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একিদন েমািশ েদখল েয, একজন িম�ীয় একজন
ই�ীয় �ীতদাসেক মারেছ। েমািশ একজন
রাজকুমােরর মেতা বেড়া হেলও এবং
পড়ােশানা করেলও, েস িক�
একজন ই�ীয় িছল। েস েসই
�ীতদাসেক সাহাযয্ করেত চাইল।
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পের িমশের ফেরৗণ মারা েগেলন। ঈ�েরর েলাক
ই�ীয়রা তখনও দাস� করিছল। িক ক�ই না
তারা েভাগ করিছল! িকরকমভােবই না তারা
ঈ�েরর সাহােযয্র জনয্ �াথর্না করিছল! 
ঈ�র তােদর �াথর্না শেনিছেলন।

অনয্ পশপালকরা তােদরেক সরােত েচ�া করিছল।
তখন েমািশ তােদর র�া কের এবং সাহাযয্ কের।

পেরর িদন েমািশ েদখল, দু’জন ই�ীয় লড়াই করেছ। েস তােদর থামােত েচ�া করল।
একজন বলল, “তুিম েযভােব একজন িম�ীয়েক হতয্া কেরিছেল, েতমনভােব িক
আমােক হতয্া করেব?” েমািশ ভয় েপেয় েগল। গত কালেকর ঘটনা সবাই জােন, 
ফেরৗণও জােন। তাই েমািশ পালােত বাধয্ হেয়িছল। েস িমিদয়ন নামক একিট েদেশ
চেল েগল।

েসই েমেয়েদর বাবা রেয়ল আ�যর্ভােব
বলল, “খুব তাড়াতািড় বািড় িফরেল।” 
যখন তারা েসই কারণিট বলল, তখন
িতিন বলেলন, “েসই েলাকিটেক িনেয়
এস।”েমািশর রেয়েলর সে� থাকল, 
যােক িযে�া বলা হত। পরবত�কােল

েমািস রেয়েলর বেড়া
েমেয়েক িবেয় কেরিছল।

েমািশ যখন একিট কূেয়ার কােছ িব�াম িনি�ল, তখন িমিদয়ন
যাজেকর সাত কনয্া তােদর বাবার পশপালেদর জনয্ জল ভরিছল।

েকউ তােক েদখেছ িকনা, েস িবষেয় চািরিদেক তািকেয় িনেয় েমািশ েসই
�ীতদােসর িন�ুর মিনবেক আ�মণ করল। লড়াই করেত করেত েমািশ েসই
িম�ীয় েলাকিটেক হতয্া করল। খুব শী� তার েদহেক কবর িদল।

7 8

5 6

3 4



েমািশ যখন েসই সােপর েলজ ধরল, তা আবার
লািঠেত পিরণত হল। ঈ�র আর এক িচ� িদেলন।

ঈ�র বলেলন, “আমার েলাকেদর িমশর েথেক িনেয়
আসার জনয্, আিম েতামােক ফেরৗেণর কােছ পাঠাব।” 
িক� েমািশ েযেত ভয় েপল।

একিদন েমািশ ল�য্ করল, পােশ একটা েঝাপ
�লিছল, িক� আগন েঝাপটােক ন� করিছল না।
েমািশ ি�র করল, এটা কী তা বার করেব।

তখন ঈ�র েমািশেক তার মহা পরা�ম েদখােলন।
িতিন েমািশর লািঠ সােপ পিরণত করেলন।

েযই েমািশ এেগােব, ঈ�র েসই েঝােপর মধয্ িদেয় ডাকেলন, “েমািশ।” েমািশ বলল, 
“আিম এখােন।” ঈ�র বলেলন, “এর আেগ একদম এস না, েতামার পা েথেক জুেতা
েখােলা, কারণ তুিম েযখােন দাঁিড়েয় আছ, েসই জায়গািট পিব� �ান।”

েমািশ এটা জানত না, িক� ঈ�েরর
পিরক�না িছল, ই�ীয় �ীতদাসেদর মু�
করেত িতিন েমািশেক বয্বহার করেবন।
চি�শ বছর েপিরেয় েগেছ েমািশ
িমশর েছেড় এেসিছল। েস রেয়েলর
েমষপালেদর েমষপালক িছেলন, িক�
েস িমশের তার িনজ� েলাকেদর
অভাব অনুভব করিছল।
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সাহিসকতার সােথ েমািশ আর হােরাণ, ফেরৗেণর কােছ
েপৗঁছাল। তারা তােক বলল, “ঈ�র বেলেছন, আমার েলাকেদর
েছেড় দাও।”

েমািশ, িযে�ার কােছ িফের েগল এবং িমশের
যাওয়ার জনয্ তার িজিনসপ� গিছেয় িনল।

যখন েস আবার তা করল, তার হাত সু� হল।

পাহােড় েমািশর সােথ সা�াৎ করার জনয্, ঈ�র েমািশর ভাই হােরাণেক পাঠােলন।
িম�ীয় েলাকেদর হাত েথেক ই�ীয়েদর েবর কের আনার িবষেয় ঈ�েরর
পিরক�নার কথা েমািশ হােরাণেক
বয্াখয্া করল। একসে� তারা এই
বাতর্ া ই�ীয় েনতােদর বলল। েমািশ
যখন ঈ�েরর েসই িচ� ই�ীয়
েনতােদর েদখাল, তারা
বুঝল েয ঈ�র তােদর
সাহাযয্ করেবন। তারা
একসােথ নত হেয়
ঈ�েরর আরাধনা করল।

েমািশ অিন�া �কাশ কের ঈ�রেক বলল, “আিম ভােলা কের
কথা বলেত পাির না।” ঈ�র �ু� হেলন, িতিন বলেলন, “কথা
বলার জনয্ আিম েতামার ভাই হােরাণেক বয্বহার করব।”

িতিন আেদশ িদেলন, “েতামার হাত েতামার বুেকেত রাখ।” 
েমািশ তাই করল, আর েমািশর হাত কু�েত পিরণত হল।
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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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Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

যা�াপু�ক ২-৫

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó
MxZmswnZv 119:130
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ফেরৗণ উৎতর িদল, “ই�ােয়লীয়েদর আিম েযেত েদব না।” েস
ঈ�রেক মানয্ করল না। ফেরৗেণর মনেক পিরবতর্ ন করেত
হয়েতা ঈ�র তাঁর পরা�ম বয্বহার করেবন।
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