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িদ্বতীয় িববরণ

েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ কথা বলেলন
1 েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই বাতর্ া িদেয়িছেলন| এই সময়

তারা যদর্ ন নদীর পূবর্িদেকর মরুভূিমেত যদর্ ন উপতয্কায় িছল| এিট
িছল সূেফর অপর পাের, যার একিদেক পারণ মরুভূিমআর অনয্িদেক
েতাফল, লাবন, হৎ  েসেরাৎ  এবং দীষাহর শহরগুেলা|

2 েসয়ীর পবর্তমালার মধয্ িদেয় েহােরব (সীনয়) পবর্ত েথেক
কােদশ বেণর্য় পযর্ন্ত েযেত মাত্র এগােরা িদন লােগ| 3 িকন্তু ইস্রােয়েলর
েলাকেদর িমশর তয্াগ করার পর েথেক তােদর এই স্থােন আসা পযর্ন্ত
40 বৎসর অিতক্রান্ত হেয়েছ| 40তম বৎসেরর একাদশ মােসর প্রথম
িদেন েমািশ েলাকেদর সেঙ্গ কথা বলেলন| প্রভু যা আজ্ঞা কেরিছেলন,
েমািশ তার সমস্তটাই তােদর বলেলন| 4 এ হল প্রভুর সীেহান এবং
ওগেক পরািজত করার পেরর ঘটনা| (সীেহান িছেলন ইেমারীয়েদর
রাজা, িতিন িহেষ্বােন বাস করেতন| ওগ িছেলন বাশেনর রাজা, িতিন
অষ্টােরাৎ  এবং ইিদ্রয়ীেত বাস করেতন|) 5 ইস্রােয়েলর েলাকরা যদর্ ন
নদীর পূবর্িদেক েমায়ােব থাকাকালীন েমািশ ঈশ্বেরর আেদশগুিলর
িবস্তািরত বয্াখয্া করেত শুরু করেলন| িতিন বলেলন:

6 “েহােরব পবর্েত প্রভু, আমােদর ঈশ্বর আেদশ কের বেলিছেলন,
�েতামরা যেথষ্ট সময় এই পবর্েত বাস কেরেছা| 7 ইেমারীয় েলাকরা
েযখােন বাস কের েসই পাহাড়ী েদেশ যাও| েসখােন আেশপােশর
সমস্ত জায়গােতই যাও| যদর্ ন উপতয্কা, পাহাড়ী েদশ, পিশ্চেমর ঢালু
অঞ্চল, েনেগভ এবং সমুদ্রতীের যাও| কনান এবং িলবােনােনর মধয্
িদেয় বৃহৎ  নদী ফরাৎ পযর্ন্ত যাও| 8 েদেখা, আিম েতামােদর েসই েদশ
িদিচ্ছ| যাও এবং েসই েদশিটঅিধকার কর|আিম শপথ কেরিছলাম েয
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েসই জিম েতামােদর পূবর্পুরুষেদর অব্রাহাম, ইসহাক এবং যােকাবেক
েদব| আিম শপথ কেরিছলাম েয েসই জিম তঁােদর এবং তঁােদর
উত্তরপুরুষেদর েদেবা|�

েমািশ েনতােদর েবেছ িনেলন
9 েমািশ বলেলন, “েসই সময় আিম বেলিছলাম েয আমার একার

পেক্ষ েতামােদর ভার েনওয়া সম্ভব নয়| 10 প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর,
েলাকসংখয্া আরও বৃিদ্ধ কেরেছন, আর তাই আজ েতামােদর সংখয্া
আকােশর অগিণত তারার মেতা| 11 প্রভু, েতামােদর পূবর্পূরুষেদর
ঈশ্বর, েতামােদর সংখয্া এখন যা রেয়েছ তার েথেক 1000 গুণ
বৃিদ্ধ করুন| িতিন িঠক েযমন শপথ কেরিছেলন, েসভােবই েতামােদর
আশীবর্াদ করুন| 12 িকন্তু আিম একা েতামােদর দািয়ত্ব িনেত পারেবা
না এবং েতামােদর সকল সমসয্ার সমাধান করেত পারেবা না| 13 েসই
কারেণ েতামরা প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠী েথেক কেয়কজন েলাকেক
েবেছ নাও, আিম তােদর েতামােদর েনতা িহসােব মেনানীত করব|
িবজ্ঞ েলাকেদর েবেছ নাও যােদর েবাধশিক্ত এবং অিভজ্ঞতা আেছ|�

14 “েতামরা বেলিছেল, �আপিন যা বেলেছন েসটা করাই ভােলা
হেব|�

15 “সুতরাং েতামােদর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েতামােদর িনবর্ািচত
জ্ঞানী এবং সম্মািনত েলাকেদর িনেয় আিম তঁােদর েতামােদর েনতা
হবার জনয্ িনযুক্ত কেরিছলাম| এই প্রকাের, আিম েতামােদর 1000
জন েলাকর জেনয্ েনতা, 100 জন েলাকর জনয্ েনতা, 50
জন েলাকর জনয্ েনতা, 10 জন েলাকর জনয্ েনতার বয্বস্থা
কেরিছলাম| এছাড়াও আিম েতামােদর প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠীর জনয্
উচ্চপদািধকারী বয্িক্ত িনেয়াগ কেরিছলাম|

16 “েসই সময়, আিম ঐ সকল িবচারকেদর বেলিছলাম, �িনেজর
েলাকেদর মেধয্ েয সব যুিক্ততেকর্ র আদান প্রদান হেব েসগুেলা
ভােলা কের শুেনা| প্রেতয্কিট ঘটনা িবচার করার সময় িনরেপক্ষ
হেব| সমসয্ািট দুজন ইস্রােয়লীয় েলাকর মেধয্ই েহাক্ অথবা
একজন ইস্রােয়লীয় এবং একজন িবেদশীর মেধয্ই েহাক্, তােত
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অবস্থার েকােনা প্রেভদ হেব না| েতামরা অবশয্ই প্রেতয্কিট ঘটনা
িনরেপক্ষভােব িবচার করেব| 17 িবচার করার সময় কখনই একজন
বয্িক্তেক অেনয্র েথেক েবশী গুরুত্বপূণর্ মেন করেব না| প্রেতয্ক
বয্িক্তর সমান িবচার করেব| েকােনা বয্িক্তর সম্পেকর্ ই ভীত হেব না,
কারণ েতামােদর িসদ্ধান্ত ঈশ্বেরর কাছ েথেক আসা িসদ্ধান্ত| িকন্তু যিদ
েকােনা ঘটনা িবচার করা েতামােদর পেক্ষ খুবই কিঠন হয়, তাহেল
েসিট আমার কােছ িনেয় এেসা; এবং আিম েসিটর িবচার করেবা|�
18 েসই একই সময়, আিম েতামােদর অবশয্ করণীয় অনয্ানয্ কতর্ বয্
সম্পেকর্ ও বেলিছলাম|

চররা কনােন েগল
19 “তখন আমরা আমােদর প্রভু ঈশ্বরেক মানয্ কেরিছলাম| আমরা

েহােরব পবর্ত তয্াগ কেরিছলাম এবং ইেমারীয় েলাকেদর পাবর্তয্েদশ
অিভমুেখ যাত্রা কেরিছলাম| েতামরা েয বড় এবং সাংঘািতক একিট
মরুভূিম েদেখিছেল, তার মধয্ িদেয়ই আমরা কােদশ-বেণর্েয়
এেসিছলাম| 20 তখন আিম েতামােদর বেলিছলাম, �েতামরা এখন
ইেমারীয়েদর পাবর্তয্ েদেশ এেসেছা| প্রভু, আমােদর ঈশ্বর, আমােদর
এই েদশ প্রদান করেবন| 21 েদেখা, ওিট ওখােনই আেছ| ওপের যাও
এবং িনেজেদর জনয্ েতামরা ঐ েদশিটেক অিধকার কেরা! প্রভু
েতামােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর, েতামােদর এিট করেত বেলিছেলন;
সুতরাং ভয় েপও না, েকােনা িকছুর সম্পেকর্ ই উিদ্বগ্ন হেয়া না!�

22 “িকন্তু েতামরা সকেল আমার কােছ এেস বেলিছেল, �প্রথেম
েদশিটেক অনুসন্ধান কের েদখার জনয্ িকছু েলাকেক আমরা পাঠাই|
এরপর তারা িফের এেস আমােদর েকান্ পেথ রওনা িদেত হেব এবং
েকান্ েকান্ শহের েযেত হেব তার সন্ধান েদেব|�

23 “আমার এই প্রস্তাব ভাল েলেগিছল| েসই কারেণ আিম
েতামােদর প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠী েথেক একজন কের েমাট বােরাজন
েলাকেক েবেছ িনেয়িছলাম| 24 এরপর তারা েসই জায়গা তয্াগ কের
পাবর্তয্ েদেশর ওপের উেঠিছল এবং তঁারা ইেষ্কাল উপতয্কায় এেস
এিটর অনুসন্ধান কেরিছল| 25 তারা েসই েদশ েথেক িকছু ফল সংগ্রহ
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কের েসগুেলা িনেয় আমােদর কােছ িফের এেস এই সংবাদ িদেয়
বলল, �প্রভু, আমােদর ঈশ্বর, েয েদশ িদেচ্ছন, েস উত্তম েদশ!�

26 “িকন্তু েতামরা েসই েদেশর অভয্ন্তের েযেত অস্বীকার
কেরিছেল| েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর আজ্ঞার িবরুদ্ধাচারণ
কেরিছেল| 27 েতামরা েতামােদর তঁাবুেত অিভেযাগ কের বেলিছেল,
�প্রভু আমােদর ঘৃণা কেরন! িতিন আমােদর িমশর েথেক বার কের
িনেয় এেসিছেলন যােত ইেমারীয়রা আমােদর ধ্বংস করেত পাের!
28 আমরা এখন েকাথায় েযেত পাির? আমােদর ভাইরা (বােরাজন
চর) তােদর তেথয্র দ্বারা আমােদর ভীত কেরেছ| তারা বেলিছল:
েসখানকার অিধবাসীরা আমােদর তুলনায় অেনক বড় এবং লম্বা|
শহরগুেলা বড় এবং তােদর প্রাচীরগুেলা আকােশর সমান উঁচু এবং
আমরা েসখােন ৈদতয্াকার েলাকও েদেখিছলাম!” �

29 “তখন আিম েতামােদর বেলিছলাম, �েতামরা মনঃকু্ষন্ন হেয়া না!
ঐ সকল েলাকেদর সম্পেকর্ ভীত হেয়া না! 30 প্রভু েতামােদর ঈশ্বর,
েতামােদর আেগ আেগ যােবন এবং েতামােদর হেয় যুদ্ধ করেবন|
িমশের েতামােদর েচােখর সামেন িতিন যা কেরিছেলন, এখােনও িতিন
েসই একই কাজ করেবন| 31 েতামরা েসখােন এবং মরুভূিমেত তঁােক
েতামােদর সমু্মেখ েযেত েদেখিছেল| েতামরা েদেখিছেল েযভােব
একজন িপতা তার পুত্রেক বহন কের িনেয় যায়, িঠক েসভােব প্রভু
েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর বহন কেরিছেলন| এই স্থােন েপৗছঁােনা
পযর্ন্ত সমস্ত রাস্তাই প্রভু েতামােদর িনরাপেদ িনেয় এেসিছেলন|�

32 “িকন্তু তা সেত্ত্বও েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর ওপের আস্থা
রাখেত পােরা িন! 33অথচ েতামােদর ভ্রমেণর সময় েতামােদর িশিবর
স্থাপেনর উপযুক্ত জায়গা খঁুেজ বার করার জনয্ িতিনই েতামােদর
আেগ িগেয়িছেলন| েয রাস্তা িদেয় েতামােদর যাওয়া উিচৎ  েসিট
প্রদশর্েনর জনয্ িতিনই রােত্র আগুেনর মধয্ িদেয় এবং িদেনর েবলায়
েমেঘর মধয্ িদেয় েতামােদর সামেন িগেয়িছেলন|

েলাকরা কনােন প্রেবেশর অনুমিত েপল না
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34 “েতামােদর অিভেযাগ প্রভু শুেনিছেলন এবং িতিন এেত
প্রচণ্ড কু্ষব্ধ হেয়িছেলন| িতিন এক কিঠন প্রিতজ্ঞা কের বেলিছেলন,
35 �েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ আিম েয প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম,
েসই উত্তম েদেশ েতামরা মন্দ েলাকরা যারা এখন েবঁেচ আেছা, তারা
েকউই প্রেবশ করেব না| 36 েকবলমাত্র িযফিন্নর পুত্র কােলব েসই
েদশ েদখেত পােব| কােলব েয জায়গা িদেয় েহঁেট িগেয়িছল েসই
জায়গা আিম তােক এবং তার উত্তরপুরুষেদর েদেবা| কারণ, আমার
িনেদর্ শমেতা কােলব সব কাজ কেরিছেলা|�

37 “েতামােদর জনয্ প্রভু আমার ওপরও কু্রদ্ধ হেয়িছেলন| িতিন
আমােক বেলিছেলন, �েমািশ তুিমও এই েদেশ প্রেবশ করেত পারেব
না| 38 িকন্তু েতামার সহায়ক, নূেনর পুত্র িযেহাশূয় ঐ েদেশ প্রেবশ
করেত পারেব| িযেহাশূয়েক উৎসািহত কেরা, কারণ েদশিটেক
অিধকার করার জনয্ েস ইস্রােয়েলর েলাকেদর েনতৃত্ব িদেয় এিগেয়
িনেয় যােব| 39 এবং প্রভু আমােদর বেলিছেলন, �েতামরা বেলিছেল,
েতামােদর সন্তানরা েতামােদর শত্রুেদর দ্বারা অপহৃত হেব; িকন্তু
ঐ সন্তানরা ঐ েদেশ প্রেবশ করেব| েতামােদর ভুেলর জনয্ আিম
েতামােদর সন্তানেদর েদাষােরাপ কির না, কারণ েকানটা িঠক এবং
েকানটা ভুল েসটা েবাঝার পেক্ষ তারা এখনও অেনক িশশু| েসই
কারেণ আিম তােদর ঐ েদশ েদব এবং তারা তা অিধকার করেব|
40 িকন্তু েতামরা সূফ সাগের যাওয়ার রাস্তা ধের মরুভূিমেত িফের
যাও|�

41 “তখন েতামরা বেলিছেল, �েমািশ, আমরা প্রভুর িবরুদ্ধাচারণ
কের পাপ কেরিছ; িকন্তু এখন আমরা যাব এবং যুদ্ধ করেবা, িঠক
েযমনিট আমােদর প্রভু ঈশ্বর, আমােদর আেগ আজ্ঞা কেরিছেলন|�

“তখন েতামরা প্রেতয্েক েতামােদর অস্ত্র তুেল িনেয়িছেল|
েভেবিছেল েয, েসই পাবর্তয্ েদেশ িগেয় েসিটেক অিধগ্রহণ করা খুবই
সহজ কাজ হেব| 42 িকন্তু প্রভুআমােক বেলিছেলন, েলাকেদর ওপের
েযেত এবং েসখােন িগেয় যুদ্ধ করেত বারণ কেরা, কারণআিম তােদর
সেঙ্গ থাকেবা না এবং তারা তােদর শত্রুেদর কােছ পরািজত হেব!
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43 “আিম েতামােদর েসই কথা বললাম, িকন্তু েতামরা েশান িন|
েতামরা প্রভুরআজ্ঞা পালন করেত অস্বীকার কেরিছেল| েতামরা েযাগয্
না হেয় েসই কােজ হাত িদেয়িছেল এবং ওপেরর পাবর্তয্ েদেশর
অভয্ন্তের প্রেবশ কেরিছেল| 44 িকন্তু েসখােন বসবাসকারী ইেমারীয়
েলাকরা েতামােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ েবিরেয় এেসিছল| তারা
েতামােদর েপছেন তাড়া করা এক ঝঁাক েমৗমািছর মেতা িছল| েসয়ীর
েথেক হমর্া পযর্ন্ত সমস্ত রাস্তা েতামােদর তাড়া কেরিছল| 45 তখন
েতামরা িফের এেসিছেল এবং প্রভুর কােছ সাহােযয্র জনয্ েকঁেদিছেল|
িকন্তু প্রভু েতামােদর কান্নায় মন িদেলন না, েতামােদর েকােনা কথা
শুনেলন না| 46আর েতামরা কােদেশ দীঘর্ সময়অিতবািহত কেরিছেল|

2
ইস্রােয়েলর েলাকরা মরুভূিমেত দীঘর্িদন ধের ঘুেরিছল

1 “তারপর প্রভু আমােক যা করেত বেলিছেলন, েসই অনুসাের
আমরা সূফ সাগের যাওয়ার রাস্তা িদেয় মরুভূিমেত িফের িগেয়িছলাম|
েসয়ীর পবর্তমালােক চক্রাকাের েবষ্টন কের আমরা দীঘর্িদন ধের ভ্রমণ
কেরিছলাম| 2 তখন প্রভু আমােক বেলিছেলন, 3 �এই পবর্তমালােক
িঘের েতামরা বহুিদন ধের ভ্রমণ কেরছ| উত্তর িদেক ঘুের যাও|
4 েলাকেদর এই কথাগুেলা বল: েতামরা েসয়ীর েদেশর মধয্ িদেয়
যােব| এই েদশিট েতামােদর আত্মীয় এেষৗ এর উত্তরপুরুেষর| তারা
েতামােদর ভয় পােব| তাই েতামরা সাবধান হেব| 5 তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ
কেরা না| তােদর েদেশর েকােনা অংশই আিম েতামােদর েদেবা না�
এমন িক এর এক ফুট পিরমাণও নয়| কারণ আিম এেষৗেক েসয়ীেরর
পাবর্তয্ প্রেদশিট তার িনেজর েদশ িহসােব িদেয়িছ| 6 েতামরা তােদর
কাছ েথেক টাকা িদেয় খাবার িকেন খােব এবং জল িকেন পান করেব|
7 মেন রাখেব েয েতামরা যা কেরেছা তার প্রেতয্কিট কােজ প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর আশীবর্াদ কেরেছন| এই বৃহৎ  মরুভূিমর
মধয্ িদেয় েতামােদর হঁাটার খবর িতিন জােনন| এই 40 বছর ধের
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প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর সেঙ্গ আেছন| তাই েতামােদর েকান
িকছুরই অভাব হয় িন|�

8 “েসই কারেণ আমরা েসয়ীের বসবাসকারী এেষৗ এর েলাকেদর
অথর্াৎ আমােদরআত্মীয়েদর সামেন িদেয় চেল েগলাম| যদর্ ন উপতয্কা
েথেক এলৎ  এবং ইৎ  িসেয়ান েগবেরর শহের যাওয়ার রাস্তা তয্াগ কের
আমরা েমায়ােবর মরুভূিমেত যাওয়ার রাস্তার িদেক ঘুেরিছলাম|

আর-এ ইস্রােয়ল
9 “প্রভু আমােক বেলিছেলন, �েমায়ােব েলাকেদর কষ্ট িদও না,

তােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধশুরুকেরা না, তােদর েদেশর েকােনা অংশইআিম
েতামােদর েদেবা না| তারা েলােটর উত্তরপুরুষ এবং আিমই তােদর
আর্ শহর দান কেরিছলাম|� ”

10 (অতীেত, আর্-এ এমীয় েলাকরা বাস করেতা| তারা খুব
শিক্তশালী িছল এবং েসখােন তােদর সংখয্াও িছল প্রচুর| অনাকীয়
েলাকেদর মেতা তারা উচ্চতায় িছল েবশ লম্বা| 11 অনাকীয় িছল
রফায়ীয় েলাকেদরই অংশ িবেশষ| েলাকরা েভেবিছল েয এমীয়রাও
রফায়ীয়; িকন্তু েমায়ােব েলাকরা তােদর এমীয় বলত| 12 আেগ
েসয়ীের েহারীয় েলাকরাও থাকত, িকন্তু এেষৗ এর েলাকরা েহারীয়েদর
তািড়েয় িদেয়িছল এবং তােদর ধ্বংস কের েদেশই স্থায়ীভােব বসবাস
শুরু কেরিছল| ইস্রােয়েলর েলাকরাও িঠক এই রকমটাই কেরিছল।
প্রভু তােদর েয েদশ িদেয়িছেলন েসই েদেশর েলাকেদর প্রিত এই
একই কাজ কেরিছল|)

13 “প্রভু আমােক বেলিছেলন, �এখন েতামরা েসরদ উপতয্কার
অপর পােশ যাও|� েসই কারেণ আমরা েসরদ উপতয্কা পার
কেরিছলাম| 14 কােদশ বেণর্য় তয্ােগর পর েথেক েসরদ উপতয্কা
অিতক্রম করা পযর্ন্ত মাঝখােন 38 বছেরর বয্বধান িছল| এই সমেয়র
মেধয্ আমােদর িশিবেরর সব পুরুষ েযাদ্ধারাই মারা িগেয়িছল| প্রভু
েতমনই শপথ কেরিছেলন| 15 িশিবেরর মেধয্ তােদর সকেলর মৃতুয্
না হওয়া পযর্ন্ত প্রভু তােদর িবরুেদ্ধ িছেলন|
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16 “আমােদর সমস্ত েযাদ্ধারা মারা যাওয়ার পর, 17 প্রভু আমােক
এই কথা বেলিছেলন, 18আজ েতামরা অবশয্ই আর্-এ সীমান্ত পার
করেব এবং েমায়ােব প্রেবশ করেব| 19 েতামরা অেম্মানীয়েদর কােছ
উপিস্থত হেয় তােদর িবরক্ত করেব না| তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ কেরা না,
কারণ আিম তােদর েদশ েতামােদর দান করেবা না| কারণ তারা
েলােটর উত্তরপুরুষ এবং আিমই তােদর ঐ েদশ িদেয়িছ|”

20 (েসই েদশ রফায়ীয়র েদশ বেলও পিরিচত| অতীেত রফায়ীয়
েলাকরা েসখােন বাস করেতা| অেম্মােনর েলাকরা তােদর সমু্সম্মীয়
বেল ডাকত| 21 েসখােন বহু সমু্সম্মীয় িছল এবং তারা িছল যেথষ্ট
শিক্তশালী| অনাকীয় েলাকেদর মেতা তারা উচ্চতায় লম্বা িছল|
িকন্তু সমু্সম্মীয়েদর ধ্বংস করেত প্রভু অেম্মান েলাকেদর সাহাযয্
কেরিছেলন| অেম্মান েলাকরা েসই েদশ অিধগ্রহণ কের েসখােনই
বাস করেছ| 22 এেষৗ এর েলাকেদর জনয্ ঈশ্বর এই একই কাজ
কেরিছেলন| অতীেত েহারীয় েলাকরা েসয়ীের (ইেদাম) বাস করত;
িকন্তু এেষৗ এর েলাকরা েহারীয়েদর ধ্বংস কের আজ পযর্ন্ত এেষৗর
উত্তরপুরুষ েসখােনই বাস করেছ| 23 কেপ্তারীেয়র িকছু সংখয্ক
েলােকর জনয্ও ঈশ্বর এই একই কাজ কেরিছেলন| ঘসার চতুির্দেকর
শহের অব্বীয় েলাকরা বাস করত| িকন্তু িকছু সংখয্ক েলাক কেপ্তারীয়
েথেক এেস অব্বীয়েদর ধ্বংস কেরিছল| িক্রট্ েথক আগত ঐ সকল
েলাকরা েসই েদশ অিধগ্রহণ কের েসখােনই বাস করল|)

ইেমারীয় েলাকেদর সেঙ্গ যুদ্ধ
24 “প্রভু আমােক বেলিছেলন, �অেণর্ান উপতয্কা অিতক্রম কের

যাওয়ার জনয্ ৈতরী হও| িহেষ্বােন ইেমারীয়েদর রাজা সীেহানেক
পরািজত করেত আিম েতামােদর সাহাযয্ করেবা| তার েদশ অিধগ্রহণ
করেত আিম েতামােদর সাহাযয্ করেবা| সুতরাং তার িবরুেদ্ধ যুেদ্ধ
িলপ্ত হও এবং তার েদশ অিধগ্রহণ কেরা| 25 আজ আিম সমস্ত
জায়গার সকল েলােকর মেধয্ েতামােদর সম্পেকর্ ভীিতর সঞ্চার
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করেবা| তারা েতামােদর খবর েজেন ভেয় আতিঙ্কত এবং কিম্পত
হেব|�

26 “কেদেমাৎ-এর মরুভূিমেত থাকাকালীন আিম িহেষ্বােনর রাজা
সীেহােনর কােছ কেয়কজন দূত পািঠেয়িছলাম| দূেতরা সীেহানেক
শািন্তর প্রস্তাব িদেয় বেলিছল, 27 “আপনার েদেশর মধয্ িদেয়
আমােদর েযেত িদন| আমরা রাস্তােতই থাকেবা| আমরা রাস্তার
ডানিদক অথবা বামিদক েকােনা িদেকই ঘুরব না| 28আমরাআপনােদর
কাছ েথেক খাবার ও জল রূেপা িদেয় িকেন খাব| আমরা শুধুমাত্র
আপনার েদেশর মধয্ িদেয় পদব্রেজ ভ্রমণ করেত চাই| 29 প্রভু,
আমােদর ঈশ্বর েয েদশ িদেচ্ছন, যদর্ ন নদী অিতক্রম কের েসই
েদেশ েপৗছঁােনা পযর্ন্ত আমােদর আপনার েদেশর মধয্ িদেয় েযেত
িদন| েসয়ীের বসবাসকারী এেষৗয় েলাকরা এবং আর্-এ বসবাসকারী
েমায়াবীয় েলাকরা তােদর েদেশর মধয্ িদেয় আমােদর েযেত
িদেয়েছন|�

30 “িকন্তু সীেহান, িহেষ্বােনর রাজা, আমােদর তঁার েদেশর মধয্
িদেয় েযেত েদনিন| কারণ প্রভু েতামােদর ঈশ্বর তঁার মন কিঠন ও
একগঁুেয় করেলন েযন িতিন তঁােক েতামােদর হােত সমপর্ণ কেরন,
েযমন িতিন আজ পযর্ন্ত রেয়েছন!

31 “প্রভু আমােক বেলিছেলন, �আিম রাজা সীেহান এবং তার েদশ
েতামােদর িদিচ্ছ| এখন যাও তার েদশ অিধগ্রহণ কেরা!�

32 “এরপর যহস নামক স্থােন রাজা সীেহান এবং তার সমস্ত
েলাকরা আমােদর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্ েবিরেয় এেসিছল| 33 িকন্তু
প্রভু, আমােদর ঈশ্বর সীেহানেক আমােদর হােত তুেল িদেয়িছেলন|
আমরা রাজা সীেহান, তার পুত্রেদর এবং তার সমস্ত েলাকেদর
পরািজত কেরিছলাম| 34 েসই সময় রাজা সীেহােনর সব শহরগুেলাই
আমরা অিধকার কেরিছলাম| প্রেতয্ক শহেরর সমস্ত েলাকেদর, সকল
পুরুষেদর, স্ত্রীেলাকেদর এবং েছাট েছাট িশশুেদরআমরা সমূ্পণর্রূেপ
ধ্বংস কেরিছলাম| আমরা কাউেকই জীিবত েছেড় িদই িন! 35 ঐ
সমস্ত শহরগুেলা েথেক আমরা েকবলমাত্র গবািদপশু এবং মুলয্বান
দ্রবয্সামগ্রী িনেয়িছলাম| 36অেণর্ান উপতয্কার ধােরর অেরােয়র নােম
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একিট শহরেক এবং ঐ উপতয্কার মাঝখােনর আেরকিট শহরেক
আমরা পরািজত কেরিছলাম| অেণর্ান উপতয্কা এবং িগিলয়েদর
মাঝখােনর সমস্ত শহরগুেলােক পরািজত করেত প্রভু আমােদর
সাহাযয্ কেরিছেলন|আমােদর কােছ েকােনা শহরই খুব শিক্তশালী িছল
না| 37 িকন্তু অেম্মােনর েলাকেদর অিধকারভুক্ত েদেশর কােছ েতামরা
যাও িন| যেব্বাক নদীর উপকূেল অথবা পাবর্তয্ অঞ্চেলর শহরগুেলার
কােছও েতামরা যাও িন| েতামরা েসই সমস্ত স্থােন যাও িন েযখােন
েযেত প্রভু আমােদর িনেষধ কেরিছেলন|

3
বাশেনর েলাকেদর সেঙ্গ যুদ্ধ

1 “আমরা িফেরিছলাম এবং বাশেনর রাস্তা ধের িগেয়িছলাম|
ইিদ্রয়ীেত বাশেনর রাজা ওগ এবং তার সমস্ত েলাকরা আমােদর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ েবিরেয় এেসিছল| 2 প্রভু আমােক
বেলিছেলন, �ওগ সম্পেকর্ ভীত হেয়া না| আিম িস্থর কেরিছ েয তােক
আিম েতামােদর কােছ সমপর্ণ করব| তার সমস্ত েলাকেদর এবং তার
েদশ আিম েতামােদর েদব| িহেষ্বােন িযিন শাসনকাযর্ চালােতন েসই
ইেমারীয় রাজা সীেহানেক েতামরা েযভােব পরািজত কেরিছেল, িঠক
েসই ভােবই েতামরা এেকও পরািজত করেব|�

3 “েসই কারেণ প্রভু, আমােদর ঈশ্বর বাশেনর রাজা ওগেক
পরািজত করেত সাহাযয্ কেরিছেলন| আমরা তােক এবং তার সমস্ত
েলাকেদর পরািজত কেরিছলাম| তােদর আর েকউই বাকী িছল না|
4 েসই সময় ওেগর অিধকাের েয সমস্ত শহর িছল তার সবগুেলাই
আমরা অিধকার কেরিছলাম| ওেগর েলাকেদর কাছ েথেক আমরা
সব শহরগুেলাই অিধকার কেরিছলাম| এর মেধয্ িছল বাশেনর রাজা
ওেগর রাজয্, অেগর্াব নামক অঞ্চেলর 60 িট শহর| 5 এই সমস্ত
শহরগুেলা খুবই শিক্তশালী িছল| তােদর েদওয়ালগুিল উঁচু, দরজা
এবং দরজার ওপের িখল িছল খুব শক্ত| েসখােনআরও বহু এমন শহর
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িছল েযগুেলার েকােনা প্রাচীর িছল না| 6 িহেষ্বােনর রাজা সীেহােনর
শহরগুিলেক আমরা েযভােব ধ্বংস কেরিছলাম, েসভােবই এেদরও
ধ্বংস কেরিছলাম| প্রেতয্কিট শহরেক এবং েসখােন বসবাসকারী
সমস্ত েলাকেদর, এমনিক সমস্ত স্ত্রীেলাকেদর এবং িশশুেদর আমরা
সমূ্পণর্ভােব ধ্বংস কেরিছলাম| 7 িকন্তু ঐ সমস্ত শহেরর সমস্ত
েগারু এবং সমস্ত মুলয্বান দ্রবয্সামগ্রী আমরা িনেজেদর জনয্ েরেখ
িদেয়িছলাম|

8 “েসই প্রকাের, আমরা দুজন ইেমারীয় রাজার কাছ েথেক
তােদর েদশ অিধগ্রহণ কেরিছলাম| যদর্ ন নদীর পূবর্িদেক অেণর্ান
উপতয্কা েথেক মাউন্ট হেমর্াণ পবর্ত পযর্ন্ত েদশ আমরা অিধগ্রহণ
কেরিছলাম| 9 (সীেদােনর েলাকরা হেমর্াণ পবর্তেক বেল িসিরেয়াণ,
িকন্তু ইেমারীয়রা এিটেক বলেতা সনীর|) 10 উঁচু সমতলভূিমর সমস্ত
শহরগুেলােক এবং িগিলয়দ অিধগ্রহণ কেরিছলাম| বাশেনর সমস্ত
অঞ্চল, সল্খা এবং ইিদ্রয়ী পযর্ন্ত সমস্ত আমরা অিধকার কেরিছলাম|
সল্খা এবং ইিদ্রয়ী বাশেনর রাজা ওগ-এর রােজয্র অন্তভুর্ ক্ত িছল|”

11 (অবিশষ্ট রফায়ীয়েদর মেধয্ েকবলমাত্র বাশেনর রাজা ওগ
িছেলন| ওগ-এর খাট িছল েলাহা িদেয় ৈতরী| এিট 13 ফুেটরও েবশী
লম্বা এবং 6 ফুট চওড়া িছল| খাটিট এখনও রব্বা শহেরআেছ, েযখােন
অেম্মান েলাকরা বাস কের|)

যদর্ ন নদীর পূবর্িদেকর েদশ
12 “েসই কারেণ আমরা েসই েদশ আমােদর জনয্ অিধকার

কেরিছলাম| রূেবণ এবং গােদর পিরবারেগাষ্ঠীেদর আিম এই েদেশর
অংশ িবেশষ দান কেরিছলাম| অেণর্ান উপতয্কার আেরায়ার নামক
জায়গা েথেক িগিলয়েদর পাবর্তয্ েদশ পযর্ন্ত সমস্ত েদশ এবং এর
অন্তগর্ত সমস্ত শহর আিম তােদর প্রদান কেরিছলাম| িগিলয়েদর
পাবর্তয্ েদেশর অেধর্ক তারা েপেয়িছল| 13 মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠীর
অেধর্কাংশেক আিম িগিলয়েদর অপর অেধর্ক এবং বাশেনর সমূ্পণর্
অঞ্চল প্রদান কেরিছলাম|”
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(বাশন িছল ওেগর রাজয্| বাশেনর িকছু অংশেক বলা
হেতা অেগর্াব| এিটেক রফায়ীয় েদশও বলা হেতা| 14 মনঃিশর
পিরবারেগাষ্ঠীর যায়ীর, অেগর্ােবর সমস্ত অঞ্চল অিধগ্রহণ
কেরিছেলন| গশূরীয় েলাকেদর এবং মাখাথীয় েলাকেদর সীমানা
পযর্ন্ত েসই অঞ্চল িবসৃ্তত িছল| েসই অঞ্চলিট যায়ীর নােম অিভিহত
হেয়িছল| েসই কারেণ আজও েলাকরা বাশনেক যায়ীেরর শহর বেল|)

15 “আিম মাখীরেক িগিলয়দ প্রদান কেরিছলাম| 16 এবং রূেবেণর
পিরবারেগাষ্ঠীেক এবং গাদ-এর পিরবারেগাষ্ঠীেক আিম েসই েদশ
প্রদান কেরিছলাম, েযিট িগিলয়েদ শুরু হেয়েছ| এই েদশিট অেণর্ান
উপতয্কা েথেক যেব্বাক নদী পযর্ন্ত িবসৃ্তত| উপতয্কািটর মধয্াঞ্চল
হল একিট সীমানা| যেব্বাক নদীিট হল অেম্মানীয় েলাকেদর সীমানা|
17 মরুভূিমর কােছর যদর্ ন নদী িছল তােদর পিশ্চম সীমানা| এই
অঞ্চেলর উত্তের গািলল হ্রদ এবং দিক্ষেণ রেয়েছ মৃেতর সমুদ্র (লবণ
সমুদ্র)| এিট পূবর্িদেকর িপস্গার পাহাড়গুিলর নীেচ অবিস্থত|

18 “েসই সময়, আিম েতামােদর এই আেদশ িদেয়িছলাম; �প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর যদর্ ন নদীর পূবর্িদেকর্ েদশ বাস করার
জনয্ িদেয়েছন| িকন্তু এখন েতামােদর েযাদ্ধারা অবশয্ই তােদর অস্ত্র
তুেল েনেব এবং অনয্ানয্ ইস্রােয়লীয় পিরবারেগাষ্ঠীেক নদী অিতক্রম
করার কােজ েনতৃত্ব েদেব| 19 েতামােদর স্ত্রীরা, েতামােদর সন্তানরা
এবং েতামােদর সমস্ত গবািদ পশু (আিম জািন েতামােদর অেনক
গবািদপশু আেছ) অবশয্ই এই শহরগুিলেত থাকেব, েযটা আিম
েতামােদর িদেয়িছ| 20 িকন্তু েতামরা অবশয্ই েতামােদর ইস্রােয়লীয়
আত্মীয়বগর্েক সাহাযয্ করেব, যতক্ষণ পযর্ন্ত না তারা যদর্ ন নদীর অপর
পাের তােদর প্রভুর েদওয়া েদশ অিধগ্রহণ কের| প্রভু তােদর েসখােন
শািস্ত েদওয়া পযর্ন্ত তােদর সাহাযয্ কেরা, িঠক েযমন িতিন এখােন
েতামােদর জনয্ কেরিছেলন| এরপর আিম েতামােদর েয েদশ িদেয়িছ
েসখােন িফের আসেত পার|�

21 “তখন আিম িযেহাশূয়েক বেলিছলাম, �প্রভু েতামােদর ঈশ্বর
এই দুজন রাজার িক দশা কেরেছন েসটা তুিম স্বচেক্ষ েদেখছ| তুিম
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েয রােজয্ই প্রেবশ করেব, েসখােনই ঈশ্বর এই একই কাজ করেবন|
22 এই সকল েদেশর রাজােদর ভয় েপও না, কারণ প্রভু েতামােদর
ঈশ্বর েতামােদর জনয্ যুদ্ধ করেবন|�

েমািশ কনােন প্রেবেশর অনুমিত েপেলন না
23 “এরপর আমার িবেশষ িকছু করার জনয্ আিম প্রভুর কােছ

প্রাথর্না কেরিছলাম| আিম বেলিছলাম, 24 �প্রভু আমার মিনব, আিম
েতামার েসবক| আিম জািন েয তুিম েতামার চমৎ  কািরেত্বর এবং
শিক্তর সামানয্ অংশই আমােক েদিখেয়ছ| তুিম েয মহৎ  এবং শিক্ত
সম্পন্ন কাজ কেরছ, েতমন কাজ করেত পাের এমন েকােনা ঈশ্বর
স্বেগর্ অথবা পৃিথবীেত েনই| 25 কৃপা কের আমােক যদর্ ন নদী পার হেত
এবং েসই উত্তম েদশ প্রতয্ক্ষ করেত দাও| আমােক সুন্দর পাবর্তয্ েদশ
এবং িলবােনান দশর্ন করেত দাও|�

26“িকন্তু েতামােদরজনয্ প্রভুআমার ওপের কু্ষব্ধ হেয়িছেলন| িতিন
আমার কথা শুনেত অস্বীকার কেরিছেলন| প্রভু আমােক বেলিছেলন,
�এটাই যেথষ্ট! এই প্রসেঙ্গ আর েকােনা কথা েবােলা না| 27 িপস্গা
পবর্েতর সেবর্াচ্চ িশখের যাও| এর পিশ্চম িদক, উত্তর িদক, দিক্ষণ
িদক এবং পূবর্ িদক প্রতয্ক্ষ কর| তুিম এই সব েচােখ েদখেত পােব,
িকন্তু কখনই যদর্ ন নদী অিতক্রম করেত পারেব না| 28 তুিম অবশয্ই
িযেহাশূয়েক িনেদর্ শ েদেব| তুিম অবশয্ই তােক উৎসািহত করেব
এবং তােক সবল করেব| কারণ যদর্ ন নদী অিতক্রম করার কােজ
িযেহাশূয় েলাকেদর েনতৃত্ব েদেব| তুিম েকবল েদশিট েদখেত পােব,
িকন্তু িযেহাশূয় তােদর ঐ েদেশ িনেয় যােব| েস তােদর ঐ েদশিটর
অিধগ্রহেণ এবং েসখােন বাস করেত সাহাযয্ করেব|�

29 “েসই কারেণ, ৈবৎ -িপেয়ােরর অপর িদেকর উপতয্কােতই
আমরা েথেকিছলাম|
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4
েমািশ েলাকেদর ঈশ্বেরর িবিধ মানয্ করেত বলেলন

1 “েহ ইস্রােয়লীয়রা, আিম েতামােদর েয িবিধ এবং আেদশ েশখাব
েসগুেলা খুব মন িদেয় েশান| েসগুেলা মানয্ করেল েতামরা ধ্বংেসর
হাত েথেক রক্ষা পােব| তাহেলই প্রভু েতামােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর
েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন, েসই েদেশ েতামরা প্রেবশ করেত পারেব
এবং েসই েদশ অিধকার করেত পারেব| 2আিম েতামােদর েয আেদশ
িদেয়িছ তার সেঙ্গ েতামরা েকান িকছু েযাগ কেরা না এবং তার েথেক
েকােনা িকছু বাদ িদও না| েতামরা অবশয্ই েতামােদর প্রভু, ঈশ্বেরর
আেদশ মানয্ করেব, যা আিম েতামােদর িদেয়িছ|

3 “েতামরা েদেখছ, প্রভু বাল িপেয়াের িক কেরিছেলন| েসই স্থােন
েতামােদর েয সব েলাকরা বােলর মূির্ত্তর অনুগামী হেয়িছল, তােদর
সকলেক প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর ধ্বংস কেরিছেলন| 4 িকন্তু েতামরা
সকেল যারা েতামােদর প্রভু, ঈশ্বেরর অনুগামী হেয়ই েথেকিছেল, তারা
আজও েবঁেচ আছ|

5 “প্রভু, আমার ঈশ্বর আমােক েয আজ্ঞা িদেয়িছেলন, েসই িবিধ
এবং শাসন সম্পেকর্ আিম েতামােদর িশিখেয়িছলাম| এই িবিধগুেলা
আিম এই কারেণ িশিখেয়িছলাম যােত েতামরা েয েদেশ প্রেবশ করেত
যাচ্ছ এবং িনেজেদর জনয্ অিধগ্রহণ করছ, েসখােন এই গুেলা েমেন
চলেত পার| 6 খুব সতকর্ ভােব এই িবিধগুেলােক েমেন চলেব| এর
েথেক অনয্ েগাষ্ঠীর েলাকরা বুঝেত পারেব েতামরা কতটা জ্ঞানী এবং
বুিদ্ধমান| এই সকল িবিধ সম্পেকর্ জানেত েপের তারা বলেব, �সিতয্
এই জািতর (ইস্রােয়ল) েলাকরা জ্ঞানী এবং বুিদ্ধমান|�

7 “কারণ এমন েকান্ মহান জািত রেয়েছ যােদর ঈশ্বর িনকেটই
থােকন এবং আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর মত ডাকেলই কােছ আেসন?
8 আজ আিম েতামােদর েয িশক্ষামালা িদিচ্ছ, েসরকম ভাল ও
নয্ায় িবিধ ও িনয়মাবলী েকান জািতর আেছ? 9 িকন্তু সাবধান,
িনেজর িবষেয় সতকর্ দৃষ্টি েরেখা পােছ েতামরা যা েদেখছ তার
েকােনা িকছুই ভুেল যাও এবং পােছ তা েতামােদর জীবনকােল মন
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েথেক মুেছ যায়| েতামরা অবশয্ই েতামােদর সন্তানেদর এবং নািত-
নাতনীেদর ঐগুেলা িশক্ষা েদেব| 10মেন কেরা েস িদেনর কথা, েযিদন
েহােরব পবর্েত েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর সমু্মেখ দঁািড়েয়িছেল|
প্রভু আমােক বেলিছেলন, �আিম যা বিল, েসগুেলা েশানার জনয্
সমস্ত েলাকেদর এক জায়গায় জেড়া কেরা| তখন তারা যতিদন এই
পৃিথবীেত বঁাচেব ততিদন আমােক সম্মান করেত িশখেব এবং তারা
তােদর সন্তানেদর এগুেলা েশখােব|� 11 েতামরা কােছ এেসিছেল
এবং পাহােড়র পাদেদেশ দঁািড়েয়িছেল| পাহাড়িট আগুেন জ্বলিছল
আর েসই আগুনআকাশ পযর্ন্ত প্রসািরত হেয়িছল| েসখােন ঘন কােলা
েমঘ এবং ঘন অন্ধকার িছল| 12 তখন প্রভু আগুেনর মেধয্ েথেক
েতামােদর সেঙ্গ কথা বেলিছেলন| েতামরা কথা বলার রব শুেনিছেল,
িকন্তু েতামরা েকােনা প্রকার আকৃিত েদখেত পাও িন| েকবল গলার
রব েশানা যািচ্ছল| 13প্রভু তঁার চুিক্তর কথা েতামােদর বেলিছেলন এবং
দশিট আজ্ঞা িদেয় েতামােদর েসগুেলা েমেন চলেত বেলিছেলন| েসই
িবিধগুেলা প্রভু দুিট পাথেরর ফলেকর ওপের িলেখিছেলন| 14 েসই
সময় েতামরা েয েদেশ প্রেবশ করেত এবং অিধগ্রহণ করেত যাচ্ছ,
েসখােন েমেন চলার জনয্ িবিধ এবং িনয়ম সম্পেকর্ ও েতামােদর িশক্ষা
েদওয়ার জনয্ প্রভু আমােক আেদশ কেরিছেলন|

15 “েহােরব পবর্েত আগুেনর মধয্ েথেক েযিদন প্রভু েতামােদর
সেঙ্গ কথা বেলিছেলন, েসিদন েতামরা তঁােক েদখেত পাও িন|
েসখােন ঈশ্বেরর েকােনা আকৃিত িছল না| 16 সুতরাং খুব সাবধান!
জীিবত েকােনা িকছুর আকৃিতেত মূির্ত্ত অথবা েখাদাই করা প্রিতমা
ৈতরী কের েতামরা পাপ কেরা না এবং িনেজেদর ধ্বংস কেরা না|
একজন পুরুষ অথবা একজন স্ত্রীেলােকর মেতা েদখেত েকােনা
প্রিতমূির্ত্ত ৈতরী কেরা না| 17 পৃিথবীর েকােনা পশুর মেতা অথবা
আকােশ ওেড় এমন েকােনা পািখর মেতা েদখেত েকােনা প্রিতমূির্ত্ত
ৈতরী কেরা না| 18 মািটর বুেক ভর িদেয় চেল এমন েকােনা িকছুর
মেতা অথবা সমুেদ্রর েকােনা মােছর মেতা প্রিতমূির্ত্ত ৈতরী কেরা না|
19 েতামরা আকােশর িদেক তািকেয় সূযর্, চন্দ্র, তারা এবং আকােশর
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সমস্ত বািহনী েদখেত েপেল সতকর্ থাকেব| খুব সাবধান, ঐ সকল
দ্রবয্সামগ্রীর পূজা ও েসবা করার জনয্ েতামরা েযন প্রলুব্ধ না হও| প্রভু
েতামােদর ঈশ্বর, পৃিথবীর অনয্ানয্ েলাকেদর এই িজিনসগুিল পূজা
করেত িদেয়েছন| 20 িকন্তু প্রভু েতামােদর েলাহা গলােনার গরম চুল্লী
েসই িমশর েথেক বার কের এেন তঁার িনেজর িবেশষ েলাক িহেসেব
মেনানীত কেরিছেলন| েযমন আজ েতামরা রেয়ছ!

