদখাত আইতাম
নায়।”

11
আেখির গজবর হুিশয়াির

1 মাবুেদ মুছাের কইলা, “আিম েফরাউন আর িমসর েদশর
উপের আর মাত্র একটা গজব ছাড়মু, এরবােদ েহ তুমরাের অনথেন
ছািড়িদেবা, ছাড়ার বালা েহ তুমরাের এেক্কবাের েখদাই িদেবা। 2 তুিম
বিন ইসরাইলের িহকাই েদও, হক্কল েবটাইন-েবিটেন্ত তারার িমসির
আির-ফিরর েগছ থািক েসানা-রুপার গয়না-গািট খুিজয়া েনউক।”
3 অউ হালেতা িমসির অকলর নজেরা মায়া পাইেত মাবুেদ সাইযয্
করলা। এরমােজ িমসর েদেশা েফরাউনর উিজর-নািজর আর প্রজা
অকলর েগেছ হজরত মুছা খুব ইজ্জিত বিনেগলা।

4 মুছায় েফরাউনের কইলা, “মাবুেদ িনেজ কইরা, আিম আধা
রাইতকুর বালা িমসর েদশর মাজিদ যাইমু। 5 এেত গিদত বওয়া
েফরাউনর বড় পুয়া থািক বারা-ভানরা বািন্দর পুয়া পযর্ন্ত, িমসর েদশর
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মােজ রওরা হক্কল পিরবারর বড় পুয়াইন মিরিযবা। এরলেগ হকল
পশুইন্তর পয়লা েমদা বাইচ্চাও মিরিযবা। 6 ই লাখান দশা িমসর েদেশা
কুনু িদন অইেছও না আর অইেতাও নায়, আস্তা িমসর েদেশা অউ
লাখান কান্দন কািন্দবা। 7 অইেল বিন ইসরাইলর কুনু মানুষ বা পশুর
বায় এগু কুকেরও উহ করেতা নায়, যােত আপনারা বুজতা পারইন
আিম মাবুেদ িমসির আর বিন ইসরাইলর মােজ তফাত কির।” 8 েহেশ
মুছায় েফরাউনের কইলা, “অউ সময় আপনার হক্কল উিজর-নািজের
আইয়া আমার েঠংেগা পিড়য়া কইবা, আপেন আপনার হকল মানষের
লইয়া িবদায় েনইনিগ, এরবােদ আিম বারইমু।” অখান কইয়া তাইন
গুছায় আগুইন অইয়া েফরাউনর েগছ থািক বারই েগলা।

9 মাবুেদ মুছাের কইছলা, “েফরাউেন তুমার কথা মানেতা নায়,
যােত িমসর েদেশা আমার েকরামিতর পিরমান আেরা বােড়।”
10এরলািগ মুছা আর হারুেন েফরাউনর ছামেন অউ েকরামিত অকল
েদখাইলা। অইেল মাবুেদ েফরাউনর িদলের পাষান কিরল্লা, েহ িনজর
েদশ থািক বিন ইসরাইলের ছাড়েলা না।

12
আজািদ ইদ আদায় করার হুকুম

1 বােদ অউ িমসর েদশর িভতের মাবুেদ মুছা আর হারুনের কইলা,
2“ই চান্দখান বছরর পয়লা চান্দ অইেবা, তুমরা ই চান্দের বছরর পয়লা
চান্দ গিনও। 3 তুিমতাইন তামাম বিন ইসরাইলের দলা কির জানাই েদও,
অউ চান্দর দশ তািরেখা তুমরার হকল পিরবারর মুরিব্বেয়, যারিযর
পিরবারর লািগ এগু কির েমড়া বা ছাগলর বাইচ্চা িনবায়। 4অইেল কুনু
পিরবােরা এর েগাস্ত খাওয়ার মানুষ কম অইেল, লাগা ঘরর মানষর
লেগ িমিলয়া, দুইও পিরবাের যতখান খাইতা পারইন, হউ অনুমােন
েমড়া বা ছাগলর বাইচ্চা িনবায়। 5 ই বাইচ্চা অইেবা িনখুত, এক বরছ
বয়সর পাঠা বাইচ্চা অইেত অইেবা; তুমরা েমড়া বা ছাগলর বাইচ্চা
িনতায় পারবায়। 6 আর অউ চান্দর েচৗদ্দ তািরখ পযর্ন্ত ইটার যতন
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করবায়, বােদ তামাম বিন ইসরাইল একলেগ িমিলয়া, তারা হাইঞ্জা
বালা যারিযর পিরবাের অউ বাইচ্চাইন জেবা করবা। 7 জেবা করার
বােদ তারা এর িকছু লউ িনয়া যেতা ঘেরা এর েগাস্ত খাইবা, অেতা
ঘরর দুয়ারর েচৗকাঠর দুইও গালাত আর উপরর েচৗকােঠা অউ লউ
লাগাইবা। 8 হউ রাইতউ তারা ই েগাস্ত আগুইনিদ েছিকয়া খািমর ছাড়া
রুিট আর িতত্বা হাগর লেগ িমলাইয়া খাইবা। 9 ই েগাস্ত তুমরা কাচা, বা
পািনিদ রািন্দয়া খাইও না। খািল আগুইনিদ েছিকয়া খাইও, এর েঠং,
কল্লা সুদ্ধা িভতরর হক্কলতা এখােনা েছিকও, বােদ খাইও। 10 রাইত
পুয়ািনর আেগ খািন েশষ কিরও, িবয়ান পযর্ন্ত কুন্তাউ বািক থইও
না। যুিদ কুন্তা বািক রইযায়, েত আগুইনিদ জালাইিলও। 11 ই খািন
খাওয়ার বালা তুমরার কমরর কাপড় মজবুত কির িফিন্দও, পাওত
জুতা লাগাইও, আতর লািঠ লইও। জলিদ কির খািন খাইও। ইটা
অইেলা মাবুদর নামর আজািদ ইদ। 12 হউ রাইতউ আিম িমসর েদশর
মাজিদ যাইমু, েদশর হক্কল মানষর বড় পুয়াের আর পশুর পয়লা েমদা
বাইচ্চােরও মািরিলমু। িমসরর হকল েদব-েদবীর িবচার কিরয়া সাজা
িদমু; আিমউ মাবুদ। 13 অইেল তুমরার দুয়ারর েচৗকােঠা েলপা লউ
েদখেল আিম বুজমু ই ঘেরা তুমরা রও। এরলািগ আিম িমসর েদেশা
গজব ঢািলবার সময়, লউ েলপা অউ ঘর বাদ িদয়া ছামেনিদ যাইমু।
মউতর গজব থেন তুমরা েরহাই পাইবায়। 14অউ িদনের তুমরা ইয়াদ
রািখওআরআিম মাবুদর নােম ইদর িদন মািনও। ই ইদের তুমরা আমার
হুকুম মেনা কিরয়া হর-হােমশা ওয়ািরশর পর ওয়ািরশ ধির মািনয়া
যাইও।”

খািমর ছাড়া রুিট খাওয়ার হুকুম
15মাবুেদ কইলা, “তুমরা সাত িদন পযর্ন্ত খািমর ছাড়া রুিট খাইবায়।

পয়লা িদনউ যারিযর ঘর থািক হকল খািমর ফালাই িদবায়। ই সােতা
িদনর মােজ েযগুেয় খািমর আলা রুিট খাইেবা, তাের বিন ইসরাইল
থেন ফুিছয়া ফালাইল অইেবা। 16পয়লা িদন আর সাত নম্বর িদন তুমরা
পিবত্র িমলন-মাহিফলআদায় করবায়, ই দুই িদন খািল জরুির খাওয়া-
দাওয়া ছাড়া দুছরা কুনু কাম-কাজ করবায় না। 17 অউ লাখান তুমরা
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খািমর ছাড়া রুিটর ই ইদ আদায় কিরও, আমার হুকুম মেনা কিরয়া
ওয়ািরশর পর ওয়ািরশ ধির হর-হােমশা ই ইদ আদায় কিরও। অউ
িদনউ আিম তুমরাের িসপাই দলর লাখান কির িমসর েদশ থািক বার
কির আনমু। 18 তুমরা পয়লা চান্দর েচৗদ্দ তািরখর হাইঞ্জা থািক শুরু
কিরয়া, একুইশ তািরখর হাইঞ্জা পযর্ন্ত খািমর ছাড়া রুিট খাইও। 19অউ
সাত িদন যােত তুমরার ঘেরা খািমরর কুনু নাম-িনশানা না থােক, অউ
সময় েকউ যুিদ খািমর আলা খািন খায়, েত েহ তুমরার িনজর জািতর
অউক বা িভন জািতর অউক, তাের বিন ইসরাইলর সমাজ থািক ফুিছয়া
ফালাইল অইেবা। 20 ই সাত িদন তুমরা েযেনাউ রওনা েকেন খািমর
আলা কুন্তাউ খাইও না; খািল খািমর ছাড়া রুিট খাইও।”

21 মুছায় বিন ইসরাইলর হকল ময়-মুরিব্বের দলা কিরয়া কইলা,
“আপনারা যাউক্কা, িগয়া যারিযর পিরবারর লািগ আজািদ ইদর েমড়ার
বাইচ্চা আিনয়া জেবা করউক্কা। 22আর �এছুব� গাছর একআিট েডটা
লইয়া, পািতেলা থওয়া লউত বুড়াইয়া দুয়ারর েচৗকাঠর দুইও গালাত
আর উপের লাগাইও। সাবধান! সুরুজ উঠার আেগ েকউ ঘরর বাের
বারইও না। 23 িমসির অকলের মারার লািগ মাবুেদ েযবলা িমসর েদশর
মাজিদ তশিরফ িনবা, অউ সময় তুমরার েচৗকাঠর উপের আর দুইও
গালাত লউ েদখেল, তাইন ই ঘর বাদ িদয়া ছামেনিদ আগুয়াইবা।
আজরাইল িফিরস্তাের তুমরার ঘেরা হামাইয়া মারেত িদতা নায়।

24“আমার বাতাইল হুকুম মেনা কিরয়া তুমরাআর তুমরারআওলাদ
অকেল ই ইদের আদায় কিরও। 25আিম আমার িনজর ওয়াদা মািফক
তুমরাের েয েদশ িদমু, হউ েদেশা িগয়া হারেলও তুমরা ই ইদ আদায়
কিরও। 26 তুমরার হুরুতাইেন্ত েযবলা তুমরাের িজকাইবা, ই ইদর কারন
িকতা? ইটা িকলাআইেছ? 27 েত তুমরা জুয়াপ িদও, ইটা মাবুদর নােম
আজািদ ইদর কুরবািন। িমসির অকলের মারবার বালা তাইন িমসর
েদেশা বিন ইসরাইলর ঘর বাদ িদয়া ছামেনিদ আগুয়াই িগয়া, আমরাের
আজাদ করছলা।” ইখান হুিনয়া হকল মানেষ মাবুদের সইজদা করলা।
28 মুছা আর হারুনের মাবুেদ েযলা বাতাই িদছলা, বিন ইসরাইল অকল
তারার ঘেরা িগয়া অউ লাখান কাম করলা।
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দশ নম্বর বা আেখির গজব, বড় পুয়ার মউত
29 েহেশ মাজ রাইেত অউ লাখান ঘটেলা, মাবুেদ গিদত বওয়া

েফরাউনর পুয়া থেন েজল খানার বিন্দর পুয়া পযর্ন্ত হক্কলের মািরিললা।
িমসর েদশর হক্কল পিরবারর বড় পুয়াইন আর পশুইন্তর পয়লা েমদা
বাইচ্চােরও তাইন মািরিললা। 30 েতউ েফরাউন আর তার উিজর-
নািজর অকল, িমসরর হকল মানুষ হজাগ অইয়া উঠলা, আস্তা িমসর
েদেশা েবথায়া কান্দনর রুইল পড়েলা; কারন অলা কুনু ঘর রইিছল না,
েয ঘেরা েকউ না েকউ মরেছ না।

িমসর েদশ থািক বিন ইসরাইলর িহজরত
31 হউ রাইতউ েফরাউেন মুছা আর হারুনের আনাইয়া কইেলা,

“তুমরা জলিদ যাও, বিন ইসরাইলের লইয়া আমার প্রজার েগছ
থেন হেরা। তুমরা েযলা কইেছা, অউলা িগয়া মাবুদর এবাদত কেরা।
32 তুমরার জবান মতউ তুমরার গরু-েমড়ার পাল েনওিগ। তুমরা
আমােরও েনক েদায়া েদও।”

33 িমসির অকেল খুব ডরাইলা, তারা মেনা করলা তারাও মিরিযবা।
এরলািগ তারা তাগদা িদতা লাগলা, বিন ইসরাইল হক্কল জলিদ কির
িবদায় অইতা। 34 বিন ইসরাইেল তারার ময়দার খাইর মােজ খািমর
পুরাইবার আেগউ, খাই সহ গামলাইন কাপড়িদ গাইট বািন্দয়া কােন্দা
লইলা। 35 হকল বিন ইসরাইেল মুছার পরািমশ মত, িমসির অকলর
েসানা-রুপার গয়না-গািট আর কাপড়-চুপড় খুিজয়া িনলা। 36 মাবুেদ
আগ থেনউ িমসির অকলর িদলর মােজ এক দয়া-মায়া পয়দা করছলা,
যােত বিন ইসরাইেল েযতা খুিজবা, অতাউ যানু তারাের েদইন। অউ
লাখান কির তারা িমসির অকলর বউত ধন-েদৗলতও কবজা করলা।

37 অতা িনয়া বিন ইসরাইল অকল রামােষষ এলাকা থািক সুক্কতর
মুখা রওয়ানা অইলা। তারার মােজ অনুমান ছয় লাখ সবল েবটাইন
আিটয়া েগলা। এরার লেগ েবিটন আর হুরুতাইনও আছলা। 38 বিন
ইসরাইল বােদও তারার লেগ রওরা আেরা বউত মানুষ, গরু-েমড়ার
পাল হকলতা িমিলয়া বউত বড় দল বািন্দয়া রওয়ানা িদলা। 39 বােদ
তারা িমসর থািকআনা হউ ময়দার খাই িদয়া খািমর ছাড়া রুিট বানাইলা।
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িমসর থািক তারাের জলিদ কির িবদায় েদওয়ায় ই খাইত খািমর
মাখাইবার সময়উ পাইছলা না, আর পথর লািগ কুনু মছাও িনতা
পারছলা না।

40 বিন ইসরাইল অকল িমসেরা হক্কলতায় চাইরেশা িতশ বরছ বসত
করছলা। 41 িঠক অউ চাইরেশা িতশ বরছ পুরা অইবার িদেনা মাবুদর
হক্কল বন্দা, িসপাই দলর লাখান হািজয়া িমসর েদশ থািক বারইলা।
42অউ রাইত মাবুেদ আপন কুদরিত ছায়ায় পাহারা িদয়া তারাের িমসর
েদশ থািক বার কিরয়া আনায়, ই রাইতখান এবাদিতর রাইত। হক্কল বিন
ইসরালর লািগ ওয়ািরশর পর ওয়ািরশ ধির, মাবুদর নােম উজাগির
করার এক খাছ রাইত।

আজািদ ইদ আদায় করার িনয়ম-কানুন
43 মাবুেদ মুছা আর হারুনের কইলা, “আজািদ ইদর কুরবািনর

িনয়ম-কানুন আিম তুমরাের িহকাই িদয়ার। হুেনা, অইনয্ কুনু জািতর
মানষের এর েগাস্ত খাইেত িদবায় না। 44 অইেল খিরদা গুলােম
মছলমািন করািনর বােদ ইতা খাইেতা পারেবা। 45অইনয্ েযকুনু জািতর
মুছািফর বা েবতন দাির কামলােরও ইতা খাওয়াইও না। 46 তুমরা যার
বািড়ত পশু জেবা করবায় হউ বািড়তউ এর েগাস্ত খাইেত অইেবা;
বািড়র বাের কুন্তাউ িনবায় না, পশুর কুনু আিড্ড ভাংিগবায় না।
47 তামাম বিন ইসরাইেল অউ ইদ আদায় করবায়। 48 তুমরার লেগ
রওরা কুনু আবািদেয় যুিদ মাবুদর নামর ই ইদ মানেতা চায়, েত পয়লা
তার পিরবারর হকল েবটাইন্তর মছলমািন করািন লাগেবা। বােদ েহ বিন
ইসরাইলর লাখান ইদআদায় করেতা পারেবা।অইেল মছলমািন করািন
ছাড়া েকউ ই েগাস্ত খাইেতা পারেতা নায়। 49 বিন ইসরাইলর লািগ আর
আবািদর লািগও এক হমান আইন জাির অইেলা।”

50 মাবুেদ মুছা আর হারুনের েযলা হুকুম িদছলা, বিন ইসরাইেল
হাছারর অউলাউ আমল করলা। 51 মাবুেদ হউ িদনউ িসপাই দলর
লাখান কির, বিন ইসরাইলঅকলের িমসর েদশ থািক বার কিরআনলা।
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13
বড় পুয়াের আল্লার নােম সিপয়া িদবার হুকুম

1মাবুেদ মুছাের হুকুম িদলা, 2 “তুিম বিন ইসরাইলর হক্কল পিরবারর
বড় পুয়াইনের আমার নােম আলগ কিরয়া সিপয়া েদও। ইতা কুনু
মানষর পুয়া অউক বা পশুর বাইচ্চা অউক। হকলতার বড় পুয়াইন
আমারউ।”

3 েতউ মুছায় মানষের কইলা, “ই িদন খানের তুমরা ইয়াদ রািখও,
অউ িদনউ তুমরা িমসরর গুলািম থািক আজাদ অইেছা। মাবুেদ তান
কুদরিত আত িদয়া তুমরাের হন থািক বার করছইন। ই িদন কুনু
জাতর খািমর আলা খানা খাইও না। 4 আবীব চান্দর অউ তািরেখা
তুমরা বারইলায়। 5 মাবুেদ তুমরার বাফ-দাদার েগেছ ওয়াদা করছইন,
েকনানী, িহট্টী, আেমারী, িহব্বী আর িযবুজী অকলর েদেশা তুমরাের
িনবািগ। ই েদশ দুধ আর মউর ভান্ডার আলা েদশ। েত হেনা িগয়া
হারেলও তুমরা পরেতক বছর আবীব চান্দর অউ ইদ আদায় কিরও।

6 “তুমরা সাত িদন পযর্ন্ত খািমর ছাড়া রুিট খাইও, বােদ সাত নম্বর
িদেনা মাবুদর নােম ইদ আদায় কিরও। 7 ই সােতা িদন খািমর ছাড়া রুিট
খাওয়া লাগেবা, তুমরার েগেছ খািমর আলা কুনু জাতর খানা যােত না
েদিখ, তুমরারআস্তা েদশর িভতেরও যানু কুনু খািমর না িমেল। 8 ই িদন
তুমরা হকেল যারিযর পুয়াইন্তের কইও, �আমরা েযবলা িমসর থািক
বারইয়া আইছলাম, অউ সময় মাবুেদ আমরাের েযলা রহম করছলা,
অতার ইয়াদ-গািরর লািগ আিমও অখন অলা কররাম।� 9অউ লাখান
তুমরা যারিযর আওলাদ অকলের মাবুদর হুকুম তািলম িদও, যােত
তুমরার মেনা রয়, মাবুেদ তান কুদরিত আত িদয়া তুমরাের িমসর েদশ
থািক বার কির আনছইন। তুমরার আতর বা কপালর তািবজ-কবজর
লাখান, অউ তািলমেরও হােমশা চখুর ছামেন রািখও। 10 এরলািগ
পরেতক বরছ অউ অখত আইেলউ তুমরা ই িনয়ম আদায় কিরও।

11 “মাবুেদ তুমরার েগেছ আর তুমরার বাফ-দাদাইন্তর েগেছ েযলা
ওয়াদা করছইন, অউ ওয়াদা মািফক তাইন তুমরাের েকনানী অকলর



িহজরত 13:12 xxxiv িহজরত 13:19

েদশ দান করছইন। েত মাবুেদ হেনা িনয়া হারেল, 12 তুমরা যারিযর বড়
পুয়াের মাবুদর নােম সিপয়া িদলাইও; এরলেগ তুমরার হকল পশুইন্তর
পয়লা েমদা বাইচ্চােরও মাবুদর নােম িদলাইও, ইতা েতা মাবুদরউ।
13 অইেল হকল গাধীন্তর পয়লা েমদা বাইচ্চার বদলা, তুমরা এগু
েমড়ার বাইচ্চা িদয়া খালাছ করাইও। খালাছ না করাইেল গাধা বাইচ্চার
গদর্ না ভাংিগ িদও। মেনা রািখও, তুমরার হক্কল পিরবারর বড় পুয়াইনের
খালাছ করািন লাগেবা।

14 “তুমরার পুয়াইেন্ত েযবলা িজকাইবা, ইতা িকতার লািগ করা
লােগ? তুমরা জুয়াপ িদও, �মাবুেদ তান কুদরিত আত িদয়া আমরাের
িমসরর গুলািম থািক আজাদ কির আনছইন। 15 েফরাউেন না-হুমাির
কিরয়া েযবলা আমরাের আইেত িদেলা না, অউ সময় মাবুেদ িমসর
েদশর হকল পিরবারর বড় পুয়াইন্তের, মানষর পুয়াইন আর পশুইন্তর
পয়লা েমদা বাইচ্চাইনের মািরল্লা। অউ কারেন আমরার বড় পুয়াইনের
মাবুদর েগছ থািক খালাছ করাই, আর পশুর পয়লা েমদা বাইচ্চাের
কুরবািন েদই। 16 ইটা অমন এক ইয়াদ-গািরর ইদ, আত বা কপােলা
বান্দা তািবজ-কবজর লাখান যানু হােমশা চখুর ছামেন রয়, আর
মাবুেদ তান কুদরিত আত িদয়া আমরাের িমসর থািক বার কির
আনছইন, অখান মেনা রয়।� ”

আল্লার কুদরিত হািজরা েমঘর আর আগুিনর চাকা
17 েফরাউেন বিন ইসরাইলের ছাড়ার বােদ, িফিলিস্তনী অকলর

েদশর মাজিদ িসদা পথ থাকেলও আল্লায় তারাের িহ পেথিদ িনলা
না। আল্লায় কইলা, েহেশ যুিদ কুনু যুদ্ধর মুকািবলা করা লােগ, েত
মানেষ যুদ্ধর ডের িহরবার িমসেরা িফিরিযেতা পাের। 18এরলািগ তাইন
মানষের নীল দিরয়ার পােরিদ মরুভুিম বায় েনওয়াইলা; তামাম বিন
ইসরাইেল িসপাই দলর লাখান হািজ-পািড় িমসর েদশ থািক রওয়ানা
অইলা। 19যাওয়ার বালা মুছা নবীেয় হজরত ইউছুফর কয়বর থািক তান
আিড্ড-গুিড্ড লেগ কির িনলা। ইউছুেফ বিন ইসরাইলের মজবুত কির
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কছম করাই কইছলা, “আল্লায় িনচয় তুমরাের েহফাজত করবা, েত
তুমরা যাওয়ার বালা আমার আিড্ডগুইন তুিলয়া লেগ কির িনওিগ।”

20 বােদ তারা সুক্কত টাউন থািক রওয়ানা অইয়া মরুভুিমর িকনােরা
এথম নামর জাগাত আইয়া তামু্ব গািড়লা। 21আর মাবুেদ তারাের পথ
িচনািনর লািগ িদনর বালা েমঘর চাকার ছুরেত রইতা, আর রাইতর
বালায় ফর েদখািনর লািগ আগুিনর চাকার ছুরেত তারার আেগ-আেগ
যাইতা, এরলািগ তারা রাইত-িদন হমােন চলতা পারতা। 22 মানষর
ছামেন হােমশা িদনর বালা েমঘর চাকা আর রাইতর বালা আগুিনর
চাকা রইেতা।

14
েফরাউেন বিন ইসলাইলের ধরাত আইেলা

1 মাবুেদ মুছাের কইলা, 2 “তুিম বিন ইসরাইলের কও, তারা ঘুিরয়া
আইয়া ফামা-িহেরাত নামর জাগার কান্দাত িমগেদাল আর দিরয়ার
মাজামািজ, বাল-ছােফান এলাকার ছামেন দিরয়ার চেরা তামু্ব গািড়তা।
3 ইতা েদখেল েফরাউেন মেনা করেবা, বিন ইসরাইেল কুনু বায় পথ
না পাইয়া ঘুরা-ঘুির করেত করেত মরুভুিমত আটিক েগছইন। 4আিম
েফরাউনর িদলের পাষান বানাইমু, েহ তুমরার খের খের েখদািনত
আইেবা। েতউ েফরাউন আর তার িসপাই অকলেরিদ আমার নাম
উিজলা অইেবা; ইতা েদিখয়া িমসির অকেলও বুিজিলবা, আিমউ
মাবুদ।” মাবুদর হুকুম মািফক বিন ইসরাইেল অউলা করলা।

5 হাছাউ িমসরর বাদশা েফরাউেন েযবলা খবর পাইেলা, বিন
ইসরাইল অকল বািগ েগছইন, হুিনয়াউ েফরাউন আর তার উিজর-
নািজরর িদল িফিরেগল। তারা কইলা, “হায়, হায়! আমরা ইতা িকতা
করিছ? ইতাের আমরার গুলািম থািক েকেন ছাড়লাম?” 6 অখান
কইয়াউ েফরাউেন তার যুদ্ধর েঘাড়ার গািড় হাজািনর হুকুম িদয়া,
তার িসপাই অকলের জুইত করাইেলা। 7 েহ তার খাছ শিক্তমান ছয়শ
েঘাড়ার গািড়, িমসরর সব েঘাড়ার গািড়ন আর এরার চালকদার
িসপাইেরও লেগ লইেলা। 8 মাবুেদ িমসরর বাদশা েফরাউনর িদলের
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পাষান কিরল্লা, েহ বিন ইসরাইলর খের খের েখদািনত আইেলা। এরা
েযবলা িহম্মতকিরআিটয়া যাইরা,অউসময় েহ এরাের ধরাতআইেলা।
9 েহ িমসর েদশর হকল েঘাড়-ছওয়ার িসপাই, েঘাড়ার গািড় আলা
িসপাই সহ আস্তা আির্ম দল লইয়া এরাের ধরার লািগ এরার কান্দাত
আইেল্লা।অউ সময় বিন ইসরাইল অকল দিরয়ার পােরা বাল-ছােফানর
ছামেন ফামা-িহেরাতর কান্দাত আছলা।

10তারা কান্দাতআইেতউ বিন ইসরাইেল চাইয়া েদখলা, তারার খের
অইয়া িমসির িসপাই আইরা; েদিখয়াউ জানর ডের মাবুদর দরবােরা
কান্দন লাগাইলা। 11তারা মুছাের কইলা, “িমসেরা কয়বর িদবার জাগা
নাই েদিখয়া, আমরাের মারতায় কির অউ মরুভুিমত লইয়া আইেছা
িন? তুিম ইতা িকতা করলায়? েকেন আমরাের িমসর থািক বার
করলায়? 12 িমসরর িভতের আমরা তুমাের কইিছ না িন, আমরাের
অেনা রইেত েদও, আমরা িমসিরন্তর গুলািম কির? ই মরুভুিমত মরার
চাইেত িমসিরন্তর গুলািম করাউ েতা আমরার লািগ ভালা আিছল।”

13 মুছায় তারাের কইলা, “তুমরা ডরাইও না। হকেল িনরাই অইয়া
েদেখা, মাবুেদ আইজ িকলা বাচাইন। অউ েযতা িমসিরন্তের অখন
েদখরায়, ইতাের আর কুনু িদনউ েদখতায় নায়। 14 তুমরা অখন শািন্ত
অও, েদেখা, মাবুেদউ তুমরার পক্ষ অইয়া যুদ্ধ করবা।”

আল্লার কুদরেত নীল দিরয়া হুকাই েগল
15 বােদ মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিম েকেন আমার েগেছ

কািন্দরায়? বিন ইসরাইলের কও না ছামেনিদ আগুয়াইতা। 16 আর
তুমারআতর লািঠের বাড়াইয়া দিরয়ার উপের উচা কির ধেরা, দিরয়াের
দুই ভাগ কিরলাও। েতউ তামাম বিন ইসরাইল হুকনা বায় আিটয়া
দিরয়া পারইবা। 17 িখয়াল রািখও, আিম িমসির অকলর িদল অলা
পাষান বানাইমু, তারা এরাের ধরার িনয়েত দিরয়াত হামাইবা। এরবােদ
েফরাউন, তার িসপাই, তার েঘাড়ার গািড়ন, তার েঘাড়-ছওয়ার
অকলর মাজিদ আমার জালাল-শান জাইর অইেবা। 18 েফরাউনর
হাল-হিককত েদিখয়া বািক িমসির অকেলও বুিজিলবা, আিমউ
মাবুদ।”
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19 এরমােজ আল্লার েয িফিরস্তা বিন ইসরাইলর আেগ অইয়া
যাওয়াত আছলা, এইন জাগা বদলাইয়া বিন ইসরাইলর খের েগলািগ।
এন লেগ অইয়া কুদরিত হউ েমঘর চাকাও ছামেন থািক হিরয়া খের
আইেল্লা। 20 খের আইয়া িমসির আর বিন ইসরাইিল দুইও দলর
মাজখােনা উবাইেলা। এরলািগ অউ েমঘর চাকার আন্দাইের িমসির
অকল আন্দািরত পিড়েগলা, তারা রাইতর বালা বিন ইসরাইলর কান্দা
লইতা পারলা না। অইেল বিন ইসরাইলর ছামেন রাইতর বালাও েমঘর
চাকার ফসর্া রইেলা।

21 বােদ মুছায় দিরয়ার উপের তান আত বাড়াইলা, আর মাবুেদ
হারা রাইত খুব জুের পুবািল হাওয়া িদয়া দিরয়ার পািন হরাইয়া দুই
বাট কিরল্লা, দিরয়া হুকাইয়া মােজিদ হুকনা পথ বারইেলা। 22 বিন
ইসরাইল অকেল হুকনা পােয় দিরয়ার মাজিদ রওয়ানা িদলা, দিরয়ার
পািন তারার ডাইেন-বাউেয় ওয়ালর লাখান উবাই রইেলা।

