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েলবীয় পুস্তক

েহামবিল ও ৈনেবদয্সমূহ
1 প্রভু ঈশ্বর েমািশেক ডাকেলন এবং সমাগম তঁাবু েথেক তার

সেঙ্গ কথা বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বল: যখন প্রভুর কােছ
েতামরা েকান ৈনেবদয্ িনেয় আসেব, েসই ৈনেবদয্ েযন েতামােদরই
েকান একিট গৃহপািলত প্রাণী হয়, তা একিট গরু, েমষ বা ছাগলও
হেত পাের|

3 “যখন েকান বয্িক্ত তার েগা-পাল েথেক েহামবিল েদয়, তখন
েসটা েযন ষঁাড় হয়, যার মেধয্ েকান েদাষ েনই| সমাগম তঁাবুেত
েঢাকার মুেখ েস প্রাণীিটেক আনেব| তারপর প্রভু েসই ৈনেবদয্ গ্রহণ
করেবন| 4 প্রাণীিটেক হতয্া করার সময় েস অবশয্ই প্রাণীিটর মাথায়
তার হাত রাখেব| প্রভু েসই বয্িক্তেক পাপ েথেক মুক্ত করার জনয্ই
প্রায়িশ্চত্তরূেপ েহামবিল গ্রহণ করেবন|

5 “প্রভুর সামেনই েস েসই এঁেড় বাছুরিটেক হনন করেব| তারপর
হােরােণর পুত্ররা অথর্াৎ  যাজকরা সমাগম তঁাবুেত েঢাকার মুেখ
অবিস্থত েবদীর কােছ অবশয্ই েসই রক্ত আনেব এবং েবদীর ওপের
এবং চারপােশ তা িছিটেয় েদেব| 6 যাজকরা অবশয্ই প্রাণীিটর
েদহ েথেক চামড়া ছাড়ােব এবং তারপর প্রাণীিটেক েকেট টুকেরা
টুকেরা করেব| 7 হােরােণর পুত্ররা অথর্াৎ যাজকরা অবশয্ই েবদীেত
আগুন জ্বালেব এবং তারপর আগুেনর ওপর কাঠ চাপােব| 8 তারপর
তারা েবদীর ওপেরর আগুেন জেড়া করা কােঠর ওপর অবশয্ই
টুকেরাগুেলা (মাথা আর চির্বযুক্ত মাংস) রাখেব| 9 যাজকরা জল িদেয়
অবশয্ই জন্তুিটর পাগুিল আর েদেহর িভতেরর অংশগুিল ধুেয় েনেব|
তারপর তারা েবদীর ওপরকার জন্তুিটর সমস্ত অংশ পুিড়েয় েনেব|
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এ হল েহামবিল, আগুেন প্রস্তুত একিট ৈনেবদয্| এই ৈনেবদয্র সুগন্ধ
প্রভুেক খুশী করেব|

10 “যখন েকউ েহামবিল িহেসেব একটা েমষ বা একটা ছাগল
উপহার েদয়, তখন েসই প্রাণীিটেক অবশয্ই পুরুষ প্রাণী হেত হেব,
যার মেধয্ েকান েদাষ বা খঁুত েনই| 11 প্রভুর সামেন েবদীর উত্তর
িদেক েস প্রাণীিটেক হতয্া করেব| তারপর হােরােণর পুত্ররা অথর্াৎ 
যাজকরা প্রাণীিটর রক্ত েবদীর ওপের এবং চারপােশ িছিটেয় েদেব|
12 তারপর যাজকরা প্রাণীিটেক টুকেরা টুকেরা কের কাটেব| তারপর
তারা টুকেরাগুেলা (মাথা ও চির্বযুক্ত মাংস) েবদীর আগুেন রাখা
কােঠর ওপর রাখেব| 13 যাজকরা জল িদেয় প্রাণীিটর পাগুিল আর
েদেহর িভতেরর অংশগুিল ধুেয় েনেব| যাজকেদর অবশয্ই পশুিটর
সমস্ত অংশই উৎসগর্ করেত হেব| তারা েবদীর ওপর প্রাণীিটেক
পুিড়েয় েনেব| এ হল েহামবিল, আগুেন প্রস্তুত ৈনেবদয্| এই সুগন্ধ
প্রভুেক খুশী কের|

14 “যখন েকান েলাক প্রভুেক েহামবিল িহেসেব একিট পাখী
উপহার েদয়, তখন েসই পাখীিট েযন একিট ঘুঘু িকংবা একিট
কিচ পায়রা হয়| 15 যাজক অবশয্ই ৈনেবদয্িটেক েবদীর কােছ
আনেব| তারপর েস পাখীর মাথািট েটেন িঁছেড় েনেব এবং েবদীর
ওপর পাখীিটেক েপাড়ােব| পাখীিটর রক্ত েবদীর পােশ েফেল েদেব|
16 যাজক অবশয্ই পাখীিটর গলার থিলটা েটেন েনেব, পালকগুিলও
সরােব এবং েসগুিলেক েবদীর পূবর্ িদেক ছঁুেড় েফেল েদেব| েবদী
েথেক ছাই সিরেয় রাখার এটাই হল জায়গা| 17 যাজক পাখীিটর ডানার
জায়গাটা িঁছেড় েফলেব িকন্তু পাখীিটেক দুভাগ করেব না| তারপর
পাখীিটেক েবদীর উপর কােঠর ওপরকার আগুেন েপাড়ােব| এটা হল
েহামবিল, আগুেন প্রস্তুত ৈনেবদয্| এর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী কের|

2
শসয্ ৈনেবদয্সমূহ
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1 “যিদ েকউ প্রভু ঈশ্বরেক শসয্ ৈনেবদয্ দান কের, তেব তার
ৈনেবদয্ েযন গঁুেড়া ময়দা েথেক ৈতরী হয়| এই ময়দার ওপর েলাকিট
অবশয্ই েতল ঢালেব এবং তার ওপর কুনু্দরু রাখেব| 2 তারপর েস
েসটা হােরােণর পুত্রেদর কােছ অথর্াৎ যাজকেদর কােছ আনেব| েস
েতল আর সুগিন্ধ েমশােনা এক মুেঠা ময়দার গঁুেড়া েনেব| যাজক
তখন েবদীর ওপের এইস্মারক ৈনেবদয্ েপাড়ােব|এই ৈনেবদয্আগুেন
প্রস্তুত| এর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী কের| 3 হােরাণ এবং তার পুত্রেদর জনয্
থাকেব বািক পেড় থাকা শসয্ ৈনেবদয্| প্রভুেক েদওয়া আগুেন ৈতরী
এই ৈনেবদয্ অতয্ন্ত পিবত্র|

েসঁকা শসয্ ৈনেবদয্সমূহ
4 “যখন েকান েলাক উনুেন েসঁকা রুিট ৈনেবদয্ উপহার েদয় তখন

তা েযন অবশয্ই খািমরিবহীন রুিট হয় িমিহ ময়দা ও েতল িদেয় ৈতরী,
অথবা েযন েতল েমশােনা সরুচাকলী হয়| 5 যিদ তুিম েসঁকাপােত্র
েসঁকা শসয্ ৈনেবদয্ আেনা, তা হেল তা েযন অবশয্ই েতল েমশােনা
খািমরিবহীন গঁুেড়া ময়দার ৈতরী হয়| 6 তুিম অবশয্ই েসটা টুকেরা
টুকেরা করেব এবং তার ওপর েতল ঢালেব| এিট হল শসয্ ৈনেবদয্|
7 যিদ তুিম কড়ায় ভাজা শসয্ ৈনেবদয্ িনেয় আেসা, তখন েযন তা
েতল েমশােনা গঁুেড়া ময়দা িদেয় ৈতরী হয়|

8 “তুিম অবশয্ই এই সব িজিনস েথেক ৈতরী শসয্ ৈনেবদয্গুিল
প্রভুর কােছ আনেব| যাজেকর কােছ েসগুিল িনেয় যােব এবং েস
েসগুিলেক েবদীর ওপর রাখেব| 9 তারপর যাজক শসয্ ৈনেবদয্র
িকছু অংশ েনেব এবং এই স্মারক ৈনেবদয্, েবদীর ওপর েপাড়ােব|
এই ৈনেবদয্ আগুেন ৈতরী| এর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী কের| 10 পেড়
থাকা শসয্ ৈনেবদয্ হােরাণ ও তার পুত্রেদর জনয্| প্রভুেক েদওয়া এই
আগুেন ৈতরী ৈনেবদয্ অতয্ন্ত পিবত্র|

11 “েতামরা অবশয্ই খািমর েমশােনা েকান শসয্ ৈনেবদয্ প্রভুেক
েদেব না| েতামরা খািমর বা মধু আগুেন ঝলেস প্রভুেক ৈনেবদয্
িহেসেব েদেব না| 12প্রথম ফসল েথেকআনা ৈনেবদয্ িহেসেব েতামরা
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খািমর ও মধু প্রভুর কােছআনেত পােরা, িকন্তু খািমর ও মধু সুগন্ধ হেয়
উেব যাওয়ার জনয্ েবদীর ওপর েযন েপাড়ােনা না হয়| 13 েতামােদর
আনা প্রিতিট শসয্ ৈনেবেদয্ েতামরা অবশয্ই লবণ েদেব| ঈশ্বেরর
িনয়েমর লবণ েযন েতামােদর শসয্ ৈনেবদয্ েথেক বাদ না পেড়|
েতামােদর সমস্ত ৈনেবদয্র সেঙ্গ অবশয্ই লবণ আনেব|

প্রথম ফসল েথেক শসয্ ৈনেবদয্সমূহ
14 “যখন েতামরা প্রথম ফসল েথেক শসয্ ৈনেবদয্ প্রভুর কােছ

আনেব, তখন অবশয্ই আগুেন ঝলসােনা শেসয্র মাথা আনেব|
এইগুিল অবশয্ই টাটকা শেসয্র চূণর্ করা মাথা হেব| এই হেব েতামােদর
প্রথম ফসল েথেক আনা শসয্ ৈনেবদয্| 15 েতামরা অবশয্ই েতল আর
সুগিন্ধ তার ওপর ঢালেব| এই হল শসয্ ৈনেবদয্| 16 যাজক অবশয্ই
গঁুেড়া শেসয্র িকছু অংশ, েতল এবং সমস্ত ধূনা প্রভুর কােছ স্মারক
ৈনেবদয্ িহেসেব েপাড়ােব|

3
মঙ্গল ৈনেবদয্সমূহ

1 “মঙ্গল ৈনেবদয্ িহেসেব যখন েকউ ঈশ্বেরর কােছ উৎসগর্ েদয়
তখন প্রাণীিট একিট পুরুষ বা স্ত্রী গরু হেত পাের| িকন্তু প্রাণীিটর
অবশয্ই েযন েকান েদাষ না থােক| 2 েলাকিট প্রাণীিটর মাথায় হাত
রাখেব এবং সমাগম তঁাবুেত েঢাকার মুেখ প্রাণীিটেক হতয্া করেব,
তারপর েবদীর ওপের আর তার চারপােশ হােরােণর পুত্ররা অথর্াৎ 
যাজকরা রক্ত িছিটেয় েদেব| 3 মঙ্গল ৈনেবদয্ হল প্রভুর প্রিত আগুেন
প্রস্তুত এক ৈনেবদয্| প্রাণীিটর েদেহর িভতের ও বাইের েয চির্ব আেছ,
যাজকরা তা অবশয্ই উৎসগর্ করেব| 4 তারা দুিট বৃক্ক এবং েয চির্ব
িনতেম্বর নীেচ তােদর েঢেক েরেখেছ েসগুেলা উৎসগর্ করেব| েয চির্ব
যকৃৎেক েঢেক েরেখেছ তারা েসিটও উৎসগর্ করেব এবং বৃেক্কর সেঙ্গ
এিটেক সিরেয় রাখেব| 5 তারপর হােরােণর পুত্ররা েবদীর ওপর চির্ব
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েপাড়ােব| আগুেনর ওপরকার কােঠ রাখা জ্বলন্ত ৈনেবদয্র ওপর তা
তারা রাখেব| এটা হল আগুেন প্রস্তুত ৈনেবদয্| এর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী
কের| 6 “যখন েকান েলাক প্রভুর প্রিত মঙ্গল ৈনেবদয্ িহেসেব একিট
েমষ বা একিট ছাগল দান কের, তখন প্রাণীিট পুরুষ অথবা স্ত্রী জাতীয়
হেত পাের; িকন্তু তােত েযন অবশয্ই েকান েদাষ না থােক| 7 যিদ
েস তার ৈনেবদয্ িহেসেব একিট েমষশাবক আেন তেব েস তা প্রভুর
সামেন আনেব| 8 েস অবশয্ই তার হাত প্রাণীিটর মাথার ওপর রাখেব
আর সমাগম তঁাবুর সামেন প্রাণীিটেক হতয্া করেব| তারপর হােরােণর
পুত্ররা েবদীর চারপােশ প্রাণীিটর রক্ত িছিটেয় েদেব| 9আগুেন প্রস্তুত
ৈনেবদয্র মত কের তারা মঙ্গল ৈনেবদয্র একটা অংশ প্রভুর প্রিত
উৎসগর্ করেব| তারা অবশয্ই চির্ব, সমগ্র চির্বযুক্ত েলজ এবং েয চির্ব
প্রাণীিটর িভতর অংেশর সমস্ত অঙ্গগুেলােক েঢেক রােখ তা উৎসগর্
করেব| (িপছেনর হােড়র এেকবাের লােগায়া অংশ েথেক েলজটা েস
েকেট েদেব|) 10কিটর কােছর দুিট বৃক্ক ও তােদর েঢেক রাখা চির্বেক
তারা েযন দান কের| তারা অবশয্ই যকৃেতর চির্ব অংশটুকুও দান
করেব| তারা অবশয্ই বৃক্ক সেমত েসিটেক সিরেয় েনেব| 11 তারপর
েবদীর ওপর যাজকরা েসগুিলেক েপাড়ােব| প্রভুর প্রিত আগুেনর
ৈনেবদয্ই হল মঙ্গল ৈনেবদয্ িকন্তু এটা সাধারণ মানুষ খাদয্ িহেসেব
গ্রহণ করেত পারেব|

মঙ্গল ৈনেবদয্ িহেসেব একিট ছাগল
12 “যিদ ৈনেবদয্িট একিট ছাগল হয় তা হেল েলাকিট তােক

প্রভুর সামেন আনেব| 13 েলাকিট ছাগলিটর মাথায় তার হাত রাখেব
এবং তােক সমাগম তঁাবুর সামেন হতয্া করেব| তারপর হােরােণর
পুত্ররা েবদীর চারপােশ ছাগেলর েস রক্ত িছিটেয় েদেব| 14 প্রভুর
প্রিত আগুেনর ৈনেবদয্ িহেসেব যাজকরা মঙ্গল ৈনেবদয্র িকছু অংশ
অবশয্ই দান করেব| প্রাণীিটর িভতেরর অংশগুিলর ওপেরর ও
চারপােশর চির্ব তারা অবশয্ই উৎসগর্ করেব| 15 তারা নীেচর িপছেনর
িদেকর মাংসেপশীর কাছাকিছ দুিট বৃক্ক ও তােদর চির্বর আচ্ছাদন
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অবশয্ই উৎসগর্ করেব| তারা যকৃেতর চির্ব অংশও েদেব| তারা অবশয্ই
এটােক বৃক্কসহ সিরেয় েদেব| 16 এরপর যাজকরা অবশয্ই এগুিল
েবদীর ওপর েপাড়ােব| মঙ্গল ৈনেবদয্ হলআগুেন প্রস্তুত এক ৈনেবদয্|
এর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী কের| এিটও সাধারণ মানুষ খাদয্ িহেসেব গ্রহণ
করেত পাের; িকন্তু েশ্রষ্ঠ অংশগুিল অথর্াৎ চির্ব, প্রভুর জনয্ িনির্দষ্ট|
17 বংশপরম্পরায় এই িনয়ম িচরকােলর জনয্ েতামােদর মেধয্ চলেত
থাকেব| েযখােনই েতামরা থাক েতামরা অবশয্ই কখনও চির্ব বা রক্ত
খােব না|”

4
অজােন্ত ঘেট যাওয়া পাপকেমর্র জনয্ ৈনেবদয্সমূহ

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা: যিদ
েকান মানুষ অজােন্ত পাপ কের েফেল এবং প্রভু যা করেত বারণ
কেরেছন েতমন েকান কাজ কের, তখন মানুষিট অবশয্ই এই
কাজগুিল করেব:

3 “যিদ অিভিষক্ত যাজক এমন একটা ভুল কের বেস যােত মানুষ
তার পােপ েদাষী হেয় যায়, তখন যাজক তার পােপর জনয্ অবশয্ই
প্রভুর কােছ একিট ৈনেবদয্ দান করেব| যাজক অবশয্ই েকান েদাষ
েনই এমন একিট এঁেড় বাছুর উৎসগর্ করেব| পাপ ৈনেবদয্ িহেসেব
েস এঁেড় বাছুরিট প্রভুেক উৎসগর্ করেব| 4 অিভিষক্ত যাজক এঁেড়
বাছুরিটেক সমাগম তঁাবুর প্রেবশ পেথ আনেব| তারপর তার হাত
ষঁােড়র মাথায় রাখেব এবং প্রভুর সামেন ষঁাড়টােক হতয্া করেব| 5 েসই
যাজক বাছুরিট েথেক িকছুটা রক্ত িনেয় তা সমাগম তঁাবুর েভতের িনেয়
আসেব| 6 পের তার আঙুল রেক্তর মেধয্ েডাবােব এবং পিবত্রতম
জায়গার আচ্ছাদেনর সামেন প্রভুর সামেন সাতবার েসই রক্ত েছটােব|
7 যাজক িকছুটা রক্ত সুগন্ধী েবদীর েকােণ লাগােব| (এই েবদীিট
সমাগম তঁাবুেত প্রভুর সামেন রেয়েছ|) ষঁােড়র সব রক্তটাই তােক
েহাম েবদীর নীেচ েঢেল িদেত হেব| (এই েবদীিট সমাগম তঁাবুেত
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েঢাকার মুেখর েবদী|) 8 পােপর জনয্ ৈনেবদয্র বাছুরিটর সমস্ত চির্ব
েস বার কের েনেব| েভতেরর অংশগুিলর ওপরকার ও চারপােশর
চির্বও েস িনেয় েনেব| 9 েস অবশয্ই বৃক্ক এবং কিটর নীেচ েয চির্ব
তােদর েঢেক রােখ তা েনেব| েস যকৃেতর চির্বও অবশয্ই েনেব|
েস এটা বৃেক্কর সােথই বার কের েনেব| 10 মঙ্গল ৈনেবদয্র ষঁাড়িটর
উৎসগীর্করেণর মতই যাজক অবশয্ই এই সমস্ত অংশগুেলা উৎসগর্
করেব| েহাম ৈনেবদয্র জনয্ েয েবদী, তার ওপর যাজক অবশয্ই
প্রাণীিটর অংশগুেলা েপাড়ােব| 11-12 িকন্তু যাজক অবশয্ই ষঁাড়িটর
চামড়া, েভতেরর অংশগুেলা এবং শরীেরর বজর্ য্ পদাথর্ এবং মাথা
ও পােয়র সমস্ত মাংস সিরেয় রাখেব| যাজক েসই সব অংশ তঁাবুর
বাইের িবেশষ জায়গায়-েযখােন ছাইগুেলা েঢেল রাখা হয়, েসখােন
বেয় িনেয় আসেব| েসখােন অবশয্ই েস কােঠর ওপর েসই সব অংশ
েরেখ েপাড়ােব| েযখােন ছাইগুেলা ঢালা আেছ েসখােনই ষঁাড়িটেক
েপাড়ােত হেব|

13 “এমনও হেত পাের েয সমগ্র ইস্রােয়ল জািত না েজেন পাপ
কেরেছ| তারা হয়েতা এমন অেনক কাজ কের বেসেছ েযগুিল প্রভু
তােদর না করেতই আজ্ঞা িদেয়েছন| যিদ তাই ঘেট তারা েদাষী হেব|
14 যিদ তারা েসই পাপ সম্বেন্ধ বুঝেত পাের, তেব তারা সমগ্র জািতর
জনয্ পােপর ৈনেবদয্ িহেসেব একটা এঁেড় বাছুর উৎসগর্ করেব| তারা
অবশয্ই এঁেড় বাছুরিটেক সমাগম তঁাবুেত িনেয় আসেব| 15 েলাকেদর
মেধয্ যারা প্রবীণ তারা প্রভুর সামেন ষঁাড়িটর মাথায় হাত রাখেব
এবং তখন একজন প্রভুর সামেন এঁেড় বাছুরিটেক হতয্া করেব|
16অিভিষক্ত যাজক েয তখন কতর্ বয্রত িছল, েস িকছুটা রক্ত সমাগম
তঁাবুেত িনেয় আসেব| 17 যাজকিট তার আঙুল রেক্তর মেধয্ েডাবােব
এবং তা সাতবার প্রভুর সামেন পদর্ ার সমু্মখভােগ িছিটেয় েদেব|
18তারপর যাজক িকছুটা রক্ত েবদীর েকাণগুেলায় েফলেব| (এই েবদী
সমাগম তঁাবুর মেধয্ প্রভুর সামেন রেয়েছ|) যাজক সমস্ত রক্ত জ্বলন্ত
ৈনেবদয্র েবদীর েমেঝেত ঢালেব| (এই েবদী সমাগম তঁাবুর মেধয্
েঢাকার মুেখ রেয়েছ|) 19 এরপর যাজক প্রাণীিটর সমস্ত চির্ব েনেব



েলবীয় পুস্তক 4:20 viii েলবীয় পুস্তক 4:29

এবং তা েবদীর ওপর েপাড়ােব| 20 যাজক পাপ ৈনেবদয্ েযমনভােব
ষঁাড়িটেক উৎসগর্ কেরিছল েসইভােবই এই সমস্ত অংশগুেলা উৎসগর্
করেব| এইভােব যাজক েলাকেদর শুিচ কের তুলেব* এবং ঈশ্বর
ইস্রােয়েলর েলাকেদর ক্ষমা করেবন| 21 যাজক অবশয্ই এই ষঁাড়িটেক
িশিবেরর বাইের আনেব এবং তা েপাড়ােব, েযমনভােব েস প্রথম
ষঁাড়েক পুিড়েয়িছল| সমগ্র সম্প্রদােয়র পেক্ষ এটাই হল পাপ েমাচেনর
ৈনেবদয্|

22 “একজন শাসক অজােন্ত পাপ করেত পাের এবং তার প্রভু
ঈশ্বর যা যা করেত অবশয্ই িনেষধ কেরিছেলন, তার মেধয্ েকান
একটা েস কের েফলেত পাের| এই ভুল করার জনয্ শাসক েদাষী
হেব| 23 যিদ শাসক তার পাপ সম্বেন্ধ বুঝেত পাের, তা হেল েস
অবশয্ই েকান েদাষ েনই এমন একিট পুরুষ ছাগল আনেব| েসটাই
হেব তার ৈনেবদয্| 24 শাসকিট অবশয্ই তার হাত ছাগলিটর মাথায়
রাখেব আর প্রভুর সামেন েযখােন েহামবিল হতয্া করা হয় েসখােনই
তােক হনন করেব| ছাগলিট হল েদাষেমাচেনর বিল| 25পাপ ৈনেবদয্র
িকছুটা রক্ত যাজক অবশয্ই তার আঙুেল েনেব এবং জ্বলন্ত ৈনেবদয্র
েবদীর েকাণগুেলায় তা লাগােব| বািক রক্তটুকু যাজক অবশয্ই েবদীর
েমেঝেত েঢেল েফলেব| 26আর ছাগলিটর সমস্ত েমদ যাজক অবশয্ই
েবদীর ওপর েপাড়ােব; মঙ্গল ৈনেবদয্ দােনর েমদ েযমনভােব েস
েপাড়ায় েসইভােব যাজক অবশয্ই তা েপাড়ােব| এইভােব যাজক েসই
শাসকেক তার পাপ েথেক েশাষণ করেব এবং ঈশ্বর তােক ক্ষমা
করেবন|

27 “সাধারণ মানুেষর েকউ যিদ অজােন্ত পাপ কের এবং প্রভু যা
িনিষদ্ধ কেরেছন এমন িকছু যিদ কের তাহেল েস তার অপরােধর জনয্
আইেনর কােছ দায়বদ্ধ থাকেব| 28 যিদ েসই বয্িক্তিটর িনেজর পাপ
সম্বেন্ধ অবগত হয় তেব েস িনশ্চয়ই েদাষ েনই এমন একিট স্ত্রী ছাগল
আনেব| এইিটই হেব েলাকিটর পােপর জনয্ ৈনেবদয্| পাপ কেরেছ
বেল েস অবশয্ই এই ছাগলিটআনেব| 29 েস তার হাত প্রাণীিটর মাথায়
* 4:20: েলােকেদর � তুলেব অথবা “প্রায়িশ্চত্তকরণ|” িহব্রু শব্দিটরঅথর্ “ঢাকা েদওয়া,”
“লুকােনা” অথবা “পাপ মুেছ েদওয়া|”



েলবীয় পুস্তক 4:30 ix েলবীয় পুস্তক 5:2

রাখেব এবং েহামবিলর জায়গায় তােক হতয্া করেব| 30তারপর যাজক
ছাগলিটর িকছুটা রক্ত তার আঙুেল েনেব এবং েহামবিলর েবদীর
েকাণগুেলােত েসই রক্ত িছিটেয় েদেব| এরপর যাজক ছােগর বািক
রক্তটুকু অবশয্ই েবদীর েমেঝেত েঢেল েদেব| 31 েযমনভােব মঙ্গল
ৈনেবদয্ েথেক েমদ েদওয়া হয়, েসইভােব যাজক অবশয্ই ছাগলিটর
সমস্ত েমদ উৎসগর্ করেব| যাজক অবশয্ই প্রভুর উেদ্দেশয্ সুগিন্ধ
িহেসেব েবদীর ওপর তা েপাড়ােব| এইভােব যাজক েসই মানুষিটেক
তার পাপ েমাচেনর প্রায়িশ্চত্ত করােব| এবং ঈশ্বর েসই বয্িক্তেক ক্ষমা
করেবন|

32 “পােপর ৈনেবদয্ িহেসেব যিদ েসই েলাকিট একিট েমষশাবক
আেন তাহেল তােক অবশয্ই েকান েদাষ েনই এমন একিট স্ত্রী
শাবক আনেত হেব| 33 েলাকিট অবশয্ই তার হাত প্রাণীিটর মাথায়
রাখেব এবং েযখােন তারা েহামবিল হতয্া কের েসখােনই েদাষ
েমাচেনর ৈনেবদয্েক হতয্া করেব| 34 যাজক তার আঙুেল অবশয্ই
েসই পাপেমাচেনর ৈনেবদয্ েথেক িকছুটা রক্ত েনেব এবং েহামবিলর
েবদীর েকাণগুিলেত তা লাগােব| এরপর যাজক েমষশাবকটার বাকী
সব রক্ত েবদীর েমেঝয ঢালেব| 35 েযমনভােব মঙ্গল ৈনেবদয্গুিলর
মেধয্ েমষশাবেকর েমদ মাংস উৎসগর্ করা হয়, যাজক েসইভােব
েমষশাবকিটর সমস্ত েমদ উৎসগর্ করেব| েসটােক যাজক েযমনভােব
েকান েহামবিল প্রভুেক েদওয়া হয়, েসইভােব েবদীর ওপর তােক
েপাড়ােব| এইভােব যাজক েসই বয্িক্তিটেক তার কৃত পাপ কেমর্র
প্রায়িশ্চত্ত করােব এবং ঈশ্বর েসই েলাকিটেক ক্ষমা করেবন|

5
িবিভন্ন ধরেণর আকিষ্মক পাপ

1 “েকান মানুষ একিট সতকর্ বাণী শুেনেছ অথবা একজন মানুষ
এমন িকছু শুেন বা েদেখ থাকেত পাের যা অনয্ েলাকেদর বলা উিচৎ |
যিদ েসই েলাকিট যা েদেখেছ বা শুেনেছ তা েলাকেদর না বেল, তা
হেল েস এই পােপর জনয্ েদাষী হেব| 2 অথবা েলাকিট হয়ত অশুিচ
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েকান িকছু স্পশর্ কেরেছ, েযমন গৃহপািলত েকান প্রাণীর মৃতেদহ
অথবা েকান অশুিচ প্রাণীর মৃতেদহ|ঐ েলাকিট নাও জানেত পাের েয
েস ঐসব িজিনসস্পশর্ কেরেছ; িকন্তু তবু েস ভুল করার কারেণ েদাষী
হেব| 3 এমন অেনক িবষয় আেছ যা মানুেষর কাছ েথেক আেস এবং
মানুষেক অশুিচ কের| একজন মানুষ না েজেনই অনয্ একজেনর কাছ
েথেক এসেবর েয েকান একটা স্পশর্ করেত পাের| যখন েসই মানুষ
জানেত পাের েয েস অশুিচ িজিনস স্পশর্ কেরেছ, তখন েস েদাষী
হেব| 4 একজন মানুষ ভাল অথবা মন্দ িকছু িচন্তা না কেরই হঠকারী
প্রিতজ্ঞা কের েফলেত পাের এবং এসম্পেকর্ ভুেল েযেত পাের িকন্তু
যখন তার প্রিতজ্ঞার কথাটা মেন পড়েব তখনই েস হেব েদাষী কারণ
েস তার প্রিতশ্রুিত রক্ষা কেরিন| 5 সুতরাং যিদ েকান মানুষ এগুিলর
মেধয্ েকান একিট িবষেয় েদাষী হয় তাহেল েস েয কাজটা ভুল কের
কেরেছ তা অবশয্ই স্বীকার করেব| 6 েস অবশয্ই তার কৃত েদােষর
জনয্ প্রভুর কােছ আসেব| েস অবশয্ই একটা স্ত্রী েমষশাবক বা স্ত্রী
ছাগল পাপেমাচেনর ৈনেবদয্ িহেসেব আনেব| তারপর যাজক েসই
মানুষিটর কৃত পাপকমর্ েথেক তােক মুক্ত করার জনয্ যা িকছু করার
করেব|

7 “যিদ েলাকিট েমষশাবক িদেত সমথর্ না হয় তেব েস অবশয্ই
দুিট ঘুঘু পাখী বা দুিট পায়রা ঈশ্বেরর কােছ আনেব| এগুেলা হল তার
কৃত পােপর জনয্ ৈনেবদয্| একিট পাখী হেব অবশয্ই তার পােপর
ৈনেবদয্ এবং অপরিট হেব েহােমর ৈনেবদয্| 8 েলাকিট অবশয্ই
েসগুিল যাজেকর কােছ আনেব| প্রথেম যাজক পাপ ৈনেবদয্ িহেসেব
একিট পাখীেক উৎসগর্ করেব| যাজক পাখীর ঘাড় েথেক মাথাটা
আলাদা কের েনেব, িকন্তু পাখীিটেক দুভােগ ভাগ করেব না| 9 যাজক
অবশয্ই েবদীর পােশ পােপর জনয্ উৎসগীর্কৃত এই ৈনেবদয্র রক্তেক
িছিটেয় েদেব| তারপর বািক রক্ত েবদীর তলেদেশ েঢেল েদেব| এই
হল কৃত পােপর জনয্ ৈনেবদয্| 10 এরপর যাজক িদ্বতীয় পাখীিটেক
অবশয্ই েহামবিলর িনয়মানুযায়ী উৎসগর্ করেব| এইভােব যাজক েসই
মানুষিটেক তার কৃত পাপ েথেক েমাচেনর প্রায়িশ্চত্ত করােব এবং ঈশ্বর
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েসই মানুষিটেক ক্ষমা করেবন|
11 “যিদ মানুষিট দুিট ঘুঘু পাখী বা দুিট পায়রা িদেত সমথর্ না

হয় তাহেল েস অবশয্ই 8 কাপ গঁুেড়া ময়দা আনেব| এটাই হেব
তার পােপর জনয্ ৈনেবদয্| েলাকিট েকানক্রেমই ময়দায় েকান েতল
েদেব না| তা পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্ বেল েস এেত কুনু্দরু েদেব না|
12 েলাকিট অবশয্ই ময়দার গঁুেড়া যাজেকর কােছ আনেব| যাজক
তা েথেক এক মুেঠা ময়দা েনেব| এ হেব এক স্মরনাথর্ক ৈনেবদয্|
েবদীর ওপর যাজক গঁুেড়া ময়দা েপাড়ােব| এ হল ঈশ্বেরর প্রিত
আগুেন েপাড়ােনা এক ৈনেবদয্| এ ৈনেবদয্ পােপর জনয্ উৎসগর্
ৈনেবদয্| 13 এইভােব যাজক মানুষিটেক েশাধন করেব এবং ঈশ্বর
েসই মানুষিটেক ক্ষমা করেবন| েযটুকু শসয্ ৈনেবদয্ পেড় থাকেব,
তা সাধারণ শসয্ ৈনেবদয্র মতই যাজেকর জনয্ হেব|”

