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�ধানম�ী েযােষফ  
মারা েগেলন! সম�  
িমশরবাসী তার  
পিরবােরর  
দুঃখ বহন  
করল। 



ঈ�র েযােষফেক ব�বহার  
কের সম� েদশেক 
দুিভ�ে�র  
হাত েথেক 
বািঁচেয়িছেলন।  
 

িতিন িছেলন  
একজন িব�  
ও ি�য়  
েনতা, িক�  
এখন িতিন  
আর েনই। 



িতনেশা বছর েপিরেয় েগেছ, েযােষেফর 
ই�ীয় েলােকরা এক বেড়া জািত িহসােব 
িমশের পিরিচত হেয়েছ।  



নত�ন ফেরৗণ ভীত, হয়েতা এই ই�ীয়রা 
তার িবপে� চেল যােব, েসই কারেণ িতিন 
সবাইেক �ীতদাস কের িনেলন। 



ফেরৗণ ই�ীয়েদর সােথ িনষ্ঠ�র ব�বহার 
করেত লাগল। শহর বানােনার জন� েস 
তােদর চাপ িদেত লাগল। িক্ত�  যতই ক�ঠন 
কাজ েহাক না েকন, ই�ীয়রা সংখ�ায়  
বাড়েত লাগল। 



একিদন এক ভয়ানক আেদশ ফেরৗেণর 
কাছ েথেক এল। “সম� সদ�জাত ই�ীয় 
িশ�েদর নীল নদীেত ছ� ঁ েড় েফেল িদেত 
হেব।” দু� ফেরৗণ এইভােব ই�ীয়েদর 
সংখ�া কমােনার কথা িচ�া করল।  
এমনিক িশ�েদর  
হত�া কের! 



এক�ট পিরবার অবাক হেয় েগল, “আমরা 
কী করব?” তারা �ঠক করল, তারা তােদর 
িশ�েক নীল নদীর জেল রাখেব, িক� েস 
থাকেব এক�ট ঝুিড়র মেধ�, যার চািরিদেক 
জল যােব না। 



ব�মূল� �জিনস িনেয় ঝুিড়�ট নলবেনর 
মেধ� ভাসেত লাগল।        
                   কী হেব ঐ েছাট িশ��টর? 



ঝুিড়�ট যখন নলবেনর মেধ� ভাসিছল, 
তখন দরূ েথেক তার  
              েবান তােদর মহামূল� ঝুিড়�টেক 
ল�� করিছল। 



হঠাৎ ফেরৗেণর েমেয় ও তার দাসীরা 
নদীেত �ান করেত এল।  
                  ঝুিড়টােক লুকােনার েকানও 
রা�া িছল না।  
                      েবাধহয় এটােক না েদেখই 
তারা  
                             েবিরেয় েযত। 



“ও! ঐ নলবেনর েভতের একটা ঝুিড়। ওর  
েভতের কী আেছ, তা েভেব  
আমার অবাক লাগেছ।”  
ফেরৗেণর েমেয়  
ঝুিড়টােক কােছ  
আনার জন�  
তার দাসীেক  
আেদশ িদল। 



ওটােক যখন েখালা হল, িশ��ট কাদঁেত 
�� করল। রাজকন�া িব�য় হেয় বলল, 
“এটা এক�ট  
ই�ীয় িশ�।” 



“েবচারা, ত� িন খুব সু�র।” েবাধহয় 
ফেরৗেণর কন�া েসই েছা� িশ��টর সােথ 
কথা বলিছল, েযমন অন�ান�রা বেল থােক। 
েস  
                         হয়েতা বেলিছল, “উিচ-
কুিচ  
                         কুউউউমস” –  অবশ� 
িমশরীয়  
                                                 
ভাষায়। 



ঈ�র েবাধহয় এক িবেশষ �ান েসই 
িশ�র েবানেক িদেয়িছল। েস ফেরৗেণর 
কন�ার কােছ েদৗড়াল। “িশ��টেক  
েদখােশানা করার জন� আিম িক েতামার  
জন� একজন ই�ীয় মিহলা খুজঁব?”  
উ�র এল, “যাও।” ত� িম িক মেন  
কর, েমেয়টা  
কােক আনেত  
িগেয়িছল? 



“মা! তাড়াতািড় এস! খুব শী�!” 
েমেয়�টর েবাধহয় ব�াখ�া করার সময়  
িছল না। তারা  
একসােথ  
েদৗড়ােত  
লাগল। 



নদীর ধাের ফেরৗেণর েমেয় িশ��টেক 
ধরল। “ওেক আমার জন� েসবা কর, আিম 
েতামায় টাকা েদব। ওর নাম েমািশ  
দাও।” েবাধহয়  
িমশরীয় জেলর  
পুে�র নাম  
েমািশ। 



সুতরাং, েমািশ তার বাবা-
মােয়র ঘের িফের  
এল। ঈ�রেক ও ই�ীয়েদর 
ভােলাবাসার  
িবষেয় তারা তােক িশ�া িদল। 
শী� েস ফেরৗেণর কন�ার 
সােথ  
রাজ�াসােদ বাস করেব।  
ঈ�র িযিন তার জীবন  
র�া কেরিছেলন,  
িতিন এক িবরাট  
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Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,  
 

‡hLv‡b cvIqv hvq  
 

যা�াপু�ক ২ 

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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