23 ইতা েদিখয়া িমসির অকেল তারাের েখদাইয়া দিরয়ার হউ হুকনা
পেথিদ েগলা। েফরাউনর হক্কল েঘাড়ার গািড়, েঘাড়া, আর েঘাড়-
ছওয়ার অকল েখদাই েখদাই দিরয়ার হউ পেথা িগয়া হামাইলা। 24আর
পতাবালা মাবুেদ হউ কুদরিত আগুইন আর েমঘর চাকা থািক িমসির
িসপাইর বায় লান্নিত নজের চাইলা, েতউ তারা েবিদশা লািগ েগলা।
25তাইন এরার েঘাড়ার গািড়র চাক্কা নষ্ট কির িদলা, এরলািগ তারার খুব
কষ্ট অইেলও গািড় চালািনত রইেলা; এরমােজ তারা এেক-অইনয্ের
কইেলা, “অইেছ, আর বাদ েদও, আমরা বিন ইসরাইলর খর থেন হির
যাই। মাবুেদ িনেজ তারার পক্ষ অইয়া, আমরার লেগ যুদ্ধ কররা।”

26 অউ সময় মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিম দিরয়ার উপের িহরবার
আত বাড়াও। তুমার আত বাড়াইেল পািন িহরবার িমসিরন্তর উপের,
তারার েঘাড়ার গািড় আর েঘাড়-ছওয়ারর উপের আইেব্বা।” 27 মুছায়
দিরয়ার উপের আত বাড়াইলা, আর িবয়ান অওয়ার আেগউ দিরয়ার
পািন িহরবার হমান অইেগল; িমসিরেন্ত ডাইেন-বাউেয় েদৗড়া-েদৗিড়
লাগাইলা, অইেল মাবুেদ তারাের দিরয়ার পািনিদ ভাওয়াই িদলা।
28 পািন িহরবার জাগাত আইেল্লা, তারার েঘাড়ার গািড়ন, িসপাইন,
আর েঘাড়-ছওয়ার অকল, মািন বিন ইসরাইলর খের অইয়া েখদািনত
আওরা হক্কলতা পািনেয় বুিড় েগল, এগুও িজতা রইলা না। 29অইেল
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বিন ইসরাইল অকেল হুকনা পেথ দিরয়ার মাজিদ েগলা, তারার
ডাইেন-বাউেয় পািন ওয়ালর লাখান উবাই রইেলা।

30 অউ নমুনায় মাবুেদ িহ িদন িমসির অকলর আত থািক বিন
ইসরাইলের বাচাইলা, তারা িনজর চউেখ েদখলা, িমসিরন্তর মরা লাশ
দিরয়ার চেরা ভািস রইেছ। 31 িমসিরন্তর উপের মাবুদর কুদরিত িললা-
েখলা েদিখয়া, বিন ইসরাইেলও মাবুদের ডরাইেগলা। তারা মাবুদর
উপের আর তান গুলাম হজরত মুছার উপের পুরাপুর ইমান আনলা।

15
হজরত মুছার (আ:) শুকুরানা গজল

1আল্লার কুদরেত নীল দিরয়া পারইয়া আইয়া হারেল, হজরত মুছা
আর তামাম বিন ইসরাইেল মাবুদর নােম অউ শুকুরানা গজল গাইলা:

“আিম মাবুদর নােম গজল গাইমু,
হকলর ছামেন তান কুদরিত মিহমা বািড়েছ,
েঘাড়-ছওয়ার সুদ্ধা েঘাড়াইনের তাইনউ দিরয়ার পািনত
ফালাইছইন।

2 মাবুদউ েতা আমার বল, তাইনউ আমার গজল,
আমাের বাচািনর কল-কবজা তান আেতা আেছ।

অউ মাবুদউ আমার আল্লা, আমার বাফ-দাদার আল্লা,
আিম তান হামদ গাইমু, তান িললা-েখলা বয়ান করমু।
3 মাবুদ অইলা পয়েলায়ান িসপাই, তান নামউ মাবুদ।

4 েফরাউনর েঘাড়ার গািড়ের আর িসপাইের তাইন পািনত ফালাইলা,
তার নামকরা ছুেবদার অকল নীল দিরয়াত বুিড়য়া মরলা।

5 গইন পািনেয় তারাের িগিলেল্লা,
আর ভাির পাথরর লাখান তারা দিরয়ার তেল েগলািগ।

6 ও মাবুদ, তুমার ডাইন আতখান কুদরিত িললায় ভরা,
তুমার আেত িনচ্চয় দুশমনের চুরমার করেছ।
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7 তুমার িবরুেদ্ধ েযতায় লাগিছলা, কুদরিত বেল তারাের গইন গােতা
ফালাইলায়।

তুমার পাঠাইল গজিব আগুইেন, হুকনা েখর-েনরার লাখান
তারাের জালাইিলেলা।

8 তুমার নাকর দেম হকল পািন দলা অইেগল,
পািনর ফুত অকল জাগাত উবাই রইেলা,
দিরয়ার গইন পািন চাক্কা বিনেগল।

9 দুশমেন কইিছল, �আিম ইতাের েখদাইয়া িনমু,
েদৗড়াইয়া িনয়া ধরমু, তারার হকলতা কািড়য়া আিনয়া বািটমু।

তারার মালিদ আিম মালদার অইমু, ইতািদ আমার মনর খাইশ পুরাইমু।
আমার তেলায়ারিদ মািরয়া তারার নাম িমটাইিলমু।�

10অইেল তুিম ফু িদয়া বাতাস িদলায়,
আর দিরয়ায় তারাের গুিরিলেলা,
তারা সীসার লাখান গইন পািনত তলাইেগল।

11 ও মাবুদ, কুন েদব-েদবী তুমার হমান?
েক তুমার লাখান অেতা পিবত্র মহান,
আর তুমার মেতা ভয়ংকর কুদরিত মিহমা কার আেছ?

12 তুমার বলআলা ডাইন আতখান বাড়াইলায়,
আর দুিনয়ায় তারাের িগিলিলেলা।

13 তুমার খাছ মায়ায় েযরাের বাচাইেছা,
তারাের েতা তুিমউ চালাইরায়,
তুমার আপন কুদরিত বেল তুমার পিবত্র বসত খানাত িনরায়।

14 ইতা হুিনয়া হক্কল জািতেয় কািপরা,
িফিলিস্তনী েব-দীন অকলর মন ছটপট কেরর।

15 ইেদামর সদর্ ার অকল ডরাইয়া েবিদশা লািগেগলা,
েমায়াবর েনতা অকেল থর-থরাইয়া কািপলা,
েকনানী অকল ডরাইয়া হির েগলা।

16 তারার িভতের ডর-খফ আইয়া হামাইেছ,
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তুমার আতর েঠলায় পাথরর লাখান িনরাই অইেগেছ।
ও মাবুদ, তুমার প্রজা অকল, তুমার খিরদা গুলাম অকল,

পুরাপুর পার না অওয়া পযর্ন্ত তুিম অউলা রাখেছা।
17 তুিম এরাের িনয়া গাছর েচরার লাখান,

তুমার িনজর পােড়া রুইবায়।
ও মাবুদ, হখানউ তুমার বসত খানা,

তুমার আপন আতর গড়া েহেরম শিরফ।
18 ও মাবুদ, যুগ যুগ ধির তুিমউ খািল বাদশাই করবায়।”

19 েফরাউনর েঘাড়াইন, তার েঘাড়ার গািড়নআর েঘাড়-ছওয়ার অকল
েযবলা দিরয়ার মােজ হামাইেগল, মাবুেদ তারার উপের দিরয়ার পািন
িফরাই আনলা, অইেল বিন ইসরাইল হকল েতা হুকনা পেথ দিরয়ার
মােজিদ আেগ আিটয়া েগছলািগ।

20 হারুনর বইন হজরত মিরয়মও নবী আছলা, তাইন ডুিগ আেতা
লইয়া বাজাইলা, আর বািক হকল েবিটেন্তও তান খেরিদ ডুিগ লইয়া
নািচ-নািচ বারই আইলা। 21 আর মিরয়েমও মানষর ছামেন অউলা
গাইলা:

“তুমরা মাবুদর নােম গজল গাও,
হকলর ছামেন তান কুদরিত মিহমা বািড়েছ,
েঘাড়-ছওয়ার সুদ্ধা েঘাড়াইনের তাইনউ দিরয়ার পািনত
ফালাইছইন।”
মরুভুিমত বিন ইসরাইলর সফর

(১৫:২২-১৮:২৭)
হজরত মুছায় িতত্বা পািনের িমঠা বানাইলা
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22 মুছায় বিন ইসরাইলের নীল দিরয়া থািক ছামেনিদ লইয়া রওয়ানা
অইলা, আর শুর নামর মরুভুিমত েগলা। তারার যাওয়ার পেথা িতন
িদন ধির কুনু পািন পাইলা না। 23 বােদ তারা মারুয়া নামর এক জাগাত
আইলা, অইেল িহনর পািনও খাইতা পারলা না, িহনর পািন খুব িতত্বা।
এরলািগ অউ জাগার নাম লাগেলা মারুয়া [মািন, িতত্বা]। 24 আর
মানেষ মুছার িবরুেদ্ধ কানা-কািন কির কইলা, “আমরা অখন পািন
খাইতাম িকলা?” 25 মুছায় মাবুদর েগেছ ফিরয়াদ করলা, মাবুেদ
তানের এগু গাছ েদখাই িদলা, তাইন হউ গাছের িনয়া পািনত ফালাইলা,
আর পািন িমঠা অইেগল।
মাবুেদ হউ জাগাত বিন ইসরাইলর পিরক্ষা লইলা, আর তারার লািগ

িনয়ম-কানুন বাতাই িদলা। 26 তাইন কইলা, “তুমরা যুিদ িখয়াল কিরয়া
তুমরার আল্লা মাবুদর কালাম হুেনা আর অউ লাখান আমল কেরা,
আিম েযতা পছন্দ কির অতা কেরা, আমার হুকুম মােনা, েত আিম
মাবুেদ িমসির অকলের েযতা েবমার-আজার িদিছ, ইতা কুনু েবমার
তুমরার উপের িদতাম নায়; জােনা েতা, আিম মাবুদ তুমরার িশফা
করেনআলা।”

27 েহেশ তারা এলীেমা িগয়া েপৗছলা, িহেনা বােরাগু পািনর ইন্দারা
আর সত্তইরগু েখজুর গাছ আিছল। তারা অউ পািনর কান্দাত তামু্ব
গািড়লা।

16
বিন ইসরাইলর লািগ েবেহিস্ত খািন

1 বােদ তামাম বিন ইসরাইেল এলীম থািক রওয়ানা িদলাইলা।
িমসর েদশ থািক বারিনর বাদর চান্দর পনেরা তািরেখা তারা সীন
নামর মরুভুিমত আইয়া আিজলা। সীন অইেলা তুর পাড় আর এলীমর
মাজখােনা। 2 অউ সময় তামাম বিন ইসরাইেল মুছা আর হারুনর
িবরুেদ্ধ কানা-কািন লাগাইলা। 3 এরা দুইও জনর িবরুেদ্ধ বিন
ইসরাইেল কইলা, “হায়ের হায়, ইতার কথায় আমরা েকেন আইলাম,
মাবুেদ েকেন িনজর আেত আমরাের িমসর েদেশা মারলা না? িহ
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সময় আমরা েগাস্তর েডগর কান্দাত বইতাম, েপট ভিরয়া েগাস্ত-রুিট
খাইতাম, অইেল ইতায়আমরাের উপােসআর েপটর ভুেক মারতা কির
অেনা আনছইন।”

4 ইখান হুিনয়া মাবুেদ মুছাের কইলা, “আিম তারাের পিরক্ষা কিরয়া
েদখমু, তারা আমার িনয়ম-কানুন মানইন িক না। আিম তুমরার লািগ
েমঘর নমুনায় েবেহিস্ত খািন জিমেনা ছািড়মু। মানেষ বাইের আইয়া
হাপ্তার পরেতক িদনর খািন পরিত িদন তুিলয়া িনবা। 5খািল হাপ্তার ছয়
নম্বর িদেনা তারা েযতা তুিলয়া আনবা, ইতা ৈতয়ার করার বােদ অনয্
িদনর খািন থািক ডাবুল অইিযেবা।”

6 বােদ মুছা আর হারুেন হক্কল বিন ইসরাইলের কইলা, “মাবুদর
িবরুেদ্ধ তুমরা েযবলা কানা-কািন লাগাইেছা, েত আইজ হাইঞ্জা বালাউ
বুজবায়, অউ মাবুেদউ তুমরাের িমসর থািক বার কির আনছইন।
7 িবয়ান অইেলউ তুমরা মাবুদর কুদরিত নুর েদখবায়, তাইন েতা
হুনছইন, তুমরা িকতা কানা-কািন করেছা। েত আমরা আর িকতা েযন,
তুমরা আমরার িবরুেদ্ধ অততা মািতরায়?” 8 মুছায় তারাের কইলা,
“মাবুেদ হাইঞ্জা বালা তুমরাের েগাস্ত িদবা, আর িবয়ােন েপট ভরা
রুিটও িদবা। মাবুদর িবরুেদ্ধ তুমরা েযতা কানা-কািন করেছা, ইতা
তাইন হুনছইন। আসেল আমরা দুইজন িকতা েযন, তুমরা আমরার
িবরুেদ্ধ অততা মািতরায়? ই মাত েতা আমরার িবরুেদ্ধ নায়, তুমরা
মাবুদর িবরুেদ্ধউ মািতরায়।”

9 এরবােদ মুছায় হারুনের কইলা, “তুিম হক্কল বিন ইসরাইলের
জানাই েদও, তুমরা মাবুদর িবরুেদ্ধ েযতা মািতেছা, ইতা তাইন হুনছইন।
অখন তুমরা আইয়া মাবুদর ছামেন আিজর অও।” 10 েতউ হারুেন
তারাের অউ সংবাদ জানাইরা, অউ সময় মরুভুিমর বায় তারার চউখ
পড়েতউ েদখইন, েমঘর চাকার মােজ মাবুদর কুদরিত নুর জাইর
অইেছ।

11এরমােজ মাবুেদ মুছাের কইলা, 12 “আিম বিন ইসরাইলর হক্কল
মাত-কথা হুনিছ। অখন তুিম জানাই েদও, তারা পরেতক িদন হাইঞ্জা
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বালা খাইবা েগাস্ত আর িবয়ােন খাইবা েপট ভরা রুিট। েতউ তারা
বুজবা, আিম আল্লাউ তারার মাবুদ।”

13 হাছাউ হাইঞ্জা বালা কুেয়ল পািখর পাল আইয়া তারার আস্তা
েকেম্পা ঝাম অইেগলা, বাদর িদন িবয়ােন খুয়া পিড়য়া েকম্পর
চাইেরাবায় িভিজেগল। 14 েবইল অওয়ার বােদ অউ খুয়া হুকাইেল
েদখা েগল, সাগুর দানার লাখান একজাতর পাতলা িজিনস মািটর
উপের পিড় রইেছ। 15 ইতা েদিখয়া বিন ইসরাইেল এেক-অইনয্য়
িজকাইলা, “ওবা, ইতা িকতা? ইতা িকতা পড়েছ, আমরা েকউ েতা
িচনরাম না।”
েতউ মুছায় কইলা, “ইতা েতা েবেহিস্ত খািন, তুমরা খাইতায় কির

মাবুেদ দান করছইন। 16 অউ খািনর কথাউ মাবুেদ হুকুম িদছইন,
পরেতক জেন যারিযর পিরবারর লািগ খািন তুকাইয়া েনও। ঘরর
হকলর লািগ জন-মােত এক েপটু কির তুকাইও।” 17 েতউ তারা
অউলা করলা, মানুষ অনুমােন েকউ েবশ কির িনলা, েকউ কম িনলা।
18 বােদ েপটুিদ মািপয়া েদখলা, েযইন েবিশ তুকাইছলা, তানও েবিশ
অইেছ না, আর েযইন থুড়া তুকাইছলা, তানও কম অইেছ না; হকেলউ
যারিযর পিরবারর খািনর অনুমােন তুকাইছইন।

19 মুছায় তারাের কইলা, “তুমরা কাইল িবয়ানকুর খািনর লািগ
ইতা েমােটউ জমাই থইও না।” 20 তা-ও েকউ েকউ মুছার কথা না
মািনয়া বাদর িদনর লািগও থুড়া থইেলা। এরলািগ ইতা পিচয়া িকড়া-
পুক জিন্ময়া গন্দ বারইেলা; ইতা েদিখয়া মুছা তারার উপের খুব গুছা
অইলা। 21 অলা পরেতক িদন ফজের তারা যারিযর খািনর অনুমােন
তুকাইেতা, অইেল রইদ গরম অইেলউ ইতা গিলিযেতা।

22 বােদ ছয় নম্বর িদেনা তারার খািনর লািগ ডাবুল খািন, মািন
দুই েপটু কির তুকাইেলা, আর গুষ্টির মুরিব্ব অকেল আইয়া মুছাের
জানাইলা। 23 মুছায় তারাের কইলা, “ইতা িঠক আেছ, মাবুেদউ অউলা
হুকুম িদছইন; কাইল েতা হাপ্তার েশষ িদন, জুম্মাবার; মাবুদর পাক-
পিবত্র িদন। েত তুমরার েযতা রান্দার দরকার আেছ ইতা আইজ
রািন্দলাও,আর িবরান করার জরুরঅইেল িবরান কেরা, বািক হকলতা
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বাদর িদন িবয়ানকুর লািগ থই েদও।” 24অউ মুছার হুকুম মািফক তারা
বাদর িদন পযর্ন্ত ইতা ঘেরা থইেলা, ইতার মােজ কুনু গন্দও বারইেলা
না, িকড়ায়ও ধরেলা না।

25 বােদ মুছায় তারাের কইলা, “আইজ তুমরা ইতা খাও, কারন
আইজ মাবুদর পাক-পিবত্র িদন, জুম্মাবার। আইজ তুমরা বন্দর মােজ
ই খািন পাইতায় নায়। 26 তুমরা হাপ্তাত ছয় িদন ই খািন তুকাইও, অইেল
সাত নম্বর িদন েতা জুম্মাবার, ই িদন ইতা পাইতায় নায়।”

27তা-ও কুনু কুনু জেন সাত নম্বর িদনও অউ খািন তুকাইবার লািগ
বাের েগল, িগয়া কুন্তা পাইেলা না। 28 েতউ মাবুেদ মুছাের কইলা,
“তুমরা আর কতিদন আমার হুকুম আর িনয়ম-কানুন ভাংিগতায়?
29 হুেনা, তুমরার িজরািনর লািগ ই জুম্মাবার েতা মাবুেদউ তুমরাের
িদছইন, এরলািগ তাইন হাপ্তার ছয় নম্বর িদেনা তুমরাের দুই িদনর খািন
েদইন; অখন থািক অউ সাত নম্বর িদন, মািন জুম্মাবাের তুমরা হকেল
যারিযর ঘেরা রইয়া িজরাইও, েকউ ঘরর বাের যাইও না।” 30 এরবাদ
থািক হাপ্তার সাত নম্বর িদেনা মানেষ িজরাইেতা।

31 বিন ইসরাইেল ই খািনর নাম থইেলা, মান্না; ইতা েদখেত ধলা
ঢুলা িবিচর লাখান, আর খাইেত মউ মাখাইল িপঠার লাখান মজা।

32 বােদ মুছায় তারাের কইলা, “মাবুেদ অউ হুকুম িদছইন, তুমরা
এক েপটু পিরমান মান্না তুিলয়া তুমরার বাদর বংশধর অকলর লািগ
জমা কির থও, েতউ তারাও েদখবা, িমসর েদশ থািক তুমরাের বার
কির েনওয়ার কােলা মরুভুিমর মােজ তাইন িকতা খাওয়াইছইন।”

33 মুছায় হারুনের কইলা, “তুিম এগু ৈবয়ামর মােজ এক েপটু
পিরমান মান্না তুিলয়া মাবুদর ছামেন থও, ইতা তুমরার ওয়ািরশর পর
ওয়ািরশ ধির জমা রইেবা।” 34মাবুেদ মুছাের েযলা হুকুম করছলা,অউ
লাখান হারুেন অউ মান্না ৈবয়ােমা ভরলা। বােদ তাইন পিবত্র সনু্দকর
িভতের শাহাদত পাথরর ছামেন থইলা। 35 বিন ইসরাইেল চািল্লশ বরছ
ধির ই মান্না খাইেলা, তারা যতিদন পযর্ন্ত মানুষ বসত করার জাগা,
মািন েকনান েদশর সীমানাতআইয়া না েপৗিছেলা, অতিদন অউ খািনউ
খাইলা। 36 এক েপটু অইেলািগ, এক ফুরারর দশ বাটর এক বাট।
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17
বিন ইসরাইলর কাইজ্জা, পাথর থািক কুদরিত পািন

1 বােদ মাবুদর হুকুেম তামাম বিন ইসরাইল সীন মরুভুিম থািক
রওয়ানা িদয়া, এক জাগা থািক আরক জাগাত িগয়া িগয়া েহেশ
রিফিদেমা আইয়া তামু্ব গািড়লা, অইেল িহেনা মানষর খাওয়ার পািন
আিছল না। 2 এরলািগ মানেষ মুছার লেগ কাইজ্জা কির কইলা,
“আমরাের খাওয়ার পািন েদউক্কা।”
মুছায় তারাের কইলা, “তুমরা েকেন আমার লেগ কাইজ্জা কররায়?

েকেন মাবুদের পিরক্ষা কররায়?”
3 মানেষ পািনর িপয়ােছ কািহল অইয়া মুছার িবরুেদ্ধ গািল-গালাজ

কির কইলা, “তুিম আমরাের মারতায় কির িমসর েদশ থািক আনেছা
িন? আমরাের, আমরার হুরুতাইন্তের, আমরার পশুর পালের আনা-
পািনেয় মারতায় কির অেনা আনেছা িন?”

4 েতউ মুছায় মাবুদর েগেছ ফিরয়াদ কির কইলা, “আিম ই মানষের
িকতা করতাম? আর থুড়া েদির অইেলউ েতা তারা কাংকড়িদ ইটাইয়া
আমাের মািরিলবা।”

5 মাবুেদ জুয়াপ িদলা, “তুিম েয লািঠিদ নীল নেদা বািড় মারছলায়,
হউ লািঠ আেতা লও, আর বিন ইসরাইলর কয়জন মুরিব্বের লেগ
লইয়া মানষর আেগ আেগ যাও। 6 িগয়া হারেল আিম তুর পাড়র
কান্দাত এক পাথরর উপের আিজর অইমু, তুিম অউ পাথেরা বািড়
মারেল অগু থািক পািন বারইেবা, েতউ মানেষ খাইতা পারবা।” হাছাউ
মুছায় ইসরাইলর মুরিব্ব অকলর ছামেন অউলা করলা।

7অউ রফীিদেমা আইয়া মানেষ কাইজ্জা কির কইছলা, “মাবুদ িকতা
আমরার লেগ আছইন িন, না হির েগছইন?” অউলা কইয়া তারা
মাবুদের পিরক্ষা করছলা কির, ই জাগার নাম অইেলা মাছা [মািন,
পিরক্ষা] আর মারীবা [মািন, কাইজ্জা]।

আমােলকী অকলর লেগ বিন ইসরাইলর যুদ্ধ
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8 অউ সময় বিন ইসরাইলর লেগ যুদ্ধ করার লািগ আমােলকী
িসপাই অকল রিফিদেমা আইলা। 9 েতউ মুছায় তান খািদম হজরত
ইউছাের কইলা, “তুিম আমরার মানুষ থািক লাড়াই কররা জন বািছয়া
িনয়া, আমােলকী অকলর লেগ যুদ্ধ করাত যাও। আিমও কাইলআল্লাই
কুদরিত লািঠ আেতা লইয়া পাড়র উপের উবাইমু।”

10 ইউছায়ও মুছার হুকুম মািফক কাম করলা। আমােলকী অকলর
লেগ যুদ্ধ করলা, মুছা, হারুন, আর হূর, অউ িতেনা জন িগয়া পাড়র
িটল্লার উপের উঠলা। 11 বােদ েদখা েগল, মুছায় যেতা সময় আত
উচা কির রাখইন, অেতা সময় বিন ইসরাইলর দল িজতইন, অইেল
মুছায়আত লামাইেলউআমােলকী দল িজতইন। 12আেস্তআেস্ত মুছার
আত ভার অওয়া ধরেলা।অউ তারা এখান পাথরআিনয়া মুছাের বইবার
েববস্তা িদলা।অউ পাথরর উপের মুছা বইলা, হারুনআর হূর দুইওজেন
মুছার দুই গালাত উবাইয়া তানআত উচা কির ধরলা। েতউ সুরুজ ডুবার
আগ পযর্ন্ত তান আত উচা রইেলা। 13 এরলািগ আমােলকী িসপাইর
লেগ যুদ্ধ কিরয়া ইউছা িজিতেগলা।

14 বােদ মাবুেদ মুছাের কইলা, “ইতা ইয়াদ রাখার লািগ তুিম এখান
িকতাবর মােজ েলিখয়া থও আর ইউছােরও জানাও। মেনা রািখও,
আিম দুিনয়ার বুক থািকআমােলকী অকলর নাম িমটাইিলমু।” 15 মুছায়
এখান কুরবািন খানা বানাইয়া এর নাম থইলা, মাবুদ নামউআমার যুদ্ধর
ঝান্ডা। 16 তাইন কইলা, “মাবুদ নামর যুদ্ধর ঝান্ডা আমরা আেতা লই,
েতউ মাবুেদও ওয়ািরশর পর ওয়ািরশ ধির আমােলকী অকলর লেগ
যুদ্ধ করবা।”

18
হজরত েশায়াইব নবীর লেগ মুছার (আ:) মুলাকাত

1 আল্লায় হজরত মুছাের আর তান বন্দা বিন ইসরাইলের যেতা
লাখান রহম করছইন, ইতা হকলতা মুছার হউর মািদয়ান েদশর ইমাম
েশায়াইবর কােনা েগল। মাবুেদ বিন ইসরাইলের িমসর েদশ থািক
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িকলা বার কির আনছইন, এওতা তাইন হুনলা। 2 মুছায় আেগ তান
িবিব সফুরাের হউর বািড়ত পাঠাই িদছলা, এরলািগ তান হউের মুছার
িবিবের আর দুইও পুয়াের িনজর েগেছ রাখলা। 3 ই দুইও পুয়ার মাজর
একজনর নাম আিছল যারছুম [মািন, ৈবতল]। মুছায় কইলা, “আিম
িভন েদেশা ৈবতলর লাখান রইরাম।” 4আর দুছরা জনর নাম আিছল
এিলেয়েজর [মািন, আল্লা সহায়]। তাইন কইলা, “আমার বাফর আল্লা
আমার সহায় অইয়া আমাের েফরাউনর তেলায়ার থািক েহফাজত
করছইন।”

5 মুছার হউর েশায়াইেব মুছার িবিব আর তান দুইও পুয়াের লইয়া
মুছার েগেছ আইলা। অউ সময় বিন ইসরাইল আর মুছার তামু্ব আিছল
আল্লার পাড় তুরর কান্দাত। 6 তান হউর অেনা আইয়া মুছাের খবর
িদলা, “আিম তুমার হউর েশায়াইব। েত আিম তুমার িবিব আর দুইও
পুয়াের লইয়া অেনা আইিছ।” 7 খবর পাইয়া মুছায় তান হউরর লেগ
েদখা করাত বারইলা। তাইন মািটত সইজদা কিরয়া তান হউেরাের
ছালাম করলা আর মায়ার হুংগা িদলা। বােদ দুইওজেন ভালা-বুরা
িজকাইয়া হাির তামু্বর িভতের হামাইলা। 8 মাবুেদ বিন ইসরাইলর পক্ষ
লইয়া েফরাউন আর িমসির অকলর লেগ েযতা েযতা করছইন, ইতা
হক্কলতা তান হউেরাের হুনাইলা। িমসর থািক যাওয়ার বালা তারার
কেতা কষ্ট অইিছল আর আল্লায় িকলা তারাের বাচাইছইন এওতাও
তানের জানাইলা। 9 আর মাবুেদ িমসির অকলর আত থািক বিন
ইসরাইলের আজাদ কিরয়া তারাের যেতা লাখান আছান করছইন, ইতা
হুিনয়া তান হউর খুব খুিশ অইলা।

10তাইন কইলা, “হকল তািরফ মাবুদর, েযইন েফরাউনআর িমসির
অকলর আত থািক তুমরাের আজাদ করছইন। 11অখনআিম িনেজও
বুিজয়ার, হকল েদবতার চাইেত মাবুদউ মহান। কারন িমসিরেন্ত েযতা
েবয়াপার লইয়া তুমরার িবরেদ্ধ বাহাদুির করতা, ইতার কবজা থািক
তাইনউ তুমরাের বাচাইছইন।” 12 বােদ মুছার হউর েশায়াইেব আল্লার
নােম জালাইল কুরবািন আর হকল জাতর কুরবািন জুইত কির লইয়া
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আইলা। েহেশ হারুন আর বিন ইসরাইলর মুরিব্ব অকল আইয়া, মুছার
হউরর লেগ বইয়া আল্লার ছামেন খানা-িপনা খাইলা।

হজরত েশায়াইেব (আ:) দামান্দ মুছাের পরািমশ িদলা
13 বাদর িদন মুছায় মানষর িবচার-সািলশ করাত বইলা। িবচারর

লািগ মানুষআইয়া িবয়ান থািক হাইঞ্জা পযর্ন্ত হারািদন তান ছামেন উবাই
রইলা। 14 মুছায় অলা কররা েদিখয়া তান হউের কইলা, “তুিম মানষের
লইয়া ইতা িকতা কররায়? িকতার লািগ তুিম একলা অেনা িবচােরা
বইেছা, আর িবয়ান থািক হাইঞ্জা পযর্ন্ত হকল মানুষ তুমার েগেছ উবাই
রইেছ?”

