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গণনাপু ক

মািশ ই রােয়েলর লাকসং যা গণনা করেলন

১ ১ রভু সমাগম তাঁবেুত মািশর সে কথা বেলিছেলন। সটা সীনয় ম ভিূমেত অবি ত িছল। ই রােয়েলর লাকরা
িমশর যাগ করার পর ি বতীয় বছেরর ি বতীয় মােসর রথম িদনিটেত এই সা াৎ হেয়িছল। রভু মািশেক বলেলন:

২ “ই রােয়েলর সম লাকসং যা গণনা কেরা। রে যক যি র নােমর সােথ তার পিরবার এবং তার পিরবারেগা ীর
তািলকা তরী কেরা। ৩ তিুম এবং হােরাণ ই রােয়েলর পু ষেদর মে য যােদর বয়স ২০ বছর অথবা তার বশী তােদর
সকলেকই গণনা করেব। (এরাই সইসব মানষু যারা ই রােয়েলর সনাবািহনীেত কাজ করেত পাের।) তােদর গা ী অনযুায়ী
তািলকাভু কেরা। ৪ রে যকিট পিরবারেগা ী থেক একজন যি তামােক সাহা য করেব। এই যি িটই হেব তার
পিরবারেগা ীর সবময় কতা। ৫ এই নাম িল হে সইসব লােকর যারা তামার পােশ থাকেব এবং তামােক সাহা য করেব:

েবেণর পিরবারেগা ী থেক শেদয়েূরর পু র ইলীষরূ;
৬ িশিমেয়ােনর পিরবারেগা ী থেক সরূীশ েয়র পু র শলমুীেয়ল।
৭ িযহদূার পিরবারেগা ী থেক অ ীনাদেবর পু র নহেশান;
৮ ইষাখেরর পিরবারেগা ী থেক সয়ূােরর পু র নথেনল।
৯ সবলূেূনর পিরবারেগা ী থেক হেলােনর পু র ইলীয়াব;
১০ যােষেফর উ রপু ষ:
ই রিয়েমর পিরবারেগা ী থেক অ ীহেূদর পু র ইলীশামা;
মনঃিশর পিরবারেগা ী থেক পদাহসেূরর পু র গমলীেয়ল;
১১ িব যামীেনর পিরবারেগা ী থেক িগিদেয়ািনর পু র অবীদান;
১২ দােনর পিরবারেগা ী থেক অ ীশ েয়র পু র অহীেয়ষর;
১৩ আেশেরর পিরবারেগা ী থেক অ রেণর পু র পগীেয়ল;
১৪ গােদর পিরবারেগা ী থেক দূ্যেয়েলর পু র ইলীয়াসফ;
১৫ ন ালীর পিরবারেগা ী থেক ঐনেনর পু র অহীরঃ।”

১৬ ওপের উি িখত যি রা তােদর গা ীর নতা। তােদর পিরবারেগা ীর সবময় কতা িহেসেব লাকরা তােদরই মেনানীত
কেরিছল। ১৭ যারা সবময় কতা িহেসেব মেনানীত হেয়িছল, মািশ এবং হােরাণ তােদরই বেছ িনল। ১৮ এবং মািশ ও হােরাণ
ই রােয়েলর সম লাকেদর একসে জেডা় করল। তখন লাকেদর তােদর পিরবার এবং পিরবারেগা ী অনসুাের তািলকাভু
করা হল। ২০ বছর অথবা তার বশী বয়েসর রে যক পু েষর নাম তািলকাভু হেয়িছল। ১৯ রভু যা আেদশ কেরিছেলন
মািশ িঠক তাই কেরিছল। লাকরা যখন সীনয় ম ভিূমেত িছল মািশ তখনই তােদর গণনা কেরিছল।

২০ তারা েবেণর পিরবারেগা ীর গণনা কেরিছল। ( েবণ িছেলন ই রােয়েলর য পু র।) ২০ বছর বয় অথবা তার বশী
বয়েসর সম পু ষ যারা সনাবািহনীেত কাজ করেত স ম, তােদর রে যেকর নাম তােদর পিরবার ও পিরবারেগা ী
অনসুােরই তািলকাভু করা হেয়িছল। ২১ েবেণর পিরবারেগা ীেত মাট পু েষর সং যা িছল ৪৬,৫০০ জন।

২২ তারা িশিমেয়ােনর পিরবারেগা ী গণনা কেরিছল: ২০ বছর বয় অথবা তার উে সম পু ষ যারা সনাবািহনীেত
কাজ করেত স ম, তােদর রে যেকর নাম তােদর পিরবার এবং পিরবারেগা ী অনসুাের তািলকাভু করা হেয়িছল।
২৩ িশিমেয়ােনর পিরবারেগা ীর মাট পু েষর সং যা িছল ৫৯,৩০০ জন।

২৪ তারা গােদর পিরবারেগা ীর গণনা কেরিছল। ২০ বছর বয় অথবা তার উে সম পু ষ যারা সনাবািহনীেত কাজ
করেত স ম, তােদর রে যেকর নাম তােদর পিরবার ও পিরবারেগা ী অনসুােরই তািলকাভু করা হেয়িছল। ২৫ গােদর
পিরবারেগা ীর মাট পু েষর সং যা িছল ৪৫,৬৫০ জন।

২৬ তারা িযহদূা পিরবারেগা ীর গণনা কেরিছল। ২০ বছর বয় অথবা তার চেয় বশী বয়েসর সম পু ষ যারা সনাবািহনীেত
কাজ করেত স ম, তােদর রে যেকর নাম তােদর পিরবার ও পিরবারেগা ী অনসুােরই তািলকাভু করা হেয়িছল।
২৭ িযহদূার পিরবারেগা ীর মাট পু েষর সং যা িছল ৭৪,৬০০ জন।

২৮ তারা ইষাখেরর পিরবারেগা ীর গণনা কেরিছল। ২০ বছর বয় অথবা তার চেয় বশী বয়েসর সম পু ষ যারা
সনাবািহনীেত কাজ করেত স ম, তােদর রে যেকর নাম তােদর পিরবার ও পিরবারেগা ী অনসুােরই তািলকাভু করা

হেয়িছল। ২৯ ইষাখেরর পিরবারেগা ীর মাট পু েষর সং যা িছল ৫৪,৪০০ জন।
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৩০ তারা সবলূেূনর পিরবারেগা ী গণনা কেরিছল। ২০ বছর বয় অথবা তার চেয় বশী বয়েসর সম পু ষ যারা সনাবািহনীেত
কাজ করেত স ম, তােদর রে যেকর নাম িনজ িনজ পিরবার ও পিরবারেগা ী অনসুােরই তািলকাভু করা হেয়িছল।
৩১ সবলূেূনর পিরবারেগা ীেত মাট পু েষর সং যা িছল ৫৭,৪০০ জন।

৩২ তারা ই রিয়েমর গা ীর গণনা কেরিছল। (ই রিয়ম িছেলন যােষেফর পু র।) ২০ বছর বয় অথবা তার চেয় বশী
বয়েসর সম পু ষ যারা সনাবািহনীেত কাজ করেত স ম, তােদর রে যেকর নাম িনজ িনজ পিরবার ও পিরবারেগা ী
অনসুােরই তািলকাভু করা হেয়িছল। ৩৩ ই রিয়েমর পিরবারেগা ীর মাট পু েষর সং যা িছল ৪০,৫০০ জন।

৩৪ তারা মনঃিশ পিরবারেগা ীর গণনা কেরিছল। (মনঃিশ িছেলন যােষেফর অপর এক পু র।) ২০ বছর বয় অথবা তার
চেয় বশী বয়েসর সম পু ষ যারা সনাবািহনীেত কাজ করেত স ম, তােদর রে যেকর নাম িনজ িনজ পিরবার ও

পিরবারেগা ী অনসুােরই তািলকাভু করা হেয়িছল। ৩৫ মনঃিশ পিরবারেগা ীর মাট পু েষর সং যা িছল ৩২,২০০ জন।
৩৬ তারা িব যামীন পিরবারেগা ীর গণনা কেরিছল। ২০ বছর বয় অথবা তার চেয় বশী বয়েসর সম পু ষ যারা

সনাবািহনীেত কাজ করেত স ম, তােদর রে যেকর নাম িনজ িনজ পিরবার ও পিরবারেগা ী অনসুােরই তািলকাভু
করা হেয়িছল। ৩৭ িব যামীেনর পিরবারেগা ীর মাট সং যা িছল ৩৫,৪০০ জন।

৩৮ তারা দােনর পিরবারেগা ীর গণনা কেরিছল। ২০ বছর বয় অথবা তার চেয় বশী বয়েসর সম পু ষ যারা সনাবািহনীেত
কাজ করেত স ম, তােদর রে যেকর নাম িনজ িনজ পিরবার ও পিরবারেগা ী অনসুােরই তািলকাভু করা হেয়িছল।
৩৯ দােনর পিরবারেগা ীর মাট পু েষর সং যা িছল ৬২,৭০০ জন।

৪০ তারা আেশর পিরবারেগা ীর গণনা কেরিছল। ২০ বছর বয় অথবা তার চেয় বশী বয়েসর সম পু ষ যারা সনাবািহনীেত
কাজ করেত স ম, তােদর রে যেকর নাম িনজ িনজ পিরবার ও পিরবারেগা ী অনসুােরই তািলকাভু করা হেয়িছল।
৪১ আেশর পিরবারেগা ীর মাট পু েষর সং যা িছল ৪১,৫০০ জন।

৪২ তারা ন ািলর পিরবারেগা ীর গণনা কেরিছল। ২০ বছর বয় অথবা তার চেয় বশী বয়েসর সম পু ষ যারা সনাবািহনীেত
কাজ করেত স ম, তােদর রে যেকর নাম িনজ িনজ পিরবার ও পিরবারেগা ী অনসুােরই তািলকাভু করা হেয়িছল।
৪৩ ন ািলর পিরবারেগা ীর মাট পু েষর সং যা িছল ৫৩,৪০০ জন।
৪৪ মািশ, হােরাণ এবং ই রােয়েলর বােরাজন সবময় কতা এই লাকসং যা গণনা কেরিছল। ( রে যকিট পিরবারেগা ীর

থেক একজন কের সবময় কতা িছল) ৪৫ তারা ২০ বছর বয় অথবা তার চেয় বশী বয়েসর রে যক পু েষর গণনা
কেরিছল, যারা সনাবািহনীেত কাজ করেত স ম। রে যক যি েক তার পিরবার অনসুােরই তািলকাভু করা হেয়িছল।
৪৬ তািলকায় সবসাকুে য মাট পু েষর সং যা িছল ৬০৩,৫৫০ জন।

৪৭ ই রােয়েলর অ যা য লাকেদর সে লবীয় পিরবারেগা ীভু পিরবারেদর গণনা করা হয় িন। ৪৮ রভু মািশেক
বলেলন: ৪৯ “ লিবর পিরবারেগা ীর লাকেদর গণনা করেব না অথবা ই রােয়েলর অ যা য লাকেদর তািলকার অ ভু
করেব না। ৫০ লবীয়েদর চিু র পিব র তাঁবরু এবং তার সম িজিনেসর দািয় ব রাখ। তারা অব যই পিব র তাঁবরু সােথ
তার সব িজিনসপ র বহন করেব ও তার য নেব এবং পিব র তাঁবরু চারপােশই িশিবর াপন করেব। ৫১ যখনই পিব র
তাঁবু ানা িরত হেব, লবীয়রাই এটােক ানা িরত করেব। যখনই িবরিতর সময় পিব র তাঁবরু রিত া করা হেব তখন
অব যই লবীয়রা এিটেক রিত া করেব। একমা র তারাই পিব র তাঁবরু র ণােব ণ করেব। লবীয় পিরবারেগা ী বিহভতু
কােনা যি যিদ তাঁবরু যে র যাপাের সেচ হয়, তাহেল তার মতৃু্য অিনবায। ৫২ ই রােয়েলর লাকরা তােদর আলাদা
গা ীেত িশিবর াপন করেব। রে যক যি তার পািরবািরক পতাকার কাছাকািছ থাকেব। ৫৩ লবীয়রা চিু র পিব র

তাঁবরু চারপােশ তােদর িশিবর াপন করেব। তাহেল ই রােয়েলর জনেগা ীর রিত ঈ বর তাঁর রাধ রকাশ করেবন না।
তারা পিব র তাঁবরু দািয়ে ব থাকেব এবং তা পাহারা দেব।”

৫৪ সতুরাং রভু মািশেক যা আেদশ কেরিছেলন, ই রােয়েলর লাকরা সই অনসুাের সব িকছ ু কেরিছল।

িশিবেরর যব া

২ ১ রভু মািশ এবং হােরাণেক বলেলন: ২ “ই রােয়লীয়র সমাগম তাঁবরু চারপােশ িকছটুা দূর ব রেখ তােদর িশিবর তরী
করেব। রে যক যি তার গা ীর িনজ ব পতাকার কােছ িশিবর াপন করেব।”

৩ “পবূিদেক, য িদেক সেূযাদয় হয়, সিদেক থাকেব িযহদূার িশিবেরর পতাকা। িযহদূার লাকরা এই পতাকার কােছই
িশিবর াপন করেব। অ ীনাদেবর পু র নহেশান হেলন িযহদূার লাকেদর নতা। ৪ তার দেল পু েষর সং যা ৭৪,৬০০
জন।

৫ “িযহদূা পিরবারেগা ীর িঠক পেরই ইষাখেরর পিরবারেগা ী িশিবর াপন করেব। সয়ূােরর পু র নথেনল ইষাখেরর
লাকেদর নতা। ৬ তার দেল পু েষর সং যা িছল ৫৪,৪০০ জন।
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৭ “িযহদূার পিরবারেগা ীর িঠক পেরই সবলূেূনর পিরবারেগা ীও িশিবর াপন করেব। হেলােনর পু র ইলীয়াব
সবলূেূনর লাকেদর নতা। ৮ তার দেল পু েষর সং যা ৫৭,৪০০ জন।

৯ “িযহদূার িশিবেরর মাট লাকসং যা ১৮৬,৪০০ জন। এেদর িবিভ পিরবারেগা ীেত িবভ করা হেয়েছ। ানা ের
রমণ করার সময় িযহদূার গা ী রথেম অ রসর হেব।

১০ “পিব র তাঁবরু দি ণ িদেক েবেণর িশিবেরর পতাকা থাকেব। রে যক গা ী তার পতাকার কােছ িশিবর াপন
করেব। শেদয়েূরর পু র ইলীষরু হেলন েবেণর লাকেদর নতা। ১১ এই দেল পু েষর সং যা িছল ৪৬,৫০০ জন।

১২ “ েবেণর পিরবারেগা ীর িঠক পেরই িশিমেয়ােনর পিরবারেগা ী িশিবর াপন করেব। সরূীশে েয়র পু র
শলমূীেয়ল হেলন িশিমেয়ােনর লাকেদর নতা। ১৩ এই দেল পু েষর সং যা িছল ৫৯,৩০০ জন।

১৪ “ েবেণর লাকেদর িশিবেরর িঠক পেরই গােদর পিরবারেগা ী িশিবর াপন করেব। দূ্যেয়েলর পু র ইলীয়াসফ
হেলন গােদর লাকেদর নতা। ১৫ এই দেল পু েষর সং যা িছল ৪৫,৬৫০ জন।

১৬ “ েবেণর িশিবেরর এই গা ী িলর মাট পু েষর সং যা ১৫১,৪৫০ জন। ানা ের রমণকােল েবেণর
িশিবেরর লাকরা ি বতীয় ােন থাকেব।

১৭ “ রমণকােল লবীয় লাকরা েবেণর লাকেদর িঠক পেরই থাকেব। অ যা য িশিবেরর মাঝখােন সমাগম তাঁবু
তােদর সে ই থাকেব। এমনিক রমেণর সময়ও লাকরা তােদর িশিবর িল একই রমানসুাের াপন করেব। রে যক
যি তার পািরবািরক পতাকার কােছ থাকেব।

১৮ “ই রিয়ম িশিবেরর পতাকা পি ম িদেক থাকেব। ই রিয়েমর পিরবারেগা ী এই পতাকার কােছই িশিবর াপন
করেব। অ ীহেূদর পু র ইলীশামা হল ই রিয়েমর লাকেদর নতা। ১৯ এই দেল পু েষর সং যা ৪০,৫০০ জন।

২০ “ই রিয়েমর পিরবােরর িঠক পেরই মনঃিশ পিরবারেগা ী িশিবর াপন করেব। পদাহসেূরর পু র গমলীেয়ল
হেলন মনঃিশ লাকেদর নতা। ২১ এই দেল পু েষর সং যা িছল ৩২,২০০ জন।

২২ “ই রিয়েমর পিরবােরর িঠক পেরই িব যামীেনর পিরবারেগা ীও িশিবর াপন করেব। িগিদেয়ািনর পু র অবীদান
হল িব যামীেনর লাকেদর দলপিত। ২৩ এই দেল পু েষর সং যা িছল ৩৫,৪০০ জন।

২৪ “ই রিয়েমর িশিবের সনাদল িহসােব যােদর গণনা করা হেয়িছল তােদর মাট পু েষর সং যা ১০৮,১০০ জন।
ানা ের রমণকােল এেদর পিরবার ততৃীয় ােন থাকেব।

২৫ “দােনর িশিবেরর পতাকা তাঁবরু উ র িদেক থাকেব। দােনর পিরবারেগা ী এই িশিবেরই থাকেব। অ ীশ েয়র
পু র অহীেয়ষর হল দােনর লাকেদর নতা। ২৬ এই গা ীর পু েষর সং যা িছল ৬২,৭০০ জন।

২৭ “আেশর পিরবারেগা ীর লাকরা দােনর পিরবারেগা ীর িঠক পেরই িশিবর াপন করেব। অ রেণর পু র পগীেয়ল
হেলন আেশেরর লাকেদর নতা। ২৮ এই দেল পু েষর সং যা িছল ৪১,৫০০ জন।

২৯ “ন ািলর পিরবারেগা ী দােনর গা ীর িঠক পেরই িশিবর াপন করেব। ঐনেনর পু র অহীরঃ হল ন ািলর
লাকেদর নতা। ৩০ এই দেল পু েষর সং যা িছল ৫৩,৪০০ জন।

৩১ “দােনর িশিবেরর মাট পু েষর সং যা ১৫৭,৬০০ জন। ানা ের রমণকােল এরা সকেলর শেষ থাকেব।
রে যক যি তার পািরবািরক পতাকার সে থাকেব।”

৩২ সতুরাং এরাই হল ই রােয়েলর জনগণ। পিরবার অনসুাের তােদর গণনা করা হেতা। িশিবের গা ী অনসুাের গণনাকৃত
ই রােয়েলর মাট পু েষর সং যা ৬০৩,৫৫০ জন। ৩৩ মািশ রভরু কথা মা য করল এবং ই রােয়েলর অ যা য লাকেদর
সে লবীয় লাকেদর গণনা করল না।

৩৪ রভু মািশেক যা যা বেলিছেলন, ই রােয়েলর লাকরা তার রে যকিটই পালন কেরিছল। রে যক গা ী তার
িনজ ব পতাকার কােছই িশিবর াপন করত এবং রে যক যি তার পিরবার ও পিরবারেগা ীর সে ই যা রা করত।

হােরােণর যাজক পিরবার

৩ ১ এ হল হােরাণ এবং মািশর পািরবািরক ইিতহাস, য সময় সীনয় পবেতর ওপর রভু মািশর সে কথা বেলিছেলন।
২ হােরােণর চার পু র িছল। নাদব িছল য পু র। বাকী িতনজন হল অবীহ,ূ ইলীয়াসর এবং ঈথামর। ৩ এই চারজন

পু রই যাজক িহেসেব মেনানীত হেয়িছল।
যাজক িহেসেব রভেুক সবা করার িবেশষ দািয় ব এেদর দওয়া হেয়িছল। ৪ িক রভেুক সবা করার সময় পাপ করার

দ ণ নাদব এবং অবীহরূ মতৃু্য হেয়িছল। উৎসেগর সময় রভু য আ ন যবহার করার অনমুিত দন িন তারা সই আ ন
যবহার কেরিছল। এই কারেণই সীনয় ম ভিূমেত নাদব এবং অবীহেূরর মতৃু্য হেয়িছল। তােদর কােনা পু র িছল না, এই

কারেণ ইলীয়াসর এবং ঈথামর তােদর ান িনেয়িছল এবং যাজক িহেসেব রভরু সবা কেরিছল। তােদর িপতা হােরােণর
জীব শােতই এই সকল ঘটনা ঘেটিছল।
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লবীয়গণ যাজকেদর সহায়ক
৫ রভু মািশেক বলেলন, ৬ “ লবীর পিরবারেগা ীেক িনেয় এেসা। তােদর সবাইেক যাজক হােরােণর কােছ িনেয় এেসা।

তারাই হােরাণেক সাহা য করেব। ৭ সমাগম তাঁবেুত যখন হােরাণ ঈ বেরর সবা করেব সই সময় এই লবীয়রা তােক
সাহা য করেব। পিব র তাঁবেুত উপাসনা করেত আসা ই রােয়লীয়েদর এই লবীয়রা সাহা য করেব। ৮ ই রােয়লীয়রা
সমাগম তাঁবরু রে যকিট িজিনস র া করেব, এটাই তােদর কত য। এই সকল র যসাম রীর র ার মে য িদেয়ই লবীয়রা
ই রােয়লীয়েদর সাহা য করেব। পিব র তাঁবেুত এটাই হেব তােদর উপাসনার প িত।

৯ “হােরাণ এবং তার পু রেদর কােছ লবীয়েদর দাও। ই রােয়েলর লাকেদর ম য থেক একমা র লবীয়েদরই হােরাণ
এবং তার পু রেদর সাহা য করার জ য মেনানীত করা হেয়েছ।

১০ “যাজক িহেসেব হােরাণ এবং তার পু রেদর িনেয়াগ কেরা। তারা অব যই তােদর কত য পালন করেব এবং যাজক
িহেসেব কাজ করেব। অ য য কােনা যি যিদ পিব র র যসাম রীর কাছাকািছ আসেত চ া কের তেব তােক অব যই
হ যা করেত হেব।”

১১ রভু মািশেক আরও বলেলন, ১২–১৩ “আিম তামােক বেলিছলাম য ই রােয়েলর রে যক পিরবার তােদর
য পু রেক অব যই আমার কােছ দেব িক এখন আিম লবীয়েদরই আমার সবা করার জ য মেনানীত করিছ, তারা

আমারই হেব। সতুরাং ই রােয়েলর অ যা য লাকেদর আর তােদর য পু রেদর আমার কােছ উৎসগ করেত হেব না।
িমশেরর সম রথম জাতেদর হ যা করার সময় আিম ই রােয়েলর সকল রথম জাতেদর িনেজর কের িনেয়িছলাম। য
স ানরা এবং রথম জাত প রা সকেলই আমার। িক এখন আিম তামার য স ানেদর তামার কােছ ফরত িদি এবং
লবীয়েদর আমার জ য তরী করিছ। আিমই রভ।ু”

১৪ রভু আবার সীনেয়র ম ভিূমেত মািশর সে কথা বলেলন। রভু বলেলন, ১৫ “ লবী গা ীর রে যক পিরবার এবং
পিরবারেগা ীর গণনা কেরা। এক মাস অথবা তার বশী বয় রে যক পু ষেক গণনা করেব।” ১৬ সতুরাং মািশ রভরু
কথা পালন করল। স তােদর সকলেক গণনা করল।
১৭ লবীয়েদর িতন পু র িছল, তােদর নাম হল গেশান, কহাৎ এবং মরাির।
১৮ রে যক পু র িবিভ পিরবারেগা ীর নতা িছল।
গেশােনর পিরবারেগা ীেত িছল: িল  িন এবং িশিমিয়।

১৯ কহােতর পিরবারেগা ীেত িছল অ রাম, িষ হর, িহে রাণ এবং উষীেয়ল।
২০ মরািরর পিরবারেগা ীেত িছল মহিল এবং মিূশ।
সব পিরবার লবীয় পিরবারেগা ীর অ ভূ িছল।

২১ গেশােনর পিরবােরর অ ভূ িছল িলবিন এবং িশিমিয়র পিরবার। তারা গেশােনর পিরবারেগা ীেত িছল। ২২ এই িট
পিরবারেগা ীেত ৭৫০০ জন পু ষ এবং ছেল িছল যােদর বয়স এক মােসর বশী। ২৩ গেশােনর পিরবারেগা ী সমাগম
তাঁবরু িপছেন পি ম িদেক িশিবর াপন কেরিছল। ২৪ গেশানীয়েদর পিরবারেগা ীর নতা িছল লােয়েলর পু র ইলীয়াসফ।
২৫ সমাগম তাঁবেুত গেশােনর লাকেদর কাজ িছল পিব র তাঁব,ু বাইেরর তাঁবু এবং আ াদেনর দখােশানা করা। সমাগম তাঁবরু

রেবশ পেথর পদারও তারা য িনত। ২৬ তারা রা েনর পদার য িনত এবং রা েণর রেবশ পেথর পদারও য িনত।
পিব র তাঁবু এবং উপাসনা বদীর চারপাশ িঘের এই রা ণিট িছল এবং তারা পদার জ য যবহার করা হত এমন দিড় এবং
অ যা য িজিনসপে ররও য িনত।

২৭ কহােতর পিরবােরর অ ভু িছল অ রাম, িযষহর, িহে রাণ এবং উষীেয়েলর পিরবার। তারা কহােতর পিরবারেগা ীেত
িছল। ২৮ এক মাস অথবা তার থেক বশী বয় ৮৩০০ *জন পু ষ এবং ছেল এই পিরবারেগা ীেত িছল। পিব র ােনর
র যসাম রী দখােশানার দািয় ব কহােতর লাকেদর ওপর িছল। ২৯ কহােতর পিরবারেগা ী িলেক পিব র তাঁবরু দি ণ

িদেক ান দওয়া হেয়িছল। এই ােনই তারা িশিবর াপন কেরিছল। ৩০ উষীেয়েলর পু র ইলীষাফণ কহােতর পিরবারেগা ীর
নতা িছল। ৩১ পিব র ােনর পিব র িস ুক, টিবল, বািত , বদী িল এবং পা র সকেলর র ণােব েণর দািয় বও

তােদর ওপর িছল। পদা এবং পদার সে যবহােরর উপেযাগী অ যা য আনষুি ক িজিনসপে ররও য তারা িনত।
৩২ লবীয়েদর যারা নতা িছল, তােদর ওপর নত ৃ ব করত যাজক হােরােণর পু র ইলীয়াসর। পিব র র যসাম রীর

যে র দািয় ব যােদর ওপর য িছল, তােদর দখােশানার ভার িছল ইলীয়াসেরর ওপর।

*৩:২৮ ৮৩০০ রাচীন রীক সং রেণর িকছ ুিকছ ুনকেল আেছ “৮৩০০”। িহ নকেল আেছ “৮৬০০”। র য গণনাপু ক
৩:২২, ২৮, ৩৪, ৩৯.
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৩৩–৩৪ মহলীয় এবং মশুীয় পিরবারেগা ী মরাির পিরবােরর অংশ িছল। মহলী এবং মশুী পিরবারেগা ীেত এক মাস অথবা
তার বশী বয়েসর ৬২০০ জন পু ষ এবং ছেল িছল। ৩৫ অবীহিয়েলর পু র সরূীেয়ল িছল মরাির পিরবারেগা ীর নতা। এই
পিরবারেগা ী পিব র তাঁবরু উ র িদেক িশিবর াপন কেরিছল। ৩৬ পিব র তাঁবরু কাঠােমার য ও র ণােব েণর কাজ মরাির
পিরবােরর লাকেদর দওয়া হেয়িছল। পিব র তাঁবরু কাঠােমার ব নী, , িভি এবং কাঠােমার সে যব ত অ যা য

রেয়াজনীয় িজিনসপে রর য ও তারা িনত। ৩৭ পিব র তাঁবরু চারপাশ িঘের য রা ণ তার সম তাঁবরু খুঁিট িল এবং
দিডর় য ও তারা িনত।

৩৮ সমাগম তাঁবরু সামেন অথাৎ পবূিদেক মািশ, হােরাণ এবং তার পু ররা পিব র তাঁবু াপন কেরিছল। তারা ই রােয়েলর
লাকেদর জ য পিব র অ লিট র ণােব ণ করত। অ য য কােনা যি পিব র ােনর কােছ এেল তােক হ যা করা

হত।
৩৯ লবীয় পিরবারেগা ীর সম পু ষ এবং এক মাস অথবা তার বশী বয়েসর সব ছেলর সং যা গণনা করার জ য মািশ

এবং হােরাণেক ঈ বর আেদশ িদেয়িছেলন। তােদর মাট লাকসং যা িছল ২২,০০০ জন।

লবীয়রা য স ানেদর ান িনেলা
৪০ রভু মািশেক বলেলন, “ই রােয়েলর সকল রথমজাত পু ষ এবং ছেলর সং যা গণনা কের যােদর বয়স কমপে

এক মাস, তােদর নাম তািলকাভু কেরা। ৪১ আিম রভ,ু আমার জ য ই রােয়েলর সকল রথমজাত যি র পিরবেত
লবীয়েদর রহণ কর এবং ই রােয়ল স ানেদর রথমজাত প েদর পিরবেত লবীয়েদর প েদর রহণ কেরা।”

৪২ সতুরাং মািশ রভরু আেদশানযুায়ী ই রােয়েলর য স ানেদর সং যা গণনা করল। ৪৩ স এক মাস অথবা তার
বশী বয়েসর সকল রথমজাত পু ষ এবং ছেলর নাম তািলকাভু করল। সই তািলকায় ২২,২৭৩ জেনর নাম িছল।

৪৪ রভু মািশেক আরও বলেলন, ৪৫ “ই রােয়েলর অ যা য রথমজাত যি েদর পিরবেত লবীয়েদর নাও এবং
অ যা য লাকেদর প েদর পিরবেত লবীয়েদর প েদরই নাও। লবীয়রা আমার, আিম রভু এই কথা বেলিছ। ৪৬ সখােন
২২,০০০ জন লবীয় আেছ িক অ যা য পিরবােরর য স ানেদর সং যা ২২,২৭৩ জন অথাৎ লবীয়েদর থেক
ই রােয়েলর আর অ য পিরবার িলেত মাট ২৭৩ জন য স ান বশী আেছ। ৪৭ সতুরাং তােদর মু করেত ই রােয়েলর
লাকেদর কাছ থেক পিব র মি েরর অনেুমািদত ওজেনর পিরমাপ অনসুাের ২৭৩ জেনর রে যেকর জ য পাঁচ শেকল
েপা সং রহ কেরা। (পিব র ােনর ওজনানসুাের এক শেকল হেলা ২০ িজেরাহ।) ৪৮ সই েপা হােরাণ এবং তার পু রেদর

িদেয় দাও। ই রােয়েলর ২৭৩ জন লােকর জ য এই মূ য িদেত হেব।”
৪৯ অ যা য পিরবারেগা ীর ২৭৩ জন পু েষর বদেল জায়গা নওয়ার মেতা লবীয়েদর সং যা যেথ িছল না। সতুরাং

মািশ সই ২৭৩ জেনর জ য অথ সং রহ করল। ৫০ ই রােয়েলর রথমজাত যি েদর কাছ থেক মািশ েপা সং রহ
করল। স পিব র ােনর অনেুমািদত ওজন অনসুাের ১৩৬৫ শেকল েপা সং রহ কেরিছল। ৫১ মািশ রভরু আেদশ মেতা
হােরাণ ও তার পু রেদর সই েপা িদেয়িছল।

কহাৎ পিরবােরর কাজ িল

৪ ১ রভু মািশ এবং হােরাণেক বলেলন, ২ “কহাৎ গা ীর পিরবার িলর লাকসং যা গণনা কেরা। (কহাৎ পিরবারেগা ী
লবী পিরবারেগা ীরই একিট অংশ।) ৩ ি রশ থেক প াশ বছর বয় য সব পু ষ সনাবািহনীেত কাজ কেরিছল তােদর

সকেলর সং যা গণনা কেরা। এরা সমাগম তাঁবেুত কাজ করেব। ৪ সমাগম তাঁবরু ভতেরর পিব রতম িজিনসপে রর য ও
র নােব ণই হেব তােদর কাজ।

৫ “যখন ই রােয়েলর লাকরা কােনা নতনু জায়গায় রমেণ যােব, তখন হােরাণ এবং তার পু ররা অব যই সমাগম তাঁবেুত
যােব এবং পদা নািমেয় সই পদা িদেয় ঈ বর এবং ই রােয়েলর লাকেদর চিু র পিব র িস ুকিটেক ঢাকা িদেয় রাখেব।
৬ এর পর তারা এই সম িজিনস িলেক একিট মসণৃ চামডা়র তরী আ াদন িদেয় ঢেক দেব। এর পর তারা অব যই এই
চামডা়র ওপর িদেয় একিট শ নীল কাপড় সমানভােব িবিছেয় দেব এবং পিব র িস ুেকর আংটার মে য খুঁিট েলা পরােব।

৭ “এর পর তারা অব যই পিব র টিবেলর উপর একিট নীল কাপড় িবিছেয় দেব। তারপর তারা থালা, চামচ, বািট এবং
পয় নেব য িলর পা র টিবেলর ওপর রাখেব। টিবেলর ওপের িবেশষ ধরেণর িটও রাখেব। ৮ এই সম িজিনপে রর

উপের তামরা অব যই একিট লাল কাপড় িবিছেয় দেব। এর পর এই সম িজিনস িলেক মসণৃ চামডা় িদেয় ঢেক রােখা।
এর পর টিবেলর আংটার মে য খুঁিট েলা পরােব।

৯ “এর পর তারা অব যই বািত এবং তার বািত িলেক একিট নীল কাপড় িদেয় ঢেক দেব। বািত েলােক র বিলত
অব ায় রাখার জ য যা যা িজিনসপে রর রেয়াজন হয়, সই সম িকছেুক এবং বািতর জে য রেয়াজনীয় তেলর
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পা র েলােকও তারা অব যই ঢেক রাখেব। ১০ তারপর সম িজিনস েলােক মসণৃ চামডা়র মে য মডুে়ব। এর পর তারা
অব যই এই সম র যসাম রীেক খুঁিটেত পরােব, য খুঁিট েলা বহন করার জ য যব ত হত।

১১ “তারা অব যই সানালী বদীর ওপর একিট নীল কাপড় িবিছেয় দেব এবং সটােক একিট মসণৃ চামডা় িদেয় আবতৃ
করেব। তারপর তারা বহেনর জ য বদীর ওপের আংটার মে য খুঁিট েলা পরােব।

১২ “এর পর তারা পিব র ােন উপাসনার জ য য সব িবেশষ ধরেণর িজিনসপ র যব ত হয়, স িলেক এক জায়গায়
জেডা় করেব। একি রত িজিনসপ র িলেক তারা অব যই একিট নীল কাপেড় মডুে়ব। তারপর তারা ঐসব িজিনস িলেক
মসণৃ চামডা় িদেয় ঢাকেব। তারপর এ েলােক বহেনর জে য একিট কাঠােমার ওপর রাখেব।

১৩ “তারা অব যই িপতেলর বদীর ওপর থেক ছাই পির ার করেব এবং বদীর ওপর একিট ব নী কাপড় পাতেব।
১৪ এরপর তারা উপাসনার জ য য সব িজিনসপ র যব ত হত সই েলােক বদীর উপের এক জায়গায় একি রত করেব।
এ েলা হল আ ন রাখার পা র, কাঁটা চামচ, বলচা এবং বািট। তারা অব যই এই সকল র যসাম রী িপতেলর বদীর
ওপর রাখেব। এরপর বদীিট একিট মসণৃ চামডা়র আ াদন িদেয় ঢাকেব। বদীর উপেরর আংটার মে য িদেয় তারা বহেনর
জ য খুঁিট েলােক পরােব।

১৫ “হােরাণ এবং তার পু ররা পিব র ােনর িজিনসপ র ঢেক দওয়ার কাজ স ূণ করেব। এরপর কহাৎ পিরবােরর
লাকরা িভতের যেত পারেব এবং ঐ সব িজিনসপু র বহেনর কাজ করেব। এইভােব তারা পিব র ান শ করেব না

এবং তােদর মতৃু্য হেব না।
১৬ “যাজক হােরােণর পু র ইলীয়াসর, পিব র তাঁবরু দািয়ে ব থাকেব। সই পিব র ান এবং সখানকার সকল

িজিনসপে রর দািয় ব তার। বািত বালাবার জ য রেয়াজনীয় তল, ধপূধেূনা, দনি ন উৎসগীকৃত িজিনসপ র এবং
অিভেষেকর তেলর দািয়ে বও স থাকেব।”

১৭ এরপর রভু মািশ এবং হােরাণেক বলেলন, ১৮ “সাবধান! এই কহােতর পিরবােরর লাকেদর উে দ কেরা না।
১৯ তামরা িন য়ই এই কাজ েলা করেব যােত কহােতর পিরবােরর লাকরা পিব রতম ােনর কােছ যেত পাের এবং যােত
তােদর মতৃু্য না হয়। হােরাণ ও তার পু ররা ভতের রেবশ কের কহাৎ পিরবােরর রে যকিট লাকেক তােদর িক করেত
হেব এবং িক বইেত হেব তা দিখেয় দেব। ২০ যিদ তিুম এই কাজ না কেরা, তাহেল কহােতর লাকরা হয়েতা ভতের রেবশ
কের পিব র র যািদ দখেত পাের। যিদ তারা িণেকর জ যও ঐসব িজিনপ র দেখ, তাহেল তােদর অব যই মরেত
হেব।”

গেশান পিরবােরর কাজ িল
২১ রভু মািশেক বলেলন, ২২ “ গেশান পিরবােরর সকল লােকর সং যা গণনা কেরা। পিরবার এবং পিরবারেগা ী অনসুাের

তােদর তািলকাভু কেরা। ২৩ সনাবািহনীেত কাজ কেরিছল এমন ৩০ থেক ৫০ বছর বয় পু েষর সং যা গণনা কেরা।
সমাগম তাঁবরু র ণােব ণই হেব তােদর কাজ।

২৪ “এ েলা গেশান পিরবােরর কাজ। তারা এই সকল র যািদ বহন করেব: ২৫ তারা সমাগম তাঁবরু পদা েলা, পিব র
তাঁব,ু তার আ াদন এবং মসণৃ চামডা়র আ াদন েলােক বহন করেব। তারা পিব র তাঁবরু রেবশ পেথর পদাও বহন করেব।
২৬ পিব র তাঁবু এবং বদীর চতিুদেক য রা ণ তার পদা েলােকও তারা বহন করেব। তারা রা েণর রেবশ পেথর পদা
এবং পদার সে যবহােরর উপেযাগী সম দিড় এবং অ যা য িজিনসপ রও বহন করেব। এই সকল িজিনসপে রর সে
অ যা য যা যা কাজকেমর রেয়াজন হেব তার দািয়ে বও থাকেব গেশান পিরবােরর লাকরা। ২৭ য সকল কাজ করা হেব
হােরাণ এবং তার পু ররা তার রিত ল ্য রাখেব। গেশােনর লাকরা য সব িজিনসপ র বহন করেব এবং য সব কাজ
করেব, তার রে যেকর রিত হােরাণ এবং তার পু ররা ল ্য রাখেব। য সব িজিনসপ র তারা বহন করেব তার দািয় বও
তিুম তােদর দেব। ২৮ যাজক হােরােণর পু র ঈথামেরর িনেদশ অনসুাের সমাগম তাঁবরু জ য গেশান পিরবারেগা ীর লাকরা
এই কাজ েলাই করেব।”