21 “প্রভু েতামােদর কারেণ আমার ওপের কু্ষব্ধ হেয়িছেলন এবং
প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন েয আমােক যদর্ ন নদী অিতক্রম কের েযেত
েদেবন না| িতিন আমােক বেলিছেলন েয আিম েসই উত্তম েদেশ
প্রেবশ করেত পারেবা না েযটা প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর িদেত
যােচ্ছন| 22 সুতরাং আিম এখােন এই েদেশ অবশয্ই মারা যাব| আিম
যদর্ ন নদী অিতক্রম করব না, িকন্তু েতামরা শীঘ্রই যদর্ ন নদীর অপর
পাের যােব এবং েসই উত্তম েদশ অিধগ্রহণ কের েসখােন বাস করেব|
23 েসই নতুন েদেশ, েতামরা খুবই সতকর্ থাকেব েয েতামােদর প্রভু
ঈশ্বর েতামােদর সেঙ্গ েয চুিক্ত কেরিছেলন েসিট েতামরা ভুলেব না|
েতামরা অবশয্ই প্রভুর আজ্ঞা মানয্ করেব| প্রভুর িনেষধ মত েকােনা
আকােরর েকােনা মূির্ত্ত ৈতরী করেব না| 24কারণ প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর
গ্রাসকারী আগুেনর মেতা, িতিন িনেজর েগৗরব রক্ষা করেত উেদয্াগী!

25 “েতামরা দীঘর্ সময় েদেশ বাস করেব| েসখােন যখন েতামােদর
সন্তান এবং নািত-নাতনী হেব এবং েতামরা েসখােন বৃদ্ধ হেব, তখন
যাবতীয় প্রকােরর মূির্ত্ত ৈতরী কের েতামরা শুধু েতামােদর জীবনই
নষ্ট করেব! 26 সুতরাং আিম েতামােদর এখনই সাবধান করিছ| স্বগর্
এবং পৃিথবী আমার সাক্ষী| যিদ েতামরা ঐ সকল খারাপ কাজ কেরা,
তাহেল েতামরা খুব শীঘ্রই ধ্বংস হেব| েসই েদশ অিধগ্রহণ করার জনয্
েতামরা এখন যদর্ ন নদী অিতক্রম করেছা| িকন্তু েতামরা যিদ েকােনা
প্রকার প্রিতমূির্ত্ত ৈতরী কেরা, তাহেল েতামরা েসখােন েবশী িদন বঁাচেত
পারেব না| েতামরা সমূ্পণর্ ধ্বংস হেব| 27প্রভু েতামােদর িবিভন্নজািতর
মেধয্ ছিড়েয় েদেবন এবং প্রভু েতামােদর েযখােন পাঠােবন েসই
েদশগুেলােত যাওয়ার জনয্ েতামােদর খুব অল্প সংখয্কই জীিবত
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থাকেব| 28 েসখােন েতামরা পুরুষেদর ৈতরী েদবতােদর েসবা করেব�
কােঠর অথবা পাথেরর ৈতরী দ্রবয্সামগ্রী যা েদখেত, শুনেত, েখেত
অথবা ঘ্রাণ িনেত পাের না! 29 িকন্তু েসখােন ঐ অনয্ানয্ েদশগুেলােত
েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর অনুসন্ধান করেব এবং েতামরা যিদ
সবর্ান্তঃকরেণ এবং সমূ্পণর্ আত্মা িদেয় তঁার অনুসন্ধান কেরা, তাহেল
তঁােক খঁুেজ পােব| 30 যখন েতামরা সমসয্ার মুেখামুিখ হেব, যখন
েতামরা িবপেদ পড়েব, যখন ঐ সকল ঘটনা েতামােদর প্রিত ঘটেব�
তখন েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর কােছ িফের আসেব এবং তঁার
আেদশ পালন করেব| 31 েতামােদর প্রভু ঈশ্বর হেলন ক্ষমাপরায়ণ
ঈশ্বর| িতিন েতামােদর েসখােন পিরতয্াগ করেবন না| িতিন েতামােদর
সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস করেবন না| েতামােদর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িতিন েয
িনয়ম কেরিছেলন েসিট িতিন ভুলেবন না|

ঈশ্বেরর মহান কাজগুিলর কথা স্মরণ কেরা
32 “এরকম মহৎ  েকানও িকছুর কথা িক েকউ কখনও শুেনেছ?

না! অতীেতর িদেক িফের তাকাও| েতামােদর জেন্মর আেগ যা যা
হেয়িছল েসগুেলা সম্পেকর্ ভােবা| ঈশ্বর যখন পৃিথবীেত মানুেষর সৃষ্টি
কেরিছেলন েসই সমেয় িফের যাও| এই পৃিথবীেত েযখােন যা যা
হেয়েছ েসগুেলার িদেক িফের তাকাও| এর মেতা মহৎ  েকােনা িকছু
সম্পেকর্ েকউ িক কখনওশুেনেছ? না! 33 েতামরা ঈশ্বরেকআগুেনর
মধয্ েথেক েতামােদর সেঙ্গ কথা বলেত শুেনিছেল এবং েতামরা
এখনও েবঁেচ আছ| অনয্ েকান েদেশর সেঙ্গ িক েসরকম েকােনা িকছু
কখনও হেয়িছেলা? না! 34 এবং অনয্ েকােনাও েদবতা িক কখনও
আেরকিট জািতর েভতর েথেক িনেজর জনয্ একিট জািতেক েনবার
েচষ্টা কেরেছ? না! িকন্তু েতামরা িনেজরা েদেখছ েয েতামােদর প্রভু
ঈশ্বর এই সকল চমৎ  কার কাজ কেরিছেলন| িতিন েতামােদর ক্ষমতা
এবং শিক্ত েদিখেয়িছেলন| েতামরা অেলৗিকক ওআশ্চযর্য্ িজিনসগুিল
েদেখছ| েতামরা যুদ্ধ এবং ভয়ঙ্কর বয্াপারগুিল যা প্রভু িমশেরর ওপর
ঘিটেয়েছন তা েদেখছ| 35প্রভু েতামােদর ঐ সব েদিখেয়িছেলন যােত
েতামরা জানেত পার েয িতিন হেলন ঈশ্বর| তঁার মেতা েকানও েদবতা
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েনই! 36 িতিন েতামােদর স্বগর্ েথেক তঁার কন্ঠস্বর েশানােলন যােত
েতামােদর িশক্ষা িদেত পােরন| পৃিথবীেত িতিন েতামােদর তঁার আগুন
েদিখেয়েছন এবং তার মধয্ েথেক েতামােদর সেঙ্গ কথা বেলিছেলন|

37 “প্রভু েতামােদর পূবর্পুরুষেদর ভােলাবাসেতন, তাই েতামােদর
অথর্াৎ  তােদর উত্তরপুরুষেদর মেনানীত কেরিছেলন| এবং েসই
কারেণই প্রভু েতামােদর সেঙ্গ েথেক এবং তঁার মহাপরাক্রেমর সাহােযয্
িতিন েতামােদর িমশর েথেক বার কের এেনিছেলন| 38 যখন েতামরা
আরও এেগািচ্ছেল েসই সময় প্রভু েতামােদর েথেক বৃহৎ  এবং আরও
েবশী শিক্তশালী জািতগুিলেক তািড়েয় িদেয়িছেলন| প্রভু েতামােদর
তােদর েদেশর অভয্ন্তের প্রেবেশ েনতৃত্ব িদেয়িছেলন| েসখােন বাস
করার জনয্ িতিন তােদর েদশ েতামােদর িদেয়িছেলন এবং আজও
িতিন েসই কাজই কের চেলেছন|

39 “সুতরাং আজ েতামরা অবশয্ই মেন করেব এবং েমেন েনেব
েয প্রভুই হেলন ঈশ্বর| িতিন ওপের স্বেগর্র এবং নীেচ পৃিথবীর ঈশ্বর|
েসখােন অনয্ েকােনা ঈশ্বর েনই! 40 এবং আজ আিম েতামােদর
তঁার েয িবিধ এবং আজ্ঞাসমূহ িদলাম েসগুেলা েতামরা অবশয্ই েমেন
চলেব| তাহেল সমস্ত িকছুই েতামােদর সেঙ্গ এবং েতামােদর পের
েতামােদর েয সন্তানরা থাকেব তােদর সেঙ্গ ভােলাভােব চলেব এবং
প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন েসখােন েতামরা
দীঘর্িদন বাস করেত পারেব�এিট িচরিদেনর জনয্ েতামােদরই হেব!”

েমািশ সুরক্ষার শহর েবেছ িনেলন
41 এরপর েমািশ যদর্ ন নদীর পূবর্িদেকর িতনিট শহর েবেছ িনেলন|

42 যিদ েকােনা বয্িক্ত দুঘর্টনাক্রেম অপর েকােনা এক বয্িক্তেক হতয্া
কের, তাহেল েস ঐ িতনিট শহেরর েয েকােনা একিটেত পািলেয়
েযেত পাের এবং তােক মৃতুয্দণ্ড েদওয়া হেব না| িকন্তু েস িনরাপদ হেব
যিদ েস অপর বয্িক্তিটেক ঘৃণা না কের থােক এবং যিদ তার তােক হতয্া
করার অিভপ্রায় না েথেক থােক| 43 েমািশ েয িতনিট শহর েবেছিছেলন
েসগুেলা িছল: রূেবেণর পিরবারেগাষ্ঠীরজনয্ উচ্চসমভূিমেতঅবিস্থত
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েবৎ সর, গােদর পিরবারেগাষ্ঠীর জনয্ িগিলয়েদ অবিস্থত রােমাৎ,
মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠীর জনয্ বাশেন অবিস্থত েগালন|

েমািশর িবিধবয্বস্থার ভূিমকা
44 েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর ঈশ্বেরর বয্বস্থাগুিল িদেয়িছেলন|

45 েলাকরা িমশর েথেক েবিরেয় আসার পের েমািশ প্রভুর এই
িশক্ষামালা, িনয়মাবলী এবং আজ্ঞাগুিল তােদর িদেয়িছেলন| 46 যখন
তারা ৈবৎ িপেয়ােরর অনয্ পাের যদর্ ন নদীর পূবর্িদেকর উপতয্কায়
িছেলন, েসই সময় েমািশ তােদর এই িবিধগুেলা িদেয়িছেলন|
িহেষ্বােন বসবাসকারী ইেমারীয়েদর রাজা সীেহােনর েদেশ তারা
িছেলন| িমশর েথেক েবিরেয় আসার সময় (েমািশ এবং ইস্রােয়েলর
েলাকরা সীেহানেক পরািজত কেরিছেলন| 47 তারা সীেহান অিধকার
কেরিছেলন| এছাড়াও তারা বাশেনর রাজা ওেগর েদশ িনেয়িছেলন|
এই দুজন ইেমারীয় রাজা যদর্ ন নদীর পূবর্িদেক বাস করেতন| 48 এই
জিম অেণর্ান উপতয্কার সীমানায় অেরাযার েথেক সীওন (হেমর্াণ)
পবর্ত পযর্ন্ত িবসৃ্তত িছল| 49যদর্ ন নদীর পূবর্িদেকর সমগ্র যদর্ ন উপতয্কা
এই েদেশর অন্তভুর্ ক্ত িছল| দিক্ষণ িদেক এই েদশ মৃত সাগর পযর্ন্ত
িবসৃ্তত িছল| পূবর্ িদেক এই েদশ িপস্গা পবর্েতর পাদেদশ পযর্ন্ত িবসৃ্তত
িছল|)

5
দশিট আজ্ঞা

1 েমািশ ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেক আহ্বান কের তােদর
বেলিছেলন, “ইস্রােয়েলর েলাকরা েতামরা অবশয্ই এই িবিধগুিল
িশখেব এবং েসগুিল অনুসরণ করেব| এই িবিধসমুহ েশােনা এবং
েসগুেলা েমেন চলার বয্াপাের িনিশ্চত েথেকা| 2 প্রভু, আমােদর
ঈশ্বর েহােরব পবর্েত আমােদর সেঙ্গ একটা চুিক্ত কেরিছেলন| 3 প্রভু
এই চুিক্ত আমােদর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ কেরন িন, িকন্তু কেরিছেলন
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আমােদর সেঙ্গ| হঁয্া, আজ আমরা যারা জীিবত আিছ, এই আমােদর
সকেলর সেঙ্গই কেরিছেলন| 4 েসই পবর্েত প্রভু েতামােদর সেঙ্গ
মুেখামুিখ কথা বেলিছেলন| 5 িকন্তু েতামরা আগুন েথেক ভীত িছেল
এবং পবর্েতর ওপের যাওিন বেল প্রভু যা বেলিছেলন েসিট েতামােদর
বলার জনয্ আিম প্রভু ও েতামােদর মাঝখােন দঁািড়েয়িছলাম| প্রভু
বেলিছেলন,

6 �আিম প্রভু েতামােদর ঈশ্বর| েতামরা েযখােন ক্রীতদাস
হেয়িছেল েসই িমশর েথেকআিম েতামােদর পথ েদিখেয় বার কের
িনেয় এেসিছলাম| সুতরাং েতামরা অবশয্ই এই আজ্ঞাগুেলা মানেব:

7 �েতামরা অবশয্ই আমােক ছাড়া অনয্ েকােনাও েদবতার পূজা
করেব না|

8 �েতামরা অবশয্ই েকােনা প্রিতমা ৈতরী করেব না| আকােশর
ওপেরর েকােনা িকছুর অথবা পৃিথবীর ওপেরর েকােনা িকছুর
অথবা জেলর নীেচর েকােনা িকছুর মূির্ত্ত অথবা ছিব েতামরা ৈতরী
করেব না| 9 েতামরা অনয্ েকােনাও প্রকার মূির্ত্তর পূজা অথবা
েসবা করেব না| েকন? কারণ আিম প্রভু েতামােদর ঈশ্বর| আমার
েলাকেদর অনয্ েকােনা েদবতার পূজা করােক আিম ঘৃণা কির|*
আমার িবরুেদ্ধ েয সব েলাক পাপ কাজ কের তারা আমার শত্রুেত
পিরণত হয় এবং আিম ঐ সমস্ত েলাকেদর শািস্ত েদব| আিম
তােদর সন্তানেদর, তােদর েপৗত্র ও েপৗত্রীেদর এবং এমনিক তােদর
প্রেপৗত্র, প্রেপৗত্রীেদরও শািস্ত েদব| 10 িকন্তু েয সব েলাকরা
আমােক ভালবােস এবং আমার আজ্ঞাগুেলা েমেন চেল, হাজার
হাজার পুরুষ ধের আিম তােদর পিরবােরর প্রিত আমার িবশ্বস্ত
ভালবাসা প্রদশর্ন করব!

11 �েতামরা অবশয্ই ভুলভােব েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর নাম
বয্বহার করেব না| যিদ েকােনা বয্িক্ত ভুলভােব প্রভুর নাম বয্বহার
কের, তাহেল েসই বয্িক্ত েদাষী এবং প্রভু তােক িনরপরাধী বেল

* 5:9: আমায় � কির অথবা “আিম এল্ কানাহ্ � ঈষর্াপরায়ণ ঈশ্বর|”
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মেন করেবন না|
12 �প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর েয রকম আজ্ঞা কেরিছেলন, েসই

অনুসাের েতামরা অবশয্ই িবশ্রােমর িদনিটেক একিট িবেশষ িদন
িহেসেব পালন করেব| 13 কমর্স্থােন েতামরা সপ্তােহ ছয়িদন কাজ
করেব| 14 িকন্তু প্রভু েতামােদর ঈশ্বরেক সম্মান প্রদশর্েনর জনয্
সপ্তম িদনিট হল িবশ্রােমর িদন, সুতরাং েসই িদেন েকােনা বয্িক্তর
কাজ করা উিচৎ  নয়| েতামরা, েতামােদর পুত্ররা এবং কনয্ারা,
েতামােদর শহের বসবাসকারী িবেদশীরা অথবা েতামােদর পুরুষ
অথবা স্ত্রী, ক্রীতদাসরা েকউই কাজ করেব না| এমন িক েতামােদর
গরুেদর, গাধােদর এবং অনয্ানয্ পশুেদরও েকােনা কাজ করা
উিচৎ হেব না| িঠক েতামােদর মেতাই েতামােদরক্রীতদাসরা িবশ্রাম
করেব| 15 ভুেলা না েয িমশের েতামরা ক্রীতদাস িছেল| প্রভু
েতামােদর ঈশ্বর তঁার মহাশিক্তর দ্বারা েতামােদর িমশর েথেক বার
কের এেনিছেলন| িতিন েতামােদর মুক্ত কেরিছেলন| েসই কারেণ
প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, িবশ্রােমর িদনিটেক এক িবেশষ িদন িহেসেব
পালন করার জনয্ আেদশ কেরেছন|

16 �ঈশ্বেররআজ্ঞা মত েতামরা অবশয্ই েতামােদর িপতামাতােক
সম্মান জানােব| েতামরা এইআেদশ অনুসরণ করেল দীঘর্জীিব হেব
এবং প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ িদেয়েছন েসই েদেশ
েতামােদর মঙ্গল হেব|

17 �েতামরা নরহতয্া কেরা না|
18 �েতামরা বয্িভচার কেরা না|
19 �েতামরা চুির কেরা না|
20 �েতামরা প্রিতেবশীর িবরুেদ্ধ িমথয্া সাক্ষয্ িদও না|
21 �েতামরা অবশয্ই অনয্ েকােনা বয্িক্তর স্ত্রীেত েলাভ করেব

না| েতামরা অবশয্ই তার বাড়ী, তার শসয্েক্ষত্র, তার পুরুষ দাস
অথবা স্ত্রী দাসীেক, তার গরুেদর বা গাধােদর অথর্াৎ প্রিতেবশীর
অিধকৃত েকােনা দ্রবয্সামগ্রীেতই েলাভ করেব না|� ”

েলাকরা ঈশ্বর সম্পেকর্ ভীত িছল
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22 েমািশ বেলিছেলন, “যখন েতামরা সকেল পবর্েত একসেঙ্গ
এেসিছেল, েসই সমেয় প্রভু েতামােদর সকলেক এই আেদশগুেলা
িদেয়িছেলন| প্রভু মহারেব আগুেনর মধয্ েথেক, েমেঘর মধয্ েথেক
এবং েঘার অন্ধকােরর মধয্ েথেক কথা বেলিছেলন| আমােদর এই
আেদশগুেলা েদওয়ার পের িতিন আর িকছুই বেলন িন| িতিন তঁার
কথাগুেলা দুিট পাথেরর ফলেকর ওপের িলেখিছেলন এবং েসই গুেলা
আমােক িদেয়িছেলন|

23 “যখন পবর্তমালা আগুেন প্রজ্বিলত হিচ্ছল, েসই সময় েতামরা
অন্ধকােরর মধয্ েথেক গলার রব শুনেত েপেয়িছেল| েসই সময়
প্রবীণরা এবং েতামােদর পিরবারেগাষ্ঠীর অনয্ানয্ েনতারা আমার কােছ
এেসিছল| 24 তারা বেলিছল, �প্রভু আমােদর ঈশ্বর আমােদর তঁার
মিহমা এবং তঁার মহত্ব েদিখেয়েছন! আমরা তঁােকআগুেনর মধয্ েথেক
কথা বলেত শুেনিছলাম! ঈশ্বর মানুেষর সােথ কথা বলার পেরও েস
েয েবঁেচ থাকেত পাের তা আজ আমরা েদখলাম| 25 িকন্তু আমরা
যিদ আবার প্রভু, আমােদর ঈশ্বরেক আমােদর সেঙ্গ কথা বলেত শুিন,
িনিশ্চত আমরা মারা যােবা! েসই ভয়ঙ্কর আগুন আমােদর ধ্বংস
করেব| আমরা মরেত চাই না| 26 েকােনাও বয্িক্তআগুেনর মধয্ েথেক
জীবন্ত ঈশ্বেরর কন্ঠস্বর েশােন িন, েযমন আমরা শুেনিছ এবং শুেন
এখনও েবঁেচ আিছ! 27 েমািশ তুিম কােছ যাও এবং প্রভু আমােদর
ঈশ্বর যা বেলন তার সমস্তটা েশােনা| এরপর প্রভু আমােদর ঈশ্বর
েতামেক যা িকছু বেলন আমােদর বেলা| আমরা েতামার কথা শুনব
এবং েতামার কথামেতা সমস্ত কাজ করব|�

প্রভু েমািশর সেঙ্গ কথা বলেলন
28 “েতামরা যা বেলিছেল প্রভু েসগুেলা শুেন আমায় বেলিছেলন,

�েলাকরা যা বলেছ, েসগুেলা আিম শুেনিছ এবং তারা ভালই বেলেছ|
29আমার ইচ্ছা তারা েযন হৃদেয়র মধয্ েথেক সবর্দাই আমােক সম্মান
কের এবংআমার সমস্তআেদশগুেলা েমেন চেল| তাহেল তােদর এবং
তােদর উত্তরপুরুষেদর পেক্ষ সমস্ত িকছুই িচরকােলর জনয্ ভােলা
হেব|
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30 “ �যাও, েলাকেদর বেলা তােদর তঁাবুেত িফের েযেত| 31 িকন্তু
তুিম, েমািশ এখােন আমার কােছ দঁািড়েয় থােকা| আিম েতামােক েয
সমস্ত আজ্ঞা, িবিধ এবং িনয়মসমূহ বলেবা, েসগুেলা তুিম অবশয্ই
তােদর িশিখেয় েদেব| আিম তােদর বাস করার জনয্ েয েদশ িদিচ্ছ
েসই েদেশ তারা অবশয্ই এই কাজগুেলা করেব|�

32 “সুতরাং প্রভু েতামােদর েযমন আজ্ঞা কেরিছেলন, েসইগুেলা
যত্ন সহকাের পালন করেব, তার ডান িদেক িক বাম িদেক িফরেব না!
33প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েয ভােব আজ্ঞা কেরিছেলন, েতামরা অবশয্ই
িঠক েসভােবই জীবনযাপন করেব| তাহেলই েতামরা দীঘর্জীিব হেব
এবং েতামােদর পেক্ষ সব িকছুই ভােলা হেব| েয েদশ েতামােদর হেব
েসই েদেশ েতামরা দীঘর্িদন েবঁেচ থাকেব|

6
সবর্দা ঈশ্বরেক ভােলােবেসা এবং আেদশ েমেন চেলা!

1 “প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর আমােক েতামােদর এই আজ্ঞাসমুহ, িবিধ
এবং িনয়মসমূহ েশখােত বেলিছেলন েযন েয েদেশ েতামরা বসবাস
করেত যাচ্ছ েসখােন এই িবিধগুেলা েমেন চলেত পার| 2 েযন েতামরা
এবং েতামােদর উত্তরপুরুষরা যতিদন বঁাচেব ততিদন েতামােদর প্রভু
ঈশ্বরেক সম্মান জানােত পার| েতামরা িনশ্চয়ই তঁার সমস্ত িবিধ এবং
আজ্ঞাসমুহ েমেন চলেব, েযগুেলা আিম েতামােদর িদলাম| যিদ
েতামরা এটা কেরা, তাহেল েসই নতুন েদেশ েতামােদর দীঘর্ জীবন
হেব| 3 ইস্রােয়েলর েলাকরা, েশােনা এবং এই িবিধগুেলা যত্ন সহকাের
েমেন চেলা; তাহেল েতামােদর মঙ্গল হেব| েতামরা সংখয্ায় বৃিদ্ধ পােব
এবং েতামরা েসই েদশিটেক প্রচুর ভােলা িজিনেস পিরপূণর্ অবস্থায়
পােব* িঠক েযভােব প্রভু, েতামােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর প্রিতজ্ঞা
কেরিছেলন|
* 6:3: প্রচুর � পােব আক্ষিরক অেথর্ “েয েদেশ দুধ এবং মধু বেয় যােচ্ছ|”
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4 “ইস্রােয়েলর েলাকরা েশােনা! প্রভু, আমােদর ঈশ্বর হেলন
একমাত্র প্রভু! 5 েতামরা িনশ্চয়ই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বরেক
েতামােদর সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ এবং েতামােদর সমস্ত শিক্ত
িদেয় ভােলাবাসেব| 6 আজ আিম েতামােদর েয আেদশগুিল িদলাম
েসগুেলা েতামরা সবসময় মেন রাখেব| 7 েতামােদর সন্তানেদরও
ঐগুেলা েশখােনার বয্াপাের িনিশ্চত থাকেব| যখন েতামরা বাড়ীেত
বেস থােকা এবং যখন েতামরা রাস্তায় হঁােটা েসই সময় েতামরা
এই সকল িবিধগুেলা িনেয় আেলাচনা করেব| যখন েতামরা শুেয়
থাক এবং যখন েতামরা ঘুম েথেক ওেঠা েসই সময় ঐগুেলা
িনেয় আেলাচনা করেব| 8 এই আজ্ঞাগুিল মেন রাখার সুিবধার জনয্
েসগুিলেক েতামােদর হােত এবং কপােল েবঁেধ রােখা| 9 েতামােদর
বািড়গুিল দরজার খঁুিটর ওপের এবং েতামােদর ফটকগুিলর ওপের
েসগুেলােক িলেখ রােখা|

10 “প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর পূবর্পুরুষ অব্রাহাম, ইসহাক,
এবং যােকােবর কােছ প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন| েতামােদর এই েদশ
েদওয়ার জনয্ প্রভু প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন| প্রভু েসই েদশ েতামােদর
েদেবন এবং েতামরা েযগুেলা ৈতরী কেরা িন েসই বৃহৎ   এবং
সম্পদশালী শহরগুেলাও িতিন েতামােদর েদেবন| 11 প্রভু েতামােদর
উত্তম এমন দ্রেবয্ পিরপূণর্ বাড়ী েদেবন, েয দ্রবয্ েতামরা েসখােন
রােখা িন| প্রভু েতামােদর এমন অেনক কূপ েদেবন যা েতামরা খনন
কেরা িন| েখেয় েদেয় তৃপ্ত হেল পর প্রভু েতামােদর প্রচুর দ্রাক্ষার েক্ষত
এবং জলপাইেয়র গাছ েদেবন েযগুেলা েতামরা েরাপণ করিন|

12 “িকন্তু খুব সাবধান! প্রভুেক ভুেলা না| মেন েরেখা েতামরা
িমশেরক্রীতদাস িছেল, িকন্তু প্রভু েতামােদর িমশর েথেক বাইের িনেয়
এেসিছেলন| 13প্রভু েতামােদর ঈশ্বরেক সম্মান কেরা এবং েকবলমাত্র
তঁারই েসবা কেরা| শপথ করার সময় েতামরা েকবলমাত্র তঁারই নাম
বয্বহার করেব, অনয্ েদবতার নাম বয্বহার করেব না| 14অনয্ েদবতার
অনুসরণ করেব না| েতামােদর চতুর্ িদেক বসবাসকারী জািতগেণর
েদবতােদর েতামরা অনুসরণ করেব না| 15প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, িযিন
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েতামােদর সেঙ্গ আেছন িতিন িনেজর েগৗরব রক্ষা করেত উেদয্াগ
েনন, সুতরাং যিদ েতামরা ঐ সকল অনয্ানয্ েদবতােদর পূজা কেরা,
তাহেল প্রভু েতামােদর উপের প্রচণ্ড কু্ষব্ধ হেবন| িতিন েতামােদর এই
পৃিথবী েথেক িবলুপ্ত কের েদেবন|

16 “মঃসােত েতামরা েযভােব প্রভু েতামােদর ঈশ্বরেক পরীক্ষা
কেরিছেল, েসভােব েতামরা তঁােক পরীক্ষা করেব না| 17 প্রভু
েতামােদর ঈশ্বেরর আজ্ঞাগুেলা েমেন চলার বয্াপাের েতামরা িনিশ্চত
থাকেব| িতিন েতামােদর েয িশক্ষা এবং িবিধসমুহ িদেয়েছন েসগুেলা
েতামরা অবশয্ই অনুসরণ করেব| 18 েযগুেলা িঠক এবং ভােলা,
েসরকম কাজ েতামরা অবশয্ই করেব, েযগুেলা প্রভুেক খুশী কের|
তাহেল সব িকছুেতই েতামরা সফল হেব এবং েতামরা েসই সুন্দর েদেশ
প্রেবশকের তা অিধগ্রহণ করেব যা প্রভু েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ
প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন| 19 প্রভু েযভােব বেলিছেলন েসভােবই েতামরা
েতামােদর সমস্ত শত্রুেদর িবতািড়ত করেব|

ঈশ্বর যা কেরিছেলন েসগুেলা েতামােদর সন্তানেদর েশখাও
20 “ভিবষয্েত, েতামার সন্তান িজেজ্ঞস করেত পাের, �প্রভু

আমােদর ঈশ্বর েতামােদর েয িশক্ষা িদেয়িছেলন েসগুেলার অথর্ িক?�
21 তখন তুিম েতামার সন্তানেক বলেব, �আমরা িমশের ফেরৗেণর
ক্রীতদাস িছলাম, িকন্তু প্রভু তঁার মহান শিক্তর সাহােযয্ আমােদর
িমশর েথেক বার কের এেনিছেলন| 22 আমােদর েচােখর সামেন
প্রভু িচহ্ন এবং আশ্চযর্য্জনক কাজ কেরেছন| আমরা তঁােক িমশেরর
েলাকেদর প্রিত, ফেরৗেণর প্রিত এবং ফেরৗেণর বাড়ীর েলাকেদর
িবরুেদ্ধ এই কাজগুেলা করেত েদেখিছলাম| 23 এবং িতিন আমােদর
পূবর্পুরুষেদর কােছ েয প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন েসই অনুসাের েসই েদশ
িদেত আমােদর িমশর েথেক িনেয় এেসিছেলন| 24 এই িশক্ষাগুেলা
েমেন চলার জনয্ প্রভু আমােদর আজ্ঞা িদেয়িছেলন| আমরা িনশ্চয়ই
আমােদর প্রভু ঈশ্বরেক শ্রদ্ধা করেবা| তাহেলই আজ আমরা েযমন
আিছ িঠক েসভােবই প্রভু আমােদর বঁািচেয় রাখেবন এবং আমােদর
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ভােলা করেবন| 25 প্রভু আমােদর ঈশ্বর, িঠক েযভােব আমােদর
আেদশ িদেয়িছেলন আমরা যিদ সতকর্ ভােব সমস্ত িবিধ েমেন চিল,
তাহেল তা আমােদর ধাির্মকতা হেব|�

7
ইস্রােয়েল ঈশ্বেরর িবেশষ েলাকরা

1 “প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, যখন েতামােদর েনতৃত্ব িদেয় েসই েদেশ
িনেয় যােবন, েয েদেশ েতামরা অিধগ্রহেণর জনয্ প্রেবশ করেছা,
তখন প্রভু েতামােদর সামেন অেনক জািতেক দূর কের েদেবন�েযমন
িহত্তীয়, িগগর্াসীয়, ইেমারীয়, কনানীয়, পিরষীয়, িহব্বীয় এবং িযবূষীয়
েতামােদর েথেক অেনক বড় এবং অেনক শিক্তশালী সাতিট জািত|
2 প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, এই জািতগুেলােক েতামােদর কােছ সমপর্ণ
করেল পের েতামরা তােদর পরািজত করেব এবং তােদর সমূ্পণর্ভােব
ধ্বংস করেব| তােদর সেঙ্গ েকােনারকম িনয়ম েকােরা না| তােদর
ক্ষমা প্রদশর্ন কেরা না| 3 তােদর মেধয্ কাউেক িবেয় কেরা না এবং
েতামােদর েছেলেমেয়রাও েযন ঐসব অনয্ জািতর কাউেক িবেয়
না কের| 4 কারণ, ঐ সমস্ত েলাকরা েতামােদর সন্তানেদর আমােক
অনুসরণকরা েথেকঅেনক দূের িনেয় যােব|তখন েতামােদর সন্তানরা
অনয্ েদবতােদর পূজা করেব এবং প্রভু েতামােদর প্রিত প্রচণ্ড কু্ষব্ধ
হেবন| িতিন েতামােদর খুব তাড়াতািড় ধ্বংস কের েদেবন|

মূির্ত্তেদর ধ্বংস কেরা
5 “ঐ জািতগুিলর প্রিত েতামরা অবশয্ই এগুেলা করেব| েতামরা

অবশয্ই তােদর পূজার েবদীগুেলােক েভেঙ েদেব এবং তােদর স্মরণ-
স্তম্ভগুেলােক েভেঙ টুকেরা টুকেরা কের েদেব| েতামরা তােদর
আেশরার খঁুিটগুিল েকেট েফলেব এবং তােদর মূির্ত্তগুেলােকও
আগুেন পুিড়েয় েদেব! 6কারণ েতামরা প্রভুর িনেজর েলাক| পৃিথবীর
ওপেরর সমস্তজািতর মধয্ েথেক প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর তঁার
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িবেশষ েলাক হবার জনয্ েবেছ িনেয়িছেলন, েস েলাকরা েকবলমাত্র
তঁারই হেব| 7 েতামরা অনয্ জািতর েথেক সংখয্ায় অিধক িছেল বেল
প্রভু েতামােদর ভােলােবেস েবেছ েনন িন, িকন্তু েতামরা সমস্ত জািতর
মেধয্ সংখয্ায় খুবই কম িছেল| 8 মহৎ  শিক্তর সাহােযয্ প্রভু েতামােদর
িমশর েথেক বার কের িনেয় এেসিছেলন| ক্রীতদাস অবস্থা েথেক
এবং িমশেরর রাজা ফেরৗেণর অধীনতা েথেক িতিন েতামােদর মুক্ত
কেরিছেলন কারণ প্রভু েতামােদর ভােলাবােসন এবং িতিন েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর কােছ েয প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন েসই প্রিতজ্ঞা রাখেত চান|

9“সুতরাং মেন েরেখা, প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, হেলন একমাত্র ঈশ্বর
এবং েতামরা তঁার ওপের আস্থা রাখেত পােরা| িতিন তঁার িনয়ম রক্ষা
কেরন| যারা তঁােক ভােলাবােস এবং তঁার আজ্ঞা েমেন চেল েসই সমস্ত
েলাকেদর প্রিত িতিন তঁার ভােলাবাসা এবং দয়া প্রদশর্ন কেরন| পরবতীর্
এক হাজার বংেশর মধয্ িদেয় িতিন তঁার ভােলাবাসা এবং দয়া প্রদশর্ন
কেরন| 10 িকন্তু তঁােক যারা ঘৃণা কের, প্রভু েসই সমস্ত েলাকেদর
শািস্ত েদন| িতিন তােদর ধ্বংস কের েদেবন| তঁােক যারা ঘৃণা কের,
েসই সমস্ত েলাকেদর শািস্ত েদওয়ার বয্াপাের িতিন েদরী করেবন না|
11 সুতরাং আিমআজ েতামােদর েযগুেলা িদলাম, েসই সমস্তআেদশ,
িবিধ এবং িনয়ম েমেন চলার বয্াপাের েতামরা খুবই সতকর্ থাকেব|