15 মুছায় জুয়াপ িদলা, “িবচারর েবয়াপাের আল্লাই ফয়ছালা হুনার
লািগ মানুষ আমার েগেছ আইন। 16 তারা কুনু কাইজ্জা-ফসাদ করেল
আমার কাছাত আইন, আইেল আিম দুইও দলর িবচার কির, আর
আল্লাই হুকুম-আহকাম তারাের বাতাই।”

17 েতউ মুছার হউের কইলা, “তুিম েয লাখান ইতা কররায়,
ইতা েতা ভালা নায়। 18 ইলা করেল তুিম আর তুমার হকল মানুষও
কািহল অইিযবায়। ই কাম তুমার তাক্কত থািক েবিশ, তুিম একলা ইতা
কুলাইতায় পারতায় নায়। 19 েত আিম তুমাের কইয়ার, তুিম আমার
পরািমশ হুেনা, এেত আল্লাও তুমার লেগ রইবা। তুিম মানষর িবচার-
আচার ফয়ছালা করার িনয়েত, তারার ইমাম িহসােব হকল েবয়াপার
আল্লার ছামেন আিজর কিরও। 20 আর মানষেরও আল্লার হুকুম-
আহকাম তািলম িদও। তারা িকলা চলতা, িকতা করতা-না করতা,
অতা তারাের বুজাইও। 21 আর তুিম এরার মাজ থািক বািছয়া অউলা
েযাইগয্ মানুষ বার কেরা, েযরা আল্লাের ডরাইন, হক পেথ চলইন,
আর ঘুষ খাওয়াের িঘন করইন। এরাের তুিম মানষর িবচার-আচারর
দািয়ত্ব েদও। এরা কুনু জনের আজার জনর উপের, েকউরের শ
জন, েকউরের পইঞ্চাশ জন, আর েকউরের দশ জনর উপের িবচার-
আচারর ভার েদও। 22 এরাউ হােমশা মানষর িবচার-ইনছাফ করবা।
হুরু-মুরু হকল িবচার তারা করবা, খািল বড় বড় িবচার তুমার েগেছ
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আনবা। েতউ তুমার ভার িকছু কমেবা, তারাও তুমার লেগ িকছু ভার
বউক্কা। 23 আল্লার হুকুম পাইয়া তুিম যুিদ অউলা কেরা, েত তুিম
কুলাইতায় পারবায়, আর মানেষও আরােম যারিযর জাগাত যাইতা
পারবা।”

24 মুছায় তান হউরর পরািমশ মানলা, তাইন েযলা কইলা, মুছায়
অউলা করলা। 25 মুছায় তামাম বিন ইসরাইল থািক বািছয়া উপযুক্ত
মানুষ তুকাইয়া, তারা েকউরের আজার জন, েকউরের শ জন,
েকউরের পইঞ্চাশ আর েকউরের দশ জনর উপের েনতা বানাইলা।
26 এরা হােমশা মানষর িবচার-আচার করতা। খািল বড় বড় ঘটনা
অকল মুছার কাছাত আনতা, আর হুরু হুরু হকলতা তারা িমটাইতা।

27 েহেশ মুছায় তান হউরের িবদায় িদেল, তাইন িনজর েদেশা
তশিরফ িনলািগ।

মাবুদর লেগ তান বন্দার িমলনর উিছলা
(১৯:১�২৪:১৮)

19
বিন ইসরাইেল তুর পােড়া আল্লা পাকর আওয়াজ হুনলা

1-2 িমসর েদশ থািক বিন ইসরাইল অকল বারিনর বােদ, িতন নম্বর
চান্দর পয়লা িদনউ তারা রিফিদম অইয়া িসনাই মরুভুিমত েপৗিছলা।
অেনা আইয়া তারা মরুভুিমর তুর পাড়র ছামেন তামু্ব গািড়লা।

3 এরমােজ হজরত মুছা তুর পাড়র উপের আল্লার দরবােরা েগলা।
মাবুেদ পাড়র উপের থািক তানের ডািকয়া কইলা, “ও মুছা, তুিম
ইয়াকুবর আওলাদ অকলের কও, বিন ইসরাইলের জানাই েদও,
4 আিম মাবুেদ িমসির অকলর দশা িকতা ঘটাইিছ, ইতা েতা তারার
িনজর চউেখ েদখছইন। িচেল েযলা তার বাইচ্চাের ডাখনািদ বইয়া
েনয়,আিমওঅউ নমুনায় তুমরােরআমার েগেছ বইয়াআনিছ। 5অখন
তুমরা যুিদ আমার তামাম হুকুম-আহকাম মােনা, আর আমার লগর
ওয়াদা আদায় কেরা, েত দুিনয়ার হক্কল জািতর মাজ থািক তুমরাউ
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অইবায় আমার খাছ সম্পদ। মেনা রািখও, হারা দুিনয়ার হকলতাউ
আমার এখিতয়ােরা। 6 তুমরাের িদয়াউ কাইম অইেবা আমার ইমাম
অকলর বাদশাই, তুমরাউ অইবায় আমার পিবত্র জািত। েত আমার
অউ বুিল খানাইন তুিম বিন ইসরাইলের জানাও।”

7অউ মুছায় আইয়া বিন ইসরাইলর মুরিব্ব অকলের দলা করাইলা।
দলা করাইয়া কইলা, মাবুেদ তানের িকতা িকতা হুকুম িদছইন। 8 েতউ
হকল মানেষ একলেগ কইলা, “মাবুেদ েযলা বাতাইছইন, আমরা অলা
হক্কলতা করমু।” মানেষ েযমেন জুয়াপ িদলা, মুছায় িগয়া মাবুদর
দরবােরা অলা জানাইলা। 9আর মাবুেদ মুছাের কইলা, “আিম েযবলা
তুমার লেগ বাতিচত করমু, অউ বাতিচত যােত মানেষ িনজর কােন
হুনেতা পাের, এরলািগ আিম ঘেনা এক েমঘর চাকার মােজ রইয়া
বাতিচত করমু। েতউ মানেষ ইতা হুনবা, আর তুমার উপের হর-হােমশা
পুরাপুর এিকন রাখবা।”
বােদ মুছা িগয়া তারারও হকল কথা মাবুদের জানাইলা। 10 ইখান

হুিনয়া মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিমআইজআরকাইল দুইওিদন মানষর
কাছাত িগয়া তারাের পাক-ছাফ কেরা। তারা যারিযর কাপড়-চুপড়
ধইয়া েদউক। 11তারা পরশু িদনর লািগ ৈতয়ার অউক, অউ িদনআিম
মাবুদ তুর পাড়র উপের লািময়া আইয়া তারা হকলের িদদার িদমু। 12 েত
তুিম পাড়র চাইেরাবায় একটা সীমানা িঠক কিরয়া িদলাও। িদয়া তারাের
হুিশয়ার কির কও, তারা যানু ই পােড়া না উেঠ আর পাড়র সীমানাত না
ছয়। েকউ যুিদ ই পােড়া ছয়, েত তার সাজা অইেলা মউত। 13 মারার
বালা তার গতেরা আত না িদয়া, তাের পাথর বা তীর মািরয়া মারবায়।
েহ মানুষ অউক বা জানুয়ার অউক তাের মািরিলবায়। খািল একলেগ
বউত সময় িশংগা বাজািনরআওয়াজ হুনেল, তারা অউ পাড়র কান্দাত
আইতা পারবা।”

14 েতউ মুছায় পােড়া থািক লািময়া আইয়া মানষের পাক-ছাফ
করলা, মানেষ তারার কাপড়-চুপড় ধইয়া িদেলা। 15 মুছায় তারাের
কইলা, “তুমরা পরশু িদনর লািগ জুইত অও, এরমােজ েকউ িবিবর
লেগ িমলা-িমশা কিরও না।” 16 হাছাউ হউ পরশু িদন আইেল িবয়ানকু
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বালা পাড়র উপের আল্লার কুদরিত েমঘর চাকা েদখা েগল, খুব েবিশ
েমঘর ডাক-িজলকািন শুরু অইেলা। জুের জুের িশংগার আওয়াজ
হুনা েগল, েতউ বিন ইসরাইলর েকম্পর িভতরর হকল মানুষ ডরাইয়া
কাপা ধরলা। 17 অউ সময় মুছায় মানষের আল্লার ছামেন েনওয়ার
লািগ েকম্প থািক বার করলা। তারা হকল িগয়া পাড়র লামাত উবাইলা।
18 আর আস্তা তুর পাড় ধুমায় ভির েগল, মাবুদ মউলায় আগুিনর
লাখান নুরর ছুরেত পাড়র উপের তশিরফ আনলা। ইট-ভাটার ধুমার
লাখান ধুমা উড়া শুরু অইেলা আর আস্তা পাড় জুিড় েবজুইতা কাপ
শুরু অইেলা। 19 িসংগার আওয়াজ আেরা জুের জুের বািজেলা। অউ
সময় মুছায় আল্লার লেগ মািতলা, আর আল্লায়ও িনজর আওয়াজিদ
মুছার মাতর জুয়াপ িদলা।

20 মাবুদ িনেজ তুর পাড়র মাথাত লািময়া আইয়া মুছাের ডািকলা,
েতউ মুছা উিঠয়া পাড়র উপের েগলা। 21 িগয়া হারেল মাবুেদ তানের
কইলা, “তুিম লামাত যাও, িগয়া মানষের কড়া কির কইয়া আও,
আরনায় আমাের েদখার লািগ তারা সীমানা পারইয়া উপের আইব্বা।
আইেল বউত মানুষ মারা যাইবা। 22 আর েয ইমাম অকল হােমশা
আমার ছামেন আিজর অইন, আসেল তারার কামউ আমার ছামেন
আিজরঅওয়া, তারাও িনেজ িনজের পাক-ছাফ করবা।আরনায়আিম
তারার উপেরও গজব ঢািলমু।”

23 মুছায় মাবুদের জুয়াপ িদলা, “তারা েতা এমেনউ তুর পােড়া
আইতা নায়, আপেন আেগউ আমরাের কড়া হুিশয়াির িদছইন।
আমরাও পাড়র চাইেরাবায় দাগ িদয়া আপনার লািগ পাক সীমানা
আলগাইিছ।”

24অইেল মাবুেদ তানের কইলা, “না, তুিম লামাত যাও। বােদ তুিম
আর হারুন দুইওজেন িমিলয়া উপেরআইও। িখয়াল রািখও, কুনু ইমাম
বা দুছরা কুনু মানুষ যােত সীমানা ছািড়য়া আমার কাছাত না আইন,
আইেল আিম তারার উপের লান্নিত গজব ঢালমু।”

25 ইখান হুিনয়া মুছা লামাত েগলা, িগয়া মানষের হকলতা জানাইলা।
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20

আল্লার িচর কািলন খাছ দশ হুকুম
1 বােদ মাবুেদ ফরমাইলা, 2 “ও বিন ইসরাইল অকল, আিমআল্লাউ

তুমরার মাবুদ। িমসর েদশর গুলািম থািক আিমউ তুমরাের খালাছ কির
আনিছ।

3 “আমার বদলা তুমরা দুছরা কুনু েদবতা মািনও না।
4 “পুজা করার িখয়ােল তুমরা কুনু মুির্ত বানাইও না, আছমান,

জিমন বা পািনর তেল যততা আেছ, ইতা কুনুতার ছুরেত মুির্ত বানাইও
না। 5 তুমরা ইতার পুজা কিরও না। ইতার েসবা-যতন কিরও না।
মেনা রািখও, আিম আল্লাউ তুমরার মাবুদ। আমার পাওনা এবাদত
আিম চাইউ চাই। হুেনা, আমাের েযরা মােন না, আিম তারার গুনার
সাজা েদই, তারার িতন-চাইর িছিড় পযর্ন্ত সাজা েদই। 6 অইেল েযরা
আমার আিশক বিনয়া আমার হুকুম-আহকাম আমল কের, আিম
তারার আজার আজার ওয়ািরশ পযর্ন্ত আমার অিবরাম মায়া-মহব্বত
েদখাইমু।

7 “েবকামা কুনু কারেন তুমরার আল্লা মাবুদর নাম মুেখা লইও না।
েকউ যুিদ খােমাখা মাবুদর নাম লয়, েত কুনুমেন্তউআমার সাজা থািক
েরহাই পাইেতা নায়।

8 “ইয়াদ কিরয়া জুম্মাবারের পিবত্র িদন মািনও। 9 হাপ্তার ছয়িদন
তুমরা কাম-কাজ কিরও, তুমরার দরকাির হকল কাম সািরও।
10অইেল সাত নম্বর িদন অইেলা জুম্মাবার, তুমার আল্লা মাবুদর নােম
িজরাইবার িদন। ই িদন তুিম, তুমার পুয়া-পুিড়ন, তুমার গুলাম-বািন্দন,
তুমার পশুর পাল, তুমার গাউত বা টাউেনা রওরা মুছািফর বা িভন-
েদিশ, েকউ কুনু জাতর কাম-কাজ কিরও না। 11জােনা েতা, মাবুেদ
ছয়িদেন আছমান-জিমন, দিরয়া আর এরার মাজর হকলতা পয়দা
করছইন, বােদ সাত নম্বর িদন িজরাইছইন, কুনু কাম করছইন না। অউ
িদনের মাবুেদ রহমত িদয়া পাক-িদন করছইন।
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12 “তুমরার মা-বাফের ইজ্জত কিরও। েতউ তুমরার আল্লা মাবুেদ
েয েদশ িদবা, হউ েদেশা তুমরার হায়ািত বািড়েবা।

13 “খুন কিরও না।
14 “িজনা কিরও না।
15 “চুির কিরও না।
16 “েকউরর িবরুেদ্ধ িমছা সািক্ষ িদও না।
17 “অইনয্ মানষর ঘর-দুয়ারর বায় লালছ কিরও না, তারার বউ,

গুলাম-বািন্দ, গরু-গাধা, বা কুনু িকচু্ছর বায় লালছ কিরও না।”

18 বিন ইসরাইেল েযবলা পাড় থািক েমঘর ডাক, িজলকািন,
িশংগার আওয়াজ, আর ধুমা বারিনত েদখলা, েদিখয়া তারা দুরই
থািকউ ডরাইয়া কাপা ধরলা। 19 তারা মুছাের কইলা, “আপেনউ
আমরার লেগ মাতউক্কা, আমরা হুনমু; অইেল আল্লায় আমরার লেগ
বাতিচত করেল েতা আমরা মিরিযমু।”

20 মুছায় তারাের কইলা, “তুমরা ডরাইও না। আল্লায় তুমরাের
পিরক্ষাত ফালাইছইন, যােত তুমরার জােনা আল্লার ডর হামায়, ডরাইয়া
তুমরা গুনা থািক বািচয়া রও। এরলািগউ তাইন িনেজ িদদার িদছইন।”

21 হকল মানুষ দুরই উবাই রইলা, আর মুছা আল্লাই হউ েমঘর
কালিনর আন্দািরর মােজ হামাইলা।

আল্লার লেগ িমলনর উিছলার শতর্

(ক) কুরবািন খানা বানািন
22মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিম বিন ইসরাইলের কও, তুমরা িনেজউ

েতা েদখলায়, আিম মাবুেদ আছমান থািক তুমরার লেগ বাতিচত
করলাম। 23 এরলািগ এবাদত করার িনয়েত, আমার বদলা দুছরা
কুনুজাত েদবতা বানাইও না। তুমরা েসানা বা রুপািদও িনজর কুনু
েদব-েদবী বানাইও না।
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24 “আমার লািগ খািল মািট িদয়া কুরবািন খানা বানাইও। এর
উপের তুমরার জালাইল কুরবািন আর ছালামিত কুরবািনর গরু-ছাগল
আিনয়া কুরবািন িদও। েযতা জাগাইেন্তা আিম আমার নাম ইয়াদ করাই
িদমু, হউ জাগাইেন্তা আিম িনেজ আিজর অইয়া তুমরাের েদায়া িদমু।
25 তুমরা আমার লািগ পাথরিদ কুনু কুরবািন খানা বানািনত লাগেল,
িহ পাথরগুইন কািটও না। এর উপের আিতয়ার চালাইেল তুমরা ইতাের
নাপাক বানাইিলবায়। 26 আমার কুরবািন খানা অউলা কির বানাইও,
যােত এর উপের উঠেত কুনু মই বা িছিড় না লােগ। কারন িছিড়বায়
উঠাত েগেল িকবা তুমরার েলমটা েদখা যাইেবা।”

21
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(খ) খিরদা বািন্দ-গুলামর েবয়াপাের
1 মাবুেদ মুছাের আেরা কইলা, “তুিম বিন ইসরাইলের আমার অউ

িনয়ম-কানুন অকল জানাও।
2 “তুমরা যুিদ কুনু ইবরািন েবটাের খিরদ কিরয়া গুলাম বানাও, েত

অউ গুলােম ছয় বছর তুমরার গুলািম করেবা, বােদ সাত বছরর বালা
তার েগছ থািক কুন্তা না িনয়া, তাের এমেনউ আজাদ কির িদবায়। 3 েহ
যুিদ একলা তুমরার েগেছ আয় েত একলাউ যাইেবা; আর যুিদ বউের
লেগ লইয়া আয়, েত বউ লইয়া যাইেবা। 4 অইেল তার মুিনেব যুিদ
তাের িবয়া করাই থােক, আর তার কুনু হুরুতা-মুরুতা অইন, তাইেল
ই েবিট আর হুরুতাইন মুিনবর েগেছউ রইবা; েহ খািল একলা আজাদ
অইেবা। 5আর িহ গুলােম যুিদ ছাফ কির কয় েযন, েহ তার মুিনব, আর
তার বউ-বাইচ্চার মায়ায়, এরাের ছািড়য়া যাইেতা নায়, 6 েত ই মািলেক
তাের লইয়া আল্লার দরবােরা আিজর অইেবা। তাের দুয়ারর কপাট বা
েচৗকাঠর লেগ উবা কিরয়া মুিনেব িশক িদয়া তার কােনা ফুড় করেবা।
েতউ েহ হারা িজেন্দিগভর মুিনবর গুলািমত রইেবা।
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7 “কুনু মানেষ যুিদ বািন্দিগিরত িদবার লািগ তার িনজর পুিড়ের
েবিচলায়, েত গুলাম অকল েযলা ছয় বছর বােদ মুিনবর বািড় থািক
এমেনউ আজাদ অইযাইন, অউ পুিড় েতা ইলা আজাদ অইেতা নায়।
8তাইর মুিনব যুিদ তাইর উপের খুিশ না অইন, েত েটকা-পয়সার বদলা
তাইের আজাদ কির িদেত অইেবা। তাইের দুছরা কুনু জািতর মানষর
েগেছ েবিচবার এখিতয়ার নাই, কারন মুিনেব েতা তান িনজর দািয়ত্ব
আদায় করছইন না। 9অইেল মুিনেব যুিদ তান িনজর পুয়ার লািগ তাইের
পছন্দ কিরয়া েনইন, েত তাইের আপন পুিড়র লাখান হকল েখমতা
িদেত অইেবা। 10 মুিনেব যুিদ অউ বািন্দের িবয়া করার বােদ, দুছরা
কুনু কইনাের িবয়া কের, তা-ও ই বািন্দর খুরািক, কাপড়-চুপড় আর
শিরলর পাওনা হক তাইের েদওয়া লাগেবা। 11 েহ যুিদ অউ িতেনা হক
পুরাপুর আদায় না কের, েত ই পুিড়ের একদম িবনা পয়সায় আজাদ
কির িদেত অইেবা।

আল্লার লেগ িমলনর উিছলার শতর্

(গ) মারা-মািরর সাজা
12 “মাইর খাইয়া যুিদ কুনু মানুষ মিরযায়, েত েযিগেয় তাের মারেছ,

তােরও কাতল করেত অইেবা। 13অইেল েহ িনেজ যুিদ খুন না করার
িনয়েত মাের,আখতা কুনু কারেন ঘিটযায় বা আিমআল্লার মির্জেয় ইতা
অয়, েত অউ খুিন জন িগয়া অলা কুনু জাগাত বািগেতা পারেবা, েয
জাগার কথা আিম তুমরাের কইমু। 14 আর েকউ যুিদ জািনয়া-হুিনয়া
ইচ্ছা কির েকউরের খুন কিরয়া, বােদ আইয়া আমার কুরবািন খানার
েগেছও আশ্রয় লয়, তা-ও হন থািক ধিরয়া িনয়া তাের কাতল করেত
অইেবা।

15 “েয মানেষ তার আপন মা বা বাফর উপের আত তুেল, তাের
িনচয় কাতল করেত অইেবা।

16 “েকউ যুিদ কুনু মানষের চুির কিরয়া আিনয়া েবিচলায়, বা অউ
মানষের তার েগেছ পাওয়া যায়, েত তাের িনচয় কাতল করেতঅইেবা।
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17 “েয মানেষ আপন মা বা বাফের গািল-গালাজ কের, তােরও
িনচয় কাতল করেত অইেবা।

18“কুনু মানেষ কাইজ্জাত লািগয়া যুিদ লগরজনের ঠুিস বা পাথরিদ
মাের, ই মাইর খাইয়া অউ জন না মরেলও িবছনাত হুিতয়া পড়েনা
থােক, 19 েহেশ উিঠয়া লািঠ ভর িদয়া চলা-িফরা করার জরুর অয়,
েত েযিগেয় তাের মারেছ তাের কাতল কিরও না। খািল হউ জনর
কাম-কাজর েখিত আর তার েষালআনা দাওয়াই খরচ িদেত অইেবা।

20 “েকউ যুিদ তার খিরদা গুলাম-বািন্দের লািঠ িদয়া মাের আর
মাইর খাইয়া অগু মিরযায়, েত এের সাজা িদেত অইেবা। 21 অইেল
মাইর খাওয়ার দুই-একিদন বােদ যুিদ বািচয়া রয়, েত কুনু সাজা েদওয়া
লাগেতা নায়, কারন অউ গুলাম েতা তার িনজর ছামানা আিছল।

22 “মারা-মাির করাত লািগয়া যুিদ আখতা েকউ কুনু েবিটের মাের
আর তাইর েপটর বাইচ্চা নষ্ট অইযায়, অইেল আর কুনু েখিত না অয়,
েত অউ েবিটর জামাইর দািব আর িবচাির-সািলশর িবেবচনা মািফক
এের েখিত-পুরন িদেত অইেবা। 23অইেল যুিদ তাইর আেরা কুনু েখিত
অয়, তাইেল এের অউ লাখান সাজা িদবায়; 24 জানর বদলা জান,
চউখর বদলা চউখ, দাতর বদলা দাত, আতর বদলা আত, পাওর বদলা
পাও, 25জালািনর বদলা জালািন, জখমর বদলা জখম, দাগর বদলা
দাগ িদেত অইেবা।

26 “েকউ যুিদ তার খিরদা গুলাম বা বািন্দর কুনু চখুত মারায় চউখ
নষ্ট অইযায়, েত অউ চউখর বদলা েহ ই গুলামের আজাদ কির িদেত
অইেবা। 27 যুিদ মািরয়া এর দাত ফালাই েদয়, তা-ও এের আজাদ কির
েদওয়া লাগেবা।

28 “কুনু গরুেয় গুতাইয়া যুিদ কুনু েবটা বা েবিটের মািরলায়, েত
গরুর মািলকের কুনু সাজা েদওয়া লাগেতা নায়। খািল িহ গরুের
কাংকড়িদ ইটাইয়া মািরিলেত অইেবা, ই গরুর েগাস্ত েকউ খাইেতা
পারেতা নায়। 29অইেল ই গরুর যুিদ হােমশা অউলা গুতািনর খাইচ্ছত
থােক, আর িহ মািলকের হুিশয়ার করার বােদও েহ ইটাের আটকায়
না, এরমােজ ই গরুেয় কুনু েবটা বা েবিটের মািরলায়, েত ই গরুের
কাংকড় মািরয়া মািরিলেত অইেবা, আর তার মািলকেরও মািরিলেত
অইেবা। 30 যুিদ ই মািলকর েগেছ কুনু েখিত-পুরন চাওয়া অয়, তাইেল
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েহ অউ জিরমানা িদয়া িনজর জান বাচাইেতা পারেবা। 31 ই গরুেয়
যুিদ কুনু হুরুতাের গুতাইয়া মািরলায়, তাইেল এরলািগও অউ হমান
িনয়ম অইেবা। 32 কুনু গরুেয় যুিদ েকউরর গুলাম বা বািন্দের গুতাইয়া
মািরলায়, তাইেল গরুর মািলেক িহ গুলামর মািলকের িতশ েতালা
পিরমান রুপা িদেত অইেবা আর িহ গরুেরও কাংকড় মাির মািরিলেত
অইেবা।

33 “েকউ যুিদ কুনু গাতর মুখ খুিলয়া থয় বা গাত খুিদয়া ইগুর
মুখ গুিরয়া না থয়, আর ই গাতর িভতের কুনু গরু বা গাধা পিড়যায়,
34 তাইেল গাতর মািলেক পশুর মািলকের েখিত-পুরন িদেত অইেবা।
অইেল ই মরা পশু পাইেবা গাতর মািলেক।

35 “েকউরর গরুেয় যুিদ আরক জনর গরুের গুতাইয়া মািরলায়,
েত হউ িজতা গরুের েবিচয়া, এর দাম আর মরা গরুর দামও এরা
দুইওজেন হমান-হমান কির বািটয়া িনবা। 36 অইেল আগ থািক যুিদ
জানা-হুনা থােক েযন, ই গরুেয় অলা গুতায়, আর তার মািলেক তাের
না আটকায়, েত গরুর বদলা গরু িদেত অইেবা, বদলা েদওরা জেন
অউ মরা গরুটা পাইেবা।

22
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(ঘ) েখিত-পুরনর িনয়ম
1 “েকউ কুনু মানষর গরু বা েমড়া-ছাগল চুির কিরয়া আিনয়া যুিদ

েবিচলায় বা জেবা কিরলায়, েত এক গরুর বদলা পাচগু, এক েমড়া
বা ছাগলর বদলা চাইরগু িফরত িদেত অইেবা। 2-4 চুের তার চুিরর
মালর েখিত-পুরন িদেত অইেবা, অইেল তার যুিদ েখিত-পুরন িদবার
কুনু তাক্কত না থােক, েত তাের েবিচয়া এর েখিত-পুরন আদায় করেত
অইেবা। চুির করা গরু-গাধা বা েমড়া-ছাগল যুিদ চুরর েগেছ িজতা
পাওয়া যায়, তাইেল েহ ইতা এগুর বদলা দুগু িফরত িদেত অইেবা।
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“কুনু চুের যুিদ চুিরত িগয়া ঘেরা হামাইবার বালা ধরা খাইলায় আর
জখম অইয়া মিরযায়, তাইেল তাের মারার লািগ মাররা জন দািয়
অইেতা নায়। অইেল সুরুজ উঠার বােদ যুিদ িদনর বালা ইলা অয়,
েত ই খুনর লািগ েহ দািয় অইেবা।

5 “েকউ যুিদ তার গরু-ছাগল িনজর বাগােনা বা েখতর মােজ
রাখাত িগয়া ছািড় েদয়,আর ইতায় িগয়া মানষর েখতর ফসল খাইলায়,
েত তার িনজর েখতর হকল থািক ভালা অংশ বদলা িদয়া েখিত-পুরন
িদেত অইেবা।

6 “কুনু জাগা থািক আগুইন লািগয়া যুিদ জুপ-জংগল জেল, আর
বােদ অউ আগুইন িগয়া েকউরর েখতর মােজ বান্দা মুইট, েটিক বা
আস্তা েখত জিল যায়, েত আগুইন েযিগেয় জালাইিছল, েহ ইতার
েখিত-পুরন িদেবা।

7 “েকউ যুিদ আরক জনর েগেছ মাল-ছামানা বা েটকা-পয়সা
আমানত থয়, আর আমানত-দারর ঘর থািক ইতা চুির অইযায়, েত
অউ চুর ধরা পড়েল, চুের এর ডাবুল িফরত িদেবা। 8 অইেল চুর ধরা
না পড়েল, িহ ঘরর মািলেক িনেজউ ইতা লুকাইেছিন, অখান জানার
লািগ তাের আল্লার দরবােরা আিজর করবায়।

9 “আরক জনর দখেলা আেছ, অউলা কুনু গরু-গাধা, েমড়া-
ছাগল, িফন্নর কাপড় বা েযকুনু আরাইল ছামানা েদিখয়া েকউ যুিদ
মেনা কের ইটা তার মাল, তাইেল ইটার সািলিশর লািগ তারা দুইওজন
িগয়া আল্লার দরবােরা আিজর অইেবা। আল্লায় যাের দুিষ সাইবেস্তা
করবা, েহ তার িবরুিধ জনের এর ডাবুল িফরত িদেবা।

10 “েকউ যুিদ তার গরু-গাধা, ছাগল-েমড়া বা অইনয্ কুনু পশুের
কুনু িগরস্তর েগেছ রাখাত েদয়, আর অগু মিরযায়, জখম অইযায়
বা আরাইযায়, অইেল এর কুনু সািক্ষ না িমেল, 11 েত অউ িগরেস্ত
িনেজউ েযন ইতা করেছনা, ইটা েহ মাবুদর ছামেন িগয়া কছম কিরয়া
িমট-মাট করেবা। ই পশুর মািলেকও ইখান মানেত অইেবা, তাইন কুনু
েখিত-পুরন পাইতা নায়। 12অইেল ই িগরস্তর েগছ থািক যুিদ ইটা চুির
অইযায়, েত মািলেক েখিত-পুরন পাইেবা। 13 যুিদ কুনু জংিলজানুয়াের
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ধিরয়া ইগুের মািরলায়, তাইেল এর পরমানর লািগ অগুর ফারা-িচরা
টুকরাইন আিনয়া েদখািন লাগেবা। েতউ এর কুনু েখিত-পুরন লাগেতা
নায়।