14 প্রভু েমািশেক বলেলন, 15 “েকান মানুষ আকিস্মকভােব প্রভুর
পিবত্র িজিনস অপিবত্র করেত পাের| েসেক্ষেত্র েসই েলাকিট তখন
েকান খঁুত েনই এমন একিট পুরুষ েমষ অবশয্ই আনেব| এটাই হেব
প্রভুর প্রিত েদােষর জনয্ েদওয়া ৈনেবদয্| তুিম অবশয্ই পিবত্র স্থােনর
মাপ কািঠ বয্বহার করেব এবং পুরুষ েমষিটর একিট মূলয্ িঠক করেব|
16 পিবত্র িজিনেসর সেঙ্গ েস েয পাপ কেরেছ তার জনয্ েলাকিট
অবশয্ই তার জিরমানা েদেব| েস যা েদেব বেল প্রিতশ্রুিত িদেয়িছল
তা েদেব ও তার সেঙ্গ মূেলয্র এক পঞ্চমাংশ েযাগ করেব এবং েসই
মূলয্ যাজকেক েদেব| এইভােব পাপেমাচেনর ৈনেবদয্র েমষিট উৎসগর্
কের যাজক েসই েলাকিটেক শুিচ করেব এবং ঈশ্বর ঐ বয্িক্তেক ক্ষমা
করেবন|

17 “যিদ েকান বয্িক্ত পাপ কের এবং প্রভুর আজ্ঞাগুিলর েকান
একিট লঙঘন কের, এমনিক যিদ েস তা না েজেন কের থােক,
েস েদাষী সাবয্স্ত হেব এবং তার পােপর জনয্ দায়ী হেব| 18 েসই
েলাকিটেক যাজেকর কােছ েকান খঁুত েনই এমন একিট পুরুষ েমষ
আনেত হেব| েসই পুরুষ েমষ হেব েদাষ েমাচেনর ৈনেবদয্| এইভােব
অজােন্ত েলাকিট েয পাপ কেরিছল তা েথেক যাজক তােক মুক্তকরেব
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এবং ঈশ্বর েসই মানুষিটেক ক্ষমা করেবন| 19 এমন িক, েস েয পাপ
কেরেছ এটা না জানেলও েলাকিট েদাষী সুতরাং েস প্রভুেক অবশয্ই
তার েদাষাথর্ক ৈনেবদয্ দান করেব|”

6

অনয্ানয্ পােপর জনয্ েদাষাথর্ক ৈনেবদয্সমূহ
1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “একজন মানুষ হয়েতা এইসব পােপর

মেধয্ েকান একটা কের প্রভুর িবরুদ্ধাচরণ করেত পাের|কােরার েকান
িবষয় েদখােশানা করার সময় েস বয্াপাের িক ঘেটেছ েস সম্বেন্ধ
িমথয্া কথা বলেত পাের, েস িকছু চুির করেত পাের অথবা কাউেক
ঠকােত পাের| 3 অেনয্র হািরেয় যাওয়া িজিনস েপেয় িমেথয্ বলেত
পাের, অথবা তার প্রিতশ্রুিত অনুযায়ী কাজ নাও করেত পাের| অথবা
েকান মানুষ অনয্ েকান রকেমর অনয্ায় করেত পাের| 4 িকন্তু েস
এই ধরেণর েকান কাজ করেল পােপর েদােষ েদাষী হেব, সুতরাং
েস যা িকছু চুির কেরিছল, েস অনয্েক ঠিকেয় যা িকছু িনেয়িছল
তা েস অবশয্ই িফিরেয় েদেব| অথবা অনয্ েলাকরা তােক যা িকছু
তত্ত্বাবধান করার জনয্ িদেয়িছল অথবা েযসব িজিনস েস েপেয়ও
িমেথয্ বেলিছল, সব িকছু েস অবশয্ই িফিরেয় েদেব| 5 েস যা িকছু
িমথয্া প্রিতশ্রুিত িদেয়িছল তার পুেরা দাম েদেব এবং তারপর েস
অিতিরক্ত িজিনসিটর এক পঞ্চমাংেশর মত দামও অবশয্ই েফরৎ 
েদেব| েস প্রকৃত অিধকারীর কােছই েসই অথর্ েদেব| েযিদন েস তার
েদাষাথর্ক বিল িনেয় আসেব েসিদন েস এই কাজিট করেব| 6 ঐ
মানুষিট অবশয্ই যাজেকর কােছ েদাষাথর্ক বিল িনেয় আসেব| তা
অবশয্ই হেব েমেষর দল েথেক আনা একটা পুরুষ েমষ| েসই পুরুষ
েমেষর মেধয্ েযন েকান খঁুত না থােক| যাজক যা বলেব এর দাম হেব
তাই| এটা হেব প্রভুর কােছ প্রদত্ত এক েদাষাথর্ক বিল| 7এরপর যাজক
প্রভুর কােছ যােব এবং েলাকিটর পাপ েমাচেনর জনয্ প্রেয়াজনীয়
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কাজ করেব এবং প্রভু েলাকিটর সমস্ত কাজ ক্ষমা কের েদেবন
েযগুিলর জনয্ েস দায়ী িছল|”

েহামবিল
8প্রভু েমািশেক বলেলন, 9 “হােরাণ এবং তার পুত্রেদর এই িনেদর্ শ

দাও: এটা হল েহামবিলর িনয়ম| েবদীর অিগ্নকুেণ্ডর ওপর সকাল
না হওয়া পযর্ন্ত েহামবিল সারা রাত ধের থাকেব| েবদীর আগুন
অবশয্ই একটানা েবদীিটর ওপের জ্বলেত থাকেব| 10 যাজক অবশয্ই
মসীনার অন্তবর্াস পরেব এবং তার উপর পরেব মসীনা বেস্ত্রর েপাশাক|
েবদীর ওপর আগুেন দগ্ধ েয ৈনেবদয্সমূহ ছাই হেয় যােব যাজক
েসই পিরতয্ক্ত ছাই তুেল িনেয় েসই সমস্ত ছাই েবদীর পােশ রাখেব|
11 এরপর যাজক এই েপাশাক েছেড় অনয্ েপাশাক পরেব, তারপর
েস তঁাবুর বাইের অনয্ এক িবেশষ জায়গায় ছাইগুিলেক িনেয় যােব|
12 িকন্তু েবদীর আগুন অবশয্ই েবদীর ওপর জ্বলেত থাকেব| তােক
েকান মেতই িনিভেয় েদওয়া চলেব না| যাজক প্রিতিদন সকােল
েবদীর ওপের কাঠ িদেয় জ্বালােব| েস েবদীর ওপের কাঠ সািজেয়
মঙ্গল ৈনেবদয্ সমূেহর চির্ব অবশয্ই েপাড়ােব| 13 েবদীর ওপর আগুন
অিবরাম জ্বলেত থাকেব, তা েযন েকান মেতই না িনেভ যায়|

শসয্ ৈনেবদয্সমূহ
14 “এটা হল শসয্ ৈনেবদয্ দােনর িনয়ম: েবদীর সামেন প্রভুর

কােছ হােরােণর পুত্ররা এই ৈনেবদয্ অবশয্ই আনেব| 15 শসয্ ৈনেবদয্
সমূেহর মধয্ েথেক যাজক এক মুেঠা ভির্ত্ত গঁুেড়া ময়দা েনেব| েসই
শসয্ ৈনেবদয্র সােথ েযন েতল এবং সুগন্ধী িনিশ্চতভােব থােক| যাজক
েবদীর ওপর শসয্ ৈনেবদয্েক েপাড়ােব| এটা হেব প্রভুর প্রিত এক
স্মরনাথর্ক ৈনেবদয্, এর গন্ধ প্রভুেক খুশী করেব|

16 “শসয্ ৈনেবদয্র অবিশষ্ট যা পেড় থাকেব হােরাণ এবং তার
পুত্ররা অবশয্ই তা খােব| খািমর না িদেয় ৈতরী এক ধরেণর রুিটই
হল শসয্ ৈনেবদয্| েকােনা পিবত্র স্থােন যাজকরা অবশয্ই এই রুিট
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খােব; সমাগম তঁাবুর প্রাঙ্গেণর মেধয্ই এটা খােব| 17 শসয্ ৈনেবদয্িট
েযন কখনই খািমর িদেয় ৈতরী করা না হয়| আগুন িদেয় ৈতরী
আমােক েদওয়া ৈনেবদয্সমূহ আিম যাজকেদর অংশ িহেসেব িদেয়িছ|
এটা অতয্ন্ত পিবত্র, দান করা পাপ ৈনেবদয্ এবং েদাষ ৈনেবদয্র
মত| 18 হােরােণর সমস্ত সন্তানেদর মেধয্ প্রেতয্কিট পুরুষ সন্তান
আগুেন প্রস্তুত প্রভুর প্রিত িনেবিদত ৈনেবদয্সমূহ েখেত পাের| এটা
েতামােদর বংশপরম্পরাভােব িচরকােলর িনয়ম| এই সমস্ত ৈনেবদয্
স্পেশর্র দ্বারাই েসই সব মানুষেদর পিবত্রতা আেন|”

যাজকেদর শসয্ ৈনেবদয্
19 প্রভু েমািশেক বলেলন, 20 “হােরাণ আর তার পুত্রেদর আমার

কােছ এইসব ৈনেবদয্ আনেত হেব| েযিদন তারা হােরাণেক প্রধান
যাজক বেল অিভিষক্ত করেব, েসিদনই তারা এটা করেব| শসয্
ৈনেবদয্র জনয্ তারা অবশয্ই 8কাপ গঁুেড়া ময়দা আনেব| (প্রিতিদেনর
ৈনেবদয্ দােনর সমেয়ই এটা েদওয়া হেব|) তারা এর অেধর্ক আনেব
সকােল, বািক অেধর্ক আনেব সন্ধয্ার সময়| 21 গঁুেড়া ময়দার সেঙ্গ
েতল েমশােনা হেব এবং েসঁকার পােত্র তােক েসঁকা হেব| ৈতরী হেয়
েগেল তুিম অবশয্ই তা েভতের আনেব| তুিম ৈনেবদয্িটেক টুকেরা
টুকেরা কের ভাঙ্গেব| এর গন্ধ প্রভুেক খুশী করেব|

22 “হােরােণর স্থােন বসার জনয্ হােরােণর উত্তরপুরুষেদর েথেক
অিভিষক্ত যাজক এই শসয্ ৈনেবদয্ অবশয্ই প্রভুর কােছ আনেব|
এ িনয়ম িচরকাল ধের চলেব| প্রভুর জনয্ শসয্ ৈনেবদয্ অবশয্ই
সমূ্পণর্ভােব অিগ্নদগ্ধ করেত হেব| 23 যাজেকর প্রেতয্কিট শসয্
ৈনেবদয্ অবশয্ই সমূ্পণর্ভােব েপাড়ােত হেব| তা েকান মেতই আহার
করা চলেব না|”

পাপবিলর িনয়ম
24 প্রভু েমািশেক বলেলন, 25 “হােরাণ ও তার পুত্রেদর বেলা: এই

হল পাপ ৈনেবদয্ দােনর িনয়ম| েযখােন প্রভুর সামেন েহামবিলর বিল
হতয্া করা হেয়িছল, েসখােনই পাপ ৈনেবদয্র বিলেকও হতয্া করেত
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হেব| এটা অতয্ন্ত পিবত্র| 26 েয যাজক পাপ ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেছ
েস অবশয্ই েসটা খােব; িকন্তু েস এটা একটা পিবত্র জায়গায় খােব-
জায়গাটা েযন সমাগম তঁাবুর চারপােশর উঠােনর মেধয্ হয়| 27 পাপ
ৈনেবদয্র মাংস স্পেশর্ই একজন মানুষ বা েকান িবষয় পিবত্র হেয়
ওেঠ|

“যিদ িছটােনা রেক্তর একটুও েকান মানুেষর কাপেড়র ওপর পেড়
তখন অবশয্ই েকান পিবত্র স্থােন েযন েসই কাপড় কাচা হয়| 28 মািটর
পােত্র যিদ পাপ ৈনেবদয্েক িসদ্ধ করা হয়, তাহেল পাত্রটােক অবশয্ই
েভেঙ্গ েফলেত হেব| যিদ পাপ ৈনেবদয্েক িপতেলর ৈতরী পােত্র
েফাটােনা হয়, তাহেল পাত্রিটেকঅবশয্ই মাজেত হেব এবং পের জেল
ধুেয় িনেত হেব|

29 “যাজক পিরবােরর েয েকান পুরুষ পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্
েখেত পারেব; এটা খুবই পিবত্র| 30 িকন্তু যিদ পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্র
রক্ত সমাগম তঁাবুর মেধয্ আনা হয় এবং েসই পিবত্র স্থােন েলাকেদর
শুিচ করার জনয্ বয্বহার করা হয়, তাহেল েসই পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্
আগুেন পুিড়েয় িনেত হেব| যাজকরা েসই পাপ ৈনেবদয্ অবশয্ই খােব
না|

7
েদাষাথর্ক বিল

1 “েদাষ েমাচেনর বিল উৎসেগর্র এগুিল হল িনয়ম: এ অতয্ন্ত
পিবত্র| 2 একজন যাজক েদাষ েমাচেনর বিল অবশয্ই েসই জায়গায়
হতয্া করেব, েযখােন েহােমর বিল হতয্া করা হয়, তারপর েদাষ
েমাচেনর বিলর রক্ত েবদীর সবিদেক িছিটেয় েদেব|

3 “যাজক েদাষ েমাচেনর বিলর সমস্ত েমদ অবশয্ই উৎসগর্ করেব,
েমদসহ েলজ এবং িভতর অংেশর ওপর ছিড়েয় থাকা েমদ উৎসগর্
করেব| 4 যাজক ৈনেবদয্র দুিট বৃক্ক এবং েয চির্ব কিটেদেশর নীেচ
তােদর েঢেক রােখ তা উৎসগর্ করেব, যকৃেতর েমদ অংশও ৈনেবদয্
িহসােব েদেব| মুত্রগ্রিন্থগুিলর সেঙ্গ েস তা ছািড়েয় আনেব| 5ঐ সমস্ত
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িজিনস যাজক েবদীর ওপর েপাড়ােব| এ হেব প্রভুর প্রিত আগুেন
প্রস্তুত এক ৈনেবদয্| এটা হল এক েদাষ েমাচেনর ৈনেবদয্|

6 “যাজেকর পিরবােরর েয েকান পুরুষ েদাষ েমাচেনর বিল ভক্ষণ
করেত পাের| এ ৈনেবদয্ খুবই পিবত্র, তাই এটা অবশয্ই েকান পিবত্র
স্থােন েখেত হেব| 7 েদাষ েমাচেনর ৈনেবদয্ পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্রই
মেতা| এই দুই ৈনেবদয্র জনয্ এক িনয়ম| েয যাজক বিলর বয্বস্থা
করেব েস খাদয্ িহেসেব মাংস পােব| 8 েয যাজক বিলর বয্বস্থা করেব
েস দগ্ধ ৈনেবদয্ েথেক চামড়াও পােব| 9 প্রদত্ত প্রেতয্ক শসয্ ৈনেবদয্
েসই যাজেকর অিধকাের আসেব, েয যাজক তা উৎসগর্ করবার ভার
েনেব| যাজক পােব শসয্ ৈনেবদয্সমূহ যা উনুেন েসঁকা বা ভাজবার
পােত্রঅথবা েসঁকার থালায় রান্না করা| 10 হােরােণর পুত্রেদরঅিধকাের
থাকেব শসয্ ৈনেবদয্সমূহ, েসগুিল শুকেনা বা েতল েমশােনা হেত
পাের| হােরােণর পুত্ররা সকেল এই খােদয্র অংশ েনেব|

মঙ্গল ৈনেবদয্সমূহ
11 “প্রভুর কােছ মঙ্গল ৈনেবদয্সমূহ দােনর িনয়ম: 12 েকান বয্িক্ত

কৃতজ্ঞতা জানােত মঙ্গল ৈনেবদয্ আনেত পাের| যিদ েস কৃতজ্ঞতা
জানােত ৈনেবদয্ আেন তেব তার খািমরিবহীন েতল মাখােনা রুিট,
ওপের েতল েদওয়া পাতলা িকছু রুিট এবং েতল েমশােনা গঁুেড়া
ময়দার িকছু েগাটা পঁাউরুিট আনা উিচত| 13 মঙ্গল ৈনেবদয্সমূহ হল
েসই ৈনেবদয্ যা েকান বয্িক্ত ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জানােতই আেন| েসই
ৈনেবদয্র সেঙ্গ বয্িক্তিট খািমর িদেয় ৈতরী করা েগাটা পঁাউরুিটগুিলও
অনয্ ৈনেবদয্ িহেসেব আনেব| 14 এই সমস্ত রুিটর একিট েসই
যাজেকর, েয মঙ্গল ৈনেবদয্র রক্ত িছিটেয় েদেব| 15 মঙ্গল ৈনেবদয্র
মাংস েযিদন উৎসগর্ করা হেব, েসই িদেনই তা েখেত হেব| একজন
মানুষ এই উপহার ঈশ্বেরর প্রিত কৃতজ্ঞতা জানােতই েদয়; িকন্তু পেরর
িদন সকােলর জনয্ মাংেসর একটুও েযন পেড় না থােক|

16 “েকান মানুষ মঙ্গল ৈনেবদয্ আনেত পাের কারণ েস হয়ত
ঈশ্বরেক উপহার িদেত চায় অথবা েস হয়ত ঈশ্বেরর কােছ িবেশষ
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মানত কেরিছল| যিদ এটা সতয্ হয় তাহেল েযিদন েস ৈনেবদয্ েদয়,
েসই িদেনই প্রদত্ত ৈনেবদয্ েখেয় িনেত হেব| যিদ িকছু পেড় থােক তা
পেরর িদন অবশয্ই েখেত হেব| 17 িকন্তু যিদ এই ৈনেবদয্র েকান মাংস
তৃতীয় িদেনও পেড় থােক তা আগুেন পুিড়েয় েফলেত হেব| 18 যিদ
েকান বয্িক্ত তৃতীয় িদন তার মঙ্গল ৈনেবদয্র েকান মাংস ভক্ষণ কের
তাহেল প্রভু েসই বয্িক্তর প্রিত সন্তুষ্ট হেবন না| তার ৈনেবদয্ প্রভু গ্রহণ
করেবন না; েসই ৈনেবদয্ হেব অশুিচ| আর যিদ েকান বয্িক্ত েসই
মাংেসর িকছু ভক্ষণ কের তা হেল েসই বয্িক্ত িনেজ তার েদােষর জনয্
দায়ী হেব|

19 “অশুিচ এমন েকান বস্তুর েছঁায়া লাগা মাংস অবশয্ই েযন েকউ
না খায়; আগুেন এই মাংস েপাড়ােব| প্রেতয্কিট শুিচ মানুষ মঙ্গল
ৈনেবদয্ েথেক মাংস েখেত পাের| 20 িকন্তু যিদ েকান অশুিচ বয্িক্ত
প্রভুর জনয্ িনির্দষ্ট মঙ্গল ৈনেবদয্র মাংস খায়, তা হেল েসই বয্িক্তেক
অবশয্ই তার েলাকেদর েথেক িবিচ্ছন্ন করেত হেব|

21 “যিদ েকান বয্িক্ত েকান অশুিচ িজিনস, যা মানুেষর শরীেরর
দ্বারা অশুিচ হেয়েছ বা েকান অশুিচজন্তু বা প্রভু িনেষধ কেরেছন এমন
েকান িজিনস স্পশর্ কের, তাহেল েসই বয্িক্ত অশুিচ হেব| এবং যিদ
েস মঙ্গল ৈনেবদয্র মাংস খায়, তাহেল তােক অবশয্ই তার েলাকেদর
েথেক আলাদা করেত হেব|”

22 প্রভু েমািশেক বলেলন, 23 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা:
েতামরা গরু, েমষ বা ছাগেলর েকােনা চির্ব অবশয্ই খােব না| 24 েয
জন্তু স্বাভািবক ভােব মারা েগেছ অথবা অনয্ জন্তুেদর দ্বারা িছন্ন-
িবিচ্ছন্ন হেয় েগেছ, েতামরা েস জন্তুর চির্ব বয্বহার করেত পার; িকন্তু
েতামরা কখেনাই তা খােব না| 25আগুেন েপাড়া জন্তু প্রভুর প্রিত প্রদত্ত
যিদ েকান বয্িক্ত তার চির্ব খায়, তাহেল েসই বয্িক্তেক তার সংিশ্লষ্ট
েলাকেদর েথেক িবিচ্ছন্ন হেত হেব|

26 “েতামরা েযখােনই বাস কেরা না েকন কখনও েকান পািখর
বা েকান জন্তুর রক্ত পান করেব না| 27 যিদ েকান বয্িক্ত রক্ত খায়,
তাহেল েসই েলাকিটেক অবশয্ই তার েলাকেদর েথেক িবিচ্ছন্ন হেত
হেব|”
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েদালনীয় ৈনেবদয্র িনয়মাবলী
28 প্রভু েমািশেক বলেলন, 29 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা: যিদ

েকান বয্িক্তপ্রভুর কােছ মঙ্গল ৈনেবদয্ িনেয়আেস, তাহেল েসই বয্িক্ত
ঐ ৈনেবদয্র অংশ অবশয্ই প্রভুেক েদেব| 30 উপহােরর েসই অংশ
আগুেন েপাড়ােনা হেব| েস িনেজর হােত েসই উপহােরর অংশ বহন
করেব| েসই জন্তুিটর চির্ব এবং বক্ষেদশ যাজেকর কােছআনেব| প্রভুর
সামেন জন্তুিটর বক্ষেদশিট তুেল ধরেব| এটাই হেব েদালনীয় ৈনেবদয্|
31 তারপর যাজক েবদীর ওপর চির্ব েপাড়ােব; িকন্তু জন্তুর বক্ষেদশ
হােরাণ এবং তার পুত্রেদর অিধকাের থাকেব| 32 েতামরা মঙ্গল
ৈনেবদয্র ডান িদেকর উরুিটও যাজকেক েদেব| 33 মঙ্গল ৈনেবদয্র
ডান িদেকর উরুিট থাকেব েসই যাজেকর (হােরােণর পুত্রেদর)
দখেল, েয মঙ্গল ৈনেবদয্র রক্ত আর চির্ব উৎসগর্ করেব| 34 আিম
ইস্রােয়েলর েলাকেদর কাছ েথেক েদালনীয় ৈনেবদয্র বক্ষেদশ এবং
মঙ্গল ৈনেবদয্র ডান উরু িনিচ্ছ এবং েসই বস্তুগুিল আিম হােরাণ ও
তার পুত্রেদর িদেয় িদিচ্ছ| ইস্রােয়েলর েলাকরা অবশয্ই এই িনয়ম
িচরকােলর জনয্ েমেন চলেব|”

35 ঐগুিল হল প্রভুেক প্রদত্ত আগুেনর ৈতরী ৈনেবদয্র অংশ যা
হােরাণ ও তার পুত্রেদর অিধকার| যখনই হােরাণ এবং তার পুত্ররা
প্রভুর যাজক হেয় েসবা করেব তারা উৎসগর্গুিলর অংশও পােব|
36 যাজকেদর মেনানীত করার সময় েথেকই প্রভু ঐ সব অংশ
যাজকেদর েদওয়ার জনয্ ইস্রােয়েলর েলাকেদর িনেদর্ শ েদন| েলাকরা
অবশয্ই েযন েসই অংশ িচরকােলর জনয্ যাজকেদর েদয়|

37 ঐগুিল হল েহামবিল, শসয্ ৈনেবদয্, পাপেমাচেনর ৈনেবদয্,
েদাষেমাচেনর বিল, মঙ্গল ৈনেবদয্ এবং যাজক িনবর্াচন সম্পেকর্
িনয়মাবলী| 38সীনয় পবর্েতর ওপর প্রভু েমািশেক এইআজ্ঞাগুিল েদন|
েযিদন প্রভু ইস্রােয়েলর েলাকেদর সীনয় মরুভুিমর মেধয্ প্রভুর কােছ
তােদর ৈনেবদয্সমূহ আনেত আেদশ িদেয়িছেলন, েসিদনই িতিন ঐ
িবিধগুিল জািনেয় েদন|
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8
েমািশ যাজকেদর িনযুক্ত করেলন

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “হােরাণ ও তার পুত্রেদর সেঙ্গ
নাও| েসই সেঙ্গ নাও েপাশাক-পিরচ্ছদ, অিভেষেকর জনয্ েতল,
পাপেমাচেনর ৈনেবদয্র ষঁাড়, দুিট পুরুষ েমষ এবং খািমরিবহীন রুিটর
ঝুিড়| 3 তারপর েলাকেদর একসেঙ্গ সমাগম তঁাবুর প্রেবশ মুেখ িনেয়
এেসা|”

4প্রভুরআেদশ মতই েমািশ সব কাজ করল| েলাকরা সমাগম তঁাবুর
প্রেবশ মুেখ একসেঙ্গ েদখা করল| 5 তখন েমািশ েলাকেদর বলল,
“প্রভু আেদশ কেরেছন এ হল তাই এবং তা অবশয্ কতর্ বয্|”

6 তারপর েমািশ হােরাণ ও তার পুত্রেদর িনেয় এল| জল িদেয়
েস তােদর েধৗত করল| 7 এরপর েমািশ হােরাণেক েবানা অঙ্গরিক্ষণী
পরােলা এবং তার েকামেরর চারপােশ কিটবন্ধ জড়াল| তারপর েমািশ
হােরােণর গােয় েপাশাক পিরেয় গােয় এেফাদ জড়াল এবং েবানা
পটুকােত গা েবষ্টন কের তা বঁাধল| এইভােব েমািশ হােরােণর গােয়
এেফাদ পরাল| 8 েমািশ হােরােণর বুেক বক্ষাবরণ পিরেয় িদল| তারপর
েস বক্ষাবরেণর েভতের উরীম ও তূম্মীম রাখল| 9 েমািশ হােরােণর
মাথা লম্বা কাপড় জড়ােনা পাগিড় িদেয় েঢেক িদল| এক টুকেরা েসানা
পাগিড়র সামেনটায বিসেয় িদল| এই েসানার টুকেরাটা হল পিবত্র
মুকুট| প্রভুর আজ্ঞা মতই েমািশ এটা কেরিছল|

10এরপর েমািশ অিভেষেকর েতল িনল এবং পিবত্র তঁাবুর ওপর ও
তার েভতেরর সমস্ত িজিনেসর ওপর তা িছিটেয় িদল| এইভােব েমািশ
তােদর পিবত্র করল| 11 েমািশ েবদীর ওপর ঐ েতেলর িকছুটা সাতবার
িছিটেয় িদল| েমািশ েবদীর ওপর এবং তত্সংলগ্ন থালায়, গামলায়
এবং তার তলেদেশ েতল িছিটেয় সব িকছুেক পিবত্র করল| 12তারপর
িকছুটা অিভেষেকর েতল িনেয় েস হােরােণর মাথায় ঢালল, এইভােব
েমািশ হােরাণেক পিবত্র করল| 13 েমািশ এরপর হােরােণর পুত্রেদর
িনেয় এেস তােদর েবানা অঙ্গরিক্ষণী পরাল| পের তােদর গােয় কিটবন্ধ
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জিড়েয় িদল| তারপর তােদর মাথায় েফট্টি বঁাধল| প্রভুর আজ্ঞামতই
েমািশ এসব করল|

14 এরপর েমািশ পাপ েমাচন ৈনেবদয্র ষঁাড়িটেক িনেয় এল| পাপ
েমাচন ৈনেবদয্র ষঁােড়র মাথার ওপর হােরাণ ও তার পুত্ররা হাত
রাখল| 15 তারপর েমািশ ষঁাড়িটেক হতয্া কের তার রক্ত সংগ্রহ করল|
েমািশ তার আঙুল িদেয় িকছু রক্ত েবদীর সব েকােণ লাগাল| এইভােব
েমািশ েবদীিটেক বিলর উপেযাগী কের ৈতরী করল| তারপর েস েবদীর
েমেঝয রক্ত েঢেল িদল| েলাকেদর পাপ মুক্ত করার জনয্ এইভােব
েমািশ েবদীিটেক বিলর জনয্ ৈতরী রাখল| 16 েস যকৃৎ েথেক সব
চির্ব বার কের িনল এবং েসই সেঙ্গ দুিট বৃক্ক ও তােদর ওপরকার
সব চির্বটুকু িনেয় েসই েবদীর ওপর তােদর েপাড়াল| 17 িকন্তু েমািশ
ষঁােড়র চামড়া, তার মাংস এবং শরীেরর বজর্ য্ পদাথর্েক তঁাবুর বাইের
িনেয় এল| তঁাবুর বাইের আগুেন েমািশ েসগুিলেক েপাড়াল| প্রভুর
আজ্ঞামতই েমািশ এসব করল|

18এরপর েমািশ েহামবিলর জনয্ পুরুষ েমষেক িনেয় এল| হােরাণ
এবং তার পুত্ররা েসই পুরুষ েমেষর মাথায় তােদর হাত রাখল| 19 েমািশ
তারপর পুরুষ েমষিটেক হতয্া করল| েস েবদীর চারপােশ ও েবদীর
ওপের পুরুষ েমষিটর রক্ত িছিটেয় িদল| 20-21 েমািশ পুরুষ েমষিটেক
টুকেরা টুকেরা কের কাটল| েস িভতেরর অংশগুিল ও পা জল িদেয়
ধুেয় িদল, তারপর েবদীর ওপর েগাটা পুরুষ েমষিটেক েপাড়াল| েমািশ
মাথা ও শরীেরর টুকেরাগুেলা এবং চির্ব েপাড়াল| এ হল আগুেনর
ৈতরী েহামবিল| এর গন্ধ প্রভুেক খুশী কের| প্রভুর আজ্ঞামত েমািশ
ঐগুিল করল|

22তারপর েমািশ অনয্ পুরুষ েমষিটেক িনেয় এল| হােরাণআর তার
পুত্রেদর যাজক িহসােব িনির্দষ্ট করার জনয্ই এই পুরুষ েমষিট বয্বহার
করা হেয়িছল| তারা এই পুরুষ েমষিটর মাথায় তােদর হাত েরেখিছল|
23 এরপর েমািশ পুরুষ েমষিটেক হতয্া করল| এর িকছুটা রক্ত েস
হােরােণর কােনর লিতেত, তার ডান হােতর বুেড়া আঙুেল এবং
হােরােণর ডান পােয়র বুেড়া আঙুেলর মাথায় েছঁায়াল| 24 তারপর েস
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হােরােণর পুত্রেদর েবদীর কাছাকািছ িনেয় এল| রেক্তর িকছুটা তােদর
ডান কােনর লিতেত, ডান হােতর বুেড়া আঙুেল এবং ডান পােয়র বুেড়া
আঙুেলর মাথায় লািগেয় িদল|এরপর েস েবদীর চারপােশ রক্ত িছিটেয়
িদল| 25 এরপর েমািশ চির্ব, েলজ, িভতেরর সমস্ত অংশগুেলার চির্ব,
যকৃৎ ঢাকা চির্ব, বৃক্ক দুিট এবং তােদর চির্ব এবং ডান িদেকর উরু
িনল| 26 প্রেতয্কিদন প্রভুর সামেন এক ঝুিড় ভির্ত্ত খািমরিবহীন রুিট
রাখা হত| েমািশ এই রুিটগুিলর একিট, েতল মাখােনা রুিটর একিট ও
একিট খািমরিবহীন পাতলা রুিট িনল| েসই সব রুিটর টুকেরাগুেলা
েমািশ চির্বর ওপর এবং পুরুষ েমেষর ডান উরুর ওপর রাখল|
27 তারপর েমািশ েসই সমস্ত িকছু হােরাণ ও তার পুত্রেদর হােত
িদেয় িদল| টুকেরাগুেলােক েমািশ েদালনীয় ৈনেবদয্রূেপ প্রভুর সামেন
েদালােলা| 28 তারপর হােরাণ ও তার পুত্রেদর হাত েথেক েসগুিলেক
িনেয় েমািশ েবদীর েহামবিলর ওপর েপাড়াল| হােরাণ ও তার পুত্রেদর
যাজক িহসােব িনেয়াগ করার জনয্ই এই ৈনেবদয্| এ ৈনেবদয্আগুেনর
দ্বারা ৈতরী ৈনেবদয্| এর গন্ধ প্রভুেক খুশী কের| 29 েমািশ বক্ষেদশটা
িনেয় প্রভুর সামেন তা েদালনীয় ৈনেবদয্ িহেসেব েদালাল| যাজকেদর
িনেয়াগ করার বয্াপাের পুরুষ েমেষর এই অংশ হল েমািশর অংশ|
েমািশ প্রভুর আজ্ঞামতই এসব কাজ করল|

30 েমািশ েবদীর ওপর পেড় থাকা অিভেষেকর েতেলর িকছুটা
ও িকছুটা রক্ত িনেয় হােরােণর ওপর এবং হােরােণর েপাশােকর
ওপর িছিটেয় িদল| হােরােণর সেঙ্গ েসবারত েছেলেদর এবং তােদর
েপাশােকর ওপেরও িকছুটা িছিটেয় িদল| এইভােব েমািশ হােরাণ,
তার কাপড়-েচাপড়, তার েছেলেদর এবং েছেলেদর কাপড়-েচাপড়
শুিচশুদ্ধ করল|

