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লবীয় পু ক

হামবিল ও নেব যসমহূ

১ ১ রভু ঈ বর মািশেক ডাকেলন এবং সমাগম তাঁবু থেক তার সে কথা বলেলন, ২ “ই রােয়েলর লাকেদর বল: যখন
রভরু কােছ তামরা কান নেব য িনেয় আসেব, সই নেব য যন তামােদরই কান একিট গহৃপািলত রাণী হয়, তা

একিট গ , মষ বা ছাগলও হেত পাের।
৩ “যখন কান যি তার গা-পাল থেক হামবিল দয়, তখন সটা যন ষাঁড় হয়, যার মে য কান দাষ নই। সমাগম

তাঁবেুত ঢাকার মেুখ স রাণীিটেক আনেব। তারপর রভু সই নেব য রহণ করেবন। ৪ রাণীিটেক হ যা করার সময়
স অব যই রাণীিটর মাথায় তার হাত রাখেব। রভু সই যি েক পাপ থেক মু করার জ যই রায়ি েপ হামবিল
রহণ করেবন।

৫ “ রভরু সামেনই স সই এঁেড় বাছরুিটেক হনন করেব। তারপর হােরােণর পু ররা, অথাৎ যাজকরা সমাগম তাঁবেুত
ঢাকার মেুখ অবি ত বদীর কােছ অব যই সই র আনেব এবং বদীর ওপের ও চারপােশ তা িছিটেয় দেব। ৬ যাজকরা

অব যই রাণীিটর দহ থেক চামডা় ছাডা়েব এবং তারপর রাণীিটেক কেট টকুেরা টকুেরা করেব। ৭ হােরােণর পু ররা অথাৎ 
যাজকরা অব যই বদীেত আ ন বালেব এবং তারপর আ েনর ওপর কাঠ চাপােব। ৮ তারপর তারা বদীর ওপেরর আ েন
জেডা় করা কােঠর ওপর অব যই টকুেরা েলা (মাথা আর চিবযু মাংস) রাখেব। ৯ যাজকরা জল িদেয় অব যই জ িটর
পা িল আর দেহর িভতেরর অংশ িল ধেুয় নেব। তারপর তারা বদীর ওপরকার জ িটর সম অংশ পিুডে়য় নেব। এ হল
হামবিল, আ েন র ত একিট নেব য। এই নেব যর সগু রভেুক খশুী করেব।

১০ “যখন কউ হামবিল িহেসেব একটা মষ বা একটা ছাগল উপহার দয়, তখন সই রাণীিটেক অব যই পু ষ রাণী
হেত হেব, যার মে য কান দাষ বা খুঁত নই। ১১ রভরু সামেন বদীর উ র িদেক স রাণীিটেক হ যা করেব। তারপর
হােরােণর পু ররা অথাৎ যাজকরা রাণীিটর র বদীর ওপের এবং চারপােশ িছিটেয় দেব। ১২ তারপর যাজকরা রাণীিটেক
টকুেরা টকুেরা কের কাটেব। তারপর তারা টকুেরা েলা (মাথা ও চিবযু মাংস) বদীর আ েন রাখা কােঠর ওপর রাখেব।
১৩ যাজকরা জল িদেয় রাণীিটর পা িল আর দেহর িভতেরর অংশ িল ধেুয় নেব। যাজকেদর অব যই প িটর সম অংশই
উৎসগ করেত হেব। তারা বদীর ওপর রাণীিটেক পিুডে়য় নেব। এ হল হামবিল, আ েন র ত নেব য। এই সগু

রভেুক খশুী কের।
১৪ “যখন কান লাক রভেুক হামবিল িহেসেব একিট পাখী উপহার দয়, তখন সই পাখীিট যন একিট ঘঘুু িকংবা একিট

কিচ পায়রা হয়। ১৫ যাজক অব যই নেব যিটেক বদীর কােছ আনেব। তারপর স পাখীর মাথািট টেন িছঁেড় নেব এবং
বদীর ওপর পাখীিটেক পাডা়েব। পাখীিটর র বদীর পােশ ফেল দেব। ১৬ যাজক অব যই পাখীিটর গলার থিলটা টেন
নেব, পালক িলও সরােব এবং স িলেক বদীর পবূ িদেক ছ ুঁেড় ফেল দেব। বদী থেক ছাই সিরেয় রাখার এটাই হল

জায়গা। ১৭ যাজক পাখীিটর ডানার জায়গাটা িছঁেড় ফলেব িক পাখীিটেক ভাগ করেব না। তারপর পাখীিটেক বদীর উপর
কােঠর ওপরকার আ েন পাডা়েব। এটা হল হামবিল, আ েন র ত নেব য। এর সগু রভেুক খশুী কের।

শ য নেব যসমহূ

২ ১ “যিদ কউ রভু ঈ বরেক শ য নেব য দান কের, তেব তার নেব য যন ঁেডা় ময়দা থেক তরী হয়। এই ময়দার
ওপর লাকিট অব যই তল ঢালেব এবং তার ওপর কু ু রাখেব। ২ তারপর স সটা হােরােণর পু রেদর কােছ অথাৎ 

যাজকেদর কােছ আনেব। স তল আর সগুি মশােনা এক মেুঠা ময়দার ঁেডা় নেব। যাজক তখন বদীর ওপের এই ারক
নেব য পাডা়েব। এই নেব য আ েন র ত। এর সগু রভেুক খশুী কের। ৩ হােরাণ এবং তার পু রেদর জ য থাকেব

বািক পেড় থাকা শ য নেব য। রভেুক দওয়া আ েন তরী এই নেব য অ য পিব র।

সঁকা শ য নেব যসমহূ
৪ “যখন কান লাক উনেুন সঁকা িট নেব য উপহার দয় তখন তা যন অব যই খািমরিবহীন িট হয় িমিহ ময়দা ও

তল িদেয় তরী, অথবা যন তল মশােনা স চাকলী হয়। ৫ যিদ তিুম সঁকাপাে র সঁকা শ য নেব য আেনা, তা হেল তা
যন অব যই তল মশােনা খািমরিবহীন ঁেডা় ময়দার তরী হয়। ৬ তিুম অব যই সটা টকুেরা টকুেরা করেব এবং তার ওপর
তল ঢালেব। এিট হল শ য নেব য। ৭ যিদ তিুম কডা়য় ভাজা শ য নেব য িনেয় আেসা, তখন যন তা তল মশােনা ঁেডা়

ময়দা িদেয় তরী হয়।
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৮ “তিুম অব যই এইসব িজিনস থেক তরী শ য নেব য িল রভরু কােছ আনেব। যাজেকর কােছ স িল িনেয় যােব
এবং স স িলেক বদীর ওপর রাখেব। ৯ তারপর যাজক শ য নেব যর িকছ ু অংশ নেব এবং এই ারক নেব য, বদীর
ওপর পাডা়েব। এই নেব য আ েন তরী। এর সগু রভেুক খশুী কের। ১০ পেড় থাকা শ য নেব য হােরাণ ও তার
পু রেদর জ য। রভেুক দওয়া এই আ েন তরী নেব য অ য পিব র।

১১ “ তামরা অব যই খািমর মশােনা কান শ য নেব য রভেুক দেব না। তামরা খািমর বা মধু আ েন ঝলেস রভেুক
নেব য িহেসেব দেব না। ১২ রথম ফসল থেক আনা নেব য িহেসেব তামরা খািমর ও মধু রভরু কােছ আনেত পােরা,

িক খািমর ও মধু সগু হেয় উেব যাওয়ার জ য বদীর ওপর যন পাডা়েনা না হয়। ১৩ তামােদর আনা রিতিট শ য
নেবে য তামরা অব যই লবণ দেব। ঈ বেরর িনয়েমর লবণ যন তামােদর শ য নেব য থেক বাদ না পেড।় তামােদর

সম নেব যর সে অব যই লবণ আনেব।

রথম ফসল থেক শ য নেব যসমহূ
১৪ “যখন তামরা রথম ফসল থেক শ য নেব য রভরু কােছ আনেব, তখন অব যই আ েন ঝলসােনা শে যর মাথা

আনেব। এই িল অব যই টাটকা শে যর চণূ করা মাথা হেব। এই হেব তামােদর রথম ফসল থেক আনা শ য নেব য।
১৫ তামরা অব যই তল আর সগুি তার ওপর ঢালেব। এই হল শ য নেব য। ১৬ যাজক অব যই ঁেডা় শে যর িকছ ুঅংশ,
তল এবং সম ধনূা রভরু কােছ ারক নেব য িহেসেব পাডা়েব।

ম ল নেব যসমহূ

৩ ১ “ম ল নেব য িহেসেব যখন কউ ঈ বেরর কােছ উৎসগ দয় তখন রাণীিট একিট পু ষ বা রী গ হেত পাের।
িক রাণীিটর অব যই যন কান দাষ না থােক। ২ লাকিট রাণীিটর মাথায় হাত রাখেব এবং সমাগম তাঁবেুত ঢাকার

মেুখ রাণীিটেক হ যা করেব, তারপর বদীর ওপের আর তার চারপােশ হােরােণর পু ররা অথাৎ যাজকরা র িছিটেয় দেব।
৩ ম ল নেব য হল রভরু রিত আ েন র ত এক নেব য। রাণীিটর দেহর িভতের ও বাইের য চিব আেছ, যাজকরা
তা অব যই উৎসগ করেব। ৪ তারা িট ব ৃ এবং য চিব িনতে বর নীেচ তােদর ঢেক রেখেছ স েলা উৎসগ করেব। য
চিব যকৃৎেক ঢেক রেখেছ তারা সিটও উৎসগ করেব এবং বেৃ র সে এিটেক সিরেয় রাখেব। ৫ তারপর হােরােণর পু ররা
বদীর ওপর চিব পাডা়েব। আ েনর ওপরকার কােঠ রাখা বল নেব যর ওপর তা তারা রাখেব। এটা হল আ েন র ত
নেব য। এর সগু রভেুক খশুী কের। ৬ “যখন কান লাক রভরু রিত ম ল নেব য িহেসেব একিট মষ বা একিট ছাগল

দান কের, তখন রাণীিট পু ষ অথবা রী জাতীয় হেত পাের; িক তােত যন অব যই কান দাষ না থােক। ৭ যিদ স
তার নেব য িহেসেব একিট মষশাবক আেন তেব স তা রভরু সামেন আনেব। ৮ স অব যই তার হাত রাণীিটর মাথার
ওপর রাখেব আর সমাগম তাঁবরু সামেন রাণীিটেক হ যা করেব। তারপর হােরােণর পু ররা বদীর চারপােশ রাণীিটর র
িছিটেয় দেব। ৯ আ েন র ত নেব যর মত কের তারা ম ল নেব যর একটা অংশ রভরু রিত উৎসগ করেব। তারা
অব যই চিব, সম র চিবযু লজ এবং য চিব রাণীিটর িভতেরর অংেশর সম অ েলােক ঢেক রােখ তা উৎসগ করেব।
(িপছেনর হােডর় এেকবাের লােগায়া অংশ থেক লজটা স কেট দেব।) ১০ কিটর কােছর িট ব ৃ ও তােদর ঢেক রাখা
চিবেক তারা যন দান কের। তারা অব যই যকৃেতর চিব অংশটকুুও দান করেব। তারা অব যই ব ৃ সেমত সিটেক সিরেয়
নেব। ১১ তারপর বদীর ওপর যাজকরা স িলেক পাডা়েব। রভরু রিত আ েনর নেব যই হল ম ল নেব য িক এটা

সাধারণ মানষু খা য িহেসেব রহণ করেত পারেব।
১২ “যিদ নেব যিট একিট ছাগল হয় তা হেল লাকিট তােক রভরু সামেন আনেব। ১৩ লাকিট ছাগলিটর মাথায় তার হাত

রাখেব এবং তােক সমাগম তাঁবরু সামেন হ যা করেব। তারপর হােরােণর পু ররা বদীর চারপােশ ছাগেলর সই র িছিটেয়
দেব। ১৪ রভরু রিত আ েনর নেব য িহেসেব যাজকরা ম ল নেব যর িকছ ু অংশ অব যই দান করেব। রাণীিটর

িভতেরর অংশ িলর ওপেরর ও চারপােশর চিব তারা অব যই উৎসগ করেব। ১৫ তারা নীেচর িপছেনর িদেকর মাংসেপশীর
কাছাকিছ িট ব ৃ ও তােদর চিবর আ াদন অব যই উৎসগ করেব। তারা যকৃেতর চিবর অংশও দেব। তারা অব যই এটােক
ব ৃ সহ সিরেয় দেব। ১৬ এরপর যাজকরা অব যই এ িল বদীর ওপর পাডা়েব। ম ল নেব য হল আ েন র ত এক
নেব য। এর সগু রভেুক খশুী কের। এিটও সাধারণ মানষু খা য িহেসেব রহণ করেত পাের; িক র অংশ িল অথাৎ 

চিব, রভরু জ য িনিদ । ১৭ বংশপর রায় এই িনয়ম িচরকােলর জ য তামােদর মে য চলেত থাকেব। যখােনই তামরা
থাক তামরা অব যই কখনও চিব বা র খােব না।”
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অজাে ঘেট যাওয়া পাপকেমর জ য নেব যসমহূ

৪ ১ রভু মািশেক বলেলন, ২ “ই রােয়েলর লাকেদর বেলা: যিদ কান মানষু অজাে পাপ কের ফেল এবং রভু যা
করেত বারণ কেরেছন তমন কান কাজ কের, তখন মানষুিট অব যই এই কাজ িল করেব:

৩ “যিদ অিভিষ যাজক এমন একটা ভলু কের বেস যােত মানষু তার পােপ দাষী হেয় যায়, তখন যাজক তার পােপর জ য
অব যই রভরু কােছ একিট নেব য দান করেব। যাজক অব যই কান দাষ নই এমন একিট এঁেড় বাছরু উৎসগ করেব।
পাপ নেব য িহেসেব স এঁেড় বাছরুিট রভেুক উৎসগ করেব। ৪ অিভিষ যাজক এঁেড় বাছরুিটেক সমাগম তাঁবরু রেবশ
পেথ আনেব। তারপর তার হাত ষাঁেডর় মাথায় রাখেব এবং রভরু সামেন ষাঁডট়ােক হ যা করেব। ৫ সই যাজক বাছরুিট থেক
িকছটুা র িনেয় তা সমাগম তাঁবরু ভতের িনেয় আসেব। ৬ পের তার আঙলু রে র মে য ডাবােব এবং পিব রতম জায়গার
আ াদেনর সামেন রভরু সামেন সাতবার সই র ছটােব। ৭ যাজক িকছটুা র সগু ী বদীর কােণ লাগােব। (এই বদীিট
সমাগম তাঁবেুত রভরু সামেন রেয়েছ।) ষাঁেডর় সব র টাই তােক হাম বদীর নীেচ ঢেল িদেত হেব। (এই বদীিট সমাগম
তাঁবেুত ঢাকার মেুখর বদী।) ৮ পােপর জ য নেব যর বাছরুিটর সম চিব স বার কের নেব। ভতেরর অংশ িলর ওপরকার
ও চারপােশর চিবও স িনেয় নেব। ৯ স অব যই ব ৃ এবং কিটর নীেচ য চিব তােদর ঢেক রােখ তা নেব। স যকৃেতর চিবও
অব যই নেব। স এটা বেৃ র সােথই বার কের নেব। ১০ ম ল নেব যর ষাঁডি়টর উৎসগীকরেণর মতই যাজক অব যই এই
সম অংশ েলা উৎসগ করেব। হাম নেব যর জ য য বদী, তার ওপর যাজক অব যই রাণীিটর অংশ েলা পাডা়েব।
১১–১২ িক যাজক অব যই ষাঁডি়টর চামডা়, ভতেরর অংশ েলা এবং শরীেরর বজ্য পদাথ এবং মাথা ও পােয়র সম মাংস
সিরেয় রাখেব। যাজক সই সব অংশ তাঁবরু বাইের িবেশষ জায়গায়- যখােন ছাই েলা ঢেল রাখা হয়, সখােন বেয় িনেয়
আসেব। সখােন অব যই স কােঠর ওপর সই সব অংশ রেখ পাডা়েব। যখােন ছাই েলা ঢালা আেছ সখােনই ষাঁডি়টেক
পাডা়েত হেব।

১৩ “এমনও হেত পাের য সম র ই রােয়ল জািত না জেন পাপ কেরেছ। তারা হয়েতা এমন অেনক কাজ কের বেসেছ
য িল রভু তােদর না করেতই আ া িদেয়েছন। যিদ তাই ঘেট তারা দাষী হেব। ১৪ যিদ তারা সই পাপ স বে বঝুেত

পাের, তেব তারা সম র জািতর জ য পােপর নেব য িহেসেব একটা এঁেড় বাছরু উৎসগ করেব। তারা অব যই এঁেড় বাছরুিটেক
সমাগম তাঁবেুত িনেয় আসেব। ১৫ লাকেদর মে য যারা রবীণ তারা রভরু সামেন ষাঁডি়টর মাথায় হাত রাখেব এবং তখন
একজন রভরু সামেন এঁেড় বাছরুিটেক হ যা করেব। ১৬ অিভিষ যাজক য তখন কত যরত িছল, স িকছটুা র সমাগম
তাঁবেুত িনেয় আসেব। ১৭ যাজকিট তার আঙলু রে র মে য ডাবােব এবং তা সাতবার রভরু সামেন পদার স ুখভােগ
িছিটেয় দেব। ১৮ তারপর যাজক িকছটুা র বদীর কাণ েলায় ফলেব। (এই বদী সমাগম তাঁবরু মে য রভরু সামেন
রেয়েছ।) যাজক সম র বল নেব যর বদীর মেঝেত ঢালেব। (এই বদী সমাগম তাঁবরু মে য ঢাকার মেুখ রেয়েছ।)
১৯ এরপর যাজক রাণীিটর সম চিব নেব এবং তা বদীর ওপর পাডা়েব। ২০ যাজক পাপ নেব য যমনভােব ষাঁডি়টেক
উৎসগ কেরিছল সইভােবই এই সম অংশ েলা উৎসগ করেব। এইভােব যাজক লাকেদর িচ কের তলুেব *এবং ঈ বর
ই রােয়েলর লাকেদর মা করেবন। ২১ যাজক অব যই এই ষাঁডি়টেক িশিবেরর বাইের আনেব এবং তা পাডা়েব, যমনভােব
স রথম ষাঁডে়ক পিুডে়য়িছল। সম র স রদােয়র পে এটাই হল পাপ মাচেনর নেব য।

২২ “একজন শাসক অজাে পাপ করেত পাের এবং তার রভু ঈ বর যা যা করেত অব যই িনেষধ কেরিছেলন, তার মে য
কান একটা স কের ফলেত পাের। এই ভলু করার জ য শাসক দাষী হেব। ২৩ যিদ শাসক তার পাপ স বে বঝুেত পাের,

তা হেল স অব যই কান দাষ নই এমন একিট পু ষ ছাগল আনেব। সটাই হেব তার নেব য। ২৪ শাসকিট অব যই
তার হাত ছাগলিটর মাথায় রাখেব আর রভরু সামেন যখােন হামবিল হ যা করা হয় সখােনই তােক হনন করেব। ছাগলিট
হল দাষেমাচেনর বিল। ২৫ পাপ নেব যর িকছটুা র যাজক অব যই তার আঙেুল নেব এবং বল নেব যর বদীর
কাণ েলায় তা লাগােব। বািক র টকুু যাজক অব যই বদীর মেঝেত ঢেল ফলেব। ২৬ আর ছাগলিটর সম মদ যাজক

অব যই বদীর ওপর পাডা়েব; ম ল নেব য দােনর মদ যমনভােব স পাডা়য় সইভােব যাজক অব যই তা পাডা়েব।
এইভােব যাজক সই শাসকেক তার পাপ থেক শাষণ করেব এবং ঈ বর তােক মা করেবন।

২৭ “সাধারণ মানেুষর কউ যিদ অজাে পাপ কের এবং রভু যা িনিষ কেরেছন এমন িকছ ু যিদ কের তাহেল স তার
অপরােধর জ য আইেনর কােছ দায়ব থাকেব। ২৮ যিদ সই যি িট িনেজর পাপ স বে অবগত হয় তেব স িন য়ই দাষ
নই এমন একিট রী ছাগল আনেব। এইিটই হেব লাকিটর পােপর জ য নেব য। পাপ কেরেছ বেল স অব যই এই

ছাগলিট আনেব। ২৯ স তার হাত রাণীিটর মাথায় রাখেব এবং হামবিলর জায়গায় তােক হ যা করেব। ৩০ তারপর যাজক

*৪:২০ লােকেদর … তলুেব অথবা “ রায়ি করণ।” িহ শদিটর অথ “ঢাকা দওয়া,” “লকুােনা” অথবা “পাপ মেুছ
দওয়া।”
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ছাগলিটর িকছটুা র তার আঙেুল নেব এবং হামবিলর বদীর কাণ েলােত সই র িছিটেয় দেব। এরপর যাজক ছােগর
বািক র টকুু অব যই বদীর মেঝেত ঢেল দেব। ৩১ যমনভােব ম ল নেব য থেক মদ দওয়া হয়, সইভােব যাজক
অব যই ছাগলিটর সম মদ উৎসগ করেব। যাজক অব যই রভরু উে ে য সগুি িহেসেব বদীর ওপর তা পাডা়েব।
এইভােব যাজক সই মানষুিটেক তার পাপ মাচেনর রায়ি করােব। এবং ঈ বর সই যি েক মা করেবন।

৩২ “পােপর নেব য িহেসেব যিদ সই লাকিট একিট মষশাবক আেন তাহেল তােক অব যই কান দাষ নই এমন একিট
রী শাবক আনেত হেব। ৩৩ লাকিট অব যই তার হাত রাণীিটর মাথায় রাখেব এবং যখােন তারা হামবিল হ যা কের

সখােনই দাষ মাচেনর নেব যেক হ যা করেব। ৩৪ যাজক তার আঙেুল অব যই সই পাপেমাচেনর নেব য থেক িকছটুা
র নেব এবং হামবিলর বদীর কাণ িলেত তা লাগােব। এরপর যাজক মষশাবকটার বাকী সব র বদীর মেঝয় ঢালেব।
৩৫ যমনভােব ম ল নেব য িলর মে য মষশাবেকর মদ মাংস উৎসগ করা হয়, যাজক সইভােব মষশাবকিটর সম মদ
উৎসগ করেব। সটােক যাজক যমনভােব কান হামবিল রভেুক দওয়া হয়, সইভােব বদীর ওপর তােক পাডা়েব। এইভােব
যাজক সই যি িটেক তার কৃত পাপ কেমর রায়ি করােব এবং ঈ বর সই লাকিটেক মা করেবন।

িবিভ ধরেণর আকি ক পাপ

৫ ১ “ কান মানষু একিট সতকবাণী েনেছ অথবা একজন মানষু এমন িকছ ু েন বা দেখ থাকেত পাের যা অ য লাকেদর
বলা উিচৎ । যিদ সই লাকিট যা দেখেছ বা েনেছ তা লাকেদর না বেল, তা হেল স এই পােপর জ য দাষী হেব।

২ অথবা লাকিট হয়ত অ িচ কান িকছ ু শ কেরেছ, যমন গহৃপািলত কান রাণীর মতৃেদহ অথবা কান অ িচ রাণীর
মতৃেদহ। ঐ লাকিট নাও জানেত পাের য স ঐসব িজিনস শ কেরেছ; িক তবু স ভলু করার কারেণ দাষী হেব। ৩ এমন
অেনক িবষয় আেছ যা মানেুষর কাছ থেক আেস এবং মানষুেক অ িচ কের। একজন মানষু না জেনই অ য একজেনর কাছ
থেক এসেবর য কান একটা শ করেত পাের। যখন সই মানষু জানেত পাের য স অ িচ িজিনস শ কেরেছ, তখন স
দাষী হেব। ৪ একজন মানষু ভাল অথবা ম িকছ ু িচ া না কেরই হঠকারী রিত া কের ফলেত পাের এবং এস েক ভেুল
যেত পাের িক যখন তার রিত ার কথাটা মেন পডে়ব তখনই স হেব দাষী কারণ স তার রিত িত র া কেরিন।

৫ সতুরাং যিদ কান মানষু এ িলর মে য কান একিট িবষেয় দাষী হয় তাহেল স য কাজটা ভলু কের কেরেছ তা অব যই
বীকার করেব। ৬ স অব যই তার কৃত দােষর জ য রভরু কােছ আসেব। স অব যই একটা রী মষশাবক বা রী

ছাগল পাপেমাচেনর নেব য িহেসেব আনেব। তারপর যাজক সই মানষুিটর কৃত পাপকম থেক তােক মু করার জ য যা
িকছ ু করার করেব।

৭ “যিদ লাকিট মষশাবক িদেত সমথ না হয় তেব স অব যই িট ঘঘুু পাখী বা িট পায়রা ঈ বেরর কােছ আনেব। এ েলা
হল তার কৃত পােপর জ য নেব য। একিট পাখী হেব অব যই তার পােপর নেব য এবং অপরিট হেব হােমর নেব য।
৮ লাকিট অব যই স িল যাজেকর কােছ আনেব। রথেম যাজক পাপ নেব য িহেসেব একিট পাখীেক উৎসগ করেব। যাজক
পাখীর ঘাড় থেক মাথাটা আলাদা কের নেব, িক পাখীিটেক ভােগ ভাগ করেব না। ৯ যাজক অব যই বদীর পােশ পােপর
জ য উৎসগীকৃত এই নেব যর র েক িছিটেয় দেব। তারপর বািক র বদীর তলেদেশ ঢেল দেব। এই হল কৃত পােপর
জ য নেব য। ১০ এরপর যাজক ি বতীয় পাখীিটেক অব যই হামবিলর িনয়মানযুায়ী উৎসগ করেব। এইভােব যাজক সই
মানষুিটেক তার কৃত পাপ থেক মাচেনর রায়ি করােব এবং ঈ বর সই মানষুিটেক মা করেবন।

১১ “যিদ মানষুিট িট ঘঘুু পাখী বা িট পায়রা িদেত সমথ না হয় তাহেল স অব যই ৮ কাপ ঁেডা় ময়দা আনেব। এটাই
হেব তার পােপর জ য নেব য। লাকিট কান রেমই ময়দায় কান তল দেব না। তা পাপ মাচেনর নেব য বেল স এেত
কু ু দেব না। ১২ লাকিট অব যই ময়দার ঁেডা় যাজেকর কােছ আনেব। যাজক তা থেক এক মেুঠা ময়দা নেব। এ হেব
এক রনাথক নেব য। বদীর ওপর যাজক ঁেডা় ময়দা পাডা়েব। এ হল ঈ বেরর রিত আ েন পাডা়েনা এক নেব য।
এ নেব য পােপর জ য উৎসগ নেব য। ১৩ এইভােব যাজক মানষুিটেক শাধন করেব এবং ঈ বর সই মানষুিটেক মা
করেবন। যটকুু শ য নেব য পেড় থাকেব, তা সাধারণ শ য নেব যর মতই যাজেকর জ য হেব।”

১৪ রভু মািশেক বলেলন, ১৫ “ কান মানষু আকি কভােব রভরু পিব র িজিনস অপিব র করেত পাের। সে ে র
সই লাকিট তখন কান খুঁত নই এমন একিট পু ষ মষ অব যই আনেব। এটাই হেব রভরু রিত দােষর জ য দওয়া
নেব য। তিুম অব যই পিব র ােনর মাপ কািঠ যবহার করেব এবং পু ষ মষিটর একিট মূ য িঠক করেব। ১৬ পিব র

িজিনেসর সে স য পাপ কেরেছ তার জ য লাকিট অব যই তার জিরমানা দেব। স যা দেব বেল রিত িত িদেয়িছল
তা দেব ও তার সে মেূ যর এক প মাংশ যাগ করেব এবং সই মূ য যাজকেক দেব। এইভােব পাপেমাচেনর নেব যর
মষিট উৎসগ কের যাজক সই লাকিটেক িচ করেব এবং ঈ বর ঐ যি েক মা করেবন।