14 “েকউরর েগছ থািক খুিজয়া আনা কুনু পশু যুিদ মািলকর
আফরেখ জখম অয় বা মিরযায়, েত েযইন খুিজয়া আনছইন, এইন
এর েখিত-পুরন িদবা। 15 অইেল মািলকর ছামেনউ যুিদ অউলা অয়,
েত েখিত-পুরন লাগেতা নায়। ই পশু যুিদ েটকা িদয়া ভাড়া কির আনা
অয়, েত অউ ভাড়ার েটকাউ অইেবা এর েখিত-পুরন।

আল্লার লেগ িমলনর উিছলার শতর্

(ঙ) সমাজর েবয়াপাের
16 “িবয়ার আখত অইেছনা অউলা কুনু সতী পুিড়ের েকউ যুিদ িমছা

মািতয়া আিনয়া তাইর লেগ িজনা কিরলায়, তাইেল হউ েবটায় পুিড়র
বাফের জিরমানা িদয়া অউ পুিড়ের িবয়া করেত অইেবা। 17 অইেল
পুিড়র বােফ যুিদ তার পুিড়ের ই পুয়ার েগেছ িবয়া িদেত কুনুমেন্তউ
রািজ না অয়, তা-ও ই জিরমানা িদেত অইেবা।

18 “কুনু যাদুিগর েবিটের তুিম িজতা রািখও না।
19 “কুনু পশুর লেগ েকউ িজনা করেল, তাের িনচয় কাতল করেত

অইেবা।
20 “খািল মাবুদ ছাড়া দুছরা কুন্তার নােম যুিদ েকউ কুনু বিল-পসাদ

েদয়, েত তােরও েশষ কিরলেত অইেবা।
21 “কুনু িভন-েদিশ মানষর লেগ বাদ েববহার কিরও না, তাের

জুলুম কিরও না। মেনা রািখও, তুমরাও এক সময় িমসর েদেশা
মুছািফর আছলায়।

22 “কুনু ড়ািড় েবিটের বা কুনু এিতম হুরুতাের দুখ িদও না।
23 তারাের দুখ িদেল তারা যুিদ কােন্দ, েত ই কান্দন িনচয় আিম কবুল
করমু। 24 এেত আমার গুছা অইেবা আগুইন বরাবর। তুমরা যুদ্ধত
পিড়য়া মরবায়, তুমরার বউও ড়ািড় অইেবা, তুমরার হুরুতাইনওঅউলা
এিতম অইবা।
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25 “তুমরা যুিদ আমার কুনু অভািব বন্দাের করজ েদও, তাইেল
সুদ-খুরর লাখান তার েগছ থািক সুদ িনও না। 26 েকউরর গতরর
চাদ্দর বন্দক রাখেল, সুরুজ ডুবারআেগউ তার চাদ্দর িফরত িদলাইও।
27কারন উিড়বার লািগ অটাউ তার একমাত্র সম্বল। ইখান িনেলিগ েহ
িকতা উিড়য়া হুিতেবা? হুেনা, েহ যুিদ আমার েগেছ কােন্দ, েত আিম
েতা রহমানুর রিহম, আিম তার কান্দন হুনমুউ।

28 “তুিম আল্লার িবরুেদ্ধ মািতও না, তুমার কুনু িবচারক-
সািলশেরও বদেদায়া িদও না।

29 “তুমরার েখতর ফসল বা আংগুরর শরবতর েয বাট আমাের
িদবার কথা, আমার ই বাট িদেত েদির কিরও না। তুমরা হকলর বড়
পুয়াইন আমাের িদলাইবায়। 30 তুমরার গরু-বাছুর আর ছাগল-েমড়ার
লািগও অউ এক সমান হুকুম। ইতার হকল বড় েমদা বাইচ্চাইন সাতিদন
পযর্ন্ত তারার মা�র েগেছ রইবা, আট িদনর িদন আমাের িদলাইবায়।

31 “তুমরাউ অইবায় আমার পাক-পিবত্র বন্দা। জংিল জানুয়াের
মািরয়া ফালাইেছ, ইলা কুনু জানদারর েগাস্ত তুমরা খাইও না; ইতা
কুকুরের খাওয়াইও।

23
আল্লার লেগ িমলনর উিছলার শতর্

(চ) হক িবচার করা
1 “তুমরা িমছা কুনু বদনাম বার কিরও না। পক্ষপািত কির িমছা সািক্ষ

িদয়া কুনু খিবছ মানষের সাইযয্ কিরও না। 2সমাজর দশজেন অইনয্ায়
কেরর েদিখয়া তুিমও অউলা কিরও না। কুনু মামলা-মকদ্দমার সািক্ষ
েদওয়াত িগয়া, শিক্তআলা দলর পক্ষ লইয়া অইনয্ায় কাম কিরও না।
3আর কুনু গিরবর িবচােরা িগয়া, েহ গিরব গিতেকউ তার পক্ষ লইও
না।
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4“তুমার দুশমনর কুনু গরু-গাধাের েব-পেথ যাওয়াত েদখেল, ইটা
িফরাইয়া আিনয়া তার েগেছ িদও। 5 তুমাের ইংসায় ইলা কুনু মানষর
গাধাের ভারর তেল পিড়েগেছ েদখেল, তাের ইলা ফালাইয়া যাইও না।
তাের তুলাত তুিম অবশয্ই সাইযয্ করবায়।

6 “কুনু গিরবর মামলা-মকদ্দমাত অইনয্ায় সািলিশ কিরও না।
7 হাজাইল িমছা মামলা থািক হিরয়া রইও। কুনু েব-কছুর বা িন-অপরািধ
মানষের মউতর সাজা িদও না। েযিগেয় ইলা অইনয্ায় করেবা, তাের
আিম ছাড়তাম নায়। 8 ঘুষ খাইও না, কারন ঘুেষ চউখআলা মানষেরও
আন্দা কিরলায়। ঘুেষ ভালা মানষর মাতর মােজও েপচ লাগাই েদয়।

9 “কুনু িভন-েদিশ মানষর উপের জুলুম কিরও না। মুছািফরর হাল-
হিককত েতা তুমরা জােনা, কারন তুমরাও িমসর েদেশা মুছািফর
আছলায়।

আল্লার লেগ িমলনর উিছলার শতর্

(ছ) জুম্মাবার আর আরাম করার িনয়ম
10 “তুমরা একলাগাের ছয় বরছ জিমেনা েখত কিরও আর ফসল

কািটও, 11 বােদ সাত নম্বর বরেছা জিমেনা কুনু েখত না কিরয়া পিতত
রািখও, জিমনের আরাম িদও। এেত জিমেনা এমেনউ েযতা ফিলেবা,
অতা তুমরার গিরব অকেল খাইয়া বািচবা। তারা েনয়ার বােদ েযতা পিড়
রইেবা, ইতা জংিল পশু-পািখেন্ত খাইবা। তুমরার আংগুরর বাগান বা
জয়তুন বাগানর লািগও অউ হুকুম মািনও।

12 “তুমরা হাপ্তাত ছয় িদন কাম কিরও, অইেল সাত নম্বর িদন েতা
জুম্মাবার, ইিদন কুন্তা কিরও না। েতউ তুমরার গরু-গাধায় িজরাইবা,
আর তুমরার বািড়ত জিন্মেছ ই গুলাম আর মুছািফর অকলর জােনও
আরাম পাইেবা।

13 “আিম তুমরাের েযতা হুকুম িদলাম, ইতা খুব হুিশয়ার অইয়া
আমলকিরও। কুনু েদবতার নাম মুেখা লইও না, ইতার নাম যানু তুমরার
মুেখা না হুনা যায়।
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আল্লার লেগ িমলনর উিছলার শতর্

(জ) ইদর েবয়াপাের
14 “তুমরা পরেতক বরছ িতন বার আমার নােম ইদ আদায় কিরও।

15 পয়লা, খািমর ছাড়া রুিটর ইদ আদায় কিরও। আিম েযলা হুকুম
করিছ, এেক্কের অউ লাখান আবীব চান্দর সাতিদন খািমর ছাড়া রুিট
খাইও, কারন অউ চােন্দা তুমরা িমসর থািক বারইয়া আইছলায়। ইদর
সময় িলল্লা-ছদগা ছাড়া তুমরার েকউ যানু খািল আেত আমার েগেছ
না আয়। 16 দুছরা, তুমরা ফসল দাওয়ার ইদ মািনও। েখতর মােজ
তুমরা েযতা রুইেছা, ইতা দাওয়ার বােদ পয়লা ফসল িদয়াউ ইদ কিরও।
িতছরা ইদ, বছরর েহশ চােন্দা বাগানর পাকনা ফল বািড়ত আনার
বােদ েডরা-ঘরর ইদ কিরও। 17অউ িতেনা ইদর সময়, বছেরা িতনবার
তুমরার হকল েবটাইন আইয়া হজ করার িনয়েত আিম আল্লা মািলকর
ছামেন আিজর অইও।

18 “তুমরা েযবলা আমার নােম পশু কুরবািন েদও, অউ সময়
খািমর আলা কুনুজাত রুিট ইতার লেগ পুরাইয়া িলল্লা িদও না। ইদর
সময়আমার নােম েযতা পশু কুরবািন িদবায়, ইতার চির্বআলা টুকরাইন
িবয়ান পযর্ন্ত রািখও না। 19 তুমরার েখতর হকল থািক ভালা ফসল,
তুমরার আল্লা মাবুদর ঘেরা আিনও।

“আর হুেনা, কুনু ছাগলর বাইচ্চার েগাস্ত তার মা�র দুধ িদয়া রািন্দও
না।

আল্লার হুকুম আর ওয়াদা
20 “আিম তুমরার লািগ েয জাগা জুইত কির রাখিছ, হেনা তুমরাের

েহফাজেত েপৗছািনর লািগ, আিম তুমরার আেগ আেগ একজন
িফিরস্তা পাঠাইমু। 21 তুমরা এন কথা মন িদয়া হুিনও আর মািনও, এন
লেগ েতা আিমওআিছ। হুিশয়ার রইও, এন িবরুেদ্ধ যাইও না।আরনায়
এইন তুমরার অপরাধ মাফ করতা নায়। 22অইেল তুমরা যুিদ এন হুকুম
মােনা, আর আিম েযলা কইিছ অউলা চেলা, তাইেল তুমরার দুশমনর
লেগ আিম দুশমিন করমু, েযরা তুমরার িবরুেদ্ধ লাগেবা, আিম তারার
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িবরুেদ্ধ লাগমু। 23 আেমারী, িহট্টী, ফািরজী, েকনানী, িহব্বী আর
িযবুজী অকলর েদেশা আমার িফিরস্তায় তুমরাের িনয়া হারাইবা। আিম
তারা হকলিটের িবনাশ কিরিলমু। 24 তুমরা তারার েদবতাের পুজা
কিরও না, েখজমতও কিরও না, আর িহনর মানেষ েযতা করইন
তুমরা ইতা কিরও না। তুমরা তারার েদব-েদবীর মুির্তন আর তারার
পুজার মন্ডপ অকল ভাংিগয়া চুরমার কিরিলও। 25 তুমরা খািল তুমরার
আল্লা মাবুদ, মািন আমার এবাদত কিরও। েতউ তুমরার িরেজকর
মােজ রহমত িদমু, আর তুমরার হক্কল েবমার-আজার দুর করমু।
26 তুমরার েদশর কুনু েবিটর েপটর হুরুতা নষ্ট অইেতা নায়, েকউ
আটখুরা রইেতা নায়। আিম তুমরাের পুরাপুর হায়ািত পযর্ন্ত বাচাইয়া
রাখমু। 27 তুমরা যেতা জািতর কাছাত যাইবায়, তারার িদলর মােজ
আগ থািক আমার ডর-খফ পয়দা করমু, তারাের েবিদশা বানাইিলমু।
তুমরার হক্কল দুশমন খেরিদ বািগবা। 28 িহব্বী, েকনানী আর িহট্টী
অকলের তুমরার ছামনা থািক েখদাইবার লািগ, আিম তুমরার আেগ
কির িভংগুলর পাল পাঠাইমু। 29 অইেল আিম তারা হক্কলের একই
বছরর িভতের েখদাইতাম নায়,আরনায়আস্তা েদশ পিতত রইয়া জংিল
জানুয়াের ভিরিযবা, বােদ ইতায় তুমরাের ছাতাইবা। 30 আিম আেস্ত
আেস্ত তারাের েখদাইমু, আর তুমরার মানুষ বািড়য়া আস্তা েদশ আবাদ
করবায়। 31আিম নীল দিরয়া থািক িফিলিস্তনী েদশর সাগর পযর্ন্ত,আর
দউকনর মরুভুিম থািক েফারাত গাংগ পযর্ন্ত তুমরার েদশর সীমানা
গাড়মু। ই েদেশা েযরা বসত কেরর তারাের তুমরার আেতা সিপমু, আর
তুমরা তারাের ই েদশ থািক েখদাই িদবায়। 32 তারার লেগ বা তারার
েদবতা অকলর লেগ তুমরা কুনু চুিক্ত কিরও না। 33 তুমরার েদশর
িভতের তারাের রইবার িদও না। আরনায় তারা তুমরাের আমার েগছ
থািক হরাইয়া গুনার পেথ টািনয়া িনেবািগ। তুমরা যুিদ তারার েদব-
েদবীর পুজা কেরা, তাইেল িনিচ্চত তুমরাও তারার ফােন্দা হামাইবায়।”
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24
আল্লার লেগ িমলনর উিছলা পাকা-পুক্ত

1 মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিম আর হারুন, হারুনর পুয়াইন নাদাব
আর আিবহু, আর বিন ইসরাইলর সত্তইর জন মুরিব্ব েনতা আমার
েগেছ উিঠয়া আও। আইবার বালা তুমরা দুরই থািক আমাের সইজদা
কিরও। 2 অইেল খািল তুিম একলা আমার কাছাত উপের আইবায়,
আর েকউ নায়। এরার লেগ আর কুনু বিন ইসরাইল যানু না উেঠ।”

3 মুছায় মানষর েগেছ আইয়া মাবুদর হক্কল কালাম আর আইন-
কানুন হুনাইলা, ইতা হুিনয়া হকল মানেষ একলেগ কইলা, “মাবুেদ
যততা বাতাইছইন ইতা হক্কলতা আমরা মানমু।” 4মাবুদর বাতাইল হকল
কালাম মুছায় েলিখয়া থইলা। বাদর িদন ফজের উিঠয়া পাড়র লামাত
এখান কুরবািন খানা বানাইলা, আর বিন ইসরাইলর বােরা গুষ্টিের ইয়াদ
রাখার লািগ বােরাগু খুটা বানাইলা। 5 বােদ তাইন বিন ইসরাইলর জুয়ান
অকলের পাঠাইলা আর তারা মাবুদর নােম বউত জালাইল কুরবািন
িদলা, আর বউত িবছাল জেবা কিরয়া ছালামিত কুরবািনও িদলা।
6 মুছায় কুরবািনর লউর অেধর্ক িনয়া কয়টা বািটত থইলা, আর বািক
অেধর্ক িনয়া কুরবািন খানার উপের িছটাই িদলা। 7 বােদ তাইন আল্লার
লেগ িমলনর উিছলার িনয়ম-কানুন েলখা িকতাব খান িতলাওত কির
মানষের হুনাইলা। ইতা হুিনয়া মানেষ জুয়াপ িদলা, “আমরা মাবুদর
হকল হুকুম হুনমু, তাইন যততা কইছইন হকলতা মানমু।” 8 অখান
হুিনয়া মুছায় লউ লইয়া মানষর উপের িছটাইয়া কইলা, “ই লউ অইেলা
আল্লাই িমলনর হউ উিছলার লউ, েয উিছলা মাবুেদ তান হকল শতর্
মািফক তুমরার লেগ বওয়াল করছইন।”

9 েতউ মুছা, হারুন, নাদাব, আিবহু আর বিন ইসরাইলর সত্তইর
জন মুরিব্ব েনতা পাড়র উপের উঠলা। 10 তারা িনজর চউেখ বিন
ইসরাইলর আল্লা পাকর িদদার েদখলা। তারা েদখলা, আল্লার পাও
মুবারকর তেল আেছ, চকচকা লীলমিন পাথরর ৈতয়াির ছাতর লাখান,
আছমানর নমুনায় ছাফ। 11 বিন ইসরাইলর মুরিব্ব অকেল আল্লাের
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েদখেলও তাইন এরাের মারার লািগ আত তুললা না। তারা তান িদদার
পাইলা আর খাওয়া-দাওয়া করলা।

হজরত মুছা একলা আল্লার দরবােরা রইলা
12 বােদ মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিম অউ পাড়র উপের আমার

কান্দাতআও,আইয়া কয় িদন রও। মানষের তািলম িদবার লািগআমার
েয হুকুম-আহকাম পাথরর উপের েলখিছ, অতা আিম তুমাের িদমু।”
13 েতউ মুছায় তান খািদম ইউছাের লেগ লইয়া পােড়া উঠলা, আর
মুছা আল্লার পােড়া েগলা। 14 তাইন মুরিব্ব অকলের কইয়া েগলা,
“আমরা িফরত আইবার আগ পযর্ন্ত আপনারা আমরার লািগ অেনা
বার চাইবা। হারুন আর হূর আপনারার কাছাত আছইন, কুনু কাইজ্জা-
ফসাদ লাগেল এরার েগেছ যাইবা।” 15 মুছা পােড়া উঠেতউ আস্তা
পাড় েমঘর চাকায় গুির েগেলা, 16 আর তুর পাড়র উপের মাবুদর
নুরর তজিল্ল জাইর অইেলা। ছয় িদন আস্তা পাড় েমঘর চাকায় গুরা
রইেলা। সাত নম্বর িদন অউ েমঘর চাকা থািক মাবুেদ মুছাের ডািকলা।
17 বিন ইসরাইেল মাবুদর নুরর তজিল্ল েদখলা, তারা েদখলা পাড়র
উপের আগুিনর লাখান জেলর। 18 পাড় বাইয়া উিঠ-উিঠ মুছা হউ
েমঘর িভতের হামাই েগলা। তাইন চািল্লশ িদন, চািল্লশ রাইত হউ পােড়া
রইলা।

আল্লার পিবত্র ঘর বানািনর হুকুম
(২৫:১-৩১:১৮)

25
ঘরর মাল-ছামানা যুগািনর হুকুম

1 মাবুেদ মুছাের কইলা, 2 “তুিম বিন ইসরাইলের কও, তারা আমার
েগেছ দান-খয়রাত লইয়া আিজর অউক। তারার িনজর খুিশেয় েযতা
দান করবা,অতা তুিম সমিজয়া রািখও। 3তারার েগছ থািক অউ লাখান
মাল সমিজও:
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েসানা, রুপা, িপতল;
4 িললুয়া, বাইংগিন, লাল রংগর সুতা;
দািম সুিত কাপড় আর ছাগলর রুমা;
5 লাল রংগ লাগাইল েমড়ার চামড়া, ফু�র চামড়া;
বাবলা লাকিড়;
6 েলম জালািনর লািগ জয়তুনর েতল;
েখলাফিত সমিজবার েতলর মশলা আর আগর-খুশবয় বানািনর
মশলা;

7 ইমামর েলবাছর এেফ্রান আর বুকুর উপরর থিলত লাগািনর
আিকক মিন আর বািক হকল জাতর দািম পাথর।

8 “আমার রওয়ার লািগ তুিম বিন ইসরাইল অকলেরিদ পাক-পিবত্র
এখান জাগা ৈতয়ার করাইবায়। েতউ আিম তারার লেগ বসত করমু।
9আমার রওয়ার ঘর আর মাল-ছামানার েবয়াপাের আিম তুমাের েযলা
নমুনা েদখাইমু, এেক্কের অউ লাখান কির হকলতা িতয়ার করাইও।

শাহাদত সনু্দক বানািনর িনয়ম
10 “তারা বাবলা লাকিড় িদয়া এগু সনু্দক বানাইবা। ইটা লাম্বায়

আড়াই আত, েদড় আত পাশ আর েদড় আত উচা। 11 এর বাের-
িভতের খািট েসানািদ েলিপয়া িদও, আর চাইেরা িকনােরা েসানার
নকশা লাগাইও। 12 হুনারর আগুইনিদ পুিড়য়া চাইরটা েসানার কড়া এর
চাইেরা কুনাত লাগাইও, অগালাত দুইটা আর হগালাত দুইটা লাগাইও।
13 বাবলা লাকিড়িদ দুগু েবন্দা বানাইয়া েসানািদ েলিপয়া িদেত অইেবা।
14সনু্দকের বইয়া েনয়ার লািগ দুইও গালার কড়ার মােজিদ, অউ দুইও
েবন্দা হারািন লাগেবা। 15 েবন্দা দুইওটা সনু্দকর কড়ার িভতের হারাইল
রইেবা, ইগুইন খুিলও না। 16 আিম আমার হুকুম-আহকাম েলখা েয
পিবত্র শাহাদত পাথর তুমাের িদমু, তুিম ইটা অউ সনু্দকর িভতের থইও।

17 “খািট েসানািদ সনু্দকর এখান ছািন বানাইও, অখানর উপের
গুনার কফরা আদায় করা অইেবা। ই ছািন লাম্বায় আড়াই আত আর
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পােশ েদড়আতঅইেবা। 18-19 তুিম হউ ছািনর িকনােরা েসানা িপটাইয়া
দুগু কারুবী বানাইও। অউ কারুবী েদখেত দুলদুল েঘাড়ার লাখান
ডাখনা আলা। বানাইয়া সনু্দকর দুই গালাত লাগাইও, অগালাত একটা,
আর হগালাত একটা। দুইও কারুবী ছািনর লেগ অউ লাখান কির
েসানািদ বানািন লাগব, েযটা আস্তাটা খািল এক িচজ অয়। 20 এর
ডাখনা দুইওখান উপেরিদ েমলাইল রইেবা, আর এর ছায়ার তেল
থাকেবা সনু্দকর ছািন। দুইও কারুবী মুখামুিখ উবা থাকেবা,আরতারার
চউখ রইেবা ছািনর বায়। 21 ই ছািনের সনু্দকর উপের লাগাইও, আর
আমার হুকুম-আহকাম েলখা েয শাহাদত পাথর তুমাের িদমু, অউ
পাথর তুিম সনু্দকর িভতের থইও। 22 ই শাহাদত সনু্দকর ছািনর উপের
দুইও কারুবীর মাজখােনা,আিম তুমাের িদদার িদমু।অউ িদদারর সময়
বিন ইসরাইলর লািগ আমার হকল আইন-কানুন জানাইমু।

পিবত্র রুিট রাখার েটবুল বানাইও
23 “বাবলা লাকিড় িদয়া দুই আত লাম্বা, এক আত পাশ আর েদড়

আত উচা কির এখান েটবুল বানাইও। 24 অখানের খািট েসানািদ
েলিপয়া চাইেরা িকনােরা নকশা লাগাইও। 25 েটবুলর চাইেরা িকনােরা
চাইর আংগুল উচা কির এক হাজ িদবায়, হাজর মােজ েসানািদ
নকশা করবায়। 26 েটবুলর চাইেরা কুনাত চাইেরা পায়ার উপের েসানার
চাইরটা কড়া লাগাইবায়। 27 ই চাইেরা কড়াইন েটবুলর কুনার হউ উচা
হাজর তেল লাগাইও, যােত েটবুল বইয়া েনওয়ার বালা কড়ার িভতের
েবন্দা হারাইল যায়। 28 েবন্দা দুইওটা বাবলা লাকিড়িদ বানাইয়া েসানািদ
েলিপবায়, অউ েবন্দািদ েটবুল বইয়া িনবায়। 29 েটবুলর উপরর থাল-
বাসন, আল্লার নােম ঢািলয়া িদবার শরবত-পািনর ছদগার জগ আর
মগ, হকলতা খািট েসানািদ বানািন লাগেবা। 30 অউ েটবুলর উপের
আমার ছামেন হােমশা পিবত্র রুিট রাখবায়, ই রুিট যানু সব সময়
থওয়া অয়।”

পিবত্র েচরাগ দািন বানািনর িনয়ম
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31 মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিম খািট েসানািদ এখান েচরাগ দািন
বানাইবায়, েচরাগ দািনর তলা আর উপরর ডািন্ড খািট েসানা িপটাইয়া
গড়াইবায়। এর ডািন্ড, ফুলর লাখান িপয়ালা, কুিড় আর পাপিড় অকল
েচরাগ দািনর লেগ এখােনা লাগাইল রইেবা। 32 েচরাগ দািনর ডািন্ডর
দুই গালাত িতনটা কির েমাট ছয়টা ডাল থাকেবা। 33 পরেতক ডালর
মােজ জবা ফুলর লাখান িতনগু কির িপয়ালা থাকেবা। েচরাগ দািনর
ছয়ও ডােলা এক লাখান কাম করা অইেবা। 34 েচরাগ দািনর মুল
ডািন্ডর মােজওজবা ফুলর লাখান চাইরটা িপয়ালা থাকেবা। 35অউ মুল
ডািন্ড থািক বারইল ছয়টা ডালর মােজ, পয়লা দুইও ডালর জুড়াত এগু
কুিড়, দুছরা দুইও ডালর জুড়াত আরক কুিড়, আর েহশর দুইও ডালর
জুড়াতও কুিড় িদও। 36 কুিড় আর ডাল হকলতা েচরাগ দািন থািক
বারইেবা, হকলতা িমিলয়া এক িচজ অইেবা। আস্তাটাউ খািট েসানা
িপটাইয়া বানািন লাগেবা। 37এরবােদ সাতটা েলম বানাইয়া অউ েচরাগ
দািনর উপের অউ লাখান কির লাগািন লাগেবা, যােত েলম জালািনর
বােদ েচরাগ দািনর ছামনা ফর অয়। 38 েলমর িফতা ছাফ করার িচমটা
আর জালাইল িফতার ছািল থওয়ার লািগ কয়গু বািট, খািট েসানািদ
বানািন লাগেবা। 39 েচরাগ দািনর হকলতা বানািনর লািগ এক মন খািট
েসানা লাগেবা।

40 “হুেনা, অউ পাড়র উপের তুমাের েযলা নকশা েদখাইল অইেলা,
এেক্কের অউ লাখান কির হকলতা বানাইও।”

26
আল্লার ঘর বানািনর েতরপাল

1 মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিম দশ টুকরা েপচাইল সুতার দািম সুিত
কাপড়িদ আমার ঘরর পদর্ া বানাইও। আর িললুয়া, বাইংগিন, লাল
সুতািদ ভালা উস্তাদেরিদ এর মােজ কারুবী অকলর ছিব বাইন করাইও।
2 হকল টুকরাইন এক মাপর অইেবা, লাম্বায় আটাইশ আত আর
পােশ চাইর আত। 3 ই টুকরাইন্তর পাচখান পাচখান কির এখােনা জুড়া
িদয়া, দুখান বড় েতরপাল বানাইেত অইেবা। 4 বড় েতরপালর পয়লা
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টুকরার পাশর এক িকনােরা িললুয়া সুতািদ হুকর ফুড় বানাইেত অইেবা।
দুছরা টুকরাতও অউলা করেত অইেবা। 5 পয়লা েতরপালর িকনােরা
পইঞ্চাশগু হুকর ফুড় আর দুছরা েতরপােলা অউলা পইঞ্চাশগু ফুড়
িদেত অইেবা। দুইও বড় েতরপালর হুকর ফুড় এগুআেরগুর উল্টামুখা
থাকেবা। 6 বােদ েসানািদ পইঞ্চাশগু হুক বানাইয়া হউ ফুড়র মােজিদ
হারাইয়া, বড় দুইও েতরপালের আটকাই িদও। েতউ ই দুইও টুকরািদ
এখান ঘর িতয়ার অইেবা।

7 “আমার ঘরর উপর গুরার লািগ ছাগলর রুমা িদয়া েতরপালর
লাখান এগােরাখান টুকরা বানািন লাগেবা। 8 হকল টুকরাইন এক মাপর
অইেবা, িতশ আত লাম্বা আর চাইর আত পাশ। 9অন থািক পাচ টুকরা
একলেগ জুড়া িদয়া বড় এক েতরপাল বানাইেত অইেবা। আর বািক
ছয় টুকরা জুড়া িদয়া, বড় আরক েতরপাল বানাইয়া হারেল, অউ
দুছরা েতরপালর েয টুকরা বাড়িত রইেবা, অখানের তামু্বর ছামনর
বায় দুই ভাইঞ্জ কির িদেত অইেবা। 10 পয়লা বড় েতরপালর পাশর
এক িকনােরা পইঞ্চাশগু হুকর ফুড় বানাইেত অইেবা, আর দুছরা
েতরপােলাও অউলা অইেবা। 11 বােদ িপতল িদয়া পইঞ্চাশগু হুক
বানাইয়া হউ হুকর ফুড়র মােজ হারাইয়া, অউ বড় দুইও েতরপাল
এখােনা জুড়া িদেত অইেবা। েতউ ই দুইও েতরপাল িমিলয়া এখান
ছািন অইেবা। 12 ছাগলর রুমার বড় েতরপালর েয আধা টুকরা বাড়িত
অইেবা, ইখান খেরিদ লটকাইল রইেবা। 13 ই েতরপাল খান তলর
কাপড় থািক এক আত বড় অওয়ায় ইখান দুইও গালাবায় লটকাইল
রইয়া হারা ঘরের গুিরিলেবা। 14 এর উপর গুরার লািগ লাল রংগ করা
েমড়ার চামড়ািদ আেরাখান েতরপাল বানাইয়া গুির িদেত অইেবা। বােদ
এর উপের ফু�র চামড়ািদ ছািন ৈতয়ার কির গুির িদেত অইেবা।”

আল্লার ঘরর েফ্রইম বানািনর লাকিড়-তক্তা
15 মাবুেদ মুছাের কইলা, “আমার ঘরর লািগ বাবলা লাকিড়িদ

কয়খান েফ্রইম বানািন লাগেবা। 16পরেতক েফ্রইম বানাইবায় দশআত
লাম্বা আর েদড় আত ফাড়। 17 অউ েফ্রইেমা দুগু কির পায়া থাকব।
হকল েফ্রইম এক লাখান বানাইেত অইেবা। 18 দিক্ষন গালার লািগ



