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যা রাপু ক

িমশের যােকােবর পিরবার

১ ১ যােকাব তাঁর পু রেদর িনেয় িমশেরর পেথ চলেলন। পু রেদর সে তােদর িনজ িনজ পিরবারও িছল। ই রােয়েলর
পু ররা হল: ২ েবণ, িশিমেয়ান, লিব, িযহদূা ৩ ইষাখর, সবলূনূ, িব যামীন, ৪ দান, ন ািল, গাদ এবং আেশর।

৫ যােকােবর সব ৭০ জন উ রপু ষ িছল। যােষফ তাঁর বােরাজন পেু রর একজন, িক িতিন আেগ থেক িমশের িছেলন।
৬ পের যােষফ তাঁর ভাইরা এবং ঐ রজে র রে যেকই মারা গেলও ৭ ই রােয়েলর লাকেদর অসং য স ান িছল। তােদর
লাকসং যা খবু তাডা়তািড় বেড় িগেয়িছল। ফল ব প িমশর দশিট ই রােয়লীয়েত ভের িগেয়িছল।

ই রােয়েলর লাকেদর সম যা
৮ সই সময় একজন নতনু রাজা িমশর শাসন করেত লাগেলন। এই রাজা যােষফেক িচনেতন না। ৯ রাজা তাঁর রজােদর

উে ে য বলেলন, “ই রােয়েলর লাকেদর িদেক চেয় দখ, ওরা সং যায় অসং য এবং আমােদর থেক বশী শি শালী!
১০ তােদর শি বিৃ ব করবার জ য আমােদর িকছ ুএকটা চতরুতার সাহা য িনেতই হেব। কারণ, এখন যিদ যু লােগ তাহেল
ওরা আমােদর পরািজত করবার জ য ও আমােদর দশ থেক বার কের দবার জ য আমােদর শ েদর সে হাত মলােত
পাের।”

১১ িমশেরর লাকরা তাই ই রােয়েলর লাকেদর জীবনেক িবষহ কের তালার ফি আঁটল। অতএব ই রােয়লীয়েদর
তৎ বাবধান করবার জ য িমশরীয়রা রীতদাস মিনবেদর িনেয়াগ করল। এই দাস শাসকরা ই দীেদর িদেয় জার কের
রাজার জ য িপেথাম ও রািমেষষ নােম িট শহর িনমাণ করাল। এই ই শহের রাজা শ য এবং অ যা য িজিনসপ র মজতু
কের রাখেলন।

১২ িমশরীয়রা ই রােয়লীয়েদর কিঠন পির রম করেত বা য করল। িক তােদর যত বশী কিঠন পির রম করােনা হেত
থাকল ততই ই রােয়েলর লাকেদর সং যাবিৃ এবং িব ার ঘটেত থাকল। ফেল িমশরীয়রা ই রােয়েলর লাকেদর আরও
বশী ভয় পেত করল। ১৩ আর সইজ য তারা উি ব হেয় ই রােয়েলর লাকেদর রিত আরও বশী িনদয় হেয় উঠল।

ফল ব প িমশরীয়রা ই রােয়লীয়েদর আেরা কিঠন পির রম করেত বা য করল।
১৪ িমশরীয়রা ই রােয়লীয়েদর জীবন িবসহ কের তলুল। তারা ই রােয়লীয়েদর ইঁট তির করবার জ য গাদা গাদা ভারী

ঢালাই এর িম রণ বহন করেত এবং মােঠ লাঙল চালােত বা য কেরিছল। তারা ই রােয়লীয়েদর সব রকেমর কিঠন কাজ
করেত বা য কেরিছল।

ঈ বরেক অনসুরণকারী ধাইমাগণ
১৫ ই রােয়লীয় মিহলােদর স ান রসেব সাহা য করবার জ য জন ধাইমা িছল। তােদর জেনর নাম িছল িশ রা ও

পয়ূা। ১৬ বয়ং রাজা এেস সই ই ধাইমােক বলেলন, “ দখিছ তামরা বরাবর িহ মিহলােদর স ান রসেবর সময়
সাহা য কের চেলেছা। দখ, যিদ কউ ক যা স ান রসব কের তাহেল িঠক আেছ, তােক বাঁিচেয় রখ, িক পু র স ান
হেল সে সে ই সই সে যাজাত পু র স ানেক হ যা করেব।”

১৭ িক ধাইমা জন ঈ বেরর রিত িব বাস রেখ রাজার আেদশ অমা য কের পু র স ানেদর বাঁিচেয় রাখল। ১৮ রাজা
এবার তােদর ডেক পািঠেয় বলেলন, “ তামরা এটা িক করেল? কন তামরা আমার অবা য হেয়ছ এবং পু র স ানেদর
বাঁিচেয় রেখছ?”

১৯ ধাইমারা রাজােক বলল, “ হ রাজা, ই রােয়লীয় মিহলারা িমশেরর মিহলােদর থেক অেনক বশী শি শালী। আমরা
তােদর সাহাে যর জ য পৗঁছাবার আেগই ই রােয়লীয় মিহলারা স ান রসব কের ফেল।” ২০–২১ ঈ বর ঐ ধাইমােদর
এই আচরেণ খশুী হেলন। তাই ঈ বর ধাইমােদর আশীবাদ করেলন এবং তােদর িনেজেদর পিরবার তরী করেত িদেলন।
ই রােয়লীয়রা সং যায় আরও বাডে়ত থাকল এবং আরও শি শালী হেয় উঠল।

২২ পের ফেরৗণ িনজ ব লাকেদর আেদশ িদেলন, “ তামরা ক যা স ান বাঁিচেয় রাখেত পােরা। িক পু র স ান হেল
তােক নীলনেদ ছ ুঁেড় ফলেত হেব।”
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িশ মািশ

২ ১ লিব পিরবােরর একজন পু ষ লিব পিরবােররই এক ক যােক িবেয় কেরিছল। ২ স স ানস বা হল এবং একটা সু র
ফটু-ফেুট পু র স ােনর জ িদল। পু র স ান দখেত এত সু র হেয়িছল য তার মা তােক িতন মাস লিুকেয় রেখিছল।

৩ িতন মাস পের যখন স তােক আর লিুকেয় রাখেত পারিছল না, তখন স একিট ঝিুডে়ত আলকাতরা মাখােলা এবং তােত
িশ িটেক রেখ নদীর তীের ল বা ঘাসবেন রেখ এেলা। ৪ িশ িটর বড় বান তার ভাইেয়র িক অব া হেত পাের দখবার জ য
দূের দাঁিডে়য় ভাইেয়র ঝিুডর় িদেক ল ্য রাখিছল। ৫ িঠক তখনই ফেরৗেণর মেয় নদীেত ান করেত এেসিছল। স দখেত
পল ঘাসবেন একিট ঝিুড় ভাসেছ। তার সহচরীরা তখন নদী তীের ঘেুর বডা়ি ল। তাই স তার সহচরীেদর একজনেক ঝিুডট়া

তেুল আনেত বলল। ৬ তারপর রাজক যা ঝিুডট়া খেুল দখল য তােত রেয়েছ একিট িশ পু র। িশ িট তখন কাঁদিছল। আর
তা দেখ রাজক যার বড় দয়া হল। ভাল কের িশ িটেক ল ্য করার পর স বঝুেত পারল য িশ িট িহ ।

৭ এবার িশ িটর িদিদ আডা়ল থেক বিরেয় এেস রাজক যােক বলল, “আিম িক আপনােক সাহাে যর জ য কানও িহ
ধা রীেক ডেক আনব য অ ত িশ িটেক ধ খাওয়ােত পারেব?”

৮ রাজক যা বলল, “ বশ যাও।”
সতুরাং মেয়িট গল এবং িশ িটর মােক ডেক আনল।
৯ রাজক যা তােক বলল, “আমার হেয় তিুম এই িশ িটেক ধ পান করাও। এরজ য আিম তামােক টাকা দব।” তারই

মা িশ িটেক য কের বড় কের তলুেত লাগল। ১০ িশ িট বড় হেয় উঠেল মিহলািট তার স ানেক রাজক যােক িদেয় িদল।
রাজক যা িশ িটেক িনেজর ছেলর মেতাই রহণ কের তার নাম িদল মািশ। িশ িটেক স জল থেক পেয়িছল বেল তার
নামকরণ করা হল মািশ।

মািশ তার লাকেদর সাহা য করল
১১ একিদন, মািশ বড় হেয় যাবার পর স তার িনেজর লাকেদর দখবার জ য বাইের গল এবং দখল তােদর ভীষণ কিঠন

কাজ করেত বা য করা হে । স এও দখল য একজন িমশরীয় একজন িহ ছাকরােক রচ মারধর করেছ। ১২ মািশ
চািরিদেক তািকেয় দখল কউ যাপারটা ল ্য করেছ না। তখন মািশ সই িমশরীয়েক হ যা কের তােক বািলেত পুঁেত িদল।

১৩ পরিদন মািশ দখল জন ই রােয়লীয় িনেজেদর মে য মারামাির করেছ। তােদর মে য একজন অ যায়ভােব
আেরকজনেক মারেছ। মািশ তখন সই অ যায়কারী লাকিটর উে ে য বলল, “ কন তিুম তামার রিতেবশীেক মারেছা?”

১৪ লাকিট উ ের জানাল, “ তামােক ক আমােদর শাি িদেত পািঠেয়েছ? বেলা, তিুম িক আমােক মারেত এেসছ যমনভােব
তিুম গতকাল ঐ িমশরীয়েক হ যা কেরিছেল?”

তখন মািশ ভয় পেয় মেন মেন বলল, “তাহেল এখন যাপারটা সবাই জেন গেছ।”
১৫ একিদন রাজা ফেরৗণ মািশর কীিত জানেত পারেলন; িতিন তােক হ যা করেত চাইেলন। িক মািশ িমিদয়ন দেশ

পািলেয় গল।

িমিদয়েন মািশ
িমিদয়েন এেস একিট কুেয়ার সামেন মািশ বেস পডল়। ১৬ সখােন এক যাজক িছল। তার িছল সাতিট মেয়। কুেয়া থেক

জল তেুল িপতার পাষা মষপালেক জল খাওয়ােনার জ য সই সাতিট মেয় কুেয়ার কােছ এল। তারা মষেদর জল পােনর
পা রিট ভি করার চ া করিছল। ১৭ িক িকছ ু মষপালক এেসিছল এবং ত ণীেদর তািডে়য় িদেয়িছল। তাই মািশ তােদর
সাহা য করেত এেলা এবং তােদর প র পালেক জল পান করােলা।

১৮ তখন ত ণীরা তােদর িপতা েয়েলর কােছ িফের গল। স বলল, “ তামরা আজ তাডা়তািড় িফের এেসছ দখিছ!”
১৯ ত ণীরা উ র িদল, “ যাঁ, ওখােন কুেয়া থেক জল তালার সময় িকছ ু মষপালক আমােদর তািডে়য় িদল। িক একজন
অেচনা িমশরীয় এেলা এবং আমােদর সাহা য করল। স আমােদর জ য জলও তেুল িদল এবং আমােদর মেষর পালেক জল
পান করােলা।” ২০ েয়ল তার মেয়েদর বলল, “ সই লাকিট কাথায়? তামরা তােক ওখােন ছেড় এেল কন? যাও তােক
আমােদর সে খাবার নমত কের এেসা।”

২১ মািশ েয়েলর সে থাকবার জ য খশুীর সে রাজী হল। েয়ল তার মেয় িসে ারার সে মািশর িবেয় িদল। ২২ িবেয়র
পর িসে ারা একিট পু র স ােনর জ িদল। মািশ তার নাম িদল গেশাম কারণ স িছল রবােস থাকা একজন অপিরিচত
যি ।
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ঈ বর ই রােয়লেক সাহা য করার িস া িনেলন
২৩ দখেত দখেত অেনক বছর পিরেয় গল। িমশেরর রাজাও ইিতমে যই মারা িগেয়েছন। িক ই রােয়লীয়েদর তখনও

জার কের কাজ করােনা হি ল। তারা সাহাে যর জ য কা াকািট করল। এবং সই কা া বয়ং ঈ বর নেত পাি েলন।
২৪ ঈ বর তােদর গভীর আতনাদ নেলন এবং িতিন রণ করেলন সই চিু র কথা যা িতিন অ রাহাম, ইস ্হাক এবং যােকােবর
সে কেরিছেলন। ২৫ ঈ বর ই রােয়লীয়েদর দেখিছেলন এবং িতিন জানেতন িতিন িক করেত যাে ন এবং িতিন ি র করেলন
য শী রই িতিন তাঁর সাহাে যর হাত তােদর িদেক বািডে়য় দেবন।

বল ঝাপ

৩ ১ েয়ল ছাডা়ও মািশর ব েরর আর এক নাম িছল িযে রা। িযে রা িমিদয়নীর একজন যাজক। মািশ িযে রার মেষর
পােলর দখােশানার দািয় ব িনল। মািশ মেষর পাল চরােত ম ভিূমর পি ম রাে যত। একিদন স মেষর পাল

চরােত চরােত ঈ বেরর পবত হােরেব (সীনয়) িগেয় উপি ত হল। ২ ঐ পবেত স বল ঝােপর িভতের রভরু দূেতর দশন
পল। মািশ দখল ঝােপ আ ন লাগেলও তা পেুড় ছাই হেয় যাে না। ৩ তাই স অবাক হেয় বল ঝােপর আর একটু

কােছ এিগেয় গল। মেন মেন ভাবল িক আ য যাপার, ঝােপ আ ন লেগেছ, অথচ ঝাপটা পেুড় ন হে না!
৪ রভু ল ্য করিছেলন মািশ রমশঃ ঝােপর িদেক দিৃ পাত করেত করেত কােছ এিগেয় আসেছ। তাই ঈ বর ঐ ঝােপর

িভতর থেক ডাকেলন, “ মািশ, মািশ!”
এবং মািশ উ র িদল, “ যাঁ, রভ।ু”
৫ তখন রভু বলেলন, “আর কােছ এেসা না। পােয়র চিট খেুল নাও। তিুম এখন পিব র ভিূমেত দাঁিডে়য় আেছা। ৬ আিম

তামার পবূপু ষেদর ঈ বর। আিম অ রাহােমর ঈ বর, ইস ্হােকর ঈ বর এবং যােকােবর ঈ বর।”
মািশ ঈ বেরর িদেক তাকােনার ভেয় তার মখু ঢেক ফলল।

৭ তখন রভু বলেলন, “িমশের আমার লাকেদর দশা আিম িনেজর চােখ দেখিছ। এবং যখন তােদর ওপর অ যাচার
করা হয় তখন আিম তােদর িচৎকার েনিছ। আিম তােদর য রণার কথা জািন। ৮ এখন সমতেল নেম িগেয় িমশরীয়েদর
হাত থেক আমার লাকেদর আিম র া করব। আিম তােদর িমশর থেক উ ার কের িনেয় যাব এবং আিম তােদর এমন এক
সু র দেশ িনেয় যাব য দেশ তারা বাধীনভােব শাি েত বাস করেত পারেব। সই দশ হেব ব ভাল িজিনেস ভরা ভখূ ।
*নানা ধরেণর মানষু স দেশ বাস কের: কনানীয়, িহ ীয়, ইেমারীয়, পিরষীয়, িহ বীয় ও িযবষুীয় গা ীর লাকরা সখােন
বাস কের। ৯ আিম ই রােয়লীয়েদর কা া েনিছ। দেখিছ, িমশরীয়রা িকভােব তােদর জীবন িবষহ কের তেুলেছ। ১০ তাই
এখন আিম তামােক ফেরৗেণর কােছ পাঠাি । যাও! তিুম আমার লাক ই রােয়লীয়েদর িমশর থেক বাইের িনেয় এেসা।”

১১ িক মািশ ঈ বরেক বলল, “আিম কানও মহান যি নই! সতুরাং আিম িক কের ফেরৗেণর কােছ যাব এবং ই দীেদর
িমশর থেক উ ার কের আনব?”

১২ ঈ বর বলেলন, “তিুম পারেব, কারণ আিম তামার সে থাকব! আিম য তামােক পাঠাি তার রমাণ হেব; তিুম
ই রােয়লীয়েদর িমশর থেক উ ার কের আনার পর এই পবেত এেস আমার উপাসনা করেব।”

১৩ তখন মািশ ঈ বেরর উে ে য বলল, “িক আিম যিদ িগেয় ই রােয়লীয়েদর বিল, ‘ তামােদর পবূপু ষেদর ঈ বর
আমােক পািঠেয়েছন,’ তখন তারা আমােক িজ াসা করেব, ‘তার নাম িক?’ তখন আিম তােদর িক বলব?”

১৪ তখন ঈ বর মািশেক বলেলন, “তােদর বেলা, ‘আিম আিমই।’ যখনই তিুম ই রােয়লীয়েদর কােছ যােব তখনই তােদর
বলেব, ‘আিমই’ আমােক পািঠেয়েছন।” ১৫ ঈ বর মািশেক আরও বলেলন, “তিুম অব যই তােদর একথা বলেব: ‘িযেহাবা
হেলন তামােদর পবূপু ষেদর ঈ বর, অ রাহােমর ঈ বর, ইস ্হােকর ঈ বর এবং যােকােবর ঈ বর। আমার নাম সবদা হেব
িযেহাবা। এই নােমই আমােক লােক বংশ পর রায় িচনেব।’ লাকেদর বেলা, িযেহাবা তামােক পািঠেয়েছন!”

১৬ রভু আরও বলেলন, “যাও, ই রােয়েলর রবীণেদর এক র কের তােদর বেলা, ‘িযেহাবা, তামােদর পবূপু ষেদর
ঈ বর আমােক দশন িদেয়েছন। অ রাহােমর, ইস ্হােকর, এবং যােকােবর ঈ বর আমােক বেলেছন: তামােদর সে িমশের
যা ঘেটেছ তা সবই আিম দেখিছ। ১৭ আিম িস া িনেয়িছ য িমশেরর দশা থেক তামােদর উ ার করব। আিম তামােদর
উ ার করব এবং তামােদর কনানীয়, িহ ীয়, ইেমারীয়, পিরষীয়, িহ বীয় ও িযবষূীয়েদর দেশ িনেয় যাব। আিম তামােদর
ব সসু েদ ভরা ভখূে িনেয় যাব।’

*৩:৮ ব … ভখূ আ িরক অেথ, “ য দেশ ধ এবং মধরু রাত বেয় যাে ।”
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১৮ “ রবীণরা তামার কথা নেব এবং তখন তিুম রবীণেদর িনেয় িমশেরর রাজার কােছ যােব। তিুম অব যই যােব এবং
রাজােক বলেব য িযেহাবা, ই রােয়লীয়েদর ঈ বর আমােদর সামেন আিবভতূ হেয়িছেলন। এখন আমােদর িতনিদন ধের
ম ভিূমেত রমণ করেত দাও। সখােন আমরা িযেহাবা, আমােদর ঈ বেরর উে ে য উৎসগ দান করব।”

১৯ “িক আিম জািন য িমশেরর রাজা তামােদর সখােন যেত দেব না। কবলমা র একিট মহান শি ই তােক বা য
করেত পাের তামােদর যাবার অনমুিত দবার জ য। ২০ তাই আিম আমার িবরাট মতা িদেয় িমশরীয়েদর আঘাত করব। আিম
ঐ দেশ আ য সব কা ঘটাব। আমার ঐসব অ ুত কা ঘটােনার পেরই দখেব য স তামােদর যেত িদে । ২১ এবং আিম
ই রােয়লীয়েদর রিত িমশরীয়েদর দয়ালু কের তলুব। ফেল তামরা যখন িমশর যাগ করেব তখন িমশরীয়রা তামােদর
হাত উপহাের ভের দেব।

২২ “ রে যক ই রােয়লীয় মিহলা িনেজর িনেজর িমশরীয় রিতেবশীর বাডী় যােব এবং িমশরীয় মিহলার কােছ িগেয় উপহার
চাইেব। এবং িমশরীয় মিহলারা তােদর উপহার দেব। তামার লাকরা উপহার িহসােব সানা, পা এবং িমিহ ও মসণৃ পাশাক
পােব। তারপর যখন তামরা িমশর যাগ করেব তখন সই উপহার িল িনেজর িনেজর ছেলেমেয়েদর গােয় পিরেয় দেব।
এইভােব তামরা িমশরীয়েদর স দ িনেয় আসেত পারেব।”

মািশর জ য রমাণ

৪ ১ তখন মািশ ঈ বরেক বলেলন, “িক আপিন আমােক পািঠেয়েছন বলেলও ই রােয়েলর লাকরা তা িব বাস করেত
চাইেব না। বরং তারা উে বলেব, ‘ রভু তামােক দশন দন িন।’”

২ িক রভু মািশেক িজ াসা করেলন, “ তামার হােত ওটা িক?”
মািশ উ র িদল, “এটা আমার পথ চলার লািঠ।”

৩ তখন রভু বলেলন, “ঐ লািঠেক মািটেত ছ ুঁেড় ফল।”
রভরু কথামেতা মািশ তার হােতর পথ চলার লািঠেক মািটেত ছ ুঁেড় ফলেতই ঐ লািঠ তৎ না  সােপ পিরণত হল। মািশ

তা দেখ ভেয় পালােত যাে দেখ ৪ রভু মািশেক বলেলন: “যাও কােছ িগেয় সাপিটেক লেজর িদক থেক ধেরা।”
তখন মািশ সাপিটর লজ ধের ঝালােতই দখল সাপিট আবার লািঠেত পিরণত হল। ৫ তখন রভু বলেলন, “লািঠ িদেয়

এই চমৎ  কাির ব দখেলই লাকরা িব বাস করেব য তিুম রভ,ু তামার পবূপু েষর ঈ বেরর দখা পেয়ছ। দখা পেয়ছ
অ রাহাম, ইস ্হাক এবং যােকােবর ঈ বেরর।”

৬ তারপর রভু মািশেক বলেলন, “আিম তামােক আরও একিট রমাণ দব। আলখা ার নীেচ হাত রােখা।”
তাই মািশ আলখা া খেুল হাত ভতের রাখেলা। তারপর স তার হাত বার কের দখল হাতিট বতীেত ভের গেছ।
৭ তখন রভু বলেলন, “এবার আবার আলখা ার ভতের হাত ঢিুকেয় দাও।” তাই মািশ আবার তার হাত আলখা ার

ভতের ঢিুকেয় িদল এবং তা বার কের আনার পর মািশ দখল তার হাত আবার আেগর মেতাই বাভািবক সু র হেয় গেছ।
৮ তারপর রভু বলেলন, “যিদ লাকরা লািঠেক সাপ বানােনার কীিত দখার পরও তামােক িব বাস না কের তাহেল হােতর

যাপারিট দখােব। তখন তামােক তারা িব বাস করেব। ৯ যিদ এই েটা রমাণ দখােনার পরও লাকরা তামােক িব বাস
না কের তাহেল নীলনদ থেক সামা য জল নেব। সই জল মািটেত ঢালেব এবং জল মািটেক শ করার সে সে তা রে
পিরণত হেব।”

১০ তখন মািশ রভরু উে ে য বলেলন, “িক রভু আিম তা একজন চতরু ব া নই। আিম কােনাকােলই সািজেয়
িছেয় কথা বলেত পাির না। এবং এখনও আপনার সে কথা বলার পেরও আিম সবু া হেত পাির িন। আপিন জােনন য

আিম ধীের ধীের কথা বিল এবং কথা বলার সময় ভাল ভাল শদ চয়ন করেত পাির না।”
১১ তখন রভু তােক বলেলন, “মানেুষর মখু ক সিৃ কেরেছ? এবং ক একজন মানষুেক বাবা ও কালা তরী কের? ক

মানষুেক অ তরী কের? ক মানষুেক দিৃ শি দয়? আিম িযেহাবা। আিমই একমা র এইসব করেত পাির। ১২ সতুরাং যাও।
যখন তিুম কথা বলেব তখন আিম তামায় কথা বলেত সাহা য করব। আিমই তামার মেুখ শদ জাগাব।”

১৩ তবু মািশ বলল, “ হ আমার রভ,ু আমার একটাই অনেুরাধ, আপিন এই কােজর জ য অ য একজনেক মেনানীত ক ন,
আমােক নয়।”

১৪ মািশর রিত রভু তখন হেয় বলেলন, “ বশ! তাহেল তামােক সাহা য করার জ য আিম তামার ভাই হােরাণেক
তামার সে িদি । হােরাণ লবীয় পিরবােরর স ান এবং স বশ ভাল ব া। হােরাণ ইিতমে যই তামার সে দখা করার

জ য আসেছ। এবং স তামােক দেখ খশুীই হেব। ১৫ হােরাণ তামার সে ফেরৗেণর কােছ যােব। তামােদর িক বলেত হেব
তা আিম বেল দব। িক করেত হেব তা আিম তামােদর িশিখেয় দব এবং তিুম তা হােরাণেক বেল দেব। ১৬ তামার হেয়
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হােরাণ লাকেদর সে কথা বলেব। তিুম হেব তার কােছ ঈ বেরর মেতা। আর হােরাণ হেব তামার মখুপা র। †১৭ সতুরাং
যাও এবং সে তামার পথ চলার লািঠ নাও। আিম য তামার সে আিছ তা রমাণ করার জ য লাকেদর এই িচ -কায িল
দখাও।”

মািশর িমশের র যাবতন
১৮ মািশ তখন তার ব র িযে রার কােছ িফের গল। মািশ তার ব রেক বলল, “অনু রহ কের আমােক িমশের িফের

যেত িদন। আিম দখেত চাই আমার লাকরা এখনও সখােন বঁেচ আেছ িকনা।”
িযে রা তার জামাতা মািশেক বলল, “িন য়ই! আশা কির তিুম সখােন ভােলাভােবই পৗঁছােব।”
১৯ িমিদয়েন থাকাকালীন রভু মািশেক বলেলন, “িমশের িফের যাওয়া এখন তামার পে ভাল। কারণ যারা তামায়

হ যা করেত চেয়িছল তারা এখন কউ বঁেচ নই।”
২০ সতুরাং মািশ তখন তার রী ও ছেলেমেয়েদর গাধার িপেঠ চািপেয় িমশের র যাবতন করল। সে স তার পথ

চলার লািঠও িনল। এটা সই পথ চলার লািঠ যােত রেয়েছ ঈ বেরর অেলৗিকক শি ।
২১ িমশের আসার পেথ রভু মািশর সে কথা বেলিছেলন। িতিন বেলিছেলন, “আিম তামােক অেলৗিকক কাজ দখােনার

য সব শি িদেয়িছ স েলা সব ফেরৗেণর সে কথা বলার সময় তার সামেন কের দখােব। িক আিম ফেরৗণেক এক ঁেয়
এবং জদী কের তলুব। স লাকেদর িকছেুতই ছেড় দেব না। ২২ তখন তিুম ফেরৗণেক বলেব: ২৩ রভু বেলেছন, ‘ই রােয়ল
হল আমার রথমজাত পু র স ান। এই রথমজাত স ান একিট পিরবাের জে িছল। অতীত িদেন এই রথমজাত স ােনর

ব িছল অসীম। এবং আিম তামােক বলিছ আমার পু রেক আমার উপাসনার জ য ছেড় দাও। তিুম যিদ ই রােয়লেক
ছেড় িদেত অ বীকার কেরা তাহেল আিম তামার রথমজাত পু র স ানেক হ যা করব।’”

মািশর পেু রর সু ৎকরণ
২৪ িমশের ফরার পেথ মািশ একিট পা শালায় রাি রযাপন করিছল। তখন রভু তােক হ যা করেত চ া করেলন।

‡২৫ িক িসে ারা একটা ধারােলা পাথেরর ছিুর িদেয় তার পেু রর সু ৎ করল। এবং সু ৎ এর চামডা় (চামডা়িট িলে র মখু
থেক িছঁেড় বিরেয়িছল।) মািশর পােয় ছাঁয়াল। তারপর স মািশেক বলল, “আমার কােছ তিুম রে র বামী।” ২৬ িসে ারা

একথা বেলিছল কারণ তার ছেলর সু ৎ তােক করেতই হত। তাই স তােদর কাছ থেক সের এল।

ঈ বেরর স ুেখ মািশ এবং হােরাণ
২৭ রভু হােরাণেক বলেলন, “ম রা ের িগেয় মািশর সে দখা কেরা।” রভরু কথামেতা হােরাণ ঈ বেরর পবেত

িগেয় মািশর সে দখা কের তােক চু বন করল। ২৮ রভু য সব কথা বলবার জ য মািশেক পািঠেয়িছেলন এবং রভইু
য তােক পািঠেয়েছন তা রমাণ করবার জ য য সব অেলৗিকক কাজ করেত বেলিছেলন তার স বে সবই মািশ হােরাণেক

জানাল। রভু যা বেলেছন তার সবিকছ ু মািশ হােরাণেক খেুল বলল।
২৯ সতুরাং মািশ এবং হােরাণ ই রােয়েলর লাকেদর মে য রবীণ যি েদর এক র করার জ য গল। ৩০ তখন হােরাণ

সই কথা েলা বলল য েলা রভু মািশেক বলেত বেলিছেলন। আর মািশ লাকেদর সামেন সই সকল িচ কায কের
দখাল। ৩১ তার ফেল লাকরা িব বাস করল য রভু মািশেক পািঠেয়েছন। একই সে ই রােয়েলর লাকরা জানল য,

ঈ বর তােদর ঃখ দশা দেখ তােদর সাহাে য এিগেয় এেসেছন। তাই তারা সকেল নতজানু হেয় ঈ বেরর উপাসনা করেত
লাগল।

ফেরৗেণর স ুেখ মািশ এবং হােরাণ

৫ ১ লাকেদর সে কথা বলার পর মািশ এবং হােরাণ ফেরৗেণর কােছ িগেয় বলল, “ রভু ই রােয়েলর ঈ বর বেলেছন,
‘আমার স ানােথ উৎসব করার জ য আমার লাকেদর ম রা ের যাওয়ার ছাডপ় র দাও।’”

২ িক ফেরৗণ বলল, “ ক রভ?ু আিম কন তােক মানব? কন ই রােয়লেক ছেড় দব? এমনিক এই রভু ক আিম তাই
জািন না। সতুরাং আিম এভােব ই রােয়েলর লাকেদর ছেড় িদেত পাির না।”

৩ তখন হােরাণ এবং মািশ বলল, “ই রােয়লীয়েদর ঈ বর আমােদর সে কথা বেলেছন। তাই আমরা িতন িদেনর জ য
ম রা ের রমেণর অনমুিত রাথনা করিছ, সখােন আমরা আমােদর রভ,ু ঈ বেরর উে ে য নেব য উৎসগ করব।

†৪:১৬ তিুম … মখুপা র আ িরক অেথ, “ স হেব তামার মখু আর তিুম হেব তার ঈ বর।”
‡৪:২৪ তখন … করেলন এে ে র হ যার অথ স বতঃ ঈ বর মািশেক সু ত করেত চাইিছেলন।
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আমরা যিদ তা না কির তাহেল িতিন রচ হেয় আমােদর বংস কের দেবন। আমােদর মহামারী অথবা যেু র রেকােপ
মের ফলেবন।”

৪ িক তখন িমশেরর রাজা তােদর উ র িদেলন, “ মািশ ও হােরাণ, তামরা কােজর লাকেদর িবর করছ। ওেদর কাজ
করেত দাও। িগেয় িনেজর কােজ মন দাও। ৫ দখ, দেশ এখন রচরু কমী আেছ এবং তামরা তােদর কাজ করা থেক িবরত
করছ।”

ফেরৗণ লাকেদর শাি িদেলন
৬ একই িদেন রীতদাস রভেুদর এবং ই রােয়লীয় তৎ বাবধায়কেদর ফেরৗণ আেদশ িদেলন ই রােয়লীয় লাকেদর

আেরা িকছ ু কিঠনতর কাজ িদেত। ৭ ফেরৗণ তােদর বলেলন, “ইঁট তিরর জ য এতিদন তামরা খড় সরবরাহ কেরেছা। িক
ওেদর বেলা, এখন থেক ইঁট তিরর জ য রেয়াজনীয় খড় ওরা িনেজরাই যন খুঁেজ আেন। ৮ িক খড় খুঁেজ আনেত হেব
বেল ইঁেটর উৎপাদন যন না কেম। আেগ ওরা সারািদেন য পিরমাণ ইঁট তির করেতা িনেজরা খড় জাগাড় কের আনার পরও
ওেদর আেগর মেতা একই পিরমাণ ইঁট তির করেত হেব। আজকাল ওরা ভীষণ অলস হেয় গেছ। এবং সজ যই ওরা আমার
কােছ ম রা ের যাওয়ার ছাডপ় র চাইেছ। ওেদর হােত িবেশষ কাজ নই তাই ওরা ওেদর ঈ বরেক নেব য উৎসগ করেত
যেত চায়। ৯ তাই এই লাকেদর আরও কিঠন পির রম করাও যােত ওরা য থােক। তাহেল ওেদর আর রতারণামলূক

কথা শানবার সময় হেব না।”
১০ তাই িমশেরর রীতদাস রভু এবং ই রােয়লীয় তৎ বাবধায়করা ই রােয়েলর লাকেদর কােছ িগেয় বলল, “ফেরৗণ

িস া িনেয়েছন য ইঁট তিরর জ য তামােদর আর খড় সরবরাহ করা হেব না। ১১ এবার থেক তামরা িনেজরা খড় জাগাড়
কের আনেব। সতুরাং যাও িগেয় খড় জাগাড় কেরা। িক ইঁট তিরর পিরমাণ আেগর মেতাই রাখেত হেব। খড় জাগােডর় নাম
কের কম ইঁট তির করেল চলেব না।”

১২ সতুরাং লাকরা িমশেরর চািরিদেক খেডর় খাঁেজ গল। ১৩ রীতদাস রভরুা ই রােয়লীয়েদর আেরা কিঠন কাজ করােলা
এবং তােদর একিদেন সমান সং যক ইঁট তির করেত বা য করল যা তারা খড় থাকাকালীন করত। ১৪ িমশরীয় রীতদাস

রভরুা ই রােয়লীয়েদর িদেয় এই হাডভ়া া পির রম করােনার দািয় ব চাপােলা ই রােয়লীয় তৎ বাবধায়কেদর ওপর।
িমশরীয় রীতদাস রভরুা ই রােয়লীয় তৎ বাবধায়কেদর মারেলা এবং তােদর বলল, “ কন তামরা আেগর মেতা ইঁট তির
করেত পারেছা না? তামরা আেগ যা করেত পারেত এখনও তামােদর তাই পারা উিচৎ ।”

১৫ তখন ই রােয়লীয় তৎ বাবধায়করা ফেরৗেণর কােছ নািলশ জানােত গল। তারা ফেরৗণেক বলল, “আমরা তা আপনার
অনগুত ভৎৃয়, তাহেল আমােদর সে কন এরকম যবহার করেছন? ১৬ আপিন আমােদর খড় সরবরাহ ব কেরেছন। আবার
বলেছন আেগর মেতাই ইঁেটর উৎপাদন চালু রাখেত হেব। ইঁট তিরর পিরমাণ কম হেলই আমােদর মিনবরা আমােদর মারেধার
করেছ। আপনার লাকরা এটা তা অ যায় করেছ।”

১৭ উ ের ফেরৗণ জানােলন, “ তামরা কাজ করেত চাও না। তামরা অলস হেয় গছ। সজ যই তামরা রভরু উে ে য
নেব য উৎসগ করেত যাবার যাপাের আমার অনমুিত চেয়েছা। ১৮ যাও, এখন আবার কােজ িফের যাও। আমরা তামােদর
কানও খড় সরবরাহ করব না এবং তামােদর আেগর মেতাই সমপিরমাণ ইঁট তির করেত হেব।”

১৯ তখন ই রােয়লীয় তৎ বাবধায়করা বঝুেত পারল য তারা গভীর স েট পেডে়ছ। তারা জানেতা য িকছেুতই তারা আেগর
পিরমাণ মেতা ইঁট আর তির করেত পারেব না।

২০ ফেরৗেণর সে দখা কের ফরার পেথ মািশ এবং হােরােণর সে তােদর দখা হল। মািশ ও হােরাণ অব য তােদর
সে দখা করার জ যই অেপ া করিছল। ২১ সতুরাং ই রােয়লীয় তৎ বাবধায়করা মািশ ও হােরাণেক বলল, “আমােদর
যাওয়ার ছাডপ় র চাওয়ার যাপাের ফেরৗেণর সে কথা বেল তামরা একটা মারা ক ভলু কেরেছা। রভু যন তামােদর
শাি দন। কারণ তামােদর জ যই ফেরৗণ ও তার শাসকরা আমােদর এখন ঘণৃা কের। তামরাই তােদর হােত আমােদর
হ যা করার অজহুাত তেুল িদেয়ছ।”

ঈ বরেক মািশর নািলশ
২২ তখন মািশ রভরু কােছ িফের গল এবং বলল, “ রভু কন আপিন লাকেদর এমন অম ল করেলন? কন আপিন

আমায় এখােন পািঠেয়িছেলন? ২৩ আপিন যা বলেত বেলিছেলন আিম স কথা েলা বলেতই ফেরৗেণর কােছ িগেয়িছলাম। অথচ
সই সময় থেকই ফেরৗণ আপনার লাকেদর রিত অ য খারাপ যবহার করেছ। এবং আপিন ঐসব লাকেদর সাহাে যর

জ য কানও িকছইু করেছন না।”
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৬ ১ রভু তখন মািশেক বলেলন, “ফেরৗেণর এখন আিম িক অব া করব তা তিুম দখেত পােব। আিম তার িব ে আমার
মহান মতা যবহার করব এবং স আমার লাকেদর চেল যেত বা য করেব। স য ধু আমার লাকেদর ছেড় দেব

তা নয়, স তার দশ থেক তােদর জার কের পািঠেয় দেব।” ¶
২ ঈ বর তখন মািশেক আবার বলেলন, ৩ “আিমই হলাম রভ।ু আিম অ রাহাম, ইস ্হাক এবং যােকােবর সামেন িনেজেক

রকাশ করতাম। তারা আমায় এ সদাই (সবশি মান ঈ বর) বেল ডাকত। আমার নাম য িযেহাবা তা তারা জানত না।
৪ আিম তােদর সে একিট চিু কেরিছলাম। আিম তােদর কনান দশ দবার রিত িত িদেয়িছলাম। ঐ দেশ তারা বাস
করেলও দশিট িক তােদর িনজ ব দশ িছল না। ৫ এখন, আিম ই রােয়লীয়েদর িবলাপ েনিছ। আিম জািন িমশরীয়রা
তােদর রীতদাস কের রেখিছল এবং আিম আমার চিু েক মেন রাখব। ৬ সতুরাং ই রােয়েলর লাকেদর িগেয় বেলা আিম
তােদর বেলিছ, ‘আিম হলাম রভ।ু আিম তামােদর র া করব। আিমই তামােদর মু করব। তামরা আর িমশরীয়েদর