31তারপর েমািশ হােরাণ ও তার পুত্রেদর িজজ্ঞাসা করল, “আমার
আেদশ েতামােদর মেন পেড় েতা? আিম বেলিছলাম, �হােরাণ এবং
তার পুত্ররা এই সমস্ত িজিনস অবশয্ই আহার করেব|� সুতরাং যাজক
িনবর্াচেনর অনুষ্ঠান েথেক রুিটর ঝুিড় আর মাংস িনেয় িনও| সমাগম
তঁাবুর প্রেবশ মুেখ মাংসটােক িসদ্ধ কেরা| েসই খােনই মাংস আর রুিট
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েখও| আিম যা বলিছ েসইমেতা এটা কেরা| 32 যিদ মাংস বা রুিটর
েকান িকছু পেড় থােক তেব তা পুিড়েয় েফল| 33 যাজক িনবর্াচেনর
অনুষ্ঠান চলেব সাতিদন ধের| েসই অনুষ্ঠান েশষ না হওয়া পযর্ন্ত
েতামরা অবশয্ই সমাগম তঁাবুর প্রেবশ পথ ছাড়েব না| 34 আজ যা
করা হল, প্রভু েসইসব করেতই আজ্ঞা িদেয়েছন| েতামােদর শুিচ
করেতই িতিন এই সব আজ্ঞা িদেয়েছন| 35 েতামরা অবশয্ই সমাগম
তঁাবুর প্রেবশ মুেখ সাতিদন ধের িদনরাত থাকেব| যিদ েতামরা প্রভুর
আজ্ঞা না মােনা তাহেল েতামরা মারা যােব| প্রভু আমােক এইসবআজ্ঞা
িদেয়েছন|”

36 তাই হােরাণ ও তার পুত্ররা প্রভু েমািশেক যা যা করেত আজ্ঞা
িদেয়িছেলন েসসবই করল|

9
ঈশ্বর যাজকেদর গ্রহণ করেলন

1আট িদেনর িদন েমািশ হােরাণ ও তার পুত্রেদর এবং েসই সােথ
ইস্রােয়েলর প্রবীণেদরও ডাকল| 2 েমািশ হােরাণেক বলল, “একটা
ষঁাড় এবং একটা পুরুষ েমষ িনেয় এেসা| এই জন্তুেদর মেধয্ অবশয্ই
েযন েকান খঁুত না থােক| ষঁাড়টা হেব পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্ আর
েমষটা হেব েহামবিলর ৈনেবদয্| ঐসব জন্তুেদর প্রভুর কােছ িনেবদন
কেরা| 3 ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা, �পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্র জনয্
একিট পুরুষ ছাগল নাও এবং েহামবিলর জনয্ একিট বাছুর ও একিট
েমষশাবক নাও| বাছুর ও ছাগ িশশু প্রেতয্কিটর বয়স েযন এক বছর
হয়|ঐসমস্তজন্তুেদর মেধয্ অবশয্ই েযন েকান খঁুত না থােক| 4একটা
ষঁাড় ও একটা পুরুষ েমষ মঙ্গল ৈনেবদয্র জনয্ নাও| ঐসব জন্তু
ছাড়াও েতল েমশােনা শসয্ ৈনেবদয্ েনেব এবং এসব প্রভুর কােছ
িনেবদন করেব, কারণআজপ্রভু েতামােদর কােছআিবভূর্ ত হেবন|� ”

5 সুতরাং সমস্ত মানুষ সমাগম তঁাবুর কােছ এেলা| েমািশ েযমন
আেদশ িদেয়িছল তারা সকেল েসই মত িজিনস আনেলা| সমস্ত েলাক
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প্রভুর সামেন দঁাড়াল| 6 েমািশ বলল, “প্রভুর আজ্ঞা মতই েতামরা
এগুিল করেব আর তখন প্রভুর মিহমা েতামােদর কােছ প্রকািশত
হেব|”

7 তারপর েমািশ হােরাণেক বলল, “ইস্রােয়েলও প্রভুর আজ্ঞা
মেতা কাজগুিল কেরা| েবদীর কােছ ও এবং পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্
ও েহামবিলর ৈনেবদয্গুিল িনেবদন কেরা, যােত তুিম এবং েতামার
েলাকরা শুিচ হও| েলাকেদর ৈনেবদয্গুিলও নাও এবং েসইসব
পবর্গুিল পালন কর েযগুিল তােদর শুিচ কের|”

8 েসইজনয্ হােরাণ েবদীর সামেন এেস পাপেমাচেনর ৈনেবদয্র
জনয্ ষঁাড়টােক হতয্া করেলা| এই পাপেমাচেনর ৈনেবদয্ তার িনেজরই
জনয্| 9 তারপর হােরােণর পুত্ররা হােরােণর কােছ রক্ত আনেলা|
হােরাণ তার আঙুল রেক্ত ডুিবেয় তার েবদীর েকাণগুেলায় ছিড়েয়
িদল, তারপর েবদীর েমেঝেত রক্ত েঢেল িদল| 10 পাপেমাচেনর
ৈনেবদয্ েথেক হােরাণ িনল চির্ব, বৃক্কগুেলা এবং যকৃেতর চির্ব অংশটা।
প্রভু েযমন েযমন েমািশেক আজ্ঞা কেরিছেলন েসইভােব েস ঐ
িজিনসগুেলা েবদীর ওপর েপাড়ােলা| 11 হােরাণ এরপর িশিবেরর
বাইের আগুেন মাংস আর চামড়া েপাড়াল| 12 পের েহামবিলর জনয্
হােরাণ জন্তুিটেক হতয্া কের টুকেরা টুকেরা কের কাটল| হােরােণর
পুত্ররা হােরােণর কােছ রক্ত িনেয় এেল হােরাণ েসই রক্ত েবদীর
চারপােশ িছিটেয় িদল| 13 হােরােণর পুত্ররা হােরাণেক েহামবিলর
টুকেরাগুেলা আর মাথাটা িদেল েস েসগুেলা েবদীর ওপর েপাড়াল|
14 েহামবিলর িভতেরর অংশগুেলা আর পাগুিলও ধুেয় েফেল েসইসব
েবদীর ওপর েপাড়াল|

15 তারপর হােরাণ েলাকেদর ৈনেবদয্গুিল আনল| েস েলাকেদর
পােপর জনয্ ৈনেবদয্ িহেসেব ছাগলিটেক হতয্া কের প্রথমটার মতই
এিটেক িনেবদন করল| 16প্রভুর িনেদর্ শমত েস দগ্ধ ৈনেবদয্িটেক িনেয়
এেস িনেবদন করল| 17 েবদীর কােছ শসয্ ৈনেবদয্ িনেয় এেস েস এক
মুেঠা শসয্ িনল এবং তা েরাজ সকােল েবদীর ওপর েয বিল েদওয়া
হত তার সােথ সােথ িনেবদন করল|
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18 েস ষঁাড় এবং পুরুষ েমষিটেকও হতয্া করল|এসব হল েলাকেদর
মঙ্গল ৈনেবদয্| হােরােণর পুত্ররা হােরােণর কােছ রক্ত আনেল েস
এই রক্ত েবদীর চারপােশ ছিড়েয় িদল| 19 তারা ষঁাড় আর েমেষর
চির্ব, েলেজর চির্ব, িভতেরর অংেশ ঢাকা েদওয়া চির্ব, বৃক্কগুিল এবং
যকৃেতর চির্ব অংশআনল| 20এইসব চির্বগুেলা ষঁাড়আর পুরুষ েমেষর
বুেকর ওপর রাখা হেল হােরাণ চির্ব অংশগুেলা েবদীর ওপর েপাড়াল|
21 হােরাণ েমািশর আজ্ঞামেতা বক্ষেদশগুিল এবং ডান উরু প্রভুর
সামেন েদালনীয় ৈনেবদয্ িহসােব েদালাল|

22 তারপর েলাকেদর উেদ্দেশয্ তার হাত ওপের তুেল তােদর
আশীবর্াদ করল| পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্, েহামবিল এবং মঙ্গল ৈনেবদয্
েশষ করার পর হােরাণ েবদী েথেক েনেম এল|

23 েমািশ এবং হােরাণ সমাগম তঁাবুর িভতের এল| পের তারা বাইের
এেস েলাকেদর আশীবর্াদ করল| তারপর প্রভুর মিহমা সমস্ত েলােকর
সামেন আিবভুর্ ত হল| 24 প্রভুর কাছ েথেক অিগ্ন িনগর্ত হেয় েবদীর
ওপরকার েহামবিল ও চির্ব দগ্ধ করল| তখন সমস্ত মানুষ েসই ৈনেবদয্
দহন েদেখ িচৎকার কের উঠেলা এবং মািটর িদেক মুখ নীচু করেলা|

10
ঈশ্বর নাদব ও অবীহূেক ধ্বংস করেলন

1 তারপর হােরােণর পুত্ররা, নাদব ও অবীহূ ধূপ জ্বালাবার ধূপদানী
িনেলা| এবং িভন্ন আগুন বয্বহার কের েসই সুগন্ধী প্রজ্বিলত করেলা|
েমািশ তােদর েয আগুন বয্বহার করেত িনেদর্ শ িদেয়িছল েসই আগুন
তারা বয্বহার কেরিন| 2তাই প্রভুর কাছ েথেকআগুন েনেম এেস নাদব
ও অবীহূেক ধ্বংস করল| প্রভুর সামেনই তারা মৃতুয্ বরণ করেলা|

3 তখন েমািশ হােরাণেক বলল, “প্রভু বেলন, �েয সমস্ত যাজক
আমার িনকেট আেস, তারা অবশয্ই আমােক শ্রদ্ধা করেব| আিম
অবশয্ই তােদর কােছ পিবত্র িহেসেব মানয্ হেবা এবং সমস্ত মানুেষর
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কােছ অবশয্ই মিহমািন্বত হেবা|� ” তাই তার পুত্রেদর মৃতুয্ িনেয়
হােরাণ নীরব রইল|

4 হােরােণর কাকা উষীেয়েলর দুিট পুত্র িছল| তারা হল মীশােযল
ও ইলীষাফণ| েমািশ েসই দুই পুত্রেক বলল, “পিবত্র স্থানিটর সামেন
িগেয় েতামােদর জ্য়াঠতুেতা ভাইেদর েদহ িশিবেরর বাইের িনেয় ও|”

5 তখন মীশােযল ও ইলীষাফণ েমািশেক মানয্ করেলা| তারা নাদব
ও অবীহূর েদহ িশিবেরর বাইের বেয় িনেয় েগেলা| নাদব ও অবীহূ
তখনও িবেশষ ধরেণর সুেতার জামা পের িছল|

6 তখন েমািশ হােরােণর অনয্ পুত্র ইলীয়াসর ও ঈথামরেক বলল,
“েকােনা িবষন্নতা েদিখও না! েতামােদর েপাশাক িঁছেড়া না অথবা
মাথার চুল এেলােমেলা কেরা না| িবষন্নতা না েদখােল েতামরা িনহত
হেব না| এবং প্রভু বাকী সকেলর ওপর কু্রদ্ধ হেবন না| ইস্রােয়েলর
সমস্ত মানুষ েতামােদর আত্মীয়| প্রভু নাদব ও অবীহূেক দগ্ধ কেরেছন�
এ িনেয় তারা েশাক করেত পাের| 7 িকন্তু েতামরা অবশয্ই সমাগম
তঁাবু, এমনিক, তার প্রেবশ পথ তয্াগ করেব না| তয্াগ করেল েতামরা
মারা যােব| কারণ প্রভুর অিভেষেকর েতল েতামােদর ওপর ঢালা
হেয়েছ|” তখন হােরাণ, ইলীয়াসর এবং ঈথামর েমািশেক মানয্ করল|

8 তারপর প্রভু হােরাণেক বলেলন, 9 “যখন েতামরা সমাগম তঁাবুর
মেধয্ আসেব তখন তুিম আর েতামার পুত্ররা অবশয্ই দ্রাক্ষারস পান
করেব না| যিদ েতামরা ঐসব িজিনস পান কর, তাহেল েতামরা মারা
যােব| এই িবিধ েতামােদর বংশপরম্পরায় িচরকােলর জনয্ চলেত
থাকেব| 10 েতামােদর অবশয্ই পিবত্র ও অপিবত্র এবং শুিচ ও অশুিচ
িবষেয়র মেধয্ পিরষ্কারভােব পাথর্কয্ কের িনেত হেব| 11 প্রভু েমািশর
মাধ্য়েম েলাকেদর েসইসব িবিধ জািনেয় িদেলন, তুিম েলাকেদর
ঐসব িবিধ সম্পেকর্ অবশয্ই অবিহত করেব|”

12 হােরােণর দুই পুত্র ইলীয়াসর ও ঈথামর তখনও জীিবত
িছল| েমািশ হােরাণ ও তার দুই পুত্রেক বলল, “আগুেন েপাড়ােনা
উপহারগুিলর মেধয্ িকছু শসয্ ৈনেবদয্ পেড় আেছ| েতামরা শসয্
ৈনেবদয্র েসই অংশ আহার করেব, িকন্তু অবশয্ই তােত খািমর েযাগ
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করেব না| েবদীর কােছই েসটা খাও, কারণ েসই ৈনেবদয্ অতয্ন্ত
পিবত্র| 13 ৈনেবদয্র এই অংশ প্রভুর উেদ্দেশয্ আগুেন েপাড়ােনা
হেয়িছল, এবং েয িবিধ আিম েতামােদর জািনেয়িছ তা েশখায় েয
এই অংশ েতামার ও েতামার পুত্রেদর জনয্ই; িকন্তু অবশয্ই েতামরা
একটা পিবত্র স্থােন তা আহার করেব|

14 “তাছাড়া তুিম, েতামার েছেলরা এবং েমেয়রা েদালনীয়
ৈনেবদয্সমূেহর বক্ষেদশ এবং উরুরঅংশআহার করেত পারেব|এসব
েতামােদর পিবত্র জায়গায় েখেত হেব না| িকন্তু তা অবশয্ই পিরচ্ছন্ন
জায়গায় েখেত হেব| কারণ েসগুিল আেস মঙ্গল ৈনেবদয্সমূহ েথেক|
ইস্রােয়েলর েলাকরা ঈশ্বরেক েয উপহার েদয় তা েথেক এই অংশ
েতামার ও েতামার সন্তানেদর প্রাপয্ বেল ধরা হেয়েছ| 15 েলাকরা
অবশয্ই আগুেন েপাড়ােনা বিলর অংশ িহেসেব জন্তুেদর চির্ব, মঙ্গল
ৈনেবদয্র উরু এবং েদালনীয় ৈনেবদয্র বক্ষেদশ িনেয় আসেব| প্রভুর
সামেন েদালােনা হেল ৈনেবদয্র েসই অংশ প্রভুর আজ্ঞা অনুসাের
িচরকাল েতামার ও েতামার সন্তানসন্তিতেদর অিধকাের যােব|”

16 েমািশ পাপাথর্ক ৈনেবদয্ ছাগেলর েখঁাজ করল, িকন্তু তা
ইিতমেধয্ েপাড়ােনা হেয় িগেযিছল| এেত েমািশ হােরােণর পুত্র
ইলীয়াসর ও ঈথামেরর ওপর অতয্ন্ত কু্রদ্ধ হল| েমািশ বলল, 17 “েসই
ছাগিটেক পিবত্র স্থােন খাওয়া েতামােদর উিচৎ  িছল| এটা অতয্ন্ত
পিবত্র| েকন েতামরা প্রভুর সামেন তা েখেল না? প্রভু েতামােদর
তা িদেয়িছেলন েলাকেদর েদােষর প্রায়িশ্চত্ত করার জনয্, েলাকেদর
পিবত্র করার জনয্| 18 েসই ছাগেলর রক্ত পিবত্র জায়গায় (তঁাবুর
মেধয্কার পিবত্র ঘের) আনা হয় িন| তাই েতামােদর উিচৎ িছল আিম
েযমন আেদশ িদেয়িছলাম, েসইভােব পিবত্র জায়গায় মাংস আহার
করা|”

19 িকন্তু হােরাণ েমািশেক বলল, “েদখুন আজ তারা পাপ েমাচেনর
ৈনেবদয্ ও েহামবিলর ৈনেবদয্ প্রভুর কােছ এেনিছল| আর আপিন
জােনন আজ আমার ভােগয্ িক ঘেটেছ| আপিন িক মেন কেরন আিম
আজ পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্ েখেল তা প্রভুেক খুশী করেতা? না!”
20 েমািশ তা শুনল এবং েমেন িনল|
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11
মাংস খাওয়ার িনয়মাবলী

1 প্রভু েমািশ ও হােরাণেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর
বেলা: এই সমস্ত জন্তু েতামরা আহার করেত পােরা: 3 েয সব জন্তুর
পােয়র খুর দুভােগ ভাগ করা, েসইসব জন্তু যিদ জাবর কােট তা হেল
েতামরা েসই জন্তুর মাংস েখেত পােরা|

4-6 “িকছু জন্তুআবার জাবর কােট িকন্তু তােদর পােয়র খুর দু�ভাগ
করা নয়, েতামরা েস সব জন্তু খােব না| উট, পাহােড়র শাফন এবং
খরেগাশ হল েসই রকম| তাই তারা েতামােদর পেক্ষ অশুিচ| 7 অনয্
িকছু জন্তুেদর পােয়র খুর দু�ভাগ করা, িকন্তু তারা জাবর কােট না,
ঐসবজন্তু খােব না| শূকর েসই ধরেণর, সুতরাং তারা েতামােদর পেক্ষ
অশুিচ| 8ঐসব প্রাণীর মাংস খােব না|এমনিক তােদর মৃত েদহওস্পশর্
করেব না, তা েতামােদর পেক্ষ অশুিচ|

সামুিদ্রক খাদয্ িবষেয় িনয়মাবলী
9 “যিদ েকান প্রাণী সমুেদ্র বা নদীেত বাস কের এবং যিদ প্রাণীিটর

পাখনা ও আঁশ থােক, তাহেল েতামরা েসই প্রাণী েখেত পােরা|
10-11 িকন্তু সমুেদ্র বা নদীেত বাস কের এমন েকান প্রাণীর যিদ ডানা
ও আঁশ না থােক তাহেল েসই প্রাণী েতামরা অবশয্ই খােব না| এই
ধরেণর প্রাণী আহােরর পেক্ষ অনুপযুক্ত| েসই প্রাণীর মাংস েতামরা
খােব না, এমন িক তার মৃত শরীরও স্পশর্ করেব না| 12 জলচর েয
েকান প্রাণী যার পাখনা এবং আঁশ েনই, তােক প্রভু আহােরর জনয্
অনুপযুক্ত বেলেছন বেলই মেন কেরন|

অখাদয্ পক্ষীসমুহ
13 “ঈশ্বর েয সব পাখী খাওয়ার পেক্ষ অনুপযুক্ত বেলেছন, েতামরা

অবশয্ই েসইসব পাখীেদর অখাদয্ বেল গণয্ করেব| এই পাখীগুিল
েতামরা খােব না: ঈগল, শকুিন, িশকারী পাখী, 14 িচল এবং সব
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ধরেণর বাজ পাখী| 15 সমস্ত জােতর কােলা পাখী, 16 উট পাখী,
রােতর বাজ পাখী, শঙ্খিচল, সব জােতর েশয্ন পাখী, 17 েপঁচা,
িলপ্তপদ সামুিদ্রক পাখী, বড় েপঁচা, 18 হংসী, জলচর পয্ািনেভলা,
শবভূক শকুিন, 19সারস, সমস্ত জােতর সারস, ঝঁুিটওযালা পাখী এবং
বাদুড়|

পতঙ্গািদ ভক্ষণ সম্পেকর্ িনয়মাবলী
20 “বুেক হঁাটা কু্ষদ্র েকান প্রাণীর যিদ ডানা থােক, তাহেল

েসগুিলেক েতামরা খােব না কারণ প্রভু তা িনেষধ কেরেছন| ঐ সমস্ত
েপাকামাকড় েখও না| 21 িকন্তু েতামরা েসইসব েপাকামাকড় েখেত
পার যারা সিন্ধপদ এবং লাফােত পাের| 22সমস্ত রকম পঙ্গপাল, সমস্ত
রকেমর ডানাওযালা পঙ্গপাল, সমস্ত রকেমর িঝঁিঝ েপাকা আর সব
জােতর গঙ্গা ফিড়ং েতামরা েখেত পােরা|

23 “িকন্তু অনয্ আর সব কু্ষদ্র প্রাণী যােদর ডানা আেছ িকন্তু বুেক
েহঁেট চেল, েতামরা অবশয্ই েসসব খােব না, কারণ প্রভু তা িনিষদ্ধ
কেরেছন| 24 েসই সমস্ত কু্ষদ্র প্রাণীরা েতামােদর অশুিচ করেব| েয
তােদর মৃত েদহস্পশর্ করেব, সন্ধয্া না হওয়া পযর্ন্ত েস অশুিচ থাকেব|
25 যিদ েকান বয্িক্ত েসই মৃত েপাকামাকড়েদরস্পশর্ কের, তাহেল েস
অবশয্ই তার কাপড়-েচাপড় ধুেয় েফলেব| সন্ধয্া না হওয়া পযর্ন্ত েস
অশুিচ হেয় থাকেব|

প্রাণীেদর সম্পেকর্ আরও িনয়মাবলী
26-27 “িকছু প্রাণীর পােয়র খুর দুভােগ ভাগ করা িকন্তু খুরগুিল

সিতয্কােরর দুিট অংশ নয়| আবার তারা জাবর কােট না, এসব প্রাণী
েতামােদর পেক্ষ অশুিচ| েয েকান বয্িক্ত তােদর স্পশর্ করেল অশুিচ
হেব| সন্ধয্া না হওয়া পযর্ন্ত েসই বয্িক্তিট অশুিচ থাকেব| 28 যিদ েকান
বয্িক্ত তােদর মৃত েদহ সরায়, েস অবশয্ই তার েপাশাক-পিরচ্ছদ ধুেয়
েনেব| েসই মানুষিট সন্ধয্া না হওয়া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব| ঐ সমস্ত
প্রাণী েতামােদর কােছ অশুিচ|
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বুেক হঁাটা প্রাণীেদর সম্পেকর্ িনয়মাবলী
29 “এই সমস্ত বুেক হঁাটা প্রাণীরা েতামােদর কােছ অশুিচ: ছঁুেচা,

ইঁদুর সমস্ত জােতর বড় িটকিটিক| 30 েগাসাপ, কুিমর, িটকিটিক,
বািলর সরীসৃপ এবং িগরিগিট| 31ঐসমস্ত বুেক হঁাটা প্রাণীরা েতামােদর
কােছ অশুিচ| েকান মানুষ তােদর মৃতেদহস্পশর্ করেল সন্ধয্া না হওয়া
পযর্ন্ত েস অশুিচ থাকেব|

অশুিচ প্রাণীেদর সম্পেকর্ িনয়মাবলী
32 “যিদ ঐ সমস্ত অশুিচ প্রাণীেদর েকান একটা মের েকান িকছুর

ওপর পেড়, তাহেল েসই িজিনসিটও অশুিচ হেব| েসই িজিনসিট
কােঠর ৈতরী েকান পাত্র, কাপড়, চামড়া, েশােকর েপাশাক িদেয়
ৈতরী কােজর েকান হািতযার হেত পাের| এটা যাইেহাক্ তা অবশয্ই
জেল ধুেত হেব| সন্ধয্া না হওয়া পযর্ন্ত তা অশুিচ থাকেব| তারপর তা
আবার শুিচ হেব| 33 যিদ ঐ সমস্ত অশুিচ প্রাণীেদর েকান একটা মারা
যায় এবং মািটর ৈতরী পােত্রর ওপর পেড়, তাহেল পােত্রর েভতেরর
েয েকােনা িজিনস অশুিচ হেয় যােব এবং েতামরা অবশয্ই পাত্রটােক
েভেঙ্গ েফলেব| 34যিদ অশুিচ মািটর পােত্রর জল েকান খােদয্র ওপর
পেড়, তাহেল েসই খাবার অশুিচ হেব|অশুিচ পােত্রর েয েকান পানীয়
অশুিচ| 35 যিদ মৃত অশুিচ প্রাণীর েকান অঙ্গ েকান িকছুর ওপর
পেড়, তাহেল েসই িজিনসটা অশুিচ হেব| এটা মািটর উনুন অথবা
রুিট েসঁকার মািটর পাত্র হেল তা অবশয্ই েভেঙ্গ টুকেরা কের েফলেত
হেব| েসই সমস্ত িজিনস আর শুিচ করা যােব না| েসগুিল েতামােদর
কােছ সবসমেয়ই অশুিচ|

36 “েকান ঝণর্া বা জল জেম এমন েকান কূপ শুিচ থাকেলও েয
মানুষ েকান অশুিচ প্রাণীর েদহ স্পশর্ কের েস অশুিচ হেয় যােব|
37 যিদ মৃত অশুদ্ধ প্রাণীেদর েকােনা অংশ বপন করার েকান বীেজর
ওপর পেড়, তাহেল েসই বীজ তখনও শুিচই থাকেব| 38 িকন্তু েতামরা
যিদ বীেজর ওপরজল ঢােলা এবং তারপর যিদ অশুিচ প্রাণীেদর েকান
অঙ্গ ঐসব বীেজর ওপর পেড় তা হেল েতামােদর পেক্ষ ঐ সমস্ত বীজ
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অশুিচ| 39“তাছাড়া তুিম খাদয্ িহেসেব বয্বহার কেরা এমন েকান প্রাণী
যিদ মারা যায়, তাহেল েয তার মৃত শরীর স্পশর্ করেব, সন্ধয্া না হওয়া
পযর্ন্ত েস অশুিচ রইেব| 40 এবং েয এই প্রাণীেদহ েথেক মাংস খােব
তােক অবশয্ই তার কাপড় েচাপড় ধুেত হেব| সন্ধয্া না হওয়া পযর্ন্ত এই
বয্িক্তিট অশুিচ েথেক যােব| েয বয্িক্ত প্রাণীিটর মৃতেদহ েতােল তােক
অবশয্ই তার েপাশাক-পিরচ্ছদ ধুেত হেব এবং েসই েলাকিট সন্ধয্া না
হওয়া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব|

41 “েয সব প্রাণী মািটর ওপর বুেক েহঁেট যায়, েসইসব প্রাণীেদর
েতামরা আহার করেব না| েতামরা েস প্রাণী অবশয্ই খাদয্ িহেসেব
গ্রহণ করেব না| 42 েপেটর ওপর ভর িদেয় হঁাটা অথবা চার পা িদেয়
হঁাটা সরীসৃপ বা েয সমস্ত প্রাণীর অেনকগুেলা পা তােদর অবশয্ই
আহার করেব না| 43 ঐ সমস্ত প্রাণী েতামােদর েযন েনাংরা না কের|
েতামরা অশুিচ হেয়া না, 44কারণ আিমই েতামােদর প্রভু ঈশ্বর! আিম
পিবত্র, তাই েতামরাও েতামােদর িনেজেদর পিবত্র েরেখা| ঐ সমস্ত
বুেক হঁাটা প্রাণীেদর সংস্পেশর্ িনেজেদর অশুিচ কেরা না| 45 আিম
েতামােদর িমশর েথেক এেনিছ যােত েতামরা আমার িবিশষ্ট েলাকজন
হেত পােরা এবং আিম েতামােদর ঈশ্বর হেত পাির| আিম পিবত্র তাই
েতামরাও অবশয্ই পিবত্র হেব|”

46 এই সমস্ত িনয়মাবলী পশু, পাখী, সমুেদ্রর সমস্ত প্রাণী এবং
মািটর ওপর বুেক হঁাটা সমস্ত প্রাণীেদর েক্ষেত্র প্রেযাজয্| 47ঐ সমস্ত
উপেদশ সাধারণ মানুষেক শুিচ প্রাণীেদর েথেক অশুিচ প্রাণীেদর
আলাদা করেত সাহাযয্ করেব েযন তারা জানেত পাের েকান প্রাণীেদর
আহার করা এবং েকান প্রাণীেদর আহার না করা উিচৎ |

12
নতুন মােয়েদর জনয্ িনয়মাবলী

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা: যিদ
একজন স্ত্রীেলাক একিট িশশু পুেত্রর জন্ম েদয়, তাহেল েসই
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স্ত্রীেলাকিট সাতিদন ধের অশুিচ থাকেব| তার মািসেকর রক্ত পােতর
অশুিচ সমেয়র মতই হেব এই অশুিচতা| 3অষ্টম িদেন অবশয্ই িশশু
পুত্রিটেক সুন্নত করেত হেব| 4 তারপর তার রক্তক্ষয় েথেক েস শুিচ
হেব 33 িদন পর| যা িকছু পিবত্র অবশয্ই তার েকােনা িকছুই েস
স্পশর্ করেত পারেব না| যতক্ষণ না তার শুিচকরণ েশষ হেচ্ছ, েস
অবশয্ই েকান পিবত্র স্থােন ঢুকেত পােব না| 5 িকন্তু যিদ স্ত্রীেলাকিট
এক িশশুকনয্ার জন্ম েদয়, তাহেল তার মািসক সমেয়র রক্তপােতর
মতই দু সপ্তাহ ধের েস অশুিচ থাকেব| তার রক্তক্ষয় েথেক 66 িদন
পযর্ন্ত কািটেয় েস শুিচ হেব|

6 “শুিচকরেণর সময় েশষ হেল একিট িশশু কনয্া বা পুেত্রর নতুন
প্রসূিত, সমাগম তঁাবুেত অবশয্ই িবেশষ ধরেণর উৎসগর্ আনেব| েস
সমাগম তঁাবুর প্রেবশ পেথ যাজকেক অবশয্ই ঐসব উৎসগর্ বস্তুগুিল
েদেব| দগ্ধ ৈনেবদয্র জনয্ আনেত হেব এক বছর বয়সী েমষশাবক
এবং একিট ঘুঘু পাখী বা বাচ্চা পায়রা আনেব পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্র
জনয্| 7-8 যিদ স্ত্রীেলাকিট একিট েমষ িদেত অক্ষম হয় তেব েস দুিট
ঘুঘু বা দুিট বাচ্চা পায়রা আনেত পাের| একিট পাখী হেব েহামবিলর
জনয্ িনির্দষ্ট আর একিট পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্র জনয্| যাজক ঐ
সমস্ত ৈনেবদয্ প্রভুর কােছ িনেবদন কের তােক পাপমুক্ত করেব| এবং
েস তার রক্তক্ষেয়র েথেক শুিচ হেব| এগুিল হল একজন নারীর জনয্
িনির্দষ্ট িনয়মাবলী, েয নারী একিট িশশু পুত্র বা এক িশশু কনয্ার জন্ম
েদেব|”

13
চমর্েরাগ সংক্রান্ত িনয়মাবলী

1 প্রভু েমািশ ও হােরাণেক বলেলন, 2 “েকান েলােকর চামড়া
যিদ ফুেল থােক বা তােত েখাস পঁাচড়া অথবা চক্চেক দােগর মেতা
িকছু থােক, যিদ ক্ষত অংশটা কুষ্ঠ েরােগর ঘােয়র মেতা েদখেত
হয়, তােক অবশয্ই যাজক হােরাণ বা তার যাজক পুত্রেদর কােছ
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আনেত হেব| 3 চামড়ার ক্ষত স্থানিটেক যাজক অবশয্ই েদখেব| যিদ
ক্ষেতর মেধয্কার েলাম সাদা হেয় ওেঠ এবং যিদ চামড়ার ওপর
েথেক ক্ষতস্থানিটেক গেতর্ র মেতা মেন হয়, তেব তা কুষ্ঠেরাগ| যাজক
েলাকিটেক েদখা েশষ কের তােক অশুিচ বেল েঘাষণা করেব|

4 “িকন্তু চামড়ায় সাদা দাগ যিদ গভীর না হয় এবং ক্ষতস্থােনর েলাম
যিদ সাদা না হয় তাহেল সাত িদেনর জেনয্ যাজক েসই মানুষিটেক
অনয্ সব েলাকেদর েথেক আলাদা করেব| 5 সাত িদেনর িদন যাজক
অবশয্ই েলাকটােক েদখেব| যাজক যিদ েদেখ েবােঝ েয ক্ষতস্থােনর
েকােনা পিরবতর্ ন হয় িন এবং তা চামড়ার ওপর ছিড়েয় পেড়িন, তাহেল
আরও সাত িদেনর জনয্ েলাকটােক আলাদা কের রাখেব| 6 সাত িদন
পর যাজক েলাকিটেকআবার েদখেব| যিদ ক্ষতস্থানিটশুিকেয় র এবং
চামড়ার ওপর না ছড়ায়, তখন যাজক েসই েলাকিটেক শুিচ বেল
েঘাষণা করেব| এেক্ষেত্র ক্ষতস্থানিট শুধু হল েখাস-পঁাচড়ার, সুতরাং
েলাকিট অবশয্ই তার কাপড়-েচাপড় পিরষ্কার কের শুিচ হেব|

7 “িকন্তু যিদ েলাকিট যাজেকর কােছ িনেজেক শুিচ েদখােনার
পের ক্ষতস্থানিট চামড়ায় আরও ছিড়েয় পড়েত েদেখ তা হেল েলাকিট
অবশয্ই যাজেকর কােছ আবার আসেব| 8 যাজক আবার েদখেব েয
ক্ষতস্থানিট চামড়ার ওপর ছিড়েয় েগেছ িকনা, আর তাহেল যাজক
তােক অশুিচ বেল েঘাষণা করেব| েসটা তাহেল কুষ্ঠেরাগ|