িহজরত 26:19 lxx িহজরত 26:33

িবশখান েফ্রইম বানািন লাগেবা। 19 ই েফ্রইমর পায়ার তেল েদওয়ার
লািগ চািল্লশগু রুপার ভুরা বানািন লাগেবা, পরেতক েফ্রইমর দুই
পায়ার লািগ দুগু ভুরা লাগেবা। 20আমার ঘরর উত্তর গালার লািগয়াও
িবশখান েফ্রইম লাগেবা, 21আর পরেতক েফ্রইমর পায়ার তলর লািগ
দুগু কির চািল্লশগু রুপার ভুরা বানািন লাগেবা। 22 পইচমর গালার
লািগ, মািন খর গালার লািগ ছয়খান েফ্রইম, 23 আর খরর দুইও
কুনার লািগ আেরা দুখান েফ্রইম লাগেবা। 24 ই দুই েফ্রইমের দুই কুনার
দুইও েফ্রইমর লেগ তেল-উপের এখােনা জুড়া িদেত অইেবা। পরেতক
কুনার দুই েফ্রইম ধারর েফ্রইমর লেগ বািত্ত মািরয়া একলেগ জুড়া
িদেত অইেবা। দুইও কুনা এক লাখান অইেবা। 25 েতউ খেরিদ আটখান
েফ্রইম অইেবা, আর পরেতক েফ্রইমর তেল েদওয়ার লািগ দুগু কির
েষালগু রুপার ভুরা লাগেবা।

26 “তুিম েফ্রইমের জুড়া িদবার লািগ বাবলা লাকিড়িদ কয়গু লাম্বা
বািত্ত বানাইও। 27 এর মােজ পাচগু বািত্ত ঘরর এক গালার লািগ,
আর বািক পাচগু আরক গালার লািগ, আর পাচগু লাগেবা খর গালা,
মািন পিচম গালার েফ্রইমর লািগ। 28 েফ্রইমর মাজখােনা লাগাইল অউ
বািত্তিদ হকল েফ্রইমর একমাথা থািক আরক মাথা পযর্ন্ত আটকাইবায়।
29 েফ্রইম খানাইন েসানািদ েলপেত অইেবা, আর বািত্ত হারািনর লািগ
েসানার কড়া বানাইয়া েফ্রইেমা লাগাইেত অইেবা। ই বািত্ত অকলও
েসানািদ েলপেত অইেবা। 30আমার ঘরর েয নকশা তুমাের অউ তুর
পাড়র উপের েদখাইলাম, তুিম এেক্কের অউ লাখান কির ইটা ৈতয়ার
করাইও।”

আল্লার ঘরর লািগ পদর্ া
31 মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিম িললুয়া, লাল, বাইংগিন সুতা

আর েপচাইল দািম সুিত কাপড়িদ এখান পদর্ া বানাইও। ভালা কুনু
উস্তাদেরিদ এর উপের কারুবী অকলর ছিব বাইন করাইও। 32 ই
পদর্ াখান বাবলা লাকিড়িদ চাইরটা খুিটর লেগ লাগাইয়া েসানার কড়ািদ
লটকাই িদবায়, খুিটর মাথাত েসানার কড়া লাগাইবায়। আর খুিটগুইন
েসানািদ েলপাইবায়, খুিটর তলাত রুপার ভুরা লাগাইবায়। 33 পদর্ ার
উপরর সুিত কাপেড়া লাগাইল হুকর লেগ পদর্ াখান লটকাইল রইেবা। ই



িহজরত 26:34 lxxi িহজরত 27:8

পদর্ ার খের শাহাদত সনু্দক থইবায়। পদর্ ািদ আমার ঘরর েহেরম শিরফ,
মািন খাছ পাক জাগা আর পাক জাগার মাজখােনা েবড়া িদও। 34অউ
েহেরম শিরফর িভতের শাহাদত সনু্দকর উপের এর ছািন লাগাইও।
35 ই পদর্ ার বাের েহেরম শিরফর উত্তর গালাত পিবত্র রুিট রাখার
েটবুলখান থইও, আর এর উল্টামুখা দিক্ষন গালাত থইও েচরাগ দািন।

36 “আমার ঘরর দুয়ারর লািগ এখান পদর্ া বানাইও, ইখান দািম সুিত
কাপড়িদ বানাইয়া হাির, িললুয়া, বাইংগিন, লাল রংগর সুতািদ নকশা
কিরও। 37 ই পদর্ ার লািগ েসানার কড়া আর বাবলা লাকিড়র পাচটা খুিট
বানাইও। খুিটগুইন েসানািদ েলপাইও, খুিটর তলাত িপতলর পাচগু
ভুরা লাগাইও।”

27
জালাইল কুরবািন খানা বানাইও

1মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিম বাবলা লাকিড়িদ পাচআত লাম্বা, পাচ
আত পাশ আর িতন আত উিব িদয়া চাইর-কুিন কির এখান কুরবািন
খানা ৈতয়ার করাইও। 2এর চাইেরা কুনার উপের লাকিড়িদ চাইরটা িহং
িদও। অউ িহং কুনার লাকিড় খুিদয়া বানািন লাগেবা, ই আস্তাখান এক
িচজ অইেবা। বােদ পুরা কুরবািন খানা িপতলিদ েলপাইও। 3 কুরবািন
খানার ছািল তুলার বড় চামচ আর গামলা, লউ থওয়ার বািট, েগাস্ত
তুলার িচমটা, আংরা থওয়ার পািতল, হকলতা িপতলিদ বানাইও।
4 িপতলিদ এখান জািল বানাইবায়। এর চাইর কুনাত চাইরটা িপতলর
কড়া লাগাইও। 5 কুরবািন খানার তলা থািক উপরর মাজামািজ জাগার
তািড়য়ার তেল অউ জািল বওয়াইও। 6 কুরবািন খানা বইয়া িনবার
লািগ বাবলা লাকিড়িদ দুগু েবন্দা বানাইও, বানাইয়া দুইওগু িপতলিদ
েলিপও। 7 ই েবন্দাইন কড়ার িভতেরিদ হারািন লাগেবা। েতউ কুরবািন
খানা বইয়া েনয়ার বালা দুইও েবন্দাইন কুরবািন খানার দুই গালাবায়
থাকেবা। 8 কুরবািন খানা তক্তািদ বানাইয়া এর িভতের ফাক রািখও।
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আিম অউ পাড়র উপের তুমাের েযলা নকশা েদখাইলাম, এেক্কের
অলাখান কির বানািন লওয়াইও।

আল্লার ঘরর উঠানর নমুনা
9 “আমার ঘরর চাইেরাবায় উঠান থাকেবা। এর দিক্ষন গালাবায়

একেশা আত রািখও, ই মুখা িদবায় দািম সুিত কাপড়র পদর্ া। 10 ই
পদর্ া টানািনর লািগ িবশগু খুিট িদবায়। খুিটর তলাত িদবায় একটা কির
িপতলর ভুরা, পদর্ া টানািনর লািগ রুপার কড়া আর বািন্দবার তার
লাগাইবায়। 11 উত্তর গালাবায় একেশা আত উঠান রাখবায়। হেনাও
পদর্ া িদও, িবশগু খুিট, িবশগু িপতলর ভুরা, খুিটর লেগ লাগাইও
রুপার কড়া আর তার। 12পইচেম পইঞ্চাশআত উঠান রািখও, হেনাও
কয়খান পদর্ া, দশগু খুিট, পরেতক খুিটর তলাত একটা কির ভুরা িদও।
13 পুেবিদও পইঞ্চাশ আত উঠান রািখও; 14 েগইটর এক গালাত
পনেরা আত লাম্বা পদর্ া, িতনটা খুিট আর িতনটা ভুরা লাগাইবায়,
15 অলা দুছরা গালাতও পনেরা আত পদর্ া, িতনটা খুিট আর িতনটা
ভুরা িদও। 16উঠানর েগইটর লািগ চাইরটা খুিট, চাইরটা ভুরা আর িবশ
আত লাম্বা এখান পদর্ া। পদর্ াখান দািম সুিত কাপড়িদ বানাইয়া িললুয়া,
বাইংগিন লাল সুতািদ নকশা করাইও। 17 উঠানর চাইেরা গালার হক্কল
খুিটের বািন্দবার তার আর কড়া অইেবা রুপার, এর তেল িপতলর ভুরা
থাকেবা। 18 উঠানখান লাম্বায় একেশা আত আর পােশ পইঞ্চাশ আত
অইেবা। এর চাইেরাবায় পাচ আত উিব পদর্ া িদও, পদর্ া অইেবা দািম
সুিত কাপড়র, আর খুিটন্তর তেল িদও িপতলর ভুরা। 19আমার ঘরর
কামর হকল িচজ িপতলিদ বানাইবায়, মুল তামু্ব আর উঠানর েবড়ার
টানার রিশর তলর েপেরগ অকল িপতলর অইেবা।

20 “তুিম বিন ইসরাইল অকলের হুকুম িদও, তারা জয়তুন েছিছয়া
েতল বানাইয়া তুমার েগেছ আনেতা, যােত েলম হােমশা জালাইল
রয়। 21 িমলন-তামু্বর শাহাদত সনু্দকর ছামেন েয পদর্ াখান থাকেবা,
অউ পদর্ ার বাের হারুন আর তার পুয়াইেন্ত হাইঞ্জা থািক ফজর পযর্ন্ত,
মাবুদর ছামেন েলমগুইন েদখা-হুনা করবা। আমার অউ হুকুম যানু বিন
ইসরাইেল ওয়ািরশর পর ওয়ািরশ ধির হর-হােমশা আমল কের।”
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28
ইমাম অকলর েলবাছ

1 মাবুেদ মুছাের কইলা, “ও মুছা, বিন ইসরাইলর মােজ ইমামিত
করার লািগ তুমার ভাই হারুন, তার পুয়া নাদাব, আিবহু, আিল-আজর
আর ইছামারের তুমার ছামেন আনাও।

2 “তুমার ভাই হারুনর ইজ্জত আর সুন্দর বাড়ািনর লািগ পিবত্র
েলবাছ ৈতয়ার করাও। 3 আিম পাক রুহ িদয়া েযতা উস্তাদ অকলের
কািরগির কামর আখল-েহকমত িদিছ, তুিম হউ কািরগর অকলের
হুকুম েদও, তারা হারুনর লািগ অউলা পিবত্র েলবাছ বানাউক্কা, েয
েলবাছ খািল আমার ইমামিতর কােমা লােগ। 4 ই েলবাছর মােজ
বুকুর উপরর থিল, এেফ্রান, আলেখল্লা, েচকর কাপড়র পাইঞ্জািব,
পাউগিড় আর কমেরা বান্দার কাপড় বানাইও। তুমার ভাই হারুন আর
তার পুয়াইেন্ত যােত আমার ইমামিত কাম করতা পারইন, এরলািগ
তারার পাক-পিবত্র েলবাছ বানাইও। 5 েলবাছ বানাইেত তারা িললুয়া,
বাইংগিন, লাল সুতা, আর দািম সুিত কাপড়, এর লেগ েসানাও
লাগাইবা।

পরধান ইমামর এেফ্রান বানািনর িনয়ম
6 “পরধান ইমামর এেফ্রান বানাইবায় িললুয়া, বাইংগিন, লাল সুতা,

দািম সুিত কাপড়, আর েসানািদ। ইতা ভালা কুনু উস্তাদেরিদ বানাইও।
7 এেফ্রানর কান্দর দুই গালা জুড়া িদবার লািগ দুখান পট্টি বানাইয়া,
এেফ্রানর উপরর কুনাত লাগাইও। 8 এেফ্রানর লেগ জুড়া লাগাইল
েপটর উপরর েবল্ট খানও এেফ্রানর লাখান িললুয়া, বাইংগিন, লাল
সুতা, দািম সুিত কাপড়, আর েসানািদ বানাইও।

9 “তুিম দুইটা আিকক পাথর আিনয়া এর উপের ইসরাইল, মািন
ইয়াকুবর পুয়াইন্তর নাম খুদাইয়া েলখাইও। 10 পয়লা পাথরর উপের,
তারার জন্মর িহসােব বড় থািক হুরু মুখা ছয় জনর নাম, আর দুছরা
পাথরর উপেরও বািক ছয় জনর নাম খুদাইয়া েলখাইও। 11 হুনার
অকেল দািম পাথরর উপের খুিদয়া েযলা সীল বানাইন, এেক্কের অউ
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লাখান কির দুগু পাথরর উপের ইসরাইলর পুয়াইন্তর নাম খুদাইও।
12 পাথর দুইওগু েসানার জাজইরর মােজ লাগাইয়া এেফ্রানর কান্দর
পট্টির লেগ লাগাইও। ইসরাইলর পুয়াইন্তর বায় মাবুদর নজর রাখার
লািগ, ই পাথর হারুেন মাবুদর ছামেন তার কান্দর মােজ লাগাইেবা।
13-14 দুইও জাজইরর লেগ েসানািদ বানাইল দুকছা েচইন লাগাইও।
অউ দুইও েচইন খািট েসানািদ রিশর নমুনায় েপচাইয়া বানাইও।

বুকুর উপরর থিল বানািনর িনয়ম
15 “আমার রায়-ফয়ছালা জানার লািগ বুকুর উপরর থিল বানাইও।

ভালা উস্তাদ কুনু দির্জেরিদ বানাইও। এেফ্রানর কামর লাখান ইটাও
িললুয়া, বাইংগিন, লাল সুতা, দািম সুিত কাপড়, আর েসানািদ বানাইও।
16 ইটা অইেবা লাম্বায় আধা আত, পােশ আধা আত, চাইর কুনা আলা
দুই ভাইঞ্জ করা এখান কাপড়। 17 এর উপের হাইর ধরাইয়া চাইর
হাইর পাথর লাগাইবায়। পয়লা হািরত ইয়াকুত, পীত, আর পান্না মিন।
18 দুছরা হািরত লালমিন, লীলমিন আর হীরা; 19 িতন নম্বর হািরত
িফরুজ, েগােমদ আর পদ্মরাগ মিন। 20 চাইর নম্বর হাইেরা েপাখরাজ,
ৈবদুযর্ আর সুরুজ মিন। ই পাথর অকল েসানার জাজইরিদ লাগাইও।
21 ইসরাইলর বােরা পুয়ার লািগ বােরাটা পাথর লাগেবা। ইতা এেকা
পাথেরা এক এক পুয়ার নাম খুিদয়া েলখাইও, েযলা খুিদয়া সীল
বানাইল অয়।

22 “বুকুর উপরর থিলর লািগ খািট েসানািদ রিশর লাখান েপচাইয়া
দুকছা েচইন বানাইও। 23 েসানার দুইটা কড়া বানাইয়া বুকুর অউ
থিলর উপরর কুনাত লাগাইও। 24আর েচইন দুইওেগছা দুইও কড়ার
লেগ আটকাইও। 25 দুইও কান্দর এেফ্রানর ছামনর িফতাত েসানার
জাজইরর লেগ েচইনর একমাথা বািন্দও। 26আেরা দুইটা েসানার কড়া
বানাইয়া বুকুর উপরর থিলর দুই কুনাত লাগাইও। ই দুইওটা এেফ্রানর
লেগ বুকুর থিলর তেল রইেবা। 27 বােদ আেরা দুইটা েসানার কড়া
বানাইয়া, এেফ্রানর কান্দর পট্টির সই তেলিদ, েপটর উপরর েবল্টর
উপরর িসলাইর কাছাত লাগাইও। 28 বােদ বুকুর উপরর থিলর তলর
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কড়ার লেগ েপটর উপরর নকশা করা েবল্টর কড়া িললুয়া সুতািদ
বািন্দও। েতউ অউ থিল এেফ্রানর উপের থািক হরেতা নায়।

29 “পাক জাগাত হামাইবার বালা হারুেন আমার রায়-ফয়ছালা
হুনার লািগ, বুকুর উপরর থিলর উপের েলখা ইসরাইলর বােরা পুয়ার
নাম লাগাইেত অইেবা, ই থিলটায় তারাের হর-হােমশা মাবুদর ছামেন
রাখেবা। 30 আমার রায়-ফয়ছালার অউ থিলর িভতের উিরম আর
তুিম্মম রািখও। হারুন েযবলা মাবুদর ছামেনআিজরঅইেবা,অউ সময়
ইতা তার বুকুর উপের রইেবা। হারুেন বিন ইসরাইলর লািগআমার রায়-
ফয়ছালা জানার উপায় িহসােব হর-হােমশা তার বুকুর উপের মাবুদর
েদওয়া অউ িচজ রাখেবা।”

ইমাম ছাবর আেরা েলবাছ
31 মাবুেদ মুছাের কইলা, “এেফ্রানর তেল লাম্বা েয আলেখল্লা

রইেবা, ইকটা পুরাটাউ িললুয়া রংগর সুতািদ বানাইও। 32 মাথা
হারাইবার লািগ এর মাজখােনা ফাক রািখও। ই ফাক জাগা যােত না
িছেড়, এরলািগ এর চাইেরা গালা দেড়া কির বাইন করেত অইেবা।
33 িললুয়া, বাইংগিন, লাল রংগর সুতািদ আনুয়ার ফলর লাখান
বানাইয়া, অউ আলেখল্লার তলর মুিড়র চাইেরাবায় লাগাইও। আর
ইতার মােজ মােজ িদও েসানার ঘুংগুর। 34 ই মুিড়ত িদবায় এগু কির
আনুয়ার আর এগু ঘুংগুর। 35 ইমামিত করার বালা হারুেন ই েলবাছ
িফিন্দেবা। েহ েযবলা পাক জাগাত মাবুদর ছামেনআিজর অইেবা,আর
হন থািক বাের বারইেবা, অউ সময় অউ ঘুংগুর অকলরআওয়াজ হুনা
যাইেবা, েতউ েহ মরেতা নায়।

36 “খািট েসানািদ এখান পাত বানাইয়া এর উপের সীলর লাখান
খুিদয়া অউ আয়াত েলখাইও, �মাবুদর নােম পাক-পিবত্র।� 37 ই
পাতখান পাউগিড়র ছামনর গালাত লাগাইয়া িললুয়া সুতািদ বািন্দও।
38 ইটা হারুনর কপালর উপের রইেবা। যেতা পাক-পিবত্র মাল বিন
ইসরাইেল দান-খয়রাত লইয়াআইবা, ইতার হকল নমুনার দুষ-িতরুিটর
ভার হারুেন বইেবা। মাবুেদ যােত তারাের কবুল করইন, এরলািগ
হারুেন কপালর উপের ই েসানার পাতখান হােমশা লাগাইয়া রাখেবা।
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39 ইমামর পাইঞ্জািব আর পাউগিড় ৈতয়ার করাইও েচকর দািম সুিত
কাপড়িদ। কমেরা বান্দার কাপড় খান সুই-সুতািদ নকশা কির বানাইও।

40 “হারুনর পুয়াইন্তর ইজ্জত আর সুন্দরর লািগ পাইঞ্জািব, তিক
আর কমেরা বান্দার কাপড় ৈতয়ার করাইও। 41 তুিম তুমার ভাই হারুন
আর তার পুয়াইন্তের ই কাপড় িফন্দাইও। তারার মাথাত পিবত্র েতল
ঢািলয়া েখলাফিত িদয়া ইমামিত কােমা লাগাইও। তুিম তারাের পাক-
পিবত্র কিরও, যােত তারা আমার ইমাম অইতা পারইন। 42কমর থািক
উরাত পযর্ন্ত শরম গুরার লািগ সুিত কাপড়িদ হাফ-েপন্ট বানাইও।
43 হারুন আর তার পুয়াইন েযবলা িমলন-তামু্বত হামাইবা, বা কুরবািন
খানার েগেছ পাক জাগাত হামাইয়া ইমামিতর কােমা লাগবা, অউ সময়
তারা অউ হাফ-েপন্ট িফনবা। েতউ তারা িন-অপরািধ রইবা, মরতা নায়।
হারুন আর তার ওয়ািরশর িছলিছলার লািগ ই আইন হর-হােমশা চালু
রইেবা।”

29
ইমাম িহসােব বওয়াল করার িনয়ম

1 মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিম ইমাম অকলের অউ লাখান পাক-
ছাফ কিরও, যােত ইমাম বিনয়া তারা আমার এবাদত কাম চালাইতা
পারইন। তুিম িনখুত এগু িবছাল আর দুগু েমড়া আনাইও। 2 এরলেগ
ময়দািদ রুিট, েতলিদ ভাজা িপঠা, আর েতল মাখাইল চাপািট বানাইও।
ইতা কুন্তাতউ খািমর িমশাইও না। 3অতা বানাইয়া এক টুকিরত লইও,
এরলেগ হউ িবছাল আর দুইও েমড়া লইয়া আমার ছামেন আইও।
4 বােদ হারুন আর তার পুয়াইন্তের আমার ঘরর দুয়ারর কাছাত
আিনয়া, পািনিদ নাওয়াই িদও। 5আর হউ পিবত্র েলবাছ অকলআিনয়া
হারুনের িফন্দাইও। পাইঞ্জািব, আলেখল্লা, এেফ্রান আর বুকুর উপরর
থিল হকলতা িফন্দাইও। এেফ্রানর লেগ উস্তািদ আতর বানাইল হউ
েপটর উপরর েবল্ট খানও বািন্দয়া িদও। 6 তার মাথাত পাউগিড়
িফন্দাইও আর েসানার পাতিদ বানাইল পিবত্র তাজ খানও লাগাইও।
7 বােদ েখলাফিতর েতল তার মাথাত ঢািলয়া তাের েখলাফিত িদও।
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8 তার পুয়াইন্তেরও আিনয়া পাইঞ্জািব িফন্দাইও। 9 হারুন আর তার
পুয়াইন্তের কমরর কাপড় বািন্দয়া িদও। পুয়াইন্তর মাথাত িদও তিক।
অউ লাখান হারুন আর তার পুয়াইন্তের ইমামর পেদা বওয়াল কিরও,
যােত িচরকািলন িনয়ম িহসােব ইমামিতর পদ খািল তারার বংশত
থােক।

10 “বােদ হউ িবছালের তুিম িমলন-তামু্বর ছামেন আিনও, হারুন
আর তার পুয়াইেন্ত অগুর কল্লা আতাইয়া িদবা। 11 আতািনর বােদ
অউ িবছালের িমলন-তামু্বর দুয়ারর কাছাত িনয়া মাবুদর ছামেন জেবা
কিরও। 12 জেবা কিরয়া হারেল থুড়া লউ তুমার আংগুিলত লাগাইয়া
কুরবািন খানার িহংগর মােজ লাগাইও, আর বািক লউ কুরবািন খানার
তেল ঢািল িদও। 13 িবছালর েপটর িভতররআত-ভড়র চির্ব, কইলজার
মািটয়া, দুইও িকডিন আর এর চির্ব, কুরবািন খানার উপের িনয়া
জালাইিলও। 14এর েগাস্ত, খাল, আত-ভড় গুফর সুদ্ধা বিন ইসরাইলর
েকম্পর বাের িনয়া জালাইিলও। ইতা অইেলা গুনার কফরার কুরবািন।

15 “বােদ হউ দুইও েমড়া থািক এগু েমড়া আিনও, আনেল হারুেন
আর তার পুয়াইেন্ত অগুর কল্লা আতাইয়া িদবা। 16আর অউ েমড়াের
জেবা কিরয়া এর লউ িনয়া কুরবািন খানার চাইেরা গালাত িছটাই িদও।
17 েমড়াের কািটয়া টুকরাইয়া তার েঠং আর েপটর িভতরর হকলতা
ধইয়া, কল্লা আর বািক টুকরাইন্তর লেগ থইও। 18 েহেশ ই আস্তাগু
কুরবািন খানার উপের িনয়া জালাইিলও। ইতা অইেলা মাবুদর নােম
জালাইল কুরবািন, মাবুদর িনয়েত আগুিনত েদওয়া খুশবয় আলা
ছদগা।

19 “বােদ দুছরা েমড়ােরও আিনয়া হারুেন আর তার পুয়াইেন্ত কল্লা
আতাই িদবা। 20 আতািনর বােদ অগুের জেবা কিরয়া এর থুড়া লউ
িনয়া হারুন আর তার পুয়াইন্তর ডাইন কানর লিতত, ডাইন আতর
আর ডাইন পাওর বুিড় আংগুলর মােজ লাগাইও। আর বািক লউ িনয়া
কুরবািন খানার চাইেরা গালাবায় িছটাই িদও। 21বােদ েখলাফিতর েতল
আর কুরবািন খানা থািক থুড়া লউ লইয়া, হারুন আর তার পুয়াইন্তর
গতেরা আর েলবাছর উপের িছটাই িদও। েতউ েলবাছ সুদ্ধা হারুনআর
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তার পুয়াইন পাক-ছাফ অইবা। 22 তুিম অউ েমড়ার চির্ব, চির্ব আলা
েলংগুড়, েপটর িভতরর হকলতার উপরর চির্ব, কইলজার মািটয়া,
দুইও িকডিন, এর চির্ব, আর ডাইনর রান িনও, ইটা অইেলা ইমামিত
কােমা বওয়ালর লািগ বখিশয়া িদবার েমড়া। 23 বােদ মাবুদর নজেরা
থওয়া খািমর ছাড়া রুিটর টুকির থািক এখান রুিট, েতলিদ ভাজা এখান
িপঠা আর েতল মাখাইল চাপািট এখান লইও। 24 লইয়া ইতা হকলতা
হারুন আর তার পুয়াইন্তর আেতা িদয়া, মাবুদর ছামেন রাখার িনয়েত
উচা কির ধিরয়া দুলনা কুরবািন িহসােব দুলাইবায়। 25আর অতা তারার
আত থািক িনয়া, মাবুদর ছামেন কুরবািন খানার উপের, হউ জালাইল
কুরবািনর উপের জালাইিলবায়। ইটা অইেলা মাবুদর নােম আগুিনত
েদওয়া ছদগা। অউ খুশবয় আলা কুরবািনেয় মাবুদ খুিশ অইন।”

26 মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিম হারুনের ইমামিতর কােমা বওয়াল
করার লািগ, েখলাফিত সমিজবার েমড়ার িছনার টুকরা লইয়া, মাবুদর
ছামেন দুলনা কুরবািন িহসােব উচা কির দুলাইবায়। ইটা অইেলা তুমার
বাট। 27 হারুন আর তার পুয়াইন্তের ইমামিতর কােমা বওয়ালর লািগ
দুলনা কুরবািনর েমড়ার িছনা আর রান হকলতা তুিম পাক-পিবত্র
কিরও। 28অউ লাখান বিন ইসরাইলর েদওয়া অউ কুরবািনর টুকরাইন
হর-হােমশা হারুনআর তার পুয়াইেন্ত পাইবা। ইতা অইেবা মাবুদর নােম
বিন ইসরাইলর েদওয়া ছালামিত কুরবািনর একটা অংশ।

29 “হারুনর েববহার করা পিবত্র েলবাছ অকল তার ওয়ািরশ
অকেল পাইবা। অউ েলবাছ িফিন্দয়া তারা েখলাফিত পাইবা আর
ইমামিতর কােমা বওয়াল অইবা। 30 হারুনর বােদ তার েয পুয়া ইমাম
অইয়া িমলন-তামু্বর পাক জাগাত কাম করেবা, েহ সাতিদন পযর্ন্ত ই
েলবাছ তার গতেরা রাখেবা।

31 “েখলাফিত সমিজবার েমড়ার অউ েগাস্ত খানাইন িনয়া কুনু
পিবত্র জাগাত রািন্দবায়। 32 হারুন আর তার পুয়াইেন্ত িমলন-তামু্বর
দুয়ারর কাছাত বইয়া, টুকিরত থওয়া হউ রুিটর লেগঅউ েগাস্ত খাইবা।
33 ইমামর কােমা বওয়াল করার লািগ, তারাের পাক-ছাফ করার লািগ,
খািনর েযতা িচজ অকল গুনার মািফর লািগ কুরবািন েদওয়া অইেবা,
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ইতা খািল হারুন আর তার পুয়াইেন্ত খাইবা। আর েকউ ইতা খাইেতা
পারেতা নায়, কারন ইতা অইেলা পাক-পিবত্র খানা। 34 অউ বওয়াল
করার কুরবািনর েমড়ার কুনু েগাস্ত বা রুিট যুিদ িবয়ান পযর্ন্ত রইযায়,
েত ইতা জালাইিলেত অইেবা, েকউ খাইেতা পারেতা নায়, ইতা েতা
পাক-পিবত্র।

35 “হারুন আর তার পুয়াইন্তর লািগ, আিম তুমাের যততা করার
হুকুম িদিছ, তুিম অউলা কিরও। বওয়াল করার অউ কাম তুিম সাতিদন
ভরা কিরও। 36 গুনার কফরা িহসােব তুিম পরেতক িদন এগু কির
িবছাল কুরবািন িদবায়। আর কুরবািন খানাের পাক-পিবত্র করার
লািগওঅউ লাখান কুরবািন িদও,আরপাক-ছাফঅওয়ার লািগ পিবত্র
েতল ঢািলও। 37 কুরবািন খানাের পাক-পিবত্র করার লািগ সাতিদন
ভরা কুরবািন িদয়া, গুনা মািফর কফরা আদায় কিরয়া পাক-পিবত্র
কিরও। েতউ ই কুরবািন খানা এক মহা-পিবত্র জাগা অইেবা। েযকুনু
িজিনস ই কুরবািন খানাত েছায়াইেল, ইতা পাক-পিবত্র অইিযেবা।

পরেতক িদনর কুরবািনর িনয়ম
38 “এর বাদ থািক পরেতক িদন ই কুরবািন খানার উপের, এক

বরছ বয়সর দুগু েমড়ার বাইচ্চা কুরবািন িদবায়, 39 এগু িবয়ােন আর
এগু হাইঞ্জা বালা। 40 পয়লা েমড়ার বাইচ্চার লেগ দুই েসর ময়দা
আর এক েসর জয়তুনর িপষা েতল িমশাইেত অইেবা। আর শরবত-
পািনর ছদগার লািগ আংগুরর এক েসর শরবতওআল্লার নােম িদবায়।
41 হাইঞ্জা বালা েয েমড়া কুরবািন িদবায়, এরলেগও িবয়ানকুর লাখান
ধান-গমর ছদগা আর শরবত-পািনর ছদগার হকলতা িদেত অইেবা।
ইতা অইেলা মাবুদর িনয়েত আগুিনত েদওয়া খুশবয় আলা কুরবািন।