১৭ “যিদ কান যি পাপ কের এবং রভরু আ া িলর কান একিট ল ন কের, এমনিক যিদ স তা না জেন কের
থােক, স দাষী সা য হেব এবং তার পােপর জ য দায়ী হেব। ১৮ সই লাকিটেক যাজেকর কােছ কান খুঁত নই এমন
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একিট পু ষ মষ আনেত হেব। সই পু ষ মষ হেব দাষ মাচেনর নেব য। এইভােব অজাে লাকিট য পাপ কেরিছল তা
থেক যাজক তােক মু করেব এবং ঈ বর সই মানষুিটেক মা করেবন। ১৯ এমন িক, স য পাপ কেরেছ এটা না জানেলও
লাকিট দাষী সতুরাং স রভেুক অব যই তার দাষাথক নেব য দান করেব।”

অ যা য পােপর জ য দাষাথক নেব যসমহূ

৬ ১ রভু মািশেক বলেলন, ২ “একজন মানষু হয়েতা এইসব পােপর মে য কান একটা কের রভরু িব াচরণ করেত
পাের। কােরার কান িবষয় দখােশানা করার সময় স যাপাের িক ঘেটেছ স স বে িম যা কথা বলেত পাের, স

িকছ ু চিুর করেত পাের অথবা কাউেক ঠকােত পাের। ৩ অে যর হািরেয় যাওয়া িজিনস পেয় িমে য বলেত পাের, অথবা তার
রিত িত অনযুায়ী কাজ নাও করেত পাের। অথবা কান মানষু অ য কান রকেমর অ যায় করেত পাের। ৪ িক স এই

ধরেণর কান কাজ করেল পােপর দােষ দাষী হেব, সতুরাং স যা িকছ ু চিুর কেরিছল, স অ যেক ঠিকেয় যা িকছ ু িনেয়িছল
তা স অব যই িফিরেয় দেব। অথবা অ য লাকরা তােক যা িকছ ু তৎ বাবধান করার জ য িদেয়িছল অথবা যসব িজিনস
স পেয়ও িমে য বেলিছল, সব িকছ ু স অব যই িফিরেয় দেব। ৫ স যা িকছ ু িম যা রিত িত িদেয়িছল তার পেুরা দাম
দেব এবং তারপর স অিতির িজিনসিটর এক প মাংেশর মত দামও অব যই ফরৎ দেব। স রকৃত অিধকারীর কােছই
সই অথ দেব। যিদন স তার দাষাথক বিল িনেয় আসেব সিদন স এই কাজিট করেব। ৬ ঐ মানষুিট অব যই যাজেকর

কােছ দাষাথক বিল িনেয় আসেব। তা অব যই হেব মেষর দল থেক আনা একটা পু ষ মষ। সই পু ষ মেষর মে য যন
কান খুঁত না থােক। যাজক যা বলেব এর দাম হেব তাই। এটা হেব রভরু কােছ রদ এক দাষাথক বিল। ৭ এরপর যাজক
রভরু কােছ যােব এবং লাকিটর পাপ মাচেনর জ য রেয়াজনীয় কাজ করেব এবং রভু লাকিটর সম কাজ মা কের

দেবন য িলর জ য স দায়ী িছল।”

হামবিল
৮ রভু মািশেক বলেলন, ৯ “হােরাণ এবং তার পু রেদর এই িনেদশ দাও: এটা হল হামবিলর িনয়ম। বদীর অি কুে র

ওপর সকাল না হওয়া পয হামবিল সারা রাত ধের থাকেব। বদীর আ ন অব যই একটানা বদীিটর ওপের বলেত
থাকেব। ১০ যাজক অব যই মসীনার অ বাস পরেব এবং তার উপর পরেব মসীনা বে রর পাশাক। বদীর ওপর আ েন
দ য নেব যসমহূ ছাই হেয় যােব যাজক সই পির য ছাই তেুল িনেয় সই সম ছাই বদীর পােশ রাখেব। ১১ এরপর
যাজক এই পাশাক ছেড় অ য পাশাক পরেব, তারপর স তাঁবরু বাইের অ য এক িবেশষ জায়গায় ছাই িলেক িনেয় যােব।
১২ িক বদীর আ ন অব যই বদীর ওপর বলেত থাকেব। তােক কান মেতই িনিভেয় দওয়া চলেব না। যাজক রিতিদন
সকােল বদীর ওপের কাঠ িদেয় বালােব। স বদীর ওপের কাঠ সািজেয় ম ল নেব য সমেূহর চিব অব যই পাডা়েব।
১৩ বদীর ওপর আ ন অিবরাম বলেত থাকেব, তা যন কান মেতই না িনেভ যায়।

শ য নেব যসমহূ
১৪ “এটা হল শ য নেব য দােনর িনয়ম: বদীর সামেন রভরু কােছ হােরােণর পু ররা এই নেব য অব যই আনেব।

১৫ শ য নেব য সমেূহর ম য থেক যাজক এক মেুঠা ভি ঁেডা় ময়দা নেব। সই শ য নেব যর সােথ যন তল এবং
সগু ী িনি তভােব থােক। যাজক বদীর ওপর শ য নেব যেক পাডা়েব। এটা হেব রভরু রিত এক রনাথক নেব য,
এর গ রভেুক খশুী করেব।

১৬ “শ য নেব যর অবিশ যা পেড় থাকেব হােরাণ এবং তার পু ররা অব যই তা খােব। খািমর না িদেয় তরী এক
ধরেণর িটই হল শ য নেব য। কােনা পিব র ােন যাজকরা অব যই এই িট খােব; সমাগম তাঁবরু রা েণর মে যই
এটা খােব। ১৭ শ য নেব যিট যন কখনই খািমর িদেয় তরী করা না হয়। আ ন িদেয় তরী আমােক দওয়া নেব যসমহূ
আিম যাজকেদর অংশ িহেসেব িদেয়িছ। এটা অ য পিব র, দান করা পাপ নেব য এবং দাষ নেব যর মত। ১৮ হােরােণর
সম স ানেদর মে য রে যকিট পু ষ স ান আ েন র ত রভরু রিত িনেবিদত নেব যসমহূ খেত পাের। এটা
তামােদর বংশপর রাভােব িচরকােলর িনয়ম। এই সম নেব য েশর বারাই সই সব মানষুেদর পিব রতা আেন।”

যাজকেদর শ য নেব য
১৯ রভু মািশেক বলেলন, ২০ “হােরাণ আর তার পু রেদর আমার কােছ এইসব নেব য আনেত হেব। যিদন তারা

হােরাণেক রধান যাজক বেল অিভিষ করেব, সিদনই তারা এটা করেব। শ য নেব যর জ য তারা অব যই ৮ কাপ
ঁেডা় ময়দা আনেব। ( রিতিদেনর নেব য দােনর সমেয়ই এটা দওয়া হেব।) তারা এর অেধক আনেব সকােল, বািক অেধক
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আনেব স যার সময়। ২১ ঁেডা় ময়দার সে তল মশােনা হেব এবং সঁকার পাে র তােক সঁকা হেব। তরী হেয় গেল তিুম
অব যই তা ভতের আনেব। তিুম নেব যিটেক টকুেরা টকুেরা কের ভা েব। এর গ রভেুক খশুী করেব।

২২ “হােরােণর ােন বসার জ য হােরােণর উ রপু ষেদর থেক অিভিষ যাজক এই শ য নেব য অব যই রভরু কােছ
আনেব। এ িনয়ম িচরকাল ধের চলেব। রভরু জ য শ য নেব য অব যই স ূণভােব অি দ করেত হেব। ২৩ যাজেকর

রে যকিট শ য নেব য অব যই স ূণভােব পাডা়েত হেব। তা কান মেতই আহার করা চলেব না।”

পাপবিলর িনয়ম
২৪ রভু মািশেক বলেলন, ২৫ “হােরাণ ও তার পু রেদর বেলা: এই হল পাপ নেব য দােনর িনয়ম। যখােন রভরু

সামেন হামবিলর বিল হ যা করা হেয়িছল, সখােনই পাপ নেব যর বিলেকও হ যা করেত হেব। এটা অ য পিব র।
২৬ য যাজক পাপ নেব য উৎসগ করেছ স অব যই সটা খােব; িক স এটা একটা পিব র জায়গায় খােব-জায়গাটা যন
সমাগম তাঁবরু চারপােশর উঠােনর মে য হয়। ২৭ পাপ নেব যর মাংস েশই একজন মানষু বা কান িবষয় পিব র হেয়
ওেঠ।

“যিদ িছটােনা রে র একটওু কান মানেুষর কাপেডর় ওপর পেড় তখন অব যই কান পিব র ােন যন সই কাপড়
কাচা হয়। ২৮ মািটর পাে র যিদ পাপ নেব যেক িস করা হয়, তাহেল পা রটােক অব যই ভে ফলেত হেব। যিদ পাপ
নেব যেক িপতেলর তরী পাে র ফাটােনা হয়, তাহেল পা রিটেক অব যই মাজেত হেব এবং পের জেল ধেুয় িনেত হেব।

২৯ “যাজক পিরবােরর য কান পু ষ পাপ মাচেনর নেব য খেত পারেব; এটা খবুই পিব র। ৩০ িক যিদ পাপ মাচেনর
নেব যর র সমাগম তাঁবরু মে য আনা হয় এবং সই পিব র ােন লাকেদর িচ করার জ য যবহার করা হয়, তাহেল
সই পাপ মাচেনর নেব য আ েন পিুডে়য় িনেত হেব। যাজকরা সই পাপ নেব য অব যই খােব না।

দাষাথক বিল

৭ ১ “ দাষ মাচেনর বিল উৎসেগর এ িল হল িনয়ম: এ অ য পিব র। ২ একজন যাজক দাষ মাচেনর বিল অব যই
সই জায়গায় হ যা করেব যখােন হােমর বিল হ যা করা হয়, তারপর দাষ মাচেনর বিলর র বদীর সবিদেক িছিটেয়

দেব।
৩ “যাজক দাষ মাচেনর বিলর সম মদ অব যই উৎসগ করেব, মদসহ লজ এবং িভতর অংেশর ওপর ছিডে়য় থাকা

মদ উৎসগ করেব। ৪ যাজক নেব যর িট ব ৃ এবং য চিব কিটেদেশর নীেচ তােদর ঢেক রােখ তা উৎসগ করেব, যকৃেতর
মদ অংশও নেব য িহসােব দেব। মু র রি িলর সে স তা ছািডে়য় আনেব। ৫ ঐ সম িজিনস যাজক বদীর ওপর
পাডা়েব। এ হেব রভরু রিত আ েন র ত এক নেব য। এটা হল এক দাষ মাচেনর নেব য।

৬ “যাজেকর পিরবােরর য কান পু ষ দাষ মাচেনর বিল ভ ণ করেত পাের। এ নেব য খবুই পিব র, তাই এটা অব যই
কান পিব র ােন খেত হেব। ৭ দাষ মাচেনর নেব য পাপ মাচেনর নেব যরই মেতা। এই ই নেব যর জ য এক

িনয়ম। য যাজক বিলর যব া করেব স খা য িহেসেব মাংস পােব। ৮ য যাজক বিলর যব া করেব স দ নেব য থেক
চামডা়ও পােব। ৯ রদ রে যক শ য নেব য সই যাজেকর অিধকাের আসেব, য যাজক তা উৎসগ করবার ভার নেব।
যাজক পােব শ য নেব যসমহূ যা উনেুন সঁকা বা ভাজবার পাে র অথবা সঁকার থালায় রা া করা। ১০ হােরােণর পু রেদর
অিধকাের থাকেব শ য নেব যসমহূ, স িল কেনা বা তল মশােনা হেত পাের। হােরােণর পু ররা সকেল এই খাে যর
অংশ নেব।

ম ল নেব যসমহূ
১১ “ রভরু কােছ ম ল নেব যসমহূ দােনর িনয়ম: ১২ কান যি কৃত তা জানােত ম ল নেব য আনেত পাের। যিদ

স কৃত তা জানােত নেব য আেন তেব তার খািমরিবহীন তল মাখােনা িট, ওপের তল দওয়া পাতলা িকছ ু িট এবং তল
মশােনা ঁেডা় ময়দার িকছ ু গাটা পাঁউ িট আনা উিচত। ১৩ ম ল নেব যসমহূ হল সই নেব য যা কান যি ঈ বরেক

ধ যবাদ জানােতই আেন। সই নেব যর সে যি িট খািমর িদেয় তরী করা গাটা পাঁউ িট িলও অ য নেব য িহেসেব
আনেব। ১৪ এই সম িটর একিট সই যাজেকর, য ম ল নেব যর র িছিটেয় দেব। ১৫ ম ল নেব যর মাংস যিদন
উৎসগ করা হেব, সই িদেনই তা খেত হেব। একজন মানষু এই উপহার ঈ বেরর রিত কৃত তা জানােতই দয়; িক পেরর
িদন সকােলর জ য মাংেসর একটওু যন পেড় না থােক।

১৬ “ কান মানষু ম ল নেব য আনেত পাের কারণ স হয়ত ঈ বরেক উপহার িদেত চায় অথবা স হয়ত ঈ বেরর কােছ
িবেশষ মানত কেরিছল। যিদ এটা স য হয় তাহেল যিদন স নেব য দয়, সই িদেনই রদ নেব য খেয় িনেত হেব।
যিদ িকছ ুপেড় থােক তা পেরর িদন অব যই খেত হেব। ১৭ িক যিদ এই নেব যর কান মাংস ততৃীয় িদেনও পেড় থােক তা
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আ েন পিুডে়য় ফলেত হেব। ১৮ যিদ কান যি ততৃীয় িদন তার ম ল নেব যর কান মাংস ভ ণ কের তাহেল রভু সই
যি র রিত স হেবন না। তার নেব য রভু রহণ করেবন না; সই নেব য হেব অ িচ। আর যিদ কান যি সই

মাংেসর িকছ ু ভ ণ কের তা হেল সই যি িনেজ তার দােষর জ য দায়ী হেব।
১৯ “অ িচ এমন কান ব র ছাঁয়া লাগা মাংস অব যই যন কউ না খায়; আ েন এই মাংস পাডা়েব। রে যকিট িচ

মানষু ম ল নেব য থেক মাংস খেত পাের। ২০ িক যিদ কান অ িচ যি রভরু জ য িনিদ ম ল নেব যর মাংস
খায়, তা হেল সই যি েক অব যই তার লাকেদর থেক িবি করেত হেব।

২১ “যিদ কান যি কান অ িচ িজিনস, যা মানেুষর শরীেরর বারা অ িচ হেয়েছ বা কান অ িচ জ বা রভু িনেষধ
কেরেছন এমন কান িজিনস শ কের, তাহেল সই যি অ িচ হেব। এবং যিদ স ম ল নেব যর মাংস খায়, তাহেল
তােক অব যই তার লাকেদর থেক আলাদা করেত হেব।”

২২ রভু মািশেক বলেলন, ২৩ “ই রােয়েলর লাকেদর বেলা: তামরা গ , মষ বা ছাগেলর কােনা চিব অব যই খােব
না। ২৪ য জ বাভািবক ভােব মারা গেছ অথবা অ য জ েদর বারা িছ -িবি হেয় গেছ, তামরা স জ র চিব যবহার
করেত পার; িক তামরা কখেনাই তা খােব না। ২৫ আ েন পাডা় জ রভরু রিত রদ যিদ কান যি তার চিব খায়,
তাহেল সই যি েক তার সংি লাকেদর থেক িবি হেত হেব।

২৬ “ তামরা যখােনই বাস কেরা না কন কখনও কান পািখর বা কান জ র র পান করেব না। ২৭ যিদ কান যি র
খায়, তাহেল সই লাকিটেক অব যই তার লাকেদর থেক িবি হেত হেব।”

দালনীয় নেব যর িনয়মাবলী
২৮ রভু মািশেক বলেলন, ২৯ “ই রােয়েলর লাকেদর বেলা: যিদ কান যি রভরু কােছ ম ল নেব য িনেয় আেস,

তাহেল সই যি ঐ নেব যর অংশ অব যই রভেুক দেব। ৩০ উপহােরর সই অংশ আ েন পাডা়েনা হেব। স িনেজর
হােত সই উপহােরর অংশ বহন করেব। সই জ িটর চিব এবং ব েদশ যাজেকর কােছ আনেব। রভরু সামেন জ িটর
ব েদশিট তেুল ধরেব। এটাই হেব দালনীয় নেব য। ৩১ তারপর যাজক বদীর ওপর চিব পাডা়েব; িক জ র ব েদশ
হােরাণ এবং তার পু রেদর অিধকাের থাকেব। ৩২ তামরা ম ল নেব যর ডান িদেকর উ িটও যাজকেক দেব। ৩৩ ম ল
নেব যর ডান িদেকর উ িট থাকেব সই যাজেকর (হােরােণর পু রেদর) দখেল, য ম ল নেব যর র আর চিব উৎসগ

করেব। ৩৪ আিম ই রােয়েলর লাকেদর কাছ থেক দালনীয় নেব যর ব েদশ এবং ম ল নেব যর ডান উ িনি এবং
সই ব িল আিম হােরাণ ও তার পু রেদর িদেয় িদি । ই রােয়েলর লাকরা অব যই এই িনয়ম িচরকােলর জ য মেন

চলেব।”
৩৫ ঐ িল হল রভেুক রদ আ েনর তরী নেব যর অংশ যা হােরাণ ও তার পু রেদর অিধকার। যখনই হােরাণ এবং

তার পু ররা রভরু যাজক হেয় সবা করেব তারা উৎসগ িলর অংশও পােব। ৩৬ যাজকেদর মেনানীত করার সময় থেকই
রভু ঐ সব অংশ যাজকেদর দওয়ার জ য ই রােয়েলর লাকেদর িনেদশ দন। লাকরা অব যই যন সই অংশ িচরকােলর

জ য যাজকেদর দয়।
৩৭ ঐ িল হল হামবিল, শ য নেব য, পাপেমাচেনর নেব য, দাষেমাচেনর বিল, ম ল নেব য এবং যাজক িনবাচন

স েক িনয়মাবলী। ৩৮ সীনয় পবেতর ওপর রভু মািশেক এই আ া িল দন। যিদন রভু ই রােয়েলর লাকেদর সীনয়
ম ভিুমর মে য রভরু কােছ তােদর নেব যসমহূ আনেত আেদশ িদেয়িছেলন, সিদনই িতিন ঐ িবিধ িল জািনেয় দন।

মািশ যাজকেদর িনযু করেলন

৮ ১ রভু মািশেক বলেলন, ২ “হােরাণ ও তার পু রেদর সে নাও। সই সে নাও পাশাক-পির দ, অিভেষেকর জ য
তল, পাপেমাচেনর নেব যর ষাঁড,় িট পু ষ মষ এবং খািমরিবহীন িটর ঝিুড।় ৩ তারপর লাকেদর একসে সমাগম

তাঁবরু রেবশ মেুখ িনেয় এেসা।”
৪ রভরু আেদশ মতই মািশ সব কাজ করল। লাকরা সমাগম তাঁবরু রেবশ মেুখ একসে দখা করল। ৫ তখন মািশ

লাকেদর বলল, “ রভু যা আেদশ কেরেছন এ হল তাই এবং তা অব য কত য।”
৬ তারপর মািশ হােরাণ ও তার পু রেদর িনেয় এল। জল িদেয় স তােদর ধৗত করল। ৭ এরপর মািশ হােরাণেক বানা

অ রি ণী পরােলা এবং তার কামেরর চারপােশ কিটব জডা়ল। তারপর মািশ হােরােণর গােয় পাশাক পিরেয় গােয় এেফাদ
জডা়ল এবং বানা পটকুােত গা ব ন কের তা বাঁধল। এইভােব মািশ হােরােণর গােয় এেফাদ পরাল। ৮ মািশ হােরােণর বেুক
ব াবরণ পিরেয় িদল। তারপর স ব াবরেণর ভতের উরীম ও তূ ীম রাখল। ৯ মািশ হােরােণর মাথা ল বা কাপড় জডা়েনা
পাগিড় িদেয় ঢেক িদল। এক টকুেরা সানা পাগিডর় সামেনটায় বিসেয় িদল। এই সানার টকুেরাটা হল পিব র মকুুট। রভরু
আ া মতই মািশ এটা কেরিছল।
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১০ এরপর মািশ অিভেষেকর তল িনল এবং পিব র তাঁবরু ওপর ও তার ভতেরর সম িজিনেসর ওপর তা িছিটেয় িদল।
এইভােব মািশ তােদর পিব র করল। ১১ মািশ বদীর ওপর ঐ তেলর িকছটুা সাতবার িছিটেয় িদল। মািশ বদীর ওপর
এবং তৎসংল থালায়, গামলায় এবং তার তলেদেশ তল িছিটেয় সব িকছেুক পিব র করল। ১২ তারপর িকছটুা অিভেষেকর
তল িনেয় স হােরােণর মাথায় ঢালল, এইভােব মািশ হােরাণেক পিব র করল। ১৩ মািশ এরপর হােরােণর পু রেদর িনেয়

এেস তােদর বানা অ রি ণী পরাল। পের তােদর গােয় কিটব জিডে়য় িদল। তারপর তােদর মাথায় ফি বাঁধল। রভরু
আ ামতই মািশ এসব করল।

১৪ এরপর মািশ পাপ মাচন নেব যর ষাঁডি়টেক িনেয় এল। পাপ মাচন নেব যর ষাঁেডর় মাথার ওপর হােরাণ ও তার
পু ররা হাত রাখল। ১৫ তারপর মািশ ষাঁডি়টেক হ যা কের তার র সং রহ করল। মািশ তার আঙলু িদেয় িকছ ু র বদীর
সব কােণ লাগাল। এইভােব মািশ বদীিটেক বিলর উপেযাগী কের তরী করল। তারপর স বদীর মেঝয় র ঢেল িদল।
লাকেদর পাপ মু করার জ য এইভােব মািশ বদীিটেক বিলর জ য তরী রাখল। ১৬ স যকৃৎ থেক সব চিব বার কের

িনল এবং সই সে িট ব ৃ ও তােদর ওপরকার সব চিবটকুু িনেয় সই বদীর ওপর তােদর পাডা়ল। ১৭ িক মািশ ষাঁেডর়
চামডা়, তার মাংস এবং শরীেরর বজ্য পদাথেক তাঁবরু বাইের িনেয় এল। তাঁবরু বাইের আ েন মািশ স িলেক পাডা়ল।

রভরু আ ামতই মািশ এসব করল।
১৮ এরপর মািশ হামবিলর জ য পু ষ মষেক িনেয় এল। হােরাণ এবং তার পু ররা সই পু ষ মেষর মাথায় তােদর

হাত রাখল। ১৯ মািশ তারপর পু ষ মষিটেক হ যা করল। স বদীর চারপােশ ও বদীর ওপের পু ষ মষিটর র িছিটেয়
িদল। ২০–২১ মািশ পু ষ মষিটেক টকুেরা টকুেরা কের কাটল। স িভতেরর অংশ িল ও পা জল িদেয় ধেুয় িদল, তারপর
বদীর ওপর গাটা পু ষ মষিটেক পাডা়ল। মািশ মাথা ও শরীেরর টকুেরা েলা এবং চিব পাডা়ল। এ হল আ েনর তরী
হামবিল। এর গ রভেুক খশুী কের। রভরু আ ামত মািশ ঐ িল করল।

২২ তারপর মািশ অ য পু ষ মষিটেক িনেয় এল। হােরাণ আর তার পু রেদর যাজক িহসােব িনিদ করার জ যই এই
পু ষ মষিট যবহার করা হেয়িছল। তারা এই পু ষ মষিটর মাথায় তােদর হাত রেখিছল। ২৩ এরপর মািশ পু ষ মষিটেক
হ যা করল। এর িকছটুা র স হােরােণর কােনর লিতেত, তার ডান হােতর বেুডা় আঙেুল এবং হােরােণর ডান পােয়র বেুডা়
আঙেুলর মাথায় ছাঁয়াল। ২৪ তারপর স হােরােণর পু রেদর বদীর কাছাকািছ িনেয় এল। রে র িকছটুা তােদর ডান কােনর
লিতেত, ডান হােতর বেুডা় আঙেুল এবং ডান পােয়র বেুডা় আঙেুলর মাথায় লািগেয় িদল। এরপর স বদীর চারপােশ র
িছিটেয় িদল। ২৫ এরপর মািশ চিব, লজ, িভতেরর সম অংশ েলার চিব, যকৃৎ ঢাকা চিব, ব ৃ িট এবং তােদর চিব এবং ডান
িদেকর উ িনল। ২৬ রে যকিদন রভরু সামেন এক ঝিুড় ভি খািমরিবহীন িট রাখা হত। মািশ এই িট িলর একিট,
তল মাখােনা িটর একিট ও একিট খািমরিবহীন পাতলা িট িনল। সই সব িটর টকুেরা েলা মািশ চিবর ওপর এবং পু ষ
মেষর ডান উ র ওপর রাখল। ২৭ তারপর মািশ সই সম িকছ ু হােরাণ ও তার পু রেদর হােত িদেয় িদল। টকুেরা েলােক
মািশ দালনীয় নেব য েপ রভরু সামেন দালােলা। ২৮ তারপর হােরাণ ও তার পু রেদর হাত থেক স িলেক িনেয় মািশ
বদীর হামবিলর ওপর পাডা়ল। হােরাণ ও তার পু রেদর যাজক িহসােব িনেয়াগ করার জ যই এই নেব য। এ নেব য

আ েনর বারা তরী নেব য। এর গ রভেুক খশুী কের। ২৯ মািশ ব েদশটা িনেয় রভরু সামেন তা দালনীয় নেব য
িহেসেব দালাল। যাজকেদর িনেয়াগ করার যাপাের পু ষ মেষর এই অংশ হল মািশর অংশ। মািশ রভরু আ ামতই
এসব কাজ করল।

৩০ মািশ বদীর ওপর পেড় থাকা অিভেষেকর তেলর িকছটুা ও িকছটুা র িনেয় হােরােণর ওপর এবং হােরােণর পাশােকর
ওপর িছিটেয় িদল। হােরােণর সে সবারত ছেলেদর এবং তােদর পাশােকর ওপেরও িকছটুা িছিটেয় িদল। এইভােব মািশ
হােরাণ, তার কাপড-় চাপড,় তার ছেলেদর এবং ছেলেদর কাপড-় চাপড় িচ করল।

৩১ তারপর মািশ হােরাণ ও তার পু রেদর িজ াসা করল, “আমার আেদশ তামােদর মেন পেড় তা? আিম বেলিছলাম,
‘হােরাণ এবং তার পু ররা এই সম িজিনস অব যই আহার করেব।’ সতুরাং যাজক িনবাচেনর অনু ান থেক িটর ঝিুড়
আর মাংস িনেয় িনও। সমাগম তাঁবরু রেবশ মেুখ মাংসটােক িস কেরা। সই খােনই মাংস আর িট খও। আিম যা বলিছ
সইমেতা এটা কেরা। ৩২ যিদ মাংস বা িটর কান িকছ ুপেড় থােক তেব তা পিুডে়য় ফল। ৩৩ যাজক িনবাচেনর অনু ান চলেব

সাতিদন ধের। সই অনু ান শষ না হওয়া পয তামরা অব যই সমাগম তাঁবরু রেবশ পথ ছাডে়ব না। ৩৪ আজ যা করা হল,
রভু সইসব করেতই আ া িদেয়েছন। তামােদর িচ করেতই িতিন এইসব আ া িদেয়েছন। ৩৫ তামরা অব যই সমাগম

তাঁবরু রেবশ মেুখ সাতিদন ধের িদনরাত থাকেব। যিদ তামরা রভরু আ া না মােনা তাহেল তামরা মারা যােব। রভু
আমােক এইসব আ া িদেয়েছন।”

৩৬ তাই হােরাণ ও তার পু ররা রভু মািশেক যা যা করেত আ া িদেয়িছেলন সসবই করল।
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ঈ বর যাজকেদর রহণ করেলন