9 “যিদ েকােনা বয্িক্তর কুষ্ঠেরাগ থােক তাহেল তােক অবশয্ই
যাজেকর কােছ আনেত হেব| 10 যাজক অবশয্ই েলাকিটেক েদখেব
েয চামড়ার ওপর েকান সাদা েফালা অংশ আেছ িকনা এবং েলামটাও
সাদা হেয় েগেছ িকনা| যিদ চামড়ার েলাম সাদা হেয় যায় এবং চামড়ার
েফালা জায়গা কঁাচা থােক, 11 তাহেল তা কুষ্ঠেরাগ| দীঘর্ িদন ধের যা
েলাকিটর চামড়ায় েথেক েগেছ, যাজক অবশয্ই তােক অশুিচ বেল
েঘাষণা করেব| তােক অনয্ েলাকেদর েথেক অল্প সমেয়র জনয্
আলাদা করার প্রেয়াজন েনই, কারণ েলাকিট অশুিচ|

12 “কখনও কখনও মাথা েথেক পা পযর্ন্ত সারা শরীের চমর্েরাগ
ছড়ােত পাের| সুতরাং যাজক অবশয্ই েলাকিটর সারা শরীর েদখেব|
13 যিদ যাজক েদেখ েয চমর্েরাগ সমস্ত শরীের ছিড়েয় েগেছ এবং
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েলাকটার চামড়া সাদা হেয় িগেযেছ, তাহেল যাজক অবশয্ই তােক
শুিচ বেল েঘাষণা করেব| 14 িকন্তু যিদ েলাকিটর চামড়া কঁাচা হয়
তাহেল েস শুিচ নয়| 15 যখন যাজক েকােনা মানুেষর চামড়া কঁাচা
েদেখ, েস অবশয্ই েলাকিটেক অশুিচ েঘাষণা করেব| কঁাচা চামড়া
শুিচ নয়| এটা হল কুষ্ঠেরাগ|

16 “যিদ কঁাচা চামড়া বদলায় এবং সাদা হেয় যায়, তাহেল
েলাকিটেক যাজেকর কােছ আসেত হেব| 17 যাজক েলাকিটেক
অবশয্ই েদখেব| যিদ সংক্রািমত জায়গা সাদা হয়, তাহেল যাজক
েলাকিটেক অবশয্ই শুিচ বেল েঘাষণা করেব| ঐ েলাকিট শুিচ|

18 “েকান বয্িক্তর চামড়ার ওপর েফাড়া হেত পাের এবং েস েফাড়া
েসের েযেত পাের| 19 পের েসই েফঁাড়ার স্থােন সাদা রেঙর েফালা
বা দগ্দেগ লাল েডারা টানা সাদা দাগ হেত পাের| েলাকিট ঐ দাগ
তখন যাজকেক অবশয্ই েদখােব| 20 যাজক অবশয্ই তা েদখেব| যিদ
েফাড়াটা চামড়া েথেক গেতর্ র মেতা হয় এবং এর ওপরকার েলাম সাদা
হয়, তাহেল যাজক েলাকিটেক অবশয্ই অশুিচ েঘাষণা করেব| িচিহ্নত
জায়গাটায় কুেষ্ঠর ঘা শুরু হেয়েছ| চামড়ায় এই েফঁাড়াটার েভতর
েথেক কুষ্ঠ েরাগ ছিড়েয় পেড়েছ| 21 িকন্তু যিদ যাজক জায়গাটায়
েকান সাদা েলাম না েদেখ আর জায়গাটা চামড়ার মেধয্ গতর্ না কের
থােক, বরং যিদ েদখা যায় শুিকেয় যােচ্ছ, তাহেল যাজক েলাকটােক
সাত িদেনর জেনয্ আলাদা কের রাখেব| 22 যিদ চামড়ার আরও অংেশ
দাগ ছড়ায় তা হেল যাজক েসই েলাকিটেক অবশয্ই অশুিচ েঘাষণা
করেব| এটা হল ঘা| 23 িকন্তু যিদ চক্চেক দাগিট একজায়গােতই থােক
এবং না ছড়ায় তা হেল বুঝেত হেব তা পুরােনা েফঁাড়ারই ক্ষতিচহ্ন|
যাজক অবশয্ই তােক শুিচ েঘাষণা করেব|

24-25 “েকান বয্িক্তর চামড়া আগুেন পুেড় েযেত পাের| যিদ
চামড়ার কঁাচা অংশিট সাদা অথবা লাল েডারাকাটা সাদা অংশ হয়,
যাজক অবশয্ই তা েদখেব| যিদ সাদা অংশটা চামড়ায় গেতর্ র মেতা
হয় এবং ঐ জায়গাটার েলাম সাদা হেয় যায় তাহেল তা কুষ্ঠেরাগ|
েপাড়া অংেশ কুষ্ঠ ছিড়েয় পেড়েছ| যাজক অবশয্ই ঐ েলাকিটেক
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অশুিচ েঘাষণা করেব| এটা হল কুষ্ঠেরাগ| 26 িকন্তু যিদ েসই চক্চেক
জায়গায় েকােনা সাদা েলাম না থােক এবং ক্ষতস্থানটা চামড়ায় গতর্
সৃষ্টি না কের িমিলেয় যায়, তাহেল যাজক অবশয্ই সাত িদেনর জনয্
েলাকটােক আলাদা করেব| 27 সাত িদেনর িদন যাজক েলাকটােক
আবার েদখেব| যিদ ক্ষতস্থানটা চামড়ার ওপর ছিড়েয় যায়, তাহেল
যাজক েঘাষণা করেব েয েলাকটা অশুিচ| এটা কুষ্ঠেরাগ| 28 িকন্তু
যিদ চক্চেক দাগিট চামড়ায় না ছড়ায় এবং িমিলেয় যায় তাহেল েপাড়ার
জেনয্ই ফুেলেছ বুঝেত হেব|এটা েকবলমাত্র েপাড়ার ক্ষতিচহ্ন| যাজক
অবশয্ই েসই বয্িক্তেক শুিচ বেল েঘাষণা করেব|

29 “েকান বয্িক্তর মাথার চামড়ায় বা দািড়েত ঘা হেল, 30 যাজক
চামড়ার এই সংক্রমণ অবশয্ই েদখেব| যিদ চামড়া েথেক সংক্রমেণর
জায়গাটা গেতর্ র মেতা হয় এবং যিদ তার চারপােশর েলাম হয় পাতলা
ও হলেদ, তাহেল যাজক েসই মানুষিটেক অবশয্ই অশুিচ েঘাষণা
করেব| এটা দাদ, খারাপ চমর্েরাগ| 31 যিদ েরাগটা চামড়ার েথেক গতর্
হওয়ার মেতা মেন না হয়, িকন্তু েসখােন েকােনা কােলা েলাম না থােক,
তখন যাজক অবশয্ই েলাকিটেক সাত িদেনর জেনয্ আলাদা কের
েদেব| 32 সাতিদেনর মাথায় যাজক সংক্রািমত জায়গাটা েদখেব| যিদ
েরাগটা না ছড়ায় এবং েসখােন েকান হলেদ েলাম না জন্মায় এবং
েরাগটা চামড়া েথেক গেতর্ র মেতা না হয়, 33 তাহেল েলাকটা িনশ্চয়ই
িনেজেক কািমেয় েনেব; িকন্তু েস েরােগর জায়গাটা কখনও কামােব
না| যাজক অবশয্ই েলাকিটেক আরও সাত িদন আলাদা কের রাখেব|
34 সাত িদেনর মাথায় যাজক অবশয্ই েরাগটােক েদখেব| যিদ েগাটা
চামড়ায় েরাগটা না ছড়ায় এবং যিদ চামড়া েথেক েসটােক গেতর্ র মত
মেন না হয়, তাহেল যাজক েলাকিটেক শুিচ বেল েঘাষণা করেব|
েলাকিট অবশয্ই তার কাপড়-েচাপড় েধৗত করেব এবং শুিচ হেব|
35 িকন্তু শুিচ হওয়ার পর েলাকিটর েরাগ যিদ চামড়ায় ছড়ায়, 36তখন
যাজক েলাকিটেক আবার েদখেব| যিদ েরাগটা চামড়ায় ছিড়েয় যায়
যাজক হলুদ রেঙর েলাম েদখার প্রেয়াজন েবাধ করেব না| েলাকটা
অশুিচ| 37 িকন্তু যিদ যাজক মেন কের েয েরাগটা েসের েগেছ এবং
তার মেধয্ কােলা েলাম গজােত শুরু কেরেছ, তাহেল েরাগটা েসের
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েগেছ| েলাকটা শুিচ| যাজক অবশয্ই েঘাষণা করেব েয েলাকটা শুিচ|
38 “যিদ েকান েলােমর চামড়ায় সাদা সাদা দাগ থােক, 39 তাহেল

যাজক অবশয্ই ঐ সব দােগর জায়গাগুেলা েদখেব| যিদ েলাকটার
চামড়ায় ওপরকার দাগগুেলা েকবলমাত্র অনুজ্জ্বল সাদােট হয় তাহেল
তা শুধুমাত্র ফুসকুিড় বা ক্ষিতকারক নয়| ঐ ধরেণর েলাক শুিচ|

40“েকান মানুেষর মাথার চুল পেড় েযেত পাের; েস শুিচ, এটা শুধু
টাক পড়া| 41 েকান মানুেষর মাথার দুপাশ েথেক চুল উেঠ েযেত পাের;
েস শুিচ| এটা শুধুমাত্র আর এক ধরেণর টাক পড়া| 42 িকন্তু যিদ তার
মাথার টাক পড়া চামড়ায় েকান লাল এবং সাদা দাগ থােক, তাহেল
তা চামড়ারই েকান েরাগ বুঝেত হেব| 43 একজন যাজক অবশয্ই
তােক েদখেব| যিদ সংক্রািমত েফঁাড়াটা লাল এবং সাদা হয়, আর যিদ
শরীেরর অনয্ সব অংেশ কুষ্ঠ েরােগর মেতা েদখায় 44তাহেল বুঝেত
হেব েলাকিটর মাথার খুিলেত কুষ্ঠ হেয়েছ, েলাকটা অশুিচ| যাজক
অবশয্ই েলাকিটেক অশুিচ েঘাষণা করেব|

45 “যিদ এক বয্িক্তর কুষ্ঠ েরাগ থােক, তাহেল েসই বয্িক্ত অনয্
েলাকেদর সাবধান কের েদেব| েসই েলাকিট েচঁিচেয় বলেব, “অশুিচ,
অশুিচ|” েলাকিটর কাপেড়র দুই ধােরর েজাড়া অবশয্ই িঁছেড় েফলা
হেব| েস তার চুল অিবনয্স্ত করেব এবং মুখ ঢাকেব| 46 যতক্ষণ তার
সংক্রামক বয্ািধ থাকেব ততক্ষণ েলাকিট হেব অশুিচ| েস অবশয্ই
একা থাকেব| তার বাড়ী অবশয্ই িশিবেরর বাইের থাকেব|

47-48 “িকছু েপাশােকর ওপর ছাতা পড়েত পাের| কাপড়টা মসীনা
সুেতার অথবা উেল ৈতরী, তঁােত েবানা বা হােত েবানা হেত পাের| এক
টুকেরা চামড়ার ওপর বা চামড়া েথেক ৈতরী েকান িজিনেসর ওপেরও
ছাতা পড়েত পাের| 49 যিদ ঐ ছত্রােকর রঙ সবুজ বা লাল হয় তাহেল
এটা অবশয্ই একজন যাজকেক েদখােত হেব| 50যাজকঅবশয্ই ছাতা
পড়া অংশটা েদখেব এবং েসই িজিনসটােকআলাদা জায়গায় সাতিদন
ধের েফেল রাখেব| 51-52সাত িদেনর মাথায় যাজকঅবশয্ই ছাতা পড়া
অংশিট েদখেব| ছাতা পড়া অংশটা চামড়ার বা কাপেড়র ওপর েহাক্
তােত েতমন িকছু যায় আেস না| যিদ েপাশাক তঁােত েবানা বা হােত
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েবানা হয় তােতও িকছু যায় আেস না বা চামড়া িকেস বয্বহৃত হেচ্ছ
েসটাও েকান বয্াপার নয়| যিদ ছাতা পড়া অংশটা ছড়ায় তাহেল েসই
কাপড় বা চামড়া অশুিচ| সংক্রামনিট অশুিচ| যাজক অবশয্ই েসই
কাপড় ও চামড়া পুিড়েয় েফলেব|

53 “যিদ যাজক েদেখ েয ছাতা পড়া অংশিট ছিড়েয় পেড়িন, তখন
কাপড় বা চামড়া অবশয্ই ধুেত হেব| চামড়া বা কাপড় যাই েহাক্ না
েকন, েকান বয্াপার নয়| অথবা যিদ কাপড় হােত েবানা বা তঁােত েবানা
হয় তােতও িকছু আেস যায় না| 54 যাজক েলােকেদর অবশয্ই আেদশ
েদেব েসই চামড়া বা কাপেড়র টুকেরা ধুেয় েফলেত| তারপর যাজক
আেরা সাত িদেনরজনয্ কাপড় েচাপড়আলাদা কের রাখেব| 55এরপর
যাজক অবশয্ই আবার েদখেব| যিদ েসই অংশিট তখনও ছত্রাক দ্বারা
সংক্রািমত হেয় আেছ বেল মেন হয়, তখন ছিড়েয় না থাকা সেত্ত্বও তা
অশুিচ হেব এবং েসােক আগুেন েপাড়ােত হেব|

56 “িকন্তু যিদ ছাতা পড়া অংশিট ম্লান হেয় িগেয় থােক তাহেল
যাজক অবশয্ই চামড়া বা কাপেড়র টুকেরা েথেক সংক্রািমত অংশিট
িঁছেড় বাদ েদেব| তঁােত বা হােত েবানা কাপড় হেলও িকছু আেস যায়
না| 57 িকন্তু েসই চামড়ার বা কাপেড়র টুকেরায় ছাতা পড়া অংশআবার
েদখা িদেত পাের| যিদ তাই ঘেট তখন বুঝেত হেব ছাতা পড়া অংশটা
ছিড়েয় পড়েছ| েসেক্ষেত্র েতামােক েসই ছাতা পড়া িজিনস পুিড়েয়
েফলেত হেব| 58 িকন্তু েধায়ার পের যিদ ছাতা পড়া অংশ না েদখা
েদয় তাহেল েসই চামড়ার বা কাপেড়র টুকেরা শুিচ| েস কাপড় তঁােত
েবানাই েহাক্ অথবা হােত েবানা েসটা েকান বয্াপারই নয়| েসই কাপড়
শুিচ|”

59 ঐগুিল হল চামড়ার বা কাপেড়র টুকেরাগুিলর ওপের ছাতা
পড়ার বয্াপাের িনয়মাবলী| কাপড় তঁােত বা হােত েবানা হেত পাের;
িকন্তু তােত িকছু আেস যায় না|
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14
কুষ্ঠেরাগী শুিচকরণ িনয়মাবলী

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “এখন েয িনয়মাবলীসমূহ বলব
েসগুেলা আেগ চমর্েরাগ িছল িকন্তু সুস্থ হেয়েছ, এমন বয্িক্তেক শুিচ
করার িনয়মাবলী|

“েয মানুষিটর কুষ্ঠ িছল তােক একজন যাজক অবশয্ই েদখেব|
3 যাজক অবশয্ই িশিবেরর বাইের িগেয় েসই বয্িক্তর চমর্েরাগ েসের
েগেছ িকনা তা েদখেব| 4 েলাকিট সুস্থ হেয় থাকেল যাজক তােক
দুিট জীবন্ত শুিচ পাখী, এক খণ্ড এরস বৃেক্ষর কাঠ, এক টুকেরা লাল
কাপড় এবং একিট এেসাব গাছ আনেত আেদশ করেব| 5 তারপর
যাজক অবশয্ই আেদশ েদেব মািটর পােত্র জেলর েঢউেয একিট
পাখীেক হতয্া করার জনয্| 6এবার অনয্ েয পাখীিট েবঁেচআেছ যাজক
েসটার সােথ এরস বৃেক্ষর কােঠর খণ্ড, লাল কাপেড়র টুকেরা এবং
এেসাব গাছ েনেব| এরপর জেলর েঢউেয েয পাখীিটেক মারা হেয়েছ,
তার রেক্তর মেধয্ েস জীবন্ত পাখীটােক এবং অনয্ িজিনসগুেলােক
েডাবােব| 7 েয মানুষিটর কুষ্ঠ েরাগ হেয়িছল তার গােয় সাতবার রক্তটা
িছিটেয় েদেব| তারপর যাজক েলাকটােক শুিচ বেল েঘাষণা করেব
এবং পের েখালা মােঠ িগেয় পাখীটােক েছেড় েদেব|

8“তারপর েলাকিট তার েপাশাক পিরচ্ছদ ধুেয় েফলেব, তার মাথার
সমস্ত চুল কািমেয় েফলেব এবং স্নান কের শুিচ হেব| েলাকিট এবার
িশিবেরর মেধয্ েযেত পারেব; িকন্তু েস অবশয্ই সাতিদন তার তঁাবুর
বাইের কাটােব| 9সাতিদেনর িদন েস তার মাথা, দািড় এবং ভুরু অথর্াৎ 
তার সমস্ত চুল কামােব| তারপর েস তার কাপড়-েচাপড় েধােব এবং
জেল স্নান কের শুিচ হেব|

10 “অষ্টম িদেন, েয েলাকটার চমর্ েরাগ িছল েস িনখঁুত দুিট
েমষশাবক এবং একিট এক বছর বয়সী স্ত্রী েমষশাবকও আনেব|
েস অবশয্ই শসয্ ৈনেবদয্র জনয্ 24 কাপ েতল েমশােনা গঁুেড়া
ময়দা আনেব| এছাড়াও েলাকিট েযন এক েলাগ অিলভ েতল িনেয়
আেস| 11 শুিচকারী যাজক অবশয্ই েয েলাকিট শুিচ হেচ্ছ তােক
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এবং তার ৈনেবদয্গুিল সমাগম তঁাবুর প্রেবশ মুেখ প্রভুর সামেন
আনেব| 12 যাজক পুরুষ েমষশাবকগুিলর মেধয্ একিটেক েদাষাথর্ক
ৈনেবদয্রূেপ উপহার েদেব| তারপর েসই েমষিট ও এক েলাগ েতল
েদালনীয় ৈনেবদয্ িহসােব প্রভুর সামেন েদালােব| 13তারপর েয পিবত্র
স্থােন তারা পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্ ও েহামবিলর ৈনেবদয্ বিল েদয়,
েসই স্থােনই যাজক পুরুষ েমষশাবকিটেক বিল েদেব| েদাষ েমাচেনর
ৈনেবদয্ হল পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্র মেতা| এটা যাজেকর কােছ
থাকেব| এটা অতয্ন্ত পিবত্র|

14 “েদাষ েমাচেনর ৈনেবদয্র রক্ত িনেয় যাজক এই রেক্তর িকছুটা
রক্ত েয েলাকিটেক শুিচ করা হেচ্ছ তার ডান কােনর লিতেত, িকছুটা
রক্ত তার ডান হােতর বুেড়া আঙুেল এবং িকছুা রক্ত েসই েলােকর
ডান পােয়র বুেড়া আঙুেল লািগেয় েদেব| 15 যাজক েসই এক েলাগ
েতেলর িকছুটা িনেয় তা বঁা হােতর তালুেত ঢালেব| 16 তারপর যাজক
ডান হােতর আঙুল বঁা হােত রাখা েতেলর মেধয্ ডুিবেয় প্রভুর সামেন
সাতবার েতেলর িকছুটা িছিটেয় েদেব| 17 আর হােতর তালুর িকছুটা
েতল েয মানুষিটেক শুিচ করা হেচ্ছ তার ওপর েঢেল েদেব| েদাষ
েমাচেনর ৈনেবদয্র রক্ত েযখােন েযখােন লাগােনা হেয়িছল, েসই
একই জায়গােতই যাজক েতল লািগেয় েদেব অথর্াৎ েলাকিটর ডান
কােনর লিতেত, ডান হােতর বুেড়া আঙুেল এবং িকছুটা েতল েলাকিটর
ডান পােয়র বুেড়া আঙুেল েদেব| 18 েলাকিটেক শুিচ করার জনয্
যাজক হােতর তালুেত পেড় থাকা বািক েতলটুকু েলাকিটর মাথায়
েদেব| এইভােব যাজক প্রভুর সামেন েলাকিটেক পিবত্র করেব|

19 “তারপর যাজক েলাকিটেক শুিচ করার জনয্ প্রায়িশ্চত্ত িহসােব
পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্িটেক উৎসগর্ করেব| এরপর েহামবিলর
ৈনেবদয্র জনয্ যাজক প্রাণীিটেক হতয্া করেব| 20 তারপর যাজক
েবদীর ওপর েহামবিলর ৈনেবদয্ এবং শসয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেব|
এইভােব যাজক ঐ েলাকিটর জনয্ প্রায়িশ্চত্ত করেল েলাকিট শুিচ
হেব|

21“িকন্তু যিদ েলাকিট গরীব হয় এবং ঐ সমস্ত ৈনেবদয্ দােন অক্ষম
হয় তাহেল েস েদাষাথর্ক ৈনেবদয্র জনয্ একিট পুরুষ েমষশাবক
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আনেব| এটা হেব েদালনীয় ৈনেবদয্ যােত যাজক েসই েলাকিটেক
পিবত্র করেত পাের| এছাড়া শসয্ ৈনেবদয্র জনয্ েতল েমশােনা 8
কাপ গঁুেড়া ময়দা ও এক েলাগ অিলভ েতল েলাকিটেক আনেত
হেব| 22 এবং সঙ্গিত অনুসাের আনেব দুেটা ঘুঘু বা দুিট বাচ্চা পায়রা,
যার একিট হেব পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্ এবং অনয্িট হেব েহামবিলর
ৈনেবদয্|

23 “আট িদেনর িদন েলাকিট শুিচ হবার জনয্ সমাগম তঁাবুর
প্রেবশ মুেখ প্রভুর সামেন যাজেকর কােছ ঐ িজিনসগুিল আনেব|
24 েদাষাথর্ক ৈনেবদয্র েমষশাবক এবং েতল িনেয় যাজক তা
প্রভুর সামেন েদালনীয় ৈনেবদয্ িহেসেব উৎসগর্ করেব| 25 তারপর
েলাকিটেক শুিচ করার জনয্ েদাষাথর্ক ৈনেবদয্র েমষশাবকিটেক
হতয্া কের যাজক এই রেক্তর িকছুটা েলাকিটর ডান কােনর লিতেত
েদেব, িকছুটা তার ডান হােতর বুেড়া আঙূেল এবং িকছুটা রক্ত তার
ডান পােয়র বুেড়া আঙুেল েলেপ েদেব| 26 যাজক েসই েতেলর
িকছুটা তার বঁা হােতর তালুেত ঢালেব| 27 তার বঁা হােত েয েতল
রেয়েছ, তার ওপর যাজক তার ডান হােতর আঙুল িদেয় প্রভুর সামেন
সাতবার এই েতল িছিটেয় েদেব| 28তারপর যাজক তার হােতর িকছুটা
েতল পাপেমাচেনর বিলর রক্ত েযখােন লািগেয়িছল েসইসব জায়গায়
লািগেয় েদেব অথর্াৎ েয মানুষিট শুিচ হেচ্ছ তার ডান কােনর লিতেত,
ডান হােতর বুেড়া আঙুেল এবং ডান পােয়র বুেড়া আঙুেল েদেব|
বািক েতেলর িকছুটা েলাকিটর মাথায় েদেব| 29এইভােব যাজক প্রভুর
সামেন েলাকিটেক পিবত্র করেব|

30 “তারপর যাজক ৈনেবদয্ িহসােব েদওয়া ঘুঘুগুেলার একিট
বা বাচ্চা পায়রাগুেলার একিট উৎসগর্ করেব| (েস অবশয্ই বয্িক্তর
সঙ্গিত অনুসাের উৎসগর্ করেব|) 31 অথর্াৎ  সঙ্গিত অনুসাের েস
শসয্ ৈনেবদয্র সােথ পািখগুেলার মেধয্ একটােক উৎসগর্ করেব
পাপেমাচেনর বিল িহেসেব, আর একিটেক উৎসগর্ করেব েহামবিলর
ৈনেবদয্ িহেসেব.| এইভােব প্রভুর সামেন যাজক েলাকিটেক শুিচ
করার জনয্ প্রায়িশ্চত্ত করেব|”
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32 শুদ্ধ হওয়ার জনয্ েয সমস্ত মানুষ িনয়িমত ৈনেবদয্ সম্প্রদােন
অপারগ, চমর্েরাগ েথেক েসের ওঠার পর শুিচ হবার জনয্ ঐ
িনয়মাবলী তােদর জনয্ই িনির্দষ্ট|

ছাতা পড়া গৃহ িবষেয় িনয়মাবলী
33 প্রভু েমািশ এবং হােরাণেক আরও বলেলন, 34 “আিম

েতামােদর অিধকার করার জনয্ েয কনান েদশ িদেয় িদেয়িছ েসই
েদেশ েতামরা প্রেবশ করেল আিম েকান েলােকর বাড়ীেত ছত্রাক
উৎপন্ন করেত পাির| 35 এরকম হেল েসই বাড়ীিটর মািলক অবশয্ই
যাজেকর কােছ আসেব এবং বলেব, �আমার বাড়ীেত আিম ছত্রােকর
মত িকছু েদখিছ|�

36 “যাজক বাড়ীেত ঢুেক ছত্রাক পরীক্ষা করার আেগ বাড়ী েথেক
সবিকছু বাইের বার করার জনয্ আেদশ েদেব| যাজক ছত্রাক েদখেত
যাওয়ার আেগ েলাকরা একাজ করেল ঘেরর সমস্ত িকছু অশুিচ
হেব না| এরপর যাজক ভাল কের পরীক্ষা করার জনয্ বাড়ীর মেধয্
ঢুকেব| 37 যাজক পরীক্ষা কের যিদ েদেখ েয বািড়র েদওয়ালগুিলর
ওপরকার ছত্রাক সবুজ অথবা লাল রেঙর এবং তা েদওয়ােলর গােয়
গতর্ কেরেছ, 38 তাহেল যাজক অবশয্ই বাড়ীর বাইের আসেব এবং
সাত িদেনর জনয্ বাড়ীিটেত তালা লাগােব|

39 “সপ্তম িদেন যাজক িফের এেস বাড়ীিটেক পরীক্ষা করেব|
যিদ বাড়ীর েদওয়ালগুিলেত ছত্রাক ছিড়েয় পেড়, 40 তাহেল যাজক
ছত্রাক জড়ােনা পাথেরর টুকেরাগুেলােক েটেন বার করার এবং
েলাকেদর েসগুিলেক ছঁুেড় েফেল েদওয়ার আেদশ েদেব| শহেরর
বাইেরর েকান িবেশষ ধরেণর অশুিচ জায়গায় তারা অবশয্ই ঐ
সব পাথরগুেলা রাখেব| 41 তারপর যাজক েগাটা বাড়ীিটর েভতরটা
েচঁেছ েফলার আেদশ েদেব| েলাকরা েচঁেছ েতালা প্রেলপ শহেরর
বাইেরর েকান অশুিচ জায়গায় জমা করেব| 42 তারপর েসই েলাকিট
েদওয়ালগুেলার ওপর নতুন পাথর বসােব এবং নতুন প্রেলপ িদেয়
েদওয়ালগুেলা েঢেক েদেব|
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43 “যিদ পুরােনা প্রেলপ েচঁেছ েফেল নতুন পাথর ও প্রেলপ
লাগােনার পর ঐ বাড়ীিটেত আবার ছত্রাক েদখা েদয়, 44 তখন
যাজক আবার আসেব এবং বাড়ীিটেক পরীক্ষা করেব| যিদ সংক্রামণ
বািড়র মেধয্ ছিড়েয় যায়, তাহেল এটা একটা েরাগ যা তাড়াতািড় অনয্
জায়গায় ছিড়েয় যায়| সুতরাং বাড়ীিট অশুিচ| 45 েসই বয্িক্ত অবশয্ই
বাড়ীিটেক েভেঙ্গ েফলেব| শহেরর বাইের িনির্দষ্ট অশুিচ জায়গায়
পাথরগুিল, প্রেলপ ও কােঠর টুকেরাগুিল িনেয় িগেয় েফলেব|
46 বাড়ীিট যখন তালাবন্ধ, েসই সময় যিদ েকােনা বয্িক্ত ঐ বাড়ীর
মেধয্ যায়, তেব েস সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব| 47 যিদ েকােনা বয্িক্ত
েসই বাড়ীর মেধয্ খাওয়া-দাওয়া কের অথবা েসখােন েশায়, তাহেল
েসই বয্িক্ত অবশয্ই তার কাপড়-েচাপড় েধােব|

48 “বাড়ীেত নতুন পাথর এবং প্রেলপ লাগােনার পর যাজক
অবশয্ই বাড়ীিটেক পরীক্ষা করেব| যিদ ছত্রাক বাড়ীটায ছিড়েয় না
পেড়, তাহেল যাজক েঘাষণা করেব েয বাড়ীিট শুিচ| কারণ ছত্রাক
মের েগেছ|

49 “তখন বাড়ীিটেক শুিচ করার জনয্ যাজক অবশয্ই দুিট পািখ,
এক খণ্ড এরস কাঠ, এক টুকেরা লাল কাপড় এবং একিট এেসাব
গাছ েনেব| 50 মািটর বড় পােত্র জেলর েস্রােতর মেধয্ যাজক একিট
পাখীেক হতয্া করেব| 51 তারপর যাজক এরস কাঠ, এেসাব গাছ,
লাল কাপেড়র খণ্ড ও জীবন্ত পাখীিটেক েনেব এবং জেলর েস্রােত
হতয্া করা পাখীর রেক্ত যাজক ঐসব িজিনস েডাবােব| এরপর যাজক
সাতবার েসই রক্ত বাড়ীিটর ওপর িছিটেয় েদেব| 52 যাজক ঐ সব
িজিনস বয্বহার কের বাড়ীিটেক এইভােব শুিচ করেব| 53 যাজক
শহেরর বাইের একিট ফঁাকা জায়গায় যােব এবং জীবন্ত পাখীিটেক
েছেড় েদেব| এইভােব যাজক বাড়ীিটর জনয্ প্রায়িশ্চত্ত করেব এবং
বাড়ীিট শুিচ হেব|”

54 এ সমস্তই হল েয েকান সংক্রামক কুষ্ঠ েরােগর 55 কাপড়-
েচাপড় অথবা বাড়ীর মেধয্কার অংেশ লাগা ছত্রােকর িনয়মাবলী|
56এগুেলা চামড়ার ওপরকার েফঁাড়া, েখাস-পঁাচড়া বা দগ্দেগ দােগর



েলবীয় পুস্তক 14:57 xlii েলবীয় পুস্তক 15:10

িনয়মকানুন| 57 এই সমস্ত িনয়ম বয্াখয্া কের েকান্ িজিনসগুিল শুিচ
এবং েকান্ িজিনসগুিল অশুিচ| এগুিল ঐসব েরােগর িনয়মাবলী|

15
শরীর েথেক িনগর্ত িবষয়গুিলর িনয়মাবলী

1 প্রভু েমািশ আর হােরাণেক আরও বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর
েলাকেদর এটা বেলা: যখন েকান পুরুষ তার শরীর েথেক তরল
পদাথর্ িনগর্ত কের তখন েসই বয্িক্ত অশুিচ| 3 তার শরীর েথেক েসটা
সাবলীলভােব েবিরেয় আসুক বা প্রবাহ বন্ধ েহাক্◌্ তােত িকছু আেস
যায় না|

4 “িনগর্মণ হেয়েছ এমন বয্িক্ত যিদ েকান িবছানায় েশায় তেব তা
অশুিচ হেয় পড়েব আর েস যা িকছুর ওপর বসেব তাও অশুিচ হেয়
পেড়| 5 যিদ েকান বয্িক্ত, যার িনগর্মণ হেয়েছ তার িবছানা স্পশর্ কের,
তাহেল েস অবশয্ই তার জামাকাপড় েধােব এবং জেল স্নান করেব,
তেব েস সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব| 6 যিদ েকান বয্িক্ত যার িনগর্মণ
হেয়েছ তার জায়গায় বেস, তাহেল েস অবশয্ই তার জামাকাপড়
েধােব এবং জেল স্নান করেব| েসও সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব|
7আরও যিদ েকান বয্িক্ত িনগর্মণ হেয়েছ এমন কাউেক ছঁুেয় েফেল,
তাহেল েস অবশয্ই তার জামা কাপড় েধােব এবং জেল স্নান করেব
আর েস সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব|

8 “যার িনগর্মণ হেয়েছ েস যিদ েকােনা শুিচ বয্িক্তর ওপর থুতু
েফেল তাহেল শুিচ বয্িক্তিট অবশয্ই তার জামা কাপড় েধােব এবং
জেল স্নান করেব| এই বয্িক্তিট সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব| 9 যার
িনগর্মণ হেয়েছ েসই বয্িক্ত যিদ েকান িজেনর ওপর বেস তাহেল
েসিটও অশুিচ হেব| 10 সুতরাং যিদ েকউ িনগর্মণ হেয়েছ এমন েকান
বয্িক্তর নীেচ থাকা েকান িকছু স্পশর্ কের বা এই িজিনসগুিল বহন
কের, তাহেল েস অবশয্ই তার জামাকাপড় েধােব এবং জেল স্নান
করেব| েস সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব|
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11 “যিদ এমন হয়, েয েকান বয্িক্ত, যার িনগর্মণ হেয়েছ েস তার
হাত েধাযিন িকন্তু অনয্ একজনেক স্পশর্ কেরেছ, তাহেল েসই অপর
বয্িক্ত অবশয্ই তার জামাকাপড় েধােব এবং জেল স্নান করেব| েস
সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব|

