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গণনাপুস্তক

েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকসংখয্া গণনা করেলন
1 প্রভু সমাগম তঁাবুেত েমািশর সেঙ্গ কথা বেলিছেলন| েসটা সীনয়

মরুভূিমেত অবিস্থত িছল| ইস্রােয়েলর েলাকরা িমশর তয্াগ করার পর
িদ্বতীয় বছেরর িদ্বতীয় মােসর প্রথম িদনিটেত এই সাক্ষাৎ হেয়িছল| প্রভু
েমািশেক বলেলন: 2 “ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকসংখয্া গণনা কেরা|
প্রেতয্ক বয্িক্তর নােমর সােথ তার পিরবার এবং তার পিরবারেগাষ্ঠী
তািলকা ৈতরী কেরা| 3 তুিম এবং হােরাণ ইস্রােয়েলর পুরুষেদর মেধয্
যােদর বয়স 20 বছর অথবা তার েবশী তােদর সকলেকই গণনা
করেব| (এরাই েসইসব মানুষ যারা ইস্রােয়েলর েসনাবািহনীেত কাজ
করেত পাের|) তােদর েগাষ্ঠী অনুযায়ী তািলকাভুক্ত কেরা| 4প্রেতয্কিট
পিরবারেগাষ্ঠী েথেক একজন বয্িক্ত েতামােক সাহাযয্ করেব| এই
বয্িক্তিটই হেব তার পিরবারেগাষ্ঠীর সবর্ময় কতর্ া| 5 এই নামগুিল হেচ্ছ
েসইসব েলােকর যারা েতামার পােশ থাকেব এবং েতামােক সাহাযয্
করেব:

রূেবেণর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক শেদয়ূেরর পুত্র ইলীষূর;
6 িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক সূরীশদ্দেয়র পুত্র শলুমীেয়ল|
7 িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠী েথেক অম্মীনাদেবর পুত্র নহেশান;
8 ইষাখেরর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক সূয়ােরর পুত্র নথেনল|
9 সবূলূেনর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েহেলােনর পুত্র ইলীয়াব;
10 েযােষেফর উত্তরপুরুষ:
ইফ্রিয়েমর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক অম্মীহূেদর পুত্র ইলীশামা;
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মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক পদাহসূেরর পুত্র গমলীেয়ল;
11 িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক িগিদেয়ািনর পুত্র অবীদান;
12 দােনর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক অম্মীশদ্দেয়র পুত্র অহীেয়ষর;
13আেশেরর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক অক্রেণর পুত্র পগীেয়ল;
14 গােদর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক দূয্েয়েলর পুত্র ইলীয়াসফ;
15 নপ্তালীর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক ঐনেনর পুত্র অহীরঃ|”

16 ওপের উিল্লিখত বয্িক্তরা তােদর েগাষ্ঠীর েনতা| তােদর
পিরবারেগাষ্ঠীর সবর্ময় কতর্ া িহেসেব েলাকরা তােদরই মেনানীত
কেরিছল| 17যারা সবর্ময় কতর্ া িহেসেব মেনানীত হেয়িছল, েমািশ এবং
হােরাণ তােদরই েবেছ িনল| 18 এবং েমািশ ও হােরাণ ইস্রােয়েলর
সমস্ত েলাকেদর একসেঙ্গ জেড়া করল| তখন েলাকেদর তােদর
পিরবার এবং পিরবারেগাষ্ঠী অনুসাের তািলকাভুক্ত করা হল| 20 বছর
অথবা তার েবশী বয়েসর প্রেতয্ক পুরুেষর নাম তািলকাভুক্ত হেয়িছল|
19 প্রভু যা আেদশ কেরিছেলন েমািশ িঠক তাই কেরিছল| েলাকরা
যখন সীনয় মরুভূিমেত িছল েমািশ তখনই তােদর গণনা কেরিছল|

20 তারা রূেবেণর পিরবারেগাষ্ঠীর গণনা কেরিছল| (রূেবণ
িছেলন ইস্রােয়েলর েজয্ষ্ঠ পুত্র|) 20 বছর বয়স্ক অথবা
তার েবশী বয়েসর সমস্ত পুরুষ যারা েসনাবািহনীেত কাজ
করেত সক্ষম, তােদর প্রেতয্েকর নাম তােদর পিরবার
ও পিরবারেগাষ্ঠী অনুসােরই তািলকাভুক্ত করা হেয়িছল|
21 রূেবেণর পিরবারেগাষ্ঠীেত েমাট পুরুেষর সংখয্া িছল
46,500 জন|

22 তারা িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠী গণনা কেরিছল: 20 বছর
বয়স্ক অথবা তার উেদ্ধর্ সমস্ত পুরুষ যারা েসনাবািহনীেত
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কাজ করেত সক্ষম, তােদর প্রেতয্েকর নাম তােদর পিরবার
এবং পিরবারেগাষ্ঠী অনুসাের তািলকাভুক্ত করা হেয়িছল|
23 িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠীর েমাট পুরুেষর সংখয্া িছল
59,300 জন|

24 তারা গােদর পিরবারেগাষ্ঠীর গণনা কেরিছল। 20 বছর বয়স্ক
অথবা তার উেদ্ধর্ সমস্ত পুরুষ যারা েসনাবািহনীেত কাজ করেত
সক্ষম, তােদর প্রেতয্েকর নাম তােদর পিরবার ও পিরবারেগাষ্ঠী
অনুসােরই তািলকাভুক্তকরা হেয়িছল| 25গােদর পিরবারেগাষ্ঠীর
েমাট পুরুেষর সংখয্া িছল 45,650 জন|

26 তারা িযহূদা পিরবারেগাষ্ঠীর গণনা কেরিছল| 20 বছর বয়স্ক
অথবা তার েচেয় েবশী বয়েসর সমস্ত পুরুষ যারা েসনাবািহনীেত
কাজ করেত সক্ষম, তােদর প্রেতয্েকর নাম তােদর পিরবার ও
পিরবারেগাষ্ঠী অনুসােরই তািলকাভুক্ত করা হেয়িছল| 27 িযহূদার
পিরবারেগাষ্ঠীর েমাট পুরুেষর সংখয্া িছল 74,600 জন|

28 তারা ইষাখেরর পিরবারেগাষ্ঠীর গণনা কেরিছল| 20 বছর
বয়স্ক অথবা তার েচেয় েবশী বয়েসর সমস্ত পুরুষ যারা
েসনাবািহনীেত কাজ করেত সক্ষম, তােদর প্রেতয্েকর নাম
তােদর পিরবার ও পিরবারেগাষ্ঠী অনুসােরই তািলকাভুক্ত করা
হেয়িছল| 29 ইষাখেরর পিরবারেগাষ্ঠীর েমাট পুরুেষর সংখয্া
িছল 54,400 জন|

30 তারা সবূলূেনর পিরবারেগাষ্ঠী গণনা কেরিছল| 20 বছর
বয়স্ক অথবা তার েচেয় েবশী বয়েসর সমস্ত পুরুষ যারা
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েসনাবািহনীেত কাজ করেত সক্ষম, তােদর প্রেতয্েকর নাম িনজ
িনজ পিরবার ও পিরবারেগাষ্ঠী অনুসােরই তািলকাভুক্ত করা
হেয়িছল| 31 সবূলূেনর পিরবারেগাষ্ঠী েমাট পুরুেষর সংখয্া িছল
57,400 জন|

32 তারা ইফ্রিয়েমর েগাষ্ঠীর গণনা কেরিছল| (ইফ্রিয়ম িছেলন
েযােষেফর পুত্র|) 20 বছর বয়স্কঅথবা তার েচেয় েবশী বয়েসর
সমস্ত পুরুষ যারা েসনাবািহনীেত কাজ করেত সক্ষম, তােদর
প্রেতয্েকর নাম িনজ িনজ পিরবার ও পিরবারেগাষ্ঠী অনুসােরই
তািলকাভুক্ত করা হেয়িছল| 33 ইফ্রিয়েমর পিরবারেগাষ্ঠীর েমাট
পুরুেষর সংখয্া িছল 40,500 জন|

34 তারা মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর গণনা কেরিছল| (মনঃিশ িছেলন
েযােষেফর অপর এক পুত্র|) 20 বছর বয়স্ক অথবা তার
েচেয় েবশী বয়েসর সমস্ত পুরুষ যারা েসনাবািহনীেত কাজ
করেত সক্ষম, তােদর প্রেতয্েকর নাম িনজ িনজ পিরবার ও
পিরবারেগাষ্ঠী অনুসােরই তািলকাভুক্ত করা হেয়িছল| 35 মনঃিশ
পিরবারেগাষ্ঠীর েমাট পুরুেষর সংখয্া িছল 32,200 জন|

36 তারা িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর গণনা কেরিছল| 20 বছর
বয়স্ক অথবা তার েচেয় েবশী বয়েসর সমস্ত পুরুষ যারা
েসনাবািহনীেত কাজ করেত সক্ষম, তােদর প্রেতয্েকর নাম
িনজ িনজ পিরবার ও পিরবারেগাষ্ঠী অনুসােরই তািলকাভুক্ত
করা হেয়িছল| 37 িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠীর েমাট সংখয্া িছল
35,400 জন|
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38 তারা দােনর পিরবারেগাষ্ঠীর গণনা কেরিছল| 20 বছর বয়স্ক
অথবা তার েচেয় েবশী বয়েসর সমস্ত পুরুষ যারা েসনাবািহনীেত
কাজকরেত সক্ষম, তােদর প্রেতয্েকর নাম িনজ িনজপিরবার ও
পিরবারেগাষ্ঠী অনুসােরই তািলকাভুক্ত করা হেয়িছল| 39 দােনর
পিরবারেগাষ্ঠীর েমাট পুরুেষর সংখয্া িছল 62,700 জন|

40 তারা আেশর পিরবারেগাষ্ঠীর গণনা কেরিছল| 20 বছর বয়স্ক
অথবা তার েচেয় েবশী বয়েসর সমস্ত পুরুষ যারা েসনাবািহনীেত
কাজকরেত সক্ষম, তােদর প্রেতয্েকর নাম িনজ িনজপিরবার ও
পিরবারেগাষ্ঠী অনুসােরই তািলকাভুক্ত করা হেয়িছল| 41আেশর
পিরবারেগাষ্ঠীর েমাট পুরুেষর সংখয্া িছল 41,500 জন|

42 তারা নপ্তািলর পিরবারেগাষ্ঠীর গণনা কেরিছল| 20 বছর
বয়স্ক অথবা তার েচেয় েবশী বয়েসর সমস্ত পুরুষ যারা
েসনাবািহনীেত কাজ করেত সক্ষম, তােদর প্রেতয্েকর নাম িনজ
িনজ পিরবার ও পিরবারেগাষ্ঠী অনুসােরই তািলকাভুক্ত করা
হেয়িছল| 43 নপ্তািলর পিরবারেগাষ্ঠীর েমাট পুরুেষর সংখয্া িছল
53,400 জন|

44 েমািশ, হােরাণ এবং ইস্রােয়েলর বােরাজন সবর্ময় কতর্ া
এই েলাকসংখয্া গণনা কেরিছল| (প্রেতয্কিট পিরবারেগাষ্ঠীর েথেক
একজন কের সবর্ময় কতর্ া িছেলন|) 45 তারা 20 বছর বয়স্ক অথবা
তার েচেয় েবশী বয়েসর প্রেতয্ক পুরুেষর গণনা কেরিছল, যারা
েসনাবািহনীেত কাজ করেত সক্ষম| প্রেতয্ক বয্িক্তেক তার পিরবার
অনুসােরই তািলকাভুক্ত করা হেয়িছল| 46 তািলকায় সবর্সাকুেলয্ েমাট
পুরুেষর সংখয্া িছল 603,550 জন|

47 ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ েলাকেদর সেঙ্গ েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীভুক্ত
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পিরবারেদর গণনা করা হয় িন| 48প্রভু েমািশেক বলেলন: 49 “েলিবর
পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকেদর গণনা করেব না অথবা ইস্রােয়েলর অনয্ানয্
েলাকেদর তািলকার অন্তভুর্ ক্ত করেব না| 50 েলবীয়েদর চুিক্তর পিবত্র
তঁাবুর এবং তার সমস্ত িজিনেসর দািয়ত্ব রাখ| তারা অবশয্ই পিবত্র
তঁাবুর সােথ তার সব িজিনসপত্র বহন করেব ও তার যত্ন েনেব এবং
পিবত্র তঁাবুর চারপােশই িশিবর স্থাপন করেব| 51 যখনই পিবত্র তঁাবু
স্থানান্তিরত হেব, েলবীয়রাই এটােক স্থানান্তিরত করেব| যখনই িবরিতর
সময় পিবত্র তঁাবুর প্রিতষ্ঠা করা হেব তখন অবশয্ই েলবীয়রা এিটেক
প্রিতষ্ঠা করেব| একমাত্র তারাই পিবত্র তঁাবুর রক্ষণােবক্ষণ করেব|
েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠী বিহভুর্ ত েকােনা বয্িক্ত যিদ তঁাবুর যেত্নর বয্াপাের
সেচষ্ট হয়, তাহেল তার মৃতুয্ অিনবাযর্| 52 ইস্রােয়েলর েলাকরা তােদর
আলাদা েগাষ্ঠীেত িশিবর স্থাপন করেব| প্রেতয্ক বয্িক্ত তার পািরবািরক
পতাকার কাছাকািছ থাকেব| 53 েলবীয়রা চুিক্তর পিবত্র তঁাবুর চারপােশ
তােদর িশিবর স্থাপন করেব| তাহেল ইস্রােয়েলর জনেগাষ্ঠীর প্রিত
ঈশ্বর তঁার েক্রাধ প্রকাশ করেবন না| তারা পিবত্র তঁাবুর দািয়েত্ব থাকেব
এবং তা পাহারা েদেব|”

54 সুতরাং প্রভু েমািশেক যা আেদশ কেরিছেলন, ইস্রােয়েলর
েলাকরা েসই অনুসাের সব িকছু কেরিছল|

2

িশিবেরর বয্বস্থা
1 প্রভু েমািশ এবং হােরাণেক বলেলন: 2 “ইস্রােয়লীয়র সমাগম

তঁাবুর চারপােশ িকছুটা দূরত্ব েরেখ তােদর িশিবর ৈতরী করেব|
প্রেতয্ক বয্িক্ত তার েগাষ্ঠীর িনজস্ব পতাকার কােছ িশিবর স্থাপন
করেব|”
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3 “পূবর্িদেক, েয িদেক সূেযর্াদয় হয়, েসিদেক থাকেব িযহূদার
িশিবেরর পতাকা| িযহূদার েলাকরা এই পতাকার কােছই িশিবর
স্থাপন করেব| অম্মীনাদেবর পুত্র নহেশান হেলন িযহূদার েলাকেদর
েনতা| 4 তার দেল পুরুেষর সংখয্া 74,600 জন|

5 “িযহূদা পিরবারেগাষ্ঠীর িঠক পেরই ইষাখেরর পিরবারেগাষ্ঠী
িশিবর স্থাপন করেব| সূয়ােরর পুত্র নথেনল ইষাখেরর েলাকেদর
েনতা| 6 তার দেল পুরুেষর সংখয্া িছল 54,400 জন|

7 “িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠীর িঠক পেরই সবূলূেনর
পিরবারেগাষ্ঠীও িশিবর স্থাপন করেব| েহেলােনর পুত্র ইলীয়াব
সবূলূেনর েলাকেদর েনতা| 8 তার দেল পুরুেষর সংখয্া 57,400
জন|

9 “িযহূদার িশিবেরর েমাট েলাকসংখয্া 186,400 জন| এেদর
িবিভন্ন পিরবারেগাষ্ঠীেত িবভক্তকরা হেয়েছ| স্থানান্তের ভ্রমণ করার
সময় িযহূদার েগাষ্ঠী প্রথেম অগ্রসর হেব|

10 “পিবত্র তঁাবুর দিক্ষণ িদেক রূেবেণর িশিবেরর পতাকা
থাকেব| প্রেতয্ক েগাষ্ঠী তার পতাকার কােছ িশিবর স্থাপন করেব|
শেদয়ূেরর পুত্র ইলীষুর হেলন রূেবেণর েলাকেদর েনতা| 11 এই
দেল পুরুেষর সংখয্া িছল 46,500 জন|

12 “রূেবেণর পিরবারেগাষ্ঠীর িঠক পেরই িশিমেয়ােনর
পিরবারেগাষ্ঠী িশিবর স্থাপন করেব| সূরীশেদ্দেয়র পুত্র শলূমীেয়ল
হেলন িশিমেয়ােনর েলাকেদর েনতা| 13 এই দেল পুরুেষর সংখয্া
িছল 59,300 জন|

14 “রূেবেণর েলাকেদর িশিবেরর িঠক পেরই গােদর
পিরবারেগাষ্ঠী িশিবর স্থাপন করেব| দূয্েয়েলর পুত্র ইলীয়াসফ হেলন
গােদর েলাকেদর েনতা| 15এই দেল পুরুেষর সংখয্া িছল 45,650
জন|

16 “রূেবেণর িশিবেরর এই েগাষ্ঠীগুিলর েমাট পুরুেষর সংখয্া
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151,450 জন| স্থানান্তের ভ্রমণকােল রূেবেণর িশিবেরর েলাকরা
িদ্বতীয় স্থােন থাকেব|

17 “ভ্রমণকােল েলবীয় েলাকরা রূেবেণর েলাকেদর িঠক পেরই
থাকেব| অনয্ানয্ িশিবেরর মাঝখােন সমাগম তঁাবু তােদর সেঙ্গই
থাকেব| এমনিক ভ্রমেণর সময়ও েলাকরা তােদর িশিবরগুিল একই
ক্রমানুসাের স্থাপন করেব| প্রেতয্ক বয্িক্ত তার পািরবািরক পতাকার
কােছ থাকেব|

18 “ইফ্রিয়ম িশিবেরর পতাকা পিশ্চম িদেক থাকেব| ইফ্রিয়েমর
পিরবারেগাষ্ঠী এই পতাকার কােছই িশিবর স্থাপন করেব|
অম্মীহূেদর পুত্র ইলীশামা হল ইফ্রিয়েমর েলাকেদর েনতা| 19 এই
দেল পুরুেষর সংখয্া 40,500 জন|

20 “ইফ্রিয়েমর পিরবােরর িঠক পেরই মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠী
িশিবর স্থাপন করেব| পদাহসূেরর পুত্র গমলীেয়ল হেলন মনঃিশ
েলাকেদর েনতা| 21 এই দেল পুরুেষর সংখয্া িছল 32,200 জন|

22 “ইফ্রিয়েমর পিরবােরর িঠক পেরই িবনয্ামীেনর
পিরবারেগাষ্ঠীও িশিবর স্থাপন করেব| িগিদেয়ািনর পুত্র অবীদান
হল িবনয্ামীেনর েলাকেদর দলপিত| 23 এই দেল পুরুেষর সংখয্া
িছল 35,400 জন|

24 “ইফ্রিয়েমর িশিবের েসনাদল িহসােব যােদর গণনা করা
হেয়িছল তােদর েমাট পুরুেষর সংখয্া 108,100 জন| স্থানান্তের
ভ্রমণকােল এেদর পিরবার তৃতীয় স্থােন থাকেব|

25 “দােনর িশিবেরর পতাকা তঁাবুর উত্তর িদেক থাকেব| দােনর
পিরবারেগাষ্ঠী এই িশিবেরই থাকেব| অম্মীশদ্দেয়র পুত্র অহীেয়ষর
হল দােনর েলাকেদর েনতা| 26 এই েগাষ্ঠীর পুরুেষর সংখয্া িছল



গণনাপুস্তক 2:27 ix গণনাপুস্তক 3:3

62,700 জন|
27 “আেশর পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা দােনর পিরবারেগাষ্ঠীর

িঠক পেরই িশিবর স্থাপন করেব| অক্রেণর পুত্র পগীেয়ল হেলন
আেশেরর েলাকেদর েনতা| 28 এই দেল পুরুেষর সংখয্া িছল
41,500 জন|

29 “নপ্তািলর পিরবারেগাষ্ঠী দােনর েগাষ্ঠীর িঠক পেরই িশিবর
স্থাপন করেব| ঐনেনর পুত্র অহীরঃ হল নপ্তািলর েলাকেদর েনতা|
30 এই দেল পুরুেষর সংখয্া িছল 53,400 জন|

31 “দােনর িশিবেরর েমাট পুরুেষর সংখয্া 157,600 জন|
স্থানান্তের ভ্রমণকােল এরা সকেলর েশেষ থাকেব| প্রেতয্ক বয্িক্ত
তার পািরবািরক পতাকার সেঙ্গ থাকেব|”

32 সুতরাং এরাই হল ইস্রােয়েলর জনগণ| পিরবার অনুসাের তােদর
গণনা করা হেতা| িশিবের েগাষ্ঠী অনুসাের গণনাকৃত ইস্রােয়েলর েমাট
পুরুেষর সংখয্া 603,550জন| 33 েমািশ প্রভুর কথা মানয্ করল এবং
ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ েলাকেদর সেঙ্গ েলবীয় েলাকেদর গণনা করল না|

34 প্রভু েমািশেক যা যা বেলিছেলন, ইস্রােয়েলর েলাকরা তার
প্রেতয্কিটই পালন কেরিছল| প্রেতয্ক েগাষ্ঠী তার িনজস্ব পতাকার
কােছই িশিবর স্থাপন করত এবং প্রেতয্ক বয্িক্ত তার পিরবার ও
পিরবারেগাষ্ঠীর সেঙ্গই যাত্রা করত|

3
হােরােণর যাজক পিরবার

1 এ হল হােরাণ এবং েমািশর পািরবািরক ইিতহাস, েয সময় সীনয়
পবর্েতর ওপর প্রভু েমািশর সেঙ্গ কথা বেলিছেলন|

2 হােরােণর চার পুত্র িছল| নাদব িছল েজয্ষ্ঠ পুত্র| বাকী িতনজন হল
অবীহূ, ইলীয়াসর এবং ঈথামর| 3 এই চারজন পুত্রই যাজক িহেসেব
মেনানীত হেয়িছল|
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যাজক িহেসেব প্রভুেক েসবা করার িবেশষ দািয়ত্ব এেদর েদওয়া
হেয়িছল| 4 িকন্তু প্রভুেক েসবা করার সময় পাপ করার দরুণ নাদব
এবং অবীহূর মৃতুয্ হেয়িছল| উৎসেগর্র সময় প্রভু েয আগুন বয্বহার
করার অনুমিত েদন িন তারা েসই আগুন বয্বহার কেরিছল| এই
কারেণই সীনয় মরুভূিমেত নাদব এবং অবীহূেযর মৃতুয্ হেয়িছল|
তােদর েকােনা পুত্র িছল না, এই কারেণ ইলীয়াসর এবং ঈথামর তােদর
স্থান িনেয়িছল এবং যাজক িহেসেব প্রভুর েসবা কেরিছল| তােদর িপতা
হােরােণর জীবদ্দশােতই এই সকল ঘটনা ঘেটিছল|

েলবীয়গণ যাজকেদর সহায়ক
5 প্রভু েমািশেক বলেলন, 6 “েলবীর পিরবারেগাষ্ঠীেক িনেয়

এেসা| তােদর সবাইেক যাজক হােরােণর কােছ িনেয় এেসা| তারাই
হােরাণেক সাহাযয্ করেব| 7 সমাগম তঁাবুেত যখন হােরাণ ঈশ্বেরর
েসবা করেব েসই সময় এই েলবীয়রা তােক সাহাযয্ করেব| পিবত্র
তঁাবুেত উপাসনা করেত আসা ইস্রােয়লীয়েদর এই েলবীয়রা সাহাযয্
করেব| 8 ইস্রােয়লীয়রা সমাগম তঁাবুর প্রেতয্কিট িজিনস রক্ষা করেব,
এটাই তােদর কতর্ বয্| এই সকল দ্রবয্সামগ্রীর রক্ষার মেধয্ িদেয়ই
েলবীয়রা ইস্রােয়লীয়েদর সাহাযয্ করেব| পিবত্র তঁাবুেত এটাই হেব
তােদর উপাসনার পদ্ধিত|

9 “হােরাণ এবং তার পুত্রেদর কােছ েলবীয়েদর দাও| ইস্রােয়েলর
েলাকেদর মধয্ েথেক একমাত্র েলবীয়েদরই হােরাণ এবং তার পুত্রেদর
সাহাযয্ করার জনয্ মেনানীত করা হেয়েছ|

10 “যাজক িহেসেব হােরাণ এবং তার পুত্রেদর িনেয়াগ কেরা| তারা
অবশয্ই তােদর কতর্ বয্ পালন করেব এবং যাজক িহেসেব কাজকরেব|
অনয্ েয েকােনা বয্িক্ত যিদ পিবত্র দ্রবয্সামগ্রীর কাছাকািছ আসেত
েচষ্টা কের তেব তােক অবশয্ই হতয্া করেত হেব|”

11 প্রভু েমািশেক আরও বলেলন, 12-13 “আিম েতামােক
বেলিছলাম েয ইস্রােয়েলর প্রেতয্ক পিরবার তােদর েজয্ষ্ঠপুত্রেক
অবশয্ই আমার কােছ েদেব িকন্তু এখন আিম েলবীয়েদরই আমার
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েসবা করার জনয্ মেনানীত করিছ, তারা আমারই হেব| সুতরাং
ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ েলাকেদর আর তােদর েজয্ষ্ঠপুত্রেদর আমার
কােছ উৎসগর্ করেত হেব না| িমশেরর সমস্ত প্রথম জাতেদর হতয্া
করার সময় আিম ইস্রােয়েলর সকল প্রথম জাতেদর িনেজর কের
িনেয়িছলাম| েজয্ষ্ঠ সন্তানরা এবং প্রথম জাত পশুরা সকেলই আমার|
িকন্তু এখনআিম েতামার েজয্ষ্ঠ সন্তানেদর েতামার কােছ েফরত িদিচ্ছ
এবং েলবীয়েদর আমার জনয্ ৈতরী করিছ| আিমই প্রভু|”

14প্রভুআবার সীনেয়র মরুভূিমেত েমািশর সেঙ্গ কথা বলেলন|প্রভু
বলেলন, 15 “েলবী েগাষ্ঠীর প্রেতয্ক পিরবার এবং পিরবারেগাষ্ঠীর
গণনা কেরা| এক মাস অথবা তার েবশী বয়স্ক প্রেতয্ক পুরুষেক
গণনা করেব|” 16 সুতরাং েমািশ প্রভুর কথা পালন করল| েস তােদর
সকলেক গণনা করল|

17 েলবীয়েদর িতন পুত্র িছল, তােদর নাম হল েগেশর্ান, কহাত্ এবং
মরাির|

18 প্রেতয্ক পুত্র িবিভন্ন পিরবারেগাষ্ঠীর েনতা িছল|
েগেশর্ােনর পিরবারেগাষ্ঠীেত িছল: িলিব্ন এবং িশিমিয়|
19 কহােতর পিরবারেগাষ্ঠীেত িছল অম্রাম, িষষ্হর, িহেব্রাণ এবং
উষীেয়ল|

20 মরািরর পিরবারেগাষ্ঠীেত িছল মহিল এবং মূিশ|

সব পিরবার েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভূর্ ক্ত িছল|
21 েগেশর্ােনর পিরবােরর অন্তভূর্ ক্ত িছল িলিব্ন এবং িশিমিয়র

পিরবার| তারা েগেশর্ােনর পিরবারেগাষ্ঠীেত িছল| 22 এই দুিট
পিরবারেগাষ্ঠীেত 7500 জন পুরুষ এবং েছেল িছল যােদর বয়স
এক মােসর েবশী| 23 েগেশর্ােনর পিরবারেগাষ্ঠী সমাগম তঁাবুর
িপছেন পিশ্চম িদেক িশিবর স্থাপন কেরিছল| 24 েগেশর্ানীয়েদর
পিরবারেগাষ্ঠীর েনতা িছল লােয়েলর পুত্র ইলীয়াসফ| 25 সমাগম
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তঁাবুেত েগেশর্ােনর েলাকেদর কাজ িছল পিবত্র তঁাবু, বাইেরর তঁাবু এবং
আচ্ছাদেনর েদখােশানা করা| সমাগম তঁাবুর প্রেবশ পেথর পদর্ ারও
তারা যত্ন িনত| 26তারা প্রাঙ্গেনর পদর্ ার যত্ন িনত এবং প্রাঙ্গেণর প্রেবশ
পেথর পদর্ ারও যত্ন িনত| পিবত্র তঁাবু এবং উপাসনা েবদীর চারপাশ
িঘের এই প্রাঙ্গণিট িছল এবং তারা পদর্ ার জনয্ বয্বহার করা হত এমন
দিড় এবং অনয্ানয্ িজিনসপেত্ররও যত্ন িনত|

27কহােতর পিরবােরর অন্তভুর্ ক্ত িছল অম্রাম, িযষহর, িহেব্রাণ এবং
উষীেয়েলর পিরবার| তারা কহােতর পিরবারেগাষ্ঠীেত িছল| 28 এক
মাস অথবা তার েথেক েবশী বয়স্ক 8300জন পুরুষ* এবং েছেল এই
পিরবারেগাষ্ঠীেত িছল| পিবত্র স্থােনর দ্রবয্সামগ্রী েদখােশানার দািয়ত্ব
কহােতর েলাকেদর ওপর িছল| 29 কহােতর পিরবারেগাষ্ঠীগুিলেক
পিবত্র তঁাবুর দিক্ষণ িদেক স্থান েদওয়া হেয়িছল| এই স্থােনই তারা
িশিবর স্থাপন কেরিছল| 30 উষীেয়েলর পুত্র ইলীষাফণ কহােতর
পিরবারেগাষ্ঠীর েনতা িছল| 31 পিবত্র স্থােনর পিবত্র িসনু্দক, েটিবল,
বািতস্তম্ভ, েবদীগুিল এবং পাত্র সকেলর রক্ষণােবক্ষেণর দািয়ত্বও
তােদর ওপর িছল| পদর্ া এবং পদর্ ার সেঙ্গ বয্বহােরর উপেযাগী অনয্ানয্
আনুষিঙ্গক িজিনসপেত্ররও যত্ন তারা িনত|

32 েলবীয়েদর যারা েনতা িছল, তােদর ওপর েনতৃত্ব করত
যাজক হােরােণর পুত্র ইলীয়াসর| পিবত্র দ্রবয্সামগ্রীর যেত্নর দািয়ত্ব
যােদর ওপর নয্স্ত িছল, তােদর েদখােশানার ভার িছল ইলীয়াসেরর
ওপর|

33-34 মহলীয় এবং মুশীয় পিরবারেগাষ্ঠী মরাির পিরবােরর অংশ
িছল| মহলী এবং মুশী পিরবারেগাষ্ঠীেত এক মাস অথবা তার েবশী
বয়েসর 6200 জন পুরুষ এবং েছেল িছল| 35 অবীহিয়েলর পুত্র
সূরীেয়ল িছল মরাির পিরবারেগাষ্ঠীর েনতা| এই পিরবারেগাষ্ঠী পিবত্র
তঁাবুর উত্তর িদেক িশিবর স্থাপন কেরিছল| 36 পিবত্র তঁাবুর কাঠােমার
যত্ন ও রক্ষণােবক্ষেণর কাজ মরাির পিরবােরর েলাকেদর েদওয়া
* 3:28: 8300 প্রাচীন গ্রীক সংস্করেণর িকছু িকছু নকেল আেছ “8300”। িহব্রু নকেল
আেছ “8600|” দ্রষ্টবয্ গণনাপুস্তক 3:22,28,34,39
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হেয়িছল| পিবত্র তঁাবুর কাঠােমার বন্ধনী, স্তম্ভ, িভিত্ত এবং কাঠােমার
সেঙ্গ বয্বহৃত অনয্ানয্ প্রেয়াজনীয় িজিনসপেত্রর যত্নও তারা িনত|
37 পিবত্র তঁাবুর চারপাশ িঘের েয প্রাঙ্গণ তার সমস্ত স্তম্ভ তঁাবুর
খঁুিটগুিল এবং দিড়র যত্নও তারা িনত|

38 সমাগম তঁাবুর সামেন অথর্াৎ পূবর্িদেক েমািশ, হােরাণ এবং তার
পুত্ররা পিবত্র তঁাবু স্থাপন কেরিছল| তারা ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্
পিবত্র অঞ্চলিট রক্ষণােবক্ষণ করত| অনয্ েয েকােনা বয্িক্ত পিবত্র
স্থােনর কােছ এেল তােক হতয্া করা হত|

39 েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর সমস্ত পুরুষ এবং এক মাস অথবা তার
েবশী বয়েসর সব েছেলর সংখয্া গণনা করার জনয্ েমািশ এবং
হােরাণেক ঈশ্বর আেদশ িদেয়িছেলন| তােদর েমাট েলাকসংখয্া িছল
22,000 জন|

েলবীয়রা েজয্ষ্ঠ সন্তানেদর স্থান িনেলা
40 প্রভু েমািশেক বলেলন, “ইস্রােয়েলর সকল প্রথমজাত পুরুষ

এবং েছেলর সংখয্া গণনা কের যােদর বয়স কমপেক্ষ এক মাস,
তােদর নাম তািলকাভুক্তকেরা| 41আিম প্রভু,আমার জনয্ ইস্রােয়েলর
সকল প্রথমজাত বয্িক্তর পিরবেতর্ েলবীয়েদর গ্রহণ কর এবং ইস্রােয়ল
সন্তানেদর প্রথমজাত পশুেদর পিরবেতর্ েলবীয়েদর পশুেদর গ্রহণ
কেরা|”

42 সুতরাং েমািশ প্রভুর আেদশানুযায়ী ইস্রােয়েলর েজয্ষ্ঠ
সন্তানেদর সংখয্া গণনা করল| 43 েস এক মাস অথবা তার েবশী
বয়েসর সকল প্রথমজাত পুরুষ এবং েছেলর নাম তািলকাভুক্ত করল|
েসই তািলকায় 22,273 জেনর নাম িছল|

44 প্রভু েমািশেক আরও বলেলন, 45 “ইস্রােয়েলর অনয্ানয্
প্রথমজাত বয্িক্তেদর পিরবেতর্ েলবীয়েদর নাও এবং অনয্ানয্
েলাকেদর পশুেদর পিরবেতর্ েলবীয়েদর পশুেদরই নাও| েলবীয়রা
আমার, আিম প্রভু এই কথা বেলিছ| 46 েসখােন 22,000 জন েলবীয়
আেছ িকন্তু অনয্ানয্ পিরবােরর েজয্ষ্ঠ সন্তানেদর সংখয্া 22,273
জন অথর্াৎ েলবীয়েদর েথেক ইস্রােয়েলর আর অনয্ পিরবারগুিলেত
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েমাট 273 জন েজয্ষ্ঠ সন্তান েবশী আেছ| 47 সুতরাং তােদর মুক্ত
করেত ইস্রােয়েলর েলাকেদর কাছ েথেক পিবত্র মিন্দেরর অনুেমািদত
ওজেনর পিরমাপ অনুসাের 273জেনর প্রেতয্েকরজনয্ পঁাচ েশেকল
রূেপা সংগ্রহ কেরা| (পিবত্র স্থােনর ওজনানুসাের এক েশেকল হেলা
20 িজেরাহ|) 48 েসই রূেপা হােরাণ এবং তার পুত্রেদর িদেয় দাও|
ইস্রােয়েলর 273 জন েলােকর জনয্ এই মূলয্ িদেত হেব|”

49 অনয্ানয্ পিরবারেগাষ্ঠীর 273 জন পুরুেষর বদেল জায়গা
েনওয়ার মেতা েলবীয়েদর সংখয্া যেথষ্ট িছল না| সুতরাং েমািশ
েসই 273 জেনর জনয্ অথর্ সংগ্রহ করল| 50 ইস্রােয়েলর প্রথমজাত
বয্িক্তেদর কাছ েথেক েমািশ রূেপা সংগ্রহ করল| েস পিবত্র স্থােনর
অনুেমািদত ওজন অনুসাের 1365 েশেকল রূেপা সংগ্রহ কেরিছল|
51 েমািশ প্রভুর আেদশ মেতা হােরাণ ও তার পুত্রেদর েসই রূেপা
িদেয়িছল|

4
কহাত্ পিরবােরর কাজগুিল

1 প্রভু েমািশ এবং হােরাণেক বলেলন, 2 “কহাত্  েগাষ্ঠীর
পিরবারগুিলর েলাকসংখয্া গণনা কেরা| (কহাত্ পিরবারেগাষ্ঠী েলবী
পিরবারেগাষ্ঠীরই একিট অংশ|) 3 িত্রশ েথেক পঞ্চাশ বছর বয়স্ক েয
সব পুরুষ েসনাবািহনীেত কাজ কেরিছল তােদর সকেলর সংখয্া গণনা
কেরা| এরা সমাগম তঁাবুেত কাজ করেব| 4 সমাগম তঁাবুর েভতেরর
পিবত্রতম িজিনসপেত্রর যত্ন ও রক্ষনােবক্ষণই হেব তােদর কাজ|

5 “যখন ইস্রােয়েলর েলাকরা েকােনা নতুন জায়গায় ভ্রমেণ যােব,
তখন হােরাণ এবং তার পুত্ররা অবশয্ই সমাগম তঁাবুেত যােব এবং
পদর্ া নািমেয় েসই পদর্ া িদেয় ঈশ্বর এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর চুিক্তর
পিবত্র িসনু্দকিটেক ঢাকা িদেয় রাখেব| 6 এর পর তারা এই সমস্ত
িজিনসগুিলেক একিট মসৃণ চামড়ার ৈতরীআচ্ছাদন িদেয় েঢেক েদেব|
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এর পর তারা অবশয্ই এই চামড়ার ওপর িদেয় একিট শক্ত নীল
কাপড় সমানভােব িবিছেয় েদেব এবং পিবত্র িসনু্দেকর আংটার মেধয্
খঁুিটগুেলা পরােব|

7 “এর পর তারা অবশয্ই পিবত্র েটিবেলর উপর একিট নীল
কাপড় িবিছেয় েদেব| তারপর তারা থালা, চামচ, বািট এবং েপয়
ৈনেবদয্গুিলর পাত্র েটিবেলর ওপর রাখেব| েটিবেলর ওপের িবেশষ
ধরেণর রুিটও রাখেব| 8 এই সমস্ত িজিনপেত্রর উপের েতামরা
অবশয্ই একিট লাল কাপড় িবিছেয় েদেব| এর পর এই সমস্ত
িজিনসগুিলেক মসৃণ চামড়া িদেয় েঢেক রােখা| এর পর েটিবেলর
আংটার মেধয্ খঁুিটগুেলা পরােব|

9 “এর পর তারা অবশয্ই বািতস্তম্ভ এবং তার বািতগুিলেক একিট
নীল কাপড় িদেয় েঢেক েদেব| বািতগুেলােক প্রজ্জ্বিলতঅবস্থায় রাখার
জনয্ যা যা িজিনসপেত্রর প্রেয়াজন হয়, েসই সমস্ত িকছুেক এবং
বািতর জেনয্ প্রেয়াজনীয় েতেলর পাত্রগুেলােকও তারা অবশয্ই েঢেক
রাখেব| 10তারপর সমস্ত িজিনসগুেলােক মসৃণ চামড়ার মেধয্ মুড়েব|
এর পর তারা অবশয্ই এই সমস্ত দ্রবয্সামগ্রীেক খঁুিটেত পরােব, েয
খঁুিটগুেলা বহন করার জনয্ বয্বহৃত হত|

11 “তারা অবশয্ই েসানালী েবদীর ওপর একিট নীল কাপড় িবিছেয়
েদেব এবং েসটােক একিট মসৃণ চামড়া িদেয় আবৃত করেব| তারপর
তারা বহেনর জনয্ েবদীর ওপের আংটার মেধয্ খঁুিটগুেলা পরােব|

12 “এর পর তারা পিবত্র স্থােন উপাসনার জনয্ েয সব িবেশষ
ধরেণর িজিনসপত্র বয্বহৃত হয়, েসগুিলেক এক জায়গায় জেড়া
করেব| একিত্রত িজিনসপত্রগুিলেক তারা অবশয্ই একিট নীল কাপেড়
মুড়েব| তারপর তারা ঐসব িজিনসগুিলেক মসৃণ চামড়া িদেয় ঢাকেব|
তারপর এগুেলােক বহেনর জেনয্ একিট কাঠােমার ওপর রাখেব|

13“তারা অবশয্ই িপতেলর েবদীর ওপর েথেক ছাই পিরষ্কার করেব
এবং েবদীর ওপর একিট েবগুনী কাপড় পাতেব| 14 এরপর তারা
উপাসনার জনয্ েয সব িজিনসপত্র বয্বহৃত হত েসইগুেলােক েবদীর
উপের এক জায়গায় একিত্রত করেব| এগুেলা হলআগুন রাখার পাত্র,
কঁাটা চামচ, েবলচা এবং বািট| তারা অবশয্ই এই সকল দ্রবয্সামগ্রী
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িপতেলর েবদীর ওপর রাখেব| এরপর েবদীিট একিট মসৃণ চামড়ার
আচ্ছাদন িদেয় ঢাকেব| েবদীর উপেরর আংটার মেধয্ িদেয় তারা
বহেনর জনয্ খঁুিটগুেলােক পরােব|

15 “হােরাণ এবং তার পুত্ররা পিবত্র স্থােনর িজিনসপত্র েঢেক
েদওয়ার কাজ সমূ্পণর্ করেব| এরপর কহাত্  পিরবােরর েলাকরা
িভতের েযেত পারেব এবং ঐ সব িজিনসপুত্র বহেনর কাজ শুরু
করেব| এইভােব তারা পিবত্র স্থান স্পশর্ করেব না এবং তােদর মৃতুয্
হেব না|

16 “যাজক হােরােণর পুত্র ইলীয়াসর, পিবত্র তঁাবুর দািয়েত্ব
থাকেব| েসই পিবত্র স্থান এবং েসখানকার সকল িজিনসপেত্রর দািয়ত্ব
তার| বািত জ্বালাবার জনয্ প্রেয়াজনীয় েতল, ধূপধূেনা, ৈদনিন্দন
উৎসগীর্কৃত িজিনসপত্র এবং অিভেষেকর েতেলর দািয়েত্বও েস
থাকেব|”

17 এরপর প্রভু েমািশ এবং হােরাণেক বলেলন, 18 “সাবধান! এই
কহােতর পিরবােরর েলাকেদর উেচ্ছদ কেরা না| 19 েতামরা িনশ্চয়ই
এই কাজগুেলা করেব যােত কহােতর পিরবােরর েলাকরা পিবত্রতম
স্থােনর কােছ েযেত পাের এবং যােত তােদর মৃতুয্ না হয়| হােরাণ ও
তার পুত্ররা েভতের প্রেবশ কের কহাত্ পিরবােরর প্রেতয্কিট েলাকেক
তােদর িক করেত হেব এবং িক বইেত হেব তা েদিখেয় েদেব| 20 যিদ
তুিম এই কাজ না কেরা, তাহেল কহােতর েলাকরা হয়েতা েভতের
প্রেবশ কের পিবত্র দ্রবয্ািদ েদখেত পাের| যিদ তারা ক্ষিণেকর জনয্ও
ঐসব িজিনপত্র েদেখ, তাহেল তােদর অবশয্ই মরেত হেব|”

েগেশর্ান পিরবােরর কাজগুিল
21 প্রভু েমািশেক বলেলন, 22 “েগেশর্ান পিরবােরর সকল েলাকর

সংখয্া গণনা কেরা| পিরবার এবং পিরবারেগাষ্ঠী অনুসাের তােদর
তািলকাভুক্ত কেরা| 23 েসনাবািহনীেত কাজ কেরিছল এমন 30
েথেক 50 বছর বয়স্ক পুরুেষর সংখয্া গণনা কেরা| সমাগম তঁাবুর
রক্ষণােবক্ষণই হেব তােদর কাজ|
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24 “এগুেলা েগেশর্ান পিরবােরর কাজ| তারা এই সকল দ্রবয্ািদ
বহন করেব: 25 তারা সমাগম তঁাবুর পদর্ াগুেলা, পিবত্র তঁাবু তার
আচ্ছাদন এবং মসৃণ চামড়ার আচ্ছাদনগুেলােক বহন করেব| তারা
পিবত্র তঁাবুর প্রেবশ পেথর পদর্ াও বহন করেব| 26 পিবত্র তঁাবু এবং
েবদীর চতুির্দেক েয প্রাঙ্গণ তার পদর্ াগুেলােকও তারা বহন করেব|
তারা প্রাঙ্গেণর প্রেবশ পেথর পদর্ া এবং পদর্ ার সেঙ্গ বয্বহােরর
উপেযাগী সমস্ত দিড় এবং অনয্ানয্ িজিনসপত্রও বহন করেব| এই
সকল িজিনসপেত্রর সেঙ্গ অনয্ানয্ যা যা কাজকেমর্র প্রেয়াজন হেব
তার দািয়েত্বও থাকেব েগেশর্ান পিরবােরর েলাকরা| 27 েয সকল
কাজ করা হেব হােরাণ এবং তার পুত্ররা তার প্রিত লক্ষয্ রাখেব|
েগেশর্ােনর েলাকরা েয সব িজিনসপত্র বহন করেব এবং েয সব কাজ
করেব, তার প্রেতয্েকর প্রিত হােরাণ এবং তার পুত্ররা লক্ষয্ রাখেব|
েয সব িজিনসপত্র তারা বহন করেব তার দািয়ত্বও তুিম তােদর েদেব|
28 যাজক হােরােণর পুত্র ঈথামেরর িনেদর্ শ অনুসাের সমাগম তঁাবুর
জনয্ েগেশর্ান পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা এই কাজগুেলাই করেব|”