মরাির পিরবােরর কাজ িল
২৯ “মরাির পিরবারেগা ীর সকল পিরবার এবং পিরবারেগা ীর সকল পু ষেদর গণনা কেরা। ৩০ সনাবািহনীেত কাজ

কেরিছল এমন ৩০ থেক ৫০ বছেরর বয় সব পু েষর সং যা গণনা কেরা। সমাগম তাঁবরু জ য তারা এই িবেশষ ধরেণর
কাজ করেব। ৩১ যখন তিুম রমণ করেব তখন তােদর কাজ হল সমাগম তাঁবরু কাঠােমা বহন করা। তারা অব যই পিব র
তাঁবরু ব নী, এবং িভি েলােক বহন করেব। ৩২ রা েণর চারপােশর িল, িভি িল, তাঁবরু খুঁিট িল, সম দিড়
এবং রা েণর চারপােশর খুঁিটর জে য যা িকছ ু যব ত হয় সব িকছ ু তারা অব যই বহন করেব। নােমর তািলকা তরী কের

রে যক যি েক িনি ত কের বেল দাও তােক কান কান িজিনস বহন করেত হেব। ৩৩ সমাগম তাঁবরু কােজ সবা করার
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জে যই মরাির পিরবােরর লাকেদর এইসব কাজ করেত হেব। যাজক হােরােণর পু র ঈথামেরর িনেদশ অনসুাের এই কাজ িল
তারা করেব।”

লবীয় পিরবার িল
৩৪ মািশ, হােরাণ এবং ই রােয়েলর দলেনতারা কহােতর লাকেদর তােদর পিরবার এবং পিরবারেগা ী অনসুােরই গণনা

কেরিছল। ৩৫ ি রশ থেক প াশ বছর বয় যসব পু ষ সমাগম তাঁবেুত িবেশষ কােজর দািয়ে ব িছল তােদর সং যা গণনা
কেরিছল।

৩৬ কহাৎ পিরবােরর ২৭৫০ জন পু ষ এই কােজর জ য উপযু বেল িবেবিচত হেয়িছল। ৩৭ সতুরাং সমাগম তাঁবরু জ য
িবেশষ ধরেণর কােজর দািয় ব কহাৎ পিরবারেগা ীেক দওয়া হেয়িছল। রভু মািশেক য ভােব কাজ করেত বেলিছেলন,
মািশ এবং হােরাণ িঠক সই ভােবই সসব কাজ কেরিছল।

৩৮ গেশােনর গা ীেকও গণনা করা হেয়িছল। ৩৯ সনাবািহনীেত কাজ কেরিছল এমন ৩০ থেক ৫০ বছর বয় সব
পু ষেকই তারা গণনা কেরিছল। তােদর সমাগম তাঁবরু জ য িবেশষ কােজর দািয় ব দওয়া হেয়িছল। ৪০ গেশান
পিরবারেগা ীর ২৬৩০ জন পু ষ এই কােজর জ য উপযু বেল িবেবিচত হেয়িছল। ৪১ সমাগম তাঁবরু জ য িবেশষ কােজর
দািয় ব গেশান পিরবারেগা ীর এইসব যি র ওপেরই দওয়া হেয়িছল। রভু মািশেক যভােব কাজ করেত বেলিছেলন,
মািশ এবং হােরাণ িঠক সভােবই সসব কাজ কেরিছল।

৪২ মরাির পিরবারেগা ীর সব পিরবার এবং গা ীর পু ষেদর গণনা করা হেয়িছল। ৪৩ সনাবািহনীেত কাজ কেরিছল এমন
৩০ থেক ৫০ বছর বয় সকল পু েষর সং যাই গণনা করা হেয়িছল। তােদর সমাগম তাঁবরু জ য িবেশষ কােজর দািয় ব
দওয়া হেয়িছল। ৪৪ মরাির পিরবারেগা ীর ৩২০০ জন পু ষ এইসব কােজর জ য উপযু বেল িবেবিচত হেয়িছল। ৪৫ সতুরাং

মরাির পিরবারেগা ীর এইসব যি র ওপেরই িবেশষ কােজর দািয় ব দওয়া হেয়িছল। রভু মািশেক য ভােব কাজ করেত
বেলিছেলন, মািশ এবং হােরাণ িঠক সভােবই কাজ কেরিছল।

৪৬ মািশ, হােরাণ এবং ই রােয়েলর অ যা য দলেনতারা লবীয় পিরবারেগা ীর জনসং যা গণনা কেরিছল। তারা রে যক
পিরবার এবং পিরবারেগা ীর লাকসং যা গণনা কেরিছল। ৪৭ সনাবািহনীেত কাজ কেরিছল এমন ৩০ থেক ৫০ বছর বয়
সব পু েষর সং যাই গণনা করা হেয়িছল। তােদর সমাগম তাঁবরু জ য িবেশষ কােজর দািয় ব দওয়া হেয়িছল। ানা ের

রমেণর সময় এরা সমাগম তাঁবু বহেনর কাজ কেরিছল। ৪৮ মাট লাকসং যা িছল ৮৫৮০ জন। ৪৯ সতুরাং রভু মািশেক
যভােব আেদশ কেরিছেলন সই ভােব রে যক লাকেক গণনা করা হেয়িছল। রে যক যি েক তার িনেজর কাজ দওয়া

হেয়িছল এবং বলা হেয়িছল তােক অব যই কােনা না কান িজিনসপ র বহন করেত হেব। রভু যভােব কাজ স করার
আেদশ িদেয়িছেলন সই ভােবই এইসব কাজ স ািদত হেয়িছল।

পির ার পির তার িনয়ম কাননু

৫ ১ রভু মািশেক বলেলন, ২ “অসু তা এবং রাগ থেক তােদর িশিবর মু রাখার জ য আিম ই রােয়েলর লাকেদর
আেদশ করিছ। লাকেদর বেলা চমেরাগ আেছ এমন যি েক িশিবর থেক যন বাইের বার কের দওয়া হয়। যার শরীর

থেক িকছ ু বার হে তােক দূের পািঠেয় িদেত বেলা এবং তােদর বেল দাও মতৃেদহ শ কেরেছ এমন য কােনা যি েকও
িশিবর থেক বার কের িদেত। ৩ স পু ষই হা অথবা রী হা তােত িকছ ু আেস যায় না, তােক িশিবর থেক বার কের
দাও যােত তােদর য িশিবেরর মে য আিম বাস কির সখােন অসু তা এবং অ তা ছিডে়য় না পেড।়”

৪ ই রােয়েলর লাকরা ঈ বেরর আেদশ পালন কেরিছল। তারা সই সম লাকেদর িশিবেরর বাইের পািঠেয় িদেয়িছল।
রভু মািশেক যা যা আেদশ িদেয়িছেলন তারা সই েলাই কেরিছল।

ভলু কােজর খসারত
৫ রভু মািশেক বলেলন, ৬ “ই রােয়েলর লাকেদর এ কথা বেল দাও: একজন যি হয়েতা আেরকজন যি র িত

করেত পাের। যখন কউ অ যেদর িকছ ু িত কের তখন স আসেল ঈ বেরর িব ে ই পাপ কাজ কের। সই যি িট
অপরাধী। ৭ সতুরাং স তার িনেজর পাপ বীকার করেব। সই যি িট অব যই তার ভলু কােজর জ য পেুরা খসারত িদেত
বা য থাকেব। এছাডা়ও স তার খসারেতর এক প মাংশ পিরমাণ মূ য সই যি েক দেব, যার িত স কেরেছ। ৮ িক
হয়েতা এমনও হেত পাের য, স য যি র িত কেরেছ স মারা গেছ এবং এমনও হেত পাের য তার হেয় খসারেতর
মূ য রহণ করার মেতা কােনা িনকট আ ীয় নই। স ে র য যি িট খারাপ কাজ কেরিছল, স রভেুক সই মূ য
দেব। সই মেূ যর পেুরাটাই তােক যাজকেক িদেত হেব। যাজক সই মানষুেক িচ করার জ য অব যই একিট পংু মষ
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বিল দেব। য যি অ যায় কাজ কেরেছ, তার পাপেক ঢাকা দওয়ার জ যই এই মষ বিল দওয়া হেব। িক যাজক বাকী
মূ য রেখ িদেত পাের।

৯ “যিদ ই রােয়েলর লাকেদর মে য কােনা একজন ঈ বরেক কােনা িবেশষ উপহার দয়, তাহেল িযিন সই উপহার
রহণ কেরেছন, সই যাজক সিট রেখ িদেত পােরন, এিট তাঁর। ১০ কােনা যি র পে িবেশষ ধরেণর উপহার দওয়া

বা যতামলূক নয়। িক যিদ স কােনা উপহার দয় তেব সই উপহার যাজেকর রা য হেব।”

সে হ রবণ বামী স েক
১১ এর পর রভু মািশেক বলেলন, ১২ “ই রােয়েলর লাকেদর একথা বেল দাও: একজন পু েষর রী তার কােছ িব ব

নাও হেত পাের। ১৩ অ য কােনা পু েষর সে তার যৗন স ক থাকেত পাের এবং এই যাপারিট স তার বামীর কােছ
লেুকােত পাের। স য পাপ কাজ করেছ স স েক তার বামীেক অবিহত করার জ য সখােন কউ নাও থাকেত পাের।
তার অ যায় কাজকম স েক তার বামী কােনািদনই কােনা িকছইু নাও জানেত পাের এবং সই রীেলাক তার পাপকম
স েক তার বামীেক অবিহত নাও করেত পাের। ১৪ িক রী য পাপ কায কের সই যাপাের বামী সে হ করেত

করেত পাের। স ঈষাি বত হেয় উঠেত পাের। তার মেন এই িব বাস হেত পাের য তার রী তার কােছ আর পিব র
এবং সৎ নই। ১৫ যিদ তাই হয়, তাহেল স অব যই তার রীেক যাজেকর কােছ িনেয় যােব। সই বামী অব যই ৮ কাপ
যেবর ময়দা নেব য িহসােব রদান করেব। স সই যেবর ময়দার মে য কােনা তল বা ধপূধনূা দেব না। কারণ এিট এক
ঈষাি বত বামীর আনা শ য নেব য। এই নেব য রদান ঐ রীেলাকিটেক তার দাষ রণ করাবার জ য।

১৬ “যাজক সই রীেক রভরু সামেন িনেয় যােব এবং সখােন দাঁড় কিরেয় রাখেব। ১৭ এর পর যাজক পিব র জল
িনেয় আসেব এবং একিট মািটর পাে র তা রাখেব। যাজক পিব র তাঁবরু মেঝ থেক িকছ ু ধেুলা তেুল সই জেল রাখেব।
১৮ তারপর যাজক ঐ রীেলাকেক রভরু সামেন দাঁড় করােব। এর পর যাজক সই রীর চলু আলগা কের দেব এবং তার
হােত সই নেব য রাখেব। এই নেব যিট সই যেবর ময়দা যা তার বামী ঈষাি বত হেয়িছল বেল এেনিছল। এই একই
সমেয় যাজেকর হােত সই িত জল থাকেব যা অিভশাপ িনেয় আেস।

১৯ “এর পর যাজক সই রীেক িদ য কিরেয় বলেবন য: ‘যিদ তিুম অ য কােনা পু েষর সে না েয় থােকা এবং
তিুম যিদ তামার িববািহত জীবেনর সমেয় বামীর িব ে কােনা পাপ না কের থােকা তাহেল অিভশাপ বহনকারী এই িত
জল তামার কােনা িত করেব না। ২০ িক তিুম যিদ তামার বামী নয় এমন কােনাও পু েষর সে যৗন স ক কের
তামার বামীর িব ে যৗন পাপ কের থাক, তাহেল তিুম িচ নও। ২১ যিদ তা সি য হয়, তাহেল এই িবেশষ জল পান করেল
তামােক রচরু সম যার স ুখীন হেত হেব। তিুম কােনা স ােনর জ িদেত পারেব না। এবং তিুম যিদ এখন স ানস বা

হেয় থােকা, তাহেল তামার স ান মারা যােব। তাহেল তামার লাকরা তামােক যাগ করেব এবং তামার স েক কু-কথা
অকথা বলেব।’

“এর পর যাজক অব যই সই রীেক রভরু কােছ এক িবেশষ রিত িত করার জ য বলেব। যিদ রী িমে য কথা
বেল তাহেল তার পে এই খারাপ ঘটনা েলা য ঘটেব স যাপাের তােক অব যই স ত হেত হেব। ২২ যাজক অব যই
বলেব, ‘তিুম অব যই এই জল পান করেব যা সম যার সিৃ কের। যিদ তিুম পাপ কের থােকা, তাহেল তিুম ব যা হেয় যােব,
আর যিদ তিুম স ানস বা হও, তাহেল তামার গেভর িশ জে র আেগই মারা যােব।’ এবং সই রী বলেব: ‘তিুম যা বলেব
আিম সই মেতা কাজ করেত স ত হলাম।’

২৩ “যাজক তখন সই অিভশাপ েলা একিট গাটােনা পুঁিথেত িলেখ রাখেব। এরপের স জল িদেয় সই বাণী েলা ধেুয়
ফলেব। ২৪ এরপর সই রীেক সই জল পান করেত হেব যা সম যার সিৃ কের। এই জল তার মে য রেবশ করেব এবং

যিদ স দাষী হয় তাহেল এিট তার পে খবুই য রণাদায়ক হেব।
২৫ “এরপর যাজক সই রীর কাছ থেক য নেব য দওয়া হেয়িছল সিট নেব (ঈষার জ য নেব য) এবং রভরু

স ুেখ উপ ািপত করেব। এরপর যাজক সিটেক বদীর উপের িনেয় যােব। ২৬ যাজক এক মেুঠা শ য িনেয় সিটেক বদীর
উপের দ করেব। এরপর স সই রীেক জলপান করেত বলেব। ২৭ যিদ সই রী তার বামীর িব ে যৗন পাপ কের
থােক, তাহেল এই জল তােক িবপেদ ফলেব। জল তার শরীের রেবশ কের তােক রচরু য রণা ভাগ করােব। কােনা
স ান যিদ তার মে য থােক, তাহেল জে র আেগই তার মতৃু্য হেব এবং রীেলাকিট আর কােনািদনই কােনা স ােনর জ
িদেত পারেব না। সকেলই তার িব াচরণ করেব। ২৮ িক সই রী যিদ তার বামীর িব ে যৗন পাপ না কের থােক
এবং স যিদ িচই থেক থােক, সে ে র এই িবচার বেল দেব য স দাষী নয়। তখনই স বাভািবক হেব এবং স ােনর
জ িদেত পারেব।

২৯ “এটাই হল ঈষা সং রা িবিধ যা িনেদশ দয় িক করা উিচৎ যখন িবেশষ কের কােনা রী তার সােথ িববােহ আব
বামীর িব ে পাপকেম িল হয়। ৩০ অথবা একজন পু েষর িক করা উিচৎ যিদ স তার রীর রিত ঈষাি বত হয় এবং
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সে হ কের য তার রী তার িব ে পাপকেম িল হেয়েছ। যাজক সই রীেক অব যই রভরু সামেন দাঁডা়েনার জ য
বলেব। এরপের যাজক ঐ সম কাজ িল স করেব। এটাই িবিধ। ৩১ তাহেল কােনা রকম অ যােয়র জে য বামী দাষী
হেব না। িক যিদ রী কােনা যৗন পাপ কের থােক তাহেল তােক ক েভাগ করেত হেব।”

নাসরীয়েদর যব া

৬ ১ রভু মািশেক বলেলন, ২ “ই রােয়েলর লাকেদর বেলা: কান পু ষ বা রী যিদ নাসরীয় হবার জ য অথাৎ রভরু
জ য িনেজেক পথৃক কের তেব, ৩ ঐ সময় সই যি যন কােনা রা ারস বা অ য কােনা কডা় পানীয় পান না কের।

সই যি রা ারস বা অ য কােনা কডা় পানীয় থেক তরী িসরকাও পান করেব না। এবং তাজা রা া িকংবা িকি
খােব না। ৪ আলাদা থাকার এই িবেশষ সময় রা া থেক তরী কােনা িকছইু স খােব না, এমনিক রা ার বীজ অথবা
খাসাও নয়।

৫ “নাসরীয় হেয় থাকার এই িবেশষ সমেয় সই যি তার চলুও কাটেব না। এই িবেশষ সময়িট শষ না হওয়া পয স
অব যই পিব র থাকেব। স তার চলুেক বড় হেত দেব। সই যি র চলু হে ঈ বেরর কােছ তার শপেথর একিট িবেশষ
অংশ। ঈ বেরর কােছ উপহার িহেসেব স তার চলু দান করেব। সতুরাং আলাদা থাকার এই িবেশষ সময়িট শষ না হওয়া
পয সই যি তার চলু কাটেব না, তােক বাডে়ত দেব।

৬ “পথৃক থাকার এই িবেশষ সময় একজন নাসরীয় কােনা মতৃেদেহর কােছ অব যই যােব না। কারণ, সই যি রভরু
কােছ িনেজেক স ূণ সমপণ কেরেছ। ৭ এমনিক যিদ তার িনেজর িপতামাতা িকংবা ভাই অথবা বান মারা যায়, তাহেলও স
অব যই তােদর শ করেব না। এটা তােক অ িচ কের দেব। তােক অব যই দখােত হেব য, স পথৃক এবং স ূণভােব
স িনেজেক ঈ বেরর কােছ সমপণ কেরেছ। ৮ পথৃক থাকার এই পেুরা সমেয় স অব যই স ূণভােব িনেজেক রভরু কােছ

িনেবদন করেব। ৯ এও হেত পাের য, নাসরীয় এমন একজেনর সে আেছ য অক াৎ মারা গেছ। যিদ নাসরীয় এই মতৃ
যি েক শ কের তেব স অপিব র হেয় যােব। যিদ তাই হয়, তেব নাসরীয় অব যই মাথার সম চলু কেট ফলেব। (ঐ

চলু তার িবেশষ রিত ার একিট অংশ িছল।) স অব যই স ম িদেন তার চলু কাটেব, কারণ ঐ িদেন তােক িচ করা হেব।
১০ এরপর অ ম িদেন সই নাসরীয় অব যই িট ঘঘুু এবং িট পায়রার বা া যাজেকর কােছ িনেয় আসেব। সমাগম তাঁবরু

রেবশ পেথই স যাজেকর কােছ এ িলেক িদেয় দেব। ১১ তখন যাজক এেদর একিটেক পাপ থেক িচ হবার জ য উৎসগ
করেব। অপরিটেক স দাহ করার জ য উৎসগ করেব। এই দাহ করা উৎসগই হেব নাসরীয়র পােপর রিতদান। ( স পাপী
কারণ স একিট মতৃেদেহর কােছ িছল।) ঐ সময় সই যি ঈ বেরর কােছ উপহার িহসােব তার মাথার চলু দবার জ য
আবার শপথ করেব। ১২ এর অথ হল, সই যি আবার আলাদা থেক ঈ বেরর কােছ িনেজেক অব যই সমপণ করেব।
অব যই স একিট এক বছর বয় পু ষ মষ িনেয় আসেব। এবং এই মষ দাষাথক বিল িহসােব উৎসগ করেব। তার পথৃক
থাকার রথম পযায়েক গণনা করা হেব না। স নতনু কের পথৃক থাকেত করেব। এটা অব যই করেত হেব কারণ স
তার রথম পথৃক থাকার সময় একিট মতৃেদহ শ করায় অ িচ হেয়িছল।

১৩ “তার পথৃক থাকার িনিদ সময় শষ হওয়ার পের নাসরীয় অব যই সমাগম তাঁবরু রেবশ পেথ যােব। ১৪ এবং রভরু
কােছ তার যা িকছ ু উৎসগ করার তা করেব। তার উৎসগ অব যই হেব:
একিট িনখুঁত এক বছর বয় পু ষ মষশাবক যা হামবিলর জ য উৎসগ করা হেব।
একিট িনখুঁত এক বছর বয় রী মষশাবক যা পাপাথক বিলর জ য উৎসগ করা হেব।
একিট িনখুঁত মষ যা ম ল নেব যর জ য উৎসগ করা হেব।
১৫ এক ঝিুড় িট যা খািমরিবহীনভােব তরী ( তেলর সে খবু ভােলা ময়দা িমিলেয় তরী কক।) এইসব কেকর ওপের

অব যই তল ছডা়েনা থাকেব।
এইসব উপহােরর সে ই শ য নেব য এবং পয় নেব য উৎসগ করা হেব।

১৬ “যাজক এই সকল র যসাম রী রভরু সামেন উপি ত কের তখনই পাপ ালেনর জ য বিল এবং হামবিল উৎসগ
করেবন। ১৭ যাজক খািমরিবহীন তরী এক ঝিুড় িট রভেুক দেবন। তারপর িতিন রভরু কােছ ম ল নেব য উৎসেগর
জ য সই পংু মষিটেক হ যা করেবন। যাজক এিটেক শ য নেব য ও পয় নেব যর সােথই রভেুক উৎসগ করেবন।

১৮ “এরপর নাসরীয় সমাগম তাঁবরু রেবশ পেথ যােব। সখােন স তার এই উৎসগ করা চলু কেট ফলেব এবং য আ ন
ম ল নেব যর জ য উৎসগীকৃত নেব যর নীেচ বলেছ তােত সই চলু ফেল দওয়া হেব।

১৯ “নাসরীয় তার চলু কেট ফলার পের যাজক তােক পংু মেষর একিট স করা , একিট িপেঠ আর একিট স চাকলী
ঝিুড় থেক দেবন। এই িটই খািমর ছাডা় তরী করা হেব। ২০ এর পর যাজক এইসব র যসাম রী রভরু সামেন দালােবন।
এিট হল দালনীয় নেব য। এইসব র যসাম রী পিব র এবং এ েলা সবই যাজেকর। এছাডা়ও মেষর বকু এবং উ ও

রভরু সামেন দালােনা হেব। এইসব র যসাম রীও যাজেকর। এর পর নাসরীয় যি িট রা ারস পান করেত পাের।



গণনাপু ক ৬:২১ 10 গণনাপু ক ৭:৮৩

২১ “ য যি নাসরীয় শপথ করেব বেল মন কেরেছ তার জ য ঐ েলাই হল িনয়ম। ঐ যি অব যই রভেুক ঐসব
উপহার দেব। এছাডা়ও যিদ কােনা যি আরও িকছ ু বশী িদেত স ম হয় এবং তা দবার জ য শপথ কের থােক, তাহেল
তােক অব যই তার শপথ রাখেত হেব। তেব তােক অব যই কমপে ঐসব িজিনসপ র িদেতই হেব যা নাসরীয় শপেথর
িনয়েম তািলকাভু হেয়েছ।”

যাজেকর আশীবাদ
২২ রভু মািশেক বলেলন, ২৩ “হােরাণ এবং তার পু রেদর বেল দাও য, এভােবই তারা ই রােয়েলর লাকেদর আশীবাদ

করেব।” তারা বলেব:
২৪ ‘ রভু তামােদর আশীবাদ ক ন এবং র া ক ন।
২৫ রভু তামােদর রিত সদয় হান
এবং তামােদর ক ণা রদশন ক ন।
২৬ রভু তামােদর রাথনার উ র িদন
এবং তামােদর শাি িদন।’
২৭ এরপর রভু বলেলন, “ই রােয়েলর লাকেদর আশীবাদ করার জ য হােরাণ এবং তার পু ররা আমার নাম যবহার করেব
এবং আিম তােদর আশীবাদ করেবা।”

পিব র তাঁবরু উৎসগীকরণ

৭ ১ মািশ পিব র তাঁবরু াপেনর কাজ স কের এিটেক রভরু কােছ উৎসগ করল। পিব র তাঁবু এবং তার ভতেরর
সম র যসাম রীেক মািশ অিভেষক করল। বদী এবং তার সে যবহায্য অ যা য র যসাম রীেকও মািশ

অিভেষক ও পিব র করল। এেত বাঝােনা হল য, এইসব র যসাম রী কবলমা র রভরু উপাসনার জ যই যব ত
হেব।

২ এরপর ই রােয়েলর নতাগণ রভেুক তােদর নেব য রদান করল। এই সকল নতারা িছল তােদরই পিরবােরর কতা
এবং তােদর গা ীর নতা। এইসব লাকরা হল তারাই যােদর লাকসং যা গণনা করার দািয় ব িছল। ৩ এইসব লাকরা

রভরু কােছ উপহার এেনিছল। তারা ছয়িট আ ািদত শকট এবং সই শকট িলেক চালােনার জ য বােরািট গ এেনিছল।
( রে যক নতা একিট কের গ িদেয়িছল। রে যক নতা অপর আেরক নতার সে একসে একিট কের শকট িদেয়িছল।)
পিব র তাঁবেুতই নতারা রভেুক এইসব র যসাম রী িদেয়িছল।

৪ রভু মািশেক বলেলন, ৫ “ নতােদর কাছ থেক এইসব উপহারসাম রী রহণ কেরা। সমাগম তাঁবরু কােজ এইসব
উপহারসাম রী যবহার করা যােব। লবীয়েদর এইসব িজিনসপ র িদেয় দাও। এই িজিনস িল তােদর রেয়াজন হেব।”

৬ তাই মািশ শকট িল এবং গ েলােক রহণ কের ঐ েলা লবীয় পিরবারভু েদর িদেয় িদেয়িছল। ৭ মািশ গেশান
গা ীভু লাকেদর িট গাডী় এবং চারিট গ িদেয়িছল। ৮ এরপর মািশ মরাির গা ীভু লাকেদর চারিট গাডী় এবং আটিট

গ িদেয়িছল। তােদর কােজর জ য এই শকট ও গ র তােদর রেয়াজন িছল। যাজক হােরােণর পু র ঈথামর এইসব
যি েদর কাজকেমর জ য দায়ব িছল। ৯ মািশ কহােতর পিরবারেগা ীেক একিটও গ অথবা গািড় দয় িন, কারণ তােদর

কাজ িছল পিব র র যসাম রী িনেজেদর কাঁেধই বহন করা।
১০ মািশ বদীেক অিভেষক কেরিছল। ঐ একই িদেন বদীিটেক উৎসগ করার জ য নতারা তােদর নেব য িনেয় এেসিছল।

তারা বদীেত রভেুক তােদর নেব য রদান কেরিছল। ১১ রভু মািশেক বলেলন, “ বদীিটেক উৎসগ করার জে য
রে যকিদন একজন কের নতা তার উপহার িনেয় আসেব।”

১২–৮৩ বােরাজন নতার রে যেক তােদর উপহার িনেয় এেসিছল। এই িল হল উপহার সাম রী: † রে যক নতা ৩
১/৪ পাউ ওজেনর একিট কের েপার থালা এবং ১ ৩/৪ পাউ ওজেনর একিট কের েপার বািট এেনিছল। এই রকেমর
উপহারই পিব র ােনর মাপকািঠ অনসুাের ওজন করা হেয়িছল। রে যকিট বািট এবং থালা তল িমি রত সূ ময়দায় পণূ
িছল; এিট শ য নেব যর জ য যব ত হত। রে যক নতা ৪ আউ ওজেনর একিট কের বড় সানার চামচও এেনিছল।
এই চামচ িল সগুি ধেূনায় পিরপণূ িছল।

এছাডা়ও তারা রে যেক একিট কের এঁেড় বাছরু, একিট মষ এবং এক বছর বয় একিট পংু মষশাবক এেনিছল। এই
প িলেক হামবিলর জ য আনা হেয়িছল। পাপ কেমর উৎসেগর জ য তারা রে যেক একিট কের পু ষ ছাগল এেনিছল।
†৭:১২-৮৩ িহ পু েক রে যক নতার উপহার আলাদাভােব তািলকাভু করা আেছ। িক রে যক উপহােরর িববরণই
এক। সতুরাং সহজতর পােঠর জ য এ িলেক এক কের দওয়া হেয়েছ। সতুরাং সহজতর পােঠর জ য এ িলেক এক কের
দওয়া হেয়েছ।
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রে যেক ২িট গ , ৫িট পংু মষ, ৫িট পংু ছাগল এবং এক বছর বয় ৫িট পংু মষশাবক এেনিছল। এই সকল র যসাম রী
ম ল নেব য িহসােব উৎসগীকৃত হেয়িছল।

রথম িদন, িযহদূা পিরবারেগা ীর নতা অ ীনাদেবর পু র নহেশান তার উপহার এেনিছল।
ি বতীয় িদন, ইষাখেরর গা ীর নতা সয়ূােরর পু র নথেনল তার উপহার এেনিছল।
ততৃীয় িদন, সবলূনূ পিরবারেগা ীর নতা হেলােনর পু র ইলীয়াব তার উপহার এেনিছল।
চতথু িদন, েবণ গা ীর নতা শেদয়েূরর পু র ইলীষরু তার উপহার এেনিছল।
প ম িদন, িশিমেয়ান গা ীর নতা সরূীশ েয়র পু র শলমূীেয়ল তার উপহার এেনিছল।
ষ িদন, গাদ গা ীর নতা দূ্যেয়েলর পু র ইলীয়াসফ তার উপহার এেনিছল।
স ম িদন, ই রিয়ম গা ীর নতা অ ীহেূদর পু র ইলীশামা তার উপহার এেনিছল।
অ ম িদন, মনঃিশ গা ীর নতা পদাহসেূরর পু র গমলীেয়ল তার উপহার এেনিছল।
নবম িদন, িব যামীন গা ীর নতা িগিদেয়ািনর পু র অবীদান তার উপহার এেনিছল।
দশম িদন, দান গা ীর নতা অ ীশ েয়র পু র অহীেয়ষর তার উপহার এেনিছল।
একাদশ িদন, আেশর গা ীর নতা অ রেণর পু র পগীেয়ল তার উপহার এেনিছল।
বাদশ িদন, ন ািল গা ীর নতা ঐনেনর পু র অহীরঃ তার উপহার এেনিছল।

৮৪ সতুরাং ঐসব র যসাম রী িছল ই রােয়েলর লাকেদর নতােদর কাছ থেক পাওয়া উপহারসাম রী। মািশ বদীিটেক
অিভেষক কের উৎসগ করার সময় তারা এই সকল র যসাম রী িনেয় এেসিছল। তারা ১২িট েপার থালা, ১২িট েপার
বািট এবং ১২িট সানার চামচ এেনিছল। ৮৫ রে যকিট েপার থালা রায় ৩ ১/৪ পাউ ওজেনর িছল। এবং রে যকিট
বািটর ওজন িছল রায় ১ ৩/৪ পাউ । পিব র ােনর মাপকািঠ অনসুাের সম েপার থালা এবং েপার বািটর মাট ওজন
িছল রায় ৬০ পাউ । ৮৬ পিব র ােনর মাপকািঠ অনসুাের সগুি ধেূনায় পিরপণূ ১২ িট সানার চামেচর রে যকিটর ওজন
িছল রায় ৪ পাউ । ১২িট সানার চামেচর মাট ওজন িছল রায় ৩ পাউ ।

৮৭ হামবিল উৎসেগর জ য প র মাট সং যা িছল ১২িট ষাঁড,় ১২িট মষ এবং ১২িট এক বছর বয় পু ষ মষশাবক।
ঐসব র যসাম রীর উৎসেগর সে য শ য নেব যর জ য আব যক, তাও িছল এবং সখােন ১২িট পু ষ ছাগলও িছল যা

রভরু কােছ পাপাথক বিল িহসােব উৎসেগর জ য যব ত হেয়িছল। ৮৮ এছাডা়ও নতারা ম ল নেব যর জ য বিল িহসােব
উৎসেগর জ য প ও িদেয়িছল। এইসব প েদর মাট সং যা িছল ২৪িট ষাঁড,় ৬০িট মষ, ৬০িট পু ষ ছাগল এবং ৬০িট এক
বছর বয় পু ষ মষশাবক। এইভােব মািশ অিভেষক করার পের তারা বদীিটেক উৎসগ কেরিছল।

৮৯ মািশ যখনই রভরু সােথ কথা বলার জ য সমাগম তাঁবেুত যত, স রভরু ক বর নত, রভু তাঁর সে কথা
বলেতন। সই সা ্যিস ুেকর িবেশষ আ াদেনর ওপেরর জন ক ব দূেতর মাঝখান থেক সই ক বর শানা যত।
এইভােব ঈ বর মািশর সে কথা বলেতন।

বািত

৮ ১ রভু মািশেক বলেলন, ২ “হােরাণেক বেলা, স বািত েলা বালােল বািত েলার আেলায় যন বািত ে র সামেনর
জায়গাটা আেলািকত হয়।”

৩ হােরাণ তাই কেরিছল। সিঠক জায়গােতই স বািত েলা রেখিছল এবং এমনভােব রেখিছল য, বািত ে র সামেনর
জায়গাটা আেলািকত হেয়িছল। রভু মািশেক যা আেদশ কেরিছেলন তা মািশ পালন কেরিছল। ৪ এইভােব বািত িট তরী
করা হেয়িছল। এিট িপটােনা সানা িদেয় তরী করা হেয়িছল, বািত ে র গাডা়র সানার িভত থেক উপেরর সানার ফলু
পয পেুরাটাই। রভু মািশেক িঠক যরকম দিখেয়িছেলন এিট সরকমই দখেত হেয়িছেলা।

লবীয়েদর উৎসগীকরণ
৫ রভু মািশেক বলেলন, ৬ “ই রােয়েলর অ যা য লাকেদর থেক লবীয়েদর পথৃক কেরা। সই লবীয়েদর িচ কেরা।

৭ তােদর িচ করার জ য তামার যা যা করা উিচৎ তা এই রকম: পাপাথক বিলর জ য য িবেশষ জল আেছ সটা তােদর
ওপর িছিটেয় দাও। এই জল তােদর িচ করেব। এরপর তারা তােদর শরীর কািমেয় পির ার করেব, ব রািদ ধােব এবং
শরীরেক পির ার করেব।

৮ “তারপর লবীয় গা ীভু লাকরা পােলর মে য থেক একিট অ বয় ষাঁড় নেব যার সে এই শ য নেব য উৎসগ
করা হেব। নেব যর উে ে য এই শ য হেব তল মশােনা ময়দা। এরপর পাপাথক বিল উৎসেগর রেয়াজেন তিুম আরও
একিট অ বয় ষাঁড় নেব। ৯ সমাগম তাঁবরু সামেনর এলাকায় লবীয় গা ীভু লাকেদর িনেয় এেসা। এরপর ই রােয়েলর
সকল লাকেদর একসে ঐ জায়গায় িনেয় এস। ১০ রভরু সামেন লবীয় গা ীভু লাকেদর িনেয় এেল ই রােয়েলর লাকরা
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তােদর হাত লবীয়েদর ওপের রাখেব। ১১ এরপর হােরাণ লবীয় গা ীভু লাকেদর ই রােয়ল স ানেদর কাছ থেক রভরু
কােছ আনা িবেশষ উপহার িহসােব িদেয় দেব। এইভােব লবীয় গা ীভু লাকরা রভরু উে ে য তােদর িবেশষ কাজ
করার জ য র ত হেব।

১২ “এরপর লবীয়রা ষাঁেডর় মাথায় হাত রাখেব, তার মে য একিট ষাঁড় পাপাথক বিল িহসােব এবং অ যিট হামবিল িহসােব
রভরু কােছ উৎসগ করার জ য যবহার করা হেব। এইসব উৎসগ লবীয় গা ীভু লাকেদর পিব র করেব। ‡১৩ লবীয়

গা ীভু লাকেদর হােরাণ এবং তার পু রেদর সামেন দাঁডা়েত বেলা। এরপর রভরু কােছ লবীয় গা ীভু লাকেদর
িদেয় দাও। তারা দালনীয় নেব যর মেতা হেব। ১৪ তিুম লবীয়েদর ই রােয়েলর অ যা য লাকেদর থেক পথৃক করেব।
লবীয় গা ীভু লাকরা আমার হেব।

১৫ “সতুরাং লবীয় গা ীভু লাকেদর িচ কেরা এবং তােদরেক রভরু কােছ িদেয় দাও। তারা দালনীয় নেব যর
মেতা হেব। তিুম এটা করার পের তারা সমাগম তাঁবেুত তােদর িনধািরত কাজ করেত পারেব। ১৬ ই রােয়লীয় লাকরা লবীয়র
গা ীভু লাকেদর আমার কােছ িদেয় দেব। তারা আমার হেব। অতীেত আিম রে যক ই রােয়লীয় পিরবারেক তােদর
রথমজাত পু র আমােক িদেয় িদেত বেলিছলাম। িক এখন আিম ই রােয়েলর অ যা য পিরবােরর রথমজাত পু রেদর

পিরবেত লবীয় গা ীভু লাকেদর িনি । ১৭ ই রােয়েলর রে যক পংুিল ধারী রথমজাত আমার। সিট মানষু হা
অথবা প , তােত িকছ ু যায় আেস না, সিট আমারই। কারণ যিদন আিম িমশেরর সম রথমজাত পু র এবং প েদর
হ যা কেরিছলাম, আিম আমার জ য রথমজাত পু রেদর বাছাই কেরিছলাম। ১৮ িক এখন আিম তােদর পিরবেত লবীয়
গা ীভু লাকেদরই নব। ১৯ ই রােয়েলর সকল লাকেদর থেক আিম লবীয় গা ীভু লাকেদর বেছ িনেয়িছলাম।

এবং আিম তােদর হােরাণ এবং তার পু রেদর কােছ উপহার িহেসেব দব। আিম চাই সমাগম তাঁবেুত তারা কাজ ক ক।
তারা ই রােয়েলর সম লাকর জে য সবাকায করেব। তারা তােদর ি করেণর বিল উৎসগ করেত সাহা য করেব যা
ই রােয়েলর লাকেদর িচ করেব। তাহেল ই রােয়েলর লাকরা পিব র ােনর কাছাকািছ এেলও তারা কােনা বড় রকেমর
অসু তা বা সম যার স ুখীন হেব না।”

২০ সতুরাং মািশ, হােরাণ এবং ই রােয়েলর সম লাক রভরু আেদশ পালন করল। রভু মািশেক যা আেদশ কেরিছেলন,
ই রােয়লীয়রা লবীয় গা ীভু লাকেদর রিত তা স করল। ২১ লবীয়রা তােদর িনেজেদর এবং তােদর পাশাক পির দ
পির ার করেল হােরাণ তােদর রভরু কােছ দালনীয় নেব যর মেতা অপণ করল। হােরাণ য নেব য িনেবদন করল তা
তােদর পাপমু এবং িচ করল। ২২ এরপর লবীয়রা তােদর িনধািরত কাজ করার জ য সমাগম তাঁবেুত এল। তারা হােরাণ
এবং তার পু রেদর অধীেন িছল। রভু মািশেক যা বেলিছেলন লবীয়েদর রিত তাই করা হেয়িছল।

২৩ এরপর রভু মািশেক বলেলন, ২৪ “এিট লবীয়েদর জ য এক িবেশষ আেদশ: ২৫ বছর অথবা তার বশী বয় রে যক
লবীয় পু ষ সমাগম তাঁবেুত অব যই আসেব এবং সমাগম তাঁবরু কাজকেম অংশ নেব। ২৫ িক যখন কােরাও বয়স ৫০ বছর

তখন স অব যই ভারী কাজকম থেক অবসর নেব। ২৬ প াশ বছর অথবা তার বশী বয় সই সকল যি রা সমাগম
তাঁবেুত পাহারা িদেয় তােদর ভাইেদর কােজ সাহা য করেত পাের। িক তারা যন কান ভারী কাজ না কের। যখন তিুম লবীয়
গা ীভু লাকেদর তােদর কােজর জ য মেনানীত কেরেছা তখন তিুম এই কাজ িল অব যই করেব।”

িন ারপব

৯ ১ ই রােয়েলর লাকরা িমশর ছেড় চেল আসার পের ি বতীয় বছেরর রথম মােস রভু সীনয় ম ভিূমেত মািশর সােথ
এই কথা বলেলন, ২ “ই রােয়েলর লাকেদর িঠক সমেয় িন ারপেবর পিব র িদন উ  যাপন করেত বেল দাও। ৩ তারা

অব যই এই মােসর ১৪ তািরখ গাধিুল বলায় উ বােরর পিব র িদেনর খা য রহণ করেব। তারা অব যই িনধািরত সমেয়
এই কাজ করেব এবং িন ারপেবর সকল িনয়ম তারা অব যই পালন করেব।”

৪ সতুরাং মািশ ই রােয়েলর লাকেদর িন ারপব উ  যাপন করেত বেলিছল। ৫ ই রােয়েলর লাকরা রথম মােসর ১৪
তািরেখ গাধিুল বলায় সীনয় ম ভিূমেত িন ারপব পালন কেরিছল। রভু মািশেক যভােব আেদশ কেরিছেলন ই রােয়লীয়রা
িঠক সভােবই কাজ কেরিছল।

৬ িক িকছ ু লাক ঐ িদনিটেক িন ারপেবর পিব র িদন িহেসেব উ  যাপন করেত পাের িন। তারা অ িচ িছল, কারণ তারা
একটা মতৃেদহ শ কেরিছল। সতুরাং তারা ঐ িদেন মািশ এবং হােরােণর কােছ গল। ৭ তারা মািশেক বলল, “আমরা এক
যি র মতৃেদহ শ কের অ িচ হেয়িছ। িনধািরত সমেয় রভেুক উপহার িদেত আমােদর বাধা দওয়া হে । সতুরাং আমরা

ই রােয়েলর অ যা য লাকেদর সে িন ারপব উ  যাপন করেত পারিছ না। আমরা িক করব?”