12 “িনগর্মণ হেয়েছ এমন েকান বয্িক্ত যিদ মািটর গামলা েছায়,
তাহেল েসই গামলািট অবশয্ই ভাঙেত হেব| আর েস েকান কােঠর
গামলা ছঁুেয় েফলেল েসই গামলা অবশয্ই জল িদেয় ধুেত হেব|

13 “যখন িনগর্মণ হেয়েছ এমন বয্িক্ত েসের ওেঠ, তখন তােক
তার শুিদ্ধকরণ সমূ্পণর্ হবার জনয্ সাত িদন অেপক্ষা করেত হেব|
তারপর েস তার জামা কাপড় েধােব এবং েস্রােতর জেল শরীরেক
স্নান করােব| তা হেল েস শুিচ হেব| 14আট িদেনর িদন েসই বয্িক্তিট
তার িনেজর জনয্ দুিট ঘুঘু বা দুিট বাচ্চা পায়রা আনেব| সমাগম তঁাবুর
েঢাকার মুেখ প্রভুর সামেন এেন েস েসই পাখী দুিট যাজকেক েদেব|
15 যাজক পাখীগুিলর একিটেক পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্ িহেসেব এবং
আর একিটেক েহামবিলর ৈনেবদয্ িহেসেব উৎসগর্ করেব| এইভােব
যাজক প্রভুর সামেন েলাকিটেক পিবত্র করেব|

পুরুষেদর জনয্ িনয়মাবলী
16 “যিদ েকান পুরুষ মানুেষর বীযর্পাত ঘেট, েস তার সারা শরীর

স্নােনর জেল েধােব, িকন্তু সন্ধয্া পযর্ন্ত েস অশুিচ থাকেব| 17 যিদ
কাপড় বা কান চামড়ার ওপর বীযর্ পেড় থােক, তা হেল েস কাপড়
বা চামড়া অবশয্ই জল িদেয় ধুেয় েফলেব| এটা সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ
থাকেব| 18 যিদ েকান পুরুষ েকান মিহলার সেঙ্গ এক িবছানায় েশায়
এবং বীযর্পাত ঘায, তাহেল পুরুষ ও মিহলা দুজেনই জেল স্নান করেব|
তারা সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব|

স্ত্রীেলাকেদর জনয্ িনয়মাবলী
19 “মািসক রক্তপােতর সময় েকান স্ত্রীেলাক সাত িদন অশুিচ

থাকেব| যিদ েকান বয্িক্ত তােক স্পশর্ কের, সন্ধয্া পযর্ন্ত েসই বয্িক্ত
অশুিচ থাকেব| 20মািসক রক্তপােতর সময় েসই স্ত্রীেলাক িকছুর ওপর
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েশােব, প্রেতয্কিট হেব অশুিচ এবং েস িকছুর ওপর বসেব েসটাও
হেব অশুিচ| 21 যিদ েকান বয্িক্ত স্ত্রীেলাকিটর িবছানা েছায়, েসই
বয্িক্ত অবশয্ই তার জামা কাপড় েধােব এবং জেল স্নান করেব| েসও
সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব| 22 মিহলািট িকছুর ওপর বেসেছ, েসগুিল
যিদ েকান েলাক েছায়, েসই েলাকিট অবশয্ই জামা কাপড় েধােব ও
জেল স্নান করেব িকন্তু েস সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব| 23 েলাকিট
স্ত্রীেলােকর িবছানা ছঁুেল বা স্ত্রীেলাকিট যােত বেসেছ তার েকান িকছু
স্পশর্ করেল, েসই েলাকিট সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব|

24 “যিদ েকান বয্িক্ত েকান মিহলার সােথ মািসক রক্তপােতর
মেধয্ই েযৗন সম্পকর্ কের, তাহেল স্ত্রীেলাকিটর অশুিচতা তার মেধয্
প্রেবশ করেব এবং েলাকিট সাত িদন ধের অশুিচ থাকেব| েলাকিট
শুেয়েছ এমন প্রেতয্কিট িবছানা অশুিচ হেব|

25 “যিদ েকান মিহলার অেনক িদন ধের রক্তক্ষরণ হয়, এিট
যিদ তার মািসক রক্তস্রােবর সমেয় না হয়, অথবা যিদ তার মািসক
রক্তপােতর পের রক্তক্ষরণ হয়, তাহেল েস মািসক রক্তস্রােবর মতই
অশুিচ হেব| যতিদন তার রক্তস্রাব থাকেব, ততিদন েস অশুিচ
থাকেব| 26 েয েকান রক্তস্রােবর সময় েয েকান িবছানায় মিহলািট
েশােব, তা হেব তার মািসক রক্তস্রােবর সময়কার িবছানায় মতই| যা
িকছুর ওপর েমেয়িট বসেব তা অশুিচ হেব। িঠক েযমন তার মািসক
রক্তস্রােবর সময় েস অশুিচ হয় েসরকমই| 27 যিদ েকান বয্িক্ত
েসইসব িজিনস েছায়, েসই বয্িক্ত হেব অশুিচ| েলাকিট তার েপাশাক-
পিরচ্ছদ েধােব এবং জেল স্নান করেব, িকন্তু সন্ধয্া পযর্ন্ত েস অশুিচ
থাকেব| 28 স্ত্রীেলাকিট রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পর অবশয্ই সাত িদন
অেপক্ষা করেব; তারপর েস শুিচ হেব| 29আট িদেনর িদন স্ত্রীেলাকিট
দুিট ঘুঘু অথবা দুিট বাচ্চা পায়রা আনেব| সমাগম তঁাবুর প্রেবশ মুেখ
যাজেকর কােছ েসগুিলআনেব| 30তখন যাজক একিট পাখীেক পাপ
েমাচেনর ৈনেবদয্ িহেসেব এবং অনয্িটেক েহামবিলর ৈনেবদয্ িহেসেব
উপহার েদেব| এইভােব যাজক প্রভুর সামেন তােক শুিচ করেব|

31 “সুতরাং অশুিচ হওয়া িবষেয় অবশয্ই েতামরা ইস্রােয়েলর
েলাকেদর সাবধান করেব| তাহেল তারা আমার পিবত্র তঁাবুেক অশুিচ
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কের তােদর অশুিচতায় মারা পড়েব না|”
32 এই সমস্ত িনয়ম যােদর িনগর্মণ হেয়েছ এমন েলাকেদর জনয্|

ঐ সব িনয়ম হল দীঘর্ পতেনর ফেল অশুদ্ধ মানুষেদর জনয্| 33 এবং
ঐগুিল হল েয সমস্ত স্ত্রীেলাক তােদর মািসক রক্তস্রােবর সময় অশুিচ
হয় তােদর জনয্| উপরন্তু ঐ সমস্ত িনয়মাবলী েসই বয্িক্তর জনয্ েয
অপর এক অশুিচ স্ত্রীর সেঙ্গ েযৗন সংসগর্ কের|

16
প্রায়িশ্চেত্তর িদন

1 হােরােণর দুই পুত্র প্রভুর কােছ উপিস্থত হেয় মারা বার পর
প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “েতামার ভাই হােরােণর সেঙ্গ কথা বেলা,
তােক বেলা েয েস তার ইচ্ছা মত েয েকান সমেয় পদর্ ার িপছেন
পিবত্রতম জায়গায় েযেত পাের না| চুিক্তর পিবত্র িসনু্দকিট ঐ পদর্ ার
িপছেনর ঘেরআেছ|ঐ পিবত্র িসনু্দকিটর মাথায় আেছ িবেশষ ধরেণর
আচ্ছাদন| আিম ঐ িবেশষ আচ্ছাদেনর ওপর েমেঘর মেধয্ আিবভূর্ ত
হই| যিদ হােরাণ ঐ ঘের েঢােক েস মারা েযেত পাের|

3 “পােপর প্রায়িশ্চেত্তর িদন হােরাণ অবশয্ই পাপেমাচেনর
ৈনেবদয্র জনয্ একিট ষঁাড় এবং েহামবিলর জনয্ একিট পুরুষ েমষ
উৎসগর্ করেব| পিবত্রতম জায়গায় প্রেবশ করার আেগই হােরাণ এটা
করেব| 4 হােরাণ অবশয্ই তার েদহ জেল েধৗত করেব| তারপর েস
এই সমস্ত েপাশাক পরেব; হােরাণেক অিত অবশয্ই পিবত্র িলেনন
জামা পরেত হেব| িলেনেনর অন্তবর্াসসমূহ তার েদেহ থাকেব| েস
তার চারপােশ িলেনেনর েবল্ট বয্বহার করেব এবং িলেনেনর পাগড়ী
পরেব| ঐগুিল হল পিবত্র েপাশাক|

5 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর কাছ েথেক হােরাণ দুিট পুরুষ ছাগল
পাপেমাচেনর ৈনেবদয্র জনয্ এবং একিট পুরুষ েমষ েহামবিলর জনয্
েনেব| 6 তারপর হােরাণ ষঁাড়িটেক পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্ িহেসেব
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উপহার েদেব| পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্িট তার িনেজর জনয্| িনেজেক
এবং তার পিরবারেক পিবত্র করার জনয্ হােরাণ অবশয্ই এটা করেব|

7 “তারপর হােরাণ ছাগল দুিট েনেব এবং তা সমাগম তঁাবুর েঢাকার
দরজার মুেখ প্রভুর সামেন আনেব| 8 হােরাণ ছাগল দুিটর জনয্ ঘঁুিট
চালেল একটা হেব প্রভুর জনয্, অপরিট হেব অজােজেলর জনয্|

9 “তারপর ঘঁুিট েচেল েয ছাগলিট প্রভুর জনয্ িনবর্ািচত হয়
হােরাণ অবশয্ই েসিটেক পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্ িহসােব উৎসগর্
করেব| 10অজােজেলর জনয্ ঘঁুিট েচেল েয ছাগলটােক েবেছ েনওয়া
হেয়েছ তােক অবশয্ই জীবন্ত অবস্থায় প্রভুর কােছ আনেব| তারপর
এই ছাগলিটেক অজােজেলর জনয্ মরুভূিমেত পাঠােত হেব| এটা
েলাকেদর পিবত্র করার জনয্ই দরকার|

11 “তারপর তার িনেজর জনয্ পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্ িহেসেব
হােরাণ একিট ষঁাড় েদেব এবং এইভােব িনেজেক ও তার পিরবারেক
পিবত্র করেব| হােরাণ তার িনেজর জনয্ পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্ রূেপ
ষঁাড়িটেক হতয্া করেব| 12তারপর েস অবশয্ই প্রভুর কােছ েবদী েথেক
তুেল আনা জ্বলন্ত কয়লা ভির্ত্ত পাত্রিট আনেব| সুগন্ধী ধূেপর িমিহ করা
গঁুেড়া দুহাত ভির্ত্ত কের েনেব হােরাণ| হােরাণ পদর্ ার িপছেনর ঘের
েসই িমষ্টি গেন্ধর গঁুেড়া আনেব| 13 হােরাণ অবশয্ই প্রভুর সামেনর
আগুেন েসই িমষ্টি গেন্ধর ধূেপর গঁুেড়া রাখেব| তারপর সুগন্ধ গঁুেড়ার
েমঘ চুিক্তর িসনু্দেকর িবেশষ আচ্ছাদনেক েঢেক েদেব, ফেল হােরাণ
মারা যােব না| 14 হােরাণ অবশয্ই ষঁাড়িট েথেক িকছুটা রক্ত িনেয় তার
আঙুল িদেয় তা পূবর্িদেক িবেশষ আচ্ছাদন পযর্ন্ত িছিটেয় েদেব| েস
রক্তটা েসই িবেশষ আচ্ছাদেনর সামেন তােক আঙুল িদেয় সাত বার
িছিটেয় িদেত হেব|

15 “তারপর হােরাণ েলাকেদর জনয্ পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্র
ছাগলিটেক হতয্া কের েসই রক্ত পদর্ ার আড়ােলর ঘরিটেত আনেব|
ষঁােড়র রক্ত িনেয় কেরিছল, ছাগলিটর রক্ত িনেয় হােরাণ িঠক তাই
করেব| হােরাণ অবশয্ই ছাগেলর রক্ত িবেশষ আচ্ছাদেনর ওপর এবং
আচ্ছাদেনর সামেন িছিটেয় েদেব| 16 এইভােব েস ঐ পিবত্রতম
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জায়গািটেক ইস্রােয়েলর েলাকেদর তােদর অশুিচতা, িবরুদ্ধাচরণ
এবং তােদর কৃত সমস্ত পাপ েথেক শুিচ করেব| হােরাণেক সমাগম
তঁাবুর জনয্ এই সমস্ত িকছু করেত হেব, কারণ এটা অশুিচ েলাকেদর
মাঝখােন আেছ|

17 “যখন হােরাণ পিবত্রতম জায়গািটেক এবং েলাকেদর শুদ্ধ
করার জনয্ যায়, তখন েস েসখান েথেক েবিরেয় না আসা পযর্ন্ত
সমাগম তঁাবুেত েকান েলাক থাকেব না| সুতরাং হােরাণ িনেজেক
এবং তার পিরবারেক এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর শুিচ করেব|
18 “তারপর হােরাণ েবিরেয় এেস প্রভুর সামেন েবদীর কােছ যােব
এবং েবদীটােক শুিচ করেব| হােরাণ িকছুটা ষঁােড়র রক্ত ও িকছুটা
ছাগেলর রক্ত েনেব এবং তা েবদীর সব িদেকর েকাণগুিলেত
েফলেব| 19 অতঃপর হােরাণ সাতবার তার আঙুল িদেয় িকছুটা রক্ত
েবদীর ওপর িছিটেয় েদেব| এইভােব হােরাণ েবদীিটেক ইস্রােয়েলর
েলাকেদর অশুিচতা েথেক শুিচ কের পিবত্র করেব|

20 “পিবত্রতম স্থান, সমাগম তঁাবু এবং েবদীেক পিবত্র করার
পর হােরাণ জীবন্ত ছাগলিট প্রভুর কােছ আনেব|” 21 হােরাণ
তার হাত দুিট জীবন্ত ছাগেলর মাথায় রাখেব এবং তার ওপর
ইস্রােয়েলর েলাকেদর পাপ ও অপরাধগুিল স্বীকার করেব| এইভােব
হােরাণ েলাকেদর পাপসমূহেক ছাগেলর মাথায় চাপােব| তারপর েস
ছাগলটােক মরুভূিমেত পাঠােব| একজন মানুষ িনযুক্ত করা হেব এবং
েস ছাগলিটেক িনেয় যাওয়ার জনয্ ৈতরী থাকেব| 22 সুতরাং ছাগলটা
িনেজর ওপর সমস্ত মানুেষর পাপ বেয় িনেয় েখালা মরুভূিমেত চেল
যােব| েয মানুষিট ছাগলিটেক িনেয় যােব েস তােক মরুভূিমেত েছেড়
িদেয় আসেব|

23 “তারপর হােরাণ সমাগম তঁাবুেত ঢুকেব| পিবত্র স্থােন আসার
সময় েস েয িলেনেনর কাপড়-েচাপড় পেরিছল েসগুিল েস খুেল
েফলেব| কাপড়গুিল েস অবশয্ই েসখােন েছেড় রাখেব| 24 একিট
পিবত্র জায়গায় েস তার সারা শরীর জল িদেয় ধুেয় েনেব| তারপর
েস তার অনয্ানয্ িবেশষ েপাশাক পরেব| েস বাইের আসেব এবং
তার িনেজর েহামবিল ও েলাকেদর েহামবিল উৎসগর্ করেব| েস
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িনেজেক এবং েলাকেদর শুিচ করেব| 25 তারপর েস েবদীর ওপর
পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্র চির্ব েপাড়ােব|

26 “েয েলাকিট ছাগলিটেক অজােজেলর জনয্ িনেয় িগেযিছল,
েস তার জামাকাপড় ধুেয় েনেব এবং জেল স্নান করেব| তারপর েস
তঁাবুর মেধয্ আসেত পাের|

27 “পাপেমাচেনর ৈনেবদয্র ষঁাড় ও ছাগলিটেক িশিবেরর বাইের
আনেত হেব| (ঐ সমস্ত প্রাণীর রক্ত পিবত্র িজিনসগুিলেক পিবত্র
জায়গায় শুিচ করার জনয্ আনা হেয়িছল|) যাজকরা অবশয্ই ঐ সমস্ত
প্রাণীর চামড়া, শরীর এবং শরীেরর বজর্ য্ অংশগুিল আগুেন েপাড়ােব|
28 তারপর েয বয্িক্ত তােদর েপাড়ােব েস অবশয্ই তার েপাশাক-
পিরচ্ছদ ধুেয় েফলেব এবং তার সমস্ত শরীর জেল েধােব| তারপর
েস তঁাবুেত প্রেবশ করেত পাের|

29 “েতামােদর েক্ষেত্র এই আইন সবর্দাই চলেব: সপ্তম মােসর
দশ িদেনর িদন েতামােদর েকান খাদয্ গ্রহণ করা চলেব না এবং
অবশয্ই েতামরা েকান কাজ করেব না| েতামােদর েদেশ বাস করা
েকান ভ্রমণকারী বা িবেদশী েকান কাজ করেত পারেব না| 30 কারণ
এই িদেন যাজক েতামােদর পিবত্র করার জনয্ েতামােদর পােপর
প্রায়িশ্চত্ত করােব| তখন েতামরা প্রভুর কােছ শুিচ হেব| 31 েতামােদর
জনয্ এই িদনিট অতয্ন্ত গুরুত্বপূণর্ িবশ্রােমর িদন| েতামরা অবশয্ই
খাওয়া-দাওয়া করেব না|* এই আইন িচরকাল চলেব|

32 “সুতরাং প্রধান যাজক িহেসেব মেনানীত বয্িক্তিট িজিনসপত্র
পিবত্র করার জনয্ এই পবর্ািদ পালন করেব| এই প্রধান যাজক,
েক তার িপতারই স্থােন িনেয়াগ করা হেয়েছ, েস পিবত্র িলেনেনর
েপাশাক পিরচ্ছদ পরেব| 33 েস অবশয্ই পিবত্রতম স্থান সমাগম তঁাবু
এবং েবদী শুিচ করেব এবং েস অবশয্ই যাজকেদর ও ইস্রােয়েলর
েলাকেদর শুিচ করেব| 34 ইস্রােয়েলর েলাকেদর পিবত্র করার এই
িবিধ িচরকােলর জনয্ থাকেব| ইস্রােয়েলর েলাকেদর তােদর পাপ
েথেক শুিচ করার জনয্ েতামরা প্রেতয্ক বছের একবার এসব করেব|”
তাই েমািশেক েদওয়া প্রভুর আেদশ মেতা তারা এইসব কেরিছল|

* 16:31: খাওয়া � না আক্ষিরক অেথর্, “িনেজেদর নত করেব|”
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প্রাণী হতয্া ও প্রাণী েভাজন িবষয়ক িনয়মাবলী
1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “হােরাণ আর তার পুত্রেদর এবং

ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর বেলা, প্রভু এই আেদশ কেরেছন| 3 যিদ
একজন ইস্রােয়লীয় একিট ষঁাড় অথবা একিট েমষ বা একিট ছাগল
িশিবেরর মেধয্ বা তঁাবুর বাইের হতয্া কের, 4 িকন্তু েসই প্রাণীিটেক
সমাগম তঁাবুর প্রেবশ পেথ না আেন এবং েসই প্রাণীর একটা অংশ
উপহার িহেসেব প্রভুেক িনেবদন না কের, তেব েসই বয্িক্ত রক্তপাত
ঘিটেয়েছ বেল অবশয্ই েদাষী গনয্ হেব| েসই বয্িক্তেকঅনয্ েলাকেদর
েথেক অবশয্ই িবিচ্ছন্ন করেত হেব| 5 এই িনয়ম এই জনয্ যােত
ইস্রােয়েলর েলাকরা েয সব প্রাণীেদর মােঠ হতয্া করেব তােদর
সমাগম তঁাবুর প্রেবশ মুেখ প্রভুর কােছ মঙ্গল ৈনেবদয্ িহসােব প্রভুর
কােছ উৎসগর্ কের| 6 তারপর যাজক ওইসব প্রাণীেদর রক্ত সমাগম
তঁাবুর প্রেবশ মুেখ প্রভুর েবদীর ওপর িনেক্ষপ করেব এবং যাজক
েবদীর ওপর ঐসব প্রাণীর েমদ দগ্ধ করেব| এর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী
করেব| 7 তারা অবশয্ই আর েকান বিল তােদর �ছাগ েদবতার� কােছ
উৎসগর্ করেব না| তারা েবশয্ােদর মত অনয্ েদবতার িপছেন ছুেটেছ|
এই সমস্ত িনয়ম িচরকাল ধের চলেব|

8 “েলাকেদর বেলা ইস্রােয়েলর কুলজাত েকান বয্িক্ত বা তােদর
মেধয্ বসবাসকারী েকান িবেদশী যিদ েহামবিল উপহার েদয়, 9 িকন্তু
তা সমাগম তঁাবুর প্রেবশ মুেখ না আেন এবং প্রভুেক িনেবদন না কের
তেব েসই বয্িক্তেক তার েলাকেদর েথেক অবশয্ই িবিচ্ছন্ন হেত হেব|

10 “েকান বয্িক্ত রক্ত েখেল আিম তার িবরুেদ্ধ| েসই বয্িক্ত
ইস্রােয়েলর নাগিরক েহাক্ অথবা েতামােদর মেধয্ বাস করা েকান
িবেদশী েহাক্ না েকন তােত িকছু আেস যায় না| আিম তােক তার
েলাকেদর েথেক িবিচ্ছন্ন করেবা| 11 কারণ েদহিটর জীবন রেক্তর
মেধয্ রেয়েছ|আিম েসই রক্ত েবদীর ওপর েঢেল েতামােদর িনেজেদর
শুিচ করার জনয্ িদেয়িছ| রেক্ত প্রাণ আেছ বেলই তা প্রায়িশ্চত্ত
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সাধন কের| 12 তাই আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর বিল: েতামােদর
েকান বয্িক্তই রক্ত েখেত পােরা না| েতামােদর মেধয্ বাস করা েকান
িবেদশীও রক্ত েখেত পাের না|

13 “যিদ েকান বয্িক্ত খাওয়া েযেত পাের এমন একিট বনয্ প্রাণী বা
একিট পাখী িশকার কের ধের তাহেল েসই বয্িক্ত অবশয্ই ◌়িশকােরর
রক্ত মািটেত েফলেব এবং তা ধূেলা িদেয় েঢেক েদেব, কারণ প্রিতিট
প্রাণীর রেক্ত তার জীবন রেয়েছ| যিদ েসই বয্িক্ত ইস্রােয়লীয় অথবা
েতামােদর মেধয্ বসবাসকারী একজন িবেদশী হয় তােত িকছু আেস
যায় না| 14 প্রিতিট প্রাণীর রেক্তই তার জীবন রেয়েছ| তাই আিম
ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই আেদশ িদিচ্ছ েয তারা েযন েকান প্রাণীর
রক্ত না খায়! েকান বয্িক্ত যিদ রক্ত খায় অবশয্ই েস তার েলাকেদর
েথেক িবিচ্ছন্ন হেব|

15 “আরও যিদ েকান বয্িক্ত এমন প্রাণী ভক্ষণ কের যা িনেজ
িনেজই মের েগেছ, অথবা যিদ অনয্ েকান প্রাণীর দ্বারা িনহত প্রাণী
ভক্ষণ কের, অবশয্ই তার কাপড়-েচাপড় েধােব এবং জল িদেয় তার
েগাটা েদহ ধুেয় েফলেব| েসই বয্িক্ত সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব|
তারপর শুিচ হেব| েসই বয্িক্তিট ইস্রােয়েলর নাগিরক েহাক্ বা বয্িক্তিট
েতামােদর মেধয্ বসবাসকারী একজন িবেদশী েহাক্ তােত িকছু যায়
আেস না| 16 যিদ েসই বয্িক্ত তার কাপড়-েচাপড় েধৗত না কের অথবা
শরীরেক স্নান না করায়, তাহেল েস তার িনজ অপরাধ বহন করেব|”

18
েযৗন সংসগর্ িবষেয় িনয়মাবলী

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা: আিম
েতামােদর প্রভু ও ঈশ্বর| 3 অতীেত েতামরা িমশের বাস করেত|
েসই েদেশ যা করা হত, েতামরা অবশয্ই েসগুিল করেব না| আিম
েতামােদর কনান েদেশ িনেয় যািচ্ছ| ঐ েদেশও যা করা হয় েতামরা
অবশয্ই েসগুিল করেব না! তােদর রীিতনীিত অনুসরণ করেব না|
4 েতামরা অবশয্ই আমার িনয়মাবলী মানয্ করেব এবং আমার িবিধ
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সকল অনুসরণ করেব| েসইসব িনয়মাবলী অনুসরেণ িনিশ্চত হও!
কারণ আিমই েতামােদর প্রভু ও ঈশ্বর| 5 সুতরাং েতামরা অবশয্ই
আমার িবিধসকল ও িনয়মাবলী মানয্ করেব| যিদ েকান বয্িক্ত আমার
িবিধসকল ও িনয়মাবলী মানয্ কের, েস জীিবত থাকেব! আিমই প্রভু!

6 “েতামরা কখনও েতামােদর ঘিনষ্ঠআত্মীয়েদর সেঙ্গ েযৗন সংসগর্
করেব না| আিম েতামােদর প্রভু|

7 “েতামরা অবশয্ই েতামােদর িপতার অপমান করেব না| িপতা বা
মাতার সেঙ্গ েযৗন সংসগর্ করেব না| েসই মিহলা েতামার মা, সুতরাং
তার সেঙ্গ েতামার অবশয্ই েযৗন সংসগর্ থাকেব না| 8 েতামােদর িপতার
স্ত্রী, যিদ েস েতামােদর মা নাও হয় তবু তার সেঙ্গ েযৗন সম্পেকর্ যােব
না| েকন? কারণ তাহেল েতামার িপতােক অসম্মান করা হেব|

9“েতামরা অবশয্ই েতামােদর েবােনর সেঙ্গ েযৗন সংসগর্ করেব না|
যিদ েস েতামােদর িপতার বা মাতার কনয্া হয়, তােত িকছু যায় আেস
না এবং যিদ েতামােদর েবান েতামােদর বাড়ীেত বা অনয্ জায়গায় বড়
হয় তােতও এই িনয়ম বলবৎ থাকেব|

10 “েতামরা অবশয্ই েতামােদর নাতনীর সেঙ্গ েযৗন সংসগর্ করেব
না| তারা েতামােদরই একটা অংশ|

11 “যিদ েতামােদর িপতা এবং তার স্ত্রীর একিট কনয্া থােক, তােত
েস হয় েতামার েবান| েতামরা অবশয্ই তার সেঙ্গ েযৗন সংসগর্ করেব
না|

12 “েতামরা অবশয্ই েতামােদর িপতার েবােনর সেঙ্গ েযৗন সংসগর্
করেব না| েস হল েতামােদর িপতার ঘিনষ্ঠ আত্মীযা| 13 েতামরা
অবশয্ই েতামােদর মাতার েবােনর সেঙ্গ েযৗন সম্পকর্ করেব না| েস
েতামােদর মাতার ঘিনষ্ঠআত্মীয়া| 14 েতামরা অবশয্ই েতামােদর বাবার
ভাইেক অপমান করেব না| েতামােদর কাকার স্ত্রীর কােছও েযৗন
সংসেগর্র জনয্ যােব না| েস েতামােদর কাকীমা|

15 “েতামরা অবশয্ই েতামােদর পুত্রবধুর সেঙ্গ েযৗন সংসগর্ করেব
না| েস েতামােদর েছেলর স্ত্রী| েতামােদর অবশয্ই তার সেঙ্গ েযৗন
সম্পকর্ থাকেব না|
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16 “ভাইেয়র স্ত্রীর সেঙ্গ অবশয্ই েতামােদর েযৗন সম্পকর্ থাকেব
না| তা েতামার ভাইেক অপমান করার মত হেব|

17 “একজন মা এবং তার েমেয়র সেঙ্গ েতামােদর েযৗন সংসগর্
অবশয্ই থাকেব না| েসই মিহলার নাতনীর সেঙ্গও েযৗন সম্পকর্ েরেখা
না| যিদ এই নাতনী এই স্ত্রীেলােকর পুেত্রর বা কনয্ার কনয্া হয় তােতও
িকছু যায় আেস না| তার নাতনীরা তার ঘিনষ্ঠ আত্মীয়জন| তােদর সেঙ্গ
েযৗন সম্পকর্ থাকা অনয্ায়|

18 “েতামার স্ত্রী জীিবত অবস্থায়, তুিম অবশয্ই তার েবানেক িবেয়
করেব না| এেত েবানরা পরস্পেরর শত্রু হেয় উঠেব| েতামরা অবশয্ই
েতামােদর স্ত্রীর েবােনর সেঙ্গ েযৗন সম্পকর্ রাখেব না|

19 “মািসক রক্তক্ষরেণর সময় একজন মিহলার কােছ েতামরা
অবশয্ই েযৗন সংসেগর্র জনয্ যােব না| এই সময়টায েস অশুিচ|

20 “এবং েতামােদর প্রিতেবশীর স্ত্রীর সেঙ্গ েতামরা অবশয্ই েযৗন
সংসগর্ করেব না| এটা েতামােদর অপিবত্র করেব|

21 “েতামরা অবশয্ই েতামােদর িশশুেদর েকান একজনেক
আগুেনর মধয্ িদেয় েমালক েদবতার উেদ্দেশয্ উৎসগর্ করেব না|
একাজ কের েতামরা অবশয্ই েতামােদর ঈশ্বেরর নামেক অপিবত্র
করেব না| আিম েতামােদর প্রভু!

22“একজন পুরুেষরঅনয্ একজন পুরুেষর সেঙ্গ স্ত্রীেলােকর নয্ায
েযৗন সম্পকর্ অবশয্ই থাকেব না| তা হেলা ভয়ঙ্কর পাপ|

23 “েকান ধরেণর প্রাণীর সেঙ্গ েতামােদর েযৗন সম্পকর্
অবশয্ই থাকেব না| এটা েতামােদর েকবল েনাংরা করেব| একজন
স্ত্রীেলােকরও েকান প্রাণীর সেঙ্গ অবশয্ই েযৗন সম্পকর্ থাকেব না|
এটা প্রকৃিত িবরুদ্ধ|

24 “এইসব ভুল কাজ কের েতামরা িনেজেদর অশুিচ কেরা না| েয
সব জািতগণেক আিম েতামােদর সামেন তােদর েদশ েথেক দূর কের
েদব তারা এই সমস্ত কমর্ দ্বারা িনেজেদর অশুিচ কেরেছ| 25তাই েদশ
অপিবত্র হেয় েগেছ| তাই এর পােপর জনয্ আিম শািস্ত েদব এবং েসই
েদশ ওখােন বসবাসকারী েসই সব মানুষেদর বিম করার মত বার কের
েদেব|
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26“সুতরাং েতামরা অবশয্ইআমার িবিধ ও িনয়মাবলী মানয্ করেব|
েতামরা অবশয্ই ঐসব ভয়ঙ্কর পােপর েকান একিটও করেব না|
েসই সব িনয়মাবলী ইস্রােয়েলর নাগিরকেদর জনয্ই এবং েসগুিল
েতামােদর মেধয্ বাসকারী েলাকেদর জনয্ই| 27 েতামােদর আেগ
ঐ সব েদেশ যারা বসবাস করত তারা ঐ সমস্ত ভয়ঙ্কর পাপ কের
েদশটােক েনাংরা কেরিছল| 28 যিদ েতামরা এই ভয়ঙ্কর িজিনসগুিল
কেরা, তাহেল েতামরা েদশেক কলুিষত করেব এবং তা েতামােদর
েদেশর বাইের বার কের েদেব, েযমন কের েতামােদর সামেন
জািতগুিলেক বার কের িদেয়িছল| 29 যিদ েকান বয্িক্ত ঐ সমস্ত
ভয়ঙ্কর পাপগুিলর েকােনা একিট কের, তাহেল েসই বয্িক্তেক তার
িনেজর েলাকেদর কাছ েথেক অবশয্ই িবিচ্ছন্ন করা হেব| 30 েতামরা
অবশয্ই আমার িবিধ মানেব! েতামরা অবশয্ই ঐসব ভয়ঙ্কর
পাপসমূেহর েকান একিটও করেব না ইস্রােয়েল েতামােদর পূেবর্
েসখােন প্রচিলত িছল| ওইসব ভয়ঙ্কর পাপ িদেয় েতামরা িনেজেদর
অবশয্ই কলুিষত করেব না| আিম েতামােদর প্রভু ও ঈশ্বর|”

19
ঈশ্বেরর অিধকাের ইস্রােয়ল

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর বেলা:
আিম েতামােদর প্রভু ঈশ্বর|আিম পিবত্র সুতরাং েতামরা অবশয্ই পিবত্র
হেব!”