রীতদাস থাকেব না। আিম আমার মহান শি যবহার করব এবং িমশরীয়েদর ভয় র শাি দব। তখন আিম তামােদর
উ ার করব। ৭ আিম তামােদর আমার লাক কের িনলাম এবং আিম হব তামােদর ঈ বর। তামরা জানেব য আিম হলাম
তামােদর রভ,ু ঈ বর, য তামােদর িমশর থেক মু কেরেছ। ৮ আিম অ রাহাম, ইস ্হাক এবং যােকােবর কােছ একিট

মহান রিত িত িদেয়িছলাম। আিম তােদর একিট িবেশষ দশ দান করার রিত িত িদেয়িছলাম। তাই আমার নতেৃ ব
তামরা ঐ দেশ যােব। আিম তামােদর ঐ দশিট িদেয় দব। সই দশিট একা ভােব তামােদরই হেব। আিমই হলাম
রভ।ু’”

৯ মািশ এই কথা েলা ই রােয়লীয়েদর বলল, িক তােদর ধয্যহীনতা ও কেঠার পির রেমর দ ণ তারা তার কথা নেত
অ বীকার করল।

১০ তখন রভু মািশেক বলেলন, ১১ “যাও িমশেরর রাজা ফেরৗণেক বেলা য তার উিচৎ ই রােয়লীয়েদর তার দশ থেক
মিু দওয়া।”

১২ িক মািশ উ ের জানাল, “ই রােয়েলর লাকরাই আমার কথা নেত অ বীকার করেছ, সে ে র ফেরৗণ আর িক
নেব! সও আমার কথা নেত রািজ হেব না। এ যাপাের আিম একরকম িনি ত। তার উপর আিম ভােলাভােব কথা বলেতও

পাির না।”
১৩ িক রভু মািশ এবং হােরােণর সে কথা বলেলন এবং তােদর ই রােয়লীয়েদর সে ও ফেরৗেণর সে কথা বলেত

আেদশ িদেলন। ই রােয়লীয়েদর িমশর থেক উ ার কের আনেত রভু তােদর আেদশ িদেলন।

ই রােয়েলর কেয়কিট পিরবার
১৪ ই রােয়লীয় পিরবার িলর নতােদর নাম রমানসুাের এই প:

ই রােয়েলর য পেু রর নাম িছল েবণ। তার পু ররা িছল: হেনাক, প ু, িহে রাণ ও কি ।
১৫ িশিমেয়ােনার পু ররা িছল: িযমেুয়ল, যামীন, ওহদ, যাখীন, সাহর এবং শৗল ( য িছল এক কনানীয়া মিহলার গভজাত

স ান।)
১৬ লিব ১৩৭ বছর জীিবত িছেলন। লিবর পু রেদর নাম হল গেশান, কহাৎ ও মরাির।
১৭ গেশােনর আবার ই পু র িছল িল  িন ও িশিমিয়।
১৮ কহাৎ ১৩৩ বছর পয জীিবত িছল। কহােতর পু ররা হল অ রম, িয  হর, িহে রাণ এবং উষীেয়ল।
১৯ মরািরর ই পু র হল মহিল ও মিুশ।

এই রে যকিট পিরবােরর রথম পবূপু ষ িছল ই রােয়েলর স ান লিব।
২০ অ রম বঁেচ িছল ১৩৭ বছর। অ রম তার আপন িপিস যােকবদেক িবেয় কেরিছল। অ রম ও যােকবেদর ই স ান হল

যথা রেম হােরাণ এবং মািশ।
২১ িয  হেরর পু ররা হল কারহ, নফগ ও িসি র।
২২ আর উষীেয়েলর স ান হল মীশােয়ল, ইল ্সাফন ও িসি র।
২৩ হােরাণ অ ীনাদেবর ক যা, নেহাশেনর বান ইলীেশবােক িবেয় কেরিছল। হােরাণ ও ইলীেশবার স ানরা হল নাদব, অবীহ,ূ

ইিলয়াসর ও ইথামর।
২৪ কারেহর পু র অসীর, ইল ্কানা ও অবীয়াসফ হল কারহীয় গা ীর পবূপু ষ।
২৫ হােরােণর পু র ইিলয়াসর পটূীেয়েলর এক ক যােক িবেয় করার পের তােদর য স ান হয় তার নাম দওয়া হয় পীনহস।

¶৬:১ আিম … দেব আ িরক অেথ, শি শালী হােতর কারেণ স ওেদর ছেড় দেব এবং একিট শ হােতর কারেণ স তােক
ওেদর ছেড় িদেত বা য করেব।
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এরা রে যেকই ই রােয়েলর পু র লিবর বংশজাত।
২৬ হােরাণ এবং মািশ িছল এই পিরবারেগা ীর। রভু তােদর জেনর সে কথা বেলিছেলন এবং বেলিছেলন, “আমার

লাকেদর িমশর থেক দেল দেল বাইের িনেয় এেসা।” ২৭ হােরাণ এবং মািশ উভেয়ই িমশেরর রাজা ফেরৗেণর সে কথা
বেলিছল। তারাই ফেরৗণেক বেলিছল ই রােয়েলর লাকেদর িমশর থেক ছেড় দওয়া হা ।

ঈ বর পনুরায় মািশেক আ বান জানােলন
২৮ িমশের যিদন রভু মািশর সে কথা বলেলন, ২৯ িতিন তােক বেলিছেলন, “আিমই হলাম রভ।ু আিম তামােক যা

িকছ ু বেলিছ তা িমশেরর রাজা ফেরৗণেক িগেয় বেলা।”
৩০ িক মািশ উ র িদল, “আিম ভােলাভােব কথা বলেত পাির না। রাজা আমার কথা নেব না।”

৭ ১ রভু তখন মািশেক বলেলন, “আিম তামােক ফেরৗেণর কােছ একজন ঈ বর কের তেুলিছ। আর হােরাণ, তামার
ভাই হেব তামার ভাববাদী। ২ তামার ভাই হােরাণেক আমার সম আেদশ েলা বেলা। তাহেল হােরাণ রাজােক আমার

কথা েলা জানােব। ফেরৗণ ই রােয়লীয়েদর তার দশ থেক চেল যেত অনমুিত দেব। ৩ িক আিম ফেরৗণেক জদী কের
তলুব। তাই স তামােদর কথা মানেব না। তখন আিম িনেজেক রমােণর উে ে য িমশের নানারকম অেলৗিকক অথবা অ ুত
কাজ করেব। ৪ তবওু স তামােদর কথা নেব না। তখন আিম িমশরেক কিঠন শাি দব এবং আিম িমশর থেক আমার
লাকেদর বাইের বর কের আনব। ৫ যখন আিম তােদর িবেরািধতা করব তখন িমশেরর লাকরাও জানেত পারেব য আিমই

হলাম রভ।ু সই মু েত আিম আমার লাকেদর িমশরীয়েদর দশ থেক বর কের আনব।”
৬ রভু তােদর যা বেলিছেলন মািশ এবং হােরাণ তা মেন চেলিছল। ৭ যখন তারা ফেরৗেণর সে কথা বেলিছল সই সময়

মািশর বয়স িছল ৮০ এবং হােরােণর বয়স িছল ৮৩ বছর।

মািশর পথ চলার লািঠ সােপ পিরণত হল
৮ মািশ এবং হােরাণেক রভু বলেলন, ৯ “ফেরৗণ তামােদর শি র পিরচেয়র রমাণ িহসােব কানও অেলৗিকক কাজ

ঘিটেয় দখােত বলেব। তখন হােরাণেক বলেব তামার পথ চলার লািঠিট মািটেত ছ ুঁেড় ফলেত। ফেরৗেণর চােখর সামেন
মািটেত পেড় থাকা ঐ লািঠ িনেমেষর মে য সােপ পিরণত হেব।”

১০ তাই মািশ এবং হােরাণ রভরু কথামেতা ফেরৗেণর কােছ গল। হােরাণ তার সামেন লািঠিট মািটেত ছ ুঁেড় ফেলিছল।
ফেরৗণ এবং তার সভাসদেদর চােখর সামেনই লািঠ সােপর প িনল।

১১ রাজা এই ঘটনা দেখ তার ানী ণী যি ও যা করেদর ডাকেলন। রাজার িনজ ব যা কররা তােদর মায়াবেল
হােরােণর মেতা তােদর লািঠিটও সােপ পিরণত কের দখাল। ১২ সইসব যা কররাও িনেজর িনেজর হােতর লািঠেক মািটেত
ছ ুঁেড় ফেল মু েত লািঠ িলেক সােপ পা িরত কের দখাল। িক হােরােণর লািঠ তােদর লািঠ েলােক রাস কের িনল।
১৩ তবওু ফেরৗণ উ ত হেয় থাকেলন। রভরু ভিব য বাণী অনযুায়ী রাজা মািশ এবং হােরােণর কথায় কান িদেলন না।

জল রে পিরণত হল
১৪ তখন রভু মািশেক বলেলন, “ফেরৗণ লাকেদর ছেড় না দবার জদ ধের রইল। ১৫ সকােল ফেরৗণ নদীর িদেক যায়।

তিুমও তার সে দখা করার জ য নীল নেদর তীের দাঁডা়েব। সােপ পিরণত হয় ঐ লািঠেক সে নেব। ১৬ ফেরৗণেক বলেব:
‘ রভ,ু ই রােয়লীয়েদর ঈ বর আমােক পািঠেয়েছন। আমায় আপনােক বলেত বেলেছন য তাঁর লাকেদর যন তাঁর উপাসনার
জ য ম রা ের যেত দওয়া হয়। এখনও পয অব য আপিন রভরু কথা শােনন িন। ১৭ তাই রভু আপনার স ুেখ
িনেজর ব প রমােণর উে ে য িকছ ুকা ঘটােবন। এবার দখনু আিম আমার পথ চলার লািঠ িদেয় নীল নেদর জেল আঘাত
করব এবং সে সে নদীর জল রে পিরণত হেব। ১৮ নদীর সম মাছ মারা যােব এবং নদীর জেল গ ছডা়েব। ফেল
িমশরীয়রা আর এই নদীর জল পান করেত পারেব না।’”

১৯ রভু মািশেক বলেলন, “হােরাণেক বেলা এই লািঠ িনেয় স যন িমশেরর সম জলাশয়, নদী, খাল, িবল, রদ
রে যকিট জায়গার জেল শ কের। লািঠর েশ সম জলাশেয়র জল রে পিরণত হেব। এমনিক কাঠ ও পাথেরর

পাে র সং রহ কের রাখা পানীয় জলও রে পিরণত হেব।”
২০ সতুরাং মািশ এবং হােরাণ রভরু আেদশ কাযকর করল। হােরাণ ফেরৗণ ও তার সভাসদগেণর সামেনই তার হােত লািঠ

উঁিচেয় ধের নীল নেদর জেল আঘাত করল। আর সে সে নদীর জল রে পিরণত হল। ২১ নদীর সম মাছ মারা গল এবং
নদীর জেল গ ছডা়েত করল। ফেল িমশরীয়রা আর সই নদীর জল পান করেত পারল না। িমশেরর সম জলাধােরর
জলই রে পিরণত হল।
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২২ হােরাণ ও মািশর মেতা রাজার যা কররাও তােদর মায়াবেল একই ঘটনা ঘিটেয় রমাণ করল তারাও কম জােন না।
ফেল রভরু ভিব য বাণী অনযুায়ী ফেরৗণ আবার মািশ ও হােরােণর কথা নেত অ বীকার করেলন। ২৩ ফেরৗণ মািশ ও
হােরােণর ঐ কথায় মেনােযাগ না িদেয় িনেজর রাসােদ ঢেুক গেলন।

২৪ িমশরীয়রা নদীর জল পান করেত না পের তারা পানীয় জেলর স ােন নদীর চারপােশ কুঁেয়া খুঁডে়ত লাগল।

যাঙরা
২৫ রভরু নীলনেদর জলেক রে পিরণত করার পর সাতিদন পার হল।

৮ ১ রভু তখন মািশর উে ে য বলেলন, “ফেরৗণেক িগেয় বেলা য রভু বেলেছন, ‘আমার লােকেদর আমােক উপাসনার
জ য ছেড় দাও! ২ যিদ তিুম ওেদর ছেড় না দাও তাহেল আিম িমশর দশ যােঙ ভি কের দব। ৩ নীলনদ যােঙ ভি

হেয় উঠেব। নদী থেক যাঙরা উেঠ এেস তামার ঘের শ যাকে রেবশ কের িবছানায় উেঠ বসেব। তামার উনেুনর চিু ,
জেলর পা র যােঙ ভের যােব। তামার সভাসদগেণর ঘরও যােঙ পিরপণূ হেয় উঠেব। ৪ তামােদর চািরিদেক যাঙরা ঘেুর
বডা়েব। তামার সভাসদগণ, তামার লাকেদর এবং তামার গােয়ও যাঙ ছঁেক ধরেব।’”

৫ রভু এরপর মািশেক বলেলন, “তিুম হােরাণেক বেলা স যন তার হােতর পথ চলার লািঠ নদী, খাল-িবল ও রেদর
ওপর িব ার কের িমশর দেশ যাঙ এেন ভিরেয় দয়।”

৬ হােরাণ িমশেরর জেলর ওপর তার লািঠ সেমত হাত িব ার করেতই নদী, খাল-িবল ও রদ থেক রািশ রািশ যাঙ উেঠ
িমশেরর মািট ঢেক ফলল।

৭ হােরােণর সে পা া িদেত িগেয় রাজার যা কররাও তােদর মায়াজাল িব ার কের একই কা ঘিটেয় দখাল। ফেল
িমশেরর মািটেত আরও অসং য যাঙ উেঠ এেলা।

৮ ফেরৗণ এবার বা য হেয় মািশ এবং হােরাণেক ডেক পািঠেয় তােদর বলেলন, “ রভেুক বেলা িতিন যন আমােক এবং
আমার লাকেদর এই যােঙর উপ রব থেক রহাই দন। আিম রভেুক নেব য উৎসগ করার জ য লাকেদর যাবার
ছাডপ় র দব।”

৯ মািশ ফেরৗণেক বলল, “বলনু, আপিন কখন চান য এই যাঙরা িফের যা । আিম আপনার জ য, আপনার সভাসদগণ
ও রজােদর জ য তাহেল রাথনা করব। তারপরই যাঙরা আপনােক এবং আপনার ঘর ছেড় নদীেত িফের যােব। যাঙরা
নদীেতই থােক। বলনু আপিন কেব এই যাঙেদর উপ রব থেক অ যাহিত চান?”

১০ উ ের ফেরৗণ জানােলন, “আগামীকাল।”
মািশ বলল, “ বশ আপনার কথা মেতা তাই হেব। তেব এবার িন য়ই আপিন বঝুেত পেরেছন য আমােদর রভু ঈ বেরর

মেতা আর কান ঈ বর এখােন নই। ১১ যাঙরা আপনােক, আপনার ঘর এবং আপনার সভাসদগণ ও রজােদর সবাইেক
ছেড় িফের যােব। কবলমা র নদীেতই তারা এবার থেক বাস করেব।”

১২ এরপর মািশ এবং হােরাণ ফেরৗেণর কাছ থেক িফের এেলা। ফেরৗেণর িব ে পাঠােনা সম যাঙেদর সিরেয় নবার
জ য মািশ রভরু কােছ রাথনা করল। ১৩ মািশর রাথনায় সাডা় িদেয় রভু ঘের, বাইের, মােঠ ঘােটর সম যাঙেক
মের ফলেলন। ১৪ িক মতৃ যােঙর ূপ পচেত করল এবং সারা দশ গে ভের উঠল। ১৫ যাঙেদর উপ রব থেক

মিু পাওয়ার পরই ফেরৗণ আবার এক ঁেয় ও জদী হেয় উঠেলন। রভরু ভিব য বাণী অনযুায়ী মািশ ও হােরাণেক দওয়া
রিত িত রাজা পালন করেলন না।

উকুন
১৬ রভু তখন মািশেক বলেলন, “হােরাণেক বেলা তার হােতর লািঠ িদেয় মািটর ধেূলায় আঘাত করেত, এবং তারপর সই

ধেূলা িমশেরর সব র উকুেন পিরণত হেব।”
১৭ হােরাণ রভরু কথামেতা ধেূলােত তার লািঠ আঘাত করেতই িমশেরর সব র ধেূলা উকুেন পিরণত হল। এবং সই

উকুন েলা মানষু ও প েদর গােয়র ওপর চেড় বসল।
১৮ রাজার যা কররা এবারও একই িজিনস কের দখােনার চ া করল িক তারা িকছেুতই ধেূলােক উকুেন পিরণত করেত

পারল না। িক সই উকুন েলা মানষু ও প েদর শরীের রেয় গল। ১৯ যা কররা এবাের যথ হেয় িগেয় রাজা ফেরৗণেক
বলল য ঈ বেরর শি ই এটােক স ব কেরেছ। িক ফেরৗণ তােদর কথােত কান িদেলন না। রভরু ভিব য বাণী অনসুােরই
অব য এই ঘটনা ঘটল।
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মািছ
২০ রভু মািশেক বলেলন, “সকােল উেঠ ফেরৗেণর কােছ যােব। ফেরৗণ নদীর তীের যােব। তখন তােক বলেব রভু

বেলেছন, ‘আমার উপাসনার জ য আমার লাকেদর ছেড় দাও। ২১ যিদ তিুম তােদর ছেড় না দাও তাহেল তামার ঘের মািছর
ঝাঁক ঢকুেব। ধু তামার ঘেরই নয় তামার সভাসদগণ ও তামার রজােদর ঘেরও মািছর ঝাঁক ঢকুেব। িমশেরর রে যকিট
ঘর মািছর ঝাঁেক পিরপণূ হেয় উঠেব। িমশেরর মােঠ ঘােট সব র ধু ঝাঁেক ঝাঁেক মািছ উেড় বডা়েব! ২২ িক িমশরীয়েদর
মেতা ই রােয়েলর লাকেদর আিম এই য রণা ভাগ করােবা না। গাশন রেদেশ, যখােন আমার লাকরা বাস কের, সখােন
একিটও মািছ থাকেব না। কারণ সখােন আমার লাকরা বাস কের। এর ফেল তিুম বঝুেত পারেব য এই দেশ আিমই হলাম

রভ।ু ২৩ সতুরাং আগামীকাল থেকই তিুম আমার এই িবেভদ নীিতর রমাণ পােব।’”
২৪ সতুরাং রভু তাই করেলন যা িতিন বেলিছেলন। ঝাঁেক ঝাঁেক মািছ িমশের এেস গল। ফেরৗেণর বাডী় এবং তাঁর

সভাসদগেণর বাডী় মািছেত ভের গল। মািছ েলার জ য সম র িমশর বংস হল। ২৫ ফেরৗণ মািশ এবং হােরাণেক ডেক
বলেলন, “ তামরা তামােদর ঈ বরেক এই দেশর মে যই নেব য উৎসগ কেরা।”

২৬ িক মািশ বলল, “না, তা এখােন করা িঠক হেব না। কারণ রভ,ু আমােদর ঈ বেরর উে ে য প বিলদান িমশরীয়েদর
চােখ ভয় র যাপার। আমরা যিদ এখােন তা কির তাহেল িমশরীয়রা আমােদর দখেত পেয় পাথর ছ ুঁেড় হ যা করেব। ২৭ তাই

িতন িদেনর জ য আমােদর রভু ঈ বেরর উে ে য নেব য উৎসগ করার জ য আমােদর ম রা ের যেত িদন। রভইু
আমােদর এটা করেত বেলেছন।”

২৮ সব েন ফেরৗণ বলেলন, “ বশ আিম তামােদর ম রা ের যাবার ছাডপ় র িদি তামােদর রভু ঈ বেরর উে ে য
নেব য উৎসগ করার জ য। িক মেন রেখা তামরা িক বশী দূের চেল যােব না। এখন যাও এবং আমার জ য রাথনা

কেরা।”
২৯ তখন মািশ ফেরৗণেক বলল, “ দখনু, আিম যাব এবং রভেুক অনেুরাধ করব যােত আগামীকাল িতিন আপনার কাছ

থেক, আপনার লাকেদর কাছ থেক এবং আপনার সভাসদগেণর কাছ থেক মািছ েলা সিরেয় নন। িক আপিন যন আবার
আেগর মেতা রভেুক নেব য উৎসগ করার িবষয়িট িনেয় পের আপি করেবন না।”

৩০ এই কথা বেল মািশ ফেরৗেণর কাছ থেক িফের এল এবং রভরু কােছ রাথনা করল। ৩১ এবং মািশর রাথনায়় সাডা়
িদেয় রভু ফেরৗণেক, সভাসদগণ ও রজােদর মািছর উপ রব থেক র া করেলন। িমশর থেক মািছেদর বার কের িদেলন।
আর একিট মািছও সখােন রইল না। ৩২ িক ফেরৗণ আবার জদী হেয় গেলন এবং লাকেদর যেত িদেলন না।

গবািদ প েদর অসখু

৯ ১ তারপর রভু মািশেক বলেলন, ফেরৗণেক িগেয় বল, “ রভ,ু ই রােয়লীয়েদর ঈ বর বেলেছন, ‘আমার লাকেদর
আমার উপাসনা করার জ য ছেড় দাও।’ ২ তিুম যিদ তােদর ধের রােখা এবং যেত বাধা দাও ৩ তাহেল রভু তামার

গবািদ প েদর ওপর তাঁর মতা রেয়াগ করেবন। তামার সম ঘাডা়, গাধা, উট, গ ও মেষর পাল রভরু কােপ এক
ভয় র রােগর িশকার হেব। ৪ িক রভু িমশেরর প েদর মেতা ই রােয়েলর প েদর দশা র করেবন না। ই রােয়েলর
লাকেদর কানও প মারা যােব না। ৫ আগামীকাল এই ঘটনা ঘটাবার জ য রভু সময় ি র কেরেছন।”

৬ পরিদন, রভু যমন বেলিছেলন তমন করেলন। িমশরীয়েদর সম গহৃপািলত প মারা গল। িক ই রােয়েলর
লাকেদর কানও প মারা গল না। ৭ ই রােয়লীয়েদর কানও প মারা গেছ িকনা তা দেখ আসেত ফেরৗণ তাঁর কমচারীেদর

পাঠােলন এবং স জানেত পারেলা য ই রােয়লীয়েদর একিট প ও মারা যায় িন। িক তবওু ফেরৗণ তাঁর জদ ধের রইেলন
এবং লাকেদর যেত িদেলন না।

ফাঁডা়
৮ রভু মািশ এবং হােরাণেক বলেলন, “একটা উননু থেক এক মেুঠা ছাই নাও। মািশ তিুম সই ছাই ফেরৗেণর সামেন

বাতােস ছ ুঁেড় দাও। ৯ এই ছাই ধিূলকণা হেয় সারা িমশের ছিডে়য় পডে়ব। এবং যখনই এই ধেূলা িমশেরর কানও মানষু বা
প র গােয় পডে়ব তখনই তােদর গােয় ফাঁডা় হেব।”

১০ তাই মািশ ও হােরাণ উননু থেক ছাই িনেয় ফেরৗেণর সামেন দাঁডা়ল। মািশ সই ছাই আকােশ ছ ুঁেড় িদল আর প ও
মানেুষর গােয় ফাঁডা় বার হেত লাগল। ১১ যা কররা মািশর সে রিতেযািগতা করেত পারল না। কারণ তােদরও সারা গােয়
ফাঁডা় িছল। িমশেরর রিতিট জায়গায় এই রাগ দখা িদল। ১২ িক এেত রভু ফেরৗণেক আরও উ ত কের তলুেলন। তাই

ফেরৗণ তােদর কথা নেত অ বীকার করেলন। রভরু কথামেতাই এসব ঘেটিছল।
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িশলাবিৃ
১৩ এরপর রভ,ু ই রােয়লীয়েদর ঈ বর মািশেক বলেলন, “সকােল উেঠ ফেরৗেণর কােছ িগেয় বলেব, রভু ঈ বর

বেলেছন, ‘আমার লাকেদর আমার উপাসনা করেত যেত দাও। ১৪ যিদ তিুম তা না কর, তেব তামােক, তামার সম
রাজকমচারীেদর এবং লাকেদর সম রকেমর েভাগ ভগুেত হেব। তখন তিুম জানেব য এই পিৃথবীেত আমার মেতা ঈ বর
আর নই, ১৫ আিম আমার মতা িদেয় তামােদর এমন রাগ িদেত পাির যা তামােদর পিৃথবী থেক মেুছ দেব। ১৬ িক
আিম তামােদর একটা কারেণ এখােন রেখিছ। আিম তামােদর আমার মতা দখােনার জ য রেখিছ, যােত সারা পিৃথবীর
লাক আমার কথা নেত পাের। ১৭ তিুম এখনও আমার লাকেদর সে িবেরািধতা করছ এবং তােদর যেত িদ না। ১৮ তাই

আগামীকাল এই সময় আিম এক ভয় র িশলাবিৃ ঘটােবা। িমশেরর থেক আজ পয এই রকম ভয় র িশলাবিৃ আর
কখনও হয় িন। ১৯ এখন তিুম তামার প েদর একিট িনরাপদ ােন িনেয় যাও। তামার েত যা িকছ ুআেছ সব একিট িনরাপদ
ােন িনেয় যাও। কন? কারণ কান লাক যিদ েত পেড় থােক, তেব স মারা যােব; যিদ কান প মােঠ পেড় থােক স

মারা যােব। তামার বাডী়র বাইের যা িকছ ু পেড় থাকেব স সব িকছরু ওপেরই িশলাবিৃ হেব।’”
২০ ফেরৗেণর সই কমচারীরা যারা রভরু বাতােক ব িদেয়িছল তারা তােদর প ও রীতদাসেদর ত থেক িনেয়

এেলা এবং ঘের রেখ িদল। ২১ িক য সব কমচারীরা রভরু বাতা অ রা য কেরিছল তারা তােদর রীতদাসেদর ও প েদর
মােঠ রেখ িদল।

২২ রভু মািশেক বলেলন, “ তামার হাত আকােশর িদেক তেুল ধেরা, তাহেল িমশেরর ওপর িশলাবিৃ হেয় যােব।
িমশেরর সম েতর মানষু, প ও গাছপালার ওপর এই িশলাবিৃ হেব।”

২৩ তাই মািশ তার হােতর ছিড় আকােশর িদেক তলুল, তারপর রভু ভিূমর ওপর ব রিনেঘাষ, িশলাবিৃ ও অশিন ঘটােলন।
সারা িমশের িশলাবিৃ হল। ২৪ িশলাবিৃ হি ল এবং চািরিদেক িব ্যৎ চমকাি ল। এই ধরেণর ভয় র িশলাবিৃ িমশেরর
থেক আজ পয আেগ কখনও হয়িন। ২৫ এই িশলাবিৃ িমশেরর েতর সম িকছ,ু লাকজন ও প সহ গাছপালা বংস

কের িদল। এই িশলাবিৃ েত মািটর সম গাছ ভে পেডি়ছল। ২৬ একমা র ই রােয়েলর লাকেদর বাস ান গাশন রেদেশ
িশলাবিৃ হল না।

২৭ ফেরৗণ মািশ ও হােরাণেক ডেক বলেলন, “এইবার বেুঝিছ য আিম পাপ কেরিছ। রভইু িঠক িছেলন। আিম ও আমার
লাকরা ভলু কেরিছ। ২৮ রভরু দওয়া িশলাবিৃ ও ব রপাত আর স য হে না। ঈ বরেক িগেয় এই ঝড় থামােত বল।

তাহেল আিম তামােদর যেত দব, তামােদর আর এখােন থাকেত হেব না।”
২৯ মািশ ফেরৗণেক বলেলন, “আিম যখন শহর যাগ কের যােবা তখন আিম রভেুক রাথনার ভ ীেত আমার হাত েলা

ওপের তলুব। এবং তারপর ব রপাত ও িশলাবিৃ থামেব। তখন তিুম জানেব য এই পিৃথবী রভরু অিধকাের। ৩০ িক আিম
জািন য তিুম এবং তামার কমচারীরা এখনও রভেুক র া কেরা না।”

৩১ য়ব ও শন গােছ ফলু এেস িগেয়িছল। তাই এই সম শ য ন হেয় গল। ৩২ িক যেহতু গম ও জনার বড় হল না তাই
স েলা ন হল না।

৩৩ মািশ ফেরৗেণর কােছ থেক শহেরর বাইের গল, রভেুক রাথনা করার ভ ীেত তার হাত েলা ওপের তলুল এবং
তৎ ণাৎ ব র, িশলাবিৃ এমনিক বিৃ ও থেম গল।

৩৪ যখন ফেরৗণ দখেলন বিৃ , ব রপাত ও িশলাবিৃ থেম িগেয়েছ তখন িতিন আবার ভলু করেলন। িতিন ও তার কমচারীরা
জদী হেয় গল। ৩৫ ফেরৗণ উ ত হেলন এবং ই রােয়েলর লাকেদর যেত িদেত অ বীকার করেলন। এসবই হেয়িছল িঠক
রভু যমন মািশেক বেলিছেলন সইরকম ভােবই।

প পাল

১০ ১ তারপর রভু মািশেক বলেলন, “ফেরৗেণর কােছ যাও, আিম তােক ও তার কমচারীেদর জদী কের তেুলিছ যােত
আিম আমার অেলৗিকক শি তােদর দখােত পাির। ২ আিম এটা এই কারেণও কেরিছ যােত তামরা, তামােদর স ান

এবং নািত-নাতিনেদর আিম িমশরীয়েদর িব ে িক িক কেরিছলাম এবং িমশের কমন কের িচ -কায িল কেরিছলাম তার
স বে বলেত পােরা। তাহেল তামরা সবাই জানেত পারেব য আিমই রভ।ু”

৩ তাই মািশ ও হােরাণ ফেরৗেণর কােছ গল এবং বলল, “ রভ,ু ই রােয়লীয়েদর ঈ বর বেলেছন, ‘তিুম আর কতিদন
রভেুক অমা য করেব? আমার লাকেদর আমার উপাসনা করেত যেত দাও। ৪ তিুম যিদ আমার আেদশ অমা য কর তেব

আগামীকাল আিম তামােদর এই দেশ প পাল িনেয় আসব। ৫ প পালরা সারা দশ ঢেক ফলেব, চািরিদেক এত প পাল
আসেব য তামরা মািট দখেত পােব না। িশলাবিৃ র হাত থেক যা িকছ ু বঁেচ িগেয়েছ সসব প পালরা খেয় ফলেব, মােঠর

রে যকিট গােছর সম পাতা এই প পালরা খেয় ফলেব। ৬ তামার সম ঘর, তামার কমচারীেদর ঘর এবং িমশেরর
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সব ঘর প পােল ভের যােব। এত প পাল হেব যা তামার িপতামাতা অথবা তামার িপতামহরা কখনও দেখ িন। িমশের
জনবসিত গেড় ওঠার সময় থেক আজ পয এত প পাল আর কখনও কউ দেখ িন।’” তারপর মািশ িপছন িফের ফেরৗণেক
ছেড় চেল গল।

৭ এরপর ফেরৗেণর কমচারীরা তাঁেক িজ াসা করল, “আর কতিদন আমরা এই লাকেদর ফাঁেদ পেড় থাকব? এেদর ঈ বর,
রভরু উপাসনা করেত যেত িদন, আপিন যিদ তা না কেরন তেব আপনার বাঝার আেগই িমশর ছারখার হেয় যােব।”

৮ তখন ফেরৗণ তাঁর কমচারীেদর বলেলন মািশ ও হােরাণেক িফিরেয় আনেত। তারা এেল ফেরৗণ তােদর বলেলন, “যাও,
তামরা তামােদর রভু ঈ বেরর উপাসনা কর। িক আমােক বেল যাও িঠক কারা কারা যাে ?”

৯ মািশ উ র িদল, “আমােদর সম লাক, যবুক ও ব ৃ সকেলই যােব। আমরা আমােদর পু রেদর, ক যােদর, মষ,
গবািদ প এবং রে যকিট িজিনস আমােদর সে িনেয় যাব। কারণ রভু আমােদর সকলেকই উৎসেব আম রণ কেরেছন।”

১০ ফেরৗণ তােদর বলেলন, “আিম তামােদর ও তামােদর স ানেদর িমশের ছেড় যেত দওয়ার আেগ রভেুক সি যই
তামােদর সে থাকেত হেব! দখ তামােদর িন য়ই কান কু-মতলব আেছ। ১১ ধমুা র পু ষরাই রভরু উপাসনা করেত

পারেব কারণ রথেম তামরা একথাই বেলিছেল। িক তামােদর সব লাক যেত পারেব না।” এরপর ফেরৗণ মািশ ও
হােরাণেক িবদায় িদেলন।

১২ রভু এবার মািশেক বলেলন, “তিুম িমশেরর ওপর তামার হাত মেল দাও। তােত প পালরা আসেব। সারা িমশর
প পােল ভের যােব। িশলাবিৃ েত য সব গাছ ন হয় িন স িল প পাল খেয় ফলেব।”

১৩ মািশ তার হােতর ছিড় িমশেরর ওপর তেুল ধরল। এবং রভু পবূ িদক থেক এক রবল বাতাস পাঠােলন। সারা িদন
সারা রাত ধের সই হাওয়া বেয় গল। এবং সকালেবলা সই হাওয়ায় প পালরা এেস িমশের ঢেুক পডল়। ১৪ প পালরা উেড়
এেস িমশেরর মািটেত বসল। এত প পাল ইিতপেূব কখনও িমশের দখা যায় িন আর বাধ হয় পরবতী কােলও কখনও দখা
যােব না। ১৫ প পালরা মািট ঢেক ফলল এবং সারা দশ অ কার হেয় গল। িশলাবিৃ যা বংস কের িন স সম গাছ এবং
গােছর ফল প পাল খেয় ফলল, িমশেরর কাথাও কানও গাছ বা লতা-পাতাও অবিশ রইল না।

১৬ ফেরৗণ তাডা়তািড় মািশ ও হােরাণেক ডেক পািঠেয় বলেলন, “আিম তামােদর ও তামােদর রভু ঈ বেরর কােছ পাপ
কেরিছ। ১৭ এবারকার মেতা আমার অপরাধ মা কের দাও। তামােদর রভেুক বল এই প পাল েলােক সিরেয় িনেত।”

১৮ মািশ ফেরৗেণর কাছ থেক চেল গল এবং রভরু কােছ তার জ য রাথনা করল। ১৯ রভু হাওয়ার িদক পিরবতন কের
পি ম িদক থেক বাতাস পাঠােলন, এই রবল হাওয়ায় সম প পাল িমশর থেক বিরেয় িগেয় সফূ সাগের পডল়। িমশের
আর একিটও প পাল রইল না। ২০ িক রভু আবার ফেরৗণেক জদী কের তলুেলন এবং ফেরৗণ ই রােয়েলর লাকেদর
যেত িদেলন না।

অ কার
২১ তারপর রভু মািশেক বলেলন, “ তামার হাত উপের আকােশর িদেক তেুল দাও যােত সারা িমশর অ কাের ঢেক যায়।

অ কার এত গাঢ় হেব য তামরা তা অনভুব করেত পারেব।”
২২ তাই মািশ আকােশর িদেক হাত তলুল, তখন কােলা মঘ এেস িমশরেক ঢেক ফলল। িতন িদন ধের এই অ কার রইল।

২৩ কউ কাউেক দখেত পল না বা কউ উেঠ কাথাও যেত পারল না। িক ই রােয়লীয়রা যখােন বাস করত সখােন আেলা
িছল।

২৪ আবার ফেরৗণ মািশেক ডেক পািঠেয় বলেলন, “যাও িগেয় তামােদর রভরু উপাসনা কর। তামরা তামােদর
স ানেদর িনেয় যেত পারেব িক গ বা মেষর দল িনেত পারেব না, এখােন রেখ যােব।”

২৫ মািশ বলল, “না, আমােদর রভু ঈ বরেক উৎসগ এবং হামবিল দওয়ার জ য আপনােক আমােদর প সমহূ িদেত
হেব। ২৬ যাঁ, এবং আমরা আমােদর প সমহূ রভরু উপাসনার জ য িনেয় যাব। আমরা একটা ুরও ফেল যাব না। কারণ
আমরা জািন না আমােদর রভু ঈ বেরর উপাসনার জ য িঠক িক িক লাগেব। একথা আমরা আমােদর গ য েল পৗঁেছ
জানেত পারব। তাই আমরা এ সবিকছইু সে িনেয় যাব।”

২৭ রভু আবার ফেরৗণেক জদী কের তলুেলন এবং ফেরৗণ তােদর যেত বাধা িদেলন। ২৮ ফেরৗণ মািশেক বলেলন,
“এখান থেক র হেয় যাও, আর কখনও যন এখােন তামােক না দিখ, যিদ তিুম এখােন আমার কােছ দখা করেত আেসা
তেব তামায় মরেত হেব।”

২৯ তখন মািশ বলল, “তিুম একটা কথা িঠকই বেলেছা, আিম আর কখনও তামার কােছ আসব না।”
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রথম জাতেকর মতৃু্য

১১ ১ রভু তখন মািশেক বলেলন, “িমশর এবং ফেরৗেণর িব ে আিম আেরকিট িবপযয় বেয় আনব। তারপর, স
তামােদর সবাইেক পািঠেয় দেব। ব ত স তামােদর চেল যেত বা য করেব। §২ তিুম ই রােয়েলর লাকেদর এই

বাতা পাঠােব: ‘নারী ও পু ষ িনিবেশেষ তামরা িনেজর িনেজর রিতেবশীেদর কাছ থেক সানা ও েপার অল ার চাইেব।
৩ রভু িমশরীয়েদর তামােদর রিত দয়ালু কের তলুেবন। িমশেরর লাকরা, এমনিক ফেরৗেণর কমচারীরা মািশেক এক
মহান যি র মযাদা দেব।’”

৪ মািশ লাকেদর জানাল, “ রভু বেলেছন, ‘আজ ম যরাত নাগাদ আিম িমশেরর মে য িদেয় যাব। ৫ এবং তার ফেল
িমশরীয়েদর সম রথমজাত পু ররা মারা যােব। রাজা ফেরৗেণর রথমজাত পু র থেক কের যাঁতাকেল শ য
পষনকািরণী দাসীর রথমজাত পু র পয সবাই মারা যােব। এমনিক প েদরও রথম শাবক মারা যােব। ৬ তারপর সম

িমশের এমন জাের কা ার রাল উঠেব যা অতীেত কখনও হয় িন এবং যা ভিব যেতও কখনও হেব না। ৭ িক ই রােয়েলর
লাকেদর কানরকম িত হেব না। এমন িক কােনা কুকুর পয ই রােয়লীয়েদর অথবা তােদর প েদর িদেক ঘউ ঘউ