‡৮:১২ লবীয় … করেব আ িরক অেথ, “ িচকরণ করেব।” এই িহ শদিটর অথ, “ঢাকা দওয়া,” “লকুােনা” অথবা “পাপ
মেুছ দওয়া।”
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৮ মািশ তােদর বলল, “আিম রভেুক িজে স করেবা িতিন এ যাপাের িক বেলন।”
৯ তখন রভু মািশেক বলেলন, ১০ “তিুম এই কথা েলা ই রােয়েলর লাকেদর বেলা: এই িনয়ম তামােদর এবং তামােদর

উ রপু ষেদর জ যই। কােনা একজেনর পে িনধািরত সমেয় িন ারপব উ  যাপন করা স ব নাও হেত পাের। হয়েতা সই
যি মতৃেদহ শ কের অ িচ হেয়িছল অথবা দূর দেশ যা রা কেরিছল। ১১ তবু সই যি অ য কােনাও সমেয় িন ারপব

উ  যাপন করেত পারেব। ি বতীয় মােসর ১৪ তািরেখ গাধিুল বলায় অব যই স িন ারপব উ  যাপন করেব। ঐ সমেয় তারা
অব যই িন ারপেবর মষ, খািমর ছাডা় তরী িট এবং িকছ ু তেতা শাকপাতা িদেয় খােব। ১২ তারা পেরর িদন সকাল পয
ঐ খাবােরর কােনা িকছইু অবিশ রাখেব না এবং অব যই সই মেষর কােনা হাড় ভ করেব না। স অব যই িন ারপেবর
সব িনয়ম অনসুরণ করেব; ১৩ িক য লাকিট িচ এবং বডা়েত যায় িন স যিদ িনিদ সময় িন ারপব উ  যাপন না কের,
তাহেল তােক অব যই তার লাকেদর কাছ থেক আলাদা কের দওয়া হেব। স দাষী এবং শাি র যা য কারণ স িনিদ
সময় রভেুক তার উপহার দয় িন।

১৪ “ তামােদর সে আেছ এমন কােনা িবেদশী যিদ রভরু িন ারপব উ যাপেনর জ য ই ুক হয় তাহেল স অব যই তা
করেব িক স অব যই িন ারপেবর সকল িবিধ অনসুরণ করেব। একই িনয়ম সকেলর জ য রেযা য।”

মষ এবং আ ন
১৫ যিদন সমাগম তাঁবু অথাৎ চিু র সই তাঁবু ািপত হল, সিদন স যায় ঈ বেরর মঘ সিটেক আবতৃ করল এবং সকাল

পয পিব র তাঁবরু ওপেরর মঘেক িঠক আ েনর মেতা দখাি ল। ১৬ মঘিট সম ণ পিব র তাঁবু আবতৃ করত এবং রাে র
সটােক আ েনর মেতা দখােতা। ১৭ মঘিট পিব র তাঁবরু ওপর থেক ান পিরবতন করেল, ই রােয়লীয়রা সিটেক অনসুরণ

করল। যখন মঘিট থামত তখন ই রােয়লীয়রা সখােনই িশিবর াপন করত। ১৮ কখন যা রা করেত হেব, কখন থামেত
হেব এবং কখন িশিবর াপন করেত হেব স যাপাের ই রােয়েলর লাকেদর রভু এই রা াই দিখেয়িছেলন। যত ণ পয
পিব র তাঁবরু ওপের মঘ থাকত, তত ণ পয লাকরা সই একই জায়গায় িশিবর াপন কের বসবাস করত। ১৯ কােনা
কােনা সমেয় পিব র তাঁবরু ওপের দীঘ সময় ধের মঘ থাকেতা। ই রােয়লীয়রা রভরু আেদশ পালন করত এবং সই
ান যাগ করত না। ২০ কােনা সমেয় আবার অ কেয়কিদেনর জ য পিব র তাঁবরু ওপের মঘ থাকেতা। সতুরাং লাকরা
রভরু আেদশ পালন করত—যখন মঘ চলেত করত, তখন তারাও সই মঘেক অনসুরণ করত। ২১ কােনা সময় আবার

মা র এক রাি রর জ য মঘ ায়ী হত। পরিদন সকােলই আবার চলেত করত। সতুরাং লাকরা তােদর িজিনসপ র এক
জায়গায় জেডা় কের মঘেক অনসুরণ করত। িদেনর বলায় অথবা রাি রেত যখনই মঘ চলেত করত তখনই লাকরা
তােক অনসুরণ করত। ২২ যিদ সই মঘ িদন অথবা এক মাস অথবা এক বছেরর জ য পিব র তাঁবরু উপের ায়ী হত তখনও
লাকরা রভরু আেদশ পালন করত। তারা সই জায়গায় থাকত এবং সই ান থেক মঘ না সের যাওয়া পয সই ান

তারা যাগ করত না। এরপর মঘ সই জায়গা থেক উেঠ চলেত করেল, লাকরাও চলেত করত। ২৩ সতুরাং লাকরা
রভরু আেদশ পালন করত। রভু বলেল তারা িশিবর াপন করত এবং রভু বলেল তারা চলেত করত। লাকরা খবু

সতকভােব নজর রাখত এবং রভু মািশেক যা আেদশ করেতন তা তারা পালন করত।

েপার িশঙা

১০ ১ রভু মািশেক বলেলন: ২ “ িট েপার িশঙা তরী কর। িশঙা িট তরী করার জ য পটােনা েপা যবহার কর।
লাকেদর একসে ডাকার জ য এবং িশিবর ানা েরর সময় বলার জ য এই িশঙা িট যবহার করা হেব। ৩ যিদ

িশঙা িট এক সােথ দীঘ সেুর জাের বাজাও, তাহেল সব লাক যন সমাগম তাঁবরু রেবশ পেথ তামার সামেন আেস। ৪ িক
যিদ তিুম তামার সে দখা করার জ য নতােদর অথাৎ ই রােয়েলর বােরািট পিরবারেগা ীর রধানেদর জেডা় করেত চাও,
তাহেল কবলমা র একিট িশঙােকই দীঘ সেুর বাজােব।

৫ “িশঙা িট অ েণর জ য বাজােনা হেল বাঝােব য িশিবরেক সিরেয় িনেয় যেত হেব। তখন সমাগম তাঁবরু পবূিদেক
য পিরবারেগা ী িশিবর াপন কেরেছ তারা অব যই চলেত করেব। ৬ ি বতীয়বার িশঙা িটেক অ েণর জ য বাজােল

সমাগম তাঁবরু দি ণিদেক য পিরবারেগা ী িশিবর াপন কেরেছ তারা চলেত করেব। ৭ িক যিদ িবেশষ সভার জ য
লাকেদর এক জায়গায় একি রত করেত চাও, তাহেল িশঙা িটেক দীঘ সময় ধের িক অ যভােব বাজােব। ৮ কবলমা র

হােরােণর পু ররা এবং যাজকরা িশঙা িটেক বাজােব। এই িবিধ তামােদর এবং তামােদর পরবতী বংশধরেদর জ য
িচরকালীন িবিধ।

৯ “যিদ তিুম তামার কােনা শ র সে তামার িনেজর দেশ যু করেত যাও, তাহেল তিুম তােদর সে যু করেত
যাওয়ার আেগ িশঙা িটেক অ সমেয়র জ য জাের বাজােব। রভু তামার ঈ বর, তামার িশঙার আওয়াজ নেত পােবন
এবং িতিন তামােক তামার শ েদর হাত থেক বাঁচােবন। ১০ এছাডা়ও তামার িবেশষ সভার সময়, অমাব যার িদন েলােত
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এবং তামােদর সকেলর সেুখর সমােবেশ এই িশঙা িটেক বাজােব। তিুম যখন তামার হামবিল এবং ম ল নেব য রদান
করেব সই সময়ও িশঙা িটেক বাজােব। রভ,ু তামার ঈ বর তামােক যন মেন রােখন, স জ যই এই িবেশষ প িত।
এিট করার জ য আিম তামােক আেদশ করিছ; আিমই রভু তামার ঈ বর।”

ই রােয়েলর লাকরা তােদর তাঁবু ানা িরত করল
১১ ই রােয়েলর লাকরা িমশর যাগ করার পের, ি বতীয় বছেরর ি বতীয় মােসর ২০ তম িদেন চিু র তাঁবরু ওপর থেক

মঘ উঠল। ১২ তাই ই রােয়েলর লাকরা তােদর যা রা করল। তারা সীনয় ম ভিূম যাগ কের পারণ ম ভিূমেত মঘ
থামা পয রমণ করল। ১৩ এই রথম লাকরা তােদর িশিবর ানা র করল। রভু মািশেক যমন আেদশ করেলন, সই
ভােবই তারা এিটেক ানা র করল।

১৪ িযহদূার িশিবর থেক রথেম িতনিট গা ী গল। তারা তােদর পতাকা িনেয়ই রমণ করল। রথম গা ীিট িছল িযহদূার
পিরবারেগা ী। অ ীনাদেবর পু র নহেশান িছল ঐ গা ীর দল নতা। ১৫ এরপর এেলন ইষাখেরর পিরবারেগা ী। সয়ূােরর
পু র নথেনল িছল ঐ গা ীর দল নতা। ১৬ তারপের এল সবলূেূনর পিরবারেগা ী। হেলােনর পু র ইলীয়াব িছল ঐ গা ীর
দল নতা।

১৭ এরপর পিব র তাঁবিুটেক তালা হল। গেশান এবং মরাির পিরবােরর লাকরা পিব র তাঁবিুটেক বহন করিছল, সতুরাং
এই পিরবােরর লাকরা সািরেত িঠক তার পেরই িছল।

১৮ এরপর েবেণর িশিবর থেক িতনিট গা ী তােদর পতাকাসহ রমণ করল। রথম গা ীিট িছল েবেণর পিরবারেগা ী।
শেদয়েূরর পু র ইলীয়রু িছল এই গা ীর দল নতা। ১৯ এরপর িশিমেয়ােনর পিরবারেগা ী এল। সরুীশ েয়র পু র শলমূীেয়ল
িছল এই গা ীর দল নতা। ২০ এবং তারপের এেসিছল গােদর পিরবারেগা ী। দূ্যেয়েলর পু র ইলীয়াসফ িছল এই গা ীর
দল নতা। ২১ কহাৎ পিরবার, যারা পিব র তাঁবু বহন করত, এরপর তারা যা রা করল কারণ নতনু জায়গায় আসামা রই
তােদর তাঁবিুট াপন করেত হেব।

২২ এরপর ই রিয়েমর িশিবর থেক িতনিট গা ী এল। তারা তােদর পতাকাসহ রমণ কেরিছল। রথম গা ীিট িছল
ই রিয়েমর পিরবারেগা ী। অ ীহেূদর পু র ইলীশামা িছল ঐ গা ীর দলেনতা। ২৩ এরপর এেসিছল মনঃিশর পিরবারেগা ী।
পদাহসেূরর পু র গমলীেয়ল িছল এই গা ীর দলেনতা। ২৪ এরপর এল িব যামীেনর পিরবারেগা ী। িগিদেয়ািনর পু র অবীদান
িছল ঐ গা ীর দলেনতা।

২৫ শষ িতনিট পিরবারেগা ী িছল অ যা য সকল পিরবারেগা ীর প াদভাগর ী। তারা িছল দােনর িশিবেরর গা ীভু ।
তারা তােদর পতাকা িনেয় রমণ করল। রথম গা ীিট িছল দােনর পিরবারেগা ী। অ ীশ েয়র পু র অহীেয়ষর িছল এই
গা ীর দল নতা। ২৬ এরপের এল আেশেরর পিরবারেগা ী অ রেণর পু র। পগীেয়ল িছল ঐ গা ীর দল নতা। ২৭ এরপের

এল ন ািল পিরবারেগা ী। ঐনেনর পু র অহীরঃ িছল ঐ গা ীর দল নতা। ২৮ ানা ের যাবার সময় ই রােয়েলর লাকরা
এইভােবই একসােথ যত।

২৯ িমিদেয়ানীয় েয়েলর পু র িছল হাবব। ( েয়ল িছল মািশর ব র।) মািশ হাববেক বলল, “আমরা সই দেশর
উে ে য যা রা করিছ যটা ঈ বর আমােদর দেবন বেল রিত িত কেরিছেলন। আমােদর সে এেসা আমরা তামার
সে ভােলা যবহার করেবা। রভু ই রােয়লীয়েদর পে ম ল রিত া কেরেছন।”

৩০ িক হাবব উ র িদল, “না, আিম তামােদর সে যােবা না। আিম আমার জ ভিূমেত, আমার িনেজর লাকেদর কােছ
িফের যােবা।”

৩১ তখন মািশ বলল, “দয়া কের আমােদর ছেড় যােবন না। আপিন ম ভিূম স েক আমােদর থেকও বশী জােনন।
আপিন আমােদর পথ রদশক হেত পােরন। ৩২ আপিন যিদ আমােদর সে আেসন তাহেল রভু আমােদর য সকল উ ম
িবষেয়র অিধকারী করেবন, সটা আমরা আপনার সে ভাগ কের নব।”

৩৩ এেত হাবব রাজী হল এবং তারা রভরু পাহােডর় চডূা় থেক যা রা করল এবং িতন িদন পেথ চলল। যাজকগণ
রভরু সে চিু র িস ুকিট িনেয় লাকেদর আেগ আেগ হাঁটল। িশিবেরর জ য ান অে বষেণ তারা িতনিদন পিব র

িস ুকিটেক বহন করল। ৩৪ রে যক িদনই রভরু মঘ তােদর ওপেরই থাকত এবং রে যক িদন সকােল তারা যখন
িশিবর যাগ করত, তখন মঘ তােদর পথ রদশন করত।

৩৫ িশিবর ানা েরর জ য লাকরা যখনই পিব র িস ুকিটেক ওঠােতা, মািশ তখনই রে যকবােরর মত বলত,
“ রভু তিুম ওঠ!
তামার শ রা ছিডে়য় িছিটেয় যাক।
তামার শ রা তামার কাছ থেক পািলেয় যাক।”

৩৬ যখনই পিব র িস ুকিটেক তার িনেজর জায়গায় রাখা হত, মািশ তখনই রে যকবােরর মত বলত,
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“ রভু তিুম, কািট কািট ই রােয়লীয়েদর কােছ িফের এেসা।”

লাকরা পনুরায় অিভেযাগ করল

১১ ১ লাকরা তােদর সম যা স েক অিভেযাগ করা করেল রভু তােদর অিভেযাগ নেলন এবং ু হেলন। রভরু
কাছ থেক আ ন এেস লাকেদর মে য বেল উঠল। আ ন িশিবেরর বাইেরর িদেক িকছ ু িকছ ু এলাকা রাস করল।

২ তখন লাকরা মািশর কােছ সাহাে যর জ য র ন করল। মািশ রভরু কােছ রাথনা করল এবং আ ন িনেভ গল।
৩ সতুরাং তারা ঐ জায়গািটর নাম রাখল তেবরা, কারণ রভরু আ ন তােদর িশিবেরর মে য বেল উেঠিছল।

৭০ জন বয় নতা
৪ িবেদশীরা যারা ই রােয়েলর লাকেদর সে যাগদান কেরিছল, তারা অ যা য খাবার খেত চাইল এবং ই রােয়েলর

লাকরা পনুরায় অিভেযাগ করেত করল। তারা বলল, “ ক আমােদর মাংস খেত দেব? ৫ আমরা িমশের য মাছ খতাম
তা মেন পডে়ছ। আমােদর ঐ মােছর জ য কােনা দামই িদেত হত না। এছাডা়ও আমােদর খবু ভােলা শাকসিজ িছল যমন
শশা, ফিুট, পঁয়াজ জাতীয় ফল, পঁয়াজ এবং রসনু। ৬ িক এখন আমরা আমােদর শি হািরেয় ফেলিছ। এই মা া ছাডা় আর
কান িকছইু আমরা চােখ দখেত পাই না।” ৭ (এই মা া িছল ধেন বীেজর মত এবং এর রং িছল গ ্ েলর মেতা। ৮ লাকরা

এই মা া এক জায়গায় জেডা় করত। এরপর তারা পাথেরর সাহাে য স েলােক ঁেডা় কের পাে র সিট রা া করত। অথবা
এিটেক পষণ যে র িমিহ কের ঁেডা় কের তা িদেয় িপেঠ তরী করত। িপেঠ েলার বাদ িছল অিলভ তল িদেয় তরী করা
িপেঠর মেতা। ৯ রে যক রাে র যখন িশিশর পেড় িশিবর িভেজ যত সই সময় এই মা া মািটেত পডে়তা।)

১০ মািশ লাকেদর অিভেযাগ করেত নল। রে যক পিরবােরর লাকরা তােদর তাঁবরু দরজায় বেস এই অিভেযাগ
করিছল। রভু এেত খবু ুধ হেলন এবং এটা মািশেকও মনঃ ু করল। ১১ মািশ রভেুক িজে স করল, “ রভ,ু আপিন
কন আমােক এইসব সম যায় জিডে়য়েছন? আিম আপনার সবক। আিম এমন িক কেরিছ য আপিন অস হেয়েছন? এই

সম লােকর দািয় ব আপিন কন আমার উপর িদেয়েছন? ১২ আিম িক লাকেদর গেভ ধারণ কেরিছ, আিম িক এেদর জ
িদেয়িছ? িক আমােক তােদর য িনেত হয়, িঠক যমন ভােব একজন সিবকা তার ই বা র মে য একিট িশ েক য কের।
আপিন কন আমােক এিট করার জ য বা য কেরেছন? পবূপু ষেদর য জায়গা দেবন বেল আপিন রিত িত িদেয়িছেলন
তােদর সই জায়গায় িনেয় যাওয়ার জ য কন আপিন আমায় বা য কেরেছন? ১৩ এইসব লাকেক খাওয়াবার জ য আিম
কাথায় মাংস পাব? তারা সমােন আমার কােছ অিভেযাগ কের বলেছ, ‘আমােদর খাবার জ য মাংস দাও!’ ১৪ আিম একা এই

সম লােকর দখা েনা করেত পারেবা না। এই দািয় ব আমার কােছ ভার ব প। ১৫ আপিন যিদ মন কের থােকন য
আমার রিত এই রকম যবহার করেবন তাহেল আমােক এখনই হ যা ক ন। আপিন যিদ আপনার সবক িহেসেব আমােক
রহণ কের থােকন তাহেল আমােক এখনই মরেত িদন।”

১৬ রভু মািশেক বলেলন, “ই রােয়েলর রাচীনেদর ম য থেক ৭০ জনেক আমার কােছ িনেয় এেসা। যােদর তিুম এই
লাকেদর নতা বেল জান তােদর সমাগম তাঁবেুত িনেয় এেসা। ওখােনই ওেদর তামার সে দাঁডা়েত দাও। ১৭ তখন আিম নীেচ
নেম আসব এবং ওখােনই তামার সে কথা বলেবা। তামার ওপের য আ া আেছ তার িকছটুা অংশ আিম তােদরও দেবা।

তখন তারা লাকেদর দখা েনা করার জ য তামােক সাহা য করেব। তাহেল তামােক একা এইসব লাকেদর দখা েনা
করার ভার বহন করেত হেব না।

১৮ “ লাকেদর বেলা: তামরা আগামীকােলর জ য িনেজেদর তরী কেরা। আগামীকাল তামরা মাংস খােব। রভু তামােদর
কা া েনেছন। রভু তামােদর কথা েনেছন, কারণ তামরা কঁেদ বেলছ, ‘খাওয়ার জ য আমােদর ক মাংস দেব? আমােদর
জ য িমশরই ভােলা িছল।’ সতুরাং এখন রভু তামােদর মাংস দেবন এবং তামরা তা খােব। ১৯ একিদন অথবা ইিদন অথবা
পাঁচিদন অথবা দশিদন এমনিক কুিডি়দেনরও বশী সময় ধের তামরা সই মাংস খােব। ২০ িক তামরা তা এক মাস ধের
খােব। ঘ া না আসা পয তামরা ঐ মাংস খােব। এটাই তামােদর ভিবত য কারণ তামরা রভেুক অ রা য কেরছ িযিন
তামােদর মে যই আেছন এবং তামরা কঁেদ তাঁর সামেন অিভেযাগ কের বেলছ, ‘ কন আমরা আেদৗ িমশর যাগ করলাম?’”

২১ মািশ বলল, “ রভু এখােন ৬০০,০০০ পু ষ ঘেুর বডা়ে আর আপিন বলেছন, ‘আিম তােদর এক মাস ধের খাওয়ার
জ য যেথ পিরমােণ মাংস দব!’ ২২ যিদ আমরা সম গ এবং মষেদর হ যা কির তাহেলও এক মাস ধের এই সম
লাকেদর খাওয়ােনার জ য তা যেথ হেব না। এবং আমরা যিদ সমেু রর সম মাছ ধের িনই, তাহেলও তা তােদর জ য

যেথ হেব না!”
২৩ িক রভু মািশেক বলেলন, “ রভরু মতা িক সীিমত? তিুম দখেত পােব য, আিম যা বিল সটা ফেল িক না।”
২৪ সতুরাং মািশ লাকেদর সে কথা বলার জ য বিরেয় গল। রভু যা যা বেলিছেলন মািশ তােদর তাই বলল। তখন

মািশ রবীনেদর ম য থেক ৭০ জনেক এক জায়গায় জেডা় কের তােদর তাঁবরু চারিদেক দাঁডা়েত বলল। ২৫ তখন রভু
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মেঘর মে য নেম এেস মািশর সােথ কথা বলেলন। মািশর ওপর আ া িছল, রভু সই আ ার িকছ ু অংশ িনেয় ৭০ জন
রবীণেদর ওপেরও রাখেলন। আ া তােদর ওপের নেম আসেল পের তারা ভিব য বানী করেত করল। িক এরপর

তারা আর ভাববানী বেল িন।
২৬ রবীণেদর মে য জন, ই দ এবং মদদ তােদর তাঁবরু বাইের যায় িন। তােদর নাম রাচীনেদর তািলকায় িছল, িক

তারা িশিবেরই িছল। িক তােদর ওপেরও আ া এেল তারা িশিবেরর মে যই ভিব য বানী করেত করল। ২৭ একজন
যবুক দৗেড় িগেয় মািশেক এই খবর িদল। সই যি বলল, “ই দ এবং মদদ িশিবেরর মে যই ভিব য বানী করেছ।”

২৮ নেূনর পু র িযেহাশয়ূ (িযিন িকেশার বয়স থেকই মািশর সহকারী িছেলন) মািশেক বলল, “ হ আমার মািশ
আপিন তােদর থামান!”

২৯ িক মািশ উ র িদল, “তিুম িক ভয় পাে া য লাকরা ভাবেব আিম এখন আর নতা নই? আমার ই া রভরু সব
রজাই যন ভিব য বানী করেত স ম হয়। আমার ই া রভু যন সকেলর মে যই তাঁর আ ােক রােখন।” ৩০ এরপর

মািশ এবং ই রােয়েলর নতারা িশিবের িফের গল।

ভা ই পাখীরা এেলা
৩১ এরপর রভু ঝেডর় সিৃ করেলন যা সমু র থেক হঠাৎ  এেস হািজর হল। ঝড় সখােন হঠাৎ  ই ভা ই পাখীেদর িনেয়

এল। ভা ই পাখীরা িশিবেরর চারধাের উেড় বডা়েত লাগল। এেতা বশী ভা ই পাখী িছল য সই জায়গার মািট ঢেক গল।
ভা ই পাখী েলা মািটর ওপের িতন ফটু র তরী করল। একজন মানষু একিদেন যতদূর পয হাঁটেত পাের, ততদূর পয
ভা ই পাখী েলা ছিডে়য় িছল। ৩২ তারা িগেয় সারািদন এবং সারারাত ধের ভা ই পাখী েলােক জেডা় করল। পেরর িদনও
সারািদন ধের তারা ভা ই পাখী েলা জেডা় করল। একজন যি সবেচেয় নু্যনতম ৬০ বেুশল সং রহ করল। এরপর লাকরা
ভা ই পাখীর মাংস িশিবেরর চারিদেক ছিডে়য় রাখল।

৩৩ যখন লাকরা মাংস খাওয়া করল রভু খবু হেলন। সই মাংস তােদর মেুখ থাকেত থাকেতই এবং তােদর
মাংস খাওয়া শষ করার আেগই রভু তােদর তরভােব অসু কের িদেলন। অেনক লাক মারা গল এবং ঐ জায়গােতই
তােদর কবর দওয়া হল। ৩৪ এই কারেণই লাকরা ঐ জায়গার নাম রাখল িকে রাৎ -হ াবা। তারা ঐ জায়গার ঐ নাম িদল
কারণ যােদর মাংেসর জ য খবু আকা া িছল তােদরই ওখােন কবর দওয়া হেয়িছল।

৩৫ িকে রাৎ -হ াবা থেক লাকরা হৎেসেরােতর িদেক যা রা করল এবং সখােনই থাকল।

মিরয়ম এবং হােরাণ মািশর িব ে অিভেযাগ করল

১২ ১ মিরয়ম এবং হােরাণ মািশর িব ে কথা বলেত করল। কারণ মািশ একজন কুশীয়া মিহলােক িববাহ কেরিছল।
তারা মেন কেরিছল য মািশর পে একজন কুশীয়া মিহলােক িববাহ করা িঠক হয় িন। ২ তারা িনেজেদর মে য

বলাবিল করল, “ রভু লােকর সে কথা বলার জ য িক কবল মািশেকই যবহার কেরেছন? রভু িক আমােদর মা যেমও
কথা বেলন িন?”

রভু এই কথা েলা নেলন। ৩ ( মািশ খবু ন র িছল। পিৃথবীেত য কােনা মানেুষর থেক স বশী ন র িছল।) ৪ হঠাৎ  ই
রভু এেলন এবং মািশ, হােরাণ এবং মিরয়েমর সে কথা বলেলন। রভু বলেলন, “ তামরা িতনজন এখন সমাগম তাঁবেুত

এেসা।”
সতুরাং মািশ, হােরাণ এবং মিরয়ম পিব র তাঁবেুত গল। ৫ রভু মঘ ে র মে য নেম এেলন এবং পিব র তাঁবরু

রেবশ পেথ এেস দাঁডা়েলন। রভু ডাকেলন, “হােরাণ এবং মিরয়ম!” হােরাণ এবং মিরয়ম তখন বিরেয় এল। ৬ ঈ বর
বলেলন, “আমার কথা শােনা! তামােদর মে য ভাববাদী থাকেব। আিম রভু দশেন তােদর দখা দেবা। আিম তােদর সে

বে কথা বলেবা। ৭ িক আমার দাস মািশ সরকম নয়। মািশ আমার িব ব সবক। আমার বাডী়র রে যেকই তােক
িব বাস কের। ৮ আিম যখন তার সে কথা বিল, তখন তার সে মেুখামিুখ কথা বিল। আিম এমন কােনা ধাঁধার সাহা য িনই
না যার ভতের কােনা অথ লিুকেয় আেছ; আিম তােক য িজিনস জানােত চাই সটা আিম তােক পির ারভােব দিখেয় িদই।
এবং মািশ রভরু সই রিতমিূ র িদেক তািকেয় থাকেত পাের। সতুরাং আমার সবক মািশর িব ে কথা বলার সাহস
তামােদর িক কের হল?”

৯ রভু তােদর রিত হেলন, তাই তােদর যাগ করেলন। ১০ পিব র তাঁবু থেক মঘ উপের উঠেল দখা গল
মিরয়েমর চামডা় িহেমর মত সাদা। হােরাণ ঘেুর মিরয়েমর িদেক তািকেয় দখল, তার শরীেরর চামডা়র রং তষুােরর মেতা
সাদা। তার মারা ক চামডা়র রাগ হেয়েছ।
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১১ তখন হােরাণ মািশর কােছ অননুয় কের বলল, “মহাশয়, দয়া ক ন, আমরা মেুখর মেতা য কাজ কেরিছলাম তার জ য
আমােদর মা ক ন। ১২ মতৃ অব ায় জ হেয়েছ এমন একিট িশ র মেতা তােক তার শরীেরর চামডা় হারােত দেবন না।”
(কখনও কখনও এক একিট িশ র জ হয় যােদর শরীেরর অেধক চামডা় েয় গেছ।)

১৩ এই কারেণ মািশ ঈ বেরর কােছ রাথনা করল, “ঈ বর, দয়া কের মিরয়মেক এই অসু তা থেক আেরা য ক ন!”
১৪ রভু মািশেক উ র িদেলন, “যিদ তার িপতা তার মেুখ থথুু ফেল, তাহেল স সাত িদেনর জে য লি ত থাকত না?

সতুরাং তােক সাত িদেনর জ য িশিবেরর বাইের রােখা। ঐ সমেয়র পের, স সু হেয় উঠেব। তখন স িশিবের িফের আসেত
পাের।”

১৫ সতুরাং তারা মিরয়মেক সাত িদেনর জ য িশিবেরর বাইের িনেয় গল এবং লাকরাও সই জায়গা থেক আর এেগােলা
না, যত ণ পয তােক আবার িশিবের িফিরেয় না িনেয় আসা হল। ১৬ এরপর লাকরা হৎেসেরা  যাগ কের পারণ ম ভিূমর
উে ে য গমন করল এবং ঐ ম ভিূমেতই িশিবর াপন করল।

কনান দেশ চর গল

১৩ ১ রভু মািশেক বলেলন, ২ “কনান দেশর জিম অনসু ােনর জ য িকছ ু লাক পািঠেয় দাও। ই রােয়েলর লাকেদর
আিম এই দশিটই দেবা। বােরািট পিরবারেগা ীর রে যকিটর থেক একজন কের নতা পািঠেয় দাও।”

৩ সতুরাং পারণ ম ভিূমেত বাস করার সময় মািশ রভরু আেদশ অনসুাের ই রােয়েলর এইসব নতােদর পািঠেয় িদেয়িছল।
৪ ঐসব নতােদর নাম েলা হল এই:

েবেণর পিরবারেগা ী থেক স ুেরর পু র শ ুযা।
৫ িশিমেয়ােনর পিরবারেগা ী থেক হািরর পু র শাফট।
৬ িযহদূার পিরবারেগা ী থেক িযফিু র পু র কােলব।
৭ ইষাখর পিরবারেগা ী থেক যােষেফর পু র িযগাল।
৮ ই রিয়ম পিরবারেগা ী থেক নেূনর পু র হােশয়। ¶
৯ িব যামীন পিরবারেগা ী থেক রাফরু পু র পি ।
১০ সবলূনূ পিরবারেগা ী থেক সািদর পু র গ ীেয়ল।
১১ যােষেফর পিরবারেগা ী থেক (মনঃিশ) সিুষর পু র গি ।
১২ দান পিরবারেগা ী থেক গমি র পু র অ ীেয়ল।
১৩ আেশর পিরবারেগা ী থেক মীখােয়েলর পু র সথরু।
১৪ ন ািল পিরবারেগা ী থেক বি র পু র নি ব।
১৫ গােদর পিরবারেগা ী থেক মািখর পু র য়েুয়ল।

১৬ মািশ উি িখত যি েদর সই দশ দখেত এবং জায়গািট স বে ধারণা অজন করেত পািঠেয়িছল। ( মািশ নেূনর
পু র হােশয়েক অ য আেরকিট নােম ডাকত। মািশ তােক িযেহাশয়ূ বেল ডাকত।)

১৭ মািশ তােদর কনান দশ অনসু ান করেত পািঠেয় বেলিছল, “ রথেম নেগেভর ম য িদেয় যাও এবং তারপের পাহাডী়
দেশ ঢেুক পেডা়। ১৮ দেখা, জায়গািট কমন দখেত। ওখােন যারা বসবাস কের তােদর স বে খাঁজ নাও তারা কেতাখািন

শি শালী অথবা বল। তারা সং যায় কম না বশী। ১৯ তারা যখােন বসবাস করেছ সই জায়গািট স বে জােনা। সখানকার
জিম িক ভােলা না খারাপ? িক ধরেণর শহের তারা বাস কের? তােদর সরু ার জ য িক শহের কােনা রাচীর আেছ? শহর েলা
িক মজবতুভােব সরুি ত? ২০ এবং দশিটর স েক অ যা য িবষয়ও জেন নাও— যমন সখানকার জিম উবর না অনবুর।
সখােন গাছ আেছ িক না। এছাডা়ও সই জায়গা থেক িফের আসার সময় সখান থেক িকছ ু ফল িনেয় আসার চ া কেরা।”

(এটা িছল সই সময় যখন গােছ রথম রা া পােক।)
২১ সতুরাং তারা সই দশ অনসু ান করেত চেল গল। তারা সীন ম ভিূম থেক রেহাব এবং লেবা হমাত পয জায়গা

অনসু ান করল। ২২ তারা নেগেভর ম য িদেয় দেশ রেবশ কের িহে রােণ গল। (িমশেরর সায়ন শহর তরীর সাত বছর
আেগ িহে রাণ শহর তরী হেয়িছল।) অহীমান, শশয় এবং ত য় ওখােন বাস করেতন। তাঁরা িছেলন অনােকর উ রপু ষ।
২৩ এরপর তারা ইে াল উপ যকায় িগেয় সখােন একিট রা া গােছর শাখা কাটল। শাখািটেত এক থাকা রা া িছল।
তারা সই শাখািটেক একিট খুঁিটর মাঝখােন রেখ জন িমেল সই খুঁিট বহন করল। এছাডা়ও তারা ডািলম ফল এবং ডমুরুও
িনেয় এেসিছল। ২৪ ঐ জায়গািটর নাম িছল ইে াল উপ যকা, কারণ ঐ জায়গােতই ই রােয়েলর লাকরা রা ার থাকা েলা
কেটিছল।

¶১৩:৮ হােশয় অথবা “িযেহাশয়ূ।”
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২৫ ৪০ িদন ধের চররা সই দশ অনসু ান করল। এরপর তারা িশিবের িফের গল। ২৬ ই রােয়েলর চররা সই সময়
কােদেশর কােছ পারণ ম ভিূমেত িশিবর াপন কেরিছল। চররা মািশ হােরাণ এবং ই রােয়েলর সব লাকেদর কােছ িগেয়
তারা যা যা দেখেছ স স েক বলল এবং তােদর সই দেশর ফলও দখাল। ২৭ তারা মািশেক বলল, “আমরা সই দেশ
গলাম যখােন আপিন আমােদর পাঠােলন। সই দশিট রচরু ভােলা ভােলা র যসাম রীেত পিরপণূ। এখােন এমন িকছ ু

ফল আেছ যা ওখােন ফেল। ২৮ িক ওখােন যারা বসবাস কের তারা খবুই শি শালী। শহর েলা খবুই বেডা়। খবুই মজবতুভােব
স িল সরুি ত। এমনিক আমরা সখােন অনােকর কেয়কজন লাকেক দেখিছ। ২৯ অমােলেকর লাকরা নেগেভ বাস কের।

িহ ীয়, িযবষুীয় এবং ইেমারীয়রা পাব য শহের বাস কের। কনানীয়রা সমেু রর কােছ যদন নদীর পােশ বাস কের।”
৩০ মািশর কােছ যারা বেসিছল, কােলব তখন তােদর চপু করেত বলল। তারপর কােলব বলল, “আমরা ওপের যােবা এবং

ঐ জায়গা আমােদর জ য অিধকার করব। আমরা সহেজই ঐ জায়গা অিধকার করেত পারেবা।”
৩১ িক তার সে অ য যারা িগেয়িছল তারা বলল, “আমরা ঐ লাকেদর সে লডা়ই করেত পারেবা না। তারা আমােদর

থেক অেনক বশী শি শালী।” ৩২ এবং ঐ লাকরা ই রােয়েলর অ যা য সম লাকেদর বলল য ঐ দেশর লাকেদর পরা
করার পে তারা যেথ শি শালী নয়। তারা বলল, “আমরা য দশ দেখিছলাম স দশিট শি শাল লােক পিরপণূ। যারা
ওখােন িগেয়েছ এমন য কােনা যি েকই ওখানকার অিধবাসীরা খবু সহেজই পরা করেত পারেব। এমন শি তােদর আেছ।
৩৩ আমরা সখােন দ যাকার নিফিলম লাকেদর দেখিছ। (অনােকর উ রপু ষরা নিফিলম লাকেদর থেকই এেসিছল।)
তােদর কােছ আমােদর ফিডং়-এর মেতা দখাি ল। যাঁ, আমরা তােদর কােছ ফিডং়-এর মেতা।”

লােকরা পনুরায় অিভেযাগ করল

১৪ ১ সই রাে র সম লাকরা িশিবেরর মে য রবল িচৎকার করল এবং কা াকািটও করল। ২ ই রােয়েলর লাকরা
মািশ ও হােরােণর িব ে অিভেযাগ করেত লাগল। সম মানষু এক জায়গায় একি রত হেয় মািশ ও হােরাণেক

বলল, “আমােদর িমশের অথবা ম ভিূমেত মের যাওয়া উিচৎ িছল। এই নতনু দেশ এেস িনহত হওয়ার থেক সটাই বরং
ভােলা িছল। ৩ যেু হত হওয়ার জে যই িক রভু আমােদর এই নতনু দেশ িনেয় এেলন? শ রা আমােদর হ যা করেব
এবং আমােদর রী ও স ানেদর িনেয় যােব। িমশের িফের যাওয়াই িক আমােদর পে ভােলা নয়?”