৯ ১ আট িদেনর িদন মািশ হােরাণ ও তার পু রেদর এবং সই সােথ ই রােয়েলর রবীণেদরও ডাকল। ২ মািশ হােরাণেক
বলল, “একটা ষাঁড় এবং একটা পু ষ মষ িনেয় এেসা। এই জ েদর মে য অব যই যন কান খুঁত না থােক। ষাঁডট়া

হেব পাপ মাচেনর নেব য আর মষটা হেব হামবিলর নেব য। ঐসব জ েদর রভরু কােছ িনেবদন কেরা। ৩ ই রােয়েলর
লাকেদর বেলা, ‘পাপ মাচেনর নেব যর জ য একিট পু ষ ছাগল নাও এবং হামবিলর জ য একিট বাছরু ও একিট মষশাবক

নাও। বাছরু ও ছাগ িশ রে যকিটর বয়স যন এক বছর হয়। ঐ সম জ েদর মে য অব যই যন কান খুঁত না থােক।
৪ একটা ষাঁড় ও একটা পু ষ মষ ম ল নেব যর জ য নাও। ঐসব জ ছাডা়ও তল মশােনা শ য নেব য নেব এবং
এসব রভরু কােছ িনেবদন করেব, কারণ আজ রভু তামােদর কােছ আিবভতূ হেবন।’”

৫ সতুরাং সম মানষু সমাগম তাঁবরু কােছ এেলা। মািশ যমন আেদশ িদেয়িছল তারা সকেল সই মত িজিনস আনেলা।
সম লাক রভরু সামেন দাঁডা়ল। ৬ মািশ বলল, “ রভরু আ া মতই তামরা এ িল করেব আর তখন রভরু মিহমা
তামােদর কােছ রকািশত হেব।”

৭ তারপর মািশ হােরাণেক বলল, “যাও রভরু আ া মেতা কাজ িল কেরা। বদীর কােছ যাও এবং পাপ মাচেনর নেব য
ও হামবিলর নেব য িল িনেবদন কেরা, যােত তিুম এবং তামার লাকরা িচ হও। লাকেদর নেব য িলও নাও এবং সইসব
পব িল পালন কর য িল তােদর িচ কের।”

৮ সইজ য হােরাণ বদীর সামেন এেস পাপেমাচেনর নেব যর জ য ষাঁডট়ােক হ যা করেলা। এই পাপেমাচেনর নেব য
তার িনেজরই জ য। ৯ তারপর হােরােণর পু ররা হােরােণর কােছ র আনেলা। হােরাণ তার আঙলু রে ডিুবেয় তার বদীর
কাণ েলায় ছিডে়য় িদল, তারপর বদীর মেঝেত র ঢেল িদল। ১০ পাপেমাচেনর নেব য থেক হােরাণ িনল চিব, ব ৃ েলা

এবং যকৃেতর চিব অংশটা। রভু যমন যমন মািশেক আ া কেরিছেলন সইভােব স ঐ িজিনস েলা বদীর ওপর পাডা়েলা।
১১ হােরাণ এরপর িশিবেরর বাইের আ েন মাংস আর চামডা় পাডা়ল। ১২ পের হামবিলর জ য হােরাণ জ িটেক হ যা কের
টকুেরা টকুেরা কের কাটল। হােরােণর পু ররা হােরােণর কােছ র িনেয় এেল হােরাণ সই র বদীর চারপােশ িছিটেয় িদল।
১৩ হােরােণর পু ররা হােরাণেক হামবিলর টকুেরা েলা আর মাথাটা িদেল স স েলা বদীর ওপর পাডা়ল। ১৪ হামবিলর
িভতেরর অংশ েলা আর পা িলও ধেুয় ফেল সইসব বদীর ওপর পাডা়ল।

১৫ তারপর হােরাণ লাকেদর নেব য িল আনল। স লাকেদর পােপর জ য নেব য িহেসেব ছাগলিটেক হ যা কের
রথমটার মতই এিটেক িনেবদন করল। ১৬ রভরু িনেদশমত স দ নেব যিটেক িনেয় এেস িনেবদন করল। ১৭ বদীর

কােছ শ য নেব য িনেয় এেস স এক মেুঠা শ য িনল এবং তা রাজ সকােল বদীর ওপর য বিল দওয়া হত তার সােথ
সােথ িনেবদন করল।

১৮ স ষাঁড় এবং পু ষ মষিটেকও হ যা করল। এসব হল লাকেদর ম ল নেব য। হােরােণর পু ররা হােরােণর কােছ
র আনেল স এই র বদীর চারপােশ ছিডে়য় িদল। ১৯ তারা ষাঁড় আর মেষর চিব, লেজর চিব, িভতেরর অংেশ ঢাকা দওয়া
চিব, ব ৃ িল এবং যকৃেতর চিব অংশ আনল। ২০ এইসব চিব েলা ষাঁড় আর পু ষ মেষর বেুকর ওপর রাখা হেল হােরাণ চিব
অংশ েলা বদীর ওপর পাডা়ল। ২১ হােরাণ মািশর আ ামেতা ব েদশ িল এবং ডান উ রভরু সামেন দালনীয় নেব য
িহসােব দালাল।

২২ তারপর লাকেদর উে ে য তার হাত ওপের তেুল তােদর আশীবাদ করল। পাপ মাচেনর নেব য, হামবিল এবং ম ল
নেব য শষ করার পর হােরাণ বদী থেক নেম এল।

২৩ মািশ এবং হােরাণ সমাগম তাঁবরু িভতের এল। পের তারা বাইের এেস লাকেদর আশীবাদ করল। তারপর রভরু মিহমা
সম লােকর সামেন আিবভতু হল। ২৪ রভরু কাছ থেক অি িনগত হেয় বদীর ওপরকার হামবিল ও চিব দ করল। তখন
সম মানষু সই নেব য দহন দেখ িচৎকার কের উঠেলা এবং মািটর িদেক মখু নীচু করেলা।

ঈ বর নাদব ও অবীহেূক বংস করেলন

১০ ১ তারপর হােরােণর পু ররা, নাদব ও অবীহ ূধপূ বালাবার ধপূদানী িনেলা। এবং িভ আ ন যবহার কের সই সগু ী
র বিলত করেলা। মািশ তােদর য আ ন যবহার করেত িনেদশ িদেয়িছল সই আ ন তারা যবহার কেরিন।

২ তাই রভরু কাছ থেক আ ন নেম এেস নাদব ও অবীহেূক বংস করল। রভরু সামেনই তারা মতৃু্য বরণ করেলা।
৩ তখন মািশ হােরাণেক বলল, “ রভু বেলন, ‘ য সম যাজক আমার িনকেট আেস, তারা অব যই আমােক র া করেব।

আিম অব যই তােদর কােছ পিব র িহেসেব মা য হেবা এবং সম মানেুষর কােছ অব যই মিহমাি বত হেবা।’” তাই তার
পু রেদর মতৃু্য িনেয় হােরাণ নীরব রইল।
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৪ হােরােণর কাকা উষীেয়েলর িট পু র িছল। তারা হল মীশােয়ল ও ইলীষাফণ। মািশ সই ই পু রেক বলল, “পিব র
ানিটর সামেন িগেয় তামােদর যাঠতেুতা ভাইেদর দহ িশিবেরর বাইের িনেয় যাও।”

৫ তখন মীশােয়ল ও ইলীষাফণ মািশেক মা য করেলা। তারা নাদব ও অবীহরূ দহ িশিবেরর বাইের বেয় িনেয় গেলা।
নাদব ও অবীহ ূ তখনও িবেশষ ধরেণর সেুতার জামা পের িছল।

৬ তখন মািশ হােরােণর অ য পু র ইলীয়াসর ও ঈথামরেক বলল, “ কােনা িবষ তা দিখও না! তামােদর পাশাক িছঁেডা়
না অথবা মাথার চলু এেলােমেলা কেরা না। িবষ তা না দখােল তামরা িনহত হেব না। এবং রভু বাকী সকেলর ওপর
হেবন না। ই রােয়েলর সম মানষু তামােদর আ ীয়। রভু নাদব ও অবীহেূক দ কেরেছন—এ িনেয় তারা শাক করেত
পাের। ৭ িক তামরা অব যই সমাগম তাঁব,ু এমনিক, তার রেবশ পথ যাগ করেব না। যাগ করেল তামরা মারা যােব।
কারণ রভরু অিভেষেকর তল তামােদর ওপর ঢালা হেয়েছ।” তখন হােরাণ, ইলীয়াসর এবং ঈথামর মািশেক মা য করল।

৮ তারপর রভু হােরাণেক বলেলন, ৯ “যখন তামরা সমাগম তাঁবরু মে য আসেব তখন তিুম আর তামার পু ররা অব যই
রা ারস পান করেব না। যিদ তামরা ঐসব িজিনস পান কর, তাহেল তামরা মারা যােব। এই িবিধ তামােদর বংশপর রায়

িচরকােলর জ য চলেত থাকেব। ১০ তামােদর অব যই পিব র ও অপিব র এবং িচ ও অ িচ িবষেয়র মে য পির ারভােব
পাথ য কের িনেত হেব। ১১ রভু মািশর মা যেম লাকেদর সইসব িবিধ জািনেয় িদেলন, তিুম লাকেদর ঐসব িবিধ স েক
অব যই অবিহত করেব।”

১২ হােরােণর ই পু র ইলীয়াসর ও ঈথামর তখনও জীিবত িছল। মািশ হােরাণ ও তার ই পু রেক বলল, “আ েন
পাডা়েনা উপহার িলর মে য িকছ ুশ য নেব য পেড় আেছ। তামরা শ য নেব যর সই অংশ আহার করেব, িক অব যই

তােত খািমর যাগ করেব না। বদীর কােছই সটা খাও, কারণ সই নেব য অ য পিব র। ১৩ নেব যর এই অংশ রভরু
উে ে য আ েন পাডা়েনা হেয়িছল, এবং য িবিধ আিম তামােদর জািনেয়িছ তা শখায় য এই অংশ তামার ও তামার
পু রেদর জ যই; িক অব যই তামরা একটা পিব র ােন তা আহার করেব।

১৪ “তাছাডা় তিুম, তামার ছেলরা এবং মেয়রা দালনীয় নেব যসমেূহর ব েদশ এবং উ র অংশ আহার করেত পারেব।
এসব তামােদর পিব র জায়গায় খেত হেব না। িক তা অব যই পির জায়গায় খেত হেব। কারণ স িল আেস ম ল
নেব যসমহূ থেক। ই রােয়েলর লাকরা ঈ বরেক য উপহার দয় তা থেক এই অংশ তামার ও তামার স ানেদর রা য

বেল ধরা হেয়েছ। ১৫ লাকরা অব যই আ েন পাডা়েনা বিলর অংশ িহেসেব জ েদর চিব, ম ল নেব যর উ এবং দালনীয়
নেব যর ব েদশ িনেয় আসেব। রভরু সামেন দালােনা হেল নেব যর সই অংশ রভরু আ া অনসুাের িচরকাল তামার

ও তামার স ান-স িতেদর অিধকাের যােব।”
১৬ মািশ পাপাথক নেব য ছাগেলর খাঁজ করল, িক তা ইিতমে য পাডা়েনা হেয় িগেয়িছল। এেত মািশ হােরােণর পু র

ইলীয়াসর ও ঈথামেরর ওপর অ য হল। মািশ বলল, ১৭ “ সই ছাগলিটেক পিব র ােন খাওয়া তামােদর উিচৎ 
িছল। এটা অ য পিব র। কন তামরা রভরু সামেন তা খেল না? রভু তামােদর তা িদেয়িছেলন লাকেদর দােষর

রায়ি করার জ য, লাকেদর পিব র করার জ য। ১৮ সই ছাগেলর র পিব র জায়গায় (তাঁবরু মে যকার পিব র
ঘের) আনা হয় িন। তাই তামােদর উিচৎ িছল আিম যমন আেদশ িদেয়িছলাম, সইভােব পিব র জায়গায় মাংস আহার করা।”

১৯ িক হােরাণ মািশেক বলল, “ দখনু আজ তারা পাপ মাচেনর নেব য ও হামবিলর নেব য রভরু কােছ এেনিছল।
আর আপিন জােনন আজ আমার ভাে য িক ঘেটেছ। আপিন িক মেন কেরন আিম আজ পাপ মাচেনর নেব য খেল তা রভেুক
খশুী করেতা? না!” ২০ মািশ তা নল এবং মেন িনল।

মাংস খাওয়ার িনয়মাবলী

১১ ১ রভু মািশ ও হােরাণেক বলেলন, ২ “ই রােয়েলর লাকেদর বেলা: এই সম জ তামরা আহার করেত পােরা:
৩ য সব জ র পােয়র খরু ভােগ ভাগ করা, সইসব জ যিদ জাবর কােট তা হেল তামরা সই জ র মাংস খেত

পােরা।
৪–৬ “িকছ ু জ আবার জাবর কােট িক তােদর পােয়র খরু ’ভাগ করা নয়, তামরা স সব জ খােব না। উট, পাহােডর়

শাফন এবং খরেগাশ হল সই রকম। তাই তারা তামােদর পে অ িচ। ৭ অ য িকছ ু জ েদর পােয়র খরু ’ভাগ করা, িক
তারা জাবর কােট না, ঐসব জ খােব না। শকূর সই ধরেণর, সতুরাং তারা তামােদর পে অ িচ। ৮ ঐসব রাণীর মাংস
খােব না। এমনিক তােদর মতৃ দহও শ করেব না, তা তামােদর পে অ িচ।

সামিু রক খা য িবষেয় িনয়মাবলী
৯ “যিদ কান রাণী সমেু র বা নদীেত বাস কের এবং যিদ রাণীিটর পাখনা ও আঁশ থােক, তাহেল তামরা সই রাণী

খেত পােরা। ১০–১১ িক সমেু র বা নদীেত বাস কের এমন কান রাণীর যিদ ডানা ও আঁশ না থােক তাহেল সই রাণী
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তামরা অব যই খােব না। এই ধরেণর রাণী আহােরর পে অনপুযু । সই রাণীর মাংস তামরা খােব না, এমন িক তার
মতৃ শরীরও শ করেব না। ১২ জলচর য কান রাণী যার পাখনা এবং আঁশ নই, তােক রভু আহােরর জ য অনপুযু
বেলেছন বেলই মেন কেরন।

অখা য প ীসমহু
১৩ “ঈ বর য সব পাখী খাওয়ার পে অনপুযু বেলেছন, তামরা অব যই সইসব পাখীেদর অখা য বেল গ য করেব।

এই পাখী িল তামরা খােব না: ঈগল, শকুিন, িশকারী পাখী, ১৪ িচল এবং সব ধরেণর বাজ পাখী। ১৫ সম জােতর কােলা পাখী,
১৬ উট পাখী, রােতর বাজ পাখী, শ িচল, সব জােতর যন পাখী, ১৭ পঁচা, িল পদ সামিু রক পাখী, বড় পঁচা, ১৮ হংসী,
জলচর যািনেভলা, শবভকূ শকুিন, ১৯ সারস, সম জােতর সারস, ঝুঁিটওয়ালা পাখী এবং বা ড।়

পত ািদ ভ ণ স েক িনয়মাবলী
২০ “বেুক হাঁটা ু র কান রাণীর যিদ ডানা থােক, তাহেল স িলেক তামরা খােব না কারণ রভু তা িনেষধ কেরেছন।

ঐ সম পাকামাকড় খও না। ২১ িক তামরা সইসব পাকামাকড় খেত পার যারা সি পদ এবং লাফােত পাের। ২২ সম
রকম প পাল, সম রকেমর ডানাওযালা প পাল, সম রকেমর িঝঁিঝ পাকা আর সব জােতর গ া ফিডং় তামরা খেত
পােরা।

২৩ “িক অ য আর সব ু র রাণী যােদর ডানা আেছ িক বেুক হঁেট চেল, তামরা অব যই সসব খােব না, কারণ রভু
তা িনিষ কেরেছন। ২৪ সই সম ু র রাণীরা তামােদর অ িচ করেব। য তােদর মতৃ দহ শ করেব, স যা না হওয়া
পয স অ িচ থাকেব। ২৫ যিদ কান যি সই মতৃ পাকামাকডে়দর শ কের, তাহেল স অব যই তার কাপড-় চাপড়
ধেুয় ফলেব। স যা না হওয়া পয স অ িচ হেয় থাকেব।

রাণীেদর স েক আরও িনয়মাবলী
২৬–২৭ “িকছ ু রাণীর পােয়র খরু ভােগ ভাগ করা িক খরু িল সি যকােরর িট অংশ নয়। আবার তারা জাবর কােট না,

এসব রাণী তামােদর পে অ িচ। য কান যি তােদর শ করেল অ িচ হেব। স যা না হওয়া পয সই যি িট
অ িচ থাকেব। ২৮ যিদ কান যি তােদর মতৃ দহ সরায়, স অব যই তার পাশাক-পির দ ধেুয় নেব। সই মানষুিট
স যা না হওয়া পয অ িচ থাকেব। ঐ সম রাণী তামােদর কােছ অ িচ।

বেুক হাঁটা রাণীেদর স েক িনয়মাবলী
২৯ “এই সম বেুক হাঁটা রাণীরা তামােদর কােছ অ িচ: ছ ুঁেচা, ইঁ র সম জােতর বড় িটকিটিক। ৩০ গাসাপ, কুিমর,

িটকিটিক, বািলর সরীসপৃ এবং িগরিগিট। ৩১ ঐ সম বেুক হাঁটা রাণীরা তামােদর কােছ অ িচ। কান মানষু তােদর মতৃেদহ
শ করেল স যা না হওয়া পয স অ িচ থাকেব।

অ িচ রাণীেদর স েক িনয়মাবলী
৩২ “যিদ ঐ সম অ িচ রাণীেদর কান একটা মের কান িকছরু ওপর পেড,় তাহেল সই িজিনসিটও অ িচ হেব। সই

িজিনসিট কােঠর তরী কান পা র, কাপড,় চামডা়, শােকর পাশাক িদেয় তরী কােজর কান হািতয়ার হেত পাের। এটা
যাইেহা তা অব যই জেল ধেুত হেব। স যা না হওয়া পয তা অ িচ থাকেব। তারপর তা আবার িচ হেব। ৩৩ যিদ ঐ
সম অ িচ রাণীেদর কান একটা মারা যায় এবং মািটর তরী পাে রর ওপর পেড,় তাহেল পাে রর ভতেরর য কােনা
িজিনস অ িচ হেয় যােব এবং তামরা অব যই পা রটােক ভে ফলেব। ৩৪ যিদ অ িচ মািটর পাে রর জল কান খাে যর
ওপর পেড,় তাহেল সই খাবার অ িচ হেব। অ িচ পাে রর য কান পানীয় অ িচ। ৩৫ যিদ মতৃ অ িচ রাণীর কান অ
কান িকছরু ওপর পেড,় তাহেল সই িজিনসটা অ িচ হেব। এটা মািটর উননু অথবা িট সঁকার মািটর পা র হেল তা অব যই
ভে টকুেরা কের ফলেত হেব। সই সম িজিনস আর িচ করা যােব না। স িল তামােদর কােছ সবসমেয়ই অ িচ।

৩৬ “ কান ঝণা বা জল জেম এমন কান কূপ িচ থাকেলও য মানষু কান অ িচ রাণীর দহ শ কের স অ িচ হেয়
যােব। ৩৭ যিদ মতৃ অ রাণীেদর কােনা অংশ বপন করার কান বীেজর ওপর পেড,় তাহেল সই বীজ তখনও িচই থাকেব।
৩৮ িক তামরা যিদ বীেজর ওপর জল ঢােলা এবং তারপর যিদ অ িচ রাণীেদর কান অ ঐসব বীেজর ওপর পেড় তা হেল
তামােদর পে ঐ সম বীজ অ িচ। ৩৯ তাছাডা় তিুম খা য িহেসেব যবহার কেরা এমন কান রাণী যিদ মারা যায়, তাহেল
য তার মতৃ শরীর শ করেব, স যা না হওয়া পয স অ িচ রইেব। ৪০ এবং য এই রাণীেদহ থেক মাংস খােব তােক
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অব যই তার কাপড় চাপড় ধেুত হেব। স যা না হওয়া পয এই যি িট অ িচ থেক যােব। য যি রাণীিটর মতৃেদহ
তােল তােক অব যই তার পাশাক-পির দ ধেুত হেব এবং সই লাকিট স যা না হওয়া পয অ িচ থাকেব।

৪১ “ য সব রাণী মািটর ওপর বেুক হঁেট যায়, সইসব রাণীেদর তামরা আহার করেব না। তামরা স রাণী অব যই
খা য িহেসেব রহণ করেব না। ৪২ পেটর ওপর ভর িদেয় হাঁটা অথবা চার পা িদেয় হাঁটা সরীসপৃ বা য সম রাণীর
অেনক েলা পা তােদর অব যই আহার করেব না। ৪৩ ঐ সম রাণী তামােদর যন নাংরা না কের। তামরা অ িচ হেয়া
না, ৪৪ কারণ আিমই তামােদর রভু ঈ বর! আিম পিব র, তাই তামরাও তামােদর িনেজেদর পিব র রেখা। ঐ সম
বেুক হাঁটা রাণীেদর সং েশ িনেজেদর অ িচ কেরা না। ৪৫ আিম তামােদর িমশর থেক এেনিছ যােত তামরা আমার িবিশ
লাকজন হেত পােরা এবং আিম তামােদর ঈ বর হেত পাির। আিম পিব র তাই তামরাও অব যই পিব র হেব।”

৪৬ এই সম িনয়মাবলী প , পাখী, সমেু রর সম রাণী এবং মািটর ওপর বেুক হাঁটা সম রাণীেদর ে র রেযা য।
৪৭ ঐ সম উপেদশ সাধারণ মানষুেক িচ রাণীেদর থেক অ িচ রাণীেদর আলাদা করেত সাহা য করেব যন তারা জানেত
পাের কান রাণীেদর আহার করা এবং কান রাণীেদর আহার না করা উিচৎ ।

নতনু মােয়েদর জ য িনয়মাবলী

১২ ১ রভু মািশেক বলেলন, ২ “ই রােয়েলর লাকেদর বেলা: যিদ একজন রীেলাক একিট িশ পেু রর জ দয়,
তাহেল সই রীেলাকিট সাতিদন ধের অ িচ থাকেব। তার মািসেকর র পােতর অ িচ সমেয়র মতই হেব এই

অ িচতা। ৩ অ ম িদেন অব যই িশ পু রিটেক সু ত করেত হেব। ৪ তারপর তার র য় থেক স িচ হেব ৩৩ িদন পর।
যা িকছ ুপিব র অব যই তার কােনা িকছইু স শ করেত পারেব না। যত ণ না তার িচকরণ শষ হে , স অব যই কান
পিব র ােন ঢকুেত পােব না। ৫ িক যিদ রীেলাকিট এক িশ ক যার জ দয়, তাহেল তার মািসক সমেয়র র পােতর
মতই স াহ ধের স অ িচ থাকেব। তার র য় থেক ৬৬ িদন পয কািটেয় স িচ হেব।

৬ “ িচকরেণর সময় শষ হেল একিট িশ ক যা বা পেু রর নতনু রসিূত, সমাগম তাঁবেুত অব যই িবেশষ ধরেণর উৎসগ
আনেব। স সমাগম তাঁবরু রেবশ পেথ যাজকেক অব যই ঐসব উৎসগ ব িল দেব। দ নেব যর জ য আনেত হেব এক
বছর বয়সী মষশাবক এবং একিট ঘঘুু পাখী বা বা া পায়রা আনেব পাপ মাচেনর নেব যর জ য। ৭–৮ যিদ রীেলাকিট
একিট মষ িদেত অ ম হয় তেব স িট ঘঘুু বা িট বা া পায়রা আনেত পাের। একিট পাখী হেব হামবিলর জ য িনিদ
আর একিট পাপ মাচেনর নেব যর জ য। যাজক ঐ সম নেব য রভরু কােছ িনেবদন কের তােক পাপমু করেব। এবং
স তার র েয়র থেক িচ হেব। এ িল হল একজন নারীর জ য িনিদ িনয়মাবলী, য নারী একিট িশ পু র বা এক িশ

ক যার জ দেব।”

চমেরাগ সং রা িনয়মাবলী

১৩ ১ রভু মািশ ও হােরাণেক বলেলন, ২ “ কান লােকর চামডা় যিদ ফেুল থােক বা তােত খাস পাঁচডা় অথবা চকচেক
দােগর মেতা িকছ ু থােক, যিদ ত অংশটা কু রােগর ঘােয়র মেতা দখেত হয়, তােক অব যই যাজক হােরাণ বা

তার যাজক পু রেদর কােছ আনেত হেব। ৩ চামডা়র ত ানিটেক যাজক অব যই দখেব। যিদ েতর মে যকার লাম সাদা
হেয় ওেঠ এবং যিদ চামডা়র ওপর থেক ত ানিটেক গেতর মেতা মেন হয়, তেব তা কু েরাগ। যাজক লাকিটেক দখা শষ
কের তােক অ িচ বেল ঘাষণা করেব।

৪ “িক চামডা়য় সাদা দাগ যিদ গভীর না হয় এবং ত ােনর লাম যিদ সাদা না হয় তাহেল সাত িদেনর জে য যাজক
সই মানষুিটেক অ য সব লাকেদর থেক আলাদা করেব। ৫ সাত িদেনর িদন যাজক অব যই লাকটােক দখেব। যাজক যিদ
দেখ বােঝ য ত ােনর কােনা পিরবতন হয় িন এবং তা চামডা়র ওপর ছিডে়য় পেডি়ন, তাহেল আরও সাত িদেনর জ য
লাকটােক আলাদা কের রাখেব। ৬ সাত িদন পর যাজক লাকিটেক আবার দখেব। যিদ ত ানিট িকেয় যায় এবং চামডা়র

ওপর না ছডা়য়, তখন যাজক সই লাকিটেক িচ বেল ঘাষণা করেব। এে ে র ত ানিট ধু হল খাস-পাঁচডা়র, সতুরাং
লাকিট অব যই তার কাপড-় চাপড় পির ার কের িচ হেব।

৭ “িক যিদ লাকিট যাজেকর কােছ িনেজেক িচ দখােনার পের ত ানিট চামডা়য় আরও ছিডে়য় পডে়ত দেখ তা হেল
লাকিট অব যই যাজেকর কােছ আবার আসেব। ৮ যাজক আবার দখেব য ত ানিট চামডা়র ওপর ছিডে়য় গেছ িকনা, আর

তাহেল যাজক তােক অ িচ বেল ঘাষণা করেব। সটা তাহেল কু েরাগ।
৯ “যিদ কােনা যি র কু েরাগ থােক তাহেল তােক অব যই যাজেকর কােছ আনেত হেব। ১০ যাজক অব যই লাকিটেক

দখেব য চামডা়র ওপর কান সাদা ফালা অংশ আেছ িকনা এবং লামটাও সাদা হেয় গেছ িকনা। যিদ চামডা়র লাম সাদা
হেয় যায় এবং চামডা়র ফালা জায়গা কাঁচা থােক, ১১ তাহেল তা কু েরাগ। দীঘ িদন ধের যা লাকিটর চামডা়য় থেক গেছ,
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যাজক অব যই তােক অ িচ বেল ঘাষণা করেব। তােক অ য লাকেদর থেক অ সমেয়র জ য আলাদা করার রেয়াজন
নই, কারণ লাকিট অ িচ।

১২ “কখনও কখনও মাথা থেক পা পয সারা শরীের চমেরাগ ছডা়েত পাের। সতুরাং যাজক অব যই লাকিটর সারা শরীর
দখেব। ১৩ যিদ যাজক দেখ য চমেরাগ সম শরীের ছিডে়য় গেছ এবং লাকটার চামডা় সাদা হেয় িগেযেছ, তাহেল যাজক

অব যই তােক িচ বেল ঘাষণা করেব। ১৪ িক যিদ লাকিটর চামডা় কাঁচা হয় তাহেল স িচ নয়। ১৫ যখন যাজক কােনা
মানেুষর চামডা় কাঁচা দেখ, স অব যই লাকিটেক অ িচ ঘাষণা করেব। কাঁচা চামডা় িচ নয়। এটা হল কু েরাগ।