মরাির পিরবােরর কাজগুিল
29 “মরাির পিরবারেগাষ্ঠীর সকল পিরবার এবং পিরবারেগাষ্ঠীর

সকল পুরুষেদর গণনা কেরা| 30 েসনাবািহনীেত কাজ কেরিছল এমন
30 েথেক 50 বছেরর বয়স্ক সব পুরুেষর সংখয্া গণনা কেরা| সমাগম
তঁাবুর জনয্ তারা এই িবেশষ ধরেণর কাজ করেব| 31 যখন তুিম
ভ্রমণ করেব তখন তােদর কাজ হল সমাগম তঁাবুর কাঠােমা বহন
করা| তারা অবশয্ই পিবত্র তঁাবুর বন্ধনী, স্তম্ভ এবং িভিত্তগুেলােক বহন
করেব| 32প্রাঙ্গেণর চারপােশর স্তম্ভগুিল, িভিত্তগুিল, তঁাবুর খঁুিটগুিল,
সমস্ত দিড় এবং প্রাঙ্গেণর চারপােশর খঁুিটর জেনয্ যা িকছু বয্বহৃত
হয় সব িকছু তারা অবশয্ই বহন করেব| নােমর তািলকা ৈতরী কের
প্রেতয্ক বয্িক্তেক িনিশ্চত কের বেল দাও তােক েকান েকান িজিনস
বহন করেত হেব| 33 সমাগম তঁাবুর কােজ েসবা করার জেনয্ই মরাির
পিরবােরর েলাকেদর এই সব কাজ করেত হেব| যাজক হােরােণর পুত্র
ঈথামেরর িনেদর্ শ অনুসাের এই কাজগুিল তারা করেব|”
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েলবীয় পিরবারগুিল
34 েমািশ, হােরাণ এবং ইস্রােয়েলর দলেনতারা কহােতর েলাকেদর

তােদর পিরবার এবং পিরবারেগাষ্ঠী অনুসােরই গণনা কেরিছল|
35 িত্রশ েথেক পঞ্চাশ বছর বয়স্ক েযসব পুরুষ সমাগম তঁাবুেত িবেশষ
কােজর দািয়েত্ব িছল তােদর সংখয্া গণনা কেরিছল|

36 কহাত্ পিরবােরর 2750 জন পুরুষ এই কােজর জনয্ উপযুক্ত
বেল িবেবিচত হেয়িছল| 37 সুতরাং সমাগম তঁাবুর জনয্ িবেশষ
ধরেণর কােজর দািয়ত্ব কহাত্ পিরবারেগাষ্ঠীেক েদওয়া হেয়িছল| প্রভু
েমািশেক েয ভােব কাজ করেত বেলিছেলন, েমািশ এবং হােরাণ িঠক
েসই ভােবই েসসব কাজ কেরিছল|

38 েগেশর্ােনর েগাষ্ঠীেকও গণনা করা হেয়িছল| 39 েসনাবািহনীেত
কাজ কেরিছল এমন 30 েথেক 50 বছর বয়স্ক সব পুরুষেকই
তারা গণনা কেরিছল| তােদর সমাগম তঁাবুর জনয্ িবেশষ কােজর
দািয়ত্ব েদওয়া হেয়িছল| 40 েগেশর্ান পিরবারেগাষ্ঠীর 2630 জন
পুরুষ এই কােজর জনয্ উপযুক্ত বেল িবেবিচত হেয়িছল| 41 সমাগম
তঁাবুর জনয্ িবেশষ কােজর দািয়ত্ব েগেশর্ান পিরবারেগাষ্ঠীর এইসব
বয্িক্তর ওপেরই েদওয়া হেয়িছল| প্রভু েমািশেক েযভােব কাজ করেত
বেলিছেলন, েমািশ এবং হােরাণ িঠক েসভােবই েসসব কাজ কেরিছল|

42 মরাির পিরবারেগাষ্ঠীর সব পিরবার এবং েগাষ্ঠীর পুরুষেদর
গণনা করা হেয়িছল| 43 েসনাবািহনীেত কাজকেরিছল এমন 30 েথেক
50 বছর বয়স্ক সকল পুরুেষর সংখয্াই গণনা করা হেয়িছল| তােদর
সমাগম তঁাবুর জনয্ িবেশষ কােজর দািয়ত্ব েদওয়া হেয়িছল| 44 মরাির
পিরবারেগাষ্ঠীর 3200 জন পুরুষ এইসব কােজর জনয্ উপযুক্ত বেল
িবেবিচত হেয়িছল| 45 সুতরাং মরাির পিরবারেগাষ্ঠীর এইসব বয্িক্তর
ওপেরই িবেশষ কােজর দািয়ত্ব েদওয়া হেয়িছল| প্রভু েমািশেক েয
ভােব কাজ করেত বেলিছেলন, েমািশ এবং হােরাণ িঠক েসভােবই
কাজ কেরিছল|

46 েমািশ, হােরাণ এবং ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ দলেনতারা েলবীয়
পিরবারেগাষ্ঠীরজনসংখয্া গণনা কেরিছল| তারা প্রেতয্ক পিরবার এবং
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পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকসংখয্া গণনা কেরিছল| 47 েসনাবািহনীেত কাজ
কেরিছল এমন 30 েথেক 50 বছর বয়স্ক সব পুরুেষর সংখয্াই গণনা
করা হেয়িছল| তােদর সমাগম তঁাবুর জনয্ িবেশষ কােজর দািয়ত্ব
েদওয়া হেয়িছল| স্থানান্তের ভ্রমেণর সময় এরা সমাগম তঁাবু বহেনর
কাজ কেরিছল| 48 েমাট েলাকসংখয্া িছল 8580জন| 49 সুতরাং প্রভু
েমািশেক েযভােব আেদশ কেরিছেলন েসই ভােব প্রেতয্ক েলাকেক
গণনা করা হেয়িছল| প্রেতয্ক বয্িক্তেক তার িনেজর কাজ েদওয়া
হেয়িছল এবং বলা হেয়িছল তােক অবশয্ই েকােনা না েকান িজিনসপত্র
বহন করেত হেব|প্রভু েযভােব কাজ সম্পন্নকরারআেদশ িদেয়িছেলন
েসই ভােবই এইসব কাজ সম্পািদত হেয়িছল|

5

পিরষ্কার পিরচ্ছন্নতার িনয়ম কানুন
1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “অসুস্থতা এবং েরাগ েথেক তােদর

িশিবর মুক্ত রাখার জনয্ আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর আেদশ করিছ|
েলাকেদর বেলা চমর্েরাগ আেছ এমন বয্িক্তেক িশিবর েথেক েযন েবর
কের েদওয়া হয়| যার শরীর েথেক িকছু বার হেচ্ছ তােক দূের পািঠেয়
িদেত বেলা এবং তােদর বেল দাও মৃতেদহ স্পশর্ কেরেছ এমন েয
েকােনা বয্িক্তেকও িশিবর েথেক বার কের িদেত| 3 েস পুরুষই েহাক্
অথবা স্ত্রী েহাক্ তােত িকছু আেস যায় না, তােক িশিবর েথেক বার
কের দাও যােত তােদর েয িশিবেরর মেধয্ আিম বাস কির েসখােন
অসুস্থতা এবং অশুদ্ধতা ছিড়েয় না পেড়|”

4 ইস্রােয়েলর েলাকরা ঈশ্বেরর আেদশ পালন কেরিছল| তারা েসই
সমস্ত েলাকেদর িশিবেরর বাইের পািঠেয় িদেয়িছল| প্রভু েমািশেক যা
যা আেদশ িদেয়িছেলন তারা েসইগুেলাই কেরিছল|

ভুল কােজর েখসারত
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5 প্রভু েমািশেক বলেলন, 6 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর এ কথা বেল
দাও: একজন বয্িক্ত হয়েতা আেরকজন বয্িক্তর ক্ষিত করেত পাের|
যখন েকউ অনয্েদর িকছু ক্ষিত কের তখন েস আসেল ঈশ্বেরর
িবরুেদ্ধই পাপ কাজ কের| েসই বয্িক্তিট অপরাধী| 7 সুতরাং েস
তার িনেজর পাপ স্বীকার করেব| েসই বয্িক্তিট অবশয্ই তার ভুল
কােজর জনয্ পুেরা েখসারত িদেত বাধয্ থাকেব| এছাড়াও েস তার
েখসারেতর এক পঞ্চমাংশ পিরমাণ মূলয্ েসই বয্িক্তেক েদেব, যার
ক্ষিত েস কেরেছ| 8 িকন্তু হয়েতা এমনও হেত পাের েয, েস েয বয্িক্তর
ক্ষিত কেরেছ েস মারা েগেছ এবং এমনও হেত পাের েয তার হেয়
েখসারেতর মূলয্ গ্রহণ করার মেতা েকােনা িনকট আত্মীয় েনই| েস
েক্ষেত্র েয বয্িক্তিট খারাপ কাজ কেরিছল, েস প্রভুেক েসই মূলয্
েদেব| েসই মূেলয্র পুেরাটাই তােক যাজকেক িদেত হেব| যাজক েসই
মানুষেক শুিচ করার জনয্ অবশয্ই একিট পুং েমষ বিল েদেব| েয
বয্িক্ত অনয্ায় কাজ কেরেছ, তার পাপেক ঢাকা েদওয়ার জনয্ই এই
েমষ বিল েদওয়া হেব| িকন্তু যাজক বাকী মূলয্ েরেখ িদেত পাের|

9 “যিদ ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেধয্ েকােনা একজন ঈশ্বরেক
েকােনা িবেশষ উপহার েদয়, তাহেল িযিন েসই উপহার গ্রহণ
কেরেছন, েসই যাজক েসিট েরেখ িদেত পােরন, এিট তঁার 10 েকােনা
বয্িক্তর পেক্ষ িবেশষ ধরেণর উপহার েদওয়া বাধয্তামূলক নয়| িকন্তু
যিদ েস েকােনা উপহার েদয় তেব েসই উপহার যাজেকর প্রাপয্ হেব|”

সেন্দহপ্রবণ স্বামী সম্পেকর্
11 এর পর প্রভু েমািশেক বলেলন, 12 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর

একথা বেল দাও: একজন পুরুেষর স্ত্রী তার কােছ িবশ্বস্ত নাও হেত
পাের| 13অনয্ েকােনা পুরুেষর সেঙ্গ তার েযৗন সম্পকর্ থাকেত পাের
এবং এই বয্াপারিট েস তার স্বামীর কােছ লুেকােত পাের| েস েয পাপ
কাজ করেছ েস সম্পেকর্ তার স্বামীেক অবিহত করার জনয্ েসখােন
েকউ নাও থাকেত পাের| তার অনয্ায় কাজকমর্ সম্পেকর্ তার স্বামী
েকােনািদনই েকােনা িকছুই নাও জানেত পাের এবং েসই স্ত্রীেলাক তার
পাপকমর্ সম্পেকর্ তার স্বামীেক অবিহত নাও করেত পাের| 14 িকন্তু
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স্ত্রী েয পাপ কাযর্ কের েসই বয্াপাের স্বামী সেন্দহ করেত শুরু করেত
পাের| েস ঈষর্ািন্বত হেয় উঠেত পাের| তার মেন এই িবশ্বাস হেত পাের
েয তার স্ত্রী তার কােছ আর পিবত্র এবং সৎ েনই| 15 যিদ তাই হয়,
তাহেল েস অবশয্ই তার স্ত্রীেক যাজেকর কােছ িনেয় যােব| েসই
স্বামী অবশয্ই 8 কাপ যেবর ময়দা ৈনেবদয্ িহসােব প্রদান করেব| েস
েসই যেবর ময়দার মেধয্ েকােনা েতল বা ধূপধূনা েদেব না| কারণ
এিট এক ঈষর্ািন্বত স্বামীর আনা শসয্ ৈনেবদয্| এই ৈনেবদয্ প্রদান ঐ
স্ত্রীেলাকিটেক তার েদাষ স্মরণ করাবার জনয্|

16 “যাজক েসই স্ত্রীেক প্রভুর সামেন িনেয় যােব এবং েসখােন
দঁাড় কিরেয় রাখেব| 17 এর পর যাজক পিবত্র জল িনেয় আসেব
এবং একিট মািটর পােত্র তা রাখেব| যাজক পিবত্র তঁাবুর েমেঝ েথেক
িকছু ধুেলা তুেল েসই জেল রাখেব| 18 তারপর যাজক ঐ স্ত্রীেলাকেক
প্রভুর সামেন দঁাড় করােব| এর পর যাজক েসই স্ত্রীর চুল আলগা কের
েদেব এবং তার হােত েসই ৈনেবদয্ রাখেব| এই ৈনেবদয্িট েসই যেবর
ময়দা যা তার স্বামী ঈষর্ািন্বত হেয়িছল বেল এেনিছল| এই একই সমেয়
যাজেকর হােত েসই িতক্ত জল থাকেব যা অিভশাপ িনেয় আেস|

19 “এর পর যাজক েসই স্ত্রীেক িদবয্ কিরেয় বলেবন েয: �যিদ
তুিম অনয্ েকােনা পুরুেষর সেঙ্গ না শুেয় থােকা এবং তুিম যিদ েতামার
িববািহত জীবেনর সমেয় স্বামীর িবরুেদ্ধ েকােনা পাপ না কের থােকা
তাহেল অিভশাপ বহনকারী এই িতক্তজল েতামার েকােনা ক্ষিত করেব
না| 20 িকন্তু তুিম যিদ েতামার স্বামী নয় এমন েকােনাও পুরুেষর সেঙ্গ
েযৗন সম্পকর্ কের েতামার স্বামীর িবরুেদ্ধ েযৗন পাপ কের থাক,
তাহেল তুিম শুিচ নও| 21 যিদ তা সিতয্ হয়, তাহেল এই িবেশষ জল
পান করেল েতামােক প্রচুর সমসয্ার সমু্মখীন হেত হেব| তুিম েকােনা
সন্তােনর জন্ম িদেত পারেব না| এবং তুিম যিদ এখন সন্তানসম্ভবা হেয়
থােকা, তাহেল েতামার সন্তান মারা যােব| তাহেল েতামার েলাকরা
েতামােক তয্াগ করেব এবং েতামার সম্পেকর্ কু-কথা কথা বলেব|�

“এর পর যাজক অবশয্ই েসই স্ত্রীেক প্রভুর কােছ এক িবেশষ
প্রিতশ্রুিত করার জনয্ বলেব| যিদ স্ত্রী িমেথয্ কথা বেল তাহেল তার
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পেক্ষ এই খারাপ ঘটনাগুেলা েয ঘটেব েস বয্াপাের তােক অবশয্ই
সম্মত হেত হেব| 22 যাজক অবশয্ই বলেব, �তুিম অবশয্ই এই জল
পান করেব যা সমসয্ার সৃষ্টি কের| যিদ তুিম পাপ কের থােকা, তাহেল
তুিম বন্ধয্া হেয় যােব, আর যিদ তুিম সন্তানসম্ভবা হও, তাহেল েতামার
গেভর্ র িশশু জেন্মর আেগই মারা যােব|� এবং েসই স্ত্রী বলেব: �তুিম
যা বলেব আিম েসই মেতা কাজ করেত সম্মত হলাম|�

23 “যাজক তখন েসই অিভশাপগুেলা একিট েগাটােনা পঁুিথেত
িলেখ রাখেব| এরপের েস জল িদেয় েসই বাণীগুেলা ধুেয় েফলেব|
24 এরপর েসই স্ত্রীেক েসই জল পান করেত হেব যা সমসয্ার সৃষ্টি
কের| এই জল তার মেধয্ প্রেবশ করেব এবং যিদ েস েদাষী হয় তাহেল
এিট তার পেক্ষ খুবই যন্ত্রণাদায়ক হেব|

25 “এরপর যাজক েসই স্ত্রীর কাছ েথেক েয ৈনেবদয্ েদওয়া
হেয়িছল েসিট েনেব (ঈষর্ার জনয্ ৈনেবদয্) এবং প্রভুর সমু্মেখ
উপস্থািপত করেব| এরপর যাজক েসিটেক েবদীর উপের িনেয় যােব|
26 যাজক এক মুেঠা শসয্ িনেয় েসিটেক েবদীর উপের দগ্ধ করেব|
এরপর েস েসই স্ত্রীেক জলপান করেত বলেব| 27 যিদ েসই স্ত্রী তার
স্বামীর িবরুেদ্ধ েযৗন পাপ কের থােক, তাহেল এই জল তােক িবপেদ
েফলেব| জল তার শরীের প্রেবশ কের তােক প্রচুর যন্ত্রণা েভাগ
করােব| েকােনা সন্তান যিদ তার মেধয্ থােক, তাহেল জেন্মর আেগই
তার মৃতুয্ হেব এবং স্ত্রীেলাকিট আর েকােনািদনই েকােনা সন্তােনর
জন্ম িদেত পারেব না| সকেলই তার িবরুদ্ধাচারণ করেব| 28 িকন্তু েসই
স্ত্রী যিদ তার স্বামীর িবরুেদ্ধ েযৗন পাপ না কের থােক এবং েস যিদ
শুিচই েথেক থােক, েসেক্ষেত্র এই িবচার বেল েদেব েয েস েদাষী নয়|
তখনই েস স্বাভািবক হেব এবং সন্তােনর জন্ম িদেত পারেব|

29 “এটাই হল ঈষর্া সংক্রান্ত িবিধ যা িনেদর্ শ েদয় িক করা উিচৎ 
যখন িবেশষ কের েকােনা স্ত্রী তার সােথ িববােহ আবদ্ধ স্বামীর িবরুেদ্ধ
পাপকেমর্ িলপ্ত হয়| 30 অথবা একজন পুরুেষর িক করা উিচৎ যিদ
েস তার স্ত্রীর প্রিত ঈষর্ািন্বত হয় এবং সেন্দহ কের েয তার স্ত্রী তার
িবরুেদ্ধ পাপকেমর্ িলপ্ত হেয়েছ| যাজক েসই স্ত্রীেক অবশয্ই প্রভুর
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সামেন দঁাড়ােনার জনয্ বলেব| এরপের যাজক ঐ সমস্ত কাজগুিল
সম্পন্ন করেব| এটাই িবিধ| 31 তাহেল েকােনা রকম অনয্ােয়র জেনয্
স্বামী েদাষী হেব না| িকন্তু যিদ স্ত্রী েকােনা েযৗন পাপ কের থােক তাহেল
তােক কষ্টেভাগ করেত হেব|”

6
নাসরীয়েদর বয্বস্থা

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা: েকান
পুরুষ বা স্ত্রী যিদ নাসরীয় হবার জনয্ অথর্াৎ প্রভুর জনয্ িনেজেক
পৃথক কের তেব, 3 ঐ সময় েসই বয্িক্ত েযন েকােনা দ্রাক্ষারস বা
অনয্ েকােনা কড়া পানীয় পান না কের| েসই বয্িক্ত দ্রাক্ষারস বা অনয্
েকােনা কড়া পানীয় েথেক ৈতরী িসরকাও পান করেব না| এবং তাজা
দ্রাক্ষা িকংবা িকিশ্মশ্ খােব না| 4আলাদা থাকার এই িবেশষ সময় দ্রাক্ষা
েথেক ৈতরী েকােনা িকছুই েস খােব না, এমনিক দ্রাক্ষার বীজ অথবা
েখাসাও নয়|

5 “নাসরীয় হেয় থাকার এই িবেশষ সমেয় েসই বয্িক্ত তার চুলও
কাটেব না| এই িবেশষ সময়িট েশষ না হওয়া পযর্ন্ত েস অবশয্ই
পিবত্র থাকেব| েস তার চুলেক বড় হেত েদেব| েসই বয্িক্তর চুল
হেচ্ছ ঈশ্বেরর কােছ তার শপেথর একিট িবেশষ অংশ| ঈশ্বেরর কােছ
উপহার িহেসেব েস তার চুল দান করেব| সুতরাং আলাদা থাকার এই
িবেশষ সময়িট েশষ না হওয়া পযর্ন্ত েসই বয্িক্ত তার চুল কাটেব না,
তােক বাড়েত েদেব|

6 “পৃথক থাকার এই িবেশষ সময় একজন নাসরীয় েকােনা
মৃতেদেহর কােছ অবশয্ই যােব না| কারণ, েসই বয্িক্ত প্রভুর কােছ
িনেজেক সমূ্পণর্ সমপর্ণ কেরেছ| 7 এমনিক যিদ তার িনেজর
িপতামাতা িকংবা ভাই অথবা েবান মারা যায়, তাহেলও েস অবশয্ই
তােদর স্পশর্ করেব না| এটা তােক অশুিচ কের েদেব| তােক অবশয্ই
েদখােত হেব েয, েস পৃথক এবং সমূ্পণর্ভােব েস িনেজেক ঈশ্বেরর
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কােছ সমপর্ণ কেরেছ| 8 পৃথক থাকার এই পুেরা সমেয় েস অবশয্ই
সমূ্পণর্ভােব িনেজেক প্রভুর কােছ িনেবদন করেব| 9 “এও হেত পাের
েয, নাসরীয় এমন একজেনর সেঙ্গ আেছ েয অকস্মাত্ মারা েগেছ|
যিদ নাসরীয় এই মৃত বয্িক্তেক স্পশর্ কের তেব েস অপিবত্র হেয়
যােব| যিদ তাই হয়, তেব নাসরীয় অবশয্ই মাথার সমস্ত চুল েকেট
েফলেব| (ঐ চুল তার িবেশষ প্রিতজ্ঞার একিটঅংশ িছল|) েস অবশয্ই
সপ্তম িদেন তার চুল কাটেব, কারণ ঐ িদেন তােক শুিচ করা হেব|
10এরপর অষ্টম িদেন েসই নাসরীয় অবশয্ই দুিট ঘুঘু এবং দুিট পায়রার
বাচ্চা যাজেকর কােছ িনেয় আসেব| সমাগম তঁাবুর প্রেবশ পেথই
েস যাজেকর কােছ এগুিলেক িদেয় েদেব| 11 তখন যাজক এেদর
একিটেক পাপ েথেক শুিচ হবার জনয্ উৎসগর্ করেব| অপরিটেক
েস দাহ করার জনয্ উৎসগর্ করেব| এই দাহ করা উৎসগর্ই হেব
নাসরীয়র পােপর প্রিতদান| (েস পাপী কারণ েস একিট মৃতেদেহর
কােছ িছল|) ঐ সময় েসই বয্িক্ত ঈশ্বেরর কােছ উপহার িহসােব তার
মাথার চুল েদবার জনয্ আবার শপথ করেব| 12 এর অথর্ হল, েসই
বয্িক্ত আবার আলাদা েথেক ঈশ্বেরর কােছ িনেজেক অবশয্ই সমপর্ণ
করেব| অবশয্ই েস একিট এক বছর বয়স্ক পুরুষ েমষ িনেয় আসেব|
এবং এই েমষ েদাষাথর্ক বিল িহসােব উৎসগর্ করেব| তার পৃথক থাকার
প্রথম পযর্ায়েক গণনা করা হেব না| েস নতুন কের পৃথক থাকেত শুরু
করেব| এটা অবশয্ই করেত হেব কারণ েস তার প্রথম পৃথক থাকার
সময় একিট মৃতেদহ স্পশর্ করায় অশুিচ হেয়িছল|

13 “তার পৃথক থাকার িনির্দষ্ট সময় েশষ হওয়ার পের নাসরীয়
অবশয্ই সমাগম তঁাবুর প্রেবশ পেথ যােব| 14 এবং প্রভুর কােছ তার
যা িকছু উৎসগর্ করার তা করেব| তার উৎসগর্ অবশয্ই হেব:

একিট িনখঁুত এক বছর বয়স্ক পুরুষ েমষশাবক যা েহামবিলর জনয্
উৎসগর্ করা হেব|
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একিট িনখঁুত এক বছর বয়স্ক স্ত্রী েমষশাবক যা পাপাথর্ক বিলর জনয্
উৎসগর্ করা হেব|

একিট িনখঁুত েমষ যা মঙ্গল ৈনেবদয্র জনয্ উৎসগর্ করা হেব|
15 এক ঝুিড় রুিট যা খািমরিবহীনভােব ৈতরী (েতেলর সেঙ্গ খুব
ভােলা ময়দা িমিলেয় ৈতরী েকক|) এই সব েকেকর ওপের
অবশয্ই েতল ছড়ােনা থাকেব|

এই সব উপহােরর সেঙ্গই শসয্ ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্ উৎসগর্
করা হেব|

16 “যাজক এই সকল দ্রবয্সামগ্রী প্রভুর সামেন উপিস্থত কের
তখনই পাপস্খালেনর জনয্ বিল এবং েহামবিল উৎসগর্ করেবন|
17 যাজক খািমরিবহীন ৈতরী এক ঝুিড় রুিট প্রভুেক েদেবন| তারপর
িতিন প্রভুর কােছ মঙ্গল ৈনেবদয্ উৎসেগর্র জনয্ েসই পুং েমষিটেক
হতয্া করেবন| যাজক এিটেক শসয্ ৈনেবদয্ ও েপয় ৈনেবদয্র সােথই
প্রভুেক উৎসগর্ করেবন|

18 “এরপর নাসরীয় সমাগম তঁাবুর প্রেবশ পেথ যােব| েসখােন
েস তার এই উৎসগর্ করা চুল েকেট েফলেব এবং েয আগুন মঙ্গল
ৈনেবদয্র জনয্ উৎসগীর্কৃত ৈনেবদয্র নীেচ জ্বলেছ তােত েসই চুল
েফেল েদওয়া হেব|

19 “নাসরীয় তার চুল েকেট েফলার পের যাজক তােক পুং েমেষর
একিট েসদ্ধ করা স্কন্ধ, একিট িপেঠ আর একিট সরুচাকলী ঝুিড়
েথেক েদেবন| এই দুিটই খািমর ছাড়া ৈতরী করা হেব| 20 এর পর
যাজক এইসব দ্রবয্সামগ্রী প্রভুর সামেন েদালােবন| এিট হল েদালনীয়
ৈনেবদয্| এই সব দ্রবয্সামগ্রী পিবত্র এবং এগুেলা সবই যাজেকর|
এছাড়াও েমেষর বুক এবং উরুও প্রভুর সামেন েদালােনা হেব| এই
সব দ্রবয্সামগ্রীও যাজেকর| এর পর নাসরীয় বয্িক্তিট দ্রাক্ষারস পান
করেত পাের|

21 “েয বয্িক্ত নাসরীয় শপথ করেব বেল মনস্থ কেরেছ তার জনয্
ঐগুেলাই হল িনয়ম| ঐ বয্িক্ত অবশয্ই প্রভুেক ঐসব উপহার েদেব|
এছাড়াও যিদ েকােনা বয্িক্ত আরও িকছু েবশী িদেত সক্ষম হয় এবং
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তা েদবার জনয্ শপথ কের থােক, তাহেল তােক অবশয্ই তার শপথ
রাখেত হেব| তেব তােক অবশয্ই কমপেক্ষ ঐসব িজিনসপত্র িদেতই
হেব যা নাসরীয় শপেথর িনয়েম তািলকাভুক্ত হেয়েছ|”

যাজেকর আশীবর্াদ
22 প্রভু েমািশেক বলেলন, 23 “হােরাণ এবং তার পুত্রেদর বেল

দাও েয, এভােবই তারা ইস্রােয়েলর েলাকেদরআশীবর্াদ করেব|” তারা
বলেব:

24 �প্রভু েতামােদর আশীবর্াদ করুন এবং রক্ষা করুন|
25 প্রভু েতামােদর প্রিত সদয় েহান

এবং েতামােদর করুণা প্রদশর্ন করুন|
26 প্রভু েতামােদর প্রাথর্নার উত্তর িদন

এবং েতামােদর শািন্ত িদন|�

27এরপর প্রভু বলেলন, “ইস্রােয়েলর েলাকেদরআশীবর্াদ করার জনয্
হােরাণ এবং তার পুত্ররা আমার নাম বয্বহার করেব এবং আিম তােদর
আশীবর্াদ করেবা|”

7
পিবত্র তঁাবুর উৎসগীর্করণ

1 েমািশ পিবত্র তঁাবুর স্থাপেনর কাজ সম্পন্ন কের এিটেক
প্রভুর কােছ উৎসগর্ করল| পিবত্র তঁাবু এবং তার েভতেরর সমস্ত
দ্রবয্সামগ্রীেক েমািশ অিভেষক করল| েবদী এবং তার সেঙ্গ বয্বহাযর্য্
অনয্ানয্ দ্রবয্সামগ্রীেকও েমািশ অিভেষক ও পিবত্র করল| এেত
েবাঝােনা হল েয, এই সব দ্রবয্সামগ্রী েকবলমাত্র প্রভুর উপাসনার
জনয্ই বয্বহৃত হেব|
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2 এরপর ইস্রােয়েলর েনতাগণ প্রভুেক তােদর ৈনেবদয্ প্রদান
করল| এই সকল েনতারা িছল তােদরই পিরবােরর কতর্ া এবং তােদর
েগাষ্ঠীর েনতা| এই সব েলাকরা হল তারাই যােদর েলাকসংখয্া গণনা
করার দািয়ত্ব িছল| 3 এই সব েলাকরা প্রভুর কােছ উপহার এেনিছল|
তারা ছয়িট আচ্ছািদত শকট এবং েসই শকটগুিলেক চালােনার জনয্
বােরািট গরু এেনিছল| (প্রেতয্ক েনতা একিট কের গরু িদেয়িছল|
প্রেতয্ক েনতা অপর আেরক েনতার সেঙ্গ একসেঙ্গ একিট কের
শকট িদেয়িছল|) পিবত্র তঁাবুেতই েনতারা প্রভুেক এই সব দ্রবয্সামগ্রী
িদেয়িছল|

4 প্রভু েমািশেক বলেলন, 5 “েনতােদর কাছ েথেক এই সব
উপহারসামগ্রী গ্রহণ কেরা| সমাগম তঁাবুর কােজ এইসব উপহারসামগ্রী
বয্বহার করা যােব| েলবীয়েদর এই সব িজিনসপত্র িদেয় দাও| এই
িজিনসগুিল তােদর প্রেয়াজন হেব|”

6 তাই েমািশ শকটগুিল এবং গরুগুেলােক গ্রহণ কের ঐগুেলা
েলবীয় পিরবারভুক্তেদর িদেয় িদেয়িছল| 7 েমািশ েগেশর্ান েগাষ্ঠীভুক্ত
েলাকেদর দুিট গাড়ী এবং চারিট গরু িদেয়িছল| 8এরপর েমািশ মরাির
েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর চারিট গাড়ী এবং আটিট গরু িদেয়িছল| তােদর
কােজর জনয্ এই শকট ও গরুর তােদর প্রেয়াজন িছল| যাজক
হােরােণর পুত্র ঈথামর এইসব বয্িক্তেদর কাজকেমর্র জনয্ দায়বদ্ধ
িছল| 9 েমািশ কহােতর পিরবারেগাষ্ঠীেক একিটও গরু অথবা গািড়
েদয় িন, কারণ তােদর কাজ িছল পিবত্র দ্রবয্সামগ্রী িনেজেদর কঁােধই
বহন করা|

10 েমািশ েবদীেক অিভেষক কেরিছল| ঐ একই িদেন েবদীিটেক
উৎসগর্ করার জনয্ েনতারা তােদর ৈনেবদয্ িনেয় এেসিছল| তারা
েবদীেত প্রভুেক তােদর ৈনেবদয্ প্রদান কেরিছল| 11 প্রভু েমািশেক
বলেলন, “েবদীিটেক উৎসগর্ করার জেনয্ প্রেতয্কিদন একজন কের
েনতা তার উপহার িনেয় আসেব|”
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12-83 বােরাজন েনতার প্রেতয্েক তােদর উপহার িনেয় এেসিছল|
এইগুিল হল উপহার সামগ্রী:* প্রেতয্ক েনতা 3-1/4 পাউণ্ড ওজেনর
একিট কের রূেপার থালা এবং 1-3/4 পাউণ্ড ওজেনর একিট কের
রূেপার বািট এেনিছল| এই দুরকেমর উপহারই পিবত্র স্থােনর মাপকািঠ
অনুসাের ওজন করা হেয়িছল| প্রেতয্কিট বািট এবং থালা েতল িমিশ্রত
সূক্ষ্ম ময়দায় পূণর্ িছল; এিট শসয্ ৈনেবদয্র জনয্ বয্বহৃত হত| প্রেতয্ক
েনতা 4 আউন্স ওজেনর একিট কের বড় েসানার চামচও এেনিছল|
এই চামচগুিল সুগিন্ধ ধূেনায় পিরপূণর্ িছল|
এছাড়াও তারা প্রেতয্েক একিট কের এঁেড় বাছুর, একিট েমষ এবং

এক বছর বয়স্ক একিট পুং েমষশাবক এেনিছল| এই পশুগুিলেক
েহামবিলর জনয্ আনা হেয়িছল| পাপ কেমর্র উৎসেগর্র জনয্ তারা
প্রেতয্েক একিট কের পুরুষ ছাগল এেনিছল| প্রেতয্েক 2িট গরু, 5িট
পুং েমষ, 5িট পুং ছাগল এবং এক বছর বয়স্ক 5িট পুং েমষশাবক
এেনিছল| এই সকল দ্রবয্সামগ্রী মঙ্গল ৈনেবদয্ িহসােব উৎসগীর্কৃত
হেয়িছল|
প্রথম িদন, িযহূদা পিরবারেগাষ্ঠীর েনতা অম্মীনাদেবর পুত্র নহেশান

তার উপহার এেনিছল|
িদ্বতীয় িদন, ইষাখেরর েগাষ্ঠীর েনতা সূয়ােরর পুত্র নথেনল তার

উপহার এেনিছল|
তৃতীয় িদন, সবূলূন পিরবারেগাষ্ঠীর েনতা েহেলােনর পুত্র ইলীয়াব

তার উপহার এেনিছল|
চতুথর্ িদন, রূেবণ েগাষ্ঠীর েনতা শেদয়ূেরর পুত্র ইলীষুর তার উপহার

এেনিছল|
পঞ্চম িদন, িশিমেয়ান েগাষ্ঠীর েনতা সূরীশদ্দেয়র পুত্র শলূমীেয়ল

তার উপহার এেনিছল|

* 7:12-83: িহব্রু পুস্তেক প্রেতয্ক েনতার উপহার আলাদাভােব তািলকাভুক্ত করা আেছ|
িকন্তু প্রেতয্ক উপহােরর িববরণই এক| সুতরাং সহজতর পােঠর জনয্ এগুিলেক এক কের
েদওয়া হেয়েছ| সুতরাং সহজতর পােঠর জনয্ এগুিলেক এক কের েদওয়া হেয়েছ|
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ষষ্ঠ িদন, গাদ েগাষ্ঠীর েনতা দূয্েয়েলর পুত্র ইলীয়াসফ তার উপহার
এেনিছল|
সপ্তম িদন, ইফ্রিয়ম েগাষ্ঠীর েনতা অম্মীহূেদর পুত্র ইলীশামা তার

উপহার এেনিছল|
অষ্টম িদন, মনঃিশ েগাষ্ঠীর েনতা পদাহসূেরর পুত্র গমলীেয়ল তার

উপহার এেনিছল|
নবম িদন, িবনয্ামীন েগাষ্ঠীর েনতা িগিদেয়ািনর পুত্র অবীদান তার

উপহার এেনিছল|
দশম িদন, দান েগাষ্ঠীর েনতা অম্মীশদ্দেয়র পুত্র অহীেয়ষর তার

উপহার এেনিছল|
একাদশ িদন, আেশর েগাষ্ঠীর েনতা অক্রেণর পুত্র পগীেয়ল তার

উপহার এেনিছল|
দ্বাদশ িদন, নপ্তািল েগাষ্ঠীর েনতা ঐনেনর পুত্র অহীরঃ তার উপহার

এেনিছল|
84 সুতরাং ঐসব দ্রবয্সামগ্রী িছল ইস্রােয়েলর েলাকেদর েনতােদর

কাছ েথেক পাওয়া উপহারসামগ্রী| েমািশ েবদীিটেক অিভেষক কের
উৎসগর্ করার সময় তারা এই সকল দ্রবয্সামগ্রী িনেয় এেসিছল| তারা
12িট রূেপার থালা, 12িট রূেপার বািট এবং 12িট েসানার চামচ
এেনিছল| 85 প্রেতয্কিট রূেপার থালা প্রায় 3-1/4 পাউণ্ড ওজেনর
িছল| এবং প্রেতয্কিট বািটর ওজন িছল প্রায় 1-3/4 পাউণ্ড| পিবত্র
স্থােনর মাপকািঠ অনুসাের সমস্ত রূেপার থালা এবং রূেপার বািটর
েমাট ওজন িছল প্রায় 60 পাউণ্ড| 86পিবত্র স্থােনর মাপকািঠ অনুসাের
সুগিন্ধ ধূেনায় পিরপূণর্ 12 িট েসানার চামেচর প্রেতয্কিটর ওজন িছল
প্রায় 4 পাউণ্ড| 12িট েসানার চামেচর েমাট ওজন িছল প্রায় 3 পাউণ্ড|

87 েহামবিল উৎসেগর্র জনয্ পশুর েমাট সংখয্া িছল 12িট ষঁাড়,
12িট েমষ এবং 12িট এক বছর বয়স্ক পুরুষ েমষশাবক| ঐসব
দ্রবয্সামগ্রীর উৎসেগর্র সেঙ্গ েয শসয্ ৈনেবদয্র জনয্ আবশয্ক, তাও
িছল এবং েসখােন 12িট পুরুষ ছাগলও িছল যা প্রভুর কােছ পাপাথর্ক
বিল িহসােব উৎসেগর্র জনয্ বয্বহৃত হেয়িছল| 88 এছাড়াও েনতারা
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মঙ্গল ৈনেবদয্র জনয্ বিল িহসােব উৎসেগর্র জনয্ পশুও িদেয়িছল|
এই সব পশুেদর েমাট সংখয্া িছল 24িট ষঁাড়, 60িট েমষ, 60িট পুরুষ
ছাগল এবং 60িট এক বছর বয়স্ক পুরুষ েমষশাবক| এই ভােব েমািশ
অিভেষক করার পের তারা েবদীিটেক উৎসগর্ কেরিছল|

89 েমািশ যখনই প্রভুর সােথ কথা বলার জনয্ সমাগম তঁাবুেত
েযত, েস প্রভুর কন্ঠস্বর শুনত, প্রভু তঁার সেঙ্গ কথা বলেতন|
েসই সাক্ষয্িসনু্দেকর িবেশষ আচ্ছাদেনর ওপেরর দুজন করূব দূেতর
মাঝখান েথেক েসই কন্ঠস্বর েশানা েযত| এই ভােব ঈশ্বর েমািশর সেঙ্গ
কথা বলেতন|

8
বািতস্তম্ভ

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “হােরাণেক বেলা, েস বািতগুেলা
জ্বালােল বািতগুেলার আেলায় েযন বািতস্তেম্ভর সামেনর জায়গাটা
আেলািকত হয়|”

3 হােরাণ তাই কেরিছল| সিঠক জায়গােতই েস বািতগুেলা
েরেখিছল এবং এমনভােব েরেখিছল েয, বািতস্তেম্ভর সামেনর
জায়গাটা আেলািকত হেয়িছল| প্রভু েমািশেক যা আেদশ কেরিছেলন
তা েমািশ পালন কেরিছল| 4 এই ভােব বািতস্তম্ভিট ৈতরী করা
হেয়িছল| এিট িপটােনা েসানা িদেয় ৈতরী করা হেয়িছল, বািতস্তেম্ভর
েগাড়ার েসানার িভত েথেক উপেরর েসানার ফুল পযর্ন্ত পুেরাটাই|
প্রভু েমািশেক িঠক েযরকম েদিখেয়িছেলন এিট েসরকমই েদখেত
হেয়িছেলা|

েলবীয়েদর উৎসগীর্করণ
5প্রভু েমািশেক বলেলন, 6 “ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ েলাকেদর েথেক

েলবীয়েদর পৃথক কেরা| েসই েলবীয়েদর শুিচ কেরা| 7 তােদর শুিচ
করার জনয্ েতামার যা যা করা উিচৎ তা এই রকম: পাপাথর্ক বিলর
জনয্ েয িবেশষ জল আেছ েসটা তােদর ওপর িছিটেয় দাও| এই
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জল তােদর শুিচ করেব| এরপর তারা তােদর শরীর কািমেয় পিরষ্কার
করেব, বস্ত্রািদ েধােব এবং শরীরেক পিরষ্কার করেব|

8 “তারপর েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকরা পােলর মেধয্ েথেক একিট
অল্পবয়স্ক ষঁাড় েনেব যার সেঙ্গই শসয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ করা হেব|
ৈনেবদয্র উেদ্দেশয্ এই শসয্ হেব েতল েমশােনা ময়দা| এরপর
পাপাথর্ক বিল উৎসেগর্র প্রেয়াজেন তুিম আরও একিট অল্পবয়স্ক
ষঁাড় েনেব| 9 সমাগম তঁাবুর সামেনর এলাকায় েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত
েলাকেদর একসেঙ্গ ঐ জায়গায় িনেয় এেসা| 10 প্রভুর সামেন েলবীয়
েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর িনেয় এেল ইস্রােয়েলর েলাকরা তােদর হাত
েলবীয়েদর ওপের রাখেব| 11 এরপর হােরাণ েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত
েলাকেদর ইস্রােয়ল সন্তানেদর কাছ েথেক প্রভুর কােছ আনা িবেশষ
উপহার িহসােব িদেয় েদেব|এই ভােব েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকরা প্রভুর
উেদ্দেশয্ তােদর িবেশষ কাজ করার জনয্ প্রস্তুত হেব|

12 “এরপর েলবীয়রা ষঁােড়র মাথায় হাত রাখেব, তার মেধয্ একিট
ষঁাড় পাপাথর্ক বিল িহসােব এবং অনয্িট েহামবিল িহসােব প্রভুর
কােছ উৎসগর্ করার জনয্ বয্বহার করা হেব| এইসব উৎসগর্ েলবীয়
েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর পিবত্র করেব|* 13 েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর
হােরাণ এবং তার পুত্রেদর সামেন দঁাড়ােত বেলা| এরপর প্রভুর কােছ
েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর িদেয় দাও| তারা েদালনীয় ৈনেবদয্র
মেতা হেব| 14 তুিম েলবীয়েদর ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ েলাকেদর েথেক
পৃথক করেব| েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকরা আমার হেব|

15 “সুতরাং েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর শুিচ কেরা এবং
তােদরেক প্রভুর কােছ িদেয় দাও| তারা েদালনীয় ৈনেবদয্র মেতা
হেব| তুিম এটা করার পের তারা সমাগম তঁাবুেত তােদর িনধর্ািরত
কাজ করেত পারেব| 16 ইস্রােয়লীয় েলাকরা েলবীয়র েগাষ্ঠীভুক্ত
েলাকেদর আমার কােছ িদেয় েদেব| তারা আমার হেব| অতীেত আিম
* 8:12: েলবীয় � করেব আক্ষিরক অেথর্, “শুিচকরণ করেব|” এই িহব্রু শব্দিটর অথর্,
“ঢাকা েদওয়া,” “লুকােনা” অথবা “পাপ মুেছ েদওয়া|”
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প্রেতয্ক ইস্রােয়লীয় পিরবারেক তােদর প্রথমজাত পুত্র আমােক িদেয়
িদেত বেলিছলাম| িকন্তু এখন আিম ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ পিরবােরর
প্রথমজাত পুত্রেদর পিরবেতর্ েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর িনিচ্ছ|
17 ইস্রােয়েলর প্রেতয্ক পুংিলঙ্গধারী প্রথমজাত আমার| েসিট মানুষ
েহাক্◌্ অথবা পশু, তােত িকছু যায় আেস না, েসিট আমারই| কারণ
েযিদন আিম িমশেরর সমস্ত প্রথমজাত পুত্র এবং পশুেদর হতয্া
কেরিছলাম, আিম আমার জনয্ প্রথমজাত পুত্রেদর বাছাই কেরিছলাম|
18 িকন্তু এখন আিম তােদর পিরবেতর্ েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদরই
েনব| 19 ইস্রােয়েলর সকল েলাকেদর েথেক আিম েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত
েলাকেদর েবেছ িনেয়িছলাম| এবং আিম তােদর হােরাণ এবং তার
পুত্রেদর কােছ উপহার িহেসেব েদব| আিম চাই সমাগম তঁাবুেত তারা
কাজ করুক| তারা ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকর জেনয্ েসবাকাযর্ করেব|
তারা তােদর শুিদ্ধকরেণর বিল উৎসগর্ করেত সাহাযয্ করেব যা
ইস্রােয়েলর েলাকেদর শুিচ করেব| তাহেল ইস্রােয়েলর েলাকরা পিবত্র
স্থােনর কাছাকািছ এেলও তারা েকােনা বড় রকেমর অসুস্থতা বা
সমসয্ার সমু্মখীন হেব না|”

20 সুতরাং েমািশ, হােরাণ এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক প্রভুর
আেদশ পালন করল| প্রভু েমািশেক যা আেদশ কেরিছেলন,
ইস্রােয়লীয়রা েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর প্রিত তা সম্পন্ন করল|
21 েলবীয়রা তােদর িনেজেদর এবং তােদর েপাশাক পিরচ্ছদ পিরষ্কার
করেল হােরাণ তােদর প্রভুর কােছ েদালনীয় ৈনেবদয্র মেতা অপর্ণ
করল| হােরাণ েয ৈনেবদয্ িনেবদন করল তা তােদর পাপমুক্ত এবং
শুিচ করল| 22 এরপর েলবীয়রা তােদর িনধর্ািরত কাজ করার জনয্
সমাগম তঁাবুেত এল| তারা হােরাণ এবং তার পুত্রেদর অধীেন িছল|
প্রভু েমািশেক যা বেলিছেলন েলবীয়েদর প্রিত তাই করা হেয়িছল|