কের িচৎকার করেব না।’ এর ফেল, তামরা বঝুেত পারেব আিম িমশরীয়েদর থেক ই রােয়লীয়েদর সে কতখািন অ যরকম
আচরণ কির। ৮ তখন তামােদর সম (িমশরীয় কমচারীরা) নতজানু হেব এবং আমার উপাসনা করেব। তারা বলেব, ‘তিুম
তামার সম লাকেক তামার সে িনেয় চেল যাও।’ তখন মািশ রােধ ফেরৗণেক ছেড় চেল গল।”

৯ রভু এরপর মািশেক আরও বলেলন য, “ফেরৗণ তামার কথা শােন িন। কন শােন িন? শােন িন বেলই তা আিম
িমশেরর ওপর আমার মহাশি র রভাব দখােত পেরিছলাম।” ১০ মািশ ও হােরাণ ফেরৗেণর কােছ িগেয়িছল এবং এই সম
অেলৗিকক কাজ েলা কেরিছল। িক রভু ফেরৗেণর দয়েক উ ত কেরিছেলন যােত স ই রােয়লীয়েদর তার দশ থেক
যেত না দয়।

িন ারপব

১২ ১ মািশ ও হােরাণ িমশের থাকার সময় রভু তােদর বলেলন, ২ “এই মাস হেব তামােদর জ য বছেরর রথম মাস।
৩ এই আেদশ সম ই রােয়লবাসীর জ য: এই মােসর দশম িদেন রে যেক তার বাডী়র জ য একিট কের প

জাগাড় করেব। প িট একিট মষ অথবা একিট ছাগলও হেত পাের। ৪ যিদ তার বাডী়েত একিট গাটা প র মাংস খাওয়ার
মেতা যেথ লাক না থােক তেব স তার িকছ ু রিতেবশীেক মাংস ভাগ কের খাওয়ার জ য িনম রণ করেব। রে যেকর
খাওয়ার জ য যেথ মাংস থাকেব। ৫ প িটেক হেত হেব একিট এক বছেরর পংুশাবক এবং স ূণ েপ বা যবান। ৬ মােসর
চতদুশ িদন পয এই প িটর ওপর তামােদর নজর রাখেত হেব। সই িদন ই রােয়লীয় ম লীর সম লাকরা এই প িটেক
গাধিুল বলায় হ যা করেব। ৭ তামরা এই রাণীর র সং রহ কের, য বাডী়েত লাকরা ভাজ খােব সই বাডী়র দরজার

কাঠােমার ওপের ও পােশ এই র লািগেয় দেব।
৮ “এই িদন রােত তামরা মষিটেক পিুডে়য় তার মাংস খােব। তামরা তঁেতা শাক ও খািমরিবহীন িটও খােব। ৯ মষিটেক

কাঁচা অথবা জেল িস করা অব ায় তামােদর খাওয়া উিচৎ হেব না, িক আ েনর তােপ সঁকেব। মষশাবকিটর মাথা, পা
এবং িভতেরর অংশ সব িকছইু অ ু থাকেব। ১০ তামরা সব মাংস রােতর মে যই খেয় শষ করেব। যিদ পরিদন সকােল
িকছ ু অবিশ থােক তেব তা পিুডে়য় ফলেব।

১১ “যখন তামরা আহার করেব তখন তামরা যা রার জ য পেুরাপিুর র ত হেয় থাকার পাশােক থাকেব। তামােদর
পােয় জেুতা থাকেব, হােত ছিড় থাকেব এবং তামরা তাডা় েডা় কের খােব। কারণ এ হল রভরু িন ারপব।

১২ “আিম িমশরীয়েদর রথমজাত িশ িলেক এবং তােদর সম প র রথমজাত শাবক িলেক হ যা করব। এইভােব,
আিম িমশেরর সম দবতােদর ওপর রায় দব যােত তারা জানেত পাের য আিমই রভ।ু ১৩ িক তামােদর দরজায় লাগােনা
র একিট িবেশষ িচে র কাজ করেব। যখন আিম ঐ র দখব তখন আিম তামােদর বাডী় েলার ওপর িদেয় চেল যাব।
আিম ধু িমশেরর লাকেদর িত করব। এইসব মারা ক রােগ তামােদর কান িত হেব না।

১৪ “তাই তামরা সবসময় মেন রাখেব য আজ তামােদর একিট িবেশষ ছিুটর িদন। তামােদর উ রপু ষরা এই ছিুটর
িদেনর মা যেম রভেুক স ান জানােব। ১৫ এই ছিুটেত তামরা সাতিদন ধের খািমরিবহীন িট খােব, ছিুটর রথম িদেন
তামরা তামােদর বাডী় থেক সম খািমর সিরেয় ফলেব। এই ছিুটেত পেুরা সাত িদন ধের কউ কান খািমর খােব না।

যিদ কউ সটা খায় তেব সই যি েক ই রােয়লীয়েদর থেক আলাদা কের দওয়া হেব। ১৬ এই ছিুটর রথম ও শষ িদেন
§১১:১ তারপর … করেব অথবা “তারপর স তামােদর এই জায়গা থেক পািঠেয় দেব। যমন একজন পু ষ তার রীেক
পির যাগ কের, স তামােদর যৗতকুসহ পািঠেয় দেব। রাচীন ই রােয়েল, যিদ একজন পু ষ িববাহ িবে দ করত তােক
তার রী িবেয়েত যা অথ এেনিছল সটা অব যই ফরৎ িদেত হেতা।”
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পিব র সমাগম অনিু ত হেব। তামরা এই িদন েলােত কান কাজ করেব না। তামরা এই িদন িলেত একমা র তামােদর
আহােরর জ য খা য তরী করেত পারেব। ১৭ তামরা খািমরিবহীন িটর উৎসেবর কথা মেন রাখেব। কন? কারণ এই িদন
আিম তামােদর সব লাকেক দেল দেল িমশর থেক বর কের এেনিছলাম, তাই তামােদর সব উ রপু ষ এই িদনিট রণ
করেব, এই িনয়ম িচরকাল থাকেব। ১৮ তাই রথম মােসর চতদুশ িদন িবেকেল তামরা খািমরিবহীন িট খাওয়া করেব।
তামরা ঐ িটিট ঐ মােসর একিবংশ িদেনর স যা পয খােব। ১৯ সাতিদন ধের তামােদর ঘের কান খািমর থাকেব না, য
কান যি স ই রােয়েলর নাগিরক হা বা িবেদশী য এই সময় খািমর খােব তােক ই রােয়েলর বািক লাকেদর থেক

আলাদা কের দওয়া হেব। ২০ এই ছিুটেত তামরা অব যই খািমর খােব না, তামরা যখােনই থাক না কন খািমরিবহীন িট
খােব।”

২১ তাই মািশ ই রােয়লীয়েদর সম রবীণেদর ডেক বলল, “ তামােদর পিরবােরর জ য মষশাবক জাগাড় কর এবং
িন ারপেবর জ য মষশাবকিটেক হ যা কর। ২২ এক আঁিট কের এেসাব িনেয় পাে র রাখা রে ডিুবেয় তা িদেয় দরজার
কাঠােমার ওপর ও পােশর িদক রঙ কেরা। সকােলর আেগ কউ িনেজর বাডী় যাগ করেব না। ২৩ এই সময়, রভু িমশেরর
ভতর িদেয় িমশরীয়েদর হ যা করেত যােবন। যখন িতিন দরজার কাঠােমার পােশ ও ওপের রে র রেলপ দখেবন,

তখন িতিন সই দরজা েলার ওপর িদেয় যােবন। রভু বংসকারীেক তামােদর বাডী়েত এেস আঘাত করেত দেবন না।
২৪ তামরা অব যই এই আেদশ মেন রাখেব, এই িনয়ম তামােদর ও তামােদর উ রপু ষেদর জ য িচরকাল থাকেব।
২৫ যখন তামরা রভরু রিত িত মত তাঁর দওয়া ভখূে যােব তখন তামােদর এই িজিনস িল অব যই মেন রাখেত হেব।
২৬ যখন তামােদর স ানরা িজ াসা করেব, ‘আমরা কন এই উৎসব করিছ?’ ২৭ তখন তামরা বলেব, ‘এই িন ারপব রভেুক
স ান জানাবার জ য। কন? কারণ যখন আমরা িমশের িছলাম তখন রভু আমােদর ই রােয়লবাসীেদর বাডী় িলেক িন ার
িদেয়িছেলন। রভু িমশরীয়েদর হ যা কেরিছেলন িক আমােদর লাকেদর বাডী় েলা র া কেরিছেলন।’”

সতুরাং লােক নত হেয় রভরু উপাসনা করল। ২৮ রভু মািশ ও হােরাণেক এই আেদশ িদেয়িছেলন তাই ই রােয়লবাসী
রভরু আেদশমেতা কাজ করল।

২৯ ম যরােত িমশেরর সম রথম নবজাতক পু রেদর রভু হ যা কেরিছেলন। ফেরৗেণর রথমজাত পু র থেক জেলর
ব ীর রথমজাত পু র পয । সম প র রথমজাত শাবকেকও হ যা করা হল। ৩০ সই রােত িমশেরর রে যক ঘের
কউ না কউ মারা গল। ফেরৗণ, তাঁর কমচারী ও িমশেরর সম লাক উ বের কা া করল।

ই রােয়লীয়েদর িমশর যাগ
৩১ তাই, সই রােত ফেরৗণ মািশ ও হােরাণেক ডেক বলেলন, “উেঠ পড,় আমােদর সকলেক ছেড় দাও এবং চেল

যাও। তিুম ও তামার ই রােয়েলর লাকরা যা ই া তাই করেত পার। তামরা যমন বেলিছেল, িগেয় রভরু উপাসনা কর।
৩২ তামােদর চািহদা মেতা সম গ ও মেষর দল তামরা িনেয় যেত পােরা। যাও! যখন তামরা যােব আমায় আশীবাদ
করার জ য রভরু কােছ রাথনা কেরা।” ৩৩ িমশরীয়রা তােদর তাডা়তািড় চেল যাবার জ য িমনিত করল। কন? কারণ তারা
বলল, “ তামরা না চেল গেল আমরা সকেল মারা যাব!”

৩৪ ই রােয়লীয়রা তােদর িটেত খািমর দবার সময় পল না। তারা িভেজ ময়দার তােলর পা র কাপেড় জিডে়য় কাঁেধ
বেয় িনেয় চলল। ৩৫ তারপর ই রােয়েলর লাকরা মািশর কথামেতা তােদর িমশরীয় রিতেবশীেদর কােছ িগেয় কাপড় ও
সানা পার তরী িজিনস চাইল।

৩৬ রভু িমশরীয়েদর ই রােয়লীয়েদর রিত দয়ালু কের তলুেলন যােত িমশরীয়রা তােদর ধনসইদ ই রােয়লবাসীেদর
হােত তেুল দয়! এইভােব, ই রােয়লীয়রা িমশরীয়েদর লু ন করল।

৩৭ ই রােয়েলর লাকরা রািমেষষ থেক সেু ােত যা রা করল। িশ রা ছাডা়ই সখােন রায় ৬০০,০০০ লাক িছল।
৩৮ সখােন রচরু মষ, গবািদ প এবং িজিনসপ র িছল। তােদর সে অেনক অ-ই রােয়লীয় লাক িগেয়িছল। ৩৯ যেহতু
তােদর িমশেরর বাইের যেত বা য করা হেয়িছল, সই হতু তারা মাখা ময়দায়়, যটা তারা িমশর থেক এেনিছল, খািমর
মশাবার সময় পায়িন। এবং যা রার জ য কান িবেশষ খাবার র ত করারও সময় হয় িন। তাই তারা খািমরিবহীন িটই
সঁেক িনেয়িছল।

৪০ ই রােয়লীয়বাসীরা ৪৩০ বছর ধের িমশের বাস কেরিছল। ৪১ রভরু স যরা **৪৩০ বছর পর সই িবেশষ িদেন িমশর
যাগ কেরিছল। ৪২ তাই সটা িছল একিট িবেশষ রাি র কারণ রভু তােদর িমশর থেক বাইের বার কের আনার জ য ল ্য

রাখিছেলন। সইভােব, সম ই রােয়লবাসীরা রভেুক স ান জানােনার জ য িচরকাল এই িবেশষ রাতিটর রিত ল ্য
রাখেব।

**১২:৪১ রভরু স য ই রােয়েলর লাকরা।
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৪৩ রভু মািশ ও হােরাণেক বলেলন, “এই হল িন ারপেবর বিলর িনয়মাবলী: কান িবেদশী এই িন ারপেব আহার করেব
না। ৪৪ িক যিদ কান যি কান দাস কেন এবং তােক সু ৎ করায় তাহেল সই দাস িন ারপব খেত পারেব। ৪৫ িক
য লাক তামার দেশর একজন সামিয়ক বািস া বা ভাডা় করা কমী তার িন ারপব ভাজ খাওয়া উিচৎ নয়। এই িন ারপব
ধমুা র ই রােয়েলর লাকেদর জ য।

৪৬ “ রে যক পিরবার একিট বাডী়েতই আহার করেব। কানও খাবার বাডী়র বাইের যােব না, মষ শাবেকর কান হাড়
ভা েব না। ৪৭ সম ই রােয়ল রজািতর মানষু এই উৎসব পালন করেব। ৪৮ যিদ ই রােয়লীয় ছাডা় অ য কান উপজািতর
লাক তামােদর সে থােক এবং তামােদর খাবাের ভাগ বসােত চায় তেব তােক এবং তার পিরবােরর রে যক পু ষেক

সু ৎ করােত হেব। তাহেল স অ যা য ই রােয়লীয়েদর সমক হেয় যােব এবং তােদর সে খাবার ভাগ কের খেত পারেব।
িক যিদ কান যি র সু ৎ না করােনা হয় তেব স এই খাবার আহার করেত পারেব না। ৪৯ এই িনয়ম সকেলর জ যই

রেযা য। এই িনয়মিট ই রােয়লীয় অথবা অ-ই রােয়লীয় সকেলর জ য সমানভােব রেযা য।”
৫০ তাই রভু মািশ ও হােরাণেক যা আেদশ িদেয়িছেলন সম ই রােয়েলর লাক তা পালন করল। ৫১ তাই সই িদন রভু

এইভােব দেল দেল ই রােয়লবাসীেদর িমশর দশ থেক বাইের বার কের আনেলন।

১৩ ১ তখন রভু মািশেক বলেলন, ২ “ই রােয়েলর রিতিট নারীর রথমজাত পু র স ানেক আমার উে ে য দান
কর। এমনিক রে যকিট প র রথম পু ষ শাবকিটও আমার হেব।”

৩ মািশ লাকেদর বলল, “এই িদনিটেক মেন রেখা। তামরা িমশেরর রীতদাস িছেল। িক রভু তাঁর মহান শি
িদেয় এই িদেন তামােদর দাসে বর শ ৃ ল থেক মু কেরেছন। তামরা খািমরিবহীন িট খােব। ৪ আজ আবীব মােসর
(বস কােলর) এই িদেন তামরা িমশর যাগ কেরছ। ৫ রভু তামােদর পবূপু ষেদর কােছ কনানীয়, িহ ীয়, ইেমারীয়,
িহ বীয় ও িযবষূীয়েদর দশ তামােদর দওয়ার রিত িত িদেয়িছেলন। রভু তামােদর এই িবশাল স েদ ভরা শ য

যামল দেশ িনেয় আসার পর তামরা অব যই রিত বছর রথম মােসর এই িবেশষ িদেন উপাসনা করেব।
৬ “সাতিদন ধের তামরা খািমরিবহীন িট খােব। সাত িদেনর িদন ভাজন উৎসব করেব। এই মহােভাজ উৎসব হেব

রভেুক স ান জানােনার উে ে য। ৭ তাই সাতিদন ধের তামরা খািমরিবহীন িট খােব। তামােদর দেশর কাথাও কান
খািমরিবিশ িট অব যই থাকেব না। ৮ সইিদন তামরা তামােদর স ানেদর বলেব, ‘ রভু আমােদর িমশর দশ থেক
উ ার কের এেনেছন বেল আমরা এই মহােভাজ উৎসব পালন কির।’

৯ “এই িব রােমর িদনিটেক কানও িবেশষ িদেন হােত বাঁধা সেুতার মেতা তামােদর মেন রাখা উিচৎ । ††মেন রাখেব ই
চােখর মাঝখােন কপােল লাগােনা িতলেকর মেতা। এই ছিুটর িদনিট তামােদর রভরু িশ ামালােক মেন রাখেত সাহা য

করেব। এটা তামােদর সাহা য করেব রভরু মহান শি েক মেন রাখেত িযিন তামােদর িমশর থেক মু কেরেছন। ১০ সতুরাং
রিত বছর ছিুটর িদনিটেক তামরা রিত বছর সিঠক সময় রণ করেব।

১১ “ তামােদর পবূপু ষেদর এবং তামােদর কােছ রিত িত মেতা রভু তামােদর কনানীয়েদর দেশ িনেয় যােবন। িক
রভু তামােদর পবূপু ষেদর কােছ রিত িত িদেয়িছেলন য তামােদর িতিন এই দশ িদেয় দেবন। ঈ বর তামােদর

এই দশ দওয়ার পর, ১২ তামরা িক তাঁেক তামােদর রথম পু র স ান এবং ভিূম হওয়া রথম পু ষ শাবকেক রভরু
উে ে য দান করেব। ১৩ রিতিট গাধার রথমজাত পু ষ শাবকেক রিতিট মষ শাবেকর িবিনমেয় রভরু কাছ থেক িকেন
মু কের আনেত পারেব। যিদ মু করেত না পােরা তাহেল গাধার শাবকিটেক ঘাড় মটেক হ যা করেব। এবং সটাই হেব

রভরু রিত নেব য। িক মানেুষর রথমজাত পু র স ানেদর অব যই রভরু কাছ থেক ফরৎ িনেয় আসেত হেব।
১৪ “ভিব যেত তামােদর স ানরা িজ াসা করেব, তামরা এ েলা কন করেল, ‘এ েলার মােনই বা িক?’ তখন তামরা

বলেব, ‘আমরা িমশের দাস ব করতাম। িক রভইু তাঁর মহান শি রেয়াগ কের আমােদর িমশর দশ থেক উ ার
কের এেনিছেলন। ১৫ িমশের ফেরৗণ িছেলন ভীষণ জদী। িতিন িকছেুতই আমােদর মিু িদি েলন না। তাই রভু তখন স
দেশর রে যক রথমজাত স ানেদর হ যা কেরিছেলন। রভু মানষু ও প উভেয়রই রথমজাত পু ষ স ানেদর হ যা

কেরিছেলন। সইজ যই আমরা সম রথমজাত পংু প েদর রভরু কােছ উৎসগ কির এবং রভরু কাছ থেক আমােদর
রথমজাত পু র স ানেদর িকেন িনই।’ ১৬ এরই িচ িহসােব তামােদর হােত সেুতা বাঁধা এবং ই চােখর মাঝখােন িতলক,

যােত তামরা মেন রাখেত পার য রভু তাঁর পরা রম শি রেয়াগ কের আমােদর িমশর দশ থেক উ ার কের এেনেছন।”

††১৩:৯ এই … উিচৎ আ িরক অেথ, “ তামার হােত একিট দাগ এবং তামার চ ু বেয়র মাঝখােন একিট ারক িচ ।”
একজন ই দী তার স বে ঈ বেরর িবিধ িল মেন রাখার জ য তার হােত এবং কপােল য িবেশষ িজিনসিট বাঁেধ এখােন
স ববতঃ স কথারই উে খ করা হে ।
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িমশর দশ যাগ করার যা রাপথ
১৭ ফেরৗণ যখন লাকেদর চেল যেত িদেলন, ঈ বর তােদর পেল ীয় দেশর মে য িদেয় ভমূ যসাগর বরাবর সহজ সমু র

পথ যবহার করেত দন িন, যিদও সটা রা া িছল। ঈ বর বেলিছেলন, “ঐ িদক িদেয় গেল যু করেত হেব। তখন লাকরা
মত পিরবতন কের আবার িমশেরই িফের যেত পাের।”

১৮ তাই ঈ বর তােদর সফূ সাগেরর িদকবতী ম ভিূমর মে য িদেয় িনেয় এেসিছেলন। িমশর যাগ করার সময় ই রােয়েলর
লাকরা যেু র পাশােক িনেজেদর সি ত করল।

যােষফ ঘের গল
১৯ মািশ যােষেফর অি বেয় িনেয় চলল। ( যােষফ মারা যাবার আেগ ই রােয়েলর পু রেদর এই কাজ করার রিত িত

কিরেয় িনেয়িছল। যােষফ বেলিছল, “ঈ বর তামােদর যখন র া করেবন তখন তামরা িমশর দশ থেক আমার অি সকল
বেয় িনেয় এেসা।”)

রভু তাঁর লাকেদর নত ৃ ব িদেলন
২০ ই রােয়লীয়রা সেু াৎ ছেড় এেসিছল এবং এথেম, যটা ম ভিুমর কােছ িছল, সখােন তাঁবু গাডল়। ২১ রভু সই সময়

তােদর পথ দিখেয় িনেয় এেলন। সই যা রার সময় রভু পথ দখােনার জ য িদেনর বলায় ল বা মঘ এবং রােতর
বলায় আ েনর িশখা যবহার করেতন। ঐ আ েনর িশখা রােতর বলায় তােদর পথ চলার আেলা যাগােতা। ২২ ল বা মঘ

সারািদন তােদর সে থাকত এবং রােত থাকত আ েনর িশখা।

১৪ ১ তারপর রভু মািশেক বলেলন, ২ “ওেদর বেলা, িমে াল এবং সফূ সাগেরর মাঝখােন বা সেফােনর সামেন
রাি রযাপন করেত। ৩ তাহেল ফেরৗণ ভাবেব য ই রােয়েলর লাকরা ম ভিূমেত হািরেয় গেছ। ওেদর আর কাথাও

যাবার জায়গা নই। ৪ তখন আিম ফেরৗণেক সাহসী কের তলুব যােত স তামােদর তাডা় কের। িক শষ পয আিম ফেরৗণ
ও তার সনােদর পরািজত করব। এটা আমার স ান বাডা়েব। এবং িমশেরর লাকরা তখন জানেত পারেব য আিমই রভ।ু”
ই রােয়েলর লাকরা ঈ বেরর কথামেতাই কাজ করল।

ফেরৗণ ই রােয়লীয়েদর তাডা় করেলন
৫ িমশেরর রাজা খবর পেলন য ই রােয়লীয়রা পািলেয়েছ। এই খবর েন ফেরৗণ ও তাঁর সভাসদরা আেগর মত মন

পিরবতন করেলন। ফেরৗণ বলেলন, “আমরা কন ই রােয়লীয়েদর যেত িদলাম? কন ওেদর পালােত িদলাম? এখন আমরা
আমােদর রীতদাসেদর হারালাম।”

৬ সতুরাং ফেরৗণ তাঁর রেথ চেড় লাকজন সেমত িফের গেলন। ৭ ফেরৗণ তাঁর সব চেয় ভােলা ৬০০ জন সারথীেক িনেলন।
রে যকিট রেথ একজন কের িবিশ সভাসদ িছল। ৮ ই রােয়লীয়রা তােদর যু জেয় উঁচু করা অ রশ র িনেয় ছেড়

যাি ল। িক িমশেরর রাজা ফেরৗণ, যাঁর দয় রভরু বারা উ ত হেয়িছল, ই রােয়লীয়েদর তাডা় করেলন। ৯ িমশরীয়
স যরা তােদর তাডা় করল। ফেরৗেণর সম অ বােরাহী, রথােরাহী এবং স য ই রােয়লীয়েদর ধের ফলল যখন তারা সফূ

সাগেরর কােছ বা সেফােনর পেূব পী-হহীেরােত িশিবর কেরিছল।
১০ ই রােয়েলর লােকরা দখেত পল ফেরৗণ এবং তাঁর সনারা তােদর িদেক এিগেয় আসেছ। তখন তারা ভয় পেয় রভরু

কােছ সাহাে যর জ য িচৎকার কের উঠল। ১১ তারা মািশেক বলল, “ কন তিুম আমােদর িমশর থেক বার কের আনেল?
কন মরার জ য তিুম আমােদর এই ম ভিূমেত িনেয় এেল? আমরা অ তঃ িমশের তা শাি েত মরেত পারতাম। সখােন

আর িকছ ু থাক না থাক রচরু কবর িছল। ১২ এরকম য ঘটেত পাের তা িক আমরা আেগই বেলিছলাম। আমরা বেলিছলাম,
‘অনু রহ কের আমােদর িবর কােরা না। আমােদর এখােনই থাকেত দাও, িমশরীয়েদর সবা করেত দাও।’ এই ম ভিূমেত
এেস মরার থেক িমশরীয়েদর দাস ব অেনক ভাল িছল।”

১৩ িক মািশ উ ের বলল, “ভয় পেয় পািলেয় যও না। দেখা, রভু িকভােব আজ তামােদর র া কেরন। তামরা আর
কানও িদন িমশরীয়েদর দখেত পােব না। ১৪ তামােদর িকছইু করেত হেব না। ধু শা হেয় দেখ যাও িক ঘটেছ। রভইু
তামােদর হেয় যু করেবন।”

১৫ সই সময় রভু মািশেক বলেলন, “তিুম এখনও কন আমার সামেন কাঁদেছা! ই রােয়লীয়েদর এিগেয় যেত বেলা।
১৬ যখন তিুম সফূ সাগেরর ওপর তামার হােতর লািঠ তেুল ধরেব সফূ সাগর ভাগ হেয় যােব। তখন লাকরা সমেু রর
মাঝখােন তির হওয়া সই কেনা পথ িদেয় পােয় হঁেট যেত পারেব। ১৭ আিমই িমশরীয়েদর সাহসী কের তেুলিছ। তাই
ওরা তামােদর তাডা় করেছ। িক আিম তামােদর দখাব য আিম ফেরৗণ, তার সম স য, তার অ বােরাহীসমহূ এবং
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সারথীেদর চেয় অেনক বশী শি শালী। ১৮ তখন িমশরও জানেব য আিমই রভ।ু িমশরীয়রাও আমােক স ান জানােব যখন
আিম ফেরৗণ, তার অ বােরাহীগণ এবং সারথীেদর পরািজত করব।”

রভু িমশেরর সনােদর পরািজত করেলন
১৯ এরপর রভরু দূত, য সামেন থেক ই রােয়লীয়েদর নত ৃ ব িদি ল, স ই রােয়লীয়েদর িপছন িদেক চেল এেলা।

তাই এক ল বা মঘ মু েতর মে যই লাকেদর সামেন থেক িপছেন চেল এল।
২০ এইভােব ঐ মঘ িমশরীয়েদর মাঝখােন িবরাজ করেত থাকল। তখন িমশরীয়েদর জ য অ কার থাকেলও

ই রােয়লীয়েদর জ য আেলা িছল। তাই ঐ রাে র িমশরীয়রা ই রােয়লীয়েদর কােছ আসেত পারল না।
২১ মািশ সফূ সাগেরর ওপর তার হাত মেল ধরল। রভু পবূ িদক থেক রবল ঝেডর় সিৃ করেলন। এই ঝড় সারারাত

ধের চলেত লাগল। ’ভাগ হেয় গল সমু র। এবং বাতাস মািটেক কেনা কের িদেয় সমেু রর মাঝখান বরাবর পেথর সিৃ
করল। ২২ ই রােয়েলর লাকরা ঐ পথ িদেয় হঁেট সফূ সাগর পিরেয় গল। তােদর িদেক িছল জেলর দওয়াল। ২৩ িপছেন
ফেরৗেণর সম অ বােরাহী সনা ও রথ ধাওয়া করল। ২৪ পরিদন সকােল মঘ ও অি িশখার ওপর থেক রভু িমশরীয়
সনােদর িদেক দিৃ পাত করেলন। তখন রভু ই রােয়লীয়েদর প িনেয় িমশরীয় স যবািহনীেক আতে ফেল িদেলন।

২৫ রেথর চাকা আটেক িগেয় রথ চালােনা কিঠন হেয় দাঁডা়েলা। িমশরীয়রা িচৎকার কের উঠল, “চেলা এখান থেক বিরেয়
যাই। রভইু ই দীেদর হেয় আমােদর িব ে লডা়ই করেছন।”

২৬ তখন রভু মািশেক বলেলন, “সমেু রর ওপর তামার হাত তেুল ধর। দখেব তী র জেলা বাস রাস করেছ
িমশরীয়েদর রথ ও অ বােরাহী সনােদর।”

২৭ মািশ তার হাত সমেু রর ওপর মেল ধরেলা। তাই িদেনর আেলা ফাটার িঠক আেগ সমু র তার বাভািবক অব ায়
িফের গল। িমশরীয়রা জেলা বাস থেক বাঁচার তািগেদ রাণপেন দৗডে়ত লাগল। িক রভু তােদর সমেু রর জেল ঠেল
িদেলন। ২৮ জেলা বাস রাস করল রথ ও অ বােরাহী সনােদর। ফেরৗেণর য সম সনারা ই রােয়লীয়েদর তাডা় কের
আসিছল তারা সব বংস হল। কউ বঁেচ থাকল না।

২৯ ই রােয়েলর লাকরা সমেু রর মাঝখােন তির হওয়া পথ িদেয় সফূ সাগর পিরেয় গল। তােদর পেথর পােশ
িছল জেলর দওয়াল। ৩০ সতুরাং সইিদন এইভােব রভু িমশরীয়েদর হাত থেক ই রােয়লীয়েদর র া করেলন। পের
ই রােয়লীয়রা সফূ সাগেরর তীের িমশরীয়েদর মতৃ দেহর সাির দখেত পল। ৩১ িমশরীয়েদর সই পিরণিত দখার পর থেক
ই রােয়েলর লাকরা রভরু শি স েক িনঃসে হ হল। তারা রভেুক ভয় ও স ান করেত করল। তারা িব বাস
করেত করল রভেুক এবং তাঁর দাস মািশেক।

মািশর স ীত

১৫ ১ এরপর মািশ এবং ই রােয়েলর লাকরা রভরু উে ে য এই গানিট গাইল:
“আিম রভরু উে ে য গান গাইব!

িতিন মহান কাজ কেরেছন।
িতিন ঘাডা় এবং ঘাডস়ওয়ারেদর
সমেু র ছ ুঁেড় ফেল িদেয়েছন।
২ রভইু আমার শি ।
িতিন আমার পির রাতা
এবং আিম তাঁর রশংসার গান গাইব।

রভু আমার ঈ বর,
আিম তাঁর রশংসা করব।

রভু হেলন আমার পবূপু ষেদর ঈ বর।
এবং আিম তাঁেক স ান করব।
৩ রভু হেলন মহান যা া।
তাঁর নাম হল রভ।ু
৪ ফেরৗেণর রথ এবং সনােদর
িতিন সমেু র ছ ুঁেড় ফেল িদেয়েছন।
ফেরৗেণর সরা স যরা
সফূ সাগের ডেুব গেছ।
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৫ জেলর গভীের তারা তিলেয় গেছ।
পাথেরর মেতা তারা জেল ডেুব গেছ।
৬ “ রভু আপনার ডান হাত অস ব শি শালী।

রভু আপনার ডান হাত শ বািহনীেক চরুমার কের িদেয়েছ।
৭ আপিন আপনার মহান রাজকীয় ঢেঙ
আপনার িব াচারীেদর বংস কেরেছন।
আ েনর িশখা যমন কের ঘর পিুডে়য় দয়,
তমিন আপনার রাধ তােদর বংস কের িদেয়েছ।

৮ আপনার িনঃ বােসর একিট সেজার ফৎুকাের জল জেম উেঠিছল।
সই জেলা বাস একিট িনেরট দওয়ােল পিরণত হেয়িছল

এবং সমেু রর গভীরতাও ঘন হেয় উেঠিছল।
৯ “শ রা বেলিছল,
‘আিম তােদর তাডা় কের ধের ফলব।
আিম তােদর সম ধন-স ি লঠু করব।
আিম তরবাির যবহার কের সব লঠু কের নব।
সবিকছ ু আমার িনেজর জ য িনেয় যাব।’
১০ িক আপিন আপনার িনঃ বাস িদেয় সমু রেক উিডে়য় িদেয়িছেলন
এবং তােদর ঢেক িদেয়িছেলন।
তারা সীসার মেতা
সই সমেু রর নীেচ চেল গেছ।

১১ “ রভরু মেতা আর কানও ঈ বর আেছ?
না! আপনার মেতা আর কানও ঈ বর নই।
আপিন অ য পিব র।
আপিন আ যজনক শি শালী।
আপিন মহান অেলৗিকক ঘটনা ঘটান।
১২ আপিন আপনার ডান হাত রসািরত কেরিছেলন,
তাই পিৃথবী তােদর িগেল ফেলিছল।
১৩ আপিন আপনার মহান ক ণা িদেয়
লাকেদর র া কেরেছন।

এবং আপনার শি িদেয়
ঐ লাকেদর আপনার পিব র ও সু র দেশ আপিন িনেয় এেসেছন।
১৪ “অ যা য দশ এই কািহনী েন ভয় পােব।
পেল ীয়রা ভেয় কঁেপ উঠেব।
১৫ ইেদােমর নতারা ভেয় কাঁপেব।
মায়ােবর নতারা ভেয় কাঁপেব।

কনানবাসীরা উ যম হারােব।
১৬ ঐ শি শালী লাকরা যখন আপনার মতার রমাণ পােব
তখন তারা ভয় পেয় যােব।
ওরা পাথেরর মেতা অনড় হেয় থাকেব, রভু
যত ণ না আপনার লাকরা চেল যায়:
১৭ তােদর আপনার পবেত িনেয় যান
যখােন আপনার বাস ান এবং সখােন তােদর াপন ক ন।

আমার রভ,ু ঐ জায়গাটাই হে সই জায়গা যটা আপিন তরী কেরেছন।
পিব র ান যটােক আপনার হাত রিত া কেরেছ।
১৮ “ রভু িচরকােলর জ য যেুগ যেুগ শাসন করেবন।”



যা রাপু ক ১৫:১৯ 19 যা রাপু ক ১৬:৯

১৯ যখন ফেরৗেণর সম ঘাডা়, রথ ও অ বােরাহী সমেু রর নীেচ চেল গল, তখন রভু আবার সমেু রর জল তােদর ওপর
ফরৎ আনেলন। িক ই রােয়লীয়রা সমেু রর মাঝখান িদেয় কেনা পেথ হঁেট িগেয়িছল।

২০ তারপর হােরােণর বান মিরয়ম, মিহলা ভাববািদনী, হােত একিট খ নী তেুল িনল। মিরয়ম ও তার মিহলা স ীরা নাচেত
ও গাইেত করল। গােনর য কথা েলা মিরয়ম উ ারণ করিছল তা হল:
২১ “ রভরু উে ে য গান কর!
িতিন মহান কাজ কেরেছন।
িতিন ঘাডা় এবং ঘাডা়সওয়ারীেদর
সমেু র ছ ুঁেড় ফেল িদেয়েছন।”

ই রােয়লীয়রা ম রা ের িগেয় পডল়
২২ ই রােয়েলর লাকেদর সফূ সাগর পেরােত মািশ নত ৃ ব িদেয়িছল। িতন িদন ধের শরূ ম ভিূম অিত রম করেত

করেত তারা জেলর স ান পল না। ২৩ িতন িদন পর তারা মারােত এেস পৗঁছােলা। মারােত জেলর স ান িমলেলও সই জল
এত তঁেতা িছল য তা পােনর অেযা য। (এরজ য এই জায়গার নাম রাখা হেয়িছল মারা বা িত তা।)

২৪ লাকরা মািশর কােছ এেস নািলশ জানােলা। তারা বলল, “এখন আমরা িক পান করব?”
২৫ মািশ রভরু কােছ কঁেদ পডল়। রভু তােক এক গােছর স ান িদেলন। মািশ সই গাছ ঐ তঁেতা জেল ডিুবেয় িদেতই

সই জল সু বা হেয় উঠল।
ঐ ােন রভু লাকেদর িবচার কের তােদর জ য একিট আইন রণযনও কেরিছেলন। রভু তােদর িব বােসরও পরী া

িনেলন। ২৬ রভু বলেলন, “ তামরা অব যই তামােদর রভু ঈ বরেক মেন চলেব। িতিন যটা সিঠক মেন করেবন সটাই
তামরা করেব। তামরা যিদ রভরু সম িনেদশ ও িবিধ মেন চেলা তাহেল তামরা িমশরীয়েদর মেতা অসু থাকেব না।

আিম রভ,ু তামােদর িমশরীয়েদর মেতা অসু কের তলুব না। আিমই সই রভু িযিন তামােদর আেরা য দান কেরেছন।”
২৭ তারপর লাকরা এলীেম এেস উপি ত হল। সখােন বােরািট জেলর ঝণা এবং ৭০িট তাল গাছ িছল। তারা সই জায়গায়

জেলর ধাের তােদর িশিবর তির করল।

ই রােয়লীয়রা অিভেযাগ করল, তাই ঈ বর খা য পাঠােলন

১৬ ১ তারপর ই রােয়েলর সম জনম লী এলীম ছেড় গল এবং সীনয় ম ভিূমেত এেলা যটা িছল এলীম ও সীনেয়র
মাঝখােন। িমশর দশ ছেড় আসার ি বতীয় মােসর ১৫ িদেনর মাথায় তারা সখােন পৗঁছেলা। ২ তারপর ই রােয়েলর

সম জনম লী ম ভিূমেত মািশ ও হােরােণর কােছ নািলশ করল। ৩ এইসব লাকরা বলল, “ রভু যিদ আমােদর িমশর দেশ
মের ফলেতন তাহেলও ভাল িছল। অ তঃ সখােন তা খাবার পতাম। আমােদর ই ামেতা খাবার সখােন মজতু িছল। িক

এখন তামরা আমােদর এই ম ভিূমেত এেন ফলেল। এখােন তা আমরা খাবােরর অভােবই মারা যাব।”
৪ তখন রভু মািশেক বলেলন, “আিম তামােদর জ য আকাশ থেক খাবার ফলবার যব া করব। সই খা য তামােদর

খাবার যা য হেব। লাকরা রিতিদন বাইের বিরেয় এেস তােদর রেয়াজনমেতা সারািদেনর খাবার কুিডে়য় িনেয় আসেব।
আিম যা বলিছ তামরা তা করছ িকনা ধু তা দখার জ যই আিম এটা করব। ৫ রে যকিদন তারা কবলমা র একিদেনর
মেতা পযা খাবার সং রহ করেব। িক রবার যখন তারা খাবার তির করেব, তখন তারা দখেব য িদেনর মত পযা
খাবার সি ত আেছ।” ‡‡

৬ মািশ এবং হােরাণ ই রােয়েলর লাকেদর বলল, “রােত তামরা রভরু শি র রমাণ পােব। তামরা জানেব য িতিনই
তামােদর িমশর থেক উ ার কের িনেয় এেসেছন। ৭ তামরা রভরু কােছ নািলশ জািনেয়েছা এবং িতিন তা েনেছন। তাই

আগামীকাল সকােল তামরা রভরু মিহমা বচে দখেত পােব। তামরা আমােদর কােছ কবল নািলশই জািনেয় যা ।
এখন িক আমরা খািনকটা িব রাম পেত পাির?”