১৬ “যিদ কাঁচা চামডা় বদলায় এবং সাদা হেয় যায়, তাহেল লাকিটেক যাজেকর কােছ আসেত হেব। ১৭ যাজক লাকিটেক
অব যই দখেব। যিদ সং রািমত জায়গা সাদা হয়, তাহেল যাজক লাকিটেক অব যই িচ বেল ঘাষণা করেব। ঐ লাকিট
িচ।

১৮ “ কান যি র চামডা়র ওপর ফাঁডা় হেত পাের এবং স ফাঁডা় সের যেত পাের। ১৯ পের সই ফাঁডা়র ােন সাদা
রেঙর ফালা বা দগদেগ লাল ডারা টানা সাদা দাগ হেত পাের। লাকিট ঐ দাগ তখন যাজকেক অব যই দখােব। ২০ যাজক
অব যই তা দখেব। যিদ ফাঁডা়টা চামডা় থেক গেতর মেতা হয় এবং এর ওপরকার লাম সাদা হয়, তাহেল যাজক লাকিটেক
অব যই অ িচ ঘাষণা করেব। িচি ত জায়গাটায় কুে র ঘা হেয়েছ। চামডা়য় এই ফাঁডা়টার ভতর থেক কু রাগ
ছিডে়য় পেডে়ছ। ২১ িক যিদ যাজক জায়গাটায় কান সাদা লাম না দেখ আর জায়গাটা চামডা়র মে য গত না কের থােক,
বরং যিদ দখা যায় িকেয় যাে , তাহেল যাজক লাকটােক সাত িদেনর জে য আলাদা কের রাখেব। ২২ যিদ চামডা়র আরও
অংেশ দাগ ছডা়য় তা হেল যাজক সই লাকিটেক অব যই অ িচ ঘাষণা করেব। এটা হল ঘা। ২৩ িক যিদ চকচেক দাগিট
এক জায়গােতই থােক এবং না ছডা়য় তা হেল বঝুেত হেব তা পরুােনা ফাঁডা়রই তিচ । যাজক অব যই তােক িচ ঘাষণা
করেব।

২৪–২৫ “ কান যি র চামডা় আ েন পেুড় যেত পাের। যিদ চামডা়র কাঁচা অংশিট সাদা অথবা লাল ডারাকাটা সাদা অংশ
হয়, যাজক অব যই তা দখেব। যিদ সাদা অংশটা চামডা়য় গেতর মেতা হয় এবং ঐ জায়গাটার লাম সাদা হেয় যায় তাহেল
তা কু েরাগ। পাডা় অংেশ কু ছিডে়য় পেডে়ছ। যাজক অব যই ঐ লাকিটেক অ িচ ঘাষণা করেব। এটা হল কু েরাগ।
২৬ িক যিদ সই চকচেক জায়গায় কােনা সাদা লাম না থােক এবং ত ানটা চামডা়য় গত সিৃ না কের িমিলেয় যায়, তাহেল
যাজক অব যই সাত িদেনর জ য লাকটােক আলাদা করেব। ২৭ সাত িদেনর িদন যাজক লাকটােক আবার দখেব। যিদ

ত ানটা চামডা়র ওপর ছিডে়য় যায়, তাহেল যাজক ঘাষণা করেব য লাকটা অ িচ। এটা কু েরাগ। ২৮ িক যিদ চকচেক
দাগিট চামডা়য় না ছডা়য় এবং িমিলেয় যায় তাহেল পাডা়র জে যই ফেুলেছ বঝুেত হেব। এটা কবলমা র পাডা়র তিচ ।
যাজক অব যই সই যি েক িচ বেল ঘাষণা করেব।

২৯ “ কান যি র মাথার চামডা়য় বা দািডে়ত ঘা হেল, ৩০ যাজক চামডা়র এই সং রমণ অব যই দখেব। যিদ চামডা় থেক
সং রমেণর জায়গাটা গেতর মেতা হয় এবং যিদ তার চারপােশর লাম হয় পাতলা ও হলেদ, তাহেল যাজক সই মানষুিটেক
অব যই অ িচ ঘাষণা করেব। এটা দাদ, খারাপ চমেরাগ। ৩১ যিদ রাগটা চামডা়র থেক গত হওয়ার মেতা মেন না হয়, িক
সখােন কােনা কােলা লাম না থােক, তখন যাজক অব যই লাকিটেক সাত িদেনর জে য আলাদা কের দেব। ৩২ সাতিদেনর

মাথায় যাজক সং রািমত জায়গাটা দখেব। যিদ রাগটা না ছডা়য় এবং সখােন কান হলেদ লাম না জ ায় এবং রাগটা চামডা়
থেক গেতর মেতা না হয়, ৩৩ তাহেল লাকটা িন য়ই িনেজেক কািমেয় নেব; িক স রােগর জায়গাটা কখনও কামােব না।

যাজক অব যই লাকিটেক আরও সাত িদন আলাদা কের রাখেব। ৩৪ সাত িদেনর মাথায় যাজক অব যই রাগটােক দখেব।
যিদ গাটা চামডা়য় রাগটা না ছডা়য় এবং যিদ চামডা় থেক সটােক গেতর মত মেন না হয়, তাহেল যাজক লাকিটেক িচ বেল
ঘাষণা করেব। লাকিট অব যই তার কাপড-় চাপড় ধৗত করেব এবং িচ হেব। ৩৫ িক িচ হওয়ার পর লাকিটর রাগ যিদ

চামডা়য় ছডা়য়, ৩৬ তখন যাজক লাকিটেক আবার দখেব। যিদ রাগটা চামডা়য় ছিডে়য় যায় যাজক হলদু রেঙর লাম দখার
রেয়াজন বাধ করেব না। লাকটা অ িচ। ৩৭ িক যিদ যাজক মেন কের য রাগটা সের গেছ এবং তার মে য কােলা লাম

গজােত কেরেছ, তাহেল রাগটা সের গেছ। লাকটা িচ। যাজক অব যই ঘাষণা করেব য লাকটা িচ।
৩৮ “যিদ কান লােমর চামডা়য় সাদা সাদা দাগ থােক, ৩৯ তাহেল যাজক অব যই ঐ সব দােগর জায়গা েলা দখেব। যিদ

লাকটার চামডা়য় ওপরকার দাগ েলা কবলমা র অনু বল সাদােট হয় তাহেল তা ধমুা র ফসুকুিড় বা িতকারক নয়।
ঐ ধরেণর লাক িচ।

৪০ “ কান মানেুষর মাথার চলু পেড় যেত পাের; স িচ, এটা ধু টাক পডা়। ৪১ কান মানেুষর মাথার পাশ থেক চলু উেঠ
যেত পাের; স িচ। এটা ধমুা র আর এক ধরেণর টাক পডা়। ৪২ িক যিদ তার মাথার টাক পডা় চামডা়য় কান লাল এবং

সাদা দাগ থােক, তাহেল তা চামডা়রই কান রাগ বঝুেত হেব। ৪৩ একজন যাজক অব যই তােক দখেব। যিদ সং রািমত
ফাঁডা়টা লাল এবং সাদা হয়, আর যিদ শরীেরর অ য সব অংেশ কু রােগর মেতা দখায় ৪৪ তাহেল বঝুেত হেব লাকিটর

মাথার খিুলেত কু হেয়েছ, লাকটা অ িচ। যাজক অব যই লাকিটেক অ িচ ঘাষণা করেব।
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৪৫ “যিদ এক যি র কু রাগ থােক, তাহেল সই যি অ য লাকেদর সাবধান কের দেব। সই লাকিট চঁিচেয়
বলেব, ‘অ িচ, অ িচ।’ লাকিটর কাপেডর় ই ধােরর জাডা় অব যই িছঁেড় ফলা হেব। স তার চলু অিব য করেব এবং
মখু ঢাকেব। ৪৬ যত ণ তার সং রামক যািধ থাকেব তত ণ লাকিট হেব অ িচ। স অব যই একা থাকেব। তার বাডী়
অব যই িশিবেরর বাইের থাকেব।

৪৭–৪৮ “িকছ ু পাশােকর ওপর ছাতা পডে়ত পাের। কাপডট়া মসীনা সেুতার অথবা উেল তরী, তাঁেত বানা বা হােত বানা
হেত পাের। এক টকুেরা চামডা়র ওপর বা চামডা় থেক তরী কান িজিনেসর ওপেরও ছাতা পডে়ত পাের। ৪৯ যিদ ঐ ছ রােকর
রঙ সবজু বা লাল হয় তাহেল এটা অব যই একজন যাজকেক দখােত হেব। ৫০ যাজক অব যই ছাতা পডা় অংশটা দখেব এবং
সই িজিনসটােক আলাদা জায়গায় সাতিদন ধের ফেল রাখেব। ৫১–৫২ সাত িদেনর মাথায় যাজক অব যই ছাতা পডা় অংশিট
দখেব। ছাতা পডা় অংশটা চামডা়র বা কাপেডর় ওপর হা তােত তমন িকছ ু যায় আেস না। যিদ পাশাক তাঁেত বানা বা

হােত বানা হয় তােতও িকছ ু যায় আেস না বা চামডা় িকেস যব ত হে সটাও কান যাপার নয়। যিদ ছাতা পডা় অংশটা
ছডা়য় তাহেল সই কাপড় বা চামডা় অ িচ। সং রমনিট অ িচ। যাজক অব যই সই কাপড় ও চামডা় পিুডে়য় ফলেব।

৫৩ “যিদ যাজক দেখ য ছাতা পডা় অংশিট ছিডে়য় পেডি়ন, তখন কাপড় বা চামডা় অব যই ধেুত হেব। চামডা় বা কাপড়
যাই হা না কন, কান যাপার নয়। অথবা যিদ কাপড় হােত বানা বা তাঁেত বানা হয় তােতও িকছ ুআেস যায় না। ৫৪ যাজক
লােকেদর অব যই আেদশ দেব সই চামডা় বা কাপেডর় টকুেরা ধেুয় ফলেত। তারপর যাজক আেরা সাত িদেনর জ য কাপড়
চাপড় আলাদা কের রাখেব। ৫৫ এরপর যাজক অব যই আবার দখেব। যিদ সই অংশিট তখনও ছ রাক বারা সং রিমত

হেয় আেছ বেল মেন হয়, তখন ছিডে়য় না থাকা সেৎ বও তা অ িচ হেব এবং তামােক তা আ েন পাডা়েত হেব।
৫৬ “িক যিদ ছাতা পডা় অংশিট ান হেয় িগেয় থােক তাহেল যাজক অব যই চামডা় বা কাপেডর় টকুেরা থেক সং রিমত

অংশিট িছঁেড় বাদ দেব। তাঁেত বা হােত বানা কাপড় হেলও িকছ ু আেস যায় না। ৫৭ িক সই চামডা়র বা কাপেডর় টকুেরায়
ছাতা পডা় অংশ আবার দখা িদেত পাের। যিদ তাই ঘেট তখন বঝুেত হেব ছাতা পডা় অংশটা ছিডে়য় পডে়ছ। সে ে র
তামােক সই ছাতা পডা় িজিনস পিুডে়য় ফলেত হেব। ৫৮ িক ধায়ার পের যিদ ছাতা পডা় অংশ না দখা দয় তাহেল সই

চামডা়র বা কাপেডর় টকুেরা িচ। স কাপড় তাঁেত বানাই হা অথবা হােত বানা সটা কান যাপারই নয়। সই কাপড়
িচ।”

৫৯ ঐ িল হল চামডা়র বা কাপেডর় টকুেরা িলর ওপের ছাতা পডা়র যাপাের িনয়মাবলী। কাপড় তাঁেত বা হােত বানা হেত
পাের; িক তােত িকছ ু আেস যায় না।

কু েরাগী িচকরণ িনয়মাবলী

১৪ ১ রভু মািশেক বলেলন, ২ “এখন য িনয়মাবলীসমহূ বলব স েলা আেগ চমেরাগ িছল িক সু হেয়েছ, এমন
যি েক িচ করার িনয়মাবলী।

“ য মানষুিটর কু িছল তােক একজন যাজক অব যই দখেব। ৩ যাজক অব যই িশিবেরর বাইের িগেয় সই যি র
চমেরাগ সের গেছ িকনা তা দখেব। ৪ লাকিট সু হেয় থাকেল যাজক তােক িট জীব িচ পাখী, এক খ এরস বেৃ র
কাঠ, এক টকুেরা লাল কাপড় এবং একিট এেসাব গাছ আনেত আেদশ করেব। ৫ তারপর যাজক অব যই আেদশ দেব মািটর
পাে র জেলর ঢউেয় একিট পাখীেক হ যা করার জ য। ৬ এবার অ য য পাখীিট বঁেচ আেছ যাজক সটার সােথ এরস
বেৃ র কােঠর খ , লাল কাপেডর় টকুেরা এবং এেসাব গাছ নেব। এরপর জেলর ঢউেয য পাখীিটেক মারা হেয়েছ, তার
রে র মে য স জীব পাখীটােক এবং অ য িজিনস েলােক ডাবােব। ৭ য মানষুিটর কু রাগ হেয়িছল তার গােয় সাতবার
র টা িছিটেয় দেব। তারপর যাজক লাকটােক িচ বেল ঘাষণা করেব এবং পের খালা মােঠ িগেয় পাখীটােক ছেড় দেব।

৮ “তারপর লাকিট তার পাশাক পির দ ধেুয় ফলেব, তার মাথার সম চলু কািমেয় ফলেব এবং ান কের িচ হেব।
লাকিট এবার িশিবেরর মে য যেত পারেব; িক স অব যই সাতিদন তার তাঁবরু বাইের কাটােব। ৯ সাতিদেনর িদন স তার

মাথা, দািড় এবং ভু অথাৎ তার সম চলু কামােব। তারপর স তার কাপড-় চাপড় ধােব এবং জেল ান কের িচ হেব।
১০ “অ ম িদেন, য লাকটার চম রাগ িছল স িনখুঁত িট মষশাবক এবং একিট এক বছর বয়সী রী মষশাবকও

আনেব। স অব যই শ য নেব যর জ য ২৪ কাপ তল মশােনা ঁেডা় ময়দা আনেব। এছাডা়ও লাকিট যন এক লাগ
অিলভ তল িনেয় আেস। ১১ িচকারী যাজক অব যই য লাকিট িচ হে তােক এবং তার নেব য িল সমাগম তাঁবরু

রেবশ মেুখ রভরু সামেন আনেব। ১২ যাজক পু ষ মষশাবক িলর মে য একিটেক দাষাথক নেব য েপ উপহার দেব।
তারপর সই মষিট ও এক লাগ তল দালনীয় নেব য িহসােব রভরু সামেন দালােব। ১৩ তারপর য পিব র ােন তারা
পাপ মাচেনর নেব য ও হামবিলর নেব য বিল দয়, সই ােনই যাজক পু ষ মষশাবকিটেক বিল দেব। দাষ মাচেনর
নেব য হল পাপ মাচেনর নেব যর মেতা। এটা যাজেকর কােছ থাকেব। এটা অ য পিব র।
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১৪ “ দাষ মাচেনর নেব যর র িনেয় যাজক এই রে র িকছটুা র য লাকিটেক িচ করা হে তার ডান কােনর
লিতেত, িকছটুা র তার ডান হােতর বেুডা় আঙেুল এবং িকছাু র সই লােকর ডান পােয়র বেুডা় আঙেুল লািগেয় দেব।
১৫ যাজক সই এক লাগ তেলর িকছটুা িনেয় তা বাঁ হােতর তালেুত ঢালেব। ১৬ তারপর যাজক ডান হােতর আঙলু বাঁ হােত রাখা
তেলর মে য ডিুবেয় রভরু সামেন সাতবার তেলর িকছটুা িছিটেয় দেব। ১৭ আর হােতর তালরু িকছটুা তল য মানষুিটেক
িচ করা হে তার ওপর ঢেল দেব। দাষ মাচেনর নেব যর র যখােন যখােন লাগােনা হেয়িছল, সই একই জায়গােতই

যাজক তল লািগেয় দেব অথাৎ লাকিটর ডান কােনর লিতেত, ডান হােতর বেুডা় আঙেুল এবং িকছটুা তল লাকিটর ডান
পােয়র বেুডা় আঙেুল দেব। ১৮ লাকিটেক িচ করার জ য যাজক হােতর তালেুত পেড় থাকা বািক তলটকুু লাকিটর মাথায়
দেব। এইভােব যাজক রভরু সামেন লাকিটেক পিব র করেব।

১৯ “তারপর যাজক লাকিটেক িচ করার জ য রায়ি িহসােব পাপ মাচেনর নেব যিটেক উৎসগ করেব। এরপর
হামবিলর নেব যর জ য যাজক রাণীিটেক হ যা করেব। ২০ তারপর যাজক বদীর ওপর হামবিলর নেব য এবং শ য
নেব য উৎসগ করেব। এইভােব যাজক ঐ লাকিটর জ য রায়ি করেল লাকিট িচ হেব।

২১ “িক যিদ লাকিট গরীব হয় এবং ঐ সম নেব য দােন অ ম হয় তাহেল স দাষাথক নেব যর জ য একিট পু ষ
মষশাবক আনেব। এটা হেব দালনীয় নেব য যােত যাজক সই লাকিটেক পিব র করেত পাের। এছাডা় শ য নেব যর

জ য তল মশােনা ৮ কাপ ঁেডা় ময়দা ও এক লাগ অিলভ তল লাকিটেক আনেত হেব। ২২ এবং স িত অনসুাের আনেব
েটা ঘঘুু বা িট বা া পায়রা, যার একিট হেব পাপ মাচেনর নেব য এবং অ যিট হেব হামবিলর নেব য।

২৩ “আট িদেনর িদন লাকিট িচ হবার জ য সমাগম তাঁবরু রেবশ মেুখ রভরু সামেন যাজেকর কােছ ঐ িজিনস িল
আনেব। ২৪ দাষাথক নেব যর মষশাবক এবং তল িনেয় যাজক তা রভরু সামেন দালনীয় নেব য িহেসেব উৎসগ করেব।
২৫ তারপর লাকিটেক িচ করার জ য দাষাথক নেব যর মষশাবকিটেক হ যা কের যাজক এই রে র িকছটুা লাকিটর
ডান কােনর লিতেত দেব, িকছটুা তার ডান হােতর বেুডা় আঙেুল এবং িকছটুা র তার ডান পােয়র বেুডা় আঙেুল লেপ দেব।
২৬ যাজক সই তেলর িকছটুা তার বাঁ হােতর তালেুত ঢালেব। ২৭ তার বাঁ হােত য তল রেয়েছ, তার ওপর যাজক তার ডান
হােতর আঙলু িদেয় রভরু সামেন সাতবার এই তল িছিটেয় দেব। ২৮ তারপর যাজক তার হােতর িকছটুা তল পাপেমাচেনর
বিলর র যখােন লািগেয়িছল সইসব জায়গায় লািগেয় দেব অথাৎ য মানষুিট িচ হে তার ডান কােনর লিতেত, ডান
হােতর বেুডা় আঙেুল এবং ডান পােয়র বেুডা় আঙেুল দেব। বািক তেলর িকছটুা লাকিটর মাথায় দেব। ২৯ এইভােব যাজক

রভরু সামেন লাকিটেক পিব র করেব।
৩০ “তারপর যাজক নেব য িহসােব দওয়া ঘঘুু েলার একিট বা বা া পায়রা েলার একিট উৎসগ করেব। ( স অব যই

যি র স িত অনসুাের উৎসগ করেব।) ৩১ অথাৎ স িত অনসুাের স শ য নেব যর সােথ পািখ েলার মে য একটােক
উৎসগ করেব পাপেমাচেনর বিল িহেসেব, আর একিটেক উৎসগ করেব হামবিলর নেব য িহেসেব। এইভােব রভরু সামেন
যাজক লাকিটেক িচ করার জ য রায়ি করেব।”

৩২ হওয়ার জ য য সম মানষু িনয়িমত নেব য স রদােন অপারগ, চমেরাগ থেক সের ওঠার পর িচ হবার জ য
ঐ িনয়মাবলী তােদর জ যই িনিদ ।

ছাতা পডা় গহৃ িবষেয় িনয়মাবলী
৩৩ রভু মািশ এবং হােরাণেক আরও বলেলন, ৩৪ “আিম তামােদর অিধকার করার জ য য কনান দশ িদেয় িদেয়িছ সই

দেশ তামরা রেবশ করেল আিম কান লােকর বাডী়েত ছ রাক উৎপ করেত পাির। ৩৫ এরকম হেল সই বাডী়িটর মািলক
অব যই যাজেকর কােছ আসেব এবং বলেব, ‘আমার বাডী়েত আিম ছ রােকর মত িকছ ু দখিছ।’

৩৬ “যাজক বাডী়েত ঢেুক ছ রাক পরী া করার আেগ বাডী় থেক সবিকছ ু বাইের বার করার জ য আেদশ দেব। যাজক
ছ রাক দখেত যাওয়ার আেগ লাকরা একাজ করেল ঘেরর সম িকছ ু অ িচ হেব না। এরপর যাজক ভাল কের পরী া
করার জ য বাডী়র মে য ঢকুেব। ৩৭ যাজক পরী া কের যিদ দেখ য বািডর় দওয়াল িলর ওপরকার ছ রাক সবজু অথবা
লাল রেঙর এবং তা দওয়ােলর গােয় গত কেরেছ, ৩৮ তাহেল যাজক অব যই বাডী়র বাইের আসেব এবং সাত িদেনর জ য
বাডী়িটেত তালা লাগােব।

৩৯ “স ম িদেন যাজক িফের এেস বাডী়িটেক পরী া করেব। যিদ বাডী়র দওয়াল িলেত ছ রাক ছিডে়য় পেড,় ৪০ তাহেল
যাজক ছ রাক জডা়েনা পাথেরর টকুেরা েলােক টেন বার করার এবং লাকেদর স িলেক ছ ুঁেড় ফেল দওয়ার আেদশ
দেব। শহেরর বাইেরর কান িবেশষ ধরেণর অ িচ জায়গায় তারা অব যই ঐ সব পাথর েলা রাখেব। ৪১ তারপর যাজক গাটা

বাডী়িটর ভতরটা চঁেছ ফলার আেদশ দেব। লাকরা চঁেছ তালা রেলপ শহেরর বাইেরর কান অ িচ জায়গায় জমা করেব।
৪২ তারপর সই লাকিট দওয়াল েলার ওপর নতনু পাথর বসােব এবং নতনু রেলপ িদেয় দওয়াল েলা ঢেক দেব।
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৪৩ “যিদ পরুােনা রেলপ চঁেছ ফেল নতনু পাথর ও রেলপ লাগােনার পর ঐ বাডী়িটেত আবার ছ রাক দখা দয়,
৪৪ তখন যাজক আবার আসেব এবং বাডী়িটেক পরী া করেব। যিদ সং রমণ বািডর় মে য ছিডে়য় যায়, তাহেল এটা একটা
রাগ যা তাডা়তািড় অ য জায়গায় ছিডে়য় যায়। সতুরাং বাডী়িট অ িচ। ৪৫ সই যি অব যই বাডী়িটেক ভে ফলেব।

শহেরর বাইের িনিদ অ িচ জায়গায় পাথর িল, রেলপ ও কােঠর টকুেরা িল িনেয় িগেয় ফলেব। ৪৬ বাডী়িট যখন তালাব ,
সই সময় যিদ কােনা যি ঐ বাডী়র মে য যায়, তেব স স যা পয অ িচ থাকেব। ৪৭ যিদ কােনা যি সই বাডী়র

মে য খাওয়া-দাওয়া কের অথবা সখােন শায়, তাহেল সই যি অব যই তার কাপড-় চাপড় ধােব।
৪৮ “বাডী়েত নতনু পাথর এবং রেলপ লাগােনার পর যাজক অব যই বাডী়িটেক পরী া করেব। যিদ ছ রাক বাডী়টায়

ছিডে়য় না পেড,় তাহেল যাজক ঘাষণা করেব য বাডী়িট িচ। কারণ ছ রাক মের গেছ।
৪৯ “তখন বাডী়িটেক িচ করার জ য যাজক অব যই িট পািখ, এক খ এরস কাঠ, এক টকুেরা লাল কাপড় এবং একিট

এেসাব গাছ নেব। ৫০ মািটর বড় পাে র জেলর রােতর মে য যাজক একিট পাখীেক হ যা করেব। ৫১ তারপর যাজক
এরস কাঠ, এেসাব গাছ, লাল কাপেডর় খ ও জীব পাখীিটেক নেব এবং জেলর রােত হ যা করা পাখীর রে যাজক
ঐসব িজিনস ডাবােব। এরপর যাজক সাতবার সই র বাডী়িটর ওপর িছিটেয় দেব। ৫২ যাজক ঐ সব িজিনস যবহার কের
বাডী়িটেক এইভােব িচ করেব। ৫৩ যাজক শহেরর বাইের একিট ফাঁকা জায়গায় যােব এবং জীব পাখীিটেক ছেড় দেব।
এইভােব যাজক বাডী়িটর জ য রায়ি করেব এবং বাডী়িট িচ হেব।”

৫৪ এ সম ই হল য কান সং রামক কু রােগর ৫৫ কাপড-় চাপড় অথবা বাডী়র মে যকার অংেশ লাগা ছ রােকর
িনয়মাবলী। ৫৬ এ েলা চামডা়র ওপরকার ফাঁডা়, খাস-পাঁচডা় বা দগদেগ দােগর িনয়মকাননু। ৫৭ এই সম িনয়ম যা যা
কের কা িজিনস িল িচ এবং কা িজিনস িল অ িচ। এ িল ঐসব রােগর িনয়মাবলী।

শরীর থেক িনগত িবষয় িলর িনয়মাবলী

১৫ ১ রভু মািশ আর হােরাণেক আরও বলেলন, ২ “ই রােয়েলর লাকেদর এটা বেলা: যখন কান পু ষ তার শরীর
থেক তরল পদাথ িনগত কের তখন সই যি অ িচ। ৩ তার শরীর থেক সটা সাবলীলভােব বিরেয় আসকু বা

রবাহ ব হা তােত িকছ ু আেস যায় না।
৪ “িনগমণ হেয়েছ এমন যি যিদ কান িবছানায় শায় তেব তা অ িচ হেয় পডে়ব আর স যা িকছরু ওপর বসেব তাও

অ িচ হেয় পেড।় ৫ যিদ কান যি , যার িনগমণ হেয়েছ তার িবছানা শ কের, তাহেল স অব যই তার জামাকাপড় ধােব
এবং জেল ান করেব, তেব স স যা পয অ িচ থাকেব। ৬ যিদ কান যি যার িনগমণ হেয়েছ তার জায়গায় বেস,
তাহেল স অব যই তার জামাকাপড় ধােব এবং জেল ান করেব। সও স যা পয অ িচ থাকেব। ৭ আরও যিদ কান
যি িনগমণ হেয়েছ এমন কাউেক ছ ুঁেয় ফেল, তাহেল স অব যই তার জামা কাপড় ধােব এবং জেল ান করেব আর স

স যা পয অ িচ থাকেব।
৮ “যার িনগমণ হেয়েছ স যিদ কােনা িচ যি র ওপর থতুু ফেল তাহেল িচ যি িট অব যই তার জামা কাপড় ধােব

এবং জেল ান করেব। এই যি িট স যা পয অ িচ থাকেব। ৯ যার িনগমণ হেয়েছ সই যি যিদ কান িজেনর ওপর
বেস তাহেল সিটও অ িচ হেব। ১০ সতুরাং যিদ কউ িনগমণ হেয়েছ এমন কান যি র নীেচ থাকা কান িকছ ু শ কের
বা এই িজিনস িল বহন কের, তাহেল স অব যই তার জামাকাপড় ধােব এবং জেল ান করেব। স স যা পয অ িচ
থাকেব।

১১ “যিদ এমন হয়, য কান যি , যার িনগমণ হেয়েছ স তার হাত ধায়িন িক অ য একজনেক শ কেরেছ, তাহেল
সই অপর যি অব যই তার জামাকাপড় ধােব এবং জেল ান করেব। স স যা পয অ িচ থাকেব।