23 এরপর প্রভু েমািশেক বলেলন, 24 “এিট েলবীয়েদর জনয্ এক
িবেশষ আেদশ: 25 বছর অথবা তার েবশী বয়স্ক প্রেতয্ক েলবীয়
পুরুষ সমাগম তঁাবুেত অবশয্ই আসেব এবং সমাগম তঁাবুর কাজকেমর্
অংশ েনেব| 25 িকন্তু যখন কােরাও বয়স 50 বছর তখন েস অবশয্ই
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ভারী কাজকমর্ েথেক অবসর েনেব| 26 পঞ্চাশ বছর অথবা তার েবশী
বয়স্ক েসই সকল বয্িক্তরা সমাগম তঁাবুেত পাহারা িদেয় তােদর ভাইেদর
কােজ সাহাযয্ করেত পাের| িকন্তু তারা েযন েকান ভারী কাজ না কের|
যখন তুিম েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর তােদর কােজরজনয্ মেনানীত
কেরেছা তখন তুিম এই কাজগুিল অবশয্ই করেব|”

9
িনস্তারপবর্

1 ইস্রােয়েলর েলাকরা িমশর েছেড় চেল আসার পের িদ্বতীয়
বছেরর প্রথম মােস প্রভু সীনয় মরুভূিমেত েমািশর সােথ এই কথা
বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর িঠক সমেয় িনস্তারপেবর্র পিবত্র
িদন উদযাপন করেত বেল দাও| 3 তারা অবশয্ই এই মােসর 14
তািরখ, েগাধুিল েবলায় উদ্বােরর পিবত্র িদেনর খাদয্ গ্রহণ করেব| তারা
অবশয্ই িনধর্ািরত সমেয় এই কাজ করেব এবং িনস্তারপেবর্র সকল
িনয়ম তারা অবশয্ই পালন করেব|”

4 সুতরাং েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর িনস্তারপবর্ উদযাপন করেত
বেলিছল| 5 ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রথম মােসর 14 তািরেখ েগাধুিল
েবলায় সীনয় মরুভূিমেত িনস্তারপবর্ পালন কেরিছল| প্রভু েমািশেক
েযভােব আেদশ কেরিছেলন ইস্রােয়লীয়রা িঠক েসভােবই কাজ
কেরিছল|

6 িকন্তু িকছু েলাক ঐ িদনিটেক িনস্তারপেবর্র পিবত্র িদন িহেসেব
উদযাপন করেত পাের িন| তারা অশুিচ িছল, কারণ তারা একটা
মৃতেদহ স্পশর্ কেরিছল| সুতরাং তারা ঐ িদেন েমািশ এবং হােরােণর
কােছ েগল| 7 তারা েমািশেক বলল, “আমরা এক বয্িক্তর মৃতেদহ
স্পশর্ কের অশুিচ হেয়িছ| িনধর্ািরত সমেয় প্রভুেক উপহার িদেত
আমােদর বাধা েদওয়া হেচ্ছ| সুতরাং আমরা ইস্রােয়েলর অনয্ানয্
েলাকেদর সেঙ্গ িনস্তারপবর্ উদযাপন করেত পারিছ না| আমরা িক
করব?”
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8 েমািশ তােদর বলল, “আিম প্রভুেক িজেজ্ঞস করেবা িতিন এ
বয্াপাের িক বেলন|”

9তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, 10“তুিম এই কথাগুেলা ইস্রােয়েলর
েলাকেদর বেলা: এই িনয়ম েতামােদর এবং েতামােদর উত্তরপুরুষেদর
জনয্ই| েকােনা একজেনর পেক্ষ িনধর্ািরত সমেয় িনস্তারপবর্ উদযাপন
করা সম্ভব নাও হেত পাের| হয়েতা েসই বয্িক্ত মৃতেদহ স্পশর্ কের
অশুিচ হেয়িছল অথবা দূর েদেশ যাত্রা কেরিছল| 11 তবু েসই বয্িক্ত
অনয্ েকােনাও সমেয় িনস্তারপবর্ উদযাপন করেত পারেব| িদ্বতীয়
মােসর 14 তািরেখ েগাধুিল েবলায় অবশয্ই েস িনস্তারপবর্ উদযাপন
করেব| ঐ সমেয় তারা অবশয্ই িনস্তারপেবর্র েমষ, খািমর ছাড়া
ৈতরী রুিট এবং িকছু েতেতা শাকপাতা িদেয় খােব| 12 তারা পেরর
িদন সকাল পযর্ন্ত ঐ খাবােরর েকােনা িকছুই অবিশষ্ট রাখেব না
এবং অবশয্ই েসই েমেষর েকােনা হাড় ভগ্ন করেব না| েস অবশয্ই
িনস্তারপেবর্র সব িনয়ম অনুসরণ করেব; 13 িকন্তু েয েলাকিট শুিচ
এবং েবড়ােত যায় িন েস যিদ িনির্দষ্ট সময় িনস্তারপবর্ উদযাপন না
কের, তাহেল তােক অবশয্ই তার েলাকেদর কাছ েথেক আলাদা কের
েদওয়া হেব| েস েদাষী এবং শািস্তর েযাগয্ কারণ েস িনির্দষ্ট সময়
প্রভুেক তার উপহার েদয় িন|

14 “েতামােদর সেঙ্গ আেছ এমন েকােনা িবেদশী যিদ প্রভুর
িনস্তারপবর্ উদয্াপেনর জনয্ ইচু্ছক হয় তাহেল েস অবশয্ই তা করেব
িকন্তু েস অবশয্ই িনস্তারপেবর্র সকল িবিধ অনুসরণ করেব| একই
িনয়ম সকেলর জনয্ প্রেযাজয্|”

েমষ এবং আগুন
15 েযিদন সমাগম তঁাবু অথর্াৎ চুিক্তর েসই তঁাবু স্থািপত হল, েসিদন

সন্ধয্ায় ঈশ্বেরর েমঘ েসিটেক আবৃত করল এবং সকাল পযর্ন্ত পিবত্র
তঁাবুর ওপেরর েমঘেক িঠক আগুেনর মেতা েদখািচ্ছল| 16 েমঘিট
সমস্তক্ষণ পিবত্র তঁাবু আবৃত করত এবং রােত্র েসটােক আগুেনর
মেতা েদখােতা| 17 েমঘিট পিবত্র তঁাবুর ওপর েথেক স্থান পিরবতর্ ন
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করেল, ইস্রােয়লীয়রা েসিটেক অনুসরণ করল| যখন েমঘিট থামত
তখন ইস্রােয়লীয়রা েসখােনই িশিবর স্থাপন করত| 18কখন যাত্রা শুরু
করেত হেব, কখন থামেত হেব এবং কখন িশিবর স্থাপন করেত হেব
েস বয্াপাের ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রভু এই রাস্তাই েদিখেয়িছেলন|
যতক্ষণ পযর্ন্ত পিবত্র তঁাবুর ওপের েমঘ থাকত, ততক্ষণ পযর্ন্ত েলাকরা
েসই একই জায়গায় িশিবর স্থাপন কের বসবাস করত| 19 েকােনা
েকােনা সমেয় পিবত্র তঁাবুর ওপের দীঘর্ সময় ধের েমঘ থাকেতা|
ইস্রােয়লীয়রা প্রভুর আেদশ পালন করত এবং েসই স্থান তয্াগ
করত না| 20 েকােনা সমেয় আবার অল্প কেয়কিদেনর জনয্ পিবত্র
তঁাবুর ওপের েমঘ থাকেতা| সুতরাং েলাকরা প্রভুর আেদশ পালন
করত�যখন েমঘ চলেত শুরু করত, তখন তারাও েসই েমঘেক
অনুসরণ করত| 21 েকােনা সময় আবার মাত্র এক রািত্রর জনয্ েমঘ
স্থায়ী হত। পরিদন সকােলইআবার চলেত শুরু করত| সুতরাং েলাকরা
তােদর িজিনসপত্র এক জায়গায় জেড়া কের েমঘেক অনুসরণ করত|
িদেনর েবলায় অথবা রািত্রেত যখনই েমঘ চলেত শুরু করত তখনই
েলাকরা তােক অনুসরণ করত| 22 যিদ েসই েমঘ দুিদন অথবা এক
মাস অথবা এক বছেরর জনয্ পিবত্র তঁাবুর উপের স্থায়ী হত তখনও
েলাকরা প্রভুর আেদশ পালন করত| তারা েসই জায়গায় থাকত এবং
েসই স্থান েথেক েমঘ না সের যাওয়া পযর্ন্ত েসই স্থান তারা তয্াগ
করত না| এরপর েমঘ েসই জায়গা েথেক উেঠ চলেত শুরু করেল,
েলাকরাও চলেত শুরু করত| 23 সুতরাং েলাকরা প্রভুর আেদশ পালন
করত| প্রভু বলেল তারা িশিবর স্থাপন করত এবং প্রভু বলেল তারা
চলেত শুরু করত| েলাকরা খুব সতকর্ ভােব নজর রাখত এবং প্রভু
েমািশেক যা আেদশ করেতন তা তারা পালন করত|

10

রূেপার িশঙা
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1প্রভু েমািশেক বলেলন: 2 “দুিট রূেপার িশঙা ৈতরী কর| িশঙা দুিট
ৈতরী করার জনয্ েপটােনা রূেপা বয্বহার কর| েলাকেদর একসেঙ্গ
ডাকার জনয্ এবং িশিবর স্থানান্তেরর সময় বলার জনয্ এই িশঙা দুিট
বয্বহার করা হেব| 3যিদ িশঙা দুিট এক সােথ দীঘর্ সুের েজাের বাজাও,
তাহেল সব েলাক েযন সমাগম তঁাবুর প্রেবশ পেথ েতামার সামেন
আেস| 4 িকন্তু যিদ তুিম েতামার সেঙ্গ েদখা করার জনয্ েনতােদর
অথর্াৎ ইস্রােয়েলর বােরািট পিরবারেগাষ্ঠীর প্রধানেদর জেড়া করেত
চাও, তাহেল েকবলমাত্র একিট িশঙােকই দীঘর্ সুের বাজােব|

5 “িশঙা দুিট অল্পক্ষেণর জনয্ বাজােনা হেল েবাঝােব েয
িশিবরেক সিরেয় িনেয় েযেত হেব| তখন সমাগম তঁাবুর পূবর্িদেক
েয পিরবারেগাষ্ঠী িশিবর স্থাপন কেরেছ তারা অবশয্ই চলেত শুরু
করেব| 6 িদ্বতীয়বার িশঙা দুিটেক অল্পক্ষেণর জনয্ বাজােল সমাগম
তঁাবুর দিক্ষণিদেক েয পিরবারেগাষ্ঠী িশিবর স্থাপন কেরেছ তারা চলেত
শুরু করেব| 7 িকন্তু যিদ িবেশষ সভার জনয্ েলাকেদর এক জায়গায়
একিত্রত করেত চাও, তাহেল িশঙা দুিটেক দীঘর্ সময় ধের িকন্তু
অনয্ভােব বাজােব| 8 েকবলমাত্র হােরােণর পুত্ররা এবং যাজকরা
িশঙা দুিটেক বাজােব| এই িবিধ েতামােদর এবং েতামােদর পরবতীর্
বংশধরেদর জনয্ িচরকালীন িবিধ|

9 “যিদ তুিম েতামার েকােনা শত্রুর সেঙ্গ েতামার িনেজর েদেশ
যুদ্ধ করেত যাও, তাহেল তুিম তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত যাওয়ার
আেগ িশঙা দুিটেক অল্প সমেয়র জনয্ েজাের বাজােব| প্রভু েতামার
ঈশ্বর, েতামার িশঙার আওয়াজ শুনেত পােবন এবং িতিন েতামােক
েতামার শত্রুেদর হাত েথেক বঁাচােবন| 10 এছাড়াও েতামার িবেশষ
সভার সময়, অমাবসয্ার িদনগুেলােত এবং েতামােদর সকেলর সুেখর
সমােবেশ এই িশঙা দুিটেক বাজােব| তুিম যখন েতামার েহামবিল
এবং মঙ্গল ৈনেবদয্ প্রদান করেব েসই সময়ও িশঙা দুিটেক বাজােব|
প্রভু, েতামার ঈশ্বর েতামােক েযন মেন রােখন, েস জনয্ই এই িবেশষ
পদ্ধিত| এিট করার জনয্ আিম েতামােক আেদশ করিছ; আিমই প্রভু
েতামার ঈশ্বর|”
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ইস্রােয়েলর েলাকরা তােদর তঁাবু স্থানান্তিরত করল
11 ইস্রােয়েলর েলাকরা িমশর তয্াগ করার পের, িদ্বতীয় বছেরর

িদ্বতীয় মােসর 20 তম িদেন চুিক্তর তঁাবুর ওপর েথেক েমঘ উঠল|
12 তাই ইস্রােয়েলর েলাকরা তােদর যাত্রা শুরু করল| তারা সীনয়
মরুভূিম তয্াগ কের পারণ মরুভূিমেত েমঘ থামা পযর্ন্ত ভ্রমণ করল|
13 এই প্রথম েলাকরা তােদর িশিবর স্থানান্তর করল| প্রভু েমািশেক
েযমন আেদশ করেলন, েসই ভােবই তারা এিটেক স্থানান্তর করল|

14 িযহূদার িশিবর েথেক প্রথেম িতনিট েগাষ্ঠী েগল| তারা তােদর
পতাকা িনেয়ই ভ্রমণ করল| প্রথম েগাষ্ঠীিট িছল িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠী|
অম্মীনাদেবর পুত্র নহেশান িছল ঐ েগাষ্ঠীর দল েনতা| 15 এরপর
এেলন ইষাখেরর পিরবারেগাষ্ঠী| সূয়ােরর পুত্র নথেনল িছল ঐ েগাষ্ঠীর
দল েনতা| 16 তারপের এল সবূলূেনর পিরবারেগাষ্ঠী| েহেলােনর পুত্র
ইলীয়াব িছল ঐ েগাষ্ঠীর দল েনতা|

17 এরপর পিবত্র তঁাবুিটেক েতালা হল, েগেশর্ান এবং মরাির
পিরবােরর েলাকরা পিবত্র তঁাবুিটেক বহন করিছল, সুতরাং এই
পিরবােরর েলাকরা সািরেত িঠক তার পেরই িছল|

18 এরপর রূেবেণর িশিবর েথেক িতনিট েগাষ্ঠী তােদর পতাকাসহ
ভ্রমণ করল| প্রথম েগাষ্ঠীিট িছল রূেবেণর পিরবারেগাষ্ঠী| শেদয়ূেরর
পুত্র ইলীয়ুর িছল এই েগাষ্ঠীর দল েনতা| 19 এরপর িশিমেয়ােনর
পিরবারেগাষ্ঠী এল| সুরীশদ্দেয়র পুত্র শলূমীেয়ল িছল এই েগাষ্ঠীর দল
েনতা| 20 এবং তারপের এেসিছল গােদর পিরবারেগাষ্ঠী| দূয্েয়েলর
পুত্র ইলীয়াসফ িছল এই েগাষ্ঠীর দল েনতা| 21 কহাত্ পিরবার, যারা
পিবত্র তঁাবু বহন করত, এরপর তারা যাত্রা শুরু করল কারণ নতুন
জায়গায় আসামাত্রই তােদর তঁাবুিট স্থাপন করেত হেব|

22 এরপর ইফ্রিয়েমর িশিবর েথেক িতনিট েগাষ্ঠী এল| তারা
তােদর পতাকাসহ ভ্রমণ কেরিছল| প্রথম েগাষ্ঠীিট িছল ইফ্রিয়েমর
পিরবারেগাষ্ঠী| অম্মীহূেদর পুত্র ইলীশামা িছল ঐ েগাষ্ঠীর দলেনতা|
23 এরপর এেসিছল মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠী| পদাহসূেরর পুত্র
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গমলীেয়ল িছল এই েগাষ্ঠীর দলেনতা| 24 এরপর এল িবনয্ামীেনর
পিরবারেগাষ্ঠী| িগিদেয়ািনর পুত্র অবীদান িছল ঐ েগাষ্ঠীর দলেনতা|

25 েশষ িতনিট পিরবারেগাষ্ঠী িছল অনয্ানয্ সকল পিরবারেগাষ্ঠীর
পশ্চাদভাগরক্ষী| তারা িছল দােনর িশিবেরর েগাষ্ঠীভুক্ত| তারা তােদর
পতাকা িনেয় ভ্রমণ করল| প্রথম েগাষ্ঠীিট িছল দােনর পিরবারেগাষ্ঠী|
অম্মীশদ্দেয়র পুত্র অহীেয়ষর িছল এই েগাষ্ঠীর দল েনতা| 26 এরপের
এল আেশেরর পিরবারেগাষ্ঠী অক্রেণর পুত্র পগীেয়ল িছল ঐ েগাষ্ঠীর
দল েনতা| 27এরপের এল নপ্তািল পিরবারেগাষ্ঠী| ঐনেনর পুত্র অহীরঃ
িছল ঐ েগাষ্ঠীর দল েনতা| 28 স্থানান্তের যাবার সময় ইস্রােয়েলর
েলাকরা এইভােবই একসােথ েযত|

29 িমিদেয়ানীয় রূেয়েলর পুত্র িছল েহাবব| (রূেয়ল িছল েমািশর
শ্বশুর|) েমািশ েহারবেক বলল, “আমরা েসই েদেশর উেদ্দেশয্ যাত্রা
করিছ েযটা ঈশ্বর আমােদর েদেবন বেল প্রিতশ্রুিত কেরিছেলন|
আমােদর সেঙ্গ এেসা আমরা েতামার সেঙ্গ ভােলা বয্বহার করেবা|
প্রভু ইস্রােয়লীয়েদর পেক্ষ মঙ্গল প্রিতজ্ঞা কেরেছন|”

30 িকন্তু েহাবব উত্তর িদল, “না, আিম েতামােদর সেঙ্গ যােবা
না| আিম আমার জন্মভূিমেত, আমার িনেজর েলাকেদর কােছ িফের
যােবা|”

31 তখন েমািশ বলল, “দয়া কের আমােদর েছেড় যােবন না|
আপিন মরুভূিম সম্পেকর্ আমােদর েথেকও েবশী জােনন| আপিন
আমােদর পথ প্রদশর্ক হেত পােরন| 32 আপিন যিদ আমােদর সেঙ্গ
আেসন তাহেল প্রভু আমােদর েয সকল উত্তম িবষেয়র অিধকারী
করেবন, েসটা আমরা আপনার সেঙ্গ ভাগ কের েনব|”

33এেত েহাবব রাজী হল এবং তারা প্রভুর পাহােড়র চূড়া েথেক যাত্রা
শুরু করল এবং িতন িদন পেথ চলল| যাজকগণ প্রভুর সেঙ্গ চুিক্তর
িসনু্দকিট িনেয় েলাকেদর আেগ আেগ হঁাটল| িশিবেরর জনয্ স্থান
অেন্বষেণ তারা িতনিদন পিবত্র িসনু্দকিটেক বহন করল| 34 প্রেতয্ক
িদনই প্রভুর েমঘ তােদর ওপেরই থাকত এবং প্রেতয্ক িদন সকােল
তারা যখন িশিবর তয্াগ করত, তখন েমঘ তােদর পথ প্রদশর্ন করত|
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35 িশিবর স্থানান্তেরর জনয্ েলাকরা যখনই পিবত্র িসনু্দকিটেক
ওঠােতা, েমািশ তখনই প্রেতয্কবােরর মত বলত,

“প্রভু তুিম ওঠ!
েতামার শত্রুরা ছিড়েয় িছিটেয় যাক|
েতামার শত্রুরা েতামার কাছ েথেক পািলেয় যাক|”

36 যখনই পিবত্র িসনু্দকিটেক তার িনেজর জায়গায় রাখা হত,
েমািশ তখনই প্রেতয্কবােরর মত বলত,

“প্রভু তুিম, েকািট েকািট ইস্রােয়লীয়েদর কােছ িফের এেসা|”

11
েলাকরা পুনরায় অিভেযাগ করল

1 েলাকরা তােদর সমসয্া সম্পেকর্ অিভেযাগ করা শুরু করেল প্রভু
তােদর অিভেযাগ শুনেলন এবং কু্ষদ্ধ হেলন| প্রভুর কাছ েথেক আগুন
এেস েলাকেদর মেধয্ জ্বেল উঠল|আগুন িশিবেরর বাইেরর িদেক িকছু
িকছু এলাকা গ্রাস করল| 2তখন েলাকরা েমািশর কােছ সাহােযয্র জনয্
ক্রন্দনকরল| েমািশ প্রভুর কােছ প্রাথর্না করল এবংআগুন িনেভ েগল|
3 সুতরাং তারা ঐ জায়গািটর নাম রাখল তেবরা, কারণ প্রভুর আগুন
তােদর িশিবেরর মেধয্ জ্বেল উেঠিছল|

70 জন বয়স্ক েনতা
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4 িবেদশীরা যারা ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ েযাগদান কেরিছল,
তারা অনয্ানয্ খাবার েখেত চাইল এবং ইস্রােয়েলর েলাকরা পুনরায়
অিভেযাগ করেত শুরু করল| তারা বলল, “েকআমােদর মাংস েখেত
েদেব? 5আমরা িমশের েয মাছ েখতাম তা মেন পড়েছ| আমােদর ঐ
মােছর জনয্ েকােনা দামই িদেত হত না| এছাড়াও আমােদর খুব ভােলা
শাকসিব্জ িছল েযমন শশা, ফুিট, েপঁয়াজ জাতীয় ফল, েপঁয়াজ এবং
রসুন| 6 িকন্তু এখন আমরা আমােদর শিক্ত হািরেয় েফেলিছ| এই মান্না
ছাড়া আর েকান িকছুই আমরা েচােখ েদখেত পাই না|” 7 (এই মান্না
িছল ধেন বীেজর মত এবং এর রং িছল গুগু্গেলর মেতা| 8 েলাকরা
এই মান্না এক জায়গায় জেড়া করত| এরপর তারা পাথেরর সাহােযয্
েসগুেলােক গঁুেড়া কের পােত্র েসিট রান্না করত| অথবা এিটেক েপষণ
যেন্ত্র িমিহ কের গঁুেড়া কের তা িদেয় িপেঠ ৈতরী করত| িপেঠগুেলার
স্বাদ িছল অিলভ েতল িদেয় ৈতরী করা িপেঠর মেতা| 9প্রেতয্ক রােত্র
যখন িশিশর পেড় িশিবর িভেজ েযত েসই সময় এই মান্না মািটেত
পড়েতা|)

10 েমািশ েলাকেদর অিভেযাগ করেত শুনল| প্রেতয্ক পিরবােরর
েলাকরা তােদর তঁাবুর দরজায় বেস এই অিভেযাগ করিছল| প্রভু
এেত খুব কু্ষব্ধ হেলন এবং এটা েমািশেকও মনঃকু্ষন্ন করল| 11 েমািশ
প্রভুেক িজেজ্ঞস করল, “প্রভু, আপিন েকনআমােক এই সব সমসয্ায়
জিড়েয়েছন? আিম আপনার েসবক| আিম এমন িক কেরিছ েয
আপিন অসন্তুষ্ট হেয়েছন? এই সমস্ত েলােকর দািয়ত্ব আপিন েকন
আমার উপর িদেয়েছন? 12আিম িক েলাকেদর গেভর্ ধারণ কেরিছ,
আিম িক এেদর জন্ম িদেয়িছ? িকন্তু আমােক তােদর যত্ন িনেত হয়,
িঠক েযমন ভােব একজন েসিবকা তার দুই বাহুর মেধয্ একিট িশশুেক
যত্ন কের| আপিন েকন আমােক এিট করার জনয্ বাধয্ কেরেছন?
পূবর্পুরুষেদর েয জায়গা েদেবন বেল আপিন প্রিতশ্রুিত কেরিছেলন
তােদর েসই জায়গায় িনেয় যাওয়ার জনয্ েকন আপিন আমায় বাধয্
কেরেছন? 13 এই সব েলাকেক খাওয়াবার জনয্ আিম েকাথায় মাংস
পাব? তারা সমােন আমার কােছ অিভেযাগ কের বলেছ, �আমােদর
খাবার জনয্ মাংস দাও!� 14আিম একা এই সমস্ত েলােকর েদখাশুেনা
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করেত পারেবা না| এই দািয়ত্ব আমার কােছ গুরুভার স্বরূপ| 15আপিন
যিদ মনস্থ কের থােকন েয আমার প্রিত এই রকম বয্বহার করেবন
তাহেল আমােক এখনই হতয্া করুন| আপিন যিদ আপনার েসবক
িহেসেব আমােক গ্রহণ কের থােকন তাহেল আমােক এখনই মরেত
িদন|”

16প্রভু েমািশেক বলেলন, “ইস্রােয়েলর প্রাচীনেদর মধয্ েথেক 70
জনেক আমার কােছ িনেয় এেসা| যােদর তুিম এই েলাকেদর েনতা
বেল জান তােদর সমাগম তঁাবুেত িনেয় এেসা| ওখােনই ওেদর েতামার
সেঙ্গ দঁাড়ােত দাও| 17 তখন আিম নীেচ েনেম আসব এবং ওখােনই
েতামার সেঙ্গ কথা বলেবা| েতামার ওপের েয আত্মা আেছ তার
িকছুটা অংশ আিম তােদরও েদেবা| তখন তারা েলাকেদর েদখাশুেনা
করার জনয্ েতামােক সাহাযয্ করেব| তাহেল েতামােক একা এই সব
েলাকেদর েদখাশুেনা করার ভার বহন করেত হেব না|

18 “েলাকেদর বেলা: েতামরা আগামীকােলর জনয্ িনেজেদর
ৈতরী কেরা| আগামীকাল েতামরা মাংস খােব| প্রভু েতামােদর কান্না
শুেনেছন| প্রভু েতামােদর কথা শুেনেছন, কারণ েতামরা েকঁেদ
বেলছ, �খাওয়ার জনয্ আমােদর েক মাংস েদেব? আমােদর জনয্
িমশরই ভােলা িছল|� সুতরাং এখন প্রভু েতামােদর মাংস েদেবন এবং
েতামরা তা খােব| 19 একিদন অথবা দুইিদন অথবা পঁাচিদন অথবা
দশিদন এমনিক কুিড়িদেনরও েবশী সময় ধের েতামরা েসই মাংস
খােব| 20 িকন্তু েতামরা তা এক মাস ধের খােব| েঘন্না না আসা পযর্ন্ত
েতামরা ঐ মাংস খােব| এটাই েতামােদর ভিবতবয্ কারণ েতামরা
প্রভুেক অগ্রাহয্ কেরছ িযিন েতামােদর মেধয্ই আেছন এবং েতামরা
েকঁেদ তঁার সামেন অিভেযাগ কের বেলছ, �েকন আমরা আেদৗ িমশর
তয্াগ করলাম?� ”

21 েমািশ বলল, “প্রভু এখােন 600,000 পুরুষ ঘুের েবড়ােচ্ছআর
আপিন বলেছন, �আিম তােদর এক মাস ধের খাওয়ার জনয্ যেথষ্ট
পিরমােণ মাংস েদব!� 22 যিদ আমরা সমস্ত গরু এবং েমষেদর হতয্া
কির তাহেলও এক মাস ধের এই সমস্ত েলাকেদর খাওয়ােনার জনয্
তা যেথষ্ট হেব না| এবং আমরা যিদ সমুেদ্রর সমস্ত মাছ ধের িনই,
তাহেলও তা তােদর জনয্ যেথষ্ট হেব না!”



গণনাপুস্তক 11:23 xlii গণনাপুস্তক 11:31

23 িকন্তু প্রভু েমািশেক বলেলন, “প্রভুর ক্ষমতা িক সীিমত? তুিম
েদখেত পােব েয, আিম যা বিল েসটা ফেল িক না|”

24 সুতরাং েমািশ েলাকেদর সেঙ্গ কথা বলার জনয্ েবিরেয় েগল|
প্রভু যা যা বেলিছেলন েমািশ তােদর তাই বলল| তখন েমািশ প্রবীনেদর
মধয্ েথেক 70 জনেক এক জায়গায় জেড়া কের তােদর তঁাবুর
চারিদেক দঁাড়ােত বলল| 25 তখন প্রভু েমেঘর মেধয্ েনেম এেস
েমািশর সােথ কথা বলেলন| েমািশর ওপর আত্মা িছল, প্রভু েসই
আত্মার িকছু অংশ িনেয় 70 জন প্রবীণেদর ওপেরও রাখেলন| আত্মা
তােদর ওপের েনেমআসেল পের তারা ভিবষয্দ্বানী করেত শুরুকরল|
িকন্তু এরপর তারা আর ভাববানী বেল িন|

26 প্রবীণেদর মেধয্ দুজন, ইল্দদ এবং েমদদ তােদর তঁাবুর
বাইের যায় িন| তােদর নাম প্রাচীনেদর তািলকায় িছল, িকন্তু তারা
িশিবেরই িছল| িকন্তু তােদর ওপেরও আত্মা এেল তারা িশিবেরর
মেধয্ই ভিবষয্দ্বানী করেত শুরু করল| 27 একজন যুবক েদৗেড় িগেয়
েমািশেক এই খবর িদল| েসই বয্িক্ত বলল, “ইল্দদ এবং েমদদ
িশিবেরর মেধয্ই ভিবষয্দ্বানী করেছ|”

28 নূেনর পুত্র িযেহাশূয় (িযিন িকেশার বয়স েথেকই েমািশর
সহকারী িছেলন) েমািশেক বলল, “েহ আমার গুরু েমািশ আপিন
তােদর থামান্!”

29 িকন্তু েমািশ উত্তর িদল, “তুিম িক ভয় পােচ্ছা েয েলাকরা ভাবেব
আিম এখন আর েনতা নই? আমার ইচ্ছা প্রভুর সব প্রজাই েযন
ভিবষয্দ্বানী করেত সক্ষম হয়| আমার ইচ্ছা প্রভু েযন সকেলর মেধয্ই
তঁার আত্মােক রােখন|” 30 এরপর েমািশ এবং ইস্রােয়েলর েনতারা
িশিবের িফের েগল|

ভারুই পাখীরা এেলা
31 এরপর প্রভু ঝেড়র সৃষ্টি করেলন যা সমুদ্র েথেক হঠাৎ  এেস

হািজর হল| ঝড় েসখােন হঠাৎ  ই ভারুই পাখীেদর িনেয় এল| ভারুই
পাখীরা িশিবেরর চারধাের উেড় েবড়ােত লাগল| এেতা েবশী ভারুই
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পাখী িছল েয েসই জায়গার মািট েঢেক েগল| ভারুই পাখীগুেলা মািটর
ওপের িতন ফুট স্তর ৈতরী করল| একজন মানুষ একিদেন যতদূর
পযর্ন্ত হঁাটেত পাের, ততদূর পযর্ন্ত ভারুই পাখীগুেলা ছিড়েয় িছল|
32তারা িগেয় সারািদন এবং সারারাত ধের ভারুই পাখীগুেলােকজেড়া
করল|পেরর িদনও সারািদন ধের তারা ভারুই পাখীগুেলা জেড়া করল|
একজন বয্িক্ত সবেচেয় নুয্নতম 60 বুেশল সংগ্রহ করল| এরপর
েলাকরা ভারুই পাখীর মাংস িশিবেরর চারিদেক ছিড়েয় রাখল|

33যখন েলাকরা মাংস খাওয়া শুরুকরল প্রভু খুব কু্রদ্ধ হেলন| েসই
মাংস তােদর মুেখ থাকেত থাকেতই এবং তােদর মাংস খাওয়া েশষ
করার আেগই প্রভু তােদর গুরুতরভােব অসুস্থ কের িদেলন| অেনক
েলাক মারা েগল এবং ঐ জায়গােতই তােদর কবর েদওয়া হল| 34এই
কারেণই েলাকরা ঐ জায়গার নাম রাখল িকেব্রাত্ -হত্তাবা| তারা ঐ
জায়গার ঐ নাম িদল কারণ যােদর মাংেসর জনয্ খুব আকাঙ্খা িছল
তােদরই ওখােন কবর েদওয়া হেয়িছল|

35 িকেব্রাত্ -হত্তাবা েথেক েলাকরা হৎেসেরােতর িদেক যাত্রা করল
এবং েসখােনই থাকল|

12
মিরয়ম এবং হােরাণ েমািশর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ করল

1 মিরয়ম এবং হােরাণ েমািশর িবরুেদ্ধ কথা বলেত শুরু করল|
কারণ েমািশ একজন কুশীয়া মিহলােক িববাহ কেরিছল| তারা মেন
কেরিছল েয েমািশর পেক্ষ একজন কুশীয়া মিহলােক িববাহ করা িঠক
হয় িন| 2 তারা িনেজেদর মেধয্ বলাবিল করল, “প্রভু েলােকর সেঙ্গ
কথা বলার জনয্ িক েকবল েমািশেকই বয্বহার কেরেছন? প্রভু িক
আমােদর মাধয্েমও কথা বেলন িন?”
প্রভু এই কথাগুেলা শুনেলন| 3 (েমািশ খুব নম্র িছল| পৃিথবীেত

েয েকােনা মানুেষর েথেক েস েবশী নম্র িছল|) 4 হঠাৎ  ই প্রভু এেলন
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এবং েমািশ, হােরাণ এবং মিরয়েমর সেঙ্গ কথা বলেলন| প্রভু বলেলন,
“েতামরা িতনজন এখন সমাগম তঁাবুেত এেসা|”
সুতরাং েমািশ, হােরাণ এবং মিরয়ম পিবত্র তঁাবুেত েগল| 5 প্রভু

েমঘ স্তেম্ভর মেধয্ েনেম এেলন এবং পিবত্র তঁাবুর প্রেবশ পেথ এেস
দঁাড়ােলন| প্রভু ডাকেলন, “হােরাণ এবং মিরয়ম!” হােরাণ এবং
মিরয়ম তখন েবিরেয় এল| 6 ঈশ্বর বলেলন, “আমার কথা েশােনা!
েতামােদর মেধয্ ভাববাদী থাকেব| আিম প্রভু দশর্েন তােদর েদখা
েদেবা|আিম তােদর সেঙ্গ স্বেপ্ন কথা বলেবা| 7 িকন্তুআমার দাস েমািশ
েসরকম নয়| েমািশ আমার িবশ্বস্ত েসবক| আমার বাড়ীর প্রেতয্েকই
তােক িবশ্বাস কের| 8আিম যখন তার সেঙ্গ কথা বিল, তখন তার সেঙ্গ
মুেখামুিখ কথা বিল| আিম এমন েকােনা ধঁাধার সাহাযয্ িনই না যার
েভতের েকােনা অথর্ লুিকেয় আেছ; আিম তােক েয িজিনস জানােত
চাই েসটা আিম তােক পিরষ্কারভােব েদিখেয় িদই| এবং েমািশ প্রভুর
েসই প্রিতমূির্ত্তর িদেক তািকেয় থাকেত পাের| সুতরাং আমার েসবক
েমািশর িবরুেদ্ধ কথা বলার সাহস েতামােদর িক কের হল?”

9 প্রভু তােদর প্রিত কু্রদ্ধ হেলন, তাই তােদর তয্াগ করেলন|
10 পিবত্র তঁাবু েথেক েমঘ উপের উঠেল েদখা েগল মিরয়েমর চামড়া
িহেমর মত সাদা| হােরাণ ঘুের মিরয়েমর িদেক তািকেয় েদখল, তার
শরীেরর চামড়ার রং তুষােরর মেতা সাদা| তার মারাত্মক চামড়ার েরাগ
হেয়েছ|

11 তখন হােরাণ েমািশর কােছ অনুনয় কের বলল, “মহাশয়, দয়া
করুন, আমরা মুেখর্র মেতা েয কাজ কেরিছলাম তার জনয্ আমােদর
ক্ষমা করুন| 12 মৃত অবস্থায় জন্ম হেয়েছ এমন একিট িশশুর মেতা
তােক তার শরীেরর চামড়া হারােত েদেবন না|” (কখনও কখনও এক
একিট িশশুর জন্ম হয় যােদর শরীেরর অেধর্ক চামড়া ক্ষেয় েগেছ|)

13এই কারেণ েমািশ ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করল, “ঈশ্বর, দয়া কের
মিরয়মেক এই অসুস্থতা েথেক আেরাগয্ করুন!”

14 প্রভু েমািশেক উত্তর িদেলন, “যিদ তার িপতা তার মুেখ থুথু
েফেল, তাহেল েস সাত িদেনর জেনয্ লিজ্জত থাকত না? সুতরাং
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তােক সাত িদেনর জনয্ িশিবেরর বাইের রােখা| ঐ সমেয়র পের, েস
সুস্থ হেয় উঠেব| তখন েস িশিবের িফের আসেত পাের|”

15 সুতরাং তারা মিরয়মেক সাত িদেনর জনয্ িশিবেরর বাইের িনেয়
েগল এবং েলাকরাও েসই জায়গা েথেক আর এেগােলা না, যতক্ষণ
পযর্ন্ত তােক আবার িশিবের িফিরেয় না িনেয় আসা হল| 16 এরপর
েলাকরা হৎেসেরাত্ তয্াগ কের পারণ মরুভূিমর উেদ্দেশয্ গমন করল
এবং ঐ মরুভূিমেতই িশিবর স্থাপন করল|

13
কনান েদেশ গুপ্তচর েগল

1প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “কনান েদেশর জিম অনুসন্ধােনর জনয্
িকছু েলাক পািঠেয় দাও| ইস্রােয়েলর েলাকেদর আিম এই েদশিটই
েদেবা| বােরািট পিরবারেগাষ্ঠীর প্রেতয্কিটর েথেক একজন কের েনতা
পািঠেয় দাও|”

3 সুতরাং পারণ মরুভূিমেত বাস করার সময় েমািশ প্রভুর আেদশ
অনুসাের ইস্রােয়েলর এই সব েনতােদর পািঠেয় িদেয়িছল| 4 ঐসব
েনতােদর নামগুেলা হল এই:

রূেবেণর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক সকু্কেরর পুত্র শমু্মযা|
5 িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েহািরর পুত্র শাফট|
6 িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠী েথেক িযফুিন্নর পুত্র কােলব|
7 ইষাখর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েযােষেফর পুত্র িযগাল|
8 ইফ্রিয়ম পিরবারেগাষ্ঠী েথেক নূেনর পুত্র েহােশয়|*
9 িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠী েথেক রাফুর পুত্র পিল্ট|
10 সবূলূন পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েসািদর পুত্র গদ্দীেয়ল|
11 েযােষেফর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক (মনঃিশ) সুিষর পুত্র গিদ্দ|

* 13:8: েহােশয় অথবা “িযেহাশূয়|”
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12 দান পিরবারেগাষ্ঠী েথেক গমিল্লর পুত্র অম্মীেয়ল|
13আেশর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক মীখােয়েলর পুত্র সথুর|
14 নপ্তািল পিরবারেগাষ্ঠী েথেক বিপ্সর পুত্র নিহ্ব|
15 গােদর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক মািখর পুত্র গ্য়ুেয়ল|

16 েমািশ উিল্লিখত বয্িক্তেদর েসই েদশ েদখেত এবং জায়গািট
সম্বেন্ধ ধারণা অজর্ ন করেত পািঠেয়িছল| (েমািশ নূেনর পুত্র
েহােশয়েক অনয্ আেরকিট নােম ডাকত| েমািশ তােক িযেহাশূয় বেল
ডাকত|)

17 েমািশ তােদর কনান েদশ অনুসন্ধান করেত পািঠেয় বেলিছল,
“প্রথেম েনেগেভর মধয্ িদেয় যাও এবং তারপের পাহাড়ী েদেশ ঢুেক
পেড়া| 18 েদেখা, জায়গািট েকমন েদখেত| ওখােন যারা বসবাস কের
তােদর সম্বেন্ধ েখঁাজ নাও তারা কেতাখািন শিক্তশালী অথবা দুবর্ল।
তারা সংখয্ায় কম না েবশী। 19 তারা েযখােন বসবাস করেছ েসই
জায়গািট সম্বেন্ধ জােনা| েসখানকার জিম িক ভােলা না খারাপ? িক
ধরেণর শহের তারা বাস কের? তােদর সুরক্ষার জনয্ িক শহের
েকােনা প্রাচীর আেছ? শহরগুেলা িক মজবুতভােব সুরিক্ষত? 20এবং
েদশিটর সম্পেকর্ অনয্ানয্ িবষয়ও েজেন নাও�েযমন েসখানকার জিম
উবর্র না অনুবর্র। েসখােন গাছ আেছ িক না। এছাড়াও েসই জায়গা
েথেক িফের আসার সময় েসখান েথেক িকছু ফল িনেয় আসার েচষ্টা
কেরা|” (এটা িছল েসই সময় যখন গােছ প্রথম দ্রাক্ষা পােক|)

21 সুতরাং তারা েসই েদশ অনুসন্ধান করেত চেল েগল| তারা সীন
মরুভূিম েথেক রেহাব এবং েলেবা হমাত পযর্ন্ত জায়গা অনুসন্ধান
করল| 22 তারা েনেগেভর মধয্ িদেয় েদেশ প্রেবশ কের িহেব্রােণ
েগল| (িমশেরর েসায়ন শহর ৈতরীর সাত বছর আেগ িহেব্রাণ শহর
ৈতরী হেয়িছল|) অহীমান, েশশয় এবং তল্ময় ওখােন বাস করেতন|
তারা িছেলন অনােকর উত্তরপুরুষ| 23এরপর তারা ইেষ্কাল উপতয্কায়
িগেয় েসখােন একিট দ্রাক্ষা গােছর শাখা কাটল| শাখািটেত এক েথাকা
দ্রাক্ষা িছল| তারা েসই শাখািটেক একিট খঁুিটর মাঝখােন েরেখ দুজন
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িমেল েসই খঁুিট বহন করল| এছাড়াও তারা ডািলম ফল এবং ডুমুরও
িনেয় এেসিছল| 24 ঐ জায়গািটর নাম িছল ইেষ্কাল উপতয্কা, কারণ
ঐ জায়গােতই ইস্রােয়েলর েলাকরা দ্রাক্ষার েথাকাগুেলা েকেটিছল|

25 40 িদন ধের গুপ্তচররা েসই েদশ অনুসন্ধান করল| এরপর তারা
িশিবের িফের েগল| 26 ইস্রােয়েলর গুপ্তচররা েসই সময় কােদেশর
কােছ পারণ মরুভূিমেত িশিবর স্থাপন কেরিছল| গুপ্তচররা েমািশ
হােরাণ এবং ইস্রােয়েলর সব েলাকেদর কােছ িগেয় তারা যা যা
েদেখেছ েস সম্পেকর্ বলল এবং তােদর েসই েদেশর ফলও েদখাল|
27 তারা েমািশেক বলল, “আমরা েসই েদেশ েগলাম েযখােন আপিন
আমােদর পাঠােলন| েসই েদশিট প্রচুর ভােলা ভােলা দ্রবয্সামগ্রীেত
পিরপূণর্| এখােন এমন িকছু ফল আেছ যা ওখােন ফেল| 28 িকন্তু
ওখােন যারা বসবাস কের তারা খুবই শিক্তশালী| শহরগুেলা খুবই
বেড়া| খুবই মজবুতভােব েসগুিল সুরিক্ষত| এমনিক আমরা েসখােন
অনােকর কেয়কজন েলাকেক েদেখিছ| 29 অমােলেকর েলাকরা
েনেগেভ বাস কের| িহত্তীয়, িযবুষীয় এবং ইেমারীয়রা পাবর্তয্ শহের
বাস কের| কনানীয়রা সমুেদ্রর কােছ যদর্ ন নদীর পােশ বাস কের|”

30 েমািশর কােছ যারা বেসিছল, কােলব তখন তােদর চুপ করেত
বলল| তারপর কােলব বলল, “আমরা ওপের যােবা এবং ঐ জায়গা
আমােদর জনয্ অিধকার করব| আমরা সহেজই ঐ জায়গা অিধকার
করেত পারেবা|”

31 িকন্তু তার সেঙ্গ অনয্ যারা িগেয়িছল তারা বলল, “আমরা
ঐ েলাকেদর সেঙ্গ লড়াই করেত পারেবা না| তারা আমােদর েথেক
অেনক েবশী শিক্তশালী|” 32 এবং ঐ েলাকরা ইস্রােয়েলর অনয্ানয্
সমস্ত েলাকেদর বলল েয ঐ েদেশর েলাকেদর পরাস্ত করার পেক্ষ
তারা যেথষ্ট শিক্তশালী নয়| তারা বলল, “আমরা েয েদশ েদেখিছলাম
েস েদশিট শিক্তশালী েলােক পিরপূণর্| যারা ওখােন িগেয়েছ এমন েয
েকােনা বয্িক্তেকই ওখানকার অিধবাসীরা খুব সহেজই পরাস্ত করেত
পারেব| এমন শিক্ত তােদর আেছ| 33 আমরা েসখােন ৈদতয্াকার
েনিফিলম েলাকেদর েদেখিছ| (অনােকর উত্তরপুরুষরা েনিফিলম
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েলাকেদর েথেকই এেসিছল|) তােদর কােছআমােদর ফিড়ং-এর মেতা
েদখািচ্ছল| হঁয্া, আমরা তােদর কােছ ফিড়ং-এর মেতা|”

14
েলােকরা পুনরায় অিভেযাগ করল

1 েসই রােত্র সমস্ত েলাকরা িশিবেরর মেধয্ প্রবল িচৎকার শুরু
করল এবং কান্নাকািটও করল| 2 ইস্রােয়েলর েলাকরা েমািশ ও
হােরােণর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ করেত লাগল| সমস্ত মানুষ এক জায়গায়
একিত্রত হেয় েমািশ ও হােরাণেক বলল, “আমােদর িমশের অথবা
মরুভূিমেত মের যাওয়া উিচৎ িছল|এই নতুন েদেশ এেস িনহত হওয়ার
েথেক েসটাই বরং ভােলা িছল| 3 যুেদ্ধ হত হওয়ার জেনয্ই িক প্রভু
আমােদর এই নতুন েদেশ িনেয় এেলন? শত্রুরা আমােদর হতয্া করেব
এবং আমােদর স্ত্রী ও সন্তানেদর িনেয় যােব| িমশের িফের যাওয়াই িক
আমােদর পেক্ষ ভােলা নয়?”