12 “েতামরা যিদ এই সমস্ত িবিধগুেলা েমেন চেলা এবং
েসগুেলা পালন করার বয্াপাের েতামরা যিদ যত্ন নাও, তাহেল
প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর সেঙ্গ েপ্রেমর িনয়েম চলেবন, যা
িতিন েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন| 13 িতিন
েতামােদর ভােলাবাসেবন, আশীবর্াদ করেবন এবং েতামােদর সংখয্ায়
বৃিদ্ধ করেবন| িতিন েতামােদর সন্তানেদর আশীবর্াদ করেবন এবং
েতামােদর জিমগুেলােক উৎকৃষ্ট ফসেলর দ্বারা সমৃদ্ধ করেবন| িতিন
েতামােদর শসয্, নতুন দ্রাক্ষারস এবং েতল েদেবন| িতিন তঁার
আশীবর্ােদর সাহােযয্ েতামােদর গরুগুেলােক বাছুের সমৃদ্ধ এবং
েতামােদর েমষগুেলােক েমষশাবেক সমৃদ্ধ করেবন| িতিন েতামােদর
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পূবর্পুরুষেদর কােছ েয েদশ েদওয়ার জনয্ প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন েসই
েদেশ েতামরা এই সমস্ত আশীবর্াদ েভাগ করেব|

14 “সমস্ত জািতর েথেক েতামরা েবশী আশীবর্াদ পােব| প্রেতয্ক
স্বামী-স্ত্রীর সন্তান হেব| েতামােদর গরুগুেলারও বাছুর হেব 15 এবং
প্রভু েতামােদর েথেক সমস্ত অসুখ দূর কের েদেবন| প্রভু েতামােদর
আর েসই সাংঘািতক অসুখগুেলা দ্বারা আক্রান্ত হেত েদেবন না,
েযগুেলা েতামােদর িমশের হত| িকন্তু প্রভু েতামােদর শত্রুেদর মেধয্
েসই অসুেখর সংক্রমণ করােবন| 16 প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, যােদর
পরািজত করার জনয্ েতামােদর সাহাযয্ কেরন, েতামরা েসই সমস্ত
েলাকেদর অবশয্ই ধ্বংস করেব| তােদর জনয্ দুঃিখত হেয়া না এবং
তােদর েদবতার পূজা কেরা না, কারণ তা েতামােদর পেক্ষ ফঁােদ পড়ার
মেতা হেব|

প্রভু তঁার েলাকেদর সাহাযয্ করার জনয্ প্রিতশ্রুিত করেলন
17 “েতামরা মেন মেন েবােলা না, �এই সমস্ত েদেশর েলাকরা

আমােদর েথেক শিক্তশালী| আমরা তােদর িক প্রকাের েবিরেয় েযেত
বাধয্ করেবা?� 18 েতামরা তােদর ভয় কেরা না| প্রভু, েতামােদর
ঈশ্বর, ফেরৗণ এবং িমশেরর সমস্ত েলাকেদর প্রিত িক কেরিছেলন
েসগুেলা েতামরা অবশয্ই মেন রাখেব| 19তােদর িতিন েয সাংঘািতক
সমসয্ায় েফেলিছেলন এবং েয সব আশ্চযর্য্ কাজ কেরিছেলন,
েসগুেলা েতামরা েদেখিছেল| েতামরা েদেখিছেল েয েতামােদর িমশর
েথেক বার কের আনার জনয্ প্রভু িকভােব তঁার মহান ক্ষমতা এবং
শিক্ত বয্বহার কেরিছেলন| েতামরা যােদর ভয় পাও েসই সমস্ত জািতর
িবরুেদ্ধও প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েসই একই কাজ করেবন|

20 “েয সমস্ত েলাকরা েতামােদর কাছ েথেক পালােব এবং
িনেজেদর লুিকেয় রাখেব, প্রভু েতামােদর ঈশ্বর তােদর খঁুেজ বার
করার জনয্ ভীমরুল পাঠােবন েযন অবিশষ্টরাও ধ্বংস হয়| 21 ঐ
সমস্ত েলাকেদর সম্পেকর্ ভীত হেয়া না| কারণ প্রভু, েতামােদর
ঈশ্বর, েতামােদর সেঙ্গ আেছন| িতিনই একমাত্র মহান এবং ভয়ঙ্কর
ঈশ্বর| 22 প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, ঐ সমস্ত েদেশর েলাকেদর ধীের
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ধীের েতামােদর েদশ তয্াগ করেত বাধয্ করেবন| েতামরা তােদর
সকলেক এক সমেয় ধ্বংস করেত পারেব না| যিদ েতামরা তাই
কর, তাহেল বনয্ জন্তুর সংখয্া এত েবশী পিরমােণ বৃিদ্ধ পােব যা
েতামােদর পেক্ষক্ষিতকর হেব| 23 িকন্তু প্রভু েতামােদর ঈশ্বর,ঐসমস্ত
জািতগুিলেক েতামােদর হােত সমপর্ণ করেবন এবং তারা যতক্ষণ
পযর্ন্ত না ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ পযর্ন্ত িতিন যুদ্ধ চলাকালীন তােদর
িবভ্রান্ত করেবন| 24 তােদর রাজােদর পরািজত করেত প্রভু েতামােদর
সাহাযয্ করেবন| েতামরা তােদর হতয্া করেব এবং তারা েয কখনও
জীিবত িছল েস কথা পৃিথবীর েলাক ভুেল যােব| তােদর িবনষ্ট করা
পযর্ন্ত েকউ েতামােদর থামােত সক্ষম হেব না|

25 “েতামরা অবশয্ই তােদর প্রিতমাগুিল আগুেন পুিড়েয় েফলেব|
ঐ প্রিতমার গােয়র রূেপা অথবা েসানায় েতামরা েলাভ করেব না
এবং েসগুিল িনেজেদর জনয্ েনেব না| অনয্থায় এ েতামােদর কােছ
ফঁােদর মেতা হেব�তা েতামােদর জীবন ধ্বংস কের েদেব| কারণ
প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, প্রিতমা ঘৃণা কেরন| 26 েতামরা েতামােদর
বাড়ীেত অবশয্ই ঐরকম েকান সাংঘািতক মূির্ত্ত িনেয় আসেব না|
অনয্থায় েতামরাও ধ্বংেসর জনয্ ঐরকম অিভশপ্ত হেব| ঐ সমস্ত
সাংঘািতক িজিনসগুেলােক েতামরা অবশয্ই ঘৃণা করেব এবং ঐ সমস্ত
মূির্ত্তগুেলােক অবশয্ই ধ্বংস করেব|

8
প্রভুেক মেন েরেখা

1 “েতামরা অবশয্ই সমস্ত আজ্ঞাগুেলা েমেন চলেব েযগুেলা আজ
আিম েতামােদর িদলাম| কারণ তাহেল েতামরা েবঁেচ থাকেব, বৃিদ্ধ
পােব এবং প্রভু েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ েয েদশ েদেবন বেল
শপথ কেরিছেলন েসই েদেশ প্রেবশ করেব| 2 প্রভু েতামােদর ঈশ্বর,
40 বছর ধের মরুভূিমেত েয ভ্রমেণর েনতৃত্ব িদেয়েছন, েসটার কথা
েতামরা অবশয্ই মেন রাখেব| প্রভু েতামােদর পরীক্ষা করিছেলন| িতিন
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েতামােদর িবনয়ী করেত েচেয়িছেলন| িতিন েতামােদর মেনর েভতেরর
িজিনস জানেত েচেয়িছেলন| িতিন জানেত েচেয়িছেলন েয েতামরা
তঁার আেদশ মানেব িকনা| 3 প্রভু েতামােদর নম্র কেরিছেলন এবং
েতামােদর কু্ষধাতর্ কেরিছেলন| িতিন েতামােদর মান্না খাইেযিছেলন�যা
েতামরা আেগ কখনও জানেত না, যা েতামােদর পূবর্পুরুষরা আেগ
কখনও েদেখ িন| এই কাজগুেলা প্রভু কেরিছেলন যােত েতামরা
জােনা েয েকবলমাত্র রুিটই মানুষেক বঁািচেয় রােখ না| মানুেষর জীবন
প্রভুর কিথত সমস্ত বােকয্র ওপর িনভর্ র কের| 4 এই গত 40 বছের
েতামােদর জামাকাপড় পুরােনা হয় িন এবং েতামােদর পাও েফােল িন,
কারণ প্রভু েতামােদর রক্ষা কেরিছেলন| 5 েতামরা অবশয্ই মেন রাখেব
েয প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর িশক্ষা িদিচ্ছেলন ও সংেশাধন
করিছেলন েযমন একজন িপতা তার পুত্রেক িশক্ষা েদয় এবং সংেশাধন
কের|

6 “েতামরা অবশয্ই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর আজ্ঞাগুেলা েমেন
চেল তঁােক অনুসরণ এবং শ্রদ্ধা করেব| 7 প্রভু েতামােদর ঈশ্বর
েতামােদর এক উত্তম েদেশ িনেয় েযেত চেলেছন�েয েদেশ অেনক
নদী এবং জলপ্রবাহ আেছ| েসখােন উপতয্কা এবং পাহাড়গুেলােত
ভূিমর েভতর েথেক জল েবিরেয় এেস প্রবািহত হয়| 8 েসই েদেশ
গম এবং বািলর্, দ্রাক্ষালতা, ডুমুর গাছ এবং ডািলম আেছ| েসই েদেশ
জলপাই েতল এবং মধু আেছ| 9 েসখােন েতামােদর খােদয্র অভাব
হেব না এবং েতামােদর প্রেয়াজনীয় সমস্ত িকছুই েতামরা পােব| েসই
েদেশর পাথরগুেলা েলাহা| েসখানকার পাহাড় খঁুড়েল েতামরা তামা
পােব| 10 েতামরা যা েখেত চাও তা েপেয় তৃপ্ত হেব এবং েসই সুন্দর
েদশিট েতামােদর েদবার জনয্ েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর প্রশংসা
করেব|

প্রভু যা কেরিছেলন েসগুেলা ভুেলা না
11 “সতকর্ হও| েতামােদর প্রভু ঈশ্বরেক ভুেলা না| আিম আজ

েতামােদর েয আজ্ঞা, িবিধ এবং িনয়মসমুহ িদলাম েসগুেলা েমেন
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চলার বয্াপাের সতকর্ হও| 12 তাহেল েতামােদর খাওয়ার জনয্ পযর্াপ্ত
পিরমাণ খাবার থাকেব এবং েতামরা সুন্দর বাড়ী বানােব এবং তােত
বাস করেব| 13 েতামােদর গরু, েমষ এবং ছাগলগুেলা সংখয্ায়
বাড়েব| েতামরা প্রচুর েসানা এবং রূেপা পােব| সমস্ত িকছুই েতামরা
প্রচুর পিরমােণ পােব| 14 যখন েসগুেলা হয়, েসসময় যােত েতামরা
অহঙ্কারী না হও েস বয্াপাের েতামরা অবশয্ই সতকর্ থাকেব| েতামরা
অবশয্ই প্রভু েতামােদর ঈশ্বরেক ভুলেব না| েতামরা িমশের ক্রীতদাস
িছেল; িকন্তু প্রভু েতামােদর মুক্ত কের েসই েদশ েথেক িনেয়
এেসিছেলন| 15 েসই িবশাল এবং সাংঘািতক মরুভূিমর মধয্ িদেয় প্রভু
েতামােদর েনতৃত্ব িদেয়িছেলন| েসই মরুভূিমেত বহু িবষাক্ত সাপ এবং
কঁাকড়ািবেছ িছল| জিম িছল শুকেনা এবং েসখােন েকাথাও জল িছল
না| িকন্তু ঈশ্বর পাথেরর েভতর েথেক েতামােদর জল িদেয়িছেলন|
16 মরুভূিমেত প্রভু েতামােদর মান্না খাইেযিছেলন�েযটা েতামােদর
পূবর্পুরুষরা েকােনািদন েদেখ িন| প্রভু েতামােদর পরীক্ষা কেরিছেলন,
িবনয়ী কেরিছেলন যােত েশেষ সমস্ত িকছু েতামােদর ভােলা হয়|
17 েতামরা মেন মেনও েবােলা না, �আিম আমার িনেজর শিক্ত এবং
সামেথর্য্র দ্বারা এই সমস্ত সম্পদ েপেয়িছলাম|� 18 প্রভু, েতামােদর
ঈশ্বরেক, স্মরণ কেরা কারণ িতিনই েতামােদর ঐ সম্পদ লাভ করার
জনয্ শিক্ত িদেয়িছেলন, েযন েতামােদর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িতিন
েয চুিক্ত কেরিছেলন েসিটেক রক্ষা করেত পােরন, িঠক েযমন িতিন
আজও করেছন|

19 “প্রভু, েতামােদর ঈশ্বরেক কখনও ভুেলা না| কখনও অনয্
েদবতােদর অনুসরণ েকােরা না! তােদর পূজা এবং েসবা েকােরা
না| যিদ েতামরা েসটা কেরা, তাহেল আিম আজ েতামােদর সাবধান
করলাম: েতামরা িনিশ্চত ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব| 20 প্রভু েতামােদর জনয্
অনয্ানয্ জািতগুেলােক ধ্বংস করেছন; িকন্তু তঁার কথা না শুনেল
েতামরাও িঠক তােদর মেতাই ধ্বংস হেব!
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প্রভু ইস্রােয়েলর সেঙ্গ থাকেবন
1 “ইস্রােয়েলর েলাকরা েশােনা! েতামরা আজ যদর্ ন নদী অিতক্রম

কের যােব| েতামােদর েথেক বৃহত্তর এবং শিক্তশালী জািতেগাষ্ঠীর
েলাকেদর েজার কের বার কের েদওয়ার জনয্ েতামরা েসই েদেশ
যােব| তােদর শহরগুেলা বড় এবং আকােশর মেতা উঁচু েদওয়ােল
েঘরা| 2 েসখানকার েলাকরা লম্বা এবং শিক্তশালী, তারা হল অনাকীয়|
েতামরা ঐ েলাকেদর সম্পেকর্ জােনা| েতামরা আমােদর গুপ্তচরেদর
বলেতও শুেনিছেল, �অনাকীয়েদর িবরুেদ্ধ েকউ িজতেত পাের না|�
3 িকন্তু েতামরা িনিশ্চত থাকেত পােরা েয প্রভু েতামােদর ঈশ্বর,
েতামােদরআেগ নদী অিতক্রম কের যােবন এবং প্রভু হেলনআগুেনর
মেতা যা ধ্বংস কের ঈশ্বর ঐ সমস্ত জািতর েলাকেদর ধ্বংস করেবন|
িতিন তােদর জয় করেবন| েতামরা ঐ সমস্ত জািতর েলাকেদর
েবিরেয় েযেত বাধয্ করেব| প্রভু েতামােদর কােছ শপথ কেরেছন েসই
অনুসােরই েতামরা তােদর তাড়াতািড় ধ্বংস করেব|

4 “প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর জনয্ই ঐ সমস্ত জািতর
েলাকেদর েবিরেয় েযেত বাধয্ করেবন| তখন েতামরা মেন মেনও
কখনও েবােলা না, �প্রভু আমােদর এই েদেশ বাস করার জনয্
িনেয় এেসেছন কারণ আমরা নয্ায়পরায়ণ েলাক!� েসটা িকন্তু
কারণ নয়| প্রভু ঐ সমস্ত জািতর েলাকেদর বার কের িদেয়িছেলন,
তােদর দুনীর্িতর জনয্, েতামােদর ধাির্মকতার জনয্ নয়| 5 েতামরা
তােদর েদশ অিধগ্রহণ করার জনয্ েসখােন যাচ্ছ, তার কারণ েতামরা
ভােলা এবং সিঠকভােব জীবনযাপন কর বেল নয়; িকন্তু তােদর
দুষ্টতার কারেণই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, ঐ সমস্ত েলাকেদর েবর কের
িদেয়িছেলন, যােত েতামরা ঐ েদেশ প্রেবশ করেত পার| এছাড়া
প্রভু েতামােদর পূবর্পুরুষ অব্রাহাম, ইসহাক এবং যােকােবর কােছ েয
প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন, েসই প্রিতজ্ঞা রক্ষা করেত চান| 6প্রভু েতামােদর
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ঈশ্বর, েতামােদর বাস করার জনয্ েসই উত্তম েদশ েতামােদর িদেচ্ছন,
েতামরা ভাল বেল নয়, েতামরা খুবই একগঁুেয় েলাক বেল!

প্রভুর েক্রােধর কথা মেন েরেখা
7 “ভুেলা না েয মরুভূিমেত েতামরা, প্রভু েতামােদর ঈশ্বরেক,

েক্রাধািন্বত কেরিছেল! েতামরা েযিদন িমশর তয্াগ কেরিছেল েসই িদন
েথেক এই স্থােন আসা পযর্ন্ত েতামরা প্রভুেক েমেন চলেত অস্বীকার
কেরছ| 8 েহােরব পবর্েত েতামরা প্রভুেক কু্রদ্ধ কেরিছেল| েতামােদর
ধ্বংস করার জনয্ প্রভু যেথষ্ট কু্রদ্ধ হেয়িছেলন! 9পাথেরর ফলকগুিল
পাওয়ার জনয্ আিম পবর্েতর ওপের িগেয়িছলাম| প্রভু েতামােদর সেঙ্গ
েয চুিক্ত কেরিছেলন েসগুেলা ঐ পাথেরর ওপের েলখা িছল| 40 িদন
এবং 40 রািত্র আিম ঐ পবর্েতর ওপের িছলাম| আিম েকােনা খাবার
খাই িন অথবা জলও পান কির িন| 10প্রভুআমােক দুিট পাথেরর ফলক
িদেয়িছেলন| ঈশ্বর তঁার িনেজর আঙুেলর সাহােযয্ ঐ পাথরগুেলার
ওপের তঁার আেদশগুিল িলেখিছেলন| েতামরা সকেল যখন পবর্েত
একিত্রত হেয়িছেল েসই সময় িতিন আগুেনর মধয্ েথেক েতামােদর
যা বেলিছেলন েসই সমস্তই িতিন তােত িলেখিছেলন|

11 “40িদন এবং 40 রািত্রর েশেষ, প্রভু আমােক পাথেরর
ফলক দুিট িদেয়িছেলন| 12 তখন প্রভু আমােক বেলিছেলন, �ওেঠা,
তাড়াতািড় এখান েথেক নীেচ যাও| তুিম েয েলাকেদর িমশর েথেক
িনেয় এেসিছেল, তারা িনেজেদর ধ্বংস কেরেছ| তারা খুব তাড়াতািড়
আমার আেদশ পালন করা বন্ধ কের িদেয় েসানা গিলেয় িনেজেদর
জনয্ এক মূির্ত্ত ৈতরী কেরেছ|�

13 “প্রভু আমােক আরও বেলিছেলন, �আিম এই সমস্ত েলাকেদর
লক্ষয্ কেরিছ| তারা খুবই একগঁুেয়! 14ঐ সমস্ত েলাকেদরআিম ধ্বংস
করব, যােত েকউই তােদর নাম পযর্ন্ত না মেন রােখ| এরপর আিম
েতামার েথেক আেরকিট জািত ৈতরী করব, যারা এই সমস্ত েলাকেদর
েথেক শিক্তশালী এবং বৃহৎ  হেব|�

েসানার বাছুর
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15 “এরপর আিম রওনা হেয় পবর্েতর ওপর েথেক েনেম
এেসিছলাম| পবর্তিট আগুেন পুেড়িছেলা; এবং চুিক্তর েসই ফলক
দুিট আমার হােত িছল| 16 আিম লক্ষয্ কের েদেখিছলাম েয েতামরা
েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ পাপ কেরছ| আিম েসই বাছুর
েদেখিছলাম েযটা গলােনা েসানা িদেয় ৈতরী কেরিছেল| েতামরা খুব
তাড়াতািড় প্রভুর আজ্ঞা েমেন চলেত অস্বীকার কেরিছেল| 17 েসই
কারেণ আিম পাথেরর ফলক দুিটেক িনেয় েসগুেলােক নীেচ ছঁুেড়
েফেলিছলাম| েসখােন েতামােদর েচােখর সামেন আিম ফলক দুিটেক
টুকেরা টুকেরা কের েভেঙ্গ েফেলিছলাম| 18 এর পর আিম আেগ
েযমন কেরিছলাম িঠক েসভােব 40 িদন এবং 40 রািত্র মািটর িদেক
মুখ কের প্রভুর সামেন নত হেয়িছলাম| আিম েকােনা প্রকার খাদয্
গ্রহণ কির িন অথবা েকােনা জলও পান কির িন, কারণ েতামরা পাপ
কেরিছেল, েতামরা এমন কাজ কেরিছেল যা প্রভুর কােছ মন্দ, এ
কাজ কের েতামরা তঁােক কু্রদ্ধ কেরিছেল| 19 আিম প্রভুর ভয়ানক
েক্রাধ সম্পেকর্ ভীত িছলাম| িতিন েতামােদর ধ্বংস করার পেক্ষ যেথষ্ট
েক্রাধািন্বত হেয়িছেলন; িকন্তু প্রভু এবারও আমার কথা শুেনিছেলন|
20 হােরােণর ওপের ঈশ্বর প্রচণ্ড কু্রদ্ধ হেয়িছেলন যা তােক ধ্বংস
করার পেক্ষ যেথষ্ট িছল| েসই কারেণ আিম েসই সময় হােরােণর
জনয্ও প্রাথর্না কেরিছলাম| 21 আিম েসই সাংঘািতক িজিনসিটেক
অথর্াৎ েতামােদর ৈতরী বাছুরিটেক িনেয় আগুেন পুিড়েয়িছলাম| আিম
এিটেক টুকেরা টুকেরা কের েভেঙ্গিছলাম এবং ধূেলায় পিরণত না
হওয়া পযর্ন্ত েসই টুকেরাগুেলােক িপেষিছলাম| এরপর পবর্ত েথেক
েয নদী েনেম এেসেছ তার মেধয্ েসই ধূেলা ছঁুেড় েফেলিছলাম|

ইস্রােয়লেক ক্ষমা কের েদওয়ার জনয্ েমািশ ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না
করেলন

22 “এছাড়াও তিবেয়রােত, মঃসােত এবং িকেব্রাত্ -হত্তাবােত
েতামরা প্রভুেক কু্রদ্ধ কেরিছেল| 23 প্রভু যখন েতামােদর কােদশ-
বেণর্য় তয্াগ করেত বেলিছেলন েস সময় েতামরা তঁার কথা মােনা
িন| িতিন বেলিছেলন, �ওপের যাও, আিম েতামােদর েয েদশ িদিচ্ছ
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েসই েদশ অিধগ্রহণ কর|� িকন্তু েতামরা প্রভু, েতামােদর ঈশ্বরেক,
েমেন চলেত অস্বীকার কেরিছেল| েতামরা তঁার ওপের আস্থা রােখা
িন| েতামরা তঁার আেদশ েশান িন| 24 যখন েথেক আিম েতামােদর
জািন েতামরা সব সময় প্রভুেক েমেন চলেত অস্বীকার কেরছ|

25 “েসই কারেণ 40 িদন এবং 40 রািত্র আিম প্রভুর সামেন
নতজানু হেয়িছলাম কারণ ঈশ্বর বেলিছেলন িতিন েতামােদর ধ্বংস
করেবন| 26আিম প্রভুর কােছ প্রাথর্না কের বেলিছলাম: �প্রভু আমার
গুরু, েতামার েলাকেদর ধ্বংস েকােরা না| তারা েতামারই| তুিম তােদর
মুক্ত কেরিছেল এবং েতামার মহৎ  ক্ষমতা এবং শিক্তর সাহােযয্ তােদর
িমশর েথেক েবর কের িনেয় এেসিছেল| 27 েতামার েসবক অব্রাহাম,
ইসহাক এবং যােকােবর কােছ েতামার প্রিতজ্ঞার কথা মেন কর| এই
েলাকেদর একগঁুেয়িম, তােদর মন্দ পথ এবং পােপর িদেক েদেখা
না| 28 যিদ তুিম েতামার েলাকেদর শািস্ত দাও, িমশরীয়রা বলেত
পাের, “প্রভু তােদর কােছ েয েদশ দান করবার প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন
েসই েদেশ তােদর িনেয় েযেত িতিন পােরন িন এবং িতিন তােদর
ঘৃণা করেতন, েসই কারেণ িতিন তােদর হতয্া করার জনয্ তােদর
মরুভূিমেত িনেয় িগেয়িছেলন|” 29 িকন্তু তারা েতামারই েলাক। প্রভু,
তারা েতামারই| েতামার মহান ক্ষমতা এবং শিক্তর সাহােযয্ তুিম তােদর
িমশর েথেক বার কের িনেয় এেসিছেল|�

10
নতুন পাথেরর ফলকগুেলা

1“েসই সময় প্রভুআমােক বেলিছেলন, �প্রথম বােরর দুিট পাথেরর
ফলেকর মেতা তুিম আবার পাথর েকেট বার করেব| এরপর তুিম
পবর্েতর ওপের আমার কােছ আসেব| এছাড়াও একিট কােঠর বাক্স
ৈতরী কর| 2 আিম পাথেরর ফলকগুিলর ওপের েসই একই কথা
িলখব েযগুেলা প্রথমিটরওপের েলখা িছল�েযগুেলা তুিম েভেঙ্গিছেল|
এরপর তুিম অবশয্ই এই ফলকগুিলেক বােক্সর মেধয্ রাখেব|�
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3 “েসই কারেণ আিম িশটীম কাঠ িদেয় িসনু্দক ৈতরী কেরিছলাম|
প্রথম দুেটার মেতা আিম দুেটা পাথেরর ফলক েকেটিছলাম| এরপর ঐ
দুিট ফলক হােত িনেয় আিম পবর্েতর ওপের উেঠ িগেয়িছলাম| 4 প্রভু
পাথরগুেলার ওপের ঐ একই কথা িলেখিছেলন েযগুেলা িতিন আেগ
িলেখিছেলন�েসই দশ আজ্ঞা, যা েতামােদর সকেলর সামেন পবর্েতর
ওপের আগুেনর মধয্ েথেক িতিন আেদশ কেরিছেলন| এরপর প্রভু
েসই ফলক দুিট আমােক িদেয়িছেলন| 5 আিম পবর্েতর ওপর েথেক
নীেচ িফের এেস আমার ৈতরী িসনু্দেকর মেধয্ েসই পাথরগুেলােক
েরেখিছলাম| প্রভু আমােক আজ্ঞা কেরিছেলন ওগুেলােক েসখােন
রাখেত, ফলকগুেলা এখনও েসই িসনু্দেকই আেছ|”

6 (ইস্রােয়েলর েলাকরা েবেরাৎ  -েবেনয়া-কন এর েলাকেদর
কূপগুিল েথেক যাত্রা কের েমােষেরা পযর্ন্ত এেসিছল| েসখােন হােরাণ
মারা িগেয়িছেলন এবং তঁােক কবর েদওয়া হেয়িছল| হােরােণর
জায়গায় হােরােণর পুত্র ইিলয়াসর যাজক হেয়িছেলন| 7 এরপর
ইস্রােয়েলর েলাকরা েমােষেরা েথেক গুধেগাদােয় িগেয়িছল এবং
গুধেগাদায় েথেক নদীবহুল েদশ ষট্বাথায় িগেয়িছল| 8 েসই সময়
প্রভু তঁার িবেশষ কােজর জনয্ অনয্ানয্ পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েলিব
পিরবারেগাষ্ঠীেক আলাদা কেরিছেলন| প্রভুর সাক্ষয্িসনু্দক বহন করাই
িছল তােদর কাজ| তারা প্রভুর সামেন যাজক িহেসেব েসবা করত
এবং প্রভুর নাম কের েলাকেদর আশীবর্াদ করা িছল তােদর কাজ|
তারা আজও এই িবেশষ কাজিট কের| 9 এই কারেণ েলবীয়
েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকরা েদেশর েকােনা অংশ পায় িন, েযরকম অনয্ানয্
পিরবারেগাষ্ঠীরা েপেয়িছল| েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকরা তােদর অংশ
বা অিধকার িহসােব প্রভুেক েপেয়েছ| প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, তােদর
কােছ এই প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন|)

10 “প্রথম বােরর মেতাই আিম পবর্েতর ওপের 40 িদন এবং 40
রািত্র অিতবািহত কেরিছলাম| েসই সময় প্রভু আবার আমার কথা
শুেনিছেলন| প্রভু েতামােদর ধ্বংস না করার িসদ্ধান্ত িনেয়িছেলন|
11 প্রভু আমােক বেলিছেলন, �যাও এবং েলাকেদর তােদর যাত্রাপেথ
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েনতৃত্ব দাও| েয েদশ আিম তােদর েদব বেল তােদর পূবর্পুরুষেদর
কােছ প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম, তারা েসই েদেশর অভয্ন্তের যােব এবং
েসখােন বাস করেব|�

প্রভু প্রকৃতই িক চান
12 “এখন েহ ইস্রােয়েলর েলাকরা, েশােনা! প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর,

প্রকৃতই েতামােদর কােছ েথেক িক আশা কেরন? ঈশ্বর চান েয
েতামরা তঁােক শ্রদ্ধা করেব এবং িতিন যা বেলন েসটা করেব| ঈশ্বর চান
েয েতামরা তঁােক ভােলাবাসেব এবং েতামােদর সমস্ত হৃদয় এবং সমস্ত
আত্মা িদেয় তঁার েসবা করেব| 13 েসই কারেণ আিম আজ েতামােদর
েযগুেলা িদিচ্ছ েসই িবিধসমূহ এবং আজ্ঞাসমুহ েতামরা েমেন চেলা|
েতামােদর ভােলার জনয্ই এই িনয়মাবলী এবং আজ্ঞাসমুহ|

14 “েদখ, সমস্ত িকছুই প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর| স্বগর্ এবং
উচ্চতম স্বগর্, পৃিথবী এবং তার ওপেরর সমস্ত িকছুই প্রভু েতামােদর
ঈশ্বেরর| 15 প্রভু েতামােদর পূবর্পুরুষেদর খুবই ভােলাবাসেতন| িতিন
তােদর এতই ভােলাবাসেতন েয িতিন েতামােদর অথর্াৎ  তােদর
উত্তরপুরুষেদর েবেছিছেলন| অনয্ানয্ জািতর মেধয্ েথেক িতিন
েতামােদর মেনানীত কেরেছন আর েতামরা আজও তঁার িবেশষ জন|

16 “েজদী হেয়া না| েতামােদর হৃদয় সমূ্পণর্রূেপ প্রভুেক দান কর|
17কারণ প্রভুই হেলন েতামােদর ঈশ্বর| িতিন হেলন সকল ঈশ্বেরর ঈশ্ব
এবং সকল প্রভুর প্রভু| িতিন হেলন মহান, বীযর্য্বান এবং ভয়ঙ্কর ঈশ্বর|
প্রভুর কােছ প্রেতয্ক বয্িক্তই সমান| প্রভু তঁার মন পিরবতর্ েনর জনয্
উৎেকাচ েনন না| 18অনাথ এবং িবধবারা যােত নয্ায় িবচার পায় েস
িদেক িতিন দৃষ্টি রােখন আর িতিন িবেদশীেদরও ভােলাবােসন| িতিন
তােদর খাদয্ এবং কাপড় েদন| 19 সুতরাং েতামরা অবশয্ই ঐ সমস্ত
িবেদশীেদর ভােলাবাসেব, কারণ িমশের েতামরা িনেজরাই িবেদশী
িছেল|

20 “েতামরা অবশয্ই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বরেক, শ্রদ্ধা করেব এবং
েকবলমাত্র তঁারই উপাসনা করেব| তঁােক কখনও তয্াগ েকােরা না|
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েতামরা যখন প্রিতজ্ঞা করেব, তখন অবশয্ই েকবলমাত্র তঁারই নাম
বয্বহার করেব| 21 েতামরা েকবল তঁারই প্রশংসা করেব| িতিন হেলন
েতামােদর ঈশ্বর| িতিন েতামােদর জনয্ মহৎ  এবং আশ্চযর্য্জনক কাজ
কেরেছন| েতামরা িনেজেদর েচােখ েসগুেলা েদেখছ| 22 েতামােদর
পূবর্পুরুষরা যখন িমশের েনেম িগেয়িছল, তখন েসখােন েকবলমাত্র
70 জন েলাক িছল| এখন প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর
েলাকসংখয্া আকােশর অসংখয্ তারার মেতা প্রচুর কেরেছন|

11
প্রভুেক মেন েরেখা

1 “সুতরাং েতামরা অবশয্ই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বরেক, ভালবাসেব|
িতিন েতামােদর েযগুেলা করেত বেলন েসগুেলা েতামরা অবশয্ই
করেব| েতামরা িনশ্চয়ই তঁার িবিধ, িনয়ম এবং আজ্ঞাসকল সবসমেয়
েমেন চলেব| 2 আজ মেন কর েতামােদর িশক্ষা েদওয়ার জনয্ প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর, েয সমস্ত মহৎ  কাজগুেলা কেরেছন| েতামােদর
সন্তানরা নয়, েতামরাই ঐ সমস্ত িজিনসগুেলা ঘটেত েদেখিছেল
এবং তঁার শািস্ত েদেখিছেল| েতামরা েদেখিছেল প্রভু কত মহৎ  , কত
শিক্তমান| 3 িমশের িতিন িমশেরর রাজা ফেরৗণ এবং তার সমস্ত
েদেশর প্রিত েয সব অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন, েসগুেলা েতামরা
েদেখিছেল| 4 িমশেরর ৈসনয্েদর প্রিত�তােদর েঘাড়াগুেলার এবং
রথগুেলার িতিন িক কেরিছেলন েসগুেলা েতামরা েদেখিছেল| তারা
েতামােদর তাড়া কেরিছল, িকন্তু প্রভু সূফ সাগেরর জল তােদর ওপর
িদেয় বইেয় িদেলন| েতামরা প্রভুেক তােদর সমূ্পণর্ ধ্বংস কের িদেত
েদেখিছেল| 5 এই স্থােন না আসা পযর্ন্ত মরুভূিমেত প্রভু েতামােদর
ঈশ্বর েতামােদর জনয্ িক কেরিছেলন েসই সমস্ত িজিনস েতামরা
েদেখিছেল| 6 রূেবেণর পিরবারেগাষ্ঠীর ইলীয়াসেরর পুত্র দাথন এবং
অবীরাম এর প্রিত প্রভু িক কেরিছেলন েসটা েতামরা েদেখিছেল, যখন
ভূিম মুেখর মেতা খুেল িগেয় ঐ সমস্ত েলাকেদর গ্রাস কেরিছল, েসই
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ঘটনা ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক েদেখিছল| এিট তােদর পিরবারবেগর্র,
তােদর তঁাবুগুেলােক এবং তােদর সমস্ত পিরচারকেদর এবং পশুেদর
গ্রাস কেরিছল| 7প্রভু েয সমস্ত মহৎ  কাজগুেলা কেরিছেলন েসগুেলা
েতামরাই েদেখিছেল, েতামােদর সন্তানরা নয়!