১২ “িনগমণ হেয়েছ এমন কান যি যিদ মািটর গামলা ছাঁয়, তাহেল সই গামলািট অব যই ভাঙেত হেব। আর স কান
কােঠর গামলা ছ ুঁেয় ফলেল সই গামলা অব যই জল িদেয় ধেুত হেব।

১৩ “যখন িনগমণ হেয়েছ এমন যি সের ওেঠ, তখন তােক তার ি করণ স ূণ হবার জ য সাত িদন অেপ া করেত
হেব। তারপর স তার জামা কাপড় ধােব এবং রােতর জেল শরীরেক ান করােব। তা হেল স িচ হেব। ১৪ আট িদেনর
িদন সই যি িট তার িনেজর জ য িট ঘঘুু বা িট বা া পায়রা আনেব। সমাগম তাঁবরু ঢাকার মেুখ রভরু সামেন এেন স
সই পাখী িট যাজকেক দেব। ১৫ যাজক পাখী িলর একিটেক পাপ মাচেনর নেব য িহেসেব এবং আর একিটেক হামবিলর
নেব য িহেসেব উৎসগ করেব। এইভােব যাজক রভরু সামেন লাকিটেক পিব র করেব।

১৬ “যিদ কান পু ষ মানেুষর বীযপাত ঘেট, স তার সারা শরীর ােনর জেল ধােব, িক স যা পয স অ িচ থাকেব।
১৭ যিদ কাপড় বা কান চামডা়র ওপর বীয পেড় থােক, তা হেল স কাপড় বা চামডা় অব যই জল িদেয় ধেুয় ফলেব। এটা
স যা পয অ িচ থাকেব। ১৮ যিদ কান পু ষ কান মিহলার সে এক িবছানায় শায় এবং বীযপাত ঘেট, তাহেল পু ষ ও
মিহলা জেনই জেল ান করেব। তারা স যা পয অ িচ থাকেব।
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১৯ “মািসক র পােতর সময় কান রীেলাক সাত িদন অ িচ থাকেব। যিদ কান যি তােক শ কের, স যা পয
সই যি অ িচ থাকেব। ২০ মািসক র পােতর সময় সই রীেলাক যা িকছরু ওপর শােব, রে যকিট হেব অ িচ এবং
স যা িকছরু ওপর বসেব সটাও হেব অ িচ। ২১ যিদ কান যি রীেলাকিটর িবছানা ছাঁয়, সই যি অব যই তার

জামা কাপড় ধােব এবং জেল ান করেব। সও স যা পয অ িচ থাকেব। ২২ মিহলািট যা িকছরু ওপর বেসেছ, স িল
যিদ কান লাক ছাঁয়, সই লাকিট অব যই জামা কাপড় ধােব ও জেল ান করেব িক স স যা পয অ িচ থাকেব।
২৩ লাকিট রীেলােকর িবছানা ছ ুঁেল বা রীেলাকিট যােত বেসেছ তার কান িকছ ু শ করেল, সই লাকিট স যা পয
অ িচ থাকেব।

২৪ “যিদ কান যি কান মিহলার সােথ মািসক র পােতর মে যই যৗন স ক কের, তাহেল রীেলাকিটর অ িচতা
তার মে য রেবশ করেব এবং লাকিট সাত িদন ধের অ িচ থাকেব। লাকিট েয়েছ এমন রে যকিট িবছানা অ িচ হেব।

২৫ “যিদ কান মিহলার অেনক িদন ধের র রণ হয়, এিট যিদ তার মািসক র রােবর সমেয় না হয়, অথবা যিদ তার
মািসক র পােতর পের র রণ হয়, তাহেল স মািসক র রােবর মতই অ িচ হেব। যতিদন তার র রাব থাকেব,
ততিদন স অ িচ থাকেব। ২৬ য কান র রােবর সময় য কান িবছানায় মিহলািট শােব, তা হেব তার মািসক র রােবর
সময়কার িবছানায় মতই। যা িকছরু ওপর মেয়িট বসেব তা অ িচ হেব। িঠক যমন তার মািসক র রােবর সময় স অ িচ
হয় সরকমই। ২৭ যিদ কান যি সইসব িজিনস ছাঁয়, সই যি হেব অ িচ। লাকিট তার পাশাক-পির দ ধােব এবং
জেল ান করেব, িক স যা পয স অ িচ থাকেব। ২৮ রীেলাকিট র রাব ব হওয়ার পর অব যই সাত িদন অেপ া
করেব; তারপর স িচ হেব। ২৯ আট িদেনর িদন রীেলাকিট িট ঘঘুু অথবা িট বা া পায়রা আনেব। সমাগম তাঁবরু

রেবশ মেুখ যাজেকর কােছ স িল আনেব। ৩০ তখন যাজক একিট পাখীেক পাপ মাচেনর নেব য িহেসেব এবং অ যিটেক
হামবিলর নেব য িহেসেব উপহার দেব। এইভােব যাজক রভরু সামেন তােক িচ করেব।

৩১ “সতুরাং অ িচ হওয়া িবষেয় অব যই তামরা ই রােয়েলর লাকেদর সাবধান করেব। তাহেল তারা আমার পিব র
তাঁবেুক অ িচ কের তােদর অ িচতায় মারা পডে়ব না।”

৩২ এই সম িনয়ম যােদর িনগমণ হেয়েছ এমন লাকেদর জ য। ঐ সব িনয়ম হল বীয্য পতেনর ফেল অ মানষুেদর
জ য। ৩৩ এবং ঐ িল হল য সম রীেলাক তােদর মািসক র রােবর সময় অ িচ হয় তােদর জ য। উপর ঐ সম
িনয়মাবলী সই যি র জ য য অপর এক অ িচ রীর সে যৗন সংসগ কের।

রায়ি ে র িদন

১৬ ১ হােরােণর ই পু র রভরু কােছ উপি ত হেয় মারা যাবার পর রভু মািশেক বলেলন, ২ “ তামার ভাই হােরােণর
সে কথা বেলা, তােক বেলা য স তার ই া মত য কান সমেয় পদার িপছেন পিব রতম জায়গায় যেত পাের না।

চিু র পিব র িস ুকিট ঐ পদার িপছেনর ঘের আেছ। ঐ পিব র িস ুকিটর মাথায় আেছ িবেশষ ধরেণর আ াদন। আিম ঐ
িবেশষ আ াদেনর ওপর মেঘর মে য আিবভতূ হই। যিদ হােরাণ ঐ ঘের ঢােক স মারা যেত পাের।

৩ “পােপর রায়ি ে র িদন হােরাণ অব যই পাপেমাচেনর নেব যর জ য একিট ষাঁড় এবং হামবিলর জ য একিট
পু ষ মষ উৎসগ করেব। পিব রতম জায়গায় রেবশ করার আেগই হােরাণ এটা করেব। ৪ হােরাণ অব যই তার দহ জেল
ধৗত করেব। তারপর স এই সম পাশাক পরেব; হােরাণেক অিত অব যই পিব র িলেনন জামা পরেত হেব। িলেনেনর

অ বাসসমহূ তার দেহ থাকেব। স তার চারপােশ িলেনেনর ব যবহার করেব এবং িলেনেনর পাগডী় পরেব। ঐ িল হল
পিব র পাশাক।

৫ “ই রােয়েলর লাকেদর কাছ থেক হােরাণ িট পু ষ ছাগল পাপেমাচেনর নেব যর জ য এবং একিট পু ষ মষ
হামবিলর জ য নেব। ৬ তারপর হােরাণ ষাঁডি়টেক পাপ মাচেনর নেব য িহেসেব উপহার দেব। পাপ মাচেনর নেব যিট

তার িনেজর জ য। িনেজেক এবং তার পিরবারেক পিব র করার জ য হােরাণ অব যই এটা করেব।
৭ “তারপর হােরাণ ছাগল িট নেব এবং তা সমাগম তাঁবরু ঢাকার দরজার মেুখ রভরু সামেন আনেব। ৮ হােরাণ ছাগল

িটর জ য ঘুঁিট চালেল একটা হেব রভরু জ য, অপরিট হেব অজােজেলর জ য।
৯ “তারপর ঘুঁিট চেল য ছাগলিট রভরু জ য িনবািচত হয় হােরাণ অব যই সিটেক পাপ মাচেনর নেব য িহসােব

উৎসগ করেব। ১০ অজােজেলর জ য ঘুঁিট চেল য ছাগলটােক বেছ নওয়া হেয়েছ তােক অব যই জীব অব ায় রভরু
কােছ আনেব। তারপর এই ছাগলিটেক অজােজেলর জ য ম ভিূমেত পাঠােত হেব। এটা লাকেদর পিব র করার জ যই
দরকার।

১১ “তারপর তার িনেজর জ য পাপ মাচেনর নেব য িহেসেব হােরাণ একিট ষাঁড় দেব এবং এইভােব িনেজেক ও তার
পিরবারেক পিব র করেব। হােরাণ তার িনেজর জ য পাপ মাচেনর নেব য েপ ষাঁডি়টেক হ যা করেব। ১২ তারপর স
অব যই রভরু কােছ বদী থেক তেুল আনা বল কয়লা ভি পা রিট আনেব। সগু ী ধেূপর িমিহ করা ঁেডা় হাত ভি
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কের নেব হােরাণ। হােরাণ পদার িপছেনর ঘের সই িমি গে র ঁেডা় আনেব। ১৩ হােরাণ অব যই রভরু সামেনর আ েন
সই িমি গে র ধেূপর ঁেডা় রাখেব। তারপর সগু ঁেডা়র মঘ চিু র িস ুেকর িবেশষ আ াদনেক ঢেক দেব, ফেল

হােরাণ মারা যােব না। ১৪ হােরাণ অব যই ষাঁডি়ট থেক িকছটুা র িনেয় তার আঙলু িদেয় তা পবূিদেক িবেশষ আ াদন পয
িছিটেয় দেব। স র টা সই িবেশষ আ াদেনর সামেন তােক আঙলু িদেয় সাত বার িছিটেয় িদেত হেব।

১৫ “তারপর হােরাণ লাকেদর জ য পাপ মাচেনর নেব যর ছাগলিটেক হ যা কের সই র পদার আডা়েলর ঘরিটেত
আনেব। ষাঁেডর় র িনেয় যমন কেরিছল, ছাগলিটর র িনেয় হােরাণ িঠক তাই করেব। হােরাণ অব যই ছাগেলর র িবেশষ
আ াদেনর ওপর এবং আ াদেনর সামেন িছিটেয় দেব। ১৬ এইভােব স ঐ পিব রতম জায়গািটেক ই রােয়েলর লাকেদর
তােদর অ িচতা, িব াচরণ এবং তােদর কৃত সম পাপ থেক িচ করেব। হােরাণেক সমাগম তাঁবরু জ য এই সম িকছ ু
করেত হেব, কারণ এটা অ িচ লাকেদর মাঝখােন আেছ।

১৭ “যখন হােরাণ পিব রতম জায়গািটেক এবং লাকেদর করার জ য যায়, তখন স সখান থেক বিরেয় না আসা
পয সমাগম তাঁবেুত কান লাক থাকেব না। সতুরাং হােরাণ িনেজেক এবং তার পিরবারেক এবং ই রােয়েলর সম লাকেদর
িচ করেব। ১৮ তারপর হােরাণ বিরেয় এেস রভরু সামেন বদীর কােছ যােব এবং বদীটােক িচ করেব। হােরাণ িকছটুা

ষাঁেডর় র ও িকছটুা ছাগেলর র নেব এবং তা বদীর সব িদেকর কাণ িলেত ফলেব। ১৯ অতঃপর হােরাণ সাতবার তার
আঙলু িদেয় িকছটুা র বদীর ওপর িছিটেয় দেব। এইভােব হােরাণ বদীিটেক ই রােয়েলর লাকেদর অ িচতা থেক িচ
কের পিব র করেব।

২০ “পিব রতম ান, সমাগম তাঁবু এবং বদীেক পিব র করার পর হােরাণ জীব ছাগলিট রভরু কােছ আনেব। ২১ হােরাণ
তার হাত িট জীব ছাগেলর মাথায় রাখেব এবং তার ওপর ই রােয়েলর লাকেদর পাপ ও অপরাধ িল বীকার করেব।
এইভােব হােরাণ লাকেদর পাপসমহূেক ছাগেলর মাথায় চাপােব। তারপর স ছাগলটােক ম ভিূমেত পাঠােব। একজন মানষু
িনযু করা হেব এবং স ছাগলিটেক িনেয় যাওয়ার জ য তরী থাকেব। ২২ সতুরাং ছাগলটা িনেজর ওপর সম মানেুষর পাপ
বেয় িনেয় খালা ম ভিূমেত চেল যােব। য মানষুিট ছাগলিটেক িনেয় যােব স তােক ম ভিূমেত ছেড় িদেয় আসেব।

২৩ “তারপর হােরাণ সমাগম তাঁবেুত ঢকুেব। পিব র ােন আসার সময় স য িলেনেনর কাপড-় চাপড় পেরিছল স িল স
খেুল ফলেব। কাপড় িল স অব যই সখােন ছেড় রাখেব। ২৪ একিট পিব র জায়গায় স তার সারা শরীর জল িদেয় ধেুয়
নেব। তারপর স তার অ যা য িবেশষ পাশাক পরেব। স বাইের আসেব এবং তার িনেজর হামবিল ও লাকেদর হামবিল

উৎসগ করেব। স িনেজেক এবং লাকেদর িচ করেব। ২৫ তারপর স বদীর ওপর পাপ মাচেনর নেব যর চিব পাডা়েব।
২৬ “ য লাকিট ছাগলিটেক অজােজেলর জ য িনেয় িগেয়িছল, স তার জামাকাপড় ধেুয় নেব এবং জেল ান করেব।

তারপর স তাঁবরু মে য আসেত পাের।
২৭ “পাপেমাচেনর নেব যর ষাঁড় ও ছাগলিটেক িশিবেরর বাইের আনেত হেব। (ঐ সম রাণীর র পিব র িজিনস িলেক

পিব র জায়গায় িচ করার জ য আনা হেয়িছল।) যাজকরা অব যই ঐ সম রাণীর চামডা়, শরীর এবং শরীেরর বজ্য
অংশ িল আ েন পাডা়েব। ২৮ তারপর য যি তােদর পাডা়েব স অব যই তার পাশাক-পির দ ধেুয় ফলেব এবং তার
সম শরীর জেল ধােব। তারপর স তাঁবেুত রেবশ করেত পাের।

২৯ “ তামােদর ে র এই আইন সবদাই চলেব: স ম মােসর দশ িদেনর িদন তামােদর কান খা য রহণ করা চলেব
না এবং অব যই তামরা কান কাজ করেব না। তামােদর দেশ বাস করা কান রমণকারী বা িবেদশী কান কাজ করেত
পারেব না। ৩০ কারণ এই িদেন যাজক তামােদর পিব র করার জ য তামােদর পােপর রায়ি করােব। তখন তামরা

রভরু কােছ িচ হেব। ৩১ তামােদর জ য এই িদনিট অ য বপণূ িব রােমর িদন। তামরা অব যই খাওয়া-দাওয়া
করেব না। †এই আইন িচরকাল চলেব।

৩২ “সতুরাং রধান যাজক িহেসেব মেনানীত যি িট িজিনসপ র পিব র করার জ য এই পবািদ পালন করেব। এই
রধান যাজক, যােক তার িপতারই ােন িনেয়াগ করা হেয়েছ, স পিব র িলেনেনর পাশাক পির দ পরেব। ৩৩ স অব যই

পিব রতম ান সমাগম তাঁবু এবং বদী িচ করেব এবং স অব যই যাজকেদর ও ই রােয়েলর লাকেদর িচ করেব।
৩৪ ই রােয়েলর লাকেদর পিব র করার এই িবিধ িচরকােলর জ য থাকেব। ই রােয়েলর লাকেদর তােদর পাপ থেক িচ
করার জ য তামরা রে যক বছের একবার এসব করেব।”

তাই মািশেক দওয়া রভরু আেদশ মেতা তারা এইসব কেরিছল।

†১৬:৩১ খাওয়া … না আ িরক অেথ, “িনেজেদর নত করেব।”
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রাণী হ যা ও রাণী ভাজন িবষয়ক িনয়মাবলী

১৭ ১ রভু মািশেক বলেলন, ২ “হােরাণ আর তার পু রেদর এবং ই রােয়েলর সম লাকেদর বেলা, রভু এই আেদশ
কেরেছন। ৩ যিদ একজন ই রােয়লীয় একিট ষাঁড় অথবা একিট মষ বা একিট ছাগল িশিবেরর মে য বা তাঁবরু বাইের

হ যা কের, ৪ িক সই রাণীিটেক সমাগম তাঁবরু রেবশ পেথ না আেন এবং সই রাণীর একটা অংশ উপহার িহেসেব
রভেুক িনেবদন না কের, তেব সই যি র পাত ঘিটেয়েছ বেল অব যই দাষী গ য হেব। সই যি েক অ য লাকেদর

থেক অব যই িবি করেত হেব। ৫ এই িনয়ম এই জ য যােত ই রােয়েলর লাকরা য সব রাণীেদর মােঠ হ যা করেব
তােদর সমাগম তাঁবরু রেবশ মেুখ রভরু কােছ ম ল নেব য িহসােব রভরু কােছ উৎসগ কের। ৬ তারপর যাজক ওইসব

রাণীেদর র সমাগম তাঁবরু রেবশ মেুখ রভরু বদীর ওপর িনে প করেব এবং যাজক বদীর ওপর ঐসব রাণীর মদ
দ করেব। এর সগু রভেুক খশুী করেব। ৭ তারা অব যই আর কান বিল তােদর ‘ছাগ দবতার’ কােছ উৎসগ করেব না।
তারা ব যােদর মত অ য দবতার িপছেন ছেুটেছ। এই সম িনয়ম িচরকাল ধের চলেব।

৮ “ লাকেদর বেলা ই রােয়েলর কুলজাত কান যি বা তােদর মে য বসবাসকারী কান িবেদশী যিদ হামবিল উপহার
দয়, ৯ িক তা সমাগম তাঁবরু রেবশ মেুখ না আেন এবং রভেুক িনেবদন না কের তেব সই যি েক তার লাকেদর থেক

অব যই িবি হেত হেব।
১০ “ কান যি র পান করেল আিম তার িব ে । সই যি ই রােয়েলর নাগিরক হা অথবা তামােদর মে য বাস

করা কান িবেদশী হা না কন তােত িকছ ুআেস যায় না। আিম তােক তার লাকেদর থেক িবি করেবা। ১১ কারণ দহিটর
জীবন রে র মে য রেয়েছ। আিম সই র বদীর ওপর ঢেল তামােদর িনেজেদর িচ করার জ য িদেয়িছ। রে রাণ
আেছ বেলই তা রায়ি সাধন কের। ১২ তাই আিম ই রােয়েলর লাকেদর বিল: তামােদর কান যি ই র খেত পােরা
না। তামােদর মে য বাস করা কান িবেদশীও র খেত পাের না।

১৩ “যিদ কান যি খাওয়া যেত পাের এমন একিট ব য রাণী বা একিট পাখী িশকার কের ধের তাহেল সই যি
অব যই িশকােরর র মািটেত ফলেব এবং তা ধেূলা িদেয় ঢেক দেব, কারণ রিতিট রাণীর রে তার জীবন রেয়েছ।
যিদ সই যি ই রােয়লীয় অথবা তামােদর মে য বসবাসকারী একজন িবেদশী হয় তােত িকছ ু আেস যায় না। ১৪ রিতিট

রাণীর রে ই তার জীবন রেয়েছ। তাই আিম ই রােয়েলর লাকেদর এই আেদশ িদি য তারা যন কান রাণীর র না
খায়! কান যি যিদ র খায় অব যই স তার লাকেদর থেক িবি হেব।

১৫ “এবং যিদ কান যি এমন রাণী ভ ণ কের যা িনেজ িনেজই মের গেছ, অথবা যিদ অ য কান রাণীর বারা
িনহত রাণী ভ ণ কের, অব যই তার কাপড-় চাপড় ধােব এবং জল িদেয় তার গাটা দহ ধেুয় ফলেব। সই যি স যা
পয অ িচ থাকেব। তারপর িচ হেব। সই যি িট ই রােয়েলর নাগিরক হা বা যি িট তামােদর মে য বসবাসকারী
একজন িবেদশী হা তােত িকছ ু যায় আেস না। ১৬ যিদ সই যি তার কাপড-় চাপড় ধৗত না কের অথবা শরীরেক ান না
করায়, তাহেল স তার িনজ অপরাধ বহন করেব।”

যৗন সংসগ িবষেয় িনয়মাবলী

১৮ ১ রভু মািশেক বলেলন, ২ “ই রােয়েলর লাকেদর বেলা: আিম তামােদর রভু ও ঈ বর। ৩ অতীেত তামরা িমশের
বাস করেত। সই দেশ যা করা হত, তামরা অব যই স িল করেব না। আিম তামােদর কনান দেশ িনেয় যাি ।

ঐ দেশও যা করা হয় তামরা অব যই স িল করেব না! তােদর রীিতনীিত অনসুরণ করেব না। ৪ তামরা অব যই আমার
িনয়মাবলী মা য করেব এবং আমার িবিধ সকল অনসুরণ করেব। সইসব িনয়মাবলী অনসুরেণ িনি ত হও! কারণ আিমই
তামােদর রভু ও ঈ বর। ৫ সতুরাং তামরা অব যই আমার িবিধসকল ও িনয়মাবলী মা য করেব। যিদ কান যি আমার

িবিধসকল ও িনয়মাবলী মা য কের, স জীিবত থাকেব! আিমই রভ!ু
৬ “ তামরা কখনও তামােদর ঘিন আ ীয়েদর সে যৗন সংসগ করেব না। আিম তামােদর রভ।ু
৭ “ তামরা অব যই তামােদর িপতার অপমান করেব না। িপতা বা মাতার সে যৗন সংসগ করেব না। সই মিহলা তামার

মা, সতুরাং তার সে তামার অব যই যৗন সংসগ থাকেব না। ৮ তামােদর িপতার রী, যিদ স তামােদর মা নাও হয় তবু
তার সে যৗন স েক যােব না। কন? কারণ তাহেল তামার িপতােক অস ান করা হেব।

৯ “ তামরা অব যই তামােদর বােনর সে যৗন সংসগ করেব না। যিদ স তামােদর িপতার বা মাতার ক যা হয়, তােত
িকছ ু যায় আেস না এবং যিদ তামােদর বান তামােদর বাডী়েত বা অ য জায়গায় বড় হয় তােতও এই িনয়ম বলবৎ থাকেব।

১০ “ তামরা অব যই তামােদর নাতনীর সে যৗন সংসগ করেব না। তারা তামােদরই একটা অংশ।
১১ “যিদ তামােদর িপতা এবং তার রীর একিট ক যা থােক, তােত স হয় তামার বান। তামরা অব যই তার সে

যৗন সংসগ করেব না।
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১২ “ তামরা অব যই তামােদর িপতার বােনর সে যৗন সংসগ করেব না। স হল তামােদর িপতার ঘিন আ ীয়া।
১৩ তামরা অব যই তামােদর মাতার বােনর সে যৗন স ক করেব না। স তামােদর মাতার ঘিন আ ীয়া। ১৪ তামরা
অব যই তামােদর বাবার ভাইেক অপমান করেব না। তামােদর কাকার রীর কােছও যৗন সংসেগর জ য যােব না। স
তামােদর কাকীমা।

১৫ “ তামরা অব যই তামােদর পু রবধরু সে যৗন সংসগ করেব না। স তামােদর ছেলর রী। তামােদর অব যই
তার সে যৗন স ক থাকেব না।

১৬ “ভাইেয়র রীর সে অব যই তামােদর যৗন স ক থাকেব না। তা তামার ভাইেক অপমান করার মত হেব।
১৭ “একজন মা এবং তার মেয়র সে তামােদর যৗন সংসগ অব যই থাকেব না। সই মিহলার নাতনীর সে ও যৗন

স ক রেখা না। যিদ এই নাতনী এই রীেলােকর পেু রর বা ক যার ক যা হয় তােতও িকছ ু যায় আেস না। তার নাতনীরা
তার ঘিন আ ীয়জন। তােদর সে যৗন স ক থাকা অ যায়।

১৮ “ তামার রী জীিবত অব ায়, তিুম অব যই তার বানেক িবেয় করেব না। এেত বানরা পর েরর শ হেয় উঠেব।
তামরা অব যই তামােদর রীর বােনর সে যৗন স ক রাখেব না।

১৯ “মািসক র রেণর সময় একজন মিহলার কােছ তামরা অব যই যৗন সংসেগর জ য যােব না। এই সময়টায স
অ িচ।

২০ “এবং তামােদর রিতেবশীর রীর সে তামরা অব যই যৗন সংসগ করেব না। এটা তামােদর অপিব র করেব।
২১ “ তামরা অব যই তামােদর িশ েদর কান একজনেক আ েনর ম য িদেয় মালক দবতার উে ে য উৎসগ করেব

না। একাজ কের তামরা অব যই তামােদর ঈ বেরর নামেক অপিব র করেব না। আিম তামােদর রভ!ু
২২ “একজন পু েষর অ য একজন পু েষর সে রীেলােকর যায় যৗন স ক অব যই থাকেব না। তা হেলা ভয় র

পাপ।
২৩ “ কান ধরেণর রাণীর সে তামােদর যৗন স ক অব যই থাকেব না। এটা তামােদর কবল নাংরা করেব। একজন
রীেলােকরও কান রাণীর সে অব যই যৗন স ক থাকেব না। এটা রকৃিত িব ।
২৪ “এইসব ভলু কাজ কের তামরা িনেজেদর অ িচ কেরা না। য সব জািতগণেক আিম তামােদর সামেন তােদর দশ

থেক দূর কের দব তারা এই সম কম বারা িনেজেদর অ িচ কেরেছ। ২৫ তাই দশ অপিব র হেয় গেছ। তাই এর পােপর
জ য আিম শাি দব এবং সই দশ ওখােন বসবাসকারী সই সব মানষুেদর বিম করার মত বার কের দেব।

২৬ “সতুরাং তামরা অব যই আমার িবিধ ও িনয়মাবলী মা য করেব। তামরা অব যই ঐসব ভয় র পােপর কান একিটও
করেব না। সই সব িনয়মাবলী ই রােয়েলর নাগিরকেদর জ যই এবং স িল তামােদর মে য বাসকারী লাকেদর জ যই।
২৭ তামােদর আেগ ঐ সব দেশ যারা বসবাস করত তারা ঐ সম ভয় র পাপ কের দশটােক নাংরা কেরিছল। ২৮ যিদ
তামরা এই ভয় র িজিনস িল কেরা, তাহেল তামরা দশেক কলিুষত করেব এবং তা তামােদর দেশর বাইের বার কের
দেব, যমন কের তামােদর সামেন জািত িলেক বার কের িদেয়িছল। ২৯ যিদ কান যি ঐ সম ভয় র পাপ িলর কােনা

একিট কের, তাহেল সই যি েক তার িনেজর লাকেদর কাছ থেক অব যই িবি করা হেব। ৩০ তামরা অব যই আমার
িবিধ মানেব! তামরা অব যই ঐসব ভয় র পাপসমেূহর কান একিটও করেব না ই রােয়েল তামােদর পেূব সখােন রচিলত
িছল। ওইসব ভয় র পাপ িদেয় তামরা িনেজেদর অব যই কলিুষত করেব না। আিম তামােদর রভু ও ঈ বর।”

ঈ বেরর অিধকাের ই রােয়ল

১৯ ১ রভু মািশেক বলেলন, ২ “ই রােয়েলর সম লাকেদর বেলা: আিম তামােদর রভু ঈ বর। আিম পিব র সতুরাং
তামরা অব যই পিব র হেব!”

৩ “ তামােদর মে য রে যকিট যি তার িপতা এবং মাতােক স ান দেব এবং আমার িব রােমর িবেশষ িদন িল
‡পালন করেব। আিমই রভু তামােদর ঈ বর।

৪ “মিূ পেূজা করেব না। তামােদর িনেজেদর জ য গিলত ধাতু িদেয় দবতার মিূ তরী করেব না। আিম রভু তামােদর
ঈ বর!