4 তখন েলাকরা িনেজেদর মেধয্ আেলাচনা কের বলল, “এখন
আমরা একজন নতুন েনতােক িনবর্াচন করেবা এবং িমশের িফের
যােবা|”

5 েমািশ এবং হােরাণ েসখােন ইস্রােয়েলর সমেবত সকেলর সামেন
মািটেত উবুড় হেয় পড়ল| 6 নূেনর পুত্র িযেহাশূয় এবং িযফুিন্নর পুত্র
কােলব, যারা েসই েদশ অনুসন্ধান কের েদখেত িগেয়িছেলন, এই
ঘটনায়় িবচিলত হেয় িনেজেদর কাপড় িঁছড়ল| 7 েসখােন ইস্রােয়েলর
সমস্ত েলাকর সামেন ঐ দুইজন বলল, “আমরা েয েদশিট েদেখিছ
েসিট খুবই ভােলা| 8 প্রভু যিদ আমােদর উপর খুশী হেয় থােকন,
তাহেল িতিনই আমােদর েনতৃত্ব িদেয় ঐ জায়গায় িনেয় যােবন| এবং
প্রভু আমােদর েসই সমৃদ্ধ এবং উবর্র েদশিট িদেয় েদেবন! 9 সুতরাং
প্রভুর িবরুেদ্ধ েযও না| ঐ েদেশর েলাকেদর ভয় েপও না| আমরা
তােদর সহেজই পরাস্ত করব| তারা আর সুরিক্ষত নয়, তা তােদর েথেক
সিরেয় েদওয়া হেয়েছ| িকন্তু আমােদর সেঙ্গ প্রভু আেছন| সুতরাং ভয়
েপও না!”
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10সকেলই যখন িযেহাশূয় এবং কােলবেক পাথর িদেয় হতয্া করার
কথা বলিছল, েসই সময় সমাগম তঁাবুর ওপের তখনই প্রভুর মিহমা
প্রকািশত হল এবং সকেলই েসটা েদখেত েপল| 11 প্রভু েমািশেক
তখনই বলেলন, “এই সব েলাকরা আর কতিদন আমার িবরুদ্ধাচরণ
করেব? তােদর মেধয্ আিম েয সব নানা অেলৗিকক কাজ কেরিছ
তা েদখা সেত্ত্বও এরা কতিদন আমােক অিবশ্বাস করেব? 12 আিম
তােদর ভয়ঙ্করভােব অসুস্থকের িদেয় হতয্া করেবা|আিম তােদরধ্বংস
করেবা এবং েতামােক এেদর েচেয় বড় এবং বলবান জািতেত পিরণত
করেবা|”

13 তখন েমািশ প্রভুেক বলল, “আপিন যিদ তা কেরন তেব,
িমশরীয়রা েস সম্পেকর্ জানেত পারেব| তারা জােন েয আপনার
েলাকেদর িমশর েথেক বার কের আনার সময় আপিন আপনার
ক্ষমতা প্রেয়াগ কেরিছেলন| 14 এবং িমশেরর েলাকরা এ সম্পেকর্
কনােনর েলাকেদর কােছও বলেব| তারা এর মেধয্ই েজেন েগেছ েয
আপিনই প্রভু| তারা জােন েযআপিনআপনার েলাকেদর সেঙ্গআেছন|
কারণ তারা আপনােক েদখেত পায় এবং আপনার েমঘ তােদর উপর
অবিস্থত| তারা এও জােন েয আপিন িদেনর েবলায় েমঘস্তেম্ভ েথেক
এবং রািত্রেবলা অিগ্নস্তেম্ভ েথেক তােদর আেগ আেগ যান| 15 সুতরাং
আপিন যিদ এেদর সকলেক একসােথ হতয্া কেরন, তাহেল েসই সব
জািত, যারা আপনার ক্ষমতা সম্পেকর্ শুেনেছ, তারা বলেব, 16 �প্রভু
এই সব েলাকেদর এই েদেশ আনেত সক্ষম হন িন, যার সম্বেন্ধ
িতিন তােদর কােছ প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন| এই কারেণই প্রভু তােদর
মরুভূিমেত হতয্া কেরেছন|�

17 “সুতরাং এখন েহ প্রভু আপিন আপনার বাকয্ অনুসাের আপনার
শিক্ত প্রদশর্ন করুন| 18 আপিন বেলিছেলন, �প্রভু ধীের কু্রদ্ধ হন
এবং েপ্রেম মহান| পাপী এবং িবিধ ভঙ্গকারীেদর িতিন ক্ষমা কেরন;
িকন্তু িতিন অবশয্ই েদাষীেদর শািস্ত েদন| প্রভু ঐসব েলাকেদর
শািস্ত েদন এবং এছাড়াও তােদর পুত্রেদর, তােদর েপৗত্র-েপৗত্রীেদর
এমনিক তােদর প্রেপৗত্র প্রেপৗত্রীেদরও এই সকল খারাপ কােজরজনয্
শািস্ত েদন!� 19 তাই এখন আপিন এইসব েলাকেদর আপনার মহৎ  
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ভােলাবাসা েদখান| তােদর পাপেক ক্ষমা কের িদন| িমশক তয্াগ করার
পর েথেক এখন পযর্ন্ত আপিন তােদর েযভােব ক্ষমা কের এেসেছন
েসই ভােবই এখনও আপিন তােদর ক্ষমা কের িদন|”

20 প্রভু উত্তর িদেয় বলেলন, “হঁয্া, তুিম েয ভােব বেলেছা, েসই
ভােবই আিম তােদর ক্ষমা কের েদেবা| 21 িকন্তু আিম েতামােক সতয্
কথাই বলিছ, আিম েযমন িনিশ্চতভােবই েবঁেচ আিছ এবং আমার
মিহমায় েযমন সারা পৃিথবী িনিশ্চতভােবই পিরপূণর্, েতমিন িনশ্চয়তার
সেঙ্গই আিম েতামার কােছ শপথ করিছ| 22 িমশর েথেক আিম
যােদর িনেয় এেসিছলাম, তােদর েকউই কনান েদশ েদখেত পােব
না| কারণ ঐসব েলাকই আমার মিহমা এবং িমশের ও মরুভূিমেত
আিম েয সব অেলৗিকক কাজ কেরিছলাম েসগুেলা েদেখিছল| িকন্তু
তাও তারা আমােক অমানয্ কেরেছ এবং আমােক এই িনেয় দশবার
পরীক্ষা কেরেছ| 23 আিম তােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ প্রিতশ্রুিত
কেরিছলাম| আিম শপথ কেরিছলাম েয আিম তােদর ঐ জায়গা িদেয়
েদব| িকন্তু যারা আমার িবরুদ্ধাচরণ কেরেছ, তােদর েকউই েসই
জায়গায় েকােনািদন প্রেবশ করেব না| 24 তেব আমার েসবক কােলব
একটু আলাদা রকেমর; েস আমােক পুেরাপুির অনুসরণ কেরেছ|
সুতরাং েস েয জায়গা এর মেধয্ই েদেখ িনেয়েছ, আিম তােক েসই
জায়গােতই িনেয় আসব এবং তার বংশ েসই জায়গা অিধকার করেব|
25 অমােলকীয়রা এবং কনানীয়রা উপতয্কায় বাস করেছ| সুতরাং
আগামীকাল তুিম অবশয্ই এই জায়গা তয্াগ করেব| সূফ সাগের
যাওয়ার পথ ধের তুিম মরুভূিমেত িফের যাও|”

প্রভু েলাকেদর শািস্ত িদেলন
26 প্রভু েমািশ এবং হােরাণেক বলেলন, 27 “এই সব দুষ্ট েলাকরা

আর কতিদন ধের আমার িবরুেদ্ধ অিভেযাগ করেব? আিম তােদর
অিভেযাগ ও অসেন্তাষ শুেনিছ| 28 সুতরাং তােদর বেল দাও, �েতামরা
েয সব বয্াপাের অিভেযাগ কেরিছেল, প্রভু িনিশ্চতভােবই েতামােদর
েসই সব অিভেযাগগুেলার বয্াপাের বয্বস্থা েনেবন| েতামােদর যা হেব
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তা হল এই: 29 মরুভূিমেতই েতামরা মারা যােব| 20 বছর অথবা তার
েবশী বয়স্ক প্রেতয্ক বয্িক্ত, যারা প্রেতয্েক আমার েলাকেদর একজন
বেল গণয্ িছল, তারা মারা যােব| কারণ েতামরা আমার িবরুেদ্ধ
অথর্াৎ প্রভুর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ কেরিছেল| 30 সুতরাং েয েদশ আিম
েতামােদর েদেবা বেল প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম েসখােন েতামােদর েকউই
েকােনািদন প্রেবশ করেত এবং বাস করেত পারেব না| েকবলমাত্র
িযফুিন্নর পুত্র কােলব এবং নূেনর পুত্র িযেহাশূয় েস েদেশ প্রেবশ
করেত পারেব| 31 েতামরা ভয় েপেয়িছেল এবং অিভেযাগ কেরিছেল
েয নতুন েদেশ েতামােদর শত্রুরা েতামােদর কাছ েথেক েতামােদর
সন্তানেদর িছিনেয় িনেয় যােব; িকন্তু আিম বলিছ, আিম ঐ সন্তানেদর
েসই েদেশ িনেয় আসেবা| েতামরা যা গ্রহণ করেত অস্বীকার কেরেছা,
তারা েসই িজিনসগুেলাই উপেভাগ করেব| 32 িকন্তু েতামরা এই
মরুভূিমেতই মারা যােব|

33 “ �েতামােদর সন্তানরা 40 বছর ধের মরুভূিমেত েমষপালক
হেয় থাকেব| েতামােদর অিবশ্বস্ততার জনয্ তারা শািস্ত েভাগ করেব|
তারা অবশয্ই এই কষ্ট েভাগ করেব যতক্ষণ পযর্ন্ত না েতামরা সবাই
মরুভূিমেত মারা যােচ্ছা| 34 েতামরা 40 বছর ধের েতামােদর পােপর
জনয্ শািস্ত েভাগ করেব| (অথর্াৎ 40 িদন ধের েলাকরা েয জায়গািট
অনুসন্ধান কেরিছেলা তার প্রিতিদেনর জনয্ এক বছর কের|) তখন
েতামরা বুঝেত পারেবআিম েতামােদর িবরুেদ্ধ েগেল িক হেত পাের|�

35 “আিম প্রভু এবং আিমই শপথ করিছ, এই মন্দ েলাকরা
যারা একেত্র আমার িবরুদ্ধাচরণ কেরেছ তােদর িবরুেদ্ধ আিম এই
কাজগুেলা করেবা| তারা সকেলই এই মরুভূিমেত মারা যােব|”

36 েমািশ যােদর নতুন েদশ অনুসন্ধান করেত পািঠেয়িছল তারাই
িফের এেস ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর মেধয্ অিভেযাগ ছিড়েয়
িদেয়িছল| তারা বেলিছল েয েলাকরা ঐ েদেশ প্রেবশ করার পেক্ষ
যেথষ্ট শিক্তশালী নয়, 37 েসই েদেশর অখয্ািতকারী এই েলাকরাই
মহামারীেত মারা পড়ল�প্রভুর ইচ্ছা অনুসােরই তা হল| 38 িকন্তু যারা
েদশ অনুসন্ধান করেত িগেয়িছল তােদর মেধয্ েকবল নূেনর পুত্র
িযেহাশূয় এবং িযফুিন্নর পুত্র কােলব জীিবত থাকল|
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েলাকরা কনােন প্রেবশ করার জনয্ েচষ্টা করল
39 েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই সব কথা বলেল ইস্রােয়েলর

সাধারণ েলাকরা েশােক েভেঙ পড়ল| 40 পরিদন খুব সকােল উেঠ
েলাকরা পবর্েতর চূড়ার িদেক এেগাল| তারা বলল, “এই আমরা, প্রভু
েয েদেশর কথা বেলেছন চেলা আমরা েসখােন যাই কারণ আমরা
পাপ কেরিছ|”

41 িকন্তু েমািশ বলল, “েতামরা প্রভুর আেদশ পালন করছ না
েকন? েতামরা সফল হেব না| 42 েতামরা ঐ েদেশ েযও না| প্রভু
েতামােদর সেঙ্গ েনই, এই কারেণ শত্রুরা সহেজই েতামােদর পরাস্ত
করেত পারেব| 43 েসখােন েতামােদর িবরুেদ্ধ অমােলকীয়রা এবং
কনানীয়রা যুদ্ধ করেব| েতামরা প্রভুর পথ েথেক সের এেসেছা| সুতরাং
েতামরা যখন তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেব তখন িতিন েতামােদর সেঙ্গ
থাকেবন না এবং েতামরা সকেলই যুেদ্ধ মারা যােব|”

44 িকন্তু েলাকরা েমািশেক িবশ্বাস কের িন| তারা পবর্েতর চূড়ার
িদেক এিগেয় েগল| িকন্তু প্রভুর সাক্ষয্িসনু্দক এবং েমািশ তােদর সেঙ্গ
যায় িন| 45 এরপর উঁচু পবর্েতর ওপের বসবাসকারী অমােলকীয়রা
এবং কনানীেয়রা নীেচ েনেম এেস তােদর উপর আঘাত হানল এবং
খুব সহেজই তােদর পরাস্ত কের হমর্া পযর্ন্ত সমস্ত রাস্তা তাড়া করল|

15
উৎসেগর্র িনয়মাবলী

1প্রভু েমািশেক বলেলন, 2“ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গকথা বেলা
এবং তােদর বেলা: আিম েতামােদর একিট েদশ িদিচ্ছ যা েতামােদর
বাসভূিম হেব| যখন েতামরা েসই েদেশ প্রেবশ করেব, 3 তখন
েতামরা অবশয্ই প্রভুেক আগুেন ৈতরী এক িবেশষ ৈনেবদয্ প্রদান
করেব| তার সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব| েতামরা েহামবিল ৈনেবদয্,
িবেশষ প্রিতশ্রুিত, িবেশষ উপহার, মঙ্গল ৈনেবদয্, িবেশষ ছুিটর জনয্
েতামােদর েগারু, েমষ এবং ছাগল বয্বহার করেব|
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4 “উপহার উৎসগর্কারী বয্িক্ত েসই স্থােন প্রভুেক েদবার জনয্ েযন
শসয্ ৈনেবদয্ও িনেয় আেস| এই শেসয্র ৈনেবদয্ হেব 1 েকায়াটর্
অিলভ েতল িমিশ্রত 8 কাপ িমিহ ময়দা| 5 প্রেতয্ক সমেয় েহামবিলর
জনয্ একিট কের েমষশাবক ৈনেবদয্ েদেব, এছাড়াও তুিম েপয়
ৈনেবদয্র জনয্ 1 েকায়াটর্ দ্রাক্ষারস উৎসগর্ করেব|

6 “তুিম যিদ েমষ দাও তাহেল তুিম অবশয্ই শেসয্র ৈনেবদয্ও ৈতরী
করেব| এই শেসয্র ৈনেবদয্ হেব 1-1/4 েকায়াটর্ অিলভ েতেল িমিশ্রত
16 কাপ িমিহ ময়দা| 7এবং তুিম অবশয্ই েপয় ৈনেবদয্র জনয্ 1-1/4
েকায়াটর্ দ্রাক্ষারস উৎসগর্ করেব| এর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব|

8 “তুিম েহামবিল, ৈনেবদয্, মঙ্গল ৈনেবদয্ অথবা প্রভুর কােছ
িবেশষ প্রিতশ্রুিত রক্ষােথর্ একিট অল্প বয়স্ক বৃেষরও বয্বস্থা করেত
পােরা| 9 ঐ সময় তুিম বৃেষর সেঙ্গ অবশয্ই শেসয্র ৈনেবদয্ িনেয়
আসেব| েসই শেসয্র ৈনেবদয্ হেব 2 েকায়াটর্ অিলভ েতেল িমিশ্রত
24 কাপ িমিহ ময়দা| 10 এছাড়াও েপয় ৈনেবদয্র জনয্ 2 েকায়াটর্
দ্রাক্ষারসও িনেয় আসেব| এই ৈনেবদয্ হেব আগুন িদেয় ৈতরী| এর
সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব| 11 প্রেতয্কিট বৃষ, েমষ, েমষশাবক অথবা
ছাগল, যা তুিম প্রভুেক িদেচ্ছা, তা এভােবই ৈতরী হেব| 12 তুিম েয
পশুগুেলা িদেচ্ছা তার প্রেতয্কিটর জনয্ই এিট েকােরা|

13 “প্রভুেক খুশী করার জনয্ ইস্রােয়েলর প্রেতয্ক নাগিরক এই
পদ্ধিতেত আগুেনর সাহােযয্ ৈতরী ৈনেবদয্ প্রদান করেব| 14 আর
এখন েথেক িবেদশীরা যারা েতামােদর সেঙ্গই বাস কের, যিদ তারা
প্রভুেক খুশী করার জনয্ আগুেনর সাহােযয্ ৈতরী েকােনা ৈনেবদয্
প্রদান কের, তাহেল তারাও েতামােদর মেতাই একই পদ্ধিত অনুসরণ
কের েসই ৈনেবদয্ প্রদান করেব| 15 এই একই িবিধ সকেলর জনয্
হেব, ইস্রােয়েলর েলাকেদর জেনয্ এবং েতামােদর মেধয্ বসবাসকারী
িবেদশীেদর জেনয্ও| এই িবিধ িচরকাল চলেব| তুিম এবং েতামােদর
মেধয্ বসবাসকারী প্রেতয্েকই প্রভুর কােছ সমান| 16 এর অথর্ হল
েতামরাও একই িবিধ এবং িনয়ম অনুসরণ করেব| ঐ িবিধ এবং িনয়ম
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েতামােদর জনয্ এবং েতামােদর মেধয্ বসবাসকারী িবেদশীেদর জনয্ও
প্রেযাজয্|”

17 প্রভু েমািশেক বলেলন, 18 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই
কথাগুেলা বেলা: আিম েতামােদর অনয্ েদেশ িনেয় যািচ্ছ| 19 েতামরা
যখন েসই েদেশ েপৗেঁছ েসই েদেশর েকােনা খাদয্ গ্রহণ করেব,
তখন অবশয্ই প্রভুেক েসই খােদয্র িকছু অংশ উপহার িহসােব উৎসগর্
করেব| 20 েতামরা শসয্ গঁুেড়া কের রুিটর জনয্ ময়দার তাল ৈতরী
করেব এবং েসই ময়দার তােলর প্রথমটা প্রভুেক উপহার িহেসেব প্রদান
করেব| শসয্ মাড়ােনার জায়গা েথেক আনা শসয্ েযভােব উৎসগর্ করা
হয় এিটও েসইভােবই কেরা| 21 এই িনয়ম িচরকাল চলেব| েতামরা
অবশয্ই ঐ ময়দার তােলর প্রথমটা প্রভুেক উপহার িহেসেব প্রদান
করেব|

22 “এখন েতামরা যিদ েকােনা ভুল কেরা এবং প্রভু েমািশেক েয
আেদশ কেরেছন তার েকােনাটা পালন করেত ভুেল যাও, তাহেল
েতামরা িক করেব? 23 প্রভু েমািশর মাধয্েম এই আেদশগুেলা
িদেয়িছেলন| েযিদন প্রভু এইআেদশগুেলা িদেয়িছেলন েসিদন েথেকই
আেদশগুিলর কাযর্কািরতা শুরু হেয়িছল এবং আেদশগুিল িচরকাল
চলেব| 24 সুতরাং যিদ েতামরা েকান ভুল কর এবং এই আজ্ঞাগুেলা
পালন করেত ভুেল যাও তাহেল িক করেব? যিদ ইস্রােয়েলর সব
েলাকই ভুল কের, তাহেল সবাই একেত্র প্রভুেক একিট অল্পবয়সী বৃষ
েহামবিলর ৈনেবদয্ িহেসেব প্রদান করেব| তার সুগন্ধ প্রভুেক খুশী
করেব| এছাড়াও বৃেষর সেঙ্গ ৈনেবদয্ িহেসেব েদবার জেনয্ শসয্ এবং
েপয় ৈনেবদয্ প্রদােনর কথা মেন রাখেব| েতামরা অবশয্ই পােপর জনয্
একিট পুরুষ ছাগলও ৈনেবদয্ িহেসেব প্রদান করেব|

25 “এই ভােব যাজক ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেক শুিচ করেবন
েযন তারা পােপর ক্ষমা লাভ কের কারণ তারা ভুল কের েসই কাজ
কেরেছ| সুতরাং তারা যখন এ সম্বেন্ধ জানেত পারল, তখনই তারা
প্রভুর কােছ আগুেন ৈতরী ৈনেবদয্ এবং কৃত পােপর জনয্ ৈনেবদয্
আনল| 26 ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক এবং তােদর সেঙ্গ বসবাসকারী
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অনয্ানয্ সকলেকই ক্ষমা কের েদওয়া হেব| তােদর ক্ষমা করা হেব
কারণ তারা ভুলবশতঃ ঐ কাজ কেরিছল|

27 “িকন্তু যিদ েকবলমাত্র একজন বয্িক্ত ভুল কের পাপ কের,
তাহেল েস অবশয্ই একিট এক বছর বয়স্ক স্ত্রী ছাগল িনেয় আসেব|
েসই ছাগলিট হেব পােপর জনয্ ৈনেবদয্| 28 েসই বয্িক্তেক শুিচ করার
জনয্ যাজক অবশয্ই প্রেয়াজনীয় বয্বস্থা েনেব| েসই বয্িক্তিট ভুল
কেরিছল এবং প্রভুর সামেন পাপ কেরিছল| যাজক েসই বয্িক্তর জনয্
প্রায়িশ্চত্ত করেল তােক ক্ষমা করা হেব| 29 এই িবিধিট প্রেতয্েকর
জনয্ই, েয ভুল করেব এবং েয পাপ করেব| ইস্রােয়েলর পিরবাের
জাত প্রেতয্েকর জনয্ এবং েতামােদর সেঙ্গ বসবাসকারী িবেদশীেদর
জনয্ও এই একই িবিধ বলবৎ থাকেব|

30“িকন্তু যিদ েকােনা বয্িক্ত েজেনশুেন ভুল কের তাহেল েস প্রভুর
িবরুেদ্ধ েগেছ| েসই বয্িক্তেক অবশয্ই তার েলাকেদর কাছ েথেক
পৃথক রাখা হেব| ইস্রােয়েলর পিরবাের জাত েকােনা বয্িক্ত অথবা
তােদর সেঙ্গ বসবাসকারী িবেদশীেদর জনয্ও এই একই িনয়ম| 31 েসই
বয্িক্ত প্রভুর বাকয্ অবজ্ঞা কেরেছ এবং েসই আজ্ঞা লঙঘন কেরেছ
সুতরাং েস েতামার েগাষ্ঠী েথেক আলাদা থাকেব| েসই বয্িক্ত েদাষী
এবং অবশয্ই শািস্ত পােব|”

িবশ্রােমর িদেন এক বয্িক্ত কাজ করল
32 ইস্রােয়েলর েলাকরা মরুভূিমেত থাকাকালীন একজনেক

িবশ্রামবাের কাঠ জেড়া করেত েদখল| 33 েয েলাকরা তােক কাঠ
জেড়া করেত েদেখিছল তারা তােক েমািশ এবং হােরােণর কােছ িনেয়
এল এবং সমস্ত েলাক চারিদেক একিত্রত হল| 34তারা েসই েলাকিটেক
পাহারায় রাখল কারণ তারা জানেতা না, তারা িকভােব তােক শািস্ত
েদেব|

35তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, “েলাকিটেক অবশয্ই মরেত হেব|
িশিবেরর বাইের সমস্ত েলাক তার ওপর পাথর ছঁুড়েব|” 36এই কারেণ
েলাকরা তােক িশিবেরর বাইের িনেয় েগল এবং তােক পাথর েমের
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হতয্া করল| প্রভু েমািশেক েযভােব আজ্ঞা কেরিছেলন, তারা িঠক
েসভােবই এিট করল|

িনয়ম মেন রাখেত ঈশ্বর তঁার েলাকেদর সাহাযয্ করেলন
37 প্রভু েমািশেক বলেলন, 38 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা তারা

েযন সুেতা িদেয় ঝালর ৈতরী কের তা কাপেড়র েকােণ লাগায় এবং
এখন েথেক বংশ পরম্পরায় তারা েযন এই িনয়ম পালন কের| এই
েগাছাগুেলার প্রেতয্কিটেত তারা েযন একিট কের নীল সুেতা রােখ|
39 এই সুেতার েগাছাগুেলার িদেক তাকােল েতামরা প্রভুর েদওয়া
আজ্ঞাগুেলা মেন করেত পারেব| আর তখনই আজ্ঞাগুেলা েতামরা
পালন করেব| আজ্ঞাগুেলা ভুেল িগেয়, েতামােদর শরীর ও েচাখ যা
চায়, তাই কের অিবশ্বস্ত হেব না| 40 আমার সব আজ্ঞাগুেলা পালন
করার কথা েতামরা মেন রাখেব| তাহেল েতামরা ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত পিবত্র
হেব| 41আিম প্রভু েতামােদর ঈশ্বর|আিমই েসই িযিন েতামােদর িমশর
েথেক িনেয় এেসিছলাম| েতামােদর প্রভু হওয়ার জনয্ই আিম এটা
কেরিছলাম| আিমই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর|”

16
কেয়কজন েনতা েমািশর িবেরািধতা করল

1 েকারহ, দাথন, অবীরাম এবং ওন েমািশর িবরুেদ্ধ েগল| (েকারহ
িছল িষষ্হেরর পুত্র| িষষ্হর িছল কহােতর পুত্র এবং কহাত্  িছল
েলিবর পুত্র| দাথন এবং অবীরাম িছল দুই ভাই এবং ইলীয়ােবর পুত্র|
ওন িছল েপলেতর পুত্র| দাথন, অবীরাম এবং ওন িছেলন রূেবেণর
উত্তরপুরুষ|) 2 ঐ চারজন বয্িক্ত ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ 250 জন
পুরুষেক একিত্রত কের েমািশর িবরুেদ্ধ েগল| তারা িছল েলাকেদর
িনবর্ািচত েনতা| সমস্ত েলাক তােদর িচনত| 3 তারা েমািশ এবং
হােরােণর িবরুেদ্ধ কথা বলার জনয্ একসােথ এল| তারা েমািশ এবং
হােরাণেক বলল, “আপিন বড্ড েবশী বাড়াবািড় করেছন| ইস্রােয়েলর
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সকল েলাক পিবত্র এবং প্রভু এখনও তােদর মেধয্ই বাস কেরন| প্রভুর
অনয্ানয্ েলাকেদর েথেক আপিন িনেজেক অেনক েবশী গুরুত্বপূণর্
কের তুেলেছন|”

4 েমািশ এই কথা শুেন মািটেত উপুড় হেয় পড়ল| 5 আর েস
েকারহ এবং তার অনুসরণকারীেদর বলল, “আগামীকাল সকােল প্রভু
েদিখেয় েদেবন েকান্ বয্িক্ত প্রকৃতই তঁার এবং েক প্রকৃতই পিবত্র|
আর েসই বয্িক্তেক প্রভু তঁার কােছ িনেয় আসেবন| প্রভু যােক েবেছ
েনেবন তােক তঁার কােছ িনেয় আসেবন| 6 সুতরাং েকারহ তুিম এবং
েতামার অনুসরণকারী এই কাজ করেব: 7 আগামীকাল ধুনুিচ িনেয়
তােত সুগিন্ধ ধূপধূেনা রাখেব| তারপের েসই ধুনুিচগুেলা প্রভুর সামেন
িনেয় আসেব| প্রভু েসই বয্িক্তেক েবেছ েনেবন েয সতয্ই পিবত্র|
েতামরা েলবীয়রা অেনক দূের চেল েগেছা�েতামরা ভুল করেছা|”

8 েমািশ েকারহেক এও বলল, “েলবীয়রা দয়া কের আমার
কথা েশান| 9 এটাই িক যেথষ্ট নয় েয ইস্রােয়েলর ঈশ্বর েতামােদর
ইস্রােয়েলর মণ্ডলী েথেক আলাদা কের প্রভুর পিবত্র তঁাবুর েসবা
করার জনয্ এবং মণ্ডলীর সামেন দঁািড়েয় তঁার েসবা করার জনয্
েতামােদর তঁার কােছ িনেয় এেসেছন? 10 যাজকেদর কােজ সাহাযয্
করার জনয্ ঈশ্বর েতামােদর অথর্াৎ  েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর
িনেয় এেসিছেলন| িকন্তু েতামরা এখন যাজক হওয়ার েচষ্টা করেছা|
11 তুিম এবং েতামার অনুসরণকারীরা একিত্রত হেয় প্রভুর িবেরািধতা
কেরেছা| হােরাণ িক েকােনা ভুল কাজকেরেছ েয তঁার িবরুেদ্ধ েতামরা
অিভেযাগ করেছা?”

12 এরপর েমািশ ইলীয়ােবর পুত্র দাথন এবং অবীরামেক ডাকল|
িকন্তু ঐ দুই বয্িক্ত বলেলন, “আমরা যােবা না| 13এটাই িক যেথষ্ট নয়
েয আপিন উত্তম িজিনেস পিরপূণর্ শসয্ শয্ামলা েদশ েথেক আমােদর
িনেয় এেসেছন যােত মরুভূিমেত হতয্া করেত পােরন? আর এখন
আপিন আমােদর উপর কতৃর্ ত্ত্বও করেবন? 14আমরা েকন আপনােক
অনুসরণ করেবা? উত্তম িজিনেস পিরপূণর্ এমন েকােনা েদেশ েতা
আপিন আমােদর িনেয় আেসন িন| আপিন আমােদর ঈশ্বেরর শপথ
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করা েসই েদশও েদন িন এবংআমােদর চারণভূিম অথবা দ্রাক্ষােক্ষতও
েদন িন| আপিন িক এই সব েলাকেদর ক্রীতদাস করেবন? না, আমরা
আসেবা না|”

15 এই কারেণ েমািশ খুবই কু্রদ্ধ হল| েস প্রভুেক বলল, “আিম
এইসকল েলাকেদর সেঙ্গ েকােনািদন েকান অনয্ায় কির িন| আিম
েকােনা সমেয়ই তােদর কাছ েথেক েকােনা িকছুই িনই িন, একিট গাধা
পযর্ন্ত নয়| প্রভু আপিন এেদর উপহার গ্রহণ করেবন না!”

16এরপর েমািশ েকারহেক বলল, “আগামীকাল তুিম এবং েতামার
অনুসরণকারীরা প্রভুর সামেন দঁাড়ােব| েসখােন হােরাণ, তুিম ও
েতামার েলাকরা থাকেব| 17 েতামরা প্রেতয্েক একিট কের ধুনুিচ এেন
তােত সুগিন্ধ ধূপধূেনা রাখেব এবং তা ঈশ্বরেক প্রদান করেব| েসখােন
েনতােদর জনয্ 250 িট ধুনুিচ থাকেব এবং একিট পাত্র েতামার জনয্
ও একিট পাত্র হােরােণর জনয্ থাকেব|”

18 সুতরাং প্রেতয্েক একিট ধুনুিচ িনেয় তার ওপর জ্বলন্ত কয়লা
ও সুগিন্ধ ধূপধূেনা রাখল| এরপর তারা েমািশ ও হােরােণর সােথ
সামগম তঁাবুর প্রেবশপেথ িগেয় দঁাড়ােলা| 19 েকারহও সমাগম তঁাবুর
প্রেবশপেথ তােদর িবরুেদ্ধ সমস্ত েলাকেক জেড়া কেরিছল| এর িঠক
পর েসই জায়গায় সকেলর সামেন প্রভুর মিহমা প্রকািশত হল|

20 প্রভু েমািশ ও হােরাণেক বলেলন, 21 “এই সকল েলাকেদর
েথেক দূের সের যাও| আিম এখনই তােদর ধ্বংস করেত চাই|”

22 িকন্তু েমািশ এবং হােরাণ মািটেত নতজানু হেয় অনুনয় কের
বলল, “েহ ঈশ্বর, আপিন জােনন েলাকরা তােদর মেন িক ভাবেছ|*
একজন পাপ করেল িক আপিন সমস্ত মণ্ডলীর প্রিত কু্রদ্ধ হেবন?”

23 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, 24 “েকারহ, দাথন এবং
অবীরােমর তঁাবু েথেক েলাকেদর সের েযেত বেলা|”

25 েমািশ উেঠ দঁাড়াল এবং দাথন ও অবীরােমর কােছ েগল|
ইস্রােয়েলর সকল প্রবীণরা (েনতারা) তঁােক অনুসরণ করল| 26 েমািশ
* 16:22: েহ ঈশ্বর � ভাবেছ আক্ষিরক অেথর্, “ঈশ্বর, সমস্ত েলাকেদর আত্মার ঈশ্বর|”
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েলাকেদর সাবধান কের িদেয় বলল, “এই সকল মন্দ েলাকেদর তঁাবু
েথেক সের যাও| তােদর েকােনা িজিনসস্পশর্ েকােরা না| যিদ েতামরা
েসটা কেরা, তাহেল তােদর পােপর জনয্ েতামরা ধ্বংস হেব|”

27 েসই কারেণ েকারহ, দাথন এবং অবীরােমর তঁাবু েথেক েলাকরা
সের েগল| আর দাথন এবং অবীরাম বাইের এেস তােদর স্ত্রীেদর
সন্তানেদর এবং েছােটা িশশুেদর িনেয় তঁাবুর প্রেবশ পেথ দঁািড়েয়
রইল|

28 তখন েমািশ বলল, “আিম েতামােদর প্রমাণ কের েদখােবা েয
প্রভুই আমােক এইসব কাজ করার জনয্ পািঠেয়েছন এবং আিম এসব
িনেজর ইচ্ছানুসাের কিরিন| 29 এই েলাকরা এখােন মারা যােব| িকন্তু
তারা যিদ স্বাভািববিকভােব মারা যায়, েযভােব েলাকরা সবসময় মারা
যায় তাহেল তা প্রমাণ করেব েয, প্রভু আমােক প্রকৃতই পাঠান িন|
30 িকন্তু যিদ প্রভু এই েলাকেদর মৃতুয্ একটু িভন্নভােব ঘটান অথর্াৎ 
একটু নতুনভােব তাহেল েতামরা জানেব েয এই েলাকরা সতয্ই প্রভুেক
অবজ্ঞা কেরিছল| এটাই হল প্রমাণ: ধরনী িবদীণর্ হেয় যােব এবং এই
সমস্ত েলাকেক গ্রাস করেব| তারা জীিবতাবস্থায় তােদর কবের েনেম
যােব| এবং এই সব েলাকেদর অিধকৃত যাবতীয় িজিনসপত্র তােদর
সেঙ্গই তিলেয যােব|”

31 যখন েমািশ এই কথাগুেলা বলা েশষ করল, েলাকেদর পােয়র
তলার মািট েফেট েগল| 32 মেন হল েযন পৃিথবী তার মুখিট
খুেল তােদর গ্রাস করল| েকারেহর সমস্ত েলাকরা, তােদর পিরবার
এবং তােদর অিধকৃত যাবতীয় দ্রবয্সামগ্রী পৃিথবীর নীেচ চেল েগল|
33 ঐসব েলাকরা জীবন্ত অবস্থােতই তােদর কবের েগল| তােদর
অিধকৃত সকল দ্রবয্সামগ্রীও তােদর সেঙ্গ মািটর তলায় চেল েগল|
এরপর পৃিথবী তােদর ওপের মুখ বন্ধ করল| তারা িবনষ্ট হল এবং
সমাজ েথেক িচরকােলর জনয্ই চেল েগল|

34 ইস্রােয়েলর েলাকরা এই মরেনানু্মখ মানুষগুেলার আতর্ নাদ
শুনেত েপল| েসই কারেণ তারা িবিভন্ন িদেক ছুেট পালােত পালােত
বলল, “পৃিথবী আমােদরও গ্রাস করেব!”
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35 এরপর প্রভুর কাছ েথেক এক আগুন এেস যারা সুগিন্ধ
ধূপধূেনার ৈনেবদয্ প্রদান করিছল, েসই 250 জন পুরুষেক ধ্বংস
করল|

36 প্রভু েমািশেক বলেলন, 37-38 “যাজক হােরােণর পুত্র
ইলীয়াসরেক বেলা, েয আগুন এখনও িশখাহীন হেয় জ্বলেছ তার
েথেক সমস্ত সুগিন্ধ ধূপধূেনার পাত্রগুেলা িনেয় এেসা| এই সুগিন্ধ
ধূপধূেনার পাত্রগুিল এখন পিবত্র| পাত্রগুেলা পিবত্র কারণ তারা এই
পাত্রগুেলা ঈশ্বরেক প্রদান কেরিছল| তােদর ধুনুিচগুেলা িনেয় হাতুিড়র
সাহােযয্ সমতল পােত পিরণত কর| এরপর এই ধাতব চাদরিট েবদীর
আচ্ছাদেনর কােজ বয্বহার কেরা| ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্ এিট
িচহ্ন, যােত তারা সতকর্ হয়|”

39 সুতরাং যাজক ইলীয়াসর িপতেলর ৈতরী েসই ধুনুিচগুেলা
িনেলন| যারা মারা িগেয়িছল তারাই ঐ পাত্রগুেলা এেনিছল| আর তারা
তা িপিটেয় েবদীেক ঢাকবার জনয্ পাত প্রস্তুত করেলন| 40 েমািশর
মাধয্েম প্রভু েয ভােব আজ্ঞা িদেয়িছেলন, িতিন িঠক েসভােবই তা
করেলন| এিট এমন একিট িচহ্নস্বরূপ হল যা ইস্রােয়েলর েলাকেদর
মেন রাখেত সাহাযয্ করেব েয েকবলমাত্র হােরােণর পিরবােরর
েকােনা বয্িক্তই প্রভুর সামেন সুগিন্ধ ধূপধূেনা উৎসগর্ করেত পাের|
এছাড়া অনয্ েকােনা বয্িক্ত যিদ প্রভুেক সুগিন্ধ ধূপধূেনার ৈনেবদয্ প্রদান
কেরন তাহেল েসও েকারহ এবং তার অনুসরণকারীেদর মেতাই মারা
যােব|

হােরাণ েলাকেদর রক্ষা করেলন
41 পরিদন ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকরা েমািশ এবং হােরােণর

িবরুেদ্ধ অিভেযাগ কের বলল, “আপনারা প্রভুর েলাকেদর হতয্া
কেরেছন|”

42আর ইস্রােয়েলর েলাকরা েমািশ ও হােরােণর িবরুেদ্ধ একত্র হেয়
যখন সমাগম তঁাবুর িদেক তাকাল, তখন েদখল েমঘ েসিটেক েঢেক
িদেয়েছ এবং েসখােন ঈশ্বেরর মিহমা প্রকািশত হেচ্ছ| 43তারপর েমািশ
এবং হােরাণ সমাগম তঁাবুর সামেন েগল|
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44প্রভু েমািশেক বলেলন, 45 “ঐ েলাকেদর েথেক দূের সের যাও,
যােত আিম এখনই তােদর ধ্বংস করেত পাির|” তােত েমািশ এবং
হােরাণ মািটেত উপুড় হেয় পড়ল|

46 তখন েমািশ হােরাণেক বলল, “ধুনুিচ িনেয় তােত েবদী েথেক
আগুন িনেয় রােখা| এরপর এেত সুগিন্ধ ধূপধূেনা দাও এবং ঐ
েলাকেদর কােছ তাড়াতািড় িগেয় তােদর পিবত্র কেরা| কারণ প্রভু
তােদর প্রিত খুবই কু্রদ্ধ হেয় আেছন| ইিতমেধয্ই েরাগ ছড়ােত শুরু
কেরেছ|”

47-48 সুতরাং হােরাণ েমািশর কথামেতা কাজ করল| হােরাণ সুগিন্ধ
ধূপধূেনা ও আগুন এেন েলাকেদর মাঝখােন েদৗেড় েগল| িকন্তু
েলাকেদর মেধয্ এর মেধয্ই অসুস্থতা শুরু হেয় িগেয়িছল| এই কারেণ
হােরাণ মৃত েলাক এবং যারা জীিবত আেছ তােদর মাঝখােন িগেয়
দঁাড়াল| েলাকেদর শুিচ করার জেনয্ যা দরকার হােরাণ িঠক তাই করল
এবং তােদর অসুস্থতা আর বাড়ল না| 49 েকারেহর কারেণ যােদর মৃতুয্
হেয়িছল তােদর ছাড়াও আরও 14,700 জন েলাক অসুস্থতার জনয্
মারা েগল| 50 সুতরাং ঐ ভয়ঙ্কর অসুস্থতা আর এেগােলা না এবং পের
হােরাণ পিবত্র তঁাবুর প্রেবশপেথ েমািশর কােছ িগেয় েগল|

17
ঈশ্বর প্রমাণ করেলন হােরাণই মহাযাজক

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ কথা
বেলা| বােরািট পিরবারেগাষ্ঠীর প্রেতয্কিটর েনতার কাছ েথেক একিট
কের েমাট বােরািট হঁাটার লািঠ বা ছিড় িনেয় এেসা| প্রেতয্ক বয্িক্তর
নাম তার লািঠর ওপের েলেখা| 3 েলিব েগাষ্ঠীর লািঠর ওপের
হােরােণর নাম েলখ| বােরািট পিরবারেগাষ্ঠীর প্রেতয্কিটর েনতার জনয্
অবশয্ই একিটকের লািঠ থাকেব| 4এই লািঠগুেলােক সাক্ষয্িসনু্দেকর
সামেন সমাগম তঁাবুেত রােখা| এটাই েসই জায়গা েযখােন আিম
েতামার সেঙ্গ েদখা কির| 5 সিতয্কােরর যাজক হওয়ার জনয্ আিম
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একজনেক মেনানীত করব| আিম েয বয্িক্তেক মেনানীত করব তার
হঁাটার লািঠেত নতুন পাতা গজােত শুরু করেব| এই ভােব আিম
েতামার এবং আমার িবরুেদ্ধ েলাকেদর অিভেযাগ করা বন্ধ কের
েদেবা|”

6 সুতরাং েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ কথা বলল| েনতারা
প্রেতয্েকই তােক লািঠ িদেলন| েসখােন েমাট বােরািট লািঠ হল|
প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠীর প্রেতয্ক েনতার কাছ েথেক পাওয়া একিট
কের লািঠ েসখােন িছল| লািঠগুেলার মেধয্ একিট িছল হােরােণর|
7 চুিক্তর তঁাবুেত প্রভুর সামেন েমািশ লািঠগুেলা েরেখ িদল|

8পরিদন েমািশ তঁাবুেত প্রেবশ কের হােরােণর লািঠিট েদখল| েলিব
পিরবােরর কাছ েথেক পাওয়া এই লািঠই িছল একমাত্র লািঠ যােত
নতুন পাতা গিজেয়িছল| েসই লািঠিটেত শাখা প্রশাখা গিজেয়িছল এবং
বাদামও ফেলিছল| 9 েসই কারেণ েমািশ প্রভুর েসই স্থান েথেক সমস্ত
লািঠগুেলা িনেয় এল| েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর েসই লািঠগুেলা
েদখােলন| তারা সকেলই লািঠগুেলা েদখল এবং প্রেতয্ক বয্িক্ত
তােদর লািঠগুেলা িফিরেয় িনেয় েগল|

10 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, “চুিক্ত িসনু্দেকর সামেন পিবত্র
তঁাবুর েভতের েপছনিদেক হােরােণর লািঠিটেক রােখা| এই েয সব
েলাক, যারা সব সমেয়ই আমার িবেরািধতা কের তােদর জনয্ এিট
একিট সতকীর্করণ| এেত আমার িবরুেদ্ধ অিভেযাগ করা বন্ধ হেয়
যােব যার ফেল আিম তােদর ধ্বংস করব না|” 11 সুতরাং েমািশ প্রভুর
আজ্ঞা অনুসােরই কাজ করল|

12 ইস্রােয়েলর েলাকরা েমািশেক বলল, “েদখ,আমরা মারা পড়েত
বেসিছ| আমরা েশষ হেয় যাব| আমরা সকেলই ধ্বংস হেয় যাব| 13 েয
েকােনাও বয্িক্ত প্রভুর পিবত্র তঁাবুর কােছ আেস েস মারা যায়| তেব
িক আমরা সকেলই মারা যােবা?”
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18
যাজকেদর এবং েলবীয়েদর কাজ

