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ঈ�র যখন ই�ােয়লীয়েদর িমশর েথেক 
উ�ার করেলন, তখন েমািশ তােদর 
উপাসনার িদেক চািলত করল। িতিন একিট 
�শংসার গান রচনা কেরিছেলন। “আিম 
ঈ�েরর কােছ গান করব, কারণ িতিন
আমােক েগৗরবময় িবজয় িদেয়ছন।” ঈ�র 
ই�ােয়লীয়েদর জনয্ েয সম� মহান কাজ 
কেরিছেলন, েস সম� িবষয় িনেয় েমািশ 
গান গাইেলন।



মরভূিমেত িতনিদন কাটােনার পর 
তৃ�াতর্  েলােকরা একটা জলাশয় েদখেত 
েপল। িক� তারা েতেতা জল পান করেত 
পারল না। �াথর্না করার পিরবেতর্  তারা 
অিভেযাগ করেত লাগল। ঈ�র তােদর 

�িত দয়াশীল িছেলন। 

িতিন েসই জলেক 
পান করার জনয্ 
শ� করেলন।



এটা মেন হি�ল েয, তারা সব িকছুেতই 
অিভেযাগ করেত লাগল। তারা কাঁদেত লাগল, “এই মরভূিমেত 
আমরা িখেদয় মের যাব, িমশের অেনক খাবার িছল।” 
েসই িদন স�য্ােবলায় ঈ�র ভারই পািখ পাঠােলন, 
েলােকরা খুব সহেজ তােদর ধরেত পারল।



পরিদন সকােল ঈ�র মা�া পাঠােলন। এটা একরকম 
রিটর মেতা, েযটার �াদ অেনকটা মধুর মেতা। সং�েহর জনয্ 

�িতিদন সকােল মা�া পেড় থাকত।
ঈ�র এইভােব মরভূিমেত 

েলাকেদর খাদয্ জিুগেয়িছেলন।



নতুন খােদয্র জনয্ তােদরেক �িতিদন ঈ�েরর উপর 
িনভর্ র করেত হত। িক� িকছু িকছু েলাক অিতির� 
মা�া সং�হ কেরিছল, যিদও ঈ�র বেলিছেলন এটা 
রােতর মেধয্ পেচ যােব।



িনি�তভােব িব�ামিদন ছাড়া গতকােলর মা�ায় কীেট ভিতর্ । 
ঐ স�ম িদেন েলােকরা িব�াম িনত এবং গতকােলর মা�া 
েখত।



ঈ�র মরভূিমেত 
ই�ােয়লীয়েদর 
েদখােশানা 
কেরিছেলন। িতিন 
তােদর খাদয্ ও পানীয় 
জিুগেয়িছেলন এবং শ�েদর 
হাত েথেক র�া কেরিছেলন।

অমােলকীয়রা 
যখন আ�মণ করল, 
তখন ই�ােয়লীয়রা যুে� 
িজেতিছল, যত�ণ েমািশ 

ঈ�েরর লািঠ উঁচু
কের েরেখিছল।



ঈ�র ই�ােয়লীয়েদর বলেলন, “যিদ েতামরা আমার 
বাকয্ মানয্ কর, তাহেল েতামরা আমার িবেশষ েলাক 
হেব।” েলােকরা েমািশেক বলল, “ঈ�র যা বেলেছন, 
আমরা তা করব।” তারা সীনয় পবর্েতর পাদেদেশ এল 
এবং িকছু�ণ অেপ�া করার পর, ঈ�েরর সােথ েদখা 
করার জনয্ েমািশ পবর্েতর উপের েগেলন।



েমািশ, ঈ�েরর 
সােথ চি�শ িদন 
পবর্েত িছেলন। 
ঈ�র দিুট 
পাথের দশিট 
আ�া িলখেলন। 
েলােকরা কীভােব 
জীবনযাপন 
করেব, েসই 
স�েকর্  িতিন 
েমািশেক 
বলেলন।



১। “আমার সা�ােত 
েতামার অনয্ 
েকানও েদবতা না
থাকুক।”

২। “�িতমার সামেন 
মাথা নত েকােরা
না।”