৫ “যখন তামরা ঈ বরেক ম ল নেব য উপহার দাও, তামরা অব যই তা সিঠকভােব দেব যােত তা রা য হয়।
৬ তামরা যিদন নেব য দেব সিদন এবং পেরর িদনও তা আহার করেত পারেব; িক যিদ সই নেব যর কান অংশ ততৃীয়
িদেনও পেড় থােক, তাহেল তা অব যই আ েন পিুডে়য় ফলেব। ৭ তামরা সই নেব যর কােনা অংশই ততৃীয় িদেন আহার

‡১৯:৩ িব রােমর … িদন িল অথবা “সাবাথ।” এিট হয়ত শিনবার বাঝায় অথবা এিট সম িবেশষ িদন িল বাঝায় যিদন
লাকেদর কাজ করার কথা নয়।
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করেব না; সটা হেব অ িচ, সটা অ রা য হেব। ৮ একজন যি যিদ তা কের তেব স সই পােপর কারেণ দাষী হেব।
কারণ স রভরু িজিনস িলেক র া কেরিন। সই লাকিট তার লাকেদর থেক অব যই িবি হেব।

৯ “যখন তামরা শ য কােটা, তখন তামােদর ে রর কাণ পয শ য কেটা না। শ য যিদ মািটেত পেড় যায়, তামরা
তা কুিডে়য় িনও না। ১০ তামােদর রা া বাগােনর সব রা া তলুেব না এবং য িল মািটেত পেড় থােক স িলও তেুল নেব
না। কন? কারণ স িল তামরা গরীব এবং তামােদর দেশর মে য িদেয় রা যমাণ মানষুেদর জ য ফেল রাখেব। আিমই

রভু তামােদর ঈ বর!
১১ “ তামরা অব যই চিুর করেব না। তামরা অব যই লাকেদর ঠকােব না এবং পর েরর কােছ িমে য কথা বলেব না।

১২ িমে য রিত িত িদেত তামরা অব যই আমার নাম যবহার করেব না। তা করেল ঈ বেরর নােমর অস ান করা হয়।
আিমই তামােদর রভ!ু

১৩ “ তামােদর রিতেবশীর রিত তামরা অব যই ম যবহার করেব না। তামরা অব যই তােক লঠু করেব না। তামরা
সকাল না হওয়া পয সারা রাত ধের অব যই একজন ভাডা় করা রিমেকর বতন আটকােব না।

১৪ “ তামরা অব যই একজন বিধর মানষুেক অিভশাপ দেব না। অ মানেুষর সামেন এমন িকছ ু রেখা না যােত স পেড়
যায়। তামরা অব যই ঈ বরেক র া করেব। আিমই তামােদর রভ!ু

১৫ “িবচােরর যাপাের তামরা অব যই প পাতহীন হেব। তামরা অব যই দির র মানেুষর রিত িবেশষ প পািত ব
দখােব না। এবং তামরা অব যই অিত বপণূ লাকেদরও িবেশষ স ান দখােব না। তামরা যখন রিতেবশীর িবচার

করেব তখন অব যই অ যায় করেব না। ১৬ অ য লাকেদর িব ে তামরা অব যই িম যা গ রিটেয় বডা়েব না। এমন
িকছ ু করেব না যােত তামােদর রিতেবশীর জীবন িবপ হয়। আিমই তামােদর রভ!ু

১৭ “ তামরা তামােদর ভাইেক অব যই মেন মেন ঘণৃা করেব না। যিদ তামােদর রিতেবশী ভলু কের, তাহেল তার সােথ
স িবষেয় কথা বল, িক তােক মা কেরা; তাহেল তিুম তার দােষর ভাগীদার হেব না। ১৮ তামার রিত লাকরা খারাপ যা

িকছ ু কেরেছ, তা ভেুল যও; রিতেশাধ নওয়ার চ া কেরা না। তামােদর রিতেবশীেক িনেজেদর মত কের ভােলােবেসা।
আিমই তামােদর রভ!ু

১৯ “ তামরা অব যই আমার িবিধসকল মা য করেব। তামরা অব যই পথৃক ধরেণর রাণীর মে য স র রজনন
করেব না। তামরা অব যই তামােদর েত িট আলাদা ধরেণর বীজ বপন করেব না। ই ধরেণর সেুতা িদেয় তরী পাশাক
তামরা অব যই পরেব না।

২০ “এমন ঘটেত পাের য একজন যি , অে যর কােছ দাসী এমন একজেনর সে যৗন সংসগ কেরেছ; িক এই দাসী
মিহলািট িবি রত হয়িন বা তােক তার বাধীনতা দওয়া হয় িন। যিদ তা ঘেট, তাহেল সে ে র অব যই শাি হেব; িক
তােদর মতৃু্যদ হেব না, কারণ রীেলাকিট বাধীন নয়। ২১ লাকিট রভরু জ য সমাগম তাঁবরু রেবশমেুখ অব যই তার
দাষ মাচেনর নেব য িহসােব একিট পু ষ মষশাবক আনেব। ২২ যাজক লাকিটেক িচ করার জ য পু ষ মষশাবকিটেক
দাষাথক নেব য িহেসেব রভরু সামেন উৎসগ কের তার পােপর রায়ি করােব। তারপর লাকিটেক তার কৃত পাপসমেুহর

জ য মা করা হেব।
২৩ “ভিব যেত তামরা তামােদর দেশ রেবশ কের যখন খাে যর জ য কান জােতর গাছ লাগােব, তখন ঐ গােছর ফল

যবহােরর আেগ অব যই িতন বছর অেপ া করেব। এই সময় সই ফল অ িচ বেল গ য করেব এবং তা খােব না। ২৪ চতথু
বছের গােছর ফল হেব রভরু। রভরু রিত রশংসা িহেসেব এটা হেব পিব র নেব য। ২৫ তারপর প ম বছের তামরা
সই গাছ থেক ফল পেত পােরা! এবং এইভােব গাছিট তামােদর জ য আেরা ফল দেব। আিমই রভু তামােদর ঈ বর!

২৬ “র লেগ থাকা অব ায় কান মাংস তামরা অব যই খােব না।
“ তামরা অব যই যা িব যা এবং গণক িব যার যবহার করেত চ া করেব না।
২৭ “ তামরা অব যই তামােদর মাথার পােশ গজােনা কশ িল গাল কের গাটােব না। তামরা অব যই তামােদর দািডর়

কাণ কাটেব না। ২৮ মতৃ যি েদর রেণ রাখার জ য তামরা অব যই তামােদর দেহ কাটা ছঁডা় করেব না। তামরা
অব যই িনেজেদর ওপর কান উি রাখেব না। আিমই রভ!ু

২৯ “ তামার ক যােক ব যা হেত িদও না। তা করেল তােক অপমান করা হয়। দেশর মানষুজনও তাহেল ব যার মত
অথাৎ ঈ বেরর রিত অিব বে র মত আচরণ করেব না এবং দেশ ম িজিনেস পণূ হেব না।

৩০ “আমার িব রােমর িবেশষ িদন িলেত তামরা অব যই কাজ করেব না। তামরা অব যই আমার পিব র ানেক স ান
দেব। আিমই রভ!ু

৩১ “ভতুিুডয়়ােদর বা ডাইনীেদর কােছ ম রণার জ য যােব না। তােদর কােছ যও না, তারা ধু তামােক অ িচ করেব।
আিমই রভু তামােদর ঈ বর!
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৩২ “বয় যি েদর স ান দখােব; যখন তাঁরা ঘের ঢােকন উেঠ দাঁডা়েব। তামােদর ঈ বেরর রিত র া রদশন
করেব। আিমই রভ!ু

৩৩ “ তামােদর দেশ বাস করা িবেদশীেদর রিত খারাপ যবহার করেব না। ৩৪ তামােদর িনেজেদর নাগিরকেদর মতই
িবেদশীেদর রিত সমান যবহার করেব। তামােদর িনেজেদর যমন ভােলাবাস, িবেদশীেদর তমিন ভােলাবাসেব। কারণ
একসময় তামরা িমশের িবেদশী িছেল। আিমই রভু তামােদর ঈ বর!

৩৫ “ তামরা িবচাের অ যায় করেব না এবং িজিনসপ র মাপার ও ওজন করার যাপাের সৎ হেব। ৩৬ শ য ওজন করার
জ য এবং তরল পদাথ মাপার জ য তামােদর ওজন পা া, বাটখারা, ঝিুড় ও পা র িল সিঠক হওয়া উিচৎ । আিমই রভু
তামােদর ঈ বর! আিম তামােদর িমশর দশ থেক বাইের এেনিছ।

৩৭ “ তামরা অব যই আমার সম িবিধ এবং িনয়মাবলী মেন রাখেব এবং স িল মা য করেব। আিমই রভ!ু”

রিতমা পজূার িব ে িনেষধা া

২০ ১ রভু মািশেক বলেলন, ২ “তিুম অব যই ই রােয়েলর লাকেদর আরও এই িবষয় িল বেলা: তামােদর দেশর
কান মানষু যিদ মালেকর মিূ র সামেন তার িশ েদর মে য একিটেক উৎসগ কের, তেব সই মানষুিটর অব যই

রাণদ হেব। যিদ সই যি ই রােয়েলর নাগিরক হয় বা ই রােয়েল বাস করা একজন িবেদশী হয় তােত িকছ ু যায় আেস
না। তামরা অব যই সই যি েক পাথর ছ ুঁেড় হ যা করেব। ৩ আিম সই যি র িব ে দাঁডা়ব এবং তােক তার লাকেদর
কাছ থেক িবি করব, কারণ স তার িশ েক মালেকর উে ে য িদেয়েছ। স আমার পিব র নামেক র া কেরিন এবং
আমার পিব র ানেক অ িচ কেরেছ। ৪ িক সাধারণ মানষু সই যি েক উেপ া কের এবং য তার িশ েদর মালকেক
িদেয়েছ তােক হ যা না কের, ৫ তাহেল আিম সই যি এবং তার পিরবােরর িবেরািধতা করব এবং তােক তার লাকেদর
কাছ থেক িবি করব। যারা সই যি েক অনসুরণ কের মালেকর িপছেন যায় আিম তােদরও িবি করব।

৬ “যিদ কান যি ভতুিুডয়়া এবং মায়াবীেদর কােছ উপেদেশর জ য যায় আিম তার িবেরাধী হেবা। সই যি আমার
রিত অিব বাসী, তাই আিম তােক তার লাকেদর কাছ থেক িবি করব।

৭ “ তামরা পথৃক হও! িনেজেদর পিব র কেরা। কারন আিম পিব র! আিমই রভ,ু তামােদর ঈ বর! ৮ আমার িবিধ িল
রেণ রােখা এবং মেন চেলা। আিম রভু এবং আিমই সই, িযিন তামােদর পিব র কেরন।
৯ “যিদ কােনা মানষু তার িপতা িক বা মাতােক অিভশাপ দয়, তার রাণদ হেব। িপতামাতােক অিভশাপ িদেয়েছ বেল

স তার িনেজর মতৃু্যর জ য দায়ী!

যৗন পাপািদর জ য শাি সমহু
১০ “যিদ কান পু েষর তার রিতেবশীর রীর সে যৗন স ক থােক, তাহেল সই পু ষ এবং মিহলা জেনই

যিভচােরর দােষ দাষী হেব। সই পু ষ এবং মিহলা জেনর অব যই যন রাণদ হয়। ১১ যিদ কান পু েষর তার
িপতার রীর সে যৗন সংসগ থােক, তাহেল পু ষ এবং রমণী জনেক অব যই যন মের ফলা হয়। তারা িনেজরা তােদর
মতৃু্যর জ য দায়ী, কারণ এই কাজ বারা সই পু ষিটর িপতােক অপমান করা হয়।

১২ “যিদ একজন পু েষর তার পু রবধরূ সে যৗন সংসগ থােক, তাহেল জনেক অব যই যন মের ফলা হয়। এ হল
অনাচার, তারা তােদর িনেজেদর মতৃু্যর জ য দায়ী।

১৩ “যিদ কান পু েষর অ য এক পু েষর সে একজন রীেলােকর মত যৗন স ক থােক তেব এই জন পু ষ এক
ভয় র পাপ কােয্য িল । তােদর অব যই যন মের ফলা হয়। তারা তােদর িনেজেদর মতৃু্যর জ য দায়ী।

১৪ “ কান পু েষর পে একই সােথ কান রীেলাক এবং তার মাতােক িবেয় করা অ য ম কাজ। লােকরা সই
মানষুিটেক অব যই পাডা়েব এবং জন রীেলাকেক আ েন দেব যন এই ধরেণর কুকম আর কউ না কের।

১৫ “যিদ একজন মানষু কান এক জ র সে যৗন স েক িল হয় তেব সই মানষুিট অব যই রাণদে দি ত হেব এবং
তামরা অব যই রাণীিটেকও হ যা করেব। ১৬ যিদ একজন রীেলােকর কান এক জ র সে যৗন স ক থােক, তাহেল
তামরা অব যই রীেলাক ও রাণীিটেক হ যা করেব। তারা অব যই রাণদে দি ত হেব। তারা তােদর িনেজেদর মতৃু্যর

জ য দায়ী।
১৭ “যিদ কউ তার বান, তার সৎ মাতা বা সৎ িপতার মেয়েক িববাহ কের এবং এেক অপেরর সে যৗন স েক িল হয়

তেব এটা ল াজনক িবষয়। তারা অব যই রকাে য শাি পােব। তারা অব যই তােদর লাকেদর কাছ থেক িবি হেব।
য মানষু তার বােনর সে যৗন স ক কের, স অব যই তার পােপর জ য শাি পােব!
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১৮ “মািসক র রােবর সময় কান রমণীর সে যিদ কান পু েষর যৗন সংসগ হয়, তাহেল পু ষ এবং রমনী জনই
তােদর লাকেদর থেক অব যই িবি হেব। তারা পাপ কেরেছ কারণ সই পু ষ রে র উৎ সেক রকাশ কেরেছ এবং সই

রী তার রে র উৎ সেক অনাবতৃ কেরেছ।
১৯ “ তামােদর মাতার বান বা তামােদর িপতার বােনর সে অব যই যৗন স ক করেব না। সটা হল গিহত আচার।

তামােদর পাপসমেূহর জ য তামরা অব যই শাি পােব।
২০ “একজন পু ষ অব যই তার কাকার রীর সে যৗন স ক করেব না। এ কাজ তার কাকােক অপমান কের। সই

পু ষ এবং তার কাকার রী তােদর পাপসমেুহর জ য শাি পােব। তারা স ান-স িতহীন হেব এবং সই অব ােতই মারা
যােব।

২১ “একজন পু েষর পে তার িনেজর রাতবৃধেুক িববাহ করা অ যায়। এ কাজ তার ভাইেক অস ান কের। তােদর
স ান-স িত থাকেব না।

২২ “ তামরা অব যই আমার সম িবিধসমহু এবং িনয়মাবিল মেন রাখেব এবং স িল মা য করেব। আিম তামােদর য
দেশ িনেয় যাি , সই দেশ বসবাসকােল তামরা আমার িবিধসমহূ এবং িনয়মাবলী মা য কেরা, তাহেল সই দশ তামােদর

িবতািডত় করেব না। ২৩ তামােদর সামেন য সব জািতেক আিম সই দশ থেক দূর কের িদি , তােদর মত জীবনযাপন কেরা
না। তারা ঐ সম পাপ কাজ করত তাই আিম তােদর ঘণৃা করলাম। ২৪ আিম তামােদর বেলিছ য তামরা তােদর জিম পােব।
আিম তা তামােদর দব। সই দেশ খা য ও পানীেয়র কান অভাব হেব না। আিমই রভু তামােদর ঈ বর!

“আিম তামােদর জ য জািতর থেক পথৃক কের আমার িবেশষ লাকজন কের তেুলিছ। ২৫ সতুরাং তামরা অব যই অ িচ
রাণীেদর থেক িচ রাণীেদর এবং অ িচ পাখীেদর থেক িচ পাখীেদর আলাদা কের নেব। ঐ সব অ িচ পাখী, রাণী

এবং যারা মািটেত বকু িদেয় হাঁেট, তা আহার কের িনেজেদর অ িচ কেরা না। আিম ঐসব রানী েলােক অ িচ বেল িনিদ
কেরিছ। ২৬ আিম তামােদর অ য জািতর থেক আলাদা কের আমার িনজ ব কের তেুলিছ। তাই তামরা অব যই পিব র
হেব! কন? কারণ আিম রভু এবং আিম পিব র!

২৭ “ কান পু ষ অথবা রীেলাক যিদ ভতুিুডয়়া বা মায়াবী হয় তােক অব যই রাণদে দি ত হেত হেব। লাকরা তােদর
পাথর িদেয় হ যা করেব। তারা িনেজরাই িনেজেদর মতৃু্যর জ য দায়ী হেব।”

যাজকেদর জ য িনয়মাবলী

২১ ১ রভু মািশেক বলেলন, “হােরােণর পু রেদর অথাৎ যাজকেদর এই িবষয় িল বেলা: একজন যাজক অব যই কান
মতৃ যি েক শ কের িনেজেক অ িচ করেব না। ২ িক যিদ মতৃ যি িট তার ঘিন আ ীয়েদর একজন হয় তাহেল

স মতৃেদহ শ করেত পাের। যিদ মতৃ যি তার মাতা িক িপতা, তার পু র বা ক যা, তার ভাই বা ৩ তার অিববািহত বান
(এই বান ঘিন কারণ তার বামী নই, স মারা গেল তার জ য যাজক িনেজেক অ িচ করেত পাের।) হয়, তেব যাজক
িনেজেক অ িচ করেত পাের। ৪ িক কবল ববািহক কারেণ স কযু মানেুষর জ য যাজক িনেজেক অ িচ করেত পাের না
এবং িনেজেক অপিব র করেত পাের না।

৫ “যাজকরা তােদর মাথা এমনভােব কামােব না যােত তােদর টা দখা যায় অথবা তােদর দািড় কামােব না। যাজকরা
তােদর শরীের অব যই কান কাটা ছঁডা় করেব না। ৬ যাজকেদর তােদর ঈ বেরর জ য অব যই পিব র হেত হেব। তারা
অব যই ঈ বেরর নামেক র া জানােব, কারণ তারাই িট এবং আ েনর বারা তরী নেব যসমহূ রভরু কােছ বেয় িনেয়
যােব; তাই তারা অব যই পিব র হেব।

৭ “একজন যাজক অব যই একজন ব যা অথবা একজন র া রমণীেক িববাহ করেব না। স িববাহ িবে দ হেয়েছ এমন
একজন রমণীেক িববাহ করেব না। কারণ স ঈ বেরর উে ে য পিব র। ৮ তামরা অব যই যাজকেক স ান করেব কারণ
স ঈ বেরর কােছ পিব র িট িনেয় যায়। স তামােদর কােছ পিব র বেল গ য হেব, কারণ আিম পিব র! আিমই রভু

এবং আিম তামােদর পিব র কির!
৯ “ কান যাজেকর মেয় বারবিণতা হেয় িনেজেক অ িচ করেল, স তার িপতার ল ার কারণ হয় সতুরাং তােক অব যই

আ েন দ হেত হেব।
১০ “ রধান যাজক, যােক তার ভাইেদর মে য থেক বেছ নওয়া হেয়েছ, অিভেষেকর তল যার মাথায় ঢালা হেয়েছ এবং

িবেশষ পাশাক পরার জ য যােক বাছা হেয়েছ স রকাে য তার িবষাদ বাঝােত যন তার মাথার চলু এেলােমেলা না কের
এবং তার কাপড-় চাপড় না ছঁেড।় ১১ মতৃেদহ শ কের স িনেজেক অ িচ করেব না এবং কান মতৃ দেহর কােছ যােব না,
এমনিক মতৃেদহ যিদ তার িনেজর িপতা বা মাতারও হয় তবওু না। ১২ রধান যাজক ঈ বেরর পিব র ােনর বাইের অব যই
যােব না। তােত স অ িচ হেত পাের এবং তখন স ঈ বেরর পিব র ানেক অ িচ করেত পাের। কারণ অিভেষেকর তল

রধান যাজেকর মাথায় ঢেল তােক বাকী লাকেদর থেক আলাদা করা হেয়িছল। আিমই রভ!ু
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১৩ “ রধান যাজক অব যই একজন রমনীেক িববাহ করেব য কুমারী। ১৪ রধান যাজক এমন কান রমণীেক অব যই
িববাহ করেব না যার সে অ য পু েষর যৗন স ক িছল। রধান যােজক অব যই একজন বারবিনতা, বামী পির য া
রমণী অথবা একজন িবধবােক িববাহ করেব না। রধান যাজক অব যই তার িনেজর লাকেদর মে য থেক একজন কুমারীেক
িবেয় করেব। ১৫ এইভােব লাকরা তােদর স ান-স িতেদর রিত র া জানােব। ¶আিম রভ,ু রধান যাজকেক তার িবেশষ
কােজর জ য পথৃক কেরিছ।”

১৬ রভু মািশেক বলেলন, ১৭ “হােরাণেক বেলা: পু ষানু রেম তামার বংেশর মে য কারও দিহক কান দাষ থাকেল
তারা অব যই ঈ বেরর কােছ িবেশষ িট বেয় িনেয় যােব না। ১৮ কান যি যার মে য িকছ ুশারীিরক িট আেছ, অব যই
যাজক িহেসেব সবা করেত পারেব না এবং আমার কােছ নেব যসমহূ আনেত পারেব না। ১৯ অ িক খাঁডা়, িক মেুখ খারাপ
দাগ যু লাকরা বা ল বা হাত পা সহ লাকরা, ২০ িপেঠ কুঁজ থাকা লাকরা, িক বামনরা, যােদর চােখর দাষ আেছ, ত
আেছ এমন লাকরা, খারাপ চমেরাগযু লাকরা এবং িত র অ েকাষ আেছ এমন লাকরা যাজক িহসােব সবা করেত
পারেব না।

২১ “হােরােণর উ রপু ষেদর মে য কােরার যিদ িকছ ু দাষ থােক, তাহেল স রভরু কােছ আ েনর নেব যসমহূ িদেত
পারেব না। এবং সই যি ঈ বেরর কােছ িবেশষ িট িনেয় যেত পারেব না। ২২ সই যি যাজকেদর পিরবােরর, তাই
স পিব র িট আহার করেত পাের। স অিত পিব র িটও খেত পাের। ২৩ িক স পদার ভতর িদেয় পিব রতম ােন
যেত পারেব না এবং বদীর কােছ যােব না কারণ তার মে য িকছ ু দাষ আেছ। স আমার পিব র ান িলেক অব যই অ িচ

করেব না। আিম ঈ বর সই সম ানসমহুেক পিব র কির।”
২৪ তারপর মািশ এই সম িবষয় হােরাণ এবং হােরােণর পু রেদর এবং ই রােয়েলর সম লাকেদর বলল।

২২ ১ রভু ঈ বর মািশেক বলেলন, ২ “হােরাণ এবং তার পু রেদর বেলা: ই রােয়েলর লাকরা আমােক য উপহার দয়
তা পিব র। যাজকরা যন সই উপহার িলেক অস ান না কের, কারণ তা তারা আমার উে ে য উৎসগ কেরেছ।

তা না হেল তামরা য আমার পিব র নামেক র া কেরা না সটাই হেব। আিমই রভ।ু ৩ এখন থেক যিদ তামােদর
উ রপু ষেদর মে য থেক কান যি অ িচ অব ায় সই সম িজিনস শ কের, তাহেল সই যি অব যই আমার
থেক িবি হেব। আিমই রভ!ু

৪ “যিদ হােরােণর উ রপু ষেদর কােরা কান খারাপ চমেরাগ থােক বা যার িনগমণ হেয়েছ, স পিব র না হওয়া পয
পিব র খা য খেত পারেব না। ঐ িনয়ম য কান যাজেকর পে রেযা য য অ িচ থােক। ৫ মতৃেদহ বারা অ িচ হেয়েছ
এমন িকছ ু যিদ কউ শ কের অথবা যিদ তার বীযপাত হয় অথবা স যিদ বেুক হাঁটা অ িচ কান রাণীেক শ কের বা
অ িচ কান যি েক শ কের যিদ স অ িচ হয় তেব িক কের সই যি অ িচ হেয়েছ সটা বপণূ নয়। ৬ য যি
ঐ সম িকছরু য কান একটা শ কের, স স যা না হওয়া পয অ িচ থাকেব। সই যি পিব র খাে যর কান িকছ ু
অব যই খােব না। এমন িক স যিদ জেল ধৗত হয়, তবু স পিব র খা য খেত পারেব না। ৭ কবলমা র সযূ ডাবার পর
স িচ হেব। তখন স পিব র খা য আহার করেত পারেব। কারণ সযূাে র পর স িচ এবং সই খা য তারই জ য।

৮ “যিদ একজন যাজক দেখ য একিট রাণী িনেজ িনেজই মারা গেছ বা ব য রাণীেদর বারা িনহত হেয়েছ, স অব যই
সই মতৃ রাণীিটেক ভ ণ করেব না। যিদ সই যি সই রাণীিটেক ভ ণ কের স অ িচ হেব। আিমই রভ!ু

৯ “আমােক সবা করার জ য যাজকেদর একটা িবেশষ সময় থাকেব। তারা অব যই সইসব সময় িবষেয় সতক থাকেব।
তারা পিব র িজিনস িলেক অপিব র না করার িবষেয় অব যই সাবধান হেব। যিদ তারা সাবধান হয় তাহেল তারা মারা যােব
না। আিম ঈ বর এই িবেশষ কােজর জ য তােদর পথৃক কেরিছ। ১০ কবলমা র যাজকেদর পিরবােরর লাকরাই পিব র
খা য আহার করেত পাের। যাজেকর সে বসবাসকারী একজন রবাসী অথবা একজন ভাডা়েট কমী অব যই কান পিব র
খা য খেত পাের না। ১১ িক যিদ যাজক তার িনেজর অেথ একজন লাকেক ভ ৃ য িহেসেব কেন, সই যি তখন পিব র
িজিনস িলর িকছটুা আহার করেত পাের। ভ ৃ যরা, যারা যাজেকর বাডী়েত জ ায় তারাও যাজেকর খাে যর িকছটুা খেত পাের।
১২ যাজেকর ক যা যাজক নয় এমন কাউেক িবেয় করেল পিব র নেব যসমেূহর কান িকছ ু খেত পারেব না। ১৩ যাজেকর
মেয় িবধবা হেল অথবা স বামী পির য া হেল, যিদ তােক সাহা য করার মত কান স ান-স িত না থােক এবং স যখােন

বা যকাল কািটেয়েছ সই িপ রালেয় িফের আেস, তাহেল স তার িপতার খা য িকছটুা খেতও পাের। তাছাডা় কবলমা র
যাজেকর পিরবােরর লাকরা এই খা য খেত পারেব।

১৪ “একজন মানষু ভলু কের পিব র খাে যর িকছটুা খেত পাের। সই যি অব যই সই পিরমাণ খাে যর দাম যাজকেক
দেব এবং স অব যই খাে যর দােমর ওপর আেরা প মাংশ দেব।

¶২১:১৫ লােকরা … জানােব অথবা “তার স ানরা লাকেদর থেক অ িচ হেয় যােব না।”
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১৫ “ই রােয়েলর লাকরা রভেুক য সব উপহার দান কের তা হেব পিব র; সতুরাং যাজক অব যই সই পিব র
িজিনস িলেক অপিব র করেব না। ১৬ যিদ যাজকরা সই সম পিব র নেব য িলেক অপিব র িহেসেব িবেবচনা কের
এবং স িল খায়, তাহেল তা পাপ িহেসেব ধরা হেব। আিম রভু তােদর পিব র কির।”