৮ এবং মািশ বলল, “ তামরা নািলশ জািনেয়ছ এবং রভু তামােদর অিভেযাগ েনেছন। তাই আজ রােত রভু তামােদর
মাংস দেবন। এবং কাল সকােলর মে য তামরা তামােদর চািহদা মেতা িটও পেয় যােব। তামরা আমার কােছ এবং
হােরােণর কােছও নািলশ জািনেয় এেসছ। িক আমরা এখন জেন িকছ ু সমেয়র জ য িব রাম িনেত পারব বেল মেন হয়।
মেন রেখা, তামরা আমার িব ে িকংবা হােরােণর িব ে নািলশ জানাও িন, তামরা বয়ং রভরু িব ে নািলশ জািনেয়ছ।”

৯ তারপর মািশ হােরাণেক বলল, “ই রােয়েলর সম লাকেদর বেলা, রভরু সামেন উপি ত হও, কারণ রভু তামােদর
নািলশ েনেছন।”

‡‡১৬:৫ রবার … আেছ এিট ঘেটিছল যােত লােকেদর শিনবার (িব রােমর) িদেন কাজ করেত না হয়।
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১০ হােরাণ ই রােয়েলর সম লাকেদর স কথা বলল। তখন তারা সবাই একসে এক জায়গায় এেস জেডা় হল। হােরাণ
যখন সবার সে কথা বলিছল তখন সবাই িপছন িফের ম ভিূমর িদেক তািকেয় দখেত থাকল মেঘর িভতর িদেয় রভরু
মিহমা রকািশত হে ।

১১ রভু মািশেক বলেলন, ১২ “আিম ই রােয়েলর লাকেদর নািলশ েনিছ। সতুরাং ওেদর বেলা, ‘আজ রােত তামরা মাংস
খেত পােরা এবং সকােল তামরা যতখিুশ িট খেত পােরা। তখন তামরা বঝুেব য তামরা তামােদর রভ,ু তামােদর

ঈ বরেক, িব বাস করেত পার।’”
১৩ রােত, িতিতর পাখীরা এেসিছল এবং িশিবেরর চারপােশ বেসিছল। লাকরা সই পাখী েলােক ধের তার মাংস খল।

সকােল িশিবেরর চারপােশ িশিশর পেডি়ছল। ১৪ িশিশর িকেয় গেল তষুার কণার স েরর মেতা একিট ব মািটেত পেড়
থাকল। ১৫ তা দেখ ই রােয়লবাসীরা এেক অপরেক িজ াসা করেত করল, “এটা আবার িক িজিনস?” ¶¶তারা জানত না
সটা িক। তাই তারা এেক অপরেক কৗতহুলী হেয় িজ াসা করিছল। তখন মািশ তােদর বলল, “এটা এক ধরেণর খা যব

যা রভু তামােদর খাবার জ য িদেয়েছন। ১৬ রভু বেলেছন, ‘ রে যেকই তার রেয়াজন মেতা এটা কুিডে়য় নেব। এবং
রে যকেক তার পিরবােরর রে যেকর জ য অ তঃ ’ পায়া কের িনেত হেব।’”

১৭ একথা েন ই রােয়লবাসীরা রে যেক ঐ খা যব কুিডে়য় িনল, কউ কউ আবার অ যেদর থেক বশী কুডা়েলা।
১৮ পের ওজেন দখা গল য যারা বশী সং রহ কেরিছল তােদর কােছ অিতির পিরমাণ িছল না এবং যারা কম সং রহ
করেত পেরিছল তােদরও খাবাের কম পেড় িন। রে যেকর পিরবারই পযা পিরমােণ খাবার পল।

১৯ মািশ তােদর বলল, “পেরর িদেনর জ য ঐ খাবার মজতু কের রেখা না।” ২০ িক কেয়কজন মািশর কথা না েন
পেরর িদেনর জ য ঐ খাবার রেখ িদল। িক মজতু করা খাবার েলায়় পাকা ধের গ ছিডে়য় গল। তাই মািশ ঐসব
লাকেদর ওপর হল।

২১ রিতিদন সকােল রে যেক ঐ খাবার পযা পিরমােণ জমা করত। িক পেুরর মে য ঐ খা যব গেল উধাও হেয়
যত।

২২ রবাের লাক েলা ি ব ণ খাবার জমা করত। তারা মাথা িপছ ু ’ পায়া কের খাবার জমা করত। তাই দেখ িবিভ
দেলর নতারা এেস মািশেক তা জানাল।

২৩ মািশ তখন তােদর বলল, “ রভইু ওেদর বেলিছেলন এটা করেত। কারণ আগামীকাল হল রভেুক স ান রদশেনর
জ য িবেশষ িব রােমর িদন। তামরা আজ সব খাবার রা া কের আজেক খাবার পের অবিশ খাবার কালেকর জ য মজতু
কের রাখেত পােরা।”

২৪ মািশর আেদশমত, লাকরা সিদনকার অিতির খাবার পেরর িদেনর জ য স য় কের রেখ িদল। িক ঐ খাবার
এতটকুু ন হল না। তার মে য একটাও পাকা িছল না।

২৫ শিনবার মািশ লাকেদর বলল, “আজ হল রভরু রিত স ান রদশেনর জ য িবেশষ িব রােমর িদন। তাই আজ আর
কউ তামরা মােঠ যােব না। গতকােলর মজতু করা খাবার আজ খােব। ২৬ স ােহর বািক ছয় িদন খাবার সং রহ করেলও রিত

সাত িদেনর িদন হেব িব রােমর িদন। তাই িব রােমর িদেন মােঠ কানও খাবার পাওয়া যােব না।” ২৭ একথা বলা সেৎ বও
শিনবার কেয়কজন খাবােরর স ােন বাইের গল। িক দখল কানও খাবার মােঠ পেড় নই। ২৮ তখন রভু মািশেক বলেলন,
“আর কতিদন এই লাকরা আমার িনেদশ ও িশ ােক অমা য করেব? ২৯ দখ, রভু এই িব রােমর িদনিট তামােদর অবসেরর
জ য িনিদ কেরেছন। তাই রভু রবার তামােদর িদেনর জ য পযা খাবার িদেয় দন। সতুরাং য যখােনই থােকা না
কন শিনবার িব রােমর িদেন তামরা সকেল িব রাম নেব ও আরাম করেব।” ৩০ তাই লাকজন রভরু কথামেতা িব রােমর

িদেন আরাম করেত লাগল।
৩১ ই রােয়েলর লােকরা ঐ খা যব র নাম িদল “মা া।” মা ােক দখেত সাদা রেঙর ধেন বীেজর মেতা হেলও এর বাদ

অেনকটা মধু িদেয় তরী করা িপেঠর মেতা। ৩২ মািশ বলল, “ রভু বেলেছন: পরবতী উ রপু েষর জ য তামােদর ’ পায়া
কের মা া স য় কের রাখেত হেব। তাহেল পের তারা দখেত পােব এই িবেশষ খাবার যা আিম তামােদর িমশর দশ থেক
উ ার কের এেন ম ভিূমেত িদেয়িছ।”

৩৩ তাই মািশ হােরাণেক বলল, “একটা পা র নাও এবং তােত ’ পায়া মা া রােখা। রভরু সামেন আমােদর উ র
পু ষেদর জ য এই মা া রােখা।” ৩৪ ( মািশর রিত রভরু িনেদশ মেতা হােরাণ একিট পাে র মা া ভরল এবং সা ্য
িস ুেকর ভতর রাখল।) ৩৫ ই রােয়লীয়রা ৪০ বছর ধের মা া খেয়িছল। কনান দেশর সীমাে এেস না পৗঁছােনা পয
তারা মা া খেয়িছল। ৩৬ (মা া মাপা হত পায়া িহেসেব। এক পায়া হল ৮ কােপর সমান।)

¶¶১৬:১৫ এটা … িজিনস িহ েত এিট হে সই শেদর মেতা যার অথ “মা া।”
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পাথর থেক জল িনগত হল

১৭ ১ সম ই রােয়লীয়রা একসে সীন ম ভিূম থেক তােদর যা রা করল। রভু যমনভােব তােদর নত ৃ ব
িদেলন তারা সইভােব এক জায়গা থেক আর এক জায়গায় যেত করল। ঘরুেত ঘরুেত তারা রফীদীেম িগেয়

িশিবর াপন করল। সখােন কানও পানীয় জল িছল না। ২ তাই ঐসব লাকরা আবার মািশর সে তক করল এবং বলল,
“আমােদর পানীয় জল দাও।”

মািশ তােদর বলল, “ তামরা কন আমার িবেরািধতা করেছা? কনই বা তামরা রভেুক পরী া করেছা?”
৩ িক লাকরা তখন রচ ত ৃ াত িছল। তাই তারা পনুরায় মািশর কােছ নািলশ জানােত করল। তারা বলল, “ কন

তিুম আমােদর িমশর থেক বার কের আনেল? তিুম িক আমােদর, আমােদর স ানেদর এবং গবািদ প েদর পানীয় জেলর
অভােব মারার জ য িমশর থেক বাইের িনেয় এেসেছা?”

৪ তারপর মািশ রভরু কােছ কঁেদ পডল় এবং বলল, “আিম এেদর িনেয় িক কির? যিদ এখিুন িকছ ু না করা যায় তাহেল
এরা তা সি য সি য আমােক পাথর িদেয় মের ফলেব।”

৫ রভু মািশেক বলেলন, “িকছ ু রবীণ নতােদর িনেয় ই রােয়েলর লােকর সামেন িগেয় দাঁডা়ও। সে তামার পথ চলার
লািঠেকও নেব য লািঠ িদেয় তিুম নীল নেদ আঘাত কেরিছেল। ৬ আিম তামার সামেন হােরব পবেতর (সীনয় পবত) ওপর
দাঁডা়ব। পথ চলার লািঠ িদেয় ঐ পাথের আঘাত কেরা আর তখনই দখেব পাথর থেক জল বিরেয় আসেছ। ঐ জল লাকরা
পান করেত পারেব।”

মািশ তাই করল এবং ই রােয়েলর রবীণ নতারাও তা বচে দখেত পল। ৭ মািশ ঐ ােনর নাম িদল মঃসা ও
মরীবা, কারণ ঐ ােনই ই রােয়েলর লাকরা তার িবেরািধতা কেরিছল এবং ঈ বেরর পরী া িনেয়িছল। লাকজন চেয়িছল

রভু তােদর সে আেছন িকনা তা পরী া কের দখেত।

অমােলকীয়েদর সে যু
৮ সই সময় অমােলক গা ীর লাকরা এল এবং রফীদীেম ই রােয়েলর লাকেদর সে যু বািধেয় িদল। ৯ তখন মািশ

িযেহাশয়ূেক বলল, “িকছ ু লাকেক বেছ িনেয় আগামীকাল থেক অমােলকেদর সে যু কেরা। আিম তামােক পথ চলার
লািঠ যটােত ঈ বেরর পরা রম িব যমান, সইটা িনেয় পাহােডর় ওপর থেক ল ্য করব।”

১০ পরিদন িযেহাশয়ূ মািশর আেদশ মেন যু করেত গল। একই সমেয় মািশ, হােরাণ এবং হরূ পাহােডর় চডূা়য় উঠল।
১১ যত ণ পয মািশ তার হাত তেুল রইল, ই রােয়লীয়রা যু িজতিছল, যখন স তার হাত নািমেয়িছল তখন তারা হের
যাি ল।

১২ িকছ ু সময় পের হাত তেুল থাকেত থাকেত মািশ া হেয় উঠল। তখন হােরাণ ও হরূ একটা িবশাল পাথের মািশেক
বিসেয় তারা উভেয় মািশর িদেক িগেয় তার হাত তেুল ধরল। সযূ না ডাবা পয তারা এইভােবই মািশর হাত েটােক তেুল
ধের রইল। ১৩ আর িযেহাশয়ূ অমােলকেদর যেু পরািজত করল।

১৪ তখন রভু মািশেক বলেলন, “এই যু িনেয় একটা বই লখ যােত লাকরা মেন রােখ এখােন িক ঘেটিছল এবং
িযেহাশেূয়র কােছ এটা জাের পেড় শানাও যােত স জানেত পাের য আিম অমােলকেদর এই পিৃথবী থেক স ূণ েপ
িনি কের দব।”

১৫ এরপর মািশ একিট বদী তরী করল। সই বদীর নাম হল “ রভইু আমার পতাকা।” ১৬ মািশ বলল, “আিম রভরু
িসংহাসেনর িদেক হাত বািডে়য় িছলাম বেলই রভু অমােলকেদর িব ে যু কেরিছেলন, যমন িতিন সবদা কেরন।”

মািশর ব েরর পরামশ

১৮ ১ মািশর ব র িযে রা িছল িমিদয়নীয়র যাজক। ঈ বর য একািধকভােব মািশেক এবং ই রােয়েলর লাকেদর
সাহা য কেরেছন তা স েনিছল। িযে রা েনিছল য রভু ই রােয়লীয়েদর িমশর থেক বার কের এেনেছন। ২ তাই

িযে রা মািশর রী িসে ারােক িনল এবং মািশর সে দখা করেত গল। মািশ তখন ঈ বেরর পবেতর কােছ িশিবর কের
রেয়েছ। মািশর রী িসপেপারা তখন বােপর বাডী়েত থাকত কারণ মািশই তার রীেক বােপর বাডী় পািঠেয় িদেয়িছল।
৩ িযে রা তার সে ধু মািশর রীেকই নয়, মািশর ই পু রেকও িনেয় িগেয়িছল। রথম পেু রর নাম গেশান কারণ স
যখন জ ায় তখন মািশ বেলিছল, “আিম পরেদেশ রবাসী।” ৪ ি বতীয় পেু রর নাম ইলীেয়ষর। নামকরেণর কারণ িহেসেব
ি বতীয় পেু রর জে র সময় মািশ বেলিছল, “আমার িপতার ঈ বর, আমােক সাহা য কেরেছন এবং ফেরৗেণর তরবাির
থেক র া কেরেছন।” ৫ িযে রা মািশর রী ও ই পু রেক িনেয় মািশর িশিবের পৗঁছােলা। মািশ তখন ঈ বেরর পবেতর

কােছ ম ভিূমেত িশিবের িছল।
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৬ িযে রা মািশর উে ে য একিট বাতায় বেল পাঠাল, “আিম তামার ব র িযে রা। আিম তামার রী ও ই পু রেক
সে কের িনেয় এেসিছ।”

৭ তখন মািশ তাঁবু থেক বিরেয় এেস ব রেক হাঁটু গেড় রণাম ও চু বন করল। জেন জেনর শরীর ও বাে যর
খাঁজ খবর িনেয় মািশর তাঁবেুত রেবশ করল। ৮ ই রােয়েলর লাকেদর জ য রভু যা যা কেরেছন মািশ তা িব ািরতভােব

িযে রােক বলল। মািশ জানাল, রভু ফেরৗণ ও িমশেরর লাকেদর িক অব া কেরেছন। যা রাপেথ য সম সম যার স ুখীন
হেত হেয়িছল স সম সম যার কথাও স বলল। রে যকিট সম যার ে র রভু িকভােব ই রােয়েলর লাকেদর র া
কেরেছন তাও স ব রেক খেুল বলল।

৯ িমশরীয়েদর হাত থেক ই রােয়লীয়েদর উ ার করবার সময় রভু তােদর জ য য সম ভাল কাজ িল কেরিছেলন স
স বে েন িযে রা খশুী হল। ১০ িযে রা বলল, “ রভরু রশংসা কেরা! িতিনই তামােদর িমশরীয়েদর কবল থেক মু
কেরেছন। ফেরৗেণর হাত থেকও রভু তামােদর র া কেরেছন। ১১ এখন আিম জািন সকল দবতার থেক রভইু মহান!
তারা ভাবত তারাই একমা র মতার অিধকারী িক দখ ঈ বর িক কের দখােলন!”

১২ মািশর ব র িযে রা ঈ বেরর রিত স ানােথ নেব য ও বিল িদল। তখন হােরাণ ও ই রােয়েলর অ যা য রবীণ
নতারা এেস ঈ বেরর সামেন মািশ ও িযে রার সে একসে আহার করল।

১৩ পরিদন মািশ লাকেদর িবচার করেত বসল। িবচার সভায় এত লাক হেয়িছল য সবাইেক সকাল থেক স যা পয
দাঁিডে়য় থাকেত হল।

১৪ মািশেক লাকেদর িবচার করেত দেখ িযে রা তােক িজে স করল, “তিুম কন একা িবচারেকর দািয় ব পালন করেছা?
এবং সবাই সারািদন ধের কনই বা ধু তামার কােছই আসেছ?”

১৫ তখন মািশ তার ব রেক বলল, “ লাকরা আমার কােছ ঈ বেরর িস া জানেত আেস। ১৬ যখন মানষুেদর মে য
কান িববাদ তরী হয় তখন তারা আমার কােছ আেস। আিমই িঠক কের িদই ক সিঠক আর ক বিঠক। এই উপােয় আিম

মানেুষর মে য ঈ বেরর িবিধ ও িশ ােক ছিডে়য় িদই।”
১৭ িক মািশর ব র তােক বলল, “এটা ঐ কােজর সিঠক উপায় নয়। ১৮ এটা তামার একার কাজ নয়। তিুম একা এই

কাজ করেত পারেব না। এভােব তিুমও উ যম হারােব এবং লাকরাও া হেয় পডে়ব! ১৯ এখন মন িদেয় আমার কথা শান।
আমার িকছ ু উপেদশ রহণ কেরা। এবং আিম রাথনা কির ঈ বর যন সবদা তামার সে থােকন। তিুম সবদা লাকেদর
সম যা েন যােব এবং স েলা িনেয় তিুম সবদা ঈ বেরর কােছ বলেব। ২০ তিুম ঈ বেরর িবিধ ও িশ ামালােক লাকেদর
মে য জািগেয় তলুেব। তােদর বলেব তারা যন ঈ বর রদ িবিধেক না ভাে । তােদর বলেব সিঠক পেথ চলেত। তােদর
িক করা উিচৎ তাও বেল দেব। ২১ িক তামােক িকছ ু মানষুেক িবচারক িহসােব এবং নতা িহেসেব িনবাচন করেত হেব।

“িকছ ু ভাল মানষু যােদর তিুম িব বাস করেত পােরা তােদর িনবাচন কেরা—তারা ঈ বরেক স ান করেব। তােদরই
িনবাচন করেব যারা অেথর জ য িনেজেদর িস া বদল করেব না এবং এেদর মানষুেদর শাসক িহসােব তির কেরা। ১০০০
জন রিত, ১০০ জন রিত, ৫০ জন রিত এবং ১০ জন রিত শাসক মেনানীত কেরা। ২২ এবার ঐ লােকেদর শাসেনর ভার
এই শাসকেদর হােত ছেড় দাও। যিদ কানও বপণূ মামলা থােক তাহেল সই শাসকরা িস া রহেণর জ য তামার
কােছ আসেব। িক সাধারণ মামলার িস া িল অব য তারা িনেজরাই কের নেব। এইভােব তামার বশ িকছ ু কােজর ভার
তারা বহন করেব এবং তার ফেল লাকেদর নত ৃ ব িদেত তামারও সিুবধা হেব। ২৩ যিদ তিুম এভােব এেগােত পােরা, আর
ঈ বর যিদ চান তাহেল তিুম তামার দািয় ব পালেন স ম হেব এবং একইভােব লাকরাও তােদর সম যার সমাধান কের
ঘের িফের যেত পারেব।”

২৪ িযে রা যা বলল মািশ তাই করল। ২৫ ই রােয়েলর লাকেদর থেক িকছ ুভাল লাকেক স মেনানীত করল। তারপর স
তােদর নতা িহেসেব তেুল ধরল। মািশ রিত ১০০০ জেনর জ য, রিত ১০০ জেনর জ য, রিত ৫০ জেনর জ য, এবং

রিত ১০ জেনর জ য শাসক িনযু করল। ২৬ এরপর থেক সই রধানরাই সাধারণ লাকেদর শাসন করেত করল।
লাকেদর মে য িববাদ দখা িদেল তারা িনেজর িনেজর অ েলর িনিদ রধােনর কােছ যেত লাগল সম যা সমাধােনর

জ য। কবলমা র বপণূ কান সম যা বা মামলার িস া রহণ করেত হত মািশেক।
২৭ িকছিুদন পর মািশ তার ব র িযে রােক িবদায় জানাল এবং িযে রা তার দেশ িফের গল।

ই রােয়েলর সে ঈ বেরর চিু

১৯ ১ িমশর ছেড় এেস যখন ই রােয়েলর লাকরা রমণ করিছল তখন সই রা যমান অব ার ততৃীয় মােস ই রােয়েলর
লাকরা সীনয় ম ভিূমেত পৗঁেছাল। ২ তারা রফীদীম থেক সীনয় পয রমণ কেরিছল এবং পবেতর কােছ তাঁবু

ফেলিছল। ৩ তারপর মািশ পবেত উঠল ঈ বেরর সে সা াৎ করার উে ে য। সই পবেত ঈ বর মািশেক ডেক
বলেলন, “ই রােয়েলর লাকজন ও মহান যােকাব পিরবােরর লাকজনেক একথা িল বেলা: ৪ ‘ তামরা িনেজরাই দেখছ
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আিম িমশরীয়েদর িক অব া কেরিছ। তামরা দেখেছা আিম িকভােব ঈগল পাখীর মেতা িমশর থেক তামােদর বার কের
আমার কােছ এখােন িনেয় এেসিছ। ৫ তাই এখন আিম তামােদর আমার িনেদশ েলা মেন চলেত বলিছ। আমার চিু পালন
কেরা। তামরা যিদ তা কেরা তাহেল তামরা হেব আমার িবেশষ লাক। এই পেুরা পিৃথবীটাই আমার; িক আিম তামােদর
আমার িবেশষ লাক িহেসেব মেনানীত কেরিছ। ৬ তামরা যাজকেদর একিট িবেশষ রা য হেব।’ মািশ, তিুম িক আিম যা
বেলিছ তা ই রােয়েলর লােকেদর অব যই বলেব।”

৭ তাই মািশ আবার পবত থেক নীেচ নেম এেস ই রােয়েলর রবীণ লাকেদর রভরু সম িনেদশ জানাল। ৮ তারা
সবাই সম বের জানাল, “ রভরু সব কথা আমরা মেন চলব।”

তখন মািশ রভেুক বলল য রে যেকই তাঁেক মেন চলেব। ৯ এবং রভু মািশেক বলেলন, “ঘন মেঘর মে য িদেয়
আিম তামার কােছ আসব এবং তামার সে কথা বলব। এবং তামার সে আমার বা যলাপ রে যকিট লাক নেত পােব।
লাকেদর কােছ তামার িব বাসেযা যতা বাডা়েনার জ যই আিম এই উপােয় তামার সে কথা বলব।”

তখন মািশ লাকেদর যাবতীয় ব য ঈ বরেক জানাল।
১০ এবং রভু মািশেক বলেলন, “আজ এবং আগামীকাল তিুম একটা িবেশষ সভার জ য লাকেদর র ত কেরা। তােদর

অব যই তােদর পাশাক ধেুয় িনেত হেব। ১১ এবং ততৃীয় িদেন আমার জ য তরী থাকেত হেব। ততৃীয় িদেন আিম সীনয় পবত
থেক নীেচ নেম আসব এবং রে যকিট মানষু আমার দশন পােব। ১২–১৩ িক তিুম রে যকেক বলেব পবত থেক দূের

সের থাকেত। একিট রখা টেন সই রখা ওেদর পার হেত বারণ করেব। কান লাক বা রাণী যিদ পবতেক শ কের
তাহেল তার মৎৃয়ু হেব। তােক অব যই পাথর িদেয় অথবা তীর িব কের মের ফলেত হেব। তােক কউ ছাঁেব না। িশঙা
বেজ না ওঠা পয রে যেক অেপ া করেব। তারপর তারা পবেত উঠেত পারেব।”

১৪ সতুরাং মািশ পবত থেক নীেচ নেম এেস লাকেদর িবেশষ সভার জ য র ত করল। লাকরা তােদর পাশাক পির ার
কের িনল।

১৫ তখন মািশ লাকেদর বলল, “ততৃীয় িদেন ঈ বেরর সে িবেশষ সভার জ য র ত হও। ঐিদন পয কান পু ষ
নারীেক শ করেব না।”

১৬ ততৃীয় িদন সকােল, পবেতর চডূা় থেক ঘন মঘ নীেচ নেম এল। মঘ গজন ও িব ্যৎ রখায় উ বের িশঙা বেজ
উঠল। িশিবেরর রে যেক ভয় পেয় গল। ১৭ তখন মািশ সবাইেক িশিবর থেক বার কের পবেতর কােছ ঈ বেরর সে
সা ােতর জ য িনেয় এল। ১৮ সীনয় পবত ধাঁয়ায় ঢেক গল। চূ ীর মেতা ধাঁয়া পািকেয় পািকেয় ওপের উঠেত লাগল।
সম পবত কাঁপেত করল। আ েনর িশখায় রভু পবত থেক নীেচ নেম এেলন বেলই এই ঘটনা ঘটল। ১৯ িশঙার শদ

রমশঃ জারােলা হেত থাকল। মািশ যতবার ঈ বেরর সে কথা বলল ততবারই বে রর মেতা কিঠন বের ঈ বর উ র
িদেত থাকেলন।

২০ রভু সীনয় পবেত নেম এেলন। এরপর রভু মািশেক পবত শেৃ তাঁর কােছ যেত বলেলন। তখন মািশ পবেত
চডল়।

২১ রভু মািশেক বলেলন, “নীেচ িগেয় লাকেদর বেলা ওরা যন আমার কােছ না আেস। আমােক যন না দেখ। যিদ তা
কের তাহেল অেনেক মারা পডে়ব। ২২ আর য সকল যাজক আমার কােছ আসেব তােদর বেলা তারা যন এই িবেশষ সভার
জ য িনেজেদর তির কের আেস। যিদ তারা তা না কের তাহেল আিম তােদর শাি দব।”

২৩ মািশ রভেুক বলল, “িক লােক পবেত চডে়ত পারেব না। কারণ আপিনই তা বেলিছেলন একিট রখা টানেত এবং
সই রখা ল ন কের কউ যন পিব র ভিূমেত না আেস।”

২৪ রভু তােক বলেলন, “নীেচ মানেুষর কােছ যাও। িগেয় হােরাণেক তামার সে িনেয় এেসা। িক কান সাধারণ মানষু
ও যাজকেক আমার কােছ আসেত িদও না। যিদ তারা আমার খবু কােছ আেস তাহেল আিম তােদর শাি দব।”

২৫ সতুরাং মািশ লাকেদর এই কথা িল বলার জ য নীেচ নামল।

দশিট আ া

২০ ১ তখন ঈ বর এইসব কথা বলেলন:
২ “আিমই রভ,ু তামােদর ঈ বর। আিমই তামােদর িমশেরর দাস ব থেক মু কেরিছ। তাই তামরা এই

িনেদশ িল মানেব:
৩ “আমােক ছাডা় তামরা আর কানও দবতােক উপাসনা করেব না।
৪ “ তামরা অব যই অ য কান মিূত গডে়ব না য েলা আকােশর, ভিূমর অথবা জেলর নীেচর কান রাণীর মত

দখেত। ৫ কান মিূ র উপাসনা বা সবা করেব না। কারণ, আিমই রভ,ু তামােদর ঈ বর। যারা অ য দবতার
উপাসনা করেব তােদর আিম ঘণৃা কির। আমার িব ে যারা পাপ করেব তারা আমার শ েত পিরণত হেব। এবং আিম
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তােদর শাি দব। আিম তােদর স ান-স িত এবং পরবতী রজ েকও শাি দব। ৬ িক যারা আমায় ভালবাসেব ও
আমার িনেদশ মা য করেব তােদর রিত আিম সবদা দয়ালু থাকব। আিম তােদর হাজার রজ পয দয়া রদশন
করব।

৭ “ তামরা তামােদর রভু ঈ বেরর নাম ভলু ভােব যবহার করেব না। যিদ কউ তা কের তাহেল স দাষী এবং
রভু তােক িনেদাষ সা য করেবন না।

৮ “িব রােমর িদনিটেক িবেশষ িদন িহসােব মেন রাখেব। ৯ স ােহ ছয় িদন কাজ কেরা। ১০ িক স ম িদনিট হেব
অবসেরর। রভ,ু তামােদর ঈ বেরর রিত স ান রদশেনর িদন। সতুরাং সই িদেন কউ কাজ করেব না-তিুম
নয়, অথবা তামার ছেলরা এবং মেয়রা, অথবা তামার রী, অথবা তামার রীতদাস-দাসীরা কউ নয়। এমনিক
তামােদর গহৃপািলত প এবং তামােদর শহের বাস করা িবেদশীরাও িব রােমর িদেন কান কাজ করেব না। ১১ কারণ
রভু স ােহ ছয় িদন কাজ কের এই আকাশ, পিৃথবী, সমু র এবং এর ম যি ত সব িকছ ু বািনেয়েছন এবং স ম িদেন

িতিন িব রাম িনেয়েছন। এইভােব িব রােমর িদনিট রভরু আশীবাদ ধ য—ছিুটর িদন। রভু এই িদনিটেক িবেশষ
িদন িহসােব সিৃ কেরেছন।

১২ “তিুম অব যই তামার িপতামাতােক স ান করেব, তাহেল তামরা তামােদর দেশ দীঘ জীবনযাপন করেব।
যটা রভ,ু তামােদর ঈ বর তামােদর িদে ন।

১৩ “কাউেক হ যা কােরা না।
১৪ “ যািভচার কােরা না।
১৫ “চিুর কােরা না।
১৬ “অ যেদর স বে িম যা বােলা না।
১৭ “ তামােদর রিতেবশীর ঘরবাডী়র রিত লাভ কােরা না। তার রীেক ভাগ করেত চেয়া না। এবং তার

দাস-দাসী, গবািদ প অথবা গাধােদর আ সাৎ করেত চেয়া না। অ যেদর কান িকছরু রিত লাভ কােরা না।”

লাকরা ঈ বরেক ভয় পল
১৮ ঐ সমেয়, লাকজন ব র িনেঘাষ নেত পল এবং িব ্যৎ দখেত পল। তারা িশঙার শদ নেত পল এবং দখল ধাঁয়া

ওপর িদেক উঠেছ। এই দেখ লাকরা ভেয় কুঁকেড় গল। পবত থেক দূের দাঁিডে়য় তারা এই ঘটনা দখেত লাগল। ১৯ তখন
লাকরা মািশেক বলল, “তিুম যিদ আমােদর সে কথা বলেত চাও তাহেল তা আমরা নব। িক ঈ বর যন আমােদর সে

কথা না বেলন। িতিন কথা বলেল আমরা ভেয় মারা যাব।”
২০ তখন মািশ তােদর বলল, “ভয় পও না। রভু তামােদর পরী া করেত আিবভতূ হেয়েছন। িতিন চান তামরা তাঁেক

স ান কর, যােত তামরা পাপ কাজ না কর।”
২১ লাকরা পবত থেক দূের দাঁিডে়য় থাকল, আর তখন মািশ অ কার মেঘর ভতর ঈ বেরর কােছ গল। ২২ তখন রভু

মািশেক, ই রােয়েলর লাকেদর এই কথা িল বলার জ য বলেলন: “ তামরা দেখেছা য আিম বগ থেক তামােদর সে
কথা বেলিছ। ২৩ সতুরাং তামরা আমার সে তলুনা কের সানা অথবা েপা িদেয় অ য কান মিূ গডে়ব না।

২৪ “আমার জ য একিট িবেশষ বদী তরী কেরা। বদী তরীর সময় মািট যবহার করেব। আমার রিত উৎসগ িহেসেব ঐ
বদীর ওপর হামবিল ও ম ল নেব য িনেবদন করেব। বিলেত তামােদর গহৃপািলত মষ অথবা গবািদ প যবহার করেব।
যখােন যখােন আিম তামােদর আমােক মেন রাখেত বেলিছ সই সব ােন তামরা এই বিল িল দেব। তখন আিম এেস
তামােদর আশীবাদ করব। ২৫ পাথেরর বদী তরী করেল কান লাহার অ র িদেয়, কাটা পাথর ফলক িদেয় সই বদী তরী

করেব না। যিদ তা কেরা তাহেল সই বদী রহণেযা য হেব না। ২৬ এবং আমার বদীেত কান িসঁিড় তরী করেব না। যিদ
বদীেত িসঁিড় থােক তাহেল ঐ িসঁিড় িদেয় মানষু যখন উঠেব তখন নীেচর লাকেদর কােছ তােদর ন তা রকাশ পােব।”

অ য িবিধ ও আ া

২১ ১ তারপর ঈ বর মািশেক বলেলন, “তিুম অ য এইসব িনয়েমর কথাও লাকেদর বলেব।
২ “তিুম যিদ ই রীয় দাস রয় কেরা তেব স ছয় বছর দাস ব করার পর িবনামেূ য মিু পােব। ৩ যিদ তামার

দাস থাকাকালীন স িববািহত না হয় তাহেল মিু র সমেয়ও স একাই মিু পােব। িক যিদ স িববািহত হয় তাহেল স
স রীক মিু পােব। ৪ যিদ দাসিট িববািহত না হয় তাহেল তার মিনব তােক িবেয় িদেত পাের। স যিদ পু র অথবা ক যা
ধারণ কের তাহেল স এবং তার ছেলেমেয়রা মিনেবর অিধকারভু হেব এবং স িনেজ ঐ মিনেবর কােছ থাকেব এবং দােসর
িনেজর কমকাল শষ হবার পর স একা মিু পােব।
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৫ “িক যিদ দাসিট বেল, ‘আিম আমার মিনবেক, আমার প ীেক এবং ছেল- মেয়েদর ভালবািস, তাই আিম মু হেত চাই
না,’ ৬ যিদ এরকম হয় তাহেল তার মিনব দাসিটেক ঈ বেরর কােছ িনেয় আসেব। তারপর তার মিনব তােক একিট দরজা বা
দরজার কােঠর কাঠােমার কােছ িনেয় যােব। তারপর ছ ুঁচােলা একিট য র িদেয় মিনব তার দােসর কােন একিট ফেুটা করেব।
তাহেল সই দাস সারাজীবন তার মিনেবর সবা করেব।

৭ “ কান যি যিদ তার ক যােক দাস িহেসেব িবি র করেত চায় তাহেল তার মিু পাওয়ার িনয়ম পু ষ দাসেদর িনয়েমর
থেক আলাদা হেব। ৮ যিদ সই মিহলার মিনব তার রিত অস হয় তাহেল স তার মিহলা দাসিটেক তার িপতার কােছ
ফরৎ পাঠােত পাের। যিদ মিনবিট তােক িবেয়র রিত িত দয়, তাহেল অ য লােকর কােছ তােক িবি র করেত পারেব না

কারণ সটা হেব অ যায়। ৯ যিদ তার মিনব মিহলা দাসিটেক তার পেু রর সে িবেয় দেব বেল রিত িত দয় তেব তােক
দােসর মেতা না রেখ মেয়র মেতা রাখেত হেব।

১০ “যিদ মিনব অ য কানও রীেলাকেক িবেয় কের তাহেল স তার রথম রীেক কম খাবার বা কম জামাকাপড় িদেত
পারেব না। স তার রীর রিত িববােহর অিধকার িহেসেব সব কত য করেব। ১১ মিনব যিদ এই িতনিট িজিনস না কের
তাহেল তার রী িবনামেূ য তার কােছ থেক মিু পােব।

১২ “যিদ কানও যি কাউেক আঘাত কের হ যা কের তাহেল সই যি েকও হ যা করা হেব। ১৩ িক যিদ একিট
ঘটনায়় কান যি মারা যায় তাহেল সটা ঈ বেরর অিভ রায় বেল ধের নওয়া হেব। আিম কত িল িবেশষ জায়গা বেছ
দব য িল লাকরা িনরাপদ আ রয় িহেসেব যবহার করেব। ১৪ িক কানও যি যিদ রাধ বা ঘণৃা থেক কাউেক হ যা

কের তেব স শাি পােব। তােক আমার বদী থেক সিরেয় িনেয় িগেয় হ যা করা হেব।
১৫ “ য যি িপতা বা মাতােক আঘাত করেব তােক হ যা করা হেব।
১৬ “যিদ কানও যি কাউেক চিুর কের দাস িহেসেব িবি র করেত চায় বা িনেজর দাস কের রাখেত চায় তাহেল তােক

হ যা করা হেব।
১৭ “ য যি তার িপতা বা মাতােক অিভশাপ দয়, তােক হ যা করা হেব।
১৮ “পর র ঝগডা় করবার সময় যিদ একজন অপর যি েক পাথর অথবা তার মিু িদেয় আঘাত কের তাহেল তার শাি

পাওয়া উিচৎ । য আহত স যিদ মারা না যায় তেব য আঘাত কেরেছ তােক হ যা করা হেব না। ১৯ আহত যি যিদ িকছ ু
সমেয়র জ য শ যাশায়ী থােক তাহেল য আঘাত কেরেছ স তার সমেয়র িতপরূণ দেব, যতিদন না আহত যি সু হেয়
ওেঠ।

২০ “কখনও কখনও মিনব তার পু ষ বা রী দাসেদর রহার কের থােক, যিদ এই রহাের দাসিট মারা যায় তেব তার
ঘাতক শাি পােব। ২১ িক যিদ দাসিট মারা না িগেয় কেয়কিদন বােদ সের ওেঠ তেব তার মিনবেক িকছ ু বলা হেব না কারণ
স তার দােসর জ য অথ যয কের থােক এবং স দাসিট তার স ি ।

২২ “ িট মানষু ঝগডা় করার সময় যিদ কানও গভবতী মিহলােক আঘাত কের এবং এর ফেল যিদ তার গভপাত হেয় যায়
এবং অ য কান িত না হয় তাহেল য আঘাত কেরেছ স ধু তােক জিরমানা িদেয় ছাডা় পেয় যােব। ঐ মিহলার বামী
জিরমানার টাকার অংশ িঠক কের দেব। িবচারকরা এই যাপাের তােক সাহা য করেব। ২৩ িক যিদ সই মিহলার আঘােতর
ফেল কান িত হয় তাহেল য তােক আঘাত করেব তােক শাি দওয়া হেব, য অ যেক হ যা করেব তােকও মরেত হেব।
একজেনর জীবেনর বদেল অে যর জীবন নওয়া হেব। ২৪ তিুম চােখর বদেল চাখ নেব, দাঁেতর বদেল দাঁত, হােতর বদেল
হাত, পােয়র বদেল পা নেব। ২৫ পাডা়র বদেল পাডা়েব, চােটর বদেল চাট দেব, কাটার বদেল কাটেব।