1প্রভু হােরাণেক বলেলন, “পিবত্র স্থােনর িবরুেদ্ধ েয েকােনারকম
ভুল কােজর জনয্ তুিম, েতামার পুত্ররা এবং েতামার িপতার পিরবােরর
সকল বয্িক্ত দায়ী থাকেব| যাজকগেণর িবরুেদ্ধ েয েকােনারকম ভুল
কােজর জেনয্ তুিম এবং েতামার পুত্ররা দায়ী থাকেব| 2 তুিম েতামার
পিরবারেগাষ্ঠী েথেক অনয্ানয্ েলবীয় েলাকেদরও িনেয় এেসা যােত
তারা েতামার সােথ েযাগ িদেত পাের| তুিম েতামার পুত্রেদর সােথ
যখন চুিক্তর িসনু্দেকর সাক্ষােত উপিস্থত থাকেব তখন তারা েতামােদর
সাহাযয্ করেব| 3 েলিব পিরবার েথেক আসা ঐসব েলাকরা েতামার
অধীেন থাকেব| পিবত্র তঁাবুেত প্রেয়াজনীয় সব কাজই তারা করেব|
িকন্তু তারা েকােনা সমেয়ই পিবত্র স্থােনর দ্রবয্সামগ্রীর কােছ অথবা
েবদীর কােছ যােব না| যিদ তারা েসটা কের, তাহেল তারা মারা যােব
এবং তুিমও মারা যােব| 4তারা েতামােক সঙ্গ েদেব এবং েতামার সেঙ্গ
কাজ করেব| সমাগম তঁাবুর তত্ত্বাবধােনর জনয্ তারা দায়ী থাকেব|
পিবত্র তঁাবুেত অবশয্ করণীয় কাজগুেলা তারা করেব| এ ছাড়া অনয্
েকউই ঐ জায়গায় আসেত পারেব না েযখােন তুিম আেছা|

5 “পিবত্র স্থান এবং েবদীর তত্ত্বাবধান করার জনয্ তুিম দায়বদ্ধ
কারণ আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর ওপের আর কু্রদ্ধ হেত চাই না|
6 ইস্রােয়েলর েলাকেদর মধয্ েথেক আিম িনেজ একমাত্র েলবীয়
েগাষ্ঠীভুক্তেদরই েবেছ িনেয়িছ| তারা েতামােদর কােছ উপহারস্বরূপ
প্রভুর েসবা করার জনয্ এবং সমাগম তঁাবুেত কাজ করার জনয্ আিম
েতামােদর কােছ তােদর িদেয়িছ| 7 িকন্তু হােরাণ, েকবলমাত্র তুিম এবং
েতামার পুত্ররাই যাজক িহসােব েসবা করেত পােরা| েকবলমাত্র তুিমই
েবদীর কােছ েযেত পােরা| পিবত্রতম স্থােনর পদর্ ার অভয্ন্তের একমাত্র
তুিমই প্রেবশ করেত পােরা| আিম দানরূেপ যাজকত্ব পদ েতামােদর
িদেয়িছ| অনয্ েয েকউই আমার পিবত্র স্থােনর কােছ আসেব তােক
অবশয্ই হতয্া করা হেব|”
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8 এরপর প্রভু হােরাণেক বলেলন, “েদখ ইস্রােয়েলর েলাকরা
আমােক েয িবেশষ উপহারগুেলা িদেয়েছ, তার রক্ষণােবক্ষেণর
দািয়ত্ব আিম িনেজই েতামােক িদেয়িছ| আিম েতামােক সব পিবত্র
উপহারসামগ্রী েদব যা ইস্রােয়লীয়রা আমােক েদয়| তুিম এবং েতামার
পুত্ররা এইসব উপহার সামগ্রী ভাগ কের েনেব| েসগুেলা িচরকাল
েতামােদরই থাকেব| 9 েলাকরা উৎসেগর্র জনয্ িজিনসপত্র, শসয্
ৈনেবদয্, পাপাথর্ক বিল এবং েদাষাথর্ক বিলর ৈনেবদয্ িনেয় আসেব|
ঐসব ৈনেবদয্ সব েথেক পিবত্র| সব েথেক পিবত্র ৈনেবদয্ েয
অংশ েপাড়ােনা হয় িন, েসখান েথেকই েতামার অংশ আসেব|
ঐসব দ্রবয্সামগ্রী েতামার এবং েতামার পুত্রেদর জনয্| 10 েকবলমাত্র
অিত পিবত্র স্থােন েতামরা ঐসব দ্রবয্ সামগ্রী ভক্ষণ েকােরা| েতামার
পিরবােরর প্রেতয্ক পুরুষ ঐসব দ্রবয্সামগ্রী েখেত পারেব, িকন্তু তুিম
অবশয্ই মেন রাখেব েয, ঐসব ৈনেবদয্গুেলা পিবত্র|

11 “এবং ইস্রােয়েলর েলাকরা েদালনীয় ৈনেবদয্ স্বরূপ েয সব
উপহারসামগ্রী আমােক েদয়, েসগুেলাও েতামােদর| আিম েতামােক,
েতামার পুত্রেদর এবং েতামার কনয্ােদর এগুেলা িদলাম| এিট েতামার
অংশ| েতামার পিরবােরর প্রেতয্ক বয্িক্ত, েয শুিচ েস এগুেলা েখেত
পারেব|

12 “তােদর েক্ষেত উৎপন্ন প্রথম সবেচেয় উৎকৃষ্ট অিলভ েতল,
নতুন দ্রাক্ষারস, শসয্ যা তারা আমার উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কের তা
আিম েতামােদর িদলাম| 13 েদেশর সমস্ত প্রথম ফসল যা তারা প্রভুর
উেদ্দেশয্ িনেয় আেস তা েতামােদর হেব| েতামার পিরবােরর প্রেতয্ক
বয্িক্ত, েয শুিচ েস এিট েখেত পারেব|

14 “ইস্রােয়েল েয সকল দ্রবয্সামগ্রী প্রভুেক েদওয়া হেব েসগুেলা
েতামারই|

15 “স্ত্রীেলােকর প্রথম সন্তান এবং পশুর প্রথম সন্তান অবশয্ই
প্রভুেক দান করেত হেব| েসই সন্তান েতামার হেব| যিদ প্রথমজাত
পশুিট অশুিচ হয় তাহেল েসিটেক েফরত িনেয় যাওয়া হেব| যিদ
ৈনেবদয্িট িশশু হয়, তাহেল েসই িশশুিটেক অবশয্ই েফরত িনেয়
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আসেত হেব| 16 যখন িশশুিটর বয়স এক মাস, তখন তারা অবশয্ই
তার দাম েদেব| খরচ হেব 2 আউন্স রূেপা| তুিম অবশয্ই সরকারী
মাপকািঠ অনুযায়ী রূেপা ওজন করেব| সরকারী মাপকািঠ অনুসাের
এক েশকল হল 20 িজরাহ|

17 “িকন্তু তুিম প্রথমজাত েগারু েমষ অথবা ছাগেলর মুিক্তর
জনয্ েকােনা মূলয্ েদেব না| ঐ পশুরা পিবত্র। েবদীর ওপের তােদর
রক্ত িছিটেয় দাও এবং তােদর চির্ব েপাড়াও| এই ৈনেবদয্ আগুেনর
সাহােযয্ ৈতরী| এর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী কের| 18 িকন্তু ঐসব পশুর
মাংস েতামার| েযমন েদালনীয় ৈনেবদয্র বক্ষঃস্থল এবং অনয্ানয্
ৈনেবদয্র দিক্ষণ উরু েতামার| 19 েলাকরা পিবত্র উপহারস্বরূপ েয সব
দ্রবয্সামগ্রী প্রদান কের, আিম প্রভু িহসােব েস সবই েতামােক িদলাম|
এিট েতামার প্রাপয্ অংশ| আিম এইগুেলা েতামােক, েতামার পুত্রেদর
এবং েতামার কনয্ােদর িদলাম| এই িবিধ িচরকাল চলেব| এিট প্রভুর
সেঙ্গ একিট চুিক্ত, যা েকােনা সময়ই ভঙ্গ করা যােব না| আিম েতামার
কােছ এবং েতামার উত্তরপুরুষেদর কােছ এই প্রিতশ্রুিত করলাম|”

20প্রভু হােরাণেক এও বলেলন, “তুিম জিমর েকােনা অংশই পােব
না| অনয্ানয্ েলাকরা যা অিধকারভুক্ত কের থােক এমন েকােনা িকছুই
তুিম অিধকারভুক্ত করেত পারেব না| আিম, প্রভু েতামারই হেবা|
ইস্রােয়েলর েলাকরা েসই েদশ পােব যা আিম তােদর কােছ প্রিতশ্রুিত
কেরিছলাম| িকন্তু আিমই েতামার অংশ ও অিধকার|

21 “ইস্রােয়েলর েলাকরা তােদর যা িকছু আেছ তার এক দশমাংশ
আমােক েদেব| সুতরাং েসই এক দশমাংশ আিম েলিবর সকল
উত্তরপুরুষেদর িদেয় িদিচ্ছ| সমাগম তঁাবুেত তারা েয েসবাকাযর্
কেরেছ তার জনয্ এিট তােদর পািরশ্রিমক| 22 িকন্তু এখন েথেক
সমাগম তঁাবুর কােছ ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ েলাকরা অবশয্ই যােব
না| যিদ তারা েসটা কের, তেব তােদর অবশয্ই মৃতুয্দণ্ড েদওয়া
হেব| 23 েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকরা, যারা সমাগম তঁাবুেত কাজ
কের তারা এর িবরুেদ্ধ েয েকােনারকম পাপ কােজর জেনয্ দায়ী|
এিটই িবিধ| এইিটই িচরকাল চলেব| আর এই েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত
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েলাকরা ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেধয্ েকােনা েদশই পােব না| 24 িকন্তু
ইস্রােয়েলর েলাকরা তােদর যা িকছু আেছ তার সব িকছুর এক
দশমাংশ আমােক েদেব| এবং আিম েসই এক দশমাংশ েলবীয়
েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর েদেবা| েসই কারেণই েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত
েলাকেদর সম্পেকর্ এই কথাগুেলা আিম বেলিছলাম: ঐসব েলাকরা
েকােনা েদশ পােব না যা আিম ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ েলাকেদর কােছ
প্রিতশ্রুিত কেরিছ|”

25প্রভু েমািশেক বলেলন, 26 “েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর বেলা,
ইস্রােয়েলর েলাকরা, তােদর অিধকাের যা আেছ, তার সবিকছুর
এক দশমাংশ প্রভুেক েদেব| েসই এক দশমাংশ েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত
েলাকেদর হেব| িকন্তু েতামরা অবশয্ই তার এক দশমাংশ প্রভুেক
তঁার ৈনেবদয্ স্বরূপ প্রদান করেব| 27 ফসল কাটার পর েযমন শসয্
এবং যেন্ত্রর সাহােযয্ দ্রাক্ষার রস বার করা হয় েসই রকমভােব েতামার
দাম েতামার পেক্ষ গণনা করা হেব| 28 এইভােব ইস্রােয়েলর অনয্ানয্
েলাকেদর মেতা, েতামরাও প্রভুেক েতামােদর ৈনেবদয্ প্রদান করেব|
ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রভুেক যা েদন েসই এক দশমাংশ তুিম পােব|
এবং তারপর তুিম যাজক হােরাণেক তার এক দশমাংশ েদেব| 29যখন
ইস্রােয়েলর েলাকরা তােদর অিধকারভুক্ত সবিকছুর এক দশমাংশ
েতামােক েদেব, তখন তুিম অবশয্ই তার মধয্ েথেক সবর্ােপক্ষা উৎকৃষ্ট
এবং পিবত্রতম অংশিট েবেছ েনেব| ঐিটই েসই এক দশমাংশ যা তুিম
অবশয্ই প্রভুেক প্রদান করেব|

30 “সুতরাং েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর বেলা, “ইস্রােয়েলর
েলাকরা ফসল কাটার পের শেসয্র এবং দ্রাক্ষারেসর এক দশমাংশ
েতামােদর েদেব|এরপর েতামরা তার েথেক সবর্ােপক্ষা উৎকৃষ্টঅংশিট
প্রভুেক েদেব| 31 বাকী অংশিট তুিম এবং েতামার পিরবােরর সদসয্রা
েখেত পারেব| সমাগম তঁাবুেত তুিম েয কাজ কেরা তার জনয্ এিট
েতামার পািরশ্রিমক| 32 এবং যিদ তুিম সব সময়ই সব েথেক উৎকৃষ্ট
অংশিট প্রভুেক িদেয় দাও, তাহেল তুিম েকােনা সময়ই েদাষী হেব



গণনাপুস্তক 19:1 lxvii গণনাপুস্তক 19:9

না| তুিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর েদওয়া পিবত্র উপহারসামগ্রী কখনও
অপিবত্র েকােরা না, তাহেল তুিম মারা যােব না|”

19
লাল েগারুর ছাই

1 প্রভু, েমািশ এবং হােরাণেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর
ঈশ্বর েয িশক্ষা িদেয়িছেলন, তার েথেকই আসেছ এই িবিধগুিল|
ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা তারা েযন েতামােদর কােছ একিট িনখঁুত
লাল েগারু িনেয় আেস| েগারুিটর শরীের েযন অবশয্ই েকােনা রকম
আঘােতর িচহ্ন না থােক এবং েসিট েযন েকােনািদন েজায়াল না
বেয় থােক| 3 েসই েগারুিটেক যাজক ইলীয়াসেরর কােছ িদেয় দাও|
ইলীয়াসর েসই েগারুিটেক িশিবেরর বাইের িনেয় যােব এবং েসখােন
এিট হতয্া করেব| 4 তখন যাজক ইলীয়াসর িকছুটা রক্ত তার আঙুেল
িনেয় তা পিবত্র তঁাবুর িদেক সাতবার িছিটেয় েদেব| 5 এরপর েগাটা
েগারুিটেক তার সামেন েপাড়ােনা হেব| েগারুিটর চামড়া, মাংস, রক্ত
এবং অন্ত্র সমূ্পণর্রূেপ েপাড়ােত হেব| 6 এরপর যাজক একিট এরস
কােঠর কািঠ, একিট এেসাব* এবং িকছু লাল সুেতা েনেব| েযখােন
েগারুিট পুড়েছ েসই আগুেন ঐসব দ্রবয্সামগ্রী ছঁুেড় েদেব| 7 এরপর
যাজক স্নান করেব এবং িনেজর বস্ত্রািদ জেল ধুেয় েফলেব| এরপর
েস িশিবের িফের আসেত পারেব| যাজক সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব|
8 েয বয্িক্ত েগারুিট পুিড়েয়েছ েসও স্নান করেব এবং িনেজর বস্ত্রািদ
জেল ধুেয় েফলেব| েসও সন্ধয্া পযর্ন্ত অপিবত্র থাকেব|

9 “এরপর একজন শুিচ বয্িক্ত েসই েগারুর ছাই সংগ্রহ করেব|
েস িশিবেরর বাইের পিরষ্কার জায়গায় েসই ছাই রাখেব| যখন েলাকরা
শুিচ হওয়ার জনয্ এক িবেশষ অনুষ্ঠােনর আেয়াজন করেব, েস সময়
* 19:6: এেসাব সরু শাখা প্রশাখা এবং পাতা সমিন্বত একিট উিদ্ভদ, শুিচকরণ অনুষ্ঠােন
বা জল অথবা রক্ত িছেটােনার জনয্ বয্বহৃত হত|



গণনাপুস্তক 19:10 lxviii গণনাপুস্তক 19:18

এই ছাই বয্বহৃত হেব| েকােনা বয্িক্তর পাপ দূরীকরেণর জনয্ও এই ছাই
বয্বহৃত হেব|

10 “েয বয্িক্ত েগারুর ছাই সংগ্রহ কেরিছল েস অবশয্ই তার বস্ত্রািদ
ধুেয় েফলেব| েসও সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব|

“এই িনয়ম িচরকাল চলেব| ইস্রােয়েলর নাগিরকেদর জনয্ এই
িনয়ম এবং েতামােদর সেঙ্গ েয িবেদশীরা বাস করেছ তােদর জেনয্ও
এই একই িনয়ম বলবৎ থাকেব| 11 যিদ েকােনা বয্িক্ত েকােনা মৃতেদহ
স্পশর্ কের, তাহেল েস সাতিদন পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব| 12 েস অবশয্ই
তৃতীয় িদেন এবং পুনরায় সপ্তম িদেন িবেশষ জেল িনেজেক পিরষ্কার
করেব| যিদ েস তা না কের, তাহেল েস অশুিচই েথেক যােব| 13 যিদ
একজন বয্িক্ত েকােনা মৃতেদহ স্পশর্ কের তেব েসই বয্িক্ত অশুিচ|
যিদ েসই বয্িক্ত িনেজেকশুিচ না কের পিবত্র তঁাবুেত যায়, তাহেল েসই
তঁাবুিটও অশুিচ হেয় যােব| সুতরাং েসই বয্িক্তেক অবশয্ই ইস্রােয়েলর
অনয্ানয্ েলাকেদর েথেক পৃথক কের রাখা হেব| যিদ েকােনা অশুিচ
বয্িক্তর ওপের পিবত্র জল েঢেল না েদওয়া হয়, তাহেল েসই বয্িক্ত
অশুিচই েথেক যােব|

14 “এই িনয়ম মানেত হেব যখন তারা তােদর তঁাবুেত মারা যায়|
যিদ েকােনা বয্িক্ত তার তঁাবুেত মারা যায় তাহেল তঁাবুর প্রেতয্ক বয্িক্ত
অশুিচ হেব| তারা সাতিদেনর জনয্ অশুিচ থাকেব| 15 এবং ঢাকা না
েদওয়া প্রেতয্কিট বযাম অথবা পাত্র অশুিচ হেয় যােব| 16 যিদ েকােনা
বয্িক্ত মৃতেদহস্পশর্ কের, তাহেল েসই বয্িক্ত সাতিদন অশুিচ থাকেব|
মৃতেদহিট যিদ বাইের মােঠ থােক অথবা েসই বয্িক্ত যিদ যুেদ্ধ মারা
িগেয় থােক তাহেলও এিট প্রেযাজয্| এছাড়াও যিদ েকান বয্িক্ত মৃত
বয্িক্তর হাড় স্পশর্ কের, তাহেল েসই বয্িক্ত সাতিদেনর জনয্ অশুিচ
থাকেব|

17 “সুতরাং েসই বয্িক্তেক আবার শুিচ করার জেনয্ তুিম অবশয্ই
েপাড়ােনা েগারুর ছাই বয্বহার করেব| একিট বয়ােমর মেধয্কার
ছাইেয়র ওপর িদেয় টাটকা েস্রােতর জল ভেরা| 18একজনশুিচ বয্িক্ত
একিট এেসাব িনেয় েসিটেক জেল েডাবােব| এরপর েস এিটেক তঁাবুর
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ওপর, তঁাবুর পাত্রগুিলেত এবং তঁাবুেত েয সব েলাকরা আেছ তােদর
ওপের িছিটেয় েদেব| েয েকউই মৃত বয্িক্তর শরীর স্পশর্ কের তার
প্রিত তুিম অবশয্ই এিট করেব| েয েকউ যুেদ্ধ মৃত েকােনা বয্িক্তর
শরীর স্পশর্ বা েকােনা মৃত বয্িক্তর হাড় স্পশর্ কের তােদর েক্ষেত্রও
তুিম অবশয্ই এিট কেরা|

19 “এরপর তৃতীয় িদেন এবং আবার সপ্তম িদেন একজন শুিচ
বয্িক্ত অবশয্ই একজন অশুিচ বয্িক্তর ওপের এই জল িছিটেয় েদেব|
সপ্তম িদেন েসই বয্িক্তশুিচ হেব| েস অবশয্ই জেল তার কাপড়েচাপড়
েধােব| সন্ধয্ােবলায় েস শুিচ হেব|

20 “যিদ েকােনা বয্িক্ত অশুিচ হেয় যায় এবং িনেজেক শুিচ না
কের, তেব েসই বয্িক্তেক অবশয্ই ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ েলাকেদর
েথেক পৃথক রাখা হেব কারণ েস ঈশ্বেরর পিবত্র স্থানেক অশুিচ
কেরেছ| েসই বয্িক্তর ওপের েসই িবেশষ জল িছেটােনা হয় িন তাই েস
শুিচ হয় িন| 21 এই িনয়ম েতামােদর জনয্ িচরকাল চলেব| েয বয্িক্ত
েসই িবেশষ জল িছেটায েস অবশয্ই তার বস্ত্রািদও েধােব| েয েকােনা
বয্িক্ত েসই িবেশষ জল স্পশর্ করেব েস সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব|
22 যিদ েকােনা অশুিচ বয্িক্ত অনয্ কাউেক স্পশর্ কের, তাহেল েসই
বয্িক্তও অশুিচ হেয় যােব| েসই বয্িক্ত সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব|”

20
মিরয়ম মারা েগেলন

1 ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রথম মােস, সীন মরুভূিমেত েপৗছঁােলা|
প্রথেম তারা কােদেশ েপৗছঁাল, েসখােন মিরয়ম মারা েগেলন এবং
তােক েসখােনই কবর েদওয়া হেয়িছল|

েমািশ ভুল করেলন
2 েসই জায়গায় েলাকেদর জনয্ পযর্াপ্ত পিরমাণ জল িছল না,

সুতরাং েমািশ এবং হােরােণর কােছ অিভেযাগ করার জেনয্ েলাকরা
এক জায়গায় িমিলত হেয়িছল| 3 েলাকরা েমািশর সেঙ্গ তকর্ কের
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বলল, “এও হেল ভাল হেতা যিদআমরাআমােদর ভাইেদর মেতা প্রভুর
সামেন মারা েযতাম| 4আপিন েকন প্রভুর েলাকেদর এই মরুভূিমেত
িনেয় এেসিছেলন? আপনার ইেচ্ছ িক এটাই েয আমােদর এবং
আমােদর সেঙ্গ থাকা পশুেদর এখােনই মৃতুয্ েহাক্? 5 আপিন েকন
আমােদর িমশর েথেক এই খারাপ জায়গায় িনেয় এেসেছন? এখােন
েকােনা শসয্ েনই| এখােন েকােনা ডুমুর, দ্রাক্ষা অথবা ডািলম ফল েনই
এবং পােনর জনয্ েকােনা জলও েনই|”

6 সুতরাং েমািশ এবং হােরাণ েলাকেদর কাছ েথেক িবদায় িনেয়
সমাগম তঁাবুর প্রেবশ পেথ েগেলন| তঁারা মািটেত উপুড় হেয় পড়েল
প্রভুর মিহমা তঁােদর সামেন প্রকািশত হল|

7 প্রভু েমািশেক বলেলন, 8 “হঁাটার িবেশষ লািঠিট িনেয় এেসা|
হােরাণ এবং েলাকেদর িনেয় েসই পাহােড়র সামেন এেসা| সবার
সামেন ঐ পাহাড়েক বেলা, তখন ঐ পাহাড় েথেক জল প্রবািহত হেব|
তুিম েসই জল েলাকেদর এবং তােদর পশুেদর িদেত পারেব|”

9 লািঠিট পিবত্র তঁাবুেত প্রভুর সামেন িছল| প্রভু েযভােব
বেলিছেলন, েমািশ েসই ভােবই লািঠিট িনেয় এেলন| 10 েমািশ এবং
হােরাণ পাহােড়র সামেন সমস্ত েলাকেদর সমেবত হেত বলেলন|
তখন েমািশ বলেলন, “েতামরা সকল সমেয়ই অিভেযাগ করছ| এখন
আমার কথা েশান| আমরা িক েতামােদর জনয্ এই পাহাড় েথেক
জল বার করেবা?” 11এরপর েমািশ তঁার হাত তুলেলন এবং পাহােড়
দুবার আঘাত করেলন| পাহাড় েথেক জল েবেরােত শুরু করল|
েলাকরা এবং তােদর পশুরা জল পান করল|

12 িকন্তু প্রভু েমািশ ও হােরাণেক বলেলন, “ইস্রােয়েলর সব
েলাকর সাক্ষােত তুিম আমার প্রিত সম্মান েদখাও িন| তুিম ইস্রােয়েলর
েলাকেদর েদখাও িন েয জল বার করার ক্ষমতা আমার েথেকই
এেসেছ| তুিম েলাকেদর েদখাও িন েয তুিম আমার প্রিত িবশ্বাস
েরেখেছা| আিম ঐসব েলাকেদর েসই েদশিট েদব েয েদশিট আিম
তােদর েদব বেল শপথ কেরিছলাম, িকন্তু তুিম তােদর েসই েদেশ িনেয়
েযেত েনতৃত্ব েদেব না|”
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13 এই জায়গািটেক বলা হেতা মরীবার জল| এিটই েসই জায়গা
েযখােন ইস্রােয়লীয়রা প্রভুর সেঙ্গ িববাদ কেরিছল এবং এিটই েসই
জায়গা েযখােন প্রভু তােদর েদিখেয়িছেলন েয িতিন পিবত্র|

ইেদাম ইস্রােয়লেক েযেত বাধা িদল
14 কােদেশ থাকাকালীন েমািশ ইেদামীয় রাজার কােছ বাতর্ াসহ

কেয়কজন েলাকেক পাঠােলন| বাতর্ ায় বলা িছল:

“আপনার ভাইরা অথর্াৎ  ইস্রােয়েলর েলােকরা, আপনােক
বলেছ: আমােদর েয সব সমসয্া আেছ েস সম্পেকর্ আপিন
সবই জােনন| 15 বহু বছর আেগ আমােদর পূবর্পুরুষরা িমশের
িগেয়িছেলন এবং আমরা েসখােন বহু বছর বাস কেরিছলাম|
িমশেরর েলাকরা আমােদর পূবর্পুরুষেদর প্রিত িনষু্ঠর িছেলন|
16 িকন্তু আমরা প্রভুর কােছ সাহােযয্র জনয্ প্রাথর্না কেরিছলাম|
প্রভু আমােদর প্রাথর্না শুেনিছেলন এবং আমােদর সাহােযয্র জনয্
একজন দূত পািঠেয়িছেলন| প্রভু আমােদর িমশর েথেক িনেয়
এেসেছন|

“এখন আমরা আপনার েদেশর প্রােন্ত কােদেশ আিছ| 17 দয়া
কের আপনার েদেশর মধয্ িদেয় আমােদর েযেত িদন| আমরা
েকােনা শসয্ েক্ষত অথবা েকােনা দ্রাক্ষােক্ষেতর মধয্ িদেয় যােবা
না| আমরা আপনােদর েকােনা জলাশয় েথেক জল পান করেবা না|
আমরা রাজপথ বরাবর যাতায়াত করেবা| আমরা ঐ রাস্তা েথেক
েকােনা সময়ই ডানিদেক অথবা বঁািদেক যােবা না| যতক্ষণ পযর্ন্ত
আমরা আপনার েদেশর মধয্ িদেয় যািচ্ছ, ততক্ষণ পযর্ন্ত আমরা
এই রাস্তার ওপেরই থাকেবা|”

18 িকন্তু ইেদামীয় রাজা উত্তর িদেলন, “েতামরা আমার েদেশর মধয্
িদেয় েযেত পারেব না| েতামরা আমার েদেশর মধয্ িদেয় যাবার েচষ্টা
করেল আমরা তরবাির িনেয় েতামােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেবা|”
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19 ইস্রােয়েলর েলাকরা উত্তর িদল, “আমরা প্রধান রাস্তা িদেয়
যােবা| যিদ আমােদর পশুরা আপনােদর েকােনা জল পান কের,
আমরা তার জনয্ মূলয্ েদেবা| আমরা েকবলমাত্রআপনার েদেশর মধয্
িদেয় পােয় েহঁেট েযেত চাই| আর িকছু নয়|”

20 িকন্তু ইেদাম আবার উত্তর িদেলন, “আমরা েতামােদর আমােদর
েদেশর মধয্ িদেয় আসার অনুমিত েদেবা না|”
এরপর ইেদামীয় রাজা এক িবশাল এবং শিক্তশালী ৈসনয্বািহনী

জেড়া করেলন এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্
েগেলন| 21 ইেদামীয় রাজা তঁার েদেশর মধয্ িদেয় ইস্রােয়েলর
েলাকেদর যাওয়া িনেষধ করেলন| তাই ইস্রােয়েলর েলাকরা ঘুের অনয্
পেথ েগল|

হােরাণ মারা েগেলন
22 ইস্রােয়েলর েলাকরা কােদশ েথেক েহার পবর্েতর িদেক যাত্রা

করল| 23 েহার পবর্ত িছল ইেদাম সীমানার কােছ| এখােনই প্রভু েমািশ
এবং হােরাণেক বলেলন, 24 “হােরােণর মৃতুয্র সময় হেয়েছ এবং
তার পূবর্পুরুষেদর কােছ যাওয়ার সময় হেয়েছ| েয েদশটা আিম
ইস্রােয়েলর েলাকেদর েদব বেল প্রিতশ্রুিত কেরিছলাম, হােরাণ েসই
েদেশ প্রেবশ করেব না| েমািশ, আিম একথা েতামােকও বললাম,
কারণ তুিম এবং হােরাণ দুজেনই মরীবার জেলর ধাের েদওয়া আমার
আজ্ঞার িবরুদ্ধাচরণ কেরিছেল|

25 “এখন হােরাণ এবং তার পুত্র ইলীয়াসরেক েহার পবর্েতর ওপের
িনেয় এেসা| 26 হােরােণর িবেশষ বস্ত্র তার কাছ েথেক িনেয় এেসা
এবং েসই বস্ত্রািদ তার পুত্র ইলীয়াসরেক পিরেয় দাও| েসখােন পবর্েতর
ওপের হােরােণর মৃতুয্ হেব| েস তার পূবর্পুরুষেদর কােছ চেল যােব|”

27 েমািশ প্রভুর আজ্ঞা পালন করেলন| েমািশ, হােরাণ এবং
ইলীয়াসর েহার পবর্েতর ওপের েগেলন এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক
তােদর েসখােন েযেত েদখল| 28 েমািশ হােরােণর িবেশষ েপাশাক
খুেল িনেলন এবং হােরােণর পুত্র ইলীয়াসরেক েসই সব েপাশাক
পিরেয় িদেলন| এরপর পবর্েতর চূড়ায় হােরাণ মারা েগেল েমািশ এবং
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ইলীয়াসর পবর্ত েথেক েনেম এেলন| 29 ইস্রােয়েলর সকল েলাক
হােরােণর মৃতুয্র খবর জানল| এই কারেণ ইস্রােয়েলর প্রেতয্ক বয্িক্ত
30 িদন েশাক পালন করল|

21
কনানীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ

1 কনানীয় রাজার নাম িছেলা অরাদ| িতিন েনেগেভ বাস করেতন|
রাজা অরাদ শুেনিছেলন, েয, ইস্রােয়েলর েলাকরা অথারীম যাওয়ার
পথ ধের এিগেয় আসেছ| এই কারেণ রাজা েবিরেয় এেস ইস্রােয়েলর
েলাকেদর ওপর আক্রমণ করেলন| অরাদ কেয়কজন েলাকেক বন্দী
কের রাখেলন| 2 তখন ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রভুর কােছ এক িবেশষ
শপথ কের বলেলন: “প্রভু দয়া কের এইসব েলাকেদর পরািজত
করেতআমােদর সাহাযয্ করুন| যিদআপিন এটা কেরন তাহেলআমরা
তােদর শহরগুেলা আপনােক েদেবা| আমরা তােদর সমূ্পণর্ ধ্বংস
করেবা|”

3প্রভু ইস্রােয়েলর েলাকেদর কথা শুনেলন এবং কনানীয় েলাকেদর
পরািজত করার জনয্ প্রভু ইস্রােয়েলর েলাকেদর সাহাযয্ করেলন|
ইস্রােয়লীয়রা কনানীয়েদর এবং তােদর শহরগুেলা সমূ্পণর্ ধ্বংস
কেরিছল| এই কারেণ ঐ জায়গািটর নাম রাখা হল হমর্া|

িপতেলর সাপ
4 ইস্রােয়েলর েলাকরা েহার পবর্ত তয্াগ কের সূফ সাগের যাওয়ার

পথ ধের এেগােলা| ইেদােমর চারিদেক েঘারার জনয্ তারা এটা করল|
িকন্তু েলাকরা অৈধযর্য্ হল| 5তারা প্রভু এবং েমািশর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ
করেত শুরু করল| েলাকরা বলল, “েকন আপিন আমােদর িমশর
েথেক েবর কের িনেয় এেসেছন? আমরা এখােন মরুভূিমেত মারা
যােবা| এখােন েকােনা রুিট েনই! জল েনই! আর আমরা এই
সাংঘািতক খাদয্েক ঘৃণা কির|”
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6 এই কারেণ প্রভু েলাকেদর মেধয্ িবষাক্ত সাপ পাঠােলন|
সাপগুেলা েলাকেদর দংশন করেল ইস্রােয়েলর বহু সংখয্ক েলাক
মারা েগল| 7 তখন েলাকরা েমািশর কােছ এেস বলল, “আমরা জািন
েয আমরা প্রভুর িবরুেদ্ধ এবং আপনার িবরুেদ্ধ কথা বেল পাপ
কেরিছ| প্রভুর কােছ প্রাথর্না করুন েযন িতিন সাপগুেলােক িফিরেয়
িনেয় যান|” সুতরাং েমািশ েলাকেদর জনয্ প্রাথর্না করেলন|

8 প্রভু েমািশেক বলেলন, “একিট িপতেলর সাপ ৈতরী কেরা এবং
এিটেক একিট খঁুিটর ওপের রােখা| েকােনা বয্িক্তেক সােপ কামড়ােল
যিদ েসই বয্িক্ত খঁুিটর ওপেরর িপতেলর সাপিটর িদেক তাকায় তাহেল
েস বয্িক্ত মারা যােব না|” 9 েমািশ প্রভুর আেদশ পালন করেলন|
িতিন একিট িপতেলর সাপ ৈতরী কের েসিটেক খঁুিটর ওপের রাখেলন|
এরপর যখনই েকান মানুষেক সােপ দংশন করত, তখনই েস খঁুিটর
ওপেরর িপতেলর সাপিটর িদেক তাকােতা আর েবঁেচ েযেতা|

েমায়ােবর পেথ ভ্রমণ
10 ইস্রােয়েলর েলাকরা ঐ জায়গা েছেড় ওেবােত িশিবর স্থাপন

করল| 11 এরপর তারা ওেবাত তয্াগ কের েমায়ােবর পূবর্িদেকর
মরুভূিমেত ইয় অবারীেম িশিবর স্থাপন করল| 12 তারা েসই জায়গাও
পিরতয্াগ কের েসরদ উপতয্কায় িশিবর স্থাপন করল| 13এরপর তারা
সের িগেয় মরুভূিমেত অেণর্ান নদীর অপর পাের িশিবর স্থাপন করল|
এই নদীিট অেম্মানীয় সীমােন্ত শুরু হেয়িছল| উপতয্কা হল েমায়াব
এবং ইেমারীেয়র মেধয্ সীমােরখা| 14এই কারেণ এই কথাগুেলা েলখা
হেয়েছ প্রভুর যুদ্ধ সংক্রান্ত পুস্তেক:

“�এবং শূফােত বােহব, আর অেণর্ােনর উপতয্কাগুিল 15 এবং
উপতয্কাগুিলর পােশর পবর্তমালা, যা আর শহেরর িদেক চেল
েগেছ| এই জায়গাগুিল েমায়ােবর সীমােন্ত অবিস্থত|”
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16 ইস্রােয়েলর েলাকরা েসই জায়গা েছেড় েবেরর িদেক যাত্রা
করল| এই জায়গািটেত কুেয়া িছল| এিটই েসই জায়গা েযখােন প্রভু
েমািশেক বলেলন, “সমস্ত েলাকেদর একেত্র এখােন িনেয় এেসা,
আিম তােদর জল েদেবা|” 17 তখন ইস্রােয়েলর েলাকরা এই গানিট
গাইল:

“কুেয়া তুিম ঝণর্া হেয় ওেঠা|
েতামরা এই িনেয় গান ধেরা|

18 মহান মানুষরা কুেয়ািট খঁুেড়িছেলন|
গুরুত্বপূণর্ েনতারা কুেয়ািট খঁুেড়িছেলন|

তঁােদর িনেজেদর দণ্ড আর হঁাটার লািঠ িদেয় কুেয়ািট খঁুেড়িছেলন|
কুেয়ািট মরুভূিমেত একিট উপহার|”*

19 েলাকরা মৎতানায় েথেক নহলীেয়ল পযর্ন্ত েগল| এরপর তারা
নহলীেয়ল েথেক বােমাৎ পযর্ন্ত েগল| 20বােমাৎ েথেক তারা েমায়ােবর
উপতয্কা পযর্ন্ত েগল| এখােন িপস্গা পবর্েতর চূড়া মরুভূিমর ওপের
েদখা যায়|

সীেহান এবং ওগ
21 ইেমারীয়েদর রাজা সীেহােনর কােছ ইস্রােয়েলর েলাকরা

কেয়কজন বাতর্ াবাহকেক পাঠাল| েসই েলাকরা রাজােক বলল,

22 “আমােদর আপনার েদেশর মধয্ িদেয় ভ্রমণ করার অনুমিত
িদন| আমরা েকােনা শসয্ অথবা দ্রাক্ষার েক্ষেতর মধয্ িদেয় যােব|
না| আমরা আপনার েকােনা কুেয়া েথেক জল পান করেবা না|

* 21:18: মরুভূিমেত একিট উপহার এই কারেণ েলাকরা েসই কুেয়ার নাম িদল,
“মৎতানায়|”
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আপনার েদেশর সীমা অিতক্রম না করা পযর্ন্ত আমরা রাজপথ ছাড়া
অনয্ েকান রাস্তা িদেয়ই যােবা না|”

23 িকন্তু রাজা সীেহান তঁার েদেশর মধয্ িদেয় েলাকেদর যাওয়ার
অনুমিত িদেলন না| রাজা তঁার ৈসনয্বািহনীেক এক জায়গায় একিত্রত
কের ইস্রােয়েলর েলাকেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ মরুভূিমর িদেক
অগ্রসর হেলন| রাজার ৈসনয্রা যহস নােম একিটজায়গায় ইস্রােয়েলর
েলাকেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করল|

24 িকন্তু ইস্রােয়েলর েলাকরা রাজােক হতয্া করল| এরপর
অেণর্ান নদী েথেক যেব্বাক নদী পযর্ন্ত জায়গা তারা অিধকার
করল| ইস্রােয়েলর েলাকরা অেম্মান সীমানা পযর্ন্ত অিধকার করল|
অেম্মানীয়েদর দ্বারা সীমানা খুবই শক্তভােব সুরিক্ষত থাকার জনয্
তারা েসই সীমানা পযর্ন্ত িগেয় েথেম েগল| 25 ইস্রােয়েলর েলাকরা
ইেমারীয়েদর সমস্ত শহরগুেলােক দখলকরল এবং েসগুিলেত বসবাস
করেতশুরুকরল| উপরন্তু তারা িহষেবান শহর এবং তারআেশপােশর
েছােটা েছােটা শহরগুেলােকও অিধকার করল| 26 ইেমারীয়েদর রাজা
সীেহান িহেষ্বান শহেরই বাস করেতন| অতীেত েমায়ােবর রাজার সেঙ্গ
সীেহান যুদ্ধ কের অেণর্ান নদী পযর্ন্ত সমস্ত জায়গা অিধকার কেরিছল|
27 এই কারেণই গায়করা েগেয় থােকন:

“িহেষ্বান এেসা এবং িহেষ্বান শহরেক আবার ৈতরী কর!
সীেহােনর শহরিটেক শক্ত কর!

28 িহেষ্বােন এক আগুন শুরু হেয়িছল|
েসই আগুন সীেহােনর শহেরও উদু্ভত হেয়িছল|

েমায়ােবর আর নােম শহরিট েসই আগুেন ভস্মীভূত হেয়িছল|
অেণর্ান নদীর ওপেরর পবর্তিটেকও েসই আগুন পুিড়েয়
িদেয়েছ|

29 েমায়াব, িধক্ েতামােক!
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কেমাশ েদবতার েলাকরা, েতামরা েহের েগছ!
তার েছেলরা পািলেয় েগল|

ইেমারীয়েদর রাজা সীেহান তার কনয্ােদর েজেল বন্দী করল|
30 িকন্তু আমরা েসই ইেমারীয়েদর পরািজত করলাম|

িহেষ্বান েথেক দীেবান পযর্ন্ত, েমদবার কােছ নািশম েথেক েনাফঃ
পযর্ন্ত তােদর শহরগুেলােকও আমরা ধ্বংস কেরিছ|”

31 এই কারেণ ইস্রােয়েলর েলাকরা ইেমারীয়েদর েদেশ তােদর
িশিবর স্থাপন করল|

32 েমািশ যােসর শহরিটেক অনুসন্ধােনর জনয্ কেয়কজন গুপ্তচর
পাঠােলন| তারপের ইস্রােয়েলর েলাকরা এিটেক দখল করল| তারা
শহরিটর আেশপােশর েছােটাখােটা শহরগুেলােকও অিধকার করল|
ইস্রােয়েলর েলাকরা েসখােন বসবাসকারী ইেমারীয়েদর েসই জায়গা
তয্াগ করেত বাধয্ করল|

33এরপর ইস্রােয়েলর েলাকরা বাশেনর অিভমুেখ সড়কপেথ ভ্রমণ
করল| বাশেনর রাজা ওগ তঁার ৈসনয্েদর সেঙ্গ িনেয় ইস্রােয়েলর
েলাকেদর সমু্মখীন হওয়ার জনয্ কুচকাওয়াজ কের অগ্রসর হেলন|
ইিদ্রয়ী নােম একিট জায়গায় িতিন তােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেলন|

34 িকন্তু প্রভু েমািশেক বলেলন, “ঐ রাজা সম্পেকর্ ভীত হেয়া না|
আিম তার সমস্ত ৈসনয্ এবং তার সমূ্পণর্ েদশ েতামার হােত তুেল েদব|
ইেমারীয়েদর রাজা সীেহান, িযিন িহেষ্বােন বাস করেতন তার সেঙ্গ তুিম
যা কেরিছেল এই রাজার সেঙ্গও তুিম েসটাই কেরা|”

35 সুতরাং ইস্রােয়েলর েলাকরা ওগ এবং তঁার ৈসনয্েদর পরািজত
করল| তারা তঁােক তঁার পুত্রেদর এবং তঁার ৈসনয্েদর হতয্া করল|
এরপর ইস্রােয়েলর েলাকরা তঁার েদশ অিধকার করল|

22
িবিলয়ম এবং েমায়ােবর রাজা
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1 এরপর ইস্রােয়েলর েলাকরা েমায়ােবর যদর্ ন উপতয্কার িদেক
এেগােত শুরুকরল| িযরীেহা েথেক অপরপাের যদর্ ন নদীর কােছ তারা
িশিবর স্থাপন করল|

2-3 ইেমারীয়েদর েলাকেদর সেঙ্গ ইস্রােয়েলর েলাকরা যা যা
কেরিছল, িসেপ্পােরর পুত্র বালাক তার সমস্তটাই েদেখিছেলন|
েমায়ােবর রাজা খুবই ভয় েপেয়িছেলন, কারণ েসখােন ইস্রােয়েলর
েলাকসংখয্া িছল প্রচুর| েমায়াব উিদ্বগ্ন হল|

4 েমায়ােবর রাজা িমিদয়েনর েনতােদর বলেলন, “গরু েযভােব
মােঠর সমস্ত ঘাস েখেয় েফেল, িঠক েসভােবই এই িবশাল জনেগাষ্ঠী
আমােদর চারপােশর সমস্ত িকছুই ধ্বংস কের েদেব|”
এই সময় িসেপ্পােরর পুত্র বালাক েমায়ােবর রাজা িছেলন|

5 িবেয়ােরর পুত্র িবিলয়মেক ডাকার জনয্ িতিন কেয়কজন েলাক
পাঠােলন| ফরাৎ নদীর কােছ পেথার নােম একিট জায়গায় িবিলয়ম
িছেলন| এইখােনই িবিলয়েমর স্বজাতীয়রা বাস করেতা| এই িছল
বালােকর বাতর্ া:

“িমশর েথেক এক নতুন জািতর েলাকরা এেসেছ| েসখােন
তােদর সংখয্া এেতা েবশী েয সমস্ত েদশটা ভের যােব| তারা
আমােদর পেরই িশিবর স্থাপন কেরেছ| 6 আপিন এেস আমােক
সাহাযয্ করুন| এই েলাকেদর অিভশাপ িদন কারণ এরা আমার
েচেয় শিক্তশালী| আিম জািন আপিন যিদ েকােনা বয্িক্তেক
আশীবর্াদ কেরন তাহেল েসআশীবর্াদ পায় এবংআপিন যিদ েকােনা
বয্িক্তেক অিভশাপ েদন তেব েস শাপগ্রস্ত হয়| সুতরাং আপিন
আসুন এবং এই সমস্ত েলাকেদর অিভশাপ িদন| হেত পাের, আিম
হয়েতা তােদর আঘাত কের আমার েদশ েথেক দূর কের িদেত
পারেবা|”

7 েমায়াব এবং িমিদয়েনর েনতারা িবিলয়েমর সেঙ্গ কথা বলেত
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েগেলন| তার কােজর পািরশ্রিমক িহেসেব তােদর সেঙ্গ টাকা িনেয়
েগেলন এবং তােক বালােকর েপ্রিরত বাতর্ ািট বলেলন|

8 িবিলয়ম তােদর বলেলন, “এখােন এক রািত্রর জনয্ থােকা| আিম
প্রভুর সেঙ্গ কথা বলেবা এবং িতিন আমােক েয উত্তর েদেবন তা আিম
েতামােদর বলেবা|” সুতরাং েসই রােত্র েমায়ােবর েনতারা িবিলয়েমর
সেঙ্গই েসখােন থাকেলন|

9 ঈশ্বর িবিলয়েমর কােছ এেস িজেজ্ঞস করেলন, “েতামার সেঙ্গর
এই সমস্ত েলাকরা কারা?”