8 “সুতরাং আিম আজ েতামােদর েয সমস্ত আজ্ঞাগুেলা বললাম,
েসগুেলা েতামরা অবশয্ই মানেব| তাহেলই েতামরা শিক্তশালী হেব
এবং েতামরা যদর্ ন নদী অিতক্রম করেত ও েয েদেশ প্রেবশ করেত
চেলছ েসই েদশ অিধগ্রহণ করেত সক্ষম হেব| 9 তাহেলই েতামরা
েসই েদেশ অেনকিদন েবঁেচ থাকেব| প্রভু েসই েদশ েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর এবং তােদর সমস্ত উত্তরপুরুষেদর েদওয়ার প্রিতজ্ঞা
কেরিছেলন| এই েদশিট অেনক ভােলা িজিনেস পিরপূণর্| 10 েতামরা
েয েদশ অিধকার করেত চেলছ েসিট েসই িমশর েদেশর মত নয়
েয েদশ েথেক েতামরা বাইের এেসিছেল| িমশের েতামরা েতামােদর
দানা শসয্ েরাপণ করেত এবং তারপের জল েদওয়ার জনয্ েতামরা
পােয়র সাহােযয্ কৃিত্রম খাল েথেক েসচ কের জল আনেত, েযভােব
তরকািরর বাগােন জল িদেত েসইভােব| 11 িকন্তু েতামরা েয েদশ
খুব শীঘ্রই অিধকার করেব তােত অেনক পবর্ত এবং উপতয্কা আেছ
এবং েদশিট তার প্রেয়াজনীয় জল পায় আকােশর বৃষ্টি েথেক| 12প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর, েসই েদশ সম্পেকর্ যত্নবান| প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর,
বছেরর প্রথম েথেক েশষ পযর্ন্ত েসই েদেশর উপর লক্ষয্ রােখন|

13 “প্রভু বেলন, �আিম আজ েতামােদর েয আজ্ঞাগুেলা িদলাম
েসগুেলা েতামরা িনশ্চয়ই খুব সতকর্ ভােব শুনেব| েতামরা অবশয্ই
প্রভু, েতামােদর ঈশ্বরেক ভােলাবাসেব এবং েতামােদর সমস্ত মন
এবং সমস্ত প্রাণ িদেয় তঁার েসবা করেব| 14 যিদ েতামরা এিট কেরা
তাহেল আিম িঠক সমেয় েতামােদর েদেশর জনয্ বৃষ্টি পাঠােবা| আিম
শরত্ কােলর বৃষ্টি এবং বসন্তকােলর বৃষ্টি পাঠােবা| তাহেলই েতামরা
েতামােদর দানা শসয্, নতুন দ্রাক্ষারস এবং েতল সংগ্রহ করেত পারেব|
15 এবং আিম েতামােদর পশুেদর জনয্ েতামােদর মাঠগুেলােত ঘাস
জন্মাব, তােত েতামােদর যেথষ্ট পিরমাণ খােদয্র সংস্থান হেব|�
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16 “িকন্তু সাবধান! েযন েতামােদর হৃদয় ভ্রান্ত না হয় এবং েতামরা
ঘুের অনয্ানয্ েদবতােদর েসবা এবং পূজা না কর| 17 তা করেল ঈশ্বর
েতামােদর প্রিত ভীষণ কু্রদ্ধ হেবন| িতিন আকাশ রুদ্ধ কের েদেবন
এবং েকােনা বৃষ্টি হেব না| জিমেত েকােনা ফসল উৎপন্ন হেব না| এবং
প্রভু েতামােদর েয উত্তম েদশ িদেচ্ছন েসই েদেশ েতামরা খুব শীঘ্রই
িনিশ্চহ্ন হেয় যােব|

18 “আিম েতামােদর েয আজ্ঞাগুেলা িদলাম েসগুেলা েতামরা
মেন রাখেব| েসগুেলা েতামরা েতামােদর হৃদেয় েগঁেথ রােখা|
আজ্ঞাগুেলােক েলখ, েসগুেলােক হােত েবঁেধ রাখ এবং আমার
িবিধগুেলা মেন রাখার উপায় িহেসেব তা েতামােদর কপােল েবঁেধ
রাখ| 19এই িবিধগুেলা েতামােদর সন্তানেদরও েশখাও| যখন েতামরা
েতামােদর বাড়ীেত বেস থাকেব, যখন েতামরা রাস্তায় হঁাটেব, যখন
েতামরা শুেয় থাকেব এবং যখন েতামরা উঠেব তখন এগুেলা সম্পেকর্
আেলাচনা কেরা| 20 েতামােদর বািড়গুিলর দরজার খঁুিটর ওপের এবং
ফটকগুিলর ওপের এই আজ্ঞাগুেলাক িলেখ রাখ| 21 তাহেল প্রভু
েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ েয েদেশর জনয্ প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন,
েসই েদেশ েতামরা এবং েতামােদর সন্তানরা উভেয়ই দীঘর্িদন েবঁেচ
থাকেব| পৃিথবীর ওপের আকাশ যতিদন থাকেব েতামরাও েসই েদেশ
ততিদন থাকেব|

22 “আিম েতামােদর েয আজ্ঞাগুেলা অনুসরণ করেত বেলিছলাম
েসগুেলা েমেন চলার বয্াপাের েতামরা খুব সতকর্ হেব: প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বরেক ভােলাবােসা, তঁার িনেদর্ িশত সব পথগুেলা
অনুসরণ কর এবং তঁার প্রিত িবশ্বস্ত থাক| 23 তাহেল েতামরা যখন
েসই েদেশর িভতের যােব, প্রভু তখন অনয্ানয্ জািতর েলাকেদর
েসই েদশ েথেক তািড়েয় েদেবন| েয জািতগুিল েতামােদর েথেক
বৃহত্তর এবং শিক্তশালী তােদর কাছ েথেক েতামরা েদশিট িনেয়
েনেব| 24 েযখান িদেয় েতামরা হঁাটেব েসই সমস্ত স্থান েতামােদর
হেব| েতামােদর েদশ দিক্ষেণর মরুভূিম েথেক উত্তের িলবােনান পযর্ন্ত
িবসৃ্তত হেব| এিট আবার পূবর্িদেক ফরাৎ নদী েথেক ভূমধয্সাগর
পযর্ন্ত িবসৃ্তত হেব| 25 েকােনা বয্িক্ত েতামােদর িবরুেদ্ধ দঁাড়ােত সক্ষম
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হেব না| েতামরা েসই েদেশ েযখােনই যােব, প্রভু েতামােদর ঈশ্বর
েসখানকার েলাকেদর েতামােদর সম্পেকর্ ভীত কের েদেবন|এগুেলাই
প্রভু েতামােদর কােছ পূেবর্ প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন|

ইস্রােয়েলর পছন্দ: আশীবর্াদ অথবা অিভশাপ
26“আজআিম েতামােদরআশীবর্াদ অথবা অিভশাপ এ দুিটর মেধয্

েয েকােনা একিট পছন্দ করেত িদিচ্ছ| 27 আজ আিম েতামােদর যা
বেলিছ, প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর েসই আজ্ঞাগুেলা যিদ েতামরা েশান
এবং মানয্ কেরা তাহেল েতামরা আশীবর্াদ পােব| 28 িকন্তু েতামরা যিদ
প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর, আজ্ঞা না েশান এবং না মােনা এবং আিম
আজ েতামােদর েয ভােব আেদশ করলাম েসভােব জীবনধারণ না
কের অনয্ানয্ েদবতােদর অনুসরণ কেরা, তেব েতামরা অিভশাপগ্রস্ত
হেব|

29 “েতামরা েয েদশ অিধকার করেত যাচ্ছ েসই েদেশ প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েনতৃত্ব িদেয় িনেয় েগেল েতামরা গিরষীম
পবর্েতর িশখের যােব এবং েসখান েথেক েলাকেদর উেদ্দেশয্
আশীবর্াদ বাণী পড়েব এবং তারপর েতামরা এবল পবর্েতর িশখের
যােব এবং েসখান েথেক েলাকেদর প্রিত অিভশাপসূচক বাতর্ া পড়েব|
30 যদর্ ন উপতয্কায় বসবাসকারী কনানীয় েলাকেদর েদেশ যদর্ ন নদীর
অপর পাের এই পবর্তমালা অবিস্থত| এই পবর্তমালা পিশ্চমিদেক
অবিস্থত, িগল্গল শহেরর কােছ েমািরর এেলান বেনর েথেক খুব দূের
নয়| 31 েতামরা যদর্ ন নদী অিতক্রম কের যােব| প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর,
েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন েতামরা েসই েদশ অিধগ্রহণ করেব| এই
েদশ েতামােদর হেব| যখন েতামরা এই েদেশ বসবাস করেত শুরু
করেব তখন, 32 আিম আজ েতামােদর েয সমস্ত িবিধসমুহ এবং
িনয়মসমূহ িদলাম েসই সমস্ত েতামরা অবশয্ই খুব সতকর্ ভােব েমেন
চলেব|
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12

ঈশ্বেরর উপাসনার স্থান
1 “প্রভু, েতামােদর িপতৃপুরুষেদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ

অিধকার করেত িদেচ্ছন েসই নতুন েদেশ েতামরা এই সমস্ত িবিধসমুহ
এবং িনয়মসমূহ অবশয্ই েমেন চলেব| েতামরা যতিদন এই েদেশ
বাস করেব ততিদন পযর্ন্ত েতামরা অবশয্ই এই িবিধসমূহ যত্নসহকাের
েমেন চলেব| 2 এখন েসখােন েয জািতরা বাস করেছ তােদর কাছ
েথেক যখন েতামরা েদশিট অিধগ্রহণ করেব, তখন ঐ সমস্ত জািতর
েলাকরা েযখােন তােদর েদবতােদর পূজা কের েসই জায়গাগুেলা
েতামরা অবশয্ই সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস করেব| এই স্থানগুেলা হল উঁচু
পাহােড়র ওপের এবং সবুজ গাছপালার নীেচ| 3 েতামরা অবশয্ই
তােদর আেশরার স্তম্ভগুিল পুিড়েয় েদেব এবং তােদর েদবতােদর
মূির্ত্তগুেলা েভেঙ্গ েদেব| এই ভােব েতামরা অবশয্ই েসই স্থান েথেক
তােদর নাম েলাপ কের েদেব|

4 “ঐ সমস্ত েলাকরা েযভােব তােদর েদবতােদর পূজা কের,
েসইভােব েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর উপাসনা অবশয্ই করেব না|
5 প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর পিরবারেগাষ্ঠীগুেলার মেধয্ এক
িবেশষ স্থান পছন্দ করেবন| প্রভু তঁার নাম েসখােন রাখেবন| েসিটই
হেব তঁার িনবাস স্থান| েতামরা অবশয্ই তঁার উপাসনার জনয্ েসই
স্থােন যােব| 6 েসখােন েতামরা অবশয্ই েতামােদর েহামবিলর ৈনেবদয্,
েতামােদর উৎসেগর্র িজিনসপত্র, েতামােদর শেসয্র এবং পশুর এক
দশমাংশ, েতামােদর িবেশষ উপহারসমুহ, েয েকােনাও উপহার সামগ্রী
েযটা েতামরা প্রভুর কােছ প্রিতজ্ঞা কেরিছেল, েয েকােনাও িবেশষ
উপহার যা েতামরা িদেত চাও, এবং েতামােদর পশুপােলর মেধয্
প্রথমজাত পশুেদর িনেয় আসেব| 7 েসই স্থােন েতামরা েতামােদর
প্রভু ঈশ্বেরর উপিস্থিতর সামেন আহার করেব এবং েয সব উত্তম িবষয়
পিরশ্রম কের লাভ কেরছ তা তুিম এবং েতামার পিরবারগুিলর সােথ
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ভাগ কের েনেব, কারণ প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর আশীবর্াদ
কেরেছন এবং েতামােদর ঐ সমস্ত ভােলা িজিনসগুেলা িদেয়েছন|

8 “আমরা েয ভােব উপাসনা কের আসিছলাম েসইভােব েতামরা
অবশয্ই েতামােদর উপাসনা চািলেয় যােব না| এখন পযর্ন্ত আমরা
যা ভাল মেন কেরিছ েসইভােবই ঈশ্বেরর উপাসনা কের আসিছলাম|
9 কারণ প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন েসই
িবশ্রামস্থােন েতামরা এখনও প্রেবশ কর িন| 10 িকন্তু েতামরা শীঘ্রই
যদর্ ন নদী অিতক্রম কের যােব এবং েসই েদেশ বাস করেব| েসই
েদেশ প্রভু েতামােদর সমস্ত শত্রুেদর কাছ েথেক েতামােদর িবশ্রাম
েদেবন আর েতামরা িবপদমুক্ত হেব| 11 এর পর প্রভু তঁার িবেশষ
স্থান পছন্দ করেবন, েসই স্থােন প্রভু তঁার নাম স্থাপন করেবন এবং
আিম েতামােদর েয আজ্ঞা কেরিছলাম েসই সমস্ত িজিনসপত্র েতামরা
অবশয্ই েসই স্থােন িনেয় আসেব| েতামােদর েহামবিলর ৈনেবদয্,
উৎসেগর্র িজিনসপত্র, িবেশষ উপহার সামগ্রী, েয েকানও উপহার
যা েতামরা েতামােদর শেসয্র এবং পশুর এক দশমাংশ প্রভুর কােছ
প্রিতজ্ঞা কেরিছেল এবং েতামােদর পশুশালার প্রথমজাত পশুেদর
িনেয় এেসা| 12 েতামােদর সমস্ত েলাকেদর িনেয় েসই স্থােন এস|
েতামােদর সন্তানেদর, েতামােদর পিরচারকেদর এবং েতামােদর শহের
বসবাসকারী েলবীয়েদর িনেয় এেসা| (কারণ েতামােদর মেধয্ এই
সমস্ত েলবীয়েদর িনেজেদর জিমর েকােনা অংশ বা অিধকার েনই|)
েতামরা েসখােন প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর, উপিস্থিতর সামেন সবার
সােথ আনন্দ উপেভাগ কেরা| 13 সাবধান, েয েকান স্থান েদখেলই
েসখােন েতামােদর েহামবিলর ৈনেবদয্ উৎসগর্ কেরা না| 14 েতামােদর
পিরবারেগাষ্ঠীর মেধয্ প্রভু তঁার েয িবেশষ স্থান পছন্দ করেবন,
েকবলমাত্র েসই স্থােনই েতামরা েহামবিলর ৈনেবদয্সমুহ এবং অনয্ানয্
দ্রবয্সামগ্রী উৎসগর্ কেরা এবং আিম যা আেদশ করিছ েসগুেলাই
পালন কেরা|

15 “েতামরা েযখােনই থােকা, েতামরা েয েকানও পশুেদর, েযমন
কৃষ্ণসার এবং হিরণ হতয্া করেত পার এবং েসগুেলা েখেত পােরা|
েতামরা যতটা চাও েসই পিরমাণ মাংস েতামরা আহার করেত পার, েয
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পিরমাণ প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর েদন| েয েকােনাও বয্িক্ত এই
মাংস েখেত পাের�েলাকেদর মেধয্ যারা শুিচ এবং অশুিচ| 16 িকন্তু
েতামরা অবশয্ই রক্ত খােব না| িঠক জেলর মেতাই রক্তটােক েতামরা
মািটেত েঢেল েফলেব|

17 “েতামরা েযখােন বাস করছ েসই স্থােন এই িজিনসগুিল
অবশয্ই ভক্ষণ করেব না; েযমন েতামােদর শেসয্র এক দশমাংশ,
েতামােদর নতুন দ্রাক্ষারস এবং েতল, েতামােদর পশুপােলর অথবা
গবািদপশুর প্রথমজাত পশুেদর, েয েকােনাও উপহার েযটা েতামরা
ঈশ্বেরর কােছ প্রিতজ্ঞা কেরিছেল, েয েকানও িবেশষ উপহারসামগ্রী
যা েতামরা ঈশ্বেরর কােছ মানত কেরছ অথবা ঈশ্বেরর জনয্ সিরেয়
রাখা অনয্ানয্ েয েকােনাও উপহারসামগ্রী| 18 েতামরা অবশয্ই ঐ
সমস্ত ৈনেবদয্ েকবলমাত্র েসই স্থােনই আহার করেব েযখােন প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বেরর, উপিস্থিত থাকেব এবং েসই িবেশষ স্থােন, েযিট
প্রভু েতামােদর ঈশ্বর পছন্দ করেবন| েতামরা অবশয্ই েসই স্থােন
যােব এবং েতামােদর পুত্রেদর, েতামােদর কনয্ােদর, েতামােদর সমস্ত
পিরচারকেদর এবং েতামােদর শহের বসবাসকারী েলবীয়েদর সেঙ্গ
একেত্র আহার করেব| েসখােন েতামরা িনেজরা প্রভু, েতামােদর
ঈশ্বেরর, উপিস্থিতর সামেন আনন্দ উপেভাগ কেরা| েতামরা েয জনয্
কাজ কেরিছেল, েসই িজিনসগুেলােক েসখােন উপেভাগ কেরা|
19 িকন্তু সাবধান, েতামরা সবসময়ই এই সমস্ত খাদয্দ্রবয্ েলবীয়েদর
সেঙ্গ ভাগ কের েনেব| েতামরা যতিদন েতামােদর েদেশ থাকেব,
ততিদন পযর্ন্ত েতামরা এ কাজ করেব|

20-21 “প্রভু েতামােদর ঈশ্বর যখন তঁার প্রিতশ্রুিত অনুসাের েদেশর
সীমা িবস্তার করেবন; েসই সময় িতিন তঁার নাম স্থাপনােথর্ েয স্থানিট
িনবর্ািচত কেরেছন তা েথেক েতামরা হয়েতা অেনক দূের বসবাস
করেত পার| যিদ এিট অেনক দূের হয় এবং েতামরা মাংেসর জনয্
কু্ষধাতর্ হও তেব প্রভু েতামােদর যা িদেয়েছন েসই পশুপাল েথেক
েতামরা েয েকােনা পশুেক হতয্া করেত পার| আিম েতামােদর েয
আেদশ কেরিছ েসই ভােবই এিট কেরা| েতামরা েতামােদর শহের এই
মাংস যত ইচ্ছা তত েখেত পার| 22 েতামরা েযভােব কৃষ্ণসার অথবা
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হিরেণর মাংস খাও েসভােবই েতামরা এই মাংস েখেত পার| শুিচ বা
অশুিচ েয েকান বয্িক্তই তা েখেত পাের| 23 িকন্তু সাবধান, রক্ত েখও
না, কারণ রেক্তর মেধয্ই জীবেনর অিস্তত্ব| েতামরা েসই মাংস কখনই
খােব না যতক্ষণ পযর্ন্ত তার মেধয্ প্রােণর অিস্তত্ব আেছ| 24 রক্ত েখও
না| জেলর মেতাই মািটর ওপের রক্ত েঢেল েফেল েদেব| 25কােজই
রক্ত েখও না| প্রভুর দৃষ্টিেত যা নয্ায় েসই কাজগুেলা করেল েতামােদর
এবং েতামােদর উত্তরপুরুষেদর মঙ্গল হেব|

26 “েতামােদর পিবত্র উপহার এবং যিদ েতামরা ঈশ্বরেক িবেশষ
িকছু েদেব বেল মানত কের থাক, তাহেল তা িনেয় প্রভু, েতামােদর
ঈশ্বেরর, মেনানীত স্থােন যােব| 27 েসই জায়গায় েতামরা অবশয্ই
েতামােদর েহামবিল উৎসগর্ করেব| েতামরা অবশয্ই প্রভু েতামােদর
ঈশ্বেরর েবদীর ওপের েতামােদর েহামবিলর মাংস এবং রক্ত উভয়ই
উৎসগর্ করেব| েতামরা অবশয্ই েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর েবদীর ওপের
রক্ত ঢালেব| এরপর েতামরা মাংস েখেত পার| 28আিম েতামােদর েয
আেদশগুেলা িদলাম েসগুেলা েমেন চলার বয্াপাের খুব সতকর্ থাকেব|
প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর েচােখ যা ভাল এবং নয্ায় েসই কাজগুিল
করেল েতামােদর এবং েতামােদর উত্তরপুরুষেদর িচরিদন মঙ্গল হেব|

29 “েতামরা েয েদশ অিধকার করেত যাচ্ছ েসই েদেশর
অিধবাসীেদর প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, ধ্বংস করেবন, সুতরাং েতামরা
ঐ সমস্ত অিধবাসীেদর েসই েদশ েথেক েবিরেয় েযেত বাধয্ কের
েসখােন বাস করেব| 30 তখন সাবধান, েতামােদর েচােখর সামেন
তােদর ধ্বংেসর পর তােদর অনুকরণ কের ফঁােদ পেড়া না| সাবধান,
সাহােযয্র জনয্ ঐ সমস্ত মূির্ত্তর অেন্বষণ কেরা না, কখনও েখঁাজ
িনও না, �ঐ সমস্ত েলাকরা ঐ েদবতােদর িকভােব পূজা করত, পােছ
বল আিমও একইভােব পূজা করব!� 31 েসইভােব েতামরা েতামােদর
প্রভু, ঈশ্বেরর, উপাসনা কেরা না| কারণ প্রভু েযগুেলা ঘৃণা কেরন েসই
সবরকম খারাপ কাজইঐ সমস্ত েলাকরা কের|কারণ তারা েদবতােদর
কােছ বিল িহেসেব তােদর সন্তানেদর েপাড়ায়!

32 “আিম েতামােদর েয আেদশগুেলা করলাম েসগুেলা পালন
করার বয্াপাের েতামরা খুব সতকর্ হেব| আিম েতামােদর যা বললাম
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েসগুেলার সেঙ্গ েকােনা িকছু েযাগ কেরা না এবং েসগুেলা েথেক
েকােনা িকছু বাদও িদও না|

13
িমেথয্ ভাববাদীর দল

1 “েকান ভাববাদী বা স্বপ্নদশর্ক, েয স্বপ্ন বয্াখয্া কের, েতামােদর
কােছ এেস েকােনা িচহ্ন বা অেলৗিকক িকছু েদখােত পাের| 2আর েস
েতামােদর েয িচহ্ন বা অেলৗিকক িকছুর কথা বেলিছল তা সফল হেল
েস হয়েতা েতামােদর বলেত পাের, �এস আমরা অনয্ানয্ েদবতােদর
(েয সব েদবতােদর েতামরা জান না|) অনুসরণ কির এবং েসবা
কির|� 3 েসই স্বপ্নদশর্েকর কথা শুেনা না| েকন? কারণ প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর পরীক্ষা করেছন| প্রভু জানেত চাইেছন
েয, েতামরা তঁােক েতামােদর সমস্ত হৃদয় এবং েতামােদর সমস্ত প্রাণ
িদেয় ভােলাবাস িকনা| 4 েতামরা অবশয্ই েতামােদর প্রভু, ঈশ্বরেক,
অনুসরণ করেব! তঁােক শ্রদ্ধা করেব| প্রভুর আজ্ঞাগুেলা েমেন চলেব
এবং িতিন েতামােদর যা বেলন েসগুেলা করেব| প্রভুর েসবা কেরা
এবং তঁােক কখনও পিরতয্াগ কেরা না| 5 এছাড়াও েতামরা অবশয্ই
েসই ভাববাদী অথবা স্বপ্নদশর্কেক হতয্া করেব| কারণ েস েতামােদর
েসই প্রভু ঈশ্বেরর িবরুদ্ধাচারণ করেত বেলিছল েয প্রভু েতামােদর
িমশর েদশ েথেক বার কের িনেয় এেসিছেলন এবং দাসত্ব েথেক মুিক্ত
িদেয়িছেলন| প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েযভােব জীবনযাপন
করার জনয্ আজ্ঞা কেরিছেলন েসই েলাকিট েতামােদর েসই জীবন
েথেক সিরেয় আনার েচষ্টা কেরিছল| সুতরাং েতামােদর েলাকেদর
মধয্ েথেক েসই মন্দেক সিরেয় েদওয়ার জনয্ েতামরা অবশয্ই েসই
বয্িক্তেক হতয্া করেব|

6 “েতামােদর ঘিনষ্ঠ েকউ অনয্ েদবতােদর পূজা করার জনয্
েতামােদর েগাপেন পরামশর্ িদেত পাের| েস েতামােদর ভাই হেত
পাের, েতামােদর পুত্র হেত পাের, েতামােদর কনয্া হেত পাের, যােক
ভােলাবােসা েসই স্ত্রী হেত পাের অথবা েতামােদর ঘিনষ্ঠতম বনু্ধও
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হেত পাের| েসই েলাকিট বলেত পাের, �এবার আমরা যাই এবং
অনয্ানয্ েদবতােদর েসবা কির|� (এরাই হল েসই েদবতা যােদর
েতামরা জানেত না এবং েতামােদর পূবর্পুরুষরাও েকান িদন জানত
না| 7 এরাই হল েতামােদর চারপােশর অনয্ানয্ েদেশর বসবাসকারী
েলাকেদর কােরার কােছর বা কােরার দূেরর েদবতা|) 8 েতামরা েসই
বয্িক্তর সেঙ্গ অবশয্ই একমত হেব না| তার কথা শুনেব না| তার জনয্
দুঃিখত হেব না| তােক েছেড় িদও না এবং তােক রক্ষা কেরা না| 9-10না!
েতামরা অবশয্ই েসই বয্িক্তেক হতয্া করেব| েতামরা অবশয্ই তােক
পাথর েমের হতয্া করেব| তুিমই হেব প্রথম বয্িক্ত েয পাথর তুলেব এবং
তার িদেক ছঁুেড় মারেব| এরপর সমস্ত েলাকরা তােক হতয্া করার জনয্
অবশয্ই পাথর ছঁুড়েব| কারণ েসই বয্িক্ত েতামােদর প্রভু, ঈশ্বেরর,
কাছ েথেক েতামােদর দূের সিরেয় িনেয় আসার েচষ্টা কেরিছল; অথচ
েসই িমশর েদশ েথেক প্রভুই েতামােদর দাসত্ব েথেক বার কের িনেয়
এেসিছেলন| 11 তখন ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকরা শুনেত পােব এবং
ভয় পােব এবং তারা আর কখনও ঐ সমস্ত খারাপ কাজ করেব না|

েয শহরগুেলােক অবশয্ই ধ্বংস করেত হেব
12 “প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর বাস করার জনয্ েয

শহরগুেলা িদেয়েছন, েসই শহরগুেলার মেধয্ েকােনা একিটর সম্পেকর্
যিদ এমন খবর পাও 13 েয েতামােদর মেধয্ েথেক িকছু পাষণ্ড েলাক
শহেরর অনয্ানয্ েলাকেদর এই বেল ঈশ্বরিবমুখ করার জনয্ প্রেরািচত
করেছ েয, �এবার এস আমরা এমন েদবতােদর েসবা কির যােদর
েতামরা আেগ কখনও জানেত না,� 14 তখন এই ধরেণর েকােনা
খবর সতয্ িকনা তা জানার জনয্ েতামরা অবশয্ই যথাসাধয্ েচষ্টা
করেব| যিদ েতামরা জানেত পােরা েয এিট সতয্, যিদ েতামরা প্রমাণ
করেত পার েয েস রকম সাংঘািতক ঘটনা সতয্ই ঘেটিছল 15 তাহেল
েতামরা অবশয্ই েসই শহেরর েলাকেদর সকলেক তরবাির দ্বারা হতয্া
করেব এবং েতামরা তােদর সমস্ত পশুেদরও হতয্া করেব| েতামরা
অবশয্ই েসই শহরিটেক সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস করেব| 16 এরপর েতামরা
অবশয্ই সমস্ত মুলয্বান িজিনসপত্র এক জায়গায় জেড়া করেব এবং
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েসগুেলােক শহেরর েকন্দ্রস্থেল িনেয় যােব| তারপর শহরিটেক ঐ
সমস্ত িজিনসপত্র সেমত পুিড়েয় েফলেব| এিট হেব েতামােদর প্রভু,
ঈশ্বেরর, কােছ েহামবিলর ৈনেবদয্| শহরিট েযন অবশয্ই িচরকােলর
মেতা পাথেরর স্তুেপ পিরণত হয়| েসই শহরিটেক েযন অবশয্ই আবার
ৈতরী করা না হয়| 17 েসই শহেরর প্রিতিট িজিনস ধ্বংস করার জনয্
ঈশ্বরেক দান করেত হেব, সুতরাং েতামরা ঐ িজিনসগুেলার েকানিটই
িনেজেদর জনয্ রাখেব না| েতামরা যিদ এই আেদশ েমেন চেলা,
তাহেল প্রভু েতামােদর প্রিত আর এেতা কু্রদ্ধ হেবন না| প্রভু েতামােদর
প্রিত কৃপা ও করুণা করেবন| িতিন েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ েয
প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন, েসই অনুযায়ী িতিন েতামােদর জািতেক বৃহত্তর
করেবন| 18 এই রকমটাই হেব যিদ েতামরা প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর,
কথা েশােনা, তঁার সমস্ত আজ্ঞাগুেলা, েযগুেলা আজআিম েতামােদর
িদলাম, েসগুেলা সব যিদ েমেন চেলা এবং প্রভুর দৃষ্টিেত যথাথর্ আচরণ
কেরা|

14
ইস্রােয়েল ঈশ্বেরর িবেশষ েলাকরা

1 “েতামরা হেল প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর, সন্তান| যখন েকউ
মারা যায় তখন েতামরা েকােনাভােবই েতামােদর িনেজেদর কাটােছঁড়া
করেব না অথবা মাথা কািমেয় েতামােদর দুঃখ প্রকাশ করেব না|
2 েকন? কারণ েতামরা অনয্ানয্ েলাকেদর েথেক আলাদা| েতামরা
হেল প্রভুর িবেশষ েলাকজন| পৃিথবীর সমস্ত েলাকর মধয্ েথেক
প্রভু েতামােদর ঈশ্বর তঁার িবেশষ েলাক িহেসেব েতামােদরই িনবর্ািচত
কেরিছেলন|

েয খাবার খাওয়ার জনয্ ইস্রােয়লীয়রা অনুমিত েপেয়িছল
3 “প্রভু েযগুেলা ঘৃণা কেরন েসগুেলা েতামরা েখও না| 4 েতামরা

এই সমস্ত পশুেদর েখেত পার�গরু, েমষ, ছাগল, 5 হিরণ, বারিশঙ্গা
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হিরণ, েছাট হিরণী, বুেনা েমষ, বুেনা ছাগল, কৃষ্ণসার হিরণ এবং
পাবর্তয্ েমষ| 6 েয েকােনাও পশু যােদর পােয় দুভােগ িবভক্ত খুর
আেছ এবং যারা জাবর কােট তােদর েতামরা েখেত পােরা| 7 িকন্তু
েতামরা উট, খরেগাশ অথবা পাহাড়ী শ্বাফন পশুেদর েখও না| এই
সমস্ত পশুরা জাবর কােট িকন্তু তােদর পােয় িবভক্ত খুর েনই, সুতরাং
ঐ সমস্ত পশুরা শুিচ খাদয্ িহেসেব েতামােদর কােছ গ্রহণেযাগয্ নয়|
8 েতামরা অবশয্ই শুেয়ার খােব না| তােদর পােয়র খুরগুেলা িবভক্ত,
িকন্তু তারা জাবর কােট না| সুতরাং খাদয্ িহেসেব শুেয়ারও েতামােদর
গ্রহণেযাগয্ নয়| শুেয়ােরর েকােনা মাংস খােব না| এমনিক শুেয়ােরর
মৃত শরীর স্পশর্ করেব না|

9 “পাখনা এবং আঁশ আেছ এরকম েয েকােনা রকম মাছ েতামরা
েখেত পােরা| 10 িকন্তু জেল বসবাসকারী জীবন্ত েকােনা িকছু, যােদর
পাখনা অথবা আঁশ েনই েসগুেলা েতামরা েখও না| এগুেলা েতামােদর
পেক্ষ শুিচ খাদয্ নয়|

11 “েতামরা েয েকােনাও প্রকােরর শুিচ পাখী েখেত পােরা|
12 িকন্তু এই পাখীগুেলা েখও না: ঈগল, শকুন, বাজ, 13 লাল
িচল, বাজ পািখ এবং েয েকােনা প্রকার িচল, 14 েয েকান প্রকার
কাক, 15 িশংওয়ালা েপঁচা, লক্ষী েপঁচা, শঙ্খ িচল, েয েকােনাও রকম
বাজপািখ, 16 েছাট েপঁচা, বড় েপঁচা, সাদা েপঁচা, 17মরুভূিম অঞ্চেলর
েপঁচা, সামুিদ্রক ঈগল, িলপ্তপাদ সামুিদ্রক পাখী, 18 সারস, সারস
জাতীয় অনয্ানয্ েয েকােনাও পাখী, ঝঁুিটওয়ালা পাখী অথবা বাদুড়|

19 “ডানাওয়ালা সমস্ত েপাকারাই অশুিচ, সুতরাং তােদর েখও না|
20 িকন্তু েতামরা েয েকানও প্রকার শুিচ পাখী েখেত পার|

21 “িনেজর েথেক মারা েগেছ এমন েকােনাও পশু েতামরা েখও
না| েতামরা মৃত পশু খাবার জনয্ েতামােদর শহেরর েকােনা িবেদশীেক
িদেত পােরা| অথবা েতামরা তা তার কােছ িবিক্র করেত পােরা| িকন্তু
েতামরা িনেজরা অবশয্ই েকােনা মৃত পশু খােব না, কারণ েতামরা
প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর| েতামরা তঁার িবেশষ েলাক|

“একিট ছাগিশশুেক তারই মােয়র দুেধ রান্না েকােরা না|
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দশভােগর এক ভাগ েদওয়া

22 “েতামােদর জিমেত েয ফসল হয়, প্রিত বছর তার দশ ভােগর
এক ভাগ আলাদা কের রাখেব| 23 এরপর প্রভু েয জায়গািটেক তঁার
িবেশষ বাসস্থান িহেসেব িচিহ্নত কেরেছন, েসখােন েতামরা যােব|
েসই স্থােন েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর উপিস্থিতেত েতামােদর
দানা শেসয্র, েতামােদর নতুন দ্রাক্ষারেসর, েতামােদর েতেলর এবং
েতামােদর পশুর দেলর মেধয্ প্রথম জাত পশুেদর এক দশমাংশ
েভাজন করেব| এই প্রকাের েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর সম্মান েদখােনার
কথা সব সময় মেন রাখেব| 24 িকন্তু জায়গাটা যিদ দূের হয় তেব
েতামােদর শেসয্র দশ ভােগর এক ভাগ েতামােদর পেক্ষ বহন কের
িনেয় যাওয়া সম্ভব নাও হেত পাের| সুতরাং প্রভু যখন েতামােক
আশীবর্াদ কেরন তখন ঈশ্বর িনেজর নাম স্থাপেনর জনয্ েয স্থান
মেনানীত কেরেছন তা দূের হেল 25 েতামােদর শেসয্র েসই অংশটুকু
িবিক্র কের েয টাকা পােব তা সেঙ্গ নাও এবং ঈশ্বর েয জায়গা
মেনানীত কেরেছন েসই িবেশষ জায়গায় যাও| 26 েসই টাকা িদেয়
েতামরা যা চাও তা েকেনা�গরু, েমষ, দ্রাক্ষারস অথবা সুরা অথবা েয
েকােনা রকম খাদয্| এর পর েসই জায়গায় প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর
সেঙ্গ েতামরা এবং েতামােদর পিরবােরর েলাকরা অবশয্ই খােব
এবং আনন্দ উপেভাগ করেব| 27 িকন্তু েতামােদর শহের বসবাসকারী
েলবীয়েদর ভুেলা না| েতামরা তােদর সেঙ্গ েতামােদর খাদয্ ভাগ কের
েনেব, কারণ েতামােদর মেতা তােদর জিমর েকােনা অংশ েনই|

28“প্রিত িতন বছেরর েশেষ েতামরা অবশয্ই েসই বছেরর সংগৃহীত
ফসেলর এক দশমাংশ সংগ্রহ করেব| েতামােদর শহরগুেলােত এই
খাদয্ জমা কের েরেখা| 29 এই খাদয্ েলবীয় েলাকেদর জনয্ কারণ
তােদর িনেজেদর েকােনা জিম েনই| এই খাদয্ েতামােদর শহের যােদর
খােদয্র প্রেয়াজন তােদরও জনয্| েসই খাদয্ িবেদশীেদর, িবধবােদর
এবং অনাথেদর জনয্| যিদ েতামরা এিট কেরা তাহেল প্রভু, েতামােদর
ঈশ্বর, েতামােদর সমস্ত কােজ আশীবর্াদ করেবন|
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15
েদনা বািতল করার িবেশষ বৎসর

1 “প্রিত সাত বছেরর েশেষ েতামরা অবশয্ই ঋণ ক্ষমা করেব|
2 েতামরা এই প্রকাের তা করেব: েকান েলাক েয অপর ইস্রােয়লীয়েক
টাকা ধার িদেয়েছ, েস অবশয্ই েসই ঋণ ক্ষমা করেব| েস তার
প্রিতেবশীেক ঋণ েশাধ করেত বাধয্ করেব না, কারণ ঈশ্বেরর
সম্মানােথর্ েসই বছের েদনা বািতল করার বছর িহসােব েঘাষণা করা
হেয়েছ| 3 েতামরা েকান িবেদশীর কাছ েথেক ঋণ আদায় করেত
পার| িকন্তু আেরকজন ইস্রােয়লীর েতামার কােছ েয েদনা আেছ
েসটা েতামরা অবশয্ই বািতল করেব| 4 েতামােদর েদেশ েকােনা গরীব
েলাক থাকা উিচৎ  নয়, কারণ প্রভু েতামােদর েয েদশ িদেয়েছন
েসই েদেশ েতামােদর মহৎ  ভােব আশীবর্াদ করেবন| 5 িকন্তু এটা
একমাত্র তখনই সম্ভব যিদ েতামরা প্রভু েতামােদর ঈশ্বরেক েমেন
চেলা| আিমআজ েতামােদর েযগুেলা বললাম েসই আজ্ঞাগুেলা েমেন
চলার বয্াপাের েতামরা অবশয্ই সতকর্ থাকেব| 6তাহেল িতিন েযরকম
প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন েসই মেতা েতামােদর আশীবর্াদ করেবন| তখন
েতামরা অনয্ানয্ জািতেক ঋণ েদেব| িকন্তু অনয্েদর কাছ েথেক ঋণ
েনওয়ার প্রেয়াজন েতামােদর হেব না| েতামরা বহু জািতেক শাসন
করেত পারেব, িকন্তু ঐ সমস্ত জািতর েকউই েতামােদর শাসন করেব
না|

7 “প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর েয েদশ িদেয়েছন, েসখানকার
েকান শহের েতামার েকউ যিদ দিরদ্র হয় তেব তুিম অবশয্ই স্বাথর্পর
হেব না, েসই দিরদ্র বয্িক্তেক সাহাযয্ করেব, তােক অবশয্ই সাহাযয্
করেত অস্বীকার করেব না| 8 তার সােথ উদারভােব ভাগ কের িনেত
েতামরা অবশয্ই রািজ হেব এবং েসই েলাকিটর যা িকছু প্রেয়াজন সব
িকছু েতামরা তােক ধার েদেব|

9 “সপ্তম বছর, েদনা বািতল করার বছর এিগেয় এেসেছ বেল,
শুধু মাত্র এই কারেণই কাউেক সাহাযয্ করেত অস্বীকার েকােরা না|
এই ধরেণর েকান খারাপ িচন্তা েতামােদর মেন প্রেবশ করেত িদও না|
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েয বয্িক্তর সাহােযয্র প্রেয়াজন, তার সম্বেন্ধ েতামরা অবশয্ই েকােনা
খারাপ মেনাভাব েপাষণ করেব না| েতামরা অবশয্ই তােক সাহাযয্
করেত অস্বীকার করেব না| েতামরা যিদ েসই গরীব েলাকিটেক সাহাযয্
না কেরা, তাহেল েস প্রভুর কােছ েতামােদর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ করেব
এবং প্রভু েতামােদর এই পােপর জনয্ অিভযুক্ত করেবন|

10 “েতামরা েতামােদর যথাসাধয্ েসই গরীব েলাকিটেক েদেব|
তােক েদওয়ার সময় মেন েকােনা কুিচন্তা েরেখা না| েকন? কারণ
এই ভােলা কাজ করার জনয্ প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর
আশীবর্াদ করেবন| েতামােদর সমস্ত কােজ এবং েতামরা যা কেরা তার
প্রেতয্কিটেত িতিন েতামােদর আশীবর্াদ করেবন| 11 েতামােদর েদেশ
সবসময়ই গরীব েলাক থাকেব; েসই কারেণ আিম েতামােদর আেদশ
করিছ েতামরা অবশয্ই েতামােদর ভাইেদর এবং েতামােদর েদেশ েয
দিরদ্র েলাকেদর সাহােযয্র প্রেয়াজন তােদর মুক্ত হেস্ত সাহাযয্ করেব|

ক্রীতদাসেদর মুক্ত কের েদওয়া
12 “ক্রীতদাস িহেসেব েতামােদর েসবা করার জনয্ যিদ েকােনা

িহব্রু পুরুষ অথবা স্ত্রীেলাক েতামােদর কােছ িনেজেক িবিক্র কের
তেব েতামরা তােক ছ�বছর পযর্ন্ত ক্রীতদাস িহেসেব রাখেত পার;
িকন্তু সপ্তম বছের েতামরা অবশয্ই তােক েছেড় েদেব| 13 িকন্তু
যখন েতামরা েতামােদর ক্রীতদাসেক স্বাধীন করছ, তখন তােক
খািল হােত পািঠও না| 14 েতামরা অবশয্ই েসই বয্িক্তেক মুক্ত হেস্ত
েতামােদর পশু, দানাশসয্ এবং দ্রাক্ষারস েদেব| প্রভু েতামােদর ঈশ্বর,
েতামােদর েযভােব আশীবর্াদ কেরেছন েসই ভােবই েতামরা েতামােদর
ক্রীতদাসেক েদেব| 15 মেন রাখেব, েতামরা িমশের ক্রীতদাস িছেল
এবং প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর মুক্ত কেরিছেলন| েসই কারেণই
আিম আজ েতামােদর এই আেদশ িদিচ্ছ|

16 “িকন্তু েসই ক্রীতদাস যিদ বেল, �আিম েতামােদর েছেড়
যােবা না|� েস েতামােক এবং েতামােদর পিরবারেক ভােলাবােস
এবং েতামােদর সেঙ্গ েস ভােলাভােব আেছ বেল এটা বলেত পাের|
17 এরকম হেল েতামরা েসই ক্রীতদাসেক েতামােদর দরজায় কান
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রাখেত বেলা এবং একিট ধারােলা যেন্ত্রর সাহােযয্ তার কােন ফুেটা
কেরা| এর েথেকই েবাঝা যােব েয েস িচরকােলর জনয্ েতামােদরই
ক্রীতদাস| েয ক্রীতদাসী েতামােদর সেঙ্গ থাকেত চায় তার জনয্ও এই
বয্বস্থা|

18 “ক্রীতদাসেদর মুক্ত কের েদওয়ার বয্াপাের মন কিঠন েকােরা
না| মেন রাখেব, েকােনা ভাড়া করা েলাকেক েতামােদর েয টাকা
িদেত হত তার অেধর্ক টাকায় েস ছ�বছর েতামােদর েসবা কেরেছ|
আর তাহেল েতামােদর প্রেতয্ক কােজ প্রভু ঈশ্বর েতামােদর আশীবর্াদ
করেবন|

প্রথমজাত পশুেদর সম্বেন্ধ িনয়ম
19“েতামােদর পশুপােলর সমস্তপ্রথমজাত পুরুষ পশুেদর েতামরা

অবশয্ই প্রভুর উেদ্দেশয্ পৃথক করেব| েতামােদর কােজ ঐ পশুেদর
কাউেক বয্বহার করেব না এবং ঐ সমস্ত েমেষর েথেক েকােনা পশম
ছঁাটেব না| 20 প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েয স্থান পছন্দ করেবন প্রেতয্ক
বছর েসই জায়গায় েতামরা ঐ সমস্ত পশুেদর িনেয় আসেব| েসখােন
প্রভুর উপিস্থিতেত েতামরা এবং েতামােদর পিরবােরর েলাকরা ঐ
সমস্ত পশুেদর খােব|

21 “িকন্তু যিদ েকােনা পশুর েকােনা খঁুত থােক�যিদ েখঁাড়া হয়
অথবা অন্ধ অথবা অনয্ েয েকানরকম খঁুত যিদ থােক, তাহেল েতামরা
অবশয্ই েসই পশুিটেক েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর কােছ উৎসগর্ করেব
না| 22 িকন্তু েতামরা বাড়ীেত েসই পশুর মাংস েখেত পােরা| েয
েকােনাও েলাকই এিট েখেত পাের � েস শুিচই েহাক্ বা অশুিচ েহাক্|
এই মাংস খাওয়ার িনয়ম কৃষ্ণসার এবং হিরেণর মাংস খাওয়ার মেতা|
23 িকন্তু েতামরা পশুর রক্ত অবশয্ই খােব না| েতামরা জেলর মেতাই
েসই রক্ত মািটেত েঢেল েদেব|
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16
িনস্তারপবর্

1 “েতামরা আবীব মাসেক মেন রাখেব| েসই সময় েতামরা অবশয্ই
প্রভু েতামােদর ঈশ্বরেক সম্মান েদখােনার জেনয্ িনস্তারপবর্ উদযাপন
করেব, কারণ েসই মােস প্রভু েতামােদর ঈশ্বর িমশর েথেক েতামােদর
রােত্র বার কের িনেয় এেসিছেলন| 2 বাস করার জনয্ েয জায়গা
প্রভু পছন্দ করেবন েতামরা অবশয্ই েসই জায়গায় যােব| েসখােন
েতামােদর পশুপাল েথেক পশু িনেয় তা েতামরা িনস্তারপেবর্র বিল
িহসােব প্রভুেক উৎসগর্ করেব| 3এই বিলর সেঙ্গ খািমরযুক্ত েকান রুিট
খােব না| েতামরা সাতিদন খািমরিবহীন রুিট খােব| এই রুিটেক বলা
হয় �দুঃখাবস্থার রুিট|� িমশের েতামােদর েয সব সমসয্া িছল েসগুেলা
মেন করেত এিট সাহাযয্ করেব| মেন কের েদখ কেতা তাড়াতািড়
েতামােদর েদশ তয্াগ করেত হেয়িছল| িমশর েথেক েযিদন েতামরা
েবিরেয় এেসিছেল েস িদেনর কথা েতামরা যতিদন েবঁেচ থাকেব
ততিদন মেন রাখেব| 4 েদেশর েকাথাও েকানও বািড়েত সাত িদন ধের
অবশয্ই খািমর থাকেব না| এছাড়া প্রথম িদন সন্ধয্ােবলায় েতামরা যত
মাংস উৎসগর্ করেব েসগুেলা অবশয্ই সকােলর আেগ েখেয় িনেত
হেব|