১৭ রভু ঈ বর মািশেক বলেলন, ১৮ “হােরাণ এবং তার পু রেদর এবং ই রােয়েলর সম লাকেদর বেলা: ই রােয়েলর
একজন নাগিরক বা একজন িবেদশী নেব য িনেয় আসেত পাের। হেত পাের লাকিট য িবেশষ রিত া কেরিছল সই উপহার
তার জ য, অথবা কান িবেশষ নেব য লাকিট আনেত চেয়িছল। ১৯–২০ ঐ উপহার িল লাকরা আেন কারণ তারা সি যই
ঈ বরেক উপহার িদেত চায়। িক কান নেব য যােত কান দাষ আেছ তা তামরা অব যই রহণ করেব না। আিম সই
উপহাের খশুী হেবা না। যিদ সই উপহার একিট ষাঁড় অথবা একিট মষ বা একিট ছাগল হয় তাহেল সই রাণী অব যই পু ষ
হেব এবং সটার মে য যন দাষ না থােক।

২১ “মানত পণূ করার জ য অথবা ব ায় যখন কান যি রভরু কােছ ম ল নেব য আেন সই নেব য একিট ষাঁড়
বা মষ হেত পাের; িক সটা যন বা যবান হয়। সই রাণীিটর মে য অব যই যন কান দাষ না থােক। ২২ তামরা
অব যই রভেুক এমন কান রাণী দেব না যটা কানা, যার হাড় ভাঙা বা প ু অথবা গিলত ঘা-যু বা খারাপ চমেরাগ
সমি বত। রভরু বদীর ওপরকার আ েনর ওপর তামরা অব যই অসু রাণী দেব না।

২৩ “কখনও কখনও একিট ষাঁড় বা একিট মষশাবেকর একটা পা থােক যা খবু ল বা অথবা একটা পােয়র পাতা যা িঠক মত
গজায় িন। যিদ কান যি সই রাণীেক রভরু কােছ িবেশষ উপহার িহেসেব িদেত চায়, তােত এটা গহৃীত হেব, িক এটা
লাকিটর িবেশষ রিত িতর অপণ িহেসেব গহৃীত হেব না।

২৪ “ কান রাণীর কালিশের পডা়, চণূ বা িছ িবি অ েকাষ থাকেল তা তামরা রভরু রিত উৎসগ করেব না।
২৫ “ তামরা িবেদশীেদর কাছ থেক রভরু রিত নেব য িহসােব অব যই কান রাণী রহণ করেব না, কারণ রাণী িল

কানভােব িত র হেত পাের, তােদর মে য কান দাষ থাকেত পাের; তারা গহৃীত হেব না।”
২৬ রভু মািশেক বলেলন, ২৭ “যখন একিট বাছরু বা একিট মষ অথবা একিট ছাগল জ ােব, স অব যই তার মােয়র সে

সাত িদন থাকেব। তারপর আট িদেনর িদন এবং পের এই রাণী রভরু কােছ অি রদ নেব য িহেসেব রহণ যা য
হেব। ২৮ িক তামরা অব যই রাণীিটেক এবং এর মােক একই িদেন হ যা করেব না! এই িনয়ম গাভী এবং মষ উভেয়র

ে র রেযা য।
২৯ “যিদ তামরা িকছ ু িবেশষ ধরেণর ধ যবাদসচূক নেব য রভেুক িদেত চাও, তাহেল তামরা সই উপহার দােনর

যাপাের বাধীন। িক অব যই তামরা এটা এমনভােব করেব যা ঈ বরেক খশুী কের। ৩০ তামরা সিদন অব যই গাটা
রাণীিটেক ভ ণ করেব। পেরর িদেনর সকােলর জ য অব যই কান মাংস ফেল রাখেব না। আিমই রভ!ু

৩১ “আমার আেদশ িল মেন রেখা এবং স িল মা য কেরা। আিমই রভ!ু ৩২ আমার পিব র নামেক তামরা র া
দখােব। ই রােয়েলর লাকরা অব যই যন আমােক তােদর পিব র রভু িহেসেব মা য কের। আিমই রভু িযিন তামােদর

পিব র কেরন। ৩৩ আিম তামােদর ঈ বর হবার জ য িমশর থেক এেসিছ। আিমই রভ!ু”

িবেশষ ছিুটর িদন িল

২৩ ১ রভু মািশেক বলেলন, ২ “ই রােয়েলর লাকেদর বেলা: রভরু মেনানীত উৎসব িলেক তামরা পিব র সভা বেল
ঘাষণা কর। এই িল হল আমার িনিদ ছিুটর িদন:

িব রামপব
৩ “ছিদন ধের কাজ কর, িক স ম িদন কমিবরিতর জ য িনিদ িব রামপব হেব িব রােমর িবেশষ িদন। তামরা অব যই

কান কাজ করেব না। এটা তামােদর সকেলর বাডী়েতই রভরু জ য িব রােমর িদন হেব।

িন ারপব
৪ “এ িল হল রভরু মেনানীত িন ারপব। তামরা এ িলর জ য মেনানীত সমেয় পিব র সভার কথা ঘাষণা করেব।

৫ রভরু িন ারপেবর িদন হল রথম মােসর ১৪ িদেনর িদন সযূাে র সময়।

খািমরিবহীন িটর পব
৬ “খািমরিবহীন িটর উৎসব হেব ঐ একই মােসর ১৫ িদেনর িদন। তামরা সাত িদন ধের খািমরিবহীন িট খােব। ৭ এই

ছিুটর রথম িদেন তামােদর এক িবেশষ সভা হেব। তামরা অব যই ঐ িদনিটেত কান কাজ করেব না। ৮ সাতিদন ধের
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তামরা রভরু কােছ অি রদ উৎসগ িল আনেব। তারপর স মিদেন আর একিট পিব র সভা হেব। তামরা অব যই ঐ
িদেন কান কাজ করেব না।”

রথম শ য ছদেনর পব
৯ রভু মািশেক বলেলন, ১০ “ই রােয়েলর লাকেদর বেলা: আিম তামােদর য দশ দেবা তােত তামরা রেবশ করেব।

তামরা এর শ য ছদন করেল শে যর রথম আঁিট যাজেকর কােছ আনেব। ১১ যাজক রভরু সামেন সই আঁিট দালােব
যন তামােদর জ য তা রা য হয়। যাজক রিববার সকােল সই শে যর আঁিট দালােব।

১২ “ য িদন তামরা শে যর আঁিট দালােব, সিদন তামরা একিট এক বছর বয়সী পু ষ মষ উপহার দেব। সই মেষর
মে য যন কান দাষ না থােক। ঐ মষিট রভরু কােছ হামবিলর নেব য হেব। ১৩ এছাডা় তামরা অব যই অিলভ তল
মশােনা ১৬ কাপ িমিহ ময়দা শ য নেব য িহসােব দেব। এর সােথ দেব ১ কায়াট রা ারস। সই নেব যর গ রভেুক

খশুী করেব। ১৪ ঈ বেরর কােছ তা নেব য িহসােব না আনা পয তামরা অব যই কান নতনু শ য অথবা ফল বা নতনু
শ য থেক তরী িট খােব না। তামরা যখােনই বাস কর না কন এই িবিধ তামােদর বংশ পর রায় চলেব।

ফসল কাটার পব
১৫ “ সই রিববােরর সকাল থেক (অথাৎ দালনীয় নেব যর জ য আনীত শে যর আঁিট আনার িদন থেক) সাত স াহ

েন নাও। ১৬ স ম স াহ পের রিববাের (অথাৎ ৫০ িদন পের) তামরা রভরু কােছ একিট নতনু শ য নেব য আনেব। ১৭ ঐ
িদেন তামােদর বাডী় থেক ুকেরা িট িনেয় আসেব। ঐ িট দালনীয় নেব যর জ য িনিদ হেব। ঐ িট তরী করার
জ য খািমর এবং ১৬ কাপ ময়দা যবহার কর। এটাই হেব তামােদর রথম শ য থেক রভরু কােছ দওয়া উপহার।

১৮ “ লাকরা শ য নেব যর সে একিট ষাঁড,় একিট মষ এবং সাতিট এক বছর বয় পু ষ মষশাবক দেব। ঐসব
রাণীর মে য অব যই কান দাষ থাকেব না। তারা রভরু কােছ হামবিলর নেব য হেব। শ য নেব য ও পয় নেব যর

সােথ হেব ঈ বেরর উে ে য অি র বারা রদ নেব য। এর গ রভেুক খশুী করেব। ১৯ এ ছাডা়ও তামরা পাপাথক
নেব যর জ য একিট পু ষ ছাগল এবং ম ল নেব য িহেসেব িট এক বছর বয়সী পু ষ মষশাবক আনেব।

২০ “যাজক তােদর রথম শ য থেক তরী িট সহ দালনীয় নেব যর িট মষশাবক রভরু সামেন দালােব। তারা
রভরু কােছ পিব র। তারা থাকেব যাজেকর অিধকাের। ২১ ঐ একই িদেন তামরা এক পিব র সভা ডাকেব। তামরা অব যই

কান কাজ করেব না। তামােদর সকেলর বাডী়েত এই িবিধ িচরকােলর জ য চলেব।
২২ “উপর যখন তামরা তামােদর জিমেত শ য বপন করেব, তখন তামােদর েতর কাণ িলর শ য কাটেব না। মািটর

ওপর পেড় থাকা শ য তামরা তলুেব না। সই িজিনস িল গরীবেদর জ য এবং তামােদর দেশ রমণকারী িবেদশীেদর
জ য রেখ দেব। আিমই রভু তামােদর ঈ বর!”

ভরীসমেূহর পব
২৩ রভু আবার মািশেক বলেলন, ২৪ “ই রােয়েলর লাকেদর বল: স ম মােসর রথম িদন তামরা িব রােমর িবেশষ

িদন িহেসেব পালন করেব। সই পিব র সভা লাকেদর রণ করােনার জ য ভরী বাজােব। ২৫ সিদন তামরা অব যই কান
কাজ করেব না এবং অি রদ একিট নেব য তামরা রভরু কােছ আনেব।”

রায়ি ে র িদন
২৬ রভু মািশেক বলেলন, ২৭ “স ম মােসর দশম িদনিট রায়ি ে র িদন, সিদন এক পিব র সভা হেব। সিদন তামরা

অব যই কান খা য রহণ করেব না এবং অি েত রদ একিট নেব য রভরু কােছ আনেব। ২৮ তামরা অব যই ঐ িদন
কান কাজ করেব না, কারণ এটা হল রায়ি ে র িদন। ঐ িদন যাজকরা রভরু কােছ যােব এবং যা তামােদর িচ কের সই

সব আচারানু ান করেব।
২৯ “এই িদন যিদ কান মানষু উপবাস করেত অ বীকার কের স অব যই তার লাকেদর থেক িবি হেব। ৩০ এই িদন

যিদ কান যি কান কাজ কের, আিম তার লাকেদর মে য সই যি েক বংস করব। ৩১ সিদন তামরা অব যই আেদৗ
কান কাজ করেব না। তামরা যখােনই বসবাস কেরা না কন, তামােদর জ য এটা হল িচরকােলর িবিধ। ৩২ এটা তামােদর

জ য হেব িবেশষ িব রােমর িদন। তামরা সিদন অব যই খা য রহণ করেব না। িব রােমর এই িবেশষ িদন তামরা আর
করেব মােসর নবম িদেনর স যায় এবং তা চলেব সই স যা থেক পেরর িদেনর স যা পয ।”



লবীয় পু ক ২৩:৩৩ 27 লবীয় পু ক ২৪:১৮

কুিটর পব
৩৩ রভু আবার মািশেক বলেলন, ৩৪ “ই রােয়েলর লাকেদর বেলা: স ম মােসর ১৫ িদেনর িদন হল কুিটর পব পালেনর

িদন। রভরু উে ে য এই পব সাত িদন ধের চলেব। ৩৫ রথম িদেন একিট পিব র সভা হেব। তামরা অব যই সিদন
কান কাজ করেব না। ৩৬ সাতিদন ধের তামরা রভরু কােছ রিতিদন একিট কের অি েত র ত নেব য আনেব। আট

িদেনর িদন তামােদর আর একটা পিব র সভা হেব। তামরা রভরু কােছ অি বারা র ত একিট নেব য আনেব। এটা
হেব একটা পিব র সভা। তামরা অব যই সিদন কান কাজ করেব না।

৩৭ “ঐ িল হল রভরু পব। ঐ সম পেবর িদন িলেত পিব র সভা অনিু ত হেব। তামরা রভরু কােছ হামবিল, শ য
নেব যসমহু, বিল িল এবং পয় নেব যসমহু আনেব। তামরা িঠক িঠক িদেন ঐ সম উপহার আনেব। ৩৮ ঐ সম পেবর

িদন িলর সে রভরু িব রােমর িদন িল রণ কের তামরা পালন করেব। এই সম নেব য িল তামরা রভরু কােছ য
িবেশষ নেব য িদেত চাও এবং িবেশষ রিত িতর জ য য উপহার িদেত চাও তার সে যাগ হেব।

৩৯ “স ম মােসর ১৫ িদেন, যখন তামরা জিমর শ য সং রহ করেব তখন তামরা সাতিদন ধের রভরু উৎসব পালন
করেব। তামরা রথম িদন ও স ম িদেন িব রাম করেব। ৪০ রথম িদনিটেত তামরা সু র গাছ িল থেক ফল এবং নদীর
তীরবতী তালগাছ িলর, ঝাউগাছ িলর এবং বাইসী গাছ িলর ডাল িল নেব। তামরা সাতিদন ধের তামােদর রভু ঈ বেরর
সামেন পব করেব। ৪১ রিত বছের সাত িদন ধের তামরা এই পব রভরু জ য পালন করেব। এই িবিধ িচরকাল চলেব।
স ম মােস তামরা এই পব পালন করেব। ৪২ তামরা সাতিদন ধের অ ায়ী কুিটের বসবাস করেব। ই রােয়েল জ নওয়া
সম লাক ঐ সম আবােস বাস করেব, ৪৩ যােত তামােদর সম উ রপু ষ জােন য তােদর িমশর থেক বাইের আনার
সময় আিম ই রােয়েলর লাকেদর অ ায়ী আবােস বসবােসর যব া কেরিছলাম। আিমই রভু তামােদর ঈ বর!”

৪৪ সতুরাং মািশ ই রােয়েলর লাকেদর রভরু পব িলর কথা বলেলন।

বািতদান এবং পিব র িট

২৪ ১ রভু মািশেক বলেলন, ২ “ই রােয়েলর লাকেদর আ া দাও িনঙডা়েনা অিলভ থেক খাঁিট তল তামার কােছ
আনেত। সই তল লাগেব বািত িলর জ য। যন সবসময় স িল বেল। ৩ হােরাণ রভরু সামেন স যা থেক

সকাল পয সমাগম তাঁবরু মে য বািত বািলেয় রাখেব। পদার বাইের সা ্য িস ুেকর সামেন সই বািতিট থাকেব। এই
িবিধ িচরকাল ধের চলেব। ৪ রভরু সামেন খাঁিট সানার বািত ে র ওপর রাখা বািত িলেক হােরাণ িনয়িমত বািলেয় রাখেব।

৫ “িমিহ ময়দা নাও এবং তা িদেয় বােরািট িট সঁেক নাও। রিত িটর জ য ১৬ কাপ কের ময়দা যবহার কর। ৬ রভরু
সামেন সানার টিবেলর ওপর স িল িট সািরেত রােখা। রিত সািরেত থাকেব িট কের িট। ৭ রিত সািরেত কু ু
ঢালেব। এটা রভরু কােছ দওয়া দ নেব য দােনর ৃিত র ায় রভেুক সাহা য করেব। ৮ রিতিট শিনবাের িনয়িমতভােব
হােরাণ রভরু সামেন িট সািজেয় রাখেব। ই রােয়েলর লাকেদর সে এই চিু িচরকাল চলেব। ৯ ঐ িট হােরাণ এবং তার
ছেলেদর অিধকাের থাকেব। তারা কান পিব র জায়গায় ঐ িট খােব, কারণ সই িট রভরু রিত অি কৃত নেব যসমেুহর

একিট। সই িট িচরকােলর জ য হােরােণর অংশ।”

ঈ বেরর রিত অিভশাপ দাতা মানষু
১০ একজন ই রােয়লীয় মিহলার একিট ছেল িছল, যার িপতা িছল একজন িমশরীয়। সই ছেল ই রােয়েলর লাকেদর

মে য ঘেুর বডা়েত গল। এমন সময় তাঁবরু মে য তার সােথ এক ই রােয়েলর পু েষর লডা়ই হল। ১১ ই রােয়লীয়
রীেলােকর স ানিট রভরু নােম িন া কের অিভশাপ িদেত করেল লাকরা তােক মািশর কােছ িনেয় এল। ( ছেলিটর

মােয়র নাম িছল শােলামীৎ , িদি রর মেয়, দান এর পিরবারেগা ী থেক আগত।) ১২ লাকরা ছেলিটেক রফতার কের
রভরু আেদেশর জ য অেপ া করল।

১৩ তখন রভু মািশেক বলেলন, ১৪ “ য অিভশাপ িদেয়িছল তােক তাঁবরু বাইের িনেয় এেসা। যারা তােক অিভশাপ িদেত
েনিছল, তারা তােদর হাত ছেলিটর মাথায় রাখেব, এবং তখন সম মানষু তার িদেক পাথর ছ ুঁডে়ব এবং তােক হ যা করেব।

১৫ ই রােয়েলর লাকেদর বেলা: যিদ কান যি তার ঈ বরেক অিভশাপ দয়, তাহেল স অব যই শাি পােব। ১৬ য কান
যি রভরু নােমর িব ে কথা বলেল স অব যই িনহত হেব। সম মানষু তােক পাথর মারেব। ই রােয়েল জ রহণ

করা মানেুষর মত িবেদশীরাও যিদ ঈ বেরর নামেক অিভশাপ দয়, তাহেল স অব যই মতৃু্যমেুখ পিতত হেব।
১৭ “যিদ কান যি অপর এক যি েক হ যা কের তেব স অব যই মতৃু্যদে দি ত হেব। ১৮ কান যি যিদ কােরা

প হ যা কের তেব স তার জায়গায় আর একিট প দেব।



লবীয় পু ক ২৪:১৯ 28 লবীয় পু ক ২৫:২২

১৯ “ কান যি তার রিতেবশীেক আঘাত করেল িঠক সই ধরেণর আঘাত িদেয় লাকিটেক শাি িদেত হেব। ২০ ভা া
হােডর় বদেল ভা া হাড,় চােখর বদেল চাখ এবং দাঁেতর বদেল দাঁত। লােক অ যেক য ধরেণর আঘাত দয়, িঠক সই
ধরেণর আঘাত িদেয় তােক শাি িদেত হেব। ২১ সতুরাং যিদ কান যি এক রাণী হ যা কের তাহেল যি েক অব যই

রাণীর জ য িতপরূণ িদেত হেব; িক যিদ কান যি অপর কান যি েক হ যা কের, তাহেল স অব যই মতৃু্যদে
দি ত হেব।

২২ “িবেদশীেদর জ য এবং তামােদর িনেজর দেশর লাকেদর জ য একইরকম অনশুাসন হেব। কন? কারণ আিমই
রভ,ু তামােদর ঈ বর!”

২৩ তখন মািশ ই রােয়েলর লাকেদর বলল, য লাকটা তাঁবরু বাইেরর জায়গায় অিভশাপ িদি ল তােক িনেয় এেসা।
তারপর তারা লাকটােক পাথর মের হ যা করল। এইভােব রভু মািশেক য আেদশ িদেয়িছেলন ই রােয়েলর লাকরা সই
অনসুােরই কাজ করল।

দেশর জ য িব রােমর সময়

২৫ ১ সীনয় পবেত রভু মািশেক বলেলন, ২ “ই রােয়েলর লাকেদর বেলা: আিম য দশ তামােদর িদি , সখােন
রেবশ করেল তামরা জিমিটেক িব রােমর সময় দেব। রভেুক স ান দওয়ার জ য এই িব রােমর সময় িবেশষ

সময়। ৩ তামরা ছ’বছর ধের তামােদর জিমেত বীজ বপন করেব, তামােদর রা া ত িলেত গাছ িলেক ছ’বছর ছাঁটেব
এবং ফল িনেয় আসেব। ৪ িক স ম বছের রভেুক স ান জানােনার জ য তামরা জিমেক িব রাম দেব। এই সময় তামরা
তামােদর েত বীজ বপন করেব না অথবা তামােদর রা া েত গাছ িল ছাঁটেব না। ৫ ফসল কাটার পর য সম শ য

িনেজরাই জে েছ, তামরা অব যই তােদর কাটেব না। য সম রা ালতা ছাঁটা হয়িন সখান থেক তামরা অব যই রা া
সং রহ করেব না। জিম এক বছর িব রােম থাকেব।

৬ “িক জিম এক বছেরর িব রােম থাকাকালীন যা উৎপ হেব তােত তামােদর জ য, তামােদর পু ষ এবং মিহলা
ভ ৃ যেদর খাবার জ য রচরু খা য থাকেব। তামােদর জনখাটা ভাডা়েট রিমকেদর জ য, তামােদর দেশ বসবাস করা
িবেদশীেদর জ য ৭ এবং তামােদর প েদর ও তামার দেশর ব য প েদর খাবার মত রচরু খা য থাকেব।

জিুবলী মিু র বছর
৮ “ তামরা সাত বছর সাত বার গণনা করেব। ঐ সমেয়র মে য জিমর জ য থাকেব সাত বছেরর িবরিত। এটা হেব ৪৯

বছর। ৯ তখন স ম মােসর দশম িদনিটেত অথাৎ রায়ি ে র িদেন তামরা অব যই মেষর িশং বাজােব, সারা দশময় এই
মেষর িশং বাজােব। ১০ তামরা ৫০তম বছরেক একিট িবেশষ বছর গ য করেব। তামােদর রাে য বাস করা সম মানেুষর

জ য তামরা মিু ঘাষণা করেব। এই সময়িটেক বলা হেব ‘জিুবলী’। তামােদর রে যেক য যার িনজ ব স ি িফের
পােব এবং তামরা রে যেকই য যার িনেজর পিরবাের িফের যােব। ১১ তামােদর পে ৫০তম বছরিট হেব জিুবলীর বছর।
তামরা বীজ বপন করেব না। য সম শ য িনেজ িনেজই হেব, স িল কাটেব না। য সব রা ালতা ছাঁটা হয় না তােদর
থেক রা া ফল সং রহ করেব না। ১২ ঐ বছরটা হল জিুবলী বছর। এটা তামােদর পে পিব র সময়। য সম শ য

ত থেক আেস, তামরা স িল আহার করেব। ১৩ জিুবলী বছের রে যক যি তার িনেজর িবষয় আশেয়র মে য িফের
যােব।”

১৪ “যখন তামরা রিতেবশীর কােছ তামােদর জিম িবি র করেব বা তােদর কাছ থেক তা িকনেব তখন পর রেক ঠিকও
না। ১৫ যিদ তামরা তামােদর রিতেবশীর জিম িকনেত চাও, তাহেল িবগত শষ জিুবলী বছর থেক বছর েলা েন নাও এবং
সিঠক মূ য িনণেয় সই সং যািট যবহার কর। কারণ স তামার কােছ কবলমা র পেরর জিুবলী বছর আসা পয শ য
কাটার অিধকার িব রয় কেরেছ। ১৬ যিদ পেরর জিুবলী আসেত অেনক দরী থােক সে ে র দাম হেব অেনক বশী। যিদ
বছর িল কম হয়, তােত দাম কম হেব। কন? কারণ তামােদর রিতেবশী রকৃতপে , তামার কােছ জিুবলীর যত িল বছর
বািক আেছ তত িল ফসল িবি র করেছ। পরবতী জিুবলী বছের সই জিম আবার তার পিরবােরর অিধকাের যােব। ১৭ তামরা
পর র পর রেক কখনও ঠিকও না। িক ঈ বরেক ভয় কেরা। আিমই রভু তামােদর ঈ বর!

১৮ “আমার িবিধসমহূ এবং িনয়মাবলী মেন রেখা, স িল মা য কেরা, তাহেল তামরা িনভেয় তামােদর দেশ বাস করেব।
১৯ তামােদর জ য জিম ভাল শে যর ফলন দেব। তখন তামােদর রচরু খা য হেব এবং তামরা দেশ িনভেয় বাস করেব।

২০ “িক হয়েতা তামরা বলেব, ‘যিদ আমরা বীজ বপন না কির অথবা আমােদর শ যসমহূ সং রহ না কির, তাহেল স ম
বছের খাবার মত আমােদর িকছইু থাকেব না।’ ২১ শি ত হেয়া না। ষ বছের আিম আমার আশীবাদ তামােদর কােছ পাঠােবা।
িতন বছর ধের জিমেত শ য জ ােত থাকেব। ২২ অ ম বছের রাপন করার সময়ও তামােদর পরুােনা শ য খেয় শষ হেব
না। অ ম বছের চাষ করা শ য আসার আেগ নবম বছর পয তামরা পরুােনা শ য খেত পােব।
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স ি িবষয়ক িবিধসমহু
২৩ “জিম আমার, তাই তামরা ায়ীভােব তা িবি র করেত পােরা না। আমার জিমেত আমার সে তামরা কবলমা র

িবেদশী এবং রমণকারী িহেসেব বসবাস করছ। ২৪ িবি র হেলও জিমর পরুােনা মািলক যন তা আবার িকেন িনেত পাের।
এই রথা যন দেশ থােক। ২৫ তামােদর দেশর কান যি যিদ খবু গরীব হেয় যায়, স এত বশী গরীব য স তার
স ি িবি র কের িদেয়েছ। সতুরাং সে ে র তার ঘিন আ ীয় আসেব এবং তার আ ীয়েক িফিরেয় দবার জ য সম
স ি িকেন নেব। ২৬ কান যি র ঘিন এমন আ ীয় নাও থাকেত পাের, িক স যিদ িনেজর জিম পনুরায় িকেন নবার
জ য ধনবান হয়, ২৭ তাহেল স অব যই জিম িবি রর সময় থেক বছর েলা গণনা করেব। জিমর জ য কত িদেত হেব তােত
িস া িনেত সই সং যা কােজ লাগােব। তারপর স সই জিম িকেন িনেত পাের। এরপর জিম আবার তার স ি হেব।
২৮ িক যিদ এই যি তার িনেজর জ য জিম ফরত পেত রেয়াজনীয় অথ না জাগাড় করেত পাের, তাহেল স যা িবি র
কেরেছ তা জিুবলী বছর না আসা পয য িকেনিছল তার হােতই থাকেব। তারপর সই জিুবলী বছের জিম ফরত যােব রথম

বৎ বািধকারীর কােছ। সতুরাং স ি আবার সিঠক পিরবােরর অিধকাের যােব।
২৯ “যিদ কান যি রাচীের ঘরা শহেরর মে য কান বাডী় িবি র কের, তাহেল তার িবি রর পর একিট বছর পণূ

না হওয়া পয সটা ফরত পাওয়ার অিধকার তার আেছ। এই অিধকার এক বছর পয থাকেব। ৩০ িক এক বছর পণূ
হওয়ার আেগ যিদ মািলক বািডি়ট িকেন ফরত না দয়, তাহেল রাচীের ঘরা শহেরর বািডি়ট য িকেনিছল, তা তার এবং তার
উ রপু ষেদর অিধকাের থেক যােব। বািডি়ট জিুবলীর সময় রথম মািলেকর কােছ ফরত যােব না। ৩১ চারপােশ রাচীর না
দওয়া ছাট শহর বা রাম িলেক খালা মােঠর মত ধরা হেব। সতুরাং সইসব ছাট শহর িলেত িনিমত বািড় িল জিুবলীর

সময় রথম মািলকেদর কােছ ফরত যােব।
৩২ “ লবীয়েদর শহর স েক; লবীয় বংশধররা য শহর িলর অিধকারী, সখােন তােদর বাডী় িল য কান সমেয় তারা