২৬ “যিদ কান যি তার দােসর চােখ আঘাত কের তােক অ কের দয় তাহেল সই দাসেক মিু িদেয় িদেত হেব। তার
চাখ হল তার মিু র মূ য, রী বা পু ষ দােসর ে র এই একই িনয়ম খাটেব। ২৭ যিদ কানও মিনব তার দাসেক মেুখ

আঘাত কের তার দাঁত ফেল দয় তেব তােক মিু িদেত হেব, তার দাঁত হেব তার মিু র মূ য, এই িনয়ম রী ও পু ষ
উভয় দােসর ে রই রেযা য হেব।

২৮ “যিদ কানও যি র ষাঁড় কান রী বা পু ষেক মের ফেল তাহেল ঐ ষাঁডে়ক পাথর িদেয় মের হ যা করেত হেব।
ঐ ষাঁডে়ক খাওয়াও যােব না। িক ষাঁেডর় মািলক দাষী হেব না। ২৯ িক যিদ ষাঁডি়ট ইিতপেূব কাউেক আঘাত কের থােক এবং
তার মািলকেক সতক কের দওয়া হেয় থােক, তাহেল সই মািলকেক দাষী সা য করা হেব। কননা স জানা সেৎ বও
ষাঁডি়টেক যথা ােন বঁেধ বা আটেক রােখ িন। আর যিদ এরকম ষাঁডে়ক ছেড় রাখার ফেল কােরা রাণ যায় তাহেল সই
ষাঁড় ও তার মািলক জনেকই পাথর িদেয় আঘাত কের মের ফলা হেব। ৩০ িক মতৃ যি র পিরবার যিদ অথ রহণ কের
তাহেল ষাঁেডর় মািলকেক মারা হেব না। িক স িবচারকেদর িনধািরত টাকার অ জিরমানা দেব।

৩১ “এই একই িনয়ম বলবৎ থাকেব যিদ ষাঁডি়ট কানও লােকর পু র বা ক যােক হ যা কের। ৩২ িক ষাঁডি়ট যিদ কানও
দাসেক হ যা কের তেব তার মািলকেক ৩০ টকুেরা েপা িদেত হেব মূ য িহেসেব এবং ষাঁডি়টেক পাথর িদেয় মারা হেব। এই
িনয়ম রী ও পু ষ দােসর ে র একই হেব।
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৩৩ “ কানও যি কুেয়ার ওপেরর ঢাকা সিরেয় িদেত পাের বা গভীর গত খুঁেড় ঢাকা না িদেয় রাখেত পাের। যিদ কান
যি র পাষা জ এেস এই গেত পেড় যায় তেব গেতর মািলকেক দায়ী করা হেব। ৩৪ গেতর মািলকেক জ িটর মূ য িদেত

হেব িক মূ য দওয়ার পর স জ িটর দহ িনেজর কােছ রাখার অিধকার পােব।
৩৫ “যিদ এক যি র ষাঁড় আেরক যি র ষাঁডে়ক হ যা কের তখন জীিবত ষাঁডি়টেক িবি র কের িদেত হেব। উভয় যি

সই িব রয় মেূ যর অেধক ভাগ পােব এবং মতৃ ষাঁডি়টর দেহর অেধক ভাগ পােব। ৩৬ যিদ কােরা ষাঁড় অ য কােরা যি র
জ েদর ঁিতেয় মের ফলার জ য পিরিচত থােক, তেব সই ষাঁেডর় মািলকেক তার জ য দায়ী করা হেব। যিদ ষাঁডি়ট অ য
ষাঁডে়ক মের ফেল, তাহেল তার মািলকেকই দায়ী করা হেব কারণ স ষাঁডি়টেক ছেড় রেখেছ। তােক অব যই মতৃ ষাঁেডর়
মূ য িদেত হেব িক মতৃ ষাঁডি়ট স িনেজর জ য রাখেত পাের।

২২ ১ “ য যি ষাঁড় বা মষ চিুর কেরেছ তােক িকভােব শাি দেব? যিদ স রাণীিটেক হ যা কের বা িবি র কের
দয় তেব স সটা ফরৎ িদেত পারেব না, তাই তােক একটা চিুর করা ষাঁেডর় বদেল পাঁচটা ষাঁড় িকেন িদেত হেব বা

একটা মেষর বদেল চারিট মষ িদেত হেব। তােক চিুরর জ য জিরমানা িদেত হেব। ২–৪ যিদ তার কােছ িকছ ু না থােক তাহেল
তােক দাস িহেসেব িবি র কের দওয়া হেব। যিদ তিুম লাকিটর কােছ জ িটেক দখেত পাও, তেব চারেক অব যই চিুর করা
জ িটর মেূ যর ি ব ণ মূ য িদেত হেব। রাণীিট ষাঁড় বা গাধা বা মষ যাই হা না কন িনয়ম একই থাকেব।

“যিদ িসঁধ কেট চিুর করার সময় কানও চার মারা যায় তেব কউই দাষী হেব না। িক যিদ এটা িদেনর বলায় হয়
তাহেল য হ যা করেব স দায়ী হেব।

৫ “যখন একিট যি তার গহৃপািলত জ েদর তার িনেজর েত অথবা রা াে েত চরেত দয়, িক তারা যিদ িবপেথ
িগেয় অ য কােরা েত অথবা রা াে েত চের বডা়য় তাহেল তােক তার েতর অথবা রা াে েতর সবেচেয় ভােলা
ফসল িদেয় িতপরূণ িদেত হেব।

৬ “ কউ যিদ তার রিতেবশীর শে যর গাদা অথবা য শ য কাটা হয়িন তা অথবা পেুরা তিট পিুডে়য় ফেল, তাহেল যা
িকছ ু পেুড় গেছ তার িতপরূণ তােক িদেত হেব।

৭ “ কানও যি তার টাকা বা অ য িকছ ু তার রিতেবশীর কােছ রাখেত িদেত পাের। িক যিদ রিতেবশীর বািড় থেক
সই িজিনস চিুর হেয় যায় তেব িক করেব? চারেক খুঁেজ বার করার চ া করেব। যিদ চারেক পাওয়া যায় তেব চার চিুর করা

িজিনেসর মেূ যর ি ব ণ জিরমানা দেব। ৮ যিদ চারেক খুঁেজ পাওয়া না যায়, তাহেল ঈ বর িবচার করেবন যখান থেক
চিুর হেয়েছ সই বািডর় মািলক দাষী িক না। বািডর় মািলক ঈ বেরর কােছ যােব এবং ঈ বর িবচার করেবন য স িকছ ু চিুর
কেরেছ িক না।

৯ “যিদ কানও ই যি উভেয়ই কানও ষাঁড় বা গাধা বা মষ বা কানও হারােনা ব েক িনেজর বেল দাবী কের তাহেল
তারা জেনই ঈ বেরর কােছ যােব। ঈ বর যােক দাষী করেবন স অপর যি েক সই িজিনসিটর মেূ যর ি ব ণ দাম
দেব।

১০ “ কানও যি তার কান রাণীর র ণােব েণর জ য তার রিতেবশীেক অ সমেয়র জ য ভার িদেত পাের। সটা
গাধা বা ষাঁড় বা মষ হেত পাের িক যিদ সই রাণী আহত হয় বা মারা যায় বা কােরা অলে ্য চিুর হেয় যায় তাহেল িক
করেব? ১১ তখন সই রিতেবশীেক রভরু নােম শপথ কের বলেত হেব য স চিুর কের িন। তখন রাণীর মািলক সই শপথ
রা য করেব এবং রিতেবশীেক সই মতৃ রাণীর জ য কান জিরমানা িদেত হেব না। ১২ িক যিদ সই রিতেবশী চিুর

কের থােক তেব তােক জিরমানা িদেত হেব। ১৩ যিদ কান ব য জ রাণীিটেক মের ফেল তেব তার দহ রমাণ িহেসেব
দখােত হেব। তাহেল রিতেবশীেক জিরমানা িদেত হেব না।

১৪ “যিদ কানও যি তার রিতেবশীর কাছ থেক ধার নয় তেব স তার জ য দায়ী থাকেব। যিদ কান রাণী আহত
হয় বা মারা যায় তেব রিতেবশী রাণীর মািলকেক জিরমানা দেব। রিতেবশীই দায়ী কারণ মািলক সখােন উপি ত িছল
না। ১৫ িক যিদ রাণীর মািলক সখােন উপি ত থােক তাহেল রিতেবশীেক জিরমানা িদেত হেব না। যিদ রিতেবশী

রাণীিটেক যবহােরর জ য টাকা দয় তাহেল তােক রাণীিট আহত হেল বা মারা গেল জিরমানা িদেত হেব না। স ঐ
রাণীিট যবহােরর জ য যা মূ য িদেয়েছ তাই যেথ ।

১৬ “যিদ, কানও যি একজন অবাগদ া কুমারী মেয়র সে যৗন স েক িল হয় তাহেল স অব যই তার িপতােক
পেুরা যৗতকু দেব এবং তােক িবেয় করেব। ১৭ যিদ তার িপতা মেয়িটেক সই যি র সে িবেয় িদেত নাও চান তাহেলও
তােক মেয়িটর জ য পেুরা অথ িদেত হেব।

১৮ “যিদ কান রীেলাক কূহক কের তেব তােক বাঁচেত িদও না।
১৯ “ কান মানষু যিদ কান প র সে যৗন স ক কের তেব তােক অব যই হ যা করেব।
২০ “যিদ কান যি মিূ েক নেব য দয় তেব তােক হ যা করেব। তামরা অব যই কবলমা র রভরু কােছই নেব য

উৎসগ করেব।



যা রাপু ক ২২:২১ 27 যা রাপু ক ২৩:১৫

২১ “মেন রাখেব তামরা ইিতপেূব িমশের িবেদশী িছেল তাই তামরা কান িবেদশীেক ঠকােব না বা আঘাত করেব না।
২২ “ কান িবধবা বা অনাথ িশ র কখনও কানও িত কেরা না। ২৩ যিদ তিুম িবধবা ও অনাথেদর িনযাতন কর তাহেল আিম
তােদর দশার কথা জেন যাব। ২৪ এেত আিম রেগ িগেয় তামােক হ যা করব, যার ফেল তামার রী িবধবা হেব এবং
তামার স ানরা অনাথ হেব।

২৫ “যিদ আমার লাকেদর মে য কউ দির র হয় এবং তােক তিুম িকছ ু টাকা ধার দাও, তাহেল ঐ টাকার ওপর কান সদু
দাবী কেরা না অথবা তােক সদু িদেত বা য কেরা না। সদু িনেয় য টাকা দয় তার মেতা যবহার কেরা না। ২৬ যিদ কানও
যি তামার কােছ ধার শাধ করার রমাণ িহেসেব তার গােয়র শীতব র ব ক রােখ তেব তিুম সযূাে র আেগ তােক
সটা িফিরেয় দেব। ২৭ যিদ তার শীতব র না থােক তেব স শীেত ক পােব এবং তার কা া আিম নেত পােবা কারণ আিম

দয়াল।ু
২৮ “ঈ বর বা জনগেণর নতােদর কখনও অিভশাপ িদও না।
২৯ “ফসল কাটার সময় রথম শে যর দানা ও রথম ফেলর রস বছেরর শষ পয অেপ া না কেরই আমােক দেব।
“ তামােদর রথম স ানেক আমার কােছ উৎসগ করেব। ৩০ তামােদর রথমজাত গ বা মষও আমােক দেব। রথম

নবজাতকেক তার মােয়র কােছ সাত িদন রেখ অ ম িদেন আমােক িদেয় দেব।
৩১ “ তামরা আমার িবেশষ লাক, কান ব য রাণীর মের ফলা প র মাংস খােব না। সই মাংস কুকুরেক খেত দেব।

২৩ ১ “অ যেদর িব ে িমে য অপবাদ রিটও না। যিদ তিুম আদালেত সা ী িদেত যাও তাহেল একজন খারাপ লাকেক
সাহাে যর জ য িম যা সা ্য িদও না।

২ “সবাই যা করেছ তিুমও তাই করেত যও না। যিদ একিট গা ীর মানষু অ যায় কের তাহেল তিুমও তােদর দেল িগেয়
িভেড় যও না, বরং তিুম তােদর ই ন না জিুগেয় যা সিঠক এবং যা য তাই কেরা।

৩ “ কান মামলা-মক মায় কান দির র লাকেক তামার িবেশষ অনু রহ করা অব যই উিচৎ নয়।
৪ “যিদ কানও যি র বলদ অথবা গাধা হািরেয় যায় আর তা যিদ তিুম খুঁেজ পাও তাহেল সে সে তিুম হািরেয় যাওয়া

বলদ বা গাধািটেক তার মািলেকর কােছ িফিরেয় দেব। এমনিক স যিদ তামার শ হয় তাহেলও তিুম এটাই করেব।
৫ “যিদ কান মালবাহী প মােলর ভাের আর চলেত না পারার মেতা অব ায় পৗঁেছ যায় তাহেল তিুম সই প িটর ভার

লাঘব করেত সেচ হেব। সই প িট যিদ তামার শ ও হয় তাহেলও তিুম তা করেব।
৬ “ কানও দিরে রর সে কানরকম অ যায় হেত িদও না। সাধারণ মানষুেদর মেতাই একই িবধােন সই দিরে রর িবচার

হওয়া উিচত।
৭ “কাউেক দাষী িহেসেব িচি ত করার আেগ সেচতন থেকা। কােরা িব ে িম যা অপবাদ িদও না। কানও িনেদাষ

মানষুেক শাি পেত দখেল তার িব ে েখ দাঁিডে়য় অ যােয়র রিতবাদ জানােব। য একজন িনেদাষ মানষুেক হ যা কের
স একজন পাপী এবং আিম কখনই তােক মা করব না।

৮ “যিদ কউ তামােক তার অ যায় কাজকেমর স ী হবার জ য ঘষু িদেত চায় তাহেল তিুম সই যি র র াব রহণ
করেব না। কারণ ঘেুষর অথ স যেক দখার দিৃ ঢেক দয় এবং এই ধরেণর ঘেুষর অথ ভাল মানষুেদর িম যা বলেত রলু
কের।

৯ “ কানও িবেদশীর সে খারাপ যবহার করেব না কারণ এক সময় তামরা যখন িমশের িছেল তামরাও তখন স দেশ
িবেদশী িহেসেবই বাস করেত।

িবেশষ ছিুটর িদন
১০ “ছয় বছর ধের জিমেত চাষ কেরা, বীজ বােনা, ফসল ফলাও। ১১ িক স ম বছের আর িনেজর জিমেক চােষর জ য

যবহার করেব না। স ম বছরিট হেব জিমর িবেশষ িব রােমর সময়। তাই জিমেত স বছর আর কানও চাষ করেব না। তবু
যিদ সই জিমেত কানও ফসল ফেল তাহেল সই ফসল গরীব মানষুেদর িদেয় িদেত হেব এবং বাকী যা পেড় থাকেব তা খেত
দেব ব য রানীেদর। তামােদর রা াে ত ও জলপাই গাছ িলর ে রও একই িনয়ম খাটােব।

১২ “স ােহ ছিদন কাজ করার পর স ম িদনিট ছিুটর িদন িহসােব ঘাষণা কেরা। ছিুটর িদন ধু িব রােমর জ য তেুল
রাখেব। তিুম অব যই তামার রীতদাসেদর এবং িবেদশীেদর এবং এমন িক তামার গহৃপািলত ষাঁড় এবং গাধােদর সামিয়ক
অবকাশ দেব।

১৩ “এই সম িনয়ম েলা তিুম সাবধােন মেন চলেব। অ য দবতােদর নামও উ ারণ কেরা না; তামার মেুখ যন ও েলা
না নেত পাওয়া যায়।

১৪ “ তামােদর জ য বছের িতনিট িবেশষ ছিুটর িদন থাকেব। তামােদর আমােক উপাসনার জ য িনিদ ােন আসেত হেব।
১৫ রথম ছিুটর িদনিট হেব খািমরিবহীন িটর উৎসব। আমার িনেদশ মেতা তা পালন করা হেব। এই সময় তামরা য িট
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খােব তা হেব খািমরিবহীন। সাত িদন এইভােব চলেব। তামরা এই িনেদশ পালন করেব আবীব মােস। কারণ এই সময়ই
তামরা িমশর থেক িফের এেসিছেল। এই আবীব মােস তামরা রে যেক আমােক উৎসগ করার জ য িকছ ু না িকছ ু িনেয়

আসেব।
১৬ “ি বতীয় ছিুটর িদনিট হেব ফসল কাটার উৎসব। রীে র রথম িদেক এই ি বতীয় ছিুটর িদন হেব। স সময় তামরা
েতর ফসল কাটেব।
“ততৃীয় ছিুটর িদনিট হেব ফসল তালার উৎসব। বছেরর শেষ যখন তামরা জিম থেক সব শ য ঘের তলুেব তখনই এই

উৎসব পািলত হেব।
১৭ “সতুরাং রে যক বছের িতনিদন সকেল সই িনিদ িবেশষ ােন জেডা় হেয় তামােদর রভরু সে কাটােব।
১৮ “যখন তামরা প বিল িদেয় তার র রভরু উে ে য উৎসগ করেব তখন আর খািমর দওয়া িট উৎসগ করেব না।

এবং ঐ বিলর মাংস তামরা একিদেন খেয় নেব, পেরর িদেনর জ য জিমেয় রাখেব না।
১৯ “ ত থেক ফসল তালার সময় সব ফসল তেুল রথেম িনেয় আসেব তামােদর ঈ বেরর গেৃহ।
“ কান ছাগ িশ েক তার মােয়র েধ ফিুটেয়া না।”

ই রােয়লেক তার বেদশ িফিরেয় িদেত ঈ বর সাহা য করেবন
২০ ঈ বর বলেলন, “ দখ তামােদর জ য আিম একজন দূত পাঠাি । আিম তামােদর জ য য ান িনবাচন কেরিছ

তামােদর সইখােন িনেয় যাওয়ার জ য আমার পাঠােনা দূত তামােদর নত ৃ ব দেব। ঐ দূত তামােদর র া করেব। ২১ ঐ
দূতেক অমা য না কের তােক অনসুরণ কেরা। তার িব ে কখনও অসে াষ রকাশ কেরা না। ঐ দূেতর শরীের আমার শি
আেছ; সতুরাং স কানরকম অ যায় বরদা করেব না। ২২ তামরা তার সব কথা মেন চলেব। আমার সব কথাও অ ের
অ ের পালন করেব। যিদ তামরা তা কেরা তাহেল আিম তামােদর সে থাকব। তামােদর শ েদর িবেরািধতা করব এবং
যারা তামার িব ে যােব আিম তােদরও শ েত পিরণত হব।”

২৩ ঈ বর বলেলন, “আমার রিরত দূত তামােদর আেগ আেগ যােব। স তামােদর নত ৃ ব দেব—ইেমারীয়, িহ ীয়,
পিরষীয়, কনানীয়, িহ বীয় ও িযবষূীয়েদর িব ে । িক আিম তােদর রে যকেক পরািজত করব।

২৪ “তােদর দবতােদর তামরা পজূা করেব না। তামরা সইসব দবতােদর কােছ নতজানু হেব না। তােদর জীবনযাপেনর
সে তামরা িনেজেদর জডা়েব না। তামরা তােদর মিূতেদর বংস করেব এবং তামরা তােদর দবতােক মেন রাখার সম

ভে ফলেব। ২৫ তামরা সবদা তামােদর রভরু সবা অব যই করেব। আিম তামােদর িট ও জলেক আশীবাদ
করব। আিম তামােদর কাছ থেক সম রাগ সিরেয় নব। ২৬ তামােদর মিহলারা স ান ধারেণ স ম হেয় উঠেব। তােদর
কউই স ান রসবকােল মারা যােব না। আিম তামােদর দীঘ জীবন দব।

২৭ “ তামরা যখন তামােদর শ েদর সে যু করেব তখন আিম তামােদর শি জাগােবা। তামােদর শ েদর যােত
তামরা হারােত পােরা তােত আিম সাহা য করব। তামােদর শ রা হতচিকত হেয় যু ে র থেক পালােত করেব।

২৮ আিম তামােদর আেগ একটা ভীম ল §§পাঠাব। সই তামােদর শ েদর জার কের তািডে়য় দেব। িহ বীয়, কনানীয়
ও িহ ীয়রা তামােদর দশ যাগ কের পালােব। ২৯ িক আিম শী রই ঐ সম মানষু েলােক জার কের তামােদর দশ
থেক তাডা়ব না। অ ত এক বছর আিম ওেদর তাডা়ব না। কারণ তাহেল খবু তাডা়তািড় তামােদর দশ জনমানব শূ য হেয়

পডে়ব। ফেল স সময় ব য রানীরা ঢেুক পেড় বংশবিৃ র বারা দশটােক দখল কের নেব এবং তখন সই সম রানীরাই
তামােদর সম যা সিৃ করেব। ৩০ তাই আিম খবু ধীের ধীের ঐ মানষু েলােক তামােদর দশ থেক তাডা়ব। তামরাও রমশঃ
দেশর অ য ের রেবশ করেত থাকেব আর আিমও ওেদর এেক এেক তাডা়েত থাকব।

৩১ “সফূ সাগর থেক ফরাৎ নদী পয সম জিম তামােদর িদেয় দব। তামােদর দেশর পি ম সীমা হেব পেল ীয়েদর
সমু র পয । আর পবূ িদেকর সীমা হেব আরব দেশর ম ভিূম। এই সীমানার মে য বসবাসকারী রে যকেক আিম
তামােদর িদেয়ই পরািজত কের তািডে়য় ছাডব়।

৩২ “ তামরা ঐ সম লাকেদর সে অথবা তােদর দবতােদর সে কানরকম চিু করেব না। ৩৩ তােদর তামােদর দেশ
একদম থাকেত দেব না। যিদ থাকেত দাও তাহেল তােদর ফাঁেদ পা িদেয় তামরা আমার িব ে পাপ করেব এবং তামরা ঐ
লাকেদর দবতােদর পজূা করেত বা য হেব।”

§§২৩:২৮ ভীম ল এিট একিট মৗমািছর মত পত । এিট একিট সি য ভীম ল হেত পাের অথবা ঈ বেরর দূত অথবা তাঁর
মহান মতা হেত পাের।
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ঈ বর এবং ই রােয়েলর চিু

২৪ ১ রভু মািশেক বলেলন, “তিুম, হােরাণ, নাদব, অবীহ ূ এবং ই রােয়েলর ৭০ জন রবীণ নতবৃ ৃ পবেতর ওপর
উেঠ এেস দূর থেক আমার উপাসনা কেরা। ২ িক মািশ একাই রভরু কােছ আসেব। অ যরা যন রভরু কােছ না

যায়। এমনিক বাকী লাকরা মািশর সে পবেত উঠেব না।”
৩ রভরু সম িনেদশ ও সম িবিধ মািশ লাকেদর বলল। তখন সবাই রাজী হল এবং বলল, “আমরা রভরু সম

িনেদশ মেন চলব।”
৪ তখন মািশ একিট খাতায় রভরু সম িনেদশ িলেখ রাখল। পরিদন সকােল স জেগ উঠল এবং পবেতর পাদেদেশ একিট

বদী এবং ই রােয়েলর বাদশ পিরবারেগা ী অনসুাের বােরািট িনমাণ করল। ৫ তারপর মািশ ই রােয়েলর যবুকেদর
পাঠাল রভরু বদীেত িকছ ু উৎসেগর জ য। এই যবুকরা হামবিল ও ম ল নেব য ব প রভরু কােছ ষাঁড় িল উৎসগ
করল।

৬ প বিলর সময় মািশ পা র িলেত অেধক র রাখল এবং বাকী র বদীর ওপর ঢেল িদল।
৭ মািশ তখন খাতািট িনেয় তােত লখা চিু িল চঁিচেয় পডে়ত থাকল। লাকরা তা েন বেল উঠল, “আমরা রভরু

দওয়া িবিধ িল েনিছ এবং আমরা তা মানেত রািজ আিছ।”
৮ তখন মািশ লাকেদর মােঝ উেঠ দাঁডা়ল এবং ঐ পা র িলেত রাখা র িছিটেয় িদল। স বলল, “ দখ, এই হে সই

র যা তামােদর সে রভরু চিু র সচূনা কের। চিু িটেক যা যা করার জ যই ঈ বর তামােদর জ য িবিধ রণয়ন
কেরেছন।”

৯ এরপর মািশ, হােরাণ, নাদব, অবীহ ূ এবং ই রােয়েলর ৭০ জন রবীণ নতবৃ ৃ সই পবেত চডল়। ১০ পবেতর ওপর
তারা ই রােয়েলর ঈ বরেক দখেত পল। ঈ বর নীল আকােশর মেতা ব নীলকা মিণর রা ার ওপের দাঁিডে়য় িছেলন।
১১ ই রােয়েলর রবীণেদর রে যেক ঈ বরেক দখেত পল। িক ঈ বর তােদর বংস কেরন িন। *পিরবেত তারা সবাই
একে র ভাজন ও পান করল।

মািশ ঈ বেরর িবিধর জ য গল
১২ রভু মািশেক বলেলন, “পবেতর ওপর আমার কােছ এেসা এবং ওখােন থােকা। আিম লাকেদর জ য আমার িশ ামালা

ও িবিধ িল েটা র র ফলেক িলেখ রেখিছ। আিম এই র র ফলক িল তামােক িদেত চাই।”
১৩ তখন মািশ ও তার পিরচারক িযেহাশয়ূ ঈ বেরর কােছ যাওয়ার জ য পবেত চডে়লা। ১৪ মািশ রবীণ নতবৃেৃ র

উে ে য বলল, “এখােন তামরা আমােদর জেনর জ য অেপ া কেরা। আমরা তামােদর কােছ িফের আসব। আিম যাবার
পর তামােদর কােরা কান সম যা হেল হােরাণ ও হেূরর কােছ যােব।”

মািশ ঈ বেরর সা াৎ পল
১৫ মািশ যখন পবেত উঠল তখন পবত মেঘ আ িছল। ১৬ সীনয় পবেত রভরু মিহমা ায়ী হল। ছয় িদন পবত মেঘ

ঢেক রইল এবং স ম িদেন ঈ বর মেঘর ভতর থেক মািশর সে কথা বলেলন। ১৭ আর তখন ই রােয়েলর লাকরা রভরু
মিহমা দখেত পল। যন এক আ েনর গালা বলিছল পবেতর চডূা়য়।

১৮ তখন মািশ মেঘর মে য িদেয়ই পবেতর চডূা়য় উঠেত লাগল। মািশ ঐ পবেত ৪০ িদন ও ৪০ রাত কািটেয়িছল।

পিব র িবষেয় উপহার

২৫ ১ রভু মািশেক বলেলন, ২ “ই রােয়েলর লাকেদর বেলা আমার জ য উপহার িনেয় আসেত। তারা যি গতভােব
িনেজেদর মেন মেন িঠক কের নেব তারা আমােক িক িদেত চায়। আমার হেয় তিুম সই উপহার িল রহণ কেরা।

৩ এই হল তার ফদ যা যা তিুম তােদর থেক রহণ করেব: সানা, েপা এবং িপতল, ৪ নীল, ব নী এবং লাল সেূতা ও
মসণৃ শেনর কাপড় এবং ছাগেলর লাম, ৫ মেষর লাল রেঙর চামডা়, মসণৃ চামডা়, বাবলা কাঠ, ৬ রদীেপর তল, অিভেষেকর
তল, সগুি মশলা, সগুি ধপূ তিরর মশলা। ৭ এ িল ছাডা়ও অলীক মিণ এবং অ যা য মিনমািণ য য েলা যাজক বারা

পিরিহত এেফাদ এবং ব াবরেণর ওপর যব ত হেব তা রহণ কেরা।”

*২৪:১১ ই রােয়েলর … কেরন িন বাইেবল বেল য লােক ঈ বরেক দখেত পােব না। িক ঈ বর চেয়িছেলন য এই
নতারা জানকু িতিন িক রকম। সজ য িতিন তােদর তাঁেক একিট িবেশষ উপােয় দখেত িদেয়িছেলন।
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পিব র তাঁবু
৮ ঈ বর আরও বলেলন, “ লাকরা আমার জ য একিট পিব র ান তরী করেব। তখন আিম তােদর মে য থাকেত পারব।

৯ আিম তামােদর পিব র তাঁবু এবং তার আসবাবপ রািদ কমন দখেত হওয়া উিচৎ দখাব। এবং আিম যমনিট দখাব িঠক
তমিন একিট তাঁবু তরী করেব।

সা ্য িস ুক
১০ “একিট িবেশষ িস ুক তরী করেব। িস ুকিট তামরা বাবলা কাঠ িদেয় তরী করেব। পিব র িস ুকিটর দঘ্য হেব

২.৫ হাত, র ১.৫ হাত এবং উ তা ১.৫ হাত। ১১ পেুরা িস ুকিটর ভতের বাইের সানা িদেয় মেুড় দেব। তামরা অব যই
তার চারধাের সানার ঝালর দেব। ১২ তামরা িস ুকিটেক বেয় নওয়ার জ য চারিট সানার আংটা িস ুকিটর চারিদেক
লাগােব। িদেক েটা কের সানার কডা় বা আংটা থাকেব। ১৩ এরপর িস ুকিটেক বহন করার জ য েটা বাবলা কােঠর
দ বানােব। এই দ িটও সানা িদেয় মাডা় থাকেব। ১৪ এরপর িস ুকিটর রাে র আংটার মে য দ িল ঢাকােব এবং
িস ুকিটেক বেয় িনেয় যাওয়ার কােজ যবহার করেব। ১৫ এই দ িল অব যই িস ুকিটর হাতার ভতরিদেক দঢৃ় হেয় থাকেব
এবং স েলা কখনও খেুল নওয়া হেব না।”

১৬ ঈ বর বলেলন, “আিম তামােদর চিু িট দব। তা ঐ িস ুেক রেখ দেব। ১৭ আডা়ই হাত ল বা ও দড় হাত চওডা়
একিট সানার আ াদন তরী করেব। ১৮ পটােনা সানা িদেয় ইিট ক ব দূত বানাও এবং সানার আ াদেনর ই রাে
তােদর রােখা। ১৯ আ াদেনর ই কাণায় তােদর রেখ একই আ াদেনর নীেচ ওেদর াপন করেব। এরপর দূতেদর এবং
আ াদনিটেক একিট অখ ব করবার জ য তােদর যু কেরা। ২০ দূতেদর ডানা িটেক অব যই আকােশর িদেক িব ৃত কের
িদেত হেব। এবার ডানা সেমত দূেতর মিূতেক িস ুেক এমনভােব রাখেব যন জেনই মেুখামিুখ আ াদেনর িদেক তািকেয়
থােক।

২১ “আিম তামােদর চিু িট দব এবং তামরা তা িস ুেক রাখেব এবং িস ুেকর ওপর ঐ ঢাকনািট িদেয় দেব। ২২ আিম
যখন তামােদর সে সা াৎ করব তখন আিম পর র মেুখামিুখ ঐ দূতেদর মাঝখােন আ াদেনর ওপর থেক কথা বলব।
ই রােয়লবাসীেক দবার জ য আিম আমার সম আেদশসমহূ তামােদর দব।

টিবল
২৩ “বাবলা কােঠর একিট টিবল তরী করেব। টিবলিট দেঘ্য হেব ২ হাত, রে ১ হাত এবং উ তায় ১.৫ হাত।

২৪ টিবলিট খাঁিট সানা িদেয় মাডা় থাকেব এবং টিবেলর চারিদেক সানার িনেকল করা থাকেব। ২৫ তারপর টিবেলর চািরিদেক
১ হাত চওডা় একিট কােঠর কাঠােমা তরী করেব এবং ঐ কােঠর কাঠােমােত সানার িনেকল করা থাকেব। ২৬ টিবেলর চার
পায়ায় চারিট সানার কডা় তরী কের রাখেব। ২৭ পায়ায় সানার কডা় চারিট টিবেলর ওপর রাখা কাঠােমা বরাবর সাজা তেুল
আনেব। এবার চারিট কডা়য দ ঢিুকেয় টিবলিটেক বহন করা যােব। ২৮ বাবলা কােঠরই দ তরী কের য িল সানারপােত
মেুড় টিবলিটেক বহন করেব। ২৯ সানার থালা, চামচ, মগ ও পা র তরী করেব। মগ ও পা র পয় নেব যর জ য যবহার
করা হেব। ৩০ টিবেলর ওপর আমার জ য িবেশষ িট রাখেব। এবং তা যন সব ণই আমার সামেন রাখা থােক।

দীপদান
৩১ “এরপর একিট দীপদান বানােব। খাঁিট সানােক িপিটেয় একিট সদু ৃ য দীপদান তরী করেব। এই দীপদােনর কা , শাখা,

গালাধার রভিৃত সব অখ হেব।
৩২ “এই দীপদােন অব যই ছয়িট শাখা থাকেত হেব। িতনিট শাখা একিদেক রসািরত থাকেব এবং অ যিদেক থাকেব

িতনিট শাখা। ৩৩ রে যক শাখায় িতনিট ফলু থাকেব। ঐ দীপদােনর ফলু িল বাদাম ফেুলর মেতা হেব এবং তােত মকুুলও
থাকেব। ৩৪ দীপদােনর জ য আরও চারেট ফলু তরী করেব। এই ফলু িল হেব বাদাম ফেুলর মেতা, সে মকুুলও থাকেব.
৩৫ দীপদােনর ছয়িট শাখা থাকেব। হাতেলর বা দীপদােনর কাে র িদক থেক যথা রেম িতনিট কের শাখা বিরেয় আসেব।
কাে র যখােন শাখা িল িমশেছ সখােন ফলু ও মকুুল তরী কের লাগােব। ৩৬ পেুরা দীপদানিট, এবং শাখা ফলু িলও খাঁিট
সানার হওয়া চাই। এবং পেুরাটাই একছাঁেচ অথাৎ অখ হেত হেব। ৩৭ এরপর সাতিট রদীপ বানােব দীপদােন রাখার জ য।

এই রদীপ িলই দীপদােনর সামেন আেলািকত কের রাখেব। ৩৮ রদীেপর িচমটািটও সানার হওয়া চাই। য থালািটেত
দীপদানিট রাখা হেব সিটেকও সানার হেত হেব। ৩৯ ঐ দীপদান ও দীপদােনর আনষুি ক অংশ তরী করেত অব যই ৭৫
পাউ সানা যবহার করেত হেব। ৪০ পবেতর ওপর আিম তামােদর যা যা দিখেয়িছ তা তরী করার সময় সবদা সতক
থেকা, যন কান ভলু না হয়।”
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পিব র তাঁবু

২৬ ১ রভু মািশেক বলেলন, “পিব র তাঁবিুট তরী করেব ১০িট পদা িদেয়। পদা িল তরী হেব মসণৃ শেনর কাপেড় এবং
নীল, ব নী ও লাল সেুতায়। একজন দ কািরগর পদািট বনুেব এবং তােত স ক ব দূেতর িচ র সলাই করেব।

২ রে যকিট পদা একই রকম আকৃিতর তরী করেব। রে যকিট পদা দেঘ্য ২৮ হাত ও রে ৪ হাত হেব। ৩ এক ভাগ
করবার জ য ৫িট পদােক যু কেরা। পদা িল সমান ভােগ ভাগ করেব। ৪ এক ভােগর শষ পদািটর ধার জেুড় ফাঁস তরী
করবার জ য নীল কাপড় যবহার কর। ৫ ই ভােগর শষ পদা িটেত ৫০িট নীল কাপেডর় ঝালর থাকেব। ৬ পদা িলেক
একে র যু করবার জ য ৫০িট সানার আংটা তরী কর। এটা পিব র তাঁবিুটেক একসে যু করেব একিট অখ তাঁবু
করবার জ য।

৭ “একিট তাঁবু তরী করবার জ য ছাগেলর লাম িদেয় তরী এগােরািট পদা যবহার কেরা। এই তাঁবিুট হেব আেগর পিব র
তাঁবরু আ াদন। ৮ এই সম পদা িল অব যই একই আকৃিতর হেব। রে যকিট পদা হেব ৩০ হাত ল বা এবং ৪ হাত চওডা়।
৯ এগােরািট পদা ভােগ ভাগ কের এক ভােগ পাঁচটা ও অ য ভােগ ছয়িট পদা রাখেব। পিব র তাঁবরু সামেন ষ পদািট ভাঁজ
কের রাখেব। ১০ রিতিট ভােগর শেষ পদার নীেচ ৫০িট ফাঁস লাগাও। ১১ এবার পদা িল এক র করার জ য ৫০িট িপতেলর
আংটা তরী করেব এবং একসে স িল টা ােব। ১২ এই তাঁবরু শষ পদািটর অেধক অব যই পিব র তাঁবরু িপছন িদেক ঝেুল
থাকেব। ১৩ অ য িদেকও ১ হাত কের পদা পিব র তাঁবরু ভিূমেদশ থেক নীেচর িদেক ঝেুল থাকেব। এইভােব পিব র তাঁবেুক
পরবতী তাঁবিুট চািরিদক থেক আ াদেনর মেতা িঘের থাকেব। ১৪ ভতেরর তাঁবু থেক বাইেরর তাঁবেুত যাওয়ার জ য খািন
চামডা়র ছাদ তরী করেব। একিট হেব পংু মেষর পাকা চামডা়য তরী এবং অ যিট হেব উৎকৃ চামডা়র।