5 “প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয শহরগুেলা িদেয়েছন,
েসখােন েকাথাও েতামরা অবশয্ই িনস্তারপেবর্র পশু উৎসগর্ করেব
না| 6 েতামরা েকবলমাত্র েসই স্থােনই িনস্তারপেবর্র পশু উৎসগর্
করেব েযিটেক প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, তঁার নাম বাস করার জনয্
মেনানীত করেবন| েয সময় সূযর্ অস্ত যায়, েসই সন্ধয্ােবলায় েতামরা
অবশয্ই িনস্তাপেবর্র পশু উৎসগর্ করেব| ঈশ্বর েয ঋতুেত েতামােদর
িমশর েথেক বার কের এেনিছেলন েসই ঋতুেতই এটা করেব| 7 প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর, েয জায়গা পছন্দ করেবন েসই জায়গায় েতামরা
অবশয্ই িনস্তারপেবর্র মাংস রান্না করেব এবং েসিট খােব| এরপর
সকােল েতামরা বাড়ীেত িফের েযেত পার| 8 এই িদন েতামরা িনশ্চয়ই
খািমরিবহীন রুিট খােব| সপ্তম িদেন েতামরা অবশয্ই েকােনা কাজ
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করেব না| এই িদন প্রভু েতামােদর ঈশ্বরেক সম্মান েদখােনার জনয্
েলাকরা এক িবেশষ সভায় এেস একিত্রত হেব|

সপ্তােহর উৎসব (ফসল কাটার)
9 “েযিদন েথেক েতামরা শসয্ কাটা শুরু কেরিছেল েসই িদন

েথেক েতামরা সাত সপ্তাহ েগােনা| 10তারপর প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর
জনয্ সপ্তােহর উৎসব উদযাপন কেরা| েতামরা যা িনেয় আসেত
চাও েসইরকম েকােনা িবেশষ উপহার িনেয় এেস এিট কেরা| প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর কতখািন আশীবর্াদ কেরেছন েসটা িচন্তা
কের িস্থর করেব েতামরা কতটা েদেব| 11 প্রভু তঁার িবেশষ বাড়ীর
জনয্ েয জায়গা পছন্দ করেবন েসখােন যাও| েসখােন েতামােদর
প্রভু ঈশ্বেরর সেঙ্গ েতামরা এবং েতামােদর েলাকরা একেত্র আনন্দ
উপেভাগ করেব| েতামােদর সমস্ত েলাকেক েতামােদর সেঙ্গ নাও�
েতামােদর পুত্রেদর, েতামােদর কনয্ােদর এবং েতামােদর সমস্ত
েসবকেদর| এছাড়া েতামােদর শহরগুেলােত বসবাসকারী েলবীয়েদর,
িবেদশীেদর, অনাথেদর এবং িবধবােদরও িনেয় এেসা| 12 মেন রাখেব
েতামরা িমশের ক্রীতদাস িছেল| সুতরাং এই িবিধগুেলা েমেন চলার
বয্াপাের সতকর্ থাকেব|

কুিটর উৎসব
13 “শসয্ মাড়ােনার জায়গা েথেক শসয্ সংগ্রহ করার পর এবং

দ্রাক্ষা মাড়ার জায়গা েথেক দ্রাক্ষারস সংগ্রহ করার সাতিদন পের
েতামরা অবশয্ই কুিটর উৎসব উদযাপন করেব| 14 এই উৎসেব
েতামরা সকেল আনন্দ উপেভাগ কেরা�েতামরা, েতামােদর েছেলরা,
েতামােদর েমেয়রা, েতামােদর সমস্ত েসবকরা এবং েতামােদর শহের
বসবাসকারী েলবীয়রা, িবেদশীরা, অনাথরা এবং িবধবারা| 15 প্রভু েয
স্থান পছন্দ করেবন েসই িবেশষ স্থােন েতামরা সাতিদন ধের এই
উৎসব উদযাপন করেব| েতামােদর প্রভু ঈশ্বরেক সম্মান প্রদশর্েনর
জনয্ েতামরা এিট কর| শসয্ সংগ্রহ এবং সমস্ত কােজ েযেহতু প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদরআশীবর্াদ করেবন তাই েতামরা খুব আনন্দ
করেব|
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16 “প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েয স্থান পছন্দ করেবন েসই িবেশষ
স্থােন তঁার সেঙ্গ সাক্ষােত বছের িতনবার েতামােদর পুরুষরা অবশয্ই
আসেব| খািমরিবহীন রুিটর ৈতরীর উৎসব এবং কুিটর উৎসেবর
জনয্ও তারা আসেব| প্রভুর সেঙ্গ সাক্ষােতর জনয্ আসা প্রেতয্ক বয্িক্ত
অবশয্ই উপহার িনেয় আসেব, খািল হােত আসেব না| 17 প্রেতয্ক
বয্িক্ত যতটা পারেব ততটা অবশয্ই েদেব| প্রভু তােক কতটা িদেয়েছন
েসই পিরেপ্রিক্ষেতই েস িস্থর করেব েস ঈশ্বরেক কতটা েদেব|

েলাকেদর জনয্ িবচারক এবং পদস্থ কমর্চারীগণ
18 “প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েয শহরগুেলা েতামােদর িদেত চেলেছন

তার প্রেতয্কিটেত েতামরা অবশয্ই িবচারকেদর এবং উচ্চপদািধকারী
বয্িক্তেদর িনেয়াগ করেব| প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠী অবশয্ই এিট করেব
এবং েলাকেদর িবচােরর সময় এরা অবশয্ই পক্ষপাতহীন হেব|
19 েতামরা অবশয্ই অনয্ায় িবচার করেব না এবং সব সময় পক্ষপাতহীন
হেব| রায় েদওয়ার সময় মন পিরবতর্ েনর জনয্ কারও কাছ েথেক অথর্
গ্রহণ করেব না| অথর্ অেনক জ্ঞানী েলাকেকও অন্ধ কের েদয় এবং
একজন ভােলা েলাক যা বলেব তাও পিরবতর্ ন কের েদয়| 20 সততা
এবং পক্ষপাতহীনতা! সব সময় সৎ এবং পক্ষপাতহীন থাকার জনয্
েতামােদর অবশয্ই খুব কেঠার েচষ্টা করেত হেব! তাহেলই প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন েসই েদেশ েতামরা
থাকেত পারেব এবং রাখেত পারেব|

ঈশ্বর মূির্ত্ত ঘৃণা কেরন
21 “েতামরা প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর জনয্ িনির্মত েবদীর পােশ

েদবী আেশরােক সম্মান করার জনয্ েকােনাও কােঠর স্তম্ভ স্থাপন
করেব না| 22 এবং মূির্ত্ত পূজার জনয্ েতামরা েকােনাও িবেশষ পাথর
স্থাপন করেব না| প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, ঐ িজিনসগুেলােক ঘৃণা
কেরন|
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17
েকবলমাত্র উত্তম পশুগুেলােকই উৎসেগর্র জনয্ বয্বহার কর

1 “েতামরা েতামােদর প্রভু, ঈশ্বেরর কােছ খঁুত আেছ এমন েকানও
গরু বা েমষ বিল েদেব না| েকন? কারণ েতামােদর প্রভু ঈশ্বর এিটেক
ঘৃণা কেরন!

মূির্ত্ত পূজার শািস্ত
2 “প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন েসখােন

েতামরা েতামােদর েগাষ্ঠীর এমন েকান পুরুষ অথবা স্ত্রীেলাকেক
েপেত পার েয প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ কেরেছ বা প্রভুর িনয়ম ভঙ্গ কেরেছ
3 এবং অনয্ানয্ েদবতার পূজা কেরেছ। এও হেত পাের েয তারা সূযর্,
চন্দ্র অথবা নক্ষেত্রর পূজা কেরেছ| এগুেলা প্রভুর আজ্ঞার িবরুেদ্ধ
যা আিম েতামােদর িদেয়িছলাম| 4 যিদ েতামরা এই ধরেণর েকােনা
খবর েশােনা, তাহেল েতামরা অবশয্ই যত্ন সহকাের েখঁাজ খবর েনেব|
এই রকম সাংঘািতক ঘটনা ইস্রােয়েল যিদ সিতয্ই ঘেট এবং যিদ তার
সতয্তা সম্পেকর্ েতামরা িনিশ্চত হও 5 তাহেল েয বয্িক্ত েসই খারাপ
কাজ কেরিছল তােক েতামরা অবশয্ই শািস্ত েদেব| শহেরর দরজার
কােছ েকােনা প্রকাশয্ রাস্তার েসই পুরুষ অথবা স্ত্রীেলাকেক েতামরা
অবশয্ই িনেয় যােব এবং তােদর পাথর িদেয় হতয্া করেব| 6 িকন্তু যিদ
েকবল মাত্র একজন সাক্ষী বেল েয েসই বয্িক্ত খারাপ কাজ কেরেছ,
তাহেল েসই বয্িক্তেক কখনই মৃতুয্দণ্ড েদওয়া উিচৎ নয়| িকন্তু যিদ
দুজন অথবা িতনজন সাক্ষী বেল েয এিট সিতয্, তাহেল েসই বয্িক্তেক
অবশয্ই হতয্া করা উিচৎ | 7 েসই বয্িক্তেক হতয্া করার জনয্ সাক্ষীর
অবশয্ই প্রথেম পাথর ছঁুড়েব| এর পর হতয্ার কাজ সমূ্পণর্ করার
জনয্ অনয্ানয্ বয্িক্তরা পাথর ছঁুড়েব| এইভােব েতামরা েসই মন্দেক
েতামােদর মেধয্ েথেক সিরেয় েদেব|

আদালেতর জিটল িসদ্ধান্ত
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8 “এমন িকছু সমসয্া থাকেত পাের যা েতামােদর আদালেতর পেক্ষ
িবচার করা খুবই শক্ত| এিট েকান হতয্ার ঘটনাও হেত পাের, অথবা
দুজন বয্িক্তর মেধয্ েকান িবতকর্ ও হেত পাের| অথবা এিট েকান
সংঘষর্ও হেত পাের, যােত েকান একজন আহত হেয়েছ| েতামােদর
শহের যখন এইসব ঘটনগুেলা িনেয় িবতকর্ হয়, তখন েসখােন
েকানটা িঠক েসিট েতামােদর িবচারকরা িঠক করেত সক্ষম নাও হেত
পােরন| এেক্ষেত্র েতামােদর প্রভু ঈশ্বর েয স্থান পছন্দ করেবন েসই
স্থােন েতামরা যােব| 9 যাজকরা সবাই েলিব পিরবারেগাষ্ঠীর| েতামরা
অবশয্ই েসই যাজকেদর কােছ যােব যারা েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর এবং
িবচারকেদর কােছ যােব যারা েসই সময় কতর্ বয্রত| েসই সমসয্া িনেয়
িক করা যায় েসটা তঁারাই িঠক করেবন| 10 েসখােন প্রভুর িবেশষ
স্থােন তঁারা তােদর িসদ্ধান্ত েতামােদর জানােবন| তঁারা যা িকছু বলেবন,
েতামরা অবশয্ই েসটা করেব| তঁারা েতামােদর যা যা করেত বলেবন,
েসগুেলা সমস্ত করার বয্াপাের েতামরা িনিশ্চত থাকেব| 11 েতামরা
তােদর িসদ্ধান্ত স্বীকার করেব এবং িঠক িঠক ভােব তঁােদর আেদশ
অনুসরণ করেব| তঁারা েতামােদর যা করেত বলেবন েতামরা েসগুেলা
িঠক মেতা করেব�তার েকান িকছুর পিরবতর্ ন করেব না|

12 “েকান েলাক যিদ েসই সময় েতামােদর প্রভু, ঈশ্বেরর েসবায়
রত েকান িবচারক অথবা যাজেকর কথা েমেন চলেত অস্বীকার কের,
তাহেল েসই বয্িক্তেক েতামরা অবশয্ই শািস্ত েদেব| েসই বয্িক্তেক
অবশয্ই মরেত হেব| ইস্রােয়ল েথেক েতামরা েসই দুষ্ট েলাকেক
অবশয্ই সরােব| 13 সমস্ত েলাক এই শািস্তর কথা শুনেব এবং ভীত
হেব এবং এরপর তারা আর েজদী হেব না|

িকভােব রাজার িনবর্াচন হেব
14“প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন েতামরা েসই

েদেশ প্রেবশ করেব| েতামরা েসই েদশ অিধগ্রহণ কের েসখােন বাস
করার পর েতামরা বলেত পার, �আমােদর চািরিদেকর অনয্ানয্ জািতর
মেতা আমােদর শাসন করার জনয্ও একজন রাজা থাকা উিচৎ |�
15 যখন েসটা ঘেট তখন প্রভু যােক পছন্দ করেবন িনিশ্চতভােব
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তঁােকই রাজা িহেসেব িনবর্াচন কেরা| েতামােদর েয রাজা হেব েস
অবশয্ই েতামােদর েলাকেদরই একজন হেব| েতামরা অবশয্ই েকােনা
িবেদশীেক েতামােদর রাজা করেব না| 16 রাজা তার িনেজর জনয্
কখনই প্রচুর েঘাড়া রাখেব না এবং আরও েঘাড়া পাওয়ার জনয্ েস
কখনই েলাকেদর িমশের পাঠােব না| েকন? কারণ প্রভু েতামােদর
বেলেছন, �েতামরা েসই পেথ কখনই িফের যােব না|� 17এছাড়া রাজা
কখনও েযন অেনক স্ত্রী গ্রহণ না কের| েকন? কারণ তাহেল তা তােক
প্রভুর কাছ েথেক সিরেয় েদেব; এবং রাজা কখনই েযন িনেজেক
রূেপা আর েসানায় ধনী কের না েতােল|

18 “এবং রাজা যখন শাসন করেত শুরু করেব তখন একটা
বইেয় েস অবশয্ই িবিধগুিল িলেখ রাখেব| যাজকরা এবং েলবীয়
পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা েয বই রােখ, েসই বই েথেক েস এই
প্রিতিলিপ িলখেব| 19 রাজা তার কােছ এই বইিট রাখেব এবং সারা
জীবন অবশয্ই েসই বইিট পড়েব| কারণ প্রভু, তার ঈশ্বরেক, িকভােব
সম্মান জানােত হয় তা রাজার েশখা উিচৎ এবং িবিধগুিল পুেরাপুির
েমেন চলাও রাজার অবশয্ কতর্ বয্| 20 েযন রাজা এমন না ভােব েয েস
তার িনেজর েলাকেদর েথেক ভােলা| এবং েযন েস িবিধর পথ েথেক
সের না পেড়, বরং েস এিটেক িঠকভােব অনুসরণ করেব| তাহেলই
েসই রাজা এবং তার উত্তরপুরুষরা বহুিদন পযর্ন্ত ইস্রােয়ল রাজয্ শাসন
করেব|

18
যাজকেদর এবং েলবীয়েদর সমথর্ন করা

1 “েলিব পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা ইস্রােয়ল জিমর েকােনা অংশ
পােব না| ঐ েলাকরা যাজক িহেসেব কাজ করেব| েয সকল
উৎসগীর্কৃত উপহার আগুেন রান্না করা হয় এবং প্রভুেক িনেবদন করা
হয়, েসগুেলা েখেয় তারা জীবনধারণ করেব| েলিব পিরবারেগাষ্ঠীর
েলাকেদর এিটই হেলা অংশ| 2অনয্ানয্ পিরবারেগাষ্ঠীর মেতা েলবীয়
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পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা জিমর েকােনা অংশ পােব না| প্রভু তােদর
েযমন বেলিছেলন েসই অনুসাের েলবীয়েদর অংশ িহেসেব প্রভু
িনেজই আেছন|

3 “যখন েতামরা বিল িহসােব েগারু অথবা েমষ হতয্া কর,
তখন েতামরা যাজকেদর এই অংশগুেলা অবশয্ই েদেব; কঁাধ, দুই
গাল এবং পাকস্থলী| 4 েতামােদর সংগৃহীত ফসেলর প্রথম অংশ
েতামরা যাজকেদর অবশয্ই েদেব| েতামােদর শেসয্র, েতামােদর
নতুন দ্রাক্ষারেসর এবং েতামােদর েতেলর প্রথম অংশ েতামরা তােদর
অবশয্ই েদেব| েতামােদর েমেষর েথেক সংগৃহীত পশেমর প্রথম অংশ
েতামরা েলবীয়েদর অবশয্ই েদেব| 5 েকন? কারণ েতামােদর প্রভু
ঈশ্বর েতামােদর সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠীর কথা িবেবচনা কেরিছেলন এবং
িচরকাল যাজক িহসােব তঁার েসবা করার জনয্ িতিন েলিব এবং তার
উত্তরপুরুষেদর মেনানীত কেরিছেলন|

6 “েতামােদর শহের বাসকারী েকান েলবীয় যিদ তার বাসস্থান
তয্াগ কের, প্রভু েয স্থান মেনানীত কেরেছন এমন েকান স্থােন বাস
করেতআেস, তখন েসখােন 7প্রভুর সামেন কতর্ বয্রতঅনয্ানয্ েলবীয়
ভাইেদর মেতাই এই েলবীয়ও তার প্রভু ঈশ্বেরর নােম েসবা করেত
পারেব| 8 ৈপতৃক অিধকার িবিক্র কের েস েয মুলয্ েপেয়েছ েসটা
ছাড়াও েস অনয্ানয্ েলবীয়েদর সেঙ্গ খাবােরর সমান অংশ পােব|

ইস্রােয়ল অবশয্ই অনয্ানয্ জািতর মেতা জীবনযাপন করেব না
9 “প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন েসই েদেশ

েতামরা যখন আসেব, তখন েসখােন অনয্ানয্ জািতর েলাকরা েয
সকল সাংঘািতক কাজ কের েসগুেলা েতামরা িশেখা না| 10 েতামােদর
েবদীর ওপেরর আগুেন েতামরা েতামােদর পুত্রেদর অথবা কনয্ােদর
উৎসগর্ করেব না| েকান ভাববাদীর সেঙ্গ কথা বেল অথবা েকান
যাদুকর, েকান ডাইিন অথবা েকান মায়াবীর কােছ িগেয় িনেজেদর
ভিবষয্ৎ  জানার েচষ্টা করেব না| 11কাউেক অনয্ানয্ েলাকেদর ওপের
যাদুমেন্ত্রর প্রেয়াগ করার েচষ্টা করেত িদও না| েতামােদর েকােনা
েলাকেক ভুতুিড়য়া অথবা যাদুকর হেত িদও না; এবং মৃত েলাকর
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আত্মার সেঙ্গ কথা বলার েচষ্টা কেরা না| 12ঐ সমস্ত কাজ যারা কের,
েসইসব েলাকেদর প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, ঘৃণা কেরন| এই কারেণই
প্রভু ঐ সমস্ত জািতর েলাকেদর েতামােদর সামেন েদশ েছেড় েযেত
বাধয্ কেরেছন| 13 েতামরা অবশয্ই প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর কােছ
সমূ্পণর্রূেপ িবশ্বস্ত থাকেব|

প্রভুর িবেশষ ভাববাদী
14 “েতামরা েয ঐ সমস্ত জািতর েলাকেদর েতামােদর েদশ েছেড়

েযেত বাধয্ করছ তারা তােদর কথা েশােন যারা যাদুিবদয্া চচর্ া কের
এবং ভিবষয্ৎ বেল| িকন্তু প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর এই
িজিনসগুেলা করেত েদেবন না| 15 প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর
জনয্ একজন ভাববাদী পাঠােবন| েতামােদর িনেজর েলাকেদর মধয্
েথেকই এই ভাববাদী আসেব| েস আমারই মেতা হেব| েতামরা অবশয্ই
এই ভাববাদীর কথা শুনেব| 16 েতামরা ঈশ্বেরর কােছ যা েচেয়িছেল
েসই অনুযায়ী িতিন এই ভাববাদীেক েতামােদর কােছ পাঠােবন| যখন
েতামরা েহােরব পবর্েত সকেল একিত্রত হেয়িছেল, তখন েতামরা
ঈশ্বেরর রব শুেন এবং পবর্তমালার ওপের েসই মহৎ  আগুন েদেখ
ভীত হেয়িছেল| েসজনয্ েতামরা বেলিছেল, �আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর
রব আমােদর পুনরায় আর েশানােবন না! আমােদর আর েসই মহান
আগুন েদখেত েদেবন না, েদখেল আমরা মারা যাব!�

17 “প্রভুআমােক বেলিছেলন, �তারা যা বেলেছ তা যথাথর্| 18আিম
তােদর কােছ েতামার মেতাই একজন ভাববাদী পাঠাব| এই ভাববাদী
তােদর েলাকেদর মেধয্ই একজন হেব| েস েয কথা অবশয্ই বলেব
েসটা আিম তােক বেল েদব| আিম যা আেদশ কির তার সমস্ত িকছু
েস েলাকেদর বলেব| 19এই ভাববাদী আমার জনয্ই বলেব এবং যখন
েস কথা বলেব, যিদ েকান বয্িক্ত আমার আেদশ না েশােন তাহেল
আিম েসই বয্িক্তেক শািস্ত েদব|�

িকভােব িমেথয্ ভাববাদীেক িচনেব
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20 “িকন্তু একজন ভাববাদী এমন িকছু বলেত পাের যা আিম তােক
বলারজনয্ বিল িন|এবং েস েলাকেদর এও বলেত পাের েয েসআমার
হেয়ই তা বলেছ| যিদ এরকম ঘটনা ঘেট তাহেল েসই ভাববাদীেক
অবশয্ই হতয্া করা উিচৎ | এছাড়াও একজন ভাববাদী আসেত পাের
েয অনয্ানয্ েদবতার হেয় কথা বেল| েসই ভাববাদীেকও অবশয্ই হতয্া
করা উিচৎ | 21 েতামরা হয়েতা ভাবেত পার, �আমরা িক কের জানেত
পারেবা েয ভাববাদী যা বলেছ েসগুেলা প্রভুর কথা নয়?� 22 যিদ
েকােনা ভাববাদী বেল েয েস প্রভুর জনয্ বলেছ, িকন্তু যা বলেছ তা না
ঘেট, তাহেলই েতামরা জানেব েয প্রভু েসিট বেলন িন| েতামরা বুঝেত
পারেব েয, এই ভাববাদী তার িনেজর ধারণার কথাই বলেছ| েতামরা
তােক ভয় েপও না|

19
িনরাপত্তার শহরগুিল

1 “েয েদেশ অনয্ জািতর বাস, েসই েদশই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর,
েতামােদর িদেচ্ছন| প্রভু ঐ সমস্ত জািতর েলাকেদর ধ্বংস করেবন| ঐ
সব েলাকরা েযখােন বাস করত েসখােন েতামরা বাস করেব| েতামরা
তােদর শহরগুেলা এবং তােদর বাড়ীগুেলা অিধগ্রহণ করেব| 2-3 েসই
ভূিমেক অবশয্ই িতন ভােগ ভাগ করেব| এরপর প্রেতয্কিট অংেশ
একিটকের শহর পছন্দকর এবং েসই শহরগুেলােত যাবার রাস্তা ৈতরী
কর| তাহেল েকান েলাক েয অপর েকানও বয্িক্তেক হতয্া কেরেছ,
েস েসই শহের িনরাপত্তার জনয্ ছুেট েযেত পারেব|

4 “েয বয্িক্ত েকান বয্িক্তেক হতয্া কের ঐ িতনিট শহেরর েয েকান
একিটেত িনরাপত্তার জনয্ ছুেট যায়, তার জনয্ এিট হল িনয়ম: েস
অবশয্ই এমন একজন বয্িক্ত হেব েয অপর বয্িক্তেক দুঘর্টনাবশতঃ
হতয্া কেরেছ এবং হত বয্িক্তেক ঘৃণা করত না| 5 একিট উদাহরণ
েদওয়া হল: একজন বয্িক্ত কাঠ কাটার জনয্ আেরকজন বয্িক্তর
সেঙ্গ জঙ্গেল যায়| েলাকিট একিট গাছ কাটার জনয্ তার কুঠারিটেক
েদালায়, িকন্তু কুঠােরর মাথািট হাতেলর েথেক আলাদা হেয় অপর
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বয্িক্তেক আঘাত কের এবং তােক হতয্া কের| েয বয্িক্ত কুঠারিটেক
দুিলেয়িছল েস তখন ঐ িতনিট শহেরর েয েকান একিটেত ছুেট েযেত
পাের এবং িনেজেক িনরাপদ করেত পাের| 6 িকন্তু যিদ শহরিট খুব
দূের হয় তাহেল িনহত বয্িক্তর েকান িনকট আত্মীয় তােক তাড়া কের
শহের েপৗছঁােনার আেগই ধের েফলেত পাের| েসই িনকট আত্মীয় খুব
কু্রদ্ধ হেত পাের এবং েসই বয্িক্তেক হতয্া করেত পাের| অথচ েসই
বয্িক্ত হতয্ার েযাগয্ িছল না| কারণ েয বয্িক্তেক েস হতয্া কেরেছ
তােক েস ঘৃণা করত না| 7শহরগুেলা অবশয্ই সকেলর খুব কাছাকািছ
হেত হেব| েসই কারেণই আিম েতামােদর িতনিট িবেশষ শহর পছন্দ
করার জনয্ আেদশ করিছ|

8 “প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ প্রিতজ্ঞা
কেরিছেলন েয িতিন েতামােদর েদশেক বৃহত্তর করেবন| িতিন
েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ েয েদশ েদওয়ার প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন,
েসই সমস্ত েদশই িতিন েতামােদর েদেবন| 9 আিম আজ েতামােদর
েয আজ্ঞাগুিল িদিচ্ছ, তঁার েসই সমস্ত আেদশগুেলা যিদ েতামরা
সমূ্পণর্ভােব েমেন চল তাহেল িতিন এিট করেবন�যিদ েতামরা প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বরেক, ভােলাবােসা এবং িতিন যা পছন্দ কেরন েসই
ভােবই যিদ েতামরা বাস কেরা| এরপর যখন প্রভু েতামােদর েদশেক
বৃহত্তর করেবন েসই সময় েতামরা িনরাপত্তার শহর িহেসেব আরও
িতনিট শহরেক েবেছ েনেব| তােদর প্রথম িতনিট শহেরর সেঙ্গ েযাগ
করেত হেব| 10 তাহেল প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর েয েদশ
িদেচ্ছন েসখােন েকান িনেদর্ াষ েলাক িনহত হেব না এবং েতামরা
েকােনা িনেদর্ ােষর মৃতুয্র জনয্ েদাষী হেব না|

11 “িকন্তু েকউ যিদ অপর একজনেক ঘৃণা কের বেল লুিকেয়
তােক হতয্া করার জনয্ অেপক্ষা কের এবং েসই বয্িক্তেক আক্রমণ
কের হতয্া করার পর ঐ িনরাপত্তার শহরগুেলার েয েকানও একিটেত
েদৗেড় পািলেয় যায়, 12 তাহেল েসই েলাকিট েয শহের বাস করত
েসখানকার প্রবীণরা তােক ধরার জনয্ েলাক পাঠােব এবং তােক
িনরাপত্তার শহর েথেক িনেয় আসেব| এরপর তারা হতয্াকারীেক
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িনহেতর িনকট আত্মীেয়র হােত তুেল েদেব| হতয্াকারীেক অবশয্ই
মরেত হেব| 13 েতামরা তার জনয্ অবশয্ই দুঃিখত হেব না| েস একজন
িনষ্পাপ বয্িক্তর হতয্ার জনয্ েদাষী সাবয্স্ত হেয়িছল| েতামরা অবশয্ই
িনরপরােধর রক্তপােতর এই েদাষেক ইস্রােয়ল েথেক দূর করেব|
তাহেল সমস্ত িকছুই েতামােদর জনয্ ভােলা চলেব|

সম্পিত্তর সীমার িচহ্ন
14 “েয পাথরগুেলার সাহােযয্ েতামােদর প্রিতেবশীর জিমর সীমা

িচিহ্নত হয় েসগুেলা েতামরা কখনই সরােব না| অতীেত জিমর সীমা
িচিহ্নত করার জনয্ই ঐ পাথরগুেলা রাখা হয়িছল| প্রভু, েতামােদর
ঈশ্বর, অিধকার করার জনয্ েতামােদর েয েদশ িদেয়েছন এই িনয়ম
েসখানকার জনয্|

সাক্ষীগণ
15 “িবিধ িবরুদ্ধ েকােনা িকছু করার জনয্ যিদ েকােনা েলাক

অিভযুক্ত হয়, তাহেল েসই েলাকিট েদাষী একথা প্রমাণ করার জনয্
একজন সাক্ষী যেথষ্ট নয়| েসই বয্িক্ত েয সতয্ই ভুল কাজ কেরিছল
েসিট প্রমাণ করার জনয্ েসখােন অবশয্ই দুজন অথবা িতনজন সাক্ষী
থাকেত হেব|

16 “িমেথয্ কথা বেল একজন িমথয্া সাক্ষী অপর একজন েলাকেক
আঘাত করার েচষ্টা করেত পাের| 17যিদ েসরকম ঘেট তাহেলঐ দুজন
বয্িক্ত অবশয্ই প্রভুর িবেশষ বাড়ীেত যােব এবং েসই সময় েসখােন
কতর্ বয্রত যাজকরা এবং িবচারকরা তােদর িবচার করেব| 18 িবচারকরা
অবশয্ই সযেত্ন অনুসন্ধান করেব| আর যিদ প্রমাণ হয় েয সাক্ষী
েসই বয্িক্তর িবরুেদ্ধ িমেথয্ কথা বেলিছল, 19 তাহেল েতামরা তােক
অবশয্ই শািস্ত েদেব| েস অপর বয্িক্তর প্রিত যা যা করেত েচেয়িছল,
েতামরা তার প্রিত তাই করেব| এই প্রকাের েতামরা েতামােদর জািত
েথেক দুষ্টাচার দূর কের েদেব| 20 অনয্ানয্ েলাকরা এই ঘটনা শুেন
ভয় পােব এবং তারা এই রকম খারাপ কাজ আর করেব না|
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21 “অপরােধর গুরুত্ব অনুযায়ী শািস্ত হেব| েয বয্িক্ত খারাপ কাজ
কেরেছ তােক শািস্ত েদওয়ার জনয্ দুঃিখত হেয়া না| যিদ েকান বয্িক্ত
কারও জীবন েনয়, তাহেল তােক অবশয্ই িনেজর জীবন িদেয় েশাধ
করেত হেব| িনয়ম হল: একিট েচােখর জনয্ একিট েচাখ, একিট
দঁােতর জনয্ একিট দঁাত, একিট হােতর জনয্ একিট হাত, একিট
পােয়র জনয্ একিট পা|

20
যুেদ্ধর িনয়মসমূহ

1 “েতামরা শত্রুেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত িগেয় যিদ েদখ েয
েতামােদর েথেকও তােদর অেনক েবশী েঘাড়া, রথ এবং েলাক
রেয়েছ, তেব ভয় েপও না| েকন? কারণ প্রভু িযিন েতামােদর িমশর
েথেক েবর কের এেনিছেলন, িতিন েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর সেঙ্গ
আেছন|

2 “যখন েতামরা যুেদ্ধ যাও তখন যাজক অবশয্ই ৈসনয্েদর কােছ
যােব এবং তােদর সেঙ্গ কথা বলেব| 3 যাজক বলেব, �ইস্রােয়েলর
েলাকরা আমার কথা েশান! আজ েতামরা েতামােদর শত্রুেদর িবরুেদ্ধ
যুেদ্ধ যাচ্ছ| েতামরা সাহস হািরও না! েতামরা িচিন্তত এবং ভীত হেয়া
না! শত্রুেদর সম্পেকর্ ভীত হেয়া না! 4 েকন? কারণ প্রভু, েতামােদর
ঈশ্বর, েতামােদর সেঙ্গ যােচ্ছন| িতিন েতামােদর জনয্ েতামােদর
শত্রুেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেবন এবং েতামােদর িবজয়ী করেবন!�

5 “ঐ েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত পদািধকারী ৈসনয্েদর বলেব, �েতামােদর
মেধয্ িক এমন েকানও বয্িক্ত আেছ েয নতুন বাড়ী ৈতরী কেরেছ,
িকন্তু েসিটেক এখনও িনেবদন কেরিন? েসই বয্িক্তর অবশয্ই বাড়ী
িফের যাওয়া উিচৎ | নয় েতা েস যুেদ্ধ িনহত হেল অনয্ একজন বয্িক্ত
তার বাড়ী িনেবদন করেব| 6এখােন িক এমন েকানও বয্িক্ত আেছ েয
েক্ষেত দ্রাক্ষার চারা েরাপণ কেরেছ, িকন্তু এখনও পযর্ন্ত েকান দ্রাক্ষা
একিত্রত কেরিন? েসই বয্িক্তর অবশয্ই বাড়ী িফের যাওয়া উিচৎ |
কারণ যিদ েসই বয্িক্ত যুেদ্ধ মারা যায়, তাহেল অপর একজন বয্িক্ত
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তার েক্ষেতর ফল েভাগ করেব| 7 এখােন িক এমন েকানও বয্িক্ত
আেছ েয িববােহর জনয্ বাগদত্ত? েসই বয্িক্তর অবশয্ই বাড়ী িফের
যাওয়া উিচৎ | কারণ যিদ েস যুেদ্ধ মারা যায়, তাহেল েস যার বাগ্দত্ত
িছল েসই স্ত্রীেলাকেক অপর একজন বয্িক্ত িববাহ করেব|�

8 “েসই েলবীয় পদািধকারীরা ৈসনয্েদর একথাও িজজ্ঞাসা করেব,
�েতামােদর মেধয্ িক এমন েকান বয্িক্ত আেছ েয উৎসাহ হািরেয়েছ
এবং ভীত হেয়েছ? েস অবশয্ই বাড়ী িফের যােব| তাহেল েস
অনয্ানয্ ৈসনয্েদরও িনরুৎসাহ করেত পারেব না|� 9 পের ৈসনয্েদর
সেঙ্গ পদািধকারীরা যখন কথাবাতর্ া েশষ করেব তখন তারা অবশয্ই
েসনাধয্ক্ষেদর িনবর্ািচত করেব| যারা ৈসনয্েদর েনতৃত্ব েদেব|

10 “যখন েতামরা েকান শহর আক্রমণ করেত যােব, তখন
প্রথেম েসখানকার েলাকেদর শািন্তর আেবদন জানােব| 11 যিদ তারা
েতামােদর প্রস্তাব স্বীকার কের এবং দরজা খুেল েদয়, তাহেল েসই
শহেরর সমস্ত েলাকরা েতামােদর ক্রীতদােস পিরণত হেব এবং
েতামােদর জনয্ কাজ করেত বাধয্ হেব| 12 িকন্তু যিদ শহেরর েলাকরা
েতামােদর শািন্তর প্রস্তাব প্রতয্াখয্ান কের এবং েতামােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
করেত আেস তাহেল েতামরা অবশয্ই শহরিটেক চারিদক েথেক িঘের
েফলেব| 13 এবং যখন শহরিটেক অিধগ্রহণ করেত প্রভু, েতামােদর
ঈশ্বর, েতামােদর সাহাযয্ করেবন, তখন েতামরা অবশয্ই েসখানকার
সমস্ত পুরুষেদর হতয্া করেব| 14 িকন্তু েতামরা েতামােদর িনেজেদর
জনয্ স্ত্রীেলাকেদর, িশশুেদর, েগারু এবং শহেরর যাবতীয় িজিনস
িনেত পার| েতামরা এই সমস্ত িজিনসগুেলা বয্বহার করেত পার| প্রভু
েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর এই িজিনসগুিল িদেয়েছন| 15 েতামােদর
েথেকঅেনক দূেরর সমস্ত শহরগুেলার প্রিত েতামরা এই কাজকরেব�
েতামরা েয েদেশ বাস কর েসখানকার শহরগুেলা বাদ েদেব|

16 “িকন্তু প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন
েতামরা যখন েসই েদেশর শহরগুেলা অিধগ্রহণ করেব, তখন েসখােন
শ্বাস েনয় এমন কাউেক জীিবত রাখেব না| 17 েতামরা অবশয্ই প্রভুর
আেদশ অনুসাের িহত্তীয়, ইেমারীয়, কনানীয় পিরষীয়, িহব্বীয় এবং
িযবুষীয়েদর পুেরাপুির ধ্বংস করেব| 18 কারণ তা না হেল তারা
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প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ পাপ করেত েশখােব; তারা তােদর
েদবতােদর পূজা করার সময় েয সাংঘািতক কাজগুিল কের েসগুেলা
েতামােদর েশখােব|

19 “যখন েতামরা একিট শহেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরা, েতামরা
দীঘর্কাল ধের েসই শহরিটেক িঘের রাখেত পার| েসই শহেরর
চারিদেকর ফেলর গাছগুেলা েতামরা কখনই কাটেব না| েতামরা এই
গাছগুেলার ফল েখেত পার িকন্তু েতামরা কখনই তােদর কাটেব না|
এই গাছগুেলা শত্রু নয়, সুতরাং তােদর নষ্ট কেরা না! 20 িকন্তু
েতামরা েয গাছগুেলােক ফেলর গাছ নয় বেল জােনা, েসগুেলােক
কাটেত পােরা| েসই শহেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ অস্ত্র ৈতরীর
জনয্ এই গাছগুেলা বয্বহার করেত পােরা| শহরিটর পতন না হওয়া
পযর্ন্ত েতামরা ঐ িজিনসগুিল বয্বহার করেত পােরা|

21
যিদ েকােনা বয্িক্তেক িনহত পাওয়া যায়

1 “প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন, েসখানকার
েক্ষেত যিদ েতামরা েকােনা মৃতেদহ পেড় থাকেত েদখ, িকন্তু েক হতয্া
কেরেছ তা যিদ জানা না যায়, 2 তখন েতামােদর দলেনতারা এবং
িবচারকরা েসখােন যােব এবং িনহত বয্িক্তর চারিদেকর শহরগুেলার
দূরত্ব পিরমাপ করেব| 3 যখন েতামরা জানেত পারেব েকান শহরিট
িনহত বয্িক্তর সব েথেক কােছ, তখন েসই শহেরর দলেনতারা তােদর
পশুশালা েথেক এমন একিট েগাবৎস িনেয় আসেব যােক কখনই
েকান কােজ বয্বহার করা হয় িন এবং েয েযায়ািল বহন কের িন|
4 েসই শহেরর দলেনতারা তখন েগাবৎসিটেক এমন একিটউপতয্কায়
নািমেয় আনেব েযখােন সবসময় জেলর েস্রাত বয়| এিটেক অবশয্ই
এমন একিট উপতয্কা হেত হেব যা কখনও চাষ করা হয়িন বা েযখােন
িকছু েরাপণ করা হয়িন| এরপর েনতারা েসই উপতয্কায় েগাবৎসিটর
ঘাড় ভাঙ্গেব| 5 যাজকরা, েলবীর উত্তরপুরুষরা অবশয্ই েসখােন যােব|
(প্রভু েতামােদর ঈশ্বর তঁার েসবার জনয্ এবং তঁার নােম েলাকেদর
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আশীবর্াদ করার জনয্ এই যাজকেদর িনবর্ািচত কেরেছন| এবং সমস্ত
িববাদ ও আঘােতর িবচার তারাই করেবন|) 6 িনহত বয্িক্তর সব েথেক
কােছর শহেরর সমস্ত েনতারা উপতয্কায় েয েগাবৎেসর ঘাড় ভাঙ্গা
হেয়িছল তার ওপের অবশয্ই তােদর হাত েধােব| 7এই েনতারা বলেব,
�আমরা এই বয্িক্তেক হতয্া কিরিন এবং আমরা এিট ঘটেতও েদিখিন|
8 েহ প্রভু, তুিম েয ইস্রােয়লেক রক্ষা কেরিছেল তােদরই শুদ্ধ কেরা|
একজন িনরপরাধ েলাকেক হতয্া করার েদাষ আমােদর ওপর চািপও
না|� এই ভােব একজন িনরপরাধ েলাকেক হতয্া করার জনয্ ঐ
সমস্ত েলাকেদর েদাষ ক্ষমা করা হেব| 9 এই ভােব েতামরা প্রভুর
েচােখ যা যথাথর্ তাই করেব এবং েতামােদর জািত েথেক িনরপরােধর
রক্তপােতর েদাষ দূর করেব|

যুেদ্ধ বন্দী স্ত্রীেলাকরা
10 “েতামরা েতামােদর শত্রুেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত েগেল