3 “েতামােদর মেধয্ প্রেতয্কিট বয্িক্ত তার িপতা এবং মাতােক
সম্মান েদেব এবং আমার িবশ্রােমর িবেশষ িদনগুিল* পালন করেব|
আিমই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর|

4 “মূির্ত্ত পূেজা করেব না| েতামােদর িনেজেদর জনয্ গিলত ধাতু
িদেয় েদবতার মূির্ত্ত ৈতরী করেব না| আিম প্রভু েতামােদর ঈশ্বর!
* 19:3: িবশ্রােমর � িদন অথবা “সাবাথ|” এিট হয়ত শিনবার েবাঝায় অথবা এিট সমস্ত
িবেশষ িদনগুিল েবাঝায় েযিদন েলাকেদর কাজ করার কথা নয়|
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5 “যখন েতামরা ঈশ্বরেক মঙ্গল ৈনেবদয্ উপহার দাও, েতামরা
অবশয্ই তা সিঠকভােব েদেব যােত তা গ্রাহয্ হয়| 6 েতামরা েযিদন
ৈনেবদয্ েদেব েসিদন এবং পেরর িদনও তা আহার করেত পারেব;
িকন্তু যিদ েসই ৈনেবদয্র েকান অংশ তৃতীয় িদেনও পেড় থােক,
তাহেল তা অবশয্ই আগুেন পুিড়েয় েফলেব| 7 েতামরা েসই ৈনেবদয্র
েকােনা অংশই তৃতীয় িদেন আহার করেব না; েসটা হেব অশুিচ, েসটা
অগ্রাহয্ হেব| 8 একজন বয্িক্ত যিদ তা কের তেব েস েসই পােপর
কারেণ েদাষী হেব| কারণ েস প্রভুর িজিনসগুিলেক শ্রদ্ধা কেরিন| েসই
েলাকিট তার েলাকেদর েথেক অবশয্ই িবিচ্ছন্ন হেব|

9 “যখন েতামরা শসয্ কােটা, তখন েতামােদর েক্ষেত্রর েকাণ পযর্ন্ত
শসয্ েকেটা না| শসয্ যিদ মািটেত পেড় ইস্রােয়েল, েতামরা তা কুিড়েয়
িনও না| 10 েতামােদর দ্রাক্ষা বাগােনর সব দ্রাক্ষা তুলেব না এবং েযগুিল
মািটেত পেড় থােক েসগুিলও তুেল েনেব না| েকন? কারণ েসগুিল
েতামরা গরীব এবং েতামােদর েদেশর মেধয্ িদেয় ভ্রাময্মাণ মানুষেদর
জনয্ েফেল রাখেব| আিমই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর!

11 “েতামরা অবশয্ই চুির করেব না| েতামরা অবশয্ই েলাকেদর
ঠকােব না এবং পরস্পেরর কােছ িমেথয্ কথা বলেব না| 12 িমেথয্
প্রিতশ্রুিত িদেত েতামরা অবশয্ই আমার নাম বয্বহার করেব না| তা
করেল ঈশ্বেরর নােমর অসম্মান করা হয়| আিমই েতামােদর প্রভু!

13 “েতামােদর প্রিতেবশীর প্রিত েতামরা অবশয্ই মন্দ বয্বহার
করেব না| েতামরা অবশয্ই তােক লুঠ করেব না| েতামরা সকাল না
হওয়া পযর্ন্ত সারা রাত ধের অবশয্ই একজন ভাড়া করা শ্রিমেকর
েবতন আটকােব না|

14 “েতামরা অবশয্ই একজন বিধর মানুষেক অিভশাপ েদেব না|
অন্ধ মানুেষর সামেন এমন িকছু েরেখা না যােত েস পেড় যায়| েতামরা
অবশয্ই ঈশ্বরেক শ্রদ্ধা করেব| আিমই েতামােদর প্রভু!

15 “িবচােরর বয্াপাের েতামরা অবশয্ই পক্ষপাতহীন হেব| েতামরা
অবশয্ই দিরদ্র মানুেষর প্রিত িবেশষ পক্ষপািতত্ব েদখােব না| এবং
েতামরা অবশয্ই অিত গুরুত্বপূণর্ েলাকেদরও িবেশষ সম্মান েদখােব
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না| েতামরা যখন প্রিতেবশীর িবচার করেব তখন অবশয্ই অনয্ায়
করেব না| 16 অনয্ েলাকেদর িবরুেদ্ধ েতামরা অবশয্ই িমথয্া গল্প
রিটেয় েবড়ােব না| এমন িকছু করেব না যােত েতামােদর প্রিতেবশীর
জীবন িবপন্ন হয়| আিমই েতামােদর প্রভু!

17 “েতামরা েতামােদর ভাইেক অবশয্ই মেন মেন ঘৃণা করেব না|
যিদ েতামােদর প্রিতেবশী ভুল কের, তাহেল তার সােথ েস িবষেয়
কথা বল, িকন্তু তােক ক্ষমা কেরা; তাহেল তুিম তার েদােষর ভাগীদার
হেব না| 18 েতামার প্রিত েলাকরা খারাপ ইস্রােয়েল িকছু কেরেছ, তা
ভুেল েযও; প্রিতেশাধ েনওয়ার েচষ্টা কেরা না| েতামােদর প্রিতেবশীেক
িনেজেদর মত কের ভােলাবােসা| আিমই েতামােদর প্রভু!

19 “েতামরা অবশয্ই আমার িবিধসকল মানয্ করেব| েতামরা
অবশয্ই দু পৃথক ধরেণর প্রাণীর মেধয্ সঙ্কর প্রজনন করেব না| েতামরা
অবশয্ই েতামােদর েক্ষেত দুিট আলাদা ধরেণর বীজ বপন করেব না|
দুই ধরেণর সুেতা িদেয় ৈতরী েপাশাক েতামরা অবশয্ই পরেব না|

20 “এমন ঘটেত পাের েয একজন বয্িক্ত, অেনয্র কােছ দাসী
এমন একজেনর সেঙ্গ েযৗন সংসগর্ কেরেছ; িকন্তু এই দাসী মিহলািট
িবিক্রত হয়িন বা তােক তার স্বাধীনতা েদওয়া হয় িন| যিদ তা ঘেট,
তাহেল েসেক্ষেত্র অবশয্ই শািস্ত হেব; িকন্তু তােদর মৃতুয্দণ্ড হেব
না, কারণ স্ত্রীেলাকিট স্বাধীন নয়| 21 েলাকিট প্রভুর জনয্ সমাগম
তঁাবুর প্রেবশমুেখ অবশয্ই তার েদাষ েমাচেনর ৈনেবদয্ িহসােব একিট
পুরুষ েমষশাবক আনেব| 22 যাজক েলাকিটেক শুিচ করার জনয্
পুরুষ েমষশাবকিটেক েদাষাথর্ক ৈনেবদয্ িহেসেব প্রভুর সামেন উৎসগর্
কের তার পােপর প্রায়িশ্চত্ত করােব| তারপর েলাকিটেক তার কৃত
পাপসমুেহর জনয্ ক্ষমা করা হেব|

23 “ভিবষয্েত েতামরা েতামােদর েদেশ প্রেবশ কের যখন খােদয্র
জনয্ েকান জােতর গাছ লাগােব, তখন ঐ গােছর ফল বয্বহােরর
আেগ অবশয্ই িতন বছর অেপক্ষা করেব| এই সময় েসই ফল অশুিচ
বেল গনয্ করেব এবং তা খােব না| 24 চতুথর্ বছের গােছর ফল হেব
প্রভুর| প্রভুর প্রিত প্রশংসা িহেসেব এটা হেব পিবত্র ৈনেবদয্| 25তারপর
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পঞ্চম বছের েতামরা েসই গাছ েথেক ফল েপেত পােরা! এবং এইভােব
গাছিট েতামােদর জনয্ আেরা ফল েদেব| আিমই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর!

26 “রক্ত েলেগ থাকা অবস্থায় েকান মাংস েতামরা অবশয্ই খােব
না|

“েতামরা অবশয্ই ইস্রােয়েল যাদুিবদয্া এবং গণক িবদয্ার বয্বহার
করেত েচষ্টা করেব না|

27 “েতামরা অবশয্ই েতামােদর মাথার পােশ গজােনা েকশগুিল
েগাল কের েগাটােব না| েতামরা অবশয্ই েতামােদর দািড়র েকাণ
কাটেব না| 28 মৃত বয্িক্তেদর স্মরেণ রাখার জনয্ েতামরা অবশয্ই
েতামােদর েদেহ কাটা েছঁড়া করেব না| েতামরা অবশয্ই িনেজেদর
ওপর েকান উিল্ক রাখেব না| আিমই প্রভু!

29 “েতামার কনয্ােক েবশয্া হেত িদও না| তা করেল তােক অপমান
করা হয়| েদেশর মানুষজনও তাহেল েবশয্ার মত অথর্াৎ ঈশ্বেরর প্রিত
অিবশ্বেস্তর মত আচরণ করেব না এবং েদেশ মন্দ িজিনেস পূণর্ হেব
না|

30 “আমার িবশ্রােমর িবেশষ িদনগুিলেত েতামরা অবশয্ই কাজ
করেব না| েতামরা অবশয্ই আমার পিবত্রস্থানেক সম্মান েদেব| আিমই
প্রভু!

31 “ভুতুিড়য়ােদর বা ডাইনীেদর কােছ মন্ত্রণার জনয্ যােব না|
তােদর কােছ েযও না, তারা শুধু েতামােক অশুিচ করেব| আিমই প্রভু
েতামােদর ঈশ্বর!

32 “বয়স্ক বয্িক্তেদর সম্মান েদখােব; যখন তঁারা ঘের েঢােকন উেঠ
দঁাড়ােব| েতামােদর ঈশ্বেরর প্রিত শ্রদ্ধা প্রদশর্ন করেব| আিমই প্রভু!

33 “েতামােদর েদেশ বাস করা িবেদশীেদর প্রিত খারাপ বয্বহার
করেব না| 34 েতামােদর িনেজেদর নাগিরকেদর মতই িবেদশীেদর
প্রিত সমান বয্বহার করেব| েতামােদর িনেজেদর েযমন ভােলাবাস,
িবেদশীেদর েতমিন ভােলাবাসেব| কারণ একসময় েতামরা িমশের
িবেদশী িছেল| আিমই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর!

35 “েতামরা িবচাের অনয্ায় করেব না এবং িজিনসপত্র মাপার ও
ওজন করার বয্াপাের সৎ হেব| 36শসয্ ওজন করার জনয্ এবং তরল
পদাথর্ মাপার জনয্ েতামােদর ওজন পাল্লা, বাটখারা, ঝুিড় ও পাত্রগুিল
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সিঠক হওয়া উিচৎ | আিমই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর! আিম েতামােদর
িমশর েদশ েথেক বাইের এেনিছ|

37“েতামরা অবশয্ইআমার সমস্ত িবিধ এবং িনয়মাবলী মেন রাখেব
এবং েসগুিল মানয্ করেব| আিমই প্রভু!”

20
প্রিতমা পূজার িবরুেদ্ধ িনেষধাজ্ঞা

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “তুিম অবশয্ই ইস্রােয়েলর েলাকেদর
আরও এই িবষয়গুিল বেলা: েতামােদর েদেশর েকান মানুষ যিদ
েমালেকর মূির্ত্তর সামেন তার িশশুেদর মেধয্ একিটেক উৎসগর্ কের,
তেব েসই মানুষিটর অবশয্ই প্রাণদণ্ড হেব| যিদ েসই বয্িক্ত ইস্রােয়েলর
নাগিরক হয় বা ইস্রােয়েল বাস করা একজন িবেদশী হয় তােত িকছু
যায়আেস না| েতামরা অবশয্ই েসই বয্িক্তেক পাথর ছঁুেড় হতয্া করেব|
3আিম েসই বয্িক্তর িবরুেদ্ধ দঁাড়াব এবং তােক তার েলাকেদর কাছ
েথেক িবিচ্ছন্ন করব, কারণ েস তার িশশুেক েমালেকর উেদ্দেশয্
িদেয়েছ| েস আমার পিবত্র নামেক শ্রদ্ধা কেরিন এবং আমার পিবত্র
স্থানেক অশুিচ কেরেছ| 4 িকন্তু সাধারণ মানুষ েসই বয্িক্তেক উেপক্ষা
কের এবং েয তার িশশুেদর েমালকেক িদেয়েছ তােক হতয্া না কের,
5তাহেল আিম েসই বয্িক্ত এবং তার পিরবােরর িবেরািধতা করব এবং
তােক তার েলাকেদর কাছ েথেক িবিচ্ছন্ন করব| যারা েসই বয্িক্তেক
অনুসরণ কের েমালেকর িপছেন ইস্রােয়েল আিম তােদরও িবিচ্ছন্ন
করব|

6 “যিদ েকান বয্িক্ত ভুতুিড়য়া এবং মায়াবীেদর কােছ উপেদেশর
জনয্ যায় আিম তার িবেরাধী হেবা| েসই বয্িক্ত আমার প্রিত অিবশ্বাসী,
তাই আিম তােক তার েলাকেদর কাছ েথেক িবিচ্ছন্ন করব|

7 “েতামরা পৃথক হও! িনেজেদর পিবত্র কেরা| কারন আিম পিবত্র!
আিমই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর! 8আমার িবিধগুিল স্মরেণ রােখা এবং
েমেন চেলা| আিম প্রভু এবং আিমই েসই, িযিন েতামােদর পিবত্র
কেরন|
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9 “যিদ েকােনা মানুষ তার িপতা িকম্বা মাতােক অিভশাপ েদয়, তার
প্রাণদণ্ড হেব| িপতামাতােক অিভশাপ িদেয়েছ বেল েস তার িনেজর
মৃতুয্র জনয্ দায়ী!

েযৗন পাপািদর জনয্ শািস্তসমুহ
10 “যিদ েকান পুরুেষর তার প্রিতেবশীর স্ত্রীর সেঙ্গ েযৗন সম্পকর্

থােক, তাহেল েসই পুরুষ এবং মিহলা দুজেনই বয্িভচােরর েদােষ
েদাষী হেব| েসই পুরুষ এবং মিহলা দুজেনর অবশয্ই েযন প্রাণদণ্ড
হয়| 11 যিদ েকান পুরুেষর তার িপতার স্ত্রীর সেঙ্গ েযৗন সংসগর্ থােক,
তাহেল পুরুষ এবং রমণী দুজনেক অবশয্ই েযন েমের েফলা হয়| তারা
িনেজরা তােদর মৃতুয্র জনয্ দায়ী, কারণ এই কাজ দ্বারা েসই পুরুষিটর
িপতােক অপমান করা হয়|

12 “যিদ একজন পুরুেষর তার পুত্রবধূর সেঙ্গ েযৗন সংসগর্ থােক,
তাহেল দুজনেক অবশয্ই েযন েমের েফলা হয়| এ হল অনাচার, তারা
তােদর িনেজেদর মৃতুয্র জনয্ দায়ী|

13 “যিদ েকান পুরুেষর অনয্ এক পুরুেষর সেঙ্গ একজন
স্ত্রীেলােকর মত েযৗন সম্পকর্ থােক তেব এই দুজন পুরুষ এক ভয়ঙ্কর
পাপ কােযর্য্ িলপ্ত| তােদর অবশয্ই েযন েমের েফলা হয়| তারা তােদর
িনেজেদর মৃতুয্র জনয্ দায়ী|

14 “েকান পুরুেষর পেক্ষ একই সােথ েকান স্ত্রীেলাক এবং তার
মাতােক িবেয় করা অতয্ন্ত মন্দ কাজ| েলােকরা েসই মানুষিটেক
অবশয্ই েপাড়ােব এবং দুজন স্ত্রীেলাকেক আগুেন েদেব েযন এই
ধরেণর কুকমর্ আর েকউ না কের|

15 “যিদ একজন মানুষ েকান এক জন্তুর সেঙ্গ েযৗন সম্পেকর্ িলপ্ত
হয় তেব েসই মানুষিট অবশয্ই প্রাণদেণ্ড দিণ্ডত হেব এবং েতামরা
অবশয্ই প্রাণীিটেকও হতয্া করেব| 16 যিদ একজন স্ত্রীেলােকর েকান
একজন্তুর সেঙ্গ েযৗন সম্পকর্ থােক, তাহেল েতামরা অবশয্ই স্ত্রীেলাক
ও প্রাণীিটেক হতয্া করেব| তারা অবশয্ই প্রাণদেণ্ড দিণ্ডত হেব| তারা
তােদর িনেজেদর মৃতুয্র জনয্ দায়ী|
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17 “যিদ েকউ তার েবান, তার সৎ মাতা বা সৎ িপতার েমেয়েক
িববাহ কের এবং এেক অপেরর সেঙ্গ েযৗন সম্পেকর্ িলপ্ত হয় তেব এটা
লজ্জাজনক িবষয়| তারা অবশয্ই প্রকােশয্ শািস্ত পােব| তারা অবশয্ই
তােদর েলাকেদর কাছ েথেক িবিচ্ছন্ন হেব| েয মানুষ তার েবােনর সেঙ্গ
েযৗন সম্পকর্ কের, েস অবশয্ই তার পােপর জনয্ শািস্ত পােব!

18 “মািসক রক্তস্রােবর সময় েকান রমণীর সেঙ্গ যিদ েকান
পুরুেষর েযৗন সংসগর্ হয়, তাহেল পুরুষ এবং রমনী দুজনই তােদর
েলাকেদর েথেক অবশয্ই িবিচ্ছন্ন হেব| তারা পাপ কেরেছ কারণ েসই
পুরুষ রেক্তর উৎ সেক প্রকাশ কেরেছ এবং েসই স্ত্রী তার রেক্তর
উৎ সেক অনাবৃত কেরেছ|

19 “েতামােদর মাতার েবান বা েতামােদর িপতার েবােনর সেঙ্গ
অবশয্ই েযৗন সম্পকর্ করেব না| েসটা হল গির্হত আচার| েতামােদর
পাপসমূেহর জনয্ েতামরা অবশয্ই শািস্ত পােব|

20 “একজন পুরুষ অবশয্ই তার কাকার স্ত্রীর সেঙ্গ েযৗন সম্পকর্
করেব না| এ কাজ তার কাকােক অপমান কের| েসই পুরুষ
এবং তার কাকার স্ত্রী তােদর পাপসমুেহর জনয্ শািস্ত পােব| তারা
সন্তানসন্তিতহীন হেব এবং েসই অবস্থােতই মারা যােব|

21 “একজন পুরুেষর পেক্ষ তার িনেজর ভ্রাতৃবধুেক িববাহ করা
অনয্ায়| এ কাজ তার ভাইেক অসম্মান কের| তােদর সন্তানসন্তিত
থাকেব না|

22 “েতামরা অবশয্ই আমার সমস্ত িবিধসমুহ এবং িনয়মাবিল মেন
রাখেব এবং েসগুিল মানয্ করেব| আিম েতামােদর েয েদেশ িনেয়
ইস্রােয়েলিচ্ছ, েসই েদেশ বসবাসকােল েতামরা আমার িবিধসমুহ এবং
িনয়মাবলী মানয্ কেরা, তাহেল েসই েদশ েতামােদর িবতািড়ত করেব
না| 23 েতামােদর সামেন েয সব জািতেক আিম েসই েদশ েথেক দূর
কের িদিচ্ছ, তােদর মত জীবনইস্রােয়েলপন কেরা না| তারা ঐ সমস্ত
পাপ কাজ করত তাই আিম তােদর ঘৃণা করলাম| 24আিম েতামােদর
বেলিছ েয েতামরা তােদর জিম পােব| আিম তা েতামােদর েদব| েসই
েদেশ খাদয্ ও পানীেয়র েকান অভাব হেব না| আিমই প্রভু েতামােদর
ঈশ্বর!
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“আিম েতামােদর জনয্ জািতর েথেক পৃথক কের আমার িবেশষ
েলাকজন কের তুেলিছ| 25 সুতরাং েতামরা অবশয্ই অশুিচ প্রাণীেদর
েথেক শুিচ প্রাণীেদর এবং অশুিচ পাখীেদর েথেক শুিচ পাখীেদর
আলাদা কের েনেব| ঐ সব অশুিচ পাখী, প্রাণী এবং যারা মািটেত বুক
িদেয় হঁােট, তা আহার কের িনেজেদর অশুিচ কেরা না| আিম ঐসব
প্রানীগুেলােক অশুিচ বেল িনির্দষ্ট কেরিছ| 26 আিম েতামােদর অনয্
জািতর েথেক আলাদা কের আমার িনজস্ব কের তুেলিছ| তাই েতামরা
অবশয্ই পিবত্র হেব! েকন? কারণ আিম প্রভু এবং আিম পিবত্র!

27 “েকান পুরুষ অথবা স্ত্রীেলাক যিদ ভুতুিড়য়া বা মায়াবী হয় তােক
অবশয্ই প্রাণদেণ্ড দিণ্ডত হেত হেব| েলাকরা তােদর পাথর িদেয় হতয্া
করেব| তারা িনেজরাই িনেজেদর মৃতুয্র জনয্ দায়ী হেব|”

21
যাজকেদর জনয্ িনয়মাবলী

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, “হােরােণর পুত্রেদর অথর্াৎ যাজকেদর
এই িবষয়গুিল বেলা: একজন যাজক অবশয্ই েকান মৃত বয্িক্তেক
স্পশর্ কের িনেজেক অশুিচ করেব না| 2 িকন্তু যিদ মৃত বয্িক্তিট তার
ঘিনষ্ঠআত্মীয়েদর একজন হয় তাহেল েস মৃতেদহস্পশর্ করেত পাের|
যিদ মৃত বয্িক্ত তার মাতা িক িপতা, তার পুত্র বা কনয্া, তার ভাই বা
3 তার অিববািহত েবান (এই েবান ঘিনষ্ঠ কারণ তার স্বামী েনই, েস
মারা েগেল তার জনয্ যাজক িনেজেকঅশুিচ করেত পাের|) হয়, তেব
যাজক িনেজেক অশুিচ করেত পাের| 4 িকন্তু েকবল ৈববািহক কারেণ
সম্পকর্ যুক্ত মানুেষর জনয্ যাজক িনেজেক অশুিচ করেত পাের না
এবং িনেজেক অপিবত্র করেত পাের না|

5 “যাজকরা তােদর মাথা এমনভােব কামােব না যােত তােদর ◌াক
েদখা যায় অথবা তােদর দািড় কামােব না| যাজকরা তােদর শরীের
অবশয্ই েকান কাটা েছঁড়া করেব না| 6 যাজকেদর তােদর ঈশ্বেরর
জনয্ অবশয্ই পিবত্র হেত হেব| তারা অবশয্ই ঈশ্বেরর নামেক শ্রদ্ধা
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জানােব, কারণ তারাই রুিট এবং আগুেনর দ্বারা ৈতরী ৈনেবদয্সমূহ
প্রভুর কােছ বেয় িনেয় যােব; তাই তারা অবশয্ই পিবত্র হেব|

7 “একজন যাজক অবশয্ই একজন েবশয্া অথবা একজন ভ্রষ্টা
রমণীেক িববাহ করেব না| েস িববাহ িবেচ্ছদ হেয়েছ এমন একজন
রমণীেক িববাহ করেব না| কারণ েস ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ পিবত্র|
8 েতামরা অবশয্ই যাজকেক সম্মান করেব কারণ েস ঈশ্বেরর কােছ
পিবত্র রুিট িনেয় যায়| েস েতামােদর কােছ পিবত্র বেল গণয্ হেব,
কারণ আিম পিবত্র! আিমই প্রভু এবং আিম েতামােদর পিবত্র কির!

9 “েকান যাজেকর েমেয় বারবিণতা হেয় িনেজেক অশুিচ করেল,
েস তার িপতার লজ্জার কারণ হয় সুতরাং তােক অবশয্ই আগুেন দগ্ধ
হেত হেব|

10 “প্রধান যাজক, ইস্রােয়েলেক তার ভাইেদর মেধয্ েথেক েবেছ
েনওয়া হেয়েছ, অিভেষেকর েতল যার মাথায় ঢালা হেয়েছ এবং
িবেশষ েপাশাক পরার জনয্ ইস্রােয়েলেক বাছা হেয়েছ েস প্রকােশয্
তার িবষাদ েবাঝােত েযন তার মাথার চুল এেলােমেলা না কের এবং
তার কাপড়-েচাপড় না েছঁেড়| 11 মৃতেদর স্পশর্ কের েস িনেজেক
অশুিচ করেব না এবং েকান মৃত েদেহর কােছ যােব না, এমনিক
মৃতেদহ যিদ তা তার িনেজর িপতা বা মাতারও হয় তবুও না| 12 প্রধান
যাজক ঈশ্বেরর পিবত্র স্থােনর বাইের অবশয্ই যােব না| তােত েস
অশুিচ হেত পাের এবং তখন েস ঈশ্বেরর পিবত্র স্থানেক অশুিচ করেত
পাের| কারণ অিভেষেকর েতল প্রধান যাজেকর মাথায় েঢেল তােক
বাকী েলাকেদর েথেক আলাদা করা হেয়িছল| আিমই প্রভু!

13 “প্রধান যাজক অবশয্ই একজন রমনীেক িববাহ করেব েয
কুমারী| 14 প্রধান যাজক এমন েকান রমণীেক অবশয্ই িববাহ করেব
না যার সেঙ্গ অনয্ পুরুেষর েযৗন সম্পকর্ িছল| প্রধান যােজক অবশয্ই
একজন বারবিনতা, স্বামী পিরতয্ক্তা রমণী অথবা একজন িবধবােক
িববাহ করেব না| প্রধান যাজক অবশয্ই তার িনেজর েলাকেদর মেধয্
েথেক একজন কুমারীেক িবেয় করেব| 15 এইভােব েলাকরা তােদর
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সন্তানসন্তিতেদর প্রিত শ্রদ্ধা জানােব|+frআিম প্রভু, প্রধান যাজকেক
তার িবেশষ কােজর জনয্ পৃথক কেরিছ|”

16 প্রভু েমািশেক বলেলন, 17 “হােরাণেক বেলা: পুরুষানুক্রেম
েতামার বংেশর মেধয্ কারও ৈদিহক েকান েদাষ থাকেল তারা অবশয্ই
ঈশ্বেরর কােছ িবেশষ রুিট বেয় িনেয় যােব না| 18 েকান বয্িক্ত যার
মেধয্ িকছু শারীিরকত্রুিটআেছ, অবশয্ই যাজক িহেসেব েসবা করেত
পারেব না এবং আমার কােছ ৈনেবদয্সমূহ আনেত পারেব না| 19অন্ধ
িক েখঁাড়া, িক মুেখ খারাপ দাগ যুক্ত েলােকরা বা লম্বা হাত পা সহ
েলাকরা, 20 িপেঠ কঁুজ থাকা েলাকরা, িক বামনরা, যােদর েচােখর
েদাষ আেছ, ক্ষত আেছ এমন েলাকরা, খারাপ চমর্েরাগযুক্ত েলাকরা
এবং ক্ষিতগ্রস্ত অণ্ডেকাষ আেছ এমন েলাকরা যাজক িহসােব েসবা
করেত পারেব না|

21 “হােরােণর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ কােরার যিদ িকছু েদাষ থােক,
তাহেল েস প্রভুর কােছ আগুেনর ৈনেবদয্সমূহ িদেত পারেব না| এবং
েসই বয্িক্ত ঈশ্বেরর কােছ িবেশষ রুিট িনেয় েযেত পারেব না| 22 েসই
বয্িক্ত যাজকেদর পিরবােরর, তাই েস পিবত্র রুিটআহার করেত পাের|
েস অিত পিবত্র রুিটও েখেত পাের| 23 িকন্তু েস পদর্ ার েভতর িদেয়
পিবত্রতম স্থােন েযেত পারেব না এবং েবদীর কােছ যােব না কারণ
তার মেধয্ িকছু েদাষ আেছ| েস আমার পিবত্র স্থানগুিলেক অবশয্ই
অশুিচ করেব না| আিম ঈশ্বর েসই সমস্ত স্থানসমুহেক পিবত্র কির|”

24 তারপর েমািশ এই সমস্ত িবষয় হােরাণ এবং হােরােণর পুত্রেদর
এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর বলল|

22
1প্রভু ঈশ্বর েমািশেক বলেলন, 2 “হােরাণ এবং তার পুত্রেদর বেলা:

ইস্রােয়েলর েলাকরা আমােক েয উপহার েদয় তা পিবত্র| যাজকরা
েযন েসই উপহারগুিলেক অসম্মান না কের, কারণ তা তারা আমার
+fr 21:15: 21:15 েলােকরা � জানােব অথবা “তার সন্তানরা েলাকেদর েথেক অশুিচ
হেয় যােব না|”
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উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কেরেছ| তা না হেল েতামরা েযআমার পিবত্র নামেক
শ্রদ্ধা কেরা না েসটাই স্পষ্ট হেব| আিমই প্রভু| 3 এখন েথেক যিদ
েতামার উত্তরপুরুষেদর মেধয্ েথেক েকান বয্িক্ত অশুিচ অবস্থায় েসই
সমস্ত িজিনস স্পশর্ কের, তাহেল েসই বয্িক্ত অবশয্ই আমার েথেক
িবিচ্ছন্ন হেব| আিমই প্রভু!

4 “যিদ হােরােণর উত্তরপুরুষেদর কােরা েকান খারাপ চমর্েরাগ
থােক বা যার িনগর্মণ হেয়েছ, েস পিবত্র না হওয়া পযর্ন্ত পিবত্র খাদয্
েখেত পারেব না| ঐ িনয়ম েয েকান যাজেকর পেক্ষ প্রেযাজয্ েয
অশুিচ থােক| 5 মৃতেদহ দ্বারা অশুিচ হেয়েছ এমন িকছু যিদ েকউ
স্পশর্ কের অথবা যিদ তার বীযর্পাত হয় অথবা েস যিদ বুেক হঁাটা
অশুিচ েকান প্রাণীেক স্পশর্ কের বা অশুিচ েকান বয্িক্তেক স্পশর্
কের যিদ েস অশুিচ হয় তেব িক কের েসই বয্িক্ত অশুিচ হেয়েছ েসটা
গুরুত্বপূণর্ নয়| 6 েয বয্িক্ত ঐ সমস্ত িকছুর েয েকান একটাস্পশর্ কের,
েস সন্ধয্া না হওয়া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব| েসই বয্িক্ত পিবত্র খােদয্র
েকান িকছু অবশয্ই খােব না| এমন িক েস যিদ জেল েধৗত হয়, তবু েস
পিবত্র খাদয্ েখেত পারেব না| 7 েকবলমাত্র সূযর্ েডাবার পর েস শুিচ
হেব| তখন েস পিবত্র খাদয্ আহার করেত পারেব| কারণ সূযর্ােস্তর পর
েস শুিচ এবং েসই খাদয্ তারই জনয্|

8 “যিদ একজন যাজক েদেখ েয একিট প্রাণী িনেজ িনেজই মারা
েগেছ বা বনয্ প্রাণীেদর দ্বারা িনহত হেয়েছ, েস অবশয্ই েসই মৃত
প্রাণীিটেক ভক্ষণ করেব না| যিদ েসই বয্িক্ত েসই প্রাণীিটেক ভক্ষণ
কের েস অশুিচ হেব| আিমই প্রভু!