িকেন ফরত পেত পাের। ৩৩ কান যি যিদ একজন লবী বংশধেরর কাছ থেক বাডী় কেন, তেব জিুবলী বছের লবীয়েদর
শহেরর সই বাডী় আবার লবীয় বংশধরেদর কােছ িফের আসেব। কারণ ই রােয়েলর মানেুষর মে য লবীয়েদর শহেরর
বাডী় িল লবীেগা ীর পিরবােরর লাকেদর অিধকােরই থােক। ৩৪ লবীয়েদর শহরসমহু, িঘের রাখা মাঠসমহু ও রা রসমহু
িব রয় করা যােব না। ঐ মাঠ িল লবীয় বংশধরেদর িচরকােলর অিধকার।

দাস মািলকেদর িনয়মাবলী
৩৫ “ তামােদর িনেজেদর দেশর কান এক যি যিদ আিথকভােব িনেজর ভারবহন করার যাপাের খবুই অ ম হেয় পেড,়

তেব তামরা অব যই তােক তামােদর সে একজন িবেদশী ও রবাসীর মত বসবাস করেত দেব। ৩৬ তােক তামরা ধার
িদেত পােরা এমন কান অেথর ওপর সদু তার কাছ থেক িনও না। তামােদর ঈ বরেক র া কর এবং তামােদর ভাইেক
তামােদর সে বাস করেত দাও। ৩৭ তােক ধার িদেয়ছ এমন অেথর উপর কান সদু তার কাছ থেক লাভ করার চ া কেরা

না। ৩৮ আিমই রভু তামােদর ঈ বর। কনান দশ দওয়ার জ য এবং তামােদর ঈ বর হওয়ার জ য আিম তামােদর িমশর
দশ থেক এেনিছলাম।

৩৯ “ তামােদর িনেজেদর দেশর কান যি যিদ এত গরীব হেয় পেড় য স িনেজেক দাস িহেসেব তামােদর কােছ িবি র
করেত বা য হয়, তখন তামরা অব যই তােক ভেৃ যর মত কােজ লাগােব না। ৪০ জিুবলী বছর না আসা পয , স তামােদর
কােছ জন খাটার কমী এবং একজন িবেদশীর মেতা হেব। ৪১ তারপর স তামােদর ছেড় তার স ান-স িতেদর িনেয় িনেজর
পিরবাের এবং তার পবূপু ষেদর স ি েত িফরেত পাের। ৪২ কারণ তারা আমার দাস। আিম িমশেরর দাস ব থেক তােদর
িনেয় এেসিছ। তারা অব যই আবার দাস হেব না। ৪৩ তামরা এই যি র একজন িনদয় রভু অব যই হেত পােরা না।
তামরা অব যই তামােদর ঈ বরেক র া করেব।

৪৪ “ তামােদর চারপােশর অ যা য জািতেদর থেক পু ষ এবং নারী ভ ৃ যেদর তামরা পেত পােরা। ৪৫ তামরা িশ েদরও
দাস িহেসেব িনেত পার যিদ তারা তামােদর দেশ বসবাসকারী িবেদশীেদর পিরবারসমহূ থেক আেস। সইসব িশ ভ ৃ যরা
তামােদর অিধকাের থাকেব। ৪৬ তামরা এমনিক তামােদর মতৃু্যর আেগ এই সম িবেদশী দাসেদর তামােদর ছেলেমেয়েদর
হফাজেত িদেয় যেত পােরা, যােত তারা তামােদর ছেলেমেয়েদর অিধকাের থােক। তারা িচরকােলর জ য তামােদর দাস

হেব। তামরা এইসব িবেদশীেদর দাস বানােত পােরা; িক তামরা অব যই তামােদর িনেজেদর ভাইেদর, ই রােয়েলর
লাকেদর িনদয় মিনব হেব না।

৪৭ “ তামােদর মে য থেক কান িবেদশী বা দশনাথী ধনী হেত পাের। অ যিদেক তামােদর দেশর এক যি গরীব হেয়
যেত পাের এবং িনেজেক দাস িহেসেব তামােদর মে য বসবাসকারী িবেদশীর কােছ বা িবেদশীেদর পিরবােরর কান সদ যর

কােছ িনেজেক িবি র করেত পাের। ৪৮ সই লাকিটর অিধকার আেছ রেয়র মে য িদেয় িফের আসার এবং বাধীন হওয়ার।
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তার ভাইেদর কান একজন তােক িকেন ফরত পেত পাের। ৪৯ অথবা তার কাকা বা খডুত়েুতা ভাই তােক িকেন ফরত পেত
পাের। অথবা তার পিরবােরর ঘিন আ ীয়েদর একজন তােক িকেন ফরত পেত পাের। বা যিদ লাকিট রচরু অথ পায়, স
িনেজ অথ শাধ কের আবার বাধীন হেত পাের।

৫০ “ তামরা কমনভােব মূ য ই রােয়েলচাই করেব? িবেদশীর কােছ তার িনেজেক িবি র করার সমেয়র বছর িল থেক
পেরর জিুবলী বছর পয তামরা অব যই গণনা করেব। মূ য িঠক করেত তামরা সং যাটা যবহার করেব। কারণ

রকৃতপে লাকিট কেয়ক বছেরর জ য তােক ‘ভাডা়’ কেরিছল। ৫১ যিদ কান ে র জিুবলী বছেরর আেগ আরও অেনক
বছর থেক যায়, তখন লাকিট মেূ যর মাটা অংশ অব যই ফরত দেব। এটা িনভর কের বছেরর সং যাসমেুহর ওপর।
৫২ জিুবলী বছর আসার যিদ কবলমা র সামা য কেয়ক বছর থােক, তাহেল লাকিট অব যই মলূ মেূ যর সামা য অংশ
ফরৎ দেব। ৫৩ িক সই লাকিট রিত বছর িবেদশীর সে ভাডা় করা লােকর মত বসবাস করেব। সই লাকিটর রিত

িবেদশীেক িনদয় রভু হেত িদও না।
৫৪ “ সই লাকিটেক মু করার জ য যিদ কউই দাম িদেত না চায় তাহেলও জিুবলী বছের স বাধীন হেব। জিুবলী বছের

স এবং তার স ান-স িতরা বাধীন হেব। ৫৫ কারণ ই রােয়েলর লাকরা আমার দাস। তারা আমার দাস যেহতু আিম
তােদর িমশেরর দাসে বর বাইের িনেয় এেসিছ। আিমই রভু তামােদর ঈ বর!

ঈ বরেক মা য করার পরু ার

২৬ ১ “ তামােদর িনেজেদর জ য রিতমিূ গডে়ব না। তােদর রণাম করবার জে য তামােদর দেশ মিূ বা
ৃিতফলকসমহূ গডে়ব না। কন? কারণ আিমই রভু তামােদর ঈ বর!

২ “আমার িব রােমর িবেশষ িদন িল মেন রেখা এবং আমার পিব র ানেক স ান িদও। আিমই রভ!ু
৩ “আমার িবিধসমহূ ও আ াসমহূ মেন রেখা এবং তােদর মা য কেরা। ৪ যিদ তামরা আমার আ াসমহূ মেন চেলা

তাহেল য সমেয় বিৃ আসা উিচৎ , আিম স সমেয় তামােদর বিৃ দেবা। জিমেত শ য উৎপ হেব এবং মােঠর ব ৃ িলেত
ফল ধরেব। ৫ রা া ফল িল সং রহ করার সময় না আসা পয তামােদর শ যািদ মাডা়ই চলেত থাকেব এবং রাপেণর
সময় না আসা পয তামােদর রা া সং রহ চলেত থাকেব। সতুরাং খাবার জ য তামােদর রচরু খাবার থাকেব এবং
তামরা িনভেয় তামােদর দেশ বাস করেব। ৬ আিম তামােদর দেশ শাি বজায় রাখেবা। তামরা শাি েত থাকেব। কান

মানষু তামােদর ভীত স র করেব না। িবপ নক রাণীেদর তামােদর দেশর বাইের রাখেবা। আর তামােদর দেশ শ
স যরা আসেব না।

৭ “ তামরা তামােদর শ েদর তাডা় কের পরািজত করেব এবং তরবাির িদেয় তােদর হ যা করেব। ৮ তামােদর পাঁচ
জন তােদর ১০০ জনেক ধাওয়া করেব এবং ১০০ জন ধাওয়া করেব ১০,০০০ জনেক। তামরা তামােদর শ েদর পরািজত
করেব এবং তামােদর অ র িদেয় তােদর হ যা করেব।

৯ “আর আিম তামােদর রিত রস হব। আিম তামােদর অেনক স ান-স িত িদেয় আশীবাদ করব এবং তামােদর
সং যা বিৃ করব। আিম তামােদর সে আমার চিু র া করেবা। ১০ এক বছেরর বশী সময় ধের তামরা তামােদর জমা করা
শ য খােব। তামরা নতনু শ যািদ ছদন করেব, তারপর নতনু শ য িল রাখার মত জায়গার জ য পরুােনা শ য িলেক ফেল
দেব। ১১ এছাডা়ও আিম তামােদর মে য আমার পিব র িশিবর বসােবা। আিম তামােদর থেক সের যােবা না। ১২ আিম
তামােদর সে ওঠা বসা করব, তামােদর ঈ বর হেবা এবং তামরা হেব আমার লাকজন। ১৩ আিমই রভ,ু তামােদর

ঈ বর। তামরা িমশের দাস িছেল, িক আিম তামােদর িমশেরর বাইের এেনিছ। দাস হেয় তামরা ভারী ওজেনর িজিনস
বইেত িগেয় নেুয় থাকেত, িক আিম তামােদর কাঁেধর যায়ালীর কাঠ ভে িদেয়িছ। আিম তামােদর আবার সাজা হেয়
হাঁটবার সেুযাগ িদেয়িছ।

ঈ বরেক না মানার শাি
১৪ “িক যিদ তামরা আমােক এবং আমার সম আ া িল মা য না কেরা, তাহেল এই সম খারাপ ঘটনা েলা ঘটেব।

১৫ যিদ তামরা আমার িবিধসমহু এবং আ া িল মানেত অ বীকার কর, তার অথ তামরা আমার চিু ভ কেরেছা। ১৬ যিদ
তামরা তা কেরা, সে ে র আিম ভয় র সব ঘটনা ঘটােবা, আিম তামােদর মে য ছিডে়য় দব রাগ এবং বর। স িল
তামােদর চাখ ন করেব এবং তামােদর রাণ নেব। তামরা বথৃাই বীজ বপন করেব, কারণ তামােদর শ রা তামােদর

শ যসমহু খেয় নেব। ১৭ আিম তামােদর িব ে দাঁডা়ব, তাই তামােদর শ রা তামােদর পরািজত করেব। সইসব
শ রা তামােদর ঘণৃা করেব এবং শাসন করেব। এমন িক তামােদর কউ তাডা় না করেলও তামরা পালােত থাকেব।

১৮ “এই সম িকছরু পরও যিদ তামরা আমােক মা য না কেরা, তেব আিম তামােদর পাপসমেুহর জ য সাত ণ বশী শাি
দেবা। ১৯ এবং যা তামােদর গিবত কের সই শহর িলেকও আিম বংস কের দেবা। আকাশ বিৃ দেব না এবং মািটেতও
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শ য জ ােব না। ২০ তামরা কিঠন পির রম করেব, িক তােত তামােদর কান সাহা য হেব না। তামােদর জিম কান শ য
দেব না এবং তামােদর গাছ িলেত ফল ফলেব না।

২১ “যিদ তা সেৎ বও তামরা আমার িব ে থােকা এবং আমােক মা য করেত অ বীকার কেরা, আিম তামােদর সাত ণ
কিঠন আঘাত করব। তামরা যত পাপ করেব, তত শাি পােব। ২২ আিম তামােদর িব ে বেুনা জ েদর পাঠােবা। তারা
তামােদর কাছ থেক তামােদর ছেলেমেয়েদর িছিনেয় নেব, তামােদর রাণীেদর বংস করেব এবং তামােদর অেনকেক

হ যা করেব। লাকরা হাঁটাচলা করেত ভয় পােব—রা াঘাট ফাঁকা হেয় যােব।
২৩ “ঐ সম িকছরু পরও তামরা যিদ উিচৎ িশ া না পাও এবং তারপরও যিদ আমার িব াচারী হও, ২৪ তাহেল আিমও

তামােদর িব ে যােবা। আিম িনেজ তামােদর পাপসমেুহর সাত ণ শাি দব। ২৫ চিু ভ করার শাি িদেত আিম তামােদর
িব ে স যেদর পাঠােবা। তামরা তামােদর িনরাপ ার জ য শহের যােব; িক আিম তামােদর মে য মহামারী ছিডে়য়
দব। এবং তামােদর শ রা তামােদর পরািজত করেব। ২৬ আিম তামােদর খা য যাগােনা ব কের িদেল একিট মা র

উনেুন দশ জন মিহলা তােদর সম িট সঁকেত পারেব। তারা তামােদর মেপ খেত দেব তাই তামরা আহার করেব িক
তবু ুধাত থাকেব।

২৭ “তা সেৎ বও তামরা যিদ আমার কথা নেত অ বীকার কেরা এবং যিদ তবু আমার িব াচারণ কেরা, ২৮ তাহেল আিম
সি যই তামােদর রিত হেবা এবং তামােদর পাপসমেুহর জ য সাত ণ শাি দব। ২৯ তামরা এত বশী ুধাত হেব
য তামরা তামােদর ছেলেদর এবং মেয়েদর ভ ণ করেব। ৩০ আিম তামােদর উ ান িলেক §এবং মিূ র ান িলেক
বংস করব। আিম সগু ী উৎসগ করার বদী িল ন কের দব। আিম তামােদর মতৃেদহ িলেক তামােদর মিূ র ওপর ফেল
দব। আমার কােছ তামরা হেব িনদা ণ িবরি কর। ৩১ আিম তামােদর শহর িল বংস করব, তামােদর পিব র ান িলেক

ফাঁকা কের দব। আিম তামােদর নেব যসমেুহর সগুে র গ আর নেবা না। ৩২ আিম তামােদর দশেক ফাঁকা করব এবং
তামােদর শ রা যারা সখােন বসবাস করেত আসেব তারা তাই দেখ চমেক উঠেব। ৩৩ আিম তামােদর জািত িলর মে য

ছিডে়য় দব এবং আিম আমার তেরায়াল বার কের তামােদর বংস করব। তামােদর দশ বংস ূেপ পিরণত হেব এবং
শহর িল উ ে যােব।

৩৪ “ তামরা তামােদর শ র দেশ আনীত হেব। তামােদর দশ হেব শূ য, সতুরাং তামােদর জিম িনয়ম অনযুায়ী তার
িব রাম পােব। জিম তার িব রাম সময়েক উপেভাগ করেব। ৩৫ িবিধ অনযুায়ী রিত সাত বছের জিম এক বছর িবরাম পােব।
জিম শূ য থাকার সমেয় িবরাম পােব যা সখােন তামরা বাস করার সময় তােক দাও িন। ৩৬ রােণ বঁেচ যাওয়া যি রা
**তােদর শ র দেশ িনেজেদর সাহস হারােব। তারা রে যক িবষেয় আতি ত হেব। বাতােস নডা় পাতার শদই তােদর
ছেুট পালােনার পে যেথ হেব। তারা এমনভােব দৗডা়েত থাকেব যন কউ তােদর তরবাির িনেয় তাডা় করেছ। এমন িক
কউ তাডা় না করেলও তারা উে পডে়ব। ৩৭ কউ িপছেন তাডা় না করেলও তরবািরর ভেয় রাণ বাঁচােত তারা এেক অপেরর

গােয় উে পডে়ব।
“শ েদর িব ে দাঁডা়েনার মেতা শি তামােদর হেব না। ৩৮ অ য দশ িলর মে য তামরা হািরেয় যােব। তামােদর

শ েদর দেশ তামরা মেুছ যােব। ৩৯ রােণ বঁেচ যাওয়া অবিশ লাকরা শ েদর রা য িলেত তােদর িনেজেদর পােপ
এবং পবূপু ষেদর পােপ েয় যােব।

আশা ভরসার কথা
৪০ “িক হেত পাের লাকরা তােদর পাপসমহু বীকার করেব এবং হয়েতা তারা তােদর পবূপু ষেদর পাপসমহুেক বীকার

করেব। তারা হয়েতা বীকার করেব য তারা আমার রিত অিব ব হেয়িছল এবং আমার িব াচারী হেয় পাপ কেরিছল।
৪১ এবং তাই আিমও তােদর িব ে িগেয়িছলাম এবং শ েদর তােদর রাে য এেনিছলাম। এরপর যিদ তারা ন র হয় এবং
তােদর পােপর জ য দওয়া শাি েক রহণ কের, ৪২ তাহেল ই রােয়েল যােকােবর সে আমার করা সই চিু েক আিম রণ
করব। আিম ইস ্হােকর সে করা চিু েক রণ করব এবং অ রাহােমর সে করা চিু েক রণ করব। আিম দশেক রণ
করব।

৪৩ “ দশ শূ য হেয় যােব এবং বংস ান তার িব রােমর সময় উপেভাগ করেব। তখন অবিশ জীিবতরা তােদর পােপর
শাি েক মেন নেব। তারা বঝুেব য তারা আমার িবিধসমহুেক ঘণৃা কেরিছল এবং আমার িনয়মাবলীেক মানেত অ বীকার
কেরিছল বেল শাি পেয়িছল। ৪৪ িক এর পেরও শ েদর দেশ থাকাকালীন তারা যিদ আমার কােছ সাহাে যর জ য

§২৬:৩০ উ ান িলেক ঈ বর অথবা মিূ র উপাসনার জায়গা। এ িল সাধারণতঃ পাহাড় পবেতর ওপর হত।
**২৬:৩৬ রােণ … যি রা লাকরা যারা বংস থেক র া পায়। এখােন এর অথ ই দী লাকরা তােদর জিম বংেসর
সময় র া পেয়িছল এবং তােদর শ েদর দেশ ব ী িহেসেব িনেয় যাওয়া হেয়িছল।
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িফের আেস আিম তােদর িদক থেক মখু িফিরেয় নব না। আিম তােদর কথা নেবা। আিম তােদর স ূণ বংস করব না।
আিম তােদর সে আমার চিু ভ করব না কারণ আিমই রভু তােদর ঈ বর। ৪৫ তােদর ভােলার জ যই আিম তােদর
পবূপু ষেদর সে করা চিু রণ করব। আিম অ য জািতেদর সামেনই িমশর দশ থেক তােদর পবূপু ষেদর এেনিছলাম,
যােত আিম তােদর ঈ বর হেত পাির। আিমই রভ।ু”

৪৬ ঐ িল হল িবিধ, িনয়ম এবং িশ ামালা ই রােয়েল রভু ই রােয়েলর লাকেদর িদেয়িছেলন। রভু সীনয় পবেত ঐ
িবিধ িলেক িদেয়িছেলন এবং মািশ স িল লাকেদর জািনেয়িছল।

রিত িতসমহূ বপণূ

২৭ ১ রভু মািশেক বলেলন, ২ “ই রােয়েলর লাকেদর বেলা: এক যি রভরু কােছ িবেশষ মানত িহসােব কান
যি েক দওয়ার রিত িত িদেত পাের। ঐ লাকিট তখন িবেশষ প িতেত রভরু সবা করেব। ঐ লাকিটর

জ য যাজক অব যই মূ য িঠক করেব। ঐ লাকিটেক ফরত পেত হেল এই দাম িদেত হেব। ৩ কুিড় থেক ষাট বছর বয়েসর
মে যকার একজন পু েষর দাম েপার ৫০ শেকল। ( তামরা অব যই পিব র ােনর মাপ অনসুাের েপার মাপ যবহার
করেব।) ৪ একজন রীেলােকর মূ য অথাৎ ২০ থেক ৬০ বছর বয়সীর দাম ৩০ শেকল। ৫ পাঁচ থেক কুিড় বছর বয়সী
একজন পু েষর দাম ২০ শেকল। পাঁচ থেক কুিড় বছর বয়সী একজন রীেলােকর দাম ১০ শেকল। ৬ একমাস থেক পাঁচ
বছর বয়সী এক ছাট ছেলর দাম ৫ শেকল। একিট ছাট মেয়র দাম হল ৩ শেকল। ৭ ষাট বছেরর ব ৃ বা তার থেক বশী
বয়েসর মানেুষর দাম হল ১৫ শেকল। একজন রীেলােকর মূ য ১০ শেকল।

৮ “যিদ কান মানষু এত গরীব হয় য দান িদেত অ ম, তাহেল সই লাকিটেক যাজেকর কােছ িনেয় এেসা। কত অথ
লাকিটেক িদেত হেব, তা যাজক িঠক করেব।

রভরু রিত উপহারসমহূ
৯ “যিদ কান যি তার প িলর মে য কান একিটেক রভরু রিত উৎসগ িহসােব িনেয় আেস, তাহেল সই ধরেণর

সব প হেব পিব র। ১০ লাকিট রভেুক য রাণীিট দওয়ার রিত িত িদেয়িছল তার জায়গায় অ য রাণী যন না
রােখ, খারাপ প র জায়গায় একটা ভাল প িদেয় বা ভাল প র জায়গায় একটা খারাপ প িদেয় স যন বদলাবার চ া না
কের। যিদ এই যি রাণীসমহূ বদেলর চ া কের, তাহেল িট রাণীই পিব র হেব। িট রাণী রভরু অিধকাের যােব।

১১ “অ িচ বেল য সব রাণী ঈ বেরর রিত নেব য িহেসেব রদ হেত পাের না, যিদ কান যি সইসব অ িচ
রাণীেদর একিট রভরু কােছ আেন, তাহেল সই রাণীিটেক অব যই যাজেকর কােছ আনেত হেব। ১২ যাজক সই রাণীিটর

জ য একিট দাম িনিদ করেব। রাণীিট ভাল বা ম হা , তােত িকছ ু আেস যায় না। যিদ যাজক একিট মূ য িঠক কের
তােত সটা হেব রাণীিটর মূ য। ১৩ যিদ লাকিট রাণীিটেক িকেন ফরত িনেত চায়, তাহেল স অব যই দােমর পাঁচভােগর
এক ভাগ ঐ দােমর সে যাগ করেব।

বাডী়র মূ য
১৪ “যিদ কান যি পিব র িবষয় িহেসেব তার বাডী়িট রভরু রিত উৎসগ কের, তাহেল যাজক অব যই তার দাম িঠক

করেব। বাডী়িট ভােলা বা খারাপ, তােত িকছ ু যায় আেস না। যিদ যাজক কান দাম িনিদ কের দয় তাহেল তাই হেব বাডী়িটর
দাম। ১৫ িক দাতা যিদ তা ফরত পেত চায়, তাহেল স অব যই ঐ দােমর ওপর দােমর পাঁচ ভােগর একভাগ যাগ করেব।
তােত বাডী়িট লাকিটর অিধকাের যােব।

স ি র মূ য
১৬ “যিদ এক যি রভরু কােছ তার জিমর অংশ উৎসগ করেত চায়, তেব ঐ জিমর মূ য িনভর করেব তা চাষ করেত িক

পিরমাণ বীেজর রেয়াজন হয় তার ওপর। রিত হামার ††এক ঝিুড় যেবর বীেজর জ য এর মূ য হেব েপার ৫০ শেকল।
১৭ যিদ যি িট জিুবলী বছেরর মে য তার জিম ঈ বরেক দয়, তাহেল তার দাম যাজক যা িঠক করেব তাই হেব। ১৮ িক
যিদ লাকিট জিুবলীর পের দয়, তাহেল যাজক অব যই তার রকৃত দাম গণনা করেব। পরবতী জিুবলী পয বছেরর সং যা
গণনা কের দাম িনণয় করেত সই সং যা অব যই যবহার করেব। ১৯ যিদ লাকিট তা িকেন ফরত পেত চায়, তাহেল স
ঐ দােমর ওপর পাঁচ ভােগর এক ভাগ যাগ করেব। তাহেল জিম আবার সই যি র অিধকাের যােব। ২০ যিদ যি িট জিম
িকেন ফরত না নয় তেব তা যাজকেদর দখেল থাকেব। যিদ জিম অপর কাউেক িব রয় করা হয়, তাহেল রথম যি জিম

††২৭:১৬ হামার এক হামার রায় ১৮ কিজ। কেনা িজিনেসর ওজন যা রায় ৬ বেুশেলর সমান।
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িকেন ফরত পেত পারেব না। ২১ যিদ যি িট জিম িকেন ফরত না িনেয় থােক, তাহেল জিুবলী বছের জিমিট রভরু কােছ
পিব র হেয় থাকেব। এটা যাজেকর কােছ িচরকােলর জ য থেক যােব। এটা হেব রভরু কােছ স ূণ েপ রদ জিমর
মত।

২২ “যিদ কান যি তার কনা জিম রভেুক উৎসগ কের এবং যিদ তা তার পািরবািরক স ি র অংশ না হয়, ২৩ তাহেল
যাজক অব যই জিুবলী বছর পয বছর গণনা কের জিমর দাম িঠক করেব। এই মূ য সই িদনই লাকিটেক িদেত হেব আর
এই অথ রভরু উে ে য পিব র। ২৪ জিুবলী বছের যিদ আিদ মািলেকর কােছ অথাৎ য পিরবার জিমর মািলক তার কােছ
িফের যােব।

২৫ “ তামরা অব যই সই সব দাম মটােত পিব র ােনর মাপ যবহার করেব। সই মােপ এক শেকেলর ওজন হল ২০
গরা।

রাণীেদর মূ য
২৬ “ রথমজাত রাণী, স গা বা মষ হা তােক রভরু উে ে য উৎসগ করার রেয়াজন নই, কারণ তা তা

রভরুই। ২৭ িক সই রথমজাত রাণী একিট অপিব র রাণী হেল লাকিট অব যই ঐ রাণীেক িকেন ফরত নেব।
যাজক রাণীর দাম িন ারণ করেব এবং যি িট অব যই সই দােমর সে দােমর পাঁচ ভােগর এক ভাগ যাগ করেব। যিদ
যি িট সই রাণীিটেক িকেন ফরত না দয় তাহেল যাজক রাণীিটর য দাম িনিদ কেরেছ সই দােম অব যই িব রয়

কের দেব।

িবেশষ উপহারসমহু
২৮ “এক িবেশষ ধরেণর উপহার ‡‡আেছ যা লাকরা রভেুক দয়। সই উপহার একমা র রভরু অিধকােরই থােক। সই

উপহারেক িকেন নওয়া বা িব রয় করা যায় না। সই উপহার থােক রভরু অিধকাের। সই ধরেণর উপহােরর মে য পেড়
মানষু, রাণী এবং পািরবািরক স ি থেক আগত জিম। ২৯ রভরু রিত িবেশষ ধরেণর উপহার যিদ কান যি হয় তা
হেল তােক মু করা যােব না। সই যি েক অব যই িনহত হেত হেব।

৩০ “সম শে যর দশমাংশ রভরু অিধকাের থােক। এর অথ হেলা, জিম থেক কেট আনা শ য এবং গাছ থেক আনা
ফল ফলািদ, এসেবর দশমাংশ রভরু অিধকারভু । ৩১ সতুরাং যিদ একজন লাক তার দশমাংশ ফরত পেত চায়, তেব স
অব যই এর দােমর পাঁচ ভােগর একভাগ যাগ করেব এবং তারপর তা িকেন নেব।

৩২ “যাজকরা রে যক যি র গা বা মষেদর মে য থেক রিত দশিটর জ য একিট কের রাণী নেব এবং তা
হেব রভরু উে ে য পিব র। ৩৩ পছ করা রাণীিট ভাল না খারাপ এইসব পরী া চলেব না এবং একিটর পিরবেত অ য

রাণী দওয়া যােব না। যিদ স অ য রাণী িদেয় তা বদলােত মন কের, তাহেল িট রাণীই রভরু অিধকাের থাকেব।
ঐ রাণীেক িকেন িনেত পারেব না।”

৩৪ এই িল ই রােয়েলর লাকেদর জ য সীনয় পবত থেক মািশেক দওয়া রভরু আেদশসমহু।

‡‡২৭:২৮ িবেশষ … উপহার এটা সাধারণতঃ যেু পাওয়া িজিনসপ রেক বাঝায়। ঐ িজিনস িল (উপহার িল) ধমুা র
রভরুই, সতুরাং স িল আর কান িকছরু জে যই যবহার করা যত না।
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