42 “ওয়ািরশর পর ওয়ািরশ ধির িমলন-তামু্বর দুয়ারর েগেছ, মািন
আমার ছামেন পরেতক িদন ই জালাইল কুরবািন িদেত অইেবা।
হেনা আিম তুমরাের িদদার িদমু, তুমার লেগ বাতিচত করমু। 43 বিন
ইসরাইলর েগেছ আিম হেনা িদদার িদমু, আর আমার কুদরেত অউ
জাগা পাক-পিবত্র অইেবা। 44 আিম িমলন-তামু্ব আর কুরবািন খানা
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পিবত্র করমু। আমার ইমামিতর লািগ হারুন আর তার পুয়াইন্তেরও
আিম পিবত্র করমু। 45আিম বিন ইসরাইলর মাবুদ অইয়া তারার মােজ
বসত করমু। 46 েতউ তারা জানবা, আিম আল্লাউ তারার মাবুদ। আিম
তারার লেগ বসত করার লািগউ েতা তারাের িমসর েদশ থািক বার
কিরয়া আনিছ। আিম আল্লাউ তারার মাবুদ।”

30

আগর-খুশবয় জালািনর েটবুল
1 মাবুেদ মুছাের কইলা, “আগর-খুশবয় জালাইবার লািগ তুিম

বাবলা লাখিড়িদ এখান জালািন খানা বানাইও। 2 ইগু অইেবা চাইরকুনা
আলা, এক আত লাম্বা, এক আত পাশ, দুই আত উিব। আস্তা খানউ
িহং সুদ্ধা এখােনা লাগাইল রইেবা। 3 এর উপরর ছািন, ছািনর চাইেরা
িকনারা আর িহং, হকলতা খািট েসানািদ েলিপবায়। চাইেরা িকনােরা
েসানার নকশা করাইবায়। 4 এর দুই িকনারর নকশার তেল দুগু কির
েসানার কড়া লাগাইও। ই কড়ার িভতের েবন্দা হারাইয়া অগু বইয়া
েনওয়া অইেবা। 5 ই েবন্দা গুইন বাবলা লাখিড়িদ বানাইয়া েসানািদ
েলপাইও। 6 শাহাদত সনু্দকর ছািনর কাছাত েয পদর্ াখান আেছ, অউ
জালািন খানা এর ছামেন রািখও। অউ জাগাত আিম তুমাের িদদার
িদমু।

7 “পরেতক িদন িবয়ােন েলম গুইন জুইত-জাইত করার বালা,
হারুেন জালািন খানার উপের খুশবয়আলা আগর জালাইেবা। 8 হাইঞ্জা
বালা েলম জালািনর সময়, েহ িহরবার আগর-খুশবয় জালাইেবা।
তুমরার ওয়ািরশর পর ওয়ািরশ ধির মাবুদর ছামেন হর-হােমশা অউ
আগর-খুশবয় জলেবা। 9 ই আগর-খুশবয় জালািনর েটবুলর উপের
দুছরা কুনু জাতর খুশবয় জালাইও না। কুনু জালাইল কুরবািন, ধান-
গমর ছদগা, বা শরবত-পািনর ছদগা িদও না। 10গুনার মািফর কফরা
িহসােব, হারুেন বছেরা একবার গুনার কফরার কুরবািনর লউ,জালািন
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খানার িহংগর উপের লাগাইেত অইেবা। েতউ ইখান মাবুদর নােম মহা-
পিবত্র অইেবা। ওয়ািরশর পর ওয়ািরশ ধির পরধান ইমােম বছেরা
একবার অউ লাখান করেত অইেবা।”

জানর বদলা রুপা
11 বােদ মাবুেদ মুছাের কইলা, 12 “তুিম েযবলা বিন ইসরাইলর

মানষর পিরমান গনবায়,অউ সময় তারা হকেলউ যারিযর জানর বদলা
রুপা িদেত অইেবা, যােত ই গনার লািগ তারার উপের কুনু গজব না
আয়। 13 তারাের গনার বালা অউলা বদলা লইও, গনা অইেছ দেলা
েযরা হামাইবা, এরা এবাদত খানার মােপ আধা েতালা রুপা িদবা।
পরেতক িবশ রিতেয় এক েতালা গিনও। ই রুপা অইেবা মাবুদর।
14 িবশ বরছ বা এর েবিশ বয়সর েযকুনু জন গনা েশষ অওয়া দেলা
হামাইেল, এন জানর বদলা মাবুদের অউ রুপা িদবা। 15জানর বদলা
েদওয়ার সময় ধিন অকেল অউ আধা েতালার েবিশ িদতা পারতা
নায়, আর গিরেবও কম িদেল অইেতা নায়। 16 তুিম বিন ইসরাইলর
েগছ থািক জানর বদলা অউ রুপা িনয়া, আমার ঘরর কােমা লাগাইও।
তুমরার জানর বদলা ই রুপায়, বিন ইসরাইল অকলের মাবুদর দরবােরা
ইয়াদ করাই িদেবা।”

অজুর পািনর গামলা বানাইও
17 মাবুেদ মুছাের কইলা, 18 “অজু করার লািগ তুিম িপতলর একটা

গামলা, আর গামলা থওয়ার লািগ িপতলর এখান ছিক-খাট বানাইও।
িমলন-তামু্ব আর কুরবািন খানার মাজখােনা পািন ভিরয়া অগু থইও।
19 ই পািনিদ হারুন আর তার পুয়াইেন্ত অজু করবা। 20 তারা যােত
না মরইন, এরলািগ পরেতকবার িমলন-তামু্বত হামাইবার বালা অউ
পািনিদ অজু করেত অইেবা। ইমাম িহসােব মাবুদর নােম আগুিনত
েদওয়া েযকুনু কুরবািন আদায় করার সময়ও অজু করেত অইেবা।
21 তারা জােন বািচয়া রওয়ার লািগ অউ অজু করবা। ই হুকুম তারার
লািগ হর-হােমশা চালু রইেবা, ওয়ািরশর পর ওয়ািরশ ধির বওয়াল
রইেবা।”
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েখলাফিত সমিজবার েতল
22 মাবুেদ মুছাের কইলা, 23 “তুমার িনজর েগেছ খুশবয়দার ভালা

ভালা মশলা অকল দলা কেরা। তুিম পাচেশা েতালা মুরা-আতর,
আড়াইশ েতালা খুশবয় আলা ডাইল-িচিন, আর আড়াইশ েতালা বছ,
24 সাধারন ডাইলিচিন পাচেশা েতালা, আর জয়তুনর েতল চাইর েসর
দলা কিরও। ই মাপ অইেলা এবাদত খানার মােপ। 25অউ মশলা অকল
িদয়া আগর-খুশবয় মশলা বানািনর কািরগরর িনয়েম তুিম েখলাফিত
সমিজবার েতল বানাইও, ই েতল েতা পিবত্র। 26 অউ েতল িদয়া
তুিম িমলন-তামু্ব, শাহাদত সনু্দক, 27 েটবুল, েটবুলর উপরর হকল
ছামানা, েচরাগ দািনর হকলতা, আর আগর-খুশবয় জালািনর েটবুল,
28 কুরবািন খানা আর এর মাজর হকল ছামানা, অজুর গামলা আর
এর তলর ছিক-খাট হকলতাের ফুিছয়া পাক-পিবত্র কিরও। 29 েতউ
ই হকলতা মহা-পিবত্র ছামানা অইেবা। ইতা ছামানা েকউ ছইেল, েহ-ও
মহা-পিবত্র অইিযেবা।

30“তুিম হারুনেরআরতার পুয়াইনেরআমার ইমামিতর কামর লািগ
েখলাফিতর েতল িদয়া পাক-পিবত্র কিরও। 31 আর বিন ইসরাইলের
জানাই িদও, ওয়ািরশর পর ওয়ািরশ ধির ইটাউ অইেবা আমার
েখলাফিত সমিজবার পিবত্র েতল। 32 ই েতল মানষর গতেরা েদওয়া
যাইেতা নায়। ই িনয়েম তারা যােতআর কুনু েতল না বানায়। ই েতল েতা
পিবত্র। তুমরা ইটাের পাক-পিবত্র মেনা কিরয়া ইজ্জত করেত অইেবা।
33 েকউ যুিদ ই লাখান েতল ৈতয়ার কের, বা ইমাম ছাব ছাড়া আর
েকউ ই েতল গতেরা মােখ, েত তাের িনজর জািত থািক ফুিছিলবায়।

আগর-খুশবয় বানািনর িনয়ম
34 মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিম িনজর েগেছ িকছু খুশবয় আলা

মশলা: গুগগুলু, নখী, কুনু্দরু আর খািট েলাবান দলা কিরও। দলা
কিরয়া অতা হমান হমান কির িমশাইও। 35 আর েযরা আগর-খুশবয়
বানাইন, তারােরিদ অউ কাম করাইও। ইতার লেগ নুন িমশাইও, ইতা
অইেবা িনেভর্ জাল খািট পাক-পিবত্র আগর। 36 অউ আগরর থুড়া
গুড়া িনয়া িমলন-তামু্বর শাহাদত সনু্দকর ছামেন থইও। হেনা আিম
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তুমাের িদদার িদমু। তুমরা ই আগরের মহা-পিবত্র ছামানা মেনা কিরও।
37অউ মশলা িদয়া ই িনয়েম েকউ যােত তার িনজর লািগ কুনু আগর-
খুশবয় না বানায়। ইতা েতা মাবুদর নােম পাক-পিবত্র িচজ, ইখান
িখয়াল রািখও। 38 খুশবয়দার িচজ মেনা কিরয়া েকউ যুিদ ইতা ৈতয়ার
কিরলায়, েত তাের ই জািত থািক ফুিছিলবায়।”

31
আল্লার পছন্দ করা কািরগর

1 মাবুেদ মুছাের কইলা, 2 “হুেনা, আিম এহুদা গুষ্টির হূরর নািত,
উিরর পুয়া বাতেছললের পছন্দ করিছ। 3আিম তাের আল্লাই রুহ িদয়া
কািমল করিছ। হকল লাখান কািরগির কামর আখল-বুিদ্ধ, িবদয্ায়
উস্তািদ কামর েখমতা িদিছ। 4 এরলািগ েহ েসানা, রুপা, িপতলর
উপের সুন্দর সুন্দর নকশা বানাইেতা পারেবা। 5 দািম দািম পাথর
কািটয়া মিন-মুক্তা লাগািন, লাকিড়র উপের নকশার কাম আর হকল
জাতর আতর কাম করেতা পারেবা। 6 তার যুগািল িহসােব আিম
দান গুষ্টির অিহছামাকর পুয়া আহিলয়াবের পছন্দ করিছ। েয উস্তাদ
অকেল ই কাম করতা পারবা, আিম তারাের কামর আখল িদিছ, যােত
তুমাের বাতাইল আমার হুকুম মািফক, ইতা হকলতা তারা বানাইতা
পারইন। 7 তারা বানাইবা, িমলন-তামু্ব, শাহাদত সনু্দক, এর উপরর
ছািন, তামু্বর হকল মাল-ছামানা, 8 েটবুল, েটবুলর লগর িচজ অকল,
খািট েসানার েচরাগ দািন, েচরাগ দািনর লগর হকলতা আর আগর-
খুশবয় জালািনর েটবুল, 9 কুরবািন খানা আর এর হকল মাল-ছামানা,
হািন্ড-বাসন, অজুর পািনর গামলা আর এর ছিক-খাট, 10 ইমামিত
কামর লািগ হারুনর ইমামিতর েলবাছ আর তার পুয়াইন্তর েলবাছ,
11 েখলাফিতর েতল, পাক জাগার লািগ খুশবয় আলা আগর। আিম
তুমাের েযলা হুকুম িদিছ, এেক্কের অউ লাখান তারা বানাইবা।”

জুম্মাবারর িনয়ম
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12 মাবুেদ মুছাের কইলা, 13 “তুিম িনেজ বিন ইসরাইলের কও,
তুমরা আমার েদওয়া পরেতক জুম্মাবার মািনও। ই জুম্মাবার ওয়ািরশর
পর ওয়ািরশ ধির তুমরা আর আমার মােজ এক িনশানা অইেবা, যােত
তুমরা বুজবায়, আিমউ মাবুদ, আর আিম তুমরাের আমার পিবত্র বন্দা
অওয়ার লািগ আলাদা করিছ।

14 “তুমরা জুম্মাবার মািনও, অউ িদনের তুমরার লািগ পাক িদন
করা অইেছ। েকউ যুিদ ই িদন না মােন, েত তাের মািরিলেত অইেবা।
েয মানেষ ইিদন কুনুজাত কাম করেবা, তাের তার জািতর মাজ থািক
ফুিছিলবায়। 15 তুমরা হাপ্তার ছয়িদন কাম কিরও, অইেল সাত নম্বর
িদন মাবুদর নােম আরামর িদন, জুম্মাবার। শুক্রবার সুরুজ ডুবা থািক
শিনবার সুরুজ ডুবার আগ পযর্ন্ত জুম্মাবার। ই িদন েয মানেষ কাম
করেবা, তাের মািরিলবায়। 16 বিন ইসরাইল অকেল আমার েদওয়া
িচরকািলন িনয়ম িহসােব, ওয়ািরশর পর ওয়ািরশ ধির হর-হােমশা ই
জুম্মাবার মানেত অইেবা। 17 ই জুম্মাবার েতা বিন ইসরাইলআরআমার
মােজ হােমশাকুর লািগ িচরকািলন এক িনশানা। কারন ছয়িদেন মাবুেদ
আছমান-জিমন হকলতা পয়দা করলা, অইেল সাত নম্বর িদন কুনু কাম
না কিরয়া িজরাইলা।”

18 মাবুেদ তুর পাড়র উপের হজরত মুছার লেগ অউ বাতিচত েশষ
কিরয়া হারেল, মুছার আেতা দুই টুকরা শাহাদত পাথর িদলা। অউ
পাথরর মােজ আল্লা পােক তান িনজর আেত তান হুকুম-আহকাম
েলখছইন।

আল্লার িবরুেদ্ধ বিন ইসরাইলর নাফরমািন
(৩২:১-৩৪:৩৫)

32
েসানার মুির্ত পুজার সাজা

1 মুছা নবী পাড় থািক লািময়া আইেত েদির অর েদিখয়া, মানেষ
আইয়া হারুনর চাইেরাবায় দলা অইয়া কইলা, “আমরাের পথ িচনাইয়া



িহজরত 32:2 lxxxv িহজরত 32:11

েনওয়ার লািগ, আপেন আমরাের েদবতা বানাই েদউক্কা। কারন, েয
মুছায় আমরাের িমসর থািক বার কিরআনেছ, তার িকতা ঘটেছআমরা
েতা জািন না।” 2 ইখান হুিনয়া হারুেন তারাের কইলা, “তুমরা যারিযর
বউআর পুয়া-পুিড়ন্তর কােনা থািক েসানার গয়না খুিলয়া আমার েগেছ
আেনা।” 3 েতউ হকেল তারার কানর গয়না খুিলয়া হারুনর েগেছ
আিনয়া িদেলা। 4 মানেষ েযতা েসানা আিনয়া িদলা, হারুেন অতা িনয়া
আগুইনিদ গলাইয়া, হুনারর আিতয়ারিদ এক বাছুরর মুির্ত বানাইলা।
অগু েদিখয়া বিন ইসরাইেল কইলা, “ভাই অকল, অউ এইনউ তুমরার
েদবতা, েযইন তুমরাের িমসর েদশ থািক বার কির আনছইন।” 5 ই
হালত েদিখয়া হারুেন হউ বাছুরর ছামেন এক বিল খানা বানাইয়া জানাই
িদলা, “ছামনর কাইল মাবুদর নােম খুিশ-বািস করা অইেবা।” 6 েতউ
বাদর িদন খুব ছবের উিঠয়া মানেষ েদবতার ছামেন আইয়া মঙ্গল বিল
আর পশু জালাইয়া বিল িদলা। বােদ তারা খাওয়া-দাওয়া কিরয়া হাির,
ৈহ-হুল্লা কির নাচ-গান, ফুির্ত-আেমাদ করাত লাগলা।

7অউ মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিম পাড়র লামাত যাও। তুমার অউ
েযতা মানষের িমসর েদশ থািক বার কির আনেছা, ইতা েতা নাফরমান
বিনেগেছ। 8আিম তারাের েযলা চলার হুকুম িদছলাম, তারা ইতা বাদ
িদয়া িনজর লািগ এক বাছুরর মুির্ত বানাইয়া, মািটত পিড়য়া অগুের
পরনাম কেরর।অগুর নােম তারা পশু বিল েদরআর কর, ভাই অকল,
অউ এইনউ তুমরার েদবতা, েযইন তুমরাের িমসর েদশ থািক বার কির
আনছইন।”

9 মাবুেদ মুছাের কইলা, “আিম ইতা মানষের িচিন, ইতা েতা
গাড়েতড়া-একগুইয়া জাত। 10অখন তুিম আমাের বাধা িদও না, ইতার
উপের আমার গুছা আগুইনর লাখান দাউ দাউ কির জেলর, আিম
ইতাের ছারখার কিরিলমু। বােদ আিম তুমার মাজ থািক এক মহা জািত
পয়দা করমু।”

11 েতউ মুছায় তান আল্লা মাবুদের িমনত-কািজ্জ কিরয়া কইলা,
“ও মাবুদ, তুিম তুমার কুদরিত আত িদয়া তুমার মহা কুদরিত বেল
েযতাের িমসর থািক বার কিরআনেছা, তারার উপের তুিম েকেন অেতা
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গুছা অইলায়? 12 িমসির অকেল েকেন ইখান মাতার সুেযাগ পাইতা,
পািড়য়া এলাকাত আিনয়া তারাের খতম কিরয়া, দুিনয়া থািক তারার
নাম িমটাইিলবার লািগ তুিম তারাের িমসর থািক বার কিরয়া আনেছা?
মাবুদ েগা, তুমার ই েবথায়া গুছা খান তুিম থামাইলাও। েমেহরবািন
কির, তুমার বন্দা অকলর উপের ই গজব খান আিনও না। 13 তুমার
আপন গুলাম ইব্রািহম, ইসহাক আর ইয়াকুবর কথা ইয়াদ কেরা। তুিম
িনজর নােম কছম খাইয়া তারাের কইছলায়, তারার ওয়ািরশ অকলের
তুিম আছমানর েতরার লাখান বাড়াইবায়, আর তুমার ওয়াদা করা অউ
আস্তা েদশর মািলকানাও তারাের িদবায়, আর তারা হর-হােমশাকুর
লািগ এর দখল পাইবা।” 14 ইখান হুিনয়া মাবুদর েমেহরবািন অইেলা।
তাইন তান বন্দা অকলর উপের েয গজব ঢািলতা চাইছলা, ইতা বাদ
িদলাইলা।

15 এরবােদ মুছায় আল্লার েদওয়া দুইওখান শাহাদত পাথর লইয়া
লামাত আইলা। ই পাথরর উল্টা-ভািটয়ল দুইও গালাত েলখা আিছল।
16 ই দুইও পাথর অইেলা আল্লা পাকর িনজর আতর কাম, আর ই
পাথরর উপের খুিদয়া েলখা খানও তান িনজর আতর েলখা। 17 মুছার
খািদম ইউছায় মানষর ইতা ৈহ-হুল্লা হুিনয়া মুছাের কইলা, “ছাব,
আমরার েকম্পর মােজ যুদ্ধর আওয়াজ হুনা যার।” 18 মুছায় কইলা,
“ইতা েতা কুনু যুদ্ধরআরা-িজতারআওয়াজ নায়।আিম েযতা হুিনয়ার,
ইতা েতা গানর আওয়াজর লাখান লােগর।”

19 বােদ মুছায় েকম্পর কাছাত আইয়া মানষর নাচা-নািচ আর
বাছুরর মুির্ত েদখলা। েদিখয়াউ তাইন গুছায় আগুইন অইয়া, আতর
পাথর দুইওখান ইটামাির ফালাই িদলা। েতউ পাথর দুইওখান পাড়র
তেল পিড়য়া চুরমার অইেগল। 20 আর মুছায় তারার বানাইল বাছুরর
মুির্ত িনয়া আগুিনত ফালাইয়া জালাইিললা। বােদ অগুের িপিষয়া গুড়া
বানাইয়া পািনত িমশাইয়া, বিন ইসরাইল অকলের খাওয়াই িদলা।

21 তাইন হারুনের কইলা, “ইতা মানেষ তুমার কুন েখিত করিছল,
তুিম েকেন তারােরিদ িশিরিক কাম করাইলায়?” 22 হারুেন জুয়াপ
িদলা, “মািলক, আপেন গুছা করইননা যানু, আপেন েতা জানইনউ,



িহজরত 32:23 lxxxvii িহজরত 32:32

ইতা মানুষ খািল খারাপ কামর আিশক। 23 তারা আইয়া আমাের
কইলা, আমরাের পথ িচনাইয়া লইয়া যাওয়ার লািগ েদবতা বানাই
েদউক্কা, কারন েয মুছায় আমরাের িমসর থািক বার কির আনছইন,
এন িকতা অইেছ, আমরা েতা জািনয়ার না। 24 ইখান হুিনয়া আিম
তারাের কইলাম, তুমরার েগেছ েযতা েসানা-দানা আেছ, অতা খুিলয়া
আমার েগেছ আেনা। তারা আিনয়া আমার আেতা িদলা, আর আিম
অখনাইন ইটামাির আগুিনত ফালাইলাম, েতউ অউ বাছুর অগু বারইয়া
আইেলা।”

25 মুছায় েদখলা, ই মানুষ গুইন েবপেরায়া অইেগছইন। তাইন
বুজলা, হারুেন তারাের েবপেরায়া অওয়ার সুেযাগ িদছইন। এরলািগ
দুশমন অকেল আিসবার সুেযাগ পাইছইন। 26 অউ মুছায় েকম্পর
েগইটর েগেছ উবাইয়া কইলা, “তুমরা যেতা জন মাবুদর পেক্ষ আেছা,
হকলআমার কাছাত আও।” েতউ েলিব গুষ্টির হকল মানুষ তান েগেছ
আইেলা। 27 আইয়া হারেল মুছায় তারাের কইলা, “মাবুদ, েযইন বিন
ইসরাইলর আল্লা, তাইন িনেজ হুকুম করছইন, তুমরা হকেল যারিযর
কমেরা তেলায়ার বােন্দা, আর েকম্পর িভতের যাের ছামেন পাও
কাতল কেরা। আস্তা েকম্পর িভতের ভাই-বনু্ধ, আির-ফির যাের পাও
মােরা।” 28 েতউ েলিব গুষ্টির মানেষ মুছার হুকুম মািফক কাম করলা।
িহ িদন অনুমান িতন আজার মানুষ মারা েগলা। 29 বােদ মুছায় কইলা,
“তুমরা আইজ মাবুদর নােম যারিযর পুয়া আর ভাই-িবরাদরর উপের
আত তুলেত খেরিদ েগেছা না, মাবুদর কামর লািগ তুমরা আলাদা
অইেছা, এরলািগ মাবুেদ তুমরাের রহমত িদছইন।”

30 বাদর িদন মুছায় মানষের কইলা, “তুমরা েতা েবজুইতা গুনা
করেছা। েত আিম অখন িহরবার তুর পােড়া মাবুদর দরবােরা যাইরাম,
পারেল তুমরার গুনা মািফর কফরার কুনু পথ বার করমু।” 31 মুছায়
মাবুদর দরবােরা িগয়া আরজ করলা, “ও মাবুদ, ই মানুষ গুইেন্ত
েবজুইতা গুনা কিরিলেছ। তারা িনজর লািগ েসানার মুির্ত বানাইেছ।
32 েত তুিম েমেহরবািন কিরয়া তারার গুনাের অখন মাফ কির
িদলাও, আর যুিদ মাফ না কেরা, তাইেল তুমার েলখা খাতা থািক
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আমার নামখানও কািটলাও।” 33 মাবুেদ জুয়াপ িদলা, “হুেনা, আমার
িবরুেদ্ধ েযরা গুনা করেছ, আিম খািল তারার নামেরউ আমার খাতা
থািক ফুিছিলমু। 34 েত তুিম অখন যাওিগ, আর আিম েয েদশর
কথা কইিছ, তুিম তারাের লইয়া হউ েদেশা রওয়ানা িদলাও। আমার
িফিরস্তায় তুমরাের পথ েদখাইয়া িনবা। বােদ েযবলা সাজা েদওয়ার
সময় আইেবা, অউ সময় আিম তারার গুনার সাজা িদমু।”

35 হারুনর আেত বানাইল হউ বাছুরর মুির্তর লািগ মানেষ েযতা
করিছলা, অতার লািগ মাবুেদ তারার উপের গজব নািজল করলা।

33
তুর পাড় থািক যাওয়ার হুকুম

1 মাবুেদ মুছাের কইলা, “যাও, তুিম অউ েযরাের িমসর থািক
আনেছা, এরাের লইয়া অখনউ ই জাগা ছািড়য়া যাওিগ। আমার ওয়াদা
করা হউ েদেশা যাও। আিম ইব্রািহম, ইসহাক আর ইয়াকুবর েগেছ
ওয়াদা করছলাম, তারার ওয়ািরশ অকলের অউ েদশ অকল িদমু,
েত তুিম তারাের লইয়া হেনা যাওিগ। 2 আিম তুমরার আেগ কির
একজন িফিরস্তা পাঠাইমু। এইন িগয়া হনর েকনানী, আেমারী, িহট্টী,
ফািরজী, িহব্বী আর িযবুজী অকলের েখদাই িদবা। 3 ইতা েতা দুধ আর
মউর ভান্ডার আলা েদশ। অইেল আিম তুমরার লেগ অইয়া যাইতাম
নায়, কারন তুমরা খুব গাড়েতড়া-একগুইয়া জাত, িকযানু আিম পথর
মােজউ তুমরাের িনপাত কিরলাই।”

4 ই িবপদর কথা হুিনয়া মানেষ কান্দা-কািট লাগাইলা। তারা েকউ
কুনুজাত গয়না-গািট িফনলা না। 5কারন মাবুেদ মুছাের কইছলা, “তুিম
বিন ইসরাইল অকলের কও, তুমরা অইলায় গাড়েতড়া-একগুইয়া
জাত। আিম এক পলকর লািগ েগেলও তুমরাের িনপাত কিরিলমু।
তুমরার গতেরা থািক হকল গয়না-গািট খুিললাও, েতউ আিম বুজমু,
তুমরার লািগ িকতা করতাম।” 6 েতউ বিন ইসরাইেল তুর পােড়াউ
তারার গয়না-গািট হকলতা খুিলিললা, ইতা আর িফনলা না।
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হজরত মুছার (আ:) খােনকা-তামু্ব
7 হজরত মুছার এক তামু্ব আিছল, তাইন বিন ইসরাইলর েকম্পর

বাের দুরই িনয়া অউ তামু্ব পািততা, ই তামু্বের তাইন খােনকা-তামু্ব
কইয়া ডািকতা। মাবুদর েগছ থািক েকউ কুন্তা জানেত চাইেল তারা
অউ খােনকার েগেছ যাইতা। 8 মুছা েযবলা িহ খােনকা শিরেফা রওয়ানা
িদতা, অউ সময় হক্কল মানুষ যারিযর তামু্বর দুয়ােরা উবাইতা আর মুছা
খােনকাত না হামািন পযর্ন্ত হকেল তান বায় চাই রইেতা। 9 তাইন িহ
খােনকা শিরেফা হামািনর বােদউআল্লাই েমঘর চাকা খােনকার দুয়ারর
মুেখা লািময়া আইেতা, আর মাবুেদ যেতাবইল মুছার লেগ বাতিচত
করতা, অেতাবইল ই চাকা অেনা রইেতা। 10 মানেষ েযবলাউ ই েমঘর
চাকাের খােনকার দুয়ারর েগেছ েদখেতা, অউ সময় তারা যারিযর
দুয়ারর েগছ থািক মাবুদের সইজদা করেতা। 11 কুনু মানেষ তার দুস্তর
লেগ মুখামুিখ বইয়া েযলা বাতিচত কের, মাবুেদও মুছার লেগ অউলা
মুখামুিখ বাতিচত করতা। বােদ মুছা েকেম্পা িফিরয়া আইতা, অইেল
তান খািদম নূনর পুয়া ইউছা নামর ই জুয়ান, খােনকা শিরফ থািক
বারইতা না।

হজরত মুছার েগেছ মাবুদর ওয়াদা
12 মুছায় মাবুদর দরবােরা আরজ করলা, “মাবুদ, তুিম েতা কইরায়

আিম অতা মানষের লইয়া যাইতামিগ, অইেল আমার লেগ আর কাের
িদরায়, ইখান েতা আমাের জানাইলায় না। তুিম খািল কইলায়, তুিম
আমাের তুমার িনজর জন মেনা কেরা আর আমাের তুমার খাছ মায়ার
নজেরা রাখেছা। 13 েত হাছাউ যুিদ আিম তুমার মায়ার নজেরা থািক,
তাইেল তুিম কুন িখয়ােল িকতা কেরা, অতা আমাের জানাও, যােত
আিম তুমাের পুরাপুর িচিন আর তুমার রহমতর মােজ রই। তুিম েতা
জােনাউ, ই ইসরাইল জািত তুমারউ প্রজা।” 14 মাবুেদ জুয়াপ িদলা,
“হুেনা, আিম িনেজউ তুমার লেগ অইয়া যাইমু আর তুমাের আরাম
িদমু।” 15 অউ তাইন কইলা, “তুিম যুিদ আমরার লেগ না যাও, েত
আমরাের ইন থািক িবদায় িদও না। 16 তুিম না েগেল মানেষ িকলা
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বুজবা, আমার উপের আর তুমার ই বন্দা অকলর উপের তুমার রহমত
আেছ? আমরাউ েযন দুিনয়ার হকল জািত থািক আলাদা, ইখান িকলা
বুজবা?” 17 মাবুেদ মুছাের কইলা, “িঠক আেছ, তুিম েযলা কইলায়,
আিম অলা করমু। তুিম েতা আমার মায়ার নজেরা আেছা, তুমাের
আমার িনজর আপন মেনা কির।”

