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ফেরৗণ �ু� হেয়িছল! েমািশর
মাধয্েম ঈ�র বলেলন, 
“আমার �জােদর িমশর েথেক
েছেড় দাও”। িক� ফেরৗণ
অ�ীকার করল।



ফেরৗণ, �ীতদাসেদর মিনবেদর
আেদশ িদল, “আরও কিঠন কাজ
দাও”। এখন ই�ােয়লীয়েদর অব�া
আরও েশাচনীয় হল।



ফেরৗেণর নতুন আেদশ িছল, “েতামরা িনেজেদর খড় েজাগাড় কর, আমরা
েতামােদর তা েজাগাব না, িক� একই পিরমাণ ইঁট েতামােদর বানােত হেব”।



সময়মেতা খড় না পাওয়ােত, 
যেথ� ইঁট না বানােনার জনয্, 
ত�াবধায়করা �ীতদাসেদর চাবুক মারত।



েলাকজন েমািশ আর হােরাণেক
তােদর সমসয্ার জনয্ েদাষ িদেত
লাগল। েমািশ �াথর্নার জনয্
একিট �ান খঁুেজ েপল। েস
কাঁদল, “েহ �ভু, তুিম েতামার
েলাকেদর বাঁচাওিন”।
ঈ�র উৎতর িদেলন, “আিম
েতামার �ভু ঈ�র। আিম
েতামােক বার কের আনব”।



আবার ঈ�র, েমািশ আর হােরাণেক
ফেরৗেণর কােছ পাঠােলন। তখন
পরা�মী শাসক, 
ঈ�েরর দাসেক
িজ�াসা করল েয, 
ঈ�র েথেক েকানও
িচ� েদখাও। হােরােণর লািঠ
লকলেক সােপ পিরণত হল।



ফেরৗণ গজর্ ন কের বলল, “আমার
জাদুকরেদর ডাক”। িম�ীয় জাদুকররা
তােদর লািঠ মািটেত েফলল, আর
�তয্কটা লািঠ সােপ পিরণত হল। িক�
হােরােণর লািঠ েসগেলােক িগেল
েফলল। তবু ফেরৗণ েলাকেদর েছেড়
িদেত অ�ীকার করল।



পরিদন সকােল েমািশ আর হােরাণ নদীর পােশ ফেরৗেণর সােথ সা�াৎ করল। হােরাণ
যখন তার লািঠ নদীেত রাখল, ঈ�র েসই নদীর জল রে� পিরণত করেলন। মাছ মারা
েগল, েলাকরা জল পান করেত পারল না।



িক� ফেরৗণ তার হৃদয় কিঠন করল। েস
িমশর েথেক ই�ােয়লীয়েদর ছাড়েব না।



েমািশ আবার ফেরৗণেক
বলল, ঈ�েরর েলাকেদর
িমশর েথেক েযেত দাও।
ফেরৗণ অ�ীকার করল।
ঈ�র মহামারী পাঠােলন।
সম� িমশর বয্ােঙ ভের
েগল। �তয্কিট বািড়, 
�েতয্কিট ঘর, এমনিক
রা�ার চুেলােতও বয্ােঙ
ভের েগল।



ফেরৗণ অনুেরাধ করল, “আমার
জনয্ �াথর্না কর, েযন ঈ�র

এই বয্াঙগেলা সিরেয়
েদয়। আিম েতামার
েলাকেদর েযেত েদব”।
িক� বয্াঙ সের যাওয়ার
পর, ফেরৗণ তার মত
পা�ােলা। েস
�ীতদাসেদর ছাড়েব না।



তারপর ঈ�র ল� ল� িপশ পাঠােলন। �েতয্ক
বয্ি� ও পশ িপশর কামেড় ভের েগল। িক�
ফেরৗণ ঈ�েরর কথায় �ে�প করল না।



পের ঈ�র ঝাঁক ঝাঁক মািছ পাঠােলন।
িমশেরর েলাকেদর ও তােদর পশেদর
মারার জনয্ ভয়�র েরাগ পাঠােলন।
ঈ�র ে�াটক পাঠােলন, েলাক ভয়�র
কে�র মেধয্ পড়ল। তবুও ফেরৗণ
ঈ�েরর �িতেরাধ করল।



ে�াটেকর পের ঈ�র
প�পাল পাঠােলন। প�পাল
েসই েদেশ সম� সবুজ
গাছপালা েখেয় িনেয়িছল।



তারপর ঈ�র িতনিদন স�ূণর্
অ�কার পাঠােলন। িক�
একগঁেয় ফেরৗণ
ই�ােয়লীয়েদর ছাড়ল না।



ঈ�র সতকর্ কের বলেলন,
“আিম আর এক মহামারী
পাঠাব, মধয্ রােত সম� মানুষ
ও পশর �থমজাত মরেব”।
ঈ�র ই�ােয়লীয়েদর বলেলন, 
“যিদ েতামােদর দরজায়
েমষশাবেকর রে�র ছাপ
লাগাও, তাহেল েতামােদর
�খমজাত স�ান র�া পােব”।