প্রভু েতামােদর ঈশ্বর তােদর পরািজত করেত েতামােদর সাহাযয্
করেত পােরন এবং েতামরা েতামােদর শত্রুেদর বন্দী কের আনেত
পােরা| 11 বন্দীেদর মেধয্ েকােনা সুন্দরী স্ত্রীেলাকেক েদেখ মুগ্ধ হেয়
েতামােদর স্ত্রী িহেসেব েতামরা চাইেত পােরা| 12 তখন তােক েতামার
বাড়ীেত িনেয়আসেব| েস অবশয্ই তার মাথা কামােব এবং নখ কাটেব|
13 েস েয জামাকাপড়গুিল পের আেছ যার েথেক েবাঝা যায় েয েস
যুেদ্ধ বন্দীনী িছল, েসগুিল েস অবশয্ই খুেল েফলেব| েস অবশয্ই
পুেরা এক মাস েতামার বাড়ীেত থাকেব এবং বাবা মােক হারােনার
জনয্ িবলাপ করেব| এরপর তুিম তার কােছ েযেত পার এবং তার
স্বামী হেত পার| েস েতামার স্ত্রী হেব| 14 যিদ তুিম তার সেঙ্গ সুখী না
হও, তাহেল তুিম তােক তয্াগ করেব এবং তােক স্বাধীনভােব চেল
েযেত েদেব| তুিম তােক িবিক্র করেত পারেব না| তুিম কখনই তার
সেঙ্গ ক্রীতদােসর মেতা আচরণ করেব না কারণ তার সেঙ্গ েতামার
েযৗন সম্পকর্ িছল|

েজয্ষ্ঠািধকার
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15 “েকান বয্িক্তর দু�জন স্ত্রী থাকেত পাের এবং েস একজন স্ত্রীেক
আেরকজেনর েথেক েবশী ভােলাবাসেত পাের| িকন্তু যিদ দু�জন
স্ত্রীই তার জনয্ সন্তান প্রসব কের এবং প্রথম সন্তানিট েস েয স্ত্রীেক
ভােলাবােস না তার হয়, 16 তেব েসই বয্িক্ত তার সন্তানেদর মেধয্
সম্পিত্তর ভাগ কের েদবার সময় তার প্রথমজাত সন্তােনর অংশ
কখেনাই েস েয স্ত্রীেক ভােলাবােস তার পুত্রেক িদেত পারেব না|
17 েসই বয্িক্ত েয স্ত্রীেক ভােলাবােস না তার েথেক জাত তার প্রথম
পুেত্রর সমস্ত অিধকারগুিল তােক েমেন িনেত হেব এবং েস তার প্রথম
পুত্রেক অবশয্ই তার সম্পিত্তর দুই অংশ েদেব, কারণ েসই সন্তান তার
প্রথম সন্তান| প্রথমজাত সন্তান িহসােব সমস্ত অিধকার তার আেছ|

অবাধয্ সন্তান
18“েকান বয্িক্তর এমন এক পুত্র থাকেত পাের েয েজদী ও িবেরাধী

এবং তার িপতামাতােক মােন না| তারা েসই পুত্রেক শািস্ত েদয় িকন্তু
েস তবুও তােদর কথা শুনেত অস্বীকার কের| 19তার িপতা এবং মাতা
তখন তােক শহেরর সভাস্থেল শহেরর েনতােদর কােছ িনেয় আসেব|
20 তারা শহেরর েনতােদর বলেব: �আমােদর পুত্র অবাধয্ এবং েকান
িকছু েমেন চলেত অস্বীকার কের| আমরা তােক যা করেত বিল তার
েকানও িকছুই েস কের না| েস মদয্পায়ী এবং েপটুক|� 21 তখন
শহেরর েলাকরা পাথেরর আঘােত েসই পুত্রেক হতয্া করেব| এই ভােব
েতামরা েতামােদর মধয্ েথেক এই দুষ্টেক সিরেয় েদেব| ইস্রােয়েলর
সমস্ত েলাকরা এই ঘটনা সম্বেন্ধ জানেব এবং ভীত হেব|

অপরাধীেদর হতয্া করা এবং গােছ েঝালােনা সম্পেকর্
22 “মৃতুয্দেণ্ডর উপযুক্ত পাপ কেরেছ েয বয্িক্ত তােক হতয্া

কের তার শরীরিটেক েকান গােছর ওপের ঝুিলেয় েদওয়া হেব|
23 েতামরা সারা রাত ধের েসই মৃতেদহেক গােছ ঝুিলেয় েরেখা না িকন্তু
িনিশ্চতভােব েসই একই িদেন েসই বয্িক্তেক কবর িদও| েকন? কারণ
গােছ েঝালােনা েসই েলাকিট ঈশ্বেরর দ্বারা অিভশপ্ত| প্রভু েতামােদর
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ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন েসই েদশেক েতামরা কখনই অশুিচ
করেব না|

22
অনয্ানয্ িবিধগুিল

1 “যিদ েদখ েয েতামােদর প্রিতেবশীর বলদ বা েমষগুিল পথ
হািরেয়েছ, তেব েতামরা িবষয়িটেক উেপক্ষা করেব না| েসিটেক
অবশয্ই তার মািলেকর কােছ িফিরেয়আনেব| 2যিদ মািলক কাছাকািছ
বাস না কের অথবা যিদ েতামরা না জােনা েয এিট কার, তাহেল
েতামরা েসই পশুেক েতামােদর বাড়ী িনেয় েযেত পােরা এবং যতক্ষণ
পযর্ন্ত না মািলক এিটর েখঁােজ আেস ততক্ষণ পযর্ন্ত েতামরা এিটেক
রাখেত পার| পের তােক এিট িফিরেয় েদেব| 3 েতামােদর প্রিতেবশী
যিদ তার গাধা, জামাকাপড় অথবা অনয্ েকােনা িকছু হারায় তাহেলও
েতামরা ঐ একই কাজ করেব| েতামরা এই িবষয়িট এিড়েয় েযও না|

4 “যিদ েতামােদর প্রিতেবশীর গাধা অথবা গরু রাস্তায় পেড় যায়,
েতামরা েসিটেক অবেহলা করেব না| েতামরা অবশয্ই েসিটেক পুনরায়
দঁাড় করােত সাহাযয্ করেব|

5 “স্ত্রীেলাক কখনই পুরুষেদর েপাশাক পরেব না এবং পুরুষ
কখনই স্ত্রীেলাকেদর েপাশাক পরেব না| েয েকউ এই কাজ কের েস
প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর কােছ ঘৃণার পাত্র|

6 “েতামরা যিদ গােছর ওপের অথবা মােঠ েকােনা পাখীর বাসা
েদখ েযখােন মা পাখী তার শাবকেদর সেঙ্গ অথবা িডেমর ওপের
বেস আেছ, তাহেল েতামরা কখনই বাচ্চােদর সেঙ্গ মা পাখীেক েনেব
না| 7 েতামরা েতামােদর িনেজেদর জনয্ বাচ্চােদর িনেত পােরা| িকন্তু
েতামরা মােক অবশয্ই েযেত েদেব| যিদ েতামরা এই িবিধগুিল েমেন
চল, তাহেল েতামােদর মঙ্গল হেব এবং েতামরা বহুিদন েবঁেচ থাকেব|

8 “যখন েতামরা নতুন বাড়ী ৈতরী কর, েতামরা ছােদর চারধাের
অবশয্ই েদওয়াল তুলেব| তাহেল বাড়ী েথেক পেড় িগেয় েকান বয্িক্তর
মৃতুয্র জনয্ েতামরা অবশয্ই দায়ী হেব না|
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েয িজিনসগুেলা কখনই একসেঙ্গ রাখা যােব না
9 “েতামরা-দ্রাক্ষা েক্ষেত্র দুই ধরেণর শেসয্র বীজ বপন করেব না|

েকন? কারণ তাহেল েতামার েরাপন করা সমস্ত শসয্ এবং এমনিক
দ্রাক্ষা-েক্ষেত্রর দ্রাক্ষা েথেকও তুিম বিঞ্চত হেব|

10 “েতামরা একই সেঙ্গ একিট গরু এবং একিট গাধার সাহােযয্
চাষ করেব না|

11 “পশম এবং মসীনার সাহােযয্ েবানা কাপড় েতামরা কখনই
পরেব না|

12 “েতামরা েয আলগা েপাশাক পেরা তার চারেকােণর সুেতার
েগাছা েবঁেধ েখাপ িদও|

িববাহ িবষয়ক িবিধ
13 “একজন পুরুষ েকান স্ত্রীেলাকেক িববাহ কের তার সােথ েযৗন

সম্পকর্ স্থাপন করার পের মনস্থ করেত পাের েস তােক আর চায় না|
14 েসই জনয্ েস িমথয্াভােব বলেত পাের, �আিম এই স্ত্রীেলাকিটেক
িববাহ কেরিছলাম বেট িকন্তু েযৗন সহবােসর সময় েদখলাম েয েস
কুমারী নয়|� এই বেল েস েসই স্ত্রীেলাকিটর উপর দুনর্াম আনেত পাের|
15 এই রকম ঘটেল েমেয়িটর িপতা-মাতা েসই েমেয়িটর কুমারীেত্বর
প্রমাণ িনেয় নগেরর প্রবীণেদর সােথ নগেরর সভাস্থেল উপিস্থত হেব|
16 েমেয়িটর িপতা প্রবীণেদর বলেবন, �আিম আমার েমেয়েক এই
েলাকিটর হােত তার স্ত্রী িহসােব িদেয়িছলাম িকন্তু এখন েস তােক
পছন্দ কের না| 17 এই েলাকিট আমার েমেয়র নােম িমথয্া বেলেছ|
েস বেলেছ, “েতামার েমেয় কুমারী িছল না|” িকন্তু এই েদখুন আমার
েমেয় েয কুমারী তার প্রমাণ|� এই বেল তারা কাপড়িট নগেরর
প্রবীণেদর েদখােব| 18 তখন েসই নগেরর প্রবীণরা অবশয্ই েসই
েলাকিটেক িনেয় িগেয় শািস্ত েদেব| 19 তারা অবশয্ই েলাকিটর জনয্
40আউন্স েরৗপয্ জিরমানা করেব| েসই টাকা েযন েমেয়িটর িপতােক
েদওয়া হয়, কারণ েমেয়িটর স্বামী একজন ইস্রােয়লীয় কুমারীর উপর
দুনর্াম এেনেছ| আর েসই েমেয়িট েসই েলাকিটর স্ত্রী হেয়ই থাকেব|
েসই েলাকিট তার জীবনকােল তােক িববাহ িবেচ্ছদ িদেত পারেব না|
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20 “িকন্তু এও হেত পাের েয েমেয়িটর স্বামী তার সম্বেন্ধ যা
বেলেছ তা সতয্| স্ত্রীেলাকিটর মাতা-িপতার কােছ তার কুমারীেত্বর
প্রমাণ নাও থাকেত পাের| 21 যিদ তাই ঘেট তেব নগেরর প্রবীণরা
েসই েমেয়িটেক িনেয় তার িপতার বাড়ীর দরজায় আসেব| তারপর
েসই নগেরর েলাকরা েমেয়িটেক পাথর েমের হতয্া করেব| কারণ
ইস্রােয়েলর মেধয্ েস লজ্জাজনক কাজ কেরেছ| েস িপতার বাড়ীেত
েবশয্ার মেতা বয্বহার কেরেছ| তুিম েতামার েলাকেদর মেধয্ েথেক
এইভােব দুষ্টাচার দূর করেব|

েযৗন পাপসকল
22 “যিদ েকান পুরুষ অপেরর স্ত্রীর সােথ েযৗন সম্পেকর্ িলপ্ত

থাকাকালীন ধরা পেড় তেব দুজনেকই অবশয্ই মরেত হেব�েসই
স্ত্রীেলাকিটেক এবং তার সেঙ্গ েযৗন সম্পেকর্ িলপ্ত পুরুষিটেক হতয্া
কের েতামরা অবশয্ই ইস্রােয়েলর মেধয্ েথেক এই দুষ্টাচার দূর করেব|

23 “েকান েলাক অপেরর বাগদত্তা েকান কুমারীেক নগেরর মেধয্
েদখেত েপেয় তার সােথ েযৗন সহবােস িলপ্ত হেত পাের| 24এই রকম
ঘটেল তুিম অবশয্ই তােদর দুজনেক নগেরর দ্বাের সকেলর সামেন
িনেয় এেস পাথর েমের হতয্া করেব| েলাকিটেক হতয্া করার কারণ েস
অপেরর স্ত্রীর সােথ েযৗন পাপ কেরেছ; এবং েমেয়িটেক হতয্া করার
কারণ েস নগেরর মেধয্ থাকেলও সাহােযয্র জনয্ িচৎকার কের িন|
েতামরা অবশয্ই এই ভােব েলাকেদর মধয্ হেত এই দুষ্টাচার দূর করেব|

25 “িকন্তু েকান েলাক যিদ বাগ্দত্তা স্ত্রীেলাকেক েক্ষেতর মেধয্
েপেয় েজারপূবর্ক তার সােথ েযৗন সম্পেকর্ িলপ্ত হয় তেব েকবল
েলাকিটেকই মরেত হেব| 26 েতামরা অবশয্ই েসই েমেয়িটর প্রিত িকছু
করেব না| েস মৃতুয্র েযাগয্ এমন েকান অপরাধ কের িন| এই ঘটনা
প্রিতেবশীর িবরুেদ্ধ উেঠ তােক হতয্া করার মেতা| 27 েলাকিট েক্ষেত
েসই বাগ্দত্তা েমেয়িটেক েদেখ তােক আক্রমণ করল| হয়েতা েমেয়িট
সাহােযয্র জনয্ও িচৎকার কেরিছল িকন্তু সাহােযয্র জনয্ েকউ িছল
না| সুতরাং তােক েযন শািস্ত েদওয়া না হয়|
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28 “একজন েলাক হয়েতা বাগ্দত্তা নয় এমন েকান কুমারীেক েপেয়
তার সােথ েযৗন সম্পেকর্ িলপ্ত হেত পাের| যিদ অনয্ েলাকরা তা ঘটেত
েদেখ, 29তাহেল েস েমেয়িটর িপতােক 20আউন্স রূেপা েদেব এবং
েসই েমেয়িট েলাকিটর স্ত্রী হেব| েযেহতু েস েযৗন পাপ কেরিছল, তাই
তার জীবনকােল েস তােক তয্াগ করেত পারেব না|

30 “েকান েলাক েযন তার িপতার স্ত্রী অথর্াৎ সৎ মােয়র সােথ েযৗন
সম্পেকর্ িলপ্ত হেয় তার িপতােক লজ্জায় না েফেল|”

23
েয েলাকরা উপাসনায় েযাগ িদেত পাের

1 “েয েলােকরা অণ্ডেকাষ চূণর্ অথবা জননাঙ্গ িছন্ন হেয় েগেছ,
েস ইস্রােয়েলর েলাকেদর সােথ প্রভুর উপাসনায় েযাগ িদেত পারেব
না| 2 যিদ েকান েলােকর মাতািপতা ৈবধ ভােব িবেয় না কের থােক
তেব েসই েলাকিট ইস্রােয়েলর েলাকেদর সােথ প্রভুর উপাসনায় েযাগ
িদেত পারেব না এবং তার উত্তরপুরুষেদর দশ পুরুষ পযর্ন্ত েকউ
উপাসনাকারীেদর দেল েযাগ িদেত পারেব না|

3 “অেম্মানীয় ও েমায়াবীয় েকউই ইস্রােয়েলর েলাকেদর সােথ
েযাগ িদেয় প্রভুর উপাসনা করেত পারেব না| তােদর উত্তরপুরুষরা
দশ পুরুষ পযর্ন্ত েকউই েসই দেল েযাগ িদেত পারেব না| 4 কারণ
িমশর েথেক েতামােদর বার হেয় আসার সময় যাত্রা পেথ তারা রুিট
ওজল িনেয় েতামােদর সােথ েদখা কের িন| তারা েতামােদর অিভশাপ
েদবার জনয্ িবিলয়মেক ভাড়া করার েচষ্টা কেরিছল| (িবেয়ােরর পুত্র
িবিলয়ম িছল অরাম, নহরিয়মাস্থ পেথার নগেরর েলাক|) 5 িকন্তু প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর িবিলয়েমর কথা গ্রাহয্ কেরন িন| প্রভু েতামােদর
জনয্ েসই অিভশাপ আশীবর্ােদ বদেল িদেলন| কারণ প্রভু, েতামােদর
ঈশ্বর, েতামায় ভালবােসন| 6 েতামরা কখনই অেম্মানীয় ও েমায়াবীয়
েলাকেদর সােথ শািন্ত স্থাপেনর েচষ্টা করেব না| েতামরা যত িদন েবঁেচ
থাকেব তােদর সােথ বনু্ধত্ব করেব না|



িদ্বতীয় িববরণ 23:7 lxxiv িদ্বতীয় িববরণ 23:18

ইস্রােয়লীয়রা যােদর গ্রহণ করেব
7 “েতামরা অবশয্ই েকান ইেদামীয়েক ঘৃণা করেব না, কারণ েস

েতামার আত্মীয়| েতামরা অবশয্ই েকান িমশরীয়েক ঘৃণা করেব না,
কারণ েতামরা তােদর েদেশ িবেদশী ও প্রবাসী িছেল| 8 ইেদামীয়েদর
তৃতীয় পুরুেষর বংশধররা এবং িমশরীয়রা ইস্রােয়েলর েলাকেদর সােথ
প্রভুর উপাসনায় েযাগ িদেত পাের|

েসনা িশিবর শুিচ রাখার িবিধ
9 “যখন েতামােদর ৈসনয্রা শত্রুেদর সােথ যুদ্ধ করেত যায়, তখন

েসই সব িবষয় েথেক দূের েথেকা যা েতামােদর অশুিচ কের| 10 যিদ
রােতর স্বেপ্ন েরতপােতর ফেল েকউ অশুিচ হয়, তেব েস িশিবেরর
বাইের যােব| েস িশিবর েথেক দূের থাকেব| 11পের িবেকল হেল েসই
বয্িক্ত জেল স্নান করেব এবং সূযর্ অস্ত েগেল েস আবার িশিবের িফের
আসেত পাের|

12 “পায়খানা করার জনয্ িশিবেরর বাইের একটা জায়গা িঠক কের
রাখেব| 13 েতামােদর অেস্ত্রর সােথ একটা লািঠও েরখ; যার সাহােযয্
গতর্ কের পায়খানা করার পর চাপা েদেব| 14 েকন? কারণ প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর পিরত্রাণ করেত এবং েতামােদর শত্রুেদর
পরািজত করার জনয্ েতামােদর িশিবেরর মেধয্ গমনাগমণ কেরন|
সুতরাং িশিবরেক অবশয্ই পিবত্র রাখেব| তাহেল প্রভু িবরিক্তকর িকছু
েদেখ েতামােদর েছেড় যােবন না|

অনয্ানয্ িবিধসকল
15 “যিদ েকান ক্রীতদাস তার মিনেবর কাছ েথেক পািলেয় েতামার

কােছ আেস, তেব তুিম েসই ক্রীতদাসেক তার মিনেবর কােছ েফরত
পাঠােব না| 16 এই ক্রীতদাস েতামার সােথ তার পছন্দমত েয েকান
শহের বাস করেত পাের| তুিম তােক কষ্ট িদও না|

17 “েকান ইস্রােয়লীয় পুরুষ বা নারী কখনও েযন মিন্দেরর েবশয্া
না হয়| 18 েকান পুরুষ বা নারী েবশয্া বৃিত্তর দ্বারা উপাির্জত অথর্ েযন
েতামার প্রভু ঈশ্বেরর িবেশষ গৃেহ না আেন| েসই অথর্ িদেয় েকউ েযন
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ঈশ্বেরর কােছ করা মানত পূণর্ না কের| কারণ যারা িনেজর েদহেক
েযৗন পােপর জনয্ িবিক্র কের েদয় প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, তােদর
ঘৃণা কেরন|”

19 “তুিম যখন েকান ইস্রােয়লীয়েক িকছু ধার দাও, তখন সুদ ধাযর্য্
েকােরা না| টাকা, খাবার বা অনয্ যা িকছুই সুদ আদােয় সক্ষম তার
উপের েতামরা সুদ ধাযর্য্ করেব না| 20 েতামরা েকান িবেদশীর কােছ
সুদ িনেত পার, িকন্তু েতামরা েকান ইস্রােয়লীয়র কাছ েথেক সুদ িনও
না| েতামরা এই িবিধগুেলা েমেন চলেল েতামােদর প্রভু েতামােদর
ঈশ্বর েতামরা েয েদেশ বাস করেত যাচ্ছ েসখােন েতামরা যা িকছু
করেব তােতই আশীবর্াদ করেবন|

21 “তুিম েতামার প্রভু ঈশ্বেরর কােছ িকছু মানত করেল তা িদেত
েদরী কেরা না কারণ েতামার প্রভু ঈশ্বর তা েতামার কাছ েথেক দাবী
করেবন| তুিম যা েদেব বেল প্রিতজ্ঞা কেরিছেল তা না িদেল েতামার
পাপ হেব| 22 িকন্তু যিদ মানত না কর তাহেল েতামার পাপ হেব না|
23 িকন্তু েয প্রিতজ্ঞাগুিল কেরিছেল েসগুিল অবশয্ই রাখেব| তুিম
যিদ ঈশ্বেরর কােছ েকান িবেশষ প্রিতজ্ঞা কের থাক তাহেল েতামার
অবশয্ই েসই প্রিতজ্ঞা রক্ষা করা উিচৎ |কারণ তুিমই েসই প্রিতজ্ঞাগুিল
কেরিছেল| প্রভু েতামােক এটা করেত বাধয্ কেরন িন|

24 “তুিম কারও দ্রাক্ষা েক্ষেত েগেল েতামার যত ইচ্ছা দ্রাক্ষা েখেত
পার, িকন্তু েতামার ঝুিড়েত একটাও সংগ্রহ করেব না| 25 যখন তুিম
েকান েলাকর েক্ষেত যাও, তখন হােত িঁছেড় যত শীষ েখেত পার
েখও, িকন্তু কােস্ত বয্বহার কের েসই শীষ েকেট িনেয় েযেত পােরা
না|

24
1 “িবেয় করার পর যিদ েকান পুরুষ তার স্ত্রীর মেধয্ এমন িকছু

লজ্জাকর িজিনষ েদেখ যার জনয্ েস তার প্রিত সন্তুষ্ট না হয়, তেব
েস তয্াগ পত্র িলেখ তােক বাড়ী েথেক িবদায় কের েদেব| 2 েসই ঘর
তয্াগ করার পর েসই স্ত্রী িগেয় অনয্ েকান পুরুেষর স্ত্রী হেত পাের|
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3-4 িকন্তু এমন হেত পাের েয েসই নতুন স্বামীও তােক পছন্দ করল না
এবং বাড়ী েথেক িবদায় করল| তারপর যিদ িদ্বতীয় স্বামী তােক িববাহ
িবেচ্ছদ েদয়, অথবা যিদ েস মারা যায় তেব প্রথম স্বামী আর তােক
তার স্ত্রী িহসােব গ্রহণ করেত পারেব না| েস তার কােছ অশুিচ, তাই
েস যিদ আবার িবেয় কের তেব েস প্রভু যা ঘৃণা কেরন তাই করেব|
প্রভু, েতামার ঈশ্বর, অিধকােরর জনয্ েয েদশ িদেচ্ছন েসখােন তুিম
অবশয্ই এভােব পাপ করেব না|

5 “সেব িবেয় হেয়েছ এমন েলাকর ৈসনয্বািহনীেত অথবা অনয্
এরকম েকান িবেশষ কােজ েযাগ েদবার প্রেয়াজন েনই| এক বছেরর
জনয্ েস স্বাধীনভােব বাড়ীেত েথেক তার স্ত্রীেক খুশী করেত পাের|

6 “যখন েতামরা কাউেক ধার দাও, তখন বন্ধক িহসােব যঁাতার
েকান অংশ িনও না| কারণ তা করেল তা তার খাবার েকেড় েনওয়ার
সমান হয়|

7“ইস্রােয়লীয় েকান েলাক যিদ অপর েকান একজন ইস্রােয়লীয়েক
চুির কের তােক দাস িহসােব িবিক্র কের, তেব েসই েচারেক েযন হতয্া
করা হয়| এই ভােব েতামরা েতামােদর মেধয্ েথেক দুষ্টাচার দূর করেব|

8 “েতামার খারাপ ধরেণর েকান চমর্েরাগ হেল েলবীয় যাজকরা
যা করেত বেল যত্ন সহকাের তার সব কথা পালন কেরা| আিম েসই
যাজকেদর যা আজ্ঞা কেরিছ তা যেত্নর সােথ পালন কেরা| 9 মেন
েরেখা, িমশর েথেক বাইেরআসার সময় প্রভু, েতামার ঈশ্বর মিরয়েমর
প্রিত িক কেরিছেলন|

10 “েকান েলাকেক িকছু ধার েদওয়ার সময় বন্ধক েনওয়ার জনয্
তার বাড়ীেত ঢুকেব না| 11 েস বন্ধক িনেয় তার বাড়ী েথেক েবিরেয়
আসার সময় তুিম তার বাড়ীর বাইের দঁািড়েয় থাকেব| 12 যিদ েসই
েলাকিট গরীব হয় তেব েস হয়েতা বন্ধক িহসােব তার গরম কাপড়
িদেত পাের| এই ধরেণর বন্ধক সূযর্ােস্তর পর েতামার কােছ রাখেব না|
13তার এই বন্ধক েরাজ িবেকেল তার কােছ িফিরেয় িদও| তাহেল েস
েশাবার জনয্ কাপড় পােব| েস েতামােক আশীবর্াদ করেব, আর প্রভু,
েতামার ঈশ্বর, এই কাজেক ধাির্মকতার কাজ িহসােব গণয্ করেবন|
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14 “দিরদ্র এবং অভাবী শ্রিমকেক েতামরা মজুরীর বয্াপাের ঠকােব
না| েস েতামােদর েকান নগের বাসকারী ইস্রােয়লীয় েহাক্ বা িবেদশী
েহাক্ তােত িকছু এেস যায় না| 15প্রিতিদন সূযর্ােস্তর আেগ তােক তার
েবতন িমিটেয় েদেব, কারণ েস গরীব এবং ঐ অেথর্র উপেরই েস
িনভর্ র কের| যিদ তুিম তার েবতন িমিটেয় না দাও, েস েতামার িবরুেদ্ধ
প্রভুর কােছ অনুেযাগ করেব এবং তুিম েসই পােপ েদাষী হেব|

16 “সন্তান েদাষ করেল িপতামাতার বা িপতামাতা েদাষ করেল তার
জনয্ সন্তােনর প্রাণদণ্ড েদওয়া যােব না| েকান বয্িক্তেক েকবল তার
িনেজর করা অনয্ােয়র জনয্ই প্রাণদণ্ড েদওয়া যােব|

17 “পরেদশী এবং অনাথেদর িবচাের অনয্ায় কেরা না| আর বন্ধক
িহসােব কখনও েকান িবধবার কাপড় িনও না| 18 মেন েরেখা, েতামরা
িমশের গরীব ও দাস িছেল এবং প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর
েসই অবস্থা েথেক মুক্ত কের আনেলন| েসই জনয্ই গরীবেদর প্রিত
আিম েতামােদর এই কাজ করেত বিল|

19 “েক্ষেত শসয্ কাটার সময় তুিম যিদ ভুেল িগেয় িকছু শসয্
মােঠ েফেল এেস থােকা, তাহেল েসগুিল সংগ্রহ করার জনয্ আবার
িফের েযও না, েসটা িবেদশী, অনাথ বা িবধবােদর জনয্ থাকেব|
তুিম তােদর জনয্ িকছু শসয্ রাখেল েতামরা যা িকছু কর প্রভু ঈশ্বর
তােতই েতামােদর আশীবর্াদ করেবন| 20 তুিম যখন জলপাই গােছর
ফল পাড়ার জনয্ ঝাড় তখন আবার প্রিতিট শাখা খঁুেজ খঁুেজ েদেখা
না| েয জলপাই েফেল রাখেল তা িবেদশী, িপতৃহীন ও িবধবােদর
জনয্ রইল| 21 তুিম যখন দ্রাক্ষা েক্ষেতর দ্রাক্ষা সংগ্রহ কর তখন পেড়
থাকা দ্রাক্ষা আবার কুড়াবার জনয্ েযও না| েসই দ্রাক্ষাগুেলা িবেদশী,
িপতৃহীন এবং িবধবােদর জনয্ রাখ| 22 মেন েরেখা, তুিম িমশের গরীব
দাস িছেল| েসই জনয্ গরীবেদর জনয্ আিম েতামােক এই কাজগুেলা
করেত বিল|

25
1 “দুই বয্িক্তর মেধয্ িববাদ হেল তারা েযন আদালেত যায়|
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িবচারকতর্ ােদর কাজ হল িঠক করা েক েদাষী আর েক িনেদর্ াষ| 2 যিদ
িবচারকতর্ া িঠক কেরন েয েকান বয্িক্তেক েবত মারা হেব, তেব িতিন
েযন তােক মািটর িদেক মুখ কের েশায়ান| িবচারকতর্ ার সামেন েযন
েদাষী বয্িক্তেক েবত মারা হয়|অপরােধর গুরুত্বঅনুসাের েযনআঘাত
করার সংখয্া িঠক করা হয়| 3 যিদ তুিম েকান বয্িক্তেক 40 বােরর
েবশী প্রহার কের থাক তার অথর্ েদাষী বয্িক্তিটর জীবন েতামার কােছ
মুলয্বান নয়|

4 “শসয্ মাড়ার জনয্ পশু বয্বহার করেল পশুিটেক শসয্ না েখেত
েদওয়ার জনয্ তার মুখ েবঁেধ েদওয়া উিচৎ নয়|

5 “দুই ভাই একসােথ বাসকালীন যিদ তােদর একজন েকান পুেত্রর
জন্ম না িদেয় মারা যায় তেব েসই মৃত ভাইেয়র স্ত্রী েযন পিরবােরর
বাইের েকান িবেদশীেক িবেয় না কের| েসেক্ষেত্র তার স্বামীর ভাই-
ই তােক তার স্ত্রী িহসােব গ্রহণ কের তার সােথ েযৗন সম্পকর্ স্থাপন
করেব| েসই েদবর তার প্রিত েদবেরর কতর্ বয্ করেব| 6 আর প্রথম
পুেত্রর জন্ম হেল েসই পুত্র েসই মৃত ভাইেয়র জায়গা েনেব| তাহেল
েসই মৃত ভাইেয়র নাম ইস্রােয়ল েথেক েলাপ পােব না| 7 যিদ েসই
বয্িক্ত তার ভাইেয়র স্ত্রীেক গ্রহণ করেত অস্বীকার কের তেব েসই স্ত্রী
েযন অবশয্ই নগেরর সভাস্থেল প্রাচীনেদর কােছ যায় এবং তােদর
এই কথা বেল, �আমার স্বামীর ভাই ইস্রােয়েল তার দাদার নাম জীিবত
রাখেতঅস্বীকার করেছ| েসআমার প্রিত েদবেরর কতর্ বয্ পালন করেব
না|� 8 তখন েসই নগেরর প্রাচীনরা েসই বয্িক্তেক েডেক তার সােথ
কথা বলেব| যিদ েসই বয্িক্ত একগঁুেয় মেনাভাব িনেয় বেল, �আিম
তােক গ্রহণ করেত চাই না,� 9 তেব েসই স্ত্রী প্রাচীনেদর উপিস্থিতেত
তার সামেন আসেব| েসই স্ত্রী েসই ভাইেয়র পােয়র জুেতা চিট খুেল
িনেয় তার মুেখ থুতু েদেব এবং বলেব, �েয েকউ তার ভাইেয়র বংশ
রক্ষা না কের, তার প্রিত এই রকম করা হেব|� 10তখন ইস্রােয়েল েসই
ভাইেয়র পিরবার �মুক্ত পাদুেকর কুল� বেল পিরিচত হেব|

11 “দুই বয্িক্তর মেধয্ ঝগড়া হেল েকান এক বয্িক্তর স্ত্রী তােক
সাহােযয্র জনয্ এিগেয় আসেত পাের, িকন্তু েস েযন কখনই অনয্
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বয্িক্তর েযৗনাঙ্গ না ধের| 12 েসই কাজ করেল তার হাত েকেট েফলেব,
তার জনয্ দুঃখ েপও না|

13“েলাকেক ঠকাবার জনয্ দুই ধরেণর বাটখারা অথর্াৎ খুব ভারী ও
খুব হাল্কা বাটখারা বয্বহার কেরা না| 14 েতামার বাড়ীেত খুব বড় বা খুব
েছাট পিরমাণ পাত্র েরেখা না| 15 তুিম অবশয্ই সিঠক মােপর ওজন
বাটখারা ও পিরমাণ পাত্র বয্বহার করেব| তাহেল েতামার প্রভু ঈশ্বর
েতামায় েয েদশ িদেচ্ছন, েসই েদেশ তুিম দীঘর্জীিব হেব| 16 কারণ
যারা এই ধরেণর কাজ কের তারা অনয্ায় কের এবং েতামার প্রভু
ঈশ্বেরর কােছ ঘৃণার পাত্র হয়|

অমােলকীয়েদর ধ্বংস করা অবশয্ কতর্ বয্
17 “মেন কের েদেখা েতামরা িমশর েদশ েথেক বার হেয় আসার

পর পেথ অমােলকীয়রা েতামােদর প্রিত িক কেরিছল| 18 েতামরা যখন
ক্লান্ত ও দুবর্ল েসই সময় তারা েতামােদর আক্রমণ করল| েতামােদর
মেধয্ যারা িপিছেয় পেড় আেস্ত আেস্ত হঁাটিছল তােদর সকলেক
তারা হতয্া কেরিছল| অমােলকীয়রা ঈশ্বরেক সম্মান কের িন| 19 েসই
জনয্ই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন, েসই েদেশর
চারিদেকর সমস্ত শত্রু হেত িতিন েতামােদর িবশ্রাম িদেল পর েতামরা
পৃিথবী েথেকঅমােলকীয়েদর সৃ্মিত েলাপ করেব|একাজকরেত ভুেলা
না|

26
প্রথম ফসল

1 “প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েয েদশ িদেচ্ছন েসই েদেশ েতামরা
শীঘ্রই প্রেবশ করেব| েসই েদশ অিধগ্রহণ করার পর েতামরা েসখােন
বাস করেব| 2 প্রভুর েদওয়া েসই েদেশ শসয্ সংগ্রহ করার সময়
েতামরা অবশয্ই প্রথম ফসল সংগ্রহ কের ঝুিড়েত রাখেব| তারপর
ফসেলর েসই প্রথম অংশ প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, িনেজর জনয্ েয
গৃহ মেনানীত কেরন েসইখােন আনেব| 3 েসই সময় েয যাজক
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েসখােন পিরচযর্ায় রেয়েছন তঁার কােছ িগেয় বলেব, �প্রভু আমােদর
পূবর্পুরুষেদর কােছ একিট প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন, েয িতিন আমােদর
এই েদশ িদেত চেলেছন| আজ আিম প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর কােছ
এই বলার জনয্ এেসিছ েয আিম েসই েদেশ এেসিছ!�

4 “তখন যাজক েতামার হাত েথেক েসই ঝুিড় িনেয় তা প্রভু,
েতামার ঈশ্বেরর েবদীর সামেন রাখেবন| 5 তখন েসখােন েতামার
প্রভু ও ঈশ্বেরর সামেন তুিম বলেব: �আমার িপতৃপুরুষ একজন
অরামীয় পযর্টক িছেলন| িতিন িমশের েনেম িগেয় েসখােন থাকেলন|
েসখােন যাবার সময় তঁার পিরবাের অল্প েলাক িছল| িকন্তু িমশের িতিন
এক মহান জািত হেয় উঠেলন�বহু েলাকর এক শিক্তশালী জািত|
6 িমশরীয়রা আমােদর সােথ খারাপ বয্বহার করল| তারা আমােদর
দাস কের রাখল| তারা আমােদর আঘাত কের কিঠন পিরশ্রম করেত
বাধয্ করল| 7 তখন আমরা আমােদর পূবর্পুরুষেদর প্রভু ও ঈশ্বেরর
কােছ প্রাথর্না জানালাম এবং তােদর িবষেয় অিভেযাগ করলাম| প্রভু
আমােদর কথা শুনেলন, আমােদর সমসয্া, কিঠন পিরশ্রম ও কেষ্টর
প্রিত তঁার নজর পড়ল| 8 তখন প্রভু তঁার মহান ক্ষমতা ও শিক্ত এবং
নানা িচহ্ন ও অদূ্ভত লক্ষণ দ্বারা আমােদর িমশর েথেক বাইের বার
কের িনেয় এেলন| িতিন িবস্ময়কর কাজ েদখােলন| 9 এইভােব িতিন
আমােদর এই স্থােন েবর কের আনেলন এবং উত্তম িবষেয় পিরপূণর্
এমন এই েদশ িদেলন| 10 এখন েহ প্রভু তুিম েয েদশ িদেয়ছ তার
প্রথম ফসল আিম েতামার কােছ এেনিছ|�

“তারপর তুিম অবশয্ই প্রভু, েতামার ঈশ্বেরর সামেন েসই ফসল
নািমেয় েরেখ নত হেয় তঁার উপাসনা করেব| 11তারপর তুিম এক সেঙ্গ
েসই সব উত্তম িজিনস িনেয় খাওয়া-দাওয়া ও আনন্দ করেব যা প্রভু,
েতামার ঈশ্বর েতামায় ও েতামার পিরবারেক িদেয়েছন| তুিম অবশয্ই
েসই সব িজিনস েলবীয়েদর সেঙ্গ এবং েতামােদর মেধয্ বাসকারী
িবেদশীেদর সেঙ্গ ভাগ কের েনেব|

12 “প্রেতয্ক তৃতীয় বছের তুিম েতামার উৎপন্ন দ্রেবয্র এক
দশমাংশ ওজন করেব, তারপর েসই দশমাংশ েলবীয়েদর, েতামার
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েদেশ বাসকারী িবেদশীেদর এবং িবধবা ও িপতৃহীনেদর েদেব| তাহেল
প্রেতয্ক শহের ঐ সব েলাকেদর যেথষ্ট খাবার থাকেব| েসই তৃতীয়
বছরেক বলা হেব দশমাংশ দােনর বছর| 13 তুিম অবশয্ই প্রভু, েতামার
ঈশ্বরেক বলেব, �আিমআমার বাড়ী েথেক উৎপন্ন দ্রেবয্র পিবত্র অংশ
িনেয় এেস তা েলবীয়েদর, িবেদশীেদর, িপতৃহীন ও িবধবােদর িদেয়িছ|
আিম েতামার আজ্ঞার েকানিট পালন করেত অস্বীকার কির িন| আিম
েস সব ভুেলও যাই িন| 14 েশােকর সময় আিম েসই খাদয্ েভাজন
কির িন| েসই খাদয্ সংগ্রহ করার সময় আিম অশুিচ িছলাম না| আিম
এই খাবার মৃত েলাকেদর উেদ্দেশয্ িনেবদন কির িন| েহ প্রভু, আমার
ঈশ্বর, আিম েতামার বাকয্ পালন কেরিছ এবং েতামার সমস্ত আজ্ঞা
পালন কেরিছ| 15 েতামার পিবত্র আবাস স্বগর্ েথেক েদখ, েতামার
প্রজা ইস্রােয়লেক আশীবর্াদ কর এবং েতামার েদওয়া এই েদশেক
আশীবর্াদ কর�িঠক েযমন েদশ আমােদর েদেব বেল তুিম আমােদর
পূবর্পুরুষেদর কােছ প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেল অথর্াৎ অেনক উত্তম িবষেয়
পিরপূণর্ এক েদশ|�

প্রভুর আজ্ঞা পালন কর
16“আজএই সমস্ত িবিধ ও িনয়ম পালন করার জনয্ প্রভু েতামােদর

ঈশ্বর েতামােদর আেদশ করেছন| েতামােদর সমস্ত মন ও প্রাণ িদেয়
েস সকল পালন করার বয্াপাের যত্ন িনও| 17 আজ েতামরা প্রভুেক
েতামােদর ঈশ্বর বেল স্বীকার কেরছ এবং তঁার ইচ্ছানুসাের জীবনযাপন
করার প্রিতজ্ঞা কেরছ| েতামরা তঁার শাসন েমেন চলার ও তঁার িবিধ,
আজ্ঞা পালন করার প্রিতজ্ঞা কেরছ| িতিন েতামােদর যা বেলন েসই
অনুসাের কাজ করার কথাও বেলছ| 18 আর আজ প্রভু ও এই
অঙ্গীকার করেছন| িতিন েযমন প্রিতজ্ঞা কেরেছন েসই মত েতামরা হেব
তঁার িনজস্ব প্রজা| িতিন আরও বেলেছন েয তঁার সকল আজ্ঞাগুিলর
প্রিত েতামরা অবশয্ই বাধয্ থাকেব| 19এবং প্রভু তঁার সৃষ্ট সমস্তজািতর
মেধয্ প্রশংসা, যশ ও সম্মােনর িদক েথেক েতামােক েশ্রষ্ঠ করেবন|
আর প্রভু েযরকম বেলেছন েসই ভােবই তুিম তঁার পিবত্র প্রজা হেব|”
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27
েলাকেদর জনয্ পাথেরর সৃ্মিতফলক