18 েতউ মুছায় আরজ করলা, “েত তুমার শান-তজিল্ল আমাের
েদখাওনা।” 19 মাবুেদ কইলা, “আিম যাের খুিশ দয়া করমু, আর যাের
খুিশ রহম করমু। হুেনা, তুমার ছামেনিদ আিম আমার হক্কল েনক ছুরত
জাইর করমু। �মাবুদ, েযইন আছইন� তুমার ছামেন আিম আমার অউ
নাম এলান করমু। 20অইেল আমার মুখ েদখার তাক্কত তুমার অইেতা
নায়। কারন আমাের েদিখেল্ল কুনু আদম জাত বােচ না। 21 েত হুেনা,
তুিম আমার কাছার অউ জাগা বায় চাও, েদখরায় িন, পাথরর এক
থাকআেছ, অউ থাকর উপের তুিম উবাও। 22 েতউ তুমার ছামেন িদয়া
আমার শান-তজিল্ল যাওয়ার বালা, আিম তুমাের অউ পাথরর ফাটার
িভতের হারাইমু। আিম না যাওয়া পযর্ন্ত, আমার আত িদয়া তুমাের
গুিরয়া রাখমু। 23 বােদ আমার আত হরাইেল, তুিম আমার খর গালা
েদখতায় পারবায়, অইেল েকউ আমার মুখর িদদার পাইেতা নায়।”

34
নয়া শাহাদত পাথর

1 মাবুেদ মুছাের কইলা, “আগর পাথরর লাখান তুিম নয়া দুখান
পাথর িতয়ার কেরা। তুিম েয দুখান ভাংিগছলায়, িহ পাথরর মােজ েয
হুকুম েলখা আিছল, অউ হুকুম অকল আিম িহরবার ই দুইও পাথেরা
েলিখয়া িদমু। 2 ফজর বােদউ তুিম িতয়ার অইয়া তুর পাড়র উপের
উিঠও। উিঠয়া পাড়র মাথাত আমার ছামেন আিজর অইও। 3 তুমার
লেগ কুনু মানষের আিনও না, ই পাড়র কুনুখােনা যােত কুনু মানুষ না
আয়। পাড়র কান্দাত কুনু গরু-ছাগল বা েমড়া-েমিড়ের রাখেত িদও
না।”
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4 েতউ মুছায় আগর পাথরর লাখান দুখান পাথর বানাইলা, আর
মাবুদর হুকুম মািফক ফজের উিঠয়া পাথর দুইওখান আেতা লইয়া তুর
পাড়র উপের উিঠলা। 5আর মাবুদও েমঘর চাকা থািক লািময়া আইলা।
তাইন হজরত মুছার ধােরা উবাইয়া তান �মাবুদ, েযইন আছইন� নাম
এলান করলা। 6 তাইন মুছার ছামনা িদয়া তশিরফ িনলা, আর অউ
কালাম এলান কির কির েগলা,

“মাবুদ, েযইন আছইন,
রহমান আর রিহম আল্লা,
তাইন গুছা করইন ধীর গিতেয়,
তান অিবরাম মায়া-মহব্বত আর হক-হালািলর কুনু সীমা নাই।
7তাইন আজার আজার ওয়ািরশ পযর্ন্ত অিবরাম মায়া-মহব্বত করইন,
মানষর অইনয্ায়-অপরাধ, নাফরমািন আর গুনার মািফ েদইন,
অইেল দুিষ জনের সাজাও েদইন।
বাফ-দাদার নাফরমািনর সাজা,
তারার নািত-পুিত পযর্ন্ত বতর্ াইন।”

8 ইখান হুিনয়াউ মুছা নবী লেগ লেগ সইজদাত পিড়য়া কইলা, 9 “ও
মািলক, আিম যুিদ তুমার দরবােরা রহমত পাই, েত েমেহরবািন কির
তুিমও আমরার লগ খােনা চেলা। অউ জািত যুিদও খুব গাড়েতড়া-
একগুইয়া জাত, তা-ও তুিম আমরার গুনা আর কছুিরের মাফ কিরয়া
িদলাও। আমরাের তুমার আপন প্রজা িহসােব কবুল কিরলাও।”

10 মাবুেদ কইলা, “হুেনা, আিম এক উিছলা বওয়াল কিরয়ার, আিম
তুমার হকল মানষর ছামেন অউ লাখান েকরামিত কাম েদখাইমু, েযতা
আস্তা দুিনয়ার কুনু জািতর ছামেন কুনুিদনও করা অইেছ না। তুিম
অউ েযতা মানষর লেগ বসত কররায়, তারা েদখবা, আিম মাবুেদ
তুমরার লািগ িকতা কিরয়ার, ইতা েদিখয়া তারার জােনা ডর মালুম
অইেবা। 11 আিম আইজ তুমরাের েযতা হুকুম িদমু, ইতা িখয়াল কির
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আমল কেরা। আিম আেমারী, েকনানী, িহট্টী, ফািরজী, িহব্বী আর
িযবুজী অকলের তুমরার ছামনা থািক েখদাই িদমু। 12অইেল খবরদার!
তুমরা েয েদেশা যাইরায়, ই েদশর মানষর লেগ কুনুজাত চুিক্ত কিরও
না, আরনায় ফােন্দা হামাইবায়। 13 তুমরা তারার পুজা-মন্ডপ ভাংিগয়া
টুকরা টুকরা করবায়, তারার বিল খানাইন ভাংিগিলবায়, আর তারার
আেশরা-েদবীর িনশানা খুিট অকল কািটয়া ফালাইবায়। 14 তুমরা কুনু
েদবতাের পুজা কিরও না।কারনআল্লার নামউ মাবুদ, তাইন িনজর নাম
মািফক এবাদত পাওয়ার েযাইগয্। তাইন তান িনজর পাওনা এবাদত
চাইন।

15 “হউ েদশর মানষর লেগ কুনুজাত চুিক্ত কিরও না, আরনায়
তারা েযবলা িশিরিক কামর িনয়েত, তারার েদব-েদবীর ছামেন িনজের
সিপয়া িদবা, েদবতার নােম বিল িদবা, অউ সময় তারা তুমরােরও
দাওত িদবা আর তুমরা িগয়া তারার অউ বিলর েগাস্ত খাইবায়।
16 তুমরার পুয়াইন্তর লেগ তারার পুিড়ন্তর িবয়া-শািদ িদবায়, আর অউ
পুিড়েন্ত তারার েদবতার েগেছ িগয়া িশিরিক কাম করবা, তারার লেগ
তুমরার পুয়াইন্তেরও টানবা।

17 “তুমরা িনজর লািগ কুনু জাতর মুির্ত বানাইও না।
18 “তুমরা খািমর ছাড়া রুিটর ইদ আদায় কিরও। সাত িদন খািমর

ছাড়া রুিট খাইও। আবীব চান্দর িঠক করা তািরেখা তুমরাের েযলা
হুকুম েদওয়া অইেছ, অউ লাখান ইদ আদায় কিরও। মেনা রািখও,
অউ চােন্দা তুমরা িমসর থািক বারইয়া আইছলায়।

19 “তুমরার েপটর পয়দা হকল পয়লা পুয়া আমার অইেবা। এরলেগ
তুমরার গরু-ছাগল বা পশুর পয়লা েমদা বাইচ্চাও আমার অইেবা।
20 খািল গাধীন্তর পয়লা েমদা বাইচ্চার বদলা, আমাের এগু েমড়ার
বাইচ্চা বদলা িদয়া অগুের খালাছ কিরয়া িনও। খালাছ না করাইেল
অগুর গদর্ না ভাংিগিলও। তুমরার হক্কল বড় পুয়াইনের অলা খালাছ
করাই িনও।

“হুেনা, ইদর সময় েকউ খািল আেত আমার কাছাত আইও না।
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21 “হাপ্তার ছয়িদন তুমরা কাম কিরও, অইেল সাত নম্বর িদন
িজরাইও। েখত করা আর ফসল দাওয়ার বালাও িজরাইও।

22 “ধান-গম দাওয়ার বালা পয়লা দাওয়া ফসল িদয়া, তুমরা ফসল
দাওয়ার ইদ আদায় কিরও। বছরর েহশ মােসা েখতর পাকনা ফল
বািড়ত আনার বােদ েডরা-ঘরর ইদ আদায় কিরও। 23 বছেরা িতনবার
তুমরার হকল েবটাইন আইয়া হজ করার িনয়েত আমার েগেছ আিজর
অইও। মেনা রািখও, আিমউ মাবুদ, বিন ইসরাইলরআল্লা। 24আিম হউ
েদশর হকল জািতের তুমরার ছামন থািক েখদাই িদমু। তুমরার েদশর
সীমানা বাড়াইয়া বড় করমু। তুমরা বছেরা িতনবার িনজর আল্লা মাবুদর
ছামেন আিজর অইও, েতউ তুমরার জাগা-জিমনর বায় েকউ লালছ
করেতা নায়।

25 “আমার নামর কুরবািনর পশুর লেগ তুমরা খািমর আলা কুন্তা
িলল্লা-কুরবািন িদও না। আজািদ ইদর কুরবািনর কুনুজাত খািন িবয়ান
পযর্ন্ত রািখও না।

26 “তুমরার েখতর দাওয়া পয়লা ফসলর হকল থািক ভালা অংশ
আল্লা মাবুদর ঘেরা লইয়া আইও।

“আর হুেনা, ছাগলর বাইচ্চার েগাস্ত তার মা�র দুধিদ রািন্দও না।”
27 বােদ মাবুেদ মুছাের কইলা, “তুিম ই কালাম অকল েলিখয়া থও।

আিম অউ কালাম মািফক তুমার লেগআর বিন ইসরাইলর লেগআমার
িমলনর উিছলা বওয়াল করলাম।” 28অউ সময় মুছা নবী চািল্লশ িদন
চািল্লশ রাইত মাবুদর ধােরা পাড়র উপের রইলা। তাইন কুনুজাত দানা-
পািন খাইলা না। মাবুেদ হউ দুইও পাথরর উপের তান লেগ িমলনর
উিছলার অউ আয়াত অকল, মািন শিরয়তর দশটা হুকুম-আহকাম
েলিখয়া িদলা।

হজরত মুছার (আ:) নুরািন ছুরত
29 েতউ মুছায় শাহাদত পাথর দুইও খান আেতা লইয়া তুর পাড়

থািক লািময়া আইলা। মাবুদর লেগ বাতিচত করায় মুছার মুখর ছুরত
নুরািন অইেগল, অইেল মুছায় ইখান েটর পাইলা না। 30 অউ সময়
হারুন আর হকল বিন ইসরাইেল মুছার নুরািন ছুরত েদখলা, েদিখয়া
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তারা কাছাত আইেত ডরাইেগলা। 31অইেল মুছায় তারাের ডাক িদলা,
েতউ হারুনআর বিন ইসরাইলর মুরিব্বঅকল তান েগেছআইলা,আর
মুছায় তারার লেগ মাত-কথা মািতলা। 32 বােদ হকল বিন ইসরাইল তান
কাছাত আইলা। আইয়া হারেল তাইন তুর পাড়র উপের মাবুদর েদওয়া
হকল হুকুম-আহকাম তারাের জানাইলা।

33তারার লেগ মাত-কথার বােদ মুছায় তান নুরািন মুখ গুরার লািগ
পদর্ া লাগাই িদলা। 34অইেল মুছায় েযবলা মাবুদর লেগ বাতিচতর লািগ
খােনকার িভতের তান ছামেন যাইতা, অউ সময় ই পদর্ া খুিলিলতা।
বােদ বাের আইয়া পদর্ া লাগাইতা, আর আল্লার েদওয়া হুকুম অকল
বিন ইসরাইলের জানাইতা। 35 হকল মানেষ েদখতা মুছার মুখ নুরািন
অইেগেছ। মুছায় তান মুখ গুিরিলতা আর মাবুদর ছামেন যাওয়ার আগ
পযর্ন্ত তান মুখ গুরা রইেতা।
আল্লার পিবত্র ঘর বানািন (৩৫:১-৪০:৩৮)

35
জুম্মাবারর হুকুম-আহকাম

1 মুছা নবীেয় বিন ইসরাইলর হকল গুষ্টিের দলা কিরয়া কইলা,
“মাবুেদ হুকুম িদছইন, তান অউ হুকুম-আহকাম আমল করার লািগ।
2 তুমরা হাপ্তার ছয়িদন কাম কিরও, অইেল সাত নম্বর িদন মাবুদর
নােম পাক-পিবত্র িদন, আরামর িদন, জুম্মাবার। ই িদন েয মানেষ
কাম করেবা, তাের মািরিলবায়। 3 জুম্মাবাের তুমরার েকউরর ঘেরা
আগুইন জালাইও না।”

আল্লার ঘরর লািগ িলল্লা েদও
4 হজরত মুছায় বিন ইসরাইলের কইলা, “মাবুেদ হুকুম িদছইন,

5 তুমরা যারিযর িদলর খুিশ মািফক মাবুদর নােম িলল্লা লইয়া আও।
আনার সময় অউলা িচজ অকল িলল্লা আিনও:



িহজরত 35:6 xcv িহজরত 35:16

েসানা, রুপা, িপতল;
6 িললুয়া, বাইংগিন, লাল রংগর সুতা;
দািম সুিত কাপড় আর ছাগলর রুমা;
7 লাল রংগ লাগাইল েমড়ার চামড়া, ফু�র চামড়া;
বাবলা লাকিড়;
8 েলম জালািনর লািগ জয়তুনর েতল;
েখলাফিত সমিজবার েতলর মশলা আর আগর-খুশবয় বানািনর
মশলা;

9 ইমামর এেফ্রান আর বুকুর উপরর থিলত লাগািনর লািগ আিকক
মিন আর হকল নমুনার দািম পাথর।

10 “তুমরার মােজ যারা ভালা উস্তাদ কািরগর, তারা আইয়া অউ
হকলতা বানাইবা, েযলা মাবুেদ হুকুম িদছইন:

11 আল্লার ঘর, ঘরর চাল, হুক, েফ্রইম, বািত্ত, খুিট, খুিটর তলর
ভুরা;

12 শাহাদত সনু্দক, সনু্দকর ছািন, সনু্দক বইয়া েনওয়ার েবন্দা;
সনু্দকের আগলা িদবার পদর্ া;
13 েবন্দা সুদ্ধা েটবুল, েটবুলর উপরর হকল িচজ, মাবুদর নামর
পিবত্র রুিট;

14 ফর িদবার লািগ েচরাগ দািন, এর লগর হকল িচজ আর েলম
অকল, েলম জালািনর েতল;

15আগর-খুশবয় জালািনর েটবুল, ইখান বইয়া েনওয়ার েবন্দা;
েখলাফিতর েতল, খুশবয় আলা আগর, আল্লার ঘরর দুয়ারর পদর্ া;
16জালাইল কুরবািন িদবার কুরবািন খানা;
এর িপতলর জািল আর বইয়া েনয়ার েবন্দা;
কুরবািন খানার হক্কল মাল-ছামানা;
অজুর গামলা আর গামলা থওয়ার ছিক-খাট;
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17 উঠানর পদর্ াইন, খুিটন আর খুিটর তলর ভুরা;
উঠােনা হামািনর েগইটর পদর্ া;
18 ঘরর েপেরগ আর দিড়, উঠানর েপেরগ আর দিড়;
19পাক জাগাত ইমামিত কামর লািগ, ইমাম হারুনর পিবত্র েলবাছ,
আর তান পুয়াইন্তরও ইমামিতর েলবাছ।”

20 মুছা নবীর বয়ান বােদ বিন ইসরাইলর হকল গুষ্টি িবদায়
অইেগলা। 21 িগয়া তারার িদলর এশিক মািফক যারিযর ইচ্ছায় আল্লার
ঘর বানািনর লািগ, ইমাম হারুনর পাক-পিবত্র েলবাছর লািগ আর
এবাদত কামর লািগ হকল নমুনার মাল-ছামানা লইয়া আইলা। আল্লার
নােম িলল্লা িদবার লািগ অতা লইয়া তারা আিজর অইলা। 22 েবটাইন
বা েবিটন্তর মােজ যারার মেন চাইেলা, তারা ইতা িদলা। তারা যারিযর
কাপড়র িপং, কানর ইয়ািরং, আংিট, গলার হার, আর হকল জাতর
েসানার গয়না আিনয়া মাবুদর নােম দুলনা কুরবািন িহসােব িদলা।
23 আর েযরার েগেছ িললুয়া সুতা, বাইংগিন, লাল সুতা, দািম সুিত
কাপড়, ছাগলর রুমা, লাল রং করা েমড়ার চামড়া, ফু�র চামড়া
আিছল, তারা ইতা হকলতা লইয়া আইলা। 24 েযরার েগেছ রুপা আর
িপতল আিছল, তারাও ইতা আিনয়া মাবুদর নােম িলল্লা িদলা। আল্লার
ঘরর কােমা লাগািনর জুকা বাবলা লাকিড় েযরার েগেছআিছল, তারাও
ইতা লইয়া আইলা। 25 েযতা েবিটেন্ত সুতা বানািনত উস্তাদ, তারা
িনজর আেত িললুয়া, বাইংগিন, লাল রংগর সুতা, আর দািম সুিত
কাপড় বানাইয়া আনলা। 26 আর সুতা বানাওরা েযতা েবিটন্তর িদলর
মােজ এশিক পয়দা অইেলা, তারা ছাগলর রুমা িদয়া সুতা বানাইলা।
27 মুরিব্ব অকেল এেফ্রান আর বুকুর উপরর থিলত লাগািনর লািগ,
আিকক মিন আর দািম দািম পাথর লইয়া আইলা। 28 েলম জালািনর
েতল, েখলাফিত সমিজবার েতল, আগর-খুশবয় বানািনর মশলা আর
জয়তুনর েতলও আনলা। 29 মাবুেদ মুছার মাজিদ েযতা েযতা করার
হুকুম িদছলা, ইতা পুরা করার লািগ বিন ইসরাইলর হকল েবটাইন-
েবিটেন্ত, যারিযর খুিশ মািফক িলল্লা লইয়া আিজর অইেলা।
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বাতেছলল আর আহিলয়াব আল্লার পছন্দ করা কািরগর
30 বােদ মুছায় হকল বিন ইসরাইলের কইলা, “মাবুেদ এহুদা গুষ্টির

হূরর নািত, উিরর পুয়া বাতেছললের পছন্দ করছইন। 31 তাইন এের
িনজর রুহ মুবারক িদয়া কািমল বানাইয়া, হকল লাখান কািরগির
কামর আখল-বুিদ্ধ, িবদয্ায় উস্তািদ কামর েখমতা িদছইন। 32এরলািগ
এইন কািরগির কাম করার বালা িনজর আখল খাটাইয়া েসানা, রুপা,
িপতলর উপের সুন্দর সুন্দর নকশা বানাইতা পারবা। 33 দািম দািম
পাথর কাটা, লাকিড়র উপের নকশা, আর হকল নমুনার আতর কাম
করতা পারবা। 34 আর অইনয্ মানষেরও ইতা কাম িহকািনর লািগ
বাতেছলল আর দান গুষ্টির অিহছামাকর পুয়া আহিলয়াবর িদেলা
মাবুেদ আখল িদছইন। 35 তাইন এরাের নানান জাতর নকশার কাম,
িললুয়া, বাইংগিন, লাল সুতািদ কাপড় বাইন করা, নকশা করা, িসলাই
করা, আর দািম সুিত কাপড় িসলাই করারওআখল িদছইন। তারা হকল
নমুনার আতর কাম করতা পারবা, আর িনজর মন থািক নানান নমুনার
নকশা বানাইতা পারবা।”

36
1 মুছা নবীেয় এওখান কইলা, “মাবুেদ বাতেছলল, আহিলয়াব আর

অইনয্ কািরগর অকলের আখল-বুিদ্ধ দান করলা, যােত তারা পিবত্র
এবাদত খানার হকল কাম-কাজ করতা পারইন। মাবুেদ েযলা হুকুম
করছইন, অউ লাখান তারা যানু এবাদত খানার হকলতা বানাইন আর
হাজাইন।”

2 অউ কাম করািনর লািগ মুছায় বাতেছলল আর আহিলয়াবের
আনাইলা। মাবুেদ েযতা উস্তাদ কািরগর অকলের আখল-েহকমত
িদছইন, আর ই কাম করার লািগ েযরার িদেলা খাইশ পয়দা অইেছ,
মুছায় তারােরও আনাইলা। 3তারা আইয়া পিবত্র এবাদত খানা বানািনর
লািগ, বিন ইসরাইলর েদওয়া িলল্লার হকল মাল-ছামানা মুছার েগছ
থািক সমিজয়া িনলা। মানেষ খুিশ অইয়া িনজর ইচ্ছায় পরেতক িদন
িবয়ােন আেরা িচজ অকল আিনয়া অেনা িলল্লা িদতা। 4 েয উস্তাদ
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কািরগর অকল এবাদত খানার কােমা আছলা, তারা ইতা েদিখয়া,
িনজর কাম থইয়া আইয়া মুছাের কইলা, 5 “মাবুেদ েযতা েযতা বানািনর
হুকুম িদছইন, ইতা বানািনর লািগ মানেষ দরকার থািক আেরা েবিশ
মাল-ছামানা লইয়া আইরা।”

6 েতউ মুছার হুকুেম মানেষ হকল বিন ইসরাইলের জানাই িদলা,
এবাদত খানা বানািনর লািগ, েকউ যানু আর কুনু মাল-ছামানা িলল্লা না
েদইন। অউিগ মানেষ িলল্লা েদওয়া বন্দ করলা। 7কারন এবাদত খানার
কামর লািগ দরকার থািক আেরা েবিশ িচজ েযাগাড় অইেগিছল।

আল্লার ঘর বানাইল অইেলা
8 বােদ কাম কররা উস্তাদ অকেল েপচাইল সুতার দািম সুিত কাপড়,

িললুয়া, বাইংগিন, আর লাল সুতািদ বানাইল দশ টুকরা কাপড় িদয়া
আল্লার ঘরর পদর্ া বানাইলা। আর উস্তাদ অকেল এর উপের কারুবী
অকলর ছিব বাইন করলা। 9 পরেতক টুকরাইন এক মাপর আিছল,
লাম্বায়আটাইশআতআরপােশ চাইরআত। 10বােদ পাচখান-পাচখান
কির এখােনা জুড়া িদয়া বড় কির দুখান েতরপাল বানাইলা। 11 আর
দুইও েতরপালর পাশর এক িকনােরা, িললুয়া সুতািদ হুকর ফুড় েদওয়া
অইেলা। 12 অউলা পয়লা েতরপালর িকনােরা পইঞ্চাশগু হুকর ফুড়
আর দুছরা েতরপালর িকনােরা পইঞ্চাশগু হুকর ফুড় লাগাইল অইেলা।
ই দুইও হুকর ফুড় এগু আেরগুর উল্টামুখা করা অইেলা। 13 বােদ
েসানািদ পইঞ্চাশগু হুক বানাইয়া হউ হুকর ফুড়র মােজিদ হারাইয়া,
বড় দুইও েতরপালের জুড়া েদওয়া অইেলা। েতউ এখান ঘর িতয়ার
অইেলা।

14 আল্লার ঘরর চালর লািগ ছাগলর রুমা িদয়া েতরপালর লাখান
এগােরাখান টুকরা বানাইল অইেলা। 15 ইতা পরেতক খান একই মাপর
আিছল, িতশ আত লাম্বা আর চাইর আত পাশ। 16 অন থািক পাচ
টুকরা একলেগ জুড়া িদয়া বড় এক েতরপাল বানাইলা। আর বািক ছয়
টুকরা জুড়া িদয়া, আেরাখান বড় েতরপাল বানাইলা। 17 পয়লা বড়
েতরপালর পাশর এক িকনােরা পইঞ্চাশগু হুকর ফুড় লাগাইলা, আর
দুছরা েতরপােলাও অউলা লাগাইলা। 18 বােদ িপতল িদয়া পইঞ্চাশগু



িহজরত 36:19 xcix িহজরত 36:36

হুক বানাইয়া হউ হুকর ফুড়র মােজিদ হারাইয়া,অউ বড় দুইও েতরপাল
এখােনা জুড়া িদলা। েতউ ই দুইও েতরপাল িমিলয়া এখান ছািন অইেলা।
19 লাল রংগ করা েমড়ার চামড়ািদ এর উপরর ছািন বানাইল অইেলা,
বােদ ফু�র চামড়ািদ আেরাখান ছািন ৈতয়ার কিরয়া এর উপের গুির
েদওয়া অইেলা।

20 বােদ বাবলা লাকিড়িদ কয়খান েফ্রইম বানাইল অইেলা।
21 পরেতক েফ্রইম আিছল লাম্বায় দশ আত আর ফােড় েদড় আত।
22 পরেতক েফ্রইেমা দুগু কির পায়া লাগাইয়া ঘরর হকল েফ্রইম এক
লাখান বানাইলা। 23 অউ ঘরর দিক্ষন গালার লািগ িবশখান েফ্রইম
জুইত করলা। 24 ই িবেশা েফ্রইমর পায়ার তেল চািল্লশগু রুপার ভুরা
লাগাইলা। পরেতক েফ্রইমর দুই পায়ার তেল দুগু ভুরা লাগাইল অইেলা।
25আল্লার ঘরর উত্তর গালার লািগয়াও িবশখান েফ্রইম জুইত করলা।
26 ই পরেতক েফ্রইমর পায়ার তেল চািল্লশগু রুপার ভুরা লাগাইলা।
এেকা েফ্রইমর তেল দুগু কির ভুরা লাগাইল অইেলা। 27 আর পিচম
গালার লািগ, মািন খর গালার লািগ ছয়খান েফ্রইম বানাইলা। 28আর
খরর দুইও কুনাত দুখান েফ্রইম লাগাইলা। 29 ই দুইও কুনার েফ্রইমের
কাছার েফ্রইমর লেগ তেল-উপের জুড়া েদওয়া অইেলা। পরেতক
কুনার দুইও েফ্রইমের ধারর েফ্রইমর লেগ বািত্ত মািরয়া জুড়া েদওয়া
অইেলা। 30 েতউ আটখান েফ্রইম আর েষালগু রুপার ভুরা লাগেলা,
এেকা েফ্রইমর তেল দুইটা কির ভুরা িদলা।

31 বােদ েফ্রইমের জুড়া িদবার লািগ বাবলা লাকিড়িদ কয়গু লাম্বা
বািত্ত বানাইলা। 32 ঘরর এক গালার লািগ পাচগু বািত্ত, আরক গালার
লািগ আেরা পাচগু, আর পাচগু বািত্ত খর গালা, মািন পিচম গালার
লািগ বানাইলা। 33 েফ্রইমর মাজখােনা লাগাইল অউ বািত্তিদ হকল
েফ্রইমর একমাথা থািক আরক মাথা আটকাই িদলা। 34 বােদ ই েফ্রইম
খানাইন েসানািদ েলিপলা। আর বািত্ত লাগািনর লািগ েসানার কড়া
লাগাইয়া, বািত্তেরও েসানািদ েলিপলা।

35 অউ উস্তাদ কািরগর অকেল দািম সুিত কাপড়িদ এখান পদর্ া
বানাইলা। পদর্ ার উপের িললুয়া, বাইংগিন, লাল সুতা িদয়া কারুবী
অকলর ছিব বাইন করলা। 36 ই পদর্ া টানািনর লািগ বাবলা লাকিড়িদ
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চাইরটা খুিট বানাইলা, বানাইয়া অউ খুিটন্তেরও েসানািদ েলিপলা,
খুিটন্তর মাথাত েসানার কড়া লাগাইলা। খুিটর তেল ভুরা িদবার লািগ
রুপার চাইরটা ভুরা বানাইল অইেলা।

37 তামু্বর দুয়ারর লািগ িললুয়া, বাইংগিন, লাল সুতা আর দািম সুিত
কাপড়িদ নকশা কির এখান পদর্ া বানাইলা। 38 ই পদর্ ার লািগ পাচটা
কড়া আর পাচটা খুিট বানাইল অইেলা। খুিটর মাথা আর তল েসানািদ
েলপা অইেলা, খুিটর তলর ভুরার লািগ িপতলর পাচগু ভুরা বানাইলা।

37
শাহাদত সনু্দক বানাইলা

1 বাতেছলেল বাবলা লাকিড়িদ পিবত্র শাহাদত সনু্দক বানাইলা। ইটা
আড়াই আত লাম্বা, েদড় আত পাশ আর েদড় আত উচা। 2 এর বাের-
িভতের খািট েসানািদ েলিপলা, এর চাইেরা িকনােরা েসানার নকশা
লাগাইলা। 3 হুনারর আগুইনিদ পুিড়য়া চাইরটা েসানার কড়া এর চাইেরা
কুনাত লাগাইলা,অগালাত দুইটাআর হগালাত দুইটা লাগাইলা। 4বাবলা
লাকিড়িদ দুগু েবন্দা বানাইয়া েসানািদ েলিপলা। 5সনু্দক বইয়া েনওয়ার
লািগ ই দুইও েবন্দা, সনু্দকর দুই গালার কড়ার িভতেরিদ হারাইলা।