১৫ “পিব র তাঁবিুটেক খাডা় কের রাখার জ য বাবলা কােঠর একিট কাঠােমা তরী করেব। ১৬ ঐ কাঠােমািট হেব ১০ হাত উঁচু
ও ১.৫ হাত চওডা়। ১৭ রে যকিট কাঠােমার নীেচ েটা পায়া থাকেব। পিব র তাঁবরু রে যকিট কাঠােমা একই আকােরর
হেব। ১৮ পিব র তাঁবরু দি ণ িদেকর জ য ২০িট কাঠােমা বানােব। ১৯ কাঠােমা িলর নীেচ লাগােনার জ য েপা িদেয় ৪০িট
ভিূমমলূ তরী করেব। রে যকিট কাঠােমার গাডা়য় িট কের েপার পায়া বা ভিূমমলূ থাকেব। ২০ উ র িদেকর জ য আরও
২০িট কাঠােমা তরী করেব। ২১ একই রকম ভােব কুিডি়ট কাঠােমার িট কের পায়ার জ য আরও ৪০িট েপার পায়া তরী কের
লাগােব। ২২ পিব র তাঁবরু িপছন িদক অথাৎ পি ম িদেকর জ য আরও ছয়খািন কাঠােমা বানােব। ২৩ পিব র তাঁবরু িপছন
িদেক ই কােণর জ য খািন কাঠােমা বানােব। ২৪ ই কাণার কাঠােমা খািন পর েরর সে নীেচর িদেক যু থাকেব।
ওপের একিট কডা় এই খািন কাঠােমােক একে র ধের রাখেব। িদেকর কাণােতই একই রকম হেব। ২৫ এই রকম মাট
আটিট কাঠােমা থাকেব এবং ১৬িট েপার পায়া থাকেব।

২৬ “পিব র তাঁবরু কাঠােমা িল জাডা় লাগােনার জ য বাবলা কাঠ যবহার করেব। পিব র তাঁবরু রথম িদেক পাঁচিট
জাডা় ত া থাকেব। ২৭ অ যিদেকও পাঁচিট ত া জাডা় দওয়া থাকেব। এবং িপছনিদেকও পাঁচিট জাডা় ত া থাকেব।

২৮ ত া িলর মাঝখােন একিট ক রি ত ডে়কা লাগােত হেব।
২৯ “কাঠােমা িল তারপর সানা িদেয় মেুড় দেব। ত া িল আটকােনার জ য আংটা যবহার করেব। আংটা িলও অব যই

সানার হেব। কীলক িলেক সানা িদেয় ঢেক দাও। ৩০ এইভােব পবেতর ওপর দখােনা পিরক না অনযুায়ী অব যই
তামােদর পিব র তাঁবিুট তরী করেত হেব।

পিব র তাঁবরু অ য র
৩১ “পিব র তাঁবরু ভতর িবভাজেনর জ য মসণৃ শেনর কাপেডর় পদা বানােব। ঐ পদার ওপর অব যই ক ব দূেতর চহারা

থাকেত হেব। লাল, নীল, ব নী সেূতার কা কােয্য তা ফেুট উঠেব। ৩২ বাবলা কােঠর চারিট খুঁিট তরী কের সানা িদেয় তাও
মেুড় দেব। চারেট খুঁিটেত সানার আংটা লাগােব। খুঁিটের নীেচ েপার পায়া লাগােব। এবার পদািট সানার আংটায় লািগেয়
টাি েয় দেব খুঁিটর সে । ৩৩ পদািট সানার আংটা িলর নীেচ টািঙেয় দাও। তারপর িঠক পদার িপছেন সা ্যিস ুক রাখেব।
টাঙােনা পদা িদেয় পিব র ান এবং অিত পিব র ােনর মে য িবভাজন করেব। ৩৪ অিত পিব র ান িহসােব সা ্যিস ুেকর
ওপর একিট আবরণ রাখেব।

৩৫ “পিব র ােন পদার উে া িদেক িনিমত িবেশষ টিবলিট রাখেব। টিবলিট বসােনা হেব পিব র তাঁবরু উ র িদেক।
এবার দীপদানিটেক বসােব দি ণ িদেক টিবেলর থেক খািনকটা দূের।
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পিব র তাঁবরু দরজা
৩৬ “এবাের একিট পদা িদেয় পিব র তাঁবরু রেবশ পথ ঢেক দেব। পদািট বানােব লাল, নীল, ব নী সেুতা ও মসণৃ

শেনর কাপড় িদেয়। এবং তােত িচ র ফিুটেয় তলুেব। ৩৭ এই পদা টাঙােনার জ য সানার আংটা বানােব। এবং বাবলা কােঠর
পাঁচিট খুঁিট বানােব। স িলও সানার পােত মাডা় থাকেব। পাঁচিট খুঁিটর পায়া িপতল িদেয় বানােব।”

হামবিলর জে য বদী

২৭ ১ রভু মািশেক বলেলন, “বাবলা কােঠর একিট বদী বানােব। বদীখানা হেব চৗেকা আকােরর। বদীিট উ তায়
হেব ৩ হাত, ল বায় হেব ৫ হাত এবং চওডা়য় হেব ৩ হাত। ২ বদীর চার কাণার রে যকিটর জ য একিট কের

িশখর বানাও এবং রে যকিট িশখর বদীর কানায় যু কর যােত তারা অখ হয়। তারপর ওিটেক িপতেলর পাত িদেয় মেুড়
দাও।

৩ “ বদীর সম য রপািত এবং বাসন- কাসন িপতল িদেয় তরী কর। বদী থেক ছাই তেুল নওয়ার জ য পা র, তার
বলচাসমহূ, িস নকারী পা রসমহূ, আঁকিশ এবং উননু তরী কর। যবহােরর পর বদীর হামবিলর ছাই িদেয় এ েলা পির ার

করেব। ৪ বদীর জ য ছাকনীর আকােরর একিট ঝাঁঝির রাখেব। ঝাঁঝিরর চারেকাণার জ য িপতেলর আংটা বানােব। ৫ বদীর
নীেচ এই ঝাঁঝির রাখেব। িক এর উ তা হেব বদীর ম যভাগ পয ।

৬ “ বদীর জ য িপতেল মাডা় বাবলা কােঠর খুঁিট যবহার করেব। ৭ বদীর পােশ লাগােনা আংটার মে য খুঁিট ঢিুকেয়
বদীেক যখােন ইে বেয় িনেয় বডা়ও। ৮ খািল ধার িলেত কােঠর ত া যবহার কের বদীিট একিট শূ য িস ুেকর আকাের

বানাও। এবং পবেত আিম যভােব দখালাম িঠক সইভােবই বানােব।

পিব র তাঁবরু রা েণ আদালত চ বর
৯ “পিব র তাঁবরু জ য একিট আদালত চ বর বানােব। দি ণ িদেক ১০০ হাত ল বা পদা দওয়া দওয়াল থাকেব। এই

পদা মসণৃ শেনর কাপেডর় তরী হওয়া চাই। ১০ কুিডি়ট খুঁিট এবং খুঁিট েলার নীেচ ২০িট িপতেলর িভি তরী কর। আংটা এবং
পদার দ িল েপা িদেয় তরী কর। ১১ উ রিদেকও একইভােব ১০০ হাত ল বা একিট পদার দওয়াল থাকেব। এর জ য
অব যই ২০িট খুঁিট ও ২০িট িপতেলর িভি থাকেব। এই খুঁিট িলর জ য আংটাসমহূ ও পদার দ িল হেব েপার তরী।

১২ “আদালত চ বেরর পি ম িদেক ৫০ হাত ল বা পদা থাকেব। আর এর জ য চাই দশিট খুঁিট ও পায়া। ১৩ পবূ িদেকও
৫০ হাত ল বা পদা থাকেব। ১৪ এই পবূ িদকিটই হেব রেবশ পথ। রেবশ পেথর একিদেক থাকেব ১৫ হাত ল বা পদা।
তার জ যও চাই িতনিট খুঁিট ও পায়া। ১৫ অ যিদেকও করেত হেব একই যাপার। সই ১৫ হাত ল বা পদা ও তার জ য চাই
৩িট খুঁিট ও ৩িট পায়া।

১৬ “আদালত চ বেরর পথিট ঢাকেত বানােব ২০ হাত ল বা পদা। পদা তরী হেব িমিহ মসীনাবে রর এবং লাল, নীল,
ব নী ও লাল সেুতার এবং তােত সু র িচ র ফিুটেয় তলুেব। পদািট টা ােনার জ য চারিট খুঁিট ও চারিট পায়া থাকেব।

১৭ উেঠােনর চািরিদেকর সম খুঁিট পদার েপার দ িদেয় যু হেব। খুঁিটর ওপর পদা টা ােনার আংটা িল হেব েপার এবং
খুঁিটর নীেচ পায়া িল হেব িপতেলর। ১৮ আদালত চ বরিট হেব ১০০ হাত ল বা ও ৫০ হাত চওডা়। আদালত চ বেরর চািরিদেক
৫ হাত উ তার টানা পদার দওয়াল থাকেব। পদািট হেব িমিহ মসীনা কাপেডর়। খুঁিটর নীেচর পায়া িল হেব িপতেলর।
১৯ পিব র তাঁবু তরীর যাবতীয় িজিনসপ র হেব িপতেলর। উেঠােনর চািরিদেকর, পদায় যবহােরর জ য কীলক িল িপতেলর
তরী হেব।

রদীপ বালােনার তল
২০ “ই রােয়েলর লাকেদর আেদশ কেরা, তারা যন রে যক স যায় য রদীপ বালােনা হেব তার জ য সব থেক

ভাল জলপাইেয়র তল িনেয় আেস। ২১ হােরাণ ও তার পু রেদর কাজ হল রিত স যায় রভরু সামেন রদীপ বালােনার
জ য রদীপ তরী কের রাখা। আর সা ্য িস ুেকর ঘেরর বাইের পদা িদেয় িবভাজন করা অ য একিট ঘের বা সমাগম
তাঁবরু ঘের তারা স যা থেক সকাল পয সবদা রভরু সামেন রদীপ বািলেয় রাখেব। ই রােয়েলর লাকরা এবং তােদর
পরবতী উ রপু ষরা এই িচর ায়ী িবিধ মেন চলেব।”

যাজেকর পাশাক

২৮ ১ রভু মািশেক বলেলন, “ তামার ভাই হােরাণ ও তার পু রগণ নাদব, অবীহ,ূ ইলীয়াসর এবং ঈথামরেক তামার
কােছ আসেত বেলা। তারাই যাজক েপ ই রােয়েলর লাকেদর হেয় আমােক সবা করেব।
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২ “ তামার ভাই হােরােণর জ য একিট িবেশষ ধরেণর পাশাক বানােব। ঐ পাশাক হােরাণেক িবেশষ স ান ও গৗরব
রদান করেব। ৩ কেয়কজন দ দিজ সই পাশাক তরী করেব। আিম সই দিজেদর িবেশষ ান ও দ তা রদান কেরিছ।

সই দিজেদর বেলা হােরােণর জ য িবেশষ পাশাক তরী করেত। এই পাশাকই রমাণ করেব সই যাজক আমােক িবেশষ
ভােব সবা করেছ। তখন স আমােক যাজেকর মেতাই সবা করেব। ৪ তােদর য পাশাক িল বানােত হেব তা হল এই: একিট
ব াবরণ, একিট এেফাদ, একিট নীল রেঙর পির দ এবং একিট সাদা বানা ব র, একিট পাগিড় এবং একিট কামর ব নী।
এই িবেশষ পাশাক পির দ িল বানােনা হেব হােরাণ ও তার পু রেদর জ য। এই পাশাক পরার পেরই ওরা আমায় যাজক
িহেসেব সবা করেত পারেব। ৫ পাশাক িলেত যবহার হেব সানার জির, মসণৃ মসীনা এবং লাল, নীল, ব নী সেুতা।

এেফাদ এবং কামর ব নী
৬ “এেফাদ বানােত সানার জির, মসণৃ শেনর কাপড় ও লাল, নীল, ব নী সেুতা যবহার করেব। দ তার সে অিত যে

তা তরী করেত হেব। ৭ এেফােদর রিতিট কাঁেধ একিট কের কাঁধ পি থাকেব। এেফােদর ই কাণার সে কাঁধ পি সংযু
হেব।

৮ “এেফােদর জ য কামর ব নী তরীর সময় দজীেদর সতক থাকেত হেব। এেফােদর মেতা কামর ব নীেতও সানার
জির, মসণৃ শেণর কাপড় ও লাল, নীল, ব নী সেুতা যবহার করা হেব।

৯ “ েটা গােমদমিন নাও এবং তার ওপর ই রােয়েলর পু রেদর নাম খাদাই কর। ১০ ছয় জেনর নাম এক মিণেত ও অ য
ছয় জেনর নাম অপর মিণেত খাদাই করেব। নাম খাদাই করার সময় বয়স অনযুায়ীবড় থেক ছাট এইভােব পর পর সাজােব।
১১ শীলেমাহেরর মেতা নাম েলা খাদাই কের সানা িদেয় বাঁিধেয নেব। ১২ এবাের ঐ িট মিণ এেফােদর ই কাঁেধ লাগােব।
হােরাণ যখন রভরু সামেন দাঁডা়েব তখন স ই রােয়েলর পু রেদর নােমর ারক িহেসেব ঐ িবেশষ আ াদনিট পরেব।
১৩ এেফােদর ই কাঁেধ যােত খাদাই করা মিণ িট সিঠকভােব আটেক থােক তার জ য খাঁিট সানা যবহার করেব। ১৪ খাঁিট
সানার িট িশকল তরী কর, রে যকিট দিডর় মত পাকােনা এবং তােদর ঐ মিণ িটর সে আটেক দাও।

ব াবরণ
১৫ “মহাযাজেকর জ য ব াবরণ তরী করেব। দ দিজরা এেফােদর মেতাই য কের ব াবরণ তরী করেব। ব াবরণ

তরী হেব সানার জির, মসণৃ মসীনা কাপড় ও লাল, নীল, ব নী সেুতা িদেয়। ১৬ ব াবরণিটেক চারেকাণা করবার জ য
অব যই বার ভাঁজ করেত হেব। এর দঘ্য হেব ১ িবঘৎ ও র হেব ১ িবঘৎ। ১৭ ব াবরেণ চার সািরেত মিণমািন য
বসাও। রথম সািরেত থাকেব চনূী, পীতমিণ ও মরকত। ১৮ ি বতীয় সািরেত থাকেব প রাগ, নীলকা ও পা া। ১৯ ততৃীয়
সািরেত থাকেব পাখরাজ, িয ও কটােহলা। ২০ চতথু সািরেত থাকেব ব য্য, গােমদ ও সযূ্যকা মিণ। এই মিণ িল
িনেজর িনেজর সািরেত সানায় আঁটা থাকেব। ২১ বােরািট মিণর ওপর ই রােয়েলর স ানেদর নাম আলাদা আলাদা কের
খাদাই থাকেব। সীলেমাহেরর মেতা ঐ মিণ িলেত বােরাজেনর নাম খাদাই করা থাকেব।

২২ “ব াবরেণর ওপেরর অংশিটর জ য খাঁিট সানা িদেয় রে যকিটেক দিডর় মত পািকেয় শকল তরী কর। ২৩ েটা
সানার আংটা লাগােনা থাকেব ব াবরেণর ই কােণ। ২৪ েটা সানার চন ব াবরেণর পােশর আংটায় লাগােব। ২৫ পাকােনা
শকল িটর অ য রা এেফােদর কাঁেধর পি েলার সে অব যই সামেন িদেয় জাডা় থাকেব। ২৬ আরও েটা সানার

আংটা বািনেয় ব াবরেণর অ য ই রাে লাগােব। এেফােদর পের ব াবরেণর িভতর ভােগ এই আংটা থাকেব। ২৭ আরও
েটা সানার আংটা এেফােদর সামেনর িদেক কাঁেধর পি র নীেচ লাগােব। এেফােদর কামর ব নীর ওপের এই আংটা াপন

করেত হেব। ২৮ ব াবরণ থেক এেফাদ যােত খেস পেড় না যায় তার জ য ব াবরেণর আংটার সে এেফােদর আংটা নীল
রেঙর িফেত িদেয় বঁেধ নেব। এইভােব ব াবরণ কামর ব নীর কাছাকািছ থেক এেফাদেকও ধের রাখেত স ম হেব।

২৯ “হােরাণ পিব র ােন রেবশ করেল তােক ব াবরণ পরেতই হেব। এইভােব যখন স রভরু সামেন দাঁডা়েব তখন
স তার বে র ওপর ারক িহেসেব ই রােয়েলর বােরাজন স ােনর নাম পের থাকেব। ৩০ আর সই ব াবরেণর অ য ের

উরীম ও তূ ীম রাখেব। রভরু সামেন গেল সবদা স িল হােরােণর দেয়র ওপর থাকেব। এইভােব হােরাণ রভরু সামেন
ই রােয়েলর স ানেদর িবচার রিতিনয়ত িনেজর দেয়র ওপর বেয় িনেয় বডা়েব।

যাজকেদর অ যা য পাশাক
৩১ “এেফােদর জ য একিট স ূণ েপ নীল রেঙর আলখা া তরী করেব। ৩২ আলখা ার মাঝখান িদেয় মাথা ঢাকােনার

জ য একিট িছ র করেব এবং এই িছ রিটর চারধার জেুড় একিট বানা কাপেডর় টকুেরা সলাই কের দাও যােত এিট িছঁেড়
না যায়। এই কাপড় িছ রিটর চারিদেক গলাব নীর কাজ করেব, ফেল তা িছঁেড় যােব না। ৩৩ লাল, নীল, ব নী সেুতা িদেয়
ডািলেমর মেতা সেুতার গালা তরী কর এবং আলখা ার নীেচ ঝিুলেয় দেব আর সেুতার বেলর মাঝখােন সানার ছাট ছাট
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ঘ া লাগােব। ৩৪ পেুরা আলখা ার নীেচর চািরিদেক এই রকম একটা কের সেুতার গালা ও একটা কের সানার ঘ া লাগােনা
হেব। ৩৫ যাজক েপ রভেুক সবা করার সময় হােরাণ এই আলখা ািট পরেব। রভরু সামেন দাঁডা়েনার জ য হােরাণ পিব র
ােনর িদেক এেগােল ঐ ঘ া িল বাজেব এবং পিব র ান ছেড় বাইের আসবার সময়ও ঘ া িল বাজেব। এইভােব হােরাণ

কখনও মারা যােব না।
৩৬ “িনমল সানার ফলক বািনেয় তােত শীলেমাহেরর মেতা জনগেণর উে ে য খাদাই করেব এই কথা িল: এিট রভরু

কােছ উৎসগীকৃত। ৩৭ সানার ফলকিটেক নীল িফেতেত আব করেব। পাগিডর় ওপর চািরিদেক নীল িফেত বাঁধা থাকেব।
পাগিডর় সামেনর িদেক থাকেব সানার ফলকিট। ৩৮ হােরাণ পাগিড় সেমত ঐ সানার ফলকিট মাথায় পরেব। আর তা সবসময়
হােরােণর মাথায় থাকেব। তার ফেল ই রােয়েলর লাকরা রভেুক য সম উপেঢৗকন দেব হােরাণ তা দাষ মু কের সব
িকছ ু পিব র কের তলুেব যােত সই সম উপেঢৗকন রভু রহণ করেত পােরন।

৩৯ “মসণৃ সাদা মসীনা সেুতা িদেয় আরও একটা আলখা া বনুেব। পাগিডও় বানােব মসণৃ মসীনা কাপেডর়। িচি ত কামর
ব নী বানােব। ৪০ হােরােণর পু রেদর জ যও গােয়র পাশাক, কামর ব নী ও পাগিড় বানােব। এই পাশাকই তােদর
গৗরবাি বত ও স ািনত করেব। ৪১ এই পাশাক িল তামার ভাই হােরাণ ও তার পু রেদর পরােব। যাজক িহেসেব অিভেষেকর

জ য তােদর গােয় িবেশষ সগুি তল ছটােব। এইভােব তারা পিব র হেব এবং রভরু সবা করার যা য যাজক হেয় উঠেব।
৪২ “যাজকেদর ন তা ঢাকার জ য শরীেরর ভতেরর পাশাক মসণৃ মসীনা কাপেড় তরী হেব। এই ভতেরর পাশাক

তােদর জ া থেক কামর পয ঢেক রাখেব। ৪৩ সমাগম তাঁবেুত রেবেশর সময় হােরাণ ও তার পু রেদর অব যই এই
পাশাক িল পরােত হেব। পিব র ােন রভরু সবার উে ে য বদীর কােছ আসেত হেল তােদর এই পাশাক পরেত হেব।

তারা যিদ এই পাশাক না পের তাহেল তােদর মরেত হেব কারণ তারা অপরাধী। এই পাশাক পরার িবিধ হােরাণ ও তার
পরবতী বংশধরেদর িচর ায়ীভােব মেন চলেতই হেব।”

যাজক িনেয়ােগর উৎসব

২৯ ১ রভু মািশেক বলেলন, “এখন আিম তামােক বলব আমার সবায় িবেশষ যাজক িহেসেব িনেয়াগ করার জ য
হােরাণ ও তার পু রেদর িক িক করেত হেব। একিট িনেদাষ ছাট বলদ ও িট মষশাবক জাগাড় কের আেনা।

২ তারপর উৎকৃ মােনর গেমর আটা থেক খািমরিবহীন িট তরী কেরা এবং একই আটা বা ময়দা িদেয় জলপাইেয়র তল
িমিশেয় িপেঠ তরী করেব। তেল ভাজা স চাকলী িপেঠও বানােব। ৩ এই িট ও িপেঠ িল ঝিুডে়ত ভরেব। এবার এই ঝিুডি়ট
এবং ষাঁড় ও মষ িট সমাগম তাঁবেুত িনেয় এেসা।

৪ “এরপর হােরাণ ও তার পু রেদর সমাগম তাঁবরু দরজায় িনেয় আসেব। পির ার জেল তােদর ান করােব। ৫ িবেশষভােব
বানােনা পাশাকিট হােরাণেক পরােব। তােক বানা সাদা পাশাকিট এবং নীল ব র সেমত এেফাদ পরােব। এেফােদর সে
যু করেব ব াবরণ। এরপর সদু ৃ য কামরব নী লািগেয় দেব। ৬ তার মাথায় পাগিড় পরাও এবং পাগিডি়ট িঘের িবেশষ
পিব র মকুুটিট পরাও। ৭ এবার অিভেষেকর তল হােরােণর মাথায় িছিটেয় দেব। এইভােব হােরাণ যাজক েপ অিভিষ হেব।

৮ “এরপর হােরােণর পু রেদর ঐ ােন িনেয় এেস সাদা আলখা া পরােব। ৯ তােদর কামের বাঁধেব কামরব নী। তােদর
মাথায় পরােব িশেরাভষূণ। এইভােব তারা যাজক িহসােব িচি ত হেব। িচর ায়ী অিধকার িবিধ অনযুায়ী তারা যাজক পেদ উ ীণ
হেব। এইভােব তিুম হােরাণ ও তার পু রেদর যাজক িহসােব অিভিষ করেব।

১০ “এবার সই বলদেক সমাগম তাঁবরু সামেন আেনা। হােরাণ ও তার পু ররা সই বলেদর ওপর তােদর হাত রাখেব।
১১ সমাগম তাঁবরু রেবশপেথ ঐ বলদিটেক রভরু উপি িতেত বিল দাও। রভু তা দখেবন। ১২ সই বলদ বিলর িকছ ুপিরমাণ
র নাও এবং তামার আ ুল িদেয় বদীর শ ৃ িলর ওপের ঐ রে র রেলপ লািগেয় দাও। বািক র বদীর নীেচ ছিডে়য়
দেব। ১৩ এবার বিল দওয়া সই বলেদর শরীেরর সম চিব, যকৃৎ এবং চিব এবং েটা মু র র ী ও তার চারপােশর চিব

জেডা় কের বদীর ওপর বালােব। ১৪ এবার ঐ বলেদর মাংস, চামডা় এবং গাবর তাঁবরু বাইের িনেয় যাও এবং তা আ েন
পিুডে়য় দাও। এই প িতেত যাজকেদর পাপেমাচেনর হামবিল হেব।

১৫ “এবার হােরাণ ও তার পু রেদর বেলা একিট মেষর ওপর হাত রাখেত। ১৬ ঐ মষিটেক কেট ফল। তার এবং বিলর
র সং রহ কর এবং ঐ র বদীর চারপােশ লািগেয় দাও। ১৭ এরপর মষিটেক খ খ কের কােটা। মেষর অ য র ভাগ
এবং পা- িল ধাও। এই অংশ িল অ যা য অংেশর সে এবং মাথার সে রােখা। ১৮ এবার স িল বদীেত এেন পিুডে়য়
দেব। বদীেত পাডা়েল তা হেব হামবিল। রভরু উে ে য আ েনর উপহার। রভু এর গে খশুী হেবন।

১৯ “এবার অ য একিট মষ িনেয় এেসা এবং হােরাণ ও তার পু রেদর বেলা মাথায় হাত রাখেত। ২০ ছাগলিটেক বিল দাও
ও তার একটু র নাও এবং সিট হােরাণ ও তার পু রেদর ডান কােনর লিতেত লািগেয় দাও। একটু র লাগাও ডান হােতর
বেুডা় আঙেুল এবং িকছ ুর লাগােব ডান পােয়র বেুডা় আঙেুল। এরপর বাকী র বদীর চারিদেক ঢেল দেব। ২১ এবার বদী
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থেক একটু র তেুল নাও এবং একিট িবেশষ অিভেষেকর তেলর সে িমিশেয় হােরাণ ও তার পু রেদর ওপর ও তােদর
পাশােকর ওপর িছিটেয় দেব। এেত বাঝা যােব য হােরাণ ও তার পু রেদর পাশাক িল রভরু কােছ উৎসগীকৃত।

২২ “এরপর সই মেষর চিব ছািডে়য় নেব। (এটা সই ছাগল বা মষ যটা হােরােণর মহাযাজক েপ অিভেষেকর সময়
যব ত হেয়েছ।) বিল দওয়া ছাগেলর লেজর এবং শরীেরর ভতেরর চিব ছািডে়য় নেব। যকৃ  ও মু র র ীর ওপেরর

চিব এবং ডান পােয়র চিবও সং রহ করেব। ২৩ এবার রভরু সামেন রাখার জ য খািমরিবহীন িট এবং তেল ভাজা িপেঠ
ভি ঝিুডি়টেক আনেব। ঝিুড় থেক একিট িট, একিট তেলভাজা িপেঠ ও একিট ছাট স চাকলী িপেঠ তেুল নেব। ২৪ এই
িজিনস িল হােরাণ ও তার পু রেদর দেব এবং ওেদর বলেব এই িল হােত িনেত এবং রভরু সামেন স িল দালােত। এটা
হেব দালনীয় নেব য। ২৫ এবার এই িজিনস িল তােদর কাছ থেক িনেয় নাও এবং তােদর বদীর ওপর রােখা এবং এই িল
মেষর সে পিুডে়য় দাও। এিট একিট হামবিল। এর গ রভেুক খশুী করেব।

২৬ “এরপর বিল দওয়া মষিটর ব কেট নেব। (হােরােণর মহাযাজেকর পেদ অিভেষক উৎসেব এই মষিটেক যবহার
করা হেয়িছল।) মষিটর ব রভরু সামেন দালনীয় নেব যর মত দালাও এবং তারপের রেখ দাও। এিট তামার খাবার
জ য থাকেব। ২৭ হােরােণর মহাযাজক েপ অিভেষেকর িশ াচাের যব ত ছাগেলর পা ও ন এই িবেশষ অ িট পিব র
হল। এবার ঐ িট অ হােরাণ ও তার পু রেদর িদেয় দেব। ২৮ এরপর থেক সবদা ই রােয়েলর জনগণ রভেুক যাজেকর
মা যেম ঐ িবেশষ অ িট উৎসগ করেব। তারা যখন যাজকেক ঐ অ িট দেব তা হেব রভেুক দওয়ারই সমান।

২৯ “িবেশষভােব তরী করা িবেশষ পাশাক েলা হােরােণর জ য তরী করা হেলও স েলা য কের রেখ দেব। কারণ
হােরােণর পর য মহাযাজক হেব স ঐ পাশাক েলা পেরই রভরু সবা করেব। ৩০ হােরােণর পর তার ছেলেদর মে য
থেকই একজন মহাযাজেকর দায়়ভার সামলােব। স যখন সমাগম তাঁবেুত পিব র ােনর সবায় িনেয়ািজত হেব তখন স

সাতিদন ঐ পাশাক েলাই পরেব।
৩১ “হােরােণর মহাযাজক েপ অিভেষক উৎসেব যব ত মেষর মাংস স কর। পিব র ােনই ঐ মাংস রা া হেব।

৩২ সমাগম তাঁবরু সামেনর দরজায় বেস হােরাণ ও তার পু ররা ঐ রা া করা মাংস খােব। ঝিুডর় িট িদেয় তারা মাংস খােব।
৩৩ এই প িতেত তােদর পাপেমাচন হেব এবং তারা রায়ি ে র মা যেম যাজক িহেসেব আ রকাশ করেব। আর কাউেক
ও েলা খেত দওয়া হেব না, কারণ স িল পিব র। ৩৪ যিদ কান খাবার িট বা মাংস অবিশ থােক তাহেল পরিদন সকােল
স েলা পিুডে়য় ফলেত হেব। কউ এ খাবার খােব না কারণ এই খাবার িবেশষ উপােয় িবেশষ সমেয় খেত হয়।

৩৫ “আমার আেদশ মেতা তিুম হােরাণ ও তার পু রেদর এ িল করােব। আিম যা যা বেলিছ তিুম তােদর জ য িঠক তাই
করেব। তােদর যাজক পেদ অিভেষেকর িশ াচার সাত িদন ধের চলেব। ৩৬ সাতিদন ধের তিুম রে যকিদেন একিট কের বলদ
বিল দেব। হােরাণ ও তার পু রেদর পাপেমাচেনর জ য এই উপায় অবল বন করেত হেব। এই রায়ি বদীেক পূ য
করার জ য করেত হেব। এবং বদীেক পিব র করার জ য জলপাইেয়র তল ঢালেব। ৩৭ তিুম সাত িদন ধের রায়ি
কের সাতিদন ধের বদীেক পূ য ও পিব র কের তলুেব। স সময় বদীিট অিত পিব র ান হেয় উঠেব। বদীর সং েশ যা
আসেব তাই-ই পিব র হেয় যােব।

৩৮ “ রে যকিদন তিুম বদীেত িকছ ু না িকছ ু নেব য দেব। তামােক এক বছর বয়েসর েটা মষ বিল িদেতই হেব।
৩৯ একটা মষেক সকােল ও অ যিটেক স যায় বিল দেব। ৪০ যখন তিুম রথম মষিটেক বিল দেব তখন তার সে এক
পায়া খাঁিট জলপাই তল আর িতন পায়া রা ারেসর সে আট বািট ভাল গেমর আটাও উৎসগ কেরা। ৪১ এবার ি বতীয়
মষিট গাধিূল বলায় বিল দেব। এিটর শ য নেব য এবং এিটর পয় নেব য হেব সকােলর নেব যর মেতাই। এটা হেব

একিট সগু সৗরভ, রভেুক িনেবিদত একিট হামবিল। এবং রভু তা িনঃ বােস রহণ করেবন এবং তার গ রভেুক খশুী
করেব।

৪২ “ রভরু রিতিদেনর নেব য েলােকই পিুডে়য় ফলেত হেব। সমাগম তাঁবরু দরজােতই এটা করেব। রভেুক নেব য
দবার সময় সবদা এটাই করেব। আিম, রভু তামােদর সে কথা বলার জ য ওখােনই দশন দব। ৪৩ ই রােয়েলর লাকেদর

সে সা াৎ করব ঐ ােনই এবং আমার মিহমা ঐ ানেক পিব র কের তলুেব।
৪৪ “তাই সমাগম তাঁবেুক আিম পিব র কের তলুব এবং বদীেকও পিব র কের তলুব। হােরাণ ও তার পু ররা যােত

আমােক যাজক হেয় সবা করেত পাের তার জ য আিম ওেদরও পিব র কের তলুব। ৪৫ ই রােয়েলর লাকেদর সে ই আিম
থাকব। আিমই হব তােদর ঈ বর। ৪৬ লাকরা জানেব আিমই তােদর রভু এবং ঈ বর। তারা জানেত পারেব য আিমই ‘ সই
জন’ য তােদর নত ৃ ব িদেয় িমশর থেক বাইের এেনেছ তাই আিম তােদর মােঝই বাস করব। আিমই তােদর রভ,ু আিমই
তােদর ঈ বর।”
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ধপূ বালাবার বদী

৩০ ১ রভু মািশেক বলেলন, “বাবলা কােঠর একটা বদী তরী করেব। ধপূদান িহসােব এই বদী যবহার করেব।
২ বদীিট হেব চারেকাণা। বদীর দঘ্য ও র হেব ১ হাত কের এবং উ তা হেব ২ হাত। বদীর এই শ ৃ িল

বদীর সে একিট অখ টকুেরা হেব। ৩ ওিটেক খাঁিট সানা িদেয় মেুড় দাও—এর উপিরভােগ, বদীেক িঘের তার চার ধাের
এবং বদীর চারধাের তার শ ৃ িল সানার িনেকল দাও। ৪ সানার িনেকেলর নীেচ বদীর িবপরীত িদেক েটা সানার আংটা
লাগােব। এই আংটায় দ ঢিুকেয় বদীেক বেয় িনেয় যাওয়া হেব। ৫ দ ও বাবলা কােঠর হেব এবং দ েক সানা িদেয় মেুড়
দেব। ৬ ধপূেবদীিট িবেশষ পদার সামেন বসাও। ঐ পদািট সা ্যিস ুেকর ওপর য আ াদন আেছ তার সামেন থাকেব। এটা
সই ান সখােন আিম তামােদর সে সা াৎ করব।

৭ “ রিত সকােল হােরাণ যখন বািত েলা িঠক করেত আসেব তখন স বদীেত সগুি ধপূ বালােব। ৮ স যায় যখন
স রদীপ বালােত আসেব তখনও তােক বদীেত ধপূ বালােত হেব। এখন থেক, এই ধপূ িনয়িমতভােব রভরু সামেন

অপণ করেত হেব। ৯ এই বদীর ওপর অ য কান ধপূ অথবা হামবিল উৎসগ করেব না। কান রকম শ য নেব য ও পয়
নেব যর জ য এই বদী যবহার করা হেব না।

১০ “বছের একবার হােরাণ রভরু রিত একিট িবেশষ প উৎসগ করেব। মানেুষর পাপেমাচেনর উে ে য স পাপ বিলর
র িদেয় রায়ি করেব। পাপেমাচেনর নেব যর র িদেয় এই রায়ি করেত হেব। এিট রভরু কােছ সবেচেয়
পিব র। এই িদনিট িচি ত হেব রায়ি ে র িদন িহেসেব। এই িদনিট হেব রভরু কােছ একিট িবেশষ িদন।”

মি েরর কর
১১ রভু মািশেক বলেলন, ১২ “ই রােয়েলর জনসং যা গণনা কেরা তাহেল বঝুেত পারেব কতজন ই রােয়েল বসবাস

কের। তােদর রে যেক রভেুক িকছ ু না িকছ ু অথ দান করেব। যিদ রে যেক এটা মেন চেল তাহেল তােদর জীবেন
কান ভয় র ঘটনা ঘটেব না। ১৩ এই লাকেদর রে যকেক আমলাতাি রক মান অনযুায়ী ১/২ শেকল িদেত হেব। এই

আমলাতাি রক শেকেলর ওজন হল ২০ গরা। এই ১/২ শেকল রভরু রিত একিট নেব য। ১৪ কুিড় বছর হেল তােক
গণনার আওতায় আনা হেব। এবং গণনার আওতায় চেল আসা রে যেক এই নেব য দেব রভরু রিত। ১৫ বড় লাকরা
১/২ শেকেলর বশী দেব না, আবার গরীবরা ১/২ শেকেলর কম দেব না। তােদর জীবেনর রায়ি ে র জ য রে যকেক
অব যই সমপিরমাণ নেব য রভেুক অপণ করেত হেব। ১৬ রায়ি নেব যর সম অথ জমা কর এবং ঐ অথ সমাগম
তাঁবরু যাবতীয় খরেচর জ য যবহার কর। এই নেব য এরকমভােব রভেুক তাঁর লাকেদর কথা মেন রাখাবার জ য। তারা
তােদর িনেজেদর জীবেনর জ য মূ য দেব।”

পির ার করার পা র
১৭ রভু মািশেক বলেলন, ১৮ “িপতেলর একিট পায়া তরী কের তার ওপর একিট িপতেলর পা র বসােব। এই পাে র

অ য সব িকছ ু পির ার কের ধায়া হেব। সমাগম তাঁবু ও বদীর মাঝখােন ঐ পা র বিসেয় তােত জল ভি করেব। ১৯ হােরাণ
ও তার পু ররা ঐ পাে রর জেল তােদর হাত পা ধােব। ২০ যখনই তারা সমাগম তাঁবেুত রেবশ করেব অথবা রভরু কােছ
নেব য পাডা়বার জ য বদীর কােছ আসেব তখনই তােদর ঐ পাে রর জল িদেয় িনেজেদর পির ার করেত হেব যােত তারা

মারা না যায়। এটা মেন চলেল তারা মারা যােব না। ২১ যিদ তারা মরেত না চায় তাহেল এই িবিধ তােদর মেন চলেত হেব।
এই িবিধ হােরাণ এবং তার উ রপু ষেদর িচরকাল মেন চলেত হেব।”

অিভেষেকর তল
২২ রভু মািশেক বলেলন, ২৩ “সগুি মশলা খুঁেজ আেনা। ১২ পাউ ওজেনর তরল ম িক, ৬ পাউ ওজেনর সগুি

দা িচিন, ৬ পাউ ওজেনর সগুি এবং ২৪ বােরা পাউ ওজেনর সূ ধরেণর দা িচিন িনেয় এেসা। এ িলেক রচিলত
শেকেলর মান অনযুায়ী ওজন কর। ১ যালন জলপাইেয়র তলও এেনা।

২৫ “সগুি অিভেষেকর তল তরী করবার জ য এই িজিনস িল িবেশষে র মেতা মশাও। ২৬ সমাগম তাঁবরু ওপর ও
সা ্যিস ুেকর ওপর ঐ তল িছিটেয় দাও। এর ফেল ঐ িজিনস েলার িবেশষ ব রকাশ পােব। ২৭ টিবল এবং টিবেলর
ওপর রাখা েট ওই তল িছেটােব। দীপদান ও তার সকল পা র ও ধপূেবদীেতও ঐ তল িছেটােব। ২৮ হামবিলর বদীেত
এবং হামবিলর জ য যব ত সম পাে র এবং হাত পা ধায়ার সই পা র ও পাে রর নীেচ রাখা পায়ােতও ঐ তল িছিটেয়
দাও। ২৯ রভরু সবার জ য এই সম িজিনস েলােক তামােক পিব র কের তলুেত হেব। তাহেলই তারা পিব র হেয়
উঠেব। এই িজিনস েলােক অ য িকছ ু শ করেল স েলাও পিব র হেয় উঠেব।
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৩০ “যাজক েপ িবেশষ উপােয় আমােক সবার জ য হােরাণ ও তার পু রেদর গােয়ও ঐ তল িছিটেয় দেব। ৩১ ই রােয়েলর
লাকেদর বেলা য এই অিভেষেকর তল হল পিব র। ই রােয়েলর লাকেদর বেলা য এই তল অব যই তােদর বংশ