10 িবিলয়ম ঈশ্বরেক বলেলন, “েমায়ােবর রাজা, িসেপ্পােরর পুত্র
বালাক আমােক একিট সংবাদ েদওয়ার জনয্ এেদর পািঠেয়েছন|
11 এই েসই বাতর্ া: িমশর েথেক এক নতুন জািত এেসেছ| েসখােন
তােদর সংখয্া এেতা েবশী েয তারা সমস্ত েদশটােক ভের েদেব| সুতরাং
আপিনআসুন এবং এই সমস্ত েলাকেদর অিভশাপ িদন| তাহেল হয়েতা
আিম তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত সক্ষম হেবা এবং তােদর আমার েদশ
তয্াগ করেত বাধয্ করেত পারেবা|”

12 িকন্তু ঈশ্বর িবিলয়মেক বলেলন, “তুিম অবশয্ই এেদর সেঙ্গ
যােব না| ওসব েলাকর িবরুেদ্ধ েতামার কথা বলা উিচৎ হেব না কারণ
তারা আমার আশীবর্াদ প্রাপ্ত েলাক|”

13 পরিদন সকােল উেঠ িবিলয়ম বালােকর েপ্রিরত েনতােদর
বলেলন, “েতামরা েতামােদর িনেজেদর েদেশ িফের যাও| প্রভু
আমােক েতামােদর সেঙ্গ েযেত েদেবন না|”

14 সুতরাং েমায়ােবর েনতারা বালােকর কােছ িফের িগেয় তােক এই
সব কথা জানােলন| তঁারা বলেলন, “িবিলয়ম, আমােদর সেঙ্গআসেত
অস্বীকার কেরেছন|”

15 সুতরাং বালাক িবিলয়েমর কােছ প্রথমবােরর েথেকও েবশী
েলাক পাঠােলন| প্রথমবার িতিন যােদর পািঠেয়িছেলন তােদর েথেকও
এবােরর েনতারা িছেলন অেনক েবশী গুরুত্বপূণর্| 16 তঁারা িবিলয়েমর
কােছ িগেয় বলেলন: “িসেপ্পােরর পুত্র বালাক আপনােক এই কথা
বেলেছন: দয়া কের এখােন আসুন এবং েকান িকছুই েযন আমার
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কােছ আপনার আসা থািমেয় না েদয়| 17 আিম আপনােক প্রচুর
পািরশ্রিমক েদেবা এবং আপিন যা বলেবন আিম তাই-ই করব| আমার
জেনয্ আপিন আসুন এবং এেস এই েলাকেদর িবরুেদ্ধ কথা বলুন|”

18 িবিলয়ম বালােকর েপ্রিরত দূতেক তার উত্তর জািনেয় িদেয়
বলেলন, “আিম আমার প্রভু ঈশ্বরেক অবশয্ই মানয্ করেবা| আিম
তঁার আেদেশর িবরুেদ্ধ েকােনা কাজ করেত পাির না| আিম বড়
বা েছাট েকােনা কাজই করেবা না যিদ না প্রভু আমােক েসই কাজ
করার অনুমিত েদন| রাজা বালাক যিদ তার রূেপা এবং েসানা খিচত
সুন্দর প্রাসাদিট আমােক িদেয় েদন তাহেলও আিম প্রভুর আেদেশর
িবরুেদ্ধ েকােনা কাজ করেবা না| 19 িকন্তু েতামরা অনয্ানয্েদর মেতাই
আজেকর রািত্রটা এখােন থাকেত পােরা| তাহেল এই রািত্রকােলর
মেধয্ই প্রভু আমােক যা বলেত চান তা জানেত পারেবা|”

20 েসই রােত্র ঈশ্বর িবিলয়েমর কােছ এেস বলেলন, “এই সমস্ত
েলাকরা তােদর সেঙ্গ যাওয়ার কথা বলার জনয্ পুনরায় এেসেছ|
সুতরাং তুিম তােদর সেঙ্গ েযেত পােরা| িকন্তুআিম েতামােক যা করেত
বলেবা তুিম েকবলমাত্র েসই কাজই করেব|”

িবিলয়ম ও তঁার গাধা
21 পরিদন সকােল িবিলয়ম উেঠ তঁার গাধা সািজেয় েমায়ােবর

েনতােদর সেঙ্গ েগেলন| 22 িবিলয়ম তঁার গাধায় চেড়ই যািচ্ছেলন|
তঁার সেঙ্গ তঁার দুজন ভৃতয্ িছল| িকন্তু িবিলয়েমর গমেন ঈশ্বর কু্ষব্ধ
হেলন| তাই িবিলয়েমর সামেন রাস্তার ওপের প্রভুর দূত দঁাড়ােলন,
েযন িবিলয়েমর যাওয়া বন্ধ করা যায়|

23 িবিলয়েমর গাধা প্রভুর দূতেক রাস্তায় তরবাির হােত দঁািড়েয়
থাকেত েদখল| েসইজনয্ গাধািট রাস্তা েথেক সের এেস মােঠর মেধয্
চেল েগল| িবিলয়ম িকন্তু দূতেক েদখেত পান িন| েসইজনয্ িতিন
তঁার গাধাটার ওপেরই েরেগ িগেয় তােক আঘাত করেলন এবং রাস্তার
ওপের িফের েযেত তােক বাধয্ করেলন|

24 পের প্রভুর দূত এমন এক জায়গায় িগেয় দঁাড়ােলন েযখােন
রাস্তািট আরও সরু হেয় এেসেছ| জায়গািট িছল দুিট দ্রাক্ষা েক্ষেতর
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মাঝখােন| েসখােন রাস্তার দুই ধােরই েদওয়াল িছল| 25 গাধািট
আবার প্রভুর দূতেক েদখেত েপেয় েদওয়ােলর গা েঘঁেষ হঁাটল| তােত
িবিলয়েমর পা েদওয়ােলআঘাত েলেগ ছেড় েগল| েসই জেনয্ িবিলয়ম
আবার তঁার গাধািটেক আঘাত করেলন|

26 পের প্রভুর দূত আেরকিট জায়গায় িগেয় দঁাড়ােলন| এই খােন
রাস্তািট সরু হেয় এেসিছল, ফেল এমন েকােনা জায়গা িছল না েযখান
িদেয় গাধািট তঁােক পাশ কািটেয় চেল েযেত পাের| গাধািট বঁািদক
অথবা ডানিদক, েকােনা িদক িদেয়ই পাশ কাটােত পারল না| 27গাধািট
প্রভুর দূতেক েদেখ িবিলয়মেক তার িপেঠর ওপের িনেয়ই শুেয় পড়ল|
তােত িবিলয়ম গাধািটর ওপের প্রচণ্ড কু্রদ্ধ হেয় তার হঁাটার লািঠিট
িদেয় গাধািটেক আঘাত করেলন|

28 তখন প্রভু গাধািটেক িদেয় কথা বলােলন| গাধািট িবিলয়মেক
বলল, “আপিন আমার ওপের েরেগ িগেয়েছন েকন? আিম আপনার
িক ক্ষিত কেরিছ েয এই িনেয় আপিন আমােক িতনবার আঘাত
করেলন?”

29 িবিলয়ম গাধািটেক বলল, “তুিমআমােক হাসয্স্পদকের তুেলছ|
যিদ আমার হােত একিট তরবাির থাকেতা, তাহেল আিম এখনই
েতামােক হতয্া করতাম|”

30 িকন্তু গাধািট িবিলয়মেক বলল, “আপিন সারা জীবন ধের যার
উপের চেড় ভ্রমণ কেরেছন আিম িক আপনার েসই গাধা নই? আিম
িক আপনার প্রিত এমন বয্বহার কের থািক?”
িবিলয়ম বলল, “েসটা সতয্|”
31 তখন প্রভু িবিলয়মেক তার দূতেক েদখেত িদেলন| প্রভুর দূত

হােত একিট তরবাির িনেয় রাস্তার ওপের দঁািড়েয়িছেলন| িবিলয়ম
মািটেত নতজানু হেয় অিভবাদন জানােলন|

32 তখন প্রভুর দূত িবিলয়মেক প্রশ্ন করল, “তুিম েতামার গাধােক
িতনবার আঘাত কেরেছা েকন? আিমই এেসিছলাম েতামােক থামােত|
িকন্তু িঠক সমেয় 33 েতামার গাধা আমােক েদখেত েপেয় িতনবার
আমার কাছ েথেক সের িগেয়িছল| যিদ গাধািট সের না েযেতা, তাহেল
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আিম হয়েতা এতক্ষেণ েতামােক হতয্া করতাম, িকন্তু েতামার গাধােক
বঁািচেয় রাখতাম|”

34তখন িবিলয়ম প্রভুর দূতেক বলেলন, “আিম পাপ কেরিছ| আিম
জানতাম না েয আপিন আমার গিতেরাধ করার জনয্ রাস্তার ওপের
দঁািড়েয়িছেলন| আমার ওখােন যাওয়ােত আপিন যিদ খুশী না হন,
তাহেল আিম ঘের িফের যােবা|”

35 তখন প্রভুর দূত িবিলয়মেক বলেলন, “না! তুিম এই েলাকেদর
সেঙ্গ েযেত পােরা| িকন্তু সাবধান, আিম েতামােক যা বলেত বলেবা
তুিম েকবল তাই বলেব|” সুতরাং বালােকর েপ্রিরত েনতােদর সেঙ্গ
িবিলয়ম চেল েগেলন|

36 বালাক শুেনিছেলন েয িবিলয়ম আসেছন| তাই অেণর্ান নদীর
কােছ েমায়ােবর শহের তঁার সেঙ্গ েদখা করার জনয্ বালাক চেল
েগেলন| জায়গািট িছল তঁার েদেশর উত্তর সীমানায়| 37 বালাক
িবিলয়মেক েদখেত েপেয় বলেলন, “আিমআেগইআপনােকআসেত
বেলিছলাম| বেলিছলাম, এিট খুবই জরুরী, িকন্তু আপিন আমার কােছ
েকন আেসন িন? আপনােক পািরশ্রিমক িদেত িক আমার সামথর্য্
েনই?”

38 িবিলয়ম উত্তর িদেলন, “েদখুন আিম এখন এখােন| আিম
এেসিছ িকন্তু আপিন যা বেলেছন েসটা করেত আিম সক্ষম নাও হেত
পাির| প্রভু ঈশ্বর আমােক যা বলেত বলেবন, আিম েকবলমাত্র েস
কথাই বলেত পারেবা|”

39 তখন িবিলয়ম বালােকর সেঙ্গ িকিরয়ৎ-হুেষােত েগেলন|
40 বালাক িকছু গবািদ পশু এবং েমষ বিলদান কের েসই মাংেসর
িকছুটা িবিলয়মেক এবং তার সঙ্গী েনতােদর িদেলন|

41 পরিদন সকােল বালাক িবিলয়মেক িনেয় বয্ােমাথ বােল েগেল
েসখান েথেক তঁারা ইস্রােয়লীয়েদর িশিবেরর িকছুটা েদখেত েপেলন|

23
িবিলয়েমর প্রথম বাতর্ া
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1 িবিলয়ম বালাকেক বলল, “এখােন সাতিট েবদী ৈতরী কেরা এবং
আমার জনয্ সাতিট ষঁাড় এবং সাতিট েমষ ৈতরী রােখা|” 2 িবিলয়েমর
কথামেতা বালাক কাজগুেলা করেলন| এরপর বালাক এবং িবিলয়ম
প্রেতয্কিট েবদীর ওপের একিট কের েমষ এবং একিট কের ষঁাড়
উৎসগর্ করেলন|

3 তখন িবিলয়ম বালাকেক বলেলন, “আপিন আপনার েহামবিলর
কােছ দঁািড়েয় থাকুন| আিম অনয্ জায়গায় যােবা| হয়েতা প্রভু আমার
কােছ আসেবন এবং আমার যা বলা উিচৎ েসটা উিন আমায় বেল
েদেবন|” এরপর িবিলয়ম একিট উঁচু জায়গায় চেল েগেলন|

4ঈশ্বর েসই স্থােন িবিলয়েমর কােছ এেল িবিলয়ম বলেলন, “আিম
সাতিট েবদী ৈতরী কেরিছ এবং উৎসগর্ িহেসেব প্রেতয্কিট েবদীর
ওপের একিট ষঁাড় এবং একিট েমষ হতয্া কেরিছ|”

5 তখন প্রভু িবিলয়মেক তঁার যা বলা উিচৎ  তা বলেলন| আর
বলেলন, “বালােকর কােছ িফের যাও, এবং আিম েতামােক যা বলেত
বেলিছ েসই কথাগুেলা বেলা|”

6তাই িবিলয়ম বালােকর কােছ িফের েগেলন| বালাক তখনও েসই
েহামবিলর কােছ দঁািড়েয়িছেলন| েমায়ােবর সমস্ত েনতারাও তঁার সেঙ্গ
েসখােন দঁািড়েয়িছেলন| 7 তখন িবিলয়ম এই কথাগুেলা বলেলন:

“েমায়ােবর রাজা বালাক
অরােমর পূবর্িদেক পবর্ত েথেকআমােক এখােন িনেয় এেসেছন|

বালাক আমােক বলেলন,
�আসুন, আমার জনয্ যােকােবর িবরুেদ্ধ বলুন|
আসুন, ইস্রােয়েলর েলাকেদর িবরুেদ্ধ বলুন|�

8 িকন্তু ঈশ্বর এইসব েলাকেদর িবরুেদ্ধ নন,
সুতরাং আিমও তােদর িবরুেদ্ধ িকছু বলেত পারেবা না|

ঈশ্বর তােদর খারাপ েহাক্ এমন িকছু চান না|
সুতরাং আিমও েসটা করেত পারেবা না|

9আিম পবর্েতর ওপর েথেক ঐ েলাকেদর েদখিছ|



গণনাপুস্তক 23:10 lxxxiv গণনাপুস্তক 23:17

আিম উঁচু পবর্তশৃঙ্গ েথেক তােদর েদখিছ|
ঐ সমস্ত েলাকরা একাই বাস কের|

তারা অনয্ েকােনা জািতর অংশ নয়|
10 যােকােবর েলাকেদর েক গণনা করেত পারেব?

তারা ধূেলার কণার মেতাই সংখয্ায় প্রচুর|
ইস্রােয়েলর এক চতুথর্াংশ েলাকেকও েকউ গণনা করেত পারেব না|
একজন ভােলা েলাকর মেতা আমােক মরেত দাও|

তােদর মেতা সুেখ আমার জীবন েশষ হেত দাও|”

11বালাক িবিলয়মেক বলেলন, “আপিনআমার জনয্ িক করেলন?
আমার শত্রুেদর িবরুেদ্ধ কথা বলার জনয্ আিম আপনােক এখােন
এেনিছলাম| িকন্তু আপিন তােদর েকবলমাত্র আশীবর্াদ করেলন!”

12 িকন্তু িবিলয়ম উত্তর িদেলন, “প্রভু আমােক েয কথা বেলেছন,
আিম অবশয্ই েসই কথা বলেবা|”

13 তখন বালাক তােক বলেলন, “তাহেল আমার সেঙ্গ আেরকিট
জায়গায় আসুন| েসই জায়গা েথেক আপিন তােদর েদখেত পােবন|
আপিন তােদর সকলেক েদখেত পােবন না, েকবল প্রান্তভাগ েদখেত
পােবন| েসইজায়গা েথেকআমারজনয্ তােদর িবরুেদ্ধআপনার পেক্ষ
কথা বলা সম্ভব হেত পাের|” 14 সুতরাং বালাক িবিলয়মেক েসাফীম
েক্ষেত্রর ওপের িনেয় েগেলন| এই জায়গািট িছল িপস্গা পবর্েতর
ওপের| েসই জায়গায় বালাক সাতিট েবদী ৈতরী কের প্রেতয্কিট
েবদীর ওপের উৎসগর্স্বরূপ একিট কের ষঁাড় এবং একিট কের েমষ
উৎসগর্ করেলন|

15 িবিলয়ম বালাকেক বলেলন, “এই স্থােন আপনার েহামবিলর
পােশ থাকুন| আিম ঈশ্বেরর সেঙ্গ েদখা করেত যােবা|”

16 সুতরাং ঈশ্বর িবিলয়েমর কােছ এেলন এবং িক বলেত হেব
তা িবিলয়মেক বেল িদেলন| এরপর প্রভু িবিলয়মেক বালােকর কােছ
িফের িগেয় েসই কথাগুেলা বলেত বলেলন| 17 সুতরাং িবিলয়ম
বালােকর কােছ িফের েগেলন| বালাক তখনও পযর্ন্ত েহামবিলর কােছ
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দঁািড়েয়িছেলন| েমায়ােবর েনতারা তার সেঙ্গ েসখােনই িছেলন| বালাক
িবিলয়মেক আসেত েদেখ বলেলন, “প্রভু িক বেলেছন?”

িবিলয়েমর িদ্বতীয় বাতর্ া
18 িবিলয়ম তখন এই ভাববাণী বলেলন:

“দঁাড়াও বালাক এবং আমার কথা েশান|
আমার কথা েশান, িসেপ্পােরর পুত্র বালাক|

19 ঈশ্বর মানুষ নন;
িতিন িমেথয্ বলেবন না|

ঈশ্বর মানুষ নন;
তঁার িসদ্ধােন্তর পিরবতর্ ন হেব না|

যিদ প্রভু বেলন েয িতিন েকােনা কাজ করেবন,
তখন িতিন অবশয্ই েস কাজ করেবন|

যিদ প্রভু যিদ েকােনা প্রিতজ্ঞা কেরন
তাহেল িতিন প্রিতজ্ঞা মেতা কাজিট করেবন|

20 প্রভু আমােক ঐ সমস্ত েলাকেদর আশীবর্াদ করেত বেলেছন|
প্রভু তােদর আশীবর্াদ কেরেছন, সুতরাং আিম েসটা পিরবতর্ ন
করেত পারব না|

21 ঈশ্বর যােকােবর েলাকেদর মেধয্ েকােনা অনয্ায় েদেখন িন|
ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেধয্ও িতিন েকােনা পাপ েদেখন িন|

প্রভু তােদর ঈশ্বর
এবং িতিন তােদর সেঙ্গ আেছন|

মহান রাজা তােদর সেঙ্গ আেছন|
22 ঈশ্বর ঐসব েলাকেদর িমশর েথেক িনেয় এেসেছন|

িতিন তােদর পেক্ষ বুেনা ষঁােড়র মেতাই শিক্তশালী|
23 যােকােবর েলাকেদর পরািজত করেত পাের এমন েকােনা ক্ষমতা

েনই|
ইস্রােয়েলর েলাকেদর থামােত পাের এমন েকােনা মন্ত্রও েনই|
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যােকাব সম্পেকর্ এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর সম্পেকর্ েলাক এই কথা
বলেব:

�ঈশ্বর েয সব মহৎ  কাজ কেরেছন, তা েদেখা!�
24 এইসব েলাকরা িসংেহর মেতাই উেঠ দঁাড়ায়

এবং েয পযর্ন্ত না তার িশকার খায়
ও তার রক্ত পান কের

েস পযর্ন্ত িবশ্রাম কের না|”

25 তখন বালাক িবিলয়মেক বলেলন, “আপিন ওেদর শাপও
েদেবন না, আশীবর্াদও করেবন না|”

26 িবিলয়ম উত্তর িদেলন, “আিম আপনােক আেগই বেলিছলাম
েয প্রভু আমােক যা বলেত বলেবন, আিম েকবল েসই কথাই বলেত
পারেবা|”

27তখন বালাক িবিলয়মেক বলেলন, “তাহেলআমার সেঙ্গআপিন
আেরকিটজায়গায়আসুন| এমন হেত পাের েয, ঈশ্বর খুশী হেবন এবং
েসই স্থান েথেক অিভশাপ েদওয়ার জনয্ আপনােক অনুমিত েদেবন|”
28 তখন বালাক িবিলয়মেক িনেয় িপেয়ার পবর্েতর ওপের েগেলন|
েসই পবর্েতর ওপর েথেক মরুভূিম েদখা যায়|

29 িবিলয়ম বলেলন, “এখােন সাতিট েবদী ৈতরী করুন| তারপর
েসই েবদীর জনয্ সাতিট ষঁাড় এবং সাতিট েমষেক ৈতরী রাখুন|”
30 িবিলয়ম যা করেত বেলিছেলন বালাক িঠক তাই করেলন| বালাক
েবদীগুেলার ওপের ষঁাড় ও েমষগুেলােক উৎসগর্ করেলন|

24
িবিলয়েমর তৃতীয় বাতর্ া

1 িবিলয়ম েদখেলন েয প্রভু ইস্রােয়লেক আশীবর্াদ করেত েপের
সন্তুষ্ট| েসই কারেণ িবিলয়ম আেগর মত মন্ত্র পাবার জনয্ েচষ্টা
করেলন না| িকন্তু িতিন মরুভূিমর িদেক িফের তাকােলন| 2 িবিলয়ম
েচাখ তুেল মরুভূিমর একপ্রান্ত েথেক অপরপ্রােন্তর িদেক তািকেয়
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ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেক েদখেলন| তারা পিরবারেগাষ্ঠীর সেঙ্গ
িবিভন্ন স্থােন িশিবর স্থাপন কেরিছল| তখন িবিলয়েমর কােছ ঈশ্বেরর
আত্মা এেলন এবং তঁােক িনয়ন্ত্রণ করেলন| 3 তখন িবিলয়ম এই
ভাববানী বলেলন:

“িবেয়ােরর পুত্র িবিলয়েমর কাছ েথেক এই বাতর্ া|
আিম যা িকছু স্পষ্ট েদখলাম েস সম্পেকর্ বলিছ|
4আিম ঈশ্বেরর কাছ েথেক এই বাতর্ া শুেনিছ|

সবর্শিক্তমান ঈশ্বর আমােক যা েদিখেয়েছন তা আিম েদেখিছ|
আিম যা েদেখিছ েসটা িবনেয়র সেঙ্গ বলিছ|

5 “েহ যােকােবর েলাকরা, েতামােদর তঁাবুগুেলা িক সুন্দর!
ইস্রােয়েলর েলাকরা, েতামােদর ঘরগুেলা কেতা সুন্দর!

6 েতামােদর তঁাবুগুেলা তালগােছর সািরর মেতা,
নদীর ধােরর কনােনর মেতা|

েতামরা প্রভুর দ্বারা েরািপত হওয়া
সুিমষ্ট গন্ধগুেল্মর মেতা,

জেলর পােশ েবেড় ওঠা
এরস বৃেক্ষর মেতা|

7 েতামােদর জেলর অভাব হেব না,
এই জল েতামােদর বীেজর েবেড ওঠার কােজ বয্বহার করা
যােব|

রাজা অগােগর েথেক েতামােদর রাজা অেনক মহৎ  হেবন|
েতামােদর রাজয্ অেনক েশ্রষ্ঠতর হেব|

8 “ঈশ্বর ঐ সমস্ত েলাকেদর িমশর েথেক িনেয় এেসেছন|
তারা বুেনা ষঁােড়র মেতা শিক্তশালী|

তারা তােদর সমস্ত শত্রুেদর পরািজত করেব|
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তারা তােদর হাড় েভেঙ্গ েদেব এবং তীর িবদ্ধ করেব|
9 “ইস্রােয়ল একিট িসংেহর মেতা,

গঁুিড় েমের শুেয় আেছ|
হঁয্া, তারা েতজী িসংেহর মেতা,

এবং েকউই তােক জাগােত চায় না|
যিদ েকােনা বয্িক্ত েতামােক আশীবর্াদ কের

তেব েস িনেজর আশীবর্াদ পােব
এবং যিদ েকােনাও বয্িক্ত েতামার িবরুেদ্ধ কথা বেল

তােক অেনক সমসয্ার সমু্মখীন হেত হেব|”

10 বালাক িবিলয়েমর ওপের প্রচণ্ড কু্রদ্ধ হেয় িনেজর হাত ঠুকেলন|
বালাক িবিলয়মেক বলেলন, “আিম আপনােক এেস আমার শত্রুেদর
িবরুেদ্ধ কথা বলেত বেলিছলাম| িকন্তু আপিন তােদর এই িনেয়
িতনবার আশীবর্াদ কেরেছন| 11এখন অিবলেম্ব আপিন এই স্থান তয্াগ
কের ঘের পালান! আিম বেলিছলাম েয আিম আপনােক খুব ভােলা
পািরশ্রিমক েদব| িকন্তু েদখুন, প্রভুআপনােকআপনার পুরস্কার েথেক
বিঞ্চত করেলন|”

12 িবিলয়ম বালাকেক বলেলন, “স্মরণ কের েদখুন আপিন আমার
কােছ েলাক পািঠেয় যখন আমােক আসার জনয্ বেলিছেলন, তখনই
আিম তােদর বেলিছলাম, 13 �বালাক তার রূেপা এবং েসানায় ভরা
সবেথেক সুন্দর বাড়ীিটআমায় িদেত পােরন, িকন্তু তবুওআিম েকবল
েসই কথাই বলেবা যা প্রভু আমােক বলার জনয্ আেদশ করেবন| আিম
ভােলা িকংবা খারাপ েকােনা িকছুই িনেজ করেত পারেবা না| প্রভু যা
আেদশ করেবন, আিম অবশয্ই েসই কথা বলেবা|� 14 এখন আিম
আমার িনেজর েলাকেদর কােছ িফের যািচ্ছ, িকন্তু আিম আপনােক
সতকর্ বাতর্ া েদেবা| ইস্রােয়েলর এই সমস্ত েলাকরা ভিবষয্েত আপনার
এবং আপনার েলাকেদর সেঙ্গ িক করেব েসটা আিম বেল েদেবা|”

িবিলয়েমর েশষ বাতর্ া
15 তখন িবিলয়ম এই ভাববাণী কের বলেলন:
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“িবেয়ােরর পুত্র িবিলয়েমর কাছ েথেক এই বাতর্ া,
আিম যা স্পষ্ট েদেখিছ েস সম্পেকর্ ই বলিছ|
16আিম ঈশ্বেরর কাছ েথেক এই বাতর্ া শুেনিছ|

পরাৎ  পর আমােক যা িশিখেয়েছন তা আিম িশেখিছ|
সবর্শিক্তমান ঈশ্বর আমােক যা েদিখেয়েছন তা আিম েদেখিছ|
আিম যা স্পষ্ট েদেখিছ েস সম্পেকর্ িবনেয়র সেঙ্গ বলিছ|

17 “আিম েদখলাম প্রভু আসেছন, িকন্তু এখন নয়|
আিম েদখলাম িতিন আসেছন, িকন্তু তাড়াতািড় নয়|

যােকােবর পিরবার েথেক একজন নক্ষত্র আসেব|
ইস্রােয়েলর েলাকেদর মধয্ েথেক একজন নতুন শাসনকতর্ া
আসেবন|

েসই শাসনকতর্ া েমায়ােবর েলাকেদর মাথা চূণর্িবচূণর্ কের েদেবন|
েসই শাসনকতর্ া কলেহর সকল পুত্রেদর মাথা চূণর্িবচূণর্ কের
েদেবন|

18 ইস্রােয়ল ইেদাম েদশ অিধকার করেব
এবং েস তার শত্রুর,
েসয়ীর েদশিটও অিধকার করেব|

19 “যােকােবর পিরবার েথেক একজন নতুন শাসনকতর্ া আসেবন|
েসই শাসনকতর্ া েসই শহেরর অবিশষ্ট েলাকেদর ধ্বংস করেবন|”

20 এরপর িবিলয়ম অমােলকীয়েদর েদখেত েপেয় এই ভাববাণী
বলেলন:

“সকল জািতর মেধয্ অমােলক হেচ্ছ সবেথেক শিক্তশালী|
িকন্তু েশেষ তারাও ধ্বংস হেয় যােব!”
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21এরপর িবিলয়ম েকনীয় েলাকেদর েদেখ এই কথাগুেলা বলেলন:

“েতামরা িবশ্বাস কেরা েয পবর্েতর ওপেরর পাখীর বাসার মেতাই
েতামােদর েদশিটও িনরাপদ|

22 িকন্তু প্রভু েযভােব েকনীয়েক ধ্বংস কেরিছেলন,
েকনীয় েলাকরাও ধ্বংস হেয় যােব|

অশূর েতামােদর বন্দী করেবন|”

23 এরপর িবিলয়ম এই ভাববাণী বলেলন:

“ঈশ্বর যখন এিট করেবন তখন েক বঁাচেব?
24 িকত্তীেমর েথেক অেনক জাহাজ আসেব|
তারা অশূরেক এবং এবরেক পরািজত করেব|

িকন্তু েসই জাহাজগুেলাও ধ্বংস হেয় যােব|”

25 এরপর িবিলয়ম উেঠ বাড়ীেত িফের েগেলন| এবং বালাক তার
িনেজর পেথ িফের েগেলন|

25
িপেয়াের ইস্রােয়ল

1 িশটীেমর কােছ ইস্রােয়েলর েলাকরা িশিবর স্থাপন কেরিছল| েসই
সময় ইস্রােয়েলর েলাকরা েমায়ােবর স্ত্রীেলােকর সেঙ্গ েযৗন পােপ
িলপ্ত হেয়িছল| 2-3 েমায়ােবর স্ত্রীেলাকরা েলাকেদর েসখােন আসার
জনয্ এবং তােদর মূির্ত্তেদর কােছ উৎসেগর্ েযাগদােনর জনয্ আমন্ত্রণ
জানােলা| েসই কারেণ ইস্রােয়লীয়রা মূির্ত্তেদর পূজায েযাগদান করল|
তারা উৎসগীর্কৃত দ্রবয্সামগ্রী েখেয় েসই মূির্ত্তেদর পূজাও করল|
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এইভােব ইস্রােয়েলর েলাকরা বাল্-িপেয়ােরর মূির্ত্তর পূজা শুরু করল|
তাই প্রভু তােদর ওপর প্রচণ্ড কু্রদ্ধ হেলন|

4প্রভু েমািশেক বলেলন, “এইসব েলাকেদর সমস্ত েনতােদর িনেয়
এেসা এবং তােদর প্রভুর সামেন হতয্া কর যােত সমস্ত েলাকরা েদখেত
পায়| তাহেল প্রভু ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর িবরুেদ্ধ তঁার েক্রাধ
প্রকাশ করেবন না|”

5 েসই কারেণ েমািশ ইস্রােয়েলর িবচারকেদর বলেলন, “েতামরা
প্রেতয্েক েতামােদর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েসই েলাকগুিলেক খঁুেজ
হতয্া কেরা যারা িপেয়ােরর বােলর মূির্ত্ত পূজা কেরেছ|”

6 আর েদখ িঠক েসই সময় একজন ইস্রােয়লীয় এক িমিদয়নীয়া
স্ত্রীেলাকেক বাড়ীেত তার পিরবােরর কােছ িনেয় এল| েসখােন েমািশ
এবং অনয্ানয্ েনতারা যােত এ সব েদখেত পান েসই জনয্ই েস এিট
করল| েসই সময় েমািশ এবং অনয্ানয্ ইস্রােয়লীয়রা সমাগম তঁাবুর
প্রেবশ পেথ কঁাদিছেলন| 7 ইিলয়াসেরর পুত্র এবং যাজক হােরােণর
েপৗত্র িছেলন পীনহস| পীনহস ইস্রােয়লীয় েলাকিটেক স্ত্রীেলাকিটেক
সেঙ্গ িনেয় িশিবেরআসেত েদেখিছেলন, েসজনয্ িতিন সমােবশ তয্াগ
কের তঁার বশর্া িনেলন| 8 তারপর ইস্রােয়লীয় েলাকিটেক অনুসরণ
কের তঁাবুেত িগেয় তঁার বশর্ার সাহােযয্ েসই ইস্রােয়লীয় েলাকিটেক
এবং েসই িমিদয়নীয়া স্ত্রীেলাকিটেক হতয্া করেলন| িতিন তােদর
দুজেনর েপেটর িভতের বশর্ািটেক ঢুিকেয় িদেলন| তােত ইস্রােয়েলর
েলাকেদর মেধয্ েয সাংঘািতক মহামারী শুরু হেয়িছল তা েথেম েগল|
9 েমাট 24,000 েলাক এই মহামারীেত মারা িগেয়িছল|

10প্রভু েমািশেক বলেলন, 11 “আিমআমার েলাকেদর অন্তজ্বর্ ালায়
জ্বলিছ; আিম চাই তারা েকবলমাত্র আমার থাকেব| যাজক হােরােণর
েপৗত্র ইিলয়াসেরর পুত্র পীনহস ইস্রােয়েলর েলাকেদর আমার
আেক্রাশ েথেক বঁািচেয়েছ| সুতরাং আিম েযভােব েচেয়িছলাম
েসভােব তােদর হতয্া করব না| 12 পীনহসেক বেলা েয, আিম তার
সেঙ্গ শািন্তর চুিক্ত করেবা| 13 এিট হেলা চুিক্ত; েস এবং তারপের
তার পিরবােরর সদসয্রা সকল সময়ই যাজক হেব, কারণ ঈশ্বর
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সম্পেকর্ তার এক তীব্র টান আেছ এবং েস এমন কাজ কেরেছ যােত
ইস্রােয়েলর েলাকরা পিবত্র হয়!”

14 িমিদয়নীয়া স্ত্রীেলাকিটর সেঙ্গ েয ইস্রােয়লীয় েলাকিট হত
হেয়িছল েস িছল সালুর পুত্র িসিম্র| েস িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠীর
একিট পিরবােরর েনতা িছল| 15 েয িমিদয়নীয়া স্ত্রীেলাকিট হত হেয়িছল
তার নাম িছল কস্বী| েস িছল সূেরর কনয্া| সূর একিট পিরবােরর কতর্ া
িছেলন এবং একিট িমিদয়নীয় পিরবারেগাষ্ঠীর েনতা িছেলন|

16 প্রভু েমািশেক বলেলন, 17 “িমিদয়নীয় েলাকেদর প্রিত শত্রু
মেনাভাব েপাষণ কর এবং তােদর হতয্া কেরা| 18 কারণ তারা
েতামার সােথ শত্রুতা কেরেছ| তারা েতামােক িপেয়াের প্রতািরত
কেরিছল| এবং তারা কস্বী নামক একজন স্ত্রীেলােকর দ্বারা েতামােক
প্রতািরত কেরিছল| েস িছল এক িমিদয়নীয়া েনতার কনয্া| িকন্তু যখন
ইস্রােয়লীয়েদর মেধয্ অসুস্থতা েদখা েদয় েসই সময় তােক হতয্া করা
হেয়িছল| যখন েলাকরা প্রতািরত হেয় িপেয়ােরর বােলর মূির্ত্ত পূজা
কেরিছল েসই সময় তােদর মেধয্ অসুস্থতা েদখা িদেয়িছল|”

26
েলাকেদর গণনা করা হল

1 েসই সাংঘািতক অসুস্থতার পের, প্রভু েমািশ এবং যাজক
হােরােণর পুত্র ইিলয়াসেরর সেঙ্গ কথা বলেলন| 2 িতিন বলেলন,
“ইস্রােয়েলর েলাকেদর গণনা কর| 20 বছর অথবা তার েবশী বয়স্ক
সকল পুরুেষর সংখয্া গণনা কেরা এবং তােদর পিরবার অনুযায়ী
তািলকাভুক্ত কেরা| এই পুরুষরা ইস্রােয়েলর েসনাবািহনীেত েসবা
করার েযাগয্তাসম্পন্ন|”

3 এই সময় েলাকরা েমায়ােবর যদর্ ন উপতয্কায় িশিবর স্থাপন
কেরিছল| এই স্থানিট িছল িযরীেহার অপর পাের যদর্ ন নদীর কােছ|
সুতরাং েমািশ এবং যাজক ইিলয়াসর েলাকেদর বলেলন, 4 “েতামরা
অবশয্ই 20 বছর অথবা তার েবশী বয়স্ক পুরুষেদর সংখয্া গণনা
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করেব| িমশর েদশ েথেক েবিরেয় আসার সময় প্রভু েমািশেক এবং
ইস্রােয়েলর েলাকেদর েযভােব আজ্ঞা কেরিছেলন, েসভােবই কেরা|”

5এই সব েলাকরা িছল রূেবেণর পিরবােরর অন্তভূর্ ক্ত| (রূেবণ িছেলন
ইস্রােয়েলর প্রথমজাত পুত্র|) পিরবারগুেলা িছল:
হেনাক হেত হেনাকীয় পিরবার|
পলু্ল হেত পলু্লয়ীয় পিরবার|
6 িহেষ্রাণ হেত িহেষ্রাণীয় পিরবার|
কিম্মর্ হেত কর্ ম্মীয় পিরবার|

7 ঐ পিরবারগুেলা িছল রূেবেণর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত| েসখােন
েমাট 43,730 জন পুরুষ িছল|

8 পলু্লর পুত্র িছেলন ইলীয়াব| 9 ইলীয়ােবর িতন পুত্র নমূেয়ল,
দাথন এবং অবীরাম| দাথন এবং অবীরাম িছেলন েসই দুজন েনতা,
যারা েমািশ এবং হােরােণর িবেরািধতা কেরিছেলন| েকারহ যখন
প্রভুর িবরুেদ্ধ িগেয়িছেলন েস সময় তারা েকারহেক অনুসরণ
কেরিছেলন| 10 েসই সময় পৃিথবীর মািট িবদীণর্ হেয় েকারহ ও
তার অনুসরণকারীেদর গ্রাস কেরিছল| এবং 250 জন পুরুষ মারা
িগেয়িছল| েসিট ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রিত একিট সতকর্ বাণী িছল|
11 িকন্তু েকারেহর সন্তানরা মারা যান িন|

12 এই পিরবারগুিল হল িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত:
নমূেয়ল হেত নমূেয়লীয় পিরবার|
যামীন হেত যামীনীয় পিরবার|
যাখীন হেত যাখীনীয় পিরবার|
13 েসরহ হেত েসরহীয় পিরবার|
েশৗল হেত েশৗলীয় পিরবার|
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14 ঐ পিরবারগুিল িছল িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত|
েসখােন েমাট 22,200 জন পুরুষ িছেলন|

15 এই পিরবারগুেলা হল গােদর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত:
িসেফান হেত িসেফানীয় পিরবার|
হিগ হেত হগীয় পিরবার|
শূিন হেত শূনীয় পিরবার|
16 ওিষ্ণ হেত ওষ্ণীয় পিরবার|
এির হেত এরীয় পিরবার|
17আেরাদ হেত আেরাদীয় পিরবার|
অেরািল হেত অেরালীয় পিরবার|

18 ঐ পিরবারগুিল িছল গােদর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত| েসখােন
েমাট 40,500 জন পুরুষ িছেলন|

19-20 এই পিরবারগুিল িছল িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত:
েশলা হেত েশলায়ীয় পিরবার|
েপরস হেত েপরসীয় পিরবার|
েসরহ হেত েসরহীয় পিরবার|
িযহূদার পুত্রেদর মেধয্ দুজন, এর এবং ওনন কনান েদেশ মারা
িগেয়িছেলন|

21 এই পিরবারগুেলা হল েপরেসর বংশধর:
িহেষ্রাণ হেত িহেষ্রাণীয় পিরবার|
হামুল হেত হামুলীয় পিরবার|

22 ঐ পিরবারগুিল িছল িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত| েসখােন
পুরুষেদর েমাট সংখয্া িছল 76,500 জন|

23 ইষাখেরর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত পিরবারগুেলা িছল:
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েতালয় হেত েতালয়ীয় পিরবার|
পূয় হেত পূনীয় পিরবার|
24 যাশূর হেত যাশূরীয় পিরবার|
িশেম্রাণ হেত িশেম্রানীয় পিরবার|

25ঐ পিরবারগুিল ইষাখেরর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত িছল| েসখােন
পুরুষেদর েমাট সংখয্া িছল 64,300 জন|

26 সবূলূেনর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত পিরবারগুিল িছল:
েসরদ হেত েসরদীয় পিরবার|
এেলান হেত এেলানীয় পিরবার|
যহেলল হেত যহেললীয় পিরবার|

27ঐ পিরবারগুিল িছল সবূলূেনর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত| েসখােন
পুরুষেদর েমাট সংখয্া িছল 60,500 জন|

28 েযােষেফর দুই পুত্র িছল মনঃিশ এবং ইফ্রিয়ম|প্রেতয্ক পুত্রই তােদর
িনেজেদর পিরবারেদর িনেয় একিট েগাষ্ঠী হেয় উেঠিছেলন| 29মনঃিশ
পিরবারগুিল িছল:
মাখীর হেত মাখীরীয় পিরবার| (মাখীর িছেলন িগিলয়েদর িপতা|)
িগিলয়দ হেত িগিলয়দীয় পিরবার|

30 িগিলয়েদর পিরবারগুেলা িছল:
ঈেয়ষর হেত ঈেয়ষরীয় পিরবার|
েহলক হেত েহলকীয় পিরবার|
31অস্রীেয়ল হেত অস্রীেয়লীয় পিরবার|
েশখম হেত েশখমীয় পিরবার|
32 িশমীদা হেত িশমীদায়ীয় পিরবার|
েহফর হেত েহফরীয় পিরবার|
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33 সলফাদ িছেলন েহফেরর পুত্র| িকন্তু তার েকােনা পুত্র িছল না|
েকবল কনয্ারা িছল| তার কনয্ােদর নাম িছল মহলা, েনায়া, হগ্লা,
িমল্কা এবং িতসর্া|

34 ঐ পিরবারগুেলার সবগুেলাই িছল মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর
অন্তভুর্ ক্ত| েসখােন পুরুষেদর েমাট সংখয্া িছল 52,700 জন|

35 ইফ্রিয়েমর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত পিরবারগুেলা িছল:
শূথলহ হেত শূথলহীয় পিরবার|
েবখর হেত েবখরীয় পিরবার|
তহন হেত তহনীয় পিরবার|
36 শূথলেহর পিরবার েথেক এরণ এেসিছল
আর এরণ েথেক এেসিছল এরণীয় পিরবার|

37 ঐ পিরবারগুেলা িছল ইফ্রিয়ম পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত| েসখােন
েমাট 32,500 জন পুরুষ িছেলন|

ঐসব েলাকেদর সকেলই িছেলন েষােষেফর পিরবারেগাষ্ঠীর
অন্তভুর্ ক্ত|

38 িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত পিরবারগুিল িছল:
েবলা হেত েবলায়ীয় পিরবার|
অেস্বল হেত অেস্বলীয় পিরবার|
অহীরাম হেত অহীরামীয় পিরবার|
39 শূফম েথেক শূফমীয় পিরবার|
হূফম েথেক হূফমীয পিরবার|
40 েবলার পিরবারগুিল িছল:
অদর্ হেত অদীর্য় পিরবার|
নামান েথেক নামানীয় পিরবার|
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41 ঐ পিরবারগুিল সবাই িছল িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত|
েসখােন পুরুষেদর েমাট সংখয্া িছল 45,600 জন|

42 দােনর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত পিরবারগুেলা িছল:
শূহম হেত শূহমীয় েগাষ্ঠী|

ঐ পিরবারেগাষ্ঠীিট িছল দােনর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত| 43 শূহমীয়
পিরবারেগাষ্ঠীেত অেনক পিরবার িছল| েসখােন পুরুষেদর েমাট
সংখয্া িছল 64,400 জন|

44আেশেরর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত পিরবারগুিল িছল:
িযম্ন হেত িযম্নীয় পিরবার|
িযিস্ব হেত িযস্বীয় পিরবার|
বিরয় হেত বিরয়ীয় পিরবার|

45 বিরয়র পিরবারগুিল িছল:
েহবর হেত েহবরীয় পিরবার|
মল্কীেয়ল হেত মল্কীেয়লীয় পিরবার|

46 (আেশেরর সারহ নােমর এককনয্াও িছল|) 47ঐপিরবারগুিল িছল
আেশেরর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত| েসখােন পুরুষেদর েমাট সংখয্া
িছল 53,400 জন|

48 নপ্তািল পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত পিরবারগুিল িছল:
যহসীেয়ল হেত যহসীেয়লীয় পিরবার|
গুিন হেত গুনীয় পিরবার|
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49 েযৎ সর হেত েযৎ সরীয় পিরবার|
িশেল্লম হেত িশেল্লমীয় পিরবার|

50ঐ পিরবারগুেলা নপ্তািলর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত িছল| েসখােন
পুরুষেদর েমাট সংখয্া িছল 45,500 জন|

51 সুতরাং ইস্রােয়লীয় পুরুষেদর েমাট সংখয্া িছল 601,730 জন|

52 প্রভু েমািশেক বলেলন, 53 “েদশ ভাগ করা হেব এবং এই
েলাকেদর েসগুেলা েদওয়া হেব| প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠী তােদর সংখয্া
অনুসাের জিম পােব| 54 বড় পিরবার েবশী জিম পােব এবং েছাট
পিরবার কম জিম পােব| যার যত েলাক তােক ততটা অিধকার দাও|
55 িকন্তু েকান পিরবার জিমর েকান অংশ পােব েসিট িঠক করার
জেনয্ তুিম অবশয্ই ঘঁুিট চালেব| প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠী তার অংেশর
েয জিম পােব, েসই জিমেক েসই পিরবারেগাষ্ঠীর নাম েদওয়া হেব|
56 জিম বড় বা েছাট যাই েহাক্ না েকন তুিম িসদ্ধান্ত েনওয়ার জনয্
ঘঁুিট চালেব|”

57 তারা েলবীয় েগাষ্ঠীেকও গণনা কেরিছল| েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর
অন্তভুর্ ক্ত পিরবারগুিল হল:
েগেশর্ান হেত েগেশর্ানীয় পিরবার|
কহাত্ হেত কহাতীয় পিরবার|
মরাির হেত মরারীয় পিরবার|

58 এই পিরবারগুেলাও েলবীয় পিরবােরর অন্তভুর্ ক্ত:
িলব্নীয় পিরবার|
িহেব্রানীয় পিরবার|
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মহলীয়় পিরবার|
মূশীয় পিরবার|
েকারহীয় পিরবার|