৪ তখন লাকরা িনেজেদর মে য আেলাচনা কের বলল, “এখন আমরা একজন নতনু নতােক িনবাচন করেবা এবং িমশের
িফের যােবা।”

৫ মািশ এবং হােরাণ সখােন ই রােয়েলর সমেবত সকেলর সামেন মািটেত উবডু় হেয় পডল়। ৬ নেূনর পু র িযেহাশয়ূ এবং
িযফিু র পু র কােলব, যারা সই দশ অনসু ান কের দখেত িগেয়িছেলন, এই ঘটনায়় িবচিলত হেয় িনেজেদর কাপড় িছঁডল়।
৭ সখােন ই রােয়েলর সম লােকর সামেন ঐ ইজন বলল, “আমরা য দশিট দেখিছ সিট খবুই ভােলা। ৮ রভু যিদ
আমােদর উপর খশুী হেয় থােকন, তাহেল িতিনই আমােদর নত ৃ ব িদেয় ঐ জায়গায় িনেয় যােবন। এবং রভু আমােদর সই
সম ৃ এবং উবর দশিট িদেয় দেবন! ৯ সতুরাং রভরু িব ে যও না। ঐ দেশর লাকেদর ভয় পও না। আমরা তােদর
সহেজই পরা করব। তারা আর সরুি ত নয়, তা তােদর থেক সিরেয় দওয়া হেয়েছ। িক আমােদর সে রভু আেছন।
সতুরাং ভয় পও না!”

১০ সকেলই যখন িযেহাশয়ূ এবং কােলবেক পাথর িদেয় হ যা করার কথা বলিছল, সই সময় সমাগম তাঁবরু ওপের তখনই
রভরু মিহমা রকািশত হল এবং সকেলই সটা দখেত পল। ১১ রভু মািশেক তখনই বলেলন, “এইসব লাকরা আর

কতিদন আমার িব াচরণ করেব? তােদর মে য আিম য সব নানা অেলৗিকক কাজ কেরিছ তা দখা সেৎ বও এরা কতিদন
আমােক অিব বাস করেব? ১২ আিম তােদর ভয় রভােব অসু কের িদেয় হ যা করেবা। আিম তােদর বংস করেবা এবং
তামােক এেদর চেয় বড় এবং বলবান জািতেত পিরণত করেবা।”

১৩ তখন মািশ রভেুক বলল, “আপিন যিদ তা কেরন তেব, িমশরীয়রা স স েক জানেত পারেব। তারা জােন য আপনার
লাকেদর িমশর থেক বার কের আনার সময় আপিন আপনার মতা রেয়াগ কেরিছেলন। ১৪ এবং িমশেরর লাকরা এ স েক

কনােনর লাকেদর কােছও বলেব। তারা এর মে যই জেন গেছ য আপিনই রভ।ু তারা জােন য আপিন আপনার লাকেদর
সে আেছন। কারণ তারা আপনােক দখেত পায় এবং আপনার মঘ তােদর উপর অবি ত। তারা এও জােন য আপিন িদেনর
বলায় মঘ ে থেক এবং রাি রেবলা অি ে থেক তােদর আেগ আেগ যান। ১৫ সতুরাং আপিন যিদ এেদর সকলেক

একসােথ হ যা কেরন, তাহেল সই সব জািত, যারা আপনার মতা স েক েনেছ, তারা বলেব, ১৬ ‘ রভু এইসব লাকেদর
এই দেশ আনেত স ম হন িন, যার স বে িতিন তােদর কােছ রিত া কেরিছেলন। এই কারেণই রভু তােদর ম ভিূমেত
হ যা কেরেছন।’

১৭ “সতুরাং এখন হ রভু আপিন আপনার বা য অনসুাের আপনার শি রদশন ক ন। ১৮ আপিন বেলিছেলন, ‘ রভু
ধীের হন এবং রেম মহান। পাপী এবং িবিধ ভ কারীেদর িতিন মা কেরন; িক িতিন অব যই দাষীেদর শাি দন।
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রভু ঐসব লাকেদর শাি দন এবং এছাডা়ও তােদর পু রেদর, তােদর পৗ র- পৗ রীেদর এমনিক তােদর রেপৗ র
রেপৗ রীেদরও এই সকল খারাপ কােজর জ য শাি দন!’ ১৯ তাই এখন আপিন এইসব লাকেদর আপনার মহৎ  ভােলাবাসা

দখান। তােদর পাপেক মা কের িদন। িমশর যাগ করার পর থেক এখন পয আপিন তােদর যভােব মা কের এেসেছন
সই ভােবই এখনও আপিন তােদর মা কের িদন।”

২০ রভু উ র িদেয় বলেলন, “ যাঁ, তিুম য ভােব বেলেছা, সই ভােবই আিম তােদর মা কের দেবা। ২১ িক আিম
তামােক স য কথাই বলিছ, আিম যমন িনি তভােবই বঁেচ আিছ এবং আমার মিহমায় যমন সারা পিৃথবী িনি তভােবই

পিরপণূ, তমিন িন য়তার সে ই আিম তামার কােছ শপথ করিছ। ২২ িমশর থেক আিম যােদর িনেয় এেসিছলাম, তােদর
কউই কনান দশ দখেত পােব না। কারণ ঐসব লাকই আমার মিহমা এবং িমশের ও ম ভিূমেত আিম য সব অেলৗিকক

কাজ কেরিছলাম স েলা দেখিছল। িক তাও তারা আমােক অমা য কেরেছ এবং আমােক এই িনেয় দশবার পরী া কেরেছ।
২৩ আিম তােদর পবূপু ষেদর কােছ রিত িত কেরিছলাম। আিম শপথ কেরিছলাম য আিম তােদর ঐ জায়গা িদেয় দব।
িক যারা আমার িব াচরণ কেরেছ, তােদর কউই সই জায়গায় কােনািদন রেবশ করেব না। ২৪ তেব আমার সবক
কােলব একটু আলাদা রকেমর, স আমােক পেুরাপিুর অনসুরণ কেরেছ। সতুরাং স য জায়গা এর মে যই দেখ িনেয়েছ, আিম
তােক সই জায়গােতই িনেয় আসব এবং তার বংশ সই জায়গা অিধকার করেব। ২৫ অমােলকীয়রা এবং কনানীয়রা উপ যকায়
বাস করেছ। সতুরাং আগামীকাল তিুম অব যই এই জায়গা যাগ করেব। সূফ সাগের যাওয়ার পথ ধের তিুম ম ভিূমেত িফের
যাও।”

রভু লাকেদর শাি িদেলন
২৬ রভু মািশ এবং হােরাণেক বলেলন, ২৭ “এইসব লাকরা আর কতিদন ধের আমার িব ে অিভেযাগ করেব? আিম

তােদর অিভেযাগ ও অসে াষ েনিছ। ২৮ সতুরাং তােদর বেল দাও, ‘ তামরা য সব যাপাের অিভেযাগ কেরিছেল, রভু
িনি তভােবই তামােদর সই সব অিভেযাগ েলার যাপাের যব া নেবন। তামােদর যা হেব তা হল এই: ২৯ ম ভিূমেতই
তামরা মারা যােব। ২০ বছর অথবা তার বশী বয় রে যক যি , যারা রে যেক আমার লাকেদর একজন বেল গ য

িছল, তারা মারা যােব। কারণ তামরা আমার িব ে অথাৎ রভরু িব ে অিভেযাগ কেরিছেল। ৩০ সতুরাং য দশ আিম
তামােদর দেবা বেল রিত া কেরিছলাম সখােন তামােদর কউই কােনািদন রেবশ করেত এবং বাস করেত পারেব না।
কবলমা র িযফিু র পু র কােলব এবং নেূনর পু র িযেহাশয়ূ স দেশ রেবশ করেত পারেব। ৩১ তামরা ভয় পেয়িছেল

এবং অিভেযাগ কেরিছেল য নতনু দেশ তামােদর শ রা তামােদর কাছ থেক তামােদর স ানেদর িছিনেয় িনেয় যােব;
িক আিম বলিছ, আিম ঐ স ানেদর সই দেশ িনেয় আসেবা। তামরা যা রহণ করেত অ বীকার কেরেছা, তারা সই
িজিনস েলাই উপেভাগ করেব। ৩২ িক তামরা এই ম ভিূমেতই মারা যােব।

৩৩ “‘ তামােদর স ানরা ৪০ বছর ধের ম ভিূমেত মষপালক হেয় থাকেব। তামােদর অিব ব তার জ য তারা শাি ভাগ
করেব। তারা অব যই এই ক ভাগ করেব যত ণ পয না তামরা সবাই ম ভিূমেত মারা যাে া। ৩৪ তামরা ৪০ বছর ধের
তামােদর পােপর জ য শাি ভাগ করেব। (অথাৎ ৪০ িদন ধের লাকরা য জায়গািট অনসু ান কেরিছেলা তার রিতিদেনর

জ য এক বছর কের।) তখন তামরা বঝুেত পারেব আিম তামােদর িব ে গেল িক হেত পাের।’
৩৫ “আিম রভু এবং আিমই শপথ করিছ, এই ম লাকরা যারা একে র আমার িব াচরণ কেরেছ তােদর িব ে আিম

এই কাজ েলা করেবা। তারা সকেলই এই ম ভিূমেত মারা যােব।”
৩৬ মািশ যােদর নতনু দশ অনসু ান করেত পািঠেয়িছল তারাই িফের এেস ই রােয়েলর সম লাকেদর মে য অিভেযাগ

ছিডে়য় িদেয়িছল। তারা বেলিছল য লাকরা ঐ দেশ রেবশ করার পে যেথ শি শালী নয়, ৩৭ সই দেশর অ যািতকারী
এই লাকরাই মহামারীেত মারা পডল়— রভরু ই া অনসুােরই তা হল। ৩৮ িক যারা দশ অনসু ান করেত িগেয়িছল তােদর
মে য কবল নেূনর পু র িযেহাশয়ূ এবং িযফিু র পু র কােলব জীিবত থাকল।

লাকরা কনােন রেবশ করার জ য চ া করল
৩৯ মািশ ই রােয়েলর লাকেদর এইসব কথা বলেল ই রােয়েলর সাধারণ লাকরা শােক ভেঙ পডল়। ৪০ পরিদন খবু

সকােল উেঠ লাকরা পবেতর চডূা়র িদেক এেগাল। তারা বলল, “এই আমরা, রভু য দেশর কথা বেলেছন চেলা আমরা
সখােন যাই কারণ আমরা পাপ কেরিছ।”

৪১ িক মািশ বলল, “ তামরা রভরু আেদশ পালন করছ না কন? তামরা সফল হেব না। ৪২ তামরা ঐ দেশ যও
না। রভু তামােদর সে নই, এই কারেণ শ রা সহেজই তামােদর পরা করেত পারেব। ৪৩ সখােন তামােদর িব ে
অমােলকীয়রা এবং কনানীয়রা যু করেব। তামরা রভরু পথ থেক সের এেসেছা। সতুরাং তামরা যখন তােদর সে যু
করেব তখন িতিন তামােদর সে থাকেবন না এবং তামরা সকেলই যেু মারা যােব।”
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৪৪ িক লাকরা মািশেক িব বাস কের িন। তারা পবেতর চডূা়র িদেক এিগেয় গল। িক রভরু সা ্যিস ুক এবং মািশ
তােদর সে যায় িন। ৪৫ এরপর উঁচু পবেতর ওপের বসবাসকারী অমােলকীয়রা এবং কনানীেয়রা নীেচ নেম এেস তােদর উপর
আঘাত হানল এবং খবু সহেজই তােদর পরা কের হমা পয সম রা া তাডা় করল।

উৎসেগর িনয়মাবলী

১৫ ১ রভু মািশেক বলেলন, ২ “ই রােয়েলর লাকেদর সে কথা বেলা এবং তােদর বেলা: আিম তামােদর একিট দশ
িদি যা তামােদর বাসভিূম হেব। যখন তামরা সই দেশ রেবশ করেব, ৩ তখন তামরা অব যই রভেুক আ েন

তরী এক িবেশষ নেব য রদান করেব। তার সগু রভেুক খশুী করেব। তামরা হামবিল নেব য, িবেশষ রিত িত,
িবেশষ উপহার, ম ল নেব য, িবেশষ ছিুটর জ য তামােদর গা , মষ এবং ছাগল যবহার করেব।

৪ “উপহার উৎসগকারী যি সই ােন রভেুক দবার জ য যন শ য নেব যও িনেয় আেস। এই শে যর নেব য
হেব ১ কায়াট অিলভ তল িমি রত ৮ কাপ িমিহ ময়দা। ৫ রে যক সমেয় হামবিলর জ য একিট কের মষশাবক নেব য
দেব, এছাডা়ও তিুম পয় নেব যর জ য ১ কায়াট রা ারস উৎসগ করেব।

৬ “তিুম যিদ মষ দাও তাহেল তিুম অব যই শে যর নেব যও তরী করেব। এই শে যর নেব য হেব ১ ১/৪ কায়াট
অিলভ তেল িমি রত ১৬ কাপ িমিহ ময়দা। ৭ এবং তিুম অব যই পয় নেব যর জ য ১ ১/৪ কায়াট রা ারস উৎসগ
করেব। এর সগু রভেুক খশুী করেব।

৮ “তিুম হামবিল, নেব য, ম ল নেব য অথবা রভরু কােছ িবেশষ রিত িত র ােথ একিট অ বয় বেৃষরও
যব া করেত পােরা। ৯ ঐ সময় তিুম বেৃষর সে অব যই শে যর নেব য িনেয় আসেব। সই শে যর নেব য হেব ২
কায়াট অিলভ তেল িমি রত ২৪ কাপ িমিহ ময়দা। ১০ এছাডা়ও পয় নেব যর জ য ২ কায়াট রা ারসও িনেয় আসেব।

এই নেব য হেব আ ন িদেয় তরী। এর সগু রভেুক খশুী করেব। ১১ রে যকিট বষৃ, মষ, মষশাবক অথবা ছাগল, যা
তিুম রভেুক িদে া, তা এভােবই তরী হেব। ১২ তিুম য প েলা িদে া তার রে যকিটর জ যই এিট কােরা।

১৩ “ রভেুক খশুী করার জ য ই রােয়েলর রে যক নাগিরক এই প িতেত আ েনর সাহাে য তরী নেব য রদান
করেব। ১৪ আর এখন থেক িবেদশীরা যারা তামােদর সে ই বাস কের, যিদ তারা রভেুক খশুী করার জ য আ েনর সাহাে য
তরী কােনা নেব য রদান কের, তাহেল তারাও তামােদর মেতাই একই প িত অনসুরণ কের সই নেব য রদান করেব।

১৫ এই একই িবিধ সকেলর জ য হেব, ই রােয়েলর লাকেদর জে য এবং তামােদর মে য বসবাসকারী িবেদশীেদর জে যও।
এই িবিধ িচরকাল চলেব। তিুম এবং তামােদর মে য বসবাসকারী রে যেকই রভরু কােছ সমান। ১৬ এর অথ হল তামরাও
একই িবিধ এবং িনয়ম অনসুরণ করেব। ঐ িবিধ এবং িনয়ম তামােদর জ য এবং তামােদর মে য বসবাসকারী িবেদশীেদর
জ যও রেযা য।”

১৭ রভু মািশেক বলেলন, ১৮ “ই রােয়েলর লাকেদর এই কথা েলা বেলা: আিম তামােদর অ য দেশ িনেয় যাি ।
১৯ তামরা যখন সই দেশ পৗঁেছ সই দেশর কােনা খা য রহণ করেব, তখন অব যই রভেুক সই খাে যর িকছ ু অংশ
উপহার িহসােব উৎসগ করেব। ২০ তামরা শ য ঁেডা় কের িটর জ য ময়দার তাল তরী করেব এবং সই ময়দার তােলর

রথমটা রভেুক উপহার িহেসেব রদান করেব। শ য মাডা়েনার জায়গা থেক আনা শ য যভােব উৎসগ করা হয় এিটও
সইভােবই কেরা। ২১ এই িনয়ম িচরকাল চলেব। তামরা অব যই ঐ ময়দার তােলর রথমটা রভেুক উপহার িহেসেব রদান

করেব।
২২ “এখন তামরা যিদ কােনা ভলু কেরা এবং রভু মািশেক য আেদশ কেরেছন তার কােনাটা পালন করেত ভেুল যাও,

তাহেল তামরা িক করেব? ২৩ রভু মািশর মা যেম এই আেদশ েলা িদেয়িছেলন। যিদন রভু এই আেদশ েলা িদেয়িছেলন
সিদন থেকই আেদশ িলর কাযকািরতা হেয়িছল এবং আেদশ িল িচরকাল চলেব। ২৪ সতুরাং যিদ তামরা কান ভলু

কর এবং এই আ া েলা পালন করেত ভেুল যাও তাহেল িক করেব? যিদ ই রােয়েলর সব লাকই ভলু কের, তাহেল সবাই
একে র রভেুক একিট অ বয়সী বষৃ হামবিলর নেব য িহেসেব রদান করেব। তার সগু রভেুক খশুী করেব। এছাডা়ও
বেৃষর সে নেব য িহেসেব দবার জে য শ য এবং পয় নেব য রদােনর কথা মেন রাখেব। তামরা অব যই পােপর
জ য একিট পু ষ ছাগলও নেব য িহেসেব রদান করেব।

২৫ “এইভােব যাজক ই রােয়েলর সম লাকেক িচ করেবন যন তারা পােপর মা লাভ কের কারণ তারা ভলু কের সই
কাজ কেরেছ। সতুরাং তারা যখন এ স বে জানেত পারল, তখনই তারা রভরু কােছ আ েন তরী নেব য এবং কৃত পােপর
জ য নেব য আনল। ২৬ ই রােয়েলর সম লাক এবং তােদর সে বসবাসকারী অ যা য সকলেকই মা কের দওয়া
হেব। তােদর মা করা হেব কারণ তারা ভলুবশতঃ ঐ কাজ কেরিছল।

২৭ “িক যিদ কবলমা র একজন যি ভলু কের পাপ কের, তাহেল স অব যই একিট এক বছর বয় রী ছাগল
িনেয় আসেব। সই ছাগলিট হেব পােপর জ য নেব য। ২৮ সই যি েক িচ করার জ য যাজক অব যই রেয়াজনীয়
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যব া নেব। সই যি িট ভলু কেরিছল এবং রভরু সামেন পাপ কেরিছল। যাজক সই যি র জ য রায়ি করেল
তােক মা করা হেব। ২৯ এই িবিধিট রে যেকর জ যই, য ভলু করেব এবং য পাপ করেব। ই রােয়েলর পিরবাের জাত

রে যেকর জ য এবং তামােদর সে বসবাসকারী িবেদশীেদর জ যও এই একই িবিধ বলবৎ থাকেব।
৩০ “িক যিদ কােনা যি জেন েন ভলু কের তাহেল স রভরু িব ে গেছ। সই যি েক অব যই তার লাকেদর

কাছ থেক পথৃক রাখা হেব। ই রােয়েলর পিরবাের জাত কােনা যি অথবা তােদর সে বসবাসকারী িবেদশীেদর জ যও
এই একই িনয়ম। ৩১ সই যি রভরু বা য অব া কেরেছ এবং সই আ া ল ন কেরেছ সতুরাং স তামার গা ী থেক
আলাদা থাকেব। সই যি দাষী এবং অব যই শাি পােব।”

িব রােমর িদেন এক যি কাজ করল
৩২ ই রােয়েলর লাকরা ম ভিূমেত থাকাকালীন একজনেক িব রামবাের কাঠ জেডা় করেত দখল। ৩৩ য লাকরা তােক

কাঠ জেডা় করেত দেখিছল তারা তােক মািশ এবং হােরােণর কােছ িনেয় এল এবং সম লাক চারিদেক একি রত হল।
৩৪ তারা সই লাকিটেক পাহারায় রাখল কারণ তারা জানেতা না, তারা িকভােব তােক শাি দেব।

৩৫ তখন রভু মািশেক বলেলন, “ লাকিটেক অব যই মরেত হেব। িশিবেরর বাইের সম লাক তার ওপর পাথর ছ ুঁডে়ব।”
৩৬ এই কারেণ লাকরা তােক িশিবেরর বাইের িনেয় গল এবং তােক পাথর মের হ যা করল। রভু মািশেক যভােব আ া
কেরিছেলন, তারা িঠক সভােবই এিট করল।

িনয়ম মেন রাখেত ঈ বর তাঁর লাকেদর সাহা য করেলন
৩৭ রভু মািশেক বলেলন, ৩৮ “ই রােয়েলর লাকেদর বেলা তারা যন সেুতা িদেয় ঝালর তরী কের তা কাপেডর় কােণ

লাগায় এবং এখন থেক বংশ পর রায় তারা যন এই িনয়ম পালন কের। এই গাছা েলার রে যকিটেত তারা যন একিট
কের নীল সেুতা রােখ। ৩৯ এই সেুতার গাছা েলার িদেক তাকােল তামরা রভরু দওয়া আ া েলা মেন করেত পারেব।
আর তখনই আ া েলা তামরা পালন করেব। আ া েলা ভেুল িগেয়, তামােদর শরীর ও চাখ যা চায়, তাই কের অিব ব
হেব না। ৪০ আমার সব আ া েলা পালন করার কথা তামরা মেন রাখেব। তাহেল তামরা ঈ বেরর দিৃ েত পিব র হেব।
৪১ আিম রভু তামােদর ঈ বর। আিমই সই িযিন তামােদর িমশর থেক িনেয় এেসিছলাম। তামােদর রভু হওয়ার জ যই
আিম এটা কেরিছলাম। আিমই রভ,ু তামােদর ঈ বর।”

কেয়কজন নতা মািশর িবেরািধতা করল

১৬ ১ কারহ, দাথন, অবীরাম এবং ওন মািশর িব ে গল। ( কারহ িছল িষ হেরর পু র। িষ হর িছল কহােতর পু র এবং
কহাৎ িছল লিবর পু র। দাথন এবং অবীরাম িছল ই ভাই এবং ইলীয়ােবর পু র। ওন িছল পলেতর পু র। দাথন,

অবীরাম এবং ওন িছেলন েবেণর উ রপু ষ।) ২ ঐ চারজন যি ই রােয়েলর অ যা য ২৫০ জন পু ষেক একি রত কের
মািশর িব ে গল। তারা িছল লাকেদর িনবািচত নতা। সম লাক তােদর িচনত। ৩ তারা মািশ এবং হােরােণর িব ে

কথা বলার জ য একসােথ এল। তারা মািশ এবং হােরাণেক বলল, “আপিন ব বশী বাডা়বািড় করেছন। ই রােয়েলর সকল
লাক পিব র এবং রভু এখনও তােদর মে যই বাস কেরন। রভরু অ যা য লাকেদর থেক আপিন িনেজেক অেনক বশী

বপণূ কের তেুলেছন।”
৪ মািশ এই কথা েন মািটেত উপডু় হেয় পডল়। ৫ আর স কারহ এবং তার অনসুরণকারীেদর বলল, “আগামীকাল

সকােল রভু দিখেয় দেবন কা যি রকৃতই তাঁর এবং ক রকৃতই পিব র। আর সই যি েক রভু তাঁর কােছ
িনেয় আসেবন। রভু যােক বেছ নেবন তােক তাঁর কােছ িনেয় আসেবন। ৬ সতুরাং কারহ তিুম এবং তামার অনসুরণকারী এই
কাজ করেব: ৭ আগামীকাল ধনুিুচ িনেয় তােত সগুি ধপূধেূনা রাখেব। তারপের সই ধনুিুচ েলা রভরু সামেন িনেয় আসেব।

রভু সই যি েক বেছ নেবন য স যই পিব র। তামরা লবীয়রা অেনক দূের চেল গেছা— তামরা ভলু করেছা।”
৮ মািশ কারহেক এও বলল, “ লবীয়রা দয়া কের আমার কথা শান। ৯ এটাই িক যেথ নয় য ই রােয়েলর ঈ বর

তামােদর ই রােয়েলর ম লী থেক আলাদা কের রভরু পিব র তাঁবরু সবা করার জ য এবং ম লীর সামেন দাঁিডে়য়
তাঁর সবা করার জ য তামােদর তাঁর কােছ িনেয় এেসেছন? ১০ যাজকেদর কােজ সাহা য করার জ য ঈ বর তামােদর
অথাৎ লবীয় গা ীভু লাকেদর িনেয় এেসিছেলন। িক তামরা এখন যাজক হওয়ার চ া করেছা। ১১ তিুম এবং তামার
অনসুরণকারীরা একি রত হেয় রভরু িবেরািধতা কেরেছা। হােরাণ িক কােনা ভলু কাজ কেরেছ য তাঁর িব ে তামরা
অিভেযাগ করেছা?”

১২ এরপর মািশ ইলীয়ােবর পু র দাথন এবং অবীরামেক ডাকল। িক ঐ ই যি বলেলন, “আমরা যােবা না। ১৩ এটাই
িক যেথ নয় য আপিন উ ম িজিনেস পিরপণূ শ য যামলা দশ থেক আমােদর িনেয় এেসেছন যােত ম ভিূমেত হ যা
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করেত পােরন? আর এখন আপিন আমােদর উপর কতৎৃ বও করেবন? ১৪ আমরা কন আপনােক অনসুরণ করেবা? উ ম
িজিনেস পিরপণূ এমন কােনা দেশ তা আপিন আমােদর িনেয় আেসন িন। আপিন আমােদর ঈ বেরর শপথ করা সই দশও
দন িন এবং আমােদর চারণভিূম অথবা রা াে তও দন িন। আপিন িক এইসব লাকেদর রীতদাস করেবন? না, আমরা

আসেবা না।”
১৫ এই কারেণ মািশ খবুই হল। স রভেুক বলল, “আিম এইসকল লাকেদর সে কােনািদন কান অ যায় কির

িন। আিম কােনা সমেয়ই তােদর কাছ থেক কােনা িকছইু িনই িন, একিট গাধা পয নয়। রভু আপিন এেদর উপহার রহণ
করেবন না!”

১৬ এরপর মািশ কারহেক বলল, “আগামীকাল তিুম এবং তামার অনসুরণকারীরা রভরু সামেন দাঁডা়েব। সখােন হােরাণ,
তিুম ও তামার লাকরা থাকেব। ১৭ তামরা রে যেক একিট কের ধনুিুচ এেন তােত সগুি ধপূধেূনা রাখেব এবং তা ঈ বরেক

রদান করেব। সখােন নতােদর জ য ২৫০ িট ধনুিুচ থাকেব এবং একিট পা র তামার জ য ও একিট পা র হােরােণর
জ য থাকেব।”

১৮ সতুরাং রে যেক একিট ধনুিুচ িনেয় তার ওপর বল কয়লা ও সগুি ধপূধেূনা রাখল। এরপর তারা মািশ ও হােরােণর
সােথ সামগম তাঁবরু রেবশপেথ িগেয় দাঁডা়েলা। ১৯ কারহও সমাগম তাঁবরু রেবশপেথ তােদর িব ে সম লাকেক জেডা়
কেরিছল। এর িঠক পর সই জায়গায় সকেলর সামেন রভরু মিহমা রকািশত হল।

২০ রভু মািশ ও হােরাণেক বলেলন, ২১ “এই সকল লাকেদর থেক দূের সের যাও। আিম এখনই তােদর বংস করেত
চাই।”

২২ িক মািশ এবং হােরাণ মািটেত নতজানু হেয় অননুয় কের বলল, “ হ ঈ বর, আপিন জােনন লাকরা তােদর মেন িক
ভাবেছ। §একজন পাপ করেল িক আপিন সম ম লীর রিত হেবন?”

২৩ তখন রভু মািশেক বলেলন, ২৪ “ কারহ, দাথন এবং অবীরােমর তাঁবু থেক লাকেদর সের যেত বেলা।”
২৫ মািশ উেঠ দাঁডা়ল এবং দাথন ও অবীরােমর কােছ গল। ই রােয়েলর সকল রবীণরা ( নতারা) তােক অনসুরণ করল।

২৬ মািশ লাকেদর সাবধান কের িদেয় বলল, “এই সকল ম লাকেদর তাঁবু থেক সের যাও। তােদর কােনা িজিনস শ
কােরা না। যিদ তামরা সটা কেরা, তাহেল তােদর পােপর জ য তামরা বংস হেব।”

২৭ সই কারেণ কারহ, দাথন এবং অবীরােমর তাঁবু থেক লাকরা সের গল। আর দাথন এবং অবীরাম বাইের এেস তােদর
রীেদর স ানেদর এবং ছােটা িশ েদর িনেয় তাঁবরু রেবশ পেথ দাঁিডে়য় রইল।
২৮ তখন মািশ বলল, “আিম তামােদর রমাণ কের দখােবা য রভইু আমােক এইসব কাজ করার জ য পািঠেয়েছন

এবং আিম এসব িনেজর ই ানসুাের কিরিন। ২৯ এই লাকরা এখােন মারা যােব। িক তারা যিদ বাভািববিকভােব মারা যায়,
যভােব লাকরা সবসময় মারা যায় তাহেল তা রমাণ করেব য, রভু আমােক রকৃতই পাঠান িন। ৩০ িক যিদ রভু এই
লাকেদর মতৃু্য একটু িভ ভােব ঘটান অথাৎ একটু নতনুভােব তাহেল তামরা জানেব য এই লাকরা স যই রভেুক অব া

কেরিছল। এটাই হল রমাণ: ধরণী িবদীণ হেয় যােব এবং এই সম লাকেক রাস করেব। তারা জীিবতাব ায় তােদর কবের
নেম যােব। এবং এইসব লাকেদর অিধকৃত যাবতীয় িজিনসপ র তােদর সে ই তিলেয় যােব।”

৩১ যখন মািশ এই কথা েলা বলা শষ করল, লাকেদর পােয়র তলার মািট ফেট গল। ৩২ মেন হল যন পিৃথবী তার মখুিট
খেুল তােদর রাস করল। কারেহর সম লাকরা, তােদর পিরবার এবং তােদর অিধকৃত যাবতীয় র যসাম রী পিৃথবীর নীেচ
চেল গল। ৩৩ ঐসব লাকরা জীব অব ােতই তােদর কবের গল। তােদর অিধকৃত সকল র যসাম রীও তােদর সে মািটর
তলায় চেল গল। এরপর পিৃথবী তােদর ওপের মখু ব করল। তারা িবন হল এবং সমাজ থেক িচরকােলর জ যই চেল
গল।

৩৪ ই রােয়েলর লাকরা এই মরেনা খু মানষু েলার আতনাদ নেত পল। সই কারেণ তারা িবিভ িদেক ছেুট পালােত
পালােত বলল, “পিৃথবী আমােদরও রাস করেব!”

৩৫ এরপর রভরু কাছ থেক এক আ ন এেস যারা সগুি ধপূধেূনার নেব য রদান করিছল, সই ২৫০ জন পু ষেক
বংস করল।

৩৬ রভু মািশেক বলেলন, ৩৭–৩৮ “যাজক হােরােণর পু র ইলীয়াসরেক বেলা, য আ ন এখনও িশখাহীন হেয় বলেছ
তার থেক সম সগুি ধপূধেূনার পা র েলা িনেয় এেসা। এই সগুি ধপূধেূনার পা র িল এখন পিব র। পা র েলা পিব র
কারণ তারা এই পা র েলা ঈ বরেক রদান কেরিছল। তােদর ধনুিুচ েলা িনেয় হাতিুডর় সাহাে য সমতল পােত পিরণত
কর। এরপর এই ধাতব চাদরিট বদীর আ াদেনর কােজ যবহার কেরা। ই রােয়েলর লাকেদর জ য এিট িচ , যােত তারা
সতক হয়।”

§১৬:২২ হ ঈ বর … ভাবেছ আ িরক অেথ, “ঈ বর, সম লাকেদর আ ার ঈ বর।”



গণনাপু ক ১৬:৩৯ 23 গণনাপু ক ১৭:১৩

৩৯ সতুরাং যাজক ইলীয়াসর িপতেলর তরী সই ধনুিুচ েলা িনেলন। যারা মারা িগেয়িছল তারাই ঐ পা র েলা এেনিছল।
আর তারা তা িপিটেয় বদীেক ঢাকবার জ য পাত র ত করেলন। ৪০ মািশর মা যেম রভু য ভােব আ া িদেয়িছেলন,
িতিন িঠক সভােবই তা করেলন। এিট এমন একিট িচ ব প হল যা ই রােয়েলর লাকেদর মেন রাখেত সাহা য করেব য
কবলমা র হােরােণর পিরবােরর কােনা যি ই রভরু সামেন সগুি ধপূধেূনা উৎসগ করেত পাের। এছাডা় অ য কােনা
যি যিদ রভেুক সগুি ধপূধেূনার নেব য রদান কেরন তাহেল সও কারহ এবং তার অনসুরণকারীেদর মেতাই মারা

যােব।

হােরাণ লাকেদর র া করেলন
৪১ পরিদন ই রােয়েলর সম লাকরা মািশ এবং হােরােণর িব ে অিভেযাগ কের বলল, “আপনারা রভরু লাকেদর

হ যা কেরেছন।”
৪২ আর ই রােয়েলর লাকরা মািশ ও হােরােণর িব ে এক র হেয় যখন সমাগম তাঁবরু িদেক তাকাল, তখন দখল মঘ

সিটেক ঢেক িদেয়েছ এবং সখােন ঈ বেরর মিহমা রকািশত হে । ৪৩ তারপর মািশ এবং হােরাণ সমাগম তাঁবরু সামেন
গল।

৪৪ রভু মািশেক বলেলন, ৪৫ “ঐ লাকেদর থেক দূের সের যাও, যােত আিম এখনই তােদর বংস করেত পাির।” তােত
মািশ এবং হােরাণ মািটেত উপডু় হেয় পডল়।

৪৬ তখন মািশ হােরাণেক বলল, “ধনুিুচ িনেয় তােত বদী থেক আ ন িনেয় রােখা। এরপর এেত সগুি ধপূধেূনা দাও এবং
ঐ লাকেদর কােছ তাডা়তািড় িগেয় তােদর পিব র কেরা। কারণ রভু তােদর রিত খবুই হেয় আেছন। ইিতমে যই
রাগ ছডা়েত কেরেছ।”

৪৭–৪৮ সতুরাং হােরাণ মািশর কথামেতা কাজ করল। হােরাণ সগুি ধপূধেূনা ও আ ন এেন লাকেদর মাঝখােন দৗেড়
গল। িক লাকেদর মে য এর মে যই অসু তা হেয় িগেয়িছল। এই কারেণ হােরাণ মতৃ লাক এবং যারা জীিবত আেছ

তােদর মাঝখােন িগেয় দাঁডা়ল। লাকেদর িচ করার জে য যা দরকার হােরাণ িঠক তাই করল এবং তােদর অসু তা আর
বাডল় না। ৪৯ কারেহর কারেণ যােদর মতৃু্য হেয়িছল তােদর ছাডা়ও আরও ১৪,৭০০ জন লাক অসু তার জ য মারা গল।
৫০ সতুরাং ঐ ভয় র অসু তা আর এেগােলা না এবং পের হােরাণ পিব র তাঁবরু রেবশপেথ মািশর কােছ িগেয় গল।

ঈ বর রমাণ করেলন হােরাণই মহাযাজক

১৭ ১ রভু মািশেক বলেলন, ২ “ই রােয়েলর লাকেদর সে কথা বেলা। বােরািট পিরবারেগা ীর রে যকিটর নতার
কাছ থেক একিট কের মাট বােরািট হাঁটার লািঠ বা ছিড় িনেয় এেসা। রে যক যি র নাম তার লািঠর ওপের

লেখা। ৩ লিব গা ীর লািঠর ওপের হােরােণর নাম লখ। বােরািট পিরবারেগা ীর রে যকিটর নতার জ য অব যই একিট
কের লািঠ থাকেব। ৪ এই লািঠ েলােক সা ্যিস ুেকর সামেন সমাগম তাঁবেুত রােখা। এটাই সই জায়গা যখােন আিম তামার
সে দখা কির। ৫ সি যকােরর যাজক হওয়ার জ য আিম একজনেক মেনানীত করব। আিম য যি েক মেনানীত করব
তার হাঁটার লািঠেত নতনু পাতা গজােত করেব। এইভােব আিম তামার এবং আমার িব ে লাকেদর অিভেযাগ করা ব
কের দেবা।”

৬ সতুরাং মািশ ই রােয়েলর লাকেদর সে কথা বলল। নতারা রে যেকই তােক লািঠ িদেলন। সখােন মাট বােরািট
লািঠ হল। রে যক পিরবারেগা ীর রে যক নতার কাছ থেক পাওয়া একিট কের লািঠ সখােন িছল। লািঠ েলার মে য
একিট িছল হােরােণর। ৭ চিু র তাঁবেুত রভরু সামেন মািশ লািঠ েলা রেখ িদল।

৮ পরিদন মািশ তাঁবেুত রেবশ কের হােরােণর লািঠিট দখল। লিব পিরবােরর কাছ থেক পাওয়া এই লািঠই িছল একমা র
লািঠ যােত নতনু পাতা গিজেয়িছল। সই লািঠিটেত শাখা রশাখা গিজেয়িছল এবং বাদামও ফেলিছল। ৯ সই কারেণ মািশ

রভরু সই ান থেক সম লািঠ েলা িনেয় এল। মািশ ই রােয়েলর লাকেদর সই লািঠ েলা দখাল। তারা সকেলই
লািঠ েলা দখল এবং রে যক যি তােদর লািঠ েলা িফিরেয় িনেয় গল।

১০ তখন রভু মািশেক বলেলন, “চিু িস ুেকর সামেন পিব র তাঁবরু ভতের পছনিদেক হােরােণর লািঠিটেক রােখা।
এই য সব লাক, যারা সব সমেয়ই আমার িবেরািধতা কের তােদর জ য এিট একিট সতকীকরণ। এেত আমার িব ে
অিভেযাগ করা ব হেয় যােব যার ফেল আিম তােদর বংস করব না।” ১১ সতুরাং মািশ রভরু আ া অনসুােরই কাজ করল।

১২ ই রােয়েলর লাকরা মািশেক বলল, “ দখ, আমরা মারা পডে়ত বেসিছ। আমরা শষ হেয় যাব। আমরা সকেলই বংস
হেয় যাব। ১৩ য কােনা যি রভরু পিব র তাঁবরু কােছ আেস স মারা যায়। তেব িক আমরা সকেলই মারা যােবা?”
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যাজকেদর এবং লবীয়েদর কাজ

১৮ ১ রভু হােরাণেক বলেলন, “পিব র ােনর িব ে য কােনারকম ভলু কােজর জ য তিুম, তামার পু ররা এবং
তামার িপতার পিরবােরর সকল যি দায়ী থাকেব। যাজকগেণর িব ে য কােনারকম ভলু কােজর জে য তিুম

এবং তামার পু ররা দায়ী থাকেব। ২ তিুম তামার পিরবারেগা ী থেক অ যা য লবীয় লাকেদরও িনেয় এেসা যােত তারা
তামার সােথ যাগ িদেত পাের। তিুম তামার পু রেদর সােথ যখন চিু র িস ুেকর সা ােত উপি ত থাকেব তখন তারা
তামােদর সাহা য করেব। ৩ লিব পিরবার থেক আসা ঐসব লাকরা তামার অধীেন থাকেব। পিব র তাঁবেুত রেয়াজনীয়

সব কাজই তারা করেব। িক তারা কােনা সমেয়ই পিব র ােনর র যসাম রীর কােছ অথবা বদীর কােছ যােব না। যিদ
তারা সটা কের, তাহেল তারা মারা যােব এবং তিুমও মারা যােব। ৪ তারা তামােক স দেব এবং তামার সে কাজ করেব।
সমাগম তাঁবরু তৎ বাবধােনর জ য তারা দায়ী থাকেব। পিব র তাঁবেুত অব য করণীয় কাজ েলা তারা করেব। এ ছাডা় অ য
কউই ঐ জায়গায় আসেত পারেব না যখােন তিুম আেছা।