পর রায় একমা র আমার জ যই যব ত হেব। ৩২ সাধারণ সগুি িহেসেব কউ যন এই তল যবহার না কের। এই
সূ র অনসুাের অ য কান তল তরী করেব না। এই তল পিব র এবং তামােদর কােছ এর িবেশষ অথ আেছ। ৩৩ যিদ
কউ এই পিব র তল সাধারণ সগুি িহসােব তরী কের অথবা এিট কােরা ওপর আেরাপ কের, তার লাকেদর থেক তােক

িবতািডত় কের দওয়া হেব।”

ধপূ
৩৪ এরপর রভু মািশেক বলেলন, “এই সগুি মশলা েলা জাগাড় কের আেনা: ধেুনা, নখী, গ ্ ল, কু ু । মেন রাখেব

রে যকিট মশলার পিরমাণ হেব সমান। ৩৫ পির ার লবেনর সে এই সগুি মশলা েলা মশাও এবং সগুি তরী করার
মেতা সগুি ধপূ বানাও। এই রি রয়া ধপূেক খাঁিট এবং পিব র করেব। ৩৬ খািনকটা পাউডােরর মেতা ধেূপর ঁেডা় কের িনেয়
সই িমিহ করা ধেূপর ঁেডা় য সমাগম তাঁবেুত আিম তামােদর দশন দব তার মে য রাখা সা ্যিস ুেকর সামেন রাখেব।

িবেশষ রেয়াজেনই ধমুা র এই ধেূপর ঁেডা় যবহার করেব। ৩৭ রভরু জ য িবেশষ রেয়াজন ছাডা় এর যবহার হেব
না। ৩৮ সগুি ধেূপর গ অনভুব করেত কউ যিদ িনেজর জ য এই ধেূপর ঁেডা় িনেয় যায় তাহেল স সমাজচূ্যত হেব।”

বৎসেলল এবং অহলীয়াব

৩১ ১ তখন রভু মািশেক বলেলন, ২ “আমার িবেশষ কােজর জ য আিম িযহদূা বংশীয় একজনেক িনবাচন কেরিছ। তার
নাম হল বৎসেলল। বৎসেলল হল হেূরর পৗ র এবং উিরর পু র। ৩ আিম বৎসেললেক ঈ বেরর আ া, পটতুা,

দ তা এবং সম রকেমর কলা ও িশে র ান িদেয় ভের িদেয়িছ। ৪ বৎসেলল একজন ভাল িশ কার এবং স সানা, েপা
ও িপতল থেক নানা িজিনসপ র তরী করেত পাের। ৫ বৎসেলল নানা মিণ মািণ য কাটেত ও তােত খাদাই কের সু র
অল ার তরী করেত পাের। স কােঠর িশ কেমও পারদশী। বৎসেলল সব ধরেণর কাজ করেত পাের। ৬ বৎসেলেলর সে
কাজ করার জ য আিম অহলীয়াবেক িনবাচন কেরিছ। অহলীয়াব হল দান পিরবারেগা ীর অহীষামেকর পু র। আিম বাকী
কািরগরেদর সব রকম দ তা িদেয়িছ যােত ওরা তামােক দওয়া আমার িনেদশ েলা পালন করেত পাের:
৭ সমাগম তাঁব,ু
সা ্যিস ুক,
সা ্য িস ুেকর ওপেরর আ াদন এবং সমাগম তাঁবরু সম আসবাবপ র।
৮ টিবল ও তার ওপর রাখা যাবতীয় সব িকছ,ু
আনষুি ক অংশসহ
খাঁিট সানার বািত িট এবং ধপূেবদী।
৯ হামবিলর বদী এবং বদীেত যব ত িজিনসপ র।
হাত পা ধায়ার পা র ও পাে রর নীেচর পায়া।
১০ যাজক হােরােণর জ য বানা িবেশষ পাশাক পির দ
এবং হােরােণর পু ররা যখন যাজেকর কাজ করেব তখন তােদর জ য বানা িবেশষ পাশাক পির দ।
১১ সগুি অিভেষেকর তল,
পিব র ােন যবহােরর সগুি ধপূ।
আিম তামােক িঠক যভােব িনেদশ িদেয়িছ িঠক সইভােবই তােদর এই িজিনস েলা তরী করেত হেব।”

িব রােমর িদন
১২ রভু মািশেক বলেলন, ১৩ “ই রােয়েলর লাকেদর এই কথা িল বেলা: তামরা অব যই আমার িব রােমর িদন িবিধ

অনসুাের পালন করেব। তামরা এটা অব যই করেব কারণ রজে র পর রজ এটা তামার এবং আমার মে য একিট
রতীক িচ িহসােব িবরাজ করেব। এই িচ দখােব য, আিমই রভ,ু তামােদর পিব র কেরিছ।

১৪ “এই িব রােমর িদনেক একিট িবেশষ িদেনর মযাদা দেব। যিদ কউ এই িবেশষ িব রােমর িদনেক অ য একিট সাধারণ
িদেনর মেতা পালন কের তাহেল তােক অব যই হ যা করেত হেব। যিদ কউ এই িব রােমর িদেনও কাজ কের, তাহেল তােক
তার লাকেদর থেক িবতািডত় করেত হেব। ১৫ কাজ করার জ য স ােহর বািক ছয় িদন িনিদ থাকেব িক স ম িদনিট হেব
িবেশষ িব রােমর িদন। এই িদনিট তালা থাকেব রভরু রিত স ান রদশেনর িদন িহেসেব। এই িবেশষ িব রােমর িদেন
কউ কাজ করেল তার মৎৃয়ু অিনবায। ১৬ িব রােমর িদনিটেক সবদা মেন রেখ ই রােয়েলর মানষু িবেশষ িদন িহেসেব পালন
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করেব। তারা সবদা এটা মেন চলেব। এটা হল আমার ও তােদর মে য এক িচর ায়ী বে াব । ১৭ িব রােমর িদনিট একিট
িচর ায়ী িচ িহেসেব বঁেচ থাকেব আমার ও ই রােয়েলর লাকেদর মে য। রভু স ােহর ছয় িদন পির রম কের এই বগ
ও মত্য তরী কেরেছন। িক স ম িদেন িতিন িব রাম ও অবসেরর মে য কািটেয়েছন।”

১৮ সীনয় পবেত এরপর রভু মািশর সে কেথাপকথন শষ করেলন। তারপর িতিন বে াব লখা েটা সমা রাল পাথর
ফলক মািশেক িদেলন। ঈ বর িনেজর হােত ঐ ই পাথর ফলেক িলেখেছন।

সানার বাছরু

৩২ ১ পবত থেক মািশর নামেত দরী হে দেখ লাকরা উি ব হেয় হােরাণেক িঘের ধরল। তারা বলল, “ মািশ
আমােদর পথ দিখেয় িমশর দশ থেক বার কের এেনেছ িক আমরা তা এখান থেক িকছইু বেুঝ উঠেত পারিছ না

য মািশর িক হেয়েছ। সতুরাং এেসা, আমরা আমােদর নত ৃ ব দবার জ য দবতােদর তরী কির।”
২ হােরাণ তখন ঐ লাকেদর বলল, “ তামরা আমার কােছ তামােদর রী, পু র, ক যােদর কােনর সানার ল এেন

দাও।”
৩ সতুরাং সবাই তােদর রী, পু র ও ক যােদর কােনর ল এেন হােরাণেক িদল। ৪ হােরাণ সবার কাছ থেক সানার

ল েলা িনেয় স েলা গিলেয় একিট বাছেুরর মিূত গডল়। হােরাণ বাটািল িদেয় বাছেুরর মিূত গডল় এবং সানা িদেয় মিূতিটর
আ াদন তরী করল।

তখন লাকরা বলল, “ হ ই রােয়ল, এই তামার দবতা িযিন তামােক িমশর দশ থেক বাইের এেনেছন।”
৫ সব দখার পর হােরাণ বাছেুরর মিূতর সামেন একিট বদী তরী করল। এরপর হােরাণ ঘাষণা কের জানাল, “আগামীকাল

রভরু স ানােথ একিট িবেশষ চড়ইু ভািত উৎসব পালন করা হেব।”
৬ পরিদন খবু ভাের লাকরা উেঠ িকছ ুপ েক মের হামবিল ও ম ল নেব য িদল। তারপর তারা বেস পাত পেড় খাওয়া

দাওয়া কের আন ূিতেত মেত উঠল।
৭ িঠক সই সমেয় রভু মািশেক বলেলন, “ তামার লাকরা, যােদর তিুম িমশর দশ থেক বাইের এেনেছা, তারা মারা ক

পাপ কােজ িল হেয়েছ। ৮ আমার িনেদশ স ূণ েপ অ রা য কের সানা গিলেয় তারা একিট বাছেুরর মিূত তরী কেরেছ।
তারা গলা সানা িদেয় তরী একিট বাছেুরর মিূতেক পেূজা করেছ এবং তােক নেব য িদে । আবার তারা বলেছ, ‘ই রােয়ল,
এই হে তামার দবতা িযিন তামােক িমশর থেক বার কের এেনেছন।’”

৯ রভু মািশেক বলেলন, “আিম ঐ লাকেদর ভাল কের িচিন। ওরা ভীষণ জদী ও উ ত। ১০ সতুরাং আমােক একা থাকেত
দাও। আিম তােদর ওপর , আিম তােদর বংস করব। তারপর আিম তামােক িদেয় একটা বড় জািতর সিৃ করব।”

১১ িক মািশ িবনেয়র সে , রভু তার ঈ বরেক অনেুরাধ করল, “আপিন রাধ িদেয় আপনার লাকেদর বংস করেবন
না। আপিন আপনার শি ও পরা রম িদেয় ঐ মানষুেদর িমশর দশ থেক বাইের এেনিছেলন। ১২ িক আপিন যিদ ওেদর
বংস কেরন তাহেল িমশরীয়রা বলেত পাের, ‘ রভু িনেজর লাকেদর জ য খারাপ িকছ ু করার পিরক না কেরিছেলন। তাই

িতিন ঐ লাকেদর িমশর থেক বর কের িনেয় িগেয়িছেলন। িতিন চেয়িছেলন পবেতর ওপর িনেয় িগেয় তােদর হ যা করেত।
িতিন চেয়িছেলন তােদর পিৃথবী থেক সিরেয় িদেত।’ তাই আপিন তােদর ওপর রাগ করেবন না। দয়া কের আপনার মনেক
বদলান। আপনার জনগণেক বংস করেবন না। ১৩ আপনার দাসগণ অ রাহাম, ইস ্হাক এবং যােকাবেক রণ ক ন। এবং
আপিন তােদর কােছ িনেজর নােম শপথ িনেয় বেলিছেলন: ‘আিম রিত া করিছ য আকােশর অসং য তারার মেতা তামােদর
বংশ বিৃ হেব। এই দশ তামােদর বংশধরেদর িদেয় দব। ওরা এখােন িচরকােলর জ য থাকেব।’”

১৪ তাই রভু তাঁর মন পিরবতন করেলন এবং তাঁর লাকেদর বংস করবার ভীিত রদশন পালন করেলন না। ১৫ তখন
মািশ ঘেুর দাঁডা়ল এবং পবেতর নীেচ নামল। তার হােত িছল বে াব লখা ই পাথর ফলক। ঐ ই পাথর ফলেকর পােশই
লখা িছল রভরু িনেদশ িল। ১৬ ঈ বর িনেজর হােত ঐ ই পাথর ফলক তরী কের িনেজই ঐ িনেদশ িল িলেখেছন।

১৭ িযেহাশয়ূ িশিবেরর গভীের লাকজেনর কালাহল নেত পল এবং মািশেক বলল, “মেন হে িশিবেরর লাকরা যু
করেছ।”

১৮ উ ের মািশ বলল, “এই কালাহল কান যু জেয়র উ াস নয় আবার পরাজেয়র কা াও নয়। আিম িক গান বাজনা
নেত পাি ।”

১৯ মািশ সই িশিবেরর কােছ গল। স দখল সানার বাছেুরর মিূতিট এবং লাকরা তা িনেয় নাচানািচ করেছ। এসব দেখ
মািশ রেগ গল, রােগর চােট হাত থেক পাথর ফলক িল নীেচ ফেল িদল এবং পবেতর পাদেদেশ তােদর ভে চণূিবচণূ

কের িদল। ২০ মািশ সই সানার বাছেুরর মিূতেক আ েন ছ ুঁেড় ফেল িদল। তারপর আ েন সই মিূত গেল গেল সই ছাই
জেল িমিশেয় ই রােয়েলর লাকেদর সই জল পান করেত বা য করল।

২১ মািশ হােরাণেক বলল, “এই লাকরা তামার সে িক কেরিছল য তিুম ওেদর এমন পােপর িদেক ঠেল িদেল?”
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২২ হােরাণ উ র িদল, “মহাশয়, রাগ কেরা না। তিুম তা জােনা এরা সব সময়ই ভলু পেথ পা বাডা়য়। ২৩ ওরা আমায়
বেলিছল, ‘ মািশ আমােদর িমশর দশ থেক নত ৃ ব িদেয় বর কের আনেলও এখন িক তার কান খবর পাওয়া যাে না।
তাই আমােদর জ য এমন দবতাসমহূ তরী কের দাও যারা আমােদর নত ৃ ব দেব।’ ২৪ তখন আিম ওেদর বেলিছলাম, ‘যিদ
তামােদর কান সানার ল থােক তাহেল আমােক সব দাও।’ ওরা আমােক সানার ল িদেল আিম স েলা আ েন ফেল

িদেল আ ন থেক ঐ বাছরুিট বার হেয় এেলা।”
২৫ মািশ দখল হােরাণ লাকেদর ওপর িনয় রণ হািরেয়েছ এবং তারা ব াচারী হেয় উেঠেছ। লাকরা ব য হেয় উেঠেছ।

এবং তােদর সম শ রা এই বাকামী দখেত পেয়েছ। ২৬ তাই মািশ সই িশিবেরর রেবশ বাের দাঁিডে়য় বেল উঠল,
“ কউ যিদ রভেুক অনসুরণ করেত চাও তাহেল আমার কােছ এেসা।” এবং লিব বংশজাত লাকরা সবাই দৗেড় মািশর
কােছ চেল এল।

২৭ তখন মািশ তােদর বলল, “ রভু ই রােয়েলর ঈ বর িক বেলন তা আিম তামােদর বলব: ‘ রে যেক তার িনেজর
িনেজর তরবাির হােত তেুল িনেয় িশিবেরর এ রা থেক ও রাে িগেয় সম লাকেদর হ যা কের তােদর শাি দাও।

রে যেক তার ব ু ভাই এবং রিতেবশীেক হ যা করেব।’”
২৮ লিব বংশজাত রে যক মানষু মািশর িনেদশ পালন করল। সই িদন অ ত ৩০০০ ই রােয়লবাসীেক হ যা করা

হেয়িছল। ২৯ তখন মািশ বলল, “আজ থেক রভু তামােদর তাঁর সবার জ য উৎসগ কেরেছন এবং আজ িতিন তামােদর
আশীবাদ কেরেছন কারণ তামরা রে যেক তামােদর পু রেদর এবং ভাইেদর িব ে ঝগডা় কেরছ।”

৩০ পরিদন সকােল মািশ সবাইেক বলল, “ তামরা মারা ক পাপ কাজ কেরেছা িক এখন আিম রভরু কােছ যাব এবং
চ া করব যােত িতিন তামােদর এই পাপেক মা কের দন।” ৩১ সতুরাং মািশ আবার রভরু কােছ িফের িগেয় বলল, “ রভু

অনু রহ কের ননু। ওরা সানার দবতা তরী কের মারা ক পাপ কেরেছ। ৩২ এখন আপিন ওেদর এই পাপেক মা কের
িদন। যিদ আপিন ওেদর মা না কেরন তাহেল আপনার লখা পু ক † থেক আমার নাম মেুছ িদন।”

৩৩ রভু মািশেক বলেলন, “ য আমার িব ে পাপ কাজ কেরেছ আিম কবল তার নামই আমার পু ক থেক কেট ফলব।
৩৪ তাই এখন তিুম নীেচ িগেয় লাকেদর য দেশ িনেয় যেত বেলিছ সই দেশ িনেয় যাও। আমার দূত তামােদর আেগ পথ
দখােত দখােত যােব, পাপীর যখন িবনােশর সময় হেব তখন স শাি পােবই।” ৩৫ তাই রভু লাকেদর ওপর একিট মহামারী

ছিডে়য় িদেলন কারণ তারা হােরাণেক বাছেুরর মিূত তরী করেত বা য কেরিছল।

“আিম তামার সে যাব না”

৩৩ ১ তখন রভু মািশেক বলেলন, “তিুম এবং তামার লাকেদর, যােদর তিুম িমশর থেক এেনিছেল তােদর অব যই
এখান থেক চেল যেত হেব। অ রাহাম, ইস ্হাক ও যােকাবেক আিম য দশ দব বেল রিত া কেরিছলাম সই

দেশ চেল যাও। আিম রিত া কেরিছলাম য আিম ওেদর পরবতী উ রপু ষেদর ঐ দশ িদেয় যাব। ২ তাই আিম তামার
আেগ একজন দূত পাঠাব এবং কনানীয়, ইেমারীয়, িহ ীয়, পিরষীয়, িহ বীয় ও িযবষূীয়েদর পরািজত কের ঐ দশ থেক
তািডে়য় দব। ৩ তামরা সই ভাল দেশ যাও; সখােন সব িকছ ু সু র। িক আিম তামার সে যাব না। তামরা ভীষণ
এক ঁেয় ও জদী। তামরা আমােক কেরছ। যিদ আিম তামােদর সে যাই তাহেল হয়েতা আিম তামােদর বংস
করেত পাির।” ৪ এই ঃসংবাদ শানার পর লাকরা ভীষন হতাশ হেয় পডল় এবং তারা মিণমািণ য যবহার করা ব কের
িদল। ৫ কন? কারণ মািশেক রভু বেলেছন, “ই রােয়লবাসীেক বেলা, ‘ তামরা এক ঁেয় ও জদী রকৃিতর মানষু। খবু কম
সমেয়র জ যও আিম যিদ তামােদর সে রমণ কির তাহেল তামােদর িবনাশ হেত পাের। সতুরাং যখন আিম ি র করব
ই রােয়লেক িক করেত হেব তখন তামরা িনেজেদর দহ থেক অল ারািদ খেুল ফেলা।’” ৬ সতুরাং ই রােয়লবাসীরা হােরব
পবত থেক তােদর যা রাপেথ িনেজেদর অল ারািদ খেুল ফলল।

অ ায়ী সমাগম তাঁবু
৭ মািশ িশিবেরর একটু দূের অ য একিট তাঁবু াপন করল। মািশ এই তাঁবরু নাম িদল “সমাগম তাঁব।ু” রভেুক কউ যিদ

িকছ ু িজ াসা করেত চায় তাহেল স িশিবেরর বাইের ঐ সমাগম তাঁবেুত যেত পাের। ৮ যখন খিুশ মািশ ঐ সমাগম তাঁবেুত
যত। সবাই তােক ল ্য করত। সকেল িনজ ব তাঁবরু দরজায় দাঁিডে়য় মািশর সমাগম তাঁবরু অ য ের যাওয়া দখেতা।

৯ মািশ যখনই ঐ সমাগম তাঁবেুত রেবশ করেতা তখনই তাঁবরু দরজায় মঘ নেম আসত এবং রভু তখন মািশর সে
কথা বলেতন। ১০ লাকরা সমাগম তাঁবরু দরজায় মঘ দখেত পেলই তারা িনেজর িনেজর তাঁবরু মে য হাঁটু গেড় ঈ বেরর
উপাসনা করেতা।

†৩২:৩২ পু ক এিট হল “জীবন পু ক,” ঈ বেরর সব লাকেদর নাম এেত লখা আেছ।
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১১ এভােবই রভু মািশর সে মেুখামিুখ কথা বলত। রভু ব ুর মেতা মািশর সে কথা বলেতন। রভরু সে কথা শষ
করার পর মািশ িশিবের িফের যত িক মািশর পিরচারক (দাস), নেূনর পু র িযেহাশয়ূ তাঁবরু বাইের বেরাত না।

মািশ রভরু মিহমা দশন করল
১২ মািশ রভেুক বলল, “আপিন এই লাকেদর নত ৃ ব িদেত বেলিছেলন িক আমার সে আপিন কােক পাঠােবন তা িক

বেলন িন। আপিন বেলেছন, ‘আিম তামােক ভাল কের িচিন এবং তামার ওপর আিম স ।’ ১৩ আিম যিদ সি যই আপনােক
স কের থািক তাহেল আমােক আপনার িশ া ও ান িদন। আিম আপনােক জানেত চাই। তাহেল আিম আপনােক বরাবর
স করেত পারব। মেন রাখেবন য তােদর সবাই আপনার লাক।”

১৪ রভু উ ের বলেলন, “আিম িনেজ তামার সে যাব, আিম তামােক িব রাম দব।”
১৫ তখন মািশ রভেুক বলল, “আপিন যিদ আমােদর সে না যান তাহেল আমােদর এই ান থেক সরােবন না। ১৬ তাছাডা়,

আমরা িক কের বঝুব আপিন আমার এবং আপনার লাকেদর ওপর স ? আপিন যিদ আমােদর সে যান তাহেল বঝুব আপিন
আমােদর ওপর স হেয়েছন। আপিন যিদ আমােদর সে না আেসন, তাহেল আমার এবং আপনার লাকেদর মে য এবং
পিৃথবীর অ য জািতর মে য আর কান পাথ য থাকেব না।”

১৭ তখন রভু মািশেক বলেলন, “ বশ আিম তামার ই া পরূণ করব। কারণ আিম তামার ওপর স এবং আিম তামােক
ভাল কের জািন।”

১৮ তখন মািশ বলল, “দয়া কের আপনার মিহমা আমায় দখান।”
১৯ তখন রভু উ র িদেলন, “আিম আমার সম ণাবলীেক তামার সামেন িদেয় গমণ করােবা। আিমই রভু এবং তামরা

যােত নেত পাও সইজ য আিম আমার নাম ঘাষণা করব। কারণ আমার যােক খশুী আিম আমার ক ণা ও ভালবাসা দখােত
পাির। ২০ িক তামরা আমার মখু দখেত পােব না। আমােক দখার পর কউ বাঁচেত পারেব না।”

২১ “আমার খবু কােছই একিট পাথর আেছ; তামরা সই পাথেরর ওপর দাঁডা়েত পােরা। ২২ ঐ ান িদেয়ই আমার মিহমা
রকাশ পােব। আিম তামােদর ঐ পাথেরর একিট িবশাল ফাটেল রেখ দব এবং আিম যখন ওখান িদেয় যাব তখন আমার

হাত তামােদর ঢেক দেব। ২৩ এরপর আিম তামােদর ওপর থেক হাত সিরেয় নব এবং তামরা আমার িপছন িদক দখেত
পােব িক আমার মখু দখেত পােব না।”

নতনু র র ফলক

৩৪ ১ তখন রভু মািশেক বলেলন, “পবূবতী িট র র ফলক, য িট তিুম ভে িছেল সরকম আেরা িট র র
ফলক তিুম তরী কর। রথম ফলক িটেত যসব কথা লখা হেয়িছল সইসব কথা আিম আবার এই ফলক িটেত

িলখব। ২ কাল সকােল র ত হেয় িনও এবং আমার সে দখা করবার জ য সীনয় পবেতর চডূা়য় এেসা। ৩ আর কউ তামার
সে আসেব না। অ য কাউেক যন পবেতর কাথাও না দখা যায়। এমনিক কানও প র দল বা মেষর পালেকও পবেতর
নীেচ চরেত দওয়া যােব না।”

৪ তাই মািশ রথম পাথেরর ফলেকর মেতা আরও িট ফলক তরী করল। তারপর পরিদন সকােল উেঠ সীনয় পবেতর
চডূা়য় গল। মািশ রভরু আেদশ অনসুাের সব িকছ ু করল। স পাথেরর ফলক িট সে কের িনেয় গল। ৫ অতঃপর রভু
মেঘর মে য মািশর কােছ নেম এেলন এবং তার সে দাঁডা়েলন এবং তাঁর নাম ( রভরু) ঘাষণা করেলন।

৬ রভু মািশর সামেন িদেয় গেলন এবং বলেলন, “িযেহাবা, রভু হেলন দয়ালু ও ক ণাময়। িতিন রােধর যাপাের
ধয্যশীল। িতিন পরমে েহ পিরপণূ এবং িব ব । ৭ হাজার হাজার পু ষ ধের রভু তাঁর ক ণা দখান। িতিন ভলু কাজ,

অবা যতা এবং পাপ মা কের দন। িক তবু িতিন দাষীেদর শাি িদেত ভােলন না। িতিন কবলমা র দাষীেদরই শাি
দন না, তােদর দ নীয় অপরােধর জ য তােদর ততৃীয় ও চতথু পু েষর উ রপু ষেদরও শাি দন।”

৮ তখন মািশ সে সে হাঁটু গেড় বসল ও আভিুম মাথা নত কের রভরু কােছ রাথনা করল এবং বলল, ৯ “ রভ,ু আপিন
যিদ আমার রিত স হন তাহেল আমােদর সে চলনু। আিম জািন আমরা জদী িক আমােদর অপরাধ মা কের িদন।
আমােদর ওপর আপনার িনেজর পণূ অিধকার আেছ বেল মেন ক ন এবং আমােদর রহণ ক ন।”

১০ তখন রভু বলেলন, “আিম তামার লাকেদর সে এই চিু কির য আিম তামার লাকেদর সামেন এমন সব আ য
কায করব যা ইিতপেূব পিৃথবীর কানও দেশ হয় িন। তখন তামােদর চারপােশর সম জািতসমহূ দখেত পােব আিম কত
মহান। তারা এইসব আ য িজিনস দখেব যা আিম তামােদর জ য করব। ১১ আিম যা আেদশ িদি , আজ তা পালন কর
তাহেল আিম তামােদর শ েদর তামােদর দশ যাগ করেত বা য করব। আিম ইেমারীয়, কনানীয়, িহ ীয়, পিরষীয়,
িহ বীয় ও িযবষূীয়েদর িবতাডন় করব। ১২ সাবধান! তামরা যখােন যাে া সখানকার লাকেদর সে কানও চিু কােরা
না। তাহেল তামরা িবপেদ পডে়ব। ১৩ তােদর বদী বংস কের িদও। য পাথরেক তারা পেূজা কের তা ভে ফেলা। তােদর
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পিব র দ িল বংস কেরা। ১৪ অ য কানও দবতােক পজূা কেরা না কারণ আমার নাম ঈষা। আিম হলাম ঈষাপরায়ণ
ঈ বর।

১৫ “ঐ দেশর লাকেদর সে কানও চিু না করার যাপাের সাবধান থেকা। কারণ তামরা তােদর দবতােদর পেূজা
কের এবং তােদর নেব য উৎসগ কের যিভচার করেব। তারা তােদর নেব য ভ ণ করেত তামােদর িনম রণ করেব।
১৬ তামরা যিদ তােদর ক যােদর পু রবধূ েপ রহণ কেরা তাহেল ঐ মিহলারা তামােদর পু রেদর তােদর ঐ দবতােদর
পেূজা করােব এবং তারা তামােদর পু রেদর রভরু রিত অিব ব কের তলুেব।

১৭ “ কানও মিূ তরী করেব না।
১৮ “খািমরিবহীন িটর উৎসব পালন করেব। আিম তামােদর যমন আেদশ িদেয়িছলাম সই মেতা সাতিদন ধের

খািমরিবহীন িট খােব। তামরা এটা আবীব মােস করেব কারণ ঐ মােস তামরা িমশর ছেড় বিরেয় এেসিছেল।
১৯ “ কানও নারীর রথম গভজাত পু র স ান হেব আমার। এমনিক গবািদ প র অথবা মেষর রথমজাত পু ষশাবকও

আমার অিধকারভু । ২০ তামরা যিদ গাধার রথমজাত পু ষশাবকেক রাখেত চাও, তেব তামরা একিট মষশাবেকর িবিনমেয়
তা রাখেত পােরা। িক তামরা যিদ ঐ গাধার শাবকিটেক একিট মেষর িবিনমেয় না কেনা তাহেল তামােদর ঐ গাধার ঘাড়
মটকােত হেব। তামােদর সম রথমজাত পু র স ানেদর আমার কােছ থেক ফরৎ িনেত হেব। িক কানও লাকই
উপহার ছাডা় আমার কােছ আসেব না।

২১ “ তামরা ছয়িদন যাবৎ পির রম করেব ও স ম িদেন িব রাম নেব। চােষর বীজ রাপন ও ফসল কাটার সময় তামরা
অব যই িব রাম নেব।

২২ “সাত স ােহর উৎসব পালন করেব। গম কাটার পর রথম কাটা ফসেলর দানা েলা এই উৎসেবর জ য যবহার করেব
এবং বছেরর শেষ ফসল কাটার উৎসব পালন করেব।

২৩ “বছের িতনবার তামােদর সম লাক সবশি মান রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বেরর সামেন উপি ত হেব।
২৪ “ তামরা যখন তামােদর দেশ যােব তখন আিম তামােদর শ েদর সখান থেক িবতািডত় করেত বা য করব। আিম

তামােদর দেশর সীমা িব ার কের দব যােত তামরা আরও বশী জিম পাও। তামােদর অব যই রিত বছের িতনবার
রভ,ু তামােদর ঈ বেরর সামেন যেত হেব। এবং তখন কউ তামােদর দশ অিধকার করার চ া করেব না।

২৫ “যখন তামরা আমােক নেব য িহসােব র উৎসগ করেব তখন তার সে খািমর দেব না।
“িন ারপেব উৎসগীকৃত মাংস পরিদন সকাল পয রাখা উিচৎ হেব না।
২৬ “ তামােদর েতর রথম ফসল রভেুক দেব। ঐ ফসল রভ,ু তামােদর ঈ বেরর গেৃহ িনেয় আসেব।
“কখনও কানও ছাগিশ েক তার মােয়র ধ িদেয় রা া করেব না।”
২৭ তারপর রভু মািশেক বলেলন, “ তামােক আিম যা বেলিছ সব িকছ ু িলেখ রােখা। এই িলই হল তামার এবং

ই রােয়েলর লাকেদর মে য চিু র দিলল।”
২৮ মািশ সখােন রভরু সে ৪০ িদন ও ৪০ রাত বাস কেরিছল। মািশ ৪০ িদন কান িকছ ু ভাজন করল না বা জল পান

করল না। মািশ িট পাথেরর ফলেকর ওপর চিু র কথা িল িলেখিছল।

মািশর উ বল মখু
২৯ তারপর মািশ সীনয় পবত থেক নেম এল। স সই চিু লখা পাথেরর ফলক িট বেয় িনেয় এল। রভরু সে কথা

বলার পর মািশর মখু বল বল করিছল। িক মািশ িনেজ তা জানত না। ৩০ হােরাণ ও ই রােয়েলর অ য সব লাকরা
তার উ বল মখু দেখ তার কােছ যেত ভয় পাি ল। ৩১ তখন মািশ তােদর ডেক পাঠাল। মািশ হােরাণ এবং দলপিতর
সে কথা বলল। ৩২ তারপর সম ই রােয়লবাসী মািশর কােছ এল। সীনয় পবেত রভু যসব আেদশ িদেয়েছন মািশ সই
আেদেশর কথা তােদর শানাল।

৩৩ মািশ তার কথা শষ কের িনেজর মখু আবরণ িদেয় ঢেক ফলল। ৩৪ িক মািশ যখনই রভরু সে কথা বলেত যত
তখন স যত ণ না বাইের আসত তত ণ সই আবরণ খেুল রাখত। মািশ যখন রভরু সাি য থেক বিরেয় আসত এবং
ই রােয়েলর লাকেদর রভরু আেদশসমহূ বলত, ৩৫ তখন তারা মািশর মখুম েলর ওপর একিট দীি দখেত পত। তাই স
আবার তার মখু ঢেক ফলত। পেরর বার রভরু সে কথা বলেত না যাওয়া পয স ঐভােবই মখু ঢেক রাখত।

িব রােমর িদন সং রা িনয়ম

৩৫ ১ মািশ সম ই রােয়লবাসীেক এক র করল। স তােদর বলল, “ রভু তামােদর যা আেদশ কেরেছন তা আিম
তামােদর বলব:
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২ “ তামরা ছয়িদন ধের কাজ করেব িক স ম িদনিট িবেশষভােব িব রােমর জ য থাকেব। তামরা ঐিদন িব রাম নেব
এবং এইভােব রভেুক স ান জানােব। য যি স ম িদেন কাজ করেব তােক হ যা করা হেব। ৩ ঐ িব রােমর িদন তামােদর
বাডী়র কাথাও তামরা আ ন পয বালােব না।”

পিব র তাঁবরু জ য িজিনসপ র
৪ মািশ ই রােয়েলর সম ম লীেক বলল, “এই িল হল রভরু আেদশসমহূ: ৫ রভরু জ য িবেশষ উপহার সং রহ কর।

রে যেক মেন মেন িঠক কের নেব তামরা িক দেব। তারপর তামরা রভরু কােছ উপহারসমহূ আনেব। সানা, েপা,
িপতল; ৬ নীল, ব নী ও লাল সেুতা ও সূ মসীনা ব র; ছাগেলর লাম; ৭ লাল রঙ করা মষ চম ও মসণৃ চম; বাবলা
কাঠ; ৮ রদীেপর জ য তল, অিভেষেকর তেলর জ য মশলাপািত এবং সগুি ধপূকািঠর জ য মশলা এেন তামরা রভেুক
দেব। ৯ এেফাদ ও ব াবরেণর জ য গােমদ ও অ যা য মূ যবান মিণমািণ যও সে এেনা।

১০ “ তামােদর মে য যারা দ কািরগর তারা এেস রভরু আেদশমেতা িজিনস তরী কেরা: ১১ পিব র তাঁব,ু তার বাইেরর
তাঁব,ু তার আ রণ, আংটা িল, ত াসমহু, আগল, খুঁিট ও িভি সমহূ; ১২ পিব র িস ুক, তার খুঁিট িল, আ রণ এবং পদা যা
পিব র িস ুক যখােন রাখা আেছ সই জায়গা ঢেক দয়; ১৩ সই টিবল ও তার পায়া িল, টিবেলর ওপেরর সম িজিনস
এবং টিবেলর ওপেরর িবেশষ িট; ১৪ বািতর জ য বািতদানসমহূ, তার আনষুি ক অ এবং বািতর জ য তল; ১৫ ধপূ বদী
এবং তার খুঁিটসমহূ; অিভেষেকর তল এবং সগুি ধপূ; য পদা পিব র তাঁবরু রেবশ বার ঢেক রাখেব; ১৬ হামবিলর জ য
বদী এবং তার িপতেলর জাল, খুঁিট িল এবং তার বাসনেকাসন, িপতেলর পা র ও তার দান; ১৭ রা েণর চারিদেকর পদা,

তােদর খুঁিট ও িভি সমহূ এবং রা েণর রেবশ বােরর পদা ১৮ সমাগম তাঁবরু জ য এবং রা েণর জ য কীলক িল এবং
তােদর দিড় িল; ১৯ পিব র ােন পরার জ য যাজেকর িবেশষ ব র—এসবই তামরা আনেব। এই িবেশষ ব র যাজক
হােরাণ ও তার পু ররা পরেব। তারা যখন যাজক হেব তখন তারা এই ব র পরেব।”

লাকেদর মহান নেব য
২০ তারপর ই রােয়েলর সম র ম লী মািশর কাছ থেক চেল গল। ২১ রে যেক, যােদর দেয় রবিৃ ও মেন ই া

হল তারা রভরু জ য উপহার িনেয় এল। এই উপহার সাম রী িল সমাগম তাঁবরু জ য, তাঁবরু ভতেরর রেয়াজনীয় িজিনস
এবং িবেশষ ব র তরীর কােজ লাগােনা হল। ২২ পু ষ, রী যারা ই ুক িছল রভরু জ য উপহার সাম রী িনেয় এেলা।
তারা িপন, ল, আংিট ও অ যা য গয়না িনেয় এল এবং সম রভেুক িদেয় িদল। এটা িছল রভরু জ য িবেশষ নেব য.