অম্রাম িছেলন কহাত্  পিরবােরর অন্তভর্ ক্ত| 59 অম্রােমর স্ত্রীর
নাম িছল েযােকবদ| িতিন িনেজও িছেলন েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর
অন্তভুর্ ক্ত| তঁার জন্ম হেয়িছল িমশের|অম্রাম এবং েযােকবেদর দুই পুত্র
িছল হােরাণ এবং েমািশ| তােদর মিরয়ম নােম একিট কনয্াও িছল|

60 হােরাণ িছেলন নাদব, অবীহূ, ইিলয়াসর এবং ঈথামেরর িপতা|
61 িকন্তু নাদব এবং অবীহূ মারা িগেয়িছেলন কারণ তারা প্রভুেক েয
ধরেণর আগুন িদেয় ৈনেবদয্ প্রদান কেরিছেলন তা করা বারণ িছল|

62 েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর পুরুষেদর েমাট সংখয্া িছল 23,000
জন| িকন্তু ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ েলাকেদর সেঙ্গ এেদর গণনা করা হয়
িন| প্রভু অনয্ানয্ েলাকেদর েয জিম িদেয়িছেলন তার েকােনা অংশ
তঁারা পান িন|

63 েমায়ােবর যদর্ ন উপতয্কায় থাকাকালীন েমািশ এবং যাজক
ইিলয়াসর ইস্রােয়েলর েলাকেদর গণনা কেরিছেলন| এই জায়গািট
িছল িযরীেহার অপর পাের যদর্ ন নদীর কােছ| 64 িকন্তু বহু বছর
আেগ সীনয় মরুভূিমেত েমািশ এবং যাজক হােরাণ যখন ইস্রােয়েলর
সমস্ত েলাকেদর গণনা কেরিছেলন তখন যারা গিণত হেয়িছল তােদর
একজনও এর মেধয্ িছল না| ঐ সব েলাকেদর আর েকউই জীিবত
িছেলন না| 65 েকন? কারণ প্রভু ইস্রােয়েলর ঐ সমস্ত েলাকেদর
িবষেয় বেলিছেলন েয, তারা সকেলই মরুভূিমেত মারা যােব| েকবল
দুজন বয্িক্ত েবঁেচ িছেলন| তারা হেলন িযফুিন্নর পুত্র কােলব এবং
নূেনর পুত্র িযেহাশূয়|
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27
সল্ফােদর কনয্ারা

1 সলফাদ িছেলন েহফেরর পুত্র| েহফর িছেলন িগিলয়েদর
পুত্র| িগিলয়দ িছেলন মাখীেরর পুত্র| মাখীর মনঃিশর পুত্র| মনঃিশ
েযােষেফর পুত্র িছেলন| সলফােদর পঁাচ কনয্া িছল| তােদর নাম িছল
মহলা, েনায়া, হগ্লা, িমল্কা এবং িতসর্া| 2 এরা সমাগম তঁাবুর প্রেবশ
পেথ েমািশ, যাজক ইিলয়াসর, অনয্ানয্ েনতা এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত
েলাকেদর সামেন দঁািড়েয় বলল,

3 “আমরা যখন মরুভুিমর মধয্ িদেয় ভ্রমণ করিছলাম েস সময়
আমােদর িপতা মারা িগেয়িছেলন| িতিন েকারহ দেল েযাগদানকারী
েলাকেদর মেধয্ িছেলন না| (েয েকারহ প্রভুর িবেরািধতা কেরিছেলন|)
িকন্তু আমােদর িপতা িনজ পােপ মারা িগেয়িছেলন| আমােদর িপতার
েকােনা পুত্র েনই| 4 এর অথর্ হল এই েয, আমােদর িপতার নাম েলাপ
পােব| এটা িঠক নয় েয আমােদর িপতার েকােনা পুত্র েনই বেল তার
নাম েশষ হেয় যােব| সুতরাং আমােদর িপতার ভাইরা েয জিম পােব
তার িকছুটা অন্ততঃ যােত আমরা পাই তার জনয্ আমরা আপনােদর
কােছ প্রাথর্না করিছ|”

5 েসই কারেণ েমািশ প্রভুেক িজেজ্ঞস কেরিছেলন েয তার িক
করা উিচৎ  হেব| 6 প্রভু তােক বলেলন, 7 “সলফাদ এর েমেয়রা
িঠক বেলেছ| তােদর িপতার ভাইেদর জিমর অংশ ভাগ কের েনওয়াই
তােদর উিচৎ হেব| সুতরাং েয জিমটা তুিম তােদর িপতােক িদেত, েসই
জিমটা তুিম ওেদর িদেয় দাও|

8 “সুতরাং ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্ এিটেক িবিধ কের নাও|
�যিদ েকান বয্িক্তর েকােনা পুত্র সন্তান না থােক এবং েস মারা যায়,
তাহেল তার যা িকছু আেছ েস সব িকছুই তার েমেয়েক েদওয়া হেব|
9-10 যিদ তার েকােনা েমেয় না থােক, তাহেল তার সমস্ত িকছুই তার
ভাইেদর েদওয়া হেব| 11 যিদ তার িপতার েকােনা ভাই না থােক তাহেল
তার যা িকছুআেছ েস সমস্তই তার পিরবােরর ঘিনষ্ঠআত্মীয়েক েদওয়া
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হেব| ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্ এিটই আইন| প্রভু েমািশেক এই
আেদশ িদেলন|� ”

িযেহাশূয় নতুন েনতা হেলন
12 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, “যদর্ ন নদীর পূবর্িদেকর

মরুভূিমেত েয েকােনা একিট পবর্েতর ওপের যাও| ইস্রােয়েলর
েলাকেদর আিম েয েদশ িদিচ্ছ েসটা তুিম েদখেত পােব| 13 েসই েদশ
েদখার পের তুিম েতামার ভাই হােরােণর মেতা মারা যােব| 14 মেন
কের েদেখা যখন েলাকরা সীন মরুভূিমেত তৃষ্ণায় িবচিলত হেয়িছল
তখন তুিম এবং হােরাণ দুজেনই আমার আজ্ঞা পালন করেত অস্বীকার
কেরিছেল| তুিম আমােক সম্মান দাও িন এবং েলাকেদর েদখাও িন েয
আিম পিবত্র|” (সীন মরুভূিমর কােদেশর কােছ মরীবার জেলর কােছ
এই ঘটনা ঘেট|)

15 েমািশ প্রভুেক বলেলন, 16 “প্রভু ঈশ্বর আপিন সকল মানুেষর
িচন্তা জােনন| আিম প্রাথর্না কির েযন আপিন এই সমস্ত েলাকেদর
জনয্ একজন েনতা মেনানীত করেবন| 17 িযিন তােদর এই েদশ
েথেক বাইের এেন নতুন েদেশ িনেয় যােবন| তাহেল প্রভুর েলাকরা
েমষপালকহীন েমেষর মেতা হেব না|”

18 সুতরাং প্রভু েমািশেক বলেলন, “নূেনর পুত্র িযেহাশূয় নতুন
েনতা হেব| েস খুবই জ্ঞানী|* তােক নতুন েনতা কেরা| 19তােক যাজক
ইিলয়াসর এবং সকল েলােকর সামেন দঁাড়ােত বেলা| এরপর তােক
নতুন েনতা কেরা|

20 “েলাকেদর েদিখেয় দাও েয তুিম তােক েনতা করছ| তাহেল
সমস্ত েলাক তােক মানয্ করেব| 21 িযেহাশূয় যিদ েকােনা িসদ্ধান্ত
েনওয়ার প্রেয়াজন অনুভব কের তেব েস যাজক ইিলয়াসেরর কােছ
যােব| ইিলয়াসর প্রভুর উত্তরজানার জনয্ উরীেমর সাহাযয্ েনেব| তখন
ঈশ্বেরর কথামেতা িযেহাশূয় এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকরা কাজ
* 27:18: নূেনর � জ্ঞানী আক্ষিরক অেথর্, “নূেনর পুত্র িযেহাশূয়েক নাও যার মেধয্ আত্মা
আেছ|”
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করেব| যিদ িতিন বেলন, �যুেদ্ধ যাও� তাহেল তারা যুেদ্ধ যােব| এবং
যিদ িতিন বেলন, �ঘের যাও� তাহেল তারা ঘের যােব|”

22 েমািশ প্রভুর আজ্ঞা পালন করেলন| েমািশ িযেহাশূয়েক যাজক
ইিলয়াসর এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর সামেন দঁাড়ােত বলেলন|
23 এরপর িযেহাশূয় েয নতুন েনতা েসিট েদখােনার জনয্ েমািশ তার
ওপের দু�হাত রাখেলন| প্রভু তােক েয ভােব বেলিছেলন েসভােবই
িতিন এই কাজিট করেলন|

28

ৈদিনক ৈনেবদয্
1 এরপর প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই

আজ্ঞা কর| তােদর বেলা েয িঠক সমেয় শেসয্র ৈনেবদয্ এবং উৎসগর্
েদওয়ার বয্াপাের তারা েযন িনিশ্চত হয়| ঐ ৈনেবদয্গুিল আগুেনর
সাহােযয্ ৈতরী করেত হেব| তােদর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব| 3 তারা
অবশয্ই আগুেনর সাহােযয্ ৈতরী কের এই ৈনেবদয্গুিল প্রভুেক েদেব|
প্রেতয্কিদন এক বছর বয়স্ক 2িট েমষশাবক েদেব| েসই েমষশাবক 2
িটর েযন েকােনা খঁুত না থােক| 4ঐ েমষশাবক দুিটর মেধয্ একিটেক
সকােল এবং অপরিটেক েগাধুিল েবলায় উৎসগর্ কেরা| 5 এছাড়াও
1 েকায়াটর্ অিলভ েতেলর সেঙ্গ 8 কাপ খুব িমিহ ময়দা িমিশ্রত কের
দানাশেসয্র ৈনেবদয্ও দাও|” 6 (সীনয় পবর্েতর ওপের তারা তােদর
ৈদিনক ৈনেবদয্ েদওয়া শুরু করল| েসই ৈনেবদয্গুিল আগুেনর
সাহােযয্ ৈতরী হল এবং তােদর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করল|) 7 “েলাকরা
এছাড়াও অবশয্ই েপয় ৈনেবদয্ প্রদান করেব েযটা আগুেনর সাহােযয্
ৈতরী ৈনেবদয্র সেঙ্গই খােব| তারা অবশয্ই প্রেতয্কিট েমষশাবেকর
সেঙ্গ 1 েকায়াটর্ কের দ্রাক্ষারস েদেব| পিবত্র স্থােন েবদীর ওপের েসই
েপয় ৈনেবদয্ েঢেল েদেব| এিট প্রভুর কােছ একিট উপহার| 8 িদ্বতীয়
েমষশাবকিটেক েগাধুিল েবলায় উৎসগর্ কেরা| এিটেক শসয্ ৈনেবদয্
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ও েপয় ৈনেবদয্র সােথ সকােলর ৈনেবদয্র মেতাই উৎসগর্ কেরা| এই
ৈনেবদয্ আগুেনর সাহােযয্ ৈতরী হেব| এর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব|

িবশ্রােমর িদেনর ৈনেবদয্
9 “িবশ্রােমর িদন তুিম অবশয্ই এক বছর বয়স্ক 2িট েমষশাবক

েদেব| তােদর েযন েকােনা খঁুত না থােক|এছাড়াও তুিম অবশয্ই অিলভ
েতেল িমিশ্রত 16 কাপ খুব ভােলা ময়দার সাহােযয্ ৈতরী শেসয্র
ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্ েদেব| 10 এিট এই িবশ্রােমর িদেনর জনয্
িবেশষ ৈনেবদয্| িনয়িমত েয ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্ েদওয়া হয়
তার সােথ এিট অিতিরক্ত ৈনেবদয্ িহেসেব গণয্ হেব|”

মািসক সভাগুিল
11 “প্রেতয্ক মােসর প্রথম িদনিটেক তুিম প্রভুেক একিট িবেশষ

েহামবিল উৎসগর্ করেব| এই ৈনেবদয্িট হেব এক বছর বয়স্ক 2িট ষঁাড়,
1 িট েমষ এবং 7 িট েমষশাবক| তােদর েযন অবশয্ই েকান খঁুত না
থােক| 12 প্রেতয্কিট ষঁােড়র সেঙ্গ তুিম অবশয্ই অিলভ েতেল িমিশ্রত
24 কাপ খুব িমিহ ময়দার শসয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেব এবং েমেষর
সেঙ্গ তুিম অবশয্ই অিলভ েতেল িমিশ্রত 16 কাপ খুব িমিহ ময়দা িদেয়
ৈতরী শেসয্র ৈনেবদয্ েদেব| 13 এছাড়াও প্রেতয্কিট েমষশাবেকর
সেঙ্গ অিলভ েতেল িমিশ্রত 8 কাপ খুব িমিহ ময়দা িদেয় ৈতরী দানা
শেসয্র ৈনেবদয্ েদেব| এই ৈনেবদয্িট আগুেনর সাহােযয্ ৈতরী হেব|
এর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব| 14 প্রেতয্কিট ষঁােড়র সেঙ্গ 2 েকায়াটর্
কের দ্রাক্ষারস, েমেষর সেঙ্গ 1-1/4 েকায়াটর্ দ্রাক্ষারস এবং প্রেতয্ক
েমষশাবেকর সেঙ্গ 1 েকায়াটর্ কের দ্রাক্ষারস েপয় ৈনেবদয্ িহেসেব
িদেত হেব| বছেরর প্রেতয্ক মােস েহামবিল িহেসেব ঐগুিল অবশয্ই
উৎসগর্ করেত হেব| 15 িনয়িমত ৈদিনক েহামবিল এবং েপয় ৈনেবদয্
ছাড়াও তুিম অবশয্ই প্রভুেক একিট পুরুষ ছাগল েদেব| ঐ ছাগলিট
হেব পাপাথর্ক ৈনেবদয্|
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িনস্তারপবর্
16 “প্রথম মােসর 14 তম িদনিট হেব প্রভুর িনস্তারপবর্ উদযাপেনর

িদন| 17ঐ মােসর 15তম িদেন খািমরিবহীন রুিটর উৎসব হেব| এই
সাত িদন ধের েতামরা খািমরিবহীন রুিট খােব| 18 এই ছুিটর প্রথম
িদনিটেত অবশয্ই েতামােদর একিট িবেশষ সভা হেব| ঐ িদেন েতামরা
েকােনা শ্রমসাধয্ কাজ করেব না| 19 েতামরা প্রভুেক েহােমর জনয্
ৈনেবদয্ েদেব| েহামবিলর ৈনেবদয্গুেলা হেব 2িট ষঁাড়, 1িট েমষ এবং
7িট এক বছর বয়স্ক েমষশাবক| তােদর অবশয্ই েযন েকােনা খঁুত না
থােক| 20-21 এছাড়াও েতামরা অবশয্ই প্রেতয্কিট ষঁােড়র সেঙ্গ শসয্
ৈনেবদয্ িহসােব অিলভ েতেল িমিশ্রত 24কাপ খুব িমিহ ময়দা, েমেষর
সেঙ্গ শসয্ ৈনেবদয্ িহসােব েতেল িমিশ্রত 16কাপ খুব িমিহ ময়দা এবং
প্রেতয্কিট েমষশাবেকর সেঙ্গ শসয্ ৈনেবদয্ িহসােব েতেল িমিশ্রত 8
কাপ খুব িমিহ ময়দা েদেব| 22 এছাড়াও েতামরা অবশয্ই 1িট পুরুষ
ছাগল েদেব| েতামােদর পিবত্র করার জনয্ ছাগলিট পােপর ৈনেবদয্
িহেসেব েদওয়া হেব| 23প্রিতিদন সকােল েতামরা েপাড়ােনার জনয্ েয
ৈনেবদয্ দাও েসটা ছাড়াও েতামরা অবশয্ই ঐ ৈনেবদয্গুেলা েদেব|

24 “এই একইভােব সাত িদেনর প্রেতয্কিদন েতামরা অবশয্ই
আগুেনর সাহােযয্ ৈতরী ৈনেবদয্ এবং তার সেঙ্গ েপয় ৈনেবদয্ প্রভুেক
েদেব| এই সমস্ত ৈনেবদয্র সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব| প্রেতয্ক িদেনর
েহামবিলর সােথ এই ৈনেবদয্গুেলা েতামরা অবশয্ই েদেব|

25 “আর সপ্তম িদেন েতামােদর আেরকিট িবেশষ সভা অনুিষ্ঠত
হেব| ঐ িদেন েতামরা েকােনা কাজ করেব না|

ফসল কাটার উৎসব
26 “সাত সপ্তােহর উৎসব চলাকালীন প্রথম ফসেলর িদন যখন

েতামরা প্রভুর কােছ নতুন ফসেলর শসয্ ৈনেবদয্ িনেয় আসেব েসই
সময় একিট পিবত্র সভা হেব| ঐ িদেন েতামরা অবশয্ই েকােনা কাজ
করেব না| 27 েতামরা অবশয্ই েহামবিল উৎসগর্ করেব| এই ৈনেবদয্িট
আগুেনর সাহােযয্ ৈতরী হেব| এর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব| েতামরা
অবশয্ই 2িট ষঁাড়, 1িট েমষ এবং 7িট এক বছর বয়স্ক েমষশাবক
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উৎসগর্ করেব| তােদর েযন েকােনা খঁুত না থােক| 28 েতামরা অবশয্ই
প্রেতয্কিট ষঁােড়র সেঙ্গ েতেল েমশােনা 24 কাপ খুব িমিহ ময়দা,
প্রেতয্কিট েমেষর সেঙ্গ 16 কাপ এবং 29 প্রেতয্কিট েমষশাবেকর
সেঙ্গ 8 কাপ খুব িমিহ ময়দা েদেব| 30 িনেজেদর পিবত্র করার জনয্
েতামরা অবশয্ই 1িট পুরুষ ছাগল উৎসগর্ করেব| 31 ৈদিনক েহামবিল
এবং শসয্ ৈনেবদয্ ছাড়াও েতামরা ঐ ৈনেবদয্গুেলা অবশয্ই েদেব| এ
বয্াপাের অবশয্ই িনিশ্চত হেব েয, েয প্রাণীগুিল বিল েদেব েসগুিলর
মেধয্ েযন েকােনা খঁুত না থােক এবং েসগুিলর সােথ েযন েপয়
ৈনেবদয্ েদওয়া হয়|

29
িশঙার উৎসব

1 “সপ্তম মােসর প্রথম িদনিটেত একিট পিবত্র সভা অনুিষ্ঠত হেব|
ঐ িদেন েতামরা েকােনা শ্রমসাধয্ কাজ করেব না| িশঙা বাজােনার*
জনয্ ঐ িদনিট িনির্দষ্ট হেয়েছ| 2 েতামরা েহামবিল উৎসগর্ করেব|
তােদর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব| েতামরা 1িট ষঁাড়, 1িট েমষ এবং
7িট এক বছর বয়স্ক েমষশাবক উৎসগর্ করেব| তােদর েযন েকােনা
খঁুত না থােক| 3 েতামরা ষঁােড়র সেঙ্গ 24 কাপ েতল েমশােনা খুব
িমিহ ময়দা, পুং েমেষর সেঙ্গ 16 কাপ 4 এবং 7িট েমষশাবেকর
প্রেতয্কিটর সেঙ্গ 8কাপ কের শসয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেব| 5এছাড়াও
িনেজেদর পিবত্র করার জনয্ পােপর ৈনেবদয্স্বরূপ 1িট পুরুষ ছাগল
উৎসগর্ করেব| 6অমাবসয্ার িদেনর উৎসগর্ এবং তার শেসয্র ৈনেবদয্
ছাড়াও এই ৈনেবদয্গুিল অিতিরক্ত এবং ৈদিনক উৎসগর্ এবং তার
শেসয্র ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্ ছাড়াও এগুেলা অিতিরক্ত|ঐগুেলা
অবশয্ই িনয়মানুযায়ী করেত হেব| ঐ ৈনেবদয্গুেলা অবশয্ই আগুেনর
সাহােযয্ ৈতরী করা হেব| তােদর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব|
* 29:1: িশঙা বাজােনা অথবা “িচৎকার করা” এটা সম্ভবতঃ েবাঝায় েয এিট একটা
ৈহ-হল্লা করার এবং সুখী হবার িদন|
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প্রায়িশ্চেত্তর িদন
7 “সপ্তম মােসর দশম িদনিটেত একিট িবেশষ সভা হেব| ঐ

িদনিটেত েতামরা অবশয্ই েকােনা খাবার খােব না এবং েতামরা
অবশয্ই েকােনা শ্রমসাধয্ কাজ করেব না| 8 েতামরা েহামবিল উৎসগর্
করেব| তােদর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব| েতামরা অবশয্ই 1িট ষঁাড়,
1িট পুং েমষ এবং 7িট এক বছর বয়স্ক েমষশাবক ৈনেবদয্ েদেব|
তােদর েযন অবশয্ই েকােনা খঁুত না থােক| 9-10 েতামরা অবশয্ই
ষঁােড়র সেঙ্গ অিলভ েতেল িমিশ্রত 24 কাপ খুব িমিহ ময়দা, েমেষর
সেঙ্গ 8 কাপ কের ৈনেবদয্ েদেব| 11 এছাড়াও পােপর ৈনেবদয্স্বরূপ
1 িট পুরুষ ছাগলও উৎসগর্ করেব| প্রায়িশ্চেত্তর িদেনর পােপর
উৎসেগর্র সােথ এিটও েযাগ করেব| ৈদিনক উৎসগর্ শসয্ ৈনেবদয্
এবং েপয় ৈনেবদয্র সােথ অিতিরক্ত িহেসেব এই ৈনেবদয্িটও েদওয়া
হেব|

কুিটরবাস পবর্
12 “সপ্তম মােসর 15তম িদেন একিট িবেশষ সভা অনুিষ্ঠত হেব|

এিটই কুিটরবাস পবর্| ঐ িদেন েতামরা েকােনা শ্রমসাধয্ কাজ করেব
না| েতামরা অবশয্ই প্রভুর সম্মানােথর্ ঐ সাতিদন ধের উৎসব পালন
করেব| 13 েতামরা েহামবিল প্রদান করেব| ঐ ৈনেবদয্গুেলা আগুেনর
সাহােযয্ ৈতরী হেব| তােদর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব| েতামরা
13িট ষঁাড়, 2িট পুং েমষ এবং 14িট এক বছর বয়স্ক েমষশাবক
ৈনেবদয্ েদেব| তােদর অবশয্ই েযন েকােনা খঁুত না থােক| 14 েতামরা
অবশয্ই 13িট ষঁােড়র প্রেতয্কিটর জনয্ েতেল িমিশ্রত 24 কাপ খুব
িমিহ ময়দা, 2িট েমেষর প্রেতয্কিটর জনয্ 16 কাপ কের 15 এবং
14িট েমষশাবেকর প্রেতয্কিটর জনয্ 8 কাপ কের ৈনেবদয্ েদেব|
16 এছাড়াও েতামরা 1িট পুরুষ ছাগলও ৈনেবদয্ েদেব| এিট অবশয্ই
ৈদিনক উৎসগর্ শেসয্র ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্র সােথ অিতিরক্ত
িহসােব েযাগ করা হেব|

17 “এই উৎসেবর িদ্বতীয় িদেন েতামরা অবশয্ই 12িট ষঁাড়, 2িট
পুং েমষ এবং 14িট এক বছর বয়স্ক েমষশাবক ৈনেবদয্ েদেব| তােদর
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েযন েকােনা খঁুত না থােক| 18 এছাড়াও েতামরা অবশয্ই ষঁাড়, েমষ
এবং েমষশাবেকর সেঙ্গ িঠক পিরমােণ শেসয্র ৈনেবদয্ এবং েপয়
ৈনেবদয্ েদেব| 19 এছাড়াও েতামরা অবশয্ই পােপর উৎসেগর্র জনয্
1িট পুরুষ ছাগল ৈনেবদয্ িহেসেব েদেব| এিট ৈদিনক উৎসগর্ এবং
তার জনয্ দানাশেসয্র ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্ অিতিরক্ত হেব|

20 “এই উৎসেবর তৃতীয় িদেন েতামরা অবশয্ই 11িট ষঁাড়, 2িট
পুং েমষ এবং 14িট এক বছর বয়স্ক েমষশাবক ৈনেবদয্ েদেব| তােদর
েযন অবশয্ই েকান খঁুত না থােক| 21 এছাড়াও েতামরা অবশয্ই ষঁাড়,
েমষ এবং েমষশাবেকর সেঙ্গ িঠক পিরমােণ শেসয্র ৈনেবদয্ এবং
েপয় ৈনেবদয্ েদেব| 22 এছাড়াও পােপর উৎসেগর্র জনয্ 1িট পুরুষ
ছাগল েদেব| ৈদিনক উৎসগর্ শেসয্র ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্র
সােথ এিটও েযাগ করেব|

23 “এই উৎসেবর চতুথর্ িদেন েতামরা অবশয্ই 10িট ষঁাড়, 2িট পুং
েমষ এবং 14িটএক বছর বয়স্ক েমষশাবক ৈনেবদয্ েদেব| তােদর েযন
েকােনা খঁুত না থােক| 24 এছাড়াও েতামরা অবশয্ই ষঁাড়, েমষ এবং
েমষশাবেকর সেঙ্গ িঠক পিরমােণ শেসয্র ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্
েদেব| 25এছাড়াও েতামরা পােপর উৎসেগর্র জনয্ 1িট পুরুষ ছাগলও
ৈনেবদয্ িহেসেব েদেব| ৈদিনক উৎসগর্ শেসয্র ৈনেবদয্ এবং পানীয়
ৈনেবদয্র সােথ অবশয্ই এিটও েযাগ করেব|

26 “এই উৎসেবর পঞ্চম িদেন েতামরা অবশয্ই 9িট ষঁাড়, 2িট পুং
েমষ এবং 14িট এক বছর বয়স্ক েমষশাবক ৈনেবদয্ েদেব| তােদর
েযন েকােনা খঁুত না থােক| 27 এছাড়াও েতামরা ষঁাড়, েমষ এবং
েমষশাবেকর সেঙ্গ িঠক পিরমােণ শেসয্র ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্
েদেব| 28 েতামরা পােপর উৎসেগর্র জনয্ 1িট পুরুষ ছাগলও ৈনেবদয্
েদেব| এিট ৈদিনক উৎসগর্, শেসয্র ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্র সােথ
এিটও েযাগ করেব|

29 “এই উৎসেবর ষষ্ঠ িদেন েতামরা 8িট ষঁাড়, 2িট পুং েমষ
এবং 14িট এক বছর বয়স্ক েমষশাবক ৈনেবদয্ েদেব| তােদর েযন
অবশয্ই েকােনা খঁুত না থােক| 30 এছাড়াও েতামরা ষঁাড়, েমষ এবং
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েমষশাবেকর সেঙ্গ িঠক পিরমােণ শেসয্র ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্
েদেব| 31 পােপর উৎসেগর্র জনয্ েতামরা 1িট পুরুষ ছাগলও ৈনেবদয্
িহেসেব েদেব| এিট ৈদিনক উৎসগর্ এবং তার সেঙ্গ দানাশেসয্র
ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্ অিতিরক্ত হেব|

32 “এই উৎসেবর সপ্তম িদেন েতামরা অবশয্ই 7িট ষঁাড়, 2িট পুং
েমষ এবং 14িট এক বছর বয়স্ক েমষশাবক ৈনেবদয্ েদেব| তােদর
েযন েকােনা খঁুত না থােক| 33 এছাড়াও েতামরা ষঁাড়, েমষ এবং
েমষশাবেকর সেঙ্গ িঠক পিরমােণ ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্ েদেব|
34পােপর উৎসেগর্র জনয্ েতামরা অবশয্ই 1িট পুরুষ ছাগলও ৈনেবদয্
িহেসেব প্রদান করেব| ৈদিনক উৎসগর্ এবং তার জনয্ শেসয্র ৈনেবদয্
এবং েপয় ৈনেবদয্র সােথ এিটও েযাগ করেব|

35 “এই উৎসেবর েশষ িদেন অথর্াৎ অষ্টম িদন েতামােদর জনয্
এক িবেশষ সভা আেয়ািজত হেব| ঐ িদেন েতামরা েকােনা শ্রমসাধয্
কাজ করেব না| 36 েতামরা অবশয্ই েসিদন েহামবিল প্রদান করেব|
আগুেনর সাহােযয্ ৈতরী ৈনেবদয্র সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব| েতামরা
অবশয্ই 1িট ষঁাড়, 1িট পুং েমষ এবং 7িট এক বছর বয়স্ক েমষশাবক
ৈনেবদয্ েদেব| তােদর েযন অবশয্ই েকােনা খঁুত না থােক| 37এছাড়াও
েতামরা ষঁাড়, েমষ এবং েমষশাবেকর সেঙ্গ িঠক পিরমােণ দানাশেসয্র
ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্ প্রদান করেব| 38 পােপর উৎসেগর্র জনয্
1িট পুরুষ ছাগলও েদেব| ৈদিনক েহামবিল এবং তার সােথ শেসয্র
ৈনেবদয্ এবং েপয় েয ৈনেবদয্ েদওয়া হয় েসগুিলর সােথ এিটও েযাগ
করেব|

39 “এই উৎসেবর িদনগুিলেত েতামরা অবশয্ই েহামবিল, শেসয্র
ৈনেবদয্, েপয় ৈনেবদয্ এবং মঙ্গল ৈনেবদয্, িনেয় আসেব এবং ঐ
ৈনেবদয্গুিল প্রভুেক প্রদান করেব| েয েকােনা প্রকার িবেশষ উপহার,
যা েতামরা প্রভুেক প্রদান করেত চাও এবং েয েকােনা প্রকার ৈনেবদয্
যা েতামােদর িবেশষ প্রিতজ্ঞার একিট অঙ্গ, তার অিতিরক্ত হেব ঐ
ৈনেবদয্গুেলা|”

40 প্রভু েমািশেক যা যা আজ্ঞা কেরিছেলন, েমািশ ইস্রােয়েলর
েলাকেদর সমস্তই বলেলন|
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30
িবেশষ প্রিতশ্রুিত

1 ইস্রােয়েলর পিরবারেগাষ্ঠীর সকল েনতােদর সেঙ্গ েমািশ এই কথা
বলেলন, “এগুেলা প্রভুর আজ্ঞা:

2 “যিদ েকান বয্িক্ত ঈশ্বরেক িবেশষ িকছু েদওয়ার জনয্ প্রিতজ্ঞা
কের অথবা েকান িকছু েথেক িনেজেক িবরত রাখার প্রিতজ্ঞা কের
তাহেল েস েযন তার প্রিতজ্ঞা না ভােঙ| েসই বয্িক্ত েযন অবশয্ই যা
প্রিতজ্ঞা কেরিছল তা সিঠকভােব পালন কের|

3 “েকান যুবতী স্ত্রীেলাক তার িপতার বাড়ীেত থাকার সময় প্রভুেক
িবেশষ িকছু েদওয়ার জনয্ েকােনা িবেশষ প্রিতজ্ঞা করেত পাের| 4যিদ
তার িপতা এই প্রিতজ্ঞা সম্পেকর্ েজেন থােক এবং একমত হয়, তাহেল
েসই যুবতী স্ত্রীেলাকিট তার প্রিতজ্ঞা অনুসাের অবশয্ই প্রেতয্কিট কাজ
করেব| 5 িকন্তু যিদ তার িপতা এই প্রিতষ্ঠার কথা েজেন থােক এবং
েস এই বয্াপাের একমত না হয়, তাহেল েস েয প্রিতজ্ঞা কেরিছল তার
েথেক েস মুক্ত, েসই সমস্ত কাজকমর্ তােক আর করেত হেব না| তার
িপতা তােক েসই কাজ করেত িনেষধ কেরিছল, সুতরাং প্রভু তােক
ক্ষমা করেবন|

6 “েকান স্ত্রীেলাক প্রভুেক িকছু েদওয়ার জনয্ েকােনা িবেশষ
প্রিতজ্ঞা করার পর যিদ তার িববাহ হয়, 7 যিদ তার স্বামী তার প্রিতজ্ঞার
কথা জানেত পাের এবং েকােনা প্রিতবাদ না কের, তাহেল েসই
স্ত্রীেলাক যা প্রিতজ্ঞা কেরিছল েসই কাজগুেলা অবশয্ই করেব| 8 িকন্তু
যিদ তার স্বামী তার প্রিতজ্ঞার কথা জানেত পাের এবং তােক তার
প্রিতজ্ঞা পালন করেত িদেত অসম্মত হয়, তাহেল েসই স্ত্রী যা প্রিতজ্ঞা
কেরিছল েসই সমস্ত কাজ তােক আর করেত হেব না| তার স্বামী তার
স্ত্রীর প্রিতজ্ঞা ভঙ্গ কিরেয়িছল�েসই স্ত্রীেক তার প্রিতজ্ঞানুসাের কাজ
করেত েদয় িন, সুতরাং প্রভু তােক ক্ষমা করেবন|

9 “একজন িবধবা অথবা একজন স্বামী পিরতয্ক্তা স্ত্রীেলাক েকােনা
িবেশষ প্রিতজ্ঞা কের থাকেত পাের| যিদ েস তা কের, তাহেল েস তার
প্রিতজ্ঞানুসাের সমস্ত িকছুই সিঠকভােব করেব|
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10 “একজন িববািহতা স্ত্রীেলাক প্রভুেক িকছু েদওয়ার জনয্ েকােনা
িবেশষ প্রিতজ্ঞা কের থাকেত পাের| 11 যিদ তার স্বামী তার প্রিতজ্ঞার
কথা জানেত পাের এবং তােক তার প্রিতজ্ঞা পালন করেত িদেত সম্মত
হয়, তাহেল েস তার প্রিতজ্ঞানুসাের সমস্ত কাজ অবশয্ই যথাযথভােব
পালন করেব| েস যা প্রিতজ্ঞা কেরিছল েসই অনুসাের সমস্ত িকছু েস
অবশয্ই েদেব| 12 িকন্তু যিদ তার স্বামী তার প্রিতজ্ঞার কথা জানেত
পাের, এবং তােক তার প্রিতজ্ঞা পালন করেত িদেত অসম্মত হয়,
তাহেল েস যা প্রিতজ্ঞা কেরিছল েসই সমস্ত কাজ তােক আর করেত
হেব না| েস িক প্রিতজ্ঞা কেরিছল তােত িকছু যায় আেস না, তার
স্বামী তার স্ত্রীর প্রিতজ্ঞা ভঙ্গ করােত পাের| যিদ তার স্বামী প্রিতজ্ঞা ভঙ্গ
করায়, তাহেল প্রভু তােক ক্ষমা করেবন| 13একজন িববািহতা স্ত্রীেলাক
প্রভুেক েকােনা িকছু েদওয়ার জনয্ প্রিতজ্ঞা কের থাকেত পাের অথবা
েকােনা িবষেয় িনেজেক বিঞ্চত করার জনয্ প্রিতজ্ঞা কের থাকেত
পাের অথবা েস ঈশ্বেরর কােছ অনয্ েকােনা িবেশষ প্রিতজ্ঞা করেত
পাের| তার স্বামী তার প্রিতজ্ঞাগুেলার মেধয্ েয েকােনা একিটর েক্ষেত্র
বাধা িদেত পাের অথবা ঐ প্রিতজ্ঞাগুেলার মেধয্ েয েকােনা একিটেক
পালন করেত িদেত পাের| 14 স্বামী যিদ প্রিতজ্ঞাগুেলার সম্পেকর্
জানেত েপের েসগুেলার পালেন বাধা না েদয়, তাহেল েসই স্ত্রী
অবশয্ই প্রিতজ্ঞানুসাের প্রেতয্কিট িজিনস সিঠকভােব পালন করেব|
15 িকন্তু যিদ স্বামী প্রিতজ্ঞার কথা জানেত পাের এবং েসগুেলার
পালেন বাধা েদয়, তাহেল েস প্রিতজ্ঞা ভেঙ্গর জনয্ দায়ী থাকেব|”

16 প্রভু েমািশেক ঐ আজ্ঞাগুেলা িদেলন| ঐ আজ্ঞাগুেলা হল
একজন পুরুষ এবং তার স্ত্রীর সম্পেকর্ , একজন িপতা এবং তার কনয্ার
সম্পেকর্ , েয কনয্া যুবতী অবস্থায় িপতার বাড়ীেত রেয়েছ|

31

ইস্রােয়লীয়রা িমিদয়নীয়েদর পাল্টা আক্রমণ করল
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1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর
িমিদয়নীয়েদর পরািজত কের প্রিতেশাধ িনেত সাহাযয্ করেবা|
তারপের েমািশ তুিম মারা যােব|”

3 সুতরাং েমািশ েলাকেদর বলেলন, “েতামােদর পুরুষেদর মধয্
েথেক ৈসনয্ হবার জনয্ কেয়কজনেক েবেছ নাও| িমিদয়নীয়েদর
িবরুেদ্ধ লড়াই করার জনয্ প্রভু ঐ সমস্ত েলাকেদর বয্বহার করেবন|
4 ইস্রােয়েলর প্রেতয্কিট পিরবারেগাষ্ঠী েথেক 1000 েলাক েবেছ
নাও| 5 েসখােন ইস্রােয়েলর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েমাট 12,000 ৈসনয্
থাকেব|”

6 েমািশ েসই 12,000 ৈসনয্েক যুেদ্ধ পাঠােলন| িতিন তােদর
সেঙ্গ যাজক ইিলয়াসেরর পুত্র পীনহসেক পাঠােলন| পীনহস তার
সেঙ্গ পিবত্র দ্রবয্সামগ্রী, িশঙা ও েভরী িনেলন| 7প্রভুর আেদশমেতাই
ইস্রােয়েলর েলাকরা িমিদয়নীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ কের সমস্ত িমিদয়নীয়
েলাকেদর হতয্া করল| 8 তারা েয সমস্ত েলাকেদর হতয্া কেরিছল
তােদর মেধয্ িছেলন ইিব, েরকম, সূর, হূর এবং েরবা িমিদয়েনর
পঁাচজন রাজা| তারা তরবািরর সাহােযয্ িবেয়ােরর পুত্র িবিলয়মেকও
হতয্া করল|

9 ইস্রােয়েলর েলাকরা িমিদয়নীয় স্ত্রীেদর এবং বাচ্চােদর বন্দী
কের িনেয় এল| এছাড়াও তারা তােদর েমষ, েগারু এবং অনয্ানয্
িজিনসপত্রও িনেয় এল| 10 এরপর তারা তােদর সমস্ত শহর এবং
গ্রাম পুিড়েয় িদল| 11 তারা সমস্ত েলাকেদর, পশুসমূহ এবং যুেদ্ধ
যা েপেয়িছল তা িনেয় 12 িশিবের েমািশ, যাজক ইিলয়াসর এবং
ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ সমস্ত েলােকর কােছ এল| ইস্রােয়েলর েলাকরা
এইসময় েমায়ােবর যদর্ েনর উপতয্কায় িশিবর স্থাপন কেরিছল| এিট
িছল িযরীেহার অপর পাের যদর্ ন নদীর পূবর্িদেক| 13আর েমািশ, যাজক
ইিলয়াসর এবং ইস্রােয়েলর েনতারা ৈসনয্েদর সেঙ্গ েদখা করার জনয্
িশিবর েথেক েবিরেয় এেলন|

14 েমািশ 1000 ৈসেনয্র েসনাপিত এবং 100 ৈসেনয্র েসনাপিত,
যারা যুদ্ধ েথেক িফের এেসিছল তােদর প্রিত কু্রদ্ধ হেয়িছেলন|
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15 েমািশ তােদর বলেলন, “েতামরা েকন স্ত্রীেলাকেদর েবঁেচ থাকেত
িদেয়েছা? 16 িপেয়াের িবিলয়েমর ঘটনার সময় এই সব স্ত্রীেলাকরাই
প্রভুর কাছ েথেক ইস্রােয়লীয় পুরুষেদর দূের সিরেয় িদেয়িছল এবং
েসই জনয্ই প্রভুর েলাকেদর মেধয্ মহামারী হেয়িছল| 17 এখন সমস্ত
িমিদয়নীয় েছেলেদর হতয্া কেরা| সমস্ত িমিদয়নীয় স্ত্রীেলাকেদর হতয্া
কেরা যােদর েকােনা না েকােনা পুরুেষর সেঙ্গ েযৗন সম্পকর্ িছল|
18 তুিম সমস্ত যুবতী েমেয়েদর বঁাচেত িদেত পােরা| িকন্তু েকবল
তখনই যিদ তােদর সেঙ্গ েকােনা পুরুেষর েযৗন সম্পকর্ না েথেক
থােক| 19এরপর েতামরা যারা অনয্ানয্ েলাকেদর হতয্া কেরছ তােদর
প্রেতয্েক অবশয্ই িশিবেরর বাইের সাতিদন থাকেব| েতামরা যিদ
েকবলমাত্র মৃতেদহ স্পশর্ কের থােকা তাহেলও েতামােদর িশিবেরর
বাইের থাকেত হেব| তৃতীয় িদেন েতামরা এবং েতামােদর বন্দীরা
অবশয্ই িনেজেদর পিবত্র করেব| সপ্তম িদেন েতামরা পুনরায় অবশয্ই
এই একই কাজ করেব| 20 েতামরা অবশয্ই েতামােদর সমস্ত পিরেধয়
বস্ত্র েধােব| চামড়া, পশম অথবা কােঠর ৈতরী েয েকােনা িজিনসই
েতামরা অবশয্ই েধােব এবং শুিচ হেব|”

21 এরপর যাজক ইিলয়াসর ৈসনয্েদর বলেলন, “ঐ িনয়মগুেলা
প্রভু েমািশেক িদেয়ছন| ঐ িনয়মগুেলা েসইসব ৈসনয্েদর জনয্, যারা
যুদ্ধ েথেক িফের আসেছ| 22-23 িকন্তু আগুেন েদওয়া যােব এমন
দ্রবয্সামগ্রীর সম্পেকর্ িনয়ম আলাদা| েতামরা অবশয্ই েসানা, রূেপা,
িপতল, েলাহা, িটন অথবা সীসা আগুেনর মেধয্ িদেয় িনেয় যােব
এবং তারপর ঐ িজিনসগুেলােক জল িদেয় পিরষ্কার করেব তাহেল
েসগুেলা পিবত্র হেব| যিদ েকােনা দ্রবয্সামগ্রীেক আগুেন রাখা না
যায়, তাহেল েতামরা অবশয্ই েসগুেলােক জল িদেয় পিরষ্কার করেব|
24 সপ্তম িদেন েতামরা েতামােদর সমস্ত জামাকাপড় পিরষ্কার করেব
এবং তখন েতামরা শুিচ হেব| এরপের েতামরা িশিবেরর মেধয্ আসেত
পারেব|”

25 এরপের প্রভু েমািশেক বলেলন, 26 “তুিম, যাজক ইিলয়াসর
এবং সমস্ত েনতারা সমস্ত বন্দীেদর, পশুেদর এবং ৈসনয্রা যুেদ্ধ েযসব
দ্রবয্সামগ্রী িনেয় এেসিছল েসগুেলা গণনা করেব| 27 এরপর ঐসব
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দ্রবয্সামগ্রী ৈসনয্েদর মেধয্ যারা যুেদ্ধ িগেয়িছল এবং ইস্রােয়েলর
বাকী অনয্ানয্ েলাকেদর মেধয্ সমান ভােগ ভাগ কের েদেব| 28 যুেদ্ধ
িগেয়িছল এমন ৈসনয্েদর কাছ েথেক ঐসব দ্রবয্সামগ্রীর িকছু অংশ
কর িহসােব িনেয় নাও; েসই অংশিট হেব প্রভুর| প্রেতয্ক 500িট
দ্রবয্সামগ্রীর জনয্ একিট কের দ্রবয্সামগ্রী প্রভুর হেব| এই সব
দ্রবয্সামগ্রীর অন্তভুর্ ক্ত হল মানুষ, গরু, গাধা এবং েমষ| 29 ৈসনয্রা যুদ্ধ
েথেক লুঠ কের েযসব দ্রবয্সামগ্রী িনেয় এেসিছল তার অেধর্ক ভাগ
দ্রবয্সামগ্রী িনেয় নাও| এরপর ঐসব দ্রবয্সামগ্রী যাজক ইিলয়াসরেক
িদেয় দাও| ঐ অংশিট হেব প্রভুর| 30 এবং তারপর ইস্রােয়েলর
েলাকেদর অংেশর অেধর্ক েথেক, প্রেতয্ক 50িট দ্রবয্সামগ্রীর জনয্
একিট কের িজিনস নাও| এই সব দ্রবয্সামগ্রীর মেধয্ মানুষ, গরু,
গাধা, েমষ অথবা অনয্ েয েকােনা পশু অন্তভুর্ ক্ত থাকেব| ঐ অংশিট
েলবীয়েদর িদেয় দাও কারণ েলবীয়রা প্রভুর পিবত্র তঁাবুর যত্ন কের|”

31 প্রভু েমািশেক যা আজ্ঞা কেরিছেলন েমািশ এবং ইিলয়াসর িঠক
েসই মেতাই কাজ করেলন| 32 ৈসনয্রা 675,000 েমষ, 33 72,000
গরু, 34 61,000 গাধা, 35 এবং 32,000 স্ত্রীেলাক সেঙ্গ িনেয়
এেসিছল| (ওরা েসইসব স্ত্রীেলাক যােদর েকােনা পুরুেষর সেঙ্গ েযৗন
সম্পকর্ িছল না|) 36 েয সব ৈসনয্রা যুেদ্ধ িগেয়িছল তােদর প্রােপয্র
অেধর্ক অংশ হল 337,500 িট েমষ| 37 তারা প্রভুেক 675 িট েমষ
িদেয়িছল| 38 ৈসনয্রা 36,000 িট েগারু েপেয়িছল| তারা 72িট েগারু
প্রভুেক িদেয়িছল| 39 ৈসনয্রা 30,500 িট গাধা েপেয়িছল| তারা
প্রভুেক 61িটগাধা িদেয়িছল| 40 ৈসনয্রা 16,000স্ত্রীেলাক েপেয়িছল|
তারা প্রভুেক কর িহেসেব 32জনস্ত্রীেলাক িদেয়িছল| 41প্রভু েমািশেক
েযমন আেদশ কেরিছেলন েসই আেদশমেতাই িতিন যাজক ইিলয়াসর
প্রভুর জনয্ ঐ সকল উপহার সামগ্রী িদেয়িছেলন|