1 েমািশ এবং ইস্রােয়েলর প্রবীণরা েলাকেদর এই আজ্ঞা কের
বলেলন, “আজ আিম েতামােদর েয আজ্ঞা িদই তার সব পালন
করেব| 2 প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন, েয িদন
যদর্ ন নদী পার হেয় েতামরা েসই েদেশ প্রেবশ করেব েসিদন অবশয্ই
েতামরা বড় পাথেরর চঁাই স্থাপন কের তােত প্রেলপ েদেব| 3 তারপর
এই পাথরগুিলর উপর এই সমস্ত আজ্ঞা অবশয্ই িলখেব| যদর্ ন নদী
পার হেল েতামরা অবশয্ই এই কাজ করেব| তারপর প্রভু েতামােদর
ঈশ্বর েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন েসই েদেশ প্রেবশ করেব| েসই েদশ
অেনক উত্তম দ্রেবয্ পিরপূণর্| প্রভু, েতামােদর পূবর্পুরুেষর ঈশ্বর, এই
েদশ েদেবন বেলই প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন|

4 “এবল পবর্েত দঁািড়েয় আজ আিম পাথর স্থাপেনর িবষেয়
েতামােদর েয আেদশ িদিচ্ছ, যদর্ ন নদী পার হেল েতামরা অবশয্ই তা
পালন করেব| েসই সব পাথের েতামরা অবশয্ই চুন েলপেব| 5 আর
েসখােন েতামরা পাথর িদেয় প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর জনয্ এক েবদী
িনমর্াণ করেব| েসই পাথরগুিল কাটেত েলাহার য়ন্ত্রপািত বয্বহার করেব
না| 6 প্রভু, েতামার ঈশ্বেরর, উেদ্দেশয্ েবদী িনমর্াণ করার সময় েকেট
সাইজ করা পাথর বয্বহার করেব না| েসই েবদীর উপের প্রভু, েতামার
ঈশ্বেরর, উেদ্দেশয্ েহামবিল উৎসগর্ করেব| 7এবং েসই খােন েতামরা
অবশয্ই বিল িহেসেব মঙ্গল ৈনেবদয্ দান করেব এবং েসই খােনই তা
খােব| েসখােন প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর সামেন তুিম আনন্দ করেব|
8 েতামরা েয পাথর স্থাপন কেরছ তােত অবশয্ই এই সমস্ত িশক্ষা
িলখেব| েসগুেলা স্পষ্ট ভােব িলেখা যােত সহেজ পড়া যায়|”

িবিধ বয্বস্থার অিভশােপ েলাকেদর সম্মিত
9 েমািশ এবং যাজকরা ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ কথা বলেলন,

“েহ ইস্রােয়ল, শান্ত হেয় েশান| আজ েতামরা প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর
প্রজা হেল| 10 সুতরাং প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, যা যা বেলন তার সমস্তই
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পালন কেরা| আিম আজ তঁার েয সব আজ্ঞা ও িবিধ আেদশ করিছ তা
অবশয্ই পালন করেব|”

11 েসই একই িদেন েমািশ েলাকেদর বলেলন, 12 “েতামরা যদর্ ন
নদী পার হেল পের িশিমেয়ান, েলিব, িযহূদা, ইষাখর, েযােষফ
ও িবনয্ামীন এই পিরবারেগাষ্ঠীগুিলর েলাকেদর িবিধপুস্তক েথেক
আশীবর্াদ পড়ার জনয্ গিরষীম পাহােড় দঁাড়ােব| 13আর রূেবণ, গাদ,
আেশর, সবুলূন, দান ও নপ্তািল এই পিরবারেগাষ্ঠীগুিল িবিধপুস্তক
েথেক শাপ পড়ার জনয্ এবল পবর্েত দঁাড়ােব|

14 “আর েলবীয়রা সমস্ত ইস্রােয়লীয়েক েজাের িচৎকার কের
বলেব:

15 “ �েয েকউ মূির্ত্ত ৈতরী কের এবং েসগুিল েগাপন জায়গায়
রােখ, েস অিভশপ্ত হয়| ঐ মূির্ত্তগুিল িশল্পীর দ্বারা েখািদত বা ছঁােচ
ঢালা মূির্ত্ত ছাড়া আর িকছুই নয়| প্রভু এগুিলেক ঘৃণা কেরন|�

“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�
16 “েলবীয়রা বলেব, �িপতামাতােক েয েকউ অসম্মান কের েস

শাপগ্রস্ত!�
“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�
17 “েলবীয়রা বলেব, �েয বয্িক্ত প্রিতেবশীর জিমর িচহ্ন

স্থানান্তর কের েস শাপগ্রস্ত!�
“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�
18 “েলবীয়রা বলেব, �েয বয্িক্ত েকান অন্ধেক ভুল পেথ চালায়

েস শাপগ্রস্ত!�
“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�
19 “েলবীয়রা বলেব, �েয বয্িক্ত িবেদশী, অনাথ এবং িবধবার

সুিবচার কের না েস শাপগ্রস্ত!�
“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�
20“েলবীয়রা বলেব, �িপতার স্ত্রীর অথর্াৎ সৎ মােয়র সােথ েযৗন

সম্পকর্ কের এমন েয েকান বয্িক্ত শাপগ্রস্ত|� কারণ এই ভােব েস
তার িপতােক অসম্মান কেরেছ!�

“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�
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21 “েলবীয়রা বলেব, �েয েকান ধরেণর পশুর সােথ েযৗন
সম্পেকর্ িলপ্ত বয্িক্ত শাপগ্রস্ত!�

“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�
22 “েলবীয়রা বলেব, �েয বয্িক্ত তার েবােনর সােথ অথর্াৎ 

তার িপতা অথবা মাতার কনয্ার সােথ েযৗন সম্পেকর্ িলপ্ত হয় েস
শাপগ্রস্ত!�

“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�
23 “েলবীয়রা বলেব, �শাশুড়ীর সােথ েযৗন সম্পকর্ রেয়েছ

এমন েয েকান বয্িক্ত শাপগ্রস্ত!�
“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�
24 “েলবীয়রা বলেব, �েগাপেন প্রিতেবশীেক হতয্া কের এমন

বয্িক্ত শাপগ্রস্ত!�
“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�
25 “েলবীয়রা বলেব, �িনেদর্ াষ বয্িক্তেক হতয্া করার জনয্ টাকা

েনয়, এমন েয েকান বয্িক্ত শাপগ্রস্ত!�
“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�
26 “েলবীয়রা বলেব, �েকান বয্িক্ত েয এই বয্বস্থার কথা সমথর্ন

না কের এবং তা পালন করেত সম্মত না হয়, েস শাপগ্রস্ত!�
“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�

28
িবিধ পালেনর আশীবর্াদ

1 “আিম আজ েতামােদর েয সকল আেদশ করিছ, েতামরা যিদ
প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর, েসই সব আজ্ঞা যেত্নর সােথ পালন কর
তেব প্রভু েতামার ঈশ্বর পৃিথবীর সমস্ত জািতর উপের েতামােদর উন্নত
করেবন| 2যিদ েতামরা প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর, বাধয্ হও তেব এইসব
আশীবর্াদ েতামােদর উপের আসেব:

3 “প্রভু েতামােদর নগের
এবং েতামােদর েক্ষেত আশীবর্াদ করেবন|
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4 প্রভু েতামােদর গেভর্ র ফল
আশীবর্াদযুক্ত করেবন|

িতিন েতামােদর জিমেক আশীবর্াদ করেবন
যােত ভােলা ফসল হয়|

িতিন েতামােদর পশুেদর আশীবর্াদ করেবন
যােত তােদর বহু শাবক জন্মায়|

িতিন েতামােদর গরু ও েমষেদর আশীবর্াদ করেবন|
5 প্রভু েতামােদর ঝুিড়গুিল ও পাত্রগুিলেক আশীবর্াদ করেবন

এবং তা খাবাের ভের েদেবন|
6 েতামরা যা িকছু কর তােতই সবর্সমেয় প্রভু েতামােদর আশীবর্াদ

করেবন|

7 “েতামােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত এেসেছ এমন শত্রুেক পরাস্ত
করেত প্রভু েতামােদর সাহাযয্ করেবন| েতামােদর শত্রুরা েতামােদর
িবরুেদ্ধ এক পথ িদেয় আসেব িকন্তু পালাবার সময় সাত পথ িদেয়
পালােব!

8 “প্রভু েতামােদর আশীবর্াদ করেবন ও েতামােদর েগালাঘর পূণর্
করেবন| েতামরা যা িকছু কর তােত িতিন আশীবর্াদ করেবন| প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন, েসখােন েতামােদর
আশীবর্াদ করেবন| 9 িতিন েযমন প্রিতজ্ঞা কেরেছন েসই অনুসােরই
িতিন েতামােদর তঁার িনেজর িবিশষ্ট বয্িক্ত কের তুলেবন| তুিম যিদ
প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর সমস্ত আজ্ঞা পালন কর তাহেলই িতিন তা
করেবন| 10 তাহেল পৃিথবীর সমস্ত জািত জানেব েয েতামরা প্রভুর
নােম অিভিহত এবং তারা েতামােদর ভয় করেব|

11 “আর প্রভু েতামােদর অেনক উত্তম িবষয় েদেবন| িতিন
েতামােদর বহু সন্তােনর িপতা করেবন এবং েতামােদর পশুর সংখয্ায়
বৃিদ্ধ েপেয় অেনক হেব| েয েদশ েতামােদর েদেবন বেল েতামােদর
পূবর্পুরুেষর কােছ প্রভু প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন, েসই েদেশ েতামােদর
ভাল ফসল েদেবন| 12 প্রভু তঁার মহান আশীবর্ােদর ভাণ্ডার খুেল
েদেবন| িতিন েতামােদর জিমর জনয্ উপযুক্ত সমেয় বৃষ্টি েদেবন| প্রভু
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েতামােদর সমস্ত কােজ আশীবর্াদ করেবন| অেনক জািতেক েতামরা
ধার েদেব িকন্তু তােদর কাছ েথেক েতামােদর ধার করার প্রেয়াজন
হেব না| 13 প্রভু েতামােদর মস্তক স্বরূপ করেবন, পুচ্ছ স্বরূপ করেবন
না| েতামরা অবনত না হেয় উন্নত হেব| এই সমস্তই ঘটেব যিদ প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বেরর, েয সব আেদশ আিম আজ বলিছ তা েতামরা
েশান এবং যত্ন সহকাের এই সব আেদশ পালন কেরা| 14আজ আিম
েতামােদর েয সব আজ্ঞা িদিচ্ছ তার েথেক দূের সের েযও না| েতামরা
তার ডান িদেক বা বাম িদেক িফের েযও না| েসবা করার জনয্ অনয্
েদবতার অনুগামী হেয়া না|

িবিধর অবাধয্তা ও অিভশাপ
15 “িকন্তু প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর, কথা যিদ না েশান�িতিন যা

আেদশ করেছন, আমার আজেকর বলা েসইসব আেদশ যত্ন সহকাের
পালন না কর তেব এই সমস্ত অিভশাপ েতামার প্রিত বতর্ ােব:

16 “প্রভু েতামােদর নগের
এবং েক্ষেত শাপ েদেবন|

17 প্রভু েতামােদর ঝুিড় ও পাত্র শাপগ্রস্ত করেবন
এবং তােদর মেধয্ েকান খাদয্ থাকেব না|

18 প্রভু েতামােদর সন্তানসন্তিতেদর,
েতামােদর জিমেক,

েতামােদর পশুেদর
এবং েতামােদর গাভীন গাই ও েমষেদর শাপ েদেবন|

19 েতামরা যা িকছু কর না েকন সব সময় প্রভু তােত শাপ েদেবন|

20 “েতামরা যা িকছু করেব তােতই অিভশাপ, হতাশা এবং কষ্ট
আসেব| েতামরা দ্রুত সমূ্পণর্রূেপ িবনাশ না হওয়া পযর্ন্ত িতিন এসব
কেরই চলেবন| িতিন এসব করেবন কারণ েতামরা যা মন্দ তাই কর
এবং তঁােক পিরতয্াগ কেরছ| 21 েয েদশ অিধগ্রহণ করেত যাচ্ছ
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েসখােন ধ্বংস না হওয়া পযর্ন্ত প্রভু েতামােদর ভয়ানক সব েরােগ
েরাগগ্রস্ত করেবন| 22 প্রভু েরাগ, জ্বর এবং েফালা দ্বারা েতামােদর
শািস্ত েদেবন| প্রভু প্রচণ্ড উত্তাপ পাঠােবন এবং েকান বৃষ্টি পড়েব না|
উত্তােপ এবং েরােগ েতামােদর ফসল নষ্ট হেয় যােব| েতামরা ধ্বংস না
হওয়া পযর্ন্ত এই খারাপ ঘটনাগুিল ঘটেতই থাকেব! 23আকােশ েকান
েমঘ েদখা যােব না�আকাশ ঘসা িপতেলর মেতা এবং পােয়র নীেচর
জিম েলাহার মত শক্ত হেব| 24 প্রভু বৃষ্টির পিরবেতর্ আকাশ েথেক
েকবল ধূেলা বািল বষর্ণ করেবন| েয পযর্ন্ত েতামােদর িবনাশ না হয়
িতিন তা বষর্ণ করেবন|

25 “প্রভু েতামােদর শত্রুেদর িদেয় েতামােদর হারােবন| েতামরা
এক পথ িদেয় েতামােদর শত্রুেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত যােব িকন্তু
সাত পথ িদেয় তােদর সামেন েথেক পালােব| েতামােদর প্রিত েয সব
খারাপ িবষয় ঘটেব তা েদেখ পৃিথবীর েলাক ভয় পােব| 26 েতামােদর
মৃতেদহ বনয্ পশুপাখীর খাদয্ হেব| মৃত েদেহর উপর েথেক তােদর
তািড়েয় েদবারও েকউ থাকেব না|

27 “প্রভু িমশরীয়েদর কােছ েযমন েফাড়া পািঠেয়িছেলন েসই
রকমিট িদেয়ই েতামােদর শািস্ত েদেবন| িতিন আর, গিলত ঘা এবং
সাের না এমন চুলকািন িদেয় েতামােদর শািস্ত েদেবন| 28 প্রভু
উন্মাদনা দ্বারা েতামােদর শািস্ত েদেবন| িতিন েতামােদর অন্ধ এবং
হতবুিদ্ধ করেবন| 29 িদেনর আেলায় হাতেড় হাতেড় অন্ধ েলােকর মত
েতামােদর পথ চলেত হেব| েতামরা যা িকছু কর তােত অসফল হেব|
বার বার েলাক েতামােদর আঘাত করেব এবং েতামােদর িজিনস চুির
কের েনেব| আর েতামােদর রক্ষা করার েকউ থাকেব না|

30 “েতামােদর সােথ েকান স্ত্রীেলাক বাগ্দত্তা হেব িকন্তু অপর েকউ
তার সােথ েযৗন সম্পেকর্ িলপ্ত হেব| েতামরা বাড়ী বানােব িকন্তু তােত
বাস করেত পারেব না| েতামরা েক্ষেত দ্রাক্ষা লাগােব িকন্তু তার েথেক
েকান িকছুই সংগ্রহ করেত পারেব না| 31 েলাক েতামােদর সামেনই
েতামােদর গরুগুেলা েমের েফলেব িকন্তু েসই মাংেসর েকান অংশই
তুিম েখেত পােব না| েলাক েতামােদর গাধােদর িনেয় যােব িকন্তু
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েফরত েদেব না| েতামােদর েমষ েতামােদর শত্রুেদর েদওয়া হেব|
েতামােদর রক্ষা করার জনয্ েকউ থাকেব না|

32 “অনয্ জািতর েলাকরা েতামােদর েছেল েমেয়েদর তুেল িনেয়
যােব| িদেনর পর িদন তােদর অেপক্ষায় েচেয় েচেয় তুিম ক্লান্ত হেয়
পড়েব িকন্তু িকছুই করেত পারেব না এবং ঈশ্বর েতামােদর সাহাযয্
করেবন না|

33 “েয জািতেক েতামরা েচেনা না তারা েতামােদর সব শসয্ এবং
েতামােদর কেঠার পিরশ্রেমর ফল েখেয় েফলেব| েতামরা েকবল
সমস্তজীবন ধের পীড়ন ও লাঞ্ছনা েভাগ করেব| 34 েতামােদর েচাখ যা
েদখেব তা েতামােদর উন্মৎত করেব! 35প্রভু েতামােদর এমন কষ্টকর
েফঁাড়া দ্বারা শািস্ত েদেবন যা সাের না| েতামােদর হঁাটু এবং পােয় এই
সব েফঁাড়া হেব| পােয়র তলা েথেক মাথার তালু পযর্ন্ত েদেহর সব
জায়গােতই এই েফঁাড়া েবেরােব|

36 “প্রভু েতামােদর এবং েতামােদর রাজােক এমন জািতর কােছ
পাঠােবন যােদর েতামরা জান না| তুিম এবং েতামােদর পূবর্পুরুষরাও
কখনও তােদর েদেখ িন| েসখােন েতামরা কাঠ ও পাথেরর ৈতরী
মূির্ত্তর েসবা করেব| 37 প্রভু েতামােদর েয েদশগুিলেত পাঠােবন,
েসখানকার েলাক েতামােদর দুদর্ শা েদেখ অবাক হেব| তারা েতামােদর
েদেখ হাসেব এবং েতামােদর সম্বেন্ধ মন্দ কথা বলেব|

বয্থর্তার অিভশাপ
38“েতামােদর েক্ষেত তুিম বহু বীজ বুনেব িকন্তুঅল্পই ফসল সংগ্রহ

করেব, কারণ পঙ্গপাল ফসল েখেয় েফলেব| 39 েতামরা দ্রাক্ষা েক্ষেত
কষ্ট কের দ্রাক্ষা চাষ করেব িকন্তু দ্রাক্ষা সংগ্রহ বা দ্রাক্ষারস পান করেত
পােব না, কারণ েপাকায় তা েখেয় েফলেব| 40 েতামােদর েদেশর
সবর্ত্র জলপাইেয়র গাছ থাকেব িকন্তু তার েথেক উৎপন্ন েকান েতল
তুিম বয্বহার করেত পারেব না| কারণ জলপাই ফল মািটেত ঝের
পেড় পেচ যােব| 41 েতামােদর েছেলেমেয় থাকেলও তােদর লালন
পালন করেত পারেব না, কারণ তােদর বন্দী কের িনেয় যাওয়া হেব|
42 পঙ্গপাল েতামােদর সমস্ত গাছ ও েক্ষেতর শসয্ ধ্বংস কের েদেব|
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43 েতামােদর মেধয্ বসবাসকারী িবেদশীরা িদেন িদেন শিক্তশালী হেয়
উঠেব আর েতামােদর যা শিক্ত িছল তা েতামরা হারােব| 44 িবেদশীরা
েতামােদর ধার েদেব, িকন্তু তােদর ধার েদবার মত টাকা েতামােদর
কােছ থাকেব না| মাথা েযমন েদহেক িনয়ন্ত্রেণ রােখ, েসই রকম
ভােবই তারা মাথা হেয় েতামােদর িনয়ন্ত্রেণ রাখেবআর তুিম হেব েলজ
িবেশষ|

45 “এই সমস্ত শাপ েতামােদর উপর আসেব| তারা েতামােদর
ধাওয়া কের ধরেব েয পযর্ন্ত না তুিম ধ্বংস হও, কারণ েতামরা প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বেরর, কথা েশান িন| িতিন েতামােদর েয সমস্ত আজ্ঞা ও
িবিধ িদেয়িছেলন তা পালন কেরা িন| 46 এই শাপগুিল হেব েলাকেদর
কােছ একিট িচহ্ন এবং তারা বুঝেব েয ঈশ্বর েতামােদর এবং েতামােদর
উত্তরপুরুষেদর িবচার কেরেছন| েতামােদর ওপর েয ভয়ঙ্কর ঘনাগুিল
ঘটেব তা েদেখ েলােক আশ্চযর্য্ হেয় যােব|

47 “প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর অেনক আশীবর্াদ
কেরিছেলন, িকন্তু েতামরা আনেন্দর সােথ প্রফুল্ল মেন তঁার েসবা কেরা
িন| 48 তাই প্রভু েতামােদর িবরুেদ্ধ েয শত্রুেদর পাঠােবন েতামরা
তােদরই েসবা করেব| েতামরা কু্ষধাতর্ , তৃষ্ণাতর্ , উলঙ্গ এবং দিরদ্র হেব|
প্রভু েতামােদর উপর এমন েবাঝা চাপােবন যা সিরেয় েফলা যােব না|
েতামােদর ধ্বংস না করা পযর্ন্ত তুিম েসই েবাঝা বইেব|

শত্রু জািতর অিভশাপ
49 “েতামােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ প্রভু বহু দূর েথেক এক

জািতর আগমণ ঘটােবন| েতামরা তােদর ভাষা বুঝেব না| ঈগল পাখী
েযমন আকাশ েথেক েনেম আেস েতমিন দ্রুত তারা আসেব| 50 েসই
সব েলাক িনষু্ঠর হেব| তারা বৃদ্ধেদর িবষেয় েকান িচন্তা করেব না এবং
িশশুেদর প্রিতও দয়া করেব না| 51 তারা েতামােদর পশু ও উৎপন্ন
খাদয্ িনেয় েনেব| েতামােদর ধ্বংস না করা পযর্ন্ত তারা েতামােদর
সবর্স্ব িনেয় যােব| তারা েতামােদর শসয্, দ্রাক্ষারস, েতল, গরু, েমষ
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ও ছাগেলর িকছুই েছেড় যােব না| েতামােদর ধ্বংস না করা পযর্ন্ত তারা
েতামােদর সবর্স্ব িনেয় যােব|

52 “েসই জািত েতামােদর নগেরর চািরিদক িঘের েতামােদর
আক্রমণ করেব| েতামরা িক মেন করছ নগেরর চািরধােরর শক্ত
উঁচু প্রাচীর েতামােদর রক্ষা করেব? িকন্তু তারা েভেঙ্গ পড়েব| প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বেরর, েদওয়া েসই েদেশর সবর্ত্র সমস্ত নগরগুিল শত্রুরা
আক্রমণ করেব| 53 শত্রুরা নগর অবেরাধ কের েতামােদর কষ্ট
িদেল েতামরা এতই কু্ষধাতর্ হেব েয িনেজর েছেল েমেয়েদর েখেত
শুরুকরেব �প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর েয সন্তানেদর িদেয়িছেলন েতামরা
তােদর েদহ েভাজন করেব|

54 “এমনিক েতামােদর মেধয্ সবেচেয় দয়ালু এবং শান্ত েলাকিটও
িনষু্ঠর হেয় উঠেব| েস অেনয্র প্রিত িনষু্ঠর হেব| এমনিক, েয স্ত্রীেক
েস অতয্ন্ত ভালবােস তার প্রিতও িনষু্ঠর হেব এবং জীিবত িশশুেদর
প্রিতও েস িনষু্ঠর হেব| 55খাবার িকছু পেড় না থাকর দরুণ েস িনেজর
িশশুেদর খােব এবং েসই মাংস েস পিরবােরর অনয্ কারও সােথ ভাগ
না কের িনেজই খােব| েতামােদর শত্রু এেস েতামােদর নগর অবেরাধ
করেল এই সমস্ত মন্দ ঘটনাগুিল েতামােদর প্রিত ঘটেব এবং েতামােদর
কষ্ট েদেব|

56 “এমনিক েতামােদর মেধয্ বাসকারী েকামল ও ভদ্র মিহলা,
মািটেত যার পা পেড় না, েসও িনষু্ঠর হেয় উঠেব| তার প্রােণর িপ্রয়
স্বামীর প্রিত এবং িনেজর েছেলেমেয়র প্রিতও েস িনষু্ঠর হেয় উঠেব|
57 েস লুিকেয় িশশুর জন্ম িদেয় েসই িশশুিটেক এবং তার সােথ জন্ম
েদবার সময় তার েদহ েথেক যা িকছু েবিরেয় আেস তাও খােব| শত্রু
এেস েতামােদর শহর অবেরাধ কের েতামােদর সংকেট েফলেল এই
সমস্ত মন্দ িবষয় েতামােদর প্রিত ঘটেব|

58 “এই বইেত েলখা সমস্ত আজ্ঞা ও িশক্ষা তুিম অবশয্ই পালন
কেরা এবং তুিম অবশয্ই প্রভু, েতামার ঈশ্বেরর, েগৗরবািন্বত এবং
ভয়াবহ নামেক সম্মান কেরা| 59 যিদ েতামরা তা পালন না কর তেব
প্রভু েতামােদর এবং েতামােদর উত্তরপুরুষেদর অেনক অসুিবধায়
েফলেবন| েতামােদর সংকট ও েরাগগুিল হেব ভয়ানক! 60 িমশের
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েতামরা অেনক িবপিত্ত ও েরাগ েদেখ ভীত হেয়িছেল| প্রভু ঐ সব
মন্দ ঘটনাগুিল েতামােদর িবরুেদ্ধ িফিরেয় আনেবন| 61 বয্বস্থার
পুস্তেক েলখা েনই এমন সব সংকট ও েরাগও িতিন আনেবন|
েতামরা ধ্বংস না হওয়া পযর্ন্ত িতিন তা কেরই চলেবন| 62আকােশর
তারার মত েতামােদর বংশধররা বহুসংখয্ক হেত পাের, িকন্তু েকবল
অল্পসংখয্কই অবিশষ্ট থাকেব, কারণ েতামরা প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর
কথা েশান িন|

63 “প্রভু েতামােদর মঙ্গল কের ও েতামােদর জািতর বৃিদ্ধ সাধন
কের েযমন আনন্দ েপেতন, েসই একই ভােব িতিন েতামােদর সবর্নাশ
ও ধ্বংস েদেখ আনন্দ পােবন| তুিম েয েদশ অিধকার করেত যাচ্ছ,
েলাক েতামােদর েসই েদশ েথেক বার কের েদেব| 64 আর প্রভু
পৃিথবীর এক প্রান্ত েথেক অপর প্রান্ত পযর্ন্ত সমস্ত জািতর মেধয্
েতামােদর ছিড়েয় েদেবন| েসখােন েতামরা কাঠ, পাথেরর ৈতরী এমন
মূির্ত্তর পূজা করেব, যােদর পূজা েতামােদর পূবর্পুরুষরা কখনও কের
িন|

65 “এই সমস্ত জািতর মেধয্ েতামরা েকান শািন্ত পােব না এবং
িবশ্রােমর জায়গাও পােব না| প্রভু েতামােদর মন দুিশ্চন্তাগ্রস্ত করেবন|
তখন েতামােদর েচাখ ক্লান্ত হেয় পড়েব এবং েতামরা িবচিলত হেয়
পড়েব| 66 েতামরা িবপেদর মেধয্ বাস করেব এবং িদেন িক রােত
সবসময় ভেয় ভেয় থাকেব| জীবন সম্বেন্ধ েতামােদর েকান িনশ্চয়তা
েবাধ থাকেব না| 67 সকােল তুিম বলেব, �হায়! কখন সন্ধয্া হেব!�
আর সন্ধয্া হেল বলেব, �হায়! কখন সকাল হেব!� হৃদেয়র শঙ্কা এবং
ভয়ঙ্কর িবষয় যা েতামরা েদখেব, তার জনয্ই এইরকম হেব| 68 প্রভু
জাহােজ কের েতামােদর িমশের েফরত পাঠােবন| আিম বেলিছলাম
েয েতামােদর আর েসখােন িফের েযেত হেব না; িকন্তু প্রভু েতামােদর
েসখােন েফরত পাঠােবন| িমশের েতামরা েতামােদর শত্রুেদর কােছ
িনেজেদর দাসরূেপ িবিক্র করেত চাইেব িকন্তু েকউ েতামােদর িকনেব
না|”
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29
েমায়ােব চুিক্ত

1 প্রভু েহােরব পবর্েত ইস্রােয়েলর েলাকেদর সােথ চুিক্ত
কেরিছেলন| েসই চুিক্ত ছাড়াও প্রভু েমািশেক আেরকিট চুিক্ত করার
জনয্ আজ্ঞা করেলন| এই চুিক্ত েমায়াব পবর্েত করা হল:

2 েমািশ সমস্ত ইস্রােয়েলর েলাকেদর এক জায়গায় একত্র কের
বলেলন, “িমশর েদেশ প্রভু যা কেরিছেলন তার সবই েতামরা
েদেখিছেল| ফেরৗেণর প্রিত তঁার কমর্চারী ও তঁার সমস্ত েদেশর প্রিত
প্রভু যা কেরিছেলন, তা েতামরা েদেখছ| 3 িতিন তােদর উপর েয
মহা েক্লশ এেনিছেলন তা েতামরা েদেখছ| েতামরা সমস্ত অেলৗিকক
ও মহা আশ্চযর্য্ কাজও েদেখছ েযগুিল িতিন কেরেছন| 4 েতামরা
যা শুেনছ বা েদেখছ তা েদখার েচাখ ও প্রকৃতভােব বুেঝ উঠার
মন আজও প্রভু েতামােদর েদনিন| 5 প্রভু এই 40 বছর েতামােদর
মরুভূিমর মধয্ িদেয় িনেয় েগেছন|এই সমেয়র মেধয্ েতামােদর কাপড়
জামা ও জুেতা িঁছেড় যায় িন| 6 েতামােদর েকান খাবার িছল না| সুরা
বা অনয্ েকান পানীয় িছল না| িকন্তু প্রভু েতামােদর যত্ন িনেলন যােত
েতামরা বুঝেত পার েয প্রভুই েতামােদর ঈশ্বর|

7 “েতামরা এই স্থােন আসার পের িহেষ্বােনর রাজা সীেহান ও
বাশেনর রাজা ওগ আমােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ এেলা| িকন্তু
আমরা তােদর হািরেয় িদলাম| 8 তারপর আমরা তােদর েদশ অিধকার
কের তা রূেবণ, গাদ ও মনঃিশর অেধর্ক পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকেদর
িদেয় িদেয়িছলাম| 9 এই চুিক্তর সমস্ত আেদশগুিল যিদ েতামরা পালন
কর, তেব েতামরা যা িকছু কর, তােতই কৃতকাযর্ হেব|

10 “আজ েতামরা সবাই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর, সামেন দঁািড়েয়
রেয়ছ| েতামােদর েনতারা, কমর্কতর্ ারা, প্রবীণরা এবং েতামােদর
অনয্ানয্রাও এখােনই রেয়েছ| 11 েতামােদর স্ত্রী ও িশশুরা, েতামােদর
মেধয্ বাসকারী িবেদশীরা যারা েতামােদর জনয্ কাঠ েকেট েদয় ও
জল তুেল েদয় তারাও এখােন রেয়েছ| 12 েতামরা সকেল এখােন
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প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর, সােথ চুিক্তবদ্ধ হবার জনয্ রেয়ছ| প্রভু
আজ েতামােদর সােথ এই আশীবর্াদ ও অিভশােপর চুিক্ত কেরেছন|
13 এই চুিক্তর সােথ সােথই প্রভু েতামােদর তঁার িনজস্ব িবেশষ
েলাক করেবন এবং িতিন েতামােদর ঈশ্বর হেবন| িতিন েতামােদর যা
বলেলন তার প্রিতজ্ঞা িতিন েতামােদর পূবর্পুরুষ অব্রাহাম, ইসহাক ও
যােকােবর কােছ কেরিছেলন| 14 প্রভু এই চুিক্ত ও তঁার প্রিতজ্ঞাসকল
েকবল েতামােদর সােথই করেছন না| 15 এই চুিক্ত িতিন আমরা
যারা সকেল তঁার সামেন আজ দঁািড়েয় আিছ তােদর সেঙ্গ এবং
আমােদর উত্তরপুরুষরা যারা আজ এখােন েনই তঁােদর সােথও
করেছন| 16স্মরণ কর িমশর েদেশ আমরা েকমন ভােব বাস কেরিছ
এবং পেথ েয সব েদশ পেড়েছ তার মেধয্ িদেয় িক ভােব যাত্রা কেরিছ|
17 েতামরা ঘৃিণত মূির্ত্তগুিল েদেখছ�েয মূির্ত্তগুিল কাঠ, পাথর, েসানা
ও রূপা িদেয় ৈতরী| 18 এ িবষেয় িনিশ্চত হেয়া েয েতামােদর মেধয্
পুরুষ, নারী, পিরবার ও পিরবারেগাষ্ঠী যারাই আজ এখােন রেয়েছ,
তােদর েকউ েযন প্রভু আমােদর ঈশ্বেরর কাছ েথেক দূের সের না
যায়| েকউ েযন অনয্ জািতর েদবতােদর পূজা না কের| যারা তা কের
তারা েসই গােছর মত যা িবষাক্ত েতেতা ফল উৎপন্ন কের|

19 “েকান বয্িক্ত এই সমস্ত শােপর কথা শুেনও িনেজর মনেক
সন্তুষ্ট করেত বলেত পাের, �আিম যা চাই তাই করব| খারাপ িকছুই
আমার প্রিত ঘটেব না|� এই ধরেণর েলাক েয েকবল তার িনেজর
প্রিত অমঙ্গল েডেক আনেব তা নয়, এমনিক ভাল েলাকেদর প্রিতও
তা েডেকআনেব| 20-21প্রভু েসই বয্িক্তেক ক্ষমা করেবন না| প্রভু েসই
বয্িক্তর প্রিত কু্রদ্ধ ও িবরক্ত হেবন এবং তােক শািস্ত েদেবন| প্রভু েসই
বয্িক্তেক ইস্রােয়েলর সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠী েথেক পৃথক করেবন| প্রভু
তােক সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস করেবন| এই পুস্তেক েলখা সমস্ত অমঙ্গল
তার উপর আসেব| বয্বস্থার পুস্তেক অিভশাপ সম্পেকর্ িলিখত চুিক্ত
অনুসােরই আসেব|

22 “ভিবষয্েত েতামােদর উত্তরপুরুষরা ও দূর েদেশর িবেদশীরা
েদখেব িকভােব এই েদশ ধ্বংস হেয়েছ| প্রভু িকভােব িবিভন্ন েরাগ



িদ্বতীয় িববরণ 29:23 xciv িদ্বতীয় িববরণ 30:1

এেনেছন তাও তারা েদখেব| 23 সমস্ত েদশ জ্বলন্ত গন্ধক ও লবেন
েঢেক যাওয়ায় আর বয্বহারেযাগয্ থাকেব না| েদেশ িকছুই েবানা হেব
না, িকছুই েবেড় উঠেব না, এমন িক জংলী গাছও না| প্রভু কু্রদ্ধ
হেয় েযভােব সেদাম, ঘেমারা, অদ্মা ও সেবািয়ম শহরগুিল ধ্বংস
কেরিছেলন েসই ভােবই এই েদশ ধ্বংস হেব|

24“অনয্ানয্ সবজািতর েলাকরা িজেজ্ঞসকরেব, �প্রভু এই েদেশর
প্রিত েকন এমনিট করেলন? েকন িতিন এত কু্রদ্ধ হেলন?� 25 উত্তর
এই হেব, �প্রভু কু্রদ্ধ কারণ ইস্রােয়েলর েলাকরা তােদর প্রভুর অথর্াৎ 
পূবর্পুরুেষর ঈশ্বেরর িনয়ম তয্াগ কেরেছ| প্রভু তােদর িমশর েদশ
েথেক বার কেরআনার সময় েয চুিক্ত কেরিছেলন তা তারা আর পালন
কের না| 26 প্রভু েয সমস্ত েদবতার পূজা করেত িনেষধ কেরিছেলন,
যােদর পূজা তারা আেগ কখনও কের িন, ইস্রােয়েলর েলাকরা েসই
অনয্ানয্ েদবতার েসবা কেরেছ| 27 েসই কারেণই প্রভু এই েদেশর
েলাকেদর প্রিত অতয্ন্ত কু্রদ্ধ হেলন| আর তাই িতিন পুস্তেক েলখা
সমস্ত অিভশাপ তােদর উপর আনেলন| 28 প্রভু তােদর প্রিত অতয্ন্ত
কু্রদ্ধ ও িবরক্ত হেলন, তাই িতিন তােদর েদশ েথেক বার কের িদেয়
অনয্ এক েদেশ রাখেলন, েসখােনই আজ তারা রেয়েছ|�

29 “িকছু িবষয় রেয়েছ যা প্রভু, আমােদর ঈশ্বর, েগাপন েরেখেছন,
েকবল িতিনই েস সব িবষয় জােনন| িকন্তু প্রভু িকছু িবষয় আমােদর
কােছ প্রকাশ কেরেছন এবং েসই িশক্ষাসকল আমােদর ও আমােদর
উত্তরপুরুষেদর জনয্ িচরকাল থাকেব| েসই িবিধর সব আজ্ঞাগুিলর
প্রিত আমরা অবশয্ই বাধয্ থাকব|

30
ইস্রােয়লীয়রা তােদর েদেশ িফরেব

1 “আিম েতামােদর আশীবর্াদ ও অিভশাপ সম্বেন্ধ যা যা বললাম
েসই সব যখন েতামােদর ওপর ঘটেব এবং প্রভু েতামােদর েয সব
িবিভন্ন জািতর মেধয্ ছিড়েয় েদেবন, েসখােন যিদ এই সব িবষেয় িচন্তা
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কের 2 তুিম ও েতামার সন্তানরা প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর, কােছ িফের
আেসা অথর্াৎ যিদ েতামরা তঁােক েতামােদর সমস্ত হৃদয় এবং সমস্ত
আত্মা িদেয় অনুসরণ কর এবং তঁার সব আজ্ঞাগুিল�যা িকছু আিম
আজ িদেয়িছ, েতামরা েসগুিলর প্রিত সমূ্পণর্ভােব বাধয্ থাক, 3 তেব
প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর প্রিত করুণা করেবন| প্রভু আবার
েতামােদর মুক্ত করেবন| িতিন েতামােদর েয সব জািতর মেধয্ পািঠেয়
িছেলন েসখান েথেক আবার িফিরেয় আনেবন| 4 এমন িক েতামরা
যিদ পৃিথবীর দূরতম প্রােন্তও িগেয় থােকা, প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর,
েসখান েথেক েতামােদর সংগ্রহ করেবন| 5 েতামােদর পূবর্পুরুষেদর
েয েদশ িছল, প্রভু েসই েদেশ েতামােদর িফিরেয় আনেবন এবং
েসই েদশ েতামােদর অিধকাের আসেব| প্রভু েতামােদর মঙ্গল করেবন
এবং পূবর্পূরুষেদর চাইেতও েতামােদর অিধক হেব| েতামােদর জািতর
েলাকসংখয্া এমন বৃিদ্ধ পােব যা আেগ কখনও হয় িন| 6 প্রভু
েতামােদর ঈশ্বর েতামার এবং েতামােদর উত্তরপুরুষেদর হৃদয় বাধয্
কের তুলেবন| এই ভােব েতামােদর প্রভুেক সমস্ত হৃদেয়র সােথ েপ্রম
কের জীবন লাভ করেব|

7 “আর তখন প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, শত্রুেদর প্রিত েসই সমস্ত
অমঙ্গল ঘটােবন, কারণ এই সমস্ত েলাকরা েতামােদর ঘৃণা কের ও
কষ্ট েদয়| 8 আর েতামরা আবার প্রভুর বাধয্ হেব| আিম আজ তঁার
েয সমস্ত আেদশ িদিচ্ছ তা পালন করেব| 9 েতামরা েয কােজ হাত
েদেব তােতই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর কৃতকাযর্ হেত েদেবন|
তঁার আশীবর্ােদ েতামরা বহু সন্তানসন্তিত লাভ করেব| তঁার আশীবর্ােদ
েতামােদর পশুেদরও অেনক শাবক হেব| িতিন েতামােদর েক্ষতেক
আশীবর্াদ করেবন, ফেল অেনক ফসল উৎপন্ন হেব| প্রভু েতামােদর
মঙ্গল করেবন| েতামােদর পূবর্পুরুষেদর মঙ্গল সাধন কের িতিন েয
রকম আনন্দ েপেতন, েসই রকম েতামােদর প্রিত মঙ্গল সাধন কের
িতিন আনন্দ পােবন| 10 িকন্তু প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, আজ যা বলেছন
তা অবশয্ই পালন করেত হেব| েতামরা অবশয্ই তঁার আজ্ঞাসকল
এবং বয্বস্থাপুস্তেক েলখা িবিধগুেলা পালন করেব| েতামরা অবশয্ই
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েতামােদর হৃদয় ও প্রােণর সােথ প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর বাধয্ হেব|
তাহেল েতামােদর প্রিত এইসব মঙ্গল কাযর্ ঘটেব|

জীবন অথবা মৃতুয্
11 “এই আজ্ঞা যা আজআিম েতামােদর িদিচ্ছ তা েতামােদর পেক্ষ

খুব কিঠন হেব না আর তা সােধয্র বাইেরও নয়| 12 এই আজ্ঞাগুিল
স্বেগর্ েরেখ েদওয়া হয় িন েয তুিম বলেব, �েক স্বেগর্ িগেয় তাআমােদর
জনয্ িনেয় আসেব যােত আমরা তা শুনেত পাির এবং েমেন চিল|�
13 এই আজ্ঞা সমুেদ্রর অপর পােরও েনই েয তুিম বলেব, �েক সমুদ্র
পার হেয় আমােদর জনয্ তা িনেয় আসেব যােত আমরা তা শুনেত
পাই ও েসই মত কাজ করেত পাির|� 14 না, েস বাকয্ েতামােদর খুব
কােছ, েতামােদর মুেখ ও হৃদেয় রেয়েছ যােত তা পালন করেত পার|