9 “আমােক েসবা করার জনয্ যাজকেদর একটা িবেশষ সময়
থাকেব| তারা অবশয্ই েসইসব সময় িবষেয় সতকর্ থাকেব| তারা
পিবত্র িজিনসগুিলেক অপিবত্র না করার িবষেয় অবশয্ই সাবধান
হেব| যিদ তারা সাবধান হয় তাহেল তারা মারা যােব না| আিম
ঈশ্বর এই িবেশষ কােজর জনয্ তােদর পৃথক কেরিছ| 10 েকবলমাত্র
যাজকেদর পিরবােরর েলাকরাই পিবত্র খাদয্ আহার করেত পাের|
যাজেকর সেঙ্গ বসবাসকারী একজন প্রবাসী অথবা একজন ভাড়ােট
কমীর্ অবশয্ই েকান পিবত্র খাদয্ েখেত পাের না| 11 িকন্তু যিদ যাজক
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তার িনেজর অেথর্ একজন েলাকেক ভৃতয্ িহেসেব েকেন, েসই বয্িক্ত
তখন পিবত্র িজিনসগুিলর িকছুটা আহার করেত পাের| ভৃতয্রা, যারা
যাজেকর বাড়ীেত জন্মায় তারাও যাজেকর খােদয্র িকছুটা েখেত
পাের| 12 যাজেকর কনয্া যাজক নয় এমন কাউেক িবেয় করেল পিবত্র
ৈনেবদয্সমূেহর েকান িকছু েখেত পারেব না| 13যাজেকর েমেয় িবধবা
হেল অথবা েস স্বামী পিরতয্ক্তা হেল, যিদ তােক সাহাযয্ করার মত
েকান সন্তানসন্তিত না থােক এবং েস েযখােন বালয্কাল কািটেয়েছ
েসই িপত্রালেয িফের আেস, তাহেল েস তার িপতার খাদয্ িকছুটা
েখেতও পাের| তাছাড়া েকবলমাত্র যাজেকর পিরবােরর েলাকরা এই
খাদয্ েখেত পারেব|

14 “একজন মানুষ ভুল কের পিবত্র খােদয্র িকছুটা েখেত পাের|
েসই বয্িক্ত অবশয্ই েসই পিরমাণ খােদয্র দাম যাজকেক েদেব এবং
েস অবশয্ই খােদয্র দােমর ওপর আেরা পঞ্চমাংশ েদেব|

15 “ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রভুেক েয সব উপহার দান কের তা হেব
পিবত্র; সুতরাং যাজক অবশয্ই েসই পিবত্র িজিনসগুিলেক অপিবত্র
করেব না| 16যিদ যাজকরা েসই সমস্ত পিবত্র ৈনেবদয্গুিলেক অপিবত্র
িহেসেব িবেবচনা কের এবং েসগুিল খায়, তাহেল তা পাপ িহেসেব ধরা
হেব| আিম প্রভু তােদর পিবত্র কির|”

17 প্রভু ঈশ্বর েমািশেক বলেলন, 18 “হােরাণ এবং তার পুত্রেদর
এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর বেলা: ইস্রােয়েলর একজন নাগিরক
বা একজন িবেদশী ৈনেবদয্ িনেয় আসেত পাের| হেত পাের েলাকিট
েয িবেশষ প্রিতজ্ঞা কেরিছল েসই উপহার তার জনয্, অথবা েকান
িবেশষ ৈনেবদয্ েলাকিট আনেত েচেয়িছল| 19-20 ঐ উপহারগুিল
েলাকরা আেন কারন তারা সিতয্ই ঈশ্বরেক উপহার িদেত চায়| িকন্তু
েকান ৈনেবদয্ যােত েকান েদাষআেছ তা েতামরা অবশয্ই গ্রহণ করেব
না| আিম েসই উপহাের খুশী হেবা না| যিদ েসই উপহার একিট ষঁাড়
অথবা একিট েমষ বা একিট ছাগল হয় তাহেল েসই প্রাণী অবশয্ই
পুরুষ হেব এবং েসটার মেধয্ েযন েদাষ না থােক|

21 “মানত পূণর্ করার জনয্ অথবা েস্বচ্ছায় যখন েকান বয্িক্ত প্রভুর
কােছ মঙ্গল ৈনেবদয্ আেন েসই ৈনেবদয্ একিট ষঁাড় বা েমষ হেত
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পাের; িকন্তু েসটা েযন স্বাস্থয্বান হয়| েসই প্রাণীিটর মেধয্ অবশয্ই
েযন েকান েদাষ না থােক| 22 েতামরা অবশয্ই প্রভুেক এমন েকান
প্রাণী েদেব না েযটা কানা, যার হাড়ভাঙ্গা বা পঙু্গ অথবা গিলত ঘা-যুক্ত
বা খারাপ চমর্েরাগ সমিন্বত| প্রভুর েবদীর ওপরকার আগুেনর ওপর
েতামরা অবশয্ই অসুস্থ প্রাণী েদেব না|

23 “কখনও কখনও একিট ষঁাড় বা একিট েমষশাবেকর একটা পা
থােক ইস্রােয়েল খুব লম্বা অথবা একটা পােয়র পাতা ইস্রােয়েল িঠক
মত গজায় িন| যিদ েকান বয্িক্ত েসই প্রাণীেক প্রভুর কােছ িবেশষ
উপহার িহেসেব িদেত চায়, তােত এটা গৃহীত হেব, িকন্তু এটা েলাকিটর
িবেশষ প্রিতশ্রুিতর অপর্ণ িহেসেব গৃহীত হেব না|

24 “েকান প্রাণীর কালিশের পড়া, চূণর্ বা িছন্ন িবিচ্ছন্ন অণ্ডেকাষ
থাকেল তা েতামরা প্রভুর প্রিত উৎসগর্ করেব না|

25 “েতামরা িবেদশীেদর কাছ েথেক প্রভুর প্রিত ৈনেবদয্ িহসােব
অবশয্ই েকান প্রাণী গ্রহণ করেব না, কারণ প্রাণীগুিল েকানভােব
ক্ষিতগ্রস্ত হেত পাের, তােদর মেধয্ েকান েদাষ থাকেত পাের; তারা
গৃহীত হেব না|”

26 প্রভু েমািশেক বলেলন, 27 “যখন একিট বাছুর বা একিট েমষ
অথবা একিট ছাগল জন্মােব, েস অবশয্ই তার মােয়র সেঙ্গ সাত িদন
থাকেব| তারপরআট িদেনর িদন এবং পের এই প্রাণী প্রভুর কােছ অিগ্ন
প্রদত্ত ৈনেবদয্ িহেসেব গ্রহণ েযাগয্ হেব| 28 িকন্তু েতামরা অবশয্ই
প্রাণীিটেক এবং এর মােক একই িদেন হতয্া করেব না! এই িনয়ম
গাভী এবং েমষ উভেয়র েক্ষেত্র প্রেযাজয্|

29 “যিদ েতামরা িকছু িবেশষ ধরেণর ধনয্বাদসূচক ৈনেবদয্ প্রভুেক
িদেত চাও, তাহেল েতামরা েসই উপহার দােনর বয্াপাের স্বাধীন| িকন্তু
অবশয্ই েতামরা এটা এমনভােব করেব ইস্রােয়েল ঈশ্বরেক খুশী কের|
30 েতামরা েসিদন অবশয্ই েগাটা প্রাণীিটেক ভক্ষণ করেব| পেরর
িদেনর সকােলর জনয্ অবশয্ই েকান মাংস েফেল রাখেব না| আিমই
প্রভু!
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31 “আমার আেদশগুিল মেন েরেখা এবং েসগুিল মানয্ কেরা|
আিমই প্রভু! 32 আমার পিবত্র নামেক েতামরা শ্রদ্ধা েদখােব|
ইস্রােয়েলর েলাকরা অবশয্ই েযন আমােক তােদর পিবত্র প্রভু িহেসেব
মানয্ কের| আিমই প্রভু িযিন েতামােদর পিবত্র কেরন| 33 আিম
েতামােদর ঈশ্বর হবার জনয্ িমশর েথেক এেসিছ| আিমই প্রভু!”

23
িবেশষ ছুিটর িদনগুিল

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা: প্রভুর
মেনানীত উৎসবগুিলেক েতামরা পিবত্র সভা বেল েঘাষণা কর|
এইগুিল হল আমার িনির্দষ্ট ছুিটর িদন:

িবশ্রামপবর্
3 “ছিদন ধের কাজ কর, িকন্তু সপ্তম িদন কমর্িবরিতর জনয্ িনির্দষ্ট

িবশ্রামপবর্ হেব িবশ্রােমর িবেশষ িদন| েতামরা অবশয্ই েকান কাজ
করেব না| এটা েতামােদর সকেলর বাড়ীেতই প্রভুর জনয্ িবশ্রােমর
িদন হেব|

িনস্তারপবর্
4 “এগুিল হল প্রভুর মেনানীত িনস্তারপবর্| েতামরা এগুিলর

জনয্ মেনানীত সমেয় পিবত্র সভার কথা েঘাষণা করেব| 5 প্রভুর
িনস্তারপেবর্র িদন হল প্রথম মােসর 14 িদেনর িদন সূযর্ােস্তর সময়|

খািমরিবহীন রুিটর পবর্
6 “খািমরিবহীন রুিটর উৎসব হেব ঐ একই মােসর 15 িদেনর

িদন| েতামরা সাত িদন ধের খািমরিবহীন রুিট খােব| 7এই ছুিটর প্রথম
িদেন েতামােদর এক িবেশষ সভা হেব| েতামরা অবশয্ই ঐ িদনিটেত
েকান কাজ করেব না| 8 সাতিদন ধের েতামরা প্রভুর কােছ অিগ্নপ্রদত্ত
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উৎসগর্গুিল আনেব| তারপর সপ্তমিদেন আর একিট পিবত্র সভা হেব|
েতামরা অবশয্ই ঐ িদেন েকান কাজ করেব না|”

প্রথম শসয্ েছদেনর পবর্
9 প্রভু েমািশেক বলেলন, 10 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা: আিম

েতামােদর েয েদশ েদেবা তােত েতামরা প্রেবশ করেব| েতামরা
এর শসয্ েছদন করেল শেসয্র প্রথম আঁিট যাজেকর কােছ আনেব|
11 যাজক প্রভুর সামেন েসই আঁিট েদালােব েযন েতামােদর জনয্ তা
গ্রাহয্ হয়| যাজক রিববার সকােল েসই শেসয্র আঁিট েদালােব|

12 “েয িদন েতামরা শেসয্র আঁিট েদালােব, েসিদন েতামরা একিট
এক বছর বয়সী পুরুষ েমষ উপহার েদেব| েসই েমেষর মেধয্ েযন
েকান েদাষ না থােক| ঐ েমষিট প্রভুর কােছ েহামবিলর ৈনেবদয্ হেব|
13 এছাড়া েতামরা অবশয্ই অিলভ েতল েমশােনা 16কাপ িমিহ ময়দা
শসয্ ৈনেবদয্ িহসােব েদেব| এর সােথ েদেব 1 েকায়াটর্ দ্রাক্ষারস|
েসই ৈনেবদয্র গন্ধ প্রভুেক খুশী করেব| 14 ঈশ্বেরর কােছ তা ৈনেবদয্
িহসােব না আনা পযর্ন্ত েতামরা অবশয্ই েকান নতুন শসয্ অথবা ফল
বা নতুন শসয্ েথেক ৈতরী রুিট খােব না| েতামরা েযখােনই বাস কর
না েকন এই িবিধ েতামােদর বংশ পরম্পরায় চলেব|

ফসল কাটার পবর্
15 “েসই রিববােরর সকাল েথেক (অথর্াৎ েদালনীয় ৈনেবদয্র জনয্

আনীত শেসয্র আঁিট আনার িদন েথেক) সাত সপ্তাহ গুেন নাও|
16 সপ্তম সপ্তাহ পের রিববাের (অথর্াৎ 50 িদন পের) েতামরা প্রভুর
কােছ একিট নতুন শসয্ ৈনেবদয্ আনেব| 17ঐ িদেন েতামােদর বাড়ী
েথেক দুুকেরা রুিট িনেয় আসেব| ঐ রুিট েদালনীয় ৈনেবদয্র জনয্
িনির্দষ্ট হেব| ঐ রুিট ৈতরী করার জনয্ খািমর এবং 16 কাপ ময়দা
বয্বহার কর| এটাই হেব েতামােদর প্রথম শসয্ েথেক প্রভুর কােছ
েদওয়া উপহার|

18 “েলাকরা শসয্ ৈনেবদয্র সেঙ্গ একিট ষঁাড়, একিট েমষ এবং
সাতিট এক বছর বয়স্ক পুরুষ েমষশাবক েদেব| ঐসব প্রাণীর মেধয্
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অবশয্ই েকান েদাষ থাকেব না| তারা প্রভুর কােছ েহামবিলর ৈনেবদয্
হেব| শসয্ ৈনেবদয্ ও েপয় ৈনেবদয্র সােথ হেব ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্
অিগ্নর দ্বারা প্রদত্ত ৈনেবদয্| এর গন্ধ প্রভুেক খুশী করেব| 19এ ছাড়াও
েতামরা পাপাথর্ক ৈনেবদয্র জনয্ একিট পুরুষ ছাগল এবং মঙ্গল
ৈনেবদয্ িহেসেব দুিট এক বছর বয়সী পুরুষ েমষশাবক আনেব|

20 “যাজক তােদর প্রথম শসয্ েথেক ৈতরী রুিট সহ েদালনীয়
ৈনেবদয্র দুিট েমষশাবক প্রভুর সামেন েদালােব| তারা প্রভুর কােছ
পিবত্র| তারা থাকেব যাজেকর অিধকাের| 21 ঐ একই িদেন েতামরা
এক পিবত্র সভা ডাকেব| েতামরা অবশয্ই েকান কাজ করেব না|
েতামােদর সকেলর বাড়ীেত এই িবিধ িচরকােলর জনয্ চলেব|

22 “উপরন্তু যখন েতামরা েতামােদর জিমেত শসয্ বপন করেব,
তখন েতামােদর েক্ষেতর েকাণগুিলর শসয্ কাটেব না| মািটর ওপর
পেড় থাকা শসয্ েতামরা তুলেব না| েসই িজিনসগুিল গরীবেদর জনয্
এবং েতামােদর েদেশ ভ্রমণকারী িবেদশীেদর জনয্ েরেখ েদেব|
আিমই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর!”

েভরীসমূেহর পবর্
23 প্রভু আবার েমািশেক বলেলন, 24 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর

বল: সপ্তম মােসর প্রথম িদন েতামরা িবশ্রােমর িবেশষ িদন িহেসেব
পালন করেব| েসই পিবত্র সভা েলাকেদর স্মরণ করােনার জনয্ েভরী
বাজােব| 25 েসিদন েতামরা অবশয্ই েকান কাজ করেব না এবং অিগ্ন
প্রদত্ত একিট ৈনেবদয্ েতামরা প্রভুর কােছ আনেব|”

প্রায়িশ্চেত্তর িদন
26 প্রভু েমািশেক বলেলন, 27 “সপ্তম মােসর দশম িদনিট

প্রায়িশ্চেত্তর িদন, েসিদন একপিবত্র সভা হেব| েসিদন েতামরা অবশয্ই
েকান খাদয্ গ্রহণ করেব না এবং অিগ্নেত প্রদত্ত একিট ৈনেবদয্ প্রভুর
কােছআনেব| 28 েতামরা অবশয্ই ঐ িদন েকান কাজ করেব না, কারণ
এটা হল প্রায়িশ্চেত্তর িদন| ঐ িদন যাজকরা প্রভুর কােছ যােব এবং যা
েতামােদর শুিচ কের েসই সব আচারানুষ্ঠান করেব|
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29 “এই িদন যিদ েকান মানুষ উপবাস করেত অস্বীকার কের েস
অবশয্ই তার েলাকেদর েথেক িবিচ্ছন্ন হেব| 30 এই িদন যিদ েকান
বয্িক্ত েকান কাজ কের, আিম তার েলাকেদর মেধয্ েসই বয্িক্তেক
ধ্বংস করব| 31 েসিদন েতামরা অবশয্ই আেদৗ েকান কাজ করেব না|
েতামরা েযখােনই বসবাস কেরা না েকন, েতামােদর জনয্ এটা হল
িচরকােলর িবিধ| 32 এটা েতামােদর জনয্ হেব িবেশষ িবশ্রােমর িদন|
েতামরা েসিদন অবশয্ই খাদয্ গ্রহণ করেব না| িবশ্রােমর এই িবেশষ
িদন েতামরা আরম্ভ করেব মােসর নবম িদেনর সন্ধয্ায় এবং তা চলেব
েসই সন্ধয্া েথেক পেরর িদেনর সন্ধয্া পযর্ন্ত|”

কুিটর পবর্
33প্রভুআবার েমািশেক বলেলন, 34“ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা:

সপ্তম মােসর 15 িদেনর িদন হল কুিটর উৎসব পালেনর িদন| প্রভুর
উেদ্দেশয্ এই উৎসব সাত িদন ধের চলেব| 35প্রথম িদেন একিট পিবত্র
সভা হেব| েতামরা অবশয্ই েসিদন েকান কাজ করেব না| 36 সাতিদন
ধের েতামরা প্রভুর কােছ প্রিতিদন একিট কের অিগ্নেত প্রস্তুত ৈনেবদয্
আনেব| আট িদেনর িদন েতামােদর আর একটা পিবত্র সভা হেব|
েতামরা প্রভুর কােছ অিগ্ন দ্বারা প্রস্তুত একিট ৈনেবদয্ আনেব| এটা
হেব একটা পিবত্র সভা| েতামরা অবশয্ই েসিদন েকান কাজ করেব
না|

37 “ঐগুিল হল প্রভুর পবর্| ঐ সমস্ত পেবর্র িদনগুিলেত পিবত্র
সভা অনুিষ্ঠত হেব| েতামরা প্রভুর কােছ েহামবিল, শসয্ ৈনেবদয্সমুহ,
বিলগুিল এবং েপয় ৈনেবদয্সমুহ আনেব| েতামরা িঠক িঠক িদেন
ঐ সমস্ত উপহার আনেব| 38 ঐ সমস্ত পেবর্র িদনগুিলর সেঙ্গ প্রভুর
িবশ্রােমর িদনগুিল স্মরণ কের েতামরা পালন করেব| এই সমস্ত
ৈনেবদয্গুিল েতামরা প্রভুর কােছ েয িবেশষ ৈনেবদয্ িদেত চাও এবং
িবেশষ প্রিতশ্রুিতর জনয্ েয উপহার িদেত চাও তার সেঙ্গ েযাগ হেব|

39 “সপ্তম মােসর 15 িদেন, যখন েতামরা জিমর শসয্ সংগ্রহ
করেব তখন েতামরা সাতিদন ধের প্রভুর উৎসব পালন করেব| েতামরা
প্রথম িদন ও সপ্তম িদেন িবশ্রাম করেব| 40 প্রথম িদনিটেত েতামরা
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সুন্দর গাছগুিল েথেক ফল এবং নদীর তীরবতীর্ তালগাছগুিলর,
ঝাউগাছগুিলর এবং বাইসী গাছগুিলর ডালগুিল েনেব| েতামরা
সাতিদন ধের েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর সামেন উৎসব করেব| 41 প্রিত
বছের সাত িদন ধের েতামরা এই পবর্ প্রভুর জনয্ পালন করেব| এই
িবিধ িচরকাল চলেব| সপ্তম মােস েতামরা এই পবর্ পালন করেব|
42 েতামরা সাতিদন ধের অস্থায়ী কুিটের বসবাস করেব| ইস্রােয়েল
জন্ম েনওয়া সমস্ত েলাক ঐ সমস্ত আবােস বাস করেব, 43 যােত
েতামােদর সমস্ত উত্তরপুরুষ জােন েয তােদর িমশর েথেক বাইের
আনার সময় আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর অস্থায়ী আবােস বসবােসর
বয্বস্থা কেরিছলাম| আিমই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর!”

44 সুতরাং েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রভুর পবর্গুিলর কথা
বলেলন|

24
বািতদান এবং পিবত্র রুিট

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর আজ্ঞা দাও
িনঙড়ােনা অিলভ েথেক খঁািট েতল েতামার কােছ আনেত| েসই েতল
লাগেব বািতগুিলর জনয্| েযন সবসময় েসগুিল জ্বেল| 3 হােরাণ প্রভুর
সামেন সন্ধয্া েথেক সকাল পযর্ন্ত সমাগম তঁাবুর মেধয্ বািত জ্বািলেয়
রাখেব| পদর্ ার বাইের সাক্ষয্ িসনু্দেকর সামেন েসই বািতিট থাকেব| এই
িবিধ িচরকাল ধের চলেব| 4 প্রভুর সামেন খঁািট েসানার বািতস্তেম্ভর
ওপর রাখা বািতগুিলেক হােরাণ িনয়িমত জ্বািলেয় রাখেব|

5 “িমিহ ময়দা নাও এবং তা িদেয় বােরািট রুিট েসঁেক নাও| প্রিত
রুিটর জনয্ 16 কাপ কের ময়দা বয্বহার কর| 6প্রভুর সামেন েসানার
েটিবেলর ওপর েসগুিল দুিট সািরেত রােখা| প্রিত সািরেত থাকেব দুিট
কের রুিট| 7প্রিত সািরেত কুনু্দরু ঢালেব| এটা প্রভুর কােছ েদওয়া দগ্ধ
ৈনেবদয্ দােনর সৃ্মিত রক্ষায প্রভুেক সাহাযয্ করেব| 8প্রিতিট শিনবাের
িনয়িমতভােব হােরাণ প্রভুর সামেন রুিট সািজেয় রাখেব| ইস্রােয়েলর
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েলাকেদর সেঙ্গ এই চুিক্ত িচরকাল চলেব| 9 ঐ রুিট হােরাণ এবং
তার েছেলেদর অিধকাের থাকেব| তারা েকান পিবত্র জায়গায় ঐ রুিট
খােব, কারণ েসই রুিট প্রভুর প্রিত অিগ্নকৃত ৈনেবদয্সমুেহর একিট|
েসই রুিট িচরকােলর জনয্ হােরােণর অংশ|”

ঈশ্বেরর প্রিত অিভশাপ দাতা মানুষ
10 একজন ইস্রােয়লীয় মিহলার একিট েছেল িছল, যার িপতা

িছল একজন িমশরীয়| েসই েছেল ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেধয্ ঘুের
েবড়ােত েগল| এমন সময় তঁাবুর মেধয্ তার সােথ এক ইস্রােয়েলর
পুরুেষর লড়াই শুরু হল| 11 ইস্রােয়লীয় স্ত্রীেলােকর সন্তানিট প্রভুর
নােম িনন্দা কের অিভশাপ িদেত শুরু করেল েলাকরা তােক েমািশর
কােছ িনেয় এল| (েছেলিটর মােয়র নাম িছল শােলামীত্ , িদিব্রর
েমেয়, দান এর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক আগত|) 12 েলাকরা েছেলিটেক
েগ্রফতার কের প্রভুর স্পষ্ট আেদেশর জনয্ অেপক্ষা করল|

13তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, 14 “েয অিভশাপ িদেয়িছল তােক
তঁাবুর বাইের িনেয় এেসা| যারা তােক অিভশাপ িদেত শুেনিছল,
তারা তােদর হাত েছেলিটর মাথায় রাখেব, এবং তখন সমস্ত মানুষ
তার িদেক পাথর ছঁুড়েব এবং তােক হতয্া করেব| 15 ইস্রােয়েলর
েলাকেদর বেলা: যিদ েকান বয্িক্ত তার ঈশ্বরেক অিভশাপ েদয়,
তাহেল েস অবশয্ই শািস্ত পােব| 16 েয েকান বয্িক্ত প্রভুর নােমর
িবরুেদ্ধ কথা বলেল েস অবশয্ই িনহত হেব| সমস্ত মানুষ তােক
পাথর মারেব| ইস্রােয়েল জন্মগ্রহণ করা মানুেষর মত িবেদশীরাও যিদ
ঈশ্বেরর নামেক অিভশাপ েদয়, তাহেল েস অবশয্ই মৃতুয্মুেখ পিতত
হেব|

17 “যিদ েকান বয্িক্ত অপর এক বয্িক্তেক হতয্া কের তেব েস
অবশয্ই মৃতুয্দেণ্ড দিণ্ডত হেব| 18 েকান বয্িক্ত যিদ কােরা পশু হতয্া
কের তেব েস তার জায়গায় আর একিট পশু েদেব|

19 “েকান বয্িক্ত তার প্রিতেবশীেক আঘাত করেল িঠক েসই
ধরেণর আঘাত িদেয় েলাকিটেক শািস্ত িদেত হেব| 20 ভাঙ্গা হােড়র
বদেল ভাঙ্গা হাড়, েচােখর বদেল েচাখ এবং দঁােতর বদেল দঁাত| েলােক
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অনয্েক েয ধরেণর আঘাত েদয়, িঠক েসই ধরেণর আঘাত িদেয়
তােক শািস্ত িদেত হেব| 21 সুতরাং যিদ েকান বয্িক্ত এক প্রাণী হতয্া
কের তাহেল বয্িক্তেক অবশয্ই প্রাণীর জনয্ ক্ষিতপূরণ িদেত হেব;
িকন্তু যিদ েকান বয্িক্ত অপর েকান বয্িক্তেক হতয্া কের, তাহেল েস
অবশয্ই মৃতুয্দেণ্ড দিণ্ডত হেব|

22 “িবেদশীেদর জনয্ এবং েতামােদর িনেজর েদেশর েলাকেদর
জনয্ একইরকম অনুশাসন হেব| েকন? কারণআিমই প্রভু, েতামােদর
ঈশ্বর!”

23 তখন েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর বলল, েয েলাকটা তঁাবুর
বাইেরর জায়গায় অিভশাপ িদিচ্ছল তােক িনেয় এেসা| তারপর তারা
েলাকটােক পাথর েমের হতয্া করল| এইভােব প্রভু েমািশেক েয
আেদশ িদেয়িছেলন ইস্রােয়েলর েলাকরা েসই অনুসােরই কাজ করল|

25
েদেশর জনয্ িবশ্রােমর সময়

1 সীনয় পবর্েত প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর
বেলা: আিম েয েদশ েতামােদর িদিচ্ছ, েসখােন প্রেবশ করেল েতামরা
জিমিটেক িবশ্রােমর সময় েদেব| প্রভুেক সম্মান েদওয়ার জনয্ এই
িবশ্রােমর সময় িবেশষ সময়| 3 েতামরা ছ�বছর ধের েতামােদর
জিমেত বীজ বপন করেব, েতামােদর দ্রাক্ষা েক্ষতগুিলেত গাছগুিলেক
ছ�বছর ছঁাটেব এবং ফল িনেয় আসেব| 4 িকন্তু সপ্তম বছের প্রভুেক
সম্মান জানােনার জনয্ েতামরা জিমেক িবশ্রাম েদেব| এই সময়
েতামরা েতামােদর েক্ষেত বীজ বপন করেব না অথবা েতামােদর দ্রাক্ষা
েক্ষেত গাছগুিল ছঁাটেব না| 5ফসলকাটার পর েয সমস্ত শসয্ িনেজরাই
জেন্মেছ, েতামরা অবশয্ই তােদর কাটেব না| েয সমস্ত দ্রাক্ষালতা ছঁাটা
হয়িন েসখান েথেক েতামরা অবশয্ই দ্রাক্ষা সংগ্রহ করেব না|জিম এক
বছর িবশ্রােম থাকেব|

6 “িকন্তু জিম এক বছেরর িবশ্রােম থাকাকালীন ইস্রােয়েল
উৎপন্ন হেব তােত েতামােদর জনয্, েতামােদর পুরুষ এবং মিহলা
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ভৃতয্েদর খাবার জনয্ প্রচুর খাদয্ থাকেব| েতামােদর জনখাটা ভাড়ােট
শ্রিমকেদর জনয্, েতামােদর েদেশ বসবাস করা িবেদশীেদর জনয্
7 এবং েতামােদর পশুেদর ও েতামার েদেশর বনয্ পশুেদর খাবার
মত প্রচুর খাদয্ থাকেব|

জুিবলী মুিক্তর বছর
8 “েতামরা সাত বছর সাত বার গণনা করেব| ঐ সমেয়র মেধয্

জিমর জনয্ থাকেব সাত বছেরর িবরিত| এটা হেব 49 বছর|
9তখন সপ্তম মােসর দশম িদনিটেত অথর্াৎ প্রায়িশ্চেত্তর িদেন েতামরা
অবশয্ই েমেষর িশং বাজােব, সারা েদশময় এই েমেষর িশং বাজােব|
10 েতামরা 50তম বছরেক একিট িবেশষ বছর গণয্ করেব| েতামােদর
রােজয্ বাস করা সমস্ত মানুেষর জনয্ েতামরা মুিক্ত েঘাষণা করেব| এই
সময়িটেক বলা হেব �জুিবলী�| েতামােদর প্রেতয্েক েয যার িনজস্ব
সম্পিত্ত িফের পােব এবং েতামরা প্রেতয্েকই েয যার িনেজর পিরবাের
িফের যােব| 11 েতামােদর পেক্ষ 50তম বছরিট হেব জুিবলীর বছর|
েতামরা বীজ বপন করেব না| েয সমস্ত শসয্ িনেজ িনেজই হেব,
েসগুিল কাটেব না| েয সব দ্রাক্ষালতা ছঁাটা হয় না তােদর েথেক দ্রাক্ষা
ফল সংগ্রহ করেব না| 12ঐ বছরটা হল জুিবলী বছর| এটা েতামােদর
পেক্ষ পিবত্র সময়| েয সমস্ত শসয্ েক্ষত েথেকআেস, েতামরা েসগুিল
আহার করেব| 13 জুিবলী বছের প্রেতয্ক বয্িক্ত তার িনেজর িবষয়
আশেয়র মেধয্ িফের যােব|”

14 “যখন েতামরা প্রিতেবশীর কােছ েতামােদর জিম িবিক্র করেব
বা তােদর কাছ েথেক তা িকনেব তখন পরস্পরেক ঠিকও না| 15 যিদ
েতামরা েতামােদর প্রিতেবশীর জিম িকনেত চাও, তাহেল িবগত েশষ
জুিবলী বছর েথেক বছরগুেলা গুেন নাও এবং সিঠক মূলয্ িনণর্েয
েসই সংখয্ািট বয্বহার কর| কারণ েস েতামার কােছ েকবলমাত্র পেরর
জুিবলী বছর আসা পযর্ন্ত শসয্ কাটার অিধকার িবক্রয়় কেরেছ| 16 যিদ
পেরর জুিবলী আসেত অেনক েদরী থােক েসেক্ষেত্র দাম হেব অেনক
েবশী| যিদ বছরগুিল কম হয়, তােত দাম কম হেব| েকন? কারণ
েতামােদর প্রিতেবশী প্রকৃতপেক্ষ, েতামার কােছ জুিবলীর যতগুিল
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বছর বািক আেছ ততগুিল ফসর িবিক্র করেছ| পরবতীর্ জুিবলী বছের
েসই জিম আবার তার পিরবােরর অিধকাের যােব| 17 েতামরা পরস্পর
পরস্পরেক কখনও ঠিকও না| িকন্তু ঈশ্বরেক ভয় কেরা| আিমই প্রভু
েতামােদর ঈশ্বর!