মধয্ রােত, িমশের এক িবরাট কা�ার
শ� েশানা েগল। মৃতুয্ আঘাত করল।
অতয্� �তয্কটা ঘের একজন কের
মারা েগল।



ফেরৗণ অনুেরাধ করল, “েতামরা
তাড়াতািড় যাও, ঈ�েরর েসবা কর”।
ঈ�েরর েলােকরা িমশেরর সীমােরখার
বাইের েবর হল।



ঈ�র েমািশেক বলেলন, েতামরা িন�ারপেবর্র
রাি� �রণ কর, কারণ ঈ�েরর দূত ই�ােয়লীয়েদর
ঘেরর উপর িদেয় গমন কেরেছন এবং িতিন ফেরৗণ
ও তার েলাকেদর আঘাত কেরিছেলন।



৪৩০ বছর িমশের থাকার পর এখন ঈ�েরর
েলােকরা মু�। ঈ�র তােদর িদেনর েবলায়
েমেঘর �� ও রােতর েবলায় আগেনর ��
িদেয় পিরচালনা কেরিছেলন।



িক� ই�ােয়লীয়েদর িবষেয়
ফেরৗণ ভুেল যায়িন। আবার েস
ঈ�রেক ভুেল েগল। আবার েস
তার মন পিরবতর্ ন করল। সম�
ৈসনেদর এক� কের, েস
�ীতদাসেদর েপছেন ধাওয়া
করল। এক উঁচু পাহাড় ও
সমুে�র মাঝখােন তােদর ধরার
জনয্ েস ফাঁদ পাতল।



েমািশ বলল, “ঈ�র েতামােদর জনয্ লড়েবন”।
েমািশ জেলর ধাের এিগেয় েগল ও তার হাত বাড়াল।



এক মহান অেলৗিকক কাজ
হল। ঈ�র জেলর মধয্ িদেয়
রা�া কের িদেলন। েলাকরা
িনরাপেদ পার হল।



তখন ফেরৗেণর ৈসনয্রা েলািহত সাগেরর মেধয্ �েবশ
করল। ৈসনয্রা িচ�া করল, “এখন আমরা ওেদর ধরব”।
িক� ঈ�র সমুে�র জলেক এক কের িদেলন।



ঈ�র েতামার সহায় েহাক, ফেরৗণ!

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

যা�াপু�ক ৪-১৫

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó
MxZmswnZv 119:130
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evB‡e‡ji GB Mí gnvb Ck¦i m¤ú‡K© Avgv‡`i wk¶v †`q whwb Avgv‡`i wbg©vb 
K‡i‡Qb Ges wZwb Pvb ‡hb Avcwb Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb| 

Ck¦i Rv‡bb Avgiv g›` KvR K‡iwQ, hv‡K wZwb cvc e‡jb| cv‡ci kvw¯— n‡”Q g„Zz̈ , 
wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 

Avgv‡`i cv‡ci kvw¯—̄ îƒc wZwb µz‡k g„Zz̈ eib K‡ib| Gi ci hxï g„Zz̈ †_‡K 
RxweZ n‡jb Ges ¯^‡M© P‡j †M‡jb| hw` Avcwb hxï‡K wKk¦vm K‡ib Ges Avcbvi 

cv‡ci Rb¨ Zuvi Kv‡Q ¶gv Pvb, Zvn‡j wZwb ¶gv Ki‡eb| wZwb Avm‡eb Ges 
Avcbvi Aš—‡i evm Ki‡eb, Ges AvcwbI Zuvi ms‡M Abš—Kvj a‡i _vK‡eb| 

Avcwb hw` GB mZ¨‡K wek¦vm K‡ib, Zvn‡j Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨ GB K_v¸‡jv ejyb: 
wcÖq hxï, Avwg wek¦vm Kwi †h Zzwg Avgvi cÖfy, Ges Avgvi cv‡ci Rb¨ Zzwg gvbyl 
n‡q R‡b¥wQ‡j, Avi GLb Zzwg Avevi RxweZ n‡q D‡V‡Qv| `qvK‡i Avgvi Rxe‡b 
G‡mv Ges Avgvi cvc ¶gv K‡iv, hv‡Z Avwg bZzb Rxeb †c‡Z cvwi, Ges †Zvgvi 

ms‡M †hb Abš—Kvj a‡i _vK‡Z cvwi| Avgv‡K mvnvh¨ Ki †hb †Zvgvi mš—vb wnmv‡e 
†Zvgvi eva¨ _vK‡Z cvwi Ges †Zvgvi Rb¨ ‡eu‡P _vK‡Z cvwi| Av‡gb|   

evB‡ej co–b Ges cÖwZw`b Ck¦‡ii ms‡M K_v ejyb! †hvnb 3:16
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