৫ “পিব র ান এবং বদীর তৎ বাবধান করার জ য তিুম দায়ব কারণ আিম ই রােয়েলর লাকেদর ওপের আর
হেত চাই না। ৬ ই রােয়েলর লাকেদর ম য থেক আিম িনেজ একমা র লবীয় গা ীভু েদরই বেছ িনেয়িছ। তারা তামােদর
কােছ উপহার ব প রভরু সবা করার জ য এবং সমাগম তাঁবেুত কাজ করার জ য আিম তামােদর কােছ তােদর িদেয়িছ।
৭ িক হােরাণ, কবলমা র তিুম এবং তামার পু ররাই যাজক িহসােব সবা করেত পােরা। কবলমা র তিুমই বদীর কােছ
যেত পােরা। পিব রতম ােনর পদার অ য ের একমা র তিুমই রেবশ করেত পােরা। আিম দান েপ যাজক ব পদ
তামােদর িদেয়িছ। অ য য কউই আমার পিব র ােনর কােছ আসেব তােক অব যই হ যা করা হেব।”

৮ এরপর রভু হােরাণেক বলেলন, “ দখ ই রােয়েলর লাকরা আমােক য িবেশষ উপহার েলা িদেয়েছ, তার
র ণােব েণর দািয় ব আিম িনেজই তামােক িদেয়িছ। আিম তামােক সব পিব র উপহারসাম রী দব যা ই রােয়লীয়রা
আমােক দয়। তিুম এবং তামার পু ররা এইসব উপহার সাম রী ভাগ কের নেব। স েলা িচরকাল তামােদরই থাকেব।
৯ লাকরা উৎসেগর জ য িজিনসপ র, শ য নেব য, পাপাথক বিল এবং দাষাথক বিলর নেব য িনেয় আসেব। ঐসব
নেব য সব থেক পিব র। সব থেক পিব র নেব য য অংশ পাডা়েনা হয় িন, সখান থেকই তামার অংশ আসেব। ঐসব
র যসাম রী তামার এবং তামার পু রেদর জ য। ১০ কবলমা র অিত পিব র ােন তামরা ঐসব র য সাম রী ভ ণ
কােরা। তামার পিরবােরর রে যক পু ষ ঐসব র যসাম রী খেত পারেব, িক তিুম অব যই মেন রাখেব য, ঐসব
নেব য েলা পিব র।

১১ “এবং ই রােয়েলর লাকরা দালনীয় নেব য ব প য সব উপহারসাম রী আমােক দয়, স েলাও তামােদর।
আিম তামােক, তামার পু রেদর এবং তামার ক যােদর এ েলা িদলাম। এিট তামার অংশ। তামার পিরবােরর রে যক
যি , য িচ স এ েলা খেত পারেব।

১২ “তােদর েত উৎপ রথম সবেচেয় উৎকৃ অিলভ তল, নতনু রা ারস, শ য যা তারা আমার উে ে য উৎসগ
কের তা আিম তামােদর িদলাম। ১৩ দেশর সম রথম ফসল যা তারা রভরু উে ে য িনেয় আেস তা তামােদর হেব।
তামার পিরবােরর রে যক যি , য িচ স এিট খেত পারেব।

১৪ “ই রােয়েল য সকল র যসাম রী রভেুক দওয়া হেব স েলা তামারই।
১৫ “ রীেলােকর রথম স ান এবং প র রথম স ান অব যই রভেুক দান করেত হেব। সই স ান তামার হেব।

যিদ রথমজাত প িট অ িচ হয় তাহেল সিটেক ফরত িনেয় যাওয়া হেব। যিদ নেব যিট িশ হয়, তাহেল সই িশ িটেক
অব যই ফরত িনেয় আসেত হেব। ১৬ যখন িশ িটর বয়স এক মাস, তখন তারা অব যই তার দাম দেব। খরচ হেব ২ আউ

েপা। তিুম অব যই সরকারী মাপকািঠ অনযুায়ী েপা ওজন করেব। সরকারী মাপকািঠ অনসুাের এক শেকল হল ২০ িজরাহ।
১৭ “িক তিুম রথমজাত গা মষ অথবা ছাগেলর মিু র জ য কােনা মূ য দেব না। ঐ প রা পিব র। বদীর

ওপের তােদর র িছিটেয় দাও এবং তােদর চিব পাডা়ও। এই নেব য আ েনর সাহাে য তরী। এর সগু রভেুক খশুী
কের। ১৮ িক ঐসব প র মাংস তামার। যমন দালনীয় নেব যর ব ঃ ল এবং অ যা য নেব যর দি ণ উ তামার।
১৯ লাকরা পিব র উপহার ব প য সব র যসাম রী রদান কের, আিম রভু িহসােব স সবই তামােক িদলাম। এিট
তামার রা য অংশ। আিম এই েলা তামােক, তামার পু রেদর এবং তামার ক যােদর িদলাম। এই িবিধ িচরকাল চলেব।

এিট রভরু সে একিট চিু , যা কােনা সময়ই ভ করা যােব না। আিম তামার কােছ এবং তামার উ রপু ষেদর কােছ
এই রিত িত করলাম।”

২০ রভু হােরাণেক এও বলেলন, “তিুম জিমর কােনা অংশই পােব না। অ যা য লাকরা যা অিধকারভু কের থােক এমন
কােনা িকছইু তিুম অিধকারভু করেত পারেব না। আিম, রভু তামারই হেবা। ই রােয়েলর লাকরা সই দশ পােব যা

আিম তােদর কােছ রিত িত কেরিছলাম। িক আিমই তামার অংশ ও অিধকার।
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২১ “ই রােয়েলর লাকরা তােদর যা িকছ ুআেছ তার এক দশমাংশ আমােক দেব। সতুরাং সই এক দশমাংশ আিম লিবর
সকল উ রপু ষেদর িদেয় িদি । সমাগম তাঁবেুত তারা য সবাকায কেরেছ তার জ য এিট তােদর পাির রিমক। ২২ িক
এখন থেক সমাগম তাঁবরু কােছ ই রােয়েলর অ যা য লাকরা অব যই যােব না। যিদ তারা সটা কের, তেব তােদর অব যই
মতৃু্যদ দওয়া হেব। ২৩ লবীয় গা ীভু লাকরা, যারা সমাগম তাঁবেুত কাজ কের তারা এর িব ে য কােনারকম পাপ
কােজর জে য দায়ী। এিটই িবিধ। এইিটই িচরকাল চলেব। আর এই লবীয় গা ীভু লাকরা ই রােয়েলর লাকেদর মে য
কােনা দশই পােব না। ২৪ িক ই রােয়েলর লাকরা তােদর যা িকছ ুআেছ তার সব িকছরু এক দশমাংশ আমােক দেব। এবং

আিম সই এক দশমাংশ লবীয় গা ীভু লাকেদর দেবা। সই কারেণই লবীয় গা ীভু লাকেদর স েক এই কথা েলা
আিম বেলিছলাম: ঐসব লাকরা কােনা দশ পােব না যা আিম ই রােয়েলর অ যা য লাকেদর কােছ রিত িত কেরিছ।”

২৫ রভু মািশেক বলেলন, ২৬ “ লবীয় গা ীভু লাকেদর বেলা, ই রােয়েলর লাকরা, তােদর অিধকাের যা আেছ, তার
সবিকছরু এক দশমাংশ রভেুক দেব। সই এক দশমাংশ লবীয় গা ীভু লাকেদর হেব। িক তামরা অব যই তার এক
দশমাংশ রভেুক তাঁর নেব য ব প রদান করেব। ২৭ ফসল কাটার পর যমন শ য এবং যে রর সাহাে য রা ার রস
বার করা হয় সই রকমভােব তামার দাম তামার পে গণনা করা হেব। ২৮ এইভােব ই রােয়েলর অ যা য লাকেদর মেতা,
তামরাও রভেুক তামােদর নেব য রদান করেব। ই রােয়েলর লাকরা রভেুক যা দন সই এক দশমাংশ তিুম পােব।

এবং তারপর তিুম যাজক হােরাণেক তার এক দশমাংশ দেব। ২৯ যখন ই রােয়েলর লাকরা তােদর অিধকারভু সবিকছরু
এক দশমাংশ তামােক দেব, তখন তিুম অব যই তার ম য থেক সবােপ া উৎকৃ এবং পিব রতম অংশিট বেছ নেব।
ঐিটই সই এক দশমাংশ যা তিুম অব যই রভেুক রদান করেব।

৩০ “সতুরাং লবীয় গা ীভু লাকেদর বেলা, ‘ই রােয়েলর লাকরা ফসল কাটার পের শে যর এবং রা ারেসর এক
দশমাংশ তামােদর দেব। এরপর তামরা তার থেক সবােপ া উৎকৃ অংশিট রভেুক দেব। ৩১ বাকী অংশিট তিুম এবং
তামার পিরবােরর সদ যরা খেত পারেব। সমাগম তাঁবেুত তিুম য কাজ কেরা তার জ য এিট তামার পাির রিমক। ৩২ এবং

যিদ তিুম সব সময়ই সব থেক উৎকৃ অংশিট রভেুক িদেয় দাও, তাহেল তিুম কােনা সময়ই দাষী হেব না। তিুম ই রােয়েলর
লাকেদর দওয়া পিব র উপহারসাম রী কখনও অপিব র কােরা না, তাহেল তিুম মারা যােব না।’”

লাল গা র ছাই

১৯ ১ মািশ এবং হােরাণেক রভু বলেলন, ২ “ই রােয়েলর লাকেদর ঈ বর য িশ া িদেয়িছেলন, তার থেকই আসেছ
এই িবিধ িল। ই রােয়েলর লাকেদর বেলা তারা যন তামােদর কােছ একিট িনখুঁত লাল গা িনেয় আেস। গা িটর

শরীের যন অব যই কােনা রকম আঘােতর িচ না থােক এবং সিট যন কােনািদন জায়াল না বেয় থােক। ৩ সই গা িটেক
যাজক ইলীয়াসেরর কােছ িদেয় দাও। ইলীয়াসর সই গা িটেক িশিবেরর বাইের িনেয় যােব এবং সখােন এিট হ যা করেব।
৪ তখন যাজক ইলীয়াসর িকছটুা র তার আঙেুল িনেয় তা পিব র তাঁবরু িদেক সাতবার িছিটেয় দেব। ৫ এরপর গাটা
গা িটেক তার সামেন পাডা়েনা হেব। গা িটর চামডা়, মাংস, র এবং অ র স ূণ েপ পাডা়েত হেব। ৬ এরপর যাজক

একিট এরস কােঠর কািঠ, একিট এেসাব **এবং িকছ ুলাল সেুতা নেব। যখােন গা িট পডুে়ছ সই আ েন ঐসব র যসাম রী
ছ ুঁেড় দেব। ৭ এরপর যাজক ান করেব এবং িনেজর ব রািদ জেল ধেুয় ফলেব। এরপর স িশিবের িফের আসেত পারেব।
যাজক স যা পয অ িচ থাকেব। ৮ য যি গা িট পিুডে়য়েছ সও ান করেব এবং িনেজর ব রািদ জেল ধেুয় ফলেব।
সও স যা পয অপিব র থাকেব।

৯ “এরপর একজন িচ যি সই গা র ছাই সং রহ করেব। স িশিবেরর বাইের পির ার জায়গায় সই ছাই রাখেব।
যখন লাকরা িচ হওয়ার জ য এক িবেশষ অনু ােনর আেয়াজন করেব, স সময় এই ছাই যব ত হেব। কােনা যি র
পাপ দূরীকরেণর জ যও এই ছাই যব ত হেব।

১০ “ য যি গা র ছাই সং রহ কেরিছল স অব যই তার ব রািদ ধেুয় ফলেব। সও স যা পয অ িচ থাকেব।
“এই িনয়ম িচরকাল চলেব। ই রােয়েলর নাগিরকেদর জ য এই িনয়ম এবং তামােদর সে য িবেদশীরা বাস করেছ

তােদর জে যও এই একই িনয়ম বলবৎ থাকেব। ১১ যিদ কােনা যি কােনা মতৃেদহ শ কের, তাহেল স সাতিদন পয
অ িচ থাকেব। ১২ স অব যই ততৃীয় িদেন এবং পনুরায় স ম িদেন িবেশষ জেল িনেজেক পির ার করেব। যিদ স তা না
কের, তাহেল স অ িচই থেক যােব। ১৩ যিদ একজন যি কােনা মতৃেদহ শ কের তেব সই যি অ িচ। যিদ সই
যি িনেজেক িচ না কের পিব র তাঁবেুত যায়, তাহেল সই তাঁবিুটও অ িচ হেয় যােব। সতুরাং সই যি েক অব যই

**১৯:৬ এেসাব স শাখা- রশাখা এবং পাতা সমি বত একিট উি দ, িচকরণ অনু ােন জল অথবা র িছেটােনার জ য
যব ত হত।
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ই রােয়েলর অ যা য লাকেদর থেক পথৃক কের রাখা হেব। যিদ কােনা অ িচ যি র ওপের পিব র জল ঢেল না দওয়া
হয়, তাহেল সই যি অ িচই থেক যােব।

১৪ “এই িনয়ম মানেত হেব যখন তারা তােদর তাঁবেুত মারা যায়। যিদ কােনা যি তার তাঁবেুত মারা যায় তাহেল তাঁবরু
রে যক যি অ িচ হেব। তারা সাতিদেনর জ য অ িচ থাকেব। ১৫ এবং ঢাকা না দওয়া রে যকিট বয়াম অথবা পা র

অ িচ হেয় যােব। ১৬ যিদ কােনা যি মতৃেদহ শ কের, তাহেল সই যি সাতিদন অ িচ থাকেব। মতৃেদহিট যিদ বাইের
মােঠ থােক অথবা সই যি যিদ যেু মারা িগেয় থােক তাহেলও এিট রেযা য। এছাডা়ও যিদ কান যি মতৃ যি র
হাড় শ কের, তাহেল সই যি সাতিদেনর জ য অ িচ থাকেব।

১৭ “সতুরাং সই যি েক আবার িচ করার জে য তিুম অব যই পাডা়েনা গা র ছাই যবহার করেব। একিট বয়ােমর
মে যকার ছাইেয়র ওপর িদেয় বহমান রােতর জল ভেরা। ১৮ একজন িচ যি একিট এেসাব িনেয় সিটেক জেল ডাবােব।
এরপর স এিটেক তাঁবরু ওপর, তাঁবরু পা র িলেত এবং তাঁবেুত য সব লাকরা আেছ তােদর ওপের িছিটেয় দেব। য কউই
মতৃ যি র শরীর শ কের তার রিত তিুম অব যই এিট করেব। য কউ যেু মতৃ কােনা যি র শরীর শ বা কােনা
মতৃ যি র হাড় শ কের তােদর ে রও তিুম অব যই এিট কেরা।

১৯ “এরপর ততৃীয় িদেন এবং আবার স ম িদেন একজন িচ যি অব যই একজন অ িচ যি র ওপের এই জল িছিটেয়
দেব। স ম িদেন সই যি িচ হেব। স অব যই জেল তার কাপডে়চাপড় ধােব। স যােবলায় স িচ হেব।

২০ “যিদ কােনা যি অ িচ হেয় যায় এবং িনেজেক িচ না কের, তেব সই যি েক অব যই ই রােয়েলর অ যা য
লাকেদর থেক পথৃক রাখা হেব কারণ স ঈ বেরর পিব র ানেক অ িচ কেরেছ। সই যি র ওপের সই িবেশষ জল

িছেটােনা হয় িন তাই স িচ হয় িন। ২১ এই িনয়ম তামােদর জ য িচরকাল চলেব। য যি সই িবেশষ জল িছেটায স
অব যই তার ব রািদও ধােব। য কােনা যি সই িবেশষ জল শ করেব স স যা পয অ িচ থাকেব। ২২ যিদ
কােনা অ িচ যি অ য কাউেক শ কের, তাহেল সই যি ও অ িচ হেয় যােব। সই যি স যা পয অ িচ

থাকেব।”

মিরয়ম মারা গেলন

২০ ১ ই রােয়েলর লাকরা রথম মােস, সীন ম ভিূমেত পৗঁছােলা। রথেম তারা কােদেশ পৗঁছাল, সখােন মিরয়ম
মারা গেলন এবং তাঁেক সখােনই কবর দওয়া হেয়িছল।

মািশ ভলু করেলন
২ সই জায়গায় লাকেদর জ য পযা পিরমাণ জল িছল না, সতুরাং মািশ এবং হােরােণর কােছ অিভেযাগ করার জে য

লাকরা এক জায়গায় িমিলত হেয়িছল। ৩ লাকরা মািশর সে তক কের বলল, “এও হেল ভাল হেতা যিদ আমরা আমােদর
ভাইেদর মেতা রভরু সামেন মারা যতাম। ৪ আপিন কন রভরু লাকেদর এই ম ভিূমেত িনেয় এেসিছেলন? আপনার ইে
িক এটাই য আমােদর এবং আমােদর সে থাকা প েদর এখােনই মতৃু্য হা ? ৫ আপিন কন আমােদর িমশর থেক এই
খারাপ জায়গায় িনেয় এেসেছন? এখােন কােনা শ য নই। এখােন কােনা ডমুরু, রা া অথবা ডািলম ফল নই এবং পােনর
জ য কােনা জলও নই।”

৬ সতুরাং মািশ এবং হােরাণ লাকেদর কাছ থেক িবদায় িনেয় সমাগম তাঁবরু রেবশ পেথ গেলন। তাঁরা মািটেত উপডু়
হেয় পডে়ল রভরু মিহমা তাঁেদর সামেন রকািশত হল।

৭ রভু মািশেক বলেলন, ৮ “হাঁটার িবেশষ লািঠিট িনেয় এেসা। হােরাণ এবং লাকেদর িনেয় সই পাহােডর় সামেন এেসা।
সবার সামেন ঐ পাহাডে়ক বেলা, তখন ঐ পাহাড় থেক জল রবািহত হেব। তিুম সই জল লাকেদর এবং তােদর প েদর
িদেত পারেব।”

৯ লািঠিট পিব র তাঁবেুত রভরু সামেন িছল। রভু যভােব বেলিছেলন, মািশ সই ভােবই লািঠিট িনেয় এেলন। ১০ মািশ
এবং হােরাণ পাহােডর় সামেন সম লাকেদর সমেবত হেত বলেলন। তখন মািশ বলেলন, “ তামরা সকল সমেয়ই অিভেযাগ
করছ। এখন আমার কথা শান। আমরা িক তামােদর জ য এই পাহাড় থেক জল বার করেবা?” ১১ এরপর মািশ তাঁর হাত
তলুেলন এবং পাহােড় বার আঘাত করেলন। পাহাড় থেক জল বেরােত করল। লাকরা এবং তােদর প রা জল পান
করল।

১২ িক রভু মািশ ও হােরাণেক বলেলন, “ই রােয়েলর সব লােকর সা ােত তিুম আমার রিত স ান দখাও িন। তিুম
ই রােয়েলর লাকেদর দখাও িন য জল বার করার মতা আমার থেকই এেসেছ। তিুম লাকেদর দখাও িন য তিুম আমার

রিত িব বাস রেখেছা। আিম ঐসব লাকেদর সই দশিট দব য দশিট আিম তােদর দব বেল শপথ কেরিছলাম, িক
তিুম তােদর সই দেশ িনেয় যেত নত ৃ ব দেব না।”
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১৩ এই জায়গািটেক বলা হেতা মরীবার জল। এিটই সই জায়গা যখােন ই রােয়লীয়রা রভরু সে িববাদ কেরিছল এবং
এিটই সই জায়গা যখােন রভু তােদর দিখেয়িছেলন য িতিন পিব র।

ইেদাম ই রােয়লেক যেত বাধা িদল
১৪ কােদেশ থাকাকালীন মািশ ইেদামীয় রাজার কােছ বাতাসহ কেয়কজন লাকেক পাঠােলন। বাতায় বলা িছল:

“আপনার ভাইরা অথাৎ ই রােয়েলর লােকরা, আপনােক বলেছ: আমােদর য সব সম যা আেছ স স েক আপিন
সবই জােনন। ১৫ ব বছর আেগ আমােদর পবূপু ষরা িমশের িগেয়িছেলন এবং আমরা সখােন ব বছর বাস কেরিছলাম।
িমশেরর লাকরা আমােদর পবূপু ষেদর রিত িন ুর িছেলন। ১৬ িক আমরা রভরু কােছ সাহাে যর জ য রাথনা
কেরিছলাম। রভু আমােদর রাথনা েনিছেলন এবং আমােদর সাহাে যর জ য একজন দূত পািঠেয়িছেলন। রভু
আমােদর িমশর থেক িনেয় এেসেছন।

“এখন আমরা আপনার দেশর রাে কােদেশ আিছ। ১৭ দয়া কের আপনার দেশর ম য িদেয় আমােদর যেত িদন।
আমরা কােনা শ য ত অথবা কােনা রা াে েতর ম য িদেয় যােবা না। আমরা আপনােদর কােনা জলাশয় থেক
জল পান করেবা না। আমরা রাজপথ বরাবর যাতায়াত করেবা। আমরা ঐ রা া থেক কােনা সময়ই ডানিদেক অথবা
বাঁিদেক যােবা না। যত ণ পয আমরা আপনার দেশর ম য িদেয় যাি , তত ণ পয আমরা এই রা ার ওপেরই
থাকেবা।”
১৮ িক ইেদামীয় রাজা উ র িদেলন, “ তামরা আমার দেশর ম য িদেয় যেত পারেব না। তামরা আমার দেশর ম য

িদেয় যাবার চ া করেল আমরা তরবাির িনেয় তামােদর সে যু করেবা।”
১৯ ই রােয়েলর লাকরা উ র িদল, “আমরা রধান রা া িদেয় যােবা। যিদ আমােদর প রা আপনােদর কােনা জল পান

কের, আমরা তার জ য মূ য দেবা। আমরা কবলমা র আপনার দেশর ম য িদেয় পােয় হঁেট যেত চাই। আর িকছ ু নয়।”
২০ িক ইেদাম আবার উ র িদেলন, “আমরা তামােদর আমােদর দেশর ম য িদেয় যাবার অনমুিত দেবা না।”
এরপর ইেদামীয় রাজা এক িবশাল এবং শি শালী স যবািহনী জেডা় করেলন এবং ই রােয়েলর লাকেদর িব ে যেু র

জ য গেলন। ২১ ইেদামীয় রাজা তাঁর দেশর ম য িদেয় ই রােয়েলর লাকেদর যাওয়া িনেষধ করেলন। তাই ই রােয়েলর
লাকরা ঘেুর অ য পেথ গল।

হােরাণ মারা গেলন
২২ ই রােয়েলর লাকরা কােদশ থেক হার পবেতর িদেক যা রা করল। ২৩ হার পবত িছল ইেদাম সীমানার কােছ।

এখােনই রভু মািশ এবং হােরাণেক বলেলন, ২৪ “হােরােণর মতৃু্যর সময় হেয়েছ এবং তার পবূপু ষেদর কােছ যাওয়ার
সময় হেয়েছ। য দশটা আিম ই রােয়েলর লাকেদর দব বেল রিত িত কেরিছলাম, হােরাণ সই দেশ রেবশ করেব
না। মািশ, আিম একথা তামােকও বললাম, কারণ তিুম এবং হােরাণ জেনই মরীবার জেলর ধাের দওয়া আমার আ ার
িব াচরণ কেরিছেল।

২৫ “এখন হােরাণ এবং তার পু র ইলীয়াসরেক হার পবেতর ওপের িনেয় এেসা। ২৬ হােরােণর িবেশষ ব র তার কাছ
থেক িনেয় এেসা এবং সই ব রািদ তার পু র ইলীয়াসরেক পিরেয় দাও। সখােন পবেতর ওপের হােরােণর মতৃু্য হেব। স

তার পবূপু ষেদর কােছ চেল যােব।”
২৭ মািশ রভরু আ া পালন করেলন। মািশ, হােরাণ এবং ইলীয়াসর হার পবেতর ওপের গেলন এবং ই রােয়েলর

সম লাক তােদর সখােন যেত দখল। ২৮ মািশ হােরােণর িবেশষ পাশাক খেুল িনেলন এবং হােরােণর পু র ইলীয়াসরেক
সই সব পাশাক পিরেয় িদেলন। এরপর পবেতর চডূা়য় হােরাণ মারা গেল মািশ এবং ইলীয়াসর পবত থেক নেম এেলন।

২৯ ই রােয়েলর সকল লাক হােরােণর মতৃু্যর খবর জানল। এই কারেণ ই রােয়েলর রে যক যি ৩০ িদন শাক পালন
করল।

কনানীয়েদর সে যু

২১ ১ কনানীয় রাজার নাম িছেলা অরাদ। িতিন নেগেভ বাস করেতন। রাজা অরাদ েনিছেলন য, ই রােয়েলর লাকরা
অথারীম যাওয়ার পথ ধের এিগেয় আসেছ। এই কারেণ রাজা বিরেয় এেস ই রােয়েলর লাকেদর ওপর আ রমণ

করেলন। অরাদ কেয়কজন লাকেক ব ী কের রাখেলন। ২ তখন ই রােয়েলর লাকরা রভরু কােছ এক িবেশষ শপথ কের
বলেলন: “ রভু দয়া কের এইসব লাকেদর পরািজত করেত আমােদর সাহা য ক ন। যিদ আপিন এটা কেরন তাহেল আমরা
তােদর শহর েলা আপনােক দেবা। আমরা তােদর স ূণ বংস করেবা।”
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৩ রভু ই রােয়েলর লাকেদর কথা নেলন এবং কনানীয় লাকেদর পরািজত করার জ য রভু ই রােয়েলর লাকেদর
সাহা য করেলন। ই রােয়লীয়রা কনানীয়েদর এবং তােদর শহর েলা স ূণ বংস কেরিছল। এই কারেণ ঐ জায়গািটর নাম
রাখা হল হমা।

িপতেলর সাপ
৪ ই রােয়েলর লাকরা হার পবত যাগ কের সফূ সাগের যাওয়ার পথ ধের এেগােলা। ইেদােমর চারিদেক ঘারার জ য

তারা এটা করল। িক লাকরা অৈধয্য হল। ৫ তারা রভু এবং মািশর িব ে অিভেযাগ করেত করল। লাকরা বলল,
“ কন আপিন আমােদর িমশর থেক বাইের িনেয় এেসেছন? আমরা এখােন ম ভিূমেত মারা যােবা। এখােন কােনা িট নই!
জল নই! আর আমরা এই সাংঘািতক খা যেক ঘণৃা কির।”

৬ এই কারেণ রভু লাকেদর মে য িবষা সাপ পাঠােলন। সাপ েলা লাকেদর দংশন করেল ই রােয়েলর ব সং যক
লাক মারা গল। ৭ তখন লাকরা মািশর কােছ এেস বলল, “আমরা জািন য আমরা রভরু িব ে এবং আপনার িব ে

কথা বেল পাপ কেরিছ। রভরু কােছ রাথনা ক ন যন িতিন সাপ েলােক িফিরেয় িনেয় যান।” সতুরাং মািশ লাকেদর
জ য রাথনা করেলন।

৮ রভু মািশেক বলেলন, “একিট িপতেলর সাপ তরী কেরা এবং এিটেক একিট খুঁিটর ওপের রােখা। কােনা যি েক
সােপ কামডা়েল যিদ সই যি খুঁিটর ওপেরর িপতেলর সাপিটর িদেক তাকায় তাহেল স যি মারা যােব না।” ৯ মািশ

রভরু আেদশ পালন করেলন। িতিন একিট িপতেলর সাপ তরী কের সিটেক খুঁিটর ওপের রাখেলন। এরপর যখনই কান
মানষুেক সােপ দংশন করত, তখনই স খুঁিটর ওপেরর িপতেলর সাপিটর িদেক তাকােতা আর বঁেচ যেতা।

মায়ােবর পেথ রমণ
১০ ই রােয়েলর লাকরা ঐ জায়গা ছেড় ওেবাতএ িশিবর াপন করল। ১১ এরপর তারা ওেবাত যাগ কের মায়ােবর

পবূিদেকর ম ভিূমেত ইয় অবারীেম িশিবর াপন করল। ১২ তারা সই জায়গাও পির যাগ কের সরদ উপ যকায় িশিবর
াপন করল। ১৩ এরপর তারা সের িগেয় ম ভিূমেত অেণান নদীর অপর পাের িশিবর াপন করল। এই নদীিট অে ানীয়

সীমাে হেয়িছল। উপ যকা হল মায়াব এবং ইেমারীেয়র মে য সীমােরখা। ১৪ এই কারেণ এই কথা েলা লখা হেয়েছ
রভরু যু সং রা পু েক :
“এবং শফূােত বােহব, আর অেণােনর উপ যকা িল ১৫ এবং উপ যকা িলর পােশর পবতমালা, যা আর শহেরর িদেক
চেল গেছ। এই জায়গা িল মায়ােবর সীমাে অবি ত।”
১৬ ই রােয়েলর লাকরা সই জায়গা ছেড় বেরর িদেক যা রা করল। এই জায়গািটেত কুেয়া িছল। এিটই সই জায়গা

যখােন রভু মািশেক বলেলন, “সম লাকেদর একে র এখােন িনেয় এেসা, আিম তােদর জল দেবা।” ১৭ তখন
ই রােয়েলর লাকরা এই গানিট গাইল:
“কুেয়া তিুম ঝণা হেয় ওেঠা।
তামরা এই িনেয় গান ধেরা।

১৮ মহান মানষুরা কুেয়ািট খুঁেডি়ছেলন।
বপণূ নতারা কুেয়ািট খুঁেডি়ছেলন।

তাঁেদর িনেজেদর দ আর হাঁটার লািঠ িদেয় কুেয়ািট খুঁেডি়ছেলন।
কুেয়ািট ম ভিূমেত একিট উপহার।” ††

১৯ লাকরা ম ানায় থেক নহলীেয়ল পয গল। এরপর তারা নহলীেয়ল থেক বােমাৎ পয গল। ২০ বােমাৎ থেক তারা
মায়ােবর উপ যকা পয গল। এখােন িপ গা পবেতর চডূা় ম ভিূমর ওপের দখা যায়।

সীেহান এবং ওগ
২১ ইেমারীয়েদর রাজা সীেহােনর কােছ ই রােয়েলর লাকরা কেয়কজন বাতাবাহকেক পাঠাল। সই লাকরা রাজােক বলল,
২২ “আমােদর আপনার দেশর ম য িদেয় রমণ করার অনমুিত িদন। আমরা কােনা শ য অথবা রা ার েতর
ম য িদেয় যােবা না। আমরা আপনার কােনা কুেয়া থেক জল পান করেবা না। আপনার দেশর সীমা অিত রম না করা
পয আমরা রাজপথ ছাডা় অ য কান রা া িদেয়ই যােবা না।”

††২১:১৮ ম ভিূমেত একিট উপহার িহ েত এর নাম, “ম ানায়।”
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২৩ িক রাজা সীেহান তাঁর দেশর ম য িদেয় লাকেদর যাওয়ার অনমুিত িদেলন না। রাজা তাঁর স যবািহনীেক এক
জায়গায় একি রত কের ই রােয়েলর লাকেদর িব ে যু করার জ য ম ভিূমর িদেক অ রসর হেলন। রাজার স যরা
যহস নােম একিট জায়গায় ই রােয়েলর লাকেদর িব ে যু করল।

২৪ িক ই রােয়েলর লাকরা রাজােক হ যা করল। এরপর অেণান নদী থেক যে বাক নদী পয জায়গা তারা অিধকার
করল। ই রােয়েলর লাকরা অে ান সীমানা পয অিধকার করল। অে ানীয়েদর বারা সীমানা খবুই শ ভােব সরুি ত
থাকার জ য তারা সই সীমানা পয িগেয় থেম গল। ২৫ ই রােয়েলর লাকরা ইেমারীয়েদর সম শহর েলােক দখল করল
এবং স িলেত বসবাস করেত করল। উপর তারা িহষেবান শহর এবং তার আেশপােশর ছােটা ছােটা শহর েলােকও
অিধকার করল। ২৬ ইেমারীয়েদর রাজা সীেহান িহে বান শহেরই বাস করেতন। অতীেত মায়ােবর রাজার সে সীেহান যু
কের অেণান নদী পয সম জায়গা অিধকার কেরিছল। ২৭ এই কারেণই গায়করা গেয় থােকন:
“িহে বােন যাও এবং িহে বান শহরেক আবার তরী কর!
সীেহােনর শহরিটেক শ কর!
২৮ িহে বােন এক আ ন হেয়িছল।
সই আ ন সীেহােনর শহেরও উ ুত হেয়িছল।
মায়ােবর আর নােম শহরিট সই আ েন ভ ীভতূ হেয়িছল।

অেণান নদীর ওপেরর পবতিটেকও সই আ ন পিুডে়য় িদেয়েছ।
২৯ মায়াব, িধ তামােক!
কেমাশ দবতার লাকরা, তামরা হের গছ!
তার ছেলরা পািলেয় গল।
ইেমারীয়েদর রাজা সীেহান তার ক যােদর জেল ব ী করল।
৩০ িক আমরা সই ইেমারীয়েদর পরািজত করলাম।
িহে বান থেক দীেবান পয , মদবার কােছ নািশম থেক নাফঃ পয তােদর শহর েলােকও আমরা বংস কেরিছ।”

৩১ এই কারেণ ই রােয়েলর লাকরা ইেমারীয়েদর দেশ তােদর িশিবর াপন করল।
৩২ মািশ যােসর শহরিটেক অনসু ােনর জ য কেয়কজন চর পাঠােলন। তারপের ই রােয়েলর লাকরা এিটেক দখল

করল। তারা শহরিটর আেশপােশর ছােটাখােটা শহর েলােকও অিধকার করল। ই রােয়েলর লাকরা সখােন বসবাসকারী
ইেমারীয়েদর সই জায়গা যাগ করেত বা য করল।

৩৩ এরপর ই রােয়েলর লাকরা বাশেনর অিভমেুখ সডক়পেথ রমণ করল। বাশেনর রাজা ওগ তাঁর স যেদর সে িনেয়
ই রােয়েলর লাকেদর স ুখীন হওয়ার জ য কুচকাওয়াজ কের অ রসর হেলন। ইি রয়ী নােম একিট জায়গায় িতিন তােদর
িব ে যু করেলন।

৩৪ িক রভু মািশেক বলেলন, “ঐ রাজা স েক ভীত হেয়া না। আিম তার সম স য এবং তার স ূণ দশ তামার
হােত তেুল দব। ইেমারীয়েদর রাজা সীেহান, িযিন িহে বােন বাস করেতন তার সে তিুম যা কেরিছেল এই রাজার সে ও
তিুম সটাই কেরা।”

৩৫ সতুরাং ই রােয়েলর লাকরা ওগ এবং তাঁর স যেদর পরািজত করল। তারা তাঁেক তাঁর পু রেদর এবং তাঁর স যেদর
হ যা করল। এরপর ই রােয়েলর লাকরা তাঁর দশ অিধকার করল।

িবিলয়ম এবং মায়ােবর রাজা

২২ ১ এরপর ই রােয়েলর লাকরা মায়ােবর যদন উপ যকার িদেক এেগােত করল। িযরীেহা থেক অপরপাের যদন
নদীর কােছ তারা িশিবর াপন করল।

২–৩ ইেমারীয়েদর লাকেদর সে ই রােয়েলর লাকরা যা যা কেরিছল, িসে ােরর পু র বালাক তার সম টাই দেখিছেলন।
মায়ােবর রাজা খবুই ভয় পেয়িছেলন, কারণ সখােন ই রােয়েলর লাকসং যা িছল রচরু। মায়াব উি ব হল।

৪ মায়ােবর রাজা িমিদয়েনর নতােদর বলেলন, “গ যভােব মােঠর সম ঘাস খেয় ফেল, িঠক সভােবই এই িবশাল
জনেগা ী আমােদর চারপােশর সম িকছইু বংস কের দেব।”

এই সময় িসে ােরর পু র বালাক মায়ােবর রাজা িছেলন। ৫ িবেয়ােরর পু র িবিলয়মেক ডাকার জ য িতিন কেয়কজন
লাক পাঠােলন। ফরাৎ নদীর কােছ পেথার নােম একিট জায়গায় িবিলয়ম িছেলন। এইখােনই িবিলয়েমর বজাতীয়রা বাস

করেতা। এই িছল বালােকর বাতা:
“িমশর থেক এক নতনু জািতর লাকরা এেসেছ। সখােন তােদর সং যা এেতা বশী য সম দশটা ভের যােব। তারা
আমােদর পেরই িশিবর াপন কেরেছ। ৬ আপিন এেস আমােক সাহা য ক ন। এই লাকেদর অিভশাপ িদন কারণ এরা
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আমার চেয় শি শালী। আিম জািন আপিন যিদ কােনা যি েক আশীবাদ কেরন তাহেল স আশীবাদ পায় এবং আপিন
যিদ কােনা যি েক অিভশাপ দন তেব স শাপ র হয়। সতুরাং আপিন আসনু এবং এই সম লাকেদর অিভশাপ
িদন। হেত পাের, আিম হয়েতা তােদর আঘাত কের আমার দশ থেক দূর কের িদেত পারেবা।”
৭ মায়াব এবং িমিদয়েনর নতারা িবিলয়েমর সে কথা বলেত গেলন। তার কােজর পাির রিমক িহেসেব তাঁেদর সে

টাকা িনেয় গেলন এবং তােক বালােকর রিরত বাতািট বলেলন।
৮ িবিলয়ম তাঁেদর বলেলন, “এখােন এক রাি রর জ য থােকা। আিম রভরু সে কথা বলেবা এবং িতিন আমােক য উ র

দেবন তা আিম তামােদর বলেবা।” সতুরাং সই রাে র মায়ােবর নতারা িবিলয়েমর সে ই সখােন থাকেলন।
৯ ঈ বর িবিলয়েমর কােছ এেস িজে স করেলন, “ তামার সে র এই সম লাকরা কারা?”
১০ িবিলয়ম ঈ বরেক বলেলন, “ মায়ােবর রাজা, িসে ােরর পু র বালাক আমােক একিট সংবাদ দওয়ার জ য এেদর

পািঠেয়েছন। ১১ এই সই বাতা: িমশর থেক এক নতনু জািত এেসেছ। সখােন তােদর সং যা এেতা বশী য তারা সম
দশটােক ভের দেব। সতুরাং আপিন আসনু এবং এই সম লাকেদর অিভশাপ িদন। তাহেল হয়েতা আিম তােদর সে যু

করেত স ম হেবা এবং তােদর আমার দশ যাগ করেত বা য করেত পারেবা।”
১২ িক ঈ বর িবিলয়মেক বলেলন, “তিুম অব যই এেদর সে যােব না। ওসব লােকর িব ে তামার কথা বলা উিচৎ 

হেব না কারণ তারা আমার আশীবাদ রা লাক।”
১৩ পরিদন সকােল উেঠ িবিলয়ম বালােকর রিরত নতােদর বলেলন, “ তামরা তামােদর িনেজেদর দেশ িফের যাও।

রভু আমােক তামােদর সে যেত দেবন না।”
১৪ সতুরাং মায়ােবর নতারা বালােকর কােছ িফের িগেয় তােক এইসব কথা জানােলন। তাঁরা বলেলন, “িবিলয়ম, আমােদর

সে আসেত অ বীকার কেরেছন।”
১৫ সতুরাং বালাক িবিলয়েমর কােছ রথমবােরর থেকও বশী লাক পাঠােলন। রথমবার িতিন যাঁেদর পািঠেয়িছেলন

তাঁেদর থেকও এবােরর নতারা িছেলন অেনক বশী বপণূ। ১৬ তাঁরা িবিলয়েমর কােছ িগেয় বলেলন: “িসে ােরর পু র
বালাক আপনােক এই কথা বেলেছন: দয়া কের এখােন আসনু এবং কান িকছইু যন আমার কােছ আপনার আসা থািমেয় না
দয়। ১৭ আিম আপনােক রচরু পাির রিমক দেবা এবং আপিন যা বলেবন আিম তাই-ই করব। আমার জে য আপিন আসনু

এবং এেস এই লাকেদর িব ে কথা বলনু।”
১৮ িবিলয়ম বালােকর রিরত দূতেক তাঁর উ র জািনেয় িদেয় বলেলন, “আিম আমার রভু ঈ বরেক অব যই মা য

করেবা। আিম তাঁর আেদেশর িব ে কােনা কাজ করেত পাির না। আিম বড় বা ছাট কােনা কাজই করেবা না যিদ না রভু
আমােক সই কাজ করার অনমুিত দন। রাজা বালাক যিদ তাঁর েপা এবং সানা খিচত সু র রাসাদিট আমােক িদেয় দন
তাহেলও আিম রভরু আেদেশর িব ে কােনা কাজ করেবা না। ১৯ িক তামরা অ যা যেদর মেতাই আজেকর রাি রটা
এখােন থাকেত পােরা। তাহেল এই রাি রকােলর মে যই রভু আমােক যা বলেত চান তা জানেত পারেবা।”

২০ সই রাে র ঈ বর িবিলয়েমর কােছ এেস বলেলন, “এই সম লাকরা তােদর সে যাওয়ার কথা বলার জ য পনুরায়
এেসেছ। সতুরাং তিুম তােদর সে যেত পােরা। িক আিম তামােক যা করেত বলেবা তিুম কবলমা র সই কাজই করেব।”

িবিলয়ম ও তাঁর গাধা
২১ পরিদন সকােল িবিলয়ম উেঠ তাঁর গাধা সািজেয় মায়ােবর নতােদর সে গেলন। ২২ িবিলয়ম তাঁর গাধায় চেডই়

যাি েলন। তাঁর সে তাঁর জন ভ ৃ য িছল। িক িবিলয়েমর গমেন ঈ বর ুধ হেলন। তাই িবিলয়েমর সামেন রা ার ওপের
রভরু দূত দাঁডা়েলন, যন িবিলয়েমর যাওয়া ব করা যায়।

২৩ িবিলয়েমর গাধা রভরু দূতেক রা ায় তরবাির হােত দাঁিডে়য় থাকেত দখল। সইজ য গাধািট রা া থেক সের এেস
মােঠর মে য চেল গল। িবিলয়ম িক দূতেক দখেত পান িন। সইজ য িতিন তাঁর গাধাটার ওপেরই রেগ িগেয় তােক আঘাত
করেলন এবং রা ার ওপের িফের যেত তােক বা য করেলন।

২৪ পের রভরু দূত এমন এক জায়গায় িগেয় দাঁডা়েলন যখােন রা ািট আরও স হেয় এেসেছ। জায়গািট িছল িট রা া
েতর মাঝখােন। সখােন রা ার ই ধােরই দওয়াল িছল। ২৫ গাধািট আবার রভরু দূতেক দখেত পেয় দওয়ােলর গা

ঘঁেষ হাঁটল। তােত িবিলয়েমর পা দওয়ােল আঘাত লেগ ছেড় গল। সই জে য িবিলয়ম আবার তাঁর গাধািটেক আঘাত
করেলন।

২৬ পের রভরু দূত আেরকিট জায়গায় িগেয় দাঁডা়েলন। এই খােন রা ািট স হেয় এেসিছল, ফেল এমন কােনা জায়গা
িছল না যখান িদেয় গাধািট তাঁেক পাশ কািটেয় চেল যেত পাের। গাধািট বাঁিদক অথবা ডানিদক, কােনা িদক িদেয়ই পাশ
কাটােত পারল না। ২৭ গাধািট রভরু দূতেক দেখ িবিলয়মেক তার িপেঠর ওপের িনেয়ই েয় পডল়। তােত িবিলয়ম গাধািটর
ওপের রচ হেয় তার হাঁটার লািঠিট িদেয় গাধািটেক আঘাত করেলন।
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২৮ তখন রভু গাধািটেক িদেয় কথা বলােলন। গাধািট িবিলয়মেক বলল, “আপিন আমার ওপের রেগ িগেয়েছন কন? আিম
আপনার িক িত কেরিছ য এই িনেয় আপিন আমােক িতনবার আঘাত করেলন?”