15 “আজ জীবন ও মৃতুয্ অথবা ভাল ও মেন্দর মেধয্ েতামােদর
একিট মেনানীত করেত িদেয়িছ| 16 প্রভু, েতামােদর ঈশ্বরেক,
ভালবাসেত, তঁােক অনুসরণ এবং তঁার সমস্ত আজ্ঞা, িবিধ ও
িনয়মসকল পালন করেত আজআিম েতামােদর আজ্ঞা করিছ| তাহেল
েতামরা বঁাচেব এবং েতামােদর জািত আরও বৃিদ্ধ পােব এবং েয েদশ
অিধকার করেত যাচ্ছ, প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েসই েদেশ েতামােদর
আশীবর্াদ করেবন| 17 িকন্তু যিদ েতামরা প্রভুর েথেক েতামােদর হৃদয়
িফিরেয় নাও এবং তঁার কথা শুনেত সম্মত না হও, যিদ অনয্ েদবতার
পূজা ও েসবা করার জনয্ মনিস্থর কের থাক, 18তাহেল েতামরা ধ্বংস
হেব| আিম েতামােদর সাবধান কের িদিচ্ছ, যিদ েতামরা প্রভুর েথেক
হৃদয় িফিরেয় নাও তেব যদর্ ন নদীর অপর পােরর েয েদেশ েতামরা
প্রেবশ করার জনয্ প্রস্তুত, েসখােন েতামরা দীঘর্জীিব হেব না|

19 “আজ এই দুই পেথর মেধয্ েয েকান একিট েবেছ েনওয়ার
সুেযাগ েতামােদর হেয়েছ আর আকাশ ও পৃিথবীেক আিম এই
িবষেয় সাক্ষী রাখিছ| েতামরা জীবন বা মৃতুয্ েবেছ িনেত পােরা|
প্রথমিট মেনানীত করেল েতামরা আশীবর্াদ পােব| যিদ েতামরা অপরিট
মেনানীত কর তাহেল আসেব অিভশাপ| সুতরাং জীবন মেনানীত
কর, তাহেল েতামরা এবং েতামােদর সন্তানরা বঁাচেব| 20 েতামরা



িদ্বতীয় িববরণ 31:1 xcvii িদ্বতীয় িববরণ 31:8

অবশয্ই েতামােদর প্রভু, ঈশ্বরেক, ভালবাসেব ও তঁার বাধয্ হেব| তঁােক
পিরতয্াগ কেরা না, কারণ প্রভুই েতামােদর জীবন এবং প্রভু েতামােদর
পূবর্পুরুষ অব্রাহাম, ইসহাক এবং যােকাবেক েয েদশ িদেত প্রিতজ্ঞা
কেরিছেলন, েসই েদেশ িতিন েতামােদর দীঘর্জীিব করেবন|”

31

নতুন েনতা িযেহাশূয়
1 ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর এই সব কথা বলা েশষ হেল, 2 েমািশ

বলেলন, “আমার বয়স এখন 120 বছর| আিম আর েতামােদর
পিরচালনা করেত পারব না| প্রভু আমায় বেলেছন: �তুিম যদর্ ন নদী
পার হেয় যােব না|� 3 িকন্তু প্রভু েতামােদর েলাকেদর েসই েদেশ
পথ েদিখেয় িনেয় যােবন| প্রভু েতামােদর জনয্ এই সমস্ত জািতেক
ধ্বংস করেবন এবং েতামরা তােদর েদশ িছিনেয় েনেব| প্রভুর প্রিতজ্ঞা
অনুসাের িযেহাশূয় েতামােদর পথ েদখােবন|

4“প্রভু সীেহান এবং ওগ এই ইেমারীয় রাজােদরধ্বংস কের তােদর
প্রিত এবং তােদর েদেশর প্রিত যা কেরিছেলন এেদর প্রিতও তাই
করেবন| 5এই সমস্তজািতেক হারােত প্রভু েতামােদর সাহাযয্ করেবন|
িকন্তুআিম েতামােদর যা যা করেত বিল তার সবই েতামরা তােদর প্রিত
কেরা| 6 দৃঢ় এবং সাহসী হও, ঐ সমস্ত েলাকেদর ভয় েপও না! কারণ
প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর সেঙ্গআেছন| িতিন েতামােদর েছেড়
যােবন না বা হতাশ করেবন না|”

7 তখন েমািশ সমস্ত ইস্রােয়েলর সামেন িযেহাশূয়েক েডেক
বলেলন, “শক্ত হও, মেন সাহস আেনা| েয েদশ প্রভু এেদর
পূবর্পুরুষেদর েদেবন বেল প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন, তুিম তােদর েসখােন
িনেয় যােব এবং েসই েদশ তােদর অিধকার করােব| 8প্রভু েতামায় পথ
েদখােবন, িতিন িনেজই েতামার সেঙ্গআেছন| িতিন েতামােক ছাড়েবন
না বা তয্াগ করেবন না| দুিশ্চন্তা কেরা না, ভয় েপও না|”
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েমািশ িশক্ষাগুিল িলিপবদ্ধ করেলন
9 তারপর েমািশ েসই িশক্ষাগুিল িলেখ যাজকেদর হােত িদেলন|

যাজকরা িছল েলিব েগাষ্ঠীর েলাক, যােদর কাজ িছল প্রভুর চুিক্তর
েসই িসনু্দক বহন করা| েমািশ ইস্রােয়েলর সমস্ত প্রবীণেদর কােছও
িশক্ষাগুিল িদেলন| 10তারপর েমািশ তােদর এই আজ্ঞা িদেয় বলেলন,
“প্রেতয্ক সাত বছেরর েশেষ, মুিক্তর বছের অথর্াৎ  কুিটরবাস
উৎসেবর সময়, 11 েয সময় ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক প্রভু েতামােদর
ঈশ্বেরর মেনানীত স্থােন প্রভুর সােথ সাক্ষাৎ করেতআসেব, েসই সময়
তুিম অবশয্ই এই িশক্ষাগুিল েলাকেদর কােছ পাঠ করেব যােত তারা
তা শুনেত পায়| 12 সকল পুরুষ, স্ত্রীেলাক, িশশুেদর এবং েতামােদর
মেধয্ বাসকারী িবেদশীেদর অবশয্ই একসােথ জেড়া করেব| তারা এই
সব িশক্ষা শুনেব ও েতামােদর প্রভু ঈশ্বরেক সম্মান করেত িশখেব|
তখন তারা বয্বস্থার পুস্তেক েয েয িবষয়আেছ তার সবই পালন করেত
পারেব| 13 উত্তরপুরুষরা যিদ িশক্ষাগুিল না েজেন থােক তেব তারাও
শুনেব এবং প্রভু, েতামােদর ঈশ্বরেক, সম্মান করেত িশখেব| তারা
যতিদন েতামার েদেশ বাস করেব ততিদন প্রভুেক সম্মান করেব| শীঘ্রই
েতামরা যদর্ ন নদী পার হেয় েসই েদশ অিধকার করেব|”

প্রভু েমািশ ও িযেহাশূয়েক ডাকেলন
14 প্রভু েমািশেক বলেলন, “এখন েতামার মৃতুয্র সময় হেয়

এেসেছ| িযেহাশূয়েক িনেয় সমাগম তঁাবুর কােছ এস| আিম বলব
িযেহাশূয়েক িক করেত হেব|” তাই েমািশ ও িযেহাশূয় সমাগম তঁাবুেত
েগেলন|

15 প্রভু েসই তঁাবুর কােছ েমঘস্তেম্ভর দশর্ন িদেলন| েসই েমঘস্তম্ভ
তঁাবুর দরজায় দঁািড়েয় রইেলা| 16প্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম শীঘ্রই
মারা যােব এবং তুিম েতামার পূবর্পুরুষেদর কােছ েগেল পর এই
েলাকরা আমার প্রিত িবশ্বস্ত থাকেব না| আিম তােদর সােথ েয চুিক্ত
কেরিছ তা তারা েভেঙ্গ েফলেব| তারা আমায় পিরতয্াগ কের েয েদেশ
যােচ্ছ েসই েদেশর মূির্ত্তেদর পূজা করেব| 17 েসই সময় আিম তােদর
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উপর অতয্ন্ত কু্রদ্ধ হব এবং তােদর পিরতয্াগ করব| আিম তােদর
সাহাযয্ করেত অস্বীকার করব আর তারা ধ্বংস হেব| তােদর প্রিত
বহুিবধ ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেব, তারা অেনক কেষ্টও পড়েব| তখন তারা
বলেব, �আমােদর প্রিত এইসব অমঙ্গল ঘটেছ কারণ আমােদর ঈশ্বর
আমােদর সেঙ্গ েনই|� 18 েসই সময় আিম তােদর সাহাযয্ করব না
কারণ তারা মন্দ কাজ করেব এবং অনয্ েদবতােদর পূজা করেব|

19 “তাই এই গানটা িলেখ নাও এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর তা
েশখাও| তােদর এই গান গাইেত েশখাও, তাহেল এই গান ইস্রােয়েলর
েলাকর িবরুেদ্ধ আমার সাক্ষী হেব| 20 আিম তােদর পূবর্পুরুষেদর
েয েদশ েদব বেল প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম, আিম তােদর েসই েদেশ
িনেয় যাব| েসই েদশ উত্তম িবষেয় পিরপূণর্ আর তারা যা চায় তাই-
ই েখেত েপেল তারা হৃষ্টপুষ্ট হেব িকন্তু তখন তারা ঘুের বসেব এবং
অনয্ েদবতার েসবা করেব| তারা আমার কাছ েথেক দূের সের যােব
এবং আমার িনয়ম েভেঙ্গ েফলেব| 21 তখন তােদর প্রিত বহু ভয়ঙ্কর
ঘটনা ঘটেব| তারা অেনক কেষ্ট পড়েব| েসই সমেয় তােদর েলাকেদর
এই গান মেন পড়েব এবং তারা তােদর ভুল বুঝেব| আিম তােদর েয
েদশ েদব বেল প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম েসই েদেশ এখনও িনেয় যাই িন,
িকন্তু আিম জািন েসখােন তারা িক করার পিরকল্পনা করেছ|”

22 তাই েসই িদেনই েমািশ েসই গান িলখেলন এবং ইস্রােয়েলর
েলাকেদর তা েশখােলন|

23 তখন প্রভু নূেনর পুত্র িযেহাশূয়েক বলেলন, “শক্ত হও, সাহসী
হও| আিম ইস্রােয়লীয়েদর েয েদশ েদব বেল প্রিতজ্ঞা কেরিছ, েসই
েদেশ তুিম তােদর িনেয় যােব আর আিম েতামার সােথ থাকব|”

েমািশ ইস্রােয়লীয়েদর সতকর্ কের িদেলন
24 এই সমস্ত িশক্ষা েমািশ যত্ন সহকাের একিট বইেয় িলখেলন|

25আর তা েলখা েশষ হেল, িতিন েলবীয়েদর একিট আেদশ িদেলন|
(এই েলবীয়রা প্রভুর চুিক্তর িসনু্দক বেয় িনেয় েযত|) েমািশ বলেলন,
26 “বয্বস্থাপুস্তক বই িনেয় প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর চুিক্তর িসনু্দেকর
পােশ রাখ| তাহেল তা েতামােদর িবরুেদ্ধ সাক্ষী হেব| 27আিম জািন
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েতামরা খুব একগঁুেয়, েতামরা েতামােদর মত কের জীবন কাটােত
চাও| েদখ আিম েতামােদর সােথ থাকাকালীনই েতামরা প্রভুর বাধয্
হেত অস্বীকার কেরিছেল| তাই আিম জািন েয আমার মৃতুয্র পরও
েতামরা তঁার বাধয্ হেত অস্বীকার করেব| 28 েতামার পিরবারেগাষ্ঠীর
সমস্ত উচ্চপদস্থকমর্চারী ও েনতােদর একজায়গায় জেড়া কেরা|আিম
তােদর এই সব িবষয় বলব এবং তােদর িবরুেদ্ধ আকাশ ও পৃিথবীেক
সাক্ষী করেবা| 29 আিম জািন আমার মৃতুয্র পর েতামরা মন্দ হেয়
পড়েব| আিম েয ভােব আজ্ঞা কেরিছ তার েথেক েতামরা দূের সের
যােব| ভিবষয্েত েতামােদর অমঙ্গল হেব| কারণ প্রভু েয কাজ মন্দ
বেলন েতামরা েসই সবই করেত চাও এবং েতামােদর মন্দ কােজর
দ্বারা তঁােক অসন্তুষ্ট কর|”

েমািশর গান
30 ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক একজায়গায় জেড়া হেল েমািশ তােদর

জনয্ এই গােনর সবটাই গাইেলন:

32
1 “আকাশ, আিম যা বিল েশান|

পৃিথবী, আমার মুেখর কথা েশান|
2আমার উপেদশ বৃষ্টির মত ঝরেব,

েযমন িশিশর পেড় মািটর উপের,
বৃষ্টির ধারা ঘােসর উপর পেড়,
েযমন সবুজ গাছপালার উপর বৃষ্টি নােম|

3কারণ আিম প্রভুর নাম প্রচার করব| েতামরা ঈশ্বেরর প্রশংসা কর!

4 “ৈশল (প্রভু)
এবং তঁার কাজও ত্রুিটহীন!
কারণ তঁার পথসকল নয্াযয্!

ঈশ্বর সতয্ এবং িবশ্বাসয্|
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িতিন মঙ্গলময় ও সৎ |
5 সিতয্ েতামরা তঁার সন্তান নও|

েতামােদর পাপসকল তঁােক কলুিষত কের|
েতামরা িবপথগামী িমেথয্বাদী|

6 এই ভােব িক েতামরা প্রভু েতামােদর প্রিত যা যা কেরেছন তা
পিরেশাধ কর?

েতামরা সূ্থলবুিদ্ধ, েবাকা েলাক|
প্রভুই েতামােদর িপতা| িতিন েতামােক ৈতরী করেলন|

িতিনই েতামার সৃষ্টিকতর্ া| িতিনই েতামার ভার বহন কেরন|

7 “স্মরণ কর বহুপূেবর্ িক ঘেটিছল|
বহু বছর আেগ েয সব ঘটনা ঘেটিছল তা মেন কের েদখ|

েতামার িপতােক িজজ্ঞাসা কর, িতিন েতামােক বলেবন|
েতামার প্রবীণেদর িজেজ্ঞস কর, তঁারাও েতামােক বলেবন|

8 পরাৎ  পর পৃিথবীেত েলাকেদর পৃথক কেরেছন|
িতিন প্রেতয্ক জািতেক তঁার িনেজর েদশ িদেয়েছন|

েসই সব জািতর জনয্ ঈশ্বরই সীমােরখা িনির্দষ্ট কেরেছন,
ঈশ্বেরর সন্তানেদর সংখয্া অনুসােরই রেয়েছন|

9 প্রভুর েলাকরাই তঁার অিধকার!
যােকাব প্রভুরই|

10 “প্রভু যােকাবেক মরুভূিমেত
এক বাতাস তািড়ত েদেশ েপেলন|

প্রভু যােকােবর তত্ত্বাবধােনর জনয্ তােক েবষ্টন করেলন|
তঁার িনেজর েচােখর তারার মত তােক রক্ষা করেলন|

11 ঈগল পাখী তার শাবকেদর বাসা েথেক েঠেল েদয় েযন তারা
উড়েত েশেখ|

শাবকেদর রক্ষা করেত েস তােদর সােথ আকােশ ওেড়|
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তােদর ধরেত েস তার পাখা িবস্তার কের,
তারা পেড় েগেল েস তােদর ডানার উপর বহন কের িনরাপদ
স্থােন িনেয় যায়| প্রভু িঠক েসই রকম হেলন|

12 প্রভু একাই যােকাবেক পথ েদিখেয় িনেয় েগেলন|
েকান িবজাতীয় েদবতা তােক সাহাযয্ কের িন|

13পাবর্তয্ েদশ অিধকার করেত িতিন যােকাবেক পিরচালনা করেলন|
যােকাব েক্ষেতর শসয্ সংগ্রহ করেলন|

প্রভু তােক পাথেরর েথেক মধু
এবং শক্ত পাথেরর েথেক জলপাইেয়র েতল িদেলন|

14 প্রভু ইস্রােয়লেক িদেলন েগা-পাল হেত উৎপন্ন মাখন এবং
েমষপােলর দুধ|

িতিন ইস্রােয়লেক িদেলন েমাটা-েসাটা েমষ ও ছাগল;
বাশেনর েসরা েমষ এবং িমিহ উৎকৃষ্ট গেমর আটা|

েতামরা ইস্রােয়েলর েলাকরা দ্রাক্ষারস, লাল রেঙর দ্রাক্ষারস
পান করেল|

15 “িকন্তু িযশুরূণ হৃষ্টপুষ্ট হেল ষঁােড়র মত পদাঘাত করল|
(হঁয্া, েতামােদর েপট ভের খাওয়ােনা হেয়িছল! েতামরা পুষ্ট ও
েমদযুক্ত হেল|)

তখন েস তার িনমর্াতা, তার ঈশ্বরেক পিরতয্াগ করল|
েয ৈশল তােক পিরত্রাণ কেরিছল তার েথেক পালাল|

16 প্রভুর েলাকরাই তঁােক ঈষর্ািন্বত করল| তারা অনয্ েদবতার পূজা
করল!

েসই সব ভয়ঙ্কর েদবতার পূজা কের তারা ঈশ্বরেক কু্রদ্ধ করল|
17 তারা ভূতেদর উেদ্দেশয্ বিলদান উৎসগর্ করল, যারা ঈশ্বর িছল না|

ঐ েদবতারা িছল নতুন, যােদর তারা জানত না|
ঐ সব নতুন েদবতােদর তােদর পূবর্পুরুষরাও জানত না|

18 েয ঈশ্বর েতামার িনমর্াতা তঁােক তুিম পিরতয্াগ করেল,
েয ঈশ্বর েতামায় জীবন দান করেলন তঁােক ভুেল েগেল|
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19 “প্রভু এসব েদখেলন এবং তােদর প্রিত প্রচণ্ড কু্রদ্ধ হেলন|
তঁার পুত্র কনয্ারাই তঁােক কু্রদ্ধ করল!

20 তাই প্রভু বলেলন,
�আিম তােদর েথেক মুখ িফিরেয় েনব,

তারপর েদখা যােব িক ঘেট!
তারা িবরুদ্ধাচারী|

তারা িবশ্বাসঘাতক সন্তান|
21 তারা অনীশ্বর দ্বারা আমােক ঈষর্ািন্বত করল|

তারা ঐসব অথর্হীন মূির্ত্ত ৈতরী কের আমােক কু্রদ্ধ করল|
তাই আিম তােদর মেধয্ ঈষর্া জন্মাব এমন েলাকেদর দ্বারা যারা

প্রকৃতপেক্ষ জািত নয়|
আিম তােদর একিট দুষ্ট জািতর দ্বারা কু্রদ্ধ করব|

22আমার েক্রাধ আগুেনর মত জ্বলেব,
তা কবেরর* গভীরতম স্থানও জ্বািলেয় েদেব,
তা পৃিথবী ও পৃিথবীেত উৎপন্ন সবিকছু জ্বালােব,
তা পবর্তগুিলর মূেল েপৗেঁছ েসটাও জ্বালােব|

23 “ �আিম ইস্রােয়লীয়েদর উপর সঙ্কট আনব|
আমার সমস্ত বাণ তােদর িদেক ছঁুড়ব|

24 তারা কু্ষধায় েরাগা হেয় যােব|
ভয়ঙ্কর সব েরাগ তােদর ধ্বংস কের েফলেব|

আিম তােদর িবরুেদ্ধ বনয্ জন্তু পাঠাব|
িবষাক্ত সাপ দ্বারা তারা দংিশত হেব|

25 পেথ ৈসনয্রা তােদর হতয্া করেব|
বাড়ীর মেধয্ও মহাভয় িবনাশ করেব|

ৈসনয্রা যুবক যুবতীেদর হতয্া করেব|
তারা িশশু ও বৃদ্ধেদরও হতয্া করেব|

* 32:22: কবর অথবা “িশওল” মৃতুয্র স্থান|
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26 “ �আিম ইস্রােয়লীয়েদর ধ্বংস করার কথা েভেবিছলাম,
যােত েলাক তােদর কথা একদম ভুেল যায়!

27 িকন্তু আিম জািন তােদর শত্রুরা িক বলেব|
তােদর শত্রুরা বুঝেব না|

তারা বড়াই কের বলেব,
“প্রভু ইস্রােয়লেক ধ্বংস কেরন িন,
আমরাই আমােদর শিক্তেত জয়ী হেয়িছ!� ”

28 “ইস্রােয়েলর েলাকরা েবাকা,
তারা েবােঝ না|

29 যিদ শুধু তারা জ্ঞানবান হত
তেব বুঝত|
তারা বুঝত তােদর প্রিত িক ঘটেত পাের!

30 একজন েলাক িক কখনও 1000 েলাকেক তািড়েয় িদেত পাের?
দুজন িক কখনও 10,000 েলাকেক পালােত বাধয্ করেত
পাের?

এই সব তখনই ঘেট যখন প্রভু
তােদর শত্রুর হােত সমপর্ণ কেরন!

এই সব তখনই ঘেট যিদ ৈশল†
তােদর দােসর মত িবক্রয়় কের েদন!

31 আমােদর শত্রুেদর েয �ৈশল� তা আমােদর ৈশেলর মত বলবান
নয়!

এমন িক আমােদর শত্রুরাও েসটা জােন!
32 তােদর দ্রাক্ষালতা সেদােমর দ্রাক্ষালতা হেত এবং ঘেমারার েক্ষত

হেত উৎপন্ন|
তােদর দ্রাক্ষা ফল প্রাণনাশক িবেষর মত|
33 তােদর দ্রাক্ষারস সােপর িবেষর মত|

34 “প্রভু বেলন,
† 32:30: ৈশল ঈশ্বেরর আেরক নাম (এর অথর্ িতিন এক দুগর্ বা শক্তসমথর্ িনরাপদস্থান|)
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�আিম েসই শািস্ত সঞ্চয় কের রাখিছ|
আিম তা আমার ভাণ্ডাের বন্ধ কের েরেখিছ!

35 তারা েয সব মন্দ কাজ কেরেছ তার জনয্ আিম তােদর শািস্ত েদব|
িকন্তু আিম েসই িদেনর জনয্ শািস্ত সঞ্চয় কের েরেখিছ যখন
তােদর পা িপছেল যােব|

তােদর কেষ্টর সময় সিন্নকট|
শীঘ্রই তােদর শািস্ত েনেম আসেব|�

36 “প্রভু তঁার েলাকেদর িবচার করেবন|
তারা তঁার দাস

এবং প্রভু যখন েদখেবন েয ক্রীতদাস এবং স্বাধীন েলাকরা
শিক্তহীন এবং সহায়হীন হেয়েছ
তখন িতিন তােদর উপর করুণা প্রদশর্ন করেবন|

37 তখন প্রভু বলেবন,
�তােদর েসই েদবতারা েকাথায়?
েকাথায় েসই �ৈশল� যার কােছ আশ্রেয়র জনয্ তারা ছুেট
িগেয়িছল?

38 েসই েদবতারা েতামােদর বিলর চির্ব েভাজন করত
এবং েপয় ৈনেবদয্র দ্রাক্ষারস পান করত|

ঐ সব েদবতারাই উেঠ এেস েতামােদর সাহাযয্ করুক!
তারাই েতামােদর রক্ষা করুক!

39 “ �এখন েদখ আিম, েকবল আিমই ঈশ্বর!
আর েকান ঈশ্বর েনই!

আিমই বধ কির,
আিমই জীবন দান কির,

আিম আঘাত কির,
আিমই সুস্থ কির|

আমার হাত েথেক েকউ কাউেক উদ্ধার করেত পাের না!
40আিম আকােশর িদেক আমার হাত তুেল এই প্রিতজ্ঞা কির,
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আমার অনন্তজীবন েযমন িনিশ্চত
েসই িনিশ্চতভােবই এগুিল ঘটেব!

41আিম প্রিতজ্ঞা করিছ,
আিম আমার প্রদীপ্ত তরবাির ধারােলা করব|
তােদর উিচৎ শািস্ত েদব| আিম তা িদেয় শত্রুেদর শািস্ত েদব
এবং যারা আমায় ঘৃণা কের তােদর প্রিতফল েদব|

42আমার শত্রুরা হত হেব এবং তােদর বন্দী িহসােব িনেয় যাওয়া হেব|
আমার তীর তােদর রেক্ত রাঙাব|
আমার তরবাির তােদর েসনােদর মাথাগুিল েকেট েনেব|�

43 “জািতগণ, েতামরা ঈশ্বেরর েলাকেদর জনয্ আনন্দ কর! কারণ
িতিন তােদর সাহাযয্ কেরন|

তঁার দাসেদর হতয্াকারীেক িতিন শািস্ত েদন|
িতিন তঁার শত্রুেদর উিচৎ শািস্ত েদন|
আর এই ভােব িতিন তঁার েদশ ও প্রজােদর পিবত্র কেরন|”

েমািশ েলাকেদর তার গান েশখােলন
44 তারপর েমািশ এেক ইস্রােয়েলর েলাকেদর শুিনেয় শুিনেয়

এই গােনর সমস্ত কথাগুিল বলেলন| নূেনর পুত্র িযেহাশূয় েমািশর
সােথ িছেলন| 45 েমািশ েলাকেদর এই িবষেয় িশক্ষা েদওয়া েশষ
কের বলেলন, 46 “আিম আজ েয সব আেদশ িদলাম তার প্রিত
েতামরা অবশয্ই মেনােযাগ েদেব এবং সন্তানেদরও িশক্ষা িদও েযন
তারা বয্বস্থার সমস্ত আজ্ঞা পালন কের| 47 েভেবা না এই সব িশক্ষা
গুরুত্বহীন| তারা েতামার জীবন! এইসব িশক্ষা অনুসরণ করেল েতামরা
যদর্ ন নদীর ওপােরর েদেশ দীঘর্জীিব হেব�েয েদশ েতামরা অিধকার
করেব|”

নেবা পবর্েত েমািশ
48 েসই একই িদেন প্রভু েমািশর সেঙ্গ কথা বলেলন| িতিন বলেলন,

49 “তুিম অবারীম পবর্েত যাও| িযরীেহার সামেন অবিস্থত েমায়াব
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েদেশর নেবা পবর্েত ওেঠা| তাহেল ইস্রােয়েলর েলাকেদর বসবােসর
জনয্ েয কনান েদশআিম তােদর িদিচ্ছ, তা তুিম েদখেত পােব| 50 তুিম
েসই পবর্েত মারা যােব| েতামার ভাই হােরাণ, েয েহার পবর্েত মারা
িগেয়িছল এবং তারপর তার িনেজর েলাকেদর সেঙ্গ িমিলত হবার জনয্
চেল িগেয়িছল| তুিমও েসইভােবই পূবর্পুরুষেদর সােথ সংগৃহীত হেব|
51 কারণ েতামরা দুজেনই আমার িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছেল| েতামরা
কােদেশর কােছ মরীবার জেলর ধাের িছেল, েযটা িসন মরুভূিমেত
রেয়েছ, েসখােন ইস্রােয়েলর েলাকেদর সামেন েতামরা আমােক
সম্মান কর িন এবং আমােক পিবত্র বেল মানয্ কর িন| 52 তাই এখন
েতামরা েসই েদশ েদখেত পার, যা আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর িদিচ্ছ,
িকন্তু েতামরা েসই েদেশ প্রেবশ করেত পারেব না|”

33
েমািশ েলাকেদর আশীবর্াদ করেলন

1 মৃতুয্র পূেবর্ ঈশ্বেরর েলাক েমািশ, ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই সব
বেল আশীবর্াদ করেলন|

2 “প্রভু সীনয় পবর্ত হেত এেলন,
েসয়ীেরর েগাধুিল েবলায় েযন আেলা উিদত হল|
পারণ পবর্ত হেত েযন আেলা জ্বেল উঠেলা|

প্রভু তঁার 10,000 পিবত্র জনেক তঁার সেঙ্গ িনেয় এেলন|
ঈশ্বেরর পরাক্রমী ৈসনয্রা তঁার পােশ িছল|

3 হঁয্া, প্রভু তঁার েলাকেদর ভালবােসন|
সমস্ত পিবত্র েলাকরা তঁার হােত রেয়েছ|

তারা তঁার চরণতেল বেস তঁার িশক্ষাসকল েশেখ!
4 েমািশ আমােদর িবিধ িদেলন|

েসই সব িশক্ষা যােকােবর েলাকেদর জনয্|
5 েসই সময় ইস্রােয়েলর েলাকরা
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ও তােদর েনতারা এক সােথ জেড়া হল,
আর প্রভু িযশুরূেণর (ইস্রােয়েলর) রাজা হেলন!

রূেবেণর আশীবর্াদ
6 “রূেবণ েবঁেচ থাকুক, মারা না যাক| িকন্তু তার পিরবারেগাষ্ঠীর

েলাকসংখয্া অল্প েহাক্!”

িযহূদার আশীবর্াদ
7 িযহূদার িবষেয় েমািশ এই কথা বলেলন:

“িযহূদার েনতা সাহােযয্র জনয্ প্রাথর্না জানােল প্রভু তার প্রাথর্না শুনুন|
তঁার েলাকেদর কােছ তােক িনেয় আসুন|

তােক শিক্তশালী কের তার শত্রুেদর হারােত সাহাযয্ করুন|”

েলবীর আশীবর্াদ
8 েলবীর সম্বেন্ধ েমািশ এই কথাগুিল বলেলন:

“েলিব েতামার প্রকৃত অনুসরণকারী,
উরীম ও তূম্মীম তার সােথ রেয়েছ|

মঃসােত তুিম েলবীর পরীক্ষা কেরিছেল|
মরীবার জেলর ধাের তুিম তােদর পরীক্ষা কের প্রমাণ কেরিছেল েয

তারা েতামার|
9 তারা েতামার িবষেয়ই েবশী যত্নশীল েহ প্রভু, এমনিক িনেজেদর

পিরবােরর েথেকও|
তারা তােদর মাতািপতােক উেপক্ষা কেরেছ,
িনেজর ভাইেদরও স্বীকার কেরিন|
এমন িক তারা তােদর িশশুেদর িবষেয়ও মেনােযাগ কের িন|
িকন্তু তারা েতামার আেদশসকল পালন কেরেছ|

তারা েতামার বেন্দাবস্ত অনুসরণ কেরেছ|
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10 তারা যােকাবেক েতামার শাসন িশক্ষা েদেব| েতামার বয্বস্থা ও
আজ্ঞা ইস্রােয়লেক িবিধ েদেব|

তারা েতামার সামেন ধূপ জ্বালােব|
েতামার েবদীেত তারা েহামবিল উৎসগর্ করেব|

11 “প্রভু, েলবীর শিক্তেক আশীবর্াদ কর|
তার হােতর কাজ গ্রহণ কর|

যারা তােদর আক্রমণ কের তােদর ধ্বংস কর|
তার শত্রুেদর পরািজত কর, েযন শত্রুরা আর কখনও িফের
আক্রমণ করেত না পাের|”

িবনয্ামীেনর আশীবর্াদ
12 িবনয্ামীেনর সম্বেন্ধ েমািশ বলেলন:

“প্রভু িবনয্ামীনেক ভালবােসন|
িবনয্ামীন িনরাপেদই তঁার কােছ থাকেব|

প্রভু সবসময় তােক রক্ষা কেরন
এবং প্রভু তার েদেশ বাস করেবন|”*

েযােষেফর আশীবর্াদ
13 েযােষেফর সম্বেন্ধ েমািশ বলেলন:

“প্রভু েযােষেফর েদশেক আশীবর্াদ করুন|
প্রভু তােদর মাথার উপেরর আকাশ েথেক বৃষ্টি বষর্ান
আর পােয়র তলার মািট েথেক জল িদন|

14 সূযর্ তােদর েযন ভাল ফল েদয়|
প্রেতয্ক মােসই েযন উত্তম ফল হয়|

15 পুরাতন পবর্ত সকল ও িগিরমালাগুিল েযন
* 33:12: প্রভু � করেবন আক্ষিরক অেথর্, “এবং এখন িতিন তঁার দুই কঁােধর মেধয্
বাস করেবন|” এিট সম্ভবতঃ েবাঝায় েয িবনয্ামীন এবং িযহূদার ভূখেণ্ডর মেধয্র সীমােন্ত
েজরুশােলেম প্রভুর মিন্দর হেব|
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উত্তম উত্তম ফল েদয়|
16 পৃিথবী েযন তার উৎকৃষ্ট িবষয়গুিল েযােষফেক েদয়|
েযােষফেক তার ভাইেদর েথেক আলাদা করা হেয়িছল|

তাই জ্বলন্ত েঝােপর প্রভু তঁার উৎকৃষ্ট িবষয় সকল েযােষফেক
িদন|

17 েযােষফ শিক্তশালী ষঁােড়র মত|
তার দুই পুত্র ষঁােড়র দুই িশেঙর মত|

তারা অনয্ জািতর েলাকেদর তাই িদেয় আক্রমণ করেব
এবং তােদর পৃিথবীর েশষ প্রান্ত পযর্ন্ত েঠেল িনেয় যােব|

হঁয্া, েসই িশং দুইিট ইফ্রিয়েমর দশ হাজার েলাক
এবং মনঃিশর হাজার েলাক|”

সবূলূেনর ও ইষাখেরর আশীবর্াদ
18 সবূলূন সম্বেন্ধ েমািশ বলেলন:

“সবূলূন, আনিন্দত হও, যখন তুিম বাইের যাও|
ইষাখর, আনিন্দত হও, েতামার বােসর তঁাবুেত|
19 তারা েলাকেদর পবর্েত েডেক িনেয় যােব|

েসখােন তারা যথাযথ বিল উৎসগর্ করেব|
তারা সমুদ্র েথেক সম্পদ

এবং সমুদ্রতট েথেক গুপ্তধন আহরণ করেব|”

গােদর জনয্ আশীবর্াদ
20 গাদ সম্বেন্ধ েমািশ বলেলন:

“ঈশ্বেরর প্রশংসা েহাক্ িযিন গাদেক এক িবশাল ভুখণ্ড িদেলন!
গাদ িসংেহর মত, েস শুেয় পেড় অেপক্ষা কের|

তারপর আক্রমণ কের পশুেদর িছন্ন িভন্ন কের|
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21 েস িনেজর জনয্ উত্তম অংশ মেনানীত কের
রাজার মত িনেজর অংশ েনয়|

েলাকেদর েনতারা তার কােছ আেস|
প্রভু যা ভাল বেলন েস তাই কের|
েস ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্ নয্ায় তাই কের|”

দােনর আশীবর্াদ
22 দান সম্বেন্ধ েমািশ বলেলন:

“দান িসংহ শাবক, েস বাশন েথেক লাফ েদয়|”

নপ্তািলর আশীবর্াদ
23 নপ্তািল সম্বেন্ধ েমািশ বলেলন:

“নপ্তািল তুিম অেনক উত্তম িবষয় পােব|
প্রভু সতয্ সতয্ই েতামায় আশীবর্াদ করেবন|

গালীল হ্রেদর েদশ তুিমই পােব|”

আেশেরর আশীবর্াদ
24আেশর সম্বেন্ধ েমািশ বলেলন:

“পুত্রেদর মেধয্ আেশরই সবেচেয় আশীবর্াদপ্রাপ্ত|
েস তার ভাইেদর মেধয্ িপ্রয় েহাক্, েস তার পা েতেল ধুেয় িনক|

25 েতামার দরজায় েলাহার ও তামার ৈতরী তালা ঝুলেব|
েতামার সমস্ত জীবেন তুিম হেব শিক্তমান|”

েমািশ ঈশ্বেরর প্রশংসা করেলন
26 “েহ িযশুরূণ, ঈশ্বেরর মত আর েকউ েনই!
ঈশ্বর েতামােক সাহাযয্ করেত
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তঁার েগৗরেব েমেঘআেরাহণ কেরআকােশর মধয্ িদেয়আেসন!
27 ঈশ্বর িচরজীিব|

িতিনই েতামার িনরাপদ স্থান|
ঈশ্বেরর পরাক্রম িচরকাল স্থায়ী!

িতিনই েতামােক রক্ষা কেরন|
ঈশ্বর েতামার শত্রুেক েতামার েদশ তয্াগ করেত বাধয্ করেবন|
িতিন বলেলন, �শত্রুেক ধ্বংস কেরা!�
28 সুতরাং ইস্রােয়ল িনরাপেদ বাস করেব,

যােকােবর কূপ তােদরই অিধকাের|
তারা শেসয্র ও দ্রাক্ষারেসর েদশ পােব|

আর েসই েদশ পােব প্রচুর বৃষ্টি|
29 ইস্রােয়ল, তুিম আশীবর্াদপ্রাপ্ত,

আর েকান জািত েতামার মত নয়|
প্রভু েতামার পিরত্রাণ সাধন করেলন|

প্রভু ঢােলর মত েতামােক রক্ষা কেরন|
প্রভু শিক্তশালী তরবািরর মত|

েতামার শত্রুরা েতামায় ভয় পােব
এবং তুিম তােদর পিবত্র স্থানগুিল দখল করেব!”

34
েমািশ মারা েগেলন

1 েমািশ নেবা পবর্েত উঠেলন| িতিন েমায়ােবর যদর্ ন উপতয্কা েথেক
িপস্গার চূড়ায় উঠেলন|এটা িছল যদ্দর্ েনর ধাের িযরীেহার অপর পাের|
প্রভু েমািশেক িগিলয়দ েথেক দান পযর্ন্ত সমস্ত েদশ েদখােলন|

2 প্রভু তােক নপ্তািল, ইফ্রিয়ম ও মনঃিশর সমস্ত েদশ েদখােলন|
িতিন ভূমধয্সাগর পযর্ন্ত িযহূদার সমস্ত েদশ েদখােলন| 3প্রভু েমািশেক
েনেগভ স্থানিট এবং েসার েথেক েয উপতয্কা েখজুর গােছর শহর
িযরীেহা চেল েগেছ তাও েদখােলন| 4 প্রভু েমািশেক বলেলন, “এই
েসই েদশ, যার িবষেয় আিম অব্রাহাম, ইসহাক ও যােকােবর কােছ
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প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম| আিম বেলিছলাম, �এই েদশ আিম েতামার
উত্তরপুরুষেদর েদব| আিম েতামায় েসই েদশ েদখেত িদেয়িছ, িকন্তু
তুিম েসখােন েযেত পারেব না|� ”

5তারপর প্রভুর দাস েমািশ েমায়াব েদেশ মারা েগেলন| এই রকমই
েয ঘটেব তা প্রভু েমািশেক জািনেয়িছেলন| 6 প্রভু েমািশেক েমায়াব
েদেশ কবর িদেলন| এিট িছল ৈবৎ িপেয়ােরর সামেনর উপতয্কা| িকন্তু
আজও েলাক জােন না েমািশর কবরটা িঠক েকাথায় রেয়েছ| 7 মারা
যাবার সময় েমািশর বয়স হেয়িছল 120 বছর| িতিন আেগকার মতই
শক্ত সমথর্ িছেলন এবং তার েচাখও ক্ষীণ হেয় যায় িন| 8 ইস্রােয়েলর
েলাকরা 30 িদন ধের েমািশর জনয্ েশাক কেরিছেলন| েসই েশােকর
সময় েকেট না যাওয়া পযর্ন্ত তারা েমায়াব েদেশর যদর্ ন উপতয্কায়
কাটােলন|

িযেহাশূয় নতুন েনতা হেলন
9 েমািশ িযেহাশূেয়ার উপের তঁার হাত েরেখ তােক নতুন েনতা

িহসােব মেনানীত কেরিছেলন| আর তখন নূেনর পুত্র িযেহাশূয় প্রজ্ঞার
আত্মায পূণর্ হেয়িছেলন| তাই ইস্রােয়েলর েলাকরা িযেহাশূেয়ার কথার
বাধয্ হেত লাগল| প্রভু েমািশেক যা আজ্ঞা কেরিছেলন তারা েসই মত
কাজ করেত থাকল|

10 েমািশর মত ইস্রােয়েল আর েকান ভাববাদী িছল না| প্রভু েমািশর
সামনাসামিন আলাপ করেতন| 11 প্রভু েমািশেক িমশর েদেশ মহা
পরাক্রেমর অেলৗিকক কাজ করেত পািঠেয়িছেলন| ফেরৗণ, তার
উচ্চপদস্থ কমর্চারী ও িমশেরর সমস্ত েলাক েসই সব অেলৗিকক কাজ
েদেখিছল| 12 আর েকান ভাববাদী েমািশর মত এত পরাক্রেমর ও
আশ্চযর্য্ কাজ কেরন িন| ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক তঁার মহান কাজগুিল
েদেখিছল|
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