6 বােদ খািট েসানািদ সনু্দকর এখান ছািন বানাইলা, অখানর উপের
গুনার কফরা আদায় করার লািগ। ই ছািন লাম্বায় আড়াই আত, আর
পােশ েদড় আত। 7 েসানা িপটাইয়া ছািনর দুইও গালাত দুইটা কারুবী
বানাইলা। 8 দুইও কারুবী সনু্দকর ছািনর দুই িকনােরা রইেলা। ই দুইও
কারুবী ছািনর লেগ এখােনা কির বানাইল অইেলা, ইআস্তাটা খািল এক
িচজ অইেলা। 9 কারুবী েদখেত দুলদুল েঘাড়ার লাখান ডাখনা আলা,
এর দুইও ডাখনা উপেরিদ েমিলয়া েদওয়ায়, অউ ডাখনার ছায়ার তেল
সনু্দকর ছািন হামাইেগল। ইটা মুখামুিখ উবা রইেলা। আর তারার চউখ
রইেলা ছািনর বায়।

পিবত্র রুিট রাখার েটবুল
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10 বাতেছলেল বােদ বাবলা লাকিড়িদ দুই আত লাম্বা, এক আত
পাশ আর েদড় আত উচা কির এখান েটবুল বানাইলা। 11 বানাইয়া
হারেল খািট েসানািদ েলিপয়া এর চাইেরা িকনােরা নকশা লাগাইলা।
12আর এর ছািনর চাইেরা িকনােরা চাইর আংগুল উচা কির এক হাজ
িদলা, হাজর মােজ েসানািদ নকশা লাগাইলা। 13 েটবুলর চাইেরা কুনার
পায়ার উপের েসানার চাইরটা কড়া লাগাইলা। 14 ই চাইেরা কড়াইন
েটবুলর কুনার হউ উচা হাজর তেল লাগািন অইেলা, যােত েটবুল বইয়া
েনওয়ার বালা কড়ার িভতের েবন্দা হারাইল যায়। 15 েটবুলের বইয়া
েনওয়ার লািগ বাবলা লাকিড়িদ দুগু েবন্দা বানাইয়া েসানািদ েলিপলা।
16 েটবুলর উপরর থাল-বাসন, আল্লার নােম শরবত-পািনর ছদগার
জগ আর মগ, হকলতা খািট েসানািদ গড়াইলা।

েলম থওয়ার েচরাগ দািন
17 বােদ খািট েসানািদ এখান েচরাগ দািন িতয়ার করলা। েচরাগ

দািনর তলা আর উপরর ডািন্ড খািট েসানা িপটাইয়া গড়াইলা। এর
ডািন্ড, ফুলর লাখান িপয়ালা, কুিড় আর পাপিড় অকল েচরাগ দািনর
লেগ এখােনা কির বানাইলা। 18 েচরাগ দািনর ডািন্ডর দুই গালাত িতনটা
কির েমাট ছয়টা ডাল েদওয়া অইেলা। 19 পরেতক ডালর মােজ জবা
ফুলর লাখান িতনগু কির িপয়ালা িতয়ার করা অইেলা। েচরাগ দািনর
ছয়ও ডােলা এক লাখান কাম করা অইেলা। 20 েচরাগ দািনর মুল
ডািন্ডর মােজও জবা ফুলর লাখান চাইরটা িপয়ালা েদওয়া অইেলা।
21 অউ মুল ডািন্ড থািক বারইল ছয়টা ডালর মােজ, পয়লা দুইও
ডালর জুড়াত এগু কির কুিড়, দুছরা দুইও ডালর জুড়াত আরক কুিড়,
আর েহশর দুইও ডালর জুড়াতও কুিড় লাগাইল অইেলা। 22 কুিড়
আর ডাল হকলতা েচরাগ দািন থািক বারইেলা, হকলতা িমিলয়া এক
িচজ অইেলা। আস্তাটাউ খািট েসানা িপটাইয়া বানািন অইেলা। 23 খািট
েসানািদ সাতটা েলম, েলমর িফতা ছাফ করার িচমটা, জালাইল িফতার
ছািল থওয়ার লািগ কয়গু বািট বানাইল অইেলা। 24 এক মন খািট
েসানািদ ই েচরাগ দািন, আর লগর হকলতা িতয়ার করা অইেলা।

আগর-খুশবয় জালািনর েটবুল
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25 বােদ বাবলা লাকিড়িদ চাইর কুনা আলা আগর-খুশবয় জালািনর
েটবুল বানাইল অইেলা। একআত লাম্বা, একআত পাশ, আর দুইআত
উিব িদয়া ই েটবুল বানাইলা। এর ছািনর কুনার িহং অকলও এখােনা
কির বানাইলা। 26 ছািন, ছািনর চাইেরা িকনার আর িহং, হকলতা খািট
েসানািদ েলিপয়া চাইেরা িকনােরা েসানার নকশা লাগাইলা। 27 এর দুই
িকনারর নকশার তেল দুগু কির েসানার কড়া লাগাইল অইেলা, যােত
এর িভতের েবন্দা হারাইয়া বইয়া েনওয়া যায়। 28 বাবলা লাকিড়িদ বইয়া
েনওয়ার েবন্দা বানাইলা, ইটােরও েসানািদ েলিপলা।

29 বােদ খুশবয় আলা মশলা বানািনর কািরগরর িনয়েম েখলাফিত
সমিজবার পিবত্র েতল আর খুশবয় আলা খািট আগর িতয়ার করলা।

38
জালাইল কুরবািন খানা আর অজুর পািনর গামলা বানাইলা

1 জালাইল কুরবািনর লািগ বাবলা লাকিড়িদ পাচ আত লাম্বা, পাচ
আত পাশ আর িতন আত উিব িদয়া চাইর-কুিন কির এখান কুরবািন
খানা বানাইলা। 2 এর চাইেরা কুনার উপের লাকিড়িদ চাইরটা িহং
িদলা। অউ িহং বানাইলা ছািনর উপরর কুনার লাকিড় খুিদয়া, এরলািগ
ই আস্তাখান এক িচজ অইেলা। বােদ পুরা কুরবািন খানা িপতলিদ
েলপাইলা। 3 কুরবািন খানার ছািল তুলার লািগ বড় চামচ আর ছািল
থওয়ার গামলা, লউ থওয়ার বািট, েগাস্ত তুলার িচমটা, আংরা থওয়ার
পািতল, হকলতা িপতলিদ বানাইলা। 4 কুরবািন খানার লািগ িপতলিদ
এখান জািল বানাইলা, বানাইয়া ই জািলের কুরবািন খানার িভতরর
মাজখানর চাইেরা গালার তািড়য়ার তেল লাগাইলা। 5 আর েবন্দা
হারািনর লািগ জািলর চাইেরা কুনাত চাইরটা কড়া লাগাইলা। 6 বইয়া
েনওয়ার েবন্দা বানাইলা বাবলা লাকিড়িদ, বানাইয়া দুইওগু িপতলিদ
েলপাইলা। 7 আর কুরবািন খানাের বইবার লািগ এর কুনার কড়ার
িভতের অউ েবন্দা হারাইলা। কুরবািন খানা বানাইলা তক্তািদ, আর এর
িভতের ফাক রাখলা।
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8অজুর পািন থওয়ার লািগ িপতলর এক গামলা বানাইলা। এবাদিত
কামর লািগ েযতা েবিটন তামু্বর দুয়ারর কাছাত আইতা, তারার িপতলর
আয়নািদ ই গামলা আর এর চিক-খাট ৈতয়ার করা অইেলা।

আল্লার ঘরর উঠান
9 বাতেছলেল আল্লার ঘরর চাইেরা গালাবায় উঠানর জাগা রাখলা।

উঠানর দিক্ষন গালার একেশা আত জাগার লািগ দািম সুিত কাপড়িদ
পদর্ া বানাইলা। 10 ই পদর্ া টানািনর লািগ িবশগু খুিট বানাইলা। খুিটর
তলাত িদবার লািগ িপতলর িবশগু ভুরা বানাইলা, আর পদর্ া টানািনর
লািগ রুপার কড়া আর বািন্দবার তার বানাইলা। 11 উঠানর উত্তর
গালার একেশা আত জাগার লািগ িবশগু খুিট, খুিটর তেল িদবার
লািগ িপতলর িবশগু ভুরা, আর পদর্ া টানািনর লািগ রুপার কড়া আর
বািন্দবার তার বানাইলা। 12 পিচম গালার পইঞ্চাশ আত উঠানর লািগ
পদর্ া, দশগু খুিট, দশগু ভুরা, পদর্ া টানািনর লািগ রুপার কড়া আর
বািন্দবার তার বানাইলা। 13 পুব গালার উঠানও পইঞ্চাশ আত আিছল।
14 উঠানর েগইটর এক গালার লািগ পনেরা আত লাম্বা পদর্ া, িতনটা
খুিট, খুিটর তলর িতনগু ভুরা, 15 আর দুছরা গালাতও অউ লাখান
কির িতনটা খুিট, িতনটা ভুরা আর পনেরা আত পদর্ া বানাইল অইেলা।
16 উঠানর চাইেরা গালার হক্কল পদর্ াইন দািম সুিত কাপড়িদ বানাইল
অইেলা। 17 খুিটর তলর হক্কল ভুরা িপতলর, পদর্ া টানািনর কড়া আর
বািন্দবার তার অইেলা রুপার, খুিটর মাথাও রুপািদ েপচাইল অইেলা।
উঠানর চাইেরা গালার হক্কল খুিটত রুপার তারিদ বান্দা অইেলা।
18 উঠানর েগইটর লািগ দািম সুিত কাপড়িদ এখান পদর্ া বানাইল
অইেলা। বােদ িললুয়া, বাইংগিন, লাল সুতািদ নকশা করা অইেলা। পদর্ া
খান িবশ আত লাম্বা, আর উঠানর বািক পদর্ ার লাখান ইটাও পাচ আত
উচা েদওয়া অইেলা। 19 এর চাইেরা খুিট আর ভুরা িপতলর, খুিটর
কড়া আর বান্দার তার রুপার, খুিটর মাথাও রুপািদ েপচাই েদওয়া
অইেলা। 20 আল্লার ঘর আর উঠানর চাইেরা গালার খুিটর েপেরগ
অকল িপতলিদ বানাইল।
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আল্লার ঘরর মাল-ছামানার িহসাব
21আল্লার ঘর মািন অউ শাহাদত তামু্ব বানাইেত েযতা মাল-ছামানা

লাগিছল, ইমাম হারুনর পুয়া ইছামারর িজম্মায় েলিব খান্দানর মানেষ
ইতার িহসাব রাখলা। মুছা নবীেয় অউ িহসাব রাখার হুকুম িদছলা।
22 মাবুেদ মুছাের েযলাখান হুকুম িদছলা, ই হুকুম মািফক এহুদা
গুষ্টির উিরর পুয়া বাতেছলেল ইতা হক্কলতা বানাইলা, তাইন আছলা
হূরর নািত। 23 দান গুষ্টির অিহছামাকর পুয়া আহিলয়ােব বাতেছললের
সাইযয্ করলা। হকল জাতর আতর কাম আর নকশা বানািনর কােমা
তাইন উস্তাদ আছলা। দািম সুিত কাপড়র মােজ িললুয়া, বাইংগিন, লাল
সুতািদ নকশা করার কােমাও তাইন উস্তাদ আছলা।

24 দুলনা কুরবািন থািক পাওয়া উনিতশ মন সাতেশা িতশ েতালা
েসানা অউ এবাদত খানা বানাইেত লাগেছ। ই মাপ অইেলা এবাদত
খানার েতালার মােপ।

25 বিন ইসরাইলর মানুষ গিনবার বালা েযরাের গনা অইিছল, তারার
েগছ থািক একেশা মন এক আজার সাতেশা পচত্তইর েতালা রুপা
পাওয়া েগিছল, ই মাপ অইেলা এবাদত খানার মােপ। 26 গনা অইেছ
অউলা মানুষ, মািন িবশ বরছ বা এর চাইেত েবিশ বয়স আলা, হউ
ছয় লাখ িতন আজার সােড় পাচেশা মানেষ এবাদত খানার মােপ মাথা
িপছু আধা েতালা কির রুপা িদিছল। 27 ই রুপা থািক একেশা মন রুপা
িদয়া এবাদত খানা আর পদর্ ার খুিটর তলর ভুরা বানাইল অইিছল। এক
এক ভুরাত এক মন রুপা িদয়া েমাট একেশাগু ভুরা বানাইল অইেছ।
28 আর বািক এক আজার সাতশ পচত্তইর েতালা রুপা খুিটর কড়া,
খুিটর মাথা েপচািন, আর বািন্দবার তার বানািনত লাগেছ।

29 দুলনা কুরবািন থািক িলল্লার িপতল দলা অইিছল সত্তইর মন
দুই আজার চাইরেশা েতালা। 30 ইতা িদয়া িমলন-তামু্বর দুয়ারর ভুরা,
িপতলর কুরবািন খানা, এর িপতলর জািল আর কুরবািন খানার হক্কল
িচজ বানাইল অইেছ, 31 উঠানর চাইেরা গালার ভুরা, েগইটর ভুরা,
তামু্ব আর উঠানর চাইেরা গালার খুিটর েপেরগ বানাইল অইেছ।
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39
পরধান ইমামর পিবত্র েলবাছ

1 আল্লার ঘরর পাক জাগাত ইমামিত কামর সময় িফন্দার লািগ,
তারা লাল, বাইংগিন আর িললুয়া সুতািদ সুন্দর কির েলবাছ বানাইলা।
মাবুেদ মুছাের েযলা হুকুম িদছলা, এেক্কের অউ লাখান কির ইমাম
হারুনর লািগ পিবত্র েলবাছ বানাইলা।

2 অউ উস্তাদ কািরগর অকেল িললুয়া, বাইংগিন, লাল সুতা, দািম
সুিত কাপড় আর েসানািদ পরধান ইমামর এেফ্রান বানাইলা। 3 েসানা
িপটাইয়া পাত বানাইয়া, সুতার লাখান েসানার তার িতয়ার করলা। বােদ
িললুয়া, বাইংগিন, লাল সুতা, দািম সুিত কাপড় আর েসানার তার
একলেগ িমলাইয়া কাপড় বানাইলা। 4 এেফ্রানর কান্দর গালা জুড়া
িদবার লািগ দুখান পট্টি বানাইয়া, এেফ্রানর উপরর কুনাত লাগাইলা।
5 এেফ্রানর লেগ জুড়া লাগাইল েপটর উপরর েবল্ট খানও এেফ্রানর
সুতািদ বানাইলা। তারা িললুয়া, বাইংগিন, লাল সুতা, দািম সুিত কাপড়
আর েসানার তার িদয়া িঠক এেফ্রানর নমুনায় বানাইলা। মাবুেদ মুছাের
েযলা হুকুম িদছলা, এেক্কের অউ লাখান কির হক্কলতা বানাইল অইেলা।

6 বােদ তারা দুইটা আিকক পাথর কািটয়া, এর উপের েসানার
জাজইর বওয়াইলা। হুনার অকেল দািম পাথর খুিদয়া েযলা সীল
বানাইন, অউলা পাথর খুিদয়া ইসরাইলর পুয়াইন্তর নাম েলখলা। 7আর
অউ দুইও পাথর েসানার জাজইরর মােজ লাগাইয়া, এেফ্রানর কান্দর
িফতার লেগ বািন্দলা। ইসরাইলর পুয়াইন্তর বায় মাবুদর নজর রাখার
লািগ ইলা করলা। মাবুেদ মুছাের েযলা হুকুম িদছলা, অউলা হকলতা
করা অইেলা।

8 বােদ এেফ্রানর লাখান ভালা উস্তাদ দির্জেরিদ িললুয়া, বাইংগিন,
লাল সুতা, দািম সুিত কাপড় আর েসানািদ বুকুর উপরর থিল বানাইল
অইেলা। 9 ইটা অইেলা লাম্বায় আধা আত, পােশ আধা আত, চাইর-
কুিন দুই ভাইঞ্জ করা কাপড়। 10 এর উপের তারা চাইর হাইর কির দািম
পাথর লাগাইলা। পয়লা হািরত ইয়াকুত, পীত আর পান্না মিন; 11 দুছরা
হািরত লালমিন, লীলমিন আর হীরা; 12 িতন নম্বর হািরত িফরুজ,
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েগােমদ আর পদ্মরাগ মিন; 13 চাইর নম্বর হাইেরা েপাখরাজ, ৈবদুযর্
আর সুরুজ মিন। ই পাথর অকল েসানার জাজইরর উপের লাগাইল
অইেলা। 14 ইসরাইলর বােরা পুয়ার লািগ বােরাটা পাথর লাগাইলা। ইতা
এেকা পাথেরা এক এক পুয়ার নাম খুিদয়া েলখা অইেলা, েযলা খুিদয়া
সীল বানাইল অয়।

15 বুকুর উপরর থিলর লািগ খািট েসানািদ রিশর লাখান েপচাইয়া
দুকছা েচইন বানাইলা। 16আর েসানার দুখান জাজইর আর দুইটা কড়া
বানাইয়া, বুকুর অউ থিলর উপরর দুই কুনাত লাগাইলা। 17আর েচইন
দুইওেগছা দুইও কড়ার লেগ আটকাইলা। 18 দুইও কান্দর এেফ্রানর
ছামনর িফতাত েসানার জাজইরর লেগ েচইনর একমাথা বািন্দলা।
19 আেরা দুইটা েসানার কড়া বানাইয়া বুকুর উপরর থিলর দুই কুনাত
লাগাইলা। ই দুইওটা এেফ্রানর লেগ বুকুর থিলর তেল রইেলা। 20 বােদ
আেরা দুইটা েসানার কড়া বানাইয়া, এেফ্রানর কান্দর পট্টির সই তেলিদ,
েপটর উপরর েবল্টর উপরর িসলাইর কাছাত লাগাই িদলা। 21 আর
বুকুর উপরর থিলর তলর কড়ার লেগ েপটর উপরর নকশা করা েবল্টর
কড়া বািন্দলা, আর অউ থিলেয় লড়া-চড়া না করার লািগ তলর কড়ার
লেগ িললুয়া সুতািদ বািন্দ িদলা, েযলা মাবুেদ মুছাের হুকুম করছলা।

22 বােদ তারা এেফ্রানর তলর আলেখল্লা িললুয়া রংগর সুতািদ বাইন
করলা, 23 আর মাথা হারাইবার বালা গলার ফাক িছড়েতা না কির
এর চাইেরা গালা পট্টি িদয়া দেড়া কির বাইন করলা, গলার অউ ফাক
রাখলা মাজ বরাবর। 24 িললুয়া, বাইংগিন, লাল রংগর েপচাইল সুতািদ
আনুয়ার ফলর লাখান বানাইলা। বানাইয়া অগুইনের আলেখল্লার তলর
মুিড়র চাইেরাবায় লাগাইলা। 25 বােদ খািট েসানার ঘুংগুর বানাইয়া অউ
আনুয়ারর ফােক ফােক লাগাইলা, 26 আস্তা তলর মুিড়ত এগু কির
আনুয়ার আর এগু কির ঘুংগুর লাগাইল অইেলা। এবাদিত কামর বালা
ইমাম ছােব অউআলেখল্লা িফিন্দতা। মাবুেদ মুছাের েযলা হুকুম িদছলা,
এেক্কের অউলা করা অইেলা।

27 বােদ তারা হারুন আর তান পুয়াইন্তর লািগ দািম সুিত সুতািদ
পাইঞ্জািব বানাইলা। 28 মাথার পাউগিড় আর তিকগুইনও দািম সুিত
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কাপড়িদ বানাইলা, আর ইমামর হাফ-েপন্টও বানাইলা অউ কাপড়িদ।
29 কমেরা বান্দার লািগ এখান কাপড় বানাইলা, দািম সুিত কাপড়,
িললুয়া, বাইংগিন আর লাল সুতািদ নকশা কির বানাইলা। মাবুেদ মুছাের
েযলা হুকুম িদছলা, এেক্কের অউলা করা অইেলা।

30 আর পাউগিড়র ছামেন লাগািনর লািগ, খািট েসানার পাতিদ
এখান পিবত্র তাজ িতয়ার করলা। সীলর উপের েযলা খুিদয়া েলখা
অয়, অউ পাতর উপের অলা খুিদয়া েলখলা, �মাবুদর নােম পিবত্র।�
31 মাবুেদ মুছাের েযলা হুকুম িদছলা, অউ হুকুম মািফকউ ই পাতের
িললুয়া সুতািদ পাউগিড়র ছামেন বািন্দ িদলা।

মুছায় (আ:) হকলতা সমিজয়া িনলা
32অউ লাখান িমলন-তামু্ব সহ আল্লার ঘরর হক্কল কাম-কাজ েশষ

অইেলা। মাবুেদ মুছাের েযলা হুকুম িদছলা, বিন ইসরাইেল এেক্কের
অউ লাখান হকলতা করলা। 33 বােদ তারা আল্লার ঘরর লািগ বানাইল
হক্কলতা মুছার কাছাত লইয়া আইলা। তারা আনলা:

িমলন-তামু্ব, তামু্বর হকল মাল-ছামানা, হুক, েফ্রইম, বািত্ত, খুিট,
খুিটর তলর ভুরা;

34লাল রংগ করা েমড়ার চামড়ার ছািন, ফু�র চামড়ার ছািন, েহেরম
শিরফর েবড়ার পদর্ া;

35 শাহাদত সনু্দক, সনু্দক বইয়া েনওয়ার েবন্দা, সনু্দকর ছািন;
36 েটবুল, েটবুলর হকল িচজ, মাবুদর নামর পিবত্র রুিট;
37খািট েসানার েচরাগ দািন, এর লগর হকল িচজ,জালািনর েতল;
38 েসানার আগর-খুশবয় জালািনর েটবুল, েখলাফিতর েতল,
খুশবয় আলা আগর, আল্লার ঘরর দুয়ারর পদর্ া;

39 িপতলর কুরবািন খানা, িপতলর জািল, কুরবািন খানা বইয়া
েনওয়ার েবন্দা, কুরবািন খানার হক্কল মাল-ছামানা, অজুর
গামলা আর এর তলর ছিক-খাট;
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40 উঠানর পদর্ াইন, খুিটন, খুিটর তলর ভুরা, উঠােনা হামািনর
েগইটর পদর্ া, উঠানর েপেরগ আর দিড়;

এক কথায়, িমলন-তামু্ব সহ আল্লার ঘরর হক্কল মাল-ছামানা;
41 আর পাক জাগাত ইমামিত কামর লািগ ইমাম হারুনর পিবত্র
েলবাছ, আর তান পুয়াইন্তরও ইমামিতর েলবাছ।

42 মাবুেদ মুছাের েযলা হুকুম িদছলা, অউ লাখান বিন ইসরাইল
অকেল হকল কাম করলা। 43 েহেশ মুছায় ইতা হকলতা েদিখয়া বুজলা,
মাবুেদ েযলা হুকুম িদছলা, অউ লাখানউ করা অইেছ। এরলািগ তাইন
হকল বিন ইসরাইলের েদায়া িদলা।

40
আল্লার ঘরের খাড়া করা

1 মাবুেদ মুছা নবীের কইলা, 2 “তুিম বছরর পয়লা চান্দর পয়লা
তািরেখা িমলন-তামু্ব সহ আমার ঘরের খাড়া কিরও। 3 ঘরর িভতের
শাহাদত সনু্দকের হারাইয়া, মােজ পদর্ া টানাইয়া সনু্দকের আওেড়
থইও। 4 েটবুলেরও িভতের হারাইয়া, এর উপরর িচজ অকল হাজাইও।
বােদ েচরাগ দািন িভতের আিনয়া তার েলম অকল জালাই িদও।
5 েসানািদ বানাইল আগর-খুশবয় জালািনর েটবুল শাহাদত সনু্দকর
ছামেন থইও, থইয়া আমার ঘরর দুয়ারর পদর্ া লাগাইও। 6আমার ঘরর
িমলন-তামু্বর দুয়ারর ছামেন জালাইল কুরবািন খানা থইও। 7 কুরবািন
খানা আর িমলন-তামু্বর মাজখােনা অজুর গামলা পািনিদ ভিরয়া থইও।
8 বােদ উঠানর চাইেরা গালাবায় পদর্ া টানাইও, আর উঠানর েগইেটাও
পদর্ া লাগাইও।

9 “বােদ তুিম েখলাফিতর েতল িদয়া আমার ঘর আর আমার ঘরর
হকল মাল-ছামানাের পিবত্র কিরও। েতউ ইতা হকলতা মহা পাক-
পিবত্র অইেবা। 10আর জালাইল কুরবািন খানার উপেরও েখলাফিতর
েতল িদয়া পিবত্র কিরও। কুরবািন খানার হকল মাল-ছামানােরও পিবত্র
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কিরও। েতউ ই কুরবািন খানা মহা-পিবত্র িচজঅইেবা। 11অজুর পািনর
গামলা আর এর তলর ছিক-খাটেরও েখলাফিতর েতল িদয়া পিবত্র
কিরও।

12 “বােদ হারুন আর তার পুয়াইনের িমলন-তামু্বর দুয়ারর ছামেন
আিনয়া পািনিদ নাওয়াই িদও। 13 নাওয়ািনর বােদ হারুনের পাক-
পিবত্র েলবাছ অকল িফন্দাইও, আরআমার ইমাম অওয়ার লািগ তাের
পিবত্র েতল লাগাইয়া েখলাফিত িদয়া পিবত্র কিরও। 14তার পুয়াইন্তের
আিনয়া ইমামিতর পাইঞ্জািব িফন্দাইও। 15 তারার বাফের েযলা পিবত্র
েতলিদ ইমামিত কামর েখলাফিত িদেছা, তারােরও অউলা েখলাফিত
িদও, যােত তারাও আমার ইমামিত কাম করতা পারইন। ই েখলাফিতর
মাজিদ ইমামিতর েয িনয়ম চালু অইেবা, ইতা ওয়ািরশর পর ওয়ািরশ
ধির চালু রইেবা।”

16 মাবুদর হুকুম মািফক মুছায় ইতা হকলতা করলা। 17 দুছরা বছরর
পয়লা চান্দর পয়লা তািরেখা আল্লার ঘর খাড়া করা অইেলা। 18 মুছায়
ই ঘর খাড়া করলা, পয়লা এর খুিটর তলর ভুরা বওয়াইলা, খুিটন
উবা করলা, েবড়ার েফ্রইম লাগাইলা, েফ্রইমর িভতেরিদ বািত্ত িদলা।
19 মাবুদর হুকুম মািফক তাইন ছাগলর রুমা িদয়া ঘরর পয়লা ছািন
িদলা, এর উপের িদলা আেরা দুইটা ছািন।

20 বােদ পিবত্র শাহাদত-পাথর আিনয়া সনু্দকর িভতের হারাইলা।
সনু্দক বইয়া েনওয়ার েবন্দা লাগাইলা, সনু্দকর উপরর ছািনও
লাগাইলা। 21 আর সনু্দকের িনয়া আল্লার ঘরর িভতের হারাইলা।
হারাইয়া পদর্ া টানাইয়া সনু্দকের আওেড় রাখলা, েযলা মাবুেদ মুছাের
হুকুম িদছলা।

22 সনু্দকর অউ পদর্ ার বাের উত্তর গালাবায়, িমলন-তামু্বর মােজ
পিবত্র রুিটর েটবুল রাখলা। 23 েটবুলর উপের মাবুদর নামর পিবত্র
রুিট হাজাইয়া থইলা, েযলা মাবুেদ মুছাের হুকুম িদছলা।

24 েটবুলর ছামেন তামু্বর দিক্ষন গালাত েচরাগ দািন থইলা। 25 বােদ
মাবুদর ছামেন েলম গুইন জালাইলা, েযলা মাবুেদ মুছাের হুকুম িদছলা।
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26 িমলন-তামু্বর মাজখানর পদর্ ার ছামেন েসানািদ বানাইল আগর-
খুশবয় জালািনর েটবুল থইলা। 27অখানর উপের খুশবয় আলা আগর
জালাইলা, েযলা মাবুেদ মুছাের হুকুম িদছলা। 28 বােদ মুছায় দুয়ারর
পদর্ া টানাইলা।

29 তাইন আল্লার ঘরর িমলন-তামু্বর দুয়ারর কান্দাত জালাইল
কুরবািন খানা থইলা। থইয়া এর উপের জালাইল পশু কুরবািন আর
ধান-গমর ছদগা িদলা, েযলা মাবুেদ মুছাের হুকুম িদছলা।

30 বােদ িমলন-তামু্ব আর কুরবািন খানার মাজখােনা অজুর গামলা
থইলা, থইয়া অজুর পািন ভিরয়া িদলা। 31 অউ পািন িদয়া মুছা,
হারুন আর হারুনর পুয়াইেন্ত অজু করতা। 32 মাবুদর হুকুম মািফক
তারা িমলন-তামু্বত হামািনর আেগ, বা কুরবািন খানার কান্দাত
যাওয়ার আেগ অজু করতা। 33 বােদ মুছায় আল্লার ঘর আর কুরবািন
খানার চাইেরাবায় পদর্ া টানাইয়া উঠান বানাইলা। উঠানর েগইটর পদর্ া
লাগাইলা। অউ লাখান মুছায় তান হকল কাম েশষ করলা।

আল্লার মিহমা জাইর অইেলা
34কাম েশষ কিরয়া হারেল, গাইিব েমঘর চাকা আইয়া অউ িমলন-

তামু্বের গুিরিলেলা, মাবুদর মিহমা আর কুদরেত আস্তা ঘর ভির েগল।
35 এরলািগ মুছা আর িমলন-তামু্বত হামাইতা পারলা না, কারন এর
উপের হউ েমঘর চাকা আিছল, আর মাবুদর কুদরিত মিহমায় আস্তা
ঘর ভির েগিছল।

36 বিন ইসরাইলর অউ আস্তা সফরর মােজ, আল্লার ঘরর উপের
থািক েমঘর চাকা হিরয়া হারেল তারা আিটয়া রওয়ানা িদতা। 37অইেল
েমঘর চাকা উপের থািক না হরা পযর্ন্ত তারা বারইতা না, অউ চাকা
হরার লািগ বারচাইতা। 38 কারন বিন ইসরাইলর অউ আস্তা সফরর
মােজউ, িদনর বালা তারার চখুর ছামেন আল্লার ঘরর উপের েমঘর
চাকা রইেতা, আর রাইতর বালা রইেতা আগুইনর চাকা॥
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