২৯ িবিলয়ম গাধািটেক বলেলন, “তিুম আমােক হা য দ কের তেুলছ। যিদ আমার হােত একিট তরবাির থাকেতা, তাহেল
আিম এখনই তামােক হ যা করতাম।”

৩০ িক গাধািট িবিলয়মেক বলল, “আপিন সারা জীবন ধের যার উপের চেড় রমণ কেরেছন আিম িক আপনার সই গাধা
নই? আিম িক আপনার রিত এমন যবহার কের থািক?”

িবিলয়ম বলেলন, “ সটা স য।”
৩১ তখন রভু িবিলয়মেক তাঁর দূতেক দখেত িদেলন। রভরু দূত হােত একিট তরবাির িনেয় রা ার ওপের দাঁিডে়য়িছেলন।

িবিলয়ম মািটেত নতজানু হেয় অিভবাদন জানােলন।
৩২ তখন রভরু দূত িবিলয়মেক র করল, “তিুম তামার গাধােক িতনবার আঘাত কেরেছা কন? আিমই এেসিছলাম

তামােক থামােত। িক িঠক সমেয় ৩৩ তামার গাধা আমােক দখেত পেয় িতনবার আমার কাছ থেক সের িগেয়িছল। যিদ
গাধািট সের না যেতা, তাহেল আিম হয়েতা এত েণ তামােক হ যা করতাম, িক তামার গাধােক বাঁিচেয় রাখতাম।”

৩৪ তখন িবিলয়ম রভরু দূতেক বলেলন, “আিম পাপ কেরিছ। আিম জানতাম না য আপিন আমার গিতেরাধ করার জ য
রা ার ওপের দাঁিডে়য়িছেলন। আমার ওখােন যাওয়ােত আপিন যিদ খশুী না হন, তাহেল আিম ঘের িফের যােবা।”

৩৫ তখন রভরু দূত িবিলয়মেক বলেলন, “না! তিুম এই লাকেদর সে যেত পােরা। িক সাবধান, আিম তামােক যা
বলেত বলেবা তিুম কবল তাই বলেব।” সতুরাং বালােকর রিরত নতােদর সে িবিলয়ম চেল গেলন।

৩৬ বালাক েনিছেলন য িবিলয়ম আসেছন। তাই অেণান নদীর কােছ মায়ােবর শহের তাঁর সে দখা করার জ য বালাক
চেল গেলন। জায়গািট িছল তাঁর দেশর উ র সীমানায়। ৩৭ বালাক িবিলয়মেক দখেত পেয় বলেলন, “আিম আেগই আপনােক
আসেত বেলিছলাম। বেলিছলাম, এিট খবুই জ রী, িক আপিন আমার কােছ কন আেসন িন? আপনােক পাির রিমক দওয়ার
সামথ্য িক আমার নই?”

৩৮ িবিলয়ম উ র িদেলন, “ দখনু আিম এখন এখােন। আিম এেসিছ িক আপিন যা বেলেছন সটা করেত আিম স ম নাও
হেত পাির। রভু ঈ বর আমােক যা বলেত বলেবন, আিম কবলমা র স কথাই বলেত পারেবা।”

৩৯ তখন িবিলয়ম বালােকর সে িকিরয়ৎ- েষােত গেলন। ৪০ বালাক িকছ ুগবািদ প এবং মষ বিলদান কের সই মাংেসর
িকছটুা িবিলয়মেক এবং তার স ী নতােদর িদেলন।

৪১ পরিদন সকােল বালাক িবিলয়মেক িনেয় যােমাথ বােল গেল সখান থেক তাঁরা ই রােয়লীয়েদর িশিবেরর িকছটুা
দখেত পেলন।

িবিলয়েমর রথম বাতা

২৩ ১ িবিলয়ম বালাকেক বলেলন, “এখােন সাতিট বদী তরী কেরা এবং আমার জ য সাতিট ষাঁড় এবং সাতিট মষ তরী
রােখা।” ২ িবিলয়েমর কথামেতা বালাক কাজ েলা করেলন। এরপর বালাক এবং িবিলয়ম রে যকিট বদীর ওপের

একিট কের মষ এবং একিট কের ষাঁড় উৎসগ করেলন।
৩ তখন িবিলয়ম বালাকেক বলেলন, “আপিন আপনার হামবিলর কােছ দাঁিডে়য় থাকুন। আিম অ য জায়গায় যােবা। হয়েতা

রভু আমার কােছ আসেবন এবং আমার যা বলা উিচৎ সটা উিন আমায় বেল দেবন।” এরপর িবিলয়ম একিট উঁচু জায়গায়
চেল গেলন।

৪ ঈ বর সই ােন িবিলয়েমর কােছ এেল িবিলয়ম বলেলন, “আিম সাতিট বদী তরী কেরিছ এবং উৎসগ িহেসেব
রে যকিট বদীর ওপের একিট ষাঁড় এবং একিট মষ হ যা কেরিছ।”

৫ তখন রভু িবিলয়মেক তাঁর যা বলা উিচৎ তা বলেলন। আর বলেলন, “বালােকর কােছ িফের যাও, এবং আিম তামােক
যা বলেত বেলিছ সই কথা েলা বেলা।”

৬ তাই িবিলয়ম বালােকর কােছ িফের গেলন। বালাক তখনও সই হামবিলর কােছ দাঁিডে়য়িছেলন। মায়ােবর সম
নতারাও তাঁর সে সখােন দাঁিডে়য়িছেলন। ৭ তখন িবিলয়ম এই কথা েলা বলেলন:

“ মায়ােবর রাজা বালাক
অরােমর পবূিদেক পবত থেক আমােক এখােন িনেয় এেসেছন।
বালাক আমােক বলেলন,
‘আসনু, আমার জ য যােকােবর িব ে বলনু।
আসনু, ই রােয়েলর লাকেদর িব ে বলনু।’
৮ িক ঈ বর এইসব লাকেদর িব ে নন,
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সতুরাং আিমও তােদর িব ে িকছ ু বলেত পারেবা না।
ঈ বর তােদর খারাপ হা এমন িকছ ু চান না।
সতুরাং আিমও সটা করেত পারেবা না।
৯ আিম পবেতর ওপর থেক ঐ লাকেদর দখিছ।
আিম উঁচু পবতশ ৃ থেক তােদর দখিছ।
ঐ সম লাকরা একাই বাস কের।
তারা অ য কােনা জািতর অংশ নয়।
১০ যােকােবর লাকেদর ক গণনা করেত পারেব?
তারা ধেূলার কণার মেতাই সং যায় রচরু।
ই রােয়েলর এক চতথুাংশ লাকেকও কউ গণনা করেত পারেব না।
একজন ভােলা লােকর মেতা আমােক মরেত দাও।
তােদর মেতা সেুখ আমার জীবন শষ হেত দাও।”

১১ বালাক িবিলয়মেক বলেলন, “আপিন আমার জ য িক করেলন? আমার শ েদর িব ে কথা বলার জ য আিম
আপনােক এখােন এেনিছলাম। িক আপিন তােদর কবলমা র আশীবাদ করেলন!”

১২ িক িবিলয়ম উ র িদেলন, “ রভু আমােক য কথা বেলেছন, আিম অব যই সই কথা বলেবা।”
১৩ তখন বালাক তাঁেক বলেলন, “তাহেল আমার সে আেরকিট জায়গায় আসনু। সই জায়গা থেক আপিন তােদর দখেত

পােবন। আপিন তােদর সকলেক দখেত পােবন না, কবল রা ভাগ দখেত পােবন। সই জায়গা থেক আমার জ য তােদর
িব ে আপনার পে কথা বলা স ব হেত পাের।” ১৪ সতুরাং বালাক িবিলয়মেক সাফীম ে রর ওপের িনেয় গেলন। এই
জায়গািট িছল িপ গা পবেতর ওপের। সই জায়গায় বালাক সাতিট বদী তরী কের রে যকিট বদীর ওপের উৎসগ ব প
একিট কের ষাঁড় এবং একিট কের মষ উৎসগ করেলন।

১৫ িবিলয়ম বালাকেক বলেলন, “এই ােন আপনার হামবিলর পােশ থাকুন। আিম ঈ বেরর সে দখা করেত যােবা।”
১৬ সতুরাং ঈ বর িবিলয়েমর কােছ এেলন এবং িক বলেত হেব তা িবিলয়মেক বেল িদেলন। এরপর রভু িবিলয়মেক

বালােকর কােছ িফের িগেয় সই কথা েলা বলেত বলেলন। ১৭ সতুরাং িবিলয়ম বালােকর কােছ িফের গেলন। বালাক তখনও
পয হামবিলর কােছ দাঁিডে়য়িছেলন। মায়ােবর নতারা তাঁর সে সখােনই িছেলন। বালাক িবিলয়মেক আসেত দেখ
বলেলন, “ রভু িক বেলেছন?”

িবিলয়েমর ি বতীয় বাতা
১৮ িবিলয়ম তখন এই ভাববাণী বলেলন:

“দাঁডা়ও বালাক এবং আমার কথা শান।
আমার কথা শান, িসে ােরর পু র বালাক।
১৯ ঈ বর মানষু নন;
িতিন িমে য বলেবন না।
ঈ বর মানষু নন;
তাঁর িস াে র পিরবতন হেব না।
যিদ রভু বেলন য িতিন কােনা কাজ করেবন,
তখন িতিন অব যই স কাজ করেবন।

রভু যিদ কােনা রিত া কেরন
তাহেল িতিন রিত া মেতা কাজিট করেবন।
২০ রভু আমােক ঐ সম লাকেদর আশীবাদ করেত বেলেছন।

রভু তােদর আশীবাদ কেরেছন, সতুরাং আিম সটা পিরবতন করেত পারব না।
২১ ঈ বর যােকােবর লাকেদর মে য কােনা অ যায় দেখন িন।
ই রােয়েলর লাকেদর মে যও িতিন কােনা পাপ দেখন িন।

রভু তােদর ঈ বর
এবং িতিন তােদর সে আেছন।
মহান রাজা তােদর সে আেছন।
২২ ঈ বর ঐসব লাকেদর িমশর থেক িনেয় এেসেছন।
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িতিন তােদর পে বেুনা ষাঁেডর় মেতাই শি শালী।
২৩ যােকােবর লাকেদর পরািজত করেত পাের এমন কােনা মতা নই।
ই রােয়েলর লাকেদর থামােত পাের এমন কােনা ম রও নই।
যােকাব স েক এবং ই রােয়েলর লাকেদর স েক লাক এই কথা বলেব:
‘ঈ বর য সব মহৎ  কাজ কেরেছন, তা দেখা!’
২৪ এইসব লাকরা িসংেহর মেতাই উেঠ দাঁডা়য়
এবং য পয না তার িশকার খায়
ও তার র পান কের
স পয িব রাম কের না।”

২৫ তখন বালাক িবিলয়মেক বলেলন, “আপিন ওেদর শাপও দেবন না, আশীবাদও করেবন না।”
২৬ িবিলয়ম উ র িদেলন, “আিম আপনােক আেগই বেলিছলাম য রভু আমােক যা বলেত বলেবন, আিম কবল সই কথাই

বলেত পারেবা।”
২৭ তখন বালাক িবিলয়মেক বলেলন, “তাহেল আমার সে আপিন আেরকিট জায়গায় আসনু। এমন হেত পাের য, ঈ বর

খশুী হেবন এবং সই ান থেক অিভশাপ দওয়ার জ য আপনােক অনমুিত দেবন।” ২৮ তখন বালাক িবিলয়মেক িনেয় িপেয়ার
পবেতর ওপের গেলন। সই পবেতর ওপর থেক ম ভিূম দখা যায়।

২৯ িবিলয়ম বলেলন, “এখােন সাতিট বদী তরী ক ন। তারপর সই বদীর জ য সাতিট ষাঁড় এবং সাতিট মষেক তরী
রাখনু।” ৩০ িবিলয়ম যা করেত বেলিছেলন বালাক িঠক তাই করেলন। বালাক বদী েলার ওপের ষাঁড় ও মষ েলােক উৎসগ
করেলন।

িবিলয়েমর ততৃীয় বাতা

২৪ ১ িবিলয়ম দখেলন য রভু ই রােয়লেক আশীবাদ করেত পের স । সই কারেণ িবিলয়ম আেগর মত ম র
পাবার জ য চ া করেলন না। িক িতিন ম ভিূমর িদেক িফের তাকােলন। ২ িবিলয়ম চাখ তেুল ম ভিূমর এক রা

থেক অপর রাে র িদেক তািকেয় ই রােয়েলর সম লাকেক দখেলন। তারা পিরবারেগা ীর সে িবিভ ােন িশিবর াপন
কেরিছল। তখন িবিলয়েমর কােছ ঈ বেরর আ া এেলন এবং তাঁেক িনয় রণ করেলন। ৩ তখন িবিলয়ম এই ভাববানী বলেলন:
“িবেয়ােরর পু র িবিলয়েমর কাছ থেক এই বাতা।
আিম যা িকছ ু দখলাম স স েক বলিছ।
৪ আিম ঈ বেরর কাছ থেক এই বাতা েনিছ।
সবশি মান ঈ বর আমােক যা দিখেয়েছন তা আিম দেখিছ।
আিম যা দেখিছ সটা িবনেয়র সে বলিছ।
৫ “ হ যােকােবর লাকরা, তামােদর তাঁবু েলা িক সু র!
ই রােয়েলর লাকরা, তামােদর ঘর েলা কেতা সু র!
৬ তামােদর তাঁবু েলা তালগােছর সািরর মেতা,
নদীর ধােরর কনােনর মেতা।
তামরা রভরু বারা রািপত হওয়া

সিুম গ ে র মেতা,
জেলর পােশ বেড় ওঠা
এরস বেৃ র মেতা।
৭ তামােদর জেলর অভাব হেব না,
এই জল তামােদর বীেজর বেড ওঠার কােজ যবহার করা যােব।
রাজা অগােগর থেক তামােদর রাজা অেনক মহৎ  হেবন।
তামােদর রা য অেনক র তর হেব।

৮ “ঈ বর ঐ সম লাকেদর িমশর থেক িনেয় এেসেছন।
তারা বেুনা ষাঁেডর় মেতা শি শালী।
তারা তােদর সম শ েদর পরািজত করেব।
তারা তােদর হাড় ভে দেব এবং তীর িব করেব।
৯ ই রােয়ল একিট িসংেহর মেতা,
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ঁিড় মের েয় আেছ।
যাঁ, স তজী িসংেহর মেতা,

এবং কউই তােক জাগােত চায় না।
যিদ কােনা যি তামােক আশীবাদ কের
তেব স িনেজর আশীবাদ পােব
এবং যিদ কােনাও যি তামার িব ে কথা বেল
তােক অেনক সম যার স ুখীন হেত হেব।”

১০ বালাক িবিলয়েমর ওপের রচ হেয় িনেজর হাত ঠকুেলন। বালাক িবিলয়মেক বলেলন, “আিম আপনােক এেস
আমার শ েদর িব ে কথা বলেত বেলিছলাম। িক আপিন তােদর এই িনেয় িতনবার আশীবাদ কেরেছন। ১১ এখন
অিবলে ব আপিন এই ান যাগ কের চেল যান! আিম বেলিছলাম য আিম আপনােক খবু ভােলা পাির রিমক দব। িক
দখনু, রভু আপনােক আপনার পরু ার থেক বি ত করেলন।”

১২ িবিলয়ম বালাকেক বলেলন, “ রণ কের দখনু আপিন আমার কােছ লাক পািঠেয় যখন আমােক আসার জ য বেলিছেলন,
তখনই আিম তােদর বেলিছলাম, ১৩ ‘বালাক তার েপা এবং সানায় ভরা সবেথেক সু র বাডী়িট আমায় িদেত পােরন, িক
তবওু আিম কবল সই কথাই বলেবা যা রভু আমােক বলার জ য আেদশ করেবন। আিম ভােলা িকংবা খারাপ কােনা িকছইু
িনেজ করেত পারেবা না। রভু যা আেদশ করেবন, আিম অব যই সই কথা বলেবা।’ ১৪ এখন আিম আমার িনেজর লাকেদর
কােছ িফের যাি , িক আিম আপনােক সতকবাতা দেবা। ই রােয়েলর এই সম লাকরা ভিব যেত আপনার এবং আপনার
লাকেদর সে িক করেব সটা আিম বেল দেবা।”

িবিলয়েমর শষ বাতা
১৫ তখন িবিলয়ম ভাববাণী কের বলেলন:

“িবেয়ােরর পু র িবিলয়েমর কাছ থেক এই বাতা,
আিম যা দেখিছ স স েকই বলিছ।
১৬ আিম ঈ বেরর কাছ থেক এই বাতা েনিছ।
পরাৎ  পর আমােক যা িশিখেয়েছন তা আিম িশেখিছ।
সবশি মান ঈ বর আমােক যা দিখেয়েছন তা আিম দেখিছ।
আিম যা দেখিছ স স েক িবনেয়র সে বলিছ।
১৭ “আিম দখলাম রভু আসেছন, িক এখন নয়।
আিম দখলাম িতিন আসেছন, িক তাডা়তািড় নয়।
যােকােবর পিরবার থেক একজন ন র আসেব।
ই রােয়েলর লাকেদর ম য থেক একজন নতনু শাসনকতা আসেবন।
সই শাসনকতা মায়ােবর লাকেদর মাথা চণূিবচণূ কের দেবন।
সই শাসনকতা কলেহর সকল পু রেদর মাথা চণূিবচণূ কের দেবন।

১৮ ই রােয়ল ইেদাম দশ অিধকার করেব
এবং স তার শ র,
সয়ীর দশিটও অিধকার করেব।

১৯ “যােকােবর পিরবার থেক একজন নতনু শাসনকতা আসেবন।
সই শাসনকতা সই শহেরর অবিশ লাকেদর বংস করেবন।”

২০ এরপর িবিলয়ম অমােলকীয়েদর দখেত পেয় এই ভাববাণী বলেলন:
“সকল জািতর মে য অমােলক হে সব থেক শি শালী।
িক শেষ তারাও বংস হেয় যােব!”

২১ এরপর িবিলয়ম কনীয় লাকেদর দেখ এই কথা েলা বলেলন:
“ তামরা িব বাস কেরা য পবেতর ওপেরর পাখীর বাসার মেতাই
তামােদর দশিটও িনরাপদ।

২২ িক রভু যভােব কনীয়েক বংস কেরিছেলন,
কনীয় লাকরাও বংস হেয় যােব।

অশরূ তামােদর ব ী করেবন।”
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২৩ এরপর িবিলয়ম এই ভাববাণী বলেলন:
“ঈ বর যখন এিট করেবন তখন ক বাঁচেব?
২৪ িক ীেমর থেক অেনক জাহাজ আসেব।
তারা অশরূেক এবং এবরেক পরািজত করেব।
িক সই জাহাজ েলাও বংস হেয় যােব।”

২৫ এরপর িবিলয়ম উেঠ বাডী়েত িফের গেলন। এবং বালাক তার িনেজর পেথ িফের গেলন।

িপেয়াের ই রােয়ল

২৫ ১ িশটীেমর কােছ ই রােয়েলর লাকরা িশিবর াপন কেরিছল। সই সময় ই রােয়েলর লাকরা মায়ােবর
রীেলােকর সে যৗন পােপ িল হেয়িছল। ২–৩ মায়ােবর রীেলাকরা লাকেদর সখােন আসার জ য এবং

তােদর মিূ েদর কােছ উৎসেগ যাগদােনর জ য আম রণ জানােলা। সই কারেণ ই রােয়লীয়রা মিূ েদর পজূায় যাগদান
করল। তারা উৎসগীকৃত র যসাম রী খেয় সই মিূ েদর পজূাও করল। এইভােব ই রােয়েলর লাকরা বা -িপেয়ােরর
মিূ র পজূা করল। তাই রভু তােদর ওপর রচ হেলন।

৪ রভু মািশেক বলেলন, “এইসব লাকেদর সম নতােদর িনেয় এেসা এবং তােদর রভরু সামেন হ যা কর যােত
সম লাকরা দখেত পায়। তাহেল রভু ই রােয়েলর সম লাকেদর িব ে তাঁর রাধ রকাশ করেবন না।”

৫ সই কারেণ মািশ ই রােয়েলর িবচারকেদর বলেলন, “ তামরা রে যেক তামােদর পিরবারেগা ী থেক সই
লাক িলেক খুঁেজ হ যা কেরা যারা িপেয়ােরর বােলর মিূ পজূা কেরেছ।”

৬ আর দখ িঠক সই সময় একজন ই রােয়লীয় এক িমিদয়নীয়া রীেলাকেক বাডী়েত তার পিরবােরর কােছ িনেয় এল।
সখােন মািশ এবং অ যা য নতারা যােত এ সব দখেত পান সই জ যই স এিট করল। সই সময় মািশ এবং অ যা য

ই রােয়লীয়রা সমাগম তাঁবরু রেবশ পেথ কাঁদিছেলন। ৭ ইিলয়াসেরর পু র এবং যাজক হােরােণর পৗ র িছেলন পীনহস।
পীনহস ই রােয়লীয় লাকিটেক রীেলাকিটেক সে িনেয় িশিবের আসেত দেখিছেলন, সজ য িতিন সমােবশ যাগ কের
তাঁর বশা িনেলন। ৮ তারপর ই রােয়লীয় লাকিটেক অনসুরণ কের তাঁবেুত িগেয় তাঁর বশার সাহাে য সই ই রােয়লীয়
লাকিটেক এবং সই িমিদয়নীয়া রীেলাকিটেক হ যা করেলন। িতিন তােদর জেনর পেটর িভতের বশািটেক ঢিুকেয়

িদেলন। তােত ই রােয়েলর লাকেদর মে য য সাংঘািতক মহামারী হেয়িছল তা থেম গল। ৯ মাট ২৪,০০০ লাক এই
মহামারীেত মারা িগেয়িছল।

১০ রভু মািশেক বলেলন, ১১ “আিম আমার লাকেদর অ বালায় বলিছ; আিম চাই তারা কবলমা র আমার থাকেব।
যাজক হােরােণর পৗ র ইিলয়াসেরর পু র পীনহস ই রােয়েলর লাকেদর আমার আে রাশ থেক বাঁিচেয়েছ। সতুরাং আিম
যভােব চেয়িছলাম সভােব তােদর হ যা করব না। ১২ পীনহসেক বেলা য, আিম তার সে শাি র চিু করেবা। ১৩ এিট

হেলা চিু ; স এবং তারপের তার পিরবােরর সদ যরা সকল সময়ই যাজক হেব, কারণ ঈ বর স েক তার এক তী র টান
আেছ এবং স এমন কাজ কেরেছ যােত ই রােয়েলর লাকরা পিব র হয়!”

১৪ িমিদয়নীয়া রীেলাকিটর সে য ই রােয়লীয় লাকিট হত হেয়িছল স িছল সালরু পু র িসি র। স িশিমেয়ােনর
পিরবারেগা ীর একিট পিরবােরর নতা িছল। ১৫ য িমিদয়নীয়া রীেলাকিট হত হেয়িছল তার নাম িছল ক বী। স িছল
সেূরর ক যা। সরূ একিট পিরবােরর কতা িছেলন এবং একিট িমিদয়নীয় পিরবারেগা ীর নতা িছেলন।

১৬ রভু মািশেক বলেলন, ১৭ “িমিদয়নীয় লাকেদর রিত শ মেনাভাব পাষণ কর এবং তােদর হ যা কেরা।
১৮ কারণ তারা তামার সােথ শ তা কেরেছ। তারা তামােক িপেয়াের রতািরত কেরিছল। এবং তারা ক বী নামক একজন

রীেলােকর বারা তামােক রতািরত কেরিছল। স িছল এক িমিদয়নীয়া নতার ক যা। িক যখন ই রােয়লীয়েদর মে য
অসু তা দখা দয় সই সময় তােক হ যা করা হেয়িছল। যখন লাকরা রতািরত হেয় িপেয়ােরর বােলর মিূ পজূা কেরিছল
সই সময় তােদর মে য অসু তা দখা িদেয়িছল।”

লাকেদর গণনা করা হল

২৬ ১ সই সাংঘািতক অসু তার পের, রভু মািশ এবং যাজক হােরােণর পু র ইিলয়াসেরর সে কথা বলেলন। ২ িতিন
বলেলন, “ই রােয়েলর লাকেদর গণনা কর। ২০ বছর অথবা তার বশী বয় সকল পু েষর সং যা গণনা কেরা

এবং তােদর পিরবার অনযুায়ী তািলকাভু কেরা। এই পু ষরা ই রােয়েলর সনাবািহনীেত সবা করার যা যতাস ।”
৩ এই সময় লাকরা মায়ােবর যদন উপ যকায় িশিবর াপন কেরিছল। এই ানিট িছল িযরীেহার অপর পাের যদন

নদীর কােছ। সতুরাং মািশ এবং যাজক ইিলয়াসর লাকেদর বলেলন, ৪ “ তামরা অব যই ২০ বছর অথবা তার বশী বয়
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পু ষেদর সং যা গণনা করেব। িমশর দশ থেক বিরেয় আসার সময় রভু মািশেক এবং ই রােয়েলর লাকেদর যভােব
আ া কেরিছেলন, সভােবই কেরা।”
৫ এইসব লাকরা িছল েবেণর পিরবােরর অ ভূ । ( েবণ িছেলন ই রােয়েলর রথমজাত পু র।) পিরবার েলা িছল:
হেনাক হেত হেনাকীয় পিরবার।
প ু হেত প ুয়ীয় পিরবার।
৬ িহে রাণ হেত িহে রাণীয় পিরবার।
কি হেত ক ীয় পিরবার।
৭ ঐ পিরবার েলা িছল েবেণর পিরবারেগা ীর অ ভু । সখােন মাট ৪৩,৭৩০ জন পু ষ িছল।

৮ প ুর পু র িছেলন ইলীয়াব। ৯ ইলীয়ােবর িতন পু র নমেূয়ল, দাথন এবং অবীরাম। দাথন এবং অবীরাম িছেলন সই জন
নতা, যারা মািশ এবং হােরােণর িবেরািধতা কেরিছেলন। কারহ যখন রভরু িব ে িগেয়িছেলন স সময় তারা কারহেক

অনসুরণ কেরিছেলন। ১০ সই সময় পিৃথবীর মািট িবদীণ হেয় কারহ ও তার অনসুরণকারীেদর রাস কেরিছল। এবং ২৫০
জন পু ষ মারা িগেয়িছল। সিট ই রােয়েলর লাকেদর রিত একিট সতকবাণী িছল। ১১ িক কারেহর স ানরা মারা যান
িন।
১২ এই পিরবার িল হল িশিমেয়ােনর পিরবারেগা ীর অ ভু :
নমেূয়ল হেত নমেূয়লীয় পিরবার।
যামীন হেত যামীনীয় পিরবার।
যাখীন হেত যাখীনীয় পিরবার।
১৩ সরহ হেত সরহীয় পিরবার।
শৗল হেত শৗলীয় পিরবার।

১৪ ঐ পিরবার িল িছল িশিমেয়ােনর পিরবারেগা ীর অ ভু । সখােন মাট ২২,২০০ জন পু ষ িছেলন।
১৫ এই পিরবার েলা হল গােদর পিরবারেগা ীর অ ভু :
িসেফান হেত িসেফানীয় পিরবার।
হিগ হেত হগীয় পিরবার।
শিূন হেত শনূীয় পিরবার।
১৬ ওি হেত ও ীয় পিরবার।
এির হেত এরীয় পিরবার।

১৭ আেরাদ হেত আেরাদীয় পিরবার।
অেরািল হেত অেরালীয় পিরবার।
১৮ ঐ পিরবার িল িছল গােদর পিরবারেগা ীর অ ভু । সখােন মাট ৪০,৫০০ জন পু ষ িছেলন।
১৯–২০ এই পিরবার িল িছল িযহদূার পিরবারেগা ীর অ ভু :
শলা হেত শলায়ীয় পিরবার।
পরস হেত পরসীয় পিরবার।
সরহ হেত সরহীয় পিরবার।

িযহদূার পু রেদর মে য জন, এর এবং ওনন কনান দেশ মারা িগেয়িছেলন।
২১ এই পিরবার েলা হল পরেসর বংশধর:
িহে রাণ হেত িহে রাণীয় পিরবার।
হামলু হেত হামলুীয় পিরবার।
২২ ঐ পিরবার িল িছল িযহদূার পিরবারেগা ীর অ ভু । সখােন পু ষেদর মাট সং যা িছল ৭৬,৫০০ জন।
২৩ ইষাখেরর পিরবারেগা ীর অ ভু পিরবার েলা িছল:
তালয় হেত তালয়ীয় পিরবার।

পয়ূ হেত পনূীয় পিরবার।
২৪ যাশবূ হেত যাশবূীয় পিরবার।
িশে রাণ হেত িশে রানীয় পিরবার।
২৫ ঐ পিরবার িল ইষাখেরর পিরবারেগা ীর অ ভু িছল। সখােন পু ষেদর মাট সং যা িছল ৬৪,৩০০ জন।
২৬ সবলূেূনর পিরবারেগা ীর অ ভু পিরবার িল িছল:
সরদ হেত সরদীয় পিরবার।
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এেলান হেত এেলানীয় পিরবার।
যহেলল হেত যহেললীয় পিরবার।
২৭ ঐ পিরবার িল িছল সবলূেূনর পিরবারেগা ীর অ ভু । সখােন পু ষেদর মাট সং যা িছল ৬০,৫০০ জন।
২৮ যােষেফর ই পু র িছল মনঃিশ এবং ই রিয়ম। রে যক পু রই তােদর িনেজেদর পিরবারেদর িনেয় একিট গা ী হেয়
উেঠিছেলন। ২৯ মনঃিশ পিরবার িল িছল:
মাখীর হেত মাখীরীয় পিরবার। (মাখীর িছেলন িগিলয়েদর িপতা।)
িগিলয়দ হেত িগিলয়দীয় পিরবার।
৩০ িগিলয়েদর পিরবার েলা িছল:
ঈেয়ষর হেত ঈেয়ষরীয় পিরবার।
হলক হেত হলকীয় পিরবার।

৩১ অ রীেয়ল হেত অ রীেয়লীয় পিরবার।
শখম হেত শখমীয় পিরবার।

৩২ িশমীদা হেত িশমীদায়ীয় পিরবার।
হফর হেত হফরীয় পিরবার।

৩৩ সলফাদ িছেলন হফেরর পু র। িক তার কােনা পু র িছল না। কবল ক যারা িছল। তার ক যােদর নাম িছল মহলা,
নায়া, হ া, িম  কা এবং িতসা।

৩৪ ঐ পিরবার েলার সব েলাই িছল মনঃিশ পিরবারেগা ীর অ ভু । সখােন পু ষেদর মাট সং যা িছল ৫২,৭০০ জন।
৩৫ ই রিয়েমর পিরবারেগা ীর অ ভু পিরবার েলা িছল:
শথূলহ হেত শথূলহীয় পিরবার।
বখর হেত বখরীয় পিরবার।

তহন হেত তহনীয় পিরবার।
৩৬ শথূলেহর পিরবার থেক এরণ এেসিছল
আর এরণ থেক এেসিছল এরণীয় পিরবার।
৩৭ ঐ পিরবার েলা িছল ই রিয়ম পিরবারেগা ীর অ ভু । সখােন মাট ৩২,৫০০ জন পু ষ িছেলন।
ঐসব লাকেদর সকেলই িছেলন ষােষেফর পিরবারেগা ীর অ ভু ।
৩৮ িব যামীেনর পিরবারেগা ীর অ ভু পিরবার িল িছল:
বলা হেত বলায়ীয় পিরবার।

অ  েবল হেত অ  েবলীয় পিরবার।
অহীরাম হেত অহীরামীয় পিরবার।
৩৯ শফূম থেক শফূমীয় পিরবার।
হফূম থেক হফূমীয় পিরবার।
৪০ বলার পিরবার িল িছল:
অদ হেত অদীয় পিরবার।
নামান থেক নামানীয় পিরবার।
৪১ ঐ পিরবার িল সবাই িছল িব যামীন পিরবারেগা ীর অ ভু । সখােন পু ষেদর মাট সং যা িছল ৪৫,৬০০ জন।
৪২ দােনর পিরবারেগা ীর অ ভু পিরবার েলা িছল:
শহূম হেত শহূমীয় গা ী।
ঐ পিরবারেগা ীিট িছল দােনর পিরবারেগা ীর অ ভু । ৪৩ শহূমীয় পিরবারেগা ীেত অেনক পিরবার িছল। সখােন পু ষেদর
মাট সং যা িছল ৬৪,৪০০ জন।

৪৪ আেশেরর পিরবারেগা ীর অ ভু পিরবার িল িছল:
িয হেত িয ীয় পিরবার।
িযসিব হেত িযসবীয় পিরবার।
বিরয় হেত বিরয়ীয় পিরবার।
৪৫ বিরয়র পিরবার িল িছল:
হবর হেত হবরীয় পিরবার।

ম ীেয়ল হেত ম ীেয়লীয় পিরবার।
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৪৬ (আেশেরর সারহ নােমর এক ক যাও িছল।) ৪৭ ঐ পিরবার িল িছল আেশেরর পিরবারেগা ীর অ ভু । সখােন পু ষেদর
মাট সং যা িছল ৫৩,৪০০ জন।

৪৮ ন ািল পিরবারেগা ীর অ ভু পিরবার িল িছল:
যহসীেয়ল হেত যহসীেয়লীয় পিরবার।

িন হেত নীয় পিরবার।
৪৯ যৎ সর হেত যৎ সরীয় পিরবার।
িশে ম হেত িশে মীয় পিরবার।
৫০ ঐ পিরবার েলা ন ািলর পিরবারেগা ীর অ ভু িছল। সখােন পু ষেদর মাট সং যা িছল ৪৫,৫০০ জন।
৫১ সতুরাং ই রােয়লীয় পু ষেদর মাট সং যা িছল ৬০১,৭৩০ জন।

৫২ রভু মািশেক বলেলন, ৫৩ “ দশ ভাগ করা হেব এবং এই লাকেদর স েলা দওয়া হেব। রে যক পিরবারেগা ী
তােদর সং যা অনসুাের জিম পােব। ৫৪ বড় পিরবার বশী জিম পােব এবং ছাট পিরবার কম জিম পােব। যার যত লাক
তােক ততটা অিধকার দাও। ৫৫ িক কা পিরবার জিমর কা অংশ পােব সিট িঠক করার জে য তিুম অব যই ঘুঁিট চালেব।

রে যক পিরবারেগা ী তার অংেশর য জিম পােব, সই জিমেক সই পিরবারেগা ীর নাম দওয়া হেব। ৫৬ জিম বড় বা ছাট
যাই হা না কন তিুম িস া নওয়ার জ য ঘুঁিট চালেব।”
৫৭ তারা লবীয় গা ীেকও গণনা কেরিছল। লবীয় পিরবারেগা ীর অ ভু পিরবার িল হল:
গেশান হেত গেশানীয় পিরবার।