42 ৈসনয্েদর দ্বারা লুিন্ঠত দ্রেবয্র অেধর্ক, যা েমািশ ইস্রােয়েলর
েলাকেদর জনয্ আলাদা কেরিছেলন তা গণনা কের েদখা েগল|
43 েলাকরা 337,500িট েমষ, 4436,000 েগারু, 4530,500 গাধা,
46 এবং 16,000 স্ত্রীেলাক েপেয়িছল| 47 েমািশ প্রভুর জনয্ প্রেতয্ক
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50িট দ্রবয্সামগ্রী িপছু একিট কের িজিনস িনেয়িছেলন| এর মেধয্
পশু এবং মানুষ অন্তভুর্ ক্ত িছল| এরপর িতিন ঐ সকল দ্রবয্ সামগ্রী
েলবীয়েদর িদেয়িছেলন, কারণ তারা প্রভুর পিবত্র তঁাবুর রক্ষণােবক্ষণ
করত| প্রভু েযমন আেদশ কেরিছেলন েমািশ িঠক েসভােবই এই
কাজিট করেলন|

48এরপর ৈসনয্েদর েনতারা (1000জন পুরুেষর উদ্ধর্ তন েনতারা
এবং 100 জন পুরুেষর উদ্ধর্ তন েনতারা) েমািশর কােছ এেলন|
49 তঁারা েমািশেক বলেলন, “আমরা, আপনার েসবকরা, আমােদর
ৈসনয্েদর গণনা কেরিছ| আমরা তােদর কাউেকই বাদ িদই িন|
50 সুতরাং আমরা প্রেতয্ক ৈসনয্র কাছ েথেক প্রভুর উপহার িনেয়
এেসিছ| আমরা েসানার ৈতরী বাহু-বন্ধনী, কিব্জর অলংকার, আংিট,
মাকিড় এবং কন্ঠহার িনেয় এেসিছ| আমােদর শুিচ করার জনয্ প্রভুেক
এই সকল উপহার েদওয়া হেচ্ছ|”

51 সুতরাং েমািশ েসানা িদেয় ৈতরী ঐ সমস্ত দ্রবয্সামগ্রী িনেয়
েসগুেলা যাজক ইিলয়াসরেক িদেলন| 521000জন পুরুেষর উদ্ধর্ তন
েনতারা এবং 100জন পুরুেষর উদ্ধর্ তন েনতারা েয েসানা িদেয়িছেলন
তার েমাট ওজন িছল প্রায় 420 পাউণ্ড| 53 ৈসনয্রা যুদ্ধ েথেক েয
সকল দ্রবয্সামগ্রী িনেয় এেসিছল তার বাকী অংশ তারা িনেজেদর
কােছ েরেখ িদেয়িছল| 54প্রিত 1000জন পুরুেষর উদ্ধর্ তন েনতােদর
কাছ েথেক এবং প্রিত 100 জন পুরুেষর উদ্ধর্ তন েনতােদর কাছ
েথেক েসানা িনেয় েমািশ এবং যাজক ইিলয়াসর েসই েসানা সমাগম
তঁাবুেত রাখেলন| প্রভুর সামেন এই উপহার ইস্রােয়েলর েলাকেদর
জনয্ সৃ্মিতিচহ্ন িহসােব িছল|

32
যদর্ ন নদীর পূবর্িদেকর পিরবারেগাষ্ঠী

1 রূেবণ এবং গােদর পিরবারেগাষ্ঠীেত অেনক গবািদ পশু িছল|
ঐ েলাকরা যােসর ও িগিলয়েদর কােছ জিম েদেখিছল| তারা েদখল
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েয, এই জিমিট তােদর পশুেদর কােছ খুবই উপেযাগী| 2 েসই কারেণ
রূেবণ এবং গােদর পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা েমািশ, যাজক ইিলয়াসর
এবং েলাকেদর েনতােদর সেঙ্গ কথা বলল| 3-4তারা বলল, “আমােদর
অথর্াৎ আপনােদর েসবকেদর অেনক গবািদ পশুআেছ এবং েয জিম
প্রভু ইস্রােয়লীয়েদর জনয্ জয় কেরিছেলন েসিট পশুেদর পেক্ষ খুবই
উপেযাগী| এই েদেশর অন্তভুর্ ক্ত জায়গাগুেলা িছল অষ্টােরাৎ, দীেবান,
যােসর, িনম্রা, িহেষ্বান, ইিলয়ালী, েসবাম, নেবা ও িবেয়ান| 5 তারা
বলল, “যিদ আপনার খুশী হয় তাহেল এই জায়গািট আমােদর িদেয়
িদেত পােরন| আমােদর যদর্ ন নদীর অপর পােশ িনেয় যােবন না|”

6 েমািশ রূেবণ এবং গােদর পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকেদর বলেলন,
“েতামরা যখন এখােন স্থায়ীভােব বসবাস করেব তখন িক েতামরা
েতামােদর ভাইেদর যুেদ্ধ েযেত েদেব? 7 েতামরা ইস্রােয়েলর
েলাকেদর িনরুৎ সাহ করার েচষ্টা করছ েকন? েতামরা তােদর
িনরুৎ সাহ করছ যােত তারা নদী পার না হয় এবং ঈশ্বর তােদর েয
েদশ িদেয়েছন েসই েদশ অিধগ্রহণ না কের! 8 েতামােদর িপতারাও
আমার সেঙ্গ িঠক একই বয্বহার কেরিছল| কােদশ-বেণর্য় েদশিট
েদখার জনয্ আিম িকছু গুপ্তচর েসখােন পািঠেয়িছলাম| 9 ঐ সমস্ত
েলাকরা ইেষ্কােলর উপতয্কা পযর্ন্ত িগেয়িছল| তারা েদশিট েদেখিছল
এবং ঐ সমস্ত েলাকরা ইস্রােয়েলর েলাকেদর এতটাই িনরুৎ সাহ
কেরিছল েয প্রভু তােদর েয জায়গা িদেয়িছেলন, েসখােন েযেতও
তারা অস্বীকার কেরিছল| 10 প্রভু ঐ েলাকেদর প্রিত প্রচণ্ড কু্রদ্ধ হেয়
প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন: 11 �িমশর েথেক এেসেছ এমন 20 বছর অথবা
তার েবশী বয়স্ক েকােনা েলাকই েসই েদশ েদখার অনুমিত পােব না েয
েদশ আিম অব্রাহাম, ইসহাক এবং যােকােবর কােছ েদব বেল প্রিতজ্ঞা
কেরিছলাম| িকন্তু তারা সিঠকভােবআমােক অনুসরণ কের িন| সুতরাং
কােলব এবং িযেহাশূয় ছাড়া আর েকউ এই েদশ পােব না| 12 কারণ
কিনসীয় েগাষ্ঠীভুক্ত িযফূিন্নর পুত্র কােলব এবং নূেনর পুত্র িযেহাশূয়
প্রভুেক সিঠকভােব অনুসরণ কেরিছল!�

13 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রিত প্রভু প্রচণ্ড কু্রদ্ধ হেয়িছেলন| েসই
কারেণ প্রভু ঐ েলাকেদর 40 বছর মরুভূিমেত বাস করেত বাধয্
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কেরিছেলন| যারা প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপকাযর্ কেরিছল তােদর সকলেকই
প্রভু তােদর মৃতুয্ পযর্ন্ত মরুভূিমেত ঘুের েবড়ােত বাধয্ কেরিছেলন|
14 েতামােদর িপতারা েয কাজ কেরিছেলন এখন েতামরা েসই একই
কােজর পুনরাবৃিত্ত করেছা| েতামরা পাপী েলাকরা, েতামরা িক চাও
েয, প্রভু তার েলাকেদর িবরুেদ্ধ আেগর েথেকও আরও েবশী কু্রদ্ধ
হন? 15 েতামরা যিদ প্রভুেক অনুসরণ করা েছেড় দাও, তাহেল
প্রভু ইস্রােয়েলর েলাকেদরআরও দীঘর্িদেনর জনয্ মরুভূিমেত থাকেত
বাধয্ করেবন| এই ভােব েতামরা এই সমস্ত েলাকেদর ধ্বংস করেব|”

16 িকন্তু রূেবেণর এবং গােদর পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা েমািশর
কােছ িগেয় বলল, “আমরা আমােদর সন্তানেদর জনয্ এখােন শহর
ৈতরী করেবা এবং আমােদর পশুর জনয্ েখঁায়াড় গেড় তুলেবা|
17 তাহেল আমােদর সন্তানরা এই েদেশ বসবাসকারী অনয্ানয্
েলাকেদর েথেক িনরাপেদ থাকেত পারেব| িকন্তু আমরা খুব খুশী
মেনই এিগেয় এেস ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ েলাকেদর সাহাযয্ করব
েয পযর্ন্ত না তােদর িনেজেদর েদেশ িনেয় আসব| 18 ইস্রােয়েলর
প্রেতয্েক তার জিমর অংশ না পাওয়া পযর্ন্ত আমরা বাড়ী িফরেবা না|
19যদর্ ন নদীর পিশ্চম িদেকর েকােনা জিমআমরা েদেবা না| যদর্ ন নদীর
েকবলমাত্র পূবর্িদেকর জিমই আমােদর|”

20 সুতরাং েমািশ তােদর বলেলন, “েতামরা যিদ এগুেলার সবটাই
কেরা, তাহেল এই জিম েতামােদর হেব; িকন্তু েতামােদর ৈসনয্েদর
অবশয্ই প্রভুর সামেন যুেদ্ধ েযেত হেব| 21 েতামােদর ৈসনয্রা অবশয্ই
যদর্ ন নদীর পার করেব এবং শত্রুেদর েদশতয্াগ করেত বাধয্ করেব|
22প্রভু আমােদর সবাইেক জিম অিধগ্রহণ করেত সাহাযয্ করার পের,
েতামরা বাড়ী িফের েযেত পােরা| তখন প্রভু এবং ইস্রােয়েলর েলাকরা
েতামােদর েদাষী মেন করেব না| তখন প্রভু েতামােদর এই জিম িনেত
েদেবন| 23 িকন্তু েতামরা যিদ এইগুেলা না কেরা, তাহেল েতামরা
প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ করেব এবং এটা িনিশ্চত েজেন েরেখা েয, েতামরা
েতামােদর পােপর জনয্ শািস্ত পােব| 24 েতামরা েতামােদর সন্তানেদর
জনয্ শহর এবং েতামােদর পশুেদর জনয্ েখঁায়াড় ৈতরী কেরা; িকন্তু
েতামরা যা শপথ কেরিছেল েসগুেলা অবশয্ই েকােরা|”
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25 তখন গােদর এবং রূেবেণর পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা েমািশেক
বলল, “আমরা আপনার েসবক, আপিন আমােদর গুরু, সুতরাং
আপিন যা বলেবন আমরা েসটাই করব| 26আমােদর স্ত্রীরা, সন্তানরা
এবং আমােদর সমস্ত পশু িগিলয়েদর শহরগুেলােত থাকেব| 27 িকন্তু
আমরা, আপনার েসবকরা যদর্ ন নদী পার হব| আমােদর প্রভুর
কথামেতা আমরা প্রভুর সামেন যুেদ্ধর জনয্ এিগেয় যােবা|”

28 সুতরাং েমািশ, যাজক ইিলয়াসর, নূেনর পুত্র িযেহাশূয় এবং
ইস্রােয়েলর পিরবারেগাষ্ঠীগুেলার সমস্ত েনতােদর তােদর িবষয় এই
িনেদর্ শ িদেলন| 29 েমািশ তােদর বলেলন, “গাদ এবং রূেবেণর মানুষ
যদর্ ন নদী পার হেব এবং প্রভুর সামেন েথেক যুেদ্ধ যােব| তারা
েতামােদর েসই েদশ িনেত সাহাযয্ করেব এবং তােদর েদেশর অংশ
িহেসেব তুিম িগিলয়েদর েদশ িদেয় েদেব| 30তারা প্রিতজ্ঞা কেরেছ েয
কনান েদশ অিধকার করেত তারা েতামােদর সাহাযয্ করেব| িকন্তু যিদ
তারা েতামােদর ৈসনয্েদর সেঙ্গ পার না হয় তাহেল তারা েকবলমাত্র
কনােন একিট অেপক্ষাকৃত েছাট জিমর অংশ পােব|”

31 গাদ এবং রূেবেণর েলাকরা উত্তর িদল, “প্রভু যা আেদশ
কেরেছন িঠক েসটা করার জনয্ আমরা প্রিতশ্রুিত কেরিছ| 32আমরা
প্রভুর সামেন যদর্ ন নদী পার হেয় কনান েদেশ যাব, িকন্তু যদর্ ন নদীর
পূবর্িদেকর েদশই হল আমােদর অংশ|”

33 সুতরাং গােদর েলাকেদর, রূেবেণর েলাকেদর এবং মনঃিশ
পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্ক েলাকেক েমািশ েসই েদশ িদেয়িছেলন|
(মনঃিশ িছেলন েযােষেফর পুত্র|) ইেমারীয়েদর রাজা সীেহােনর রাজয্
এবং বাশেনর রাজা ওেগর রাজয্ েসই েদেশর অন্তভুর্ ক্ত িছল| ঐ
জায়গার আেশপােশর সমস্ত ঐ শহর ঐ েদেশর অন্তভুর্ ক্ত িছল|

34 গােদর েলাকরা দীেবান, অটােরাত্  ও অেরােয়র এবং
35 অটােরাত্ -েশাফন, যােসর ও য়িগ্বহ এবং 36 ৈবৎ -িনম্রা ও ৈবৎ -
হারণ শহরগুিল খুব শক্ত প্রাচীর িদেয় গেড় তুেলিছল এবং পশুেদর
জনয্ েখঁায়াড় ৈতরী কেরিছল|
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37 রূেবেণর েলাকরা িহেষ্বান, ইিলয়ালী, িকিরয়াথিয়ম, 38 নেবা,
বাল্-িমেয়ান এবং িসব্মা শহর গেড় তুেলিছল| তারা তােদর পুনর্গিঠত
শহরগুেলার আেগর নামগুেলাই েরেখিছল িকন্তু নেবা এবং বাল্-
িমেয়ােনর নাম পিরবতর্ ন কেরিছল|

39 মনঃিশর পুত্র মাখীেরর পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা িগিলয়েদ িগেয়
েসখােন বসবাসকারী ইেমারীয়েদর পরািজতকেরিছল| 40 েসই কারেণ
েমািশ মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর মাখীরেক িগিলয়দ িদেলন এবং তােদর
পিরবার েসখােন স্থায়ীভােব বসবাস শুরু করল| 41 মনঃিশ েগাষ্ঠীর
যায়ীর েসখানকার েছােটা েছােটা গ্রামগুেলােক অিধকার করল|
এরপর েস ঐ গ্রামগুেলার নাম িদেয়িছল যায়ীেরর শহর সকল|
42 কনাত্  এবং এর কােছর েছােটা েছােটা শহরগুেলােক েনাবহ
পরািজত কেরিছল| এরপর েস িনেজর নামানুসাের েসই জায়গার
নামকরণ কেরিছল|

33
িমশর েথেক ইস্রােয়েলর যাত্রা

1 েমািশ এবং হােরাণ িমশর েথেক ইস্রােয়েলর েলাকেদর েনতৃত্ব
িদেয় িবিভন্ন দেল ভাগ কের িনেয় িগেয়িছেলন| 2 তারা েয
জায়গাগুেলােত ভ্রমণ কেরিছল, প্রভুর আজ্ঞা অনুযায়ী েমািশ েস
জায়গাগুেলা সম্পেকর্ িলেখিছেলন| তােদর যাত্রার পযর্ায়গুিল এখােন
েদওয়া হল:

3প্রথম মােসর 15তম িদেন তারা রািমেষষ তয্াগ কেরিছল| েসই
িদন সকােল িনস্তারপেবর্র পের ইস্রােয়েলর েলাকরা জেয়র ভঙ্গীেত
তােদর হাত উঁচু কের িমশর েথেক েবিরেয় এেসিছল| িমশেরর
সমস্ত েলাক তােদর েদেখিছল| 4 প্রভু যােদর হতয্া কেরিছেলন
েসই প্রথমজাতেদর িমশরীয়রা েসই সময় কবর িদিচ্ছল| িমশেরর
েদবগেণর িবরুেদ্ধও প্রভু তঁার িবচার েদিখেয়িছেলন|
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5 ইস্রােয়েলর েলাকরা রািমেষষ তয্াগ কের সুেক্কােতর উেদ্দেশয্
যাত্রা কেরিছল| 6 সুেক্কাৎ েথেক তারা এথেমর িদেক যাত্রা কেরিছল|
েলাকরা েসখােন মরুভূিমর প্রােন্ত িশিবর স্থাপন কেরিছল| 7 তারা
এথম তয্াগ কের পী-হহীেরােতর িদেক যাত্রা কেরিছল| এই
জায়গািট বাল-সেফােনর কােছ িছল| েলাকরা িমেগ্দােলর কােছ
িশিবর স্থাপন কেরিছল|

8 েলাকরা পী-হহীেরাত তয্াগ কের সমুেদ্রর মধয্ িদেয় েহঁেটিছল|
তারা মরুভূিমর িদেক িগেয়িছল, এরপর িতন িদন ধের এথম
মরুভূিমর মধয্ িদেয় েহঁেটিছল| েলাকরা মারা নামক স্থােন িশিবর
স্থাপন কেরিছল|

9 েলাকরা মারা তয্াগ কের এলীেম িগেয়িছল এবং েসখােনই
িশিবর স্থাপন কেরিছল| েসখােন 12িট ঝণর্া এবং 70িট েখজুর
গাছ িছল|

10 েলাকরা এলীম তয্াগ কের সূফ সাগেরর কােছ িশিবর স্থাপন
কেরিছল|

11 সূফ সাগর তয্াগ করার পের েলাকরা সীন মরুভূিমেত িশিবর
স্থাপন কেরিছল|

12 এরপর সীন মরুভূিম তয্াগ কের দপ্কােত িশিবর স্থাপন
কেরিছল|

13 দপ্কা তয্াগ কের আলুেশ িশিবর স্থাপন কেরিছল|
14 আলুশ তয্াগ কের রফীদীেম িশিবর স্থাপন কেরিছল| েসই

স্থােন েলাকেদর পান করার উপেযাগী েকােনা জল িছল না|
15 েলাকরা রফীদীম তয্াগ কের সীনয় মরুভূিমেত িশিবর স্থাপন

কেরিছল|
16 সীনয় মরুভূিম তয্াগ কের িকেব্রাত্ -হত্তাবােত িশিবর স্থাপন

কেরিছল|
17 েলাকরা িকেব্রাত্ -হত্তাবা তয্াগ কের হৎেসেরােত িশিবর

স্থাপন কেরিছল|
18 হৎেসেরাত তয্াগ করার পের িরত্ মােত িশিবর স্থাপন
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কেরিছল|
19 িরত্ মা তয্াগ কের িরেম্মাণ-েপরেস িশিবর স্থাপন কেরিছল|
20 িরেম্মাণ-েপরস তয্াগ কের িলব্নােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
21 িলব্না তয্াগ কের িরস্সােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
22 িরস্বা তয্াগ কের কেহলাথায িশিবর স্থাপন কেরিছল|
23কেহলাথা তয্াগ কের েশফর পবর্েত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
24 েশফর পবর্ত তয্াগ কের হরাদােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
25 হরাদা তয্াগ কের মেখেলােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
26 মেখেলাত্ তয্াগ কের তহেত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
27 তহৎ তয্াগ কের েতরহেত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
28 েতরহ তয্াগ কের িমত্ কােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
29 িমত্ কা তয্াগ কের হেশ্মানােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
30 হেশ্মানা তয্াগ কের েমােষেরােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
31 েমােষেরাত্ তয্াগ কের বেনয়াকেন িশিবর স্থাপন কেরিছল|
32 বেনয়াকন তয্াগ কের েহার্-হিগদ্গেদ িশিবর স্থাপন

কেরিছল|
33 েহার্-হিগদ্গেদ তয্াগ কের যট্বাথােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
34 যট্বাথা তয্াগ কের অেব্রাণােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
35 অেব্রাণা তয্াগ কের ইৎ িসেয়ান-েগবের িশিবর স্থাপন

কেরিছল|
36 ইৎ িসেয়ান েগবর তয্াগ কের সীন মরুভূিমর কােদেশ িশিবর

স্থাপন কেরিছল|
37 কােদশ তয্াগ কের েহাের িশিবর স্থাপন কেরিছল| ইেদাম

েদেশর সীমােন্ত এই পবর্তিট িছল| 38 যাজক হােরাণ প্রভুর কথা
মানয্ কের েহার পবর্েতর ওপের িগেয়িছেলন| েসই জায়গায় পঞ্চম
মােসর প্রথম িদেন হােরাণ মারা িগেয়িছেলন| ইস্রােয়েলর েলাকরা
িমশর তয্াগ করার পের েসইিট িছল 40তম বছর| 39 েহার পবর্েতর
ওপের মারা যাওয়ার সময় হােরােণর বয়স িছল 123 বছর|

40 কনান েদেশর েনেগেভ অরাদ নােম একিট শহর িছল| েসই
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শহের কনােনর রাজা শুেনিছেলন েয ইস্রােয়েলর েলাকরা আসেছ|
41 েলাকরা েহার পবর্ত তয্াগ কেরিছল এবং সেল্মানােত িশিবর
স্থাপন কেরিছল|

42 েলাকরা সেল্মানা তয্াগ কের পূেনােন িশিবর স্থাপন কেরিছল|
43 পূেনান তয্াগ কের ওেবােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
44 ওেবাত্ তয্াগ কের ইয়ী-অবারীেম িশিবর স্থাপন কেরিছল|

এই জায়গািট েমায়াব েদেশর সীমােন্ত অবিস্থত িছল|
45 েলাকরা ইয়ীম (ইয়ী-অবারীেম) তয্াগ কের দীেবান-গােদ

িশিবর স্থাপন কেরিছল|
46 দীেবান-গাদ তয্াগ কের অেল্মান-িদব্লাথিযেম িশিবর স্থাপন

কেরিছল|
47অেল্মান-িদব্লাথিয়ম তয্াগ কের নেবার কােছ অবারীম পবর্েতর

ওপের িশিবর স্থাপন কেরিছল|
48অবারীম পবর্ত তয্াগ কের েমায়ােবর যদর্ ন উপতয্কায় িশিবর

স্থাপন কেরিছল| িযরীেহার অপর পাের যদর্ ন নদীর কােছ এই
জায়গািট িছল| 49 তারা েমায়ােবর যদর্ ন উপতয্কায় যদর্ ন নদী
বরাবর িশিবর স্থাপন কেরিছল|তােদর িশিবর ৈবৎ -িযশীেমাৎ েথেক
আেবল-িশটীম পযর্ন্ত িবসৃ্তত িছল|

50 েসই স্থােন প্রভু েমািশেক বলেলন, 51 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর
এই কথাগুিল বেলা: েতামরা যদর্ ন নদী পার হেয় কনােনর অভয্ন্তের
প্রেবশ করেব| 52 েসখানকার অিধবাসীেদর েতামরা দূর কের েদেব|
েতামরা তােদর সমস্ত েখাদাই করা মূির্ত্ত ও প্রিতমােদর ধ্বংস করেব
এবং তােদর পূজার সমস্ত উচ্চস্থানগুেলা ধ্বংস করেব| 53 েতামরা
েসই জায়গা অিধকার কের েসখােনই স্থায়ীভােব বসবাস করেব,কারণ
আিমই েসই জায়গািট েতামােদর িদিচ্ছ| এই জায়গািট েকবলমাত্র
েতামােদর েগাষ্ঠীগুিলর হেব| 54 েতামােদর েগাষ্ঠীর প্রেতয্েক এই
েদেশর অংশ পােব| েতামরা ঘঁুিট েচেল িসদ্ধান্ত েনেব েকান পিরবার
েদেশর েকান অংশ পােব| বড় পিরবার েদেশর বড় অংশ পােব| েছােটা
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পিরবার েদেশর েছাট অংশ পােব| চালা ঘঁুিট েদিখেয় েদেব েকান
পিরবার েদেশর েকান অংশ পােব| প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠী েদেশ তার
অংশ পােব|

55 “েতামরা যিদ ঐ েদেশর অিধবাসীেদর েদশ ছাড়েত বাধয্ না
কর তেব যােদর েতামরা থাকেত েদেব, তারা েতামােদর সামেন প্রচুর
সমসয্া িনেয় আসেব| তারা হেব েতামােদর েচােখ বািলর মেতা এবং
েতামােদর পােশ কঁাটার মেতা হেব| েতামরা েযখােন বাস করেব
েসখােন তারা প্রচুর সমসয্া িনেয় আসেব| 56 েতামরা যিদ ঐ সমস্ত
েলাকেদর েতামােদর েদেশ থাকেত দাও, তাহেল আিম তােদর প্রিত
যা করেত েচেয়িছলাম তা েতামােদর প্রিত করেবা|”

34
কনােনর সীমান্ত

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই আেদশ
দাও| েতামরা কনান েদেশ আসেছা| েতামরা এই েদশেক পরািজত
করেব| েতামরা সমগ্র কনান েদশিটেক অিধগ্রহণ করেব| 3 দিক্ষণ
িদেক েতামরা ইেদােমর কােছ সীন মরুভূিমর িকছু অংশ পােব| লবণ
সাগেরর দিক্ষণ প্রােন্ত েতামােদর দিক্ষণ সীমান্ত শুরু হেব| 4 এিট
অক্রব্বীেমর দিক্ষণ িদক অিতক্রম করেব| এিট সীন মরুভূিমর মধয্
িদেয় যােব কােদশ-বেণর্েয়র এবং তারপের হৎসর-অদ এবং তারপের
এিট অেস্মােনর মধয্ িদেয় যােব| 5অেস্মান েথেক এই সীমান্ত িমশেরর
নদী পযর্ন্ত িবসৃ্তত হেব এবং এিট েশষ হেব ভূমধয্সাগের| 6 েতামােদর
পিশ্চম সীমান্ত হেব ভূমধয্সাগর| 7 েতামােদর উত্তর সীমান্ত শুরু হেব
ভূমধয্সাগর েথেক এবং এিট িবসৃ্তত হেব, েহার পবর্ত িলবােনান পযর্ন্ত|
8 েহার পবর্ত েথেক এিট েলেবা হমাত পযর্ন্ত যােব এবং তারপের সদাদ
পযর্ন্ত| 9 এরপর েসই সীমান্ত িসেফ্রাণ পযর্ন্ত যােব এবং এিট েশষ হেব
হৎসর-ঐনেন| সুতরাং েসিটই েতামােদর উত্তর সীমান্ত| 10 েতামােদর
পূবর্ সীমান্ত শুরু হেব হৎসর-ঐনেন এবং এিট শফাম পযর্ন্ত যােব|
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11শফাম েথেক সীমান্তিট ঐেনর পূবর্ িদেক িরব্লা পযর্ন্ত যােব| সীমান্তিট
িকেন্নরত্ হ্রেদর পােশ পাহােড়র সীমান্ত বরাবর িবসৃ্তত হেব| 12এরপর
সীমান্তিট যদর্ ন নদীর সীমান্ত বরাবর িবসৃ্তত থাকেব| এিট লবণ সাগের
িগেয় েশষ হেব| ঐগুেলাই হল েতামার েদেশর চারধােরর সীমানা|”

13 েসই কারেণ েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই আেদশ
িদেয়িছেলন, “এই েসই েদশ েযিট েতামরা পােব এবং নয়িট েগাষ্ঠী ও
মনঃিশর েগাষ্ঠীর অেধর্েকর মেধয্ ভূিমিটেক ভাগ কের েদওয়ার জনয্
েতামরা ঘঁুিট চালেব| 14 রূেবণ ও গােদর পিরবারেগাষ্ঠী এবং মনঃিশ
পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্ক তােদর েদশ েবেছ িনেয়েছ| 15 ঐ দুিট এবং
অেধর্ক পিরবারেগাষ্ঠী িযরীেহার কােছর েদশ িনেয়িছল| তারা যদর্ ন
নদীর পূবর্িদেকর জিম িনেয়িছল|”

16 এরপর প্রভু েমািশেক বলেলন, 17 “েদশ ভাগ কের েদওয়ার
কােজ, এই সমস্ত েলাকরা েতামােক সাহাযয্ করেব: যাজক ইিলয়াসর,
নূেনর পুত্র িযেহাশূয় এবং 18 সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠীর েনতারা| েসখােন
প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠী েথেক একজন কের েনতা থাকেবন| ঐ সমস্ত
েলাকরা েদশ ভাগ করেব| 19 এইগুেলা হেলা েনতােদর নাম:

িযহূদা পিরবারেগাষ্ঠী েথেক িযফূিন্নর পুত্র কােলব|
20 িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক অম্মীহূেদর পুত্র শমূেয়ল|
21 িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠী েথেক িকেশ্লােনর পুত্র ইলীদদ|
22 দােনর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক যিগ্লর পুত্র বুিক্ক|
23 েযােষেফর উত্তরপুরুষেদর মধয্ েথেক মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠী
েথেক এেফােদর পুত্র হন্নীেয়ল|

24 ইফ্রিয়ম পিরবারেগাষ্ঠী েথেক িশপ্তেনর পুত্র কমূেয়ল|
25 সবূলূন পিরবারেগাষ্ঠী েথেক পণর্েকর পুত্র ইলীষাফণ|
26 ইষাখর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক অস্সেনর পুত্র পিল্টেয়ল|
27আেশর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক শেলািমর পুত্র অহীহূদ|
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28 নপ্তািল পিরবারেগাষ্ঠী েথেক অম্মীহূেদর পুত্র পদেহল|”

29 ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেধয্ কনােনর জিম ভাগ কের েদওয়ার
জনয্ প্রভু ঐ সমস্ত েলাকেদর মেনানীত কেরিছেলন|

35
েলবীয়েদর শহর

1 প্রভু েমািশর সেঙ্গ কথা বলেলন| এিট হেয়িছল িযরীেহার অপর
পাের যদর্ ন নদীর কােছ েমায়ােবর যদর্ ন উপতয্কায়| প্রভু বলেলন,
2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা, তােদর জিমর অংশ েথেক িকছু
শহর েলবীয়েদর িদেত| ইস্রােয়েলর েলাকেদর উিচৎ ঐ সমস্ত শহর
এবং তার আেশপােশর পশুচারেণর উপেযাগী জিমগুিল েলবীয়েদর
িদেয় েদওয়া| 3 েলবীয়রা ঐ সমস্ত শহের বাস করেত সক্ষম হেব| আর
েলবীয়েদর সমস্ত েগারু এবং অনয্ানয্ পশু ঐ শহেরর আেশপােশর
চারেণাপেযাগী ভূিম েথেক খাদয্ সংগ্রহ করেত সক্ষম হেব| 4 েয
পিরমাণ জিম েতামরা েলবীয়েদর েদেব, তা হল শহেরর প্রাচীেরর
েথেক 1500 ফুট বাইেরর সমস্ত জিম| 5 এছাড়াও শহেরর পূবর্িদেকর
3000 ফুট দূরত্ব পযর্ন্ত সমস্ত জিম, শহেরর পিশ্চম িদেকর 3000 ফুট
দূরত্ব পযর্ন্ত সমস্ত জিম, এবং শহেরর উত্তর িদেক 3000 ফুট দূরত্ব
পযর্ন্ত সমস্ত জিম েলবীয়েদর হেব| (ঐ সমস্ত জিমর মাঝখােন শহরিট
থাকেব|) 6ঐশহরগুেলার মেধয্ ছয়িট শহর হেব িনরাপত্তার জনয্| যিদ
েকােনা বয্িক্ত ঘটনাচেক্র কাউেক হতয্া কের, তাহেল েসই বয্িক্ত তার
িনরাপত্তার জনয্ ঐ সমস্ত শহের পািলেয় েযেত পাের| ঐ ছয়িট শহর
ছাড়াও েতামরা েলবীয়েদর আরও 42িট শহর েদেব| 7 সুতরাং েতামরা
েমাট 48িট শহর েলবীয়েদর েদেব| ঐ শহরগুেলার চারধােরর জিমও
েতামরা তােদর েদেব| 8 ইস্রােয়েলর বড় পিরবারগুিল জিমর বড় অংশ
পােব| েছােটা পিরবারেগাষ্ঠীগুিল জিমর েছাট অংশ পােব| সুতরাং বড়
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পিরবারেগাষ্ঠীগুিল েবশী শহর এবং েছাট পিরবারেগাষ্ঠীগুিল কম শহর
েলবীয়েদর েদেব|”

9এরপর প্রভু েমািশেক বলেলন, 10 “েলাকেদর বল: েতামরা যদর্ ন
নদী পার হেয় যখন কনান েদেশ প্রেবশ করেব, 11তখন সুরক্ষার শহর
িহসােব েতামরা অবশয্ই িকছু শহর েবেছ েনেব| যিদ েকােনা বয্িক্ত
ঘটনাচেক্র অনয্ কাউেক হতয্া কের, তাহেল েস তার সুরক্ষার জনয্
ঐ শহরগুেলার েয েকােনা একিটেত পািলেয় েযেত পাের| 12 মৃত
বয্িক্তর পিরবােরর যারা প্রিতেশাধ িনেত চায় এমন েয কােরা কাছ
েথেক েস িনরাপেদ থাকেত পারেব| আদালেত তার িবচার হওয়া
পযর্ন্ত েস িনরাপেদ থাকেব| 13 েসখােন ছয়িট সুরক্ষার শহর থাকেব|
14 ঐ শহরগুেলার মেধয্ িতনিট শহর যদর্ ন নদীর পূবর্ িদেক থাকেব
এবং িতনিট থাকেব যদর্ ন নদীর পিশ্চেম কনান েদেশ| 15 ইস্রােয়েলর
নাগিরকেদর জনয্ এবং িবেদশী ও পযর্টকেদর জনয্ ঐ শহরগুেলা
হেব িনরাপদ জায়গা| ঐ সমস্ত েলাকেদর মেধয্ েকােনা বয্িক্ত যিদ
ঘটনাচেক্র কাউেক হতয্া কের তেব েস ঐ শহরগুেলার েয েকােনা
একিটেত পািলেয় েযেত সক্ষম হেব|

16 “যিদ েকােনা বয্িক্ত েলাহার অস্ত্র বয্বহার কের কাউেক এমন
আঘাত কের েয েসই বয্িক্ত মারা যায়, তেব েসই বয্িক্তেক অবশয্ই
মরেত হেব| 17 যিদ েকােনা বয্িক্ত এমন েকােনা প্রস্তরখণ্ড েনয় এবং
তা িদেয় যিদ েস কাউেক হতয্া কের, তাহেল েসই বয্িক্তেক অবশয্ই
মরেত হেব| (িকন্তু প্রস্তরখণ্ডিট েযন অবশয্ই েসই পিরমােপর হয়
েযিটেক েলাকেদর হতয্া করার কােজ সাধারণভােব বয্বহার করা
েযেত পাের|) 18 যিদ েকােনা বয্িক্ত কাউেক হতয্া করার জনয্ েকােনা
কােঠর টুকেরা বয্বহার কের, যা িদেয় হতয্া করা যায়, তাহেল
েসই বয্িক্তেক অবশয্ই মরেত হেব| (কােঠর টুকেরািট েযন অবশয্ই
একিট অস্ত্র হয় েযিটেক েলাকরা সাধারণতঃ েলাকেদর হতয্া করার
কােজ বয্বহার কের|) 19 মৃত বয্িক্তর পিরবােরর একজন সদসয্ েসই
হতয্াকারীর েপছেন তাড়া কের তােক হতয্া করেত পাের|

20-21 “েকান বয্িক্ত যিদ তার হাত িদেয় কাউেক এমন আঘাত কের
েয তার মৃতুয্ হয় অথবা যিদ েস কাউেক ধাক্কা িদেয় হতয্া কের বা যিদ
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েকােনা িকছু ছঁুেড় তােক হতয্া কের এবং হতয্াকারী েসিট ঘৃণাবশতঃ
কের তাহেল েস একজন খুনী| তােক অবশয্ই হতয্া করা উিচৎ |
মৃত বয্িক্তর পিরবােরর েয েকােনা একজন সদসয্ েসই হতয্াকারীর
পশ্চাদ্ধাবন কের তােক হতয্া করেত পাের|

22 “িকন্তু একজন বয্িক্ত দুভর্ াগয্বশতঃ অনয্ েকােনা বয্িক্তেক
হতয্া করেত পাের| েসই বয্িক্ত িনহত বয্িক্তেক ঘৃণা করত না, এিট
েকবলমাত্র একিট দুঘর্টনা িছল| অথবা, একজন বয্িক্ত েকােনা িকছু
ছঁুড়েত পাের এবং দুঘর্টনাক্রেম অনয্ েকােনা বয্িক্তেক হতয্া করেত
পাের যিদও েসকাউেক হতয্া করার জনয্ পিরকল্পনা কের িন| 23অথবা
যার দ্বারা মারা যায় এমন েকান পাথর না েদেখ কােরার উপের েফেল
এবং েসই পাথরখণ্ডিটর আঘােত যিদ বয্িক্তিট খুন হয় অথচ েসই
বয্িক্ত কাউেক হতয্া করার জনয্ পিরকল্পনা কের িন| 24 যিদ েস রকম
হয়, তাহেল মণ্ডলীেক অবশয্ই িস্থর করেত হেব িক করা উিচৎ |
মণ্ডলীর আদালত অবশয্ই িসদ্ধান্ত েনেব েয মৃত বয্িক্তর পিরবােরর
েকােনা সদসয্ েসই বয্িক্তেক হতয্া করেত পাের িক না| 25 মণ্ডলী
যিদ মৃত বয্িক্তর পিরবােরর কাছ েথেক খুনীেক রক্ষা করার িসদ্ধান্ত
েনয়, তাহেল মণ্ডলী অবশয্ই তােক তার সুরক্ষার শহের িফিরেয় িনেয়
যােব এবং পিবত্র েতেলর দ্বারা অিভিষক্ত মহাযাজক মারা যাওয়া পযর্ন্ত
হতয্াকারী অবশয্ই েসখােন থাকেব|

26-27 “েসই বয্িক্ত তার শহেরর সুরক্ষার সীমানার বাইের অবশয্ই
যােব না| যিদ েস েসই সীমানাগুেলার বাইের যায়, এবং যিদ মৃত
বয্িক্তর পিরবােরর েকােনা সদসয্ তােক ধরেত পাের এবং তােক হতয্া
কের, তাহেল েসই সদসয্ এই হতয্ার জনয্ েদাষী হেব না| 28 েয বয্িক্ত
দুঘর্টনাক্রেম েকােনা একজনেক হতয্া কেরিছল, েস মহাযাজক মারা
যাওয়া পযর্ন্ত অবশয্ই তার সুরক্ষার শহের থাকেব| মহাযাজক মারা
যাওয়ার পের েস তার িনেজর জায়গায় িফের েযেত পাের| 29 েতামার
েলাকেদর সমস্ত শহের িচরকােলর জনয্ ঐগুেলাই িবচার িবিধ হেব|

30 “যিদ েসখােন কেয়কজন সাক্ষী থােক তাহেলই একজন
হতয্াকারীেক মৃতুয্দণ্ড েদওয়া উিচৎ | শুধুমাত্র একজন সাক্ষী থাকেল
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েকােনা বয্িক্তেকই মৃতুয্দণ্ড েদওয়া যােব না|
31 “যিদ েকােনা বয্িক্ত খুনী হয়, তাহেল তােক অবশয্ই মৃতুয্দণ্ড

েদওয়া উিচৎ | অথর্ গ্রহণ কের তার শািস্তর েকােনা প্রকার পিরবতর্ ন
কেরা না| েসই খুনীেক অবশয্ই হতয্া করা উিচৎ |

32 “যিদ েকােনা বয্িক্ত কাউেক হতয্া কের সুরক্ষার শহেরর েকােনা
একিটেত পািলেয় যায়, তাহেল তােক বাড়ীেত িফের েযেত েদওয়ার
জনয্ েকােনা অথর্ গ্রহণ কেরা না| মহাযাজক মারা যাওয়া পযর্ন্ত েসই
বয্িক্ত অবশয্ই েসই শহের থাকেব|

33 “িনরাপরােধর রেক্ত েতামার েদেশর সবর্নাশ হেত িদও না| যিদ
েকােনা বয্িক্ত কাউেক হতয্া কের, তাহেল েসই অপরােধর একমাত্র
শািস্ত হল েসই খুনীর মৃতুয্দণ্ড| অনয্ েকােনা প্রকার শািস্তই েদশেক
েসই অপরাধ েথেক মক্ত করেত পারেব না| 34 আিম প্রভু! আিম
ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ বাস কির| আিমও েসই েদেশ থাকেবা,
সুতরাং িনরপরাধ েলাকেদর রেক্ত এিটেক অপিবত্র কেরা না|”

36
সল্ফােদর েমেয়েদর জিম

1 মনঃিশ িছেলন েযােষেফর পুত্র| মনঃিশর পুত্র িছেলন মাখীর|
মাখীেরর পুত্র িছেলন িগিলয়দ| েমািশ এবং ইস্রােয়েলর পিরবারেগাষ্ঠীর
েনতােদর সেঙ্গ কথা বলার জনয্ িগিলয়দ পিরবােরর েনতারা
িগেয়িছেলন| 2 তঁারা বলেলন, “ঘঁুিট েচেল জিম িনেত প্রভু আমােদর
আেদশ কেরিছেলন| মহাশয়, প্রভু আমােদর আেদশ কেরিছেলন েয
সল্ফােদর জিম তার কনয্ারাই পােব| সল্ফাদ আমােদরই ভাই িছেলন|
3 হেত পাের, অনয্ানয্ পিরবারেগাষ্ঠীর েয েকােনা একিটর েথেক
একজন বয্িক্ত সল্ফােদর কনয্ােদর মেধয্ েকােনা একজনেক িবেয়
করেব| েসই জিম িক তাহেল আমােদর পিরবােরর বাইের চেল যােব?
েসই অনয্ পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা িক েসই জিম পােব? ঘঁুিট েচেল
আমরা েয জিম েপেয়িছলাম, েসিট িক আমরা হারােবা? 4 েলাকরা
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তােদর জিম িবিক্র করেত পাের| িকন্তু জুিবলী বছের সমস্ত জিম েসই
পিরবারেগাষ্ঠীর কােছ িফের আেস যারা প্রকৃতই েসিটর মািলক| েসই
সময়, সল্ফােদর কনয্ােদর জিম েক পােব? আমােদর পিরবার িক
েসই জিম িচরকােলর জনয্ হারােব?”

5 েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই আেদশ িদেয়িছেলন| এই
আেদশিট িছল প্রভুর কাছ েথেক পাওয়া: “েযােষেফর পিরবােরর
েলাকরা যা বলেছ তা িঠক| 6 সলফােদর কনয্ােদর প্রিত প্রভুর আেদশ
হল এই: যিদ েতামরা েকােনা বয্িক্তেক িবেয় করেত চাও, তাহেল
েতামরা অবশয্ই েতামােদর িনেজেদর েগাষ্ঠীর েকােনা বয্িক্তেকই
িবেয় করেব| 7 এই প্রকােরই ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেধয্ এক
পিরবারেগাষ্ঠী েথেক অনয্ পিরবারেগাষ্ঠীেত জিম হস্তান্তিরত হেব না|
প্রেতয্ক ইস্রােয়লীয় তার পূবর্পুরুেষর অিধকারভুক্ত জিম রাখেব|
8এবং যিদ েকােনা স্ত্রীেলাক তার িপতার জিম পায়, তাহেল েসঅবশয্ই
তার িনেজর েগাষ্ঠীর েকােনা বয্িক্তেকই িববাহ করেব| এই প্রকাের
প্রেতয্ক বয্িক্ত তার পূবর্পুরুেষর অিধকারভুক্তজিম রাখেব| 9 “সুতরাং
ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেধয্ এক েগাষ্ঠী েথেক অনয্ পিরবারেগাষ্ঠীেত
জিম অবশয্ই হস্তান্তিরত হেব না| প্রেতয্ক ইস্রােয়লীয় তার িনেজর
পূবর্পুরুেষর অিধকারভুক্ত জিম রাখেব|”

10 সল্ফােদর কনয্ারা েমািশেক েদওয়া প্রভুর আেদশ মানয্
কেরিছল| 11 েসই কারেণ সলফােদর কনয্ারা মহলা, িতসর্া, হগ্লা, িমল্কা
এবং েনায়া�পিরবাের তােদর িপতার িদেকর, জ্ঞািত ভাইেদর িববাহ
কেরিছল| 12 তােদর স্বামীরা িছল মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত,
েসই কারেণ তােদর জিম তােদর িপতার পিরবার এবং পিরবারেগাষ্ঠীর
অিধকােরই িছল|

13 সুতরাং ঐগুেলাই হল আইন এবং আেদশ যা িযরীেহার অপর
পাের, যদর্ ন নদীর পােশ েমায়ােবর যদর্ ন উপতয্কায় প্রভু েমািশেক
িদেয়িছেলন|
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