৩। “ঈ�েরর নাম 
অযথা েনেব 
না।”

৪। “িব�ামিদনেক 
�রণ েকােরা।”

৫। “িপতা-মাতােক 
স�ান েকােরা।”



৬। “নরহতয্া 
েকােরা না।”

৭। “বয্ািভচার 
েকােরা না।”

৮। “চুির 
েকােরা না।”

৯। “িমথয্া কথা 
েবােলা না।”

১০। “েলাভ 
েকােরা না।”



েমািশ যখন ঈ�েরর সােথ 
সীনয় পবর্েত িছল, তখন 
ই�ােয়লীয়রা এক জঘনয্ 
কাজ কেরিছল। তারা 
হােরাণেক একটু েসানার 
বাছুর ৈতির করেত 
বেলিছল। এবং ঈ�েরর 
পিরবেতর্  তারা েসিটর 
উপাসনা কেরিছল। ঈ�র 
রাগ কেরিছেলন, েমািশও 
িঠক তাই।



েমািশ যখন বাছুরটােক 
েদখল, আর েলাকেদর
নাচেত েদখল। িতিন
পাথেরর ফলক দিুটেক
মািটেত েফেল চুরমার 
কের িদেলন। রাগ কের
িতিন েসানার বাছুরটাও 
েভে� িদেলন। আর
যারা েসিটর উপাসনা
কেরিছল, িতই েসই দ�ু 
েলাকেদর হতয্া করেলন।



ঈ�র আবার েসই দিুট পাথেরর 
ফলক িদেলন। িতিন েমািশেক 
একটা তা�ু ৈতির করেত বলেলন। 
একটা িবরাট তা�ু, যার চািরিদেক 
েবড়া থাকেব। েযখােন ঈ�র তাঁর 
েলাকেদর সে� থাকেবন। তারা 
ওখােন ঈ�েরর উপাসনা করেব। 
আগন ও েমঘ�� েদেখ েবাঝা
যায় েয, ঈ�র তােদর সােথ 
উপি�ত িছেলন।



েযই তারা কনান েদেশর কােছ উপি�ত হল, েমািশ বােরাজন 
চরেক ঐ েদশ েদখেত পাঠােলন, যা ঈ�র তাঁর েলাকেদর 
কােছ �িত�া কেরিছেলন। েদশটা সু�র িছল, এেত সম� 
চেররা একমত িছল। িক� িযেহাশূয় ও কােলব িব�াস করত 
েয, ঈ�েরর সাহােযয্ তারা েসই েদশটােক জয় 

করেত পারেব।



অনয্ দশজন চর ভীত িছল 
েয, শহরটা শ� ও েসই েদেশ 
ৈদতয্াকার েলােকরা আেছ। 
তারা িবলাপ কের বলেত 
লাগল, “আমরা 
এই শহরটা িনেত 
পারব না।” 

িমশর েথেক 
মু� করার সময় 
ঈ�র েয মহান কাজগেলা
কেরিছেলন, তারা েসগিল
ভুেল েগিছল।



েলােকরা েসই দশ অিব�াসী চরেক অনুসরণ করেত লাগল, 
তারা কাঁদেত লাগল ও িমশের িফের যাওয়ার কথা িচ�া 
করল। এমনিক তারা েমািশেক হতয্া করেত েচেয়িছল। ঈ�র, 
েমািশর জীবনেক 
র�া করেলন।



তারপর িতিন েলাকেদর বলেলন, “চি�শ বছর েতামরা �া�ের 
�মণ করেব। একমা� কােলব ও িযেহাশূয় এবং েতামােদর 
স�ানরা েসই েদেশ �েবশ করেব, েয েদশ েতামরা 
অব�া কেরছ।”



চি�শ বছর

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

যা�াপু�ক ১৫ – গণনাপু�ক ১৪

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó

MxZmswnZv 119:130



mgvß



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„Zz¨, 

wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 

Avgv‡`i cv‡ci kvw¯—¯̂iƒc wZwb µz‡k g„Zz¨eib K‡ib| Gi ci hxï g„Zz¨ †_‡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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