কহাৎ হেত কহাতীয় পিরবার।
মরাির হেত মরারীয় পিরবার।
৫৮ এই পিরবার েলাও লবীয় পিরবােরর অ ভু :
িলবনীয় পিরবার।
িহে রানীয় পিরবার।
মহলীয় পিরবার।
মশূীয় পিরবার।
কারহীয় পিরবার।

অ রাম িছেলন কহাৎ পিরবােরর অ ভ । ৫৯ অ রােমর রীর নাম িছল যােকবদ। িতিন িনেজও িছেলন লবীয়
পিরবারেগা ীর অ ভু । তাঁর জ হেয়িছল িমশের। অ রাম এবং যােকবেদর ই পু র িছল হােরাণ এবং মািশ। তােদর
মিরয়ম নােম একিট ক যাও িছল।

৬০ হােরাণ িছেলন নাদব, অবীহ,ূ ইিলয়াসর এবং ঈথামেরর িপতা। ৬১ িক নাদব এবং অবীহ ূ মারা িগেয়িছেলন কারণ তাঁরা
রভেুক য ধরেণর আ ন িদেয় নেব য রদান কেরিছেলন তা করা বারণ িছল।

৬২ লবীয় পিরবারেগা ীর পু ষেদর মাট সং যা িছল ২৩,০০০ জন। িক ই রােয়েলর অ যা য লাকেদর সে এেদর
গণনা করা হয় িন। রভু অ যা য লাকেদর য জিম িদেয়িছেলন তার কােনা অংশ তাঁরা পান িন।

৬৩ মায়ােবর যদন উপ যকায় থাকাকালীন মািশ এবং যাজক ইিলয়াসর ই রােয়েলর লাকেদর গণনা কেরিছেলন। এই
জায়গািট িছল িযরীেহার অপর পাের যদন নদীর কােছ। ৬৪ িক ব বছর আেগ সীনয় ম ভিূমেত মািশ এবং যাজক হােরাণ
যখন ই রােয়েলর সম লাকেদর গণনা কেরিছেলন তখন যারা গিণত হেয়িছল তােদর একজনও এর মে য িছল না। ঐ
সব লাকেদর আর কউই জীিবত িছেলন না। ৬৫ কন? কারণ রভু ই রােয়েলর ঐ সম লাকেদর িবষেয় বেলিছেলন য,
তারা সকেলই ম ভিূমেত মারা যােব। কবল জন যি বঁেচ িছেলন। তাঁরা হেলন িযফিু র পু র কােলব এবং নেূনর পু র
িযেহাশয়ূ।

স ােদর ক যারা

২৭ ১ সলফাদ িছেলন হফেরর পু র। হফর িছেলন িগিলয়েদর পু র। িগিলয়দ িছেলন মাখীেরর পু র। মাখীর মনঃিশর
পু র। মনঃিশ যােষেফর পু র িছেলন। সলফােদর পাঁচ ক যা িছল। তােদর নাম িছল মহলা, নায়া, হ া, িম  কা

এবং িতসা। ২ এরা সমাগম তাঁবরু রেবশ পেথ মািশ, যাজক ইিলয়াসর, অ যা য নতা এবং ই রােয়েলর সম লাকেদর
সামেন দাঁিডে়য় বলল,

৩ “আমরা যখন ম ভিুমর ম য িদেয় রমণ করিছলাম স সময় আমােদর িপতা মারা িগেয়িছেলন। িতিন কারহ দেল
যাগদানকারী লাকেদর মে য িছেলন না। ( য কারহ রভরু িবেরািধতা কেরিছেলন।) িক আমােদর িপতা িনজ পােপ মারা

িগেয়িছেলন। আমােদর িপতার কােনা পু র নই। ৪ এর অথ হল এই য, আমােদর িপতার নাম লাপ পােব। এটা িঠক নয় য
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আমােদর িপতার কােনা পু র নই বেল তার নাম শষ হেয় যােব। সতুরাং আমােদর িপতার ভাইরা য জিম পােব তার িকছটুা
অ তঃ যােত আমরা পাই তার জ য আমরা আপনােদর কােছ রাথনা করিছ।”

৫ সই কারেণ মািশ রভেুক িজে স কেরিছেলন য তার িক করা উিচৎ হেব। ৬ রভু তােক বলেলন, ৭ “সলফাদ এর
মেয়রা িঠক বেলেছ। তােদর িপতার ভাইেদর জিমর অংশ ভাগ কের নওয়াই তােদর উিচৎ হেব। সতুরাং য জিমটা তিুম তােদর

িপতােক িদেত, সই জিমটা তিুম ওেদর িদেয় দাও।
৮ “সতুরাং ই রােয়েলর লাকেদর জ য এিটেক িবিধ কের নাও। ‘যিদ কান যি র কােনা পু র স ান না থােক এবং

স মারা যায়, তাহেল তার যা িকছ ু আেছ স সব িকছইু তার মেয়েক দওয়া হেব। ৯–১০ যিদ তার কােনা মেয় না থােক,
তাহেল তার সম িকছইু তার ভাইেদর দওয়া হেব। ১১ যিদ তার িপতার কােনা ভাই না থােক তাহেল তার যা িকছ ু আেছ স
সম ই তার পিরবােরর ঘিন আ ীয়েক দওয়া হেব। ই রােয়েলর লাকেদর জ য এিটই আইন। রভু মািশেক এই আেদশ
িদেলন।’”

িযেহাশয়ূ নতনু নতা হেলন
১২ তখন রভু মািশেক বলেলন, “যদন নদীর পবূিদেকর ম ভিূমেত য কােনা একিট পবেতর ওপের যাও। ই রােয়েলর

লাকেদর আিম য দশ িদি সটা তিুম দখেত পােব। ১৩ সই দশ দখার পের তিুম তামার ভাই হােরােণর মেতা মারা
যােব। ১৪ মেন কের দেখা যখন লাকরা সীন ম ভিূমেত ত ৃ ায় িবচিলত হেয়িছল তখন তিুম এবং হােরাণ জেনই আমার
আ া পালন করেত অ বীকার কেরিছেল। তিুম আমােক স ান দাও িন এবং লাকেদর দখাও িন য আিম পিব র।” (সীন
ম ভিূমর কােদেশর কােছ মরীবার জেলর কােছ এই ঘটনা ঘেট।)

১৫ মািশ রভেুক বলেলন, ১৬ “ রভু ঈ বর আপিন সকল মানেুষর িচ া জােনন। আিম রাথনা কির যন আপিন এই
সম লাকেদর জ য একজন নতা মেনানীত করেবন। ১৭ িযিন তােদর এই দশ থেক বাইের এেন নতনু দেশ িনেয় যােবন।
তাহেল রভরু লাকরা মষপালকহীন মেষর মেতা হেব না।”

১৮ সতুরাং রভু মািশেক বলেলন, “নেূনর পু র িযেহাশয়ূ নতনু নতা হেব। স খবুই ানী। ‡‡তােক নতনু নতা কেরা।
১৯ তােক যাজক ইিলয়াসর এবং সকল লােকর সামেন দাঁডা়েত বেলা। এরপর তােক নতনু নতা কেরা।

২০ “ লাকেদর দিখেয় দাও য তিুম তােক নতা করছ। তাহেল সম লাক তােক মা য করেব। ২১ িযেহাশয়ূ যিদ কােনা
িস া নওয়ার রেয়াজন অনভুব কের তেব স যাজক ইিলয়াসেরর কােছ যােব। ইিলয়াসর রভরু উ র জানার জ য উরীেমর
সাহা য নেব। তখন ঈ বেরর কথামেতা িযেহাশয়ূ এবং ই রােয়েলর সম লাকরা কাজ করেব। যিদ িতিন বেলন, ‘যেু
যাও’ তাহেল তারা যেু যােব। এবং যিদ িতিন বেলন, ‘ঘের যাও’ তাহেল তারা ঘের যােব।”

২২ মািশ রভরু আ া পালন করেলন। মািশ িযেহাশয়ূেক যাজক ইিলয়াসর এবং ই রােয়েলর সম লাকেদর সামেন
দাঁডা়েত বলেলন। ২৩ এরপর িযেহাশয়ূ য নতনু নতা সিট দখােনার জ য মািশ তার ওপের ’হাত রাখেলন। রভু তােক
য ভােব বেলিছেলন সভােবই িতিন এই কাজিট করেলন।

দিনক নেব য

২৮ ১ এরপর রভু মািশেক বলেলন, ২ “ই রােয়েলর লাকেদর এই আ া কর। তােদর বেলা য িঠক সমেয় শে যর
নেব য এবং উৎসগ দওয়ার যাপাের তারা যন িনি ত হয়। ঐ নেব য িল আ েনর সাহাে য তরী করেত

হেব। তােদর সগু রভেুক খশুী করেব। ৩ তারা অব যই আ েনর সাহাে য তরী কের এই নেব য িল রভেুক দেব।
রে যকিদন এক বছর বয় িট মষশাবক দেব। সই মষশাবক িটর যন কােনা খুঁত না থােক। ৪ ঐ মষশাবক িটর

মে য একিটেক সকােল এবং অপরিটেক গাধিূল বলায় উৎসগ কেরা। ৫ এছাডা়ও ১ কায়াট অিলভ তেলর সে ৮ কাপ খবু
িমিহ ময়দা িমি রত কের দানাশে যর নেব যও দাও।” ৬ (সীনয় পবেতর ওপের তারা তােদর দিনক নেব য দওয়া
করল। সই নেব য িল আ েনর সাহাে য তরী হল এবং তােদর সগু রভেুক খশুী করল।) ৭ “ লাকরা এছাডা়ও অব যই
পয় নেব য রদান করেব যটা আ েনর সাহাে য তরী নেব যর সে ই খােব। তারা অব যই রে যকিট মষশাবেকর

সে ১ কায়াট কের রা ারস দেব। পিব র ােন বদীর ওপের সই পয় নেব য ঢেল দেব। এিট রভরু কােছ একিট
উপহার। ৮ ি বতীয় মষশাবকিটেক গাধিুল বলায় উৎসগ কেরা। এিটেক শ য নেব য ও পয় নেব যর সােথ সকােলর
নেব যর মেতাই উৎসগ কেরা। এই নেব য আ েনর সাহাে য তরী হেব। এর সগু রভেুক খশুী করেব।

‡‡২৭:১৮ নেূনর … ানী আ িরক অেথ, “নেূনর পু র িযেহাশয়ূেক নাও যার মে য আ া আেছ।”
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িব রােমর িদেনর নেব য
৯ “িব রােমর িদন তিুম অব যই এক বছর বয় ২িট মষশাবক দেব। তােদর যন কােনা খুঁত না থােক। এছাডা়ও তিুম

অব যই অিলভ তেল িমি রত ১৬ কাপ খবু ভােলা ময়দার সাহাে য তরী শে যর নেব য এবং পয় নেব য দেব। ১০ এিট
এই িব রােমর িদেনর জ য িবেশষ নেব য। িনয়িমত য নেব য এবং পয় নেব য দওয়া হয় তার সােথ এিট অিতির
নেব য িহেসেব গ য হেব।”

মািসক সভা িল
১১ “ রে যক মােসর রথম িদনিটেক তিুম রভেুক একিট িবেশষ হামবিল উৎসগ করেব। এই নেব যিট হেব এক বছর

বয় ২ িট ষাঁড,় ১ িট মষ এবং ৭ িট মষশাবক। তােদর যন অব যই কান খুঁত না থােক। ১২ রে যকিট ষাঁেডর় সে
তিুম অব যই অিলভ তেল িমি রত ২৪ কাপ খবু িমিহ ময়দার শ য নেব য উৎসগ করেব এবং মেষর সে তিুম অব যই
অিলভ তেল িমি রত ১৬ কাপ খবু িমিহ ময়দা িদেয় তরী শে যর নেব য দেব। ১৩ এছাডা়ও রে যকিট মষশাবেকর সে
অিলভ তেল িমি রত ৮ কাপ খবু িমিহ ময়দা িদেয় তরী দানা শে যর নেব য দেব। এই নেব যিট আ েনর সাহাে য তরী
হেব। এর সগু রভেুক খশুী করেব। ১৪ রে যকিট ষাঁেডর় সে ২ কায়াট কের রা ারস, মেষর সে ১ ১/৪ কায়াট
রা ারস এবং রে যক মষশাবেকর সে ১ কায়াট কের রা ারস পয় নেব য িহেসেব িদেত হেব। বছেরর রে যক

মােস হামবিল িহেসেব ঐ িল অব যই উৎসগ করেত হেব। ১৫ িনয়িমত দিনক হামবিল এবং পয় নেব য ছাডা়ও তিুম
অব যই রভেুক একিট পু ষ ছাগল দেব। ঐ ছাগলিট হেব পাপাথক নেব য।

িন ারপব
১৬ “ রথম মােসর ১৪ তম িদনিট হেব রভরু িন ারপব উ  যাপেনর িদন। ১৭ ঐ মােসর ১৫তম িদেন খািমরিবহীন িটর

উৎসব হেব। এই সাত িদন ধের তামরা খািমরিবহীন িট খােব। ১৮ এই ছিুটর রথম িদনিটেত অব যই তামােদর একিট
িবেশষ সভা হেব। ঐ িদেন তামরা কােনা রমসা য কাজ করেব না। ১৯ তামরা রভেুক হােমর জ য নেব য দেব।
হামবিলর নেব য েলা হেব ২িট ষাঁড,় ১িট মষ এবং ৭িট এক বছর বয় মষশাবক। তােদর অব যই যন কােনা খুঁত না

থােক। ২০–২১ এছাডা়ও তামরা অব যই রে যকিট ষাঁেডর় সে শ য নেব য িহসােব অিলভ তেল িমি রত ২৪ কাপ খবু
িমিহ ময়দা, মেষর সে শ য নেব য িহসােব তেল িমি রত ১৬ কাপ খবু িমিহ ময়দা এবং রে যকিট মষশাবেকর সে
শ য নেব য িহসােব তেল িমি রত ৮ কাপ খবু িমিহ ময়দা দেব। ২২ এছাডা়ও তামরা অব যই ১িট পু ষ ছাগল দেব।
তামােদর পিব র করার জ য ছাগলিট পােপর নেব য িহেসেব দওয়া হেব। ২৩ রিতিদন সকােল তামরা পাডা়েনার জ য
য নেব য দাও সটা ছাডা়ও তামরা অব যই ঐ নেব য েলা দেব।

২৪ “এই একইভােব সাত িদেনর রে যকিদন তামরা অব যই আ েনর সাহাে য তরী নেব য এবং তার সে পয়
নেব য রভেুক দেব। এই সম নেব যর সগু রভেুক খশুী করেব। রে যক িদেনর হামবিলর সােথ এই নেব য েলা
তামরা অব যই দেব।

২৫ “আর স ম িদেন তামােদর আেরকিট িবেশষ সভা অনিু ত হেব। ঐ িদেন তামরা কােনা কাজ করেব না।

ফসল কাটার উৎসব
২৬ “সাত স ােহর উৎসব চলাকালীন রথম ফসেলর িদন যখন তামরা রভরু কােছ নতনু ফসেলর শ য নেব য িনেয়

আসেব সই সময় একিট পিব র সভা হেব। ঐ িদেন তামরা অব যই কােনা কাজ করেব না। ২৭ তামরা অব যই হামবিল
উৎসগ করেব। এই নেব যিট আ েনর সাহাে য তরী হেব। এর সগু রভেুক খশুী করেব। তামরা অব যই ২িট ষাঁড,় ১িট
মষ এবং ৭িট এক বছর বয় মষশাবক উৎসগ করেব। তােদর যন কােনা খুঁত না থােক। ২৮ তামরা অব যই রে যকিট

ষাঁেডর় সে তেল মশােনা ২৪ কাপ খবু িমিহ ময়দা, রে যকিট মেষর সে ১৬ কাপ এবং ২৯ রে যকিট মষশাবেকর
সে ৮ কাপ খবু িমিহ ময়দা দেব। ৩০ িনেজেদর পিব র করার জ য তামরা অব যই ১িট পু ষ ছাগল উৎসগ করেব।
৩১ দিনক হামবিল এবং শ য নেব য ছাডা়ও তামরা ঐ নেব য েলা অব যই দেব। এ যাপাের অব যই িনি ত হেব
য, য রাণী িল বিল দেব স িলর মে য যন কােনা খুঁত না থােক এবং স িলর সােথ যন পয় নেব য দওয়া হয়।
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িশঙার উৎসব

২৯ ১ “স ম মােসর রথম িদনিটেত একিট পিব র সভা অনিু ত হেব। ঐ িদেন তামরা কােনা রমসা য কাজ করেব
না। িশঙা বাজােনার ¶¶জ য ঐ িদনিট িনিদ হেয়েছ। ২ তামরা হামবিল উৎসগ করেব। তােদর সগু রভেুক খশুী

করেব। তামরা ১িট ষাঁড,় ১িট মষ এবং ৭িট এক বছর বয় মষশাবক উৎসগ করেব। তােদর যন কােনা খুঁত না থােক।
৩ তামরা ষাঁেডর় সে ২৪ কাপ তল মশােনা খবু িমিহ ময়দা, পংু মেষর সে ১৬ কাপ ৪ এবং ৭িট মষশাবেকর রে যকিটর
সে ৮ কাপ কের শ য নেব য উৎসগ করেব। ৫ এছাডা়ও িনেজেদর পিব র করার জ য পােপর নেব য ব প ১িট পু ষ
ছাগল উৎসগ করেব। ৬ অমাব যার িদেনর উৎসগ এবং তার শে যর নেব য ছাডা়ও এই নেব য িল অিতির এবং দিনক
উৎসগ এবং তার শে যর নেব য এবং পয় নেব য ছাডা়ও এ েলা অিতির । ঐ েলা অব যই িনয়মানযুায়ী করেত হেব।
ঐ নেব য েলা অব যই আ েনর সাহাে য তরী করা হেব। তােদর সগু রভেুক খশুী করেব।

রায়ি ে র িদন
৭ “স ম মােসর দশম িদনিটেত একিট িবেশষ সভা হেব। ঐ িদনিটেত তামরা অব যই কােনা খাবার খােব না এবং তামরা

অব যই কােনা রমসা য কাজ করেব না। ৮ তামরা হামবিল উৎসগ করেব। তােদর সগু রভেুক খশুী করেব। তামরা
অব যই ১িট ষাঁড,় ১িট পংু মষ এবং ৭িট এক বছর বয় মষশাবক নেব য দেব। তােদর যন অব যই কােনা খুঁত না
থােক। ৯–১০ তামরা অব যই ষাঁেডর় সে অিলভ তেল িমি রত ২৪ কাপ খবু িমিহ ময়দা, মেষর সে ১৬ কাপ এবং সাতিট
মষশাবেকর রে যকিটর সে ৮ কাপ কের নেব য দেব। ১১ এছাডা়ও পােপর নেব য ব প ১ িট পু ষ ছাগলও উৎসগ

করেব। রায়ি ে র িদেনর পােপর উৎসেগর সােথ এিটও যাগ করেব। দিনক উৎসগ শ য নেব য এবং পয় নেব যর
সােথ অিতির িহেসেব এই নেব যিটও দওয়া হেব।

কুিটরবাস পব
১২ “স ম মােসর ১৫তম িদেন একিট িবেশষ সভা অনিু ত হেব। এিটই কুিটরবাস পব। ঐ িদেন তামরা কােনা রমসা য

কাজ করেব না। তামরা অব যই রভরু স ানােথ ঐ সাতিদন ধের উৎসব পালন করেব। ১৩ তামরা হামবিল রদান করেব।
ঐ নেব য েলা আ েনর সাহাে য তরী হেব। তােদর সগু রভেুক খশুী করেব। তামরা ১৩িট ষাঁড,় ২িট পংু মষ এবং
১৪িট এক বছর বয় মষশাবক নেব য দেব। তােদর অব যই যন কােনা খুঁত না থােক। ১৪ তামরা অব যই ১৩িট ষাঁেডর়

রে যকিটর জ য তেল িমি রত ২৪ কাপ খবু িমিহ ময়দা, ২িট মেষর রে যকিটর জ য ১৬ কাপ কের ১৫ এবং ১৪িট
মষশাবেকর রে যকিটর জ য ৮ কাপ কের নেব য দেব। ১৬ এছাডা়ও তামরা ১িট পু ষ ছাগলও নেব য দেব। এিট

অব যই দিনক উৎসগ শে যর নেব য এবং পয় নেব যর সােথ অিতির িহসােব যাগ করা হেব।
১৭ “এই উৎসেবর ি বতীয় িদেন তামরা অব যই ১২িট ষাঁড,় ২িট পংু মষ এবং ১৪িট এক বছর বয় মষশাবক নেব য

দেব। তােদর যন কােনা খুঁত না থােক। ১৮ এছাডা়ও তামরা অব যই ষাঁড,় মষ এবং মষশাবেকর সে িঠক পিরমােণ
শে যর নেব য এবং পয় নেব য দেব। ১৯ এছাডা়ও তামরা অব যই পােপর উৎসেগর জ য ১িট পু ষ ছাগল নেব য
িহেসেব দেব। এিট দিনক উৎসগ এবং তার জ য দানাশে যর নেব য এবং পয় নেব য অিতির হেব।

২০ “এই উৎসেবর ততৃীয় িদেন তামরা অব যই ১১িট ষাঁড,় ২িট পংু মষ এবং ১৪িট এক বছর বয় মষশাবক নেব য
দেব। তােদর যন অব যই কান খুঁত না থােক। ২১ এছাডা়ও তামরা অব যই ষাঁড,় মষ এবং মষশাবেকর সে িঠক পিরমােণ

শে যর নেব য এবং পয় নেব য দেব। ২২ এছাডা়ও পােপর উৎসেগর জ য ১িট পু ষ ছাগল দেব। দিনক উৎসগ শে যর
নেব য এবং পয় নেব যর সােথ এিটও যাগ করেব।

২৩ “এই উৎসেবর চতথু িদেন তামরা অব যই ১০িট ষাঁড,় ২িট পংু মষ এবং ১৪িট এক বছর বয় মষশাবক নেব য
দেব। তােদর যন কােনা খুঁত না থােক। ২৪ এছাডা়ও তামরা অব যই ষাঁড,় মষ এবং মষশাবেকর সে িঠক পিরমােণ

শে যর নেব য এবং পয় নেব য দেব। ২৫ এছাডা়ও তামরা পােপর উৎসেগর জ য ১ িট পু ষ ছাগলও নেব য িহেসেব
দেব। দিনক উৎসগ শে যর নেব য এবং পানীয় নেব যর সােথ অব যই এিটও যাগ করেব।

২৬ “এই উৎসেবর প ম িদেন তামরা অব যই ৯িট ষাঁড,় ২িট পংু মষ এবং ১৪িট এক বছর বয় মষশাবক নেব য
দেব। তােদর যন কােনা খুঁত না থােক। ২৭ এছাডা়ও তামরা ষাঁড,় মষ এবং মষশাবেকর সে িঠক পিরমােণ শে যর
নেব য এবং পয় নেব য দেব। ২৮ তামরা পােপর উৎসেগর জ য ১িট পু ষ ছাগলও নেব য দেব। এিট দিনক উৎসগ,

শে যর নেব য এবং পয় নেব যর সােথ এিটও যাগ করেব।

¶¶২৯:১ িশঙা বাজােনা অথবা “িচৎকার করা” এটা স বতঃ বাঝায় য এিট একটা হ-হ া করার এবং সখুী হবার িদন।
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২৯ “এই উৎসেবর ষ িদেন তামরা ৮িট ষাঁড,় ২িট পংু মষ এবং ১৪িট এক বছর বয় মষশাবক নেব য দেব। তােদর
যন অব যই কােনা খুঁত না থােক। ৩০ এছাডা়ও তামরা ষাঁড,় মষ এবং মষশাবেকর সে িঠক পিরমােণ শে যর নেব য

এবং পয় নেব য দেব। ৩১ পােপর উৎসেগর জ য তামরা ১িট পু ষ ছাগলও নেব য িহেসেব দেব। এিট দিনক উৎসগ
এবং তার সে দানাশে যর নেব য এবং পয় নেব য অিতির হেব।

৩২ “এই উৎসেবর স ম িদেন তামরা অব যই ৭িট ষাঁড,় ২িট পংু মষ এবং ১৪িট এক বছর বয় মষশাবক নেব য
দেব। তােদর যন কােনা খুঁত না থােক। ৩৩ এছাডা়ও তামরা ষাঁড,় মষ এবং মষশাবেকর সে িঠক পিরমােণ নেব য এবং
পয় নেব য দেব। ৩৪ পােপর উৎসেগর জ য তামরা অব যই ১িট পু ষ ছাগলও নেব য িহেসেব রদান করেব। দিনক

উৎসগ এবং তার জ য শে যর নেব য এবং পয় নেব যর সােথ এিটও যাগ করেব।
৩৫ “এই উৎসেবর শষ িদেন অথাৎ অ ম িদন তামােদর জ য এক িবেশষ সভা আেয়ািজত হেব। ঐ িদেন তামরা কােনা

রমসা য কাজ করেব না। ৩৬ তামরা অব যই সিদন হামবিল রদান করেব। আ েনর সাহাে য তরী নেব যর সগু
রভেুক খশুী করেব। তামরা অব যই ১িট ষাঁড,় ১িট পংু মষ এবং ৭িট এক বছর বয় মষশাবক নেব য দেব। তােদর যন

অব যই কােনা খুঁত না থােক। ৩৭ এছাডা়ও তামরা ষাঁড,় মষ এবং মষশাবেকর সে িঠক পিরমােণ দানাশে যর নেব য
এবং পয় নেব য রদান করেব। ৩৮ পােপর উৎসেগর জ য ১িট পু ষ ছাগলও দেব। দিনক হামবিল এবং তার সােথ
শে যর নেব য এবং পয় য নেব য দওয়া হয় স িলর সােথ এিটও যাগ করেব।

৩৯ “এই উৎসেবর িদন িলেত তামরা অব যই হামবিল, শে যর নেব য, পয় নেব য এবং ম ল নেব য, িনেয় আসেব
এবং ঐ নেব য িল রভেুক রদান করেব। য কােনা রকার িবেশষ উপহার, যা তামরা রভেুক রদান করেত চাও এবং
য কােনা রকার নেব য যা তামােদর িবেশষ রিত ার একিট অ , তার অিতির হেব ঐ নেব য েলা।”

৪০ রভু মািশেক যা যা আ া কেরিছেলন, মািশ ই রােয়েলর লাকেদর সম ই বলেলন।

িবেশষ রিত িত

৩০ ১ ই রােয়েলর পিরবারেগা ীর সকল নতােদর সে মািশ এই কথা বলেলন, “এ েলা রভরু আ া:
২ “যিদ কান যি ঈ বরেক িবেশষ িকছ ু দওয়ার জ য রিত া কের অথবা কান িকছ ু থেক িনেজেক িবরত

রাখার রিত া কের তাহেল স যন তার রিত া না ভােঙ। সই যি যন অব যই যা রিত া কেরিছল তা সিঠকভােব
পালন কের।

৩ “ কান যবুতী রীেলাক তার িপতার বাডী়েত থাকার সময় রভেুক িবেশষ িকছ ু দওয়ার জ য কােনা িবেশষ রিত া
করেত পাের। ৪ যিদ তার িপতা এই রিত া স েক জেন থােক এবং একমত হয়, তাহেল সই যবুতী রীেলাকিট তার

রিত া অনসুাের অব যই রে যকিট কাজ করেব। ৫ িক যিদ তার িপতা এই রিত ার কথা জেন থােক এবং স এই
যাপাের একমত না হয়, তাহেল স য রিত া কেরিছল তার থেক স মু , সই সম কাজকম তােক আর করেত হেব

না। তার িপতা তােক সই কাজ করেত িনেষধ কেরিছল, সতুরাং রভু তােক মা করেবন।
৬ “ কান রীেলাক রভেুক িকছ ু দওয়ার জ য কােনা িবেশষ রিত া করার পর যিদ তার িববাহ হয়, ৭ যিদ তার

বামী তার রিত ার কথা জানেত পাের এবং কােনা রিতবাদ না কের, তাহেল সই রীেলাক যা রিত া কেরিছল সই
কাজ েলা অব যই করেব। ৮ িক যিদ তার বামী তার রিত ার কথা জানেত পাের এবং তােক তার রিত া পালন করেত
িদেত অস ত হয়, তাহেল সই রী যা রিত া কেরিছল সই সম কাজ তােক আর করেত হেব না। তার বামী তার

রীর রিত া ভ কিরেয়িছল— সই রীেক তার রিত ানসুাের কাজ করেত দয় িন, সতুরাং রভু তােক মা করেবন।
৯ “একজন িবধবা অথবা একজন বামী পির য া রীেলাক কােনা িবেশষ রিত া কের থাকেত পাের। যিদ স তা

কের, তাহেল স তার রিত ানসুাের সম িকছইু সিঠকভােব করেব।
১০ “একজন িববািহতা রীেলাক রভেুক িকছ ু দওয়ার জ য কােনা িবেশষ রিত া কের থাকেত পাের। ১১ যিদ

তার বামী তার রিত ার কথা জানেত পাের এবং তােক তার রিত া পালন করেত িদেত স ত হয়, তাহেল স তার
রিত ানসুাের সম কাজ অব যই যথাযথভােব পালন করেব। স যা রিত া কেরিছল সই অনসুাের সম িকছ ু স

অব যই দেব। ১২ িক যিদ তার বামী তার রিত ার কথা জানেত পাের, এবং তােক তার রিত া পালন করেত িদেত
অস ত হয়, তাহেল স যা রিত া কেরিছল সই সম কাজ তােক আর করেত হেব না। স িক রিত া কেরিছল তােত
িকছ ু যায় আেস না, তার বামী তার রীর রিত া ভ করােত পাের। যিদ তার বামী রিত া ভ করায়, তাহেল রভু
তােক মা করেবন। ১৩ একজন িববািহতা রীেলাক রভেুক কােনা িকছ ু দওয়ার জ য রিত া কের থাকেত পাের অথবা
কােনা িবষেয় িনেজেক বি ত করার জ য রিত া কের থাকেত পাের অথবা স ঈ বেরর কােছ অ য কােনা িবেশষ রিত া

করেত পাের। তার বামী তার রিত া েলার মে য য কােনা একিটর ে র বাধা িদেত পাের অথবা ঐ রিত া েলার
মে য য কােনা একিটেক পালন করেত িদেত পাের। ১৪ বামী যিদ রিত া েলার স েক জানেত পের স েলার পালেন
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বাধা না দয়, তাহেল সই রী অব যই রিত ানসুাের রে যকিট িজিনস সিঠকভােব পালন করেব। ১৫ িক যিদ বামী
রিত ার কথা জানেত পাের এবং স েলার পালেন বাধা দয়, তাহেল স রিত া ভে র জ য দায়ী থাকেব।”

১৬ রভু মািশেক ঐ আ া েলা িদেলন। ঐ আ া েলা হল একজন পু ষ এবং তার রীর স েক, একজন িপতা এবং
তার ক যার স েক, য ক যা যবুতী অব ায় িপতার বাডী়েত রেয়েছ।

ই রােয়লীয়রা িমিদয়নীয়েদর পা া আ রমণ করল

৩১ ১ রভু মািশেক বলেলন, ২ “আিম ই রােয়েলর লাকেদর িমিদয়নীয়েদর পরািজত কের রিতেশাধ িনেত সাহা য
করেবা। তারপের মািশ তিুম মারা যােব।”

৩ সতুরাং মািশ লাকেদর বলেলন, “ তামােদর পু ষেদর ম য থেক স য হবার জ য কেয়কজনেক বেছ নাও।
িমিদয়নীয়েদর িব ে লডা়ই করার জ য রভু ঐ সম লাকেদর যবহার করেবন। ৪ ই রােয়েলর রে যকিট পিরবারেগা ী
থেক ১০০০ লাক বেছ নাও। ৫ সখােন ই রােয়েলর পিরবারেগা ী থেক মাট ১২,০০০ স য থাকেব।”

৬ মািশ সই ১২,০০০ স যেক যেু পাঠােলন। িতিন তােদর সে যাজক ইিলয়াসেরর পু র পীনহসেক পাঠােলন। পীনহস
তার সে পিব র র যসাম রী, িশঙা ও ভরী িনেলন। ৭ রভরু আেদশমেতাই ই রােয়েলর লাকরা িমিদয়নীয়েদর সে যু
কের সম িমিদয়নীয় লাকেদর হ যা করল। ৮ তারা য সম লাকেদর হ যা কেরিছল তােদর মে য িছেলন ইিব, রকম,
সরূ, হরূ এবং রবা িমিদয়েনর পাঁচজন রাজা। তারা তরবািরর সাহাে য িবেয়ােরর পু র িবিলয়মেকও হ যা করল।

৯ ই রােয়েলর লাকরা িমিদয়নীয় রীেদর এবং বা ােদর ব ী কের িনেয় এল। এছাডা়ও তারা তােদর মষ, গা এবং
অ যা য িজিনসপ রও িনেয় এল। ১০ এরপর তারা তােদর সম শহর এবং রাম পিুডে়য় িদল। ১১ তারা সম লাকেদর,
প সমহূ এবং যেু যা পেয়িছল তা িনেয় ১২ িশিবের মািশ, যাজক ইিলয়াসর এবং ই রােয়েলর অ যা য সম লােকর কােছ
এল। ই রােয়েলর লাকরা এইসময় মায়ােবর যদেনর উপ যকায় িশিবর াপন কেরিছল। এিট িছল িযরীেহার অপর পাের
যদন নদীর পবূিদেক। ১৩ আর মািশ, যাজক ইিলয়াসর এবং ই রােয়েলর নতারা স যেদর সে দখা করার জ য িশিবর
থেক বিরেয় এেলন।

১৪ মািশ ১০০০ সে যর সনাপিত এবং ১০০ সে যর সনাপিত, যারা যু থেক িফের এেসিছল তােদর রিত
হেয়িছেলন। ১৫ মািশ তােদর বলেলন, “ তামরা কন রীেলাকেদর বঁেচ থাকেত িদেয়েছা? ১৬ িপেয়াের িবিলয়েমর ঘটনার
সময় এইসব রীেলাকরাই রভরু কাছ থেক ই রােয়লীয় পু ষেদর দূের সিরেয় িদেয়িছল এবং সই জ যই রভরু লাকেদর
মে য মহামারী হেয়িছল। ১৭ এখন সম িমিদয়নীয় ছেলেদর হ যা কেরা। সম িমিদয়নীয় রীেলাকেদর হ যা কেরা যােদর
কােনা না কােনা পু েষর সে যৗন স ক িছল। ১৮ তিুম সম যবুতী মেয়েদর বাঁচেত িদেত পােরা। িক কবল সইসব

রীেলাকেদর যােদর সে কােনা পু েষর যৗন স ক হয়িন। ১৯ এরপর তামরা যারা অ যা য লাকেদর হ যা কেরছ
তােদর রে যেক অব যই িশিবেরর বাইের সাতিদন থাকেব। তামরা যিদ কবলমা র মতৃেদহ শ কের থােকা তাহেলও
তামােদর িশিবেরর বাইের থাকেত হেব। ততৃীয় িদেন তামরা এবং তামােদর ব ীরা অব যই িনেজেদর পিব র করেব। স ম

িদেন তামরা পনুরায় অব যই এই একই কাজ করেব। ২০ তামরা অব যই তামােদর সম পিরেধয় ব র ধােব। চামডা়,
পশম অথবা কােঠর তরী য কােনা িজিনসই তামরা অব যই ধােব এবং িচ হেব।”

২১ এরপর যাজক ইিলয়াসর স যেদর বলেলন, “ঐ িনয়ম েলা রভু মািশেক িদেয়ছন। ঐ িনয়ম েলা সইসব স যেদর
জ য, যারা যু থেক িফের আসেছ। ২২–২৩ িক আ েন দওয়া যােব এমন র যসাম রীর স েক িনয়ম আলাদা। তামরা
অব যই সানা, েপা, িপতল, লাহা, িটন অথবা সীসা আ েনর মে য িদেয় িনেয় যােব এবং তারপর ঐ িজিনস েলােক
জল িদেয় পির ার করেব তাহেল স েলা পিব র হেব। যিদ কােনা র যসাম রীেক আ েন রাখা না যায়, তাহেল তামরা
অব যই স েলােক জল িদেয় পির ার করেব। ২৪ স ম িদেন তামরা তামােদর সম জামাকাপড় পির ার করেব এবং তখন
তামরা িচ হেব। এরপের তামরা িশিবেরর মে য আসেত পারেব।”

২৫ এরপের রভু মািশেক বলেলন, ২৬ “তিুম, যাজক ইিলয়াসর এবং সম নতারা সম ব ীেদর, প েদর এবং স যরা
যেু যসব র যসাম রী িনেয় এেসিছল স েলা গণনা করেব। ২৭ এরপর ঐসব র যসাম রী স যেদর মে য যারা
যেু িগেয়িছল এবং ই রােয়েলর বাকী অ যা য লাকেদর মে য সমান ভােগ ভাগ কের দেব। ২৮ যেু িগেয়িছল এমন
স যেদর কাছ থেক ঐসব র যসাম রীর িকছ ু অংশ কর িহসােব িনেয় নাও; সই অংশিট হেব রভরু। রে যক ৫০০িট
র যসাম রীর জ য একিট কের র যসাম রী রভরু হেব। এইসব র যসাম রীর অ ভু হল মানষু, গ , গাধা এবং
মষ। ২৯ স যরা যু থেক লঠু কের যসব র যসাম রী িনেয় এেসিছল তার অেধক ভাগ র যসাম রী িনেয় নাও। এরপর

ঐসব র যসাম রী যাজক ইিলয়াসরেক িদেয় দাও। ঐ অংশিট হেব রভরু। ৩০ এবং তারপর ই রােয়েলর লাকেদর অংেশর
অেধক থেক, রে যক ৫০িট র যসাম রীর জ য একিট কের িজিনস নাও। এইসব র যসাম রীর মে য মানষু, গ ,
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গাধা, মষ অথবা অ য য কােনা প অ ভু থাকেব। ঐ অংশিট লবীয়েদর িদেয় দাও কারণ লবীয়রা রভরু পিব র
তাঁবরু য কের।”

৩১ রভু মািশেক যা আ া কেরিছেলন মািশ এবং ইিলয়াসর িঠক সই মেতাই কাজ করেলন। ৩২ স যরা ৬৭৫,০০০
মষ, ৩৩ ৭২,০০০ গ , ৩৪ ৬১,০০০ গাধা, ৩৫ এবং ৩২,০০০ রীেলাক সে িনেয় এেসিছল। (ওরা সইসব রীেলাক

যােদর কােনা পু েষর সে যৗন স ক িছল না।) ৩৬ য সব স যরা যেু িগেয়িছল তােদর রাে যর অেধক অংশ হল
৩৩৭,৫০০ িট মষ। ৩৭ তারা রভেুক ৬৭৫ িট মষ িদেয়িছল। ৩৮ স যরা ৩৬,০০০ িট গা পেয়িছল। তারা ৭২িট গা

রভেুক িদেয়িছল। ৩৯ স যরা ৩০,৫০০ িট গাধা পেয়িছল। তারা রভেুক ৬১িট গাধা িদেয়িছল। ৪০ স যরা ১৬,০০০ জন
রীেলাক পেয়িছল। তারা রভেুক কর িহেসেব ৩২ জন রীেলাক িদেয়িছল। ৪১ রভু মািশেক যমন আেদশ কেরিছেলন