18 “আমার িবিধসমূহ এবং িনয়মাবলী মেন েরেখা, েসগুিল
মানয্ কেরা, তাহেল েতামরা িনভর্ েয় েতামােদর েদেশ বাস করেব|
19 েতামােদর জনয্ জিম ভাল শেসয্র ফলন েদেব| তখন েতামােদর
প্রচুর খাদয্ হেব এবং েতামরা েদেশ িনভর্ েয় বাস করেব|

20 “িকন্তু হয়েতা েতামরা বলেব, �যিদ আমরা বীজ বপন না কির
অথবা আমােদর শসয্সমূহ সংগ্রহ না কির, তাহেল সপ্তম বছের খাবার
মত আমােদর িকছুই থাকেব না|� 21 শিঙ্কত হেয়া না| ষষ্ঠ বছের আিম
আমার আশীবর্াদ েতামােদর কােছ পাঠােবা| িতন বছর ধের জিমেত
শসয্ জন্মােত থাকেব| 22অষ্টম বছের েরাপন করার সময়ও েতামােদর
পুরােনা শসয্ েখেয় েশষ হেব না| অষ্টম বছের চাষ করা শসয্ আসার
আেগ নবম বছর পযর্ন্ত েতামরা পুরােনা শসয্ েখেত পােব|

সম্পিত্ত িবষয়ক িবিধসমুহ
23 “জিম আমার, তাই েতামরা স্থায়ীভােব তা িবিক্র করেত পােরা

না| আমার জিমেত আমার সেঙ্গ েতামরা েকবলমাত্র িবেদশী এবং
ভ্রমণকারী িহেসেব বসবাস করছ| 24 িবিক্র হেলও জিমর পুরােনা
মািলক েযন তা আবার িকেন িনেত পাের| এই প্রথা েযন েদেশ থােক|
25 েতামােদর েদেশর েকান বয্িক্ত যিদ খুব গরীব হেয় যায়, েস এত
েবশী গরীব েয েস তার সম্পিত্ত িবিক্র কের িদেয়েছ| সুতরাং েসেক্ষেত্র
তার ঘিনষ্ঠ আত্মীয় আসেব এবং তার আত্মীয়েক িফিরেয় েদবার জনয্
সমস্ত সম্পিত্ত িকেন েনেব| 26 েকান বয্িক্তর ঘিনষ্ঠ এমন আত্মীয়
নাও থাকেত পাের, িকন্তু েস যিদ িনেজর জিম পুনরায় িকেন েনবার
জনয্ ধনবান হয়, 27 তাহেল েস অবশয্ই জিম িবিক্রর সময় েথেক
বছরগুেলা গণনা করেব| জিমর জনয্ কত িদেত হেব তােত িসদ্ধান্ত
িনেত েসই সংখয্া কােজ লাগােব| তারপর েস েসই জিম িকেন িনেত
পাের| এরপর জিম আবার তার সম্পিত্ত হেব| 28 িকন্তু যিদ এই বয্িক্ত
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তার িনেজর জনয্ জিম েফরত েপেত প্রেয়াজনীয় অথর্ না েজাগাড়
করেত পাের, তাহেল েস যা িবিক্র কেরেছ তা জুিবলী বছর না আসা
পযর্ন্ত েয িকেনিছল তার হােতই থাকেব| তারপর েসই জুিবলী বছের
জিম েফরত যােব প্রথম স্বত্ত্বািধকারীর কােছ| সুতরাং সম্পিত্ত আবার
সিঠক পিরবােরর অিধকাের যােব|

29 “যিদ েকান বয্িক্ত প্রাচীের েঘরা শহেরর মেধয্ েকান বাড়ী িবিক্র
কের, তাহেল তার িবিক্রর পর একিট বছর পূণর্ না হওয়া পযর্ন্ত েসটা
েফরত পাওয়ার অিধকার তার আেছ| এই অিধকার এক বছর পযর্ন্ত
থাকেব| 30 িকন্তু এক বছর পূণর্ হওয়ারআেগ যিদ মািলক বািড়িট িকেন
েফরত না েদয়, তাহেল প্রাচীের েঘরা শহেরর বািড়িট েয িকেনিছল,
তা তার এবং তার উত্তরপুরুষেদর অিধকাের েথেক যােব| বািড়িট
জুিবলীর সময় প্রথম মািলেকর কােছ েফরত যােব না| 31 চারপােশ
প্রাচীর না েদওয়া েছাট শহর বা গ্রামগুিলেক েখালা মােঠর মত ধরা
হেব| সুতরাং েসইসব েছাট শহরগুিলেত িনির্মত বািড়গুিল জুিবলীর
সময় প্রথম মািলকেদর কােছ েফরত যােব|

32 “েলবীয়েদর শহর সম্পেকর্ ; েলবীয় বংশধররা েয শহরগুিলর
অিধকারী, েসখােন তােদর বাড়ীগুিল েয েকান সমেয় তারা িকেন
েফরত েপেত পাের| 33 েকান বয্িক্ত যিদ একজন েলবী বংশধেরর কাছ
েথেক বাড়ী েকেন, তেব জুিবলী বছের েলবীয়েদর শহেরর েসই বাড়ী
আবার েলবীয় বংশধরেদর কােছ িফের আসেব| কারণ ইস্রােয়েলর
মানুেষর মেধয্ েলবীয়েদর শহেরর বাড়ীগুিল েলবীেগাষ্ঠীর পিরবােরর
েলাকেদর অিধকােরই থােক| 34 েলবীয়েদর শহরসমুহ, িঘের রাখা
মাঠসমুহ ও প্রান্তরসমুহ িবক্রয়় করা যােব না| ঐ মাঠগুিল েলবীয়
বংশধরেদর িচরকােলর অিধকার|

দাস মািলকেদর িনয়মাবলী
35 “েতামােদর িনেজেদর েদেশর েকান এক বয্িক্ত যিদ

আির্থকভােব িনেজর ভারবহন করার বয্াপাের খুবই অক্ষম হেয় পেড়,
তেব েতামরা অবশয্ই তােক েতামােদর সেঙ্গ একজন িবেদশী ও
প্রবাসীর মত বসবাস করেত েদেব| 36 তােক েতামরা ধার িদেত পােরা
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এমন েকান অেথর্র ওপর সুদ তার কাছ েথেক িনও না| েতামােদর
ঈশ্বরেক শ্রদ্ধা কর এবং েতামােদর ভাইেক েতামােদর সেঙ্গ বাস করেত
দাও| 37 তােক ধার িদেয়ছ এমন অেথর্র উপর েকান সুদ তার কাছ
েথেক লাভ করার েচষ্টা কেরা না| 38 আিমই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর|
কনান েদশ েদওয়ার জনয্ এবং েতামােদর ঈশ্বর হওয়ার জনয্ আিম
েতামােদর িমশর েদশ েথেক এেনিছলাম|

39 “েতামােদর িনেজেদর েদেশর েকান বয্িক্ত যিদ এত গরীব হেয়
পেড় েয েস িনেজেক দাস িহেসেব েতামােদর কােছ িবিক্র করেত
বাধয্ হয়, তখন েতামরা অবশয্ই তােক ভৃেতয্র মত কােজ লাগােব না|
40 জুিবলী বছর না আসা পযর্ন্ত, েস েতামােদর কােছ জন খাটার কমীর্
এবং একজন িবেদশীর মেতা হেব| 41 তারপর েস েতামােদর েছেড়
তার সন্তানসন্তিতেদর িনেয় িনেজর পিরবাের এবং তার পূবর্পুরুষেদর
সম্পিত্তেত িফরেত পাের| 42 কারণ তারা আমার দাস| আিম িমশেরর
দাসত্ব েথেক তােদর িনেয় এেসিছ| তারা অবশয্ই আবার দাস হেব না|
43 েতামরা এই বয্িক্তর একজন িনদর্ য় প্রভু অবশয্ই হেত পােরা না|
েতামরা অবশয্ই েতামােদর ঈশ্বরেক শ্রদ্ধা করেব|

44 “েতামােদর চারপােশর অনয্ানয্ জািতেদর েথেক পুরুষ এবং
নারী ভৃতয্েদর েতামরা েপেত পােরা| 45 েতামরা িশশুেদরও দাস
িহেসেব িনেত পার যিদ তারা েতামােদর েদেশ বসবাসকারী িবেদশীেদর
পিরবারসমূহ েথেক আেস| েসইসব িশশু ভৃতয্রা েতামােদর অিধকাের
থাকেব| 46 েতামরা এমনিক েতামােদর মৃতুয্র আেগ এই সমস্ত
িবেদশী দাসেদর েতামােদর েছেলেমেয়েদর েহফাজেত িদেয় েযেত
পােরা, যােত তারা েতামােদর েছেলেমেয়েদর অিধকাের থােক| তারা
িচরকােলর জনয্ েতামােদর দাস হেব| েতামরা এইসব িবেদশীেদর দাস
বানােত পােরা; িকন্তু েতামরা অবশয্ই েতামােদর িনেজেদর ভাইেদর,
ইস্রােয়েলর েলাকেদর িনদর্ য় মিনব হেব না|

47 “েতামােদর মেধয্ েথেক েকান িবেদশী বা দশর্নাথীর্ ধনী হেত
পাের|অনয্িদেক েতামােদর েদেশর এক বয্িক্ত গরীব হেয় েযেত পাের
এবং িনেজেক দাস িহেসেব েতামােদর মেধয্ বসবাসকারী িবেদশীর
কােছ বা িবেদশীেদর পিরবােরর েকান সদসয্র কােছ িনেজেক িবিক্র
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করেত পাের| 48 েসই েলাকিটর অিধকার আেছ ক্রেয়র মেধয্ িদেয়
িফের আসার এবং স্বাধীন হওয়ার| তার ভাইেদর েকান একজন তােক
িকেন েফরত েপেত পাের| 49অথবা তার কাকা বা খুড়তুেতা ভাই তােক
িকেন েফরত েপেত পাের| অথবা তার পিরবােরর ঘিনষ্ঠ আত্মীয়েদর
একজন তােক িকেন েফরত েপেত পাের| বা যিদ েলাকিট প্রচুর অথর্
পায়, েস িনেজ অথর্ েশাধ কের আবার স্বাধীন হেত পাের|

50 “েতামরা েকমনভােব মূলয্ ইস্রােয়েলচাই করেব? িবেদশীর
কােছ তার িনেজেক িবিক্র করার সমেয়র বছরগুিল েথেক পেরর
জুিবলী বছর পযর্ন্ত েতামরা অবশয্ই গণনা করেব| মূলয্ িঠক করেত
েতামরা সংখয্াটা বয্বহার করেব| কারণ প্রকৃতপেক্ষ েলাকিট কেয়ক
বছেরর জনয্ তােক �ভাড়া� কেরিছল| 51 যিদ েকান েক্ষেত্র জুিবলী
বছেরর আেগ আরও অেনক বছর েথেক যায়, তখন েলাকিট
মূেলয্র েমাটা অংশ অবশয্ই েফরত েদেব| এটা িনভর্ র কের বছেরর
সংখয্াসমুেহর ওপর| 52 জুিবলী বছর আসার যিদ েকবলমাত্র সামানয্
কেয়ক বছর থােক, তাহেল েলাকিট অবশয্ই মূল মূেলয্র সামানয্ অংশ
েফরৎ েদেব| 53 িকন্তু েসই েলাকিট প্রিত বছর িবেদশীর সেঙ্গ ভাড়া
করা েলােকর মত বসবাস করেব| েসই েলাকিটর প্রিত িবেদশীেক
িনদর্ য় প্রভু হেত িদও না|

54 “েসই েলাকিটেক মুক্ত করার জনয্ যিদ েকউই দাম িদেত না
চায় তাহেলও জুিবলী বছের েস স্বাধীন হেব| জুিবলী বছের েস এবং
তার সন্তানসন্তিতরা স্বাধীন হেব| 55কারণ ইস্রােয়েলর েলাকরা আমার
দাস| তারা আমার দাস েযেহতু আিম তােদর িমশেরর দাসেত্বর বাইের
িনেয় এেসিছ| আিমই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর!

26
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1 “েতামােদর িনেজেদর জনয্ প্রিতমূির্ত্ত গড়েব না| তােদর প্রণাম
করবার জেনয্ েতামােদর েদেশ মূির্ত্ত বা সৃ্মিতফলকসমুহ গড়েব না|
েকন? কারণ আিমই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর!

2 “আমার িবশ্রােমর িবেশষ িদনগুিল মেন েরেখা এবং আমার
পিবত্র স্থানেক সম্মান িদও| আিমই প্রভু!

3 “আমার িবিধসমুহ ও আজ্ঞাসমুহ মেন েরেখা এবং তােদর মানয্
কেরা| 4 যিদ েতামরা আমার আজ্ঞাসমূহ েমেন চেলা তাহেল েয সমেয়
বৃষ্টি আসা উিচৎ ,আিম েস সমেয় েতামােদর বৃষ্টি েদেবা| জিমেত শসয্
উৎপন্ন হেব এবং মােঠর বৃক্ষগুিলেত ফল ধরেব| 5 দ্রাক্ষা ফলগুিল
সংগ্রহ করার সময় না আসা পযর্ন্ত েতামােদর শসয্ািদ মাড়াই চলেত
থাকেব এবং েরাপেণর সময় না আসা পযর্ন্ত েতামােদর দ্রাক্ষা সংগ্রহ
চলেত থাকেব| সুতরাং খাবার জনয্ েতামােদর প্রচুর খাবার থাকেব
এবং েতামরা িনভর্ েয় েতামােদর েদেশ বাস করেব| 6আিম েতামােদর
েদেশ শািন্ত বজায় রাখেবা| েতামরা শািন্তেত থাকেব| েকান মানুষ
েতামােদর ভীত সন্ত্রস্ত করেব না| িবপজ্জনক প্রাণীেদর েতামােদর
েদেশর বাইের রাখেবা| আর েতামােদর েদেশ শত্রু ৈসনয্রা আসেব
না|

7 “েতামরা েতামােদর শত্রুেদর তাড়া কের পরািজত করেব এবং
তরবাির িদেয় তােদর হতয্া করেব| 8 েতামােদর পঁাচ জন তােদর 100
জনেক ধাওয়া করেব এবং 100 জন ধাওয়া করেব 10,000 জনেক|
েতামরা েতামােদর শত্রুেদর পরািজত করেব এবং েতামােদর অস্ত্র
িদেয় তােদর হতয্া করেব|

9 “আর আিম েতামােদর প্রিত প্রসন্ন হব| আিম েতামােদর অেনক
সন্তানসন্তিত িদেয় আশীবর্াদ করব এবং েতামােদর সংখয্া বৃিদ্ধ করব|
আিম েতামােদর সেঙ্গ আমার চুিক্ত রক্ষা করেবা| 10এক বছেরর েবশী
সময় ধের েতামরা েতামােদর জমা করা শসয্ খােব| েতামরা নতুন
শসয্ািদ েছদন করেব, তারপর নতুন শসয্গুিল রাখার মত জাযজার
জনয্ পুরােনা শসয্গুিলেক েফেল েদেব| 11 এছাড়াও আিম েতামােদর
মেধয্ আমার পিবত্র িশিবর বসােবা| আিম েতামােদর েথেক সের
ইস্রােয়েলেবা না| 12আিম েতামােদর সেঙ্গ ওঠা বসা করব, েতামােদর
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ঈশ্বর হেবা এবং েতামরা হেব আমার েলাকজন| 13 আিমই প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর| েতামরা িমশের দাস িছেল, িকন্তু আিম েতামােদর
িমশেরর বাইের এেনিছ| দাস হেয় েতামরা ভারী ওজেনর িজিনস বইেত
িগেয় নুেয থাকেত, িকন্তু আিম েতামােদর কঁােধর েযায়ালীর কাঠ
েভেঙ্গ িদেয়িছ| আিম েতামােদর আবার েসাজা হেয় হঁাটবার সুেযাগ
িদেয়িছ|

ঈশ্বরেক না মানার শািস্ত
14 “িকন্তু যিদ েতামরা আমােক এবং আমার সমস্তআজ্ঞাগুিল মানয্

না কেরা, তাহেল এই সমস্ত খারাপ ঘনাগুেলা ঘটেব| 15 যিদ েতামরা
আমার িবিধসমুহ এবং আজ্ঞাগুিল মানেত অস্বীকার কর, তার অথর্
েতামরা আমার চুিক্ত ভঙ্গ কেরেছা| 16যিদ েতামরা তা কেরা, েসেক্ষেত্র
আিম ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটােবা, আিম েতামােদর মেধয্ ছিড়েয় েদব
েরাগ এবং জ্বর| েসগুিল েতামােদর েচাখ নষ্ট করেব এবং েতামােদর
প্রাণ েনেব| েতামরা বৃথাই বীজ বপন করেব, কারণ েতামােদর শত্রুরা
েতামােদর শসয্সমুহ েখেয় েনেব| 17আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ দঁাড়াব,
তাই েতামােদর শত্রুরা েতামােদর পরািজত করেব| েসইসব শত্রুরা
েতামােদর ঘৃণা করেব এবং শাসন করেব| এমন িক েতামােদর েকউ
তাড়া না করেলও েতামরা পালােত থাকেব|

18 “এই সমস্ত িকছুর পরও যিদ েতামরা আমােক মানয্ না কেরা,
তেব আিম েতামােদর পাপসমুেহর জনয্ সাতগুণ েবশী শািস্ত েদেবা|
19 এবং যা েতামােদর গির্বত কের েসই শহরগুিলেকও আিম ধ্বংস
কের েদেবা| আকাশ বৃষ্টি েদেব না এবং মািটেতও শসয্ জন্মােব
না| 20 েতামরা কিঠন পিরশ্রম করেব, িকন্তু তােত েতামােদর েকান
সাহাযয্ হেব না| েতামােদর জিম েকান শসয্ েদেব না এবং েতামােদর
গাছগুিলেত ফল ফলেব না|

21 “যিদ তা সেত্ত্বও েতামরা আমার িবরুেদ্ধ ইস্রােয়েলও এবং
আমােক মানয্ করেত অস্বীকার কেরা,আিম েতামােদর সাতগুণ কিঠন
আঘাত করব| েতামরা যত পাপ করেব, তত শািস্ত পােব| 22 আিম
েতামােদর িবরুেদ্ধ বুেনা জন্তুেদর পাঠােবা| তারা েতামােদর কাছ
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েথেক েতামােদর েছেলেমেয়েদর িছিনেয় েনেব, েতামােদর প্রাণীেদর
ধ্বংস করেব এবং েতামােদর অেনকেক হতয্া করেব| েলাকরা হঁাটাচলা
করেত ভয় পােব�রাস্তাঘাট ফঁাকা হেয় যােব|

23 “ঐ সমস্ত িকছুর পরও েতামরা যিদ উিচৎ িশক্ষা না পাও এবং
তারপরও যিদ আমার িবরুদ্ধাচারী হও, 24 তাহেল আিমও েতামােদর
িবরুেদ্ধ ইস্রােয়েলেবা| আিম িনেজ েতামােদর পাপসমুেহর সাতগুণ
শািস্ত েদব| 25 চুিক্তভঙ্গ করার শািস্ত িদেত আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ
ৈসনয্েদর পাঠােবা| েতামরা েতামােদর িনরাপত্তার জনয্ শহের যােব;
িকন্তু আিম েতামােদর মেধয্ মহামারী ছিড়েয় েদব| এবং েতামােদর
শত্রুরা েতামােদর পরািজত করেব| 26আিম েতামােদর খাদয্ েযাগােনা
বন্ধ কের িদেল একিট মাত্র উনুেন দশ জন মিহলা তােদর সমস্ত রুিট
েসঁকেত পারেব| তারা েতামােদর েমেপ েখেত েদেব তাই েতামরা
আহার করেব িকন্তু তবু কু্ষধাতর্ থাকেব|

27 “তা সেত্ত্বও েতামরা যিদ আমার কথা শুনেত অস্বীকার
কেরা এবং যিদ তবু আমার িবরুদ্ধাচারণ কেরা, 28 তাহেল আিম
সিতয্ই েতামােদর প্রিত কু্রদ্ধ হেবা এবং েতামােদর পাপসমুেহর
জনয্ সাতগুণ শািস্ত েদব| 29 েতামরা এত েবশী কু্ষধাতর্ হেব েয
েতামরা েতামােদর েছেলেদর এবং েমেয়েদর ভক্ষণ করেব| 30আিম
েতামােদর উচ্চ স্থানগুিলেক* এবং মূির্ত্তর স্থানগুিলেক ধ্বংস করব|
আিম সুগন্ধী উৎসগর্ করার েবদীগুিল নষ্ট কের েদব| আিম েতামােদর
মৃতেদহগুিলেক েতামােদর মূির্ত্তর ওপর েফেল েদব| আমার কােছ
েতামরা হেব িনদারুণ িবরিক্তকর| 31আিম েতামােদর শহরগুিল ধ্বংস
করব, েতামােদর পিবত্র স্থানগুিলেক ফঁাকা কের েদব|আিম েতামােদর
ৈনেবদয্সমুেহর সুগেন্ধর গন্ধ আর েনেবা না| 32 আিম েতামােদর
েদশেক ফঁাকা করব এবং েতামােদর শত্রুরা যারা েসখােন বসবাস
করেত আসেব তারা তাই েদেখ চমেক উঠেব| 33 আিম েতামােদর
জািতগুিলর মেধয্ ছিড়েয় েদব এবং আিম আমার তেরায়াল বার কের
* 26:30: উচ্চ স্থানগুিলেক ঈশ্বর অথবা মূির্ত্তর উপাসনার জায়গা| এগুিল সাধারণতঃ
পাহাড় পবর্েতর ওপর হত|
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েতামােদর ধ্বংস করব| েতামােদর েদশ ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত হেব এবং
শহরগুিল উচ্ছেন্ন যােব|

34 “েতামরা েতামােদর শত্রুর েদেশ আনীত হেব| েতামােদর েদশ
হেব শূনয্, সুতরাং েতামােদর জিম িনয়ম অনুযায়ী তার িবশ্রাম পােব|
জিম তার িবশ্রাম সময়েক উপেভাগ করেব| 35 িবিধ অনুযায়ী প্রিত সাত
বছের জিম এক বছর িবরাম পােব| জিম শূনয্ থাকার সমেয় িবরাম
পােব যা েসখােন েতামরা বাস করার সময় তােক দাও িন| 36 প্রােণ
েবঁেচ যাওয়া বয্িক্তরা† তােদর শত্রুর েদেশ িনেজেদর সাহস হারােব|
তারা প্রেতয্ক িবষেয় আতিঙ্কত হেব| বাতােস নড়া পাতার শব্দই তােদর
ছুেট পালােনার পেক্ষ যেথষ্ট হেব| তারা এমনভােব েদৗড়ােত থাকেব
েযন েকউ তােদর তরবাির িনেয় তাড়া করেছ| এমন িক েকউ তাড়া
না করেলও তারা উেল্ট পড়েব| 37 েকউ িপছেন তাড়া না করেলও
তরবািরর ভেয় প্রাণ বঁাচােত তারা এেক অপেরর গােয় উেল্ট পড়েব|

“শত্রুেদর িবরুেদ্ধ দঁাড়ােনার মেতা শিক্ত েতামােদর হেব না|
38 অনয্ েদশগুিলর মেধয্ েতামরা হািরেয় যােব| েতামােদর শত্রুেদর
েদেশ েতামরা মুেছ যােব| 39 প্রােণ েবঁেচ যাওয়া অবিশষ্ট েলাকরা
শত্রুেদর রাজয্গুিলেত তােদর িনেজেদর পােপ এবং পূবর্পুরুষেদর
পােপ ক্ষেয় যােব|

আশা ভরসার কথা
40 “িকন্তু হেত পাের েলাকরা তােদর পাপসমুহ স্বীকার করেব এবং

হয়েতা তারা তােদর পূবর্পুরুষেদর পাপসমুহেক স্বীকার করেব| তারা
হয়েতা স্বীকার করেব েয তারা আমার প্রিত অিবশ্বস্ত হেয়িছল এবং
আমার িবরুদ্ধাচারী হেয় পাপ কেরিছল| 41 এবং তাই আিমও তােদর
িবরুেদ্ধ িগেযিছলাম এবং শত্রুেদর তােদর রােজয্ এেনিছলাম| এরপর
যিদ তারা নম্র হয় এবং তােদর পােপর জনয্ েদওয়া শািস্তেক গ্রহণ
কের, 42তাহেল ইস্রােয়েল যােকােবর সেঙ্গ আমার করা েসই চুিক্তেক
† 26:36: প্রােণ ... বয্িক্তরা েলাকরা যারা ধ্বংস েথেক রক্ষা পায়| এখােন এর অথর্ ইহুদী
েলাকরা তােদর জিম ধ্বংেসর সময় রক্ষা েপেয়িছল এবং তােদর শত্রুেদর েদেশ বন্দী িহেসেব
িনেয় যাওয়া হেয়িছল|
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আিম স্মরণ করব| আিম ইসহােকর সেঙ্গ করা চুিক্তেক স্মরণ করব
এবং অব্রাহােমর সেঙ্গ করা চুিক্তেক স্মরণ করব| আিম েদশেক স্মরণ
করব|

43 “েদশ শূনয্ হেয় যােব এবং ধ্বংসস্থান তার িবশ্রােমর সময়
উপেভাগ করেব| তখন অবিশষ্ট জীিবতরা তােদর পােপর শািস্তেক
েমেন েনেব| তারা বুঝেব েয তারা আমার িবিধসমুহেক ঘৃণা কেরিছল
এবং আমার িনয়মাবলীেক মানেত অস্বীকার কেরিছল বেল শািস্ত
েপেয়িছল| 44 িকন্তু এর পেরও শত্রুেদর েদেশ থাকাকালীন তারা যিদ
আমার কােছ সাহােযয্র জনয্ িফেরআেসআিম তােদর িদক েথেক মুখ
িফিরেয় েনব না|আিম তােদর কথা শুনেবা|আিম তােদর সমূ্পণর্ ধ্বংস
করব না| আিম তােদর সেঙ্গ আমার চুিক্ত ভঙ্গ করব না কারণ আিমই
প্রভু তােদর ঈশ্বর| 45তােদর ভােলার জনয্ইআিম তােদর পূবর্পুরুষেদর
সেঙ্গ করা চুিক্ত স্মরণ করব|আিম অনয্ জািতেদর সামেনই িমশর েদশ
েথেক তােদর পূবর্পুরুষেদর এেনিছলাম, যােতআিম তােদর ঈশ্বর হেত
পাির| আিমই প্রভু|”

46 ঐগুিল হল িবিধ, িনয়ম এবং িশক্ষামালা ইস্রােয়েল প্রভু
ইস্রােয়েলর েলাকেদর িদেয়িছেলন| প্রভু সীনয় পবর্েত ঐ িবিধগুিলেক
িদেয়িছেলন এবং েমািশ েসগুিল েলাকেদর জািনেয়িছল|

27
প্রিতশ্রুিতসমূহ গুরুত্বপূণর্

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা: এক
বয্িক্ত প্রভুর কােছ িবেশষ মানত িহসােব েকান বয্িক্তেক েদওয়ার
প্রিতশ্রুিত িদেত পাের| ঐ েলাকিট তখন িবেশষ পদ্ধিতেত প্রভুর
েসবা করেব| ঐ েলাকিটর জনয্ যাজক অবশয্ই মূলয্ িঠক করেব| ঐ
েলাকিটেক েফরত েপেত হেল এই দাম িদেত হেব| 3 কুিড় েথেক ষাট
বছর বয়েসর মেধয্কার একজন পুরুেষর দাম রূেপার 50 েশেকল|
(েতামরা অবশয্ই পিবত্র স্থােনর মাপ অনুসাের রূেপার মাপ বয্বহার



েলবীয় পুস্তক 27:4 lxxxiii েলবীয় পুস্তক 27:13

করেব|) 4একজন স্ত্রীেলােকর মূলয্ অথর্াৎ 20 েথেক 60 বছর বয়সীর
দাম 30 েশেকল| 5 পঁাচ েথেক কুিড় বছর বয়সী একজন পুরুেষর দাম
২০ েশেকল। পঁাচ েথেক কুিড় বছর বয়সী একজন স্ত্রীেলােকর দাম 10
েশেকল| 6 একমাস েথেক পঁাচ বছর বয়সী এক েছাট েছেলর দাম 5
েশেকল| একিট েছাট েমেয়র দাম হল 3 েশেকল| 7 ষাট বছেরর বৃদ্ধ
বা তার েথেক েবশী বয়েসর মানুেষর দাম হল 15 েশেকল| একজন
স্ত্রীেলােকর মূলয্ 10 েশেকল|

8 “যিদ েকান মানুষ এত গরীব হয় েয দান িদেত অক্ষম, তাহেল
েসই েলাকিটেক যাজেকর কােছ িনেয় এেসা| কত অথর্ েলাকিটেক
িদেত হেব, তা যাজক িঠক করেব|

প্রভুর প্রিত উপহারসমূহ
9 “যিদ েকান বয্িক্ত তার পশুগুিলর মেধয্ েকান একিটেক প্রভুর

প্রিত উৎসগর্ িহসােব িনেয় আেস, তাহেল েসই ধরেণর সব পশু হেব
পিবত্র| 10 েলাকিট প্রভুেক েয প্রাণীিট েদওয়ার প্রিতশ্রুিত িদেয়িছল
তার জায়গায় অনয্ প্রাণী েযন না রােখ, খারাপ পশুর জায়গায় একটা
ভাল পশু িদেয় বা ভাল পশুর জায়গায় একটা খারাপ পশু িদেয় েস
েযন বদলাবার েচষ্টা না কের| যিদ এই বয্িক্ত প্রাণীসমূহ বদেলর েচষ্টা
কের, তাহেল দুিট প্রাণীই পিবত্র হেব| দুিট প্রাণী প্রভুর অিধকাের যােব|

11 “অশুিচ বেল েয সব প্রাণী ঈশ্বেরর প্রিত ৈনেবদয্ িহেসেব প্রদত্ত
হেত পাের না, যিদ েকান বয্িক্ত েসইসব অশুিচ প্রাণীেদর একিট প্রভুর
কােছ আেন, তাহেল েসই প্রাণীিটেক অবশয্ই যাজেকর কােছ আনেত
হেব| 12 যাজক েসই প্রাণীিটর জনয্ একিট দাম িনির্দষ্ট করেব| প্রাণীিট
ভাল বা মন্দ েহাক্◌্, তােত িকছু আেস যায় না| যিদ যাজক একিট মূলয্
িঠক কের তােত েসটা হেব প্রাণীিটর মূলয্| 13 যিদ েলাকিট প্রাণীিটেক
িকেন েফরত িনেত চায়, তাহেল েস অবশয্ই দােমর পঁাচভােগর এক
ভাগ ঐ দােমর সেঙ্গ েযাগ করেব|

বাড়ীর মূলয্
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14 “যিদ েকান বয্িক্ত পিবত্র িবষয় িহেসেব তার বাড়ীিট প্রভুর প্রিত
উৎসগর্ কের, তাহেল যাজক অবশয্ই তার দাম িঠক করেব| বাড়ীিট
ভােলা বা খারাপ, তােত িকছু যায় আেস না| যিদ যাজক েকান দাম
িনির্দষ্ট কের েদয় তাহেল তাই হেব বাড়ীিটর দাম| 15 িকন্তু দাতা যিদ
তা েফরত েপেত চায়, তাহেল েস অবশয্ই ঐ দােমর ওপর দােমর
পঁাচ ভােগর একভাগ েযাগ করেব| তােত বাড়ীিট েলাকিটর অিধকাের
যােব|

সম্পিত্তর মূলয্
16 “যিদ এক বয্িক্ত প্রভুর কােছ তার জিমর অংশ উৎসগর্ করেত

চায়, তেব ঐ জিমর মূলয্ িনভর্ র করেব তা চাষ করেত িক পিরমাণ
বীেজর প্রেয়াজন হয় তার ওপর| প্রিত েহামার* এক ঝুিড় যেবর
বীেজর জনয্ এর মূলয্ হেব রূেপার 50 েশেকল| 17 যিদ বয্িক্তিট
জুিবলী বছেরর মেধয্ তার জিম ঈশ্বরেক েদয়, তাহেল তার দাম
যাজক যা িঠক করেব তাই হেব| 18 িকন্তু যিদ েলাকিট জুিবলীর পের
েদয়, তাহেল যাজক অবশয্ই তার প্রকৃত দাম গণনা করেব| পরবতীর্
জুিবলী পযর্ন্ত বছেরর সংখয্া গণনা কের দাম িনণর্য করেত েসই সংখয্া
অবশয্ই বয্বহার করেব| 19 যিদ েলাকিট তা িকেন েফরত েপেত চায়,
তাহেল েস ঐ দােমর ওপর পঁাচ ভােগর এক ভাগ েযাগ করেব| তাহেল
জিম আবার েসই বয্িক্তর অিধকাের যােব| 20 যিদ বয্িক্তিট জিম িকেন
েফরত না েনয় তেব তা যাজকেদর দখেল থাকেব| যিদ জিম অপর
কাউেক িবক্রয়় করা হয়, তাহেল প্রথম বয্িক্ত জিম িকেন েফরত েপেত
পারেব না| 21 যিদ বয্িক্তিট জিম িকেন েফরত না িনেয় থােক, তাহেল
জুিবলী বছের জিমিট প্রভুর কােছ পিবত্র হেয় থাকেব| এটা যাজেকর
কােছ িচরকােলর জনয্ েথেক যােব| এটা হেব প্রভুর কােছ সমূ্পণর্রূেপ
প্রদত্ত জিমর মত|

22“যিদ েকান বয্িক্ত তার েকনা জিম প্রভুেক উৎসগর্ কের এবং যিদ
তা তার পািরবািরক সম্পিত্তর অংশ না হয়, 23 তাহেল যাজক অবশয্ই
* 27:16: েহামার এক েহামার প্রায় 18 েকিজ| শুকেনা িজিনেসর ওজন যা প্রায় 6
বুেশেলর সমান|
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জুিবলী বছর পযর্ন্ত বছর গণনা কের জিমর দাম িঠক করেব| এই মূলয্
েসই িদনই েলাকিটেক িদেত হেব আর এই অথর্ প্রভুর উেদ্দেশয্ পিবত্র|
24 জুিবলী বছের যিদ আিদ মািলেকর কােছ অথর্াৎ েয পিরবার জিমর
মািলক তার কােছ িফের যােব|

25 “েতামরা অবশয্ই েসই সব দাম েমটােত পিবত্র স্থােনর মাপ
বয্বহার করেব| েসই মােপ এক েশেকেলর ওজন হল 20 েগরা|

প্রাণীেদর মূলয্
26 “প্রথমজাত প্রাণী, েস েগারু বা েমষ েহাক্◌্ তােক প্রভুর

উেদ্দেশয্ উৎসগর্ করার প্রেয়াজন েনই, কারণ তা েতা প্রভুরই| 27 িকন্তু
েসই প্রথমজাত প্রাণী একিট অপিবত্র প্রাণী হেল েলাকিট অবশয্ই ঐ
প্রাণীেক িকেন েফরত েনেব| যাজক প্রাণীর দাম িনদ্ধর্ ারণ করেব এবং
বয্িক্তিট অবশয্ই েসই দােমর সেঙ্গ দােমর পঁাচ ভােগর এক ভাগ েযাগ
করেব| যিদ বয্িক্তিট েসই প্রাণীিটেক িকেন েফরত না েদয় তাহেল
যাজক প্রাণীিটর েয দাম িনির্দষ্ট কেরেছ েসই দােম অবশয্ই িবক্রয়়
কের েদেব|

িবেশষ উপহারসমুহ
28 “এক িবেশষ ধরেণর উপহার† আেছ যা েলাকরা প্রভুেক েদয়|

েসই উপহার একমাত্র প্রভুর অিধকােরই থােক| েসই উপহারেক িকেন
েনওয়া বা িবক্রয়় করা যায় না| েসই উপহার থােক প্রভুর অিধকাের|
েসই ধরেণর উপহােরর মেধয্ পেড় মানুষ, প্রাণী এবং পািরবািরক
সম্পিত্ত েথেক আগত জিম| 29 প্রভুর প্রিত িবেশষ ধরেণর উপহার
যিদ েকান বয্িক্ত হয় তা হেল তােক মুক্ত করা যােব না| েসই বয্িক্তেক
অবশয্ই িনহত হেত হেব|

30 “সমস্ত শেসয্র দশমাংশ প্রভুর অিধকাের থােক| এর অথর্ হেলা,
জিম েথেক েকেট আনা শসয্ এবং গাছ েথেক আনা ফল ফলািদ,
† 27:28: িবেশষ � উপহার এটা সাধারণতঃ যুেদ্ধ পাওয়া িজিনসপত্রেক েবাঝায়| ঐ
িজিনসগুিল (উপহারগুিল)শুধুমাত্র প্রভুরই, সুতরাং েসগুিলআর েকান িকছুর জেনয্ই বয্বহার
করা েযত না|
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এসেবর দশমাংশ প্রভুর অিধকারভুক্ত| 31 সুতরাং যিদ একজন েলাক
তার দশমাংশ েফরত েপেত চায়, তেব েস অবশয্ই এর দােমর পঁাচ
ভােগর একভাগ েযাগ করেব এবং তারপর তা িকেন েনেব|

32 “যাজকরা প্রেতয্ক বয্িক্তর েগারু বা েমষেদর মেধয্ েথেক প্রিত
দশিটর জনয্ একিট কের প্রাণী েনেব এবং তা হেব প্রভুর উেদ্দেশয্
পিবত্র| 33পছন্দ করা প্রাণীিট ভাল না খারাপ এই সব পরীক্ষা চলেব না
এবং একিটর পিরবেতর্ অনয্ প্রাণী েদওয়া যােব না| যিদ েস অনয্ প্রাণী
িদেয় তা বদলােত মনস্থ কের, তাহেল দুিট প্রাণীই প্রভুর অিধকাের
থাকেব| ঐ প্রাণীেক িকেন িনেত পারেব না|”

34 এইগুিল ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্ সীনয় পবর্ত েথেক
েমািশেক েদওয়া প্রভুর আেদশসমুহ|
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