২৩ য সম লােকর কােছ িমিহ শেনর কাপড় িছল এবং নীল, ব নী ও লাল সেুতা িছল তারা তা িনেয় রভরু কােছ এেলা।
যােদর কােছ ছাগেলর লাম বা লাল রঙ করা মেষর চামডা় বা মসণৃ চামডা় িছল তারা স েলা িনেয় এল এবং রভেুক িদল।
২৪ যারা রভেুক েপা বা িপতল িদেত চাইল তারা সটা িনেয় এল। যােদর কােছ বাবলা কাঠ িছল যা সমাগম তাঁবু িনমােণর
কােজ যবহার করা যেত পাের তারা সটা আনল এবং তা রভেুক িদল। ২৫ রিতিট দ মিহলা তােদর হাত িদেয় সেুতা
কেট িমিহ শেনর কাপড় বনুল এবং লাল, নীল ও ব নী সেুতা কাটল। ২৬ ঐ দ মিহলারা যারা সাহা য করেত চাইল, তারা

ছাগেলর লাম থেক কাপড় তরী করল।
২৭ ই রােয়লবাসীেদর দলপিতরা গােমদ ও অ যা য মিণমািণ য িনেয় এেলা য িল এেফাদ ও যাজেকর ব াবরেণর

উপর লাগােনা হেব। ২৮ তারা মশলা ও জলপাই তলও িনেয় এল, এ িল সগুি ধপূ, অিভেষেকর তল ও রদীেপর তল
িহেসেব যবহার করবার জ য।

২৯ সম পু ষ ও নারী, যারা সাহা য করেত চাইিছল তারা রভরু জ য উপহার সাম রী িনেয় এল। তারা িনেজেদর ই ায়
বতঃ ূতভােবই এই উপহারসাম রী রদান করল। রভু মািশ ও তার লাকেদর যসব িজিনস বানােত আেদশ কেরিছেলন

সইসব িজিনসই এই উপহার সাম রীর সাহাে য তরী করা হল।

বৎসেলল ও অহলীয়াব
৩০ তারপর মািশ ই রােয়লবাসীেদর বলল, “ দখ, রভু িযহদূা বংেশর হেূরর পৗ র, উিরর পু র বৎসেললেক মেনানীত

কেরেছন। ৩১ িতিন তােক ঐ বিরক মতা িদেয়েছন। িতিন তােক ােন ও সব রকার িব যায় পারদশী কের তেুলেছন। ৩২ স
সানা, েপা ও িপতেলর িজিনস তরী কের তার ওপর কা কায করেত পাের। ৩৩ স মূ যবান পাথর ও মিণমািণ য কেট

বসােত পাের। স কাঠ িদেয়ও সব রকার িজিনস তরী করেত পাের। ৩৪ রভু বৎসেলল ও অহলীয়াবেক িশ াদান করার
িবেশষ মতা িদেয়েছন। অহলীয়াব হল দান বংশীয় অহীষামেকর পু র। ৩৫ রভু এই জনেকই সব রকার কাজ করার
জ য িবেশষ দ তা িদেয়েছন। তারা ছেুতার এবং ধাতরু কােজ দ । তারা িমিহ শেনর কাপড,় নীল, ব নী এবং লাল সেুতার
সাহাে য কাপেড় কা কায কের ও কাপড় বােন। তারা পশম িদেয়ও কাপড় বনুেত পাের।
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৩৬ ১ “অতএব বৎসেলল, অহলীয়াব ও অ যা য সব দ কািরগরেদর অব যই রভরু আেদশ অনসুাের কাজিট করেত
হেব। রভু এেদর ান ও বিু িদেয়েছন যােত এরা পারদিশতার সে পিব র ান তরীর কাজ করেত পাের।”

২–৩ তারপর মািশ বৎসেলল, অহলীয়াব এবং যসব লাকেদর রভু িবেশষ দ তা িদেয়িছেলন তােদর ডেক
ই রােয়লবাসীেদর আনা উপহার সাম রী িল তােদর হােত তেুল িদল। এইসব লাকরা পিব র ান তরীর কােজ সাহা য
করার জ যই এেসিছল এবং তারা এই উপহার িল ঈ বেরর পিব র ান তরীর কােজ লাগাল। লাকরা রে যক িদন
সকােলই উপহার িনেয় আসত। ৪ শষকােল ঐসব কািরগররা পিব র ােনর কাজ ছেড় মািশর কােছ এল। তারা বলল,
৫ “আমােদর তাঁবরু কাজ শষ করার জ য যা রেয়াজন তার চেয় লাকরা অেনক বশী িজিনস এেনেছ।”

৬ তখন মািশ িশিবেরর চারিদেক খবর পাঠাল: “ কানও নারী বা পু ষ পিব র ােনর জ য আর কানও উপহার তরী
করেব না।” তাই লাকেদর উপহার না িদেত বা য করা হল। ৭ তারা রেয়াজেনর চেয় অেনক বশী িজিনস এেনিছল।

পিব র তাঁবু
৮ তারপর দ কািরগররা পিব র তাঁবু তরী করবার কাজ আর করল। তারা িমিহ শেনর কাপড,় ব নী, নীল ও লাল সেুতা

িদেয় দশিট পদা তরী করল। তারা তার ওপর সেূতা িদেয় ঈ বেরর িবেশষ ডানাযু ক ব দূেতর ছিব বসাল। ৯ রে যকিট
পদাই িছল সমান মােপর—২৮ হাত ল বা এবং ৪ হাত চওডা়। ১০ তারপর কািরগররা সই পদা িল জেুড় ভােগ ভাগ করল।
পাঁচিট কের পদা িনেয় এেককিট ভাগ হেলা। ১১ তারা নীল কাপড় িদেয় রে যক ভােগর পদার িকনারায় একিট ফাঁস তরী
করল। ১২ রিতিট ভােগর পদার ধাের ৫০িট কের ফাঁস িদল। ফাঁস িল িছল এেক অপেরর িবপরীেত। ১৩ তারা িট পদােক
জাডা় দবার জ য ৫০িট সানার আংটা তরী করল। এইভােব পিব র তাঁবিুটেক একসে একিট খে যু করা হল।

১৪ তারপর কািরগররা সই পিব র তাঁবরু আ াদেনর জ য আেরকিট তাঁবু তরী করল। তারা ছাগেলর লাম িদেয় এগােরািট
পদা বানাল। ১৫ সব িল পদাই িছল সমান মােপর—৩০ হাত ল বা এবং ৪ হাত চওডা়। ১৬ তারপর পাঁচিট পদা জেুড় একিট ও
ছয়িট পদা জেুড় আেরকিট ভাগ করা হল। ১৭ ই ভােগর পদার মােঝই ৫০িট কের ফাঁস লাগােনা হল। ১৮ ই ভােগর পদা িল
জেুড় একিট তাঁবু বানােনার জ য তারা ৫০িট িপতেলর আংটা তরী করল। ১৯ তারপর তারা পিব র তাঁবরু জ য আেরা িট
আ াদন তরী করল। একিট বানােনা হেলা লাল রঙ করা ভডা়র চামডা় িদেয় আর অ যিট বানােনা হল মসণৃ চামডা় িদেয়।

২০ তারপর কািরগররা পিব র তাঁবেুক দাঁড় করােনার জ য বাবলা কােঠর কাঠােমা বানােলা। ২১ রিতিট কাঠােমা িছল ১০
হাত ল বা ও ১.৫ হাত চওডা়। ২২ রিতিট কাঠােমা পাশাপািশ িট ত া জাডা় িদেয় তরী হেয়িছল। রিতিট কাঠােমা
িছল একইরকম। ২৩ এইভােব তারা পিব র তাঁবরু কাঠােমা েলা তরী করল। তারা পিব র তাঁবরু দি ণ িদেকর জ য ২০িট
কাঠােমা তরী করল। ২৪ তারপর ঐ কাঠােমার জ য ৪০িট েপার পায়া তরী করল। রে যকিট কাঠােমােত িট কের পায়া
িছল। রিতিট ত ার ধাের একিট কের পায়া। ২৫ তাঁবরু উ র িদেকর জ যও তারা ২০িট কাঠােমা তরী করল। ২৬ তারা ৪০িট

েপার িভি তরী করল, রে যক কাঠােমার জ য িট কের িভি । ২৭ তাঁবরু িপছেন পি ম িদেকর জ য তারা আেরা িট
কাঠােমা তরী করল। ২৮ পিব র তাঁবরু িপছেন কানার িদেকর জ যও তারা িট কাঠােমা তরী করল। ২৯ এই কাঠােমা িলেক
এক র কের নীেচর িদেক জাডা় দওয়া হল এবং ওপর িদেক একটা আংটা িদেয় িদেকর কানার কাঠােমা িল জাডা় হল।
৩০ পিব র তাঁবরু পি ম িদেকর জ য মাট আটিট কাঠােমা িছল। সখােন ১৬িট েপার পায়াও িছল যা রিতিট কাঠােমােত
িট কের লাগােনা হল।

৩১ তারপর কািরগররা বাবলা কাঠ িদেয় কাঠােমার আগল তরী করল। তাঁবরু রথম পােশ পাঁচিট আগল, ৩২ অ য িদেক
পাঁচিট আগল লাগােলা এবং পছনিদেক অথাৎ পি ম িদেক পাঁচিট আগল লাগােলা। ৩৩ মােঝর আগলিটেক রাখা হল কাঠােমার
এক রা থেক আেরক রা জেুড।় ৩৪ কাঠােমা িলেক সানায় মেুড় দওয়া হল। তারপর তারা সানার আংটা তরী করল
আগল িল ধের রাখার জ য এবং আগল িল সানা িদেয় মেুড় দওয়া হল।

৩৫ তারা িমিহ শেনর কাপড় িদেয় পদাসমহূ তরী করল এবং তারা িবেশষ পদািট তরী করবার জ য নীল, ব নী ও লাল
সেূতা তরী করল। তারা স েলার ওপর ক ব দূতেদর চহারা সলাই করল। ৩৬ চারিট বাবলা কােঠর খুঁিট বািনেয় সানা িদেয়
মেুড় দওয়া হল। তারা খুঁিটর জ য সানার আংটা তরী করল এবং চারিট কের েপার পায়া তরী করল। ৩৭ তারপর তারা
তাঁবেুত ঢাকার জ য িমিহ শেনর কাপড় এবং নীল, ব নী ও লাল সেুতা যবহার কের দরজার পদা তরী করল। এর ওপর
তারা সেুতার কাজও করল। ৩৮ তারপর তারা এই ঢাকার দরজার পদার জ য পাঁচিট খুঁিট ও আংটা তরী করল। তারপর এই
খুঁিটর ও পদার আংটার মাথা িল সানা িদেয় মেুড় দওয়া হল। তারপর খুঁিটর জ য পাঁচিট কের িপতেলর পায়া র ত করা
হল।
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সা ্যিস ুক

৩৭ ১ বৎসেলল বাবলা কাঠ িদেয় পিব র িস ুক তরী করল। িস ুকিট ২.৫ হাত ল বা, ১.৫ হাত চওডা় আর ১.৫ হাত
উঁচ।ু ২ তারপর স িস ুেকর ভতর ও বাইেরর িদক খাঁিট সানা িদেয় মেুড় িদল। স িস ুেকর চািরিদেক সানার জির

িদেয়ও িঘের িদল। ৩ এরপর স চারিট সানার আংটা চারেকাণায় রাখল িস ুকিট বেয় িনেয় যাওয়ার জ য। এর একিদেক
িট আংটা লাগােনা িছল এবং িট আংটা লাগােনা িছল এর অ য িদেক। ৪ িস ুকিট বেয় িনেয় যাওয়ার জ য বাবলা কােঠর

খুঁিট তরী কের স স িল খাঁিট সানায় মেুড় িদল। ৫ তারপর স পিব র িস ুেকর রিতিট ধাের আংটা িলর ভতর িদেয়
খুঁিট িল ঢিুকেয় িদল। ৬ তারপর স খাঁিট সানা িদেয় আ াদনিট তরী করল। এটা িছল ২.৫ হাত ল বা ও ১.৫ হাত চওডা়।
৭ তারপর স পটােনা সানা িদেয় িট ক ব দূত তরী করল এবং স েলা আ াদেনর ধাের রেখ িদল। ৮ তারপর স ক ব
দূেতর মিূ িট পাপেমাচন ােনর আ াদেনর সে জেুড় এক র করল। ৯ দূতরা ডানা আকােশ ছিডে়য় পিব র িস ুকিটেক
ঢেক িদল। দূতরা পর র মেুখামিুখ হেয় পাপেমাচন ােনর িদেক তািকেয় রইল।

িবেশষ টিবল
১০ বৎসেলল বাবলা কাঠ িদেয় একিট ২ হাত ল বা, ১ হাত চওডা় ও ১.৫ হাত উঁচু টিবল বানাল। ১১ টিবেলর চারধার

খাঁিট সানার পাত িদেয় স মেুড় িদল। এবং তার চারধাের একিট সানার ঝালর লািগেয় িদল। ১২ তারপর স একিট ১ হাত
চওডা় কাঠােমা তরী করল টিবেলর সব ধার িঘের এবং কাঠােমার চারপােশ সানার ঝালর লাগােলা। ১৩ তারপর স টিবেলর
চারেকাণায় চারপায়ায় চারিট সানার আংটা লাগাল। ১৪ স টিবলটােক বইবার জ য আংটা েলা কাঠােমার খবু কােছ আটেক
িদল। ১৫ তারপর স টিবলিট বেয় িনেয় যাওয়ার জ য বাবলা কােঠর খুঁিট তরী করল। খাঁিট সানা িদেয় খুঁিট িলও মেুড় িদল।
১৬ এরপর স টিবেল যবহােরর জ য সানার ট, চামচ, বািট ও কলসী বানাল। পয় নেব য ঢালার জ য বািট ও কলসী
তরী করা হল।

বািতদান
১৭ তারপর স সানার বািতদানিট তরী করল। স খাঁিট সানা হাতিুড় িদেয় পটােলা এবং তরী করল বািতদােনর িব ৃত

পাদানী। স ফলু, পাতা, কুঁিড় িদেয় কা কায কের সবিকছ ুএকে র জেুড় িদল। ১৮ বািতদােনর ছয়িট শাখা—একিদেক িতনিট
অপরিদেক আরও িতনিট। ১৯ রিতিট ডােল থাকল িতনিট কের ফলু। স িল কাঠ বাদােমর ফেুলর মেতা। তােত কুঁিড় ও পাতা
রাখা হল। ২০ বািতদােনর দে আরও চারিট ফলু রাখা হল কুঁিড় ও পাপিড় সেমত যা দখেত বাদাম ফেুলর মেতা। ২১ তােত
এেকক িদেক িতনিট কের মাট ছয়িট ডালও রাখা হল। রিত জাডা় ডাল িলর নীেচ য িল িব ৃত পাদানীর সে যু িছল,
সখােন কুঁিড় ও পাপিডস়হ একিট ফলু িছল। ২২ পেুরা বািতদানিট খাঁিট সানায় ফলুপাতাসহ একসােথ জাডা় িদেয় তরী করা

হল। ২৩ এই বািতদােনর জ য সাতিট রদীপ তরী করা হল। তারপর স খাঁিট সানা িদেয় সলেতর িচমটা ও শীষদানী পা র
তরী করল। ২৪ স মাট ৭৫ পাউ খাঁিট সানা যবহার কের এই বািতদান ও তার আনষুি ক িজিনসপ র তরী করল।

ধপূ বালাবার বদী
২৫ এরপর ধপূ-ধনূা পাডা়বার জ য স বাবলা কাঠ িদেয় একিট ধপূদানী তরী করল। এটা িছল ১ হাত ল বা, ১ হাত চওডা়

এবং ২ হাত উ তা িবিশ একিট চৗেকানা িজিনস। ধপূদােনর চারেকােণর রিতিটেত একিট কের শ ৃ িছল। এই শ ৃ িল
ও ধপূেবদী একিট অখ টকুেরা িছল। ২৬ স ধপূদােনর ওপর চারপাশ এবং শ ৃ িল খাঁিট সানা িদেয় মেুড় িদল। তারপর
ধপূদােনর চারপাশ সানার জির িদেয় মেুড় িদল। ২৭ এই জিরর নীেচ ধাের আংটা লাগােনা হল। এই আংটা লাগােনা হল বেয়
িনেয় যাওয়ার খুঁিট ধের রাখার জ য। ২৮ স এই খুঁিট িল বাবলা কাঠ িদেয় তরী কের সানা িদেয় মেুড় িদল।

২৯ তারপর স একজন সগুি র তকারক যমন কের সগু তরী কের সইভােব পিব র অিভেষেকর তল এবং খাঁিট ও
সগুি ধপূ-ধনূা তরী করল।

হামবিলর বদী

৩৮ ১ তারপর বৎসেলল বাবলা কাঠ িদেয় হামবিলর বদী তরী করেলন। এটা িছল ৫ হাত ল বা, ৫ হাত চওডা় ও ৩
হাত উ তা িবিশ চৗেকানা আকােরর। ২ তারপর স বদীর রে যকিট কােণর জ য একিট কের শ ৃ বানােলা

এবং তােদর কাণায় জেুড় িদল যােত তা অখ হয় এবং বদীিট িপতল িদেয় ঢেক িদল। ৩ স বদীেত যবহােরর সব সর াম
িপতল িদেয় তরী করল। স পা র, বলচা, বািট, কাঁটা চামচ, চাটু ই যািদ তরী করল। ৪ তারপর স িপতল িদেয় জােলর
মেতা একিট ঝাঁঝির তরী করল। বদীর বেডর় নীেচ থেক মাঝখান পয এই ঝাঁঝির বসােনা হল। ৫ তারপর স বদীিট বেয়
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িনেয় যাওয়ার খুঁিট লাগাবার জ য ঝাঁঝিরর চারেকাণায় চারিট আংটা লাগাল। ৬ তারপর স বাবলা কাঠ িদেয় খুঁিট তরী কের
িপতল িদেয় মেুড় িদল। ৭ বদীিট বেয় িনেয় যাওয়ার জ য খুঁিট েলা আংটার িভতের ঢিুকেয় দওয়া হল। বদীর ধার েলা
তরী করা হল ত া িদেয়। এটা িছল একটা খািল িস ুেকর মেতা ফাঁপা।

৮ তারপর স িপতল িদেয় পা র এবং পাে রর পায়া তরী করল। এটা মিহলােদর দওয়া িপতেলর আয়না থেক নওয়া
হেয়িছল। এই মিহলারা সমাগম তাঁবরু রেবশ দরজায় সবা করার জ য এেসিছল।

পিব র তাঁবরু চািরিদেকর রা ণ
৯ তারপর স রা েণর চািরিদেক পদার একিট দওয়াল তরী করল। দি ণ িদেক স ১০০ হাত ল বা পদার একিট

দওয়াল তরী করল। এই পদা েলা িছল িমিহ শেনর কাপড় িদেয় তরী। ১০ কুিডি়ট খুঁিটর সাহাে য এই পদা িলেত অবল বন
দওয়া িছল। খুঁিট েলা িছল ২০িট িপতেলর িভি র উপর। খুঁিটর আংটা ও পদার ব নী িছল েপার তরী। ১১ উ র িদেকর
রা েণও িছল ১০০ হাত ল বা পদার একিট দওয়াল। সখােন ২০িট িপতেলর িভি র ওপর ২০িট খুঁিট িছল। খুঁিটর আংটা

ও পদার ব নী িছল েপার।
১২ পি মিদেকর রা েণ থাকল ৫০ হাত ল বা পদার দওয়াল। আর থাকল ১০িট খুঁিট ও ১০িট িভি । খুঁিটর আংটা ও

পদার ব নী তরী করা হল েপা িদেয়।
১৩ রা েণর পবূ িদেক ৫০ হাত চওডা়। রা েণ রেবেশর দরজা রাখা হল এই িদেকই। ১৪ রেবশ দরজার িদেকর পদা

িছল ১৫ হাত ল বা। এইিদেক িতনিট খুঁিট ও িতনিট িভি িছল। ১৫ অ যিদেকর রেবশ দরজাও িছল ১৫ হাত ল বা। ঐিদেক
িতনিট খুঁিট ও িতনিট পায়া িছল। ১৬ রা েণর চািরিদেকর সব পদাই িছল িমিহ শেনর কাপেডর় তরী। ১৭ খুঁিটর িভি েলা িছল
িপতেলর তরী। দ িলর আংটা ও পদার ব নী িছল েপা িদেয় তরী। খুঁিটর মাথা েলা িছল েপা িদেয় মাডা়। রা েণর
সব খুঁিটেতই িছল েপার পদাব নী।

১৮ রা েণর রেবশ দরজার পদা তরী করা হল িমিহ শেনর কাপড় িদেয়। এবং নীল, ব নী ও লাল সেুতা িদেয়। পদার
ওপর সেুতার কা কাযও করা হল। পদািট িছল ২০ হাত ল বা এবং ৫ হাত উঁচ।ু এ েলা রা েণর চািরিদেকর পদার সমান
উঁচ।ু ১৯ পদা ঠকা দওয়া হল চারিট খুঁিট ও চারিট িপতেলর পায়া িদেয়। খুঁিটর আংটা তরী করা হল েপা িদেয়। খুঁিটর ওপেরর
িদক আর পদার ব নী েপার। ২০ পিব র তাঁবরু সম কীলক েলা এবং রা েণর চািরিদেকর পদা েলা িছল িপতেলর তরী।

২১ মািশ লবীয়েদর আেদশ িদল পিব র তাঁবু বা সাে ্যর তাঁবু তরীর কােজ যা িকছ ু যবহার করা হেয়েছ তা একিট
তািলকায় িলেখ রাখেত। এই তািলকার দািয় ব দওয়া হল যাজক হােরােণর পু র ঈথামরেক।

২২ িযহদূা বংশীয় হেূরর পৗ র ও উিরর পু র বৎসেলল মািশেক দওয়া রভরু আেদশ অনসুাের সব িকছ ু তরী করল।
২৩ দান বংশীয় অহীষামেকর পু র অহলীয়াব তােক এই কােজ সাহা য করল। স একজন দ কািরগর ও কা িশ ী। স
িমিহ শেনর কাপড,় নীল, ব নী ও লাল সেুতা বানায় পারদশী িছল।

২৪ এই পিব র ান িনমােণর জ য ২ টেনরও বশী সানা দওয়া হেয়িছল। এটা িছল সরকাির িহসাব অনযুায়ী ওজন।
২৫–২৬ যতজন লাকেক গানা হেয়িছল তারা সবাই আমলাতাি রক পিরমাণ অনসুাের ৩.৭৫ টন েপা িদেয়িছল। কুিড়

বছর বা তার বশী বয়েসর লাকেদর গানা হেয়িছল। মাট ৬০৩,৫৫০ জন পু ষ িছল এবং রে যকেক আমলাতাি রক
পিরমাপ অনসুাের ১.৫ আউ েপা কর িহেসেব িদেত হেয়িছল। ২৭ তারা ৩.৭৫ টন েপা যবহার কের রভরু পিব র ান
এবং পদার জ য ১০০িট িভি তরী কেরিছল। তারা পিব র ােনর িভি র জ য এবং পদার পায়ার জ য ৩.৭৫ টন েপা
যবহার কেরিছল। মাট ১০০িট িভি করা হেয়িছল। তারা রিতিট িভি র জ য ৭৫ পাউ েপা যবহার কেরিছল। ২৮ বািক

৫০ পাউ েপা িদেয় আংটা পদার ব নী তরী কেরিছল এবং খুঁিটর মাথা মেুড় িদেয়িছল।
২৯ রভেুক ২৬.৫ টেনরও বশী িপতল নেব য দওয়া হেয়িছল। ৩০ ঐ িপতল িদেয় সমাগম তাঁবরু রেবশ দরজার পায়া

তরী করা হেয়িছল। িপতল িদেয়, বদী ও ঝাঁঝির তরী হেয়িছল। বদীেত রেয়াজনীয় সম িজিনসপ র িপতল িদেয় তরী
করা হেয়িছল। ৩১ রা েণর চািরিদেকর পদা ও রেবশ দরজার পদার পায়াও িপতল িদেয় বানােনা হেয়িছল। পিব র তাঁবরু
খুঁিট এবং রা েণর চারিদেকর পদার জ য িপতল যবহার করা হেয়িছল।

যাজেকর িবেশষ ব র

৩৯ ১ যাজকরা যখন রভরু পিব র ােন সবা করেব তখন তারা য িবেশষ পাশাক পরেব, সটা কািরগররা নীল, ব নী
ও লাল সেুতা িদেয় তরী করল। তারা মািশেক দওয়া রভরু আেদশ অনযুায়ী হােরােণর জ য িবেশষ পাশাক তরী

করল।
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এেফাদ
২ তারা িমিহ শেনর কাপড,় সানার জির, নীল, ব নী ও লাল সেুতা িদেয় এেফাদ তরী করল। ৩ তারা সানা িপিটেয় স পাত

তরী কের তারপর তা থেক সানার জির বানাল। তারপর তারা সই সানার জির নীল, ব নী, লাল সেুতা ও শেনর কাপেডর়
সােথ একসােথ বনুল। এটা খবুই দ কািরগেরর কাজ। ৪ তারা এেফােদর জ য কাঁেধর কাপড় বানাল যটা এেফােদর ই
কােন বঁেধ দওয়া হল। ৫ তারা কামরব নী বেুন এেফােদর সােথ জেুড় িদল। মািশেক দওয়া রভরু আেদশ অনযুায়ীএটাও

এেফােদর মতই িমিহ শেনর কাপড় নীল, ব নী ও লাল সেুতা এবং সানার জির িদেয় বানা হল। ৬ কািরগররা এেফােদর জ য
সানার ওপর গােমদ বসােলা। তারা ঐ পাথর েলার ওপর ই রােয়েলর পু রেদর নাম খাদাই করল। ৭ তারপর তারা এই

মিণ েলা এেফােদর ওপর বিসেয় িদল। এই অলংকার িল ই রােয়েলর লাকেদর জ য একিট ারক হেয় থাকেব। এসবই
করা হেয়িছল মািশেক দওয়া রভরু আেদশ অনসুাের।

ব াবরণ
৮ তারপর তারা ব াবরণ তরী করল। িঠক এেফােদর মেতাই এটাও িছল একজন দ কািরগেরর কাজ। এটা তরী করা

হল সানার জির, িমিহ শেনর কাপড় এবং নীল, ব নী ও লাল কাপড় িদেয়। ৯ ব াবরণিটেক অেধক কের ভাঁজ কের চারেকাণা
একিট পেকেটর আকার দওয়া হল। এটা িছল ৯ ইি ল বা আর ৯ ইি চওডা়। ১০ তারপর কািরগররা ব াবরণিটর ওপর
চার সাির মিণমািণ য বসােলা। রথম সািরেত িছল চনূী, পীতমিণ ও মরকত। ১১ ি বতীয় সািরেত িছল প রাগ, নীলকা ও
পা া, ১২ ততৃীয় সািরেত িছল পাখরাজ, িয ও কটােহলা। ১৩ চতথু সািরেত িছল ব য্য, গােমদ ও সযূকা মিণ। এইসব মিণ
সানার ওপর বসােনা হল। ১৪ ব াবরণিটর ওপর মাট বােরািট মিণ িছল। ই রােয়েলর রে যক পেু রর জ য িছল একিট

কের মিণ। রে যক অল ােরর ওপর শীলেমাহেরর মেতা ই রােয়েলর বােরািট পিরবারেগা ীর একিট কের নাম খাদাই করা
িছল।

১৫ কািরগররা ব াবরেণর জ য খাঁিট সানার শকলসমহূ বানােলা। এই শকল িল দিডর় মত পাকােনা িছল। ১৬ কািরগররা
িট সানার আংটা বািনেয় ব াবরেণর ই কােণ আটেক িদল। তার কাঁেধর জ য িট সানার ালীও তরী করল। ১৭ তারা
সানার চন িটেক ব াবরেণর কােণর আংটার সােথ বঁেধ িদল। ১৮ তারা আেরা িট সানার আংটা বািনেয় ব াবরেণর অপর
িট কােণ আটেক িদল। এটা িছল ব াবরেণর িভতেরর িদেক এেফােদর িঠক পেরই। তারা সানার শকেলর অপর রা িল

সামেনর িদক িদেয় এেফােদর কাঁেধর পি র সানার অল ােরর সে যু কেরিছল। ১৯ তারপর তারা আেরা িট সানার আংটা
তরী করল এবং স িল এেফােদর পােশ ব াবরেণর ভতরিদেকর ধাের আটেক িদল। ২০ তারা আেরা িট সানার আংটা

বসাল কাঁেধর পি র নীেচ এেফােদর সামেন। এই আংটা িল িছল ব নীর কােছ, কামরব নীর ওপর। ২১ তারপর তারা একিট
নীল িফেতর সাহাে য ব াবরণীর আংটার সােথ এেফােদর আংটা বঁেধ িদল। এইভােব রভরু আেদশ অনযুায়ীব াবরণিট
এেফােদর সােথ শ ভােব বাঁধা থাকল।

যাজকেদর অপর পাশাক
২২ তারপর তারা এেফােদর জ য স ূণ েপ নীল কাপড় িদেয় একিট পাশাক বনুল। ২৩ তারা আলখা ার মাঝখােন একিট

ফেুটা করল এবং এই ফেুটার চারধার িদেয় এক টকুেরা কাপড় সলাই কের িদল, ফেুটািট যােত না ছঁেড় তার জ য।
২৪ তারপর তারা িমিহ শেনর কাপড় এবং নীল, ব নী ও লাল সেুতা িদেয় বদানা তরী করল। এই বদানা িল তারা

আলখা ার নীেচর ধাের ঝিুলেয় িদল। ২৫ তারা খাঁিট সানার ঘ া তরী করল এবং স িল আলখা ার নীেচর ধাের বদানার
মােঝ মােঝ লািগেয় িদল। ২৬ আলখা ার নীেচর ধাের রে যকিট বদানার মাঝখােন একিট কের ঘ া লাগােনা হল। মািশেক
দওয়া রভরু আেদশমতই রভরু সবা করার সময় যাজেকর পরার জ য পাষাক তরী করা হল।

২৭ দ কািরগররা হােরাণ ও তার পু রেদর জ য িমিহ শেনর কাপেডর় জামা তরী করল। ২৮ তারা িমিহ শেনর কাপড় িদেয়
একিট পাগিড,় মাথায় বাঁধার িফেত ও ভতের পরার পাশাক তরী করল। ২৯ মািশেক দওয়া রভরু আেদশমেতা তারা িমিহ
শেনর কাপড় এবং নীল, ব নী ও লাল সেুতা িদেয় কাপেডর় ওপর সুঁেচর কাজ কের ব নী তরী করল। ৩০ তারপর তারা খাঁিট
সানা থেক সানার পাত তরী করল পিব র মকুুেটর জ য। তারা সানার ওপর এই কথা িল খাদাই করল; পিব র রভরু

কােছ। ৩১ তারপর তারা এই সানার পাতিটেক একিট নীল িফেতর সে বঁেধ িদল। তারা মািশেক দওয়া রভরু আেদশ
অনসুাের নীল িফেতিটেক পাগিডর় সে জিডে়য় বঁেধ িদল।



যা রাপু ক ৩৯:৩২ 47 যা রাপু ক ৪০:২৪

মািশর বারা পিব র তাঁবু পযেব ণ
৩২ অবেশেষ পিব র তাঁবু বা সমাগম তাঁবরু কাজ শষ হল। মািশেক রভু যা যা আেদশ িদেয়িছেলন ই রােয়লবাসী িঠক

সইভােবই সবিকছ ুকরল। ৩৩ তারপর তারা মািশেক ডেক পিব র তাঁবু ও তার ভতেরর সব িজিনস দখাল। তারা মািশেক
আংটা, কাঠােমা, আগল, খুঁিট এবং পায়া দখাল। ৩৪ তারা তােক তাঁবরু লাল রঙ করা মেষর চামডা়র তরী আবরণ দখাল।
তারা তােক মসণৃ চামডা়র তরী আবরণও দখাল। তােক সেবা পিব রতম ােনর রেবশ দরজার পদাও দখােনা হল।

৩৫ মািশেক সা ্য িস ুকিটও দখােনা হল। িস ুকিট বহন করার জ য খুঁিট ও িস ুকিটর আবরণও তারা দখাল। ৩৬ তারা
তােক টিবল ও তার উপের রাখা িজিনস এবং িবেশষ িটও দখাল। ৩৭ তারা তােক খাঁিট সানার তরী দীপদান ও তার
দীপ িলও দখাল। তারা দীেপর জ য যব ত তল ও দীেপর আনষুি ক অংশ িলও দখাল। ৩৮ মািশেক সানার বদী,
অিভেষেকর তল, সগু ী ধপূ-ধনূা এবং তাঁবরু রেবশ দরজার পদাও দখােনা হল। ৩৯ তারা িপতেলর বদী ও িপতেলর খরুা
দখাল। তারা বদী বহন করার খুঁিট ও বদীেত যবহায্ য সব িজিনস দখাল। পা র এবং পাে রর পায়াও দখাল।

৪০ তারা মািশেক রা েণর চািরিদেকর পদা, তার খুঁিট এবং পায়াও দখাল। রা েণর রেবশ দরজার পদা, দিড,় তাঁবরু
খুঁিট এবং পিব র তাঁবু বা সমাগম তাঁবরু সম িকছইু মািশেক দখােনা হল।

৪১ তারা পিব র ােন সবার জ য যাজকেদর পাশাক, হােরাণ এবং তার পু রেদর জ য তরী িবেশষ পাশাক মািশেক
দখাল। এই পাশাক হােরােণর পু ররা যাজেকর কাজ করার সময় পরেব।

৪২ ই রােয়লবাসীরা মািশেক দওয়া রভরু আেদশ মেতাই সম কাজ কেরিছল। ৪৩ মািশ সবিকছ ু ভাল কের পযেব ণ
কের দখল য সবিকছইু ব রভরু আেদশ মেতাই হেয়েছ। তাই মািশ তােদর আশীবাদ করল।

মািশ পিব র তাঁবু াপন করল

৪০ ১ তখন রভু মািশেক বলেলন, ২ “ রথম মােসর রথম িদেন তামরা পিব র তাঁবু অথাৎ সমাগম তাঁবু াপন করেব।
৩ সা ্য িস ুকিট পিব র তাঁবেুত রােখা এবং আবরণ িদেয় ঢেক দাও। ৪ টিবলিট িনেয় এেসা এবং ওপের য সব

িজিনস থাকার কথা স িল রােখা। তারপর দীপদানিট তাঁবেুত িনেয় এেস দীপ িল িঠক জায়গা মেতা রােখা। ৫ এরপর তাঁবেুত
নেব য দওয়ার জ য সানার বদীিট িনেয় এেসা। সা ্য িস ুকিটর সামেন বদীিট রােখা। পিব র তাঁবরু রেবশ দরজায়

পদা টািঙেয দাও।
৬ “ হামবিল দওয়ার জ য বদীিট পিব র তাঁবরু রেবশ দরজার সামেন রােখা। ৭ হাতমখু ধাওযার জ য পা রিটেত জল

রেখ সিট সমাগম তাঁবু ও বদীর মাঝখােন রােখা। ৮ রা েণর চািরিদেক পদার দওয়াল টািঙেয দাও। তারপর রা েণর
রেবশ দরজায় পদা লািগেয় দাও।

৯ “অিভেষক তল যবহার কের পিব র তাঁবু ও তার ভতেরর সবিকছরু অিভেষক কেরা। তিুম যখন ঐসব িজিনেসর ওপর
তল ছটােব তখন সবিকছ ুপিব র হেয় যােব। ১০ হামবিলর জ য বদীিট অিভেষক কেরা এবং অিভেষেকর তল িদেয় বদীর

সম িজিনস অিভিষ কেরা। এেত বদীিট খবু পিব র হেয় উঠেব। ১১ পা র ও পা র দানেক পিব র করবার জ য তােদর
অিভেষক কেরা।

১২ “হােরাণ ও তার পু রেদর সমাগম তাঁবরু রেবশ দরজায় িনেয় এেসা। তােদর জল িদেয় ান করাও। ১৩ তারপর
হােরাণেক িবেশষ পাশাক পরাও। তােক তল িদেয় অিভেষক কের পিব র কেরা। তাহেল স যাজক েপ আমার সবা করেত
পারেব। ১৪ তার পু রেদর পাশাক পরাও। ১৫ তার পু রেদর িঠক সভােব অিভেষক করাও যভােব তােদর িপতােক কেরছ।
তাহেল তারাও যাজক িহেসেব আমার সবা করেত পারেব। যখন তিুম তােদর অিভেষক করেব তখন তারা যাজক হেয় যােব।
এবং এই পিরবার আগামী িদেনও িচরকােলর মত যাজেকর কাজ করেব।” ১৬ মািশ রভরু আেদশ মেন তাঁর িনেদশ মেতা
সবিকছ ু করল।

১৭ তাই িঠক সমেয় পিব র তাঁবু াপন করা হল। তারা িমশর ছেড় যাবার ি বতীয় বছেরর রথম মােসর রথম িদন তাঁবু
াপন করা হেয়িছল। ১৮ মািশ তাঁবরু িভি েলা জায়গামত াপন করল। তারপর স িভি েলার ওপর কাঠােমািট বসাল এবং

আগল িদেয় খুঁিট েলা বসাল। ১৯ তারপর মািশ পিব র তাঁবরু ওপর বাইেরর তাঁবু বসাল। এবং তার ওপর আ াদন িদল। স
সব িকছইু রভরু আেদশ মেতা করল।

২০ মািশ চিু প র িনেয় পিব র িস ুেক রাখল। খুঁিট েলা িস ুেকর ওপর রেখ সিটেক আবরণ িদেয় ঢেক িদল।
২১ তারপর মািশ পিব র িস ুকিট পিব র তাঁবেুত রাখল। িস ুকিটর সরু ার জ য স িঠক জায়গায় পদা টা ােলা এবং
এভােবই স রভরু আেদশ মেতা সা ্য িস ুকিটর সরু ার যব া করল। ২২ তারপর স পিব র তাঁবরু উ রিদেক পিব র
ােনর পদার সামেন টিবলিট রাখেলা। ২৩ রভরু আেদশ অনসুাের মািশ রভরু সামেন টিবেলর ওপর িট রাখল। ২৪ তারপর
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স তাঁবিুটর দি ণ িদেক টিবেলর িবপরীত িদেক দীপদানিট রাখল। ২৫ রভু যমনিট আেদশ কেরিছেলন সই মেতা মািশ
দীপ িল াপন করল এবং স েলা রভরু সামেন রাখল।

২৬ এরপর মািশ সমাগম তাঁবরু পদার সামেন সানার বদীিট রাখল। ২৭ রভরু আেদশ মেতা মািশ তার ভতের সগুি
ধপূ-ধেূনা পাডা়েলা। ২৮ তারপর মািশ পিব র তাঁবরু রেবশ দরজায় পদা টাঙােলা।

২৯ মািশ হামবিলর বদীিট সমাগম তাঁবরু রেবশ দরজার সামেন রাখল। তারপর মািশ সই বদীেত একিট হামবিল
িদল। স রভেুক শ য নেব যও িদল। স সবিকছইু রভরু আেদশ মেতা করল।

৩০ মািশ এরপর সমাগম তাঁবু ও বদীর মাঝখােন হাত মখু ধাওযার জ য জল ভি পা রিট রাখল। ৩১ হাত ও পা ধায়ার
জ য মািশ, হােরাণ ও তার পু ররা এই পাে রর জল যবহার করল। ৩২ তারা রে যকবার তাঁবেুত ঢাকার সময় এবং
বদীর কােছ যাওয়ার সময় তােদর হাত পা ধেুয় িনল। এসব িকছইু করা হল রভরু আেদশ অনসুাের।

৩৩ তারপর মািশ পিব র তাঁবরু রা েণর চািরিদেক পদা িদেয় িদল। স বদীিট রা েণ রেখ রা েণর রেবশ দরজায়
পদা লাগাল। এইভােবই মািশ তার সব কাজ শষ করল।

রভরু মিহমা
৩৪ এরপরই মঘ এেস পিব র সমাগম তাঁবু ঢেক ফলল। এবং রভরু মিহমায় পিব র তাঁবু পিরপণূ হল। ৩৫ মািশ সমাগম

তাঁবেুত ঢকুেত পারল না। কারণ তা মেঘ ঢেক িছল এবং রভরু মিহমায় িছল পিরপণূ।
৩৬ এই মঘই ই রােয়েলর লাকেদর দিখেয় িদেয়িছল য কখন যা রা করেত হেব। যখন পিব র তাঁবরু ওপর থেক

মঘ সের যােব তখনই ই রােয়েলর লাকরা যা রা করেত পারেব। ৩৭ সতুরাং যখন মঘ পিব র তাঁবরু ওপর িছল তখন
লাকরা তােদর যা রা করার চ া কেরিন। যত ণ না মঘ ওপের উেঠিছল তত ণ তারা সখােনই িছল। ৩৮ তাই রভরু
মঘ িদেনর বলায় িছল সমাগম তাঁবরু ওপের এবং রােত আ ন িছল মেঘর ভতের। তাই ই রােয়েলর সম র পিরবার তােদর

পেুরা যা রাপেথ মঘিট দখেত পাি ল।
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