সই আেদশমেতাই িতিন যাজক ইিলয়াসর রভরু জ য ঐ সকল উপহার সাম রী িদেয়িছেলন।
৪২ স যেদর বারা লিু ত রে যর অেধক, যা মািশ ই রােয়েলর লাকেদর জ য আলাদা কেরিছেলন তা গণনা কের

দখা গল। ৪৩ লাকরা ৩৩৭,৫০০ িট মষ, ৪৪ ৩৬,০০০ গা , ৪৫ ৩০,৫০০ গাধা, ৪৬ এবং ১৬,০০০ রীেলাক পেয়িছল।
৪৭ মািশ রভরু জ য রে যক ৫০িট র যসাম রী িপছ ুএকিট কের িজিনস িনেয়িছেলন। এর মে য প এবং মানষু অ ভু
িছল। এরপর িতিন ঐ সকল র য সাম রী লবীয়েদর িদেয়িছেলন, কারণ তারা রভরু পিব র তাঁবরু র ণােব ণ করত।

রভু যমন আেদশ কেরিছেলন মািশ িঠক সভােবই এই কাজিট করেলন।
৪৮ এরপর স যেদর নতারা (১০০০ জন পু েষর উ তন নতারা এবং ১০০ জন পু েষর উ তন নতারা) মািশর কােছ

এেলন। ৪৯ তাঁরা মািশেক বলেলন, “আমরা, আপনার সবকরা, আমােদর স যেদর গণনা কেরিছ। আমরা তােদর কাউেকই
বাদ িদই িন। ৫০ সতুরাং আমরা রে যক স যর কাছ থেক রভরু উপহার িনেয় এেসিছ। আমরা সানার তরী বা -ব নী,
কিজর অলংকার, আংিট, মাকিড় এবং ক হার িনেয় এেসিছ। আমােদর িচ করার জ য রভেুক এই সকল উপহার দওয়া
হে ।”

৫১ সতুরাং মািশ সানা িদেয় তরী ঐ সম র যসাম রী িনেয় স েলা যাজক ইিলয়াসরেক িদেলন। ৫২ ১০০০ জন
পু েষর উ তন নতারা এবং ১০০ জন পু েষর উ তন নতারা য সানা িদেয়িছেলন তার মাট ওজন িছল রায় ৪২০
পাউ । ৫৩ স যরা যু থেক য সকল র যসাম রী িনেয় এেসিছল তার বাকী অংশ তারা িনেজেদর কােছ রেখ িদেয়িছল।
৫৪ রিত ১০০০ জন পু েষর উ তন নতােদর কাছ থেক এবং রিত ১০০ জন পু েষর উ তন নতােদর কাছ থেক সানা
িনেয় মািশ এবং যাজক ইিলয়াসর সই সানা সমাগম তাঁবেুত রাখেলন। রভরু সামেন এই উপহার ই রােয়েলর লাকেদর
জ য ৃিতিচ িহসােব িছল।

যদন নদীর পবূিদেকর পিরবারেগা ী

৩২ ১ েবণ এবং গােদর পিরবারেগা ীেত অেনক গবািদ প িছল। ঐ লাকরা যােসর ও িগিলয়েদর কােছ জিম দেখিছল।
তারা দখল য, এই জিমিট তােদর প েদর কােছ খবুই উপেযাগী। ২ সই কারেণ েবণ এবং গােদর পিরবারেগা ীর

লাকরা মািশ, যাজক ইিলয়াসর এবং লাকেদর নতােদর সে কথা বলল। ৩–৪ তারা বলল, “আমােদর অথাৎ আপনােদর
সবকেদর অেনক গবািদ প আেছ এবং য জিম রভু ই রােয়লীয়েদর জ য জয় কেরিছেলন সিট প েদর পে খবুই

উপেযাগী। এই দেশর অ ভু জায়গা েলা িছল অ ােরাৎ, দীেবান, যােসর, িন রা, িহে বান, ইিলয়ালী, সবাম, নেবা ও
িবেয়ান। ৫ তারা বলল, যিদ আপনার খশুী হয় তাহেল এই জায়গািট আমােদর িদেয় িদেত পােরন। আমােদর যদন নদীর অপর
পাের িনেয় যােবন না।”

৬ মািশ েবণ এবং গােদর পিরবারেগা ীর লাকেদর বলেলন, “ তামরা যখন এখােন ায়ীভােব বসবাস করেব তখন িক
তামরা তামােদর ভাইেদর যেু যেত দেব? ৭ তামরা ই রােয়েলর লাকেদর িন ৎ সাহ করার চ া করছ কন? তামরা

তােদর িন ৎ সাহ করছ যােত তারা নদী পার না হয় এবং ঈ বর তােদর য দশ িদেয়েছন সই দশ অিধ রহণ না কের!
৮ তামােদর িপতারাও আমার সে িঠক একই যবহার কেরিছল। কােদশ-বেণয় দশিট দখার জ য আিম িকছ ু চর
সখােন পািঠেয়িছলাম। ৯ ঐ সম লাকরা ইে ােলর উপ যকা পয িগেয়িছল। তারা দশিট দেখিছল এবং ঐ সম লাকরা

ই রােয়েলর লাকেদর এতটাই িন ৎ সাহ কেরিছল য রভু তােদর য জায়গা িদেয়িছেলন, সখােন যেতও তারা অ বীকার
কেরিছল। ১০ রভু ঐ লাকেদর রিত রচ হেয় রিত া কেরিছেলন: ১১ ‘িমশর থেক এেসেছ এমন ২০ বছর অথবা
তার বশী বয় কােনা লাকই সই দশ দখার অনমুিত পােব না য দশ আিম অ রাহাম, ইস ্হাক এবং যােকােবর কােছ
দব বেল রিত া কেরিছলাম। িক তারা সিঠকভােব আমােক অনসুরণ কের িন। সতুরাং কােলব এবং িযেহাশয়ূ ছাডা় আর
কউ এই দশ পােব না। ১২ কারণ কিনসীয় গা ীভু িযফিূ র পু র কােলব এবং নেূনর পু র িযেহাশয়ূ রভেুক সিঠকভােব

অনসুরণ কেরিছল!’
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১৩ “ই রােয়েলর লাকেদর রিত রভু রচ হেয়িছেলন। সই কারেণ রভু ঐ লাকেদর ৪০ বছর ম ভিূমেত
বাস করেত বা য কেরিছেলন। যারা রভরু িব ে পাপকায কেরিছল তােদর সকলেকই রভু তােদর মতৃু্য পয ম ভিূমেত
ঘেুর বডা়েত বা য কেরিছেলন। ১৪ তামােদর িপতারা য কাজ কেরিছেলন এখন তামরা সই একই কােজর পনুরাবিৃ করেছা।
তামরা পাপী লাকরা, তামরা িক চাও য, রভু তার লাকেদর িব ে আেগর থেকও আরও বশী হন? ১৫ তামরা

যিদ রভেুক অনসুরণ করা ছেড় দাও, তাহেল রভু ই রােয়েলর লাকেদর আরও দীঘিদেনর জ য ম ভিূমেত থাকেত বা য
করেবন। এইভােব তামরা এই সম লাকেদর বংস করেব।”

১৬ িক েবেণর এবং গােদর পিরবারেগা ীর লাকরা মািশর কােছ িগেয় বলল, “আমরা আমােদর স ানেদর জ য এখােন
শহর তরী করেবা এবং আমােদর প র জ য খাঁয়াড় গেড় তলুেবা। ১৭ তাহেল আমােদর স ানরা এই দেশ বসবাসকারী
অ যা য লাকেদর থেক িনরাপেদ থাকেত পারেব। িক আমরা খবু খশুী মেনই এিগেয় এেস ই রােয়েলর অ যা য লাকেদর
সাহা য করব য পয না তােদর িনেজেদর দেশ িনেয় আসব। ১৮ ই রােয়েলর রে যেক তার জিমর অংশ না পাওয়া পয
আমরা বাডী় িফরেবা না। ১৯ যদন নদীর পি ম িদেকর কােনা জিম আমরা নেবা না। যদন নদীর কবলমা র পবূিদেকর
জিমই আমােদর।”

২০ সতুরাং মািশ তােদর বলেলন, “ তামরা যিদ এ েলার সবটাই কেরা, তাহেল এই জিম তামােদর হেব; িক তামােদর
স যেদর অব যই রভরু সামেন যেু যেত হেব। ২১ তামােদর স যরা অব যই যদন নদী পার করেব এবং শ েদর
দশ যাগ করেত বা য করেব। ২২ রভু আমােদর সবাইেক জিম অিধ রহণ করেত সাহা য করার পের, তামরা বাডী় িফের
যেত পােরা। তখন রভু এবং ই রােয়েলর লাকরা তামােদর দাষী মেন করেব না। তখন রভু তামােদর এই জিম িনেত
দেবন। ২৩ িক তামরা যিদ এই েলা না কেরা, তাহেল তামরা রভরু িব ে পাপ করেব এবং এটা িনি ত জেন রেখা
য, তামরা তামােদর পােপর জ য শাি পােব। ২৪ তামরা তামােদর স ানেদর জ য শহর এবং তামােদর প েদর জ য
খাঁয়াড় তরী কেরা; িক তামরা যা শপথ কেরিছেল স েলা অব যই কােরা।”

২৫ তখন গােদর এবং েবেণর পিরবারেগা ীর লাকরা মািশেক বলল, “আমরা আপনার সবক, আপিন আমােদর ,
সতুরাং আপিন যা বলেবন আমরা সটাই করব। ২৬ আমােদর রীরা, স ানরা এবং আমােদর সম প িগিলয়েদর
শহর েলােত থাকেব। ২৭ িক আমরা, আপনার সবকরা যদন নদী পার হব। আমােদর রভরু কথামেতা আমরা রভরু
সামেন যেু র জ য এিগেয় যােবা।”

২৮ সতুরাং মািশ, যাজক ইিলয়াসর, নেূনর পু র িযেহাশয়ূ এবং ই রােয়েলর পিরবারেগা ী েলার সম নতােদর তােদর
িবষয় এই িনেদশ িদেলন। ২৯ মািশ তােদর বলেলন, “গাদ এবং েবেণর মানষু যদন নদী পার হেব এবং রভরু সামেন থেক
যেু যােব। তারা তামােদর সই দশ িনেত সাহা য করেব এবং তােদর দেশর অংশ িহেসেব তিুম িগিলয়েদর দশ িদেয়
দেব। ৩০ তারা রিত া কেরেছ য কনান দশ অিধকার করেত তারা তামােদর সাহা য করেব। িক যিদ তারা তামােদর
স যেদর সে পার না হয় তাহেল তারা কবলমা র কনােন একিট অেপ াকৃত ছাট জিমর অংশ পােব।”

৩১ গাদ এবং েবেণর লাকরা উ র িদল, “ রভু যা আেদশ কেরেছন িঠক সটা করার জ য আমরা রিত িত কেরিছ।
৩২ আমরা রভরু সামেন যদন নদী পার হেয় কনান দেশ যাব, িক যদন নদীর পবূিদেকর দশই হল আমােদর অংশ।”

৩৩ সতুরাং গােদর লাকেদর, েবেণর লাকেদর এবং মনঃিশ পিরবারেগা ীর অেধক লাকেক মািশ সই দশ িদেয়িছেলন।
(মনঃিশ িছেলন যােষেফর পু র।) ইেমারীয়েদর রাজা সীেহােনর রা য এবং বাশেনর রাজা ওেগর রা য সই দেশর অ ভু
িছল। ঐ জায়গার আেশপােশর সম ঐ শহর ঐ দেশর অ ভু িছল।

৩৪ গােদর লাকরা দীেবান, অটােরাৎ  ও অেরােয়র এবং ৩৫ অটােরাৎ - শাফন, যােসর ও যগিবহ এবং ৩৬ বৎ -িন রা ও বৎ -
হারণ শহর িল খবু শ রাচীর িদেয় গেড় তেুলিছল এবং প েদর জ য খাঁয়াড় তরী কেরিছল।

৩৭ েবেণর লাকরা িহষেবান, ইিলয়ালী, িকিরয়াথিয়ম, ৩৮ নেবা, বা -িমেয়ান এবং িসব ্মা শহর গেড় তেুলিছল। তারা
তােদর পনুগিঠত শহর েলার আেগর নাম েলাই রেখিছল িক নেবা এবং বা -িমেয়ােনর নাম পিরবতন কেরিছল।

৩৯ মনঃিশর পু র মাখীেরর পিরবারেগা ীর লাকরা িগিলয়েদ িগেয় সখােন বসবাসকারী ইেমারীয়েদর পরািজত কেরিছল।
৪০ সই কারেণ মািশ মনঃিশ পিরবারেগা ীর মাখীরেক িগিলয়দ িদেলন এবং তােদর পিরবার সখােন ায়ীভােব বসবাস
করল। ৪১ মনঃিশ গা ীর যায়ীর সখানকার ছােটা ছােটা রাম েলােক অিধকার করল। এরপর স ঐ রাম েলার নাম
িদেয়িছল যায়ীেরর শহর সকল। ৪২ কনা  এবং এর কােছর ছােটা ছােটা শহর েলােক নাবহ পরািজত কেরিছল। এরপর স
িনেজর নামানসুাের সই জায়গার নামকরণ কেরিছল।
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িমশর থেক ই রােয়েলর যা রা

৩৩ ১ মািশ এবং হােরাণ িমশর থেক ই রােয়েলর লাকেদর নত ৃ ব িদেয় িবিভ দেল ভাগ কের িনেয় িগেয়িছেলন।
২ তারা য জায়গা েলােত রমণ কেরিছল, রভরু আ া অনযুায়ী মািশ স জায়গা েলা স েক িলেখিছেলন। তােদর

যা রার পযায় িল এখােন দওয়া হল:
৩ রথম মােসর ১৫তম িদেন তারা রািমেষষ যাগ কেরিছল। সই িদন সকােল িন ারপেবর পের ই রােয়েলর

লাকরা জেয়র ভ ীেত তােদর হাত উঁচু কের িমশর থেক বিরেয় এেসিছল। িমশেরর সম লাক তােদর দেখিছল।
৪ রভু যােদর হ যা কেরিছেলন সই রথমজাতেদর িমশরীয়রা সই সময় কবর িদি ল। িমশেরর দবগেণর িব ে ও

রভু তাঁর িবচার দিখেয়িছেলন।
৫ ই রােয়েলর লাকরা রািমেষষ যাগ কের সেু ােতর উে ে য যা রা কেরিছল। ৬ সেু াৎ থেক তারা এথেমর িদেক

যা রা কেরিছল। লাকরা সখােন ম ভিূমর রাে িশিবর াপন কেরিছল। ৭ তারা এথম যাগ কের পী-হহীেরােতর
িদেক যা রা কেরিছল। এই জায়গািট বাল-সেফােনর কােছ িছল। লাকরা িমে ােলর কােছ িশিবর াপন কেরিছল।

৮ লাকরা পী-হহীেরাত যাগ কের সমেু রর ম য িদেয় হঁেটিছল। তারা ম ভিূমর িদেক িগেয়িছল, এরপর িতন িদন
ধের এথম ম ভিূমর ম য িদেয় হঁেটিছল। লাকরা মারা নামক ােন িশিবর াপন কেরিছল।

৯ লাকরা মারা যাগ কের এলীেম িগেয়িছল এবং সখােনই িশিবর াপন কেরিছল। সখােন ১২িট ঝণা এবং ৭০িট
খজরু গাছ িছল।

১০ লাকরা এলীম যাগ কের সফূ সাগেরর কােছ িশিবর াপন কেরিছল।
১১ সূফ সাগর যাগ করার পের লাকরা সীন ম ভিূমেত িশিবর াপন কেরিছল।
১২ এরপর সীন ম ভিূম যাগ কের দ কােত িশিবর াপন কেরিছল।
১৩ দপকা যাগ কের আলেুশ িশিবর াপন কেরিছল।
১৪ আলশু যাগ কের রফীদীেম িশিবর াপন কেরিছল। সই ােন লাকেদর পান করার উপেযাগী কােনা জল িছল

না।
১৫ লাকরা রফীদীম যাগ কের সীনয় ম ভিূমেত িশিবর াপন কেরিছল।
১৬ সীনয় ম ভিূম যাগ কের িকে রাৎ -হ াবােত িশিবর াপন কেরিছল।
১৭ লাকরা িকে রাৎ -হ াবা যাগ কের হৎেসেরােত িশিবর াপন কেরিছল।
১৮ হৎেসেরাত যাগ করার পের ির  মােত িশিবর াপন কেরিছল।
১৯ িরৎ মা যাগ কের িরে াণ- পরেস িশিবর াপন কেরিছল।
২০ িরে াণ- পরস যাগ কের িলব ্নােত িশিবর াপন কেরিছল।
২১ িলব ্না যাগ কের ির  সােত িশিবর াপন কেরিছল।
২২ ির  সা যাগ কের কেহলাথায় িশিবর াপন কেরিছল।
২৩ কেহলাথা যাগ কের শফর পবেত িশিবর াপন কেরিছল।
২৪ শফর পবত যাগ কের হরাদােত িশিবর াপন কেরিছল।
২৫ হরাদা যাগ কের মেখেলােত িশিবর াপন কেরিছল।
২৬ মেখেলাৎ যাগ কের তহেত িশিবর াপন কেরিছল।
২৭ তহৎ যাগ কের তরহেত িশিবর াপন কেরিছল।
২৮ তরহ যাগ কের িম  কােত িশিবর াপন কেরিছল।
২৯ িমৎ কা যাগ কের হে ানােত িশিবর াপন কেরিছল।
৩০ হে ানা যাগ কের মােষেরােত িশিবর াপন কেরিছল।
৩১ মােষেরাৎ যাগ কের বেনয়াকেন িশিবর াপন কেরিছল।
৩২ বেনয়াকন যাগ কের হা -হিগ  গেদ িশিবর াপন কেরিছল।
৩৩ হা -হিগ  গদ যাগ কের য  বাথােত িশিবর াপন কেরিছল।
৩৪ য  বাথা যাগ কের অে রাণােত িশিবর াপন কেরিছল।
৩৫ অে রাণা যাগ কের ইৎ িসেয়ান- গবের িশিবর াপন কেরিছল।
৩৬ ইৎ িসেয়ান গবর যাগ কের সীন ম ভিূমর কােদেশ িশিবর াপন কেরিছল।
৩৭ কােদশ যাগ কের হাের িশিবর াপন কেরিছল। ইেদাম দেশর সীমাে এই পবতিট িছল। ৩৮ যাজক হােরাণ

রভরু কথা মা য কের হার পবেতর ওপের িগেয়িছেলন। সই জায়গায় প ম মােসর রথম িদেন হােরাণ মারা
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িগেয়িছেলন। ই রােয়েলর লাকরা িমশর যাগ করার পের সইিট িছল ৪০তম বছর। ৩৯ হার পবেতর ওপের মারা
যাওয়ার সময় হােরােণর বয়স িছল ১২৩ বছর।

৪০ কনান দেশর নেগেভ অরাদ নােম একিট শহর িছল। সই শহের কনােনর রাজা েনিছেলন য ই রােয়েলর
লাকরা আসেছ। ৪১ লাকরা হার পবত যাগ কেরিছল এবং স  েমানােত িশিবর াপন কেরিছল।

৪২ লাকরা স  েমানা যাগ কের পেূনােন িশিবর াপন কেরিছল।
৪৩ পেূনান যাগ কের ওেবােত িশিবর াপন কেরিছল।
৪৪ ওেবাৎ যাগ কের ইয়ী-অবারীেম িশিবর াপন কেরিছল। এই জায়গািট মায়াব দেশর সীমাে অবি ত িছল।
৪৫ লাকরা ইয়ীম (ইয়ী-অবারীেম) যাগ কের দীেবান-গােদ িশিবর াপন কেরিছল।
৪৬ দীেবান-গাদ যাগ কের অে ান-িদলাথিয়েম িশিবর াপন কেরিছল।
৪৭ অে ান-িদলাথিয়ম যাগ কের নেবার কােছ অবারীম পবেতর ওপের িশিবর াপন কেরিছল।
৪৮ অবারীম পবত যাগ কের মায়ােবর যদন উপ যকায় িশিবর াপন কেরিছল। িযরীেহার অপর পাের যদন নদীর

কােছ এই জায়গািট িছল। ৪৯ তারা মায়ােবর যদন উপ যকায় যদন নদী বরাবর িশিবর াপন কেরিছল। তােদর িশিবর
বৎ -িযশীেমাৎ থেক আেবল-িশটীম পয িব ৃত িছল।

৫০ সই ােন রভু মািশেক বলেলন, ৫১ “ই রােয়েলর লাকেদর এই কথা িল বেলা: তামরা যদন নদী পার হেয় কনােনর
অ য ের রেবশ করেব। ৫২ সখানকার অিধবাসীেদর তামরা দূর কের দেব। তামরা তােদর সম খাদাই করা মিূ ও

রিতমােদর বংস করেব এবং তােদর পজূার সম উ ান েলা বংস করেব। ৫৩ তামরা সই জায়গা অিধকার কের
সখােনই ায়ীভােব বসবাস করেব, কারণ আিমই সই জায়গািট তামােদর িদি । এই জায়গািট কবলমা র তামােদর
গা ী িলর হেব। ৫৪ তামােদর গা ীর রে যেক এই দেশর অংশ পােব। তামরা ঘুঁিট চেল িস া নেব কা পিরবার
দেশর কা অংশ পােব। বড় পিরবার দেশর বড় অংশ পােব। ছােটা পিরবার দেশর ছাট অংশ পােব। চালা ঘুঁিট দিখেয়
দেব কান পিরবার দেশর কান অংশ পােব। রে যক পিরবারেগা ী দেশ তার অংশ পােব।

৫৫ “ তামরা যিদ ঐ দেশর অিধবাসীেদর দশ ছাডে়ত বা য না কর তেব যােদর তামরা থাকেত দেব, তারা তামােদর
সামেন রচরু সম যা িনেয় আসেব। তারা হেব তামােদর চােখ বািলর মেতা এবং তামােদর পােশ কাঁটার মেতা হেব। তামরা
যখােন বাস করেব সখােন তারা রচরু সম যা িনেয় আসেব। ৫৬ তামরা যিদ ঐ সম লাকেদর তামােদর দেশ থাকেত

দাও, তাহেল আিম তােদর রিত যা করেত চেয়িছলাম তা তামােদর রিত করেবা।”

কনােনর সীমা

৩৪ ১ রভু মািশেক বলেলন, ২ “ই রােয়েলর লাকেদর এই আেদশ দাও। তামরা কনান দেশ আসেছা। তামরা এই
দশেক পরািজত করেব। তামরা সম র কনান দশিটেক অিধ রহণ করেব। ৩ দি ণ িদেক তামরা ইেদােমর কােছ

সীন ম ভিূমর িকছ ুঅংশ পােব। লবণ সাগেরর দি ণ রাে তামােদর দি ণ সীমা হেব। ৪ এিট অ র বীেমর দি ণ
িদক অিত রম করেব। এিট সীন ম ভিূমর ম য িদেয় যােব কােদশ-বেণেয়র এবং তারপের হৎসর-অদ এবং তারপের এিট
অে ােনর ম য িদেয় যােব। ৫ অে ান থেক এই সীমা িমশেরর নদী পয িব ৃত হেব এবং এিট শষ হেব ভমূ যসাগের।
৬ তামােদর পি ম সীমা হেব ভমূ যসাগর। ৭ তামােদর উ র সীমা হেব ভমূ যসাগর থেক এবং এিট িব ৃত হেব,
হার পবত িলবােনান পয । ৮ হার পবত থেক এিট লেবা হমাত পয যােব এবং তারপের সদাদ পয । ৯ এরপর সই

সীমা িসে রাণ পয যােব এবং এিট শষ হেব হৎসর-ঐনেন। সতুরাং সিটই তামােদর উ র সীমা । ১০ তামােদর পবূ
সীমা হেব হৎসর-ঐনেন এবং এিট শফাম পয যােব। ১১ শফাম থেক সীমা িট ঐেনর পবূ িদেক িরব ্লা পয যােব।
সীমা িট িকে রৎ রেদর পােশ পাহােডর় সীমা বরাবর িব ৃত হেব। ১২ এরপর সীমা িট যদন নদীর সীমা বরাবর িব ৃত
থাকেব। এিট লবণ সাগের িগেয় শষ হেব। ঐ েলাই হল তামার দেশর চারধােরর সীমানা।”

১৩ সই কারেণ মািশ ই রােয়েলর লাকেদর এই আেদশ িদেয়িছেলন, “এই সই দশ যিট তামরা পােব এবং নয়িট গা ী
ও মনঃিশর গা ীর অেধেকর মে য ভিূমিটেক ভাগ কের দওয়ার জ য তামরা ঘুঁিট চালেব। ১৪ েবণ ও গােদর পিরবারেগা ী
এবং মনঃিশ পিরবারেগা ীর অেধক তােদর দশ বেছ িনেয়েছ। ১৫ ঐ িট এবং অেধক পিরবারেগা ী িযরীেহার কােছর দশ
িনেয়িছল। তারা যদন নদীর পবূিদেকর জিম িনেয়িছল।”

১৬ এরপর রভু মািশেক বলেলন, ১৭ “ দশ ভাগ কের দওয়ার কােজ, এই সম লাকরা তামােক সাহা য করেব: যাজক
ইিলয়াসর, নেূনর পু র িযেহাশয়ূ এবং ১৮ সম পিরবারেগা ীর নতারা। সখােন রে যক পিরবারেগা ী থেক একজন কের
নতা থাকেবন। ঐ সম লাকরা দশ ভাগ করেব। ১৯ এই েলা হেলা নতােদর নাম:

িযহদূা পিরবারেগা ী থেক িযফিূ র পু র কােলব।
২০ িশিমেয়ােনর পিরবারেগা ী থেক অ ীহেূদর পু র শমেূয়ল।
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২১ িব যামীন পিরবারেগা ী থেক িকে ােনর পু র ইলীদদ।
২২ দােনর পিরবারেগা ী থেক যি র পু র বিু ।
২৩ যােষেফর উ রপু ষেদর ম য থেক মনঃিশর পিরবারেগা ী থেক এেফােদর পু র হ ীেয়ল।
২৪ ই রিয়ম পিরবারেগা ী থেক িশ েনর পু র কমেূয়ল।
২৫ সবলূনূ পিরবারেগা ী থেক পণেকর পু র ইলীষাফণ।
২৬ ইষাখর পিরবারেগা ী থেক অ সেনর পু র পি েয়ল।
২৭ আেশর পিরবারেগা ী থেক শেলািমর পু র অহীহদূ।
২৮ ন ািল পিরবারেগা ী থেক অ ীহেূদর পু র পদেহল।”

২৯ ই রােয়েলর লাকেদর মে য কনােনর জিম ভাগ কের দওয়ার জ য রভু ঐ সম লাকেদর মেনানীত কেরিছেলন।

লবীয়েদর শহর

৩৫ ১ রভু মািশর সে কথা বলেলন। এিট হেয়িছল িযরীেহার অপর পাের যদন নদীর কােছ মায়ােবর যদন উপ যকায়।
রভু বলেলন, ২ “ই রােয়েলর লাকেদর বেলা, তােদর জিমর অংশ থেক িকছ ুশহর লবীয়েদর িদেত। ই রােয়েলর

লাকেদর উিচৎ ঐ সম শহর এবং তার আেশপােশর প চারেণর উপেযাগী জিম িল লবীয়েদর িদেয় দওয়া। ৩ লবীয়রা ঐ
সম শহের বাস করেত স ম হেব। আর লবীয়েদর সম গা এবং অ যা য প ঐ শহেরর আেশপােশর চারেণাপেযাগী
ভিূম থেক খা য সং রহ করেত স ম হেব। ৪ য পিরমাণ জিম তামরা লবীয়েদর দেব, তা হল শহেরর রাচীেরর থেক
১৫০০ ফটু বাইেরর সম জিম। ৫ এছাডা়ও শহেরর পবূিদেকর ৩০০০ ফটু দূর ব পয সম জিম, শহেরর পি ম িদেকর
৩০০০ ফটু দূর ব পয সম জিম, এবং শহেরর উ র িদেক ৩০০০ ফটু দূর ব পয সম জিম লবীয়েদর হেব। (ঐ সম
জিমর মাঝখােন শহরিট থাকেব।) ৬ ঐ শহর েলার মে য ছয়িট শহর হেব িনরাপ ার জ য। যিদ কােনা যি ঘটনাচে র
কাউেক হ যা কের, তাহেল সই যি তার িনরাপ ার জ য ঐ সম শহের পািলেয় যেত পাের। ঐ ছয়িট শহর ছাডা়ও
তামরা লবীয়েদর আরও ৪২িট শহর দেব। ৭ সতুরাং তামরা মাট ৪৮িট শহর লবীয়েদর দেব। ঐ শহর েলার চারধােরর

জিমও তামরা তােদর দেব। ৮ ই রােয়েলর বড় পিরবার িল জিমর বড় অংশ পােব। ছােটা পিরবারেগা ী িল জিমর ছাট
অংশ পােব। সতুরাং বড় পিরবারেগা ী িল বশী শহর এবং ছাট পিরবারেগা ী িল কম শহর লবীয়েদর দেব।”

৯ এরপর রভু মািশেক বলেলন, ১০ “ লাকেদর বল: তামরা যদন নদী পার হেয় যখন কনান দেশ রেবশ করেব, ১১ তখন
সরু ার শহর িহসােব তামরা অব যই িকছ ুশহর বেছ নেব। যিদ কােনা যি ঘটনাচে র অ য কাউেক হ যা কের, তাহেল
স তার সরু ার জ য ঐ শহর েলার য কােনা একিটেত পািলেয় যেত পাের। ১২ মতৃ যি র পিরবােরর যারা রিতেশাধ

িনেত চায় এমন য কােরা কাছ থেক স িনরাপেদ থাকেত পারেব। আদালেত তার িবচার হওয়া পয স িনরাপেদ থাকেব।
১৩ সখােন ছয়িট সরু ার শহর থাকেব। ১৪ ঐ শহর েলার মে য িতনিট শহর যদন নদীর পবূ িদেক থাকেব এবং িতনিট থাকেব
যদন নদীর পি েম কনান দেশ। ১৫ ই রােয়েলর নাগিরকেদর জ য এবং িবেদশী ও পযটকেদর জ য ঐ শহর েলা হেব
িনরাপদ জায়গা। ঐ সম লাকেদর মে য কােনা যি যিদ ঘটনাচে র কাউেক হ যা কের তেব স ঐ শহর েলার য
কােনা একিটেত পািলেয় যেত স ম হেব।

১৬ “যিদ কােনা যি লাহার অ র যবহার কের কাউেক এমন আঘাত কের য সই যি মারা যায়, তেব সই
যি েক অব যই মরেত হেব। ১৭ যিদ কােনা যি এমন কােনা র রখ নয় এবং তা িদেয় যিদ স কাউেক হ যা কের,

তাহেল সই যি েক অব যই মরেত হেব। (িক র রখ িট যন অব যই সই পিরমােপর হয় যিটেক লাকেদর হ যা
করার কােজ সাধারণভােব যবহার করা যেত পাের।) ১৮ যিদ কােনা যি কাউেক হ যা করার জ য কােনা কােঠর টকুেরা
যবহার কের, যা িদেয় হ যা করা যায়, তাহেল সই যি েক অব যই মরেত হেব। (কােঠর টকুেরািট যন অব যই একিট

অ র হয় যিটেক লাকরা সাধারণতঃ লাকেদর হ যা করার কােজ যবহার কের।) ১৯ মতৃ যি র পিরবােরর একজন
সদ য সই হ যাকারীর পছেন তাডা় কের তােক হ যা করেত পাের।

২০–২১ “ কান যি যিদ তার হাত িদেয় কাউেক এমন আঘাত কের য তার মতৃু্য হয় অথবা যিদ স কাউেক ধা া িদেয়
হ যা কের বা যিদ কােনা িকছ ু ছ ুঁেড় তােক হ যা কের এবং হ যাকারী সিট ঘণৃাবশতঃ কের তাহেল স একজন খনুী। তােক
অব যই হ যা করা উিচৎ । মতৃ যি র পিরবােরর য কােনা একজন সদ য সই হ যাকারীর প া াবন কের তােক হ যা
করেত পাের।

২২ “িক একজন যি ভা যবশতঃ অ য কােনা যি েক হ যা করেত পাের। সই যি িনহত যি েক ঘণৃা করত
না, এিট কবলমা র একিট ঘটনা িছল। অথবা, একজন যি কােনা িকছ ু ছ ুঁডে়ত পাের এবং ঘটনা রেম অ য কােনা
যি েক হ যা করেত পাের যিদও স কাউেক হ যা করার জ য পিরক না কের িন। ২৩ অথবা যার বারা মারা যায় এমন
কান পাথর না দেখ কােরার উপের ফেল এবং সই পাথরখ িটর আঘােত যিদ যি িট খনু হয় অথচ সই যি কাউেক
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হ যা করার জ য পিরক না কের িন। ২৪ যিদ স রকম হয়, তাহেল ম লীেক অব যই ি র করেত হেব িক করা উিচৎ ।
ম লীর আদালত অব যই িস া নেব য মতৃ যি র পিরবােরর কােনা সদ য সই যি েক হ যা করেত পাের িক না।
২৫ ম লী যিদ মতৃ যি র পিরবােরর কাছ থেক খনুীেক র া করার িস া নয়, তাহেল ম লী অব যই তােক তার সরু ার
শহের িফিরেয় িনেয় যােব এবং পিব র তেলর বারা অিভিষ মহাযাজক মারা যাওয়া পয হ যাকারী অব যই সখােন
থাকেব।

২৬–২৭ “ সই যি তার শহেরর সরু ার সীমানার বাইের অব যই যােব না। যিদ স সই সীমানা েলার বাইের যায়, এবং
যিদ মতৃ যি র পিরবােরর কােনা সদ য তােক ধরেত পাের এবং তােক হ যা কের, তাহেল সই সদ য এই হ যার জ য
দাষী হেব না। ২৮ য যি ঘটনা রেম কােনা একজনেক হ যা কেরিছল, স মহাযাজক মারা যাওয়া পয অব যই তার

সরু ার শহের থাকেব। মহাযাজক মারা যাওয়ার পের স তার িনেজর জায়গায় িফের যেত পাের। ২৯ তামার লাকেদর সম
শহের িচরকােলর জ য ঐ েলাই িবচার িবিধ হেব।

৩০ “যিদ সখােন কেয়কজন সা ী থােক তাহেলই একজন হ যাকারীেক মতৃু্যদ দওয়া উিচৎ । ধমুা র একজন সা ী
থাকেল কােনা যি েকই মতৃু্যদ দওয়া যােব না।

৩১ “যিদ কােনা যি খনুী হয়, তাহেল তােক অব যই মতৃু্যদ দওয়া উিচৎ । অথ রহণ কের তার শাি র কােনা রকার
পিরবতন কেরা না। সই খনুীেক অব যই হ যা করা উিচৎ ।

৩২ “যিদ কােনা যি কাউেক হ যা কের সরু ার শহেরর কােনা একিটেত পািলেয় যায়, তাহেল তােক বাডী়েত িফের
যেত দওয়ার জ য কােনা অথ রহণ কেরা না। মহাযাজক মারা যাওয়া পয সই যি অব যই সই শহের থাকেব।

৩৩ “িনরাপরােধর রে তামার দেশর সবনাশ হেত িদও না। যিদ কােনা যি কাউেক হ যা কের, তাহেল সই অপরােধর
একমা র শাি হল সই খনুীর মতৃু্যদ । অ য কােনা রকার শাি ই দশেক সই অপরাধ থেক ম করেত পারেব না।
৩৪ আিম রভ!ু আিম ই রােয়েলর লাকেদর সে বাস কির। আিমও সই দেশ থাকেবা, সতুরাং িনরপরাধ লাকেদর রে
এিটেক অপিব র কেরা না।”

সলফােদর মেয়েদর জিম

৩৬ ১ মনঃিশ িছেলন যােষেফর পু র। মনঃিশর পু র িছেলন মাখীর। মাখীেরর পু র িছেলন িগিলয়দ। মািশ এবং
ই রােয়েলর পিরবারেগা ীর নতােদর সে কথা বলার জ য িগিলয়দ পিরবােরর নতারা িগেয়িছেলন। ২ তাঁরা

বলেলন, “ঘুঁিট চেল জিম িনেত রভু আমােদর আেদশ কেরিছেলন। মহাশয়, রভু আমােদর আেদশ কেরিছেলন য স ােদর
জিম তার ক যারাই পােব। স াদ আমােদরই ভাই িছেলন। ৩ হেত পাের, অ যা য পিরবারেগা ীর য কােনা একিটর থেক
একজন যি স ােদর ক যােদর মে য কােনা একজনেক িবেয় করেব। সই জিম িক তাহেল আমােদর পিরবােরর বাইের
চেল যােব? সই অ য পিরবারেগা ীর লাকরা িক সই জিম পােব? ঘুঁিট চেল আমরা য জিম পেয়িছলাম, সিট িক আমরা
হারােবা? ৪ লাকরা তােদর জিম িবি র করেত পাের। িক জিুবলী বছের সম জিম সই পিরবারেগা ীর কােছ িফের আেস
যারা রকৃতই সিটর মািলক। সই সময়, সলফােদর ক যােদর জিম ক পােব? আমােদর পিরবার িক সই জিম িচরকােলর
জ য হারােব?”

৫ মািশ ই রােয়েলর লাকেদর এই আেদশ িদেয়িছেলন। এই আেদশিট িছল রভরু কাছ থেক পাওয়া: “ যােষেফর
পিরবােরর লাকরা যা বলেছ তা িঠক। ৬ সলফােদর ক যােদর রিত রভরু আেদশ হল এই: যিদ তামরা কােনা যি েক
িবেয় করেত চাও, তাহেল তামরা অব যই তামােদর িনেজেদর গা ীর কােনা যি েকই িবেয় করেব। ৭ এই রকােরই
ই রােয়েলর লাকেদর মে য এক পিরবারেগা ী থেক অ য পিরবারেগা ীেত জিম হ া িরত হেব না। রে যক ই রােয়লীয়
তার পবূপু েষর অিধকারভু জিম রাখেব। ৮ এবং যিদ কােনা রীেলাক তার িপতার জিম পায়, তাহেল স অব যই তার
িনেজর গা ীর কােনা যি েকই িববাহ করেব। এই রকাের রে যক যি তার পবূপু েষর অিধকারভু জিম রাখেব।
৯ সতুরাং ই রােয়েলর লাকেদর মে য এক গা ী থেক অ য পিরবারেগা ীেত জিম অব যই হ া িরত হেব না। রে যক
ই রােয়লীয় তার িনেজর পবূপু েষর অিধকারভু জিম রাখেব।”

১০ সলফােদর ক যারা মািশেক দওয়া রভরু আেদশ মা য কেরিছল। ১১ সই কারেণ সলফােদর ক যারা মহলা, িতসা,
হ া, িম  কা এবং নায়া—পিরবাের তােদর িপতার িদেকর, ািত ভাইেদর িববাহ কেরিছল। ১২ তােদর বামীরা িছল মনঃিশ
পিরবারেগা ীর অ ভু , সই কারেণ তােদর জিম তােদর িপতার পিরবার এবং পিরবারেগা ীর অিধকােরই িছল।

১৩ সতুরাং ঐ েলাই হল আইন এবং আেদশ যা িযরীেহার অপর পাের, যদন নদীর পােশ মায়ােবর যদন উপ যকায় রভু
মািশেক িদেয়িছেলন।
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